
بغداد/ الزوراء:
قدم زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى 
ملعالجـة  مقرتحـات  خمسـة  الصـدر، 
ارتفـاع االسـعار يف االسـواق املحليـة، 
منها زيادة مفـردات التموينية وتوزيع 
حصـة مـن النفط عـىل الشـعب، فيما 
اشـار اىل ان اسـتدعاء وزيـر املالية عيل 
عـالوي اىل الربملـان ”غـري كاٍف“.وقـال 
السـيد الصدر يف تغريدة له عىل ”تويرت“ 
تابعتهـا ”الزوراء“: إنه ” حسـب فهمي 
إن اسـتدعاء وزيـر املاليـة اىل الربملـان 
غـري كاف، فالفقـري مـا زال مترضرا.. 
واألسـعار يف ارتفاع مسـتمر مع شديد 
األسـف، كما وال ينبغي التـذرع بارتفاع 
األسـعار عامليا، فال بد مـن وضع حلول 
رسيعـة، فهناك َمـن ال يتـورع عن أذى 
الفقري بلقمته.. فجل ما يريد أن يستزيد 
مـن ثروتـه فقط“.واقـرتح يف تغريدته 

التموينيـة  الحصـة  مفـردات  ”زيـادة 
وإيصالها ملستحقيها، وال سيما الفقراء 
والقـرى واألريـاف ومـا شـاكل ذلـك، 
وتفعيـل دور األمن اإلقتصـادي وتحديد 
األسـعار ومعاقبة كل مـن ال يلتزم بذلك 

وبأقىص العقوبات“.

بغداد/ الزوراء:
صّوت مجلس النواب، امس السـبت، 
عىل إعادة فتح الرتّشح ملنصب رئيس 
الجمهوريـة، يف محاولة إلنهاء الجدل 
السيايس الواسـع الذي تشهده البالد 
منـذ إجـراء االنتخابـات الترشيعيـة 
أعلنـت  6 أشـهر، فيمـا  قبـل نحـو 
رئاسـة مجلس النواب عقـد اجتماع 
مـع رؤسـاء الكتـل لحسـم تسـمية 
اللجان النيابية.وهذه هي املرة الثالثة 
التـي يفتـح فيها الرتّشـح لرئاسـة 
الجمهورية، إذ قرر الربملان يف جلسته 
التاسـع مـن  التـي عقـدت يف  األوىل 
يناير/ كانون الثاني املايض فتح باب 
الرتشـح ملدة 30 يوماً، إال أن الجلسة 
املخصصـة للتصويـت عـىل انتخاب 
رئيـس الجمهورية التي كانت مقررة 
يف السـابع من فرباير/ شباط الفائت 

لم تنعقد بسبب عدم اكتمال النصاب، 
لتقـرر رئاسـة الربملان بعـد ذلك فتح 
باب الرتّشـح مجـدداً ملـدة ثالثة أيام 
بدأت يف الثامن من الشهر نفسه، قبل 
أن تلغـي املحكمـة االتحاديـة القرار 
األخري.وكانت املحكمـة االتحادية قد 
قضت، الثالثاء املايض، بعدم دستورية 
قرار رئاسـة الربملان إعـادة فتح باب 
الرتشـح ملنصب رئاسـة الجمهورية.

وذكـر بيان للدائـرة االعالمية ملجلس 
النواب تلقته ”الزوراء“: أنه ”استناداً 
اىل قانـون احـكام الرتشـيح ملنصب 
رئيـس الجمهوريـة رقم (8) لسـنة 
2012 وموافقـة مجلـس النواب عىل 
إعادة فتح باب الرتشيح لتويل منصب 
رئيـس الجمهوريـة يف الجلسـة رقم 

(3) بتاريخ 5/اذار/2022.

الزوراء/ مصطفى فليح:
اكـدت وزارة الزراعة ان إعـادة تفعيل 
املبـادرة الزراعيـة سيسـهم يف تعزيـز 
االمن الغذائـي العراقي ودعـم الفالح، 
فيمـا اشـارت اىل انهـا اعـدت خطـة 
الخاصـة  الحتياجاتهـا  متكاملـة 
بالقطاع الزراعي سواء بشقيه النباتي 
والحيواني.وقال املتحدث باسم وزارعة 
الزراعـة، حميـد النايـف، يف حديث لـ 
الـزوراء“: ان ”القطاع الزراعي بحاجة 
اىل امـوال ودعم لوجسـتي، والفالحون 
مواجهـة  يسـتطيعون  ال  اليـوم 
الصعوبات وارتفاع االسـعار سـواء يف 

مجال االسمدة او املبيدات او اللقاحات 
”الـوزارة  ان  اىل  مشـريا  البيطريـة“، 
طلبت احياء املبادرة الزراعية من خالل 
مقرتحـات ممكن ان تقـدم اىل الربملان 
العراقـي والحكومـة العراقية من اجل 
البـدء او معـاودة عمليـة تخصيـص 
االقـراض  صناديـق  واحيـاء  االمـوال 
”املبـادرة  ان  التخصصية“.واضـاف 
الزراعية تحولـت اىل صناديق االقراض 
التخصصيـة بالـوزارة وممكن ترسـل 
االمـوال امـا اىل الصناديق بالـوزارة او 

يعاد العمل باملبادرة الزراعية.

بغداد/ الزوراء:
وصل وفد قضائي عراقي، امس السبت، 
إىل العاصمة اللبنانية بريوت.وقال اعالم 
القضـاء يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: إن 
”الوفـد ضم رئيـس االدعاء العـام نجم 
عبدالله، وعضو املحكمة االتحادية العليا 
حيدر عيل نوري، ورئيس هيئة االرشاف 
أن  متعب“.وأضـاف  مسـلم  القضائـي 
”الوفد التقى وزير العدل هنري خوري، 
ورئيس مجلس القضـاء االعىل يف لبنان 

سـهيل نديم عبـود، وعددا مـن القضاة 
يف لبنان، وسـلمهم املبلغ الـذي تربع به 
القضـاة يف العـراق لزمالئهـم القضـاة 
يف لبنـان تضامنا معهم لتجـاوز االزمة 
االقتصاديـة التـي يعاني منها الشـعب 
اللبناني الشـقيق“. وأعـرب وزير العدل 
ورئيس مجلـس القضاء االعىل يف لبنان، 
عن ”شـكرهما لهـذه املبـادرة االخوية 
التـي تعرب عن عمق العالقـة التي تربط 

بني الشعبني الشقيقني“.

بغداد/ الزوراء:
قفزت أسـعار النفط الخام سـبعة 
يف املئة يف جلسـة شهدت تقلبات، إذ 
تغلبـت املخاوف من تعطل صادرات 
النفط الروسـية بسـبب العقوبات 
الغربية.جرى تـداول العقود اآلجلة 
فـوق  ”برنـت“،  العاملـي  للخـام 

مسـتوى 118 دوالرا للربميـل، وهو 
أعـىل مسـتوى تبلغه عقـود الخام 
يف نحـو 14 عاما.وبحلول السـاعة 
10:45 بتوقيـت موسـكو، ارتفعت 
األمريكـي  للخـام  اآلجلـة  العقـود 
”غرب تكسـاس الوسـيط“ بنسبة 
%7.44 إىل 115.68 دوالرا للربميـل.

فيمـا صعـدت العقود اآلجلـة لخام 
”برنت“ بنسبة %7.65 إىل 118.11 
دوالرا للربميـل، وفقا لبيانات موقع 
اآلجلة  العقود  ”بلومربغ“.وأغلقـت 
لخـام ”برنت“ تعامـالت أمس فوق 
مسـتوى 118 دوالرا للربميـل، وهو 
أعىل مستوى منذ عام 2008.وكانت 

األسعار قد ارتفعت يف أوائل الجلسة 
بعدما اسـتولت القوات الروسية يف 
أوكرانيـا عـىل أكرب محطـة للطاقة 
النوويـة يف أوروبـا فيمـا وصفتـه 
واشنطن بأنه هجوم ”متهور“ هدد 
بوقوع كارثة، وتـم إخماد حريق يف 
مبنى للتدريب وقال مسـؤولون إن 

املوقع آمن.وزادت املكاسـب بعدما 
قالـت إدارة الرئيـس األمريكـي جو 
بايـدن إنها تنظر يف خيـارات لوقف 
النفـط  مـن  األمريكيـة  الـواردات 
الرويس، وتـدرس إجراءات محتملة 
لتقليل التأثري عىل اإلمدادات العاملية 

واملستهلكني.

بغداد/ متابعة الزوراء:
تلقت رشكة تسـويق النفـط العراقية اململوكة للدولة 
«سـومو» طلبات إلمدادات خام إضافية، خالل األيام 
األخـرية، مـع بحـث املشـرتين عـن بدائـل للكميات 
الطاقـة  معلومـات  إدارة  أعلنـت  فيمـا  الروسـية، 
األمريكية ارتفاع الصادرات العراقية النفطية ألمريكا 

خالل االسبوع املايض لتصل اىل معدل ٢٩٥ الف برميل 
باليوم.وذكرت وكالة آرغوس ميديا نقال عن مسؤول 
عراقي رفيع قولـه إن «بعض الطلب اإلضايف جاء من 
مشرتين يف أوروبا والصني والهند». وأضاف أن «قدرة 
العـراق لتصدير النفـط الخام املحدودة سـتجعل من 
الصعـب تلبيـة الطلبات».وحولت أنظار املشـرتين يف 

أسـواق الطاقة العامليـة إىل منطقة الرشق األوسـط، 
خاصـة إىل النفـط العراقـي، مـع تجنُّـب الخامـات 
الروسـية، يف أعقـاب فـرض العقوبـات الغربية عىل 
موسـكو لغزوهـا أوكرانيا.وكانـت رشكة سـومو قد 
أعلنت، يـوم الجمعة، عن تحقيق العـراق اعىل معدل 
تصدير خالل شـهر شـباط املايض منذ سنتني بمعدل 

٣٫٣١٤ مليـون برميـل يوميا بزيادة مقـدار ١١٢ ألف 
برميل يوميا عن الشهر املايض وبأعىل إيراد مالية منذ 
٢٠١٤ بمبلغ قدره ٨٫٥٤ مليارات دوالر من خالل قيام 
رشكة تسويق النفط (سـومو) بتصدير كافة الكمية 

املتوفرة لتصدير من نفط خام البرصة وكركوك.

موسكو/ متابعة الزوراء:
أكد الرئيس الرويس، فالديمري بوتني، 
أن العقوبـات الغربيـة التي فرضت 
عىل روسيا عىل خلفية غزو أوكرانيا 
«أشـبه بإعـالن حـرب»، مشـرياً إىل 
أن بـالده تسـعى إىل «نزع سـالح» 
كييف.وهـدد بوتـني، أثنـاء حديـث 

مع مضيفـات طريان بثه التلفزيون 
الرسـمي، بـأن «أي محاولة لفرض 
منطقـة حظـر جـوي مـن أي بلـد 
يف  مبـارشة  مشـاركة  سـنعتربها 
التفـاوض مع  النزاع».وبخصـوص 
كييف، قال الرئيس الرويس: «طرحنا 
اقرتاحاتنا عىل طاولة املحادثات مع 

أوكرانيـا ونرتك لهم الـرد»، وفق ما 
الذي  نقلـت «رويرتز».وأكد بوتـني، 
ظهر ألول مرة منذ فرتة محاطاً عن 
قرب بالعديد من األشـخاص، خالل 
زيارتـه مركـزا لتدريـب الطياريـن 
الروسية،  «إيروفولت»  تابعا لرشكة 
أن قرار اتخاذ العملية العسـكرية يف 

أوكرانيا كان صعبا.كما شدد عىل أن 
روسيا لن تقبل إال بأوكرانيا محايدة 
بال سالح يهدد أمنها، وحدودها عىل 
اإلطـالق. وقال: «لن نقبل بالسـالح 
عىل حدودنـا، ونسـعى إىل التخلص 
مـن النزعـة النازيـة التـي تفشـت 
بـني بعـض املسـؤولني يف كييـف».

وعـن احتمـال فرض حظـر طريان 
فـوق األجواء األوكرانيـة، أكد أن أي 
محاولة لفرض منطقة حظر جوي 
من أي بلد آخر سـنعتربها مشاركة 
العسـكرية،  األنشـطة  يف  مبـارشة 

تستوجب الرد.
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بغداد/ الزوراء:
أفـادت جامعـة جونز هوبكنـز األمريكية بارتفـاع إجمايل عدد 
اإلصابـات بفـريوس كورونـا يف العالم إىل أكثر مـن 443 مليون 
إصابـة، وإجمايل عدد الوفيات إىل نحو 6 ماليني وفاة.وبحسـب 
بيانـات الجامعـة بلـغ إجمـايل اإلصابـات بفـريوس كورونا يف 
العالم 443.419.476، وإجمايل الوفيات 5.988.994.وتصدرت 
الواليـات املتحـدة قائمـة الـدول من حيـث عدد الوفيـات جراء 
الفـريوس بــ958.142 حالـة وفـاة، وبلـغ إجمـايل اإلصابات 
فيهـا 79.250.505.تلتهـا الربازيـل يف املرتبـة الثانية من حيث 
عـدد الوفيـات بــ651.522 حالـة وفـاة، وإجمـايل اإلصابات 
28.978.052.يف املرتبـة الثالثـة تأتـي الهنـد بإجمـايل وفيـات 

514.589 وإجمـايل إصابـات 42.951.556.ويف املرتبـة الرابعة 
روسـيا من حيث عدد الوفيـات بـ347.730 وإجمـايل إصابات 
16.533.932. ويف املرتبـة الخامسـة املكسـيك بإجمايل وفيات 
البـريو  5.544.644.وسادسـا  إصابـات  وإجمـايل   319.296
بإجمـايل وفيـات 210.907 وإجمايل إصابـات 3.522.484.ويف 
املرتبة السـابعة بريطانيـا بإجمايل وفيـات 162.582 وإجمايل 
إصابـات 19.256.702.ويف املرتبـة الثامنـة إيطاليـا بإجمـايل 
وفيـات 155.609 وإجمـايل إصابـات 12.948.859. ويف املرتبة 
التاسعة إندونيسـيا بإجمايل وفيات 149.596 وإجمايل إصابات 
5.693.702.تلتهـا يف املرتبـة العارشة فرنسـا بإجمـايل وفيات 

140.144 وإجمايل إصابات 23.137.887.

دمشق/ الزوراء:
أخرجـت القـوات األمريكيـة رتـال 
عسـكريا مؤلفـا مـن 42 آليـة من 
إىل  الحسـكة  ريـف  يف  قاعدتهـا 
شـمال العراق عرب معـرب الوليد غري 
الرشعـي، وفـق مـا أفـادت وكالة 
”سـانا“.ونقلت مصادر محلية من 
ريـف اليعربيـة بالحسـكة لوكالـة 
”سـانا“ أن ”رتـال مؤلفـا مـن 42 
آلية منهـا 40 ناقلة تحمـل معدات 

عسكرية ترافقها مدرعتان تابعتان 
لقـوات االحتالل األمريكي خرج من 
معـرب الوليـد غـري الرشعـي واتجه 
نحو شـمال العراق“.وكانت القوات 
األمريكيـة نقلـت بمسـاعدة قوات 
سـوريا الديمقراطيـة، قبـل يومني 
مئـات األشـخاص من مخيـم خان 
الجبل بريف الحسـكة الشمايل عرب 
معـرب الوليـد إىل األرايض العراقيـة، 

وفق ما أفادت وكالة ”سانا“.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني 
عن تقديم مرشح جديد ملنصب رئيس 
الجمهوريـة، مؤكـدا انـه سـيفاجئ 
جميع الكتل السياسية، وفيما استبعد 

ترشـيح فؤاد حسـني للمنصـب، اكد 
االتحاد الوطني الكردسـتاني تمسكه 
باملرشـح برهم صالـح ملنصب رئيس 
الجمهورية، الفتـا اىل ان بابه مفتوح 
للتفاهمـات مع الحـزب الديمقراطي 

حول املنصب.وقال النائب عن الحزب 
محمـا  الكردسـتاني،  الديمقراطـي 
خليل، يف حديـث لـ“الزوراء“: ان باب 
الرتشـيح سـيفتح من جديد بموجب 
قـرار املحكمـة االتحاديـة. الفتـا اىل: 

ان الحـزب الديمقراطي الكردسـتاني 
سـيقدم مرشـحا جديـدا للمنصـب.

الديمقراطـي  الحـزب  ان  واضـاف: 
تشـاور مـع التحالـف الثالثـي حول 
املرشح وتم االتفاق عىل تقديمه، إذ ان 

املدد املسموحة كافية لتدقيق املرشح 
مـن قبـل مؤسسـات الدولـة املعنية. 
مسـتبعدا ان يكـون املرشـح الجديـد 

فؤاد حسني.

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

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/ الزوراء:
الهجوم  السبت،  امس  الخارجيَّة،  وزارة  دانت 
مدينة  يف  رسالدار  كوتشه  مسجد  عىل  اإلرهابّي 
بيان  حسب  الوزارة  الباكستانّية.واعربت  بيشاور 
ألرس  ومواساتها  «تعازيها  عن  «الزوراء»  تلقته 
بوجه  باكستان  حكومة  مع  وتضامنها  الضحايا 
كل محاوالت العبث بأمنها واستقرارها والتي تقوم 
املتطرفة». والتكفريّية  اإلرهابّية  الجماعات  بها 
واضافت ان «استهداف املصلني األبرياء يف املساجد 
هذه  تحمله  الذي  الفكر  بشاعة  عىل  واضح  دليل 
الجماعات، مما يتطلب املزيد من التعاون والتنسيق 

ملواجهة ما يهدد األمن الجماعي للدول».

@ÔibÁä�a@‚Ïv:a@ÂÌáÌ@÷aã»€a
Êbnè◊bi@¿@ávèfl@Û‹«

@pby6‘fl@ÚèΩ@‚á‘Ì@äáó€a@áÓè€a
äb»é˛a@ b–mäa@Úßb»æ

Úr€br€a@Òã‡‹€@ÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä@kó‰æ@|Óí6€a@lbi@|nœ@Û‹«@pÏóÌ@Êbæ5€a
@‚bÌc@3@ÒáæÎ@‚ÏÓ€a@Âfl@�ıaánia

@ÒäÜbjæa@›Ó»–m@Z@@@@@@@@@@@@Ä€@Ú«aäç€a
@Å˝–€a@·«Ü@¿@·ËèÓé@ÚÓ«aäç€a
@ÔˆaâÃ€a@Âfl˛a@çÌç»mÎ

Êb‰j€@›óÌ@Ô”aã«@Ôˆbõ”@áœÎ

@ÊÏÓ‹fl@500Ä€a@çuby@Âfl@l6‘m@bÓæb«@b„ÎäÏ◊@pbibñg
µÌ˝fl@6@ÏÆ@pbÓœÏ€aÎ

@ÚÌãÿè«@paá»fl@›‘‰m@Â�‰íaÎ
@Úÿè®a@—Ìä@¿@bÁá«aÏ”@Âfl

÷aã»€a@∂g

pbibñ�aÎ@pbÓœÏ€a@Üá»i@fiÎá€a@Ú‡ˆb”@äáónm@Òáznæa@pbÌ¸Ï€a

ÏÿéÏfl@lbè®@êèvn€a@ÚËjìi@�bÓ„bjég@�bÓ–zñ@—”Ïm@aá‰€Ïi

bÓ„aã◊Îc@ÎçÀ@kjèi@bÓéÎã€@Úiãö@ÈuÏm@Õ„Ïèflbé@NN›ie@á»iÒ7Ç¸a
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 @ıbflã◊@‚ÏÓ€a@÷aã»€a@ıb‰ic@ZÔ‡√bÿ€a
äÏnéá€a@bË‹–◊@>€a@ÚÌã®a@Ú‹ƒfl@o•

@·«Ü@ÊÏ„b”@ Îãìfl@ZÚÓ€bæa@ãÌåÎ
ıaäåÏ€a@ê‹™@∂g@‚á‘Óé@ıaã‘–€a

بغداد/ الزوراء:
أكـد رئيـس مجلـس الـوزراء، مصطفى 
الكاظمي، امس السـبت، أن أبناء العراق 
اليـوم كرماء تحـت مظلة الحريـة التي 
يف  الكاظمـي،  الدسـتور.وقال  كفلهـا 
تغريدة له عـىل منصة «تويـرت» تابعتها 
«الـزوراء»: «٣١ عامـاً عـىل االنتفاضـة 
الشـعبانية/ آذار، يـوم انتفـض األحرار 
ضد النظام الدكتاتـوري الوحيش املباد».

وأضـاف أن «أبنـاء العراق اليـوم كرماء 
تحت مظلة الحرية التي كفلها الدستور، 
وانتـرصوا عىل اإلرهاب، وأكدوا للعالم أن 

عراق اليوم يتزين برداء الحريات واملحبة 
وكل القيم التي سندافع عنها مهما كلف 

األمر».

بغداد/ الزوراء:
أكـد وزير املالية، عيل عبـد األمري عالوي، 
امـس السـبت، أن مـرشوع قانـون دعم 
الفقراء سـيقدم إىل مجلس الوزراء خالل 
األيـام املقبلة، فيما اشـار اىل انه يتضمن 
تخصيص مبالـغ مالية لتحسـني رواتب 
وذكـر  الشـهداء.  وعوائـل  املتقاعديـن 
املكتـب اإلعالمي لـوزارة املاليـة، يف بيان 
تلقته «الزوراء»: أنه «بعد جلسـة مجلس 

النـواب، التي عقدت االثنـني املايض، قدم 
وزير املالية عيل عبد االمري عالوي مقرتحا 
رسميا ألعضاء املجلس، يتضمن مرشوع 
قانون حكومي لدعـم الفقراء والضعفاء 
يف األزمة املالية العاملية الحالية»، مبينا أن 
«مرشوع القانون يهدف ملساعدة الفئات 
الهشـة يف املجتمـع وزيـادة مخصصات 

الحماية االجتماعية.

2008@‚b«@â‰fl@ÙÏnèfl@Û‹«c@¿@›Ófl5‹€@aä¸ÎÜ@118@ÙÏnèfl@÷Ïœ@\o„ãi^
bÓ„aã◊Îc@ aãñ@›»–i@Ú˜æbi@7@pç–”

بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحة، امس السبت، املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد يف العراق، 
يف  الوزارة  ١٣٤٦ حالة.وذكرت  وفاة وشفاء  اصابة جديدة و٧ حاالت   ٣٩٧ اكدت تسجيل  فيما 
بيان تلقته «الزوراء»: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: ٩٨٨٧، ليصبح عدد الفحوصات 
الكلية: ١٨٠٤٦٤٥٥. مبينة انه تم تسجيل ٣٩٧ اصابة جديدة و٧ حاالت وفاة وشفاء ١٣٤٦ حالة.
واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: ٢٢٥٤١٦٦ (٩٧٫٧٪)، بينما عدد حاالت االصابات الكيل: 
٢٣٠٧٥٥٥، أما عدد الحاالت التي تحت العالج: ٢٨٣٤٨، يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية 
املركزة: ٩٠، وعدد حاالت الوفيات الكيل: ٢٥٠٤١. الفتة اىل: ان عدد امللقحني ليوم امس: ٥٠٠٨، 

ليصبح عدد امللقحني الكيل: ٩٩٧٨٠٦٧.

÷aã»€a@¿@b„ÎäÏ◊@pbÓœÎÎ@pbibñhi@7j◊@…uaãm

@@@2ô@›Óñb–m

@@@2ô@›Óñb–m

@@@2ô@›Óñb–m

@@@3ô@›Óñb–m

@@@5ô@›Óñb–m

NNNıaäÎç€a@¿@aáÀ@cã”a
اىل الصحيفة من خالل كتابة  انضم  الذي  الدكتور طه جزاع   الكاتب  مقال 

مقال أسبوعي يف الصفحة األخرية كل يوم اثنني.. 

@@@3ô@›Óñb–m



\Ômäbj€a^@…fl@pb‡Áb–n‹€@ÅÏn–fl@b‰ibiÎ@3bñ@·Áãi@b‰zíã∑@ÊÏÿè‡nfl@Z?†Ï€a@Üb•¸a

@·Ìá‘ni@…Ó‡ßa@¯ub–‰é@Z@@@@@@@@@@Ä€@Ô„bnéÜãÿ€a@Ô†aã‘∫á€a
ÚÓ€b«@ÚÓ€Ïj‘∑@Ûƒ±@ÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä@kó‰æ@áÌáu@|íãfl

@‚bÌc@S@ÒáæÎ@‚ÏÓ€a@Âfl@�ıaánia

@bËmbubÓny¸@Ú‹flbÿnfl@Ú�Ç@Üaá«g@∂g@päbíc

@êÓˆä@kó‰æ@|Óí6€a@lbi@|nœ@Û‹«@pÏóÌ@Êbæ5€a
Úr€br€a@Òã‡‹€@ÚÌäÏË‡ßa

@·ËèÓé@ÚÓ«aäç€a@ÒäÜbjæa@›Ó»–m@Z@@@@@@@@@Ä€@Ú«aäç€a
@ÔˆaâÃ€a@Âfl˛a@çÌç»mÎ@Å˝–€a@·«Ü@¿

الزوراء/ حسني فالح:
تقديم  عن  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  كشف 
انه  مؤكدا  الجمهورية،  رئيس  ملنصب  جديد  مرشح 
استبعد  وفيما  السياسية،  الكتل  جميع  سيفاجئ 
الوطني  االتحاد  اكد  للمنصب،  حسني  فؤاد  ترشيح 
ملنصب  صالح  برهم  باملرشح  تمسكه  الكردستاني 
رئيس الجمهورية، الفتا اىل ان بابه مفتوح للتفاهمات 

مع الحزب الديمقراطي حول املنصب.
الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب  عن  النائب  وقال 
ان باب الرتشيح  محما خليل، يف حديث لـ“الزوراء“: 
االتحادية.  املحكمة  قرار  بموجب  جديد  من  سيفتح 
الفتا اىل: ان الحزب الديمقراطي الكردستاني سيقدم 

مرشحا جديدا للمنصب.
التحالف  الديمقراطي تشاور مع  الحزب  ان  واضاف: 
إذ  تقديمه،  عىل  االتفاق  وتم  املرشح  حول  الثالثي 
قبل  من  املرشح  لتدقيق  كافية  املسموحة  املدد  ان 
املرشح  يكون  ان  مستبعدا  املعنية.  الدولة  مؤسسات 

الجديد فؤاد حسني.
وحول التفاهمات مع االتحاد الوطني، قال خليل: انه 
االنتخابات  نتائج  اعالن  بعد  ما  املفاوضات  بداية  يف 
واحد  مرشح  عىل  االتفاق  الوطني  االتحاد  من  طلبنا 
نواب  ان  إال  الجمهورية،  رئيس  ملنصب  الكرد  يمثل 
بتعهداتهم.  يلزموا  ولم  االتفاقية  من  خرجوا  االتحاد 
مضيفا ”كنا نتمنى ان نستمر بالسري بطريق واحد إال 

ان االتحاد الوطني فّضل الطريق االخر وهم يتحملون 
مسؤولية ذلك“.

وبني: انه بعد حسم منصب رئيس الجمهورية ستكون 
مع  املناصب  بقية  حول  ومناقشات  مشرتكات  لدينا 

االتحاد الوطني الكردستاني.
الوطني  االتحاد  عن  النائبة  اكدت  جهتها،  من 
لتمرير  السعي  زنكنة،  محمد  رسوة  الكردستاني، 
رئيس  منصب  لتويل  الوطني  االتحاد  مرشح 

الجمهورية.
وقالت زنكنة يف حديث لـ“الزوراء“: نعمل عىل تمرير 
ما  كل  ونبذل  الجمهورية  رئاسة  ملنصب  مرشحنا 

بوسعنا إلنجاحه.

زنكنة  استبعدت  النيابية،  اللجان  تشكيل  وبشأن 
توزيع النواب عىل اللجان وفق االختصاصات.

لالتحاد  السيايس  املكتب  مستشارة  قالت  بدورها، 
حديث  يف  دلري،  شيخ  ريزان  الكردستاني،  الوطني 
لـ“الزوراء“: ان االتحاد الوطني الكردستاني متمسك 
ليس  انه  مؤكدة:  صالح.  برهم  الوحيد  بمرشحه 
الديمقراطي  الحزب  مع  جديدة  تفاهمات  اي  هناك 

الكردستاني حول منصب رئيس الجمهورية.
للتفاهم  مفتوح  الوطني  االتحاد  باب  ان  وأضافت: 
الديمقراطي. الفتة اىل: ان مرشح االتحاد  مع الحزب 
السياسية  الكتل  مع  االتحاد  وعالقة  قوي  الوطني 

جيدة .
رئيس  منصب  حسم  وقت  اقرب  يف  نتمنى  وتابعت: 
صعب  الوضع  الن  الحالية  املشاكل  لحل  الجمهورية 

جدا.
ويف وقت سابق، استبعد القيادي والنائب عن تحالف 
السيادة، مشعان الجبوري، اعادة انتخاب برهم صالح 

لرئاسة الجمهورية.
وقال الجبوري، يف ترصيح متلفز: ان “برهم صالح لو 
اخرج كل تجار املخدرات لن يبقى رئيسا للعراق، وان 
الديمقراطي  مرشح  دعم  اىل  يسعى  الثالثي  التحالف 

لرئاسة الجمهورية“.
وكان مجلس النواب قد صوت، امس السبت، عىل فتح 

الرتشيح ملنصب رئيس الجمهورية.

بغداد/ الزوراء:
عىل  السبت،  امس  النواب،  مجلس  صّوت 
إعادة فتح الرتّشح ملنصب رئيس الجمهورية، 
الواسع  السيايس  الجدل  إلنهاء  محاولة  يف 
االنتخابات  إجراء  منذ  البالد  تشهده  الذي 
أعلنت  فيما  أشهر،   6 نحو  قبل  الترشيعية 
مع  اجتماع  عقد  النواب  مجلس  رئاسة 
رؤساء الكتل لحسم تسمية اللجان النيابية.

فيها  يفتح  التي  الثالثة  املرة  هي  وهذه 
قرر  إذ  الجمهورية،  لرئاسة  الرتّشح 
يف  عقدت  التي  األوىل  جلسته  يف  الربملان 
املايض  الثاني  كانون  يناير/  من  التاسع 
أن  إال  يوماً،   30 ملدة  الرتشح  باب  فتح 
الجلسة املخصصة للتصويت عىل انتخاب 
يف  مقررة  كانت  التي  الجمهورية  رئيس 
لم  الفائت  شباط  فرباير/  من  السابع 
تنعقد بسبب عدم اكتمال النصاب، لتقرر 
رئاسة الربملان بعد ذلك فتح باب الرتّشح 
الثامن من  أيام بدأت يف  ملدة ثالثة  مجدداً 
املحكمة  تلغي  أن  قبل  نفسه،  الشهر 

االتحادية القرار األخري.
وكانت املحكمة االتحادية قد قضت، الثالثاء 
املايض، بعدم دستورية قرار رئاسة الربملان 
رئاسة  ملنصب  الرتشح  باب  فتح  إعادة 

الجمهورية.
النواب  ملجلس  االعالمية  للدائرة  بيان  وذكر 
قانون  اىل  ”استناداً  أنه  ”الزوراء“:  تلقته 
الجمهورية  رئيس  ملنصب  الرتشيح  احكام 
مجلس  وموافقة   2012 لسنة   (8) رقم 
لتويل  الرتشيح  باب  فتح  إعادة  عىل  النواب 
رقم  الجلسة  يف  الجمهورية  رئيس  منصب 
مجلس  يعلن  5/اذار/2022،  بتاريخ   (3)
املنصب،  لتويل  ح  الرتشُّ باب  النواب عن فتح 

فيهم  تتوافر  ممن  ح  بالرتشُّ الراغبني  فعىل 
 (1) املادة  يف  عليها  املنصوص  الرشوط 
يف  إليها  واملشار  آنفاً  املذكور  القانون  من 
مشفوعة  التحريريـة  طلباتهم  تقديم  ادناه 
بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر الرشوط 
رئاسة مجلس  إىل  الذاتية  فيهم مع سريهم 
النواب وتسليمها اثناء اوقات الدوام الرسمي 
النواب)  مجلس  يف  القانونية  (الدائرة  اىل 
من  ابتداًء  املؤتمرات  قرص  مقر  يف  الكائنة 
وملدة  6/اذار/2022  املوافق  االحد  اليوم 

ثالثة أيام.
واشار البيان اىل ان الرشوط الواجب توافرها 

يف املرشح هي :
أبوين  ومن  بالوالدة  عراقياً  يكون  ان    1-

عراقيني.
-2ان يكون كامل األهلية وأتم األربعني عاماً 

مـن العمر.
-3 ان يكون ذا سمعة حسنة وخربة سياسية 
واالستقامة  بالنزاهة  لهم  املشهود  ومن 

والعدالة واالخالص للوطن.
-4 أن ال يقل تحصيله الدرايس عن الشهادة 
الجامعية األولية املعرتف بها من قبل وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي يف العراق.
مخلة  بجريمة  محكوم  غري  يكون  -5ان 

بالرشف.
بأحكام  املشمولني  من  يكون  ال  -6أن 
أي  أو  والعدالة  املساءلة  قانون  إجراءات 

إجراءات تحل محلها.
الرسمية  الوثائق  ان  اىل  البيان  واشار   

املطلوبة هي: 
النواب  مجلس  رئاسة  اىل  تحريري  -1طلب 
رئيس  منصب  لتويل  الرتشح  يف  بالرغبة 

الجمهورية.

كون  تثبت  شخصية  -2مستمسكات 
وكون  بالوالدة  عراقياً  بالرتشح  الراغب 
والديه عراقيني، وذلك بتقديم هوية االحوال 
للمرشح  العراقية  الجنسية  وشهادة  املدنية 

ووالديه.
يثبت  ما  تتضمن  لة  مفصَّ ذاتية  -3سرية 

توافر املرشح عىل خربة سياسية.
عىل  املرشح  حصول  تثبت  تخرج  -4وثيقة 
العايل  التعليم  وزارة  من  جامعية  شهادة 

والبحث العلمي.
بالرتشح  الراغبني  ”عىل  أنه  البيان  واضاف 
الوثائق  كافة  من  ضوئية  صورة  ارسال 
الرسمية املطلوبة آنفاً عرب الربيد االلكرتوني 

الرسمي للدائرة القانونية“.
النواب جلسته  يف غضون ذلك، رفع مجلس 
محمد  املجلس  رئيس  برئاسة  عقدها  التي 

الحلبويس.
وذكر بيان للدائرة اإلعالمية ملجلس النواب أن 

”املجلس عقد جلسته بحضور 265 نائباً“.
وأشار البيان اىل أن“املجلس صوت عىل فتح 
الجمهورية“،  رئيس  ملنصب  الرتشح  باب 
 203 بلغ  املصوتني  النواب  ”عدد  أن  مبيناً 

نواب وغري املصوتني بلغ 62 نائباً“.
وتضمن جدول أعمال الجلسة التصويت عىل 
فتح باب الرتشح ملنصب رئيس الجمهورية، 
ملجلس  الدائمة  النيابية  اللجان  وتشكيل 

النواب.
عقد  النواب  مجلس  رئاسة  أعلنت  كما 
تسمية  لحسم  الكتل  رؤساء  مع  اجتماع 

اللجان النيابية.
”سيتم  أنه  اىل  املجلس  لرئاسة  بيان  وأشار 
الجلسة  خالل  للتصويت  اللجان  عرض 

املقبلة“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
اكدت وزارة الزراعة ان إعادة تفعيل املبادرة 
الغذائي  االمن  تعزيز  يف  سيسهم  الزراعية 
انها  اىل  اشارت  فيما  الفالح،  ودعم  العراقي 
الخاصة  الحتياجاتها  متكاملة  خطة  اعدت 
النباتي  بشقيه  سواء  الزراعي  بالقطاع 

والحيواني.
حميد  الزراعة،  وزارعة  باسم  املتحدث  وقال 
”القطاع  ان  الزوراء“:  لـ  حديث  يف  النايف، 
لوجستي،  ودعم  اموال  اىل  بحاجة  الزراعي 
مواجهة  يستطيعون  ال  اليوم  والفالحون 
مجال  يف  سواء  االسعار  وارتفاع  الصعوبات 
االسمدة او املبيدات او اللقاحات البيطرية“، 
املبادرة  احياء  طلبت  ”الوزارة  ان  اىل  مشريا 
الزراعية من خالل مقرتحات ممكن ان تقدم 
من  العراقية  والحكومة  العراقي  الربملان  اىل 
اجل البدء او معاودة عملية تخصيص االموال 

واحياء صناديق االقراض التخصصية“.
اىل  تحولت  الزراعية  ”املبادرة  ان  واضاف 

بالوزارة  التخصصية  االقراض  صناديق 
الصناديق  اىل  اما  االموال  ترسل  وممكن 
الزراعية،  باملبادرة  العمل  يعاد  او  بالوزارة 
ألنها  النور  ترى  ان  نتمنى  املقرتحات  وهذه 
الفالحني  دعم  اجل  من  بداياتها  يف  مازالت 

واملزارعني“. 
كاملة  خطة  اعدت  ”الوزارة  ان  اىل  ولفت 
القطاع  تخص  التي  االمور  من  الحتياجاتها 
والحيواني،  النباتي  بشقيه  سواء  الزراعي 
ولكن عىل مدى املوازنات السابقة لم تحصل 
الوزارة عىل اقل من ربع هذا املبلغ املخصص“. 
هذه  توفري  تستطيع  ال  الوزارة   ” ان  مؤكدا 
املزارعني  تسليف  يمكن  وبالتايل  املبالغ 
والفالحني بهذه املبالغ من خالل التعاون مع 
ايجابيا  يعترب تحوال  الزراعي، وهذا  املرصف 

اىل صالح الفالحني واملزارعني ”.
واضاف ان ”االزمة االوكرانية الروسية ألقت 
بظاللها عىل العراق، يف حني اننا نستطيع ان 
تم  اذا  الزراعية  املحاصيل  بكل  ذاتيا  نكتفي 

الدعم، واليوم نرى ارتفاعا بأسعار الحنطة، 
يف حني اننا نستطيع ان نغطي هذا االمر من 
طريق  عن  بدائل  وايجاد  املياه  توفري  خالل 
نحصل  حتى  الرتكي  الجانب  مع  التفاوض 
عىل حصصنا املائية او استخدام طرق ارواء 
حديثة من قبل وزارة املوارد املائية باستخدام 

التقنيات الحديثة“.
ان  نستطيع  املوازنة  اقرار  ”بعد  انه  وبنّي 
الجانب،  امل يف هذا  ان هناك بصيص  نقول 
املوازنة  ضمن  الدولة  رصدت  املايض  والعام 
التخصصية  للصناديق  دينار  مليون   300
ولم ترصف، وكذلك مستحقات الفالحني تم 
اقرارها وتسلمت الحكومة من املرصف وتم 
اقراره، ولكن رصفت يف مجال اخر، ولم تعَط 
معلقة“،  مستحقاتهم  زالت  وما  للفالحني 
طريقة  بأي  للفالح  دعم  ”اي  ان  اىل  مشريا 
تسهيالت  او  اقراضا  او  مبادرة  كانت  سواء 
االنتاج،  ويزيد  الغذائي  االمن  يعزز  فهذا 

ويغطي املساحات املزروعة“.
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بغداد/ الزوراء:
أكد وزير املالية، عيل عبد األمري عالوي، امس 
السـبت، أن مـرشوع قانـون دعـم الفقراء 
سـيقدم إىل مجلـس الـوزراء خـالل األيـام 
املقبلة، فيما اشار اىل انه يتضمن تخصيص 
مبالـغ ماليـة لتحسـني رواتـب املتقاعدين 

وعوائل الشهداء.
 وذكر املكتب اإلعالمي لوزارة املالية، يف بيان 
تلقتـه ”الـزوراء“: أنه ”بعد جلسـة مجلس 
النـواب، التـي عقـدت االثنني املـايض، قدم 
وزيـر املالية عيل عبد االمـري عالوي مقرتحا 
رسـميا ألعضاء املجلـس، يتضمن مرشوع 
قانـون حكومي لدعـم الفقـراء والضعفاء 
يف األزمـة املالية العامليـة الحالية“، مبينا أن 
”مرشوع القانـون يهدف ملسـاعدة الفئات 

مخصصـات  وزيـادة  املجتمـع  يف  الهشـة 
الحمايـة االجتماعيـة، وتخصيـص مبالـغ 

مالية لتحسني نظام البطاقة التموينية“.
وأضاف أن ”املقرتح تضمن ايضا تخصيص 
مبالـغ لدعم مشـاريع الشـباب، اضافة اىل 
تخصيـص مبالغ ماليـة لتحسـني الرواتب 

التقاعدية للمتقاعدين وعوائل الشهداء“.
إن  البيـان:  بحسـب  املاليـة،  وزيـر  وقـال 
خـالل  مـن  سـيقدم  القانـون  ”مـرشوع 
السـياقات الرسـمية ملجلس الـوزراء خالل 

االيام املقبلة“.
وعرب عـن أمله تمرير مـرشوع القانون من 
خـالل مجلـس النـواب، ”لتحقيـق اهـداف 
دعم الرشائـح االكثر فقـراً وانعاش الوضع 

االقتصادي“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس السـبت، 
حالـة الطقـس يف البـالد لأليـام املقبلـة، 
فيما توقعت هطـول أمطار وانخفاض يف 

درجات الحرارة.
وذكـر بيـان للهيئـة، تلقتـه ”الـزوراء“: 
أن“الطقـس يف البالد اليوم األحد سـيكون 
يف املنطقـة الوسـطى صحـواً يتحـول اىل 
غائـم جزئـي، وأحيانـاً يكون غائمـاً مع 
فرصة لتساقط أمطار خفيفة يف أقسامها 
الغربيـة، ودرجات الحـرارة مقاربة لليوم 
السـابق، ويف املنطقة الشـمالية سـيكون 
الطقس غائماً جزئياً اىل غائم مع تسـاقط 
زخات مطر خفيفة إىل متوسـطة الشـدة 
تكـون رعديـة أحيانـاً، ودرجـات الحرارة 
ترتفـع قليـال، بينمـا سـيكون الطقس يف 
املنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، 
ودرجـات الحـرارة ترتفـع بضـع درجات 
عن اليوم السـابق، حيث ستسجل درجات 
الحـرارة العظمى يف بعـض املناطق، بغداد 
24 ، واربيل 16 ، دهوك 13، النجف االرشف 

27 ، كربالء املقدسة 26 ، البرصة 29“.
وأشـار إىل أن ”يـوم غـد االثنني سـيكون 
الطقـس يف املنطقة الوسـطى صحـواً إىل 
غائـم جزئي مـع فرصة لتسـاقط زخات 
مطـر خفيفـة يف أماكـن متفرقـة منها، 
ودرجات الحرارة تنخفض قليالً عن اليوم 
السابق، والرياح جنوبية رشقية خفيفة إىل 
معتدلة الرسعة (10-20) کم/س تتحول 
تدريجيـا اىل شـمالية غربيـة معتدلـة اىل 
نشـطة الرسعة (40-30) كم/س مسبب 
تصاعـداً للغبار، ومـدى الرؤيـة (8-10) 
كـم ويف الغبـار (4-2)كـم، أمـا املنطقـة 
الشمالية فسـيكون الطقس غائماً جزئياً 
اىل غائـم مع تسـاقط زخـات مطر تكون 
رعديـة أحيانـا، ودرجات الحـرارة ترتفع 
قليـال عن اليوم السـابق، والرياح جنوبية 
رشقية خفيفـة إىل معتدلة الرسعة (-10

20) کـم/س تتحـول اىل شـمالية غربية 
 (10-20) الرسعـة  معتدلـة  إىل  خفيفـة 
کـم/س، ومـدى الرؤيـة (10-8) کم ويف 
املطر (6-4) كـم، أما يف املنطقة الجنوبية 
فسيكون الطقس صحواً مع بعض القطع 
مـن الغيوم، ودرجـات الحـرارة تنخفض 
قليال عن اليوم السـابق، والرياح شـمالية 
غربية معتدلـة الرسعة (30-20) كم/س 

، ومدى الرؤية (10-8) كم“.
وأوضـح البيـان أن ”الحالـة الجوية ليوم 
الوسـطى  املنطقـة  يف  املقبـل  الثالثـاء 
فسـيكون الطقس صحواً اىل غائم جزئي، 
ويف املنطقة الشمالية سيكون غائماً جزئياً 
اىل غانم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة 
يف اقسامها الشمالية، أما املنطقة الجنوبية 
فسـيكون الطقس صحواً اىل غائم جزئي، 
فيمـا سـتكون درجـات الحـرارة مقاربة 

لليوم السابق يف عموم مناطق البالد“.
ولفت إىل أن ”يوم االربعاء سيكون الطقس 
يف املنطقـة الوسـطى غائمـاً جزئيـاً مع 
فرصة لتسـاقط أمطـار خفيفة يف أماكن 
متفرقـة منهـا، ودرجات الحـرارة ترتفع 
قليـال عن اليوم السـابق، والرياح جنوبية 
رشقية خفيفـة إىل معتدلة الرسعة (-10
20) کـم/س تنشـط اىل (40-30 كم/س 
مسـببة تصاعـد الغبـار، ومـدى الرؤيـة 
(10-8) كـم ويف الغبـار (4-2) كم، فيما 
سـيكون الطقـس يف املنطقـة الشـمالية 
غائماً جزئياً اىل غائم مع فرصة لتسـاقط 
أمطـار خفيفـة يف اقسـامها الشـمالية، 
ودرجـات الحرارة مقاربة لليوم السـابق، 
ويف املنطقـة الجنوبيـة سـيكون الطقس 
غائمـاً جزئيـاً ، ودرجات الحـرارة ترتفع 
قليـال عن اليوم السـابق، والرياح جنوبية 
رشقية خفيفـة إىل معتدلة الرسعة (-10
20) كم/س ،تنشـط اىل (40-30 كم/س 
مسـببة تصاعـداً للغبـار، ومـدی الرؤية 

(10-8) كم ويف الغبار (4-2) كم“.

موسكو/ متابعة الزوراء:
أكـد الرئيـس الـرويس، فالديمـري 
بوتني، أن العقوبـات الغربية التي 
فرضـت عىل روسـيا عـىل خلفية 
بإعـالن  ”أشـبه  أوكرانيـا  غـزو 
حرب“، مشـرياً إىل أن بالده تسعى 

إىل ”نزع سالح“ كييف.
وهـدد بوتـني، أثنـاء حديـث مـع 
مضيفات طـريان بثـه التلفزيون 
الرسمي، بأن ”أي محاولة لفرض 
منطقـة حظر جـوي مـن أي بلد 
سـنعتربها مشـاركة مبـارشة يف 

النزاع“.
وبخصوص التفـاوض مع كييف، 
قـال الرئيـس الـرويس: ”طرحنـا 
اقرتاحاتنـا عىل طاولـة املحادثات 
مع أوكرانيا ونرتك لهم الرد“، وفق 

ما نقلت ”رويرتز“.
وأكـد بوتني، الذي ظهـر ألول مرة 
منذ فرتة محاطاً عن قرب بالعديد 
زيارتـه  خـالل  األشـخاص،  مـن 
مركـزا لتدريـب الطياريـن تابعـا 
لرشكة ”إيروفولت“ الروسـية، أن 
قـرار اتخاذ العملية العسـكرية يف 

أوكرانيا كان صعبا.
لـن  أن روسـيا  كمـا شـدد عـىل 
تقبـل إال بأوكرانيـا محايـدة بـال 
سـالح يهدد أمنها، وحدودها عىل 
اإلطالق. وقال: ”لن نقبل بالسالح 
عىل حدودنا، ونسـعى إىل التخلص 
من النزعة النازية التي تفشت بني 

بعض املسؤولني يف كييف“.
وعـن احتمال فـرض حظر طريان 
فـوق األجـواء األوكرانيـة، أكد أن 
أي محاولة لفـرض منطقة حظر 
جوي مـن أي بلد آخر سـنعتربها 

األنشـطة  يف  مبـارشة  مشـاركة 
العسكرية، تستوجب الرد.

وكـرر اتهام السـلطات األوكرانية 
بالتخطيط لتهديـد األمن الرويس. 
وقـال ”إذا دخلـت كييـف ضمـن 
الناتو هذا يعني أنه بإمكان الحلف 
الدخـول إىل أوكرانيا والقضاء عىل 
الجمهوريات يف الرشق األوكراني، 

فهل هذا مسموح؟!“.
قـال  بوتـني،  ترصيحـات  وقبـل 
وزيـر الخارجية الرويس سـريغي 
إن  السـبت،  امـس  الفـروف، 
األوكرانـي  الرئيـس  ترصيحـات 
الغاضبة  زيلينسـكي  فولودومـري 
ال تمنحـه تفـاؤال بشـأن مصـري 
محادثات إنهاء العمليات الحربية 

يف أوكرانيا.
وزيـر  قـال  سـابق،  وقـت  ويف 
دميـرتو  األوكرانـي،  الخارجيـة 
كوليبا، إنه مسـتعد ملحادثات مع 
الفروف، لكـن يف حالـة واحدة أن 

تكون املفاوضات ”هادفة“.
يف غضـون ذلك، كشـفت وسـائل 
إعـالم أوكرانيـة، امـس السـبت، 
عـن مقتـل واحد من أعضـاء وفد 
املفاوضـات األوكراني الذي حرض 
املفاوضـات  مـن  األوىل  الجولـة 
غوميـل  مدينـة  يف  روسـيا  مـع 

البيالروسية.
وذكر اإلعـالم األوكرانـي نقال عن 
نائب يف الربملـان األوكراني ”الراد“ 
قـام  أوكرانـي  أمنـي  جهـاز  أن 

باعتقال العضو يف الفريق املفاوض 
األوكرانـي دينيـس كريييف وقتله 

بعد ذلك.
ولم تعلق الرئاسـة األوكرانية عىل 
األخبار املنشـورة بشأن مقتل أحد 

مفاوضيها.
وأجرى الوفدان الرويس واألوكراني 
الجولة الثانية من املفاوضات التي 
تسـتضيفها بيالروسـيا يف يـوم 3 
الطرفان  وتوصـل  مـارس/آذار.. 
إىل تفاهـم بشـأن توفـري املمرات 
اآلمنـة إلجـالء املدنيـني وإيصـال 
الغـذاء والدواء. وبحسـب الطرف 
األوكراني، سـتعقد الجولة الثالثة 

يف بداية األسبوع املقبل.
واتهـم الكرملـني، يف وقت سـابق 

”مثـل  يتـرصف  بأنـه  الغـرب 
العصابـات“ مع روسـيا، مضيفاً 
أن موسـكو ”أكرب“ من أن يعزلها 
أحد، والعالم ”أكـرب“ من الواليات 

املتحدة وأوروبا.
وقال دميرتي بيسـكوف، املتحدث 
باسـم الكرملـني للصحفيـني: إن 
الغـرب يشـن ”حـرب عصابـات 
اقتصاديـة“ عىل روسـيا. مضيفاً 
أن موسكو سـرتد. ولم يحدد الرد 
الـرويس، لكنـه ذكر أنه سـيكون 

وفقاً للمصالح الروسية.
وأضـاف يف هذا السـياق: ”نحن يف 
وضع اسـتثنائي يتطلب إجراءات 
أكـد  ذلـك،  ورغـم  اسـتثنائية“. 
بيسـكوف أن أمريكا ”ُتبقي بعض 
موسـكو“،  مـع  الحـوار  قنـوات 
متابعـاً القـول: ”نأمـل أن يتفهم 
االتحـاد األوروبي وأمـريكا وحلف 

شمايل األطليس موقفنا“.
ويف امللف االقتصادي، قال املتحدث 
الـرويس إن فرض الواليات املتحدة 
عقوبـات عـىل صـادرات الطاقـة 
الروسـية سـيحدث هزة كبرية يف 
أسـواق الطاقـة. ودخـل االجتياح 
السـبت،  ألوكرانيـا،  الـرويس 
يومه العـارش، مع تعـرّض ميناء 
ماريوبـول االسـرتاتيجي يف رشق 
الجيش  البالد لـ“حصار“ يفرضه 
الرويس، ولهجمات ”عنيفة“، وفق 
ما أعلن رئيس بلدية املدينة، يف وقت 
أعلنت فيه موسـكو أنها ستسمح 

بممرات آمنة يف أوكرانيا.
وأعلنت أوكرانيا، امس ارتفاع عدد 
قتـىل الجيش الـرويس إىل أكثر من 

10 آالف.

الحرة / أربيل:
قـال القنصـل العراقـي يف كييف، 
ضيـاء حمـد، إن البعثـة العراقية 
يف أوكرانيـا تعمل عـىل مدار أربعة 
وعرشيـن سـاعة، لتقديـم الدعم 

للعراقيني املوجودين يف كييف.
لقنـاة  حديـث  يف  حمـد،  وقـال 
الحـرة: إن هناك متابعـة من قبل 
العراقـي، فؤاد  الخارجيـة  وزيـر 
حسني، لعملية التكفل بالعراقيني 

املتواجدين يف أوكرانيا.
وكشـف عن أنـه تم إنشـاء خلية 
أزمـة بالخصـوص، تضـم جميع 
الدبلوماسـية يف  البعثات  رؤسـاء 
الدول املجـاورة ألوكرانيـا ”تعمل 
عىل تذليل العقبات أمام العراقيني 
العالقـني يف بعـض املناطق واملدن 

األوكرانية“.
وكشـف عـن أن هنـاك عـددا من 
العائالت العراقية العالقة يف مدينة 
سـومي التـي تبعد مسـافة 300 
كيلومرتا عن كييف وعائالت أخرى 
محارصة يف خاركيف ويف العاصمة 

كييف أيضا.
وبينما أشـار إىل أن هناك عراقيني 
البعثـة  أن  أكـد  مفقوديـن، 
الدبلوماسـية تبذل جهـودا كبرية 

للعثور عليهم.
وكشـف يف السـياق عن أن البعثة 
العراقيـة  اسـتطاعت إنقـاذ عدد 
العائـالت واملواطنـني  كبـري مـن 
العالقـني وتمكنـت مـن تسـهيل 
خروجهـم مـن أوكرانيـا بإصدار 

جوازات مرور استثنائية.

املتحـدث  قـال  ذلـك،  غضـون  يف 
باسـم الخارجيـة العراقية، أحمد 
الصحـاف، الجمعة، إن السـفارة 
حثيـث  بشـكل  تتابـع  العراقيـة 
موضـوع املواطـن العراقـّي الذي 
فقد يف أوكرانيا ”وننسق بمستوى 
عـاٍل مـع السـلطات يف أوكرانيـا 

للوقوف عىل مصريه“.
عراقيـة  إعـالم  وسـائل  وكانـت 
املواطـن  فقـدان  خـرب  تداولـت 
يف  صفـاء،  مصطفـى  العراقـي، 

أوكرانيا.
ويجد أكثر مـن عرشة آالف طالب 
عربـي، بينهم الكثري مـن املغاربة 

أنفسـهم  والعراقيني،  واملرصيني، 
عالقني يف أوكرانيا عىل وقع الغزو 
الـرويس، فيما تطـرح إعادتهم إىل 
أوطانهم معضلة لحكوماتهم التي 
يفتقر بعضها اىل تمثيل دبلومايس 

يف كييف.
ويقصد طالب من دول عربية عدة 
أوكرانيا سـنوياً ملتابعة تحصيلهم 
الجامعـي خصوصاً يف اختصايص 
الطـب والهندسـة نظراً لسـهولة 
الحصول عىل تأشـريات دخول إىل 

هذا البلد. 
ورغـم وجـوده يف مدينـة يف غرب 
الحـدود  مـن  قريبـة  أوكرانيـا 

الرومانيـة، لـم يتمكـن الطالـب 
العراقـي عـيل محّمـد (25 عاماً) 
هـذا  التخـرج  يأمـل  كان  الـذي 
العـام يف اختصاص الهندسـة من 
املغـادرة. وذهبـت سـدى عرشات 
االتصـاالت التـي يجريهـا يوميـاً 
بسفارة بالده، وفق ما قال لوكالة 

فرانس برس.
ويقول محمد إنه غادر العراق حتى 
يغرّي نمط الحياة التي عاشـها من 
حرب وتعب ومشاكل“. لكنه وجد 
نفسه اليوم يعيش السيناريو ذاته 
ويـرى ”الخـوف ذاتـه“ يف عيـون 

الناس واألطفال.

بغداد/ الزوراء:

ارتفعت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ 

يف األسواق املحلية، امس السبت.

وقـال مصـدر إن أسـعار الذهـب يف أسـواق 

الجملـة ب   شـارع النهـر يف العاصمـة   بغـداد 

سـجلت، صبـاح امس، سـعر بيـع للمثقال 

الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والرتكي 

واألوربـي 403 آالف دينـار، وسـعر الـرشاء 

399 ألفاً، بعد ان سـجلت اسـعار البيع ليوم 

الخميـس املـايض 394 الـف دينـار للمثقال 

الواحد.

وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 

21 مـن الذهب العراقي سـجل ارتفاعا أيضاً 

عند 363 الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 

359 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، 

فإن سـعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 

21 يرتاوح بـني 405 الف دينـار و415 ألفاً، 

فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي 

بـني 365 الفـاً و375 الف دينار.. ويسـاوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ متابعة الزوراء:
كشف املفوض السـامي لشؤون 
الالجئـني باألمم املتحـدة، فيليبو 
جرانـدي، امس السـبت، أن عدد 
الغـزو  مـن  الفاريـن  الالجئـني 
الـرويس قد يصـل إىل 1.5 مليون 
بحلـول مطلع األسـبوع من 1.3 

مليون يف الوقت الراهن.
وشدد جراندي عىل أن ”الوضع يف 
أوكرانيـا ال يزال خطريا“،  معتربا 
الجئـني  أزمـة  أرسع  ”هـذه  أن 
نشـهدها يف أوروبـا منـذ نهايـة 

الحرب العاملية الثانية“.
مدينـة  بلديـة  قالـت  بدورهـا، 
ماريوبول جنـوب رشق أوكرانيا، 
إنه تم إرجاء عملية إجالء السكان 
الروسـية  ”االنتهـاكات  بسـبب 

املتعددة لوقف إطالق النار“.
إجـالء  عمليـة  أن  وأضافـت 
املدنيـني التي كان مقـررا أن تبدأ 
يف وقـت متأخـر صباح السـبت، 

ألن  أمنيـة“  ألسـباب  ”أرجئـت 
القوات الروسـية ”تواصل قصف 

ماريوبول ومحيطها“.
بـدوره، اتهـم مستشـار الرئيس 
األوكراني روسيا ”بإفشال“ خطة 

إجالء املدنيني من ماريوبول.
وكانـت موسـكو أعلنـت وقفـا 
إلطـالق النـار السـبت للسـماح 
بإجـالء املدنيـني مـن مدينتني يف 
أوكرانيـا إحداهما  جنـوب رشق 

قـال  جانبـه،  ماريوبول.مـن 
رئيـس بلديـة ماريوبـول، فاديم 
القوات  إن  السـبت،  بويتشينكو، 
الروسـية تحارص املدينة  وتشن 

”هجمات بال رحمة“ عليها.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
حّذر صندوق النقد الدويل، امس السبت، من 
أن التداعيـات االقتصادية العاملية الخطرية 
للحرب عىل أوكرانيا ستكون ”ُمدّمرة أكثر“ 

إذا تصاعد النزاع.
وقال يف بيان بعد اجتماع املجلس التنفيذي 
”يف وقت ال يزال الوضع متقلًّبا جًدا واملشهد 
غري مسـتقّر، تبـدو العواقـب االقتصادية 
خطرية جًدا يف األسـاس“، متابًعا ”“يف حال 
تصاعـد النـزاع، فـإن الـرضر االقتصادي 

سيكون مدّمرًا أكثر“.
ويف 25 فرباير املايض، اليوم الذي أعقب بداية 
الحرب عىل أوكرانيا، طلبت كييف مساعدة 
ماليـة طارئة من املؤسسـة املالية الدولية، 

وفـق ترصيحات ملديـرة العامـة لصندوق 
النقد الدويل، كريستالينا غورغييفا.

وقالـت غورغييفا يف بيان صـدر يف أعقاب 
الصنـدوق ”نحـن  إدارة  اجتمـاع ملجلـس 
نسـتطلع جميـع الخيـارات“ ملنـح كييف 
”دعماً مالياً إضافياً“، بما يف ذلك من خالل 
حزمة مسـاعدات تبلغ قيمتهـا 2.2 مليار 
دوالر، كان مقـرراً اإلفـراج عنهـا بحلـول 
يونيو، مشـرية إىل أّن السـلطات األوكرانية 
”طلبـت أيضاً تمويـًال طارئاً مـن صندوق 

النقد الدويل“.
ولفتـت إىل أّن لـدى ”الصنـدوق عـدداً من 
األدوات يف جعبتـه، ومـع تطـور الوضع يف 
أوكرانيا، سـنواصل النقاش مع السـلطات 

بشـأن أفضل السـبل“ ملسـاعدة أوكرانيا، 
متحدثة أيضا عن ”مشورة سياسية جاٍر“ 

تقديمها. 
وأطلـق الرئيـس الـرويس فالديمـري بوتني 
غـزوا ألوكرانيـا قبـل أسـبوع أثـار تنديداً 
دولياً واسـعاً وعقوبات غربية متزايدة ضد 

موسكو.
واألربعـاء، أعلـن البنـك الـدويل أّنـه علّـق 
بمفعول فوري كّل برامج املسـاعدات التي 
ينّفذها يف روسـيا وبيالروس وذلك رّداً عىل 

الغزو الرويس ألوكرانيا.
وقالـت املؤسسـة املاليـة الدوليـة يف بيان 
صدر يف مقرّها بواشـنطن إّنـه ”يف أعقاب 
الغـزو الرويس ألوكرانيـا واألعمال العدائية 

ضد الشـعب األوكراني، أوقـف البنك الدويل 
كّل برامجه يف روسـيا وبيـالروس بمفعول 

فوري“.
وكان البنـك الـدويل يشـارك يف تنفيـذ 11 
مرشوعاً يف بيالروس بقيمة إجمالية قدرها 
1,15 مليار دوالر. أما يف روسيا، فكان ينّفذ 
أربعـة مشـاريع بقيمـة 370 مليوناً، وفق 

املوقع اإللكرتوني للمؤسسة.
ولفـت البنك الدويل يف بيانـه األربعاء أّنه لم 
يوافق عىل ”أّي قرض أو اسـتثمار جديد يف 
روسـيا منـذ 2014“، أي منذ ضّمها شـبه 

جزيرة القرم األوكرانية.
وقـال إّنه ”لم تتّم املوافقة عىل قرض جديد 

لبيالروس منذ منتصف عام 2020“.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
انطلقت، امس السـبت، فعاليـات املؤتمر الدويل 
الثانـي للميـاه يف بغـداد برعاية رئيـس الوزراء 
(امليـاه  شـعار  وتحـت  الكاظمـي،  مصطفـى 
والتغـريات املناخيـة) وبمشـاركة دول عربيـة 

وأجنبية». 
املؤتمـر يهـدف اىل تحقيـق التنميـة املسـتدامة 
للميـاه والتنسـيق مـع دول الجوار املتشـاطئة 
لتقليـل الـرضر نتيجـة شـح امليـاه، إضافة اىل 
مناقشـة التغـريات املناخية وأثرها عـىل املوارد 

املائية واالستجابة العاملية لهذا املوضوع».
تبـادل  موضـوع  أيضـاً،  املؤتمـر،  وسـيناقش 
الخـربات والتغلـب عـىل شـح املياه واسـتدامة 
املياه السـطحية والجوفيـة والحفاظ عىل تنوع 
األحياء وتطور السياسـة املائية بما ينسجم مع 

التطورات املناخية يف العالم».
وأكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
أن األمـن املائي وتغريات املنـاخ يجب أن يوضعا 

ضمن اسرتاتيجيات الدول.
ويف كلمة رئيـس الوزراء التي ألقاهـا نيابة عنه 
وزيـر التخطيـط خالد البتـال يف املؤتمـر الدويل 
الثانـي للميـاه، أشـار الكاظمـي اىل أن «العراق 
أكثر البلدان تعرضاً لتأثري التغري املناخي»، مبيناً 
أن «تحسني إدارة املوارد املائية وتقاسمها بشكل 

منصف يحقق أهداف التنمية املستدامة».
وأضاف أنه «يجب التأكيد عىل التنسيق بني الدول 
املتشـاطئة إلدارة األزمـات وتقاسـم الـرضر»، 
مشرياً اىل أن «مجلس الوزراء ألف لجنة لإلرشاف 
عىل إعـداد وصياغـة الورقة الخـرضاء املتعلقة 

بالبيئة».

بـدوره، اكـد وزير املـوارد املائية، مهدي رشـيد 
الحمدانـي، ان عـىل الجميع التعاون يف تقاسـم 

الحصص املائية من دون رشوط مسبقة.
وأضـاف الحمدانـي أن «التغـري املناخـي يهـدد 
دول العالـم كافـة وتأثرياته ليسـت عـىل املوارد 
املائية بل عىل البيئة بشـكل عام واألمن الغذائي 
والحالـة االقتصاديـة»، مشـدداً عـىل «أهميـة 
الحوارات اإلقليمية والدولية لحل مشـاكل املناخ 
وامليـاه والبيئـة ودعـم فـرص التعـاون إلدارة 
امليـاه وخاصة مياه األنهر واملسـطحات املائية 
املشـرتكة وتضافر الجهود، خاصة عىل املستوى 
العاملـي لتحقيق أهـداف التنميـة العاملية لألمم 
املتحـدة التي أعدت برنامجهـا لغاية عام ٢٠٣٠ 
والـذي يهدف إىل تعزيز السـالم العاملي والقضاء 
عـىل الفقر وتحقيـق التنمية املسـتدامة ووضع 

اسرتاتيجيات للحد من تأثري التغري املناخي».
وأشار اىل أنه «يمكن من خالل هذا املؤتمر تبادل 
املعرفـة والخربات بـني املؤسسـات املعنية بهذا 
املوضوع ووضع الخطط الفعالة مع االسـتعانة 
باملنظمات املتخصصة لدعم تنفيذ خطط تتكيف 
مع تغري املناخ عىل املسـتوى الوطني، إضافة إىل 
العمل املشـرتك عىل املسـتوى اإلقليمـي وتجنب 
الـدول املزيد مـن التدهور والهجـرات الجماعية 

والخسائر االقتصادية والبيئية». 
وأوضـح الحمدانـي أن «التغـري املناخـي أصبح 
حقيقة واقعة وعىل الجميع أن يتعامل معه بكل 
جدية وعىل جميع الدول يف كل العالم األخذ بعني 
االعتبـار تأثريات هذا التغري املناخي خصوصاً أن 
العراق وأكثر من أربع دول أخرى مصنفة حسب 
التقارير العاملية من الدول األكثر تعرضاً إىل تأثري 

مبـارش من ناحية التغيـريات املناخية؛ لذلك عىل 
الجميع التعاون ومن دون رشوط مسبقة لتبادل 
املعرفة ولتقييم الوضع وتقاسم الحصص إلبعاد 
هـذا الرضر ومن مبدأ تقاسـم الرضر مع جميع 

الدول التي تشرتك يف أحواض مشرتكة» .
 من جانبها، أكدت منظمة برنامج األمم املتحدة 
االنمائـي يف العـراق دعمهـا للسـياحة البيئيـة 
وتقليـل تداعيـات األمـن املائـي، مشـددة عـىل 
رضورة تعزيـز املسـاهمات بوضـع معالجـات 
جـادة يف مختلف القطاعات، فيما أشـارت إىل أن 
نتائج التقرير الدويل لم تكن بمسـتوى الطموح 

ملواجهة التغريات املناخية.
وقالت ممثلة املنظمـة، زينة عيل أحمد، يف كلمة 
لهـا يف مؤتمـر بغـداد الـدويل الثاني للميـاه إن 
«املؤتمـر سـيناقش أحد أهـم املـوارد الطبيعية 
واملائيـة ملواجهة التحديـات العاملية»، مؤكدة أن 
«نتائج التقرير الدولية لم تكن بمستوى الطموح 
لوضع العالم عىل خط الرشوع ملواجهة التغريات 

املناخية وتأثرياتها».
وأضافت أن «الـدول العاملية اتفقت عىل التعاون 
ملواجهة تلك التداعيات، ووضع تقرير املساهمات 
الوطنيـة بمشـاركة ١١٥ دولـة منهـا العراق»، 

مبينة أن «هذا االتفاق ما زال حيز التنفيذ». 
وأشارت إىل أنه «من الرضوري تعزيز املساهمات 
املجتمعـات  ودعـم  جـادة  معالجـات  بوضـع 

واالنسان يف مختلف القطاعات».
وبينـت أن «برنامـج األمـم املتحـدة االنمائـي 
والدول املانحة، تعمالن عـىل دعم البنى التحتية 
والسـياحة البيئية وتقليـل تداعيات األمن املائي 

لهجرة العوائل يف املناطق املترضرة».

بغداد/الزوراء:
اعلنـت امانة بغداد، امس السـبت، 
إزالة ١١٦٤٨ تجاوزاً من املسقفات 
والسـندويج بنـل غـري النظاميـة 

ضمن حملة عبري بغداد.
وذكر بيان لألمانة تلقت «الزوراء» 
نسخة منه: ان ”أمني بغداد املعمار 
عـالء معن أطلق حملة كربى إلزالة 

ومشـيدات  ومخـازن  املسـقفات 
النظاميـة  غـري  بنـل  السـندويج 
لتأثريهـا عـىل املشـهد الحـرضي 
وسـالمة  امـن  عـىل  والحفـاظ 
املواطنني كونها رسيعة االشـتعال 
وتزيد من احتمال نشـوب الحرائق 

.”
وأضاف البيـان ان ”الدوائر البلدية 

ازالـت منذ انطـالق الحملة بتاريخ 
٢٢-٨-٢٠٢١ ولغاية ٢٨-٢-٢٠٢٢ 
(١١٦٤٨) تجـاوزاً من املسـقفات 
ومشيدات السـندويج بنل يف عموم 
مناطـق العاصمـة بغـداد يف اطار 
حملة عبري بغداد املستمرة وتشمل 
ازالـة املخالفات والتجـاوزات عىل 
االرصفة والشوارع العامة من دون 

املسـاس بأصحاب البسـطات من 
الفقراء وذوي الدخل املحدود“.

وبنّي ان ”أمني بغداد شدد عىل جميع 
الدوائـر البلديـة بـرضورة متابعة 
والتجـاوزات  البنائيـة  املخالفـات 
وازالتهـا ملا تمثله مـن ظاهرة غري 
الئقـة تؤثر عـىل مظهـر وجمالية 
املدينـة ومشـهدها الحـرضي مع 

للمسـاءلة  املقرصيـن  تعريـض 
القانونيـة“، داعياً اهـايل العاصمة 
بغداد لـ ”التعاون مع مالكات امانة 
بغـداد واالمتثـال للقوانـني البلدية 
النافـذة وعـدم مخالفتهـا، مثمناً 
تعـاون عـدد كبـري مـن املواطنني 
ازالتهـم الطوعيـة للمخالفـات  يف 

واملشوهات والتجاوزات“.

دياىل/الزوراء:
أعلنـت دائـرة آثـار ديـاىل، امس السـبت، وضع 
الخطـوات النهائيـة إلدراج معلم أثـري يعود اىل 
«الحقبة الساسـانية» شـمايل رشقـي بعقوبة، 
ضمن الئحـة الرتاث العاملي، فيمـا لفتت اىل بدء 
العمل بخطوات إلدراج سد العظيم األثري ضمن 

الالئحة ايضاً.
وقـال مديـر مفتشـية آثـار ديـاىل، احمـد عبد 
الجبار خمـاس، يف ترصيح صحفي: إن «الدائرة 
وبالتعاون مع الجهات املختصة أنجزت التقارير 
االبتدائية والنهائيـة إلدراج معلم الزندان االثري 
يف اطراف قضاء املقدادية، (٤٠ كم شـمال رشق 
بعقوبة) ضمن الالئحة التمهيدية املعتمدة دوليا 
إلدراج املعالم تحت حماية الرتاث العاملي»، مبينا 
ان «املرحلـة الثانية من االدراج تخضع لضوابط 

ومعايري دولية ال تقل عن عامني».
وأضـاف خماس ان «معلم الزندان االثري مؤهل 
من جميع املقومات لالنضمـام اىل الئحة الرتاث 
العاملـي لعراقتـه األثرية وموقعه االسـرتاتيجي 

والسياحي مستقبال».
ويعتـرب تـل الزنـدان مـن أكـرب املواقـع األثرية 
والتاريخية الشـاخصة يف محافظة دياىل، وَيقع 
عىل بعد ١٢ كلم جنـوب قضاء املقدادية، ويعود 
إنشـاؤه إىل العهد الساساني بني القرنني الثاني 

والثالث امليالدي.
وتـل الزنـدان عبارة عـن بناء ضخم عىل شـكل 
مسـتطيل يمثل طراز البناء يف ذلك العهد، وكان 
يتكـون من ١٦ برجـاً بقي منهـا ١٢ برجاً، وله 
بابـان.. ويبلـغ سـمك جـدار الـربج ١٩ قدمـاً، 
ويحـوي كل منهـا ثـالث فتحات معـدة لوقوف 
حارسـني، وهذا مـا يؤكد الغرض األسـايس من 

التصميـم الذي اسـتخدم آنذاك لصـد الهجمات 
الرومانية.

من جهة أخرى، كشف خماس عن «نفض الغبار 
عن سـد العظيـم األثـري القديم الذي أنشـئ يف 

القرن الرابع امليالدي قبل أكثر من ١٦٠٠ عام».
وأوضح خماس أن «سـد العظيـم االثري يجاور 
سد العظيم الحديث وكان الخزين املائي لألرايض 
الزراعيـة يف ديـاىل وصـالح الديـن مـن القـرن 
الرابـع ميـالدي اىل القرن الثاني عـرش ميالدي، 
وكان يغـذي أكثر من مليون دونـم من األرايض 

الزراعية».
وأكد مدير اآلثـار أن «فريقا بحثيا معززا بقوات 
أمنيـة زار موقع السـد األثري يف أطـراف ناحية 
العظيم شـمايل دياىل للمرة األوىل منذ ٨ سـنوات 
بسـبب املخاطر األمنية والحرب مع التنظيمات 

اإلرهابيـة التـي منعـت الوصول اىل السـد طيلة 
السنوات املاضية».

ولفـت خمـاس اىل «مسـاٍع وخطٍط مسـتقبلية 
إلدراج سـد العظيـم األثري ضمـن الئحة الرتاث 

العاملي اسوًة بموقع الزندان األثري».
وتضـم محافظة دياىل أكثر من ٨٠٠ موقع أثري 
تمتـد لحقـب وعصـور مختلفة بعضهـا عمره 
أكثـر من ٥ آالف سـنة يعـود لحضارة أشـنونا 
والسومريني، وإن ٥ باملائة منها خضع لعمليات 
تنقيب مـن قبل فـرق االستكشـاف، والبقية ال 

يزال مطمورا تحت الرتاب.
وتعانـي مواقع أثرية عدة يف محافظة دياىل (٦٠ 
كلم شمال رشقي بغداد) من اإلهمال والتجاوز، 
مـا هـدد بزوالهـا خاصـة يف املناطـق الزراعية 

والنائية.

بغداد/الزوراء:
كشـفت وزارة الكهرباء عن سـعيها اىل إدخال 
قـدرات توليدية تصل لقرابـة ٣٠٠٠ إىل ٣٥٠٠ 
ميكاواط، فيما كشـفت عن آلية السـتحصال 

الديون من املواطنني والوزارات.
وقـال املتحدث باسـم وزارة الكهربـاء، أحمد 
«وزارة  إن  صحفـي:  ترصيـح  يف  مـوىس، 
الكهربـاء، ومنذ فرتة قصرية، تسـتعد بخطط 
اسـرتاتيجية ملواكبة زيادة الطلب التي شملت 
رفع معـدالت اإلنتاج والصيانة الدورية لبعض 
الوحدات التوليدية بغية إدخال قدرات توليدية 

تصل لقرابة ٣٠٠٠ اىل ٣٥٠٠ ميكاواط» .
اسـرتاتيجية  خطوطـا  «هنـاك  أن  وأضـاف 
عـىل مسـتوى ٤٠٠ كي يف منها خـط رميلة - 
نارصيـة وخط غـرب بغـداد - حديثـة وخط 
قادسـية - خـريات يف النجـف األرشف، وأيضاً 
هناك خطط لتفعيل قطاع التوزيع واستحداث 
مغذيـات جديـدة، فضـًال عن فـك االختناقات 
وكهربـة بعـض مناطـق األطـراف»، مبيناً أن 
«وزارة الكهرباء طالبت بسـيولة مالية للعمل 
فيهـا، وكان هنـاك دعم من قبـل دولة رئيس 

الوزراء».
وتابع أن «الوزارة دعت أيضاً اىل رضورة تأهيل 
حقـول الغاز، وإنشـاء مصاف لتأمـني الغاز، 
إضافـة اىل أن تكون اطالقـات الغاز املورد من 
الجانـب اإليراني أو القطري حـارضة ملواكبة 

خطط الصيف».

وأوضـح أن «العقـود املوقعة يجـب أن تكون 
إمدادات الغاز فيها ٥٠ مليون مرت مكعب يومياً 
شـتاء و٧٠ مليون مرت مكعب صيفاً»، الفتاً اىل 
أن «الحديـث عن الغاز من الجانب اإليراني يتم 
عن ٨ ماليني مرت مكعب، وهو ما أثر عىل إدامة 

زخم العمل يف محطات اإلنتاج».
وأكـد أن «هناك خططاً راميـة إلدخال وحدات 
توليدية للعمل، وسيكون الصيف الحايل أفضل 
من الصيف املايض رشط توفر السـيولة املالية 

والغاز».
وفيمـا يتعلق بالديون املرتتبـة عىل املواطنني، 
أشار املوسوي اىل أن «هناك نوعني من الديون، 

األول الديـون الحكوميـة والثانـي ديـون عىل 
املواطنـني»، مبينـًا أن «الديـون التـي تخـص 
املواطنـني فإن الـوزارة تعمل عىل تقسـيطها 
بالشـكل املريـح وبما ال يرهق دخـل املواطن، 
أما الديون الحكومية فجرى االتفاق مع وزارة 
املاليـة عىل أن تسـدد بشـكل سـنوي لصالح 
وزارة الكهرباء والبالغة ٣ تريليونات دينار عن 

قيمة الطاقة الكهربائية املجهزة للوزارات».
وأضـاف أن «هناك مخاطبات عديـدة للوزارة 
مـن أجـل تسـديد الديـون ألن هـذه األمـوال 
ستسـهم بجزء معـني السـتعدادات الوزارة يف 

فصل الصيف».
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ذي قار/الزوراء:
أعلنـت محافظـة ذي قار، امس السـبت، توفر ٦٠٠ درجة وظيفيـة، فيما أطلقت 

رابطا للتقديم عىل عقود املشاريع لقضاء النارصية.
وذكرت املحافظة يف بيان ورد لـ «الزوراء»: إنه «بعد إعالن نتائج التقاطع الوظيفي 
لعقود املشاريع، ذي قار تعلن عن توفر ٦٠٠ درجة وظيفية»، مبينًة أن «االستمارة 
املرفقة هي عبارة عن نماذج للمخرج النهائي الذي سـيظهر للمتقدم، وأن الرابط 
خـاص للمتقدمني من ابناء قضـاء النارصية حرصاً، وأن الرابـط مرفق بالفيديو 

التوضيحي الذي يوضح طريقة التقديم عىل العقود».
وأضافـت أن «التقاطع الوظيفي هو أمر اتبعته اإلدارة املحلية وألول مرة يف العراق 
تعلـن نتائجه للرأي العـام»، الفتـة إىل أن «التقاطع الوظيفي سـيتم تطبيقه عىل 
جميـع الدوائـر الحكومية للحد من ازدواج الرواتب وفتـح فرص العمل للمزيد من 

املواطنني».
وتابعت أنه «يف حال توفر درجات وظيفية ألبناء املحافظة سيكون التقديم حرصاً 
عىل الرابط املذكور»، مشـرية إىل أنه «بإمكان أبناء األقضية والنواحي التقديم عىل 

الرابط أو بطريقة مبارشة عند طريق الوحدة اإلدارية».

بغداد/الزوراء:
اعلنـت الهيئـة العامـة للكمـارك، امـس 
السـبت، ضبط خمس شـاحنات محملة 
بمواد مخالفة للضوابط يف كمرك املنطقة 

الشمالية.
وذكـرت الهيئة يف بيان تلقتـه «الزوراء»: 
إن ”كمـارك املنطقـة الشـمالية متمثلـة 
بقسم التحري ومكافحة التهريب تمكنت 

مـن ضبـط خمـس شـاحنات محملـة 
(مسـتلزمات طبية ومواد غذائية وسماد 
للـرشوط  مخالفـة  ومولـدات)  زراعـي 

والضوابط االستريادية“.
جميـع  احالـة  ”تمـت  انـه  وأضافـت 
املخالفـات اىل الجهـات ذات االختصـاص 
التخاذ كافة االجـراءات القانونية الالزمة 

بحق املخالفني“.

بغداد/الزوراء:
 اكدت قيادة العمليات املشـرتكة  ان الحدود العراقية السورية مؤمنة بشكل كامل، وتم 

تعزيزها بقوات اضافية ، ملنع تسلل اإلرهابيني.
وقال الناطق باسـم العمليات املشـرتكة، اللواء تحسني الخفاجي، يف ترصيح صحفي:» 
تم تعزيز الحدود العراقية السـورية بقوات اضافية من الجيش بخط ثان، وهي سـاندة 
لقوات حرس الحدود يف الخط االول، وتم نرشها عىل طول الرشيط الحدودي مع سوريا 
ومـن ضمنه اقليم كردسـتان بعد احداث الحسـكة، من اجل ايقاف تسـلل االرهابيني، 
ومنعهـم من الوصـول اىل املناطق العراقية «، مشـريا اىل ان الحدود العراقية السـورية 

اصبحت مؤمنة اكثر بكثري من السابق .
وبشأن التعاون مع اقليم كردستان يف املجال االمني، اوضح الخفاجي : «ان االجتماعات 
بني العمليات املشـرتكة والبيشـمركة ما زالت مسـتمرة وقائمة لتنسـيق العمل االمني 
ملحاربـة داعش، وتم االتفاق عىل تشـكيل لواءين جديديـن لنرشهما يف املناطق املتنازع 
عليها، وننتظر التخصيص املايل من الحكومة للبدء بتشكليهما ونرشهما يف تلك املناطق 

.»
واكد:» ان االمكانيات والقدرات االمنية للقوات العراقية والبيشـمركة يف تطور مسـتمر 
والعمل املشـرتك بينهما افىض اىل نتائج مهمة يف تحقيق االمن واالستقرار يف العديد من 

املناطق «.
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ميسان/الزوراء:
أعلنـت قيادة رشطـة الديوانية، امس السـبت، 
مشـاجرة  إثـر  شـخصا   ٢٢ عـىل  القبـض 

بـ»السكاكني».
وذكـرت القيـادة يف بيـان ورد لــ «الـزوراء»: 
انـه «بمتابعـة شـخصية من قبـل قائد رشطة 
محافظة الديوانية واملنشـآت اللـواء الحقوقي 
محمـد كاظـم الزركاني وحـال ورود معلومات 
تؤكـد عـىل حصـول مشـاجرة بالسـكاكني يف 
ناحية نفر وجه بتشـكيل قوة ملتابعة املوضوع 
والقبـض عـىل املتسـببني باالشـرتاك مـع قوة 
الواجب ومفارز من مركز رشطة (عفك _البدير 

_ سومر) وامن األفراد».
وأضاف البيان « تم إلقاء القبض عىل ٢٢ شخصا 
وتوقيفهـم مـن قبل قـايض التحقيـق من أجل 

اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم».

بغداد/الزوراء:
أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الرشطة/ رشطة 
بغـداد، امـس السـبت، القبـض عـىل تسـعة 
متهمـني بالنصب واالحتيال ضمن سـيطراتها 

خالل الـ٤٨ ساعة املاضية.
وذكرت الـوزارة يف بيان ورد لــ «الزوراء»: أن 
«مفـارز مديرية شـؤون السـيطرات والطرق 
الخارجية يف قيـادة رشطة بغداد ألقت القبض 
عـىل تسـعة متهمني وفـق احكام املـادة ٤٥٦ 

نصب واحتيال خالل الـ٤٨ ساعة املاضية».

وأضـاف البيـان أن «مفـارز سـيطرة التاجي 
القبض عىل اربعة متهمـني، فيما ألقت مفارز 
سـيطرة ابو غريـب الجديد القبـض عىل ثالثة 
متهمني فيما القت مفارز سـيطرتي الشـعب 
وشاطئ التاجي القبض عىل متهم واحد يف كل 
منهما، وبذلك يصبح عدد امللقى القبض عليهم 
تسعة متهمني، حيث تمت عملية القاء القبض 
عـىل املتهمـني من خـالل اسـتخدام حاسـبة 

املطلوبني «.
واشـار اىل انه «تم اقتياد امللقى القبض عليهم 

اىل مراكز الرشطـة التخاذ اإلجراءات القانونية 
الالزمة بحقهم وفق القانون».

البرصة/الزوراء:
أعلنـت قيـادة عمليـات البرصة، 
امـس السـبت، انطـالق املرحلـة 
الثانيـة لعمليـات التفتيش ضمن 

مناطق متفرقة يف املحافظة.
وذكـرت القيـادة يف بيـان ورد لـ 
«الـزوراء»: أن «القطعات األمنية 
مـن خـالل اللـواء ٣٦ اآليل ولـواء 
إىل  باإلضافـة  القيـادة،  مغاويـر 

أفـواج طـوارئ رشطـة البـرصة 
بعمليـات  اليـوم  فجـر  بـارشت 
تفتيـش واسـعة شـملت مناطق 
قضاء الدير والرشامخة، باإلضافة 
وكانـت  الدرهميـة،  مناطـق  إىل 
النتائج إلقاء القبض عىل عدد من 
املطلوبني وفـق مذكرات قضائية، 
األمنيـة  القـوات  تمكنـت  كمـا 
واعتـدة  أسـلحة  مصـادره  مـن 

متنوعة».
اللـواء  العمليـات،  قائـد  ووجـه 
الركن عيل عبد الحسـني املاجدي، 
وفـق البيـان بــ»رضورة تحديد 
أماكن تواجـد املطلوبني للقضاء، 
وذلـك باالعتمـاد عـىل املعلومات 
االسـتخبارية العتقالهـم والقـاء 
القبض عليهم، كمـا أن العمليات 
االسـتباقية والرسيعـة لهـا تأثري 

األمنـي  امللـف  إدارة  يف  إيجابـي 
وفرض سلطة القانون»

أن  اىل  العمليـات  قائـد  وأشـار 
«القيادة وبالتنسيق مع الحكومة 
املحليـة تعمـل عـىل إنشـاء بنـى 
تحتية من شـأنها تقوية الجانب 
األمنـي لتحقيـق أهـداف جيدة يف 
بسـط األمـن واالسـتقرار ضمن 

مركز املحافظة وتوابعها».
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بغداد/ متابعة الزوراء:
تلقت رشكة تسـويق النفـط العراقية 
طلبـات  ”سـومو“  للدولـة  اململوكـة 
إلمـدادات خـام إضافية، خـالل األيام 
األخرية، مع بحث املشـرتين عن بدائل 
للكميات الروسـية، فيمـا أعلنت إدارة 
معلومات الطاقة األمريكية عن ارتفاع 
الصـادرات العراقيـة النفطية ألمريكا 
خالل االسـبوع املايض لتصل اىل معدل 

295 الف برميل باليوم.
وذكرت وكالة آرغـوس ميديا نقال عن 
مسـؤول عراقي رفيع قوله إن ”بعض 
الطلـب اإلضايف جـاء من مشـرتين يف 

أوروبا والصني والهند“. 
وأضـاف أن ”قـدرة العـراق لتصديـر 
النفـط الخـام املحدودة سـتجعل من 

الصعب تلبية الطلبات“.
وحولـت أنظـار املشـرتين يف أسـواق 
الطاقـة العامليـة إىل منطقـة الـرشق 
األوسـط، خاصـة إىل النفـط العراقي، 
مع تجنُّب الخامات الروسية، يف أعقاب 
فرض العقوبات الغربية عىل موسـكو 

لغزوها أوكرانيا.
وكانت رشكة سـومو قـد أعلنت، يوم 
الجمعة، عن تحقيق العراق اعىل معدل 

تصدير خالل شـهر شباط املايض منذ 
سـنتني بمعـدل 3.314 مليـون برميل 
يوميا بزيـادة مقـدار 112 ألف برميل 
يوميا عن الشـهر املـايض وبأعىل إيراد 
ماليـة منـذ 2014 بمبلغ قـدره 8.54 
مليـارات دوالر من خـالل قيام رشكة 

تسويق النفط (سومو) بتصدير كافة 
الكمية املتوفرة لتصدير من نفط خام 

البرصة وكركوك.
من جانب متصل، أعلنت إدارة معلومات 
الطاقـة األمريكية، امس السـبت، عن 
ارتفـاع الصـادرات العراقيـة النفطية 

ألمريـكا خالل االسـبوع املايض لتصل 
اىل معدل 295 الف برميل باليوم.

وقالـت اإلدارة يف تقريـر اطلعـت عليه 
”الزوراء“: ان ”متوسـط االسـتريادات 
األمريكيـة مـن النفـط الخـام خـالل 
األسـبوع املايض من تسـع دول بلغت 

5186 ماليني برميـل يوميا منخفضة 
بمقـدار 928 ألـف برميـل باليوم عن 
األسبوع الذي سبقه والذي بلغ 6.114 

ماليني برميل يوميا“.
العـراق  ”الصـادرات  ان  واضافـت 
النفطية ألمريكا بلغت معدل 295 ألف 
برميل يوميـا خالل األسـبوع املايض، 
مرتفعـة عـن األسـبوع الذي سـبقه 
والذي بلغ متوسط الصادرات فيه 285 

ألف برميل يوميا“.
واشارت اىل ان ”اكثر اإليرادات النفطية 
ألمريكا خالل األسـبوع املايض جاءت 
مـن كنـدا بمعـدل بلـغ 3.630 ماليني 
برميل يوميا، تلتها السـعودية بمعدل 
ثـم  يوميـا، ومـن  برميـل  ألـف   520
املكسيك بمعدل 497 ألف برميل يوميا، 
ومـن ثـم كولومبيـا بمعـدل 144 ألف 
برميل يوميا، ومن ثـم الربازيل بمعدل 

57 ألف برميل يوميا“.
ووفقا لإلدارة فإن ”كمية االستريادات 
األمريكية من النفط الخام من نيجرييا 
بلغـت بمعدل 43 ألـف برميـل يوميا، 
فيما لم تسـتورد امريـكا اي كمية من 
ترينيداد وتوباغو او من روسـيا او من 

االكوادور“.

بغداد/ الزوراء:
أصدر مـرصف الرافديـن، امس السـبت، توضيحاً 
بشأن منح قروض الرتميم وتأهيل الدور السكنية.

وقـال املـرصف يف بيان مقتضـب تلقت «الـزوراء» 

نسـخة منـه: إن «منـح قـروض ترميـم وتأهيـل 
الـدور السـكنية يكـون عـىل الرقعـة الجغرافيـة 
لسـكن املقرتض واالعتماد عىل موقـع العقار املراد 

ترميمه».

بغداد/ الزوراء:
كشـف مركز عراقـي متخصـص بالشـؤون االقتصادية 
والسياسـية عـن تسـبب الحـرب بـني روسـيا وأوكرانيا 
بخسـائر يف الناتج اإلجمايل العاملي تقـدر برتيليون دوالر، 
وفيما بنّي أن روسـيا لن ”تتأثر كثـرياً“ بالعقوبات يف ظل 
ما يجري يف االقتصاد العاملي وأن أوروبا ستكون ”املترضر 
األكرب“ مما يجري، أكد ان العراق سـيتحمل جزءا من هذا 
الـرضر يف ظل األوضـاع الحالية وتغري السياسـات املالية 

واالقتصادية.
وقال مديـر املركز العراقي االقتصادي السـيايس، وسـام 
حدمـل الحلـو، يف رصيح صحفـي: إنه ”بحسـب متابعة 
املركـز اليوميـة لألسـواق العاملية عن تسـبب الحرب بني 
روسـيا وأوكرانيا بإضافـة (3 %) إىل التضّخم العاملي هذا 
العام (2022)، إضافة إىل (%1) من الناتج املحيل اإلجمايل 

العاملي، أي ما يعادل تريليون دوالر بحلول العام املقبل“.
ولفـت الحلـو إىل أّنه ”قد تتأجـج دورة التضخـم أكثر إذا 
اختارت البنوك املركزية يف دول العالم، وهو أمر مرجح، أن 
تتفادى ويالت الحرب عرب سياسـاتها النقدية، األمر الذي 
من شـأنه أن يغذي التضخم العاملي مما يشكل خطراً عىل 

النمو االقتصادي العاملي“.
وأوضح الحلو أّن ”ارتفاع أسعار النفط والغاز من شأنه أن 
يخفف جزئياً من تأثري العقوبات عىل روسـيا، لكن الناتج 
املحـيل اإلجمايل العاملي سـيظل ينكمش بنسـبة (1.5 %) 

هذا العام وأكثر من (2.5 يف املئة) بنهاية عام (2023)“.
وتوقع مدير املركز العراقي االقتصادي السيايس أن ”تكون 
أوروبـا املنطقة األكثر ترضراً بسـبب روابطهـا التجارية 
واعتمادها عىل إمدادات الطاقة والغذاء الروسية، مع تأثر 
األسـواق الناشـئة بدرجة أقل من االقتصادات املتقدمة“، 
الفتـا إىل أّنـه ”مـن املتوقـع زيـادة اإلنفـاق العـام لدعم 
التدفق الهائـل لطالبي اللجوء من أوكرانيا وتعزيز اإلنفاق 
العسكري، مما سيحد من اآلثار السلبية عىل الناتج املحيل 

اإلجمايل األوروبي“.
املؤسسـات  العراقيـة وجميـع  الحكومـة  الحلـو  ودعـا 
االقتصاديـة ذات العالقـة اىل ”متابعة دقيقـة للمؤرشات 
االقتصاديـة العامليـة الحالية وإيجاد السـبل الكفيلة التي 
تخفـف من كاهـل االقتصـاد العراقي يف املرحلـة الحالية 
واملقبلة، خاصة وان العراق يخضع اىل جميع السياسـات 
املاليـة واالقتصاديـة التـي بدأت تتغـري يف العالم بسـبب 

الحرب الحالية“.
ولفـت الحلـو اىل ”رضورة البحـث عـن مصلحـة العراق 
اوالً عىل املسـتوى االقتصادي والسـيايس وخلق سياسـة 
اقتصادية متوازنة“، مبينا اننا ”ال نسـتطيع أن نغفل عن 
وضع العراق طوال الفرتة السابقة الذي كان ومازال يعاني 
الكثـري مـن نسـبة البطالة والفقـر والعديد من املشـاكل 
االدارية والسياسـية املتغرية وال يتحمل املزيد من األرضار 

االقتصادية املتوقع من الحرب الجارية اآلن“.
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بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابـل الدينار العراقي بشـكل 

طفيف، امس السبت، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.
وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سجلت صباح 
امـس ١٤٧٠٥٠ دينـارا عراقيا مقابـل ١٠٠ دوالر أمريكي، فيما سـجلت 
األسـعار ليوم الخميـس املايض ١٤٧٠٠٠ دينار عراقـي مقابل ١٠٠ دوالر 

أمريكي.
وأشـار إىل أن اسـعار البيع والرشاء اسـتقرت يف محال الصريفة باالٔسواق 
املحليـة يف بغـداد، حيث بلغ سـعر البيع ١٤٧٥٠٠ دينـار عراقي لكل ١٠٠ 
دوالر امريكي، بينما بلغت أسـعار الرشاء ١٤٦٥٠٠ دينار عراقي لكل ١٠٠ 

دوالر امريكي.
أمـا يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فإن بورصة الـدوالر ال تتداول ايام 

العطل الرسمية فيها.

بغداد/ الزوراء:
كشـف الخبري النفطي، حمزة الجواهري، امس السـبت، عن ترقب انتهاء 
العـراق من مرشوع زيـادة انتاجه النفطي الشـهر املقبـل، مبينا ان لدى 
وزارة النفط بحدود الـ٦٠٠ الف برميل من النفط يوميا فائضة من املمكن 
اطالقها بأي وقت ما يعد العراق االكثر استعدادا لتلبية متطلبات السوق.

وقـال الجواهري يف ترصيح صحفي: ان ”توجه منظمة اوبك ودول العالم 
سيكون بزيادة االنتاج بسـبب قلة املعروض العاملي النفطي، ال سيما مع 
ازمة روسيا واوكرانيا يف وقت تعاني منه بعض الدول من تخفيض خارج 
ارادتها مثل الدول الخلية التي تعمل عىل صيانة بعض مشـاريعها، فضال 

عن توقف االنتاج الليبي والنيجري وصعوبة وصول النفط الرويس“.
واضـاف ان ”العراق االكثر اسـتفادة من اي زيـادة يف االنتاج كونه يمتلك 
القـدرة عىل التصدير بشـكل كبـري للغاية خالل الشـهر املقبل، فضال عن 

امكانية االستفادة من التوسعة يف املشاريع النفطية“.
واشـار الجواهـري اىل ان ”السـوق العاملية ال تكفيه االعتمـاد عىل خزين 
النفط االسـرتاتيجي لـدى الدول العظمى من الصـني وامريكا وبريطانيا، 
وسـتتم االسـتعانة بالدول النفطية لسد العجز بشكل رسيع، ال سيما مع 

وصول اسعار النفط لحدود ١٢٠ دوالرا“.

بغداد/ الزوراء:
أكد مسؤول حكومي، امس السبت، أن ارتفاع درجات الحرارة يعيد انعاش 

صيد الغزالن الربية عىل الحدود العراقية- االيرانية رشق دياىل.
وقـال مدير ناحية منـديل وكالة (90كم رشق بعقوبـة) مازن الخزاعي يف 
حديث لصحفي: ان“ صيد الغزالن الربية عىل الحدود العراقية – االيرانية يف 
قاطعي منديل وقزانية رشق دياىل توقف ألشهر عدة بسبب درجات الحرارة 

املنخفضة والتي وصلت اىل دون الصفر مئوية“.
واضـاف الخزاعي ان“ ارتفـاع درجات الحرارة اعاد انعـاش صيد الغزالن 
الربيـة يف التالل الحدودية والتي يقوم بهـا صيادون بدافع الهواية خاصة 

مع اقرتاب الربيع واجوائه الدافئة“.
داعيـا اىل ”رضورة وضع اطـار عام ملبدأ الصيد من اجـل تفادي انقراض 

الغزالن خاصة مع انخفاض أعدادها بشكل الفت يف السنوات االخرية“.
واشـار اىل ان“ الصيد ال يوجد له توقيت زمني محدد إال ان االنواء الجوية 
تشـكل عامال مهما يف ايقافه خاصة انخفاض الحرارة وتسـاقط االمطار 

الغزيرة وتدفق السيول التي تغمر التالل والوديان الحدودية“.

بغداد/ الزوراء:
حذر قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة االنبار، عماد الدليمي، امس السب، من 
انقراض الثروة الحيوانية يف املناطق الغربية .وقال الدليمي يف ترصيح صحفي: 
ان “ الثروة الحيوانية يف قضاء الرطبة غربي االنبار تمر بأسـوأ مراحلها نتيجة 
ضعـف الدعم الحكومي ملربي األغنام، فضال عـن املضايقات التي يتعرض لها 
املربـون اثنـاء تنقلهم من منطقـة اىل اخرى وآلية بيع اغنامهم عوامل سـوف 
تـؤدي اىل انقراض هذه املهنة بعد عزوف العديد من مزاولة اعمالهم ”.واضاف 
ان“ قضاء الرطبة سوف يشهد خالل العام املقبلة ارتفاع اسعار اللحوم اىل اعىل 
مسـتوى لها منذ اعوام بسـبب انقراض هذه املهنة، وعدم مزاولة العمل فيها 
جراء االهمال املتعمد من قبل الجهات املعنية التي ساهمت بانهيار هذه الثروة 
التـي يعتمد عليها مئات املوطنني يف توفري لقمـة العيش“.وأوضح الدليمي أنه 
”وبالرغم من مناشـدات الجهات املعنية النتشـال واقع الثروة الحيوانية إال ان 

هذه املناشدات لم تسفر عن وجود اي بصيص امل». 

بغداد/ لزوراء:
وجـه وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجـي، بتصدير بيض املائدة إىل دول 

الخليج.
وقال املتحدث باسـم الوزارة، حميد النايـف، يف حديث صحفي: إن الوزير 
دعـا املصدريـن كافة اىل مراجعـة الوزارة ابتـداًء من امس السـبت ألجل 

الحصول عىل املوافقات االصولية لعملية التصدير.
واكد: أن هذا التوجيه جاء من اجل تشجيع املنتجني عىل زيادة انتاج بيض 
املائـدة وخاصة بعد انجاز مشـاريع عمالقة إلنتـاج البيض. واصفا هذه 
الخطوة باملتقدمة والتي تأتي ردا عىل من يقول ان االنتاج املحيل ليس فيه 

اكتفاء ذاتي.
وبـني: أن هـذا القرار جـاء نتيجة وجود فائـض يف اإلنتـاج املحيل لبيض 
املائـدة، وبالتزامن مع إقـرار صندوق دعم الصادرات والذي سيسـاهم يف 

تشجيع التصدير اىل دول الجوار اإلقليمي ومنها دول الخليج.
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بغداد/ الزوراء:
أكد املستشار االقتصادي لرئيس الوزراء عالء عبد 
الحسـني ، أن النمو السـكاني يف العـراق يعّد أحد 
التحديات التـي تواجه اقتصاد البلـد. فيما رجح 
املستشـار املـايل لرئيس الـوزراء صـدور قرارات 
داعمة للطبقات الفقرية خالل األسبوعني املقبلني، 
فيما رجح املستشـار املايل رئيس الوزراء، مظهر 
محمـد صالح، صدور قـرارات داعمـة للطبقات 

الفقرية خالل االسبوعني املقبلني.
وقال املستشـار االقتصادي لرئيس الوزراء، عالء 
عبد الحسـني: إن ”النمو السـكاني يف العراق يعّد 
أحـد التحديات التي تواجـه اقتصاد البلد وبنفس 
الوقـت يمثـل فرصة إذا أحسـنا اسـتغالله، ألنه 
كلما زاد عدد السكان كرب السوق وزادت األعمال، 
وهذا يمثل فرصة استثمارية للرشكات التي تريد 

توزيع منتجاتها يف هذا السوق“.
وبشـأن عودة سـعر الرصف إىل وضعه السـابق، 
أكـد أن ”ذلك يؤدي إىل حدوث مشـاكل كبرية عىل 
مستوى االقتصاد وإىل عدم وجود ثقة يف السوق، 
لذلك من الصعب التفكري بالعودة لسـعر الرصف 
السـابق يف الوقـت الحـايل، كون اقتصـاد العراق 

يعمل حالياً عىل السعر الجديد“.

وعـن ملـف ارتفـاع أسـعار النفط، أشـار إىل أنه 
”سـالح ذو حدين وعند ارتفاعه سيؤدي إىل حالة 
من عـدم التأكـد لذلـك ال ضمان بأنه سيسـتمر 
بمعـدل 100 دوالر للربميـل، لذلـك فـإن أغلـب 
موازنات الدول تبنى عىل أسـعار تحفظية للنفط 
إذا مـا تحقق فائض فإنها تحول الفائض عىل ما 

لم تحققه اإليرادات األخرى“.
وتابع أنه ”ال يمكن أن نبني سيناريوهات املوازنة 
القادمـة عـىل أرقـام مرتفعة بل يجـب أن نكون 
متحفظني، ألننـا نتعامل مع ماليـة عامة لـ 40 
مليـون نسمة“.وأشـار إىل أن ”الورقـة البيضاء 
أطلقت يف بداية شـهر آب مـن العام املايض واآلن 

أكملنا 6 أشـهر ووصل اإلنجاز اىل نسـب مرضية 
بنحو %61 من نسب اإلنجاز الكلية“.

ولفـت إىل أن ”الفـرتة املقبلة سـتحقق املزيد من 
اإلنجازات وقد ال يراها اآلخرون ولكن من املمكن 
تشـخيصها، عىل سـبيل املثال املبادرات السكنية 
للقروض التـي أطلقها البنك املركـزي كجزء من 
املبادرة حيث كان املبلغ 45 مليوناً واآلن وصل اىل 
75 مليونـاً وما زال املسـتفيدون من هذا القرض 

عددهم كبري“.
مـن جانب اخـر، رجـح املستشـار املـايل رئيس 
الـوزراء، مظهـر محمـد صالح، صـدور قرارات 
االسـبوعني  خـالل  الفقـرية  للطبقـات  داعمـة 

املقبلني.
وقال صالح يف ترصيح صحفي: ”نتوقع ان تصدر 
جملة مـن القـرارات الداعمة للطبقـات الفقرية 
خـالل االسـبوعني املقبلـة، مـن خـالل البطاقة 

التموينية“.
واضـاف: ”حتـى اآلن الرصف املايل يحسـب عىل 
موازنة العام املايض لعدم وجود املوازنة، وان هذا 

الرصف مقيد“.
وتابع: ”أمـا أي ترصف باإليرادات األخرى فيجب 

أن يكون بقانون“.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
اعلنـت ايران ان قيمة صادراتها اىل العراق خالل الـ١١ شـهرا من السـنة 
االيرانيـة الحالية، تخطت قيمتها اكثر من ٨ مليارات دوالر، بعدما وصلت 

اىل أكثر من ٢٨ مليون طن من البضائع.
 ونقـل موقع «إيـران فرونت بيـج» االيراني عن املتحدث باسـم الجمارك 
اإليرانية، سـيد روح الله لطيفي، قوله: انه تم تصدير أكثر من ٢٨ مليون 
طن من البضائع بقيمة تزيد عن ٨٫٢ مليار دوالر من ايران إىل العراق، وهو 
ما يمثل زيادة يف الوزن بنسـبة ١٧٪ وزيادة يف القيمة بنسـبة ٢٠٪، وذلك 

مقارنة بالشهور الـ١١ االوىل من السنة االيرانية املاضية.
 ويف اشـارة اىل فرص تنمية الصـادرات االيرانيـة اىل املحافظات الجنوبية 
يف العـراق، تحـدث لطيفي عن العديد من القواسـم املشـرتكة بني البلدين 
سـاهمت يف تعزيز الصادرات غري النفطية مـن ١٤٥ مليون دوالر يف العام 

٢٠٠١ اىل ٩ مليارات دوالر يف العام ٢٠١٩.
ويف املقابل، اشـار املسـؤول االيرانـي اىل ان الواردات االيرانيـة من العراق 
خالل الشـهور الــ١١، وصلت اىل ٢٫٢ مليون طـن وتتخطى قيمتها مليار 
دوالر، وهـو ما يزيـد من حيث الحجم عـن الواردات اآلتية مـن العراق يف 

العرشين عاما املاضية.
 وأوضـح املتحدث اإليراني: ان اجمايل واردات إيران من العراق بلغت خالل 
العقديـن املاضيني ١٣١٢٨٩٤ طنا مـن البضائع التي تتخطى قيمتها ١٫٣ 

مليار دوالر.
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بغداد/ متابعة الزوراء
اكـد مـرشف فريق نادي زاخـو، طه عبد الحكيـم، أن جمهور زاخو لم يطلق هتافات مسـيئة 
ضـد العراق خالل لقـاء النادي مع الرشطة، محـذراً من أن هناك من يسـعى اىل خلق «فتنة».
واسـتغرب عبد الحكيـم «فربكة وتركيب االصوات من قبل اشـخاص يودون خلـق الفتنة بني 
الفريقـني وجمهورهما».واكد ان «الهتاف لـم يكن «جيس جيس عراق» بل كان «جيس جيس 
رشطـة» وهذا كالم عادي يطلقـه كل الجماهري»، مؤكدا ان «هذه االمـور فتنة يرفضها حتى 
االسالم من منطلق «الفتنة اشد من القتل».واوضح عبد الحكيم ان «فربكة الفديوهات من قبل 

اشخاص غري معروفني تحدث للمرة الثانية سعيا من هذه املجاميع لخلق الفتنة».

ãºcÎ@ã–ñc

@ÏènÓuÏßbi@biÎäÎc@Ú€Ï�i@¿@fiÎ˛a@ç◊ãæa@åã•@Îaç»€a@äbnì«
بغداد/ الزوراء

حقـَق فريـق الرشطـة لكـرة 
اليـد فوزاً مسـتحًقا عىل فريِق 
الحشد الشـعبي ضمن افتتاح 
منافسـاِت املرحلـِة الثانية من 
الـدوري املمتـاز، حيـث تمكن 
العبو القيثارة من الفوز بنتيجة 
الفوز حافَظ  (18-26)، وبهذا 
الفريـق عـىل صـدارِة الدوري 
برصيد 36 نقطـًة بفارق ثالث 

نقاٍط عن فريق الجيش.
يواجـه  متصـٍل  صعيـٍد  عـىل 
الفريـق االخـرض  اليـوم األحد 
فريـق بلديـة البـرصة يف قاعة 
األوملبيـة، ويلعب يـوم الثالثاء 
أمام فريق الكوت عند السـاعة 
الثانيـة ظهـراً يف قاعـة أمـني 
لطيف، ويـوم األربعـاء يالعب 
فريق كربـالء، ويختتُم التجمع 
فريـق  بلقـاِء  الخميـس  يـوم 

الخليج العربي.
عـىل  الجيـش  فريـق  وتغلـب 
الخليج العربـي، بنتيجة (-40

20) ضمـن منافسـات الجولة 

األوىل من مرحلة اإلياب للدوري 
املمتاز لكرة اليد. 

وتمكـن الجيش من السـيطرة 
التـي  املبـاراة  عـىل مجريـات 
السـليمانية،  أقيمـت يف صالة 
ليكسـب نقاط الفوز بسهولة 
لــ20  وصـل  كبـري  وبفـارق 

هدفا.
ويضم فريق الجيش يف صفوفه 
املنتخـب  العبـي  مـن  عـدد 
الوطنـي، الـذي شـارك مؤخرا 
يف نهائيات كأس آسـيا وحقق 

نتائج إيجابية.
ويف مباراة أخرى، خرس املسيب 
17-) بنتيجـة  كربـالء  أمـام 

24)، يف املبـاراة التـي اقيمـت 
أيضا يف قاعة نادي السليمانية 

الريايض.
العراقـي  االتحـاد  أن  يذكـر   
لكرة اليد، قـرر إقامة مباريات 
اإليـاب، وفـق نظـام  مرحلـة 
السـليمانية،  بمدينة  التجمـع 
عـىل أن يقـام التجمـع األخري 

بالعاصمة بغداد.

بغداد/ متابعة الزوراء 
 أعلن االتحاد العراقي للمصارعة انه تلقى 
اعرتافاً رسـمياً برشعيته من قبل االتحاد 

الدويل للعبة.
وقـال رئيس االتحاد شـعالن عبد الكاظم 
«تسلمت خطاباً رسمياً من االتحاد الدويل 
للمصارعـة يؤكـد فيـه اعرتافـه بالهيئة 

اإلدارية لالتحاد العراقي للمصارعة».

واضاف «وذلك بعد قرار محكمة املنازعات 
الرياضيـة العراقيـة باالعـرتاف باتحادنا 
الحـايل رسـميا وصادقتها عـىل االنتخاب 
االخـرية التي جرت يف بغداد وبأنني رئيس 
التحـاد املصارعـة العراقـي والحكـم برد 
الدعوى املقدمة مـن ممثل نادي الرشطة 
غـازي فيصـل وعـدم قبولهـا لالسـباب 

والحيثيات التي وردت يف قرار الحكم».

@Èèœb‰fl@åÎbvnÌ@Ú†ãì€a@áÌ@’Ìãœ
åbn‡æa@äÎá€a@¿@=»ì€a@áì®a

@Âfl@�bÓ8ä@�bœa6«a@Û‘‹nÌ@Ú«äbóæa@Üb•a
Új»‹€@Ô€Îá€a@Üb•¸a

@Ô„bnÌäÏæaÎ@ıaäÎç€a@pbjÌäám@∂g@ÜÏ»Ì@7fl˛a@áj«@á»é
lbÓÃ€a@›ñaÏÌ@kÓiaÏy

بغداد / إعالم اللجنة األوملبية 
أحـرزت الالعبـة العراقية عشـتار العزاوي 
املركـز األول يف بطولـة أوروبـا املفتوحـة 
يف  منافسـاتها  املتواصلـة  بالجوجيسـتو 

العاصمة اإليطالية روما.
وبـارك رئيـس اللجنـة األوملبيـة الوطنيـة 
العراقيـة رعد حمودي االنجاز الذي حققته 
العبـة املنتخـب الوطنـي العراقـي باللعبة 
عشـتار العزاوي، مؤكـداً رضورة االهتمام 

بهـا من أجـل تحقيق أوسـمة يف الـدورات 
األوملبية املركزية.  

مـن جانبه، قـال رئيـس االتحـاد العراقي 
للجوجيسـتو  الدكتـور مخلص حسـن: ان 
الالعبـة عشـتار العـزاوي عـادت ملنصات 
التتويـج مجدداً، وبأرسع مـن املتوقع، بعد 
غيابها لعامني بسـبب إصابـة بليغة كانت 

تعرضت لها.
ولفت حسن اىل: ان إتحاده عازم عىل وضع 

الجوجيسـتو العراقـي يف الطريـق السـليم 
وصوالً اىل نتائج عربية وقارية جيدة.

وأضـاف حسـن: ان بطولة أوروبا شـهدت 
مواجهـات قويـة تنافسـت فيهـا العبـات 
معروفات حيث إسـتطاعت العبتنا عشتار 
العـزاوي مـن الفـوز بنصـف النهائي عىل 
نظريتها الربيطانية التي فضلت االنسحاب 
فيما فازت عىل الالعبة الفرنسـية بالنقاط 

محرزة املركز األول يف وزن فوق ٧٠ كغم.

ıb»iä˛a@?†Ï€a@Ú‹Óÿìm@Ê˝«gÎ@bÌÜÎ@ÜÏé˛a@ıb‘‹€@bÓjflaå@Ú‘œaÏfl@ãƒn‰„@ZÏéÏæa
@Ô€Îá€a@Ú‰Ìáæa@k»‹∑@Èibv«g@ájÌ@Ômaäbfl�a@áœÏ€a

بغداد/ متابعة الزوراء
ـَغـداد، امس السبت،  وصَل إىل العاصمة ب
كٌل من املدير اإلداري للمنتخِب اإلماراتي 
الشقيق يارس سـالم الساعدي واملُدرب 
املسـاعد للمنتخب سـليم عبدالرحمن، 
وذلك يف زيارٍة تفّقديـٍة اىل َملعب املدينِة 
الدويل الذي سيحتضُن مواجهَة ُمنتخبنا 
الوطني وشقيقه اإلماراتي التي ستقاُم 
يف الرابـع والعرشين من الشـهر الحايل 
ضمن التصفيـاِت املُؤهلة ملونديال قطر 

 .2022
وكاَن يف استقباِل الضيوف كٌل من عضو 
االتحـاد أحمد املوسـوي واألمـنِي العاّم 
محمد فرحـان واملُدير اإلداري للُمنتخب 

الوطني غيث مهنا. 
وقـد أبـدى الوفـُد اإلماراتـي إعجابـه  
بَملعِب املدينِة الدويل، وبأرضيته املمتازة 
ومرافقات امللعب بشـكٍل عام، مؤكدين 
عىل استحقاِق العراق وعودته الحتضاِن 
املُباريات الدولّية، وإنهم أول املساهمني 
يف موضـوِع رفـع الحظـِر عـن املالعب 

العراقّية.
ووجَه وزير الشـباب والرياضة، رئيس 
االتحـاد العراقـّي لكـرِة القـدم، عدنان 
الخاّصـة  اللِجـان  بتفعيـِل  درجـال، 
باسـتضافِة ُمبـاراة منتخبنـا الوطنّي 
التـي سـتقاُم يف  اإلماراتـي  وشـقيقه 
َملعِب املدينة الدويل يف الرابع والعرشين 
مـن الشـهر الحـايل ضمـن الَتصفياِت 

اآلسيوّية املُؤهلة لكأِس العالم.
وتابـَع درجـال العديـَد مـن التفاصيل 
املهمـِة التـي تخـُص املُبـاراَة املُرتقبـة 
ومتابعـة تحضـرِي َملعب املدينـِة الدويل 

الحِتضاِن مباراِة اإلمارات.
وبعـد التواُصـِل املُسـتمر بـني رئيـِس 
االتحاد وأمني بغداد، املهندس عالء معن 
املعمـار، بـارشت مـالكاُت األمانة رفع 
التجـاوزاِت من ُمقرتبـات َملعب املدينِة 
الدويل إلظهاره بالشكِل الذي يليُق بعْمِق 
الَحضارة العراقّية ليكون جاهزاً بأروع 
صورٍة الحِتضان األشـقاِء اإلماراتيني يف 

الرابع عرش من الشهر الحايل.
ومـن جانبه، كشـف عضو اتحـاد كرة 
القـدم العراقـي، الناطـق باسـمه، عن 
عدم االتفاق حتى اآلن عىل اقامة مباراة 
املنتخـب الوطني امام نظـريه الزامبي، 

فيما أشـار اىل مفاتحة عـدد من الفرق 
االفريقية للعب ديا.

وقـال احمد املوسـوي: إن لقاء املنتخب 
الوطنـي مـع نظـريه الزامبـي لـن يتم 
بشـكل رسـمي، إذ لـم تتـم املوافقات 
الرسـمية بني الطرفني. مبيناً أن اللقاء 
كان مقـرراً يف الثامن عرش من الشـهر 
الجـاري اسـتعداداً ملباراتـي االمـارات 

وسوريا .
وبني املوسـوي: أن االتحـاد فاتح عدداً 
مـن اتحـادات الـدول سـيما االفريقية 
لتنظيـم لقـاء ودي يقـام عـىل ملعـب 

املدينة ببغداد.

املنتخـب  مـدرب  أن  املوسـوي:  وأكـد 
الوطنـي عبد الغني شـهد سـيعلن يوم 
االربعاء املقبل ويف مؤتمر صحفي يعقد 
بمقـر اتحاد الكرة أمام وسـائل اإلعالم 
عن قائمة الالعبـني املدعوين ملواجهتي 

االمارات وسوريا هذا الشهر.
وأعلنـت لجنة الحكام االتحـاد العراقي 
لكـرة القدم تجهيـز االتحاد اآلسـيوي 
لتقنية الڤار يف مباراة العراق واالمارات 
ضمـن تصفيـات كأس العالـم، وفيما 
بينـت أن االتحاد شـكل لجانا لتسـهيل 
اإلجـراءات الفنية والتقنيـة لدعم هذه 
التقنيـة، أكـدت عزمهـا تطبيـق هـذه 

التقنيـة يف املوسـم املقبل مـن الدوري 
املمتاز.

وقـال رئيـس اللجنـة نجاح رحـم: إن 
”تقنية الڤار سـتجهز مـن قبل االتحاد 
اآلسيوي قبل مباراة العراق واالمارات يف 

تصفيات كاس العالم“.
وأضـاف رحـم أن ”هذا النظـام ينطبق 
عىل جميع البلـدان التي ال تمتلك تقنية 
أن ”عمليـة  اآلن“، مبينـا  الڤـار لحـد 
تنصيبه يف ملعب املدينة استعدادا للقاء 
املرتقب سـتكون بالتنسيق مع االتحاد 
العراقـي ورشكـة ميديا بـرو والرشكة 

الناقلة للمباراة“.

وأوضـح رئيس لجنة الحـكام أن ”دور 
االتحـاد العراقـي لكـرة القـدم ولجنة 
الحكام حيوي تنسـيقي لوجستي بهذا 
الشـأن التنظيمـي، وتم تشـكيل لجان 
بهـذا الصـدد لتسـهيل كل اإلجـراءات 
الفنيـة والتقنية واللوجسـتية ومن كل 

الجهات املعنية“.
وبـنّي رحم أن ”االتحـاد العراقي ولجنة 
الحـكام يعملـون وبقـوة عـىل تطبيق 
تقنيـة الڤـار يف الـدوري العراقـي من 
املوسم املقبل“، الفتا اىل ”وجود نقاشات 
قيـد  وعـروض مـن رشكـة فرنسـية 

الدراسة الفنية و القانونية و املالية“.

بغداد/ متابعة الزوراء
أجـرى فريق الزوراء مرانـه الصباحي 
عىل ملعب الشالجية الخاص بتدريبات 
الفريق، اسـتعدادا ملواجهة مستضيفه 
الكهربـاء، الثالثـاء املقبـل، يف افتتـاح 

الجولة 25 من الدوري املمتاز.
وفضـل أيـوب أوديشـو، املديـر الفني 
للزوراء، إجراء التدريبات يف وقت مبكر 
من صبـاح االمس، السـتعادة الجانب 
البدنـي، مـع الرتكيـز عـىل النواحـي 

التكتيكية يف املران املسائي.

ويأتـي ذلك يف إطـار التحضري بشـكل 
مكثف ملبـاراة الكهرباء، التي سـتقام 
يف ملعب التاجـي، بعدما رفضت لجنة 
املسابقات يف اتحاد الكرة، إقامتها عىل 

ملعب الزوراء الجديد.
ويعانـي الزوراء من تدهـور نتائجه يف 
املباريات األخرية، التي أدت لرتاجعه إىل 
املركز الرابع، يف جـدول ترتيب الدوري 

العراقي املمتاز.
وسيشـارك الفريـق يف مبـاراة امللحق 
املؤهـل لـدوري أبطـال آسـيا، عندمـا 

يالقي مستضيفه الشـارقة اإلماراتي، 
يف منتصف آذار الجاري.

وأعلن نـادي الـزوراء الريـايض عودة 
قائـده سـعد عبـد األمـري إىل تدريبات 
الفريق، تحضريا ملواجهـة الكهرباء يف 

الجولة 25 من الدوري املمتاز.
وقال الـزوراء، عرب صفحته الرسـمية 
عـىل ”فيسـبوك“: ان الفريـق يواصل  
التحضـري ملواجهـة الكهربـاء الثالثاء 
املقبل، ضمـن الجولة 25 لدوري الكرة 
املمتاز، وشهد املران عودة الالعب سعد 
عبد األمري، بعد غياب بداعي اإلصابة“.

وأضـاف: ”التدريبـات شـهدت غيـاب 
املحـرتف املوريتاني الحسـن حوابيب، 
إىل جانـب مهدي كامـل وأحمد فاضل، 

لإلصابة“.
ولم تكشف إدارة الزوراء مصري العبها، 
مـازن فيـاض، الـذي مـا زال خـارج 
الفريق، بقـرار من املديـر الفني أيوب 
أوديشو، بعد اعتذاره عن عدم املشاركة 

يف الشوط الثاني أمام الطلبة.
لكـن مصادر مقربة مـن النادي، قالت 
إن الالعـب سـيعود إىل مـران الفريق، 
بعـد أن يقدم اعتذاره لـإلدارة والجهاز 

الفني.
ويحتل الزوراء الرتتيب الرابع يف الدوري 

املمتاز، برصيد 44 نقطة.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
الزميل اثري الشـوييل  قرر خوض تجربة جديدة 
مـن خـالل تقديـم برنامـج ريايض اسـبوعي  
بعنـوان ( اوتـراس) عـرب اذاعـة راديـو بغداد 
التي تبث من مبنـى محافظة بغداد، الربنامج 
سيسـلط الضوء عىل الرياضة العراقية بصورة 
عامـة ومواكبة جميع االحـداث الرياضية االخرى 

فضال عن الفقرات املنوعة التي ستقدم من خالل الربنامج.
 *******************

الزميـل الصحفي، حيدر مقصـود، احتفل بعيد 
ميالده قبل ايام قليلة، خالص االمنيات لزميلنا 
بالعمـر املديـد ومواصلـة النجـاح يف حياتـه 

ومشواره املهني.

بغداد/ الزوراء
التدريبي  واملالك  الوسط  مصايف  نادي  إدارة  القدم  لكرِة  العراقّي  االتحاُد  بارَك 
والالعبني لفريق كرِة القدم الشاطئية لتواجده يف املركز (58) يف تصنيف منظمِة 

الكرة الشاطئية عرب العالم (BSWW) الذي صدَر بوجود (161) نادياً عامليا. 
وقّدَم  وزير الشباب والرياضة، رئيس االتحاد، عدنان درجال، التهنئَة والتربيكات 
للهيأة اإلداريِة واملالك التدريبي والعبي فريق الشاطئية لتحقيقهم هذا التطور 
الرياضّية بالشكِل  النهِج السليم الذي تتبعه اإلدارُة إلعداِد فرقها  الذي يدُل عىل 

األمثل الذي يقودها ملنصات التتويج.
وأكَد درجال إن عملية التطوير التي ينفذها االتحاُد ضمن برنامجه املعّد يشمل 
يتواصل  التي  الشاطئية  القدم  كرُة  ومنها  الكروّية،  املنظومِة  بجميع  االهتماَم 

دوريها بانتظام. 
واختتَم رئيس االتحاد، عدنان درجال، حديثه بالقول نتطلُع إىل استثماِر تواجد 
الدولّية  البطوالِت  يف  النجاِح  لحصد  العاملّية  املُميزة  الفرِق  مع  املصايف  فريق 

املقبلة.

بغداد / أمري رسول
لفئتي  الوطني  منتخبنا  مدرب  قال 
السلة،  بكرة  والشباب  الناشئني 
الجورجي جورج كازنجان، انه منذ 
آمنا  البلد  وجد  العراق  يف  تواجده 
يف  اليه  يشار  كما  وليس  ومستقرا 
بأنه  املغرضة  الفضائية  القنوات 
وعدم  الفوىض  من  حالة  يعيش 

االستقرار .
واضاف: ان البنى التحتية يف العراق 
تؤثر  التي  املعوقات  أكرب  من  هي 
عىل تطوير اللعبة فمثال يف العاصمة 
الشعب  قاعة  غري  يوجد  ال  بغداد 
الفرق  جميع  لتدريب  أخرى  وقاعة 
واملنتخبات الوطنية، حيث شاهدت 
الالعبني الصغار يتدربون يف قاعات 
صحيح   غري  االمر  وهذا  خارجية، 
شباب  العبون  هنالك  مبينا:  باملرة. 

وتحت   ١٦ تحت  فئتي  يف  جيدون 
أما  قليل،  عددهم  ولكن  عاما   ١٨
بالنسبة لتطوير الالعبني فيجب ان 
العاملني  املدربني  تطوير  عىل  نعمل 
توفري  وكذلك  العمرية  الفئات  مع 

قاعات رياضية للعمل والتدريب.
يف  املشاركة  إىل  نحتاج  وتابع: 
لتطوير  الخارجية  البطوالت 
الالعبني واكتسابهم الخربة الكافية 
السلوية  البطوالت  عىل  للمنافسة 
تنظيم  ان  اىل:  مشريا  مستقبال. 
اكاديميات  وافتتاح  البطوالت 
جديدة يف العراق ستوسع من قاعدة 
اللعبة، وهذا ينعكس عىل املنتخبات 
الوطنية، وبالتايل يستطيع املدربون 
الالعبني  من  عدد  عىل  الحصول 
املنتخبات  إىل  لالنضمام  املميزين 

الوطنية .
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قلب فيالدلفيا سفنتي سـيكرسز تأخره بـ21 نقطة وتغلب 
عىل ضيفـه كليفالند كافاليـريز 119-125، يف دورة كرة 
السـلة األمريكـي للمحرتفني.وتألـق تايريـز ماكـيس 
مسجال 33 نقطة، بينها 24 يف الشوط الثاني، ليحقق 
فيالدلفيا فوزه الخامس توالياً.وتابع القادم جيمس 
هاردن بروزه مع 25 نقطة و11 تمريرة حاسـمة، 
يف سلسـلة لم يخرس فيها مـع فريقه الجديد بعد 
قدومه من بروكلني نتس.وأضاف للفائز عمالقه 
الكامريونـي جويـل إمبيـد 22 نقطـة والبديل 
جـورج نيانغ 17 وتوبياس هاريس 15.ولدى 
الخارس، كان داريوس غارالند أفضل مسجل 
مع 26 نقطة، فيما أضاف اسحاق أوكورو 22 
وكل من جاريت ألن والرتكي سـيدي عثمان 
20.وبعد بداية متفجرة تقـدم فيها 43-21، 
كان كليفالنـد يف طريقه إىل تحقيق الفوز، لكن 
سـيكرسز رشع يف تقليصه إىل 71-63 بني الشـوطني.وقاد 
ماكـيس فريقه إىل قلـب الطاولة بعد االسـرتاحة، حيث تفوقوا 
يف الشـوط الثانـي 48-62 وحسـموا املباراة.قـال ماكـيس إن 
الدفاع املحكم بعد االسرتاحة ساهم يف حسم املباراة لفريقه: 
”األهـم كان ايقافهم“.أضـاف ابـن الحاديـة والعرشيـن: 
”سّجلوا نحو أربعني نقطة يف الربع األول (43) وهذا رقم 
كبري. بعد اسـتقرارنا بدأنا نوقفهـم، ثم نجحنا يف قلب 
املباراة“.بدوره، أشـاد مدرب سـيكرسز دوك ريفرز 
بمسـاهمة الصاعد ماكـيس: ”يلعب بشـكل رائع. 
أحاول أن أجعله رشسـًا، رصخت يف وجهه خمس 
مرات الليلة. كلما كان أكثر رشاسة، كنا أفضل“.
وانفـرد فيالدلفيـا بوصافـة املنطقـة الرشقية 
(23-39) أمام ميلووكـي باكس حامل اللقب 
(25-39)، فيمـا يتصدر ميامي هيت املنطقة 
يف  هيـت  يـزور  األول  أن  علمـاً   ،(42-22)
فلوريـدا.ويف املباراة الثانيـة ضمن املنطقة 
الرشقيـة، تابع ميلووكي باكس انتصاراته 
وحقق الثالث توالياً عىل مضيفه شيكاغو 
بولـز 112-118، بفضـل 34 نقطـة و16 
اليونانـي يانيـس  متابعـة مـن عمالقـه 

أنتيتوكونمبو.وأضـاف لحامل اللقب جـرو هوليداي 26 نقطة 
وكريس ميدلتون 22، ليتسـاوى ميلووكي الثالث مع بولز رابع 
الرشقيـة (25-39).ولدى شـيكاغو الذي مني بخسـارة رابعة 
تواليـاً، كان زاك الفـني األفضل مـع 30 نقطة وأضـاف ديمار 
ديـروزان 29.تقـّدم بولز بفـارق 8 نقاط مطلـع الربع األخري، 
لكـن يف املراحل األخرية للمباراة كان ميلووكي األفضل وحسـم 
املواجهة.ويف فينيكس، زرع كامريون جونسون ثالثية يف الرمق 
األخري لينهي ليلة رائعة شـهدت تسجيله 38 نقطة ومنح صنز 
الفوز عىل نيويورك نيكس 114-115.وساهم جونسون بعودة 
قويـة لفينيكس الذي عزز صدارته للمنطقـة الغربية والدوري 
(12-51).قال جونسون بعد الفوز: ”هذا ما نفعله، نلعب سوياً 
ونتضامـن سـوياً“.تابع صحب 9 ثالثيات مـن 12 محاولة ”ال 
ننهار، مررنا بشدائد عىل مّر السنني. لدينا مجموعة من الشبان 
تهتم ببعضها البعض وتهتم بالفوز يف املباريات“.وتقّدم نيكس 
بفـارق 14 نقطة مطلع الربع األخري، لكن صنز عّوض تدريجاً، 
برغم افتقاده نجميه كريس بول الصاباته وديفن بوكر بسـبب 
بروتوكول فـريوس كورونا.وأضاف للفائـز ميكال بريدجز 20 
نقطة وكامـريون باين 17.ومني يوتا جاز مع نجميه الفرنيس 
رودي غوبري ودونوفان ميتشل بخسارة كبرية أمام نيواورليانز 
بيليكانز 124-90، فيما حقق دنفر ناغتس فوزاً عىل هيوستن 
روكتس 101-116 بفضل ديماركوس كازنز صاحب 31 نقطة، 
بعـد حلولـه بدال من أفضـل العب يف الـدوري الرصبـي نيكوال 

يوكيتش الغائب بسبب املرض.

رشع يوفنتـوس يف محاولة أخـرية للحفاظ عىل نجمه 
األرجنتينـي، باولو ديبـاال، الذي ينتهـي عقده الصيف 

املقبل، بحسب تقرير صحفي.
وكان نجم التانجو قد توصل إىل اتفاق عىل التجديد مع 

النادي اإليطايل، يف شهر أكتوبر/ترشين أول املايض.
لكن يوفنتوس عاد وسـحب العرض املتفق عليه بشأن 
التجديـد، وقدم لديبـاال عرًضا آخر براتـب أقل، ما أثار 
غضـب الالعـب الـذي أوقـف املفاوضات.ووفًقا ملوقع 

”كالتشـيو مريكاتو“ اإليطايل، وصـل خورخي أنطون، 
وكيل ديباال، إىل مدينة تورينو لعقد جلسـة جديدة مع 
البيانكونريي.وقـال املوقع إن يف حـال عدم التوصل إىل 
اتفاق هذه املرة، فإن ديباال سـيودع يوفنتوس بنهاية 

املوسم، حيث سينتقل مجاًنا إىل صفوف إنرت ميالن.
يذكـر أن العرض الذي وافق عليـه ديباال، كان يتضمن 
راتًبـا ثابًتا يبلغ 8 ماليني يـورو، باإلضافة إىل متغريات 

ترتاوح بني مليوني و3 ماليني يورو.

اسـتعاد ليـون توازنـه بعد خسـارتني يف 
املراحل األربع املاضية بفوزه عىل مضيفه 
لوريـان 1-4 يف افتتاح املرحلة السـابعة 
والعرشيـن مـن الـدوري الفرنـيس لكرة 

القدم.
وصعد ليون املدعو لخوض مباراة الذهاب 
ضمـن الدور ثمـن النهائي من مسـابقة 
الدوري األوروبي (يوروبا ليغ) اإلياب ضد 
بورتو الربتغايل األسبوع املقبل، مؤقتاً إىل 
املركز السـادس برصيد 41 نقطة ليدخل 
رصاع البطاقـات األوروبيـة بعـد تراجع 
عنها يف اآلونة األخرية شـهدت تقهقره إىل 

املركز العارش.
بكر ليون بالتسجيل بواسطة رومان فيفر 
بعد لعبة مشـرتكة بني الكامريوني كارل 
توكو ايكامبي والربازييل لوكا باكيتا الذي 
مررها متقنـة باتجاه فيفر ليسـدد كرة 
بيرساه عـىل يمني الحـارس ماتيو دريري 
(5). والهدف هـو األول لفيفر يف صفوف 
ليون بعـد انتقاله خالل فـرتة االنتقاالت 
الشـتوية األخرية يف كانون الثاني/يناير 

املايض قادماً من بريست.
وطالـب أنصار لوريـان بركلة جـزاء إثر 
خطأ للربازييل ثياغـو منديش عىل ارمان 
لوريانتيه لكن الحكم لم يكرتث لهم (9).
وكاد ليون يعزز تقدمه عندما أطلق باكيتا 
كرة قوية بيرساه لكن حارس لوريان كان 
لهـا باملرصاد (24) قبل أن يضيف موىس 
ديمبييل الهدف الثاني بالكعب بعد هجمة 
مرتدة قادها فيفر (26) رافعاً رصيده إىل 

9 أهداف هذا املوسم.
أمـا أبرز فرصـة يف هذا الشـوط للوريان 
فكانـت عندما سـدد لوريانتيـه كرة من 
ركلة حرة مبارشة مرت من فوق الحائط 

لكنها علت العارضة بقليل (45).
وقلـص النيجـريي ترييـم مـويف النتيجة 
57، لكـن  الدقيقـة  ألصحـاب األرض يف 
فرحـة فريقـه لم تـدم طويـًال ألن توكو 

إيكامبـي أعـاد الفـارق إىل سـابقه بعـد 
دقيقتني فقط.

وحسـم ليون النتيجة نهائيـاً يف صالحه 
عندما أضاف فيفـر هدفه الثاني والرابع 
لفريقه بفضل كرة امامية رائعة لحسام 

عوار (78).
إنرت ميالن يحذر ليفربول

ـ اسـتعاد إنرت ميالن نغمـة االنتصارات، 
بفـوز عريـض عىل ضيفـه سـالريينتانا 
(0-5)، عىل ملعب جوزيبي مياتزا ”سان 
سـريو“، ضمن الجولة الـ28 من الدوري 

اإليطايل.
وسـجل الوتـارو مارتينيـز 3 أهـداف، يف 
أن يحـرز  22 و40 و56، قبـل  الدقائـق 

إيدين دجيكـو الهدفني الرابع والخامس، 
يف الدقيقتني 64 و69، ليوجه النرياتزوري 
رسـالة تحذير لليفربول، خصمه الثالثاء 
املقبـل يف دوري أبطال أوروبا.بهذا الفوز، 
تصـدر إنـرت جـدول الرتتيـب برصيد 58 
نقطـة، بفارق نقطة عـن نابويل وميالن، 
بينمـا تجمد سـالريينتانا عند 15 نقطة، 
يف املركـز األخري.وجـاءت البدايـة قوية، 
حيث رضب الوتـارو العارضة يف الدقيقة 
19، بعدمـا حصـل عـىل الكرة وسـددها 
 ،23 الدقيقـة  الحـارس.ويف  فـوق  مـن 
نجـح األرجنتيني يف تسـجيل أول أهداف 
املباراة، بعد مراوغـة وتمريرة مميزة من 
باريال.وضاعـف الوتارو النتيجة لإلنرت يف 

الدقيقـة 40، بهدف نسـخة طبق األصل 
مـن األول، بعـد تمريرة جديدة سـحرية 
من باريال يف عمق الدفاع، ليتوغل املهاجم 
ويسـدد الكرة بقدمه اليرسى يف الشباك.
ويف الدقيقـة 56 سـجل الوتـارو هدفـه 
الثالـث، بعـد لعبـة ممتـازة مـن باريال 
إىل دجيكـو، الـذي تقمـص دور الظهـري 
األيمن ليمرر كـرة عرضية أرضية لداخل 
املنطقة، تحرك لها الوتارو بشـكل ممتاز 
ليسـددها يف الشـباك.وتمكن دجيكو من 
إضافة الهـدف الرابع، يف الدقيقة 64، إثر 
تمريرة باريال إىل البديل جوسـينس، الذي 
لعب عرضية أرضية أمام املرمى، فقابلها 

البوسني بتصويبة يف املرمى.

وسـجل دجيكو هدفه الشـخيص الثاني 
والخامس لإلنرت، بعدما انطلق دومفريس 
بالكرة من منتصف امللعب، ليمرر عرضية 
الشـباك،  يف  املهاجـم  وضعهـا  أرضيـة 

بالدقيقة 69.
وأهدر كوريا، الذي شـارك كبديل، انفرادا 
بمرمى سـالريينتانا، بعدما ُمررت الكرة 
له يف العمق الدفاعي، ليسـدد كرة أرضية 

بجوار القائم األيمن. 
وعاد كوريـا ليهدر فرصة انفـراد جديد، 
عقب تمريـرة طولية من وسـط امللعب، 
هيأهـا الوتـارو بشـكل أكثر مـن ممتاز 
لزميلـه، الـذي سـدد الكـرة يف الحارس، 
لرتتـد إىل الوتارو الـذي أطلقها بعيدة عن 

املرمى.
وأضاع دومفريس فرصة تسجيل الهدف 
السادس، بعدما مرر جاليارديني الكرة له 
وهو خايل من الرقابة، ليسـدد كرة قوية 
أبعدها الحارس بأطراف أصابعه لركنية.
ويف الدقيقة 87، كاد جوسينس أن يسجل 
أول أهدافه بقميص إنـرت، بعدما وصلته 
الكـرة داخـل منطقـة الجـزاء، ليطلـق 
قذيفـة تألـق الحـارس سـيبي وأبعدها، 
لرتتـد إىل كوريا الذي صـوب كرة رضبت 
يف املدافعني، ومرت بجوار املرمى لركنية، 
قبـل أن تنتهي املباراة بفـوز النرياتزوري 

.5-0
آوجسبورج يعرب أرمينيا بيلفيلد

ـ فاز آوجسـبورج عىل مضيفـه أرمينيا 
بيلفيلد -1صفر، ضمن منافسات املرحلة 
25 مـن الـدوري األملانـي لكـرة القـدم 
(بوندسليجا).وسـجل دانيـال كاليـوري 
هـدف املبـاراة الوحيـد آلوجسـبورج يف 

الدقيقة 50.
ورفع آوجسـبورج رصيـده إىل 26 نقطة 
لريتقي للمركز الرابع عرش، بفارق نقطة 
عـن أرمينيا بيلفيلـد يف املركـز الخامس 

عرش.
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اجتـاز مدافـع تشـيليس، أندرياس كريستنسـن، الكشـف الطبي 
تمهيـًدا لالنتقـال إىل صفوف برشـلونة، بـدًءا من املوسـم املقبل، 
بحسـب تقرير صحفي.وينتهي عقد كريستنسن مع البلوز بنهاية 
املوسـم الجاري، ويسـتطيع التوقيـع مجاًنا مع أي نـاٍد، يف الوقت 
الحايل.ووفًقـا لصحيفة ”سـبورت“ الكتالونية، فإن كريستنسـن 
اجتاز الكشـف الطبي بالفعل يف برشـلونة، االثنـني املايض.والتقى 
ماتيو أليماني وجوردي كرويف، مسـؤوال برشلونة، بكريستنسن 
يـوم الثالثـاء املـايض، حيث قدمـا له عقده مـع النادي.وأشـارت 
الصحيفة إىل أن الصفقة سُتحسـم األسـبوع املقبل، عندما يسافر 
وكالء الالعـب الدنماركي إىل برشـلونة.وأوضحت أن كريستنسـن 
فضل عرض برشـلونة عىل بايرن ميونيخ، وسيوقع ملدة 5 مواسم، 

مع الحصول عىل راتب سنوي يبلغ 6 ماليني يورو.
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كشـف فابريزيو رومانـو، خبري انتقـاالت الالعبني 
واملدربني يف أوروبا، عن سبب تفضيل الالعب الشاب 
بابلو توري، االنضمام إىل برشـلونة عىل حسـاب 
ريـال مدريد.وكانـت هنـاك منافسـة قوية بني 
قطبي الكرة اإلسبانية عىل الصفقة، لكن الالعب 
وقـع باألمس مـع البارسـا حتى صيـف 2026، 
قادًما من ريسـينج سـانتاندير.وكتب رومانو، عرب 
حسابه عىل ”تويرت“: ”وافق بابلو توري عىل عرض 
برشـلونة ألنه أدرك أن البارسا يمنح الالعبني 
الشباب مساحة أكرب للمشاركة“.

وأضـاف: ”يـرى توري أنـه يمكنه السـري عىل خطى 
بيدري مع برشـلونة يف السـنوات املقبلة“.وكشـفت 
صحيفة ”مونـدو ديبورتيفـو“ اإلسـبانية، أن هناك 
رشًطا جزائًيا يف عقد العب الوسط الشاب بقيمة 100 
مليون يورو.كما أشارت إىل أن الصفقة كلفت خزينة 
البارسـا 5 ماليني يورو فقط، فيما قـد ترتفع إىل 20 

مليوًنا وفًقا لبعض املتغريات مستقبال.
ورغم انضمام توري إىل رديف برشلونة، إال أن النادي 
يخطـط ملنح الوافـد الجديد فرصة املشـاركة يف فرتة 

اإلعداد مع الفريق األول.

خرجـت األوكرانية إيلينا سـفيتولينا، املصنفة 
كـرة  يف  املكسـيكية  مونتـريي  دورة  يف  األوىل 
املرضب، مـن الدور ربـع النهائي بخسـارتها 
الكولومبيـة كاميـال أوسـوريو بثـالث  أمـام 

مجموعات.
سـفيتولينا التي كانت وعدت بمنـح جوائزها 
املالية من الدورة للجيش األوكراني الذي يواجه 

غـزواً روسـياً راهنـاً، كانـت يف طريقها إىل 
نصـف النهائي بعد حسـمها املجموعة 

األوىل 6-1.
لكن أوسـوريو املصنفـة خامسـة يف البطولة 
رضبـت بقـوة وعوضـت تخلفهـا بكرسيـن 
لإلرسـال يف املجموعة الثالثة لتفوز 6-1 و7-5 

و7-6 (7-5).
وهكذا تكون قـد انتهت ”مشـاركة عاطفية“ 

لسفيتولينا املصنفة 15 عاملياً.
وكانت سفيتولينا، الفائزة يف 
الروسية  الدور األول عىل 

أناستازيا بوتابوفا، حّذرت اإلثنني أنها سرتفض 
اللعـب ضد الالعبـات الـروس أو البيالروس ما 
لم يشـاركن تحت علم محايـد وهو ما فرضته 

رابطة الالعبات املحرتفات.
نوريـا  اإلسـبانية  فـازت  عينهـا،  الـدورة  ويف 
باريساس دياس املصنفة سادسة عىل مواطنتها 
سارا سـوريبيس الرابعة 3-6 و6-1 و4-6. كما 
فازت الربازيلية بياتريز حداد مايا عىل التشيكية 

ماري بوزكوفا 6-4 و4-6 و7-6 (9-7).

علـق األرجنتيني الوتـارو مارتينيـز، مهاجم إنـرت ميالن، عىل 
الفـرتة الصعبة الذي عاشـها مـع فريقه مؤخـرا، قبل تحقيق 
الفـوز (0-5) عـىل سـالريينتانا يف الدوري اإليطـايل، يف مباراة 
شـهدت تسـجيله هاتريك.وقال الوتارو، يف ترصيحات لشبكة 
”سـكاي سـبورتس إيطاليا“: ”عىل الصعيد الشـخيص، كانت 
فـرتة صعبة.. أحاول دائًما بذل قصـارى جهدي، لكن يف بعض 
األحيان قد تهدر أسهل الفرص“.وتابع: ”احتفلت بعزم وغضب 
ضد سـالرينيتانا، ألننا نتجه نحو مباراة مهمة (أمام ليفربول 
يف دوري األبطـال)، وكنـا بحاجـة إلثبات الكثري من األشـياء.. 
لقد فقدنا بعض تصميمنا وشـخصيتنا مؤخرًا، وكان املنافس 
عدوانًيا للغاية.. لكننا لعبنا بشكل جيد“.وأكمل: ”عندما أكون 
مع زوجتي أتحدث كثريًا، ألنني أشعر بالحزن عندما ال أستطيع 
مساعدة الفريق.. لقد تحدثت معها، ومع أصدقائي وعائلتي يف 
األرجنتني.. أريـد إهداء هذه األهداف البنتـي التي بلغت عامها 
األول“.واختتـم: ”االحتفال مع (املـدرب) إنزاجي؟ إنه يثق بي 
دائًما، ويقاتـل معنا من خط التماس، ويقف دائًما إىل جانبنا.. 
سنذهب إىل ليفربول بتصميم لنلعب مباراتنا ونحاول التأهل“.
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ألغيت مباراة فيتيسـه وسـبارتا روتـردام بالدوري 
الهولنـدي، يف الوقـت املحتسـب بـدال مـن الضائع، 

بسبب واقعة مؤسفة.
ومـع دخول املبـاراة يف لحظاتهـا األخرية، بـدأ عدد 
من املشـجعني يف إطالق األلعاب النارية نحو أرضية 

امللعب، ما أحدث أرضارا بكامريا تصوير تلفزيوني.
ويف الوقت املحتسـب بـدال من الضائـع وحني كانت 
النتيجة تشـري إىل تقدم روتردام بهدف عىل أصحاب 
األرض، قفـز أحـد املشـجعني إىل امللعـب ووقـف يف 
مواجهـة حـارس الضيوف مـادوكا أوكوي -تصدى 
لركلة جـزاء يف الدقيقة -64 الذي طلب منه الخروج 

مـن امللعـب، لكنـه فوجـئ بكوب بالسـتيكي 
بداخله جعة يصيبه ويسقطه أرضا.

وأوقـف الحكم روب ديربينك اللقاء، بينما رفض 
العبو سبارتا روتردام يف النفق املؤدي إىل غرف 

تغيـري املالبس اسـتكمال اللعب، لـذا قرر 
الحكم إلغاء املباراة.

وأوضـح مدير نادي فيتيسـه، باسـكال 
فـان فايك، لشـبكة (إيسـبن) الهولندية، 

أن النـادي لديـه صـور لألشـخاص الذيـن 
ألقوا أشـياء داخل امللعب و“تنتظرهم عقوبة 

بالحرمان لفرتة طويلة من دخول امللعب“.
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البرصة/نينا:
 اكـد مدير عـام الرشكة العامـة ملوانئ العـراق، فرحان الفرطويس، دعمـه للصحفيني 

لكونهم ينقلون الكلمة الحرة و الصورة الحقيقية للمواطن .
وقـال الفرطويس خالل اسـتقباله رئيس فـرع نقابة الصحفيني بالبـرصة صادق عيل 

وعددا من الصحفيني :» اننا نقدر ونثمن جهود الصحفيني املبذولة يف نقل الحقيقة «.
وقدم درع الرشكة لرئيس الفرع والوفد املرافق له .

مـن جانبه، قدم رئيـس فرع النقابة صادق العيل والوفد املرافق له درع النقابة اىل املدير 
العام وذلك لجهوده بدعم الصحفيني والقطاعات األخرى واملواطنني .

الدار البيضاء /متابعة الزوراء:
قضت محكمة االسـتئناف بمدينة الـدار البيضاء بتأييد الحكـم االبتدائي الصادر 
بحق الصحفيني املغربيني عمر الرايض وعماد اسـتيتو، وذلك بعد جلسـة استمرت 

ألكثر من ست ساعات.
ولـم يحل نفـي الصحفي الرايض التهـم املوجهة إليه، دون إصـدار هيئة املحكمة 
قرارها بسـجنه سـت سـنوات، بتهم «االغتصاب عىل خلفية قضية اعتداء جنيس 
عىل زميلة له يف موقع «لوديسك»، و»التخابر مع جهات أجنبية»، و»املّس بسالمة 
أمن الدولة»، وبـأداء تعويضات قدرها ٢٠ ألف درهم (نحو ٢٠ ألف دوالر) لصالح 

املطالبة بالحق املدني، الصحفية حفصة بوطاهر.
كذلـك، قضـت املحكمة بحبـس زميله عمـاد اسـتيتو، الذي غاب طيلة جلسـات 
املحاكمة، سـنة، بينها سـتة أشـهر نافذة، بعدما تمت مالحقته بـ»املشـاركة يف 

الجريمة» و»عدم تقديم مساعدة إىل شخص يف خطر».
وقبـل النطـق بالحكم، التمسـت هيئة الدفـاع عن الصحفـي الـرايض، يف انتهاء 
مرافعاتهـا، الحكم برباءته مـن تهم «االغتصاب وهتك عرض أنثى مع اسـتعمال 
العنف»، ثم جنحتي «املّس بسـالمة الدولة الخارجية بمبارشة اتصاالت مع عمالء 
سـلطة أجنبية بغـرض اإلرضار بالوضـع الدبلومايس للمغرب، واملّس بالسـالمة 
الداخلية للدولة عن طريق تسلم أموال من جماعات أجنبية مخصصة ومستخدمة 
لتسـيري وتمويل نشـاط ودعاية من شـأنهما املسـاس بوحـدة اململكـة املغربية 

وسيادتها».
وكانـت محكمة االسـتئناف بالدار البيضاء قد قضـت، يف ١٧ مارس/آذار املايض، 
بحبس الرايض ست سنوات، يف حني أدانت الصحفي عماد استيتو، املحاَكم يف حال 

رساح، بالحبس سنة، ستة أشهر منها نافذة.
ونفى الرايض يف ٤ يوليو/تموز املايض، اتهامات السلطات املغربية له بـ»االرتباط 
بضابط اتصال لدولة أجنبية» و»املّس بسـالمة الدولة»، كاشـفاً عن أنه يتعرض، 
منـذ مـدة، لـ»حملة تشـهري وشـتم وقـذف موجهة ومنظمـة يقودهـا عدد من 
املواقـع اإللكرتونية»، واعترب اتهامه يف هذه القضية «انتقاماً منه» بسـبب تقرير 
«منظمة العفو الدولية» الذي تحدث عن اشـتباه تعرض هاتفه لالخرتاق بربنامج 

إرسائييل.
كمـا نفى الـرايض، خالل أطـوار محاكمته، االتهامـات التي تضمنتها الشـكوى 
التـي كانت قد تقدمت بها الصحفية حفصـة بوطاهر لدى الوكيل العام بمحكمة 

االستئناف بالدار البيضاء، تتهم فيها الرايض باغتصابها بالعنف.
يف املقابـل، اعتربت السـلطات املغربيـة أن محاكمته جنائيـة وال عالقة لها بعمله 

الصحفي.

µÓ–zó‹€@È‡«Ü@á◊˚Ì@‚b»€a@¯„aÏæa@ãÌáfl

ÔiãÃæa@Ô–zó€a@Âvé@áÓÌdm
paÏ‰é@6@Ôöaã€a@ã‡«@

لندن/متابعة الزوراء:
«تلفزيـون سـوريا» دورتـه  يبـدأ 
 ٢٠٢٢ لعـام  الجديـدة  الربامجيـة 
اليـوم األحـد، وتتضمـن مجموعة 
من الربامج بحلة جديدة، وستكون 
إضافـة نوعية ملا قّدمـه التلفزيون 
مـارس/آذار  يف  انطالقتـه  منـذ 

 .٢٠١٨
وتتضمن الدورة الربامجية الجديدة 
بشـكل أسـايس برنامـج «صبـاح 
سـوريا»، الـذي ُيبث مـن األحد إىل 
الخميس يف تمام العـارشة صباحاً 
بتوقيـت دمشـق، ويسـتمر حتـى 
الثانية عرشة ظهراً، ويضّم فقرات 
متنوعة، تهّم األرسة بالدرجة األوىل، 
مع وجبة تلفزيونية خفيفة، ولكن 
بمضامني مفيدة، وتشـمل فقرات 
الربنامج مواضيـع تتصل بالصحة 
والتغذيـة والثقافة والرتفيه وحالة 
الطقس إىل جانب قضايا اجتماعية 
وتربوية وتراثيـة، إضافة إىل نرشة 
أخبار يومية يف تمام الحادية عرشة 
صباحاً، تتخلل الربنامج الصباحي. 
ويستمر التلفزيون بتقديم ساعتني 
مـن الدرامـا يومياً، ضمـن جدول 
الربامجيـة  الـدورة  وتأتـي  البـث، 
الجديدة بهويـة برصية تعتمد عىل 

االستفادة من االتجاهات املعارصة 
يف التصميم، لتؤكد مكانة «تلفزيون 
سـوريا» كمنصـة إعالمية ناشـئة 
تتطور برسعـة وتنافس من خالل 

جودة الصورة واملحتوى.
العامـة  التطويـر  خطـة  وضمـن 
الشـمل»  للتلفزيـون، يسـعى «لّم 
بحلتـه الجديـدة إىل تغطية جوانب 
للسـوريني عـىل  اليوميـة  الحيـاة 
اختالف مناطق انتشـارهم، بحيث 

يتم الرتكيز عـىل الجوانب الخدمية 
واملعيشية وقضايا اللجوء والتهجري، 
وأن يكون للمتابعني دور يف صناعة 
االقرتاحـات  وتقديـم  املحتـوى 
يف  مبـارش  بشـكل  ويبـث  واآلراء، 
تمـام السادسـة بتوقيت دمشـق. 
وتسـتمر القناة بربامجها املعتمدة 
مثل: «الذاكرة السورية»، و»منتدى 
دمشق»، و»ما تبقى»، و»املؤرش»، 
إىل جانب الربنامج الثقايف «ضمائر 

االقتصادي»،  و»الثالثـاء  متصلة»، 
«راشـيتة»،  الطبـي  والربنامـج 
وبرنامج «عني سـوريا»، فضالً عن 
النرشات اإلخبارية اليومية الثابتة. 
ومـن الربامج التي سـتكون ضمن 
الـدورة الربامجيـة الجديـدة أيضاً، 
برنامج «ريبوسـت»، ويبث بشكل 
مبارش من األحـد إىل الخميس، عرب 
تقنيـات البحـث املعتِمـدة بشـكل 
املفتوحـة،  املصـادر  رئيـيس عـىل 

املتعلقة  املعلومـات  ليتـم تجميـع 
النـاس،  بـني  املتداولـة  بالقصـة 
ودمجها بطريقـة محّببة وإضفاء 
ملسة صحفية عليها إلعطائها ُبعداً 

خربياً. 
إىل جانـب برنامج «شـوط إضايف»، 
الـذي ُيبث أيضاً بشـكل مبارش من 
األحـد إىل الخميـس، ويهتـم برصد 
إىل  السـورية،  الرياضيـة  األخبـار 
جانـب آخر األخبار حـول انتقاالت 

الالعبني والبطوالت الدولية. 
ومـن بـني الربامـج املميـزة خالل 
العـام الحـايل الربنامـُج الرتفيهـي 
«سؤال الشارع» ويقّدمه اليوتيوبر 
السـوري مهـدي كمـخ، ويتضمن 
اجتماعيـة  وتجـارب  مسـابقات 
واسـتطالعات رأي بني الجمهور يف 

الشارع.
ومن خالل سعيه ألن يكون مرجعاً 
ومصدراً يف الخرب السـوري، سـيتم 
تحديـث وتطويـر املوقع الرسـمي 
ليكـون  بالتلفزيـون،  الخـاص 
صحيفة إلكرتونية تغطي الحكايات 
والقصص السـورية عـىل مختلف 
األصعدة، إضافة إىل اهتمامه بنرش 
تقاريـر يومية وتحقيقـات دورية 

خاصة بالقضية السورية.
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باريس/متابعة الزوراء:
أثنـاء نشـأتها يف مرص، كانـت دينا أبو غزالة تسـتاء من 
طريقـة تغطية وسـائل اإلعالم الغربية السـائدة لبالدها، 
إذ غالًبا ما كانت هذه التقارير تركز عىل السـلبيات، مما 

جعلها محبطة.
ويف هذا الصـدد، تقول أبو غزالـة إّن «األخبار كانت دائًما 
سـيئة، فالوضع االقتصادي واألمني كان سـيًئا، ولم تكن 
األوضـاع العامة يف أحسـن حـال، مما جعلني أشـعر بأّن 

البالد كانت عىل وشك االنهيار عىل كافة األصعدة».
ويف عام ٢٠١٨، قررت الصحفية إحداث التغيري.

فقـد أطلقـت أبـو غزالة، التـي كانت تعمل لـدى «بي بي 
يس» وسـبق أن شـاركت يف عـام ٢٠٢٠-٢٠٢١ كمتدربة 
يف برنامـج مركـز التوجيه للمبادرات اإلعالمية الناشـئة، 
التابـع لشـبكة الصحفيني الدوليـني بنسـختها العربية، 
مبادرة إعالميـة ُتدعى «إيجاب». وكان الهدف من املنصة 
مسـاعدة ُطالب الصحافة والصحفيـني املحليني يف إعداد 
القصـص التي يمكنها تغيري الروايات السـائدة من خالل 
التغطيـة الصحفية القائمة عـىل الحلول، ثم عرضها عىل 
املؤسسـات اإلعالميـة الُكـربى، مثل صحيفـة الجارديان 

الربيطانية وشبكة الجزيرة.
وتوضح أّنها لطاملا نظرت إىل املشـاكل باعتبارها تحديات 
تتطلـب البحث عن حلول، «وُهنـا وجدت صحافة الحلول 

وانجذبت إليها عىل الفور».
وبداية من عام ٢٠٢١، وّسـعت أبو غزالة رسالة «إيجاب» 
لتشـمل تثقيـف الصحفيـني يف الرشق األوسـط وشـمال 
أفريقيـا حول صحافة الحلـول التي تدعـو إليها املنصة. 
ففي العام املايض عىل سبيل املثال، قامت منصة «إيجاب» 

بتدريب ُطالب الصحافة يف نيجرييا ملسـاعدتهم يف تحسني 
طريقـة تغطيتهـم لكيفيـة اسـتجابة الناس للمشـاكل 
والتحديات التي يواجهونهـا يف مجتمعاتهم املحلية. ومن 
خالل هـذا التدريـب، اسـتطاع الُطالب عـرض قصصهم 
القائمـة عىل الحلـول، والتي سـاعدتهم املنصة يف نرشها 

عرب املؤسسات اإلعالمية املحلية والدولية.
ويف هذا السـياق، تقـول أبو غزالة: «عملنـا بالرشاكة مع 
االتحاد النيجـريي لصحفيي الجامعـات (NUCJ) لندّرب 
األعضـاء ونـرشح لهـم خطـوات االنضمـام إىل منصـة 
‘إيجـاب’«. وقد سـمحت هذه الرشاكة للمنصة بتوسـيع 

شبكة صحفييها لتشمل أفريقيا جنوب الصحراء. وتضيف 
أّن «لدينا هـذه املواهب املحلية، فلنطلق خدمة لتمكينهم 
ومسـاعدتهم ودعمهم من خالل منحهم التعليقات، التي 
ال يحصلـون عليها عادًة يف غرف األخبار املحلية، من أجل 

إنتاج تقارير صحفية عالية الجودة».
عملية عرض املقرتحات

تقوم منصة «إيجاب» بإرشـاد متدربيها من خالل عملية 
التكليفات الصحفيـة. فبعد التدريب، يحـدد الصحفيون 
الحلـول التـي يرغبـون يف تغطيتها ويعرضـون أفكارهم 
عىل املنصة. وبمجرد تقديـم املقرتح، تعمل أبو غزالة مع 

فريقهـا عـىل تقييمه وإرسـال التعليقات لرشح أسـباب 
القبول أو الرفض.

إن «مـا يفتقـده  أبـو غزالـة  اإلطـار، تقـول  ويف هـذا 
الصحفيـون املحليون حًقا هو ما يحـدث بعد حضورهم 
هذه الورشـات. فعادًة ما ُيرتكون وحدهم أو يتسـاءلون 

حول كيفية تطبيق هذه املهارات الجديدة».
ويف حالـة قبـول املقرتح ونـرشه عرب مؤسسـة إعالمية 
دوليـة، تتلقى «إيجـاب» ٣٠٪ من األجر كرسـوم خدمة. 
وتوضـح أبو غزالة أّن «مهمتنا هي مسـاعدة الصحفيني 
املحليـني عىل نـرش أعمالهـم ورفـع مسـتوى مهاراتهم 
والحصـول عـىل وظائف مع مؤسسـات اإلعـالم الدولية 
أو التمّيـز بمفردهم من خالل النرش املسـتقل». وتضيف 
أّنـه «من خـالل مسـاعدة الصحفيني الشـباب عىل نرش 
القصـص التي تجذب الجماهري العاملية من بالدهم، فإننا 
نسـاعدهم عىل كرس هذه الحلقة املفرغة املتمثلة يف عدم 
العثور عىل فرص مناسـبة لتطوير صحافتهم ونرشها يف 

وسائل اإلعالم املعروفة».
كيف استفاد الُطالب؟

يف العـام املـايض، دّربـت «إيجـاب» أكثر مـن ٥٠ طالب/
طالبـة بمجـال الصحافـة يف نيجرييـا. ويف هـذا الصدد، 
يقول صامويل أجاال، رئيـس االتحاد النيجريي لصحفيي 
لصحفيـي  الفرصـة  «أتاحـت  املنصـة  إن  الجامعـات، 
الجامعـات لتغطية أخبار الُطالب الرائعني الذين يبتكرون 

مختلف الحلول املبدعة ملعالجة مشاكل املجتمع».
والجدير بالذكر أّن صحافة الحلول التي تنتهجها «إيجاب» 
يف تدريب الصحفيني ازدادت شعبية يف غرف األخبار حول 
العالم. ويف هذا السياق، يقول أبيودن جاميو، أحد الُطالب 

املتدربني لدى «إيجاب» يف نيجرييا، إّن «التدريب كان مفيًدا 
ألّن التعرُّف عىل طرق تغطية اسـتجابة الناس للمشـاكل 
املجتمعيـة كان مهًمـا ومختلًفا عن الصحافـة التقليدية 
التـي اعتدناها». ويضيف أّنه اسـتفاد مـن «فرصة تعلُّم 
بعـض هذه املجاالت الصحفية التي لـم نكن نغطيها من 

قبل».
وبعـد انتهاء التدريـب، قّدم جاميو قصتـني قائمتني عىل 
الحلـول، وقد تّم نـرش إحداهما عرب صحيفـة الجارديان 
الربيطانيـة واألخـرى عـرب موقـع «الزاوية اإلنسـانية» 
(Humangle) النيجـريي. كمـا قامـت شـبكة صحافـة 
الحلـول بضّم القصتني إىل قاعـدة بياناتها الخاصة بتتبع 

القصص الصحفية القائمة عىل الحلول.
وتقـول أبو غزالة إّن «ما حّسـن مهاراتـي الصحفية هو 
املمارسـة اليومية والتعليقات التـي تلقيتها من املحررين 
ومـن زمالئي»، مضيفة أّن «هذا هو مـا نحاول القيام به 

مع الصحفيني املحليني».
خطط «إيجاب املستقبلية»

تعمـل أبو غزالـة حالًيا عىل إنشـاء منصة عـرب اإلنرتنت 
وتأمـل أن تطلقهـا يف أغسـطس/آب املقبل. ومـن املقرر 
أن تسـتضيف هـذه املنصة دورات تدريبيـة عرب اإلنرتنت 

وغريها من املوارد املفيدة للصحفيني.
وتقـول إّن هذه املنصة «سـتتيح لنا خدمـة عدد أكرب من 
الصحفيـني واملؤسسـات الصحفية بشـكل أرسع، فنحن 
نرغـب يف أن تكـون ‘إيجـاب’ بمثابة منصـة انطالق ألي 
صحفي محـيل يف العالـم النامي لبدء مسـريته املهنية يف 

الصحافة الدولية». 
(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)
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باريس/متابعة الزوراء:
 أبرمـت مجموعـة غوغـل اتفاقـا بموجب 
”الحقـوق املجـاورة لحقـوق املؤلف“ تدفع 
فيه بدال ماليا لقاء مواّدها التي يسـتخدمها 
محرّك غوغل، يف خطوة تشـّكل تقدما كبريا 
العالقـات بـني  إىل تسـميم  أدت  يف قضيـة 
الصحف الفرنسـية والعمالق األمريكي منذ 

أكثر من عامني.
وأقّر االتحـاد األوروبي ”الحقـوق املجاورة 
لحقوق املؤلف“ يف مارس ٢٠١٩، وهو توجيه 
مصّمـم لضمـان حصـول نـارشي األخبار 
عـىل تعويضـات ماديـة عنـد بـّث إنتاجهم 
عىل املواقـع اإللكرتونية ومحـركات البحث 
ومنصات وسـائل التواصل االجتماعي. لكن 
تنفيـذه تطلّـب معركة صعبـة، إذ عارضه 

عمالقة اإلنرتنت، خصوصا غوغل.
وأعلن االتفـاق الخميس بني غوغل وتحالف 
الصحافـة لألخبـار العامـة ”أبيـغ“، الـذي 
يجمـع حـوايل ٣٠٠ وسـيلة إعالم فرنسـية 
وطنية وإقليمية ومحليـة، وهو يحل مكان 
اتفـاق سـابق أعلـن يف ينايـر ٢٠٢١. لكـن 
االتفـاق األخـري لم يطّبق بسـبب قـرار من 
هيئـة املنافسـة يف يوليـو ٢٠٢١، حكم عىل 
غوغـل بدفع غرامـة مقدارهـا ٥٠٠ مليون 
يـورو لعـدم التفاوض ”بحسـن نيـة“ مع 

نارشي الصحافة.
واعتربت غوغل وأبيغ االتفاق الجديد ”خطوة 

تاريخية يف تنفيذ“ الحقوق املجاورة. وأوضح 
الجانبان أن االتفاق ”يحدد مبادئ“ تعويض 
الصحافة ”عىل أساس معايري شفافة وغري 

تمييزية“.
ولـم ترغـب غوغل وال أبيـغ يف اإلفصاح عن 

املبالغ التي ستدفع بموجبه.
لكن بعض الصحف اليومية التي وّقعت أصال 
اتفاقات فرديـة مع غوغل، أعطت مؤرشات 

للمبالغ التي تمكنت من التفاوض عليها.
وأعلنت ”لومونـد“ التي توصلت إىل اتفاق يف 

هذا اإلطار أنها ستحصل بموجبه عىل حوايل 
مليون يورو سـنويا، وذلك يف مقابلة لرئيس 
مجلـس إدارتها لويس دريفوس عرب محطة 

”بي.أف.أم.بيزنس“ التلفزيونية يف فرباير.
وقـّدر مديـر ”ال ديبيـش دو ميـدي“ جـان 
ميشـال بايليه بحوايل مليوني يـورو، املبلغ 
السـنوي الـذي يفـرتض أن تحصـل عليـه 
مجموعته يف اتفاقاتها مع غوغل وفيسبوك 
املعنيـة أيضـا بالحقـوق املجـاورة (وّقعت 
املجموعـة اتفاقا إطاريا مـع أبيغ يف أكتوبر 

املايض).
وتأمـل غوغـل يف إحراز املزيد مـن التقدم يف 
هـذا اإلطار، مـن خالل توقيـع اتفاقات مع 
نقابة نـارشي املجالت والالعبـني الفرديني، 
خصوصا املواقع اإلخبارية لوسـائل اإلعالم 

املرئية واملسموعة.
وقال مدير الرشاكات يف ”غوغل فرانس“ أرنو 
مونييه منتصف فرباير، ”نأمل يف األسـابيع 
املقبلة بأن نوّقع اتفاقات تسمح لنا بتقديم 
تعويضـات لثلثي الصحافة الفرنسـية، من 

حيث الجمهور وعدد الصحفيني“.
وأعلنـت وكالة فرانس بـرس يف نوفمرب أنها 
وّقعت اتفاقا مدته خمس سنوات مع رشكة 
غوغـل، بشـأن الحقـوق املجـاورة لحقوق 
املؤلف، باإلضافـة إىل عقدين تجاريني أبرما 
أيضـا ملدة خمس سـنوات، تقدم بموجبهما 
وإنتـاج  تدريبيـة  دورات  بـرس  فرانـس 

تنسيقات مرئية للهواتف الذكية.
وأشـارت غوغل إىل أنها بدأت مفاوضات مع 
اتحادات مهنية أخرى يف فرنسا، مثل االتحاد 
واتحـاد  املتخصصـة  للصحافـة  الوطنـي 

وكاالت الصحافة.
ويؤكـد العمـالق األمريكـي أنه يريـد إعادة 
إطـالق العديـد مـن مشـاريع التعـاون مع 
الصحافة الفرنسية، سـواء كان ذلك يتعلق 
بتحقيق دخل من محتوى إعالني أو سياسة 

اشرتاكات أو أدوات مساعدة تحريرية.

وارسو/ا.ف.ب:
اعُتقـل الصحفي اإلسـباني املسـتقل بابلـو غونزاليس عند 
الحدود البولندية األوكرانية يف بولندا، لالشـتباه يف تجسسـه 
لحسـاب االسـتخبارات العسكرية الروسـية، وفق ما أعلنت 

وكالة األمن البولندية ومحاميه .
ويعمل بابلو غونزاليس ملوقع «بوبليكو» اإلخباري اإللكرتوني 

وقناة «السيكستا» التلفزيونية.
وأفادت وكالة األمـن البولندية يف بيان بأنها «أوقفت مواطناً 
إسـبانياً مـن أصل رويس جـرى التعرف إليـه كعميل لإلدارة 
العامـة لالسـتخبارات التابعة لهيئـة األركان العامة للقوات 

املسلحة يف االتحاد الرويس».
وأضاف النص أن الرجل «قام بنشاطاته لحساب روسيا عرب 

استغالل وضعه كصحفي».
وقـال محامـي الصحفـي غونزالـو بـوي ، عرب حسـابه يف 

«تويـرت»: «بعـد أربعـة أيام مـن توقيـف بابلـو غونزاليس، 
أبلغتنا القنصلية اإلسـبانية يف بولندا للتو أنه متهم بارتكاب 
جريمة تجسـس وفقاً للمـادة ١٣٠٫١ من القانـون الجنائي 

البولندي».
وأوضـح أن الصحفي حالياً «يف الحبس االحتياطي يف سـجن 
جيزوف».وذكرت منظمة «مراسـلون بال حـدود» يف تغريدة 
الخميـس املـايض أن «الصحفي اإلسـباني اعتقل يف جيزوف 
قـرب الحـدود األوكرانيـة، وهـو محتجـز منذ أكثـر من ٧٢ 
سـاعة من قبل جهاز األمن الداخيل، من دون أي تفسـري ذي 
صدقية». وأضافت أنه «لم يتمكن من االتصال بمحاميه، ما 

يشكل إنكاراً لحقوقه األساسية».
ودعـت «لجنـة حمايـة الصحفيـني»، ومقرهـا نيويـورك، 
السلطات البولندية إىل «اإلفراج فوراً» عن غونزاليس. وأفادت 
بأنه يف السـادس من فرباير/شـباط «أوقف األمن األوكراني 

غونزاليس لساعات يف كييف، واتهمه بالقيام بتحقيقات من 
املناطق التي يسـيطر عليها الجيـش يف منطقة دونباس من 
دون الحصول عىل اعتماد مناسـب، قبـل إطالق رساحه من 

دون توجيه تهم إليه».
وذكـرت األجهزة البولنديـة أن غونزاليس اعتقـل ليل ٢٧ إىل 
٢٨ فرباير/شـباط، يف شيهموشـيل قرب الحـدود البولندية 

األوكرانية حيث كان يقيم منذ أيام.
وأشـار جهـاز األمن الداخـيل البولندي إىل أنـه «كان يخطط 

لرحلة إىل أوكرانيا».
وأكـد مكتب املدعي العام البولنـدي أن الصحفي املعتقل قام 
بنشاطاته يف شيهموشيل ومعرب ميديكا الحدودي ويف وارسو، 
ويف بلـدان أخرى أيضاً. وأوضح أنه يحمل معه جوازي سـفر 
وبطاقتني مرصفيتني روسيتني باسمني مختلفني.وقد يحكم 

عليه بالسجن عرش سنوات يف بولندا.
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أبحـث يف قراءتـي للمنجز عما يتعالـق يف ذهنية  
التلقـي ، عـن اإلحـداث التـي تحمـل الكثري  من 
األفعال الجسيمة ، عن الفكر والفكرة ، وصياغة 
تلـك  الرؤى فنا يسـتلهم  يف إبـراز  الفكرة ، جاء 
يف  ملصـق الغـالف / الخاتمـة، ( النظـر بالعني 
واإلبحار بالفكر  ، والظـن بادراك الحقيقة ، هل 
تسـتطيع العني خـداع الضمـري؟ أم الضمري هو 
الـذي يخادعها ؟ وما مصري الحقائق  التي تغيب 
، شـخصيات اعتقـدت بفعل الصـواب  فباركت  
األخطـاء التـي اقرتفتهـا ، البعض يـرى بخياله 
ويهيئ للعني  مسـاربها ، روايـة امتلكت عوامل 
الجذب إىل غاية مسـاعيها ،وهي تعالج مشـكلة 
أو موضـوع مـن مواضيع الحيـاة ، نحن نبحث 
عن انعكاسات الرواية  أيضا وما قدمته للمتلقي 
مـن دالالت عرب اإليحـاء املعرب عـن الواقع  الذي 
ــ الخارجـي  لحياتنا  نحيـاه يف النـص الداخيلـ 
يقـول  الكاتـب يف مقدمته ( مـن دموع األمهات  
املبتلـة بدماء  الفـؤاد ومن أريج الحنـان األبوي 
ومن رصخات يوسـف واألطفـال اآلخرين ،تعرب 
لنـا الرواية عن إمكانية  اإلرادة املؤمنة بمواجهة  
تجرب مؤسسـة حماية األطفال )، وهذه املقدمة  
تثـري فضول  املتلقي  يشـغف بمعرفـة  اإلحداث 

وكشف  حقيقتها .
روايـة ( هنـاك يف ترومسـو ) وترومسـو مدينة  
مـن مدن شـمال النرويج ، قصة طفـل انتزعته  
مؤسسـة حماية األطفال من أمه بحجة حمايته 
من العنف ، أثر شـهادة زور  وهناك يف  ترومسو 
نفي يوسـف بعدما تبنته امرأة ، جوهر القضية 
طفـل منزوع من عائلته وامـرأة تدعى ( كاترينا 
) تبنته من املؤسسـة والحدث يتكرر عىل العديد 
من االطفـال والبنات ،  الرواية عبـارة  ايحاءات  

مفعمة بالداللة. 
( السـيدة  كاترينـا  تهـدئ  الطفل وتمسـد  عىل 
رأس الكلب لكي يشـعر   الطفـل باألمان ) بكاء 
الطفل ونظراته الربيئـة  تختزل ايحاءات الرباءة 
، يف مشـهد يبعث هياج الشجن ،  يتحدث الراوي 
عـن  وحشـة السـيدة كاترينـا التي امتـدت اىل 

سنوات عجاف ) ص10 والسـيدة كاترينا  امرأة 
غنيـة مرفهة  لم يكن  هنالك يشء يعوزها  ، ولم 
تكـن تطمح اىل يشء  ، كل ما ينقصها هو وجود 
طفـل يلهو يف الغرف الشـاغرة ،  تبقى القصة يف 
جوهر  السـيدة كاترينا ، هل هي قادرة ان تفهم  
ان للطفل أم رعته بذرة ونضجت برعما ، تحيطه 
بالـدفء والحنان  وتسـدد راحتها  ثمنا لراحته ، 
قضايا مهمـة اثارتها  الرواية اولهـا النظر  عرب 
منظار الذات  سـيولد الكثري مـن الظلم لآلخرين 
،  ويف الجهة الثانية املقاومة ضد ظلم املؤسسـة  
التـي اخذت اوالد العوائـل املهاجرة ، ، املقاومون 
يجلسون  يف غرفة اجتماع يالحظ الصحفي ميل 
السـاعة  الجداريـة  وتعني ان الثورة تعتسـعى 
لتقويم ميالن  الساعة ، وأقرأ بخصوصية قراءتي 
ان  تاريخ انتزاع  الطفل  من أمه  واالعتداء  اآلثم  
عىل السـكينة  والرضا هو يوم الخميس  الدامي 
يف قلـب  التأريـخ ، ينحـى  عن الوصـف  منحى 

الشعرية  لرتسيخ املعنى القصدي.
( الكلمـات التـي خرجـت  من  فهمها  سـتكون 
مسـامري  تعلق عليها روحها املصلوبة  عىل لوح 

الفقد )ص13.
انزياحات  ترسـخ القصة عـرب جمالية  العرض 

أو نقرأ
( سـيارة الرشطة  ... اطاراتهـا املرسعة تدعس 
مشـاعر االمومة  دون رحمة  تتكرس العربات يف 

صدر تلك األم) ص14 .
تمارسـها   التـي  االطفـال  خطـف   مشـاهد    
املؤسسة برفقة الرشطة  تشكل التضاد  الفكري  
بني تقـدم البلدان بالعمـران  ويف املظاهر املادية  
وعـدم احـرتام  خصوصيـات النـاس يسـاوون 
العقوبة  بني من يسـتحقها ومن ال يستحقها  ، 
تربز لنا  الرواية  حاالت انهيار األم  بعد ان  أخذوا 
ابنهـا ، تختزل  الكثري من الـرؤى املهمة يف حياة 
اإلنسـان ، مثال القوانني  ونسبية التحقيق  يف أي 
مـكان ما دام  البرش هم من يسـنون  القوانني ، 
اعقد األشـياء  هو ممارسة الظلم باسم القانون 
والحرية واإلنسـانية  مجرد استذكار  عابر  لهذه 
االمـور  تكـون موجعـة لكنها قـادرة  عىل منح  
اإلنسـان مدارك  الوعي ، القضية مأسـاوية لكن 

لها نور ييضء  عتمات التأويل ، يظهر لنا الناس 
مع تقدمهم  التقني  اال إنهم فشـلوا  يف انسانية 
التعامل  ، فشلوا يف فهم  حنان األمهات  صفر يف 
العاطفة االنسانية ، ناس يمارسون القانون بال 

قلب وال عيون ، ما فائدة قانون أعمى.
 

( املرتكز األول )
تفاعـل اإلعـالم  لخلـق تمايـز أنسـاني  يف حال 
الوجـود إلعالم يفضح تلك الجرائم التي تنترش يف 

النرويج  وباسم القانون  وبرعاية الدولة.

( املرتكز الثاني )
 قولبة األنسـان  وخاصة واملهاجريـن ، فال أحد 
منهـم يفهم عـادات هؤالء النـاس  وتقاليدهم ، 
والقولبة  تعني السـعي  لصهر الجميع  يف بوتقة 

واحدة دون النظر اىل خصوصية معينة.

 ( املرتكز الثالث )
اختـزال املأسـاة يف حكايـة لهـا غايـات دالليـة 
تمنحنـا  عـربا مهمـة  ومنهـا إن الظلـم  مهما 
استرشى ال يسـتطيع ان يقدم شيئا دون خيانة 
الناس ملجتمعاتهم  ومن بعض  تلك الخيانات  قد 
تكون غري واعية  ومنها تكون  بوعي ، فال يمكن 
للسـلطة  أن تطغي  لوال جواسيسـها  املنترشين 

يف جسد الشعب   وتكون خدماتهم مربرة بخدمة 
األمة.

 ( املرتكز الرابع )
الهلـع .. الروايـة حافلـة بالهلع  الـذي  يصنعه 
اإلنسـان لإلنسـان ، الفوبيـا  التـي  تحـاول كل 
سـلطة بثهـا يف قلوب الناس باعتبـار إن الخوف 

طاعة قرسية وهذا هو الفشل.

( املرتكز الخامس ) 
  اإلعـالم الـذي يكون هو الصوت العـايل للفقراء 
واملظلومـني ، ال يمكن للظلم ان يسـتمر  وهناك 
إعـالم يوحـد األمـة  ، وجميـع وسـائل اإلعـالم  
تتوحـد لخدمـة اإلنسـان وليس لخدمـة أحزاب 
وكتل سياسـية وترتك الشعب بال صوت ، عملية 
خطـف األبنـاء  وحـدت  كل الهويـات فصـارت 
قضية عـودة األطفال ألهاليهم  قضية إنسـانية 
وطنية  ، وكتبـت املقاالت الكثرية حول املوضوع  
واسـتخدموا  إثـارة النـاس  لقضيتهـم ، قدموا  
إحصائيـات بأرقام  األطفال  ورسـائل أهاليهم ، 
بني اسـتغاثة ودعوة  إىل التدخل واملؤازرة ، رفعوا 
شـعار ( أريـد مامـا ) أجـراء اللقـاءات  وإعداد 
التقارير  عمل تحشيد إعالمي وتعبئة جماهريية 
حول قضيـة واضحة ولهـا أبعاد إنسـانية  ضد 

تعسـف املؤسسـة ، الرواية رسـالة تعلمنا كيف 
نتوحد لتكون لنا الكلمة ، ما نحتاج إليه اليوم ان 

نتعلم ثقافة الرفض.
 

 ( املرتكز السادس ) 
 ثوريـة  اإلنسـان وبحثـه  عـن العدالـة  ، أبناء 
1991م  العـراق عـام  يف  الثعبانيـة  االنتفاضـة 
بوعيهم الثوري والقيم التعبريية  املوضحة لبناء 
فكـر أنسـاني وعالقـات  معنويـة  تحمـل روح  
التآلـف ووحدة  املصري ، كان لهم الدور يف أحداث 

الرواية.

( املرتكز السابع )
وحـدة القضية ، تلك هي القضية  ، حني  أثاروها  
عرب مواقع التواصل  االجتماعي كانت ألصواتهم 
وحدة الرأي  ، وحدة املطالب ، وحدة الهوية لذلك 
حصلـوا عىل عالقات حسـنة وتأييـد  الكثري  من 
املحامني واملوظفني ، لو اعتربنا ما حدث بالرواية  
داللـة رمزيـة تسـتحثنا اىل قـراءة الواقـع الذي 
نعيشـه يف العراق ، لنقرأ مأسـاة  وطن ال يمكن  
ان نصـل اىل التأثـري االسـمى  عنـد العالم ونحن 
متحزبـون بأحـزاب وطوائـف متفرقـون تحت 
عناوين بائسة  وأصواتنا عبارة  عن رفض جزئي 
وقبـول جزئي  حتـى الظلم له ناسـه واملدافعني  
عنه بقوة  ، يف النرويج كسـبوا القضية باهتمام 
العالـم  وتعاونـه مع  أهايل االطفـال املختطفني 
رسـميا تحت سـطوة القانون، أناس من الهوية 
النرويجية ومـن العالم الغربي سـاندوا ودعموا 
وقدموا املعاونة واملوقف الضمريي الحاسم ، نحن 
شعب لدينا قضية شهداء سبايكر باألالف ولدينا 
ضحايـا برئ علـو خمسـة االف جثة متفسـخة 
ولدينا ضحايا الفسـحة 4000جثة متفسخة وال 
صـوت آزر القضية  ألننا متحجـرون بالطائفية 
ال احـد من الطيف اآلخر جرحت مشـاعره ونظر 
اىل القضيـة انسـانيا ، هذه الروايـة تعلمنا كيف 
نصـل إىل معنى اإلنسـان ، فهنـاك موظفني من 
داخل املؤسسة انتفضوا حرموا الوظيفة وجاعوا 

وطردوا من وظائفهم لكنهم توحدوا.

( املرتكز الثامن ) 
اإلرصار نجد يف الصفحة 36  عرشة االف متظاهر 
ومواطنـون   وصحفيـون   وقضـاة   محامـون 
وتجاهلهم  أعضـاء الربملان النرويجي ، تجاهلوا  
املظاهـرات  لكـن الناس لم تسـكت  كان القرار  
إعداد منهـاج صبور ملواجهة فكريـة ليس فيها 
تعسـف وحـرق وتعطيـل مؤسسـات  وممنوع 
تجول قرسي ، كان الهم هو  أقناع الناس  بعدالة  
قضيتهـم  تطور الحال يف ( صفحـة 88)  اقتنع 
الربملـان  النرويجي بقضيتهـم ،  اصدر تعليمات 
بموجبها البد  من االستماع إىل ممثيل املظاهرات  
والنتيجة هو تعديل القرار من الخطف الرسـمي 
إىل غرامـات تفـرض عـىل األهـايل والتأكـد  من 
الشـكاوى  الواردة مـن  الناس ، شـحن الكاتب 
روايتـه بالكثـري من الدالالت  اختارهـا للتأثري يف 
نفسـية متلقيـه  من حيث األلفـاظ  التي عربت 
عـن األلم وعـن الحرمـان  واألمومـة والطفولة  
وكثـر اسـتخدام مفردات عن  العدالـة والقضية 
وجهل املطالبة  والتقارير  والتحقيقات  والربملان  
وبإمكاننا ان نقرأ واقعنـا العراقي من  بني ثنايا 
الرسد  : (سنسلك طريق  الكلمة هو اسلم الطرق 

وأنجعها ).
 نحن ابناء الواقع العراقـي نحتاج وحدة الكلمة  
ومسـؤوليته الوطنيـة ونالحظ وجود مسـاحة 
جميلـة تعرب عن دعاء األمهـات بالفرج والتوكل 

عىل الله.
 كانـت الروايـة عبـارة  عـن رحلـة  البحث عن 
اإلنصاف  وخطورة سـوء الفهـم وأهمية  التآزر  
لبلـوغ  السـعادة ، ورضورة  االعتنـاء  بالحـس 
اإلنسـاني  فهـو القـادر  عـىل تهديـم جـدران  
االختالف  وجعل  الناس  ترى  بوضوح  وتشـارك 

هموم البعض.

                          رسالة الرواية 
 (سـادتي االعـزاء  .. حافظـوا عىل  هـذا الحس 
أديموا  بقاءه  ال ترتكوه يموت يف ذواتكم /  الحس 
هو ما يحفظ  عىل أدميتنا ومن غريه  فلسـنا اال 
وحوش متطورة .. ال أكثر )  هذا ما قرأته يف هذه 

الرواية الكبرية.
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يف الجـزء االول مـن مسـريته الشـعرية 
التـي امتدت طيلـة اربعة عقود  ورسـت 
عنـد العام عـام 2017 كما ورد يف الغالف 
االمامـي رسـم الشـاعر عّيـال الظاملـي 
محطات متتالية لتلك املسـرية، رافعاً لها 
الفتات بهيأة عناويـن، ابتدأت بـ“مراىفء 
الهـم“، وانتهـت بـ“محنة الـورد“؛ وما 
بينهمـا كانـت: ”تحت العـني“، و“مآخذ 
السـالم“،  وادي  يف  ثرثـرة  و“  الـروح“، 
و“ارث الرمـال“، و“اعمق مـن ُجرح“... 
هذا الجزء الذي احتوته صفحات تجاوزت 
املائتني جمعت نصوصاً كانت هي تجربة 
الكتابة الشعرية ذات العمود، إىل جانب ما 
نطلق عليه قصيدة النثـر. فالظاملي ابتدأ 
مثـل الكثريين ممن ولجوا حومة الشـعر 
بكتابـة القصيـدة العموديـة ناهـًال من 
خزين شـعرنا العربي الـذي يمتد جذوره 

اىل قرون خلت.
َبدِّد ُغيوَمك وابزغ أيُّها الَقمُر/ إنَّا لَك الليُل 

ّماُر والوََتُر والسُّ
إّنـا ُنباهي ِبـَك الفيحـاَء رونقهـا/ أبُزْغ 

عليها َفماذا َينفُع الَكَدُر
ومع دخول قصيـدة النثر اىل ميدان رغبة 
الشـعراء يف التخـيل عـن قيـود العمـود 
وهيمنتـه سـعياً لكتابة متحـررة تعتمد 

البـوح غـري املُقيَّـد، غـري املُراَقـب، غـري 
اُلمتابع مـن عيون الداِخل“ عيون الذات“ 
وجد عيال الظاملـي أن عليه يف جانب آخر 
من رغبة كتابة الشعر التحرر من هيمنة 
العمود وتجاوز القافية فجاءت نصوصه 
تحمـل حداثـة تتوافـق وحداثـة النـص 

الشـعري. فلم يقف متلكئـاً أو متأرجحا 
بني االنجرار للقصيدة العمودية واالندفاع 
بال اتزان اىل النص الحداثي. لكأنه أدرك أن 
لكلِّ ميدان فضاءه، ولكلِّ أسـلوب لغته.. 
ففي نـص ”ألـوان“ يأتي الشـعر صورًة 
تحمـل مواصفـات قصديـة النثـر او ما 
يمكن أن نطلق عليه النص الحداثي؛ وفيه 
يطلق الشـاعر ألدواته الحرية يف الرتكيب 
والتعبـري. فـكان التعامـل مـع الزمـن“ 
صبـح، ليل، نهـار، أمس“؛ وتماسـه مع 
امللموسات واملحسوسـات ” الفراشات“، 

”االرسار“:
بمزاِجه الرث

كاَن الصبُح َينقش الفراشات
عىل شاٍل بني كتِف الليل وُعمِق النهار

طازجاً كان األمُس
أودَع ارساَره خارَج انفسنا

وَمىض
فما بني الصبـح الباهر الجميل يف مزاجه 
الذي ينقش الفراشـات كمدلـول ايجابي 

العالمـة يف ابجديـة الروح، وبـني األمس 
الذي تجسـد طازجـاً افىش الشـاعر بما 
تركـه الزمن مـن ذكريات كانـت ارساراً 
داخـل النفـس إىل اشـهاٍر معلـٍن بعدمـا 
اخرجهـا من إطـار النفوس التـي كانت 

تحتفظ بهاته االرسار.
ويجيـد الظاملي يف نصوصه القصرية التي 
البسها طابع ”ومضات“ تصوير الكلمات 
وتحفيزها لتتهيكل بوحاً تتجسـد سـواء 
بني ثناياه أو بشكله الظاهر رؤًى تعكس 
تناولـت كنـه االنسـان  فلسـفة لطاملـا 
ووجـوده املبهم يف كون رسمـدي ال ُيَحد، 
وحـرية لم َيجـد لهـا منفـذاً كإجابٍة عن 
قلـٍق ال ينتهـي.. ففـي احـدى الومضات 
يعرب الشـاعر عـن فجيعة البـرشي وهو 
ـس أعواَم الُعمر تتبـدَّد، ويتأّىس عىل  يتلمَّ
نفِسه خارجاً اىل الفضاء كي ُيعلن الجزَع 
واملـرارَة وينثرهـا بأىس، فاذا بـه يرى أنَّ 
غريه قد سـبقه بإعالن املوات واملأسـاة؛ 
وتلك بحـقٍّ متواليُة الَفنـاء البرشي الذي 

ليَس له انتهاء.
ّباِك  خلَف الشِّ

يقُف العمُر الهاِرُب
يف جذٍع مفجوع

حملُت املّيَت منه
إىل الشـاِرِع انثُرُه َرمالً

وجدُت الّشاِرًع َمفجوعاً ِبعمٍر
مات.

ومـا بني قصيـدة العمـود وقصيـد النثر 
اسـتمر الشـاعر عيال الظاملي باحثاً عن 
مـا يفوه به مـن رؤى، فاسـتطاع بحكم 
ثقافتـه الغزيـرة  وقراءاتـه املتنوعة من 
ايضـاح رؤيته ملـا هو حولـه، وما يالقيه 
او يواجهه بلغة أحسـن توظيفها لتكون 
الوسيلة املثىل بينه وبني من يدخل عوامله 
اهتماماتـه  جانـب  اىل  هـذا  الشـعرية. 
البحثية يف دراسـات متعددة لرموز ادبية  
قرأ عنهـا او سـايرها، َفُعدَّ باحثـاً يقدم 
وباهتمام دراسات تستحق الوصول اليها 

والنهل من موئلها.

ÚÌã»ì€a@È€b‡«c@¿@Ôæbƒ€a@fib�Ó«NN@ãìj€a@Ú»Óvœ@Â«@5»Ì@µy@ã»ì€a

Z·ébßa@Âè´@·rÓÁ@O@bÁäÎby@@
لوصيـف تركية التي ملع ظهورها يف السـاحة 
االبداعيـة يف مجال القصة القصـرية والرواية 
القصـرية ,من مواليد مدينـة املدية , صدر لها 
روايتـان قصريتان ”أسـطورة سـنجابي“ و 
”منتـزه فرجينـا“  عـن دار النـرش تيديكلت 
ومجموعـة قصصية قصرية عبـود ال يتحمل 
السوط  واستطاعت ان تسجل حضورا الفتا يف 
بلدها الجزائر فتح افاقا جديدة امامها عربيا, 
وللتعـرف عىل هـذه الكاتبة املبدعـة , اجابت 
برصاحة عىل تساؤالتنا املحبة ليتعرف قراءها 

عليها  عن قرب عرب صفحتنا الثقافية .
- * من تركية لوصيف ؟

ـ قلـم جزائـرى يكتـب عـن قداسـة الحـب 
والتعايش السـلمى ىف ”منتـزه فرجينيا“ كما 
ويكتب عـن البقـاء لألقوى ورفـض الخنوع 
ىف ”سـنجابى ” ويدعـم املـرأة حتـى تسـرتد 
قوتها من سـياط الحياة ىف ”عبـود ال يتحمل 

السوط“. 
- *هل تجدين نفسـك يف القصة أم الرواية ؟

قلمـه ىف جميـع  تجريـب  الكاتـب  *ـ عـىل 
األجنـاس األدبيـة من قصـة وروايـة ، كانت 
بدايتى مـع الروايـة القصرية وانجـزت فيها 
كتابني واخرتتها عن قصد ،التقرب من القراء 
يكـون بحجـم املطبـوع ،يأخذه ىف سـفرياته 
إن كان سـائحا ويقـرأه ىف املواصالت إن كان 
موظفا وحتى بميقات الصيف ،تكون النزهات 
وحضور العائالت،ومن القراء الفتيان أرسلت 
ىل قارئـة صورة وهـى تقرأ كتابى أسـطورة 
سـنجابى ىف املواصالت وكذلك فعل فتى يبيع 
الشاى عىل الشاطىء،التقط صورة له وكانت 
عميقة الـدالالت خاصـة أن الرواية القصرية 

سـنجابى القت جمهورها املسـتهدف.

*كتبتي يف جنس األسـطورة وكتابك أسطورة 
بالقصـة  وكتبتـي   , مثـال  خـري  سـنجابي 

اإلجتماعية , وكتابك عبود ال يتحمل السـوط 
نموذجـا, وحتـى القصـة البوليسـية خضت 
غمارهـا, هـل الكتابـة عنـد تركيـة لحصـد 
الجوائـز عـرب مشـاركات التسـابق ام هناك 
وجع بالكتابة يفرض نفسه قصة او رواية او 

سيناريو او مرسحية؟
ـ القصة البوليسية يكتبها قليل من القصاص 
والسـبب يعـود للمصطلحـات العلميـة التى 
التحقيـق  العلميـة ىف  تسـتخدمها الرشطـة 
الجنائى والبناء الدرامى مهم جدا ،فائ عطب 

غري محسـوب يهلك النص .
شـاركت بقصتى حـب ىف املحرقـة وفازت ىف 
مسـابقة عربية وىف الحقيقة أنا أجيد الكتابة 

ىف القص البوليىس .

والقصة اإلجتماعية خصصتها للمرأة القوية 
ىف 14 قصـة ،بالرغم من الخناق الذى فرضته 
عـىل شـخصيات املجموعة إال أننـى جعلتهن 
ينتـرصن عىل الظـروف ،ىف الحقيقة أنا أمقت 
املرأة الشـاكية الباكية وأقولها بأعىل صوت ال 
رغبة ىل ىف الشـهادات االفرتاضية بقدر رغبتي 

ىف ترشيح كتاباتى من قبل النقاد.
- *اسطورة سنجابي دراما متخيلة عىل لسان 
الحيوان , هل نعترب ذلك توظيفا سيسيولوجيا 

ملعالجة مشاكل اجتماعية معارصة ؟
*ـ األسـطورة جنـس أدبـى صعـب ،ظهر ىف 
اليونان وشـخصيات األسطورة عادة انصاف 
آلهـة وجـن وشـياطني مقاتلـني وباملـوازاة 
شـخصية برشيـة مقاتلـة تتميـز بالحكمة، 

الـرصاع ىف ادب االسـطورة دومـا حـول مـن 
يتقلد زمـام الحكم ىف القالع وتكون مشـوقة 
وأنا يف صغرى تشـبعت بمتابعة أفالم يونانية 
التـي  الرتاكمـات  ،ومـن  قديمـة  ورومانيـة 
خلفتها هـذه األفالم ،تخمـرت ىف رأيس فكرة 

”سنجابى“ 
املعنـى العام هـو تبيان عيـوب الحكم امللكي 
وإيجابيات النظام الجمهـوري وقد القى هذا 
الطرح اهتمـام الناقديـن الجزائريـني عالوة 
جـروة وهبـى وجايـىل العيـاىش ىف ترشيـح 
العمـل األسـطوري، وتوظبـف السـنجاب لم 
يكن اعتباطيـا بل كان إزدواجيـة مع املقاتل 
الـذى يسـتعيد القلعة بعـد ثورته ،هـذا مثال 
عىل الشـعوب التى تسعى لجمع قوتها تماما 
كالسـنجاب الضعيف ولكن يأتى يوم يتحول 
لعمالق بعد ثـورة تعرتيه فيحطم القلعة بمن 

فيها ويقىض عىل جذور الفساد.
- * اطلقـوا عليـك لقب السـنجابة نسـبة اىل 
روايتك القصرية اسطورة سنجابي , يرسك ذلك 
اللقب الذي يتماهى مع أسـلوبك األسـطوري 

بالكتابة, أعني تركية كاتبة اسطورية ؟
*ـ  كثـريا مااخـرتق مسـامعى كنية السـنجابة 
الجميلة وأشعر بفرحة ال أقاومها حتى ىف الوسط 
اإلعالمـى باملدية ،الزمـالء ينادوننى بالسـنجابة 
،أحببـت حيـوان السـنجاب وتغزلت بـه وجعلته 
حبيبا مخلصا ىل ،راهنت عىل كتاب سنجابى وبيع 
ىف املعـارض وكان من اكثر الكتب مبيعا بحسـب 
ترصيح مدير دار النرش القدس الذهبية سـيدعىل 

قنفوذ.
 *ملـا اختـارت القصة وسـيلة إليصال فلسـفتها 

بالحياة ؟
J القصة فيها التكثيف واإليجاز ومساحتها ضيقة 
فنتفادى الحشـو واإلطنـاب وتذكرنـي باألعمال 
السـينمائية حيث يكون الحـوار فعال ومقتضب 
والحركات مدروسة ومن خالل القصص أستطيع 

طرح العديد من األفكار وتقديم الحلول املمكنة.

ظّنْت ظنوناً والظنوُن شكوُل..
ولعلَّ حريف حاسٌد وعذوُل..

قالْت: لعوٌب بالحروِف وبالُنهى
وألنَت تصنُع ملعباً وتصوُل..

وألنَت تحرُق بالوعوِد حجاجًة
وتكوُن جمراً والحياُة فصوُل..

هي والسؤاُل وحريٌة ولجاجٌة
تبقى ويسعى يف الهوى التضليُل..

هي والصبابُة والشجوُن ساللٌة
هي والليايل العاتياُت دليُل..

لكّن قلبي لم يجرّْب حّظُه
وكبْت عىل طرقي لهّن خيوُل..

بل ما رميُت ولسُت من اطاللها
نغماً وال بلَغ الفؤاَد رسوُل..

ظّنْت وإّن الظّن بعُض ظالمٍة
لم تدِر أّني بينهّن جهوُل..

لم تدِر عمري ما صبوُت تعففاً
والشيُب أورَق والهموُم نخيُل..

ANNNÊÏ‰√
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يشـعر الكثري من الناس اآلن باإلهانة 
الحـظ  أهميـة  مـدى  إىل  أرشت  إذا 
والفرصـة يف نجاحهم، ويجادلون أّننا 
مجرد نتاج ظروفنـا وأّن من جد وجد 
ومن زرع حصد ومن سـار عىل الدرب 
وصل وأّن عملنا الجاد سـبب نجاحنا 

دون أي يشء آخر.
يعتقد الكثري أنه يجب أن تكون املهارة 
أو الحـظ هو ما يفـرس النجاح ، لكن 

الحقيقة هي أننا بحاجة إىل كليهما.
خذ مثالً األرقام القياسـية الثمانية يف 
سـباقات الجري: من الواضح ومما ال 
لبـس فيه طبعاً أن جميـع الرياضيني 
الذين حققـوا هذه األرقام القياسـية 
عامليـون،  رياضيـون  هـم  العامليـة 
متفانـون للغايـة، وموهوبـون، ومع 
ذلك، عندما حققوا أرقامهم القياسية 
العاملية، كان لسـبعة من أصل ثمانية 
دوراً مسـاعداً بـأن الريـاح الخلفيـة 

كانت يف صّفهم.
الرياضيـني  هـؤالء  لـدى  كان   ، اآلن 
جميًعـا القـدرة عـىل الفـوز بميدالية 
ذهبية، لكن تسـجيل الرقـم القيايس 
العاملي يتطلب القليل من الحظ أيًضاً، 
أن تقف معك الريـاح .. طبعاً ال يوجد 
عاقل يدعـي أن الرياح تكفي لريايض 

عادي أن يحصـل عـىل رقـم قيـايس.
لكـن هل مـن املفيد أن نؤمـن بوجود 

الحظ يف الحياة؟

لألسف ال ، حتى لو اقتنعت بدور الحظ 
فإّن أخطر ما يمكـن أن تفعله هو أن 
تؤمن به، عليك لألسف أن تعيش وهم 
أّن الحظ غري موجود، هل تدري ملاذا؟ 
ينجح النـاس حني ال يقتتعون بوجود 

الحظ!
ببسـاطة يـؤدي التقليـل مـن أهمية 
أحـداث الصدفة يف الواقع إىل تحسـني 
احتمالية نجاحك ألنه إذا كنت ترى أن 
النتيجـة غري مؤكـدة، وأّن هناك دوراً 
للحـظ، فمن غري املرجح أن تسـتثمر 
الجهـد فيهـا، ممـا يقلـل فرصـك يف 

النجاح بسبب عدم اقدامك أصالً ..

اذا كنـت مقتنعاً بدور الحظ يف املنح ( 
وهو موجود طبعاً) لن تقدم عىل املنح 
بجدية أو لـن تقّدم أصـًال وهذا يعني 

أّنك لن تنال منحة طبعاً!
لذلـك ، من الوهم املفيد أن تعتقد بأنك 
تتحكم بشـكل كامل يف مصريك وأّن ال 

دور للحظ ! فهذا وقود مهم لك.
يا لها من مفارقة !  اخربك بدور الحظ 
ولكن أطلب منـك أن تعيش وهم عدم 

وجوده!
لكـن مهـًال عليـك أن تعـود يف نهايـة 
املطاف بعـد نجاحك لتذّكر الحظ ألنك 
إذا اعتـربت أّن كل نجاحـك يف الحيـاة 

بسبب جهدك فقط، فهذا سيؤدي أن ال 
تتعاطف مع اآلخرين وأن تربر سلطتك 
التي جاءت بسـبب الحظ إىل جهدك و 
بالتـايل زيـادة عدم املسـاواة  عىل من 
ترشف عليهـم وعـدم رد الجميل لهم 
مما يخلق صورة مشـهوة ملـا تراه يف 

الواقع.
بعـد أن تحصل عـىل منحـة، تذكر أّن 
الحظ حالفك بشكل أو بآخر، وال تنظر 
باستهجان اىل اآلخرين الذين لم ينالوا 

منحـة معتـرباً اياهـن مقرصيـن !
إذا ما هي النصيحـة املثالية للتصالح 
مـع الحـظ، هل نعـرتف بـدور الحظ 

ممـا يـؤدي إىل تكاسـلنا ورمـي كل 
يشء عـىل الظروف أم نعـرتف بالعمل 
الجاد مغفلـني دور الحظ مما يجعلنا 

مغرورين غري عادلني مع اآلخرين؟
أفضل نصيحة متناقضة هي:

أن تؤمـن بأنـك تتحكـم  أوالً: يجـب 
بشـكل كامل يف مصـريك،وأن نجاحك 
يعود فقـط إىل موهبتك وعملك الجاد، 
وال عـزاء آخـر لـك، وال خيـار آخر لك 
بالحياة سـوى أن تعمـل بجد وتجتهد 

لكي تنجح.
لكن ثانياً: عليك أن تعرف أن هذا ليس 
كافياً بالنسبة لك أو ألي شخص آخر، 
إذا وقفت الظروف ضدك أو لم يحالفك 

الحظ.
لذلك عليك أن تتذكر:

إذا حققـت النجـاح، فقـد لعب الحظ 
دوًرا مهًما ونظـرًا لحظك الجيد،يجب 
أن تفعـل مـا يف وسـعك لزيـادة حظ 
اآلخرين وفتح الفرص لهم وأن تكون 
باب خري وحظ لشخص مجتهد يحتاج 

فقط أن يحالفه الحظ.
إذا وجـدت شـخصاً مجتهـداً مثابـراً 
وينقصـه مثـًال من يدفع عنه رسـوم 
امتحـان، كـن ذلـك الحظ السـعيد له 

ليكتمل نجاحه بان حالفه الحظ.
ال تركـن لغـرورك أّن من جـّد وجد و 
أّنـك نجحت لوحدك دونـاً عن اآلخرين 

وليعاني اآلخرون بعيداً عنك.

ترتبط قلة النوم بضعف الصحة، 
لكـن الغفوات القصـرية قد تبدد 
بعض اليشء هذا التأثري السـلبي 
عـىل من جافاهم النـوم. ويمكن 
أن يكون للحرمان من النوم تأثري 
سـلبي عىل وظائـف املخ وعملية 
والهرمونـات  الغذائـي  التمثيـل 
والجهاز املناعي، حسـب دراسة 

حديثة.
وقال الباحث يف مجال النوم إنه يف 
الوقت الذي أظهرت فيه األبحاث 
السابقة أن قيلولة ملدة 30 دقيقة 
بعـد الظهـر يمكنهـا أن تجـدد 
شـعور املـرء باليقظـة والتنبه، 
فإن الدراسـة الجديدة هي األوىل 
التي تفحص ما إذا كان للغفوات 
أي تأثري عـىل التوتـر أو وظائف 

الجهاز املناعي.
ودرس الباحث وزمالؤه حالة 11 
شابا أصحاء ينامون ما بني 7 و9 
سـاعات كل ليلة وال يدخنون وال 

يأخذون غفوات يف العادة.
وشـارك كل رجـل يف مجموعتني 
منفصلتني الختبارات نوم معملية 
اسـتغرق كل منهـا 3 أيام، حيث 
خضع تنـاول الطعـام واإلضاءة 
لقيـود صارمة ولم يكن يسـمح 
للمشاركني بتناول الكحوليات أو 

الكافني أو أي عالج.
الجلسـتني نـام  وخـالل إحـدى 
يف  طبيعـي  بشـكل  املشـاركون 
الليلة األوىل، لكن بعدها لم ُيسمح 
لهم سـوى بالنوم ملدة ساعتني يف 
الليلة التالية. وُسـمح لهم بالنوم 

كما يشاءون يف الليلة الثالثة.

وتـم اتبـاع الخطوات نفسـها يف 
الجلسـة الثانية مع فـارق واحد 
هو السـماح للمشـاركني بغفوة 
مدتهـا 30 دقيقة يف اليـوم الذي 

ناموا فيه لساعتني.
وجمـع الباحثون عينات من بول 
املشـاركني يوميا لقياس  ولعاب 
مسـتويات مـادة نوريبينفريـن 
التي تفرز طبيعيا حينما يتعرض 
العصبـي.  للضغـط  الجسـم 
وتتسـبب هـذه املـادة يف زيـادة 
رضبـات القلـب وضيـق األوعية 
الدمويـة ورفع الضغط ونسـبة 

السكر يف الدم.
مـادة  مسـتويات  وزادت 
املشـاركني  لـدى  نوريبينفريـن 
ألكثر من املثلني بعـد ظهر اليوم 
التايل للنوم ملدة ساعتني، مقارنة 
باليـوم التايل لليلة نـوم طبيعية. 
ولـم يحدث تغـري يف مسـتويات 
سـمح  حينمـا  النوريبينفريـن، 

للمشاركني بغفوة قصرية.
كما أن قلة النوم تؤثر عىل جزيء 
منظم للمناعة يسمى «انرتلوكني 
6» الـذي انخفـض عندمـا كان 
الرجال ُيحرمون من النوم، لكنه 
ظل عند مستوياته العادية عندما 

سمح لهم بالقيلولة.
وقـال املختـص يف هـذا املجال يف 
رسـالة بالربيد اإللكرتوني يمكن 
أن تكون هـذه القيلولة القصرية 
نسبيا عامال مضادا «قويا» لقلة 
النـوم، لكنـه أضـاف أن النتائج 
تحتاج لالختبار يف مواقف الحياة 

الحقيقية.
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الطفل الـذي يتعـرض للتوبيخ 
لـن يسـتوعب  اآلخريـن  أمـام 
تعنـي  التـي  الوالديـن  رسـالة 
تربيتـه ، بل يراهـا إهانة ونوعا 
مـن التشـهري، ويكـون رفضه 
للعقـاب عنيفـا، وينتـج عنها 
عـدم الثقـة بالنفس، ويشـعر 
أّنه موسـوم بما نعته به والده، 
ويصبح أيضاً خائفاً من الناس 
ومن املكان الذي تم عقابه فيه، 
وعـادة ما نسـمع أشـخاصا ال 
يفضلـون الذهـاب إىل مدينتهم 
بعد أن تركوها للعمل أو الدراسة 
كونها تذكرهـم بمواقف مؤملة؛ 
بسـبب العقـاب الـذي تعرضوا 
له يف صغرهـم، باإلضافة إىل أّن 
ذلك يـؤدي لفقدان الطفل الثقة 
بالنفـس، وشـعوره باالكتئاب، 
والحزن، وعدم البهجة بالحياة.

وأضيف أّن مصدر الثقة بالنفس 
عالقـة  كانـت  وإذا  الوالديـن، 
الوالديـن باألبنـاء غـري سـوية 
يتكـون لديهم شـعور باحتقار 
الذات؛ ألّن الطفـل يتقبل اللقب 
والـداه،  عليـه  يطلقـه  الـذي 

ونتيجًة لذلك نجد أطفاال فشلوا 
يف حياتهم؛ بسبب تعزيز وصمة 
الفشل له من قبل والديه، معترباً 
أّن أفضـل أنواع العقـاب يكمن 
يف تعديل سـلوك األبناء، سـواء 
اإليجابـي؛ وذلـك بمكافأته عىل 
السلوك الجيد وتقديم هدية، أو 

السلوك السـلبي واألفضل بعدم 
رضبه، بل بحرمانه من أشـياء 

يحبها ويفضلها.
وأشـري هنا إىل أهميـة أن يحذر 
ضيـاع  مغبـة  مـن  الوالـدان 
األطفال عندما يكربون بالوقوع 
وذلـك  املخـدرات،  إدمـان  يف 

كنوع من االنتقـام من التأديب 
القـايس، حيـث أّن غالبيـة من 
مـن  النـوع  لهـذا  يتعرضـون 
أشـخاصاً  يصبحـون  الرتبيـة 
غـري أسـوياء يف املجتمـع، وقد 
يكونـون أبـاء وأمهات قاسـني 
مع أطفالهم، يستشـهدون بما 

تربوا عليه يف الصغر، ويتوقعون 
دائمـاً أّن تربيتهـم العنيفة هي 
األسـلوب الصحيح، مشدداً عىل 
أّن العقـاب الجسـدي كالحرق، 
والـرضب، أقيس أنـواع العقاب 
يليـه العقـاب اللفظـي، وذلـك 
بإطالق بعض األلقاب املشـينة 

كوصفه بالحيوان أو الجبان!
ملصالحـة  يكفـي  ال  ”النـدم“ 

طفلك..تعهد أن تهدأ مستقبالً
أّن بعـض ردود فعل األبناء عىل 
أسـلوب الرتبية قد يغرّي مسـار 
األب بشـكل كبـري، فمنهـم من 
يتحول إىل أب مثايل؛ بسـبب أّنه 
راجع نفسـه واكتشف أّنه كان 
مخطئاً، ولوال عناية الله كاد أن 
يفقد طفله، ومنهم من يشـعر 
بالنـدم ويعاهد طفله ونفسـه 
بعدم العودة إىل عقابه بقسـوة، 
ونـوع آخر مـن اآلبـاء ال تتبدل 
معاملته من شـدة قسوة قلبه، 
بل يزيـد كلمـا زادت قـوة ابنه 
واشتد عوده، ويربر ذلك أّنه كان 
يلقى أشـد من هذه القسـوة يف 

تربية والديه له.

القرنابيط ضمـن أفضل  يصّنـف 
األطعمـة  قائمـة  يف  طعامـاً   20
األكثـر كثافـة يف احتوائهـا عـىل 
املغذيات، ويمتاز بأنه يحتوي عىل 
كل من مجموعة فيتامينات ”ب“ 
واألليـاف بنسـبة عاليـة. تتنوع 
فوائد القرنبيط ما بني الوقاية من 
الرسطـان إىل تعزيز صحة الجهاز 
الهضمـي إىل دعم وظائـف التعلّم 

والذاكرة.
القرنابيـط عىل مضادات  يحتوي 
لألكسـدة ومغذيات نباتية تحمي 
مـن الرسطان، إىل جانـب األلياف 
بالشـبع،  التي تعـّزز اإلحسـاس 
وتسـاعد عىل فقدان الوزن، وتزيد 

من صحة الجهاز الهضمي.
يوفـر كوب واحـد مـن القرنبيط 
حـوايل 77 باملائة مـن احتياجات 
اإلنسـان اليوميـة مـن فيتامـني 
”يس“، و20 باملائـة مـن فيتامني 
”ك“، و10 باملائـة مـن فيتامـني 
يحتـوي  ذلـك  جانـب  إىل  ”ب6“. 
القرنابيـط عـىل كميـات صغرية 

من مغذيات هامـة مثل الثيامني، 
والنياسـني،  والريبوفالفـني، 
وحمض البانتوثنيك، والكالسيوم، 
والحديد، واملغنيسيوم، والفسفور، 

والبوتاسيوم، واملنغنيز.
الجيد واملنتظم  يساعد االستهالك 
للقرنابيـط عىل تقليـل مجموعة 
مثـل  الصحيـة،  املخاطـر  مـن 
السمنة ومضاعفاتها، والسكري، 
وأمراض القلـب، كما يعّزز صحة 
البـرشة، ويزيـد الطاقـة بشـكل 

عام.
إىل  أشـارت عـدة دراسـات  وقـد 
أهميـة تناول القرنابيـط للوقاية 
والرئـة  القولـون  رسطـان  مـن 
الحتوائـه عىل مركبـات الكربيت، 
كما تشـري نتائج دراسـات أخرى 
إىل دوره يف الوقايـة مـن رسطـان 

املريء والربوستاتا والبنكرياس.
يحتـوي القرنابيـط عـىل نسـبة 
كبرية من األلياف واملاء، ما يساعد 
يف تجنب اإلمسـاك، والحفاظ عىل 

صحة الجهاز الهضمي.

وبينت دراسـة أجريـت يف جامعة 
كنتاكـي أهمية تنـاول القرنابيط 
لتقليـل مخاطر اإلصابـة بارتفاع 
الضغط والكولسـرتول، وتحسني 

الحساسية لألنسولني.

يحتـوي  أخـرى  ناحيـة  مـن 
الكولـني  مـادة  عـىل  القرنابيـط 
الهامـة جـداً لحركـة العضـالت، 
وامتصـاص  والذاكـرة،  والتعلـم 
الدهون، وتقليل األمراض املزمنة.

يسـاعد اسـتهالك فيتامـني ”ك“ 
املوجود يف القرنابيـط عىل تقوية 
العظام وتقليـل مخاطر التعرّض 
لهشاشـة العظـام مـع التقدم يف 

العمر.
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صحيـح أن امليش أثنـاء النوم 
ليس منتًرشا عىل نطاق واسع 
بني النـاس، إال أن ثمة مقولة 
مزعومـة تقول إنـه ينبغي أالّ 
يتم إيقاظ األشخاص النائمني 
هـذا  فهـل  مشـيهم،  أثنـاء 
صحيـح؟ وما أفضـل طريقة 
للتعامـل مـع الشـخص الذي 

يميش وهو نائم؟
يرى االختصايص يف مركز طب 
النوم يف مستشـفى شـاريتيه 
الجامعي يف برلني الربوفيسور 

باإلمـكان  أن  فيتسـه  إنغـو 
إيقاظ النائمني أثناء مشـيهم 
وال مشـكلة يف ذلك، لكنه يؤكد 

أن هذا ليس باألمر السهل.
أن يستيقظ  فليس بالرضورة 
النائـم املـايش عنـد التحـدث 
إليـه أو عند ملسـة، كما يقول 
فيتسـه، وذلـك ألنـه يكون يف 

فرتة نوم عميق.
ولكن إذا قام أحد األشـخاص 
بتنبيـه النائـم املـايش بصوت 
تنبيـه  بجهـاز  أو  مرتفـع 

قمـاش  بقطعـة  أو  مزعـج 
مبللـة، فيكون ثمـة خطر من 
أن يخـاف املـايش أثنـاء نومه 
ويشـعر بالذعر، وقد يسـقط 
ويقـع أرضـاً أو قـد يحدث ما 
يشـبه ذلك ويصـاب بجروح، 

بحسب تحذير فيتسه.
أما أفضـل فعل فهـو مرافقة 
الشخص النائم املايش وقيادته 
للرسير كي يتابع نومه، حسب 

رأي فيتسه.
ومـن املفيـد إشـعال الضـوء 
اللييل الخافـت يف غرفة النوم، 
وذلك ألن بإمكان النائم املايش 
أن يرى الضوء من خالل عينيه 
املفتوحتني قليالً، ويتبع مسار 
الضوء إىل الرسير. ولذلك، فمن 
املنطقي إشـعال الضوء اللييل 
الخافـت يف غرفـة النـوم ليالً 
وإعداد األثاث بأقل عدد ممكن 
من الزوايا التي قد يتعثر عليها 
ويتأذى بسببها الشخص الذي 

يميش وهو نائم.

يعاني الكثريون من الحساسية 
هـذا  يف  خاصـة  و  املوسـمية 
الفصل وهو فصل الربيع حيث 
تتفتـح األزهار و يكثـر الغبار، 
ومـن اهـم اعراضهـا العطس، 
السـعال و الرشـح، لـذا قمنـا 
بإحضار عدة عالجات طبيعية 
سـوف تسـتفيدون منها بإذن 

الله، تعريف عىل بعضها. 
 -: القـراص  نبـات  شـاي   *

معـروف عن هـذه النبتـة بأن 
كل من يلمسـها يشعر بالحكة 
و خصوًصـا األطفـال، و لكنها 
تخفـف مـن التهـاب املفاصل، 
وتخفض ضغط الدم، و تساعد 

يف التخلص من الحساسية.
 ¼ -: الشـاي  -طريقـة عمـل 
كوب مـن النعناع مـع ¼ كوب 
من نبات القراص يوضع يف ماء 
مغيل و ينقع ملدة 15 دقيقة ثم 

يرشب مرتني باليوم مع العسل 
و القليل من عصري الليمون.

* عصري الحمضيات املنعش :- 
جميعنـا نعلم بـأن الحمضيات 
الـذي  و  يس  بفيتامـني  غنيـة 
تلعـب دوًرا مهًمـا يف زيادة قوة 

جهاز املناعة بداخل الجسم
العصـري  تحضـري  طريقـة   -
:- مـزج عصـري ½ ليمونة مع 
عصـري 2 من ثمرة الربتقال مع 

ملعقة عسل و تناوله يومًيا.
* ماء البصل األحمر :- يحتوي 
البصـل عـىل مركـب كيميائي 
للذوبـان باملياه يسـمى  قابـل 
الـذي يعمـل عـىل  كريسـيتني 
الحد من كمية الهستامني التي 

ينتجها الجسم
- طريقـة تحضـريه :- ضعـي 
رشائح ثمـرة واحدة من البصل 
األحمـر يف 4 أكواب مـن املاء و 
ينقع ملدة 8 سـاعات، و يرشب 
مرتني باليوم.  يمكنك االحتفاظ 

به ملدة 4 أيام يف الثالجة.

lc@Â–è€a@ŸÓ◊
املقادير

- الزبدة : كوب ونصف 
- سكر : 3 اكواب 

- البيض : 5 حبات 
- طحني : 3 اكواب 

ملعقـة   : الفانيليـا   -
صغرية 

 : الليمـون  خالصـة   -

ملعقتان صغريتان 
- سـفن أب : ثـالث أربـاع 

الكوب 
طريقة التحضري

1. اخلطي الزبدة والسـكر 
ملدة 20 دقيقة حتى يصبح 

هشا وطريا.
2. أضيفي البيض الواحدة 

تلو األخرى مع الخفق.
الطحـني  أضيفـي   .3
وخالصة الليمون والفانيال 
والسفن أب واخفقي حتى 

تتجانس املكونات.
عـىل  الفـرن  سـخني   .4
حرارة 165 درجة وجهزي 
قالب الكيك بدهنه بالزيت 

ورشة طحني.
5. صبـي خليـط الكيك يف 
القالب وأدخليه للفرن ملدة 
60 دقيقـة أو حتى ينضج 

الكيك.
6. قدميه دافئا وريش القليل 
مـن السـكر البـودرة عـىل 

الوجه حسب الرغبة.
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ال يعتـرب الخاتم وسـيلة للزينة 
فقط، بل إّنه قد يشـكل طريقة 
لتعزيز الحظ والطاقة اإليجابية.  
ويتبـع ذلك طريقـة وضعه: يف 
اليـد اليمنى أو اليرسى. كما أّن 
لكل أصبع من أصابع اليد التي 
يوضـع فيهـا الخاتـم رمزيته 
هـذا  يف  إكتشـفيها  ودالالتـه. 

االختبار للشخصية.
اليد اليمنى

إذا كنت تضعـني الخاتم يف أحد 
أصابع يدك اليمنى، فهذا يعني 
أّنك تمنحني الطاقة لألشخاص 
املحيطـني بك. كما يدل عىل أّنك 
تتأثريـن إيجابـاً بهـذا املحيط 
وتعززين قدراتـك من خالله يف 

مختلف مجاالت حياتك.
اليد اليرسى

يف حال كنـت تضعني الخاتم يف 
يـدك اليـرسى، فهذا يعنـي أّنك 
مسـتعدة دائماً لتلقي املوجات 
التي  السـلبية  اإليجابيـة كمـا 
يبثها محيطـك. ولهذا عليك أن 
تفكـري مليـاً قبـل أن تختاري 

تحتاجـني  فأنـت  صديقاتـك. 
يقدمـون  إىل أشـخاص  دائمـاً 
لك التشـجيع من أجـل تحقيق 

النجاح.
أمـا حجر حظك فهـو: الفريوز 

أو الصفري.
الخاتم يف أصابع اليد

تضعـني  كنـت  إذا  السـبابة: 
خاتمـاً يف إصبـع السـبابة كما 
تفعـل الكثـريات، فهـذا يعنـي 
أّنك تثقني بنفسـك وال تفكرين 
باألمور ملياً، بل تسارعني دائماً 
إىل العمـل واملبـادرة. كمـا يدل 

هـذا عىل أّنك طموحـة وتحبني 
التواصل والقيادة.

لـذا حـاويل أن تختـاري خاتماً 
أو  األزرق  بالتوبـاز  مرصعـاً 

الجمشت أو الالزويل أو الزمرد.
الخاتم  الوسطى: يعني وضعك 
يف هـذا اإلصبـع أّنـك تتمتعـني 
بوضـوح الرؤيـة وأنـه يمكنك 
الخطـأ  بـني  رسيعـاً  التمييـز 
والصـواب. وهـذ مـا يمنحـك 
القـدرة عـىل تحقيـق النجاح. 
أما حجر حظـك فهو الكواترز، 

الكورال أو اللؤلؤ. 

الـذي  اإلصبـع  هـو  البنـرص: 
تفضل الكثـريات وضع الخاتم  
فيه. وهو يعني أّنك تسـتمدين 
قوتـك مـن قدرتـك عـىل منـح 
املشـاعر الجيدة لآلخرين ومن 
بصحتـك  بنفسـك،  اهتمامـك 
وجمالك، يف الوقت نفسه. وهذا 
ما يدفع الكثريين إىل مساعدتك 

يف املقابل.
أما حجـر حظـك فهـو: الجاد 

األخرض والكوارتز الوردي.
الخنـرص: يف حـال أردت وضع 
خاتمـك يف هـذا اإلصبـع، فهذا 
يكشـف أنك تتمتعـني بالقدرة 
يف  واإلقنـاع  التخطيـط  عـىل 
كل مجـاالت حياتـك. وهـذا ما 
يسـاعدك عىل تحقيـق أهدافك 

بسهولة.  
اإلبهام: إذا اخرتت وضع الخاتم  
يف هـذا اإلصبع فأنـت تعتمدين 
الحـظ عـىل تكويـن  يف جلـب 
الصداقـات املفيـدة وعىل تغيري 
الروتـني الـذي تعيشـينه بـني 

الحني واآلخر.

صــــورة و حــــدث
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همسات دافئة
ــارك بحــــــــ ــن  واي ــاك  مرس ــن  اي
ــارك غبــــــــ ــني  ب ــيمي  نس ــاع  ض
ــر البحـــــ ــاء  م ــي  عين ــن  م ــاقط  تس
ــجـــــــــر الش ــني  ب ــوع  دم ــالل  كش
ــات الطرقـــــ ــي  ف ــرا  فقي ــيت  وامس
ــاة احلـــــي ــم  طع ــكَ  وجه ــتجدي  اس
ــون اكـــــــ ــف  كي ــك  برحيل ــي  علمن
ــون جنــــــــ ــم  ووه ــوم  هم ــاع  ضي
ــي عيــــون ــى  اعم ــلِ  الرحي ــراب  س
ــي جفون ــئ  مل ــل  اللي ــواد  س ــتلذ  واس
ــالم االحــــــ كل  ــاري  بدي ــت  واغلق
ــام حطـــــــــ ــا  بقاي ــر  العم ــى  وامس

غزل عراقي
ــتهيـــك أش ــا  م ــد  بع ــك  جرح ــذ  أخ ــاك  ه
ــا حتچيـــــــــــــه ــواك  اه ــه  ان ــة  وكلم
ــح تطيــــ ــنينك  اس ــك  عن ــر  أوخ ــس  وب
ــا ملتجيهـ ــري  عم  .. ــرك  عم ــنني  اس
ــواي ض ــس  العاك ــه  أن ــك  خدين ــاع  ابگـ
ــا حملليه ــه  ان  ..…… ــر  آخ ــى  آمبعن
ــد ويزي ــف  الط  … ــارن  ص ــك  ذكريات
ــا طاريهـــــــ ــر  مي ــن  م ــك  اكره ــل  حي
* * * * * * * * * * * *
ــاك ويـّ ــرام  عالغ ــولف  تس ــي  عيون ــا  ان
ــدي قص ــم  تفته ــك  أعرف ــي  عيون ــن  وم
ــاك بلــيّــ ــص  خل ــو  ل ــت  الوك ــب  أح ــا  م
ــدي بگـــــ ــك  حبـــــــــ ــد  مح ــرأن  بالق
ــاك آنس ــا  م ــي  آن ــدگ  ص ــاني  تنس وإذا 
ــدي  ماعنـ ــا  بالدني ــب  مح ــرك  غي ألنْ 
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وزع األرقـام مـن 1 اىل 9 داخـل كل مربع من املربعات التسـعة 
الصغرية ، ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسعة الرأسية 

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة .

أبـــــــراج

كل األشـياء متاحة لك هذا اليـوم أكثر من املعتاد، وهذا 
يدل عـىل أنك تسـري يف الطريق الصحيح وتـؤدي مهامك 
بدقـة. ليس من الرضوري أن تعيـش حياة مليئة بالضغوط 
واملتاعب، لذلك عندما تشـعر بالراحة والسـعادة، ال تقلق وال 
تشـعر أن الوضع غريب. كن مبتسـما ومتفائال دائما واحرتم 

من حولك.

يشعر من حولك بأهميتك يف حياتهم هذا اليوم وذلك 
بسـبب أنك عىل اتصال دائـم بهم مهما كانت ظروفك. 
يحاول شـخص مـا أن يقرتب منـك، ولذلـك عليك توخي 
الحذر ألن املوقف قد يكون حرجا ألنك شخص خجول بطبعك. 
ربما تضحي بنفسـك مـن أجل البعض اليوم لكنك قد تشـعر 

بضغط وتوتر.

الطاقـة التـي تشـعر بهـا سـتقودك إىل نجاحـات 
عظيمـة، ولكنهـا سـتقودك أيضـا للمشـكالت. فيما 
يخـص التحديـات، أنت تشـعر بالتهديد بسـهولة ولذلك 
تعمـد إىل الترصف بعصبيـة وربما بعدوانية. سـيؤدي ذلك إىل 
تعريـض صحتك للخطر. خذ خطـوة إىل الوراء من وقت آلخر، 

واستخدم طاقتك بطريقة هادفة ومدروسة.

من املمكن اليـوم أن تعتمد عىل خيـاك للخروج من 
األزمـات أو املواقف املتأزمة التـي تتعرض لها مؤخرا. 
عندمـا تفكر يف عاملك الواقعي أو عندما يظهر أي يشء له 
عالقـة بهذا العالم تتحول بفكـرك دون تردد إىل عاملك الخيايل. 

يجب أن تواجه مشاكلك بقوة وأن تسيطر عىل ضعفك.

ستشعر هذا الصباح بحماس وتفاؤل ويالحظ 
مـن حولك أن مزاجك يتحسـن تدريجيـا. تنظر 
للحيـاة بنظرة إيجابية تسـاعدك عـىل مواجهة أي 
مهمـة دون خوف أو تردد. ربما ال تسـري بعض األمور 
وفقـا لخططـك، ولكـن ال داع للقلـق ربما يكـون ذلك 

لصالحك.

يبـدو أن هنـاك العديـد مـن املواقف التـي حدثت يف 
املـايض ما زالت تؤثر عىل حياتك حتى اآلن وربما تؤثر 
عىل مسـتقبلك. عىل الرغم مـن اليأس واإلحبـاط اللذين 
تشـعر بهما اليوم، إال أنك ستنترص عىل خصومك وستستعيد 
ثقتك يف نفسـك. اطلب من شـخص موثوق فيه املسـاعدة إذا 

لزم األمر.

تتميز بمهارات تجعلك تنفذ أي خطة أو مرشوع 
دون مسـاعدة من اآلخرين. أنت يف رصاع مسـتمر 
هذا اليوم مع شـخص ما. واجـه الصعوبات بقوة وال 
تستسـلم! إذا عرض عليـك البعض املشـاركة يف عمل ما، 

عليك أن تقبل. دع اآلخرين يستفيدون من خرباتك.

تشـعر أنـك أقـوى مـن أي يـوم، ولذلـك ننصحـك 
باسـتغالل طاقتك هذه يف أنشـطة مفيدة. ال تتعجب 
إذا وجدت نفسـك مثـل الطائـرة الورقية التـي تحلق يف 
كل مكان وفجأة تسـقط عىل األرض دون سـابق إنذار. لديك 
القـدرة عىل الترصف بطريقة حكيمة وسـط ماليني املواقف 

التي تثري غضبك.

تزداد اليوم أرباحك الشـهرية من مصدر غري متوقع. 
ربما تقرر اسـتثمار هذه األرباح يف املشـاركة يف بعض 
املشـاريع. أحالمك ستصبح حقيقة هذا اليوم. شخص ما 
لم تره منذ وقت طويل سـيظهر فجأة اليوم. ستكون مفاجأة 

سارة جدا.

عاطفتك جياشـة جدا اليوم ولذلك قد يكون 
من الصعب جدا إخفاء مشـاعرك عند التحدث 
مـع اآلخريـن. كن حـذرا عند التعامـل مع بعض 
األشـخاص وفكر جيدا يف كالمك ألن كلماتك سـتؤثر 

عىل اآلخرين.

ربمـا تبتعـد اليـوم عن أجـواء املـرح واإلثارة 
لالهتمـام بقضايـا العمـل ومشـاكله. هل تجد 
أن هـذا الوضـع مريـح بالنسـبة لك؟ تأكـد أن هذا 
األسـلوب الذي تتبعه لن يؤدي إال إىل االكتئاب والحزن، 
ولذلك من األفضل أن توازن بني حياتك العملية وحياتك 

الشخصية.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

يتوقـف عملك اليـوم ألجل غري معلـوم. ربما تصلك 
مكاملـة هاتفية تجلب لـك أخبارا سـارة تخصك عىل 
املسـتوى املهنـي والعاطفـي. سـتكون متفائـال جـدا 
ومتحمسـا ولذلك ستسـتأنفك عملك من جديد. لديك فكرة أو 
خطـة تريـد أن تنفذها قريبـا. توقع حدوث بعـض التغريات 

قريبا فكن مستعدا!
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بعد خراب البصرة 

1521 - فردينانـدو ماجالن يكتشـف جزيرة 
غوام.

1799 - نابليون األول يحتل يافا يف فلسـطني 
وجنوده يقومون بقتل أكثر من 2000 أسـري 

ألباني.
1831 - طـرد الروائـي إدغـار آالن بـو مـن 

”أكاديمية ويست بوينت العسكرية“.
املكسـيكية تسـتويل عـىل  القـوات   -  1836
”حصـن إل أالمو“ بتكسـاس وذلك بعد أن تم 
القضاء عـىل الجنـود املدافعني عـن الحصن 
والـذي كان عددهـم 189 محـارب وذلـك يف 

معركة إل أالمو.
1902 - تم تأسيس نادي ريال مدريد.

1943 - إرفني رومـل امللقب بثعلب الصحراء 

يخوض آخر معاركه يف شـمال أفريقيا، وهي 
معركة مدنني بالصحراء التونسية.

1946 - تأسيس وكالة الدفاع السعودية والتي 
عرفت فيما بعد بوزارة الدفاع السعودية.

1949 - انتهاء حرب فلسطني وذلك بعد قبول 
مجلس األمن الـدويل إلرسائيل عضواً كامالً يف 
األمـم املتحدة وَقبـول الدول العربيـة للهدنة 

الثانية.
1957 -وزير الداخليـة اإلرسائييل يصدر أمراً 
ُنرش يف جريدة القدس اعترب بموجبه املنطقة 
املحيطة بسـور البلـدة القديمة مـن القدس 
حديقة عامة، ويدخل يف ذلك مقربتي الرحمة 

وباب األسباط.
- استقالل غانا عن اململكة املتحدة.

1999 - الشـيخ حمـد بـن عيـىس آل خليفة 
يتسـلم الحكم يف البحرين خلفاً لوالده الشيخ 

عيىس بن سلمان آل خليفة.
2014 -علماء يكتشـفون عينـة حية عمرها 
30,000 عـام لفريوس بيثو، حيث اعُترب أكرب 

فريوس مكتشف حتى اآلن.
اعدي  - الُسلطات الليبيَّة تتسلَّم من النيجر السَّ

ر القذَّايف. القذَّايف نجل الزعيم السابق ُمعمَّ
التابعـة  داون  الفضائيـة  املركبـة   -  2015
لوكالة ناسـا، تتمركز يف مـدار حول الكوكب 

القزم سرييس.
2021 - وفـاة الفنانة املرصية سوسـن ربيع 
اثر اصابتها بفـريوس كورونا عن عمر ناهز 

59 سنة.

 دخـل أحدهم ليلقـي محارضة 
ملجموعـة من الشـباب ، فأخرج 
ورقـة مـن جيبه من نـوع 100 
دوالر ، وقال من يريد أن يأخذها 

من دون رشط؟
فرفع جميع الحضور أيديهم…

فقام بكرمشـتها بقوة بني يديه 
فظهر شكلها سـيئاً ، فسأل من 
يريد أن يأخذها من دون رشط؟

فقام الجميع برفـع أيديهم مرة 
أخرى…

ابتسـم املحـارض وألقـى باملئـة 
دوالر عىل األرض وداسها وداسها 

حتى باتت قذرة جداً…
وسأل : “ من يريد أن يأخذها من 

دون رشط؟“
أيديهـم  برفـع  الجميـع  فـرتدد 
باسـتثناء واحد فقط بـادر قبل 
وقال  املحارض  األخرين..فنـاداه 
لـه : “ ملاذا تريـد أن تأخذها بعد 

أن اتسخت؟“.
فقال الشـخص الذي رفع يده “ 
أنظفها وتعـود 100 دوالر قابلة 

لالستعمال“..
ابتسـم املحـارض للـرد والتفـت 
“ هـذا هـو   : للجمهـور وقـال 
الـدرس اليـوم ، مهمـا حاولـت 
تغيـري هيئـة هـذه الورقـة فإن 
أن  ويجـب  محفوظـة  قيمتهـا 
حـاول  مهمـا   ، هكـذا  تكونـوا 

البعـض تدمريكـم أو تحقريكـم 
طريقكـم  يف  العقبـات  وخلـق 
وتهميشـكم فـإن قيمتكم فيكم 

أنتم ال أحد يمسها“.
… سـكت املحـارض دقيقـة ثـم 

أكمـل : “ ما دمتـم ترصون عىل 
قيمتكـم فسـيجرب الجميع عىل 
االعـرتاف بهـا ، ولكـن متـى ما 
فقدتم الثقة بأنفسـكم أصبحتم 

من دون قيمة“.

كيفية المحافظة على قيمتك ؟

كيف يجلب خاتمك الحظ لك؟

NNNÒ5«Î@Úó”

NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa

_·ÄÄÄ‹»m@›ÄÄÄÄÄÁ

  انه أحد األمثال الشـعبية املشـهورة ، ويرضب للذي يقوم بعمل ولكن 
بعد فوات األوان ، وأصل املثل ربما يعود إىل زمان الدولة العباسية عندما 
حصلـت ثورة الزنج ، توجه أخـو الخليفة للقضاء عليهـا وقبل أن يتم 
عملـه حدثت عليه ثـورة يف إيران ، فرتك حرب الزنـج وتوجه إىل إيران ، 
وقد اسـتفحل قائد الزنج ذلك فقويت شـكيمته وزاد عدد جنده وتمكن 
من مهاجمة البرصة واقتحامها ، وحدثت مجزرة وحشية قتل فيها من 
أهل البرصة ما يقرب املليون شـخص ، وسبيت النساء وأحرقت معظم 
أجزاء املدينة ، ثم عاد أخو الخليفة من ايران ، عاد ملقاتلة صاحب الزنج 
، وكانت املعركة اشـد رشاسة من األوىل ، ولكنه استطاع بفضل حكمته 
وصربه وشـجاعته من تفتيت جيش خصمه شـيئاً فشيئاً إىل أن تمكن 
من القضاء عليه وقتله ، ولكن الجمهور يف بغداد لم يعجبهم هذا النرص 
الـذي جاء متأخـرا وأصبح يقول بعضهم لبعـض : انه نرص بعد خراب 

البرصة ! 
  يرضب املثل للذي ينجز عمالً بعد فوات األوان .
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Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊الكلمات العمودية
1. أول يشء يأكله أهل 

الجنة.
2. يبتكر - وعاء دموي

3. حـرف أبجدي (م) - 
غّطى و أخفى.

4. اإلسم األول لفيزيائي 
فرنيس اشتهر بأبحاثه 
اإلشعاعي  النشـاط  يف 
مكـة  جبـال  مـن   -

املكرمة.
إبـن غـري   - ُحـزن   .5

رشعي.
6. طني - غطاء.

7. بغضاء - دهر.
8. يف السـلم املوسيقي 
- عالمـة توضـع بـني 
ونحوهمـا  األرضـني 

إلظهار حدودهما.
ذوات  مـن  حيـوان   .9
األظالف - جـال (م) - 

إرواء.
10. طبـل - تمني زوال 

النعمة عند الغري.

الكلمات األفقية 
1. باحـث هولنـدي اخـرتع أول 
مجهـر ضوئي بسـيط - بعضه 

إثم.
2. مـن الكحول - صالة اإلمام يف 

املسجد.
3. خري جليس يف األنام - للنفي - 

أقرص نهر يف العالم (م).
4. عاصمة أوربية - حطم البناء

عاصمـة   - العبـادة  مـخ   .5
آسيوية.

6. ُولد بالنمسا و كان يعيش عىل 
منحـة حكومية إلعانـة األيتام, 
 - (م)  العالـم  احتـالل  أراد  ثـم 

متشابهان.
7. مـن األنبياء عليهم السـالم - 

رأس قارون - لقاح.
8. طليق - ذكور البقر.

9. عاصمة آسيوية (م) - ظاهرة 
طبيعيـة، تحـدث يف الصحـاري 

خاصة (م).
10.إحدى أهم املدن األثرية عامليا 
,تقع يف محافظة حمص بسوريا 

- عاصمة أوربية.

1. املرور بالتجارب الحزينة واملؤملة غالباً يزيد من ذكاء الشـخص 
ويحسن من قدرته عىل إتخاذ القرارت املهمة يف حياته !

2. االشـخاص الذين لديهم حب مسـاعدة الغري اكثر سعادة واقل 
عرضة لتأثري ضغوط الحياة مع تقدمهم بالسن !

3. تقول دراسـة انـه %80 من الناس يفضلـون الصمت حتى لو 
ارادوا التحدث لتجنب الجدال مع االشخاص العزيزين عليهم !

4. مـرض النعاس املفرط أثناء النهـار ، هذا املرض يفتك بالجهاز 
العصبـي ويؤدي إىل تلف جزء من املـخ ، لذلك ينصح بالنوم مبكرا 

حتى ال تصاب بهذ املرض !
5. تقـول دراسـة أن إصطناع إبتسـامة مزيفة أسـهل بكثري من 

الرشح للناس ملاذا أنت غري سعيد !



صربي،  ياسمني  الفنانة،  تصدرت 
مؤرشات البحث عىل موقع جوجل 
شاركت  بعدما  وذلك  مؤخراً، 
انستجرام  موقع  عىل  متابعيها 
مناسك  قضاء  أثناء  لها  بصورة 
بجلباب  ظهرت  حيث  العمرة، 
عىل  وحرصت  سوداء،  وطرحة 
كتبته  بدعاء  متابعيها  مشاركة 
عىل  تعليقها  يف  صربي  ياسمني 
 » كتبت:  صربي  الصورة.ياسمني 
ولطفك  يل،  حبك  اسألك  اني  اللهم 
من  واسألك  يف،  وجمالك  بي، 

األخالق اطيبها».
ياسمني صربي وفور نرش الصورة 
عرب حسابها عىل موقع انستجرام 
عىل  متابعيها  من  العديد  حرص 
التي  التعليقات  يف  مشاركتها 
اثنوا  من  بني  ما  معها  تفاعلت 
يف  «امني»  كلمة  وكتبوا  عليها، 
كتبوا  وآخرين  دعائها،  إىل  إشارة 
«عمرة   : عينة  من  كلمات  لها 

مقبولة».
لـ  األوىل  الزيارة  هي  تلك  تعد  وال 
الرشيف  للحرم  صربي  ياسمني 
أن  لها  سبق  إذ  املكرمة،  والكعبة 
نرشت صور من أمام الكعبة أثناء 
وقت  يف  العمرة  مناسك  قضاء 

سابق.
اختيار  وقع  آخر،  جانب  عىل 
عىل  صربي  ياسمني  النجمة 

لكتابة  وتار  أيمن  السيناريست 
فيلمها الجديد «شغل عصابات» 
الذي تخوض به أوىل بطوالتها 
بدأ  حيث  السينما،  يف  املطلقة 
وتار يف كتابة سيناريو الفيلم 
إطار  يف  أحداثه  تدور  الذي 
اختيار  يجري  فيما  اليت، 
مخرج للعمل تمهيًدا لرتشيح 

املشاركيـــن  الفنانني 
البطولــــــة   يف 

األسابيع  خالل 
املقبلة.

@¿@tá®a@Ú‹yã€a@Úó”
C303@pÎ7iD

@Ÿéb‰fl@Ü˚m@5ñ@µ8bÌ
@Òã‡»€a

بحث مدير عام دار املخطوطات العراقية، 
العلياوي، مع مديرة  الدكتور أحمد كريم 
اينجل،  الورا  الفرنسية،  الوطنية  املكتبة 
باملكتبة،  الخارجية  العالقات  ومديرة 
بني  الثنائية  العالقات  رامون،  اوفييل 

الجانبني.
وقالت الدار يف بيان ان «الجانبني استعرضا 
العالقات التاريخية بني البلدين، مع تأكيد 
يف  والسيما  الثقايف،  بالتعاون  الرغبة 
مجال تقديم الخربات والتجارب يف العناية 
والتأليف  املكتبات،  وإدارة  باملخطوطات، 
والطباعة والنرش». واضاف أن «االجتماع 
الوطنية  املكتبة  مع  نوعه  من  األول  هو 
الفرنسية، التي ُتعدُّ من الخزائن العاملية، 
للمصادر واملراجع واملخطوطات يف العالم، 
ر  وهي من أكرب املكتبات الدولية التي توفِّ
خدماٍت  كافة  العالم  أنحاء  من  للباحثني 
مطالعة  قاعاِت  من  حوت  بما  متنوعة، 
وكتب  حديثة،  اتصال  ووسائل   ، فخمة 
ومصنفات بلغاٍت عديدة ، يف مباٍن عريقة، 

امليالدي».واشار  عرش  الرابع  للقرن  تعود 
حرضه  الذي  «االجتماع  ان  اىل  البيان 
تم  باريس،  يف  العراقية  السفارة  من  وفٌد 
العراقية  املخطوطات  بدار  التعريف  فيه 
حجر  وضع  من  األخرية،  وفعالياتها   ،
األجهزة  وتوفري  الجديد،  للمبنى  األساس 

واالتجاه  والتصوير،  للفهرسة  الرقمية 
مذكرات  وإبرام  املخطوط،  رقمية  نحو 
فضالً  وأجنبية،  عربية  دول  مع  التعاون 
عن اإلسهام بخدمة الباحثني واملحققني، 
عىل  املخطوطات  عن  املصوَّرات  بتوفري 

وفق ضوابط معتمدة».

تقديم  الزغبي،  نوال  الفنانة،  تحاول 
كل ما عندها بطريقة بدت الفتة 

يف األشهر األخرية، وهذا يدل عىل 
بمساعدة  الفردي  نشاطها 
أعمالها  ومدير  شقيقها 

مارسيل الزغبي. 
االتجاه  تحاول  الزغبي 

ثانية  إنتاج  رشكة  إىل 
التي  استديو»  ستايلز  «اليف 

كليب  ساعات  خالل  لها  ستصدر 
جديداً بعنوان» لسه بجي عىل بالك»، كلمات أمري 
اللبناني  وإخراج  مصطفى  عمرو  وألحان  طعمية 

فادي حداد.
حققت نوال الزغبي يف السنة االخرية تقدماً 
مجموع  يف  تشارك  أن  واختارت  ملحوظاً، 
الحفالت التي أحيتها، إذ لم يقترص األمر 
كان  بل  العربي  العالم  يف  حفالت  عىل 
لجولتها األمريكية نكهة أخرى من النجاح، 
أون  «ستارز  رحلة  يف  أخرياً  شاركت  كما 
النجمة  صديقتها  جانب  إىل  وكانت  بورد» 
الفعل جيدة جداً.ُيذكر  ردود  لتأتي  نجوى كرم 
ستايلز  اليف  رشكة  إنتاج  من  الجديد  الكليب  أن 
استديو، وسيكون جاهزاً عىل املنصات االلكرتونية وصفحة 

الزغبي بعدما حققت املرتبة األوىل عىل ترند «تويرت».

الدول  مختلف  من  الفريدة  الغنائية  باملواهب  ميلء  قوي  موسم 
العربية شهده الجمهور عرب شاشة الـأم بي يس من خالل برنامج 
من  األول  املوسم  عىل  الستار  أسدل  أن  فبعد  املواهب»؛  «بوليفارد 
من  األول  املوسم  نجم  الحمد  سالم  بتتويج  أيام  قبل  الربنامج 
الربنامج، كشف عن مفاجأة خاصة ألحد املشرتكني يف املوسم األول 
من بوليفارد املواهب، إذ ذكر أن املشرتك اللبناني فادي قتال ُرشح 
لغناء ترت مسلسل «ظل» ليوسف الخال وجييس عبده وغريهما من 
لجنة تحكيم  بدر عضو  أعلن حمدي  العربية، حيث  الدراما  نجوم 
املوسم األول من «بوليفارد املواهب» أن فادي قتال سيغني ترت أحد 
األعمال الدرامية التي تشارك يف موسم رمضان ٢٠٢٢ دون الكشف 

عن اسم العمل.
وبعد نجاح املوسم األول من «بوليفارد املواهب» الذي ُعرض عىل 
هامش فعاليات موسم الرياض تحت رعاية هيئة الرتفيه والثقافة، 
العام  الربنامج خالل  لتقديم موسم جديد من  نية  أن هناك  يرتدد 
املقبل، حيث حقق الربنامج نسبة مشاهدة عالية فور عرضه عرب 

شاشة الـأم بي يس وتطبيق شاهد.

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a
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أعلنت رشكة سامسـونغ الكورية الجنوبية أنها علقت الشحنات إىل روسيا 
”بسبب التطورات الجيوسياسية الحالية“.

وقالت الرشكة يف بيان نرشته رويرتز: ”نواصل بفعالية مراقبة هذا الوضع 
املعقد، لتحديد خطواتنا التالية“.

وأضافت أنها ”سـتتربع بسـتة ماليـني دوالر، بما يف ذلك مليـون دوالر من 
اإللكرتونيـات االسـتهالكية، باإلضافـة إىل تربعات طوعية مـن املوظفني، 

لدعم الجهود اإلنسانية بفعالية، بما يف ذلك مساعدة الالجئني“.
وأوقفـت رشكة أبـل مبيعات أجهزتها يف روسـيا، بعد غـزو أوكرانيا، وفقا 

لبيان صادر عن الرشكة، نرشه موقع ”ذا فريج“.
ومـن جانب آخـر، أوقفت رشكة أبل مبيعات أجهزتها يف روسـيا، قبل أيام، 

بعد غزو أوكرانيا، وفقا لبيان صادر عن الرشكة، نرشه موقع ”ذا فريج“.
ويقـول املوقع إن وقـف مبيعات األجهـزة يعترب ”أحدث خطـوة“ من أبل، 
بعـد أن فرضت قيودا عىل اسـتخدام خدمة Apple Pay يف روسـيا، يف إطار 
 App العقوبات، وحجبت بعض تطبيقات مؤسسـات األخبار الروسـية من

Store خارج روسيا.

بـدأت مايكروسـوفت يف طـرح ميـزة أمـان جديـدة تدعـي أنهـا تحافظ عىل 
املسـتخدمني يف مأمن مـن التطبيقات التي يحتمل أن تكـون خطرة، حيث تعد 
ميـزة األمـان جـزًءا مـن Windows 11 Build 22567 الـذي يأتـي مع بعض 

التحسينات يف التصميم. 
ويدعـو عمالق التكنولوجيا ميزة األمان الجديـدة التحكم يف التطبيقات الذكية 

.Windows 10 املوجودة يف SmartScreen إذ إنه مشابه تماًما مليزة ،(SAC)
كمـا أوضحت رشكـة مايكروسـوفت يف إحـدى منشـوراتها، فـإن التحكم يف 
التطبيقات الذكية (SAC) يحظر التطبيقات غري املوثوق بها أو التي يحتمل أن 

تكون خطرة، وتم تكوين SAC أوالً يف وضع التقييم.
وأثناء وجود SAC يف وضع التقييم، سـتتعلم ما إذا كان بإمكانها املسـاعدة يف 
حمايتك دون أن تعرتض طريقك كثريًا، وإذا كان األمر كذلك، فسـيتم تشـغيله 

تلقائًيا، وخالف ذلك، سيتم إيقاف تشغيله تلقائًيا. 
وأثناء وجوده يف وضع التقييم، يمكن للمسـتخدم تشغيل SAC يدوًيا يف تطبيق 
Windows Security ضمـن قسـم التحكم يف التطبيقات واملسـتعرض، وتجدر 
اإلشـارة إىل أنـه ال يمكـن تمكـني SAC إال عـىل أجهـزة Windows التي أجرت 
تثبيًتا نظيًفا باسـتخدام أحدث إصدار من Insider Preview (النسخة 22567 
واإلصدارات األحدث).ومع التحديث الجديد، قامت الرشكة أيًضا بتحديث مربع 
الحـوار ”فتـح باسـتخدام“ للتوافق مع سـمة تصميـم Windows 11، ويتبع 
مربـع الحوار املحدث السـمة الفاتحة / الداكنة التي حددها املسـتخدم لجهاز 
الكمبيوتر، كما قامت مايكروسـوفت أيًضا بتبسـيط التجربة من خالل إتاحة 

تحديث التطبيق االفرتايض الخاص بك بنقرة واحدة فقط.

تعيد األطراف االصطناعية ملبتوري 
األطراف بعـض وظائفهم الحركية 
التي فقدوها، وانتـرشت يف األعوام 
األخـرية نماذج كثـرية من األطراف 
االصطناعيـة، يف تنافـس إيجابـي 
ممكـن  أداء  أفضـل  إىل  للوصـول 

يقرتب من األطراف الحقيقية.
اإلطـار، طـورت رشكـة  ويف هـذا 
ناشـئة ذراعا اصطناعية أسـمتها 
”آتـوم تتش“ وهي األوىل من نوعها 
التـي تعمـل بكفاءة عاليـة تقارب 
عمـل األطراف البرشيـة، مع نطاق 

حركة شبه كامل.
لرشكـة  التنفيـذي  املديـر  وقـال 
”آتـوم ليمبـس“ تايلر هايـس: إن 
”الـذراع ليسـت طرفـا اصطناعيا 
باملعنى املتعارف عليه، بل هي ذراع 
اصطناعية تعمل بشكل مشابه جدا 
للـذراع العاديـة، ويمكـن ارتداؤها 

طوال اليوم دون إزعاج“.
وأضـاف أن ”توفر حاسـة اللمس، 
فضـال عـن تكلفتهـا املنخفضـة، 

االصطناعيـة  باألطـراف  مقارنـة 
الرائـدة حاليـا“، مبينـا أن ”الذراع 
تتصـل بجهاز قابـل لالرتداء يتصل 
بـدوره بقميص مع واجهة مدمجة 
والحاسـوب،  الدمـاغ  بـني  تصـل 
جسـم  مـن  اإلشـارات  وتكتشـف 
املستخدم للتحكم به، وهو ال يحتاج 
إىل جراحة وسهل االستخدام“، وفقا 

ملوقع إنرتسيتينغ إنغنرينغ.
وتأمـل الرشكة عىل املـدى الطويل، 
الـذراع  مثـل  تعمـل  ذراع  إنتـاج 
الطبيعيـة، وهو مـا زال حلما بعيد 
املنـال، ألنـه يتطلـب ربـط الـذراع 
بالجهاز العصبي السـتعادة حاسة 

اللمس بالكامل.
ونبعـت فكـرة الـذراع الجديدة من 
إخفاقات الرعاية الصحية السابقة، 
إذ يمتنـع ُخمس مبتـوري األطراف 
ارتـداء أطـراف اصطناعيـة،  مـن 
املتوفـرة  املنتجـات  رداءة  بسـبب 
واألرضار  اسـتخدامها  وصعوبـة 

املرتبطة بها.

نالت املنافسة الرشسة بني تطبيقي 
(انسـتغرام) و (تيك توك) نصيبها، 
حيـث تقـوم الشـبكة االجتماعية 
بمطابقـة منافسـتها مـن خـالل 
تقديم تسـميات توضيحية تلقائية 
التـي اسـتخدمها (تيك تـوك) منذ 
أبريـل املـايض ملقاطـع الفيديو يف 

خالصتك.
وسـيتم تمكينها افرتاضًيا ملنشـئي 

املحتوى أيًضا، وفق (السلطة).
التوضيحية  التسـميات  وسـتتوفر 
التي يتم إنشـاؤها تلقائًيا يف البداية 
بلغات ”مختارة“، لكن (انستغرام) 
يأمل يف توسـيعها لتشمل املزيد من 

اللغات والبلدان.
ولن يكون الذكاء االصطناعي وراء 
التسـميات التوضيحيـة خالًيا من 
العيـوب، ويتوقـع (انسـتغرام) أن 
تستمر الجودة يف التحسن مع تعلم 

الذكاء االصطناعي.
ويجب أن تعمل اإلضافة عىل تحسني 
للمسـتخدمني  الوصـول  إمكانيـة 

الصـم وضعـاف السـمع، والذيـن 
سـيكون لديهم املزيد من الخيارات 
لفيديـو الكلمـات املنطوقـة، ولـن 
يضطر املنتجون إىل إضافة تسميات 

توضيحية يدوًيا بأنفسهم.
ومع ذلك أشار (انستغرام) أيًضا إىل 
أن هذا يجب أن يسـاعد األشخاص 
الذين يفضلون ببسـاطة مشاهدة 
الفيديو مع إيقاف تشغيل الصوت، 
تبديـل مسـتوى  إىل  ولـن تضطـر 
الصـوت فقـط لفهـم مـا يقولـه 

شخص ما.
وىف هذا الصدد، قد تغري التسـميات 
عـادات  التلقائيـة  التوضيحيـة 
ومـن  بـك  الخاصـة  (انسـتغرام) 
املحتمل أن تشـاهد مقطـع فيديو 
عىل الفور بدالً من التمرير أو حفظه 
لوقـت الحـق، وهـذه أخبـار جيدة 
(انستغرام)  إلحصائيات مشـاهدة 
بالطبـع، لكنهـا قـد تسـاعد أيًضا 
نجوم وسـائل التواصل االجتماعي 

الطموحني يف بناء جماهريهم.
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يف  باملرأة  االحتفاالت  شهر  مع  تزامناً 
الفنانة منى زكي عرب  العالم أجمع، كتبت 
من  «ستوري»  املصّورة  القصص  خاصية 
منشوراً  «إنستغرام»  عىل  حسابها  خالل 
احتفلت فيه بجلوس أول امرأة يف تاريخ 
عامة  والعربي  خاصة  املرصي  القضاء 

عىل منصة القضاء.
وكانت منى زكي قد هاجمت بعنف كل 
ناقد يوّجه أصابع االتهام اىل َمن حوله 
ويرتّصد نقاط ضعفهم وأخطاءهم، 
يتغاىض  لكي  ذلك  يفعل  أنه  مؤكدًة 
ونقاط  الشخصية  أخطائه  عن 

ضعفه.
«ستوري»  عرب  منشور  يف  وقالت 
«الناقد  «إنستغرام»:  يف  حسابها 
االتهام  أصابع  يوّجه  الذي  الالذع 

ضعفهم  نقاط  ويالحظ  حوله  ملن 
وأحياناً  نفسه  يرى  ال  وأخطاءهم... 

يكون أعمى عن أخطائه».
اإلنسان  يرى  أن  األفضل  من  وأضافت: 
نفسه عىل حقيقتها يف املرآة، ويكون رصيحاً 
وواضحاً مع نقاط ضعفه، قبل اتهام اآلخرين 

بما يعتقده خطأ من وجهة نظره».

@pbÓ‡èm@Â«@—ìÿm@H‚aãÃnè„aI
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الرئيس  رفع  العالم،  دول  رؤساء  وأمام  عاما  ستني  من  أكثر  قبل 
به منضدته يف موقف شجاع  (نيكيتا خروتشوف) حذاءه وهز  الرويس 
ال  عظمى  دولة  السوفيتي  االتحاد  ان  ثابتة  حقيقة  امام  العالم  وضع 
تهزها عنرتيات الواليات املتحدة االمريكية، وال أي دولة من دول العالم 
الرئيس  لقاء  وأثناء  وذاك،  هذا  وقبل  وموقعها..  حجمها  كان  مهما 
الرئيس االمريكي جون كندي يف اجتماع تشاوري للحد من  خروتشوف 
االسلحة االسرتاتيجية عقد يف نهاية الخمسينيات من القرن املايض، ويف 
بقوة  خروتشوف  الرويس  الرئيس  تخويف  كندي  الرئيس  من  محاولة 
بإمكانها  طائرات  تمتلك  املتحدة  الواليات  ان  أخربه  االمريكية،  الردع 
الرويس  الرئيس  فأجابه  بدقائق،  الوجود  من  موسكو  العاصمة  محو 
ورضبت  تجرأت  إن  الطائرات  هذه  ان  واقتدار،  ثقة  وبكل  خروتشوف، 
بقدرة   اشارة  يف  عليها،  تهبط  العالم  يف  جوية  قاعدة  تجد  فلن  موسكو 
االتحاد السوفيتي عىل تدمري كل القواعد الجوية يف العالم.. هكذا يتكلم 
االقوياء فينصت الضعفاء خشوعا وخوفا ورعبا امام جربوت القوة التي 
بالتهديد وانما تقاس بمدى  العظمى، فاألمور ال تقاس  القوى  تمتلكها 
ما تمتلكه الدول من قوة ردع تخرس الجهة املقابلة، حتى االسالم دعا اىل 
تحشيد القوة ملواجهة االعداء املفرتضني، ففي محكم كتابه قال « وأعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 
غري  خروتشوف  الرويس  القائد  فتح  املنطقي  غري  الترصف  وبهذا   ..  »
املسلم امام رؤساء االتحاد السوفيتي الحجة الن يكونوا اقوياء وحاسمني 
يف مواجهة اعدائهم املفرتضني ممن يطلق عليهم السوفيت رؤساء الدول 
االستعمارية.. ولم يخطر بخلد خروتشوف ان يظهر بعد اكثر من ستة 
ولم  خروتشوف،  القوي  الرئيس  مواصفات  نفس  يحمل  شخص  عقود 
يلوح هذا الرئيس بوتني للغرب بحذائه، بل لوح بجزمة الجندي الرويس 
اوكرانيا يف محاولة  ارايض  إنذار  الجزمة دون سابق  عندما دخلت هذه 
بعد  الحقيقي  موقعه  يف  ووضعه  واالوربي  االمريكي  الغرور  لرتكيع 
العراق  بينها  ومن  الضعيفة،  الشعوب  بحق  الجرائم  من  الكثري  ارتكابه 
امتالك  العراقية من دون حرمة بحجة  االرايض  اجتاحت قواتهم  عندما 
للهّم  انتقاما  ذلك  نقول  ال  ونحن  وزيفا..  كذبا  محرمة  اسلحة  العراق 
أبدا، بل لنؤكد ان  العراقي او امتداحا لروسيا والتقليل من شأن امريكا 
البنية  ان  الشامل، كما  االنهيار االمرباطوري  امريكا تمر حاليا بمرحلة 
الثقافية واالجتماعية واالخالقية لالمة االمريكية كلها مهشمة وممزقة 
مواجهة  وشعبها  امريكا  عىل  املستحيل  من  سيصبح  وعليها  وتالفة، 
الدب القطبي الرويس الذي سيندفع حتما لتوسيع نفوذه يف أوربا ومسح 
الغمامة التي عصفت باالتحاد السوفيتي يف عهد غرباتشوف التي عصفت 
بوتني  اعاد  وقد  ممزقة..  دول  اىل  ومقسما  مفككا  وجعلته  باالتحاد 
قابل عىل  الرويس  الدب  بأن  العالم  انتباه  السوفيتي وشّد  االتحاد  هيبة 
النهوض واالستيقاظ من نومه ليعيد للعالم رشده بعد ازدياد العنجهية 
االمريكية.. إن ما فعلته امريكا يف العراق وفيتنام وهاييتي وافغانستان 
واليمن وكمبوديا خالل الـ ٥٠ سنة املاضية ستدفع ثمنه اآلن عىل ايدي 
الروس، خاصة ان الروس أعلنوا تفعيل اسلحتهم النووية باتجاه امريكا 
والصدمة،  بالخوف  امريكا  اصاب  مما  أوربا،  دول  وجميع  وبريطانيا 
فقد  الروسية..  النووية  التهديدات  عىل  الرد  حتى  قادرين  غري  وجعلهم 
اعتادت أمريكا، وعرب تاريخها االستعماري، عىل تدمري الشعوب الضعيفة 
والجائعة ومن ثم االحتفال والرقص عىل اصوات وأنني الضحايا، لكنها 
يف كل االحوال لم تستطع مواجهة القوى الكربى امثال روسيا، ولو حتى 
تأديب  اليوم  تريد  إن روسيا  النفسية..  الحرب  اشكال  بجزء بسيط من 
الرعونة والحماقة والسقوط االمريكي وتعيدها اىل صوابها.. إذن العالم 
كله اليوم امام مفرتق طرق خطرية وتاريخية ومرعبة، فإما ان يصبح 
ونهاية  والحرب  واالبتزاز  التهديد  لغة  عن  ويبتعد  تحرضا  اكثر  العالم 
عرص العوملة واالمركة وهو االحتمال األقوى، او ان تتمكن أمريكا، ومن 
معها من الدول االوربية، عىل ان تبتعد عن احالمها االستعمارية وتغري 
اتجاه بوصلتها السياسية واالقتصادية باتجاه بناء عالقات متطورة مع 
دول العالم دون تدخالت او فرض امالءات وتنفيذ عمليات عسكرية غري 
التي  الرضبة  ان  غري  نقول  وال  املستضعفة..  العالم  شعوب  ضد  مربرة 
أتتك ظلما ستعود لظاملها غدا، فال تشغل بالك باالنتقام من احد فربك يرد 

املظالم.. والسالم ختام.

@›Ó‹Ç@Âè´@á»é

@ÔéÎã€a@lá€a
@@@áÌáu@Âfl@ùË‰Ì

رشكة  تستكمل 

تصوير  الصّباح 

«بريوت  مسلسل 

يؤدي  الذي   «٣٠٣

النجوم  بطولته 

سالفة  فهد  عابد 

ومعتصم  معمار 

الرايس،  ونادين  النهار 

أن  وأكدت معلومات خاصة 

يعمل  السمعان  اييل  املخرج 

الخاصة ويعقد  التفاصيل  عىل 

الكاتب  مع  مناقشة  جلسات 

كل  ملعرفة  حامد  رضا  سيف 

األحداث  بحيثيات  يتعلق  ما 

والتفاصيل الخاصة باألبطال.

حول  تدور  القصة  أن  وعلم 

ثة  د حا

يف حصلت 

إىل  القادمة   ٣٠٣ الرحلة 

املمثل  ضمنها  وكان  بريوت، 

وما  الحكاية  لتبدأ  فهد،  عابد 

من  الحادثة  هذه  عىل  يرتتب 

بني  تجري  وتداعيات  قصص 

املشاركني  من  مجموعتني 

الفنانني  بني  ُيمزج  وكيف 

أجواء  يف  واللبنانيني  السوريني 

مشوقة جداً.

من املفرتض أن ُتكّثف عمليات 

األقل  عىل  إلنهاء  التصوير 

نصف حلقات املسلسل املؤلف 

عىل  سُتعرض  حلقة   ١٥ من 

منصة شاهد وأم بي يس ٤.

إييل  املخرج  أن  وذكر 

ما  كل  يعمل  السمعان 

إتمام  أجل  من  جهده  يف 

الحلقات األوىل.

ُعلم  متصل،  سياق  يف 

نادين  املمثلة  دور  أن 

الرايس يشكل مفاجأة 

استمر  غياب  بعد 

حوايل ٤ سنوات عن 

أو  الجدية  األعمال 

بالدراما  املعروفة 

ووفق  املشرتكة. 

أداء  فإن  شهود، 

املشاهد  الرايس يف 

األوىل استفز فريق 

واملمثلني  العمل 

ويبدو  املشاركني، 

أن الرايس سرتسم 

هذه  قوية  لعودة 

املرة بعد فرتة من 

واملشاكل  الركود 

التي  العائلية 

واجهتها.
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