
الزوراء/ مصطفى فليح:
أك�د مستش�ار الحكوم�ة امل�ايل، مظهر 
محمد صالح، أنه آن االوان إلنشاء مجلس 
لحماي�ة املس�تهلك العراق�ي ألهميته يف 
حماية حياة املواطنني من االس�تهالكات 
الضارة خصوصا يف مجال الغذاء والدواء، 
ويف حني أشار اىل رضورة اعطائه الغطاء 
القانون�ي كق�وة رقابي�ة مرتبطة بأعىل 
س�لطة بالدول�ة، ب�نينّ ان عمل�ه يتعل�ق 
بنوعية الس�لع وال عالقة له بالتسعري إال 
إذا أعط�ي صالحية لذل�ك. وقال صالح يف 

حدي�ث ل�”الزوراء”: ان “انش�اء مجلس 
حماية للمس�تهلك مهم جدا فاليوم حياة 
املس�تهلكني اصبح�ت يف مه�ب الريح يف 
العراق بسبب عشوائية االسترياد وليربالية 
التجارة يف البلد واصبحت الس�لع املعززة 
لالستهالك البرشي خطرة”. واضاف “يف 
العال�م هناك هيئة رقابية للغذاء والدواء، 
ويف مرص توجد وزارة، واعتقد ان جوهره 
الغذاء والدواء وامتالكه صالحيات تعطيه 

قوة.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئ�ة األنواء الجوي�ة، امس األحد، 
حال�ة الطق�س يف الب�الد لألي�ام املقبل�ة، 
فيما توقعت تس�اقط أمطار وانخفاضاً يف 

درجات الحرارة خالل األسبوع الحايل.
وذك�ر بيان للهيئ�ة، تلقته “ال�زوراء”: أن 
“طقس البالد اليوم االثنني سيكون صحواً 
مع بعض الغي�وم يف املنطقتني الوس�طى 
يف  الطق�س  س�يكون  فيم�ا  والجنوبي�ة، 
املنطق�ة الش�مالية صح�واً ويف االقس�ام 
الش�مالية منها غائماً جزئي�اً اىل غائم مع 
تس�اقط زخ�ات مط�ر خفيف�ة وفرص�ة 
لتس�اقط الثل�وج ف�وق االقس�ام الجبلية 
منه�ا، أم�ا درج�ات الح�رارة فس�رتفع 
قلي�اًل ع�ن اليوم الس�ابق بعم�وم البالد”.

وأض�اف البيان أن “طقس يوم غد الثالثاء 
س�يكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط 
زخات مطر خفيفة خالل الليل يف االقسام 
الغربي�ة م�ن املنطق�ة الوس�طى، بينم�ا 

س�يكون طقس املنطقة الش�مالية غائماً 
جزئي�اً واحيان�اً غائم�اً، يف حني س�يكون 
الطقس صحواً مع بعض الغيوم يف املنطقة 
الجنوبية، أما درجات الحرارة فستنخفض 
قليالً عن اليوم السابق يف االقسام الوسطى 
والش�مالية، وتكون مقاربة لليوم السابق 
يف القس�م الجنوبي من البالد”.وتابع أن “ 
طقس يوم األربعاء س�يكون غائماً جزئياً 
واحياناً غائماً يف املنطقة الوس�طى، بينما 
س�يكون طقس املنطقة الش�مالية غائماً 
جزئي�اً واحياناً غائماً مع تس�اقط زخات 
مط�ر خفيفة يف اماكن متفرقة وتس�اقط 
الثلوج فوق االقس�ام الجبلي�ة منها، فيما 
س�يكون الطقس غائم�اً جزئياً يف املنطقة 
الجنوبية، أما درجات الحرارة فستنخفض 
االقس�ام  يف  الس�ابق  الي�وم  ع�ن  قلي�اًل 
الوس�طى والش�مالية، وتنخفض درجات 
عدة عن اليوم الس�ابق يف القسم الجنوبي 

من البالد”.

طرابلس/ متابعة الزوراء:
وصل�ت الحكومة الليبي�ة الجديدة 
برئاس�ة  طرابل�س،  العاصم�ة  إىل 
تتس�لم  أن  باش�أغا، ع�ىل  فتح�ي 
مقالي�د الحك�م خ�الل 48 س�اعة 
م�ن وصوله�ا، بعد توص�ل قيادات 
إقليمي�ة إلنه�اء  اجتماعي�ة ودول 

التس�ليم واالستالم.وكشف  مسألة 
مختص�ون يف الش�أن الليب�ي ع�ن 
رشط رئي�س الحكوم�ة الس�ابقة، 
عب�د الحمي�د الدبيب�ة، إلتم�ام هذا 
التس�ليم واالس�تالم، كم�ا قالو إن 
وس�ائل إع�الم ليبية ونش�طاء عىل 
مواقع التواص�ل االجتماعي مقربة 

م�ن الدبيب�ة، أفادوا ب�أن الحكومة 
برئاس�ة فتحي باش�أغا  الجدي�دة 
وس�تجري  طرابل�س،  إىل  س�تصل 
مراس�م اس�تالمها الحك�م خ�الل 
الثالث�اء.وكان  أو  االثن�ني  الي�وم 
الدبيب�ة رفض تس�ليم الس�لطة إال 
بعد االنتخابات، رغم إعالن مجلس 

الن�واب انته�اء واليته�ا، واختياره 
لرئيس حكومة جديدة هو باشأغا.

ويقول املحلل السيايس، عبد املجيد 
بن س�ايس، إن املعلوم�ات املتواترة 
عن آخر االتص�االت التي قامت بها 
شخصيات اجتماعية من عدة مدن 
يف غرب ليبيا للتوصل إىل حل سلمي 

ب�ني رئي�ي الحكومتني الس�ابقة 
انتهت  الدبيب�ة والحالي�ة باش�أغا 
بنجاح، كما سيؤدي وزير الخارجية 
يف الحكومة الجديدة، حافظ قدور، 
اليم�ني القانوني�ة، الثالث�اء، أم�ام 

الربملان.

الزوراء/ حسني فالح:
أعلن�ت وزارة الزراع�ة رفع س�عر رشاء 
الط�ن الواحد من محص�ول الحنطة من 
الفالحني إىل 750 ألف دينار للطن الواحد، 
وفيم�ا اك�دت ان الع�راق ل�م يس�تورد 
الحنطة منذ ثالث س�نوات لوجود اكتفاء 
ذاتي، أش�ارت اىل ان الفت�ح لبعض املواد 
الغذائية ملدة ش�هرين ال يش�مل منتجات 
الدواج�ن .وقال املتحدث باس�م الوزارة، 
حميد الناي�ف، يف حديث ل�”الزوراء”: إن 

األزمات الدولية تؤثر س�لباً ع�ىل العراق 
بس�بب عدم وجود اس�راتيجية واضحة 
املعال�م يف الب�الد لتأم�ني األم�ن الغذائي 
للمواط�ن العراق�ي، وخاصة م�ا يتعلق 
بدع�م القط�اع الزراع�ي ال�ذي ه�و من 
يقوم بتوف�ري االمن الغذائ�ي للمواطنني 
.وأض�اف: أن القط�اع الزراع�ي يعان�ي 
من الكث�ري من التحدي�ات، وعليه الكثري 
من الضغوط�ات. الفت�ا اىل: ان املعوقات 
الت�ي تواجه الفالحني واملزارعني هي قلة 

الدع�م الحكومي باعتبار أن نظام الدولة 
رأسمايل، وعىل الفالح أن يقوم بكل يشء 
ويبيع بالس�عر الذي يعجبه.ونوه النايف 
إىل: أن الف�الح العراقي م�ازال بحاجة إىل 
الحكومة، وبالتايل بات واجباً اليوم إيجاد 
حزم�ة من املس�اعدات تش�جيعا للفالح 
العراقي. مضيفاً: أن ما قامت به الحكومة 
العراقية مؤخرا من حزمة قرارات مهمة 
للقط�اع الزراع�ي لتأمني الغ�ذاء تزامناً 
م�ع مناخ�ات ال�دول، وم�ا يحص�ل من 

ح�رب أوكرانية - روسية.واش�ار اىل: ان 
الحرب بني روس�يا واوكرانيا لها تأثريات 
س�لبية ع�ىل الع�راق، حي�ث نحت�اج يف 
هذا املوس�م إىل حنطة، فهو لم يس�تورد 
الحنط�ة باعتب�ار أن لدي�ه متبقي�ا من 
املوس�م املايض. مؤكدا: ان االسترياد من 
مسؤولية التجارة، لكن قد يتم االسترياد 
ه�ذا املوس�م باعتب�ار أن�ه ت�م تقليص 
الخط�ة الزراعي�ة إىل النصف.وتابع: انه 
عىل امل�دى البعيد يحتاج العراق إىل خزين 

اس�راتيجي ال يؤمنه إال العراقيون، فهم 
قادرون ع�ىل تأم�ني مس�تلزمات األمن 
الغذائ�ي إذا ما تم دعمه�م باملال وتوفري 
املي�اه. وأوضح: انه من ضم�ن القرارات 
املهمة التي اتخذتها الحكومة يف قراراتها 
االخرية هي رفع سعر رشاء الطن الواحد 
م�ن محص�ول الحنط�ة م�ن الفالح�ني 
إىل 750 أل�ف دين�ار للط�ن الواحد، وهذا 
إنج�از كب�ري، باإلضاف�ة إىل دع�م قطاع 
الثروة الحيوانية م�ن األعالف والدواجن 

بهدف الوص�ول إىل االكتفاء الذاتي التام، 
كذلك دع�م الفالحني واملزارع�ني بأموال 
حتى يش�روا مرش�ات ويواجهون أزمة 
الجفاف.ولف�ت اىل: ان الحكوم�ة فتحت 
االس�ترياد لبعض املواد الرئيسة كالسكر 
والدهن ومواد غذائية وانشائية، وغريها 
حت�ى يك�ون لدينا خزي�ن اس�راتيجي 
ملدة ش�هرين. مش�ددا عىل: ان االسترياد 
ال يش�مل منتج�ات الدواج�ن املتوف�رة 
محلي�ا والتي يج�ب حمايته�ا ودعمها . 

واض�اف: أن هن�اك معالج�ات حكومية 
م�ن املف�رض أن تأتي منذ وق�ت لكنها 
جاءت يف الوقت املناسب.وقال النايف: إن 
العراق ال يس�تورد الحنطة م�ن اوكرانيا 
وال من روسيا ألنها قليلة الجودة. مبيناً: 
أن العراق يس�تورد من أمريكا وأسراليا 
وكندا، ك�ون الحنطة تك�ون فيها عالية 
الج�ودة، حي�ث ان الع�راق لم يس�تورد 
حنط�ة منذ ثالث س�نوات لوجود اكتفاء 

ذاتي  .

واشنطن/ متابعة الزوراء:
مع دخول العملية العس�كرية الروس�ية 
يومه�ا الثامن عرش، أكدت واش�نطن أن 
رصاص�ة روس�ية واح�دة ع�ىل أي دولة 
يف النات�و س�تولد ردا عنيف�ا، فيما أعرب 

األمني العام لحلف شمال األطلي، ينس 
س�تولتنربج، ع�ن تخوفه من اس�تخدام 
الق�وات الروس�ية أس�لحة يف أوكراني�ا.

وقال مستش�ار األمن القومي األمريكي، 
ج�اك س�وليفان، س�نرد ب�كل ق�وة عىل 

أي اس�تهداف رويس للناتو.كم�ا أك�د أن 
اس�تخدام روس�يا للكيماوي هو تجاوز 
لخ�ط جدي�د يف القانون ال�دويل، مضيفاً 
»حذرنا موس�كو مبارشة من اس�تخدام 
الكيم�اوي، وننس�ق م�ع الحلف�اء بهذا 

الش�أن«.كذلك، أكد س�وليفان: إن إدارة 
الرئي�س األمريك�ي جو بايدن س�تواصل 
الضغط عىل موس�كو. معت�رباً أن بوتني 
محبط لعدم قدرة قواته عىل إحراز تقدم 
يف أوكراني�ا، لذل�ك ق�ام بتوس�يع دائ�رة 

األهداف.وتابع قائال إن »توسع روسيا يف 
الهجمات لتشمل أهدافا أوكرانية جديدة 
بالقرب من حدود بولندا يعكس إحباطها 

املتزايد بشأن الغزو«، وفق تعبريه.

الزراعة لـ            : العراق مل يستورد حنطة منذ ثالث سنوات واحلكومة رفعت شراءها إىل 750 ألف دينار للطن 

واشنطن: رصاصة روسية على أي دولة يف الناتو ستولد رداً عنيفاً 

أكدت أن فتح االسترياد ملدة شهرين ال يشمل منتجات الدواجن 

الناتو: موسكو قد تستخدم أسلحة كيماوية يف أوكرانيا

طهران/متابعة الزوراء:
لم تمِض س�اعات ع�ىل إعالن العراق اس�تضافة 
الجول�ة الخامس�ة م�ن املباحثات ب�ني الرياض 
وطه�ران، حت�ى علنّقت األخ�رية ه�ذه املباحثات 
من جانب واح�د، احتجاجاً ع�ىل اإلعدامات التي 
نفذتها الس�عودية، أمس الس�بت. ونقلت وكالة 
“ف�ارس” اإليراني�ة ووكالة “نور ني�وز” املقربة 
من مجل�س األمن القومي اإليران�ي، عن مصادر 
إيرانية مطلعة قوله�ا إن إيران علقت الحوار مع 
السعودية مؤقتاً.  ولم تذكر “فارس” سبب تعليق 
إيران حوارها مع السعودية يف بغداد.وكانت وزارة 

الخارجية العراقية، قد أعلنت، اول أمس الس�بت، 
أننّ العراق سيستضيف جولة أخرى من املحادثات 
ب�ني الس�عودية وإيران يوم األربع�اء. عىل صعيد 
آخر، أعلنت وزارة االس�تخبارات اإليرانية تفكيك 
“أكرب ش�بكة تجس�س عمل�ت ملصلح�ة الكيان 
الصهيون�ي” غربي إيران يف محافظ�ة أذربيجان 
الغربية.  وذكر التلفزيون اإليراني نقالً عن املدير 
العام ملديرية االس�تخبارات بمحافظة أذربيجان 
الغربية، لم يذكر اس�مه، أن هذه الشبكة “كانت 
يف املراحل األوىل من نش�اطها” قبل الوصول إليها 

وتفكيكها. 

بغداد/ الزوراء:
ق�ررت مفوضي�ة االنتخاب�ات، امس األحد، اس�تئناف 
عمليَّة التسجيل البايومري يف جميع مراكز التسجيل، 
فيم�ا حددت اماكن توزيع مكاف�آت موظفي االقراع.
وقالت الناطق باسم املفوضية، جمانة الغالي، يف بيان 
تلقته “الزوراء”: إنَّ “مجلس املفوضني قررَّ اس�تئناف 
عمليَّة التس�جيل البايومري يف جميع مراكز التسجيل 
املنترشة يف املحافظات كافة ابتداًء من 20 آذار 2022”، 
داعية “الناخبني غري املسجلني سابقاً بضمنهم مواليد 
)2001،2002،2003( وأيضاً الناخبون ممن لم يتسلموا 
بطاقاتهم قصرية األمد أو املسحوبة منهم يوم االقراع 

والذين مازالت بحوزتهم إىل مراجعة مراكز التس�جيل 
ضمن الرقعة الجغرافية ملحل س�كناهم إلجراء وإتمام 
عملي�ة التس�جيل”.واضافت أنَّ “املجلس أوىل اهتماماً 
كب�رياً بعملي�ة التوعي�ة االنتخابي�ة، حرص�اً منه عىل 
ديمومة تثقيف الناخبني ملا لها من أثر إيجابي يف زيادة 
نسبة املش�اركة، فيما وجهت املكاتب االنتخابية كافة 
بتنفيذ برامج تدريبية تستهدف طلبة الجامعات لنرش 
املعلومات الالزمة لكل ما يحتاج الناخبون معرفته من 
املعلوم�ات املتعلق�ة بحقوقهم وواجباته�م يف العملية 

االنتخابية بهدف ممارسة حقهم يف التصويت”.

الرئاسات الثالث تستنكر والسيد الصدر يؤكد أن زج العراق يف الصراعات سابقة خطرية
اخلارجية تستدعي السفري اإليراني وتسلمه مذكرة احتجاج بعد تبين بالده القصف 

بعد قصف أربيل بـ 12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج احلدود

بغداد/ الزوراء:
ع�دنّ املجل�س ال�وزاري لالم�ن الوطني 
االعت�داء عىل اربي�ل انته�اكا للقوانني 
اىل  الدولي�ة، وفيم�ا اش�ار  واالع�راف 
توضيح�اً رصيح�اً  الع�راق طل�ب  ان 
م�ن الجان�ب اإليران�ي ح�ول القصف 
الصاروخي عىل أربيل، اس�تدعت وزارة 
الخارجية، امس األحد، السفري اإليراني 
احتج�اج  مذك�رة  وس�لمته  ببغ�داد، 
ع�ىل خلفية اس�تهداف أربي�ل،يف حني 
اس�تنكرت الرئاس�ات الث�الث القصف 
الصاروخي ، اكد الس�يد مقتدى الصدر 
ان زج الع�راق يف الرصاع�ات س�ابقة 

خطرية.
وذكر املكتب االعالم�ي لرئيس الوزراء 
يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء”: ان املجلس 
ال�وزاري لألمن الوطني عق�د اجتماعاً 
اس�تثنائياً، امس، برئاسة القائد العام 
للقوات املسلحة رئيس مجلس الوزراء 
مصطفى الكاظم�ي للبحث يف االعتداء 
الذي استهدف مدينة أربيل فجر االحد، 
وتس�بنّب يف وق�وع خس�ائر، وتروي�ع 
ان املدينة.وأك�د املجل�س الوزاري  س�كنّ
لالم�ن الوطن�ي ، بحس�ب البي�ان، أن 
االعت�داء بالصواريخ ال�ذي انطلق من 
األرايض اإليرانية واستهدف مدينة أربيل 
العراقي�ة يع�دنّ اعتداًء عىل مبدأ حس�ن 
الج�وار بني الع�راق وإي�ران، والعالقة 

التأريخي�ة التي تربط ش�عبي البلدين 
الجاري�ن، فض�اًل ع�ن كون�ه انته�اكاً 
للقوانني واألعراف الدولية.وبنينّ املجلس 
أن العراق س�بق أن أعلن رفضه انتهاك 
س�يادته واس�تخدام أراضي�ه لتصفية 

الحسابات بني الدول والجهات، مشدداً 
ع�ىل موقف الع�راق برفض اس�تخدام 
أراضي�ه لالعت�داء ع�ىل دول الج�وار.
وأش�ار املجلس إىل أن العراق طلب عرب 
املنافذ الدبلوماسية توضيحات رصيحة 

وواضح�ة م�ن الجان�ب اإليراني، وهو 
ينتظر موقف�اً من القيادة السياس�ية 
اإليرانية يف رفض االعتداء.وأكد املجلس 
االستمرار باالنعقاد لدراسة التطورات، 
وبح�ث اآللي�ات الكفيل�ة بحماية أمن 

العراق وسيادته.من جانبه، اكد رئيس 
الجمهورية برهم صالح، ان استهداف 
أربي�ل جريمة ارهابي�ة ُمدانة وتوقيته 
ُمريب.وقال صال�ح يف تغريدة تابعتها 
“الزوراء”: ان “استهداف أربيل جريمة 
ارهابي�ة ُمدان�ة، وتوقيت�ه املُريب مع 
ب�وادر االنف�راج الس�يايس يس�تهدف 
الدس�تورية  االس�تحقاقات  عرقل�ة 
بتش�كيل حكوم�ة مقتدرة”.واض�اف 
“يجب الوقوف بحزم ضد محاوالت زج 
البلد يف الفوىض”، مشددا عىل “رضورة 
توحي�د الص�ف لدع�م الق�وات األمنية 
وترس�يخ مرجعي�ة الدول�ة ومكافحة 
االرهابي�ني الخارج�ني ع�ن القانون”.
ال�وزراء  مجل�س  رئي�س  أك�د  فيم�ا 
مصطفى الكاظم�ي، أن االعتداء الذي 
اس�تهدف اربي�ل وروع س�كانها ه�و 
تع�ٍد عىل أم�ن ش�عبنا.وقال الكاظمي 
يف تغري�دة ل�ه ع�ىل “توي�ر” تابعتها 
“الزوراء”: أن “االعتداء الذي استهدف 
مدين�ة اربي�ل العزيزة وروع س�كانها 
هو تع�ٍد عىل أم�ن ش�عبنا”. وأضاف: 
“تابعن�ا مع االخ رئي�س حكومة اقليم 
كردس�تان تطورات املوقف، وس�تقوم 
قواتنا األمنية بالتحقيق يف هذا الهجوم 
وس�نتصدى الي مس�اس بأم�ن مدننا 

وسالمة مواطنينا”.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
استثناء  األحد،  أمس  العامة،  املرور  قرَّرت مديرية 
واملواد  النفطية  املشتقات  بنقل  ة  الخاصَّ املركبات 
العاصمة  داخل  الحركة  منع  قرار  من  الغذائية 
الياس  العقيد  املرور،  إعالم  مدير  بغداد.وقال 
خضري، يف بيان له تلقته »الزوراء«: إنه »استناداً إىل 
بيان رقم 9 لسنة 2020 املرور العامة تقرر استثناء 
املشتقات  بنقل  الخاصة  الكبرية  الحمل  مركبات 
النفطية واملواد الغذائية من قرار منع الحركة داخل 
دخول  منع  تضمن  »قرار  أنَّ  ».وأضاف  العاصمة 
مركبات الحمل من الساعة الخامسة صباحاً حتى 

الخامسة عرصاً«.

استثناء مركبات املشتقات النفطية 
واملواد الغذائية من قرار منع احلركة

مظهر حممد يدعو عرب          إىل تشكيل 
جملس حلماية املستهلك العراقي 

األنواء: أمطار واخنفاض يف درجات 
احلرارة األسبوع احلالي

إيران تعلّق احلوار مع السعودية وتعلن 
تفكيك “أكرب شبكة جتسس إلسرائيل”

املفوضية تستأنف عملية التسجيل البايومرتي 
وحتدد أماكن توزيع مكافآت موظفي االقرتاع

االخريةفريوس ياباني جديد يبدأ يف االنتشار يهاجم الدماغ وينتقل عرب البعوضهيئة النزاهة تعلن ضبط شقيق مديرة فرع مصرف الرشيد يف نينوى ص 4

زيدان وبالسخارت يبحثان دعم األمم  
املتحدة يف االختصاص القضائي والقانوني

بغداد/ الزوراء:
بحث رئيس مجل�س القضاء األعىل، 
فائ�ق زي�دان، وممثلة األم�ني العام 
الع�راق، جين�ني  يف  املتح�دة  لألم�م 
بالس�خارت، امس األحد، دعم األمم 
القضائ�ي  االختص�اص  يف  املتح�دة 
ملجل�س  بي�ان  والقانوني.وذك�ر 

القض�اء االع�ىل، تلقت�ه »ال�زوراء«: 
أن »زي�دان اس�تقبل ممثل�ة األم�ني 
العام لألم�م املتحدة يف العراق جينني 
أن  البي�ان  بالس�خارت«.وأضاف 
»الجانب�ني بحثا الدعم ال�ذي تقدمه 
األمم املتحدة للع�راق يف االختصاص 

القضائي والقانوني«.

احلكومة الليبية اجلديدة تصل إىل طرابلس لتسليم مقاليد احلكم خالل 48 ساعة
بعد توصل قيادات اجتماعية ودول إقليمية إلنهاء التسليم واالستالم

بغداد/ مصطفى العتابي:
يف  املستجد  كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف  االحد،  امس  الصحة،  وزارة  اعلنت 
العراق، فيما اكدت تسجيل 421 اصابة جديدة و حالتي وفاة وشفاء 1326 حالة.وذكرت 
الوزارة يف بيان تلقته »الزوراء«: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: 10502، ليصبح 
تم تسجيل 421 اصابة جديدة و حالتي  انه  الكلية: 18148046. مبينة  الفحوصات  عدد 
وفاة وشفاء 1326 حالة.واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: 2266134 )98.0%(، بينما 
عدد حاالت االصابات الكيل: 2312713، أما عدد الحاالت التي تحت العالج: 21480، يف حني 
ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: 102، وعدد حاالت الوفيات الكيل: 25099. الفتة 

اىل: ان عدد امللقحني ليوم امس: 22729، ليصبح عدد امللقحني الكيل: 10116407.

العراق يسجل اخنفاضا كبريا بوفيات 
كورونا وارتفاعا مبعدل التلقيح اليومي

بعد تسجيل 421 إصابة وحاليت وفاة يف أربيل وميسان

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص2   



بعد قصف اربيل بـ 12 صاروخا باليستيا اطلقت من خارج احلدود

أكد ضرورة أن يكون قوة رقابية مرتبطة بأعلى سلطة بالدولة

الرئاسات الثالث تستنكر والسيد الصدر يؤكد أن زج العراق يف الصراعات سابقة خطرية

مظهر حممد يدعو عرب          إىل تشكيل جملس حلماية املستهلك العراقي 

بغداد/ الزوراء:
االعتداء عىل  الوطني  لالمن  الوزاري  املجلس  عّد 
وفيما  الدولية،  واالعراف  للقوانني  انتهاكا  اربيل 
من  رصيحاً  توضيحاً  طلب  العراق  ان  اىل  اشار 
عىل  الصاروخي  القصف  حول  اإليراني  الجانب 
األحد،  امس  الخارجية،  وزارة  استدعت  أربيل، 
السفري اإليراني ببغداد، وسلمته مذكرة احتجاج 
استنكرت  حني  أربيل،يف  استهداف  خلفية  عىل 
الرئاسات الثالث القصف الصاروخي ، اكد السيد 
مقتدى الصدر ان زج العراق يف الرصاعات سابقة 

خطرية.
بيان  يف  الوزراء  لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
لألمن  الوزاري  املجلس  ان  “الزوراء”:  تلقته 
برئاسة  امس  استثنائياً،  اجتماعاً  عقد  الوطني 
مجلس  رئيس  املسلحة  للقوات  العام  القائد 
االعتداء  يف  للبحث  الكاظمي  مصطفى  الوزراء 
االحد، وتسّبب  أربيل فجر  استهدف مدينة  الذي 

يف وقوع خسائر، وترويع سّكان املدينة.
بحسب   ، الوطني  لالمن  الوزاري  املجلس  وأكد 
انطلق  الذي  بالصواريخ  االعتداء  أن  البيان، 
أربيل  مدينة  واستهدف  اإليرانية  األرايض  من 
الجوار بني  اعتداًء عىل مبدأ حسن  يعّد  العراقية 
تربط  التي  التأريخية  والعالقة  وإيران،  العراق 
شعبي البلدين الجارين، فضالً عن كونه انتهاكاً 

للقوانني واألعراف الدولية.
رفضه  أعلن  أن  سبق  العراق  أن  املجلس  وبنّي 
لتصفية  أراضيه  واستخدام  سيادته  انتهاك 
عىل  مشدداً  والجهات،  الدول  بني  الحسابات 
موقف العراق برفض استخدام أراضيه لالعتداء 

عىل دول الجوار.
املنافذ  عرب  طلب  العراق  أن  إىل  املجلس  وأشار 
من  وواضحة  رصيحة  توضيحات  الدبلوماسية 
الجانب اإليراني، وهو ينتظر موقفاً من القيادة 

السياسية اإليرانية يف رفض االعتداء.
لدراسة  باالنعقاد  االستمرار  املجلس  وأكد 
أمن  بحماية  الكفيلة  اآلليات  وبحث  التطورات، 

العراق وسيادته.
من جانبه، اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، 
ان استهداف أربيل جريمة ارهابية ُمدانة وتوقيته 

ُمريب.
ان  “الزوراء”:  تابعتها  تغريدة  يف  صالح  وقال 
“استهداف أربيل جريمة ارهابية ُمدانة، وتوقيته 
يستهدف  السيايس  االنفراج  بوادر  مع  املُريب 
بتشكيل  الدستورية  االستحقاقات  عرقلة 

حكومة مقتدرة”.
واضاف “يجب الوقوف بحزم ضد محاوالت زج 
توحيد  “رضورة  عىل  مشددا  الفوىض”،  يف  البلد 
مرجعية  وترسيخ  األمنية  القوات  لدعم  الصف 
عن  الخارجني  االرهابيني  ومكافحة  الدولة 

القانون”.
مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس  أكد  فيما 
الكاظمي، أن االعتداء الذي استهدف اربيل وروع 

سكانها هو تعٍد عىل أمن شعبنا.
وقال الكاظمي يف تغريدة له عىل “تويرت” تابعتها 
مدينة  استهدف  الذي  “االعتداء  أن  “الزوراء”: 
أمن  عىل  تعٍد  هو  سكانها  وروع  العزيزة  اربيل 

شعبنا”. 
اقليم  حكومة  رئيس  االخ  مع  “تابعنا  وأضاف: 
قواتنا  وستقوم  املوقف،  تطورات  كردستان 
األمنية بالتحقيق يف هذا الهجوم وسنتصدى الي 

مساس بأمن مدننا وسالمة مواطنينا”.
بينما اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس، 

ان االعتداء عىل اربيل استهداف لسيادة العراق.
“الزوراء”:  تابعتها  تغريدة  يف  الحلبويس  وقال 
وتعد عىل  استهداف  اربيل هو  “االعتداء عىل  ان 

سيادة العراق وامن جميع مواطنيه”.
ان “االعتداء عمل مدان يتطلب موقفاً  واضاف، 

وطنياً موحداً وحازماً لردعه ومواجهته”.
السيد  التيار الصدري،  يف غضون ذلك دعا زعيم 
مقتدى الصدر، الجهات املختصة إىل رفع مذكرة 
فوراً،  اإليراني  والسفري  املتحدة  لألمم  احتجاج 
الديمقراطي،  الحزب  رئيس  مع  اتفق  وفيما 

للتحقيق  لجنة  تشكيل  عىل  بارزاني،  مسعود 
زج  ان  أكد  اربيل،  يف  إرسائيلية  مقرات  بوجود 

العراق يف الرصاعات سابقة خطرية.
وذكر مكتب السيد الصدر يف بيان تلقته “الزوراء”: 
أن “السيد الصدر تلقى أمس اتصاالً هاتفياً من 
رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود 

بارزاني”. 
البحث  االتصال  أنه “جرى خالل  البيان  وأضاف 
حول ما حصل يف أربيل”، مبيناً أن “الطرفني اتفقا 
عىل  للوقوف  حقائق  تقّص  لجنة  تشكيل  عىل 

ذريعة وجود مقرّات إرسائيلية تّم استهدافها”.
مقتدى  السيد  الصدري،  التيار  زعيم  أكد  كما 
سابقة  الرصاعات  يف  العراق  زج  ان  الصدر، 
رفع  إىل  املختصة  الجهات  دعا  فيما  خطرية، 
اإليراني  والسفري  املتحدة  لألمم  احتجاج  مذكرة 

فورا.
وقال الصدر يف تغريدة له عىل حسابه يف “تويرت”، 
من  العراقية  “األرايض  إنَّ  “الزوراء”:  وتابعتها 
ال  غربها  اىل  رشقها  ومن  جنوبها  اىل  شمالها 
السياسية  للرصاعات  ساحة  استعمالها  ينبغي 
األعمال  “جميع  مديناً  والعسكرية”،  واألمنية 

التي تستهدف دول الجوار من داخل العراق، وأي 
تدخل خارجي وأي قصف لألرايض العراقية ذات 

السيادة الكاملة”.
مذكرة  رفع  املختصة  الجهات  “عىل  أنَّ  وأضاف 
فوراً..  اإليراني  والسفري  املتحدة  لألمم  احتجاج 
مستقبالً”،  تكرارها  بعدم  ضمانات  أخذ  مع 
سمائه  وتعريض  العراق  “زّج  أن  اىل  مشرياً 
سابقة  الرصاعات  تلك  يف  و)مقدساته(  وأرضه 

خطرية ال ينبغي السكوت عنها”.
وتابع أن “من يدعي بأن هناك مواقع ارسائيلية، 
فيجب التحقيق فيها بأرسع وقت ممكن”، الفتاً 
أمن  أن تستعمل حجة لزعزعة  أنه “ال يجب  اىل 

العراق وشعبه”.
السيد  الصدري،  التيار  زعيم  عقد  جانبه،  من 
مقتدى الصدر، غرفة عمليات بشأن االعتداء عىل 

أربيل.
تلقته  بيان  يف  الصدر  السيد  مكتب  وقال 
“الزوراء”: إّن “السيد مقتدى الصدر عقد غرفة 
الداخلية  االتصاالت  بعض  فيها  تجري  عمليات 
حول  وسياسية  حكومية  بجهات  والخارجية 
شمال  يف  كردستان  إقليم  طال  الذي  االعتداء 

العراق”.
أمن  تهدد  خطرية  سابقة  “االعتداء  أن  وأضاف 

الوطن وسيادته”.
بدورها  استدعت وزارة الخارجية، امس األحد، 
مذكرة  سلمته  فيما  ببغداد،  اإليراني  السفري 

احتجاج عىل خلفية استهداف أربيل.
الصحاف  أحمد  الوزارة  باسم  املتحدث  وقال 
“وزارة  إنه  الزوراء”   “ تلقته  مقتضب  بيان  يف 
ببغداد  اإليراني  السفري  استدعت  الخارجية 
خلفية  عىل  العراقية  الحكومة  احتجاج  وتبلغه 

استهداف أربيل بالصواريخ”.
تبنيه  االيراني،  الثوري  الحرس  اعلن  ذلك،  اىل 
الهجوم الصاروخي عىل اربيل، مؤكدا استهداف 

“املركز االسرتاتيجي االرسائييل” يف اربيل.
وذكرت وكالة انباء فارس، نقال عن بيان صادر 
اإلسالمية  الثورة  لحرس  العامة  العالقات  عن 
االيرانية، أنه “تم استهداف “املركز االسرتاتيجي 

للتآمر والرش الصهيوني” يف أربيل.
“بعد  أن  الوكالة،  بحسب  البيان،  نص  واضاف 
الصهيوني  الكيان  ارتكبها  التي  األخرية  الجرائم 
هذا  ورشور  جرائم  أن  عن  السابق  واإلعالن 
النظام املشؤوم لن تمر دون رد، تم مساء السبت 
والرش  للتآمر  االسرتاتيجي  “املركز  استهداف 
تابعة  ونقطوية  قوية  بصواريخ  الصهيوني” 

للحرس الثوري”.
 وشدد البيان عىل أن “ مرة أخرى نحذر الكيان 
اعمال  أي  تكرار  أن  من  االجرامي  الصهيوني 
وحاسمة  قاسية  فعل  بردود  سيواجه  رشيرة 

ومدمرة.”
وتابع البيان : “كما نؤكد للشعب اإليراني العظيم 
أن أمن وسالم الوطن اإلسالمي هو الخط األحمر 
االيرانية  اإلسالمية  للجمهورية  املسلحة  للقوات 
والتي لن تسمح ألحد بتهديده أو الهجوم عليه.”
شاخوان  النواب  مجلس  رئيس  نائب  أدان  كما 
عبدالله أحمد وبشدة الهجوم اإلرهابي بصواريخ 
باليستية عىل عدد من املناطق يف محافظة أربيل 

.
تقف  الهجمات  تكرار  أن  بيان:  يف  احمد  وقال 
مسلحة  مجاميع  من  مجهولة  جهات  ورائها 
خطرة يجب ردعها بقوة ألنها تتعمد إستهداف 
األمن  لزعزعة  يائسة  محاوالت  يف  األقليم 

واإلستقرار.
عمليات  من  الكورد  عىل  ماجرى  أن  واضاف: 
القرسي  والتهجري  الكيماوي  والقصف  األنفال 
اإلرهابية  واإلعتداءات  البائد  النظام  زمن  يف 
وقطع املوازنات اإلتحادية عىل األقليم لن تجدي 
نفعاً، ولن تقف أمام مسرية الكـورد يف تصحيح 
والقانونية  الديمقراطية  األسـس  وفق  املسار 
الشـركاء وحفظ  الوطن مع  والدستورية وبناء 
لم  الشعب، وكوردستان  حقوق جميع مكونات 

ولن تنحي أمام التحديات”. 
وتعرضت مدينة اربيل بعد منتصف ليلة السبت 
باليستيا  صاروخا   12 بـ  هجوم  اىل  االحد   –
اعلن  وفيما  العراق،  حدود  خارج  من  اطلقت 
مدنيني  اصابة  خوشناو  أوميد  اربيل  محافظ 
الهجوم  جراء  مادية  ارضار  والحاق  اثنني 
من  وعدد  الثالث  الرئاسات  ادانت  الصاروخي، 
الدول والبعثات الدبلوماسية الهجوم ، مطالبني 
الثوري  الحرس  تبنى  بينما  الجناة،  بمحاسبة 
بذريعة  اربيل  عىل  الصاروخي  الهجوم  االيراني 

استهداف مركز تابع الرسائيل.
األمنية  القوات  أن  األمني،  اإلعالم  خلية  وأعلنت 
الذي  القصف  بحادث  تحقيق  بفتح  رشعت 

استهدف مدينة أربيل.
أن  “الزوراء”:  تلقته  بيان  يف  الخلية  وذكرت 
“مدينة اربيل تعرضت بعد منتصف ليلة السبت 
سقطت  الصواريخ  من  بعدد  هجوم  اىل  االحد   -
يف مواقع مختلفة”، الفتة إىل أن “القوات األمنية 

رشعت بفتح تحقيق بالحادث”.
املربرة سيكون  األعمال غري  ان “هذه  وأضافت، 
جزاءهم  مرتكبوها  وسينال  الخرسان  مصريها 

العادل”.

الزوراء/ مصطفى فليح:
آن  أنه  املايل، مظهر محمد صالح،  الحكومة  أكد مستشار 
االوان إلنشاء مجلس لحماية املستهلك العراقي ألهميته يف 
الضارة خصوصا  املواطنني من االستهالكات  حماية حياة 
يف مجال الغذاء والدواء، ويف حني أشار اىل رضورة اعطائه 
سلطة  بأعىل  مرتبطة  رقابية  كقوة  القانوني  الغطاء 
له  عالقة  وال  السلع  بنوعية  يتعلق  عمله  ان  بنّي  بالدولة، 

بالتسعري إال إذا أعطي صالحية لذلك.

مجلس  “انشاء  ان  لـ”الزوراء”:  حديث  يف  صالح  وقال   
املستهلكني  حياة  فاليوم  جدا  مهم  للمستهلك  حماية 
اصبحت يف مهب الريح يف العراق بسبب عشوائية االسترياد 
وليربالية التجارة يف البلد واصبحت السلع املعززة لالستهالك 

البرشي خطرة”.  
والدواء،  للغذاء  رقابية  هيئة  هناك  العالم  “يف  واضاف   
والدواء  الغذاء  جوهره  ان  واعتقد  وزارة،  توجد  مرص  ويف 
بأعىل  مرتبطا  ويكون  قوة،  تعطيه  صالحيات  وامتالكه 

جهة يف الدولة كالسلطة التنفيذية او الترشيعية”.
 وبنّي ان “املجلس يعد قوة رقابية مهمة لحماية املواطنني 
او  الحدود  خارج  من  املتدفقة  الضارة  االستهالكات  من 
داخل الحدود، وخاصة الغذاء والدواء الن االدوية تتدفق اىل 
العراق بطريقة غري منضبطة وتركيزه عىل بقية املنتجات 

بالتدريج لذلك آن االوان لهكذا مجلس”. 
لهذا  قانوني  غطاء  هناك  “يكون  ان  رضورة  اىل  واشار 
املجلس كقوة رقابية يستطيع من خاللها اعطاء اجازة او 

سحبها او غلق “.
له باألزمات وانما يمثل  ان “هكذا مجلس ال عالقة  وتابع 
واغذيتها  ادويتها  تكون  ان  يف  الشعوب  رفاهية  من  جزءا 
وسلعها االستهالكية وفق املواصفات القياسية اما العراقية 
او العاملية الن كل يشء خارج هذه املواصفات يسبب رضرا 
للمواطن، ودور املجلس هو التصدي لها كأن تكون السلعة 
من مناشئ غري رصينة او غذاء به اشعاعات ومواد ضارة، 

ودوره هنا يقيد ويوجه حسب صالحياته”. 

 وعن امكانية مواجهة املجلس ألزمة ارتفاع األسعار، اوضح 
سعرية  ازمة  هي  العراق  يف  الحالية  “االزمة  ان  املستشار 
تتعلق بالعرض والطلب وال تتعلق بنوعية السلع، ومجلس 
له  عالقة  وال  السلع  بنوع  يتعلق  عمله  املستهلك  حماية 
للمحافظة  صالحية  أعطي  إذا  “إال  مستدركا  باألسعار”، 
وهذه  سعرية  رقابة  يصبح  فهنا  االسعار،  استقرار  عىل 
من  املستهلك  حماية  هي  املجالس  فأساس  اخرى،  قضية 

نوعية السلع بالدرجة االساس”.  

يرسنـا دعوتكـم لالشـرتاك باملناقصات أدناه والتي تتضمـن تجهيز )املواد املذكورة يف الجدول أدناه( والواردة ضمن حسـابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمسـكات املطلوبة 
. )www.moh.gov.iq( واملوقع الخاص بالوزارة )www.kimadia.iq( يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة

علمـا أن ثمـن مسـتندات املناقصة التي مبلغها اقل مـن مليون $ هو )1,000,000( مليون دينار عراقي غري قابل للرد واملناقصات التـي مبلغها اكثر من مليون $ هو )2,000,000( 
مليونـان دينـار عراقي غري قابل للرد ، ويتحمل من سرتسـو عليـه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العـرض. أما التأمينات األولية والتي يجب أن 
تكون بنسبة 1% من قيمة العرض تقدم عىل شكل خطاب ضمان نافذ ملدة سنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة 
مرصفية ضامنة أو سـندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع سـتكون )حسـب رشوط املناقصة( وطريقة الشـحن ) DDP ( أو حسـب الرشوط وان 
الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وعىل من سرتسـو عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية )كفالة حسـن األداء( البالغة 5% من قيمة اإلحالة وعىل شـكل خطاب 
ضمـان أو كفالـة مرصفية أو صك مصدق أو مسـتندات القرض التي تصدرها املصـارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة أو الـوزارة املذكورين آنفا، علما أن 

املؤتمر الخاص باإلجابة عىل استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم الثالثاء 2022/4/5.
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

                                                              اعــــالن
وزارة الصحة والبيئة / الشركة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية
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الناتو: موسكو قد تستخدم أسلحة كيماوية يف أوكرانيا

بعد توصل قيادات اجتماعية ودول إقليمية إلنهاء التسليم واالستالم

بغداد/ الزوراء:
ق�ررت مفوضي�ة االنتخابات، ام�س األحد، 
اس�تئناف عمليَّ�ة التس�جيل البايومرتي يف 
جميع مراكز التس�جيل، فيما حددت اماكن 

توزيع مكافآت موظفي االقرتاع.
وقال�ت الناط�ق باس�م املفوضي�ة، جمانة 
إنَّ  “ال�زوراء”:  تلقت�ه  بي�ان  يف  الغ�اي، 
“مجل�س املفوضني ق�ررَّ اس�تئناف عمليَّة 
مراك�ز  جمي�ع  يف  البايوم�رتي  التس�جيل 
املحافظ�ات كاف�ة  املنت�رة يف  التس�جيل 
ابتداًء من 20 آذار 2022”، داعية “الناخبني 
غ�ر املس�جلني س�ابقاً بضمنه�م موالي�د 
الناخب�ون  وأيض�اً   )2001،2002،2003(
ممن لم يتس�لموا بطاقاتهم قصرة األمد أو 
املسحوبة منهم يوم االقرتاع والذين مازالت 
بحوزتهم إىل مراجعة مراكز التسجيل ضمن 
الرقع�ة الجغرافي�ة ملحل س�كناهم إلجراء 

وإتمام عملية التسجيل”.
واضاف�ت أنَّ “املجل�س أوىل اهتمام�ًا كبراً 
بعملي�ة التوعي�ة االنتخابي�ة، حرص�اً منه 
ع�ى ديموم�ة تثقي�ف الناخبني مل�ا لها من 
أثر إيجابي يف زيادة نس�بة املش�اركة، فيما 
وجه�ت املكات�ب االنتخابي�ة كاف�ة بتنفيذ 
برامج تدريبية تس�تهدف طلب�ة الجامعات 
لن�ر املعلوم�ات الازم�ة ل�كل م�ا يحتاج 
الناخب�ون معرفته من املعلوم�ات املتعلقة 
بحقوقهم وواجباتهم يف العملية االنتخابية 

بهدف ممارسة حقهم يف التصويت”.
ولفت�ت اىل انه “م�ن أجل تجذير املمارس�ة 

الديمقراطي�ة ل�دى طلب�ة الثانوي�ات م�ن 
املواليد الجدد الذين س�يحق لهم املشاركة يف 
االستحقاقات االنتخابية املقبلة ومن ضمن 
برنامج بناء القدرات للتعليم الثانوي، جرى 
التنس�يق مع عدد من امل�دارس اإلعدادية يف 
مختلف الدوائر االنتخابي�ة لتنفيذ فعاليات 

ضمن هذا املسعى”.
م�ن جهة أخ�رى، أكدت الغ�اي أنَّ “عمليَّة 
توزي�ع مكافآت موظفي االق�رتاع النتخاب 
والت�ي  مس�تمرة   2021 الن�واب  مجل�س 
انطلق�ت يف محافظ�ات: النج�ف، املثن�ى، 
كرباء، ميسان، واس�ط والبرصة”، مشرًة 
إىل أنَّ “عمليَّة التوزيع تتم بدعم وإسناد من 
اللجان املشرتكة واملشكلة من دائرة الخزينة 
واملكاتب االنتخابية وبتنس�يق مع الجهات 
األمنية خال ساعات الدوام الرسمي يف مقر 
مديرية خزينة الدولة يف املحافظات كافة”.

ودع�ت املفوضية، وفق�اً للبي�ان، “املعنيني 
ملراجع�ة مراكز التس�جيل وحس�ب الرقعة 
الجغرافية أوالً لتس�لُّم بطاقاتهم االنتخابية 
املسحوبة يوم االقرتاع كونها أحد متطلبلت 

تسلم املكافآة إضافة اىل الوثائق الثبوتية”.
وتابع�ت أن “املفوضية العلي�ا لانتخابات، 
تواصل عقد الجلس�ات الحوارية الستنباط 
االنتخاب�ات  م�ن  املس�تخلصة  ال�دروس 
االس�تحقاقات  يف  الس�تثمارها  الس�ابقة 
االنتخابي�ة املقبل�ة وبم�ا يضم�ن الوصول 
ألعى درجات النجاح وفق املعاير الدولية يف 

الشأن االنتخابي”.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
العس�كرية  العملي�ة  دخ�ول  م�ع 
الروس�ية يومها الثامن عر، أكدت 
واشنطن أن رصاصة روسية واحدة 
ع�ى أي دول�ة يف النات�و س�تولد ردا 
عنيفا، فيما أعرب األمني العام لحلف 
ش�مال األطليس، ينس س�تولتنربج، 
ع�ن تخوفه م�ن اس�تخدام القوات 

الروسية أسلحة يف أوكرانيا.
القوم�ي  األم�ن  مستش�ار  وق�ال 
األمرك�ي، جاك س�وليفان، س�نرد 
ب�كل قوة ع�ى أي اس�تهداف رويس 

للناتو.
روس�يا  اس�تخدام  أن  أك�د  كم�ا 
للكيم�اوي ه�و تجاوز لخ�ط جديد 
يف القان�ون الدويل، مضيف�ًا “حذرنا 
اس�تخدام  م�ن  مب�ارشة  موس�كو 
الكيماوي، وننسق مع الحلفاء بهذا 

الشأن”.
إدارة  إن  س�وليفان:  أك�د  كذل�ك، 
باي�دن  ج�و  األمرك�ي  الرئي�س 
س�تواصل الضغ�ط ع�ى موس�كو. 
معت�رباً أن بوتني محب�ط لعدم قدرة 
قوات�ه عى إحراز تق�دم يف أوكرانيا، 

لذلك قام بتوسيع دائرة األهداف.
وتاب�ع قائا إن “توس�ع روس�يا يف 
الهجمات لتش�مل أهداف�ا أوكرانية 
جدي�دة بالق�رب م�ن ح�دود بولندا 
بش�أن  املتزاي�د  إحباطه�ا  يعك�س 

الغزو”، وفق تعبره.
كم�ا أكد س�وليفان أن واش�نطن ال 
تعتزم نر قوات عس�كرية أمركية 
أوكراني�ا، لكنه�ا س�تدافع ع�ن  يف 
“كل ش�رب” من أرايض حلف ش�مال 
مس�اعداتها  وس�تعزز  األطل�يس، 

للمقاتلني األوكرانيني، بما يف ذلك عرب 
توفر أسلحة مضادة للطائرات.

وتعليقاً حول مقتل الصحفي، برنت 
رينوت، يف كييف، قائاً “سنرد بشكل 
مناس�ب عى قتل روس�يا لصحفي 

أمركي”.
إىل ذل�ك، ح�ذر من أي تح�ركات من 
لتوف�ر  غره�ا  أو  الص�ني  جان�ب 
رشيان حياة ملوس�كو أو مساعدتها 
عى التهرب م�ن العقوبات الغربية، 
ملا سيحمله هذا الترصف من عواقب 
قطعي�ة. وق�ال: “أوصلن�ا رس�ائل 
لبك�ني بأنه�ا س�تواجه عواقب ألي 

محاولة كربى للتهرب من العقوبات 
املفروض�ة عى الروس”. كما أضاف 
أن ب�اده تعتقد أن بك�ني كانت عى 
عل�م بوجود خط�ط ل�دى الكرملني 
ع�ى  العس�كرية  العملي�ة  بتنفي�ذ 

األرايض األوكرانية.
أم�ا فيما يتعلق باملخ�اوف النووية، 
فأش�ار إىل أن واش�نطن لم تقم بأي 
تغي�ر يف وضعي�ة دفاعاتها النووية 

لكنها تتابع التطورات يوميا.
وعن احتمال تنفيذ هجمات روسية 
نووي�ة يف األرايض األوكراني�ة، أك�د 
أن موسكو س�تدفع ثمنا باهظا إذا 

استخدمت الساح الكيميائي.
يش�ار إىل أنه من�ذ انط�اق العملية 
العسكرية التي أعلن عنها الكرملني 
تده�ورت  امل�ايض،  فرباي�ر   24 يف 
والغ�رب  موس�كو  ب�ني  العاق�ات 
بش�كل غ�ر مس�بوق ال س�يما مع 
الواليات املتحدة، فقد فرضت اإلدارة 
ع�ى  العقوب�ات  مئ�ات  األمركي�ة 
ال�روس، طال�ت رشكات ومصارف 

وسياسيني وأثرياء.
كما أيقظت تلك العملية مخاوف من 
اندالع ح�رب عاملية ثالث�ة قد تكون 
نووية، بحس�ب م�ا أعل�ن أكثر من 

مرة وزير الخارجية الرويس سرغي 
الفروف.

وأت�ت تل�ك الخط�وة الروس�ية بعد 
مس�اٍع حثيثة من كيي�ف لانضمام 
إىل حلف ش�مال األطليس، ما تعتربه 
موس�كو خط�اً أحمر يم�س أمنها 
القومي، فيما تتمس�ك ب�ه أوكرانيا، 
ويدعمه�ا يف ذل�ك العديد م�ن الدول 

الغربية.
 من جانبه، أعرب األمني العام لحلف 
ش�مال األطليس، ينس س�تولتنربج، 
ع�ن تخوفه م�ن اس�تخدام القوات 

الروسية أسلحة يف أوكرانيا.
وشدد يف مقابلة مع صحيفة “فيلت 
أم زونتاج” األملانية، امس األحد، عى 
أن “خط�وة كهذه س�تعترب جريمة 

حرب”.
كما أضاف قائاً: “س�معنا يف األيام 
روس�ية  مزاع�م  املاضي�ة  القليل�ة 
معام�ل  وج�ود  بش�أن  س�خيفة 
لألس�لحة الكيماوي�ة والبيولوجي�ة 
ع�ى األرايض األوكرانية”، معتربا أن 
الكرملني يخرتع ذرائع كاذبة لتربير 

ما ال يمكن تربيره.
ه�ذه  تقدي�م  وبع�د  “اآلن  وتاب�ع 
االدع�اءات الكاذب�ة، علينا أن نتحى 
باليقظة ألن�ه من املمكن أن تخطط 
روس�يا نفس�ها لعمليات بأس�لحة 
التلفي�ق  ه�ذا  ظ�ل  يف  كيماوي�ة 

لألكاذيب”.
الرغ�م  ع�ى  “أن�ه  رأى  ذل�ك،  إىل 
م�ن أن الش�عب األوكران�ي يق�اوم 
الق�وات الروس�ية بش�جاعة، إال أن 
األي�ام املقبل�ة ق�د تحم�ل املزيد من 

الصعوبات”.

طرابلس/ متابعة الزوراء:
إىل  الجدي�دة  الليبي�ة  الحكوم�ة  وصل�ت 
العاصمة طرابلس، برئاسة فتحي باشأغا، 
ع�ى أن تتس�لم مقالي�د الحكم خ�ال 48 
س�اعة من وصوله�ا، بعد توص�ل قيادات 
اجتماعي�ة ودول إقليمي�ة إلنه�اء مس�ألة 
التس�ليم واالستام.وكش�ف مختص�ون يف 
الش�أن الليب�ي عن رشط رئي�س الحكومة 
الس�ابقة، عبد الحميد الدبيب�ة، إلتمام هذا 

التس�ليم واالس�تام، كما قالو إن وس�ائل 
إعام ليبية ونش�طاء ع�ى مواقع التواصل 
االجتماع�ي مقربة م�ن الدبيبة، أفادوا بأن 
الحكومة الجديدة برئاس�ة فتحي باش�أغا 
س�تصل إىل طرابل�س، وس�تجري مراس�م 
االثن�ني  الي�وم  خ�ال  الحك�م  اس�تامها 
أو الثاث�اء.وكان الدبيب�ة رف�ض تس�ليم 
الس�لطة إال بع�د االنتخاب�ات، رغ�م إعان 
مجل�س النواب انته�اء واليته�ا، واختياره 

لرئيس حكومة جديدة هو باش�أغا.ويقول 
املحل�ل الس�يايس، عب�د املجيد بن س�ايس، 
إن املعلوم�ات املتواترة ع�ن آخر االتصاالت 
الت�ي قامت بها ش�خصيات اجتماعية من 
ع�دة مدن يف غ�رب ليبي�ا للتوص�ل إىل حل 
س�لمي ب�ني رئي�يس الحكومتني الس�ابقة 
الدبيب�ة والحالية باش�أغا انته�ت بنجاح، 
كما س�يؤدي وزير الخارجي�ة يف الحكومة 
الجدي�دة، حافظ قدور، اليم�ني القانونية، 

ق�دور  الربملان.وتع�رض  أم�ام  الثاث�اء، 
للخط�ف عى ي�د مجموعة مس�لحة تابعة 
للدبيب�ة وهو يف طريق�ه إىل مجلس النواب 
ألداء اليمني الدس�تورية قبل أي�ام، قبل ان 
ُيطل�ق رساح�ه مؤخرا.وكش�ف الخب�ر يف 
الشؤون السياسية، الدكتور جابر الهمايل، 
عن معلومات مؤكدة تفيد بأن عبد الحميد 
الدبيبة اش�رتط قبول ترش�حه لانتخابات 
الرئاس�ية القادمة مقابل تس�ليم السلطة 

لباش�أغا، مبينا أن املفاوضني وعدوه بنقل 
ه�ذا الطلب إىل جه�ات االختصاص.وكانت 
الحكوم�ة الليبي�ة الجديدة نفت ما أُش�يع 
ح�ول مقرتح مقدم من املبع�وث األمركي 
إىل ليبي�ا، ريتش�ارد نورالن�د، إىل بأش�اغا، 
الدبيب�ة م�ع إج�راء  باس�تمرار حكوم�ة 
بي�ان  تعدي�ات طفيف�ة عليها.وبحس�ب 
للمكتب اإلعامي لباش�أغا ف�إن الحكومة 
الجدي�دة، املكلفة من الربمل�ان، اتخذت كل 

اإلجراءات اإلداري�ة والتدابر األمنية إلتمام 
عملية التسليم واالستام وفقا للقانون.

كما كشف الهمايل عن أوىل املهام الخارجية 
لباشأغا، وهي أنه س�يقوم بزيادة رسيعة 
تستغرق يوما واحدا لكل من تونس وتركيا، 

يف إطار بحثه عن دعم دويل لحكومته.
وش�هدت األيام األخرة تأزم األجواء الليبية 
نتيجة الحش�د املس�لح والحشد املضاد بني 

قوى مسلحة مؤيدة للدبيبة وباشأغا.

وب�دأت الغي�وم تنقش�ع بع�د أن نجح�ت 
قي�ادات اجتماعي�ة وحكم�اء م�ن مدينة 
مرصاتة بغربي ليبيا، وهي محل مياد كا 
من الدبيبة وباشأغا، يف إقناع باشأغا بوقف 
تحرك قوة مس�لحة تابعة ل�ه إىل طرابلس، 
ردا عى تحرك مضاد من قوة مسلحة تابعة 
للدبيبة، وأن يمنحهم فرصة إلنهاء مشكلة 
التسليم واالستام بني الحكومتني، وهو ما 

وافق عليه باشأغا.

املفوضية تستأنف عملية التسجيل 
البايومرتي وحتدد أماكن توزيع 

مكافآت موظفي االقرتاع
واشنطن: رصاصة روسية على أي دولة يف الناتو ستولد رداً عنيفاً 

احلكومة الليبية اجلديدة تصل إىل طرابلس لتسليم مقاليد احلكم خالل 48 ساعة

يرسن�ا دعوتكم لاش�رتاك باملناقصات أدناه والت�ي تتضمن تجهيز )املواد املذكورة يف الجدول أدناه( والواردة ضمن حس�ابات املوازنة الجارية ولاطاع عى املستمس�كات املطلوبة 
. )www.kim.iq( واملوقع الخاص بالوزارة )www.kim.iq( يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عى االنرتنت وعى املوقع الخاص بالركة

علما أن ثمن مس�تندات املناقصة التي )۱۰۰۰۰۰۰( مليون دينار للمناقصات ذات قيمة مليون دوالر او اقل و)۲۰۰۰۰۰۰( مليونان دينار للمبلغ الذي يزيد عى مليون دوالر وبخافه 
فإن العروض س�وف تهمل ويتحمل من سرتس�و عليه املناقصة أجور اإلعان وعى أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العرض. أما التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنس�بة 
1% من قيمة العرض تقدم عى ش�كل خطاب ضمان نافذ ملدة س�نة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الركة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة مرصفية 
ضامنة أو س�ندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع س�تكون )حس�ب رشوط املناقصة( وطريقة الشحن  ) CIP ( أو حسب الروط وان الركة غر 
ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وعى من سرتس�و عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية )كفالة حس�ن األداء( البالغة 5% من قيمة اإلحالة وعى ش�كل خطاب ضمان أو 
كفالة مرصفية أو صك مصدق أو مستندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطاع يمكنكم زيارة موقع الركة أو الوزارة املذكورين آنفا، علما أن املؤتمر الخاص 

باإلجابة عى استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم االثنني 2022/3/28.
ماحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

                                                              اعــــالن
وزارة الصحة والبيئة / الشركة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أق�دم العرشات من س�ائقي مركب�ات األجرة يف 
الس�ليمانية، امس األحد، عىل قطع طريق القناة 
وس�ط املدينة فيما تظاهر ع�دد آخر أمام مبنى 
قائمقامي�ة الس�ليمانية، احتجاجا ع�ىل ارتفاع 

أسعار البنزين.
وارتفعت أسعار مادة البنزين يف إقليم كردستان، 
حيث وصلت سعر اللرت الواحد إىل أكثر من 1000 

دينار عراقي.
ويباع البنزين حاليا يف مدينة الس�ليمانية بسعر 
1100 دينار لدرجة السوبر، فيما وصل سعر اللرت 

الواحد من البنزين املحسن إىل 1025 ديناراً.
وطالب املحتجون بتدخل حكومتي بغداد وأربيل 
بح�ل مش�كلة ارتفاع أس�عار الوق�ود، مؤكدين 
تحقي�ق  لح�ن  االحتجاج�ات  ه�ذه  اس�تمرار 
مطالبهم. كما أقدم س�واق املركب�ات عىل قطع 
الطري�ق املقاب�ل إلدارة گرمي�ان احتجاج�ا عىل 

ارتفاع أسعار الوقود.
كما ناش�د عدد من االج�راء اليومي�ن العاملن 
يف رشكة نف�ط البرصة ومص�ايف الجنوب، امس 
االح�د، الجه�ات املعني�ة بتجدي�د عقودهم بعد 

ترسيحهم من العمل.

ونظ�م العرشات من األجراء اليومين العاملن يف 
رشك�ة نفط البرصة ومص�ايف الجنوب، تظاهرة 
صب�اح امس، أم�ام بواب�ة الربجس�ية يف الزبري 
غرب�ي البرصة مطالب�ن بتجدي�د عقودهم بعد 

ترسيحهم من العمل.
 وطالبوا بتجديد العمل وشمولهم بقرار تحويلهم 

إىل عقود أسوة بأقرانهم يف رشكة نفط البرصة.
 ويف دي�اىل نظ�م الع�رشات م�ن الخريج�ن غري 
املحارضين يف دياىل، امس االحد، وقفة احتجاجية 

امام مبنى تربية املحافظة.
وق�ال ش�هاب التميم�ي اح�د منظم�ي الوقفة 
االحتحاجية ،ان” الع�رشات من الخريجن الغري 

محارضين نظموا وقف�ة احتجاجية امام مبنى 
تربية دياىل وس�ط بعقوب�ة للمطالب�ة بالتعين 
اسوة باقرانهم من املحارضين وفق قرار ″315.
واضاف التميمي،ان “الوقفة االحتجاجية تأتي يف 
اطار رس�الة ضغط عىل اصحاب القرار من اجل 
االلتف�ات اىل اوضاع رشيحة تعان�ي من البطالة 
وه�ي تبح�ث ع�ن فرص�ة عم�ل يف املؤسس�ات 

الرتبوية بما يالئم شهاداتها االكاديمية”.
وتش�هد دي�اىل تظاه�رات واعتصامات ش�عبية 
لرشائح مختلفة منذ اس�ابيع للمطالبة بالتعين 

والخدمات. 
كما نظم أهايل قضاء الخرض يف محافظة املثنى، 
ام�س األحد، تظاهرة امام مبن�ى القائممقامية 
للمطالبة بإقالة اإلدارة املحلية وتحس�ن الواقع 

الخدمي.
الع�رشات م�ن أه�ايل قض�اء الخ�رض جنوب�ي 
محافظة املثنى، نظم�وا صباح امس ، تظاهرة، 
للمطالب�ة بتغي�ري القائممقام وتحس�ن الواقع 

الخدمي يف قرى واطراف القضاء.
و أقدموا عىل ح�رق اإلطارات وغلق مبنى القائم 
مقامية كنوع من االحتجاج ولفت أنظار الجهات 

املعنية للنظر بمطالبهم.

بغداد/الزوراء:
االتحاديَّ�ة  النزاه�ة  هيئ�ة  كش�فت 
من�ح  يف  قانونيَّ�ٍة  ُمخالف�اٍت  ع�ن 
رخصٍة اس�تثماريٍَّة مل�رشوٍع ضخ�ٍم 
يف ُمح�اف�ظ��ة ني�ن�وى، ُمبّين�ًة أنَّ 
قيم�ة املرشوع تصل إىل )255( مليار 

ديناٍر.
�دت  دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئ�ة أكَّ
يف بي�ان ورد »ال�زوراء« أنَّ »مالكات 
الت�ي  ني�ن��وى،  تحقي�ق  مديريَّ�ة 
انت�ق�ل�ت إىل هي�ئ�ة االس�ت�ثم�ار يف 
املُح�اف�ظ�ة، رصدت عدَّة مخالفاٍت 
قانونيَّ�ٍة رافقت عمليَّة منح الرخصة 
االستثماريَّ�ة إلنشاء مرشوٍع سكنيٍّ 

ومدينٍة سياحيٍَّة يف املحافظة«.

وأضافت الدائرة إنَّ »مس�احة قطعة 
ص�ة إلنش�اء مرشوع  املُخصَّ األرض 
)كاره( الس�كني ومدينٍة س�ياحيَّ�ٍة 
يف مقاطع�ة الق�وش بلغ�ت )248( 
دونم�اً، فيم�ا بلغت قيم�ة املرشوع 
ملي�ار   )254,956,000,000(

دينار«.
املديريَّ�ة  »م�الكات  أنَّ  وأوضح�ت 
ن�ت، يف عمليَّ�ٍة ُمنفصل�ٍة، م�ن  تمكَّ
ضب�ط ُمتَّه�ٍم؛ لقيام�ه باس�تغ�الل 
منص�ب ش�قيقت�ه لتحقي�ق منفعٍة 
شخصيٍَّة«، الفتًة إىل أنَّ »شقيق مديرة 
أحد فروع مرصف الرش�يد يف نينوى، 
لجأ إىل فتح حس�اٍب م�رصيفٍّ جاٍر يف 
امل�رصف املذكور، واس�تقبال صكوك 

�ة بتع�ويض�ات  امل�واطن��ن الخاصَّ
املُتض�رِّرين من الع�مليَّات اإلرهابيَّة، 
وإيداع مبالغ تلك الصكوك يف حسابه؛ 

لقاء عمولٍة يأخذها منهم«.
وتابع�ت ان�ه »ت�مَّ تنظي�م محرضي 
أصوليَّ�ن، وعرضهم�ا ع�ىل  ضب�ٍط 
نين�وى  تحقي�ق  محكم�ة  ق�ايض 
ة بقضاي�ا النزاهة؛ الذي قرَّر  املُختصَّ
إج�راء التحقيق وفقاً ألحكام املادَّتن 
)331 و340( م�ن قان�ون العقوبات 

رقم )111 لسنة 1969( املُعدَّل«.
وأعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّ�ة، 
امس االح�د، صدور أمري اس�تقداٍم 
بحقِّ مس�ؤولن يف ُمحافظتي النجف 
وكربالء؛ الرتكابهما مخالفاٍت يف منح 

إجازٍة استثماريٍَّة، وإخفاء معلوماٍت 
يف استمارة كشف الذمة املاليَّة.

ل��  ورد  بي�ان  يف  الهيئ�ة  وذك�رت 
»الزوراء« أنَّ »محكمة تحقيق النجف 
ة بقضايا النزاهة أصدرت أمر  املُختصَّ
اس�تقداٍم بحق رئيس هيئة استثمار 
املحافظ�ة؛ ع�ىل خلفيَّة من�ح إجازٍة 

استثماريٍَّة«.
االس�تثمارية  »اإلج�ازة  أن  وبيَّن�ت 
ُمِنَح�ت إلنش�اء موٍل تج�اريٍّ بكلفة 
)6,915,126( مالين دوالٍر دون إبرام 
عقٍد اس�تثماريٍّ مع الجه�ة مال�كة 
األرض، ف�ض�اًل ع�ن عدم س��ح�ب 
اإلجازة االس�تث�ماريَّ�ة، بال�رغم من 

أنَّ نسبة اإلنجاز )صفر%(.«.

�دت الدائرة أنَّ  ويف س�ياٍق ُمتَّص�ٍل، أكَّ
ة  »م�حكمة تحقيق كرب�الء املُخت�صَّ
بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقداٍم 
اس�تثمار  لهيئ�ة  املديرالع�ام  بح�قِّ 
كربالء؛ عىل خلفيَّة عدم إفصاحه عن 
ت�ه املاليَّة،  املعلوم�ات الصحيحة لذمَّ
واألم�وال الت�ي يمتلكه�ا عن�د م�لء 
ة  ة املاليَّة الخاصَّ استمارة كشف الذمَّ

به«.
االس�تقدام  »أوام�ر  أنَّ  وأوضح�ت 
ص�درت وفق أح�كام املادت�ن )331 
 /19( و  العقوب�ات،  قان�ون  م�ن   )
خامس�اً( من قان�ون هيئ�ة النزاهة 
والكسب غري املرشوع رقم )30 لسنة 

2011( املُعدَّل«.

ضمن سلسلة االحتجاجات املستمرة
خروج تظاهرات يف أربع حمافظات حتمل عدة مطالب من بينها 

التعيني وخفض أسعار البنزين

ضبـط شقيق مديـرة فرع مصرف الرشـيد يف نينوى واستقـدام حبق رئيسي 
هيئيت استثمار النجف وكربالء

بغداد/الزوراء:
أعلن مجلس القض�اء االعىل، امس االحد، 
توقيع برنامج تعاون علمي ثقايف مشرتك 

مع جامعة بغداد– كلية القانون.
وذك�ر بيان ملجلس القض�اء االعىل، تلقته 
»الزوراء«: أن » مدير عام املعهد القضائي 
فاتن محسن هادي وقعت مع عميد كلية 
القان�ون/ جامعة بغداد عيل هادي عطية 
اله�اليل عىل برنام�ج تع�اون علمي ثقايف 
مشرتك بن الطرفن«. مبيناً أن »الربنامج 
يتخلله اجتماعاً سنوياً يعقد بن الطرفن 
ملراجع�ة الهدف من هذا التع�اون والعمل 
عىل تطويره«.وأضاف البيان أن »التعاون 

بن الجانبن جاء به�دف التدريب وتبادل 
الخربات يف املجاالت ذات االهتمام املشرتك 
ع�ىل  واالرشاف  التدري�س  جان�ب  منه�ا 
بحوث طلبة املعهد وكذلك تطوير املناهج 
الخاص�ة  االنش�طة  وتنمي�ة  الدراس�ية 
بالطلب�ة، اضاف�ة إىل العدي�د م�ن جوانب 
التع�اون املش�رتك التي تضمنه�ا برنامج 

التعاون العلمي والثقايف«.
ولف�ت اىل أن »مدير ع�ام املعهد القضائي 
فاتن محس�ن ه�ادي س�لمت درع املعهد 
القضائ�ي اىل عمي�د كلي�ة القان�ون عيل 
اله�اليل تثميناً لجه�وده املبذول�ة يف دعم 

واسناد مسرية املعهد القضائي«.

دياىل/الزوراء:
كش�فت مفوضية حقوق االنسان، امس 
االح�د، ع�ن تس�جيل عمال�ة األطفال يف 
محافظ�ة دياىل رقم�ا قياس�يا، مبينا أن 

النسبة تعد األعىل منذ عام 2003.
وق�ال مدي�ر مفوضي�ة حقوق االنس�ان 
ترصي�ح  يف  مه�دي،  ص�الح  دي�اىل،  يف 
صحف�ي،ان” عمال�ة االطف�ال يف دي�اىل 
س�جلت رقما قياس�يا يف االش�هر االخرية 
ان  اىل  “، الفت�ا  بع�د 2003  االع�ىل  ه�و 
“االرتف�اع بلغ 30%”. واض�اف مهدي ان 
“ثالثة اس�باب تق�ف وراء تفاق�م عمالة 
االطفال يف دياىل وزي�ادة معدالتها ابرزها 
ازمة الفقر والبطال�ة الطاحنة باالضافة 
اىل االرس املهج�رة والنازح�ة”، مبين�ا أن 
“الوض�ع االقتصادي وفق�دان الكثري من 

االرس املعيل بس�بب دوام�ة االرهاب كلها 
عوامل دفعت اطفال اىل العمل”.

واش�ار اىل ان” املع�دالت يف ارتف�اع م�ع 
تفاقم االزم�ات االقتصادي�ة”، مؤكدا ان 

“رفع سعر الدوالر وتداعياته عىل االسواق 
كانت من العوامل املؤثرة يف دفع املزيد من 
االطف�ال للعم�ل يف مه�ن ش�اقة وخطرة 

والتتناسب مع اعمارهم”. 

االنبار/الزوراء:
ب�ن مستش�ار محاف�ظ االنبار للش�ؤون 
الطاقة، عزيز خلف الطرموز ، امس االحد، 
اسباب شح املشتقات النفطية يف محطات 

تعبئة الوقود يف مدن االنبار .
وق�ال الطرم�وز يف ترصي�ح صحف�ي ان 
”حكوم�ة االنب�ار املحلية اج�رت اتصاالت 
مكثفة مع مع املعني�ن يف الرشكة العامة 
لتوزي�ع املنتوجات النفطي�ة التابع لوزارة 

النف�ط ملعرفة الدواع�ي الحقيقة من وراء 
شحة املشتقات النفطية يف محطات تعبئة 
الوق�ود يف املحافظة والذي تس�بب بوقوف 
طوابري من العجالت امام هذه املحطات”.

واض�اف ان”س�بب هذه االزم�ة ناتج عن 
توقف تزوي�د املحطات الحكومية واالهلية 
بالوقود من قبل الرشكة املعنية عىل خلفية 
وجود شكوك بعدم صالحية املنتوج املجهز 
من مصف�ى بيجي بواس�طة الش�احنات 

النفطي�ة”،  املخصص�ة لنق�ل املش�تقات 
مبين�ا ان” االزم�ة ش�ارفت ع�ىل االنتهاء 
بعد االس�تجابة م�ن قبل املعني�ن بتزويد 

املحافظة بحصتها املقررة”.
ونف�ى الطرم�وز “وجود عملي�ات تهريب 
للمش�تقات النفطية اىل خ�ارج املحافظة 
بسبب االجراءات املشددة عىل كل محطات 
تعبئة الوقود ومراقبة عملهم والية التوزيع 

بشكل يومي “. 

بغداد/الزوراء:
بارش جهاز األمن الوطني، امس االحد، حمالت تفتيش�ية ملتابعة األس�عار يف األس�واق 

التجارية.
وذك�ر بيان لجه�از االمن الوطني، تلقته »ال�زوراء«: ان »املفارز ب�ارشت إجراء جوالت 
ميدانية وتفتيشية يف بغداد واملحافظات شملت األسواق التجارية ومخازن املواد الغذائية 
ضم�ن واجبات تهدف إىل ضبط املتالعبن باألس�عار واملضاربن م�ن التجار ومحتكري 

السلع وكذلك للحفاظ عىل أستقرار أسعار السوق«.
ودع�ا البيان »املواطنن اىل التع�اون واإلبالغ عن أي حاالت احتكار أو تالعب باألس�عار 
من خالل اإلتصال بالخط الساخن املجاني 131 ليتم إتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 

بحق املخالفن«.

بغداد/الزوراء:
والش�ؤون  العم�ل  وزارة  أص�درت 
االجتماعية، امس األحد، توضيحاً بش�أن 
ق�روض املش�اريع الصغرية.وق�ال مدير 
املرك�ز اإلعالمي لل�وزارة، نج�م العقابي، 
العم�ل  إنَّ »وزارة  يف ترصي�ح صحف�ي: 
والش�ؤون االجتماعي�ة افتتح�ت التقديم 
عىل قروض املش�اريع الصغ�رية قبل أكثر 
م�ن عام«، مبًين�اً أنَّ »أكثر م�ن 225 ألف 

مواطن قّدموا عىل القروض«.
خم�س  أطلق�ت  ال�وزارة   » أنَّ وأض�اف 
وج�ود  ع�دم  بس�بب  ق�روض  وجب�ات 
تخصيصات مالية«، الفت�ًا اىل أّن »الوزارة 
س�ابقاً اطلقت وجبة من القروض بسبب 
اعتماده�ا ع�ىل املقرتضن س�ابقاً الذين 
بذمتهم مبالغ مالية«.وأوضح أّن »الوزارة 
طالبت بتعزيز صندوق قروض املش�اريع 

الصغرية بالتخصيصات املالّية«.

بغداد/الزوراء:
أكد األمن العام ملجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، امس االحد، أن مرشوع املدارس عرب 

االتفاقية الصينية انطالقة ملشاريع بمختلف القطاعات.
وق�ال الغ�زي يف بي�ان تلقت�ه »ال�زوراء«: إن »مرشوع إنش�اء )1000( مدرس�ة ضمن 
امل�رشوع الوطن�ي لبناء امل�دارس النموذجية، يعد انطالقة لإلعداد إىل إنش�اء مش�اريع 
حيوية واس�رتاتيجية تش�مل مختلف القطاع�ات، عرب االتفاقية اإلطاري�ة )العراقية – 

الصينية(«.
وأضاف، خالل لقائه رئيس مجموعة بأور جاينا الصينية، شن: أن »الحكومة العراقية 
ُتع�ول كثرياً ع�ىل االتفاقية اإلطارية بع�د دخولها حّي�ز التنفيذ، وال س�يما وأن العراق 
بحاج�ة ماس�ة إىل الدخ�ول يف عملية إعادة اإلعم�ار والبناء يف مج�االت الطاقة، والبنى 

التحتية، والصحة، والسكن وغريها«.
وحث الغزي »الرشكة املنفذة عىل اإلرساع بمرشوع بناء املدارس بأقرب وقت ممكن، بعد 
أن أنج�زت األمانة العامة ملجلس الوزراء التزاماتها املالية والقانونية والفنية، وتس�ليم 
جميع قطع األرايض املخصصة للمرشوع« ،مطالباً »ببذل الجهود املضاعفة ، مع األخذ 

بعن االهتمام، الدقة يف املواصفات الفنية والهندسية يف العمل«. 

  األمن الوطين يباشر محالت تفتيشية 
ملتابعة األسعار يف األسواق التجارية

العمل حتصي أعداد املتقدمني على 
قروض املشاريع الصغرية

الغزي: مشروع املدارس عرب االتفاقية 
الصينية انطالقة ملشاريع مبختلف القطاعات

املعهد القضائي: توقيع برنامج تعاون 
علمي ثقايف مشرتك مع كلية القانون

حقوق اإلنسان :عمالة األطفال تسجل أعلى نسبة يف 
دياىل منذ 2003

أزمة وقود تضرب األنبار ومستشار احملافظ يوضح األسباب

بغداد/الزوراء:
أوضحت وزارة الزراع�ة، امس األحد، إجراءاتها 
ملراقبة األسعار، فيما أش�ارت إىل عدم امتالكها 
املحاصي�ل  تس�عرية  لوض�ع  قانونيَّ�اً  غط�اًء 
واملنتج�ات الزراعية.وقال املتحدث باس�م وزير 
الزراع�ة، ه�ادي هاش�م حس�ن، يف ترصي�ح 
الزراع�ة تعتم�د معاي�رَي  إن »وزارة  صحف�ي: 
اليومي�ة م�ن خ�الل قس�م  األس�عار  ملراقب�ة 
التس�ويق ومراقبة األس�عار، بتواج�د موظفي 
هذا القس�م يف أس�واق الجملة يف بغداد بجانبي 
الكرخ والرصافة، إضافة اىل املخاطبات اليومية 
ع�رب الربي�د األلكرتون�ي ملديري�ات الزراعة من 
خالل املواقف باألسعار التي ترفع من مديريات 
الزراعة إىل وزارة الزراعة بإصدار نرشة يومية أو 
جدول يومي بمراقبة األس�عار«.وأضاف حسن 
أن »وزارة الزراعة تعمل بالتنس�يق مع أصحاب 
املكات�ب و)عالوي( بي�ع الجملة واملس�توردين 
وغريه�م م�ن الن�اس الذي�ن يعمل�ون يف قطاع 
اس�ترياد وبي�ع املحاصي�ل واملنتج�ات الزراعية 
للحفاظ عىل حالة من التوازن باألسعار، إضافة 
إىل أن هناك جهات مسؤولة عن مراقبة األسعار 
تقع عليها مس�ؤولية مراقبة األسعار والحفاظ 
عليها باملس�توى املعقول الذي يتالءم مع دخول 

الناس وخصوصاً أصحاب الدخول املحدودة«.

بغداد/الزوراء:
كشفت وزارة التخطيط، امس األحد، عن إعداد 
تقرير تفصييل عالج معوقات انجاز املش�اريع 
وخاصة املستش�فيات واملدارس، فيما احصت 

عدد املدارس املنجزة خالل العام 2021.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة، عب�د الزه�رة 
الهن�داوي، يف ترصي�ح صحف�ي: إنَّ »ال�وزارة 
ماضية بإعداد تقرير تفصييل عن واقع املشاريع 
بكل توثيقاتها سواء أكانت املستمرة أم املتلكئة 

أم املتوس�طة، لغ�رض معالجة كل املش�كالت 
التي تواجه املش�اريع، واس�تئناف العمل بها«. 
وأضاف أن�ه »خالل 2020 كان�ت هناك قضية 
مشاريع املستشفيات املتلكئة واملتوقفة، حيث 
أكثر من 50 مستش�فى كانت فيها مش�كالت، 
بعضه�ا متلك�ئ وآخر متوق�ف، وتمَّ تش�كيل 
لجنة برئاس�ة وزير التخطيط وعضوية جهات 
اخ�رى«، موضحاً أنَّ »ه�ذه اللجنة عملت بكل 
جدية م�ن أجل معالجة جميع املش�كالت التي 

تس�ببت يف توقف املشاريع واس�تأنف العمل يف 
الكثري من املستشفيات«.

وأش�ار إىل أن »اللجن�ة مس�تمرة  يف إنج�از ما 
تبق�ى م�ن املستش�فيات املتوقف�ة ومعالج�ة 
املش�كالت«، الفتاً إىل أنَّ »الحال نفسه بالنسبة 
للم�دارس، فق�د عولجت مش�كالت الكثري من 
امل�دارس وت�م إنج�از 2160  مدرس�ة يف عموم 
العراق،  باالضافة اىل املشاريع األخرى، فالعمل 

فيها مستمر«.

بغداد/الزوراء:
اعلنت قي�ادة ق�وات الرشط�ة االتحادية 
ضبطها مرآباً بداخله صهاريج تس�تخدم 

لتهريب املشتقات النفطية يف بغداد.
وذك�رت يف بي�ان له�ا، تلق�ت »ال�زوراء« 
نسخة منه:  :«نجاح قوة من اللواء الثاني 
الفرقة األوىل رشطة اتحادية باإلشرتاك مع 
مفارز من استخبارات الفوج ومفرزة من 
اس�تخبارات رشطة الطاق�ة ضمن قاطع 
املسؤولية يف منطقة الكمالية رشقي بغداد 
من ضب�ط م�رآب بداخله اربع�ة خزانات 

كبرية تحمل مش�تقات متنوعة من الكاز 
والنفط االبيض معدة للتهريب«.

واش�ارت اىل«ضبط قواته�ا بداخل املرآب 
االس�ود  الده�ن  مل�ادة  حاويت�ن  ايض�اً 
بم�ادة  محم�ل  صهري�ج  إىل  باإلضاف�ة 
م�ن  وع�دد  مضخ�ات  وارب�ع  النف�ط 
الربامي�ل، والقب�ض عىل اح�د العاملن يف 
املراب )اجنب�ي الجنس�ية( وكذلك ضبط 
قاصة حدي�د مع باق�ي املضبوطات التي 
عث�ر عليها،واتخاذ اإلج�راءات القانونية 

الالزمة«.

الزراعة: ال منتلك الغطاء 
القانوني لوضع تسعرية 

للمحاصيل واملنتجات

التخطيط تكشف عن إعداد تقرير تفصيلي عاجل معوقات إجناز املشاريع

االحتادية تكشف عن حيلة جديدة 
لتهريب املشتقات النفطية يف بغداد
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رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

اىل /املدعى عليه... )سعد حسن حمد(
م/ تبليغ

أقام�ِت املدعي�ة )فاطم�ة عبد الع�اس محم�د( الدعوى 
املرقمة اع�اله التي تطل�ب فيها تصدي�ق واقعة الطالق 
الخلع�ي الواقع خارج املحكمة للمدعي�ة اعاله وبالنظر 
ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واش�عار مخت�ار املنطقة لذا تق�رر تبليغ�ك بصحيفتن 
محليت�ن يوميتن بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح 
ي�وم املرافعة املواف�ق 2022/3/22 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا وعند ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 
قانونا سوف تجرى املرافعة بحقك غيابيا وفقا للقانون.
                القايض
                           حسن وايل حسن
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة التج�ارة وصول باخرة 
محمل�ة ب��44 ال�ف ط�ن م�ن الرز 

لصالح السلة الغذائية الرمضانية.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، 
محمد حنون، يف بيان تلقت »الزوراء« 
 CMB VAN نسخة منه: ان »الباخرة
العراقي�ة  املوان�ئ  وصل�ت   DIJCK
مس�اء الس�بت محمل�ة ب�� 44 الف 
طن من م�ادة الرز املخصص لصالح 
الس�لة الغذائية الرمضاني�ة التي تم 

املبارشة بتوزيعها عىل املواطنني«.
واض�اف ان »فريقاً رقابي�اً بصحبة 
فاحصني من الرشكة العامة لتجارة 
املواد الغذائية استقلوا سطح الباخرة 
لس�حب نم�اذج ال�رز بغي�ة القي�ام 
بفحصه يف مختربات قسم السيطرة 
النوعية قبل انطالق عمليات التفريغ 

وتجهيز الوكالء«.
وب�ني حن�ون ان »عملي�ات الفحص 

تش�مل اج�راء عملي�ة طب�خ ال�رز 
والتأك�د م�ن استس�اغته ومالءمته 

لذوق املواطن العراقي«.
مبين�ا ان »نوعي�ة ال�رز املس�توردة 
واملتعاقد عليها هي الرز االبيض ذات 
الحب�ة الطويلة واملصن�ف من اجود 

االنواع العاملية«.
فيما اش�اد ب�«دور الف�رق الرقابية 

املنت�رشة ب�راً وبح�راً ليالً ونه�اراً يف 
جمي�ع املحافظ�ات ملتابع�ة تجهيز 
والطح�ني  الغذائي�ة  الس�لة  م�واد 
التوقيت�ات  يف  وصوله�ا  وضم�ان 
املناس�بة تاركني خلفهم االس�تمتاع 
بأي�ام العطل ومتطلع�ني اىل هدفهم 
املنشود الذي يصب يف خدمة املواطن 

العراقي«.

بغداد/ الزوراء:
اعل�ن وزي�ر الطاقة واملي�اه اللبناني، 
وليد فياض، ان لجنة عراقية س�تزور 
لبنان األسبوع الجاري للتباحث حول 

مستحقاته من توريد الفيول.
وق�ال الفياض، خ�الل لقائه س�فري 
الع�راق يف لبنان، حيدر ش�ياع الرباك: 
ان “العراق ساعد ووقف بجانب لبنان 
خ�الل الف�رة املاضية عندم�ا زودها 
بمادة الفيول”، مبينا ان “هناك زيارة 
للجنة العراقية األسبوع الجاري فيما 
يخص آلية انتفاع الطرف العراقي من 
مس�تحقاته املرتبط�ة بتوريد الفيول 

العراقي اىل لبنان”.
وأض�اف “آلية انتفاع الطرف العراقي 
اىل  ت�ؤدي  س�وف  مس�تحقاته  م�ن 
املساعدة يف تحريك العجلة االقتصادية 
لناحية املنتج�ات والخدمات اللبنانية 
التي سيستفيد منها القطاعان العام 

والخاص يف لبنان”.
ووقع لبنان مع العراق اتفاقا يف تموز 

2021 الس�ترياد مليون طن من وقود 
الفي�ول للتخفيف م�ن أزمة الكهرباء 
يف البالد، ووصلت اول باخرة اىل لبنان 
محملة ب� 31 الف طن من هذه املادة 

يف 16 ايلول عام 2021.
والفيول مزيج من الزيوت التي تبقى 
يف وح�دة تكرير النفط بع�د التقطري 
)وق�ود ثقي�ل( ويح�رق يف الف�رن أو 

املرجل لتوليد الحرارة أو لتوليد الطاقة 
الكهربائية أو الحركية.

واتف�ق الع�راق ولبن�ان ع�ىل تب�ادل 
الطاقة، يمنح الع�راق بموجبه لبنان 
ال�ذي يمر بأس�وأ أزم�ة اقتصادية يف 
تاريخ�ه، مادة زي�ت الوق�ود الثقيل، 
مقاب�ل “خدمات وس�لع” س�يحصل 

عليها العراق من لبنان.

بغداد/ متابعة الزوراء:
بح�ث، حس�ن حمود حس�اني، رئيس 
هيئة األوراق املالية، مع هشام توفيق، 
وزير قط�اع األعم�ال الع�ام املرصي، 
س�بل تعزيز التع�اون املش�رك، وذلك 
بحض�ور محم�د فريد رئي�س مجلس 

إدارة البورصة املرصية.
املالي�ة  األوراق  هيئ�ة  رئي�س  وأك�د 
حس�اني،  حم�ود  حس�ن  العراق�ي، 
العالق�ات التاريخية املتين�ة والعميقة 
بني م�رص والع�راق، وكذل�ك الحرص 
عىل االس�تفادة من الخ�ربات املرصية، 
ودع�وة ال�رشكات املرصي�ة للعم�ل يف 
الس�وق العراقي الذي يقدم العديد من 

التسهيالت للمستثمرين األجانب.
ووج�ه الدعوة إىل وزي�ر قطاع األعمال 
لزيارة الع�راق برفقة عدد من رشكات 
املقاوالت واإلس�كان لتحقيق املزيد من 

التعاون.
وأع�رب هش�ام توفي�ق، وزي�ر قطاع 
األعم�ال العام امل�رصي، يف بيان صدر، 
امس األحد، عن تطلعه لتعزيز التعاون 

م�ع الجان�ب العراق�ي وتقدي�م الدعم 
ونقل الخربات يف مجال س�وق األوراق 
املالي�ة، وكذلك مج�ال إدارة الرشكات 

العام�ة خاص�ة يف ظ�ل تطبي�ق املزيد 
من معايري الحوكم�ة وتعديل القانون 
املنظ�م لعم�ل رشكات قط�اع األعمال 

العام.وع�رض الوزير ع�دداً من أوجه 
التع�اون مع الجان�ب العراقي، خاصة 
يف مجال املقاوالت واإلسكان واستعداد 

الرشكات التابعة العاملة يف هذا املجال 
لزيادة حجم أعمالها يف السوق العراقية 
للمس�اهمة يف تطوير البنية األساسية 
وجهود إعادة اإلعمار، وتنمية وتطوير 

قطاع اإلنشاءات واإلسكان.
وأكد عىل امتالك الرشكات التابعة خربة 
كب�رية يف مج�ال صناع�ة الكيماويات 
املرشوع�ات  إىل  مش�رياً  واألس�مدة، 
الجارية للتح�ول إىل الطاق�ة النظيفة 
وكذل�ك  الخ�راء،  األموني�ا  ومنه�ا 
صناعة الس�يارات الكهربائية )املالكي 
الجاري�ة  والجه�ود  امليكروب�اص(   /
لتوطني هذه الصناعة من خالل تطوير 

البطاريات ونظم التحكم.
م�ن جانبه، ق�ال محمد فري�د، رئيس 
البورص�ة املرصي�ة: إن إدارة البورصة 
ترح�ب بكاف�ة أوجه التع�اون عىل كل 
املستويات للجانب العراقي، عىل صعيد 
التدري�ب وتطوي�ر الق�درات املطلوبة، 
وأيض�اً التعاون من أج�ل بحث كيفية 
تسهيل حركة االس�تثمارات البينية يف 

األوراق املالية بني البلدين.

بغداد والقاهرة يبحثان سبل التعاون ونقل اخلربات يف جمال األوراق املالية
مع دعوة للشركات املصرية للعمل يف العراق

بغداد/ الزوراء:
أعلن مرصف الرش�يد عن مبارشته بإطالق الس�لف الش�خصية ملنتسبي 

وزارتي الدفاع والداخلية.
واوضح املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة منه: ان 
»التقديم س�يكون الكرونيا من خالل التطبيق الذي س�ينرش عىل صفحة 

الفيس بوك والصفحة الرسمية للمرصف«.
وح�ذر املرصف م�ن »إعطاء الفرصة لضعاف النفوس اس�تغالل الراغبني 
بالتقدي�م«. مؤك�داً ان »التقديم فق�ط من خالل التطبي�ق االلكروني وال 

يوجد وسيط بني املرصف واملستفيدين«.
ولفت البيان اىل ان »سلف املوظفني واملتقاعدين سيتم إطالقها خالل األيام 

القادمة«.

بغداد/ الزوراء:
ارتفع�ت أس�عار الذه�ب »االجنبي والعراقي« يف األس�واق املحلية بش�كل 

طفيف، امس االحد.
وقال مصدر إن أس�عار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد س�جلت صباح امس، س�عر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليج�ي والركي واألوروبي 406 آالف دينار، وس�عر ال�رشاء 400 الف، 
بعد ان س�جلت اس�عار البيع ليوم امس الس�بت 405 آالف دينار للمثقال 

الواحد.
وأش�ار اىٕل أن س�عر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 
ارتفاع�ا طفيف�ا أيضاً عند 366 الف دينار، يف حني بلغ س�عر الرشاء 360 
ألفا.وفيما يخص أس�عار الذهب يف محال الصاغة، فإن س�عر بيع مثقال 
الذه�ب الخليجي عيار 21 ي�راوح بني 405 آالف دين�ار و415 ألفاً، فيما 
تراوح س�عر البيع مثقال الذهب العراقي بني 365 ألفاً و375 الف دينار.. 

ويساوي املثقال الواحد من الذهب )خمسة غرامات(.

بغداد/ الزوراء:
اعلن م�رصف الرافدين املبارشة برويج معامالت منح س�لفة ٢٥ مليون 
للموظف�ني ومنتس�بي الداخلية والدفاع وس�لفة ٢٥ ملي�ون للمتقاعدين 
والق�روض العقارية للتأهي�ل وترميم وبناء الدور الس�كنية وقرض ١٥٠ 

مليون لرشاء دار سكن.
ودع�ا املكت�ب االعالم�ي للمرصف يف بي�ان تلق�ت »الزوراء« نس�خة منه 
»املش�مولني بتل�ك الخدم�ات مراجع�ة فروع امل�رصف املنت�رشة يف بغداد 

واملحافظات لغرض التقديم والحصول عىل السلف والقروض«.

بغداد/ الزوراء:
اتهم الخبري االقتصادي، باس�م انطوان، امس االحد، مستشاري الحكومة 
باإلهمال واخفاقهم يف استقراء الوضع االقتصادي العاملي، مبينا ان وزارة 

التجارة جعلت العراق مهدد بأمنه الغذائي.
وقال انط�وان يف ترصيح صحفي: إن “الحكومة تعرف جيدا انها خفضت 
وبق�رار من وزارة الزراعة مس�احة الزراعة بنس�بة %50 مقارنة بالعام 

املايض ما جعل االزمة الغذائية يف العراق اكرب وقعا من غري بلدان”.
وأض�اف أن “مستش�اري رئيس ال�وزراء والحكومة والتج�ارة اخفقوا يف 
ادارة االزمة، ولم يتمكنوا من اس�تقراء الوضع االقتصادي واالزمة العاملية 

التي كانت تلوح باألفق سيما مع حرب روسيا واوكرانيا”.
واش�ار أنطوان اىل ان “التجارة عملها يرك�ز يف تأمني الغذاء ل� 40 مليون 
مواطن بعي�دا عن البطاقة التموينية، إال انها كانت تتفرج وس�ط هجوم 
من مافيات اقتصادية تس�يطر عىل السوق العراقية ورفعت االسعار وفقا 

ملزاجها”.

بغداد/ الزوراء:
اكد الخبري النفطي، حمزة الجواهري، امس االحد، ان العقود االستثمارية 
الت�ي ت�م منحها لرشكة قي�وان الكردية كانت مفروضة م�ن قبل قيادات 

كردية عىل وزارة النفط، مبينا أن عقود تلك الرشكة فاسدة بامتياز.
وق�ال الجواهري يف ترصي�ح صحفي: ان “منح االعم�ال النفطية لرشكة 
قي�وان الكردية احد ملفات الفس�اد يف قطاع النف�ط”. مؤكدا ان “الرشكة 
تابع�ة لقي�ادات حزبية يف رئاس�ة اإلقلي�م، حيث تم فرضها م�ن قبل تلك 
القي�ادات عىل وزارة النفط”.وأضاف ان “االعم�ال التي تم منحها لرشكة 
قي�وان الكردية اكرب من حجمها وامكانياتها، ولن تس�تطيع ان تنفذ تلك 
العقود لكون العقود كبرية جدا”.وكان الخبري االقتصادي، ضياء محسن، 
اك�د، يف ترصي�ح س�ابق، ان عقود ال�رشكات الكردي�ة العامل�ة يف قطاع 
الكهرباء والنفط والنقل يف الوسط والجنوب تمت احالتها بفرض سيايس 
موج�ه من اجندات خارجية، مبين�ا ان تلك الرشكات تابعة ألحزاب كردية 

توفر لها الحماية من املسائلة بتلكؤ اعمالها.

الرشيد يطلق السلف الشخصية 
للدفاع والداخلية إلكرتونيا

الذهب يواصل الصعود يف 
األسواق احمللية

الرافدين يباشر ترويج معامالت 
السلف وخمتلف القروض

اقتصادي: مستشارو احلكومة 
فشلوا يف إدارة ملف الغذاء

خبري نفطي: عقود شركة قيوان 
الكردية فاسدة بامتياز

بغداد/ الزوراء:
احتل العراق يف املرتبة 154 عامليا يف 
مؤرش السالم العاملي بحسب تقرير 

ملعهد االقتصاد والسالم.
وق�ال املعه�د، ال�ذي يق�ع مقره يف 
س�يدني، يف تقري�ر له ح�ول مؤرش 
الس�الم العاملي لع�ام 2022 اطلعت 
“الس�الم  ان  “ال�زوراء”:  علي�ه 
وثيًق�ا  ارتباًط�ا  يرتب�ط  اإليجاب�ي 

بمفاهيم النظام”.
مبين�ا أن “ال�دول الت�ي تمتلك ذات 
مستويات أعىل من السالم اإليجابي 
ومرتبط�ة  مرون�ة،  أكث�ر  تك�ون 
ومزده�رة،  قوي�ة  باقتصادي�ات 
ولديها أداء أفضل يف التدابري البيئية، 
الرفاهي�ة  م�ن  أع�ىل  ومس�تويات 
للتماسك  أقوى  والس�عادة، وتدابري 
الرض�ا ع�ن  وزي�ادة  االجتماع�ي، 

مستويات املعيشة “.

باملرات�ب  “الع�راق ج�اء  ان  وب�ني 
األخرية يف مؤرش السالم، حيث احتل 
املرك�ز 154 عاملي�ا من اص�ل 163 

دولة مدرجة يف الجدول.
وعامليا جاءت السويد باملرتبة االوىل 
تلته�ا الدنمارك ومن ثم فنلندة ثالثا 
والنرويج رابعا وس�ويرسا خامسا، 
املرتب�ة  الصوم�ال  تذيل�ت  فيم�ا 
االخ�رية تس�بقها جنوب الس�ودان 
وتسبقها اليمن وجمهورية افريقيا 

الوسطى.
وعربي�ا ج�اءت االم�ارات باملرتب�ة 
37 عاملي�ا وتلته�ا  االوىل وباملرتب�ة 
الكوي�ت ثاني�ا وباملرتب�ة 46 عامليا 
وم�ن ث�م قط�ر ثالث�ا واملرتب�ة 49 
عامليا، فيما تذيلت الصومال باملرتبة 
163 تس�بقها اليم�ن باملرتبة 161 
 157 باملرتب�ة  س�وريا  وتس�بقها 

وتس�بقها اريريا باملرتبة 156”.

تقرير عاملي: العراق يتذيل قائمة الدول يف مؤشر السالم العاملي
مرتبط باقتصاديات قوية ومزدهرة 

إيران: توصلنا لتفاهمات مع العراق 
بشأن خط سكك “شلمجة-البصرة”

الدوالر يرتفع يف بغداد ويستقر يف اإلقليم

سوق العراق لألوراق املالية
 يغلق منخفضا

مزاد العملة يبيع حنو 155 مليون دوالر

التجارة تعلن وصول باخرة حمملة بـ44 ألف طن من الرز

العراق يبعث جلنة إىل لبنان الستحصال 
مستحقاته من توريد الفيول

بغداد/ الزوراء:
استعرض مساعد وزير الطرق واعمار املدن املدير التنفيذي ملصلحة سكك 
الحديد يف ايران، ميعاد صالحي، نتائج زيارته اىل العراق والتي جاءت تلبية 

لدعوة من نظريه العراقي.
وقال صالحي يف ترصيح صحفي: “نأمل بأن يتمكن زوار االمام الحس�ني 
)ع( من السفر اىل كربالء عرب سكك الحديد بصورة ارخص واكثر اطمئنانا 
وراحة”، مبينا ان “الزيارة اىل العراق جرت تلبية لدعوة من املدير التنفيذي 

ملصلحة سكك الحديد العراقية وتم خاللها عقد اجتماعني مكثفني”.
وأض�اف أن “اح�دى القضايا الت�ي تم البحث حولها، هي مرشوع انش�اء 
الخ�ط الس�ككي “ش�لمجة-البرصة” والذي م�ن خالله س�يجري الربط 
السككي بني ايران والعراق وسيعود بمنافع اجتماعية واقتصادية للبلدين 

والشعبني”.
وأوضح: ان انشاء هذا الخط السككي سيساعد يف توجه الزوار من مختلف 
مناطق ايران اىل ش�لمجة، وبالت�ايل الوصول من البرصة اىل كربالء، وكذلك 

زيادة التبادل التجاري”.
 مؤكدا بالقول “لق�د توصلنا خالل الزيارة اىل تفاهمات جيدة مع الجانب 

العراقي كما قمنا بتفقد محطتي القطارات يف بغداد وكربالء”.
ورصح: ان�ه ت�م كذل�ك البح�ث يف العقبات الت�ي تعرض م�رشوع الربط 
الس�ككي بني البلدين. وقال: ان هذا املرشوع كأي مرشوع اخر له عقبات 
ينبغي دراس�تها ومعالجتها خطوة فخطوة، وتم تشكل فرق عمليات لكل 

من مجاالتها، ونأمل إزالة هذه العقبات واحدة بعد االخرى مستقبال. 

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االس�عار يف س�وق الع�راق ل�أوراق املالية، امس االح�د، مرتفعا 
بنس�بة )%0.67(.وجاءت مؤرشات التداول لسوق العراق لأوراق املالية ليوم 
امس كما ي�ي: بلغ عدد االس�هم املتداولة )6.695.199.713( س�هما، بينما 
 ISX 60 بلغت قيمة االسهم )3.526.674.117( دينارا. واغلق مؤرش االسعار
يف جلس�ة امس عىل )587.43( نقطة منخفضا بنس�بة )%0.67( عن اغالقه 
يف الجلسة السابقة البالغ )591.42( نقطة.وتم تداول اسهم )25( رشكة من 
اصل )103( رشكة مدرجة يف الس�وق، واصبح ع�دد الرشكات املوقوفة بقرار 
م�ن هيئة االوراق املالية لعدم التزامه�ا بتعليمات االفصاح املايل )18( رشكة.

وبلغ عدد االس�هم املش�راة من املس�تثمرين غ�ري العراقيني يف الس�وق )25( 
مليون سهم بقيمة بلغت )29( مليون دينار من خالل تنفيذ صفقة عىل اسهم 
رشكة واحدة.بينما بلغ عدد االس�هم املباعة من املس�تثمرين غري العراقيني يف 
الس�وق )18( مليون س�هم بقيمة بلغت )36( مليون دين�ار من خالل تنفيذ 
)17( صفقة عىل اس�هم اربع رشكات.يذكر ان سوق العراق لأوراق املالية قد 
اس�تخدم انظمة التداول االلكروني وااليداع املركزي منذ عام 2009، ويسعى 
إلطالق نظ�ام التداول ع�رب االنرنيت للمس�تثمرين، وينظم خمس جلس�ات 
ت�داول اس�بوعيا من االح�د اىل الخميس، ومدرج فيه 105 رشكات مس�اهمة 
عراقي�ة تمثل قطاعات املص�ارف واالتصاالت والصناع�ة والزراعة والت�أمني 

واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
اس�تقرت مبيعات البن�ك املركزي العراقي م�ن العملة الصعب�ة، امس االحد، 

لتسجل 155 مليون دوالر.
وذك�ر مصدر أن البنك املركزي ش�هد خالل مزاده أمس لبي�ع ورشاء العمالت 
االجنبي�ة تراجعا يف مبيعات�ه لتصل اىل 155 مليون�ًا و310 آالف و880 دوالراً، 

غطاها البنك بسعر رصف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
وذهبت املشريات البالغة 119 مليوناً و330 ألفاً و880 دوالراً، لتعزيز األرصدة 
يف الخارج عىل ش�كل حواالت واعتمادات، فيما ذه�ب املبلغ املتبقي البالغ 35 
مليونا بش�كل نقدي.وأشار املصدر إىل أن 21 مرصفاً قام بتلبية طلبات تعزيز 
االرص�دة يف الخ�ارج، و16 مرصفاً لتلبية الطلبات النقدية، الفتاً إىل مش�اركة 

17 رشكة رصافة.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس االحد، 
يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت يف اقليم كردستان. 
وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سجلت صباح 
ام�س 147200 دين�ار عراق�ي مقاب�ل 100 دوالر أمريكي، فيما س�جلت 

األسعار صباح السبت 147050 دينارا عراقيا مقابل 100 دوالر أمريكي.
وأش�ار اىٕل أن اس�عار البيع والرشاء ارتفعت يف محال الصريفة باألس�واق 
املحلي�ة يف بغداد، حيث بلغ س�عر البيع 147750 دين�ارا عراقيا لكل 100 
دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء 146750 دينارا عراقيا لكل 100 

دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدوالر استقرارا، 
حيث بلغ س�عر البيع 147200 دينار لكل 100 دوالر امريكي، وبلغ س�عر 

الرشاء 147000 دينار لكل 100 دوالر امريكي.
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عبد الغين شهد يأسف على عدم التحاق 
جسنت مريام بلقاء زامبيا

بغداد/ متابعة الزوراء
ذك�ر مدرب املنتخب الوطني، عبد الغني ش�هد، أن مباراة املنتخب أمام زامبيا س�تكون بالالعبني 
املحلي�ني، معل�اًل ذلك بأن املب�اراة خارج اي�ام »الفيفا دي«، وم�ن الصعب ان يلتح�ق املحرتفون 
الرتباطهم مع أنديتهم. وقال ش�هد: إننا حاولنا وصول املحرتفني جس�تن مريام، وعيل الحمادي، 
وام�ري العم�اري وزيدان اقبال قبل املدة املقررة دوليا«، مس�تدركا »لكن ل�م نتمكن من التحاقهم 
ولهذا سيكون التحاقهم قبل 72 ساعة من لقاء العراق واالمارات املقرر يوم 24 من هذا الشهر«.

وركز مدرب املنتخب عىل الالعب جستن مريام ، وقال: ان مريام يمتلك جوانب فنية تخدمنا وطلبت 
من املدير االداري ملنتخبنا غيث املهنا ان يحاول الحاقه مع املنتخب يوم 17 إال أن هذا لن يحصل.

أصفر وأمحر

املنتخب الوطين يكثف تدريباته بوحدتني صباحية ومسائية 

املنافسة تشتد بني املنتخبات املشاركة يف بطولة العرب بالشطرنج 

بغداد /هشام السلمان 
الباراملبي�ة  اللجن�ة  وقع�ت 
العراقية اتفاقية تعاون مشرتك 
الس�ورية  الباراملبية  اللجنة  مع 
ونص�ت  االتفاقية ع�ىل تطوير 
يف  الباراملبي�ة  الرياض�ة  واق�ع 
وج�رت  الش�قيقني،  البلدي�ن 
مراسيم التوقيع يف مقر االتحاد 
العاصم�ة  يف  الع�ام  الري�ايض 
وتضمن�ت  دمش�ق،  الس�ورية 
ع�ن  وقعه�ا  الت�ي  االتفاقي�ة 
الجان�ب العراقي رئي�س اللجنة 
العراقي�ة  الوطني�ة  الباراملبي�ة 
د. عقي�ل حمي�د وع�ن الجانب 
السوري رئيس اللجنة الباراملبية 

الس�ورية عبد الن�ارص كر كو ، 
تضمنت ع�ددا من البن�ود التي 
راعت فيها مصالح الجانبني بما 
يخ�دم الرياض�ة الباراملبية لدى 
الطرف�ني  ب�كل تفاصيله�ا  بما 
والتجهيزات  املعس�كرات  فيه�ا 
التوقي�ع  وح�ر  والبط�والت. 
الباراملبية  االم�ني امل�ايل للجن�ة 
العراقي�ة عبي�د الغ�زي وعضو 
املكتب التنفيذي سعد عبد املجيد 
ورج�ل االعمال العراق�ي ضياء 
رئي�س  اىل  اضاف�ة  العام�ري، 
اتحاد الرياضات الخاصة محمد 
خال�د املحم�د واعض�اء االتحاد  

السوري.

الباراملبية توقع اتفاقية تعاون 
مشرتك مع شقيقتها السورية 

بغداد/ محمد عماد 
خ�اَض املُنتخ�ب الوطن�ي، ام�س األح�د، 
وحدتني تدريبيت�ني )صباحّية ومس�ائّية( 
يف ملع�ِب الش�عب ال�دويل، وذل�ك تحضرياً 
ملب�اراِة زامبي�ا الودّية يف الثام�ن عرش من 
الش�هر الحايل، وقبل املواجهتني املُرتقبتني 
أمام اإلم�ارات )24/3( وس�وريا )29/3( 
يف اختت�اِم التصفي�اِت املُؤهلة ع�ن القارة 

اآلسيوّيِة ملونديال قطر 2022 .
 وشارَك يف التدريباِت الصباحّية )26( العباً، 
حي�ث غاَب الالعب عالء عباس بعد تعرضه 
إلصابٍة طفيف�ٍة يف تدريباِت اول أمس منَح 
عىل أثرها الراحَة قبل أن يعاوَد االنخراَط يف 
التدريباِت املس�ائّية وبش�كٍل منفرٍد، بينما 
غاَب عن التدريباِت املس�ائّية الالعب محمد 

قاسم لظرٍف عائيل خاٍص )وفاة جده( .
 وتركزت التماري�ُن الصباحّية عىل الجانِب 
البدن�ي مع الك�رِة بإرشاف م�درِب اللياقة 
البدنّية رسدار محم�د، تخللتها أموٌر فنية، 
والحاُل نفس�ه تك�رَر يف الوح�دِة التدريبّية 
املس�ائّية بش�كٍل أق�ل بدني�اً، م�ع ارتفاِع 
الرتكي�ز يف الجان�ِب الخطط�ي والفني من 
قبل الجهاِز الفني بقيادة عبد الغني شهد.

وأوضَح عض�و الجهاز الفن�ي، حيدر نجم 

إن املرحلَة الحالّية ال يمكننا أن نحمل فيها 
الالعبني أكث�ر من طاقاته�م، إذ إن منهاج 
ال�دوري كان مضغوطاً، ونحاول أن نوصل 
الالعب�ني م�ن مب�اراِة زامبي�ا إىل مواجهِة 
اإلمارات وه�م بأتم الجاهزّي�ة، ونأمُل مع 
التحاق عدٍد من الالعبني املحرتفني سواء يف 
الخلي�ِج أو أوروبا أن يك�ون تواجدهم قوًة 

إضافيًة إىل جانِب زمالئهم. 
وأضاَف نجم إنه يش�اهد تصميماً وروحيًة 
عاليني من قب�ل الالعبني أثن�اء التدريبات. 
مش�رياً إىل أهمي�ة م�ا ينتظرنا م�ن حدٍث 
كب�رٍي يف موضوِع رفع الحظ�ر عن املالعب 
العراقّية، واحتض�ان العاصمة ب�غ����داد 
مواجه�ة اإلم�ارات، وإن الجمي�ع م�درٌك 
لحجِم املس�ؤولية أمام الجمهوِر واملعنيني، 
وهدفن�ا الظهوُر بمس�توى ُمرشٍف يعكُس 

َهيبة الكرة العراقية. 
 وأكَد ُمدرب اللياق�ة البدنّية، رسدار محمد 
إن التدريب�ات البدنّي�ة لي�وم ام�س كان�ت 
ضم�ن ح�االِت اللع�ب، تخللته�ا تماري�ن 
تحم�ل الرسع�ة، إذ إن الكثرَي م�ن الالعبني 
ل�م يلعبوا دقائ�َق مباري�ات كامل�ة، وبما 
أن  يمك�ن  ف�ال  منافس�اٍت  ف�رتِة  يف  إنن�ا 
يك�ون حم�ل التدريبات فيها عالي�اً، وكان 

يف�رتض م�ع م�رور 25 جول�ًة ملباري�اِت 
الدوري العراقي أن يكون الالعبون عىل أتم 
الجاهزّي�ة، لذل�ك نحاوُل بدورن�ا أن نصعد 
الجانب اللياق�ي لالعبينا مع مراعاِة تجنب 

حدوث اإلصابات. 

عىل صعيٍد متصٍل، وصل  امس الالعب أمجد 
عطوان قادماً من الدوحة عىل أمل التحاقه 
بزمالئه يف الخامس عرش من الشهر الحايل 
)آذار(، بينما س�يصل بقية زمالئه تباعاً يف 

14 من الشهر نفسه. 

م�ن جهٍة منفصلٍة، زارت تدريبات املُنتخب 
الصباحّي�ة مجموع�ٌة من ري�اض األطفاِل 
أثناء ممارس�تهم لدرِس الرتبية الرياضّية، 
والتقطوا صورًة تذكاريًة مع العبي املنتخِب 

الوطني.

 بغ�داد /بعث�ة اتح�اد الصحاف�ة 
الرياضية 

ش�هدت منافس�ة الجول�ة الرابعة 
لبطولة العرب بالشطرنج واملقامة 

حالياً يف العاصم�ة بغداد يف )قاعة 
قرطبة ( بفندق املنصور ميليا عن 
منافس�ات مث�رية ب�ني املنتخبات 
املش�اركة، وذلك لتحقي�ق النتائج 

املميزة وص�والً إىل الجوالت االخرية 
من البطول�ة والتي س�تختتم يوم 
املقبل. وأش�اد رؤس�اء  الخمي�س 
بطول�ة  يف  املش�اركة  املنتخب�ات 
بحف�اوة  بالش�طرنج  الع�رب 
االس�تقبال والكرم العراقي، فضال 
عن التنظي�م املمي�ز للبطولة التي 
احتضنه�ا الع�راق بعد غي�اب دام 

ل�21 عام. 
م�ن  الرابع�ة  الجول�ة  وباختت�ام 
بطول�ة الع�رب بالش�طرنج والتي 
ش�هدت منافس�ات مثرية وكبرية 
بني الالعب�ني املش�اركني، وجاءت 
الص�دارة جزائري�ة للش�باب دون 
20 عام�اً، عرب العب املنتخب المني 
أرب�ع نق�اط،  أبراهيم�ي برصي�د 

وج�اء بالوصاف�ة الع�ب منتخبنا 
الوطني ربيع صباح فوزي برصيد 
3،5 نقاط، والس�وري كريم هندي 
ثالث�اً برصي�د 3 نق�اط. أم�ا لفئة 
الشباب دون 18 عاما، تمكن العب 
منتخبنا الوطن�ي أحمد جزا جمال 
م�ن تص�در املرك�ز األول برصيد 4 
نق�اط وبالعالم�ة الكامل�ة، يلي�ه 
طال�ب  الرحي�م  عب�د  املوريتان�ي 
برصي�د 3 نقاط، والس�وري مريو 

أعياد برصيد )2.5(  نقطة. 
وتمك�ن املرصي محم�د عيل الدين 
م�ن تصدر الرتتيب لفئ�ة 16 عاماً 
وج�اء  نقط�ة،   )3.5( برصي�د 
الس�وري ريان اديب ثاني�اً برصيد 
3 نقاط، والليبي يوسف الحساوي 

ثال�ث برصيد 3 نقاط، بينما تمكن 
م�ن  محم�د  س�يدر  الفلس�طيني 
تص�در املرك�ز األول لفئة الش�باب 
دون 14 عاماً برصيد )3.5( نقطة، 
وامل�رصي وفا حامد ثانياً برصيد 3 
والتون�ي وائل ش�كرون  نق�اط، 

برصيد 3 نقاط. 
الالعب�ات  منافس�ات  وش�هدت 
م�ن  ممي�زة  منافس�ة  الش�ابات 
الالعب�ات املش�اركات، حيث كانت 
الجولة الرابعة، اس�رتاحة لفئة 20 
عاماً، بينما تمكنت العبة منتخبنا 
الوطني وداد صباح نوري من تصدر 
ترتيب فئة الش�ابات دون 18 عاماً 
برصيد 3 نقاط، وجاءت التونسية 
ريم اياد ثانياً برصيد )2.5( نقطة، 

وج�اءت العب�ة منتخبن�ا الوطني 
نب�أ س�امي عباس ثالث�اً برصيد 2 
نقط�ة، وتمكن�ت العب�ة منتخبنا 
الوطني طيبة مهدي من تصدر فئة 
الشابات دون 16 عاما برصيد 3،5 
نقطة، والس�ورية أوال ب�الل ثانياُ 
برصي�د 3 نق�اط، ومواطنتها نايا 
بوفرود ثالث�ا برصي�د 2،5 نقطة. 
فيما فرضت الالعبة الفلس�طينية 
ايمان س�وان س�يطرتها وتصدرت 
الرتتي�ب لفئ�ة الش�ابات دون 14 
عام�اً برصي�د 4 نق�اط وبالعالمة 
الكامل�ة، وج�اءت العب�ة منتخبنا 
الوطن�ي ملك مهدي ثانياً برصيد 3 
نقاط، والتونسية غادة جيهي ثالثاً 

برصيد 2،5 نقطة.

التاريخ يروي مكنونات الزوراء القارية ومجاهريه تتطلع لعبور الدور االقصائي 
الشارقة يستضيف النوارس غدا

القسم الثاني

بغداد / صالح عبد املهدي
تس�ارعت عقارب الزمن واقرتب 
املوعد املنتظر، فبات الزوراء عىل 
بعد ساعات من  الدخول يف الدور 
التمهي�دي لبطول�ة دوري ابطال 
اس�يا  بنس�ختها الجديدة حيث 
الس�ابعة  الس�اعة  يف  س�يلتقي 
والربع من مساء يوم غد الثالثاء 
االمارات�ي   الش�ارقة  بمضيف�ه 
يف مب�اراة اقصائي�ة التخل�و من 
الصعوب�ة  يلتح�ق  الفائ�ز فيها  
الت�ي  االوىل  املجموع�ة  بف�رق 
تضم الهالل الس�عودي  والريان 
القطري واالستقالل الطاجيكي.. 
وبهذه املناسبة تسلط )الزوراء( 
االض�واء ع�ىل حض�ور النوارس 
يف  ه�ذه البطولة ح�رصا  بالرقم 

والكلمة :

مواجهة السد
يف نسخة عام 2002 خرج الزوراء 
م�ن ال�دور التمهي�دي لحس�اب 
منافس�ه الس�د القطري  بعد ان 
تعادل الفريقان ذهابا يف الدوحة 
بهدف ملثله سجله للزوراء نارص 
ط�الع  بينما  ف�از الس�د ايابا يف 
بغ�داد  بهدف�ني  مقاب�ل ه�دف 
املرح�وم  امض�اء  حم�ل  واح�د 
عباس رحيم، وقاد الفريق وقتها 
املدرب اكرم احمد س�لمان ومثله 
الالعب�ون : ن�ور ص�ربي واحمد 
ع�يل وعامر عب�د الوهاب وحيدر 
عبيد وحي�در جبار وحي�در عبد 
االم�ري  وغيث عب�د الغني وعماد 
ع�ودة  وهيث�م كاظ�م ون�ارص 
ط�الع  وري�اض مزه�ر وغ�ازي 
فه�د  وهش�ام محم�د وحس�ام 
فوزي وفؤاد جواد  وعصام حمد 
وجاس�م غ�الم  ووس�ام كاظ�م 
وعباس رحيم  وعالء ستار وعالء 
عبد الواحد وعبد العباس سلمان  
وعيل صبيح وع�يل جواد  وحيدر 
صباح ومحمد عيل سلمان  وليث 

حسني وجبار عبد الحسني .

دوري اجملموعات
ويف نس�خة ع�ام 2005 اوقع�ت 
املجموع�ة  ال�زوراء يف   القرع�ة 
الثالثة  اىل جانب االهيل السعودي 
وباختك�ور  الس�وري  والجي�ش 
االوزبكي   واختار ملعب طرابلس 
اللبناني  ارضا مفرتضة له،  ففي 
مرحلة الذه�اب خرس الفريق  يف 
طرابل�س  ام�ام االه�يل بهدفني 
مقابل هدف واحد  س�جله احمد 
عبد الجبار م�ن ركلة جزاء وفاز 
يف طشقند عىل باختكور بهدفني 

مقابل هدف واحد سجلهما عالء 
س�تار وفوزي عبد الس�ادة، كما 
خ�رس  يف دمش�ق ام�ام الجيش 
السوري  بخمسة  اهداف  مقابل 
ه�دف واحد لفوزي عبد الس�ادة 
فيم�ا تعادل الفريقان س�لبيا  يف 
اوىل مباري�ات مرحلة االياب  قبل 
ان  يخ�رس ال�زوراء ام�ام االهيل  
يف جدة بخمس�ة اه�داف مقابل 
ه�دف واح�د  لعالء عب�د الزهرة  
ث�م يختت�م مباريات�ه  بالفوز يف 
طرابلس ع�ىل ضيف�ه باختكور 
بهدف  دون رد سجله  عيل جواد، 

وقاد الفريق وقتها املدرب باس�م 
قاس�م ومثل�ه الالعب�ون: ع�دي 
طالب  واحمد عيل ورسمد رشيد 
وحي�در محم�ود وس�عد عطي�ة 
وحي�در عب�د االم�ري وغي�ث عبد 
الغن�ي ومحمد عيل وي�ارس رعد 
ووسام كاظم وحيدر عبد القادر 
وعباس حسن وعيل جواد وهيثم 
كاظ�م  واحمد عبد الجبار  وعمر 
كاظم وعالء عبد الزهرة ومس�لم 
مبارك وعالء ستاروحيدر صباح 
وفوزي عبد السادة  ومهند نارص 
وخل�دون ابراهيم ووس�ام زكي 

وحسني عبد الواحد .

وصافة ال تنفع
2007  لع�ب   ويف نس�خة ع�ام 
ال�زوراء ضم�ن املجموع�ة االوىل  
التي ضمت اىل جانبه فرق الريان 
االمارات�ي   والوح�دة  القط�ري 
والعرب�ي الكويتي  واختار ملعب 
الري�ان ارض�ا مفرتض�ة ، فف�ي 
مرحل�ة الذهاب  فاز ال�زوراء يف 
الكويت ع�ىل العربي بهدف دون 
مقابل سجله  مسلم مبارك  قبل 
ان يتعادل يف الدوح�ة مع الريان 

ب�دون اه�داف  ث�م يخ�رس فيها 
ام�ام  الوح�دة بهدف�ني مقاب�ل 
ه�دف واحد جمل املض�اء  احمد 
عب�د ع�يل. أم�ا مرحل�ة االي�اب  
فب�دأت  بالتعادل م�ع الوحدة يف 
ملعبه بهدف ملثله سجله للزوراء 
حي�در صباح ثم الفوز يف الدوحة 
عىل العربي بثالثة اهداف مقابل 
هدف�ني  س�جلها وس�ام كاظ�م  
واحم�د ابراهي�م ون�واف ف�الح  
والف�وز عىل الريان بثالثة اهداف 
مقابل هدف واحد  سجلها مسلم 
مبارك  وحيدر صباح وعبد السالم 

عب�ود ، وبذلك حل ال�زوراء ثانيا 
برصيد 11 نقطة بفارق نقطتني 
عن الوحدة املتص�در  وخرج من 
البطول�ة، وق�اد الفري�ق املدرب 
صال�ح رايض ومثل�ه الالعب�ون: 
احمد عيل ورسمد رش�يد وعمار 
ع�يل  ووس�ام كاظ�م وغيث عبد 
واحم�د  ابراهي�م  واوس  الغن�ي 
حميد  وحي�در محمود ورضغام 
عب�اس واحمد عبد ع�يل وحيدر 
صب�اح  ومهن�د ن�ارص وحس�ن 
محم�د  وع�يل يوس�ف وم�وىس 
ستار  ومسلم مبارك وعبد السالم 
عب�ود  واحم�د ابراهي�م  ونواف 
فالح وسنان فوزي  واكرم  ستار  

ومحمد عيل سلمان .

ثالث اجملموعة
ويف نسخة عام 2019 لعب الزوراء 
ضمن املجموعة االوىل التي ضمت 
اىل جانبه النرص السعودي وذوب 
آهن  اصفه�ان االيراني والوصل 
االماراتي  واخت�ار ملعب كربالء 
الدويل ارضا له  فتعادل ذهابا مع 
ذوب آه�ن ب�دون اه�داف  وايابا 
يف كرب�الء  بهدف�ني ل�كل منهما 
س�جلهما له ع�الء عباس ومهند 
عب�د الرحيم، وفاز عىل الوصل يف 
كربالء  بخمس�ة اهداف دون رد 
س�جلها عالء عباس ) 2 ( ومهند 
س�عيد  وس�امال  الرحي�م  عب�د 
وحس�ني جوي�د من ركل�ة جزاء 
واياب�ا يف دب�ي بخمس�ة اهداف 
مقابل هدف واحد س�جلها  عالء 
عباس )2( واحمد فاضل واحمد 
جالل  ومهند  عبد الرحيم، وخرس 
م�ن الن�رص يف الري�اض بأربعة 
اهداف مقابل هدف واحد  سجله  
احمد فاض�ل كما خرس امامه يف 
كربالء بهدفني مقابل هدف واحد  
س�جله عالء عباس ليحل الفريق 
ثالث�ا يف املجموع�ة  بع�د ان لعب 
س�ت مباريات وزعها بالتساوي  
ب�ني الفوز والتعادل والخس�ارة، 
وقاد الفريق يومها املدرب حكيم 
ش�اكر  ومثل�ه الالعب�ون: جالل 
حس�ن وع�الء كاط�ع وس�امال 

سعيد  وحسني جويد ومصطفى 
محمد جرب وعباس قاسم ومحمد 
عبد الزهرة وحس�ني حكيم وعيل 
رحي�م  وصف�اء ه�ادي واحم�د 
جالل  واحمد فاضل وحيدر احمد  
ونج�م ش�وان واحم�د محس�ن  
وام�ري صب�اح وعم�ر املنصوري  
وعالء عب�اس ومهند عبد الرحيم 
وجبار كريم وعيل محسن وبهاء 

الدين جميل .

خروج مبكر 
خ�رج   2020 ع�ام  نس�خة  ويف 
ال�زوراء مبك�را م�ن منافس�ات  
البطول�ة  يف اعقاب خس�ارته يف 
املباراة التي احتضنتها طش�قند 
الثاني   التمهيدي  الدور  لحس�اب 
بونيودك�ور  مضيف�ه  ام�ام 
االوزبكي  بأربع�ة اهداف مقابل 
هدف واحد سجله عباس قاسم، 
وق�اد الفري�ق يف املب�اراة املدرب 
باس�م  قاس�م ومثل�ه الالعبون: 
ج�الل حس�ن  وعب�اس قاس�م 
والحس�ن حويبي�ب ) مصطفى 
محمود (  ومصطفى محمد جرب 
وس�تيفن زامب�ي ) نجم ش�وان 
(   واحم�د فاض�ل ومحم�د رضا 
جلي�ل  ) احم�د ج�الل ( ومهدي 
كام�ل وحس�ني عيل  وس�لمون 
الرحي�م , وتك�رر  ومهن�د عب�د 
الحال يف نسخة عام 2021 حيث 
خ�رج الفري�ق ايض�ا م�ن الدور 
االقصائ�ي  امام مضيفه الوحدة 
االمارات�ي  بهدف�ني مقابل هدف 
واح�د  حم�ل امض�اء ع�الء عبد 
الزهرة  يف املب�اراة التي ضيفتها 
ابوظب�ي، وق�اد الفري�ق يومه�ا 
امل�درب رايض شنيش�ل ومثله يف 
املب�اراة  الالعبون : جالل حس�ن  
ورضغ�ام اس�ماعيل ومصطفى 
محم�د ج�رب والحس�ن حويبيب  
وعب�اس قاس�م واحم�د فاض�ل 
)ع�يل رحي�م(  وزاه�ر ميدان�ي 
)محم�د رض�ا جلي�ل(  ومه�دي 
كامل  ) عماد محس�ن ( وحسني 
عيل  ومهن�د عبد الرحيم ) تودا (  

وعالء عبد الزهرة.

إعالمنا الرياضي
العدد الس�بعون من صحيف�ة الريايض التي تصدر 
ع�ن االتحاد العراقي للصحافة الرياضية رأى النور 
ام�س االحد، وتضمن العديد م�ن املقاالت واالخبار 
واملواضي�ع الخاص�ة برياض�ة ك�رة الق�دم وبقية 
األلعاب األخرى التي زينت بأقالم صحفية مرموقة، 
خالص االمنيات ألرسة الصحيفة الرائعة بمواصلة 

النجاح يف قادم األيام.
 ***************

مراس�ل برنام�ج )هاتريك( ال�ذي يبث من عىل 
شاشة قناة )يو تي يف( الفضائية، الزميل نزيه 
الركاب�ي، احتف�ل بعيد ميالده قب�ل ايام قليلة، 

خال�ص االمنيات لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة 
النجاح يف حياته ومشواره املهني.



نال األسطورة الربتغايل كريستيانو رونالدو، نجم 
مانشس�ر يونايتد، إش�ادات بالغة يف الس�اعات 
القليلة املاضي�ة، عقب قيادة فريق�ه للفوز عىل 
توتنه�ام هوتس�بري )2-3(، يف الجول�ة 29 م�ن 

الدوري اإلنجليزي املمتاز.
صاحب ال�37 عاما، وقع عىل أول هاتريك له منذ 
عودته للش�ياطني الحمر الصي�ف املايض، ليبلغ 
807 أه�داف، نصبته هداف�ا تاريخيا لكرة القدم 

بشكل رسمي.
من جانبه، أعاد األملاني ج�ريوم بواتينج، مدافع 
لي�ون الفرن�ي، ن�ر م�ا كتب�ه رونال�دو عرب 
منصاته الرس�مية بمواق�ع التواصل االجتماعي 

بعد املباراة مبارشة.
وعلق العب بايرن ميونيخ الس�ابق عىل املنش�ور 
الس�م  مش�ريا  “احرام�ي”،  واح�دة  بكلم�ة 
كريس�تيانو، فيما أرفق إىل جانبها رمز “املاعز”، 
يف إش�ارة لكون�ه األعظ�م يف التاري�خ، باإلضافة 
لوج�ه تعب�ريي يش�ري للصم�ت، وكأن�ه يطالب 

منتقديه بإغالق أفواههم.
يف  هدف�ا   12 إىل  الوص�ول  يف  رونال�دو  ونج�ح 
الربيمريلي�ج ه�ذا املوس�م، محتال املرك�ز الثاني 
خلف امل�ري محمد صالح، نجم ليفربول، الذي 

يملك 20 هدفا.
وم�زح األملان�ي رال�ف رانجني�ك، املدي�ر الفن�ي 
ملانشس�ر يونايت�د، بش�أن س�فر كريس�تيانو 
رونال�دو إىل الربتغال عقب اس�تبعاده من ديربي 

مانشسر.
وق�ال رانجني�ك، يف تريح�ات أبرزه�ا موق�ع 
“مانشس�ر إيفنينج ني�وز”: “كنا نم�زح قليالً 
بش�أن هذا األمر، ربما يكون من املنطقي إرسال 
رونال�دو إىل الربتغ�ال ملدة 3 أي�ام، وأن يغيب عن 

التدريب�ات ملدة يومني كل مرة، ثم نعيده إىل املران 
يوم الخميس”.

وأض�اف: “لقد ق�دم رونالدو يف م�ران الخميس 
مس�توى مش�ابًها مل�ا ظهر 

به ض�د توتنه�ام، ولهذا 
الس�بب قررت بعد تلك 

الجلس�ة التدريبية أن 
أضع�ه أساس�ًيا رغم 

غيابه ملدة أسبوع”.
وتاب�ع امل�درب 

ن�ي  ملا أل ا

مازًحا: “ربما يتعني علينا القيام بنفس األمر مع 
رونالدو حتى نهاية املوسم”.

وواص�ل: “لق�د صنع فرًق�ا بالتأكي�د عن طريق 
أهداف�ه ال�3، لكن األمر ال يتعلق فقط باألهداف، 
لق�د قدم رونالدو أفضل أداء ل�ه بالكرة أو دونها 

منذ وصويل”.
وأت�م: “أظه�ر الفري�ق بالكامل رد الفع�ل الذي 
توقعن�ا ظه�وره بعد الش�وط الثاني الس�يئ لنا 
يف ملع�ب االتح�اد. إن العودة بهذا املكس�ب بعد 

تعادلني أظهر أيًضا عقلية الفريق”.
وقال االيطايل كونتي مدرب توتنهام يف تريحات 
عقب املباراة لش�بكة “س�كاي سبورتس”: “من 
الصعب تفس�ري الهزيمة، أعتقد أننا ال نس�تحق 
الخس�ارة، ولكن يف الوقت ذاته علينا تفهم كيف 

يمكننا التطور”.
وأضاف: “قدمنا مباراة جيدة، ولكن علينا إظهار 
املزي�د من الخ�ربة للتعام�ل مع بع�ض املواقف، 
يجب علي�ك معرفة متى يمكن�ك التقدم والتحيل 
بالق�وة ورفع الح�دة، ومتى يج�ب عليك التحيل 
باله�دوء وعدم الترسع، وبالتايل أمامنا مس�احة 
كب�رية للتطور”.وتابع: “ال يمك�ن رشاء الخربة، 
وأنت تطور خربتك بع�د مباريات مثل تلك، نملك 
الكثري من الالعبني الش�باب يف الفريق، ونأمل أن 
يتعلموا بعد تلك املباراة، نجحنا يف تعديل النتيجة 
)1-1(، وبع�د دقيقة أو اثنتني س�جلوا الهدف 
الكثري  الثاني”.وواصل: “تس�تقبل شباكنا 
م�ن األهداف م�ن الك�رات الثابت�ة يف تلك 
الفرة، نع�رف أننا بحاج�ة إىل التطور إذا 
أردن�ا الوص�ول إىل مس�توى للتناف�س عىل 

مراكز املقدمة”.

تخطى مانشسر يونايتد عقبة ضيفه 
توتنهام هوتسبري بالتغلب عليه بنتيجة 
)2-3(، يف املباراة التي احتضنها ملعبها 
أولد ترافورد يف قمة لقاءآت الجولة رقم 

29 من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
يونايت�د  مانشس�ر  ثالثي�ة  وس�جل 
كريس�تيانو رونال�دو )-12 -38 81(، 
بينم�ا س�جل ثنائي�ة توتنه�ام هاري 
كني )35( وه�اري ماجواير بالخطأ يف 

مرماه .)72( 
وبتلك النتيجة رفع مانشس�ر يونايتد 
رصي�ده إىل 50 نقط�ة يف املركز الرابع، 
بينم�ا تجم�د رصي�د توتنه�ام عن 45 

نقطة يف املركز السابع.
تعادل خيتايف وفالنسيا يف الليجا

� حس�م التعادل الس�لبي املب�اراة التي 
جمعت ب�ني خيتايف وضيفه فالنس�يا، 
ضم�ن منافس�ات الجول�ة ال��28 من 

الدوري اإلسباني.
ول�م يتمك�ن أي م�ن الفريق�ني خالل 
الش�وطني م�ن حس�م املب�اراة الت�ي 
أقيمت عىل ملعب )كولسيوم الفونسو 

برييز(.
وكان املهاجم بورخا مايورال قد سجل 
هدفا ألصحاب األرض غري أن التحكيم 
قد قرر إلغائه بداعي التسلل بعد اللجوء 

 )VAR(. إىل حكم الفيديو املساعد
وبهذه النتيجة، تقاسم الفريقان نقاط 
املب�اراة، لريف�ع خيتايف رصي�ده إىل 28 
نقطة باملركز ال�15، بينما زاد فالنسيا 

غلته إىل 37 نقطة يف الرتيب ال�9.
ميالن يحافظ عىل صدارة الكالتشيو

� ابتع�د فري�ق ميالن بص�دارة الدوري 
اإليطايل، بفضل فوزه عىل ضيفه إمبويل 

)0-1(، يف الجولة 29 من الكالتشيو.
ويف باقي املباريات ابتعد سبيزيا خطوة 
مهمة عن منطق�ة الخطر، بفوزه عىل 
ضيفه كالي�اري )0-2(، يف الوقت الذي 
تع�ادل في�ه س�الرينيتانا بصعوبة مع 

ضيفه ساسولو .)2-2( 
وع�ىل ملع�ب س�ان س�ريو، تقم�ص 
املداف�ع الفرني الش�اب بي�ري كالولو 
دور البطولة وسجل هدف الفوز مليالن 
يف الدقيقة 19، بتس�ديدة قوية بقدمه 

اليرسى من خارج منطقة الجزاء.
الف�وز رفع رصي�د مي�الن يف الصدارة 
إىل 63 نقط�ة من 29 مب�اراة، بفارق 5 
نقاط عن أق�رب مالحقي�ه إنر ميالن 
حام�ل اللقب 58 نقطة من 27 مباراة، 
قب�ل معرفة نتيجة لقائ�ه مع مضيفه 

تورينو الذي انتهى أمس األحد.
مونشنجالدباخ يستعيد االنتصارات

� اس�تعاد بوروس�يا مونش�نجالدباخ 
نغم�ة االنتص�ارات بالفوز ع�ىل هريتا 
برلني، بهدفني نظيفني، يف إطار الجولة 

ال�26 من الدوري األملاني.
س�جل ه�ديف مونش�نجالدباخ املهاجم 
)24( وقل�ب  بلي�ا  الحس�ن  الفرن�ي 
الدفاع ماتياس جينر)59( من املباراة 
التي أقيمت عىل ملعب بوروس�يا بارك، 

معقل مونشنجالدباخ.
رصي�د  ارتف�ع  النتيج�ة  به�ذه 
مونش�نجالدباخ إىل 30 نقطة يف املركز 
ال�13، بينما تجم�د رصيد هريتا برلني 

عند 23 نقطة يف املركز ال�17.
ويعد هذا الفوز الثاني ملونش�نجالدباخ 

الخس�ارة  تع�د  بينم�ا  ج�والت،   5 يف 
الخامس�ة لهريت�ا برل�ني يف نفس عدد 

الجوالت.
البطول�ة  ميوني�خ  باي�رن  ويتص�در 
برصي�د 60 نقطة بفارق 10 نقاط عن 

دورتموند صاحب املركز الثاني.
مونبلييه يتعادل مع نيس

� اس�تعاد فريق مونبلييه بعض اتزانه 
يف الدوري الفرني لكرة القدم بتعادله 
الس�لبي الثم�ني م�ع ني�س يف املرحلة 

الثامنة والعرين من املسابقة.
ورفع مونبلييه رصيده إىل 38 نقطة يف 
املرك�ز الحادي عر مقاب�ل 50 نقطة 
لنيس الذي عزز موقعه يف املركز الثاني 
بف�ارق 12 نقط�ة خلف باريس س�ان 

جريمان املتصدر.
وكان مونبلييه قد خرس يف آخر مباراتني 
أمام رين بأربعة أهداف مقابل هدفني، 

ثم من نانت بهدفني نظيفني.
وحقق مونبلييه 11 انتصارا يف املوس�م 
الجاري، بينما تع�ادل 5 مرات، وخرس 

يف 12 مباراة باملوسم الجاري.

7الرياضي
الدوريات األوروبية لكرة القدم

بواتينج يستخدم كلمة لوصف اهلاتريك وراجننيك ميزح بشأن سفر رونالدو

هاتريك رونالدو يقود يونايتد للفوز على توتنهام وميالن حيافظ على صدارة الكالتشيو

مانشسرت سييت يلعب بورقة ريال مدريد حلسم صفقة هاالند

نوري يستهل محلة الدفاع عن لقبه بنجاح وبادوسا تتأهل وأنس جابر تغادر

الزلزولي يثري القلق يف برشلونة

أثار املغربي عبد الصمد الزلزويل، العب برش�لونة، القلق داخل 
النادي الكتالوني بشأن حالته الصحية.

وكان برش�لونة أص�در بياًنا، أوض�ح فيه أن الزل�زويل يعاني 
م�ن التهاب عىل مس�توى الوتر الرضفي، وس�يغيب ملدة غري 

محددة.
ووفًق�ا لصحيفة “آس” اإلس�بانية، فإن حال�ة الزلزويل تثري 
القلق لدى برشلونة، ألنها نفس اإلصابة التي جعلت الحارس 

األملاني أندري تري شتيجن يخضع لعملية جراحية.
وأشارت الصحيفة اإلسبانية إىل أن الزلزويل سيجري املزيد من 
االختبارات يف األيام املقبلة، للتأكد من أن اإلصابة التي تعرض 

لها ليس خطرية.
وأوضح�ت أن تش�ايف هريناندي�ز، املدي�ر الفن�ي للبارس�ا، ال 
ي�زال مقتنًعا بق�درات الالعب املغربي رغم عدم مش�اركته يف 

املباريات مؤخرًا.
وذكرت أن تش�ايف كان يتابع الزلزويل باهتم�ام يف التدريبات، 
ويش�اهد مباري�ات فريق الش�باب التي ش�ارك به�ا الالعب 

املغربي خالل الفرة األخرية.

مفكرة الزوراء

          

إعالم إلكرتوني

علق األملاني توماس توخيل، املدير الفني لتشيلي، عىل العقوبات 
التي فرضتها الحكومة الربيطانية مؤخرًا عىل مالك النادي رومان 

أبراموفيتش، وعىل البلوز أيًضا يف الصفقات وبيع التذاكر.
وقال توخيل، يف تريحات أبرزتها ش�بكة “س�كاي س�بورتس” 
الربيطاني�ة: “ال أعرف إذا كنت قلًق�ا، لكننا عىل علم بالوضع الذي 

يتغري كل يوم تقريًبا. ال يمكننا فعل الكثري حيال ذلك”.
وأضاف: “ما زلت س�عيًدا بوجودي هن�ا، أنني مدرب لفريق قوي. 
أعل�م أن هناك الكثري من الضوضاء لكن ما زلنا نس�مح ألنفس�نا 

ببذل قصارى جهدنا للركيز عىل كرة القدم فقط”.
وتاب�ع: “الع�ودة إىل خ�وض مباريات ال�دوري اإلنجلي�زي بمثابة 
مصدر ارتياح لك ولالعبني عق�ب العقوبات؟ الراحة تعني أننا كنا 

نعاني بسبب كل املعلومات واألخبار املوجودة هنا”.
واختت�م: “ح�دث تغيري كبري من األم�س إىل اليوم، لك�ن ال يمكننا 
التأث�ري عليه، كما أننا لم نتس�بب يف املوقف. يف الوقت الحايل، يبدو 

أن العمل يف املجال الريايض داخل النادي محمي إىل حد ما”.

انهال ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، 
بامل�دح عىل ألف�ارو مورات�ا مهاج�م الفريق، 
بعدم�ا ق�اد الي�ويف للف�وز ع�ىل س�امبدوريا 
)1-3(، يف إطار منافس�ات الجول�ة ال�29 من 

الدوري اإليطايل.
لش�بكة  تريحات�ه  يف  أليج�ري  وق�ال 
“DAZN”:”مورات�ا ه�و أح�د أفض�ل املهاجمني 
يف أوروب�ا عىل املس�توى الفني. س�يعاني أكثر إذا 
اس�تخدمته وظهره إىل املرمى،.إذا كان يلعب عىل 
نطاق أوسع قليال مع وجود مساحة للركض وأن 
يستخدم خصائصه فس�يكون ممتاًزا”.وأضاف: 
“الفري�ق حق�ق أداًء جي�ًدا ع�ىل املس�توى الفني، 
ونحن بحاجة للتحسن عندما نتحكم ونسيطر عىل 
املباراة، ومن حي�ث خفض اإليقاع ثم ترسيعه إلنهاء 
املباراة. نحن بحاجة إىل فهم الوقت املناسب للتحيل بالصرب 

واالنتظار للحظات”.
وتابع أليجري: “سامبدوريا فريق ليس من السهل مواجهته. 
لقد احتجن�ا هذه النتيجة لتعزيز املركز الرابع، واالس�تعداد 

لفياريال بأفضل طريقة”.
وعن س�بب الدفع بكني، بدالً م�ن فالهوفيتش، علق املدرب: 
“ك�ني قام بعمل جيد وحصل ع�ىل ركلة جزاء وأطلق رشارة 
الهدف األول، لذلك فه�و العب مهم للفريق، وبطبيعة الحال 
هو ش�اب وال يزال بحاجة للتحس�ن، الس�يما ملس�ته للكرة 

وتحكمه بها، لكن يمكن أن يكون مدمرًا”.
وقال موراتا يف تريحات أبرزها املوقع الرسمي ليوفنتوس: 
“علينا أن نواصل العم�ل بهذه الطريقة، كفريق واحد بدون 

التفكري يف الفرديات”. 
وأضاف: “س�عيد للغاية به�ذا التكاتف وال�روح والتضحية 
املوجودة بالفريق، نحن عملنا بش�كل جي�د، هناك جو آخر 

يف التدريبات”.
وتابع: “بالنس�بة يل من املهم أن أعرف أن أليجري يحرمني 
ويقدرني، ه�و يشء يحفزني ويحول طاقتي إىل قوة ورغبة 
يف العم�ل، اآلن دعونا نفك�ر يف دوري أبط�ال أوروبا، ال أحد 

يعرف ما يمكن أن يحدث يف هذه املسابقة”.

توخيل يعلق على أزمة تشيلسي

أليجري: موراتا رائع ... ومهاجم 
يوفنتوس سيكون مدمرا

كش�ف تقرير صحف�ي إس�باني، األحد، 
ع�ن حيل�ة مانشس�ر س�يتي للتعاق�د 
م�ع إيرلينج هاالن�د، مهاجم بوروس�يا 

دورتموند، يف املريكاتو الصيفي املقبل.
ويرتب�ط هاالن�د بعق�د م�ع بوروس�يا 
يونيو/حزي�ران   30 حت�ى  دورتمون�د 
2024، لكن�ه يتضم�ن بن�دا يس�مح ل�ه 
بالرحي�ل مقابل 75 ملي�ون يورو، خالل 

العام الجاري.
ووفًقا لربنامج “الشرينجيتو” اإلسباني، 
فإن مانشس�ر س�يتي يعتمد عىل حيلة 
معين�ة إلقناع هاالن�د باالنتقال إىل ملعب 

االتحاد يف الصيف املقبل.
وأشارت إىل أن مسؤويل مانشسر سيتي 
طالب�وا هاالند بأن يوقع للنادي، مع وعد 
بالسماح له باالنتقال إىل ريال مدريد بعد 

بضعة سنوات.
ويتناف�س عمالقة أوروبا مثل برش�لونة 
وري�ال مدري�د ومانشس�ر س�يتي عىل 
التعاق�د م�ع إيرلين�ج هاالن�د، خ�الل 

الصيف املقبل.
يذكر أن آلف إنج، والد هاالند، أمىض 3 
سنوات بقميص مانشسر سيتي قبل 

اعتزاله كرة القدم.

تمكن الربيطاني كامريون نوري، صاحب لقب بطولة 
إنديان ويلز ماس�رز للتنس، من العبور عىل حس�اب 
اإلس�باني بيدرو مارتينيث بف�وزه عليه بمجموعتني 

دون مقابل.
وتمكن الربيطاني من حس�م املواجهة يف نحو ساعة 

ونصف بنتيجة 3-6 و6-3.
وس�يواجه نوري، املصنف 12 عاملي�ًا، يف الدور الثالث 
الجورجي نيكولوز باسيالشفييل، املصنف 18 عاملياً.

وحقق الرويس دانييل مدفيديف فوزاً سهالً يف مباراته 
األوىل كمصنف أول عاملياً عندما تغلب عىل التش�يكي 
توم�اس ماخ�اك الصاعد من التصفي�ات 3-6 و6-2 
يف الدور الثاني لدورة إندي�ان ويلز األمريكية الدولية، 

إحدى دورات األلف نقطة للماسرز يف كرة املرضب.
وأنقذ مدفيديف نقطة واحدة لكرس إرس�اله يف بداية 
املباراة قبل أن يتغلب دون معاناة عىل منافسه البالغ 
م�ن العمر 21 عاماً واملصنف 158 عاملياً، بعدما كرس 

إرساله ثالث مرات.
وحس�م مدفيدي�ف املب�اراة بعدم�ا افتت�ح املجموعة 
الثانية بكرس ارس�ال منافسه، يف حني لم يحتج ألكثر 

من ساعة و11 ساعة للتأهل للدور الثالث.
ورضب الرويس الذي أعفي من خوض الدور األول عىل 
غرار املصنفني ال�32 األوائل، موعداً يف الدور التايل مع 
الفائز من مباراة الفرن�ي غايل مونفيس والربي 

فيليب كرايينوفيتش.
ويتوجب عىل مدفيدي�ف أن يصل إىل ربع نهائي دورة 
إنديان ويل�ز للح�ؤول دون اس�رجاع دجوكوفيتش 
للمرتب�ة االوىل عاملي�ًا، علما أن االخ�ري يغيب عن هذه 
الدورة والحقاً عن ميامي ألس�باب تتعلق بعدم تلقيه 
اللقاح املضاد لفريوس كورونا، ما كان مس�بباً أيضاً 
لعدم مشاركته يف بطولة أسراليا الكربى مطلع العام 

الحايل.

وعند الس�يدات، خرجت البيالروسية أرينا سابالينكا 
الثالث�ة عاملي�اً والثانية يف ال�دورة، من ال�دور الثاني 
بخسارتها أمام اإليطالية ياسمني باوليني 2-6 و3-6 

و3-6.
وصنفت سابالينكا األعىل عند السيدات يف الدورة عىل 
خلفية عدم مشاركة االسرالية أشيل بارتي األوىل عاملياً 
لعدم جاهزيتها بع�د فوزها عىل أرضها بلقب بطولة 
أس�راليا املفتوحة والتش�يكية باربورا كرايتشيكوفا 

الثانية جراء تعرضها إلصابة يف مرفقها.
بدأت سابالينكا التي تشارك بدورها تحت علم محايد 
تنفيذاً لعقوبة االتحاد ال�دويل للعبة ورابطة الالعبات 
املحرفات بسبب الغزو الرويس ألوكرانيا، املباراة بقوة 
أم�ام املصنفة 46 عاملياً فأح�رزت املجموعة األوىل، يف 
حني عادت اإليطالية إىل األجواء التنافس�ية مستفيدة 

من 10 أخطاء مزدوجة عىل ارسال منافستها.
وف�ازت البلجيكي�ة إلي�ز مارتن�ز ال��23 عاملي�اً عىل 

األوكرانية مارتا كوستيوك 2-6 و6-1.
بادوسا تتأهل وأنس جابر تغادر

� استهلت اإلس�بانية باوال بادوسا، الس�ابعة عاملياً، 
حملة الدفاع عن لقبها يف بطولة إنديان ويلز ماسرز 
للتن�س بنج�اح عق�ب فوزها ع�ىل التش�يكية ترييزا 

مارتينكوفا بمجموعتني دون مقابل.
ونجح�ت اإلس�بانية يف حس�م املواجه�ة بواقع 6-2 

و6-7 )4-7( يف ساعة و37 دقيقة.
ويف نتيجة غري متوقعة، خرست التونسية أنس جابر، 
العارشة عاملياً، أمام األسرالية داريا سافيل، املصنفة 
409 ع�ىل العال�م، بمجموعت�ني لواح�دة 7-5 و7-6 

)-7صفر( و4-6.
وغ�ادرت الياباني�ة ناوم�ي أوس�اكا، البطول�ة بع�د 
خس�ارتها أم�ام الروس�ية فريوني�كا كوديرميتوف�ا 

صفر6- و4-6.

ويف املجموع�ة األوىل ضم�ن الدور الثال�ث، صاح أحد 
ت املصنفة 78  املش�جعني “ناومي أنت فاشلة”، فعربرّ
عاملي�ًا التي تعان�ي من ضغوط ذهنية عن اس�تيائها 

أمام حكمة املباراة.
وبرغم تماسكها واكمال املواجهة، قالت بعد الخسارة 
رتها بتعررّض األمريكيتني فينوس  إن هذه الحادث�ة ذكرّ

وسريينا وليامس ملضايقات يف الدورة عام 2001.
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موسكو/متابعة الزوراء:
بالت�وازي م�ع الحرب العس�كرية 
املب�ارشة يف أوكرانيا، ت�دور حرب 
ثاني�ة ب�ن روس�يا والغ�رب ع�ى 
االجتماع�ي  التواص�ل  مواق�ع 
والفيدي�و بهدف الرتوي�ج ملربرات 
الحرب وإقناع املتابعن برشعيتها 
سواء من جانب روسيا أو أوكرانيا. 
ودفعت أهمية هذا الفضاء بالنسبة 
إىل روس�يا املنص�ات الغربي�ة مثل 
ويوتي�وب  وإنس�تغرام  فيس�بوك 

وتيك توك إىل السعي لعزل روسيا.
ه�ذه  خط�ورة  روس�يا  وت�درك 
املنصات فقد س�بق وأن سّخرتها، 
بعملي�ات رسي�ة غ�ر معلن�ة، يف 
توجي�ه ال�رأي الع�ام الربيطان�ي 
نحو تأييد بريكس�ت له�ز االتحاد 
ص�ورة  صناع�ة  ويف  األوروب�ي، 
المعة لش�خصية املرشح للرئاسة 

األمركية يف حينه دونالد ترامب.
وإذا كان�ت هذه املواق�ع قد بررت 
استبعاد روسيا من هذه املنصات 
لخط�اب  الرتوي�ج  من�ع  بزع�م 
الكراهي�ة، فإنه�ا ق�د فتح�ت يف 

الوقت نفسه الطريق أمام خطاب 
الكراهية من جهة واحدة.

اإلع�ام  ويق�ول متخصص�ون يف 
الحدي�ث أن األخطر هو الرس�ائل 
املفصلة عى مقاس كل مس�تخدم 
ورغبات�ه وف�ق الربوفاي�ات التي 
يعده�ا ال�ذكاء االصطناعي لهذه 
املنصات لكل مس�تخدم، ما يسّهل 
لها الق�درة عى التوجي�ه والتأثر 

واالستقطاب.
وأعل�ن موق�ع يوتي�وب أن حظ�ر 
وسائل اإلعام التي تمولها روسيا 
ص�ار يش�مل أنحاء العال�م وليس 

فقط أوروبا.
وقال متحدث باسم موقع مشاركة 
الفيدي�و ال�ذي تملك�ه مجموع�ة 
غوغل “تحظر إرش�اداتنا املحتوى 
ال�ذي ينك�ر أو يقل�ل أو يه�زأ من 
أهمية أحداث العنف املوثقة جيدا، 
وس�نزيل املحتوى املتعل�ق بالغزو 
الرويس ألوكرانيا الذي ينتهك هذه 

القواعد”.
القواع�د،  ه�ذه  “وف�ق  وأض�اف 
سنحظر أيضا بأثر فوري يف أنحاء 

العال�م قن�وات يوتي�وب املرتبطة 
بوسائل اإلعام التي تمّولها الدولة 

الروسية”.
ويقول موق�ع يوتيوب إن املحتوى 

املعني يمك�ن أن يراوح من مزاعم 
تصور الضحايا ع�ى أنهم ضحايا 
وهمي�ون يؤدي أدواره�م ممثلون 
إىل مقاط�ع فيدي�و تص�ور الغزو 

الرويس عى أنه عملية حفظ سام 
أو تحرير.

من ناحية أخرى، قد يتم التسامح 
مع بعض املنش�ورات التي تحتوي 

عى تحريض ع�ى الكراهية رشط 
أن تك�ون أهدافه�ا “تعليمي�ة أو 
وثائقية أو علمي�ة أو فنية”، وفق 

ما أكدت املنصة.
وأضاف املوقع أن األمر سيستغرق 
بعض الوقت قبل أن يصبح الحظر 
العامل�ي فّعاال بش�كل كامل. ومثل 
فيس�بوك وتويرت، س�بق أن حظر 
إع�ام  وس�ائل  يوتي�وب  موق�ع 
مث�ل س�بوتنيك وآر ت�ي يف أوروبا، 
املتهمة بالتضليل بش�أن الحرب يف 

أوكرانيا.
وردا عى حملة اس�تهداف وسائل 
اإلعام الروسية عى هذه املواقع، 
حظ�رت موس�كو فيس�بوك ع�ى 
أراضيها وقيدت الوصول إىل تويرت. 
كما أعلن�ت أنها س�تقّيد الوصول 
إىل منص�ة إنس�تغرام التي تتهمها 
بنرش دعوات للعنف ضد الروس يف 

ما يتعلق بالنزاع يف أوكرانيا.
وأدانت روسيا قيام موقع فيسبوك 
برف�ع حظ�ر مؤق�ت ع�ى الدعوة 
إىل العن�ف ض�د الجي�ش والقيادة 

الروسية.

ويف تغير مؤقت للسياسة املتعلقة 
بخط�اب الكراهية ستس�مح ميتا 
فيس�بوك  ملس�تخدمي  باتفورمز 
وإنستغرام يف بعض الدول بالدعوة 
إىل العن�ف ض�د ال�روس والجن�ود 
ال�روس، وهو م�ا يثر تس�اؤالت 
املواق�ع  بش�أن مصداقي�ة ه�ذه 

واسعة االنتشار.
وأعلن�ت روس�يا األس�بوع املايض 
حظر فيسبوك ردا عى ما وصفته 
بف�رض قي�ود ع�ى الوص�ول إىل 
ع�ى  الروس�ية  اإلع�ام  وس�ائل 

املنصة.
وأك�د رئي�س منص�ة إنس�تغرام، 
آدم موس�ري، حج�ب الس�لطات 
الروس�ية منصته يف الب�اد اعتبارا 
م�ن الي�وم االثن�ن ، واصف�ا إياه 

بالقرار “الخاطئ”.
وقال إن ه�ذا القرار “س�يؤدي إىل 
عزل 80 مليون ش�خص يف روسيا 
عن بعضه�م البعض، وع�ن بقية 
العالم”، كاشفا عن أن “80 يف املئة 
من األش�خاص يف روسيا يتابعون 

حساًبا عى إنستغرام .
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في أدائها الرقابي على المحتوى المنتشر على اإلنترنت

ما يفتح الطريق أمام خطاب الكراهية من جهة واحدة

الرباط/متابعة الزوراء:
رصدت مصال�ح املجلس الوطن�ي للصحافة 
بتاريخ 14 يولي�وز 2021، حلقة من برنامج 
“منتدى الصحافة” الذي تبثه بانتظام القناة 
الفرنسية “France 24” خصصت للصحفي 

املغربي سليمان الريسوني.
وأوض�ح املجلس يف باغ له أن مقدم الربنامج 
الوطن�ي  املجل�س  برئي�س  اتصال�ه  ادع�ى 
للصحافة يونس مجاهد، لدعوته للمش�اركة 
يف الربنام�ج “غ�ر أن�ه عرب ع�ن نيت�ه عدم 
املش�اركة”، يف ح�ن إن�ه ل�م يت�م االتص�ال 
باملجلس أو برئيس�ه ال من ط�رف الصحفي 
وال من طرف املرشف�ن أو املكلفن باالتصال 

بضيوف الربنامج.
وتبع�ا لذلك، ق�دم يونس مجاهد ش�كاية إىل 
“م�اري كريس�تن س�اراغوص”، الرئيس�ة 
 ،»France Médias Monde« �املديرة العامة ل
وإىل “روش أوليفيي ميسرت”، رئيس املجلس 
األعى السمعي البرصي بفرنسا )الذي أصبح 
حالي�ا يحم�ل اس�م “هيئ�ة تقن�ن االتصال 
السمعي البرصي والرقمي”(، وذلك لتصحيح 
الغل�ط وإظه�ار الحقيق�ة يف إطار ح�ق الرد 

طبقا للقوانن الجاري بها العمل يف فرنسا.
وأضاف املصدر ذات�ه أنه لم يتم منح املجلس 
ح�ق ال�رد من قب�ل قن�اة »France24« إال يف 
تاريخ 23 فرباي�ر 2022، أي بعد مرور حوايل 

ثماني�ة أش�هر ع�ى تقدي�م رئي�س املجلس 
الوطن�ي للصحاف�ة ش�كايته، لك�ون ماري 
كريستن ساراغوص، الرئيسة املديرة العامة 
ل�� »France Médias Monde«، ل�م تعرض 
بش�كل مبارش بث االعتذار عى الهواء إال بعد 
تب�ادل عدة رس�ائل خال الف�رتة املمتدة من 

يوليوز 2021 إىل فرباير 2022.
وأس�هب الب�اغ يف تفاصيل مختل�ف مراحل 
كريس�تن  م�اري  م�ع  املراس�ات  تب�ادل 
ساراغوص بخصوص االدعاءات الكاذبة التي 

تضمنته�ا الحلق�ة املذكورة، الس�يما رفض 
مجاهد املشاركة يف الربنامج.

ويف هذا الس�ياق، يضيف الباغ ، راسل يونس 
مجاهد، رئي�س املجلس الوطن�ي للصحافة، 
بتاري�خ 20 يولي�وز 2021، ماري كريس�تن 
ساراغوص، مس�تغربا هذا الترصيح، مؤكدا 
أن املجلس لم يتوصل بأي مراس�لة ولم يتلق 
أي اتصال هاتفي من املسؤولن عن الربنامج 
بخصوص املش�اركة، مطالبا بحق الرد طبقا 
للقوانن الفرنس�ية الجاري بها العمل يف هذا 

الشأن.
وجوابا عى مراسلة املجلس بتاريخ 29 يوليوز 
2021، حاولت ماري كريستن ساراغوص يف 
 ،»24 France« مراس�لتها تربير موقف قن�اة
مدعي�ة أن املرشف�ن ع�ن الربنام�ج اتصلوا 
باملجل�س، حي�ث اس�تدعوا بع�ض األعضاء 
من النقابة الوطني�ة للصحافة املغربية وكذا 
يف  للمش�اركة  املغارب�ة  الصحفي�ن  بع�ض 
الربنام�ج، غر أنه�م رفضوا الحض�ور، وقد 
ختم�ت مراس�لتها بالتعبر عن اس�تعدادها 

ملنح املجلس حق الرد.
وعرب رئي�س املجلس الوطن�ي للصحافة عن 
استغرابه رد ماري كريستن ساراغوص التي 
تتم�ادى يف عدم االعرتاف بالخطأ املهني الذي 

ارتكبته القناة.
كما أوضح بخصوص القول بأنه تم استدعاء 
أطراف مغربية أخرى للمشاركة يف الربنامج، 
أن املجلس مؤسسة وطنية مستقلة وال تقبل 
النياب�ة أو الوكال�ة م�ن أي ط�رف كان، وأن 
لها هيكلتها، والناطق الرس�مي باسمها هو 

رئيس املجلس.
وق�د أرص مجاه�د يف مراس�لته ع�ى تفعيل 
حق الرد طبقا للمس�طرة الجاري بها العمل، 
لتكذيب خرب الدعوة للربنامج، وليس املشاركة 
يف برنامج حول حرية الصحافة باملغرب، ألن 

ليس هو موضوع النزاع.

كييف/ متابعة الزوراء:
ق�ال قائ�د رشط�ة منطق�ة كيي�ف أن�دري نيبيت�وف عرب 
»فيس�بوك« إن الق�وات الروس�ية يف بل�دة إرب�ن )ش�مال 
العاصم�ة األوكرانية( قتلت الصحايف األمركي  برنت رونو 
وأصابت آخر، يف أش�ار مستش�ار األم�ن القومي األمركي 
جي�ك س�وليفان إىل أن ب�اده ستتش�اور »م�ع الحلف�اء 
وال�رشكاء لنعرف املزيد عما ورد عن مقتل صحايف أمركي 

قرب كييف«، وفق ما نقلت وكالة »رويرتز«.
وبع�د مقتل�ه انترشت ع�ى مواق�ع التواص�ل االجتماعي 
صورة شارة كانت يرتديها عليها شعار صحيفة »نيويورك 
تايمز« األمركية. ورسيع�ًا أصدرت الصحيفة بياناً، عربت 

فيه ع�ن حزنها لرحيل صانع أفام موه�وب »قّدم تقارير 
عدة ل�«نيوي�ورك تايمز«... لكنه لم يكن يف أي مهمة عمل 

يف أوكرانيا لصالح الصحيفة«.
وأش�ارت إىل أّن لغط�اً حص�ل فظ�ّن البع�ض أنه مراس�ل 
»نيويورك تايمز« بسبب الشارة القديمة التي كان يرتديها، 
وعليها لوغو الصحيفة.وبرنت رونو مراسل حربي، ومخرج 
أف�ام وثائقية مع ش�قيقه كريغ. وقد حص�ل عى جوائز 
عدة عن أفامه وتقاريره الصحافية خال مس�رته، بينها 
جائ�زة duPont-Columbia Awards وجائ�زة »بيبودي«.
وصّور برنت مع شقيقه عدداً من األفام من داخل املناطق 
التي ش�هدت حروباً ضارية واضطرابات سياسية وكوارث 

طبيعية كربى، مثل العراق وأفغانس�تان وهايتي، ومرص، 
وليبيا، واملكسيك.

واشنطن / متابعة الزوراء:
تخت�رب منصة يوتيوب اس�رتاتيجية 
جدي�دة لج�ذب املزي�د م�ن مذيعي 
البودكاست وشبكات البودكاست إىل 
منصتها للفيديو من أجل حثهم عى 

إنشاء نسخ فيديو من برامجهم.
ووفق�ا لتقري�ر ص�ادر ع�ن وكالة 
بتقدي�م  املنص�ة  ب�دأت  بلوم�ربغ، 
دوالر  أل�ف   300 إىل  تص�ل  من�ح 
أج�ل  م�ن  البودكاس�ت  ملذيع�ي 
إقناعه�م بإط�اق نس�خة فيدي�و 
من البودكاس�ت الخ�اص بهم عرب 

يوتيوب.
وتق�دم الرشكة عروض�ا بقيمة 50 
ألف دوالر للع�روض الفردية و200 
ألف دوالر و300 ألف دوالر لشبكات 
تقري�ر  ويق�ول  الصوت�ي.  الب�ث 
بلومربغ إن األموال يمكن أن تساعد 
املنتجن عى إنش�اء نس�خ مصورة 
من حلقاتهم أو إنش�اء أنواع أخرى 

من مقاطع الفيديو.
اس�رتاتيجية منصة يوتيوب لجذب 
املزيد من مذيعي البودكاس�ت تقوم 

عى تقديم منح مالية قيمة
ويمك�ن له�ذه الخط�وة أن تجل�ب 

املزي�د م�ن الربمج�ة الجوهرية إىل 
خدم�ة الب�ث وتزي�د م�ن تش�كيلة 
الب�ث الصوت�ي الخاصة به�ا. وتعد 
ملذيع�ي  ش�هرة  منص�ة  يوتي�وب 
البودكاست بفضل أدواتها املبارشة 
وخوارزمي�ات االكتش�اف ومي�زات 
تحقي�ق الدخ�ل. وم�ع ذل�ك، م�ن 
الواض�ح أنها ليس�ت أفضل تطبيق 

لاس�تماع إىل البودكاس�ت، خاصة 
ع�رب الهاتف املحمول. وحقق موقع 
يوتي�وب تقدم�ا صغ�را يف إرض�اء 
املس�تمعن عى املنصة ع�ى الرغم 
م�ن كون�ه منص�ة للفيدي�و، حيث 
يس�تضيف عددا م�ن البودكاس�ت 

الشهرة.
ويقول خرباء إن هذه املنح الجديدة 

ملذيعي البودكاست ستكون الخطوة 
األوىل نحو اسرتاتيجية أكثر اكتماال 
ملواجهة تحركات منصة سبوتيفاي 
للسيطرة عى أعمال البث الصوتي.

واس�تحوذت س�بوتيفاي يف األشهر 
األخ�رة ع�ى العدي�د م�ن رشكات 
وضاعف�ت  الناش�ئة  البودكاس�ت 

املحتوى الحرصي.

وبحس�ب ما ورد، أنفق�ت الرشكة 
صفق�ة  ع�ى  دوالر  ملي�ون   200
حرصية مع صانع البث جو روغان. 
ونجح كبار النجوم، مثل روغان، يف 
زيادة متابعيه�م بفضل خوارزمية 
االكتش�اف. وقد أصبح�وا بعد ذلك 
م�ن أش�هر مذيعي البودكاس�ت يف 

الواليات املتحدة.
 وبحس�ب تقري�ر، نم�ت صناع�ة 
البودكاست بشكل كبر منذ نشأتها 
باعتبارها واحدة من أش�هر وسائل 
الب�ث يف العال�م م�ع وج�ود املاين 
مم�ن يحرص�ون عى االس�تماع إىل 
األوق�ات،  جمي�ع  يف  البودكاس�ت 
وع�ى مس�توى العالم يس�تمع ما 
نسبته 20.1 يف املئة من مستخدمي 

اإلنرتنت مرة واحدة أسبوعيا.
ووفقا لإلحصائي�ات العاملية، بلغت 
قيمة س�وق البث الصوت�ي العاملي 
بأن�ه  يوص�ف  ال�ذي   ،)Podcast(
النسخة املحدثة من الراديو ما يصل 
 2020 يف  دوالر  ملي�ار   11.46 إىل 
وسيتوس�ع بمعدل نمو سنوي يبلغ 
 125.88 إىل  ليص�ل  املئ�ة  يف   31.1

مليار دوالر بحلول 2028.

رئيس اجمللس الوطين للصحافة املغربية يفند إدعاءات قناة »فرانس 24«

مقتل صحفي أمريكي وإصابة آخر على أيدي القوات الروسية مشالي كييف

مذيعو البودكاست عنوان تنافس بني يوتيوب وسبوتيفاي

بغداد/نينا:
أكد وزير اإلعام اللبناني الجديد زياد املكاري، أنه سيتس�لم مهام عمله يف وزارة االعام 
االثنن من وزير الرتبية والتعليم العايل عباس الحلبي املكلف بإدارة الوزارة بعد استقالة 
وزي�ر اإلعام الس�ابق ج�ورج قرادحي يف الثالث م�ن كان�ون االول املايض.وقال الوزير 
الي�وم عق�ب لقائه رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجي�ب ميقاتي يف الرساي الكبر مقر 
الحكوم�ة اللبنانية:« أن زيارته هدفها توجيه الش�كر لرئي�س الحكومة عى الثقة التي 
منح�ه إياه�ا، معت�ربا أن الظرف صعب جدا، حي�ث إن لبنان أمام ش�هرين دقيقن قبل 
االنتخابات النيابية، موضحا أنه س�يحاول خالها بث جو إيجابي عى قدر املس�تطاع«.
وأضاف:« أنه س�يقوم بدراسة امللفات مع الحلبي يوم االثنن القادم، مؤكدا أنه سيكون 

قريبا من كل اإلعامين بكل شفافية«.

 لندن/متابعة الزوراء:
تح�اول الصن الحفاظ ع�ى موقع »الحياد« خال الحرب الروس�ية ع�ى أوكرانيا، وهو ما 
تس�عى لتطبيقه كذلك يف أدائها الرقابي عى املحتوى املنترش عى اإلنرتنت، بحس�ب ما أظهر 

.BBC »تقرير ل�«هيئة اإلذاعة الربيطانية
ففي األسابيع األخرة، أزالت مجموعة من املنشورات والرسائل الداعمة لروسيا أو تلك التي 
تهاجمها، بينها منش�ور عى موقع »ويبو« الصيني الش�هر، كتب فيه مس�تخدم: »ال أحد 
يجرؤ عى الوقوف مع أوكرانيا يف الوقت الحايل«. كذلك حجبت رسالة لجنرال رويس متقاعد، 

دعا فيها الرئيس الرويس فاديمر بوتن إىل التنحي، إثر انتشارها عرب تطبيق »ويتشات«.
وطالت الرقابة كذلك، منش�ورات داعمة لروس�يا، بينها رس�الة ُنرشت عى حساب »روسيا 
الي�وم RT« الرس�مي ع�ى »ويبو«، ش�كرت خاله الش�بكة اإلعامية الروس�ية الرس�مية، 
الصينين »عى دعمهم لروسيا«.من جهتها، كشفت منصة »دوين« للفيديو )تطبيق شبيه 
ل�«تي�ك توك«( قب�ل أيام عن حذف 498 مقطع فيديو و2657 تعليق�اً، قالت إنها عبارة عن 
معلومات مضللة، أو مقاطع »تثر الكراهية وتشّجع عى الحرب«، وعلّقت مئات الحسابات 
ملس�تخدمن. كذلك فعلت منصة »ويبو« التي أوقفت عرشات آالف الحسابات، وحذفت آالف 
 Bilibili املنش�ورات »الس�اخرة من الوض�ع يف أوكرانيا«. ويف اإلطار نفس�ه، حذف�ت منصة
ملقاطع الفيديو الش�هر املايض 1642 »رس�الة غ�ر الئقة« حول الح�رب، وأوقفت نحو 57 
حس�اباً.وما ع�ّزز اتهامات الرقاب�ة املوّجهة إىل الحكوم�ة الصينية يف املوض�وع الرويس �� 
األوكراني، ما نرشه موقع China Digital Times عن تعليمات قالت إنها صادرة عن »املنظم 
املركزي إلدارة الفضاء اإللكرتوني« إىل املواقع اإلخبارية ووسائل اإلعام املحلية بتفادي فتح 
»بّث حّي عرب مواقعها وقنواتها أو اس�تخدام وس�وم خاصة ملتابعة ملف الحرب. كذلك منع 
التعميم إعادة نرش تقارير لوس�ائل اإلعام األجنبية« أو »نرش رس�ائل خبيثة« تتعاطف عى 
طرف عى حس�اب طرف آخر«.وتفرض الصن رقابة مش�ددة عى الفضاء الس�يرباني، وال 
تتوان�ى عن فرض عقوب�ات عى »التطبيق�ات املخالفة«، إذ حارصت كل ش�بكات التواصل 
األجنبي�ة يف الب�اد، فبات أغلبها محجوب�ًا، لتحل مكانها تطبيقات محلية باتت لها ش�عبية 
كب�رة. وتتجى هذه القبضة الحديدية بالحج�ب املتواصل لتطبيقات من متاجر التطبيقات 
يف الباد. إذ تعلن هيئة الرقابة كل فرتة إزالة عرشات التطبيقات، متهمة إياها تارة بالرتويج 

للكراهية، وتارة أخرى بنرش محتوى يرّوج للمواد اإلباحية والبغاء واملقامرة .

وزير اإلعالم اللبناني اجلديد 
يتسلم مهام عمله 

الصني حتافظ على موقع »احلياد« 
خالل احلرب الروسية على أوكرانيا

منصات التواصل االجتماعي الغربية تسعى إىل عزل روسيا
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عيل حسني الخباز

ترتب�ط املق�درة الرسدي�ة بإمكاني�ات 

الكاتب  وقدرته  عىل استخدام  االساليب 

الرسدي�ة  والكاتبة) ايم�ان كاظم ( يف 

مجموعتها القصصية  ) جذوة نوفمرب 

(  والجذوة � الجم�رة املكونة  لألنماط 

التعبريي�ة  والرسدية   ، والبني النصية 

املتنوع�ة الدالل�ة  ارتك�زت يف تجربتها   

ع�ىل خل�ق عنرص الدهش�ة  ب�دءا  من 

شعرية العنونة فكانت العناوين عبارة  

عن انزياحات فنية تختزن طاقة املعنى  

مث�ال ) ظالل ص�وت (  والظل  ما يظل  

من الش�جر، أو  الس�حاب  وهو مرتكز 

اس�لوب يبع�د  العنونة  ع�ن التقريرية  

ويجعله�ا  تمتل�ك  طاق�ات ايحائي�ة  

تعكس فك�ر الكاتب�ة لج�ذب االنتباه،  

بظالل الصوت  خالفت املألوف ومنحتنا 

دالالت  ان يكون للصوت ظالل ،تميزت 

ايم�ان  كاظ�م  يف عناوينه�ا  الزاخ�رة  

بالشعرية  لتدعم  حراك  الخيال  وتقرب  

املعن�ى  املضم�ر  أو امل�رادف  كنظ�ري  

موضوعي  لحصيل�ة  النص ، وعناوين  

تثري  املتلقي وتجعله  يعمل عىل تفكيك  

ش�فرتها ، بعضها  يبدو كانها  بسيطة  

لكنه�ا غنية  بمضمونها الداليل الجاذب 

مثل عنوان احدى قصصها ) فرح خلف  

اب�واب موص�دة ( حمول�ة  مضم�ون  

تبع�ث  بمعن�ى   أي  التأم�ل  تكس�ب  

النش�اط الفكري ليستكشف املعنى   � 

التصور ، والحكمة من االنزياح  أطالق 

مرتك�زات  التأمل والبح�ث عن جوهر  

القص�د والناس ، عالق�ة  ذهنية  تعمل 

لتفكي�ك  جملة العن�وان ، داللة  املكان 

خل�ف  خلخل�ة   التوق�ع  ، معيار أدبي  

يكش�ف عن أهمية  التأويل  االستباقي  

للن�ص، يفّعل  لنا االس�تقبال والتلقي ، 

ويف عنوان  قصة أخرى  ) قاب قلبني أو 

منفى ( أزاحة قرآنية  ) قاب  قوسني أو 

أدنى ( جزء فاعل  عبارة عن  اس�تعداد 

لخ�وض املعرك�ة  التأويلي�ة  ، محف�ز 

جم�ايل ، نابض باثارة  / ق�اب قلبني/  

تش�دنا بق�رب القلب�ني  لك�ن املنف�ى  

يغيضن�ا ان يكون  بديال له�ذا التقارب 

ه�و املنف�ى ،  عن�وان أمتل�ك  الح�راك 

الذهني  وكأنه ذاكرة  اس�تباقية  لنص 

س�يأتي ، تش�كيل بنائي  لهذا يسمى ) 

ثري�ا (   أو غواي�ة  تفت�ح نوافذ  التأمل  

يسميها أهل النقد  / مشاكسة /  ومن 

الطبيع�ي  أن يك�ون  العنوان اس�لوب 

ابداع يعتمد عىل تجربة  املبدع  نفسه يف 

حياته  � اختارت بناء العالقة  التأويلية   

املناس�بة للن�ص وللمتلق�ي ،  بعضه�ا  

بعي�د عن املعن�ى  املتي�رس ،  اختيار ان 

تكون  للعن�وان متعلقات  غرائبية  عن 

الن�ص  لفتح مس�احة  تأويلية أوس�ع  

مث�ل عنوان احدى قصصه�ا  ) صخور  

وثرية (  وه�ذا  من التضاد  التأوييل  ما 

بني  قوة  الصخر  ولني الوثرية ، الكاتبة 

ايمان  كاظم  لم تضع  العناوين  معاني 

ان يك�ون  للمتلق�ي  فه�ي ال تقص�د 

العن�وان مف�رسا  للن�ص وال تعمل عىل 

توظيف  العنوان لتقاربات التفسري  ، أو 

اعط�اء  مالمح الن�ص، تبني  متعلقات 

غرائبي�ة  للرتابط بني   مفردات العنوان  

لتكون  مفت�اح  تأوييل صعب املراس  ، 

، بني�ة عمل   تحتاج اىل ذهنية  نش�طة 

، املتع�ارف علي�ه   عند معظ�م الكتاب  

هو خل�ق  تآلف  العن�وان بوحدة  تامة 

م�ع الن�ص  أو دالالت   النص ،  الكاتبة 

يف ه�ذه املجموعة  تعمل عىل اس�تفزاز  

الداللة ،  ايحاءات  ال تدرك اش�ارتها  اال 

بيقظ�ة الفطنة فالعن�وان  ال يكمن يف 

هويت�ه  أو وظيفته وإنم�ا يف امكانيته  

لعمل تشويش لالفكار  فمعنى  صخور 

وث�رية  تأوي�ل اكث�ر ث�راءا  يرتكز عىل 

س�ياقات  الن�ص  الت�ي س�تعزز م�ن 

قيم�ة  العن�وان ، أو لنق�ف قلي�ال  عند  

أح�د عناوينه�ا ) ارواح مواربة (  يرى 

بعض النق�اد  ان  للعنوان  دور اعالمي 

مهم يف ترويج الن�ص ، املواربة الخاتلة  

األرب   م�ن  مأخ�وذة  وه�ي  املداه�اة  

وه�و الدهاء،  يث�ري  اش�كالية  التوقع  

واش�تغال  الهاجس التأوي�يل  وفاعلية 

تل�ك األرواح  الت�ي تس�يطر  عىل  نبض 

التطل�ع  تجعلنا   نع�رف معنى املواربة 

بالختل ، النقد اليوم يركز  يف اغلبه  عىل 

معنى ربط  العنوان باملتن النيص بشكل 

مبارش، بينما يف مجموعة جذوة نوفمرب    

العن�وان ال يكتف�ي  بالتأم�ل بل يعوزه  

التعليل وتقريب  تلك العالئق  مع مفهوم  

الن�ص ، أي تتباي�ن  معطي�ات  الرب�ط 

النيص  لعناوين املجموعة  وتس�تعيص   

عىل املتلقي  اعطاء الحكم  االس�تباقي، 

وه�ذا بطبعه س�يحرك  فاعلية  الوعي  

إلدراك  املعن�ى التأوييل  كم�ا يف ) مرايا 

صدئ�ة (  ومث�ل  هذا العن�وان  يرجعنا  

اىل ق�راءة  معن�ى  صدئ�ة،   املراي�ا لها  

قابلية عك�س  الضوء  بطريقة تحافظ  

ع�ىل الكثري  من صفاته�ا األصلية  مثل  

مالمس�ة  س�طح  املرآة  ، والصدأ حالة 

خاص�ة  بالتآكل  مادة حم�راء  ضاربة  

اىل اللون البني تتشكل عىل سطح املرآة 

،أي بمعن�ى ان تل�ك  املراي�ا   مشوش�ة 

تمنحن�ا  التص�ور  وتفّع�ل التخم�ني،  

ذهني�ة املتلقي  تع�ودت  ان ترى املرايا  

صافي�ة، تتواش�ج طبيعته�ا  / مراي�ا 

���� صف�اء /  يتيح لنا الب�رص  لنصل 

اىل مفه�وم البص�رية  عن�د تغي�ري هذه 

العالئق  يصبح لدنيا / مرايا ��� صدأ/ 

دالل�ة عىل ارتب�اك  الرؤي�ة، ويف عنوان 

) ج�ذوة  نوفمرب (  الج�ذوة �� الجمرة  

امللتهبة  نار رضمة،  كل قطعة ملتهبة، 

وق�د  يك�ون  الجذاء معن�وي ،  الجذوة 

لها امكانيات التوقع  والتخمني،الجذوة 

مف�ردة  تطل عىل الحياة، وإذا بها  تطل 

ع�ىل املوت  أي تكون  الجذوة  التي تدلنا 

عىل  التفتح بمعي�ار  تأوييل آخر،  ربما  

العناوي�ن   تفضح لنا  روح وثابة قلقة  

غري مس�تقرة  وهذا الال اس�تقرار  خلق 

لن�ا عناوين  قادرة  ع�ىل قراءة  معناها  

قب�ل ق�راءة  النص�وص،  هكذا رس�ت 

قاع�دة العنوان ،  أم�ا يف القصة االخرية 

) انف�اس يف مخزن  خردة (  بنية لغوية  

ش�غلت  نص�ا موازي�ا خل�ق احتماالت  

عدي�دة  ، جمي�ع العناوي�ن ، مفاتي�ح  

للولوج اىل عوالم النص  لكنها فضاءات  

لغة  تخمينية  وقد تباغت املتلقي  كونها 

متوارب�ة، لكنه�ا عناوي�ن  ال تفض�ح  

نفس�ها ، حرة مستقلة  مبتكرة  بسبب  

اش�تغالها  االنزياح�ي  فف�ي عن�وان ) 

قاب قلبني أو أدن�ى (  واضح فيه قيمة 

اتن�اص   الوزن�ي والش�كيل م�ن قوله 

تع�اىل ) قاب قوس�ني أو أدن�ى (  تبتعد 

املجموعة  عن العناوين الطويلة خشية 

ان  تس�بب الرته�ل واملل�ل، كان معظم 

عناوينها  تراكيب جملية مزاحة  عبارة 

عن مضاف ومضاف اليه أو مبتدأ وخرب، 

ظ�الل ص�وت / ارواح موارب�ة / مرايا  

صدئ�ة / )ج�ذور نوفم�رب (  وبعضها 

اآلخ�ر  جاء عبارة  ع�ن جملة  من ثالث 

مفردات  ، غرائبية   التعالق بني ثنائيات  

العن�وان  تع�رب ع�ن خلج�ات  نفس�ية  

ت�رتاوح اىل تأوي�الت  توافقي�ة ومنه�ا  

تأويالت تضادي�ة  ، )انفاس × مخزن ( 

) ج�ذوة × نوفم�رب (  مراي�ا × صدئة ( 

)  ارواح × موارب�ة ( )   قلب�ني × منفى 

(   يس�اعد تقديم العنونة  بشكل أعمق  

وابلغ اث�را ،  جمع املتعلق�ات الغرائبية 

مثل / الضالل+ الصوت / فيها املطابقة  

والتضاد  اختالف املعنيني  وجمعهما يف 

بوتق�ة  معنى انزياح�ي ،  ويف  ثنائيات  

العنون�ة، التضاد  والتقابل  لغة جمالية  

ال تمس  جوهر النص ، لنصل اىل نتيجة  

ان العناوي�ن  أهمي�ة  كب�رية  يف  تثبيت  

الرؤي�ة  وجعله�ا  بؤر داللي�ة   وتأتيها  

اهميته�ا عند الكاتبة  ايمان  بقوة  األثر 

والتأثري  االبداعي.
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قصيدة

قال الرفاق حيبها

أرَضمت فيَك كل مساحات التيِه 
فبَت لتوقها حاملاً 

ترقُب بإندهاش مذهٍل نحوها
ألنها امرأة الوقت

وأنَت رجل املسافات 
إختلقَت للصمت صوتاً لتشعل فتيل الكلمات

تحفظ األسئلة
تختلق األجوبة 

دون ذبذبات
للصمِت حضور مهيب يف حرضة الغياب

يا مّدِه وجزره
ويا تقلباتِه الكربى

هي من  تجيُد فن إستفزازك الرّسي
ورغم تواريخها العنيدة

تحتفظ بتفاصيلك 
تأتيَك بذّياَك الربيق الزاهر

لتنهَل من غيثَك املاطر وجداً
ُتمزق بَك عبثية األلوان

يا كائنها الحربي
 ووعكتها العشقية

هي من اكتشفت بَك حاستها السادسة 
وانَت هناك

تتلصص عرَب نافذٍة املعنى
فتجعلها أيقونًة
 َ لحلمك القادم

حاسٌة سادسة
ميادة املبارك

حممد جرب حسن
ذات ليلة اس�تيقظُت من النوم مرعوباً ألكتش�ف 
ان�ي ال أعرف نف�ي! وال أعرف إس�مي، انظر اىل 
وجه�ي يف املرآة القريب�ة مني فال اعرف مالمحي، 
حتى املحيطني ب�ي الذين من املفروض ان يكونوا 
افراد عائلتي أو أصحابي ال اعرفهم وال يعرفوني، 
يمرون بقربي وبعضهم ينفذون من خاليل دون أن 
اشعر بهم! ينظرون نحوي بعيون مفتوحة وأذهاٍن 
شاردة وال ينطقون بأية كلمة، وحتى املكان الذي 
اعي�ش فيه ال اع�رف أين هو؟ كأن�ي هبطت من 
كوكب فضأيي بعيد، خرجت اىل الش�ارع فازدادت 
صدمت�ي وازداد رعبي عىل نف�ي.. يبدو ان الكل 
مثيل، اراهم  يمشون متباعدين وأحياناً متداخلني 
وينظ�ر كل واح�د منه�م لالٓخر ب�ال كالم، انهم ال 
يعرفون بعضهم، ناديت عىل احدهم بصوتي الذي 
لم أس�معه! ولوّح�ت بيدي للم�ارة القريبني مني 
ول�ذاك الجالس القرفصاء هناك ق�رب الجدار، لم 
يجب او ينتبه يل منهم احد، إنهم ال يس�معون وال 
يرون.. نظرت اىل يشء أثار اس�تغرابي وجعلني يف 
حرية أكرب.. إن الكل متشابهون وال استطيع تمييز 
الرجل منهم من امل�رأة، والطفل من الكهل وحتى 
مالمحهم فيها يشء غريب ال اعرفه.. يا للهول ما 
ال�ذي يجري وماه�ذه االٔرقام املختلف�ة واملكتوبة 
عىل مالبس�هم م�ن جهتي الص�در والظهر؟ ربما 
تك�ون بديالً عن اس�مأيهم، دعاني ه�ذا ان انظر 
اىل قمي�يص فرأي�ت ان�ي مثلهم احمل ه�ذا الرقم  
افه�م  ل�م  ال�ذي   ،15071412110902040508
معن�اه يف بداية االٔمر، ولكن عندم�ا قرأته بصوٍت 
ع�ال حدث يشء غري�ب! لقد تذك�رت إنني اعرف 
هذا الرقم جيداً، ش�عرت اني أحبه وربما يكون له 
عالقة باشخاص أحببتهم او تربطني بهم رابطة، 
كأن يكون�ون اوالدي او اخوتي، لكن ماذا يعني يل 
هذا؟ هل هو مفتاح لذاكرتي التي بدأت اسرتجعها 
شئياً فشئياً، وهل تكون هذه االٔرقام املكتوبة عىل 
مالبس الناس كلمات الرس)باس�ووردات( لذاكرة 
كل واحد منهم وتحتوي بياناتهم التي تعزلهم عن 

اآلخرين؟
ق�د يكون ه�ذا ه�و التفس�ري املنطق�ي، وإن كل 
ش�خص ل�ه عامله الخ�اص ال�ذي يعي�ش به هو 

فقط!
س�أُحاول ان اق�رتب م�ن احده�م وأق�رأ الرق�م 
املكت�وب عىل صدره عىس أن ادخل لذاكرته وأفهم 

م�اذا يح�دث بالضبط.. فالٔب�دأ به�ذا الرجل الذي 
وقف�ت جنب�ه.. 9753086044106  ماه�ذا؟ ال 
يشء يح�دث، لم أتلق اي ردود او اش�ارات ذهنية، 
ربما اكون اخطأت بقراءة الرقم، سأكرر املحاولة 
مرة أُخ�رى، ايض�اً ال يشء يحدث، س�أُحاول مع 
أش�خاص آخري�ن .. لق�د فش�لت كل املحاوالت، 
سوف لن اتوقف وابقى مرّصاً عىل ان اجد طريقة 
أك�رس فيها ه�ذه الرتابة وأفك الغم�وض الذي أنا 

فيه، البد ان أفهم ماذا جرى يل وللناس.
فج�أة انتبه�ت ع�ىل يشء كن�ت غاف�اًل عن�ه، ان 
الجميع يرتدي مالبس موحدة بالشكل وال يمّيزها 
غري الوانها، االٓن بدأت اعرف بعض اليشء واتمنى 
ان يكون صحيحاً، فمثالً ان الذي يرتدي ثوباً ازرَق 
مث�ل الذي ارتديه أنا هو رج�ل، والذي يرتدي ثوباً 
لونه أحم�ر غامق تكون إمرأة، ولك�ن ماذا يعني 
الل�ون االٔبيض ال�ذي يرتديه ذاك الش�خص؟وذاك 
باللون الرمادي الواقف قرب البوابة والقريب منه 
يرتدي االٔصفر ؟ ال ال هذه االٔلوان س�تخلط االُٔمور 
وتعقدها أكثر، أش�عر إني قد ابتعدت عن فهم ما 
اراه وإن رأس الخي�ط أُفلت م�ن يدي بعد أن كدت 

أمسك بالعصفور وأصل اىل معرفة الحقيقة.
بدأت اتكلم مع نفي وأحثها ان ال تيأس..

- ماه�ذا يا رجل اعرف إنك ال تستس�لم ببس�اطة 
عليك أن ال ترفع الراية البيضاء بسهولة.. 

نع�م ل�م يس�يطر الي�أس ع�يلَّ وب�دأت اف�رتض 
افرتاضات تناس�ب الوان املالبس وأفّكر مع نفي 

بص�وٍت عال.. م�اذا لو كان كل ل�ون يمثل جنس 
معني؟

للنس�اء  واألحم�ر  للرج�ال  األزرق  الل�ون  مث�اًل 
للنس�اء  األبي�ض  الل�ون  املتزوج�ات ولنف�رتض 
غ�ري املتزوجات والذي�ن يرتدون اللون�ني االٔصفر 
واالٔخرضه�م االٔطف�ال واليافع�ني، ولنق�ل ايضاً 
ان الل�ون الرمادي هو للمس�نني وهك�ذا، يبدو ان 

االفرتاضات منطقية وتتناسب مع ما اراه.
االٓن س�أجرب ان اتعام�ل م�ع الناس وف�ق الوان 
مالبس�هم حتى اتعرف عىل اجناس�هم، لكن قبل 
ه�ذا عيّل ان أتأك�د إنهم مثيل يدخل�ون اىل عاملهم 
الخ�اص بعد أن يق�رؤوا ارقامهم بنفس�هم لُتفك 

شفرة ذاكرتهم.
البيض�اء  املالب�س  ذي  الش�خص  به�ذا  س�أبدأ 

وأدعوه.. 
ال بل أدعوها باعتبارها إمرأة غري متزوجة أن تقرأ 
الرقم املكتوب عىل صدرها وتدخل هي اىل ذاكرتها 

وأنتظر رد فعلها.
وبمجرد أن طلبت منها ذلك...

صفعتن�ي بقوة جعلتني أفيق م�ن غيبوبتي التي 
كن�ت فيها من�ذ ف�رتة.. الٔرى املمرضة الحس�ناء 

بثوبها االٔبيض الناصع تقول يل وبغضب شديد..
- ما بالك يا رجل.. 

لقد اس�تأصل لك الطبيب الج�راح الزأيدة الدودية 
منذ ساعات.. وأنت مازلت تحت تأثري املخدر تريد 

مني رقم موباييل!

قراءة انطباعية يف جمموعة »جذوة نوفمرب«
للقاصة إميان كاظم 

اجلاحظ والنقد 

ذات ليلــــــة 
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أشرف قاسم/ مصر

قال الرفاق: يحبها

وانا أروغ وأنكر

قالوا: بها افتتح القصيدة

والقصيدة تخرب

ها قد تغزل يف الشفاه

وقال عنها: السكر

والشعر يرسمه مدى

لليل، حني يثرثر

والنهد تفاح -تكور

فوق مرج- أحمر

ورأى األصابع شمعدان الله

قام يكرب

والكف معراج به

نحو السماء سيعرب

من ساقها شع الرخام

وتاه فيه املرمر

واآلن ينكر حبها؟؟

أم أنه يستنكر؟

فأجبتهم: بل كل ما

قد قلتموه وأكثر

هي قصتي وقصيدتي

لكنني ال أخرب

أحىل الهوى يا سادتي

ذاك الرصيح املنكر!!

نهاد الحديثي

مواه�ب  أبع�اد  أح�د  النق�د 

الجاح�ظ العبقرية خاصة وأن 

النقد متالزم مع اإلبداع بمعنى 

أن كث�رًيا م�ن األدب�اء املبدعني 

ه�م يف الوق�ت نفس�ه »نقاد« 

يش�ار إليهم بالبنان، ومواهب 

النقدية من الصعوبة  الجاحظ 

اإلحاطة به�ا يف مقالة موجزة 

لكنن�ا فق�ط نش�ري إىل بع�ض 

فالجاحظ  الواضح�ة،  أبعادها 

يف العديد من املجاالت والحقول 

له أولوياته الواضحة، الجاحظ 

أول من ع�رف الش�عر تعريًفا 

فنًي�ا ينأى ع�ن مفاهيم الوزن 

والقافية وم�ا يتصل بذلك فقد 

عرفه بأنه: رضب من النس�ج 

وجن�س من التصوير مالمًس�ا 

والتصوي�ر  التش�كيل  عام�يل 

الش�عر,  بن�اء  يف  املهم�ني 

رضورة  ي�رى  ال  فالجاح�ظ 

لتفصيح كالم األعراب أو املوايل 

بل يكتب كما هو تدعيًما لحالة 

الص�دق الفني الح�واري وهذا 

املب�دأ أخذ به الي�وم العديد من 

القصاصني والروائيني يف كتابة 

الحوار عىل لس�ان الش�خصية 

وفًقا لوضعها الحقيقي.

تروي املصادر ان الجاحظ أول 

م�ن أش�ار إىل أن النق�د كعلم، 

حي�ث جع�ل م�رد استش�هاد 

الناقد من الذاكرة، وجعل النقد 

يرجع إىل ثقافة الناقد واتس�اع 

معارفه للتب�ع عملية القياس، 

وكان يس�تخلص علوم النبات 

والحي�وان وغري ذلك من العلوم 

من األعم�ال اإلبداعية، كما أن 

جعل�وه  املس�لمني  الفالس�فة 

ُيخضع ذل�ك للتجربة والربهان 

املنطق�ي. فالجاحظ »اس�تغل 

الش�عر مصدراً ملعارفه العامة، 

إذ استمد منه تصوراً للخطابة 

وبعض معلوماته عن الحيوان، 

بل جاء بأش�عار ورشحها، ألن 

رشحها يعينه عىل استخراج ما 

فيه�ا من معرف�ة علمية، وهو 

إذا م�ا روى الش�عر بمعزل عن 

االستشهاد فإنما يرده للذاكرة 

كغريه م�ن نقاد عرصه.. ومرد 

هذا إىل طبيعته الذاتية وملكاته 

وسعة ثقافته.

ثالث�ة  وض�ع  ق�د  الجاح�ظ 

يف  به�ا  لالهت�داء  عن�ارص 

التحلي�ل، و ال ب�د م�ن اجتماع 

العنارص الثالثة وهي: الغريزة، 

وه�ي  والع�رق،  البل�د،  أو 

نظري�ة الش�مولية يف البنيوية 

الديناميكي�ة، فالجاح�ظ هن�ا 

س�ابق ل�«تايلل�ور« يف نظريته 

الج�ذور »اإلثنية«،  إىل  الع�ودة 

حي�ث عل�ل الع�ودة إىل الجذور 

»العرق«، بأنها أساس اكتساب 

الهوية عن طريق االختالف وإن 

لم يكن ي�راه اختالف�اً حقيقياً 

بق�در ما اعت�ربه ج�ذوراً تقود 

الغريزة لديه  للحقيقة، فكانت 

عوناً عىل تدقي�ق نظريته، هذا 

االختالف ال�ذي ذكره الجاحظ، 

حيث يجعل الغري�زة ترجع إىل 

الع�رق، وجع�ل ش�عر البدوي 

أقوى من ش�عر املول�د- وكأنه 

يش�ري إىل غري الع�رب الُخلّص، 

فاالخت�الف  مح�دد،  اخت�الف 

ل�دى الجاح�ظ ه�و م�ن أجل 

القي�اس للوص�ول إىل تصنيف 

العم�ل اإلبداع�ي ولي�س م�ن 

ب�اب العرقي�ة والعنرصية عىل 

اإلطالق, فهو ي�رى أن الحدس 

البديه�ة  الخال�ص يف  العرب�ي 

اللغوية أقوى من حدس املولد، 

ه�ذه  يف  الحقيق�ي  فاملفص�ل 

املس�ألة هو الح�دس الفطري 

لدى العرب الُخلص فيقول: إذا 

اسرتس�ل -أي املول�د- انحل�ت 

قوت�ه واضطرب كالم�ه، فهو 

يف�رتض أن ق�وة الغري�زة هي 

الت�ي تتف�اوت ب�ني العرق�ني، 

وه�ي ذل�ك املب�دأ الذي اس�تند 

ك�وش،  ودون�ي  تايل�ور  إلي�ه 

وال�ذي أحدث ث�ورة يف التحليل 

األدب  ث�م  وم�ن  االجتماع�ي 

أن  ي�رى  فالجاح�ظ  والف�ن.. 

ق�وة الش�عر لدى غ�ري العربي 

قصرية الرش�ا، ومن هنا يعرف 

الش�اعر وعرقه من بني أبياته 

دون اللج�وء إىل هويت�ه، فقوة 

الغريزة ل�دى البدوي أو العربي 

ه�ي التي تتفاوت بني العرقني، 

وق�وة الغريزة ل�دى البدوي أو 

العرب�ي عام�ة تم�ده بمق�دار 

قوته�ا وغزراته�ا، فأما غريزة 

املولد فإنها قصرية الرشا تنفذ 

طاقته�ا برسعة، ث�م إننا نجد 

أن الجاح�ظ قد أعطى للش�كل 

ج�ل اهتمام�ه، حي�ث أكد عىل 

مبدأ »حس�ن التصوي�ر«، وهو 

ما تتس�م به ثقاف�ة الصورة يف 

النق�د املع�ارص، وكأن�ه يخلط 

بني الشعر والرسم والخلط بني 

امل�رسح والفن التش�كييل، كما 

أن الجاح�ظ قد جع�ل املعرفة 

مكتس�بة ول�م تك�ن فطري�ة 

لديه، فقد أرجع مهارة الكاتب 

مكتس�باته  إىل  الش�اعر  أو 

الثقافي�ة، فحرض ع�ىل قراءة 

املرتجم�ات وه�و يف ذل�ك ي�رد 

ع�ىل الش�عوبيني. فاألنس لدى 

الجاح�ظ ل�م يك�ن باالكتف�اء 

الذات�ي باملع�ارف والعل�وم بل 

دعا إىل االنفتاح عىل اآلخر، ألنه 

يرى يف ذلك مكاس�ب معرفية. 

إنه�ا ش�هوة العل�م واملعرف�ة 

والحرص الدائم عىل األنس عن 

طري�ق التماس املعريف .أش�هر 

مؤلفاته ه�ي: البيان والتبيني، 

البي�ان،  س�حر  الحي�وان، 

واملرات�ب  األخط�ار  التمثي�ل، 

واملأم�ول،  والصناعات،األم�ل 

يف  القلم،رس�الته  يف  رس�الته 

فض�ل اتخ�اذ الكت�ب، أخ�الق 

الش�طار، الجد والهزل، الحسد 

الق�رآن،  ومس�ائل  والع�داوة 

البخ�الء نق�د اجتماعي مغلف 

بالهزل والسخرية.



املكوّنات
لتحضري العجينة:

ملعقت�ان   - فوري�ة  خم�رية 
كبريتان

ملح - ملعقة كبرية
زيت زيتون - 4 مالعق كبرية

دقيق - 6 أكواب
سكر - ملعقة كبرية

حليب بودرة - 8 مالعق كبرية
ماء ساخن - 3 أكواب

لتحضري الحشوة:
زيت - كوب

دبس فليفلة - 3 مالعق كبرية
ملعقت�ان   - الربك�ة  حب�ة 

صغريتان
كمون - رشة

ملح - بحسب الرغبة
فلف�ل أس�ود - ملعق�ة صغرية 

ونصف
بصل أبيض، مفروم فرماً ناعماً 

- 3 أكواب
طماط�م مفرومة فرم�اً ناعماً 
ومصف�اة جي�داً م�ن العصري - 

كوبان

طريقة العمل
- لتحض�ري العجين�ة: يف وع�اء 
ضع�ي الخم�رية الفورية وامللح 
والحلي�ب  والك�ر  والدقي�ق 

البودرة.
الجاف�ة  املكون�ات  أخلط�ي   -

بواسطة العجانة الكهربائية.
- أسكبي الزيت وبيديك افركيه 

جيداً مع املواد الجافة.
يف  واعجن�ي  امل�اء  أس�كبي   -
العجان�ة حواىل 20 دقيقة حتى 
تحصيل عىل عجينة متماسكة.

- ضعي العجين�ة يف وعاء كبري 
مدهون داخله بالزيت.

- غّط�ي الوع�اء واتركيه جانباً 
ح�واىل الس�اعة والنصف حتى 
ويتضاع�ف  العجين�ة  تختم�ر 

حجمها.
حّم�ي  الحش�وة:  لتحض�ري   -

الزيت يف مقالة.
- ق�يّل البصل املف�روم مع امللح 

حتى يذبل.
- أتركي البصل جانباً ليربد.

- بع�د أ يك�ون البصل ق�د برد 
تمام�اً، ضعيه يف وعاء وأضيفي 
فوقه الطماطم ودبس الفليفلة 
الربك�ة والفلفل األس�ود  وحبة 

والكمون.

الحش�وة  مكّون�ات  أخلط�ي   -
جيداً.

- ع�ىل س�طح صلب مرش�وش 
العجين�ة  إف�ردي  بالدقي�ق، 

بواسطة شوبك.
- بواس�طة قّطاع�ة دائرّي�ة أو 
فنج�ان قهوة، قّطع�ي العجينة 

إىل دوائر صغرية الحجم.
- ضع�ي مق�دار ملعق�ة كبرية 
من الحش�وة يف وسط كّل دائرة 

عجني.
العج�ني ع�ىل  - صّف�ي قط�ع 

صينية مغلّفة بورقة الزبدة.
- أترك�ي قط�ع العج�ني ترتاح 

حواىل 30 دقيقة.
- حّمي الف�رن عىل حرارة 200 

درجة مئوية.
- أدخيل الصينية إىل الفرن حتى 
تنض�ج ويصبح وجهه�ا ذهبّي 

اللون.

األزمات املالية من األمور التي ربما 
تعقد الحياة الزوجي�ة وربما تؤدي 

إىل الطريق املسدود بني الزوجني.
لكن، توجد مجموع�ة من األخطاء 
ربما ل�م ينتبه إليها الزوجان يف حل 
األم�ور املالي�ة، نوض�ح بعًضا من 

األخطاء املالية التي يجب تجنبه�ا:
- إخفاء دفرت الحساب:

إخف�اء أحد الرشيك�ني عن امتالكه 
لدفرت حساب خاص به، من األمور 
الخاطئة التي يج�ب تجنبها، حيث 

أنها تفقد الثقة بني الطرفني.
- إخف�اء الدي�ون:

جاكل�ني  العالق�ات  خب�رية  قال�ت 
نيومان، بأن إخف�اء وجود األزمات 
املالية عن رشيك الحياة، من األمور 
الت�ي ت�ؤدي أيًض�ا إىل مش�اكل بني 

الطرف�ني، حي�ث يس�اهم ذل�ك يف 
وجود حالة من عدم االستقرار بني 

الطرفني.
- التبذير:

التبذير أيًضا من األسباب التي تؤدي 
إىل الخالف�ات الزوجي�ة، فاإلف�راط 
يف االنف�اق ي�ؤدي إىل وج�ود بعض 

املشاكل املالية مثل الديون.
- سيطرة الزوجة عىل امليزانية:

تعت�رب ه�ذه النقط�ة م�ن األم�ور 
الخاطئ�ة أيًض�ا، خاص�ة أن بعض 
بالنق�ص  لديه�م ش�عور  الرج�ال 
إذا كان�ت الزوجة تجن�ي ماال أكثر 
م�ن عمله�ا، باإلضافة إىل س�يطرة 
املرأة عىل امليزاني�ة، فهذه أيًضا من 
األمور التي تؤدي إىل تزايد املش�اكل 

بينهما.

ح�ّذرت هيئة األرص�اد الجوية يف مرص  مع كل عاصف�ة ترابية أو 
رياح نش�طة محمل�ة باألتربة تش�هدها البالد لع�دم الخروج من 
املن�ازل إال لل�رورة مل�رىض الجي�وب األنفي�ة، ويخاطب مرىض 
الحساس�ية والجبوب األنفية ملا لها من تبعات خطرية عىل الجهاز 

التنفيس وعىل املصابني بأحد املرضني.
وبحس�ب أطب�اء وتقارير طبية، ف�إن املصابني بالجي�وب األنفية 
عليهم اتباع عدد من اإلرش�ادات عىل رأس�ها، غسل األنف بمحلول 
ملحي لتخفيف انس�داد األنف والتخلص من اإلفرازات، واستنشاق 
بخار املاء الذي يعمل عىل ترطيب املخاط يف األنف، وتخفيف أعراض 

الجيوب األنفية.
كما ينصح مرىض الجيوب األنفية برشب الكثري من املياه، واالبتعاد 
عن الكافيني، ملا يس�ببه من تهي�ج وتحفيز الجيوب األنفية، وعدم 

التعرض أيضاً للروائح النفاذة.
كم�ا تعم�ل كمادات املياه الس�اخنة ع�ىل منطقة الخدي�ن واألنف 
والجبهة عىل تخفيف آالم الجيوب األنفية، ويعد تناول الخروات 

والفاكهة بكثافة أمراً بالغ األهمية للمرىض بالجيوب األنفية.
وم�ن املؤك�د أن االبتعاد عن الس�جائر والتدخني بكل أش�كاله بما 
يف ذلك الشيش�ة، واالبتع�اد عن األتربة وغلق األب�واب والنوافذ أمراً 

رضورياً.
ويويص األطباء بممارس�ة الرياضة بش�كل منتظم ملرىض الجيوب 
األنفي�ة، وارت�داء الكمامات الطبي�ة حال االضط�رار للخروج من 
املن�زل، وعدم خلعه�ا إال بعد العودة للمنزل، كم�ا ينصح بتغيريها 

بعد فرتات متوسطة، ملا علق بها من أتربة.
ويحدث الته�اب الجيوب األنفية بعدما تت�ورم الفراغات املوجودة 
باألن�ف والرأس ولها أعراض عدة مثل اإلفرازات الس�ميكة متغرية 
الل�ون من األن�ف، وانزالق الرش�ح أس�فل الجزء الخلف�ي للحلق، 
وانس�داد األنف وصعوب�ة التنفس منه، والش�عور باألل�م واإليالم 
عند اللمس والت�ورم حول العينني أو الوجنتني أو األنف أو الجبهة، 

وأخريًا ضعف اإلحساس بالشم والتذوق.
وقد يتطور األمر بحس�ب تقرير نرشت�ه “مايو كلينيك”، فيصل إىل 

فقدان البرص الدائم، عىل أن هذا األمر يكون حالة نادرة.
ووفقاً للتقرير فإن مضاعفات مش�اكل اإلبص�ار تتزايد، إذا انترش 
التهاب الجيوب األنفية إىل مقلة العني، وقد يسبب انخفاض الرؤية 

أو احتمال العمى، الذي قد يكون دائًما.

10واحة
حنو مستقبل افضل...هلا
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 أمور مالية خاطئة تؤدي إىل انهيار العالقة الزوجية

نصائح طبية...حنو مستقبل أفضل...هلما
أهم النصائح للوقاية من 

اجليوب األنفية

طبيبك يف بيتك...

سر األعشاب...

 
الطف�ل برسع�ة كب�رية يف  ينم�و 
الس�نوات األوىل من عمره، خاصة 
الس�نة األوىل، وه�ذا النمو الرسيع 
يتطل�ب تغذي�ة غني�ة بالعن�ارص 
الغذائي�ة. وم�ن حس�ن الح�ظ أن 
حليب األم وكذلك الحليب الصناعي 
يوفر تغذية متوازن�ة وغنية تدعم 
النمو الرسيع للطفل، وهو وسيلة 
التغذية األساس�ية يف الس�نة األوىل 

من عمر الطفل.
أما بالنسبة إىل التغذية الخارجية، 
األمريكي�ة  األكاديمي�ة  فت�ويص 
لطب األطفال ببدء تناول األطعمة 
الصلب�ة بني 6-4 أش�هر، ويمكنِك 
اتخ�اذ القرار عندم�ا يكون طفلك 
جاه�زاً جس�دياً لتن�اول الطع�ام 
وأصبح يمتلك مه�ارة البلع، وهنا 
تب�دأ الح�رية؛ م�ا ه�ي العن�ارص 
الغذائي�ة التي يحت�اج إليها طفلك 

من أجل النمو السليم؟
تابع�ي الق�راءة لتتع�ريف إىل أه�م 
العن�ارص الغذائي�ة الت�ي يحت�اج 
إليها طفلك الدارج للنمو الس�ليم، 
وادمجيه�ا يف نظام�ه الغذائي منذ 

بداية تناوله لألطعمة الصلبة.
- الحديد

خالل األربعة أش�هر األوىل من عمر 
الطف�ل، يكون لدي�ه مخزون كاٍف 
م�ن الحدي�د، وع�ىل الرغ�م من أن 
حليب األم أو الحليب الصناعي يمد 
جي�م الطفل بنس�بة م�ن الحديد، 
لكن هذه النسبة تكون غري كافية، 

فالطف�ل يحت�اج إىل 11 مليغ�رام 
يومياً من الحديد.

ل�ذا من�ذ بداي�ة إدخ�ال األطعم�ة 
الصلب�ة إىل النظام الغذائي للطفل، 
ع�ىل  وجبات�ه  تحت�وي  أن  يج�ب 
الحدي�د، وه�و م�ا توف�ره أطعمة 
مث�ل: اللحوم والدواج�ن والبيض، 
النباتي�ة  املص�ادر  إىل  باإلضاف�ة 
مثل الفاصولي�ا والحبوب الكاملة 
وال�ربوكيل واملش�مش  والس�بانخ 

والخوخ والزبيب.
- األحماض الدهنية أوميغا 3

األحماض الدهني�ة أوميغا 3 تعزز 
نم�و دماغ الطف�ل، وتطور عينيه، 

كم�ا تقّوي مناعت�ه، وهي مواد ال 
يمكن للجسم تصنيعها بنفسه، لذا 
يجب إمداد جس�م الطفل بأوميغا 
3 من�ذ بلوغ�ه الش�هر الس�ادس، 
عرب دمج س�مك السلمون لنظامه 
الغذائي، كم�ا يمكن الحصول عىل 

أحماض أوميغا 3 من األفوكادو.
- الربوتني

الربوتني مهم لبناء خاليا وأنس�جة 
الجسم، ولحسن الحظ هناك كمية 
مناس�بة من الربوتني يف حليب األم 
والحليب الصناع�ي أيضاً، وعندما 
األطعم�ة  بتن�اول  الطف�ل  يب�دأ 
الصلبة، فهناك الكثري من األطعمة 

يمك�ن  الت�ي  بالربوت�ني  الغني�ة 
لألطف�ال تجربته�ا مث�ل اللح�وم 
والبي�ض  واألس�ماك  والدواج�ن 
يمك�ن  كم�ا  األلب�ان،  ومنتج�ات 
للطف�ل الحص�ول ع�ىل الربوت�ني 
م�ن مص�ادر غ�ري حيواني�ة أيضاً 
مثل املك�رسات والب�ذور والحبوب 
الكاملة والبقولي�ات وكذلك بعض 
الفواكه والخ�روات. تأكدي من 
حص�ول طفل�ك ع�ىل الربوتني من 
مجموع�ة متنوع�ة م�ن املص�ادر 

الغذائية.
- فيتامني د

طفل�ك يحت�اج إىل الكالس�يوم من 

أجل صح�ة عظامه، وأيضاً يحتاج 
د ملس�اعدة عظام�ه  فيتام�ني  إىل 
ع�ىل النمو، كم�ا أنه يع�زز مناعة 

الطفل.
وحسب التوصيات الطبية، يحتاج 
الطف�ل إىل 400 وح�دة دولي�ة من 
فيتام�ني د يومي�اً، وه�و ما يمكن 
الحصول علي�ه من خالل املكمالت 
الغذائي�ة الت�ي يصفه�ا الطبي�ب 
بالجرع�ة املح�ددة حس�ب العمر، 

منذ والدة الطفل.
- الزنك

ُيع�د الزن�ك معدناً مهم�اً يف عملية 
نم�و طفلك وتطوره، ألنه رضوري 
والحم�ض  الربوتين�ات  لتخلي�ق 
النووي، كما أنه يؤدي دوراً رئيس�اً 
يف تعزي�ز وظائف الجه�از املناعي 

بجسم الطفل.
للتوصي�ات الطبية، يحتاج  ووفقاً 
األطف�ال الذي�ن ت�رتاوح أعمارهم 
بني 0 إىل 6 أشهر إىل 2 ملليغرام من 
الزنك يومياً، بينما يحتاج األطفال 
الذين ترتاوح أعمارهم بني 7 أشهر 
و 3 س�نوات إىل ح�وايل 3 ملليغرام 

من الزنك يومياً.
ويمك�ن للحلي�ب الصناع�ي إمداد 
م�ن  الكافي�ة  بالنس�بة  الطف�ل 
الزن�ك حتى بلوغه الع�ام األول من 
عمره، أما الطف�ل الذي يعتمد عىل 
الرضاعة الطبيعية، فمن الروري 
أن يش�مل نظامه الغذائي األطعمة 
الغني�ة بالزنك، لتلبي�ة احتياجات 

جسمه.

يضي�ف الهي�ل أو الحّبهان نكه�ة عطرية 
ممي�زة للقهوة ولألطعم�ة، ويمكن تناول 
ش�اي الهيل لفوائده العديدة، فهو مصدر 
رائع للحدي�د واملنغني�ز، ومغذيات أخرى. 

إليك فوائد الهيل الصحية:
* يس�اعد الهي�ل ع�ىل تف�ادي اإلمس�اك، 
وخف�ض  بالش�بع،  اإلحس�اس  وزي�ادة 
نس�بة الكوليس�رتول الض�ار. تحتوي كل 
ملعقت�ني كبريتني من الهيل عىل 3.2 غرام 
من األلياف الغذائية، التي تش�كل 8 باملائة 
من احتياجات الرج�ل اليومية منها، و13 

باملائة من احتياجات املرأة اليومية.
* عندم�ا تطب�خ باس�تخدام الهيل يجني 
جس�مك مجموع�ة م�ن الفوائ�د الصحية 
أهمه�ا أن�ك ت�زوده باأللياف الت�ي تلطف 
وتخف�ف عملي�ة اإلخ�راج والتخل�ص من 

فضالت الطعام.
* تحت�وي امللعقتان الكبريت�ان من الهيل 
ع�ىل 1.62 ملغ من الحدي�د و3.2 ملغ من 

املنغنيز، ال�ذي يلعب دوراً هام�اً يف عملية 
األي�ض وتغذي�ة األنس�جة، وكذلك صحة 
العظام. ويس�اعد الحديد عىل تزويد خاليا 

الجسم باألكسجني.
* يحت�وي الهي�ل ع�ىل مركب�ات مضادة 
للرسط�ان، تمنع الورم م�ن تكوين خاليا 
جدي�دة. وقد ن�رشت “املجل�ة الربيطانية 
للتغذي�ة” ع�ام 2012 دراس�ة تؤكد قدرة 
الهيل عىل تنظيم الجينات يف خاليا رسطان 
الجل�د، وتقليل نش�اط الجين�ات املرتبطة 

بنمو الخاليا الرسطانية.
* يساعد شاي الهيل الجسم عىل التخلص 
من النفايات، وتحس�ني ال�دورة الدموية، 

وتنظيف الكليتني والكبد.
* الهيل مفيد يف عالج رائحة الفم الكريهة، 
حي�ث يمك�ن وضع حب�ات الهي�ل يف الفم 
لهذا الغ�رض. كم�ا تفيد أيض�اً بإمكانية 
تسكينه لآلالم واألعراض املرتبطة بالدورة 

الشهرية.
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أضف اهليل إىل طعامك وشاهد السحر

دراسات حديثة...

احذر وامتنع من أخطاء شائعة... 

كارثة حقيقية يف “دوش احلّمام”

كيفية التصرف إذا تناول طفلك دواء من دون إشراف؟

توصلت دراس�ة حديثة إىل أن املدن 
األمريكي�ة ه�ي األكث�ر تلوث�اً يف 
العالم بنوع من البكترييا الخطرية 
تتواجد عادة يف دوش االستحمام.

ووجد الباحث�ون أن “املتفطرات” 
هي أكثر أنواع البكترييا شيوعاً يف 
الدوش، وه�ي منترشة يف الواليات 
املتحدة أكثرمن أوروبا وبايف أنحاء 
العال�م، وتزده�ر يف مي�اه البلدية 
أكث�ر من مي�اه اآلب�ار، كم�ا أنها 
شائعة بش�كل خاص يف “املناطق 
الساخنة” حيث توجد أنواع معينة 

من أمراض الرئة.
ويق�ول الدكت�ور ن�وح فريير من 
جامع�ة كاليفورنيا “هن�اك عالم 
جرثوم�ي كب�ري مزده�ر يف دوش 
الحّمام، ويمكن أن تتعرض للعديد 
من امليكروبات أثناء االستحمام”.

وأضاف “معظم ه�ذه امليكروبات 
غري ضارة، ولكن ع�دد قليل منها 
ليس كذلك، ويس�اعدنا هذا النوع 
من األبح�اث عىل فهم كيف يمكن 
لترصفاتن�ا - م�ن أن�واع أنظم�ة 
معالج�ة املي�اه التي نس�تخدمها 

إىل امل�واد املوج�ودة يف الس�باكة - 
أن تغ�ري تركيب�ة تل�ك املجتمعات 

امليكروبية”.
وتوصل الباحثون إىل هذه النتائج، 
بعد تحليل الحم�ض النووي الذي 
ت�م جمعه م�ن 656 دش�اً منزلياً 
يف الوالي�ات املتح�دة و 13 دولة يف 
أوروبا، ومن خالل تقنيات معينة، 
تمكنوا من تحديد األنواع البكتريية 
التي تعيش فيها، بحسب صحيفة 
الربيطانية.ووج�د  مي�ل  دي�يل 
الباحث�ون أن املتفط�رات تميل إىل 
أن تك�ون مقاوم�ة إىل ح�د كب�ري 

للمطه�رات املس�تندة إىل الكل�ور، 
وه�ي مس�تخدمة بش�كل أكرب يف 
الواليات املتحدة، يف حني أن األنواع 
البكتريي�ة األخرى يمكن أن تكون 
أكث�ر ق�درة ع�ىل النم�و والتغلب 
عىل الس�الالت املس�ببة لألمراض.

ووج�د الباحث�ون كمي�ة أكرب من 
ه�ذه البكترييا يف األن�واع املعدنية 
باملقارن�ة  ال�دوش،  رؤوس  م�ن 
مع األن�واع البالس�تيكية، كما أن 
املياه التي تس�تقبل مياه الصنابري 
تحتوي عىل نس�ب أع�ىل من هذه 

امليكروبات من املياه الجوفية.

جمي�ع عبوات ال�دواء مكتوب 
عليه�ا بخ�ط واض�ح عب�ارة 
)ُيحف�ظ بعي�داً ع�ن متن�اول 
األدوي�ة  إن  إذ  األطف�ال(، 
تمث�ل م�واد كيميائية خطرية 
موج�ودة يف كل من�زل، وع�ىل 
األم االنتب�اه حت�ى ال يتن�اول 
صغريها ه�ذه املواد فتس�بب 
له أرضاراً صحي�ة خطرية قد 

تصل للوفاة.
ولك�ن األم ب�رش، ق�د تس�هو 
ال�دواء لي�د الصغ�ري  ويص�ل 
وهن�ا  فيتناول�ه،  املش�اكس، 
الت�رصف  األم  ع�ىل  يج�ب 
بطريق�ة صحيحة حتى ينجو 

الطفل بأقل األرضار.
دون  دواء  طفل�ك  تن�اول  إذا 
النصائح  اتباع  إرشاف، فعليِك 

التالية:
ال تج�ربي الطفل ع�ىل التقيؤ 
أبداً، فهذه الخطوة قد تس�بب 
بالدواء  املوجودة  املواد  وصول 
إىل الرئتني، مس�ببة له التهاباً 

رئوياً.

احريص عىل أن يتناول الطفل 
كميات كبرية من املياه بغرض 
تخفي�ف تركيز امل�واد الفعالة 

للدواء.
ب�رشب  لطفل�ك  تس�محي  ال 
الحلي�ب، حي�ث أنه يس�هم يف 
رسعة امتصاص املواد الفعالة 

للدواء يف الجسم.
حت�ى  جي�داً  طفل�ك  راقب�ي 
تكتش�في أي عالمات تس�مم 
تظه�ر علي�ه، مث�ل: الغثيان، 
صعوب�ة  اإلس�هال،  القي�ئ، 

التنفس، التشّوش أو اإلغماء، 
ويف ح�ال ظه�ور أح�د ه�ذه 
األعراض، عليِك التوجه بالطفل 
ألق�رب طوارئ مستش�فى أو 
مركز س�موم، م�ع االحتفاظ 
بعب�وة ال�دواء الت�ي تناوله�ا 
الطفل حتى يتعرف األطباء إىل 
املواد الت�ي يتعاملون معها يف 

جسم الطفل.
اح�ريص ع�ىل حف�ظ األدوية 
يف أماك�ن بعي�دة ع�ن متناول 

طفلك. 

املطبخ...
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الغ�روب من املناظ�ر الجذاب�ة لنا 
عندما نش�اهده نس�تمتع برؤيته 
ش�كل  بإختي�ار  تق�وم  وعندم�ا 
يخ�رك  لدي�ك  املفض�ل  الغ�روب 

بنوعية حياتك ؟
1.تحب أن تكون حياتك مدروسة:

تعي�ش حياتك به�دف وال ترغب يف  
تضي�ع الوق�ت يف األش�ياء التي ال 
تهم. تفعل ما تحب مع األشخاص 
الذي�ن تحبهم فه�و الش�ئ األكثر 
أهمي�ة بالنس�بة لك وأه�م قاعدة 
تتبعه�ا يف حياتك.. تري�د أن تكون 
حيات�ك ع�ن الراح�ة واإلس�رخاء 
أن  تري�د  اإلس�تجمام..  وتحقي�ق 
تكون حياتك هادئة بقدر اإلمكان.. 
تعتقد بأن الحكمة من عدم الترسع 
يف إتخاذ القرارات وترغب يف كس�ب 
املزيد من الحكمة عيل مر الس�نني  
حتى تتكون لديك الخ�رة الكافية 

ملواجهة الصعوبات يف الحياة .
بع�د  الس�ليمة  الق�رارات  تتأخ�ذ 
تفك�ر طويل وأحياناً يجعلك تأخذ 
وق�ت طوي�ل حتى تخ�رج بالقرار 
املناس�ب ولك�ن تحت�اج إىل التخيل 
عن هذه العادة  ألن بعض القرارات 
إتخ�اذ  يف  الرسع�ة  من�ك  تحت�اج 
الق�رار.. يمك�ن أن تعاني من عدم 
وج�ود  عالق�ات إجتماعية قوية.. 
تكره الفويض وعدم النظام تفضل 
تحقيق التنظيم يف كل شئ .. يجب 
أن تكون مرن أكثر يف ترصفاتك ألن 
هناك ظ�روف وعوامل تتطلب منك 

تغر الوضع للطريقة املناسبة
غ�ر  حيات�ك  تك�ون  ان  2.تح�ب 

عادية:
حلمك ه�و أن تعي�ش الحياة، مما 
يش�كل لديك تحدي.. تعتر الحياة  
مفاجأة ومث�رة لإلهتم�ام.. تريد 
التغر والتطور يف حياتك بإستمرار 
حتي ال تق�ف يف روتني حياتك ألنك 
تكره الروتني يجعلك ُتصاب بامللل.. 
تعتق�د أن الحي�اة قص�رة وهناك 
املزي�د من األش�ياء يف الحي�اة التي  
تدفع�ك لرؤيته�ا  للتعل�م منها.. ال 
ترغ�ب يف تضي�ع وقتك يف األش�ياء 
غر املهم�ة حتى ال تك�ون الحياة 
راك�دة.. بمج�رد أن تش�عر بامللل،  
للتح�رك.  ال�الزم  الوق�ت  يصب�ح 
تح�اول أن تعيش حي�اة كاملة من 

واألف�كار  واألماك�ن  األش�خاص 
والخ�رات املحيط�ة حت�ي تك�ون 

العديد من الذكريات الرائعة .
تدفعه�ا  الت�ي  بالطاق�ة  ممتلئ�ة 
ملمارسة األنش�طة املختلفة وحتي 
الدخول إىل املغام�رات بدون خوف 
املحي�ط..  العال�م  ع�يل  للتع�رف 
تخلق هائل إث�ارة حولك حتى تنال 

إعجابهم .
3.تحب أن تكون حياتك هادفة :

حلمك هو أن تحدث فارق يف حياتك 
وأنت تكون لك بصمة مختلفة عن 
األخرين من خالل تحقيق أهدافك . 
تريد أن تؤثر عىل االخرين.. ال تحتاج 
إىل أن تكون احد الش�خصيات التي 
تغر العالم.. الهدف بالنسبة لك هو 
إحداث التغر يف حياتك الش�خصية 
والعملية..  تتعامل بسخاء وطيبة 
قلب نحو اصدقائك ومعارفك.. ترى 
بأن الحي�اة صعبة بما يكفي وهذا 
ما يجعلك مصدر تف�اؤل وأمل ملن 
حولك ولنفسك أيضاً حتى تتجاوز 

هذه الصعوبات .
لديك تخطيط واض�ح حول كيفية 
تس�ر يف حياتك تس�عى من خالله 
تحقي�ق أحالم�ك.. مم�ا يجعله�ا 
تس�تمع بالحي�اة ع�ىل طريقته�ا 
الخاص�ة يعق�د البع�ض أن لديهم 
ش�خصية عميقة بس�بب قدرتهم 
األوض�اع  م�ع  التعاي�ش  ع�ىل 

املختلفة.

4. تحب أن تكون حياتك سعيدة :
حلمك ه�و أن تعيش بقلب خفيف 
وهادئ حتى تك�ون حياتك هادئة 
وس�عيدة.. ال تريد أن تتعثر بسبب 
اإلجه�اد.. تقوم بإلق�اء التعليقات 
املرح�ة والرئية حت�ى أن االخرين  
بأن�ك تش�به األطف�ال.. تعتقد أن 
الحياة يجب أن يوجد بها الكثر من 
اإلحتف�االت واملرح، فالعالم يحتاج 
إىل املزي�د م�ن الس�عادة.. تح�اول 
الركي�ز ع�ىل النواح�ي اإليجابي�ة 
والبق�اء متفائ�اًل معظ�م الوق�ت 

وليس سهالً أن تش�عر باإلكتئاب..
تس�عى لتحقيق التوازن يف حياتك . 
ألن عدم التوازن يجعلك تشعر بعدم 
الراح�ة.. تعتقد أن لديها مس�توى 
عالي�ا م�ن الغ�رور يمكنه�ا م�ن 
الوصول إىل أحالمها ولكن حساسة 
جداً عندما يحاول أحد األش�خاص 
إنتق�اد ترصفاته�ا أو يخالفه�ا يف 
ال�رأي بطريقة غر مقنعة.. تتميز 
بأنه�ا ممتلئ�ة بال�روح اإليجابية 
واملتفائل�ة والحم�اس، ألنه�ا ترى 

العالم من النظارات الوردية.
5. تحب أن تكون حياتك مبهجة :

حلمك هو أن تعيش الحياة بحكمة 
من خالل اإللهام باألفكار.. ترى أن 
العالم يوجد به الكثر من األش�ياء 
الت�ي يمك�ن أن تق�وم به�ا حت�ى 
تتمكن م�ن تحقيق ش�ئ عظيم..
ترغ�ب يف تحقي�ق النج�اح وليس 

بالرضورة أن يكون النجاح املادي، 
فالنج�اح بالنس�بة لك ه�و تقديم 
املس�اعدة لالخري�ن حت�ى يعثروا 
ع�ىل الطري�ق الصحي�ح.. تحقيق 
أهداف�ك والوص�ول إليه�ا هو أهم 

شئ بالنسبة لك .
تح�ب حش�د املزي�د م�ن اإلنتب�اه 
لدي�ك هوايات  واإلهتم�ام حولك.. 
فني�ة مبدعة. تفضل املش�اركة يف 
أي متعة أو جائزة تأتي يف طريقك. 
ال تعتق�د برضورة القي�ام بضبط 
النف�س أو الش�عور بالذنب.. لكنك 
دائماً م�ا تتذكر بأنك تعيش الحياة 
ملرة واحدة يف العمر وهذا ما يجعلك 

شخصية مبهجة ملن حولها .
6 . تحب أن تكون حياتك متغرة:

متغ�رة  حي�اة  تعي�ش  أن  تح�ب 
بإستمرار.. تثق بأن العالم والناس 
حول�ك رائع�ني بش�كل ال يصدق.. 
تحت�اج إىل إس�تخدام عقل�ك بقدر 
اإلم�كان.. لديك الجراءة لكي تفعل 
الصعوب�ات التي تمر به�ا.. تتميز 
بوجود نظرة واس�عة تس�اعدك يف 

حل مشاكل العالم حولك .
بالرغم م�ن تعدد امله�ام يمكن أن 
تنج�ز عن�د الدخ�ول يف مش�اريع 
متع�ددة.. تمت�ع ب�روح النش�اط 
والحيوي�ة ولدي�ك دائم�اً األف�كار 
والنصائ�ح التي تقدمها ألصدقائك 
ومح�ب ملش�اركة أصدقائ�ك حتي 
تتعل�م الكث�ر م�ن األم�ور خ�الل 

حياتك .
ذات  حيات�ك  تك�ون  أن  تح�ب   .7

أهمية:
تري�د أن ت�رك بصم�ة يف الحياة.. 
فمثالً تحب الحص�ول عيل وظيفة 
أفض�ل أو رحلة مختلف�ة حتى لو 
إس�تغرق ذل�ك  س�نوات.. تحب أن 
تك�ون حيات�ك ذات مع�ني وهدف 
نهائي تصل إليه.. تفضل أن يكون 
لديك إنجاز كبر يف حياتك.. تحاول 
ان تله�م االخري�ن باألف�كار الت�ي 

يمكنهم القيام بها .
كلم�ا أمكن تحاول الس�يطرة عىل 
أوض�اع حياتك حتى تس�ر األمور 
بش�كل جي�د، لكي تش�عر بالحياة 
يف  تدخ�ل  م�ا  دائم�اً  والحيوي�ة 
التحديات واإلختبارات التي تحاول 

أن تتجاوزها بنجاح .

صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

-هل تعلم أن الكتابة املس�مارية ه�ي أول نظام للكتابة، حيث 
تعود إىل العام 3200 قبل امليالد، واستخدمت الرموز الطينية يف 

حساب وتسجيل البضائع.
-هل تعل�م أن األبجدي�ة األوىل، وُتس�مى األبجدي�ة الكنعانية، 

نش�أت يف الرشق األدنى القديم، 
وتحديداً يف لبنان يف العام 1500 

قبل امليالد.
- ه�ل تعل�م ان زه�رة »عب�اد 
الشمس« يمكنها إنقاذ البرشية 
تنظي�ف  ع�ىل  ق�ادرة  لكونه�ا 

النفايات النووية. 
-هل تعلم ان النبتة هذه يمكنها 
تنظي�ف الرب�ة م�ن النفاي�ات 
املش�عة واملواد الثقيلة ثم تقوم 
بتخزينه�ا وحفظها من دون أن 

تتأثر بها أو تخرسها. 
- هل تعلم أنه تم اخراع الكريس 

الكهربائ�ي م�ن قبل طبيب أس�نان. ه�ل تعلم أنه ت�م اخراع 
إشارات املرور قبل السيارات.

هـــــل تعلــــــم

acebook من الفيسبوك

غزل عراقي
ح������������دراي كالس��يف  فراكه��م  ش��ط 
ح��������دراي لل��راي  ونيش��نت  بركبت��ي 
ح�������دراي امت��ون  لكي��ت  وم��ا  جن��ازه 
بي������������ه يس��حلون  للمكب��ره  س��حل 
- - - - - - - - - - - -
بي���ك ش��عر  گلب��ي  ب��س  بعي��د  صحي��ح   
ش��عربي��ك يكت��ب  ب��س  وباق��ي  حزي��ن 
بي��ك ش��عر  اس��ود  ظ��ل  ش��لون  عجيب��ه 
بي�����������ه ش��عر  ماظ��ل  بف��رگاك  وان��ا 

حدث يف مثل هذا اليوم

أبـــــــراج

مهني�اً: يحذرك ه�ذا اليوم من مش�اكل لها عالق�ة بوضعك 
املهني، ويف�رض عليك اتباع نمط آخر من التعاطي مع بعض 

الزمالء.
عاطفياً: القرارت العش�وائية ليس�ت يف مصلحت�ك، فحاول معاملة 

الرشيك بليونة لتبقى مرتاحاً من الهموم واملشاكل.
صحياً: تشكو اإلرهاق الشديد بسبب الضغوط الكثرة التي تعانيها، 

ويبقى الحل للتخلص منها هو الرياضة.

مهني�اً: ي�وم حاف�ل بالحرك�ة والنش�اط، اس�تعد 
لنجاح�ات قد تفت�ح أمامك أب�واب التق�دم والرقي 
واملكافآت.. عاطفياً: ال ُتش�ح بمش�اعرك ع�ن الحبيب، 
إنم�ا صارحه بكل م�ا يدور يف عقلك وقلب�ك ليكون عىل بّينة 
مم�ا أنت عليه.. صحياً: إذا كنت تعيش تشويش�اً واضطراباً 

مهنياً فال تدعه يؤثر يف صحتك، يكفيك ما أنت فيه.

مهني�اً: يح�ّذرك هذا الي�وم من ارتكاب بع�ض األخطاء، 
ويطلب إليك الرّوي وتحليل األمور بهدوء.

عاطفياً: تسلّط الضوء عىل قدراتك االنسانية ومدى استعدادك 
للتضام�ن مع الحبي�ب الذي ب�دوره يتجاوب معك مقّدم�اً الدعم 

واالهتمام والرعاية.
صحي�اً: اإلضطرابات الصحية التي قد تظهر اليوم يجب أخذها عىل 

محمل الجد، ألنها قد تصبح دائمة.

مهني�اً: تعمل ع�ىل عدة جبهات ويك�ون النجاح حليفك، 
وتج�ري اتصاالت م�ع مؤسس�ات كرى للف�وز بمرشوع 

مهم.
عاطفياً: نظرتك إىل الحياة تتجه نحو مزيد من اإليجابية، وهذا يعود 

إىل جرعة التفاؤل التي منحك إياها الرشيك.
صحياً: اس�ترش طبيبك ب�ني الحني واآلخر، واطلب من�ه أن يعطيك 

وصفة لتقوية الفيتامينات يف جسمك.

مهنياً: تش�عر بالقوة لكن�ك تريد ان تتف�رد بالقرار وان 
تعمل بال ضجيج، لكن اح�ّذر االنعزال وخلق بعض األعداء 

حولك.
عاطفي�اً: إذا رغبت يف االرتباط بعالقة جديدة، عليك إنهاء عالقتك 

برشيكك الحايل لئال تجد نفسك ضائعاً .
صحياً: حتى لو كان الطقس بارداً نوعاً، فهو مالئم للميش رشط أن 

تحمي نفسك جيداً من الصقيع، فقم بذلك.

مهني�اً: يت�ّوج ه�ذا الي�وم ف�رة واعدة، م�ا يعني 
مرشوعاً مشركاً مع بعض األقوياء وعمالً إبداعّياً.

عاطفياً: يف األفق حب وعواط�ف حارة وعملية إبداعية، 
هذا ما يشر إليه الجو الذي تعيشه هذا اليوم.

صحياً: نفس�يتك املرحة وطبعك الهادئ يكونان أحد العوامل 
اإليجابية يف استقرار وضعك الصحي.

مهنياً: تكون مرشقاً ومتألقاً ه�ذا اليوم، ويجتمع حولك 
األصدق�اء ويل�وح يف األفق رحل�ة أو االنتق�ال إىل بلد إقامة 

جديد.
عاطفياً: تس�امح الرشيك عىل أمور حّساس�ة، لكن�ك لن تتهاون يف 

حال كان الكذب هو محور الخالف.
صحياً: كن حريصاً يف انتقاء نوعية طعامك، وخّفف من النش�ويات 

والدهنيات.

مهني�اً: اح�ذر غرة بع�ض الزم�الء منك، فق�د يضعونك 
يف مش�اكل أن�ت بغن�ى عنه�ا، وأنت ق�ادر ع�ىل رد الصاع 

الصاعني. 
عاطفياً: إذ أثرت غرة الحبيب فقد ال تعرف ما ينتظرك، هو شخص 

متفهم ويحبك أكثر مما تتصّور. 
صحياً: وقت مناسب للقاء األصدقاء والذهاب يف رحلة للخروج من 

الروتني والرفيه والراحة.

مهني�اً: يخ�ّف الوهج الذي رافقك منذ بداية الش�هر، لكن 
هذا اليوم يسلط الضوء عىل شؤون مالية.

عاطفي�اً: تختلط األمور عليك وال تعرف ماذا تريد من الحبيب، 
لكّنك ال ترك الغضب يسيطر عليك.

صحي�اً: مراقبة وضع�ك الصّحي بني الحني واآلخ�ر من قبل طبيبك 
مهّم، وال سيما إذا واجهتك تحديات أرهقت أعصابك.

مهني�اً: تعم�ل ع�ىل جبه�ات متع�ددة وتالق�ي النتائج 
املدهش�ة، وبانتظ�ارك س�فر أو عم�ل خ�ارج الب�الد مع 

مؤسسات كرى.
عاطفياً: راجع حساباتك مع الرشيك حتى تتمكن من خلق فرص 

جديدة للعالقة بينكما، وخصوصاً يف األيام املقبلة .
صحي�اً: إتق رش ال�رد الغّدار، لئال تصاب بال�زكام أو بنزلة صدرية 

تلزمك الفراش.

مهني�اً: ال تزال الحظوظ تدع�م كل تطلّعاتك وتوجّهاتك، 
وال ب�د م�ن أن تكون قد وضع�ت الخط�وط العريضة عىل 

الصعيد املهني. 
عاطفي�اً: تمر بيوم دقي�ق بعض اليشء، لكن ال ت�دع ذلك يؤثر يف 

عالقتك بالرشيك ألنه يسعى ملساعدتك. 
صحي�اً: لكل داء دواء، ودواء البدانة أو الس�منة التخفيف من األكل 

وممارسة الرياضة، ماذا تنتظر؟
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مهني�اً: تس�تقطب ه�ذا الي�وم فرص�اً ممي�زة تتعل�ق 
باستثمارات ومضاربات مالية وتحقق ربحاً ما.

عاطفي�اً: تعاطف مع الطرف اآلخر وأظهر محّبتك واهتمامك 
واملحافظ�ة ع�ىل صرك وهدوئ�ك، م�ن دون تش�ّنج أو غرة أو 

تملّكية.
صحياً: حاول حماية نفس�ك من األمراض والح�وادث، والحذر من 

املياه واألغذية واملأكل واملرشب.

قصة وعربة...

مكان السعادة

1932 - إص�دار فيل�م أوالد الذوات وهو أول 
فيلم عربي ناطق.

1939 - الجيوش األملانية تدخل براغ وتسيطر 
عىل ما تبقى من تشيكوسلوفاكيا.

جن�وب  يف  العنرصي�ة  الحكوم�ة   -  1958
الوطن�ي  املؤتم�ر  ح�زب  تحظ�ر  أفريقي�ا 

األفريقي.
1978 - إرسائي�ل تبدأ باجتياح جنوب لبنان 

فيما عرف باسم عملية الليطاني.
1988 - أّول احتف�ال بي�وم الع�دد ط الَّ�ذي 

سه العالم الفيزيائّي الري شو. أَسَّ

1991 - أم�ر دول�ة الكوي�ت الش�يخ جابر 
األحم�د الصباح يع�ود إىل الكويت بعد غياب 
اس�تمر حوايل س�بعة ش�هور بس�بب الغزو 
العراق�ي للكوي�ت، وق�د غص�ت الش�وارع 

باملستقبلني.
2003 - رج�ب طيب أردوغان يتوىل رئاس�ة 

وزراء تركيا.
2004 - إعاده انتخاب فالديمر بوتني رئيًسا 

لروسيا االتحادية.
2005 - تظاهرة كبرة يف بروت وفاًء لرئيس 
ال�وزراء اللبنان�ي األس�بق رفي�ق الحريري 

واملطالب�ة بخ�روج الجي�ش الس�وري م�ن 
لبنان وبدأ ما س�مي بثورة األرز، ولم تنتهي 
املظاهرة إال بعد خروج الجيش السوري من 

لبنان بشكل كامل.
2014 - البيت األبيض يتحدث عن معلومات 
جديدة مفادها أن الطائرة املاليزية املفقودة 
اس�تمرت بالتحليق لس�اعات بعد اختفائها 

من عىل شاشات الرادار.
2016 - الرئي�س ال�رويس فالديم�ر بوتني 
ُيعل�ن االنس�حاب الُجزئي للُقوَّات الروس�يَّة 

املُشاركة يف الحرب السوريَّة.

إختر شكل الغروب المفضل لديك وتعرف على نوعية حياتك ؟
اختبارات شخصية...

كان هن�اك رج�ل غن�ي يعيش يف 
مدين�ة، وق�د كان يعم�ل كرج�ل 
أعم�ال مش�هور ج�ًدا ول�م يكن 
يشء  أي  إىل  يرغ�ب  أو  يحت�اج 
ولكنه كان دوماً قلًقا وحزيناً، ويف 
أحد األيام ق�ام بالذهاب إىل قرية 

تس�مى هرميت�اج حت�ى يقابل 
حكي�م يف قري�ة، وقد ق�ال الرجل 
للحكي�م عن مش�كلته وأنه ليس 
ل�ه أي أحتياجات يف الحياة ولكنه 
لي�س س�عيد وال ي�زال قلًق�ا عىل 

الدوام.
فس�مع الحكيم مش�كلته ثم قال 
له: تعال يل غًدا، وس�أخرك كيف 
تك�ون س�عيًدا وخ�ايل م�ن الهم 
والقل�ق، ويف الي�وم الت�ايل وص�ل 
الرج�ل إىل م�كان الحكي�م فكان 
يقف خ�ارج الكوخ الخ�اص به، 
ومن ثم كان الحكيم واقفاً يبحث 

عن يشء ما حول الكوخ.
فقال الرجل للحكيم ما الذي تبحث 
عنه؟ هل ممكن أن أساعدك؟، قال 
ل�ه الحكيم أنا أبح�ث عن خاتمي 
الضائع، عندما س�مع الرجل هذا 
بدأ هو أيًضا يف البحث عن الخاتم 
مع الحكيم، حتى بعد البحث ملدة 
طويلة، لم يتم العثور عىل الخاتم، 
ثم س�أل الرجل الحكيم وقال أين 
سقط خاتمك؟، رد الحكيم سقط 
خاتم�ي يف داخ�ل الك�وخ، لك�ن 
الداخل مظلم ج�داً بالكوخ، لذلك 
أبح�ث عن الخاتم خ�ارج الكوخ، 
سأله الشخص بدهشة إذا سقط 
خاتمك يف الكوخ، ملاذا تبحث عنه 
هن�ا ؟ قال الحكيم ه�ذا هو الحل 
ملشكلتك، أنت تبحث عن سعادتك 
دوماً يف املكان الخاطىء ملجرد أن 

له بريق ساطع.

كلمات متقاطعة
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عاصي احلالني ورمحة رياض 
حيييان حفل عيد الفطر يف تركيا 

داوود الشريان يفاجئ نادين 
نسيب جنيم بهدية غريبة

املقبلة،  الحلقة  إىل  تأهلوا  مشرتكني  خمسة 
املوسم  نهائيات  نصف  ضمن  ليتنافسوا 
»IRAQ IDOL- محبوب  برنامج  الثاني من 
العرض  ويف  العراق«.   MBC« عىل  العراق« 
عىل  الستة  املشرتكون  غّنى  الثامن،  املبارش 
املرسح، وكشفوا عن اسم أكثر فنان أثر بهم، 

ورسم مسريتهم الفنية. 
يف البداية، وجهت مقدمة الربنامج ميس عنرب 
تحية تقدير إىل املرأة يف يومها العاملي، ثم دعت 
للمشرتكني  التصويت  تكثيف  إىل  الجمهور 
خالل  من  الحلقات  يف  املستمرين  الستة 
تطبيق MBC VOTE، وهي الوسيلة الوحيدة 
التي ستوصل يف النهاية واحد منهم إىل الفوز 
باللقب. ويف نهاية الحلقة، انتهت رحلة عالء 
إىل  مشرتكني  خمسة  ليتأهل  الفرطويس، 

نصف النهائيات األسبوع املقبل.
وقد مر املشرتكون تباعاً عىل املرسح، وغنوا 
الثالثية  التحكيم  ولجنة  الجمهور  أمام 
رياض  ورحمة  العراقي  حاتم  من  املؤلفة 

وسيف نبيل. 
وقبيل وقوف املشرتكني عىل املرسح يف انتظار 

إعالن النتيجة، ُقدم ديو جمع عالء الفرطويس 
وبدر باسم. بعدها، دعت عنرب ثالثة مشرتكني 
للوقوف يف دائرة الخطر هم عالء الفرطويس، 
تتأخر  ولم  السالم،  وعيل  سلطان  عفراء 
حتى لفتت إىل انتهاء رحلة عالء الفرطويس، 
إىل مرحلة  بالتايل خمسة مشرتكني  وليتأهل 

األسبوع  يف  الثاني  املوسم  النهائيات  نصف 
املقبل وهم بدر باسم، محمد الجاسم، أحمد 

طوبان، عفراء سلطان، وعيل السالم.
محبوب   -IRAQ IDOL« برنامج  ُيعرض   •
العراق« عىل »MBC العراق«، كل ليلة جمعة 

يف تمام الساعة 10 ليالً بتوقيت بغداد. 

منى  اإلعالمية،  استطاعت 
تنجو  أن  الغني،  عبد 

بعد  املحقق  املوت  من 
سري  لحادث  تعرضها 
عىل طريق مدينة اإلنتاج 
إىل  نقلها  وتم  اإلعالمي، 
 6 مدينة  مستشفيات  أحد 

أكتوبر.
وكشف نجل اإلعالمية عن تفاصيل 

الحادث والحالة الصحية لوالدته، مطالًبا 
جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وقال كريم نجل منى عبد الغني يف ترصيحات صحافية: 
»والدتي تعرضت لحادث سري كان صعب جدا، عىل طريق 
إثره ملستشفى دار  مدينة اإلنتاج اإلعالمي، ونقلت عىل 
للكثري  وتعرضت  أكتوبر،  من  السادس  بمدينة  الفؤاد 
الحالة مع  بنتابع  الصعبة، وإحنا دلوقتي  الكدمات  من 

الدكاترة«.وكانت منى عبد الغني قد أعلنت 
مؤخرًا، تعافيها من متحور أوميكرون، 
يف  أيام  بضعة  معه  معاناتها  بعد 
املنزيل.وطمأنت متابعيها عىل  العزل 
مقطع  نرشها  خالل  من  صحتها 
الشخيص  حسابها  عرب  فيديو 
)إنستغرام(،  الصور  تبادل  بتطبيق 
عافاني،  الذي  لله  »الحمد  قائلًة: 
أوميكرون،  من  تماما  شفاني  وربنا 
قلقت  اليل  الناس  عشان  الفيديو  وبعمل 
لربنا  يرجع  كله  الفضل  عليا،  وسألت  عليا 
ودعاءكم«.وتابعت« أنا مشفتش كده، كمية ناس كبرية 
بتدعييل بظهر الغيب، بشكركم جًدا عىل وقوفكم جنبي، 
فكرة اليل يقولك دور أوميكرون زي دور الربد مبيموتش، 
هو آه مبيموتش ولكن بيموت اإلنسان يف اليوم 50 مرة 

من األلم يف الجسم والدماغ والرشح وقلة النوم«.

حفله  خالل  الساهر،  كاظم  املطرب  ظهر 
األمريكية،  هيوستن  مدينة  يف  األخري  الغنائي 
من  وآية  سناء  حفيدتيه  مع  يغني  وهو 
الساهر  كاظم  قام  حيث  وسام،  األكرب  ابنه 
بالجلوس عىل كريس، وضم حفيدتيه إليه وردد 
العشاق،  عيد  الشهرية  أغنيته  كلمات  معهما 
وسط تفاعل كبري من جمهوره، حيث تغني 

الحفيدة برفقة جدها للمرة األويل .
قدم  بعدما  وذلك  متابعيه،  قلق  الساهر  وأثار 
وذلك  هيوستن  مدينة  يف  ضخًما  غنائًيا  حفاًل 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  جولته  ضمن 
من  بجمهوره  العراقي  الفنان  التقى  حيث 
الجالية العربية، والذين تلقوا جرعة من أفضل 

أغانيه وسط تفاعل كبري منهم طوال الحفل.
من  واسع  بتفاعل  الساهر  كاظم  وحظي 
إىل مكان  انتظرته حتى وصل  التي  الجماهري 
له  للتصفيق  الجماهري  واحتشدت  الحفل، 
وتحيته، وعربوا له عن حبهم الشديد وانتظاره 

بني الحني واآلخر.
خشبة  عىل  واقًفا  حفله  الساهر  كاظم  وبدأ 
حيث  أغانيه،  بأفضل  يدندن  وظل  املرسح، 
طالب الجماهري بالتفاعل معه عرب التصفيق 
من  قصرية  فرتة  بعد  ولكن  رفقته،  والغناء 
الساهر قد شعر  أن  يبدو  املرسح،  الغناء عىل 
باإلرهاق الشديد والدوار، حيث قال لجماهريه: 

»رايس دائخ«.
وتداول رواد مواقع التواصل االجتماعي مقطع 
فيديو يظهر فيه كاظم الساهر، وهو يستكمل 
يسرتيح  حتى  كريس،  عىل  بالغناء  الحفل 

من  التفاعل  ويستقبل  مجدًدا  يقف  ثم  قلياًل، 
الجماهري.

وكان قد كشف النجم كاظم الساهر، عن أوىل 
حفالته الغنائية يف عيد الفطر، يف أبو ظبى يوم 
4 مايو، وقال كاظم الساهر: »جمهوري العزيز 
يسعدني اإلعالن عن حفيل يف عيد الفطر ضمن 

»ليايل ياس« يف االتحاد أرينا أبوظبى«.
كاظم  العربي  الغناء  قيرص  أحيا  قد  وكان 
قدم  حيث   ،JOY AWARDS  حفل الساهر،  
واستقبله  »أحبيني«  أغنية  الحفل  خالل 

الجمهور بحفاوة شديدة.
العربي  الغناء  قيرص  قابل  أخرى،  جهة  ومن 
يف  الشمعي  تمثاله  الساهر  كاظم  الفنان 

متحف مدام توسو يف دبي، والتقط عدة صور 
التشابه  الصور  وتظهر  بجانبه،  يقف  وهو 
الكبري بني النجم العراقي و التمثال الشمعي، 
تفاصيله،  بكل  الوجه  مالمح  تطابق  لدرجة 
والقت صور التمثال إعجاب عدد كبري من رواد 
عيل  نرشها  فور  اإلجتماعي  التواصل  مواقع 

حسابات محبي القيرص.
أشهر  من  توسو«  »مدام  متحف  ويعد 
تماثيل  العالم، يعرض فيه  الشمع يف  متاحف 
مجاالت  يف  البارزة  العاملية  للشخصيات 
دبي  يف  توسو«  متحف«مدام  ويقع  مختلفة، 
أكرب  وهى   )Ain Dubai( دبي«  »عني  بجوار 

عجلة ترفيهية يف العالم.

األخيرة
للدخول إىل موقع 
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كاظم الساهر يغين مع حفيدتيه ألول مرة يف 
هيوسنت األمريكية

أثار قلق مجهوره بعد غنائه على كرسي

عـين على العالم

IRAQ IDOL 5 مشرتكني يتأهلون إىل نصف نهائيات املوسم الثاني من

غوغل تضع قيودا على تشغيل 
“غوغل بالي” في روسيا

بيل غيتس يفّجر مفاجأة عن طريقة 
جديدة للتواصل

بعد توقعه انتشار فيروس كورونا قبل عامين 

فيروس ياباني جديد يهاجم الدماغ 
يبدأ في االنتشار

علق�ت رشكة ألفاب�ت، مالكة منصة البح�ث غوغل، جمي�ع الخدمات 
املدفوعة عىل يوتيوب وغوغل بالي داخل روسيا، بما يف ذلك االشرتاكات، 

حيث بدأت العقوبات الغربية، يف التسبب بمشاكل مرصفية يف البالد.
وتوقف�ت غوغل ويوتي�وب مؤخرًا، ع�ن بيع اإلعالنات ع�رب اإلنرتنت يف 
روس�يا، بعد فرتات انقطاع مماثلة من تويرت وس�ناب شات، عقب شن 

موسكو عمليات عسكرية عىل أوكرانيا.
وق�ال موق�ع يوتيوب يف بي�ان: عىل س�بيل املتابعة، نق�وم اآلن بتمديد 
ه�ذا اإليقاف املؤقت ليش�مل جميع مي�زات تحقيق الدخ�ل، بما يف ذلك 
YouTube Premium واش�رتاكات القن�وات وSuper Chat واملنتج�ات 

للمشاهدين يف روسيا.
وأضافت املنصة، أن قنوات يوتيوب يف روس�يا، س�تظل قادرة عىل جني 
األرب�اح من املش�اهدين خارج روس�يا، من خ�الل اإلعالن�ات وامليزات 
املدفوعة، مث�ل Super Chat وبيع املنتجات. تظ�ل التطبيقات املجانية 

عىل Google Play متاحة أيًضا يف روسيا، وفًقا ملوقع دعم الرشكة.

أصبح الجمهور ينتظر ترصيحات رجل االعمال الشهري بيل غيتس خصوصا 
ان ق�رر ان يعل�ن عن خطوة جديدة سيش�هدها املس�تقبل فبع�د ان توقع 
بانتش�ار فريوس كورونا قبل عامني من ح�دوث ذلك ها هو يفجر مفاجأة 
غ�ري متوقع�ة ع�ىل العالم.وتوقع غيت�س هذه امل�رة تطوير تقني�ة حديثة 
م�ن قبل رشك�ة Chaotic Moon تركز عىل الربمجي�ات والتصميم وتطوير 
األجه�زة املحمولة وتكون عىل هيئة وش�م إلكرتوني عىل الجلد تجمع فيها 
البيانات الطبية والرياضية وتسمح بإجراء املكاملات والرسائل.هذه الخطة 
لن يتم تنفيذها بني ليلة وضحاها اال ان غيتس يتأمل ان تصل يف أرسع وقت 
ممك�ن وأن تحل محل الهواتف املحمولة الحالية مش�ريا اىل ان هذا االخرتاع 
له ميزات ان هذا الوش�م سيتم وضعه عىل الجلد بمعالجات دقيقة مدمجة 

تساعد عىل دمجه يف الجسم كما انه سيحل محل مكان الهاتف املحمول.

نرشت وكالة ناس�ا صورة لقوس 
ق�زح مقل�وب حي�ث ظه�ر فوق 
ش�جرة نخيل يف راغوزا بصقلية، 
وهذا القوس هو مثال عىل “هالة 
الجلي�د”، وه�و نت�اج االنكس�ار 
الجلي�د  بل�ورات  يف  واالنع�كاس 
املس�طحة السداس�ية، وتم رصد 
ق�وس قزح م�ن جان�ب املصورة 
مارس�يال  اإليطالي�ة  الفلكي�ة 
جوليا بيس عندما كانت الشمس 

منخفضة يف السماء.
ووفق�ا ملا ذكرت�ه صحيفة “ديىل 
ميل” الربيطانية، علقت املصورة 
الفلكي�ة ع�ىل صورته�ا: “مرات 
ال تحىص س�تظهر فوق رؤوس�نا 
ويتم تجاهلها ألن كل ما نحتاجه 
غالًب�ا م�ا يك�ون أمامن�ا أو م�ع 
انحن�اء رؤوس�نا ع�ىل أجهزتن�ا 

املحمولة”.
الدائري  الق�وس  الكثريون  يعرف 
بأنه “ق�وس قزح مبتس�م”، ألن 
ألوان�ه مقلوب�ة مقارن�ًة بق�وس 
قزح األكثر شيوًعا الذي نالحظه.

وتع�د ه�ذه الظاه�رة م�ن أكث�ر 
الظواه�ر إرشاًق�ا كم�ا يظه�ر يف 

الصورة، وتم اختيارها من جانب 
وكالة ناسا لتكون صورة اليوم يف 

علم الفلك.
الكالس�يكي  ويكون ق�وس قزح 
هو ق�وس متعدد األلوان مصنوع 
م�ن قطرات امل�اء الخفيفة، نظرًا 
ألن امل�اء أكثر كثافة م�ن الهواء، 
ف�إن الضوء الذي يم�ر من الهواء 
إىل قط�رة مط�ر بزاوي�ة يتباط�أ 

ويغري اتجاهه.
يتكون ضوء الش�مس من العديد 
م�ن األط�وال املوجي�ة املختلف�ة 
الت�ي تتباط�أ بكمي�ات مختلفة، 
مم�ا يتس�بب يف انقس�ام الضوء 

األبيض.
س�ينعكس بع�ض الض�وء ال�ذي 
يدخل القط�رة داخلًيا من الحافة 
وس�يخضع  للقط�رة،  الداخلي�ة 
لالنكس�ار مرة أخرى أثناء مروره 
من املاء إىل الهواء، وهكذا ينفصل 

الطيف وينتج قوس قزح مرئي.
أم�ا بلورات الجلي�د يف الهواء التي 
تخلق أقواس ق�زح مقلوبة تخلق 
أيًض�ا حلق�ات من الض�وء تظهر 

حول الشمس يف يوم مرشق.

ان�ه  األس�رتالية  الدول�ة  أعلن�ت 
ت�م رشاء كمي�ات إضافي�ة م�ن 
لف�ريوس  املض�ادة  اللقاح�ات 
اليابان�ي ال�ذي  الته�اب الدم�اغ 
ق�د يس�بب الوف�اة وينتق�ل عرب 

البعوض.
وكان ق�د انت�رش ه�ذا الفريوس 
للمرة األوىل عىل الساحل الرشقي 
للبل�د ال�ذي رضبت�ه الفيضانات 
مؤخراً وتم تس�جيل 17 حالة من 
هذا الفريوس مع حالتي وفاة وال 

يوجد عالج محدد لهذا املرض.
يف  تصلب�اً  تش�مل  أمااالع�راض 

الرقب�ة وصداعاً ش�ديداً وغيبوبة 
وان هذا الفريوس ينترش أكثر كل 
ما تس�اقطت االمط�ار ونصحت 

الدولة االبتعاد ان الحرشات.
والزراعة  الصحة  وأشارت وزارتا 
الحكوم�ة  إن  األس�رتاليتان 
دوالر  ملي�ون   69 س�تخصص 
أسرتايل )51 مليون دوالر أمريكي( 
م�ن اج�ل الس�يطرة ع�ىل ه�ذا 
الفريوس ورشاء 130 ألف جرعة 
لق�اح إضافي�ة، لزي�ادة مخزون 
الجرعات الح�ايل والذي يضم 15 

ألف جرعة، وتعزيز املراقبة.

“ناسا” تكشف عن صورة لقوس قزح 
مقلوب.. اعرف القصة

تغريدات  

جمال البطيخ

يوسف الخال

 هذه احلرب كبرية، قد تكون األخرية، لكنها حتماً 
ستكون طويلة طويلة.. َمرَّ عمرنا وحنن نبحث عن 
السالم عن احلقيقة و عن معنى لوجودنا؟ أمل نفهم 
بعد أن السالم احلقيقي سنعيشه فقط بعد رحيلنا؟ 
 كال مل نفهم و ال نريد أن نفهم، مل نؤمن و ال نريد 

أن نؤمن؛ اخللود ليس هنا وليس لنا.

ــتوعبت  اس ــد  حمم ــري  مهات ــة  بزعام ــا  ماليزي
االختالفات الدينية والعرقية وتعاملت بواقعية 
مع االختالالت االقتصادية واالجتماعية السائدة 
ــع بنجاح،  والدليل ان ما تنفقه ماليزيا  يف اجملتم
يف موازناتها على التعليم  يبلغ حنو ثالثة أضعاف 

ما ُينَفق على اجليش والدفاع .

اللبنانية،  النجمة  تحيي 
كارول سماحة، حفالً غنائًيا 
اإلمارات  قرص  مرسح  عىل 
يوم  ظبي،  أبو  بمدينة 
 18 املوافق  املقبلة  الجمعة 
الجاري،  مارس  شهر  من 
باقة  الحفل  خالل  وتقدم 

مميزة من أشهر أغنياتها.
اللبنانية  النجمة  وتتعاون 
أغنية  يف  سماحة  كارول 
كلمات  من  جديدة  مرصية 

وألحان  راؤول  حسن  أحمد 
املقرر  ومن  رحيم،  محمد 

طرحها خالل الصيف املقبل.
اللبنانية  النجمة  مؤخرًا  وأعربت 

سعادتها  عن  سماحة  كارول 
بالغناء عىل مرسح دار األوبرا املرصية 

مشرية  الحب،  عيد  احتفاالت  بمناسبة 
طابع  له  املرسح  هذا  عىل  الغناء  أن  إىل 

خاص.
معايا  وأحرض  أغني  مرة  »ألول  وأضافت: 

مصطفى«،  وليد  لزوجي  وأهديه  ورد  بوكيه 
التي  الثانية  بلدها  ملرص  الشكر  ووجهت 

كما  الخري،  كل  غري  فيها  تر  ولم  احتصنتها 
وجهت الشكر للموسيقار محمد املوجي والفرقة 

املوسيقية التي بذلت معها مجهودا كبريا.
يذكر أن كارول سماحة طرحت أغنيتها الجديدة 
كلمات  واألغنية  يوتيوب  عىل  مؤخرا  »فوىض« 

وألحان الفنان اللبنانى سليم عساف.

جناة منى عبدالغين من موت حمقق يف حادث سري مروع

سوانح وبوارح

هل كانت لورنا وقد شارفت عىل السبعني، وهي شبه معتكفة يف بيت ريفي 
وسط هضاب النوفر بمقاطعة ويلز اإلنجليزية، تتوقع بأن صحفية عراقية 
لزيارتها، ويف جعبتها  لها موعداً  باريس، وترضب  بها من  مغرتبة ستتصل 
أسئلة كثرية تستفز ذاكرتها وتعيد إليها ذكريات ومرسات وأحزانا بعيدة جداً 
عن حياتها يف بغداد؟ هذه املدينة الغريبة التي وصلتها يف الساعة الثانية بعد 
الفنان  إىل  وصولها  من  أسبوع  بعد  لُتزف   1950 أيلول  أيام  أحد  من  الظهر 
ذلك  اسمها منذ  بلدها، ويتغري  دراسته يف  أثناء  التقته  الذي  الشاب  العراقي 

اليوم من لورنا هيلز إىل لورنا سليم.
يف كتابها املوسوم » لورنا .. سنواتها مع جواد سليم« الذي انتهت منه خالل 
الصحافة  يف  مبكراً  عملياً  إنعام كجه جي درساً  ُتقدم  باريس،  آب 1997 يف 
االستقصائية التي كثر الحديث عنها يف العقود األخرية، فمنذ أن التقت لورنا 
اللقاء األول يف لندن ربيع 1989 سمعت منها ما يفتح امامها أبوابا مفضية 
اىل ما هو ابعد وأوسع من مقابلة صحفية مثرية، لذلك عزمت، بعد ميض ما 
سليم،  لورنا  عن  مجدداً  تبحث  أن  اللقاء،  ذلك  عىل  سنوات  سبع  من  يقرب 
وقد حصلت عىل رقم هاتفها، وبمساعدة البيت الربيطاني يف باريس حجزت 
ريفي  بيت  يف  تقيم  »وجدتها  إنعام:  تقول  و«َتوكلُت«  إليها:  ِنِزل  أقرب  يف 
يرشف عىل مربع أخرض ساحر ترعى فيه األغنام، ال جريان قريبني منها، وال 
العاملة يف  مواصالت عامة تقود إىل مكانها، والفوز بسيارة األجرة الوحيدة 

املنطقة يحتاج إىل قدرة قادر«. 
من هذا اللقاء الغريب الذي ما كان له أن يكون إال مع صحفية استقصائية 
لورنا  ُتبعث  والسيارة،  والقطار  بالطائرة  رحلة  بعد  هدفها  بلغت  عنيدة، 
سليم إىل الحياة من جديد يف كتاب جميل، بل هو من أجمل الكتب والروايات 
إنجازه وحدها تمثل  إىل قلبها، فقصة  إنعام، وربما هو األحب  التي كتبتها 
حكاية، واملائة واألربعني سؤاالً التي تسلحت بها لهذه املواجهة مع املرأة التي 
عاشت يف البدء حياة فتاة انكليزية عادية، قبل أن تدخل االثارة حياتها منذ 
الفنانني  األول بجواد سليم يف شباط 1946 وكانا طالبني يف مدرسة  لقائها 
أجواء  إىل  تنقلنا  وأجوبتها،  األسئلة  تلك  اللندنية،  سكول«  »سليد  املوهوبني 
املمتعة  والحكايات  واملصادفات  املفارقات  من  الكثري  وفيها  القديمة،  بغداد 
عن الرسامني الكبار يف تلك الحقبة، وعن لورنا نفسها التي وصلت إىل مطار 
بغداد القديم يف يوم قائظ، لكنها لم تجد أحداً بانتظارها، وال حتى العريس 
نفسه، ولذلك حكاية ترتبط بوصول نوري السعيد عىل الطائرة نفسها عائداً 

من لندن بعد استدعائه لتشكيل وزارة جديدة!.
أحبت لورنا بغداد، وتآلفت معها: »وكانت من األوائل الذين رسموا نساء بغداد 
جرة، وبالحيل الذهبية  الشعبيات بأثوابهن ذات األلوان املرشقة والنقوش املشَّ
التي تتباهى بها كل سيدة وفتاة«.. وتميض إنعام يف سرب أغوار حياة لورنا 
الشخصية وما شهدته من حوادث وتقلبات منذ وفاة جواد سليم يف نهار 23 
كانون الثاني 1961 وهو دون الثانية واألربعني من العمر، لتضطر من أجل 
الحماية وحقوق ارث ابنتيها زينب ومريم للزواج من املحامي الذي َوَكلته من 
أجل ذلك، ولرتزق بابنتها الثالثة ريا التي حملت يف النهاية اسم جواد سليم 
أيضاً يف حكاية مشوقة أخرى، بعد فشل زواج لورنا الثاني، وقرارها مغادرة 

بغداد، والعودة إىل شفيلد مسقط رأسها يف آخر املطاف.
إنعام كجه جي، جامعة »الطّشار« العراقي، يف كل رواياتها »سواقي القلوب« 
و »الحفيدة األمريكية« و »النبيذة » و »طّشاري« التي اتخذت إنعام من اسم 
بطلتها وردية إسكندر الشماس اسماً مرادفاً لها، وكذلك يف »لورنا« وحتى يف 
فيلمها التوثيقي عن الدكتورة نزيهة الدليمي تعمل عىل اصطياد الشخصيات 
وجمعها  سبكها  لتعيد  املعمورة  أرجاء  مختلف  يف  »تطرّشت«  التي  العراقية 

برباعة صائغ ماهر، وخيال روائي مدهش. 
وعن  العميق،  وحزنها  القلقة  هواجسها  عن  نفسها،  عن  تعرب  هي  ربما 
رغبتها الدفينة يف أن تتلمس وجه الوطن الذي ال يغيب عن بالها لحظة واحدة، 
بأخباره وجنونه وفنونه وثقافته وغنائه وطعامه، وقد تراكمت عليها سنني 

باريس الباردة الطويلة بال أمل يف العودة من طّشارها الشخيص.

طه جزاع

إنعام ولورنا

يحيى املطرب اللبناني، عايص الحالني، واملطربة العراقية رحمة رياض، 
حفالً غنائًيا يف عيد الفطر املقبل، يف مدينة إسطنبول برتكيا، 
يوم 4 من شهر مايو املقبل، ويقدمان خالل الحفل 
مؤخرًا  أغنياتهما.وقال  أشهر  من  مميزة  باقة 
ترصيحاته  يف  الحالني  عايص  اللبناني  النجم 
مانع  أي  لدي  ليس  أنا   :»365 ل�«الخليج 
أو  السينما  يف  سواء  التجربة  خوض  من 
الدراما ومعايريي هي وجود عمل يضيف 
يل وورقا يليق بي وموضوعا يتناسب مع 
فرصة  جاءت  وإذا  وأسلوبي،  تاريخي 
خوض  يف  أبدا  أتردد  لن  مقنعة  جيدة 
األعمال  من  عددا  وقدمت  التجربة، 
نجاحا  وحققت  ذلك  قبل  املرسحية 
اللبناني  النجم  مؤخرًا  كبريا.وأعرب 
الكبرية  سعادته  عن  الحالني  عايص 
العربية  املوسيقى  مهرجان  يف  باملشاركة 
اقيمت  والتي  الثالثني،  دورته  يف  العام  هذا 
داخل  النافورة  مرسح  خشبة  عىل 
والذي  املرصية،  األوبرا  دار 
عىل  املهرجانات  أعرق  يعد 
العالم.وأضاف:  مستوى 
يلتف  املوسيقى  مهرجان 
الغناء  نجوم  كل  حوله 
يف العالم العربي، ويعترب 
كمنهجه  نادرة  عملة 
وجدان  يف  يرسخ  الذي 
األجيال الجديدة«.وأشار 
يحرص  دائًما  أنه  إىل 
الكبار  بني  وجوده  عىل 
حيث  فيه  واملشاركة 
أنه حدث يخلد اسم كل 
من يشارك يف فعالياته 
يتذكره  وسوف 
باستمرار،  األجيال 
سعيد  شخصيا  وأنا 
أن ينتظر جمهوري 

كل عام حفلتي.

حلقته  يف  تقديمه  بعد  وذلك  الجدل،  الرشيان،  داوود  السعودي،  اإلعالمي  أثار 
الفنانة  التي أسعدت ضيفته  الفيتامينات  بربنامج »مع الرشيان« مجموعة من 
اللبنانية نادين نسيب نجيم.. وخالل تناولهما الطعام، قام الرشيان بتذكري نجيم 

عن  عبارة  الهدية  أن  فأخربها  داخلها،  قميص  وجود  تّوقعت  التي  بالهدية، 
فيتامينات، فبدأت بتناولها، وأحبت مذاقها.وتحدثت نجيم خالل الحلقة عن 

الشخصية.وقالت  حياتها  من  وجوانب  والتمثيل  الجمال  بعالم  مسريتها 
إنني  القول  نادين: »أمي تونسية، لكنني ُولدت يف بريوت و80 % يمكن 
الرجالية«. وأضافت عن فوزها  لأللبسة  أشبهها، ووالدي كان خياطاً 
وماما  والدتي،  بنظرية  واثقا  كان  »والدي  لبنان:  جمال  ملكة  بلقب 
كانت القصة كلها يف املنزل وهو الحظ أن أصغر وحدة بالعيلة ورقم 5 
رايحة باتجاه معاكس للباقني وكان يشعر أن عالم مسابقات ملكات 
رغبتها  إىل  نادين  صغري«.ولفتت  من  يجذبني  واإلعالنات  الجمال 

بدراسة الطب، اإلختصاص الذي لم يشجعها أهلها عليه.

كارول مساحة حتيي 
حفالً غنائًيا يف

 أبو ظيب


