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بغداد/ الزوراء:
واف�َق مجلس ال�وزراء، عىل نق�ل ملكية 
األرايض املش�يد عليه�ا مستش�فيات أو 
مؤسسات صحية اىل وزارة الصحة.وذكر 
املكت�ب االعالمي لرئيس ال�وزراء يف بيان 
تلقته “الزوراء”: ان رئيس مجلس الوزراء 
الجلس�ة  ت�رأس  الكاظم�ي،  مصطف�ى 
االعتيادي�ة الثانية عرشة ملجلس الوزراء، 
واستعرض الكاظمي يف مستهل الجلسة 
األوض�اع العام�ة يف البالد، ومس�تجدات 

األزمة االقتصادية العاملية وانعكاس�اتها 
ع�ىل العراق، ومتابعة تطبي�ق اإلجراءات 
أج�ل  م�ن  الحكوم�ة؛  اعتمدته�ا  الت�ي 
مواجه�ة األزمة والتخفيف م�ن حدتها.
وأض�اف: ان مجل�س الوزراء اس�تضاف 
هاني العقابي وكيل وزارة الصحة املكلف 
بإدارة الوزارة، إذ قدم عرضاً مفصالً عن 
اإلج�راءات الصحية املتعلقة بالس�يطرة 

عىل جائحة كورونا.

بغداد/ الزوراء:
أصدرْت محكمة جنايات بابل الهيئة الثالثة 
املختص�ة بالنظ�ر بقضاي�ا النزاه�ة امس 
الثالث�اء حكم�اً بالس�جن الش�ديد لخمس 
س�نوات بح�ق محاف�ظ بابل األس�بق كرار 
العبادي وفق امل�ادة 340 عن جريمة إلحاق 
الرضر بامل�ال العام.وقال مص�در قضائي، 
إن ه�ذا الحكم ص�در نتيجة قي�ام العبادي 
بالتوقي�ع واملصادق�ة عىل مح�رض توزيع 
قط�ع أراٍض يف الع�ام 2019 بش�كل غ�ر 
أص�ويل ومخال�ف للقانون.وكش�فت هيئة 
النزاه�ة االتحاديَّ�ة يف نهاي�ة الع�ام 2020 
ع�ن ص�دور ق�رار حك�ٍم بالحبس الش�ديد 
ع�ىل محافظ بابل الس�ابق ك�رار العبادي؛ 
إلرضاره عم�داً بامل�ال العام بأكث�ر من 14 

مليار دينار.وس�بق أن أعلنت هيئة النزاهة 
عن ص�دور أوامر قبٍض وتحرٍّ ومنع س�فر 
بحق املُدان، عن تهم مخالفاٍت بتجهيز مواّد 
وأعم�دٍة وعالماٍت مروريٍة ضمن مش�اريع 
إعم�ار بلديَّ�ات املحافظة، وقيام�ه بتوزيع 
قط�ع أراٍض خالفاً للقان�ون، ومخالفات يف 
من�ح فرص�ٍة اس�تثماريٍَّة يف املحافظة.كما 
أصدرت محكمة جناي�ات محافظة بابل يف 
آذار/ مارس م�ن العام 2020 حكماً غيابيا 
بالس�جن 7 س�نوات، بحق العب�ادي، عقب 
إدانته بتهمة التزوير.وأدين العبادي بتزوير 
وثائق ثبوتية تتعل�ق بمحل )مكان( والدته 
من أجل الحصول عىل منصب محافظ بابل.
وأقيل العبادي من منصبه يف ترشين األول/
أكتوبر 2019 عىل خلفية اتهامه بالتزوير.

بغداد/ الزوراء:
أك�َد النائ�ب األول لرئي�س مجل�س النواب 
حاك�م الزاميل، ام�س الثالث�اء، أن الربملان 
ع�ازم ع�ىل تعدي�ل القوان�ن التي تس�هل 
دخول وخ�روج وإقامة املس�تثمرين داخل 
البل�د، وفيما دع�ا تركيا لزي�ادة االطالقات 
املائي�ة، اش�ار اىل أن قوة الع�راق تعزز أمن 
وازدهار دول الجوار واملنطقة.وقال املكتب 
مجل�س  لرئي�س  األول  للنائ�ب  اإلعالم�ي 
النواب يف بيان تلقته “الزوراء”: إن “النائب 
األول لرئيس مجلس الن�واب حاكم الزاميل 
استقبل بمكتبه، السفر الرتكي لدى العراق 
ع�يل رضا غون�اي، لبحث املس�ائل العالقة 
املش�رتك”.وأكد  االهتم�ام  ذات  وامللف�ات 
الزام�يل أن “قوة العراق من ش�أنها تعزيز 
أمن وازدهار دول الجوار واملنطقة برمتها”، 
الفتاً اىل أن “مجلس النواب عازم عىل تعديل 

القوانن التي تسهل دخول وخروج وإقامة 
املس�تثمرين داخ�ل البالد”.وش�دد الزاميل 
ع�ىل “رضورة العمل عىل تنظيم ملف املياه 
وترسيخ التعاون األمني بما يحفظ املصالح 
املشرتكة واحرتام الس�يادة وترسيخ األمن 
واالستقرار بن البلدين الجارين”، داعياً اىل 
“ترجم�ة العالقات االقتصادي�ة والتجارية 
واالس�تثمارية املتينة مع تركي�ا عرب زيادة 
سعة االطالقات املائية واملساهمة يف تأهيل 
البن�ى التحتي�ة املتعلق�ة بالجان�ب املائي، 
ورفع مستوى التنسيق األمني واملعلوماتي 
واالس�تخباري”.من جانب�ه، ب�ّن الس�فر 
الرتكي “دعم بالده لتوطيد العالقات الثنائية 
بن البلدين وعىل الصعد كافة بما فيها عىل 
املس�توى الربملاني”، مبدي�ًا “حرص أنقرة 
عىل إط�الق برام�ج لدعم القط�اع الخاص 

لتوفر فرص عمل للشباب العراقين”.

الرياض/ متابعة الزوراء:
ناش�َد األم�ن الع�ام ملجل�س التع�اون 
الخليج�ي نايف الحج�رف قيادة تحالف 
دع�م الرشعية يف اليم�ن وكافة األطراف 
اليمني�ة إيق�اف العملي�ات العس�كرية 

إلنج�اح املش�اورات، فيم�ا ج�دد األمن 
يف  الخليج�ي  التع�اون  ملجل�س  الع�ام 
بي�ان الدع�وة للحوثي�ن للمش�اركة يف 
املش�اورات اليمنية.وتنطل�ق يف الرياض 
اليمني�ة- املش�اورات  األربع�اء،  الي�وم 

اليمنية، عىل أن تستمر حتى السابع من 
أبري�ل املقبل وذلك برعاي�ة أممية ودعم 
املقرر  الخليجي.وم�ن  التع�اون  مجلس 
أن تناق�ش املش�اورات 6 مح�اور، م�ن 
العسكرية والسياسية واإلنسانية  بينها 

والتعايف االجتماعي.كما تهدف املشاورات 
اليمنية-اليمنية إىل فتح ممرات إنسانية 
وتحقي�ق االس�تقرار.هذا وكان األم�ن 
الع�ام للمجلس نايف الحج�رف، أكد أن 
دع�وة املجلس لعقد املش�اورات ليس�ت 

مب�ادرة جدي�دة، وإنم�ا تأكي�د ع�ىل أن 
الح�ل بأي�دي اليمنين.كما دع�ا جميع 
أطراف الرصاع اليمني للمشاركة يف هذه 
املفاوضات، والدخول بمفاوضات سالم 

برعاية األمم املتحدة وبدعم خليجي.

الزوراء/مصطفى فليح:
دع�ا كل من اإلطار التنس�يقي واالتح�اد الوطني 
والتوافقي�ة  الح�وار  يك�ون  أن  اىل  الكردس�تاني 
اساس�ا إلنه�اء االنس�داد الس�يايس يف البل�د، ويف 
حن أك�دا رفض حل مجلس النواب، أش�ارا اىل ان 
الق�وى السياس�ية العراقي�ة تس�تطيع ان تص�ل 

ع�ن طري�ق التفاهم�ات اىل نتائ�ج ايجابية.وقال 
النائب عن اإلطار التنس�يقي، محم�د الزيادي، يف 
حديث ل�«الزوراء«: اننا »كإطار تنس�يقي نحاول 
جاهدي�ن ان نرس�م التوافقية ع�ىل ارض الواقع، 
وهي اشرتاك الجميع بتشكيل الحكومة«، مضيفا 
»نحن بصدد االشرتاك بمفاوضات وكذلك اتصاالت 

مع كل االطراف س�واء عىل مستوى البيت الكردي 
او م�ع االخ�وة يف التي�ار الصدري إليج�اد مخرج 
لالنسداد السيايس الس�يما بعد ما حدث يف جلسة 
الربمل�ان االخرة وع�دم حصول التحال�ف الثالثي 
ع�ىل االغلبية النتخ�اب رئي�س الجمهورية«.واكد 
»عدم وجود رشوط لالطار سوى ان نسر بالعرف 

املعلوم نفسه منذ تأسيس العملية السياسية بعد 
سقوط النظام«، مؤكدا ان »الفرق بيننا وبن التيار 
الص�دري ليس باملس�ميات، وانما بآلية التس�مية 
ونطمح اىل تشكيل الكتلة االكرب مع التيار وبعدها 

نسمي ما يشاؤون ملنصب رئيس الوزراء«.

اسطنبول/ متابعة الزوراء:
كش�َف فالديمر ميدينس�كي كبر 
املفاوضن الروس يف املفاوضات مع 
أوكرانيا، أن موسكو خطت خطوتن 
باتجاه التقارب مع أوكرانيا، مشرا 
إىل أنهما تخصان الش�قن السيايس 
وزارة  اتهم�ت  فيم�ا  والعس�كري، 

الخارجية الروسية الواليات املتحدة 
وحلفاءها بش�ن عملية س�يربانية 
واس�عة النطاق ضد روسيا، محذرة 
م�ن أن ه�ذا الع�دوان س�يؤدي إىل 
عواق�ب وخيمة بالنس�بة ملحرضيه 
ومنفذيه.جاء ذلك يف ترصيحات أدىل 
بها ميدينسكي للصحفين يف ختام 

جولة ام�س الثالثاء من املفاوضات 
اس�طنبول.وفيما  يف  عق�دت  الت�ي 
أك�د  الس�يايس  بالش�ق  يتعل�ق 
لق�اء  عق�د  إمكاني�ة  ميدينس�كي 
فالديم�ر  ال�رويس  الرئي�س  ب�ن 
بوت�ن ونظ�ره األوكراني فالديمر 
زيلينس�كي لي�س بع�د التوصل إىل 

اتف�اق ب�ن البلدين ب�كل تفاصيله، 
لك�ن بالتزامن م�ع توقي�ع وزيري 
خارجي�ة البلدي�ن علي�ه باألح�رف 
األوىل.أما يف الشق العسكري فتحدث 
عنه العضو اآلخ�ر يف الوفد الرويس، 
ألكس�ندر فومن نائ�ب وزير الدفاع 
ق�رار  ع�ن  أعل�ن  ال�ذي  ال�رويس، 

وزارته خفض النش�اط العس�كري 
»بشكل جذري« عىل محوري كييف 
أوكراني�ا(  )ش�مال  وتش�رنيغوف 
بهدف تعزي�ز الثقة املتبادلة وتهيئة 
الظروف املناسبة ملواصلة التفاوض 

والتوصل إىل االتفاق املنشود.

التنسيقي واالحتاد الوطين لـ          : ال خيار سوى احلوار والتوافقية إلنهاء االنسداد السياسي يف البلد

بعد مفاوضات باسطنبول.. موسكو ال تعارض انضمام أوكرانيا إىل االحتاد األوروبي وإعالنها دولة حيادية

أكدا رفضهم حل الربملان لعدم انهاء العملية السياسية

هجوم سيرباني أمريكي غربي واسع النطاق على روسيا

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
واصل�ْت لج�ان املقاوم�ة الس�ودانية، وللم�رة 
الثانية خالل هذا األسبوع، إغالق طرق رئيسة يف 
العاصمة الخرطوم، يف سياق التصعيد ضد حكم 
العسكر يف البالد.واستخدم املتظاهرون الحجارة 
والكتل الخرس�انية يف عملي�ة إغالق الطرق، مع 
إحراق إطارات الس�يارات يف بع�ض املناطق، ما 
أحدث ازدحاماً مرورياً يف بعض الشوارع، دون أن 
تتأثر به منطقة وسط الخرطوم التي لم يالحظ 
وص�ول املحتجن إليها.ويف والي�ة البحر األحمر، 
نظم حزب املؤتمر السوداني بمدينة بورتسودان 
الس�احلية، وقف�ة احتجاجي�ة للتضام�ن م�ع 
املعتقلن السياسين واملطالبة بإطالق رساحهم 

ف�وراً، أو تقديمه�م ملحاكم�ة عادل�ة.و اإلثنن، 
خرج�ت مواك�ب تضامنية مع املعلم�ن ودعماً 
إلرضابهم املعلن رفضاً لعدم اس�تجابة السلطة 
االنقالبي�ة ملطالبه�م بزي�ادة الروات�ب، والي�وم 
أعلن�ت لجنة أطب�اء الس�ودان املركزي�ة أن 70 
ش�خصاً أُصيبوا خالل تعامل الق�وات االنقالبية 
بعن�ف مع املش�اركن يف تلك املواك�ب من بينها 
إصاب�ات بطل�ق ناري.ووفق�اً للج�دول املعل�ن 
من لج�ان املقاومة، ف�إن الفعالي�ات املناهضة 
لالنقالب العس�كري س�تتواصل خ�الل ما تبقى 
من أيام األسبوع الحايل وتنتهي بموكب مركزي 
يتوجه للقرص الرئ�ايس بالخرطوم للضغط عىل 

العسكر للتنحي عن السلطة.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
أعلنْت هيئة قناة الس�ويس املرصية، زيادة رس�وم 
عبور الس�فن بالقناة خالل م�ارس الجاري، وعزت 
ذل�ك إىل الح�رب الروس�ية األوكرانية. وق�ال رئيس 
الهيئة، أسامة ربيع، خالل مؤتمر صحفي، إن زيادة 
رس�وم عبور الس�فن بالقناة خالل مارس الجاري 
من خمس�ة إىل 20 يف املئة، يرجع للحرب الروس�ية 
األوكرانية وما ترتب عنها من ارتفاع نوالن الشحن 
البحري ستة أضعاف، وارتفاع أسعار تأجر السفن 
وزيادة أسعار النفط”. لكن ربيع أشار إىل أن “زيادة 
الرس�وم مؤقتة”، وأنه “س�يجرى النظر فيها خالل 
الف�رتة املقبلة تماش�يا مع الس�وق وتغ�ر الوضع 
الراه�ن وطبقا لحركة التج�ارة العاملية حفاظا عىل 
العمالء”. وقال ربي�ع إن “األزمة األوكرانية الحالية 
من املتوقع أن تؤثر عىل حركة املالحة بقناة السويس 

القادمة من البحر األسود وبحر قزوين خالل الفرتة 
املقبلة، ومن املتوق�ع تراجع كميات النفط والحديد 
والحبوب القادمة من منطقة الحرب”. غر أن ربيع 
أش�ار إىل أن “هناك جانب إيجابي ملموس ومتوقع 
يف املقاب�ل، حيث تتج�ه دول أوروبا جنوبا لتعويض 
احتياجاته�ا م�ن النف�ط والغاز الطبيع�ي من دول 
الخلي�ج العرب�ي، جن�وب قن�اة الس�ويس، وهو ما 
يعوض نقص كميات البضائع القادمة من الشمال”. 
وأوضح أن إلغاء التخفيضات املمنوحة لسفن الغاز 
املس�ال من القناة، جاءت بعد دراس�ة حالة السوق 
وطبق�ا للوض�ع الراه�ن.وردا عىل حقيق�ة ما أثر 
عن طل�ب الواليات املتح�دة األمركية منع الس�فن 
الروس�ية من املرور بالقناة، ق�ال إن “القناة تحرتم 
املواثيق واالتفاقيات الدولية وتس�مح بمرور جميع 

أنواع السفن وال تتدخل يف األمور السياسية”.

حركة امتداد لـ             : سنحضر جلسة جملس النواب اليوم وإعالن حالة الطوارئ أمر مستبعد
حملل سياسي: عدم حسم رئاسة اجلمهورية سيدخل البلد يف فراغ دستوري

الزوراء/ حسن فالح:
نوابه�ا  ان  امت�داد  حرك�ة  أك�دْت 
الي�وم  الربمل�ان  جلس�ة  س�يحرضون 
االربع�اء النتخاب رئي�س الجمهورية، 
وفيما اس�تبعدت اعالن حالة الطوارئ 
رأى  الجلس�ة،  انعق�اد  ع�دم  ح�ال  يف 
محلل س�يايس ان عدم حس�م رئاس�ة 
ف�راغ  يف  البل�د  س�تدخل  الجمهوري�ة 

دستوري.
وقال املتحدث باسم حركة امتداد منار 
العبيدي يف حديث ل�”الزوراء”: ان جميع 
نواب حركة امتداد شاركوا بجلسة يوم 
السبت املايض، وسيستمرون بالحضور 
اىل جلسة الربملان املقرر انعقادها اليوم 
االربع�اء، اال اذا حدث امر جديد يدفعنا 
اىل عدم املش�اركة.واضاف، ان الحديث 
ح�ول اع�الن حال�ة الط�وارئ بالبلد يف 
حال عدم انعقاد الجلس�ة هو محاولة 
للضغط عىل الش�ارع العراقي والنواب، 
وهذا االمر مس�تبعد، وال يمكن تشكيل 
حكومة ط�وارئ، ألن الدع�وة يجب ان 
تك�ون من رئي�س وزراء منتخب، وهذا 
غ�ر قاب�ل للتطبي�ق، مرجح�ا تأجيل 
جلس�ة اليوم اىل يوم اخر لحن التوصل 
لحلول وتوافقات بش�ان الجلسة، كما 
حصل يف انتخابات 2010 التي استمرت 
األزم�ة السياس�ية أكثر من 8 اش�هر، 
لح�ن تش�كيل الحكومة.م�ن جهت�ه، 
قال املحلل الس�يايس عص�ام الفييل يف 
حديث ل�”الزوراء”: إن “خيار التحالف 

الثالثي هو تس�مية رئيس الجمهورية 
ثم املكل�ف برئاس�ة الوزراء وتش�كيل 
القانوني�ة  الناحي�ة  الحكوم�ة، وم�ن 
يج�ب ان يك�ون هن�اك تصوي�ت ع�ىل 
رئاس�ة الجمهورية لتشكيل الحكومة، 
ويف ح�ال ع�دم التصوي�ت س�ندخل يف 
فراغ دس�توري ويبق�ى الوضع عىل ما 

ه�و عليه وقد يكون هن�اك رفع دعوى 
قضائية م�ن قبل عدد م�ن الجهات اىل 
املحكمة االتحادية”. واضاف: ان “هذه 
اإلشكالية القانونية لم تحل حتى اآلن”، 
الفتا اىل أن “مجلس القضاء األعىل أصدر 
توضيحاً بش�أن حل الربملان يف صيغته 
القانوني�ة، وإذا ت�ّم ح�ّل عق�دة البيت 

الك�ردي ويتم تس�مية رئي�س متواقق 
عليه فمن املمكن أن تحل األمور”.واشار 
اىل ان “الكاظم�ي س�يبقى يف مهام�ه 
لحن اختيار رئيس الوزراء الجديد بعد 
اختيار رئيس الجمهورية”.من جانبه، 
أكد االتحاد الوطني الكردس�تاني، عدم 
وجود أي�ة ب�وادر لحص�ول توافق بن 

القوى الكردية لتسمية مرشح توافقي 
لرئي�س الجمهورية قبل جلس�ة اليوم، 
فيم�ا أش�ار إىل أن االنس�داد الس�يايس 
للم�ي  س�بيل  وال  مس�تمرا  زال  م�ا 
قدم�اً دون تخفي�ض س�قف املطال�ب 
باس�م  املتحدث�ة  السياس�ية.وقالت 
االتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني النائب 
س�وزان منص�ور يف حدي�ث متلفز: إن 
“االنسداد الس�يايس بن حزبي االتحاد 
والديمقراطي الكردستانين بخصوص 
ملف تس�مية رئيس الجمهورية ما زال 
مس�تمراً، واالتح�اد حاول من�ذ البداية 
عدم االصطفاف مع جهة دون أخرى”.

وأضافت، “أما فيما يخص جلسة اليوم 
األربع�اء النتخاب رئي�س الجمهورية، 
فإننا نتمنى أن تبادر الكتل السياس�ية 
إىل تخفيض س�قف مطالبها بهدف حل 
العق�د املوجودة واملي قدماً بتش�كيل 
العراق�ي”. الش�ارع  تخ�دم  حكوم�ة 

وتابع�ت، أن “تحال�ف )إنق�اذ الوطن( 
الثالثي لم يس�تطع بالجلس�ة السابقة 
أن يكمل نصاب الثلثن ويمرر مرشحه 
اس�تمر  وإذا  الجمهوري�ة  لرئاس�ة 
الح�ال عىل ما هو علي�ه دون توافقات 
وتقارب�ات وتفاهم�ات، ل�ن يتم املي 
قدماً بهذه الخطوة”.وأكدت أن “االتحاد 
الوطني الكردستاني ما زال عىل موقفه 
برتش�يح بره�م صال�ح لت�ويل منصب 
رئي�س الجمهوري�ة وهذا الرتش�يح تم 
عىل أساس مراعاته للفضاء الوطني”.

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:
املواد  الثالثاء،  امس  القضائي،  املعهد  حدَد 
التحريري.وذكر  الكفاءة  بامتحان  املشمولة 
بيان ملجلس القضاء األعىل تلقته »الزوراء«: أن 
بامتحان  املشمولة  املواد  حدد  القضائي  »املعهد 
االدعاء  دورة   )46( للدورة  التحريري  الكفاءة 
العام«.واضاف أن »املواد الداخلة يف االمتحان هي 
قانون  املدني،  القانون  املدنية،  املرافعات  قانون 
العقوبات،  قانون  الجزائية،  املحاكمات  أصول 
قانون األحوال الشخصية، قانون االدعاء العام، 

قانون رعاية االحداث«.

املعهد القضائي حيدد املواد 
املشمولة بامتحان الكفاءة 

جملس الوزراء يوافق على نقل ملكية األراضي 
املشيد عليها مستشفيات اىل وزارة الصحة

السجن 5 سنوات حبق حمافظ بابل 
األسبق كرار العبادي

الزاملي: الربملان عازم على تعديل 
القوانني اليت تسهل إقامة املستثمرين 

دعا تركيا لزيادة االطالقات املائية

السودان: إغالق طرق يف اخلرطوم رفضا 
الستمرار االنقالب العسكري

قناة السويس ترفع رسوم عبور 
السفن إىل 20 % 

للمرة الثانية خالل هذا األسبوع

النزاهة تستقدم وزير التجارة األسبق ومديرين عامني سابقني ملخالفات قانونية

ص 6منتخبنا الوطين خيفق يف التأهل اىل املونديال بعد تعادله أمام سوريا 

ص 4

بعد 41 عاما على قصف مفاعله النووي 
العراق يؤكد ضرورة تثبيت املطالبة 

بتعويضات من الكيان الصهيوني 

بغداد/ الزوراء:
أكَد مستش�ار األمن القومي، قاس�م األعرجي، 
املطالب�ة  تثبي�ت  رضورة  الثالث�اء،  ام�س 
بتعويض�ات قصف املفاع�ل الن�ووي العراقي 
الذي قصف�ه الكي�ان الصهيوني ع�ام 1981.
وذكر املكتب اإلعالمي ملستش�ار األمن القومي، 
يف بيان تلقت�ه »الزوراء«: أن »مستش�ار األمن 
القومي، قاس�م األعرجي، ترأس اجتماعا حول 
ملف تعويضات املفاعل النووي العراقي الذي تم 
قصفه من قبل الكيان الصهيوني عام 1981«.

وأض�اف البيان، أن »االجتم�اع حرضه الوكيل 
األق�دم لوزارة الخارجي�ة، ووكيل وزارة العدل، 
ونائب مستشار األمن القومي، والوكيل األمني 
لجهاز األم�ن الوطني، ورئيس�ا هيئة املصادر 
املش�عة وهيئة الرقابة الوطنية ملنع االنتش�ار، 
ومس�ؤول ملف الطاقة الذرية يف وزارة التعليم 
العايل، فضال عن الجه�ات ذات العالقة«.ولفت 

إىل أن »االجتماع ناقش ملف تعويضات املفاعل 
النووي العراقي الذي تم قصفه من قبل الكيان 
الصهيوني عام 1981، وس�بل وآليات املطالبة 
بتعويض العراق، استنادا إىل قرار مجلس األمن 
ال�دويل رقم 487 لس�نة 1981، وفق الوس�ائل 
والخي�ارات القانوني�ة الت�ي تضم�ن حص�ول 
الع�راق عىل حقوق�ه، وفقا للقوان�ن واملواثيق 
االجتم�اع،  خ�الل  »وج�رى  الدولية«.وتاب�ع: 
التأكيد عىل انس�جام حقوق العراق مع قرارات 
مجلس األمن ال�دويل والتزامات الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية«.وأكد األعرجي، خالل االجتماع، 
رضورة أن تك�ون هن�اك إرادة لتثبيت املطالبة 
بالح�ق العراق�ي«، موجه�اً باس�تمرار العمل 
وتحديد املتطلب�ات الخاصة بمحاور املوضوع، 
لغ�رض عرضه�ا الحقا أم�ام رئيس ال�وزراء، 
للبّت يف آليات تثبيت حقوق العراق يف هذا امللف 

والعمل عىل استعادتها«.

اليوم ..انطالق املشاورات اليمنية - اليمنية  يف الرياض برعاية أممية ودعم جملس التعاون 
“التعاون اخلليجي” يناشد التحالف واألطراف اليمنية لوقف القتال 

بغداد/ الزوراء:
أكَد وزير التجارة عالء الجبوري، امس الثالثاء، الوصول اىل رؤية مشرتكة مع مجلس 
النواب حول قانون االمن الغذائي املقرتح من الحكومة، فيما أشار إىل إمكانية توزيع 
الحصة التموينية شهرياً ضمن القانون املقرتح. وقال الجبوري يف ترصيح صحفي: إن 
»االستضافة داخل مجلس النواب جاءت ملناقشة قانون االمن الغذائي املقرتح من قبل 
الحكومة واملالحظات التي أبداها النواب واعضاء اللجنة املالية«، مبينا أنه »تم رشح 
البطاقة  وحول  القانون«.  حول  مشرتكة  رؤية  اىل  ووصلنا  الحكومية  النظر  وجهات 
التموينية أكد الجبوري أن »وزارة التجارة وزعت الحصة االوىل لشهر رمضان وهناك 
حصة اخرى ستطلق«.وأشار إىل أن »هناك دعما كبرا من النواب عىل أن تكون الحصة 

التموينية شهرية ضمن القانون املقرتح«.

وزير التجارة: قانون األمن الغذائي تضمن 
توزيع مفردات البطاقة التموينية شهريا

احلزب الدميقراطي الكردستاني يهدم مقره يف بغداد 

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص3   



أكدا رفضهم حل الربملان لعدم انهاء العملية السياسية

التنسيقي واالحتاد الوطين لـ        : ال خيار سوى احلوار والتوافقية 
إلنهاء االنسداد السياسي يف البلد

االنواء: أمطار وارتفاع يف درجات 
احلرارة بدءا من اليوم

الزوراء/مصطفى فليح:
التنسيقي  اإلطار  من  كل  دعا 
الكردستاني  الوطني  واالتحاد 
والتوافقية  الحوار  يكون  أن  اىل 
السيايس  االنسداد  إلنهاء  اساسا 
حل  رفض  أكدا  حني  ويف  البلد،  يف 
القوى  ان  اىل  أشارا  النواب،  مجلس 
ان  تستطيع  العراقية  السياسية 
اىل  التفاهمات  طريق  عن  تصل 

نتائج ايجابية.
التنسيقي،  اإلطار  عن  النائب  وقال 
حديث  يف  الزيادي،  محمد 
تنسيقي  “كإطار  اننا  لـ”الزوراء”: 
نحاول جاهدين ان نرسم التوافقية 
اشرتاك  وهي  الواقع،  ارض  عىل 
الجميع بتشكيل الحكومة”، مضيفا 
بمفاوضات  االشرتاك  بصدد  “نحن 
االطراف  كل  مع  اتصاالت  وكذلك 
سواء عىل مستوى البيت الكردي او 

مع االخوة يف التيار الصدري إليجاد 
السيما  السيايس  لالنسداد  مخرج 
الربملان  جلسة  يف  حدث  ما  بعد 
التحالف  حصول  وعدم  االخرية 
الثالثي عىل االغلبية النتخاب رئيس 

الجمهورية”.
لالطار  رشوط  وجود  “عدم  واكد 
سوى ان نسري بالعرف املعلوم نفسه 
منذ تأسيس العملية السياسية بعد 
“الفرق  ان  مؤكدا  النظام”،  سقوط 
ليس  الصدري  التيار  وبني  بيننا 
التسمية  بآلية  وانما  باملسميات، 
ونطمح اىل تشكيل الكتلة االكرب مع 
يشاؤون  ما  نسمي  وبعدها  التيار 
اىل  الفتا  الوزراء”،  رئيس  ملنصب 
التيار  مع  مفتوح  الحوار  “باب  ان 
اخر  اىل  يبقى  وسوف  الصدري 

لحظة”. 
يمكن حل مجلس  “ال  انه  واوضح   

تكون  االوىل  فالخطوة  النواب، 
الوزراء ومصادقة  بطلب من رئيس 
بطلب  والثانية  الجمهورية،  رئيس 
بمقدم من قبل ثلث اعضاء الربملان 
ان  اىل  مشريا  عليه”،  واملصادقة 
العملية  انهاء  يعني  الربملان  “حل 
العاقل  يقبله  ال  وهذا  السياسية، 

فضال عن املجنون”.
االتحاد  يف  القيادي  قال  جانبه،  من 
محمود  الكردستاني،  الوطني 
لـ”الزوراء”:  حديث  يف  خوشناو، 
ازمة  وكل  سيايس  انسداد  “كل  ان 
الحوار،  سياسية ال خيار لها سوى 
من  نوع  اىل  سيفيض  الذي  فهو 
التفاهمات التي ستخرجنا من عنق 
الحوار  عىل  نشجع  ونحن  الزجاجة 
ألنه الوسيلة الوحيدة التي نستطيع 
النصوص  نحقق  ان  خاللها  من 
الدستورية بتوقيتاتها ونتجاوز هذا 

االختناق السيايس”. 
 واكد “نحن كاتحاد ملتزمون بالثلث 
الضامن لحني الوصول اىل تفاهمات 
التي  السياسية  التوازنات  وفق 
نوعا  نحقق  ان  خالل  من  نستطيع 
ندعو  الذي  السيايس  االلتئام  من 
التحديات  ملواجهة  عليه  ونعمل 
الرشيدة  العراقية  الحكومة  وبناء 

واسس الدولة القوية”.
لديه  “ليس  االتحاد  ان  اىل  ولفت 
عىل  نعمل  لكننا  مسبقة،  رشوط 
هي  السياسية  التوازنات  تكون  ان 
نتمكن  حتى  الحوارات  يف  االساس 

من تحقيق يشء “.
 وعن حل الربملان، أكد خوشناو “ال 
وارهاق  النواب  مجلس  حل  يجوز 
اىل  ذهبنا  نحن  املواطن،  كاهل 
نحقق  ان  ويجب  مبكرة  انتخابات 
حال  ليس  الربملان  فحل  اهدافها، 

وانما هو مشكلة يف مشكلة اخرى، 
هذه  من  بالضد  نقف  نحن  لذلك 
الخطوة ولكن االساس عندما يكون 
لكننا  واردة  الخيارات  وكل  الحوار 
القوى  ان  نعتقد  ألننا  هذا  نستبعد 
ان  تستطيع  العراقية  السياسية 

تصل اىل نتيجة ايجابية”. 
مع  ال  مشكلة  لدينا  “ليست  وبنينّ   
القوى  مع  وال  الثالثي  التحالف 
لنا  وبالتحديد  االخرى  السياسية 
ليس  وهو  الضامن،  الثلث  تجمع 
تحالفا وانما هو تجمع وطني نريد 
من خالله ان نعيد املياه اىل مجاريها 
بدءا بالتيار واالطار، وعزم والسيادة، 
وإرشاك  والديمقراطي،  واالتحاد 
السياسية  والكتل  املستقلني  النواب 
واحد”،  وطني  مرشوع  يف  االخرى 
نيابي  الفتا “نحن نبحث عن غطاء 

وسيايس للسلطات االتحادية”. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنْت هيئة األنواء الجوية، امس الثالثاء، 
عن حالة الطقس يف العراق لأليام املقبلة، 
يف  وارتفاع  أمطار  تساقط  توقعت  فيما 

درجات الحرارة.
“الزوراء”:  تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 
غائماً  سيكون  األربعاء  يوم  “طقس  أنَّ 
خفيفة  مطر  زخات  تساقط  مع  جزئياً 
تكون رعدية احياناً يف املنطقة الوسطى، 
اليوم  عن  قليالً  ترتفع  الحرارة  ودرجات 
السابق، بينما سيكون الطقس يف املنطقة 
الشمالية غائماً جزئياً اىل غائم مع تساقط 
متفرقة  اماكن  يف  خفيفة  مطر  زخات 
الحرارة  ودرجات   ، احياناً  رعدية  تكون 
تكون مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون 
مع  صحواً  الجنوبية  املنطقة  يف  الطقس 

سرتتفع  الحرارة  ودرجات  الغيوم،  بعض 
بضع درجات عن اليوم السابق”.

الخميس  غد  يوم  “طقس  أن  اىل،  وأشار 
من  القطع  بعض  مع  صحواً  سيكون 
فسرتتفع  الحرارة  درجات  أما   ، الغيوم 

قليالً عن اليوم السابق بعموم البالد”.
الجمعة  ليوم  البالد  “طقس  أن  وبني، 
الوسطى  املنطقتني  يف  صحواً  سيكون 
باملنطقة  سيكون  بينما  والجنوبية، 
أما  الغيوم،  بعض  مع  صحواً  الشمالية 
لليوم  مقاربة  فستكون  الحرارة  درجات 

السابق بعموم البالد”.
السبت  ليوم  البالد  “طقس  أن  وأوضح، 
الغيوم،  بعض  مع  صحواً  سيكون  املقبل 
اليوم  عن  قليالً  ترتفع  الحرارة  ودرجات 

السابق بعموم البالد”.

2سياسة alzawraanews@yahoo.com No: 7689   Wed   30     Mar    2022العدد:   7689    األربعاء   30    آذار     2022

جمهورية العراق                     العدد: 1701/ش/2022
مجلس القضاء االعىل                التاريخ : 2022/3/28

 رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية 
 محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

 املدعى عليه )حسني نارص حسني(
م/ تبليغ

أقامـت املدعيـة )زهراء عـي طالب( الدعـوى الرشعية 
املرقمة اعـاله والتي تطلب فيها الحكم باألثاث الزوجية 
العائدة لها وبالنظر ملجهولية محل اقامتك حسـب رشح 
القائـم بالتبليغ لذا تقـرر تبليغك بصحيفتـني محليتني 
يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة 
املوافق 2022/4/6 السـاعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حضورك او إرسـال من ينوب عنك قانونا سـوف تجري 

املرافعة بحقك وغيابيا وعلناً وفقا للقانون.
القايض
ضياء قاسم الهاليل

إعالن
اىل الرشيك )سـتار جبار عباس( 
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية 
النجـف االرشف لغـرض إصـدار 
البنـاء للرشيـك )حيـدر  إجـازة 
خضـري(  كاظـم  جـواد  محمـد 
 )3/70646( املرقمـة  للقطعـة 
يف النجف حي امليـالد مقاطعة 4 
خالل عرشة ايام وبخالفه سـتتم 

اإلجراءات دون حضورك.

إعالن
إىل الرشكاء )بسام غائب حاتم وميثم غائب حاتم وصدام 
غائـب حاتـم وخالد غائـب حاتم وحسـام غائـب حاتم 
ورضغام غائب حاتـم( اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية 
النجـف االرشف لغرض إصدار اجازة البناء للرشيك )نبيل 
عبداللـه خضري( للقطعة املرقمة 5226/ 3 يف النجف حي 

العروبة مقاطعة 4.

جمهورية العراق        رقم االضبارة: 584/ت/2022
وزارة العدل                                       التأريخ: 2022/3/29

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

اىل/ املنفذ عليه / عقيل جواد كاظم
لقد تحقـَق لهذه املديرية من اشـعار املختـار كاظم خادم 
الخالدي منطقة حي الحسـن / 1 إنك مجهول محل االقامة 
وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار، يمكن اجراء التبليغ 
عليه، واستناداً للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف خالل خمسة عرش 
يومـا تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحضـورك ويف حالة عدم حضورك سـتبارش هـذه املديرية 

بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون .
املنفذ العدل  
نصري حسن عبد زيد الكالبي

اوصاف املحرر:
قرار املرقم 2464 ب2019/4 يف 2019/12/15 واكتسـاب 

الدرجة القطعية.

إعالن
إىل الرشيكة )باسـمه ربـح جبار( اقتىض 
حضـورك اىل صندوق اإلسـكان الكائن يف 
النجف وذلـك لتثبيت إقرارك باملوافقة عىل 
قيام رشيكك )حسـني عي خريي( بالبناء 
عـىل حصته املشـاعة يف القطعـة املرقمة 
شـوره(  ابـو   20( املقاطعـة   )384/6(
حـدود بلديـة النجـف ولغـرض تسـليفه 
قـرض االسـكان وخـالل مـدة اقصاهـا 
خمسـة عرش يومـاً داخل العراق وشـهر 
واحد خارج العراق من تاريخ نرش االعالن 
وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض 

مستقبالً.

إعالن
إىل الرشيكة )حوراء مسـلم طاهر( اقتىض 
حضـورك اىل صنـدوق اإلسـكان الكائن يف 
النجـف وذلك لتثبيت إقـرارك باملوافقة عىل 
قيام رشيكك )سالم عي حسن( بالبناء عىل 
حصته املشاعة يف القطعة املرقمة )2/633( 
املقاطعـة )10 خـان الحمـاد الحيدريـه( 
حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض 
االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوماً داخل العراق وشهر واحد خارج العراق 
مـن تاريـخ نرش االعالن وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

محكمة بداءة غماس                                       العدد:313/ب/2020
                                                             التاريخ:2022/3/27

اعالن
اسـتنادا اىل قـرار الحكم الصادر يف الدعـوى املرقمـة 313/ب/2020 يف 2020/12/30 واملكتسـب الدرجة القطعية 
واملتضمن ازالة شيوع العقار املرقم 1610/الغرب بيعا واملدرجة اوصافه ادناه، لذا تقرر وضعه يف املزايدة العلنية ملدة 
ثالثـون يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش فعىل من يرغب باملشـاركة باملزايدة العلنيـة الخاصة ببيع العقار مراجعة 
هـذه املحكمة يف السـاعة الثانية عرش ظهـرا من اليوم الثالثني ملدة النرش ولالشـرتاك باملزايدة عـىل ان يودع الراغب 
بالرشاء تأمينات قانونية ال تقل عن 10% من قيمة العقار إذا كان من غري الرشكاء مستصحبني معهم املستمسكات 

املطلوبة التي تثبت شخصيتهم علما ان اجور النرش والداللية واالعالن يتحملها املشرتي.
االوصاف

1- العقار املرقم 1610/الغرب جنس ارض الدار مع بناء يحتوي عىل )3( غرف نوم وغرفة استقبال وصالة وصحيات 
ومطبخ ودرج داخي مشيد من الطابوق ومسقف بالشيلمان مع محل تجاري مفرز بصورة غري رسمية.

2- مساحة العقار )واحد اولك و 88,49( مرت مربع.
3- تقدر قيمة العقار بمبلغ )160,000,000( مائة وستون مليون دينار ال غري.

القايض االول 
مهند محمد عي 

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                                            العدد :980/ب2018/2

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية                                            
محكمة بداءة النجف                                               التاريخ:2022/3/23

م/ اعالن
اىل/ املدعى عليها )رسل اقبال علوان(

اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 980/ب2018/2 يف 2018/6/27 واملتضمن الحكم بـ)ابطال القيد املرقم 110/
ك2015/1 مجلـد 106 الـوارد عىل العقـار املرقم 113/3835 حي املعلمني والذي تم بموجبه تسـجيل العقار باسـم 
املدعـى عليهـم كل من امل علوان مهدي وعمار علوان مهدي واحالم علوان مهـدي ورعد علوان مهدي  وماهر علوان 
مهدي  واحسـان علوان مهدي  وسـالم علوان مهدي وشهالء علوان مهدي واسـعد علوان مهدي وكاظم اقبال علوان 
وبنني اقبال علوان ورسـل اقبال علوان واعتبار القيد املرقم 47/ك1978/1 مجلد 72 املسـجل بإسـم العراقي علوان 
مهـدي داود مـورث املدعى عليهم نافذ الحكم( ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسـب رشح املبلغ القضائي واشـعار 
مختار حي الحنانة والحسني / حيدر جعفر كله، لذا تقرر تبليغك اعالنا بالقرار املذكور بصحيفتني محليتني يوميتني 
ولك حق الطعن عىل القرار املذكور خالل املدة املقررة بكافة طرق الطعن القانونية وبعكسه سيكتسب القرار املذكور 

درجة البتات وفق االصول.
القايض
حربي طارش لفتة

جمهورية العراق                 رقم االضبارة: 2011/161
وزارة العدل            التأريخ: 2022/3/28

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

اىل/ املنفذ عليه / هيثم شـعالن مجول
لقد تحقَق لهذه املديرية إنك مجهول محل االقامة وليس لك موطن 
دائـم او مؤقت او مختـار، يمكن اجـراء التبليغ عليه، واسـتناداً 
للمـادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغـك اعالنا بالحضور يف 
مديريـة تنفيذ النجف االرشف خالل خمسـة عـرش يوما تبدأ من 
اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة 
عدم حضورك سـتبارش هذه املديرية بإجـراءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون .
املنفذ العدل                  
نصري حسن عبد زيد الكالبي

اوصاف املحرر:
القرار 1288/ش2007/2 يف 2011/4/10 إلزام املدعى عليه هيثم 
شعالن مجول بتأديته نفقة شهرية مقدارها مائة وخمسة عرش 

الف دينار اعتباراً من تاريخ اقامة هذه الدعـوى يف 2011/2/1.
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خالل استقباهلما وزير خارجية لوكسمبورغ

بعد مفاوضات باسطنبول.. موسكو ال تعارض انضمام أوكرانيا إىل االحتاد األوروبي وإعالنها دولة حيادية وغري نووية
بعد مفاوضات “بدون مصافحة” ..تقدم يف ختام اليوم األول من احملادثات بإسطنبول

اسطنبول/ متابعة الزوراء:

كشيَف فالديمير ميدينسيكي كبير 

املفاوضين اليروس يف املفاوضات مع 

أوكرانيا، أن موسيكو خطت خطوتن 

باتجياه التقارب مع أوكرانيا، مشيرا 

إىل أنهميا تخصان الشيقن السييايس 

وزارة  اتهميت  فيميا  والعسيكري، 

الخارجية الروسيية الوالييات املتحدة 

وحلفاءهيا بشين عمليية سييربانية 

واسيعة النطياق ضد روسييا، محذرة 

من أن هذا العدوان سيؤدي إىل عواقب 

وخيمة بالنسبة ملحرضيه ومنفذيه.

بهيا  أدىل  ترصيحيات  يف  ذليك  جياء 

ميدينسكي للصحفين يف ختام جولة 

اميس الثالثياء مين املفاوضيات التي 

عقدت يف اسطنبول.

وفيميا يتعليق بالشيق السييايس أكد 

ميدينسيكي إمكانيية عقد لقياء بن 

بوتين  فالديمير  اليرويس  الرئييس 

ونظره األوكراني فالديمر زيلينسكي 

ليس بعد التوصل إىل اتفاق بن البلدين 

بيكل تفاصيليه، لكين بالتزامين ميع 

توقييع وزيري خارجيية البلدين عليه 

باألحرف األوىل.

أميا يف الشيق العسيكري فتحدث عنه 

العضو اآلخر يف الوفد الرويس، ألكسندر 

فومين نائيب وزيير الدفياع الرويس، 

اليذي أعلن عين قيرار وزارته خفض 

النشياط العسكري “بشيكل جذري” 

عيى محيوري كيييف وتشيرنيغوف 

)شيمال أوكرانيا( بهدف تعزيز الثقة 

املتبادلية وتهيئية الظيروف املناسيبة 

ملواصلة التفاوض والتوصل إىل االتفاق 

املنشود.

وكشف ميدينسكي أيضا عن الحصول 

عى حزمة من املقرتحات الخطية من 

الوفيد األوكرانيي خيالل املفاوضيات 

تتضمن ما ييل:

-1 إعالن أوكرانييا دولة حيادية وغر 

نوويية وقائمية خيارج أي تحالفات 

علىى أسياس دائم بموجب الضمانات 

القانونيية الدولية ، ويتم تقديم قائمة 

بالدول الضامنة.

-2 ال تنطبيق الضمانيات األمنية عى 

أرايض شيبه جزيرة القيرم ودونباس، 

أي أن أوكرانييا تتخيى عين محاولية 

استعادتها بالوسائل العسكرية.

وهنيا أشيار ميدينسيكي إىل أن هيذا 

وال  كيييف  موقيف  يعكيس  الطيرح 

يتوافيق ميع موقيف موسيكو، علما 

بأنهيا ال تعترب القيرم ودونباس جزءا 

من األرايض األوكرانية أصال.

إىل  االنضميام  ترفيض  أوكرانييا    3-

التحالفات العسيكرية، ونير قواعد 

ووحدات عسكرية أجنبية واستضافة 

تدريبات عسكرية دون موافقة الدول 

الضامنة، بما يف ذلك روسيا.

-4  روسيا ال تعارض انضمام أوكرانيا 

إىل االتحاد األوروبي.

-5  أوكرانييا تطليب صياغية القيرار 

نهائيا يف اجتماع بن رئييس البلدين.

ووصف ميدينسكي مقرتحات أوكرانيا 

بأنها “خطوة بناءة نحو حل وسيط”، 

مضيفا أن روسيا ستدرسها.

وانطلقيت، صبياح امس الثالثياء، يف 

مدينة اسيطنبول برتكييا، املفاوضات 

بن الوفدين الرويس واألوكراني لبحث 

سيبل التوصل إىل توافق سييايس، عى 

أميل أن تتوصيل املشياورات للتوافيق 

املطليوب لوضيع حيد للحيرب الدائرة 

بياألرايض األوكرانيية منيذ 24 فرباير 

املايض، فيما أفادت أنباء أوكرانية بأنه 

“لم تحدث مصافحة” بن الوفدين.

وتوجيه الرئييس الرتكي رجيب طيب 

أردوغان إىل الوفدين الرويس واألوكراني 

إن “للطرفين  بالقيول  يف اسيطنبول 

الجانبن  مخاوف مروعية”، داعييا 

إىل “وضع حد لهذه املأسياة”. وشيدد 

أردوغان عى أن “توسيع الرصاع ليس 

يف مصلحة أحد”، مشراً إىل أن إن إحراز 

تقدم يف االجتماع سيمهد الطريق لعقد 

اجتماع بين زعيمي البلديين الرويس 

فالديمر بوتن واألوكراني فولوديمر 

زيلينسكي.

وتعقد املحادثات بن الوفدين يف قرص 

دوملا بخشة يف إسيطنبول حيث توجد 

مكاتيب للرئاسية الرتكيية. وذكيرت 

وكالية “روييرتز” أن رجيل األعميال 

اليرويس روميان إبراموفيتش يحرض 

املفاوضات مع أوكرانيا يف إسطنبول.

وهيذه امليرة األوىل التيي يلتقيي فيها 

وفيدا البلديين اللذيين وصيال يف اليوم 

السيابق إىل تركيا، بعد جوالت عدة من 

املحادثات عرب الفيديو.

ذكر التلفزيون األوكراني أن املحادثات 

ميع روسييا بيدأت دون أن يتصافيح 

مراسيل  وقيال  الوفديين.  أعضياء 

أوكراني: “كان هناك ترحيب بارد ولم 

تكن هناك مصافحة”، دون أن يوضح 

ما إذا كان قد شيهد اجتماع الوفود أو 

أن املسؤولن أبلغوه بذلك.

املستشيار  وقال ميخائيليو بودولياك 

فولوديمير  للرئييس  السييايس 

زيلينسيكي عيى “توييرت” إن الوفود 

سيتبحث “البنيود األساسيية لعملية 

التفاوض. تعمل الوفود بشيكل متواز 

عيى مناقشية مجموعية كاملية من 

القضايا الخالفية”.

وسبق أن اسيتضافت تركيا يف العارش 

مين مارس يف أنطالييا )جنوب تركيا( 

أول لقياء ُعقد بن وزييرَي الخارجية 

اليرويس واألوكرانيي منيذ بيدء الغزو 

الرويس يف 24 فرباير.

ودخلت العملية العسكرية الروسية يف 

أوكرانييا يومها اليي34، ، فيما يواصل 

الجييش اليرويس اسيتهداف املواقيع 

والتجمعات العسكرية األوكرانية.

ويف سياق اخر اتهمت وزارة الخارجية 

الروسيية الواليات املتحيدة وحلفاءها 

بشن عملية سييربانية واسعة النطاق 

ضد روسيا، محذرة من أن هذا العدوان 

سييؤدي إىل عواقيب وخيمة بالنسيبة 

ملحرضيه ومنفذيه.

وأعلنيت اليوزارة، امس الثالثياء: “يف 

ضيوء العمليية العسيكرية الخاصية 

للدفياع عين جمهوريتيي دونيتسيك 

أوكرانييا  سيالح  ونيزع  ولوغانسيك 

وجعلهيا خاليية مين النازيية، تشين 

املتحيدة وحلفاؤهيا عملية  الوالييات 

سييربانية مكثفة ضد بالدنا. وكل يوم 

تقريبا تتعرض هيئات الدولة ووسائل 

اإلعالم ومنشآت البنية التحتية الهامة 

وأنظمية ضمان الحياة لرضبات قوية 

باسيتخدام التكنولوجيات املعلوماتية 

الحديثية. بنياء عى اقيرتاح من نظام 

كييف تيم اإلعالن عن “دعيوة دولية” 

للمتخصصن يف الكمبيوتر املناهضن 

لروسييا والذيين يشيكلون يف الواقيع 

“قيوات إلكرتونيية هجوميية”. عيدد 

الهجميات الخبيثية ضدنا هيو مئات 

اآلالف يف اليوم”.

وأشيارت الوزارة أيضا إىل أن “النطاق 

غر املسيبوق لهذه األعمال وطبيعتها 

املنسقة يشر بوضوح إىل أنه باإلضافة 

األوكرانيية  املعلوماتيية  القيوات  إىل 

الخاصة التيي دربتها الواليات املتحدة 

وأعضاء الناتو اآلخرون، فإن املحرضن 

والقراصنية اإللكرتونيين املجهولين 

يشاركون بشكل متزايد يف هذه الحرب 

اإللكرتونية ضدنيا، بناء عى تعليمات 

املحرضن الغربين لنظام كييف”.

جييش  يشين  الواقيع  “يف  وتابعيت: 

حربيا  السييربانين  املرتزقية  مين 

ضدنيا، وتطرح أمامهم مهيام قتالية 

محددة، تقرتب غالبيا ما من اإلرهاب 

املفتوح”.

بغداد/ الزوراء:
أكَد األمن العام ملجلس الوزراء حميد الغزي، 
امس الثالثاء، أهمية تفعييل االتفاق الثالثي 

بن العراق واألردن ومرص.
وذكرت األمانة العامة ملجلس الوزراء يف بيان 
تلقته “الزوراء”: أن “الغزي بحث مع السفر 
امليرصي لدى العراق، وليد محمد إسيماعيل، 

أطر التعاون الثنائية بن البلدين”.
وأكد األمن العام ملجلس الوزراء، عى “أهمية 
توسييع العالقيات وتفعيل االتفاقيات املقرة 
مع ما تمخض عن االتفاق الثالثي بن العراق 
واألردن ومرص، وما سييحققه خالل املرحلة 
املقبلة من التعاون والبناء يف مختلف القضايا 

وبما يتفق مع مصالح الشعوب”.
وأضاف البيان أن “اللقياء، ناقش آلية امليض 
يف تنفييذ املروعات أبرزها مروعات النقل 
والتي سييتم تنفيذها بالتعياون مع وزارتي 
التخطييط واإلعميار واإلسيكان والبلدييات 

واألشغال العامة”.
مين جهتيه نقيل السيفر امليرصي، “توجه 
حكومية بيالده وجديتها يف تسيخر قدراتها 
لدعم العراق وتلبية متطلبات إنجاح االتفاقية 
املشيرتكة”، مشييداً “بالتنسييق العيايل بن 
السيفارة واألمانية العامية ملجلس اليوزراء 
الذي يعكس مديات االسيتجابة بن الجانبن 

لتحقيق نتائج ملموسة عى أرض الواقع”.

بغداد/ الزوراء:

اسيتضافِت اللجنة املاليية النيابية، امس 

الثالثياء، وزراء املاليية و التجارة و الدولة 

لشؤون مجلس النواب لبحث قانون الدعم 

الطيارئ واألمين الغذائيي، فيميا طالبت 

بمعرفة أسيباب االقرتاض وكيفية رصف 

األموال وتسديد الديون.

وقالت الدائرة اإلعالميية ملجلس النواب يف 

بييان تلقته “اليزوراء”: إن اللجنية املالية 

برئاسية حسين كرييم الكعبيي وحضور 

أعضائهيا اسيتضافت وزيير املاليية عيل 

عيالوي ووزيير التجيارة عيالء الجبوري 

ووزييرة الدولية لشيؤون مجليس النواب 

هييام نعميت ووكييل وزارة املاليية مدير 

عيام دائيرة املوازنة طيف سيامي و مدير 

عيام الحسيابات يف الوزارة سيحر هادي، 

ملناقشية حيثييات قانون الدعيم الطارئ 

والتعدييالت  والتنميية،  الغذائيي  واألمين 

الالزمة بشأنه .

 واضافيت، ان نيواب اللجنية بحثيوا ميع 

الحضيور كافة عى مواد مروع القانون 

ألخذ مالحظاتهم القانونية واالسباب التي 

ادت إلرسياله اىل املجليس، وكيفية توزيع 

التخصيصات الالزمة للمشاريع، والتأكيد 

عى حذف املادة املتعلقة باالقرتاض يف ظل 

الوفرة املالية. 

واشيارت اىل ان رئييس اللجنية املاليية و 

االعضياء طالبوا بإرسيال امللفات املتعلقة 

بمسيتحقات مفردات البطاقية التموينية 

واألمن الغذائيي بكتب رسيمية إىل اللجنة 

املاليية يف املجليس، الفتية اىل ان مداخالت 

اعضياء اللجنية املاليية تركزت بالكشيف 

عن الحسيابات الختامية ونسيب االنفاق 

تعظييم  أهميية  اىل  اضافية  واإلييرادات، 

اإليرادات غر النفطية والتزاماتها وحقوق 

إقليم كردسيتان اضافة اىل معرفة أسباب 

االقيرتاض الداخييل والخارجيي وكيفيية 

رصف األموال وتسيديد الديون والرسيوم 

والرضائب.

وشدد الكعبي، بحسب البيان عى رضورة 

إنشياء صنيدوق سييادي للدولية ملعالجة 

األوضاع الطارئة.

بغداد/ الزوراء:
وافيَق مجليس اليوزراء، عيى نقل 
عليهيا  املشييد  األرايض  ملكيية 
مستشيفيات أو مؤسسات صحية 

اىل وزارة الصحة.
لرئييس  االعالميي  املكتيب  وذكير 
اليوزراء يف بييان تلقته “اليزوراء”: 
ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، ترأس الجلسة االعتيادية 
اليوزراء،  ملجليس  عيرة  الثانيية 
واسيتعرض الكاظميي يف مسيتهل 
الجلسية األوضاع العامية يف البالد، 
االقتصاديية  األزمية  ومسيتجدات 
العامليية وانعكاسياتها عى العراق، 
ومتابعية تطبييق اإلجيراءات التي 
أجيل  مين  الحكومية؛  اعتمدتهيا 
مواجهية األزمية والتخفييف مين 

حدتها.
اليوزراء  مجليس  ان  وأضياف: 
اسيتضاف هانيي العقابيي وكييل 
وزارة الصحة املكلف بإدارة الوزارة، 
إذ قدم عرضاً مفصالً عن اإلجراءات 
الصحيية املتعلقية بالسييطرة عى 
واالنخفياض  كورونيا،  جائحية 
الحاصل بعدد اإلصابات، وإجراءات 
وزارة الصحية يف متابعية تطورات 
الجائحة بالعيراق، وما تتطلبه من 
جهود يف توفير العالجات املطلوبة 

وتأمن اللقاحات بعموم البالد.
واوضيح، انه تطرق املكليف بإدارة 

وزارة الصحية إىل الواقيع الصحيي 
مين  عيدد  ومناقشية  العيراق،  يف 
املوضوعيات التيي تخيص ملكيية 
األرايض املشييدة عليها املؤسسيات 
الصحية. وقد وافق مجلس الوزراء 

عى اآلتي: 
- 1 نقيل ملكيية األرايض العائيدة 
عليهيا  املشييد  املاليية  ليوزارة 
مستشيفيات أو مؤسسات صحية، 
إىل وزارة الصحة بدون بدل، استناداً 
إىل قانيون تمليك العرصات واملباني 

وتبقيى مستشيفيات، ويضاف لها 
مستشفى العطاء.

2 -  قيام وزارة اإلعمار واإلسيكان 
ملكيية  بنقيل  العامية  والبلدييات 
األرايض املشيدة عليها مستشفيات 
أو مؤسسيات صحيية اسيتناداً إىل 
لسينة   693( التريعيي  القيرار 

.(1973
-3 قييام اليوزارات والجهيات غر 
املرتبطية بيوزارة املمولية مركزيياً 
واملحافظات ببييع األرايض العائدة 

لها من غير املذكوريين بالفقرتن 
عليهيا  املشييد  آنفياً،  و2(   ،1(
إىل  مستشيفيات ومراكيز صحيية 
وزارة الصحة عى وفق أحكام املادة 
)25/ أوال( مين قانون بيع وإيجار 
أموال الدولة )21 لسنة 2013(، مع 
التنيازل عن بيدل البيع اسيتناداً إىل 
املادة )46( من قانون اإلدارة املالية 
االتحاديية )6 لسينة 2019( املعدل 
وقيرار مجليس الوزراء )28 لسينة 

.(2020

وتابع البيان، انه استضاف مجلس 
اليوزراء رئيسية الهيئية الوطنيية 
لالسيتثمار سيها نجيار؛ ملناقشية 
واقع االستثمار والعمل عى تحسن 
البيئة االستثمارية يف عموم العراق، 
وبما يسيهم يف جذب االسيتثمارات 
األجنبية والتي ستعمل بدورها عى 
زييادة معيدالت التنميية والترسيع 

بعجلة اإلعمار يف البالد.
واكيد انيه بعيد مناقشية عيدد من 
القضاييا التيي تخص االسيتثمار، 

وافق مجلس الوزراء عى اآلتي: 
أوالً/ تعدييل األمير الديوانيي )51 
برئاسية  لتكيون   ،)2019 لسينة 
لالسيتثمار  الوطنيية  الهيئية 
وعضوية ممثلن من وزارة املالية/ 
الدولة، وزارة التخطيط/  عقارات 
األمانة  الحكومية/  العقيود  دائرة 
العامية ملجليس اليوزراء/ البنيك 
عين  وممثيل  العراقيي،  املركيزي 
الجهة املالكة لألرض، تتوىل اللجنة 
اإلجيازة  تعدييل  دراسية طلبيات 
االسيتثمارية اليواردة اليهيا مين 
هيئات االسيتثمار بضمنها الهيئة 

الوطنية لالستثمار.
ثانيياً/ إلغاء الفقيرة )2( من قرار 
مجلس الوزراء )186 لسنة 2021( 
االسيتثمارية،  املروعيات  بشيأن 
وينفيذ هيذا القرار بدءاً مين تأريخ 

إصداره.

الغزي يؤكد أهمية تفعيل االتفاق 
الثالثي بني العراق واألردن ومصر

اللجنة املالية تطالب مبعرفة أسباب االقرتاض 
وكيفية صرف األموال وتسديد الديون

خالل استضافتها وزراء املالية والتجارة والدولة لشؤون جملس النواب
جملس الوزراء يوافق على نقل ملكية األراضي املشيد عليها 

مستشفيات اىل وزارة الصحة

بغداد/ الزوراء:
بحَث رئيس الجمهورية برهم صالح ووزير 
خارجيية لوكسيمبورغ جيان أسييلبورن، 
اميس الثالثياء، أوضاع الالجئين العراقين 
يف أوروبا، وفيما شيدد عى رضورة الركون 
للحوار يف حل النزاعيات، اكد رئيس مجلس 
الوزراء مصطفى الكاظمي، ميض العراق يف 

تعزيز الراكة مع اوروبا.
وقاليت رئاسية الجمهورية يف بييان تلقته 
“اليزوراء”: ان “رئييس الجمهوريية برهم 
صاليح اسيتقبل، اميس الثالثياء، يف قرص 
السيالم ببغداد، وزير خارجية لوكسمبورغ 
جيان أسييلبورن”، مبينيا انيه “تيم بحث 
العالقات الثنائية وسبل تعزيزها يف مختلف 
املجياالت، إىل جانب بحث التعاون املشيرتك 
بين العراق واالتحاد األوروبي واإلشيارة إىل 
العالقية املتميزة بين الجانبن، ومناقشية 
أوضياع الالجئين واملقيمين العراقيين يف 
لوكسيمبورغ وأوروبيا، وقضيية النازحن 

داخل العراق وخصوصا االيزيدين”.
وتابع: انه “تم ايضا بحث تطورات األوضاع 
اإلنسيانية لألحيداث العسيكرية الجارية يف 

أوكرانييا وميا خلّفتيه من موجية نازحن 
واسيعة، إضافة إىل التداعييات االقتصادية 
الخطرة عى العاليم أجمع ومنها العراق”، 
موضحا انه “تم التأكيد عى رضورة الركون 
للحوار ورفض اسيتخدام القيوة والعنف يف 
حل النزاعات ومنع تفاقمهما وتهديد السلم 

واألمن الدولين”.
مين جانبيه، أكيد الوزيير جان أسييلبورن 
“وقيوف بليده إىل جانب العيراق ودعم أمنه 
واسيتقراره، والتطلع نحو تعزيز العالقات 
الثنائيية وبميا يخيدم مصاليح البلديين يف 

مختلف الصعد”.
مين جهتيه، أكد رئييس اليوزراء مصطفى 
الكاظمي، ان العراق ماٍض يف تعزيز الراكة 

مع أوروبا.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء يف بيان 
تلقته “الزوراء”: ان “رئيس مجلس الوزراء 
مصطفى الكاظمي استقبل، وزير خارجية 
دوقية اللوكسمبورغ جان إسلبورن والوفد 
املرافق ليه”، مبينا انه “جيرى خالل اللقاء 
البحيث يف تعزييز العالقيات الثنائيية بين 
العيراق ولوكسيمبورغ، وكذلك ميع عموم 

دول االتحاد األوروبي”.
واضاف ان “اللقاء شيهد مناقشة األوضاع 
عى السياحة الدولية، ورضورة السيعي إىل 
إيجياد حليول سيلمية للرصاعيات الدائرة، 
ووقيوف العراق إىل جانب كل ما من شيأنه 
تجنيب الشيعوب معانياة النزاعيات، وآثار 

الحروب وكوارثها عى املدنين”.
واكيد الكاظمي أن “العيراق ماٍض يف تعزيز 
الراكة مع لوكسمبورغ وأوروبا يف الحرب 
يف  املؤسسياتي  والتعياون  اإلرهياب،  عيى 
مجياالت مختلفة أهمها مكافحة الفسياد، 
وإصالح القطاع امليرصيف، وتنمية االعتماد 

عى الطاقة النظيفة”.
من جانبه، أشار وزير خارجية لوكسمبورغ 
إىل أن “حكومته واالتحاد األوروبي يتطلعان 
إىل االسيتمرار يف مسياعدة العيراق، وتوفر 
الدعم واإلسناد يف مختلف املجاالت”، معربا 
عن اسيتعداد بالده “للعمل ميع العراق عى 
تشجيع النشاط االستثماري الداعم للتنمية 

االقتصادية، وتوفر فرص العمل”.
وأكد سعيه إىل “إزالة معوقات عمل الخطوط 

الجوية العراقية يف املطارات األوروبية”.

يف غضيون ذلك، أكيد وزيير الخارجية فؤاد 
حسين، أن وزير لكسمبورغ وعد بمفاتحة 
االتحياد االوروبيي الزالية العقوبيات عيى 

الخطوط الجوية العراقية.
وقيال حسين خيالل مؤتمير صحفيي مع 
وزير خارجية لوكسيمبورغ جان اسلبورن 
خالل مؤتمر صحفي تابعته “الزوراء”: إنه 
“تباحيث مع وزيير خارجية لوكسيمبورغ 
بشأن رفع العقوبات املفروضة من االتحاد 
االوروبي عى الخطيوط الجوية العراقية”، 
أنسييلبون وعيد برفيع هيذه  أن “  مبينيا 

العقوبات”.
واضياف ان” الجانبن بحثيا ايضاً موضوع 
الهجيرة إىل اوروبيا والحيرب يف أوكرانييا”، 
مؤكداً أن “إيقاف الحرب يف أوكرانيا يحتاج 

إىل جهود مكثفة من املجتمع الدويل”.
من جانبه قال وزير خارجية لوكسيمبورغ 
جيان أنسييلبون أنيه “سيسيعى اىل الغياء 
العقوبات املفروضة عيى الخطوط الجوية 
ميع  “العالقيات  ان:  مضيفياً  العراقيية، 
العيراق يف تقدم ونأمل يف تشيكيل الحكومة 

الجديدة”.

ص��احل يؤكد على احلوار يف حل النزاعات.. والكاظمي: ماضون يف 
تعزيز الشراكة مع أوروبا
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أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
اعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس الثالثاء، صدور 
أمر اس�تقدام بحق وزير التجارة األس�بق وُمديرين 
عامني س�ابقني، ُمبّين�ًة أنَّ األمر ص�در عىل خلفيَّة 

منح ُموافقاٍت إلنش�اء مطاحن، خالفاً للقانون.
وذك�رت دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئة يف بي�ان ورد 
ل�� »ال�زوراء«، أن »محكمة تحقيق الك�رخ الثانية 
أصدرت أمر اس�تقداٍم بحقِّ وزير التجارة األسبق«، 
ُمش�رًة إىل أنَّ »األم�ر ص�در ع�ىل خلفيَّ�ة إق�دام 
�ة لتصنيع الحبوب عىل منح  الوزي�ر والرشكة العامَّ
موافقات إلنش�اء )٤٤( مطحنة، الفت�ًة إىل أنَّ منح 
ٍغ قانونيٍّ أو جدوى  تلك املوافقات دون وجود ُمس�وَّ

اقتصاديَّ�ة«.
وتابع�ت الدائ�رة أنَّ »أم�ر االس�تقدام، الذي ش�مل 
أيضاً مديرين عامني س�ابقنِي اثنني للرشكة العامة 
لتصني�ع الحب�وب؛ ج�اء اس�تناداً إىل أح�كام املادة 
)٣٣١( م�ن قان�ون العقوبات العراق�ي رقم )١١١ 

لسنة ١٩٦٩(«.
وس�بق للهيئة أن أعلنت عن صدور قرار حكٍم بحقِّ 
ة لتج�ارة املواد  املدي�ر العامِّ األس�بق للرشكة العامَّ
الغذائيَّ�ة يف وزارة التجارة؛ إلرضاره عمداً بمصالح 
الجه�ة التي يعمل به�ا، إذ قىض بس�جنه مدة )7( 
س�نوات وحجز أمواله املنقولة وغر املنقولة؛ جرَّاء 
التالع�ب بعقٍد مربٍم مع إحدى رشكات تجهيز املواد 

الغذائيَّ�ة.
كم�ا أعلن�ت دائ�رة التحقيق�ات يف هيئ�ة النزاه�ة 

االتحاديَّة، امس الثالثاء، عن مجمل عمليَّات الضبط 
ذتها ُمديريَّ�ات ومكاتب التحقي�ق التابعة  الت�ي نفَّ
لها يف بغداد واملُحافظات لش�هر ش�باط، ُمبّينًة أنَّها 
�ذت )٦٤(عمليَّة ضبٍط أس�فرت عن ضبط )77(  نفَّ

ُمتَّهماً.
وذكرت الدائرة يف بيان ورد ل� »الزوراء«، أنَّ »مالكات 
ن�ت من تنفي�ذ )١٣(  ُمديريَّ�ة تحقي�ق نين�وى تمكَّ
عمليَّة، ضبطت فيها )٣5( ُمتَّهماً، كان أبرزها ضبط 
مدير أح�د املصارف األهليَّة؛ لعدم س�ماحه برصف 
رين  �ة باملواطنني املُترضِّ مبال�غ التعويضات الخاصَّ

إال من خالل حس�ابه املرصيفِّ مقاب�ل مبالغ ماليٍَّة؛ 
بحج�ة أنه�ا رس�وم للم�رصف«. وأش�ارت إىل أن 
ذتها ُمديريَّة تحقيق البرصة التي  »العمليَّات التي نفَّ
بلغت )٦( عمليَّاٍت، منها ضبط أوليات عقاٍر مسجل 
باسم أحد املواطنني تبلغ قيمته )5( مليارات دينار، 
وإعادت�ه إىل ملكيَّة الدولة، أم�ا يف محافظة كركوك 
ٍة بمرشوع�ي ترميم بناية  فتمَّ ضب�ط أوليَّاٍت خاصَّ
مجلس وُمديريَّة ناحية املُلتقى يف املُحافظة، وإنشاء 
مركز صحي يف إحدى قرى قضاء الحويجة؛ لوجود 

شبهة فساد فيهما«.

ذة ضبط  وبحس�ب البي�ان، »تخلَّ�ل العمليَّ�ات املُنفَّ
األنب�ار )2٤٤(  الهيئ�ة يف  فري�ق مكت�ب تحقي�ق 
�ة بعق�ارات  20١١ خاصَّ س�جالً لألع�وام 2002- 
قض�اء الفلوج�ة؛ لقي�ام مس�ؤول قس�م العقار يف 
دائ�رة رضيبة الفلوجة بالتالع�ب بمبالغ الرضيبة، 
وتخفي�ض املبال�غ باالتف�اق م�ع مالك العق�ار أو 
ب�ني الذين لديهم تعامٌل معه، وكذلك االحتفاظ  املُعقِّ
بمعام�الٍت وأوليَّ�اٍت يف مح�ل س�كنه«. واش�ار اىل 
ان »م�الكات الهيئ�ة يف ص�الح الدي�ن تمكن�ت من 
ف�ني يف ش�عبة زراعة ال�دور؛ لقيامهم  ضب�ط ُموظَّ
بإضاف�ة )٣٤( عق�داً زراعي�اً وهمي�اً الوج�ود لها 
يف الخط�ة الزراعيَّ�ة ملحص�ول الحنط�ة للموس�م 
الش�توي لعام202١/2020، وكذلك قيامهم بزيادة 
مس�احاٍت كب�رٍة يف الخط�ة تختلف عن املس�احة 
املُثبتة يف العقد«. وتابع إنَّ »مكتب تحقيق الهيئة يف 
ة بموضوع وجود  النجف قام بضبط أوليَّ�اٍت خاصَّ
مخالفاٍت قانونيَّ�ٍة وماليٍَّة خاصة بمطار املحافظة 
يف مرشوع تسوية األرض بني تكيس ورشاع اإلطفاء 
�ن  بمبل�غ )١87,5٤0( دوالراً أمريكي�اً، فيم�ا تمكَّ
فريق عم�ل مكتب تحقيق كربالء من ضبط معاون 
ُمدير هيئة الرضائ�ب يف املحافظة مع أصل معاملة 
التحاس�ب الرضيب�ي إلح�دى ال�رشكات، فيم�ا تمَّ 
ضبط )٤( معامالت ب�راءة الذمة؛ لوجود مخالفاٍت 
إداريَّ�ٍة وماليٍَّة باحتس�اب نس�بة الرضيبة للرشكة 
ب ه�دراً يف املال  ا س�بَّ بمقدار20% بدال من٦0%؛ ممَّ

العام ُيقدَُّر ب�)١,0٤7,000,000( مليار دينار«.

بغداد/الزوراء:
افتتح�ت قيادة عملي�ات بغداد، امس 
الثالث�اء، ع�دداً م�ن الط�رق املغلق�ة 
من�ذ س�نوات يف جان�ب الرصافة من 
العاصم�ة بغداد، فيما أش�ارت إىل أن 
يوم غد سيش�هد فتح طريق مغلق يف 

منطقة األعظمية.

وق�ال قائد املقر املتق�دم يف الرصافة، 
اللواء ظاف�ر املحم�داوي، يف ترصيح 
صحفي، إن »القيادة تعمل عىل تنفيذ 
توجيهات القائد العام للقوات املسلحة 
مصطفى الكاظمي يف موضوع الطرق 
املغلقة ضمن قاطع املسؤولية، وبدأت 

بفتح عرشة طرق«.

وأض�اف: » افتتحنا طريق�اً حيوياً يف 
منطقة ش�ارع فلس�طني، ويؤدي إىل 
طريق رسيع قناة الجيش«، مشراً إىل 
أن »هذه الخطوة ستس�هم بتخفيف 
الزخ�م املروري يف ش�ارع فلس�طني، 
وس�يكون هناك تسهيالت للمواطنني 

لخروجهم منها ودخولهم إليها«.

وأش�ار إىل أن »طريق�اً حيوي�اً آخ�ر 
تم فتح�ه يف منطق�ة زيون�ة، وتباعاً 
س�يكون هناك فت�ح ط�رق أخرى«، 
مبين�اً أن »القي�ادة س�تفتتح طريقاً 

مغلقاً يف منطقة األعظمية«.
من جانبه، قال مدير قس�م اإلعالم يف 
عمليات بغداد، العميد عباس حميد يف 

حديث صحفي، إن »القيادة ستفتتح 
أيض�اً طرق�اً مغلقة يف جان�ب الكرخ 
ومنه�ا الطري�ق الحي�وي الرابط بني 
رسيع الشعلة باتجاه طريق الغزالية 
العام، مروراً بالوقف الس�ني، وكذلك 
فتح طريق حي�وي ضمن محلة 8٣٩ 

يف الكرخ«.

  بغداد/الزوراء: 
كش�فت وزارة التج�ارة ع�ن اعتم�اد الرشكة 
العامة لتصني�ع الحبوب خطة حكومية لدعم 

املخابز واالفران بالطحني والوقود
وذكر بيان للوزارة نقال عن مدير عام الرشكة، 
أث�ر داود س�لمان، أثن�اء لقائه م�ع عدد من 
اصح�اب املخاب�ز واالفران يف بغ�داد قوله، ان 
»وزارة التج�ارة تعم�ل جاهدة لدع�م املخابز 
واالفران بمادة الطحني وتسهيل إجراءات منح 
وتجديد اجازة ممارس�ة املهنة والحصول عىل 
حصة وقودية باالس�عار املخفضة من رشكة 

توزيع املنتجات النفطية«. 
وأض�اف س�لمان، »بحثن�ا م�ع ممثل�ني عن 
اصحاب املخابز واالفران يف بغداد التس�هيالت 
الت�ي تقدمها الرشكة لغرض دعم هذا القطاع 
الحي�وي وتذلي�ل العقبات الت�ي تواجه بعض 
اصح�اب املهن�ة م�ن الحص�ول ع�ىل اجازات 
العم�ل او تجديد النافذة منه�ا«، الفتا إىل إن« 
ال�وزارة اع�دت خط�ة لدعم املخاب�ز واالفران 
بم�ادة الطحني باس�عار تنافس�ية فضال عن 
تزويده�م بكتب إىل رشكة املنتج�ات النفطية 

لدعمه�م بحص�ة وقودية مخفض�ة، من اجل 
الحف�اظ ع�ىل اس�عار واوزان الرغي�ف وف�ق 
الرشوط واملواصفات املعمول بها خالل الفرتة 
املاضية، ولتخفيف آث�ار االرتفاع العاملي الذي 
ش�هدته اس�عار املواد الغذائية بما فيها مادة 

الطحني«. 
وتابع أن »ال�وزارة لديها خط�ة لدعم املخابز 
واالف�ران من خ�الل املرشوع الوطن�ي النتاج 
الطحني الذي ستش�ارك في�ه مطاحن القطاع 

الخاص إىل جانب املطاحن الحكومية«. 

ميسان/الزوراء:
ام�س  ميس�ان،  رشط�ة  مديري�ة  أعلن�ت   
الثالث�اء، الكش�ف عن حادث قت�ل تعرض له 
احد املواطنني يس�تقل دراجة ن�وع }تك تك{ 
يف قضاء املج�ر الكبر جن�وب املحافظة بعد 

ميض ١٩ يوما عىل تنفيذ الجريمة.
وذكر بيان للمديرية تلقت »الزوراء« نس�خة 
منه انه »ونتيجة العمل املهني من خالل جمع 
املعلومات من املصادر االستخبارية واملتابعة 
الحثيث�ة وأخ�ذ املوافقات األصولي�ة وبفرتة 
قياس�ية، أثم�رت جه�ود الفريق عن كش�ف 
مالبس�ات الجريمة والتي حصل�ت بتاريخ ٩ 

آذار الجاري«.
وأض�اف البي�ان، ان »ش�عبة مكافحة املجر 
الكب�ر تمكن�ت من الق�اء القب�ض عىل أحد 
املش�رتكني بالجريم�ة الذي اع�رتف رصاحة 

بقيام�ه م�ع اح�د املتهم�ني الهارب�ني بقتل 
املجن�ي عليه بواس�طة س�الح ناري بس�بب 

خالفات مادية بينه وبني املتهم الهارب«.

ولف�ت البي�ان اىل »إتخ�اذ كاف�ة االج�راءات 
القانونية الالزم�ة بحقه وتوقيفه وفق املادة 

٤0٦ ق ع«.

بغداد/الزوراء:
 ب�ني الخبر القانون�ي عيل التميمي، 
ام�س الثالث�اء، العقوب�ة القانونية 
لالجه�ار باالفطار يف ش�هر رمضان 
األوام�ر  املب�ارك يف حال�ة مخالف�ة 
والتعليمات والق�رارات الصادرة من 
الجهات الحكومية، مبيناً ان الغرامة 

ترتاوح من 200 الف دينار إىل مليون 
دينار ..

وق�ال التميم�ي يف ترصي�ح صحفي 
ان »امل�ادة 2٤0 من قانون العقوبات 
العراقي تعاقب بالحبس ٦ أش�هر أو 
بالغرام�ة يف حال�ة مخالف�ة األوامر 
والتعليمات والق�رارات الصادرة من 

الجه�ات الحكومي�ة حي�ث ت�رتاوح 
الغرامة من 200 الف دينار إىل مليون 
دينار«.  واضاف،« يطبق هذا القانون 
ع�ىل كل من هو موج�ود عىل األرض 
العراقي�ة س�واء كان مس�لم أو غر 
مس�لم أو اجنبي وه�و االختصاص 
املكاني والقان�ون الواجب التطبيق، 

أو عرب�ات  املطاع�م  وي�ري ع�ىل 
البيع الس�فري اال ما اس�تثني منهم 
باملوافقات الرس�مية«.  واتم حديثه 
م�ن  رساح  إط�الق  »رغ�م  بالق�ول 
يجهر باالفطار بكفالة اال ان التهمة 
التس�قط ويح�ال املل�ف إىل محكمة 

الجنح الحقا«.

أعلنت تنفيذ 64 عملية ضبط خالل شباط املاضي

النزاهة تستقدم وزير التجارة األسبق ومديرين عامني 
سابقني ملخالفات قانونية

عمليات بغداد: افتتاح طرق »حيوية« مغلقة منذ سنوات يف العاصمة

الكشف عن جرمية قتل غامضة بعد مضي 19 يوماً التجارة تعتمد خطة حكومية لدعم املخابز واألفران بالطحني والوقود
على ارتكابها 

غرامة مالية وحبس 6 أشهر العقوبة القانونية لالجهار 
باالفطار يف رمضان

بغداد/الزوراء:
كش�فْت خلي�ة اإلعالم األمن�ي، امس 
»اإلرادة  عملي�ة  تفاصي�ل  الثالث�اء، 
ث�الث  يف  انطلق�ت  الت�ي  الصلب�ة« 

محافظات.
وذكرت الخلية يف بيان ورد ل� »الزوراء«، 
أن »قيادات عملي�ات الجزيرة وصالح 
الدين وغ�رب نينوى وباالش�رتاك مع 
قطعات الحشد الشعبي محاور نينوى 
وص�الح الدين وغ�رب االنبار، بارشت 
صباح الثالثاء، بتنفيذ العملية أالمنية 
الواس�عة )اإلرادة الصلب�ة( يف مناطق 
جنوب الح�رض وصح�راء الجزيرة يف 
ش�مال الف�رات ومناطق غ�رب وادي 
الثرث�ار بإس�ناد م�ن الق�وة الجوي�ة 

وطران الجيش«.
وأض�اف البي�ان، أن »ه�ذه العملي�ة 
تأت�ي ملالحقة فل�ول عصابات داعش 
املناط�ق  ه�ذه  وتفتي�ش  اإلرهابي�ة 
ضمن قاطع املس�ؤولية، وسنوافيكم 
أن  إىل  مش�راً  الحق�اً«،  التفاصي�ل 
»القطعات األمنية مستمرة يف واجباتها 
املكلف بها لتعزيز األمن واالستقرار يف 
مختل�ف املجاالت ومكافح�ة اإلرهاب 

والجريمة بمختلف صورها«.
ويف األثناء، أف�اد مصدر أمني بوصول 
نائ�ب قائ�د العمليات املش�رتكة، عبد 
األمر الشمري، ورئيس أركان الجيش 
عبد األمر يار الله اىل محافظة صالح 

الدين لإلرشاف عىل العملية.

بغداد/الزوراء:
أعلنت وكالة وزارة الداخلية لش�ؤون الرشطة، امس الثالثاء، القبض عىل مبتز 

ألكرتوني ساوم فتاة بنرش صورها يف العاصمة بغداد.
وذك�رت الوكالة يف بي�ان ورد »الزوراء«، أن »املفارز األمني�ة ألقت القبض عىل 
مته�م باألبتزاز االلكرتوني س�اوم فتاة بن�رش صورها مقابل مبال�غ مالية يف 
بغداد«، فضال عن »القبض عىل ثالثة متهمني وبحوزتهم أس�لحة غر مرخصة 
واثن�ني أخري�ن وبحوزتهم مواد مخدرة نوع كريس�تال وعىل ) 2٣٩( متس�والً 

ف��ي بغداد«.
م�ن جهة أخ�رى، أعلنت الوكال�ة، »القبض ع�ىل متهم وفق أح�كام املادة 28 

مخدرات وتم ضبط بحوزته حبوب مخدرة يف واسط«.
وأشارت إىل انه »تم اتخاذ كافة االجراءات القانونية بحقهم أصولياً«.

املثنى/الزوراء:
أعلنت رشطة محافظة املثنى، امس الثالثاء، عن فض نزاع عش�ائري والقاء القبض عىل 

طرفيه.
وقال بيان لرشطة املثنى تلقته »الزوراء«، ان »نزاع عش�ائري اندلع يف إحدى العش�ائر يف 
قضاء الوركاء بسبب خالفات شخصية بني الطرفني، حيث توجهت قوه أمنية مشرتكة 
من قس�م رشط�ة الوركاء وف�وج التكتيكي واف�واج الطوارئ املثنى وتم الس�يطرة عىل 

املوقف بعد تطويق منطقة النزاع«.

 السليمانية/الزوراء:
أعلن�ت مديرية طوارئ الس�ليمانية، امس 
الثالث�اء، عن وفاة متقاعد أثناء انتظاره يف 

طابور لتسلم الرواتب.
وقال سامان نادر مدير طوارئ السليمانية 
يف ترصيح صحف�ي، إنه صباح امس فارق 
اح�د املتقاعدي�ن حيات�ه يف طوابر تس�لم 

الراتب التقاعدي لشهر شباط املنرصم.

وأض�اف ن�ادر، املتقاع�د ال�ذي ت�ويف يبلغ 
من العم�ر )8١( عاما وقد ت�ويف يف طوابر 

مرصف “باخان” يف السليمانية.
وصباح يوم االحد العرشين من ش�هر آذار 
، اعلن�ت مديري�ة الط�وارئ يف محافظ�ة 
الس�ليمانية، وف�اة متقاعدين اثن�ني أثناء 
انتظارهم�ا يف طابور تس�لم الرواتب أمام 

أحد املصارف يف املحافظة. 

نينوى/الزوراء:
فج�رت ق�وات األم�ن ، ام�س الثالث�اء، 
عجلة مفخخة يف صحراء الحرض جنوب 

املوصل ضمن محافظة نينوى.
وأبلغ مصدر أمني، ، أن »قوة من الجيش 
العراقي فجرت عجلة مفخخة نوع )كيا 
حم�ل( بع�د أن عثرت عليه�ا يف صحراء 
إىل أن »ق�وة أخ�رى  الح�رض«، مش�راً 
م�ن الجي�ش ضبط�ت ث�الث مضاف�ات 

لداعش«.

وأض�اف املص�در، أن »املضافات وجدت 
فيها معدات دعم لوجستي، باإلضافة إىل 
مواد غذائية وخرضوات طازجة، وقامت 
بردم ه�ذه األنفاق، مؤك�داً أن »العملية 

ماتزال مستمرة حتى اآلن«.
إىل ذلك، أعلن الناطق باس�م القائد العام 
للق�وات املس�لحة، اللواء يحيى رس�ول، 
تنفيذ طائ�رات القوة الجوي�ة العراقية، 
أربع رضبات دقيقة عىل أوكار لداعش يف 

وادي الشاي ضمن محافظة كركوك.

البرصة/الزوراء:
وّجه قائد رشطة محافظة البرصة اللواء الحقوقي عيل عدنان عبدالحميد، امس الثالثاء، 

بفتح تحقيق يف قضية نرش صور استاذ جامعي أُلقي القبض عليه مؤخرا.
وأثارت نرش صورة اس�تاذ جامعي من قبل مكافحة اجرام البرصة غضبا واسعا من قبل 
مدون�ني ع�ىل مواقع التواصل االجتماعي الذين قالوا ان هذا الش�خص القي القبض عليه 
النتق�اده الوض�ع املعي�ي والخدمي يف املحافظة ع�ىل صفحته يف مواق�ع التواصل. بعد 

موجة غضب .. رشطة البرصة تحقق بنرش صورة استاذ جامعي معتقل.

اإلعالم األمين تكشف تفاصيل عملية 
»اإلرادة الصلبة« 

القبض على مبتز إلكرتوني و239 
متسوالً يف بغداد

شرطة املثنى تفض نزاعا عشائريا باالسلحة

السليمانية تسجل وفاة متقاعد جديد 
اثناء انتظاره يف طابور لتسلم راتبه

اجليش يفجر عجلة مفخخة جنوب 
املوصل ويضبط مضافات لداعش

بعد موجة غضب... شرطة البصرة حتقق 
بنشر صورة أستاذ جامعي معتقل

 بغداد/الزوراء:
أعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلم�ي، 
ام�س الثالثاء، تأدية أكثر م�ن ثالثة آالف طالب 

لالمتحان التقويمي التجريبي لكليات الطب.
وذكرت ال�وزارة يف بي�ان ورد ل� »ال�زوراء«، أنه 
»إدراكا ألهمية إجراءات تطوير األداء وتحس�ني 
الجودة يف مجال التعليم الجامعي الطبي والتزاما 
بربامجها وسياقاتها العلمية أجرت وزارة التعليم 
الع�ايل والبحث العلمي امتحان�ا تقويميا مركزيا 
تجريبيا لطلبة املرحلة السادس�ة يف كليات الطب 
يف الجامع�ات العراقية ب�إرشاف جهاز اإلرشاف 
والتقوي�م العلم�ي وبالتعاون مع لجن�ة عمداء 
كليات الطب يف الع�راق والفريق الوزاري للتعليم 

اإللكرتوني«.
وأضاف البيان، »االمتحان التقويمي اإللكرتوني 
الحضوري الذي خاضه أكثر من ثالثة آالف طالب 
بمتابعة مبارشة من وزير التعليم العايل والبحث 
العلمي ، حقق مؤرشات إيجابية تنسجم وأهداف 
االختبار التقويمي املقرر إجراؤه يف نهاية الفصل 

الدرايس الثاني من العام الحايل 2022/202١«.

 البرصة/الزوراء:
ألق�ت مفارز وكال�ة االس�تخبارات، القب�ض عىل متهم 
باإلره�اب لقيام�ه بتهديد وابتزاز ال�رشكات النفطية يف 
البرصة وضبط )١8( عجل�ة بينها محملة بمواد نفطية 
مخالف�ة ضم�ن صالح الدي�ن وبغداد وكرك�وك وكربالء 

والبرصة.
وذك�ر بي�ان لخلي�ة اإلع�الم األمن�ي تلق�ت »ال�زوراء« 
نسخة منه : »تواصل وكالة االس�تخبارات والتحقيقات 
االتحادي�ة يف وزارة الداخلية عملياتها االس�تباقية للحد 
من حاالت تهريب النفط ومش�تقاته واستنادا ملعلومات 
اس�تخباراتية دقيق�ة وبعمليت�ني منفصلت�ني، تمكن�ت 
مف�ارز للوكالة من القاء القبض ع�ىل متهم باإلرهاب يف 
محافظ�ة ذي قار وذلك لقيامه بته�دد وابتزاز الرشكات 

النفطية العاملة ضمن محافظة البرصة«.
وأض�اف »فيم�ا ت�م ضب�ط )١8( عجلة والق�اء القبض 
عىل س�ائقيها اربعة منها محملة بمعدات نفطية كبرة 
الحجم  دون أوراق او موافقات رسمية حيث تم ضبطها 
ضم�ن محافظه صالح الدين  وبعضه�ا محملة بمنتوج 
نفطي بدون اوراق رس�مية او موافقات بالحمولة ضمن 
محافظة بغداد كركوك و كربالء املقدس�ة والبرصة حيث 
تم ضبطها اصوليا وتس�ليمها اىل الجهات املعنية واتخاذ 

االجراءات الالزمة الكمال األوراق التحقيقية«.

دياىل/الزوراء:
أك�د رئيس اللجنة الزراعية يف مجلس دياىل الس�ابق حقي الجبوري، امس الثالثاء، أن 

لعنة الجفاف تحارص 27 قرية محررة يف املحافظة.
وق�ال الجب�وري يف ترصيح صحف�ي،ان “االب�ار االرتوازية التي تش�كل مصدرا مهما 
للمياه يف 27 قرية زراعية محررة ضمن قاطع ش�مال قضاء املقدادية)٤0كم ش�مال 
رشق بعقوب�ة( انخفضت مياهه بنس�بة 50% دون س�ابق ان�ذار يف ظاهرة لم ترصد 
م�ن قب�ل لكنها مؤرش عىل تفاقم ازمة الجفاف الح�ادة”. واضاف، ان “القرى تقع يف 
مقدمة انهر مهمة وجفاف االبار بها تعني بان القادم أس�وأ”، مش�را اىل أن “البعض 
اضطر اىل زيادة عمق االبار يف املنازل من اجل تفادي شحة املياه مع قرب حلول موسم 
الصيف”. وأش�ار الجبوري اىل “رضورة دعم القرى بمحطات تحلية خاصة وان نسبة 
االمالح بدات ترتفع مع انخفاض مناس�يب االب�ار االرتوازية”، مؤكدا أن “هناك حالة 
قلق من تنامي موجة الجفاف واس�تمرار انخفاض مياه االبار يف االش�هر القادمة”.

وتعتمد قرى زراعية مرتامية عىل االبار لالس�تخدامات املنزلية وسقي الحدائق وبعض 
البساتني خاصة التي التضم محطات اسالة قريبة منها. 

التعليم: أكثر من ثالثة 
آالف طالب يؤدون 

االمتحان التقوميي 
التجرييب لكليات الطب

االستخبارات تقبض على متهم 
قام بتهديد وابتزاز الشركات 

النفطية يف البصرة

اجلفاف حياصر 27 قرية حمررة يف 
حمافظة دياىل
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بغداد/ الزوراء:
انضم�ام  التج�ارة،  وزارة  كش�فت 
جمهوري�ة الع�راق للح�دث األضخ�م 
عاملًيا لبن�اء نظام عاملي موحد لريادة 
األعم�ال يف األس�بوع العامل�ي لري�ادة 
األعم�ال )GEC( يف عاصم�ة اململك�ة 
الري�اض وللفرتة  العربية الس�عودية 
من الس�ابع والعرشين لغاية الثالثني 

من اذار الجاري.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان له�ا تلقته 
“ال�زوراء”: انه “عىل هام�ش مؤتمر 
وال�ذي  الري�اض  يف  االعم�ال  ري�ادة 
ش�اركت فيه أكثر من 180 دولة ومن 
ضمنها العراق وألول مرة، حيث يلتقي 
رواد األعم�ال والخرباء واملس�تثمرون 
وصن�اع السياس�ات لوض�ع خارطة 
طري�ق لعالم لريادة األعمال يف مرحلة 

ما بعد جائحة كورونا”.
 The واض�اف ان “ت�م توزي�ع جوائز
Compass Award املخصص�ة لتكريم 
واملؤسس�ات  واملنظم�ات  األف�راد 
املس�اهمني يف تمك�ني رواد األعم�ال 
ح�ول العال�م عىل إطالق مش�اريعهم 
واالرتق�اء حي�ث حص�ل الع�راق عىل 

 Enterprise Registration( جائ�زة 
Regulation + ( تس�جيل ال�رشكات 
ع�رب  والتع�اون  اإلج�راءات  وتوثي�ق 
املؤسسات الحكومية والغري حكومية 
والرشاكات القوية بني القطاعني العام 

والخاص إلنشاء نظام النافذة الواحدة 
لتسجيل الرشكات من مؤسسة عاملية 
مهمة “ وهي الش�بكة العاملية لريادة 
rglobal entrepreneu  االعم�ال” 
ship network   والتي تسلمها رئيس 

وفد العراق مستش�ار رئي�س الوزراء 
الدكتور عقيل الخزاعي والوفد املرافق 
له م�ن ضمنهم ممث�ل وزارة التجارة 
مدير ع�ام دائ�رة تس�جيل الرشكات 

مجاهد محمد العيفان”.

واوض�ح ان “الجائ�زة الت�ي منح�ت 
تس�جيل  دائ�رة  ل�دور  كان  للع�راق 
الرشكات يف تنمية بيئة ريادة االعمال 
حي�ث مثل�ت الع�راق خ�ري تمثي�ل، 
واس�تطاعت ان تثبت وجودها وسط 
مؤسس�ات محلية وعاملية ونافس�ت 
دول عدي�دة عىل ه�ذه الجائزة، حيث 
تمنح للمؤسس�ات الت�ي تصنع فرق 
إيجاب�ي م�ن خ�الل مس�اعدة رواد 
األعم�ال ع�ىل الب�دء والتوس�ع ب�كل 
أنحاء العالم، وتعزي�ز االبتكار ودعم 

الرشكات الناشئة”.
وتاب�ع انه “كما جرت خ�الل املؤتمر 
العاملي اس�تضافة مجموعة من كبار 
املسؤولني وصناع القرار، للحديث عن 
سبل تعزيز بيئة ريادة األعمال املحلية 

وفًقا ألفضل املمارسات العاملية”.
واش�ار اىل انه “س�تتم اع�ادة تقييم 
تصنيف العراق يف بيئة ريادة األعمال 
من قبل البنك الدويل الحقاً، حيث ان كل 
خطوة تسري باتجاه النجاح واالنفتاح 
ع�ىل دول العالم، فضال ع�ن اعتبارها 
خطوة لتعزيز اقتصاد العراق وفرصة 

للنمو واالزدهار”. 

العراق حيصل على جائزة إنشاء نظام تسجيل األعمال التجارية يف النافذة الواحدة
على هامش مؤمتر ريادة االعمال يف الرياض 

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت هيئ�ة اس�تثمار ذي قار، امس الثالث�اء، عن توقيع عقود إلنش�اء 
مدين�ة صناعي�ة الكرتونية، وفيم�ا أحصت اع�داد الفرص االس�تثمارية 
املوقعة، حددت معرقالت انشاء املشاريع.وقال رئيس الهيئة، عبد الحميد 
الحصونة: ان “هيئة االستثمار لديها اسرتاتيجية ثابتة لتطوير أعمالها يف 
كل ع�ام، حيث تم اعداد خطة مهمة جدا تركزت عىل املش�اريع الصناعية 
والس�كنية من ضمنه�ا الصحي�ة والخدمية “.مبين�ا “اننا بدأن�ا بتوقيع 
عقود إلنش�اء مدينة صناعية الكرتونية مع اك�رب الرشكات الرتكية تعنى 
بصناعة الهواتف والبالزما والثالجات، إضافة إىل عدة مشاريع سكنية من 
ضمنها 3 االف وحدة سكنية يف بداية مدخل املحافظة من جهة السماوة”.
واض�اف: “انن�ا وقعن�ا 412 فرص�ة اس�تثمارية من ضمنه�ا 68 فرصة 
اس�تثمارية إلقامة مجمعات س�كنية والباقي متعدد النشاطات”. مشريا 
اىل ان “من عوائق االس�تثمار حاليا البريوقراطية العالية وبعض املوظفني 
املتزمت�ني والدوائ�ر ذات العالقة”، موضحا ان “االمر ال�ذي يحقق التنمية 
االقتصادية ويرفع الدخل هو االس�تثمار بس�بب شح املوارد املالية، فلذلك 

يعترب االستثمار املورد املهم للمشاريع يف العراق”.

بغداد/ الزوراء:
كش�ف رئيس دي�وان الرقاب�ة املالية الس�ابق، عبد الباس�ط تركي، امس 
الثالثاء، عن حقائق صادمة بش�أن تصدير نفط اقليم كردس�تان وتسديد 
االم�وال من بغ�داد، مبين�ا ان االقليم صدر اكث�ر من 158 ملي�ون برميل 
خالل2020 .وقال تركي يف حوار متلفز تابعته “الزوراء”: ان “وزراء مالية 
العراق اقتطعوا من املوازنة االتحادية إلرس�ال حصص اقليم كردستان بل 
قام بعضهم بفرض رضائب وارس�ال تلك االموال ألربيل وهو امر مخالف 
للقانون”.واضاف ان “اقليم كردس�تان قام بتصدير اكثر من 158 مليون 
برميل خالل 2020 دون تنس�يق مع بغداد او استالم تلك االموال ما يؤرش 
اىل وج�ود خل�ل كبري يف العالق�ة االقتصادية مع االقليم”.وأش�ار تركي اىل 
ان “ام�وال النف�ط وغريها يجب ان ال تذهب لجي�وب االفراد بل هي اموال 
عام�ة من املمكن االس�تفادة منها، فضال عن ام�وال الرضائب املفروضة 
والت�ي يمك�ن ان تبني مش�اريع يف البرصة وكركوك وغريه�ا من املناطق 

االتحادية”. 

بغداد/ الزوراء:
كش�ف الخبري االقتصادي، منار العبيدي، عن قيمة االس�تريادات العراقية 

من الصني خالل السنوات الخمسة املاضية.
وق�ال العبيدي، يف منش�ور ع�ىل الفيس�بوك، اطلعت عليه “ال�زوراء”: إن 
“قيم�ة اس�تريادات الع�راق من الصني بلغ�ت اكثر م�ن 10.7 مليار دوالر 
امريكي لسنة 2021 وبذلك يكون العراق قد استورد من الصني عىل امتداد 
السنوات الخمسة املاضية اكثر من 47 مليار دوالر امريكي جزء كبري منها 

استهالكي وتم استهالكه “.
وأضاف أن “اعىل االس�تريادات كان�ت للمواد واالجه�زة الكهربائية والتي 
مثل�ت بحدود 1.5 ملي�ار دوالر تليها االثاث والذي بلغ حجم االس�تريادات 
800 ملي�ون دوالر ث�م املواد البالس�تيكية وبقيمة 571 ملي�ون دوالر، اما 
الحديد والصلب فبلغ 556 مليون دوالر وااللبسة بحدود 713 مليون دوالر 

امريكي”.
ولف�ت اىل “وجود اس�تريادات بأقيام كبرية ألمور كثرية س�هلة -التصنيع 
يف الع�راق فعىل س�بيل املث�ال بلغ حجم االس�تريادات م�ن االحذية بحدود 
364 ملي�ون دوالر امريك�ي، كما بلغت اس�تريادات ادوات املائدة )مالعق، 

سكاكني، وغريها( 152 مليون دوالر امريكي”.
وتابع أن “املصنوعات الورقية بلغت قيمة استرياداتها اكثر من 108 مليون 
دوالر امريكي وبلغت حجم االس�تريادات من املعاط�ف والقماصل بحدود 
260 مليون دوالر “، مبينا أن “استرياد العراق من السرياميك والزجاج بلغ 

454 مليون دوالر بينما يملك العراق كل املواد االولية إلنتاج الزجاج “.
وتساءل العبيدي “من املسؤول عن منع هذه الصناعات البسيطة القادرة 
عىل توفري االف فرص العمل لش�باب عاطلة من اجل االسترياد من الصني 
“، مش�ريا اىل “وجود صناعات ال تحت�اج اىل الكثري لتفعيلها داخل العراق، 
كل م�ا نحتاجه ه�و ارادة حقيقية ترفع هذا البلد ملص�اف الدول الزراعية 

والصناعية”.

بغداد/ الزوراء:
ارتفع�ت أس�عار رصف ال�دوالر األمريكي مقاب�ل الدين�ار العراقي، امس 
الثالثاء، يف البورصة الرئيس�ية بالعاصمة بغ�داد، فيما انخفضت يف اقليم 

كردستان.
وق�ال مصدر إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد، س�جلتا، 
صباح امس، س�عر رصف بل�غ 147200 دينار عراق�ي مقابل 100 دوالر 
أمريك�ي، فيما كانت اس�عار رصف ال�دوالر ليوم االثن�ني 147100 دينار 

عراقي مقابل 100 دوالر امريكي.
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�اراً عراقياً لكل 100 
دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء 146750 ديناراً عراقياً لكل 100 

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

الرشاء 147000 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
اعل�ن م�رصف الرش�يد الحكومي، ام�س الثالثاء، ع�ن اس�تعداد فروعه 

الستقبال الراغبني بالحصول عىل قرض ألجل صيانة وحداتهم السكنية.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للم�رصف يف بي�ان ورد اىل “ال�زوراء”: إن “مبلغ 
الق�رض حدد ب��30 مليون دين�ار ملوظفي دوائر الدول�ة املوطنة رواتبهم 
ل�دى املرصف، ومبلغ 20 مليون دينار للمواطنني بكفيل ضامن من حامل 

بطاقة نخيل”.
وأوضح أن “مدة القرض 10 سنوات بفائدة %5 سنوياً”، مبيناً أن “التقديم 

يكون من خالل فروع املرصف وال يوجد وسيط بينه وبني الزبون”.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أس�عار الذهب “االجنب�ي والعراقي” يف األس�واق املحلية، امس 

الثالثاء.
وقال مصدر إن أس�عار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد س�جلت صباح اليوم، س�عر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليج�ي والرتكي واألورب�ي بلغ 393 الف دينار، وس�عر رشاء 389 الفاً، 

فيما كانت اسعار البيع ليوم االثنني 396 الف دينار للمثقال الواحد.
وأش�ار اىٕل أن س�عر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

انخفاضاً أيضاً عند 353 الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 349 ألفا.
وفيم�ا يخ�ص أس�عار الذهب يف مح�ال الصاغة، فإن س�عر بي�ع مثقال 
الذه�ب الخليجي عيار 21 ي�رتاوح بني 395 الف دين�ار و405 آالف، فيما 
تراوح س�عر البيع مثقال الذهب العراقي بني 355 الفاً و 365 الف دينار.. 

ويساوي املثقال الواحد من الذهب )خمسة غرامات(.

بغداد/ الزوراء:
أعلن الس�فري البولندي لدى الع�راق، امس الثالثاء، أنه س�ُيفاتح غرفة 
تج�ارة “وارس�و” بهدف تصدير الس�لع وامل�واد الغذائي�ة إىل العاصمة 

بغداد.
جاء ذلك خالل لقاء جمعه مع رئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني 
يف مق�ر الغرفة وناق�ش الجانبان اه�م القضايا التي تتعل�ق بالعالقات 
الثنائية بني البلدين الصديق�ني وتطور القطاعني التجاري واالقتصادي 

املشرتك، وفقا لبيان صادر عن غرفة التجارة.
وق�ال الحمداني “انه من املهم تطوير العالقات التجارية مع بولندا، وان 

هناك رغبة بإقامة تعاون مشرتك مع غرفة تجارة وارسو”.
فيما رحب الس�فري البولن�دي بمقرتح التعاون والتفاهم املش�رتك الذي 
تقدم�ت بها غرف�ة تجارة بغ�داد، مش�رياً إىل انه س�يتواصل مع غرفة 
تج�ارة وارس�و ومفاتحتهم ب�رضورة التعاون مع غرفة تج�ارة بغداد 
بشأن استرياد املواد الغذائية من بولندا وفتح مجاالت الزراعة ومنتجات 

االلبان كالحليب املجفف وامكانية استرياد تلك املواد”.
واض�اف الس�فري: انه بإم�كان الع�راق ان يقوم بعم�ل مصانع خاصه 
لحفظ االغذية بكوادر عراقية ويمكن ان تدرب عن طريق طاقم بولندي 

متخصص”.
ومن�ذ الغ�زو الرويس ألوكراني�ا ارتفعت أس�عار املواد الغذائية والس�لع 
واملواد االس�تهالكية ومواد البناء واالدوية وغريها من املواد املس�توردة 

التي تدخل ضمن االحتياجات اليومية للسكان يف العراق.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت املديرة العامة لش�ؤون املواصفات القياسية يف محافظة ايالم غرب 
اي�ران، ام�س الثالثاء، ع�ن تصدير 144 ألف�ا و125 طنا من الس�لع ذات 
املواصف�ات القياس�ية عرب ح�دود مه�ران الدولية اىل العراق خ�الل العام 

االيراني املايض )انتهى يف 20 اذار(.
وقالت مهناز همتي يف ترصيح أوردته “فارس” واطلعت عليه “الزوراء”: 
ان�ه تم خ�الل العام املايض تصدي�ر 144 الفا و 125 طنا من الس�لع ذات 

املواصفات القياسية عن طريق حدود مهران الدولية اىل العراق.
وأضاف�ت همت�ي: ان اح�د العوام�ل املهمة ج�دا يف الصادرات ه�و التزام 
املواصف�ات القياس�ية ومؤرشاتها وان هذا االمر بإمكان�ه ايجاد الفرصة 
لجودة االنتاج وتبعا لذلك توفري فرص العمل.وأوضحت: أن السلع التي تم 
تصديره�ا تحت ارشاف ومراقبة الجودة له�ذه الدائرة العامة خالل الفرتة 
املذك�ورة، ش�ملت يف غالبه�ا حجر البناء وخ�ام الحديد والب�الط والحديد 

املفتول واملواد الكيمياوية وقطع غيار السيارات.

إيران تصدر للعراق 144 ألف 
طن من السلع عرب حدود مهران 

الدوالر يرتفع يف بغداد وينخفض 
يف كردستان

الرشيد يستأنف منح قروض صيانة 
املباني والوحدات السكنية

اخنفاض أسعار الذهب يف
 األسواق احمللية

جتارة بغداد تتحرك السترياد املواد 
الغذائية من بولندا

ذي قار توقع عقودا إلنشاء مدينة 
صناعية إلكرتونية

الكشف عن تصدير كردستان 158 
مليون برميل نفط خالل 2020

اقتصادي: العراق اشرتى بضائع صينية 
بـ47 مليار دوالر خالل 5 سنوات

 بغداد/ الزوراء:
 اس�تقبلت الرشك�ة العام�ة ملوان�ئ 
الع�راق، امس الثالثاء، 8 ناقالت نفط 
رس�ت عىل ارصفة ميناء خور الزبري 

التخصيص .
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة، فرحان 
الفرطويس، يف بيان تلق�ت »الزوراء« 
نس�خة من�ه، ان :«املين�اء يس�تقبل 
أنواعا متعددة من ناقالت املش�تقات 
النفطية بتنظيم ودقة عالية يف الرسو 

واالقالع«.

وأضاف ان »ارصفة ميناء خور الزبري 
التخصيص استقبلت الناقلة Lia عىل 
رصي�ف رق�م 2 محمل�ة بم�ادة زيت 
الغاز والناقلة Kahirpour رست عىل 
رصيف رقم 3 محملة بمادة البانزين 
والناقل�ة Martha رس�ت عىل رصيف 
رق�م 6 محمل�ة بم�ادة زي�ت الوقود 

ع�ىل  رس�ت   Hari Dawar الناقل�ة 
.»date رصيف رقم 7 محملة بمادة

»الناقل�ة  ان  اىل  الفرط�ويش  واش�ار 
Camilla رس�ت ع�ىل رصي�ف رق�م 
10 س�وف تحمل بمادة زي�ت الوقود  
والناقل�ة  charm Lr1  رس�ت ع�ىل 

بم�اده  محمل�ة   11 رق�م  رصي�ف 
 Sidra Alruwais البانزي�ن والناقل�ة
رس�ت عىل رصيف رق�م 11A محملة 
بم�ادة زي�ت الوق�ود وأخ�ريا الناقلة 
Shatt al Arab رست عىل رصيف رقم 

12 سوف تحمل بمادة زيت الوقود«.

بغداد/ الزوراء:

أعلنت جمعية صناع األلبان ومنتجات 

األلبان املعبأ )ASÜD(، امس الثالثاء، 

ان العراق حل باملرتبة الثانية من بني 

أكثر الدول املستوردة للحليب واأللبان 

الرتكية خالل العام 2021.

وقال رئيس الجمعية، هارون تش�ايل، 

يف تقري�ر له اطلعت علي�ه »الزوراء«: 

ومنتج�ات  الحلي�ب  »ص�ادرات  ان 

االلب�ان الرتكية ارتفعت بش�كل غري 

مسبوق بالرغم من اضطراب سلسلة 

التوريد يف الوباء«، مبينا ان »صادرات 

هذا القطاع بلغت 438.6 مليون دوالر 

خ�الل الع�ام 2021 بزي�ادة 45.7 يف 

املائة ع�ن العام الذي س�بقه، وتصل 

هذه الص�ادرات اىل 500 مليون دوالر 

مع إضافة اآليس كريم والالكتوز«.

واضاف ان »مرص احتلت املرتبة االوىل 

م�ن ب�ني ال�دول املس�توردة للحليب 

ومنتجان االلب�ان الرتكية خالل العام 

2021 و بقيم�ة اجمالي�ة بلغ�ت 69 

ثاني�ا  الع�راق  يليه�ا  دوالر،  ملي�ون 

يف  والجزائ�ر  دوالر  ملي�ون  ب��60.5 

املركز الثالث«.

واشار تشايل اىل ان »الشهرين األولني 

من الع�ام الج�اري 2022، بلغ حجم 

ص�ادرات القطاع الحلي�ب ومنتجات 

بزي�ادة  االلب�ان 95.6 ملي�ون دوالر 

نس�بتها 53 يف املائة عن نفس الفرتة 

ان  اىل  الفت�ا  الس�ابق«،  الع�ام  م�ن 

»أكثر املنتجات املص�درة هي الحليب 

والقشدة والزبدة ومصل اللبن«.

ويستهلك العراق معظم انتاج الحليب 

ومنتج�ات االلبان م�ن املنتج املحيل، 

إال انه يستورد ايضا من تركيا وايران 

التي تعت�ربان الدولتني الرئيس�تني يف 

تصدير هذه املنتجات للعراق.

بغداد/ الزوراء:

انخفض سعر خام البرصة الثقيل، 

امس الثالثاء، بأكثر من 3 دوالرات 

أكث�ر م�ن 104 دوالرات  ليس�جل 

للربميل .

وانخف�ض خ�ام الب�رصة الثقي�ل 

دوالرات   3.13 آلس�يا  املص�در 

وبنس�بة تغيري بلغ نسبته %2.90 

ليصل اىل 104.66 دوالرات للربميل 

الواحد.

وانخفض�ت ايضا جمي�ع خامات 

منظم�ة اوب�ك، حيث س�جل خام 

العرب�ي الس�عودي 114.62 دوالراً 

للربميل بانخفاض بلغ 2.93 دوالر، 

وس�جل مزي�ج مرب�ان اإلمارات�ي 

للربميل بانخفاض  112.30 دوالراً 

وبل�غ  للربمي�ل،  دوالر   1.10 بل�غ 

ومزيج سهران الجزائري 116.44 

 6.49 بل�غ  بانخف�اض  دوالرا 

الثقي�ل  اي�ران  ومزي�ج  دوالرات، 

108.94 دوالرات بانخف�اض بل�غ 

6.54 دوالرات، وبون�ي النيج�ريي 

الخفيف 114.12 دوالرا بانخفاض 

بلغ 6.53 دوالرات«.

وانخفض�ت اس�عار النف�ط امس 

بع�د ام�ال م�ن التوص�ل التف�اق 

لوقف اطالق النار يف اوكرانيا خالل 

املحادثات التي س�يجريها الطرف 

الرويس واالوكراني يف تركيا، فضال 

عن الحظر الذي تم فرضه يف مدينة 

ش�ينغهاي الصيني�ة بع�د تف�ي 

كورونا فيها.

موانئ العراق تستقبل )8( ناقالت نفطية

العراق ثاني أكرب الدول املستوردة للحليب واأللبان الرتكية

ثقيل البصرة يرتاجع بأكثر من 3 دوالرات
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االصابة تغيب جنم نفط ميسان 
عباس عاصي ثالثة أسابيع

بغداد/ متابعة الزوراء
أكد اللبناني عباس عايص نجم فريق نفط ميسان، أنه سيغيب ثالثة أسابيع عن املالعب 
بسبب اإلصابة. وقال عايص إنه خضع لصور رنني مغناطييس كشفت إصابته يف الكاحل.
وأك�د نج�م فريق نفط ميس�ان، أن طبيب املنتخب ش�دد عىل رضورة الراح�ة ملدة ثالثة 

أسابيع قبل العودة إىل املالعب.
وكان ع�ايص قد تع�رض لإلصابة خالل مباراة لبنان وس�وريا ضمن منافس�ات الجولة 
التاس�عة من التصفيات الحاس�مة املؤهل�ة لنهائيات كأس العالم قط�ر 2022 عن قارة 

آسيا، والتي خرسها منتخب بالده بنتيجة )0-3(.

أصفر وأمحر

األومليب يهزم تايلند بهدفني يف بطولة دبي الدولية

بغداد/ حسام عبد الرضا 
اح�رز فري�ق الرشط�ة لك�رة 
اليد لق�ب دوري اللعبة املمتاز 
عقب فوزه عىل منافس�ه دياىل 
بفارق س�بعة اهداف وبنتيجة 
ويف   2١ مقاب�ل  هدف�ا   2٨
بقية املباريات االخرى س�جل 
فريق الجيش ف�وزا كبريا عىل 

بنتيجة 30 هدفا  الس�ليمانية 
الحش�د  وتف�وق   ١٨ مقاب�ل 
الش�عبي عىل التع�اون بفارق 
تس�عة اه�داف وبنتيج�ة 32 
هدف�ا مقابل 23 وف�از  فريق 
بلدي�ة الب�رة  ع�ىل الخليج 
العرب�ي بف�ارق عرشين هدفا 
وبنتيجة ٤٤ هدفا مقابل 2٤ .

الشرطة يهزم دياىل وحيرز 
لقب دوري اليد املمتاز

منتخب الشباب يتوج بلقب بطولة 
العرب باملصارعة 

رافد عبد احلسني: فريق سلة الشرطة 
اجتهد كثريا ويتطلع الحراز اللقب

اللجنة األوملبية تقيم دورة عن التخطيط االسرتاتيجي

العاني: اللجنة الباراملبية تسعى للنهوض بواقع االحتادات الوطنية

بغداد/ متابعة الزوراء 
فاز املنتخب االوملبي  عىل نظريه التايلندي 
بهدف�ني لواحد امس الثالث�اء، يف بطولة 

دبي الدولية الودية.
وانتهى الش�وط االول بالتعادل االيجابي 
1-1، وس�جل للع�راق الالعب الكس�ندر 
س�جل  فيم�ا   ،16 الدقيق�ة  يف  اوراه�ا 
املنتخ�ب التايلن�دي ه�دف التع�ادل قبل 
صاف�رة الحكم معلنا عن نهاية الش�وط 

االول بثواني.
ويف الش�وط الثاني س�جل االوملبي  هدفاً 
قاتالً ع�ن طريق وكاع رمضان بالدقيقة 

االوىل املحتسبة بدل الوقت الضائع.
وكان املنتخب األوملبي  استهل مشاركته 
يف بطول�ة دب�ي الدولي�ة بتعادل س�لبي 
0-0 امام منتخب فيتنام االوملبي، ومني 
بخس�ارته االوىل امام نظريه الس�عودي 

بنتيجة 2 - 1 يف البطولة.

بغداد/ مؤنس عبد الله
تس�تضيف قاع�ة االجتماع�ات بمق�ر 
اللجن�ة األوملبي�ة الوطني�ة العراقي�ة يف 
العاصمة بغداد، فعاليات دورة التخطيط 
االس�راتيجي والخطة التش�غيلية عند 
الساعة الحادية عرشة من صباح اليوم 
األربع�اء وبحض�ور عدد كب�ري يصل اىل 
نحو أربعني مشاركاً ومشاركة يمثلون 
أمن�اء رس االتحادات الرياضية الوطنية 

فض�اًل عن ع�دد م�ن موظف�ي اللجنة 
األوملبية ووزارة البيئة واملفوضية العليا 

لحقوق االنسان وتستمر ملدة يومني.
ال�دورة  م�ن  األول  الي�وم  وسيش�هد 
محارضة عن مبادئ التخطيط والعمل 
االس�راتيجي تلقيها اآلنسة إيالف ثائر 
م�ن اللجنة األوملبي�ة تعقبها محارضة 
ثاني�ة تلقيه�ا الدكت�ورة صب�ا قي�س 
غضب�ان م�ن قس�م امل�وارد البرشي�ة 

)التخطي�ط  بعن�وان  بغ�داد  بجامع�ة 
االسراتيجي والخطة التشغيلية أساس 

لجميع املؤسسات(.
وسيش�هد الي�وم الت�ايل مح�ارضة عن 
الوضوح االس�راتيجي يلقيها الدكتور 
محم�د قيص م�ن كلية الربي�ة البدنية 
وعل�وم الرياض�ة بجامعة بغ�داد فيما 
ال�دورة بتوزي�ع ش�هادات  س�تختتم  

التقييم بني املشاركني واملشاركات.

بغداد/ حسني الشمري
تفق�د االمني الع�ام للجن�ة الباراملبية وكالة  
الدكت�ور احم�د العان�ي الوح�دة التدريبي�ة 
ملنتخبنا بالكرة الطائرة الباراملبي التي جرت 
يف قاع�ة مبن�ي اللجن�ة الباراملبي�ة بحضور  
رئي�س اتحاد اللعب�ة احمد حس�ن واعضاء 
االتحاد للوقوف عىل س�ري العم�ل وجاهزية 

املنتخب لالستحقاقات املقبلة.
الوح�دات  يف  تواجدن�ا  ان  العان�ي  وق�ال 
التدريبي�ة التح�ادات الباراملبية هو جزء من 

مس�ؤولية عملن�ا لالطالع عىل اه�م فقرات 
املناهج التدريبية كي نسهم يف تطويرها عرب 
املناقشة املفيدة بني االتحاد واملالك التدريبي 
بقي�ادة املدربني ه�ادي عبد الكري�م واحمد 
عنون والالعبني والحمد لله كل االمور تسري 
وف�ق ما نخطط الي�ه يف اجتماع�ات املكتب 
التنفي�ذي بقيادة رئي�س اللجن�ة الباراملبية 
الدكت�ور عقي�ل حمي�د وزمالئن�ا االخري�ن 
لوضع منتخباتنا يف تم�ام الجاهزية العالية 
للمش�اركة يف البط�والت الخارجية. واضاف 

ان وجودنا يمن�ح العبينا ومالكهم التدريبي 
جرعات م�ن الهمة العالي�ة والثقة بالنفس 
لب�ذل اقىص الجهود من اج�ل تحقيق افضل 
االنجازات يف املش�اركات الخارجية. و انهى 
العان�ي حديثه بالق�ول انا حقيق�ة يف غاية 
الس�عادة وان�ا اق�ف ب�ني اخوت�ي وزمالئي 
وابنائي الالعبني س�وية  م�ن اجل النهوض 
بواق�ع اتح�ادات اللجن�ة الباراملبي�ة جميعا 
ك�ي نك�ون منافس�ني اقوي�اء يف البطوالت 

واملشاركات املقبلة.

منتخبنا يفشل يف حصد البطاقة الثالثة واإلمارات تواجه اسرتاليا يف امللحق 
انتكاسة جديدة للكرة العراقية 

دبي/ محمد عماد 
أوضَح مدرب املنتخب الوطني، عبد 
الغني ش�هد، يف املؤتمر الصحفي 
بعد نهاية مباراة العراق وس�وريا 
والت�ي انتهت بالتع�ادل االيجابي 
وض�ع  أن  منهم�ا،  ل�كل  به�دف 
املنتخب الوطني عند اس�تالمنا له 
كان صعب ج�داً لدرجة ان افضل 
الع�ب كان هو حارس املرمى فهد 
طال�ب يف املنتخ�ب الوطن�ي عىل 
مدار التصفيات وان هناك فقرا يف 
التسجيل وضعف يف الشق الدفاعي 
وحاولن�ا يف املبارات�ني )االم�ارات 
وسوريا ( تصحيح املسار واعتقد 
اىل  نع�ود  ان  ايجاب�ي  يشء  ان�ه 

املنافسة يف اخر مباراتني.
وقال شهد إن الهدف املبكر للفريق 
الس�وري اربك حس�اباتنا اضافة 
اىل اضاعتن�ا الكث�ري م�ن الفرص 
واعتقد ان خ�الل املباراتني قدمنا 

ماعلينا من اداء.
وح�ول االستفس�ار  بخص�وص 
اقب�ال،  زي�دان  الالع�ب،  رف�ض 
املش�اركة يف املباراة عندم�ا ُطلَِب 
منُه ذلك يف الدقيقة 84 اكد ش�هد: 
ان زي�دان اقب�ال موهب�ة ش�ابة 
وس�يكون ل�ه ش�أن كب�ري ونحن 

نحرم قراره فهو عائد له. 
ووعن اذا م�ا كان هناك تأخري  يف 
اجراء التغريات بني شهد ال اعتقد 
أننا تأخرنا يف التبديالت فمعظمها 
كانت واقعية وكان الفكر هو ضخ 
العب�ني اكث�ر يف الش�ق الهجومي 
م�ن اج�ل الحصول  ع�ىل الفرص 
وبالفع�ل  تحص�ل ع�الء عب�اس 
ومهند عب�د الرحيم  عىل اكثر من 
فرص�ة وه�ذا يشء ايجابي ضمن 
تعاملنا بواقعي�ة  املباراة من اجل 
الفوز. مضيفاً ان الفريق السوري 
بالغ يف اضاعة الوقت والرجوع اىل 

الخلف.
الت�ي  الف�رة  ان  وواص�ل ش�هد 

عملن�ا فيه�ا كانت جيده قياس�اً 
للوقت  القص�ري وقدمنا اداًء جيداً 
يف  مباراتني والفري�ق لم َيُفز منذ 
فرة طويله والرك�ة كانت ثقيلة 
وهناك العديد من الالعبني بحاجة 

اىل تصاعد الروح املعنوية.
وفرض التعادل نفسه يف مواجهة 
منتخبنا الوطني ونظريه السوري، 
وبنتيجة 1-1 يف ختام منافس�ات 
الدور الثالث املؤهل ملونديال قطر 
2022، ع�ىل إس�تاد راش�د بنادي 

شباب األهيل يف دبي.
ع�الء الدايل س�جل هدف س�وريا، 
فيم�ا اح�رز أيم�ن حس�ني هدف 
منتخبنا الوطني الذي رفع رصيده 
ل�9 نقاط واملنتخب السوري بات 

يف رصيده 6 نقاط.
إث�ارة كب�رية  املواجه�ة ش�هدت 
وهجوم متبادل وفرص بالجملة، 
مع أفضلية ألس�ود الرافدين، مع 
اعتماد نسور قاسيون عىل التأمني 
الدفاعي مع الهجوم الرسيع الذي 

قاده بنجاح عالء الدايل يف الش�وط 
األول واملواس يف الثاني.

املواجهة  الس�وري ب�دأ  املنتخ�ب 
بالهج�وم، فخطف ه�دف مباغت 
لع�الء ال�دايل م�ن تمري�رة ذكي�ة 
ملاردي�ك مردكي�ان، فش�ل ج�الل 
حس�ن ح�ارس مرم�ى املنتخ�ب 
الوطني بإبعادها، ليكون رد الفعل 
ألس�ود الرافدي�ن رسيع�اً وقوياً، 
فطالب أيمن حس�ني بركلة جزاء، 
واض�اع حس�ني فرص�ة ذهبي�ة، 

لم يس�تغلها بش�كل مث�ايل، حني 
س�دد بقوة كبرية وعىل بعد أمتار 
م�ن مرمى أحمد مدني�ة، الذي لم 
يخترب بش�كل جدي، فيما رأس�ية 
س�عد عبد األمري عل�ت العارضة، 
حتى الدقيقة 31 حني سجل أيمن 
حس�ني هدف التعادل من رأس�ية 

خدعت املدنية.
الدايل سدد من بعيد ولكنه قذيفته 
جاورت القائم األيمن لجالل، فيما 
إصاب�ة مردكي�ان اس�همت بعدم 

التوغ�ل بالهج�وم الرسي�ع، فيما 
محمود املواس حاول التسديد من 
بعيد، وم�ن هجمة منظمة طالب 
املنتخ�ب العراقي بركلة جزاء بعد 
ملس محمد العنز الكرة وهو داخل 
منطق�ة الج�زاء، رف�ض الحك�م 
اليابان�ي ريوج�ي س�اتو، العودة 
لتقني�ة الفيديو “الف�ار” ليواصل 
اس�ود الرافدي�ن الضغ�ط وس�ط 
تراج�ع غري م�ربر لالعبي نس�ور 
قاس�يون، وقب�ل صاف�رة نهاي�ة 

الش�وط كاد أن يس�جل إبراهي�م 
باب�ش الهدف الثاني للعراق ولكن 
رأس�يته ج�اورت القائ�م األيم�ن 

للمدنية.
الش�وط الثاني لم يش�هد الفرص 
الحقيق�ة فغاب�ت األه�داف، مع 
تراجع لنس�ور قاس�يون للمواقع 
الدفاعي�ة أم�ام الهج�وم املكثف 
ع�زز  ال�ذي  العراق�ي  للمنتخ�ب 
عب�اس،  ع�يل  بدخ�ول  هجوم�ه 
فيم�ا زج م�درب س�وريا بمحمد 
الح�الق بدي�اًل ملردكيان وحس�ني 
جويد بديال ملحمد املرمور وياسني 
س�امية خلف�اً لل�دايل، ورغم ذلك 
بق�ي املنتخ�ب العراق�ي األفضل 
واألخطر وتسابق العبوه بإضاعة 
الفرص، وكان مدنية نجم املنتخب 
م�ن  ألكث�ر  بتصدي�ه  الس�وري 
خمسة كرات خطرة، كان أبرزها 
لس�عد عبد األمري وأيمن الحسني، 
محمد الحالق كاد أن يسجل هدف 
س�وري من تس�ديدة بعيدة، فيما 
الدقائق األخرية ش�هدت انتفاضة 
عراقية ولكن بدون فاعلية وتركيز 
أمام مرم�ى املدنية، فيما مبارشة 
حسني جويد علت عارضة العراق 
الذي اضاع العبه عالء عباس كرة 
الفوز حي�ت اهدر فرص�ة ذهبية 
ووهو ع�ىل بعد أمت�ار من مرمى 

سوريا.
وتأه�ل املنتخب اإلمارات�ي، للقاء 
أسراليا يف امللحق اآلسيوي لكأس 
العال�م، بع�د ف�وزه ع�ىل ضيف�ه 
الجنوب�ي، به�دف دون  الك�وري 
رد، ع�ىل س�تاد آل مكت�وم بنادي 

النر.
وحس�م األبيض اإلماراتي، املركز 
الثال�ث يف املجموع�ة األوىل، بع�د 
وصول�ه إىل 12 نقطة، فيما أنهت 
كوريا الجنوبية مشوارها باحتالل 

الوصافة برصيد 23 نقطة.
ق�د  الجنوبي�ة،  كوري�ا  وكان�ت 

إىل  املب�ارش،  تأهله�ا  حس�مت 
نهائيات كأس العالم يف قطر، ولذا 
اعت�ربت مباراته�ا م�ع اإلمارات، 

تحصيل حاصل بالنسبة لها.
تضيي�ق  يف  “األبي�ض”  ونج�ح 
املس�احات، والتمركز بشكل جيد 
يف نصف ملعبه، مما منع الخصم 

من بناء هجمات خطرية.
ولج�أ الحكم إىل تقني�ة الفيديو يف 
الدقيقة 15، للتأك�د من كرة كان 

فيها شك، بركلة جزاء لإلمارات.
وغاب�ت الخط�ورة الحقيقية عىل 
املرم�ى باس�تثناء فرص�ة حاول 
املهاج�م الك�وري لعبها س�اقطة 
خلف الحارس خالد عيىس، وارتدت 
من القائ�م ولم تجد متابعة جيدة 

من الضيوف بالدقيقة 43.
واس�تأنف الحكم املب�اراة مجدًدا 
بع�د عودته إىل الفار يف الوقت بدل 
الضائع، لوجود ش�ك بوجود ملسة 
يد ع�ىل املدافع خليف�ة الحمادي، 
نهاي�ة  صاف�رة  بعده�ا  وأطل�ق 

الشوط األول بالتعادل.
الش�وط  يف  رسع�ة  األداء  وازداد 
الثاني، وتمكن حارب س�هيل من 
خط�ف ه�دف الفوز لإلم�ارات يف 
الدقيق�ة 54، م�ن هجم�ة مرتدة 
وانفرد بالحارس الكوري، ووضع 
الكرة يف الش�باك لحظ�ة خروجه 

من املرمى.
وكاد منتخب كوريا الجنوبية أن 
يس�جل هدف التعادل يف الدقيقة 
ي�د  المس�ت  رأس�ية  م�ن   ،60
الحارس خالد عيىس، وارتطمت 
بالعارض�ة وأكملت مس�ارها إىل 

ركلة ركنية.
ب�كل  الكوري�ون  وضغ�ط 
خطوطهم، وتألق خالد عيىس يف 
التصدي لكرة خطرية للضيوف يف 
82، وحاول اإلماراتيون  الدقيقة 
تخفيف الضغط بهجمات مرتدة، 

لتنتهي النتيجة بفوز اإلمارات.

بغداد/ حارث النعيمي 
اختتم منتخبنا الوطني باملصارعة الرومانية 
للشباب منافس�اته يف البطولة العربية التي 
تق�ام يف مدين�ة مك�ة املكرمة بالس�عودية 
بحصوله ع�ىل عرشة أوس�مة ملونة بواقع 
خمس�ة ذه�ب وثالث�ة فض�ة وبرونزيت�ني 

ليحتل باملركز االول فرقيا .
وق�ال رئي�س االتح�اد املرك�زي للمصارعة 
شعالن عبد الكاظم ان ابطالنا الشباب أثبتوا 
عل�و كعبهم يف املنافس�ات حيث تمكنوا من 
السيطرة عىل املنافسات وتحقيق اإلنجازات 
الواح�د تلو اآلخ�ر ليتحقق النج�اح والفوز 

ورفع غلة االوس�مة الذهبية بواقع خمس�ة 
أوسمة وثالث فضيات وبرونزيتني.

وكشف رئيس االتحاد عن انطالق منافسات 
فعالي�ة املصارع�ة الحرة ام�س الثالثاء، اذ 
نع�ول كثريًا ع�ىل أبطالن�ا بتس�جيل نتائج 
ايجابية ال تقل عن حصاد زمالئهم يف فعالية 
الروماني�ة مبينا  ان األج�واء بعد النتائج يف 
فعالي�ة املصارع�ة الروماني�ة إيجابية ولنا 
الثقة بالعبينا عىل تحقيق األوس�مة امللونة 
بع�د ان تط�ور أداؤه�م كثريا تح�ت ارشاف 
املدرب االيراني الذي تم التعاقد معه بواسطة 

رئيس اللجنة االوملبية رعد حمودي.

بغداد/ الزوراء 
أعرَب مدير فريق س�لة نادي الرشطة، رافد 
عبد الحس�ني، عن س�عادته الكبرية بعد أن 
حجَز فريقه بطاقة التأهل إىل مباراة الفاينل 
عقب الفوز عىل فري�ِق دجلة بفارق خمس 

نقاط وبنتيجة 85 - 80.
وق�اَل وصولنا إىل املب�اراِة النهائي�ة لم يأِت 
من ف�راغ بل ج�اَء بتكاتف الجمي�ع، فضالً 
عن دعم اإلدارة التي كانت مواكبًة لنا طوال 
الفرة املاضية يف تذليل جميع العقبات التي 

واجهتنا وتوفري كل ما يحتاجه الفريق.
وأردَف عبد الحس�ني صححنا وضَع الفريق 

بعد تسلمنا املهمة بوقٍت صعٍب، واستطعنا 
أن�ا والجه�از الفن�ي واإلداري والالعبني أن 
نعيد الفريق اىل الواجهة من جديٍد والوصول 
اىل األمت�ار األخرية من خطف اللقب مضيفا 
ان مباراتنا أمام فريق دجلة لم تكن س�هلًة، 
لكنن�ا حققنا الهدف املرجو من هذه املباراة 
وخطفن�ا بطاقة التأهل إىل النهائي بانتظار 

الفائز من فريقي النفط ونفط البرة.
واختتَم مدير س�لة القيث�ارة حديثه بالقول 
نتطل�ع إىل تحقيِق لقب ال�دوري بالرغم من 
شدة املنافس�ة لكننا عازمون هذه املرة عىل 

إعادة درع الدوري إىل خزائن نادينا.

إعالمنا الرياضي
عضو الهيئة العامة يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضي�ة الزمي�ل ص�الح عب�د امله�دي، اك�د 
اكتساب ابنه )حسن( الشفاء التام من االزمة 
الصحية التي تعرض لها قبل مدة زمنية ليست 
بالقصرية نتيجة تعرضه لحادث س�ري ، خالص 
االمنيات للعزيز حس�ن بالش�فاء التام وان يلبسه 

رب العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية.
 *****************

عضو الهيئة العامة لالتحاد العراقي للصحافة 
الرياضي�ة الزميل قاس�م حن�ون، احتفل بعيد 
مي�الده ي�وم امس الثالث�اء، خال�ص االمنيات 

لزميلن�ا بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 
ومشواره املهني.



تس�ببت الهزيمة القاتلة ملنتخب إيطاليا أمام مقدونيا 
الش�مالية، يف تراجع القيمة السوقية للعديد من نجوم 

األزوري.
وس�قط الطلي�ان ع�ى أرضه�م ووس�ط جماهريهم 
أم�ام مقدونيا، بنتيجة )0-1( يف نص�ف نهائي امللحق 

األوروبي املؤهل لكأس العالم 2022.
وفشل األزوري يف الصعود للمونديال للمرة الثانية عى 

التوايل، يف واقعة لم تحدث من قبل عرب تاريخ إيطاليا.
وذكرت صحيفة “الجازيتا ديللو س�بورت” اإليطالية، 
أن العدي�د م�ن الالعب�ن الطلي�ان تراجع�ت قيمته�م 

السوقية بعد الخسارة من مقدونيا الشمالية.
وأشارت الصحيفة إىل أن حارس باريس سان جريمان 
ومنتخب إيطاليا صاحب ال�23 عاما، هو األكثر ترضرا 

من هذه الخسارة.
وأضافت أن دوناروما تراجعت قيمته السوقية من 65 
إىل 50 ملي�ون يورو، فيم�ا انخفضت قيمة جورجينيو 

من 45 إىل 30 مليون يورو.
كما بلغت قيم�ة دومينيكو برياردي جناح األزوري 25 
ملي�ون يورو، حيث انخفضت قيمته الس�وقية من 35 

مليون يورو.
وحص�ل روبرت�و مانش�يني، املدي�ر الفن�ي للمنتخب 
اإليط�ايل، عى جائزة س�اخرة، عقب فش�ل األزوري يف 

التأهل إىل كأس العالم 2022.
وخرست إيطاليا أمام مقدونيا الشمالية بهدف دون رد، 

يف نصف نهائي امللحق األوروبي املؤهل إىل املونديال.
ووفًقا لشبكة “س�بورت ميدياست” اإليطالية، حصل 
مانش�يني عى جائزة “الخنزير الذهبي”، عقب فشله 

يف تصفيات كأس العالم.

جدي�ر بالذك�ر أن “الخنزي�ر الذهبي” جائ�زة إيطالية 
س�اخرة، أسس�ها املنتج أنطونيو ريت�ي عام 1996، 
وتمنح ألس�وء ريايض أو سيايس أو إعالمي يف إيطاليا، 

ويتسلمها الفائز بغرض الدعابة فحسب.
وأشارت الشبكة إىل أن مانشيني أول شخص يصنع له 

“الخنزير الذهبي” بحجم عمالق.
وق�ال مانش�يني عقب تس�لم الجائ�زة: “إن الحصول 
عليها أكثر من مستحق. لقد كانت لدي ثقة لكن لألسف 

تسوء األمور أحياًنا، إال أنني ال أستسلم، وسنحاول مرة 
أخرى الوص�ول إىل بطولة كأس العال�م التالية”.وقال 
مانشيني: “أتمني االستمرار يف عميل كمدرب للمنتخب 
اإليطايل، تحدثنا يف الس�اعات املاضية مع اتحاد الكرة، 

نحن عى وفاق فيما يخص املستقبل”.
وأض�اف: “أنا س�عيد باالس�تمرار مع املنتخ�ب، لكننا 
س�نتحدث م�رة أخ�رى يف األي�ام املقبلة ع�ن الخطط 
املس�تقبلية واألش�ياء التي س�يتم تحس�ينها يف أقرب 

وقت”.
وتابع: “سنرى أين يمكننا التحسن مستقباًل”.

وأت�م: “هناك خيبة أمل بعد فش�ل التأه�ل للمونديال، 
لكني س�عيد بالفرتة املاضية. عى مدار 4 س�نوات مع 
املنتخ�ب، حصلن�ا عى لق�ب اليورو بفض�ل املجموعة 

االستثنائية من الالعبن”.
م�ن جه�ة أخ�رى، اعت�ذر املداف�ع اإليط�ايل ليوناردو 
بونوت�ي لفريق بالريمو، ال�ذي يلعب يف دوري الدرجة 
الثاني�ة اإليط�ايل، عن الحال�ة التي ترك�وا عليها غرف 

تبديل املالبس يف ملعبهم رينزو باربريا.
وذل�ك بعد هزيمة األت�زوري أمام مقدونيا الش�مالية، 
بنتيجة )0-1(، يف نصف نهائي امللحق األوروبي املؤهل 

ملونديال قطر.
ويف مؤتمر صحفي عش�ية ودية املنتخب اإليطايل أمام 
تركيا الذي انتهى ليلة أمس، قال بونوتي: “نعتذر عن 
الحالة التي تركنا عليه�ا غرفة تبديل املالبس يف ملعب 
بالريمو، سنكون بالتأكيد أكثر حذرا يف املرة القادمة”.

وأضاف مداف�ع يوفنتوس: “ش�عرنا بخيبة أمل كبرية 
ولم ننتبه لهذه التفاصي�ل”، وذلك بعدما أدت الهزيمة 
أمام مقدونيا إىل بق�اء املنتخب عى أبواب كأس العالم 

للنسخة الثانية تواليا.
القادم�ة  املباري�ات  “يف  بونوت�ي:  ليون�اردو  وق�ال 
سنطلب املزيد من مواد التنظيف للتعامل مع النفايات 
والتخل�ص منها. نعتذر عن الطريق�ة التي تعاملنا بها 

مع هذا األمر”.
ووجد العاملون يف بالريم�و غرفة خلع املالبس بملعب 
بالريمو مليئة بالقمامة، وسجل أحدهم مقطع فيديو 

أظهر فيه القاذورات التي خلفها املنتخب اإليطايل.
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دوناروما أكرب اخلاسرين من ضربة مقدونيا.. ومانشيين حيصد جائزة ساخرة

البورتا: ال نفكر يف عودة ميسي

إعالم إلكرتوني

مبابي وهاالند يهددان ريال 
مدريد خبسارة صفقة سوبر

ضربة مزدوجة لاليبزيج قبل 
موقعة دورمتوند

ب�ات ريال مدري�د مهدًدا بخس�ارة أح�د الصفقات الب�ارزة يف 
املريكاتو الصيفي املقبل، بس�بب الفرن�ي كيليان مبابي نجم 
باري�س س�ان جريم�ان، والنرويج�ي إيرلينج هاالن�د مهاجم 

بوروسيا دورتموند.
وس�بق أن زعمت تقارير يف األيام املاضية أن ريال مدريد مهتم 

بضم اإلنجليزي جود بيلينجهام من بوروسيا دورتموند.
ووفًق�ا لصحيف�ة “بيل�د” األملاني�ة، ف�إن ري�ال مدري�د وضع 
بيلينجه�ام بالفعل ضم�ن قائمة اهتماماته للمس�تقبل، لكنه 

سيتحرك صوب الصفقة يف صيف 2023.
وأش�ارت الصحيفة األملانية إىل أن ريال مدريد يخصص الصيف 

املقبل لضم الثنائي مبابي وهاالند.
وأوضح�ت أن بيلينجه�ام يحظ�ى باهتمام العديد م�ن األندية 
الك�ربى يف أوروبا، وق�د يفت�ح دورتموند املزاد ع�ى الالعب يف 

الصيف املقبل.
وذكرت “بيلد” أن عقد بيلينجهام مع دورتموند ينتهي يف صيف 
2025، وقد يطل�ب النادي األملاني 100 مليون يورو للتخيل عن 

نجمه الشاب.

رضب�ة  اليبزي�ج  تلق�ى 
مزدوجة خالل فرتة التوقف 
ين�ذر بغياب  ال�دويل، مم�ا 
بعض ركائزه الرئيسية عن 
دورتموند  بوروسيا  موقعة 
املرتقبة، الس�بت املقبل، يف 

الدوري األملاني.
ع�ودة  اليبزي�ج،  وأعل�ن 
الدنماركي يوس�ف بولسن 
بي�رت  املج�ري  والح�ارس 

أن يس�تمرا بمعس�كري منتخب�ي  ج�واليش مبك�را، دون 
بالدهما.

وأش�ار النادي األملاني إىل معاناة بولس�ن من إصابة عضلية 
طفيفة عى مستوى الفخذ، مؤكدا غيابه عن املباراة املقبلة 

ضد أسود الفيستيفال.
كما غادر جواليش معسكر منتخب املجر بعد تعرضه إلصابة 
يف العضل�ة الضامة، لكن النادي لم يغلق الباب أمام إمكانية 

لحاقه باملباراة املرتقبة بملعب سيجنال إيدونا بارك.
ويس�عى اليبزيج لتحس�ن مركزه يف ج�دول ترتيب الدوري 

األملاني، يف ظل احتالله املركز الرابع برصيد 45 نقطة.

مفكرة الزوراء

راموس يظهر جمددا يف تدريبات باريس

فان خال حيذر تني هاج من تدريب 
مانشسرت يونايتد

بويول يدعم العبات برشلونة قبل 
الكالسيكو النسائي

ناٍد جديد يظهر يف طريق بايرن حنو بديل نوير

تع�اىف س�ريجيو رام�وس، مدافع باريس س�ان 
جريمان م�ن إصابت�ه العضلية الت�ي أبعدته عن 

املالعب أكثر من شهرين.
وذك�رت صحيفة “ل�و باريزي�ان” أن 
راموس شارك يف املران الجماعي، 
أول أم�س اإلثنن، وبات جاهزا 
ملواجه�ة لوري�ان ي�وم األحد 

املقبل، يف الجولة 30 من الدوري الفرني.
ولفتت إىل أن املدافع اإلس�باني املخرضم س�يحتفل 

بعيد ميالده ال�36، يوم األربعاء املقبل.
وكان آخ�ر ظه�ور لس�ريجيو رام�وس بالقمي�ص 
الباري�ي يف مب�اراة ريمس، ي�وم 23 يناير/كانون 

الثاني املايض يف الجولة 22 من الليج وان.
وابتع�د رام�وس بس�بب تج�دد إصابت�ه يف عضل�ة 

الس�اق، التي أبعدته أكثر من 3 أشهر مطلع املوسم 
الجاري.

م�ن جانبها، ذكرت ش�بكة “فرانس بل�و” أن نيمار 
جونيور، تواجد يف مقر تدريبات بي إس جي،اإلثنن، 
بعد عودته من معس�كر منتخب الربازيل، حيث نال 
بطاق�ة صفراء، س�تحرمه م�ن مب�اراة بوليفيا يف 

الجولة األخرية من التصفيات.

اس�تقبل الفريق النس�ائي األول 
يف نادي برشلونة، القائد السابق 
لفريق الرج�ال كارليس بويول، 
حيث تح�دث مع الالعب�ات قبل 
يومن من الكالس�يكو النسائي 
أم�ام ري�ال مدري�د ع�ى ملعب 
)كام�ب نو( يف إي�اب ربع نهائي 

دوري أبطال أوروبا.
حص�ة  الس�ابق  الالع�ب  وزار 
تدري�ب الفري�ق يف مدينة خوان 
الرياضية، حي�ث حكى  جام�رب 
بن�اء عى طلب امل�درب جوانتان 
يف  تجربت�ه  ع�ن  جريالدي�ز 
منافس�ات الكالسيكو خاصة يف 
ملع�ب مث�ل )كامب ن�و(، حيث 
ستلعب الالعبات ألول مرة يف ظل 

حض�ور جمه�ور يف املدرج�ات.
وق�ال بويول يف جزء من الحديث 

ال�ذي نرشه النادي عرب تس�جيل 
فيدي�و: “لقد طلب�وا مني تقديم 
حدي�ث تحفيزي للفتي�ات.. هذا 
األس�بوع ه�و األس�بوع الذي ال 
يجب أن تحفزهن فيه عى األقل. 
س�تعيش الالعبات تجربة فريدة 
من نوعه�ا يف ظل امت�الء ملعب 

كامل نو”.
وتأتي الزيارة قبل 48 ساعة من 
مواجهة برشلونة وريال مدريد يف 
إياب ربع نهائي التشامبيونزليج 
أمام ريال مدري�د، وكان الفريق 
الكتالوني قد حقق الفوز بنتيجة 

)3-1( يف مباراة الذهاب.

بات نادي بايرن ميونيخ مهددا بخسارة أحد أهدافه 
الرئيس�ية يف س�وق االنتق�االت، وذلك بدخ�ول أحد 
املنافس�ن له عى ضم أحد ح�راس الدوري األملاني.
النادي البافاري يرغ�ب يف جلب حارس جديد مللعب 
أليانت�س أرينا ليك�ون بديال لألملان�ي مانويل نوير، 
نظ�را الحتمالية رحيل س�فن أولريتش فور انتهاء 
عق�ده يف يونيو/حزي�ران املقبل.وارتبط اس�م بطل 
البوندس�ليجا مؤخ�را باألملان�ي س�تيفان أورتيجا، 
حارس مرمى أرمينيا بيليفيلد، الذي لعب دورا بارزا 
يف إبقاء فريقه بالدوري األملاني املوسم املايض.ووفقا 
لشبكة “سكاي سبورت أملانيا”، فإن بايرن ميونيخ 
وجد منافس�ا له يف طريقه نحو أورتيجا، وهو نادي 
آوجس�بورج، ال�ذي يس�عى للظف�ر بتوقيعه خالل 
فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة.ويملك آوجسبورج 
أفضلي�ة للظفر بتوقيع صاحب ال�29 عاما، لرغبته 

يف جع�ل أورتيجا الح�ارس األول للفري�ق، يف الوقت 
الذي ين�وي بايرن االعتماد علي�ه كحارس بديل.وال 
يع�د آوجس�بورج املنافس الوحيد للن�ادي البافاري 
يف س�باق ضم أورتيجا، بل سبق وأن أشارت تقارير 
صحفي�ة إىل اهتمام باير ليفرك�وزن أيضا بالتعاقد 

معه يف صفقة انتقال حر بنهاية املوسم.

حذر لوي ف�ان خال، املدير 
الفني الس�ابق ملانشسرت 
يونايت�د والحايل ملنتخب 
إيريك  مواطنه  هولندا، 
ت�ن ه�اج، م�ن تويل 

ة  ر ا إلد للفري�ق ا الفني�ة 
الصيف املقبل.اإلنجلي�زي 

ف�ان  مؤتم�ر وق�ال  يف  خ�ال، 
قب�ل  مب�اراة املنتخ�ب صحف�ي 

ي  لن�د لهو أم�ام ا الودي�ة 
انتهت ليلة أمس، أملاني�ا الت�ي 
م�درب  أن إن  يجب  أياك�س 
فري�ق ك�رة الق�دم يختار تدريب 

تجاريا.ولي�س نادي�ا 
وس�بق لفان خ�ال أن قىض عام�ن كمدرب 
للفري�ق يف أول�د ترافورد ب�ن عامي 2014 
و2016، ليحقق اللق�ب األول للفريق منذ 
اعت�زال امل�درب الس�ابق الس�ري أليك�س 
االتح�اد  كأس  يف  متمث�ال  فريجس�ون، 

اإلنجليزي عام 2016.
واس�ع  نط�اق  ع�ى  توقع�ات  وم�ع 
برحي�ل املدرب املؤقت رال�ف رانجنيك 
ع�ن منصب�ه، للرتكيز عى ت�ويل دور 
استشاري مع النادي بنهاية املوسم، 
ح�ذر فان خ�ال مواطنه ت�ن هاج، 

الذي يعد من أحد املرش�حن للمنصب، من االنتقال 
إىل مانشسرت.

وتردد أن مانشس�رت يونايتد قد أج�رى مفاوضات 
مع مدرب أياك�س، والذي وصفه فان خال باملدرب 
العظي�م، ورغم ذلك فإن م�درب املنتخب الهولندي، 
ال يعتق�د أن انتقال تن هاج إىل مانشس�رت يونايتد 

سيكون أفضل يشء يف مسريته.
وقال فان خال: “أعتق�د أن تن هاج مدرب عظيم، 

لقد قلت ذلك عدة مرات”.
وأضاف: “إنه مدرب رائع وس�يكون جيدا بالنسبة 

ملانشسرت يونايتد، لكنه أصبح ناديا تجاريا اآلن”.
وأوض�ح: “تلك اختيارات صعبة بالنس�بة للمدرب، 
حيث أنه يتع�ن عليك كمدرب أن تفضل ناديا لكرة 
القدم”.وق�ال: “يج�ب علي�ه أن يخت�ار ناديا لكرة 

القدم، وليس ناديا تجاريا”.

تييت يكشف حقيقة توليه قيادة آرسنال بعد مونديال قطر
كش�ف م�درب الربازيل إدين�ور ليون�اردو بات�ي “تيتي”، 
األخبار املنش�ورة يف وس�ائل إعالم محلية عن احتمال توليه 

قيادة آرسنال، بعد مونديال قطر 2022.
وق�ال تيت�ي يف مؤتمر صحفي قب�ل مواجه�ة بوليفيا التي 
أقيم�ت فج�ر الي�وم األربع�اء يف الجولة األخ�رية بتصفيات 
أمريكا الجنوبية املؤهلة للمونديال: “بشأن األخبار املتداولة، 

أشعر بحزن كبري بسبب نرش معلومات كاذبة للجمهور”.
وأضاف: “أقول لألشخاص للذين يعرفونني فلتبقوا هادئن، 
ألن ترصفات تيتي الشخصية تحرتم النشاط املهني وتتحى 

باملسؤولية تجاه املنتخب الربازييل”.
وخ�الل ب�ث مب�اراة ف�وز الربازي�ل ع�ى تش�ييل )0-4( يف 
التصفيات، ظه�رت األخبار التي تش�ري إىل اقرتاب تيتي من 

التوقيع آلرسنال.
وقال تيتي: “اعتذر آلرس�نال، ولكن هذه األخبار لم تأت من 
جانبنا، لي�س هناك يشء عى اإلطالق. ه�ذه معلومة زائفة 

تماما وتحزنني وأتمنى تصويبها”.
وأضاف مدرب الربازي�ل: “يمكن ألرستي أن تظل هادئة ألن 

لدي كرامة واحرتام كبري للغاية تجاة املنتخب الربازييل”.
وحل�ت الربازي�ل ضيفة ع�ى بوليفي�ا يف الباز صب�اح اليوم 
األربعاء، يف املباراة األخرية يف جدول التصفيات الذي يتصدره 

منتخب السيليساو، املتأهل مبكرا للمونديال.
وتتصدر الربازيل الج�دول ب�42 نقطة، وال زال لديها مباراة 
مؤجل�ة أم�ام األرجنتن، يف ح�ن تحتل بوليفي�ا املركز قبل 

األخري ب�15 نقطة.

عل�ق خوان البورت�ا، رئيس برش�لونة، عى األنباء 
الت�ي أثريت ح�ول احتمالية ع�ودة ليونيل ميي، 
نجم باريس س�ان جريمان، إىل النادي الكتالوني.
وزعمت بعض التقاري�ر أن ميي طلب العودة إىل 
برش�لونة، عقب خروج س�ان جريمان أمام ريال 
مدري�د، بثم�ن نهائ�ي دوري أبط�ال أوروبا.وقال 
البورت�ا، يف ترصيح�ات أبرزتها صحيف�ة “موندو 
ديبورتيفو” اإلس�بانية: “إمكانية عودة ميي إىل 

كامب ن�و؟ لم أتلق أي رس�الة 
من ليو أو من ممثليه بشأن 

الع�ودة. الحقيق�ة أننا يف 
الوق�ت الح�ايل ال نفك�ر 

يف ه�ذا األمر”.وأضاف: “نحن نبني فريًقا ش�اًبا، 
جنًب�ا إىل جنب مع بعض األش�خاص من أصحاب 
الخ�ربات، لك�ن ليو يظ�ل ليو. إنه أفض�ل العب يف 
العال�م.. هذا األم�ر معرتف ب�ه”.وزاد: “إن ميي 
يستحق االحرتام كالعب وكشخص، لكن يف الوقت 
الحايل ال يوجد أي اتصال وال أتحدث معه. ال يوجد 
اتص�ال ش�خيص. إنه يف باري�س ولكنن�ي أتذكره 
بمودة”.وأردف: “لقد حس�منا صفقتن للموس�م 
املقبل، العب وسط واآلخر قلب دفاع. لكن ال يسمح 
يل بذك�ر أسمائهما”.واس�تطرد: “أح�ب ج�واو 
فيليكس. إنه ملن دواعي رسوري أن أراه يلعب 
ك�رة القدم. يف الصيف امل�ايض كنا نعمل عى 

صفقة تبادلي�ة مع أتلتيكو بن جواو وجريزمان، 
لكنه�ا انهارت”.وعلق خ�وان البورتا، رئيس نادي 
برش�لونة، عى إمكانية التعاق�د مع محمد صالح 
نجم ليفربول، وروبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن 
ميونيخ.وق�ال البورت�ا، خالل ترصيحات�ه إلذاعة 
“راك 1” الكتالونية: “ال أريد الخوض يف التفاصيل، 
لكن صالح وليفاندوفس�كي العبن كبار”.وحول 
إمكاني�ة مبادلة أدام�ا تراوري برتين�كاو، أجاب: 
“س�يكون خيارا جي�ًدا”، وأكد أن�ه لديه مؤرشات 
إيجابي�ة حول ض�م رافيني�ا العب لي�دز يونايتد.
وتاب�ع: “ديكو؟ نح�ن ال ندفع له امل�ال، بل يقوم 

بعمله كوكيل”.
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بغداد/نينا:
 اعلنت مدير عام املديرية العامة لألفراد يف 
وزارة الدفاع، بان فائق ش�هاب القبطان، 
احصائي�ات الرتقيات ومات�م تحويله من 

حملة الشهادات يف الوزارة.
وقالت القبط�ان للوكالة الوطنية العراقية 
لألنباء/نين�ا/:« ان املديرية العامة لألفراد 
اح�دى املديري�ات املرتبط�ة بمكتب األمني 
مس�ؤولة  وه�ي  الدف�اع،  ل�وزارة  الع�ام 
مس�ؤولية كاملة بكل مايتعلق باملوظفني 
املدني�ني يف الوزارة، مؤكدًة اس�تمرار عمل 

املديرية املهني«.
وأضاف�ت:« ان املديري�ة تتضم�ن مديرية 
األفراد املدني�ة والتي تضم أربعة أقس�ام، 
ومديري�ة القوة العاملة وأيضاً تضم أربعة 
أقس�ام، وكل قسم من هذه األقسام يضم 

شعبتني أو ثالث أو أربع شعب«.
وبشأن الرتقيات وتحويل حملة الشهادات، 

أك�دت القبط�ان« انج�از 3،383 معامل�ة 
ترقي�ة خاص�ة باملوظف�ني م�ن االول من 
تموز املايض ولغاية الثامن والعرشين من 

شهر آذار لس�نة2022، وتحويل/3،851/ 
م�ن حمل�ة الش�هادات م�ن عس�كري إىل 

مدني«.

وعن اص�دار الهويات وتصحي�ح البيانات 
والتس�كني، أش�ارت إىل:« اصدار 29،042 
وتصحي�ح  متوقف�ة،  كان�ت  هوي�ة 
املدني�ني  م�ن  منتس�ب  بيان�ات8،145 
والعس�كريني يف ال�وزارة، مؤك�دًة اج�راء 
تس�كني ل�85 باملائة من مجموع 22 الف 

منتسب مدني«.
وتع�د القبط�ان أول ام�رأة تتب�وأ منصب 
مدير عام يف وزارة الدفاع منذ عام )2004 
ب�إدارة  س�بقها  حي�ث   ،)2020 ولغاي�ة 

املديرية العامة لألفراد 10 مدراء رجال.
ال�وزراء ق�رر يف جلس�ته  وكان مجل�س 
االعتيادي�ة الثالث�ة والثالث�ني املنعق�دة يف 
الح�ادي والثالث�ني م�ن ش�هر آب املايض، 
تعيني بان فائق ش�هاب القبطان بمنصب 
املدير العام لدائ�رة األفراد يف وزارة الدفاع، 
وبذلك تك�ون بان فائق ش�هاب أول امرأة 

تتوىل مهام مدير عام يف وزارة الدفاع.

القاهرة/متابعة الزوراء: 
يف ظل القي�ود التي فرضتها جائحة 
»كوفي�د - 19« ع�ى م�دار العامني 
املاضيني، اكتسبت صحافة املوبايل 
»موج�و« زخم�ا جدي�داً، وأصب�ح 
الهات�ف املحم�ول إح�دى الوس�ائل 
وبثه�ا  األخب�ار  لنق�ل  »املهم�ة« 
م�ن موق�ع الح�دث، واس�تعان به 
املراس�لون يف كل م�كان، حت�ى من 
منازلهم كوس�يلة للتصوي�ر والبث 
التلفزيوني. وتزامن هذا مع منافسة 
رشكات إنت�اج الهواتف الجوالة عى 
تطوي�ر تقنيات التصوي�ر واملونتاج 
رسع�ات  وزي�ادة  الهات�ف،  ع�ر 
اإلنرتنت وقدراتها، وانتشار مقاطع 
البث املب�ارش عر مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي. ويف ح�ني يؤك�د بعض 
خ�راء اإلعالم عى أهمي�ة صحافة 
ون�رش  لنق�ل  كوس�يلة  املوباي�ل 
واألخب�ار، فثم�ة تش�ديد يف املقابل 
عى أن هذا الن�وع من الصحافة لن 
يقيض عى وسائل اإلعالم التقليدية، 

بل سيكمل دورها.
يف الواق�ع، ط�وال األس�بوع املايض 
ع�ى  املوباي�ل  صحاف�ة  س�يطرت 
املناقش�ات الدائرة بش�أن مستقبل 
اإلعالم والصحافة مرصي�ًا وعربياً، 
وذلك مع تنظيم »املؤتمر الدويل األول 
لصحافة املوبايل« يف القاهرة، تحت 
عنوان »صحافة املوبايل ومس�تقبل 
والتحدي�ات«  الف�رص  اإلع�الم... 
بمش�اركة أكثر من 50 مشاركاً من 

مرص والدول العربية ودول العالم.
الدكت�ورة هوي�دا مصطف�ى، عميد 
القاه�رة،  بجامع�ة  اإلع�الم  كلي�ة 
قال�ت يف كلمته�ا خ�الل املؤتمر، إن 
»صحاف�ة املوباي�ل أصب�ح لها دور 
مهم بالس�احة اإلعالمي�ة، ومكنت 
الصحفيني من اإلنتاج عر املوبايل«. 
الصحفية االس�تقصائية  وأش�ارت 
إذاع�ة  مدي�رة  همام�ي،  نج�وى 
»الس�يدة« يف تون�س، يف كلمتها، إىل 
أن »صحافة املوباي�ل أدت إىل زيادة 

التقارب ب�ني الصحفيني واملواطنني 
وأصبح�ت  الش�عبية،  األحي�اء  يف 

وسيلة مهمة للتواصل«.
ومن جانب�ه، أرجع أس�امة الديب، 
الصحف�ي املتخص�ص يف صحاف�ة 
املوبايل ومؤس�س املؤتمر، أس�باب 
انتش�ار صحاف�ة املوباي�ل إىل »قلة 
أس�عار  ارتف�اع  ظ�ل  يف  تكلفته�ا 
واملع�دات  االحرتافي�ة،  الكام�رات 
التقاري�ر  لصناع�ة  التقليدي�ة 
املص�ورة، باإلضاف�ة إىل الرسع�ة يف 
التصوي�ر ونقل امل�ادة، ونرشها من 
امل�كان نفس�ه، حيث يتي�ح الهاتف 
الج�وال تصوي�ر الح�دث، وكتابته، 
وعم�ل املونت�اج والب�ث م�ن موقع 
تكالي�ف،  أو  الح�دث دون مع�دات 
وذلك باإلضافة إىل وجود حساس�ية 

لدى البعض من وجود كامرات«.
ترصي�ح  يف  أيض�اً  ق�ال  الدي�ب 
ل�»الرشق األوس�ط«، إن »املنافسة 
تصني�ع  رشكات  ب�ني  املحتدم�ة 
الهواتف الجوالة حول إنتاج هواتف 
بكامرات تس�مح بتصوي�ر بجودة 
س�ينمائية، وهو ما منح مزيداً من 
الزخم لصحافة املوبايل«. وأردف أن 
»30 يف املائ�ة من إعالن�ات رشكات 
الهواتف الجوالة اآلن أصبح موجهاً 

لصناع املحتوى ومحبي السينما«.

براي�ان  الدكت�ور  لف�ت  ب�دوره، 
كالفانو، أس�تاذ اإلعالم والسياس�ة 
ورئيس قس�م الصحاف�ة يف جامعة 
املتح�دة  بالوالي�ات  سينس�يناتي 
األمركي�ة، إىل أن »صحافة املوبايل 
تجعل جمع وتحرير وتوزيع األخبار 
أم�راً س�هالً ج�داً، لس�هولة حم�ل 
مس�تطيل صغ�ر يف راح�ة الي�د«. 
وتاب�ع خ�الل لقائ�ه م�ع »الرشق 
األوس�ط« إنه »م�ع زيادة ش�عبية 
مواق�ع التواص�ل االجتماعي والبث 
املب�ارش، وزيادة رسع�ات اإلنرتنت 
الت�ي مكن�ت من الوص�ول إىل أعداد 
أكر، باتت األخبار التي تسيطر عى 
الساحة اإلعالمية هي تلك املصنوعة 
باملوبايل بشكل أسايس سواًء جزئياً 

أو كلياً«.
يف هذا الس�ياق، تش�ر دراس�ة عن 
صحاف�ة املوباي�ل نرشته�ا »رابطة 
نارشي األخب�ار العاملية« عام2009 
أو   - »موج�و«  مصطل�ح  أن  إىل 
صحاف�ة املوباي�ل - ظه�ر يف ع�ام 
2005 ع�ى يد فريق عم�ل يف إحدى 
صح�ف الوالي�ات املتح�دة، كاس�م 
ملرشوع نفذته »نيوز برس« يف والية 
فلوريدا، يجم�ع الصحفيون خالله 
امل�ادة ويوزعونه�ا بطريقة جديدة. 
وحس�ب كي�ت ماريمون�ت، املحرر 

التنفي�ذي ونائ�ب مدي�ر األخبار يف 
»ني�وز برس«، ف�إن »تجربة املوجو 
كان�ت مصممة لخلق مناطق تركيز 
جديدة يف املواقع الصحفية، وتقديم 
األخب�ار عى املوقع ع�ى مدار اليوم 
لجلب مزيد م�ن الزيارات للموقع«. 
يف  طال�ب  ص�ور  ع�ام2007،  ويف 
جامعة فرجينيا تك بتصوير جريمة 
إط�الق ن�ار جماعي�ة داخ�ل ح�رم 
الجامع�ة بهاتف�ه الج�وال وأعطى 
املادة املصورة لش�بكة »يس إن إن«، 
وهو ما أعط�ى أهمية إضافية لهذا 
النوع من الصحافة الذي أخذ ينترش 
يف مختل�ف أنح�اء العال�م«، وفق�اً 

للدراسة.
املناقشات يف »املؤتمر«، الذي نظمه 
كلي�ة  يف  الس�يايس  اإلع�الم  قس�م 
االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة 
بالتع�اون  القاه�رة  يف  املس�تقبل 
للمؤتم�رات  ب�ي  م�ع رشك�ة كان 
والتدريب، تطرقت إىل تأثر صحافة 
املوبايل ع�ى اإلعالم التقليدي. وهنا 
أك�د كالفانو أن »ثم�ة حاجة دائمة 
لنوعي�ة املنتج ال�ذي يقدمه اإلعالم 
إذ  التلفزيون.  التقلي�دي خصوص�اً 
أن صحافة املوبايل الجيدة قد تكمل 
ه�ذا الدور، وربما تنافس�ه وتجعله 
أكثر حداثة ومرونة يف العمل، لكنها 
ال يمك�ن أن تح�ل مح�ل الكامرات 
والص�وت  واإلض�اءة،  االحرتافي�ة، 
وجودة االستوديوهات التي توفرها 
وس�ائل اإلعالم التقلي�دي، ولهذا لن 
تقيض صحاف�ة املوبايل عى اإلعالم 

التقليدي«.
ويتفق الديب م�ع هذا الرأي معتراً 
»أن�ه ال يمك�ن لوس�يلة أن تلغ�ي 
أخ�رى، وم�ع أن نمط الحي�اة اآلن 
أصبح معتمدا عى املوبايل باعتباره 
أرسع تقني�ًا يف التصوي�ر واملونتاج 
وإنتاج البودكاس�ت، ف�إن هذا كله 

لن يلغي الكامرات االحرتافية«.
وم�ن جه�ة ثانية، نرش ع�ى موقع 
الوطن�ي  ل�»املجل�س  إلكرتون�ي 

مدين�ة  يف  الصحفي�ني«  لتدري�ب 
مانشس�رت الريطاني�ة، ترصيحات 
لجيمس توني، مدي�ر تحرير »نيوز 
أسوشيتس« )املتخصصة يف تدريس 
الصحاف�ة بريطانيا( ع�ن صحافة 
املوبايل، قال فيها إن »الناس درجت 
امل�ايض ع�ى تصني�ف صناع�ة  يف 
ومس�موع  مطب�وع  إىل  اإلع�الم 
ومرئي وإلكرتون�ي ومواقع تواصل 
اجتماع�ي، ولك�ن يف الحقيق�ة كل 
ه�ذا إع�الم. والح�دود ب�ني ه�ذه 
التصنيف�ات اختف�ت م�ع الوق�ت، 
وأصبح الصحف�ي مطالبا بعمل كل 
الكتابة والتصوير والفيديو  يشء... 
لدين�ا طرق  والغرافي�ك، وتواف�رت 
كثرة لرواية القصة الصحفية، ويف 
جيبك )أي الجوال( اآلن أكثر األدوات 

قوة لفعل ذلك«.
إال أن�ه يف ه�ذا اإلطار، أثار انتش�ار 
صحاف�ة املوباي�ل وس�هولة إنتاج 
املحتوى بواسطة الهاتف، تساؤالت 
ومناقش�ات أخالقي�ة، خاص�ًة مع 
تأكي�د الخ�راء عى »وج�ود بعض 
املمارس�ة«،  يف  املهني�ة  األخط�اء 
وهو م�ا وضع »التدريب« عى رأس 
توصي�ات »املؤتم�ر األول لصحافة 
املوبايل«. ولق�د قال مجدي الجالد، 
»أون�ا«  مؤسس�ة  تحري�ر  رئي�س 
املرصي�ة، إن »الس�عي وراء الرتند، 
والب�ث املب�ارش ح�ول الصحافة إىل 
ه�ذا  ويف  مهرجان�ات«.  صحاف�ة 
الش�أن علق أس�امة الديب قائالً أن 
»أي ممارس�ة جديدة من الطبيعي 
أن يحدث فيها أخطاء«، ولذا ش�دد 
ع�ى »أهمي�ة تدري�ب الصحفي�ني 
بش�كل مكثف«. كذلك شدد أساتذة 
ع�ى  »املؤتم�ر«  خ�الل  اإلع�الم 
رضورة تطوي�ر املناهج الدراس�ية 
يف كلي�ات اإلع�الم من أجل تيس�ر 
تدري�س التط�ورات الجديدة ومنها 
صحافة املوباي�ل، وصحافة الذكاء 
االصطناعي. )عن/صحيفة الرشق 

االوسط(

باريس/متابعة الزوراء:
من املعروف أّن صناعة اإلعالم تواجه العديد 
م�ن املش�اكل املتعلق�ة بالتنوع، م�ن بينها 
مشكلة الطبقية، حيث تظل مصاريف كليات 
الصحاف�ة باهظة يف العديد م�ن الدول، مما 
يش�كل عائًقا أمام االلتحاق بها. فعى سبيل 
املثال، قد تصل التكلفة إىل عرشات اآلالف من 
الدوالرات يف الواليات املتح�دة. أّما يف اململكة 
املتحدة، ف�ال تتجاوز نس�بة الصحفيني من 

الطبقة العاملة %10. 
وع�الوة ع�ى ذل�ك، ف�إّن أغل�ب الوظائ�ف 
اإلعالمية تتمركز يف امل�دن الكبرة واملكلفة. 
وم�ع انخفاض مع�دالت التوظي�ف وضعف 
األجور، يضطر الكثرون ممن ال يستطيعون 
االعتماد عى عائالتهم مالًيا إىل الس�عي وراء 
مهن أخ�رى لتغطية نفقاته�م، أو إىل العمل 
مؤقًت�ا يف غ�رف األخب�ار ب�ال أج�ر أو بأجر 

منخفض الكتساب الخرة. 
وبالنس�بة للصحفية املس�تقلة ميشيل ثيل، 
املقيم�ة يف العاصمة الريطاني�ة لندن، فقد 
اضط�رت إىل العمل يف مج�ال الضيافة لعدة 
س�نوات. وتقول إّن »العديد من األش�خاص 
يعمل�ون ملدة 12 أو 14 س�اعة يومًي�ا أثناء 
الدراس�ة أو يف بداي�ة عمله�م ]بالصحافة[، 
فمث�اًل يش�اركون يف برنامج تدريب�ي نهاًرا 

ويعملون لياًل«. 
وغالًب�ا ال يت�م الحديث عن ه�ذا الجانب من 
العمل يف مجال اإلع�الم، ربما ألّن أي وظيفة 
خارج املجال قد تبدو غر ذات صلة، بحسب 
إلسا كافازوس، الصحفية والكاتبة املستقلة 
املقيم�ة يف والية كاليفورني�ا األمركية التي 
توضح أّن »بعض الصحفيني، بمن فيهم أنا، 
ق�د يتجاهلون الخ�رات املهني�ة يف املجاالت 
األخرى ملجرد أّنها ليس�ت ’وظيفة األحالم‘». 

وتضي�ف أّنها ممتنة لعملها الس�ابق يف عدة 
متاج�ر ووظائف خ�ارج مج�ال الصحافة، 
ولكنه�ا ال تتحدث كثرًا عن ه�ذه التجارب 

ألن ال عالقة لها بأهدافها املستقبلية.
م�ن جانبه، يقول الصحفي املس�تقل املقيم 
يف اململك�ة املتحدة آدم إنجالن�د إّن »صناعة 
اإلعالم تظل مقترصة عى الطبقة املتوسطة 
الُعلي�ا، إذ يميل كبار ُرواده�ا إىل اتباع نفس 
النمط، من حيث االلتحاق باملدارس الخاصة، 
ثم الجامعة، ثم الوظيفة اإلعالمية. وُيعد هذا 
املسار طبيعًيا، ولكنني أشعر بأّنه قد يصعب 
عى غر اإلعالميني أن يتحدثوا عن تجاربهم 

خارج املجال«.
ومع ذلك، يمكن للخ�رات املهنية من خارج 
مج�ال اإلعالم أن تك�ون ُعن�رًصا قيًما. فقد 

عمل�ت جين�ا فارم�ر كُمعلم�ة يف امل�دارس 
الثانوي�ة مل�دة ثمان�ي س�نوات قب�ل أن تبدأ 
الكتاب�ة  يف  والتخص�ص  املس�تقل  عمله�ا 
ع�ن موضوع�ات األبوة واألموم�ة والصحة. 
وقد س�اعدتها خرتها التعليمي�ة يف تكوين 
األف�كار لقصصه�ا، حت�ى أصبح�ت ُتدي�ر 
 ،mumernity.co.uk الي�وم مجل�ة األموم�ة
باإلضاف�ة إىل ن�رش أعماله�ا يف صحف مثل 
 Mother اإلندبندن�ت والتلج�راف وموقع�ي
and Baby وHappiful، وذلك عى الرغم من 
عدم حصولها عى شهادة دراسية رسمية يف 
الصحاف�ة. ويف هذا الص�دد، تقول إّن »هناك 
أكثر من طريق إىل الصحافة – وال يشمل ذلك 

برامج التدريب بالرضورة!«.
وق�د عمل كل هؤالء خارج مج�ال اإلعالم يف 

امل�ايض، وهو ما اعتروه مفي�ًدا يف التواصل 
مع الناس وتوس�يع وجهات نظرهم وإبداء 
التعاط�ف وع�رض القص�ص بط�رق أكث�ر 
وضوًح�ا وس�هولة. كم�ا أّن ه�ذه التجارب 
العم�ل  كان  إذا  م�ا  معرف�ة  يف  س�اعدتهم 
بالصحاف�ة هو هدفهم. وق�د جمعت بعض 
األف�كار والنصائ�ح بعدما طلب�ت منهم أن 
يرشح�وا بدق�ة كي�ف اس�تفادوا م�ن هذه 

الخرات.
تتي�ح الوظائ�ف الت�ي تش�مل التعام�ل مع 
العم�الء ف�رص التح�دث إىل الن�اس وتهدئة 
املواق�ف الصعب�ة وإنش�اء العالق�ات، مما 
يمكن أن يساعد الحًقا يف إجراء املقابالت من 
 vox( أجل القصص، سواء يف األماكن العامة
pops( أو عر الرسائل أو الريد اإللكرتوني.

وحس�ب ثيل، فإّن »م�ن أهم امله�ارات التي 
يج�ب أن يتحى بها الصحفي�ون هي القدرة 
ع�ى ط�رح األس�ئلة الثاقبة والبن�اء عى ما 
تقوله املصادر، وكذلك جعلهم يثقون بك بما 
يكف�ي لالرتياح يف الحديث مع�ك«. وتضيف 
أّن »هن�اك مهارة جيدة أخرى، وهي أن تعلم 
مت�ى ال يرغ�ب الن�اس بالتحدث إلي�ك، ألنك 

ستواجه ذلك أيًضا يف الصحافة«.
م�ن الش�ائع أن تتلقى الرف�ض عند عرض 
إىل  التقدي�م  أو  النارشي�ن  ع�ى  القص�ص 
الوظائ�ف الصحفي�ة. ل�ذا يمك�ن للخرة يف 
التعام�ل مع األش�خاص الصعبني من خالل 
خدمة العم�الء أو البيع يف املتاج�ر أو العمل 
يف الضيافة أن تس�اعدك يف تعزيز قدرتك عى 

تحمل هذه املواقف.
ويف ه�ذا الس�ياق، تق�ول ثي�ل إّن�ه »عندما 
يغض�ب أحده�م لوج�ود خط�أ يف مرشوبه 
أو ألن�ه اس�تغرق وقًت�ا طوي�اًل يف إع�داده 
ويرصخ يف وجهك، فإن ذلك يساعدك يف بناء 
القدرة عى الصم�ود عندما يتم رفض طلبك 
للوظيفة أو عرض قصت�ك، أو عندما يتأخر 
دخولك إىل مجال الصحافة أكثر مما ترغب«. 
وتنصح بأاّل »تسمح لذلك بالتأثر عليك، وإاّل 

لن تتمكن من االستمرار«.
ق�د تبدو صناعة اإلعالم أحياًنا وكأنها مليئة 
باألش�خاص املنعزلني عن الواقع. ولكن كما 
حدث مع إنجلرتا، هناك العديد من الصحفيني 
الذين اضط�روا للعمل يف وظائف ال يحبونها 
مقاب�ل الحد األدنى من األجور أو أعى قلياًل. 
ويق�ول الصحفي إّن »كثري�ن يبحثون عن 
العمل م�ع ال�وكاالت أو كانوا يس�تيقظون 
مبك�رًا كل صب�اح لتوزي�ع الصح�ف قب�ل 
الذهاب إىل املدرسة. ولكن اإلعالميني ينسون 
أحياًنا أّن الوضع ليس س�هاًل دائًما بالنسبة 

للكثر من الناس«.
ع�ى  أث�رت  التج�ارب  ه�ذه  أّن  ويضي�ف 
املوضوع�ات والقضايا الت�ي يغطيها، قائاًل: 
»أعتقد أّن عميل الس�ابق يف ه�ذه الوظائف 

األخرى جعلني صحفًيا أكثر خرة«.
يف عمله�ا الس�ابق كُمعلمة، اعت�ادت فارمر 
مبس�ط  بش�كل  املعق�دة  املفاهي�م  رشح 
مفي�ًدا  كان  »األم�ر  إّن  وتق�ول  للتالمي�ذ. 
ج�ًدا عندم�ا اضط�ررت إىل رشح أم�ور مثل 
الدراس�ات العلمية عن�د الكتابة عن الصحة 
والتغذي�ة«. كم�ا جعله�ا ذل�ك تفك�ر أكثر، 
إذ تق�ول: »عندم�ا تك�ون ُمعلًما، تتس�اءل 
دائًما ’كيف كان بإمكاني رشح ذلك بش�كل 
أفض�ل؟‘ أو ’كيف كان بإمكان�ي أن أعلمهم 

بشكل أوضح؟‘، مما يساعد حًقا«.
وتضي�ف ثي�ل أّن الخ�رة املهني�ة املنوع�ة 
الخلفي�ات  فه�م  يف  مس�اعدتك  يمكنه�ا 
واملجتمعات املختلفة وتغطيتها بش�كل أكثر 
دق�ة ووضوًح�ا. وتق�ول إّنها »تس�اعدك يف 
إبداء التعاطف والكتابة بشكل أفضل ألنك ال 
تحاول اس�تخدام الكلمات املعقدة كما كنت 

تفعل يف املقاالت الجامعية«.
تقول كافازوس إّن عملها السابق يف املتاجر 
وحت�ى كمس�اعدة يف تزي�ني ش�جرة امليالد 
س�اعدها يف تحس�ني مه�ارات التعام�ل مع 
الناس وجعلها أقل خوًفا من اغتنام الفرص، 
كما علّمها عدم رفض أي مهمة يتم تكليفها 

بها.
ويف ه�ذا اإلط�ار، تق�ول كافازوس: »أش�عر 
بأن هذه املهارات ساعدتني يف أاّل أرفض أي 
قص�ة أُكلف به�ا. فأنا مثاًل لس�ت ماهرة يف 
التصوي�ر، ولكنني لن أرف�ض أبًدا أي فرصة 
اللتق�اط الصور«. )عن/ش�بكة الصحفيني 

الدوليني(

مدير ع��ام األفراد بوزارة الدفاع تكش��ف عن جمم��وع الرتقيات 
وحتويل صنف محلة الشهادات يف الوزارة

»صحافة املوبايل« تفرض نفسها إعالميًا

مسقط/ متابعة الزوراء:
خطوت�ان أقرهما مجلس الش�ورى العماني تتعلق األوىل بمقرتح “م�رشوع قانون إلغاء املادة 32 
من قانون املطبوعات والنرش”، فيما تتعلق الثانية باستجواب وزير اإلعالم بأغلبية مطلقة، وهما 
تؤسس�ان وفق مغردي�ن ملنح اإلعالم هامش حري�ة أكر يف البالد.و أقر مجلس الش�ورى  مقرتح 
“م�رشوع قانون بإلغاء امل�ادة 32 من قانون املطبوعات والنرش”، والت�ي تنص عى أنه “ال يجوز 
ن�رش أي خ�ر أو مقال أو صور أو مس�تند يكون قد ص�در فيه أمر من وزير اإلع�الم بعدم النرش، 
حتى تتم إجازته من نفس املصدر”.كما تم خالل الجلسة االعتيادية العارشة للمجلس التصويت 
بنس�بة 77 يف املئ�ة عى “طلب اس�تجواب وزي�ر اإلعالم عبدالل�ه الحرايص يف عدد م�ن املخالفات 
املتعلّق�ة بعمله كوزي�ر”.ويف مقطع فيديو تم تداوله عى مواقع التواصل االجتماعي، عّر العديد 
م�ن أعض�اء مجلس الش�ورى عن فرحته�م بموافقة املجلس عى اس�تجواب الوزي�ر، حيث علت 

الصيحات املهللة والتصفيق الحار عقب إعالن رئيس الجلسة بموافقة املجلس عى االستجواب.
وكان مجل�س الش�ورى قد أعل�ن يف الثالث عرش من مارس الحايل أنه قرر إدراج طلب الس�تجواب 
وزي�ر اإلعالم يف عدد م�ن املخالفات. وعقب صدور القرار باملوافقة، عاد هاش�تاغ “#اس�تجواب_
وزير_اإلعالم” ليتصدر قائمة الهاشتاغات األكثر تداوال يف السلطنة عى تويرت. ويشغل عبدالله بن 

نارص الحرايص منصب وزير اإلعالم العماني منذ الثامن عرش من أغسطس 2020.
يذك�ر أن قانون مجلس عمان حدد 5 مواد ترشح أداة “االس�تجواب” م�ن املادة 72 إىل 76. وتؤكد 
املادة 76 عى أنه “يجب أن تكون جلس�ة مجلس الش�ورى التي يتم فيها االس�تجواب رسية، وال 
يج�وز أن يحرضها إال رئيس املجلس ونائباه واألعض�اء واألمني العام، كما يجب أن تكون جميع 
وقائع الجلس�ة رسية، وال يجوز إفش�اؤها أو الترصيح بها، أو نقل أي من وقائعها إىل الصحافة، 
أو وس�ائل اإلعالم، أو وس�ائل التواصل االجتماعي بجميع أنواعها”.وبالرغ�م من رمزية الخطوة 
يف نتائجه�ا وأثره�ا املبارش إال أنها جوهرية ومفصلية يف مغزاها ومعناها، إذ هي خطوة س�تعزز 
عمل الشورى بالس�لطنة، فال يمكن للوطن أن يتقدم سوى بتطبيق الحوكمة وتعزيز الصالحيات 
الترشيعية والرقابية ملجلس الشورى.وحسب بنود قانون مجلس عمان، ال ترتتب عى االستجواب 
أي نتائج أو تداعيات مبارشة عى الوزير املس�تجوب. ولكن حتما س�توجد تداعيات غر مبارشة.
يذكر أنه يف ديس�مر املايض تصدر هاش�تاغ #إقالة_وزير_اإلعالم الرتند العماني عى تويرت، تزامنا 
مع انتشار خر منع املذيعة العمانية خلود العلوي من مواصلة برنامج حواري إذاعي. تقدم العلوي 
برنامج “كل األسئلة” الذي حقق نجاحا يف الفرتة املاضية يف إذاعة  ”هال.أف.أم”، وهي أيضا مدير 
عام اإلذاعة التي تعد أول إذاعة خاصة يف  عمان. وتداول مغردون مقطعا من مقابلة أجرتها خلود 
مع عضو مجلس الش�ورى العماني محمد الزدجايل، وجه فيها األخر انتقادات إىل رئاس�ة مجلس 
الشورى، وقال خالل املقابلة أيضا إن “وسائل اإلعالم سلمت رقابها لوزارة اإلعالم”.ورأى البعض 
أن ق�رار إيق�اف خلود العلوي هو تخويف لكل إعالمي عماني ورس�الة ل�ه مفادها “الزم حدودك 
وإال س�يكون مصرك اإليقاف”. ويعتر اإلعالمي العماني عبدالله الس�عيدي أن مس�احة الحرية 
يف اإلذاع�ات الخاص�ة هي عملية تحدث برغب�ة الدولة التي تؤمن بأهميته�ا وُترخصها وتحميها. 
وتابع “لذا نتضامن جميعا لحماية هذه املساحة من أي تشوهات أيا كان مصدرها. وكمؤسسات 

اعات أو اصطفافات”. إعالمية نستطيع تجاوز هذه التحديات بعيدا عن الدخول يف أي رصرِ
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ال سلطة لوزير اإلعالم يف عمان على 
ما ينشر مستقبال

قرارات الشورى متنح اإلعالم هامش حرية أكرب

األولوية حلرية التعبري

الخرطوم/متابعة الزوراء:
 نج�ح صحفيون يف الس�ودان يف انتخاب لجنة تمهيدية لنقابتهم املس�تقلة وذلك بعد أكثر من 30 
عاما من حل آخر نقابة رشعية يف البالد، بعد اس�تيالء الرئيس املعزول عمر البش�ر عى الس�لطة 
بانق�الب عس�كري يف يوني�و 1989.وأنه�ى الصحفي�ون يف فراير املايض سلس�لة م�ن التباينات 
بالتوقيع عى ميثاق يمهد لتأس�يس نقابة مهنية للصحفيني.ويف س�ياق آخ�ر توافق الصحفيون 
عى تس�مية 15 عضوا تقع عى عاتقهم مس�ؤولية تنظيم إقامة الجمعي�ة العمومية للصحفيني 
الس�ودانيني التي س�تعمل عى تنقيح مقرتح للنظام األس�ايس، وإعداد ميث�اق الرشف الصحفي، 
وإعداد كش�وفات العضوية بش�كل نهائ�ي، وتقديم كل ذلك إىل الجمعي�ة العمومية يف غضون 90 
يوما للمصادقة عليه، ليتم بعد ذلك انتخاب نقيب للصحفيني ومكتب تنفيذي.وش�ارك قرابة 500 
صحفي يف التصويت املبارش الختيار أعضاء اللجنة التمهيدية. وحاول مسلح تخريب الفعالية قبل 
أن يتص�دى له صحفيون أجروه عى الفرار.وكان الوس�ط الصحايف يف الس�ودان قد تعرض لهزة 
داخلية يف أبريل 2019 بقيام ثالثة هياكل صحفية.ويف ديس�مر من العام 2019 أطلق مركز األيام 
للدراس�ات بقيادة عمي�د الصحافة الس�ودانية مح�جوب محمد صالح بمعي�ة صحافيني آخرين 
مب�ادرة لتوحيد الوس�ط الصحايف حول اللجن�ة التمهيدية ونقابة الصحافيني، والتي س�اهمت يف 

إحداث تقارب كبر بني جميع املكونات عقب حوار استمر سبعة أشهر.

انتخاب جلنة متهيدية لنقابة الصحفيني السودانيني
بعد تعرض الوسط الصحفي لهزة بقيام ثالثة هياكل صحفية

كيف جتعلك اخلربة خارج جمال اإلعالم صحفًيا أفضل؟
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إبراهيم رسول
َكعادِت�ه، يأخَذنا الناق�د د. رحمن 
إىل عال�ٍم جم�ايلٍ، وه�ذا  غ�رگان 
العالم, رحٌب واسٌع، ندخلُه ونحن 
يف َش�وٍق لتذّوق حّواسه. االختياُر 
قطع�ة من العقِل، وملّ�ا كاَن كذلك 
فال ُبدَّ أن يكوَن اختيار الناقد، كاَن 
وف�َق رشوط فنية رصفة، الديواُن 
املنقوُد هو ) لم يعد أزرقاً( للشاعر 
املمي�ز ) بحس�ب رؤي�ة الناق�د( 
محمد عبد الب�اري، وملا كان النقد 
حّم�ال أوجه متعددة، نج�د الناقُد 
ُينّوه ملس�ألٍة مهمٍة، أالَ وهي، خلو 
البحث من قائمة املصادر واملراجع، 
ُمعتذراً بحس�ِب قوله : كانت هذه 
الدراس�ة تمثل رؤيت�ي يف القراءة، 
وإجراءاتي يف النقد، ومن ثمة فقد 
كنت مكتفي�اً برؤيتي وطروحاتي 
والدي�وان ع�ى أّنه�ا العال�م الذي 
أخ�ذت عن�ه، ف�ال يلح�ظ القارئ 
الكريم هنا مصادر ومراجع سوى 
هذه الرواف�د الثالثة) رؤية الناقد، 
بالتجرب�ة  املتصل�ة  وطروحات�ه 
املدروسة، والديوان الذي أدرسه(. 

صفحة 16.
هذه الكلم�ة التي قدَم به�ا الناقد 
كتاب�ه للمتلق�ي. فالكت�اُب كلّ�ه، 
اشتغاٌل نقدٌي بحسِب ُرؤية الناقد 
وطروحات�ه فقط، الذي يغلب عى 
ه�ذا الكت�اب ِس�َمة الذاتي�ة التي 
تجّم�ل الناق�د به�ا ! فه�و يحل�ُل 
ويف�ر ويف�كك وي�رُح وينقُد 
وف�َق تص�ّوره وثقافت�ه النقدّية، 
والرأي النقدُي له هو الرأي الوحيد 
يف كلِّ الكت�اب، إذ عل�َل ون�ّوه من 
أّول البحث, أّن�ه يمثُل رؤية نقدية 
واحدة ال غرَي! وهذا رأٌي ش�خيٌص 
انتهج�ه الناق�د يف سلس�لة نقدية 
أطلقه�ا وس�ماها ) سلس�لة نقد 
الشعر اآلن(. الكتاب صدر عن دار 
تموز ديموزي يف س�وريا بطبعته 

األوىل سنة 2021.
كان�ت املقدمة تمهيدي�ة تنظريية 
للمذه�ب أو الس�بيل النقدي الذي 
سيس�لكه الناقد يف نقده، وكيفية 
تطبيق اإلجراءات النقدية الخاصة 

عى هذه املجموعة الشعرية.
أم�ا الفص�ل األول: ال�ذي عنون�ه 
مفهوم�ه  الجام�ع(  املعج�م   (
ومكّوناته وُممكناته، تناوَل يف هذه 
األفرع الثالثة من العنوان الرئيس، 
بدأ بتعريِف مفهوم املعجم الجامع 
الذي يراه: متسع متعدد، ومتشعب 
 ،)21 األبع�اد... ) صفح�ة  كث�ري 
وم�ن ثَم يع�رف املكون�ات بأّنها : 
موج�ودات الحياة كله�ا) صفحة 
الت�ي  املوج�ودات  وه�ذه   ،)30
يخص فيه�ا، التي يمكن للخط أن 
يوظفه�ا، أو اللون أن يأتي عليها، 
فه�و يستنش�ق عب�ري الكلمات يف 
البيت الش�عري، ويرب من املاء 
ال�ذي يخ�رج منها معينه�ا، الذي 
كان معيناً عذباً، أما املمكنات التي 
يقول فيها: تتصل ممكنات املعجم 
الجام�ع ل�كالم القصي�دة، بوعي 
الكاتب أو ثقافة املنشئ ) صفحة 
37(،  ألنَّ األص�وات تكون صامتة 
بمعزل عن ممكن�ات الوعي، فهو 

تنظري شخيٌص.
ه�ذا الكتاب حفراً نقدي�اً يف باطِن 
اإلج�راء  ِع�َر  الش�عري،  الن�ص 
والط�رح واآللي�ة الخاص�ة برؤية 
الناق�د، فهو يمتلك أدواته املعرفية 

تطبيق�اً  عليه�ا  يش�تغل  الت�ي 
ومنهجاً.

فالفصل الثالث: )معجم اإليقاع(، 
لم يكن إالّ دراسة نقدية تستهدف 
دراسة موس�يقى البيت الشعري، 
وهذا رشح�ُه ِعَر فصٍل تناول فيه 
املفهوم وحركة األشكال ومقدمة. 
يف هذا الفصل قرأَ الديوان الشعري 
من زاوية مهمة أال وهي موسيقى 
البي�ت، وه�ذه املوس�يقى تحتاج 
إىل حاس�ة الس�مع ألنها هي التي 
تش�تغل عليه�ا فق�ط، وال ب�دَّ أن 
يتصَف البيت الشعري بنغمٍة ُتثري 
األذن وتطربه�ا! فاإليقاٌع حاس�ٌة 
القصيدة وحركة  س�معيٌة، فوزن 
القافية يش�تغالن عى وت�ر إيقاٍع 
ش�فيف ومثري، ألّن اإليقاع معجم 
م�ن حي�ث هو ف�ن، ومعج�م من 
 .)١٠٩ علم)صفح�ة  ه�و  حي�ث 
فكلم�ة فن غري كلم�ة علم، ولكن 
كي�ف وض�َع الناق�ُد ه�ذه الكلمة 
الدقيق�ة! لعل�ه يقصُد بالف�ِن تلَك 
الحاس�ة الت�ي ُتلق�ى ع�ى األذن 
فتس�معها كنغمٍة صوتيٍة مؤثرٍة، 
هذه األثر الصوتي الحوايس هو ما 
يكون فناً، أما اإليقاع علم، فهذا ال 
يك�وَن إال بمعرفِة ما يتالءم ووزن 

القافي�ة،  حرك�ة  م�ن  القصي�دة 
ألن ه�ذا يحتاج إىل خب�رٍي متمرٍس 
ليوظَف القافية بحركتها املناسبة 
الفص�ل  أم�ا  القصي�دة،  وزن  يف 
الراب�ع واألخ�ري، ال�ذي عنون�ه ) 
معجم الصياغة الش�عرية املفهوم 
أس�لوب  يتخ�ذ  ه�و  واملمكن�ات، 
املنهج يف كل بحثه، إذ يبدأ بتوطئة 
صغ�رية ُيمه�د للنظري�ة ومن ثم 
يعرف تل�ك النظري�ة وبعدها يبدأ 
اإلجراء والتطبيق، يقول يف التمهيد: 
الصياغ�ة الش�عرية بعض املعجم 
الجامع حني يكون النس�يج منها 
ل�دى الرتكي�ب داالً ش�عرياً حامالً 
أفق�اً واحداً لبثِّ املعنى الش�عري. 
) صفح�ة 157 (، الناق�ُد يعال�ج 
النص الش�عري معالجة ش�املة، 
ويخضعه تحت بحثه النقدي. يقرأ 
النص شكالً ومضموناً، يقرأُه من 
خارجه وداخله، سيميائياً وبنيوياً، 
فه�و يم�ارُس عملية كش�فية يف 
الن�ص، الذي ُيس�جُل للبح�ِث، أّنه 
ل�م ي�أِت بالنظري�ِة لُيطبقها عى 
النص، بل كان نقده من النص ويف 
النص، هنا تجلّ�ت النزعة النقدية 
بأح�ى صورها، إذ ال بدَّ أن ُيلتمس 
النق�د من بنية النص، فالنص ماء 
وامل�اء ال يحت�اُج إىل تفس�رٍي، فهو 
يعني الحي�اة واالخرضاُر والنماء، 
فالناق�د انطل�ق م�ن مب�دأ رأي�ه 
وتجربت�ه يف النق�د األدبي الحديث 
واالبي�ات الش�عرية التي خضعت 

للبحث النقدي. هذا اشتغاٌل جديٌد 
كّل الِج�دة، وعميق كث�رياً، ال يقرأ 
الناقد النص ق�راءة عادية، بل هو 
قد أعاد القراءة مرة ومرات كثرية، 
ألّن املعنى الش�عري, كثرٌي ومتعدٌد 
يف تجربِة الشاعر املنقود، الناقُد قد 
اختاره عن معرفٍة وأسباٍب إبداعيٍة 
رِصف�ة، لذا َتَعَمَق الط�رُح النقدّي 
كث�رياً وخ�اَض يف جوان�ب عديدة، 
كثرياً ما وجدنا الناقد يمارس النقَد 
للقصيدة كاملة أو مقطع شعري، 
ويدرس�ه كام�اًل، فهو ال يش�تغل 
ع�ى البيت الواح�د وال يهتم بقدر 
اهتمام�ه باملجموع�ة، يذكر داللة 
كل حرف وكيفي�ة البناء وطريقة 
الصوغ، فمثال يف قصيدة للش�اعر 
ورد ح�رف ) ال( ثالث�ة عر مرة، 
ولكل مرة داللة تميزه عن األخرى، 
هنا يق�ر الناقد ال�ذي أحىص هذه 
نقدي�اً  فهم�اً  وفهمه�ا  ال�دالالت 
تام�اَ، أن معن�ى املعجم الش�عري 
له�ذا الن�ص، كثري كث�رة تبعث إىل 
الجه�د واإلره�اق يف أحيان كثرية، 
أما تركيب الصياغة الشعرية فقد 
تتب�َع الكيفية التي صاغ الش�اعر 
املجموع�ة كلها, وقدم الناقد رؤية 
حداثوي�ة يف ه�ذه الدراس�ة الت�ي 
عالجت تركيب الصياغة الشعرية، 
واملنهجي�ة  الرصام�ة  ش�دَة  إن 
املُتبع�ة، فرض�ت ع�ى الناق�د أن 
يسلك كل الُسبل، فمسألة البياض 
والس�واد يف الصفحة، ق�د ال ينتبه 
لها املتلقي املستهلك، ولكنَّ املبدع، 
ُيعطيها االهتم�ام الكبري والكثري، 
فه�و يعتم�ُد ع�ى ط�رٍق عديدة، 
إليص�ال معناه�ا الش�عري، هذه 
الطرائف الكثرية، هي نقاٌط مهمة 
س�جلّها الناقد يف نق�وده الحديثة، 
ويكاد يتميز د. رحمن غرگان بأّنه 
س�لَك هذه الطريق�ة وطبقها عى 

كثرٍي من بحوثه النقدية الحديثة.
أم�ا خت�ام البح�ث أو خالص�ات 
الختام كم�ا يعنونها، ففيها يضع 
أمام املتلقي خالص�ة هذه الرحلة 
البحثية الكش�فية يف نٍص شعرٍي 
إبداع�ٍي، يق�ول فيه�ا: موجودات 

مخيل�ة  تس�تطيع  الت�ي  الحي�اة 
إنج�از  يف  اس�تثمارها  الش�اعر 
معج�م القصيدة وإثرائ�ه _كلها_ 
تك�ّون املعج�م الجام�ع لل�كالم، 
س�واٌء ما كان متصالً بعالم اللفظ 
نطق�اً، أم عال�م الكتاب�ة خطاً، أم 
عالم املوجودات األخرى من أشياء 
ال حرص لها. )صفحة175(. فهذه 
الكلمة التي أوجز فيها الكتاب، هي 
نافعٌة ومهمٌة ملن قرأ البحث كامالً 
ولكنها لن تغني عن قراءة الكتاب 
دراس�ته م�ن أّول�ه حت�ى نهايته 
! فل�كل فص�ل مي�زة وطريق�ة يف 
البحث، يس�لُط الكتاب عى تجربة 
شعرية مميزة، وهذه الدراسة هي 
عامة وكب�رية وعميق�ة، ويتضح 
معن�ى العمق يف النق�د، من خالل 
الفصول األربعة الت�ي كانت كلّها 

جديدة.

مهدي هندو الوزني
الش�عور مكون من املكونات الس�بع التي 
غريم�اس    ( الس�يميائيان  به�ا  تح�دث 
وفونتاني ( يف نس�ق س�يميائي وس�م ب) 
س�يميائية األه�واء ( أو كم�ا يش�ار إليه 
بالعاطفة ، والش�عور ه�و حالة عاطفية 
التج�ارب الش�خصية م�ن مث�ل  نتجه�ا 
الذكري�ات واملواقف واملعتق�دات ، والكثري 
م�ن األحيان يتبع الش�عور مواق�ف ذاتية 
ربم�ا تتص�ف باملثالي�ة من قبي�ل الصدق 
والُحل�م خاص�ة يف وج�ود عال�م يحمل يف 
طياته زيف وخداع يف التعامل مع املشاعر 
، وهذا مانتلمس�ه يف ذات الشاعر ) فاضل 
مجموعت�ه  يف  املتمثل�ة   ) فرم�ان  عزي�ز 
الش�عرية ) اإلكليل ( الصادرة حديثا” من 
منش�ورات اإلتحاد الع�ام لألدباء والكتاب 
العراقيني ، لقد بنى الشاعر ) فاضل عزيز 
فرم�ان ( جدلية الذات م�ع املوضوع عى 
أس�اس س�يميائي من عالم�ات دالة عى 
شعور بعدم اإلرتياح والرضا عن العالقات 
العاطفي�ة يف زمننا هذا ، ونلحظ ذلك بدء” 
من العتبات النصية أو املوازية يف املجموعة 
بالغ�الف والعن�وان واإله�داء  واملتمثل�ة  

وانتهاء” بنصوص املجموعة الشعرية ، 
الغ�الف : يعت�ر الغالف ألي كتاب س�طح 
يحمل أيقونات متعددة تش�ري إىل مضمون 
الكتاب عن طريق عالمات لس�انية ولونية 
وصوري�ة ، وغ�الف املجموعة الش�عرية ) 
اإلكلي�ل ( ق�د إحتوى ه�ذه العالمات التي 
ش�كلت بمجمله�ا موضوع ب�رصي ، عى 
مس�احة ورق�ة الغ�الف أيقون�ة صورية 
لفتاة تمس�ك بيده�ا ورق�ة تقرئها وهي 
عالمة سيميائية  رامزة للحب كما حددها 
) ب�ريس ( عالمة دال�ة عى موضوعها عن 
طريق املش�ابهة أي أن صورة الغالف دالة 
ع�ى مواضي�ع نص�وص املجموع�ة  ، ثم 
يطالعنا إسم الشاعر ) فاضل عزيز فرمان 
( باال�ون األبي�ض وهو عالمة س�يميائية 
لونية تدل عى نقاء ذات الشاعر املنعكسة 
عى رؤيته لنقاء الحب وقدسيته وطهارته 
وال�ذي تمحورت عليه نص�وص املجموعة 
، ث�م ييل إس�م الش�اعر عن�وان املجموعة 
الش�عرية 0 اإلكليل ( باال�ون الفريوزي أو 
الرتك�وازي وه�و عالمة س�يميائية لونية 
أيضا” تش�ري إىل تدفق الحب يف كل أوصال 
الحياة وهذه اإلش�ارة م�ن خصائص هذا 
الل�ون ، ثم ييل العن�وان جملة ) أوراق من 
دفرت الحب ( وأت�ت الجملة باالون األبيض 
كعالمة س�يميائية أيضا” لتؤكدالحاضنة 

املقدسة لهذا الحب 
العن�وان : لقد أول�ت الس�يمياء إهتماما” 
بالعن�وان بعتب�اره م�ن العتب�ات النصية 
أغ�وار  املفت�اح لس�ر  ، وه�و  واملوازي�ة 
النص�وص املرتبطة مع�ه بعالقات جدلية  
تفكي�كا” وتركيب�ا” ، لقد إختار الش�اعر 
وفق�ا”  الش�عرية  مجموعت�ه  عن�وان 
للسيميائية القصدية فهو يعي محموالت 
ومقاص�د عنوانه وقيمته الفنية يف عالقته 
م�ع مت�ن املجموع�ة الش�عرية ، وج�اء 
العن�وان بكلم�ة واح�دة ه�ي ) اإلكلي�ل ( 
واإلكليل ه�و حلقة من الزهور وكذلك هو 
ت�اج يوضع عى ال�رأس، لم يأت�ي إختيار 
الشاعر لهذه الكلمة من معناها الظاهري 
وإنم�ا ج�اء إختي�اره له�ا م�ن معناه�ا 
لس�انية  كعالم�ة  الس�يميائي  الباطن�ي 
حاملة ل�دالالت عدة منها الطه�ر والنقاء 
البعي�د عن الش�هوات وكما ق�ال القديس 
) يوحن�ا ذهب�ي الف�م 347 � 407 م ( ) 
اإلكلي�ل رمز النرص عى الش�هوات ( ومن 
هنا شكل عنوان املجموعة الشعرية عالمة 
س�يميائية للخط�اب الفك�ري والجم�ايل 

لنصوص املجموعة 
اإلهداء : أيضا” يعتر اإلهداء أحد العتبات 
النصي�ة املهمة يف تقديم النص واس�تقراء 
دالالت�ه ، فق�د حم�ل الش�اعر مجموعته 
الشعرية إهدائني األول عام يقول فيه ) إىل 
كل تلمي�ذ مؤدب يف مدرس�ة الحب يف زمن 
كث�ر فيه الطارئون والعابث�ون والكذابون 
ش�بابيكها  م�ن  البي�وت  إىل  والداخل�ون 
والعاب�رون األس�يجة ... إىل  من ترى ومن 
ي�رى يف الحب الحقيقي س�موا” وتطهرا” 

وتألق�ا” ومتعة “ للروح والجس�د ()ص5 
م�ن املجموع�ة( هنا إش�تغل الش�اعر يف 
إهداءه ه�ذا ع�ى الس�يميائية التواصلية 
الثقافية والتي تهتم باإلنس�ان وس�لوكه 
إتج�اه ذاته والعال�م وبذلك وجه الش�اعر 
دعوت�ه إىل املُه�دى إليهم ب�أن يكونوا عى 
قدرم�ن املس�ؤلية إتجاه قدس�ية وطهارة 
الحب ، أما اإلهداء الثاني فهو إهداء خاص 
يق�ول الش�اعر في�ه ) إىل القصي�دة التي 
خرجت من ديوان الش�عر لتدخل يف ديوان 
العم�ر .... إىل زوجت�ي الحبيب�ة ()ص7 ( 
هنا نلحظ أن الشاعر أوجد دالة سيميائية 
غري مب�ارشة يف توضيح الإللت�زام بالحب 
الحقيق�ي وهي دال�ة س�يميائية ضمنية 

إيحائية  
نص�وص  لبع�ض  س�يميائية  مقارب�ة 
املجموع�ة : للح�ب مفه�وم خ�اص ل�دى 
الش�اعر) فاض�ل عزي�ز فرم�ان ( وكم�ا 
بين�ا اش�تغاالته الس�يميائية يف العتب�ات 
النصية للمجموعة الشعرية سنبني أيضا” 
اإلشتغاالت السيميائية ملا أفاض به شعور 
الش�اعر وهواجس�ه يف اإلبتعاد عن الحب 

الحقيقي والصادق ، 
تتكرر كلم�ة ) الحب ( يف ثناي�ا املجموعة 
الش�عرية ) اإلكليل ( بش�كل كبري وملفت 
للنظ�ر ب�ل نس�تطيع أن نق�ول أن ثيم�ة 
املجموع�ة بكاملها النصي�ة والنصوصية 
تتمحور ح�ول ) الحب ( وكيفية التعاطي 
به وتأرجحه اليوم ماب�ني الصدق والزيف 
ول�و قرئنا كلم�ة )الحب ( س�يميائيا” يف 
ه�ذه املجموعة لوجدنا أنها مؤرش لس�ني 
إال أن الش�اعر حول هذا املؤرش الس�ني إىل 

مؤرش داليل حيث أخرجه من سكونه ومن 
مفهومه الع�ام إىل مفه�وم وأفق فضائي 
ثقايف متخ�م بفيض من التدف�ق اإلبداعي 
الث�ر بال�دالالت املب�ارشة وغ�ري املب�ارشة 
واملقصود التلميح�ات املوحية أو املرمزة ، 
حيث نرى أن الشاعر جعل من كلمة الحب 
يف نصوص�ه الش�عرية عالم�ة س�يميائية 
من خ�الل عالقتها النس�قية مع الكلمات 
األخ�رى ، لقد قس�م الش�اعر نصوصه إىل 
عدد من األوراق ففي الورقة الثانية يقول 

أحبك ......
ألنني معرتض عى كل الطرق الشائعة

التي تؤدي إىل ) روما (
عى الرغم من إفتتاني بروما

وحلمي بالوصول إليها )ص25(
هن�ا أوجد الش�اعر فض�اء” س�يميائيا” 
زمكاني�ا” لكلم�ة الح�ب ) روم�ا / الُحلم 
( فاع�ل ومؤث�ر يف إنزي�اح مكان�ي لروما 
حيث ينتفي حضورها كمدينة مرتبطة يف 
تمثالتنا بالفضاء املعماري ولكنها حرضت 
باعتباره�ا عالم�ة س�يميائية ت�دل ع�ى 
الحبيبة ، وكذلك لم يحرض الُحلم بفضاءه 
الزمني وإنما بفضاء العالمة الس�يميائية 
وه�ي التمني للوص�ول إىل الحبيب�ة وهذا 
مايفر مفهوم الحب لدى الشاعر بصدقه 

واحتمال قساوته وعذاباته 
وقال الشاعر أيضا”

أحبك ......
الأنني أبصم بأصابعي العرة 

عى مروع
تدمري كل مصانع السالح يف العالم 

وحرق بدالت الجنود)ص30(

وهنا أيضا” وضع الش�اعر كلمة ) الحب ( 
يف دالة س�يميائية رمزية مختلفة املفهوم 
حيث إرتب�ط مفهومها بمفهوم اإلحتجاج 
وهي إش�ارة رمزية ضمنية عى وحش�ية 
العال�م املهت�م بمش�اريع األس�لحة الت�ي 

تنتجها الحروب
ويقول الشاعر أيضا”

أحبك ......
ألنني أريد أن أقود جيشا”

باسم دويلة الصدق
لغزو إمراطورية الكذب 

وأنا
واثق

من إنتصاري)ص36(
يف الح�ب تنتقل الذات من الضعف أو الرقة 
إىل الق�وة وهنا نس�ج الش�اعر م�ن كلمة 
) الح�ب (وه�ي الكلم�ة الش�فافة عالمة 
س�يميائية تقابل مكون�ات عالماتية تدلل 
ع�ى الس�لطة والق�وة ) جيش/دويل�ة/

امراطورية ( لتك�ون كلمة الحب العالمة 
السيميائية املتحولة للقوة واإلنتصار 

ويف الورقة الرابعة يقول الشاعر
أنا وأنت

مثل حصانني يجران عربة واحدة
يركضان معا”

ويشقيان معا”
ويسرتيحان معا”

ماأن يتعثر أحدهما
حتى ينهض به اآلخر

أويسقط قبله
وحني يرضُب سوط األحزان ظهر أحدهما

ويبكي
يمسح له اآلخر دموعه بلسانه

ويقول له : التحزن
إن الحب معنا)63(

هنا إشتغل الش�اعر عى مشهد سيميائي 
ملفهومه للحب وف�ق التبادلية التي تحدث 
بها السيميائي النفيس ) جاك الكان ( وهو 
أن الحب يتبادله إثنان ليأخذ بعده الكوني 
وبدون إشرتاطات أن يمنح أحدهما اآلخر 
نفسه وحياته ، يتمثل الحب عند الشاعر ) 
فاض�ل عزيز فرمان ( باإلختالف واملغايرة 
حيث أنتجت ذات الش�اعر شعور بفقدان 
الحب الصادق والحقيقي والعذري يف زمن 
كث�رت فيه األكاذي�ب يف كل يشء وخاصة 
العواط�ف فم�ا كان م�ن الش�اعر املب�دع 
) فاض�ل عزي�ز فرم�ان ( أن ترج�م ه�ذا 
الشعور بنصوص ش�عرية غاية يف الروعة 

باشتغاالت سيميائية غاية بالجمال.
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طالل الغّوار
1

أّول الشعر

زهرٌة

تخرج من حديقٍة 

 وتسري وحدها يف الطريق

زهرة متفرّدة بعطرها

حني ترفع قبعتها

وتلتفُت نحوي

غري مبالية لنظرات العابرين

يغتبط قلبي ويطري خلفها 

مثل فراشٍة
قلبي الذي اتعبه الحبُّ كثرياً

كما لو أّنه  لم يحْب يوما

رصت أراها

كلمات تنثال بأثواب ملّونة

تتفتح دهشتها 

قصيدة بني يدي 
هكذا هي القصائد تكتبني دائماً

فكم هو جميل إذن 

 وأنت تمرُّ

قرب حديقة زهور

فرتى زهرة تخرج منها 

وتسري وحدها يف الطريق

وبالتفاتتها 

تبدأ الحياة

 وكأنك يف أول الحب 

أو أول الشعر 

2

ما يصلح لكتابة قصيدة  

أفتح نافذتي عى الصباح

لم أَر ثمة يشء 

يصلح لكتابة قصيدة

فكّل ما أراه 

ألفته من قبل

من أشجار 

وحدائق

 ووجوه 

 وشوارع

عربات اإلسعاف

أو عربات الرطة

لهذا أفّضل أن أعيش زمن الصباح

 يف دفرت صغري

ملقاً عى الطاولة

وأنا أدسُّ فيه غابًة بعيدًة لم أرها

أو صحراء تسيل يف عنق بعري

أدسُّ شجرًة تحلّق عالياً 

وهي تخرج من غيمٍة

أدسُّ فيه زورقاً بال رشاع

 وهو يقود نهراً باتجاه آخر

أو أنتزع نسمًة معلقًة يف غصن 

تركتها ريٌح عاتية

وأدّسها فيه

فيكتمل عندي عالٌم جميٌل

يخرج من بني أصابعي 

ليصبح كّل ما حويل

صالحاً لكتابة قصيدة

قصيدتان سيمياء الشعور يف اجملموعة الشعرية ) اإلكليل (
 للشاعر فاضل عزيز فرمان

قراءة في »المعجم الجامع لكالم القصيدة« للدكتور رحمن غرگان
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د. كوكب البدري
لسنا مجرّد كوَكَبنْيِ 

 بل همسٌة يف مقلَتنِي

لسنا غيوًما تلتقي 

أثماُرها صفُر اليَديِن

نحُن الحكاياُت التي

 مألْت رسائَل عاشَقني

من عزِفنا، سهرْت عيوٌن آَمَنْت 

بالجّنَتنِي

فتهامسْت، طرًبا بنا :  )سبحاَن ربِّ 

املرَقنِي( 

لكنَّ من صلبوا الّندى 

رسقوا َجنى املعزوفَتنِي

ليظلَّ حزنَي قائًما 

ويصرُي منذوًرا َكَدْيِن

ولََكم كتمُت مغانًيا

إذ رّشْدتني وجهَتنِي

حّتى البحوُر تلعثمْت 

 وتساءلْت عن رّس َعيني

ماذا تخبُئ كي تكوَن حروُفها سيًفا 

ُرَديني

غربْت نجوٌم  يف املدى 

 وبقيُت أحمُل نجمَتنِي

من ضوئها ُكِتَبْت قصائُد أو حروف من 

لَجنِي 

من ضوئها غضبْت نساٌء وانثنْت كيما 

يَريني

 كقصيدٍة منسّيٍة 

بني الّنوى تاهت وَبيني 

أنا وأمُّ كلثوم  



يمّثل ال�كاكاو أو “ثوبروم�ا الكاكاو”، 

الطبيعّية.  للش�وكوالتة  املصدر األصيل 

وهو يندرج عىل الئحة األطعمة الخارقة 

)سوبرفود(، والغنّية باملغذيات النباتّية، 

بم�ا يف ذلك الكربيت وال�”مغنيس�يوم” 

وال�”فينيليثيالم�ن”. وتوّف�ر املغذيات 

املذك�ورة مجموع�ة من الفوائ�د، مثل: 

الرتكي�ز والتنب�ه وتعدي�ل امل�زاج. كما 

تتمت�ع حبيبات ال�كاكاو بقوة مضادة 

للتأكسد أكثر باملقارنة بالشاي والتوت. 

أي  ال�كاكاو،  يف  و”الفالفنوي�دات” 

املركبات ذات األصل النباتي واملس�ؤولة 

ع�ن إعط�اء النباتات وثماره�ا )بما يف 

ذلك الخرضوات( مظهرها امللّون، تقدم 

مجموعة واسعة من الفوائد الصحية.

فوائد الكاكاو

يع�ود اس�تخدام الكاكاو إىل م�ا ال يقل 

ع�ن 3.000 س�نة. علًم�ا ب�أّن فوائده 

الصحّي�ة الرئيس�ة تنب�ع م�ن عن�ر 

عملّي�ة  ب�أن  علًم�ا  ال�”إبيكاتش�ن”. 

تصني�ع الش�وكوالتة الداكن�ة تحف�ظ 

العنر املذكور، باملقابل إن الشوكوالتة 

�ا كب�ًرا من�ه.  البيض�اء ال تح�وي كمًّ

وتحافظ حبيب�ات ال�كاكاو النيئة عىل 

أداء العضالت واألعص�اب، وهي تحول 

دون اإلصابة بفقر الدم، وُتقلّص فرص 

اإلصابة بأمراض القلب والرشاين. كما 

ُتعالج اإلسهال وتعّزز حال املزاج.

وعىل الرغم من أن الكاكاو غنّي بالدهون 

والس�عرات الحرارية، إال أّنه يس�اعد يف 

خسارة الوزن. علًما بأن حبيباته توّفر 

الكثر م�ن األلياف املؤدية إىل الش�عور 

بالش�بع، وُتحافظ ع�ىل انتظام حركة 

األمعاء. ويجب عدم الخلط بن الكاكاو 

وألواح الشوكوالتة املتوّفرة يف البقالة إذ 

أّنها فقرة باأللياف الغذائّية.

إش�ارة إىل أن تناول أوقّي�ة من حبيبات 

الكاكاو توّفر 9 غرامات من األلياف.

تعزيز املزاج وضبط الشعور بالجوع

تخ�رب الناق�الت العصبي�ة يف أدمغتن�ا 

أجس�ادنا بكيفّي�ة الت�رف، م�ا يؤّثر 

ويف  مزاجن�ا.  ع�ىل  املط�اف  نهاي�ة  يف 

ه�ذا اإلطار، يعم�ل ال�كاكاو وحبيباته 

ع�ىل تحفيز الدماغ ع�ىل إطالق ناقالت 

وال  النش�وة.  مث�ل:  معين�ة،  عصبي�ة 

تختل�ف حبيبات الكاكاو ع�ن الكاكاو، 

إال يف عملّي�ة تس�خن األخر عىل درجة 

عالية، ما يفق�ده بعًضا من خصائصه 

الغذائّية املفيدة.

القيمة الغذائية

تح�وي 30 غراًما م�ن حبيبات الكاكاو 

168 س�عرة حرارّي�ة و13 غراًم�ا م�ن 

“الكربوهي�درات”، إضاف�ة إىل كّم عال 

م�ن ال�”مغنيس�يوم”. وتدع�و خبرة 

التغذي�ة إىل االلتزام بتناول بن 10 و15 

غراًم�ا م�ن “الكربوهي�درات” ملتتبعي 

ال�”رجيم” منخفض “الكربوهيدرات”، 

و30 غراًم�ا للحف�اظ عىل نم�ط حياة 

ووزن صحين. 

 م�ن آداب ال�ذوق الس�ليم والُخُلق 
الكري�م أن نع�رف كي�ف نتعام�ل 
بكّل تقدير واحرتام مع األشخاص 
األق�ارب  م�ن  الس�ّن،  يف  الكب�ار 
واملع�ارف، أو حّتى الغرب�اء الذين 
العاّم�ة  نلتق�ي به�م يف األماك�ن 
والخاّص�ة. ل�ذا يج�ب ان  نتعرف 
عىل كيفّية الّتعامل مع األشخاص 

املسنّن:
1 � أحياناً، قد يتفوّه املس�ّن بكالم 
ال معن�ى ل�ه، أو ق�د يك�ّرر الكالم 
الذي يقوله مرّات ومرّات، من دون 
أن يع�ّي ذلك. يقت�ي الواجب أن 
تحرتمي�ه وأن ُتق�ّدري س�ّنه، بأن 
تس�تمعي إليه بكّل أدب، ومن دون 

أّي حركة أو إشارة استهزاء.

2 � يقي املسّن أغلب وقته وحيداً، 
وسيش�عر بفرح كبر عندما يأتي 
أحد لزيارت�ه أو يصادف ش�خصاً 
يعرفه. لذا ، حاويل دائماً أن ترّحبي 
ب�ه بوجه بش�وش، وأن ُتش�عريه 
بالحّب والحنان، وأن تس�أليه عن 

أحواله وشؤونه.
3 � يف بع�ض األماك�ن املزدحم�ة 
كاملستش�فيات، ح�اويل أال تجليس 
وتَدعي كبار السّن يقفون مّتكئن 

عىل الجدار.
4 � إذا تس�ّبب ش�خص مسّن، عن 
طريق الخطأ، يف إس�قاط يشء ما، 
فال توجّهي إليه التأنيب أو تنظري 
إليه بشفقة، بل حاويل إصالح األمر 

بصمت، وغّري سياق الحديث.

من الرضوري تنظيم برطمانات البهارات يف املطبخ، ما يسّهل عملّية الطهي. 
ويف هذا اإلطار، تفيد اإلرشادات اآلتية: 

- ُيفّض�ل اختي�ار الربطمان�ات الش�ّفافة لحفظ البه�ارات، ما يس�ّهل رؤية 
محتواها. وإذا تش�ابهت البهارات يف اللون والقوام، يمكن تزويد الربطمانات 
بملصق�ات يدّون عليها نوع البهار الذي تحويه. عموًما، من الرضوري حفظ 
البه�ارات يف برطمانات من الزجاج، مع إحكام إغالقها، وذلك يف درجة حرارة 

الغرفة العادّية، بعيًدا عن أي مصدر للحرارة.
- يمكن حفظ البهارات يف الثالجة ألربعة أشهر، أو يف املجمدة لسنة.

- يمكن تخصيص خزانة مغلقة لربطمانات البهارات.
- ُيستحس�ن توزي�ع الربطمانات املس�تخدمة يوميًّا يف متناول اليد، ال س�يما 
املل�ح والفلفل، بينما تحف�ظ البهارات األخرى يف مكان آخ�ر بعيٍد عن الضوء 

والحرارة، لئال تفقد نكهاتها.

يجب أن يكرب الطف�ل بعقل متفتح، 
وه�ذه مهم�ة الوالدي�ن لجعله دوما 
يبتكر املناسب وفقا للمواقف، وهناك 
لعبة يمكن لألم أن تلعبها مع طفلها 
لكي تجعله يبتكر حلوال يف حال وقع 

يف مشكلة ما.
اللعبة هي أن تقوم األم بابتكار قصة 
بها عددا من املشاكل وعىل الطفل أن 

يجد حال لها..
اليك هذا املثال ، لتجربي أن تكوني مع 
طفلك موجهة ومرشدة، وتكتشفن 

جانباً من شخصيته:
• احك�ي ل�ه الحكاي�ة التالي�ة ع�ىل 
س�بيل املثال: س�افر أحمد بالباخرة 
ويف الطري�ق هب�ت عاصف�ة فغ�رق 
ركاب الس�فينة، وبق�ي أحم�د عىل 
قيد الحياة ولك�ن ألقته األمواج عىل 

شاطئ جزيرة بعيدة.
• وج�د أحمد كمية كبرة من النخيل 
وأشجار جوز الهند، وكذلك زجاجات 

فارغة تركها آخرون ورحلوا.

• ل�م يكن هناك برش وال حيوان فوق 
الجزيرة.

ثم اطلبي من طفلك أن يقرتح حلوالً 
للخروج من هذا املأزق مثل:

ل�رتاه  األش�جار  يح�رق  ه�ل   .
الطائرات؟

. هل يصنع قارباً من نحت س�يقان 
األشجار؟

. هل يعل�ق قطعة من مالبس�ه عىل 
شجرة عالية لكي تراها الطائرات؟

. هل يكرس الزج�اج ويطحنه ويمأل 
ب�ه تجويف حبات جوز الهند العالية 

لرتاها الطائرات وتنقذه؟
يف ح�ال أن طفل�ك املراه�ق الصغر 
ق�د فكر بأح�د هذه الحلول فس�وف 
تكتش�فن أن�ه، يفك�ر بطريقة غر 
يفك�ر  أو  املش�اكل  لح�ل  تقليدي�ة 
أن�ه اليع�رف  أو  االتجاه�ات،  ب�كل 

املستحيل.
ابتك�ري لطفل�ك قصص�ا ع�ىل هذا 

النحو.
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أصول الّتعامل مع املسّنني
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سلوكيات...

تدبري منزلي...

نصائح حلفظ وترتيب البهارات

لعبة جتعل الطفل حيل مشاكله

لطلة أبهى...

نصائح طبية...

س�رغي  الدكت�ور  أوض�ح 
األمراض  بورياس�يف، اختصايص 
الصدرية الس�مات املميزة للسعال 
الذي يسببه متحور “أوميكرون”، 
تخفي�ف حال�ة  كيفي�ة  وأوض�ح 

املريض.
وأشار االختصايص إىل أن املصابن 
بمتحور “أوميكرون” من الفروس 
التاجي املستجد، يشكون عادة من 
السعال الذي يتميز بوجود التهاب 

نزيف.
و قال: “السمة املميزة للسعال عند 
اإلصابة بمتحور “أوميكرون” هي 
االلته�اب الن�زيف أي أن االلتهاب يف 
الغشاء املخاطي الذي يكون متوترا 
الراح�ة  الس�عال  لذل�ك ال يجل�ب 
للمري�ض وه�ذا يعني أن الس�عال 

ليس بسبب البلغم كما هو معتاد، 
ب�ل بالته�اب الغش�اء املخاط�ي، 
لذل�ك يس�تمر الس�عال طويال من 
دون أن يخف�ف حال�ة املريض ويف 
حال�ة وج�ود البلغم، فإن�ه يكون 
قليال وشفافا ال يحتوي عىل اللون 

الصنديدي املميز للبلغم”.
وأض�اف “يمك�ن يف ه�ذه الحال�ة 
استخدام أدوية مضادة لاللتهابات 
وكذلك االستنش�اق، وما شابه ذلك 
امله�م ه�و إزال�ة احتقان الغش�اء 
املخاط�ي، لتخفي�ف تهيج�ه وإن 
السعال الشديد لفرتة طويلة يمكن 
أن يلح�ق الرضر حت�ى باألضالع، 

وهذه مشكلة معروفة”.
ولف�ت إىل أن الذي�ن يعان�ون م�ن 
إصابته�م  ع�ن  الناج�م  الس�عال 

بمتح�ور “أوميك�رون” يج�ب أن 
وم�ن  الج�اف،  اله�واء  يتجنب�وا 
الرضوري أن تكون الغرفة مربدة.

الغش�اء  ترطي�ب  يج�ب  وتاب�ع” 
املخاط�ي ألنه متوت�ر وجاف لذلك 
يج�ب تهوي�ة الغرف�ة ب�ن ف�رتة 

وأخرى، كما يجب أن تكون حرارة 
الهواء يف الغرف�ة غر مرتفعة وأن 

يكون الهواء رطبا”.

تعتقد الكثر من النس�اء بأنهن 
الصحيح�ة  الطريق�ة  يعتم�دن 
لغس�ل الش�عر، ظن�اً منه�ن أن 
عملية غس�ل الش�عر هي مجرد 
خطوة لتنظيف الخصالت وفروة 
الرأس، فكيفما تمت، لن تتعدى 
ه�ذه املهم�ة غ�ر أن الحقيق�ة 
مغاي�رة تمام�اً له�ذا االعتق�اد 
الخاط�ىء، فالطريق�ة التي تتم 
فيها غسل الش�عر تؤثر سلباً أو 

إيجاباً عىل صحته! كيف؟ 
لقطع الشك باليقن، هذه بعض 
اإلرش�ادت الت�ي ينص�ح خرباء 
العناية بالش�عر باتباعها لغسل 
الصحيح�ة  بالطريق�ة  الش�عر 
والتقيد بهذه الخطوات، لتفادي 
أي رضر قد تحدثه عملية غس�ل 

الشعر.
الطريق�ة الصحيح�ة ل� غس�ل 

الشعر
تبليل الشعر

قبل توزيع الشامبو، يبلل الشعر 
باملاء الس�اخن لتتفتح مس�امه 
ومس�ام ف�روة الرأس لتس�هيل 
تنظيفه�ا وم�ن أج�ل إعداده�ا 

لتقبل الشامبو والبلسم. 
الشامبو والبلسم 

الغالبي�ة تقوم بوضع الش�امبو 
وم�ن ثم البلس�م، أم�ا الطريقة 
الصحيحة، خاصة إذا كان الشعر 
طويالً، يوزع القليل من البلس�م 

الش�عر، خاص�ة األطراف  ع�ىل 
منه، يشطف جيداً باملاء ومن ثم 
يغسل بالش�امبو  هذه الطريقة 
س�تحمي الش�عر م�ن التقصف 

وتضاعف من ترطيبه وملعانه.
توزيع الشامبو

عند توزيع الشامبو، تؤخذ كمية 
قليل�ة ج�داً وتطبق ع�ىل اليدين 
وليس مبارشة عىل فروة الرأس.  

الفرك برفق
املشاكل التي يعاني منها الشعر 
عادة ما تنتج عن الطرق الخاطئة 
لغسل الشعر، إحداها فرك فروة 
الرأس وخصالت الشعر بقسوة. 
الوس�يلة املثىل، هي فركها برفق 
بدءاً من الجذور لتنشيط الدورة 
الدموي�ة، ما يس�اعد عىل تغذية 

بصيالت الش�عر وتحفيزها عىل 
النمو.

كم�ا ينصح الخرباء بعد تدليكها 
لتش�ابك  بح�ركات دائرية منعاً 
إىل  االنتق�ال  يت�م  ث�م  الش�عر، 
األطراف، تفرك بنعومة بأطراف 
األصاب�ع ولي�س بوضعه�ا بن 

اليدين وتحريكها.
عدم اإلفراط يف غسل الشعر

ال ينصح بالغسل املتكرر للشعر 
بالش�امبو، إال يف حال الش�عور 
الش�امبو  ألن  متس�خ  بأن�ه 
يف  املتوف�رة  أنواع�ه  بمختل�ف 
م�واد  ع�ىل  تحت�وي  األس�واق 
كيميائي�ة مرضة بالش�عر، هذا 
إضافة إىل كثرة غسله تجرده من 
الزي�وت الطبيعي�ة التي تحافظ 

ع�ىل رطوبت�ه، وبالت�ايل تجنبه 
الجفاف والتقصف.

البلسم
بعد شطف الشعر من الشامبو، 
وطريق�ة  البلس�م  دور  يح�ن 
تت�م  أن  يج�ب  الت�ي  توزيع�ه 
وحت�ى  الش�عر  منتص�ف  م�ن 
أطراف�ه دون االق�رتاب للجذور، 
كم�ا ينصح برتك�ه مل�دة كافية 
قب�ل ش�طفه للس�ماح للش�عر 

بامتصاصه بشكل أفضل.
املياه

ح�ذار من غس�ل الش�عر باملياه 
الس�اخنة مل�ا تس�ببه من رضر 
لفروة الرأس والش�عر، تجردها 
من الزي�وت الدهنية، ويف الوقت 
إنت�اج  ع�ىل  تحفزه�ا  نفس�ه، 

فائ�ض م�ن الزي�وت، وه�ذا ال 
يناس�ب الش�عر الدهني تحديداً 
ل�ذا يفضل غس�ل الش�عر باملاء 
الداىفء، وكخطوة نهائية، ينصح 
بش�طفه باملي�اه الب�اردة لغل�ق 

املسام. 
تمشيط الشعر

يف ح�ن ينص�ح خ�رباء العناية 
بالش�عر بتمش�يط الش�عر قبل 
غس�له، ينهون عن القيام بهذه 
الخطوة وهو رطب، إذ يشددون 
ع�ىل رضورة تمش�يطه بع�د أن 

يجف.
باملقابل، ينصح مصففو الشعر 
بتمش�يطه مبارشة بعد غس�له 
وهو رطب، اس�تناداً إىل أن هناك 
أنواعاً من الش�عر التي ال يمكن 
ل�ذا  جاف�ة،  وه�ي  تمش�يطها 
يفضل اختيار الطريقة املناسبة 
وف�ق ن�وع الش�عر واستش�ارة 

خبر التزين. 
 التجفيف باملنشفة

عند اس�تخدام املنشفة لتجفيف 
الشعر، ينصح بالضغط الخفيف 
عىل الخصالت وعدم فرك الشعر 

بها، منعاً لتكرسه. 
أدوات التصفيف

يف حال استخدام مجفف الشعر، 
الخص�الت  بش�طف  ينص�ح 
باملياه الباردة وبتطبيق س�روم 

لحمايتها من الحرارة.

تعريف على طريقة غسل الشعر الصحيحة

ملاذا حيتاج املصابون مبتحور “أوميكرون” للربودة؟

طبيبك يف بيتك...

حبيبات الكاكاو خارقة يف التخسيس

املطبخ ...

كل يوم معلومة...

الكرواسون البييت

بكترييا سطح هاتف املوبايل يفوق عددها بكترييا 
املرحاض بـ18 مرة!

املقادير:

ثالث كاسات طحن 

نصف كأس زبدة 

نصف كاس سكر 

كأس ماء 

ملعقتي طعام خمرة فورية 

بيضتن 

ملعقة شاي ملح 

قليل من السمسم

الطريقة: 

توض�ع الزب�دة عىل الن�ار ثم 

يض�اف إليها الس�كر واملاء ، 

ي�رتك الخليط حت�ى يغيل ثم 

يرتك جانبا حتى يفرت يضاف 

الطحن والخمرة والبيضتن 

وامللح ويعج�ن الخليط حتى 

متجانس�ة  عجين�ة  تتك�ون 

، ت�رتك يف م�كان داف�ئ حتى 

تخم�ر تف�رد العجين�ة ع�ىل 

ش�كل دائرة ثم تقسم الدائرة 

إىل اربع�ة اقس�ام متس�اوية  

ثم تقس�م إىل مثلثات  تحىش 

املثلث�ات ع�ىل حس�ب الرغبة  

تل�ف ع�ىل ش�كل اس�طواني  

الف�رن  صيني�ة  يف  توض�ع 

يمس�ح   ، بالزي�ت  املدهون�ة 

البيض  الفطائر بصفار  وجه 

،توض�ع  بالسمس�م  وت�رش 

يف الف�رن ع�ىل درج�ة حرارة 

350 فهرنهيت او 175 مئوية 

حتى يحمر السطح الخارجي 

للفطائر.

ع�دد  ان  للعلم�اء  اتض�ح 
البكرتيا املوجودة عىل سطح 
ب��  يف�وق  الذك�ي  الهات�ف 
18 م�رة عدده�ا املوج�ود يف 

املرحاض.
لذلك، حس�ب رأيه�م، يتعن 
عىل صاح�ب الهات�ف الذكي 
أن يغسل يديه جيدا بعد ملسه 
األش�ياء املختلف�ة، وبعده�ا 
هاتف�ه،  اس�تخدام  يمكن�ه 
وذلك ملنع انتقال البكرتيا من 

تلك األشياء اىل الهاتف.
الربيطانيون  العلماء  وأوضح 
أن  الدراس�ة،  أج�روا  الذي�ن 
ب�ن ه�ذه البكرتيا تل�ك التي 
ال تش�كل خطورة عىل صحة 
اإلنس�ان، إضافة اىل تلك التي 
تسبب مشاكل صحية كبرة.

إن قس�ما  العلم�اء،  ويق�ول 
التي تعش�عش  البكرتيا  م�ن 
عىل س�طح الهاتف يمكن أن 
تس�بب الطفح الجل�دي، وقد 

تصيب الدم أيضا.
وملعرف�ة ن�وع البكرتي�ا التي 
س�طوح  ع�ىل  تعش�عش 
الهوات�ف، وضع طالب قس�م 
الجامع�ة  يف  البكرتيولوجي�ا 
خاص�ة  أواٍن  يف  هواتفه�م 
تس�مى “أواني بيرتي” حيث 
لتكاث�ر  مالئم�ة  الظ�روف 

البكرتيا.
وبعد مي ثالث�ة أيام اتضح 
أن ع�دد البكرتي�ا أكث�ر م�ن 
عددها عىل مقبض السيفون 
يف املرح�اض الرج�ايل ب�� 18 

مرة.
أغل�ب البكرتيا كانت من نوع 
املك�ورات العنقودية الذهبية 
الت�ي تعش�عش عىل س�طح 
الجل�د، ال�ذي يف حالة إصابته 
بج�رح ما فإن ه�ذه البكرتيا 
تدخل الجسم مسببة أمراضا 

خطرة معدية.
يقول ممثل “جامعة سوري” 
ب�ارك  الربيطاني�ة، س�يمون 
“يب�دو أن الهات�ف ال يكتفي 
بتخزين أرقام الهواتف فقط، 

بل وكل ما تلمسه اليد”.
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كي�ف تك�ون معانات�ك هي رس 
وتحقيق�ك  وش�هرتك  نجاح�ك 

للمستحيل …؟
ربم�ا س�مع الكث�ر من�ا ع�ن 
ماراث�ون االم�ل االش�هر ع�ى 
مس�توى العال�م وال�ذي يق�ام 
س�نويا يف اكث�ر م�ن 60 دول�ة 
والذي تعود تربعاته للمساهمة 

يف ابحاث عالج الرسطان.
والي�وم نتناول مع�ا الرس وراء 
وم�ن  املاراث�ون  ه�ذا  اقام�ة 
ه�و املله�م وراء ه�ذا املاراثون 

العاملي.
ان�ه ت�ري فوك�س فهو ش�اب 
يف الثامن�ة عرشة م�ن عمره … 
ش�اب وس�يم ريايض له العديد 
من املعجب�ني واملحبني يف بلدته، 
يلعب كرة السلة والعاب القوى 
وه�ي الجري. ويف يوم من االيام 
اثناء ممارس�ته لرياضة الجري 

شعر بألم ش�ديد يف قدمه وقرر 
حينه�ا الذه�اب للطبي�ب وتلك 
كانت اول صدم�ة تلقاها تري 
يف حياته، حيث اخ�ربه الطبيب 
ان�ه يعان�ي من رسطان ش�ديد 
االنتش�ار يف جس�ده وانه تمكن 
م�ن عظم�ه خاص�ة يف قدم�ه 

اليمنى.
دخ�ل هن�رى املستش�فى وبدأ 
رحل�ة الع�الج الكيميائي وذات 
ليلة عندما نام حلم بحلم غريب 
ج�دا ق�ام متفاجئ�ا للغاي�ة يف 
الصاح التايل، حيث رأى يف الحلم 
ان�ه يج�ري ويطوف كن�دا عى 
رجليه …. انه تلك القدم املصابة 
بالرسطان. ولك�ن هذا الصباح 
ش�هد ثان�ي صدمة س�يتلقاها 
ت�ري  والت�ي كانت عب�ارة عن 
قرار االطباء ببرت قدمه بس�بب 
اصابته�ا الش�ديدة بالرسطان. 
وهنا تكون اكثر نقطة محبطة 

لتري وألي شاب .
ب�رتت قدم ت�ري كله�ا وإذا به 
يقرر اس�تكمال حلم�ه …. نعم 
قرر ان يستكمل حلمه ويطوف 
ح�ول كن�دا ويجم�ع التربعات 
لعالج الرسطان عى قدم واحدة. 
وبالفع�ل ارتدى قدم�ا صناعية 
وارتدى ثيابه القديمة “الشورت 
الذي كان يرتدي�ه وهو يجري” 
وهنا نصحه اصدقائه أال يرتديه 
حت�ى ال يتع�رض لالح�راج او 

نظرات الناس من حوله.
وهنا نس�مع اح�د اجمل واروع 

مقوالت تري فوكس وهي :
هكذا انا ومن يري�د ان يتقبلني 

فليفعل ومن ال يريد ال يفعل.
وب�دأ بالفعل تري رحلته لجمع 
التربع�ات ح�ول كن�دا ، ليجري 
ح�وايل 143 يوما قط�ع خاللها 
5.375 كيلوم�رتا، وجمع خالل 
ه�ذه الف�رتة ح�وايل 28 مليون 
ع�ى  وتع�رف  امريك�ي  دوالر 

العديد من الناس خالل رحلته.
ولك�ن الق�در ل�م يمهل�ه كثرا 
، حي�ث كان ع�ى موع�د آخ�ر 
بصدمة اش�د م�ن س�بيقاتها، 
حيث شعر بألم يف صدره وذهب 
للطبي�ب ال�ذي كش�ف اصابته 
برسط�ان الرئ�ة وهن�ا تتوقف 
رحلة ت�ري فجأة، حي�ث امره 
الطبي�ب ب�أن رحلة الج�ري قد 

انتهت تماما….!

ولكن ه�ذا لم يصب�ه باالحباط 
أب�دا ب�ل جعل من ه�ذه املرحلة 
فرصة اكرب وافضل لنرش قصته 
استس�المه  وع�دم  وكفاح�ه 
للمرض. وقرر استقبال الجميع 
بغرفت�ه يف املستش�فى ليحكي 
له�م قصت�ه ومراح�ل حيات�ه 
والشخصيات  والغنية  القصرة 
الت�ي التقى به�ا يف رحلة جريه 
حول كن�دا. لتتح�ول غرفته اىل 
مركز مشعا للعديد من الحاالت 

االخرى.
وتكون ه�ذه املرحلة رشارة بدء 
لحكاية اكرب واوسع حيث انضم 
الي�ه ش�ابني احدهم�ا مبت�ور 
الس�اق واآلخ�ر قعي�د بك�ريس 
متح�رك ليس�تلما من�ه ش�علة 
االلهام ويقررا استكمال رحلته 
ليبدءا ماراثون االمل الذي شهد 
انضمام العديد من االش�خاص 
اليهم فيما بعد. ليصبح تدريجيا 
اهم ماراث�ون حول العالم يخلد 

اسم هذا الشاب الرائع.
ت�ويف تري فوك�س يف 28 يونيو 
سنة 1981. يف نفس العام الذي 
اقيمت فيه بداية ماراثون األمل 
يف كن�دا. لم يش�هده ولكنه خلد 
ذك�راه وحف�ر اس�مه يف بل�دان 
العالم يف اكثر من 60 دولة تقيم 
هذا املاراون س�نويا لتساهم يف 

ابحاث مرض الرسطان.
30 عام�ا منذ وفات�ه حتى اآلن 
مازال�ت  املاراث�ون  وفعالي�ات 
مس�تمرة حت�ى وص�ل اجمايل 
التربعات الت�ي تم جمعها حتى 
اآلن م�ا يقرب م�ن نصف مليار 

دوالر امريكي.
انه خر مث�ال عى تحدي القدر 
بكل م�ا اوتيت به من قوة حتى 
ع�ى الرغ�م م�ن ادراكك بدن�و 
ساعتك وان املوت ال يفرق بينك 
وبينه س�وى ايام معدودة. لكن 
االحباط لم يس�تطيع ان يتسلل 

لقلبه أبدا.
لعله خر مثال للصرب عى البالء 

وعدم االستسالم لكثر منا. 

كل ش�خص يتمي�ز باختالف بصم�ة اصبعه عن االخ�ر، لكن هل 
تعلم�ني أن ش�كل بصمتك يكش�ف الكثر عن صفات�ك وطباعك. 
ح�ددي ش�كل بصمت�ك ه�ل تش�به  الدوام�ات أو الحلق�ات أو 
املنحني�ات؟ لنخ�ربك الكثر مما ال تعرفينه عن نفس�ك من خالل 

هذا االختبار للشخصية!
1. بصمة اصبع عى شكل دوامات

 األش�خاص الذي�ن تحم�ل بصماتهم ش�كل الدوامات ه�م عادًة 
موهوب�ون بالفط�رة ويملكون صف�ات خارقة، إذ يس�تطيعون 
القي�ام بأكثر م�ن عمل يف الوقت نفس�ه بنج�اح وتركيز عاليني. 
ه�ؤالء يحللون األمور من حولهم بدقة ويس�عون دائماً اىل القيام 
بعم�ل جديد ومتميز، وعى رغم ذلك غالباً ما يكونون غر راضني 
ع�ن أنفس�هم. كم�ا أنه�م يس�تمدون معلوماته�م من أس�لوب 
تفكره�م وقدرتهم ع�ى تحليل األمور، مم�ا يجعلهم يصلون إىل 

نتائج صحيحة ومضمونة.
هؤالء األش�خاص يف استطاعتهم إخفاء مشاعرهم وأحاسيسهم 
الحقيقية يف ش�كل تام ع�ن اآلخرين، وبالتايل م�ن الصعب توقع 

ترصفاتهم وردات فعلهم الغامضة ومعرفة شخصياتهم. 
2. بصمة اصبع عى شكل حلقات

يملك أصحاب البصمات ذات ش�كل الدوامات، والتي ُتعترب األكثر 
انتش�اراً ب�ني الناس،  خياالً واس�عاً وخصباً ج�داً وُبعد نظر نحو 
املس�تقبل.. هم يف العادة عطوفني ويشعرون مع اآلخرين ولديهم 
مق�درة كبرة عى تكوين صداقات جدي�دة، وهذا يعود اىل الهدوء 
والت�وازن اللذي�ن تتمت�ع بهم�ا ش�خصياتهم.هؤالء يس�تمدون 
معلوماته�م ويكس�بون خرباته�م ع�ن طريق االحت�كاك املبارش 
والتعاط�ي مع املجتمع ومع الناس من حولهم، ونظراً اىل قلوبهم 
الطيب�ة يف اإلمكان توقع ترصفاتهم ومعرفة عواطفهم يف ش�كل 

رسيع، كما يكونون منفتحني عى جميع من يلتقونهم.
أصحاب ه�ذه البصمات قد يعانون يف الصغ�ر من أوضاع صحية 
س�يئة، لكن مع التقدم يف العمر رسعان ما يس�تعيدون صحتهم 

ويحافظون عى نشاطهم وحيويتهم.
3. بصمة عى شكل منحنيات

يتميز األش�خاص ذوي بصم�ة املنحنيات ب�ذوق فني راق وحس 
موس�يقي عال جداً، وهم يف العادة فعالون ويملكون ش�خصيات 
قوية وثقة كبرة يف النفس، وتنعكس هذه الثقة عى كل ترصفاتهم 
وأقواله�م وقرارتهم، إذ ال يرتاجعون البتة ع�ن أي قرار يتخذونه 

كما ومن الصعب جداً إقناعهم بتغير آرائهم  واعتقاداتهم.
هؤالء متعصبون فكرياً بعض اليشء، وهذا األمر يجعلهم يواجهون 
غالباً صعوب�ة يف التأقلم مع اآلخرين وتقبل آرائهم وأفكارهم، بل 
ويس�تغلون الناس لتحقي�ق مآربهم وأهدافه�م. إضافة اىل أنهم 
يحبون تجربة أمور جديدة واكتشاف الحقيقة والتعلّم من الفشل 
ال�ذي يواجهونه.وعن�د اتخاذه�م ق�رارات مصري�ة، ال يأخذون 
باالعتبار مش�اعر أي أحد وال يتأثرون بغرهم، فرتاهم مشغولني 

غر عطوفني عى أي كان.  
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-هل تعل�م أن أول من س�كن بابل نوح 
هو عليه السالم، وذلك بعد الطوفان.

-هل تعلم أن تعداد س�كان العالم وصل 
إىل أكث�ر م�ن 7 مليارات نس�مة، يف عام 

.2011
-ه�ل تعل�م أن يف بنج�الدش يحكم عى 
طلبة املدارس بالسجن إذا اتهموا بالغش 

يف االمتحان النهائي.
-ه�ل تعلم أن اكرب بح�رة يف العالم هي 
بحرة قزوين وتبلغ مساحتها 360 الف 

كيلو مرت مربع.
-هل تعلم أنه يمكن اس�تخدام خاليا الزج�اج لتوليد طاقة تكفي 

لتشغيل أجهزة مكتبية بسيطة، مثل الهاتف أو الطابعة.
-هل تعلم أن اضخم حيوان عى كوكب االرض هو الحوت االزرق، 

حيث يصل طوله إىل أكثر من 30 مرت ووزنه أكثر من 170 طن.
-ه�ل تعلم أن ع�دد أنواع الحيوان�ات املوجودة ع�ى األرض يصل 
إىل ح�وايل 12-11 ملي�ون نوع معروف حاليا، ومازال االكتش�اف 

مستمرا.

هـــــل تعلــــــم

acebook من الفيسبوك

قصة جناح...

اختبارات شخصية...

قصة نجاح تيري فوكس …و “ماراثون االمل “

شكل بصمة اإلصبع تكشف ما ال تعرفينه عن نفسك

صــــورة و حــــدث

غزل عراقي
الك����ون تَكل�ب  احب�ك  جلم�ة  ع�ى 
ش�يص����ر َكيل  اي�دك  الزمه�ا  اذا 
عطش�������ان ان�ه  بمحبت�ك  تدرين�ي 
ب�ر كل  صدَكن�ي  العط�ش  ماي�روي 
اللي������ل بظلم�ة  فرحت�ي  باي�َك  ي�ل 
نواط��ر عن�دي  ش�كثر  ج�ان  رغ�م 
الج��ان وجرح�ك  ورمش�ها  الع�ني 
البس�امي�����ر دَك  مث�ل  َكلب�ي  ي�دَك 
ملَك���اَك الي�وم  ش�تهيت  ان�ه  خ�اب 
تفس�ر ونط�ي  اوض�ح  يحت�اج  م�ا 

يف  فلوريدا  والية  إنشاء   -  1822
الواليات املتحدة.

األمريكي  الطبيب   -  1842
يف  املخدر  يستعمل  لونغ  كروفورد 

العمليات الجراحية ألول مرة.
1856 - عقد معاهدة صلح أنهت 
جهة  من  روسيا  بني  القرم  حرب 
وإنجلرتا وفرنسا والدولة العثمانية 

من جهة أخرى.
بهادر  السلطان  عزل   -  1858
وكان  الهند،  يف  الحكم  عن  شاه 
اإلسالمية  الدولة  سالطني  آخر 
انتهى  وبعزله  الهند،  حكمت  التي 
أن  بعد  الهند  يف  اإلسالمي  الحكم 
ثمانية قرون ونصف  فيها  استمر 

قرن.
الدنماركي  األمر  اختيار   -  1863
فيلهيلم غيورغ باسم جورج األول 

ملك اليونان ملكا عى اليونان.
والية  تشرتي  أمريكا   -  1867
الروسية  اإلمرباطورية  من  أالسكا 
وتمت  دوالر،  مليون   7.2 بمبلغ 
إجراءات نقل امللكية يف 18 أكتوبر 

من العام نفسه.
يف  تعديل  إجراء   -  1870
منح  األمريكي  الدستور 

األفارقة  األمريكيون  بموجبه 
حق التصويت.

1889 - االنتهاء من بناء برج إيفل 
يف العاصمة الفرنسية باريس.

موالي  املغرب  سلطان   -  1912
بالحماية  يعرتف  الحفيظ  عبد 

الفرنسية عى بالده.
1930 - الجنرال اإليطايل رودولفو 
كحاكم  ليبيا  إىل  يصل  غراتسياني 

عسكري لها.
حكومة  تشكل  اليابان   -  1937
“نانكينج”  مدينة  يف  جديدة 

العاصمة الصينية آنذاك.
إىل  تنضم  املتحدة  اململكة   -  1955
مع  معاهدة  وتوقع  بغداد  حلف 

العراق.
1968 - صدور “بيان 30 مارس” 

كوثيقة دستورية يف مرص.
-1971اغتيال نائب رئيس مجلس 
حردان  العراق  يف  الثورة  قيادة 
األمري  املستشفى  أمام  التكريتي 

يف الكويت عى يد فتيان العاني.
1976 - انتفاضة فلسطينية داخل 
إىل استشهاد  الخط األخرض تؤدي 

ستة فلسطينيني.
من  املائة  يف  مائة  حوايل   -  1979

اإليرانيني يؤيدون يف استفتاء إقامة 
جمهورية إسالمية يف إيران.

األمريكي  الرئيس  نجاة   -  1981
اغتيال  محاولة  من  ريغان  رونالد 
بعد أن أطلق جون هينكيل جونيور 
إىل  ذلك  وأدى  عليه  الرصاص 

إصابته يف رئته.
الدول  خارجية  وزراء   -  1997
القاهرة  يف  يتفقون  العربية 
السياسية  العالقات  تجميد  عى 
بنيامني  حكومة  مع  والتجارية 
عى  رًدا  وذلك  إرسائيل  يف  نتنياهو 
سياسة األخرة يف مجال االستيطان 

وتهويد القدس الرشقية.
املاليزية  الجوية  -الخطوط   2014
عنها  أعلنت  التي  اآلثار  أن  تعلن 
 370 للرحلة  تنتمي  ال  سابقا 

املفقودة.
عى  بخاري  محمد  -فوز   2015
غودالك  الحايل  الرئيس  منافسه 
الرئاسية  االنتخابات  يف  جوناثان 

يف نيجريا.
أكثر  وإصابة   16 مقتل   -  2018
فلسطيني  مواطن   1,400 من 
األرض  يوم  ذكرى  إحياء  أثناء 

الفلسطيني.

حدث يف مثل هذا اليوم
أبـــــــراج

ال تجرب نفسك اليوم عى تحقيق يشء ما تراه من 
وجهة نظرك عديم الفائدة. إذا أرصرت عى أن كل 
يشء يجب أن تقوم به بنفسك دون تدخل من اآلخرين، 
وتجهد  نفسك  عى  تجني  الطريقة  بهذه  ستكون 

أعصابك بالتايل سيؤثر كل ذلك عى صحتك.

إذا كنت تعمل اليوم عى أن تكون مختلفا أنت 
والحبيب عن الجميع، كن مستعدا لتغير حياتك 
للتغير،  النية  لديك  تكون  عندما  اآلن!  العاطفية 
ستجد أمامك أكثر من فرصة لتحقيق ذلك. خالل األيام 
وال  أكثر  رشيكك  تحب  أنك  ستشعر  املاضية  القليلة 

تستطيع االبتعاد عنه.

كل فرد يعي جيدا أنه ال يوجد يشء عى وجه 
الكرة األرضية يمكن أن يمنعك من اتخاذ قرار ما 
أو القيام بيشء ما. إذا كان الجميع بجانبك ويؤيدك، 
تكون  قد  العالم.  هذا  يف  شخص  أقوى  بأنك  ستشعر 

بحاجة إىل مساعدة من حولك.

بغض النظر عن األىس والحزن الذي شعرت بهما 
الفرتة املاضية، فإن األمور التي ستحدث اليوم كافية 
ألن تجعلك سعيدا ومرسورا باقي األسبوع. ال تتخذ أي 
قرارات وال تلزم نفسك بأي مسئوليات أو التزامات تحتاج 

إىل وقت طويل. سامح من أخطأ يف حقك اليوم.

أن  تشعر  أن  اليوم هو  لك  بالنسبة  أهم يشء 
تكون  فلن  تقلق  ولكنك  يحبونك،  حولك  من 
سببا يف حزنهم أو تعاستهم. ربما ال تكون الصديق 
التحدث  يفضلون  األشخاص  معظم  ولكن  األفضل 
حقيقة  لك  وبإخالص سيكشف  التعامل بصدق  معك. 

مشاعرهم تجاهك وكذلك مشاعرك تجاههم.

عى الرغم من أنك تنتقل من مكان ملكان آخر، إال 
أنك تشعر أنك لم تحقق شيئا ولم تصل إىل يشء مفيد 
حتى اآلن. من األفضل أن تركز كامل طاقتك عى يشء 
واحد. ابدء من الصفر واستمر حتى تصل إىل ما تريد. ابحث 

عن جذور املشكلة وما يتعلق بها حتى تستطيع حلها.

كن قريبا ممن تحب. ابحث عن طرق للسعادة 
بنفسك وال تيأس. قم بزيارة أحد األصدقاء فربما 
االهتمام  تناسبك.  التي  الطرق  عى  أحدهم  يدلك 
بأدق التفاصيل لن يكن يف صالحك اليوم. تقدم لألمام 

وال تخف من املستقبل.

كن مطيعا ألوامر رؤسائك يف العمل. أي خطوة 
يجابية اليوم قد يكون لها تأثر عى مستقبلك 
انتباه  تلتفت  أن  تريد  كنت  إذا  قريبا.  بالتأكيد 
مواهبك  الحالة  هذه  يف  تستغل  أن  يجب  ما،  شخص 

الفنية. ال تنزعج إذا حدث يشء غر متوقع اليوم.

تجارب  حقل  ويجعلك  البعض  يستغلك  ربما 
خاصا به. قد تفكر اليوم يف تغير نظام حياتك. 
هذا التغير ليس رضوريا اليوم ولكنه يساعدك عى 
كل  سيكون  والروتني.  بامللل  اإلحساس  من  التخلص 

يشء عى ما يرام قريبا.

أفضل  هو  الضحك  أو  الحب  إن  يقول  البعض 
هي  األدوية  تكون  أحيانا  ولكن  داء،  لكل  دواء 
بصحتك  تهتم  أنك  تأكد  للشفاء.  طريقة  أفضل 
اليوم كما تعودت. صحتك النفسية ومزاجك سيتأثران 

بالتدريج بتدهور حالتك الصحية.

كن معتدال يف ترصفاتك ويف التعبر عن أحاسيسك. 
يف نهاي�ة الي�وم، ستنش�غل باملش�اركة يف بع�ض 
األنش�طة املس�لية مع األصدق�اء. إذا كن�ت موهوبا يف 
الش�عر أو الغناء او املوسيقى أو األدب، فنم هذه املواهب. 
سيدعمك األشخاص األقرب لك، ولكن ال تغفل عن أهدافك 

وتحل باملثابرة دائًما.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ما  شخص  يكافئك  قد  إليك.  طريقه  يف  الحب 
عى املجهود الذي تبذله هذه الفرتة يف العمل أو 
يف املنزل. اهرب من املكان الذي تشعر أنه غر آمن 
من  تراهم  الذين  األشخاص  مع  واجلس  وألرستك،  لك 
وجهة نظرك مرحني. ال تفكر يف ما يقلقك اآلن. هناك 

أكثر من سبب لتكون سعيدا اليوم.

رأيسكلمات متقاطعة
الرومان�ي  1.االس�م 

ملدينة عمان.
الغاب�ر  2.الزم�ن 
السحيق )معكوسة( - 

فاعل لفعل إجرامي.
3.حلق�ات مرتابطة - 

بخل.
4. ثلثا ورل - تش�ابه 
األشياء بدرجة كبرة.

ويوط�د  يعض�د   .5
األلف�ة   - العم�ق  يف 

واالستئناس والعهد.
6. تكل�م عنه يف غيابه 

- جانب.
 - ال�يشء  ثم�ن   .7

كامل.
8.وهب - نصف هواة 

- قرب.
يف  الطعام  9.اش�تهاء 
ق�وي   - الحم�ل  أول 
والتأث�ر  الحض�ور 

شكال أو لونا.
اردني�ة  10.مدين�ة 

شمال عمان.

أفقي
1.س�كانها الفلس�طينيون - ظرف 
زمان أو مكان وفق ما يضاف إليه.

2.يخط�ئ بش�كل غ�ر مقصود - 
االسم القديم للعاصمة عمان.

3.مراس�ل )معكوس�ة( - س�نة أو 
عاما.

4.عاصمة فلس�طني وأوىل القبلتني 
- علّم أو شق اليشء بالضغط عليه 

بالسكني.
بقص�د  البس�طاء  ع�ى  5.ك�ذب 
الكس�ب املادي - فيه عمران وتدب 

فيه الحياة.
6.للنه�ي والنف�ي - امل�رأة تعمل يف 

التجارة.
نص�ف   - القه�وة  به�ا  7.ت�رشب 

صابر.
األنب�اط  عاصم�ة  8.متش�ابهان- 
الس�بع  الدني�ا  عجائ�ب  وإح�دى 

الجديدة.
9.ابن - موضوع أو خطب.

األردن  يف  ولح�م  أرز  10.طب�ق 
وفلس�طني - طبق من خبز الرقاق 
فلس�طني  يف  واللب�ن  والدج�اج 

واألردن.
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أنغام جلمهورها يف اإلسكندرية: 
أشكركم على ليلة مليانة فرح وحب

اجلمهور يهاجم نيللي كريم بعد 
طرح برومو »فاتن أمل حربي«

الرسمي  الدعائي  االفيش  طرح  تم 
للمسلسل االذاعي » العصمة يف ايدي« 
للممثل احمد حلمي من تصميم رشكة 
» مون اليت« لصاحبها رباب ابراهيم، 
مع  تزامنا  اذاعات  عدة  عىل  وسيذاع 
تدور  املسلسل   .2022 رمضان  بدء 
ويشارك  كوميدي..  إطار  يف  احداثه 
الزاهد  هنا  املسلسل  يف  حلمي  احمد 
عثمان  وسلوى  كساب  ومي  وادوارد 
رضوان  ومحمد  الطوبجي  ويارس 
الصوت  مهندس  عاطف.  وسامية 
مصطفى منري ومساعد املخرج ضياء 
مجدي  واخراج  وتأليف  القمحاوي 
عن  إدوارد  املمثل  وكشف  الكودش. 
حلقات  تسجيل  بدء  من  األوىل  الصور 
املسلسل، وعلق عليها قائال: »استنونا 
أحمد  وأخويا  حبيبي  مع  رمضان  يف 
حلمي والجميلة هنا الزاهد يف املسلسل 

اإلذاعي العصمة يف يدي«.

نرش الشاعر العراقي، فائق حسن، 
الفنانة  بزوجته  تجمعه  صورة 

السورية أصالة نرصي، عرب 
حسابها الخاص عىل موقع 

التواصل االجتماعي.
وبدا الثنائي وقد غمرتهما 
وبانسجام  السعادة، 
عىل  فائق  وعلق  كبري، 
الصورة متغزالً بزوجته 

رومانسية:  بكلمات 
هنا  فأنا  يل  »ابتسمي 

منك  وكأني  تبتسمي..  كي 

تكونت وعىل حبك تربيت ومن روحك 
للسعادة  اسبابي  كل  يا  تشكلت! 
الكلمات  تتحول  ان  اتمنى  كم 
ملشاهد كي تعريف من خاللها 
وكيف  امامي  الذي  الجمال 
وأتنفسك  واشعرك  اراك  انا 
ابتسمي  فقط  يل  ابتسمي 

))جوزتي((.
بشكل  الجمهور  وتفاعل 
هذه،  صورتهما  مع  كبري 
معربين عن إعجابهم بالثنائي.

الكبري،  الفنان  حصل 
جائزة  عىل  كفوري،  وائل 
بعد  الذهبية،  يوتيوب 
تخطى عدد متابعي قناته 
عىل موقع يوتيوب الشهري 
للفيديوهات حاجز املليون 
من  صورة  ونرش  متابع، 
حسابه  عىل  الدرع  تلقيه 
الرسمي بانستجرام، وعلق 

: »شكرا لكم جميعا«. 

كفوري  وائل  اللبناني،  النجم  وأحيا 
عجرم،  نانيس  اللبنانية  والنجمة 
عىل  املايض  السبت  غنائيا  حفال 
ظبي،  أبو  يف  اإلمارات  قرص  مرسح 
من  ومتنوعة  مميزة  باقة  وقدما 

أغنياتهم املحببة لدى جمهورهم.
كفوري  وائل  أعمال  آخر  وكانت 
موقع  عىل  القوية«،  »البنت  أغنية 
الفيديوهات »يوتيوب«، واألغنية من 
كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع 

تم  والتي  صباغ،  عمر  موسيقى 
تناولها يف إطار فكرة صيفية جديدة 
بني  جمع  بسيط،  فيديو  خالل  من 
وائل ومجموعة مع أقاربه وأصدقائه، 
يف لقاء دعا له وائل بمنزله الفخم يف 
رأسه،  مسقط  بلبنان  زحلة  منطقة 
عفوية  لحظات  يف  املشاهد  وكانت 
عربت عن االنسجام وجو املرح الذي 

يجمع بني وائل وأقاربه وأصدقائه.

رسمي...  وحضور  واسعة  بمشاركة 
يقيمون  عراقيون  وتشكيليون  رسامون 
معرضا فنيا لعرض لوحاتهم التي تنوعت 
من  عدد  أقام  ورسائلها.  بموضوعاتها 
معرضا  والرسامني  التشكيليني  الفنانني 
وهواة  معنيني  مسؤولني  بحضور  فنيا 
للثقافة والفنون عىل ارض وزارة الثقافة، 
وزين املعرض جدرانه بلوحات ومنحوتات 

وزخارف متميزة. خمسون عاماً وال يزال 
التشكيلية  للفنون  الواسطي  مهرجان 
العراقي،  الثقايف  املشهد  يف  فارقة  عالمة 
نسبة  تسميته  تمت  الذي  املهرجان  هذا 
للفنان يحيى بن محمود الواسطي أشهر 
الرسامني العرب يف العرص العبايس، انطلق 
املهرجان بدورته الرابعة عرشة يف القاعات 

الكربى لدائرة الفنون بوزارة الثقافة.

بهذا  مغرتبون  عراقيون  فنانون  وشارك 
بني  مزجت  متميزة  بلوحات  املعرض 
قضوا  الذي  البلد  وثقافة  املحلية  الثقافة 

سنوات فيه.
وضم املعرض اربع قاعات تخللتها لوحات 
ومنحوتات وزخارف زينت جدرانها، فيما 
ايام بدعوة مفتوحة لكل  سيستمر لثالثة 

الراغبني واملحبني للفن والثقافة.

األخيرة
للدخول إىل موقع 

الصحيفة
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فنانون عراقيون مغرتبون حيضرون مهرجان الواسطي للفنون التشكيلية  

عـين على العالم

حضور أمحد حلمي يف رمضان 22 عرب »العصمة يف إيدي«

تطوير تقنية جديدة لتفتيت حصى 
الكلى بالموجات فوق الصوتية

كيفية توثيق حسابك على إنستجرام 
بـ”العالمة الزرقاء”؟

طورت دراسة جديدة عالجا أقل إيالما يف تفتيت حصوات الكىل وبرسعة 
أكرب من العالجات الحالية، ع�ن طريق موجات فوق صوتية منخفضة 

السعة وعالية الرتدد.
وبحس�ب الدراس�ة التي طورها جوناثان هاربر من جامعة واش�نطن 
يف س�ياتل وزم�الؤه يمكن أن ت�ؤدي املوجات فوق الصوتي�ة إىل تفتيت 
حص�وات ال�كىل يف غضون 10 دقائق، مما قد يوف�ر طريقة أرسع وأقل 
إيالما لتمرير الحصوات يف البول دون جراحة، وأطلق عىل هذه الطريقة 
تفتيت الحصوات بموجة انفجارية )BWL(. وحصوات الكىل عبارة عن 
بل�ورات تتك�ون عندما تتجم�ع الفضالت يف الدم يف ال�كىل، ويمر بعض 
الناس بهذه األعراض دون أي إزعاج، ولكن يمكن أن تس�بب الحصوات 
أملا ش�ديدا يف البطن إذا علقت يف ال�كىل أو الحالب، وهو األنبوب الصغري 

الذي يربط الكىل باملثانة.
 BWL وخضع 19 شخصا للدراسة منهم من تم تجربة التقنية الجديدة
عليه�م حيث تم تفتيت 25 حصوة بمدة تصل إىل 10 دقائق، وحوايل 90 
يف املائ�ة من حجم الحىص جزأت، من م�ا يصل إىل 12 ملم إىل أقل من 2 
مل�م، أما يف التقني�ة التقليدية SWL، يتم تجزئة ح�وايل 60 يف املائة من 
الح�ىص بش�كل عام إىل أقل م�ن 4 ملم، ويمكن عادة إخ�راج جزء يبلغ 

قطره 4 مم، ولكن بشكل مؤلم أكثر من الحصوات الصغرية.
ويقول مطور الدراس�ة “هاربر”: “إن تفتيت الحىص بموجة انفجارية 
يمك�ن القيام به دون الحاجة إىل تخدير امل�رىض”. ويتم عالج حصوات 
الكىل غالبا عن طريق تفتيت الحصوات بموجة الصدمة )SWL(، والتي 
تتضمن توصيل موجات فوق صوتية عالية السعة وذات تردد منخفض 
إىل الحج�ر مل�دة تصل إىل س�اعة، وع�ادة عندما يكون الش�خص تحت 

التخدير ويف بعض األحيان تتطلب وجود حصوات كبرية إىل الجراحة.

إذا كن�ت مس�تخدًما متعطًش�ا 
االجتماعي،  التواص�ل  ملنص�ات 
يف  فك�رت  أن�ك  املحتم�ل  فم�ن 
التحقق م�ن هويتك أو ما يعرف 
بالحصول عىل “العالمة الزرقاء”، 
nI لحي�ث تمن�ح املنص�ات مث
املس�تخدمني  بع�ض    stagram
“فحوصات” لإلشارة إىل التحقق 

من هوية صاحب الحساب.
م�ن أج�ل التحقق م�ن حقيقة 
املس�تخدمني، يج�ب أن يك�ون 
ومكتم�اًل  أصلًي�ا،  حس�ابهم 
والحس�اب  الذاتي�ة،  بالس�رية 
والب�ارز  نوع�ه،  م�ن  الوحي�د 
ب�ه ع�دد كب�ري م�ن  )حس�اب 
املتابع�ني(، وع�ادًة م�ا تش�مل 
الحسابات التي تم التحقق منها 
التجارية  ال�رشكات والعالم�ات 
والش�خصيات العامة واملشاهري 

/ فناني الرتفيه.
وإذا كن�ت تعتق�د أن�ك تس�تويف 
املعاي�ري وتري�د أن تج�رب يدك، 

فقد حددنا العملية أدناه.
 Instagram كيفية التحقق عىل 
نظرًا ألن كل م�ن Instagram و 
لرشك�ة  ممل�وكان   Facebook
التحق�ق  عملي�ة  ف�إن   ،  Meta
النظام�ني  ل�كال  نفس�ها  ه�ي 

األساسيني.
أوالً، تحتاج إىل تس�جيل الدخول 
 Instagram ع�ىل  حس�ابك  إىل 
أو Facebook ، ث�م االنتق�ال إىل 

اإلعدادات الخاصة بك.
بع�د ذلك، تحت�اج إىل النقر فوق 
الحساب ، ثم عىل طلب التحقق.

أدخ�ل  بذل�ك،  القي�ام  بمج�رد 
اس�مك بالكام�ل وق�دم نموذج 
التعري�ف املطل�وب )مثل بطاقة 
هوية تحمل ص�ورة صادرة عن 
الحكوم�ة أو مس�تندات العم�ل 

الرسمية(.
بع�د ذلك، م�ا عليك س�وى اتباع 
ع�ىل  تظه�ر  الت�ي  التعليم�ات 

الشاشة.

يف األش�هر القليلة املاضية، رأينا 
العديد من الحاالت التي استخدم 
 AirTag أب�ل  املجرم�ون  فيه�ا 
ملطاردة ش�خص م�ا، إال أن األمر 
تغ�ري مؤخ�را، حيث ت�م القبض 
ع�ىل رجل لتتبع موق�ع صديقته 

.Apple Watch من خالل
ع�رب  متع�ددة  لتقاري�ر  فوفًق�ا 
أمريك�ي  رج�ل  كان  اإلنرتن�ت، 
يتتبع صديقته باستخدام تطبيق 
 Apple Watch تتبع بع�د توصيل

بسيارتها. 
ووفًق�ا للضحية، ه�دد صديقها 
لورانس ويلش بقتلها عدة مرات، 
كما أخ�ربت الرشطة أن الزوجني 
 Life360 تطبي�ق  اس�تخدما 
ملراقبة موق�ع بعضهما البعض، 
وعندم�ا قام�ت الضحي�ة بإلغاء 

تنش�يط تطبي�ق Life360 بع�د 
تعرضها لإلساءة، استخدم ولش 

Apple Watch لتتبع موقعها.
 Apple وعلمت الرشطة بس�اعة
Watch املرفقة بمحادثة س�يارة 
الضحي�ة عندم�ا وصل�ت ول�ش 
إىل موقعه�ا، وأك�د ول�ش الحًقا 
الذكي�ة  الس�اعة  أن  للرشط�ة 
تتب�ع موق�ع  تخص�ه، ويمك�ن 
معظم أجه�زة Apple بما يف ذلك 
iPn و AirPods و Apple Watch
hone واملزيد بس�هولة من خالل 

  .Find My تطبيق
ومع ذل�ك، فه�ذه حادث�ة نادرة 
 Apple اس�تخدام  يت�م  حي�ث 
Watch ألغ�راض املطاردة، ومنذ 
إطالق Apple AirTag، تم اإلبالغ 

عن عدة حوادث مطاردة.

القبض على رجل حاول مطاردة فتاة 
باستخدام ساعة أبل

  

تغريدات

النائب احمد الجبوري

سهير القيسي

ــرح ووجه  صفعة ويل مسيث غري مربرة ، لو كان صعد املس
ــه بطريقة أنيقة  ــه وموقف ــات للحضور وعربرّ عن نفس كلم

لكان التأثري أقوى .. 
أجد الكثري من السوقية واالستعراض يف تصرفه..

ــة والتبعية اليت يوزعها البعض  بعيداً عن صكوك الوطني
كيفما يشاء..

والن مصلحة البلد تكُمن يف االتفاق والتشاور 
فال مصلحة للبلد يف بقاء الثلث املعارض او وصول التحالف 

الثالثي لعتبة الثلثني..
ــاء االزمة  ــني اجلميع إلنه ــوار ب ــبيل إال احل ــك ال س لذل

السياسية يف العراق .

املرصية،  املمثلة  شاركت 
ياسمني صربي، الجمهور 
وصورة  فيديو  مقطع 
حسابها  عرب  لها  حديثة 
موقع  عىل  الخاص 
االجتماعي،  التواصل 
وهي  فيها  ظهرت 
الرماية،  رياضة  تمارس 
وهي تدرب عىل اصطياد 
إحدى  يف  العصافري 

الغابات.
املتابعون  وتفاعل 
بشكل كبري مع منشور 
وأشادوا  هذا،  ياسمني 
بممارسة  باهتمامها 

الرياضة.
صربي  ياسمني  وكانت 
مجموعة  نرشت  قد 
ألحدث  جديدة  صور 

وظهرت  إطالالتها، 
أنيق  بفستان  فيها 
االزرق  باللونني 

واالخرض، ومن الناحية 
الجمالية تركت شعرها 
عىل  منسداًل  الناعم 
كتفيها، واعتمدت عىل 
مع  يتناسب  ماكياج 

إطاللتها الساحرة وبرز 
مالمح وجهها.

فائق حسن يتغزل بأصالة بكلمات رومانسية.. “جوزتي”

وائل كفوري حيصد جائزة يوتيوب الذهبية.. 
ويوجه الشكر جلمهوره

هامش

أدين بعنوان هذا املقال للكاتبة العراقية املبدعة إنعام كاجه جي التي كتبت مقاالً 
بصحيفة »الرشق األوسط« بعنوان »الشعر مفتاح الفرج«.. تناولت الزميلة كاجه 
جي كيفية احتفال الفرنسيني بيوم الشعر العاملي.. رشكة النقل العام يف باريس 
دعوات  ترسل  طريقتها..  عىل  املناسبة  بهذه  الربيع  مطلع  يف  عام  كل  تحتفل 
الباريسية  الظاهرة  املرتو إلرسال قصائدهم وفق ضوابط..  مفتوحة ملستخدمي 
هذه تكاد تكون متقاربة مع الفارق بالطبع عما كان يقوم به العرب يف جاهليتهم 
يتبارون يف سوق عكاظ يف موسم  الشعراء  كان  ديوانهم حيث  الشعر  كان  حني 
عربيا  شعر..  من  لهم  يحلو  ما  ليقولوا  الربيعي  الفرنسيني  موسم  يشبه  سنوي 
كان ذلك قبل ما يزيد ربما عن 16 قرنا إذا أخذنا بعني االعتبار تقديرات املؤرخني 
اىل  تذهب  التقديرات  اإلسالم..  صد  وعرص  الجاهيل  العرص  بني  الزمنية  للفاصلة 
القول إنه يمتد اىل نحو 150 عاما بني بدايات املهلهل خال أمرؤ القيس ومعلقة 
ابن أخته امرئ القيس »قفا نبك«.. وامرؤ القيس طبقا ملا روي عنه يكاد يكون 
القيس عمالقة  اىل امرئ  النار.. طبعا يضاف  اىل  الجاهلية والغاوين  قائد شعراء 

املعلقات اآلخرين أمثال طرفة ولبيد وعنرتة وزهري وعمرو بن كلثوم والحارث. 
 حني انتقلت كاجه جي من العرص الجاهيل اىل عرصنا الرقمي الحايل، كتبت قائلة 
»ثم جاءت وسائل التواصل وانهمر عىل العباد مطر الشعراء الفسابكة«، متسائلة 
أحمد  الشاعر  الزميل  »الصباح« كتب  تعذيب«.. يف جريدة  أم  ذلك »متعة  إن كان 
بامتياز..  فيه شاعرا فيسبوكيا  تناول  اللغة«  بعنوان »سدنة  الحسني مقاال  عبد 
يصف عبد الحسني هذا الشاعر معتليا املنرب كالتايل »أول أمس صعد شاعر شاّب 
إىل منصة القراءة ويف يده قنينة خمٍر، جوبه بردود فعل غاضبة، حوكم أخالقياً 
هذا  أّن  »اعتقادي  قائال  الحسني  عبد  الشاعر  يضيف  التواصل«..  صفحات  عىل 
قرأ..  الذي  بنصه  يتعلّق  الشاّب،  شاعرنا  بارشه  آخر  تقليد  أمام  يهون  التقليد 
كانت قصيدته فضيحة أكرب وأكثر إضحاكاً من مشهد القنينة يف يده.. أهان اللغة 
ونّكل بها، ويف حسبانه أن االنفالت املشهدّي الذي صنعه؛ يمكن للغة أْن تستوعب 
انفالتاً مشابهاً له.. وإذا سألْتني ملاذا، فإليك الخرب العاجل: لم تعد اللغُة أمراً مهّماً 

للشاعر«. 
يف باريس حيث نقلت لنا األستاذة كاجه جي ظاهرة جميلة عىل صعيد استعادة 
عافية الشعر وبني ما كان يصنعه الشعراء العرب يف غابر إيامهم يف سوق عكاظ أو 
املربد وسواها من أسواق املبارزة الشعرية، وبني شاعرنا الشاب الفضائحي يف كل 
يشء بدءا من قنينة الخمر اىل إهانته اللغة، يكمن فارق مهول بني شعراء أداتهم 
اللغة وشعراء مرتو باريس وبني شاعرنا الفيسبوكي الباحث فقط عن اليكات.. 
فإنها  أجوف  بغرور  كاذبا  انتفاخا  املنتفخة  ذاته  الاليكات  هذه  تزيد  ما  وبقدر 
تفضح متذوقي هذا السقط املتاع املسمى شعرا.. أنا ال أدعو اىل حوليات شعرية 
عىل غرار زهري بن ابي سلمى وال اىل قرار قاطع من امرئ القيس )اليوم خمر وغدا 
أمر .. ال صحو اليوم وال سكر غدا(.. بل أدعو اىل أن تتضافر جهودنا اىل املحافظة 
وتواصل،  وفهم  تفكري  أداة  هي  بل  فحسب،  توصيل  أداة  ليست  ألنها  اللغة  عىل 
صور  منها  تتكون  والرموز  واإلشارات  العالمات  من  مجموعة  كونها  عن  فضالً 
نحكم فيها عىل القصيدة ونحتكم فيها اىل الذائقة بني املرسل )الشاعر( واملستقبل 

)القارئ(.. القارئ ال.. الاليك.

محزة مصطفى

الشعراء الفسابكة

يامسني صربي 
متارس رياضة 

الرماية

نيليل كريم،  الفنانة،  تتوقع  لم 
أن تتلقى العديد من االنتقادات 
التي  الجمهور،  من  الواسعة 
صاحبت طرح الرشكة املُنتجة 
حربي«،  أمل  »فاتن  ملسلسل 
املاراثون  يف  عرضه  املقرر 
اإلعالن  املقبل  الرمضاني 

الرسمي له.
بعدما  االنتقادات  وجاءت 
ثوب  يف  الربومو  خالل  ظهرت 
سيدة تعاني أزمة كبرية بسبب 
يلعب  الذي  البلطجي  زوجها 
سالمة،  رشيف  الفنان  دوره 
القضاء  اىل  للجوء  وتضطر 

لتطالب بحقوق ابنتيها.
وأرستها  نيليل  وظهرت 
وزوجها يف الربومو داخل منزل 

األمر  فقرية،  األرسة  أن  يؤكد 
النتقادها  الجمهور  دفع  الذي 
حسابها  عرب  نرشت  بعدما 
الشخيص يف »فيسبوك« صورة 
وهي  فيها  بدت  املسلسل  من 
يف  وتحمل  منزلها  يف  تبكي 

يقدَّر  محموالً  هاتفاً  يديها 
 30 من  بأكثر  سعره 

ألف جنيه، وهو ما 
مع  يتعارض 

واقع الصورة 
قّدمها  التي 
ج  ملُخر ا
ل  لحا
يف  األرسة 

الربومو.

الكبرية  الفنانة  وجهت 
لجمهورها  الشكر  أنغام 
اإلسكندرية،  مدينة  يف 
يف  أحيته  حفل  بعد 
املتوسط،  البحر  عروس 

وقالت أنغام عرب حسابها 
الرسمي بتويرت قبل قليل : 

وحبايبي  »أهيل 
يف  وجمهوري 
ية  ر سكند ا
كم  شكر ا
ليلة  عىل 
نة  مليا
ح  فر
حب  و
قضيتها 
معاكم، 
من  و
قلبي 

تمنى  أ
نعيدها وانتم بألف خري«.

تحدثت  أخرى،  جهة  ومن 
الثاني  الجزء  يف  أنغام،  النجمة 
»سهرانني«  برنامج  حلقة  من 
كرارة،  أمري  النجم  تقديم 
عن   ،  On قناة  عىل  ويعرض 
و  تعهد«  »أكتبلك  أغنية  قصة 

أغنية » بعتيل نظرة«.
وقالت أنغام: »األغنية فكرة بهاء 
الدين محمد وأضفت كوبليه كل 
وبهاء  صوت  مني  فاضل  اليل 
بحكي  ملا  بيزعل  محمد  الدين 
له  قولت  أنا  بس  حصل،  اليل 
عن  التاني  الكوبليه  يف  اتكلم 
ولو  عندي،  حاجة  أغىل  إيه 
الحاجة  هو  هيكون  فضل 
بيها  أعيش  اليل  الوحيدة 

وهو صوتي«.


