
بغداد/ الزوراء:
أكـد رئيـس مجلـس الـوزراء، مصطفـى 
الكاظمـي، والرئيـس املرصي عبـد الفتاح 
السـييس، عىل عمق العالقـات الثنائية بني 
املكتـب االعالمـي لرئيـس  البلدين.وذكـر 
الوزراء يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان ”رئيس 
مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تلّقى 
اتصاالً هاتفيـًا من رئيس جمهورية مرص 
العربية عبد الفتاح السييس، عّرب من خالله 
عن خالص تهانيه بمناسـبة حلول شـهر 

رمضان املبارك، سائالً العيل القدير أن يعيد 
الشـهر الفضيل عىل الشـعبني الشقيقني، 
وعـىل األمتـني العربيـة واإلسـالمية بوافر 
اليمـن والـربكات“. وعـّرب الكاظمـي عن 
شـكره وتقديـره لرئيـس جمهورية مرص 
العربية، وبادله التهاني بمناسـبة الشـهر 
الفضيل، وأكد عـىل عمق العالقات الثنائية 
بني البلدين الشقيقني والتطلع إىل املزيد من 
التعـاون يف مختلف األصعـدة، وبما يحقق 

مصالح شعبي البلدين وازدهارهما.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس السبت، 
حالة الطقس يف البالد لأليام املقبلة، فيما 
توقعـت تصاعـداً للغبـار وانخفاضـاً يف 
درجات الحرارة.وذكر بيان للهيئة، تلقته 
”الزوراء“: ان ”الحالة الجوية اليوم األحد 
سـيكون فيها الطقس صحـواً مع بعض 
الغيـوم ودرجات الحـرارة ترتفع قليالً يف 
عمـوم مناطق العراق“.  وأضاف أن ”يوم 
غـد االثنني سـيكون الطقـس يف املنطقة 
الوسطى صحواً مع غبار خفيف، والرياح 
شمالية غربية معتدلة الرسعة (20-30) 
كم/س مسـببة تصاعد الغبـار يف بعض 
األماكـن، ومـدى الرؤيـة (8-6) كـم ويف 
الغبار (5-3) كم، ويف املنطقة الشـمالية 
سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، 
أما املنطقة الجنوبية فالطقس سـيكون 

فيهـا صحـواً مع غبـار خفيـف والرياح 
شـمالية غربيـة معتدلـة الرسعـة (-20
30) كـم/س مسـببة تصاعـد الغبـار يف 
بعـض األماكن، ومـدى الرؤية (8-6) كم 
ويف الغبـار (5-3) كم، ودرجـات الحرارة 
تنخفـض قليالً يف عمـوم مناطق البالد“.

وأشار إىل أن ”طقس يوم الثالثاء سيكون 
صحـواً مـع قطع مـن الغيـوم، وال تغري 
بدرجات الحـرارة يف عموم مناطق البالد، 
أما الرياح يف املنطقة الجنوبية، فستكون 
شمالية غربية معتدلة الرسعة (20-30) 
كم/س مسـببة تصاعد الغبـار يف بعض 
األماكن، ومدى الرؤية (68) كم ويف الغبار 
(4-2) كم“.وبني أن ”الحالة الجوية ليوم 
االربعاء الطقس فيها سيكون صحواً مع 
بعض الغيـوم، ودرجات الحـرارة ترتفع 

قليال يف عموم مناطق البالد“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أفادت وكالة رويرتز، امس السـبت، بأن 
منظمة البلـدان املصدرة للبرتول (أوبك) 
ضخت 28.54 مليون برميل يومياً خالل 
شـهر آذار املايض، بزيادة 90 ألف برميل 

يومياً عن شـباط، لكنها أقل من الزيادة 
البالغة 253 ألف برميل يوميا املنصوص 
عليهـا يف اتفاقها مع الحلفاء بما يف ذلك 

روسيا.

واشنطن/ كييف / متابعة الزوراء:
أكـد ميخايلـو بودولياك، مستشـار 
الرئيس األوكراني، امس السـبت، أن 
القوات الروسـية ”تنسحب برسعة“ 
العاصمـة  محيـط  يف  مناطـق  مـن 
كييف ومدينة تشـرينيهيف يف شمال 
أوكرانيـا، فيما قالت املتحدثة باسـم 
البيت األبيض، جني سـاكي، إن زعيم 

الكرملني فشل يف هزيمة أوكرانيا.

وقـال مستشـار الرئيـس األوكراني، 
بودولياكـن، بحسـب مـا  ميخايلـو 
نقلت فرانس برس: ”مع االنسـحاب 
الرسيـع للـروس من مناطـق كييف 
وتشرينيهيف.. يتضح تماما أن روسيا 
تضعطـي  األولوية لتكتيـك مختلف: 
والجنـوب“. الـرشق  إىل  االنسـحاب 
العسـكرية  املخابـرات  واكـدت 
الربيطانية، امس السـبت، إن القوات 

األوكرانية تواصل تقدمها ضد القوات 
الروسية املنسحبة يف محيط العاصمة 
كييف، بينمـا تحدث مسـؤولون عن 
قصـف عـدة مـدن يف وسـط وجنوب 
البالد بصواريخ روسية.وقالت وزارة 
الدفـاع الربيطانية، يف نـرشة دورية، 
إن هناك تقارير تفيد أيضا بانسحاب 
القوات الروسية من مطار هوستوميل 
القريب من العاصمة والذي كان محل 

قتال منذ اليوم األول للرصاع.وأضافت 
الوزارة ”قامت القـوات األوكرانية يف 
رشق أوكرانيـا بتأمـني طريق رئييس 
يف رشق خاركيـف بعـد قتال عنيف“.
ويف سـياق متصـل، قصفت صواريخ 
روسـية مدينتني يف وسـط أوكرانيا، 
صباح السـبت، ودمرت بنيـة تحتية 
ومبان سـكنية، حسـبما قال رئيس 
منطقة بولتافا.وكتب دميرتي لونني، 

يف منشـور عىل اإلنرتنـت: ”بولتوفا: 
قصف صاروخ إحدى منشـآت البنية 
التحتيـة خـالل الليـل، كريمنشـوك: 
العديـد مـن الهجمات عـىل املدينة يف 
الصبـاح“.ويف وقت الحـق ذكر لونني 
أن ”مـا ال يقل عـن أربعـة صواريخ 
أصابـت منشـأتني للبنيـة التحتية يف 

بولتافا.

الزوراء/ مصطفى فليح
قـدم باحثان بالشـأن السـيايس العراقـي حلوال 
للخروج من حالة االنغالق السيايس، ويف حني اكد 
االول ان الحـل هو ايجاد خارطـة طريق للوصول 
اىل حكومـة ائتالفيـة، اشـار االخـر اىل ان الحل يف 
تقديم التنازالت والتوافقية.وقال الباحث الشؤون 

السياسـية واالسـرتاتيجية، امـري السـاعدي، يف 
حديـث لـ»الـزوراء»: انـه «ما زالت هنـاك عملية 
اختناق كبرية ما بني األطراف السياسية لكن فيما 
يبدو لم تستطع أي من تلك األطراف السياسية ان 
تأخذ مسـارا حقيقيا لإلصالح والتغيري». واضاف 
«يحاول طرف يف االطار التنسيقي ان يظهر نفسه 

بأنـه طرف ضامن وليس طرفـا معرقال، ويحاول 
اظهـار تحالف انقـاذ وطن بأنه مـاض يف عملية 
كرس العرف السـيايس الـذي بنيت عليـه العملية 
السياسـية بمحاصصة مقيتة «، مستدركا «لكن 
مـن الصعـب ان تنجح هـذه التجربة وقـد اطلق 
الصدر العنـان ملبادرة مهمة وهـي إلقاء الكرة يف 

ساحة االطار التنسيقي لتشكيل حكومة». واشار 
اىل ان «تغريدة الصـدر هي عملية اختبار حقيقي 
وجـاد لنوايـا التحالـف الثالثـي صـوب تمسـكه 
باألغلبيـة وابتعـاده عـن االرتهـان بالتوافقيـة 
وإلفشال توجه اي طرف اخر لتشكيل الحكومة».

األمم املتحدة / متابعة الزوراء:
قـال املبعـوث الخاص لألمـم املتحدة 
إىل اليمن، هانـس غروندبرغ، يف بيان 
إن طـريف النـزاع يف اليمـن اتفقا عىل 
هدنـة ملـدة شـهرين قابلـة للتمديد 
تبـدأ أول أيام شـهر رمضان واملوافق 
السبت ٢ نيسـان/أبريل، وفيما أعلن 

العراق ترحيبه باملبادرة، مؤكدا دعمه 
لجهود االمم املتحدة لحل االزمة.وذكر 
البيان أن الطرفني توافقا عىل قضايا 
العاصمة  الوقـود ومطـار  شـحنات 
صنعـاء. وقبـل يـوم أعلـن التحالف 
أنـه  السـعودية  بقيـادة  العسـكري 
سيوقف العمليات العسكرية يف اليمن 

خالل شـهر رمضان بهـدف «إنجاح 
املشاورات» اليمنية – اليمنية، وقد تم 
االتفاق عىل هدنة ملدة شـهرين قابلة 
للتمديد بدأت امس السـبت، أول أيام 
رمضـان يف دول مسـلمة عـدة، فيما 
رحبت األمم املتحدة والواليات املتحدة 
بالهدنـة املفاجئة ودعيا إىل تمديدها.

يعطـي إعـالن االتفاق بصيـص أمل 
يف حرب طاحنـة أودت بمئات اآلالف 
ودفعـت املاليـني إىل شـفا املجاعة يف 
اليمـن الـذي يعترب منذ فـرتة طويلة 
أفقـر دولـة يف العالـم العربي.وقـال 
املبعـوث الخـاص لألمـم املتحـدة إىل 
اليمن هانـس غروندبرغ يف البيان إن 

«أطراف النزاع تجاوبوا بإيجابية مع 
مقـرتح لألمـم املتحدة إلعـالن هدنة 
مدتهـا شـهران دخلت حّيـز التنفيذ 
امس (السـبت) الثاني من نيسـان/

السـابعة مسـاء  السـاعة  أبريـل يف 
بتوقيت اليمن». 
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بغداد/ متابعة الزوراء:
اضطـر البابـا فرنسـيس السـتخدام مصعد 
لركـوب طائرة تقله إىل مالطا، امس السـبت، 
وقال املتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، 
إن السبب هو ”تجنب اإلجهاد غري الرضوري“.
وهذه هي املرة األوىل التي ال يصعد فيها البابا 
سـلم الطائرة بمفـرده يف رحالتـه الخارجية 
التي بلغ عددها 36 رحلة. ويعاني البابا البالغ 
من العمـر 85 عاما من ”عرق النسـا“، وهو 
مرض عصبي يسـبب أملا يف سـاقيه.ويف أثناء 
وجـوده عىل متن الطائـرة املتجهة إىل مالطا، 

من أجل زيارة تسـتغرق يومني، كان البابا يف 
حالة معنويـة عالية وهو يحيـي الصحفيني 
لكنـه كان يسـري يف ممـر الطائـرة بصعوبة، 
بحسب رويرتز.واستخدم املصعد أيضا للنزول 
من الطائرة بمجرد هبوطها يف فاليتا عاصمة 
مالطا.هذه هي املرة األوىل التي ال يصعد فيها 
البابا سـلم الطائـرة بمفرده، واضطـر البابا 
فرنسـيس إللغاء رحلة إىل فلورنسـا يف فرباير 
املايض، ولم يشـارك يف قداس ”أربعاء الرماد“ 

هذا العام بسبب ألم حاد يف الركبة.

جنني/ متابعة الزوراء:
اغتالـت قوات االحتـالل اإلرسائييل، فجر امس السـبت، 
ثالثة مقاومني فلسـطينيني، يف عملية عسـكرية خاصة 
تـم تنفيذها قرب بلدة عرابة قـرب جنني.وتفيد املصادر 
املحلية ”بأن املقاومني الثالثة كانوا يف سيارة خاصة قرب 
بلدة عرابة، عندما باغتتهـم قوات االحتالل واغتالتهم“، 
وهم صائب عباهرة من قرية اليامون قرب جنني، وخليل 
طوالبة من مخيم جنني، وسـيف أبو لبدة من مخيم نور 
شمس يف مدينة طولكرم.واستمرت العملية نحو ساعة، 
أطلق فيها املقاومون النار عـىل قوات االحتالل، وانتهت 
العمليـة باغتيـال املقاومـني الثالثة.واحتجـزت قـوات 
االحتـالل جثامـني املقاومني، وصـادرت السـيارة التي 
كانت بحوزتهم، تاركة بركة من الدماء يف املكان، تشـري 
إىل أن املقاومني الثالثة قد نزفوا كميات كبرية من الدماء 

إثـر إصابتهـم بعرشات الرصاصات.وحسـب اإلٍسـعاف 
الفلسطيني، فقد تم منعه من االقرتاب من املكان بشكل 
كامل، تحت تهديد السـالح من قوات االحتالل. وقال أحد 
ضباط اإلسعاف يف ترصيحات صحافية: ”استدعت قوات 
االحتالل سيارة إسعاف عسكرية، حيث خطفت جثامني 
املقاومـني الثالثـة، فيما صـادرت آلية عسـكرية أخرى 
سـيارتهم (املقاومني)“.ونرش إعالم االحتالل اإلرسائييل 
معلومات كشفت عن قيام جيش االحتالل بعملية خاصة 
مشـرتكة بني عدة وحـدات خاصـة إرسائيليـة، أدت إىل 
اغتيال املقاومني الثالثة ”الذين كانوا مسـلحني بوسائل 
قتالية“.ووصـف إعالم االحتـالل املقاومني الثالثة بأنهم 
كانوا يشـّكلون خلية، كانت ضالعـة يف اآلونة األخرية يف 
أعمـال ضـد االحتالل اإلرسائيـيل، و“يبدو أنهـا كانت يف 

طريقها لتنفيذ هجوم آخر“.
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الزوراء/ حسني فالح:
السـيايس  للشـأن  مراقبـون  حـدد 
للخروج من  املحتملة  السيناريوهات 
االزمة السياسية، السيما بعد تغريدة 
السيد مقتدى الصدر، حول انسحاب 
مفاوضـات  مـن  الصدريـة  الكتلـة 
تشـكيل الحكومة، وفيما أكدوا انه ال 
خيار امام القوى السياسـية سـوى 
التوافـق او حـل الربملان، حـذروا من 
تبعات اسـتمرار االنسـداد السـيايس 

عىل العملية السياسية.
وقال املحلل السـيايس، عيل البيدر، يف 
حديث لـ“الزوراء“: ان خيار التوافق 
هو األسلم لجميع القوى السياسية، 
إذ ان التفسريات الدستورية الخاصة 
بجلسـة انتخاب رئيـس الجمهورية 
هـي مـن حسـمت الخـالف بأنـه ال 
يمكـن للثلثـني ان يتجـاوزوا رغبـة 
الثلـث. مبينـا: ان هـذا االمـر بمثابة 
جواز إلرغام املنظومة السياسية عىل 
خلق مساحة من التوافق.واضاف: ان 
الفرتة املتبقية سوف تشهد مباحثات 
مكثفة ومركـزة وربما يعدل السـيد 
الصـدر عـن قـراره ويعـود مجـددا 
للمشـاركة يف املفاوضـات وتشـكيل 
الحكومـة. مؤكـدا: انـه ال يوجد حل 
سـوى التوافـق وعـىل جميـع الكتل 
تقديـم التنـازالت من اجـل مصلحة 
البـالد، إذ ان الشـارع العراقـي اليوم 
ينظـر اىل املنظومة السياسـية بحالة 

مـن التهكم بعـد االداء الخجول وغري 
املسـؤول عن واقـع حـال البالد.من 
جانبـه، قـال الخبري القانونـي، امري 
الدعمـي، يف حديث لـ“الـزوراء“: انه 
ليـس لدينـا ثقافـة قبول الخسـارة 
يف االنتخابـات وانما يجـب عىل الكل 

املشـاركة يف الحكومـة. الفتـا اىل: ان 
الطبقـة السياسـية برمتهـا فشـلت 
كاملناقصـة  الدولـة  مـع  وتتعامـل 
للحصـول عـىل مكاسب.واشـار اىل: 
ان االطـار التنسـيقي سـيعجز عـن 
تشكيل الحكومة ألنه ال يملك االغلبية 

املطلقة. مؤكدا: ان السيد الصدر قبل 
تغريدته االخرية قـال انه ال يمكن ان 
يتحالـف مع االطار التنسـيقي مهما 
كلـف االمـر، وبعد ذلك جـاء بتغريدة 
عـن تشـكيل الحكومـة وهـو يعلـم 
جيدا ان االطار التنسـيقي بما يملكه 

مـن عـدد ال يسـتطيع ان يذهـب اىل 
تشـكيل حكومة الن تشكيلها يحتاج 
مصوتـا   165 املطلقـة  االغلبيـة  اىل 
داخل الربملان.وبنّي: ان هذه املدة هي 
فسـحة من الوقت من اجـل مللمة ما 
يمكـن مللمته مـن الكتل السياسـية 
والذهـاب امـا باتجاه السـيد الصدر 
وما يملكه من عـدد وتحالفه الثالثي 
اىل  الذهـاب  او  الحكومـة  لتشـكيل 
طلب حـل الربملـان، وممكـن االطار 
التنسـيقي ان يتقـدم بـه ألنـه يملك 
الثلث وليـس االغلبية املطلقة.وتابع: 
انـه ال خيار امـام االطار اآلن سـوى 
إرصار  أمـام  املعارضـة  اىل  الذهـاب 
السـيد الصدر بعـدم التحالف معهم.
بدوره، قال الباحث السيايس، صادق 
املياحـي، يف حديث لـ“الـزوراء“: انه 
بعد فشل الكتل السياسية للتوصل اىل 
اتفاقات بشأن انعقاد جلسة انتخاب 
الجمهوريـة فإنـه ال خيـار  رئيـس 
امامها سوى التوافق او حل الربملان.
واضاف: ان جميع الخيارات مطروحة 
اآلن، وتتوقـف عـىل مدى الحـوارات 
واملباحثات التي ستزداد يف قادم االيام 
وربما سـتفتح قنوات اتصال جديدة 
بني اإلطار والتيار من اجل مشـاركة 
املقبلة.واشـار  الحكومة  الجميـع يف 
اىل: ان بقاء االزمة السياسية من دون 
حلول ستكون لها تبعات خطرية عىل 

العملية السياسية.
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بغداد/ الزوراء:
مقابل  األمريكي  الدوالر  رصف  أسعار  استقرت 
الدينار العراقي، امس السبت، يف البورصة الرئيسية 
بالعاصمة بغداد.وقال مصدر إن بورصتي الكفاح 
والحارثية املركزيتني يف بغداد سجلتا صباح امس، 
نفس  وهي  دوالر،   ١٠٠ مقابل  دينار   ١٤٧١٠٠
االسعار التي سجلت صباح الخميس املايض.وأشار 
محال  يف  استقرت  والرشاء  البيع  اسعار  أن  إىل 
بلغ  حيث  بغداد،  يف  املحلية  باالٔسواق  الصريفة 
البيع ١٤٧٥٠٠ دينار عراقي لكل ١٠٠ دوالر  سعر 
امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء ١٤٦٥٠٠ دينار 

لكل ١٠٠ دوالر.

@¿@aäaã‘néa@áËìÌ@ä¸Îá€a
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بغداد/ الزوراء:
أصـدر رئيـس مجلـس القضـاء األعـىل، 
القـايض فائـق زيـدان، توضيحاً بشـأن 
جـزاء مخالفة القاعدة الدسـتورية وحل 
الربملان.وقال القايض زيـدان يف مقالة له 
تابعتهـا «الزوراء»: ان «الجـزاء هو األثر 
املرتتب عىل مخالفة القانون ويفرض من 
قبـل القضاء وقـد يكون بصـورة الجزاء 
الجنائي بحق من يخالف القانون الجنائي 
امـا بعقوبـة بدنية عىل جسـد اإلنسـان 
كاإلعدام أو عىل حريته بسجنه او حبسه 
وقد تكـون العقوبة مالية».وأضاف: «أما 
الصورة الثانية للجزاء فهي الجزاء املدني 
الذي يرتتب إثـر مخالفة القوانني االخرى 
عدا القانـون الجنائي حيـث يفرض عند 
التعـدي عىل حـق خاص أو إنـكاره دون 
أن يمـس هذا االعتـداء املصلحـة العامة 
فتكـون  االجتماعـي  بالنظـام  يخـل  أو 
نتيجته إصالح الرضر او إزالته وهو بذلك 
حق خاص ملـن لحقه الـرضر، والصورة 
الثالثـة للجزاء هي الجـزاء التأديبي الذي 
يفرض عند مخالفـة القانون الذي ينظم 
الوظيفـة العامة مثل عقوبـة التوبيخ او 
االنـذار أو الفصـل التي تفـرض من قبل 
الرئيـس اإلداري للمخالف».وتابـع: «أما 
بالنسبة ملخالفة القاعدة الدستورية فإن 
الجزاء يكون بصورتـني، االوىل جزاء غري 
منظم يتمثل يف الضغط الشـعبي لحماية 
القواعد الدسـتورية ذلك أن السلطة التي 

تخالف الدسـتور التعـرتف بتلك املخالفة 
وإنما تضـع تفسـريات لترصفها تحاول 
بها الظهور أمام الرأي العام بمظهر عدم 
ارتكاب ما يخالف الدسـتور، وفضال عن 
هذا الجزاء فإن الصـورة الثانية تتمثل يف 
الجزاء املنظم لحماية القاعدة الدستورية 
بنص الدسـتور عىل الرقابـة املتبادلة بني 
السـلطتني الترشيعيـة والتنفيذيـة بمـا 
يحقـق التوازن بينهما، إذ تنص دسـاتري 
الـدول التي تتبنـى النظـام الربملاني عىل 
والرقابـة  للضغـط  متسـاوية  وسـائل 
املتبادلة لكل سـلطة يف مواجهة السلطة 
األخـرى بحيـث ال تسـيطر إحداهما عىل 
األخـرى وتخـل بهذا التـوازن ومـن أهم 
الوسائل التي تملكها السلطة الترشيعية 
تجاه السـلطة التنفيذية هي االستجواب 

وسحب الثقة. 

‚á‘n€a@›ñaÏm@—ÓÓ◊Î@NNbÓ„aã◊Îc@fib9@Âfl@\Ú«ãèi@kzè‰m^@bÓéÎä
o‹ìœ@bÓ„aã◊Îc@Ú∫ç:@µmÏi@Ú�Ç@ZùÓi˛a@oÓj€a

بغداد/ الزوراء:
الالمي،  العرب مؤيد  الصحفيني  اتحاد  رئيس  العراقيني  الصحفيني  نقيب  هنأ 
الشعب العراقي واألمة اإلسالمية واألرسة الصحفية بحلول شهر رمضان.وقال 
الالمي يف تغريدة له تابعتها «الزوراء»: «اتقدم بأسمى آيات التهاني والتربيكات 
العراقية  الصحفية  األرسة  وأبناء  اإلسالمية  واألمة  الكريم  العراقي  لشعبنا 
اإلنسانية  كل  وعىل  علينا  الله  أعاده  الكريم  رمضان  شهر  حلول  بمناسبة 
بالخري واليمن والربكات». وأضاف الالمي  ادعو  الله يف هذه األيام املباركة بأن 

يعم السالم يف العالم أجمع آمني يارب العاملني».
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الزوراء/ مصطفى فليح
السيايس  بالشأن  باحثان  قدم 
للخروج من حالة  العراقي حلوال 
اكد  حني  ويف  السيايس،  االنغالق 
خارطة  ايجاد  هو  الحل  ان  االول 
حكومة  اىل  للوصول  طريق 
ائتالفية، اشار االخر اىل ان الحل يف 

تقديم التنازالت والتوافقية.
وقال الباحث يف الشؤون السياسية 
واالسرتاتيجية، امري الساعدي، يف 
حديث لـ“الزوراء“: انه ”ما زالت 
هناك عملية اختناق كبرية ما بني 
األطراف السياسية لكن فيما يبدو 
األطراف  تلك  من  أي  تستطع  لم 
السياسية ان تأخذ مسارا حقيقيا 

لإلصالح والتغيري“. 
االطار  يف  طرف  ”يحاول  واضاف 
بأنه  نفسه  يظهر  ان  التنسيقي 
طرف ضامن وليس طرفا معرقال، 
ويحاول اظهار تحالف انقاذ وطن 
العرف  بأنه ماض يف عملية كرس 
السيايس الذي بنيت عليه العملية 
 ،” مقيتة  بمحاصصة  السياسية 
ان  الصعب  من  ”لكن  مستدركا 

اطلق  وقد  التجربة  هذه  تنجح 
الصدر العنان ملبادرة مهمة وهي 
االطار  ساحة  يف  الكرة  إلقاء 

التنسيقي لتشكيل حكومة“. 
واشار اىل ان ”تغريدة الصدر هي 
عملية اختبار حقيقي وجاد لنوايا 
تمسكه  صوب  الثالثي  التحالف 
االرتهان  عن  وابتعاده  باألغلبية 
اي  توجه  وإلفشال  بالتوافقية 
الحكومة“،  لتشكيل  اخر  طرف 
مؤكدا ”هذا ما حدث بأن التحالف 
العزم  عقد  عىل  ماض  الثالثي 
االغلبية  هذه  تشكيل  باتجاه 

الوطنية“.
هو  ”الحل  ان  الساعدي  وبنّي   
لـ50+1  طريق  خارطة  ايجاد 
توافقية او 1+50 اغلبية، وبالتايل 
السيد الصدر قد ألقى بسلته صوب 
الكرد والسنة بعملية ايجاد مخرج 
الوطنية،  االغلبية  هذه  بتشكيل 
ويف الوقت نفسه قدم ايضا بعض 
التوافقية التي قد تكون معطيات 
وامتيازات لتلك االطراف املهمة يف 
اغفال  يمكن  ال  وبالتايل  تحالفه، 

التوافقية وما  بأنه جزء من هذه 
يسمى حكومات ائتالفية ”.

عىل  املشهد  ”بعكس  واضاف 
ان  يريد  الذي  التنسيقي  اإلطار 
جانب  وهو  توافقية  يشكلها 
الشارع  من  حتى  مرفوض 
العام  ”اإلطار  ان  اىل  مشريا   ،”
بعض  اعطاء  أي  اغلبية،  هو 
االطار  اىل  املعطيات  او  االمتيازات 
هناك  الن  منه  جزء  وده  لكسب 
حاجزا قد وصل اىل الشخصنة بني 

الصدر واملالكي“. 
عن  اليوم  ابتعد  الصدر   ” وتابع 
دعوته  ويمتثل  الحكومة  تشكيل 
ان  اما  النتائج  اعالن  بعد  االوىل 
ونشكل  للمعارضة  تذهبون 
نحن  نذهب  ان  او  الحكومة 
وضعهم  وبالتايل  للمعارضة، 
اخرى،  مرة  االحراج  خانة  يف 
وبالتايل هم لن يستطيعوا تشكيل 

الحكومة“.
 من جانبه، قال املحلل السيايس، 
اثري الرشع، يف حديث لـ ”الزوراء“: 
ان ”السيد الصدر اعطى مجال 40 

للتشاور  التنسيقي  لإلطار  يوما 
بتشكيل  األخرى  الكتل  مع 
الحكومة لكن جاء الرد رسيعا من 
ال  اننا  من  التنسيقي  اإلطار  قبل 
يمكن ان نشكل الحكومة بمعزل 

عن الكتلة الصدرية“.
 واضاف ”يبدو ان هناك جلسات 
خالل  تحصل  سوف  رمضانية 
اعتقد  ال  لكن  يوما  األربعني  فرتة 
انه سيصل الكل اىل جملة توافقات 
تشكيل  اىل  بالنهاية  ستؤدي 
التوافقية  وبالتايل  حكومة، 
السائد  املذهب  هي  ستكون 

لتشكيل الحكومة ”.
تدخالت  هناك  ان“  اىل  واشار 
بأن  أمريكية  وتنبؤات  خارجية 
ترصيحات  وحسب  الحكومة 
بعض القادة االمريكان ستتشكل 
او  تموز  شهر  يف  املطاف  بنهاية 
جدا  الواضح  من  لذلك  اب،  شهر 
بأن هناك ارادات خارجية لتشكيل 

الحكومة خالل الصيف املقبل“.
 ولفت ”بعد انتهاء املدة الدستورية 
يف 6 نيسان يبدو ان هناك تغيريات 

اخر  مرشح  برتشيح  تطرأ  سوف 
امام  ونحن  الجمهورية  لرئاسة 
املحكمة  قبل  من  اخر  تمديد 
نيسان   6 بعد  العليا  االتحادية 
إلعطاء الفرصة لرتشيح شخصية 
أخرى لرئاسة الجمهورية، واعتقد 
حظا  االوفر  هو  رشيد  لطيف  ان 
األطراف  قبل  من  مقبولية  لينال 
الكردية وهو عديل للرئيس الراحل 

جالل الطالباني“.
هو  ”الحل  ان  اىل  الرشع  واشار   
وربما  التنازالت  ببعض  القبول 
بعض  قبل  من  مطلق  ايمان 
حكومة  تتشكل  اما  األطراف 
وهذا  ضمانات  وإعطاء  بالتوافق 
األقطاب  أحد  ستكون  انه  يعني 
معارضة  االخر  والقطب  حكومة 

برملانية“.
استمرت  ما  إذا  ”لكن  واستدرك    
فنحن  الحال  هذا  عىل  األوضاع 
من  وأكرب  أخطر  اىل  ذاهبون 
تنازالت  اىل  نحتاج  وبالتايل  ذلك، 
عىل  العليا  املصلحة  وتفضيل 

املصلحة الخاصة“.

بغداد/ الزوراء:
األعىل،  القضاء  مجلس  رئيس  أصدر 
بشأن  توضيحاً  زيدان،  فائق  القايض 
جزاء مخالفة القاعدة الدستورية وحل 

الربملان.
وقال القايض زيدان يف مقالة له تابعتها 
ان ”الجزاء هو األثر املرتتب  ”الزوراء“: 
من  ويفرض  القانون  مخالفة  عىل 
الجزاء  بصورة  يكون  وقد  القضاء  قبل 
القانون  يخالف  من  بحق  الجنائي 
جسد  عىل  بدنية  بعقوبة  اما  الجنائي 
اإلنسان كاإلعدام أو عىل حريته بسجنه 

او حبسه وقد تكون العقوبة مالية“.
للجزاء  الثانية  الصورة  ”أما  وأضاف: 
إثر  يرتتب  الذي  املدني  الجزاء  فهي 
القانون  عدا  االخرى  القوانني  مخالفة 
عىل  التعدي  عند  يفرض  حيث  الجنائي 
يمس  أن  دون  إنكاره  أو  خاص  حق 
يخل  أو  العامة  املصلحة  االعتداء  هذا 
نتيجته  فتكون  االجتماعي  بالنظام 

بذلك حق  إزالته وهو  او  الرضر  إصالح 
والصورة  الرضر،  لحقه  ملن  خاص 
الثالثة للجزاء هي الجزاء التأديبي الذي 
يفرض عند مخالفة القانون الذي ينظم 
الوظيفة العامة مثل عقوبة التوبيخ او 
قبل  من  تفرض  التي  الفصل  أو  االنذار 

الرئيس اإلداري للمخالف“.
القاعدة  ملخالفة  بالنسبة  ”أما  وتابع: 
الدستورية فإن الجزاء يكون بصورتني، 
االوىل جزاء غري منظم يتمثل يف الضغط 
الدستورية  القواعد  لحماية  الشعبي 
الدستور  تخالف  التي  السلطة  أن  ذلك 
تضع  وإنما  املخالفة  بتلك  التعرتف 
تفسريات لترصفها تحاول بها الظهور 
أمام الرأي العام بمظهر عدم ارتكاب ما 
يخالف الدستور، وفضال عن هذا الجزاء 
الجزاء  يف  تتمثل  الثانية  الصورة  فإن 
الدستورية  القاعدة  لحماية  املنظم 
بنص الدستور عىل الرقابة املتبادلة بني 
بما  والتنفيذية  الترشيعية  السلطتني 

يحقق التوازن بينهما، إذ تنص دساتري 
عىل  الربملاني  النظام  تتبنى  التي  الدول 
والرقابة  للضغط  متساوية  وسائل 
املتبادلة لكل سلطة يف مواجهة السلطة 
عىل  إحداهما  تسيطر  ال  بحيث  األخرى 
أهم  ومن  التوازن  بهذا  وتخل  األخرى 
الوسائل التي تملكها السلطة الترشيعية 
تجاه السلطة التنفيذية هي االستجواب 
وسحب الثقة، وهذه الوسيلة نص عليها 
دستور جمهورية العراق لسنة 2005 يف 

املادة (61/ ثامنا)“. 
حل  يعد  املقابل  ”ويف  بالقول:  ومىض 
بني  الرئيسية  التوازن  أداة  الربملان 
السلطتني الترشيعية والتنفيذية ويعترب 
اهم وسيلة للسلطة التنفيذية يف مواجهة 
السلطة الترشيعية ويعد سالحا موازيا 
الحكومة  عىل  الربملان  لحق  ومقابال 
بإرغامها عىل االستقالة او سحب الثقة 
عنها وقد نص دستور جمهورية العراق 
مجلس  حل  إجراءات  عىل   2005 لسنة 

منه  (64/اوال)  املادة  بموجب  النواب 
به  يختص  ذاتي  حل  االول  بطريقني، 
ثلث  من  طلب  عىل  بناًء  النواب  مجلس 
االغلبية  بموافقة  والتصويت  اعضائه 
الطلب  هذا  عىل  اعضائه  لعدد  املطلقة 
وهذا االجراء ال يتوقع حصوله عمليا، إذ 
أن معناها أن السلطة الترشيعية اوقعت 

الجزاء (حل الربملان) عىل نفسها“.
فيتمثل  الثاني  الطريق  أما   ” وبني: 
الوزراء  مجلس  رئيس  من  طلب  يف 
اىل  يقدم  الجمهورية  رئيس  وبموافقة 
لنفاذ  النص  واشرتط  النواب  مجلس 
املطلقة  االغلبية  موافقة  الطلب  هذا 
لعدد اعضاء مجلس النواب، وحق الحل 
وفق هذه الرشوط سيكون من الصعب 
التنفيذية  السلطة  تفقد  إجراؤه، وبذلك 
الترشيعية  السلطة  عىل  التأثري  وسيلة 
لوسيلة  النواب  مجلس  امتالك  مقابل 
يخل  مما  الحكومة  من  الثقة  سحب 
بني  والدستوري  السيايس  بالتوازن 

االشكالية  لهذه  ارشنا  (وقد  السلطتني 
املقدمة  الدكتوراه  اطروحة  يف  مفصال 
اىل الجامعة االسالمية يف بريوت يف سنة 

.“(2020
السيايس  الواقع  يشهد  ”واليوم  وتابع: 
لقاعدة  رصيحة  مخالفة  العراقي 
دستورية منصوص عليها يف املادة (72/

مدة  بتحديد  الدستور  من  ثانيا/ب) 
بممارسة  الجمهورية  رئيس  استمرار 
انتخابات  انتهاء  بعد  ما  اىل  مهماته 
يف  واجتماعه  الجديد  النواب  مجلس 
مدة اقصاها ثالثني يوما من تاريخ اول 
انعقاد للمجلس ووجوب انتخاب رئيس 
جديد للجمهورية خاللها، إال ان ذلك لم 
السيايس  االتفاق  عدم  بسبب  يحصل 
املكونة  السياسية  والقوى  االحزاب  بني 

ملجلس النواب“.
املحكمة  ان  ”رغم  انه  واوضح 
العليا اجتهدت إليجاد مخرج  االتحادية 
عندما  الدستورية  املخالفة  لهذه 

الجمهورية  رئيس  استمرار  اجازت 
انتخاب  لحني  مهماته  بممارسة 
الصادر  القرار  بموجب  جديد  رئيس 
/17) بالرقم   (13/2/2022) بتاريخ 
االجتهاد  هذا  ان  إال  اتحادية/2022) 
خلو  حالة  لتاليف  رضوريا  كان  وإن 
اجراءات  من  عليه  يرتتب  وما  املنصب 
غري متفق عليها سياسيا إال انه لم يكِف 
الدستور  مخالفة  يف  االستمرار  ملعالجة 
اىل اجل غري مسمى بسبب رشط اغلبية 
/70) املادة  يف  عليه  املنصوص  الثلثني 
بنصاب  الخاص  الدستور  من  اوال) 
انعقاد جلسة مجلس النواب املخصصة 
النتخاب رئيس الجمهورية وعدم النص 
هذه  ازاء  دستوري)  (جزاء  وجود  عىل 

املخالفة“.
النص  تعديل  نرى  لذا   ” وتابع: 
(64/اوال)  املادة  يف  الوارد  الدستوري 
بأن يكون حل مجلس النواب بقرار من 
رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس 

مدة  اثناء  يكون  ال  ان  عىل  الجمهورية 
استجواب رئيس الوزراء، وبذلك يتحقق 
الترشيعية  السلطتني  بني  التوازن 
مخالفة  جزاء  يكون  بأن  والتنفيذية 
السلطة  من  بقرار  الدستورية  القاعدة 
قبل  من  مخالفتها  حال  يف  الترشيعية 
عنها،  الثقة  بسحب  التنفيذية  السلطة 
بقرار  الجزاء  يكون  صحيح  والعكس 
مجلس  (رئيس  التنفيذية  السلطة  من 
مجتمعني)  الجمهورية  ورئيس  الوزراء 
الدستورية  القاعدة  مخالفة  حال  يف 
حل  طريق  عن  النواب  مجلس  قبل  من 
مجلس  موافقة  رشط  بدون  املجلس 
ولضمان  الحل  اجراءات  عىل  النواب 
عدم تعسف السلطة التنفيذية يف ايقاع 
الجزاء بحل مجلس النواب وألهمية هذا 
مجلس  حل  قرار  يكون  حرصا  االجراء 
التنفيذية  السلطة  من  الصادر  النواب 
االتحادية  املحكمة  امام  للطعن  قابال 

العليا“.

بغداد/ الزوراء:
امس  الثالث،  الرئاسات  هنأت 
رمضان  شهر  بحلول  السبت، 
مناسبة  انها  اكدت  فيما  املبارك، 
االزمة  وتجاوز  التحديات  ملواجهة 

السياسية.
برهم  الجمهورية  رئيس  وقال 
تابعتها  له  تغريدة  يف  صالح 
رمضان  ”بحلول  ”الزوراء“: 
واطيب  التهاني  أصدق  املبارك، 
والسالم  الخري  يعم  أن  االماني 
أروع  يرضب  الذي  وشعبنا  وطننا 

صور الرتاحم والكرم والصمود“.
رمضان  ”شهر  أن  وأضاف   
االزمة  لتجاوز  مناسبة  يعد 
السياسية بروح االخّوة والوطنية، 

الذي  واالستجابة لتطلعات شعبنا 
ينتظر بنفاذ صرب تشكيل حكومة 
العيش  يف  ارادتهم  عن  ُمعربة 

الكريم الحر“.
مجلس  رئيس  أكد  جهته،  من 
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء، 
مناسبة  رمضان  شهر  حلول  أن 

ملواجهة التحديات.
وقال الكاظمي يف تغريدة له تابعتها 
”الزوراء“ ”نبارك للعراقيني جميعاً 
ولإلنسانية  اإلسالمي  وللعالم 
حلول شهر رمضان الكريم، شهر 
تجمعنا  واملودة،  والصرب  االيمان 
وازدهاره  العراق  أجل  من  أيامه 

ومستقبل أبنائه“.
لشحذ  مناسبة  ”وهي   : واضاف 

والبناء  العمل  اجل  من  الهمم 
بروح  التحديات  ومواجهة 
التضامن بني ابناء شعبنا وان تعم 

بشائر السالم االنسانية“.
النواب،  مجلس  رئيس  هنأ  كما 
محمد الحلبويس، الشعب العراقي 
رمضان  شهر  حلول  بمناسبة 

املبارك.
وقال الحلبويس يف تغريدة تابعتها 
شهر  حلول  ”مع  ”الزوراء“: 
بأطيب  نتقدم  املبارك  رمضان 
العراقي، داعني  التهاني إىل شعبنا 
ببلدنا  يسري  أن  قدرته  جلت  املوىل 
واالستقرار  التنمية  طريق  نحو 
ويعيده علينا وعىل األمتني العربية 

واإلسالمية بالخري والربكات“.
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جمهورية العراق         العدد: ١٩٢٢/ ش/ ٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل      التاريخ : ٢٠٢٢/٣/٢٧                      
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              

محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 
اعالن

اىل/ املدعى عليه (سعد حسني حمد)
 بتأريـخ ٢٠٢٢/٣/٢٧ أصـدرْت هـذه املحكمـة 
قرارهـا املرقـم ١٩٢٢/ش/٢٠٢٢ حكمـا غيابيا 
بتصديق الطالق الخلعي الواقع بينك وبني املدعية 
(فاطمـة عبد العباس محمـد) وبالنظر ملجهولية 
محـل اقامتك يف الوقت الحارض عليه تقرر تبليغك 
بصحيفتني رسـميتني محليتـني يوميتني بالحكم 

املذكور اعاله.
القايض
ضياء قاسم الهاليل

العدد: ١١١٠/ب/٢٠٢٠ جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل       التأريخ: ٢٠٢٢/٣/٣١

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

إعـــــالن
سـتبيع محكمـة بـداءة النارصيـة وعـن طريق 
املزايـدة العلنيـة العقـار تسلسـل ٥١١٢٥/١١٠ 
جزيرة وخالل خمسة عرش يوماً اعتبارا من اليوم 
التايل للنرش وإذا صادف يوم الخامس عرش عطلة 
رسـمية ففي اليوم الـذي يليه ويف تمام السـاعة 
الثانيـة عرش ظهراً يف قاعـة محكمة البداءة فعىل 
الراغبـني بالـرشاء الحضـور يف املـكان والزمـان 
املعينني مسـتصحبني معهم التأمينات القانونية 
بنسبة ١٠٪ بصك مصدق مع رسم تسجيل العقار 
بنسـبة ٣٪ وال نقبل املبالغ النقديـة ان لم يكونوا 

من الرشكاء.
القايض االول
عزيز شنته الجابري

•االوصاف:-
١- العقار عبارة عن عرصة خالية من البناء.

٢-  مساحة العقار ٢٠٠ م٢ .
٣-  القيمـة املقـدرة للعقار ثالثـون مليون دينار 

فقط .
النرش يف صحيفتني محليتني. مالحظة:- 

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة 
الصحفيـني  نقابـة  مـن 
العراقيني، بإسـم (فاضل 
محمود صالح)، فعىل من 
يعثـر عليها تسـليمها اىل 

جهة اإلصدار.

جمهورية العراق 
وزارة العدل               رقـم االضبـارة: ٢٠٢٢/١٣٣
التاريخ ٢٠٢٢/٣/٣٠ دائرة التنفيذ       

مديرية تنفيذ سوق الشيوخ
اىل /املنفذ عليه

 الرئيس التنفيذي لرشكة اتصالنا عرب العراق لالتصاالت املحدودة إضافة لوظيفته
لقْد تحقق لهذه املديرية من انك مجهول محل اإلقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن 
اجـراء التبليغ عليه، واسـتنادا للمادة ٢٧ من قانون التنفيذ تقرر تبليغـك اعالنا بالحضور يف مديرية 
تنفيذ سـوق الشيوخ خالل خمسـة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 

بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل
عباس جاسم دبيان

اوصاف املحرر
قرار محكمة بداءة سـوق الشـيوخ بالعدد ١٦٢٦/ ب/٢٠١٨ يف ٢٠١٨/١٢/٢٧.
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األمم املتحدة / متابعة الزوراء:

قال املبعوث الخـاص لألمم املتحدة إىل 

اليمـن، هانس غروندبـرغ، يف بيان إن 

طريف النزاع يف اليمـن اتفقا عىل هدنة 

ملدة شـهرين قابلـة للتمديـد تبدأ أول 

أيام شـهر رمضـان واملوافق السـبت 

2 نيسـان/أبريل، وفيمـا أعلن العراق 

ترحيبه باملبادرة، مؤكدا دعمه لجهود 

االمم املتحدة لحل االزمة.

توافقـا  الطرفـني  أن  البيـان  وذكـر 

عـىل قضايا شـحنات الوقـود ومطار 

العاصمـة صنعـاء. وقبـل يـوم أعلن 

التحالف العسـكري بقيادة السعودية 

أنـه سـيوقف العمليات العسـكرية يف 

اليمـن خـالل شـهر رمضـان بهدف 

”إنجاح املشاورات“ اليمنية – اليمنية، 

وقد تم االتفاق عىل هدنة ملدة شهرين 

قابلة للتمديد بدأت امس السـبت، أول 

أيام رمضان يف دول مسلمة عدة، فيما 

رحبت األمم املتحدة والواليات املتحدة 

بالهدنة املفاجئة ودعيا إىل تمديدها.

يعطـي إعـالن االتفـاق بصيـص أمل 

يف حـرب طاحنـة أودت بمئات اآلالف 

ودفعـت املاليـني إىل شـفا املجاعـة يف 

اليمـن الـذي يعتـرب منذ فـرتة طويلة 

أفقر دولة يف العالم العربي.

وقال املبعـوث الخاص لألمـم املتحدة 

إىل اليمـن هانس غروندبـرغ يف البيان 

إن ”أطـراف النزاع تجاوبـوا بإيجابية 

مع مقرتح لألمم املتحدة إلعالن هدنة 

مدتها شهران دخلت حّيز التنفيذ امس 

(السـبت) الثانـي من نيسـان/أبريل 

يف السـاعة السـابعة مسـاء بتوقيـت 

اليمن“. وأضـاف يف البيان أن ”الهدنة 

قابلـة للتجديـد بعـد مـدة الشـهرين 

بموافقة األطراف“.

من جانبـه، رحب األمني العـام لألمم 

املتحـدة، أنطونيو غوترييـس، بإعالن 

الهدنة، آمـال يف أن تتيح إطالق عملية 

سياسية لسالم دائم. ورصح غوترييس 

”ينبغي اآلن استخدام هذه االندفاعة“ 

للتأكـد من ”التـزام (هـذه الهدنة) يف 

شـكل تام وتمديدهـا“، مضيفا ”هذا 

يثبـت أنه حتـى عندمـا تبـدو األمور 

مسـتحيلة، يصبح السالم ممكنا حني 

تتوافر إرادة التسوية“.

يف غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية 

العراقيـة، ترحيبهـا باعـالن الهدنـة 

ملـدة  العسـكرية  العمليـات  ووقـف 

شهرين يف الداخل اليمني.

وذكرت الوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: 

ُب بإعالن  ان ”الحكومـُة العراقيَّة ُترَحِّ

الُهدَنِة ووقِف العملّياِت العسكرّية ملدَِّة 

شهرين يف الداخِل اليمنّي وعىل الحدود 

اليمنّية السعودّية“.

ُن ُجُهود ومسـاعّي   واضافـت: ”إذ ُنَثمِّ

مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة، 

وتبنّيه ُمبادرًة للحوار اليمنّي - اليمنّي 

التـي تهـدف إىل وقـف إطـالق الّناِر يف 

اليمن؛ ُنعرُِب عـن دعمنا للُجُهود التي 

تبذلهـا األَُمـُم املتحـدة عـرب مبعوثها 

الخـاص والدول املعنّيـة األخرى، لحلِّ 

األزمـِة والتكريـِس لنهِج الحـوار، لِما 

يحملـُه مـن فرَصـٍة لتحقيق السـالم 

ـس ملنطـٍق جديـد ينعكس عىل  ويؤسِّ

أمِن املنطقة وإستقرارها“. 

واشـارت اىل أنَّ الحـل السـياّيس هـو 

الحـل الوحيد إلنهـاء الحرب، وتضافر 

كافـة الُجُهود إلخراج اليمن من أزمته 

وإنهاء معاناة أبنائه والرشوع يف بناء 

مسـتقبل أجيالـه، من خـالل تصميم 

إطـار يهّيُئ لعمليَّـٍة تفاوضيَّة تضمن 

سالماً شامالً وُمستداماً.

العسـكري  التحالـف  أعلـن  بـدوره، 

الـذي تقـوده السـعودية يف اليمن منذ 

2015 دعمـا للحكومـة املعـرتف بها 

دوليـا، ترحيبه بالهدنـة. ونقلت قناة 

”اإلخبارية“ عن الناطق باسمه العميد 

تركـي املالكـي قوله ”نرحـب وندعم 

قبول الحكومة اليمنية لهدنة عسكرية 

لشـهرين“. وأضـاف ”التحالف يدعم 

جهود األمم املتحدة وترتيباتها لتثبيت 

الهدنة يف اليمن“.

بـدوره، رحـب الرئيـس األمريكي جو 

بايـدن بالهدنة يف اليمـن التي وصفها 

بأنها ”متنفس انتظره الشعب اليمني 

طويال“، لكنـه اعتربها ”غري كافية“. 

ورصح بايـدن يف بيـان ”هذه خطوات 

مهمـة لكنها غري كافيـة. يجب التزام 

وقـف إطالق النار. وكما قلت سـابقا، 

من الرضوري إنهاء هذه الحرب“.

تزامن اإلعالن مع نقاشات حول النزاع 

املدمر يف اليمن تستضيفها السعودية. 

وعـىل الرغم من رفضهم املشـاركة يف 

املحادثات الجارية عىل أرض عدوتهم، 

قدم الحوثيون األسبوع املايض عرضا 

مفاجئا لهدنة مؤقتة وتبادل أرسى.

إثـر ذلك، أعلـن التحالف أنه سـيوقف 

العمليـات العسـكرية يف اليمـن خالل 

شهر رمضان.

”بعد تأخر طويل“

يلتـزم طرفا النـزاع حتـى اآلن بوقف 

إطـالق النار، وهو األول منذ نيسـان/

أبريل 2020.

وتابـع غروندبـرغ ”وافقـت األطراف 

عـىل وقـف كل العمليـات العسـكرية 

الهجوميـة، بما فيهـا الجوية والربية 

والبحرية، داخل اليمن وعرب حدوده“. 

وأوضـح املبعوث األممـي أنهم وافقوا 

عىل ”دخول سـفن املشتقات النفطية 

إىل موانـئ الحديدة وتسـيري الرحالت 

مطـار  وإىل  مـن  التجاريـة  الجويـة 

صنعاء نحو وجهات يف املنطقة محددة 

مسـبقا“. وأردف ”اتفقـت األطـراف 

أيضا عىل االلتقـاء برعايتي للبحث يف 

فتـح الطرق يف تعز ومحافظات أخرى 

يف اليمن“.

وشكر غروندبرغ الحوثيني والحكومة 

املعـرتف بهـا دوليا عـىل العمـل معه 

التنـازالت  ولتقديـم  نيـة  ”بحسـن 

الرضورية للوصـول إىل هذا االتفاق“. 

واعتـرب أن ”الهدنة ما هـي إال خطوة 

أوىل آن أوانها بعد تأخر طويل“.

وشـدد مبعـوث األمـم املتحـدة عـىل 

أن ”الهـدف مـن هـذه الهدنـة إعطاء 

اليمنيـني مهلـة هـم بأمـس الحاجة 

إليها، ُتفّرج عنهم املعاناة اإلنسـانية، 

وأهـم مـن ذلـك (تعطي) األمـل يف أن 

إنهاء هذا النزاع ممكن“.

”وقف دائم إلطالق النار“

رفـض الحوثيون املحادثات التي بدأت 

يف الريـاض األربعـاء برعايـة مجلس 

التعاون الخليجي وتسـتمر أسـبوعا. 

ولطاملا طالب الحوثيون التحالف الذي 

تقوده السعودية برفع الحصار الجوي 

والبحـري املفروض منذ 2016 قبل أي 

وقف إلطالق النار أو مفاوضات.

يف املحادثـات األخـرية التـي عقدت يف 

السـويد عام 2018، اتفق طرفا النزاع 

عىل وقـف إطالق النار يف الحديدة التي 

تمثـل نقطة دخول أساسـية للسـلع 

وإيصال املساعدات إىل اليمن.

وأكـد غروندبرغ أنه سـيواصل العمل 

خالل شهرين ”بهدف التوصل إىل وقف 

دائم إلطـالق النار“، حاّضـا الطرفني 

عىل التزام الهدنة.

وجرت آخـر عملية تبـادل لألرسى يف 

حـرب اليمن يف ترشيـن األول/أكتوبر 

2020 عندمـا أفرج كل مـن الجانبني 

اللجنـة  أسـريا، بحسـب   1056 عـن 

الدولية للصليب األحمر.

وكان الحوثيون قد أعلنوا مساء األحد 

التوصل إىل صفقة تبادل جديدة تشمل 

1400 من أرسى الحوثيني مقابل 823 

من الطرف اآلخر، بينهم 16 سـعوديا 

وثالثة سودانيني.

وأفاد دبلوماسيون سـعوديون وكالة 

األنباء الفرنسـية بأن االتفاق محتمل 

خالل األيام املقبلة بني القوات املوالية 

للحكومة والحوثيني.

كبـري  سـعودي  دبلومـايس  وقـال 

”هنـاك مـؤرشات إيجابية أنه سـيتم 

تبـادل األرسى قريبـا. األعـداد اتفقوا 

عليهـا بالفعـل واملشـكلة (حاليا) يف 

األسماء“.

وضع إنساني متدهور

يف  املحادثـات  طاولـة  عـىل  وُيطـرح 

ر  الرياض ملف االقتصـاد اليمني املدمَّ

ووضعه السيايس املعقد وكذلك املسائل 

اإلنسـانية.  واملسـاعدات  العسـكرية 

سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون 

نسمة يف حاجة ماسة للمساعدة.

وقد جمـع مؤتمـر للمانحـني عقدته 

األمـم املتحدة الشـهر املـايض أقل من 

ثلث الهدف البالغ 4,27 مليارات دوالر، 

ما أدى إىل تحذيرات قاتمة بشـأن البلد 

الذي يعتمد 80 باملئة من سـكانه عىل 

املساعدات.

تحذر وكاالت األمـم املتحدة من أن ما 

يصـل إىل 19 مليون شـخص يف اليمن 

قـد يحتاجـون إىل مسـاعدات غذائية 

يف النصف الثانـي من عام 2022، مع 

توقـع زيـادة عـدد األشـخاص الذين 

خمسـة  مجاعـة  ظـروف  يعانـون 

أضعـاف خـالل العام ليصـل إىل 161 

ألفا.

الربيطانـي  الـوزراء  رئيـس  ورحـب 

بوريـس جونسـون بإعـالن الجمعـة 

وحـّض عـىل ”العمـل مـن أجـل حل 

سـيايس دائـم“. وقال جونسـون عرب 

سـانحة  فرصـة  اآلن  ”لدينـا  تويـرت 

إلحالل السـالم أخريا وإنهـاء املعاناة 

اإلنسانية“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
اضطـر البابـا فرنسـيس السـتخدام مصعد 
لركوب طائرة تقله إىل مالطا، امس السـبت، 
ماتيـو  الفاتيـكان،  باسـم  املتحـدث  وقـال 
بروني، إن السـبب هو ”تجنـب اإلجهاد غري 

الرضوري“.
وهذه هي املرة األوىل التي ال يصعد فيها البابا 
سـلم الطائـرة بمفرده يف رحالتـه الخارجية 
التـي بلغ عددهـا 36 رحلـة. ويعانـي البابا 
البالغ من العمر 85 عاما من ”عرق النسـا“، 

وهو مرض عصبي يسبب أملا يف ساقيه.
ويف أثنـاء وجـوده عىل متن الطائـرة املتجهة 
إىل مالطـا، من أجـل زيارة تسـتغرق يومني، 
كان البابـا يف حالة معنوية عالية وهو يحيي 
الصحفيـني لكنه كان يسـري يف ممر الطائرة 

بصعوبة، بحسب رويرتز.
واسـتخدم املصعد أيضا للنـزول من الطائرة 

بمجرد هبوطها يف فاليتا عاصمة مالطا.
هـذه هـي املـرة األوىل التـي ال يصعـد فيهـا 
البابا سـلم الطائـرة بمفـرده، واضطر البابا 
فرنسـيس إللغاء رحلة إىل فلورنسا يف فرباير 
املايض، ولم يشارك يف قداس ”أربعاء الرماد“ 

هذا العام بسبب ألم حاد يف الركبة.
ودخل البابا إىل أحد املستشفيات ملدة 11 يوما 
يف يوليو املايض، إلجراء عملية جراحية إلزالة 

جـزء من القولون. وبعد فرتة من الراحة قام 
برحلة شـاقة إىل املجر وسلوفاكيا يف سبتمرب 

املايض.
ويتمتـع البابا بصحة جيدة منـذ ذلك الحني، 
ولكنه يشـكو من حني آلخر من ألم يف الساق 

والركبة.
ووصـل البابـا فرنسـيس، امس السـبت، إىل 
مالطا يف زيارة تسـتمر يومني، بهذه الجزيرة 
املتوسـطية، حيث يتوقع أن يجدد دعواته إىل 
السـالم وإىل اسـتضافة الجئـني ومهاجرين 

فيما يتدفق ماليني األوكرانيني إىل أوروبا.
وحطت طائـرة الحرب األعظم قبيل السـاعة 
العـارشة (الثامنة ت غ) يف مطـار العاصمة 

فاليتا وفق فرانس برس.
وقـال البابـا للصحفيـني الذيـن رافقـوه يف 
الطائرة قبيل وصوله ”شكرا جزيال ملرافقتي 
يف هـذه الرحلـة التـي وإن كانـت قصـرية، 

ستكون جميلة“.
ويلقـي البابـا خطابـا أول أمـام السـلطات 
والسـلك الدبلومـايس يف القـرص الرئـايس يف 

فاليتا.
ويف فرتة بعد الظهـر ينتقل يف مركب رشاعي 
إىل ”غـوزو“، وهي إحدى جـزر مالطا الثالث 
املأهولـة، حيـث سـيرتأس صـالة يف مـزار 

”تابينو“ الوطني.

واشنطن/ كييف / متابعة الزوراء:
أكد ميخايلو بودولياك، مستشـار 
الرئيس األوكراني، امس السـبت، 
”تنسـحب  الروسـية  القـوات  أن 
برسعـة“ مـن مناطـق يف محيط 
ومدينـة  كييـف  العاصمـة 
تشـرينيهيف يف شـمال أوكرانيـا، 
فيما قالـت املتحدثة باسـم البيت 
إن زعيـم  األبيـض جـني سـاكي 
الكرملني فشل يف هزيمة أوكرانيا.

وقال مستشـار الرئيـس األوكراني 
ميخايلـو بودولياكـن بحسـب مـا 
نقلت فرانس بس: ”مع االنسـحاب 
الرسيـع للروس مـن مناطق كييف 
وتشـرينيهيف.. يتضـح تمامـا أن 
روسـيا تضعطي  األولويـة لتكتيك 
الـرشق  إىل  االنسـحاب  مختلـف: 

والجنوب“.
العسـكرية  املخابـرات  واكـدت 
إن  السـبت،  امـس  الربيطانيـة، 
القـوات األوكرانيـة تواصل تقدمها 
ضـد القـوات الروسـية املنسـحبة 
يف محيـط العاصمـة كييـف، بينما 
قصـف  عـن  مسـؤولون  تحـدث 
عـدة مدن يف وسـط وجنـوب البالد 

بصواريخ روسية.
وقالـت وزارة الدفاع الربيطانية، يف 
نرشة دورية، إن هناك تقارير تفيد 
أيضا بانسـحاب القوات الروسـية 
من مطار هوسـتوميل القريب من 
العاصمة والذي كان محل قتال منذ 

اليوم األول للرصاع.
وأضافـت الـوزارة ”قامـت القوات 
األوكرانيـة يف رشق أوكرانيا بتأمني 
طريق رئييس يف رشق خاركيف بعد 

قتال عنيف“.

ويف سياق متصل، قصفت صواريخ 
روسـية مدينتني يف وسط أوكرانيا، 
صباح السـبت، ودمرت بنية تحتية 
ومبان سـكنية، حسبما قال رئيس 

منطقة بولتافا.
وكتـب دميـرتي لونني، يف منشـور 
عـىل اإلنرتنـت: ”بولتوفـا: قصـف 
البنيـة  منشـآت  إحـدى  صـاروخ 
التحتيـة خالل الليل، كريمنشـوك: 
العديد مـن الهجمات عىل املدينة يف 

الصباح“.
ويف وقت الحـق ذكر لونـني أن ”ما 
ال يقل عن أربعـة صواريخ أصابت 
منشأتني للبنية التحتية يف بولتافا، 
يف حني كشـفت معلومـات مبدئية 
أن ثـالث طائـرات للعـدو هاجمت 
املنشآت الصناعية يف كريمنشوك“.

وأشار إىل أنه لم تتوفر معلومات عن 

سقوط ضحايا. ولم يتسن لرويرتز 
التحقق من صحة األنباء.

ويف منطقة دنيـربو يف جنوب غرب 
البالد، قال حاكـم املنطقة، فالنتني 
عـىل  منشـور  يف  رسنيتشـنكو، 
الصواريـخ قصفـت  إن  اإلنرتنـت، 
منشـأة للبنيـة التحتيـة، مما أدى 
إىل إصابة شـخصني وأحـدث دمارا 

كبريا.
وأضـاف أن محطة وقـود يف مدينة 
كريفيي ريه تعرضت للقصف، مما 

تسبب يف حريق.
ويأتـي ذلـك يف وقـت ذكـرت فيـه 
صحيفة نيويـورك تايمز، نقال عن 
مسؤول أمريكي، أن الواليات املتحدة 
سـتعمل مع الحلفاء لنقـل دبابات 
سوفيتية الصنع إىل أوكرانيا لتعزيز 

دفاعاتها يف منطقة دونباس.

وقال املسـؤول الذي لم يذكر اسمه 
طلبهـا  التـي  النقـل  عمليـات  إن 
فولوديمـري  األوكرانـي  الرئيـس 

زيلينسكي ستبدأ قريبا.
إىل ذلـك، فـر أكثـر من ثالثـة آالف 
شـخص من ماريوبـول يف حافالت 
وسـيارات خاصـة عـىل مـا أعلنت 
السـلطات األوكرانية، بينما يستعد 
الصليـب األحمـر السـبت ملحاولـة 
تنفيـذ عملية إجالء جديدة من هذه 
املدينة الساحلية املحارصة واملدمرة 
بعـد فشـل محاولـة أوىل، بحسـب 

فرانس برس.
، أكد البيت األبيض أن خطة الرئيس 
الـرويس فالديمـري بوتـني لهزيمة 

كييف فشلت.
ويف سـياق متصـل قالـت املتحدثة 
باسـم البيـت األبيض جني سـاكي 

إن زعيـم الكرملني فشـل يف هزيمة 
أوكرانيا، مضيفة أن واشنطن تزود 
أوكرانيا بمعدات ملواجهة أي هجوم 

كيماوي من قبل روسيا.
وكان الرئيس األمريكـي جو بايدن 
قال قبل أسـبوع، إنه سيكون هناك 
رد إذا اسـتخدمت روسـيا األسلحة 

الكيمياوية يف أوكرانيا.
كما أوضح أن واشنطن ستخصص 
ملسـاعدة  إضافيـة  دوالر  مليـاري 
أوكرانيا، مشـريا إىل مواصلة فرض 
عقوبـات اقتصادية غري مسـبوقة 

عىل روسيا.
احتمـال  مـراراً  روسـيا  وأثـارت 
لـدى  نوويـة  أسـلحة  اسـتخدام 
األزمـة  يف  صعوبـات  مواجهتهـا 
الجيـش  للتغلـب عـىل  األوكرانيـة 
األوكرانـي خـالل حرب دائـرة منذ 
فربايـر املـايض تصفهـا الحكومة 

الروسية بأنها ”عملية خاصة“.
وقـال الكرملني يف وقت سـابق، إن 
مثل تلك األسلحة لن ُتستخدم إال يف 

حالة ”التهديد الوجودي“.
يشار إىل أنه منذ انطالق تلك العملية 
يف 24 فربايـر املـايض، لـم تتمكـن 
الروسـية مـن السـيطرة  القـوات 
بشكل كامل عىل أي مدينة أوكرانية 
كربى، باستثناء التقدم الذي تحقق 

يف الشمال الرشقي.
يف حـني أكـدت عـدة دول غربية أن 
موسـكو تكبـدت خسـائر فادحة 
خالل األسـابيع املاضية، سواء عىل 

الصعيد املادي أو البرشي.
كما أملحت إىل خالفات بني الكرملني 
وبعض القادة العسكريني، متحدثة 

عن توقيفات وإقاالت أيضا.
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:
هدد رئيس مجلس السـيادة السوداني، 
عبد الفتاح الربهان، بطرد فولكر بريتس 
رئيـس املبعـوث الخـاص لألمـني العام 
لألمـم املتحدة ورئيـس البعثـة األممية 

الخاصة يف السودان ”يونيتامس“.
وقال الربهان وفقا لبيـان نرشته وحدة 
إعالم مجلس السيادة: إن تجاوز بريتس 
و“التدخـل  األمميـة  البعثـة  تفويـض 
السـافر“ يف الشأن السوداني سيؤدي إىل 

طرده من البالد.
ويف إطـار الجدل الدائـر حول دور البعثة 
األممية يف السودان، قال وزير الخارجية 
السوداني األسبق إبراهيم، إن ترصيحات 
الربهان األخرية ومهاجمته البعثة األممية 

ودورها يف السـودان متسـقة مع رفض 
املكـون العسـكري منذ بدايـة وجودها 
بالبـالد، ومن ثم محاوالت تعطيل عملها 
منذ تبني مجلس األمن القرار رقم 2524 
والذي قبل به العسـكريون تحت ضغط 

من الدول أصدقاء السودان.
وأشـار أيوب لعـدم صحـة الحديث عن 
السـودان  يف  األمميـة  البعثـة  تخطـي 
املهام املوكلة لها، مشـريا إىل أن مهمتها 
الرئيسـية تتمثـل يف املسـاعدة بعمليـة 
االنتقال السـيايس والتقـدم نحو الحكم 
الديمقراطـي وحمايـة حقوق اإلنسـان 
وتعزيزهـا وتحقيـق السـالم املسـتدام 
واإلعـداد لالنتخابات املقرر إجراءها عند 

انقضاء الفرتة االنتقالية.

توجـس  مـن  زاد  مـا  أن  ايـوب  ورأى 
العسـكريني التقرير الـذي قدمه فولكر 
األسـبوع املـايض ملجلـس األمـن الدويل 
والذي انتقد فيه عمليات القتل واالعتقال 
التـي طالـت سـودانيني يف االحتجاجات 
ضـد اإلجـراءات التـي اتخذهـا الربهان 
أكتوبـر  مـن  والعرشيـن  الخامـس  يف 
والتـي أنهـت رشاكـة كانـت قائمة بني 
العسـكريني واملدنيني منـذ التوقيع عىل 
الوثيقة الدسـتورية يف أغسطس 2019، 
والتي حددت إطار حكم الفرتة االنتقالية 
يف أعقاب اإلطاحة بنظام اإلخوان يف ثورة 

شعبية بأبريل من العام نفسه.
وكانـت البعثـة االمميـة قـد أكـدت يف 
”سـكاي  ملوقـع  خاصـة  ترصيحـات 

نيـوز عربيـة“، أنهـا لم تتخطـى املهام 
املوكلـة إليها يف قرار مجلـس األمن رقم 
2524 املتخـذ يف يونيـو 2020، مشـددة 
التحـول  التزامهـا بدعـم عمليـة  عـىل 

الديمقراطي يف البالد.
وأوضح فادي القايض املتحدث الرسمي 
باسم البعثة يف السودان، أن البعثة تعمل 
وفقا للمهام املوكلة إليها يف قرار مجلس 
األمـن الـدويل والتي مـن بينهـا االطالع 
لتقريـب  الحميـدة  املسـاعي  بمهمـة 
وجهـات النظـر بـني مختلـف األطراف 

السودانية.
وأشـار إىل أن البعثـة األمميـة الخاصـة 
تواصـل العمـل مـع االتحـاد اإلفريقي 
ومجموعـة ”اإليفاد“ من أجل مسـاعدة 

األطراف السـودانية عىل التوصل لحل يف 
األزمة الحالية التي تواجهها البالد.

وطرحت البعثة األممية يف أعقاب اندالع 
مبـادرة  بأكتوبـر،  السياسـية  األزمـة 
لتسـهيل الحوار بني مختلـف األطراف، 
ودعت السـتعادة الحكم املدنـي والعمل 
بالوثيقة الدستورية املوقعة بني الشقني 
املدني والعسـكري والتي أنهت إجراءات 
الخامس والعرشين من أكتوبر عددا من 

بنودها املهمة.
وحـذر رئيس البعثـة يف إفادتـه األخرية 
ملجلس األمن الـدويل من تدهور األوضاع 
األمنية واالقتصادية واإلنسانية يف البالد 
بسـبب ما وصفته بالقمع ضد املطالبني 

بالحكم املدني.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
حـذرت وزارة العمـل والشـؤون االجتماعيـة، 
امـس السـبت، الجهـات الدوليـة مـن مغبـة 
التعامـل مـع منظمات مجتمع مدني تسـتغل 
رشائح ذوي اإلعاقة لتحقيق غايات شـخصية 
وانتفـاع مادي، داعية إىل حـرص التعامل معها 

يف هذا املجال.
ذوي  هــيــئـــة  رئــيـــس  وقــــــال 
اإلعــاقــة واالحتياجـات الخاصة يف الوزارة، 
احمـد هادي بنيـه، يف بيان اطلعـت «الزوراء»: 
إن ”هنـاك ضعـاف نفوس يف بعـض منظمات 
املجتمع املدني يتعاملون مع املنظمات الدولية 
مـادي  وانتفـاع  شـخصية  غايـات  لتحقيـق 
واستغالل هذه الرشيحة، لذا كان ينبغي حرص 

جهود ودعم تلك املنظمات بجهة رسمية“.
وأضاف بنيـه أن ”الوزارة حذرت مـن التعامل 
مـع أي تجمـع مدنـي لرشيحـة ذوي اإلعاقة 
دون الرجوع إىل الجهة املسـؤولة عنها املتمثلة 

بهيئتنا“.
ونبه بنية ”املنظمات من منع السماح لها بالعمل 
داخـل البالد يف حـال عـدم امتثالها للتعليمات 

وااللتزام بالضوابـط“، مؤكداً أن ”وزارة العمل 
طالبـت الخارجيـة بأرسـال إشــعـار إلــى 
جميـع املنظمـات الدوليـة املتخصصـة بذوي 

اإلعاقـة، لغرض التنسـيق والتعـاون مع هيئة 

رعاية ذوي اإلعاقة حرصا“. ً
وبني أن ”تأسـيس هيئـة رعايـة ذوي اإلعاقة 
واالحتياجـات الخاصـة يف وزارة العمـل تمـت 
بموجب قانـون رقم (٣٨ (لسـنة ٢٠١٣، لذلك 
فهي تعد الجهة الرسمية الوحيدة التي ينضوي 

تحتها جميع املعاقني“.
وتشـري معلومـات إىل وجـود ٧ آالف منظمـة 
مجتمع مدني يف العراق، تأسست عقب أحداث 
العام ٢٠٠٣، وهناك نحو ٤ آالف منها مسـجلة 
يف دائـرة املنظمـات غـري الحكوميـة التابعـة 
للحكومـة، بينمـا تعمـل األخـرى مـن معرفة 

مصادر تمويلها.
الحكوميـة  غـري  املنظمـات  دائـرة  واوقفـت 
التابعة لألمانة العامـة ملجلس الــوزراء خالل 
املـدة املاضية تسـلم طلبات تأسـيس وترويج 
املعامـالت للمنظمـات التي ترغب بالتسـجيل 

ألسباب تنظيمية.

بغداد/الزوراء:
كشـفت دائـرة التحقيقـات يف هيئة 
ن مالكاتها  النزاهة، امس السبت، تمكُّ
يف مكتبـي تحقيق األنبار والنجف من 
تنفيـذ عمليَّتي ضبـٍط لحالتي تالعٍب 

وتزويٍر يف املُحافظتني.
لــ  ورد  بيـان  يف  الدائـرة  وذكـرت 
«الـزوراء»: أن «العمليَّـة األوىل التـي 
ذها الفريق امليدانيُّ املُؤلَّف يف مكتب  نفَّ

تحقيق األنبار واملُكلَّف بُمتابعة الدوائر 
التابعة إىل وزارة الزراعة يف املحافظة، 
إىل  انتقـل  الـذي  الفريـق  أنَّ  بيَّنـت 
الرشكة العامة للتجهيزات الزراعيَّة يف 
ن من كشف (٤) معامالٍت  األنبار تمكَّ
ـٍة بتجهيـز مزارعني  رة) خاصَّ (ُمـزوَّ

وهميِّني بُمستلزماٍت زراعيٍَّة».
وأضافت أن «الفريق انتقل بعد ذلك إىل 
دائرة البطاقة الوطنيَّة يف الرمادي، إذ 

تبـنيَّ بعد التحرِّي عن الهويَّات املدنيَّة 
رة)،  العائـدة للُمزارعـني أنهـا (ُمـزوَّ
الفتًة إىل أنَّ قيمة املُستلزمات الزراعيَّة 
ـزة عـرب عمليَّـة التزويـر بلغت  املُجهَّ

(٢٥٥,٢٢٦,٩٩٠) مليون دينار».
وأوضحـت الدائـرة أنَّ «فريـق عمـل 
النجـف  يف  الهيئـة  تحقيـق  مكتـب 
ن  ة فيها، وتمكَّ انتقل إىل دائـرة الصحَّ
من الكشـف عن وجود تالعـٍب بمواد 

فحص فريوس كورونـا (PCR) التي 
ُتسـتخَدُم لفحـص املُسـافرين عـرب 
منافـذ املحافظـة، ُمشـريًة إىل أنه تمَّ 
خالل العمليَّة ضبط أوليَّات ُمعامالت 

الرصف املُتعلِّقة بمواد الفحص».
ـدت الهيئـة وفـق البيـان: «قيام  وأكَّ
في قسـم األمور الفنيَّة يف  بعض ُموظَّ
ة باالشـرتاك مع أصحاب  دائرة الصحَّ
الرشكات واملكاتب التـي تتوىلَّ القيام 

بتجهيز مواد الفحـص بتزوير الكتب 
ـة بنتائـج تقييـم تلـك املواد،  الخاصَّ
ة الصدور  فضالً عـن تزوير كتب صحَّ

خالل عامي (٢٠٢٠ و٢٠٢١)».
وأشـارت إىل «تنظيم محرضي ضبٍط 
قضـاة  عـىل  وعرضهمـا  أصوليَّـني، 
ـة بقضايا  محكمـة التحقيق املُختصَّ
النزاهـة يف األنبـار والنجـف؛ التخاذ 

اإلجراءات القانونيَّة املُناسبة».

حوار/ ريناس الرايض :
ألقت الحرب الروسية االوكرانية بظاللها السلبية 
عـىل اقتصاديـات دول العالم العربـي والغربي 
اجمـع ما دفع بهـا اىل اتخاذ إجـراءات طوارئ 
إلنقاذ مـا تبقى من اقتصادها او صد الرضبات 
االقتصاديـة عنها، لكن ما لجـأ اليه العراق من 
قرارات كان مسـاعدا لألزمة االقتصادية وليس 

لتجنبها.
حزمـة قـرارات صـدرت مـن مجلس الـوزراء 
يعتقد أنها تقاوم غالء املعيشـة ولكنها لألسف 
الشـديد انعكست سـلبا عىل الخطة الزراعية.. 
هذا ما قاله الناطق باسـم وزارة الزراعة حميد 

النايف .
وقال النايف يف حوار مع مندوبة الوكالة الوطنية 
العراقية لألنباء /نينا/: «لألسـف الشـديد قام 
مجلس الوزراء بحزمة من القرارات التي يعتقد 
أنهـا تقاوم غـالء املعيشـة ولكن هنـاك بعض 
األمـور يف هـذه الحزمة نحن كـوزارة تحفظنا 
عليها ألنهـا تخص رفع الدعم عن منتج املحيل، 
ورفـع الدعم عـن املنتـج املحيل معنـاه انهيار 
قطـاع الدواجن واملنتج املحـيل يجب ان ال يفتح 
االسـترياد، يف حني ان القرارات فتحت االسترياد 
للمحاصيل املتوفرة محليا والتي هي بيض املائدة 
والدجاج وكذلك املحاصيل األخرى، وبالتايل نحن 
من خـالل هيئة الـرأي يف الـوزارة وجهنا كتابا 
اىل مجلـس الوزراء مسـاء امـس وكان الكتاب 
واضحا وشـفافا لكي نخيل مسـؤوليتنا كجهة 

قطاعية تمثل القطاع الزراعي».
وأضاف: «ولكي نوضح للرأي العام ما هو الدور 
الـذي تقـوم بـه وزارة الزراعة فقـد طلبنا رفع 
الدعم الرضيبي عن االعالف واألسمدة واملبيدات 

لكي يكون اسـتريادها مناسبا للفالحني ودعما 
حكوميا واضحا لوزارة الزراعة، واعطاء ميزانية 
جيـدة كما هي يف عـام ٢٠١٩، فضال عن عملية 
مراجعة فتح االسـترياد عـن املحاصيل املتوفرة 
محليا لالستفادة واالستمرار بحماية الروزنامة 
الزراعية لكونها الحاكمـة يف مجال التصدير او 
االسـترياد، فضال عن اجراءات الدعم الحكومي 
للقطـاع التي من خاللهـا يمكن ان توظف االف 
العاطلـني عـن العمل، وكذلـك قطـاع الدواجن 
إذا ما فتح االسـترياد فسـينهار تماما، وبالتايل 
يصبح العراق سـوقا وفريا لدول الجوار، وعليه 
يجب اليوم ان ندعم الفالحني واملزارعني وندعم 
قطاع الدواجن حتى نخفض السـعر اوال وحتى 

نزيد االنتاج ذاتيا «.
وبشـأن البيض املهرب، أكـد النايف ان «الوزارة 
لن تعطي منذ ٣ سـنوات اجازة استرياد وكل ما 
يدخـل اآلن من البيض هو «تهريب» واملشـكلة 
ليـس فقط وصـول البيـض وانما بيـض تالف 
وخارج عـن املواصفات كونـه يدخل من منافذ 
غـري مسـيطر عليها والقـوات االمنيـة عجزت 
عن السـيطرة عىل املنافـذ الن الكثري من املنافذ 

مفتوحة وهناك تدخالت سياسية كثرية «.
واشـار اىل «وجود منافذ خارج السيطرة ومنها 
منافـذ اقليـم كردسـتان وال تلتـزم بالروزنامة 
املحلية، وبالتايل تؤثر سلبا عىل املنتج املحيل الن 

املهرب يؤثر جدا».
وتابـع النايـف أن «وزارة الزراعة ليسـت لديها 
قـوات أمنيـة خاصة بهـا، وبالتايل تقـع مهمة 
مراقبة األسواق ملنع رفع األسعار أو منع تداول 
املواد املستوردة املهربة عىل عاتق القوات األمنية 

املختصة بهذا الجانب».

وأكـد النايـف ان «العراق إذا ما دعـم ماليا وإذا 
ما توفـرت املياه بشـكل جيـد، فالعـراق قادر 
عىل توفري فائض يف املـواد الزراعية وخاصة ان 
العام املايض اننا صّدرنـا الطماطم والبطاطس 
والتمور، وقادرون عىل تصدير البيض مستقبال 

إذا ما تمت حماية منتجنا املحيل «.
واضاف: «نحن لسنا ضد فتح االسترياد نحن مع 
فتح االسترياد لكن ملاذا طلبنا منع االسترياد الن 
الحدود مفتوحة، وعندما تقفل الحدود وتصبح 
ضابطة وتدخل املواد املهربة ترفع الرضيبة عىل 
املواد املستورد ويصبح املستورد اعىل من املنتج، 
وبالتايل املواطن مخـري مابني املنتج املحيل الذي 
هو ارخص من االجنبي واالفضل من املسـتورد 

الذي فيه اشـكاليات كثرية واغـىل، وهذه فيها 
فائدة للدولة من ناحية الرضائب وللمواطن فيه 

استفادة كما ونوعا».

bË‘Ój�mÎ@ÚÓflÏÿ®a@µ„aÏ‘€a
واشـار النايف اىل مطالب الـوزارة بأن تتضمن: 
جعل وزارة الزراعة وزارة سيادية واعطاء دعم 
حكومـي من املوازنة االتحادية يليق بها كوزارة 
الفالحـني واملزارعـني واملنتجـني  لكـي تدعـم 
وتقديم دعم واضح للصناعات التحويلية ودعم 
الفالحني واعطائهم مستحقاتهم بوقتها، ودعم 
االعالف لقطـاع الدواجن واللقاحـات البيطرية 
ودعـم منتجي الدواجن ودعـم محطات االبقار 
حتى يمكـن ان نكتفي باأللبان واجراءات لدعم 

الثـروة الحيوانيـة والقطـاع الزراعـي، وبالتايل 
عندما تقدم الحكومة هكذا دعم يصبح القطاع 
الزراعي مسـؤوال عن تأمني مسـتلزمات االمن 

الغذائي للمواطن وبأسعار مناسبة «.
وتطرق النايف ملوضوع اسـترياد االلبان، قائال: 
«لألسـف ما زلنا غـري مكتفني بقطـاع االلبان 
والسـبب عدم وجـود دعـم للثـروة الحيوانية، 
وبالتايل االلبان مستوردة من ايران وتركيا اكثر 
بلديـن قريبـني للعراق»، مشـددا عـىل «اهمية 
دعـم الحكومـة للبـدء مـن الداخـل وال توجد 
اليوم معامل االلبان، فقـط االهلية املتواضعة، 
ومعمـل واحد معمل هو ابو غريب، ونأمل ان ال 
نكون سـوقا وفريا لـدول الجوار بل نحن نكون 

مصدرين».

Ú«aäç€a@ÒäaåÎ@paıaãugÎ@“b–ßa
وبشأن الجفاف، قال النايف ان «العراق تعرض 
ملشاكل كبرية بمسـألة الجفاف نتيجة لتناقص 
اإليـرادات املائيـة مـن دول الجـوار، فضال عن 
االنحباس الحراري وقلة األمطار سببت مشاكل 
بزيادة نسبة التصحر يف األرايض الزراعية، فضال 
عن قلة املساحات املزروعة باعتبار التصحر هو 
اَفـة تؤثر وتحـول األرايض الصالحة للزراعة اىل 
أراٍض غـري صالحـة للزراعة، وبالتـايل الجفاف 
يحتـاج اىل إجراءات قد تكون ناجعة يف مسـألة 
مجابهة هذه الظاهرة والتي نأمل التواصل مع 
الجهـات ذات العالقـة من اجل الحـد من هذه 

الظاهرة».
واشـار اىل: «ان هـذا العـام تقلصـت الخطـة 
الزراعيـة اىل ٥٠٪ نتيجـة لقلة االيـرادات املائية 
كما افصحـت وزارة املوارد املائيـة بأن خزينها 
ال يكفـي للخطة الزراعية املعـدة من قبل وزارة 

الزراعـة والبالغـة ٦ ماليـني دونـم، وبالتايل تم 
االتفـاق عىل ٥٠٪ مـن هذه النسـبة، أي قرابة 
مليونني و٥٠٠ الف دونم، وهذه أثرت سلبا عىل 
إنتـاج الحنطة يف العراق، وخاصـة انها تزامنت 
واالزمـات  االوكرانيـة  الروسـية  الحـرب  مـع 
الدوليـة التي اثريت وخاصـة يف مجال محصول 

الحنطة». 

ÍbÓæa@…�”Î@ÊaãÌg
وقال الناطق باسـم وزارة الزراعة: ان «الجانب 
اإليراني حول كل الروافد املائية املشـرتكة والتي 
تصب يف العراق اىل داخل أراضيه اإليرانية وحرم 
محافظـة ديـاىل من الخطـة الزراعيـة وبعض 
املناطق التي هي من ضمن الزاب الصغري، وهي 
تمثل مخالفـات دولية، إذ ان الدول املتشـاطئة 
تتقاسم االرضار وتتقاسم الفوائد وكان االجدر 
بإيـران التفاهم مـع العراق وهي سـابقا ايضا 
اغلقت نهر الكارون ونهر الكرخة اللذين يصبان 
يف شـط العرب والتي كان لهما دور كبري يف دفع 
السـن امللحي يف شط العرب، وايضا سببت هذه 
مشـكلة، وبالتايل واتجاه هذه االجراءات قامت 
وزارة املـوارد املائيـة بالتفـاوض مـع الجانـب 
االيراني بأي طريقـة كانت واىل اآلن املفاوضات 
لـم تفِض عـن يشء بحجة ان الجانـب االيراني 
لديـه نقص ميـاه داخل ايران واسـتخدم حقه 
الرشعـي، ولكن يجب ان يضـع مصلحة العراق 
ايضـا باعتبـار عالقة حسـن الجـوار والعالقة 
التاريخيـة بني العراق وايـران، ويجب ان تكون 
هـذه النتائـج واضحـة مـن خالل اعـادة فتح 
الروافـد اىل محافظة دياىل لكي نسـتطيع اعادة 
الخطة الصيفية والخطة الشـتوية يف محافظة 

دياىل».

fib1a@aâÁ@¿@bË»fl@›flb»n€a@ãóy@∂g@ÚÓ«aÜ

ÚÌÜbfl@…œb‰fl@’Ó‘zn€@µ”b»æa@›Ãnèm@Ô„áæa@…‡n1a@pb‡ƒ‰fl@Z›‡»€a
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بغداد/الزوراء:
كشـف مسـؤول حكومي، امس السـبت، عن اطـالق املرحلـة االوىل لخطة اعادة 

نازحي وقف دياىل.
وقال مدير ناحية العبارة (١٧كم شـمال رشق بعقوبة) شاكر التميمي يف ترصيح 
صحفـي: ان“ مئات االرس نزحت من قـرى الوقف املمتد بني ناحيتي العبارة وابي 
صيـدا خالل السـنوات املاضية ألسـباب متعددة منها هجمات االرهاب ما شـكل 

فراغات امنية خلقت تداعيات سلبية يف املشهد العام“.
واضـاف التميمي ان“ قيادة رشطة دياىل بدأت فعليا املرحلة االوىل من خطة اعادة 
نازحي الوقف عرب التواصل مع العشـائر واالدارة املحلية من اجل تحديد اسـباب 
النزوح وعدد االرس الراغبة بالعودة ثم اسناد القرى بالخدمات من خالل التواصل 

مع الجهات الحكومية يف هذا االطار“.
واشـار اىل ان ”عـودة نازحي قـرى الوقف لـه ايجابيات مهمة يف املشـهد االمني 
ابرزها سـد الفراغات التي تسـتغل من قبـل االرهاب من ناحيـة االختباء“، الفتا 
اىل أن ”الخطة سـتحتاج بعض الوقت لتطبيقها لكنها سـتكون خطوة يف االتجاه 

الصحيح“. 

بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة الهجـرة واملهجرين، امس 
السبت، عودة (١٦٢) نازحاً طوعياً من 
مخيمات إقليم كردستان إىل مناطقهم 

األصلية يف نينوى.
وذكر بيان للوزارة، تلقته «الزوراء»: أنه 
«بمتابعة وزير الداخلية ووزير الهجرة 
عثمـان  السـيد  بالوكالـة  واملهجريـن 
الغانمي، تمت عـودة (١٦٢) نازحاً من 
مخيمات اقليم كردستان محور الخازر 
ومخيم حسـن شام، رشقي املوصل، اىل 
مناطق سـكناهم االصليـة يف محافظة 

نينوى».

الهجـرة  وزارة  «كـوادر  أن  وأضـاف 
واملهجرين قامت بإعـادة دفعة جديدة 
من النازحني بواقع ٣٤ أرسة من محور 
الخازر ومخيم حسن شام اىل مناطقهم 
يف (حي االنتصار. تل الرمان. الهرمات. 
رجم حديـد. العبور. تلعفر. بعشـيقة. 
النهـروان. حي البكـر. الكرامة. ناحية 

الشورة. موصل جديدة)».
وأشـار إىل أن «النازحـني عـادوا بعـد 
اتمـام التدقيـق االمني لهم بالتنسـيق 
مع القوات االمنية والحكومات املحلية، 
وقد جرى ايصالهم اىل مناطق سكناهم 

االصلية مع امتعتهم كافة».

ذي قار/الزوراء:
اعلـن محافـظ ذي قار، محمد هادي الغزي، امس السـبت، عن خطة اسـرتاتيجية 

لبناء مدينة طب متكاملة يف املحافظة.
وقال الغزي يف بيان تلقته «الزوراء»: إن «االجتماع الذي جمعه باألمني العام ملجلس 
الوزراء الدكتور حميد الغزي تمخض عن اقرار خطة اسـرتاتيجية لبناء مدينة طب 
متكاملـة يف محافظـة ذي قـار»، الفتـا اىل ان «الخطة تتضمن حـل ازمة الخدمات 
الصحيـة يف جميـع الوحـدات االداريـة يف ذي قار بشـكل تدريجـي يف غضون ثالث 

سنوات، فضال عن انجاز مدينة الطب عىل ثالث مراحل».
واضاف ان «مرشوع مدينة الطب واحدا من اكرب املشـاريع االسرتاتيجية التي تنفذ 
يف املحافظة، ومن املؤمل ان يسهم بالنهوض بالقطاع الصحي الذي طاملا عانى من 

ارباك حاد يف العقود املاضية».

@ÒÜb«g@Ú�©@∂Î˛a@Ú‹yãæa@÷˝†g
C∂bÌÜ@—”ÎD@Ôyåb„

@∂g@�b«Ï†@�byåb„@162@ÒÜÏ«@ZÒãv:a
ÙÏ‰Ó„@¿@ÚÓ‹ñ˛a@·Ë‘†b‰fl

@¿@Új‘mãfl@k†@Ú‰Ìáfl@ZçÃ€a
äb”@à

بغداد/الزوراء:
أفـادت مديريـة الرشطـة املجتمعيـة يف دائرة 
العالقـات واإلعـالم بـوزارة الداخليـة، امـس 
السـبت، بإيقـاف ٦ حـاالت ابتـزاز الكرتونـي 
وإعـادة ٤ فتيـات هاربـات إىل ذويهن خالل ٤ 

أيام.
وقالـت املديرية يف بيـان تلقته «الـزوراء»: إن 
«مفارزها تمكنت يف غضون ٤ أيام، من إيقاف 
٦ حاالت ابتزاز الكرتوني من بينها عشيقة تبتز 
زوجة عشيقها، وطالبة ثانوية تبتز زميلتها»، 
مشـريًة إىل «إعادة ٤ فتيات هاربات اىل ذويهن 
بعـد أن قدمـت لهن الدعـم النفـيس واملعنوي 

وألزمت ذويهن برعايتهن واالهتمام بهن».
وأوضحـت أن «الحاالت الـ٦ التـي تم ايقافها، 
٣ منهـا يف بغداد ومثلها يف األنبار، وأنها اتخذت 
اإلجـراءات الالزمـة بحق املبتزيـن بعد التعرف 
عليهم والوصول إليهم وقامت بمسح محتوى 

االبتزاز وتأمني حسابات الضحايا».
سـتقوم  «مفارزهـا  أن  إىل  املديريـة  ولفتـت 
بزيـارات دوريـة ملنـازل الفتيـات الهاربات، ٣ 
منهن يف بغداد وواحـدة يف محافظة الديوانية، 
للوقوف عـىل أوضاعهن وتقديـم الدعم الالزم 

لهن». 

بغداد/الزوراء:
أعلنـت رشكـة املوانـئ العراقية يف 
وزارة النقـل، امـس السـبت، رفع 
أغلب الغـوارق التي تعيـق املالحة 
البحريـة، مؤكدة اسـتمرار عملها 
لرفع جميع الغوارق يف قناة شـط 
العرب أو املياه االقليمية والقنوات 

املالحية األخرى.
وقال املتحدث باسـم املوانئ، أنمار 
الصـايف، يف ترصيـح صحفـي: إن 
«أغلب الغوارق التـي تعيق املالحة 
رفعت بشكل كامل، وبقيت هنالك 
منظـر  تشـوه  الغـوارق  بعـض 
املدينة وتأثر عىل البيئة السـمكية 

والبحرية وبيئة املدينة»، مؤكداً أن 
العمل جار يف انتشـال كل الغوارق 
املوجودة سـواء كان يف قناة شـط 
العرب أو امليـاه االقليمية (البحر) 

والقنوات املالحية األخرى».
وأضاف أن «قسـم االنقاذ البحري 
مسـتمر يف عملـه لرفـع الغـوارق 
ضمـن خطـة سـنوية، إضافة إىل 
األعمال التـي تحدث خارج الخطة 
أهـداف  السـنوية، حيـث هنالـك 
تحصل بشكل غري محسوب، لذلك 
يقوم هذا القسـم، بالحفر البحري 
النتشـال هـذه الغوارق»، مشـرياً 
إىل أنـه «خـالل األسـبوع املـايض 

تم انتشـال رأس الحفـر (الحفارة 
سـيف الكـرار) التـي تـزن بحدود 
١٥٠طنـاً مـن ميناء خـور الزبري، 
حيث تـم رفعها بواسـطة الرافعة 
العمالقة (أبا ذر) التي تصل قدرتها 
لـ ٢٠٠٠ طـن يف الرفع، وهي ربما 
الوحيـدة يف منطقة الخليج العربي 
والرشق األوسط، باعتبارها رافعة 
املوانـئ  تبنتهـا  كبـرية  عمالقـة 
العراقيـة لحسـابها الخـاص منذ 
عامـني أو أكثر بقليل، لالسـتفادة 
منهـا بانتشـال الغـوارق الكبـرية 

العمالقة ورفع األوزان العالية».
وتابـع أن « فريقـاً متخصصـاً يف 

العمـل وغواصينهم كانوا جاهزين 
بانتشـال الحفـارة سـيف الكرار، 
أو  انتشـال (بانطـون  إىل  إضافـة 
اللغـة العربية)  الجنيبـة بحسـب 

بواسطة الرافعة لكروف». 
ولفـت إىل أن «العمـل مسـتمر يف 
أرصفة ميناء املعقل، النتشال ثالث 
ركائـز خشـبية بواسـطة الرافعة 
حمرين»، مؤكـداً أن «فريق العمل 
والغواصني مستمران بانتشال كل 
الغـوارق وأن املوانئ العراقية تريد 
تنظيـف كل القنـوات املالحية من 
أي غـارق موجود سـواء كان هذا 

الغارق يعيق املالحة أو ال».

بغداد/الزوراء:
أعلنت هيئـة املنافـذ الحدودية، امس السـبت، 
طبيـة  (مسـتلزمات  تحتـوي  حاويـة  ضبـط 
مختربية) مخالفة لرشوط وضوابط االسـترياد 

يف منفذ ميناء أم قرص الشمايل.
وذكـر بيان للهيئة، تلقته «الـزوراء»: أن «هيئة 

املنافذ الحدودية بجهود ومتابعة ميدانية لكافة 
البضائـع ومـن خـالل تنسـيق العمـل وتبادل 
املعلومـات مع جهاز املخابرات الوطني يف منفذ 
ميناء أم قرص الشمايل، تمكنوا من ضبط حاوية 
تحتوي (مسـتلزمات طبية مختربية) مخالفة 
لرشوط وضوابط االسترياد، حيث تجاوزت املدة 

القانونية املسـموحة عـىل بقائها يف امليناء دون 
مراجعة اصحاب العالقة».

وأضـاف أنـه «تـم تشـكيل لجنة مـن الجهات 
املختصة وتنظيم محـرض ضبط أصويل واحالة 
املـواد إىل القضاء التخـاذ اإلجـراءات القانونية 

بحق املخالفني».
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بغداد/ متابعة الزوراء:
أفادت وكالة رويرتز، امس السبت، بأن 
منظمة البلدان املصدرة للبرتول (أوبك) 
ضخـت 28.54 مليـون برميـل يوميـاً 
خالل شهر آذار املايض، بزيادة 90 ألف 
برميل يومياً عن شباط، لكنها أقل من 
الزيادة البالغـة 253 ألف برميل يوميا 
املنصوص عليها يف اتفاقها مع الحلفاء 

بما يف ذلك روسيا.
ووجد مسـح أجرته رويرتز أن أعضاء 
أوبـك العرشة يضخون أقـل بكثري مما 
دعـا إليه االتفاق، كمـا أن امتثال أوبك 
بالتخفيضات التي تعهدت بها بلغ 151 

باملئة مقابل 136 باملئة يف شباط.
وشـهد املسـح أن العراق سـجل زيادة 
أصغـر بمقـدار 30 ألف برميـل يومياً، 
وهـي أقـل بــ 14 ألـف برميـل يوميا 
للحصـة املقـررة لـه البالغـة 44 ألف 
برميـل يوميـاً يف آذار، بينمـا أضافـت 
الكويت واإلمـارات العربية املتحدة 30 
ألـف برميل يوميا وعـرشة آالف برميل 

يوميا عىل التوايل.
سـجل  قـد  النيجـريي  اإلنتـاج  وكان 
تراجعا قدره 100 ألف برميل يوميا بعد 
أن أدت الحـوادث إىل ظروف قاهرة عىل 
مجـاري نهر بوني وبـراس، وانخفض 
إنتاج ليبيا بمقدار 50 ألف برميل يوميا 

بسـبب إغـالق حقلني نفطيـني مطلع 
الشهر.

ونوهت وكالة رويرتز، يف مسـحها، إىل 
أن ”اإلنتاج لم يزد يف غينيا االسـتوائية 
أو الغابون، بسـبب االفتقار إىل القدرة 

عىل إنتاج املزيد“.
وتخفـف أوبـك وحلفاؤهـا، املعروفـة 

باسـم أوبـك +، تدريجيـا تخفيضـات 
اإلنتاج لعام 2020 مع تعايف الطلب من 
الوباء. اجتمعـت أوبك + يوم الخميس 
املـايض وأكـدت الخطط املتفـق عليها 
مسـبًقا، عىل الرغم من ارتفاع أسـعار 
النفـط إىل أعىل مسـتوى لهـا يف 2008 
139 دوالًرا للربميـل يف أعقـاب  فـوق 

الغزو الرويس ألوكرانيا.
ويدعو االتفاق إىل زيادة 400 ألف برميل 
يوميا يف مـارس آذار من جميع أعضاء 
أوبـك + ، منهـا نحـو 253 ألـف برميل 
يوميا يتقاسـمها منتجي أوبك العرشة 

الذين يشملهم االتفاق.
مـن جانـب متصـل، اغلـق سـعر خام 

البـرصة الثقيـل، امـس السـبت، عـىل 
خسـارة اسـبوعية بلغت اكثـر من 12 
دوالراً، بعـد انخفـاض اسـعار النفـط 

عاملياً.
وانخفـض خام البـرصة الثقيل املصدر 
آلسـيا الجمعة 4.99 دوالرات وبنسـبة 
تغيـري بلـغ نسـبته %4.98 ليصـل اىل 
95.22 دوالراً للربميل الواحد، ليغلق عىل 
خسارة اسـبوعية كبرية بلغت اكثر من 

12.57 دوالراً، أو ما يعادل 12.40%.
أما بالنسـبة لخامـات منظمة ”اوبك“، 
فقـد انخفضـت جميـع اسـعارها مع 
اغالقها وسـجلت خسـارات اسـبوعية 
20 دوالراً حيـث  12 اىل  تراوحـت بـني 
سـجل خام العربي السـعودي 103.22 
دوالرات للربميل، وسـجل مزيج مربان 
102.56 دوالراً للربميـل،  اإلماراتـي اىل 
وبلغ ومزيج سهران الجزائري 108.65 
دوالران، وجرياسـول االنغـويل 106.83 
دوالرات، وبوني النيجريي الخفيف 107 

دوالرات“.
وشهدت اسعار النفط خالل االسبوع 
املايض انخفاضاً كبرياً يف االسعار بعد 
ترصيحات جـو بايدن رئيس الواليات 
املتحـدة االمريكيـة بتحريـر املاليـني 
مـن النفـط الخـام للحد مـن ارتفاع 

االسعار.
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السعراملادة

1,650,000 دينارشيش اوكراني (1 طن)

.1,500,000 دينارشيش تركي ( 1 طن)

.1,450,000 دينارشيش عراقي  ( 1 طن)

120,000   دينارسمنت عراقي  مقاوم ( 1 طن)

115,000  دينارسمنت عراقي عـادي ( 1 طن)

400,000 دينار  سكس رمل فحص

275.000  دينارسكس حصو مكرس

650.000  ديناردبل الطابوق

1,100,000 ديناردبل طابوق احمر

500,000  دينارجص  ( 1طن )

السعراملادة
 3000 دينارزيت الطعام الدار ( 1 لرت )

  10500 دينار رز محمود ( 5 كغم )

 8,500 ديناررز العربة ( 4,5 كغم) 

 1,250 دينارسكر ( 1 كغم ) 

2000 دينارمعجون طماطم ( كبرية)

 2,500 دينارفاصوليا ( 1 كغم )

 2,500 دينارلوبيا ( 1 كغم )

 2,500 دينارباقالء( 1 كغم )

 2,000 دينارعدس( 1 كغم )

 2,750 دينارحمص( 1 كغم )

 1,250 ديناربرغل طبخ ( 1 كغم )

2,250 دينارماش( 1 كغم )

@ÂuaÎá€aÎ@‚Ïz‹€a@äb»éc
السعراملادة

 12,000 – 14,000 الفلحم غنم عراقي  (1 كغم ) 

 11,000 – 13,000 الفلحم عجل عراقي (1 كغم )

 7,500 – 8,000 الفلحم عجل مستورد (1 كغم )

 3750 دينار دجاج عراقي حي ( 1 كغم ) 

6000 – 6500 دينارسمك كـارب حي  ( 1 كغم ) 

4000 دينار فخذ دجاج عراقي ( 1 كغم )

4000 دينار فخذ دجاج مستورد ( 1كغم )

4500 ديناراجنحـة مستـوردة  ( ١كغم )

4500 ديناراجنحـة عراقيــــة  ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج عراقي ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج مستورد ( ١كغم )

5,000 – 6,000 دينارطبقة البيض  العراقي

ãõ©aÎ@È◊aÏ–€a@äb»éc
السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1250 دينارعلبة فراولة25.000 دينارالباميا

1250-1500 دينارالربتقال1000 دينارالطماطة

3000 دينارالو1000-1250 دينارالبطاطا

1000-1500 دينارالتفاح1000-1250 دينارالخيار

1000-1250 دينارالليمون1500دينارالفلفل

1500 ديناراللنكي1250-1500 دينارالباذنجان

1000 دينارنارنج500-750 دينارالبصل

1500 ديناراملوز1250دينارالجزر

1500 ديناررمان3000 دينارفاصوليا

500-750 ديناررقي750 دينارلهانة

1250 ديناربطيخ1000 دينارقرنابيط

3000 دينارالعنب1250 دينارشجر

1500 ديناركريب فروت750 دينارخس

1500-2000 دينارالكيوي750 دينارشلغم

1500 دينارالسندي750 دينارشونذر

2000-3000 دينارتمر مستورد2500 ديناراللوبيا

500 دينارباقالء

بغداد/ الزوراء:
أعلن مـرصف الرشـيد الحكومي، امس 
السـبت، عـن اسـماء الفـروع املعنيـة 
بالتقديـم عىل بطاقـة «كريـدت كارد» 

للموظفني.
وقال املكتـب االعالمي للمرصف يف بيان 
ورد اىل «الـزوراء»: إن «املوظـف حـال 
حصوله عـىل البطاقة يوضع فيها مبلغ 
بمقدار ثالثة اضعاف الراتب، وبحد اعىل 

خمسة ماليني دينار».
وأوضـح: «أن اسـماء الفـروع املعنيـة 
بالتقديـم هـي «بغـداد الكـرخ/ فـرع 
الريمـوك، فرع البياع، بغـداد الرصافة/ 
فـرع  االمام  االعظم، االعتماد التجاري، 
الثـورة،  شـارع  البـرصة/  محافظـة 
محافظـة ذي قـار/ فـرع النارصيـة، 
محافظة ميسان، فرع الكرامة، محافظة 
كربالء/ فرع كربالء، محافظة النجف/  

فرع شـارع الصـادق، محافظة املثنى/ 
فـرع السـماوة، محافظـة بابـل/ فرع 
الحلـة، محافظة واسـط، فرع واسـط، 
محافظـة الديوانيـة/ فـرع الديوانيـة، 

محافظة االنبار/ فرع الرحمن، حديثة، 
هيـت، محافظة نينوى/ فـرع املوصل، 
باباكركـر،  فـرع  كركـوك/  محافظـة 

محافظة صالح الدين/ فرع شيشني».

وقرر مرصف الرشـيد، يف الثاني من اذار 
 (Credit Card) املـايض، اطالق بطاقـة
متصلة ببطاقـة (نخيل) للموظفني من 

حاميل ماسرت كار (نخيل).
واوضـح املكتـب االعالمي يف بيـان ورد 
اىل «الـزوراء»: أن ميـزات تلـك البطاقة 
يودع فيها مبلـغ (٥) ماليني دينار كحد 
اعـىل لحاملها. وبنّي: أن سـقف الرصيد 
املضـاف لهـذه البطاقـة بمقـدار ثالث 
رواتـب شـهرية اعتمادا عىل اقـل راتب 
تـم ايداعه يف بطاقـة (نخيل) خالل مدة 
ثالثة اشـهر االخـرية وتم اسـتالمه من 

قبل املوظف.
وأضاف: أن تلك البطاقة تصدر للموظف 
الذي ال يقل صايف راتبه الشهري املستلم 
عـن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار يف الوقت 
الحارض ويكون مقدار االستقطاع (٥٪) 

من صايف الراتب املودع يف البطاقة».

 بغداد/ الزوراء:
أصدر مرصف الرافدين، امس السبت، توضيحاً جديداً بشأن سلفة الـ ٢٥ 

مليون دينار.
وقال املرصف يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة منه: إن «سـلفة ٢٥ مليون 

دينار تمنح للموظفني ومنتسبي الدفاع والداخلية».
واضاف ان «مدة تسـديد السـلفة ٥ سـنوات وبفائدة ٥ باملئـة، والتقديم 

عليها عرب فروع املرصف ببغداد واملحافظات».

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنـت إدارة معلومات الطاقـة األمريكية، امس 
السبت، عن انخفاض الصادرات العراقية النفطية 
ألمريكا بشـكل كبري خالل االسبوع املايض لتصل 

اىل معدل ٨٢ الف برميل باليوم.
وقالت اإلدارة يف تقرير اطلعت عليه «الزوراء»: إن 
«متوسط االستريادات االمريكية من النفط الخام 
خالل االسبوع املايض من عرش دول بلغت ٥٥٣٣ 
مليـون برميل يومياً منخفضـة بمقدار ٣٣٤ الف 
برميل باليوم عن االسبوع الذي سبقه والذي بلغ 

٥٨٦٧ مليون برميل يوميا».
وأضافـت أن «صادرات العـراق النفطية ألمريكا 
بلغت معدل ٨٢ ألف برميل يومياً خالل االسـبوع 
املايض، منخفضاً عن األسبوع الذي سبقه والذي 

بلغت متوسـط الصـادرات فيـه ٤٨٩ الف برميل 
يومياً».

وأشـارت إىل أن «اكثر اإليـرادات النفطية ألمريكا 
خالل األسـبوع املـايض جاءت من كنـدا وبمعدل 
بلـغ ٣٫٦١٢ ماليني برميل يومياً، تلتها املكسـيك 
بمعدل ٧٣١ الف برميل يومياً، ومن ثم السعودية 
بمعدل ٣٣٣ الـف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا 
بمعـدل ٢٨٤ الف برميل يوميا، ومـن ثم نيجرييا 
بمعدل ١٤٨ الف برميل يوميا».ووفقاً لإلدارة فإن 
«كمية االسـتريادات األمريكية مـن النفط الخام 
من روسـيا بلغت بمعدل ١٠٠ الـف برميل يومياً، 
ومن االكـوادور بمعـدل ٩٦ الـف برميـل يومياً، 
وترينـداد توباغو بمعـدل ٧٥ الف برميـل يومياً، 

والربازيل بمعدل ٧٢ برميل يومياً».

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار الذهب «االجنبـي والعراقي» يف 
األسـواق املحلية لليـوم الثالث عـىل التوايل، امس 
السـبت.وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق 
الجملة ب   شـارع النهر يف العاصمة   بغداد سـجلت 
صباح امس، سـعر بيع للمثقـال الواحد عيار ٢١ 
من الذهب الخليجي والرتكـي واألوربي بلغ ٣٩٣ 
الف دينـار، وسـعر رشاء ٣٨٩ الفـاً، وهي نفس 

االسعار ليوم الخميس املايض.

وأشار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ من 
الذهب العراقي سـجل اسـتقراراً أيضـاً عند ٣٥٣ 

الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء ٣٤٩ ألفاً.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن 
سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار ٢١ يرتاوح 
بني ٣٩٥ الف دينار و٤٠٥ االف، فيما تراوح سعر 
البيـع مثقال الذهب العراقي بني ٣٥٥ الفاً و ٣٦٥ 
الف دينار.. ويسـاوي املثقـال الواحد من الذهب 

(خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة االحصاء الرتكية، امس السبت، أن العراق جاء باملرتبة الخامسة 
كأكرب مسـتورد من تركيا، مشـرية إىل ارتفاع الصادرات والـواردات الرتكية 

بنسبة ٢٥٫٤٪ و٤٤٫٥٪ عىل التوايل يف شباط ٢٠٢٢.
وقالت الهيئة يف تقرير لها اطلعت عليه «الزوراء»: إن «صادرات تركيا لشهر 
شباط بلغت ٢٠ مليار و ٤ ماليني دوالر، مسجلة ارتفاعاً بنسبة ٢٥٫٤ باملئة، 

مقارنة بالشهر نفسه من العام ٢٠٢١».
مبينة أن «واردات تركيا يف شباط بلغت ٢٧ مليار و٨٨٥ مليون دوالر، مسجالً 

ارتفاعا بنسبة زيادة ٤٤٫٥ باملئة، عن نفس الفرتة من عام ٢٠٢١».
وأوضحت أن «العراق جاء خامسـاً يف الصادرات الرتكية لدول العالم يف شهر 
شباط املايض بقيمة مليار و٧٠ مليون دوالر، يف حني كانت أملانيا هي الدولة 
الرشيكة الرئيسـية للصـادرات بمليار و ٧٨٥ مليـون دوالر، وتلتها الواليات 
املتحـدة االمريكيـة بــ مليـار ٢٩٩ مليـون دوالر، ومـن ثم جـاءت اململكة 
املتحدة ثالثا بـ مليار و ٩٨ مليون دوالر وايطاليا رابعا بـ مليار و٨٥ مليون 
دوالر»، مبينة أن «نسـبة الـدول الخمس األوىل من إجمـايل الصادرات بلغت 
٣١٫٧٪ يف شـباط ٢٠٢١».وبينت أن «الصادرات الرتكية من كانون الثاني اىل 
شـباط ٢٠٢٢، كانت أملانيا هي الدولة الرشيكة الرئيسـية للصادرات بقيمة 
٣ مليـارات و ٤٠٢ مليونـا دوالر، تلتها الواليات املتحـدة األمريكية بمبلغ ٢ 
مليـاري ٥١٩ مليون دوالر، وإيطاليا ٢ مليـاري ١٠٩ ماليني دوالر، واململكة 
املتحـدة ٢ ملياري ٤٥ مليون دوالر، والعراق مليار ٩٥٣ مليون دوالر، وبلغت 
نسـبة الـدول الخمس األوىل من إجمايل الصـادرات ٣٢٪ يف الفرتة من كانون 
الثاني إىل شـباط ٢٠٢٢».ويسـتورد العراق معظم السـلع والبضائع واملواد 
الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وايران، وبنسبة اقل من دول الخليج 

العربي واالردن.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت الهيئة الوطنية لالسـتثمار، امس السـبت، عـن احالة مرشوع 
(الرفيـل) ضمن املنطقة املحيطة بمطار بغداد الدويل إىل سـت رشكات 

عاملية ومحلية للمبارشة بتنفيذه.
وقرر مجلس الوزراء يف جلسـته املنعقـدة ١٥حزيران من العام املايض 
انشاء مدينة (الرفيل) البالغة مساحتها (١٠٦ (آالف دونــم، وطرحها 
كفـرص اسـتثمارية اسـتناداً إىل أحكام املـادة ( ٧ /ب)، مـن قانون 
االسـتثمار رقم (١٣ لسنة ٢٠٠٦ (املعدل، عىل أن يتم تعويض الجهات 

املالكة لألرايض بأراض أخرى مالئمة.
وقالت رئيس الهيئة، سها داود النجار، يف ترصيح صحفي: إن ”مراحل 
املرشوع تسـري بوتائر متقدمة بعد إحالته إىل سـت رشكات منها ثالث 

عاملية ومثلها محلية“.
 مبينة أن ”املرشوع هو عبارة عن مركز اقتصادي وتــجــاري مـهـم 
فـــي الـعـاصـمـة عـلـى غـــرار املـــدن االقتصادية العاملية، إذ 
سيسـهم يف إضافة قيمة اقتصادية كبرية ألرايض هذه املنطقة وخلق 

فرص عمل للمواطنني“.
وأعلنـت الهيئة أواخر العام املـايض إكمال املرحلـة األولـى للمرشوع 
املتضمنـة مسـح األرض، تمهيداً لقيـام فريق استشـاري لتخطيطها 
وتقسـيم املشاريع االسـتثمارية ومن ثم اإلعالن عنها وطرحها قطعة 

بعد أخرى للتنفيذ عىل مدى ١٠ أعوام.
وأضــافــت النجـار أن ”الهيئة اطلقت مجموعة مــن الــفــرص 
االســتـثـمـاريـة لتنفيـذ املـشــاريـع السـكنية والسـياحية فـي 
املحافظات للنهوض بالواقع االقـتـصـادي فيها، مـع االســتـمـرار 
بفتح املـجـال فـي جميع القطاعات مـن أجــل إنـشــاء أو تطوير 

او تشغيل املشاريع التي تلبي احتياجات املواطنني“.
ويمثل املـشــروع عاصمة إداريــة سـاندة وموازية ملثيالتها يف دول 
الجوار، إذ يتألف من مجمعات (سـكنية، تعليمية، تـجـاريـة، طبية، 
خدمية، وترفيهية)، وتشـري توقعات هيئة االستثمار إىل تلبيته حاجة 

نحو مليون نسمة من الوحدات السكنية.
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بغداد/ متابعة الزوراء
كشـف االتحاد العراقي لكرة القدم، امس السـبت، عن قائمة الالعبني املحرومني من املشـاركة يف 
الجولـة ٢٦ من الـدوري املمتاز، والتي تنطلق يوم غـد اإلثنني، بداعـي اإليقاف.ويغيب عن فريق 
الكـرخ الثنائي حسـن محمد حبيب وجعفر عبيس، بينما يفتقـد الكهرباء خدمات محرتفه آرتي 
بولو.ويعانـي أربيل من غيـاب العبه هلو فايق، كمـا يفتقد الديوانية جهود محمـد الباقر، فيما 
ُيحرم زاخو من خدمات محرتفه الربازييل برونو اوليفريا.وقرر االتحاد العراقي لكرة القدم تأجيل 
مباريـات فريق القوة الجوية يف الدوري املمتاز حتى إشـعار آخر، بسـبب ارتباطه باملشـاركة يف 

دوري أبطال آسيا.وستقام هذه الجولة يف اربعة أيام متتالية، بمعدل مباراتني يوميا.

ãºcÎ@ã–ñc

ıaäÎç€a@lbèy@Û‹«@ëdÿ€a@Ú€Ï�i@k‘‹i@ÂuÏnÌ@ÚÌÏßa@ÒÏ‘€a@paáÓé
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بغداد/ حسني الشمري 
اعرب رئيس اتحاد السباحة الباراملبي، هاشم فرز، عن سعادته بعد حصول 
سـباحنا البطل قاسـم محمد عىل وسـامني ملونني يف بطولة املانيا الدولية 
املقامة حاليا يف مدينة برلني املؤهلة اىل بطولة كاس العالم .وقال فرز:  نحن 
يف غاية السـعادة ونرى بطلنا السباح قاسـم محمد يعتيل منصات التتويج  
بحصده وسـامني االول فيض يف فعالية 200 حرة ثم الثاني يف فعالية 50 م 
ظهر  يف اليومني االولني للبطولة املذكورة  يف ظل منافسة رشسة وقوية من 
خرية سـباحي العالم كونهـا مؤهلة اىل مونديال العالـم. مضيفا: ان احراز 
السـباح قاسم  عىل هذين الوسـامني هو دليل عىل صحة منهجنا وسياسة 
عملنـا ورحلة اعدادنـا واسـتعدادنا للبطولة الحالية بعـد ان تضمن اقامة 
معسـكر تدريبي يف مدينة اربيل بإقليم كردستان والحمد لله جاءت النتائج 

بمثل ما سعينا اليه كاتحاد ومالك تدريبي بقيادة املدرب سمري صبحي.

كربالء / عباس عيل هندي
حقق فريق نفط ميسان، امس 
السبت، فوزاً كبرياً عىل منافسه 
الشـطرة بثالثة أشواط دون رد 
ضمن منافسـات الـدور نصف 
النهائـي مـن بطولة الناشـئني 
والتـي   (2005-2006 تولـد( 
جـرت أحداثهـا يف قاعـة حـي 
العبـاس الرياضيـة يف محافظة 

كربالء املقدسـة.وكانت أشواط 
املباريات عىل النحو اآلتي (-25
.(25-17) و   (25-21 و(   (18
ويف الـدور نفسـه، تمكن فريق 
الدغـارة مـن حجـز مقعـده يف 
املبـاراة النهائية إثـر تغلبه عىل 
دون  أشـواط  بثالثـة  الرميثـة 
مقابل(28 - 26) و (16-25) و 

 .. (25-15)

@Úybjè€a@Üb•¸@Êb„Ï‹fl@ÊbflbéÎ
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 بغداد/ متابعة الزوراء 
تـوج فريق سـيدات القـوة الجويـة لكرة 
الصاالت بلقب بطولة كأس العراق للنساء، 
امس السـبت، بعد فوزه عىل فريق سيدات 
نـادي الـزوراء بهدفـني لواحـد يف املبـاراة 
النهائيـة للبطولـة التي اقيمـت عىل قاعة 

بابل للموهبة.
ولعب الزوراء املباراة باللون األبيض، فيما 

لعب فريق القوة الجوية باللون األزرق.
وبلغـت العبـات فريقـي الـزوراء والقوة 
الجويـة املبـاراة النهائيـة لبطولـة كأس 

العـراق لكـرة الصـاالت للسـيدات بعد أن 
تفوقن عىل فريقي الدفاع الجوي وشـباب 
الوطن يف الـدور نصف النهائـي بالبطولة 

الجارية أحداثها يف مدينِة الحلة.
وكان فريـق سـيدات القوة الجويـة لكرة 
الصاالت قد تفوق عىل فريق شباب الوطن 
بنتيجة 1-13 يف الدور نصف النهائي، فيما 
فاز فريق سـيدات الزوراء لكـرة الصاالت 
عىل نظـريه فريـق الدفاع الجـوي بنتيجة 
2-7 ضمـن البطولـة نفسـها ليتأهـل إىل 

املباراة النهائية.

بغداد/ متابعة الزوراء
 كشـف مدرب املنتخب الوطني األسـبق 
رايض شنيشـل ان االتحاد العراقي لكرة 
القدم طلب انضمامه للجنة الخرباء التي 
شـكلها االتحاد بهـدف تطويـر اللعبة، 
مشـريا إىل أنـه اعتذر ايضـا الدارة نادي 
الوحـدات االردنـي عن تدريـب فريقها 

الكروي.
وقال شنيشـل: انني اقدر تسـميتي من 
قبـل اتحاد الكـرة ضمن لجنـة الخرباء 
الخاصـة لتطويـر كـرة القـدم، لكنني 
اعتـذرت لكوني ما زلـت أعمل كمدرب، 
وهنـاك عروض قدمـت يل ويف أي لحظة 

سألتزم مع احد االندية“.
أسـماء  فيهـا  ”اللجنـة  ان  واضـاف 

محرتمة وشخصيات رصينة لها اسمها 
وتاريخهـا متفرغة للجنة“، مشـريا اىل 
انـه يأمل ان يكون عمـل اللجنة ”فعليا 

وليس حرباً عىل ورق“.
وأوضح شنيشـل أن ”اي لجنة يجب أن 
يكون عملها مؤثراً ويؤخذ بآراء الخرباء 
الذيـن يعملـون ضمنهـا وبعكـس ذلك 

فإنها لن تنجح“.
من جانـب اخر، اكد شنيشـل انه تلقى 
”عرضـاً احرتافيـاً مـن نـادي الوحدات 
االردنـي لتدريـب فريقه الكـروي الذي 
يسـتعد السـتحقاق اسـيوي ويشـارك 

الدوري االردني“.
وبـني: أنـه اعتـذر عـن العـرض ”رغم 
مفاتحتـي مرتـني إال أن التزامـا خاصا 

يف العـراق منعنـي مـن املوافقـة عـىل 
العـرض“، مؤكـدا أن ”الوحـدات نادي 
محـرتم ويتـرشف أي مـدرب بتدريبه، 

واقدم شكري إلدارة النادي الختياري“.
وكان االتحاد العراقي لكرة القدم كشف 
يف وقـت سـابق أسـماء لجنـة الخرباء 
لتطويـر الكـرة العراقية والتـي تألفت 
من انور جسـام، وطـارق عبد الرحمن، 
وخالد كريم، وذو الفقـار صالح، ونزار 
وحـارس  شنيشـل،  ورايض  ارشف، 
محمـد، ومحمد طـربة، وصالح رايض، 
وكاظم الربيعي، وعبد االله عبد الحميد، 
واكـرم سـلمان، وصفوان عبـد الغني، 
ويحيى علوان، وحسـن فرحان، وموفق 

عبد الوهاب.
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بغداد/ الزوراء
الَتقـى وزيُر الَشـباب والرياضة، رئيس 
االّتحـاد العراقـّي لكـرِة القـدم، عدنان 
درجـال، رئيـَس االتحـاد الـدويلّ لكـرِة 
القدم، جياني إنفانتينو، امس السـبت، 
الدوحـة، عـىل  القطرّيـة  العاصمـِة  يف 
هاِمـِش ُمؤتمر االتحاد الدويلّ بنسـخته 
الــ 72 ، حيـث أكـَد إنفانتينـو دعمـه 
لالتحـاِد العراقـي للعبة، مبينـاً أن نقل 
مباراته أمام اإلمارات يف تصفياِت كأس 
العالم 2022 من بغـداد كان أمراً طارئاً 

لم يكن بالُحسبان.
وأكَد رئيس االّتحـاد الدويل، أثناء اللقاء، 
حرصُه عىل دعِم َمسـرية الكرة العراقّية 
والعمـل يف الفـرتِة املُقبلـة عـىل تطويِر 
لجانـه العاملـِة بما يف ذلـك التأكيد عىل 
حقِه يف احتضاِن املنافسـاِت الرسـمّية 

والودّية يف مالعب املدن العراقية.
وبـنّيَ إن تحـرُّك االتحـاد الـدويل املُقبل 
الجوانـب  بجميـع  االرتقـاَء  سـيكون 

الداعمِة للكرة العراقّية.
وثّمـَن وزير الشـباب والرياضة، رئيس 
اتحـاد الكـرة، عدنـان درجـال، موقَف 
إنفانتينـو الداعم للكـرِة العراقّية، وعىل 
تأكيـده ُقـدرة العـراق عـىل احتضـان 

املُباريات الدولّية والودّية.
كمـا الَتَقـى َوزيـُر الشـباب والِرياضة، 
رئيـس االّتحـاد العراقـّي لكـرِة القدم، 
عدنـان درجـال، يف العاصمـِة القطرّية 
الدوحة، رئيَس اّتحاد غرب آسيا واالتحاد 
األردنـي، األمري عـيل بن الحسـني، عىل 
هاِمِش انعَقاِد املُؤتمـر الـ 72 للجمعيِة 
العمومّيـة لــ (فيفـا) وحضـور قرعة 
كأس العالم 2022 وحرض اللقاء االمني 

العام لالتحاد محمد فرحان.
وَتطـّرَق الجانبان، العراقي واألردني، إىل 
قراِر االتحاد الدويل بنقِل ُمباراة املُنتخِب 
الوطنـّي يف تصفياِت كأس العالم خارج 
أرضـه، حيـث اعَتـَرب األمرُي عـيل القراَر 

الدويل ”مفاجئاً للجميع“.
وأكـَد األمري عيل بـن الحسـني بصفتي 
رئيسـاً الّتحـاِد غـرب آسـيا، فمن حق 
املُنتخـب العراقـي اسـتضافة ُمبارياته 
عـىل أرضه وبـني جماهـريه مبينـاً إنه 
داعٌم للعراق بذلك األمر، مع التأكيِد عىل 

ورِة عدم التمِييز. رضَّ
وقـاَل رئيس اّتحاد الكرة، عدنان درجال 
إن تلك املواِقف األخوية الصادقة ليسـت 
غريبـًة عن األمري عيل بن الحسـني الذي 
كان وما زال ُمسانداً بقوٍة لعودِة العراق 

إىل احتضاِن املُباريات الودّية يف ملعبه.

وبحضوِر وزير الشباِب والرياضة، رئيس 
االّتحـاد العراقـّي لكـرِة القـدم، عدنان 
درجال، عقَد رؤساُء اتحاد كأس الخليج 
العربـّي لكرِة القدم، الجمعـة، اجتماعاً 
تشاورياً عىل هامِش قرعِة كأس العالم 
يف العاصمـِة القطرّيـة الدوحـة بطلـب 
من رئيس اتحـاد كأس الخليج العربي، 
الشـيخ حمد بن خليفـة، رئيس االّتحاد 
القطري الذي تـرأس االجتماع ، وأجمع 
الحـارضون عىل دعمهـم الكبرِي إلقامة 
النسـخِة الـ 25 املُقبلـة بضيافِة مدينِة 

البرصة.
االجتماُع التشاوري حرضُه األمنُي العاّم 
لالتحـاِد العراقـّي لكـرة القـدم، محمد 
فرحـان، حيـث اطلـع الحضـوُر  عـىل 
التقريـر املُقدم من قبل اللجنِة التفقدّية 
الخليجّيـة التـي زارت مدينـَة البـرصة  

موخـراً والذي تضمن اإلشـادَة بالوترية 
املينـاء  ملعـِب  انجـاِز  يف  التصاعدّيـة 

األوملبي.
وَحَث رئيُس اتحاد كأس الخليج العربي، 
الشيخ حمد بن خليفة، الجانَب العراقي 
عـىل االسـتمراِر بهـذه الوتريِة، مشـيداً 
بالنسِب التصاعدّية ومعدالت االنجاز يف 

املالعب واملنشآت األخرى.
هـذا ومـن املؤمل أن تكون هنـاك زيارٌة 
روتينّية أخرى للجنِة التفقدّية الخليجّية 
يف العارش من شهر أيار املقبل، بعد شهِر 
رمضان املبارك، ملتابعِة اإلجراءاِت كافة 
التي وصل إليها ملُف اسـتضافة مدينِة 
البرصة لبطولـِة كأس الخليـج املُقبلة، 
وهي زيارٌة تجرى للدوِل التي تستضيف 
الخليجّية  البطوالِت  املنافسـاَت إلظهار 

بأبهى صورة.

بغداد/ رحيم الدراجي
أحرز العب منتخب العراق بالقوس والسهم 
للناشـئني عبدالله املشـهداني أربعة أوسمة 
فضية و وسـامني برونزيني يف بطولة العرب 
يف  منافسـاتها  أختتمـت  التـي  للناشـئني 

العاصمة املوريتانية نواكشوط.
أّكـد ذلـك ملكتبنـا االعالمـي رئيـس االتحاد 
العراقي للقوس والسـهم سـعد املشهداني، 
مبيناً: ان األوسمة الستة التي أحرزها الالعب 
الناشـئ الواعـد عبدالله املشـهداني وضعت 
منتخب العراق ثانياً يف جدول الرتتيب الفرقي 
الختامـي للبطولـة التي شـهدت مشـاركة 
منتخبـات العراق وسـوريا وليبيا واالمارات 

والسعودية والبلد املنظم للبطولة موريتانيا.
وأضاف املشـهداني قائالً ان منتخب ناشـئة 
العراق بالقوس والسـهم ضـّم ثالثة العبني 
واعدين تمكنوا من تسـجيل حضور طيب يف 
البطولة العربيـة عىل الرغم من قلّة خربتهم 
لصغر أعمارهم، لكن األرصار واالندفاع كانا 
واضحني عىل وجوه الالعبني الصغار لتحقيق 

النجاح والفوز.
ويف ختام حديثه، أثنى املشهداني عىل حضور 
موريتانيـا  يف  العراقـي  السـفري  ومتابعـة 
قيص املوسـوي ألحـداث البطولـة وتواصله 
وإهتمامه، وأركان سـفارته بالوفد العراقي 

نواكشوط. ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
يطـل علينـا الزميـل طـه ابـو رغيـف بربنامج 
رمضاني بديالً لصوت املالعب من عىل شاشـة 
القناة الرابعة، وتتضمن فقرات الربنامج الذي 
يعده الزميل احمد الغراوي، الخوض يف ذكريات 
النجوم والخروج من اجواء الرياضة بمسابقات 

بسيطة واسئلة محرجة ولطيفة اخرى.
 *********************

عضو املكتب االعالمي يف نادي الرشطة الريايض 
الزميل منترص االسدي احتفل بعيد ميالده قبل 
ايام قليلـة، خالـص االمنيات لزميلنـا بالعمر 
املديـد ومواصلـة النجـاح يف حياته ومشـواره 

املهني. 

الرياض الزوراء
العاصمة  يف  التدريبية  وحداته  اوىل  القدم  بكرة  الجوية  القوة  فريق  خاض 
الثانية  املجموعة  مباريات  للمشاركة يف  استعداًدا  الرياض وذلك  السعودية 

من دوري أبطال آسيا.
السعودي  الشباب  بجانب  الثانية،  املجموعة  يف  الجوية  القوة  ويتواجد 

والجزيرة اإلماراتي ومومباي سيتي الهندي.
ومن املقرر أن تحتضن اربع مدن سعودية مباريات خمس مجموعات بدوري 

األبطال، وذلك خالل الفرتة من 27-7 من شهر  نيسان الحايل.
وأعلن القوة الجوية بقيادة مديره الفني حكيم شاكر قائمته النهائية لخوض 

غمار دوري أبطال آسيا الذي سينطلق يف الثامن من نيسان الجاري.
وضمت قائمة القوة الجوية خليطاً من الالعبني املحليني والدوليني إىل جانب 
وجود اربعة محرتفني وهم ”الغاني ويلسن أكاكبو والبنمي رودريجو ميلري 

والجزائري مهدي بوكايس والسويرسي لوالال رايل“.
كما يدعم الفريق عددا من العنارص الدولية أبرزهم أحمد إبراهيم ورضغام 
هادي،  وصفاء  عبود  عيل  ومحمد  عباس  وعالء  بايش  وإبراهيم  إسماعيل 

إضافة إىل املهاجم املخرضم حمادي أحمد.
الجزيرة  بمواجهة  آسيا  أبطال  بدوري  مشواره  الجوية  القوة  ويستهل 
الهندي  سيتي  مومباي  يلتقي  ثم  الجاري،  الشهر  من  الثامن  يف  اإلماراتي 
يف الـ11 من الشهر ذاته، ويختتم مواجهات مرحلة الذهاب بلقاء الشباب 

السعودي يف الـ14 من الشهر الجاري.

بغداد/ امري الداغستاني
حقف منتخب العراق خمسة أوسمة 
اسيا  بطولة  منافسات  يف  ملونة 
والكوراش  والسامبو  للجوجيتسو 
ضيفتها  والتي  املتقدمني  لفئة 

العاصمة البحرينية املنامة.
الدكتور  اللعبة  إتحاد  رئيس  وأكد 
مخلص حسن: ان األوسمة الخمسة 
جاءت بواقع وسامني فضيني وثالثة 
أوسمة نحاسية. موضحا:ً ان الالعب 
يف  الفيض  الوسام  عالء عيىس حقق 

بينما  كغم   ٩٤  + وزن  منافسات 
وزن  فالح  إحسان  الالعبون  أحرز 
 ٦٢ وزن  إسماعيل  ومحمد  كغم   ٧٧
كغم   ٦٩ وزن  ياسني  ومحمود  كغم 
منهم،  واحد  لكل  النحايس  الوسام 
اما الوسام الفيض الثاني فقد حققه 
ومحمود  فالح  إحسان  الالعبان 
الوهمي  القتال  بفعالية  ياسني 

الزوجي.
جدير بالذكر ان منتخب العراق شارك 

بسبعة العبني يف البطولة القارية.

@ÚÓjÌäán€a@ÈmaáyÎ@∂Îc@üÏ≤@ÚÌÏßa
ÒãÌçv‹€@a7õ•@ÚÌÜÏ»è€a@¿

@ÚèΩ@’‘±@÷aã»€a@ÏènÓuÏu
bÓée@Ú€Ï�i@¿@Ú„Ï‹fl@Ú8Îc



أجريت قرعة نهائيات كأس العالم لكرة 
القدم لهذا العام يف قطر.

وتقام البطولة يف الفرتة بني 21 نوفمرب/ 
ترشيـن الثانـي و18 ديسـمرب/ كانون 

األول.
وسـتكون املبـاراة االفتتاحيـة للبطولة 

بني هولندا والسنغال.
وأوقعـت القرعـة فرنسـا، حاملة لقب 
البطولة، يف املجموعة الرابعة، التي تضم 

تونس.
البطلني  الخامسـة،  املجموعـة  وتضـم 
السـابقني إسـبانيا وأملانيا. وسـيلتقي 
املنتخبان يف مباراتهما الثانية باملجموعة 

يوم 27 نوفمرب.
وتعيد مواجهـة إسـبانيا وأملانيا، اللتني 
أوقعتهمـا القرعـة يف مجموعـة واحدة 
 ،2022 قطـر  بمونديـال  (الخامسـة)، 
إىل الذاكـرة الصدامات املتكـررة بينهما، 
حينمـا توجـت إسـبانيا بطلـًة ألوروبا 
والعالم يف 2008 و2010، بعد املرور من 

بوابة ”املانشافت“.
كما يربز يف هـذا الصدد، االنتصار الكبري 
ضمـن   ،2020 يف  نظيفـة  بسداسـية 

منافسات دوري األمم األوروبية.
رابـع  إسـبانيا  حققـت  املجمـل،  ويف 

انتصاراتهـا عـىل أملانيـا، مـن أصل آخر 
ست مواجهات.

ولـن ينىس جيـل املدرب لويـس إنريكي 
هذا اللقاء، الذي انتهى بانتصار كاسـح 

لإلسـبان، عندمـا واجهـوا األملـان عـىل 
دوري  يف  بإشـبيلية  الكارتوخـا  ملعـب 
األمم األوروبية، يوم 17 نوفمرب/ترشين 

ثان 2020.

ووقتهـا قدمـت إسـبانيا درسـا يف كرة 
القـدم لـ“املاكينـات“، وتألقـت بفضل 
العديـد من الالعبـني الصاعديـن، الذين 

يشكلون اليوم قاعدة ”الروخا“.
وألحقت هـذه الهزيمـة الثقيلـة الكثري 
مـن الرضر بالفريق األملاني، وسـاهمت 
يف إنهـاء حقبة طويلة للمدرب السـابق، 

يواخيم لوف.
ورصح لويس إنريكـي وقتها ”ليال مثل 
هذه ال تتكرر كثـريا.. كل ما خططت له 

سار عىل أكمل وجه“.
وخرست إسـبانيا مباراة واحـدة فقط، 
مـن أصـل آخـر سـت مواجهـات أمام 
أملانيـا، وذلـك حينما سـقطت (0-1) يف 
18 نوفمرب/ترشين ثان 2014، يف مباراة 

ودية.
وتخوض السعودية منافسات املجموعة 
الثالثـة التي تضم األرجنتني، واملكسـيك 

وبولندا.
ويواجه املغرب بلجيكا وكندا وكرواتيا يف 

إطار منافسات املجموعة السادسة.
أمـا الربازيـل، التي عـادت للمركز األول 
الـدويل  لالتحـاد  العاملـي  التصنيـف  يف 
لكـرة القدم (فيفـا) يف 31 مارس/ آذار، 
فتواجه رصبيا وسويرسا والكامريون يف 

املجموعة السابعة.
ويف ما يـيل بيـان باملجموعـات وتوزيع 

املنتخبات املشاركة:
اإلكـوادور،  قطـر،  األوىل:  املجموعـة 

السنغال، هولندا.
املجموعة الثانية: إنجلرتا، إيران، الواليات 
املتحدة، (أوكرانيا أو اسكتلندا أو ويلز).

الثالثة: األرجنتني، السعودية،  املجموعة 
املكسيك، بولندا.

املجموعة الرابعة: فرنسـا، (اإلمارات أو 
أسرتاليا أو بريو)، الدنمارك، تونس.

إسـبانيا،  الخامسـة:  املجموعـة 
أملانيـا،  نيوزيلنـدا)،  أو  (كوسـتاريكا 

اليابان.
كنـدا،  بلجيـكا،  السادسـة:  املجموعـة 

املغرب، كرواتيا.
املجموعـة السـابعة: الربازيـل، رصبيا، 

سويرسا، الكامريون.
غانـا،  الربتغـال،  الثامنـة:  املجموعـة 

أوروغواي، كوريا الجنوبية.
وبخالف ما حدث يف نهائيات كأس العالم 
السابقة، سيتم تحديد مواعيد املباريات 

الحقا.
ويقول الفيفا إن هذا يتيح فرصة لتحديد 
توقيتات مناسبة بدرجة أكرب للجماهري 

يف دولهم.
املنتخبـات  جميـع  تكـون  مـا  وعـادة 
املشـاركة يف كأس العالـم معروفـة قبل 
القرعـة، لكن هـذا العام لم يتـم تحديد 

ثالثة مراكز لسببني مختلفني.
ومـن املقرر إقامـة مباراتني فاصلتني يف 
قطـر يومـي 13 و14 يونيـو/ حزيران. 
تلتقـي كوسـتاريكا ونيوزيلندا يف إحدى 
املباراتـني، بينما تواجه بـريو الفائز من 
اإلمارات وأسـرتاليا، اللذين سيلتقيان يف 

الدوحة يوم 7 يونيو.
وتم تأجيـل هذه املباريـات من موعدها 
األصـيل يف مـارس بسـبب تأثـري وبـاء 

كوفيد.
كمـا تـم تأجيل تحديـد آخـر املنتخبات 
األوروبية املشاركة بسبب الغزو الرويس 

ألوكرانيا.
وكان مـن املقـرر أن تواجـه اسـكتلندا 
أوكرانيـا يف مارس، لكن املبـاراة تأجلت 
إىل موعـد غري محدد يف يونيـو حيث من 
املأمـول أن يكون املنتخـب األوكراني يف 

وضع ُيمّكنه من اللعب.
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يـرى كريسـتيان كاريمبـو، العب املنتخـب الفرنيس السـابق، أن 
منتخب بالده (الديوك)، هو املرشـح األبـرز لنيل لقب كأس العالم 
2022.وقـال كاريمبـو للصحفيـني يف قطـر، بعـد إجـراء قرعـة 
املونديال: ”فرنسـا املرشـحة األبرز للفوز باللقـب، وهو موضوع 
تحدثت فيه كثريا“.وأضاف: ”لدينا فريق شـاب يتمتع بالكثري من 
الجـودة، ناهيك عن املدير الفني ديدييه ديشـامب.. يجب أن أقول 
هذا، إذا قلت شـيئا آخر سـيرصخ يف وجهي“.وأردف: ”لدينا اتحاد 
يعمل، ويسـمح لنا أن نركز عىل هـدف الفوز بكأس العالم“.وكان 
زميله السابق باملنتخب، يوري جوركاييف، أقل تأكيدا يف توقعاته، 
لكنـه أملـح إىل التوقيـت املثـري للحدث.وقـال: ”القرعة نفسـها ال 
تعنـي شـيئا.. نعم، كأس العالـم تبدأ، لذا أنت تسـتعد، وأنت تعلم 
متى سـتلعب.. لكـن ال توجد قرعة جيدة أو سـيئة، خاصًة يف هذا 
الوقت من العام، عندما تكون كل الفرق يف حالة تنافسـية“.وتابع 
جوركاييف: ”هنا سـتكون كأس العالم مختلفة عن نسخ أخرى.. 
فكل الفرق حينها سـتصل إىل نقطة يف املوسم، حيث ستكون كلها 
تنافسية“.واسـتكمل: ”البطولة ال ُتقام يف نهاية املوسـم، بل تبدأ 

تقريبا مع انطالقه.. ستكون نسخة مثرية للغاية“.

تحـدث األملانـي يورجـن كلوب، 
مـدرب ليفربـول، عـن رد فعـل 
نجـم  صـالح،  محمـد  املـرصي 
الريدز، عقب خسـارة فرصته يف 
التأهل إىل كأس العالم 2022 أمام 

زميله السنغايل ساديو ماني.
ترصيحـات  يف  كلـوب،  وقـال 
أبرزهـا موقـع ”ليفربـول إيكو“ 
صـالح؟  فعـل  ”رد  الربيطانـي: 
مو ليسـت لديـه مهـارات البقاء 
مسـتلقًيا عـىل األرض إذا تعرض 
لرضبة. نحن جميًعا نسـقط من 
وقت آلخر، ولكنه لن يستمر بهذا 

الوضع“.
وأضـاف: ”صـالح ليس سـعيًدا، 
لكـن عندمـا يعـود إىل هنـا يبدو 
األمـر كمـا لو أن كل يشء يسـري 
بشـكل جيـد، وهـذا بالضبط ما 

ينبغي أن يكون عليه“.
وزاد: ”بعـد نهائـي دوري أبطال 
أوروبا يف 2018 واجهتنا مشـكلة 
تعرض صالح لإلصابة، لكنه كان 
يحاول عىل األرجح اللعب يف اليوم 
التـايل إذا اسـتطاع، بالطبـع لـم 
يكن ذلك ممكًنا، وكان يعاني من 

اإلصابة يف فرتة اإلعداد“.
وواصـل: ”وجـود منافسـة بني 

صـالح ومانـي داخـل ليفربول؟ 
إنهمـا يلعبان مًعـا يف فريق واحد 
األهداف.  ويريد كالهما تسـجيل 
ونريدهمـا  طبيعـي،  أمـر  هـذا 
أن يسـجال األهـداف، ويف بعـض 
املواقـف ال يـرى فيهـا أحدهمـا 
اآلخـر، لذا ال ُينهي اللعبة بشـكل 
جيد، لكننا نتحدث عىل الفور: ما 

سبب ذلك؟“.
وأردف: ”السبب أن الالعب يعتقد 

أن بإمكانـه وضع الكرة يف 
هذا املـكان، وبعـد ذلك 

حـارس  لـدى  يكـون 

املرمـى نفـس الفكـرة وال تدخل 
الكرة يف الشـباك، ثم من السـهل 
القـول بعد ذلك إذا مـررت لكانت 

الكرة يف املرمى“.
اللحظات  واستطرد: ”أعيش هذه 
خارج الخطوط، لكن عندما أشاهد 
اللعبات مرة أخرى، أوافق عىل أنه 
ال توجد فرصـة للتمرير. كان من 
الصعب حًقا نقل الكرة. نحن برش 
ومـن وقت آلخـر نتخذ 
قـرارات خاطئـة، 
ليسـت  لكنهـا 

شخصية“.

وتابع: ”نريد فقط تسجيل هدف 
ونـدرك بعد ذلـك بقليـل أنه كان 
قـراًرا خاطًئـا. ال عالقـة له بأي 
نوع من التنافس مع العب آخر.. 

إنه قرار خاطئ فقط“.
ومانـي  ”صـالح  واسرتسـل: 
متعلمان جيًدا ولديهما شخصيات 
جيدة، إنهم رجال جيدون. يعتربان 
بالتأكيد. ربما  نفسيهما أصدقاء 
يكـون لديهما أصدقـاء أفضل يف 
مـكان ما، ربما هنـا أو يف املنزل، 
وسـيكون خـوض هـذا املوقـف 
صعًبـا حتـى لو كان ضـد أفضل 

صديق لك“.
وأوضح: ”إذا كان شـقيقك يلعب 
مع الفريق اآلخر، وعليك أن تلعب 
مباراة نهائية ضده، وواحد فقط 

سيفوز واآلخر يخرس“.
وختـم: ”هـذا ليس وضًعـا جيًدا 
ألي شـخص باملناسـبة. يمكـن 
للمـرء االحتفال لكنـه يعرف أنه 
يتنافـس مـع اآلخر. أعتقـد حًقا 
أن سـاديو أبـىل بالًء حسـًنا، وأنا 
متأكد من أن مو يقدر ذلك أيًضا. 
إنـه وضـع صعـب وتحـد آخر يف 
الحيـاة ال تريـده، لكنـه يظهر يف 

بعض األحيان“.
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ربما فشـل املنتخب اإليطايل يف بلوغ نهائيات كأس العالم 2022، لكنه 
عىل األقل يمكنه أن يكون من األمثلة الحديثة عىل املخاطر، التي ترافق 

التوقعات التي تسبق هذه البطوالت.
وكان املنتخـب اإليطـايل (اآلزوري)، أبرز الغائبني عـن قرعة املونديال 

القطري، التي أُجريت مساء أول أمس الجمعة يف الدوحة.
لكن نتائج الفريق يف بطولتي كأس العالم 2010 و2014، قد تمثل إنذارا 
شـديدا لباقي الفرق، وخاصًة املنتخب الفرنيس، يف ظل التوقعات التي 
تسـبق املونديال.ففي مونديال 2010، خـاض اآلزوري البطولة للدفاع 
عن لقبه، وسـط توقعات هائلـة بأن يتصدر مجموعتـه، التي ضمت 
منتخبات نيوزيلندا وباراجواي وسـلوفاكيا.لكن الفريق بقيادة مديره 
الفني الكبري، مارشـيلو ليبي، سـقط يف دور املجموعات واحتل املركز 
الرابع.وبعدهـا بأربع سـنوات فقـط، خـاض اآلزوري البطولة ضمن 

”مجموعة املوت“، وحل ثالثا خلف منتخبي كوسـتاريكا وأوروجواي، 
وأمام املنتخب اإلنجليزي الذي ودع البطولة أيضا من الدور األول.

ومع وقـوع املنتخب الفرنيس يف مجموعة واحـدة، إىل جانب الدنمارك 
وتونس، وكذلك املنتخب الفائز من امللحق القاري (اإلمارات أو أسرتاليا 
أو بـريو)، تخـىش جماهري الديوك تكـرار نفس السـيناريو مع حامل 

اللقب.
وتشـري اإلحصائيات إىل أن حامل اللقب، ودع البطولة 

من الدور األول يف النسخة التالية، أربع مرات من 
آخر خمس نسخ للمونديال، كما أن هذا حدث 

يف آخر ثالث بطوالت عىل التوايل.
وكان املنتخـب الفرنـيس قـد ودع مونديال 

2002 مـن الدور األول، بعد أربع سـنوات 
من فوزه باللقب يف 1998.

كمـا حدث هذا مع منتخبات: إيطاليا يف 
2010، وإسـبانيا يف 2014، وأملانيـا يف 

.2018
وكان االستثناء الوحيد يف آخر خمس 
نسـخ، هـو املنتخب الربازيـيل الذي 
وصل لـألدوار اإلقصائية يف مونديال 

2006، بعد فوزه باللقب يف 2002.
والحقيقـة أنه ال يوجـد أي منتخب، 
نجـح يف الدفـاع عن اللقـب العاملي، 
منـذ أن نجح (راقصو السـامبا) يف 

ذلك خالل نسخة 1962.

تأهل اإلسباني كارلوس ألكاراز، املصنف 
الـ16 عامليا بني العبي التنس املحرتفني، 
إىل نهائـي بطولة ميامي لألسـاتذة ذات 
األلف نقطة، بعد تغلبه عىل حامل اللقب 

البولندي هوبرت هوركاتش.
وتمكن ألكاراز، املرشح الـ14 للقب، من 

يمـة  هز

هوركاتـش، املرشـح الثامـن، بنتيجـة 
سـاعتني  يف   (7-5) و7-6   (7-5)  7-6
ودقيقتـني، ليبلـغ أول نهائـي بطولـة 

أساتذة يف مشواره.
وقال ألكاراز عقـب املباراة ”لدي الكثري 
من املشـاعر اآلن.. إنه أمر تحلم به منذ 
أن أخوض  الطفولة“.وتابع: ”سأحاول 
النهائـي، كمـا لـو كنـت يف الـدور 
األول.. أرغب يف االستمتاع به، 

وسيكون نهائيا كبريا“.
املصنف  ألكاراز،  وأبرز 
أنـه  الــ16 عامليـا، 
فـاز بصعوبة عىل 

هوركاتش.
ويف حـال فـوزه 
 ، للقـب با
سيكون ألكاراز 
أصغـر العب يف 
التاريـخ يتـوج 

ببطولة ميامي.
يف  ألكاراز  ويواجه 
النرويجي  النهائـي 

رود،  كاسـرب 
الثامـن  املصنـف 
واملرشـح  عامليـا 
للقـب،  السـادس 
يف  أطـاح  الـذي 
النهائـي  نصـف 
جنتينـي  ر أل با
نسيسـكو  ا فر
 ، لو و ند و سـري
 6-4 بواقـع 

سـاعة  يف  و6-1 
و34 دقيقة.

املـرة  هـذه  وسـتكون 
الثانية، التي يتواجه فيها ألكاراز 
التقيـا يف مبـاراة  ورود، بعدمـا 
العـام  واحـدة ببطولـة ماربيـا 
املايض، حسمها الالعب اإلسباني 

لصالحه.
ويتطلـع ألـكاراز للتتويـج بثالث 

بطولـة يف مشـواره، وأول لقـب يف 
بينما  بطوالت األساتذة بمسريته، 

يسعى رود للفوز بثامن لقب.

فتح خوان البورتا، رئيس برشلونة، الباب أمام عودة األرجنتيني 
ليونيل مييس، نجم باريس سان جريمان، إىل ”كامب نو“.

ويرتبـط ميـيس بعقد مع سـان جريمان حتى صيـف 2023، مع 
إمكانية التمديد ملوسم آخر.

وقـال البورتا، يف حـوار مع قناة ”RTVE“ اإلسـبانية: ”ماذا 
لـو اتصل بك مييس ذات يوم وقال لك: أريد العودة إىل 
برشـلونة؟ كيف ستكون إجابتك؟ سأرد عليه 
دعنـا نتحدث يا ليـو.. لنتحدث [يضحك]. 
سأكون سـعيًدا إذا حدث هذا، أكثر من 

مجرد شخص مرسور“.
وكان مييس قد انتقل من برشـلونة 
إىل سـان جريمان يف الصيف املايض 
عرب صفقة مجانية، بسـبب فشل 
النادي الكتالوني يف تجديد عقده.

وأضـاف: ”التعاقد مـع إيرلينج 
هاالنـد؟ ال أريـد أن يتعـرض 
برشلونة للخطر يف أي لحظة. 
أضع دائًمـا النادي فوق كل 
يشء. لـن نـربم أي صفقـة 
يمكن أن تكرس نظام الرواتب 
لدينـا.. هـذه إسـرتاتيجيتنا 

للحارض واملستقبل“.
ويرتبـط هاالنـد باالنتقال 
إىل برشلونة أو ريال مدريد 
يف  سـيتي  مانشسـرت  أو 

الصيف املقبل.
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قـال األسـطورة الربازيليـة، رونالدينيـو، النجـم السـابق مليـالن 
وبرشلونة، إنه ال يزال يتابع ويشجع الروسونريي حتى اآلن.

وقال رونالدينيو، يف ترصيحات أبرزها موقع ”كالتشيو مريكاتو“ 
اإليطايل: ”لقد بقيت مشـجًعا رائًعا مليـالن، وأتابع الدوري اإليطايل 

عن كثب“.
وأضـاف: ”أعتقد أن هذا عام ميالن.. يف السـابق، كان لدى الفريق 
الكثري مـن الالعبني الرائعـني، عندما كنت ألعـب يف صفوفه، لكن 

الفريق الحايل يضم أيًضا بعض النجوم“.
وتابـع: ”كما أن مفهوم الفريق هو ما يسـود اآلن، ويتم تعظيمه 
من خالل تنظيم تكتيكي رائع.. ولهذا السبب قدموا عمًال رائًعا“ .

وواصل: ”زالتان (إبراهيموفيتش) صديق عظيم يل، ورغم كونه يف 
األربعني من عمره، إال أنه يعمل بشـكل جيد.. الفوز بالدوري مرة 

أخرى يف سنه، سيكون أمرًا رائًعا له وللنادي“.
وأردف رونالدينيو: ”املونديال يخرس الكثري من دون إيطاليا، ومن 

املؤسف غيابها ملن يحب الكرة واملتعة“.
واختتـم: ”لم أتخيـل أبًدا رؤية مونديـال آخـر دون إيطاليا.. لكن 
الكـرة اإليطالية تظل جميلة، ربما لم يعد هناك نجوم عظماء مثل 
املايض، لكن الدوري تنافيس للغاية، ويضم فرًقا قوية من الناحية 

التكتيكية ومجهزة جيًدا“.

أكد ليونيل سكالوني، مدرب املنتخب األرجنتيني، أن القرعة وضعت 
منتخـب التانجو يف مجموعة متوازنة، بنهائيات كأس العالم قطر 
2022. وتواجـدت األرجنيتن يف املجموعة الثالثة، بجانب املكسـيك 
وبولندا واململكة العربية السعودية. وقال سكالوني، يف ترصيحات 
صحفيـة: ”املنتخبـات يف مجموعتنا صعبة، نعرف املكسـيك وهو 
خصم قوي، وبولندا تمكنت من هزيمة السويد، والسعودية تقدمت 
يف التصنيـف مؤخـراً“. وأضـاف: ”تاريخيا املكسـيك هي منافس 
صعب بالنسـبة لنا، ولديها حضور مميز يف كأس العالم، واملنتخب 
البولندي فريـق معقد للغاية ويملك العبني جيدين ولديهم حضور 
مميز، ونحرتم السعودية التي تتقدم بشكل الفت يف تصنيف الفيفا 
بفضل نتائجها“. وأتم: ”نحن نحرتم الجميع، ولكن منطقياً لدينا 

قناعة بأنه بإمكاننا تخطي دور املجموعات. 



إسطنبول/ متابعة الزوراء:
طالبـت النيابـة العامـة الرتكيـة بإحالـة قضيـة محاكمـة 
األشـخاص الـ ٢٦ املتهمني بقتل الصحفي السـعودي، جمال 

خاشقجي، إىل السلطات القضائية السعودية.
جـاء ذلك خالل جلسـة املحاكمـة التي عقـدت، الخميس، يف 
املحكمـة الجنائيـة الـ ١١ يف إسـطنبول، والتـي لم يحرضها 
املتهمـون الــ ٢٦.وطالبـت النيابـة العامـة ببـدء اإلجراءات 
الالزمـة من أجل تأمني نقـل املحاكمة إىل الجهـات القضائية 
السـعودية.كما قررت املحكمة التوّقـف عن مواصلة النظر يف 
القضية، والبدء باألسـس واإلجراءات الالزمـة من أجل نقلها 
للسـلطات القضائية السعودية.وقررت هيئة املحاكمة تأجيل 
الجلسـة مع مطالبة وزارة العدل الرتكية باإلدالء برأيها حول 
نقل القضيـة إىل السـلطات القضائية السـعودية.وإىل جانب 
محامـي املتهمني املخّولني من قبل نقابة محامي إسـطنبول، 
حرضت جلسـة املحاكمة خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز 

بصفـة مشـتكي، ومحاميها.وإثر تالوة الرد القـادم من قبل 
القضاء السـعودي حول استفسارات املحكمة الرتكية، طالب 

محامي جنكيز بإمهالهم للتدقيق يف الرد واإلدالء ببيانهم.
ويف مداخلة له خالل جلسـة املحاكمة، كشف املدعي العام عن 
رد النيابـة العامة السـعودية القادم بتاريـخ ١٣ مارس/ آذار 

٢٠٢٢، والذي يطالب بإحالة املحاكمة إىل القضاء السعودي.
وأشار املدعي العام إىل مطالبة النيابة السعودية برفع قرارات 
املذكرة الحمراء بحـق املتهمني الـ ٢٦.وأفاد بأنه ونظراً لكون 
املتهمـني مواطنـني أجانب، فإنه لـم يتم القبـض عليهم بعد 
وبالتـايل لم يتم أخـذ إفاداتهم، ما أدى إىل عـدم إحراز تقّدم يف 
امللف.وطالبـت النيابـة العامة الرتكية بالتوقـف عن النظر يف 
القضية بموجب املادة ٢٤ من القانون رقم ٦٧٠٦ حول التعاون 
الـدويل يف القضايـا الجنائيـة، وإحالـة القضية إىل السـلطات 
القضائية السعودية بموجب املادة ٢/٢٤ من القانون نفسه.

ويف نهاية الجلسة، حكمت املحكمة بتأجيل الجلسة مع إبقاء 
قـرارات التوقيف بحق املتهمني، ومطالبة وزارة العدل الرتكية 
بإبـداء رأيها يف إحالة القضية إىل السـلطات السـعودية.ويف ٢ 
أكتوبر/ ترشيـن األول ٢٠١٨، قتل خاشـقجي داخل قنصلية 
بالده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بني األبرز واألكثر 

تداوال يف األجندة الدولية منذ ذلك الحني.

النجف/نينا:
 زار نقيـب الصحفيـني العراقيـني، رئيـس اتحـاد 
الصحفيـني العـرب، مؤيـد الالمي، بصحبـة اعضاء 

مجلس النقابة، فرع النقابة يف النجف االرشف.
وألقى الالمي كلمـة ثمن فيها دور االرسة الصحفية 
واالعالميـة يف املحافظـة.. واسـتمع اىل مـا طرحـه 
صحفيو واعالميو املحافظة من مشـاكل ومعوقات 
خالل العمـل امليداني واالسـتحقاقات املطلوبة لهم، 

وشدد عىل رضورة واهمية تذليلها.

وقال عضو مجلس النقابة، املرشف عىل فرع النجف، 
محمـد حنون، يف ترصيح للوكالـة الوطنية العراقية 
لالنباء / نينا/ : « ان زيارة الالمي تأتي ضمن منهاج 

النقابة لالطالع عىل مشاكل الفروع ومعالجتها «.
واضـاف :» ان النقابـة تعمـل باتجاهـات متعـددة 
لتأمـني الوضـع االجتماعـي للصحفيـني العراقيني 
وتأمني املرتبات التقاعدية وكذلك ملف اسـتحقاقات 
االرسة الصحفيـة للعاملـني ولخريجـي اإلعالم من 

الصحفيني الشباب».

 
واشنطن/متابعة الزوراء:

 تمتلـك الحـروب طريقـة إلخـراج 
الصحافـة  يف  مـا  وأسـوأ  أفضـل 
األمريكيـة. ومنـذ أن غزت روسـيا 
أوكرانيا أرسل املراسلون الحربيون 
تقارير إخبارية عن ساحة املعركة 
كشـفت عـن ”وحشـية“ الرئيـس 

الرويس فالديمري بوتني.
ورغم ذلك دعا العديد من الصحفيني 
واملعلقني -الذيـن يعيش معظمهم 
بشـكل مريح بعيًدا عـن الخطوط 
األمامية يف الحرب- الواليات املتحدة 
مؤخرًا إىل تصعيد مشاركتها بطرق 
خطـرية؛ فقـد اقـرتح صحفيـون 
بـارزون يف مجـال األمـن القومـي 
رصاحًة أن يقـوم الجيش األمريكي 
بقصف القوافل الروسـية أو فرض 
منطقة حظر طريان فوق أوكرانيا، 
األمر الذي يتطلب إسقاط الطائرات 
الروسية. وهاجمت هيئة الصحافة 
يف البيت األبيض السكرتري الصحفي 
للبيـت األبيـض بوابل من األسـئلة 
املتعلقة بهذا األمر، ما دفع الرئيس 
األمريكـي جـو بايـدن إىل التدخل. 
ويصـور البعـض الحرب عـىل أنها 
مسـألة ذات قيمـة وجوديـة ألمن 

الواليات املتحدة، ويقارنون الفشل 
يف التدخـل باسـرتضاء الدكتاتـور 

النازي أدولف هتلر.
وتبـدو هـذه الدعـوات املوجهة إىل 
الواليات املتحدة لالنضمام إىل القتال 
صادمـة ورسيعـة بشـكل خاص، 
بالنظر إىل املخاطر الجسـيمة التي 
يمكـن أن ترتتـب عىل الـرصاع بني 
دامـري  ويلفـت  نووّيتـني.  قوتـني 
ماروسيتش من مؤسسة ”مجلس 
األطلـيس“ إىل أنه حتى املناوشـات 
الصغـرية يمكـن أن تتفاقم لتصل 
إىل حـد الحـرب النوويـة برسعـة 
مرعبـة. ونظـرًا إىل هـذه املخاطر 
الزم الرئيـس األمريكي جـو بايدن 
الحذر بشـكل مفهوم، وهي سـمة 
ال تناسب ثقافة األخبار التي تبحث 

عن االستقطاب واإلثارة.
واسـتضافت قناة ”فوكـس نيوز“ 
مسـؤوالً أوكرانًيـا اعتـرب الرئيـس 
الذي لم يتخذ قرارا يقيض بإنشـاء 
منطقـة حظـر طـريان ”خائفـا“ 
ووصفـه عضـو مجلس الشـيوخ 
قلـب“.  ”بـال  بأنـه  الجمهـوري 
وتعتقد هيئة تحرير ”وول سـرتيت 
جورنال“ أن فالديمري بوتني ”نجح 
التهديـد  يف ترهيـب بايـدن“ عـرب 

بالتصعيـد النـووي. يف غضون ذلك 
ال يتـم إطـالع الشـعب األمريكـي 
بشـكل كامـل عـىل التفاصيـل أو 
العواقـب املحتملة ملثل هذا اإلجراء. 
وقد وجـدت اسـتطالعات الرأي أن 
األمريكيني يدعمون إنشـاء منطقة 

حظر طريان من الوهلة األوىل، دون 
أن يعوا أن ذلك سيؤدي بشكل شبه 
مؤكد إىل نشـوب حرب بني الواليات  

املتحدة وروسيا.
يتمتـع  الحـرب  أوقـات  ويف 
الصحفيون ووسـائل اإلعالم األكثر 

شـهرة يف الواليات املتحـدة بتاريخ 
طويل من امليل إىل العمل العسكري. 
ويف العـام املايض وحـده أخضعت 
وسائل اإلعالم السائدة إدارة بايدن 
لسـيل مـن االنتقادات بشـأن قرار 
االنسـحاب مـن أفغانسـتان، فيما 

دونالـد  السـابق  الرئيـس  حظـي 
ترامـب بثنـاء ”منقطـع النظـري“ 
بعـد أن شـن هجوًمـا صاروخًيا ال 
طائل منه اسـرتاتيجًيا عىل سوريا 
بذلـك  لينخفـض   ،٢٠١٧ عـام  يف 
معـدل شـعبية بايدن فجـأة بنحو 
١٠ يف املئة وسـط ردود فعل سلبية 
ساحقة يف وسائل اإلعالم. يف املقابل 
تزامنت التغطيـة اإليجابية لرضبة 
ترامب الصاروخية التي اسـتهدفت 
سـوريا عام ٢٠١٧ مع زيادة كبرية 

يف شعبية ترامب.
من جانبه تلقـى الرئيس األمريكي 
األسبق باراك أوباما دعًما واسًعا يف 
وسـائل اإلعالم لقراره الذي يقيض 
بإنشـاء منطقة حظر طريان خالل 
الحرب األهلية الليبية األوىل (والذي 
يتذكـره عىل أنـه ”أسـوأ خطأ“ يف 
فرتة رئاسـته)، وتعرض النتقادات 
كبـرية لتجنبـه الحًقـا التدخـل يف 
سوريا (من املحتمل أن يكون اتعظ 
بالعواقـب الكارثيـة املرتتبـة عـىل 
التدخـل يف ليبيـا). ومن يسـتطيع 
أن ينـىس تغطيـة وسـائل اإلعـالم 
التي لم تعرتض عـىل مربرات إدارة 
جـورج دبليو بوش املهزوزة لشـن 
حـرب عـىل العـراق؟ وقـد وجدت 

إحـدى الدراسـات أنـه عـىل مـدى 
األسـابيع الثالثة التي سبقت غزو 
العراق أيـد ٦٤ يف املئة من الضيوف 
الذيـن ظهروا يف برامج إخبارية ويف 
مختلـف القنوات األمريكية الحرب، 

يف حني عارضها ١٠ يف املئة فقط.
كل هذا مهم ألن الخيارات التحريرية 
التي تقوم بها املؤسسات اإلعالمية 
لديها قدرة فائقـة عىل دفع عملية 
صنـع القـرار السـيايس يف اتجـاه 
متشدد بشكل ال موجب له. إن قدرة 
الصحفيني عىل تشكيل الرأي العام 
قويـة بشـكل خـاص يف نقاشـات 
لسـببني؛  الخارجيـة  السياسـة 
أوالً، تميـل السياسـة الخارجية إىل 
أن ُينظـر إليهـا من قبـل الناخبني 
عـىل أنها أقـل أهمية مـن القضايا 
املحليـة، لذلك فإن وجهـات النظر 
العامة بشـأن الشـؤون الخارجية 
أكثـر سـهولة مـن ناحيـة التأثري 
عليها. ثانًيا، عـىل عكس التحديات 
االقتصاديـة مثـل التضخـم، فـإن 
معظم الناخبني ليس لديهم اهتمام 
مبارش للقضايـا الدولية يف حياتهم 
اليوميـة ويعتمـدون إىل حـد كبـري 
عىل التغطية اإلخبارية لتكوين آراء 

حول الشـؤون الخارجية.
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الرباط/متابعة الزوراء:
رصدت النقابة الوطنية للصحافة املغربية خروقات عدة خالل التغطية اإلعالمية لحادث 
سـقوط الطفل ريـان يف برئ عميقـة بضواحي مدينة شفشـاون، شـمال املغرب، وهو 

الحادث الذي حظي بمتابعة إعالمية كبرية داخل املغرب وخارجه.
وقالـت النقابـة الوطنيـة للصحافة املغربيـة، يف تقرير خـاص برصد وتتبـع التغطية 
اإلعالمية لحـادث الطفل ريان، إن مجموعة من الخروقات شـابت عملية متابعة ونقل 
املواقـع اإلخباريـة ألحـداث الواقعة، واضعة سلسـلة مـن التوصيات التي من شـأنها 

النهوض بقطاع الصحافة يف املغرب عن طريق تأهيل الصحفيني العاملني به.
وتنوعت الخروقات التي تم رصدها يف تغطية الصحف اإللكرتونية لفاجعة الطفل ريان، 
بني مخالفة بنود املسؤولية املهنية واملسؤولية إزاء املجتمع، إذ تجلت املسؤولية املهنية، 
حسـب النقابـة، يف تداول «العديد من املواقع اإلخبارية بثاً حيـًا بعناوين مختلفة تدعي 
الوصـول إىل الطفل ريان واالقرتاب من إخراجه من البـرئ، وهي أخبار تكررت عىل مدار 
الساعة منذ بدء فريق اإلنقاذ عملية الحفر حتى لحظة اإلعالن عن الوفاة، وبرزت هذه 

العناوين بكثافة لدى موقعي (شوف تيفي) و(آش واقع)».
ولفتـت النقابـة إىل أنه «ترتب عن هذا السـلوك تضـارب يف املعلومـات وخلق لبس لدى 
الجمهـور الـذي يتابع تطـورات الحادثـة وطنياً ودوليـاً، ألنه جرى نقـل مبارش لهذه 
التغطيات عـىل العديد من القنـوات اإلخبارية العربية، وأبرزها قنـاة الجزيرة والعربية 

والغد والعربي».
كذلـك رصـدت النقابة، يف تقريرهـا، أن موقع «الجديد نيوز» عمد إىل نرش تسـجيل عىل 
حسابه يف «تويرت» بعنوان «لحظة إخراج الطفل ريان ونقله لتلقي العالج الالزم»، فيما 
تبني أن الخرب زائف، وأن التسجيل قديم ال يرتبط بحادثة محاولة إنقاذ الطفل ريان، بل 
يعـود إىل توثيـق عملية إنقاذ نفذتها فرق الدفاع املدني العراقية لطفل سـقط داخل برئ 
بعمـق ٣٥ مرتاً يف منطقـة تازة جنوبي محافظة كركوك، يف ٣١ ديسـمرب/ كانون األول 

.٢٠٢١
وشـددت عىل أن هذه املمارسات تتناىف مع محور «املسـؤولية املهنية» من نص امليثاق 
الوطني ألخالقيات الصحافة، الذي ينص عىل مبادئ رئيسية وهي: البحث عن الحقيقة 
من خالل نرش معلومات صحيحة مسـتقاة بطرق سليمة ومعالجتها، وتجنب االختالق 
والتضليل ونرش األخبار الكاذبة أو فربكة الصور أو الفيديوهات، واالفرتاء والتحايل عىل 
املتلقني يف الصحافة واملواقع اإللكرتونية، وتجنب تزوير املعطيات من خالل التزام املنابر 

اإلعالمية بالنزاهة يف اإلعالن عن تغطياتها املوجهة لرشكائها وللجمهور.
وبخصوص املسـؤولية إزاء املجتمع، سـطرت النقابة جملة من الخروقات عىل رأسـها  
«تصويـر الطفل ريـان يف قاع البـرئ بوجهه الدامـي، ويف وضعية إنسـانية صعبة، مما 
شـكل رضراً بمشـاعر عائلته، وقد نقلت عدد من املواقع اإللكرتونية هذه الصور وهي: 
(le٣٦٠) و(شـوف تيفـي) و(أخبارنا) و(الزنقة ٢٠) و(هبة بريـس) و(ماروك ميديا) 

و(أنتلجينسا)»، والتي عدتها النقابة خرقاً ملبدأ الحق يف الصورة.
واعتربت النقابة محاورة أرسة الطفل وهم يف وضعية إنسـانية جد صعبة، ومالحقتهم 
وتصويرهم وهم يف حالة من التأثر الشديد وطرح أسئلة عليهم ال تمت للمهنية الصحفية 
بصلة، وقد أتت هذه املمارسـة من جل املواقـع اإللكرتونية التي كانت يف موقع الحادث 

انتهاكاً ملبدأ احرتام الكرامة اإلنسانية املنصوص عليه بامليثاق.
وأوضحت، يف السـياق ذاته، أن تصوير واستجواب أطفال قارصين وهم يف حالة صدمة 
ووضعية نفسـية صعبة، جـراء التأثر بالحادث، وكذا نرش صـور قارصين عرب أرشطة 
مصـورة بمحيـط عمليـة اإلنقاذ، بغرض اإلثـارة املجانيـة، دونما األخذ بعـني االعتبار 

لوضعيتهم النفسية أو سنهم، تتناىف بشكل قطعي مع مبدأ حماية القارصين.
إىل ذلك، أوصت النقابة برضورة تكوين الصحفيني يف مجال أخالقيات املهنة، سـواء عرب 
إحداث تكوينات أساسـية يف معاهد التكوين العمومية والخاصة، أو من طرف املقاوالت 
اإلعالمية، وتعميم ميثاق أخالقيات املهنة عىل جميع الصحفيني وإنتاج دالئل مساعدة، 

إضافة إىل التزام املؤسسات اإلعالمية الصارم بالتقيد بأخالقيات املهنة.
كمـا أوصت بقيام رؤسـاء التحرير ومـدراء النرش بمسـؤولياتهم يف «فلرتة» املعالجات 
اإلعالميـة التي ال تحرتم أبجديـات العمل املهني وال تلتزم بأخالقيـات املهنة، وكذا حزم 
املجلس الوطني للصحافة يف تطبيق العقوبات املنصوص عليها يف قانونه األسـايس ضد 

املخالفني ألخالقيات املهنة سواء من الصحفيني أو املقاوالت املشغلة.

بريوت/متابعة الزوراء:
يخوض صحفيون لبنانيون املعركة 
االنتخابيـة النيابيـة املرتقبـة يف ١٥ 
مايو/ أيار ٢٠٢٢. والالفت أّن أغلبهم 
ومواجهـة  التغيـري  شـعار  اختـار 
املنظومة السياسـية التـي كان لهم 
دور إلقـاء الضـوء عـىل فسـادها، 
معّولني عـىل «فـورة» انتفاضة ١٧ 
 ٢٠١٩ عـام  األول  أكتوبر/ترشيـن 
عـرّت  التـي  االقتصاديـة  واألزمـة 
الطبقة الحاكمة يف البالد، وآملني أن 
ُيرتجم ذلك يف سـحب ثقة املواطنني 

عنها يف االنتخابات.
«الدوليـة  يف  للباحـث  ووفقـاً 
الدين،  للمعلومـات» محمد شـمس 
فـإّن ١٣ صحفيـاً ترشـحوا لـدورة 
٢٠٢٢، يف حني ترشح عام ٢٠١٨ ١٧ 

صحفياً وإعالمياً.
اإلعالمية بوال يعقوبيان التي كسبت 
إبـان  وقدمـت   ،٢٠١٨ انتخابـات 
انفجـار مرفأ بريوت يف أغسـطس/ 
آب ٢٠٢٠ اسـتقالتها مـن مجلـس 
النواب تعود اليوم لترتشح عن مقعد 
األرمـن األرثوذكس يف دائـرة بريوت 
األوىل ضمن «تحالف وطني». وتقول 
، إن «الصحفيني هم األكثر جهوزية 
لخوض غمـار السياسـة، خصوصاً 
الصحافـة  مجـال  يف  العاملـني 
السياسـية، ويتمتعون بالقدرة عىل 
التعبـري وإيصال أفكارهـم بطريقة 
فـإن  التجربـة  وحسـب  أفضـل. 
السياسـيني  أكثر  الصحفيني كانـوا 
عـىل  كونهـم  النـاس،  جانـب  إىل 
تمـاٍس معهـم ويعرفـون همومهم 

ومعاناتهم». 
مهنـة  أن  إىل  يعقوبيـان  وتلفـت 
الصحافة تؤهل الشـخص ألن يكون 
سياسـياً جّيداً يف موقع جّيد، معتربًة 
إقبـال  نـرى  أن  املفـرح  أّنـه «مـن 

الصحفيـني عىل الرتشـح، خصوصاً 
أن أكثريتهـم مـن املسـتقلني الذين 
خرجوا من تجربة علمتهم وجعلتهم 
يدركـون أن األحـزاب هّدامـة ولـن 
تبني يومـاً دولة وقـد أوصلت البالد 
إىل الدمـار الشـامل، وإيمانـي كبري 
األدرى  باعتبارهـم  بالصحفيـني 
الكافية  الجـرأة  بامللفات ويمتلكون 
للمواجهة، كمـا أن حظوظهم تبقى 
أكـرب عندمـا يكونـون مـن الوجوه 
املعروفـة واملوثوقة، خصوصاً يف ظل 
القانـون االنتخابي الـذي يعتمد عىل 

الصوت التفضييل». 
وتشـري يعقوبيـان إىل أن أكثـر عمل 
مـّرشف قامـت به هـو االسـتقالة، 
«فمـاذا ينفـع أن يكـون يف برملـان 
بوجـه وحـوش وبلـوكات ال تقـوم 
إال بالضحـك عـىل النـاس كـي تعيد 
االقـرتاع لها وتسـتمر هـي يف النهج 
نفسـه؟»، مؤكـدة يف هـذا اإلطار أّن 
«االختـالف هـذه املرة أننا سـنكون 
كتلـة ال شـخصاً واحداً، ولـن نقبل 
يف حـال الفـوز أن نقبـض رواتبنـا 
ونستمر ونغطي مجلساً غري رشعي 
إذا لـم نتمكـن مـن إحـداث التغيري 

الحقيقي يف حياة الناس».
من جهتهـا، قـررت الصحافية ليال 

بو مـوىس خوض معركة االنتخابات 
للمـرة الثانية بعـد دورة عام ٢٠١٨ 
والرتشـح يف قضـاء البـرتون دائـرة 
الشـمال الثالثة عن املقعد املاروني، 
منضويـًة ضمـن «ائتالف شـمالنا» 
إلحساسها بواجب مواجهة السلطة 
ورضورة املبـادرة السـرتجاع صوت 
القـوى  النـاس وتحقيـق مـرشوع 
التغيرييـة وصوالً لبنـاء دولة مدنية 
ديمقراطيـة عادلة وقـادرة، وفق ما 
تقول. وتضيف «عام ٢٠١٨ ترشحت 
ضمـن الئحة (كلنا وطنـي)، ونبهنا 
إىل أننا مقبلون عـىل أزمة اقتصادية 
وماليـة، بيـد أن شـعارات ودعايات 
كاذبـة علـت مـن جانـب الطبقـة 
كـ(اللـرية  ومرشـحيها  السياسـية 
بخري)، بهدف رسقة أصوات الناس، 
اليـوم نعيـد ونكـرر طلـب  ونحـن 
نيل الثقـة لنغرّي معـاً ونبني الوطن 
الـذي نحلـم بـه». وترى بـو موىس 
، أّن «تجربـة الصحفـي يف خـوض 
غمـار االنتخابـات النيابيـة والحياة 
السياسـية محقـة»، فعـىل الصعيد 
لألوضـاع  متابعـة  الشـخيص هـي 
وملفـات الفسـاد، وال سـيما ربطاً 
بعملها يف التحقيقات االسـتقصائية 
لسـنوات طويلـة عـدا عـن امتـالك 

رؤية اقتصادية سياسـية من خالل 
التغطيات والرصد اليومي. 

الصحفي حسني درويش قّرر بدوره 
املقعـد  عـن  لالنتخابـات  الرتشـح 
الشـيعي يف دائـرة بعلبـك الهرمـل، 
واختـار الدخـول يف الئحة وسـطية 
بعيـداً من االحـزاب ، عـىل أن يكون 
املعيـيش  الوضـع  األول  اهتمامـه 
للمواطـن اللبنانـي يف ظـّل انهيـار 
العملة الوطنية والغالء الفاحش الذي 
أعـدم قدرة النـاس الرشائيـة. وعىل 
الرغم مـن علمه بصعوبـة املعركة، 
فإن درويش يشـري إىل أّنه «سـريفع 
الصوت عالياً كإنسـان مسـتقل وال 
نقبل التزكية، من هنا أهمية الرتشح 
إلحـداث التغيـري»، آمـًال أن يحظـى 
بثقة الناس الذين هو منهم ويعيش 
همومهم ومشـاكلهم وهو مسـتمّر 
بأدائه هذا بغـض النظر عن النتائج 

انطالقاً من عمله الصحفي.
رياض طوق الذي قـرر عام ٢٠١٨ 
النيابية قبل  الرتشـح لالنتخابـات 
أن يسـحب ترشـيحه ضمن املهلة 
املحـددة لعدم القدرة عىل تشـكيل 
الئحـة يطمح إليهـا، عـاد واختار 
هـذه الـدورة خـوض املعركة عن 
املقعـد املارونـي يف قضـاء بـرشي 
دائرة الشـمال الثالثـة مع «ائتالف 
شمالنا»، آمالً ليس فقط يف الوصول 
إىل سـدة الربملان بل بتشـكيل كتلة 
نيابية قـادرة عىل إثبـات وجودها 
وإحـداث الخـرق ورسـم مشـوار 
التغيري الذي يصبو إليه مسـتقبالً. 
يقـول طـوق إن «الصحفـي يملك 
حظوظـاً أكرب للفـوز باعتبـار أنه 
اجتـاز نصـف املسـافة املطلوبـة 
لتعريـف الناخب إليـه، نظراً لعمله 
منخرطـاً  تجعلـه  التـي  ومهنتـه 
مـع الناس ووجهـاً معروفاً، يبقى 

عليـه إيصـال مرشوعـه وأفكاره 
وطروحاته التي يمكن للشخص أن 

يتبناها ويمنحه صوته أو ال». 
ويلفت طوق إىل « ان جرأة الصحفي 
يمكن أن تسـهل له مهامه وأهدافه 
ومقاربتـه لجميع امللفـات وتمنحه 
سـالح املواجهة وصنـع الفارق لكن 
هـذه املرة مـن داخل املؤسسـات ال 
فقط عرب املنابر اإلعالمية، فمثالً هو 
تمكن من خالل برنامجه التلفزيوني 
وعمله ضمن الصحافة االستقصائية 
من كشف فضيحة أموال (بي يس آر) 
مطار رفيـق الحريري الدويل وتمكن 
مـن تحريـك الـرأي العـام والقضاء 
واسـرتجاع مبلـغ ٥٠ مليـون دوالر 

لصالح الجامعة اللبنانية». 
ومن بني الوجوه اإلعالمية املعروفة يف 
لبنان التي قررت الرتشح النتخابات 
٢٠٢٢ أيضاً اإلعالمي جاد غصن عن 
املقعـد املارونـي يف قضـاء املتن مع 
ومواطنـات  «مواطنـون  مجموعـة 
يف دولـة» عىل الئحـة «قادرين نخيل 
األزمة فرصة». كمـا أعلن الصحفي 
يف «النهار» محمود فقيه ترّشحه عن 
املقعد الشيعي يف دائرة بريوت الثانية 
مع «تحالف وطني». كذلك، استقال 
لوجـور»  «لوريـان  تحريـر  رئيـس 
ميشال الحلو من منصبه قبل أشهر، 
ليتقدم برتشـيحه عن مقعد يف بعبدا 

مع «الكتلة الوطنية اللبنانية».
بعيداً من لوائح املعارضة واملستقلني، 
قّرر مدير األخبار والربامج السياسية 
السابق يف قناة «أم تي يف» غياث يزبك 
أن يخطـو خطـوة زميلته جيسـيكا 
عازار، بخوض االنتخابات مع حزب 
«القـوات اللبنانية»، وذلك عن املقعد 
املارونـي يف قضـاء البـرتون، معلناً 
اسـتقالته مـن املحطة التـي أمىض 

فيها أكثر من عرشين عاماً. 
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ثقافية
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اّتخذُت يل موقعاً فوَق األلِم

ورحُت أتأّمل

لم أُعْد ُمترسبلًة ذاَك الجسد

ال أدري يرَتديني نجٌم ما

 هناَك شعرٌة قَصَمت ظهَر الحبِّ

فصارِت الحرُب هي املحَور

قّبلُت ذا العيَننِي البحريَتنِي

َوضعُت شاالً عىل كتَفيَّ الغائَمنِي

و انطلقُت عىل رؤوِس الشوق

 ال ولم أعْد ُمترسبلًة ذاك الزمن

  هناَك لعنٌة تسلّلت من بنِي شفَتي التاريخ

حنَي كانت الكائناُت تدبُّ

فانتصَب الخرُي

وانتصَب الّرش

و هناَك لغٌة ضلّت الطريَق

جاءت لتخلّصنا

فإذا بها تكُرس بوصلَتها

و تجلس عىل العرش 
اتخذُت يل كرسياً صغرياً

بنَي وردَتنِي

و رحُت أُدندن

 لم أعْد ملتصقًة بي أنا

رصُت الـ هو والـ هي 

كائنٌة كائنة منُذ زمِن التكوين

هناَك شذًى يضوُع من بنِي أضلعي

و موسيقى ترفرُف من حنٍي إىل حني

قّبلُت هذه املرّة ذا العيَننِي السماويَتني

لففُت جسدي الغائب يف َسديم

و انطلقُت عىل رؤوِس قلبي

 هناَك حرٌب اندّست يف حليِب أّمهاتنا

منُذ أن ُطردَن من َمجمِع اآللهة

وهناَك ألٌم حفَر لنا هوًّة

نقطًة نقطة

و ترَكنا ندور

ال لم أُعْد مترسبلًة قّصتي

رصُت غيمًة حرّة

اجلْدني ما شئَت أّيها الواقع

خلعُت نصفي اإلنسان

أِدْر يل ما شئَت من وجوهَك القبيحة

فقد تحّولُت إىل كرسِة موسيقى

قّطعني كما تشاء

ارِمني من عىل قّمِة الخواء

 ُقَيض األمر

لقد اتخذُت يل موقعاً فوَق األلم

و أنا اآلَن أتأّمل ...

( القصيدة واللوحة للشاعرة والفنانة رانيا كرباج )

›�fldmc@�Ê�a@b„c
xbiã◊@bÓ„aä
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ZôbÇ@O@ıaäÎç€a
نظام القصيدة الشعرية الحديثة القائم عىل الرمز 
وااليحـاء منـح القصيـدة صفة جماليـة مضافة 
ترتبط باألسـلوب وانتقاله من مسـتواه الوظيفي 
اىل عالم فني ، وهكذا بقيت الصورة الشـعرية اهم 

الركائز التي تبنى عليها القصيدة .
( مخطوف من يد الراحة ) للشـاعر مبني خشاني 
عبارة عن مجرة دالالت مكتنـزة يف املينى واملعنى 
اضيف اليها عامال جماليا هو اسـتخدامه الدقيق 
لالسـتعارة والتشـبيه والكناية والذي منح النص 
عمقه وداللتـه فالصورة لدى الشـاعر مزيج من 

التجريد والعاطفة والخيال .
( أدخل العرشين 

كمن يخرج من الجّنة 
ألنام ملء ذنوبي

أخطائي ... حاشيتي ... ورفاقي ) ( ص9 )
هـذه الصـورة لم تكـن نابعـة من اسـطورة وال 
تحمل بعدا رمزيا قائما عىل الطالسـم ، وانما هي 
تعبري حي عن الذاتية والتقاط املشـاعر الساخنة 

املتحركة يف عمق الشاعر خشاني.
لقـد منحنا الشـاعر مبني صورا شـعرية تتأرجح 
بـني البسـاطة والتعقيد ، بني اقتنـاص ما يصفو 
عىل السطح وبني ما مستقر يف القاع اال أن مسحة 
الخيبة واالحباط واضحة يف صوره الشعرية واكثر 
وضوحـا من عنـوان الديـوان ( مخطـوف من يد 

الراحة )
( ياخيبة السكني يف اللحم امليت 

لم أجد بني نظراتك لون عظامي ،
تالشيت بخفة نسب ضائع 

وغابت سريتي مثل مياه رسية ) ( ص12)
هذه الصورة التي احدثت انطباعا ثنائيا بني املظهر 

الحيس وبني البعد النفيس الذي يعيشه الشاعر مما 
يـؤرش عىل املهارة العالية يف خلق الصورة الفردية 
القائمة عىل العلة واملعلول ، واملشـبه واملشـبه به 
وهي صورة تعتمد عىل املكونات الداخلية من لغة 

وجمال وعاطفة :
( ما زالت أصابعي شموعا

وجبيني مهبط الطري ،
عيناي عن بصرية حية تنغلقان 

وفمي بلبل نافق وتاريخ غناء ) ( ص16 )
عندما  نتمعن يف قصائد الديوان ، نجد ان الكثري من 
النصوص الشـعرية قائم عىل التشبيه واالستعارة 
، ومد جسور العالقة بني املعنى الحقيقي واملعنى 
املجازي ، بمعنى آخر ان الشـاعر استطاع برباعته 
ان يرسـم صوره الشـعرية وصوال اىل عامله الفني 

الخاص به كشاعر ( رغم التباين يف الصور ) :
( شيخوخة العالم جعلتني

ال أعي خطورة أن أكون يف العرشين من عمري 
رهني اربعة جدران تتوسع ،

بينما تضيق روحي وتنحرس ، ) ( ص21 )
مرة اخرى اعود اىل الصورة  وتوظيف الرمز فيها يف 
ديوان ( مخطوف من يد الراحة ) فاذا يعتقد بعض 
النقاد ان توظيف الرمز هو داللة عجز الشاعر عن 
ترجمـة ما يريـد قوله بوضوح باعتبـار الوضوح 
سـيد االبداع ، كما يعتقد البعض ان توظيف الرمز 
يدخـل القصيـدة اىل متاهات الفوازيـر ، فهنا البد 
من التأكيد عىل ان الشـاعر مبني خشـاني  وظف 
الرمـز لكي يبعـد قلمه اعن السـطحية واملبارشة 
والتقريريـة باعتبـار ان اللغة الشـعرية هي لغة 

ايحائية وداللية وعن طريقها يمكن االشـارة من 
جودة النص أو ركاكته .

( ال تسـيئي فهم نومي الطويـل ، انه نزهة فيك ز 
ميش عـىل فراغات العاطفة وهي تجرني ألمسـك 

الصباح بني يديك ) ( ص25 ).
هنـا تكون الصـورة الشـعرية مرشقـة ، وتكون 
اساس الخلق الفني ، لقد قامت الصورة الشعرية 
عـىل املجاز الذي بـدوره فتح البـاب لدخول رؤية 
الشـاعر اىل عالم الشعور الخالق ، ومع االستمرار 
يف قـراءة القصيدة نجـده يهتم بالصـورة املركبة 
، ونسـتطيع مـن خـالل متابعـة قلمـه يف ديوانه 
الشـعري ( مخطوف من يدي الراحة ) من مسـك 

الخيط الذي ينسج صوره عرب اللغة والتخييل :
( أجر خيط اكتشايف اىل رسير الحرير ) ص 26

( ومن بابك املسدود يف وجهي
تنفتح عني ..
وينغلق فم ، 

ويرتاح سؤال ) ( ص27 )
( تذكر ان للضياع وجها جميال باسما 

ويدا حانية ...
ولألمل ارشاقة تذوي يف النهاية ) ( ص29 

الشـاعر يف نصوصه ال يـرتك القـارئ يف مواجهة 
التيه ، وال يرغب يف تجاهله وتركه حائرا يف تفسري 
مـا يريد قوله ، بل يشـاركه اىل الوصول اىل تحديد 
املعنـى الـذي يرمـي اليـه ، مسـتخدما يف بعـض 
نصوصه الطابع الرسدي او االسرتجاع واالستباق 

( متأبطا فرحي
أرتفع عن االرض ربع مرت 

وافتح للهواء صوري ) ص33
( كان يل اسالف يقرصون الليل بالغناء
ويطردون الربد بالرقص ) ( ص41 ).

الورشة النقدية لجريدة الزوراء تقدم :
 تشكيل الصورة الشعرية في ديوان ( مخطوف من يد الراحة ) للشاعر مبين خشاني
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يشكل أدب السرية أهمية بالغة، ليس 
عىل صعيد التعريف باألشـخاص وما 
يكتنف حياتهـم من تقلبـات فكرية 
واجتماعيـة وغريهـا، بل أنهـا تعترب 
سـجال تاريخيـا واجتماعيـا للمكان 

والزمان عىل حد سواء.
 إن تتبـع الحركـة املسـتمرة لحيـاة 
االشـخاص ال يمكن أن يكون بمعزل 
عن الحركة املصاحبة املتمثلة بحركية 
الزمن وحركية األمكنة، ومن هنا فإن 
تلك الحركة املتشـابكة ستشـكل لنا 
صـورة متكاملة لكل التغـريات التي 
تعـرض للمجتمـع الذي يعيـش فيه 

صاحب السرية املروية.
ويف كتـاب (الحلم ولد هناك) للدكتور 
جميـل مـوىس ضبـاب الصـادر عن 
مكتـب زاكـي للطباعة يف بغـداد عام 
2022. والـذي يرسد لنا سـرية حياة 
مؤلفه الـذي آثر أن يجعله بأسـلوب 
الـراوي  أن  أي  الغرييـة(  السـرية 
يسـتخدم الضمري هـو وليس ضمري 
املتكلـم، وربما كان ذلـك لكي يكون 
املحتـوى  معالجـة  يف  تحـررا  أكثـر 
الدرامي لألحداث، وإليهام القارئ بأن 
الراوي هو شـخص آخر غري صاحب 

السرية.
يبـدأ الكتـاب بعـرض لحيـاة عائلـة 
(جميـل)، والظـروف املعيشـية لتلك 
العائلـة، وطبيعـة حياة البيئـة التي 
ولـد فيهـا يف فرتة خمسـينات القرن 
بهـذه  يجسـدها  والتـي  العرشيـن، 
الصورة التي يرسـمها لنـا اذ يقول:( 
سـكنوا يف بيـت مـن القصـب، عنـد 
الجهة املطلة عىل الضفة الغربية من 

النهر، بعد ان اسـتغلوا مسـاحة من 
األرض الزراعية باالتفاق مع مالكها، 
عىل تقسيم االنتاج السنوي ملحصول 
الرز وهو املناسـب للزرعـة الصيفية 
... علمـا إن فصـل الشـتاء يخلوا من 
الفعاليـات الزراعيـة، لكـون االرض 
تغطـى أغلبيتهـا بامليـاه ولـم يعتـد 
سـكانها عىل زرع اي مـن املحاصيل 

الشتوية املعروفة).
من خالل هذه الصورة التي يرسـمها 
لنا املؤلف نسـتطيع أن نتبني طبيعة 
تلـك  تعيشـها  التـي كانـت  الحيـاة 
املنطقة من أرياف مدينة الشـطرة يف 
محافظة ذي قار يف فرتة خمسينيات 
القـرن العرشين والتـي كانت تعاني 

من الفقر والبؤس والتخلف.
ثم ينقل لنا صـورة أخرى عن املدينة 
القريبـة مـن قريتـه وهـو يقابلهـا 
بانبهـار القروي الذي لم يمتلئ نظره 

بغري بيوت القصب أو الطني واملساحة 
الخرضاء الشاسـعة: (كانـت املدينة 
لهـا نصيـب من اسـمها (الشـطرة) 
التـي تغفـو بخجل عـىل ضفتي نهر 
الغـراف... أضـاف هـذا الرافـد الذي 
يشـطر هـذه املدينـة جمـاال وبهاء، 
خاصـة عندمـا تزيـح كلحـة الظالم 
املعتاد عليه يف قريته بقناديل ضوئية 
ترمي بأشـعتها مـع اهتزاز سـطح 

مياه النهر).
إن هـذه الصـورة التـي يرسـمها لنا 
الـراوي عن املدينـة ومـا تحمله من 
جماليات ماهي اال صورة عن الحالة 
النفسـية التي ترافق االنسان لحظة 
اكتشـافه لعوالم جديـدة تختلف عن 

عوامله التي اعتاد برصه عليها.
ثم يبـدأ رحلته شـيئا فشـيئا إىل صور 
برصيـة أكثـر ابهارا حيث املـدن األكرب 
واألكثـر تحـرضا وعمـارة بـدءا مـن 

النارصيـة وانتهـاء ببغـداد العاصمـة 
ومـا فيها من صور مختلفـة وهو يبدأ 
يف  الجامعيـة  دراسـته  اكمـال  رحلـة 
قسـم الكيمياء ومن خالل هذه الرحلة 
يرسـم لنا صورة عن حياة الدراسـة يف 
تلك الفرتة والحيـاة االجتماعية للطلبة 
الدارسـني الذين يعيش أغلبهم يف حالة 

الفقر والعوز.
ثـم ينتقل إىل وصف مرحلة مهمة وهي 
مرحلة الحـرب التي اندلعت بني العراق 
وإيـران، وما فيها مـن مآس من خالل 
تواجـده يف صفـوف القـوات العراقيـة 

بصفة ضابط.
كما ينتقل بنا لوصـف مرحلة الحصار 
االقتصـادي واملعانـاة التـي مـّر بهـا 
الشعب العراقي، وما تبعها من احتالل 
قوى التحالف للعراق وسـيادة الفوىض 
والنهـب للمؤسسـات الحكوميـة. وما 
خلفته الحرب الطائفية من آثار مدمرة 

للبلد واملجتمع.
إن كتـاب الدكتـور جميل ال يقـدم لنا 
سـرية لرجـل مكافـح - اسـتطاع من 
خالل ارصاره وعمله الدؤوب وطموحه 
املثابر أن يصبح علما من أعالم الدرس 
األكاديمي يف علم الكيمياء، وأن يسهم 
يف رفـد املكتبة العلميـة بمجموعة من 
املؤلفـات العلميـة املميـزة-  فحسـب 
بـل إن هذه السـرية قدمت لنا دراسـة 
سسـيولوجية sociology وانثربولجية 
Anthropology لفـرتة تمتد لسـبعني 
عامـا مليئـة بإرهاصاتهـا وتقلباتها 
املختلفـة وتغرياتها املتسـارعة للعراق 
كبلـد وكمجتمـع، إذ أن قـارئ الكتاب 
سـيجد أن ما بـني طياته ليس سـرية 
رجل فحسـب بل يكاد أن يكون سـرية 
مجتمـع تتجـىل بتفاصيلهـا املهمة يف 

حياة رجل.
إن مـا يميز كتـاب (الحلم ولـد هناك) 
ليس تلك التفاصيل الحياتية لشخصية 
صاحـب السـرية والتي تـكاد أن تكون 
صورة خارجية تقفز بحذر شـديد من 

الخاص إىل العام،
بـل إن مـا يميزهـا هـو كونها سـجال 
تاريخيـا واجتماعيـا يمكـن أن يكون 
مصدرا لألجيال القادمة ملعرفة طبيعة 
حيـاة املجتمع بكل تنوعاتـه و ما طرأ 
عليه من تقلبات نتيجة ظروف مختلفة 
ووقائع متباينة يف حدتها ترتاوح بني ما 
هو عاصف ومدمـر كالحروب وما هو 
منسـاب برفق كالتغـريات االقتصادية 

والتكنولجية.
كمـا امتـاز كتـاب السـرية هـذا أيضا 
ببسـاطة  املتسـم  الرصـني  بأسـلوبه 
املفـردات وانسـيابية الـرسد، ومرونة 

التنقالت بني األزمنة واألمكنة.    
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صـدر لألديـب العراقي عيل 
عريبـي محمد عـيل كتابه 
الجديـد ( تعقيبـا عـىل ما 
روي وقيـل ) وهو يتضمن 
تناولـت  نثريـة  نصوصـا 
مواضيـع مختلفـة تتعلـق 
باقتنـاص بعـض الظواهر 
والتعليـق عليهـا بأسـلوب 

نثري جميل .
هـذا الكتاب يمثـل الرقم ( 
11 ) يف سلسـلة اصـدارات 
االديـب عريبي والتـي ابتدأ 
بها بمرسحية ( االرث ) مع 
خمس روايـات : ( العجوز 
املسكني ) ( جدتي املسكونة 

بهاجس املوت ) ( الزمن املشـاكس واملـكان املوبوء ) ( أخوة املكان 
امللكوتي ) ( البستان ) ..

يتميز أسـلوبه الـرسدي بالجزالة والفصاحة ، ويتنـاول يف رواياته 
املناطق املنسـية أو املسكوت عنها ، وتمتاز بحسن االستهالل وقوة 

الحبكة والنهاية املدهشة .

áÓËì€a@áÌå
ـعر وتأثريه يف  يف حديِثـه عن أهميِة الشِّ
د الشـاعر أدونيس أنه“  املجتمعات يؤكِّ
لم َيُعد للفالسـفِة والعلماِء ما يقولونه، 
ولكنَّ الشعراء نعم.“ وهو بهذا يشري اىل 
ـعر يف تأثريِه عىل القرّاء أكثَر  أهميِة الشِّ
من تأثرِي ما يقوُله الفالسـفة والعلماء؛ 
أي أنَّ الشـعَر يف الذات االنسـانية يبقى 
دائمـًا. وهـو  د  واملتجـدِّ دائمـًا،  املُثـري 
الوسـيلُة القادرة عن نقـل ما يجيُش يف 
كواِمـن الذات االنسـانيٍة ليكـون نتاجاً 
انسـانياً بمثابة فاكهٍة تتناولها األرواح 
التائقة للعذوبـة والجمال... هذا النتاُج 
يرتـدي أنواَع الثيـاب التعبريية من أجِل 
اسـتمراره متجـدِّداً، وفاعـًال يف حركيِة 
البرشيـِة عـرب األزمنِة والعصـور. فهو 
النصـوص القـادرة بتواصلِها املسـتمر 
عىل تغيرِي رؤيِة االنسـان للعالم وكل ما 
حوله سـواء عن طريق االفضاء املتناثر 
أو البـوح املتناسـق املتداخـل يف رسدية 

تؤكد وجودها.
يف نصـوِص تحسـني الشـعرية يمكـن 
للمتلقي الـذي يدخل رياَض شـاعريته 

ـس حالًة مـن الرسد الـذي يعيد له  تلمُّ
الشـعرية،  النثريـة  بودلـري  نصـوص 
فالشـعُر ليـس اللغـَة التعبرييـة التـي 
تتوّخى التحليَق يف فضاٍء  تتشـظى فيه 
الفكرُة فحسـب انَّما الحقـل الذي يتيح 
للرسدية أْن ترفَل عىل خميلته. فالشاعر 
حـرٌّ يف امتالِك وسـائل التعبري عن ذاته؛ 
وهو ماسُك صولجان البوح بما يشتهي 
وبأيِّ درٍب يسـلك... ويـوم كتَب بودلري 

نصوصه الشعرية نثراً رسدياً كاَن ادرى 
بـأنَّ األمـَر بيـِده ال بيد القـارىء الناقد 
الذي سـُيعيُب عليه أنَّه لم يتقيد بقوالَب 
القصيدِة ومحددات الشـعر. وتلك ثورٌة 
رهـا بودلري ليجد بعده جيوشـًا من  فجَّ
سـون خطـاه، ويجدون  الشـعراء يتلمَّ
الحريـة املُثـىل يف مـا يعربون.. لـذا وأنا 
اطالُع نصوَص تحسني عباس الشعرية 
اكتشـف أّنه الشـاعر الذي أجاَد التعبري 

عن شعريِته وشعرِه بالرسِد الجميل.
ففي نص“ جباية االسـئلة“ التي حمَل 
عر أْن يقدمه  عنوانها شيئاً ِمّما عىل الشِّ
كجباية من أجل اكتمـال األمر يف حدوِد 
أسـئلٍة تواجه الشـاعر إْن لم نقل تنبثق 
مـن دواخلِه ويراد منه أو هـو يريد لها 

أجوبة تفي حق الشعر يف تجليه
بعدما مىض من شعري 

أربعوَن قصيدًة 
كانت قافيتها االنتظار،

وافق الليل 
عىل منح عينيَّ 

اقامًة بني النجوم
بعدما مىض من صربي

اربعون أنًَّة
قلَّبها التوُق

ويف نص ”خاطرة أغمي عليها يف بريدي“  
يتبدى الرسُد رسـالًة جهَد الشـاعُر عىل 
أن تكـوَن ديباجـًة مـن شـعر واضحَة 
الصورة، ناصعَة املنظـر، نقيَة التعبري. 
إنَّـه ُيضئُِّل املسـافة بني روحـني يوّدان 
اللقـاء، ويحاول كَرس القيود، ويسـعى 
لتحطيـِم العوائق التـي تتمثل جربوتيًة 
إزائهما.. إنَّ هالَة العشـِق بني روحني ال 
يريدها الشاعر نائيًة عنهما إّنما يسعى 
بالكلمـات جعلهـا دنياً يعيشـان داخل 
اطارها، وبني حدودها فيختزالن الزمن 

بسنينه إْن طالت وثوانيه إْن قرصت:
ال تبتعـدي كثـرياً عنـِك 

فأنـِت مـا زلـِت أنـا، تلعبـني يف رشفـِة 
أشواقي

تستبقنَي كلَّ جديٍد، يقرؤني بال حدود
ال عائـَق يجـرؤ علينـا

ال طـارىء ُيفرُِّقنا، عن روٍح نكَهُتها من 
حنني.

كل تلك السنني التي خبأها الغيُب

أفاقت بني عينيِك
كل تلك الدنان من الصرب

حاَن ارتشاُف عمرِها
من بني نجديك.   (ص48)

هـي ذي أذاً تـوايل الصـور التـي ُيعيـد 
الشـاعُر ترتيَبها يف ذاكرته وهو يتعامل 
مـع َمن أحَب سـواء كان الحـبُّ يتقدم 
رسـالًة اىل السـاكنِة يف الذاكـرة، والتي 
تحتفظ بسـني عشـق كانت هي الحبُل 
الواصُل بـني قلبني أو خيطاً من عاطفٍة 
تجيـش يف مسـارات روحـني ُمرهفـني 

يريدان لوجوِدهما التألق بهاًء، ورّقة.
ال يمكـن االملـام بمحتـوى مـا سـكَبه 
الشـاعر عىل الـورق، وال يتَّسـع املكاُن 
لتناول جميـع نصوِص ”عثوق العمر“. 
فتحسـني عبـاس جعـَل مـن نصوِصه 
املحفوظـة بني غالفني رسـائَل متواليًة 
عر بلساِن الرسد،  ملَن يرغب يف قراءِة الشِّ
أو َمن تاَق ملطالعِة الرسد شـعراً.. وهو 
بهذا ُيعلن تماهيه مـع األدب، وإْن كان 
هَو واملوسـيقى صنوان لرسـِم الجمال 
التواصـل  بلغـٍة  الطبيعـِة  ومحـاكاِة 

الرسمـدي الـذي ال يقبـل االنقطـاع.



تظهـر عىل وجهـك أحياناً 
مثـل  الشـوائب  بعـض 
وحـب  السـوداء  الهـاالت 
الشباب واحمرار الوجنتني، 
وتعتقدين غالباً أنها ترتبط 

بأسباب جمالية. 
إال أن املسـألة ليست كذلك 
دائمـاً، فقد يكـون ظهور 
هـذه العالمات دليـًال عىل 
أنـك تعانـني من مشـكلة 

صحية خفية
الهاالت واالنتفاخات تحت 

العينني
وقـد  وراثيـة  تكـون  قـد 
تكشـف احتبـاس املـاء يف 
التغـري  بسـبب  جسـمك 
املناخـي، كما قد يسـببها 
عـدم نومك لعدد سـاعات 
أو  الحساسـية  كافيـة، 

التهاب الجلد. 
حب الشباب عىل الجبني

بحسـب  الجبـني  يرتبـط 
بعمليـة  الصينـي  الطـب 
الهضـم، لـذا فـإن ظهور 

عليـه  والخطـوط  البثـور 
قد يـدل عـىل أنـك تعانني 
جهـازك  يف  مشـكلة  مـن 

الهضمي.
احمرار الخدين عىل شـكل 

فراشة
إذا الحظـت حـدوث هـذا 
لديـك، فهو يعني أن بعض 
الجمـال  مسـتحرضات 
تسـبب الحساسـية لديك، 
وقـد يعـود هـذا أيضـاً إىل 
التغيـريات املناخيـة أو إىل 

تناولـك كميـة كبـرية من 
السكاكر. 

وعادة ما يختفي االحمرار 
بعد زوال املسـبب لـه، أما 
إذا ظهر عىل الوجنتني عىل 
شكل فراشة، فقد يكشف 
أنـك تعانـني مـن مـرض 
الذئبة، وهـو يرتافق عادة 
مـع أعـراض مثـل ارتفاع 
والتعـب  الحـرارة  درجـة 
املفاصل والقفص  وأوجاع 

الصدري.

 
مـع سـاعات االمتنـاع عـن الطعام 
والرشاب والتدخني يف نهارات شـهر 
رمضـان، عالوة عـىل ضيـق الوقت 
واملهام التي ال تنتهي، يدفع اإلرهاق 
الزوجـني نحـو الخالفات واملشـاكل 
وال  جـداً  تافهـة  تكـون  قـد  التـي 

تستحق.
الخالفـات  مـن  تعانـني  كنـِت  إذا 
الزوجية يف شهر رمضان، فالنصائح 
الثالث التالية يمكن أن تساعدك عىل 
حماية زواجـك وعالقتك بزوجك من 
هـذه الخالفات التي غالبـاً ما تكون 

مؤقتة. تابعي القراءة.
 - عندما يحتد النقاش، اطلبي هدنة

إذا شـعرِت بـأن النقـاش بينك وبني 
زوجـك يزداد حـدة، يمكنـِك التوقف 
وطلـب هدنـة مـن زوجـك حتـى ال 
يتطور األمر إىل معركة، أيضاً يمكنِك 
طلب هدنة يف منتصف الخالف حتى 
ال يتطور ويصبح مشـكلة كبرية بال 

داع.
املهـم أن ترشحـي لزوجـك أن طلبك 

للهدنـة ليس مـن أجل الهـروب من 
الخـالف، ولكـن مـن أجل اسـتعادة 
الهـدوء، والتفكري بحكمـة من أجل 
التوصـل لحل يمنع حدوث مشـكلة 

بينكما.
ويجب أن تحددي توقيتاً السـتئناف 
الحديـث، وأن تلتزمـي بالعـودة من 
أجل نقاش هادئ، حتى يشعر زوجك 

بالتقدير.
- حـددي الوقـت املثـايل للتوقف عن 

النقاش
التوقف عـن النقاش ينقذ املوقف إذا 

حدث يف التوقيت املثايل، والتوقف عن 
النقاش له 3 أوقات مثالية، هي:

 عندما يحتد النقاش، يكون التوقيت 
مثاليـاً للتوقف من أجـل طلب هدنة 

واستعادة الهدوء.
يكـون  حـل،  إىل  تتوصـالن  عندمـا 
التوقيت مثاليـاً للتوقف عن النقاش 
ألن املزيـد مـن النقـاش قد يسـبب 

الوقوع يف الخالف مرة أخرى.
عندما يستحيل التوصل إىل حل، يجب 
التوقـف عن النقـاش ألنه يصبح بال 
جدوى، وعىل أحدكما التأقلم والتنازل 
من أجل تخطي هذا الخالف الذي قد 
يكون مؤقتاً وال داعي لالسـتمرار يف 

نقاشه بجدية.
- استعادة األلفة بالضحك

بمجـرد إنهاء النقـاش، احريص عىل 
استعادة األلفة بينك وبني زوجك عرب 
الضحـك والدعابـة، فالضحك يذيب 
الحواجـز بينكما، فقط احريص عىل 
أن يكـون الضحـك لطيفـاً وليس يف 
إطار السـخرية حتـى ال يزيد األمور 

تعقيداً.

تقل مستويات الطاقة عند الصائمني بالرضورة، المتناعهم عن تناول 
الطعام والرشاب ملا يزيد عىل 14 سـاعة يومياً، طيلة شهر كامل. لكن 

هل يمنع الصيام مماريس الرياضة من تدريباتهم؟
ينصـح أخصائـي التغذيـة، محمـد األشـقر، الرياضيني، بممارسـة 
تمريناتهـم املعتـادة، لكن مع إدخـال بعض التعديـالت الرضورية إىل 
برنامجهـم اليوم، لكي تسـتفيد أجسـامهم من نوعيـة الحركة التي 
يقومون بهـا، وبنفس الوقـت ال تتأثر صحتهم بسـبب املجهود الذي 

يبذلونه.
ويؤكد األشـقر أن أفضل وقت ملمارسة الرياضة يف رمضان هو ما قبل 
غروب الشـمس، أو ما بعد تناول طعام اإلفطار بساعة، مبيناً أن أسوأ 
وقت ملمارسـة التمرينـات الرياضية هو منتصف النهـار، ألن الصائم 

سُيستنفد ولن يكون بمقدوره التزود بالطاقة.
يفضل األشـقر ممارسـة التماريـن تدريجياً، ويـرشح: ”يمكن البدء 
ببطء خالل األيام القليلة األوىل من شـهر رمضان، من خالل ممارسة 
الرياضة ملدة نصف سـاعة فقط. وبمجـرد اختبار القدرة عىل التحمل 
واالعتياد عىل الصيام، سـيكون من الجيـد تمديد هذا الوقت حينها إىل 

ساعة“.
ويلفت األشقر إىل أن شهر رمضان ليس وقتاً لرفع التحديات وتحقيق 
اإلنجـازات، بل تجب فقـط املحافظة عىل ما تحقق سـابقاً، ما يعني 

استمرار ممارسة التمارين، طاملا أنها ليست مرِهقة جسدياً.
ويشدد عىل التزام الصائمني املمارسني للرياضة بتمارين القوة والقلب 
غري الصارمة، إذا كانوا يريدون القيام بتمارين القلب العالية الكثافة، 
فيجـب أن يتم ذلـك بعد اإلفطار. ويضيف: ”بالنسـبة ملن لـم يعتادوا 
ممارسة التمارين الرياضية، من األفضل لهم االنخراط يف نشاط بدني 

أخف مثل امليش“.
وينبه األشـقر الرياضيني إىل عدة نصائح يجب استثمارها أثناء وقبل 

وبعد التمرينات، وهي:
تجنب اإلرهاق: واالبتعاد عن ممارسة التمارين الشاقة.

التوقف بالوقت املناسـب: ينصح بالتوقف عن الرياضة عند الشـعور 
بآالم يف الصدر، وتسـارع رضبات القلب، وآالم شـديدة يف العضالت أو 

صداع.
تجنـب تناول املرشوبات أو األطعمة التـي تحتوي عىل الكافيني، مثل: 
القهـوة، والشـاي واملرشوبـات الغازية، فهـي مدرة للبـول، ما يفقد 

الجسم السوائل، أثناء أداء التمارين بعد اإلفطار.
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يخطئ الكثري من املسلمني يف شهر 
رمضان الكريم بالنوم مبارشة بعد 
تناول وجبة السحور، فهل يتوقف 

الرضر عىل زيادة الوزن فقط؟.
وأثبتت الدراسات الحديثة أن النوم 
بعد تنـاول الطعـام مبارشة يرض 
باإلنسـان، واألمر ذاته ينطبق عىل 
األكل ثم النوم يف رمضان سواء بعد 

وجبة اإلفطار أو وجبة السحور.
و مـع ذلك يكثر البحث عما يحدث 
بعـد تنـاول السـحور بالتحديـد، 
ويتساءل كثريون هل السحور قبل 
النـوم يزيد الـوزن أم يتوقف األمر 
عىل طبيعة األطعمة التي تضمنها 

مائدة السحور؟.
رمضان املعظم هو شـهر الصيام 
والقيام وتالوة القرآن، شهر العتق 
والرحمة والغفران، شهر الصدقات 
واإلحسان، شـهر تفتح فيه أبواب 
الجنات، وتضاعف فيه الحسنات، 
شـهر تجاب فيه الدعوات، وترفع 
فيه الدرجات، وتغفر فيه السيئات، 
ويجود الله فيه عـىل عباده بأنواع 

الكرامات.
وصوم رمضان من أركان اإلسـالم 

الخمسـة التـي فرضهـا اللـه عىل 
كاّفـة املسـلمني، لـذا فمـن أدرك 
الشـهر وكان سـليماً غري مريض، 
أو ُمقيمـاً غـري مسـافٍر، أصبـح 
الصوم عليه واجباً رشعّياً، إّما أداًء 

وإّما قضاء.
ويسـتثنى من ذلـك الهـرم الكبري 
الطاعن يف السـن، ومـن به مرض 
منـه،  يشـفى  ال  وشـديد  ُمزمـن 
فهذان ال يسـتطيعا صيام رمضان 

ال قضاًء وال أداًء.
”االمتنـاع  هـو  رشعـاً  الصيـام 
واإلمساك بنيٍَّة عن ُمفسدات الصوم 
وعـن جميع املُفطـرات من طلوع 

الفجر الثاني إىل غروب الّشـمس“، 
أي أّن الصـوم هـو اإلمسـاك عـن 
تنـاول يشء ِحـّيس يدخـل بطـن 
الشـخص يف فرتة ُمعّينة، وهو من 

ُطلوع الّشمس إىل غروبها.
مـن رشوط  النّيـة رشطـاً  وُتعـّد 
والعـزم عـىل  القلـب  اسـتحضار 
تمّسـك الّشـخص بنّيـة األجـر و 
الثـواب؛ ليتمّيزالعبـد بأفعاله بني 
العـادة والعبـادة، فُيعَتـرب الصوم 

بذلك طاعًة وتقرُّباً لله تعاىل.
أرضار النوم بعد السحور

تتعـدد أرضار النوم بعد السـحور 
يف شهر رمضان الكريم، ورغم أنه 

طبقا للسـنة النبوية يفضل تأخري 
السـحور إىل آخر ساعتني يف الليل، 
فإنـه ال يجـب أن تكون قبـل أذان 

الفجر مبارشة.
الغرض األسايس من عدم النوم بعد 
تناول وجبة السـحور مبارشة هو 
إتاحـة الوقت لهضم الطعام وعدم 
اإلرضار بالجسم، حيث يرتتب عىل 
عدم البقاء مستيقظا بعض الوقت 

مجموعة مشاكل صحية.
ومن أهم أرضار النوم بعد السحور 

يف رمضان ما ييل:
1. زيادة الوزن

تنـاول الطعـام ثم النـوم مبارشة 
مـا  الحـرق  معـدالت  مـن  يقلـل 
يتسـبب يف زيـادة الـوزن، ويهـدد 
بإصابة الشـخص بأمراض القلب 

والرشايني وضغط الدم.
2. اضطرابات الجهاز الهضمي

يؤثر النوم بعد السحور عىل الجهاز 
الهضمـي ويتسـبب يف العديد من 
املشـكالت، منهـا ارتجـاع املريء 
وانتفاخـات  املعـدة  يف  والحرقـة 

واضطرابات يف الهضم.
3. الجلطات

إن النوم بعد تناول الطعام مبارشة 
قـد يعـرّض اإلنسـان إىل اإلصابـة 

بالجلطات أثناء النوم.
4. اضطرابات النوم

النـوم  اضطرابـات  يف  التسـبب 
واألرق، ويرتتـب عـىل ذلـك القلق 
والتوتـر وعدم الرتكيـز خالل نهار 

رمضان.
5. الشعور بالعطش

حال احتـواء وجبة السـحور عىل 
أمـالح أو كافيـني والنـوم بعدهـا 
شـعورك  يف  يتسـبب  مبـارشة 

بالعطش خالل نهار رمضان.
6. االلتهابات

قـد ينتج عـن النوم بعد السـحور 
بعـض االلتهابـات، والتـي تؤثـر 
بدورها عىل خاليا عضالت األوعية 

الدموية خصيًصا.
7. صعوبات التنفس أثناء النوم

حـال تنـاول الشـخص الكثري من 
الطعام ثـم خلد إىل النـوم فإنه قد 
يصـاب بصعوبات يف التنفس أثناء 
النـوم، حيـث توثر املعـدة املمتلئة 
عـىل الرئة وعـىل عمليـة التنفس 

بشكل عام. 

ُيعرّف السلوك بأنه كل ما يصدر عن الشخص 
مـن ترصفاٍت وأفعاٍل يمكـن أن تكون ظاهرة 
بحيـث تتـم مالحظتهـا ومـن األمثلـة عليها 
األنشـطة الحركيـة ومنهـا غري ظاهـر ال يتم 
مالحظتـه كالتفكـري، ويعـد السـلوك متغرياً 
غري ثابت حيث أنه يتأثـر بالعديد من العوامل 
البيئية املحيطة باإلنسـان، وقد يكون إيجابياً 
مرغوبـاً فيه أو سـلبياً غري مرغـوب فيه، أّما 
تعديل السـلوك فهو نوٌع من العالج الذي ينتج 
عنه العديد من التغيريات املرتبطة بسلوك الفرد 
بناًء عىل طرق واسـرتاتيجيات، وسـنتعرف يف 

هذا املقال عىل معلوماٍت عن تعديل السلوك.
وينقسم السلوك إىل نوعني وهما ما ييل:

السلوك اإلستجابي
وهو نوع من السـلوك الـالإرادي والذي تديره 
وتسـيطر عليـه املثـريات التي تحدث بشـكٍل 
مسـبق ومن األمثلة عىل ذلك نزول الدموع من 

العني عند القيام بتقطيع البصل.
ال يتأثـر باملثـريات التـي تأتي بعـده أو تتبعه 
باعتبـاره ثابتاً غري قابل للتغيـري ومن األمثلة 
عىل ذلك وضع الفرد يده يف املاء السـاخن ومن 
ثم يسـحبها بعد استشعاره بسخونة هذا املاء 

بصورٍة أتوماتيكية.
السلوك اإلجرائي

يتحدد هـذا النـوع ويتأثر بالعوامـل املحيطة 

بالفـرد وهـي العوامـل الجغرافيـة والدينيـة 
العوامـل  إىل  باإلضافـة  واالجتماعيـة 

االقتصادية.
هو سـلوك إرداي حيث أن املثريات التي تحدث 
ال تؤثـر عليه بـل قد تسـاهم يف إضعافه أو يف 

تقويته، ويكون محكوماً بنتائجه.
ويقـوم تعديـل السـلوك عـىل عدة مبـادئ أو 

اسرتاتيجيات والتي سنذكرها فيما ييل:
التعزيز: يتم تعديل السـلوك عن طريق إعطاء 
الطفـل مثُال مكافـأة عن سـلوٍك إيجابي قام 
به بصـورٍة مبـارشة، األمر الـذي يحفزه عىل 
االلتزام والترصف بشـكٍل صحيح، ويف الجانب 

اآلخر يجب القيـام بحرمان الطفـل الذي بدر 
عنه سـلوكاً غري مسـتحب مـن املكافأة ويعد 
هذا األمر من أفضل أساليب العقاب التي تأتي 

بنتيجٍة طيبة.
العقـاب: يفيـد العقاب يف تنفـري الطفل من 
سـلوٍك غري مرغوٍب فيه ويقلـل من احتمال 
تكرار هذا السلوك يف املستقبل، ومن أساليبه 
العقـاب الرصاخ والرضب الغري مربح بحيث 
يكـون تأديبيـاً ال يـؤدي إىل اإلرضار به لكن 
هنـاك العديـد مـن االنتقادات التـي ال تحبذ 
العمـل به، أو عـن طريق حرمانـه من يشٍء 

يحبه.

التشـكيل: يعتـرب هذا املبـدأ من املبـادئ التي 
تهـدف إىل إعـادة هيكلة أسـلوب الطفل الغري 
مرغـوب بحيـث يسـاهم يف إكسـابه سـلوكاً 
إيجابيـاً، وذلـك عن طريق تجنب السـلوكيات 
التي ال ترتبط بالسـلوك املسـتهدف، ومعرفة 
السـلوك املدخيل الذي ستتم عىل أساسه إعادة 

التشكيل الذي يجب أن يكون عىل خطوات.
النمذجة واملعروفة بالتعلم النموذجي: ويهدف 
هـذا املبدأ أو هـذه الخطوة عىل تعديل سـلوك 
الفرد من خالل مشاهدته ومالحظته لآلخرين، 
فمثالً يتعلم الطفل االسـتئذان للخروج بعد أن 
الحظ أحد زمالئه يقوم بذلك وبالتايل أدرك هذا 

السلوك وقام بالعمل عليه.
اإلقصاء: ُتعد هذه الطريقة من إجراءات العقاب 
التـي تقوم عىل عزل الطفـل عن أصدقائه بعد 
ارتكابه سـلوكاً غري محبب وذلك لفرتٍة زمنيٍة 
قصـرية أقصاها عرش دقائق وُيسـمى يف هذه 

الحالة سحب التعزيز اإليجابي.
 التصحيح: ومن الوسائل األخرى التي تهدف 
إىل تعديل السلوك قيام الفرد بتصحيح الخطأ 
أو السـلوك السـلبي الذي بدر منـه بتعديله 
لـألرضار الناتجـة عـن فعله الغـري مقبول، 
فمثالً إذا قام بكـرس يشء عمداً هنا يتوجب 
عليه أن يقوم بتنظيـف املكان حتى ال يكرر 

هذا األمر مرًة أخرى.
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املقادير

٢ كوب عدس أحمر

بصلة صغرية

فص ثوم

٤⁄٣ كوب شعريية

مكعب مرق دجاج

ملح حسب الذوق

كمون حسب الرغبة

طريقة التحضري

١. يف قـدر عـىل النار، ُيسـلق 

ثـم  يهـرس  حتـى  العـدس 

ُيـرضب يف الخالط الكهربائي 

وُيصفى من القشور.

٢. ُيفـرم البصل ناعًما وُيقىل 

يف قدر بالزيـت حتى يذبل ثم 

يـربش فـص الثـوم، يضاف 

الخليـط  ويقلـب  البصـل  إىل 

برسعة.

٣. يضـاف العـدس املصفى، 

الشـعريية ومكعـب املرق إىل 

البصـل ثم يوضـع القدر عىل 

النار وُيقلب ليغيل.

٤. ُتخفـف النار بعـد أن يغيل 

الخليـط ويتقلب بـني الحني 

واآلخر ثم ُيضـاف القليل من 

امللح والكمون.

٥. يمكـن وضع أقـراص كبة 

الجريش (الربغل) يف الشوربة 

قبـل فـرتة قليلة مـن إطفاء 

النار.

٦. ُتسكب شـوربة العدس يف 

طبق وُتقدم ياخنة.

إذا ُكنـت ُمعتـادا عىل الوقوف 
عـىل امليزان بشـكل مسـتمر 
ورؤية تقدمك ومجهودك من 
الرياضيـة وتماريـن اللياقـة 
والحميـات الغذائّية، فإنك قد 
تتفاجأ عنـد ُمقارنة ما رأيته 
عىل شاشـة امليزان يف الصباح 
مع املسـاء، بحيث سرتى بأن 
وزنك يكون أقل مما هو عليه 
يف نهايـة أو منتصـف اليوم. 

لكن ما الرس وراء ذلك؟
يحدث هذا األمـر ألنك ال تزال 
عـىل قيد الحيـاة! نعـم إذ إن 
التفاعـالت الكيميائّيـة التـي 
ُتحافظ عـىل ُكل مـا تحتاجه 
للبقـاء بحالـة جيـدة تتطلب 
الطاقـة، وعىل الرغـم من أنك 
ال تـأكل خـالل نومـك، إال أن 
تـزال  ال  األيضّيـة  العمليـات 
تحـّول جزيئـات الجلوكوز إىل 
 CO2 ثانـي أكسـيد الكربـون

وماء.

يحتـوي الهواء الذي تتنفسـه 
عـىل %4 مـن ثانـي أكسـيد 
الكربون ويتم تشـبيعه ببخار 
املـاء. خالل النـوم النموذجي 
ملـدة ثمانـي سـاعات سـوف 
يستهلك الزفري 2,100 لرت من 
الهواء وهو ما يحتوي عىل 27 
جـرام من املـاء، و84 لرتًا من 
ثانـي أكسـيد الكربـون، الذي 

يزن 42 جراما.
يف حني أن 69 جراما يف الليل ال 
تبدو كبرية، إال أنك تفقد الوزن 
أيًضا من خالل العرق الخاص 
بك، باإلضافـة إىل اللعاب الذي 
تجـده أحياًنـا عىل الوسـادة، 
وكذلك من رقائق الجلد. وهذا 
هو السـبب يف أنـك بحاجة إىل 

تغيري الفراش مراًرا وتكراًرا.
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عـاش الشـاب احمـد البالغ من 
العمر 25 عاما حياة سـعيدة بعد 
أن أنهـى جامعتـه بتفـوق. بدء 
أحمـد العمـل يف واحـدة من أكرب 
الـرشكات، وبعدها تقـدم للفتاة 
التي دائمـاً ما كان يحلم بالزواج 
منهـا. لكـن وألن دوام الحال من 
املحال، بعد سـنة تعـرض أحمد 
لحادث سـيارة كبـري. نقل احمد 
اىل املشفى وهو ال يدري أو يشعر 
بمـا يحدث له. مر مـا يقرب من 
شهر وجميع األصدقاء والعائلة ال 
تعرف ماذا تفعل. كانت خطيبته 
تشـعر بالحزن الشديد وال تدري 
ماذا تفعل، خاصة بعد أن علمت 
أن والديها يريدون فسخ الخطبة. 
كان هذا قـرار أهل الفتاة بعد أن 
علمـوا أن أحمـد قد فقـد إحدى 
رجليه نتيجة للحـادث، وأنه من 
املمكـن ان ال يسـتطيع الحركـة 
مرة أخرى. أخرياً اسـتيقظ أحمد 
ليجـد جميـع أصدقائـه وعائلته 
مـن حوله. مرت عدة أيام قبل أن 
يستطيع الشاب اسـتعادة وعيه 
بالكامل. اكتشـف أحمد أنه فقد 
رجليه، فظل يحمد الله. استغرب 
جميـع مـن حولـه الثبـات الذي 
كان فيه، فالحقيقـة أنهم كانوا 
يخشـون كثرياً ردة فعله، فأحمد 
يحـب كرة القـدم كثـرياً، ويحب 
الحركة والسفر. علم أحمد بعدها 
أن هناك احتمالية كبرية أن يظل 
عـىل كـريس متحـرك، لـم ييأس 
وإنمـا صرب ورضـا وحمـد الله. 
مرت ثالثة أيام، وأحمد يف املشفى 
إال أنـه اسـتغرب ان خطيبته لم 
تذهب لرؤيته، فلقـد كان يبحث 
عنها يومياً بني الزائرين. شعرت 
والـدة أحمـد بنظراتـه الحائرة، 

فأخربته بالحقيقة. دمعت عيناه 
قليـًال، إال انه حاول ان يتماسـك 
نفسـه رسيعاً ويحمد الله. قصة 
السـبب وراء صرب الشـاب احمد 
مرت األيام وعـاد أحمد اىل منزله 
وهو يحاول أن يجعل االبتسـامة 
عىل وجهه، والحمد عىل لسـانه. 
علـم أحمد أنه قد فقـد وظيفته، 
فالعمـل ال ينتظر كل تلـك املدة. 
شـعرت والـدة أحمـد بالفضول 
الشـديد تجـاه ابنها، فهـي تعلم 
مدى حبـه لجميع األشـياء التي 
فقدهـا. وتعلـم أن األمـر صعب 
أن يفقد اإلنسـان جميع األشياء 
التـي يتعلـق بهـا يف يـوم واحد. 
خافـت الوالـدة كثـرياً أن يكـون 
أحمد يحـاول أن يظهر غري الذي 
يشـعر به من أجل أن ال يجعلهم 
يشـعرون باألسـف. فقـررت أن 
تسـأله. الوالـدة: أحمـد حبيبي. 

أحمد: نعم يا امي.
 الوالـدة وهي تتمالـك دموعها: 
أخربني، كيـف لك ان تظل تحمد 
الله وتبتسـم تلك االبتسامة عىل 

الرغـم من كونك فقـدت كل تلك 
األشياء! احمد وهو يبتسم وكأن 
السـابقة يتمثل  ذكريات حياته 
امامـه : أتعرفـني يـا أمـي، لقد 
كنـت دائماً يف السـابق أتخيل أن 
يحـدث يل حـادث، عندهـا كنت 
أقـول لنفيس، بالتأكيد سـتكون 
تلك نهاية الدنيا بالنسبة يل، فأنا 
ال أسـتطيع العيش هكـذا. تنهد 
أحمد قليـًال ثم أكمـل: لكن اآلن 
وبعد أن حدث بالفعل، فانا احمد 
اللـه يف اليوم أكثر مـن ألف مرة 
عىل أن أعطانـي الفرصة للتوبة 
وتـدارك األخطاء والذنـوب التي 
كنت أقوم بها يف املايض. بالتأكيد 
يتملكنـي  األوقـات  بعـض  يف 
الضعف والحزن، إال أنني أحاول 
أن أذكـر نفيس برسعـة بأن هذا 
ابتـالء وعىل ان اصرب. والحقيقة 
أنـِك وأصدقائي وجميـع العائلة 
دائمـاً مـا تخففـون عنـي هذا 

الشعور.
 احتضنتـه والدته بشـدة وظلت 
تدعو لـه أن يرزقه اللـه الثبات، 

ويديم عليه نعمة الرضا والصرب، 
وأن يعوضـه اللـه بالخـري. بعد 
مـرور سـنتني، كان أحمـد قـد 
تعـاىف، وبـدأ يمـيش عـىل رجله 
واسـتغنى عن الكريس املتحرك. 
وضـع رجل صناعية ليسـتطيع 
أن يعـود ملمارسـة حياته. رزقه 
اللـه بوظيفـة أفضـل بكثري من 
التي كان يعمل به. باإلضافة اىل 
كونه اسـتطاع أن يعـود للفتاة 
التـي يحبهـا وتزوجـا، بعـد أن 
استطاعت هي أن تقنع والديها.

العربة 
نعرف أن الحياة قد ال تكون بتلك 
الورديـة يف اعـني البعض، ولكن 
أتعلمـون! قـد تكـون سـاعات 
قليلة، أياما أو حتى شـهورا هي 
مـا تنتظركم كـي تحصلوا عىل 

الخري نتاج صربكم. 
حاولـوا، ودائمـاً تذكـروا أن من 
ريض بقضـاء اللـه أرضـاه الله 

بجميل قدره. ا
اللـه  يرزقكـم  ان  دائمـاً  دعـوا 

بالصرب والرضا.
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غزل عراقي
ـــــــمي ــش جس ــاك يرتع ــول انس ــا اك كلم
ــمي رس ــد  يابع ــاي  عض ــع  جمي ــف  ويرج

ــاك  ويـــــــ ــب  واتعات ــود  تع ــي  الليال ــم  ه
ــاك فركــــــــ ــي  خالن ــمات  للش ــه  احجاي

ــون ماينام ــل  ل ــوف  املوص ــدوه  ال ــنهي  ش
ــون العيـــــــــــ ــه  التعم ــاك  ياعش ــي  دلون

ــولـه س ــي  صارتل ــاس  الن ــمي  اس ــمك  باس
ــه  ــمك اكول ــي واس ــط ب ــمي اغل ــى اس وحت

ــه اوديــــــ ردت  ــو  ل ــوب  املكت ــينفع  اش
ــه واحاجيــ ــد  اكع ــروح  ال ــده  التري ــون  ك
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أبـــــــراج

كن حذرا اليوم، حماسـك الجامـح للحصول عيل 
أفضل النتائج قد يتسـبب يف حـدوث فتور عاطفي 
قبـل األوان. أعـط لكل شـئ وقتـه الصحيـح. ربما ال 

تستطيع القيام بكل املهام يف الوقت املطلوب اليوم.

قدرتـك عـىل الرتكيز جيـدة جدا، ولكن لسـوء 
حظك اليوم قد تكون مشـتتا أو متوترا. أفكارك 
تبدو غامضة وغري مرتابطة وال تستطيع التعبري عن 
رأيك بوضـوح أو باختصار. تأكد أن من حولك يعلمون 
أنك اليوم لست عىل ما يرام. اخرت عبارات واضحة بقدر 

اإلمكان عند التحدث مع زمالئك يف العمل.

للتخلـص من ضغـط العمل واإلرهـاق اليومي، 
عليك أن تخصص يوما خالل هذا األسبوع للخروج 
مع األصدقاء أو الرشيك. أفكارك غري واضحة بسبب 
توتـر أعصابـك. آراء األصدقاء والزمالء سـتغضبك. من 

السهل تنفيذ ما تتمناه ولكن يف يوم آخر.

ال تقـم بنـرش األخبـار رسيعـا يف يوم مثـال هذا، 
فاألخبـار قد تكون غـري صحيحة فيجـب أن تأخذ 
وقتك الكايف من أجل التأكد من صحتها، فال يوجد يشء 
مؤكد. احتفظ بمعلوماتك لنفسك حتى يأتي الوقت املناسب 

لإلفصاح عنها. ثق يف نفسك وال تستسلم للظروف.

املشـاكل التي حدثت مع عائلتـك خالل الفرتة 
األخـرية تجعلـك تفكر بشـكل جـدي يف مغادرة 
املنزل دون رجعة او عىل األقل إجراء بعض التعديالت 
واتخـاذ بعض القرارات. الشـخص الذي تعترب صديقك 

الوحيد قد يكون غري مخلص أو أمني معك.

أرسع يف إنهـاء مشـاريعك العالقة وإال وصلت 
إىل طريـق مسـدود.اقبل دعـوات اآلخرين ألنهم 
سـيحتاجونك بالتأكيـد. إنـك بحاجة إىل املسـاعدة 
لتحقق تقّدما ملحوظا يف العمل. اخرت األساليب السهلة 

لتحصل عىل النتائج التي تريدها.

اقرأ كتابا علميا لتعـرف املزيد عن املوضوع التي 
سـتتحدث فيه مع اآلخرين. ال تبال بما يحدث من 
حولك ألن األمور سـتتغري مع الوقت. سيتأزم وضعك 
برسعة هـذه الفرتة. غادر مكان العمـل بأقىص رسعة و 
توجه إىل منزلك لتسـرتيح قليـال. عليك أن تنتقي الكلمات 

املناسبة إلبداء رأيك.

هذا اليوم من األيام التي تشـعر فيها بحالة من 
الحزن الشـديد واالكتئاب رغم عدم وجود أسباب 
واضحة. قد تبتعد عن أي تجمعات ولن تشارك يف أي 

نشاطات خاصة النشاطات الجماعية.

راقـب األحـداث من بعيـد و ال تتدخـل يف ما ال 
يعنيـك إال إذا سـمح لـك الحبيب بالقيـام بذلك. 
سـتضحك يف اجتماعك مـع األصدقاء وستسـتمتع 
بوقتك. ال تخذل الرشيك إذا طلب منك أن تسـاعده وابق 

إىل جانبه ألنه بحاجة إليك.

انعدام التواصل بينك وبني شخص ما قد يؤدي 
إىل حدوث سـوء فهم بينكما. قد تبدو غري مهتم 
باألمر ولكن بعد أيام قليلة قد تشعر بمشاعر غريبة 
تجاه هذا الشـخص وقد يتحول حبك له إىل كره وحقد. 

اخرت كلمات واضحة أثناء التحدث مع اآلخرين.

انتبه فاألمور ليسـت كما تظهر أمامك. اطلب 
تقريرا من الزمالء يرشح لك األمر كامال دون أن 
تطرح الكثري من األسـئلة. ال تؤجـل عملك ألن ذلك 
قد يسبب لك مشكالت كبرية يف الغد. أعد جدول أعمالك 

لألسبوع املقبل. 

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ستشعر اليوم بأنك متفائل ومقبل عىل الحياة 
وواثق من نفسـك ومسـتعد للقيـام بأي مهمة 
تخطر ببالك. إذا كنت تسعى من أجل تحقيق هدفك 
هذه الفرتة، فسـيحدث يشء ما اليـوم يجعلك تدنو من 
هدفـك. عليك أن تفكـر يف الخطوات الواجـب اتخاذها 

الفرتة املقبلة.

NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa

أسرار الشخصية.. يكشفها نوع 
التمر المفضل في شهر رمضان

1042 - إدوارد املعرتف يتوج ملك انكلرتا.
1512 - السـلطان العثماني بايزيد الثاني 

يتنازل عن العرش البنه سليم األول.
1865 - قوات االتحاد األمريكية يف الشمال 
تسـيطر عـىل مدينـة ريتشـموند عاصمة 
الواليات الكونفدرالية األمريكية يف الجنوب، 

وذلك أثناء الحرب األهلية األمريكية.
1885 - تـم منح غوتليب دايملر عىل براءة 

اخرتاع أملانية لتصميم محرك سيارته.
أوف  أويـل  «سـتاندرد  رشكـة   -  1935
كاليفورنيا» تبدأ أعمال البحث والحفر عن 

النفط يف األرايض السعودية.
1941 - جالء القوات الربيطانية عن ميناء 
بنغازي وذلك خالل الحرب العاملية الثانية.

1949 - توقيـع اتفاقية هدنـة بني األردن 

وإرسائيل يف رودوس.
1970 - منتخـب الكويت لكرة القدم يفوز 
بـكأس بطولة الخليـج األوىل لكـرة القدم 

املقامة يف البحرين.
1973 - املخـرتع األمريكـي مارتـن كوبر 
يجـري أول مكاملة هاتفيـة يف التاريخ عرب 

الهاتف النقال.
1991 - صـدور قـرار مجلـس األمـن رقم 
687 والقـايض بوقف رسـمي إلطالق النار 
بعد حرب تحرير الكويت، وبتدمري أسـلحة 
الدمار الشـامل العراقية وإنشـاء صندوق 
خـاص بتعويضـات يدفعهـا العـراق، وقد 

وافق العراق عىل هذا القرار يف 6 أبريل.
2007 - تعيني الشـيخ حمد بن جاسـم بن 

جرب آل ثاني رئيس لوزراء قطر.

2010 - رئيـس إقليـم كردسـتان العـراق 
مسـعود برزانـي يعلـن أن الكتـل الكردية 
الفائزة يف االنتخابـات الترشيعية العراقية 
اتفقت عىل ترشـيح الرئيس العراقي جالل 

طالباني لوالية رئاسية أخرى.
2011 - الرئيس السوري بشار األسد يعني 

عادل سفر رئيًسا للوزراء.
2017 - هجوم بمحطة مرتو أنفاق سانت 
بطرسـربغ بروسـيا يوقع 14 قتيًال وأكثر 

من 64 جريًحا.
2021 - اعتقاالت يف األردن تشـمل حسـن 
بن زيد (من األرسة املالكة) ورئيس الديوان 
امللكي السابق، ووساطة األمري الحسن بن 
طالل لفـك اإلقامة الجربية عـن ويل العهد 

السابق حمزة بن الحسني.

الصبر على أقدار الله 
NNNÒ5«Î@Úó”

تختبئ ارسار الشخصية يف الكثري من الدالالت مثل تفاصيل املظهر 
وطريقـة املـيش والجلـوس وحركات الجسـد وغريهـا. كما يمكن 
كشفها من خالل بعض الخيارات مثل االلوان وانواع الطعام ومنها 
مثالً تفضيل احد انواع التمر التي يتم تناولها خالل شـهر رمضان. 

وهذه ابرز ارسار الشخصية التي يدل عليها.  
يمكـن التعرف عىل بعض ارسار الشـخصية من خـالل اختيار احد 
انـواع التمـر الـذي يفضل تناولـه خـالل مرحلة االفطار يف شـهر 

رمضان. 
1 .تمر العجوة

هـو مـن اكثر انواع التمر شـهرة يف العالم ويفضلـه الكثريون ألنه 
يجمـع الليونـة والجفـاف. ويدل اختيـاره عىل التمتع بشـخصية 
مرنـة وبعيـدة عـن التعصـب والتزمـت يف اآلراء. كمـا يشـري اىل 
التواضع والقدرة عىل التعامل مع الناس عىل اختالف شـخصياتهم 
وعقلياتهم. ويعني امتالك موهبة الحوار والعقالنية يف التعامل مع 

الظـروف الطارئـة واملفاجئـة والبعـد عـن االنفعـال والتـرسع.   
2 .تمـر العنـربة

يطلق عليه اسـم ”تمـر امللوك“ ويتميز بلونه املائـل اىل االحمر كما 
بحالوتـه. ويعنـي اختياره امليـل اىل كل ما هو غريـب وغري مألوف 
يف الحيـاة اضافة اىل حب اظهار القـدرات والطاقات امام اآلخرين. 
ويـدل عىل التمتع بـروح قياديـة وبالقدرة عىل وضـع املخططات 

الناجحـة يف مجـاالت الحيـاة كافـة. 
3 .تمر الصفاوي

تتميـز حبـات هذا النـوع من التمـر بسـوادها الشـديد وليونتها. 
ويفضلـه عـادة االشـخاص الذيـن يتسـمون بشـخصية محبـة 
للمنافسـة ولخـوض التجـارب الصعبـة واولئك الذيـن ال تدفعهم 
املصاعـب واملعوقـات اىل التوقف عن مالحقة اهدافهم. كما يتسـم 
هؤالء غالباً بالقدرة عىل املواجهة وعدم امليل اىل الهرب امام املواقف 
املحرجـة او الصعبة او العصيبـة والجرأة يف إبراز األخطاء الخاصة 

وتلك التي يرتكبها اآلخرون.    
4 .تمـر الربحـي

ينتمي هذا التمر اىل فئة البلح ويتميز بلونه االصفر وليونته وطعمه 
شـديد الحالوة. ويـدل اختيـاره يف رمضان عىل التمتع بشـخصية 
رومنسـية وعاطفية وعىل االسـتعداد الدائم إلظهار التأثر امام كل 
موقف انسـاني. ويدل هـذا ايضاً عىل امليـل اىل التحليل وعدم تقبل 
املعطيات كما هي وعىل الذكاء الحاد والوعي الذي يدفع اىل الشعور 
بالغربة يف بعض البيئات االجتماعية. وهو ما يعني تفضيل الوحدة 

يف معظم االحيان. 
5 .التمر الصقعي 

مـن مواصفات هـذا النوع تداخـل اللونني االحمـر واالصفر. وهذا 
يرتبـط عادة بشـخصية تتسـم باالزدواجية وتتأثر بشـكل رسيع 
بـاآلراء التي يبديها اآلخـرون وباملواقف التـي يظهرونها. كما يدل 
اختيـار هـذا النوع من التمر عىل عدم القدرة عـىل اخذ القرارات او 
القيـام بالخطـوات املناسـبة يف املواقف التي تسـتدعي ذلك اال بعد 
استشارة اشخاص يعيشون او يعملون يف املحيط. وهذا يعني عدم 
التمتع باالستقاللية والتبعية الدائمة يف كل الظروف واملواقف. وهو 

ما يسبب غالباً الشعور بالظلم والضعف وعدم الرىض.  
6 .التمر السـكري

 يعرف بمادته الهشـة وطعمه الحلو وليونتـه ولونه الذهبي. ومن 
ارسار الشـخصية التي يكشفها تناوله يف معظم ايام شهر رمضان 
التميز بطباع حادة وبعدم القدرة عىل الحوار والتجاوب مع اآلخرين. 
كما يدل عىل امليل اىل العمل املنفرد بعيداً عن التعاون الجماعي وعن 
الفريق. ويكشـف يف املقابل االسـتعداد  لنسب انجازات اآلخرين اىل 
الذات وهو ما يزعج الكثريين ويدفعهم اىل االبتعاد واىل عدم التفكري 
يف بناء العالقات مع صاحب هذه الشخصية. ومن ارسار الشخصية 
ايضـاً التي يرتبـط بها هذا الخيار عدم االسـتعداد لتبـادل االفكار 

والخدمات اال بطريقة مدروسة ومقابل بدل من اي نوع. 

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊
عمودي

1.من اإلنبياء (عليهم السـالم)ـ  بسـط يده.
2. صوت الحمار ـ تمهل.

3.أبله ـ فاه (م) ـ آخر العالج (م).
4.أشهر موسيقيي األندلس (م).

5.مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية ـ مواعظ.
6.تهديد بالعقاب ـ متشابهان.

7.دق ـ أسوة.
8.سالح قديم ـ يعيش يف البحر (م).

9.تسبق العمل ـ ماركة سيارات .
10. أوشك ـ  عظام امليت البالية.

11.عاصمة اسيوية ـ من مشتقات الحليب .
12.ممثلة عربية اعتزلت التمثيل .

افقي
1.من الدول االسيوية املصنعة ـ مغارة.

2.ألسنة النريان ـ ذكرى أليمة (م) ـ إناء“مبعثرة“.
3.حرف مكرر ـ متشابهان ـ مدينة أسرتالية.

4. انهض (م) ـ مدينة ايطالية (م) ـ من الطيور .
يف  الهـواء  مضخـة  ـ  طبـل  ـ  للحيـاة  5.رضوري 

الجسم.
6. يغوي (م) ـ للتمني ـ متشابهان.

7.طليق (م) ـ مخلوقات نورانية (م).
8.نجمة سينمائية عربية ـ من اصابع اليد (م).

9.ذكر الدجاج ـ عني يف الجنة (م) ـ للنصب (م).
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جولة الفنان ناصيف زيتون يف الواليات املتحدة األمريكية 
املقاييس،  بكل  استثنائية  االطالق.  عىل  عادية  تكن  لم 
جمهور غفري ضاقت به الصاالت، تفاعل جماهريي قل 

نظريه يف الحفالت ومطالب بتمديد عدد الحفالت.
 ١١ زيتون  ناصيف  الفنان  أحيا  يوماً،   ٢١ خالل  يف 
حفالً غنائياً يف شيكاغو وديرتويت، وهيوستن وداالس 
وسياتل  فرانسيسكو  وسان  ونيوجريس  وبوستن، 

وسان دييغو ولوس أنجلس.
حفالت اتسمت بالنجاح الكبري بعدما ُفقدت بطاقاتها 
عالياً  اإلعالن عنها، جمهور غفري حرضها صفق  منذ 
تقديم  يف  أبدع  بدوره  الذي  أغنياته  ناصيف  وشارك 
أغنياته وتطاير رقصاً عىل املرسح وتواصل مع محبيه 
مسلسل  وأغنية  ناصيف  عاد  مفرحة.  أجواء  وسط 
الفائت  رمضان  خالل  بصوته  قدمها  التي  «للموت» 
تتصدر اليوم قائمة يوتيوب يف الواليات املتحدة بالتزامن 
مع بدء عرض الجزء الثاني من املسلسل خالل الشهر 

املبارك. 
للبدء  االستعداد  أهبة  عىل  ناصيف  أن  إىل  أخرياً  إشارة 

لجمهوره  مفاجأة  ستشكل  جديدة  ألعمال  بالتحضري 
 Music is وإدارة رشكة  ذلك تحت توجيه  العربي وكل 

. My Life

نجوى  اللبنانية،  الفنانة  تستعد 
بداية  لها  حفل  إلحياء  كرم، 

أيار/مايو املقبل يف اسطنبول 
تركيا.

للمرة األوىل، تقف كرم يف تركيا 
وقديمها  جديدها  لتغني 
الغنائي يف حفل من املتوقع 

كبرياً  جمهوراً  يحشد  أن 
ويتزامن مع احتفاالت عيد 

نهاية  يصادف  الذي  الفطر 
نيسان/ابريل.

ُعّد  خاص  فيديو  يف  أطلت  كرم  نجوى 
بمثابة دعوة لحضور حفلها يف اسطنبول، 
وبجمل بسيطة استطاعت أن ترّوج له.

الربيطاني  املوسيقي  قال  السياق،  يف 
الفنانة  ان  بيرب:  ويلسون  مارتي 
لجهة  مبيعاً  األكثر  ُتعد  كرم  نجوى 

األوسط  الرشق  منطقة  يف  األلبومات 
مجموع  أن  إىل  وأشار  لسنوات، 
 ٦٠ إىل  وصل  أعمالها  مبيعات 
املوسيقي  مليون نسخة بحسب 
أيضاً  يعمل  الذي  الربيطاني 
الفرق  إحدى  يف  للغيتار  عازفاً 

العاملية األسرتالية.
فقد  كرم،  نجوى  جديد  عن  أما 
تتحسب  كثرية  تحضريات  أن  علم 
لها كرم كما دائماً؛ وهي يف رصيدها 
املسجل أكثر من ٤ أغنيات ينقصها وضع 
اللمسات األخرية وإصدارها، يف الوقت نفسه رفضت 
صاحبة  إن  القول  كرم  نجوى  من  مقربة  مصادر 
وأكدت  روتانا،  رشكة  تركت  قد  حكي»  «هيدا 
الرشكة  مع  صداقة  عىل  تزال  ال  كرم  أن  املعلومات 
وفيديو  الغنائية  بأعمالها  يتعلق  فيما  خصوصاً 

الكليبات والحفالت.

انتهت الفنانة، دنيا سمري غانم وشقيقتها 

لصالح  دعائي  إعالن  تصوير  من  إيمي، 

مستشفى «٥٠٠ ٥٠٠» لعالج األورام.

حيث يتم عرض اإلعالن خالل شهر رمضان 

سمري  دنيا  تربع  عن  ويكشف   ،٢٠٢٢

لصالح  غانم  سمري  إيمي  وشقيقتها  غانم 

اسم  يحمل  بجناح   ،٥٠٠  ٥٠٠ مستشفى 

والدهما الفنان الكبري الراحل سمري غانم.

وكانت دنيا سمري غانم قد تم تأجل عرض 

مسلسل «عالم موازي» من بطولتها وكان 

آخر عمل جمع بينها وبني والدتها النجمة 

الراحلة دالل عبد العزيز.

تتقدم أرسة تحرير صحيفة « الزوراء» بأحر التهاني 

اىل  التمنيات  بأطيب  مقرونًة  التربيكات  وأعطر 

الشعب العراقي الكريم واألرسة الصحفية واملسلمني 

يف جميع بلدان العالم بمناسبة حلول شهر رمضان 

عىل  يعيده  أن  وجل»  «عز  املوىل  سائلني  املبارك. 

شهر  يجعله  وأن  والربكة،  والُيمن  بالخري  الجميع 

يف  العظيم،  وشعبه  العراق  عىل  ووئام  وسالم  خري 

ظل حياة آمنة مستقرة. 

األخيرة
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نـرشت رشكة (تويرت) تغريدة مقتضبة من كلمات قليلة، أثارت الحرية 
بـني ماليني من متابعي العصفور األزرق، حيث كشـف املوقع عن ميزة 
طال انتظارها.فقـد غردت رشكة التواصل العمالقـة، قائلة إنها تعمل 
عىل زر لتعديل التغريدات، وردا عىل سؤال عما إذا كانت التغريدة مجرد 
مزحـة، أوضح تويـرت يف بيان أنه ال يسـتطيع التأكيـد أو النفي، واعدا 
بتفاصيـل وإيضاحات الحقا.فيمـا أثارت تلك التغريدة السـخرية تارة 
واالنتقـادات طورا، فبعض املعلقني اعترب أن مثل هذا التعديل سيشـعل 
عاصفة ومشـاكل عدة بني املسـتخدمني، يف حني أكد آخرون أنها مجرد 
”كذبة“ بمناسـبة األول من أبريل.يذكر أن منصات التواصل االجتماعي 
األخرى، من ضمنها (فيس بوك)، سـمحت منذ سـنوات للمسـتخدمني 
بتعديل ما ينرشونه، ما جعل بعض ناشـطي (تويرت) يشعرون بالحرية 
لعدم توفر هذه امليزة.ويسـمح خيار تعديل التغريدة ملستخدمي املنصة 
بتصحيح التغريدات يف حال نرشوا معلومة خاطئة مثالً، وأدركوا الحًقا 

ذلك، أو حتى إذا قاموا ببساطة بخطأ مطبعي.

أعلـن تطبيـق واتسـآب عـن طرحه خـالل األسـابيع املقبلـة حزمة 
مـن التحسـينات عـىل رسـائل الصوتيـة، وتشـمل هـذه التغيـريات 
قدرة املسـتخدمني عىل االسـتماع إىل رسـالة الصوتية أثنـاء قراءتهم 
للدردشـات األخرى، وكذلك تشـغيل الرسـائل برسعة 1.5 أو ضعفني 
حسبما نقلت البيان اإلماراتية.كما ستوفر واتسآب ملستخدميها ميزة 
إيقاف التسـجيل مؤقتا واسـتئنافه، وهو ما يجعلهـم ال يضطروا إىل 
ترك فجوات كبرية من الصمت إذا كانوا يفكرون فيما سـيقولون بعد 
ذلك، أو أن يعيدوا التسـجيل يف حال أن كانوا بحاجة إىل إجراء محادثة 
قصرية يف الحياة الواقعية.وسيتيح واتسآب لجمهوره فرصة االستماع 
إىل رسـالة قبل إرسـالها من خالل ”مسـودة“، وذلـك للتأكد من عدم 
مقاطعتهـا عن طريق الخطأ، أو تضمـني يشء ال يرغبون أن تحتويه 
رسالتهم املسجلة.وسيكون مستخدمو واتسآب قادرين عىل استكمال 
االستماع إىل رسالة صوتية التي توقفوا يف منتصفها، نتيجة انشغالهم 
بأمر ما، وهو ما سـيوفر عليهم االسـتماع إىل الرسـالة بالكامل.وقال 
”واتسـآب“ يف بيان عن إجرائه تحسـينا جماليا طفيف عىل الرسـائل 
الصوتية، وهي أنها سـتتخذ شكل «أمواج» بدال من خط إلظهار تقدم 
تشغيل الرسالة الصوتية. وكشف واتساب أن مستخدميه يرسلون ما 

معدله 7 مليارات محادثة صوتية يوميا.

إطالقهـا  (أبـل)  رشكـة  أعلنـت 
بهـا  سـتحارب  جديـدة  لخطـة 
باتباع  (آيفـون)،  رسقة هواتـف 
اسرتاتيجية قديمة ملنع الرسقات.
 تخطـط الرشكة إلخطـار متاجر 
املرسوقـة،  بالهواتـف  (أبـل) 
التـي بدورهـا سـرتفض رشاء أو 
تصليـح تلك الهواتـف، مما يضع 
السارقني يف ”مأزق“.وسيستطيع 
بيانـات  وضـع  املسـتخدمني 
هاتفهـم يف قائمـة ”جـي إس أم 
أيه ديفايـس“ العاملية التي يمكن 
ألي شـخص اسـتخدامها لإلبالغ 
عـن هاتـف مفقـود.وإذا قام أي 
شـخص بإحضار هاتف (آيفون) 
لغـرض بيعه، فسـتحصل أنظمة 
محالت (أبل) وغريها من محالت 

اإللكرتونيـات عـىل ”إنـذار“ من 
قاعدة البيانات هذه، تعلمهم بأن 
الهاتف مرسوق، مما سـيجنبهم 

التعامل مع املستخدم فورا.
وبذلك ستسـتخدم رشكـة (أبل) 
اتبعتهـا  ”كالسـيكية“  طريقـة 
رشكات السـيارات، ملنـع رسقـة 
جهاز ”السترييو“، بجعله معقدا 
جدا، وال يسهل تركيبه يف سيارات 

أخرى، مما أحبط السارقني.
وكذلـك (أبـل) لـن تمنـع رسقة 
الهاتـف نفسـه، لكنها سـتجعل 
إعادة بيعه والتجارة به أمرا شبه 
مسـتحيل، حيث سـيتم تسجيله 
يحبـط  ”مـرسوق“،  كجهـاز 
السـارقني ويبعدهم عن ”جيوب 

املستخدمني“.

كشفت قناتي ”ماسبريو زمان“ 
االماراتيـة  وعجمـان  املرصيـة 
الفضائيتـني عـن إعـادة عرض 
أشهر مسلسل لألطفال يف مرص 
بوجـي وطمطـم خـالل شـهر 
رمضـان الحـايل 2022، ضمـن 
أشـهر  مـن  متنوعـة  سلسـلة 
املسلسـالت والربامـج القديمة، 
أجمـل  الجمهـور  ليسـتعيد 
الذكريـات ومشـاركات النجوم 

املرتبطة بزمن الدراما الجميل.
يعـود تاريـخ عـرض ”بوجـي 
اسـمها  -حبيبتـي  وطمطـم 
مرص“، باألساس إىل 17 مارس/ 
آذار 1991، إذ تنـاول هذا الجزء 
مـرص  معالـم  مـن  مجموعـة 
القديمة والحديثة مثل أهرامات 

الجيزة وبرج القاهرة.
بوجي وطمطم مسلسل عرائس 
تأليـف وإخـراج  مـرصي مـن 
الراحـل رحمـي، كان لـه تأثري 
كبـري يف ثقافة الطفـل املرصي 

وقد حاز املسلسـل عـىل متابعة 
كبـرية مـن الصغـار والكبار يف 

ليايل شهر رمضان.
صوِّر مسلسـل بوجي وطمطم 
العرشين  القـرن  يف ثمانينيـات 
حيث كان أول إنتاج له مسلسل 
عن السلوكيات وكان ذلك يف عام 

.1983
وتوالـت األجزاء بعـد ذلك (نحو 
(بوجـي  ومنهـا:  جـزءاً)،   18
الفيـل  رمضـان،  يف  وطمطـم 
فالفيلـو،  محطـة  الجميـل، 
حكايات مـع بوجـي وطمطم، 
بوجـي  السـحري،  الفانـوس 
وطمطـم وأرسار جحا، حبيبتي 
اسمها مرص، أوالد القمر، رشيد، 
العرائس، بوجي – الفنان الراحل 
يونـس شـلبي، شـخص طيب 
لكنـه متـرسع، طمطـم -هالة 
فاخـر، رمـز للكمـال األخالقي 
واالنفعـايل، طماطـم الصغرية: 

تغريد العصفوري).
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حديد،  بيال  العاملية،  األزياء  عارضة  تستعد 
األوىل  للمرة  التمثيل  مجال  يف  للظهور 

الكوميدي  املسلسل  يف  دور  بأداء 
األمريكي «رامي».

لعارضة  األول  الظهور  وسيكون 
الفلسطينية  األصول  ذات  األزياء 
الثالث  املوسم  يف  رشف  كضيفة 
من املسلسل، الذي يقوم ببطولته 
مرصية  أصول  من  األمريكي 
مجلة  بحسب  يوسف،  رامي 

«ديدالين».
وسبق أن ظهر عدد من النجوم 
املسلسل،  يف  رشف  كضيوف 
بينهم املمثل األمريكي ماهر 
بجائزة  الفائز  عيل،  شاال 

ممثل  ألفضل  األوسكار 
يف  دوره  عن  مساعد 

فيلم «موناليت».
العمل  طاقم  ويضم 

األسايس يف املسلسل 
التي  عباس  هيام 

رامي،  والدة  دور  تلعب 
الدراما  والتي شاركت يف 
األمريكية  الكوميدية 

الشهرية «سكسيشن».
مسلسل  وحقق 
قاد  نجاحاً،  «رامي» 
يف  يوسف  رامي  بطله 
للتتويج  املايض  يناير 
ممثل  أفضل  بجائزة 
املسلسالت  فئة  يف 
جوائز  يف  الكوميدية 

غولدن غلوب.
شاب  حياة  العمل  ويتناول 

مرصية  أصول  من  أمريكي 
يعاني من تناقض قيم املجتمع 
الرتبية  مع  فيه  يعيش  الذي 
أرسته  وسط  عليها  نشأ  التي 

املتدينة.
التقييمات  أفضل  املسلسل  ونال 
والتي  النقاد،  من  اإليجابية 
صورة  عكس  يف  بدوره  أشادت 
املسلمني  حياة  عن  موضوعية 
الصورة  عن  بعيداً  أمريكا  يف 
السلبية التي ترسخها العديد من 

وسائل اإلعالم األمريكية.

�b»Ójfl@ãr◊˛a@‚ã◊@ÙÏ≠

يف  العراقيني  الصحفيني  نقابة  مجلس  انتخابات  إلجراء  االستعدادات  تجري 
دورته الجديدة، وقد تم خالل هذه االيام فتح باب الرتشيح إلشغال املقاعد يف 
االنتخابات التي ستجري يف الخامس عرش من شهر نيسان، وبني شد وجذب 
تحقيق  يف  النقابة  برامج  وانجاح  الديمقراطية  املمارسة  هذه  الستكمال 
مع  تفاعلها  السابقة  الدورات  خالل  اثبتت  التي  الصحفية  لألرسة  املكاسب 
املجالس السابقة.. هذا الشد والجذب أعاد بي الذكريات يوم دخلت هذا املعرتك 
املهني بإرادتي رغم اني لم تكن لدّي رغبة يف ولوج العمل املهني لكن الصدفة 
لعبت دورا يف تبوئي منصب عضو مجلس نقابة الصحفيني العراقيني، فبينما 
كنت يف مكتبي يف وكالة االنباء العراقية ويف صبيحة احد االيام من العام ١٩٩٦ 
جاء اىل مقر عميل العزيز الدكتور احمد عبد املجيد (أبو رنا)، وكان يعمل يف 
وقتها مراسال لجريدة الدستور االردنية اضافة لعمله كعضو مجلس يف نقابة 
الصحفيني العراقيني وكان من الشخصيات املتميزة يف عمله املهني، وغالبا ما 
يرسل تقاريره الصحفية لجريدة الدستور عن طريق جهاز الفاكس املوجود 
االستاذ  الخدمة بمحبة وبتوصية من  له هذه  أؤدي  (واع)، وكنت  يف مكتب 
سألته  رنا  أبو  الدكتور  تواجد  واثناء  واع،  عام  مدير  الطائي،  عدي  الفاضل 
عن  بإيجاز  فأخربني  النقابة،  ملجلس  الرتشيح  استمارات  مللء  التقديم  عن 
آلية التقديم وقلت له «هل بإمكاني التقديم لشغل منصب عضوية املجلس»، 
فقال يل «ليس هناك مانع وما الضري يف ذلك، خاصة انك ستعرف من خالل 
ينفعك»،  استبيان  لك دون خسارة وهو  املحبني  الصحفيني  االنتخابات عدد 
أيام  تمِض  ولم  النقابة  النتخابات  للرتشيح  اليوم  ذلك  توجهت عرص  وفعال 
اول يف  احتياط  النتائج وظهر اسمي  اعلنت  ثم  االنتخابات ومن  حتى جرت 
املجلس ولم تمِض بضع اشهر حتى جاء اىل (واع) اخي العزيز الدكتور صباح 
املرحوم  عضوية  انهاء  بعد  املجلس  عضوية  اىل  بصعودي  ليبرشني  ناهي 
االستاذ ضياء حسن بسبب الغيابات وفعال استلمت هذا املنصب ودخلت اول 
اجتماع، وكنت حقيقة خائفا من هذا االجتماع وبعد نقاش تم تسليمي اللجنة 
االجتماعية، حيث عملت بجد وتميز عىل تشكيلها من اعضاء لهم باع يف العمل 
صداقة  به  تربطني  الذي  الربيعي  اسماعيل  املرحوم  بينهم  من  الصحفي، 
عائلية والعزيزة سها الشيخيل واالخ العزيز عبد الكريم صربي وعدد آخر من 
عائلية وبأسعار  تنظيم سفرات  اللجنة  يف  املتميزين واستطعت خالل عميل 
مخفضة كان اولها سفرة نهرية يف يخت وسط نهر دجلة واخرى اىل املدينة 
السياحية يف املوصل واخرى اىل املدينة السياحية يف الحبانية واخرى اىل النجف 
شاركت فيها مئات العوائل، وقد اعطت هذه السفرات زخما لتعزيز الرتابط 
عوائل  خدمة  يف  سامية  أهدافا  وحقق  املهني  العمل  عزز  مما  العوائل،  بني 
الصحفيني ما زال صداها يرتدد لدى العديد من زمالء املهنة.. ولم يقترص عمل 
اللجنة يف حدود اقامة السفرات الرتفيهية بل تعداها اىل تنفيذ زيارات ميدانية 
اىل  لهم، اضافة  املمكنة  املادية  املساعدة  املرىض واملحتاجني وتقديم  للزمالء 
املهنة إلضفاء جو من  الوفاة ومراسم االفراح لإلخوة زمالء  حضور مراسم 
االلفة وتعزيز العالقات مع اعضاء الهيئة العامة، هذه العالقات قد اسهمت 
يف تعزيز عالقتي  ومحبتي مع الزمالء الصحفيني وبناء عالقات قائمة عىل 
االحرتام املتبادل مما عزز موقفي يف االنتخابات القادمة، واستطعت ان احقق 
الثالث من بني  التسلسل  الناخبني وحصلت عىل  زيادة كبرية يف عدد اصوات 
االنتخابات  تعترب  االحوال  كل  ويف  أعضاء..  ستة  البالغ  املجلس  اعضاء  عدد 
ممارسة ديمقراطية والشاطر من يستغل وجوده يف املجلس لكسب ود ورضا 
اعضاء الهيئة العامة من خالل حسن استقبال الصحفيني وتنفيذ مطاليبهم 
محبة  الن  محسومة  فالقضية  االمر  كان  ومهما  طموحاتهم،  وتحقيق 
الذي  الفائز  تحدد  التي  العقالء، وهي  إال  يفهمها  تدرك وال  ال  االخرين غاية 
يحمل مواصفات خاصة من بينها حسن استقبال الصحفيني داخل النقابة 
وزرع الثقة واملحبة بني اعضاء الهيئة العامة.. أتمنى من الباري عز وجل أن 

يحقق طموحات املرشحني للفوز باالنتخابات القادمة.
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املرصية،  الفنانة  تتوقع  لم 
تتلقى  أن  الوهاب،  عبد  شريين 
الكم، بعد  انتقادات واسعة بهذا 
آخر تغريدة لها كانت قد نرشتها 
عرب حسابها الخاص عىل تطبيق 

(تويرت).
وقالت شريين يف التغريدة: «ربك 
ما بيديش أبداً حمل تقيل... غري 

للكتف اليل يشيل».
وتلقت شريين عبدالوهاب العديد 
التعليقات  منها  التعليقات،  من 
اإليجابية، حيث دعمها الجمهور 
بسبب األزمة التي مرت بها بعد 
الفنان  زوجها  عن  انفصالها 
التي  واألخبار  حبيب  حسام 

انترشت بعد ذلك عن حملها.
تلقت  أيًضا  شريين  أن  إىل  يشار 

آخر  بعد  االنتقادات  من  العديد 
آذار/  يف  أحيته  زفاف  حفل 

دفع  حيث  املايض،  مارس 
منتفخة  ببطن  ظهورها 

حول  للتساؤل  الجمهور 
من  حملها  حقيقة 
حسام  السابق  زوجها 

حبيب.

كشفت النجمة، دينا الرشبيني، 
خالل مداخلة هاتفية بربنامج 
يذع عىل  الذي  أخرية»  «كلمة 
اإلعالمية  وتقدمه   ،On قناة 
مليس الحديدي، حول حلقتها 

ليست  إنها  دايف  سكاي  يف 
املرة األوىل لعمل سكاي دايف، 
من  مرتني  «فعلتها  مؤكدة: 
قبل ولكن خارج مرص، ولكن 
يف الحقيقة هذه املرة مختلفة 
فمرص  تماما، 
األعىل  من 

شكلها 
(يجنن)»، 
 : مضيفة
نا  أ »
ة  سعيد
ا  جد
ه  بهذ
لتجربة،  ا
سبب  و
عىل  قدومي 
املوضوع  هذا 
كنت  أنني 

أخاف 
من 

الحل  أن  وقرأت  املرتفعات، 
كان  وبالفعل  خويف  أكرس  أن 
الخوف،  كرس  منه  هديف  هذا 
لحظات  عّيل  يمر  وبالتأكيد 
هي  النهاية  يف  ولكن  مرعبة 

ممتعة».
 وعن دورها يف مسلسل املشوار 
قالت:  بجانب محمد رمضان، 
واملسلسل  ممتعة  «تجربة 
مرة  ثالث  هذه  وتعترب  صعب 
أتعاون فيها مع املخرج محمد 
بالعمل  أستمتع  وأنا  ياسني، 
املرة  ليست  أيضا  وهذه  معه 
مع  فيها  أعمل  التي  األوىل 
أنكم سرتون  رمضان، وأعتقد 

عمال مختلفا تماما». 
ويف مداخلة هاتفية أخرى، 
قال الشاعر بهاء الدين 
أغاني  «بكتب  محمد: 
ولكن  عمري  طول 
تأمل  عندي  دائما 
كل  يف  ربنا  نعم  يف 
ومنذ  تفصيلة، 
بدأت  أعوام  عدة 
نعم  عن  أكتب 
وسجلتها  الله 
 ، تي بصو
ردود  ووجدت 
عن  فعل 
صوتي جيدة، 
فبدأت أبحث 
عن  أكثر 
أقدم  كيف 
دون  أشياء 
 ، يل تهو
كيف  فمثال 
أقنع شخصا 
أن  دون  يصيل  أن 

أرهبه».
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