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بغداد/ الزوراء:
اكـد رئيس مجلس الـوزراء القائد العام 
الكاظمي،  املسـلحة مصطفـى  للقوات 
العـراق يمر بأزمـات وسـيعربها وعىل 
القوى السياسية أن تتحمل مسؤوليتها، 
فيمـا اصدر توجيهـات تتعلق بجهوزية 
القـوات األمنية.وقـال الكاظمـي خالل 
افتتاحه أعمال مؤتمر العمليات الفصيل 
لقيادة العمليات املشرتكة 2022يف بيان 
ملكتبـه تلقتـه ”الـزوراء“: ”نهنـئ كل 
كوادر وزارتي الدفاع والداخلية والحشد 
الشـعبي، وجهـاز مكافحـة اإلرهـاب، 
واألمـن  الوطنـي،  املخابـرات  وجهـاز 
الوطنـي وكل األجهزة األمنية بمناسـبة 
ولـكل  لكـم  الكريـم،  رمضـان  شـهر 
عوائلكـم الخري وإىل شـعبنا العزيز دوام 

العزة“.واضاف: ”اليوم نحن معاً لتقييم 
ما تم إنجازه خالل هذا الفصل من عمل 
العمليـات املشـرتكة ويف كل القطاعات، 
وأقـول إنكـم إزاء مسـؤولية كبـرية يف 
حماية بلدنا وشعبنا من أجل عدم تكرار 
إخفاقات املايض، وبوجودكم لن يحصل 
تجـاوز عـىل كرامـة العراقيني“.وتابع: 
”للشـهداء وعوائلهـم منزلـة خاصة يف 
ثقافتنا وتوجيهاتنا؛ ألنهم هم السبب يف 
وجودنا اليوم يف ظل األمن وحفظ كرامة 
العراقيني“، مشددا عىل أن تصل الرسالة 
إىل الجميع بأن العراقيني موحدون، وأن 
عمل مؤسساتنا األمنية والعسكرية بكل 
صنوفها هو عمل متكامل يمارس دوره 

يف بناء العراق.

بغداد/ الزوراء:
توقـَع رئيـس االتحـاد العمـايل العـام 
يف لبنـان، بشـــارة األســـمر، أمـس 
األربعاء، زيادة العمالة اللبنانية الوافدة 
إىل العراق خـالل املرحلة املقبلة.وقــال 
األســمر يف ترصيح صحفي: إن ”العراق 
واملهندســـني  الفنيـــني  اســـتقبل 
والتقنيـني ورجــال أعمـال لبنانيــني 
خالل املرحلــة املاضية“، مشـــرياً إىل 

”أنهـــم يأخـــذون حقوقهـم فــي 
العــراق عىل أتم وجه“.وتوقع األســمر 
”ازديـاد أعــداد العمالـة اللبنانية التي 
ســـتأتي إىل العـراق وتنتشـــر فــي 
األخـرى  واملحافظـــات  العاصمـة 
للعمل“.مؤكـداً أن ”العـراق منح الكثري 
من التســـهيالت لهــؤالء العمال مما 
حفزهم عـىل القـدوم إليـه دون الدول 

األخرى“. 

واشنطن/ متابعة الزوراء:
صادَق قـاٍض أمريكي عىل طلب قدمته 
الحكومة العراقية يف وقت سابق يقيض 
بتسـليم مالـك مدرسـة لتعليـم قيادة 
السيارات يف أريزونا بتهمة املشاركة يف 
مقتل ضابطـي رشطة قبل 15 عاما يف 
مدينة الفلوجة لصالح تنظيم القاعدة.
وبموجب الحكم الصادر، عهد القايض 
األمريكي قرار ترحيل عىل يوسف أحمد 
النوري إىل الحكومـة الفيدرالية التخاذ 
قـرار بشـأنه.ونقلت وكالة أسوشـيتد 
برس عـن وزارة العدل األمريكية القول 
إنه ليـس لديها أي سـجل لتسـليم أي 
شـخص إىل العـراق بموجـب معاهدة 
أمريكيـة عراقيـة جـرى توقيعها منذ 

عقـود.ويف حال تم تسـليم النـوري إىل 
األول  فسـيكون  العراقيـة  الحكومـة 
الواليـات  الـذي يجـري ترحيلـه مـن 
املتحـدة وإرسـاله لبلـده األم بموجب 
هـذه املعاهدة.وخلـص القـايض إىل أن 
هناك سببا محتمال ملشاركة النوري يف 
جريمة قتـل، لكن الرجل ينفي ضلوعه 
يف ذلـك أو أنه عضو يف جماعة إرهابية.
وكان ممثلـو االدعـاء العـام يف واليـة 
أريزونا طلبوا يف أبريل املايض باملوافقة 
السـلطات  إىل  النـوري  تسـليم  عـىل 
القضائيـة يف موطنه األصيل، وقالوا إن 
األدلة التي قدمتها السـلطات العراقية 

ضده كافية. 

كييف/ متابعة الزوراء:
مَع تواصـل االتهامـات املوجهة إىل 
روسـيا بارتكاب قواتهـا جرائم من 
بلـدات محيطـة بالعاصمـة كييف، 
قبيل انسحابهم منها، نفى الكرملني 
مجددا كافة تلك االتهامات، مؤكدا أن 
االنسـحاب جاء ”بادرة حسن نية“ 

لتهيئـة الظـروف أمـام املفاوضات 
مـع أوكرانيا، مشـددا عـىل أن هذه 
املحادثات مسـتمرة رغم صعوبتها، 
فيمـا تتـواىل التحذيـرات األوكرانية 
والغربيـة من أن روسـيا تعـد العدة 
لشـن هجـوم واسـع النطـاق بغية 
السيطرة عىل رشق أوكرانيا وفصله 

باسـم  املتحـدث  البالد.وقـال  عـن 
الكرملـني، دميـرتي بيسـكوف، إن 
الرئيس الرويس فالديمري بوتني، هو 
من أصدر أمرا بسحب قوات الجيش 
الرويس من مقاطعـة كييف لتهيئة 
ظـروف مواتية للمفاوضات كبادرة 
حسـن نية.وأضاف بيسـكوف يف يف 

حوار مـع قناة ”LCI“ الفرنسـية، 
القـوات  انسـحاب  عـن  متحدثـا 
الروسـية مـن منطقـة كييـف، أن 
هذه كانت بادرة حسـن نية لتهيئة 
ظـروف مواتيـة للمفاوضـات مـع 
كييف، يمكـن خاللها اتخاذ قرارات 
جادة.وقـال بيسـكوف: ”مـن أجل 

خلق ظـروف مواتيـة للمفاوضات، 
أردنـا أن نقـدم بـادرة حسـن نية. 
يمكننا اتخـاذ قرارات جـادة خالل 
الرئيـس  أمـر  لذلـك  املفاوضـات، 
(فالديمـري) بوتني قواتنـا بمغادرة 

املنطقة (منطقة كييف)“.

الزوراء/مصطفى فليح:
اكـدِت اللجنـة املاليـة النيابيـة وجـود توجهـات 
نيابية للترسيع بمناقشـة واقـرار قانون املوازنة 
لهـذا العام فيما اشـار نائب اىل انـه إذا كان هناك 
اسـتثناء تتجاوز به الحكومـة الترشيعات فاالوىل 
ارسال قانون املوازنة للربملان القراره. وقال عضو 

اللجنـة املاليـة النيابية، سـجاد سـالم، يف حديث 
لـ»الـزوراء» ان «هنـاك نواب نـادوا برسعة إقرار 
املوازنة وان تعرضها الحكومة عىل مجلس النواب 
الحـايل القرارهـا فاملوازنـة هي وثيقة سياسـية 
اقتصادية اجتماعية تبني السياسـة املالية للدولة 
وتوجهاتهـا االقتصاديـة فهي أكثر قنـاة لالنفاق 

والرصف موثوقـة و محاطة بضمانات قانونية». 
وعن تأخـري اقرارها اكد ان «االسـباب سياسـية 
واضحة منها الخالفات السياسـية وتأخر تشكيل 
الحكومـة»، مبينـا انه «مـن املفـرتض ان تراعى 
املدد املوجودة يف قانون االدارة املالية رقم ٦ لسـنة 
٢٠١٩ والتي فرضت عىل الحكومة ان تقدم املوازنة  

ملجلـس النواب قبل ١٥ ترشين االول من كل سـنة 
حتى يكون امام املجلس وقت كاٍف ملناقشة قانون 
املوازنة وبالتايل اقرارها». ودعا سالم اىل «االلتزام 
باملواعيـد القانونيـة وتطبيق القانـون فقط النه 

الضمانة للجميع فيما يتعلق باملوازنة».

تونس/ متابعة الزوراء:
الرتكـي،  السـفري  اسـتدعاء  بعـَد 
واسـتنكار وزارة الخارجية التونسية 
للترصيحـات التـي أدىل بهـا الرئيـس 
الرتكي رجـب طيب أردوغـان منتقدا 
حـل الربملان التونـيس، أتى رد الرئيس 
أيضا.فقـد  سـعيد  قيـس  التونـيس 
شـدد يف كلمـة ألقاها أمـس األربعاء، 

املنسـتري،  ملحافظـة  زيارتـه  خـالل 
مـن أجـل إحيـاء الذكـرى ٢٢ لرحيل 
الرئيس السـابق الحبيب بورقيبة، أن 
بـالده ترفض التدخـالت الخارجية يف 
شـؤونها، قائال إن تونس ليست والية 
عثمانيـة تنتظر فرماناً، يف إشـارة إىل 
زمن السـلطنة العثمانية التي احتلت 
العديد مـن البلدان العربية لسـنوات.

وتأكيدا عـىل مضيه قدما يف التغيريات 
السياسية يف البالد، أعلن أن التصويت 
املقبلـة  الربملانيـة  االنتخابـات  يف 
املتوقعـة يف ديسـمرب سـيجري عـىل 
مرحلتني، وسيكون عىل األفراد وليس 
عىل القوائم كمـا كان الحال يف جميع 

االنتخابات السابقة.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـْت وزارة الكهربـاء، أمس االربعـاء، عن معاودة 
العراق التفاوض عىل سـعر التعرفة الخاصة بالطاقة 
من اجـل اكمال الربـط الكهربائي مـع دول الخليج، 
وفيمـا بّينـت أن عملية الربـط الكهربائـي اكتملت، 
اكـدت بـدء خطـوات فعلية للربـط مـع األردن.وقال 
املتحـدث باسـم الـوزارة، أحمد العبـادي، يف ترصيح 
صحفـي: إن ”العراق كان متفقا عىل أسـعار محددة 
للتعرفة الخاصة بالطاقة مع الجانب الخليجي إال ان 
بورصة الغاز ارتفعت عامليا وتغريت األسعار، وبالتايل 
فإن العـراق اليوم يتفاوض عىل سـعر تعرفة جديدة 

بشأن ذلك“.واضاف العبادي أن ”االنتهاء من االتفاق 
بشـأن التعرفة سيشيد الخط وهو اللبنة االخرية لهذا 
الربـط وهـو خط فـاو- زور، وبالتايل سـريتبط خط 
محطة الفاو العراقية بمحطة الزور الكويتية“.مبيناً 
أن ”خـط نقـل الطاقة يبلغ طولـه 300 كيلومرت، 80 
كيلومرتا منها يف العـراق، و220 كيلومرتا منها داخل 
الكويت“.وأشار املتحدث الرسمي إىل أن ”عملية الربط 
مـع تركيا انتهـت فنياً بشـكل كامل بنسـبة 100% 
ونحن جاهزون لنقل الطاقة التي ترتاوح بحدود 500 

- 600 ميغا واط وستدفع حسب حاجة العراق“.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
احتشـد اآلالف مـن السـودانيني، يف الشـوارع 
وامليادين العامة بأكثر من 20 مدينة يف مختلف 
أنحـاء البـالد، ألجـل املطالبـة بالحكـم املدني 
وسـط إجـراءات أمنية غري مسـبوقة.وحرص 
املتظاهـرون عـىل الخـروج إىل الشـارع رغـم 
ارتفاع كبري يف الحرارة التي وصلت إىل 45 درجة 
مئوية، لحظة انطـالق االحتجاجات يف الواحدة 
ظهـرا بالتوقيـت املحيل.ومنـذ مسـاء الثالثاء، 
أغلقت السـلطات معظم الجسـور الرابطة بني 
مدن العاصمة الثالثة للحد من وصول املحتجني 
إىل منطقة القرص الرئايس يف وسـط الخرطوم، 
وأعلنـت الحكومة عن عطلة رسـمية يف جميع 

مؤسسـات الدولة.وقالت مصادر سـودانية إن 
األجهزة األمنية شـنت حملة اعتقاالت واسـعة 
طالت عددا من الناشـطني السياسيني وأعضاء 
لجـان املقاومة.ومنذ إعالن قائـد الجيش، عبد 
الفتـاح الربهـان، يف الخامـس والعرشيـن من 
أكتوبـر 2021 إجـراءات أنهـت الرشاكـة بـني 
الشقني املدني والعسكري؛ تتواصل احتجاجات 
حاشدة يف املدن السودانية.ودعت أطراف داخلية 
وخارجيـة، من بينهـا األمم املتحـدة الحكومة 
السـودانية إىل وقـف العنـف ضـد املتظاهرين 
وتهيئـة الجواء للخروج من االزمة الحالية التي 

تعيشها البالد.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـفْت وزارة التخطيـط، باألرقام 
النمـو السـكاني يف  عـن معـدالت 
العـراق، وفيمـا اعلنت عـن تراجع 
معدالت النمو بنسـبة %2.6 خالل 
العام املايض، اكدت ان تحديد النسل 

يحتاج اىل ترشيع قانوني.
وقال املتحدث باسم وزارة التخطيط 
عبـد الزهـرة الهنـداوي يف حديـث 
لـ“الزوراء“: ان البـالد امام تراجع 
يف مؤرشات النمو السـكاني، فقبل 
عـرش سـنوات كانـت %3.3 اما يف 
العام املايض 2021 أصبحت 2.6% 
ما يـؤرش تراجعاً يف معـدالت النمو 
السكاني، الفتا اىل ان موضوع تحديد 
النسـل يف العـراق ينبغـي أن يكون 
عرب ترشيع قانوني، من اجل تحديد 
النسـل يف البالد مثلما هـو معمول 
بـه يف البلـدان االخرى.وأضـاف: أن 
التوجـه االن خالل املرحلـة الحالية 
هـو انه ليس من السـهولة الذهاب 
قانونـي  ترشيـع  اصـدار  باتجـاه 
لتحديـد النسـل يف العراق، مشـددا 
عـىل رضورة االعتماد عىل سياسـة 
تنظيـم االرسة مـن خـالل تقليـل 
عـدد الـوالدات واملباعدة بـني والدة 
واخرى. واشار اىل إن نسبة الشباب 
من السكان تتجاوز %35 والسكان 

عامـاً)   64  -  15) العمـل  يف سـن 
يشـكلون حـوايل %60 مـن نسـبة 
سـكان العـراق وإقليم كردسـتان، 
مؤكدا أنه يف ظل ازدياد هذه النسبة 
وعدم توفر فرص عمل، سيتحولون 

لكارثة مجتمعية ألنهم املعيلون للـ 
%40 من الباقني يف املجتمع، لذا إذا 
لم يجدوا فرصة العمل بهذه األعمار 
سـيكون العبء إضافيـاً عىل 40% 
الذين يسمونهم نسـبة اإلعالة. ويف 

وقت سابق، قالت وزارة التخطيط، 
إن تقديـرات عـدد سـكان العـراق 
 41190658 بلغـت   2021 لعـام 
نسـمة، بواقع 20810479 نسـمة 
مـن الذكـور، يشـكلون 51 يف املئة 

مـن مجموع السـكان، يف حني ُقدر 
عـدد اإلناث بـ20380179 نسـمة، 
يشـكلن 49 يف املئـة من السـكان.
التخطيـط، يف  كمـا حـذرت وزارة 
وقت مىض من تداعيات تزايد النمو 
السكاني، فيما رجحت ان يبلغ عدد 
سـكان العراق 51 مليون نسـمة يف 
عام 2030.وقال املدير العام للتعداد 
العـام للسـكان يف وزارة التخطيط 
حديـث  يف  هـادي  خضـري  سـمري 
متلفز، أنه ” تـم اعتماد آلية علمية 
يف تقديـر أعداد السـكان“، الفتا اىل 
ان ”مـؤرش الخصوبـة يشـكل 80 
باملئة مـن ارتفاع اعداد السـكان“.

ربـع  تمثـل  ”بغـداد  أن  واضـاف، 
سـكان العـراق“، مبينـا أن ”اقليم 
الشـمالية  واملحافظات  كردسـتان 
االقـل بنمـو السـكان ومحافظات 
الوسـط والجنوب تشـكل النسـبة 
األعىل“.وأشـار اىل أن ”عدد سـكان 
العراق سـيبلغ 51 مليون نسمة يف 
عـام 2030“، مؤكدا ”لدينا الوثيقة 
السـكانية  للسياسـات  الوطنيـة 
ملعالجـة نمـو السـكان املتزايـد“.

وبني ان ”علماء دين اعتربوا تحديد 
النسـل ضد االرادة االلهية“، مشريا 
اىل ان ”تداعيات االنفجار السـكاني 

يف العراق ستكون كبرية“.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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بغداد/ الزوراء:
استحصال  األربعاء،  أمس  النفط،  وزارة  أعلنْت 
موافقة وزيرها عىل فك ارتباط الحراس األمنيني من 
الوطنية.وذكر  النفط  برشكة  وارتباطهم  الداخلية 
بيان للوزارة، تلقته «الزوراء»: أنه «تم استحصال 
موافقة وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل 
وزارة  من  االمنيني  الحراس  ارتباط   فك  عىل 
ارتباطهم  سيتم  «الحراس  ان  الداخلية».واضاف 

بالرشكات اململوكة لرشكة النفط الوطنية».

@¬bjmäa@Ÿœ@Â‹»m@¡–‰€a
@Âfl@µÓ‰fl˛a@ëaã®a
ÚÓ‹Çaá€a@ÒäaåÎ

@bÁ5»ÓéÎ@pbflådi@ã∫@÷aã»€a@ZÔ‡√bÿ€a
bËnÓ€Î˚èfl@›‡znm@Êc@ÚÓébÓè€a@ÙÏ‘€a@Û‹«Î

@fib‡»€a@‚Îá”@ç–•@\Ò7j◊@p˝ÓËèm^
÷aã»€a@∂g@µÓ„b‰j‹€a

@ÚÓ‹‡«@fiÎc@Û‹«@’œaÏÌ@Ô◊7flc@üb”
ÍÜ˝i@∂g@Ô”aã»€@›Óyãm

@…fl@�aÜá™@üÎb–n€a@ÜÎb«@÷aã»€a@ZıbiãËÿ€a
Ú”b�€a@Úœã»m@ã»é@Û‹«@wÓ‹©a
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@Üa7néa@|nœ@ZıaäåÏ€a@ê‹™@Ú„bflc
ãËíc@Úq˝q@Òáæ@Úœb◊@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏæa

@ÚÓ–óm@Ú�´@lã”@ÑÌäaÏñ@3@¬Ï‘é
›Óiäc@¿@¡–„

äb»é˛bi@µj«˝næa@Âfl@188@¡jö@Â‹»m@ÚÓ‹Çaá€a

بغداد/ الزوراء:
أعلنـِت األمانة العامة ملجلـس الوزراء، 
امـس األربعاء، عن فتح اسـترياد املواد 
الغذائيـة كافة ملـدة ثالثة أشـهر، فيما 
اكـدت وزارة الداخلية ضبـط ١٨٨ من 
املتالعبني باألسعار.وقال املتحدث باسم 
األمانـة العامـة ملجلس الـوزراء حيدر 
مجيـد يف مؤتمـر صحفي عقد بشـأن 
األمن الغذائي واملائي بمشـاركة ممثيل 
وزارات، الداخليـة، والزراعة، والتجارة، 
«الـزوراء»:  تابعتـه  املائيـة،  واملـوارد 
إن «الحكومـة العراقيـة اتخـذت عـدة 
إجـراءات، فعقـدت جلسـتني طارئتني 
وأصـدرت العديـد من القـرارات واجبة 
التنفيـذ، بعضها تم تنفيـذه عىل أرض 

الواقـع ملواجهـة األزمـة الغذائية منها 
تسـلًم محصول الحنطـة املحلية داخل 
وخارج الحصة املقررة للموسـم الحايل 
ورفـع سـعر طـن الحنطـة مـن ٥٦٠ 
ألـف دينـار اىل ٧٥٠ ألـف دينـار ودفع 
مسـتحقات الفالحني للموسـم املايض 
خالل عـرشة أيـام وذلك تـّم إنجازه».

مضيفـاً: «أما مسـتحقات العام الحايل 
فقـد تّم وضع سـقف زمنـي النجازها 
خالل فـرتة ال تتجاوز حزيران املقبل «، 
مشـرياً اىل أن «هناك مبـادرة من البنك 
املركـزي إلقراض الفالحـني بفائدة  ٥٪ 
تسـتقطع ملرة واحدة لغرض اسـترياد 

معدات الري من مناشئ عاملية».

اربيل/ الزوراء:
أعلن جهـاز مكافحـة اإلرهـاب يف إقليم 
كردستان، سقوط ٣ صواريخ قرب محطة 
تصفية نفـط يف أربيل.وذكر بيان للجهاز 
تلقته «الزوراء»: ان ٣ صواريخ سـقطت 

قرب محطة تصفية نفط «كوركوسـك» 
يف منطقـة خبات التابعـة ملحافظة اربيل 
عىل حـدود محافظـة نينوى.وأضاف: أن 
الصواريـخ اطلقت من منطقة الحمدانية 

وال توجد اي ارضار .

bËniÏ»ñ@·Àä@Òã‡nèfl@—ÓÓ◊@…fl@pböÎb–æaÎ@—ÓÓ◊@Âfl@paÏ‘€a@kzèi@ãflc@µmÏi@Zµ‹flãÿ€a
Ô„aã◊Î˛a@÷ãì€a@›ó–€@·Éö@ÔéÎä@‚ÏvÁ@Âfl@äâ±@\Ïmb‰€a^

بغداد/ الزوراء:
الدعوة  عىل  سعدون  عناد  جمعة  الوزير  موافقة  عن  األربعاء،  امس  الدفاع،  وزارة  أعلنْت 
التي تلقاها من نظريه الرتكي خلويص آكار للمشاركة بمناورات EFES-2022.وذكر بيان 
مكتبه  يف   ، اليوم  استقبل  سعدون  عناد  جمعة  الدفاع  «وزير  أن  «الزوراء»:  تلقته  للوزارة 
بمقر الوزارة، امللحق العسكري الرتكي يف العراق العقيد كوفت اوكست، والوفد املرافق له»، 
مبيناً أنه «جرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بني البلدين».وأضاف البيان أن «امللحق 
العسكري الرتكي سلم دعوة موجهة من وزير الدفاع الرتكي خلويص آكار، اىل نظريه العراقي 
EFES- املميز ضمن مناورات املشاهدة  اىل حضور يوم  جمعة عناد سعدون، يدعوه فيها 

2022، والذي سيقام يف حزيران املقبل من العام الحايل»، مشرياً اىل أن «الوزير رحب بالدعوة 
املقدمة من قبل نظريه الرتكي، وأكد تلبيتها».

@Ú◊äbì‡‹€@bÓ◊ãm@ÒÏ«Ü@Û‹«@’œaÏÌ@÷aã»€a
EFESM2022@paäÎb‰∑
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بغداد/ الزوراء:
للقوات  العام  القائد  الوزراء  مجلس  رئيس  اكد 
بأزمات  يمر  العراق  الكاظمي،  مصطفى  املسلحة 
تتحمل  أن  السياسية  القوى  وعىل  وسيعربها 
مسؤوليتها، فيما اصدر توجيهات تتعلق بجهوزية 

القوات األمنية.
مؤتمر  أعمال  افتتاحه  خالل  الكاظمي  وقال 
العمليات الفصيل لقيادة العمليات املشرتكة 2022يف 
كوادر  كل  ”نهنئ  ”الزوراء“:  تلقته  ملكتبه  بيان 
الشعبي، وجهاز  والحشد  والداخلية  الدفاع  وزارتي 
مكافحة اإلرهاب، وجهاز املخابرات الوطني، واألمن 
الوطني وكل األجهزة األمنية بمناسبة شهر رمضان 
الكريم، لكم ولكل عوائلكم الخري وإىل شعبنا العزيز 

دوام العزة“.
إنجازه  تم  ما  لتقييم  معاً  نحن  ”اليوم  واضاف: 
املشرتكة ويف  العمليات  الفصل من عمل  خالل هذا 
كل القطاعات، وأقول إنكم إزاء مسؤولية كبرية يف 
حماية بلدنا وشعبنا من أجل عدم تكرار إخفاقات 
كرامة  عىل  تجاوز  يحصل  لن  وبوجودكم  املايض، 

العراقيني“.
وتابع: ”للشهداء وعوائلهم منزلة خاصة يف ثقافتنا 
وتوجيهاتنا؛ ألنهم هم السبب يف وجودنا اليوم يف ظل 
األمن وحفظ كرامة العراقيني“، مشددا عىل أن تصل 
وأن  موحدون،  العراقيني  بأن  الجميع  إىل  الرسالة 
صنوفها  بكل  والعسكرية  األمنية  مؤسساتنا  عمل 

هو عمل متكامل يمارس دوره يف بناء العراق.
للعمل  حاجة  هناك  زالت  ما  انه  الكاظمي  واكد 
العمل  ضمن  نتحرك  أن  ويجب  االستخباري، 
األوىل  مهمتنا  ألن  العراقيني،  لحماية  االستباقي 

هي حفظ أمن العراق والعراقيني، وعلينا أن نتبنى 
واستباق  األمني  التحدي  لخوض  مستقبلية  رؤية 

اإلرهاب.
واوضح ان بناء املؤسسات يجب أن يشهد عمالً بال 
املطلوب  الدعم  من  الكثري  أمامنا  زال  وما  توقف، 
وتوفري  والتدريب  التجهيز  يف  األمنية  للمؤسسات 
عن  االبتعاد  عليكم  يجب  مؤكدا  املادي،  الدعم 
العناوين الطائفية واملذهبية واملناطقية، من حقنا 
يبقى  ولكن  وثقايف،  ديني  انتماء  لدينا  يكون  أن 
العراق هو العنوان األكرب الذي يجب ان نحافظ عليه 

ونحميه.

وشدد عىل جهازي املخابرات واألمن الوطني تحمل 
مسؤولية تفعيل الجهد االستخباراتي وإسناد باقي 
ضد  استباقية  باعمال  القيام  يف  األمنية  األجهزة 
وسيعربها  بأزمات  يمر  العراق  ان  اىل  الفتا  العدو، 
تتحمل  أن  السياسية  القوى  وعىل  أقوى،  ويصبح 
أن  يجب  التحدي،  بمستوى  وتكون  مسؤوليتها 
إىل  املجتمع  القريب من عسكرة  املستقبل  ننتقل يف 
التعليم  أبنائه يف  الذي يقوم بخدمة  املدني  املجتمع 

والصحة ويف الحياة الكريمة.
من  مجموعة  املسلحة  للقوات  العام  القائد  وأصدر 
والعمليات  االستخباري،  بالجهد  تتعلق  التوجيهات 

االستباقية، والتدريب ملالحقة ما تبقى من عصابات 
ما  إعادة  عىل  العمل  عن  فضالً  اإلرهابية،  داعش 
تبقى من العوائل النازحة يف عموم العراق إىل مناطق 
وتعزيز  الجنائية،  الجرائم  من  والحد  سكناها، 

الحدود، والتأكيد عىل الجهد الهنديس.
كما أصدَر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس 
األربعاء، توجيهات تتعلق بجهوزية القوات األمنية.

وقال املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء يف بيان تلقته 
العام  القائد  الوزراء  مجلس  ”رئيس  إنَّ  ”الزوراء“: 
أعمال  افتتح،  الكاظمي  املسلحة مصطفى  للقوات 
العمليات  لقيادة  األول  الفصيل  العمليات  مؤتمر 
قيادة  مقر  يف  عقد  الذي   ،2022 للعام  املشرتكة 
العمليات املشرتكة“، مبيناً، أنَّ ”الكاظمي استمع يف 
مستهل املؤتمر إىل إيجاز استخباري، وتقييم شامل 
الخاليا  متابعة  وجهود  العسكرية،  العمليات  لسري 
وتدمري  عنارصها،  ومالحقة  وتدمريها،  اإلرهابية 

أوكارها“.
اطلع  املسلحة  للقوات  العام  ”القائد  أن  وأضاف، 
عىل إيجازات أخرى تقدمت بها األجهزة العسكرية 
والتدريب  بالتخطيط  تعلقت  املختلفة  واألمنية 
رؤية  تقديم  عن  فضالً  والتعبئة،  واالستهداف 
أداء  وتأمني  العمليات،  لسري  املشرتكة  العمليات 

الواجبات، ونجاح عمليات التطهري واملالحقة“.
املتعلقة  التوجيهات  من  ”عدداً  الكاظمي  وأصدر 
بمناهج وضع الخطط وتحديد االحتياجات املتعلقة 
ورفع  األمنية،  قواتنا  وحدات  جهوزية  بإتمام 
االستخباري،  والجهد  الواجب  ألداء  استعدادها 
البطلة،  قواتنا  وتدريب  االستباقية،  والعمليات 

ومالحقة ما تبقى من عصابات داعش اإلرهابية“.

الزوراء/مصطفى فليح:
توجهات  وجود  النيابية  املالية  اللجنة  اكدِت 
نيابية للترسيع بمناقشة واقرار قانون املوازنة 
لهذا العام فيما اشار نائب اىل انه إذا كان هناك 
استثناء تتجاوز به الحكومة الترشيعات فاالوىل 

ارسال قانون املوازنة للربملان القراره.
 وقال عضو اللجنة املالية النيابية، سجاد سالم، 
نادوا  نواب  ”هناك  ان  لـ“الزوراء“  حديث  يف 
الحكومة  تعرضها  وان  املوازنة  إقرار  برسعة 
فاملوازنة  القرارها  الحايل  النواب  مجلس  عىل 
تبني  اجتماعية  اقتصادية  سياسية  وثيقة  هي 
االقتصادية  وتوجهاتها  للدولة  املالية  السياسة 

و  موثوقة  والرصف  لالنفاق  قناة  أكثر  فهي 
محاطة بضمانات قانونية“. 

سياسية  ”االسباب  ان  اكد  اقرارها  تأخري  وعن 
وتأخر  السياسية  الخالفات  منها  واضحة 
ان  املفرتض  انه ”من  الحكومة“، مبينا  تشكيل 
تراعى املدد املوجودة يف قانون االدارة املالية رقم 
ان  الحكومة  عىل  فرضت  والتي   2019 لسنة   6
ترشين   15 قبل  النواب  ملجلس  املوازنة   تقدم 
االول من كل سنة حتى يكون امام املجلس وقت 

كاٍف ملناقشة قانون املوازنة وبالتايل اقرارها“. 
القانونية  باملواعيد  ”االلتزام  اىل  سالم  ودعا 
للجميع  الضمانة  النه  فقط  القانون  وتطبيق 

توجهات  ”وجود  مؤكد  باملوازنة“،  يتعلق  فيما 
حاليا لرسعة مناقشة واقرار قانون املوازنة“. 

حديث  يف  كريم،  محمد  النائب،  قال  جانبه  من 
لـ“الزوراء“ ان ”الحكومة وضعت نصب اعينها 
لم  وبالتايل  يومية  اعمال  ترصيف  حكومة  انها 
تستطع ان تقدم يشء فقط  قوانني ازمات حيث 
قدمت قانون االقرتاض االول وقانون االقرتاض 
مجلس  النتخابات  االقرتاض  وقانون  الثاني 
النواب واليوم اتت بقانون طوارئ لالمن الغذائي 
لفظ  يمثل  كانه  ومضمونه  شكله  يف  هو  الذي 
املوازنة“، مشريا اىل ان ”وضعه ال يرس وال يطمنئ 
هو  وال  الطارئ  الغذائي  لالمن  مرشوع  هو  ال 

للمشاريع التنموية  فبالتايل هناك اشكالية“.
 واضاف ”اذا كان عىل الحكومة ان ترسل قانون 
فاالوىل ان ترسل قانون املوازنة  الذي تقف عليه 
ووزاراتها   مؤسساتها  بكل  العراقية  الدولة 
وتخصيصاتها واحتياجات الناس ودعم القطاع 
الزراعي الصناعي والتجاري“، ولفت اىل ان ”كل 
املوازنة  اقرار  عىل  متوقفة  اليوم  القطاعات 
ومنها التعيينات وبالتايل اليوم اذا ما كان هنالك 
من رؤية او استثناء واذا كان هناك امر ممكن 
الترشيعات   به  تتجاوز  الحكومة  تقدمه  ان 
والقوانني فهو القيام بارسال قانون املوازنة بدل 

هذه القوانني التي ال تغني وال تسمن“. 

القرار  الدستورية  باملواعيد  االلتزام  عدم  وعن 
عدم  عىل  ”دليل  هذا  ان  اىل  كريم  لفت  املوازنة 
و  للمشكلة  رؤية  وجود  وعدم  تخطيط  وجود 

افتقار هذه الحكومات  اىل صيغة تخطيطية“.
اعداد  يبدأ  ان  املفرتض  ”من  انه   اىل  واشار   
املوازنة من شهر نيسان من كل عام  حيث تبدأ 
اهداف  لديها  ان  اعتبار  عىل  بالتخطيط  الدولة 
تبدأ  اساسها  عىل  واسرتاتيجيات  ومشاريع 
به  يتم  الذي  العارش  الشهر  اىل  وصوال  االعداد 
التصويت عىل املوازنة من قبل الحكومة وترسل 
اىل مجلس النواب لغرض اقرارها  بالتايل يف نهاية 
الجديد“،  العام  موازنة  تقرر  بالتحديد  العام 

للرؤية  الحكومة  افتقار  اليوم  مستدركا ”ولكن 
الصحيحة وعدم وجود سياسة مالية  صحيحة 
يف البلد وعدم االلتزام بالخطط التنموية وخطط 
العرشية  الخطط  وايضا  املستدامة  التنمية 
يكون  ان  اىل  البلد  دفع  ما  هو  واالسرتاتيجية 
عشوائيا وتكون الترصفات عشوائية وعىل هوى 
من يقوم باعداد هذه املوازنة ثم تأتي اىل مجلس 
االسف  مع  عليها  يجري  ما  ويجري  النواب 
بشكل  نخطط  ان  اىل  افتقدنا  اليوم  وبالتايل 
بعضها  يكمل  سنوية   موازنة  لربمجة  صحيح 
البعض  تكون  فيها مشاريع ذات فائدة وجدوى 

اقتصادية  تقدم اىل املواطن“.

بغداد/ الزوراء:
بحَث مستشار االمن القومي قاسم 
االعرجي، أمس األربعاء، مع السفري 
ومخيم  اليمنية  الهدنة  االمريكي 

الهول.
وذكر املكتب االعالمي ملستشار االمن 
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  القومي 
السفري  استقبل  ”االعرجي،  ان 
تولر،  ماثيو  بغداد  يف  األمريكي 
مستجدات  آخر  معه  واستعرض 
عىل  واألمنية،  السياسية  األوضاع 

فضال  والدويل،  اإلقليمي  الصعيدين 
بني  التعاون  تعزيز  سبل  بحث  عن 
بغداد وواشنطن عىل الصعد كافة“.

وأكد األعرجي عىل ”أهمية استثمار 
وإيجاد  اليمن  يف  األممية  الهدنة 
األطراف  بني  التفاهم  فرص 

اليمنية“.
بحث  ”اللقاء،  ان  البيان  واضاف 
الحدودي، وسبل  الهول  ملف مخيم 
بعض  تأهيل  مجال  يف  العراق  دعم 

مراكز االحتجاز“.

بغداد/ الزوراء:
بني  اللوحات  توزيع  موعد  االربعاء،  أمس  العامة،  املرور  مديرية  حددْت 
املواطنني.وذكر بيان للمديرية تلقته ”الزوراء“: انه ”بناء عىل امر وتوجيه 
ضمن  املرورية  اللوحات  توفري  تم  الربيعي  طارق  اللواء  العام  املرور  مدير 
موقع تسجيل الغزالية“.وأضاف البيان انه ”ستتم املبارشة بتوزيع اللوحات 

املرورية بني املواطنني اعتبارا من االحد القادم“.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
قدمته  طلب  عىل  أمريكي  قاٍض  صادَق 
يقيض  سابق  وقت  يف  العراقية  الحكومة 
قيادة  لتعليم  مدرسة  مالك  بتسليم 
يف  املشاركة  بتهمة  أريزونا  يف  السيارات 
يف  عاما   15 قبل  رشطة  ضابطي  مقتل 

مدينة الفلوجة لصالح تنظيم القاعدة.
القايض  عهد  الصادر،  الحكم  وبموجب 
أحمد  يوسف  عىل  ترحيل  قرار  األمريكي 
النوري إىل الحكومة الفيدرالية التخاذ قرار 

بشأنه.
وزارة  عن  برس  أسوشيتد  وكالة  ونقلت 
أي  لديها  ليس  إنه  القول  األمريكية  العدل 
سجل لتسليم أي شخص إىل العراق بموجب 
معاهدة أمريكية عراقية جرى توقيعها منذ 

عقود.
الحكومة  إىل  النوري  تسليم  تم  حال  ويف 

يجري  الذي  األول  فسيكون  العراقية 
ترحيله من الواليات املتحدة وإرساله لبلده 

األم بموجب هذه املعاهدة.
وخلص القايض إىل أن هناك سببا محتمال 
ملشاركة النوري يف جريمة قتل، لكن الرجل 
ينفي ضلوعه يف ذلك أو أنه عضو يف جماعة 

إرهابية.
وكان ممثلو االدعاء العام يف والية أريزونا 
طلبوا يف أبريل املايض باملوافقة عىل تسليم 
موطنه  يف  القضائية  السلطات  إىل  النوري 
قدمتها  التي  األدلة  إن  وقالوا  األصيل، 

السلطات العراقية ضده كافية. 
وأكد ممثلو االدعاء أن الشهود رأوا النوري 
أن  كما   ،2006 عام  الجريمة،  مرسح  يف 
شخصا آخر زعم أنه كان جزءا من جماعة 

القاعدة وأنه ورط أحمد فيها.
من  النوري،  محامو  طلب  املقابل،  يف 

أن  بدعوى  موكلهم،  تسليم  عدم  القايض، 
ذلك غري مسموح به بموجب أحكام املعاهدة 
يف  التسليم  تحظر  التي  العراقية  األمريكية 

الجرائم ذات الطبيعة السياسية.
عام  يف  املتحدة،  الواليات  إىل  النوري  وقِدم 
يف  األمريكية  الجنسية  عىل  وحصل   ،2009

 .2015
من  مجموعة  بقيادة  النوري  ويتهم 
عىل  النار  أطلقت  القاعدة،  تنظيم  عنارص 
الفلوجة يف محافظة  الضابطني يف شوارع 

األنبار غربي بغداد.
ملثم  مهاجم  حمل  األول،  النار  إطالق  يف 
حاول  بينما  شاهد،  رأس  عىل  مسدسا 
رجل ملثم آخر فتح النار عىل رشطي، لكن 

مسدسه لم يعمل.
الرشطة  يف  املالزم  آخر  مهاجم  قتل  ثم 
وقت  يف  شاهد  وقال  حسني.  أحمد  عصام 

يرتدي  يكن  لم  الذي  النوري،  إن  الحق 
لسجالت  وفقا  املجموعة،  قائد  هو  قناعا، 

املحكمة.
بعد أربعة أشهر، تقول السلطات العراقية 
خالد  الضابط  قتلوا  وآخرون  النوري  إن 
بينما  عليه  النار  بإطالق  محمد  إبراهيم 
وتعرف  املتاجر.  أحد  خارج  جالسا  كان 
سقط  قد  كان  الذي  النوري،  عىل  شاهد 
بحسب  املهاجمني،  أحد  باعتباره  قناعه، 

سجالت املحكمة.
النوري  تطوع  أريزونا،  يف  استقر  أن  بعد 
يف  ثقايف  كمستشار  فينيكس  يف  للعمل 
واليات  يف  قواعد  إىل  سافر  حيث  الجيش، 
كانوا  بينما  العسكريني  ملساعدة  أخرى 
األوسط  الرشق  إىل  للسفر  يستعدون 
حد  عىل  اإلسالمية،  الدولة  تنظيم  ملحاربة 

قول محاميته.
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١-يُرس الرشكة العامة لتجارة الحبوب االعالن لذوي الخربة من الرشكات او املكاتب او االشخاص الطبيعيني 
لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص بـ (تحميل وتفريغ الحبوب يف فرع كركوك).

٢-تتوفر لدى (الرشكة العامة لتجارة الحبوب) التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي استخدام 
جزء منها لتنفيذ الخدمات (اعمال التحميل والتفريغ لكميات الحبوب التي تخص فرع كركوك)

٣-بامكان مقدمي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق للعطاء باللغة (العربية) بعد تقديم طلب تحريري اىل الرشكة 
العامة لتجارة الحبوب /القسم القانوني الكائن يف بغداد -باب املعظم -مدخل الشيخ عمر-الطابق االول) وبعد 
دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة (٧٥٠٠٠٠) سبعمائة وخمسون الف دينار، بامكان مقدمي العطاء 

الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني اعاله.
٤-يرفق مع العطاء املستمسكات التالية:-

-كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب .
-هوية االحوال املدنية ملقدم العطاء

-بطاقة السكن
-البطاقة التموينية

-شهادة تاسيس الرشكة بالنسبة للرشكات
٥-تسلم العطاءات اىل العنوان:(الرشكة العامة لتجارة الحبوب / القسم القانوني الكائن يف بغداد -باب املعظم 
-مدخل الشيخ عمر -الطابق الثاني ) يف املوعد املحدد لغاية الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم (الثالثاء) املصادف 
٢٠٢٢/٥/١٠ وسوف ترفض العطاءات املتاخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
الراغبني بالحضور يف العنوان (الرشكة العامة لتجارة الحبوب/ بغداد -باب املعظم -مدخل الشيخ عمر -الرشكة 
العامة لتجارة الحبوب -قاعة مكتب السيد املدير العام) يف الزمان والتاريخ (الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم 
الثالثاء املوافق ٢٠٢٢/٥/١٠ يجب ان تتضمن العطاءات التأمينات االولية املطلوبة من مقدمي العطاءات ومدة 
نفاذيتها (خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق ) وبمبلغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠) مائة مليون دينار عراقي صادر من 

مرصف معتمد يف العراق /البنك املركزي العراقي، علما ان الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
جدول الفعاليات لفرع كركوك 

مالحظات /
١-  تكون نفاذية العروض (٩٠) يوم من تاريخ غلق املناقصة.

٢-سيتم انعقاد مؤتمر خاص لإلجابة عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة وقبل موعد اليقل عن (٧) ايام من 
تاريخ غلق املناقصة واملصادف يوم ٢٠٢٢/٤/٢٤.

املحددة يف وثائق  العطاء  نفاذية  انتهاء مدة  بعد  اىل ما  املفعول  الضمان سارية  نفاذية خطاب  ٣- تكون مدة 
املناقصة بمدة ال تقل عن  (٢٨) يوم .

٤-يكون مكان وموعد فتح العطاءات الساعة الثانية عرشة يف  ٢٠٢٢/٥/١٠ يف قاعة االجتماعات بمكتب السيد 
املدير العام.

                                                          عامر جاسم حمود
                                                          مدير القسم القانوني

إعالن
اىل الرشيك (حيـدر جعفر صالح) 
مديريـة  اىل  حضـورك  اقتـىض 
الحيدريـة لغـرض إصدار  بلديـة 
(محمـد  للرشيـك  البنـاء  إجـازة 
عيل عدنـان اليف) للقطعة املرقمة 
(٦٢٠٤/١١٦) يف النجف حي خان 
الحمـاد مقاطعة ٦ خـالل عرشة 
ايـام وبخالفه سـتتم اإلجـراءات 

دون حضورك.

جمهورية العراق                           العدد: ١٣٠/ب/٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل                  التاريخ: ٢٠٢٢/٣/٣١

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة البداءة يف الحرية                        
اىل / املطلوب تبليغهم

(حكمة جواد كاظم وحسني حبيب حسني)
م / تبليغ

اقـاَم طالب االطفاء حق التـرصف محافظ النجف اضافة 
لوظيفتـه الدعوى املرقمـة ١٣٠/ب/٢٠٢١ امام محكمة 
البداءة يف الحرية وقد اصـدرت هذه املحكمة القرار املرقم 
١٣٠/ب/٢٠٢١ يف ٢٠٢١/١٠/٣١ بإطفـاء حق الترصف 
يف القطعـة املرقمـة ١١٨ م٣٣ الحـرية وبمسـاحة ٨٠٠ م 
لذا تقـرر تبليغكم بواسـطة صحيفتني يوميتـني بالقرار 

املذكور.
القايض 
مهدي امري محمد                                                       

إعالن
اىل الرشيـك (سـعد طالـب جـرب) 
اقتىض حضـورك اىل مديرية بلدية 
إصـدار  لغـرض  االرشف  النجـف 
إجازة البناء للرشيك (كرار حسني 
زايـر رسـول) للقطعـة املرقمـة 
(٣/٥٤٤٥٦) يف النجف حي النداء 
ايـام  مقاطعـة ٤ خـالل عـرشة 
وبخالفـه سـتتم اإلجـراءات دون 

حضورك.

إعالن
اىل الرشيـك (فاضل جـواد رايض) 
اقتىض حضـورك اىل مديرية بلدية 
إصـدار  لغـرض  االرشف  النجـف 
البنـاء للرشيـك (حسـام  إجـازة 
املرقمة  للقطعـة  نعمـه محمـد) 
(٥٣٢٠٤/٣) يف النجف حي النداء 
ايـام  مقاطعـة ٤ خـالل عـرشة 
وبخالفـه سـتتم اإلجـراءات دون 

حضورك.

تنويه
نـرشْت صحيفة الـزوراء اعـالن محافظـة بغداد 
بالعدد ٧٦٩٣ بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٥ حيث ورد ضمن 
الجدول الكلفة (٥٢٩٠٠٠,١,٧٦٠) خطأ والصحيح 
هو (١,٧٦٠,٥٢٩,٠٠٠) مليار وسـبعمائة وستون 
مليون وخمسـمائة وتسـعة وعـرشون الف دينار 

عراقي لذا اقتىض التنويه.
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كييف/ متابعة الزوراء:

مَع تواصل االتهامات املوجهة إىل روسيا 

بارتكاب قواتها جرائم من بلدات محيطة 

بالعاصمـة كييـف، قبيـل انسـحابهم 

منها، نفـى الكرملني مجـددا كافة تلك 

االتهامـات، مؤكـدا أن االنسـحاب جاء 

”بادرة حسن نية“ لتهيئة الظروف أمام 

املفاوضات مع أوكرانيا، مشددا عىل أن 

هذه املحادثات مستمرة رغم صعوبتها، 

األوكرانيـة  التحذيـرات  تتـواىل  فيمـا 

والغربية من أن روسـيا تعد العدة لشن 

هجوم واسـع النطـاق بغية السـيطرة 

عىل رشق أوكرانيا وفصله عن البالد.

وقال املتحدث باسـم الكرملني، دميرتي 

بيسـكوف، إن الرئيس الرويس فالديمري 

بوتني، هو من أصدر أمرا بسـحب قوات 

الجيـش الـرويس مـن مقاطعـة كييف 

لتهيئـة ظـروف مواتيـة للمفاوضـات 

كبادرة حسن نية.

وأضاف بيسـكوف يف يف حـوار مع قناة 

”LCI“ الفرنسية، متحدثا عن انسحاب 

القوات الروسـية مـن منطقـة كييف، 

أن هـذه كانت بادرة حسـن نية لتهيئة 

ظروف مواتيـة للمفاوضات مع كييف، 

يمكن خاللها اتخاذ قرارات جادة.

خلـق  أجـل  ”مـن  بيسـكوف:  وقـال 

ظـروف مواتيـة للمفاوضـات، أردنا أن 

نقـدم بادرة حسـن نية. يمكننـا اتخاذ 

قرارات جـادة خالل املفاوضـات، لذلك 

أمـر الرئيـس (فالديمري) بوتـني قواتنا 

بمغادرة املنطقة (منطقة كييف)“.

وأوضـح املتحـدث باسـم الكرملـني يف 

ترصيحات، بحسب ما أفادت أسوشييتد 

بـرس“ أنه مـن املمكن اتخـاذ ”قرارات 

جادة“ خالل املحادثات بني البلدين.

كمـا أكـد أن املفاوضات مسـتمرة رغم 

االتهامات التي عرقلتها، قائال ”الطريق 

طويل“. وأضاف أن ”العملية مسـتمرة 

لكنها تسـري أصعب بكثري ممـا نريد“، 

مطالبـا بمزيد من التحـرك من الجانب 

األوكراني.

فيمـا تعتـرب السـلطات األوكرانيـة أن 

االنسحاب الرويس من محيط العاصمة 

مجرد مناورة روسـية بغية إعادة جمع 

صفـوف قواتهـا، وترتيب اسـرتاتيجية 

وخطط جديدة.

أتت تلـك الترصيحات بعد أن اتهم وزير 

الخارجيـة الـرويس سـريغي الفـروف 

الغرب أمس بمحاولة عرقلة املفاوضات 

بني البلدين، من خالل إثارة ”هسترييا“ 

القـوات  ارتـكاب  بشـأن مزاعـم عـن 

الروسية جرائم حرب.

كما أضاف يف تسـجيل مصـور أصدرته 

أن  تعتقـد  بـالده  أن  الخارجيـة  وزارة 

الهـدف مـن توجيـه االتهامـات يف هذا 

التوقيـت هـو تعطيـل وإفسـاد عملية 

التفاوض بعد التقدم الذي أحرز، حسب 

وصفه، عندما التقى ممثلو الجانبني يف 

تركيا األسبوع املايض.

إىل ذلـك، أملح إىل أن كييف ”حاولت وقف 

عملية التفـاوض كليا“ بعـد أن نرشت 

وسـائل اإلعالم الغربيـة مزاعم وصورا 

عن وقوع مجازر يف بلدة بوتشـا شمال 

غرب العاصمة األوكرانية.

التحذيـرات األوكرانية والغربية  وتتواىل 

مـن أن روسـيا تعد العدة لشـن هجوم 

واسـع النطاق بغية السيطرة عىل رشق 

أوكرانيا وفصله عن البالد.

وتضم منطقـة رشق أوكرانيا يف العديد 

من أقاليمها مناطق ذات كثافة سكانية 

مـن أصـل رويس، مثل إقليـم دونباس، 

الذي يتكون من جمهوريتي لوغانسـك 

ودونيتسك اللتني اعرتفت بهما موسكو 

قبيل بدء عمليتها العسكرية.

وتوقـع كل مـن األمـني العـام لحلـف 

”الناتو“، ينس سـتولتنربغ، ومستشار 

األمن القومي األمريكي، جيك سوليفان، 

يف  الروسـية  للقـوات  واسـعا  توغـال 

رشق أوكرانيـا للسـيطرة عـىل منطقة 

دونباس.

ووفق مراقبني وخرباء عسـكريني، فإن 

الهدف العسكري األول ملوسكو كان وال 

زال منذ بداية الحرب هو السـيطرة عىل 

دونباس، وأن تركيز الروس بات ينصب 

عىل تحقيق هذا الهدف، وهو ما انعكس 

السـحب  عـن  الروسـية  اإلعالنـات  يف 

الجزئـي للقـوات مـن محيـط كييـف 

ومناطق أخرى شـمال أوكرانيا، لصالح 

تكثيـف الهجـوم يف الجبهـة الرشقيـة 

املتاخمة للحدود.

وتعليقا عىل احتماالت بدء هجوم رويس 

ضخـم عىل الـرشق األوكرانـي، وما قد 

يجره من تقسيم ألوكرانيا، قال الباحث 

والخبـري يف الشـؤون األوروبيـة ماهـر 

الحمداني، يف حديث مع موقع ”سـكاي 

نيوز عربية“: ”منذ بداية الحرب وحتى 

قبلهـا يؤكـد الـروس أن ال أطمـاع لهم 

يف األرايض األوكرانيـة، وروسـيا تبـدو 

بالفعل أنهت ليسـت بحاجة ملسـاحات 

جغرافيـة إضافية، كونهـا أكرب دولة يف 

العالم، لكـن لديها خطوطا حمراء أمام 

حلف الناتو فيما يخص أوكرانيا خاصة، 

وهذه الخطوط تعمل اآلن موسـكو عىل 

رسمها“.

وفيمـا يخـص جمهوريتـي لوغانسـك 

ودونيتسك اللتني اعرتفت بهما موسكو 

قبيـل بدء الحرب، قـال الحمداني: ”من 

الواضح تمامـا أن هكذا قرار باالعرتاف 

بهما لن يتم الرتاجع عنه، وما يجري يف 

الواقع هـو أكرب وأبعد من هذا املوضوع 

حتى، حيث لدى موسـكو جملة أهداف 

تحركهـا  مـن  اسـرتاتيجية  وغايـات 

العسكري يف أوكرانيا، وأهم تلك األهداف 

تجريد كييف من السـالح وإنشاء نظام 

سـيايس فيهـا متصالح ومتعـاون مع 

موسـكو، أو غـري معـاد لهـا يف أسـوأ 

األحوال“.

وأضاف الحمداني: ”السـيناريو األرجح 

هو تقسيم أوكرانيا، رشقي تابع لروسيا 

مبارشة، وغربـي موال للغـرب، وهكذا 

فنحن غالبا أمام إعادة انتاج السيناريو 

الكوري يف أوكرانيا، حيث شبه الجزيرة 

الكوريـة مقسـمة منذ 7 عقود وسـط 

فشل كافة محاوالت ومفاوضات إعادة 

توحيدها“.

وتابـع قائال: ”هـذه العملية الروسـية 

ليسـت لديها أهـداف عسـكرية معلنة 

بشـكل دقيق حتى يمكن تبينها تماما، 

لكـن لديهـا أهـداف سياسـية واضحة 

ومعلنة، وأهمها ضمـان حياد أوكرانيا 

ومنعها من دخول حلف الناتو، وحماية 

املناطـق ذات الغالبيـة الروسـية رشق 

أوكرانيا“.

من جانبها اعتربت الباحثة يف العالقات 

الدوليـة النا بدفان، أن ”روسـيا تسـري 

وفق خططها العسكرية املوضوعة منذ 

بدء هذه الحـرب، والتي ترتكز أساسـا 

عىل السـيطرة عـىل املناطـق التي فيها 

نسبة شـعبية كبرية مؤيدة لها يف رشق 

أوكرانيا، ولهذا لم نر أي تقدم عسـكري 

كييـف  العاصمـة  نحـو  جـدي  رويس 

وأوديسـا وغريهما من مدن، كونه ليس 

من مصلحة روسيا التمدد نحو املناطق 

البعيدة نسبيا عن حدودها مع أوكرانيا، 

خاصة وأن القـوات األوكرانية منترشة 

فيهـا بكثافـة، وغالبية السـكان يف تلك 

املناطـق ضد التدخل الرويس عىل عكس 

معظم سكان رشق البالد“.

أنـه: ”بعـد بـدء  إىل  وأشـارت بدفـان 

االنسـحاب الرويس التكتيكي من حول 

كييـف التـي كانـت تطوقهـا القـوات 

تركـز  تموضعهـا،  وإعـادة  الروسـية 

موسكو أكثر اآلن عىل املناطق الرشقية 

مثـل إقليـم دونبـاس وبعـض املناطق 

الجنوبيـة يف أوكرانيـا مثـل ماريوبول، 

محرزة تقدما كبريا فمثال يف لوغانسـك 

باتـت تسـيطر تقريبا عـىل 90 يف املئة، 

ويف دونيتسـك وصل تقدمها لنسبة 65 

يف املئة، ورغم أن ثمـة معارك محتدمة 

متواصلـة يف الـرشق األوكرانـي، لكـن 

دونبـاس  يف  لهـم  واملوالـني  الـروس 

وواسـعا  ملحوظـا  تقدمـا  يحققـون 

ويبـدو اإلعالن عـن الحشـود الجديدة 

تمهيـدا ملحاولة السـيطرة الكاملة عىل 

دونباس“.

هـذا وحـذر حاكـم منطقة لوغانسـك 

سـريغي غاداي، االثنني، من أن القوات 

الروسية تستعد ”لشـن هجوم ضخم“ 

عىل القـوات األوكرانية يف تلـك املنطقة 

برشق أوكرانيا.

بغداد/ الزوراء:
أوضحت وزارة النقل، امس األربعاء، أهمية 
الطريق الحيوي الذي افتتح مؤخراً يف ميناء 
الفـاو، فيمـا اشـارت اىل أن نفـق املغمـور 
سـينقل البضائع عـربه اىل املخزن االوروبي 

يف برلني.
وقـال وزير النقل نارص الشـبيل يف ترصيح 
صحفي: إن ”الوزارة انجزت الطرق الداخلية 
يف مينـاء الفـاو املؤديـة اىل الصفر خمسـة 
ومنها مؤدية اىل الطريق الرئييس ٦٣ الرسيع 
املتجه اىل الطريق الرسيع بغداد“، مبيناً، أن 
”العقد كان متوقفاً منذ العام 2019 بسبب 
جائحـة كورونا مما تسـبب بتعطيل انجاز 

االعمال يف الطريق“.
واوضح، ان ”الـوزارة تعمل عىل طريق اخر 
بمسـاحة 3,5 كيلومرتات يصـل اىل ارصفة 
انـه ”يف مراحلـه  اىل  الحاويـات“، مشـريا 

النهائية وسينجز قريباً“.
من جانبه اكد املتحدث باسـم رشكة املوانئ 
العراقيـة انمار الصايف، ان ”أفتتاح أحد أبرز 
الطرق يف ميناء الفاو يعد من مشاريع العام 
2019، حيث انجز ضمـن ملحق للعقد مدد 
فـرتة التسـلّم“، مبيناً ان ”املـرشوع اكتمل 
اآلن وتم افتتاحه بحضور وزير النقل ومدير 

عام املوانئ وعدد من النواب والكتل“.
ان  صحفـي  ترصيـح  يف  الصـايف  وأكـد    
 ”املـرشوع يعد من مشـاريع الفـاو الكبري 

وهو عبارة عن طريق تبلغ مسـاحته 14,5 
كيلومـرتاً ويمتـد مـن دوار مينـاء الفاو اىل 
منطقة ارصفـة الحاويات“، مشـرياً اىل أن 
”الطريق يسـهل حركة البضاعة من امليناء 
اىل الطريـق الرابـط والـذي يمـر عـرب نفق 
املغمـور طولـه تقريبـا 63 كيلومـرتاً اىل ام 

قرص وثم اىل الخط الرسيع“.
وتابع ان ”الطريق 63 يمتد تحت قناة خور 
الزبري مـن نفق املغمور الـذي يعد مرشوعاً 
كبـرياً وفريـداً مـن نوعه يف املنطقـة، كونه 
يمتـد بحـدود 2500 كيلـو مرت تحـت املاء 
ليتصـل بالطريـق الرسيع والـدويل وبالتايل 
فان البضائع القادمة اىل ميناء الفاو الكبري 
تجـد ان لها طريقاً كبرياً وواسـعاً ورسيعاً، 
تتمكن من خالله ان تصل اىل شـمال العراق 
ومـن ثم اىل تركيـا واىل املخـزن االوروبي يف 

برلني“.

تونس/ متابعة الزوراء:
بعـَد اسـتدعاء السـفري الرتكي، واسـتنكار 
وزارة الخارجية التونسـية للترصيحات التي 
أدىل بها الرئيـس الرتكي رجب طيب أردوغان 
منتقدا حل الربملـان التونيس، أتى رد الرئيس 

التونيس قيس سعيد أيضا.
فقـد شـدد يف كلمـة ألقاهـا أمـس األربعاء، 
خـالل زيارتـه ملحافظة املنسـتري، مـن أجل 
إحيـاء الذكـرى 22 لرحيـل الرئيس السـابق 
الحبيب بورقيبة، أن بـالده ترفض التدخالت 
الخارجية يف شـؤونها، قائال إن تونس ليست 
واليـة عثمانية تنتظـر فرماناً، يف إشـارة إىل 
زمن السـلطنة العثمانية التـي احتلت العديد 

من البلدان العربية لسنوات.
التغيـريات  يف  قدمـا  مضيـه  عـىل  وتأكيـدا 
السياسـية يف البـالد، أعلـن أن التصويـت يف 
يف  املتوقعـة  املقبلـة  الربملانيـة  االنتخابـات 
ديسـمرب سـيجري عىل مرحلتني، وسـيكون 
عىل األفراد وليس عىل القوائم كما كان الحال 

يف جميع االنتخابات السابقة.
كما أشـار إىل أن الهيئة املستقلة لالنتخابات 
هي التي سترشف عىل االستحقاق االنتخابي 

ولكن ليس بالرتكيبة الحالية.
يشـار إىل أن رد سـعيد عـىل نظـريه الرتكي، 
بـني  العالقـات  يف  يشـكل منعرجـا جديـدا 

البلدين، التي تطورت خالل العرشية املاضية، 
إذ اسـتفادت أنقرة من تواجد حركة النهضة 

يف الحكم لتقوية نفوذها يف البالد.
األربعـاء  أعلـن  التونـيس  الرئيـس  وكان 
املـايض، حل مجلـس النواب، بعد أشـهر من 
تجميـد عمله. وأوضـح يف كلمة توجه بها إىل 
التونسيني، حينها أن قراره هذا اتخذ لحماية 
الدولة ومؤسساتها، بناء عىل أحكام الدستور 
والفصل 72 منـه، الذي ينص عىل أن ”رئيس 
الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، 
يضمن اسـتقاللها واسـتمراريتها، ويسـهر 

عىل احرتام الدستور“.
كمـا اعترب حينهـا أن اجتماع نـواب مجمدة 
عضويتهم، برئاسـة راشـد الغنويش، رئيس 
النهضـة أيضـا، شـكل تآمـرا مفضوحا عىل 
أمن الدولة، يف إشـارة إىل جلسة عامة عقدها 
الربملـان املجّمد عن بعـد، وحرضها أكثر من 
100 نائـب، صادقـوا خاللهـا عـىل مرشوع 
قانـون يلغـي اإلجـراءات االسـتثنائية التي 

أعلنها سعيد صيف العام املايض.
يذكـر أن تونـس تعيـش أزمة سياسـية منذ 
أكثر من سنة، والسـيما بني الرئاسة وحزب 
الـذي  الغنـويش،  راشـد  بزعامـة  النهضـة 
يسـتحوذ عىل ربـع املقاعد النيابيـة، ويرأس 

الربملان املنحل حالياً.

بغداد/ الزوراء:
أمـس  الخارجيـة،  وزارة  أعلنـْت 
األربعاء، عن عقد جلسة مشاورات، 
جمعـت وزراء مجموعـة اإلتصال 
العربيَّة مع وزير الخارجيَّة الروّيس 
يف موسكو، بشـأن االزمة الروسية 

- االوكرانية.
وزارة  باسـم  املتحـدث  وقـال 
يف  الصحـاف،  أحمـد  الخارجيـة، 
بيـان تلقته ”الـزوراء“: إن ”وزراء 
الوزاريَّـة  االتصـال  مجموعـة 
العربيَّة املعنّيـة باألزمة يف أوكرانيا 
برئاسـة وزير خارجيَّـة ُجمهوريَّة 
العربيَّـة، وعضويـة األمني  مـرص 
العربيَّـة  الـدول  لجامعـة  العـام 
أحمد أبو الغيـط، ووزراء خارجيَّة 
ُجمهوريَّـة العـراق فـؤاد حسـني، 
واململكـة األردنيَّة أيمـن الصفدّي، 
والُجمهوريَّـة الجزائريَّـة رمطـان 
لعمامـرة، و ُجمهوريَّـة السـودان 
عـيل الصادق، عقـدوا اجتماعاً مع 
وزيـر خارجيَّـة روسـيا االتحادّية 
سـريغي الفـروف يف موسـكو، يف 
سـياق مسـعى عربي أقره املجلس 
الـوزارّي للجامعـة الشـهر املاّيض 
األزمـة  حـل  جهـود  يف  لإلسـهام 

األوكرانيَّة-الروسيَّة“. 
أجريـا  ”الجانبـني  أن  وأضـاف، 

محادثـات معمقـة حـول الجهود 
والتوصـل  النـار  لوقـف  املبذولـة 
التفاق لحل األزمة واستعادة السلم 
واألمن“، مشرياً إىل أن ”الوفد العربي 
أّكـد أنَّه يقوم بهذا املسـعى حرصاً 
عىل األمـن والسـالم، وانطالقاً من 
العالقات املتميزة التي تربط الدول 

العربيَّة مع روسيا وأوكرانيا“.
اجريـا  ”الجانبـني  أن  وأوضـح، 

حـوارات موسـعة ورصيحة حول 
األزمـة  إلنهـاء  املبذولـة  الجهـود 
ة  وانعكاسـاتها األمنيَّة والسياسـيَّ
واإلنسـانيَّة واالقتصاديَّـة“، مبيناً 
أن ”الوفـد العربـّي عرب عـن قلقه 
وخطـورة  األزمـة  تبعـات  مـن 

استمرارها“.
وشـدد الوفد العربي، عـىل ”دعمه 
مسـار املفاوضـات املبـارشة بـني 

واألوكرانـّي،  الـروّيس  الجانبـني 
واسـتعداده للقيام بجهود وساطة 
لدعم هذا املسـار بهدف التوصل إىل 
وقف العمليات العسـكريَّة، تمهيداً 
لحل سياّيس مسـتدام لألزمة، عىل 
أسـاس القانـون الـدويلّ وميثـاق 
األمم املتحدة ومبادئ حسن الجوار 
وسيادة الدول وسالمتها اإلقليميَّة، 
وبمـا يضمـن املصالـح املرشوعة 

لجميع األطراف“.
مـن جانبه، أطلع وزيـر الخارجيَّة 
الـروّيس سـريغي الفـروف الوفـد 
العربـّي عىل صـورة التطـورات يف 
املحادثات الجاريـة لتحقيق اتفاق 
روّيس-أوكرانـّي، وعـرض املوقـف 
وتطوراتهـا  األزمـة  إزاء  الـروّيس 

وآفاق حلها.
وأّكد  الوفد العربّي  ”أهميَّة استمرار 
 التنسيق للحفاظ عىل أمن وسالمة 
يف  املوجـودة  العربيَّـة  الجاليـات 
منطقة النزاع حالياً، وتسهيل عبور 
الراغبني منهم إىل الدول املجاورة“.

خـالل  الجانبـان  واسـتعرض 
االجتمـاع العالقات الراسـخة التي 
تربـط العالـم العربـّي مع روسـيا 

االتحادية وشعبها الصديق. 
الجديـر بالذكـر أنَّ مجلس جامعة 
الدول العربيَّة شـكل لجنة االتصال 
العربيَّة يف جلسـته العادية الشـهر 
املـايض بناًء عىل اقـرتاح مقدم من 

جمهوريَّة مرص العربيَّة. 
واتفقت اللجنة عىل رئاسـة دوريَّة 
بحيـث يرأسـها وزيـر الخارجيَّـة 
املرصّي للشهر الحايلّ، وتنتقل بعده 
دوريـاً إىل أعضائها، حيـث اتفقت 
اللجنـة أنَّ تتـوىل الجزائـر رئاسـة 

اللجنة الشهر املقبل.
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:
احتشـد اآلالف من السـودانيني، يف الشوارع 
واملياديـن العامـة بأكثـر مـن 20 مدينـة يف 
مختلـف أنحاء البالد، ألجـل املطالبة بالحكم 

املدني وسط إجراءات أمنية غري مسبوقة.
وحرص املتظاهرون عىل الخروج إىل الشارع 
رغـم ارتفاع كبري يف الحـرارة التي وصلت إىل 
45 درجة مئوية، لحظة انطالق االحتجاجات 

يف الواحدة ظهرا بالتوقيت املحيل.
ومنذ مساء الثالثاء، أغلقت السلطات معظم 
الجسـور الرابطة بني مـدن العاصمة الثالثة 
للحد من وصول املحتجني إىل منطقة القرص 
الرئايس يف وسط الخرطوم، وأعلنت الحكومة 
عـن عطلـة رسـمية يف جميـع مؤسسـات 

الدولة.
وقالـت مصادر سـودانية إن األجهزة األمنية 
شـنت حملة اعتقاالت واسـعة طالـت عددا 
من الناشـطني السياسـيني وأعضـاء لجان 

املقاومة.
ومنذ إعالن قائد الجيش، عبد الفتاح الربهان، 
يف الخامـس والعرشيـن مـن أكتوبـر 2021 
إجـراءات أنهت الرشاكة بني الشـقني املدني 

والعسـكري؛ تتواصل احتجاجات حاشدة يف 
املدن السودانية.

ودعت أطـراف داخلية وخارجيـة، من بينها 
األمم املتحـدة الحكومة السـودانية إىل وقف 
العنف ضد املتظاهرين وتهيئة الجواء للخروج 
من االزمة الحالية التي تعيشها البالد؛ ورفع 
حالة الطوارئ وإطالق رساح املعتقلني وعىل 
رأسـهم أعضاء لجنة تفكيك نظـام اإلخوان 
التي تـم تشـكيلها يف أعقاب إسـقاط نظام 
اإلنقاذ عمر البشري عقب احتجاجات عارمة 

يف الحادي عرش من أبريل 2019.
وتزايـدت اإلجـراءات األمنيـة بشـدة خـالل 
السـاعات املاضيـة، بينمـا كان املحتجـون 

يستعدون للخروج يف مظاهرات حاشدة.
وتواجه جهود حل األزمة عقبات كبرية يف ظل 
تمسـك الشـارع بعدم التفاوض مع الجيش 
ومطالبتـه بحكـم مدنـي خالـص، ويقـول 
محتجـون إنهـم يريدون ”إعـادة الجيش إىل 
ثكناته وحل قوى مسـلحة عىل رأسها قوات 

الدعم الرسيع.
وشـهدت السـاعات املاضية توتـرا ملحوظا 
بني مجلـس السـيادة والبعثـة األممية التي 

تقود مبادرة بالتنسـيق مع االتحاد اإلفريقي 
ومجموعـة اإليفـاد للوصول إىل حـل لألزمة 
التي عطلـت معظم مناحي الحيـاة يف البالد 

تقريبا.
وهـدد الربهـان بطـرد رئيس البعثـة فولكر 
الشـأن  يف  بالتدخـل  إيـاه  متهمـا  بريتـس 
السـوداني والعمـل خـارج إطـار التفويض 

املرسـوم لها؛ لكن املتحدث الرسـمي باسـم 
البعثة فادي القايض قال ملوقع ”سكاي نيوز 
عربيـة“ إن البعثة تعمل وفقا للمهام املوكلة 
إليها يف قرار مجلـس األمن الدويل رقم 2524 
املتخذ يف يونيـو 2020، ومن بينها االضطالع 
بمهمة املسـاعي الحميـدة لتقريب وجهات 

النظر بني مختلف االطراف السودانية.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أعلنـت خلية االعـالم االمني، امـس االربعاء، عن 

ضبط ١٨٨ من املتالعبني باألسعار.
وقـال رئيـس خليـة اإلعالم األمنـي اللواء سـعد 
معن  خـالل املؤتمـر الصحفي الذي عقد بشـأن 
األمن الغذائـي واملائي بمشـاركة ممثيل وزارات، 
الداخليـة، والزراعة، والتجـارة، واملوارد املائية إن 
«١٣٥٠ جولـة اجريـت ملراقبة اسعاراالسـواق يف 
جميـع املحافظـات»، مؤكداً أنه «تـم ضبط ١٨٨ 
من املتالعبني باالسعار، اضافة اىل ضبط ١٠٠ من 

حاالت الغش التجاري».
واضـاف انـه «تم ايضـا ضبـط ١٠٥ معامل غري 
مرخصة»، الفتا اىل ان «قيادات العمليات املشرتكة 

كان لها دور يف السيطرة عىل عمليات التهريب».
ويف السـياق نفسـه، أعلنت األمانة العامة ملجلس 
الـوزراء، امس األربعـاء، عن فتح اسـترياد املواد 

الغذائية كافة ملدة ثالثة أشهر.
وقال املتحدث باسم األمانة العامة ملجلس الوزراء 
حيدر مجيـد إن «الحكومـة العراقية اتخذت عدة 
إجـراءات ،فعقدت جلسـتني طارئتـني وأصدرت 
العديـد من القـرارات واجبة التنفيـذ، بعضها تم 
تنفيـذه عىل أرض الواقع ملواجهة األزمة الغذائية 
منهـا تسـلًم محصـول الحنطـة املحليـة داخـل 
وخارج الحصة املقررة للموسم الحايل ورفع سعر 
طن الحنطة من ٥٦٠ ألف دينار اىل ٧٥٠ ألف دينار 
ودفع مستحقات الفالحني للموسم املايض خالل 

عرشة أيام وذلك تّم إنجازه».
مضيفـاً: «أمـا مسـتحقات العام الحـايل فقد تّم 
وضع سقف زمني النجازها خالل فرتة ال تتجاوز 
حزيـران املقبـل «، مشـرياً اىل أن «هنـاك مبادرة 
من البنـك املركزي إلقراض الفالحـني بفائدة  ٥٪ 
تستقطع ملرة واحدة لغرض استرياد معدات الري 

من مناشئ عاملية».
وتابـع انه «تم السـماح لوزارة التجارة اسـترياد 
الحنطـة بسـقف اليتجـاوز الــ ٣ ماليـني طـن 
وتصفـري الرسـوم الجمركية عىل املـواد الغذائية 
واالنشـائية واألدوية»، موضحاً أنـه «تقرر ايضا 

الغـاء جميـع القـرارات املتعلقة باسـترياد املواد 
الغذائية ملدة ثالثة اشـهر واطالق حصتني لشـهر 

رمضان».
وأكد مجيد «وجود منصة اطلقتها األمانة العامة 
عرب بوابـة أور االلكرتونية وهي تطبيق (راقبتي) 
خاص بتسـلّم الشـكاوى من قبـل املواطنني ضد 
وكالء البطاقة التموينية والسـلة الغذائية»، الفتاّ 
اىل أن «دور وزارة الداخليـة هـو متابعـة التجـار 
املتالعبني واملستغلني لألسعار، السيما نحن نشهد 

موجة برفع اسعار املواد الغذائية».
 بدوره قال مديـر اإلعالم يف وزارة الزراعة، حميد 
النايف،إن «انتاج الحنطة للعام ٢٠١٩ وصل إىل ٤ 
ماليـني و٧٥٠ ألف طن، إضافـة إىل إنتاج البذور، 
كما أن هناك ٢٨ مادة زراعية متوافرة، فضالً عن 

إنتاج الشعري بحدود مليون و٥٠٠ ألف طن».
وأضـاف النايف، أن «هـذا العام جـرى فتح باب 
التصديـر للتمور وإنعاش قطـاع النخيل، إضافة 
إىل تصدير البطاطـا والطماطم وبعض املحاصيل 
لكن بكميات محـدودة»، مردفـاً بالقول «يف عام 
٢٠٢٠ اسـتمرت إجراءات وزيادة اإلنتاج وإنعاش 

قطاع الدواجن».
وأوضح أن «عام ٢٠٢١ كانت سـنة شـبه جافة، 
وأن الخطة الزراعية شـهدت تأمني إنتاج الحنطة 
وعدم إعطاء مستحقات الفالحني تسبب يف إرباك 

يف القطاع الراعي».
وتابـع النايـف: «وزارة الزراعـة تحفظـت عـىل 
القـرارات التي صدرت من مجلـس الوزراء برفع 
التعرفـة الكمركية، بالتايل طلبت دعم من مجلس 
الوزراء يتضمن خطة مالية ودعم أعالف الدواجن 
واألسـمدة، وأن مجلـس الـوزراء رفـع الطلب إىل 
مجلس النواب، واآلن بانتظار الربملان ليصوت عىل 

قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي».
من جانبه، أشار مستشار وزير املوارد املائية عون 
ذياب، خـالل املؤتمر الصحفـي، إىل أن «انحباس 
األمطار يف فصل الربيع هذا مؤرش سلبي باتجاه 
تعزيز الخزين املائي»، الفتاً إىل ان «الخزين املتاح 
يكفي لالسـتخدام البرشي ومياه الرشب بشكل 

كامل خالل املوسم املقبل».
وفيمـا يتعلق بالزارعة، أوضـح ذياب، أن «خالل 
الشـهر الحايل، سـيكون هناك اجتماع مشـرتك 

بني وزارتي املوارد املائية والزراعة لتدارس األمر 
بشـكل دقيق مـن أجل تأمـني املياه يف املوسـم 

املقبل».
وتابـع: «تـم تخفيـض اإلطالقات لعـدم وجود 
زراعة وأن االنخفاض مسيطر، واستخدام املياه 
بشـكل صحيـح»، كاشـفاً يف الوقت نفسـه عن 
زيارة «ممثل الرئيس الرتكـي إىل العراق، لغرض 
التباحـث حول نقـاط مهمة ومناقشـة الخطة 
الصيفية لتشـغيل السـدود والخزانـات الرتكية 
يف فصل الصيف، وسـيتم مناقشـة وضع حصة 
ثابتـة مـن نهر دجلة بضـوء ما تـم انجازه من 

سدود ومشاريع يف تركيا».
وأردف ذيـاب: «كنـا نأمـل أن يكون هنـاك لقاء 
مع الجانـب اإليراني، ولألسـف لم يحـدث ذلك، 
هناك العديد من النقـاط املهمة تصب بمصلحة 
العـراق، وأن العراق يعتمـد عىل مصب املياه من 

دول الجوار».
يف املقابل، أبلغت مديرة اإلعالم يف وزارة التجارة، 
أن   ، الصحفـي،  املؤتمـر  خـالل  فاضـل،  مهـا 
«مستحقات الفالحني تم تسديدها بالكامل وتم 
تصفية امللف لسـنة ٢٠٢١، وبالنسـبة للموسم 
٢٠٢٢ سـيكون هنـاك تركيـز عىل مسـتحقات 
الفالحـني خـالل تعـاون مشـرتك بـني التجارة 

واملالية».
وذكـرت فاضل، أن «السـلة الغذائية تـم توزيع 
مرتني خالل شـهر رمضان بنسبة ١٠٠٪ لجميع 
محافظـات العـراق، وأن وزارة التجارة بارشت 
حالياً بتوزيع السـلة الغذائيـة الثالثة التي تعرب 
السلة الثانية خالل شهر رمضان، حسب توجيه 
رئيـس الـوزراء ابتـداًء مـن مناطق أكثـر فقراً 

بالعراق».
ونـوه إىل أن «الخزيـن االسـرتاتيجي موجـود، 
خصوصاً بعد قرار مجلس الوزراء األخري بسماح 
لـوزارة التجارة باسـترياد الحنطة، وتم اسـتالم 
حالياً ٣ بواخر وتم مناقلتها بالنسبة للرز موقف 
جيـد وهنـاك أكثر مـن منفذ اسـتالم شـكاوى 

املواطنني».

بغداد/الزوراء:
كشفت هيئة النزاهة، امس االربعاء، عن 
صدور أمر استقدام بحق عضو مجلٍس 
نـوَّاٍب عـن الـدورة السـابقة؛ إللحاقه 
رضراً جسیماً بأموال أو مصالح الجھة 
التـي يعمـل بھـا. دائـرة التحقيقات يف 
الهيئة، ويف معرض حديثها عن تفاصيل 
القضيَّة، أشارت يف بيان ورد «الزوراء»، 
إىل إصدار محكمة تحقيق الكرخ الثانية 

أمر اسـتقداٍم بحق أحـد أعضاء مجلس 
النوَّاب؛ وذلك عـىل خلفيَّة عدم ُموافقته 
عـىل اإلعـالن عن تأجـري علـوة املوايش 
العائـدة ملكيَّتهـا ملُديريَّة بلديَّـة الحلة، 
عندما كان يشـغل منصب محافظ بابل 
ا أدَّى إىل الرضر باملال العام».  األسبق؛ ممَّ
وأضافـت الدائـرة إنَّ «محكمـة تحقيق 
الكـرخ الثانية أصدرت أمر االسـتقدام؛ 
وفقاً ألحـكام املـادَّة (٣٤١) من قانون 

العقوبـات العراقـي رقم (١١١) لسـنة 
١٩٦٩ املُعدَّل». كما اعلنت هيئة النزاهة، 
امس األربعاء، استيفاء اكثر من ملياري 
دينار خالل ثالثة أشـهر. وذكرت الهيئة 
يف بيان ورد «الزوراء» ان «الدور الرقابي 
الذي تمارسـه دائـرة الوقايـة يف الهيئة 
بمتابعـة األموال املتأخرة التسـديد التي 
الجمرگـي  التخليـص  رشكات  بذمـة 
أسـفرت عن تسـديد أكثر مـن ملياري 

دينـار خـالل ثالثـة أشـهر». وأضـاف 
«نتيجـة متابعة فريق عمـل الدائرة مع 
الهيئة العامة للجمارك ملوضوع استيفاء 
الرسـوم املتأخرة املرتتبة بذمة رشكات 
التخليـص الجمرگـي منـذ عـام ٢٠١٣ 
نجحت يف استيفاء (٢,٢٣٠,٧٦٥,٠٠٠) 
دينـار مـن تلك الديـون خـالل املدة من 
(٢٠٢١/١٢/١ ولغاية ٢٠٢٢/٢/٢٨)».

العامـة  «الهيئـة  أن  البيـان،  وأوضـح 

للجمارك أصدرت إعماما عىل مديرياتها 
كافـة، لضمـان إيقاف عمـل الرشكات 
التي بذمتها مسـتحقات مالية متأخرة 
مـا لم تأت برباءة ذمة من الهيئة العامة 
للرضائـب والرشكـة العامـة للمعارض 
أن  إىل  مشـريا  العراقيـة»،  والخدمـات 
«تقريرا سابقا لدائرة الوقاية قدر مبالغ 
الرسوم املتأخرة بـ(٤٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) 

دينار».

الديوانية/الزوراء:
اعلنـت الهيئة العامـة لالثار والـرتاث، امس 
االربعاء، عن التوصل اىل اكتشـافات مهمة يف 

تل فارة بمحافظة الديوانية.
وقالـت الهيئـة يف بيـان، ان «الفريـق االثري 
يف البعثـة األملانية قام باملسـح للتل االثري يف 
منطقة فارة والبحريات ( الشوروباك وايسن) 
السـومرية ثـم بـدأ اعمـال التنقيـب يف اربع 
مناطق وثالثة مناطق للمسح الجيوفيزياوي 
وكانـت النتائـج مبهـرة يف الجانبـني بعد ان 
دمـر التـل بالكامل من قبل عصابـات النبش 

العشوائي ورسقة االثار».
واكدت رئيسـة البعثة االملانية ادلهايد اوتو أن 
«النتائـج التي ظهرت خالل موسـم التنقيب 
الحـايل هي مخطـط املدينة العمراني بشـكل 
واضـح وايـن يقـع البنـاء واملعبـد وحارات 
السـكن واالبنيـة االداريـة فضالً عـن العثور 
عـىل ١٢٤ قطعـة اثريـة مختلفـة االشـكال 
واالحجـام ومنهـا القطـع الفخاريـة ودمى 
برشية وحيوانية واختام اسطوانية ومعدنية 
وادوات حجريـة مختلفة اإلشـكال واالحجام 

والوظائف».

واعلنـت اوتو بحسـب البيان، عن «اكتشـاف 
والول مـرة بيـوت سـكن كاملـة املخططات 
مبنيـة باللبـن مـع الوصـول اىل االرضيـات 
التـي وجد عليها طبقات مـن الحرصان كلها 
ترجـع اىل عرص فارة الـذي يمثل عرصاً مهًما 

مـن عصور الحضارة القديمـة (عصور فجر 
السالالت)».

واشارت اىل ان «البعثة ستعاود اكمال اعمالها 
اىل املواسم املقبلة وفق خطة علمية اعدت من 

قبل البعثة للتنقيب يف تل فارة».

بابل/الزوراء:
أمهلـت وزارة التجارة، امـس األربعاء، وكالء 
بابـل ٤٨ سـاعة لتسـلُّم  الغذائيـة يف  املـواد 

حصصهم الغذائية.

وقال مدير الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية 
فـرع بابـل عباس خليـل ابراهيـم يف ترصيح 
وكالء  منحـت  التجـارة  «وزارة  إن  صحفـي 
املواد الغذائية مدة أقصاها ٤٨ سـاعة لتسـلُّم 

حصصهـم بعد إعالن املبارشة بعملية القطع، 
وبعكسه سوف يتم إلغاء إجازة الوكيل حسب 
قرار وزير التجارة»، داعياً «جميع وكالء املواد 
الغذائية املسجلني يف املحافظة والبالغ عددهم 
١٤٠٠ وكيـل إىل مراجعة مقر الرشكة لتسـّلم 

حصتهم من الوجبة الثانية لشهر رمضان».
وأضـاف، أن «نسـبة توزيـع السـلة الغذائية 
الثانية املخصصة لشهر رمضان الحايل ملادتي 
السـكر وزيت الطعام تصل اىل ٦٠٪»، مشـرياً 
اىل أن «نسـبة باقي املواد وصـل التوزيع فيها 
اىل ٤٠٪ ومن املؤمل أن تصل نسبة التوزيع إىل 

١٠٠٪  يف منتصف هذا الشهر».
األوىل  الغذائيـة  «السـلة  أن  ابراهيـم  وتابـع 
املخصصـة لشـهر رمضـان والتـي تـم البدء 
بعمليـة توزيعهـا يف ٧ من شـهر آذار املايض 

وصلت نسبة تجهيز موادها إىل ١٠٠٪».
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بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة الدفاع، عن اسـتخراج رفات ٥٣ جندياً عراقيا وإيرانياً يف 

٤ محافظات.
وذكـر بيان للـوزارة تلقـت «الزوراء» نسـخة منـه انه «واسـتمراراً 
لعمليـات الحفر املشـرتك مع الجانب اإليراني، للبحـث عن املفقودين 
العراقيني واإليرانيني جرّاء حرب الخليج األوىل ١٩٨٠-١٩٨٨، وإشـارة 
اىل مذكرتي التفاهم املوقعة بني جمهوريتي العراق وإيران اإلسـالمية 
عام ٢٠٠٨ للمدة من ٢٠ شباط لغاية ١٣ آذار ٢٠٢٢، وبإرشاف اللجنة 
الدوليـة للصليب األحمر، قامت وزارة الدفاع ممثلة بالدائرة القانونية 
- مديرية حقوق اإلنسـان، باسـتخراج (٢٩) رفاتاً لشـهداء عراقيني 
من ضمنها (٣) من معلومي الهوية، و(٢٤) رفاتاً إيرانية من ضمنها 
(١١) رفاتاً من معلومـي الهوية، يف قواطع عمليات كل من (البرصة، 

ميسان، واسط ودياىل)».
وأضاف «تم إيداع الرفات يف مستودعات حفظ الرفات يف شعبة استالم 
وتسليم الشهداء يف البرصة، تمهيداً لنقلها اىل الطب العديل يف العاصمة 

بغداد، إلكمال الفحوصات الطبية»

بغداد/الزوراء:
أصـدرت محكمـة جنايات مكافحة الفسـاد 
املركزية يف رئاسـة اسـتئناف بغـداد الكرخ، 
امس االربعاء، حكما بالسـجن سبعة سنوات 
عـىل مدير إدارة قسـم املشـاريع يف محافظة 

نينـوى لتسـببه بالـرضر للجهة التـي يعمل 
فيها.

وذكر اعـالم القضاء يف بيـان ورد «الزوراء»، 
أن «املتهـم الهـارب يعمـل عضـوا يف اللجنة 
الرئيسية لإلغاثة ولجان استالم إعمال إنشاء 

املخيمات حيث استلم مع بقية األعضاء مبلغ 
قدره (خمسة مليار دينار عراقي) خصصت 
لبناء البنـى التحتية لتلك املخيمـات رافقتها 

مخالفات يف عملية رصف املبلغ».
وأضاف البيان، إن «محكمة جنايات مكافحة 

الفسـاد املركزية أصدرت قرارها بالحكم عىل 
املتهم الهارب وذلك بالسجن املؤقت ملدة سبع 
سـنوات اسـتنادا إلحكام املادة ٣٤٠ وبداللة 
املـواد (٤٧ و٤٨ و ٤٩ ) مـن قانون العقوبات 

رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ املعدل».

بغداد/الزوراء:
 أعلنـت وزارة املـوارد املائيـة، امس األربعـاء، عن وجود حراك لترشيـع قانون جديد 

يخص ، فيما أشارت اىل تطبيق نظام للحد من التجاوزات.
وقال املتحدث باسـم الوزارة عيل رايض يف ترصيح صحفـي ان «العمل بقانون اجور 
السـقاية متوقف منذ العام ٢٠٠٣، حيث تعمل وزارة املوارد املائية حاليا مع الجهات 
ذات العالقة من اجل إيجاد قانون يالئم املرحلة الراهنة والتحديات التي تواجه قطاع 

املوارد املائية».
وأضـاف، ان «لدى الوزارة خططاً وآليات مدروسـة لتوزيع امليـاه، ومنها االطالقات 
املائية من السـدود والخزانات بكميات تلبي املتطلبات الفعلية وحسب طبيعة املوسم 
وااليـرادات املائيـة»، الفتـًا اىل أن «الكميات التـي تطلق من السـدود والخزنات تلبي 
احتياجات الزراعة واملياه الخام ملحطات اإلسالة واالحتياجات األخرى، كجريان بيئي 
وحصـة االهوار ودفع اللسـان امللحي يف محافظة البرصة، إضافة اىل  االسـتخدامات 

الصحية والكهرومائية والصناعية األخرى». 
وأكـد، أن «الغاية من هذه الخطط، إطالق املياه وفق املتطلبات للحفاظ عىل الخزين 
املائـي مـن جهة وتأمني املتطلبات مـن جهة أخرى»، الفتاً اىل أن «اسـتخدام الخزين 
املائي قد ينخفض أو قد يزداد حسـب االيرادات املائية، ففي فرتات الشـحِّ املائي تقل 
االيـرادات املائية، وتضطـر الوزارة  السـتخدام الخزين املائي لسـد النقص الحاصل 

باإليرادات وتلبية املتطلبات».
ولفـت اىل «وجـود الحصة املائية املحددة لـألرايض الزراعية لتلبيـة متطلبات الخطة 
الزراعية الصيفية والشـتوية، وأن هناك متابعة لتوزيع املياه، اضافة اىل وجود نظام 
املناوبـة يف اطالق كميات املياه حسـب الخطط املوضوعة مـن اجل ضمان العدالة يف 

وصول الحصص املائية».
واكد رايض «حرص الوزارة عىل تأمني املياه لكل املسـتفيدين، وخاصة يف املحافظات 
التي تتعرض لتجاوزات عىل مياه األنهار»، مشدداً عىل أن «الوزارة تطبق نظاماً جيداً 
ومدعومـاً من الحكومة املركزيـة ومجلس القضاء األعىل والجهـات األمنية من اجل 

منع التجاوزات عىل مقاطع األنهر والجداول».
وبـنّي رايض «وجود تجـاوزات تؤدي اىل تلوث امليـاه، وان الوزارة اقامـت العديد من 
الدعـاوى القضائية عىل املتجاوزين، وبتوجيه من رئيس الوزراء  وبدعم من الجهات 
األمنية ومجلس القضاء األعىل والجهات املعنية تّمت ازالة الكثري من تلك التجاوزات»، 
موضحاُ، أن «العمل مسـتمر ملنع التجاوزات وضمان وصول الحصص املائية لجميع 

املستفيدين».

بغداد/الزوراء:
 أعلنت وزارة الثقافة والسياحة واآلثار، امس األربعاء، رصدها أعماال درامية رمضانية 
مثـرية للجدل تيسء اىل عادات وتقاليد وطقوس فئات من الرشائح واملكونات يف العراق، 
داعيـة يف الوقـت ذاته القنوات الفضائيـة إىل مراجعة املواد قبل بثهـا. وقالت الوزارة يف 
بيان ، إنها «تتابع باهتمام كبري ما يثار من جدل بشأن بعض األعمال العراقية الدرامية 
التي تبث يف شـهر رمضان، وما تضمنته من مشـاهد وموضوعات وآراء عدت مسـيئة 
لفئـات أو مكونـات أو شـخصيات من أبناء الشـعب». ونوهت اىل أنَّ «احـرتام التقاليد 
االجتماعيـة، والخصوصيات الدينية، واجب إنسـاني أكدته القوانـني واملواثيق الدولية، 
األمـر الذي يحتم عىل القائمني عىل الدراما العراقية التعاطي بايجابية واحرتام للعادات 
والطقوس واألعراف االجتماعية والعشائرية التي يمارسها ابناء الشعب العراقي، وعدم 
بـث مواد مخالفة للذوق العام، وااللتزام بالحيادية واملهنية يف نقل الوقائع التاريخية». 
كما دعت الوزارة يف بيانها «املؤسسـات اإلعالمية كافـة إىل االلتزام بلوائح وقواعد البث 
اإلعالمي التي تحدد املعايري العامة للربامج املرئية واملسموعة، ولضمان منع التحريض 
عـىل العنـف والكراهيـة، والحفاظ عىل السـلم األهيل واألمـن الوطني، وعـدم بث مواد 
تخالف التقاليد واآلداب العامة». وأهابت بـ «صناع الدراما أن يلتزموا بالضوابط املهنية 
واألعـراف االجتماعيـة عند تناولهم القضايـا املطروحة وهي ترحب بـأي عمل يتناول 

القضايا العامة من دون ابتذال أو تقليل من شأن أي مكون تحت أي ذريعة».
ولفتت الـوزارة إىل أنها وضمن مكانتها االعتبارية والرسـمية كراعية لإلبداع واملبدعني 
تتابـع جميـع األعمال الدرامية التي تبث خالل شـهر رمضان ورصـدت عدة مخالفات 
لقواعد املهنة السـامية. ودعت الوزارة يف بيانهـا «الفضائيات إىل فحص املواد قبل بثها 
وحـذف كل ما ييسء إىل العـادات واألعراف االجتماعية املحرتمـة، وكل ما يمس كرامة 
اإلنسـان العراقـي». واختتمت وزارة الثقافـة بيانها بالتأكيد عىل «القنـوات الفضائية 
والجهـات اإلنتاجيـة لألعمـال الدرامية ووسـائل اإلعـالم رضورة التعاطـي بايجابية 
واحـرتام للرشائح االجتماعية كافة واملناسـك والطقوس التي يمارسـها أبناء الشـعب 
العراقـي، وعدم بث مـواد مخالفة للـذوق العام، وااللتـزام بالحياديـة واملهنية يف نقل 

الوقائع التاريخية».

بغداد/الزوراء:  
تمكنـت مفـارز مديرية مكافحـة إجرام 
بغـداد/ قسـم مكافحـة جرائـم االتجار 
بالبرش الكرخ، امس األربعاء،  القبض عل 
ستة متهمني بينهم امرأة تتاجر بالفتيات 

يف العاصمة بغداد
وذكـرت مفـارز املديريـة يف بيـان تلقت 
«الـزوراء» نسـخة منـه، انـه «تـم إلقاء 
القبـض عىل متهمـة لقيامهـا ببيع فتاة 
باالشـرتاك مع متهمة أخـرى، تم القبض 

عليها مسـبقا، حيـث تم تدويـن أقوالها 
باالعـرتاف ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر 
قايض التحقيق توقيفها وفق أحكام املادة 

٦ من قانون االتجار بالبرش». 
إىل ذلك ألقت مفارز مكافحة إجرام بغداد 
القبض عىل ستة متهمني لقيامهم برسقة 
دراجات ضمن مكاتبها يف جانب الرصافة 
،فضال عـن ضبط عجلتـني والقبض عىل 
حائزيهـا لوجود إشـارة ضبـط يف قاعدة 

البيانات».

@ÊÏ„b”@…Ìãìn€@⁄aãy@ZÚÓˆbæa@ÜäaÏæa
ÍbÓæa@ b�”@ò≤@áÌáu

@fib‡«˛a@¿@áÁbìfl@“â¢@ÔñÏm@Úœb‘r€a
CÚÓ«b‡nu¸a@“aã«ˇ€@ıÔèmD@ÚÓ„bõflã€a

@·Ë‰Ói@µ‡Ënfl@6@Û‹«@ùj‘€a@ZÜaáÃi@‚aãua
pbÓn–€bi@ãubnm@Òcãfla

pbƒœb´@4@¿@�bÓ„aãÌgÎ@bÓ”aã«@�bÌá‰u@53@pbœä@xaãÉnéa@Z bœá€a

@ÙÏ‰Ó„@Úƒœb´@¿@…Ìäbìæa@·è”@ãÌáæ@paÏ‰é@7@Âvè€a

بغداد/الزوراء:
أعلـن جهـاز األمن الوطنـي، امـس االربعاء، 
القبض عىل (٤٠) متهماً باالبتزاز اإللكرتوني 

بعدد من املحافظات.
وذكر اعـالم الجهاز يف بيان ورد لـ «الزوراء»، 
انـه « ضمـن واجبات جهـاز األمـن الوطني 
االبتـزاز  جرائـم  مكافحـة  يف  وجهـوده 
اإللكرتونـي، تمكنـت مفـارز الجهـاز يف عدد 
مـن املحافظات وبعـد اسـتحصال املوافقات 
القضائيـة من القاء القبض عـىل (٤٠) مبتزاً 
خالل الشهرين املاضيني. أذ جرى تدوين أقوال 
املتهمني أصولياً واعرتفوا بمساومتهم للنساء 
بمبالـغ مالية مقابل عـدم نرش صورهن عرب 

مواقع التواصل االجتماعي».
واشـار البيـان اىل انـه «تمت احالـة املتهمني 
املختصـة  القانونيـة  الجهـات  إىل  جميعهـم 

لينالوا جزاءهم العادل».

@�b‡Ënfl@40@Û‹«@ùj‘€a
@Ô„Î6ÿ€�a@åaçni¸bi
pbƒœb0a@Âfl@Üá»i
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بغداد/ الزوراء:
حـذرت أوسـاط نيابية مـن ”انحراف“ 
قانـون األمـن الغذائـي والتنميـة عـن 
مساره الصحيح الذي وضع من اجله.. 
وفيمـا طالبـت هـذه االوسـاط بفتـح 
املنافـذ الحدوديـة وحـذرت ايضـا من 
مجاعة بسـبب ارتفاع أسـعار السـلع، 
وصـف رئيـس اللجنـة املاليـة النيابية 
السـابق مرشوع قانون االمـن الغذائي 

بالعشوائي وغري املدروس.
وحـذر النائب املسـتقل، محمـد عنوز، 
انحـــراف  مـــن  االربعـاء،  امـس 
قانـــون األمــن الغذائـــي والتنمية 
عن مســـاره، يف مـــا يتعلق برصف 
أمــوال كبرية لتعاقــدات ومشــاريع 
متلكئـة وتحويلـه بديال عن املوازنــة، 
داعيـا اىل حصـــره بتوفيـــر خزيـن 

سرتاتيجي من املواد الغذائية فقط.
وقـال عنـوز يف حـوار اطلعـت عليـه 
خزيـن  وجـود  ”عـدم  أن  ”الـزوراء“: 
للمواطنـني  الغـذاء  مـن  سـرتاتيجي 
ألشـهر معــدودة، عــزز الحاجة لهذا 
القانـــون، عـىل أن يختـص باألمــن 
الغذائي فقط، املتعلق بتوفيــر مــواد 
غذائية ســرتاتيجية تكفي لستة أشهر 

يف األقل تحسباً ألي طارئ“.
وبشأن املخاوف من فتح باب الفســاد 
مـن خـالل هـــذا القانـــون، اوضح 
عنــوز ”نستطيع أن ننتقد املشــروع 
ونلغيـه وال نصـوت عىل النقــاط التي 
ال تخـدم مصالح الشـعب، خصوصــاً 
القانونـــي  االســـتثمار  قضيـة  يف 
النــواب  والدســتوري لعمل مجلـس 

والحكومــة“.
ودعا عنوز ”وزارة التجارة إىل اســترياد 
املواد الغذائية بشكل مبارش، وأن تتدخل 

الدولـة لكبـح ارتفـاع األسـعار، فقـد 
الحظنا أن إجـراءات القطاع الخاص يف 
هــذه املرحلة، تسببت بزيادة األسعار 
واستغالل الظروف وعدم احرتام حاجة 

املواطن“.
الربملـان  رقابـة  ”تعزيـز  أن  وأوضـح 
يمكن أن تكبح جمـاح الفسـاد قــدر 
اإلمكان“، مشـرياً إىل أن ”الرقابة كانت 
أمـا  السـابقة،  الـدورات  يف  معدومـة 
اآلن فهنـاك أصـوات حقيقيـة تراقـب 

وتحاسب“.
وذكـر عنـوز أن ”هـذا القانـــون البد 
من أن يرافقه تعزيز لإلنتــاج الوطني 
والصناعـة  الزراعـة  قطـاع  فـــي 
عامـــة  رشكات  لدينـا  إذ  الغذائيـة، 
قــادرة عىل النهــوض بهذا القطـاع، 
الخـاص  القطـاع  رشكات  إىل  إضافـة 

عندمـــا تتوفـر لهـا املـواد األوليـة“، 
محذرا مـن ”إمكانية انحراف القانـون 
عــن هدفه املتمثـل برفــع املعانــاة 
عن الشـعب خـالل هـــذه املـدة، بعد 
رفع سـعر الدوالر وزيادة أسـعار املواد 

الغذائية األساسية“. 
طالبـت النائـب عاليـة نصيـف، امس 
األربعـاء، رئيس الـوزراء باإليعاز بفتح 
الحدوديـة يف وسـط وجنـوب  املنافـذ 
العراق وإنقاذ الناس من الغالء الفاحش 

يف أسعار املواد الغذائية.
وقالـت نصيف يف ترصيـح صحفي: إن 
”تجار اقليم كردستان فقط املستفيدون 
من هذا الوضـع ألن منافذهم مفتوحة 
أمـام االسـترياد وغري خاضعـة لرقابة 
الحكومـة االتحاديـة، كمـا ان حملـة 
مسـتمرة،  مازالـت  الجنـوب  تجويـع 

فقد ارتفعت بشـكل كبري أسـعار املواد 
كالخـرضوات  األساسـية  الغذائيـة 
والدجاج واللحوم واألسماك، وبالنتيجة 
صار األهايل حاقدون عىل املنتج الوطني 
ويعتـربوه مجـرد أكذوبـة تسـببت يف 
حرمانهم من األغذية واملواد األساسـية 

يف حياتهم“.
رئيـس  ”كان  ان  متسـائلة  وأضافـت 
الـوزراء قـد تجّول مسـؤول يف أسـواق 
البـرصة ليتعـرف عـىل أسـعار املـواد 
الغذائيـة فيها، وهل يعلـم كيف يعيش 
النـاس يف ظـل اإلغـالق املسـتمر ملعرب 
الشـالمجة، فهنـاك مجاعـة قادمة يف 
البرصة وعمـوم املحافظـات الجنوبية 
بسـبب سـيطرة بعض التجـار األكراد 
عىل اسـترياد املواد الغذائية“. واشـارت 
نصيـف اىل ان ”حمايـة املنتـج الوطني 

يجب أن ال يكون ثمنها تجويع الشعب، 
ومـا يحصل اليـوم هو تخّبـط واضح 
مـن قبل املؤسسـات التنفيذية وسـوء 
تخطيط وغياب العقلية االقتصادية يف 
إدارة البلد، وكالعادة الفقري يزداد فقراً 
والحيتـان يف بغـداد واإلقليـم يزدادون 

ثراًء“.
مشـددة عـىل ”رضورة قيـام رئيـس 
الوزراء باإليعاز بفتح املعابر الحدودية 
معـرب  وأولهـا  والجنـوب  الوسـط  يف 
الشالمجة والسماح بدخول كافة املواد 
الغذائية وجعلها مكدسـة يف األسـواق 
بأبخس األثمان، طاملا أن الدولة فشلت 
يف النهوض بالصناعـة والزراعة طيلة 

العرشين سنة املاضية“.
من جهته، وصـف رئيس اللجنة املالية 
النيابية السابقة هيثم الجبوري، امس 
االربعاء، مرشوع قانون االمن الغذائي 
بالعشـوائي وغـري املـدروس، مبينا ان 
%75 من امواله املخصصة ستذهب اىل 

املشاريع بدال رشاء الخزين الغذائي.
وقال الجبـوري يف حوار متلفـز تابعته 
”الزوراء“: ان ”هناك عالمات استفهام 
عىل قانـون األمـن الغذائـي وباإلمكان 
فرض قيـود عىل بعـض النفقـات غري 
املهمـة وان القانـون قـد اعـد خالل 4 
”القانـون  ان  واضـاف  فقـط“.  أيـام 
الجديـد يمنـح %35 من األمـوال فقط 
لألمن الغذائي واملتبقي للمشـاريع وان 
النفقات ترتفع بشكل مريب واإليرادات 
محدودة“. واشار الجبوري اىل انه ”يجب 
إعادة تركيبة قانون األمن الغذائي واملعد 
من قبل وزارة املالية دون استشـارة اي 
طـرف اقتصـادي او مهنـي، فضال عن 
الفقرة االهـم وهي ان حكومة ترصيف 

األعمال ال يحق لها  تقديم القانون“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
حـذر رئيس بنك التسـويات الدولية من أن العالم 
يواجه حقبة جديدة من ارتفاع التضخم وأسـعار 
الفائـدة بينما يدفـع تدهور الروابـط بني الغرب 
وروسـيا والصني وتداعيات جائحـة كوفيد- 19 

العوملة إىل الوراء.
ويعني الصعـود الحاد يف أسـعار الطاقة العاملية 
والغـذاء أن 60 باملئـة تقريبـا مـن االقتصـادات 
املتقدمـة لديها اآلن تضخم عىل أسـاس سـنوي 
فوق خمسـة باملئة، وهو أعىل معـدل منذ أواخر 
عقد الثمانينات يف القرن املايض، يف حني أنه فوق 

سبعة باملئة يف أكثر من نصف العالم النامي.
وقال أوجسـتني كارسـتنز، املدير العام ملجموعة 
بنك التسـويات الدوليـة، مظلة البنـوك املركزية 
بالعالم: ”إنها رسـالة أساسـية بأننا ربما نكون 

عىل أعتاب حقبة تضخمية جديدة.“
وأضاف قائـال ”نحتاج لالنفتاح عـىل احتمال أن 
البيئة التضخمية تتغري بشكل جوهري.. إذا كانت 

أطروحتي صحيحة، فستحتاج البنوك املركزية إىل 
تعديل سياستها“.

وأشـار كارسـتنز إىل توقعات لخرباء اقتصاديني 
تشـري اآلن إىل تضخم فـوق 4.5 باملئة يف الواليات 
املتحدة ومعظم أوروبا عىل مدار العامني القادمني 
وفـوق 3.5 باملئـة يف اقتصـادات متقدمـة كثرية 

أخرى.
وقـال ”يف األغلـب فإن هـذا سـيتطلب أن ترتفع 
أسعار الفائدة الحقيقية فوق املستويات الحيادية 

لبعض الوقت من أجل إبطاء وترية الطلب.“
وحـث كارسـتنز الحكومات عىل مقاومـة إغراء 
محاولـة التعويض عن وطـأة التضخم أو ارتفاع 
معـدالت الفائدة، قائال ”املفتاح إىل نمو مسـتدام 
أعـىل ال يمكن أن يكون سياسـة نقديـة أو مالية 

توسعية“.
”كثري مـن التحديات االقتصاديـة التي نواجهها 
اليوم تنبع من تجاهل سياسات يف جانب املعروض 

عىل مدار السنوات العرش املاضية أو أكثر“.

|Ózó€a@Íäbèfl@Â«@ÚÓ‡‰n€aÎ@ÔˆaâÃ€a@Âfl˛a@ÊÏ„b”@\“aãÆa^@Âfl@ÚÓibÓ„@paãÌâ•

ÒáÌáu@ÚÓ‡Éõm@Új‘y@lbn«c@Û‹«@%b»€a@ZÚÓ€Îá€a@pbÌÏèn€a@Ÿ‰i
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بغداد/ الزوراء:
ارتفَع سعر خام البرصة الثقيل، امس األربعاء، إىل أكثر من 7 دوالرات مع 

ارتفاع أسعار النفط يف األسواق العاملية.
وارتفع خـام البرصة الثقيل املصدر آلسـيا 7.30 دوالرات وبنسـبة تغيري 

بلغت 7.40 % ليصل اىل 105.96 دوالرات للربميل الواحد.
فيما تباينت أسعار خامات منظمة أوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 
113.06 دوالراً للربميـل بارتفاع بلغ 7.06 دوالرات، وسـجل مزيج مربان 
اإلماراتـي 106.91 دوالرات للربميـل بارتفاع بلـغ 3.58 دوالرات للربميل، 
وبلغ مزيج سهران الجزائري 109.43 دوالرات بانخفاض بلغ 1.22 دوالر، 
وبلـغ مزيج ايـران الثقيـل 105.17 دوالرات بانخفاض بلـغ 0.82 دوالر، 
وبلـغ خام بوني النيجريي الخفيف 107.71 دوالرات بانخفاض بلغ 0.95 

دوالر.
وكانت اسـعار النفط قد ارتفعت امس نتيجة التخوف من شح االمدادات، 

مع سعي امريكا واالتحاد االوربي اىل فرض عقوبات جديدة عىل روسيا .

بغداد/ الزوراء:
أعلنْت هيئة النزاهة، امس األربعاء، استيفاء اكثر من ملياري دينار خالل 

ثالثة أشهر.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت ”الزوراء“ نسخة منه: إن ”الدور الرقابي الذي 
تمارسـه دائـرة الوقاية يف الهيئـة بمتابعة األموال املتأخرة التسـديد التي 
بذمة رشكات التخليص الجمرگي أسـفرت عن تسـديد أكثـر من ملياري 

دينار خالل ثالثة أشهر“.
وأضـاف البيان أنه ”نتيجـة متابعة فريق عمل الدائرة مـع الهيئة العامة 
للجمارك ملوضوع استيفاء الرسوم املتأخرة املرتتبة بذمة رشكات التخليص 
الجمرگـي منذ عـام 2013 نجحت يف اسـتيفاء (2,230,765,000) دينار 

من تلك الديون خالل املدة من (1/12/2021 ولغاية 28/2/2022)“.
وأوضـح أن ”الهيئة العامة للجمارك أصدرت إعماما عىل مديرياتها كافة، 
لضمـان إيقاف عمل الرشكات التي بذمتها مسـتحقات مالية متأخرة ما 
لم تأت برباءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب والرشكة العامة للمعارض 
والخدمات العراقية“.4 مشـريا إىل أن ”تقريرا سـابقا لدائـرة الوقاية قدر 

مبالغ الرسوم املتأخرة بـ(40,000,000,000) دينار“. 

بغداد/ متابعة الزوراء:
وافـق الربملان اإليراني، امس األربعـاء، باالغلبية عىل مرشوع اتفاقية بني 

حكومة بالده والعراق يف مجال خدمات النقل الجوي.
ووافق مجلس الشورى اإليراني، خالل جلسته العادية العلنية التي عقدها 
امس برئاسـة محمد باقر قاليباف، عىل مرشوع تطوير النقل الجوي مع 
العراق بأغلبية 164 صوتا موافقا، وفقا ملا نرشته وكالة ”إرنا“ الرسـمية 

اإليرانية.
ووفًقـا لهـذه االتفاقية فقد اتفق الجانبان عىل إنشـاء وتشـغيل خدمات 
جويـة منتظمة بني البلدين وخارجهما وذلـك بصفتهما عضوا يف إتفاقية 
الطريان املدني الدويل املعروفة باسـم إتفاقية شـيكاغو التـي تم التوقيع 

عليها يف 7 ديسمرب 1944 .

بغداد/ الزوراء:
 عـاودت مبيعات البنـك املركزي من الـدوالر، امس االربعـاء، لالنخفاض 

بشكل متفاوت لتقرتب من 180 مليون دوالر.
وذكر مصزدر أن ”البنك املركزي شهد امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكي، تراجعـا يف مبيعاته من الدوالر لتصل اىل 180 مليونا و378 ألفا 
و305 دوالر أمريكي غطاها البنك بسـعر رصف اسـاس بلغ 1460 ديناراً 

لكل دوالر.
واضاف ان معظم املبيعات كانت عىل شـكل حواالت خارجية والتي بلغت 
155 مليونـا و828 ألفـا و305 دوالرا، فيما ذهب املبلـغ املتبقي البالغ 24 

مليوناً و550 ألف دوالر بشكل نقدي.
وأشار إىل ان 28 مرصفا قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، و12 

مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل 95 رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
أن  األربعـاء،  امـس  للهندسـة،  الصينيـة  «يس.إيـه.إم.يس»  أعلنـت 
الكونسـورتيوم- ائتـالف تجـاري- الذي تنتمـي إليه وقع عقـدا بقيمة 
٤١١٫٩ مليـون دوالر مع رشكة كويت إنرجي يف البرصة، بشـأن مرشوع 

منشأة ملعالجة الغاز الطبيعي يف العراق، وفق وكالة «رويرتز».
يأتي ذلك بعد أن كشـفت وزارة النفط عن حجم حاجة العراق من الغاز 
الطبيعي يومياً، فيما وضعت موعداً تقريبياً الستكمال املشاريع الحالية 

وتقليل االسترياد.
وأشـار املتحدث الرسمي باسـم الوزارة، وقتها، إىل أن «تشغيل مشاريع 
الغاز التي يعمل العراق عليها حالياً يحتاج من ٣ إىل ٤ سـنوات وستدخل 

بالتدريج للخدمة، وبالتايل تقل الحاجة لالسترياد».

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابل الدينـار العراقي، امس 

االربعاء، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سجلت صباح 
امس ١٤٧٤٠٠ دينار عراقي مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي، وسـجلت أسـعار 
خالل االسـبوع الجـاري ارتفاعاً مسـتمراً، كان اخرها يـوم الثالثاء عند 

١٤٧٦٥٠ ديناراً عراقياً مقابل ١٠٠ دوالر امريكي.
وأشـار إىل أن اسـعار البيع والرشاء اسـتقرت يف محال الصريفة باألسواق 
املحليـة يف بغـداد، حيث بلغ سـعر البيع ١٤٨٠٠٠ دينـار عراقي لكل ١٠٠ 
دوالر امريكي، بينما بلغت أسـعار الرشاء ١٤٧٠٠٠ دينار عراقي لكل ١٠٠ 

دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شهدت اسعار الدوالر انخفاضا 
ايضا، حيث بلغ سـعر البيع ١٤٧٦٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ 

سعر الرشاء ١٤٧٢٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
حذر الخبري االقتصادي، احسـان الكناني، مـن خطورة رفع الدعم 
عن املشـتقات النفطية وخصوصا وقود البنزين، الفتا اىل ان فائض 
إيرادات النفط باإلمكان اسـتخدامها النشاء مصايف جديدة لتحقيق 

االكتفاء الذاتي من الوقود.
وقـال الكناني يف ترصيح صحفـي: ان ”بعض الدول التدعم وأخرى 
رفعت الدعم عن وقود البنزين بسـبب االرتفاع الحاصل يف األسـواق 
العامليـة، إال ان املترضر األول من ذلك هـو املواطن، إذ ان مثل هكذا 
امـر سـيدفع املواطنـني بالتوجه نحو النقـل العام الـذي هو االخر 
سـيصبح مرتفع التكاليف، فضال عن ان أسـعار السيارات ستشهد 

انخفاضا».
وأضـاف ان ”العـراق مـن الصعب ان يطبـق فكرة رفـع الدعم عن 
الوقود، بسـبب الدخل املنخفض للمواطن، فضال عن ارتفاع نسـبة 

الفقر، إذ ان التوجه لرفع الدعم سيخلق كارثة“.
مشـريا اىل إمكانيـة تجاوز شـح الوقود من خالل اسـتغالل فائض 

اإليرادات النفطية النشاء مصايف جديدة وتحقيق االكتفاء الذاتي».
وبني ان ”الرتويج من بعض ذوي االختصاص لفكرة رفع دعم الوقود 
عـن بعض أنـواع السـيارات الفارهة، هو االخر اليمكـن تطبيقه يف 
العراق، الن السـيارات القديمة او منخفضة املستوى ستشهد اقباال 
كبريا عىل رشائها، وبالتايل فأن سـعرها سـيكون مسـاٍو للمركبات 

األخرى الفارهة“. 
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الكهرباء، امس االربعاء، 
عـن معـاودة العراق التفـاوض عىل 
سـعر التعرفة الخاصة بالطاقة من 
اجـل اكمـال الربـط الكهربائـي مع 
دول الخليـج، وفيمـا بّينت أن عملية 
الربط الكهربائي اكتملت، اكدت بدء 

خطوات فعلية للربط مع األردن.
وقال املتحدث باسـم الـوزارة، أحمد 
إن  العبـادي، يف ترصيـح صحفـي: 
«العـراق كان متفقـا عـىل أسـعار 
محـددة للتعرفـة الخاصـة بالطاقة 
مع الجانب الخليجـي إال ان بورصة 
الغاز ارتفعت عامليا وتغريت األسعار، 
وبالتـايل فإن العـراق اليوم يتفاوض 
عىل سعر تعرفة جديدة بشأن ذلك».

واضـاف العبـادي أن «االنتهـاء من 
االتفاق بشأن التعرفة سيشيد الخط 
وهو اللبنة االخرية لهـذا الربط وهو 
خـط فـاو- زور، وبالتايل سـريتبط 
خط محطة الفـاو العراقية بمحطة 

الزور الكويتية».
مبينـاً أن «خـط نقـل الطاقـة يبلغ 
طولـه ٣٠٠ كيلومـرت، ٨٠ كيلومـرتا 
منها يف العراق، و٢٢٠ كيلومرتا منها 

داخل الكويت».

وأشار املتحدث الرسمي إىل أن «عملية 
الربط مـع تركيا انتهت فنياً بشـكل 
كامل بنسـبة ١٠٠٪ ونحن جاهزون 
لنقـل الطاقـة التـي تـرتاوح بحدود 
وسـتدفع  واط  ميغـا   ٦٠٠  -  ٥٠٠

حسب حاجة العراق».
مؤكـدا اننـا «ليـس يف وقـت الذروة 
حاليا وسـتدفع هذه الطاقة حسب 

حاجة العراق الحقاً».
وأوضـح الناطـق اإلعالمـي لـوزارة 
ايضـاً  لديـه  «العـراق  أن  الكهربـاء 
وقـد  األردن،  مـع  كهربائـي  ربـط 
بـدأت املبارشة باألعمـال من فحص 

مسـارات الخطـوط ودراسـة نقاط 
الربـط وفحص الرتبـة».  الفتا اىل ان 
«اإلجـراءات بدأت هنـاك ويتم حالياً 
أعمال تشـييد خـط محطـة القائم 
التحويليـة بغيـة انجـاز الخـط مع 
يعانـي  العـراق  ان  يذكـر  االردن». 
مـن قلـة تجهيز الطاقـة وخاصة يف 
فصـل الصيف مـع ارتفـاع درجات 
الحـرارة نتيجـة عدم كفايـة الوقود 
املجهز ملحطات الكهرباء، فيما تقوم 
املولـدات االهليـة بتزويـد املواطنني 
بالطاقـة مقابل اجـور عالية ترهق 

املواطنني.

بغداد/ الزوراء:
انخفضـت أسـعار الذهـب «االجنبي 
والعراقي» يف األسـواق املحلية، امس 

األربعاء.
وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق 
الجملـة ب   شـارع النهـر يف العاصمـة 
  بغداد سـجلت صباح امس، سعر بيع 
للمثقـال الواحد عيـار ٢١ من الذهب 

الخليجـي والرتكي واألوربي ٣٩٣ الف 
دينار، وسـعر الرشاء ٣٨٩ الفاً، فيما 
كان سـعر البيـع ليوم امـس الثالثاء 

٣٩٦ الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيـار ٢١ مـن الذهب العراقي سـجل 
ارتفاعا أيضـاً عند ٣٥٣ الف دينار، يف 

حني بلغ سعر الرشاء ٣٤٩ ألفا.

وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال 
الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيار ٢١ يـرتاوح بني ٣٩٥ 
ألـف دينـار و٤٠٥ آالف فيمـا تراوح 
سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 
٣٥٥ الفاً و٣٦٥ الف دينار.. ويساوي 
املثقـال الواحـد من الذهب (خمسـة 

غرامات).
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بغداد/ متابعة الزوراء
 كشـفت إدارة نـادي النجف، يـوم األربعاء، عن وضع مادي «صعب» يعيشـه النادي بعد تعذر تسـليم 
العبيه مستحقاتهم منذ ستة أشهر، وفيما بنّي أن مطار النجف الدويل توقف عن دعمه ولم يرفد النادي 
باألمـوال املتبقية بذمته من عقد الرعاية الرسـمي، اكد اللجوء ملجلـس النواب للضغط عىل إدارة املطار 
لتسـديد هذه األمـوال وتجديد عقد الرعاية مـع املطار.وقال عضو إدارة النادي عيل هاشـم ان «وضع 
النـادي املـادي صعب جـداً، وال يوجد أي منفذ مايل له سـوى مطـار النجف الذي يعد الراعي الرسـمي 
للنادي».وأضاف هاشـم «نحن نتحرك اآلن عىل االخوة يف الربملان من أجل الضغط الستخالص قسم من 

املبالغ للنادي والتي مازالت بذمة املطار، فالالعبون لم يتسلموا مستحقاتهم املالية منذ ٦ أشهر».
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بغداد/ متابعة الزوراء
عدسة /عيل نارص

اقتنـص الديوانية، فـوزا ثمينا 
من مسـتضيفه زاخـو بنتيجة 
(1-2)، يف املبـاراة التـي أقيمت 
امس األربعاء، ضمن الجولة 26 

من الدوري املمتاز.
التسـجيل عـن  الديوانيـة  بـدأ 
طريـق العبه مصطفـى األمني 
بالدقيقـة 9، ثـم أدرك الربازييل 
التعـادل  سـانتوس  لـوكاس 
ألصحـاب األرض عنـد الدقيقة 
18، فيمـا تمكـن مؤمل راشـد 
من إحراز هدف الفوز للضيوف 
يف الدقيقة 53 من زمن املباراة، 

دهـوك  بملعـب  أقيمـت  التـي 
مللعـب زاخـو، بسـبب  البديـل 
أعمال الصيانة والتطوير.وبهذا 
االنتصار، رفع الديوانية رصيده 
إىل 20 نقطـة بالرتتيب الـ 18 ، 
فيما بقـي زاخو ثامنـا برصيد 

37 نقطة.
ونجح األردني هيثم شـبول، يف 
تحقيق الفـوز األول مع فريقه 
مـن  سلسـلة  بعـد  الديوانيـة 
النتائـج املتواضعـة يف مرحلـة 
اإلياب من الدوري املمتاز، فيما 
تعـرض زاخو تحت قيـادة عبد 
الوهـاب أبو الهيل إىل خسـارته 

الخامسة يف املوسم الحايل.

@ÏÇaå@È–Óõfl@‚çËÌ@ÚÓ„aÏÌá€a
åbn‡æa@äÎá€a@¿@µœáËi

÷aã»€a@ëd◊@·Ó‡óm@üã»Ì@Ô„aãzj€a@áºa@pbz‰€a

بغداد/ الزوراء
سـبعة أشـهر من املنافسـات السلوية 
املحتدمـة للظفر بلقب الـدوري املحيل 
إختزلتها عدسة املصور الريايض املبدع 
قحطـان سـليم، بالتعاون مـع االتحاد 
العراقي لكرة السلة، بمعرض فوتوغرايف 
وّثق الحدث السـلوي األبرز عرب لقطات 
جسـدت أداء االداريني وعـرق الالعبني 
وجهـد املدربني واجتهـاد الحكام ودعم 
الجمهـور، حيـث مـن املقـرر ان يقام 

املعـرض قبل انطـالق املبـاراة النهائية 
لدوري السـلة املمتاز بني فريقي النفط 
والرشطـة يوم السـبت املقبـل املوافق 

للتاسع من شهر نيسان الحايل.
يشـار اىل ان املصور الريـايض قحطان 
سـليم سـبق لـه وان غطى املئـات من 
واالسـتحقاقات  املحليـة  البطـوالت 
الخارجيـة النديتنا ومنتخباتنا الوطنية 
فضال عن مشـاركته يف تغطية الدورات 
االوملبية وبطوالت كأس العالم والدورات 

دول  مختلـف  يف  واالسـيوية  العربيـة 
العالم، وسبق لسليم ان نظم وبالتعاون 
مع اللجنـة االوملبية الوطنيـة العراقية 
معرضـا للصـور الفوتوغرافية يجسـد 
العراقيـة  الرياضيـة  العالمـات  فيهـا 
البـارزة من الذين استشـهدوا او رحلوا 
عنا يف االعوام االخرية، واقيم املعرض يف 
شـهر حزيران من العـام املايض بقاعة 
الرياضيـة  لاللعـاب  املغلقـة  الشـعب 

ببغداد.

بغداد/ متابعة الزوراء
فـاز املنتخب الوطنـي لكرة الصـاالت، عىل 
شـقيقه اإلماراتي بنتيجة 0-2 يف تصفيات 
غـرب آسـيا، املقامـة يف الفجـرية، واملؤهلة 

لكأس أمم آسيا.
افتتـح رافـد حميـد، التسـجيل للمنتخـب 
الوطنـي يف الشـوط األول، وضاعـف سـالم 

فيصل، النتيجة يف الشوط الثاني.

وفـرض منتخب أسـود الرافدين، سـيطرته 
عـىل مجريـات الشـوط األول، مـع بعـض 

املحاوالت الهجومية من اإلمارات.
واتسـمت دقائـق الشـوط الثانـي بالنديـة 
واإلثارة، وإهدار جملة من الفرص السـهلة 
الوطنـي مـع  املنتخـب  للفريقني.ويلتقـي 
شقيقه البحريني، اليوم الخميس، يف الجولة 

الثانية من التصفيات.

بغداد/ متابعة الزوراء
أكد الجهـاز التدريبي وعـدد من العبي 
الزوراء، جاهزيتهـم لتحقيق االنتصار 
عـىل نفـط ميسـان، يف املبـاراة التـي 
ستقام مسـاء اليوم الخميس يف ملعب 
الشـعب الـدويل، ضمن الجولـة 26 من 

الدوري املمتاز.
وقال حيدر عبد األمري، املدرب املسـاعد 
للزوراء ”تحضرياتنا ملباراة نفط ميسان 
جيدة يف ظل اكتمال الصفوف بعد عودة 

الالعبـني الدوليـني من االسـتحقاقات 
الوطنيـة،  املنتخبـات  الخارجيـة مـع 
بالصـورة  العبينـا  لظهـور  ونتطلـع 
املطلوبـة واملسـتوى الجيـد، وتحقيق 

االنتصار“.
وأضاف ”جميع الالعبني جاهزون لهذه 
املباراة، يف ظل عـدم وجود أي إصابات 
باسـتثناء حيدر أحمد، الذي سـيلتحق 

بالفريق قريبا“.
مـن جانبه قال سـعد عبد األمـري قائد 

الـزوراء: ”الفريـق ال يعانـي مـن أي 
مشـاكل وهـو بأتـم الجاهزيـة ملباراة 
نفط ميسان، ونحاول تعويض التعادل 
السـلبي يف آخر املباريات بالدوري أمام 

الكهرباء“.
وتابـع: ”طوينـا صفحـات املباريـات 
السـابقة، وتركيزنـا ينصب عىل تقديم 
والعمـل  لفريقنـا،  مسـتوى  أفضـل 
عىل تحسـني ترتيـب الـزوراء والعودة 

للمنافسة بقوة“.

@ıb”äç€a@ıaÏu¸a@ÜÏèÌ@fi˙b–n€aÎ@Ômaäbfl¸a@ÒãÌçßa@ÈuaÏÌ@ÚÌÏßa@ÒÏ‘€a@aáÀ
@fib�i¸a@äÎái@äÏ‘ó€a@pb„Ï‰ÿfl@ÎãÌ@ÑÌäbn€a

بغداد / صالح عبد املهدي
تعيش اوسـاط الكـرة العراقيـة عموما  
وعشـاق القوة الجوية خصوصا  وسط  
اجـواء مليئـة بالتفاؤل املـرشوع حول 
ماينتظـر الفريق يوم غد الجمعة  عندما 
يستهل  رحلته التنافسـية  يف املجموعة 
الثانية لدوري ابطال اسيا  عندما يواجه  
منافسـه الجزيرة االماراتـي  يف الرياض  
عنـد  السـاعة الحاديـة عـرشة والربع 
ليال تسـبقها  عند الثامنة والربع مباراة 
الشـباب السـعودي ومومباي الهندي يف 
املجموعـة ذاتهـا , ( الـزوراء ) كعادتها 
تسـلط  االضواء عىل مبـاراة الغد بالرقم 

والكلمة عرب هذه املتابعة : 

@ÒáÌãœ@ÒÏ�Ç
ويف حـدث غري مسـبوق تحتضـن اربعة 
خمـس  منافسـات  سـعودية   مـدن  
مجموعـات يف اطـار  النسـخة الحاليـة 
لـدوري ابطـال اسـيا  حيـث تقـام  يف 
العاصمـة الرياض  مباريـات  املجموعة 
االوىل  التي تضم الهالل السعودي والريان 
القطري  والشارقة االماراتي  واستقالل 
الطاجيكي بجانـب املجموعة  دوشـنبه 
الثانية التي تضم القوة الجوية  والشباب 
السعودي  والجزيرة االماراتي  ومومباي 
فيمـا تشـهد جـّدة مباريـات  الهنـدي 
املجموعـة الثالثـة التـي  تضـم الغرافة 
القطري وشباب االهيل االماراتي  وفوالذ 
خوزستان االيراني وآهال الرتكمانستاني 
بينما تستضيف مدينة  الربيدة مباريات 
التعاون  الرابعـة بمشـاركة  املجموعـة 
السعودي  والدحيل القطري  وباختاكور 
االوزبكي  وسـباهان اصفهـان االيراني  
اما املجموعة الخامسة فتقام مبارياتها  
يف الدمـام  بمشـاركة  السـد القطـري 
والفيصيل السـعودي والوحدات االردني  

وناساف االوزبكي .

ıb”äå@pb◊äbìfl
يشري  سجل القوة الجوية القاري اىل انه 
شـارك يف العديـد من البطـوالت القارية 
عىل اختالف تسـمياتها  ومنها  الحضور 
ابطـال  االسـيوية   االنديـة  يف بطولـة  

الدوري  يف النسـخة رقم 18 التي  اقيمت 
عام 1998  ، اما يف البطولة التي  سميت 
بعد ذلك بدوري ابطال اسـيا  فقد شارك 
القـوة الجويـة  يف النسـخ التي جرت  يف 
االعوام  2004  و2006 و2008  و2019 
و2021 ولـم يذهب خاللهـا  اىل ابعد من 
مرحلة املجموعات  كما  شـارك  الفريق 
يف بطولة كاس الكؤوس االسيوية مرتني  
وتحديدا  يف النسخة  السابعة عام 1996 
والنسـخة الثانية عرشة عـام 2002  اىل 
جانب مشـاركته يف بطولة كاس االتحاد 
االسـيوي التي احرز كاسـها ثالث مرات 
متتاليـة يف حـدث كـروي غري مسـبوق 

ابتداء من النسـخة رقـم 13 عام 2016 
مـرورا بالنسـخة رقـم 14 عـام 2017 

وانتهاء بالنسخة رقم 15 عام 2018  .

@µ‹�j€a@ıb‘€
وتاهـل طرفـا مبـاراة الغد  مبـارشة اىل 
مرحلـة املجموعات يف  النسـخة الحالية 
لدوري االبطال  بعـد ان احرز كل منهما  
لقب الدوري يف بالده ابان املوسم املايض  
عـن جدارة  واسـتحقاق بيد ان املوسـم 
الحايل  شهد  ابتعادهما عن  القمة بفارق 
ليس قليل من النقـاط ,  فالقوة الجوية 
يحتل املركز الثالـث بانتهاء الجولة رقم 
25 برصيـد 48 نقطة جاءت اثر فوزه يف 

14 مباراة وتعادله بست وخسارته اربع  
وتـم ارجـاء مبارياته  يف الـدوري ابتداء 
من الجولة 26  وبات يبتعد عن الرشطة 
املتصدر بفـارق 19 نقطة  , اما الجزيرة  
فهو باملركز الثالث  ايضا بانتهاء  الجولة 
رقـم 20   ولـه 41 نقطـة جـاءت مـن 
فوزه يف 13 مبـاراة  وتعادله يف مباراتني 
وخسـارته بخمس وهو يبتعد عن العني 
املتصـدر بفارق ثماني نقـاط  , وتحمل  
مشاركة الفريق يف الحدث القاري االبرز 
الرقم 11  اذ سـبق  ان شـهدت البطولة 
حضوره عـرش مرات وتحديـدا من عام 
2009 وحتـى عـام 2018 تواليـا حيـث 

خرج خاللها من دوري املجموعات ست 
مرات  ومـن التصفيـات التمهيدية مرة 
واحدة بينما خرج مـن دور الـ 16 ثالث 

مرات .

 ‚Ïv‰€a@ÊbÁä
يقود القوة الجوية يف مباراة الغد املدرب 
حكيـم شـاكر  وهـو ثالث مـدرب يقود 
الصقور  يف املوسـم الحايل بعد ان سبقه  
احمـد خلف ومن بعده رايض شنيشـل , 
وتضم  تشـكيلة الفريق نخبة من نجوم 
الكرة العراقية  بينهم سـبعة العبني  من 
اخر تشكيلة للمنتخب الوطني وهم احمد 
ابراهيم ورضغام اسماعيل وحسن رائد  

ومصطفى محمد جرب ومحمد عيل عبود 
وابراهيـم بايـش وعالء عبـاس بجانب 
وجـود  الـدويل السـابق صفـاء هـادي 
واملهاجـم الخبـري حمـادي احمـد , كما 
يراهن شـاكر  عىل امكانيـات محرتفيه 
االربعـة الذين ضمتهم  قائمته املتواجدة 
يف الرياض  وهم الغاني ويلسـن اكاكبو  
والبنمي رودريك ميلري والجزائري محمد 
املهدي  بوكايس والسويرسي لوالال رايل 
, وقد حط الصقور رحالهم  يف العاصمة 
السـعودية بوقت مبكـر وتحديدا صباح  
يـوم الجمعة املـايض  ورشعـوا باقامة 
الوحدات التدريبية يف مسـاء  اليوم ذاته 
ومن املؤمل ان يكون مدافع الفريق ميثم 
جبـار قد بلـغ مرحلة االستشـفاء التام 

ليعزز صفوف الفريق يف مباراة الغد .

äÏ�é@¿@ÒãÌçßa
يعد الجزيرة احد ابـرز االندية االماراتية   
السيما يف السـنوات العرش االخرية حيث 
احـرز درع الدوري  ثـالث مرات و مثلها 
كاس رئيـس الدولـة  بجانـب  الحصول 
عـىل  لقب ثـالث بطوالت محليـة اخرى 
مرة واحدة وهي كاس السوبر االماراتي  
وكاس رابطـة االنديـة املحرتفة  وكاس 
االتحاد االماراتـي , ويقود الفريق حاليا  
املـدرب الهولندي مارسـيل كايـزو الذي 
التحـق بمهمته منذ عـام 2019  وتضم  
يف  العبـني   ثالثـة  الحاليـة  تشـكيلته 
اخـر تشـكيل للمنتخـب االماراتي وهم  
الحـارس عـيل خصيف واملدافـع خليفة 
الحمـادي بجانب املهاجـم  ذائع الصيت 
عـيل مبخـوت  كمـا يراهن كايـزر عىل 
مجموعة املحرتفني الذين  يمثلون الفريق 
حاليا ونعني السـنغايل مامادو كوليبايل  
سـرييرو   ثوالنـي  افريقـي  والجنـوب 
والربازيـيل برونو دي اوليفـريا  واملدافع 
الرصبـي الهداف ميلـوس كوزانوفيتش  
بمعيـة الثنائي املايل  عمر تراوري   وعبد 
الله ديابي  واالخـري يتصدر الئحة هدايف 

الفريق يف الدوري برصيد 8 اهداف .

@fiÎa@äÏõy
والن الحديـث يدور اليـوم عن الحضور 

الجوي  يف دوري ابطال اسـيا  بنسختها 
الجديـدة  فيعـود بنـا  التاريـخ اىل  اول 
البطولـة  هـذه  يف  للفريـق  مشـاركة 
بالـذات  ونعني   النسـخة رقم 18 التي 
جرت وقائعها عـام 1998  حيث  واجه  
يف الـدور االول   فريـق خدمـات رفـح 
الفلسـطيني  ذهابـا وايابـا عـىل اديم 
ملعب الشـعب الـدويل  فانتهـت املباراة 
االوىل  لصالـح الصقور بسـبعة اهداف   
دون رد  سـجلها رزاق فرحان ( هدفان 
)  واكـرم عمانوئيـل (  هدفـان )  وعبد 
الجبـار هاشـم  ومظهـر خلـف  وعيل 
زغري  قبـل ان يجدد  اصحاب القمصان 
الزرقاء الفوزولكن بهدفني دون مقابل 
هذه املرة سـجلهما وليد ضهد من ركلة 
جزاء واكـرم عمانوئيل وينجح  الفريق 
بالتاهـل اىل الـدور الثانـي حيـث واجه  
فريق اسـتقالل طهـران االيراني حيث 
جرت  مبـاراة الذهاب عـىل اديم ملعب 
الشعب الدويل وانتهت بتعادل الفريقني 
بهدف ملثله  سجله للقوة الجوية  جاسم 
سـوادي  اما مباراة الـرد فقد  ضيفتها 
طهران وانتهت لصالح الفريق االيراني 
بهدفني دون مقابل  وهي النتيجة  التي  
اقصـت  الصقـور مـن البطولـة بينما  
نقلـت الفريـق االيرانـي اىل الـدور ربع 

النهائي .  

Ùã◊â‹€@ıb8a
قـاد القـوة الجويـة  وقتها املـدرب نزار 
ارشف بمعيـة الثنائي  حسـن سـداوي 
وجليـل صالـح ومـدرب حـراس املرمى 
كاظـم نـارص  وتالفت تشـكيلة الفريق 
من الالعبني : هاشم خميس وبشار عبد 
الجليل  وسـمري كاظم وجاسـم سوادي  
واحمـد كاظـم  وكاظـم جـودي وعبـد 
الجبـار هاشـم  ورحيـم صـدام وحيدر 
احمـد  ومنذر خلف ومظهر خلف  ووليد 
ضهد  ومهند محمد عيل  وكاظم حسـني 
وهمام صالح  ونعيم صدام وهيثم كاظم   
واحمد حسني  وعيل زغري  ورزاق فرحان  
واكـرم عمانوئيل  واحمد خضري  واحمد 

دحام ومهند زيدان

بغداد/ الزوراء
عقَد، امس األربعاء، املؤتمر الصحفي لالتحاِد العراقّي لكرة القدم 
بدائـرة قاعة دائـرة العالقات واإلعالم يف وزارة الشـباب والرياضة  
وحرض املؤتمـر وزير الشـباب والرياضة رئيس االتحـاد العراقي 

لكرة القدم عدنان درجال وعضو االتحاد أحمد املوسـوي والنحات 
أحمد البحراني.

ويف بدايِة املؤتمر، قاَل عضو االتحاد أحمد املوسـوي إن اجتماعات 
اتحاد الكرة مسـتمرٌة، وهناك قراراٌت سـيخرج بهـا من االجتماِع 

وسيتم اإلعالن عنها.
ومن ثم انتقَل املوسوي للحديِث عن محور املؤتمر املتعلق بتصميم 
كأس العـراق والتحفـة الفنيـة لنموذج الكأس الـذي تم تصميمه 
مـن قبل النحاِت العراقـي العاملي أحمد البحرانـي الذي أوضَح إن 
مرشوعـه بتصميم كأس العراق يعـد واحداً من األحالم التي كانت 

تراوده، وتحققت أخرياً.
وبني إن التصميم مسـتوحى من أرض العراق وعمق تأريخه، وإنه 
يف قمة السعادة إن اسمه أخريا سيدون عىل منجٍز ريايض عراقي. 
ويف مداخلٍة لوزير الشباب والرياضة رئيس االتحاد، عدنان درجال، 
قـاَل إن العمل الفني الكبري الذي أنجزه البحراني لن  يكون األخري، 
وهناك أعماٌل أخرى مثل درع الدوري الذي سـيصمم بشـكل يليُق 

بالكرة العراقية. ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
نال املصور الريايض يف القناة العراقية الرياضية 
الزميل محمد طه شهادة املاجستري بامتياز يف 
كلية الفنـون الجميلة بجامعة بغداد، حيث تم 
مناقشـة  رسالة املاجسـتري املوسومة ( البناء 
الجمـايل للشـكل وتعميـق املضمـون يف الفيلم 
الوثائقـي املعـارص ) للزميل محمـد طه تخصص 
سـينما بقسم الفنون السينمائية والتلفزيونية يف كلية الفنون الجميلة 

بجامعة بغداد.  
وارشف عـىل لجنة املناقشـة االسـتاذ الدكتور رعد عبـد الجبار ثامر و 
االستاذ الدكتور عبد الباسط سلمان رئيسا والعضوين االستاذ الدكتور 

رياض خماط جلو واالستاذ الدكتور ايهاب ياسني.



أعلن االتحاد الهولندي لكرة القدم، رسمًيا، تويل رونالد 
كومـان، قيـادة منتخب الطواحني، بعـد انتهاء بطولة 
كأس العالـم بقطـر، وتحديـدا بداية مـن مطلع عام 

.2023
ويتـوىل لوي فان خال، قيادة منتخـب هولندا حالًيا، 
وبالتايل فإن مونديال قطر، الذي سيقام يف نوفمرب/ 
ترشيـن الثانـي وحتى ديسـمرب/ كانـون األول 

املقبلني، سيكون محطته األخرية مع الفريق.
وأعلن فان خال رسمًيا، قبل أيام قليلة، إصابته 
بمـرض رسطـان الربوسـتاتا، وهـو مـا دفع 
االتحاد الهولندي للبحث عن بديل، دون حرمان 
فان جال من إتمـام مهمته بقيادة املنتخب يف 

املونديال.
األوىل  املجموعـة  ووقـع منتخـب هولنـدا يف 
ملونديال قطر، رفقة منتخبات قطر واإلكوادور 

والسنغال.

وسـتكون هذه الوالية هي الثانية لكومان مع هولندا، 
بعـد أن قاد الطواحـني خالل الفرتة مـن 2018 وحتى 
2020، حيث رحل إىل برشـلونة قبل عامني، بعد تأجيل 

كأس األمم األوروبية.
ورحل كومـان البالغ مـن العمر 59 عاًمـا عن تدريب 
برشـلونة قبل عدة أشهر، بسبب سـوء النتائج، وتوىل 

املسؤولية بدًال منه تشايف هرينانديز.

كشـف تقرير صحفي إيطايل، عن وجود تطورات 
جديدة تتعلق بعودة البلجيكي روميلو لوكاكو، 
مهاجـم تشـيليس، إىل إنرت، بدًءا من املوسـم 

املقبل.
ورحل لوكاكو عن إنرت يف الصيف املايض، 
صوب تشيليس، يف صفقة قياسية بلغت 
يورو.وبحسـب  مليـون   115 قيمتهـا 
صحيفـة ”ال جازيتـا ديلـو سـبورت“ 
اإليطالية، فإن االتصـاالت بدأت بالفعل 
بني لوكاكو وإنرت.وأضافت الصحيفة، أن 

شـعور لوكاكو بعدم الرضا بشـأن وضعه يف تشـيليس، 
يـزداد يوًمـا بعـد آخـر، خاصـة وأن كان أحـد النجوم 

املفضلني يف إنرت سواء يف امللعب أو املدرجات.
ومـع ذلك، فـإن إنرت لن يتمكن من ضـم لوكاكو، إال إذا 
انفصل عن تشـيليس، خاصة وأن النرياتزوي يعاني من 

ظروف اقتصادية صعبة.
باإلضافـة إىل ذلك، فـإن إنرت يمكن أن يحاول اسـتعارة 
الالعب، إذا رفض تشـيليس رحيله بشـكل نهائي، علًما 
بأن لوكاكو نفسه مستعد لتخفيض راتبه من 12 مليون 

يورو إىل 7 ماليني ونصف، للعودة لناديه السابق.

ربما انتظر نجم كـرة القدم األرجنتيني ليونيل 
ميـيس لسـنوات طويلـة حتـى اعتـىل منصة 
التتويج مع منتخـب بالده من خالل كأس أمم 
أمريكا الجنوبيـة (كوبا أمريكا) املاضية، لكنه 
يسـتطيع كتابة التاريخ بأكثر مـن طريقة إذا 
قاد راقـيص التانجو للفوز بلقـب كأس العالم 

2022 يف قطر.
وإذا نجـح ميـيس يف الفـوز باللقـب العاملـي، 
سـيتفوق بهذا عىل مواطنه الراحل األسـطورة 
دييجـو مارادونـا، الـذي تـوج مـع املنتخـب 
األرجنتيني بلقب مونديال 1986 لكنه لم يحرز 

لقب كوبا أمريكا عىل مدار مسريته الكروية.
وكان مييس، الذي يحتفل بعيد ميالده الخامس 
والثالثـني يف يونيـو /حزيران املقبـل، توج مع 
املنتخـب األرجنتينـي بلقب كوبـا أمريكا التي 
أقيمـت يف منتصف عـام 2021 ليكـون اللقب 

األول له مع الفريق يف البطوالت الكبرية.
ولكن الالعب، الذي قد تكون (قطر 2022) هي 
املشـاركة األخرية له مع التانجـو يف البطوالت 
الكبـرية، يسـتطيع التفـوق عـىل األسـطورة 
مارادونا إذا أحرز اللقب العاملي يف 18 ديسـمرب 

/ كانون األول املقبل.
وبـدون الفوز حتـى باللقب، يسـتطيع مييس 
املبـاراة  بلـغ  إذا  قياسـيني  رقمـني  تحطيـم 

النهائية.
وخـاض مييس حتى اآلن 19 مباراة يف نهائيات 
كأس العالـم عـىل مدار مشـاركاته يف البطولة 
بدايـة مـن نسـخة 2006، ويسـتطيع الالعب 

تحطيم الرقم القيايس ألي العب يف التاريخ من 
حيث عدد املباريات التي يخوضها يف املونديال، 
إذا بلـغ املبـاراة النهائية، برشط مشـاركته يف 

جميع املباريات السبع للفريق حتى النهائي.
وإذا حـدث هذا، سـريفع ميـيس رصيده إىل 26 
مبـاراة يف نهائيات كأس العالـم، محطما بهذا 
الرقـم القيايس الحـايل (25 مباراة) واملسـجل 

باسم األملاني لوثار ماتيوس.
ولكـن ميـيس يسـتطيع قبلهـا تحطيـم رقم 
قيـايس آخر من خـالل مشـاركته يف املباريات 
الثالث لفريقه بالدور األول للمونديال القطري 
حيث سيتجاوز بهذا الرقم القيايس األرجنتيني 

املسـجل باسم الراحل مارادونا الذي خاض 21 
مباراة يف بطوالت كأس العالم.

ورغم أن مشاركته املتوقعة يف املونديال القطري 
ستكون الخامسة له يف تاريخ البطولة العاملية، 
ال يـزال الربتغـايل كريسـتيانو رونالدو بحاجة 
إىل املشـاركة يف املباريات الثالث لفريقه بالدور 
األول مـن البطولـة املرتقبـة إذا أراد االنضمام 
لقائمـة الالعبني الذيـن خاضوا 20 مبـاراة أو 
أكثـر يف املونديال وهي القائمـة التي تضم 11 

العبا فقط حتى اآلن.
ويتطلـع رونالـدو، 37 عامـا، إىل االنفراد برقم 
قيـايس مهـم يف تاريـخ املونديـال مـن خـالل 

املونديـال القطري حيث يشـرتك الالعب حاليا 
مـع كل مـن األسـطورة الربازييل بيليـه وأويف 
سـيلر ومريوسـالف كلوزه، يف أن كل منهم هز 

الشباك يف أربع نسخ مختلفة من املونديال.
وإذا سجل رونالدو أي هدف عىل مالعب الدوحة 
خالل النسـخة املقبلة سـيكون الالعب الوحيد 
الذي يهز الشباك يف خمس نسخ من املونديال.

وكشف االتحاد الدويل للعبة (فيفا) عىل موقعه 
اإللكرتوني عن عدد آخر من األرقام القياسـية 
أو املهمـة التي يمكن تحطيمها خالل املونديال 

القطري.
ومن بني هذه األرقام رقم سلبي يستحوذ عليه 
املنتخب الربازييل وهـو عدد البطاقات الحمراء 
التي يتعرض لها أي منتخب يف تاريخ مشاركاته 
باملونديـال حيث نال الفريق 11 بطاقة حمراء، 
وهـو رقم يتمنـى منتخب أوروجـواي بالطبع 
عـدم معادلته حيث نال العبوه تسـع بطاقات 

حمراء يف املونديال حتى اآلن.
ويتصدر املنتخب األرجنتيني قائمة أكثر الفرق 
نيـال للبطاقـات الصفـراء يف تاريـخ البطولـة 

برصيد 123 بطاقة.
ويتقاسـم املنتخبـان الربازيـيل واألملاني رقما 
قياسيا مهما وهو عدد املباريات التي يخوضها 
أي منتخـب يف النهائيات برصيد 109 مباريات 
لـكل منهمـا، ويسـتطيع أي منهمـا بالطبـع 
االنفـراد بالرقـم القيـايس طبقـا لنتائجـه يف 

البطولة.
ويف قائمة أكثر املنتخبات مشـاركة يف مباريات 

املونديال، يستطيع املنتخب األرجنتيني اجتياز 
نظريه اإليطايل الغائب عن هذه النسخة وانتزاع 
املركـز الثالـث بالقائمة مـن خـالل املباريات 
الثالث يف مجموعته، والتي ستكون آخرها أمام 
املنتخب البولندي حيث ستكون املباراة رقم 84 

للفريق يف النهائيات.
ويحتـل املنتخـب اإلنجليزي املركـز الخامس يف 
القائمـة برصيـد 69 مبـاراة حتـى اآلن لتكون 
مباراته األوىل يف املونديال القطري هي رقم 70.

ويسـتطيع املنتخـب الهولندي اجتيـاز نظريه 
السـويدي (الغائـب عـن املونديـال القطري ) 
والدخول إىل قائمة أكثر عرشة منتخبات خوضا 
للمباريـات يف املونديـال عندمـا يلتقـي نظريه 
اإلكـوادوري يف الجولـة الثانيـة مـن مباريات 

املجموعة األوىل بالدور األول للبطولة.
الجديـر بالذكـر أنـه يف حالـة فـوز املنتخـب 
الثـالث باملجموعـة  املباريـات  األرجنتينـي يف 
الثالثة، سـيتقدم عىل نظـريه اإليطايل يف قائمة 
الفـرق تحقيقـا  أكثـر  أخـرى وهـي قائمـة 
لالنتصـارات يف بطـوالت كأس العالـم رافعـا 
رصيـده إىل 46 انتصارا ليكـون يف املركز الثالث 
خلف منتخبـي الربازيل (73 انتصـارا) وأملانيا 

(67 انتصارا) .
ويف املقابل، يسـتحوذ املنتخب املكسـيكي عىل 
الرقـم القيـايس السـلبي يف هـذا املجـال حيث 
يتصدر قائمة أكثـر املنتخبات تعرضا للهزيمة 
يف بطوالت كأس العالم برصيد 27 هزيمة حتى 

اآلن.

كمـا يتصـدر املنتخب املكسـيكي قائمـة أكثر 
املنتخبـات خوضا للمباريات يف تاريخ املونديال 

دون الفوز باللقب وهو 57 مباراة.
ويحتـل املنتخـب املكسـيكي املركـز الثالث يف 
قائمة أكثر املنتخبات اهتزازا للشـباك يف تاريخ 
املونديـال برصيد 98 هدفا مقابل 125 هدفا يف 

شباك أملانيا و105 أهداف يف شباك الربازيل.
وعىل مستوى املدربني، يتفوق الفرنيس ديدييه 
ديشـامب املديـر الفنـي ملنتخـب بـالده عـىل 
باقـي املدربني (الــ29 حتى اآلن) املشـاركني 
يف املونديـال القطـري يف رقـم مهـم وهو عدد 
املباريـات التي خاضها مـع الفريق كمدرب يف 
املونديال، حيث قاد الديوك الزرقاء يف 12 مباراة 

ببطوالت كأس العالم.
وإذا حقق الفريق فوزا واحدا، سريفع ديشامب 
رصيـده من االنتصارات مع الفريق يف املونديال 
إىل عرشة، وهـو ما حققه سـتة مدربني فقط 
عىل مدار تاريخ البطولة حتى اآلن وهم األملاني 
هيلموت شون ومواطنه يواكيم لوف والربازييل 
لويز فيليبي سكوالري ومواطناه ماريو زاجالو 
وكارلوس ألربتو باريرا واألوروجوياني أوسكار 

تاباريز.
ومن بـني املدربني الــ29 املتأهلـني للمونديال 
القطـري حتـى اآلن، ال يحمـل ثمانيـة منهـم 
نفس جنسـية فريقـه، علما بـأن اللقب يف كل 
من النسـخ الـ21 املاضية للمونديال كانت من 
نصيب املنتخبـات التي يحمـل مدربوها نفس 

جنسيتها.

اقـرتب ليفربـول من بلـوغ نصف 
نهائـي دوري أبطال أوروبا، بفوزه 
3 - 1 عىل مضيفه بنفيكا، يف ذهاب 

دور الثمانية.
ثالثية الريدز حملت توقيع إبراهيما 
كوناتي وساديو ماني ولويس دياز 

يف الدقائق 17 و34 و87.
وأحرز داروين نونيز، هدف بنفيكا 
يف الدقيقـة 49، علًمـا بـأن لقـاء 
اإلياب سـيقام األربعـاء املقبل عىل 

ملعب أنفيلد.
وحقـق مانشسـرت سـيتي، فـوزا 
ثميًنـا بنتيجـة (1 - 0) عىل ضيفه 
أتلتيكو مدريد، يف ذهاب ربع نهائي 

دوري أبطال أوروبا.
وسـجل هـدف مانشسـرت سـيتي 
الوحيد نجمه البلجيكي كيفني دي 

بروين يف الدقيقة 70.
ومـن املُقرر أن ُتقـام مباراة اإلياب 
يوم 13 من شـهر أبريل/ نيسـان 
الروخيبالنكوس  الجاري، يف معقل 

”واندا ميرتوبوليتانو“.
بدأت املباراة بضغط من مانشسرت 
سـيتي، فأرسل كانسـيلو تسديدة 
قويـة من خـارج منطقـة الجزاء، 
لكنهـا اصطدمـت بدفـاع أتلتيكو 

مدريد يف الدقيقة 10.
وأرسل رياض محرز العب مانشسرت 
سيتي، كرة عرضية داخل املنطقة، 
لـم ينجح جوندوجان يف السـيطرة 
عليهـا حيث سـبقه الحـارس يان 

أوبالك يف الدقيقة 18.
العـب  كانسـيلو  جـواو  وانطلـق 
الطـرف  عـىل  سـيتي  مانشسـرت 
األيمـن، ومرر كرة عرضية أرضية، 
لكن الحارس يان أوبالك أمسك بها 

يف الدقيقة 36.
وطالـب العبو مانشسـرت سـيتي 

بالحصول عىل ركلة جزاء 
إثـر   ،40 الدقيقـة  يف 

كيفـني  سـقوط 
برويـن  دي 

داخل منطقة جزاء أتلتيكو مدريد، 
لكن حكم املباراة رفض احتسـاب 
األول  الشـوط  وانتهـى  يشء.  أي 

بالتعادل السلبي.
ومـع بداية الشـوط الثاني، سـدد 
جوندوجان كـرة من داخل منطقة 
الجزاء، ارتطمت باملدافع سافيتش 

وتحولت إىل ركنية يف الدقيقة 46.
وجـاء أول تهديـد يف املبـاراة مـن 

مدريـد يف الدقيقـة قبـل أتلتيكو 
حيث   ،50
ماركـوس يورينتي كـرة يف العمق، تلقى 

وانطلق وسدد كرة أرضية بني يدي 
إيدرسون حارس مرمى مانشسرت 

سيتي.
واحتسـب حكم املبـاراة ركلة حرة 
مبـارشة ملانشسـرت سـيتي، عـىل 
حـدود منطقة الجـزاء، نفذها دي 
بروين، وتألـق الحارس يان أوبالك 
يف التصـدي للكـرة عـىل مرتـني، 
وأبعدهـا عـن مرمـاه يف الدقيقة 

.55
مدافـع  البـورت  إيمريـك  وكاد 
مانشسـرت سـيتي أن يسجل هدف 
التقـدم لإلنجليـز يف الدقيقـة 64، 
فمـن ركلـة ركنية وصلـت له كرة 
عرضية داخل املنطقة، فسـدد كرة 

رأسية مرت أعىل مرمى أوبالك.
وطالب رحيـم سـتريلينج مهاجم 
بالحصول عىل  مانشسـرت سـيتي 
ركلـة جـزاء، يف الدقيقـة 66، إثـر 

سـقوطه يف منطقـة الجـزاء بعـد 
التحام مع ماندافـا مدافع أتلتيكو 
مدريـد، لكـن حكم املبـاراة رفض 

احتساب خطأ.
ونجح كيفني دي بروين يف تسجيل 
هدف التقدم ملانشسـرت سـيتي يف 
الدقيقة 70، حيث تلقى تمريرة من 
البديـل فيـل فودين داخـل منطقة 
الجزاء، وسـدد كرة أرضية أسـفل 

يمني الحارس يان أوبالك.
وكاد دي برويـن أن ُيضيف الهدف 
الثاني ملانشسـرت سيتي يف الدقيقة 
80، حيـث تلقـى تمريـرة داخـل 
املنطقة وسـدد كرة أرضية تصدى 
لها سـافيتش مدافـع األتلتي عىل 
املرمى.واسـتمرت محاوالت  خـط 
مانشسـرت سـيتي إلضافة الهدف 
الثانـي، مـع تراجـع تـام لالعبـي 
عـىل  للحفـاظ  مدريـد  أتلتيكـو 
النتيجـة، فانتهـت املبـاراة بفـوز 

اإلنجليز بهدف نظيف.
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أكد ريد بول سـالزبورج النمسـاوي، 
نظـريه  مـع  مفاوضاتـه  توقـف 

بوروسيا دورتموند، بشأن انتقال 
مهاجمه الشـاب كريم أديمي إىل 
أسـود الفيسـتيفال يف املريكاتـو 
دورتمونـد  ويرغـب  الصيفـي. 

يف الحصـول عـىل توقيـع الـدويل 
األملانـي، لتعويض الرحيـل املحتمل 

هاالنـد  إيرلينـج  النرويجـي  للمهاجـم 
بنهاية املوسم الحايل. وذكر موقع ”سبورت 1“ 

أن املفاوضات بني ريد بول سـالزبورج ودورتموند، 
ال زالت متوقفة حتى اآلن. ومن املتوقع أن تستأنف 
املحادثـات قريًبـا، ألن دورتمونـد يرغـب يف ضـم 
الالعب، رغم اعرتاضه عىل مطالب سالزبورج بشأن 
الحصول عىل 45 مليـون يورو عىل األقل نظري بيع 
أديمي. وال تريد إدارة النـادي األملاني، دفع ما يزيد 
عن 38 مليون يورو، متضمنـة الحوافز اإلضافية، 
وهو ما أعاق املفاوضات يف وقت سـابق. كما أشار 
التقريـر أيًضا إىل وقوف رئيس ريد بول سـالزبورج 

عائًقا أمام إتمام الصفقة، وهو سـبب إضايف يعرقل 
املحادثات بني الطرفني.

حققت العبة التنـس املعتزلة الدنماركية كارولني 
فوزنياكـي، الفـوز عىل األملانيـة أنجليك كريبر، يف 

مباراة وداع فوزنياكي ملالعب التنس.
وأنهت فوزنياكي، املباراة أمام كريبر بالفوز 7 - 5 

و4-6 عىل ملعب رويال أرينا يف كوبنهاجن.
ويف حضـور نحـو 10 آالف متفـرج، اسـتعرضت 
مسـريتها  مواصلـة  عـىل  قدرتهـا  فوزنياكـي، 
باملالعب، لكنها اعتزلت قبل عامني، حيث خاضت 
آخر مباراة رسـمية لها يف بطـوالت املحرتفات، يف 

بطولة أسرتاليا املفتوحة 2020.
وتأجلـت مباراة اعتـزال فوزنياكـي أكثر من مرة 
بسبب ظروف جائحة كورونا. وكان من املفرتض 
أن تخوض فوزنياكي، مباراة االعتزال أمام النجمة 

األمريكية سريينا وليامز.
وكانـت فوزنياكي قد أصبحـت أًما للمرة 

لكـن  املـايض،  حزيران/يونيـو  يف  األوىل 
طفلتها أوليفيا ليسـت السـبب الوحيد الذي 

يحول دون عودتها للمالعب.
ويف عـام 2018، تبـني أنها مصابـة بالتهاب 
املفاصـل الروماتويـدي الذي يتسـبب يف عدة 

أعراض، من بينها التهاب وتورم يف املفاصل.
وجـاء اعتـزال فوزنياكـي ليسـهل مهمتها 
يف التعايـش مع املرض، وقـد رصحت قائلة 
”ربمـا ال أسـتطيع التخلـص من املشـكلة 
نهائيا، لكني تمكنت من االهتمام بجسـدي 

بشكل أفضل“.
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كشـف تقرير صحفـي إسـباني، عن آخـر التطـورات املتعلقة 
بسـعي برشـلونة لضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم 
بايـرن ميونيخ، يف الصيف املقبل. وينتهي تعاقد ليفا (34 عاًما) 
مـع بايرن، يف صيـف 2023، دون توصل التفاق بشـأن التجديد 
حتى اآلن، وسـط اهتمام من برشـلونة بالحصول عىل خدماته.
وبحسب صحيفة سـبورت الكتالونية، فإن ليفاندوفسكي، هو 
األقرب لتعزيز هجوم برشـلونة يف املوسـم املقبل، رغم االهتمام 
الشـديد بالنرويجـي إيرلينـج هاالنـد العـب دورتموند.وأكدت 
الصحيفـة أن هاالنـد لديه عـدة عروض كبرية أبرزهـا من ريال 
مدريد ومانشسـرت سـيتي، وبالتايل قد يتخذ قراره باللعب بعيدا 
عن البارسـا رغم انجذابه ملـرشوع النادي الكتالوني. وأشـارت 
إىل أن صفقة ليفاندوفسـكي لن تكون سهلة، باعتباره أحد أهم 
الالعبـني يف العالم، ولكـن هناك حالة من التفـاؤل داخل النادي 
بإمكانية قدومه هذه الصيف، بما يتناسـب مع ظروف البارسـا 
املالية. وكشـفت عن أن برشـلونة عقد اجتماعني حتى اآلن مع 
وكيـل ليفاندوفسـكي، بيني زهـايف، موضحة أن الـيشء األكثر 
أهمية هو أن ”ليفا“ يبدو إيجابًيا للغاية بشأن وصوله إىل كامب 
نو يف املوسم املقبل، العتقاده بأنه حقق كل يشء ممكن يف أملانيا.
وأضافت الصحيفة، أن ليفاندوفسـكي اشـرتط توقيع عقد مع 
برشـلونة مدته 3 مواسم، وليس موسما واحدا فقط كما اقرتح 
عليه بايرن ميونيخ، خاصة وأنه يرى أنه ما زال قادًرا عىل العطاء 
ملدة طويلة بنفس مستواه الحايل. وينجذب الالعب لفكرة اللعب 
يف الـدوري اإلسـباني، حيث حاول ريال مدريـد ضمه من قبل يف 
عدة مناسـبات، لكنه كان يصطدم دائًما برفض قوي من جانب 
بايرن، أما اآلن، فإن النادي البافاري يتطلع لبيع ليفاندوفسكي 

يف الصيف، طاملا لن يكون هناك أي اتفاق بشأن التجديد.

ألقى تقرير صحفي إسـباني، الضوء عىل قلة مشـاركات نيكو 
جونزاليس مع برشلونة يف الفرتة املاضية، رغم ما يملكه الالعب 
مـن موهبـة كبرية. ويعتـرب نيكو مـن الالعبني الشـباب الذي 
ملعوا مع برشلونة بشـكل واضح هذا املوسم، عىل شاكلة جايف 
وبيدري جونزاليس. وبحسـب صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، 
فـإن تشـايف هرينانديز، املديـر الفني لربشـلونة، يعتمد عىل 3 
العبني يف وسط امللعب، من بينهما الثنائي سريجيو بوسكيتس 
وبيدري جونزاليس غري القابلني للمسـاس. أمـا املقعد الثالث، 
فيشـهد منافسـة بني الثنائـي فرينكي دي يونـج وجايف، وهو 
يجعـل هناك صعوبـة يف املشـاركة بالنسـبة لنيكو.وأشـارت 
الصحيفـة، إىل أن نيكـو يأتـي يف املركـز السـادس مـن حيث 
املشـاركة يف املباريات مع الفريق، برصيـد 35 مباراة من أصل 
42 خاضها الفريق حتى اآلن. ويسـبق نيكو حتى اآلن، كل من، 
سـريجيو بوسـكيتس (41) وتري شـتيجن (39) وفرينكي دي 
يونـج وبيكيه (37) وجايف (36)، لدرجة أنه لعب مباريات أكثر 
من العبني مهمني وأساسيني، مثل جوردي ألبا ورونالد أراوخو 
وبيـدري، الذين غابوا بفعل اإلصابات. ومع ذلك، سـيظل نيكو 
واحًدا من العنارص التي ال غنى عنها يف كتية تشايف هرينانديز، 

الذي يرى بأن الالعب يعد مستقبل برشلونة يف وسط امللعب.
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الجزائر/متابعة الزوراء:
 قالـت مصـادر إعالميـة إن مجلس 
 (Liberté) “إدارة صحيفـة ”ليربتي
الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية 
أبريـل  مـن  السـادس  يف  سـينعقد 

إلصدار أمر بإغالق الصحيفة.
وقرر رجل األعمال يسعد ربراب حل 
الرشكة النـارشة لجريدة ”ليربتي“. 
ربـراب  فـإن  معلومـات،  ووفـق 
اسـتدعى الجمعية العامـة للرشكة 
 SARL SAEC” التي تحمل تسـمية
LIBERTE“ يـوم االثنني املايض من 
أجل اتخاذ قرار حل الرشكة النارشة 

بصفة نهائية.
ويملـك ربراب وهـو صاحب مجمع 
”سيفيتال“ ٩٩ يف املئة من األسهم يف 
الرشكة النارشة، ما يجعل اجتماعي 
االثنـني واألربعـاء شـكليني يف إطار 
اإلجـراءات القانونيـة لحـل الرشكة 
بترسيـح  تتعلـق  قـرارات  واتخـاذ 
التعويضـات  وتحديـد  الصحفيـني 

وجرد ممتلكات الرشكة.
صحيفـة  أن  إىل  اإلشـارة  وتجـدر 
”ليربتـي“ التـي تعتـرب مـن أعـرق 
الصحـف الجزائريـة تم تأسيسـها 
مع بدايـة التعددية اإلعالمية وصدر 

أول عدد لها يف عز العرشية السوداء 
يوم السابع والعرشين يونيو ١٩٩٢. 
وتبّنت منذ ذلك الحـني خطا تقدميا 

وحداثويا.
ويعيش مجمع ”سيفيتال“ مشاكل 

أدت إىل تراجـع نشـاطه االقتصادي 
الحكومـة  قـرار  بعـد  خصوصـا 
حظـر تصديـر عـدد مـن املنتجات 
التـي  السـكر  مـادة  مقدمتهـا  يف 
يعـد مجمـع ”سـيفيتال“ مـن أبرز 

املورديـن لهـا دوليـا. وتعاني بعض 
املؤسسـات اإلعالمية الجزائرية من 
تدهـور أوضاعها املاليـة، عىل غرار 
صحيفـة ”الوطن“ الفرانكفونية، يف 
وقت تدعم فيـه الحوكمة الجزائرية 

مؤسسـات بعينهـا تـروج لوجهـة 
نظرها.

وعّرب الصحفيون يف جريدة ”ليربتي“ 
عن اسـتغرابهم لقرار غلق الجريدة 
بعد ٣٠ سـنة مـن الصـدور بدعوى 
أنهـا تواجه صعوبـات مالية. وجاء 
يف بيـان لهـم ”يأتي هـذا القرار غري 
املتوقع يف وقـت بدأت فيه الصحيفة 
سلسـلة مـن اإلجـراءات تهـدف إىل 
إصالح الوضع االقتصادي للرشكة“. 
وتابـع  البيـان ”تـّم تنفيـذ خطـة 
اجتماعية وافتتـاح موقع إلكرتوني 
جديد. عـالوة عىل ذلـك، ال تزال لدى 
رشكـة النـرش مـوارد ماليـة كافية 

لتمكينها من االستمرار“.
الغلـق  لقـرار  اسـتنكارهم  وأبـدوا 
بالقول ”لم نفهم األسباب الحقيقية 
التي دفعت إىل قرار إغالق الصحيفة. 
وقـد طلبنـا مقابلـة املالـك لعرض 
بدائل له، لكـن دون جدوى“. وتابع 
البيـان أن ”’ليربتي‘ ما تزال كرشكة 
لذلـك  للحيـاة،  قابلـة  وكصحيفـة 
يبدو قرار إغالقها غـري مفهوم، وال 
األسـباب الحقيقية التـي دفعت إىل 

قرار إغالق الصحيفة“.
واعترب البيان أنه ”بالنسـبة إىل البلد 

وإىل قـوى التقـدم، فإن بقـاء هذه 
الصحيفة رضوري“.

الثالثـاء  يـوم  الصحيفـة  ونـرشت 
الخامـس مـن أبريل مقـاال لزعيمة 
حزب العمال الجزائري لويزة حنون 
قالـت فيه إن ”خرب إغـالق صحيفة 
للتصديـق“.  قابـل  غـري  ’ليربتـي‘ 
وأضافت ”مـن حقنا، ويحق لجميع 
قـراء الصحيفـة معرفـة األسـباب 
الحقيقية التي تكمن يف أصل التهديد 
الصحيفـة  هـذه  ألن  باختفائهـا. 
هـي واحـدة مـن الصحف النـادرة 
جدا، كصحيفة جـادة وغري زبائنية 
(تابعـة للسـلطة)“. وتابعـت ”منذ 
نـرش هـذه املعلومـات املشـؤومة، 
تلقينا سيال من املكاملات، بما يف ذلك 
مـن الخارج، والسـيما مـن البلدان 
الناطقة بالفرنسية، من الصحفيني 
والنشـطاء الذيـن تعتـرب صحيفـة 
’ليربتـي‘ اليوميـة مصـدًرا موثوًقـا 
للمعلومـات حـول الوضـع يف بلدنا. 
يف الواقـع، تعتـرب صحيفـة ليربتـي 
مرجعية جـادة وذات مصداقية عىل 

الصعيدين الوطني والدويل“.
ووجهت حنون كالمها لربراب قائلة 
”بالطبـع يحـق لـك اتخاذ قـرارات 

بشـأن مصـري الصحيفـة بصفتـك 
لكـن هـل هـي مشـكلة  مالكهـا. 
تمويـل؟“. وأكـدت أن ليربتـي هـي 
احتفظـت  التـي  الصحـف  إحـدى 
عـىل الرغم مـن الضغـوط املختلفة 
باستقالليتها وإن كان نسبًيا، نظرًا 
إىل التهديدات املوجهـة إىل الصحافة 
بشـكل عام، وقـد حرمت من جميع 
اإلعالنات العامة التـي يتم توزيعها 
بسخاء عىل وسائل اإلعالم املوجودة 
التي قبلت الخضوع لتصبح أدوات يف 

خدمة الدعاية الحكومية.
العمـال  حـزب  زعيمـة  وأضافـت 
أن  ”أذكـرك  ربـراب  إىل  متحدثـة 
حرصيـا  ملـكا  ليسـت  الصحيفـة 
ملسـاهميها أو مالكها، بل هي أيضا 
ملك لقرائهـا الذيـن أعطوها املكان 
الـذي تشـغله ممـا يجعلهـا تراثـا 
وطنيا.. تحتل صحيفة ليربتي اليوم 
مكانـة مركزية يف الطيـف اإلعالمي 
أن  حنـون  الجزائري“.واعتـربت 
الصحيفـة واحـدة من آخـر املعاقل 
”التي تسـمح بالحفاظ عىل األمل يف 
استعادة حرياتنا املصادرة. ال تكرس 
هـذا األمل“. وطالبـت ربراب بإعادة 

النظر يف قراره.
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بغداد / نينا:
 أصـدرت قنـاة UTV، بيانا بعـد أن قررت 
هيئـة اإلعـالم واالتصاالت إيقـاف برنامج 
«مع مال طالل» الذي يعرض عليها، واصفة 

القرار بـ «التعسفي».
وذكـرت القنـاة يف بيـان أن «هيئـة االعالم 
واالتصـاالت العراقيـة اقدمـت يف كتابهـا 
الصادر بتاريخ ٥-٤-٢٠٢٢ عىل قرار بوقف 
بث برنامج (مع مال طالل) عرب شاشـتنا، 
وقـرار الهيئة جاء تعسـفياً وغـري مقبول 

مهنياً».
وأضافـت: «لقد أشـارت الهيئـة يف كتابها 
اىل أن الربنامـج ،أو يف فقـرة منـه ، تضمن 
تحريضـاً عىل العنـف والكراهية فضالً عن 
عـدم الدقـة يف نقـل املعلومـات، وهذا غري 
صحيـح تماماً فالفقـرة املشـار إليها هي 

فقرة سـاخرة ناقدة وتمثيليـة غري واقعية 
يؤديهـا ممثـل عراقـي معـروف، غايتهـا 
التنبيـه عىل مؤرشات سـلوكية شـائعة يف 
االدارة والقضايـا العامة، ولـم تتضمن أيَّ 
تحريٍض عـىل العنـف أو الكراهية وال عدم 

دقة يف نقل املعلومة».
وتابعـت: «لقـد نصـت الئحة قواعـد البث 
اإلعالمـي ٢٠١٩ يف املادة ١ من الباب الثاني 
عـىل االمتناع عـن (بـث أي مـادة تنطوي 
بمضمونهـا او نربتها عـىل التحريض عىل 
العنـف والكراهيـة)، أما املـادة ثانيا/ ١/ أ 
فقـد تحدثت عن عدم بث او إعادة بث مواد 
تحتوي عىل تحريض مبارش او غري مبارش 
ضـد األجهزة الوطنيـة كالجيش والرشطة 

واملؤسسات األمنية بصنوفها كافة».
وأكدت أنه «ال يمكـن بأي حال من األحوال 

تفسـري املقطـع الـذي بثته القنـاة عىل أن 
خطاب تحريض».

وأوضحـت أن «املادة نفسـها تضمنت نصا 
مفاده (يحق لوسـائل االعـالم نقل جميع 
وجهـات النظـر بما فيهـا تلك التـي تنتقد 
ممارسـات أفراد من الجيـش والرشطة او 
تنتقـد سياسـات امنيـة حتـى وإن كانت 
شـديدة اللهجة ما دامت تسـتند إىل وقائع 
وال تحـرض عـىل العنـف) وهـو تماما ما 
استندت اليه القناة يف بثها املقطع موضوع 
البحـث، أما املادة ثانيـا/ ٤ فهي ال تنطبق 
باملطلق عىل املقطع موضوع البحث، فهذه 
املـادة تعالج موضوع دقـة املعلومات التي 
يجري بثها واملقطع لم يكن خربا أو تقريرا 
يتضمـن معلومة، بل كان مقطعا سـاخرا 

يعالج ظاهرة فساد خطرية».

وأشـارت إىل أن «الالئحة أعاله قررت جملة 
من املعايري التي يجب أن تعتمدها الهيئة يف 
معالجة مخالفات األداء اإلعالمي عند تقييم 
اداء اي جهـة اعالمية مرخصـة والنظر يف 
انتهاكها املعايري املهنية تأخذ الهيئة يف عني 
االعتبار تلك املعايري ومراجعتها، كما قررت 
الالئحـة ان التوصـل لقـرار باالعتماد عىل 
هذه العوامل ليس باملهمة اليسرية، فالخط 
الفاصل مـا بني التعبري الخاضـع للحماية 
وغري الخاضع لها عادة يكون دقيقا للغاية 
او يصعـب تحديـده، لذا يجب دراسـة كل 

ترصيح بث يف السياق الذي قيل فيه».
واكـدت أنـه «مـن الواضح أن القـرار الذي 
اتخذ ضد القنـاة والربنامج لم يلتزم تماما 
بهـذه املعايري، بدليل رسعة اتخاذ القرار يف 

اليوم نفسه الذي قدمت فيه الشكوى».

عّمان/متابعة الزوراء:
اخُرتقت أجهـزة الهواتف املحمولة 
الخاصة بأربعة مدافعني عن حقوق 
وصحفيـني  ومحامـني  اإلنسـان 
تقنيـة  باسـتخدام  األردن،  يف 
«بيغاسـوس» التي طورتها رشكة 
الربمجـة والهايِتك اإلرسائيلية «إن 
إس أو»، بـني أغسـطس/آب عام 
٢٠١٩ وديسمرب/كانون األول عام 

.٢٠٢١
وطـال االخرتاق املدافع عن حقوق 
اإلنسان والناشط يف مجال مكافحة 
الفساد والعضو يف الحراك األردني 
ــ وهي حركة احتجاجية شعبية 
يف مجـال العدالة االجتماعية تدعو 
ـ  إىل اإلصـالح وحقـوق اإلنسـانـ 
أحمـد النعيمـات. يف ٢٠١٨، وقـد 
فرضت قـوات األمن األردنية حظر 
سـفر عىل النعيمات، كما ُمنع من 

العمل.
كمـا اسـتهدف املحامـي يف مجال 
حقوق اإلنسان والعضو يف الفريق 
القانونـي الـذي يتـوىل الدفاع عن 
نقابـة املعلمني األردنيني، مالك أبو 

عرابي.
وشـمل أيضاً املدافعـة عن حقوق 
اإلنسـان واملدربـة املتخصصـة يف 
التحقيقات االستقصائية والكتابة 
الصحفيـة سـهري جـرادات، وهي 
عضـوة سـابقة يف مجلـس نقابة 
الصحفيـني األردنيـني، وعضوة يف 
اللجنة التنفيذية لـ «االتحاد الدويل 

للصحفيني» يف بروكسل.
وطال االخرتاق أيضـًا مدافعة عن 
حقوق اإلنسـان وصحفية أردنية، 
اختارت عدم الكشـف عن هويتها 

بسبب األخطار التي قد تواجهها.
وكشـف عـن هـذا االخـرتاق يوم 
الثالثاء، عرب تحقيق جنائي أجرته 
منظمـة «فرونت اليـن ديفندرز» 
الحقوقية و «سـيتيزن الب»، وهو 
مخترب متعـدد التخصصات مقره 
يف «مدرسة مونك للشؤون العاملية 
والسياسـة العامـة» يف «جامعـة 

تورنتو».
التحقيـق  بـأن  التقريـر  وأفـاد 
األشـخاص  لهواتـف  الجنائـي 

األربعـة حـّدد اثنـني من مشـغيل 
«بيغاسوس» يرجح أنهما وكالتان 
تتبعان للحكومـة األردنية، وهما: 
«منسف» MANSAF النشطة منذ 
ديسمرب/كانون األول عام ٢٠١٨، 
 BLACKIRIS «أيريـس و «بـالك 
النشطة منذ ديسمرب/كانون األول 

عام ٢٠٢٠ عىل األقل.
وأكـد أن املترضريـن كلهم هم من 
املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين 

يعملون ضد الفسـاد يف األردن.
واستندت نتائج تقرير يوم الثالثاء 
إىل تقارير سابقة من «فرونت الين 
ديفنـدرز» رصدت اسـتهداف عدد 
الخاصة  املحمولـة  مـن األجهـزة 
بمدافعـني عـن حقـوق اإلنسـان 
بربمجيـة التجسـس اإلرسائيليـة 
«بيغاسـوس»، وبينهـم املحاميـة 
واملدافعـة عـن حقـوق اإلنسـان 
األردنيـة هالة عاهد ذيـب. ودقق 
مختـرب األمـن التابـع لـ»منظمة 
يف  (أمنسـتي)  الدوليـة»  العفـو 

النتائج.
مـن  اثنـني  أن  التقريـر  وأظهـر 
املخرتقـني (األهـداف األربعـة) يف 
األردن اسـتهدفا برسـائل نصيـة 
روابـط  تضمنـت  إس»  إم  «إس 
ترتبـط  لـ»بيغاسـوس»  تابعـة 
بمجموعة مـن أسـماء النطاقات 
ذات املوضوعـات األردنيـة. وأكـد 

أن واحـداً مـن األجهـزة، وهو من 
طـراز «آيفون»، اسـتهدف بنجاح 
األول عـام  ٥ ديسـمرب/كانون  يف 
٢٠٢١، مـا يشـري إىل أن برمجيات 
الرشكـة اإلرسائيليـة «أن إس أو» 
ظلـت نشـطة عىل هواتـف رشكة 
«آبل»، حتى بعد إقدام األخرية عىل 
األشـخاص  وتحذيـر  مقاضاتهـا 
نوفمرب/ترشيـن  يف  املسـتهدفني 

الثاني عام ٢٠٢١.
ووفقـاً للتقريـر، تلقـت جـرادات 
وأبو عرابي رسائل نصية تضمنت 
روابـط ملواقع إلكرتونيـة تابعة لـ 
«بيغاسوس». وبينت نتيجة مسح 
اإلنرتنت الذي أجراه الخرباء تطابق 
هذه املواقع مـع خوادم الربمجية 
اإلرسائيلية، وكلها سجلت بواسطة 
 ،Dreamhost هوسـت»  «دريـم 
وهي إحدى أبرز استضافات الويب 
األجنبية. والحظ الباحثون إنشـاء 
بنيـة أساسـية مختلفـة لعمـالء 
«بيغاسـوس» مع مـزودي خدمة 

استضافة مختلفني.
وقـال املدير التنفيـذي يف «فرونت 
اليـن ديفندرز»، أندرو أندرسـون، 
يف التقرير: «ُيظهـر هذا البحث أن 
املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين 
يقومـون بعمـل رشعي وسـلمي 
ال يزالـون مسـتهدفني مـن قبـل 
السلطات املحلية يف منطقة الرشق 

أفريقيا، بربامج  األوسط وشـمال 
تجسس تدخلية بشكل كبري، ولها 
تأثري رهيب ليس فقط عىل األفراد، 
ولكن عىل أصدقائهم وعائالتهم».

اليـن  «فرونـت  دعـت  ذلـك،  إىل 
ديفنـدرز» السـلطات األردنيـة إىل 
«الكف عـن مضايقة املدافعني عن 
حقوق اإلنسـان من خالل املراقبة 
الرقميـة وغريهـا من الوسـائل»، 
وطالبـت رشكـة «آبـل» بـ»اتخاذ 
لتحديـد  أكثـر فاعليـة  إجـراءات 
برامج التجسـس وتنبيه املتأثرين 
بها»، وحثت رشكة «دريم هوست» 
عىل «فرض إجـراءات أكثر فاعلية 
ملنع إساءة استخدام (بيغاسوس) 

والربمجيات املشابهة».
كما طالبـت املنظمـة الحقوقية، 
ومقرها دبلن، بـأن تفرض الدول 
فـوراً تعليـق بيـع تكنولوجيـات 
املراقبة إىل حني وضع إطار قانوني 
يتطلب مـن رشكات التكنولوجيا 
االلتـزام بحقوق اإلنسـان، فضالً 
عـن آليات ملحاسـبتها عىل آثارها 

السلبية.
يذكـر أن املدافعـني عـن حقـوق 
يف  يعملـون  األردن  يف  اإلنسـان 
بيئـة مقيـدة ومعاديـة. منذ عام 
٢٠١١، حني اندلعـت موجات من 
االحتجاجـات الشـعبية مع تزايد 
اإلحباط بسبب الفساد الحكومي 

األغنيـاء  بـني  الفجـوة  واتسـاع 
التحقيقـات  وأكـدت  والفقـراء. 
مـن  كجـزء  األخـرية،  الدوليـة 
«بانـدورا»،  وثائـق  ترسيبـات 
الشـكوك حول الفسـاد عىل أعىل 
املسـتويات يف الدولة. واسـتجابة 
اتخـذت  الشـعبي،  لالحتجـاج 
السـلطات إجـراءات أكثر رصامة 
لقمع الناشـطني. ويعد استخدام 
«بيغاسوس» جزءاً من اإلجراءات 
التـي  بالتكنولوجيـا  املعـززة 
تتخـذ ضـد املدافعني عـن حقوق 

اإلنسان.
 ،٢٠٢٠ عـام  مـارس/آذار  ويف 
أعلنـت الحكومـة األردنيـة حالة 
لجائحـة  اسـتجابة  الطـوارئ 
رئيـس  ومنحـت  «كوفيـد-١٩»، 
الوزراء سـلطات واسـعة للحكم 
بإصـدار القوانني مبـارشة والحد 
مـن الحقـوق األساسـية. وتعهد 
رئيس الوزراء عمـر الرزاز بتنفيذ 
هذه السياسة «يف أضيق الحدود»، 
لكن السلطات اسـتغلت إجراءات 
الطوارئ يف ما بعد لتقييد الحقوق 
األساسـية تعسـفياً، بمـا فيهـا 
حريـة التعبري والتجمـع. والحقاً 
النظـام  السـلطات  اسـتخدمت 
القانونـي السـتهداف وحل نقابة 
املعلمـني األردنيني. خالل الشـهر 
نفسه،والقي  القبض عىل عرشات 

الناشطني من منازلهم.
ويسمح برنامج «بيغاسوس»، إذا 
الذكـي، بالوصول  الهاتف  اخرتق 
وجهـات  والصـور  الرسـائل  إىل 
إىل  االسـتماع  وحتـى  االتصـال 
اتصـاالت مالكه. وتّرص مجموعة 
برامجهـا  أّن  عـىل  أو»  إس  «إن 
مخّصصـة فقـط للحصـول عىل 
ملحاربـة  اسـتخبارية  معلومـات 

شبكات إجرامية وإرهابية.
وكان قد كشـف العام املايض عن 
استخدام حكومات ودول برمجية 
«بيغاسوس» يف التجسس عىل ما 
ال يقـل عـن ١٨٠ صحفيـاً و٦٠٠ 
شـخصية سياسـية و٨٥ ناشطاً 
حقوقيـاً و٦٥ صاحـب رشكـة يف 

دول عدة.

الرباط/متابعة الزوراء:
انتقدت هيئة التضامن مع ”كافة ضحايا حرية التعبري“ ترحيل الصحفيني توفيق بوعرشين 
وعمر الرايض، مربزة انعكاسات الرتحيل السلبية عىل عائلتيهما خالل شهر رمضان الجاري.

ويف بيـان لها، قالـت الهيئة ذاتها إنها تتابع بـ“قلق بالغ التطـورات األخرية املتعلقة بملفي 
الصحفيـني املعتقلـني توفيق بوعرشيـن وعمر الرايض، إذ عمدت إدارة السـجون، وبشـكل 
مفاجئ وضدا عىل رغبتهما، إىل ترحيل بوعرشين إىل سـجن العرجات بسال، وترحيل الرايض 
إىل سجن تيفلت، ووضعهما يف زنزانتني جماعيتني ويف رشوط غري إنسانية، مع مصادرة عدد 
مـن أغراضهما، خصوصا الدفاتر التي تحتوي مكتوباتهما“. ومع اعتبارها هذه اإلجراءات 
”انتقاميـة“، لعدم مسـاندة قـرار الرتحيل من طـرف املرّحلني، نددت الجهـة ذاتها بكونها 
تزامنت مع شـهر رمضـان، ”ما يجعل اإليذاء يتعـدى إىل عائلتي املعتقلني، وهو ما سـيزيد 
من معاناتهما نفسيا وماديا“. واسـتنكرت الهيئة ذاتها مصادرة كتب الصحفيني املعتَقلني 

وأوراقهما ورسائلهما، وطالبت السلطات السجنية بإرجاعها إليهما.

أنقرة/متابعة الزوراء:
 أعلنـت مؤسسـة اإلذاعة والتلفزيـون الرتكية (TRT) إطالق منصـة رقمية متخصصة بنرش 
األخبار واملواد اإلعالمية املختلفة ملخاطبة الجمهور الناطق باللغة الفرنسية. وقالت املؤسسة 
(مقرهـا أنقـرة) يف بيان إن مرشوعهـا الجديد الذي سـيعنى باملجاالت السياسـية والثقافية 
واالقتصادية وغريها، سيحمل اسم ”TRT Français“ ويكون جزءا من خطتها للتوسع عامليا.
 “TRT World” وسـبق أن أطلقت املؤسسـة التي تأسسـت عام ١٩٦٤، ٤ منصات دولية هي
باإلنجليزية و“TRT عربي“، إضافة إىل منصتني باألملانية والروسـية. وتسعى الشبكة الرتكية 
 TRT” لتكـون إحدى املؤسسـات اإلعالميـة العاملية من خـالل خدمتها الناطقـة باإلنجليزية
World“. وقال عمر فاروق نائب مدير عام املؤسسة مسؤول قنوات البث الدولية إن ”الخدمة 
تضـع نصب عينيها الوصول إىل هدف تحسـني معيشـة الفئات الضعيفة واملهمشـة“. وذكر 
فـاروق أن ”ما يهم الشـبكة إجـالء الحقيقة وبث روح اإلبداع يف نحو ٧٦ مليون شـخص تعد 
الفرنسـية لغتهـم األوىل و٢٧٤ مليونا آخريـن يتحدثون بها عرب العالم“. وينظر إىل مؤسسـة 
اإلذاعـة والتلفزيـون ووكالة األناضول الرتكيتني عىل أنهما مركز القوة اإلعالمية التي تسـعى 
تركيـا مـن خاللهما للتمدد وفـرض خارطتها اإلخباريـة يف العالم.وتمكنـت تركيا من فرض 
نفسـها كقوة إعالمية بديلة منذ دخول شـبكتها اإلعالمية العمومية ميدان اإلعالم الدويل عام 
٢٠١٦. وكان الرئيـس رجب طيب أردوغان قد وصف شـبكة ”TRT العامليـة“ الناطقة باللغة 
اإلنجليزيـة عند انطالقتها، باعتبارهـا ”نافذة جديدة عىل العالم“. وأثنـى أردوغان يف خطاب 
ألقـاه آنـذاك أمام املجمع الرئـايس بأنقرة عىل رسـالة ”TRT العاملية“ يف وقـت أصبحت فيه 
وسـائل اإلعالم الدولية تبث محتوى متشابها. وأضاف ”إن مهمة TRT World تتمثل يف إعادة 
رسد القصص بلغة جديدة، وتقديم امليكروفون ملن ال ُيسـمح لهم بالتحدث، وتشغيل الكامريا 
عىل أصوات ال ُترى“. وتوسـعت الشـبكة لتصبح العبا أساسـيا عىل الصعيد اإلعالمي العاملي، 
وتحولـت إىل مركز ضخم لإلنتاج اإلعالمي يشـغل أكثر مـن ٦٠٠ موظف وموظفة من ٣٦ بلدا 
ويتوفر عىل ٤ مراكز للبث يف لندن وسـنغافورة وواشـنطن باإلضافة إىل استوديوهات مركزية 
يف إسطنبول.وتشـمل مسـاحة تغطية وكالة األناضول بقعة جغرافية واسـعة تمتد من آسيا 
إىل أوروبـا، ومـن األمريكيتني حتى أفريقيا، ومن الرشق األوسـط إىل البلقان. ويمكن النظر إىل 
تطور األناضول عىل أنه نتيجة ملموسة للتقدم نحو أهداف تركيا لعام ٢٠٢٣، حيث أن عملها 
الصحفي بـ١٣ لغة يتوافق مع أهداف تركيا. وأشارت دراسة إىل أنه ُيمكن اعتبار إطالق النسخ 
العاملية لوكالة األناضول ومؤسسـة اإلذاعة والتلفزيون تطورا طبيعيا ُيعّرب عن تطلع الوكالة 
إىل املزيد من االنتشـار عرب البث بلغات مختلفة، إال أن ذلك اإلطالق يعود باألسـاس إىل أسـباب 
سياسـية وليسـت إعالمية. وهذا الوضع الجديد وّفر لرتكيا إمكانية أن تظهر نفسـها بلغات 
مختلفة، وتشكل ”القوة الناعمة“ للحمالت التي تقودها أنقرة يف مجاالت االقتصاد والسياسة 
الخارجية والصناعات الدفاعية، لذلك فإن وكالة األناضول ومؤسسة اإلذاعة والتلفزيون تعدان 
أكثر من وسـائل إعالم بالنسبة إىل الحكومة الرتكية، بل إنهما سالحان لرتويج الرواية الرتكية 
يف الخارج. وأصبحت وكالة األناضول ومؤسسـة اإلذاعة والتلفزيون نقطة االنطالق يف حروب 
املعلومات التي تخوضها تركيا. فعىل مدى السـنوات السـت املاضية تراجعت عن موضوعيتها 

التحريرية يف سبيل تقديم وجهات النظر املوالية للحكومة بحماس منقطع النظري.
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ZÚÌäÏé –@äáÓy@Úflbéc@
منذ أن بدأت حركة التحّرر العربّية تشـّق 
غمـار الحيـاة بأشـكالها كاّفـًة ”بداية 
 ، املـايض  القـرن  مـن   ” الخمسـينيات 
وقضّيـة املـرأة تحـاول أن تتموِضَع من 
حيث إعـادة النظر يف دورهـا يف املجتمع 
و املسـاحُة املتاحـُة لهـا للتعبـري عـن 
مكنوناتهـا الداخلّيـة وعالقتها بالطرف 
اآلخـر ” آكل الّتفاحة ” . وراح الكلُّ يدلو 
بدلوه ، ويعدُّ نزار قّباني أّول شاعر حاول 
كـرس الطوق املفـروض عىل املـرأة وفكِّ 
الحصار املجتمعّي عنها من خالل ديوانه 
” قالـت يل السـمراء ” ، والّذي قـّدَم من 
خالله إدانـًة واضحًة لذكورّيـة املجتمع 
العربـّي . ولكّنه قّدَم صورتني رئيسـتني 
– صـورة املـرأة اللّعوب و- صـورة املرأة 
املراهقة العـذراء مقابل الرجـل املجرّب 
، وثّمـَة مشـكلة فيما قّدَمُه نـزار قّباني 
وهـي أّن املـرأة لوثٌة جنسـّيٌة ليـس إالّ ، 
وذلـك يف أغلـب قصائده . وهناك شـاعٌر 
لم يسـتطع يخـرج من عباءتـه الريفّية 

يف نظرته للمـرأة وهو أمل دنقل ، فاملرأة 
عنده مصـدٌر للَغواية مقابل صورة املرأة 
الحبيبة املقّدسة . ويأتي شعراء القضّية 
الفلسطينّية لينقلوا الّصورة نقلًة نوعّيًة 
، فاملرأة عند هؤالء هي أّم الشهيد أو أخت 
الشهيد أو املرأة الوطُن كما نجد ذلك عند 

درويش ومن لّف لّفُه .
والحبيبـُة بعد ذلك تحّولت إىل حلم أضنى 
عراء املُعارصين وهم يبحثون له عن  الشُّ
واقـع يعيشـونه فيه دون جـدوى . فما 
صـورُة املرأة عند  الشـاعر عبـد النارص 

الجوهرّي ؟
عبد الّنارص الجوهرّي شـاعٌر من مرص ، 
ويبـدو أّنه قد عاش تجربـة هجٍر مريرة 
وما زال يعاني أضغاثها وأقصُد : اختالط 
اليابس بالرطـب ... هذه التجربة أفرزت 
مواقـف متنوّعًة له وصوًرا شـّتى للمرأة 

يف شعره :
- فهو يقّرُر تبعاً لقرارات قلبه أن ينتحَر 
، ويلـوم قلبـه كيـف تحّمَل الصـرب رغَم 
معرفتـه أّن البـرش ويقصـد ”الحبيبة“ 

دهـاء  صاحبـُة  الحبيبـَة  و  كاذبـون، 
وحيلة تقتل يف أروع األوقات رومانسـّيًة 

وأجملها :
قلبي يقّرر خلسًة / أن ينتحْر

دوًما ينوح بحاله / كيف اصطْرب

الُحبُّ يفضح دائًما / كذب البْرش
َمْن ال يموُت بصدقه/ بني الُحفْر

مات بـــ حيلة مرأٍة / تحت القمْر
وهـو يرى : أن تدفَن الحبَّ يف قلبك أفضُل 

من ُتعطَيُه ملن ال يستحقُّ ، 

ويـرى أّن قلبـه الطّيب هو الّـذي أوصله 
إىل مـاال يحّب ، وأّن تلـك الحبيبة ُمتكّربة 

ُمتعْجرفة 
لطاْن أين أنا ِمْن بنت السُّ

شاعرة األكواْن؟
فتها  ِمْثيل مْمنوٌع أْن أقرَب ُرشْ

وُتحارصني أسواُر وجدراْن
ينتظر الحْظر  فؤادي الولهاْن

ماضّيعني يوًما
إالّ قلبي اإلنساْن

ويبـدو أّن حياته قد ضاعـت بانتظارها 
لهفًة وحزًنا :

قلبي انتظر الحْسناء،
أضاع الُعْمَر ٌمحبًّا 

وحزينا 
و الحبيبـة امتلكـت عليه كّل مشـاعره 
وجوارحه ومن هنا تأتي صعوبة التجربة 
هـذه ، فال بديل عنهـا ، وكيف وقد اعتاد 

هواها ، وهو رهينه :
لكـن كيف أحّب سـواها / فالقلب اعتاد 
هواها / وقد عاش ألجل العشق / رهينا

ويف حالـة يـأس يرى :“ المكاَن لشـْيئني 
يف وطني / لــ قريحِة ُمبدْع / ولعاشـق 

بالُحبِّ أينْع
ونقاء عبد الّنـارص الجوهرّي القادم من 
تربيته الدينّية الواضحة املعالم من خالل 
شـعره انعكـس عىل حّبـه فغـدا صافًيا 

كاملاء الزالل :
أُحّبِك حبًّا نقيًّا عفيًفا بقلبي استكاْن

أُحّبِك حّتى أموُت / وُحّبِك يف أضلعي / ال 
ُيغادُر قلبي الجباْن

ورّبما كان جبن قلبه أّنه لم يقّرر هجرها 
وهـي املتعالية عليـه والتي تحاول يف كل 
حـني أن تتجاهَل هذا الحـّب الّصايف مّما 
ُيشـعرُه بالهوان وامتهان الكرامة: أحبُِّك 

/ لكّنني كيف أرىض الهواْن ؟
أُحّبِك / لكّني كيف أرىض امتهاْن ؟

وهو يسـتغرُب كيـف أّنه يتسـّوُل حّبها 
وترفـض أن تمنحُه إّيـاه ، وغريه ينال ما 

يبتغي باملكر و الحيلة :
أنا أتسّوُل منِك الغراَم بــصدق املشاعر

ا سواَي فينعم باالحتياْل  أمَّ

وفيض العواطف كان سجاْل .
هي تجربٌة من تجارب شـبابنا الحياتّية 
انعكسـْت عـىل حروفهـم أملًـا يعتـرص 
قلوبهـم ، وهي تجربة تعدُّ مـرآًة للواقع 
املريـض حيث املاّدُة طغـت عىل كّل يشء 
من حولنا ، وما عاد للمشاعر من سوٍق ، 
وما عادت تغني من َضْوٍر ، وطفق هؤالء 
الشـباب يعانون األمّرين من واقع مالٍح 
كالـٍح أُجاج ضّيعهـم وراحوا يف متاهاته 
زهـوًرا ذابلـًة التعرُف لهـا َضوًْعا ، وعبد 
الّنـارص الجوهرّي مـا أضاَع يومـاً لكّن 

يَعَة قد ضيََّعْتُه.  الضَّ
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ثقافية

َرمضاُن أقَبَل والحننُي ِبخاطري
واسَتنهضت تلَك الرسوُم مشاعري

ايَن الليايل ايَن َجْمَعُة َربِعنا
ايَن الحديُث الَشوُق اين ُمسامري

والَقْهَقهاُت بضحكٍة ما باُلها
َجَفلَْت وغاَب طلوعها عن ناظري

ُكنا وُكنتْم والهوى يشدو بنا
لحناً فلحناً  طوَل ليِل الساهِر

مقفرَُّة تلَك الدروب بحينا
َيطغى اساها يف ُخطوِب السائِر

وٱسودْت األياُم غاَب ضياؤها
وٱستوحشْت باملوحشاِت زَّواهري

من يل اذا زاَغ الفؤاُد وأوغلْت 
يف ضيقها األوهاُم نفَس مكابِر

من يل وانتْم ترقدوَن بجفوٍة
ويحوُل دوَن الوصِل فصُل مقابِر 

اسفي لهذا الدهر كل رزيٍة
تدمي القلوَب يخطها بدفاتري

قد فرَق املوُت اللئيُم جموعنا
وٱستوطَن الحزُن الكظيُم رسائري.
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إن الشـاعر الحديث ( مسلم الطعان)  
يهـدف إلـی أن تکون قصيدتـه إبداعاً 
بکـراً ، و مـن ثم فهو شـديد الحرص 
علـی أن ينظـر إلی الوجـود من زاوية 
لـم يسـبق ألحـٍد قبلـه أن ينظـر إليه 
منها،  وأن يعالج هذه الرؤية الخاصة 
بطريقة فنية متفـردة، يف داخل نصه 
الشعري يبني مرسحا جماليا متخيال، 
وعـىل الجمهـور ان يكتشـف لعبتـه 
الدرامية، وشـخوص مرسحه الخاص 
هـذا، هـي ليسـت شـخوص املرسح 
التقليدي، بـل هي قصائـده بصورها 
،ولغتهـا، ومعانيهـا، ويبقى الشـاعر 
هو مؤلف النـص، ومنتجه ومخرجه، 
واملحـرك الوحيـد لخيوط مسـافاته، 

فنراه يقول: 
فصل مسـافاتي اول: مـا قالته النخلة 

عن خجل التني 
وانا اقلم اغصان الحكمة 

قلت لنفيس:
تجري رسيعا 

عليك ان تملئ جرارك 
باملعنى... !

اشار ايل بسعفة نخل
كانت ترقص فرحا بني يديه وقال :

-كثريا ما كنت تردد: 
للنخل حديث اخر

-قلت: بىل 
-من انت؟ وكيف ملت بذلك ؟! 

ومن هنا تکتسـب القصيدة املمرسحة  
خصوصيتهـا، و تفردهـا، و ال تکـون 
مجرد تکرار ملا سـبق قوله مئات املرات 
بطريقـة أخـری، ويمكننـا القـول ان 
لكل شـاعر طريقته الخاصة يف التفرد 
والخصوصية التـي تتميز بها قصيدته 
الشـعرية الحديثـة، لتكـون مؤثـرة يف 

املتلقـي، وقد عرب شـاعرنا الطعان عن 
هذه السـمة املميـزة يف قصائده، فنراه 

يقول :- 
-حدثني االن عن:

-ما قالتهالنخلة عن خجل التني 
-  ما قالته النخلة عن خجل التني؟ 

كيف عرفت بان النخلة وضعت يف اذني 
شيئا من ارسار التني؟! 

اتجهت القصيـدة الحديثة عند الطعان  
ضمـن مرشوعهـا يف اسـتئصال كل ما 
هو زائد وخارجي، وغري شعري اىل قلب 
الشـعر مبارشة مـن دون وسـائط أو 
محطات، وبذلك تخلصت من الكثري من 
األسـباب التي تزيح ثالثة أرباع الشعر 
خـارج دائرة الشـعر، وال تعده شـعرا، 
وتوجهـت اىل نبض الشـعر، وجوهره، 
وفضائـه الحقيقي، اسـتطاع الطعان 
ان يعطينـا ثنائيـة الفـرح، والحـزن، 

وثنائيـة التمنـي، والرتجـي، من خالل 
اسـتخدامه الفاظ  رومانسـية رقيقة 
معربة عن حب الشـاعر للمراة الحبيبة 
وهي تقنية جديدة اسـتخدمها الشاعر 
الطعـان يف مرسحة القصيـدة الحديثة 
لديه، من خالل الشـخصيات، والحوار، 
والزمـان، واملـكان وهو اسـلوب جديد 
ينفرد فيه يف كتابة قصائده الشـعرية ،  
فهـي تتقدم مبارشة إىل تشـغيل الفعل 
،وإطـالق كيميائه، واىل بـؤرة الحركة 
يف املشـهد، وتفعيل طاقتهـا اإلنتاجية 
كاملـة، وتقتصد كثريا يف التشـكيل إال 
بالقدر الفاعل املشـرتك الذي يسـهم يف 
حسـم جوهر العمل لصالح  شعريته، 
إذ الشعر يف نشاطات الحركة الشعرية، 
وفعالياتهـا ها هو املعنـي أكثر من أي 

يشء آخر .
 وعـىل مسـتوى إفادتـه مـن تقانـات 

القـص ومخرجاتهـا الرسديـة ، فانـه 
يعمل بمعطياته، ويتجاوزها إىل مجال 
أرحب، وأكثر حيوية هو ما بعد القص 
اذ تغيـب الرسديـة الظاهـرة لصالـح 
رسديـة باطنية تعمل بإمرة  الشـعرية  

،فنراه يقول :- 
وهـو يجر بحبال خطايـا العطش رأى 

رجال يتأبط كتابا 
يجري منه ماء املسافات 

قال له : - آن لك أن تمال جرارك 
باملعنى 

- من يمطر الغيمة العاطلة؟!
قالها

واختفى خائفا : 
بني خفايا الخيوط املبعثرة 

من بعثر خيوط الخطايا 
وطاطا رأسه

أمام عواصف جيوش العطش ؟! 
 ان القصيدة الحديثة املمرسحة  تتكلم 
انطالقا من مركزها البؤري املشـع وال 
تقول من املحيط ،واالطراف، والطبقات 
البعيـدة، بطريقة توحـي، وتوهم بان 
الكالم قادم من لسـان املركز الشـعري 
املنتـج، تدخل قصائد الشـاعر الطعان 
فضاء القصيدة  الجديدة ، وهي تحاول 
الثقيـل لهيمنـة  التخلـص مـن االرث 
،األنا الشـاعرة ،وتراكماتها ، وازماتها 
، وتتقدم عىل نحـو اكثر عمقا وصفاء 
بـددت  أن  بعـد  ،وخصبـا،  وصـريورة 
الكثري من ممكناتها من خالل ظهورها 
املستلب يف الحقل الشعري ،األنا الشاعرة 
بأنموذجها التقليدي املهيمن  ، فاالبداع 
يف القصيدة املمرسحة عند الطعان  هي 
القدرة عىل ابتكار يشء لم يوجد سابقا 
،ويعتمـد عىل مواهب الشـاعر مسـلم 
الطعـان املبتكـر ،ومعلوماته، وخرباته 
دون ان نهمل محيطـه الخارجي الذي 
يخلق املنبهـات ،وااليحاءات التي تربط 

بـني قدراتـه الداخلية الذاتيـة ،والبيئة 
املنشطة لتنمية ما فكر به فان نظر اىل 
ماحولـه كان خياله وهما شـد به ذاته 
الشاعرة ،وما يحيط هذه الذات  ،فنراه 

يقول :-
فصـل مسـافاتي ثـان: جـرار الجمـر 

املبجل 
وهو يحور جرار الجمر املبجل

قال متحدثا عن سفر االناشيد :
هم يكتبون االناشيد 

وانا اسال الطني : 
عن موسيقى املاء 

كيف ارتفعت لم املسافة ؟! 
   فالشـاعر الطعان  قد يبلغ القمة من 
خـالل الربط او التشـبيه الن االشـياء 
يختلـف بعضهـا عـن بعـض ويشـبه 
يربـط  بعض،والشـاعر  بعضهاعـن 
بينهما،فـان اشـتد الشـبه او العالقـة 
انعدمت الثناية واذا اسـترشى الخالف 
انعدمت الرابطة،اداته التي تربر صنيعه 
هـو منطلقه الذي يسـمو عـىل منطق 
العقـل ،منطق املعنى القائـم عىل بنية 

رمزية واحدة باعتبار ان املعنى نشـاط 
انسـاني رمزي اداته اللغة املوصلة بني 

االنا
واآلخر،فنراه يقول :
- لو ان يف يدها يدي

لنزفت الحاني:
عىل رصيف تمردي
ورشبت من نبيض  

ثمالة محنتي 
وسكبت احزاني 

بشدو منشد  
ان تنوع األداوت الفنية التي يستخدمها 
الشـاعر، و طريقة اسـتخدامه لها، و 
مليـل القصيـدة الحديثة إلـی أن تکون 
کياناً متفرداً خاصـاً، أصبح بناء  هذه 
القصيـدة علـی قـدر مـن الرتکيب ،و 
التعقيـد يقتـيض من قارئهـا نوعاً من 
الثقافـة األدبيـة ،و الفنيـة الواسـعة، 
ثقافـة  مثقـف   الطعـان  والشـاعر 
عربيـة  من خالل اطالعه عىل الدواوين 
الشـعرية للشـعراء الكبار ، فضال عن 
اطالعـه عىل القـرآن الكريم ،والسـرية 

النبوية املباركة ،و عىل الثقافة الغربية 
عن طريـق الرتجمة،او اللقـاء املبارش 

بكبار الشعراء ، والنقاد. 
وقـد تحتـوي القصيـدة الحديثـة عىل 
الـوزن ، والقافيـة ، وقد تكـون خالية 
منهمـا ،املهم يحتـاج الشـاعر يف هذه 
املرحلـة اىل الرتكيب الدقيـق للمفردات 
والرتاكيـب الشـعرية ، وكذلـك يحتاج 
اىل الثقافـة اآلجنبية ليطلع عىل قصائد 
، واشـعار شـعراء من الغرب ليقلد، او 
يحاكـي البعض منهـم كما فعـل ذلك 
شاعرنا شوقي عبد األمري ، فنراه يقول 

-:
فصل مسـافاتي ثالث : ويسالونك عن 

حزني 
كان حزينا جدا 

قلت له 
-اقرايف وجهك من وجع مر

بالله عليك اخربني
فانا ابرص قافلة من اوجاع

جبلت من ذات الطني الهاطل
جمرا غجريا يبحث عن معنى

حدق مليا يف مسافة عيني وبكى
بحرقة موجوع وسار بضع خطوات

فوق خشبة مرسح حزن النص وقال
ويسالونك عن حزني

 لم يكن حضور النص اآلخر عندالطعان 
مصادفـة او نتيجـة عرضيـة لقراءات 
متنوعـة او معارف متعددة اسـتقاها 
من خالل حياته ،بل كان جزءا ال يتجزأ 
من عامله الشعري ،والشخيص معا،لهذا 
كان اسـتدعاؤه لنص اآلخر مبنيا ليس 
عىل حب االستدعاء او االستيحاء،بقدر 
مـا كان يجد عىل الـدوام بينه وبني من 
يسـتدعي نصـه اهتمامـات ادبيـة او 
سياسية او دينية مشـرتكة ،مع وعيه 
للفروقـات الجوهريـة بـني زمنـه من 

جهة وبني اآلخر من جهة ثانية. 
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للبطـران مجموعة قصصيـة يغلب 
عليهـا الجـدل الفلسـفي .. تصـوغ 
وتتجـاوز  األسـئلة  األلـم وتحاكـم 

العقبات ..!!
مجموعـة “ وأجـري خلـف خولة .. 
“ القصصيـة لحسـن عـيل البطران 
العـراق نهايـة عـام  ، الصـادرة يف 
٢٠٢١م عن مؤسسـة أبجد للرتجمة 
والنـرش والتوزيـع ، وهي من جنس 
القصـة القصرية جـداً تحمل جماالً 
إبداعيـاً عميقاً ، فيها رمزية ، وجدل 
مع العالم الداخيل والخارجي يف إطار 
شـبه منزوي ،تصوغ األلم ، وتهرب 
، تقـارن األزمـان ،  مـن املواجهـة 

وتخضع األيام فيها ملحاكمة السؤال 
،وتأخر اإلجابة.

تغـار فيهـا العناويـن مـن بعضها 
بتنـوع ؛ رغم أن بعضهـا كان وحده 
قصـة . أيضا مـا ترويه النصوص يف 
املجموعـة القصصية ضمـن عوالم 
تتبع نهج أو دروب متفرقة يجسـده 
( البرش ) ،وتصنع لوحاته اإلرشادية 

التساؤالت ..!
يحـوي النـص الجئـني فنـني همـا 
(الكيان الغاصـب ، والكيان الخائف 
) وكالهمـا يسـتفزه إطـار خارجي 
،رغـم محاولـة كل منهـا التشـكل 
بصـورة أو بأخـرى ، وأيضا محاولة 
الصعـود والـربوز رغـم املطبـات / 

العقبات الحياتية ، التي كانت تحصد 
محيطهما.

كذلك البـوح يف املجموعـة ( يرافقه 
الكيـان الظيل للحقيقـة وكيان ظل 
الكـذب ) يتبادل بـني ظلني كل منها 

يدفع اآلخر لظهور ليتوارى خلفه ،
أما املسـاحة التي تعرب بها الكلمات 
عن القصص من النوع الذي يحجب 
خلفه سطور شفافة الظهور يجدها 
القارئ فقط ، ويفرس معناها الناقد 

، ويحتفظ برسها القاص نفسه …
أمـا االختطاف الزمنـي يف النصوص 
يقف عـىل ضفـاف مـاض وحارض 
، لكـن حارض قـادم بمعالـم أخرى 
مختلفـة ، ودروب أيضـا متأرجحة 

السعة متعرجة املعالم ما بني الضيق 
والواسع .

االختيـار للخيمـة واألعمـدة ، يتبع 
التابـع  الخـاص  الكيـان  تأسـيس 
لشخصية أي مكان كانت وأي زمان 
كانـت ، لكـن يبقى سـؤال ملٌح هل 
نحتـاج أن يكـون لنـا كيـان خاص 
بأعمـدة ؟ وتبقـى قصـص البطران 
حسن مثرية للتساؤالت .. وهذا يعني 
أنها تفتح كثرياً من األبواب للولوج إىل 
ما تحمله من رؤى وأبعاداً فلسفية ، 
ونظـل نحن نحفر يف معطياتها التي 
تدخلنا يف متاهة وتخرجنا من أخرى 
، وتكون هي يف النهاية قوية ومتينة 

وذات سقوف إبداعية عالية .
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اعـاود  وانـا  حـارا  يومـا  كان 
احـدى  انتظـار  يف  اسـبوعي 
املحـارضات التي مـا ان تنتهي 
ألعاود ترتيـب حقائبي واعدها 
بانتظار االسـتاذة  للسـفر وانا 
التي طاملا أتت متأخرة النشغالها 
يف اعمال كلفت بها مؤخرا . وانا 
احدق واجهة البالكون ثم اعدل 
اسـتقامتي محدقـا يف واجهـة 
الرشفة ألراها تنزل من مركبتها 
وتحمـل ذات الحقيبة السـوداء 
التي اعتادت عىل حملها ، كانت 

تبدو مرهقة لكنها سـعيدة بما 
تقدمـه ، تذكرنـي دائمـا بفيلم 
عربي قديم اجهل اسـمه كانت 
فيه سـيدة تنزل القطار فتهدي 
عمـال السـكك الحديديـة وردا 
بنفسـجيا فتشـملهم بمحبتها 
. هكـذا رأيـت اسـتاذتي للمرة 
االوىل ...وبقيـت اراها كذلك، ثم 
تصعد السـلم واالبتسـامة تعلو 
وجهها املألوف يل (هلو شلونكم 
...مشـتاقني) ، كانت ترحب بنا 
فتغمرنا بعطفها وحبها لتعاود 
الصغـرية  القاعـة  يف  الجلـوس 

التي اعددناها لها مسبقا ،تضع 
اغراضها بانتظام لتأخذ نفسـا 
عميقا عوضا عن انفاسها التي 
اسـتهلكتها يف صعود السـاللم، 
كان وجهـي فرحا وهـي ترمي  
نظرة من خالل عينيها املتعبتني 
ايل ثم تكرر ترحيبها بـ (شلونك 
مامـا) يغمرنـي فـرح طفـويل 
عندمـا اكـون محـط اهتمـام 
اسـتاذتي الـذي كنـت معجبـا 
بأدائهـا وبحضورهـا املميـز...
وال سـيما طريقتهـا يف الـكالم 
، كان حديثهـا ينضـح بالوفـاء 

لعملهـا وبالنقـاء والصـدق لنا  
،كمـا كانت ترانـي مؤخرا وهي 
تشـعر بالغبطة كونهـا افلحت 
يف اتاحـة فرصـة ان تجعـل لها 
تراثا يف ذاكرة احـد طالبها، البد 
ان رحمـة الله كانت تحرسـني 
فسـخر يل هـذه االنسـانة بهذا 
العطف . لقد شكلت تلك الواقعة 
اسـتهالال غرائبيا يعلـوه املحبة 
يف  يطبـع   ، واالبـداع  والوفـاء 
ذاكرتي ومخيلتي اذ انها اضافت 
ملستقبيل الثقايف صداقة عميقة 

جدا لم تكن عابرة ابدا .



سـائقي  مـن  العديـد  يتعـرض 
السـيارات لصعوبـة كبـرية أثناء 
القيـادة يف نهـار رمضان بسـبب 
األماكـن  يف  خاصـة  الصيـام، 
درجـة  ارتفـاع  ومـع  املزدحمـة 
الحـرارة األمـر الـذي يتفقـد معه 
الكثريون القدرة عىل الرتكيز وفقد 

االنتباه.
السـائقني  الخـرباء،  وينصـح 
خـالل شـهر رمضـان، إىل أهمية 
القيادة بشـكل آمـن وتجنب فعل 
السـلوكيات السـلبية من البعض، 
وأبرزهـا تجاوز الرسعـة املحددة، 
أو مخالفة أنظمة وقوانني السري، 
التي قـد ينجم عنها وقوع حوادث 

واألخريـن  نفسـك  تعـرض  ممـا 
ملخاطر كبريه.

ومن خالل النصائح التالية يمكنك 
التعرف عىل بعض األرشادات التي 
تسـاعد يف تخفيف عبـئ ومعاناة 

القيادة يف رمضان:
ربط الحزام

من الخطوات األساسية التي عليك 
القيـام بهـا عند قيـادة السـيارة 
بطريقـة آمـن هـي ربـط حـزام 
األمـان، وليـس فقط خالل شـهر 
رمضان بل يف كل األوقات للحفاظ 

عىل سالمتِك.
مسافة كافية

عند قيادة السـيارة، اترك مسـافة 

كافيـة بينِك وبني السـيارة أمامِك 
ألن اإلصطدامات الخلفية هي أكثر 
أنواع الحوادث شـيوعاً، فضال عن 
القيـادة أثنـاء الصيام قـد تفقدك 

قدر كبري من الرتكيز.
الشعور بالنوم

إذا بـدأت بالشـعور بالنـوم أثنـاء 
القيادة، توقف عىل جانب الطريق 
واحصـل حتـى لو عـىل 10 دقائق 
مـن النـوم، ألن ذلك سـيضمن لك 

قبادة سيارة آمنة.
الشعور بالتعب واإلرهاق

حـاول أال تقـود السـيارة يف حال 
ذلـك  ألن  بالتعـب،  تشـعر  كنـت 
سـيؤثر عىل مـدى تركيـزك وفقد 

انتباهك أثنـاء القيادة مما تعرض 
نفسك واألخرين ملخاطر كبريه.

تجنب الترسع
إذا كان لديـك القليـل مـن الوقـت 
قبل موعد اإلفطار، ال تسـتعجل يف 
القيـادة للوصـول رسيًعا لوجهتك 

وذلك لضمان قيادة آمنة.
القيادة ببطء

إذا كنت تقود السيارة ببطء بسبب 
االرهـاق أو التعب، فقـم بالقيادة 
أقـرص الطريق حتى تـرتك املجال 
للسائقني اآلخرين للمرور إذا كانوا 
عىل اسـتعجال مـن أمرهم فضال 

عن تعطل حركة املرور.
اشارات املرور

راقـب جميع اشـارات املـرور وال 
تقـوم بعمـل إنحرافـات مفاجئة 
بالسيارة من دون تنبيه من حولك 

بإستخدام اإلشارات.
الرتكيز واالنتباه

إبقي دائمـاً يف حالة تأهب وتركيز 
عىل أسـاليب القيـادة الدفاعية يف 

حال واجهت سـائق متهـور أو إذا 
حصل حادث أمامك.

الصيانة الدورية
قم بعمل كافـة الصيانات الدورية 
املطلوبة لسيارتك ويفضل ذلك قبل 
شـهر رمضان لتجنـب أي أحداث 

غري متوقعة أثناء القيادة.

كونـك مديرًا يختلف تماًما عـن كونك مديرًا عظيًما 
ورائًعـا، وعندمـا تكون مسـؤوال عن إدارة نشـاط 
تجـاري، فمن األفضل أن تكـون قائًدا عظيًما حتى 
تحقق أكرب املكاسب املمكنة، وكلما كان قائدك أكثر 
فعالية زادت دوافعك للقيام بعملك عىل أكمل وجه.

وملسـاعدتك عـىل أن تكـون قائـًدا أفضـل يف العام 
الجديـد، إليك مجموعة مـن النصائح التي يجب أن 
تضعهـا يف اعتبـارك، وتعمل عىل اتباعهـا يف القرتة 

املقبلة:
اعرتف بخطئك

القائـد العظيم هو الشـخص الذي يمكـن االعتماد 
عليـه واحرتامـه، وأفضـل طريقة لكسـب احرتام 
اآلخريـن وثقتهـم هي االعـرتاف باألخطـاء عوًضا 
عن التنصل منهـا وتوجيه االتهامـات إىل اآلخرين، 
فإذا أظهرت لفريقك أنك مسـتعد لتحمل مسؤولية 
األخطـاء التـي تحـدث يف العمل، فإنهم سـيحذون 
حـذوك وسـيعرتفون بأخطائهـم أيًضـا، فتتحول 
بيئة العمل ملكان أكثر شـفافية، كما أن عدم خوف 
املوظفني من الفشل واالعرتاف باألخطاء سيجعلهم 

أكثر ابتكاًرا. 
خصص بعض الوقت لفريقك

إدارة عمـل تجـاري ليـس أمـرًا سـهالً، وكثـرًيا ما 
تجد جـدول أعمالـك مزدحًما مثلما تكـون الطرق 
الرئيسـية يف السـاعة الثانية ظهرًا، مـع ذلك عليك 
تخصيص بعض وقتـك لفريقك.. اقض معهم فرتة 
زمنية تسمح لكم بالتواصل مًعا ومشاركة األفكار 
واملخـاوف، فإعطاء موظفيك فرصة للتحدث معك، 

وفهـم ما يدور يف أذهانهم سيسـاعدكم عىل العمل 
بانسـجام، وجعل بيئـة العمل مكانـا أفضل وأكثر 

أريحية.
حافظ عىل هدوئك رغم الضغوط

مـن الطبيعـي أن تشـعر بالتوتر واإلجهـاد عندما 
تسـوء األمـور يف مـكان العمـل، ولكـن إذا أظهرت 
للموظفني أنك قادر عىل الحفاظ عىل رباطة جأشك 
عندما تحتدم األمور، فسـتتمكن من إدارة املشكلة 

عىل نحو فعال، وستستطيع احتواء األزمة وضمان 
عـدم تفاقمهـا، عـالوة عـىل أنهم سيسـريون عىل 
خطاك وسـيعملون دائًما عىل حل األزمات بالهدوء 

نفسه.
استمع إىل اآلخرين

ألنك الشخص املسؤول فأنت عادة ما تكون ُمعتاًدا 
عـىل إعطـاء األوامـر والبـت يف األمـور والشـؤون 
املختلفـة، ولكـن هـل تسـتمع إىل املوظفـني؟ هل 

تعرف رأيهم يف سياسـات وثقافـات وطريقة عمل 
الرشكة؟

حسًنا، كونك ُمستمعا جيًدا سيساعدك عىل معرفة 
مـاذا الذي تحتاجـه الرشكة لكي تحقـق أهدافها، 
ومـاذا يحتـاج املوظفـون لكـي تـزداد إنتاجيتهم، 
وكذلك سـوف يسـاعدونك عىل السـري عىل الطريق 

الصحيح.
فوّض املهام

عندمـا تدير عمالً تجارًيا فإنه مـن الصعب أن تثق 
يف اآلخريـن للقيام بالعمـل الذي اعتـدت القيام به 
بنفسـك، خاصة إذا كانت قراراتهم سـتؤثر بشكل 

ملحوظ يف قراراتك النهائية.
يف الوقت نفسـه لن تستطيع القيام بكل يشء حتى 
إذا ضغطت عىل نفسـك، لذلك ستحتاج إىل تفويض 
املهام ألشـخاص آخرين، وربما تستعني بأشخاص 
يف فريقك أو مصـادر خارجية، ولكن يف كل األحوال 
عليـك اختيـار األشـخاص املناسـبني للقيـام بهذا 

الدور.
شارك يف العمل

عـادة، يؤدي أي قائد مهامـا أقل من تلك التي يقوم 
بهـا العاملون معـه، ولكـن ليس مـن املنطقي أن 
تقيض وقتك كله يف التعامل مع املشكالت الفردية أو 
املشكالت الكبرية فقط، فمن الرضوري أن تشارك يف 
العمل، وأن تعطي فريقك انطباعاً أنك تقوم بأعمال 
كتلك التي تقوم بها، وبهذه الطريقة ستكون قريًبا 
منهم دائًما، وسـتصبح أكثر اطالعا عىل مشاكلهم، 

وستحفزهم عىل مواصلة العمل بنشاط.

يتخـوف الكثري من األشـخاص من 
قدوم فصـل الصيف، حيـث يصبح 
الخـروج يف الشـمس بالنسـبة لـه 
أكثر صعوبة، وكلما خرجنا يف ضوء 
الشـمس الحـار، نصـاب بحـروق 
الشـمس عـىل برشتنا، هذا بسـبب 
الحرارة الشديدة والحساسية تجاه 

الخاليا الضوئية.
و قد يتسبب التعرض الطويل ألشعة 
الشـمس يف بعض األحيان ملشـاكل 
صحيـة، مثـل الحساسـية للضوء، 
ويعـد خطـر اإلصابة بالحساسـية 
الضوئية كبري جًدا بسـبب األشـعة 
فـوق البنفسـجية التـي تأتـي من 
الشـمس، وقد يؤدي التعرض لهذه 
األشـعة فـوق البنفسـجية إىل تلف 

ورسطان الجلد.
لذلك تعـرف عىل أنواع الحساسـية 
للضـوء واألعـراض التـي يمكن أن 

تحدد إصابتك بحساسية الضوء:
ما هي حساسية الضوء؟

الحساسية للضوء هي حالة حروق 
الشـمس الشـديدة التـي يمكن أن 
تسـبب تلًفا عميًقا للجلد، التعرض 
لألشـعة فوق البنفسجية عىل خاليا 
الجلد التي تسـبب الحروق والطفح 
أن  كمـا  الجسـم،  عـىل  الجلـدي 
الحساسـية للضوء من أنواع عديدة 
حسـب نوع التعـرض ورد الفعل يف 
الجسـم، يمكـن لألشـخاص الذين 
لديهم حساسية من الطفح الجلدي 
أن يكـون لهم تأثري طويل األمد عىل 

أجسامهم.
الحساسـية  أعـراض  هـي  مـا 

الضوئية؟
 قد تكـون لديك أعراض حساسـية 
للضـوء تختلـف من شـخص آلخر، 
أعـراض  بعـض  تكـون  أن  يمكـن 

الحساسية للضوء:

طفح جلدي.
حروق الشمس.

الحكة يف مناطق معينة من التعرض  
تقشري الجلد.

و حتى هذه األعراض يمكن أن تؤثر 
عـىل برشتك من خفيفة إىل شـديدة 
هـذا يعنـي أن الطفـح الجلـدي أو 
الحـروق يمكـن أن تكـون مزعجة 
للغايـة وقـد تسـبب عقبـة يف أداء 

األنشطة اليومية أيًضا.
ما الذي يسبب الحساسية للضوء؟

1 الذئبـة الحماميـة - مرض الذئبة 
هـو مـرض النسـيج الضـام الذي 
يمكـن أن يؤثـر سـلبا عـىل جلدك، 
يمكن أن تسـبب مشاكل الجلد التي 
تنتج عـن بقع حمـراء وكتل وبقع 

أرجوانية هذه املشاكل الجلدية 
2 االندفاع الخفيف متعدد األشكال- 
يمكن أن يعاني األشخاص املصابون 
بهـذه الحالة من طفـح جلدي مثري 
يتعرضون ألشـعة  للحكـة عندمـا 
التعـرض  اسـتمر  وإذا  الشـمس، 
لألشـعة فـوق البنفسـجية ، يزداد 
التحمل وتظهر األعراض بشكل أقل 
النسـاء أكثر عرضـة لإلصابة بهذه 
الحالة مرتني أو ثالث مرات أكثر من 
الرجال الذين يصابـون بها وتظهر 
شـدة االندفاع متعدد األشكال أكثر 

عند النساء.
3 الحـكاك األكتيني- هذا أيًضا نوع 
من حساسـية الضـوء يظهـر فيه 
الناس نتـوءات حمراء بعد التعرض 
ألشعة الشمس يمكن أن تؤدي هذه 
الحساسـية  إىل تحويـل النتـوءات 
ألشـعة  التعـرض  بعـد  الحمـراء 
الشمس إىل بقع متقرشة، يمكن أن 
يؤثر ذلك عليك يف أي موسم ويمكن 
أن يحدث إذا خرجت يف فصل الشتاء 

أيًضا.
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املقادير:

كيلو غرام أرز
كمون

سبع بهارات
ملح

2 حبة بصل مفروم
فلفل أسود

1/4 كوب زيت نباتي
500 غرام هال

دجاجة مقطعة
زيت نباتي

فول أخرض
طريقة التحضري:

يف قدر، ضعي نصف كمية الزيت والبصل.

قلبي البصل عىل نار متوسطة حتى يذبل.
ضعي الدجاج، الهال، نصف كمية امللح والفلفل 

األسود، السبع بهارات، الكمون، بهار الدجاج.
قلبي املكونـات حتى تتجانس، أغمـري الدجاج 

باملاء لسلقه.
أزييل الزفر عىل الوجه.

يف قـدر اخر، عىل نار متوسـطة، ضعـي الكمية 
املتبقية من الزيت والبصل.

قلبي حتى يذبل البصل.
أضيفـي نصف كميـة الفول وقلبيـه مع البصل 

مدة 5 دقائق.
ّنكهـي بالكميـة املتبقيـة مـن امللـح والفلفـل 

األسود.
أخلطي حتى تمتزج املكونات.

يف قـدر، حّمـي بالزيـت واقـيل الدجـاج حتـى 
يتحمر.

يف وعـاء، أخلطـي األرز والكميـة املتبقيـة مـن 
الفول.

يف قدر، ضعي ملعقة من الزيت، ملعقة كبرية من 
األرز، ملعقة كبرية من خليط الفول والبصل.

ضعي قطع الدجاج وأضيفي الكمية املتبقية من 
الفول.

أخريا، أضيفي خليط األرز والفول.
أغمري املكونات بماء سلق الدجاج وأتركي القدر 

عىل نار متوسطة حتى يغيل.
بعـد الغليـان، أخفيض النـار اىل هادئـة وغطي 

القدر حتى ينضج األرز.
إقلبـي القـدر يف طبـق التقديم لسـكب املقلوبة 

وقدميها عىل سفرتك.
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يجـب أن تحرص السـيدات الحوامل عىل الحفاظ 
عىل صحتهن خالل الصيام بشـهر رمضان، فقد 
يفضـل بعض األطبـاء عدم صيـام الحامل خالل 
املراحل املبكرة مـن الحمل ملعاناة بعض الحوامل 
مـن غثيـان الصبـاح مما قـد يزيد مـن مخاطر 
اإلصابـة بالجفـاف ونقـص العنـارص الغذائيـة 

الرضورية.
و يمكـن للحامـل التحكـم يف الشـعور بالغثيان 
بطريقة بسـيطة وسـهلة للغاية وذلك من خالل 
االنتباه ملا تتناوله عىل مائدتي اإلفطار والسـحور 
خالل الشهر الكريم وتناول األطعمة واملرشوبات 

التي تحارب الشعور بالعطش.
1 - تناول األطعمة الغنية باملاء

يجـب حفـاظ الحامل عىل تنـاول أطعمـة غنية 
باملـاء، خـالل شـهر رمضـان، خـالل وجبتـي 

مثـل  الفواكـه  تتضمـن  واإلفطـار،  السـحور 
البطيـخ، والخـرضاوات مثل الطماطـم والخيار، 
والخـرضاوات الورقيـة مثـل الخـس، ولضمـان 
ترطيب الجسـم يجـب أيضـاً أن تتضمـن وجبة 
السـحور عند الحامل كوبـاً واحداً مـن الزبادي، 
فهـو يحتوي عـىل 85 ٪ ماًء باإلضافـة إىل جميع 

الفوائد الغذائية األخرى.
2 - تناول التمر عىل اإلفطار

يعـد التمر مـن األطعمة التي يجـب أن يتضمنها 
النظـام الغذائي للحامل يسـاعد تناول التمر عىل 
مائدة اإلفطار يف منـح الحامل الطاقة والحيوية، 
ألنه يحتوي عىل نسـبة عالية من السكر واملعادن 
األخـرى، التي تمنـح الحامـل الطاقـة وتجعلها 

تشعر بالحيوية بعد ساعات طويلة من الصيام.
كما أنه يسـاعد عىل عودة مستويات الجلوكوز يف 

الدم إىل طبيعتها ويعد األهم من ذلك، هو املحتوى 
العـايل من البوتاسـيوم يف التمر، الذي يسـاعد يف 
الحفاظ عىل مستويات السـوائل يف الجسم تحت 

السيطرة، مما يمنع الجفاف.
3 -اإلكثار من املاء وتجنب الكافيني

يجـب تناول كمية كافية من املاء ال تقل عن 2 لرت 
مـن املاء يوميـاً، تعادل حـوايل 8 - 10 أكواب من 
املاء بني اإلفطار للسـحور بمعدل تناول كوب من 
املـاء كل سـاعة بعد اإلفطار ويجـب عىل الحامل 
أيضاً التوقف عن تناول الكافيني أثناء السحور أو 
حتى بعد اإلفطار، حتى ال تفقد الحامل املزيد من 

السوائل واإلصابة بالجفاف.
4 - تجنب الحلويات واألطعمة الدهنية واملالحة

أحـد أكرب العوامل التي قد تؤدي إىل إصابة الحامل 
بالجفاف هو تناول الكثري مـن األطعمة الدهنية 

والحـارة واملالحـة خالل شـهر رمضـان وعدم 
القدرة عىل مقاومة تناول الحلويات يسـتغرق 
الطعـام الدهنـي أو الحار وقتاً أطـول للهضم، 
ويسـحب املزيد من املاء من الجسم للمعالجة، 

مما قد يجعلك تعانني من الجفاف.
باإلضافـة إىل ذلـك، يجـب عليـك أيضـاً تقليل 
كميـة امللح يف طعامك، ألن الكميات الكبرية من 
الصوديوم يمكن أن تجعلك تشـعرين بالعطش 
أثناء سـاعات الصيـام، لذلك يمكنك اسـتبدال 
امللح بالنكهات الطبيعية مثل األعشاب والتوابل 

واملرق.
حـاويل أيضـاً تجنـب األطعمـة املصنعـة ألنها 
تحتوي عادًة عىل مسـتويات عالية من الدهون 
والزيوت غري الصحية، فهي تعد ضاّرة لصحتك 

وصحة جنينك.

أهـم  مـن  السـجاد“  ”غسـيل 

املهـام القاسـية عىل كل سـيدة 

ملـا يحتاجـه مـن النفقـات عند 

تنظيفه باملغسـلة، أو للكثري من 

املجهـود عند تنظيفهـا بالطرق 

التقليديـة القديمة، ولكننا اليوم 

سـنحل هـذه املشـكلة بتقديـم 

لتنظيف  املنزليـة  الطـرق  أرسع 

السجاد دون الحاجة للمغسلة.

التنظيف الجاف

الطريقة األوىل

عـىل  الطريقـة  هـذه  تعتمـد   -

كل ما هـو جـاف، حيث يحرض 

خليط جاف من امللح ومساحيق 

الجافة  البقع  التنظيف ومزيالت 

بـدون  مًعـا  الحبيبيـة وتخلـط 

مياه.

- يـرش الخليـط عـىل السـجاد 

بأكمله ومناطق البقع.

- تفرك املساحيق الجافة مبارشة 

عىل السجاد بفراشاة خشنة، ثم 

ترتك عليها ملدة نصف سـاعة أو 

أكثر.

باملكنسـة  السـجاد  ينظـف   -

الكهربائية أو بفراشاة التنظيف 

حبيبـات  لتجميـع  العاديـة 

املسـحوق، وسـيتضح الفرق يف 

إعـادة بريـق السـجاد وتعطـري 

رائحته.

- يف حال تواجد بقع صعبة يفرك 

املسحوق بإسفنجة مبللة ويرتك 

لدقائق ثم يمسح بقطعة قماش 

نظيفة.

الطريقة الثانية 

بيكربونـات  ونصـف  ملعقـة 

نشـا،  معلقـة   2 و  صوديـوم 

يتـم خلطهـا مًعا ثم رشـها عىل 

السـجاد، مـع ضغط وتمشـيط 

السـجاد بهذا الخليط باستخدام 

والعـرض،  بالطـول  فرشـاة 

حتـى يتغلغـل املنظـف بداخلها 

جيـدا ثم يتم شـفطه باملكنسـة 

الكهربائية.

التنظيف العميق:

يعتمـد التنظيف العميق هنا عىل 

تحضري أكثر من محلول كمنظف 

طبيعي رسيع يسهل استخدامه 

إمـا يف إزالـة البقـع أو الغسـيل 

الكامل بـدون الكثري من املياه أو 

املنظفات الصناعيـة، وفيما ييل 

مكونات املنظفات الطبيعية:

الخليط األول 

كوب من الخل األبيض

2 كوب من املاء

ملعقتان صغريتان من امللح

ملعقـة عصري ليمون أو الالفندر 

للرائحة

زجاجة بخاخة

الخليط الثاني

خل أبيض

ماء دافئ

مسحوق الغسيل

بيكنج صودا

وعاء كبري

عصري ليمون

طريقة التنظيف

املنظفـات  مـن  أي  اختيـار   -

السـابقة وخلط مكوناتهم جيدا 

لالستخدام.

املناطـق  املنظـف عـىل  ينثـر   -

السـجادة  أو  بالبقـع  امللطخـة 

بأكملها.

- يفـرك ويـوزع املنظـف جيـًدا 

عىل السـجادة باستخدام فرشاة 

السجاد أو فرشاة خشنة.

- يرتك املنظف عىل السجادة ملدة 

30 دقيقـة حتى يجف، لتتشـبع 

السـجادة بـه ويمتـص الروائح 

والبقع.

مجـددا  السـجاد  تمشـيط   -

نظيـف  بمـاء  مبللـة  بفرشـاة 

وتحـرك بالطـول والعـرض، ثم 

يرتك السجاد ملدة ساعة يف مكان 

به شمس وجيد التهوية ومن ثم 

تستخدم السجادة كاملعتاد.



ارسار  كشـف  عـىل  تسـاعد 
االختبـارات  بعـض  الشـخصية 
البسـيطة التـي يمكـن خوضها 
يف دقائـق قليلة. ومنهـا ما يقوم 
عىل تاريخ الوالدة او عىل عمليات 
حسـابية رسيعـة او عـىل بعض 
الرسـوم املركبـة. كمـا يمكن ان 
تسـتند اىل اختيار يشء او شـكل 
مـن مجموعـة اشـكال. ويف هذه 
الحلوى  االختبـار يجـب تحديـد 
هـذا  ألن  رمضـان  يف  املفضلـة 
يسـاعد عىل معرفة بعض ارسار 
الشخصية وصفاتها وخفاياها. 

خـالل شـهر رمضان يتـم تناول 
انواع عدة من التحلية. ومن النوع 
الفضـل ان يسـاعج عـىل تحديد 
ارسار الشخصية وابرز طباعها. 

1 اللبن الزبادي املحىل 
يعني اختياره التمتع بشـخصية 
هادئـة وودودة وانثوية. كما يدل 
عىل امليـل اىل العناية باملظهر من 
اجل لفت االنظار واثارة االهتمام. 
ويشري اىل القدرة عىل كسب الثقة 
يف املحيـط االجتماعـي. وهـو ما 
يسـاعد عىل بنـاء عالقات مفيدة 

وفعالة. 
2 اللقيمات 

هـي  الحلـوى  هـذه  كانـت  اذا 

املفضلـة يف شـهر رمضـان فهي 
تشري اىل امليل اىل املرح يف الكثريمن 
املواقـف. كمـا تدل عـىل امكانية 
تحمل الظـروف الصعبة وتخطي 
الحواجـز مهمـا بلـغ ارتفاعهـا 
صلبـة  بـإرادة  التمتـع  بسـبب 

وبالقة بالقدرات الخاصة. 
3 القطايف 

من ارسار الشـخصية التي يمكن 
ان يكشـفها هذا الخيـار امليل اىل 
الصاخبـة  االجتماعيـة  الحيـاة 
والوحـدة.  العزلـة  عـن  والبعـد 
كمـا يدل عـىل الوفـاء للمقريبن 

واالشـخاص وعىل الكرم والقدرة 
الكبرية عـىل العطـاء والتضحية 
يف كل املواقـف والظروف. ويعني 
االلتزام التـام بالقانون والقواعد 
افضـل  اظهـار  عـىل  والحـرص 

الصفات.  
4 عيش الرسايا 

قـد تكون هذه الحلـوى هي التي 
يفضل تناولها خالل فرتة االفطار 
يف ايـام شـهر رمضـان املبـارك. 
وهـذا يعنـي التمتـع بشـخصية 
حيوية ال تحب امللل وبالقدرة عىل 
ابتكار الحلول للكثري من املشاكل 

التي تتـم مواجهتها. ويشـري اىل 
تعليـق اهمية كبرية عىل التواصل 
والحوار كما عىل االهتمام بحياة 
اآلخرين والحرص عىل مساعدتهم 
عـىل تصحيح اخطائهم والسـري 

بحياتهم نحو االفضل. 
5 اصابع زينب 

تعتـرب هذه الحلويـات من االكثر 
ان  ويمكـن  رمضـان  يف  شـهرة 
يكشـف اختيارهـا غالبـاً العديد 
ومنهـا  الشـخصية.  ارسار  مـن 
القـدرة عـىل تحمـل املسـؤولية 
الحيـاة  العديـد مـن جوانـب  يف 
اضافة اىل الحـرص عىل الحفاظ 
عىل مسـافة آمنـة يف العالقة مع 
الآلخريـن. وهـذا يعنـي حمايـة 
الحيـاة الخاصـة وعدم السـماح 
لألشـخاص الذيـن يعيشـون او 
يعملون يف املحيط بالتدخل فيها. 
ومن الصفات التي يكشـفها ذلك 
الرومنسـية واىل  امليـل اىل  ايضـاً 
عيـش االجواء الهادئـة بعيداً عن 
الضجيـج وعـن صخـب الحيـاة 
واالنتقـادات والخالفـات. وهـذه 
تعترب ابرز ارسار الشخصية التي 
يمكـن التعـرف عليهـا من خالل 
تحديد اسـم الحلوى التي يفضل 

تناولها يف رمضان.
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لـو كنت تشـعر ببعض امللل مؤخـرا، ولديك مال 
مدخـر ال تحتاج إليـه، قم بعمل تجديـدات أللوان 
أثاث وديكورات منزلك، حتى تشـعر ببعض التغيري يف 

حياتك، وتنشغل لفرتة يف يشء مفيد.

صديـق ما أو مجموعة من األصدقاء يحاولون 
تغيري شـخصيتك وحياتـك بالكامـل. التغيريات 
التي تحـدث اليوم سـتكون لصالحـك بالتأكيد فال 
تقلق. ال تبال باألشخاص الذين ينتقدونك دائما. التغيري 
امللحوظ يف شخصيتك اليوم سيكون له تأثري واضح عىل 

حياتك بالكامل الفرتة القادمة.

احـرص عـىل أال تـرصح بوعود قـد ال يمكنك 
الوفاء بها، خاصة ألبنائـك الصغار، ألن إخاللك 
بوعودك التي منحتها لهم، يحطم صورتك الجميلة 

يف عيونهم.

كثـرة التفكري وقلّة النوم تسـببان لك اإلرهاق 
والوهن. 

فحاول أن تتخلص من مخاوفك املبالغ فيها، وعش 
اليـوم بيومه، فربما ما تخشـاه لن يقـع، ويحمل لك 

املستقبل أخبارا سارة.

اسـتمتعت بوقتك جـدا خالل األيـام املاضية، 
وحان اليـوم وقت العمل. تتنـاول كميات كثرية 
مـن الحلوى اليـوم برشاهة. حـاول أن تلقي نظرة 
عىل منزلك لتعلم مـا تحتاجه أرستك من أغراض. نظم 
غرفتـك قبل الذهـاب إىل العمل يف الصباح، فهذا أنسـب 

يوم لرتتيب املنزل وتنظيمه.

هـل تفكـر يف تغيري حاسـم بشـأن أوضاعك 
املهنية ومسـتقبلك الوظيفـي؟ ال تترسع، وخذ 
وقتا كافيا يف دراسـة األمر وتدبري أحوالك يف الفرتة 

القادمة، قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.

عليـك إعـادة النظـر يف ردود أفعالـك املتهورة 
واملتكررة. العصبية الزائدة ليسـت يف مصلحتك 

إطالقاً، والهدوء هو مفتاح الحل لكل األمور.

األشـياء األساسـية التي تحتاج إليها اليوم قد 
تكون سـبب فرحتك وسـعادتك. قد تشعر أحيانا 
أنك كسـول أو تشـعر بامللل، ولذلك عليك أن تسـعى 
اليوم للقيام بيشء جديد. كن يقظا دائما، فربما تصلك 
رسـالة مهمة من شـخص مـا التقيت به مـرة واحدة 

فقط. ربما يخربك هذا الشخص أنه سيزورك قريبا.

كـن عادالً مـع اآلخرين، وال تحـاول إرغامهم 
عىل القيام بما ال يرغبون يف عمله.

 لـكل شـخص أسـلوبه يف الحيـاة ويف أداء األعمال 
املختلفـة، وهذا ما يميزنا عن بعضنـا البعض، فتقبل 

ذلك

هـل شـاركت أحـد زمالئـك الفـرتة املاضية يف 
مرشوع ما؟ إذا كنت قمت بذلك بالفعل، عليك أن 
تسعتد جيدا ألن هذا املرشوع يحتاج إىل مجهود غري 
عادي. سـتتمكن من إتمام بعض املهام الصعبة اليوم 
يف وقت بسـيط عىل الرغم من أنهـا كانت تحتاج منك 
أسـابيع إلتمامها خالل الفرتة املاضية. أنت عىل موعد 
مـع الحبيب هذه الليلة. لديـك موضوعات عديدة تريد 

أن تناقشها معه.

حبك لكل األشخاص املحيطني بك سيجعلك أهم 
شـخص يف حياتهم. تتميز بإخالصك ألصدقائك 
ودعمـك لهم يف وقت الشـدائد حتـى األصدقاء غري 
املخلصـني لـك. كل فرد يقـرتب منك اليوم مسـتعد أن 

ينفق كل أمواله من أجل أن يكون صديقا مقربا لك.
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قد تخوض اليوم تجربة جديدة يف الحب تملؤك 
بالحماس واألمل يف املستقبل. عش التجربة بكل 

أبعادها.
 وال تسـتمع إىل نميمة الحاسدين والحاقدين، بل اهتم 

بالحفاظ عىل عالقتك بالحبيب.
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املرصية.

1260ـ سـقوط مدينـة دمشـق يف قبضة 
التتار

1795 – تاريخ بدايـة االعتماد عىل النظام 
املرتي يف فرنسا واستعمال وحدات القياس 

املرتية مثل املرت والكيلوغرام وغريها.
1922 – أول حـادث اصطدام جوي بتاريخ 
الطـريان املدنـي بـني طائرتـني فرنسـية 
وإنكليزية فـوق بيكاردي شـمال باريس، 
وقـد مات جميـع الـركاب مـع الطاقمني 

وعددهم جميًعا 7.
1939 – إيطاليـا تغـزو ألبانيـا يف بدايـات 

الحرب العاملية الثانية.
1947 – تأسـيس حـزب البعـث العربـي 

االشرتاكي يف دمشق.
1948 – تأسيس منظمة الصحة العاملية.

عـن  املغـرب  اسـتقالل  إعـالن   –  1956
االستعمار اإلسباني.

1969 – امليالد الرمزي لشبكة اإلنرتنت.
1986 – منتخـب الكويت لكرة القدم يفوز 
بكأس الخليـج 1986 املقامـة يف البحرين 
(وكان العـراق قد شـارك باملنتخب الرديف 
بالنظر السـتعداد منتخبـه األول لنهائيات 

كأس العالم يف املكسيك صيف 1986).
1976 – اللجـان الثوريـة يف ليبيـا تقـوم 
بإعـدام عـرشات الطلبـة داخـل الحرمني 
الجامعيـني لجامعتـي الفاتـح يف طرابلس 

وقاريونس يف بنغازي.
1988 – االتحـاد السـوفيتي يعلـن عزمه 

االنسحاب من أفغانستان.
1992 – نجـاة الرئيس الفلسـطيني يارس 
عرفـات مـن حـادث تحطـم طائرتـه يف 
الصحراء الليبيـة أثناء عاصفة رملية، وقد 
أسفر الحادث عن مقتل طياريني ومهندس 

للطريان.
2003 – بدايـة دخـول القـوات األمريكية 
إىل العاصمة العراقيـة بغداد وذلك بعد أيام 
من بدء الحملة العسـكرية الربية والجوية 

للحرب األمريكية عىل العراق.
2005 – تسـمية إبراهيم الجعفري رئيًسا 

لوزراء جمهورية العراق.
2008 – اسـتمرار أحـداث شـغب بمدينة 
املحلـة الكـربى بمـرص لليـوم الثاني عىل 
التوايل بعد الدعوة لإلرضاب العام يف مرص.

كشف اسرار الشخصية من التحلية المفضلة في رمضان 

اسمه بالحصاد ومنجله مكسور
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يابانـي  امرباطـور  هنـاك  كان   
يتمتع بالحنكة و الـذكاء، و كان 
العظيم  املحارب  يمتلك موصفات 
و يف يوم قرر خـوض معركة ضد 
االعـداء بجيش مؤلـف من عرشة 
مـن الجنود فقط و ايمان راسـخ 
و قوي بانه سـوف ينترص و شك 

يعيش يف قلوب جنوده.
املعركـة  ارض  اىل  طريقـه  يف  و 
عرج املحارب املغـوار عىل مزار ” 
معبد الشـنتو ” الشهري فتوجه اىل 
رجاله العرشة و قال: ” لهم سوف 
ادخل املعبد و اصيل هناك و بعدها 
ساعود لكم سارمي قطعة النقود 
اذا ظهرت صورة الرؤوس فسوف 
ننترص و اذا ظهرت الذيول سوف 

نخرس ” .
دخـل االمرباطـور املعبـد و صىل 

و  رجالـه  اىل  عـاد  ثـم  بصمـت 
القـى قطعة النقـود و ظهر وجه 
املنقوش عليه الرؤوس فانفرجت 
اسـبترشو  و  الجنـود  اسـارير 
بالفعـل  و  املعركـة،  يف  بالنـرص 
حققـوا النرص و بسـهولة كبرية. 
و كان االمرباطور يسـتخدم هذه 
الحيلة قبل كل معركة يخوضها و 

ينترص مهما بلغ عدد الجيش.
و تقـدم العمـر باإلمرباطور وألن 
النهايـة نهاية فمـات اإلمرباطور 
، وجـاء خليفتـه ليحمـل نفـس 
القطعة النقديـة لينصدم كثرياً...
فالقطعة بوجهيها صورة.....فتح 
وصية اإلمرباطور ليجده يكتب له 
: ” ال تقتنع أبداً أنك تنهزم ، فلديك 
خيـاران األول هـو أن تنترص أما 

الثاني فهو أيضاً أن تنترص“.

ديـان  سـوزان  اسـم  شـغل   
األعمـال،  سـيدة  وجسـيكي، 
املولـودة ألم روسـية وأب بولندي 
أمريكي، العالم وتم إدراجه ضمن 
قوائم أشهر سيدات العالم يف أهم 
املجـالت العاملية، وتعمل سـوزان 
حاليـاً يف منصب املديـر التنفيذي 
لرشكـة يوتيـوب، ومتزوجـة وأم 
لخمسة أبناء، ويبلغ صايف ثروتها 

410 ماليني دوالر.
درسـت وجسيكي التاريخ واألدب 
يف جامعة هارفارد، وتخرجت فيها 
مع مرتبـة الرشف عام 1990، ثم 
حصلـت عىل درجة املاجسـتري يف 
االقتصاد من جامعة كاليفورنيا، 
سـانتا كروز عـام 1998، ودرجة 
املاجستري الثانية يف إدارة األعمال 
مـن كليـة أندرسـون لـإلدارة يف 

الجامعة نفسها.
عملـت مـع رشكة إنتـل، ورشكة 
باين آند كو، ثم انضمت إىل رشكة 
جوجل عـام 1999، لتصبح املدير 
األول للتسويق للرشكة، ثم شغلت 
منصـب نائـب الرئيس املسـؤول 
عـن إدارة املنتجات والهندسـة يف 
الرشكـة، وعيَّنتها جوجل بعد ذلك 

يف منصـب الرئيـس الجديد ملوقع 
”يوتيـوب“. وقـد حلـت سـوزان 
محـل سـاالر كامنجـار، الرئيس 
السـابق للموقع، الذي من املتوقع 
أن يتسـلم منصباً جديداً يف رشكة 

جوجل.
األلقاب

حصلـت سـوزان عـىل تصنيـف 
مهم ضمن قائمـة مجلة فوربس 
األمرييكيـة بوصفهـا مـن أكثـر 
النساء تأثرياً يف العالم عام 2011، 
وتعد املجلـة أكثر القوائم شـهرًة 
يف العالم. وُتعنـى يف الدرجة األوىل 
بإحصـاء الثـروات، ومراقبة نمو 
املؤسسات والرشكات املالية حول 

العالم. 

هل تعلم ان املوز يعترب من األعشـاب لكن الطماطم تعترب من 
الفاكهة.

هل تعلم ان الفراشة تملك حاسة التذوق يف اقدامها.
هـل تعلم ان الحيوان الذي اليسـتطيع اخراج لسـانه من بني 

فكيه هو التمساح
هل تعلـم ان اهايل االسـكيمو يحفظون الطعـام يف الثالجات 

خوفا من التجمد!!!
هل تعلـم ان الحيوان الوحيد الذي ال يوجـد صدى لصوته هو 

البط
هل تعلم ان شخص واحد يستطيع ان يعمر اىل عمر 116 سنة 

او اكثر من بني بليونني شخص.
هل تعلم ان الوالعة عرفت قبل معرفة عود الثقاب!!!

هل تعلم ان سكان مدينة اوهايو املوجودة يف والية كليفالند ال 
يستطيعون صيد الفرئان اال برتخيص

Åb≠@Úó”
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”سوزان وجسيكي“ أكثر النساء 
تأثيرًا في العالم
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عمودي

1اسمها القديم بيزنطة
2يحلو فيها السمر o عملة اليابان
3عكس حلو o تفنن o نصف أريج

4ماتت الحيوانات o تقال للحبيبة أو الحبيب
5الهاتف أصدر صوتا (معكوسة) o تلقى االهتمام

6يملـك األرض ومـن عليهـا o ذو طبـاع حـادة وغـري 
محبوب

7ضعيف وغري مقبول
8من الدواجن o املعلم الخاص لالسكندر املقدوني

9دعاؤه جاء يف فيلم لقصة طه حسني
10عملة اوروبية o استعاد

أفقي
1أعىل قمة يف أفريقيا

2يهتز o خيالء
3جرس عىل ماء

4خصوم اليونانيني يف قربص o حرف عطف
5حسام o ضعف لدرجة املرض

6بحرية يف أمـريكا الجنوبية األعىل يف العالم عن سـطح 
البحر

7جدة (باللهجة املرصية) o جمع رسير (معكوسة).
8الذهـب البني o أشـهر ملكة فرعونيـة امتاز عرصها 

باالستقرار
9يدهش o ارتفع يف السماء

10سلسـلة قصـص تجسـس سـينمائية كتبهـا إيـان 
فلمنج
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الحكاية:
رشع فريـق مـن الفالحني، بعـد ان اقرتب 
منجـل  ألحدهـم  وكان  الحصـاد  موسـم 
مكسـور لـم يفكـر يف تبديله واخـذ يرافق 
جماعتـه يف عمليـة الحصـاد كل يوم دون 
جدوى الن منجله مكسور ال يؤدي الغرض 
املطلـوب منـه وظـل الرجـل دون عمل اال 

الذهاب مـع الفالحني اىل الحقـل والرجوع 
معهم.

وذات يـوم أرسـل (الرسكال) احـد الفالحني 
اىل بيت الفالح ذي املنجل املكسـور يستدعيه 
لرشاء بعض ما يحتاجه الرسكال من املدينة 
اال انه لم يكن يف البيت وقالت لهم زوجته (انه 
ال يزال يف الحقل يؤدي عملية الحصاد) فقال 

احد الحارضين: (هوه شيسـوي بالحصاد؟ 
كل يوم رايح راد. اسـمه بالحصـاد ومنجله 

مكسور) فذهب قوله مثالً.
املغزى: يرضب ملن يشـتهر بـني الناس بأمر 
مـن األمور وهو بعيد عنه كل البعد، ويرضب 
أيضاً ملن يهم بأمر من األمور دون االستعداد 

له.



يف  مشاهدها  تصوير  مكي  زينة  اللبنانية  الفنانة  بدأت 
نرش  خالل  من  ذلك  عن  أعلنت  حيث  «الهيبة»،  مسلسل 
صورٍة لها عرب حسابها يف «إنستغرام»، ظهرت فيها وهي 
التصوير  مكان  يف  وجودها  خالل  العمل،  سيناريو  تحمل 
بمدينة إسطنبول الرتكية، وجاء ذلك بالتزامن مع احتفالها 

بعيد ميالدها.
وأرفقت زينة مكي تلك الصورة بتعليٍق، قالت فيه إنها بدأت 
عامها الجديد بالتصوير، مضيفًة: «انطالق أول يوم تصوير 
فيلم الهيبة يوم عيد ميالدي. سنة حلوة ولفة جديدة حول 

الشمس».
عىل  حسابها  «ستوري»،  يف  اللبنانية  النجمة  وشاركت 
فيه:  قالت  بتعليق  أرفقتها  لها  أخرى  صورًة  «إنستغرام»، 
«سنة حلوة»، وذلك مع بدء يوم ميالدها لتعلن عن سعادتها 

الغامرة بعامها الجديد.
نجمة  نرشت  إسطنبول،  يف  حالياً  وجودها  صعيد  وعىل 
«صالون زهرة»، أيضاً، صورًة لها عرب خاصية «ستوري»، 
املكان  من  الطاقة  من  الكثري  استمدت  أنها  فيها  أوضحت 
خاللها  من  وشوقت  التصوير،  خالل  فيه  ستعيش  الذي 

الجمهور إىل أحداث العمل.
وكان املنتج اللبناني صادق الصباح منتج فيلم «الهيبة»، قد 
كشف يف وقٍت سابق، أن البطولة النسائية يف الفيلم ستكون 
من نصيب املمثلة زينة مكي، التي ستجسد الدور إىل جانب 
املمثل السوري تيم حسن، مؤكداً أن الفيلم سيكون بوليسياً، 
من بيئة الهيبة، لكن ببقعة جغرافية مختلفة، كما أنه من 

املقرر أن يصدر مبارشة بعد عيد األضحى.

الديوانية/الزوراء:
ج رجل جنوبي، يبلغ  يف واقعة نادرة، تزوَّ
محافظة  يف  سنوات،   ١٠٣ العمر  من 
خالل  الثالثة  للمرة  وذلك  الديوانية، 

حياته، يف حدٍث أثار تفاعًال واسًعا.
ويف تفاصيل الحدث املُبهج، فإن ناحية 
بغداد  العاصمة  عن  تبعد  التي  سومر، 

قبل  احتضنت  كيلومرتًا،   ١٨٠ نحو 
فرهود  «مخيلف  زفاف  حفل  أيام 
املنصوري»، بحضور ذويه وأقربائه يف 
وهو  السالم  عبد  وقال  النائية.  القرية 
نجل، املعمر مخيلف، إن «والدي تزوج 
للمرة الثالثة خالل مسرية حياته، وهو 
ُتوّفيت  حيث   ،١٩١٩ عام  مواليد  من 

زوجته األوىل عام ١٩٩٩، ليتزّوج امرأة 
أخرى، وأنجب منها كذلك».

املايض،  العام  نهاية  «يف  أنه  وأضاف 
مشكلة  حصلت  الحايل،  العام  ومطلع 
مع زوجته، فذهبت إىل بيت أهلها، ولم 
مّنا  أشهر، فطلب  تُعد رغم مرور عدة 
ما  وهو  له،  أخرى  امرأٍة  إيجاد  الوالد 
حصل بالفعل». وأشار إىل أن «االختيار 
مواليد  من  حسناء،  امرأة  عىل  وقع 
ذلك  وبعد  خطوبتها،  وتّمت   ،١٩٨٥
أُقيمت له حفلة الحناء ثّم الزواج، وقد 
شارك يف زّفته أبناؤه الّتسعة الباقون 
وأحفاد  أحفاده  وأوالد  وأحفاده 
السالم:  عبد  وحسب  أحفاده». 
الزفاف  ليلة  والدي  عىل  «َعرَْضُت 
مني،  سخر  لكّنه  جنسية،  منشطات 

ورفضها».
سّتة  أبناء؛   ١٠ املسن،  الرّجل  ولدى 
بنني و٤ بنات. وأثار هذا الزواج تفاعًال 
واسًعا، وترحيًبا ِمن ِقبل رّواد مواقع 
باعتباره  به،  االجتماعي  التواصل 
دليًال عىل إقبال املعمر مخيلف، وحّبه 

للحياة وتفاؤله.

حلِت الفنانة السورية شكران مرتجى ضيفة 
بخري  «الدنيا  برنامج  من  األوىل  الحلقة  عىل 
ظبي،  أبو  تلفزيون  يقدمه  الذي  (عونك)»، 
السيدات  إحدى  مساعدة  مهمتها  وكانت 
من  هرباً  األردن  يف  يوجدن  الالتي  السوريات 
بحاجة  السيدة  وكانت  السورية،  الحرب 
للعالج، وهي املهمة التي نجحت بها شكران.

الذي  األوليان،الربنامج  الحلقتان  والقت 
أحمد  الشاب  اإلماراتي  اإلعالمي  يقدمه 
اليماحي، انتشاراً كبرياً بني الجمهور العربي، 
اإلنسانية،  الحاالت  مع  تعاطفه  أبدى  الذي 
اإلعالمي  وكشف  الربنامج.  يعرضها  التي 
استكمال  عىل  أرصت  شكران  أن  اليماحي، 
املحتاجة،  السيدة  ومساعدة  دورها  تصوير 
والدتها  وفاة  خرب  تلقيها  من  الرغم  عىل 
عليه  علقت  الذي  األمر  وهو  التصوير،  أثناء 
العمل  أن  علمتها  والدتها  إن  بالقول  شكران 
تقديم  برنامج هدفه  يف  وأن وجودها  عبادة، 
املساعدة اإلنسانية للمحتاجني، هو ما دفعها 
املشاهدين  من  طالبة  التصوير،  الستكمال 
الدعاء بالرحمة لوالدتها. بدوره، كان الفنان 

الحلقة  عىل  ضيفاً  رياحنة  منذر  األردني 
الربنامج، وأدى دور طبيب يوجد  الثانية من 
هو  يعاني  شخص  وجود  مكان  يف  بالصدفة 
وزوجته عدة أمراض، كما لديهما ديون تتعلق 
بفواتري الكهرباء وإيجار البيت، وهي الديون 
الذي تكفل بها الهالل األحمر اإلماراتي. وقال 
رياحنة : « إنه ال يتأخر أبداً عندما يطلب منه 
الوجود يف أي موضوع إنساني، معترباً أن من 
بسيط  بيشء  ولو  املساهمة  كفنان  واجبه 
من أجل إدخال الفرحة إىل قلوب املحتاجني». 
أن  استطاع  بخري(عونك)»  «الدنيا  برنامج 
الجهود  ملتابعة  ويدفعهم  الناس،  انتباه  يثري 
اإلمارات  دولة  بها  تقوم  التي  اإلنسانية 
والهالل األحمر يف مساعدة اآلخرين بمختلف 
الذي  الربنامج،  فكرة  وتقوم  العالم.  دول 
يسعى لتطبيق رسالة دولة اإلمارات الخريية، 
من  أكثر  يف  املحتاجني  الناس  مساعدة  عىل 
أرايض  اختيار  تم  السبب  ولهذا  عربي،  بلد 
املوسم  لتصوير  الهاشمية  األردنية  اململكة 
األول من الربنامج، كونها تحتضن العديد من 

الجنسيات العربية املختلفة.

النواب  مجلس  يف  عضواً  قدم 
اىل  عاجلة  مذكرة  املرصي 
املستشار  املجلس  رئيس 
فيها  يطالبه  جبايل،  حنفي 
باتخاذ إجراءات ضد املسلسل 
«انحراف»، من بطولة النجمة 
بدور  فيه  تقوم  الذي  روجينا 
تقتل  الشخصية  «حور»، 
«طلعت  األعمال  رجل  زوجها 
يجسدها  والتي  الدقاق»، 

الفنان محمد لطفي.
كبرياً  عدداً  املشهد  هذا  ودفع 
ميديا  السوشيال  رواد  من 
للتنديد بهذا األمر، خاصة وأن 
روجينا قّدمته يف إطار القصة 

الدرامية للمسلسل.
هذا املوقف لم يكن األول الذي 
رؤوف  املخرج  له  يتعرض 
العزيز، إذ سبق للمجلس  عبد 
العام  أصدر  أن  لإلعالم  األعىل 
عرض  بإيقاف  قراراً  املايض 
من  «الطاووس»،  مسلسله 
وسهر  سليمان  جمال  بطولة 

العمل  حقق  بعدما  الصايغ، 
سلّط  حيث  كبرياً،  نجاحاً 
إحدى  عىل  الضوء  خالله  من 
املجتمع  يف  املهمة  القضايا 

املرصي.
مأخوذ  «انحراف»،  مسلسل 
وهو  حقيقية،  أحداث  عن 
مليئة  تشويقية  دراما 

عدد  انحراف  عن  بالغموض 
الطبيعة  عن  الشخصيات  من 
بطبيبة  البرشية فيصطدمون 
النجمة  تقدمها  نفسية 
املسار  تعديل  وتقرر  روجينا، 

بطريقتها الخاصة.
روجينا  النجمة  ويشارك 
من:  كٌل  املسلسل  بطولة  يف 

العزيز  وعبد  أيوب،  سميحة 
سليم،  فؤاد  وأحمد  مخيون، 
ومحمد لطفي، ورانيا محمود 
ياسني، ومحمد كيالني، وأحمد 
إبراهيم،  وسما  صفوت، 
تأليف  وهو  مهران،  ومحمد 
وإخراج  شهيب،  مصطفى 

روؤف عبدالعزيز.
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أعلنْت رشكة مايكروسوفت عن تطبيق جديد صمم ليسهل اقرتان الحواسب 
بالهواتف الذكية، وأشارت الرشكة يف مدونة لها عرب اإلنرتنت إىل أن التطبيق 
الجديد الذي يدعى Phone Link حصل عىل تغيريات وميزات عديدة مقارنة 
بالتطبيقات الشـبيهة التي أطلقتها سابقا، ويمكن االعتماد عليه بسهولة 

.“QR” إلقران الحواسب مع أجهزة الهاتف عرب رموز االستجابة الرسيعة
و يوفـر التطبيـق للمسـتخدمني إمكانيـة الوصول إىل امللفـات املوجودة يف 
هواتفهـم مـن خـالل الكمبيوتر بشـكل السـلكي، والتحكم بتلـك امللفات 
وتعديلهـا أو نقلهـا مـن الهاتـف إىل الكمبيوتر بشـكل رسيـع، كما يمكن 
مـن خالله الـرد أو إجراء املكاملـات الهاتفية عرب جهاز الحواسـب املقرتنة 
بالهواتـف. وأشـارت مايكروسـوفت إىل أن تطبيقهـا الجديد متـاح حاليا 
بصـورة تجريبية لعدد من الهواتف الذكية والحواسـب اللوحية التي تعمل 
 Magic4 وMagic4و ،Magic V مثل Honor بنظـام أندرويد، ومنها هواتف

Pro، وسيتوفر قريبا لرشيحة أكرب من األجهزة.

مـر أسـبوعان فقـط منـذ أن بدأت 
يف   Pixel 6 Pro و   Pixel 6 أجهـزة 
تلقـي   Google لشـهر مـارس من 
Pixel للميزات الجديدة والتحسينات 
واإلصالحـات، واآلن بـدأت الرشكـة 
-9to  يف طـرح تحديث أبريـل (عرب

Google). ويجـب أن تعمل تحديثات 
وإصالحـات  الالسـلكي  الشـحن 
عـىل   Pixel 6 ملجموعـة  الكامـريا 
تحسـني األداء مع بعـض امللحقات 
األخطـاء  املحـددة) ووقـف   (غـري 
التـي يمكن أن تقـوم بتكبري معاينة 
الكامريا األمامية مع تطبيقات معينة 
أو ظهور شاشـة خرضاء يف معاينة 
الكامريا. يمكـن أن تعالج التعديالت 
التي تنطبق عىل جميع الهواتف التي 
تتلقى التحديث (من Pixel 3a إىل أي 
أجهزة تم إصدارها مؤخرًا) مشـاكل 
أثناء اسـتخدام  الخلفيات واألعطال 
صورة داخل صورة ، واملشـكلة التي 
قد تحجب ظل اإلشعارات و إعدادات 
 The رسيعـة حسـبما نقـل موقـع

.verege

توضح نرشة األمـن املصاحبة أيًضا 
العديد من الثغرات األمنية التي تمت 
معالجتهـا بواسـطة هـذا التحديث 
Android األخرى  األخـري وألجهـزة 
ذات مستوى تصحيح األمان بتاريخ 
الخامـس مـن أبريل أو مـا بعده. ال 
توجد مالحظة إلصالح أو تغيري ملالكي 
Pixel 6 و Pro 6 الذيـن ال يقـدرون 
تأثـري االهتزاز اللميس الضعيف الذي 
وصل للعديد من األجهزة مع تحديث 
مارس.  وإذا لـم يكن لديك التحديث 
عـىل جهـاز Pixel حتـى اآلن ، فذلك 
ألن Google سـتطرحه ”عـىل مـدار 
األسـبوع املقبل عىل مراحل حسـب 
املحمـول والجهاز.  مشـغل شـبكة 
سيتلقى املستخدمون إشعاًرا بمجرد 
أن يصبـح OTA متاًحا ألجهزتهم ”. 
إذا كنـت ال تسـتطيع االنتظار ، فقد 
أتاحـت Google OTA وصور املصنع 
آلخر تحديـث ، والتي يمكنك تثبيتها 
 Android Flash أداة  باسـتخدام 
Tool الخاصـة بهـا من خـالل اتباع 

إرشاداتنا هنا.

حّذر خـرباء البيئـة يف األمـم املتحدة 
، مـن أن أمام البرشيـة أقل من ثالث 
سـنوات لخفـض انبعاثـات غـازات 
الدفيئة، املسـؤولة عن التغرّي املناخي 
السـائد منذ سـنوات يف مختلف دول 
العالم، وذلـك إذا أرادت املحافظة عىل 

عالم قابل للعيش.
ورأى الخـرباء يف الهيئـة الحكوميـة 
الدوليـة املعنية بتغرّي املنـاخ أن ”من 
املسـتحيل حـرص االحـرتار املناخـي 
بـ1,5 درجـة مئوية مـع االلتزامات 
العامليـة الحاليـة، فحتى لو سـّجلت 
ذروة االنبعاثات قبل العام 2025 فعالً 
واّتخذت إجراءات فورية فإن االحرتار 

قد يصل إىل درجتني مئويتني“.
يل:  الهيئـة هوسـونغ  رئيـس  وأكـد 
”نحن عنـد منعطف. القـرارات التي 
ُتتخذ اليوم قد تضمن مسـتقبالً قابالً 

للعيش“.
كما حّذر التقرير من أنه ”يجب تقليل 
اسـتخدام الوقـود األحفوري بشـكل 
كبـري بحلـول العـام 2050، من أجل 
الوصـول إىل الهـدف الرئيـس التفاق 
حـرص  يف  املتمثـل  للمنـاخ  باريـس 
االحرتار بــ1,5 درجة مئوية مقارنًة 

بعرص ما قبل الثورة الصناعية“.
وقال خـرباء األمـم املتحـدة إن ”من 
دون احتجـاز الكربـون (وهي تقنية 

غري ناضجة)، يجـب أن يتم التخلص 
مـن اسـتخدام الفحم تمامـاً وتقليل 
استخدام النفط والغاز بنسبة 60 % 
و70 % بالتتـايل بحلـول العام 2050 
 ،2019 العـام  بمسـتويات  مقارنـًة 
ويجـب أن تنتـج الكهربـاء يف أنحاء 
أو  العالـم مـن مصـادر منخفضـة 

منعدمة الكربون“.
إىل ذلـك، شـّدد الخـرباء يف تقريرهـم 
عـىل أن ”األرس الــ 10 % األغنـى يف 
العالم تصـدر حتى 45 % من إجمايل 
انبعاثات غازات الدفيئة املسؤولة عن 
التغـري املناخي يف العالم، ويعيش ثلثا 

هذه النسبة يف دول متطّورة“.
وقالـت الهيئـة الحكوميـة الدوليـة 
املعنيـة بتغـرّي املنـاخ إن ”االنبعاثات 
الطبقـات  حيـاة  بنمـط  املرتبطـة 
الوسـطى والفقرية يف الدول املتطورة 
أعىل 5 مرات إىل خمسني مرة من تلك 
املسـّجلة يف صفوف هاتني الطبقتني 

يف الدول النامية“.
كمـا اعتـرب خـرباء األمم املتحـدة أن 
”التحـرك عـىل صعيـد الطلـب عـىل 
الطاقة واسـتهالك السلع والخدمات 
قد يسـمح بخفض انبعاثـات غازات 
الدفيئة املسـؤولة الرئيسة عن التغري 
املناخي بنسبة ُتراوح بني 40 و70 % 

بحلول العام 2050“.
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النتائج  تلغي  ال  واملعارضة   ، الواقع  ارض  عىل  انجازا  تخلق  ال  املوالة 
بفعل الرصاع ، التحليل الصائب واالستنباط الذكي وما يتمخض عنهما 
من تكهنات منطقية يخرج من رأس ال يعرف العبودية ، وال ينجرف 

مع هذا الطرف او املعاداة للطرف اآلخر .
ما يحدث اآلن من حرب رشسة بني فريق امريكا واملوالني لها ، وبني 
مجال  يف  عنيفا  حراكا  يحدث  ان  البد  معها  واملتحالفني  الصيق  فريق 
نعرف  ال  مولودا  املخاض  هذا  يلد  ان  والبد   ، الدويل  التوازن  سياسة 
مالمحه بالضبط ، ولكنه مولود يحمل القدرة عىل حدوث انعطاف كبري 

مؤثر عىل مصري الكثري من الحكومات والشعوب .
بلسان  ويتحدث  عالية  بنرجسية  يفكر  زال  ما  االمريكي  العقل 
القطب الواحد ، ويضع نفسه موضع الريادة والقيادة ، وانه صاحب 
موزعة  والثواب  العقاب  معادلة  تكون  مزاجه  ووفق   ، والنهي  االمر 
الرئيس  علينا  يخرج  ان  عجب  وال   ، االرض  وشعوب  حكومات  عىل 
الرويس  بالرئيس  الصارم  العقاب  انزال  االمريكي مشددا عىل رضورة 
 ، االنسان  لحقوق  صارخة  وانتهاكات   ، حرب  جرائم  القرتافه  بوتني 
وتلويح روسيا باستخدام السالح النووي ، وقد تناست امريكا نتيجة 
نرجسيتها املتعالية انها من اكثر دول االرض وعىل مر التاريخ انتهاكا 
التي  الدولة الوحيدة  ، وانها  لحقوق االنسان ، واقرتافا لجرائم االبادة 
استخدمت السالح النووي واالدلة عىل صحة ما نقول ال يحصيها مقال 

وال كتاب .
بالبرتول دفع فاتورة  الغنية  الدول  املريخ فعىل  ارادت غزو  اذا  امريكا 
هذا الغزو ، وامريكا اذا شعرت يوما بدولة تحاول الخروج من هيمنتها 
والشعارات  الرنانة  املسميات  عرشات  تحت  النظام  تغيري  اىل  سارعت 

الطنانة الجاهزة .
بالنمو  اقتصادها  بدأ  التي  الدول  بدأت  الغريبة  العنجهية  هذه  وأمام 
الكبري ، وتصنيعها العسكري بالقفزات الرسيعة وهي تتمتع بالكثري من 
حاالت االمان واالستقرار تشعر بذل الوصاية االمريكية عىل مستقبلهم 
ومستقبل شعوبهم ، وبدأت التحالفات تظهر للسطح ، اهم ما يميزها 
هو التلويح بالقوة ضد الهيمنة االمريكية ، وقبول التحدي عىل الساحة 
البداية باتجاه  العاملية ، وبدأت االجواء تنذر بوقوع حدث جلل يكون 
صياغة عالم جديد متعدد القوى واالقطاب ، وهكذا انطلقت الرشارة 
املرحلة  تعد  والتي   ، االوكرانية  الروسية  بالحرب  تمثلت  والتي  االوىل 

االوىل من مراحل والدة العالم الجديد .
املرحلة القادمة مرحلة نزاعات ورصاعات وربما مرحلة مجاعة كبرية 
للكثري من الشعوب ال تستطيع امريكا وال غريها من الدول ايقافها أو 
حتى التخفيف من تداعياتها ، ووالدة من هذا النوع ستطيح بالكثري 
قبل  ما  سائدة  كانت  التي  والسيناريوهات  والنظريات  املفاهيم  من 

الحرب بني اوكرانيا وروسيا .
ولكنها   ، الدقيقة  الخطوط  وفق  الخارطة  تحديد  يستطيع  احد  ال 

بالتأكيد ستكون واضحة املعالم بخطوطها الرئيسة .
اىل اللقاء
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إلهـام الفضالـة وشـهاب جوهر 
عـن  جديـدة  تفاصيـل  كشـفا 
زواجهمـا وقصـة حبهمـا، خالل 
لقائهمـا يف برنامج ”مراحل“ مع 
اإلعالمي عـيل العلياني، وتحدثت 
إلهام الفضالة عن قصة حبها مع 

شهاب جوهر وقيمة مهرها.
وفاجأ شهاب جوهر اإلعالمي عيل 
العلياني بالكشـف عن قيمة مهر 
زواجه من إلهـام الفضالة، وقال 
إنـه دفع القيمـة املتعـارف عليه 
والتي تقدر بـ 6 آالف ديناركويتي 
وتشتمل الشبكة، وأضاف إنهما لم 
يكتبا قيمـة املؤخر يف عقد الزواج 
ولكنهمـا اتفقا ان تكـون قيمته 
حج لبيـت اللـه، وتحدثـت إلهام 
الفضالة عن كواليس زواجها من 
شـهاب جوهر، وقالت إنها كانت 
منفصلة ولكنها لم تعلن طالقها، 
ألنهـا ال تريد الخـوض يف حياتها 

الخاصة.
إنهـا  الفضالـة  إلهـام  وقالـت 
تواصلـت مـع شـهاب الجوهر يف 
كواليس تصوير مسلسـل ”أمينة 
بـأدب  يعاملهـا  وكان  حـاف“، 
شـديد ويناديهـا بــ“أم فجـر“، 
وقـال لها إنه علم انهـا انفصلت، 
وبعدهـا طلـب مقابلتهـا وطلب 
منها الزواج عىل الفور، وهو األمر 
الـذي فاجأهـا وأذهلهـا، ولم ترد 
عليه وقتهـا، وطلبت منه التفكري 
يف األمر ومراجعة حياتها األرسية 

قبل املوافقة عىل الزواج. 

املرصيـة  املمثلـة  رصحـت 
برنامـج  يف  رضـا  شـريين 
«حـرب رسي» انهـا ال تعـرف 
أحـالم  االماراتيـة  الفنانـة 
وال تعـرف أغنياتهـا وقالت: 
«ال انـا مـا اعرفهـاش. ومـا 
اعرفـش اغانيهـا و ال عمري 

سمعتها».
أمـا سـبب تجاهـل املمثلـة 
االماراتية  للفنانـة  املرصيـة 
رصحـت  عندمـا  اىل  يعـود 
شـريين رضا ان صوت بعض 
االشخاص الذين يتلون االذان 
يزعجهـا، فهاجمتهـا وقتها 
احالم عـىل السوشـيل ميديا 
بتعليقات مختلفـة منها: لو 
سـمحتوا االسـتاذة الفاشلة 

تبي صوت موسـيقى هادية 
عشـان ما حد يزعجها . طال 
عمرها بس نبـي نعرف ايش 
نـوع املوسـيقى رشقـي وال 
غربـي رش البليه مـا يضحك 

حسبي الله وكفى.
وتابعـت احـالم وقتهـا: زين 
سـووا فيـج عمرو ديـاب ملا 
شاتك حسبي الله عليك واايد 

امسكوني ودي انتفها.

عىل الرغـم من قرب موعـد تصوير 
مسلسل أول يجمع بني النجمة 

السـورية أمل عرفة والفنان 
اللبناني جورج خباز، وهو 
من إخراج أمني درة وكتابة 
نفسـه،  خبـاز  جـورج 
يبـدو أن رشكـة الصباح 

ستسـتمر يف التعامـل مع 
الفنان خباز، وكذلك الكاتب 

رامي كوسا والليث حجو.
ما علمه موقعنا أنه يجري دراسة 

مسلسـل جديـد مؤلـف مـن ٣٠ حلقة 
كتبه رامي كوسا وسيجمع النجمة سالفة معمار 
مع زميلتها أمل عرفـة بعد غياب والفنان جورج 

املخـرج  العمـل  ويوقـع  خبـاز، 
السوري اللبيث حجو.

ماهيـة  عـن  تفاصيـل  ال 
املخرج  أن  العمـل؛ ولـو 
حجو واملمثلة أمل عرفة 
األصدقـاء  أكثـر  مـن 
املقربني وكان يسـعيان 
إىل لقـاء يجمعهمـا بعد 
غياب عن التعاون الفني.

يذكر أيضاً أن مسلسـل ثاٍن 
يوقعه الليث حجو وكتبه رامي 
كوسـا ملصلحة رشكة الصباح، وهو 
مؤلـف من ثماني حلقات وسـيؤدي دور البطولة 

املمثل السوري مكسيم خليل.


