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الزوراء/ حسني فالح:
طالبت عضـو مجلس النواب ابتسـام 
الهاليل، الحكومة بموقف حازم يحفظ 
سيادة العراق واستقالله ازاء التهديدات 
الرتكية، وفيمـا دعت تركيا اىل تصفية 
امورها خـارج االرايض العراقية، حدد 
الخبـري القانوني عـيل التميمي، االطر 
القانونية لتعامل العراق مع االعتداءات 
الرتكية عـىل االرايض العراقية، يف حني 
كشـف الرئيـس الرتكـي رجـب طيب 
أردوغان، عن هـدف تركيا من العملية 
التـي أطلقتها يف إقليم كردسـتان ضد 

مواجهة حزب العمال الكردستاني.
وقالت النائبة ابتسـام الهاليل يف حديث 
لـ“الزوراء“: ان عـدم اتخاذ الحكومة 
ملوقـف حـازم يحفـظ سـيادة العراق 
الجانـب  تمـادي  اىل  ادى  واسـتقالله 
االرايض  عـىل  اعتداءاتـه  يف  الرتكـي 
العراقيـة مـا ادى اىل سـقوط ضحايا 
وسـائر مادية. ودعت الهاليل تركيا اىل 
تصفية امورها الداخلية خارج العراق 
وعـدم اتخاذ االرايض العراقية سـاحة 
لتصفية الحسـابات مـع معارضيها، 
مشـددة عىل رضورة ان تعي الحكومة 
الرتكية بـان صرب العراقيـني له حدود 
وسـرتى منهـم كل عمل يحفـظ لهم 
اعتـداء. اي  ضـد  وكرامتهـم  بلدهـم 
مـن جانبه قـال الخبـري القانوني عيل 
التميمـي يف حديـث لـ“الـزوراء“: ان 
االعتـداءات الرتكية عىل العراق تخالف 
األمـم  ميثـاق  مـن  و٣   ٢ و   ١ املـواد 
املتحـدة التـي اوجبـت عـىل كل الدول 

احرتام سيادة الدول ، كما انه ال يمكن 
لرتكيـا ان تحتج باالتفاقية مع النظام 
السـابق الن هـذه االتفاقية لـم تجدد 
بعد الــ ٢٠٠٣ ولم تودع نسـخة منها 
يف األمـم املتحـدة وفق املـادة ١٠٢ من 
امليثاق. وتابع، انه يمكن العراق إقامة 
الشكوى عىل تركيا وفق ما ذكرناه وال 
يمكـن لرتكيا ان تحتـج باملادة ٥١ من 
امليثاق التي تتيـح حق الدفاع الرشعي 
ولكن برشوط أولها اعالم مجلس األمن 
اوال بـاول، كمـا انه يتحتم عـىل تركيا 

 p kk حل اإلشـكالية مع حزب العمال
ورئيس حزبية اوجالن بعيدا عن أرض 
العراق ، مؤكدا ان تكرار هذه الرضبات 
هو اسـتهانه بالقانـون الدويل وميثاق 
األمـم املتحـدة. واعـرب التميمي، عن 
استغرابه إزاء صمت الحكومة العراقية 
السـافرة  الرتكية  االعتـداءات  بشـأن 
واملتكررة عىل السيادة العراقية. واشار 
اىل ان تركيـا تنتهك القانـون الدويل يف 
إجتياحها لألرايض العراقية، وحتى أن 
كانـت حجتها مالحقـة عنارص حزب 

العمال الكردسـتاني، فهذا اليتيح لها 
اسـتخدام املـادة 51 املتعلـق بالدفاع 
الرشعي. واوضح، أن هذه املادة تعطي 
الحق للدولـة املترضرة اللجوء فوراً إىل 
مجلس األمن، وليس الدخول إىل أرايض 
بلد آخر كما تفعـل تركيا اآلن، خاصة 
وأن االتفاقيـة مع نظام صـدام البائد 
كانت غـري مصدقة من األمـم املتحدة 
ولم يتم إيداع نسـخة منها وفق املادة 
102 وبالتـايل هـي اتفاقيـات انتهـت 
بإنتهـاء ذلـك النظـام. واشـار إىل أن 

العـراق من حقه وفقـاً للمادة 39 من 
ميثـاق األمـم املتحدة اللجـوء ملجلس 
األمـن وليس عرض ترضره كما تفعل 
الرتكيـة  االنتهـاكات  الحكومـة مـع 
وزارة  عـىل  املفـروض  وكان  اآلن، 
الخارجيـة العراقيـة أن تقـوم برفـع 
شـكوى وتطالـب بوضـع تركيا تحت 
طاولة الفصل السابع. يف غضون ذلك، 
كشـف الرئيـس الرتكـي رجـب طيب 
أردوغـان، عن هدف تركيا من العملية 
التـي أطلقتها يف إقليم كردسـتان ضد 
مواجهة حـزب العمال الكردسـتاني، 
املنظمـات  قـدرة  عـدم  أكـد  فيمـا 
”اإلرهابيـة“ عـىل ممارسـة أي عمل 
داخل تركيا. وأثـارت العملية اعرتاض 
وغضب السـلطة يف بغداد التي طالبت 
أنقرة بوقـف خرقها لسـيادة العراق، 
واستغالله كساحة لتصفية حسابات.
وقال أردوغـان يف كلمـة ألقاها خالل 
مشـاركته يف اجتماع الكتلـة النيابية 
لـ“حـزب العدالة والتنميـة“ بالربملان 
الرتكـي يف العاصمة أنقـرة إن ”هدف 
عملية ”املخلب ـ القفل“ التي أطلقتها 
تركيـا هـو تطهـري األرايض العراقية 
مـن تسـلط تنظيـم (pkk) اإلرهابي 
وضمان أمـن حدود تركيـا“. وأضاف 
أن ”املنظمـات اإلرهابية لم تعد قادرة 
عـىل ممارسـة أي عمل داخـل تركيا، 
ألن سـلطات األمن الرتكيـة منعت إىل 
حد كبري عمليات التسلل والهروب عرب 

الحدود“.
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بغداد/ الزوراء:
تلقي  عن  األربعاء،  امس  الدفاع،  وزارة  أعلنْت 
وزيرها جمعة عناد دعوة رسمية لزيارة جمهورية 
التشيك.وقالت الوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان 
بمقر  التقى،  سعدون  عناد  جمعة  الدفاع  ”وزير 
الوزارة السفري التشيكي يف العراق بيرت شتيبان“، 
من  عدٍد  بحث  اللقاء  خالل  ”جرى  انه  مبينة 
املواضيع ذات االهتمام املشرتك بني البلدين وسبل 
تفعيلها بما يحقق املصلحة العامة“.واضافت أن 
”السفري التشيكي سلم وزير الدفاع دعوة رسمية  
لزيارة جمهورية التشيك واالطالع عىل الصناعات 

العسكرية التشيكية“.
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هنـأ رئيـس مجلـس القضـاء االعىل 
القايض فائق زيدان، نقيب الصحفيني 
العراقيـني رئيـس اتحـاد الصحفيني 
العـرب مؤيد الالمـي ملناسـبة اعادة 

انتخابه نقيبا للصحفيني العراقيني.
العراقيـني  الصحفيـني  نقيـب  وكان 
العـرب  الصحفيـني  اتحـاد  رئيـس 
مؤيـد الالمي، قد فـاز بمنصب نقيب 
الصحفيـني العراقيـني يف االنتخابات 
التي جـرت يوم الجمعـة املايض، بعد 

حصوله عىل (١١٨٤) صوتاً.

هنأ رئيس هيئة النزاهة االتحادية القايض 
عـالء جـواد حميـد، نقيـب الصحفيـني 
العراقيـني رئيس اتحاد الصحفيني العرب 
مؤيـد الالمـي، بمناسـبة اعـادة انتخابه 
لـدورة  العراقيـني  للصحفيـني  نقيبـا 
انتخابية جديدة.وقال رئيس هيئة النزاهة 
االتحاديـة القـايض عالء جـواد حميد يف 
برقيـة التهنئة: يسـعدني ان اتقدم اليكم 
بخالـص التهانـي والتربيكات بمناسـبة 
تجديد الثقة بانتخابكم نقيبا للصحفيني 
التوفيـق  دوام  لكـم  متمنيـا  العراقيـني 
والنجـاح يف خدمـة الصحافـة العراقيـة 

واعالء الكلمة الحرة يف بلدنا العزيز.

بغداد/ الزوراء:
وجـه رئيس مجلـس الـوزراء القائـد العام 
الكاظمـي،  مصطفـى  املسـلحة  للقـوات 
باعتقال املجرمـني املتورطني بحادثة اغتيال 
ضابـط رفيـع ومواطـن يف ذي قـار. وقالت 
وزارة الداخليـة يف بيـان تلقتـه «الـزوراء»: 
إنه «تزامنا مـع الحادثـني االرهابيني اللذين 
وقعا يف محافظة ذي قار باستشـهاد العميد 

عـيل جميـل مدير امـن واسـتخبارات قيادة 
عمليات سـومر اثناء تأديته الواجب الوطني 
واملهنـي واالخالقي وتدخله لفـض نزاع بني 
عشـريتني يف موقف جسـد مروءته وحرصه 
عىل السـلم املجتمعي من جهة وخسة قتلته 
الذيـن تجاوزوا عليـه بدم بـارد». وأضافت، 
أنـه «باالضافـة اىل الحادث االخـر املتضمن 
قتل احـد املواطنني الذين تـم اطالق رساحه 

مـن قبـل القضـاء يف ذي قـار من قبـل نفر 
ضـال بتجاوز سـافر عـىل االعـراف الدينية 
والقانونية».وأشارت إىل أن «توجيهات القائد 
العام للقوات املسلحة صدرت باعتقال هؤالء 
املجرمني ورسعة تقديمهم اىل القضاء لينالوا 
جزاءهم العادل ملا اقرتفته اياديهم االثمة من 
جرم مشـهود، اضافـة اىل اتخـاذ االجراءات 
القانونيـة بحق املفـرزة االمنيـة التي كانت 

ترافق الضحية املطلق رساحه لعدم تنفيذهم 
لواجباتهم وتقاعسهم عن اداء مهام عملهم 
تمهيـدا الحالتهـم اىل القضـاء واتخاذ اقىص 
العقوبـات بحقهم والتي قد تصـل اىل الطرد 
االبـرار  «رجالهـا  أن  وأكـدت،  والسـجن». 
الشجعان سيتصدون لكل من تسول له نفسه 
العبـث باالمن والسـلم املجتمعي وتقديم كل 

من يتصور أنه فوق القضاء للعدالة».

الزوراء/مصطفى فليح:
الخطـة  ان  البيئـة  وزارة  اكـدْت 
االطاريـة التـي اعدتهـا واقرتهـا 
الحكومـة مـن شـأنها  تحسـني 
املسـتوى البيئي يف العراق ويف حني 

حـددت اسـباب االجـواء الغبارية 
طالبت الجهات الحكومية واملجتمع 
بـان يلعـب ادوارا جـادة يف زيـادة 
ومواجهـة  الخـرضاء  املسـاحات 
التصحر.وقـال مدير دائرة التوعية 

واإلعالم البيئي يف الوزارة، امري عيل 
الحسون، يف حديث لـ»الزوراء»:ان 
يف  املوجـودة  الغباريـة  «االجـواء 
املنطقة وخاصة العراق الذي يعترب 
واحدا من الدول االكثر هشاشـة يف 

املنطقـة العربيـة ومنطقة الرشق 
شـح  اىل  ذلـك  ويرجـع  االوسـط 
املياه الواردة مـن االرايض الرتكية 
االرايض  مسـاحات  وانحسـار 
املزروعـة وانعـدام الحزام االخرض 

وارتفـاع درجـات الحـرارة وقلـة 
االمطـار هذه كلها اسـباب تجعل 
من العراق عرضـة لهكذا عواصف 

غبارية». 

لندن/ متابعة الزوراء:
يعتـزُم الربملـان الربيطانـي، التصويـت عـىل 
إمكانية إحالة رئيس الوزراء بوريس جونسون 
إىل التحقيق بتهمة تضليل الربملان، عىل خلفية 
الحفالت التي أقيمت يف مقر رئاسـة الحكومة 
خـالل الحجـر العام.وأعلـن رئيـس مجلـس 

العمـوم لينديس هويل أنه وافق عىل املناقشـة 
يـديل  أن  قبـل  الخميـس،  اليـوم  والتصويـت 
جونسون ببيان حول الغرامة التي حصل عليها 
لخرقـه القانون.ومن املحتمـل أن تحقق لجنة 
االمتيـازات فيمـا إذا كان جونسـون قـد ضلل 
الربملـان عمدا عندمـا ادعى أنه لـم يتم انتهاك 

قواعد كوفيد-١٩، األمر الذي يتطلب استقالته 
إذا ثبـت ذلك.إال أن هويل لـم يؤكد ما إذا كانت 
لجنة االمتيازات سـتفتح تحقيقا، تاركا الباب 
مفتوحا أمـام احتمال أن يكـون تصويت يوم 
الخميس عىل ما إذا كان جونسـون قد «ازدري 
الربيطانية،  الحكومة  الربملان».وأعلنت رئاسة 

فـرض غرامـة عـىل جونسـون عـىل خلفيـة 
االحتفـاالت خـالل فـرتة الحجـر الصحي.ويف 
يناير املـايض، فتحت رشطة العاصمة تحقيقا 
يف ١٢ حدثا (من بينها احتفاالت يف مقر رئاسة 
الحكومـة) قد يكـون تم خاللهـا انتهاك قيود 

الحجر العام.

تلقى نقيب الصحفيني العراقيني 
رئيـس اتحاد الصحفيـني العرب 
مؤيد الالمـي، باقـة ورد وتهنئة 
من زعيـم ائتالف النـرص رئيس 
الـوزراء االسـبق حيـدر العبادي 
بمناسـبة اعـادة انتخابـه نقيبا 

للصحفيني العراقيني .
بمنصـب  الالمـي،  مؤيـد  وفـاز 
العراقيـني  الصحفيـني  نقيـب 
يف االنتخابـات التـي جـرت يـوم 
الجمعة املايض، بعد حصوله عىل 

(١١٨٤) صوتاً.

ÚÓia6€a@ıaÏu˛a@kjèi@ÜaáÃi@¿@Ú€Ï‹ìfl@Èjí@ÚÌäb§@Ú◊ãy

بغداد/الزوراء:
ذة  واملُنفَّ الصادرة  واالستقدام  القبض  أوامر  االتحاديَّة، عن مجمل  النزاهة  كشفْت هيئة 
يف  التحقيقات  آذاراملايض.دائرة  شهر  خالل  العليا  الدرجات  وذوي  املسؤولني  كبار  بحقِّ 
أنَّ الجهات القضائيَّـة أصدرت (٦٥) أمر قبٍض  الهيئة أشارت يف بيان ورد «الزوراء» إىل 
بغداد  يف  الهيئة  تحقيق  ومكاتب  ُمديريَّات  فيها  حققت  قضايا  خلفيَّة  عىل  واستقداٍم 
بحقِّ  التي صدرت  األوامر  تلك  بني  «من  أنَّ  ُموضحًة  القضاء»،  إىل  وأحالتها  واملُحافظات 
أمر قبٍض،  للُمدَّة من(١-٢٠٢٢/٣/٣١)، (١٣)  العليا  الدرجات  املسؤولني من ذوي  كبار 
و(٧)  (حالياً)،  نوَّاٍب  مجلس  عضو  شملت  «األوامر  إنَّ  استقداٍم».وأضافت  أمر  و(٥٢) 
أعضاء مجلس نوَّاب سابقني، ووزيرين سابقني وآخرين أسبقني، إضافًة إىل وكيل وزيٍر 
حايلٍّ ووكييل وزير أسبقني».وأوضحت أنَّ «أوامر القبض واالستقدام صدرت بحق ُمحافٍظ 
و(٨)سابقني  حالياً،  عاماً  مديراً  األوامر(١٣)  شملت  كما  سابقاً،  ُمحافظاً  و(١١)  حايلٍّ 

و(٥) ُمديرين عامني أسبقني، فضالً عن (٨) أعضاء يف مجالس املحافظات».

@’¢@‚aá‘néaÎ@ùj”@ãflc@65@ZÚÁaç‰€a
@bÓ‹»€a@pbuäá€a@Îà

تلقـى نقيـب الصحفيـني العراقيـني رئيـس اتحـاد 
الصحفيـني العرب مؤيد الالمـي باقة ورد من رئيس 
اللجنة املالية النيابية حسـن الكعبي ، ملناسبة اعادة 

انتخابه نقيبا للصحفيني العراقيني.
وكان نقيـب الصحفيـني العراقيـني رئيـس اتحـاد 
الصحفيني العرب مؤيد الالمي، قد فاز بمنصب نقيب 
الصحفيـني العراقيـني يف االنتخابـات التـي جـرت يوم 
الجمعة املايض، بعد حصوله عىل (١١٨٤) صوتاً.

بعـث محافظ واسـط محمـد جميـل املياحي باقـة ورد مرفقة 
ببطاقـة تهنئـة اىل نقيـب الصحفيـني العراقيني رئيـس اتحاد 
الصحفيني العرب بمناسـبة اعادة انتخابـه نقيبا للصحفيني 
لدورة انتخابية جديدة.وقال املياحي يف بطاقة التهنئة: نتقدم 
اليكـم باحر التهاني واجمل التربيكات بمناسـبة تجديد الثقة 
لكـم يف االنتخابـات العامة للنقابة متمنني لكـم دوام التوفيق 

والسـداد واالرتقـاء.وكان نقيـب الصحفيـني العراقيني رئيس 
اتحـاد الصحفيـني العرب مؤيـد الالمي، قد فـاز بمنصب نقيب 
الصحفيـني العراقيـني يف االنتخابـات التـي جرت يـوم الجمعة 

املايض، بعد حصوله عىل (١١٨٤) صوتاً.

تلقى نقيـب الصحفيني العراقيـني رئيس اتحاد 
الصحفيـني العـرب مؤيـد الالمـي، باقـة ورد 
وتهنئة من اللواء جواد كاظم رهيف قائد قوات 
حفظ النظـام بمناسـبة اعادة انتخابـه نقيبا 
للصحفيـني العراقيـني .وكان نقيب الصحفيني 
العراقيـني رئيس اتحـاد الصحفيني العرب مؤيد 
الالمي، قد فاز بمنصب نقيب الصحفيني العراقيني 
يف االنتخابـات التي جرت يـوم الجمعة املايض، بعد 

حصوله عىل (١١٨٤) صوتاً.

@Újéb‰æ@=»ÿ€a@Âfl@ÜäÎ@Ú”bi@Û‘‹nÌ@Ôfl˝€a
@µÓ–zó‹€@bjÓ‘„@ÈibÉn„a@ÒÜb«g

@∂a@Ú˜‰ËmÎ@ÜäÎ@Ú”bi@s»jÌ@¡éaÎ@≈œb´
µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@kÓ‘„

@≈–y@áˆb”@Âfl@Ú˜‰ËmÎ@ÜäÎ@Ú”bi@Û‘‹nÌ@Ôfl˝€a
@Èi@Ú‘r€a@áÌá§@Újéb‰æ@‚bƒ‰€a

بعث وزير املـوارد املائية مهدي 

رشـيد الحمدانـي، تهنئة وباقة 

الصحفيـني  نقيـب  اىل  ورد 

اتحـاد  رئيـس  العراقيـني 

الصحفيني العـرب مؤيد الالمي 

بمناسـبة اعـادة انتخابه نقيبا 

للصحفيني العراقيني .

وفـاز مؤيـد الالمـي، بمنصـب 

العراقيـني  الصحفيـني  نقيـب 

يف االنتخابـات التـي جـرت يوم 

الجمعـة املـايض، بعـد حصوله 

عىل (١١٨٤) صوتاً.

الدولـة رئيسـة  هنـأت وزيـرة 
الهيئـة العامة ملراقبة تخصيص 
الـواردات االتحادية هيام نعمت 
الصحفيـني  نقيـب  محمـود، 
اتحـاد  رئيـس  العراقيـني 

الصحفيني العـرب مؤيد الالمي 
بمناسـبة اعادة انتخابـه نقيبا 

للصحفيني العراقيني.
وكان نقيب الصحفيني العراقيني 
رئيس اتحـاد الصحفيني العرب 

مؤيـد الالمـي، قد فـاز بمنصب 
العراقيـني  الصحفيـني  نقيـب 
يف االنتخابـات التـي جـرت يوم 
الجمعـة املـايض، بعـد حصوله 

عىل (١١٨٤) صوتاً.



⁄ÏÁÜ@fib9@’†b‰fl@…iäc@¿@ç◊ã‡nÌ@Ô◊6€a@îÓßa

@Êbæ5€a@¿@Ènœbõnéa@fi˝Ç

÷aã»€a@¿@ÚÌäbjÃ€a@ıaÏu˛a@lbjéc@pÜáy

ÚÓ◊6€a@paáÌáËn€a@ıaåa@È€˝‘néaÎ@÷aã»€a@ÒÜbÓé@≈–±@‚åby@—”Ï∑@Új€b�fl@ÚflÏÿ®a@Z@@@@@@@@@@@Ä€@Újˆb„

@ÊÏÿÓé@Ô€b®a@‚b»‹€@Ú”b�€a@…öÎ@ZıbiãËÿ€a@ãÌåÎ
’ibè€a@Âfl@›õœc

@ÈibÉn„a@ÒÜb«g@Újéb‰æ@Ôfl˝€a@¯‰ËÌ@ÔmbÃí
µÓ”aã»€a@µÓ–zó‹€@bjÓ‘„

@ã�Óèfl@äb”@à@¿@…öÏ€a@ZãflÏé@pbÓ‹‡«
ÜaáÃi@Âfl@o‹ñÎ@ÚÓ‰flc@paçÌç»mÎ@ÈÓ‹«

@äaÎÜa@k»‹i@…‡n1aÎ@ÚÓflÏÿ®a@pbËßa@@@@@@@@@5«@k€b�m@Ú˜Ój€a
ãzón€a@Úiäb´@¿@ÒÜbu

الزوراء/ حسني فالح:
ابتسام  النواب  مجلس  عضو  طالبت 
الهاليل، الحكومة بموقف حازم يحفظ 
سيادة العراق واستقالله ازاء التهديدات 
تصفية  اىل  تركيا  دعت  وفيما  الرتكية، 
حدد  العراقية،  االرايض  خارج  امورها 
االطر  التميمي،  عيل  القانوني  الخبري 
القانونية لتعامل العراق مع االعتداءات 
حني  يف  العراقية،  االرايض  عىل  الرتكية 
طيب  رجب  الرتكي  الرئيس  كشف 
العملية  من  تركيا  هدف  عن  أردوغان، 
ضد  كردستان  إقليم  يف  أطلقتها  التي 

مواجهة حزب العمال الكردستاني.
الهاليل يف حديث  ابتسام  النائبة  وقالت 
الحكومة  اتخاذ  عدم  ان  لـ“الزوراء“: 
العراق  سيادة  يحفظ  حازم  ملوقف 
الجانب  تمادي  اىل  ادى  واستقالله 
االرايض  عىل  اعتداءاته  يف  الرتكي 
ضحايا  سقوط  اىل  ادى  ما  العراقية 

وسائر مادية. 
ودعت الهاليل تركيا اىل تصفية امورها 
اتخاذ  وعدم  العراق  خارج  الداخلية 
لتصفية  ساحة  العراقية  االرايض 
الحسابات مع معارضيها، مشددة عىل 
بان  الرتكية  الحكومة  تعي  ان  رضورة 
صرب العراقيني له حدود وسرتى منهم 
بلدهم وكرامتهم  لهم  كل عمل يحفظ 

ضد اي اعتداء.
عيل  القانوني  الخبري  قال  جانبه  من 
ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  التميمي 
تخالف  العراق  عىل  الرتكية  االعتداءات 

املواد ١ و ٢ و٣ من ميثاق األمم املتحدة 
احرتام  الدول  كل  عىل  اوجبت  التي 
سيادة الدول ، كما انه ال يمكن لرتكيا 
ان تحتج باالتفاقية مع النظام السابق 
الـ  بعد  تجدد  لم  االتفاقية  هذه  الن 
األمم  يف  منها  نسخة  تودع  ولم   ٢٠٠٣

املتحدة وفق املادة ١٠٢ من امليثاق .
وتابع، انه يمكن العراق إقامة الشكوى 
يمكن  وال  ذكرناه  ما  وفق  تركيا  عىل 
امليثاق  من   ٥١ باملادة  تحتج  ان  لرتكيا 
ولكن  الرشعي  الدفاع  حق  تتيح  التي 
اوال  األمن  مجلس  اعالم  أولها  برشوط 
حل  تركيا  عىل  يتحتم  انه  كما  باول، 
اإلشكالية مع حزب العمال بي كي كي 
ورئيس حزبية اوجالن بعيدا عن أرض 
العراق ، مؤكدا ان تكرار هذه الرضبات 
وميثاق  الدويل  بالقانون  استهانة  هو 

األمم املتحدة.
إزاء  استغرابه  عن  التميمي،  واعرب 
بشأن  العراقية  الحكومة  صمت 
واملتكررة  السافرة  الرتكية  االعتداءات 

عىل السيادة العراقية. 
القانون  تنتهك  تركيا  ان  اىل  واشار 
العراقية،  لألرايض  إجتياحها  يف  الدويل 
وحتى أن كانت حجتها مالحقة عنارص 
حزب العمال الكردستاني، فهذا اليتيح 
بالدفاع  املتعلق   51 املادة  لها استخدام 

الرشعي.
الحق  تعطي  املادة  هذه  أن  واوضح، 
للدولة املترضرة اللجوء فوراً إىل مجلس 
بلد  أرايض  إىل  الدخول  وليس  األمن، 

اآلن، خاصة وأن  آخر كما تفعل تركيا 
البائد كانت  االتفاقية مع نظام صدام 
ولم  املتحدة  األمم  من  مصدقة  غري 
 102 املادة  إيداع نسخة منها وفق  يتم 
بإنتهاء  انتهت  اتفاقيات  هي  وبالتايل 

ذلك النظام.
وفقاً  حقه  من  العراق  أن  إىل  واشار 
املتحدة  األمم  ميثاق  من   39 للمادة 

عرض  وليس  األمن  ملجلس  اللجوء 
مع  الحكومة  تفعل  كما  ترضره 
االنتهاكات الرتكية اآلن، وكان املفروض 
عىل وزارة الخارجية العراقية أن تقوم 
تركيا  بوضع  وتطالب  شكوى  برفع 

تحت طاولة الفصل السابع.
الرتكي  الرئيس  كشف  ذلك،  غضون  يف 
تركيا  هدف  عن  أردوغان،  طيب  رجب 

إقليم  يف  أطلقتها  التي  العملية  من 
العمال  حزب  مواجهة  ضد  كردستان 
قدرة  عدم  أكد  فيما  الكردستاني، 
املنظمات ”اإلرهابية“ عىل ممارسة أي 

عمل داخل تركيا.
وغضب  اعرتاض  العملية  وأثارت 
أنقرة  طالبت  التي  بغداد  يف  السلطة 
بوقف خرقها لسيادة العراق، واستغالله 

كساحة لتصفية حسابات.
خالل  ألقاها  كلمة  يف  أردوغان  وقال 
النيابية  الكتلة  اجتماع  يف  مشاركته 
بالربملان  والتنمية“  العدالة  لـ“حزب 
”هدف  إن  أنقرة  العاصمة  يف  الرتكي 
عملية ”املخلب ـ القفل“ التي أطلقتها 
العراقية من  تركيا هو تطهري األرايض 
تسلط تنظيم (pkk) اإلرهابي وضمان 

أمن حدود تركيا“.
لم  اإلرهابية  ”املنظمات  أن  وأضاف 
تعد قادرة عىل ممارسة أي عمل داخل 
تركيا، ألن سلطات األمن الرتكية منعت 
والهروب  التسلل  عمليات  كبري  حد  إىل 

عرب الحدود“.
وكان وزير الدفاع الرتكي، خلويص أكار 
 ،2022 نيسان   18 االثنني  يوم  أعلن، 
”كامل“  عىل  سيطرت  بالده  قوات  إن 
”أعداداً  وحيدت  لها  املخطط  األهداف 
الكردستاني،  العمال  كبرية“ من حزب 
املخلب“  ”قفل  عملية  إطار  يف  وذلك 
اقليم  داخل  اإلثنني،  فجر  أطلقت  التي 

كردستان.
”حزب  مسلحو  يتحصن  ما  وغالباً 
العمال الكردستاني“ يف اقليم كردستان 
هناك  من  ويشنون  نينوى  ومحافظة 
هجمات عرب الحدود عىل أرايض تركيا.

وعادة تطلق تركيا وصف ارهابيني عىل 
يتخذ  الذي  الكردستاني،  العمال  حزب 
كردستان،  إقليم  يف  جبلية  مناطق  من 
نينوى  يف  سنجار  قضاء  إىل  باإلضافة 

مواقع له.

السنوات  يف  الرتكية  القوات  وتنفذ 
املسلحني  املاضية عمليات مكثفة ضد 
الكورد، الذين تعتربهم إرهابيني، يف كل 
من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي 
لها  خطط  أو  شنها  هجمات  عىل  ردا 
الكردستاني”،  العمال  ”حزب  عنارص 
الذي تحاربه تركيا عىل مدار أكثر من 3 

عقود داخل البالد وخارجها.
وكان مصدر امني يف دهوك أفاد باقليم 
تمركز  الرتكي  الجيش  بأن  كردستان، 
كورزار“  و“جبل  ”جمجو“  مناطق  يف 
بناحية  و“مامرشا“  لينك“  و“جبل 

شيالدزى شمال املحافظة.
وأوضح املصدر، أن ”التوغل الرتكي جاء 
عقب بدء العملية العسكرية الرتكية يف 
ليلة السابع عرش عىل الثامن عرش من 
نريوريكان  مناطق  يف  الجاري  الشهر 

ودوسكى زورى“.
ودوسكى  نريوريكان  مناطق  وكانت 
اىل  يوماً   13 منذ  تعرضت  قد  زورى، 
العمال  حزب  لقواعد  مكثف  قصف 

الكردستاني يف تلك املناطق.
عملية  االثنني،  الرتكي،  الجيش  واطلق 
عسكرية داخل األرايض العراقية ملالحقة 

عنارص حزب العمال الكردستاني.
العراقية  الخارجية  وزارة  وأبلغت 
بغداد  لدى  الرتكي  السفري  الثالثاء، 
بسبب  اللهجة“  شديد  ”احتجاجا 
بها  يقوم  التي  العسكرية  العملية 
إقليم  من  مناطق  يف  الرتكي  الجيش 

كردستان وشمايل العراق.

بغداد/ الزوراء:
مجلس  لرئيس  األول  النائب  أكَد 
النواب حاكم الزاميل، امس األربعاء، 
الكهرباء تهدف  ان استضافة وزير 
زيادة  وإمكانية  املشاكل  لحل 
وزير  اشار  فيما  التجهيز،  ساعات 
وضع  ان  كريم  عادل  الكهرباء 
الطاقة للعام الحايل سيكون أفضل 

من السابق.
خالل  كلمته  يف  الزاميل  وقال 
عادل  الكهرباء  وزير  استضافة 
كريم، تابعتها ”الزوراء“: ان ”الدورة 
الخامسة ملجلس النواب تختلف عن 
سابقتها يف حرص واندفاع النواب“، 
مبينا ان ”50 توقيعاً جمعت من قبل 

النواب الستضافة وزير الكهرباء“.
للوزير  شكره  عن  الزاميل  واعرب 
وقطع  الرسيعة  استجابته  ”عىل 
لدعوة  احرتاما  ايران  اىل  سفره 

الربملان“.
املسؤولني  ”دور  الزاميل،  وثمن 
مع  لتفعلها  التنفيذية  الجهات  يف 
الربملان  ”دور  ان  مؤكدا  الربملان“، 
تقديم  يهدفان  تكاميل  والحكومة 

الخدمة للمواطن“.
وزير  ”استضافة  ان  اىل  واشار 
معرفة  اجل  من  جاء  الكهرباء، 
حلها“،  يف  ودعمها  الوزارة  مشاكل 
سيشهد  املقبل  ”الصيف  ان  مبينا 
الحرارة وتصاعد  درجات  يف  ارتفاع 
السابقة  املواسم  ان  كون  الغبار 

جافة“.
واملحافظات  ”بغداد  ان  واضاف، 
درجات  ارتفاع  ستشهد  الجنوبية 

الفتا  حرارية“،  وانبعاثات  الحرارة 
اىل ان ”النواب يتعرضون اىل ضغط 
مع  تماس  يف  كونهم  كبري  شعبي 
هناك  يكون  ان  والبد  املواطنني، 
الربملان والحكومة  دور تكاميل بني 

وتواصل لتقديم الخدمة“.
اىل  تهدف  ”االستضافة  ان  وتابع 
يف  الوزارة  ستقدمه  ما  معرفة 
زيادة  هناك  وهل  املقبل،  الصيف 
رؤية  وماهي  التشغيل،  ساعات  يف 
لتقليل  امكانية  لديها  وهل  الوزارة 
اىل  باالضافة  االنقطاع،  ساعات 
معالجة  عىل  الوزارة  قدرة  معرفة 
غريها،  او  االيراني  الغاز  مشكلة 
وماهي املعالجات بالنسبة ملحطات 

الكهربائية العاملة بالغاز“.
من جانبه، قال النائب الثاني لرئيس 
الله  عبد  شاخوان  النواب  مجلس 
وزير  استضافة  خالل  له  كلمة  يف 
الكهرباء، ان ”هناك عالقة بني ملف 
الكهرباء واستقرار املشهد السيايس 

مايضع مسؤولية كبرية عىل عاتق 
النقمة  لتجنب  الوزارة  مسؤويل 

الشعبية واثارة االحتجاجات“.
بذل  اىل  ”الوزارة  عبدالله  ودعا 
مرحلة  اىل  للوصول  مساعيها 

االكتفاء الذاتي لتجهيز الطاقة“.
عادل  وكالة  الكهرباء  وزير  أعلن 
وضع  أن  األربعاء،  اليوم  كريم، 
الطاقة للعام الحايل سيكون أفضل 
أنه  إىل  أشار  فيما  السابق،  من 
مشكلة  لحل  إيران  إىل  سيتوجه 

إمدادات الغاز.
من  لعدد  ترصيح  يف  كريم  وقال 
األنباء  وكالة  بينها  اإلعالم  وسائل 
”استضافتنا  إن  (واع)،  العراقية 
جاءت  النواب  مجلس  يف  اليوم 
ملوسم  الوزارة  استعدادات  بشأن 
”تم  أنه  مبينا  املقبل“،  الصيف 
مفصل  بشكل  للنواب  التوضيح 
عن خطة املوسم الصيفي وتسلمنا 
الوزارة  مشاكل  حول  منهم  اسئلة 

والتجهيز“.
وبني، ”أطلعنا النواب عىل مجريات 
أنهم  ووعدونا  اليومي،  العمل 
ورقابية  داعمة  جهة  سيكونون 
مع  ومساعدتنا  العقبات  بتذليل 
الوزرارات والجهات االخرى“، الفتا 
وزارة  دعم  الوزراء  ”مجلس  أن  اىل 
مليار   500 بمبلغ  أمس  الكهرباء 
وتصليح  محوالت  لرشاء  دينار 

الوحدات“.
وزارة  كوادر  ”بجهود  أنه  وأضاف، 
الكهرباء فإن وضع الطاقة سيكون 
تم  حيث  املايض،  العام  من  افضل 
نقل  محطات  من  مجموعة  انشاء 
وتحسني  النقل  وخطوط  الطاقة 
الشبكة قدر االمكان“، الفتا اىل أنهم 
يعانون حتى االن من مشكلة كبرية 

وهي تجهيز الغاز من ايران“.
وتابع، ”سأتوجه خالل االيام القليلة 
املقبلة اىل ايران لحل هذه االشكالية 
أنه  اىل  الفتا  حلول“،  اىل  والوصول 
التجهيز  سيكون  الوقود  توفر  ”اذا 

يف موسم الصيف أفضل وأحسن“. 
املوازنة  اقرار  ”عدم  أن  كريم  وأكد 
عىل  جدا  كبري  تأثري  له  سيكون 
املقبلة“،  للسنة  الوزارة  استعدادات 
موازنة  اقرار  ”تأخري  أن  موضحا 
العام املايض اىل شهر آب أثر بشكل 
الحايل  للعام  الوزارة  كبري عىل عمل 
بارسع  املوازنة  تقر  أن  ونأمل 

وقت“.
يقر  بأن  امله  عن  كريم  وأعرب 
مجلس النواب قانون االمن الغذائي 

بارسع وقت ممكن“.

تلقى نقيب الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني 
العـرب مؤيد الالمي بطاقة تهنئة من الفريق االول الركن 
طالب شـغاتي رئيس جهـاز مكافحة االرهاب السـابق 
ملناسـبة اعادة انتخابه نقيبا للصحفيني العراقيني.وكان 
نقيـب الصحفيـني العراقيني رئيـس اتحـاد الصحفيني 
العـرب مؤيد الالمـي، قد فاز بمنصب نقيـب الصحفيني 
العراقيـني يف االنتخابات التي جـرت يوم الجمعة املايض، 

بعد حصوله عىل (١١٨٤) صوتاً.

بغداد/ الزوراء:
سومر،  عمليات  قيادة  أعلنْت 
األمني  الوضع  أن  األربعاء،  أمس 
مسيطر  قار  ذي  محافظة  يف 
عليه، فيما اشارت اىل أن تعزيزات 
أمنية وصلت من بغداد.وقال قائد 
الركن  الفريق  سومر  عمليات 
سعد حربية، يف ترصيح صحفي: 
فجر  اندلع  عشائرياً  نزاعاً  إن 

إن  إّال  الشطرة،  قضاء  يف  أمس 
القوات األمنية تمكنت من تطويق 
مبيناً،  عليه“،  والسيطرة  القضاء 
أن ”االشتباكات تجددت يف منطقة 
تقعان  اللتني  زيد  والبو  امللحان 
خارج قضاء الشطرة، حيث وجهنا 
عىل  والقبض  النزاع  لفكِّ  قواتنا 
”رصاصة  أّن  املتسببني.وأضاف، 
طائشة تسببت باستشهاد العميد 

استخبارات  يف  جميل  عيل  الركن 
القيادة خالل عملية فّض النزاع“، 
يف  األمني  ”الوضع  أن  اىل  مشرياً، 
الشطرة  وقضاء  عامًة  املحافظة 

خاصًة تحت السيطرة“.
يف  املركزية  ”القيادة  أن  وتابع، 
قاطعي  بتعزيز  اوعزت  بغداد 
بالقطعات  والنارصية  الشطرة 

األمنية“.

الزوراء/مصطفى فليح:
االطارية  الخطة  ان  البيئة  وزارة  اكدْت 
من  الحكومة  واقرتها  اعدتها  التي 
شأنها  تحسني املستوى البيئي يف العراق 
ويف حني حددت اسباب االجواء الغبارية 
طالبت الجهات الحكومية واملجتمع بان 
املساحات  زيادة  يف  جادة  ادوارا  يلعب 

الخرضاء ومواجهة التصحر.
واإلعالم  التوعية  دائرة  مدير  وقال 
الحسون،  عيل  امري  الوزارة،  يف  البيئي 
”االجواء  لـ“الزوراء“:ان  حديث  يف 
وخاصة  املنطقة  يف  املوجودة  الغبارية 
الدول  من  واحدا  يعترب  الذي  العراق 
العربية  املنطقة  يف  هشاشة  االكثر 
ومنطقة الرشق االوسط ويرجع ذلك اىل 
الرتكية  االرايض  من  الواردة  املياه  شح 
املزروعة  االرايض  مساحات  وانحسار 
وانعدام الحزام االخرض وارتفاع درجات 
الحرارة وقلة االمطار هذه كلها اسباب 

تجعل من العراق عرضة لهكذا عواصف 
غبارية“. 

نطالب  بيئية  كوزارة  ”نحن  واضاف 
املؤسسات  دائما بوصفنا وزارة رقابية 
كالزراعة  املعنية  واملؤسسات  البلدية 
واملوارد املائية ان تكون لها ادوار جادة 

وكبرية يف زيادة املساحات الخرضاء“.
  ولفت اىل اهمية ان يكون هناك ”دور 
معنية  الدولة  فليست  كبري  مجتمعي 
الخرضاء  املساحات  زيادة  يف  وحدها 
وهناك الكثري من املساحات من االفضل 
ان يكون للمواطن ثقافة جيدة يف  زراعة  
الشتالت“،  وانواع  والنخيل  االشجار 
مشريا اىل ان ”هذا يجعلنا امام التزامات 
بما وقع العراق عليه يف اتفاقية باريس 

للتغريات املناخية“. 
ستتخذه  جديد  نهج  ”هناك  ان  واكد 
ادوار  مجموعة  و  العراقية  الدولة 
2020  وهو ان  مهمة انطالقا من عام 

يكون للعراق التزامات كثرية نحفز بها 
وتقليل  الطبيعية  املوارد  من  االستفادة 
الغازية  واالنبعاثات  الوقود  استخدام 
والذهاب اىل استخدام الطاقات املتجددة 
وعدم الهدر باملياه وعدم هدر الطاقة“.

كبري  مرشوع  ”هناك  ان  وكشف 
ستنهض به الدولة والحكومة العراقية 
صادق  التي  االتفاقية  هذه  خالل  من 
عليها مجلس الوزراء والربملان والعراقي 
والعراق ذاهب اىل تعزيز املوارد الطبيعية 
املتجددة  الطاقات  استخدام  وكيفية 
وزيادة املساحات الخرضاء  عرب الخطة 
االطارية التي اقرتها الحكومة العراقية 
شأنها   ومن  البيئة  وزارة  واعدتها 

تحسني املستوى البيئي يف العراق ”.
والغطاء  الحزام االخرض  وعن موضوع 
”نحن  الحسون  اوضح   النباتي  
نعطي  وانما  نزرع   ال  رقابية  وزارة 
ضمن  لتعمل  للوزارات  اسرتاتيجيات 

الواقع  مع  تتناسب  علمية  نمطيات 
العراقي واملوضوع من اختصاص وزراة 
املحلية  الحكومات  ان  واعتقد  الزراعة 
مشكلة  حل   يف  مهمة  ادوار  لها  ايضا 

التصحر“. 
 واضاف ”نحن من الدول االكثرهشاشة 
ناجم  وهذا  املناخية  بالتغريات  تأثرا  و 
العراق من سنة  عن االهمال الذي طال 
يسوق  كما  وليس  االن  ولغاية   1980

اعالميا بعد 2003 ”.
بالبنى  يهتم  الذي  ”البلد   ان   واكد 
الصحي  والرصف  الصحيحة  التحتية 
وزيادة  البديلة  الطاقات  واستخدامات 
البيئي  فان وضعه  الخرضاء  املساحات 
املشاريع  هذه  كانت  واذا  جيدا  يكون 

ضعيفة فان البلد سيكون هشا بيئيا“.
واشار اىل ان ”اخر املشاريع االسرتاتيجية 
نحن  لذلك   1984 سنة  العراق  يف  كانت 

محرمون منذ اكثر من 35 سنة“ .
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تعلُن الرشكة العامة إلدارة النقل الخاص عن إجراء مزايدة علنية لتأجري 
الخطوط ادناه يف محافظة (االنبار) يف اليوم (الثالثني) تبدأ من اليوم التايل 
لنرش االعالن وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ 
املعدل، والرشوط التي يمكن الحصول عليها من قسم الرشكة اعاله لقاء 

مبلغ (٥٠٠٠) دينار غري قابل للرد.
فعىل الراغبني الحضور يف الساعة الحادية عرش يف قسم الرشكة يف محافظة 
(االنبار) عىل ان يقدم املزايد كتاب يؤيد براءة ذمته من الرضيبة معنون 
اىل ( الرشكة العامة إلدارة النقل الخاص ) وهوية االحوال املدنية وشهادة 
الجنسية او (البطاقة الوطنية املوحدة) وبطاقة السكن (النسخ االصلية) 
ويدفع التأمينات القانونية البالغة ٢٠٪ مرضوبا يف عدد سنني العقد بصك 
مصدق ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة ٢٪، وكذلك 
يتحمل الناكل فرق البدلني يف عدد سنني العقد ويف حالة مصادفة موعد 

املزايدة عطلة رسمية تجري املزايدة يف اليوم التايل.

مدة االيجار سنتان  ... يدفع بدل االيجار قسط واحد لكل سنة.
عبد العظيم عبد القهار جاسم
املدير العام / وكالة        
رئيس مجلس االدارة     
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بغداد/ الزوراء:

عوضْت أسـعار النفط امس األربعاء 
تكبدتهـا  التـي  الكبـرية  الخسـائر 
تركـز  مـع  السـابقة،  الجلسـة  يف 
االهتمام عـىل نقص املعـروض من 
أظهـرت  حـني  يف  وليبيـا،  روسـيا 
بيانات انخفاض املخزنات األمريكية 

األسبوع املايض.
وزادت العقود اآلجلة لـخام برنت 66 
سـنتا بما يعـادل %0.6 إىل 107.91 
دوالر للربميل بحلول السـاعة 0623 
بتوقيـت غرينتـش، يف حـني ارتفـع 
سـعر خام غرب تكسـاس الوسيط 
يف عقـود أقرب اسـتحقاق التي يحل 
أجلهـا اليـوم 46 سـنتا أو %0.5 إىل 

103.02 دوالر للربميل.
وهبـط الخامـان %5.2 يف معامالت 
خفـض  بعدمـا  الثالثـاء  متقلبـة 
صندوق النقد الـدويل أمس توقعاته 
للنمـو العاملي بنقطـة مئوية كاملة 
تقريبا، مشـريا إىل اآلثار االقتصادية 
لحرب روسـيا يف أوكرانيا وحذر من 
أن التضخـم يعـد اآلن ”خطرا واقعا 

وواضحا“ يف العديد من الدول.
العامليـة،  النفـط  أسـعار  وتقلبـت 

ورفعتهـا توقعات نقص االنتاج بعد 
فـرض عقوبـات عـىل روسـيا ثاني 
أكـرب مصـدر للنفـط يف العالم وأحد 

املوردين الرئيسني ألوروبا.
لكن توقعـات تراجع النمـو العاملي 
واسـتمرار إجراءات اإلغالق بسـبب 
كوفيد19- يف الصني أرضت بالطلب 

يف أكرب مستورد للنفط يف العالم.
وعـىل جانـب العـرض، جـاء إنتاج 
مجموعة ”أوبـك+“ أقل بواقع 1.45 
مليـون برميـل يوميا من املسـتوى 
املستهدف يف مارس، وأنتجت روسيا 
بمـا يقل 300 ألـف برميل يوميا عن 

املستهدف.
وأعلنت املؤسسـة الوطنية للنفط يف 
ليبيا حالـة القوة القاهـرة يف ميناء 
الربيقة النفطـي الثالثاء، قائلة إنها 
ليسـت قادرة عىل الوفاء بالتزاماتها 

تجاه سوق النفط.
وقالت مصـادر يف السـوق نقال عن 
أرقـام من معهد البـرتول األمريكي، 
الخـام  مخزونـات  إن  الثالثـاء، 
األمريكية تراجعت 4.5 مليون برميل 
عـىل مـدار األسـبوع املنتهـي يف 15 

أبريل عىل عكس توقعات بزيادتها.

تقارير
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بغداد/ الزوراء:
تلقى نقيب الصحفيني العراقيني 
رئيـس اتحاد الصحفيـني العرب 
مؤيـد الالمي، املزيد مـن التهاني 
مختلـف  مـن  الـورود  وباقـات 
السياسية  والنخب  الشـخصيات 
بمناسـبة  والثقافيـة  واالمنيـة 
انتخابـه نقيبا للصحفيني  اعادة 
العراقيني لدورة انتخابية جديدة.

وهنأ فريد ايار االمني العام التحاد 
وكاالت االنبـاء العربيـة (فانـا)، 
نقيب الصحفيني العراقيني رئيس 
اتحـاد الصحفيـني العـرب مؤيد 
الالمـي ملناسـبة اعـادة انتخابه 

نقيبا للصحفيني العراقيني .
وقال ايار يف برقية التهنئة : الزميل 
العزيز مؤيد الالمي املحرتم نقيب 

رسرت  العراقيـني  الصحفيـني 
جدا سـماعي نبأ اعادة انتخابكم 
نقيبا للصحفيني العراقيني للمرة 
الرابعة وهو امر ال اجد فيه غرابة 
نظـرا ملا تتمتعون بـه من كفاءة 
ومقـدرة لقيـادة هـذه املنظمـة 
الساعية لخدمة الجسم الصحفي 

العراقي بكل اقتدار وثقة ”.
واضاف : مبارك لكم هذا التجديد 
الذي تسـتحقونه فعـال ، ومبارك 
التي  العراقية  الصحفيـة  للعائلة 
يسـتحق  ملـن  صوتهـا  منحـت 
وهـذا مـا يجعلنا عىل ثقـة تامة 
بـان مسـرية التطـور وتحقيـق 
النجاحـات ستسـتمر اىل االمـام 
يف هذه املنظمـة لتأمني الحريات 
العراقيـني  الصحفيـني  ومنـح 

حقوقهم ومكانتهم الالئقة“.
وتابـع ”بهـذه املناسـبة نـود ان 
نؤكـد لكـم ان يدنا ممـدودة ألي 
شـكل من اشـكال التعـاون بني 
منظمتينا بهـدف تطوير العملية 
االعالميـة ليـس يف بلدنـا العراق 
فحسـب بل وايضا يف كافة ارجاء 

الوطن العربي“. 
الصحفيـني  نقيـب  تلقـى  كمـا 
العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني 
العـرب مؤيـد الالمي، باقـة ورد 
مرفقة ببطاقـة تهنئة من رئيس 
االتحـاد  ادارة مـرصف  مجلـس 
العراقـي عـيل مفتن عـرب ممثله 
مديـر قسـم العالقـات واالعـالم 
احمـد العلوجي ، ملناسـبة اعادة 

انتخابه نقيبا للصحفيني .

كذلـك هنـأ مدير دائرة الشـؤون 
الثقافيـة العامة يف وزارة الثقافة 
عارف الساعدي، نقيب الصحفيني 
العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني 
العرب مؤيد الالمي ملناسبة اعادة 
انتخابه نقيبـا للصحفيني لدورة 

انتخابية جديدة.
وقال السـاعدي يف برقية التهنئة: 
يطيـب لنا ولـكادر دار الشـؤون 
الثقافيـة العامـة ان نبعـث لكم 
خالـص تهانينا بمناسـبة تجديد 
النقابـة  وملجلـس  لكـم  الثقـة 
الجديد وانتخابكم رئيسـا لنقابة 
وبهـذه  العراقيـني  الصحفيـني 
املناسـبة نشـاطركم هذا النجاح 
إدارة وعاملني ، متمنني لكم مزيدا 

من العمل املبدع والعطاء الدائم.

مـن جانبـه هنـأ رئيـس الكتلة 
واسـط  محافظـة  يف  الصدريـة 
نقيـب  الزامـيل،  بـدر  احمـد 
الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي 
انتخابه نقيبا للصحفيني  باعادة 

العراقيني.
كمـا هنـأ النائـب عـن محافظة 
البـرصة فالـح الخزعـيل، الالمي 
ملناسـبة اعـادة انتخابـه نقيبـا 

للصحفيني العراقيني.
كمـا بعـث الكاتـب والصحفـي 
جمعـة الالمي باقـة ورد مرفقة 
ببطاقة تهنئة اىل نقيب الصحفيني 
ملناسـبة اعـادة انتخابـه نقيبـا 

للصحفيني العراقيني.
كذلـك تلقـى نقيـب الصحفيـني 
باقـة  الالمـي  مؤيـد  العراقيـني 

ورد مـن رئيس تحريـر صحيفة 
الحقيقة الكاتب والصحفي فالح 
حسـون الدراجي، ببطاقة تهنئة 
ملناسـبة اعـادة انتخابـه نقيبـا 

للصحفيني العراقيني.
وايضـا تلقـى الالمـي باقـة ورد 
وتهنئـة من نائـب االمـني العام 
ملجلس الوزراء فرهـاد نعمة الله 
حسـني بمناسـبة اعادة انتخابه 

نقيبا للصحفيني العراقيني .
مـن جهتهـا زارت النائبـة عـن 
تحالـف الفتح مديحة املوسـوي 
العراقيـني  الصحفيـني  نقابـة 
لتقديـم التهنئة وباقـة ورد ملؤيد 
الالمـي ملناسـبة اعـادة انتخابه 

نقيبا للصحفيني العراقيني. 
كذلـك زار الكاتـب سـمري عبيـد 

 ، العراقيـني  الصحفيـني  نقابـة 
لتقديـم التهنئة وباقـة ورد ملؤيد 
الالمي ، ملناسـبة اعـادة انتخابه 

نقيبا للصحفيني العراقيني.
من جانبها قدمـت ادارة وكادر 
قناة العهـد الفضائية باقة ورد 
وبرقية تهنئة لنقيب الصحفيني 
الالمـي،  مؤيـد  العراقيـني 
ملناسـبة اعـادة انتخابـه نقيبا 

للصحفيني.
وكان نقيب الصحفيني العراقيني 
رئيس اتحـاد الصحفيني العرب 
مؤيـد الالمي، قد فـاز بمنصب 
العراقيـني  الصحفيـني  نقيـب 
يف االنتخابـات التـي جـرت يوم 
املـايض، بعـد حصوله  الجمعة 

عىل (1184) صوتاً.

موسكو/ متابعة الزوراء:
تعهـَد الرئيـس الـرويس فالديمـري 
بوتن، بمواصلة العملية العسـكرية 
يف أوكرانيـا، مشـددا عـىل ضمـان 
موسـكو العمـل إلحالل السـالم يف 

دونباس.
وقـال بوتـن إن روسـيا سـتواصل 
أوكرانيـا،  يف  العسـكرية  عمليتهـا 
متعهـدا بأن بالده سـتضمن إحالل 
السالم واسـتئناف الحياة الطبيعية 

يف منطقة دونباس.
وعن دوافـع العملية العسـكرية يف 
أوكرانيـا، أوضح بوتن أن ”املأسـاة 
يف دونبـاس أجربت روسـيا عىل بدء 
عمليتها العسـكرية“، الفتـا إىل أن 
هدف تحرك موسكو العسكري هو 

”مساعدة مواطنينا يف دونباس“.
األربعـاء  يـوم  الكرملـني  واتهـم 
أوكرانيـا بالرتاجـع عـن التزامـات 
قطعتها خـالل محادثات السـالم، 
وقـال إن ذلك له تبعات سـلبية عىل 

املفاوضات.
وأشـار دميرتي بيسـكوف املتحدث 
وتـرية  أن  إىل  الكرملـني  باسـم 

املحادثـات لم تعد جيـدة بما يكفي 
وإن الكـرة يف ملعـب كييـف بعـد 
أن سـلمت روسـيا وثيقـة للجانب 
موسـكو  أن  مضيفـا  األوكرانـي، 

تنتظر ردا.
املفاوضـني  كبـري  قـال  وبـدوره 
األوكرانيـني يـوم الثالثـاء، إن مـن 
الصعـب التنبـؤ بموعـد اسـتئناف 

محادثات السالم.
الروسـية  الترصيحـات  وتأتـي 
واألوكرانية بعدما كشفت املفوضية 
السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون 
الالجئني أن أكثر من خمسة ماليني 
شـخص فـروا مـن أوكرانيـا منـذ 
بـدء العملية العسـكرية الروسـية 
بأوكرانيـا يف الرابـع والعرشين من 

فرباير املايض.
وقـدرت املفوضيـة أمـس األربعاء 
أن إجمـايل عدد الالجئـني بلغ 5.01 
ماليـني الجئ، فـّر أكثـر من نصف 
هذا العدد اإلجمايل، أي أكثر من 2.8 
مليون يف األقـل، إىل بولندا مع بداية 
نقلت ”األسوشيتد  الحرب، حسبما 

برس“.

وباإلضافة إىل الالجئني، تقول األمم 
املتحـدة إن أكثر من سـبعة ماليني 

شخص نزحوا داخل أوكرانيا.
كييف: معركة دونباس حاسمة لنا 

وملوسكو قبل موعد 9 مايو
ُمنـذ انطـالق العمليـة العسـكرية 
الروسـية يف أوكرانيـا، قبـل نحـو 
شـهرين لم يتفـق البلـدان عىل أي 
أمـر، إال أن معركـة دونبـاس التي 
بـدأت قبل يومني يبـدو أنها وحدت 

رؤيتهما بشأنها.

فقد أكد املتحدث باسم وزارة الدفاع 
األوكرانية، أوليكسندر موتوزيانيك، 
امس  األربعـاء، أن معركة دونباس 
يف الـرشق األوكرانـي، ضـد القوات 
بالنسـبة  ”حاسـمة“  الروسـية 

لبالده.
كما رأى أن روسـيا تهـدف إىل دفع 
قوات بالده خارج املناطق الرشقية 
يف لوغانسـك ودونيتسـك والحفاظ 
عىل ممر بري لشـبه جزيـرة القرم 
”مؤقتـا ” قبـل التاسـع مـن مايو 

املقبـل، بحسـب مـا نقلـت وكالة 
األنباء األوكرانية .

وأضـاف أنه من املرجـح أن تحاول 
القـوات الروسـية تطويـر الهجوم 
يف  وبالتحديـد  أخـرى  مناطـق  يف 

خريسون
كذلك، أوضح أن الروس سيسـعون 
العسـكرية  الوحـدات  تطويـق  إىل 
األوكرانيـة يف االتجاهات الرئيسـة 

ومنع اإلمدادات عنها.
الروسـية  الدفـاع  وزارة  وكانـت 
بدورهـا وصفت أمس تلـك املعركة 
باملهمـة، الفتـة إىل أن عملياتهـا يف 
الـرشق األوكرانـي دخلـت مرحلـة 
جديـدة مهمـة، مـن أجـل تحريـر 
ولوغانسك،  دونيتسـك  جمهوريتي 
يف إشـارة إىل املنطقتني الخاضعتني 
لسـلطة متمردين موالني ملوسـكو 

رشق أوكرانيا.
فيما وصف وزير الخارجية سريغي 
الفروف تلـك املرحلـة باملهمة جداً، 
وسـط توقعات غربية وأوكرانية أن 
تشـهد تلك املناطق قتاال عنيفا بني 

الروس واألوكرانيني.

ومنذ انسحابها من محيط العاصمة 
كييف مطلع الشهر الحايل (أبريل)، 
أعلنت القوات الروسية أنها سرتكز 
عملياتهـا رشق البـالد، الذي يتمتع 
بأهمية كربى بالنسـبة ملوسكو، إال 
أن سـاعة الصفر لم تنطلق عىل ما 

يبدو إال قبل يومني.
األوكرانـي  الـرشق  أن  إىل  يشـار 
والسيما إقليم دونباس يعترب مهما 
بالنسبة للروس، ألن السيطرة عليه 
ستسـمح بتحرك القوات الروسـية 
بسهولة بني تلك املناطق والجنوب، 
تحديـدا شـبه جزيـرة القـرم التي 
ضمـت إىل األرايض الروسـية عـام 

.2014
أما بالنسـبة ملوعد التاسع من مايو 
فهو يعترب تاريخا مهما يف روسـيا، 
ألنـه العيـد الوطنـي لالنتصار عىل 
النازيـة يف الحرب العامليـة الثانية. 
أن  املراقبـني  مـن  العديـد  ويـرى 
الـرويس فالديمـري بوتني  الرئيـس 
قد يـرسع من عملياتـه يف دونباس 
للحصـول عىل نرص يقدمه لشـعبه 

خالل االحتفاالت!
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
طرحـت الهيئـة العامة لآلثـار والـرتاث، امس 
األربعـاء، مقرتحـات لزيـادة عـدد املتاحـف يف 
العراق، فيمـا أكدت أن املتحـف العراقي أصبح 

مكتظاً باللقى األثرية وال يتسع للمزيد منها.
وقـال رئيـس الهيئـة، ليـث مجيـد حسـني، يف 
ترصيـح صحفي إن «املتحـف العراقي من أهم 
املتاحـف يف املنطقة رغم تأسيسـه عام ١٩٦٦، 
لكـن الحاجة اقتضـت حالياً إىل وجـود متحف 
جديد يكـون كبـرياً بهدف عـرض آالف القطع 
األثرية التـي تم العثور عليها»، مؤكداً «الحاجة 
إىل مجموعـة متاحـف كبرية لكي تسـع جميع 

املكتشفات واملقتنيات املوجودة لدى العراق».
وأكـد حسـني، عـىل «رضورة أن يكـون يف كل 
محافظـة متحـف كمـا يف البـرصة حيـث تـم 
اسـتغالل أحد القصور الرئاسية وإعادة تأهيله 
وأصبـح متحفاً مهمـاً جداً، فضـًال عن متحف 
النارصية ومتحف ميسـان الذي سيتم افتتاحه 
قريباً بعد إنجاز بعض املواد واألمور التنظيمية 
وترتيـب القاعات ووضع املقتنيـات، إضافة إىل 

اسـتغالل القرص الرئايس يف بابل والذي سـيتم 
إعادة تأهيله ليكون متحفاً كبرياً مستقبالً».

ولفـت إىل «رضورة االهتمام بموضوع املتاحف 
من قبل املحافظني بشـكل كبري وإيالء األهمية 
والعناية بها من خالل تنمية األقاليم واستحصال 

األمـوال الالزمة لتأهيل بعـض البنايات الجيدة 
واملؤهلة وبناء بنايات لكي تكون متاحف».

وأكد، أن «الهيئة قدمت طلبات لتحويل القصور 
إىل متاحـف وهـي بانتظار املوافقات والسـيما 
أن هناك الكثري مـن القصور يف العاصمة بغداد 

يمكـن اسـتغاللها وإعـادة تأهيلهـا لتصبـح 
متاحف لعامة املواطنـني»، مبيناً أن «املواطنني 
يتلهفـون لرؤيـة املتاحـف وعندما تـم افتتاح 
املتحـف العراقـي شـهد حضـور الكثـري مـن 
السـفرات املدرسـية التـي تضـم آالف الطلبة، 
فضـًال عن املواطنني والسـياح ضمن الكروبات 
السـياحية التـي تحرض إىل العـراق وتكون أوىل 
طلباتها زيـارة املتحف العراقي والسـيما وبعد 

إغالقه ٣ سنوات».
وحول املكتشـفات مـن اآلثار، قال حسـني، إن 
«البعثـات العراقيـة والبعثـات األجنبيـة التـي 
تعمل يف العراق تقوم باكتشـاف اللقى األثرية»، 
موضحـاً أن «املتحـف العراقي يضـم ٢٤ قاعة 
وجميعهـا مكتظـة باللقـى األثريـة وال يمكن 

عرض جميع القطع فيها».
ولفـت إىل أن «املتحـف العراقـي لم يعد يتسـع 
للمقتنيات لذلك تأمل الهيئة أن يتم التحرك عىل 
هذا املوضوع والسيما أن حكومة رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي، داعمة بشـكل كبري لفكرة 

إنشاء متحف عراقي كبري وجديد».

ذي قار/الزوراء:
أعلنـت وزارة الدفـاع، امـس األربعاء، 
مقتل مدير استخبارات قيادة عمليات 
سـومر، خالل فض نزاع عشـائري يف 

قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار.
وذكـر إعـالم الـوزارة يف بيـان ورد لـ 
«الزوراء»: «بمزيد مـن الحزن واألىس 
تلقينا نبأ استشهاد العميد استخبارات 
عـيل جميـل عبـد خلـف، مدير قسـم 
اسـتخبارات قيـادة عمليات سـومر، 
أثناء فض نزاع عشـائري يف محافظة 

ذي قار بقضاء الشطرة».

من جهتـه، أفاد مصـدر أمني من ذي 
قار، بأن «النزاع العشائري يف الشطرة 
تسـبب بمقتل العميد عيل جميل مدير 
اسـتخبارات قيـادة عمليات سـومر، 

وإصابة آخرين أثناء فض النزاع».
وأعلنـت خلية اإلعـالم األمنـي، امس 
األربعـاء، فـرض طوقاً أمنيـاً يف قرية 
«ال سـعدون» ضمن قضاء الشـطرة 
خلفيـة  عـىل  قـار،  ذي  بمحافظـة 
نـزاع عشـائري تسـبب بمقتـل مدير 

استخبارات عمليات سومر.
وذكـرت الخلية يف بيان ورد «الزوراء»، 

أن «القـوات األمنية يف قيـادة عمليات 
سـومر فرضـت طوقـاً أمنيـاً يف قرية 
«ال سـعدون» ضمن قضاء الشـطرة 
بمحافظـة ذي قار، عـىل خلفية نزاع 
عشائري أسـفر عن استشهاد العميد 
عـيل جميـل عبـد خلـف، مدير قسـم 
اسـتخبارات قيـادة عمليات سـومر، 

أثناء فض هذا النزاع».
وتابعت الخلية، «تتقدم قيادة العمليات 
املشرتكة بأحر التعازي وبالغ املواساة 
الـذي  البطـل  العميـد  هـذا  ذوي  اىل 

استشهد أثناء تأديته الواجب»

السليمانية/الزوراء:
أعلنـت املديرية العامة للسـياحة يف 
السـليمانية ضمن إقليم كردستان، 
امـس األربعـاء، إغـالق ١٢ مركـزاً 
سـياحياً وتغريـم خمسـني آخرين، 
بالضوابـط  االلتـزام  عـدم  بسـبب 

والتعليمات.
وذكـرت املديرية يف بيان، أن «لجانها 
قامـت خـالل ثالثـة أشـهر املاضية 
سـياحي  مرفـأ   (١٤٠٠) بزيـارة 

يف املحافظـة، لالطـالع عـىل واقـع 
الخدمات املقدمة للسياح والوافدين 
للمحافظة ومـدى التزام تلك املرافئ 

بالضوابط والتعليمات».
كان  مرفـأ   (٧٠٠)» أن  وأضافـت 
والتعليمـات  بالضوابـط  ملتزمـا 
بصـورة جيـدة، لكن تم غلـق (١٢) 
مركزاً سـياحياً بسـبب عدم التزامه 
الصـادرة  والتعليمـات  بالضوابـط 
مـن املديريـة العامـة للسـياحة يف 

املحافظة، كما تم تغريم (٥٠) مركزاً 
سياحياً آخر بسبب بعض املخالفات 

التي ثبتتها اللجان بحقها».
«لجـان  أن  إىل  املديريـة،  وأشـارت 
املراقبة واملتابعة مسـتمرة يف عملها 
خـالل هـذه األيـام اسـتعدادا لعيد 
الفطـر، مـن خـالل تهيئـة جميـع 
املرافئ واملراكز السـياحية للسـياح 
والوافديـن للمحافظة خـالل عطلة 

العيد».

بغداد/الزوراء:
اعلنـت هيئة الجمـارك، امس 
االربعاء، احـكام قبضتها عىل 
محاولـة  وتحبـط  املهربـني 
ناريـة  دراجـات  لتهريـب 

مسـتعملة يف مركـز كمرك ام 
قرص الشـمايل. وذكرت الهيئة 
يف بيـان تلقتـه «الـزوراء» انه 
«لوجـود العديـد مـن حـاالت 
التهريـب مؤخـرا ولتوجيهات 

مديرها العام، شـاكر الزبيدي، 
التـي  األسـتثنائية  وللجهـود 
يف  العاملـة  كوادرهـا  تبذلهـا 
واخرهـا  الكمركيـة  املراكـز 
احباط محاولة لتهريب حاوية 

تحتـوي عـىل دراجـات نارية 
مسـتعملة مخبئة خلف ادوات  
احتياطيـة للدراجـات يف مركز 

كمرك ام قرص الشمايل».
واضـاف، انهـا «شـكلت لجنة 

مختصة بالتعاون مع الجهات 
السـاندة وتـم تنظيـم محرض 
اإلجـراءات  اتخـاذ  و  اصـويل  
القانونية بحقها وفقا للقانون  

والضوابط النافذة».

كربالء /الزوراء:
عقـد القـادة االمنيـون يف كربـالء 
امـس  موسـعا  امنيـا  اجتماعـا 
االربعـاء  برئاسـة قائـد عمليات 
كربالء الفريق الركن عيل الهاشمي 
و قائـد رشطـة كربـالء املقدسـة 

واملنشـآت اللواء احمد عيل زويني، 
وضـم آمـري املحاور مـن ضباط 
الداخلية والدفاع و مدراء األجهزة 
األمنية واالسـتخبارية املوجودة يف 

املحافظة.
وقالت مديرية الرشطة يف بيان ان 

«اإلجتماع كرس ملناقشـة الخطط 
االمنيـة الخاصة بتأمـني الحماية 
للزائرين الوافدين ملحافظة كربالء 
املقدسـة اثنـاء تأديتهم مراسـيم 

الزيارة .
واضافت «تم التأكيد عىل التنسيق 

األمنيـة  األجهـزة  مـع  املشـرتك 
األمنية  والقوات  واإلسـتخباراتية 
املكلفة بتأمـني الحماية للزائرين 
املهـام  وتوزيـع  املدينـة  وأهـايل 
وتبـادل املعلومـات االمنيـة بغية 
تحقيق االهداف املنشـودة وكذلك 
العمـل بـاإلرساع يف تنفيـذ اوامر 
القبض وتحقيق االمن واالستقرار 

الذي تنعم به مدينتنا املقدسة».
واوضـح، ان « قائـد الرشطة اكد 
عـىل العمل الجـاد يف السـيطرات 
الخارجيـة يف محاسـبة العجالت 
التي ال تحمل اوراقا ثبوتية وتفعيل 
الحواسيب األمنية وتدقيق هويات 
للمحافظة  الوافديـن  األشـخاص 
وتحديث قواعد البيانات والتفتيش 
والعجـالت  لألشـخاص  الدقيـق 
املتفجرات  وتفعيل اجهزة كشـف 

.«Kومفارز ٩

بغداد/الزوراء:
اكدت قيادة العمليات املشرتكة ان 
العاصمة بغداد أمنة من االعتداءات 
االرهابيـة ، الفتـة اىل وجـود جهد 
اسـتخباري مميـز لتعقب عنارص 
محافظـات  جميـع  يف  داعـش 

العراق.
العمليـات  باسـم  الناطـق  وقـال 
املشـرتكة اللواء تحسني الخفاجي 
يف ترصيـح صحفـي :» ان القوات 
االمنية نفـذت عمليات اسـتباقية 
مميـزة ضـد تنظيـم داعـش قبل 
واثناء شـهر رمضان ، وسيستمر 
هذا الجهد حتى بعد الشهر الفضيل 
، حيـث تم قتـل العديد من عنارص 

داعـش بفعـل الرضبـات الجويـة 
االمنيـة وتـم  العراقيـة والقـوات 
تدمـري العديد مـن اوكارهم خالل 
الفرتة القليلة املاضية كما تم القاء 
القبض عىل العديـد من االرهابيني 

يف مختلف قواطع العمليات».
واوضح ان تلك الرضبات والعمليات 
داعـش  تنظيـم  افقـدت  االمنيـة 
صوابه ، وبدا يحشد اعالمه وينقل 
اخبـارا مفركة ، ويهدد بتسـجالت 
صوتيـة بعض املناطـق يف محاولة 
بغـداد  واسـتقرار  امـن  لزعزعـة 
وبعـض املحافظـات ، الفتـا اىل ان 
القوات االمنية بمختلف مسمياتها 
ماسـكة االرض بشـكل جيد جدا ، 

مـع وجود جهد اسـتخباري مميز 
يمنـع القيـام بعمليات داعشـية ، 

تخـرق االمـن يف العاصمـة بغـداد 
وباقي محافظات العراق «.

ميسان/الزوراء:
تعاني ناحية السالم يف محافظة 
ميسان، من شحِّ املياه ما أدَّى اىل 
نفوق حيوانات وانتشار االمراض 
بني املواطنني، وسـط مناشـدات 
وتظاهرات تطالب بايجاد حلول.

وقال مدير عام صحة ميسان عيل 
محمود العالق يف ترصيج صحفي 
إن «فريقاً طبياً متخصصاً أُرِسل 
اىل ناحية السالم، وعقد اجتماعاً 
يف  الصحـي  الوضـع  ملناقشـة 
الناحية وشـحِّ املياه وتأثريها يف 
صحـة املواطنني وطـرق الوقاية 
مـن األمراض الناتجـة عن تلوث 

املياه».
وأضـاف، أن «الفريق الطبي قام 
بفحص بعض املصابني باألمراض 
الجلدية وتم خالل ذلك تشخيص 
األمراض واألوبئـة»، الفتاً، إىل أن 
«هناك إصابـات بالجرب وزيادة 
يف حـاالت اإلسـهال الحـاد لـدى 

املواطنني».
وأشـار اىل «توفـري مـادة الكلور 
اإلسـالة  محطـة  يف  والشـب 
والفحص الكيمياوي التي تعاني 

من فشل الفحوصات بسبب قلة 
املياه».

بدوره أكد الشيخ فرات غضبان 
السـالم  «ناحيـة  أن  السـلمان، 
تعانـي منـذ عـرش سـنوات من 
شـحِّ امليـاه ، كمـا تعانـي مـن 
املياه الثقيلة التـي تصبُّ يف نهر 
الناحية وتتسـبب بكثـرة األوبئة 
الحيوانات»،  ونفـوق  واألمراض 
الفتاً إىل أن «نسـبة التلوث بلغت 
ـت  تمَّ فيمـا   ،  ٪٨٠ مـن  أكثـر 
مطالبة املحافظـة بإيجاد حلول 
الفـرتة  طـوال  املشـكلة  لهـذه 
املاضيـة بـدون جـدوى». ولفت 
الثقيلـة  امليـاه  «نسـبة  أن  إىل 
أكثـر من ميـاه النهـر، وأصبح 
املـاء غري صالـح لالسـتخدام»، 
مؤكـداً أنه «تم تنظيم  تظاهرات 
ولـم تكن هنـاك أي اسـتجابة».
من جانبه أشـار مديـر البيئة يف 
محافظة ميسـان باسم محمد، 
ان «القوانـني النافـذة تنص عىل 
منع ترصيف اي مخلفات سائلة 
منزليـة او صناعية او خدمية او 
زراعية اىل املوارد املائية الداخلية 

السـطحية والجوفية او املجاالت 
البحريـة العراقيـة إالَّ بعد إجراء 
املعالجات الالزمة لها، بما يضمن 
املحددة  املواصفـات  مطابقتهـا 
الوطنية  البيئيـة  يف الترشيعـات 
واالتفاقيات الدولية»، منوها بأن 
«الكشـف البيئـي الفنـي ملحطة 
معالجة البترية كشف عن توقف 
املحطة عن العمل، ويتم ترصيف 
املخلفات السـائلة للنهر مبارشة 

من دون معالجة».
انـذار  توجيـه  «تـم   ، وأضـاف 
الزالـة املخالفـات خـالل عرشة 
ايـام مـن تاريـخ التبليـغ وفقا 
ألحكام قانون حماية وتحسـني 
البيئـة رقـم (٢٧) لسـنة ٢٠٠٩ 
والتعليمـات الصـادرة من وزارة 
البيئـة لضمـان سـالمة وصحة 
املواطنني وبخالفه سـيتم اتخاذ 

ة». اإلجراءات القانونية كافَّ
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دياىل/الزوراء:
تظاهر العـرشات من خريجي املعاهد 
التقنيـة يف دياىل، امـس االربعاء، امام 

مبنى املحافظة وسط بعقوبة.
وقال محمد الشـمري عضو تنسـقية 
التظاهـرة يف ترصيـح صحفـي ان“ 
العـرشات من خريجي املعاهد التقنية 
امـام  سـلمية  تظاهـرة  يف  خرجـوا 
مبنـى محافظة دياىل وسـط بعقوبة 
بضمـان  تطالـب  الفتـات  رافعـني 

التعيـني لرشيحـة يصـل عددهـا اىل 
١٠ االف خريـج باالضافـة اىل ضمان 
حصة سـنوية لهم يف التعيينات داخل 
مؤسسـات الدولـة واالرساع يف ملـف 

الحذف واالستحداث“.
التظاهـرة  ان“  الشـمري،  واضـاف 
حملت رسالة سلمية من اجل الضغط 
عـىل اصحاب القـرار للتحرك وضمان 
حقـوق رشيحـة تعاني االهمـال منذ 

سنوات طويلة“.

االنبار/الزوراء:
أعلنت مديرية االسـتخبارات العسكرية، امس االربعاء، القبض عىل متهم يمارس 

االبتزاز بمختلف الوسائل يف الكرمة بمحافظة االنبار.
وقالـت املديرية يف بيـان ورد «الزوراء»، انه «بعملية نوعيـة تميزت بدقة املعلومة 
االستخبارية لشعبة استخبارات الفرقة العارشة والتي اكدت وجود احد االشخاص 
الذين يقومون بابتزاز املواطنني بمختلف الوسـائل لتحقيق مكاسـب مادية وعىل 
ضـوء ذلـك وبالتعاون مـع اسـتخبارات الفوج الثاني لـواء املشـاة ٤٠ وقوة من 
الفوج تم خاللها الوصول اىل الشـخص املبتز والقاء القبض عليه يف قضاء الكرمة 

باالنبار». 
واضـاف البيـان، انه «تمـت احالتـه للقضاء وفق احـكام املـادة ٤٥٢ من قانون 

العقوبات العراقي».

دياىل/الزوراء:
اعلـن االتحـاد املحـيل للجمعيـات الفالحية يف ديـاىل، امس االربعـاء، عن طرح 
ورقـة عمـل تتألف من ١٠ نقاط رئيسـة ملواجهة اخطر ازمـة جفاف يف تاريخ 

املحافظة.
وقـال رئيس االتحـاد املحيل رعد التميمي يف ترصيح صحفـي ان“ االتحاد وبعد 
جولة من االجتماعات املكثفة اعد ورقة عمل شاملة ملواجهة اخطر ازمة جفاف 
يف تاريخ دياىل تضمنت ١٠ نقاط رئيسـة“، مبينـا أن ”ورقة العمل طرحت عىل 

وزير املوارد املائية والكادر املتقدم من اجل مناقشتها“.
واضاف التميمي،ان ”ورقة العمل طرحت كل االشـكاليات املوجودة يف املشـهد 
العـام الخاص بملف املياه بدياىل والحلـول االنية لها“، مؤكدا أن ”االتحاد تلقى 
اشـارات ايجابية حول دعم الوزارة الغلب بنود ورقـة العمل للميض يف تنفيذها 

وفق اليات محددة وثابتة للتخفيف من وطاة ازمة الجفاف“.
وتشـهد محافظة ديـاىل ازمة جفاف ترضب اجزاء واسـعة مـن املحافظة منذ 

اشهر بسبب انحسار خزين اغلب السدود املائية. 

@ã�Ça@ÚËuaÏæ@¬b‘„@10@Åã�m@∂bÌÜ
bË≤äbm@¿@“b–u@Úflåa

@Úƒœb´@Û‰jfl@‚bfla@ÒãÁbƒm@÷˝�„a
µÓ»n€a@Êb‡õi@k€b�m@∂bÌÜ

@åaçni¸a@ëäb∫@·Ënfl@Û‹«@ùj‘€a
äbj„¸a@¿

No: 7705   Thu   21     Apr     2022العدد:   7705     الخميس  21   نيسان     2022

النجف/الزوراء:
أوضحـت دائـرة صحـة محافظـة النجف، 
امـس األربعـاء، حقيقـة األنبـاء املتداولـة 
حول وفاة أحد األشـخاص بمرض «الحمى 
النزفيـة». وذكـر إعالم الدائـرة يف حديث لـ 
«الـزوراء»، أن «شـخصاً يمتهـن القصابة 
ُتويف بعد دخوله إىل املستشـفى بوقت قصري 
جـداً، وإصابتـه بالحمـى النزفية مـا زالت 
محـل اشـتباه». وأشـار إىل أن «الشـخص 
املتـوىف لـم يتـم سـحب الـدم منه بسـبب 
حالته الصحية التي كانت سـيئة جداً، لكن 
العالمـات الرسيرية تدل عىل وفاته بالحمى 
النزفيـة». وتؤكد منظمة الصحـة العاملية، 
يـات النزفية الفريوسـية هي من  أن «الحمَّ
بني حاالت طـوارئ الصحـة العامة الهامة 
التـي تثري قلقـاً دولياً كما حددتهـا اللوائح 
الصحيـة الدوليـة (٢٠٠٩)، وهـي تتميـز 

بظهور مفاجئ»

@|öÏm@—v‰€a@Úzñ
@Äi@òÉí@ÒbœÎ@Êdìi
^ÚÓœç‰€a@Û‡®a^

 يتقـدم الصحفـي االسـتاذ عدنـان الجبـوري 
بأسمى ايات الشكر والتقدير اىل مسؤول شعبة 
غسـل الكىل يف مستشـفى الريمـوك التعليمي 
الدكتـور مـازن عادل مجيـد وبقيـة العاملني 
يف الشـعبة، وذلك نظري الخدمـات الكبرية التي 
تقدم من قبل رئيس الشـعبة وجميع العاملني 
فيها للمرىض وعىل مدار ٢٤ ساعة يف اليوم من 
دون ملـل او كلل، كل التوفيق والنجاح للدكتور 
مـازن عادل وكادره املتميـز يف جميع املهمات 

التي تناط بهم يف املستقبل.

ãÌá‘mÎ@ãÿí



بغداد/ الزوراء:
قال نائـب رئيس الوزراء، وزير املالية 
عـيل عـالوي، إن العـراق غـري قـادر 
عىل زيادة صادرات النفط اسـتجابة 
العامليـة  النفـط  أسـعار  الرتفـاع 
املتعلقـة  اإلمـدادات  واضطرابـات 
بروسـيا، ألنـه ملتزم بشـكل واضح 

باالتفاقيات التي فوضتها أوبك.
وقال عـالوي خالل زيارة لواشـنطن 
إنه «بينما يسـتفيد العراق من أسعار 
النفط املرتفعة التـي تكبدتها الحرب 
الروسـية األوكرانيـة، فـإن تكاليـف 
الرصاع كبرية أيًضا، بما يف ذلك ارتفاع 
والسـلع  والقمـح  األسـمدة  أسـعار 

األساسية األخرى».
وأضاف عالوي: ان أسباب بقاء العراق 
يف أوبـك تم التأكيد عليهـا مؤخرا من 
خالل اتفاقية خفـض اإلمدادات التي 
تقودهـا السـعودية، والتـي وصفها 

بأنها «سياسة ناجحة بال شك».
وضـخ العراق ٤٫٣٤ مليـون برميل يف 

اليوم يف مارس، بزيادة ٨٠ ألف برميل 
يف اليـوم عـن فربايـر/ شـباط، وأقل 
بقليـل من سـقف إنتاج أوبـك البالغ 
٤٫٣٧ مليـون برميـل يف اليـوم، وفًقا 
آلخر مسح ستاندرد آند بورز جلوبال 

كومودتي إنسايتس.

وارتفع اإلنتاج يف شـهر مارس/ اذار 
مع عودة حقل غرب القرنة ٢ العمالق 
يف البـالد مـن الصيانـة قبـل حـوايل 
أسـبوعني، بينما عطلت االحتجاجات 
حقـل النارصية لبضعـة أيام يف بداية 

الشهر.

 بغداد/ الزوراء:
توقـع البنك الدويل يف تقريره الصادر 
لشهر نيسان الحايل أن يحقق العراق 
املرتبة األوىل عربياً بأكرب نمو للناتج 
املحيل اإلجمايل، وبنصيب الفرد لعام 

.2022
وذكـر البنـك يف تقريره بحسـب ما 
نرشتـه وزارة املاليـة العراقيـة: أن 
”الناتـج املحيل االجمـايل للعراق قد 
ينمـو خـالل العـام الحـايل بنسـبة 
8.9 %، متجـاوزا بذلـك باقي الدول 
مـن  التـي  قطـر  ومنهـا  العربيـة 
املتوقع أن تشـهد نمواً بنسـبة 4.9 
% والسعودية 7 % والكويت 5.7% 
واالمـارات 4.9 % والجزائـر 3.2% 
 %  2.3 واالردن   %  5.5 ومـرص 

واملغـرب 4.3 % .
وأضاف التقرير: أن ”النمو سيرتاجع 
للعـراق يف عـام 2023 إال انـه يبقى 
ايضـا اعىل من باقي الـدول العربية 

باستثناء مرص“.
مبينا ان ”نمـو الناتج املحيل للعراق 
بنفـس  وتماثلـه   %  4.5 سـيكون 
النسبة لقطر وسـريتفع لدى مرص 
لـدى  وسـيكون   %  5 اىل  ليصـل 
السـعودية 3.8 % والكويت 3.6 % 
 %  3.5 وتونـس   %  1.3 والجزائـر 

واالردن 2.3 %“. 
وأشـار تقريـر البنـك الـدويل إىل أن 
”العراق سيكون األعىل أيضا من بني 
الـدول العربية من حيث نمو نصيب 

الفـرد مـن الناتـج املحـيل االجمايل 
خـالل عـام 2022، وبواقـع 6.3 % 
فيما سيكون نمو نصيب الفرد لدى 
السـعودية 5.5 % والكويت 4.5 % 
 %  3.6 ومـرص   %  1.4 والبحريـن 
وقطر 4.5 % فيما سـينخفض لدى 

املغرب 0.1 %“.
وبنفس السياق، اشاد خرباء يف البنك 
بالخطوات االيجابيـة التي تنتهجها 
الحكومـة العراقية عرب وزارة املالية 
يف إجراءاتها التصحيحية للسياسـة 
املاليـة ولهيـكل االقتصـاد العراقي 

عامة، اضافة لتبنيها حزمة مكثفة 
مـن التدابـري والخطـط ذات االثـر 
املتوسط والبعيد يف مواجهة تداعيات 
ظاهـرة التضخم وارتفاع االسـعار 

العاملية وتبعات جائحة كورونا.
ورجح خرباء البنك، بحسب التقرير، 
الـرشق  ”نمـو منطقـة  يكـون  أن 
األوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5.2 
% يف عام 2022، بعد تسجيل انتعاش 

بنسبة %3.3 يف عام 2021. 
كمـا توقـع البنـك الـدويل أن يرتفع 
معـدل النمـو يف نصيـب الفـرد من 

اجمـايل الناتج املحـيل يف املنطقة إىل 
3.6 % عام 2022 بعد تسجيل تعايف 

قدره 1.7 % عام 2021.
من جانب متصـل، أعلن البنك املركزي 
العراقـي ارتفـاع احتياطـه النقدي إىل 
أكثـر مـن 70 مليار دوالر، فيما أشـار 
القطاعـات  لدعـم  مبادراتـه  أن  اىل 
االقتصاديـة وصلـت لــ 15 تريليـون 

دينار.
وقـال نائب محافـظ البنك املركزي، 
”احـدى  ان  اليـارسي:  احسـان 
وظائـف البنك املركزي هـي الرقابة 

عـىل القطـاع املـرصيف“، مبينـا أن 
الحكومـي كان  ”القطـاع املـرصيف 
يستحوذ بنسبة 85 باملئة من ودائع 

املؤسسات والجمهور“.
وأضـاف أن ”الوظيفـة االقتصادية 
للمصارف تتطلـب فصل امللكية عن 
اإلدارة“، الفتـا اىل ان ”البنك املركزي 
ركـز يف الفـرتة األخرية عىل سـلوك 

املصارف“.
وتابع اليارسي ”لدينـا أكثر من 70 
مرصفا 7 منهـا حكومية، ونصفها 
ضمن املسـتوى املمتـاز“، مؤكدا أن 
”املصـارف تواجه مشـكلة كبرية يف 

انفاذ القانون“.
”مخاطـر  أن  اليـارسي  وأوضـح 
املصـارف يف القروض تزداد بنسـبة 
30 اىل %40“، مشـريا اىل ان ”نسبة 

الفائدة ترتفع بارتفاع املخاطر“.
واكد أن ”مبادرة البنك املركزي للقطاع 
االسكان بدون فائدة وبقية القطاعات 
بنسـب متفاوتـة“، مبينـا ان ”اكثـر 
مـن 46 تريليـون دينار قـروض البنك 

املركزي لوزارة املالية“.
ولفت اىل ان ”مبـادرة الـ 5 تريليونات 
وصلـت اىل 9 تريليونات دينار، وجميع 
تريليـون   15 اىل  وصلـت  مبادراتنـا 
دينـار“، موضحـا ان ”قـروض البناء 
للمواطنـني بـدون فائـدة“. وبـني ان 
”احتياطي البنك املركزي تجاوز الـ 70 

مليار دوالر“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت الرشكة الوطنية، امس األربعاء، 
عن خطتها لزيادة الطاقة االنتاجية يف 

العراق اىل 8 ماليني برميل يومياً.
وقـال مدير عام رشكة الحفر العراقية 
التابعة للرشكـة الوطنية، باسـم عبد 
الكريـم الشـمخاني: ان ”خطة وزارة 
النفـط لالنتـاج يف العـراق تسـتهدف 
الحقول النفطيـة والغازية يف املنطقة 

املغمورة وسواحل الفاو البحرية“.
مبينا ان ”الرشكة تواصل توقيع املزيد 
مـن اتفاقيـات التعاون االسـرتاتيجي 
مع رشكات الحفـر العاملية االمريكية 
(هليربتـون، وذر فـورد، شـلمنربجر) 
كذلك مع الـرشكات الصينية بضمنها 
عمالق الحفر رشكة بوهاي فضال عن 

رشكات روسية واذربيجانية“.
واضـاف ان ”التعـاون مـع الرشكات 
العامليـة سـيدعم خطـة أبـراج الحفر 
الغاطسـة أو املغمـورة لالسـتعماالت 
بعمليـات الحفـر البحـري، فضال عن 
تدريـب وتأهيـل مـالكات الرشكة بما 
التقنيـات  تطـور  ومواكبـة  يتـالءم 
املتنـوع  الحفـر  والخـربات يف مجـال 
عامليـا“، مشـريا اىل ان ”هـذه العقـود 
تأتـي يف إطـار خطـة طويلـة األمـد 
لزيـادة الطاقـات اإلنتاجيـة يف العراق  
إىل 8 ماليـني برميل يوميـا بنهاية عام 

.“2027

ولفـت اىل ان ”وزيـر النفط، احسـان 
عبـد الجبـار اسـماعيل، اكـد خـالل 
نظمتهـا  عمـل  بورشـة  مشـاركته 
النفطيـة  االستكشـافات  رشكـة 
بالتعاون مع سـينوك لدراسـة خطط  
تطويـر الرقـع البحريـة مطلـع العام 
الحـايل، عـىل رضورة البـدء بإجراءات 

العمل وفق الدراسـة املقدمـة وتحديد 
نقـاط  اعمـال إالستكشـاف يف الجزء 
البحري للرقعة الذي تقوم به سـينوك 
يف  االرساع  اىل  باالضافـة  الصينيـة، 
أعمال املسوحات الزلزالية للجزء الربي 
الـذي تقوم بـه رشكة االستكشـافات 

النفطية“. 

وتابـع الشـمخاني ان ”عقـود الحفر 
األول مـع  املوقعـة ترتكـز يف شـقني 
رشكات الـوزارة حيـث تمـت املبارشة 
مجنـون  حقـل  يف  بـرئا   43 حفـر  يف 
شـمال غـرب البـرصة، عىل ان تسـلم 
خالل عامـني، فضال عن حفـر ابار يف 
الحقول الوسطى ويف حقول البرصة و 

كركـوك“، الفتا اىل ان ”عقود تراخيص 
الخدمـة نالـت الحصـة األكـرب بواقع 
حفر 120 برئ نفطيـة يف حقل الرميلة 
ضمن عقد مع مشـغل الحقل الرئيس 
رشكة  البي البي  لحفر 200 برئ تسلم 
بنهاية عـام 2025“.وبني ان ”الرشكة 
توصل عمليات حفر 37 برئا نفطية يف 
حقـل الزبري بعقد مع املشـغل الرئيس 
رشكة ايني اإليطاليـة، حيث تم انجاز 
حفر 17 برئا منها خالل املدة املاضية، 
عالوة عىل القيام بعمليات اسـتصالح 
متواصل لالبـار املنتجة يف غرب القرنة 
1 وذلـك بعـد توقيـع عقد سـابق مع 
املشـغل الرئيس رشكة اكسون موبيل 
لالسـتصالح  بحـدود 50 بـرئ منتجـة 
خالل العامني القادمني“. وكشف مدير 
عـام رشكة الحفـر عن ”قـرب توقيع 
عقـد 22 بـرئا يف حقـل البـزركان مع 
الرشكة املستثمرة سـينوك الصينية“.

يذكـر أن للعـراق مرشوعـاً سـابقاً يف 
ثمانينيـات القرن املايض يف حقل الدرة 
البحـري إلنتاج النفط والغـاز، يقع يف 
املنطقـة البحريـة املتداخلة يف شـمال 
الخليـج العربي التي لم يتم ترسـيمها 
بني الدول املتشـاطئة، ويحتوي الحقل 
الذي اكتشـف عام 1967 عىل مخزون 
كبري من الغاز، ُيقدر بنحو 11 تريليون 
قـدم مكعب، إضافـة إىل أكثر من 300 

مليون برميل من النفط. 
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بغداد/ الزوراء:
انخفض سعر خام البرصة الثقيل، امس االربعاء، مع تذبذب اسعار النفط 

عامليا.
وانخفـض خـام البرصة الثقيل املصدر آلسـيا ١٫٥٩ دوالر وبنسـبة تغيري 

بلغت ١٫٤٧٪ ليصل اىل ١٠٦٫٢٧ دوالرات للربميل الواحد.
وتذبذبت اسـعار خامات منظمة اوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 
١١٧٫٢٠ دوالراً للربميـل بارتفـاع بلـغ ٠٫٥٤ دوالر، وسـجل مزيج مربان 
اإلماراتـي ١١٠٫٩٥ دوالرات للربميل بارتفاع بلغ ٠٫٩٩ دوالر للربميل، وبلغ 
ومزيج سـهران الجزائـري ١٠٨٫٠٣ دوالرات بانخفاض بلـغ ٠٫٤٢ دوالر، 
وبلـغ مزيج ايـران الثقيـل ١٠٥٫٦٩ دوالرات بانخفاض بلـغ ٠٫٣٢ دوالر، 
وبلـغ خام بوني النيجريي الخفيف ١٠٦٫٨٠ دوالرات بانخفاض بلغ ٠٫٢٨ 

دوالر، فيما بلغ خام جرياسول االنغويل ١٠٥٫٦٠ بانخفاض ٠٫١٠ دوالر».
وكانـت اسـعار النفط قد تذبذبت نتيجة شـحة املعـروض يقابلها خطط 

الدول املستهلكة لتحرير املاليني من النفط لكبح جماح االسعار .

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار الذهـب ”االجنبي والعراقي“ يف األسـواق املحلية لليوم 

الثاني تواليا، امس االربعاء.
وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سجلت صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي 398 الف دينار، وسعر الرشاء 394 الفاً، فيما 

كانت اسعار البيع صباح امس الثالثاء 406 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

انخفاضا أيضاً عند 358 الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 354 ألفا.
وفيمـا يخص أسـعار الذهـب يف محال الصاغـة، فإن سـعر بيع مثقال 
الذهـب الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 400 ألـف دينار و410 آالف، فيما 
تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 360 الفاً و 370 ألف دينار.. 

ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:

اغلق مؤرش االسـعار يف سـوق العراق لألوراق املالية، امس االربعاء، منخفضا 

بنسبة (0.11 %). وجاءت مؤرشات التداول لسوق العراق لألوراق املالية ليوم 

امس كما يـيل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (4.569.802.922) سـهما، بينما 

 ISX 60 بلغت قيمة االسهم (5.097.433.023) دينارا. واغلق مؤرش االسعار

يف جلسـة امس عىل (593.57) نقطة منخفضا بنسـبة (%0.11) عن اغالقه 

يف الجلسـة السـابقة البالغ (594.21) نقطة. وتم تداول اسـهم (35) رشكة 

مـن اصـل (103) رشكة مدرجة يف السـوق، واصبح عدد الـرشكات املوقوفة 

بقـرار من هيئـة االوراق املالية لعـدم التزامها بتعليمات االفصـاح املايل (17 

رشكة). وبلغ عدد االسـهم املشرتاة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق 

(279) مليون سـهم بقيمة بلغت (349) مليـون دينار من خالل تنفيذ (43) 

صفقـة عىل اسـهم رشكتني. بينما بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين 

غـري العراقيـني يف السـوق (136) مليون سـهم بقيمة بلغـت (231) مليون 

دينار من خالل تنفيذ (90) صفقة عىل اسـهم خمس رشكات. يذكر ان سوق 

العراق لألوراق املالية قد اسـتخدم انظمة التداول االلكرتوني وااليداع املركزي 

منذ عام 2009، ويسـعى إلطـالق نظام التداول عرب االنرتنيت للمسـتثمرين، 

وينظـم خمس جلسـات تداول اسـبوعيا من االحد اىل الخميـس، ومدرج فيه 

105 رشكات مساهمة عراقية تمثل قطاعات املصارف واالتصاالت والصناعة 

والزراعة والتـأمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:

اكد مديـر ديوان الرقابة املالية السـابق، صالح نوري، امـس االربعاء، ان 

«ارضارا اقتصاديـة كبرية تلحق اذا ما حدث اي تغيري او تعديل عىل سـعر 

رصف الدوالر».

وقال نوري يف ترصيح صحفي: انه «حتى اذا ما قررت وزارة املالية التعديل 

عىل سعر الرصف عىل نحو ١٣٠، إال ان هنالك حلوال لدعم الطبقات الهشة 

واملترضرة من رفع سعر الرصف».

واضاف ان «االجراء يكون يف انشـاء صناديق سـيادية لدعم تلك الرشائح 

التـي ترضرت بمقدار ترضرهم من التغيري والذي بلغ ٢٣٪ يتم تعويضهم 

عرب تلك الصناديق».

واشـار اىل ان «وزارة املاليـة صارحـت املواطنني بشـأن زيـادة االيرادات 

وانتعاش الخزينة». 

بغداد/ الزوراء:

اعلـن املـرصف الصناعي تقديـم مقرتح لتعديـل قانون املـدن الصناعية 

يضمن تمليك االرض للمطور يف املدينة الصناعية.

وقال مدير عام املرصف الصناعي، بـالل الحمداني: ان «املصارف بصورة 

عامـة تؤدي خدمـة إىل الجمهـور بغض النظر عـن نوعها»، الفتـا إىل ان 

«التمويل احدى تحديات الصناعة يف العراق».

وأضاف أن «البنك املركزي عزز ارصدة املصارف»، مؤكدا «لدينا يف النهروان 

مدينة صناعية قيد االنشاء بمساحة ٢٠٠٠ دونم».

واشـار اىل ان «قانـون املـدن الصناعية ال يملـك االرض للمطـور»، مبينا 

انـه «قدمنـا مقرتحـا لتعديل القانـون من اجـل تمليـك االرض يف املدينة 

الصناعية».

بغداد/ متابعة الزوراء:
أصـدرت محكمـة االسـتئناف (الدائرة تجـاري ٩) حكمـاً لصالح رشكة 
أجيليتي للمخازن العموميـة، املُدرجة ببورصتي الكويت ودبي، بتعويض 
قـدره ٤٩٠٫٠٨ مليـون دوالر (حـوايل ١٤٩٫٤ مليـون دينـار كويتي) من 

حكومة كوردستان العراق، وفقا لبيان صادر عن الرشكة أمس األربعاء.
وذكرت «أجيليتي»، يف بيان امس أن حكم االسـتئناف صدر لصالح رشكة 

الكازار كابيتال بارتنرز، التابعة ملجموعة «أجيليتي».
وأضافت الرشكة أن دعوى االسـتئناف كانت مرفوعـة من قبل «الكازار» 
ضد كل من: حكومة كردسـتان العراق، وبنك الكويت الوطني (ُمسـتأنف 

ضدهما).
وأوضحت أن حكم التعويض الصادر من محكمة االستئناف قيمة القرض 
والفوائد القانونية من تاريخ القرض وخطاب الكفالة السيادية املؤرخ ١١ 

سبتمرب ٢٠٠٧.
كما ألزم حكم االسـتئناف املُسـتأنف ضدهما بما ُيستجد من فائدة بواقع 
٧٪ حتى تمام السـداد مع إلزامهما باملرصوفات ومبلغ ٢٠٠ دينار مقابل 

أتعاب املحاماة الفعلية.
ونوهـت الرشكـة إىل أن الحكم الصادر مـن محكمة االسـتئناف ال يمكن 

تحديد أثره يف الوقت الحايل عىل الرشكة.
ويتلخـص موضوع الدعوى يف اسـتئناف عىل حكم صـادر يف الدعوى رقم 
(٨٢٢٨/٢١ تجاري كيل ٥)، وموضوعها ندب خبري، حيث أقامت «الكازار» 
- عىل سند من القول - أنه بتاريخ ١١ سبتمرب ٢٠٠٧ قدمت حكومة إقليم 
كوردسـتان العراق إىل «الكازار» كفالة لضمـان قرض قيمته ٢٥٠ مليون 
دوالر (حوايل ٧٥ مليون دينار كويتي) مضافاً إليه فائدة بواقع ٧٪ سنوية، 
قدمته «الكازار» إىل رشكة كورك تيليكوم املُسـجلة باإلقليم الستخدامه يف 
الغرض املُبني بصلب الكفالة، وذلك لتمويل سـداد القسط الثاني من سعر 
رخصة الهاتف النقال الوطني الـذي ُيغطي األرايض العراقية والذي فازت 

به «كورك تيليكوم».

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

االربعاء، يف البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سجلتا صباح 
امـس ١٤٧٦٠٠ دينـار عراقـي مقابـل ١٠٠ دوالر أمريكي، فيما سـجلت 

األسعار ليوم الثالثاء ١٤٧٧٠٠ دينار عراقي 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 ١٤٧٦٥٠ دينارا لكل ١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ 

سعر الرشاء ١٤٧٥٥٠ دينارا لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

@�böb–Øa@›vèÌ@Òãój€a@›Ó‘q
�aáÌáu

@’z‹né@ÚÌÜbón”a@äaãöc@Z’ibé@fiÎ˚èfl
@“ãó€a@ã»é@7Ãm@aàg@á‹j€bi

@Êáæa@¿@Ôöaä˛a@ŸÓ‹‡n€@Å6‘fl@·Ìá‘m
ÚÓ«b‰ó€a

@‚ç‹Ì@�b‡ÿy@kèÿm@ÚÓnÌÏ◊@Ú◊ãí
ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@500Äi@bËõÌÏ»ni@ÊbnéÜã◊

@ÜaáÃi@¿@b»uaãm@›vèÌ@ä¸Îá€a
@·Ó‹”�aÎ

@ÚÀbó€a@fib´@¿@ù–É‰Ì@ã–ñ˛a@Êá»æa

bõ–É‰fl@’‹ÃÌ@ÚÓ€bæa@÷aäÎˇ€@÷aã»€a@÷Ïé

ÚÓ�–‰€a@ÈmaäÜa@ÒÜbÌå@Û‹«@äÜb”@7À@÷aã»€a@ZÚÓ€bæa@ãÌåÎ

ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@216@Âfl@ãr◊c@…ÓjÌ@Ú‹‡»€a@Üaçfl
بغداد/ الزوراء:

 حافظـت مبيعـات البنـك املركـزي مـن الـدوالر، امس 
االربعـاء، عـىل ارتفاعهـا بشـكل متفـاوت لتقـرتب من 
216 مليـون دوالر. وذكر مصدر أن ”البنك املركزي شـهد 
امـس خالل مزاده لبيع ورشاء الـدوالر االمريكي، تراجعا 
يف مبيعاتـه مـن الدوالر لتصـل اىل 216 مليونا و902 ألف 
و498 دوالر أمريكي غطاها البنك بسـعر رصف اسـاس 

بلـغ 1460 ديناراً لكل دوالر. واضـاف ان معظم املبيعات 
كانت عىل شكل حواالت خارجية والتي بلغت 187 مليونا 
و652 ألفـا و498 دوالرا، فيما ذهـب املبلغ املتبقي البالغ 
29 مليوناً و250 ألف دوالر بشكل نقدي. وأشار إىل ان 31 
مرصفا قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، و10 
مصـارف لتلبية الطلبـات النقدية، إضافـة اىل 25 رشكة 

توسط.
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بغداد/ متابعة الزوراء
أبـدت إدارة نادي الطلبة الريايض اسـتغرابها من قرار االتحاد الـدويل لكرة القدم «فيفا»، 
بحرمـان النادي من التعاقد مـع محرتفني أجانب لضمهم إىل فريقها.وقال أحمد الحكيم، 
مديـر إعالم النادي تسـتغرب الهيئة اإلدارية املؤقتة لنادي الطلبـة من قرار االتحاد الدويل 
بحظر نادينا من التعاقد مع الالعبني املحرتفني بسبب شكوى مقدمة من الالعب الربازييل 
ويسيل».وأضاف: «نود أن نوضح لجمهورنا أن الالعب استلم مستحقاته املالية كافة، عن 
طريق وكيل أعماله يف املوسم املايض».وواصل الحكيم: «سوف نسلك كل الطرق القانونية 

من أجل إعادة الحق لنادينا يف األيام املقبلة».

ãºcÎ@ã–ñc

Úibñ¸a@kjèi@›ÌÏ†@lbÓÀ@á»i@pbjÌäán‹€@ÜÏ»Ì@Ô‹«@á‰Ëfl@b‰jÉn‰fl@·≠

بغداد/ متابعة الزوراء 
اسـند اتحـاد غرب اسـيا للكرة 
تحكيميـة  مهمـة  الشـاطئية 
للحكم الدويل اكرم مهدي لقيادة 
مباريـات بطولـة غـرب اسـيا 
املقرر اقامتها يف اململكة العربية 
السعودية للفرتة من 16 ولغاية 

21 ايار املقبل .
العراقي  وقـال عضـو االتحـاد 
املركـزي لكـرة القـدم ومرشف 
 ، والشـاطئية  الصـاالت  كـرة 
يحيى زغري  ان ” الحكم العراقي 
الـدويل اكـرم مهدي سيشـارك 
يف قيادة مباريـات بطولة غرب 

التـي  اسـيا للكـرة الشـاطئية 
تسـتضيفها السـعودية الشهر 

املقبل ”.
واضاف زغري ان ” االختيار جاء 
يف ضـوء السـمعة الطيبـة التي 
يحظى بها الحكم العراقي اكرم 
قيـادة  يف  ومسـاهمته  مهـدي 
الكـرة  دوري  مباريـات  اغلـب 

الشاطئية ”.
واشار زغري اىل ان ” اختيار حكم 
عراقي ملثـل هكـذا محفل مهم 
للصفـارة العراقية  يعد انجـازاً 
التي اثبتت جدارتها يف مناسبات 

مختلفة“.

بغداد/ الزوراء

أعلَن عضو االّتحاد العراقّي لكرِة القدم 

والناطـق الرسـمي احمـد املوسـوي 

املُحرتفـني  دوري  يف  املُشـاركة  أن 

للموسِم املُقبل سـتكون لألنديِة التي 

تطبـُق نظاَم الرتاخيـص املُعتمد لدى 

االتحاِد اآلسـيوي، يف خطوٍة تهدف إىل 

االرتقاِء باملسـتوى العاّم للمسـابقِة 

بمـا ينعكس إيجابـاً عـىل املنتخباِت  

النهـوَض بواقـع  الوطنيـة، ويعـّزُز 

األنديِة مـن جميع النواحـي اإلدارية 

والتنظيمّية واملالية.

@ÜÏ‘Ì@áËfl@‚ã◊a@·ÿ®a
@bÓéa@lãÀ@Ú€Ï�i@pbÌäbjfl
ÚÓ˜†bì€a@Òãÿ‹€

@µœ60a@äÎÜ@¿@Ú◊äbìæa@ZÏéÏæa
ÏÓé�a@òÓÇa6€a@‚bƒ„@’Ój�ni@ÊÏÿné

@åbn‡æa@äÎá€a@Âfl@lbzè„¸bi@ãÿ–Ì@—v‰€a@Üb„@Z·íbÁ@Ô‹«
fiaÏfl¸a@kjèi

بغداد/ متابعة الزوراء
عاد مهند عيل، نجم املنتخب الوطني امس 
األربعاء، لتدريبات فريقه أريس سالونيكا، 
بعد غياب دام سـبعة  أشـهر عن املالعب، 
بسـبب اإلصابة التي تعـرض لها يف إحدى 

مباريات فريقه بالدوري اليوناني.
وأكمل عيل، تدريباته التأهيلية يف العاصمة 
القطريـة الدوحـة، بعـد مراحـل العـالج، 
والتحـق مجددا بفريقـه اليوناني تحضريا 

للمباريـات املقبلة، بعد غيابـه عن معظم 
مواجهات الدوري.

ونرش مهند عيل عرب حسـابه الرسمي عىل 
”إنسـتجرام“ صورة له يف ملعب التدريب، 
وكتـب: ”سـعيد جداً السـتكمال شـفائي 
الكامـل، لقـد كانـت رحلـة شـاقة خالل 

األشهر الـ7 املاضية“.
وواصـل هداف منتخـب العـراق: ”بفضل 
اللـه، أتطلـع للعـودة إىل املالعـب، وإعادة 

الصـورة الزاهية، شـكرا لكل مـن دعمني 
وساندني“.

يذكـر أن مهنـد عـيل، العـب نـادي أريس 
سـالونيكا، أصيب يف الرباط الصليبي قبل 
أكثـر من 6 أشـهر، وحرمتـه اإلصابة من 
املشـاركة رفقة منتخب ”أسود الرافدين“ 
يف مباريـات تصفيات آسـيا املؤهلة لكأس 
العالم 2022 بقطـر، وبطولة كأس العرب 

.2021
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بغداد/ متابعة الزوراء
عدسة/ آرام رشيد

واصل الزوراء مسلسل إهدار النقاط 
بعد تعادله مع مضيفه نوروز سلبيا، 
األربعـاء، يف ملعـب جامعـة  امـس 
السـليمانية، ضمـن الجولـة 28 من 

الدوري املمتاز.
رفـع الـزوراء رصيـده إىل 47 نقطة 
يحتـل بهـا املركـز الخامـس، فيمـا 
بقـي نوروز يف املركـز 13 برصيد 32 

نقطة.
وغاب هجوم الزوراء يف الشوط األول، 
إذ لم تسـنح له سـوى فرصة وحيدة 
ملحرتفه الجزائري لهواري بن طويل، 

الذي لم يتعامل معها بإتقان.
وأهـدر أصحـاب األرض عـدة فرص 
أخطرها محاولة شـريوان كردستان 
التي أبعدها املدافع املوريتاني الحسن 
الحويبيب اللحظات األخرية، ليحافظ 

عىل شباكه نظيفة.
وشـهد هـذا الشـوط أيضـا تعرض 
مدافـع الـزوراء واملنتخـب الوطنـي 
عبـاس قاسـم إلصابة بليغـة، وحل 

مكانه محمد صالح.
يف املقابل نجح مدرب نوروز ويل كريم 
يف فـرض أسـلوبه وسـيطرة فريقه 

شبه املطلقة عىل مجريات اللقاء.
”عشـب  امللعـب  أرضيـة  وسـهلت 
اصطناعـي“ أمور أهل الـدار خاصة 
يف التحركات وتهديد مرمى الزوراء يف 
أكثـر من محاولة، لكنهـا لم تفلح يف 

هز الشباك.
ويف الشوط الثاني جاءت أخطر فرص 
الزوراء عرب تصويبة من قائده سـعد 
عبد األمـري، لكـن الحـارس جومان 

أحمد أبعدها برباعة.
وأجرى أيوب أوديشـو مدرب الزوراء 
عـدة تبديالت لتغيـري النتيجة، فدفع 
بالالعـب عيل صـادق مكان حسـام 
كاظم، وشـارك زين العابدين سـالم 

محل الجناح أحمد رستيب.
يف املقابـل زج نوروز باملهاجم محمد 
عثمان مكان ريكان رزكار، وحسـن 
خـريي مـكان العـب الوسـط حيدر 

محمد.
وعنـد الدقيقـة 76 تعـرض مدافـع 

الزوراء أحمد حسـن مكنزي للطرد، 
بعـد تدخله بقـوة عىل العـب نوروز 

ديار ياخي.
وحاول البديل أحمـد فاضل، مباغتة 
نوروز بهدف السـبق، إال أن تسديدته 

مرت بجوار القائم األيرس.
ولم يسـتغل أصحاب األرض النقص 
العـددي للضيـوف، فانتهـت املباراة 

بالتعادل السلبي.
ولـم يفز الـزوراء يف 7 مواجهات ولم 
يسـجل أي هـدف، ليواصـل نتائجه 

السلبية.
ويف مباراة ثانية، قاد فرحان شكور، 
فريقه أمانة بغداد، للفوز عىل ضيفه 

أهـداف   3 تسـجيله  بعـد  القاسـم، 
”هاتريـك“ يف املبـاراة التـي انتهـت 
ملصلحة فريقه بنتيجة (0-3) ، امس 

األربعاء، يف ملعب أمانة بغداد.
أهـداف فرحـان شـكور، جـاءت يف 
وبطـرق   ،(60  ،39،  32  ) الدقائـق 
مختلفة يف التسجيل، لينجح يف إحراز 

أول هاتريك بالجولة .
وبهـذا االنتصـار، رفـع أمانـة بغداد 
رصيـده إىل 33 نقطـة باملركـز 12 يف 
جـدول الرتتيـب، فيما بقي القاسـم 

بالرتتيب الـ 16 برصيد 30 نقطة.
ونجـح أبنـاء املـدرب عصـام حمد، 
يف تحقيـق االنتصـار الثامـن لهم يف 

املوسـم الحايل، بينما تعرض القاسم 
إىل الخسارة الثامنة.

وتـوج فريـق الحـدود بلقـب دوري 
الدرجـة األوىل العراقـي، بعـد تغلبـه 
عىل كربالء بنتيجة (0-1)، يف املباراة 
النهائية التي أقيمت يف ملعب الشعب 

الدويل.
وسـجل عصام ياسـني هدف املباراة 
الوحيـد لفريقه الحـدود، يف الدقيقة 
13 من زمن املباراة، التي جرت وسط 

حضور جماهريي متوسط.
وحفلت املباراة بفـرص كثرية لطريف 
املواجهـة، كما شـهدت حالـة مثرية 
للجـدل، إذ لم يحتسـب حكـم اللقاء 

ركلة جزاء مشكوك يف صحتها لفريق 
الحـدود، بعدما ملسـت الكـرة مدافع 

كربالء.
وحـاول الضيـوف معادلـة النتيجـة 
يف أكثـر مـن مناسـبة، إال أن تـرسع 
الالعبـني أفقدهـم فرصـة التعديـل، 
ليكتفـي تالميـذ املـدرب عـيل وهاب 
باملركز الثانـي، فيما حصـد الحدود 
اللقـب، وعاد مجددا لـدوري الدرجة 

املمتازة بصحبة وصيفه.
وعقـب املبـاراة، أقيمـت احتفاليـة 
التتويـج، بحضـور عدد مـن أعضاء 
االتحـاد العراقـي  إىل جانـب أعضاء 

لجنة املسابقات.

بغداد/ امري الداغستاني
 كشـف عضو الهيئـة اإلدارية لنادي النجف الريايض، عيل هاشـم 
أن اإلدارة تفكر حالياً بتجميد عمل النادي واالنسحاب من الدوري 
املمتاز لكرة القدم، بسـبب الضائقة املالية وعدم امتالكها االموال 
الالزمة.وقال هاشـم ان ”نادي النجف مرتبـط مالياً بإدارة مطار 
النجـف الـدويل ويحمـل شـعار املطـار منـذ العـام 2015 وبدعم 
مادي سـنوي مقداره مليـون دوالر، وهذا املبلغ كان يسـد حاجة 
النـادي للتعاقد مع الالعبني“.وأضاف ”منذ العـام 2019 وتحديداً 
منـذ اسـتالم االدارة الحالية املسـؤولية، توقفـت إدارة املطار عن 
دعم النادي، باسـتثناء مبلغ 250 الـف دوالر تحصلت عليها إدارة 
النادي وبعدها توقف الدعم املايل“.وأشار إىل أن ”إدارة املطار خالل 
السـنتني االخريتني منحت إدارة النادي مبلغ 100 الف دوالر فقط 
عـىل دفعتـني، يف حني أن للنـادي حق عىل املطار مقـداره مليونني 
و500 الف دوالر غري مسـتلمة حتى االن“.وبني هاشم ان ”النادي 
ال يملـك سـوى مبالغ ايجار املحـالت التي ال تغطـي اال مصاريف 
سفرات الفريق وتجهيزات الالعبني ورواتب موظفي النادي، وهناك 
تلكـؤ كبري من أغلب اصحاب املحالت يف دفـع ايجاراتهم التي هي 

اصـًال ايجـارات رمزية“.واكد ان ”ما يمر به النـادي ليس تقصرياً 
من طرف اإلدارة بل هو إخالل باالتفاق من قبل ادارة املطار“.

وبشأن ما أعلن عنه مدرب فريق النجف حسن أحمد بشأن إيقاف 
تدريبات الفريق بسـبب عدم تسديد االسـتحقاقات املالية للكادر 
التدريبي والالعبني، اوضح هاشـم ”الالعبـون والجهاز الفني لهم 
كل الحق بالتوقف عن التدريبات وانا معهم بذلك، فكيف بإمكانهم 
العيش وتمشية أمور حياتهم اليومية، اذاً البد ان تكون هناك وقفة 

حقيقية للمسؤولني من اجل دعم النادي“.
وعـن دعوات جماهري فريق النجف للتظاهر ضد إدارة النادي، قال 
هاشـم ”من حق جمهور النجـف التظاهر لكن يجب ان يعلموا ان 

التقصري ليس من االدارة بل سببه االزمة املالية“.
وتابـع بالقـول ”بالنسـبة يلّ قدمت طلبـاً اىل االمـني العام ملجلس 
الوزراء حميد الغزي للمساعدة يف اطالق استحقاق النادي من مبلغ 
املليونـي دوالر وايضـا مبلغ 200 مليون من املطار لتمشـية امور 
الفريق خالل هذه الفرتة وتم تسـليمه الكتاب باليد بجهود النائب 
عبـد الهادي الحسـناوي الذي هـو االخر يتحرك بـكل االتجاهات 
لتوفـري مبالـغ مالية، وكذلـك محافظ النجف ماجـد الوائيل اكمل 
الطلـب وسـلمناه االمني العام التخـاذ االجـراءات الرسيعة النقاذ 
املوقف“.واضـاف ان ”الالعبـني متواجـدون بامللعـب ويواصلون 
تدريباتهم، ومهما كانـت قراراتهم فانهم محقون ولهم كل الحق 
بمـا يتخـذون من قرار، السـيما بعـد ان وصلت االمـور اىل طريق 
صعب“، مشـددا ان ”هذا النادي العريـق يحتاج اىل وقفة حقيقية 
وداعمني حقيقيني ينتشلونه من هذه االزمة املالية“.وختم هاشم 
بالقـول، ان ”ادارة النادي عملت بـكل االتجاهات ولم تقرص لكن 
مبالغ وعقود الالعبني اكرب من قدرتها وبالرغم من ذلك ففي حال 
توفر سـبل االسـتمرار للفريق فانه سـيكون قريباً جداً من املربع 

الذهبي وهذا االمر يحسب لالعبني والكادر التدريبي واالدارة“.
ويف وقت سابق، أعلن مدرب فريق نادي النجف لكرة القدم، حسن 
أحمد، عن تعليق تدريبات الفريق احتجاجاً عىل عدم تسلم الالعبني 

والكادر التدريبي مستحقاتهم املالية املتأخرة منذ عدة أشهر.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
االوسـاط الرياضية واالعالميـة والصحفية عىل 
وجـه الخصـوص باركت فـوز عضـو الهيئة 
العامة لالتحـاد العراقي للصحافـة الرياضية 
الزميـل طـه الجنابي بمنصب امـني رس نادي 
الدورة الريايض، امنياتنا الصادقة لزميلنا العزيز 

بالتوفيق والنجاح يف مهمته الجديدة.
 *******************

تختتـم اليوم الخميس الدورة التدريبية الخاصة 
يف تطويـر املهـارات والقـدرات الفنيـة لدى 

مصـوري دوائر وزارة الشـباب والرياضة، 
والتـي يقيمهـا  قسـم االعـالم واالتصـال 
الحكومـي بالتعـاون مـع دائـرة الرعاية 

العلمية والتي استمرت  ملدة ثالثة أيام.
وبني مدير قسـم اإلعالم واإلتصال الحكومي يف 

وزارة الشـباب والرياضـة عيل العطواني أن الـدورة تقع ضمن املنهاج 
التطويـري لقدرات العاملني يف الجانب اإلعالمي، ومن ضمن األنشـطة 
الدورية التي اعتاد القسم تنفيذها ملواكبة التطور ورفع كفاءة العاملني، 
مبينا أنها ستكون متميزة خالل الدورة الحالية، وهناك إضافات نوعية 

ستقدم للمتدربني بحكم تقدم فن التصوير وتشعب استخداماته.

بغداد/ الزوراء
جّدَد االتحاُد العراقّي لكرِة القدم تعاقده مع الجهاِز الفني ملنتخِب الَشباب بعقٍد 
االتحاد  وقرَر  املقبلة  االستحقاقاِت  يف  املنتخب  لقيادِة  مقبلني  عامني  إىل  يمتُد 
املديُر  التقى  جانبه،  من  الفني.  الجهاز  مع  للعمِل  جبار  حيدر  املدرب  إضافَة 
الفني لإلتحاِد العراقّي لكرِة القدم، اإلنكليزي جون ويتل، الجهاَز الفني ملنتخِب 
الشباب، وبحضور ُمستشار اإلتحاد أنور جسام للتعرِف عىل آليِة عمل منتخب 
الشباب يف املرحلِة املُقبلِة ومناقشة املناهج التدريبّية التي وضعها املالُك التدريبي 

وكيفية تطبيقها بالشكِل الذي يخدم مشواَر املُنتخب مستقبال.

بغداد/ متابعة الزوراء
عدنان  والرياضة  الشباب  وزير  بحث 
مع  العالقات  تطوير  سبل  درجال 
والشباب،  الرياضة  مجال  يف  بلجيكا 
السفري  استقباله  خالل  ذلك  جاء 
امس  بولك  فاندين  فيليب  البلجيكي 

االربعاء، يف مقر الوزارة.
الطرفان  إن»  للوزارة  بيان  وذكر 
مستوى  ورفع  االرتقاء  سبل  ناقشا 
وتفعيل  والرياضة  بالشباب  االهتمام 
البلدين  بني  التعاون  بروتوكوالت 

الشبابي  الجانبني  يف  الخربات  وتبادل 
والريايض».

 تابع ان» الوزير درجال وجه من خالل 
البلجيكي  املنتخب  اىل  دعوة  السفري 
املستوى  عىل  اثنى  كما  العراق  لزيارة 
وامكانية  البلجيكية  للكرة  املتميز 
البلجيكية من  التجربة  االستفادة من 
والخرباء  املدربني  استقطاب  خالل 
املحلية  املالكات  لتدريب  البلجيك 
يف  الرياضة  مستوى  برفع  واالسهام 

العراق».
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ُنقل العب كرة القدم الربازييل السابق بيليه، إىل املستشفى مرة 
أخـرى ملتابعة العالج الذي يخضع له من ورم يف القولون، وهو 

يف حالة جيدة ومستقرة، حسبما أفاد الفريق الطبي املعالج.
وعاد صاحب الـ81 عاما لدخول املستشـفى يف ساو باولو مرة 
أخرى ليلة اإلثنني بشكل روتيني، حيث يواصل العالج من الورم 
الذي تم اكتشـافه يف سـبتمرب/أيلول 2021، والذي خضع عىل 

إثره لعملية جراحية يف نفس املركز الصحي.
وقـال الفريق الطبي املرافـق لنجم كرة القدم السـابق يف بيان 
مقتضب إن ”حالته الرسيرية جيدة ومسـتقرة وسـيخرج من 

املستشفى يف األيام القليلة املقبلة“.
وبعـد اكتشـاف الـورم، بدأ بيليـه دورة مـن جلسـات العالج 

الكيميائي التي أجربته عىل الذهاب إىل املستشفى عدة مرات.
وباإلضافة إىل الورم، تدهورت صحة بيليه يف السـنوات األخرية 
بسـبب مشـكالت يف العمود الفقري والفخذ والركبة، مما قلل 

من قدرته عىل الحركة وأجربه عىل الخضوع لعملية جراحية.
ويف السـنوات األخـرية، دخل الالعب السـابق املستشـفى عدة 

مرات بسبب مشكالت بالكىل.

انتقـد ماوريسـيو بوكيتينو، املدير الفني لفريق باريس سـان 
جريمـان لجوء بعـض املدربـني لتوجيه العبيهـم بعصبية من 
خارج امللعب يف إشارة غري مبارشة ملواطنه خورخي سامباويل، 

مدرب مارسيليا.
وقال بوكيتينو يف حديثه لوسائل اإلعالم عن الفوز عىل مارسيليا 
2 - 1 يف الدوري الفرنيس: ”ال أعتقد أن املدرب يجب أن يقفز أو 
يرصخ يف منطقته الفنية حتى يتمكن العبوه من سـماعه أكثر 

بل هذا األسلوب قد يأتي بنتائج عكسية“.
وأضاف ماوريسيو: ”الهدوء واالستعداد الجيد للمباراة، وإدراك 
كل العـب للمهام املطلوبة منه، يمنح راحة البال للجهاز الفني 
واملدرب“. وأشـار سـاخرا: ”أنا ال ألعب كرة القدم بذراع تحكم 
إلكرتونيـة، مثلمـا يلعب العديد من األشـخاص لعبـة فوتبول 
مانجر وباليستيشـن يف املنزل“. واستدرك املدرب األرجنتيني يف 
ختام ترصيحاته: ”ال نلعب باليستيشـن بل كرة قدم احرتافية، 

ونحاول أن ننفذ ما نعمل عليه طوال األسبوع“.

فـاز نيـو أورليانز عـىل فينكـس صنـز 125 /114 فجر أمس 
األربعـاء يف املواجهـة الثانيـة بينهما بالـدور األول الفصل من 

الدوري األمريكي لكرة السلة للمحرتفني.
وتألـق برانـدون إنجـرام يف صفـوف نيـو أورليانـز 
بتسـجيله 37 نقطـة و11 متابعـة وتسـع 
تمريرات حاسـمة ليمنـح فريقه التعادل 
1 /1 بعد الخسـارة يف املباراة األوىل أمام 

صنز.
وحقق نيو أورليانز فوزه األول يف الدور 

الفاصل منذ عام 2018.
وشـهدت املباراة إصابة ديفني بوكر 
العـب صنز الذي تعـرض إلصابة يف 
أربطة السـاق اليمنى ليغادر امللعب 
يف الربع الثالث بعد أن تألق وسـجل 

31 نقطة لفريقه.
وتأخـر صنز بنتيجـة 74 /77 بعد 
خـروج بوكـر، علمـا بـأن الفريق 
تصـدر منافسـات القسـم الغربي 
محققا رقما قياسـيا، بتسجيله 64 

انتصارا مقابل 18 هزيمة.
وحافـظ فينكس عىل إيقاعه رغـم غياب هدافه 
، بـل وتقدم عىل منافسـه يف مطلع الربع األخري، 
لكـن نيو أورليانز حصل عـىل رمية ثالثة من كل 
من جوزيـه الفارجو ويس جي ماكولوم وإنجرام 

ليستعيد تفوقه.

انتقد قائد مانشسـرت يونايتد السابق روي 
كـني، العبـي الفريق بعـد أدائهـم املخيب 
الليلة ضد ليفربول يف أنفيلد، حيث خرسوا 
0-4، يف لقاء مؤجل من الجولة 30 للدوري 

اإلنجليزي املمتاز.
وقـال كني خالل تحليل املباراة عرب شـبكة 
سكاي سبورتس: ”األمر ال يتعلق بالغضب 

اآلن، إنه وضع محزن“.
وتابـع: ”ال يوجـد قـادة، ويفتقـر الفريق 
للجـودة املطلوبـة. الفـوىض تعـم النادي 
بداية من اإلدارة، والفريق بحاجة إىل مدرب 

جديد، والعبني جدد“.
وأردف: ”من املحزن أن نرى ذلك. هذا ليس 
يونايتـد الذي أعرفـه، وال أرى من يقاتلون 

من أجله بفخر“.
وأضاف: ”النتيجة غري مفاجئة. يف املباراتني 
ضـد ليفربول اسـتقبلنا 9 أهداف (9 - 0). 
يونايتد بات بعيد جدا عن مستويات الفرق 
الكربى. ال توجد قيادة وال شـخصيات وال 

قتال وال عزيمة“.
واسـتطرد: ”سـيكون عىل النادي أن يسري 
يف طريق طويل ليعود إىل سـابق عهده. لقد 
اختفـى كل (إرث) يونايتـد، واختفـى ذلك 

الفخر الذي كان (يميزنا)“.
وانتقـد كـني مهاجـم يونايتـد ماركـوس 
راشـفورد قائـال: ”لقد لعب اليـوم كطفل 

يف خط الهجوم. تمريرة ماجواير وأسـلوب 
دفاعه يف الهـدف األخري غري مقبول، إنه ال 

يناسب مانشسرت يونايتد“.
وأوضح: ”لذلك علينا استخدام هذه الكلمة 
مـرة أخـرى: إعادة البنـاء. يونايتـد يحتل 
املركـز السـادس يف الـدوري، هـذا أمـر ال 

يصدق“.
وأنهـى حديثـه قائـال: ”يف أيامـي كانـت 
يف النـادي شـخصيات رائعة، وأشـخاص 
يقدمـون كل ما لديهم ألجـل يونايتد. لكن 
هذا الفريق مـن دون روح. حتى كلماتهم 

بعـد كل مبـاراة تبـدو مصطنعـة للغاية، 
وتخلو من أي عاطفة“.

ı¸˚Á@›yãÌ@Êc@k∞@ZêÓ„Ïé
جراهـام  ليفربـول  أسـطورة  سـخر  ـ 
سـونيس، من أداء مانشسرت يونايتد الذي 
خـرس مـن الريـدز الليلـة 4 - 0، يف مباراة 
مؤجلة من الجولة 30 للـدوري اإلنجليزي 

املمتاز.
وقال سونيس يف معرض تحليله للقاء عرب 
شبكة سـكاي سـبورتس: ”تحت الضغط 
لم يسـتطع مانشسـرت يونايتد االحتفاظ 

بالكـرة. إذا أتيت إىل أنفيلد وأردت الحصول 
عىل أي فرصـة لتحقيق نتيجـة فيجب أن 
تكـون قـادًرا عـىل االحتفاظ بالكـرة، وال 

يمكن ليونايتد فعل ذلك“.
وأضـاف: ”ال يوجـد العـب يف مانشسـرت 
يونايتـد يمكـن أن يحجـز مكانـا يف فريق 
ليفربول الحايل، يونايتد ناٍد هائل حًقا لكن 

الليلة بدت الفوارق شاسعة للغاية“.
وأردف: ”هـذه هي أكرب مبـاراة يف إنجلرتا 
وكان ليفربول مثـرًيا، لكن يونايتد لم يكن 
جيًدا: ال طاقة، وال رشاسـة من املنافس يف 

خط الوسط“.
وواصل سونيس: ”عىل مدى الِعقد املايض، 
اتخذ يونايتد قرارات سيئة عكس ليفربول 
الذي يبدو أنه فعل كل يشء بشكل صحيح، 
خاصة فيمـا يتعلق بالتخلـص من العبني 

(بعينهم) يف الوقت املناسب“.
للمـدرب  وتابـع: ”أتمنـى حًظـا سـعيًدا 
الجديـد، لكني ال أعلم من أين يبدأ مع هذه 

املجموعة من الالعبني؟“.
وأشار سونيس إىل أن من أبرز عيوب العبي 
يونايتد أنهم ال يلومون أنفسهم عىل يشء، 
مبينا: ”ال أحد يحمل مرآة لنفسـه ويسأل 
ملاذا لم يكن جيدا بما 

فيه الكفاية“.
”لقد  واختتـم 

تسـببت هـذه املجموعـة فيما وصـل إليه 
حـال يونايتد اآلن. ال ينبغـي أن تبقى مثل 
هـذه املجموعـة يف الفريـق. هـذا أمر غري 

مقبول“.
7j◊@—»ö

ـ عـرب العـب مانشسـرت يونايتد السـابق 
جـاري نيفيل عن غضبه بعـد األداء املروع 
والخسـارة املهينة أمام ليفربـول برباعية 
نظيفـة، يف اللقـاء املؤجل مـن الجولة 30 

للدوري اإلنجليزي املمتاز.
وقال نيفيل يف ترصيحات لشـبكة سـكاي 
سـبورتس: ”لم يتوقع أحد من مشـجعي 
مانشسـرت يونايتد الحصـول عىل أي يشء 

الليلة. إنه أمر يمكن التنبؤ به“.
وتابع: ”لكـن ال يمكنني رشح كيف انتقل 
الفريـق من كونـه واعًدا يف نهاية املوسـم 
املـايض عندما احتل املركـز الثاني إىل أدنى 

مستوى له عىل اإلطالق هذا املوسم“.
وأضـاف: ”لـم أَر الفريق بهذا السـوء من 
قبـل. عندما لعبـت أمام ليفربـول لم يكن 
رائعا، لكنهم لم يجعلوا األمر بهذه السهولة 
كمـا فعلنـا. لم أشـاهد يونايتد أبـدا بهذه 

الهشاشة مثلما حدث يف هذه املباراة“.
ووجـه نيفيـل حديثـه إىل الالعبـني قائال: 
”لقد أدى الالعبون أنفسهم بمستوى الئق 

سابقا، لكنهم اآلن ُكرسوا. لقد انتهوا“.
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ناجلسـمان، خـالل تدريبـات الفريق، اسـتعداًدا ملواجهـة غريمه 
بوروسـيا دورتموند، السـبت املقبـل، يف الدوري األملاني. وبحسـب 
موقـع ”سـبورت 1“، فـإن صاحـب الــ 32 عاًمـا، غـادر ملعب 
التدريبـات وهـو يعـرج، متأثـرًا بآالم يف سـاقه. واسـتخدم الدويل 
األملانـي، الثلج عىل موضع اإلصابة، كما قام بتضميدها، لتسـكني 
األلم الـذي عانى منه.ولم يسـتطع مولر الركض بعـد ذلك، ليتجه 
مبارشة إىل غرفة املالبس دون أن يستكمل املران مع باقي زمالئه يف 
الفريق البافاري.وتأتي هذه الرضبة بعدما خرجت تقارير صحفية 
بتأكيـدات حـول توصـل مولر التفاق مع مسـئويل النـادي األملاني 
بشأن تجديد عقده حتى صيف 2025. ويعد توماس مولر أحد أبرز 
العبي بطل البوندسـليجا يف السنوات القليلة املاضية، نظرًا لقدرته 
عىل إمداد زمالئه بتمريرات حاسـمة هائلة. من جهة أخرى، أشـار 
تقريـر أملاني إىل احتمال رحيل أحد نجوم بايرن ميونيخ، يف الصيف 
املقبـل، عىل غرار ما تردد بشـأن البولندي روبرت ليفاندوفسـكي. 
وينتهـي عقـد ليفاندوفسـكي بختام املوسـم املقبل، وقد أشـارت 
تقاريـر صحفيـة إىل أن بايـرن من املمكن أن يقبـل بالحصول عىل 
40 مليـون يورو لبيع عقده الصيف القـادم، لتجنب رحيله مجاًنا.

وبحسـب صحيفة ”كيكـر“ األملانية، فإن املفاوضـات بني األملاني 
سريج جنابري وإدارة النادي البافاري توقفت تماما، بشأن تجديد 
عقـده الـذي ينتهي يف صيـف 2023 أيضا. وأضافـت الصحيفة أن 

”جنابري يريد التجديد مقابل راتب يفوق كثريًا ما يتقاضاه حالًيا، 
ويتجاوز كذلك حدود العرض الذي طرحه عليه بايرن“. وأشارت إىل 
أنه ”لو لم يتم االتفاق مع جنابري بشأن التجديد قبل نهاية املوسم 
الجاري، سـيتم عرضه للبيع يف الصيف املقبل، لتجنب رحيله مجاًنا 

أيًضا“.وذكرت صحيفة ”سـبورت بيلد“ وشبكة ”سكاي 
سـبورت أملانيـا“ أن النـادي البافـاري يف طريقه ملنح 

حارسه سـفني أولريتش عقدا جديدا يف غضون 
األيـام القليلة املقبلـة. وتأكد بذلك اسـتمرار 
الحارس األملانـي داخل ملعب أليانتس أرينا، 
بعدما أفـادت تقارير صحفية برحيله عقب 

نهاية عقده يف يونيو/ حزيران القادم.
وتوصل مسـؤولو بطل البوندسليجا 

التفاق شفهي مع صاحب الـ33 
عاما عىل التجديد له ملدة عام 

إضايف.
وحـال توقيـع أولريتـش 
ن عـىل العقد الجديـد، فإن  يـر با
ظهـره  سـيدير  بذلك لستيفان ميونـخ 

بيليفيلـد أورتيجـا، حـارس مرمـى  أرمينيـا 
األملانـي، الـذي ارتبـط باالنتقـال للنـادي طـوال الفـرتة 

املاضية.

أفـاد تقرير صحفي إسـباني، بتأجيل الجلسـة التي كان مقرًرا 
لها أول أمس بني إدارة برشلونة والعب الفريق سريجي روبرتو، 
من أجل تجديد عقده. وينتهي عقد روبرتو مع برشلونة، بنهاية 

املوسم الجاري، دون التوصل التفاق بشأن التجديد حتى اآلن.

وبحسـب صحيفـة ”موندو ديبورتيفـو“ اإلسـبانية، فقد تم 
تأجيـل اجتماع ماتيـو أليماني املدير الريايض لربشـلونة، مع 
جوزيب ماريـا أوروبتج وكيل روبرتو، من أجل التفاوض عىل 

التجديد، بسبب انشغال رئيس النادي خوان البورتا.
ومـن املتوقـع أن يتم عقد االجتمـاع، عىل أن يقدم برشـلونة 
نفس العرض املقدم يف السابق، بالتجديد ملدة موسمني، براتب 
أقـل مما يتقاضاه الالعب حالًيـا، يف ظل الظروف التي يمر بها 
النادي.وأشـارت الصحيفة، إىل أن هناك تياريـن يف الرأي داخل 
برشـلونة حالًيا، األول يمثله البورتا واملدرب تشـايف هرينانديز، 
ويتمثـل يف رغبتهمـا يف بقـاء الالعب، والثاني هـو عدم وضوح 

الرؤية بالنسبة لالعب ويمثله أليماني.
وأضافـت الصحيفـة، أن روبرتـو يجب عليـه أن يخفض راتبه 

كثريًا، إذا أراد االستمرار مع برشلونة.
وختمت الصحيفة، بأن االتفاق بني برشـلونة وروبرتو يف الوقت 

الحايل يعد بعيدا للغاية، ولكنه ليس مستبعد.
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تصـدر ليفربول ترتيـب الـدوري اإلنجليزي 
املمتـاز مؤقتا، بفوزه عىل ضيفه مانشسـرت 
يونايتـد (0-4)، يف مباراة مؤجلة من الجولة 

.30
وأحرز أهـداف ليفربول كل مـن لويس دياز 
(5) ومحمد صالح (22 و85) وساديو ماني 

.(68)
وارتفـع رصيد ليفربـول بهذا الفـوز إىل 76 
نقطة، بفارق نقطتني أمام مانشسرت سيتي 
الذي لعب يف سـاعة متأخرة من مسـاء ليلة 
أمـس األربعاء أمام برايتون، فيما ظل رصيد 

يونايتد 54 نقطة يف املركز السادس.
وبحسـب أرقام ”أوبتا“، بـات ليفربول أكثر 
الفـرق التـي نجحـت يف هـز الشـباك أمـام 
مانشسـرت يونايتد بالربيمريليـج، بواقع 74 

هدًفا.
وبـات صالح، ثاني العب ينجح يف التسـجيل 
والصناعة ذهاًبا وإياًبا أمام يونايتد يف موسم 
واحـد بالربيمريليـج، بعد مسـعود أوزيل يف 

موسم 2015 - 2016.
كمـا نجـح صـالح يف التسـجيل والصناعـة 
يف 6 مباريـات رفقـة ليفربـول هذا املوسـم 
بالربيمريليـج، بعدمـا حقق هـذا األمر أمام 
وواتفـورد  سـيتي  ومانشسـرت  نورويتـش 
ويونايتد (ذهاًبا وإياًبا) وليدز يونايتد، وذلك 

بحسب أرقام ”سكواكا“.
وشـهدت مواجهـة كالسـيكو إنجلـرتا بـني 

مشـاركة  يونايتـد،  ومانشسـرت  ليفربـول 
الدويل التونيس الشاب حنبعل املجربي، العب 

الشياطني الحمر، ألول مرة يف الربيمريليج.
ودفـع رالف رانجنيك املدير الفني ملانشسـرت 
يونايتـد بحنبعل يف الدقيقة 84، عندما كانت 
النتيجـة تشـري إىل تقـدم ليفربـول بثالثيـة 

نظيفة، عىل حساب أنتوني إيالنجا.
وبعـد دخوله بدقيقـة واحدة فقـط، أضاف 
الفرعون املرصي محمد صـالح رابع أهداف 
ليفربول وثاني أهدافه الشخصية يف املباراة.

وقـال جاري نيفيل يف تحليله بعد املباراة عرب 

شـبكة سـكاي سـبورتس: ”ربما ال يشـبه 
(حنبعـل املجـربي) العبـي ليفربـول، لكني 

أتمنى أن يكون باقي العبي يونايتد مثله“.
وتابـع: ”لقـد أظهر لهـم فتى صغـري كيف 
يقاتل عىل الكرة ويتحدى العبي املنافس. أنا 

فخور بما قدمه حقا“.
وحرصت جماهري ليفربول عىل دعم رونالدو، 
الذي أعلن أول أمس عن وفاة مولوده الجديد، 
إذ صفقـت لـه بحلـول الدقيقـة السـابعة 
مـن املباراة، وهـو رقم قميـص رونالدو مع 

مانشسرت يونايتد.

kõÃ€a@ÔiãÌÜ@¿@Ê˝Ófl@¬Ï‘é
ـ حجز إنرت مقعدا بنهائي كأس إيطاليا، بعد 
فوزه العريض عىل حسـاب غريمه التقليدي 
ميالن، بثالثة أهـداف دون مقابل، يف املباراة 
التـي جمعتهمـا، بإياب نصـف نهائي كأس 

إيطاليا.
وكانـت مباراة الذهـاب قد انتهـت بالتعادل 

السلبي.
األول  الهدفـني  مارتينيـز  الوتـارو  أحـرز 
والثانـي يف الدقيقتـني 4 و40، فيمـا أحـرز 
روبن جوسـينس الهدف الثالث للنرياتزوري 

بالدقيقة 82.
ومن املقرر أن يلتقي إنرت مع الفائز من مباراة 

يوفنتوس وفيورنتينا، يف نهائي الكأس.
bÓè‰€bœ@Û‹«@k‹ÃnÌ@fibÌäbÓœ

ـ واصل فياريال نتائجه اإليجابية وتغلب عىل 
فالنسيا 2 / صفر، يف املرحلة الثالثة والثالثني 

من الدوري اإلسباني.
وبعد مفاجأة اإلطاحة ببايرن ميونخ األملاني 
من دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، وفوزه 
عـىل خيتايف يف عقـر داره 2 / 1 يوم السـبت 
املايض، تغلب فياريال عىل فالنسيا بثنائية يف 

مباراة اليوم.
وسـجل أرنـوت جروينفيلد هـديف فياريال يف 
الدقيقتني العـارشة و17، وجاء الهدف األول 

من رضبة جزاء.

وارتفـع رصيد فياريـال بذلك إىل 52 نقطة يف 
املركز السابع بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 

42 نقطة يف املركز العارش.
Òãfl@fiÎ˛@bÓ„bæc@ÔˆbË„@Õ‹jÌ@xäÏjÌaãœ

ـ صعد فرايبورج للمرة األوىل إىل نهائي كأس 
أملانيـا، بعدما تغلب عىل فريق الدرجة الثانية 

هامبورج 3 / 1 يف الدور قبل النهائي.
وجـاءت األهـداف الثالثة لفرايبـورج خالل 
الشـوط األول مـن املبـاراة وسـجلها نيلـز 
بيرتسـن ونيكـوالس هوفلـر وفينتشـينزو 
جريفو يف الدقائق 11 و17 و35، وجاء هدف 

جريفو من رضبة جزاء.
ويف الشوط الثاني، رد هامبورج بهدف وحيد 
سـجله روبـرت جالتـزل قبـل دقيقتني من 

نهاية املباراة.
ويلتقي فرايبورج، الذي لم يسبق له التتويج 
بـأي لقـب كبـري، يف النهائـي املقـرر يف 21 
آيار/مايو املقبل باالسـتاد األوملبي يف برلني، 
مـع الفائـز يف املواجهة األخرى بالـدور قبل 
النهائـي التي تجمـع بني اليبزيـج ويونيون 
برلني التي انتهت يف سـاعة متأخرة من ليلة 

أمس األربعاء.



باريس/متابعة الزوراء:
يف الوقت الذي أصبحت فيه الصحافة 
املنـاخ مهّمـة  املتخصصـة يف تغـري 
وملحة بشـكل متزايد، باَت التحقيق 
يف مصادر انبعاثات غـاز امليثان أكثر 
إلحاًحـا. فـإّن انبعاثات غـاز امليثان، 
وهـي ثاني أكثـر االنبعاثات املسـببة 
لالحتباس الحراري بعد ثاني أوكسيد 
الكربـون، آخذة يف االرتفـاع برسعة، 
ووصلت بالفعل إىل مستويات عالية، 
ووفًقا لعلماء املنـاخ، فإّن الحد منها 
هـو أرسع طريقـة فرديـة ملكافحة 

تغري املناخ. 
يف هذا املقال، نسـتعني بدليل الشبكة 
االسـتقصائية  للصحافـة  العامليـة 
حول تغطية وتعقب انبعاثات امليثان 
ملساعدة الصحفيني االستقصائيني يف 
تحديـد مصادر االنبعاثات ومسـاءلة 

الرشكات والبلدان. 
الوصول إىل البيانات

هناك اتفاق واسـع بـني العلماء عىل 
أّن انبعاثـات امليثان يتـم التقليل من 
شـأنها دائًمـا أو التغـايض عنها، ما 
يجعل تتبعها بحد ذاته موضوًعا مهًما 

إلعداد التقارير وتوليد القصص. 
يف الغالـب، تحـدث أخطـاء يف قياس 
انبعاثـات امليثـان، ألّن كل دولـة لها 
الحرية يف استخدام منهجيات مختلفة 
لعمـل تقديراتهـا، فينتـج عـن ذلـك 
بيانات غـري دقيقة ومشـكوك فيها. 
كمـا أن هنـاك عـدة دول، اقتصادها 
قائـم عىل النفط، وتتعمـد اإلبالغ عن 
مسـتويات صغرية جًدا من انبعاثات 

غاز امليثان، عىل عكس الحقيقة. 
هناك مشكلة أساسـية أخرى تتعلق 
ببيانات انبعاثات امليثان التي تجمعها 
تسـتند  ال  أنهـا  وهـي  الحكومـات 
لقياسـات فعليـة، بـل إىل تقديـرات 
ومعـادالت، ورغـم أن بعـض الـدول 
تعمل عىل إصدار ترشيعات لحل هذه 
املشكلة، إال أن معظم الدول ال تهتم. 

يمكـن للصحفيـني توليـد العديد من 
األفكار لتعقـب انبعاثـات امليثان، يف 
البداية ابحـث عن حجم االنبعاثات يف 
بلدك، والقطاعات أو الكيانات املسببة 
لها، وارصد املنهجية التي يستخدمها 
بلـدك لتقدير انبعاثاتهـا، ثم حقق يف 

دقة القياسات. 
هنـاك العديد من املصادر األولية التي 
يمكـن الرجـوع إليهـا للحصول عىل 
معلومات وبيانـات عن انبعاثات غاز 

امليثان: 

 (IEA) الدوليـة  الطاقـة  وكالـة 
دوليـة  حكوميـة  منظمـة  وهـي 
انبعاثـات  تتبـع  باريـس،  مقرهـا 
امليثـان اإلجماليـة وتنرشها بشـكل 
دوري، وآخـر نسـخة محدثة تجدها 

.٢٠٢٢ Methane Tracker هنا
كمـا توفـر وكالـة الطاقـة الدوليـة 
البيانات الخاصـة بتعقب امليثان لكل 
بلد عىل حدة يف قاعدة بيانات ضخمة، 
وتوفر معها معلومات عن االنبعاثات 
والقطاعـات املصدرة لهـا وتقديرات 

حول إمكانيات الحد منها. 
تقدم الـدول الغنيـة تقارير سـنوية 
 (NIRs) تسمى تقارير الجرد الوطني
انبعاثـات  إىل األمـم املتحـدة، حـول 
غازات االحتباس الحراري وذلك وفًقا 
التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 
تغري املناخ، بينما البلدان النامية تقدم 
بيانـات انبعاثاتها كجـزء من تقارير 

 .(BURs)  التحديث كل سنتني
املنـاخ  لتغـري  كوبرنيكـوس  خدمـة 
باالتحـاد األوروبـي تقدم ثـروة مـن 

املعلومات يمكن االستفادة منها. 
املرجعيـة  NOAA الشـبكة   تديـر 
العامليـة لغازات االحتبـاس الحراري، 

وتضم بيانات مهمة. 
امليزانية العامليـة للميثان مصدر آخر 
مهـم، وُتنـرش كل سـنتني إىل ثـالث 
وآخـر نسـخة صـدرت يف  سـنوات، 
تموز/يوليو ٢٠٢٠، بواسـطة أطلس 

الكربون العاملي. 
أصدرت منظمة األمم املتحدة لألغذية 
موجـزًا   ٢٠٢١ عـام  يف  والزراعـة 
عن االنبعاثـات من الزراعـة وأرايض 
مـن  االتجاهـات  الغابات يلخـص 

١٩٩٠ إىل ٢٠١٩ مسـتمدة من قاعدة 
بيانات الفاو.

التحقيق يف ترسب غاز امليثان
تأتـي مصـادر انبعاثـات امليثـان، يف 
الغالـب، مـن املؤسسـات والرشكات 
الطبيعـي  الغـاز  إنتـاج  يف  العاملـة 
والنفـط، ويتطلب اكتشـاف وتحديد 
مصـدر االنبعاثـات كامـريات تعمـل 
وأقمـاًرا  الحمـراء  تحـت  باألشـعة 
صناعيـة، ما يعنـي أّن التعـاون مع 

الخرباء رضوري يف هذه املرحلة. 
حّدد الدليل مجموعتني بيئيتني لديهما 
كامريات تعمل باألشعة تحت الحمراء 
وعـىل اسـتعداد للعمل مع املراسـلني 
إلجـراء تحقيقات عىل األرض بشـأن 

بواعث غاز امليثان املحتملة. 
يوثـق  عمـل  فريـق  هـو   (CATF)
الصـادرة عـن منشـآت  االنبعاثـات 
النفط والغاز يف جميـع أنحاء أوروبا 
ويتوسـع يف مناطـق أخـرى، ويمكن 
مـع  بالعمـل  املهتمـني  للصحفيـني 
.Rowan Emslie التواصل مع CATF

غـري  منظمـة  هـي   Earthworks
حكومية أخـرى لديها كامـريا تعمل 
باألشـعة تحـت الحمراء ومسـتعدة 
للتعاون مـع الصحفيـني، وتواصلت 
مـع  الدوليـني  الصحفيـني  شـبكة 
القائمني عىل املنظمة وأكدوا لنا أنهم 
عـىل اسـتعداد للتعـاون مـع جميع 
الصحفيني يف كل أنحاء العالم حسب 
املتطلبـات، فقـط عـىل الصحفيـني 

   .Justin Wasser التواصل مع
هنـا أيًضـا مجموعـة مـن املصـادر 
التجارية التي تقدم معلومات مجانية 
محدودة عن االنبعاثات باالعتماد عىل 

صور األقمار الصناعية: 
رشكـة Kayrros هي رشكـة لتحليل 
البيانات، تصـدر بيانات صحفية من 

حني آلخر. 
تصدر أحياًنـا   GHGSat رشكـة 
معلومـات عن انبعاثـات امليثان التي 

اكتشفتها أقمارها الصناعية. 
يمكـن أيًضا متابعة الكشـف الدوري 
عـن نتائـج االنبعاثـات الصـادر عن 
وكالـة الفضـاء األوروبيـة واملعهـد 

الهولندي ألبحاث الفضاء. 
هـذه املصـادر سـتوفر قريًبـا جـًدا 
معلومـات تعتمد عىل صـور األقمار 
الصناعيـة ملراقبة مصـادر انبعاثات 

امليثان، تابعها: 
تعـاون  هـو   *Carbon Mapper
يسـتخدم  ربحـي  غـري  أمريكـي 
التكنولوجيـا التـي طورتهـا وكالـة 
الفضـاء األمريكيـة NASA وبيانـات 
الخاصـة  الصناعيـة  أقمارهـا  مـن 
باستشعار امليثان، ومن املقرر إطالق 

أداته يف عام ٢٠٢٣. 
MethaneSAT* تطّوره رشكة تابعة 
لصندوق الدفـاع البيئي (EDF) ومن 

املقرر إطالقه يف خريف عام ٢٠٢٢. 
*تّم إنشـاء املرصد الـدويل النبعاثات 
امليثـان (IMEO) مـن قبـل االتحـاد 
املتحـدة  األوروبـي وبرنامـج األمـم 
للبيئـة ملراقبة االنبعاثات باسـتخدام 
بيانات الرشكات وتكنولوجيا األقمار 

الصناعية والدراسات العلمية. 
العاملـي  الغـاز  حـرق  *مستكشـف 
هـو تطبيـق جديـد ومحّسـن تابـع 
مـن  للحـد  العامليـة  إىل الرشاكـة 
حرق الغاز سيوفر بيانات حرق الغاز 

العامليـة وسـيكون متاًحـا للجمهور 
خالل العام ٢٠٢٢. 

صور األقمـار الصناعية ليسـت هي 
املصـادر املحتملة الوحيـدة للحصول 
عىل معلومـات حول االنبعاثات، فيما 

ييل بعض النصائح األخرى: 
*ابحـث عـن الوثائـق العامـة التـي 

تحتفظ بها الجهات التنظيمية. 
*كّون صداقات مـع العلماء املحليني 
واملنظمات غـري الحكومية العاملة يف 
هذا املجـال، هناك الكثري من األبحاث 

الجارية، اطلب االطالع عليها. 
*تحدث مع العمال يف منشآت النفط 
والغـاز ومواقع االنبعاثـات املحتملة 

األخرى. 
التحقيق يف انبعاثات الرشكات 

والوعود الكاذبة 
صناعة النفط والغاز، هي املسـؤولة 
عن ما يقرب من ثلث انبعاثات امليثان 
يف العالم، وهي أهم قطاع يجب تركيز 

االنتباه عليه من قبل الصحفيني. 
العديـد مـن الـرشكات بعيـدة تماًما 
عن الشـفافية فيما يتعلق بانبعاثات 
غاز امليثان، لكنهـا تتعرض لضغوط 
قياسـاتها  عـن  لإلعـالن  متزايـدة 
وخفـض االنبعاثـات، وهنـاك جهود 
إصـدار  لتسـهيل  بالفعـل  جاريـة 
تقاريـر الـرشكات يف قطـاع النفـط 
والغاز بشـكل أفضـل، لكن حتى اآلن 
ال تزال الطريقـة التي تبلغ بها بعض 
الرشكات عن هذه االنبعاثات معقدة 

بعض اليشء. 
هـذا التعقيـد يتطلـب مجهـوًدا مـن 
مـن  لـذا  خيوطـه،  لفـك  الصحفـي 
األفضل استشارة األكاديميني وخرباء 
املنظمات غري الحكومية املتخصصة يف 

تغري املناخ، وربما الهيئات الرقابية. 
عادًة ستجد إفصاحات الرشكات حول 
قياسـات امليثان عىل املوقع الرسمي 
«االسـتدامة»،  تقاريـر  يف  للرشكـة 
كمـا أّن منظمة CDP غـري الربحية، 
توفـر بعـض اإلفصاحـات الخاصـة 
بتنسـيق موحـد، عـىل  بالـرشكات، 

موقعها. 
أحـد مصـادر االنبعـاث هـو حـرق 
الغـازات العادمة القابلة لالشـتعال، 
 Zero لـذا تحث مبـادرة البنك الـدويل
الحكومـات    Routine Flaring
ورشكات النفـط  لإلبـالغ علًنـا عـن 
إحراقها، وتنرش بيانـات الحرق التي 
أبلغـت عنها البلدان والـرشكات ذاتًيا 

عىل موقعها الرسمي. 

والغـاز  النفـط  رشاكـة 
وامليثان (OGMP) هـي مبادرة تضّم 
٧٤ رشكة كبرية، تمثل ٣٠٪ من إنتاج 
النفط والغاز يف العالم، وتشارك فيها 
وكاالت األمم املتحدة ومنتدى التنمية 
األوروبية، وهنا تجـد تقرير البيانات 
األول الصادر عنها يف ترشين الثاني/

نوفمرب ٢٠٢١. 
 (OGCI) مبادرة مناخ النفـط والغاز
هـي مبـادرة صناعية أنشـأت إطار 
عمل إلعداد التقارير،  كما قام تعاون 
مـن بعـض رشكات النفـط والغـاز 
بإنشاء مبادئ توجيهية بشأن امليثان، 

والتي تحدد أفضل املمارسات. 
عليـك الرتكيـز عـىل بعـض النقـاط 
الرئيسـة وطـرح عـدد من األسـئلة 
لكشـف الحقائق بشأن انبعاثات غاز 

امليثان يف الرشكات:  
اسأل املسـؤولني عن الرشكة: ما هي 
مسـتويات انبعاث غاز امليثان لديك؟ 
هل ترتفـع أم تنخفض وبأي درجة؟ 

كيف تحسب أرقامك؟ 
توجد أيًضـا أنظمة حديثـة مصممة 
للتحقـق واملصادقة عـىل أن عمليات 
الرشكـة تفـي باملعايري، تحقـق من 
وجـود هـذه األنظمـة يف الـرشكات 
أو اسـأل عـن الخطـط لتوفـري هذه 

األنظمة مستقبًال. 
عـن  الـرشكات  سـؤال  يكـون  قـد 
مواقفها مـن السياسـات الحكومية 
املقرتحة فيما يتعلـق بتنظيم امليثان 

أمرًا كاشفاً. 
هناك ارتفاع ملحوظ يف عدد الرشكات 
التي قدمت وعـوًدا لخفض انبعاثات 
امليثان، لكن تفاصيل هذه االلتزامات 
ليست واضحة بشكل كاٍف، لذا تحقق 
من تفاصيل وآليات االلتزامات ومدى 

كفاية التعهدات.  
نظـرًا ألّن أهـداف التخفيـض املعلنة 
غالًبـا مـا تكـون لفـرتات طويلـة، 
عـن  اسـأل  عاًمـا،   ٢٠ أو   ١٠ مثـل 
األهـداف قصـرية املدى واملتوسـطة، 
واسـتفرس عن كيفية تنفيذ الخطط 
بالضبـط وتحقـق من طـرق تحقيق 

التخفيضات. 
اتبع هذه النصائح بشكل عام: 

مصـادر  أكـرب  باختيـار  *ننصـح 
النبعاثـات امليثـان كأهـداف أوليـة، 
سـيكون عليك الرتكيز بشـكل خاص 

عىل رشكات النفط الكبرية محلًيا. 
*تذكـر أّن انبعاثـات امليثان ال تحدث 
فقط عند نقطة االسـتخراج، بل عىل 

طول سلسلة التوريد. 
*تصـدر انبعاثـات امليثـان أيًضا من 
الزراعـة والطريان والشـحن البحري 
ومدافـن النفايات وقطاعـات أخرى 
ويعتـرب اإلنتـاج الزراعـي، عىل وجه 
الخصوص، مصـدًرا مهًمـا للميثان، 

تحديًدا زراعة األرز وتربية املاشية. 
*خالل التحقيق يف انبعاثات الزراعة، 
ال تطرح األسئلة عىل مستوى املزرعة 
فقط، فالرشكات التي تستخدم املواد 
الخـام لهـا دور ال يمكـن تجاهلـه، 
تحقق مـن جهود هـذه الرشكات يف 

تخفيف االنبعاثات. 
*من املهم الوصول إىل أحدث األبحاث 
يف  بهـا  واالسـتعانة  الحلـول  حـول 

تقريرك. 
محاسـبة الدول عـىل انبعاثـات غاز 

امليثان
قبـل قمة األمـم املتحدة لتغـري املناخ 
ترشيـن  يف  جالسـكو،  يف   (COP٢٦)
الثاني/نوفمـرب ٢٠٢١، قدمت العديد 
من الـدول وعوًدا للحد مـن انبعاثات 

غاز امليثان. 
يمكـن العثور عـىل معلومـات حول 
التزامات االنبعاثات املماثلة يف تقارير 
املساهمة املحددة وطنياً لألمم املتحدة 
الحكومـات  مـن  املقدمـة   (NDCs)

الوطنية الفردية. 
يتم نرش املساهمات املحددة وطنًيا يف 

سجل تابع لألمم املتحدة.
املتحـدة  األمـم  اتفاقيـة  تعـد  كمـا 
اإلطاريـة بشـأن تغري املنـاخ تقارير 
تجميعية للمساهمات املحددة وطنًيا 
حيث تكشف بعض البلدان عن بيانات 
االنبعاثـات الوطنية يف هذه التقارير، 
انظر إىل نسخة ترشين األول/أكتوبر 

  . ٢٠٢١
وافقـت ١١١ دولة عىل التعهد العاملي 
بشأن امليثان بهدف خفض مستويات 
 ٪٣٠ بنسـبة   ٢٠٢٠ يف  االنبعاثـات 
بحلـول عـام ٢٠٣٠،  ومـع ذلك، فإن 
توقيع التعهـد ال يلزم البلدان الفردية 

بأهداف محددة. 
أفضـل املصـادر التـي تحصـل منها 
عـىل نقد سـليم لهـذه الخطـط هم 
العلمـاء واملنظمات البيئيـة املحلية/ 
اإلقليمية ومجتمع األعمال والفاعلني 

السياسيني. 
نظرًا ألّن قياس االنبعاثات يمثل نقطة 
انطـالق حرجـة، يمكـن للصحفيني 
تدقيـق املنهجية املسـتخدمة لتقدير 

االنبعاثات.
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الجزائر/ متابعة الزوراء:
أرجـأْت محكمة جزائرية، جلسـة محاكمـة مدير «راديو 
أم»، الصحفـي إحسـان القايض، إىل ٣ مايـو/ أيار املقبل، 
يف القضيـة التـي رفعهـا ضـده وزيـر االتصال السـابق 
عمـار بلحيمر، عـىل خلفية مقال نـرشه يف موقع اإلذاعة 

املستقلة.
ويالحـق الصحفي إحسـان القايض يف هـذه القضية منذ 
العـام املـايض، بعدمـا نـرش مقاالً دافـع فيه عـن حركة 
«رشاد» التي صنفتها السلطات الجزائرية منذ مايو/ أيار 
٢٠٢١ تنظيمـاً إرهابياً، بسـبب مواقـف قياداتها املعادية 
للجيـش واألجهزة األمنيـة. واعتربت السـلطات أن مقال 
القـايض «إشـادة بتنظيـم إرهابـي»، رغم أنـه نرش قبل 

تصنيف «رشاد» رسمياً بأنها تنظيم إرهابي.
ويالحـق القـايض من قبـل محكمـة يف والية تيـزي وزو، 

بقضيـة تخص االنتمـاء إىل تنظيم مصنـف إرهابياً، وهو 
حركة «املاك» االنفصالية، التـي تطالب بانفصال منطقة 
القبائـل عن الجزائـر. كما اتهمتـه السـلطات الجزائرية 

بالحصول عىل تمويالت أجنبية.
ويف سـياق متصل، كشـف املوقع اإلخباري املحيل «الفون 
غارد» عن اسـتدعاء القضاء الجزائري رسام الكاريكاتور 
غيالس عينوش املقيم يف فرنسـا. وذكر املوقع أن محكمة 
أوالد عيش يف والية بجاية، رشقي الجزائر، وجهت استدعاء 
إىل الرسام الكاريكاتوري، للمثول أمامها عىل خلفية رسوم 

كاريكاتورية عن الرئيس عبد املجيد تبون. 
وغادر الرسـام الكاريكاتوري غيالس عينوش الجزائر منذ 

عام ٢٠٢٠ ليستقر يف  فرنسا.

اسطنبول/رويرتز :
احتجزت السـلطات الرتكية صحفياً عىل ذمة 
املحاكمـة، بعدمـا أعلن أن متسـللني رسقوا 
معلومـات شـخصية مـن مواقـع حكومية 
وأطلعـوه عـىل بعض منهـا، وبينهـا بطاقة 

هوية الرئيس رجب طيب أردوغان.
ونرش الصحفي املسـتقل، إبراهيم هاسكول 
أوغلـو، اإلعـالن عىل موقـع تويـرت، موضحاً 

إيـاه بصـورة أظهـرت جزئيـاً ما قـال إنها 
بطاقة هويـة أردوغان. وقـال املحامي إمره 
كاراتـاي إن موكلـه اعتقل بتهمـة الحصول 
عـىل معلومات شـخصية ونرشهـا بطريقة 
غري مرشوعة بسـبب منشـوراته عىل مواقع 

التواصل االجتماعي.
ويف تغريداتـه عىل «تويرت» األسـبوع املايض، 
قـال هاسـكول أوغلـو إن بعـض املتسـللني 

اتصلوا به قبل شـهرين وأبلغـوه بحصولهم 
عـىل معلومات شـخصية تركية مـن مواقع 
حكوميـة. وباإلضافـة إىل مشـاركة الصورة 
نـرش  أردوغـان،  لبطاقـة هويـة  املزعومـة 
أيضـاً صورة قـال إنها لبطاقـة هوية رئيس 
االسـتخبارات الرتكية هاكان فيدان. وأخفى 

معظم املعلومات املوجودة عىل البطاقات.
وقـال كاراتاي إن «سـبب اعتقاله الرسـمي 

هـو أنـه لـم يخطـر النيابـة»، مضيفـاً أن 
هاسـكول أوغلو حّذر سـلطات عدة لكنها لم 
تتخـذ أي إجراء. ولم يتسـن االتصال برشطة 
إسـطنبول للتعليـق. وأفادت محطـة «إن تي 
يف» التلفزيونيـة بـأن وزارة الداخلية تقدمت 
بشـكوى بحق هاسـكول أوغلو بعد تعليقه، 
مما دفع مكتب املدعي العام يف إسـطنبول إىل 

فتح تحقيق.

الرباط/متابعة الزوراء:
تمشـيا مـع أهداف ميثـاق جامعـة الدول 
العربيـة وميثاق الـرشف اإلعالمي العربي، 
بالعمـل  الصلـة  ذات  للقـرارات  وتنفيـذا 
اإلعالمـي املشـرتك يف إطار مجلـس وزراء 
اإلعـالم العرب، تقرر خالل الـدورة العادية 
٤٦ املنعقـدة يف ٢٠١٥ االحتفال يف ٢١ أبريل 

من كل سنة بيوم اإلعالم العربي.
ويف هـذا الصدد، قال السـفري أحمد رشـيد 
املسـاعد رئيـس  العـام  األمـني  خطابـي، 
قطاع اإلعالم واالتصال، إن ”هذه املناسـبة 
تكتيس داللة خاصة، سواء من حيث تكريم 
الجسـم الصحفـي واإلعالمي الـذي يحمل 
عىل عاتقـه نقل الخـرب للجمهـور املتلقي 
يف التزام بالضوابـط واألخالقيات املتعارف 
عليهـا، أو من حيث توثيـق الصالت املهنية 
بـني اإلعالميني العرب وتحفيزهم عىل روح 
االبتـكار والعطاء لتقديـم خدمات إعالمية 

ورقمية متميزة“.
وأضـاف املتحـدث أن ”التوجـه البناء الذي 

تبلـور خـالل اجتماعـات اللجنـة الدائمة 
لإلعـالم العربي والـدورة األخـرية للمكتب 

التنفيـذي ملجلـس وزراء اإلعـالم العـرب، 
املنعقدة الشـهر املايض يف بغداد، سـيطلق 
دينامية جديدة مطبوعة باالنتظام واملتابعة 
املحكمة بعدما توارت إىل حد بعيد املخلفات 
السـلبية لجائحـة كورونا عـىل الفعاليات 
اإلعالميـة املربمجة“.وأعـرب األمـني العام 
املساعد عن ”حرص قطاع اإلعالم واالتصال 
عىل تناسق جهود الدول األعضاء واملنظمات 
واالتحـادات املمارسـة ملهـام إعالمية، من 
أجـل تنفيذ أهداف االسـرتاتيجية اإلعالمية 
العربيـة، ويف صميمها الدفـاع عن القضية 
الفلسـطينية املرشوعـة، واملحافظـة عىل 
الوضع الخـاص للقدس املحتلـة وهويتها 
الروحية األصيلة، فضال عن الربامج الداعمة 
اإلرهـاب  ومحاربـة  املسـتدامة،  للتنميـة 
والتطرف، وتثمني الصـورة الجماعية لدى 
اآلخر مـن خالل منظور إعالمـي وتواصيل 

تعددي وهادف“.
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لندن/متابعة الزوراء:
أعلن االدعاء العام يف اليونان، أنه أمر بفتح تحقيق يف اخرتاق مشتبه به لهاتف صحفي، 

إثر تحقيق نرشه موقع استقصائي إلكرتوني األسبوع املايض عن القضية.
وقـال رئيس مكتـب االدعاء العام يف أثينا، سـوترييا باباجريجابولـو، إن التحقيق األول 

هدفه التأكد مما إذا كان هاتف الصحفي ثانانسيس كوكاكيس قد تعرض الخرتاق.
كان املوقع الصحفي االسـتقصائي اليوناني «إنَسـيد سـتوري» نرش األسـبوع املايض 
تحقيقـاً كشـف فيـه عن تعـرض هاتف الصحفـي ثانانسـيس كوكاكيـس لالخرتاق، 

.Predator «باستخدام تقنية تجسس اسمها «بريدايتور
واسـتند املوقـع إىل تقريـر من ٣ صفحـات أعده «سـيتيزن الب»، وهو مختـرب متعدد 
التخصصـات مقـره يف مدرسـة مونك للشـؤون العاملية والسياسـة العامـة يف جامعة 
تورنتو، كشـف سـابقاً عن حاالت عدة من التجسـس عرب تقنيات مماثلة، عىل رأسـها 

«بيغاسوس» Pegasus التي طورتها رشكة «إن إس أو» NSO اإلرسائيلية.
ووفقاً لـ «سـيتيزن الب»، اخرتق هاتـف الصحفي اليوناني بـني ١٢ يوليو/تموز و٢٤ 
سـبتمرب/أيلول مـن العام املايض. ولـم تكتف تقنيـة «بريدايتور» بتسـجيل املحادثات 
الواردة إىل هاتف الصحفي، بل استحوذت أيضاً عىل كلمات مرور الهاتف والصور وسجل 
اإلنرتنـت وجهـات االتصال. وجاء االخرتاق بعد سلسـلة تحقيقـات أجراها كوكاكيس، 
منها ما يتعلق بمرصف يوناني ونفقات مشـبوهة قـي عقود لوزارتي الهجرة والدفاع، 
وفقاً لـ «إنَسـيد ستوري». واألسبوع املايض، استبعد متحدث باسم الحكومة أي تورط 
لهـا يف االخرتاق، داعياً «السـلطات املختصة» إىل التحقيق يف األمـر، وفق ما نقلته وكالة 
«فرانس برس». كما أعلن الصحفي نفسه، عرب «تويرت»، أنه ينتظر نتائج التحقيق الذي 

.ADAE تجريه الهيئة اليونانية املسؤولة عن أمن االتصاالت والخصوصية
لكن املوقع االسـتقصائي اليوناني «ريبورترز يونايتد» زعم، أن االسـتخبارات اليونانية 
وضعـت كوكاكيس تحـت املراقبة قبل عـام من اخـرتاق التقنية الخبيثـة «بريدايتور» 
لهاتفـه. وانضمت «رابطـة الصحافة األجنبيـة» يف اليونان، إىل الهيئـات اإلعالمية التي 
أعربت عن قلقها إزاء ما كشـف عنه. وجدد املتحدث باسم الحكومة، يانيس إيكونومو، 
دعوته إىل إجراء تحقيق. وتأتي هذه القضية بعدما نرشت صحيفة «إفسـني» اليسارية 
اليوميـة، يف نوفمرب/ترشيـن الثانـي، مذكـرات اسـتخباراتية داخليـة حـول عـدد من 
الناشـطني السياسـيني، وبينهم صحفي. ونفى وزير حينها وجـود أي رقابة حكومية 
 ،Cytrox «عىل الصحفيني يف اليونان. وفقاً لـ «سيتيزن الب»، طورت رشكة «سيرتوكس

ومقرها مقدونيا املجاورة، برمجية «بريدايتور».
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يقول نجيب محفوظ: «حبي وارتباطي بالقاهرة 
القديمة ال مثيل له. عندمـا أمرُّ يف املنطقة تنثال 
عيلَّ الخياالت، وأغلب رواياتي كانت تدور يف عقيل 
كخواطـر حّيـة أثناء جلـويس يف هـذه املنطقة. 
يخّيـل يل أنـه ال بـد مـن االرتباط بمـكان معني، 
أو يشء معـني يكـون نقطـة انطالق للمشـاعر 
واألحاسيس. والجّمالية (حي شعبي يف القاهرة) 

بالنسبة إيلّ هي تلك املنطقة».
ومن هذه العالقـة املتينة باملكان، يتتبع مرشوع 
رائـد، نّظمـه عالـُم املرصيـات فكـري حسـن، 
شـخصيات وأحـداث روايات نجيـب محفوظ يف 

القاهرة التاريخية.
ومـع اقرتاب ذكرى ميالد نجيـب محفوظ، نعود 
اىل بدايـات األديـب العاملي الذي اتخـذ من املكان 
األول حجر األساس يف عمارته األدبية. ولد نجيب 
محفوظ يف 11 كانون األول (ديسمرب) 1911 عىل 
ناصية درب قرمز املطل عىل ميدان بيت القايض 
الذي يتميز بمبنى تاريخـي ملخفر الجمالية عىل 
الطراز الربيطانـي يف منطقة بني القرصين التي 
أصبحت مجاالً ألشـهر أعماله األدبية – الثالثية 
- وهو عاش هناك حتى سـن الثامنة قبل انتقال 
العائلـة إىل حي العباسـية، ولكـن صلته باملكان 
لـم تنقطـع. وأعطى محفوظ أسـماء شـوارع 
وحـواري الحـي لخمـٍس مـن رواياتـه؛ «خـان 
الخليـيل» و«زقـاق املـدق»، و«بـني القرصين»، 

و«قرص الشوق» و«الُسّكرية».
تقـع هذه الشـوارع والحواري يف نطـاق محدود 
«الُحسـني»،  إىل  القرصيـن»  «بـني  مـن  يمتـد 
باسـتثناء «السـكرية» التي تقع يف حـي الدرب 
األحمر. وتطالعنا القاهرة القديمة يف الصفحات 
األوىل مـن «بني القرصين»؛ ونتعـرف عىل موقع 
بيـت أرسة «أحمد عبد الجواد» مـن خالل عيني 
زوجتـه «أمينـة»، أثنـاء وقوفها خلـف مرشبية 
تطل عىل «سـبيل بني القرصين». ويصف نجيب 
محفـوظ الطريـق تحـت املرشبية التـي يلتقي 
اسني الذي ينحدر إىل الجنوب  عندها شـارعا النحَّ
وبني القرصيـن الذي يصعد إىل الشـمال: «ويبدأ 
الطريق إىل يسـارها ضيقاً ملتوياً متلفعاً بظلمة 
تتكثف يف أعاليه حيث تطل نوافذ البيوت النائمة 
وتحـف يف أسـافله بمـا يلقـي إليـه مـن أضواء 
مصابيـح عربات اليد وكلوبـات املقاهي وبعض 
الحوانيـت التـي تواصـل السـهر حتـى مطلـع 
الفجر، وإىل يمينها يلتـف الطريق بالظالم حيث 
يخلو من املقاهـي، حيث توجـد املتاجر الكبرية 
التـي تغلـق أبوابها مبكـراً، فال يلفـت النظر به 

إال مـآذن قـالوون وبرقوق التي تلـوح كأطياف 
من املرََدة سـاهرة تحت ضـوء النجوم الزاهرة». 
وهو موقع السـاحة التي كانت تمتد بني القرص 
الكبري والقرص الصغري الفاطميني. وما يسـميه 
محفـوظ «سـبيل بـني القرصين»؛ هو «سـبيل 
عبـد الرحمن كتخدا»، الذي يتالقى عنده شـارع 

التمبكشية وشارع املعز.
ويمكننـا تحديـد مكان بيـت أحمد عبـد الجواد 
باملنزل الذي يتالقى عنده درب قرمز والتمبكشية 
وبـه اآلن مرشبيات حديثـة. وبذلك يطـل البيت 
عىل «قرص األمري بشـتاك» (1339م) بمرشبياته 
اململوكية. وينطبق عىل درب قرمز وصف الشارع 
الضيـق امللتـوي. أمـا عـىل اليمني فيقع شـارع 
املعز الذي يمثل قلـب املنطقة األثرية. وإذا رسنا 
جنوباً سـنجد عىل يميننا حمام السـلطان إينال 
(1456م)، املدرسـة الكاملية من العرص األيوبي 
(1225م)، مدرسة السـلطان برقوق (1386م) 
ثم مدرسـة النارص محمد (134م) ثم مجموعة 

قـالوون (1285م) وتشـمل مسـجداً ورضيحاً 
ومدرسة وبيمارستان.

ويواجه مدرسة النارص محمد عىل اليسار سبيل 
وُكتَّاب محمـد عيل الذي يضم متحف النسـيج؛ 
وهو عىل ناصية شارع بيت القايض الذي يواجه 
مجموعة السلطان قالوون. وعىل ناصية شارع 
بيـت القايض وشـارع املعـز يقع مـا تبقي من 
مدرسـة الظاهر بيـربس (1263م) تليـه أقبية 
الصالح نجـم الدين أيـوب (1249م) ثم واجهة 
مدرسـته التـي تطـل عـىل الجـزء من الشـارع 

املسمى شارع النحاسني.
ويف الفصـل السـابع من «بـني القرصين» يقول 
نجيـب محفـوظ: «عندما بلغ السـيد أحمد عبد 

الجـواد دكانـه الـذي يقع أمـام جامـع برقوق 
بالنحاسني». يف الواقع توجد أمام مدرسة برقوق 
حاليـاً بعض الدكاكني. ويف الفصـل الثاني عرش 
يصف نجيب محفوظ حركة ياسـني عبد الجواد: 
«ثـم اتجه صـوب الصاغـة، ومنهـا إىل الغورية 
ومال إىل قهـوة يس عيل عىل ناصية الصناديقية، 
وكانت شـبه دكان متوسـط الحجم يفتح باُبها 
عـىل الصناديقيـة وتطل بكـوة ذات قضبان عىل 
الغورية وقد اصطفت بأركانها األرائك». وبالفعل 
يؤدي شارع النحاسني إىل الصاغة ويقطع شارع 
املعز يف نهايتها شارع املوسكي (جوهر القائد). 
ويسمي امتداد املعز جنوباً «العّطارين» ويقطعه 

شارع األزهر.
ويستمر شارع املعز جنوباً تحت مسمى الغورية 
حيـث توجـد مجموعة السـلطان الغـوري. أما 
الصناديقية فهي حارة ضيقة وقت أحداث الرواية 
(1918). ومـن األزهـر أو املوسـكي غرباً نصل 

إىل القاهـرة الخديوية التي ترتادها شـخصيات 
محفـوظ يف رواياتـه. كمـا يمكـن الوصـول إىل 
العباسـية حيـث انتقلت عائلته من الحسـينية. 
ويسلك أحمد عبد الجواد عندما يذهب مع أوالده 
لصالة الجمعة يف مسجد الحسني الطريق نفسه 
الذي مشـت فيـه «أمينـة» وابنها «كمـال» من 
قبـل. ويف الفصل األربعني تنتقـل األرسة من بني 
القرصيـن إىل السـكرية املجـاورة لبوابـة املتويل 
(بـاب زويلة) وهـي البوابة التي تقع يف السـور 
الجنوبي للقاهرة القديمة ويمكن الوصول إليها 
مـن الغورية يف اتجاه العّقادين. ويف رواية «قرص 
الشـوق» يميش كمال مـع صديقه فؤاد عرب قبو 
قرمـز، الذي يقع يف الطريـق من بيت القايض إىل 
املعـز ويمتد تحت مبنى مجاور (مدرسـة األمري 
سـابق الدين مثقـال- 1362م) ويوجد قبو آخر 
جنوب قرص بشتاك مبارشة يف حارة بيت القايض 
ومن هناك يصل كمـال وصديقه إىل مقهى «يس 
عبده»؛ وهو يف خـان الخلييل ويقع تحت األرض 

وتتوسطه نافورة.
أزيـل هـذا املقهى وضـم إىل مخبأ وبنيـت فوقه 
مجموعـة عمـارات األمـرية شـويكار الجديـدة 
القائمـة حتـى اآلن. كمـا يذكر نجيـب محفوظ 
«سـينما الكلـوب املـرصي» عندما يقـول كمال 
لصديقـه: «سـنذهب يـوم الخميس القـادم إىل 
الكلوب املرصي ملشـاهدة شـاريل شابلن». وتقع 
سـينما الكلوب املرصي يف سـاحة فندق قديم ال 
يـزال موجـوداً حتـى اآلن يف الطريق إىل مسـجد 
الحسـني من شـارع خان جعفر، ويضم الفندق 
فناء مكشـوفاً كانت تعرض به أفالم سـينمائية 
يف الثلـث األول مـن القـرن العرشيـن، وقدم أول 
عـرض سـينمائي يف مرص يف هذه السـينما عام 
1910 وارتادها نجيب محفوظ يف صباه. وتواجه 
الفنـدق «مطبعة الحلبي» التاريخية. ويف الفصل 
الحادي والعرشين يصـف نجيب محفوظ نافذة 
منزل «أم مريم» التي تطل عىل حمام السـلطان 

مبارشة.
ويف الواقـع، يواجـه «حمـام السـلطان إينـال» 
«قرص بشـتاك». ونصادف حمام السـلطان مرة 
أخـرى عندما تنظر إليه عائشـة: «وهكذا وقفت 
ذاك الصباح فظلت حائرة ما بني حمام السلطان 

وسبيل بني القرصين الغربي 
. نجيـب محفوظ اعتـز بهذا الحي وهو يشـكل 
مسـاراً سـياحياً له طابع ثقـايف وتعليمي كبري، 
ومن هنـا فإن ذلـك االعتزاز جعله يقـول: «منذ 
مولـدي يف حـي الحسـني وهذا املكان يسـكن يف 
وجداني، عندما أسـري فيه أشـعر بنشوة غريبة 

جداً، أشبه بنشوة العشاق».
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يف صبيحـة كل يـوم أصحو من 
النـوم ولـم أجدنـي! دائمـاً مـا 
يحدث هذا معـي، فابدأ بالبحث 
عـن نفيس يف غـرف البيت غرفًة 
غرفـة، علّني أجدنـي فيها.. قد 
أكون نائماً هنـا أو هناك، ابحث 
يف صالة املعيشـة وسطح املنزل 
ووصل بي األمر أن أبحث عني يف 
املطبخ والثالجة وأسـأل زوجتي 
: حبيبتـي.. هـل رأيتنـي؟ فأنـا 
مختـٍف منذ فرتة.. لـم افهم من 
جوابها يشء سـوى أنهـا كانت 
مسـتمرة بأعداد وجبـة الفطور 

يل ولـألوالد وتـردد مـع نفسـها 
املعوذتـني، فاتركها وأنا يف حرية 

من أمري.
ومع هذا لم أتكاسـل عن البحث 
وصار هذا شـغيل الشـاغل، فلم 
اتـرك مكانـاً إّال بحثـت فيـه، يف 
مخـزن البيـت وتحـت سـجادة 
الصـالة التـي بقيـت يف مكانها، 
وفتشـت حتـى يف أدراج املكتـب 
الذي أكتب عليه مدونتي اليومية 
وبني الكتـب التي أعيـُد ترتيبها 
يف كل سـاعة، لم احصل سـوى 
الخذالن، كيف يحدث هذا معي؟ 

اين اختفي؟ 

أتسـاءل مع نفـيس.. تـرى أين 
أنـا اآلن؟ ربمـا تكـون اإلجابـة 
إني تسـلقت جدار البيت بعد أن 
رأيـت البـاب مقفالً، أو ُغرسـت 
بـني شـجريات حديقتـي التـي 
أصابهـا الذبول، أو ركبت دراجة 
هوائيـة أو سـيارة أو قـد تكون 
طائـرة وسـافرت  بهـا اىل حيث 
أنا، وربمـا ايضاً قـد اكون تهت 
يف طيات شـعر أُمي حني تنسله 
وأنـا يف حضنها أو شـعر جارتي 
التي دائماً مـا كنت أرقبها وهي 
تـرسح شـعرها يف صبيحـة كل 

يوم جمعة.

يـا إلهي ما هـذه الحـرية..  أين 
ذهبت أنا؟ أين اختفيت؟ 

اصبحـت عـىل يقـني أن الكل ال 
يصدق ما أقوله لهم .

اليوم وأنا أبحُث عن نفيس كاملعتاد 
شـعرت إن اختفائـي ليـس فقط 
مقلقـاً بل مريباً، فقـد كنت أبحث 
يف خزانة مالبيس، وهذه املرة األُوىل 
التي بحثـت فيها هناك، وجدت ان 
جميـع ثيابي اختفـت، وبالصدفة 
نظـرت اىل نفـيس يف مـرآة خزانة 
املالبـس، فرأيت حتى مالبيس التي 
كنت ارتديها يف آخر مرة قد اختفت 

وأصبحت عارياً كما خلقني الله.
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َقَسماً ِبصوِت االبجديِة والصدى
ِمن رصخٍة مألت بصعقتها املدى

َوبُكلِّ شاِئَهٍة ِمَن االفكاِر قد
َهاَمت .. َفطاَفت يف فضاَك تمرُّدا

أنا يا ابا ”نواُس“ لسُت بشاعٍر 
َما لم اضع لَك يف دموعَي مشهدا

أرثيَك ؟!
ال ...

انَّ الرثاَء جالدٌة بالحرِف ،
حاشاني وليس تجُلدا

نَّ َكوَن الروِح ضجَّ بضيقِه لكِّ
َتّساَقُطوَن َيُهزُُّكم ِجذُع الردى
َيا للخسارِة فوَق ُكلِّ خسارٍة
َواليأُس حّطمنا لَيفَعَل ما بدا
ِبـالاليجوُد لنا الزماُن بمِثلِِهم

اال قليالً والقليُل تنّكدا
ُحزنا عليِهم ال عليَك النَُّهم

أبناُء ”ُحزناِئيَل“ ُمنُذ توقدا 
-ُكلُّ الحروِب َوُكلُّ تغريباِت ما بعَد الحروِب وما تالُه 

تعددا
-َقلُق الصعاليِك القدامى .. والندامى غاَمرت 

احالُمهم ومضت سدى
-حاناُتنا وخطاُب ”سيدوري“ لنا

َعن حكمٍة ُرس الخلوِد تأبدا
-نحُن السهارينَي ليَس لنا هنا 
ِد يف محاريِب الهدى غرَي التهجُّ
َوالصُرب واستسالُمنا محمودٌة

ُعقباُه ، هل أُخفيَك ؟
ال لن ُتحمدا

َكفُّ العراِق قصريٌة يبدو فال 
َتمتُد نحوَك يف ُحُنوٍّ مّسدا

َما ُكنَت فيِه وما اسَرتَحَت ألجلِه
َيا ايُّها الشيُخ الذي ما ان حدا

ِف فيِه ساَر برسعِة الضوِء املَهيِب لِما  َضعُن الَتوَقُّ
يريُد وقد عدا

ُكلَّ الحدوِد ، وال حدوَد آليٍة 
ُقدسّيٍة واالرُض صاَرت معبدا
ُجنٌح عىل أُفِق املسافِة خافقاً
ِجٌرس يواصُل بالقديِم َتَجدَّدا

َمن لم َيُقل هذا فليَس ِبُمنصٍف
ن زّودا َوانا نهلُت ولسُت ِممَّ

َنم انَت يا ”ِحَسُب“ العظيِم بجنٍة
دا ُحوُر القصاِئِد يف رحاِبَك ُسجَّ
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املنظـور  يف  الحداثـة  مفهـوم  يف  -مقدمـة 
العربي:

 البـّد أن نـؤرش رأينا بأننا لسـنا مـع ما جاء 
عنـد بعض الّنقاد الغربيني، الذين ّرصحوا بأن 
الغرب هو نهاية التاريخ، وكل جديد وحداثوي 
هو نتاج الغرب، أّما الرشق فهو املسـتهلك بل 

هو املقلّد.
   كذلك نحُن لسنا مع رأي بعض الّنقاد العرب، 
أن كل مـا يأتي من الغـرب هو كفر، وله تأثري 
سـلبي عىل الهوية والـرتاث والدين. وما يدعو 
لـه البعـض يف القـول والرتديـد، أن كل جديد 

ِبدعة، وكل بدعٍة ضاللة، وكل ضاللة بالنار.
      كما يقع اللوم عىل بعض الّنقاد والباحثني 
بنقـل آليـات الثقافـة والحداثـة الغربية بكل 
ثقلها اىل الثقافة العربيـة دون وضع االعتبار 
لخصوصيـة كل ثقافـة والعربية منهـا، وما 
سـببُه االسـتعمار يف الذات العربية من ُعقدة 
النقـص يف كل املجـاالت. كمـا الُبـّد أن ننظـر 
للحداثة أنها لم تكن حكـراً عىل أّمٍة ومجتمع 
محـّدد بقـدر ما تكـون ظاهرة عامليـة، ليس 
لها زمان وال مكان ثابت، فحاجة اإلنسـان يف 
كل زمـن اىل التطـور منذ زمـن اىل الكهوف ثم 
القرى فاملدن ، تعيش حالة الحاجة اىل التطور 
والتجديـد، مـن حاجتـه اىل النـار ثـم العجلة 
ثـم القصور والحدائـق املعلقـة، واملنجنيق... 
وهكـذا؛ إذن الحداثة تولد مـع كل عرص ومع 

كل صناعة وتقدم. 
وهذا يؤثر يف العالقات االقتصادية واالجتماعية 
بـني األمـم، وينعكس عـىل آدابهـم وفنونهم، 
كما نقـرأ التفاوت والتطـور الحاصل يف أدبنا 
العربـي يف كل عرص، حتـى وصلنا اىل املولدين 
واملجدديـن الذين دعوا اىل ترك املقدمة الطللية 
التي وّىل زمانها واسـتجدت صـور جديدة البّد 
أن يسطرها الشعر من مجالس اللهو والخمر 
والقيـان، وصـور الطبيعـة الجديـدة املتمثلة 

بالبنـاء والعمـران الجديد، وهكـذا... وهذا ال 
ينحرص عـىل العرب فقط بل عـىل بقية األمم 
التي مـرّت بذات الظـروف. إذن هذه املفاهيم 
والتعامـل معها يكون مفهومـا جمعياً أممياً 
تشـرتك به كل األمم ، فمثلمـا تمر أّمة بعرص 
مظلـم فهي تتنظـر عـرصاً تنويريـاً وتقدماً 
حاصـًال، وتتثاقـف األمـم بثقافـات متنوعة 
ومشـارب مختلفة لُتنتج ثقافـًة جديدًة تليق 

بالعرص الذي تحياه.
وكمـا أختلَف الغـرُب يف تحديِد مـكان وزمان 
الحداثة، أختلف العرُب كذلك يف رؤيتهم لبدايات 
الحداثـة يف املفهوم العربي، فمنهم مْن ذكَر يف 
األوسـاط الثقافية العربية أن بدايات مفهوم 
الحداثـة بمفهومهـا الجديـد لم يظهـْر إالّ يف 
نهاية الخمسينات وبداية الستينات من القرن 
العرشين، ويشرُي بعض الباحثني والدارسني اىل 
الحركات واملدارس األوىل التي تبّنت هذا املنهج 
هي: أبولو، واملهجـر، والديوان، وما تالها من 

ظهور مدرسة الشعر الحّر  . 

   
وبغية الوقوف عىل مفهوم الحداثة عند العرب، 
وكيفيـة تطـوره حتـى وصولـه اىل املصطلح 
املتـداول اليـوم، البـّد أن نقـف عنـد املعاجم 
العربية التي أوردت كلمة(حداثة). ففي كتاب 
العـني للخليل بن أحمـد الفراهيـدي يطالعنا 
بقولـه: الحديـث، هـو الجديد من األشـياء  . 
ويذكر ابن منظور يف لسـان العـرب: الحديث 
نقيـض القديم، والحـدوث: نقيـض الُقدمة. 
حدَث اليشء حدوثاً وحداثة، وأحدثُه هو، فهو 

محدث وحديث، وكذلك استحدثُه . 
الحداثـة يف املعاجـم األدبيـة  أّمـا مصطلـح 
والفلسفية العربية ، فجعلها جبور عبد النور 
يف معجمه، املعجـم األدبي، الحداثة: أول األمر 
وابتـداؤه، وهو الجدة، وإتيـان اليشء الذي لم 
يـؤت بمثله مـن قبـل. والحداثيني هنـاك مْن 
يشـري من النّقاد والدارسـني، فالحديث ليس 

خرياً كله، كما أن القديم ليس ّرشاً كله. 
    وهكـذا يـرى الباحـث واملتقـيص واملتابـع 

ملفهوم الحداثة يف الكتب العربية يظل مفهوماً 
فيـه مـن اإلشـكالية والتعقيد القـدر الكبري، 
لتنّوع املشـارب والثقافات أكرب بكثري مما هو 
لـدى الحداثيـني الغربيني. ويعـزو (أدونيس) 
السـبب يف ذلـك يف عقليـة املجتمـع العربـي 
السلفية النابعة من مثلها األعىل املايض ال من 
املستقبل وتقديس بعض القيم واألعراف،  وأن 
الفكر والعقليـة العربية مبنية عـىل التكوين 
الدينـي وأنـه أصل كل املعـارف ويكون الّنص 
الديني واملوروث هو النظام الحياتي املتكامل 
الـذي ال يقبل التأويل، بل أن العقل العربي هو 

خطابي أكثر منه كتابي  .
    وما يزال الحداثويون العرب يف جدلية التقليد 
للتجربـة الغربيـة ذات الرؤيـة االسـتعالئية 
ومربراتهـا للسـيطرة عـىل اآلخـر والنظرة 
الدونية للرشق والعرب، وبني محاوالت اعادة 
النظـر يف البنيـة الثقافيـة العربيـة يف طرح 
نموذجاً أصيالً كبديل للنموذج الغربي يكون 

أكثر قرباً ومماثلًة مع املوروث التقليدي.
- رؤية أدونيس للحداثة:

    الحداثـة األدونيسـية ال تقـوم عىل ثقافة 
تقليـد الغـرب، وال هـي منبثقة عـن عقلية 
تقليديـة تسـودها ثقافة االجـرتار والقبول 
والتكيـف، هكذا يقول (أدونيـس)، يف كتابه 
فاتحة لنهايـات القرن، ويضيف (أدونيس): 
أن التنـّوع الشـكيل واالزدواج الشـكيل بـني 
املصطلحات يرتكز عـىل فهم جوهر الحداثة 
ومعناهـا من خالل الفعـل الحداثي والحالة 
العالقية ما بني حقيقة الحداثة ووهم الهدم 
والبنـاء ؛ لذلـك جـاءت التعاريـف العربيـة 
للحداثة معربة يف كثري منها عىل فهم مزدوج 
بني فهوم الحداثة واملفاهيم األخرى، مما جع 
هذه التعاريف تتسـم بالسطحية واإلنشائية 

والتكرار.
     ويف تعريـف أدونيـس للحداثة: أن الحداثة 

عربيـة   ، ثقافتـني  بـني  ديالكتيكـي  لقـاء 
وغربيـة. كما يقول (حّنا عبـود) أن الحداثة 
فعل شمويل كوني، يمكنه أن يخرتَق املألوف 
واملعتاد من أجل تحقيق مقاربة مثىل لقانون 
أمثـل. فـكل القوانني التي تمتلكهـا الحداثة 
حسـب وجهة نظر الحداثويـني العرب، هي 
قوانـني هـدم للقوانـني املؤسسـة . يحاوُل 
(أدونيـس) يف طروحاته التنظريية، االقرتاب 
من الغاء ما يسـمى بثقافة الرشق والغرب، 
كونها تشـكل عقدًة ثقافيًة وايجاد بديل عن 
هذا التناحر بخلق عالئق ثقافية متبادلة بني 
الشـعوب واألمم من أجل الخروج بصريورة 
حداثية (كونية)، حسـب زعـم أهل الحداثة. 
وهـذا االقرتاب مـا يدعوه البعـض بالتالقح 
الثقايف بـني الثقافتني العربيـة والغربية، أو 
بـني الـرشق والغـرب. وقـد أسـهمت نظرة 
بعـض الحداثويني العـرب باعتبـار واحدية 
الثقافـة العاملية اىل ايجـاد ُعقدة جديدة لدى 
الوسـط الثقـايف العربـي ومـا تبنتـه بعض 
الجهـات واألشـخاص يف ظاهـرة التغريـب 
الثقايف العربي، وخلق التناقض يف خصوصية 
ثقافة كل مجتمع، وايجـاد رصاع جديد بني 

األصيل والدخيل مرًة أخرى.

   وهكـذا تظـل الحداثـة العربيـة تعاني من 
تعقيدات وتشـوهات مركبة بعقدة الّنقص، 
واألتبـاع والتبعيـة. بني ما يمكـن إتباعه، يف 
األصول، واتباعه مـن جديد، ورصاع داٍم بني 
ذات مستلبة، وأخرى تسعى للخلق واألبداع.  
كما يرى البعـض ومنهم (د. فارس عبد الله 
الرحـاوي)، إّن أزمة الحداثـة العربية تكمن 
يف جوهر األزمـات املوضوعية التي اختلقتها 
وصاغتهـا، عوامل كثرية مرجعها الرئيس يف 
العوامل السياسـية واالقتصادية والثقافية. 
وعىل هذا فأن القوانني املوضوعية األساسية 
التـي تحكم أي تطـور ال يف الثقافـة والفكر 

العربيني، وانما يف كل املستويات  .
   فالحداثـُة موضـوع أسـايس يف النظريـة 
الشـعرية األدونيسـية وبيـان الحداثة الذي 
كتبـُه وهـو يعـّربُ عن أزمـة عالقـة املثقف 

العربي برتاث الغرب وإشكالية تلك العالقة.
-أوهام الحداثة:

  ُيفّنـُد (أدونيـس) يف بيانـه خمسـة أوهام 
عن الحداثة نوجزهـا: الوهم األول: الزمنية، 
الحداثـُة ال ترتبـُط بزمـن .والوهـم الثاني : 
املغايرة. ويعني أن شكل القصيدة ومضمونها 
واختالفها عن الشـعر السـابق ليـس كافياً 
للحداثـة. والوهم الثالث: هـو املماثلة. وهو 
محـاكاة الغـرب للوصـول اىل الحداثة، وهذا 
يقـود اىل التبعيـة وتفوق الغـرب، ويؤدي اىل 
انحالل الذات يف اآلخر. الوهم الرابع: االعتقاد 
ان كتابة الشعر نثراً حداثة. الوهم الخامس: 
االعتقـاد بـأن الكتابة عن انجـازات العرص 

وقضاياه كافية لجعل الشعر حديثاً  .
    ويتبني يف اصـدارات ومؤلفات (أدونيس)، 
ان الحداثـة كمـا يراهـا (أدونيـس) ، تولـُد 
تاريخياً من التفاعل أو التصادم بني موقفني 
أو عقليتني، يف مناخ من تغري الحياة، ونشأة 

ظروف جديدة.
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إن كنـِت تحرصـني عـىل تجّمـع أفراد 
أرستـك بانتظـام، فغالبـاً مـا يكـون 
هـذا التجّمـع حـول مائـدة الطعـام، 
حيث يفّضل األبنـاء يف معظم األوقات 
قضاء وقتهـم عىل األلعاب اإللكرتونية 
ومواقع التواصـل االجتماعي، فيما أن 
الهـدف الرئيس مـن تجّمع األرسة هو 
قضاء وقت جيد معاً، ال تناول الطعام، 

أو التحديق يف الشاشات.
لهذا فإن األلعـاب العائلية، مثل ألعاب 
الورق، واأللعاب اللوحية كالشـطرنج، 
ُتعد اختيـاراً مثالياً لقضاء وقت أرسّي 
ممتـع ومفيـد، فهذه األلعاب تحّسـن 
العالقات بني أفراد األرسة بستة طرق، 
تعرّيف إليها من خالل السطور التالية..

- التواصل
رشح حـركات وأحـكام اللعـب، يفتح 
طريقـة سلسـة لتبـادل الحديـث بني 
أفراد األرسة، يبـدأ الحديث عن اللعب، 
ثم يتطّرق إىل مواضيع أعمق، ما يسهم 
يف تعزيـز التواصل، وتعميـق العالقات 

األرسية. 

- الرتكيز
يف عالـم مـيلء باإللكرتونيـات، أصبح 
من الصعـب الرتكيز عـىل يشء واحد، 

ولكن األلعاب العائلية تدفع إىل شـحذ 
االهتمام، والرتكيز الشـديد، ما يشّجع 
أفراد األرسة عىل التخـيلّ عن األجهزة، 

والرتكيز يف قضاء الوقت معاً.
- املنافسة

األلعـاب الورقيـة واللوحيـة فرصـة 

جيدة الكتشـاف شـخصيات أطفالك، 
من يهتـم بالفوز، ومـن يتمتع بروح 
رياضيـة، كمـا أنها فرصـة لتعليمهم 
املنافسة النزيهة، والتعلم من األخطاء 

بمرونة.
- التعاون

األلعاب الفرديـة جيدة، ولكن األلعاب 
العائلية التـي تعتمد عىل تكوين فرق، 
ُتعـد بمثابة تدريب ألفـراد األرسة عىل 

التعاون والعمل الجماعي.
- االحتفال

الجميـع يحب أن يكون فائزاً، حتى إن 
كان الفـوز هو مجرد انتصار بسـيط 
يف لعبة، فـإن االحتفال بهذا الفوز ولو 
بتصفيـق أفـراد األرسة، يعـّزز الثقـة 

بالنفس.
- حل النزاعات

يف بعض األحيان يكون املرح هو سبيل 
التهدئة بني األطراف املتنازعة، ويصبح 
الوقت املمتع هو التوقيت املثايل لطلب 
الغفـران، أو التوصـل لحلـول تـريض 

جميع األطراف.

الزعفران هو من التوابل الشعبية 

املكلفـة الـذي لـه مـذاق يجعلـه 

مفيـد يف االسـتخدام يف الطعـام، 

ولـه  املرشوبـات  و  واملرطبـات، 

لـون و نكهـة تعطيـه خصائص 

طبيـة تجعلـه مشـهورا يف جميع 

أنحاء العالم وهو ينتمي إىل عائلة 

مناطـق  وموطنـه   ، االيراديـيس 

جنوب أوروبا واليوم نعرفكم عىل 

أهم فوائد الزعفران لكل جسمك

أهم فوائد الزعفران الصحية :

املعظم يعرف اسـتخدام الزعفران  

يف املواد الغذائية، لكنه يحتوي عىل 

عنارص غذائية مهمـة و مركبات 

تجعـل لـه خصائص مفيـدة جدا 

للصحـة . دعونا نلقـي نظرة عىل 

الفوائد الصحية للزعفران أدناه :

1. الوقاية من األمراض:

الرئيسـة  الفوائـد  مـن  واحـدة 

للزعفران عند استخدامه يف طهي 

الطعام هو أنه يحتوي عىل العديد 

النباتية  الكيميائيـة  املكونات  من 

التـي لهـا خصائص تسـاعد عىل 

الوقاية من األمراض .

2. الزيوت الطيارة :

الزعفـران يحتـوي عـىل الزيـوت 

األساسية و التي عندما تضاف إىل 

الطعام فإنها تضفي نكهة فريدة 

من نوعهـا، وبعض هـذه الزيوت 

هـي سـينول، بينـني، بورنيـول، 

جريانيول الخ .

3. املكونات النشطة :

برصف النظر عن الزيوت الطيارة 

، فهنـاك أيضـا مكونـات نشـطة 

غري متطايـرة مثـل الكاروتينويد 

املضـادة  املـواد  مـن  هـي  التـي 

للتأكسـد املفيدة للجسـم , والتي 

تمنـع تفاعـالت الجـذور الحـرة 

التـي تنتـج كل األمـراض الضارة 

, وتحتـوي عـىل الكاروتينات مثل 

زيا-زانثـني ، الليكوبني، ألفا وبيتا 

كاروتـني، وهذه أيضـا واحدة من 

االستخدامات الرئيسة للزعفران .

4. التطبيقات العالجية :

يعـّد  ال  البلـدان  مـن  كثـري  يف 

الزعفـران مـن التوابـل فقط، بل 

يتم اسـتخدامه يف أنـواع مختلفة 

من العالجات مثل إزالة السـموم ، 

وكذلك يف املنتجعات .

5. مضاد لإلكتئاب:

الزعفـران  يف  الفعالـة  املكونـات 

تجعله يسـاعد الجسم عىل فقدان 

خصائص اإلحباط مما يجعله من 

املواد الغذائية الرضورية يف بعض 

األحيان.
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الهضمي :

الزعفران هو أيضـا مفيد للجهاز 

الهضمـي ويسـاعد عـىل عمليـة 

الهضم ويمنع االسهال و االمساك 

و ارضابات القولون املختلفة .

7. تكوين الخلية و إصالحها :

الزعفران  املوجود يف  البوتاسـيوم 

لتشـكيل  رضوري  مصـدر  هـو 

الخلية واإلصالح.

8. أمراض القلب وضغط الدم:

يسـاعد البوتاسـيوم عىل الحفاظ 

عـىل ضغـط الـدم ومنـع أمراض 

القلب .

9. إنتاج خاليا الدم:

الحديـد هـو عنرص مفيـد جدا يف 

الجسـم والـدم ويدخـل يف تكوين 

الهيموغلوبني و هو عامل مساعد 

يف إنتاج خاليا الدم الحمراء أيضا .

10. الحفاظ عىل الصحة املثىل:

املحتـوى املعدنـي الـكيل املكـون 

والفيتامينـات  الكالسـيوم  مـن 

والربوتينات املوجودة يف الزعفران 

الصحـة  عـىل  الحفـاظ  تضمـن 

املثىل.

ال تسـمحي بأن يمر شـهر رمضان الكريم دون أن يستفيد منه طفلك 
عـرب تعلّم أخالقيـات الشـهر الكريم، والتعـوّد عىل العبـادات، وصنع 
ذكريـات جميلة تـدوم. تابعي القـراءة واحصيل عىل نصائح تسـاعد 

طفلك عىل االستفادة من شهر رمضان.
1 - اهتمي بالتغذية السليمة

طفلـك الذي يصـوم بحاجـة إىل تغذية جيـدة حتى يسـتطيع الصيام 
بصحة جيـدة، لذا احريص عىل تقديم غذاء صحـي ومتوازن لطفلك يف 
وجبتي اإلفطار والسـحور، وأكثري من تقديـم األطعمة الصحية مثل 
الخـرضوات والفواكه، وإمداده باألصناف الغنية بالسـوائل والعنارص 

الغذائية مثل الشوربة والحساء.
التغذيـة الصحيـة املتوازنة تسـاعد طفلك عـىل الصيام، كما تحّسـن 

الصحة العامة لطفلك، فيخرج من شهر رمضان بصحة أفضل.
2 - اهتمي بنوم  طفلك

ثبـات مواعيـد اإلفطار والسـحور من شـأنه مسـاعدتك عـىل تنظيم 
مواعيد نوم طفلك، فاستغيل الفرصة ونّظمي مواعيد نومه قبل انتهاء 
شـهر رمضان، وبالتايل يحصل عىل نوم كاف يومياً، ما يسـهم يف نموه 

الجسدي والعقيل الصحي.
3 - علّمي طفلك األخالق الحميدة

شـهر رمضان فرصة ثمينـة لتعليم الطفل األخـالق الحميدة، وغرس 
القيم الحسنة فيه، علمي طفلك أهمية الصدق، الضمري، ضبط النفس، 

مساعدة الفقراء.
4 - عّودي طفلك عىل الصالة

مع امتالء املسـاجد يف شـهر رمضان، يصبح من السهل تعويد الطفل 
عـىل الصالة عرب اصطحابه إىل املسـجد يف كل فرض، كمـا أنها فرصة 
لغـرس أهمية الصالة يف قلبه، وتعليمه أنها أفضل طريقة للتواصل مع 

الله.
5 - اجيبي عن أسئلة طفلك

مع حلول شهر رمضان وبدء الصيام، غالباً ما يبدأ طفلك بطرح األسئلة 
عـن أهمية الصيام وأسـبابه، وهذه فرصة ثمينة لإلجابة عن أسـئلته 

وترسيخ عقيدته عن العبادات، وغرس طاعة أوامر الله داخله.
6 - اصنعي مع طفلك ذكريات جميلة

اجعـيل لرمضـان طقوسـاً خاصـة داخـل أرستـك، عـرب رشاء الزينة 
والفوانيس، مشاركة أفراد العائلة يف تزيني املنزل، عمل بعض األنشطة 
اليدويـة، هكذا تصنعني ذكريـات جميلة ال ُتنىس مـع طفلك، وتجعله 

ينتظر شهر رمضان كل عام ليحظى بأوقات سعيدة وخاصة.
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املقادير:
2 كوب زبدة

باكيت عجينة كنافة
2 كوب فطر

فستق حلبي مجروش
2 كوب قشطة

طريقة التحضري:
شـعريات  بقـص  قومـي 

الكنافة إىل نصفني ثم ضعي 
قليل من الشعريات يف صحن 
البعض ثم  بجانـب بعضهـا 
القشـطة عىل  قومي بوضع 

الطرف ثم قومي بلفها.
قومـي بوضعهـا ىف صينيـة 
مدهونـة بالقليل مـن الزبدة 

أو السمنة.
قومي بصـف القطع بجانب 
الزبـدة  دوبـي  ثـم  بعضهـا 
الكنافـة  عـىل  وصبيهـا 
 10 ملـدة  الفـرن  وادخليهـا 
دقائـق لتتحمـر عـىل حرارة 

180 درجة مئوية.
عليهـا  القطرالبـارد  صبـي 
الحلبـي  بالفسـتق  وزينـي 

وقدميها ساخنة.

إن الحفاظ عىل صحة األسنان 
يتطلّـب الكثـري مـن العنايـة 
والدّقـة. فهنـاك العديـد مـن 
العادات اليوميـة التي تقومني 
بهـا والتـي قـد تـؤذي صحة 

أسنانك.
تعـرف يف ما ييل عـىل العادات 
اليومية التـي لن تتوقعي يوماً 

أّنها قد تؤذي أسنانك:
املجففـة:  الفاكهـة  تنـاول   -
غنيـة  املجففـة  الفاكهـة  إن 
إىل  تـؤّدي  وبالتـايل  بالسـكر 
تسوس االسنان. لذلك ننصحك 
بتنظيف أسـنانك بعـد تناولها 

مبارشة.
- وضـع القلـم يف الفـم: احذر 
من وضـع القلم يف فمـك، ألّنه 
قد يـؤذي أسـنانك ويـؤّدي إىل 

تكّرسها!
- تنـاول املرشوبـات الغازيـة 

العادية والخالية من السكر: 
عـىل  الغازيـة  املرشوبـات  إن 
أنواعها مّرضة لصحة أسنانك، 
إذ أّنها غنية بالسـكر وتحتوي 

عىل مواد قد تتلف األسنان!

- فتـح العلـب أو غريهـا مـن 
األمور بواسطة األسنان: 

ال تجازف وتسـتخدم أسـنانك 
لفتـح العلـب أو غريهـا مـن 
األمور؛ ألّنها قد تؤّدي إىل تكرس 
أسـنانك.- عـدم رشب كميـة 

كافية من املياه خالل اليوم: 
الكثـري  رشب  عـىل  احـرص 
مـن املياه خـالل اليـوم؛ ألّنها 

تسـاهم يف إزالـة الجراثيم من 
فمـك، وبالتايل تجّنب تسـوس 

األسنان.
عـادة  إن  األظافـر:  قضـم   -
قضـم األظافـر تؤّثر سـلباً يف 
إىل  وتـؤّدي  أسـنانك،  صحـة 
تشقق أسـنانك وتكرسها. لذا 
حاول التخلّص من هذه العادة 

السيئة.
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ان كنـت ترغبني يف اتباع  نظاماً غذائياً يسـاعدك 
عىل الحفاظ عىل قوام رشـيق يف شـهر رمضان، 
وال تريديـن تكـرار ما حصل يف رمضـان الفائت 
خصوصـاً بعد ان اكتسـبت بضعـة كيلوغرامات 
زائدة. اليك بعض النصائح  من املفيد أن تطبقيها 
خـالل رجيـم رمضـان و تناولك طعـام اإلفطار 

والسحور.
اإلفطار... الوجبة األوىل يف  رجيم رمضان

إعلمـي أن كّل إفطار صحـي يجب أن ينطلق من 
تناولـك الفواكـه وبعـض الدهـون النباتية التي 
من شـأنها أن تهدّئ شعورك بالجوع عىل امتداد 
النهـار التـايل. إذاً، إليـك هـذه الالئحـة التـي قد 
يحول التزامك بها دون اكتسـابك الوزن الزائد يف 

رمضان:
-الدهـون النباتية: تناويل 30 غ من الشـوكوالته 
أو نصـف كـوب من الحبـوب املغذية مثـل اللوز 
والفسـتق والبنـدق والجوز غـري املقلية أو بضع 
حبـات من الزيتـون أو قطعتني مـن األفوكادو. 
لكـن احريص عىل أال يسـبب ذلك شـعورك التام 

بالشبع.
الفاكهـة  اسـتهلكي حصتـني مـن  -الفواكـه: 
الطازجـة أو نصف كوب من تلك املجففة، كوبني 

كبريين من عصري الفاكهة الطبيعي مئة يف املئة. 
فهذه املكونات تحتوي عىل السـّكر الذي ُيشعرك 

بالعطش ويحّثك عىل رشب املاء مساًء.
-املرشوبـات: اختـاري تلـك الخالية من السـّكر 
والحليـب، مثـل الشـاي األخـرض وغـريه مـن 
الخالصـات التـي تخلص جسـمك من السـموم 

وتتمتع بخصائص مدرة للبول.
-الحبوب والحلويات: تجّنبي تناولها خالل وجبة 
الفطـور وأضيفي إىل الئحـة املمنوعات املنتجات 

التي تحتوي عىل الطحني والدهون الحيوانية.
مالحظـة مهمة جداً: اسـتهلكي هـذه األصناف 
بكميـات معتدلة كـي ال يحول ذلـك دون تناولك 

أطباقك الرئيسية بعد نحو ساعة.
 الوجبة الثانية يف رجيم رمضان

اآلن وقد تناولت بعضاً من املأكوالت التي ذكرناها 
سـابقاً، حـان الوقـت ألن تجلـيس إىل مائدتـك 
الرئيسـية وأن تضعي يف أطباقك أصنافاً متنوعة 
لكن خفيفـة. نعم، فمن الرضوري أال تعاني من 
عرس الهضم الذي قـد يحول دون خلودك إىل نوم 

هانئ:
-الحسـاء: مـن املهـم أن يحتـوي عـىل األمالح 
املعدنيـة التـي تضمن عـدم شـعورك بالعطش 

خالل اليوم التايل.
تحتـوي  ال  التـي  البحـر  ثمـار  أو  -األسـماك 
عـىل الدهـون الضـارة (الكميـة=100 غ أكثـر 
اللحـوم  أو  بالسـنتيمرت)  قامتـك  طـول  مـن 
البيضـاء (الكميـة=40 غ أكثر من طـول قامتك 
بالسنتيمرت). ويف املقابل، احريص عىل أال تتناول 

اللحوم الحمراء ألنها صعبة الهضم.    
أو  الطازجـة  الخـرضاء  الخضـار  -كـوب مـن 

املطهوّة.
-مرشوب خال من السّكر أو الحليب، مثل الشاي، 

القهوة، خالصات األعشاب أو املاء فقط.
السحور يف رجيم رمضان

إنها الوجبة السحرية التي تمنع الشعور بالجوع 
من االقرتاب منك عىل امتداد النهار. لذا، من املهم 

والرضوري أن تختاري مكوناتها  بدقة:
-كوبان من الحساء أو من املاء.

70- غ أقـل مـن طـول قامتـك بالسـنتيمرت من 
الجبنـة. فإذا كان طـول قامتك يبلـغ مثالً 180 
سـنتم، فهـذا يعنـي أن عليـك أن تتنـاويل -180

70=110غ مـن الجبنة. ويمكنك أن تسـتبدليها 
بكـوب مـن الجبنة البيضـاء مـع الكريم فريش 

لتحصيل عىل حصتك من الدهون.  

-كوب من النشويات.
-مرشوب خال من السّكر والحليب.

ال تنيس!
-مـن الـرضوري أن تلتزمـي، عنـد اتباعـك هذا 
النظـام الغذائـي يف رجيـم رمضـان، بمواعيـد 
الوجبات لكي تحصيل عىل النتيجة التي تريدين.

-ال تهمـيل وجبـة السـحور ألنهـا أساسـية وال 
تتناويل الكثري من الطعام خالل وجبتي املساء.

-لكـي ال يعاني جسـمك مـن أّي نقـص غذائي، 
إلتزمـي باألصنـاف املناسـبة لكّل مـن الوجبات 

الثالث.
-ارشبي الكثري من املاء.

السـبب الدقيـق وراء املغـص عنـد األطفـال 
الرضـع غـري معـروف إال أن احـد األسـباب 
املتعارفـة الهواء املحبـوس يف تجويف البطن 
والذي يـؤدي إىل األلـم وعدم الراحـة. كما أن 
األطفال الذيـن يولدون من أمهـات مدخنات 
خالل فرتة الحمل أو بعد الوالدة لديهم مخاطر 

أكرب لتطوير املغص
وفيمـا ييل أهم العالجات املنزلية للمغص عند 

الرضع
1 -حمام دافئ

إعطـاء طفلك حماًما دافًئـا يف أوقات اإلصابة 
باملغـص سـيكون له تأثري مهـدئ عىل طفلك 

فضالً عن أنه يجعله يشعر بالنعاس
 املئي حوض استحمام طفلك بماء دافئ

أضيفي بضع قطرات من زيت الالفندر
 حممي طفلك يف هذه املياه

 أثنـاء القيام بذلك، دلكي منطقة البطن برفق 
لتخفيف الغاز
 2 -الكمادات

هي عـالج بسـيط ملسـاعدة الطفـل املصاب 
بمغـص، من خـالل الضغط بكمـادات دافئة 
وتطبيقهـا عىل بطن الطفل ولهـا أيًضا تأثري 

مهدئ
3 - تمرين دفع الركبة

تتم هذه التمارين من خالل ثني ركبتي الطفل 
ودفعهم نحو البطن وهو ما سيساعد كثريًا يف 

تخفيف املغص وترسيع عملية الهضم
 4 - شاي البابونج

بينت دراسـة تم إجرائها مـن قبل األكاديمية 
األمريكية لطب األطفال عام 2007 أن شـاي 
البابونـج يمكـن أن يسـاعد يف القضـاء عىل 
املغص عنـد الرضع ومن املعروف أن البابونج 
له خصائص تساعد يف تخفيف التشنج املعوي 

وتحفز االسرتخاء
ضعي ½ ملعقـة صغرية من أزهـار البابونج 

املجففة يف كوب ويصب املاء املغيل فوقها
مالحظة: ال تسـتعميل أكثر مـن 4 معالق من 

شاي البابونج للرضع يف اليوم

 5 -النعناع
بسـبب خصائصه املهدئة واملضادة للتشـنج 

فالنعناع يساعد يف تقليل انتفاخ البطن
أضيفـي قطرتني من زيـت النعناع مع ملعقة 
كبـرية من أي زيت تدليك و تدلك منطقة بطن 
طفلك باستخدام حركات دائرية لطيفة مرتني 

يومًيا عىل االقل
نصائح إضافية 

 اتركي طفلك يستلقي عىل بطنه من15 إىل 20 
دقيقة يومًيا

  ينبغي أن تتبنـى األمهات املرضعات الزبادي 
يف نظامهـم الغذائـي وتتجنـب املنبهات  مثل 

الكافيني.

No: 7705   Thu    21     Apr    2022العدد:   7705    الخميس    21    نيسان    2022



 توجـد يف كتـب االدارة أفكار مختلفة مثـل اإلدارة باملثـال، واإلدارة 
باألهداف وكتبـت كتاباً بعنوان اإلدارة باألرقـام، لكن لم يخطر عىل 

بايل وجود كتاب بعنوان اإلدارة بالدناءة!
طبعـا هذا الكتـاب غري موجـود يف املكاتب لكنه موجـود يف ضمائر 
وعقول بعـض البرش، الذين يعتقـدون أن مهنتهـم اإلدارية تتطلب 

العمل مع املوظفني كجشع طماع يستغل حاجته إىل العمل.
يحدثني صديق عن فكر رشكته، إجازة العيد خمسـة أيام مثالً فيتم 
تقليصهـا يـوم واحـد لتصبح أربعة ومـن دون هـدف، فهي رشكة 

تتعامل مع مدارس يف النهاية واملدارس ال تعمل...
وهناك أخر زاد من عمر العمل نصف سـاعة، بحجة أن هناك نصف 
سـاعة تضيع يوميا مـن املوظفني بني تدخـني وكالم ورشب قهوة، 

وهو يعلم علم اليقني أنهم قائمون بكل املطلوب منهم.
وهنـاك من تعاملت معـه عندما يجد موظفاً يبتسـم يقوم مبارشة 

بإعطائه مهاماً ظناً منه أن هذه االبتسامة سببها فراغ مهني!
هنـاك من يرص عـىل اإلدارة بقتل املوظف نفسـياً وجعله ال يتحرك، 
باإلرصار عىل استغالل كل ذرة طاقة لديه كأنه عبد بقيود يف قدميه، 
هنـاك من يرص عـىل عدم منح النـاس حقوقها كاملـة، وهناك من 

يرص عىل أن يكون ملك اإلدارة بالدناءة.

يف قديم الزمان كانت هناك امرأة 
تسـري عىل طريـق ُمتعـرج وبه 
بعض الحجـارة والُحفر وكانت 
تحمـل يف يدها جرًة من الفخار، 
فتعثـرت املـرأة بسـبب حجـرة 
وسـقطت عىل األرض ولحسـن 
الحظ لم تنكرس جرتها، فقامت 
املـرأة لتسـتكمل طريقهـا كأن 
شـيئا لم يحدث، لكن رآها شيخ 
كبري كان جالًسـا تحث شـجرة 
فقال لهـا صائحا: ليس كل مرة 

تسلم الجرة. 
وذلـك كنصيحـة منـه لها حتى 
تنتبه أكثر للحفـر والحجارة يف 
طريقهـا أو تتجنب السـري بهذا 

الطريق امليلء بالحجارة والحفر 
وتختار طريًقا أخرا حتى تسـلم 
جرّتها مـن الكرس، فلما وصلت 
املـرأة اىل بيتهـا حكـت القصـة 

لزوجها وابنائها وجاراتها.
فأصبحـت تلك العبـارة بعد ذلك 
مثـال عربيا مشـهورا يـدل عىل 
رضورة الحذر من األخطاء التي 
نسـلم مـن عواقبهـا بالصدفة، 
وعـدم تكرار املُغامـرة الناجحة 
فليس بالـرضورة تنتهي بنفس 
النتيجـة السـليمة دائمـا. لذلك 
نحذرك بدونا أال تكرر املغامرات 
املحفوفـة باملخاطـر يف حياتـك  

فليس كل مرة تسلم الجرة . 

خالل مائـدة اإلفطار يتّم تقيـدم عدد كبري 
من أصناف الطعام مثل الحساء والسلطات 
واألطباق الرئيسـة. وقد يتم تناولها بطرق 
مختلفـة، ببطء أو برسعـة، بالتدريج أو يف 
وقـت واحـد. وتكشـف الطريقة التـي يتم 
اعتمادها بعض أرسار وجوانب الشـخصية 

من خالل هذا االختبار.
تتناولني الطعام ببطء  

إذا كنت تتناولني طعامك ببطء خالل وجبة 
اإلفطار، فهذا يعني أّنك دقيقة وتحبني أداء 
األعمال مـع االهتمام بـكل التفاصيل. كما 
يشـري إىل أّنك تسـريين نحو هدفك مبارشة 
وأّنـك تفضلني عيـش املرحلـة الراهنة من 
جـون التفكري مطـوالً يف املسـتقبل. ولهذا 

تشعرين غالباً باالرتياح.  
تأكلني برسعة

إذا كنـت تأكلـني طعـام اإلفطـار برسعـة 
وتنهني أطباقك خالل وقت قصري، فهذا يدّل 
عـىل أّنك ال تحّبـني القيام باألعمـال التي ال 
تـؤدي إىل الحصول عىل النتائـج املرجوة إال 
بعد طويل. كما يشـري هـذا إىل أّنك تتمتعني 
بالقدرة عىل القيـام بمهمات عدة يف الوقت 
نفسـه وأّنـك ال تهتمـني كثرياً بنفسـك بل 

تعريين كل اهتمامك لآلخرين.
تتناولني األطباق بالتدريج

يف حال كنـت تفضلني تناول أطباق اإلفطار 
كالً عـىل حدة، فيشـري هذا إىل أّنـك منظمة 
وتحبني أن تتبعي يف حياتك ويومياتك روتيناً 
معينـاً وتفضلـني عـدم مخالفـة القوانني 
والقواعـد. كما أّنك تتمتعني بـروح املبادرة 
وترفضني أن تطلبي من األشخاص اآلخرين 
أداء املهمـات بالنيابة عنك. والسـبب أّنك ال 

تثقني إال بقدراتك الخاصة.  
تأكلني كل األصناف يف وقت واحد

مـن املمكـن أن تتناويل الحسـاء والسـلطة 
والطبق الرئييس يف وقت واحد. ويكشف هذا 
أّنك تتمتعني بشخصية قوية وبإرادة صلبة. 
ويدل أيضاً عىل أّنه يمكنك تحمل املسؤولية 
تجاه اآلخرين وأّنـك منفتحة وتجدين دائماً 
الوقـت لكي تقدمي املسـاعدة لألشـخاص 

الذين يعيشون يف محيطك.
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غزل عراقي
ــك ونهــــــــــواك ــه نحب ــي بي ــه وكلـــش ان
ــك ــر جدامــــــــــ ــدك الخ ــك نري ــن راس وم
ــر ــاغل التفكيــــ ــش ش ــروح عاي ــك بال عش
ــك اجرامـــــــــ ــح  وواض ــال  احل ــط  ومخرب
ــاس ــى احس ــت احل ــه وان ــاس بي ــف احس ال
ــي ــاك جابتــــــــــن ــه وي ــالفـوة محـــب وس
ــك ــن بي ــي صاف ــكوني وطيش ــة س ــا حلظ ي
ــي ودتنــــــــ ــك  وال ــه  بي ــب  جتيــ ــي  صفتن
ــاك ــي ويــــــــــ ــر عل ــي مت ــام كلب اي ــى  احل
ــي خلتنــــــ ــواي  ه ــي  ابج ــروح  ال ــك  وعلي
ــاكل حيــــــــل ــه ت ــدك بي ــعة خوف بع لس
ــي حتركنــــــــ ــل  حي ــك  غياب ــرة  فك ــس  وب
ــاي ــه اجلــــــ ــد حبن ــي بعي ــا حبيب ــدك ي اري

ــك  ــي ايامــــــــــ ــوكي متاش ــام ش ــى اي تبق
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أبـــــــراج

مهنياً: يتيح هـذا اليوم فرصاً جديدة يف العمل، إال أّن ذلك 
موقت، فاستفد منها جيداً.

عاطفيـاً: ابتعـد قـدر اإلمـكان عـن املواجهة غري املـّربرة مع 
الرشيك، وحاول إصالح األوضاع بينكما بهدوء.

صحياً: تتعاىف من أزمة صحية وتعود إىل حياتك بمعنويات عالية 
وتقرر اتباع نظام غذائي جديد.

مهنياً: األجواء مناسبة، ولن يستطيع أحد أن يزعجك، 
ما دام أرباب العمل يساندونك يف خطواتك.

عاطفيـاً: ال تكن غافالً عما يواجهه الرشيك، وعليك أن ترّد 
الجميل له، فهو يمر بتحديات كبرية.

صحيـاً: أمامك متسـع مـن الوقت بعـد الظهر للقيام بنشـاط 
ريايض يفيد وضعك الصحي.

مهنيـاً: يشـري هـذا اليوم اىل بعـض البلبلـة يف حياتك 
املهنية، فيكّون املشهد دقيقاً ويجب عدم االستهتار به.

عاطفيـاً: راجع ملفاتك مع الرشيك حتى تتمكن من إيجاد 
فرصة جديدة للعالقة بينكما.

صحياً: احم نفسـك جيداً من ترشين الثاني، لئال تصاب بالزكام 
أو بنزلة صدرية.

مهنيـاً: تواجـه حقيقة ما، وتضطـر إىل إلغاء املواعيد 
للعناية بشخص مقرّب أو ملعالجة أمر طارئ.

عاطفياً: الرصاحة تكون عنوان املرحلة املقبلة مع الرشيك، 
وخصوصاً أنه تمادى يف ترصفاته الخاطئة.

صحياً: قد تسـمع خـرباً مفاده أن أحد األصدقـاء تعرض ألزمة 
قلبية، ما يعكر صفو خاطرك.

مهنيـاً: الوضـع املضطـرب يحـرّك بعـض العـداوات 
ويجعلك مشمئزّاً من بعض التّرصفات.

عاطفيـاً: التعبري عن حقيقة مشـاعرك تجـاه الرشيك لن 
تكون نقطة ضعف يستغلها ملصلحته، فهو يفهمك جيداً.

صحيـاً: التوتـر الذي تعيش فيـه قد ينعكس سـلباً عىل وضعك 
الصحي بعض الوقت ثم تتخلص منه.

مهنيـاً: يواجه أحـد الزمـالء مخّططاتـك وربما يثري 
قضية مهنية ويضعها عىل املحك.

عاطفيـاً: قد تسـتاء من بعـض القرارات العشـوائية التي 
يتخذها الرشيك أو تشعر بعدم األمان اليوم.

صحياً: قـد تحاول القيام بكل ما يمكنـك للمحافظة عىل هدوء 
أعصابك، لكن محاوالتك تمنى بالفشل.

مهنياً: يتيح لك هذا اليوم فرصاً اسـتثنائية، ويشري اىل 
حدث هائل يحصل، وتتعّزز عالقاتك املهنية.

عاطفياً: قد تجد نفسـك يف موقف صعب بسـبب تّرصفات 
الرشيك، وهذا ما يدفعك إىل الحسم رسيعاً إنما إيجاباً.

صحيـاً: بادر فوراً إىل تنفيذ نصائح الطبيب، وابتعد عن التدخني 
وكل ما يرض رئتيك ووضعك الصحي.

ربمـا تكـون بحاجـة إىل إجـراء عمليـة رشاء 
معينة. تتطلب سـيارتك صيانة وتصليحا أو ربما 
رشاء بعـض املعـدات الالزمـة لها. قـد يكلفك األمر 
الكثـري ولكنه رضوري. سـتنفق كل مـا ادخرته األيام 

املاضية.

مهنيـاً: النيات املبيتـة عند بعض الزمـالء لن تكون يف 
مصلحتك، فبادر اليوم قبل الغد إىل توضيح وجهة نظرك 

عرب رسائل صارمة.
عاطفيـاً: مبـادرة من الرشيك تعيد تصحيـح الوضع العاطفي، 

وتضع العالقة بينكما عىل السكة الصحيحة.
صحياً: لن توفر أي عالج أو وسـيلة طبية للتخلص من السمنة 

التي باتت تزعجك جداً.

مهنياً: فرص شخصية تتاح لك، وقد تشري اىل التزام أو 
تبّني قضية جديدة والبدء بمهمة مختلفة.

عاطفيـاً: تّرصفـات الرشيـك األخرية تشـغل بالـك كثرياً، 
وتوضيح األمور ينتظر خطوة منك.

صحيـاً: تبحث دائماً عـن الجديد ولك اهتمامـات متعددة، لهذا 
قد يكون من السـهل عليك ممارسة أنواع جديدة من الرياضات 

للتخلص من إحساس امللل واإلرهاق.

مهنياً: تبتسـم لك الظروف وتهبك أفضل ما لديها من 
فرص استثنائية للنجاح والتحليق وعقد الصفقات.

عاطفيـاً: عليـك أن تكـون شـفافاً جـداً مع الرشيـك، ألّن 
الحقيقة سـتظهر عاجـًال أم آجالً وتضع النقـاط عىل الحروف 

وتنجيل األمور.
صحياً: الصحة تبدأ بالتحسـن، كما أن مزاجك يف تحسـن مطرد 

هذا اليوم ملا تلقى من أمور قد تعجبك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنيـاً: يدعوك هذا اليـوم إىل التحّفـظ وترّقب بعض 
التغيـريات املفاجئـة يف العمل والتي تكـون يف معظمها 

ملصلحتك.
عاطفياً: يتجاوب معك اآلخـرون بعد ما واجهته من الرشيك، 

فتتغري أمور يف حياتك كما بعض القناعات ونظرتك تتبدل.
صحياً: أكثر من األطعمة الخفيفة والقليلة الدسم، وواظب عىل 

الرياضة والحركة.

Ò5«Î@Úó”

›rfl@Úó”

اإلدارة بالدناءة !!

مو كل مرة تسلم الجرة 

1921 - توقيـع ميثـاق برشـلونة الخاص 
بتنظيم حرية الرتانزيت.

1941 - سـلطات االنتـداب الفرنـيس عىل 
سـوريا تعـني تاج الدين الحسـني رئيًسـا 

عليها تحت االنتداب.
1960 - افتتـاح مدينـة برازيليا كعاصمة 
للربازيـل عـىل يـدي الرئيـس جوسـيلينو 

كوبيتشيك.
1961 - األمـم املتحـدة تتخذ قـراًرا يقيض 
بإنهـاء اتفاقية الوصاية التي فرضتها عىل 
تنجانيقا الواقعة حالًيا يف تنزانيا والصادرة 
عام 1946، وقد أصبحت تنجانيقا مستقلة 

ضمن رابطة الشعوب الربيطانية.
1967 - الجيش يتوىل السلطة يف اليونان.

1978 - توقيـع اتفاقيـة الصيـد البحـري 
اليابانية / السوفيتية.

1981 - البيـت األبيـض يعلـن أن الرئيس 
األمريكـي رونالد ريغان قـرر املوافقة عىل 
بيـع طائـرات اإلنـذار املبكـر/ أواكس إىل 

اململكة العربية السعودية.
1982 - مرص تستعيد منطقة رشم الشيخ 
التي تعترب جزء من سيناء يف إطار اتفاقية 

السالم املرصية/ اإلرسائيلية.
2004 - انفجـار يف إدارة املـرور يف اململكة 
العربية السعودية يودي بحياة 4 أشخاص 

ويصيب 145 آخرين بجروح.
2009 - إطـالق املكتبـة الرقميـة العامليـة 

التابعة لليونسكو.

2015 - الحكم بالسجن عرشين عاماً عىل 
الرئيـس املرصي السـابق محمـد مريس يف 

قضية أحداث قرص االتحادية.
2017 - مقتل أكثر من 140 ُجنديا أفغانيا 
يف ُهُجـوٍم ُمسـلَّح عـىل ُمعسـكر شـاهني 
ِبمدينـة مزار رشيف تبنتـه حركة طالبان، 

وذلك أثناء صالة الجمعة.
واملحـارض  العالِـم  اغتيـال   -  2018
الفلسـطيني فـادي البطـش يف العاصمـة 

املاليزية كواالملبور.
2019 - مقتل حوايل 321 شخًصا وجرح ما 
يزيد عن 500 آخرين يف سلسـلة تفجرياٍت 
طالت كنائس وفنادق يف 3 ُمدن رسيالنكيَّة 

ِبالتزامن مع احتفاالت عيد الُفصح.

طريقة أكلك خالل اإلفطار تكشف هذه الخفايا في شخصيتك
@ÚÓóÉí@paäbjnÇa

·ÄÄÄÄÄÄ‹»m@›ÄÄÄÄÄÁ

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊الكلمات العمودية
سورة  أسـماء  -1من 

الفاتحة
-2اشتدت خصومته - 

للنداء - منصف (م)
التـي  -3العـذراء 
الزواج  عـن  انقطعت 

إىل الله (م)
 - (م)  -4للتفسـري 
عنـد  التيـس  صـاح 

الهياج - بحر (م)
-5مـن األنبياء عليهم 

السالم
السـابق  -6االسـم 
كـره   - لسـرييالنكا 

اليشء و لم يرض به
-7القط - وليمة

إمرباطور   - -8للجـر 
يحرتف  كان  روماني, 

الغناء و التمثيل 
 - العواصـم  -9 نهـر 

ضمري منفصل (م)
مـن  الطـارد   10-
الرحمـة (ن) - مدينة 

إيطالية (م)

الكلمات األفقية 
خـاط  مـن  -1أول 
 - لبسـها  و  الثيـاب 

إنحنى
- سـورة  -2 ضجـر 

قرآنية (م)
عـذاب  -3كلمـة 
وُيدعى بهـا ملن وقع 
يف هلكة يستحقها - 

اترك
-4 مدينة فرنسـية - 

دولة عربية
-5كاتب جزائري

-6َضْعف - ضوء (م)
مشـتقات  -7مـن 
الحليب - من األسماء 

الخمسة (م)
-8 رشع - أول النـوم 

(م)
 - -9إحسـان 

متشابهان
األول  االسـم   10-
لشـاعر عراقـي، من 
أعمالـه ”القرصان ” 

– يشارك

هل تعلم أن يف دولة سـنغافورة 
يمنع مضغ أو بيع اللبان.

تايلنـد  دولـة  يف  أن  تعلـم  هـل 
ممنوع الوقوف بالسيارات فوق 

العملة الوطنية.
هـل تعلـم أن يف الصـني غرامـة 
ماليـة عىل كل عائلة تنجب أكثر 

من طفل.
هل تعلـم أن دولـة ايرلندا تمنع 
عىل مواطنيها رشب الخمر أمام 

البقر.

هـل تعلـم أن يف دولة سـويرسا 
بعد  السـيفون  يمنع اسـتخدام 

الساعة العارشة ليالً.
هل تعلم أن يف دولة اليابان يمنع 
عـىل الفنـادق واملطاعم توظيف 

الفتيات الكوريات.
اسـرتاليا  دولـة  أن  تعلـم  هـل 
تمنـع مواطنيهـا مـن التجـول 
ليـًال بأحذيـة مطاطية ومالبس 

سوداء.
هـل تعلـم أن يف دولـة جنـوب 

السـود  عـىل  ممنـوع  افريقيـا 
التجوال يف مدينة جوهانسـربج 

خارج ساعات الدوام.
هل تعلم أن يف دولة ايطاليا يمنع 
اعتنـاق غـري الكاثوليكية بدون 

اذن البابا.
هـل تعلـم أن يف دولـة الدنمارك 
ممنوع تشغيل السيارة وتحتها 

شخص ما.
هـل تعلـم أن يف دولة سـويرسا 
يمنع تـرك املفتـاح يف السـيارة 

أو تـرك السـيارة مفتوحة دون 
أقفال. 
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الصادقة،  بترصيحاتها 
عن  خليل  أمينة  كشفت 
حياتها  يف  خاص  جانب 
للجمهور  الشخصية 
ضمن  خاصة  حلقة  عرب 
بندردش»  «أدينا  برنامج 

لشريين عرفة.
أنها  أمينة خليل  وكشفت 
طبيبة  الستشارة  ذهبت 
تعرضت  عندما  نفسية 
أفقدتها  أحزنها  ملوقف 
من  وفشلت  روحها 
الحالة،  الخروج من هذه 
التعرف  رحلة  وبدأت 
منها  وتعلمت  ذاتها  إىل 
الكثري باستشارتها طبيباً 
تعلمته  ما  وأهم  نفسياً، 
نفسها  عن  الدفاع  هو 

ومعرفة قيمتها جيداً.

من  أنها  أمينة  وأكدت 
العنيدة  الشخصيات 
تسمع  أن  تحب  ال  التي 
طلباتها  أمام  «ال»  كلمة 
لها  قيل  كما  املصريية، 
«ال» عند رغبتها يف دخول 

ولكنها  التمثيل،  عالم 
عالقتها  يف  بأنها  تنِف  لم 
تماماً،  العاطفية مختلفة 
يف  تقع  كانت  إنها  حتى 
ولألسف  االستغالل  فخ 
مرور  بعد  ذلك  تكتشف 

التجربة.
ورأت أمينة خليل أن قصة 
حب والديها أعطتها األمل، 
فمهما كانت املشاكل التي 
النهاية  يف  العالقة  تعرقل 

الحب سينترص.

هند  التونسية  املمثلة  تفقدت 
صربي ارايض زراعية يف محافظتي 
اطار  يف  مرص  يف  واسوان  االقرص 
تعاونها مع برنامج االغذية العاملي 
قامت  الحسنة،  للنوايا  كسفرية 
صربي بزيارة مشاريع التكيف مع 

تغري املناخ يف مرص. 
يومني  استغرقت  صربي  زيارة 
االرايض  اصحاب  خاللها  زارت 

الصغرية يف صعيد مرص.
عىل صعيد آخر، انتهت هند صربي 
من تصوير مشاهد فيلمها الجديد 

يف  تشارك  الذي  ونعمة»  «فضل 
بطولته مع ماجد الكدواني، محمد 
الذي  حافظ،  محمود  ممدوح، 
وياسمينا  رشف،  كضيف  يظهر 
أيمن  تأليف  من  والعمل  العبد، 

وتار، وإخراج رامي إمام.

عىل الرغم من غياب ياسمني عبد 
العزيز عن املنافسة الدرامية لهذا 
املوسم، لكنها نجحت يف أن تتصدر 

املنافسة بطريقتها الخاصة.
وتصـدرت ياسـمني عبـد العزيز 
املوسـم  هـذا  املشـاهدة  نسـب 

ملصلحـة  الرمضانـي  بإعالنهـا 
الـذي  املحمـول  رشكات  إحـدى 
تصـدر الرتيند منذ بداية املوسـم 
وحتـى وقتنا الحايل؛ حيث نجحت 
ياسـمني بطريقتها العفوية التي 
تميـزت بهـا أن تتصدر املنافسـة 

رغـم عـدم مشـاركتها يف عمـل 
درامي هذا العـام، لكنها يف القمة 
بحملتها الدعائية التي تشارك بها 
ألول مرة بعد غيابها عن السـاحة 
والتـي  سـنوات  منـذ  اإلعالنيـة 

شهدت بدايتها يف عالم الشهرة.

تحيي الفنانـة نجوى كرم حفالً يـوم ٣ أيار/مايو 
بمناسـبة عيد الفطـر حيث تعطي موعـداً ملحبيها 
إلحيـاء العيد. وعىل عادتها سـتقدم كـرم باقة من 
أجمـل أغانيها الحديثـة والقديمة هـي التي تغني 
ألوانـاً ومواضيـع مختلفـة، مـن اغانـي الحب اىل 

االغاني الوطنية اىل االغاني اللبنانية الفولكلورية.
وكانت تصـّدرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم غالف 
تطبيق TikTok العاملي يف الواليات املتحدة األمريكية 
والعالـم، وذلـك بمناسـبة االحتفال بشـهر الرتاث 

العربي.
وخّصص التطبيق قائمة كبرية من مختارات املكتبة 
املوسيقية العربية تحت وسم ArabMusic، وجاءت 
نجـوى كرم بأغنيتها «لشـحد حبـك» التي صدرت 

عام ٢٠١٠ يف صدارة القائمة.

االخبار  من  العديد  انترشت 
التواصل  مواقع  عىل 
موقع  وتحديداً  االجتماعي 
ان  اىل  تشري  توك»،  «تيك 
أصالة  السورية  الفنانة 

انفصلت عىل زوجها الشاعر 
وذلك  حسن،  فائق  العراقي 
عىل  عام  من  أقل  مرور  بعد 

زواجهما!
ال  لها  االخبار ال صحة  هذه 

من قريب وال من بعيد، حتى 
أيام  أجمل  يعيش  الثنائي  أن 
قبل  نرشا  قد  وكانا  حياته، 
اللقطات  من  العديد  يومني 
دبي  إىل  سفرتهما  من 

ممتعاً،  وقتاً  يقضيان  حيث 
أن  إىل  املعلومات  وأشارت 
يكون  أن  يمكن  ال  الطالق 
أنهما معاً  قد حصل يف وقت 

وسعيدان للغاية.

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a

http://alzawraapaper.com
alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews
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لندن/ متابعة الزوراء:
الربيطانـي،  القضـاء  سـمح 
رسـمياً بتسليم مؤسس موقع 
ويكيليكـس جوليـان أسـانج 
للواليـات املتحـدة التـي تريـد 
التجسـس،  بتهمة  محاكمتـه 
الخـالف  مـن  سـنوات  بعـد 

القضائي.
محكمـة  أصـدرت  هـذا،  إىل 
أمـراً  لنـدن  يف  وستمنسـرت 
رسـمياً بالتسليم وأصبح األمر 
اآلن مـرتوًكا لوزيـرة الداخلية 
باتيـل  بريتـي  الربيطانيـة 
للموافقـة عليـه، وإن كان ما 
زال بإمـكان محامـي الدفـاع 
املحكمة  أمام  الحكم  استئناف 

العليا.
فيمـا تريـد الواليـات املتحـدة 
محاكمـة األسـرتايل البالغ من 
العمـر 50 عاًمـا بتهمـة نرش 
أكثر من 700 ألف وثيقة رسية 
اعتبـارا من عـام 2010 تتعلق 
بأنشطة عسكرية ودبلوماسية 

أمريكيـة، والسـيما يف العـراق 
وأفغانستان.

وهـو مهـدد يف حـال حوكـم 
املتحـدة بعقوبـة  الواليـات  يف 
بالسـجن تصـل إىل 175 عاما. 
وتمثـل هـذه القضيـة يف رأي 
مؤيديـه اعتداء خطـرا للغاية 

عىل حرية الصحافة.
رفضـت  آذار/مـارس،   14 يف 
الربيطانيـة  العليـا  املحكمـة 
النظر يف االستئناف الذي قدمه 

لتجنب تسليمه.
وقبل 3 أسابيع، تزوج مؤسس 
موقع ويكيليكس، من رشيكته 
التي يرتبط بها منذ فرتة طويلة 
يف سـجن شـديد الحراسـة يف 

العاصمة الربيطانية لندن.
قـد  وموريـس  أسـانج  وكان 
عـىل  املـايض  العـام  حصـال 
وحـرض  بالـزواج،  ترصيـح 
أربعـة ضيوف،  الزفـاف  حفل 
إضافة إىل شـاهدين رسـميني 

وحارسني.

ألقـت رشطة بلدية منطقـة الغبريي 
يف لبنان، القبـض عىل ديكا من داخل 
مبنى سكني يف منطقة الشياح، جراء 
”شـكاوي الحـي“ من اإلزعـاج الذي 

يسببه لهم.
وبحسـب اإلخطار املوجه مـن بلدية 
الغبريي إىل أحـد املواطنني، فإنه بناء 
عىل شكاوى الحي بقيام أحد السكان 
برتبية دواجن داخل املبنى، ما تسبب 
بالصيـاح الدائـم وإزعـاج الجـريان 
رشطـة  أقدمـت  راحتهـم،  وإقـالق 
الغبريي عىل مصـادرة ديك من داخل 
مبنـى سـكني يف منطقـة الشـياح- 

شارع جامع الطيونة.
و جرى إزالـة الدواجن من مكانها يف 
املبنـى السـكني، ومطالبـة صاحبها 
لهـا  مخصصـة  أماكـن  إىل  بنقلهـا 

حرصاً واحرتام حقوق السكان، وذلك 
تحت طائلـة اّتخاذ كامـل اإلجراءات 
القانونيـة والجزائيـة بحقه“، ضمن 

اإلجراءات التي اتخذتها البلدية.
من جهته، قـال رئيس بلدية الغبريي 
اإلجـراء  هـذا  ”إن  الخليـل:  معـن 
عادي وروتيني، وسـط تكـرار اقتناء 
الحيوانات األليفة يف املنازل خصوصا 
يف املدن، بحيث يقوم السـكان أحياناً 
برتبيـة كلب أو دجاج عىل األسـطح، 
يف حني أن الشـقق ضيقـة وملتصقة 
ببعضهـا، لذلـك تعمـد البلديـة عـىل 
ضبط هـذه الحيوانات منعـاً إلزعاج 
السـكان، الفتا إىل أن هذه الحيوانات 
تنقل إىل متنزه طيور تابع للبلدية، إىل 
أن يعـاود صاحبها اسـتالمها ونقلها 

إىل مكان ريفي خارج املدينة“.

كشف تقرير حدث أن مستخدموا 
بعد النظارات الذكية سيتمكنون 
قريًبا مـن التحدث إىل نظاراتهم 
الذكية إلرسـال رسالة واتس آب 
دون الحاجة إىل إخراج هواتفهم 
الذكية، حيث يشري تفكيك ملف 
APK جديـد لتطبيـق واتس آب 
لنظـام أندرويد إىل أن هذه امليزة 
قد تصبح حقيقة واقعة يف األيام 

املقبلة.
ومع ذلك، سـيتم قفل امليزة عىل 
نظـارات الذكيـة ، حيـث يبـدو 
-Fac  أنهـا ميـزة حرصية لــ

book Assistant، ووفًقا لتقرير 
مطوري XDA ، تم رصد سالسل 
البيانات التي تشري إىل هذه امليزة 
يف أحـدث إصدار مـن واتس آب 

.beta 2.22.9.13
وتشـري البيانـات التـي رصدها 
بعض املستخدمني إىل امليزة التي 
يتـم تطويرهـا إلمالء الرسـائل 
-Facebook Assi خـالل  مـن 

tant عىل الخـط القابل لالرتداء 
املحدد، وتشري البيانات فقط إىل 

وجود مساعد ، ومع ذلك ، يدعي 
التقريـر أنـه مـن املحتمـل أن 
يتحـدث عن مسـاعد فيس بوك 

وليس الذي طورته جوجل.
ويذكـر التقريـر أن هـذه امليزة 
القادمة ستسـمح ملسـتخدمي 
النظارات الذكية بإمالء الرسائل 
يف امليكروفـون عـىل النظـارات 
الذكية، وسيتمكن املستخدمون 
مـن إرسـال رسـائل إىل صديق 
عىل واتـس آب أثناء سـريهم يف 
الشارع دون حتى ملس هواتفهم 
حيث يمكنهـم توجيه تعليمات 
للقيـام   Facebook Assistant

باملثل. 
 ويفيد التقرير أيًضا الرسومات 
التـي تتضمن النظـارات الذكية 
وشـعار واتس آب برصف النظر 
عن سالسـل الكـود املكتشـفة 
يف teardown، وسـيكون لهـذه 
امليـزة حالـة اسـتخدام محددة 
للغايـة وقـد تسـاعد النظاراات  
عىل تغيري سوق األجهزة القابلة 

لالرتداء.
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 (من يتكلم دون تواضع سيجد صعوبة يف جعل كلماته مسموعة) 
يا لفجيعة الحرف عندما يموت سيده دون وداع، ويا لقبح الزمن وهو 
يطوي تسعة عقود من النقاء والعطاء دون حداد ، ويا لشموخ الراحل 
أن يرتجل دون خوف من املوت ، قاَل كلمته ورحل ، خاَض غمار األمواج 
العاتية وغادَر صوب الشمس، واجَه األهوال ، وتحدى الصعاب دون أن 

ينكرس .
الذكريات  من  الكثري  بموته  فاستفز  مينه،  حنا  الكبري  الروائي  رحل 
الهاجعة ، وأنعش غصن املرارة برحيله، وأيقظ بنومه رشيان الصمت 
الزرق) وكان  (املصابيح  األوىل عىل مرافئ  أن كانت رحلتي  الراقد منذ 
من  يأتي  (الثلج  يف  ومرافقته   ( الياطر   ) صفحات  عىل  معه  اللقاء 
النافذة) واإلبحار معه يف (حكاية بحار) والتأمل يف (األبنوسة البيضاء) 
والسهر واّياه يف جميع مراحل قلمه، وعندما التقيُته وجهاً لوجه عندما 
كان  مريحة،  بطريقة  مواجهته  أستطع  لم  سوريا،  يف  مقيماً  كنُت 
تواضعه، ودماثة خلقه يسدان عيل منافذ الرؤية ، وكانت كلماتي تخرج 
(حمامة  روايته  يف  رؤيتي  توضيح  من  وبدال  شفتي،  من  بدوية  وعرة 
زرقاء يف السحب) والحديث معه حول معماريتها ، رحُت أستفرس منه 
عن اهتمامه بالبحر، وكيف كان حاضناً للكثري من أحداث رواياته ، يا 
لسذاجتي !! أسأله عن اهتمامه بالبحر وهو ابن الالذقية، يا للغباء !! 
قاله عن  ما  تذكرُت  الكبري،  الروائي  البحر طارئ عىل حياة هذا  وكأّن 
: ( إن البحر دائما مصدر إلهامي، حتى أن معظم أعمايل مبللة  البحر 
بمياه موجه الصاخب ، لحمي سمك البحر ، دمي ماؤه املالح ، رصاعي 
عىل  وشما  نقشت  فقد  العواصف  أما  حياة،  رصاع  كان  القروش  مع 
جلدي : إذا نادوا : يابحر ، أجبُت أنا : البحر أنا ، فيه ولدت ، وفيه أرغب 
أن أموت ، هل تعرفون معنى أن يكون املرء بحارا؟). وأخرياً رحلَت إىل 
البحر ، فاعذرني بفشيل يف لقائك األول، وأنت تمد يدك مصافحاً لتمنحني 
كلنا  معك،  األخرية  اللقاءات  يف  لوقاحتي  واعذرني  العزاء،  من  شيئا 
ولدنا يف حاضنات البحار معلمي الكبري، وكلنا نعود إليها، يبقى الفرق 
بمقدار صمود بحار وبحار يف مواجهة األمواج العاتية، ووقوفه بوجه 
العواصف السود، وتحديه لرشاسة القروش، وكلنا يا سيدي املتواضع 
الجميل ندخل البحر، وفارق بني من يدخل إىل البحر الهادئ ، وبني من 
يقتحم البحر الهائج، فال عجب أن يمنحك البحر وسام الفرسان وأنت 

تواجه أهواله وبراكينه بسالح الرجال الشجعان .
ايها السائرون نحو البحر ، تعلموا فنون السباحة من سرية الكبار .

اىل اللقاء
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السعودية  اإلعالمية  كشـفت 
عـن  عمـران  لجـني 

عـىل  خطوبتهـا 
إحدى  مـن  رجل 

ت  لجنسـيا ا
 ، لخليجيـة ا
دون  مـن 
اي  الكشف 
صيـل  تفا
ل  حـو
أو  هويتـه 
ولم  مهنتـه 

كان  ان  تقول 
يعمل يف الوسط 

الفني او ال.
اإلعـالن  هـذا  وجـاء 

السـعيد ألول مـرة خـالل 
برنامـج  عـىل  ضيفـة  حلولهـا 

“مراحل” الذي يقدمه اإلعالمي عيل العلياني.
واشـارت لجني انها سبق ان “ ارتبطت مرتني، 
املرة األوىل من زوجها والد ابنها وابنتها، واملرة 

الثانية هي خطوبتها عىل هذا 
الرجل والتي تمت يف فرتة 
دون  مـن  كورونـا 
تاريـخ  تحديـد 
لهـذه  معـني 
 ” لخطبـة ا
فضـت  ر و
ان  لجـني 

تكشـف 
عـن موعـد 
 ، ف فـا لز ا
أنهـا  مبينـًة 
تعلـن  لـن 
زواجهـا  عـن 

وسيكون ِرسيا.
ثانيـة  ناحيـة  مـن 
كشـفت عن حجم ثروتها، 
وقالت أنها تقـَدر بنحو ١٣ مليون 
درهم إماراتـي (٣٫٥٣٩ مليـون دوالر)، وهي 
نتيجـة عمل عقدين مـن الزمن، الفتـًة إىل أن 

معظم ثروتها هذه موزعة يف العقارات.

أعلنت املمثلة اللبنانية سارة أبي كنعان عن 
قرب عرض فيلم سـينمائي جديد يجمعها 

مع املمثل عادل كرم.
الفيلم بعنوان ”املفاتيح املتكرسة“ للمخرج 
اللبنانـي جمي كريوز ويجمـع أبي كنعان 
وعـادل كـرم، إضافـة إىل بديع أبو شـقرا 
وروال بقسماطي. يروي الفيلم قصة فنان 
شاب ُيدعى كريم، يحاول الهجرة اىل أوروبا 
لتنفيـذ حلمه يف املوسـيقى بعد أن سـيطر 
تنظيم إرهابي عىل مدن ودول عربية، ويجد 
نفسـه تائهاً أمام هذا الواقع، وقصص من 
وحي العالم العربي واألحداث التي عاشـها 
الناس خالل فرتة الحرب يف العراق وسوريا 

مع التنظيمات اإلرهابية.
ُيعـرض الفيلـم يف الصاالت ابتـداء من 28 
نيسـان/أبريل الحايل ويتزامن مع أيام عيد 
الفطر الذي يصادف يف األول من أيار/مايو 

املقبل.
ُيذكـر أن أبي كنعـان غابت عـن الدراما يف 
رمضان هذا املوسم، فيما شارك عادل كرم 
يف بطولة مسلسل ”بطلوع الروح“ املرصي 
الذي ُصـّور يف لبنان وبـدأ عرضه منتصف 

شهر رمضان.


