
بغداد/ الزوراء:
قرر زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى 
الصدر، امس األحد، التحول إىل املعارضة 
الوطنية ملدة ال تقل عن ثالثني يوماً.وقال 
السـيد الصـدر يف تغريـدة عىل حسـابه 
بتويـرت تابعتهـا ”الـزوراء“: ”ترشفـت 
أن يكـون املنتمون يل أكـرب كتلة برملانية 
يف تاريـخ العراق، وترشفـت أن أنجح يف 
تشـكيل أكرب كتلة عابـرة للمحاصصة، 
وترشفـت أن أعتمـد عـىل نفـيس وأن ال 
أكون تبعـا لجهات خارجيـة، وترشفت 
بـأن ال ألجـأ للقضاء يف تسـيري حاجات 
الشعب ومتطلبات تشـكيل الحكومة“.
واضاف: ”الزدياد التكالب عّيل من الداخل 
والخـارج وعـىل فكـرة حكومـة اغلبية 
وطنية لم ننجح يف مسـعانا ولله الحمد، 
فذلك اسـتحقاق الكتل النيابية املتحزبة 
واملسـتقلة، أو مـن تدعـي االسـتقالل، 
والتي لم تعنـا عـىل ذلك“.وتابع: ”بقي 

لنـا خيار البـد أن نجربه، وهـو التحول 
إىل املعارضـة الوطنيـة ملـدة ال تقل عن 
الثالثـني يومـا، فـإن نجحـت األطراف 
والكتل الربملانية، بما فيها من ترشفنا يف 
التحالف معهم، بتشـكيل حكومة لرفع 
معاناة الشـعب، فبها ونعمت، وإال فلنا 

قرار آخر نعلنه يف حينها“.

بغداد/ الزوراء:
دعت الهيئة العليا للحج والعمرة، امس 
االحـد، املشـمولني بالحـج اىل مراجعة 
مراكـز الفحص يف بغـداد واملحافظات.
وذكـر بيـان للهيئـة تلقته ”الـزوراء“: 
الصحـة  وزارة  مـع  ”بالتعـاون  انـه 
فعلـت (لجـان االسـتطاعة) يف بغـداد 
واملحافظـات، وبـارشت عملها لفحص 

الحجـاج طبيـا والتأكـد مـن قابليتهم 
البدنية وسـالمتهم العقليـة“، مبيناً أن 
”ذلك جاء لضمان ادائهم ملناسـك الحج 
بشـكلها الصحيح“.وأضـاف البيان أن 
”اللجنـة سـتثبت خـالل عملية فحص 
املقبلني عـىل الحج موقفهـم التلقيحي 
املضـاد لفريوس كورونـا وتوفر بطاقة 

اللقاح لديهم“.

بغداد/ الزوراء:
النفـط  تسـويق  رشكـة  كشـفت 
”سـومو“ أن قيمة املنتجات النفطية 
املسـتوردة لعـام 2021  بلغـت أكثر 
من 3 مليارات دوالر.وقالت سومو يف 
جدول لها اطلعت عليه ”الزوراء“: ان 
”الكميات املسـتوردة مـن زيت الغاز 
لعام 2021 بلغـت مليوناً واحداً و74  
ألـف طـن بقيمـة مالية بلغـت 657 
مليونـا و442 ألـف دوالر، فيما بلغت 
الكميات املستوردة من البنزين ثالثة 
ماليـني و475 ألف طـن بقيمة مالية 
بلغـت ملياريـن و543 مليونا و620 
ألـف دوالر“.واضافـت ان ”الكميات 

املسـتوردة من النفـط األبيض خالل 
عام 2021 بلغت 163 ألف طن بقيمة 
مالية بلغـت 102 مليون و340  الف 
”مجمـوع  ان  اىل  دوالر.واشـارت 
 2021 لعـام  املسـتوردة  الكميـات 
بلغت 4 ماليني و712 ألف طن بقيمة 
و303  مليـارات   3 بلغـت  اجماليـة 
ماليـني و402 الفـا دوالرا، مرتفعـة 
بنسـبة %51.5 عن عـام 2020 التي 
بلغت الكميـات املسـتوردة فيها من 
املنتجـات النفطيـة 3 ماليـني و547 
ألـف طن بقيمـة مالية بلغـت مليارا 

و604 مليونا و659 الفا دوالرا“. 

لندن/ متابعة الزوراء:
العسـكرية  املخابـرات  قالـت 
الربيطانيـة إن روسـيا فقـدت عىل 
األرجح نحو ثلث القوات الربية التي 
نرشتهـا يف أوكرانيـا وإن هجومهـا 
عىل منطقـة دونباس ”فقـد الزخم 
وتخلـف كثريا عن جدولـه الزمني“.
وقالـت وزارة الدفاع الربيطانية عىل 
”تويرت“: ”عىل الرغم من التقدم عىل 

نطاق محدود يف بادئ األمر، فشـلت 
روسـيا يف تحقيـق مكاسـب كبـرية 
عـىل األرض يف الشـهر األخري يف حني 
تتعرض ملسـتوى عاٍل ومسـتمر من 
االسـتنزاف“.وأضافت ”مـن املرجح 
أن تكون روسـيا قد فقدت اآلن ثلث 
قواتهـا املقاتلـة عـىل األرض التـي 
نرشتها يف فرباير/ شباط“. وتابعت 
أنـه من املسـتبعد أن ترسع روسـيا 

بدرجة كبـرية من وتـرية تقدمها يف 
األيـام الثالثـني املقبلة.وقـال وزيـر 
الخارجيـة األوكراني دميرتو كوليبا، 
إنـه اجتمـع مـع وزيـر الخارجيـة 
األمريكـي أنتونـي بلينكـن يف برلني 
وإن ”املزيد من األسلحة واملساعدات 
األخـرى يف طريقهـا إىل أوكرانيـا“.

كوليبـا  ُيطلـع  أن  املقـرر  ومـن 
حلـف  خارجيـة  لـوزراء  اجتماعـا 

شـمال األطليس يف برلني اليوم األحد 
عـىل الوضع عـىل األرض يف أوكرانيا 
وكيف يمكن للحلف تقديم املزيد من 
املسـاعدة لبـالده يف تصديهـا للغزو 
الـرويس املسـتمر منذ 12 أسـبوعا.

وكتـب كوليبـا عىل ”تويـرت“ يقول: 
”اتفقنـا عـىل العمل معا عـن كثب 
لضمـان وصـول صـادرات أوكرانيا 
مـن املـواد الغذائية إىل املسـتهلكني 

يف أفريقيا وآسـيا. أشـعر باالمتنان 
للوزير بلينكن وللواليات املتحدة عىل 
ريادتهـا ودعمها الـذي ال يتزعزع“. 
قـال مسـؤول كبري يف حلف شـمال 
األطليس (ناتو) إن التقدم العسكري 
الـرويس يف أوكرانيـا يتعثـر عـىل ما 
يبـدو، وعرب عـن أملـه يف أن تتمكن 

كييف من االنتصار يف الحرب.

الزوراء/ مصطفى فليح:
حددْت وزارة الزراعة سـبل النهوض بالواقع 
الزراعي من خـالل رؤية وضعتهـا كخارطة 
طريـق، ويف حـني اكـدت قدرتها عـىل توفري 
االمن الغذائي للمواطنني، دعت وزارة التجارة 
اىل توفري خزين اسـرتاتيجي من الحبوب ملدة 

٦ أشهر عىل االقل. وقال املتحدث باسم وزارة 
الزراعة، حميد النايف، يف حديث لـ»الزوراء»: 
ان «ظروف الحرب االوكرانية الروسـية ألقت 
بظاللهـا عىل كثري من االمور يف العراق ومنها 
االمـن الغذائي، فضال عـن ان العراق يجب ان 
يكتفـي غذائيا حتى يحافظ عىل مسـتويات 

ادت  وبالتـايل  للمواطـن،  الكريمـة  الحيـاة 
قلـة االيـرادات املائيـة واالمطـار واالحتباس 
الحراري اىل تقليص الخطة الزراعية اىل ٥٠٪، 
وهـذا ينـذر بخطر شـديد».  واوضـح «نحن 
كـوزارة اعطينا موقفنا وقـادرون عىل توفري 
االمـن الغذائـي للمواطنني مـن الحنطة ومن 

املحاصيـل االخرى، ومنها الدجـاج والبيض، 
وهـذه الرؤيـة قدمناهـا يف خارطـة طريـق 
لتطوير القطاع الزراعي املسـتقبيل»، مشـريا 
الغباريـة  العواصـف  «مسـألة  تضمـني  اىل 

والتصحر» فيها. 

رام الله/ متابعة الزوراء:
امـس  الفلسـطينيون،  احيـا  بينمـا 
األحـد، ذكـرى النكبة الـ٧٤، اسـتأنف 
للمسـجد  اقتحاماتهـم  مسـتوطنون 
األقىص، وسـط قيود مشـددة فرضها 
االحتالل اإلرسائييل عىل دخول املصلني 
إىل  التالميـذ  مئـات  وصـول  وعرقلـة 

مدارسـهم، فيمـا أعلن عن استشـهاد 
أسري فلسـطيني متأثراً بجروح أصيب 
بها.وأفاد أحد حراس املسـجد األقىص، 
مفضـًال عدم ذكـر اسـمه، يف ترصيح 
صحفي، بأن العرشات من املستوطنني 
شـاركوا، منـذ صبـاح امـس األحد، يف 
هـذه االقتحامات املتواصلة، بحراسـٍة 

مشـددة مـن قـوات االحتالل.وتقـّدم 
هـذه االقتحامـات وتزّعمهـا عدد من 
الحاخامـات، فيمـا احتجـزت رشطـة 
االحتـالل بطاقـات الهوية الشـخصية 
لعرشات الشبان الفلسـطينيني وكذلك 
النساء عىل أبواب املسجد األقىص، كما 
منعـت تلك القـوات طلبة املـدارس من 

الوصـول إىل مدارسـهم قـرب املسـجد 
األقىص.تأتـي هـذه االقتحامـات بعد 
دعوات أطلقتها ما ُتسمى بـ»جماعات 
الهيـكل»، القتحـام جماعـي لباحـات 
القرابني.وكان  املسـجد األقىص، وذبح 
مسـتوطنون قـد هاجمـوا، ليلة أمس 
االول، عـدة مركبـات فلسـطينية عىل 

الطريـق الواصل بني نابلـس ورام الله، 
قـرب بلدة ترمسـعيا، مـا أدى لتحطم 
زجـاج عدد منها دون وقـوع إصابات.

عىل صعيد آخر، أصيب عدة فلسطينيني 
بحـاالت اختناق بالغاز السـام املسـيل 

للدموع، فجر امس األحد.
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بريوت/ الزوراء:
أغلقـت صناديق االقرتاع بعـد يوم طويل من 
عمليـات االقـرتاع، امـس األحـد، يف مختلف 
املناطـق اللبنانيـة الختيـار 128 نائبا جديدا 
بالربملـان، يف أول انتخابـات نيابيـة يف لبنـان 
تعقب سلسـلة أزمات كبرية.وبحسب األرقام 
األخـرية التـي أعلنـت، فإن املشـاركة جاءت 
أقـل مقارنة بانتخابات العـام 2018.مراقبو 
البعثـة األوروبية سـجلت إقبـاالً متزايًدا عىل 
مراكز االقرتاع من قبل الناخبني، كما الحظوا 
العديد من املخالفات للصمت االنتخابي. كما 

وردت شكاوى من بعلبك عن اقرتاع أشخاص 
مـكان آخرين متوفني.وبلغت نسـبة االقرتاع 
ظهرا حسـبما أعلنـت وزارة الداخلية 15%، 
فيمـا أعلنت هيئـة اإلرشاف عـىل االنتخابات 
حصـول مخالفـات باملئات ناتجـة عن خرق 
الصمت االنتخابي من مختلف وسائل اإلعالم 
واملرشحني والجهات السياسية.وبحسب آخر 
األرقام الـواردة من وزارة الداخليـة اللبنانية 
فقـد أحصت نسـبة املشـاركة العامـة بلغت 

قرابة 32 يف املئة.. 

برلني/ متابعة الزوراء:
يف مؤتمـر فيديو مـع وزيـرة الخارجيـة األملانية، قال 
األمني العام لحلف شمال األطليس، ينس ستولتنربغ، إن 
أبواب الحلف مفتوحٌة النضمام فنلندا والسويد، مؤكدا 
أن القرار سـيكون تاريخيا.وأكد ستولتنربغ أن روسيا 
لـم ُتحقـق أهدافها االسـرتاتيجية يف أوكرانيـا، وتعهد 
بمواصلة الناتو دعم أوكرانيا يف مواجهة روسيا، مشريا 
إىل أن أوكرانيا ُيمكنها االنتصار يف الحرب.بدورها قالت 
وزيرة خارجية أملانيا، إن الحرب الروسية عىل أوكرانيا 
أثبتت أهمية حلف الناتو، مشددة عىل رضورة الحفاظ 
عىل األمن األوروبي الجماعي.من جانبها، قالت وزيرة 

الخارجيـة األملانيـة أنالينـا بربـوك إن الوضـع األمني 
الحايل يسـتدعي العمل عىل تقوية حلف الناتو سياسيا 
وعسـكريا معتـربة أن هناك ترحيبا بانضمام السـويد 
وفنلنـدا إىل الحلف.هذا، وتقدمت فنلندا بطلٍب رسـمي 
لالنضمام إىل حلف الناتو.ويف هذا السياق، قال الرئيُس 
الفنلندي سـاويل نينيسـتو، خالل مؤتمـر صحفي مع 
رئيسـة الوزراء سـانا مارين، إن السلطات وافقت عىل 
التقـدم بطلـب لالنضمـام إىل حلـف شـمال األطليس، 
بعد التشـاور مـع الربملان.وأضاف نينيسـتو أن القرار 

تاريخي، وُيمثل بداية حقبة جديدة.
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الزوراء/ حسني فالح:
مبـادرة  املسـتقلون  النـواب  طـرح 
وطنيـة مكونـة من 7 نقـاط ملعالجة 
حالـة االنسـداد السـيايس، وفيما أكد 
النائب املسـتقل حسني عيل السعربي 
ان املبـادرة سـتكون خارطـة طريق 
لحل االزمة السياسـية، أعلـن تحديد 
مواصفـات ومعايـري رئيس الـوزراء 
املقبـل وتشـكيل لجنـة للتفاوض مع 

الكتل السياسية االخرى.
وقـال النائـب املسـتقل، حسـني عيل 
السـعربي، يف حديث لـ“الـزوراء“: ان 
النـواب املسـتقلني طرحـوا يف مؤتمر 
صحفـي امس االحـد مبـادرة وطنية 
وستكون خارطة طريق لحل االنسداد 
السـيايس الذي يشـهده البلـد. مبينا: 
ان اهـداف املبادرة هو لحل االنسـداد 
السـيايس الن الكـرة رميـت يف ملعب 
املستقلني، والبد من ان يكونوا عىل قدر 
املسـؤولية وطرح ليـس فقط مبادرة 
وانمـا خارطة طريـق للحل.وأضاف: 
ان هنـاك رسـائل ايجابية ومجسـات 
تلقيناهـا من الكتـل االخرى ونوعا ما 
هناك مقبولية للمبادرة. مؤكدا: انه تم 
تشكيل لجنة للتفاوض ورشح املبادرة 
وسـتكون خارطة طريـق لحل االزمة 
السياسية.واوضح: ان اللجنة ستقوم 
بزيارة اغلب الكتل السياسية وسنرى 
ردهم ومقرتحاتهم حول املبادرة النها 
تتضمن حال واقعيا. الفتا اىل: ان القوى 

السياسـية إذا كانت جـادة يف الحلول 
عليها ان تقبل املبادرة . وحول مرشح 
رئاسـة الوزراء، قال السعربي: انه اىل 
اآلن ليسـت هناك شـخصية مرشحة 
رسميا لرئاسة الوزراء وانما تم وضع 
مواصفات ومعايري معينة لشـخصية 
رئيس الـوزراء املقبل والتـي تتضمن 

الكفـاءة واملهنيـة والخـربة والنزاهة 
وليس عليه اي شـبهة فسـاد، وان ال 
يكون جدليا.وقدم ”النواب املستقلون 
الناشـئة“ مبادرتهم عرب  والحـركات 
مؤتمر صحفي عقدوه، امس، يف مبنى 
الربملـان، وقالـوا إن اإلنتخابـات هـي 
الديمقراطي  النظام  األساس لرشعية 

وضمان اسـتقراره ومـن خاللها تنال 
وبالتصويت  تفويضهـا،  الحكومـات 
تعـرب الشـعوب عـن إرادتهـا، حيـث 
أدىل املاليـني مـن أبناء شـعبنا الكريم 
بأصواتهم فاختاروا التغيري وتجاوزت 
صـوت  املليونـي  الناخبـني  أصـوات 
للحركات الناشئة واملستقلني لتشكيل 

عـدداً،  األكثـر  الجماهرييـة  الكتلـة 
مضيفني أنـه انطالقا من املسـؤولية 
الوطنيـة والتاريخية نتقـدم بخارطة 
نواتهـا  حكومـة  لتشـكيل  طريـق 
املسـتقلون ومن يؤمن بهذه الخارطة 
السادسـة  املـادة  ألحـكام  ووفقـا 

والسبعني من الدستور العراقي.
وضمت املبادرة النقاط التالية:

تنفيـذ  رضورة  عـىل  نؤكـد   .1  
بـكل  الدسـتورية  اإلسـتحقاقات 
مراحلهـا ومنهـا موضـوع تشـكيل 
الحكومة الذي هو شـأن وطني داخيل 
ال يحق ألي طرف خارجي التدخل فيه 

بأي شكل من األشكال .
2 . ان النـواب املسـتقلني والحـركات 
الناشـئة يـرون ان املراحـل املاضيـة 
عـرب الحكومات املتعاقبة قد شـهدت  
إخفاقـات، لذا نرى ان يشـكل تحالف 
النواب املسـتقلني والحركات الناشئة 
كتلـة نيابية تدعـو الكتل السياسـية 
املعنية اىل التكتل معها لتشكيل الكتلة 
األكثـر عـددا يف محلـس النـواب دون 
إشـرتاطات مسـبقة، وبعـد تكليفها 
من قبل رئيـس الجمهوريـة املنتخب 
لرتشيح شخص رئيس مجلس الوزراء 
تتوىل كتلة النواب املستقلني والحركات 
الناشئة ترشـيح شخصيالت مستقلة 
دون امـالءات وضغـوط مـن الكتـل 

السياسية األخرى...

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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بغداد/ الزوراء:
طريقاً   ١٥ فتح  اعادة  بغداد  عمليات  قيادة  أعلنت 
العمليات  لقيادة  بيان  بغداد.وذكر  يف  فرعياً  وزقاقاً 
انه «تمت املبارشة برفع االنقاض عن الطريق الرابط 
أمام  والوشاش) وفتحه  الصالح  بني منطقتي (عيل 
محلة   (١٨  ،١٤  ،١٦  ،١٢) االزقة  وفتح  املواطنني 
(٦٢٦) يف منطقة العامرية، باإلضافة إىل فتح عرشة 
ازقة يف منطقة البلديات وحي أكد يف جانب الرصافة 
.«(٧٤٢  ،٧٥٢  ،٧٣٩  ،٧٣٨  ،٧٣٢) املحالت  ضمن 

أعمال  بارشت  دوائر/البلدية  «فرق  ان  واضاف 
النفايات من الطرق واالزقة التي تم  التنظيف ورفع 
فتحها واالستعداد إلكساء بعضها بمادة «السبيس».

@b‘Ìã†@15@|nœ@ÒÜb«g
ÜaáÃi@¿@bÓ«ãœ@b”b”åÎ

@Úöäb»æa@∂g@fiÏzn€a@äã‘Ì@äáó€a@áÓè€a
bflÏÌ@µq˝q@Â«@›‘m@¸@Òáæ

@w®bi@µ€Ï‡ìæa@Ï«ám@w®a@Ú˜ÓÁ
òz–€a@ç◊aãfl@Ú»uaãfl@∂g

@ÚÓ�–„@pbvn‰fl@ÜäÏnéa@÷aã»€a@ZÏflÏé
2021@¿@ä¸ÎÜ@paäbÓ‹fl@3@Âfl@ãr◊di

@cájÌ@åã–€aÎ@ a6”¸a@’ÌÜb‰ñ@÷˝Àg@NNÊb‰j€
‚ÏÓ€a@wˆbn‰€a@Ê˝«g@|�uã�ÌÎ@ç◊aãæa@¿

@kyãÌÎ@NNbÓ◊ãm@Â˜‡�ÌÎ@bÓéÎä@á«ÏnÌ@Ïmb‰€a
áÌÏè€aÎ@aá‰‹‰œ@‚b‡õ„bi

ÚÌãqc@…�”@kÌãËm@Ú€Îb´@Ú‡Ëni@ÜaáÃi@¿@Ô„bæcÎ@Ô„b�Ìãi@Ú‡◊b´

Ú‹Ìái@÷ã†@Â«@szjÌ@%b»€aÎ@ãñb´@Ô„aã◊Î˛a@|‡‘€a@NN\ÚÓæb«@Ú«b™\Äi@äâ‰Ì5@ô
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 @ Îãìfl@ıbÃ€g@äã‘m@ÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿ0a
ÔˆaâÃ€a@Âfl˛a@ÊÏ„b”

@Úñb©a@Ènè‹u@á‘»Ì@Âfl˛a@ê‹™
@ıbq˝r€a@aáÀ@÷aã»€a@…öÏi

بغداد/ الزوراء:
قـررت املحكمـة االتحاديـة العليـا (اعىل 
سـلطة قضائية يف العـراق)، امس األحد، 
إلغاء مرشوع قانون الدعم الطارئ لالمن 
الغذائي والتنمية بنـاًء عىل دعوى اقامها 

النائب باسم خشان.ووفقاً لوثائق حصلت 
عليهـا «الـزوراء» فإن املحكمـة أصدرت 
حكما بإلغـاء قانون األمـن الغذائي الذي 
أرسـله مجلس الـوزراء إىل مجلس النواب 
بعد دعوى تقدم بها النائب باسم خشان.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت بعثـة األمـم املتحـدة يف العـراق 
(يونامي) أن مجلس األمن الدويل سيعقد 
جلسـته الخاصـة بوضـع العـراق غـدا 

الثالثاء.
وذكرت البعثة يف بيان : إن «مجلس األمن 
الدويل سيعقد جلسة بشأن الوضع املتعلق 

بالعـراق الثالثـاء ١٧ ايـار ٢٠٢٢ يف تمام 
الساعة ٣:٠٠ بعد الظهر بتوقيت نيويورك 
(١٠:٠٠ مساًء بتوقيت بغداد)».وأضافت 
انـه «من املتوقع أن تقوم املمثلة الخاصة 
لألمـني العام جانني هينيس بالسـخارت 
بإطالع الجلسـة عىل التطورات يف العراق 

وعمل بعثة األمم املتحدة».

bÓ„aã◊Îc@¿@bËmaÏ”@s‹q@pá‘œÎ@üä˛a@Û‹«@Ò7j◊@kébÿfl@’Ó‘•@¿@o‹ìœ@bÓéÎä@ZbÓ„b�Ìãi
ãfl˛a@˘Übi@¿@ÜÎá´@÷b�„@Û‹«@‚á‘n€a@Âfl@·Àã€a@Û‹«

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس االحد، يف البورصة 
الكفاح  بورصة  إن  مصدر  كردستان.وقال  اقليم  ويف  بغداد،  بالعاصمة  الرئيسية 
دينار عراقي مقابل ١٠٠  امس ١٤٨٣٠٠  بغداد، سجلتا صباح  يف  املركزية  والحارثية 
دوالر أمريكي، فيما كانت االسعار صباح السبت ١٤٨٢٥٠ ديناراً عراقياً مقابل ١٠٠ 
دوالر امريكي.وأشار إىل أن اسعار البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة باألسواق 
املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع ١٤٨٧٥٠ دينارا عراقيا لكل ١٠٠ دوالر امريكي، 
بينما بلغت أسعار الرشاء ١٤٧٧٥٠ دينارا عراقيا لكل ١٠٠ دوالر امريكي.أما يف اربيل 
عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدوالر ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 
١٤٨٤٥٠ دينارا لكل ١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ سعر الرشاء ١٤٨٢٥٠ دينارا لكل ١٠٠ 

دوالر امريكي.

@·Ó‹”�aÎ@ÜaáÃi@¿@ä¸Îá€a@“ãñ@ b–mäa
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RPPS@‚b«@â‰fl@Ü˝j€a

Ú»Ìãè€aÎ@Úflb»€a@÷ã�‹€@ÚÌbº@ÜÏuÎ@‚á«@pá◊c
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الزوراء/ حسني فالح:
مبادرة  املستقلون  النواب  طرح 
ملعالجة  نقاط   7 من  مكونة  وطنية 
أكد  وفيما  السيايس،  االنسداد  حالة 
النائب املستقل، حسني عيل السعربي، 
طريق  خارطة  ستكون  املبادرة  ان 
تحديد  أعلن  السياسية،  االزمة  لحل 
الوزراء  رئيس  ومعايري  مواصفات 
مع  للتفاوض  لجنة  وتشكيل  املقبل 

الكتل السياسية االخرى.
عيل  حسني  املستقل  النائب  وقال 
ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  السعربي 
مؤتمر  يف  طرحوا  املستقلني  النواب 
وطنية  مبادرة  االحد  امس  صحفي 
وستكون خارطة طريق لحل االنسداد 
مبينا:  البلد.  يشهده  الذي  السيايس 
االنسداد  لحل  هو  املبادرة  اهداف  ان 
ملعب  يف  رميت  الكرة  الن  السيايس 
املستقلني، والبد من ان يكونوا عىل قدر 
مبادرة  فقط  ليس  وطرح  املسؤولية 

وانما خارطة طريق للحل.
ايجابية  رسائل  هناك  ان  وأضاف: 

االخرى  الكتل  تلقيناها من  ومجسات 
للمبادرة.  مقبولية  هناك  ما  ونوعا 
مؤكدا: انه تم تشكيل لجنة للتفاوض 
خارطة  وستكون  املبادرة  ورشح 

طريق لحل االزمة السياسية.
بزيارة  ستقوم  اللجنة  ان  واوضح: 
ردهم  وسنرى  السياسية  الكتل  اغلب 
النها  املبادرة  حول  ومقرتحاتهم 
تتضمن حال واقعيا. الفتا اىل: ان القوى 
الحلول  يف  جادة  كانت  اذا  السياسية 

عليها ان تقبل املبادرة .
قال  الوزراء،  رئاسة  مرشح  وحول 
هناك  ليست  اآلن  اىل  انه  السعربي: 
لرئاسة  رسميا  مرشحة  شخصية 
مواصفات  وضع  تم  وانما  الوزراء 
رئيس  لشخصية  معينة  ومعايري 
الكفاءة  تتضمن  والتي  املقبل  الوزراء 
واملهنية والخربة والنزاهة وليس عليه 

اي شبهة فساد، وان ال يكون جديل.
والحركات  املستقلون  ”النواب  وقدم 
مؤتمر  عرب  مبادرتهم  الناشئة“ 
صحفي عقدوه، امس، يف مبنى الربملان، 

األساس  هي  اإلنتخابات  إن  وقالوا 
وضمان  الديمقراطي  النظام  لرشعية 
استقراره ومن خاللها تنال الحكومات 
الشعوب  تفويضها، وبالتصويت تعرب 
عن إرادتها، حيث أدىل املاليني من أبناء 
فاختاروا  بأصواتهم  الكريم  شعبنا 
الناخبني  أصوات  وتجاوزت  التغيري 
الناشئة  للحركات  صوت  املليوني 
واملستقلني لتشكيل الكتلة الجماهريية 
أنه انطالقا من  األكثر عدداً، مضيفني 
نتقدم  والتاريخية  الوطنية  املسؤولية 
بخارطة طريق لتشكيل حكومة نواتها 
الخارطة  بهذه  يؤمن  ومن  املستقلون 
السادسة  املادة  ألحكام  ووفقا 

والسبعني من الدستور العراقي.
وضمت املبادرة النقاط التالية:

تنفيذ  رضورة  عىل  نؤكد   .1  
بكافة  الدستورية  اإلستحقاقات 
تشكيل  موضوع  ومنها  مراحلها 
الحكومة الذي هو شأن وطني داخيل 
ال يحق ألي طرف خارجي التدخل فيه 

بأي شكل من األشكال .

والحركات  املستقلني  النواب  ان   .  2
املاضية  املراحل  ان  يرون  الناشئة 
شهدت   قد  املتعاقبة  الحكومات  عرب 
تحالف  يشكل  ان  نرى  لذا  إخفاقات، 
الناشئة  والحركات  املستقلني  النواب 
السياسية  الكتل  تدعو  نيابية  كتلة 
املعنية اىل التكتل معها لتشكيل الكتلة 
دون  النواب  محلس  يف  عددا  األكثر 
تكليفها  وبعد  مسبقة،  إشرتاطات 
املنتخب  الجمهورية  رئيس  قبل  من 
لرتشيح شخص رئيس مجلس الوزراء 
تتوىل كتلة النواب املستقلني والحركات 
مستقلة  شخصيالت  ترشيح  الناشئة 
الكتل  من  وضغوط  امالءات  دون 
الكتلة  وتتوىل  األخرى،  السياسية 
الكابينة  اختيار  من  تمكينه  الداعمة  
األعىل  بالحد  تتصف  والتي  الحكومية 
ووفقا  والنزاهة  والخربة  الكفاءة  من 
لالستحقاق االنتخابي و ضمان تمثيل 
برنامجه  دعم  تتوىل  كما  االقليات، 
إجراء اإلصالحات  االنتخاي واملتضمن 
ومكافحة  واإلقتصادية  السياسية 

يكون  لكي  واإلداري،  املايل  الفساد 
عن  املبارش  املسؤول  الوزراء  رئيس 
العراقي  الشعب  أمام  حكومته  أداء 

ومجلس النواب.
3. يتسم شخص رئيس مجلس الوزراء 
والكفاءة  والنزاهة  باإلستقاللية 
أيه  عليه  وليس  السياسية  والخربة 

شبهة فساد، وأن ال يكون جدليا.
والحركات  املستقلون  النواب  يؤكد   .4
هدر  من  الحد  وجوب  عىل  الناشئة 
عىل  والتجاوز  الوطنية  الثروات 
العادل  التوزيع  واعتماد  العام  املال 
للثروات عىل جميع العراقيني والتأكيد 
الحكومي  بالربنامج  االهتمام  عىل 
والزراعة  الصناعة  لقطاعات  القادم 
املياه  وملف  واالستثمار  والسياحة 
وملف  االجتماعية  الحماية  وشبكة 
ودعم  والتعليم  والرتبية  الشباب 

الشباب.
الداعمة  النيابية  الكتل  تتعهد   .5
اسباب   بتهيئة  الحكومة  لتشكيل 
الفصل،  وضمان،  الفاعلة  املعارضة 

السياسية  األغلبية  عمل  بني  التام 
واملعارضة و“ أدوات الرقابة يف رئاسة 
خالل  من  وغريها  النيابية  اللجان 
مجلس  قانون  عىل  التعديل  إجراء 
لسنة   13 رقم  وتشكيالته  النواب 
النواب  الداخيل ملجلس  2018 والنظام 
الرقابية  الهيئات  استقاللية  وضمان 
املستقلة وتمكينها من القيام بدورها 
األداء  والقانوني يف مراقبة  الدستوري 
ترشيح  املعارضة  وتتوىل  الحكوي 
رئاساتها وفقا ملعايري الكفاءة والخربة 

والنزاهة.
الجمهورية  رئيس  إختيار  يكون   .6
ذكرها  التي  والرشوط  املبادئ  وفق 

الدستور العراقي .
والحركات  املستقلون  النواب  يؤكد   .7
الربنامج  يتضمن  أن  رضورة  الناشئة 
الحكومي إنهاء املظاهر املسلحة كافة 

وتطبيق القانون عىل الجميع.
املستقلني  النواب  من  هيئة  تشكل 
ورشح  بالتفاوض  الناشئة  والحركات 
السياسية من  للكتل  املبادرة  وإيضاح 

يلقى هذا  أن  اليوم، ونأمل  تاريخ هذا 
أجل  من  والقبول  التفهم  املرشوع 
واإلنطالق  السيايس  اإلنسداد  إنهاء 
لتشكيل حكومة قوية وفاعلة تحظى 
الالزم وتأخذ عىل عاتقها بناء  بالدعم 
املستحكمة  األزمات  وتجاوز  الدولة 
الحلول  لوضع  كافة  القطاعات  يف 

الناجعة لحل هذه األزمات.
من  مجموعة  ان  نبني  أن  نود  وكما 
الذين  واملستقلني  الناشئة  الحركات 
الوضع  لحلحلة  فاعل  بشكل  حرضوا 
حالة  من  والخروج  املتأزم  السيايس 
لبقية  الداعم  الدور  االنسداد ومارسوا 
املساحات  وايجاد  املستقلة  القوى 
للتوصل  بينهم  فيما  للحوار  املشرتكة 
اتخذوا  قد  ورصينة  واقعية  لحلول 
االيجابية  املعارضة  موقع  والزالوا 
وسوف  والترشيع  الرقابة  يف  املرشدة 
هذه  بنود  تنفيذ  مراقبة  يف  سيتمرون 
حل  يف  اسهاما  كانت  طاملا  املبادرة 
ألي  االنحياز  دون  السيايس  االنسداد 

طرف كان.

بغداد/ الزوراء:
األحد،  امس  نيابية،  لجان  خمس  انتخبت 
رئاساتها، وفيما أعلن النائب االول لرئيس مجلس 
النواب حاكم الزاميل، بدء اللجان النيابية مهامها 
الترشيعية والرقابية، اصدر توجيها للنواب بشأن 

اللجان النيابية.
وقال املكتب اإلعالمي للنائب األول لرئيس مجلس 
”الزاميل  ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  النواب 
الشهداء   ) للجان  االفتتاحية  االجتماعات  ترأس 
والضحايا والسجناء السياسيني ، األمن والدفاع ، 
النفط والغاز والثروات الطبيعية ، حقوق االنسان، 
السن  رؤساء  الختيار  والتنمية)،  االستثمار 
مهامها  بدء  عن  واالعالن  مؤقت،  بشكل  ونوابهم 
رضورة  عىل  والتوجيه  والرقابية،  الترشيعية 
املخاطبات  يف  اللجان  بتخصص  النواب  مراعاة 
سياقات  وفق  والعمل  واالستضافات  الرسمية 

النظام الداخيل للمجلس“.
للجنة  األوىل  الجلسة  ترؤسه  خالل  الزاميل،  وأكد 
النائب  فيها  اختري  التي  النيابية  والدفاع  األمن 
”املؤسسات  ان  للسن:  رئيسا  العبيدي  خالد 
لعملها،  داعمه  قوانني  ملنظومة  بحاجة  األمنية 

لجملة  الالزمة  التعديالت  اجراء  اهمية  اىل  اضافة 
املخدرات،  كقانون  العالقة  ذات  الترشيعات  من 

لخطورتها وانتشارها بشكل واسع يف املجتمع“.
النفط  للجنة  االفتتاحي  االجتماع  خالل  وذكر 
بحاجة  والغاز  النفط  ”قطاع  ان  النيابية  والغاز 

لرؤية اسرتاتيجية واضحة وفاعلة ورصينة، بدءاً 
والغاز)،  النفط   ) واهمها  القوانني  ترشيع  من 
واالجهزة  والحقول  املنشآت  وتطوير  وتأهيل 
وانتهاًء  الرتاخيص،  جوالت  ومراجعة  النفطية 
السوق  العراق يف  تعزيز مكانة  ما من شانه  بكل 

النفطي“، حيث تم اختيار النائب يحيى العيثاوي 
رئيسا للسن“.

وحرض الزاميل الجلسة االفتتاحية للجنة االستثمار 
والتنمية التي اختري النائب فيان عبد العزيز رئيسا 
للسن، مؤكدا ان ”اللجنة يقع عىل عاتقها الكثري 
خالل املرحلة املقبلة ، فهناك رضورة إلعادة تنظيم 
البلد  يف  االستثمارية  العملية  ومراقبة  وتصحيح 

وتشجيع املستثمرين وخلق بيئة جاذبة لهم“.
الشهداء والضحايا  للجنة  االول  اجتماعه  ونوه يف 
والسجناء السياسيني التي تم اختيار النائب احمد 
التي  ”الخصوصية  اىل  للسن،  رئيسا  الجبوري 
تتمتع بها هذه اللجنة ورعايتها ألسمى الرشائح 
امللفات  حسم  ”رضورة  اىل  داعيا  املجتمعية“، 

املتعلقة باملقابر الجماعية“.
للجنة  االفتتاحي  اجتماعه  خالل  الزاميل،  وحث 
أرشد  النائب  اختيار  تم  التي  االنسان  حقوق 
حسم  يف  االرساع  ”عىل  للسن،  رئيسا  الصالحي 
االنسان،  حقوق  ملفوضية  جدد  اعضاء  ترشيح 
والداعمة  الراعية  القوانني  بتنفيذ  واالهتمام 
ُملزمة  واجبات  بأعتبارها  العراقيني،  ملتطلبات 

التنفيذ“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
النهوض  سبل  الزراعة  وزارة  حددْت 
رؤية  خالل  من  الزراعي  بالواقع 
حني  ويف  طريق،  كخارطة  وضعتها 
الغذائي  االمن  اكدت قدرتها عىل توفري 
اىل  التجارة  وزارة  دعت  للمواطنني، 
الحبوب  من  اسرتاتيجي  خزين  توفري 

ملدة 6 أشهر عىل االقل.
الزراعة،  وزارة  باسم  املتحدث  وقال   
لـ“الزوراء“:  حديث  يف  النايف،  حميد 
ان ”ظروف الحرب االوكرانية الروسية 
يف  االمور  من  كثري  عىل  بظاللها  ألقت 
العراق ومنها االمن الغذائي، فضال عن 
ان العراق يجب ان يكتفي غذائيا حتى 
يحافظ عىل مستويات الحياة الكريمة 
االيرادات  قلة  ادت  وبالتايل  للمواطن، 
املائية واالمطار واالحتباس الحراري اىل 
تقليص الخطة الزراعية اىل %50، وهذا 

ينذر بخطر شديد“. 
 واوضح ”نحن كوزارة اعطينا موقفنا 
الغذائي  االمن  توفري  عىل  وقادرون 
للمواطنني من الحنطة ومن املحاصيل 
االخرى، ومنها الدجاج والبيض، وهذه 
طريق  خارطة  يف  قدمناها  الرؤية 
املستقبيل“،  الزراعي  القطاع  لتطوير 
العواصف  ”مسألة  تضمني  اىل  مشريا 

الغبارية والتصحر“ فيها. 
بدعم  تقيض  الخريطة  ”هذه  وحدد 
واللقاحات،  باألعالف  الدواجن  قطاع 

الزراعي  القطاع  دعم  اىل  اضافة 
ومبيدات  اسمدة  من  باملستلزمات 
ميزانية  تخصيص  اىل  اضافة  وبذور، 
منظومات  توزيع  ألجل  للوزارة  جيدة 
نزرع  حتى  واملزارعني  للفالحني  الري 

اكرب مساحة وخاصة عىل االبار“.
 واضاف ”إذا تحققت هذه الرؤى ضمن 
قانون االمن الطارئ فستكون الزراعة 
يف وضع اخر، وسيكون لدينا امن غذائي 

مستقر ضمن هذه الحزمة من القرارات 
ما  واملوافقة،  عليها  التصويت  تم  غذا 

يتيح لوزارة القيام بدورها“.
الغذائي  باألمن  يتعلق  ”فيما  ولفت 
تم  ما  إذا  كامال  بتوفريه  سنقوم 
تضمني كل هذه املقررات، ومن ضمنها 
ان  يجب  التي  الفالحني  مستحقات 
الحنطة  اسعار  وزيادة  وقتها  يف  تدفع 

اىل 750 ”. 

الوزارة  ميزانية  ”تكون  بأن  وطالب   
جيدة  كانت  التي   2019 ميزانية  مثل 
تاما  ذاتيا  اكتفاًء  خاللها  من  وحققنا 
يف كل يشء، ومن ضمنها الحنطة للعام 

الثالث عىل التوايل“.  
انتاج  مديات  تكون  ”قد  وأضاف   
الحنطة قليلة هذا العام نتيجة تناقص 
السايلوات  ولكن  وتقليصها  الخطة 
بالحنطة  ستمتلئ  التجارة  وزارة  يف 

من  اكثر  اىل  بها  نصل  قد  التي  املحلية 
مليونني و500 الف طن، وهذا رقم ليس 
بالسهل وممكن أن يكفي العراق لفرتة 

جيدة ”.
خزين  توفري  اىل  التجارة  وزارة  ودعا 
االقل  عىل  اشهر   6 ”ملدة  اسرتاتيجي 
واملواد  تحديدا)  (الحنطة  الحبوب  من 
بتوزيع  تقوم  من  هي  ألنها  االخرى 

البطاقة التموينية“. 
لزيادة  الوزارة“  طموح  النايف  واكد 
العام  الحنطة يف  املزروعة من  املساحة 
6 ماليني دونم  اىل   5 القادم لتكون من 
حاجة  لتحقيق  الري  منظومات  ضمن 

العراق السنوية“. 
اىل  اشار  الصفية،  الخطة  وعن 
نظرا  املائية  املوارد  قبل  من  ”تقليصها 
املائي، وبالتايل  االيرادات والخزين  لقلة 
الخطة التي قدمناها هي مليون و800 
عىل  توافق  لم  املوارد  لكن  دونم،  الف 
قرابة  عىل  وافقت  فقط  الخطة،  هذه 

املليون دونم فقط“. 
ملحاصيل  استبعاد  يوجد  ”ال  انه  وبنّي 
معينة بشكل كامل ضمن الخطة، ولكن 
والذرة  الشلب  ملحصول  تقليص  يوجد 
الصفراء واالقتصار عىل املحافظة عىل 
داعيا  العنرب)“.  (الرز  العراق  هوية 
”للقيام بخطة رديفة تعتمد عىل اآلبار 
لزراعة محاصيل اخرى مثل املاش، أما 

الرز فيحتاج اىل خطة إروائية“. 

بغداد/ الزوراء:
وأملاني  بريطاني  محاكمة  بغداد  يف  انطلقت 
كانا يف نفس الرحلة السياحية يف العراق بتهمة 
مطار  عرب  عراقية  أثرية  قطع  تهريب  محاولة 

بغداد.
املتهمني،  كال  عن  محامني  فريق  وبحضور 
االحد  امس  بغداد  يف  جنائية  محكمة  قررت 

إرجاء الجلسة حتى 22 مايو الحايل.
جيمس  الربيطاني  وهما  املتهمان،  وكان 
وولدمان  فولكار  واألملاني  عاما)   66) فيتن 
املجموعة  ضمن  العراق  يجوالن  عاما)،   60)
قبل  املايض  مارس   6 منذ  نفسها  السياحية 

مارس   20 يف  بغداد  توقيفهما يف مطار  يتم  أن 
قطعة   12 عىل  بحوزتهما  العثور  إثر  املايض، 
أثرية هي عبارة عن كسارات سرياميك وفخار 

بغالبيتها.
وقال القايض إن املتهمني اللذين حرضا الجلسة 
الرتاث  قانون  من   41 املادة  وفق  يحاكمان 
تصل  عقوبة  عىل  تنص  التي  العراقي،  واآلثار 
حتى اإلعدام بحق ”من أخرج عمدا من العراق 

مادة أثرية أو رشع يف إخراجها“.
من  القضية،  يف  الشهود  أقوال  القايض  وقرأ 
بينهم ضابط جمارك وموظف جمارك أفاد بأنه 
املايض  مارس   20 يف  الخروج  قاعة  إىل  توجه 

األمنية  الرشكة  من  إبالغه  إثر  بغداد  مطار  يف 
األشعة  جهاز  عرب  الحقائب  بتفتيش  املعنية 
عن العثور عىل قطع يشتبه بأنها أثرية بحوزة 

مسافرين.
واستمع القايض إىل أقوال وولدمان وهو طبيب 
نفيس يقطن برلني، والذي عثر يف حقيبته عىل 
أن  بإفادته  وولدمان  ونفى  أثريتني.  قطعتني 
فيتون  إن  قائال  القطعتني،  أخذ  من  هو  يكون 
تكن  ”لم  أنه  وأضاف  إياهما.  أعطاه  من  هو 
ويمنع  أثرية  القطع  تلك  بأن  إشارة  أي  هناك 
أخذها“. وتابع: ”عندما أعطاني جيمس القطع، 
حقيبتي  يف  وتركتها  شفاف  كيس  يف  وضعتها 

بشكل ظاهر ولم أحاول إخفاءها ولذلك ظهرت 
له  أرجعها  أن  يفرتض  وكان  األشعة،  جهاز  يف 

قبل أن ندخل املطار“.
وعثر مع املتهم اآلخر عىل 10 قطع أثرية أُخذت 
كما القطع األخرى من موقعني أثريني يف جنوب 

العراق عائدان للحضارة السومرية.
وقال فيتن يف إفادته أمام القايض: ”لم أكن أدرك 
للقانون“، مضيفا:  القطع مخالف  تلك  أن أخذ 
”ما أثار حريتي هو أن بعض املواقع كان فيها 
كانت  وأخرى  ومسيجة،  وحراسة  تحذيرات 
التي  القطع“  ”غالبية  أن  وأضاف  مفتوحة“. 

أخذها ”كانت صغرية جدا“.

هنأ النائب عدنان برهان الجحييش 
مؤيد  العراقيني،  الصحفيني  نقيب 
نقيبا  انتخابه  إلعادة  الالمي، 

للصحفيني .
:“نتقدم  تهنئته  يف  الجحييش  وقال 
بأسمى واخلص التهاني والتربيكات 
اىل السيد نقيب الصحفيني العراقيني 
واعضاء  الالمي  مؤيد  االستاذ 
فوزهم  بمناسبة  النقابة  مجلس 
ونيلهم   2022 العامة  باالنتخابات 
مزيدا  لكم  متمنني  زمالئهم،  ثقة 
واملوفقية  العال  نحو  االرتقاء  من 

لخدمة  الجديدة  بمهامكم  والسداد 
االرسة الصحفية ”.

بغداد/ الزوراء:
امس  العامة،  املرور  مديرية  أعلنت 
التي  السيارات  أعداد  ان  األحد، 
2003 بلغت  دخلت العراق بعد عام 
إىل  أشارت  فيما  مركبة،  ماليني   7
العامة  للطرق  حماية  وجود  عدم 

والرسيعة.
طارق  اللواء  املرور  مدير  وقال 
تابعته  إسماعيل يف موتمر صحفي 
هائالً  كماً  ”هناك  إن  ”الزوراء“: 
بعد  البالد  دخلت  التي  املركبات  من 
لزيادة  مضطرب  واألمر   ،2003
شوارع  بقاء  مع  املركبات  أعداد 
ولم  حالها  عىل  واملحافظات  بغداد 
أي  عاماً   30 منذ  الطرقات  تشهد 

تطوير اال بيشء خجول جداً“.
التي  السيارات  ”أعداد  أن  وأضاف 
ماليني   7 يكون  يكاد  البالد  دخلت 
مركبة عدا إقليم كردستان“، مشرياً 
إىل أن ”عىل السائق مسؤولية كربى 
ألن هناك عالقة بني الشارع واملركبة 

والسائق وهذا املثلث يتضمن حماية 
السائق واملمتلكات العامة“.

وتابع أن ”املرور ليس لتنظيم السري 
باملحافظة  مرتبط  وإنما  فقط 
بالطرق  الحموالت  عن  املسؤولة 
بغداد  بأمانة  ومرتبط  العامة 
ومديرية  الخاص  والنقل  والبلديات 
الطرق والجسور وباقي الدوائر ذات 

العالقة“.
يف  بطيئاً  تقدماً  ”هناك  أن  وذكر 
تأثيث الجسور واملجرسات واالنفاق 
للطرق  حماية  توجد  وال  والشوارع 
الجزرات  وحتى  والرسيعة  العامة 
والشمال“،  اليمني  من  الوسطية 
خجوالً  تقدماً  ”هناك  أن  موضحاً 
وتخطيطها  الشوارع  بتأثيث  جداً 

وحمايتها وإنارتها“.
السائقني  ”بعض  أن  إىل  ولفت 
النقال وال يلتزم  ينشغلون بالهاتف 
بالعالمات املرورية؛ األمر الذي يؤدي 

إىل ارتكاب مخالفة“.

بغداد/ الزوراء:
أكد مستشار األمن القومي، قاسم األعرجي، امس األحد، أهمية تركيز 

عمل الناتو عىل تطوير قدرات القوات العراقية.
تلقته  القومي  األمن  ملستشار  اإلعالمي  املكتب  عن  صادر  بيان  وقال 
”الزوراء“: إن ”األعرجي استقبل قائد بعثة حلف الناتو الجديد يف العراق، 
التهنئة  األعرجي  وقدم  له،  املرافق  والوفد  النوتيش،  جيوفاني  الفريق 
عىل  ومشدداً  مهامه،  يف  النجاح  له  متمنياً  الجديد،  الناتو  بعثة  لقائد 
وإنجاح  العراقية  القوات  قدرات  تطوير  عىل  البعثة  عمل  تركيز  أهمية 

مهمة تدريبها. 
الحدودي،  الهول  مخيم  ملف  بحث  اللقاء  خالل  ”جرى  انه  واضاف 

والتأكيد عىل أهمية اإلرساع يف غلق هذا امللف وفقاً للبيان“.
من جانبه، شدد الفريق جيوفاني، بحسب البيان، عىل أهمية االستمرار 
”األمن  أن  إىل  مشرياً  اإلرهابية،  داعش  عصابات  تهديدات  بمواجهة 

واالستقرار عامالن مهمان بالنسبة للعراق واملنطقة“.
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لندن/ متابعة الزوراء:

قالت املخابرات العسكرية الربيطانية، 

إن روسيا فقدت عىل األرجح نحو ثلث 

القوات الربية التي نرشتها يف أوكرانيا 

وإن هجومهـا عـىل منطقـة دونباس 

”فقد الزخـم وتخلف كثريا عن جدوله 

الزمني“.

وقالـت وزارة الدفـاع الربيطانية عىل 

”تويرت“: ”عىل الرغـم من التقدم عىل 

نطـاق محـدود يف بادئ األمر، فشـلت 

كبـرية  تحقيـق مكاسـب  روسـيا يف 

عـىل األرض يف الشـهر األخـري يف حني 

تتعـرض ملسـتوى عال ومسـتمر من 

االستنزاف“.

وأضافت ”من املرجح أن تكون روسيا 

قـد فقـدت اآلن ثلـث قواتهـا املقاتلة 

عـىل األرض التـي نرشتهـا يف فرباير/ 

شـباط“. وتابعت أنه من املستبعد أن 

ترسع روسـيا بدرجة كبرية من وترية 

تقدمها يف األيام الثالثني املقبلة.

وقال وزير الخارجية األوكراني دميرتو 

كوليبا، إنه اجتمع مع وزير الخارجية 

بلينكـن يف برلـني  أنتونـي  األمريكـي 

وإن ”املزيد من األسـلحة واملساعدات 

األخرى يف طريقها إىل أوكرانيا“.

ومـن املقرر أن ُيطلـع كوليبا اجتماعا 

لوزراء خارجية حلف شـمال األطليس 

يف برلـني اليوم األحد عـىل الوضع عىل 

األرض يف أوكرانيا وكيف يمكن للحلف 

تقديـم املزيد مـن املسـاعدة لبالده يف 

تصديها للغـزو الرويس املسـتمر منذ 

12 أسبوعا.

وكتـب كوليبـا عـىل ”تويـرت“ يقول: 

”اتفقنـا عـىل العمـل معـا عـن كثب 

لضمان وصول صـادرات أوكرانيا من 

املواد الغذائية إىل املستهلكني يف أفريقيا 

وآسيا. أشعر باالمتنان للوزير بلينكن 

وللواليات املتحدة عىل ريادتها ودعمها 

الذي ال يتزعزع“.

قـال مسـؤول كبـري يف حلـف شـمال 

األطليس (ناتو) إن التقدم العسـكري 

الرويس يف أوكرانيا يتعثر عىل ما يبدو، 

وعرب عن أملـه يف أن تتمكن كييف من 

االنتصار يف الحرب.

ويجتمـع كبـار دبلوماسـيي ”ناتو يف 

برلني ملناقشـة تقديم مزيد من الدعم 

فنلندا والسـويد  ألوكرانيا وتحـركات 

وغريهما لالنضمـام إىل الحلف الغربي 

يف مواجهـة التهديـدات التـي تمثلهـا 

روسيا.

لحلـف  العـام  األمـني  نائـب  ورصح 

جيوانـا  مريتشـا  األطلـيس  شـمال 

للصحافيـني بأن ”الغزو الوحيش الذي 

تشـنه روسـيا يفقد الزخم.. نعلم أنه 

بشجاعة الشعب والجيش األوكرانيني 

وبمساعدتنا، يمكن ألوكرانيا االنتصار 

يف هذه الحرب“.

كمـا قـال جيوانـا، الـذي كان يرتأس 

االجتمـاع بينمـا يتعـاىف األمـني العام 

سـتولتنربغ  ينـس  ”ناتـو“  لحلـف 

مـن إصابتـه بكوفيـد19-، إن أنصار 

أوكرانيـا ”ونحـن متحـدون وأقوياء، 

سـنواصل مسـاعدة أوكرانيا يف كسب 

هذه الحرب“.

وقال حاكم منطقة لفيـف األوكرانية 

مكسـيم كوزيتسـكي، يف منشور عىل 

صاروخيـا  هجومـا  إن  ”تيليغـرام“، 

أصاب بعض البنية التحتية العسكرية 

يف املنطقـة الواقعة بغـرب أوكرانيا يف 

ساعة مبكرة من صباح  امس األحد.

وأضاف كوزيتسكي: ”أربعة صواريخ 

معادية أصابت بنية تحتية عسـكرية 

يف منطقة لفيف. الجسـم تدمر تماما. 

بحسـب املعلومـات األوليـة لـم تقع 

إصابـات ولـم يطلـب أحـد مسـاعدة 

طبية“.

وقالـت القيـادة الجويـة اإلقليمية يف 

الغـرب للقـوات الجويـة األوكرانيـة، 

التواصـل  مواقـع  عـىل  منشـور  يف 

االجتماعي، إن عـدة صواريخ أُطلقت 

من البحر األسـود عىل منطقة لفيف. 

وأضافت أن صاروخـني تم تدمريهما 

قبل أن يرضبا أهدافا.

وأعلن السـفري الرويس لدى واشنطن، 

أناتـويل أنطونـوف، السـبت، أن قوات 

بـالده لـن ترتاجـع أبـداً يف أوكرانيـا، 

وسـتحقق كل األهـداف التـي ُحدَِّدت 

وراء“ العملية العسكرية الخاصة“.

لقنـاة  ترصيـح  يف  أنطونـوف  وقـال 

”سـولوفيف اليـف“ التـي تبـث عـرب 

”تويـرت“: ”نقـول لألمريكيـني بحزم 

ووضـوح، عـىل األقـل عـىل مسـتوى 

الدبلوماسـيني الـروس الذين يعملون 

هنا، إننا عىل يقني وبشـكل قاطع بأن 

روسيا لن ترتاجع أبداً يف أوكرانيا“.

”نحـن  الـرويس:  املسـؤول  وأضـاف 

مقتنعـون تمامـاً بـأن جميـع املهام 

التـي حددهـا القائـد األعـىل لقواتنـا 

املسلحة سـُتنَجز بالكامل“. وأشار إىل 

أن ”أهداف وغايات العملية العسكرية 

الخاصة محـددة وواضحة“. وأوضح 

”كل ما نريـده أال يكون هنـاك تهديد 

لروسيا من أرايض أوكرانيا“.

واختتم السفري الرويس لدى واشنطن، 

إىل  يدفعوننـا  ”األمريكيـون  قائـًال: 

التفـاوض من جميع الجهـات، ولكن 

يف ظـل رشوط معينـة، وأود أن أذكـر 

ثالثة منها: وقف (العملية العسـكرية 

الخاصـة) يف أوكرانيا، وسـحب قواتنا 

إىل مـا وراء خط 24 فرباير/ شـباط، 

وتوبة روسيا عن كل ما فعلته“.

ووصلـت قافلـة كبرية من السـيارات 

والشاحنات الصغرية التي تقل الجئني 

إىل  ماريوبـول  مدينـة  أنقـاض  مـن 

مدينة زابوريجيا التي تسـيطر عليها 

أوكرانيا، يوم السـبت، بعد أن انتظرت 

أياماً قبل أن تسـمح القوات الروسية 

لها باملغادرة.

وُسـوَِّيت مدينـة ماريوبـول باألرض 

خالل الحـرب الدائـرة منـذ 80 يوماً. 

وتقوم أوكرانيا بإجالء املدنيني تدريجاً 

مـن املدينـة املدمـرة منـذ أكثـر مـن 

شهرين. وتسـيطر روسيا عىل معظم 

املدينة.

وكان أحـد مسـاعدي رئيـس بلديـة 

ماريوبـول قـد قال يف وقت سـابق إن 

القافلـة تضـم مـا بـني 500 و 1000 

سيارة، وهو ما يمثل أكرب عملية إجالء 

منفردة مـن املدينة منذ الغزو الرويس 

يف 24 فرباير/ شباط.

التقى الرئيـس األوكرانـي فولوديمري 

برملانيـاً  زيلينسـكي يف كييـف وفـداً 

أمريكياً بقيادة ميتش ماكونيل، زعيم 

األقلية الجمهورية يف مجلس الشيوخ 

أصدرتـه  بيـان  بحسـب  األمريكـي، 

الرئاسة األوكرانية السبت.

ونقل البيان عن زيلينسكي قوله خالل 

االجتماع: ”أتطلع إىل دعم من الواليات 

املتحـدة لـ(فرض) عقوبـات جديدة. 

إضافـة إىل ذلـك، نعتقـد أنـه ينبغـي 

االعرتاف رسـمياً بروسـيا دولًة راعية 

لإلرهاب“.

وشـكر ”للواليات املتحـدة قيادتها يف 

دعـم أوكرانيـا“، قائالً إنهـا ال تحمي 

القيـم  أيضـاً  ”بـل  فحسـب،  بـالده 

والحريـات الديموقراطية وحق الدول 

يف اختيار مستقبلها بحرية“.

ويف خطابـه اليومـي الـذي ُيلقيه عرب 

الفيديو، قال زيلينسكي مساء السبت 

إن ”هـذه الزيارة تظهـر مجدداً الدعم 

القـوي مـن الحزَبـني لدولتنـا، وقوة 

األمريكـي  الشـعبني  بـني  العالقـات 

واألوكرانـي“، مشـرياً إىل أنـه ناقـش 

”الدعم املـايل والعسـكري“ ألوكرانيا، 

ضـد  ”العقوبـات  موضـوع  وكذلـك 

روسيا“.

برلني/ متابعة الزوراء:
الخارجيـة  يف مؤتمـر فيديـو مـع وزيـرة 
األملانيـة، قـال األمـني العـام لحلف شـمال 
األطليس ينس سـتولتنربغ، إن أبواب الحلف 
مفتوحٌة النضمام فنلندا والسويد، مؤكدا أن 

القرار سيكون تاريخيا.
وأكد ستولتنربغ أن روسيا لم ُتحقق أهدافها 
االسـرتاتيجية يف أوكرانيـا، وتعهد بمواصلة 
الناتـو دعـم أوكرانيـا يف مواجهـة روسـيا، 
مشـريا إىل أن أوكرانيـا ُيمكنهـا االنتصار يف 

الحرب.
بدورهـا قالـت وزيـرة خارجية أملانيـا، إن 
الحرب الروسـية عىل أوكرانيـا أثبتت أهمية 
حلف الناتو، مشـددة عـىل رضورة الحفاظ 

عىل األمن األوروبي الجماعي.
من جانبها، قالت وزيـرة الخارجية األملانية 
أنالينـا بربـوك إن الوضـع األمنـي الحـايل 
يسـتدعي العمـل عىل تقويـة حلـف الناتو 
سياسيا وعسـكريا معتربة أن هناك ترحيبا 

بانضمام السويد وفنلندا إىل الحلف.
هذا، وتقدمت فنلندا بطلٍب رسمي لالنضمام 

إىل حلف الناتو.
ويف هذا السياق، قال الرئيُس الفنلندي ساويل 
نينيسـتو، خالل مؤتمر صحفي مع رئيسة 
الوزراء سـانا مارين، إن السـلطات وافقت 
عىل التقدم بطلب لالنضمام إىل حلف شـمال 

األطليس، بعد التشاور مع الربملان.
وأضاف نينيسـتو أن القرار تاريخي، وُيمثل 

بداية حقبة جديدة.
ودائمـا يف ملف طلب العضوية املحتمل، قال 
 ” CNNالرئيس الفنلندي لشـبكة ”يس إن إن
إن الرئيس الرويس فالديمري بوتني أبلغنه أن 
االنضمام إىل الناتو سـيكون خطأ ولكنه لم 

يكرر التهديد.
وأشـار إىل أن املحادثـات األخـرية مع بوتني 
بشـأن الناتو كانت هادئة، ويف وقت سـابق 
أكـد الرئيس الفنلندي عـىل وجود اتفاق بني 
الحكومة والربملان عىل تقديم الطلب رسميا 

إىل الناتو، واصفا إياه بـ“اليوم التاريخي“.
هـذا وقررت فنلندا التقـّدم بطلب لالنضمام 
إىل حلف شـمال األطليس (الناتـو)، وفق ما 
أعلن رئيسها ورئيسـة الوزراء، امس األحد، 
يف خطـوة تعـد نتيجـة مبـارشة لالجتيـاح 

الرويس ألوكرانيا.
وقال الرئيس سـاويل نينيستو ” وافق رئيس 
الجمهوريـة ولجنـة السياسـة الخارجيـة 
الحكوميـة بشـكل مشـرتك عـىل أن تتقّدم 
فنلنـدا بطلـب لالنضمـام إىل حلـف شـمال 
األطليس، بعد التشـاور مع الربملان. إنه يوم 

تاريخي وبداية حقبة جديدة“.
وسـتتمّثل الخطوة التالية يف انعقاد الربملان 
الفنلندي، اليوم االثنني، ملناقشة القرار، فيما 
تظهر التوقعـات الحالية بأن غالبية أعضاء 
الربملـان البالـغ مجموعهـم 200 يدعمـون 

الرتّشح.
بدورها، قالت رئيسـة الوزراء سانا مارين: 
”توصلنـا اليوم إىل قرار مهم بالتعاون الجيد 
مـع الحكومة ورئيـس الجمهورية. نأمل يف 
أن يثّبت الربملان القرار للتقدم بطلب الرتشح 
لعضويـة الناتـو خالل األيام املقبلة. سـيتم 

ذلك عىل أساس تفويض قوي“.
وبقيت فنلندا، التي تتشارك مع روسيا حدودا 
يبلـغ طولهـا 1300 كيلومرت، غـري منحازة 
عسـكريا عـىل مـدى 75 عاما. لكـن بعدما 
غزت روسـيا جارتهـا الرشقيـة أوكرانيا يف 
فرباير/شباط، تحّول الرأي العام والسيايس 
بشكل كبري ليصب يف صالح العضوية، بينما 
دعـا الرئيـس الفنلندي ورئيسـة الـوزراء، 
الخميس، إىل انضمام فنلندا إىل حلف شـمال 

األطليس ”من دون تأخري“.
وسـتضاعف عضويـة فنلندا طـول الحدود 
الربية لحلف شـمال األطليس مع روسـيا إىل 
حواىل 2600 كيلومرت، يف انتظار قرار مماثل 

قد تتخذه السويد يف األيام القليلة املقبلة.
ويف وقت سابق امس، قال نائب األمني العام 
لحلف شـمال األطليس إنه واثق من إمكانية 
معالجة مخاوف تركيا بشأن انضمام فنلندا 

والسويد إىل الحلف.
وّرصح مريتشـا جوانـا للصحافيـني لـدى 
دول  خارجيـة  وزراء  اجتمـاع  إىل  وصولـه 
التحالـف يف برلـني بأن ”تركيـا حليف مهم، 
وأبـدت مخاوفهـا التـي يجـري تناولها بني 

األصدقاء والحلفاء“.
وأضـاف: ”أنا عـىل ثقة مـن أنـه إذا قررت 
للحصـول عـىل  السـعي  الدولتـان  هاتـان 
عضويـة حلـف شـمال األطلـيس، يمكننـا 
الرتحيـب بهمـا والتوصـل إىل جميع رشوط 

التوافق يف اآلراء“.
والسـبت، قال وزير الخارجية الرتكي مولود 
جاووش أوغلو، إن أي دولة سـتكون عضواً 
يف حلـف شـمال األطلـيس يجـب أال تدعـم 
”حـزب العمال الكردسـتاني“ الذي تصنفه 

أنقرة عىل قائمة التنظيمات اإلرهابية.
والجمعـة، أعرب الرئيس الرتكي رجب طيب 
أردوغـان، عـن تحّفـظ تركيـا عـىل عملية 
انضمام السويد وفنلندا إىل الحلف، بسبب ما 
تعتربه أنقرة ”دعماً“ من البلدين لـ“العمال 

الكردستاني“.

رام الله/ متابعة الزوراء:
بينمـا احيـا الفلسـطينيون، امس 
األحد، ذكرى النكبة الـ74، استأنف 
للمسجد  اقتحاماتهم  مسـتوطنون 
األقىص، وسط قيود مشددة فرضها 
االحتـالل اإلرسائيـيل عـىل دخـول 
مئـات  وصـول  وعرقلـة  املصلـني 
التالميـذ إىل مدارسـهم، فيمـا أعلن 
عـن استشـهاد أسـري فلسـطيني 

متأثراً بجروح أصيب بها.
وأفـاد أحد حراس املسـجد األقىص، 
يف  اسـمه،  ذكـر  عـدم  مفضـًال 
ترصيـح صحفي، بأن العرشات من 
املسـتوطنني شـاركوا، منـذ صباح 
امـس األحـد، يف هـذه االقتحامـات 
املتواصلـة، بحراسـٍة مشـددة مـن 

قوات االحتالل.
وتقـّدم هذه االقتحامـات وتزّعمها 
عدد من الحاخامات، فيما احتجزت 
رشطـة االحتـالل بطاقـات الهوية 
الشـبان  لعـرشات  الشـخصية 
الفلسـطينيني وكذلـك النسـاء عىل 
أبواب املسـجد األقـىص، كما منعت 
تلـك القـوات طلبـة املـدارس مـن 
الوصول إىل مدارسـهم قرب املسجد 

األقىص.
تأتـي هذه االقتحامـات بعد دعوات 
أطلقتهـا مـا ُتسـمى بـ“جماعات 
الهيـكل“، القتحام جماعي لباحات 

املسجد األقىص، وذبح القرابني.
وكان مستوطنون قد هاجموا، ليلة 

أمس االول، عدة مركبات فلسطينية 
عـىل الطريـق الواصـل بـني نابلس 
ورام اللـه، قرب بلدة ترمسـعيا، ما 
أدى لتحطـم زجاج عـدد منها دون 

وقوع إصابات.
عـدة  أصيـب  آخـر،  صعيـد  عـىل 
فلسـطينيني بحاالت اختناق بالغاز 
السـام املسـيل للدموع، فجر امس 
األحـد، خالل تأمني قـوات االحتالل 
القتحام عرشات املسـتوطنني قرية 
(شـمايل  سـلفيت  غربـي  حـارس 

الضفة).
إىل ذلـك، اعتقلـت قـوات االحتـالل 

األسري املحرر عبد الله عبيدو، عقب 
مداهمـة منزلـه يف مدينـة الخليـل 

جنوبي الضفة.
كما اقتحمت قوات االحتالل بلدة بيت 
أمر شـمايل الخليل واعتقلت األسري 
املحـرر نديـم صبارنة، واألسـريين 
املحررين الشـقيقني عيىس ومحمد 
عوض، واألسري املحرر أنور عوض. 
وشـمايل رام الله، اعتقلت الشـابني 
إبراهيم غوانمة من مخيم الجلزون، 
ومحمـد زيد من بلـدة جفنا، عالوة 
عىل اعتقال الشاب سند البدوي من 

مخيم قلنديا شمايل القدس.

اعتـدت قـوات االحتـالل  يف حـني، 
اإلرسائيـيل، األحـد، بالـرضب عـىل 
عائلة الفلسـطيني رشيف الفروخ، 
بعـد مداهمـة منزله يف قريـة املنية 
رشقي بيـت لحـم جنـوب الضفة. 
وأثار تحطيم محتويات املنزل حالة 
مـن الهلع والخـوف بـني األطفال، 

دون أن يبلغ عن اعتقاالت.
األسـري  استشـهد  األثنـاء،  يف 
الفلسـطيني املحـرر، داود الزبيدي، 
مشـفى  يف  األحـد،  امـس  صبـاح 
رمبام بحيفا، بعد إصابته برصاص 

االحتالل قبل يومني.

وأبلـغ االرتباط املدني الفلسـطيني 
وزارة الصحة باستشـهاد الزبيدي، 
متأثـراً بجـروح حرجـة أصيب بها 

برصاص االحتالل اإلرسائييل.
يف  برصاصـة  الزبيـدي  وأصيـب 
بطنه، الجمعة، خالل اقتحام قوات 
االحتـالل اإلرسائيـيل مخيـم جنني، 
ونقل فورا إىل مستشـفى ابن سينا 
التخصيص يف جنـني، ونظرا لحالته 
الصحية الحرجة نقل إىل مستشفى 

يف الداخل الفلسطيني املحتل.
والشهيد الزبيدي هو شقيق األسري 
زكريـا الزبيدي، أحد أبطـال عملية 
نفـق الحريـة، الـذي تمكـن رفقة 
خمسـة أرسى العـام املـايض، من 
الفـرار مـن سـجن جلبـوع وأعاد 
اعتقالهـم،  اإلرسائيـيل  االحتـالل 
وزكريا هو القائد السابق لـ“كتائب 
شـهداء األقىص“ الذراع العسـكرية 

لحركة ”فتح“.
مـن مخيـم  (43 عامـاً  والزبيـدي 
يف  قـىض  محـرر،  أسـري  جنـني) 
سجون االحتالل أكثر من 12 عاما، 
واستشهدت والدته سمرية الزبيدي 
وشقيقه طه خالل معركة ومجزرة 
إبريل/نيسـان  يف  جنـني  مخيـم 

.2002
لالعتقـال  أشـقائه  مـع  وتعـرّض 
جميعـا، وهـدم االحتـالل منزلهـم 
مرتـني، وقـىض يف آخـر اعتقال 18 

شهراً.
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بريوت/ الزوراء:
أغلقـت صناديق االقرتاع بعـد يوم طويل من 
عمليات االقرتاع امس األحد يف مختلف املناطق 
اللبنانية الختيار 128 نائبا  جديدا بالربملان، ، 
يف أول انتخابات نيابية يف لبنان تعقب سلسلة 

أزمات كبرية.
وبحسـب األرقام األخـرية التي أعلنـت، فإن 
املشاركة جاءت أقل مقارنة بانتخابات العام 

.2018
إقبـاالً  سـجلت  األوروبيـة  البعثـة  مراقبـو 
متزايًدا عىل مراكز االقرتاع من قبل الناخبني، 
كمـا الحظوا العديـد من املخالفـات للصمت 
االنتخابي. كما وردت شكاوى من بعلبك عن 

اقرتاع أشخاص مكان آخرين متوفني.
وبلغت نسـبة االقـرتاع ظهرا حسـبما أعلنت 
%15، فيمـا أعلنـت هيئـة  وزارة الداخليـة 
اإلرشاف عـىل االنتخابات حصـول مخالفات 
باملئات ناتجة عن خرق الصمت االنتخابي من 
مختلف وسـائل اإلعالم واملرشحني والجهات 

السياسية.
وبحسـب آخـر األرقـام الـواردة مـن وزارة 
الداخلية اللبنانية فقد أحصت نسبة املشاركة 
العامة بلغت قرابة 32 يف املئة.. بدائرة بريوت 
األوىل نسـبة 26.53 يف املئـة حتى الخامسـة 
عرصا بتوقيت بـريوت، دائرة بـريوت الثانية 
بلغت نسـبة التصويت فيهـا 28.21 يف املئة، 
بعلبـك الهرمل التابعـة لدائرة البقـاع الثالثة 

سـجلت 39.83 يف املئة، طرابلس ضمن دائرة 
الشمال الثانية بلغت 21 يف املئة.

وانطلقت صباح امس االنتخابات الترشيعية 
اللبنانيـة الختيار 128 نائبـا بالربملان، حيث 
فتحت مراكز االقرتاع أبوابها يف أول انتخابات 
برملانيـة يف لبنان منذ االنهيـار االقتصادي يف 
البـالد. ويتوّجه الناخبـون إىل مراكز االقرتاع 
لإلدالء بأصواتهـم يف االنتخابات النيابية التي 
ُتجرى كل أربع سـنوات الختيار النواب الذين 

يشّكلون الربملان اللبناني.
ويحق لحوايل 4 ماليني ناخب التوجه لصناديق 

االقرتاع، أكثر من نصفهم نساء.
وتطغى العناوين السياسـية واملعيشـية عىل 
هـذه االنتخابـات، يف ظل اهتمـام دبلومايس 

عربي ودويل بالخيارات التي ستنتج عنها.
حقيقـي  اختبـار  أول  االنتخابـات  وتشـّكل 
ملجموعـات معارضة ووجوه شـابة أفرزتها 
احتجاجات شـعبية غري مسـبوقة يف أكتوبر 

2019، طالبت برحيل الطبقة السياسية.
ورغم ازدياد عدد املرشحني املناوئني لألحزاب 
التقليدية مقارنـة بانتخابات 2018، ال يعّول 
كثـر عـىل تغيـري يف املشـهد السـيايس يتيح 
معالجة القضايـا الكربى يف البلـد ذي املوارد 
املحـدودة والبنـى التحتية املهرتئة والفسـاد 

املسترشي يف مؤسساته.
ويقول الباحث يف ”سانتشـوري فوندايشن“ 
مؤسسـة  يف  نـرشه  تقريـر  يف  هيلـر  سـام 

”سنتشـوري لألبحـاث“: ”مـن املفارقـة أن 
االنتخابات الوطنيـة األوىل منذ بدء األزمة لن 

ُتحدث عىل األرجح فارقاً كبرياً“.
ويضيف: ”من غري املحتمل أن تؤدي إىل تغيري 
جوهري يف تكويـن الربملان أو يف كيفية صنع 

السياسة يف لبنان“.
وتجري االنتخابات عىل وقع انهيار اقتصادي 
صّنفه البنك الدويل من بني األسوأ يف العالم منذ 
1850. وبات أكثر من %80 من السكان تحت 
خط الفقر، وخرست اللرية اللبنانية أكثر من 

%90 مـن قيمتها أمام الدوالر، والمس معدل 
البطالة نحو 30%.

كما تأتي بعـد نحو عامني عىل انفجار الرابع 
من أغسـطس 2020 الـذي دمر جـزءاً كبرياً 
مـن بـريوت وأودى بأكثر من 200 شـخص، 
وتسّبب بإصابة أكثر من 6500 آخرين. ونتج 
االنفجـار، وفق تقارير أمنيـة وإعالمية، عن 
اإلهمـال وتخزيـن كميات ضخمـة من مواد 
خطرة تـدور تحقيقات حـول مصدرها، من 

دون أي إجراءات وقاية.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
 أعلن وزيـر الكهرباء، عادل كريم،  امس االحد خطة 

الوزارة للصيف الحايل.
وذكر بيـان للوزارة تلقـت «الزوراء» نسـخة منه ان 
كريـم «عقـد  اول أمس السـبت اجتماعاً موسـعاً يف 
ديـوان محافظـة املثنى، ضـم محافظ املثنـى أحمد 
منفـي، َومديـري دوائر توزيـع الطاقـة يف املحافظة 
وجـرى خاللـه مناقشـة واقـع قطـاع الكهربـاء يف 
املحافظـة بالتزامـن مع دقـة وضعيهـا االقتصادي 
واملعيـيش ، ومـدى اسـتعدادات فرع توزيـع كهرباء 
املثنى ملوسـم الصيـف، لتجهيـز املواطنـني بالطاقة 
الكهربائية».وأعلن وزيـر الكهرباء عن خطة الوزارة 
بشـأن «املثنى لهذا العـام، املتضمنة إيصـال الطاقة 
الكهربائية إىل قضاء السـلمان وناحيـة بصية خالل 
الفرتة القادمة، لبدء مرحلة جديدة عىل طريق تطوير 
تفرعـات املنظومـة الوطنيـة يف املحافظـات كافـة، 
وهي خطـوة عملت عليها الوزارة بكل ما تمتلكه من 
امكانيات وموارد برغم استثنائية الوضع الذي تمر به 
منذ عامني».وأكد عىل «دعم محافظة املثنى بمرشوع 
للطاقـة الشمسـية بطاقـة ٧٥٠ ميـگاواط ، وعـدة 
محطـات ثانوية ، وسـد حاجـة املحافظة مـن املواد 
االحتياطية لتوفـري كفايتها من الطاقة الكهربائية».

كمـا أجرى وزيـر الكهربـاء جولة ميدانيـة ملحطات 
الكهربـاء يف املحافظة، واسـتمع لـرشح مفصل عن 
املشـاكل التي تعاني منها املحافظـة خالل تجهيزها 
بالطاقـة الكهربائيـة وحصتهـا املقررة لهـا ، وآلية 
شمولها بالقطع املربمج . وعىل صعيد متصل، سريت 
وزارة الكهربـاء دوريـات أمنية مع نصـب كامريات 

حراريـة وتجهيز طائرات مسـرية لحماية أبراج نقل 
الطاقـة الكهربائيـة مـن عمليات االسـتهداف.وقال 
املتحـدث الرسـمي للـوزارة أحمد مـوىس العبادي يف 
بيـان اطلعـت عليـه «الـزوراء» إن ”رئيس الـوزراء 
مصطفـى الكاظمـي سـبق أن أوعز بتشـكيل غرفة 
عمليـات مبكرة ملراقبة أبراج الطاقة واتخاذ إجراءات 

رسيعـة لحمايتهـا مـن االسـتهدافات اإلرهابيـة“.
وأضاف العبادي أن ”الوزارة ماضية بنصب الخطوط 
الناقلة للطاقـة الكهربائية، لكنهـا بحاجة إىل جهود 
وزارتـي الداخلية والدفاع ملنع اسـتهدافها“. مبينا أن 
”منظومـة الكهربـاء تعرضت خـالل الصيف املايض 
إىل عمليـات اسـتهداف طالـت ١٧٤ برجـا للنقل بني 
املدن، فضال عن تعرض عاميل الصيانة ألعمال قنص 
واآلليـات إىل التفجـري وإغـراق مواقـع العمل بكرس 
مبازل امليـاه، ألن هذه األبراج واقعـة يف أماكن عمل 
سـاخنة وصعبة جدا، مما أثر سـلبا وأدى إىل انقطاع 
التيـار الكهربائي“.وبـني أنـه ”عىل الرغـم من ذلك، 
تمكن العاملون يف الـوزارة من اختزال الجهد والوقت 
بإعادة جميع األبـراج املدمرة إىل الخدمة، ويتم حاليا 
بتوجيه رئيس الوزراء تسـيري أفـواج طوارئ لحماية 
الخطـوط الناقلة والبنـى التحتية، ونصـب كامريات 
حراريـة، وتجهيـز طائرات مسـرية لحمايـة األبراج 
وخطوط نقل الطاقة مـن األعمال التخريبية“.ولفت 
العبـادي إىل أن ”ملف الكهرباء متداخل بحياة الناس، 
لذا فـإن تعطيلـه وعدم تطويـره يتسـببان بإحراج 
األداء الحكومي، لذا تعمل الوزارة ليال ونهارا لتحسني 
التجهيز، مع اسـتمرار غرفة العمليات باجتماعاتها 

لغرض حماية املنظومة الكهربائية“. 

بغداد/الزوراء:
كشـفت هيئة النزاهـة، امس األحد، عن 
قيامها بالتحرُّز عىل مرشوٍع تمَّ تنفيذه 
من عام ٢٠١٥، ولم يدخل الخدمة لغاية 
ا أدَّى  اآلن؛ رغم الحاجة املاسـة إليه؛ ممَّ
إىل اإلرضار باملال العام.دائرة التحقيقات 
يف الهيئة، ويف معرض حديثها عن عمليَّة 
ذتهـا مـالكات مكتب  الضبـط التـي نفَّ
رٍة قضائيٍَّة،  تحقيق بابل، بناًء عـىل ُمذكَّ
أشـارت يف بيان ورد «الزوراء» إىل أنه تمَّ 
تنفيذ «مجزرٍة نموذجيٍَّة» يف مدينة الحلة 

مركـز ُمحافظـة بابل منذ عـام ٢٠١٥، 
ذة  ُمبّينـًة أنَّه تـمَّ اسـتالم املجـزرة املُنفَّ
 (١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) قيمتهـا  البالغـة 
مليـار دينـاٍر مـن قبـل ُمديريَّـة بلديَّـة 
«الهيئـة  أنَّ  الدائـرة  الحلة».وأضافـت 
قامت بالتحرُّز عىل املجزرة، بعد أن أثبتت 
تحرياتهـا وُمتابعتها عدم قيـام البلديَّة 
بتشـغيل أو استثمار املجزرة، رغم مرور 
ا يجعلها  (٧) سـنواٍت عىل إنشـائها، ممَّ
عرضـة لالندثـار وبالتايل حـدوث رضٍر 
دت عـىل «الحاجة  يف املـال العام».وشـدَّ

الرضوريَّــة للمجـزرة؛ لعـدم وجود أية 
مجـزرٍة أخـرى يف املحافظـة يمكـن أن 
تساهم يف عمليَّات تجهيز اللحوم بصورٍة 
موافقٍة للرشوط الصحيَّة، يف ظل الحاجة 
املاسة إليها يف الوقت الحايل،ال سيما بعد 
انتشار مرض الحمى النزفيَّـة».وأكدت 
الدائرة، «تنظيم محـرض ضبٍط أصويلٍّ، 
وعرضـه عىل قـايض محكمـة تحقيق 
ة بنظر قضايـا النزاهة؛  الحلـة املُختصَّ
التخاذ اإلجراءات القانونيَّـة املناسبة».
كما أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس 

االحد، عن صدور أمٍر باستقدام مديرين 
عامني سابقني ملرصف الرافدين، ُمبّينًة 
أنَّ املُتَّهمني قاما بإحـداث الرضر عمداً 
بأمـوال ومصالـح الجهة التـي يعمالن 
الهيئـة،  يف  التحقيقـات  فيها.دائـرة 
تفاصيـل  عـن  حديثهـا  معـرض  ويف 
األمـر الصـادر عـن محكمـة تحقيـق 
النزاهة،  ـة بقضايـا  املُختصَّ الرصافـة 
أفـادت يف بيان ورد «الـزوراء»، بأنَّ أمر 
االسـتقدام صدر بحـقِّ ُمديرين عامني 
سابقني يف مرصف الرافدين؛ إلهمالهما 

وعـدم كشـف اختـالس مبلٍغ قـدُره ( 
٤٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليـار دينـار مـن 

فرع املرصف يف الخالديَّـة».
صـدر؛  «األمـر  إنَّ  الدائـرة  وأضافـت 
استناداً ألحكام املادة (٣٤٠) من قانون 
 (١٩٦٩ لسـنة   ١١١) رقـم  العقوبـات 

املُعدَّل».
وكانـت الهيئة قد أعلنت عن صدور أمر 
قبٍض وتحـرٍّ بحقِّ املُديـر العام ملرصف 
الرافدين األسبق؛ إللحاقه الرضر بأموال 

ومصالح الجهة التي يعمل بها.
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بغداد/الزوراء:
أعلنـت وكالة الـوزارة لشـؤون الرشطة، 
امـس األحد، القبض عىل سـبعة متهمني 

باالرهاب يف العاصمة بغداد.
وذكـرت الوكالة يف بيان ورد لـ «الزوراء»: 
أن «مفـارز مديريـة شـؤون السـيطرات 
والطرق الخارجيـة يف قيادة رشطة بغداد 
ألقت القبض عىل سبعة متهمني باالرهاب 
خـالل املتابعة االمنية التـي ارشف عليها 
قائد رشطـة بغداد ونفذها مدير شـؤون 
السـيطرات والطـرق الخارجيـة يف قيادة 

رشطـة بغداد حيث القت مفارز سـيطرة 
الشـعب القبض عىل متهمـني اثنني وفق 
احكام املادة الرابعة مـن قانون مكافحة 

االرهاب حاوال النفاذ من السيطرة».
وأضاف أن «مفارز سيطرات التاجي وابو 
غريب الجديـد واملعامل والدورة والتحرير 
ألقت عـىل متهـم واحـد يف كل منها وفق 
قضايـا تتعلـق باالرهاب حيث تـم اقتياد 
امللقـى القبض عليهـم اىل مراكز الرشطة 
الالزمـة  القانونيـة  اإلجـراءات  التخـاذ 

بحقهم وفق القانون».

بغداد/الزوراء:
أفاد مصدر أمني، امس األحد، بتمكن 
قـوة أمنيـة مـن القبـض عىل شـاب 
وفتـاة معه مواليدهـا ٢٠٠٥ يروجان 
املخـدرات يف بغداد.وقـال املصـدر إن 
«قـوة أمنية ألقـت القبض عىل مروج 
للمخـدرات تولد ١٩٩٩، ومعه مروجة 

تولدت سـنة ٢٠٠٥، بالجرم املشـهود 
بالقـرب مـن جامـع الفرقـان ضمن 
منطقـة الصليـخ». مبينـا ان «الفتاة 
تعتـرب اصغـر مروجة  للمخـدرات يف 
العراق».وأضـاف، أن املتهمني «ُضِبَط 
بحوزتيهما مادة شـبيهة بالكرستال، 

وزنها ٢١٥ غراماً، وبايب زجاجي».

بغداد/الزوراء:
اعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة، عالء كاظم املحمداوي، امس األحد، 
عن تسـجيل الرصافة ٣٠١٤٨ والدة خالل الربع األول من ٢٠٢٢ يف املستشفيات 

الحكومية واألهلية.
وقال املحمداوي يف بيان ورد «الزوراء»: ان «صحة الرصافة سجلت خالل األشهر 
الثالثـة األوىل مـن ٢٠٢٢ الربع األول نحو ٣٠ الف و ١٤٨ والدة يف املستشـفيات 

الحكومية واألهلية».
وأضـاف ان «الـوالدات كانت بواقـع ١٥ الف و ٦٢٧ والدة ذكـور ونحو ١٤ الف 
و٥٢١ والدة انـاث»، مشـريا اىل ان «الـوالدات كانت نحو بواقـع ١٧ الف و ٢٩٧ 
يف املستشـفيات الحكومية بنحو ١٢ الـف و ٢٨٠ والدة طبيعية و٥ االف و ٩١٧ 

والدة قيرصية».
وأوضح املحمداوي ان «املستشـفيات االهلية شهدت والدة ١٢ الف و ٨٥١ والدة 

بواقع ١٢٦٤ والدة طبيعية و نحو ١١ الف و ٥٨٧ والدة قيرصية».
وأشـار اىل ان «هنـاك جهـود موسـعة يف صحة الرصافـة للتوسـع بالخدمات 
الصحيـة للنسـائية واألطفال اخرها اكمال مستشـفى السـالمة يف الزعفرانية 

لتكون مخصصة لألطفال «.
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بغداد/الزوراء:
أعلنت هيئة املنافـذ الحدودية، امس األحد، 
املبـارشة بإخـالء ٤٤ حاويـة تحتـوي عىل 
مـواد كيمياويـة خطـرة يف مينـاء أم قرص 

الجنوبي.
وقالـت الهيئـة يف بيـان تلقتـه «الـزوراء» 
«بإرشاف مبارش من قبل رئيس هيئة املنافذ 
الحدودية اللواء عمر عدنان الوائيل، بارشت 
مديريـة منفـذ مينـاء أم قـرص الجنوبـي 
بإخـالء ٤٤ حاويـة مرتوكة تجـاوزت املدة 
القانونية املسـموحة عىل بقائهـا يف امليناء 
مـن دون مراجعة أصحاب العالقة، تحتوي 

عىل (مواد كيمياوية خطرة)».
لألمـر  أن «ذلـك جـاء اسـتناداً  وأضافـت 
الديواني املرقم ١٨ لسـنة ٢٠٢٢ بالتنسـيق 
والتعـاون مـع لجنـة رفيعة املسـتوى من 

قيادة العمليات املشرتكة».
مشرية اىل انه «تم نقلها إىل مكان مخصص 
بعيـداً عـن املناطـق السـكنية واملنشـآت 
الحيويـة لتجنب وقوع أي حـوادث تؤثر يف 

سالمة املوانئ والعاملني فيها».

نينوى/الزوراء:
أعلنـت مديرية اآلثار والـرتاث يف محافظة 
نينـوى، امـس األحـد، إجـراء ثـالث دول 
عمليـات تنقيـب يف نينـوى، فيمـا حددت 

موعد افتتاح املدينة األثرية أمام السياح.
خـري  املحافظـة  مفتشـية  مديـر  وقـال 
الديـن احمـد نـارص يف ترصيـح صحفـي 
إن «العواصـف الرتابيـة قليلـة بمحافظة 
نينـوى، وانها التكاد تذكر»، مشـرياً اىل أن 
«بعثـة الجامعة االملانيـة كانت موجودة يف 
محافظة نينوى خالل الشهر املايض إلجراء 
تنقيبات يف منطقة النبي يونس، اضافة اىل 
وجـود بعثة جامعة بنسـلفانيا التي كانت 

تقوم بالتنقيب يف بوابة املدخل االثرية».
وأشار اىل أن «بعثة جامعة بولونا االيطالية 
بارشت للموسـم الرابع عىل التوايل عمليات 
نينـوى  مدينـة  يف موقـع رشق  التنقيـب 
التنقيـب  «عمليـات  أن  مبينـاً  االثريـة»، 
أسفرت عن اكتشـاف بعض األبنية املهمة 
واكتشـاف بوابة جديدة من بوابات مدينة 
نينـوى األثرية».وأكـد أن «مفتشـية اآلثار 
الوقـت  يف  تعمـل  املحافظـة  يف  والـرتاث 
الحارض مع بعثـة جامعة بولونا االيطالية 
من اجـل اضافة أعمـال التنقيـب وتأهيل 
موقـع املدينة األثريـة سـياحياً». الفتاً اىل 
أن «جامعـة بولونـا االيطاليـة سـتتكفل 

بجميع نفقات التأهيل، وان دور املفتشـية 
سيقترص عىل العمل واالرشاف». وأضاف أن 
«مدينة نينوى األثرية سـتفتح العام املقبل 
السـتقبال الزوار، فيما ستسـتمر عمليات 
التنقيـب عـدة سـنوات اخـرى»، مبيناً أن 
«مساحة املدينة األثرية تبلغ ٦ كيلومرتات 
مربعة، وتضم بيوتاً أثرية وبعض القصور 
اآلشـورية والبوابـات واألسـواق األثرية».
وتابع «اليمكن ادخال املواصالت اىل املواقع 
االثريـة، إال انه يوجد مرأب خـارج املدينة 
السـيارات، فضـًال عـن  االثريـة لوقـوف 
وجود اكشـاك ومحطة اسرتاحة الستقبال 

الزائرين والسياح».

بغداد/الزوراء:
كشف وزير املوارد املائية، مهدي 
رشـيد الحمداني، امـس األحد، 
عن صـدور أمـر ديوانـي خالل 
يومني بشـأن أزمة املياه، وفيما 
أشـار اىل إنجاز اإلجراءات بشأن 
حصـص العـراق املائيـة، وجه 

رسالة اىل العراقيني.
ترصيـح  يف  الحمدانـي،  وقـال 
صحفي خـالل زيارته إىل بحرية 
الثرثار: إن «الزيارة تندرج ضمن 
الزيارات املستمرة التي تنظمها 
وزارة املـوارد املائيـة، وجـاءت 
لإلطـالع عـىل الخزيـن املتوفـر 
وإمكانيـة اسـتخدام جـزء من 
هـذا الخزين لتعزيز نهري دجلة 
 ،« الشـحِّ والفـرات خـالل فرتة 
متوقعـاً أن «تكـون املؤرشات يف 
الرابع  للموسم  الشـحِّ  استمرار 
عىل التوايل».وأضاف أن «الزيارة 
تأتي أيضاً لتحديـد املواقع التي 
يمكن اسـتغاللها لغرض تعزيز 
نهـري دجلـة والفـرات يف ظـل 
الشحِّ املائية»، مشرياً إىل «اإليعاز 
لفريق متكامل من وزارة املوارد 
املائية - دائـرة التصاميم ضمن 
الـوزارة، بتوجيهات  تشـكيالت 
رسيعة تتمثل يف اتخاذ اإلجراءات 
كافة ملعالجة أي شـحِّ للمياه».

ولفـت إىل أن «الوزارة تعمل عىل 
نهري دجلـة والفرات من خزين 
بحرية الثرثـار، وهناك حل دائم 
سـتعمل عليه لتعزيز نهر دجلة 
إضافـة إىل وجود مسـوحات قد 
اكتملت من أحـد مهارب بحرية 
الثرثـار يربط البحـرية مبارشة 
هنـاك  ان  كمـا  دجلـة،  بـذراع 
إجـراء آخـر أيضـاً لتعزيـز نهر 
الفرات»، مؤكداً أن «جميع هذه 
اإلجراءات سيتم الترصيح عنها 
رسـمياً بجميـع تفاصيلها عند 
اكتمالها».وأشـار إىل أن «هنـاك 
اً لثالثة مواسم بسبب عدم  شـحَّ
وفرة األمطار واستثمار مياهها 
يف حويض دجلة والفرات، ورغم 
أن وجـود من يحاول أن يصطاد 
باملـاء العكـر، لكـن رد الـوزارة 

يتمثل يف االعـرتاف بوجود أزمة 
تقابلها حلول متوفرة»، مبيناً أن 
«الـوزارة أوضحت اكثر من مرة 
أن االنخفـاض يف نهـري دجلـة 
والفـرات يقع ضمن السياسـة 
التشـغيلية لوزارة املوارد املائية 
بسـبب عـدم حاجة النـاس اىل 
الزراعـة بل ملياه الرشب فقط».
أنـه «يف كل عـام ويف  وأوضـح 
مثـل هـذا الوقـت يحصـل هذا 
االنخفاض وهي حالة طبيعية»، 
مؤكـداً أن «الوزارة حريصة عىل 
تجـاوز األزمة املوجـودة لكنها 
ليست كما  يروج لها يف االعالم».
وبني أن «الخطة الصيفية تصل 
إىل ثالثـة ماليـني دونـم زراعية 
اعتمدت عليها الوزارة بالتقنيات 
الحديثة، حيث ال تستهلك مياهاً 
كثـرية»، الفتـًا إىل «وجـود وعي 
مـن قبـل الفـالح والجمعيـات 
إذا تعاون  الفالحيـة وبالتأكيـد 
الجميع سيتم تجاوز أي أزمة قد 
تحصل».وطمأن الوزير الجميع 
بـأن «مياه الـرشب واملحاصيل 

اىل  الفتـاً  مؤمنـة»،  الزراعيـة 
«إننا حاولنا مـع وزارة الزراعة 
تجاوز املحاصيـل الزراعية التي 
تـزرع بطريقة الغمر كالشـلب 
وتسـتهلك مياهاً كثـرية، وكان 
هنـاك تقليل واهتمـام حكومي 
وجدية من قبـل املزارعني الذين 
الشـلب  بزراعـة  يقومـوا  لـم 
وخصوصاً يف محافظتي النجف 

األرشف والديوانية».
وكشـف الحمدانـي عـن «لجنة 
الخصـوص  بهـذا  ستتشـكل 
بموجـب أمـر ديواني سـيصدر 
خـالل اليومـني املقبلـني، حيث 
تم اتخـاذ قرار يف اللجنـة العليا 
مصلحـة  يف  تصـب  للميـاه 
املواطن»، مطمئنـًا الجميع بأن 
«الـوزارة حريصـة عـىل تجاوز 
األزمة وهي ليست املرة األوىل، إذ 
تكررت أكثر من ٦ - ٧ مرات وتم 
«العراق  أن  تجاوزها».وأوضـح 
مـن أكثر البلدان التي تعاني من 
تأثـر التغـريات املناخيـة، لذلك 
تـم تحديـد تخصيصـات مهمة 

ضمـن قانونـي املوازنـة لعـام 
٢٠٢٢، والدعـم الطـارئ لألمن 
الغذائـي والتنميـة»، مؤكـداً أن 
«اللجنة املاليـة ومجلس النواب 
والحكومة حريصون عىل تأمني 
مبالغ ملواجهة أي أزمة حقيقية 

قد تحدث».
وأردف بالقول «أكملنا مع وزارة 
اإلجـراءات  جميـع  الخارجيـة 
فيمـا يخـص طبيعـة العالقـة 
املائية مع إيران، وسـوف تقوم 
وزارة الخارجيـة بأخـذ دورهـا 
يف هـذا املوضوع، وكذلـك أيضاً 
فيما يخص تركيـا، حيث هناك 
فيمـا  وبروتوكـوالت  إجـراءات 
يخص نهر دجلة، وطالبنا وزارة 
الخارجيـة بـأن تعيـد مخاطبة 
الجانب الرتكي لحسـم حصص 
العراق املائية». وأكد أن «العراق 
االتجاهـات»،  بجمـع  يتحـرك 
«الجميع بـأن حقوق  مطمئنـاً 
العـراق املائيـة خـط أحمـر وال 
يمكـن أن نرتك الحقـوق تذهب 

من دون اتخاذ أي إجراء».

بغداد/الزوراء:
لألسـبوع الثاني عـىل التـوايل تواصل 
الكوادر التدريسية فضال عن موظفي 
جامعـة السـليمانية وحلبجة وبعض 
الكليات واملعاهد تظاهراتها وارضابها 

وسط تباين أراء الطالب حول ذلك.
اسـاتذة وموظفو جامعة السليمانية 
والكليـة التقنيـة وحلبجـة وجامعـة 
چرمـو يف جمجمـال بـدأوا صباحهم 
بنايـات  أمـام  واإلرضاب  بالتظاهـر 
كلياتهـم وجامعاتهـم، بالرغـم مـن 
تسـلمهم رواتبهـم لشـهر آذار التـي 
لتظاهراتهـم  األوىل  الـرشارة  كانـت 

واعتصاماتهم.
املعتصمـون  املتظاهـرون  وأكـد 
بالتظاهر لحني تسـلم  «اسـتمرارهم 
راتب شهر نيسـان املنرصم فضالً عن 
رصف مسـتحقاتهم املهنيـة املتعلقة 

بالرتفيعات و العالوات».
آراء الطلبـة تباينـت بـني مـن رفض 
وقـوف  عـدم  بحجـة  االعتصامـات 
اساتذة الجامعات واملوظفني معهم يف 
تظاهراتهـم التي انطلقت نهاية العام 
املـايض وبني مـن أيد املطالـب ووقف 
معها وطالـب باإلرضاب عـن قاعات 

الدراسة.

ويتظاهـر اسـاتذة وموظفـو جامعة 
السـليمانية منذ األول من أيار ولغاية 
االن وذلـك بسـبب عـدم رصف رواتب 
شـهر آذار قبـل عطلـة العيد بسـبب 
عـدم توفر السـيولة املاليـة يف البنوك 

الحكومية.
ويف إدارة گرميـان املسـتقلة، تظاهـر 
عـدد من املتطوعني يف القطاع الصحي 
يف مستشفى قاله للمطالبة بالتعيني.

وقال ئـارام عيل وهو احـد املحتجني: 
«عملنـا خـالل الفـرتة املاضيـة بـكل 
حياتنـا  وعرضنـا  واخـالص  تفانـي 
للخطر وواجهنـا أخطر االمراض التي 

هزت العالم إيمانا منا بتقديم الخدمة 
لشعبنا، فجاء الوقت ان نأخذ حقوقنا 
بالتعيـني أسـوة بباقـي العاملني بهذا 
نطالـب  ال  «نحـن  القطاع».واضـاف 
بأشـياء تعجيزية بل نطالب بالتعيني 
عـىل املـالك الدائـم أو املؤقت لـوزارة 
الصحـة وهي من املطالب االساسـية 
التـي يجـب أن تمنح لنـا، كما نطالب 
بأن نتسـاوى مـع اقراننا يف الوسـط 
والجنوب ونشـمل بالتعيني املركزي».

ويف العاصمة بغـداد، تظاهر اكثر من 
٢٠٠ شـخص امام مبنى وزارة النفط 
يف شارع فلسـطني مطالبني بالتثبيت 
عىل مالك الوزارة.وأبلغ مصدر أمني أن 
«قوة امنية من حفظ القانون فرضت 
طوقاً امنيـاً وأبعـدت املتظاهرين عن 
الشـارع الرئيـيس كليـال يتسـببوا يف 
قطعـه».واىل دياىل، حيث شـهدت هي 
االخـرى تظاهـرة لخريجـي املعاهـد 
التقنية.. عـرشات الخريجني تظاهروا 
امـام بوابـة رشكـة ديـاىل للصناعات 
الصناعي  املجمـع  الكهربائيـة قـرب 
٨ كـم شـمال غـرب بعقوبـة رافعني 
الفتات تطالب بالتعيني او توفري عقود 
خاصة، مشرياً اىل انهم «أغلقوا البوابة 
الرئيسية للرشكة يف خطوة احتجاجية 

وتصعيدية يف ان واحد».
«يمثلـون  إنهـم  الخريجـون  وقـال 
بمختلـف  خريـج  االف   ٧ مـن  اكثـر 
االختصاصـات لـم يجـِر انصافهم يف 

التعيني منذ سنوات.
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بغداد/ الزوراء:
رأى النائب عن ائتالف دولة القانون ، حسـني عيل مردان، 
امـس األحد، أن قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي يواجه 
اعرتاضـات كبرية جدا، عازيا ذلك إىل وجود إضافات عديدة 

عىل القانون.
وقال مـردان يف ترصيح صحفـي: إن ”اإلطار التنسـيقي 
رفض أي إضافات عـىل القانون وقدم اعرتاضا عىل بعض 

فقراته“.
وأضـاف أن ”اإلطار طالب مـرارا وتكرارا برفـع الفقرات 
املرضة والشـخصية والرتكيز عىل دعم مفـردات البطاقة 
التموينية والرعاية االجتماعيـة وعم الفالحني وحقوقهم 

.”
وأشـار مـردان إىل أن ”تمرير القانون مرهـون بما تقدمه 
اللجنـة املاليـة مـن تعديالت عـىل القانون بالشـكل الذي 
يضمن الحقوق املواطنني البسـطاء وعدم السماح بتمرير 

القانون بشكله الحايل“.
وشـدد مردان عىل ”رضورة انضاج قانـون األمن الغذائي 
واألخذ بعدد املالحظـات والتعديالت قبل غرضه للتصويت 

عليه“.
وكان النائـب عن تحالف الفتح، محمـد البلداوي، أكد ، يف 

ترصيح سـابق، عدم السـماح بتمرير أي فقرة يشم فيها 
رائحـة الفسـاد يف قانون األمن الغذائـي، مبينا انه يف حال 
تمرير القانون سنكون من أشـد املراقبني لتطبيق فقراته 
ومتابعة األموال املخصصة للفئات املشـمولة به للتأكد كم 

وصولها ملستحقيها.

 بغداد/ الزوراء:
اغلـق مؤرش االسـعار يف سـوق العراق لـألوراق املالية، امس 

االحد، منخفضا بنسبة (0.96%).
وجاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليوم 
امـس كما ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولـة (628.806.806) 
أسهم، بينما بلغت قيمة االسهم (1.492.583.637) دينارا. 

واغلق مؤرش االسعار ISX 60 يف جلسة امس عىل (577.89) 
نقطـة منخفضـا بنسـبة (%0.96) عن اغالقه يف الجلسـة 

السابقة البالغ (583.47) نقطة.
وتم تداول اسهم (30) رشكة من اصل (103) رشكة مدرجة 
يف السـوق، واصبح عـدد الرشكات املوقوفة بقـرار من هيئة 
االوراق املاليـة لعدم التزامها بتعليمـات االفصاح املايل (14) 

رشكة.

وبلغ عدد االسـهم املشرتاة من املسـتثمرين غري العراقيني يف 
السـوق (28) مليون سـهم بقيمة بلغت (182) مليار دينار 

من خالل تنفيذ صفقتني عىل اسهم رشكتني.
بينما بلغ عدد االسـهم املباعة من املستثمرين غري العراقيني 
يف السـوق (3) ماليني سـهم بقيمة بلغت (19) مليون دينار 

من خالل تنفيذ (12) صفقة عىل اسهم ثالث رشكات.
يذكـر ان سـوق العراق لـألوراق املاليـة قد اسـتخدم انظمة 
التداول االلكرتوني وااليداع املركزي منذ عام 2009، ويسـعى 
إلطـالق نظام التـداول عـرب االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم 
خمس جلسات تداول اسبوعيا من االحد اىل الخميس، ومدرج 
فيه 105 رشكات مسـاهمة عراقية تمثل قطاعات املصارف 
واالتصـاالت والصناعة والزراعة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ متابعة الزوراء:
ناشـد وزراء خارجية مجموعة الدول 
السـبع روسـيا لفـك حصـار املوانئ 
البحرية األوكرانية واستئناف عمليات 
تصدير الحبـوب واملنتجـات الزراعية 
البحـر،  الرضوريـة عـرب  األوكرانيـة 
ملكافحة ارتفاع أسعار املواد الغذائية، 
فيما حـذر برنامج األغذية العاملي من 
عواقـب ”كارثيـة“ إذا ظلـت املوانـئ 

األوكرانية مغلقة.
ونقلـت صحيفـة واشـنطن بوسـت 
عن وزيـرة الخارجية األملانيـة أنالينا 
بريبـوك، قولها يف مؤتمر صحفي، بعد 
السـبع  الدول  اجتماعـات مجموعـة 
الكربى، إن حرب روسـيا ضد أوكرانيا 
أثرت بشدة عىل إنتاج وتصدير الحبوب، 

مشبهة ذلك بـ ”حرب الحبوب“.
وأضافـت بريبـوك، التـي اسـتضافت 
االجتماع الذي استمر ثالثة أيام لكبار 
الدبلوماسـيني يف قرص فايسـنهاوس 
يف أملانيـا، أن املجموعـة تبحث ”طرقا 
بديلة“ لنقل الحبوب من أوكرانيا، مع 

تصاعد خطر أزمة الجوع العاملية.
ولفتـت إىل أن مـا يصـل إىل 50 مليون 
شخص سيواجهون الجوع يف األشهر 
املقبلة، إذا لم تستأنف عمليات تصدير 
أن  إىل  مشـرية  األوكرانيـة،  الحبـوب 
”حـوايل 28 مليـون طن مـن الحبوب 
التـي  األوكرانيـة  املوانـئ  يف  عالقـة 

تحارصها القوات الروسية“.
ومـع اسـتمرار الـرصاع يف أوكرانيـا، 
نظرت بعض الـدول إىل الهند كمصدر 
بديل للحبوب األوكرانية، لكن نيودلهي 
حظرت، الجمعة، صـادرات القمح إىل 
الخـارج، بسـبب مخاوفهـا املتعلقـة 

باألمن الغذائي.
ومنـذ بداية غـزو روسـيا ألوكرانيا يف 
فرباير املايض، استولت موسكو تقريبا 
عىل كامل مدينة ماريوبول الساحلية، 
حيـث تحـارص القوات الروسـية آخر 
املقاتلني األوكرانيني املتبقني يف مصنع 
آزوفسـتال للصلب، وحيث يوجد واحد 
من أكرب املوانـئ األوكرانية املطلة عىل 

بحر آزوف.
وسـيطرت روسـيا أيضا عىل منطقة 
األسـود،  البحـر  عـىل  خريسـون 
وأطلقـت صواريخ عىل ميناء أوديسـا 
الرئيـيس الذي ال يزال تحت السـيطرة 

األوكرانية.
وأغلقـت أوكرانيـا موانئهـا، يف أواخر 
فرباير/ شـباط، وسط اشتداد القتال، 
الروسـية  ومنعـت السـفن الحربيـة 

واأللغام العائمة فتحها.
وقـال الرئيـس األوكرانـي فولوديمري 
هـذا  مثـل  إن  االثنـني،  زيلينسـكي، 
التوقـف يف عمليات املوانئ، لم يشـهد 
عـىل األرجـح يف أوكرانيا منـذ الحرب 

العاملية الثانية.

وقـال وزير خارجيتـه دميرتو كوليبا، 
مسـتعدة  أوكرانيـا  إن  الجمعـة، 
للمشاركة يف محادثات مع روسيا لفك 
الحصار عـن صادرات الحبـوب، لكن 
حكومته لم تتلق ”ردود فعل إيجابية“ 
من املسـؤولني يف موسـكو، حسـبما 

ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وتحـدث ديفيد بيزيل، املديـر التنفيذي 
لربنامج األغذيـة العاملي، التابع لألمم 
املتحـدة، مـع املرشعـني األمريكيـني 
ومسـؤويل إدارة الرئيس األمريكي جو 
بايـدن يف واشـنطن، هـذا األسـبوع، 
للتأكيد عىل الحاجة امللحة إلعادة فتح 

املوانئ ومعالجة أزمة الغذاء العاملية.

وتـزرع أوكرانيا ما يكفي مـن الغذاء 
إلطعام 400 مليون شـخص سـنويا، 
وتأتي 30 يف املئة مـن إمدادات القمح 
يف العالـم من روسـيا وأوكرانيا، وفقا 

لربنامج األغذية العاملي.
وقال بيزيل لصحيفة واشنطن بوست: 
”املوانـئ مهمـة لألمـن الغذائـي عىل 

مسـتوى العالـم، وسـيكون الوضـع 
كارثيـا إذا لـم يسـتأنف العمـل بتلك 
الغذائيـة  اإلمـدادات  وتنقـل  املوانـئ 
حول العالم“.وأوضح أنه يف متوسـط 
”يـوم العمل“ العادي يف وقت السـلم، 
تصل حوايل 3000 عربة قطار محملة 
بالحبوب إىل املوانـئ األوكرانية، حيث 
ُتخزن يف صوامع، وتشـحن عرب البحر 
األسود ومضيق البوسفور، ومن ثم إىل 

جميع أنحاء العالم.
امتـألت  الصـادرات،  حظـر  ومـع 
الصوامع، مما يعني أنه ال يوجد مكان 
لتخزين الحبوب خالل موسم الحصاد 

املقبل، املمتد من يوليو إىل أغسطس.
وأكـد بيـزيل أن تأثري وقـف الصادرات 
سـيظهر يف كل مـن البلـدان الغنيـة 
والفقـرية، وهـو يؤثـر بالفعـل عـىل 

تقلبات أسعار السوق.
وقد دفعت الحرب الروسية يف أوكرانيا 
أسـعار القمـح وزيت الطهي وسـلع 
أخرى إىل مستويات قياسية، وتوقعت 
انخفـاض  األمريكيـة  الزراعـة  وزارة 

إمدادات القمح العاملية العام املقبل.
األوسـط  الـرشق  يف  دول  وتعتمـد 
وأفريقيا بشـكل خاص عـىل الحبوب 

األوكرانية.
املتحـدة،  األمـم  إلحصـاءات  ووفقـا 
تحصـل مرص عىل ما بـني 75 و85 يف 
املئـة من إمدادات القمـح من أوكرانيا 

وروسـيا. وأكثـر مـن 60 يف املئـة من 
القمح الذي يسـتورده لبنان يأتي من 

أوكرانيا.
كما تعتمد الصومال وبنني عىل روسيا 
وأوكرانيـا يف كل مـا تسـتوردهما من 

القمح.
وحذرت األمـم املتحدة مـن أن انعدام 
األمـن الغذائـي قـد يـؤدي إىل تفاقـم 
واألزمـات  القائمـة  الرصاعـات 

االقتصادية يف هذه الدول.
وأضاف بيزيل أن ”التكاليف التشغيلية“ 
لربنامج األغذية العاملي ملساعدة نفس 
العـدد مـن الناس قـد زادت بأكثر من 
70 مليون دوالر شهريا بسبب ارتفاع 
أسـعار املواد الغذائية، وسـيتعني عىل 
الربنامج تقليص حصص املسـاعدات 
الغذائيـة، مما سـيحرم الكثريين من 

الحصول عىل الغذاء.
السـبع  الـدول  مجموعـة  وتتألـف 
مـن كنـدا وفرنسـا وأملانيـا وإيطاليا 
واليابـان واململكـة املتحـدة والواليات 
املتحـدة. ووعدت هذه الـدول بتكثيف 
مساهماتها يف برنامج األغذية العاملي 

ودعم منظمات إغاثية أخرى.
ولفـت بيزيل إىل أنه ”يتصل بكل صديق 
يعرفه وله أي تأثري عىل روسيا“ لحث 
الرئيـس الرويس فالديمـري بوتني عىل 
السـماح باستئناف شـحنات الحبوب 

من أوكرانيا.

بغداد/ الزوراء:
كشفت رشكة تسويق النفط ”سومو“ 
أن قيمة املنتجات النفطية املسـتوردة 
لعـام 2021  بلغت أكثر من 3 مليارات 

دوالر.
وقالت سومو يف جدول لها اطلعت عليه 
”الزوراء“: ان ”الكميات املستوردة من 
زيـت الغاز لعـام 2021 بلغـت مليوناً 
واحـداً و74  ألـف طـن بقيمـة مالية 
بلغـت 657 مليونـا و442 ألـف دوالر، 
فيمـا بلغت الكميـات املسـتوردة من 
البنزيـن ثالثة ماليـني و475 ألف طن 
بقيمـة ماليـة بلغـت ملياريـن و543 

مليونا و620 ألف دوالر“.
واضافت ان ”الكميات املسـتوردة من 
النفـط األبيض خالل عام 2021 بلغت 
163 ألـف طن بقيمة مالية بلغت 102 

مليون و340  الف دوالر.
الكميـات  ان ”مجمـوع  اىل  واشـارت 
املسـتوردة لعام 2021 بلغت 4 ماليني 
و712 ألف طن بقيمـة اجمالية بلغت 
و402  ماليـني  و303  مليـارات   3
الفـا دوالرا، مرتفعـة بنسـبة 51.5% 
عـن عـام 2020 التي بلغـت الكميات 
املسـتوردة فيها من املنتجات النفطية 
3 ماليـني و547 ألف طن بقيمة مالية 

بلغت مليـارا و604 مليونا و659 الفا 
دوالرا“.

ويعـد العراق ثاني اكـرب مصدر للنفط 
يف منظمـة اوبك اال انـه بنفس الوقت 
يسـتورد املشـتقات النفطية من دول 
العالـم لعـدم قـدرة املصـايف العراقية 

بإنتاج الكميات املطلوبة من االستهالك 
املحيل.من جانب متصـل، أعلنت إدارة 
معلومـات الطاقـة األمريكيـة، امس 
األحـد، ان العـراق تجـاوز السـعودية 
يف صادراتـه النفطيـة ألمريـكا خالل 
االسـبوع املـايض لتصـل اىل متوسـط 

326 الف برميل يوميا.
وقالـت اإلدارة يف تقريـر اطلعت عليه 
”الزوراء“ ان ”متوسـط االسـتريادات 
األمريكيـة مـن النفـط الخـام خـالل 
األسـبوع املايض من تسـع دول بلغت 
5.643 ماليـني برميل يوميـا مرتفعة 

بمقـدار 335 الـف برميـل باليوم عن 
األسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.308 

ماليني برميل يوميا“.
العـراق  ”الصـادرات  ان  واضافـت 
النفطية ألمريكا بلغت معدل 326 ألف 
برميل يوميا األسـبوع املايض، ليكون 
رابـع أكـرب مصـدر اليهـا وليتجـاوز 
بذلـك السـعودية التـي بلغـت االخرية 
صادراتها النفطيـة ألمريكا 306 آالف 

برميل يوميا“.
واشارت اىل ان ”اكثر اإليرادات النفطية 
ألمريكا خالل األسـبوع املايض جاءت 
من كنـدا وبمعدل بلـغ 3.284 ماليني 
برميـل يوميـا، تلتها املكسـيك بمعدل 
693 الف برميل يوميا، وبلغت االيرادات 
النفطيـة مـن االكوادور بمعـدل 351 
الـف برميل يوميا، ومن ثم السـعودية 

بمعدل 306 آالف برميل يوميا“.
ووفقا لإلدارة فإن ”كمية االستريادات 
مـن  الخـام  النفـط  مـن  األمريكيـة 
كولومبيا بلغت بمعدل 276 الف برميل 
يوميا، ومن الربازيـل بمعدل 143 الف 
برميل يوميا، ومن نيجرييا بمعدل 136 
الف برميل يوميا، ومن ترينداد توباغو 
معدل 128 الـف برميل يوميا، فيما لم 

يتم استرياد اي كمية من روسيا“.
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بغداد/ الزوراء:
أعلن املدير التنفيذي لرشكة الغاز الوطنية اإليرانية، مجيد تشـكني، امس 
األحد، الديون االيرانية املسـتحقة عىل العراق تبلـغ 1.6 مليار دوالر.وقال 
تشـكني يف ترصيـح عىل هامـش فعاليات املعـرض الدويل للنفـط والغاز 
والبرتوكيماويات يف طهران: إن عقد توريد الغاز االيراني اىل العراق سينتهي 
العـام املقبل، وأن الطرفني قيد صياغة عقد جديد.وأضاف: أن الجانبني قد 
أبرمـا مذكرة تفاهم حول زيادة صادرات الغاز يف االسـابيع االخرية، وعىل 
أساسـها تم زيادة تدفقات الغاز بحسـب حاجة العراق. مؤكدا أن بحسب 
املذكرة فإن العراق سيسـدد ديونه اىل ايـران يف مايو أآيار الجاري.وأوضح 
املسؤول اإليراني: أن الديون االيرانية املستحقة عىل العراق تبلغ 1.6 مليار 

دوالر.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت الحواالت الخارجية من الدوالر بشـكل كبري عىل حسـاب املبيعات 
النقدية يف اول افتتاح ملزاد البنك املركزي امس األحد.وذكر مصدر أن ”البنك 
املركزي العراقي باع امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر االمريكي، 190 
مليونا و205 الفا و541 دوالرا أمريكيا غطاها البنك بسـعر رصف اساس 
بلـغ 1460 دينـاراً لكل دوالر.واضاف ان اكثر مـن %89 من هذه املبيعات 
ذهبـت لتعزيـز االرصدة يف الخارج عىل شـكل حواالت واعتمـادات، حيث 
بلغـت 170 مليونا و955 الفا و 541 دوالرا، فيما ذهبت البقية عىل شـكل 
مبيعات نقدية التي بلغت 19 مليونا و250 ألف دوالر.وأشار املصدر إىل ان 
29 مرصفـا قاموا بتلبية طلبات تعزيز االرصـدة يف الخارج، و13 مرصفا 

لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل 133 رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
اضطرت العديد من املعامل االنتاجية يف بابل إىل ترسيح اآلالف من عمالها 
وحرفييها مـن الخدمة، بعد توقفها عن االنتـاج، نتيجة تخلف خطوطها 
االنتاجيـة عـن مثيالتها يف الـدول اإلقليميـة والعامليـة، مطالبة برضورة 
دعمهـا من قبل الحكومة .وقال رئيـس غرفة صناعة بابل، محمد عمران 
الطائـي، يف ترصيـح صحفي: ”هنـاك أكثر مـن (2000) معمل بمختلف 
النشـاطات اضطرت إىل التوقف عن االنتاج وترسيح العاملني فيها، مبينا 
أن املشـاريع العاملة بطاقة كاملة وصلت إىل 15 % من نسـبة املشـاريع 
الداخلـة بالخدمة يف الوقـت الحايل.وأضاف الطائي أن ”من أهم األسـباب 
التي أدت إىل توقف املعامل املذكورة، هو عدم مواكبتها للتطور التكنولوجي 
الحاصـل يف العالم، من خالل إضافـة خطوط إنتاجية حديثة ورسيعة من 
شـأنها اللحاق بالتطور الرسيع الحاصل يف معامل دول الجوار، فضال عن 
تقليل كلفة االنتاج وبالتايل منافسـة املواد املستوردة“.وشدد الطائي عىل 
أنه ”من واجب الحكومة املركزية الوقوف مع أصحاب املعامل عرب القضاء 
عىل الروتني ومسـاعدتهم لتطوير أعمالهم، إذ أن تفعيل قرار أتمتة املنافذ 
الحدودية الكرتونيا، يعد خطوة باالتجاه الصحيح، ألنها(األتمتة) سـتوفر 
للصناعيني الذين يسـتوردون مـواد من خارج البالد، بيئـة مريحة وآمنة 

للعمل“.

بغداد/ الزوراء:
اعلـن مدير بلدية ناحية البغدادي بمحافظة االنبار، قطري العبيدي، امس 
االحد، عن تخصيص مسـاحة 500 دونم لزراعة محصول الفستق الحلبي 
يف املناطق الغربية .وقال العبيدي يف ترصيح صحفي: ان “ ناحية البغدادي 
بقضـاء هيت غربي االنبار خصصت مسـاحة 500 دونم لزراعة محصول 
الفستق الحلبي بعد نجاح تجربة زراعة الفستق الحلبي يف املناطق الغربية 
مـن دون وجـود اي دعم من الجهـات الحكومية ”.واضـاف ان“ مزارعي 
الناحية وسعوا املسـاحة املخصصة لزراعة الفستق الحلبي من 60 دونما 
اىل 500 دونـم ومن املؤمـل حصاد او وجبة من املحصول خالل 6 اشـهر، 
وتعد هذه الخطوة بمثابة تشـجيع بقية املزارعني عىل اسـتغالل اراضيهم 
وزراعتها بنباتات الفستق الحلبي“.وأوضح العبيدي ان ”مزارعي الناحية 
نجحـوا يف زراعة هـذا املحصول يف مؤرش عىل مالئمـة اجواءها يف املناطق 

الغربية، فضال عن احتوائها عىل املياه الجوفية ”.

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق املحلية بشكل كبري، 

امس األحد.
وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة بشارع النهر يف العاصمة بغداد 
سـجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي 
والرتكي واألوربي 372 الف دينار، وسعر الرشاء 368 الفاً، وهي نفس االسعار 

التي سجلت صباح امس السبت.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقـال الواحد عيـار 21 من الذهب العراقي سـجل 

استقرارا أيضاً عند 332 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 328 ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سـعر بيـع مثقال الذهب 
الخليجـي عيار 21 يرتاوح بني 370 الف دينار و 380 ألفاً، فيما تراوح سـعر 
البيع مثقال الذهب العراقي بني 330 الفاً و 340 الف دينار.. ويساوي املثقال 

الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
أوقفـت وزارة العمل والشـؤون االجتماعيـة عملية منح القـروض الصغرية 
للعاطلني املسـجلني ضمن قاعدة بياناتها يف بغـداد واملحافظات، نتيجة عدم 

توفر التخصيصات املالية الالزمة.
وقـال مديـر إعالم الوزارة نجم العقابي إن ”وزارتـه كانت قد فتحت قبل عام 
مـن اآلن، باب الشـمول بالقروض الصغرية لخمسـة آالف مسـتفيد يف بغداد 
واملحافظـات، من خالل موقعها اإللكرتوني وتقدم عىل إثر ذلك نحو 224 ألف 
مواطن“، الفتا إىل ”تعثر عملية منح القروض خالل العام الحايل بسـبب عدم 
وجود تخصيصات مالية كافية واالعتماد عىل ما يتم اسرتداده من املستفيدين 
من القروض السابقة“.وأوضـح أن ”جائحة كورونا وما رافقها من ظـروف 
اقتصاديـة متلكئـة، كانت من األسـباب الرئيسـة التـي حالت دون تسـديد 
املقرتضني السـابقني ملا تعلـق يف ذمتهم من مبالغ ماليـة“. مؤكدا أن ”وزارة 
العمل ستسـتأنف عملية إطالقها حال توفر املبالغ الالزمة، فضال عن إعـادة 
العمل بربامج اإلقـراض للمشـاريع الصغرية للمسـاهمة يف الحد من ظاهرة 
البطالة، وتشـجيع الشباب عىل إنشـاء مشـاريعهم الخاصة“.ونوه العقابي 
بأنـه ”منذ العـام 2003 ولغاية نهاية العام املـايض 2021 تمكنت وزارته من 
إطـالق نحو 60 ألـف قرض للباحثني عـن العمل والخريجـني، معتمدة نظام 
النقاط واألسـبقية والحالة االجتماعية والشـهادة يف عمليـة منح القروض، 

بينما أطلقت 35 وجبة للقروض الصغرية عىل مدار السنوات املاضية“.
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بغداد/ متابعة الزوراء
 اعلن االتحاد العراقي للمصارعة فرض غرامات مالية عىل خمسـة اندية ثبت تناول العبيها للمنشطات 
املحظـورة يف بطولـة االندية العراقيـة االخرية للمتقدمني.وقـال مصدر يف االتحاد انه تم ارسـال عينات 
خاصة لعدد من الالعبني اىل مختربات االتحاد الدويل للمصارعة للتأكد من النتائج، وقد اثبتت الفحوصات 
االخرية ان العبني من اندية الرشطة والحدود والجيش وامانة بغداد والثورة الكركوكيل تناولوا املنشطات 
املحظورة».واشـار املصدر اىل انه «تمت معاقبة كل ناٍد من االندية الخمسة بغرامة مالية مقدارها ثالثة 
آالف دوالر مع حرمان املصارعني الذين ثبت تعاطيهم للمنشطات من اللعب ملدة سنتني، ويف حال امتناع 

االندية عن الدفع فإن الفريق سيحرم من املشاركات املقبلة لحني دفع الغرامة».

ãºcÎ@ã–ñc
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بغداد/ الزوراء
املجلـــــــة  نـرشت 
االمريكيــــة  الدوليـة 
واملقـاالت  لالخرتاعـات 
شـخصيات  فقـرة  يف 
السـرية  دوليـة  علميـة 
العلميـة للخبـري الـدويل 
 ، يكولوجي سـا را لبا با
ليث العـزاوي،  الحاصل 
شـهادات  عـدة  عـىل 
املعهـد  شـهادة  منهـا 
لعلـم  االسـرتايل  العـايل 
جي  لو يكو سـا ا ر لبا ا
العليـا  للدراسـات 
ادياليـد  جامعـة  يف 
علم  كليـة  االسـرتالية/ 
2011 حيث  النفس عام 
ملـدة  الدراسـة  اجريـت 
سـالثة اعوام. يشـار اىل 
العزاوي سبق  الخبري  ان 
لـه العمـل يف االكاديمية 

االوملبية العراقية.

@ÚÓÿÌãfl˛a@ÚÓ€Îá€a@Ú‹1a
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بغداد/ الزوراء
رافـَق وزيـر الَشـباب والرياضـة، رئيـس 
عدنـان  القـدم،  لكـرِة  العراقـّي  االتحـاد 
درجـال، امـس األحـد، اللجنـَة التفقدّيـة 
لبطولـِة خليجي 25 بجولـٍة بَملعِب امليناء 
يف محافظـِة البـرصة لالطالِع عـىل امللعِب 
السـتضافِة  اسـتعداًدا  إنجـازه  ومراحـل 

البطولة بنسختها املُقبلة.
وأشـاَد درجـال بالتعـاوِن املُشـرتك مـع 
اللجنـة  وحـرص  الخليجّيـة،  االتحـاداِت 

عـىل متابعِة تفاصيـل اإلنجـاز يف املالعب 
واملنشـآت التي وصلت إىل مراحل ُمتقدمة 
مبيًنا إن التحضريات تسـرُي بصورٍة مثاليٍة 

نحو إقامِة بطولٍة متميزٍة يف البرصة. 
ويـرتأُس اللجنـة الخليجّيـة األمـني العاّم 
القطـري  العربـي  الخليـج  التحـاِد كأس 
جاسم الرميحي، وُعضوية مريزا أحمد عيل 
من البحريـن، وعبد الله الفيحاني وفيصل 
إسـماعيل من قطر، ومحمد الخمييس من 

اليمن.

بغداد/ متابعة الزوراء
اكد عضو إدارة نـادي القوة الجوية، هيثم 
كاظـم، ان املـدرب حكيم شـاكر بـاٍق مع 
الفريق للموسـم املقبل وسيقود الفريق يف 
املنافسـات املقبلة التي تنتظر الفريق عىل 
مختلف الصعد.وقال كاظم: ان العبي فريق 
القوة الجوية افضل العنارص التي يمتلكها 
متصدر جدول ترتيـب دوري الكرة املمتاز 
والقريب من التتويـج باللقب املحيل فريق  

الرشطة لكن سـوء التوفيق وتأخر تسمية 
املدرب أثر عىل مسـتوى ونتائج الصقور يف 
الدوري املمتاز. مشريا اىل: انه ال صحة للعب 
ابراهيم بايش مع الفرق الشعبية ونحذره 
وأي العب مـن اللعب مع الفرق الشـعبية 
من غرامة تصل اىل 5 ماليني دينار. وتابع: 
فاتحنا إدارة نادي الكرخ الريايض بشـكل 
رسمي من اجل التعاقد مع الالعبني حسن 

عبد الكريم ومناف يونس.

بغداد/ مؤنس عبد الله
فاز العب املنتخب الوطني العراقي 
باملبـارزة حمزة حبيب بالوسـام 

النحايس يف فعالية سـالح السيف 
العربي  ضمن منافسـات بطولة 
سـلوفينيا الدوليـة التـي شـارك 

فيها  38 مبارزا يمثلون منتخبات 
العراق وكرواتيا  وايطاليا وانكلرتا 
والجيـك  وسـلوفاكيا  وبلجيـكا 
واوكرانيـا  ورصبيـا  والنمسـا 

سلوفينيا وبلغاريا.
حبيـب  حمـزة  الالعـب  وكان 
قـد حقـق  سـبعة انتصـارات يف 
االدوار  يف  وايضـا  مجموعتـه، 
االقصائية اال انه خرس امام بطل 
سـلوفينيا يف دور االربعة ليكتفي 

بالوسام النحايس.
ويف سـياق متصـل، حقـق العبو 
منتخبنا الوطني للشباب يف سالح 
سـيف املبارزة نتائـج مرشفة يف 
املتوسط  البحر  منافسات بطولة 

العاصمـة  يف  وقائعهـا  الجاريـة 
االردنيـة عمـان بمشـاركة ٢٠٣ 
العـب من ١٤ دولـة، حيث تمكن 
العبونـا جميعـا من تجـاوز دور 
املجموعـات عـن كل جـدارة، ويف 
دور الـ ٣٢ تمكن الالعب حسـني 
عيل حسون من هزيمة االسباني 
فابينكـو ١٥ - ١٠ ، امـا الالعـب 
عباس سعد فاستطاع من  التغلب 
عـىل االردنـي محمد قشـوع ١٥ 
-١٣ ، ويف دور الــ ١٦ الذي تأهل 
لـه العبنا حسـني سـليم تلقائياً 
تمكن من هزيمة االيطايل ليونارد 
كورتينـي بعد منافسـة رشسـة 
وبنتيجـة ١٥-١٤ ليتأهل عن كل 

جـدارة اىل دور الثمانيـة، حيـث 
اوقعتـه املنافسـة مـع الفرنيس 
فازكـي هيوريـن الحاصـل عـىل 
املركز الثالث عامليا والذي استطاع 
ان يحسم املواجهة لصالحه رغم 
االداء العـايل الـذي قدمـه العبنـا 
حسـني سـليم والذي حصل عىل 

اثره عىل املركز الخامس. 
أمـا الالعـب عبـاس سـعد فكان 
منافساً رشسا لالردني اياد عودة 
الذي حظي بدعم جماهريي جاء 
ملساندته، حيث اشارت النتيجة اىل 
التعادل ١٢-١٢ غري ان اللحظات 
نصيـب  مـن  كانـت  الحاسـمة 
االردني الذي تفـوق بنتيجة ١٥-

١٣ ، فيمـا تعرض العبنا حسـني 
عـيل حسـون اىل االصابـة امـام 
االيطـايل انريكو ديبـول ليتحامل 
عـىل اصابتـه غـري ان  النتيجـة 

ذهبت االيطايل ١٤-٩.
هذا واشـاد مدرب املنتخب سـعد 
التي  صالح بمسـتويات العبينـا 
ظهـروا عليهـا يف البطولـة التـي 
سجلت مشاركة منتخبات عاملية 
امثال ايطاليا وفرنسـا واسـبانيا 
والجزائـر  وتركيـا  واليونـان 

وغريها.
 اكـد صالـح عـزم العبينـا عـىل 
تحقيق مركز مرشف يف سـباقات 

الفرقي وحصد احدى امليداليات.
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بغداد/ الزوراء
اختـاَر ُمدرب املنتخـب  الوطنّي لكرِة 
ناظـم  محمـد  اإليرانـي  الصـاالت، 
الرشيعة، 25 العبـًا يف القائمِة األولّية 
لالعبني الذين سيشاركون يف معسكِر 
بغداد الثاني، والالعبون هم وليد خالد  
وحيـدر مجيـد  وطارق زياد  وسـالم 
فيصل وعيل موفق وعيل شهاب أحمد  
وفادي عالء وعيل حقي وعباس فاضل 
وقيـرص منتظر  وحيدر كريم ومحمد 
رعد وزين العابدين عبد الرزاق  ومهند 
عبد الهادي نعيم  ومحمد صادق وعيل 
محمـد  وكرم عباس فاضل  وحسـن 
عـيل دخيل وغيث ريـاض ومصطفى 
إحسـان  وحامد عالء  وفهـد ميثاق.  
أمـا حـراس املرمى، فهـم أحمد دريد 

وزاهر مهدي ومحمد سامي. 
ويدخـُل منتخبنا الوطنّي يف معسـكٍر 
تدريبـّي داخـيل تحتضنـه العاصمـُة 
 17/5/2022 مـن  للفـرتة  بغـداد 
ولغايـة 22/5/2022، قبـل أن يقيم 
ُمعسـكراً آخـر يف مدينـِة البرصة يوم 
25/5/2022 يسـتمر لغايـِة الثامن 
والعرشيـن مـن الشـهر الحـايل، قبل 
أن يشـَد الرحـاَل إىل دولـِة الكويت يف 
التاسـع والعرشيـن مـن هذا الشـهِر 
للُمشـاركِة يف بطولِة غرب آسـيا التي 
تنطلُق ُمنافسـاتها يف الرابع من شهر 

حزيران املقبل.
يذكـُر أن الجهازيـن الفنـي واإلداري 
ملُنتخبنـا يتألفـان مـن املُديـر الفني 
وحسـني  الرشيعـة،  ناظـم  محمـد 
عبد عـيل وحميـد شـانديزي مدربني 
ُمسـاعدين، ومیشـانيل يوخنا مدرباً 
عبـد  ومصطفـى  املرمـی،  لحـراس 
الكريم مرتجمـًا واملديـر اإلداري عيل 
عيىس وسـیف حسـني إدارياً، وطالب 
حسـني مديراً للتجهیزات، ومحمد ويل 

وحبیب جبار معالجني.
مدربـُة  أنهـت  منفصـل  سـياق  ويف 
الصـاالت  لكـرِة  الوطنـي  املُنتخـب 
للسـيدات، اإليرانيـة شـاهناز ياري، 

االختبـاراَت التي اسـتمرت ثالثَة أياٍم 
متتاليـة، وبواقع وحدتـني تدريبيتني 
اختتـاِم  ويف  ومسـائية،  صباحيـة 
اختيـاَر  املُدربـة  أعلنـت  االختبـارات 
قائمة ضمت (22) العبًة وقَع عليهن 
االختيار من بني (30) العبًة شـاركن 

يف االختباراِت.
 وضمـت القائمـُة، التـي نالـت ثقـَة 
مدربـة املنتخـب الوطنـّي، اإليرانيـة 
شـاهناز ياري، الالعبـات: نور صباح 
جميل وفائزة جالل محمد وشاجوان 
أسـعد  وخـالت  مصطفـى  جبـار 

مصطفـى وناديـة فاضل عبـد األمري 
وزينب عباس كاظـم وتبارك الرحمن 
مؤيد جاسـم وسـماح إبراهيم حميد 
وغفـران صادق مهـدي ودريا به هره 
دارا محمد وشـوخان نور الدين صدر 
الدين وبرييفان جالل رشـيد وشيالن 
عبد الله محمد وسـارا عبد الله محمد 
وميس مهـدي حسـن وديرين محمد 
مال بكر وروجني سـعد رشهان ولنيا 
صديق صالح وسـمرية رؤوف صالح 
وطيبة سليم عبد املجيد وهدى مخيف 

حمزة وطيبة نعيم داخل.

وقالـت املدربـُة شـاهناز إن املنتخب 
مغلقـاً  داخليـاً  معسـكراً  سـيدخل 
لَتكثيِف الوحدات التدريبّية، ثم يتبعه 
معسـكٌر خارجي مع خوِض عدٍد من 
املبارياِت الودية  للوقوِف عىل الصورِة 
التامـة الختيار  النهائّيـة والجاهزّية 
أفضل (14) العبًة لخوِض منافسـاِت 
بطولـة غرب آسـيا التي سـتنطلُق يف 
مدينِة جدة السعودّية منتصف الشهر 

املُقبل.
 وعّربت شاهناز عن تفاؤلها بمستقبِل 
كرة القدم النسـوّية يف العراق، مبينة 

يف  شـاهدتهن  التـي  الالعبـات  إن 
االختباراِت يمتلكن قـدراٍت جيدًة من 
املهـاراِت الفنية واإلمكانـاِت البدنية، 
وإن مهمتي تكمُن يف تطوير الالعبات 

من أجل الوصوِل ملستوياٍت عالية.
واختتمـت مدربـُة املنتخـب الوطني، 
اإليرانية شـاهناز، حديثها بالقول إن 
هنـاك اسـتعداًدا كبرياً لـدى الالعباِت 
للتطور، وهذا مـا نصبو إليه من أجل 
بناء منتخٍب ينافس مستقبالً، وأيضا 
السـعي لبناِء قاعدٍة جيدٍة لكرِة القدم 

النسوّية.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
العدد السـادس والسـبعون من صحيفة الريايض 
التي تصدر عن االتحاد العراقي للصحافة الرياضية 
رأى النور امـس االحد، وتضمن العديد من املقاالت 
واالخبـار واملواضيـع الخاصة برياضـة كرة القدم 
وبقيـة األلعاب األخرى التـي زينت بأقالم صحفية 
مرموقة، خالص االمنيات ألرسة الصحيفة الرائعة 

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

عضـو الهيئـة العامـة  لالتحـاد العراقـي للصحافة 
الريايض،ة الزميل ثمني الفهد، احتفل بعيد ميالده 
قبـل أيام قليلة، خالص االمنيـات لزميلنا بالعمر 
املديـد ومواصلـة النجـاح يف حياتـه ومشـواره 

املهني.
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بغداد/ الزوراء
اكد عضو الجهاز الفني للمنتخب األوملبي بكرة القدم، عباس عبيد، ان الجهاز 
مختلف  يف  محرتفا  العبا   121 من  اكثر  بالقصرية  ليست  فرتة  منذ  تابع  الفني 
تمهيداً  املستويات  حول  دراسة  لتقديم  عاما،   23 اىل   16 عمر  من  العالم  بلدان 

الستثمار هذه املواهب يف منتخباتنا الوطنية.
السعيد  ودانيلو  املوسوي  كعيل  جدد  العبني   7 اىل   6 من  اضافة  ستتم  وأضاف: 
واندريه السناطي اىل قائمة االوملبي عقب بطولة آسيا وبعد انهاء وضعهم اإلداري. 
موضحا: لدينا تصور عىل مستوى، عيل املوسوي، محرتف كوبنهاغن الدنماركي، 
الذي يمتلك مواصفات هجومية مميزة، ولكن ابتعاده عن املالعب بسبب االصابة 
خالل الفرتة املاضية وعدم الوصول اىل الجاهزية التامة اضافة لعدم إكمال جواز 

سفره جعل املدرب سكوب يفضل إرجاء استدعاءه ملا بعد بطولة آسيا.
وبني: تحديدنا من قبل االتحاد اآلسيوي بمدة 30 يوماً إلرسال قائمة الـ50 العبا 
قبل اكثر من شهرين من املوعد االويل جعلنا نضع جميع الالعبني الذين يمتلكون 

الجاهزية التامة ضمن اولويات القائمة.
وزاد: عالوة عىل عملنا الذي يرتكز عىل املنافسة بقوة عىل اللقب اآلسيوي، ولكننا 
يف  لإلسهام  املناسب  املناخ  توفري  اهدافنا  مقدمة  يف  نضع  االوملبي  املنتخب  يف 

انضاج املواهب خدمة للمنتخب الوطني مستقبالً.

بغداد/ متابعة الزوراء
جاهزية  الريايض  الزوراء  نادي  أكد 
الجزائري  املحرتف  الفريق  هداف 
امليناء،  ملواجهة  طويل،  بن  لهواري 
من  والثالثني  الثانية  الجولة  ضمن 

الدوري املمتاز.
عضو  رشيد،  الرحمن  عبد  وقال 
لهواري  ان  الزوراء:  إدارة  مجلس 
املقبلة،  امليناء  ملباراة  جاهزا  سيكون 
تعرض  التي  اإلصابة  من  تعافيه  بعد 

لها يف مباراة الكرخ».
قاسم  عباس  غياب  تأكد  وأضاف: 
لنهاية  أحمد،  وزياد  أحمد  وحيدر 
تأهيلهم  مراحل  تبدأ  حيث  املوسم، 

البدني الشهر املقبل.
الوسط محمد صالح  ان العب  وتابع: 

للعودة  يوما   14 ملدة  راحة  إىل  يحتاج 
يف  يدخل  وقد  الفريق،  لتدريبات 

املباريات األخرية من الدوري.
حسام  الفريق  مدافع  ”ان  وواصل: 
كاظم، سيغيب عن لقاء امليناء لرتاكم 

البطاقات».
ملعب  عىل  التدريبات  ”نواصل  وختم: 
نتائج  تحقيق  إىل  ونتطلع  الشالجية، 
يف  أمال  املقبلة،  املباريات  يف  إيجابية 

الظفر بوصافة الرتتيب هذا املوسم».
يف   (2-0) زاخو  عىل  الزوراء  وفاز 
الرتتيب  يف  ليبقى  املاضية،  الجولة 
ويستعد  نقطة،   54 برصيد  الخامس 
من  عرش  التاسع  يوم  امليناء  ملواجهة 
الشعب  ملعب  عىل  الجاري،  الشهر 

الدويل.
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تحدث تقرير صحفي عن سـبب تأخر برشلونة 
يف حسـم صفقة الربازيـيل رافينيا، جنـاح ليدز 

يونايتد.
وارتبـط رافينيـا صاحب الـ25 عاًمـا باالنتقال 
إىل برشـلونة منذ عدة أشهر، لكن توقف األخبار 

املتعلقة بالصفقة يف األسابيع األخرية.
وكتـب فابريزيـو رومانـو، خبـري االنتقاالت يف 
أوروبـا، عـىل حسـابه بـ“تويـرت“: ”لـم يتغري 

الوضع بني برشلونة ورافينيا رغم الشائعات“.
وأكد: ”وصـل الطرفان إىل مفاوضـات متقدمة 
حول الرشوط الشـخصية منذ شـهر شـباط /
فرباير املايض، والالعب سـيوقع عىل عقد ملدة 5 

سنوات“.
وأضاف: ”ال توجد محادثات بني ليدز وبرشلونة 
حتى اآلن.. إنها مسـألة احرتام فقط ألن النادي 

اإلنجليزي يصارع من أجل تجنب الهبوط“.
وحول وجود رشط جزائي يف عقد الالعب بقيمة 
75 مليـون يـورو، قـال: ”ال وجـود لهـذا البند، 
والرشط الجزائي الوحيد يف عقد رافينيا يبلغ 25 

مليون يورو يف حالة هبوط ليدز“.

يسـعى باريـس سـان 
جريمـان للتعاقـد مع 
أحد املدافعني البارزين 
اإليطـايل  الـدوري  يف 

خالل املوسم الحايل.
ملوقـع  ووفًقـا 
الفرنيس،   “le10sport”
فإن سان جريمان يرغب يف 
ضم الربازييل جليسون بريمري، 
املريكاتو  مدافـع تورينـو، خـالل 

الصيفي املقبل.
وأشـار املوقع الفرنيس إىل أن سان 
جريمان تحرك لدعم الدفاع، بسبب 

وجـود شـكوك حـول مصـري سـريجيو 
راموس يف املوسم املقبل.

ويمتد عقـد راموس مع الفريق البارييس 
حتـى صيـف 2023، إال أنـه غـاب عـن 
كثـري من فرتات املوسـم الجاري بسـبب 

اإلصابة.
وأوضـح أن ليونـاردو، املديـر الريـايض 
لسـان جريمان، ليـس الوحيـد يف أوروبا 
الـذي الحـظ توهـج بريمـري يف الـدوري 
اإليطايل هذا املوسم، لكن املدافع الربازييل 
يحظى أيًضا باهتمام من يوفتوس وإنرت 
وميالن، باإلضافة إىل عدة فرق يف الدوري 

اإلنجليزي املمتاز.

يذكـر أن عقد بريمـري مع تورينـو يمتد 
حتـى صيـف 2024، وزعمـت تقارير أن 

سعره يبلغ 40 مليون يورو.

حسـم اليبزيغ تأهلـه إىل دوري أبطال 
أوروبـا املوسـم املقبـل بخطفـه آخر 
البطاقات بعد تعادل كان بطله املجري 
وييل أوربان يف الوقت بدل الضائع أمام 
مضيفـه أرمينيـا بيليفيلـد الهابط إىل 
الدرجة الثانية 1-1، ضمن منافسـات 
املرحلـة الرابعة والثالثـني األخرية من 

الدوري األملاني لكرة القدم.
وبهـذا التعادل، أنهى اليبزيغ موسـمه 
يف املركـز الرابـع خلـف البطـل بايرن 
ميونيخ، بوروسـيا دورتموند الوصيف 
وبايـر ليفركـون الثالـث الذيـن كانوا 
األوىل  الثـالث  للبطاقـات  حاجزيـن 

للمسابقة القارية األم.
وافتتح ياني سـريا التسـجيل ألرمينيا 
أن  قبـل   ،70 الدقيقـة  يف  بيليفيلـد 
يـدرك اليبزيغ التعادل برأسـية أوربان 

 (90+3).
ورفـع اليبزيـغ رصيـده إىل 58 نقطـة 
يف املركـز الرابـع، فيمـا لحـق أرمينيا 
بيليفيلـد بغرويـرت فـورث إىل الدرجـة 
الثانية بإنهائه املوسم يف املركز السابع 

عرش قبل األخري مع 28 نقطة.
يف املقابـل، تأهل كل مـن أونيون برلني 
الخامـس  املركزيـن  يف  وفرايبـورغ، 
الـدوري  إىل  التـوايل،  والسـادس عـىل 
األوروبـي ”يوروبـا ليـغ“، فيما كانت 
بطاقـة ”كونفرنس ليـغ“ من نصيب 
كولن الذي خرس أمام شتوتغارت 1-2 
ليضمـن األخري مكانه يف دوري الدرجة 

األوىل املوسم املقبل.
أمـا هرتـا برلـني الـذي خـرس أمـام 
املركـز  يف  فبقـي   ،1-2 دورتمونـد 
السادس عرش، وصّعب مهمته بالبقاء، 
إذ سـيتعني عليه لعب ملحـق الصعود 
والهبوط مع ثالث الدرجة الثانية يف 19 

و23 أيار مايو الحايل.
وتعادل فولفسبورغ مع بايرن ميونيخ 
حامل اللقب 2-2 وفاز ليفركوزن عىل 
فرايبورغ 1-2 وانتـرص يونيون برلني 
عىل بوخوم 2-3 ومونشـنغالدباخ عىل 
هوفنهايـم 1-5، كما تعـادل ماينتس 
مع آينرتاخت فرانكفورت 2-2 وانترص 

آوغسبورغ عىل فورث 2-1.
a6‹≠a@ëdÿ€@˝�i@fiÏiã–Ó€

كّرس ليفربول عقدة املبـاراة النهائية 
عىل تشيليس بعدما انترص عليه مجدداً 
ليحصـد لقب كأس االتحـاد اإلنكليزي 

لكرة القدم.
وبعـد انتهاء املبـاراة يف وقتيها األصيل 
واإلضايف بنتيجة التعادل السـلبي دون 
أهـداف، تمكـن ليفربـول مـن حسـم 

املواجهة بركالت الرتجيح 6-5.

الـذي  تواليـاً  الثالـث  النهائـي  وهـذا 
يخـرسه تشـيليس يف البطولـة بعد أن 
خرس أمام ليسرت سيتي املوسم املايض 
وأمام أرسنال املوسم الذي سبقه، كما 
خرس تشـيليس يف نهائي كأس الرابطة 
اإلنكليزية هذا املوسـم أمـام ليفربول 

تحديداً بركالت الرتجيح 11-10.
وشهدت املباراة يف شوطها األول خروج 
النجـم املـرصي محمد صـالح (د33) 
بسبب اإلصابة قبل قرابة أسبوعني من 
نهائي دوري أبطال أوروبا بني ليفربول 

وريال مدريد اإلسباني.
ولعـب السـنغايل منـدي دوراً محورياً 
يف الحفـاظ عىل آمال تشـيليس عندما 
تصدى لركلة مواطنه مانيه الخامسـة 
الحاسـمة معوضـاً إضاعـة أزبلكويتا 
لركلـة الرتجيـح الثانيـة، لكـن مونت 

أضـاع الركلـة السـابعة بينمـا نجـح 
اليوناني تسيميكاس يف التنفيذ ليهدي 

الريدز اللقب.
ورفـع ليفربول رصيـده إىل 8 ألقاب يف 
كأس االتحاد اإلنكليزي بالتسـاوي مع 
تشـيليس وتوتنهام وخلف مانشسـرت 

يونايتد 12 وأرسنال 14.
وهذه املرة األوىل التي يتّوج بها ليفربول 
باللقـب منـذ 2006، علمـاً أّنـه خرس 

نهائي 2012-2011 أمام تشيليس.
وبات كلوب الذي قاد ليفربول أيضاً إىل 
مونديال األندية عام 2019، ثاني مدرب 
فقط يفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس 
الرابطـة  وكأس  اإلنكليـزي  االتحـاد 
والدوري اإلنكليـزي مع فريق إنكليزي 
واحد بعد السـري اإلسـكتلندي أليكس 
فريغوسـون (مع مانشسـرت يونايتد) 

حسـب شـبكة ”أوبتـا“ لالحصائيات 
الرياضية.

ÊåaÏn€a@áÓ»nèÌ@Êbfl7u@Êbé@êÌäbi
اسـتعاد باريس سـان جريمان البطل 
نغمـة االنتصـارات التي غابـت عنه يف 
املباريـات الثالث األخـرية والتي انتهت 
جميعهـا بالتعـادل، عندمـا تغلب عىل 
مضيفه مونبلييـه 0-4، يف املرحلة 37 

من الدوري الفرنيس.
وحسـم النادي البارييس نتيجة املباراة 
بنكهـة  بثالثيـة  األول  شـوطها  يف 
أرجنتينيـة حيث سـجل ليونيل مييس 
ثنائيـة يف الدقيقتـني السادسـة و20، 
وأضاف مواطنه أنخل دي ماريا الثالث 

يف الدقيقة 26.
وختم هـداف الـدوري كيليـان مبابي 

املهرجان بهدف رابع يف الدقيقة 60.
سـان جريمان يملـك مـن الرصيد 83 
نقطـة يف القمـة وخلفـه موناكـو 68 

نقطة.
أمـا مونبيليـه فتوقـف رصيـده عنـد 

النقطة 43 نقطة يف املركز 13.
ÍÜÏ»ñ@Ú€dèfl@·è±@ÏÓè◊buc

حسـم أجاكسيو أمر صعوده إىل دوري 
الدرجة األوىل الفرنيس رسمياً بعد فوزه 
عىل تولوز بهدف دون رد ضمن الجولة 
الثامنـة والثالثني واألخـرية من دوري 

الدرجة الثانية الفرنيس.
أجاكسـيو التحق بالتـايل بتولوز الذي 
حسـم اللقب سـابقا بعد الفـوز عليه 
بهـدف من ركلـة جزاء نفذهـا رياض 
نـوري يف الدقيقـة الثامنـة والعرشين 

لتنطلق األفراح يف املدرجات .
bÓè‰€bœÎ@fiÏÓ„bjég@fiÜb»m

تعـادل إسـبانيول وضيفـه فالنسـيا 
بهدف ملثله يف افتتاح الجولة السـابعة 

والثالثني مـن الدوري اإلسـباني لكرة 
القدم.

ماكسـيميليانو غوميـز تقـّدم بهدف 
السـبق ملصلحـة الفريـق الزائـر عند 
الدقيقة السـابعة والثالثني، ويف الوقت 
املحتسب بديالً عن الضائع من الشوط 
األول أدرك راوول دي تومـاس التعادل 

إلسبانيول ليكتفي كّل فريق بنقطة.
ıb‘j€bi@È€bfle@î»‰Ì@b„bnÓ„7€bé

حافظ سـالرينيتانا السـابع عرش عىل 
األضـواء  دوري  يف  بالبقـاء  فرصتـه 
بتعادلـه مـع إمبـويل 1-1 يف افتتـاح 
املرحلة السـابعة والثالثني قبل األخرية 

من الدوري اإليطايل.
وبـات فينيتسـيا الذي تعـادل يف وقت 
الحق مـع روما 1-1، عـىل بعد خمس 
نقـاط مـن سـالرينيتانا، آخـر الفرق 
الناجية من الهبوط، وبالتايل ُحسـمت 
مسـألة هبوطه، ذلك ألن سـالرينيتانا 

يتفوق عليه باملواجهات املبارشة.
التسـجيل  إىل  سـباقاً  فينيتسـيا  وكان 
بهدف سجله النيجريي دتفيد أوكرييكي 
يف الدقيقـة األوىل للمباراة، غري أن رجال 
املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو تمكنوا 
مـن إدراك التعادل عـن طريق األوزبكي 

إيلدور شوموردوف يف الدقيقة 76.
واسـتغل رومـا النقـص العـددي لدى 
الضيوف، الذين أكملـوا املباراة بعرشة 
العبـني منـذ الدقيقـة 32، بعـد طـرد 

املغربي سفيان كيني.
مـن جهته، رفـع روما رصيـده إىل 60 
نقطة احتل بها املركز السـادس، فيما 
بقي فينتسـيا قابعاً يف املركز العرشين 

األخري مع 26 نقطة من 37 مباراة.
مـن جهة أخـرى، حافظ سـالرينيتانا 
عـىل فرصـه بالبقـاء بالخـروج بـال 

هزيمة للمباراة السـابعة توالياً (أربعة 
انتصارات وثالثة تعادالت)، ما أتاح له 

الخروج من منطقة الخطر.
ومع بقاء مبـاراة واحدة فقط، ال يزال 
فريق الفرنيس فرانـك ريبريي الذي لم 
يلعب أول أمس السبت بسبب اإليقاف، 
تحت تهديد مقصلـة كالياري (الثامن 
عرش مع 29 نقطة) وجنوى (التاسـع 
عرش مع 28 نقطـة) وما زال أمامهما 

مباراتان.
وكاد سـالرينيتانا يخـرج يفـوز مـن 
مبـاراة اليوم، لوال تألـق حارس إمبويل 
غولييلمـو فيكاريـو الـذي صـّد ركلة 
جزاء مـن دييغو بريوتي قبـل أقل من 

عرش دقائق من نهاية املباراة.
واضطر سالرينيتانا بالتايل إىل االكتفاء 
بالنقطـة التي حصدهـا بفضل هدف 
فيديريكـو  سـجله  الـذي  التعـادل 
بوناتـزويل (76)، بعدمـا كان إمبـويل 
افتتـح التسـجيل عـن طريـق باتريك 

كوتروني  .(31) 
 1-0 تورينـو  مـن  فريونـا  وخـرس 

وأودينيزي من سبيزيا 3-2.
مـن  يقـرتب  فوريسـت  نوتنغهـام 

التـأهل
ـ حسـم نوتنغهـام فوريسـت ذهـاب 
نصف نهائي ملحق الصعود إىل الدوري 
اإلنكليزي املمتـاز بالفوز عىل مضيفه 

شيفيلد يونايتد بهدفني لواحد.
وبادر جاك كولباك بالتسـجيل لصالح 
نوتنغهام فورست يف الدقيقة العارشة، 
قبل أن يضاعف زميله برينان جونسون 

النتيجة موقعاً عىل الهدف الثاني.
وتمكـن شـيفيلد يونايتـد مـن تذليل 
الفارق بهدف وحيد أحرزه ساندر بريج 

يف الرمق األخري من املباراة.
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أكـد املـرصي محمد صـالح أّن خروجـه عنـد الدقيقة 
الثالثة والثالثني من نهائي كأس االتحاد اإلنكليزي جاء 
بناًء عىل خشـيته من تفاقم إصابة شعر بها يف العضلة 

الضامة.
وأشـار صـالح إىل أّن ذلـك لـن يمنعـه مـن االسـتعداد 
والجاهزية للمباراة النهائيـة املرتقبة أمام ريال مدريد 
عىل مستوى املشـهد الختامي لدوري أبطال أوروبا مع 
التنويه لرضورة انتظار نتائج الفحص الطبي لالطمئنان 

عىل مسار اإلعداد للفرتة املتبقية من مباريات املوسم.
واستبدل صالح مع الدقيقة الثالثة والثالثني من مباراة 
ليفربـول وتشـيليس يف نهائي كأس االتحـاد اإلنكليزي 
والتـي انتهت لصالح الريدز بركالت الرتجيح 5-6 عقب 

انتهاء الوقتني األصيل واإلضايف بالتعادل السلبي.

اعـرتف األملاني يورجن 
كلوب، مـدرب ليفربول، 
بأنـه أخطـأ يف نصيحته 
ماني،  سـاديو  للسـنغايل 
نجم الريدز، قبل تسـديد 
أمـام  الرتجيـح  ركالت 
تشـيليس يف نهائـي كأس 

االتحاد اإلنجليزي.
حصـد  يف  ليفربـول  ونجـح 
اللقب، عىل حسـاب البلوز بركالت 

الرتجيـح، لكن مانـي الوحيـد الذي 
أهدر من الريدز، حيث تصـدى للركلة مواطنه إدوارد ميندي حارس 
تشـيليس.وقال كلـوب، يف ترصيحات أبرزتهـا صحيفة دييل 
ميل الربيطانية: ”أتحمل %50 من املسؤولية يف إهدار 
ركلـة مانـي، ألنني أبلغتـه بأن حـارس املرمى 
يعرف بالضبط مـا تفعله يف الوضع العادي 
عند التسديد، لذا عليك أن تسدد يف الزاوية 
األخـرى.. كـم مرة يف حياتـي كان من 
األفضل أن أصمت!“.وأضاف: ”لكننا 
نجحنا يف تحقيق الفـوز بعد مباراة 
رائعة.. إننا نحـن نعمل مع رشكة 
متخصصة يف علم األعصاب، والتي 
قالـت إنها تسـتطيع تدريبنا عىل 
ركالت الجـزاء.. إننـي أهـدي هذا 
الـكأس لهم أيًضا“.تـم التصويت 
عىل لويس ديـاز كأفضل العب يف 
املباراة، وعلق كلوب سـاخرًا: ”يا 
له مـن فتـى.. يا له مـن العب، 
لكـن كان يجـب أن يسـجل يف 

املباراة“.

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl

Ô„Î6ÿ€g@‚˝«g Ô„bfl@d�Ç@›‡•c@ZlÏ‹◊ @%@ÑÓ„ÏÓfl@ÊãÌbi@ZÔÿèœÎá„b–Ó€
á‘«@áÌá§@k‹�Ì

Ú„Ï‹íãi@Âfl@l6‘Ì@åáÓ€@k«¸@bÓ‰Óœaä

ÚÓ‹Ìåaãi@Ú‘–ñ@ÏÆ@Êbfl7u@Êbé@…œáÌ@ëÏflaä@—”Ïfl

@Ú◊äbìæa@ùœä@Ô€Ïé@ZÊb‡è‹ub„
xäÏjè–€Ïœ@‚bflc

No: 7717   Mon    16     May    2022العدد:   7717    االثنين    16    أيار    2022

روبـرت  البولنـدي  كشـف 
مفاجـأة،  عـن  ليفاندوفسـكي 
بشـأن مفاوضـات تجديـد عقده 
مع بايرن ميونيخ، الذي ينتهي يف 

يونيو/ حزيران 2023.
لصحيفـة  ترصيحـات  وخـالل 
”بيلد“، قال ليفاندوفسـكي: ”لم 
أتلـق عرضا مـن بايـرن ميونيخ 

لتجديد العقد، وقررت الرحيل“.
وأضـاف: ”نحـن بحاجـة إليجاد 

أنسب حل بالنسبة يل وللنادي“.
من جانبه، قال فابريزيو رومانو، 
خبري سـوق االنتقاالت: ”ال يوجد 
اجتماع قريب بني ليفاندوفسكي 
ووكيلـه، لكـن األخري سـيضغط 
بكافة السبل لتحديد سعر انتقال 

الالعب“.
وتشري التقارير إىل احتمالية انتقال 
الذي  ليفاندوفسكي إىل برشلونة، 
أبـدا اهتماما بضمه يف األسـابيع 
القليلـة املاضية، مـا دفع الالعب 

لطلب الرحيل.
وأعلـن صاحب الـ33 عاما، عقب 

مباراة فريقه ضد فولفسـبورج، 
ملعـب  مغـادرة  يف  رغبتـه  عـن 
أليانتـس أرينا، وإبالغه مسـؤويل 
النـادي بذلك.ويحاول نادي بايرن 
ميونيخ التعاقـد مع أحد الالعبني 
البارزيـن يف صفـوف برشـلونة، 
البارسـا  محـاوالت  عـىل  رًدا 
لضـم املهاجـم البولنـدي روبرت 

ليفاندوفسكي، نجم البافاري.
رغبتـه  ليفاندوفسـكي،  وأعلـن 
يف الرحيـل عـن بايـرن ميونيـخ، 
وزعمـت العديـد مـن التقارير أن 
املهاجـم البولنـدي لديـه اتفـاق 

بالفعل مع برشلونة.
”مونـدو  لصحيفـة  ووفًقـا 

اإلسـبانية،  ديبورتيفـو“ 
رد  ميونيـخ  بايـرن  فـإن 

عـىل تحـركات برشـلونة 
مـع  التعاقـد  بمحاولـة 
الفرنيس عثمان ديمبيل، 

جناح البارسا.
وينتهـي عقـد ديمبيل 
مع برشلونة يف املوسم 

الحـايل، ويرفـض الالعـب عرض 
اآلن، ألنـه يطلـب  البقـاء حتـى 
الحصـول عـىل مكافـأة تجديـد 
مـن النـادي الكتالوني.وأشـارت 
أن  إىل  اإلسـبانية  الصحيفـة 
ديمبيل من الالعبني األساسيني يف 
حسابات تشايف هرينانديز، مدرب 

برشـلونة، وال يريـد خسـارته 
هذا املوسم.

أعلن جوليان ناجلسـمان، مدرب بايرن ميونخ، سـبب غياب 
مدافعه نيكالس سويل، عن مباراة فريقه الختامية يف الدوري 

األملاني هذا املوسم.
وخاض الفريق البافاري مباراته األخرية، ضد فولفسبورج يف 

آخر جوالت البوندسليجا، وانتهت بالتعادل .(2-2) 
وبسـؤاله عن رس عدم تواجد سـويل يف قائمة املبـاراة، أجاب 
ناجلسـمان، يف ترصيحـات نرشتها شـبكة ”سـكاي“: ”لقد 
سـألناه عما إذا كان يريد القدوم معنا، ورد بعدم اسـتعداداه 

لذلك“.
وأضـاف: ”لهذا السـبب تركناه يف املنزل، وال يوجد أي سـبب 

آخر لغيابه“.
وبحسـب شبكة ”سكاي“، فإن سويل رفض أن يكون جزءا 
مـن قائمـة فريقه، ألنه لم يكـن يتحمل تلـك اللحظة التي 

سيخوض فيها آخر مباراة بقميص بايرن ميونيخ.
كما غاب املدافع األملاني عن احتفاالت فريقه يف املسـاء بلقب 

البوندسليجا، بإحدى حدائق ميونيخ.
ومـن املقرر انتقال سـويل إىل بوروسـيا دورتموند فور انتهاء 
عقده مع النادي البافاري، يونيو/ حزيران املقبل، بعدما وقع 

للغريم التقليدي لفريقه يف وقت سابق.



موسكو/متابعة الزوراء:
شـارك عرشات من أبناء الجاليـة العربية والصحفيني 
العـرب املقيمـني يف موسـكو، يف وقفة داخل السـفارة 
الفلسـطينية يف العاصمـة الروسـية، إحيـاء لذكـرى 
مراسـلة قنـاة الجزيرة، شـريين أبـو عاقلـة، املغتالة 
برصـاص جنود االحتـالل اإلرسائيـيل، رافعني صورها 

وأعالم فلسطني.
وشـملت الفعاليـة الوقـوف دقيقـة صمت عـىل روح 
شـريين أبو عاقلة، وكلمات للسـفري الفلسطيني لدى 
روسـيا عبد الحفيظ نوفل، ونائب رئيس اإلدارة الدينية 
ملسـلمي روسـيا روشـان عباسـوف، ومديـر مكتـب 
«الجزيرة» يف موسكو زاور شوج. ونددوا كلهم باغتيال 
أبو عاقلة، وطالبوا بإجراء تحقيق مسـتقل ومسـاءلة 
الجناة ومحاسبتهم.وقال الصحفي الفلسطيني املقيم 
يف موسكو حازم أبو حامد الذي شارك يف الوقفة: «هذه 
خسارة لجميع الصحفيني يف العالم. كانت شريين تعّرب 
عن املوضوعية وصوت الحـق والحقيقة، رغم الضغط 
والظـروف الصعبـة لعملها».ولفـت أبـو حامـد إىل أن 
«الجنازة التي خرجـت يف وداعها إىل مثواها األخري تدل 

عىل أن الجميع كانوا يحبونها ويقدرونها».

وحظيت وقفة إحياء ذكرى أبو عاقلة باهتمام مراسيل 
وسائل اإلعالم العربية يف موسكو الذين حرضوا إىل مقر 

السفارة الفلسطينية لتغطيتها.
يف املقابـل، لم يحظ اغتيال أبو عاقلة بأي اهتمام يذكر 
من قبل وسـائل اإلعالم الروسـية، باسـتثناء صحيفة 
كومريسـانت التـي نـرشت تقريـراً موسـعاً عنوانـه 
«فلسطني تودع نجمة الجزيرة»، وصفت فيه أبو عاقلة 
بأنها أشـهر صحفية فلسطينية، ولفتت إىل أن الجنازة 
الشـعبية التي خرجت لتوديعها يف فلسطني هي األكرب 
منـذ رحيل أول رئيس فلسـطيني، يـارس عرفات، عام 
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بغداد/نينا:
منـح الرئيس الفلسـطيني محمود 
عباس، يوم السبت ، «أيقونة االعالم 
الفلسـطيني» شـريين أبـو عاقلة، 

نجمة القدس من وسام القدس.
جاء ذلـك خالل اسـتقبال الرئيس ، 
ظهر السبت، بمقر الرئاسة يف مدينة 
رام الله، عائلة الشـهيدة أبو عاقلة، 
وأعضـاء مـن اللجنتـني التنفيذيـة 
الفلسـطينية،  التحريـر  ملنظمـة 
واملركزيـة لحركـة «فتـح»، ولفيف 
مـن الشـخصيات الوطنيـة ورجال 
الدين املسـلمني واملسيحيني وزمالء 

الشهيدة».
ومنـح عبـاس الشـهيدة الصحفية 
شـريين أبو عاقلة، نجمـة القدس؛ 
تقديـرا لعطائها الوطنـي، ودورها 
اإلعالمي املتميـز؛ دفاعاً عن وطنها 
فلسـطني وقضية شـعبها بالكلمة 
األمينـة الصادقـة، وتثمينـاً عاليـاً 
لشجاعتها وتفانيها والتزامها املهني 
يف إسناد نضال الشعب الفلسطيني، 
ونقل معاناتـه يف القدس وكل املدن 
إىل أن قضـت  والقـرى واملخيمـات 
شـهيدة للواجب عىل طريق الحرية 

واالستقالل».
وأكد الرئيس، محمود عباس، ارصار 

دولة فلسـطني عىل مالحقة الجناة 
اإلرسائيـيل،  االحتـالل  قـوات  مـن 
مشـدداً عـىل أن ارسائيل لـن تكون 
يتعلـق  تحقيـق  أي  يف  رشيكـة 
باستشـهاد الصحفيـة شـريين أبو 

عاقلة ألنها مسؤولة عن قتلها».
الفلسـطيني  الرئيـس  منـح  كمـا 
ميداليـة التقدير لـكل من الصحفي 
الفلسـطينى عيل صادق السمودي، 
شـذى  الفلسـطينية  والصحفيـة 
ابراهيم حنايشـة، والشـاب املقدام 
رشيـف عمـر عبـد اللطيـف عزب، 

واملصور الصحفي مجدي بنورة».

ومنـح أيضـا الصحفيـني املكرمني 
ميداليـة التقديـر، تثمينا لجهودهم 
أصعـب  يف  الصحفـي  ولعملهـم 
قضيـة  عـن  مدافعـني  الظـروف، 

شعبهم ووطنهم فلسطني».
كما منح الشـاب «املقـدام» رشيف 
تثمينـا  التقديـر؛  ميداليـة  عـزب 
لشـجاعته وعملـه الجـريء إلنقاذ 
شـعبه،  أبنـاء  مـن  فلسـطينيتني 
اثنـاء  للخطـر  نفسـه  معرضـا 
االعتـداءات االرسائيليـة االجراميـة 
لقـوات االحتـالل االرسائيـيل عـىل 

مخيم جنني».
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 قال امللياردير األمريكي، إيلون ماسـك، 
إنه علـق عرضه البالغ قيمته ٤٤ مليار 
دوالر لرشاء رشكة تويرت مؤقتا، مشريا 
إىل أن هنـاك تفاصيـل لم يتم حسـمها 

بشأن الحسابات الوهمية.
وقال ماسـك يف تغريـدة ”صفقة تويرت 
معلقـة مؤقتـا يف انتظـار التفاصيـل 
التـي تدعم التقديـرات التـي تفيد بأن 
الحسابات غري املرغوب فيها/ الوهمية 
تمثل بالفعل أقل من خمسة يف املئة من 

املستخدمني“.
التواصـل  رشكـة  سـهم  وانخفـض 
االجتماعـي بـ١٧٫٧ يف املئـة إىل ٣٧٫١٠ 
دوالر يف تعامـالت ما قبل فتح السـوق 
األمريكية، وهو أدنى مستوى له منذ أن 
كشف ماسـك عن حصته يف الرشكة يف 
أوائـل أبريل، ثم قدم عرضا وصفه بأنه 
”األفضل واألخـري“ لالسـتحواذ عليها 

مقابل ٥٤٫٢٠ دوالر للسهم.
وكانـت الرشكـة قد قدرت هذا الشـهر 
أن الحسـابات غري املرغوب فيها تمثل 
أقل من خمسة يف املئة من املستخدمني 

النشـطني يوميـا الذين يمكـن تحقيق 
الدخل من خاللهم يف الربع األول.

وقال ماسـك، وهو أغنى رجل يف العالم 
والرئيـس التنفيـذي لرشكة تسـال، إن 
إحـدى أولوياته سـتكون إزالة ”برامج 
الربيـد غـري املرغـوب“ فيـه مـن عىل 
املنصـة  أعلنـت  جانبهـا  املنصة.مـن 
الشهرية أنها فرضت إجراءات ملكافحة 
املحتـوى املكرر، أو املنسـوخ، واملزعج 
مـن خـالل تطبيـق سياسـة جديـدة، 
السـيما أنهـا تعتقد أن تلـك التغريدات 
تؤدي إىل ”إزعاج اآلخرين“ يف إشارة إىل 

أصحاب التغريدة األصلية.
وبالنسـبة إىل سياسـات تويـرت، فـإن 
املحتوى املكرر يمكن أن يتكون من نص 
أو صورة أو مزيج بينهما، ُنسخ وُلصق 
أو ”ُكـرر“ مـن مصدر أصيل، وشـورك 

عىل منصة التواصل االجتماعي.
ورضبـت الرشكـة أمثلـة عـىل هـذه 
االنتهـاكات، موضحـة أنها قـد تكون 
مثـل ”املحتـوى املتطابـق“ أو ”شـبه 
املتطابق“ الذي ينرش بواسـطة حساب 

فردي أو الجيوش اإللكرتونية.

وكانت الرشكة كشـفت للمرة األوىل يف 
أغسطس ٢٠٢٠ أنها ستعمل عىل الحد 
 “CopyPasta” مـن ظهـور تغريـدات
التي تعتربها انتهاكا، مشـرية إىل اتخاذ 
اإلجراء املناسـب للحد مـن ظهور مثل 

هذه االنتهاكات.
 “CopyPasta” يشـار إىل أن مصطلـح
يشـري إىل ”النسـخ واللصـق“ لتكـرار 

املحتـوى، وهـو مصطلـح عـام عـىل 
اإلنرتنـت يقصد به محاولـة عدة أفراد 
نسـخ محتـوى ما مـن مصـدر أصيل 
ومشاركته عىل نطاق واسع عىل وسائل 

التواصل االجتماعي أو املنتديات.
يذكـر أن منصـة تويرت وعـدت مؤخراً 
لتحسـني  جديـدة  تعديـالت  بتطبيـق 

مستوى خدماتها.

بريوت/متابعـة  الـزوراء:
طبعـت الحرب واملآيس صـورة لبنان 
يف ذهـن الصحفيـة واملخرجة، ديزي 
جدعـون، منـذ هجـرة عائلتها وهي 
يف عمر الخمس سـنوات إىل أسرتاليا، 
بحثـاً عـن األمـان واالسـتقرار. ولم 
تتغـري هـذه الصورة إال حـني قررت 
العائلة زيارة الوطن األّم بعد سنوات.
جدعون تخصصـت يف مجال اإلعالم 
وتعمل يف الصحافـة الرياضية. ومن 
اللحظـة التي زارت فيها لبنان، وهي 
يف عمـر الــ٢٣، أخذت عـىل عاتقها 
مهمة اكتشـاف الصـورة الحقيقية 
لبالدهـا ونقلها بموضوعيـة. تقول 
جدعون: «لم أكن متعلّقة بلبنان، ولم 
يكن هناك ما يشـّدني إليـه. وكانت 
املفاجـأة عندما رأيته بعـد كل هذه 

السنوات بصورة مختلفة تماماً».
قـررت جدعون االنتقال من العمل يف 
مجال الرياضة إىل السياسة الخارجية 
يف اإلعالم، وتبدلت حياتها بالكامل، إذ 
راحت تغوص يف التغطيات يف الرشق 
األوسـط ويف مناطق تشـهد حروباً. 
عام ١٩٩٦، أنجزت أول فيلم وثائقي 
عن لبنـان مع عمر الرشيـف، وكان 
 Lebanon... Imprisoned عنوانـه 

خاللـه  مـن  أظهـرت   .Splendour
روعة لبنان املسجونة داخل القضبان 
التي وضعتها وجهات النظر العاملية 
حولـه، وركزت عـىل التاريخ العريق 

والحياة واألهل والعادات والتقاليد.
وبعد سـنوات ابتعـدت فيها جدعون 
عن الصحافة واإلعالم، أرادت تسليط 
الضوء مجدداً عىل لبنان. عام ٢٠١٦، 
عرفـت أن الوقـت قد حـان لتحرض 
للقصة الثانية. تقـول: «كنت أتوقع 
أنني سأعود بعمل ثاٍن يظهر تحّسن 

وضع لبنـان وتطـّوره بعـد الحرب 
األهليـة. لكـن كانـت املفاجـأة عام 
٢٠١٧. يف جولـة دامـت ٦ أسـابيع، 
علمـت أن البـالد لـم تشـهد التطور 
املتوّقع، وأن التغيري الحاصل ظاهري 
يف  بالتغيـري  قـراراً  اتخـذُت  فقـط. 
موضوع الوثائقـي الثاني، واالتجاه 
نحـو نقـل آراء الناس حول أسـباب 
غياب االزدهار وتتبع القصة وصوالً 

إىل الثورة وانفجار املرفأ».
كان هـدف جدعـون إيصـال صوت 

النـاس، لكـن مـع انـدالع انتفاضة 
أكتوبـر ٢٠١٩ واألزمـة االقتصاديـة 
وانفجـار مرفـأ بريوت عـام ٢٠٢٠، 
تغرّي هدفها واملسـار الـذي كانت قد 
رسـمته، وأصبح الهـدف من فيلمها 
تسـليط الضـوء عىل هـذه األحداث. 
 The Dream وتبّدل اسـم الفيلم من
 Enough! إىل   is Everything
Lebanon’s Darkest Hour (كفـى! 
أحلك سـاعات لبنان)، وكأنها ترغب 
من خالله بوضع حـد لكل ما حصل 

وال يزال يحصل.
نجـاح العمـل أخـرياً يعـود إىل عـدم 
االنحيـاز ألي طـرف كان، وإىل نقـل 
الواقع مـن دون تكلّـف. فكل طرف 
يتحـدث فيـه ويجيـب عن األسـئلة 
بوضـوح حـول قضايـا عىل رأسـها 
الفسـاد. تطلـب هـذا توفـري الكثري 
مـن املعلومـات والبحـث والتدقيـق 
مـع  والتحـدث  لنقلهـا  الوقائـع  يف 
متخصصـني. بـدأ عـرض الفيلـم يف 
لبنان الشـهر املايض، وشهد عروضاً 
خاصـة يف البـالد خـالل األسـبوعني 
املاضيـني. وحصل عىل جائـزة العام 
املايض من مهرجان كاّن السينمائي 

الدويل.
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باريس/متابعة الزوراء:

أزمـة تغرّي املنـاخ هي قضية القـرن الحادي 
والعرشيـن بال منازع، وذلك ملـا لها من تأثري 
خطري عىل جميـع مناحي الحياة عىل كوكب 
األرض، وأيًضـا ملـا تحتاجه مـن عمل عاملي 
ضخـم للتخفيـف مـن حدتهـا والتكيف مع 

آثارها التي أصبحت أمرًا واقًعا.
تلعـب الصحافـة دوًرا مهًما يف هـذه األزمة 
التاريخيـة، خاصة يف البلـدان النامية، حيث 
تنـدر املعرفة فيها عن املوضـوع، عىل الرغم 
من أن الدول األشـد فقرًا هي أكثرها تعرًضا 

ألثار تغرّي املناخ.
شـبكة  ترصـد  الشـامل،  الدليـل  هـذا  يف 
الصحفيـني الدوليـني أهـم ٢٥ أداة ومـورد 
ملسـاعدة الصحفيني باإلبـالغ عن تغري املناخ 

يف منطقة الرشق األوسط:
أوًال، أدوات لتغطية أفضل للمناخ

إليكم مجموعة شاملة من األدوات واملصادر 
املفتوحة التي تسـاعدكم يف الوصول لبيانات 
وخرائط وصـور ومواد أخـرى تدعم القصة 

املناخية.
 Google Environmental Insights
Explorer: تسـاعدك هـذه األداة من جوجل 
عـن  مفصلـة  معلومـات  إىل  الوصـول  يف 
املبانـي وانبعاثات النقـل، وإمكانات الطاقة 
الشمسـية، وجودة الهواء والبيانات األخرى 
املأخـوذة مـن النمـاذج املوجـودة يف خرائط 
جوجل، فقط اشـرتك وضع اسم املدينة التي 
تريـد معرفة كل البيانـات املتاحة عنها، وإذا 
لم تكن مدينتـك موجودة، يمكنك طلب رؤية 

بيئية ملدينتك أسفل يمني الصفحة الرئيسة.
رسـوم  مسـتودع  هنـا   :Climate Watch
بيانية وبيانات لـكل ما تحتاجه حول جميع 
القضايـا البيئية واملناخية لدولة ما، سـتجد 
خًطـا زمنًيـا عـن حجـم انبعاثـات غـازات 
الدفيئـة منذ عام ١٩٩٢ وحتـى اآلن، بجانب 
بيانات عن مصادر االنبعاثات، والتأثر باملناخ 
واالسـتعداد له، وأبرز املخاطـر املناخية التي 
تواجـه الدولـة املسـتهدفة، وبيانـات أخرى 
حول الجهـود الوطنية املبذولة ملكافحة تغري 
املنـاخ أو الجهود املبذولـة للحد من انبعاثات 
غـازات الدفيئـة يف مختلـف القطاعات، مع 
وضع الدولـة من حيث املسـاهمات املحددة 
وطنًيا واالسـرتاتيجيات طويلة املدى لخفض 
االنبعاثـات يف حـال وجودهـا. يمكنـك أيضا 
مقارنـة األهـداف وااللتزامـات املناخية بني 

البلدان.
 Greenhouse Gas Equivalencies
Calculator: حاسبة بصمة الكربون هي أداة 
مفتوحـة املصدر، تابعة لوكالة حماية البيئة 
األمريكيـة، توفر تحويالت مـن وحدة طاقة 
واحـدة إىل الكمية املكافئة لهـا من انبعاثات 
ثاني أكسـيد الكربون املتوقعة من استخدام 

هذه الكمية.
يوجـد خيـاران إلدخـال البيانـات يف هـذه 
الحاسـبة، عند إدخال بيانـات الطاقة، تقوم 
اآللة الحاسبة بتحويل القيم التي أدخلتها إىل 
انبعاثات غازات الدفيئة املكافئة لثاني أكسيد 
الكربـون، وعند إدخـال بيانـات االنبعاثات، 

تعرض ما يعادلها من طاقة.
Climate time machine: أداة تابعـة لوكالة 
 ٤ معرفـة  مـن  تمكنـك  األمريكيـة،  ناسـا 
مؤرشات رئيسـة لتغري املنـاخ، املؤرش األول 
يكشف ارتفاع درجة الحرارة األرض منذ عام 
١٨٨٤عـرب خريطة ذات ترميز لوني، واملؤرش 
الثانـي يوضح الحـد األدنى السـنوي للجليد 
البحـري يف القطب الشـمايل، ومـدى تناقص 
مساحة الجليد الدائم بشكل مطرد منذ أن بدأ 
سجل القمر الصناعي يف عام ١٩٧٩، والثالث 
عبـارة عـن خريطة توضـح تركيـزات ثاني 
أكسيد الكربون وتوزيعه منذ عام ٢٠٠٢ عىل 
ارتفاع يرتاوح بـني ١٫٩ و٨ أميال، أما الرابع 
فيمكن استخدامه ملعرفة التأثري عىل املناطق 
الساحلية لكل مرت من ارتفاع مستوى سطح 

البحر حتى ٦ أمتار (١٩٫٧ قدًما).
عـىل  حاسـبة  آلـة   :Global calculator
االنرتنت تابعة للحكومة الربيطانية، تسـمح 
للرشكات والحكومـات والباحثني والجمهور 
باستكشـاف كيف سـتؤدي أو تؤثر مختلف 
السبل لتحقيق التنمية االقتصادية حتى عام 

٢٠٥٠ عىل انبعاثات الكربون وارتفاع درجات 
الحرارة.

تجعلـك األداة وكأنـك مسـؤول عـن أنظمة 
الطاقـة واألرايض والغـذاء يف العالم من اآلن 
وحتى عـام ٢٠٥٠ مـن خـالل ٤٠ «مفتاح» 
مختلف، يتحكم كل منه يف خيار واحد لتقليل 
انبعاثات غـازات االحتباس الحراري، ويف كل 
مـرة تنقر فيهـا عىل مفتاح ما، سـرتى عىل 

الفور تأثري التغيري الذي أجريته.
Energy Policy Simulator: تتيـح لـك هذه 
األداة فهم سياسـات الطاقة التـي يمكن أن 
تضعنـا عىل الطريـق الصحيح إىل مسـتقبل 
منخفض الكربـون، ومنها يمكنك فهم تأثري 
سياسات الطاقة الحكومية الرسمية يف بلدك 
عـىل االنبعاثات، حيـث يمكنـك االختيار من 
قائمة السياسات املختلفة ومعرفة تأثري ذلك 

عىل االنبعاثات.
عىل سبيل املثال، حدد رضيبة الكربون أو زرع 
مساحة معينة يف الغابات أو طرح السيارات 
الكهربائيـة، أو جميعهـم مًعـا، وسـيظهر 
الرسـم البياني مدى قرب الدولة املحددة من 

هدف خفض االنبعاثات حتى ٢٠٢٥.
تغطـي هـذه األداة ١١ دولة فقـط، بينها ٤ 
مـن دول االنبعاثـات الكربى، الصـني والهند 
والواليـات املتحـدة والربازيل، ودولـة عربية 
واحـدة هي اململكـة العربية السـعودية، وال 
تزال األداة قيد التطوير إلضافة بلدان أخرى.

Clean Energy Wire هـي شـبكة صحفية 
وقاعدة بيانات تعزز التعاون عرب الحدود بني 
املراسـلني الذين يغطون تغري للمناخ، الرابط 
يتجه بك مبارشة نحو خريطة الشـبكة حول 
العالم، وتسـتطيع عن طريقهـا الوصول إىل 
أعضاء الشـبكة مـن صحفيـني أو خرباء يف 
مجـاالت مختلفة تتعلق باالنتقال من الوقود 

األحفـوري إىل الطاقة يف أي دولة بالعالم، بما 
يف ذلك الرشق األوسط، ومن ثم مراسلتهم.

يمكنك العثـور عىل املتخصصني باسـتخدام 
الخريطة، أو البحث يف قائمة أعضاء الشبكة 

حسب الخربة أو الدولة.
مالحظة: أعضاء الشـبكة فقـط لديهم حق 
الوصـول إىل القائمـة الكاملة لألعضـاء، لذا 
ننصح باالشـرتاك أوًال، كما يمكنك استخدام 
بقيـة املوقـع للحصول عىل مزيـد من الدعم 
الصحفـي حـول قضايـا التحـول يف مجـال 

الطاقة وسياسة املناخ.
أداة   :Google Earth Engine Timelapse
شهرية تتيح لك رؤية كيف تغريت األرض من 
العام ١٩٨٤ إىل عام ٢٠١٦ عرب صور ملتقطة 

باألقمار الصناعية.
تسـتطيع رؤية كيف نمت أو توسعت املدينة 
عـىل مـدار فرتة زمنيـة، وكيف أثـر ذلك عىل 

البيئة املحيطة بها.
كما يمكنك رؤية التغيريات البيئية يف املناطق 
النائيـة أو الريفية خالل هـذا الحيز الزمني، 
مثل ذوبان األنهار الجليدية، أو إزالة الغابات 
أو انحسار املساحات الخرضاء يف منطقة ما. 
Global Coal Plant Tracker يوفـر متعقب 
مولـدات الفحـم العاملـي (GCPT) خرائـط 
معلومـات وبيانـات عـن محطـات الطاقـة 
التـي تعمل بالفحم وتولـد ٣٠ ميجاواط من 

الكهرباء فيما فوق يف جميع أنحاء العالم.
مرتبطـة  املتعقـب  يف  مدرجـة  محطـة  كل 
بصفحة wiki عـىل GEM.wiki، والتي توفر 
تفاصيـل إضافية، ويتـم تحديـث الخريطة 
والبيانات األساسية مرتني سنوًيا، يف يناير/

كانون الثاني ويوليو/تموز.
Global Forest Watch: منصـة عىل اإلنرتنت 
توفـر البيانـات واألدوات والخرائـط لرصـد 
وتحليـل وتتبـع الغابـات وأماكنهـا وجرائم 
إزالتهـا حـول العالـم مـع معلومـات شـبه 
فورية.بالضغط عـىل أي دولة عىل الخريطة 
يمكنك الحصول عىل تحليل مدعوم بالبيانات 
حـول وضع الدولة املسـتهدفة، كما تشـمل 
األداة بيانات تتعلق بتأثري املناخ عىل الغابات، 
مثل صـايف تدفق غازات االحتبـاس الحراري 
للغابات أو إزالة الكربون من الغابات، بجانب 

بيانات أخرى.
متصفـح EO: يوفر املتصفح أرشـيًفا كامالً 
للصـور التي تم التقاطها بواسـطة أكثر من 
١٥ قمرًا صناعًيا، يمكن من خاللها الوصول 
إىل صور تخص مناطق بعينها حول الزراعة، 

والغالف الجوي وتلـوث الهواء، والفيضانات 
والجفـاف واملحيطـات واملسـطحات املائية 
والثلوج واألنهار الجليدية والرباكني وحرائق 

الغابات والغطاء النباتي.
صنـدوق املنـاخ األخـرض GCF: هـو أكـرب 
مجموعة لتمويـل مرشوعات املناخ يف العالم 
ويتبع األمم املتحدة، وهو مصدر مهم جًدا ملن 
يغطي التمويل املناخي أو التمويل األخرض يف 

كل أنحاء العالم.
اخَرت البلد لتتعرف عىل كل املعلومات والبيانات 
املتاحة حول التمويالت الخرضاء التي حصل 
عليها بلـدك من الصندوق األخرض وكل يشء 
عن املرشوعات التـي تنفذها حكومتك بهذه 

التمويالت.
 :Iea قاعـدة بيانات وكالـة الطاقـة الدولية
توفر أداة للوصول إىل جميع البيانات الخاصة 
بتغري املناخ واالنبعاثات والطاقة والسياسات 
الوطنية يف جميع دول العالم، بجانب بيانات 
وإحصائيـات عاملية حـول الوقـود والطاقة 
والصناعـة والعديد من املجاالت األخرى، كما 
توفر أداه لتعقـب انبعاثات غاز امليثان حول 

العالم.
skeptical science: يوفر لك املوقع مجموعة 
الهامـة للمسـاعدة يف كشـف  األدوات  مـن 
التضليل واملعلومات املزيفة حول تغري املناخ، 
أبرزهـا أداة تمكـن أي شـخص بنفسـه من 
فحـص وكشـف املعلومـات الخاطئـة حول 
وأداة  التاريخـي،  الحـرارة  درجـات  سـجل 
أخـرى لحسـاب اتجاهـات درجة الحـرارة، 
بجانـب مكتبة ضخمة من الرسـوم البيانية 
والجرافات املتعلقـة باملناخ واملرصح بإعادة 

استخدامها.
Climate Visuals: مصـدر مفتـوح للصـور 
املتعلقـة بتغـري املنـاخ واألسـباب املناخية، 
والحلـول املناخيـة، تجد فيه مكتبـة رقمية 
ضخمـة للصـور املجانيـة أو ذات التكلفـة 
املنخفضـة، وهـي متاحـة للتنزيـل وإعادة 
االسـتخدام يف املدونات واملقـاالت والحمالت، 

لكن غري مرصح باستخدامها تجارًيا.
ثانًيا، موارد للثقافة املناخية بالعربية

ينبغي عىل جميـع الصحفيني فهم علم تغرّي 
املنـاخ من حيث أسـبابه، وتأثرياتـه الحالية 
واملتوقعـة، لذا نوفر لك بعـض املوارد الهامة 
التي تسـاعدك عىل ذلك، واحـرص أيًضا عىل 
إجراء بحوثك الخاصة باالسـتعانة باملصادر 
املوثوقـة أو الخرباء العلميـني املحليني الذين 
تثق بهم، بجانب متابعة دورية آلخر األبحاث 

العلميـة املحّكمـة،  الدوريـات  املنشـورة يف 
والتقارير املحلية ذات الصلة.

بريـد املنـاخ: دليـل مهـم لصحفيـي املنـاخ 
أطلقته الوكالة الفرنسـية للتعاون اإلعالمي 

(CFI) بالرشاكة مع شبكة أريج.
العمل املناخـي: منصة تابعـة لألمم املتحدة 
بها مكتبـة رقميـة وبيانات مهمـة للثقيف 

املناخي.
برنامـج األمـم املتحدة للبيئـة: منصة مليئة 
باملـوارد واملعلومـات الهامـة املتعلقة بأزمة 

تغري املناخ.
املنـاخ  تغـرّي  لسياسـات  العربـي  املركـز 
«اإلسـكوا»: توفر املنصة مـوارد مهمة حول 
قضايـا مرتبطـة بتغـري املنـاخ مثـل امليـاه 

واالستدامة يف املنطقة العربية.
منصة الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري 
املناخ IPCC:  تصدر كل فرتة تقديرات شاملة 
لحالـة الفهم العلمـي والفنـي واالجتماعي 
واالقتصادي لتغري املناخ وأسـبابه وتأثرياته 
املحتملة واسـرتاتيجيات التصدي له، ولديها 

قاموس للمصطلحات املناخية مفيد جًدا.
االتفاقيـات الدوليـة الخاصـة بتغـري املناخ: 
يمكنك االطالع هنا عىل ملفات باللغة العربية 
التفاقية األمـم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ، 

واتفاق كيوتو، واتفاقية باريس.
 :(WMO) املنظمـة العاملية لألرصـاد الجوية
وكالـة متخصصـة تابعـة لألمـم املتحـدة، 
للتعـاون والتنسـيق الدوليـني بشـأن حالـة 
الغالف الجوي لـألرض وسـلوكه، وتفاعلها 
مـع األرض واملحيطـات، والطقـس واملنـاخ 
الـذي تنتجه، ومـا ينتج عن ذلـك من توزيع 
للموارد املائية. توفـر موارد وأبحاًثا وتقارير 

مهمة ملتتبعي املناخ.
غرينبيس الرشق األوسـط وشـمال إفريقيا: 
منظمة غـري ربحية توفر محتـوى جيًدا من 
مقـاالت وتقاريـر وفيديوهـات لفهـم أزمة 

املناخ وتطوراتها.
برنامج GSSD: نظام ربط شـبكي للمعرفة 
متطور ومخصص للتنمية املسـتدامة، ُصّمم 
للمساعدة يف تحديد وتوسيع املناهج املبتكرة 
نحو االسـتدامة، بما يف ذلـك التكنولوجيات، 

والسياسات، واالسرتاتيجيات الداعمة.
شـبكة تتبـع املنـاخ: هنـا مئـات املقـاالت 
والتقاريـر الصحفيـة باللغـة العربيـة حول 
قضايـا مناخيـة متنوعـة، بجانـب فـرص 

تدريبية ومنح توفرها الشبكة أيًضا.
(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)
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مارس العمل الصحفي ىف الصحافة األدبية 
ىف العديد من البلدان العربية العراق، الكويت 
، السـعودية ، قطر، اىل أن جاء غزو العراق 
للكويت ، ثم كان االلتحاق بدار أخبار اليوم 

للعمل بجريدة أخبار الرياضة.
تخرج يف كلية اآلداب - قسـم اللغة العربية 
- جامعـة القاهرة، عضو مشـتغل بنقابة 
الصحفيني، عضو باتحاد الكتاب – وعضو 
بمجلـس إدارته يف الدورة السـابقة، عضو 
مجلس أمنـاء جمعية مصطفى وعىل أمني 

(ليلة القدر(.
نرش قصائده يف معظم الصحف والدوريات 
الثقافيـة واألدبية بمـرص والوطن العربي. 
له مشـاركات أدبية يف امللتقيات واملؤتمرات 
الثقافية منذ مطلع السبعينيات خاصة مع 
صـدور ديوانه األول (الـدوران حول الرأس 
الفارغ عـام 1974، فاز بعدة جوائز أهمها 
جائـزة مرص للشـباب عـام 1978، مارس 
العمـل الصحفـي يف العديـد مـن الصحف 
واملجالت األدبية ىف مـرص والوطن العربي، 
واسـتقر يف دار أخبار اليـوم، حيث يعمل يف 
جريـدة أخبـار الرياضة، كما أنـه كان أحد 
مؤسيس مجلة (مرصية) التي كانت تصدر 

يف مرص أوائل السبعينيات..
أصدر الدواوين التالية :

•الـدوران حول الرأس الفـارغ (دار الحرية 
(1974

•آخـر مـا تحويه الذاكـرة (العربـي للنرش 
والتوزيـع 1979)

•عندما تدخلني دمي / سلسلة اإلبداع العربي 
(الهيئة املرصية العامة للكتاب1982)

•تنويعات عىل جدار الزمن (الهيئة املرصية 
العامة للكتاب1983 )

مكاشـفة (الهيئة املرصيـة العامة للكتاب 
(1995

•كثـرية هزائمـي (الهيئة العامـة لقصور 
الثقافة 1996)

•املـرتو ال يقـف يف ميدان التحريـر (الهيئة 

املرصية العامة للكتاب 2012 )
للنـرش  •أدخلونـي عـىل مهـل (دار وعـد 

والتوزيـع 2013)
•يوميات ثـورة 30 يونيـو (دار وعد للنرش 

والتوزيـع 2013)
•عندمـا هزنـي وجعـي( دار وعـد للنـرش 

والتوزيـع 2014)
•البـكاء بني يدي الحفيـدة( دار وعد للنرش 

والتوزيـع 2014)
•األعمال الكاملة يف جزئني (دار وعد للنرش 

والتوزيع2015)
•الحيـاة بـال أي وجـه (دار وعـد للنـرش 

والتوزيع2016)
•حـروف الوطن (دار وعـد للنرش والتوزيع 

(2017
•محاوالت ال أعرف نهايتها (الهيئة املرصية 

العامة للكتاب 2018)
•يكتب يف دفرته (دار األدهم 2018)

(دار  الرحيـل  قبـل  شـاعر  •ترنيمـات 
األديب2019)

•سيعود من بلد بعيد (دار األدهم 2019)
•رجفة املقامات ( دار األدهم 2020 )

•متى ينتهى (دار األدهم 2020) 

•رجل مسكون بالزرقة( اتحاد كتاب مرص 
( 2021

•مالمـح ظـىل( الهيئـة املرصيـة العامـة 
للكتاب 2021 )

•مختارات شعرية ( در وعد للنرش والطبع 
 (2021

•املرايا النقدية التجربة الشعرية عند محمد 
الشـحات يضم 32 دراسـة نقدية تقديم د. 

رمضان بسطوييس  (دار االدهم 2020 )
•مرايا الشعر.. مرايا النقد تحوالت التجربة 
الشـحات تقديـم  الشـعرية عنـد محمـد 
الدكتور أيمن تعيلب تضم 47 دراسة نقدية 

(  دار االدهم 2021 )
•لغة الشـعر .. لغة النقد التجربة الشعرية 
عند الشـاعر محمد الشحات تقدم د. عادل 
رضغام يضـم 37 دراسـة نقديـة عن دار 

االدهم للطبع والنرش( االدهم 2022) . 
األعمال الكاملة ( أربعـة أجزاء  دار األدهم  

للنرش والتوزيع 2021 )
له تحت الطبع

• تمنـى لـو يصحبـه ( ديوان شـعر هيئة 
قصور الثقافة )

•لم يقـدر أن يتخري ( ديوان شـعر املجلس 

األعىل للثقافة )
إسهامات أخرى :

املسـاهمة يف إعداد كتاب تذكاري عن أديب 
نوبـل نجيـب محفـوظ فـور حصوله عىل 

جائزة نوبل عن وزارة الثقافة
املشـاركة يف موسـوعة املرأة عـرب التاريخ 

الصادرة عن وزارة الثقافة
رأس تحرير مجلة املوسـيقي العربية التي 
كانت تصدرها دار األوبرا املرصية ملهرجان 

املوسيقي العربية
رئاسـة تحرير مجلة القـراءة للجميع التي 
كانـت تصـدر عـن دار الكتب ومـن بعدها 

هيئة قصور الثقافة
رئاسة تحرير جريدة الكتاب التي تصدرها 
هيئة الكتاب مواكبة ملعرض القاهرة الدويل 

للكتاب منذ عام 1984 وحتى عام 2011.
ثقافية الزوراء دخلت بيدر الشاعر املرصي 
بهـذا  منـه  وخرجـت  الشـحات،  محمـد 

العطاء:
•القصيـدة رسـالة مفتوحة للعالـم، وأنت 

تكتب هل ُتفكر يف القارئ؟
عادة الشـاعر  ال يكتب لنفسـه ، هو يكتب 
عن نفسـه ومعـرب عن االخريـن ، وأنا منذ  

بداياتي مهموم باإلنسـان وما يتعرض  له 
من ظلـم وقهـر ، فأنا اعترب نفيس لسـان 
مـن ليـس له قدرة عـىل التعبـري ، دائما ما 
أتحـدث عنهم وبلسـانهم ، ولـذا تجد أنني 
من بداياتي مهمـوم بالقضايا الكربى التي 
تشغل االنسان ليس يف مرص فقط وليس يف 
عاملا العربي ولكن االنسـان عىل وجه الكرة 
االرضية، فأنا انطلق مـن الخاص اىل العام 
اىل االنسـان يف كل مـكان يعيـش عىل وجه 
هذه االرض، ومهتم جدا بأن يصل ما اكتبه 
للقارئ، وان يتفاعل معه، ويهمني معرفة 
دائما ردود افعالهم ، وهل وصلت الرسـالة 
االتـي أسـعى اىل  نقلها عـرب قصائدي وما 
أكتبه ، ولو نظرت اىل  أول أعمايل الشـعرية 
الـدوران حـول الرأس الفـارغ الصادر عام 
1974 عن دار الحرية، تجدنا شديد االهتمام 
باإلنسان وما يتعرض اليه وبشكل مطلق ، 
وكنت وقتها عينـي عىل القارئ وهو قارئ 
شـديد الـذكاء ، ال يتفاعـل عادتـه اال مـع 

االصوات الشعرية التي تعرب عنه .
•كيف تتجّىل صورة املرأة يف قصائدك؟

هل تصدقني لو قلت لك أنني عىل امتداد ما 
يقرب من 24 ديوانا التي صدرت يل مشغول 

باإلنسان املجرد ، واهتمامي باملرأة يأتي يف 
إطار كونها انسانه، ال اتعامل معها مطلقا 
بـأي نـوع من الصـور املادية ، هـي عندي 
أم وأخـت وصديقة وحبيبيـة وزوجة، لكن 
مـا يربطني بها هو خيط إنسـاني خالص  
ونقـى تخلصت فيه من أي شـكل مادى أو 
حىس ، فـال أنظر للمـرأة كجسـد أو نظرة 
ماديـة ، انظـر اليها كـروح، النصف االخر 
من اإلنسـاني، انظـر اىل أدميتها ، ويهمني 
التعبـري عمـا يـدور بداخلها مـن خالل ما 

يدور بيني وبينها من حوارات خاصة .
•كيـف تنظـر بعد هـذا العمـر إىل ذكرياتك 
القديمـة األوىل مـع أول قصيـدة كتبتها أو 

نرشتها؟
اقـرتب بعد شـهرين مـن دخـويل يف عامي 
التاسـع والسـتني، وتخطيـت نصـف قرن 
بأعـوام قليلـة مـن كتابتـي ألول تجاربي 
الشـعرية، وعندمـا أعود بـني الحني وألخر 
لتلك الكتابات  ولسخونة الفرتة التي كتبت 
فيهـا اخـر بعـض األعـوام من نكسـة 67 
واعـوام بعد انتصار اكتوبـر 73 ورغم ذلك 
لـم اتمكن شـعريا من التخلـص من مرارة 
الهزيمة االنسـانية التي تعرضنا لها فجاء 
اوىل قصائـد بديوانـي االول لفتـى يبلغ من 

العمر ثمانية عرش عاما.
إْن لْم تقِدْر

 أْن ترفَض شيًئا تكرُهُه ..
فانزْع رأَسَك 

وابحْث عْن رأٍس َتحِمُله 
كْى تحَيا حرًا أبدًيا

فأَنا أبحُث كلَّ مساٍء
ي   عْن وجِهي .. أْو عْن كفِّ

أخىش أْن يأتيني يوٌم
 ألبُس وجًها ال أعرُفه

أو أملُك كًفا
 تصنُع أشياًء ال أرغُبَها
أْو تمِيش قدِمي إرَغاًما

مْن أشباِح الخوِف املزروعِة
 يف عاملَِنا

www.alzawraapaper.com

ثقافية

 إىل َحسب الشيخ جعفر

يف النهاِر الذي َتَشوََّه حتى

لَْم َيُعْد الئًقا ِبُعرِي املدينْة

غاَدَر الشيُخ وهو ُيوِيص َبنيِه

وا ِبَقربِِه ياَسمينْة أن َيُدسُّ

ُرّبما ينِزُل الَغماُم املَسائيُّ

وَتأوي لُه الزهوُر الحزينْة

َجرٌَس َدقَّ زاهًدا 

وَتوارى

ِحنَي لْم َتسَمِع الِبالُد َرنيَنْه

يا لبغداَد وحَدها كغزاٍل

واملماليُك ُيحِكموَن َكميَنْه

وهو َدرويُشها الذي يتناءى قمرًا 

تجهُل السماُء أنيَنْه

عاَد للطنِي 

ما أضاَع طريًقا نحو ِميساَن

فهو َيعرُِف ِطيَنْه

ُه ُ َقلَُق املوِج ال ُيَفرسِّ

إّال نبيٌّ لَيست لََديِه سفينْة

ِديُنُه املاُء لَْم ُيَبدِّلُْه يوًما

كيف للنهِر أْن ُيَبدَِّل ِديَنْه؟
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صور عفوية بتقنية قصصية  وبأسلوب 
طريقـة  عـىل  املألـوف  عـن  يخـرج 
السـورياليني بهواجسـهم يف مـا يتعلق 
الالشعور  إمكاناته لإلطالق  باستكشاف 
يف  متابعـاً  اليوميـة  الحيـاة  قنـوات  يف 
رسياليتـه الغـوص عميقـاً بالالمعقول 
التداخل حد التماهي بني الخيال والواقع 
 ” السـوريالية  وهـذا مـا يعتقـده رواد 
التمييـز بـني الخيايل والواقعـي ال معنى 
له“1  يف قصته القصرية (مريم البلقاء)2 
من مجموعته زليخات يوسـف الصادرة 
عن دار الشـؤون الثقافية بغداد 2005 ،  
يسـعى الكاتب عيل السباعي  عىل لسان  
سـاردها املشارك  نقله للمتلقي  متالعبا 
يف الزمـن ترتيبا او مـدة ، اتجاهاً ورسع،  
اسرتجاع صور ارتدادية وعودته اىل زمن 
الطفولـة متناوبـا يف انتقاالته اجماال او 
حذفاً يف اسـتباق تاركاً الثغرات متضمن 
الوقفة يف وصف مشـهدي مراعياً القص 

القصري يف التكثيف  وعدم االطالة.. 
جاءت العنونة بلفظة اسـمية ذات داللة 
ايحائيـة سـوريالية يف ثنائيـة تناقضية 
متجاورة تقربنا بعنوانهـا وتراوغنا واذا 
مـا تعرضنـا ملضمونهـا  يعرتيها بعض 
الغموض محدثا بذلك تشـويقاً وانتظاراً 
(البلقـاء)  وهي صبغة لونية تتصف بها 
الخيـول  فرس ابلق ومهـرة بلقاء، فمن 
خـالل التصدير الـذي يقدمـه القاص يف 
اسـتهالل يبني فيـه انـه اراد ان يحاكي 
بكتابتـه لهـذه القصة محاكاتـه جمال 

خيول فائق حسن:
” أردت بكتـــــــابتي لـــه القصة أن 
أحاكي جمال خـيـول فائق حسن ، منذ

وأنــا  عمـي  بنـت  مريـم  طفولتنــا 
مفتـونـان بـهـا برشـــــاقتها ، بنبلها 
بمتانتهـا ، بجمالهـا ، أردت أن أنتمي اىل 
االنسـانية بهذه القصـة وأحـاكي الوان 

مبدعنا الكبري فائق حسن. ص٣ 
الرسد وتقنيات التوصيل:

يجرب القاص مفاتيح يمتلكها فطريا يف 
تواصل حميم مع الوجود بوسـاطة لغة 
نثرية شـيقة يشـتغل عىل البعد الباطني 
الخفـي محـررا الخيال معتمـدا تقنيات 
متعـددة فما نلمسـه حضور التشـكيل 
وأجناسه التعبريية ورموزه الفنية يكسب 
النـص ثـراًء وتشـويقاً يسـاهم يف رفع 
مستوى الوعي الجمايل واملتلقي،  تداخل 
يف االجنـاس االبداعيـة كالفن التشـكييل  
الفنيـة وتضمني  وحضور الشـخصيات 
متنه الـرسدي  وصف لوحة الفنان فائق 
حسن كحضور له دور مشهدي ودرامي 
نجح يف رسـم تفاصيـل دقيقة وحضور 

النزعـة   التصويريـة بقـوة  :
”  فأردنـا برسـمها عـىل واجــه كليتنا 
أن نفتـن النـاس : (( خيـول تنبثـق عرب 
التاريـخ ،( والعاديـات ضبحـا ) ، مـن 
حبسـها يف قاعـات الدراســة ، تخـرج 
محطمة زجـاج شـبابيك قاعات الكلية، 
( فاملوريـات قدحـا ) ، ترتاكـض منفلته 
 ،  ( ،( فاملغـريات صبحـا  مـن اسـارها 
أرس الجـدران ، ثـالث خيول بريـة بهية 
نابضة بلـون البلوط ، ( فأثرن به نقعا ) 
، رسـمناها مثـل خيـول فـائق حسـن 
متينـة املظهـر نبيلـة ، ثابتـة ، مهيبة ، 
تنساب سـابحة خلفها ذيولهـا السـود 

املخضـرة ”ص١٢
يرسـم لنا القـاص السـباعي بالكلمات  
واصفاً شـخصية  فائق حسـن وخيوله 
بطريقة القـص والتعبري الرسيايل وهي 
تنبثق من لوحاته تشق خاماتها ” فائق 
حسـن بحاجبيه الكثـني واضعا غليونه 
بفمه متأمال خيوله التي اخرتقت لوحته 
البيضـاء العـذراء وأنبثـق منهـا فرس 
بلوطـي شـاقا خامتها ،( فـوســطـن 
بـه جمعا ) ، ثمـة سـر غـريـب تشعه 
عينــا الفـرس وعينــا فائق حســن. 

ص١٣
الُحلم والخيال:

 مـن أهـم موضوعـات األدب الرسيـايل 
والتي تم تضمينها يف العديد من األعمال 
األدبيـة هـي الحلـم أو الخيـال، وتلـك 
العنـارص الالعقالنية تهـدف إىل تحرير 
الُقـرّاء مـن تفكريهـم العقالنـّي ومن 
ُقيود الواقع، الكتشـاف ما ُهو ُممكن أو 
حتى مـا ُيمكن تعلمـه أو حتى التفكري 
يف املُسـتحيل تناقضـات التجـاور: يلجأ 
الرسيالّيـون إىل اّتخاذ التجـاور بأقىص 
حـدوده، فُهو ُيسـتخدم كوسـيلة أدبية 
ملقارنـة  االختالفـات  إلبـراز  رسياليـة 
شيئني ببعضهما البعض حيث تتمحور 
ُمعظم موضوعاته عـن العقل الّالواعي 

الذي بـدوره ُيـؤدى للقيام بسـلوكيات 
مدفوعـة بعوامـل غري معروفـة، والتي 
تهـدف إىل التصـورات الخياليـة والبعد 
عن الحقيقة وسيطرت االحالم وإطالق 

األفكار املكبوتة٣
كل قارئ له اسـرتاتيجيته يف القراء 

مـا اسـتوقفني يف هذه القصـة توظيفه 
الجانـب الرسيايل ”والتـي تعني الواقعّية 
الفائقـة، فهي تحـدٍّ للمنطـق من خالل 
العقـل  عمـل  وُطـرق  األحـالم  إلهـام 

الباطن“٤
 و بما تشتمل عليه من مستويات تعبريية 
و عنارص ادهـاش و ابهار و تكثيف و ال 
ألفـة و ال منطقية كالميـة فأنها تحقق 
مقادير عالية من الثراء النيص و البوحي 

و االضافة الفنية:
”جلسـت استنشـق ترابي ، تراب قربي 
، استنشـقه بعمق ، اسـتدارت لتمتطي 
صهوة البلقـاء ، رأيت رأسـها املفجوج 
من قحفها ، حفرة كبرية احتلت رأسـها 
املفجـوج مـن قحفهـا ، حفـرة كبرية 
احتلـت رأسـها مـن الخلف بوحشـية“ 

ص٢٥
”تتحدّى الرسيالّية املنطق، فهي ُملهمة 
لألحالم ومليئة بالصـور الغريبة، فكان 
املُفّكرون يتالعبون بالواقع حتى ظهرت 

الرسيالّية كحركة فلسفّية وثقافية“ ٥
” البلقـاء ترمح خلف جـدي محمحمة 
صاهلة ، اسمع نقر سنابكها ، حوافرها 
تلطـم بال الغرفـة ، ابـرصه – اراه يأكل 
وجهـي اال عينـي املفتوحتـني بأتسـاع 
تماماً، أكلني بشـهية ، بشـهية وهدوء 
عجيبني التهمني ، وحسدته عىل شهيته 
وهدوئـه الغريب ، الغريـب تماما، أقول 
لكم الحق ، اشتهيت مشاركته االكل  اال 

انه اتلف معدتي.. ”ص٢٧
يتضح يف هذا املقطع ان السارد املشارك 
يبني معطيات منهج االمعقول والفنتازيا 
ليقـدم لنا عامله من خـالل رؤية تقرتب 

مـن الرؤيا الكابوسـية ، نرى انسـحاب 
السارد اىل عامله الداخيل الستجماع قواه 
الذاتيـة يف محاولة غري معقولة ملواجهة 

عامله الخارجي :
”هنـا – أغمـي عيل – بت أسـمع صوت 
رامـحــة  فــرس  حـوافــر  وقــع 
فــوق كلـس القبـور ، الكلـس يتكرس 
تحت سـنابكہا ، الصوت قـادم ، قادم ، 

ضوضاء ، ضوضـاء..“ ص١٥ 
وظـف الكاتـب مـن الـرتاث  والرمـوز 
االسـطورية  واملوروثـات   التاريخيـة 
والفنيـة واالدبيـة يف نتاجـه القصيص. 
الحالج، جـالل الدين الرومـي، أدونيس  
تنمـو  موحيـة  دالالت  ذات  رمـوز 
وتتشـكل يف خلق مناخ ينبض بالحركة 
والفعل والحيـاة  يعطي معاني تعبريية 

مختلفة. 
نستشـف الهاجـس الصـويف يف بعـض 
املقاطع الرسدية عىل لسـان السارد   يف 

حبه وعشقه لبنت عمه مريم :
” وباركـت جـالل الدين الرومـي عندما 
قال : (( الحـب عـذاب الـحـب يقتـل“

يسـعى السـارد  كما يسـعى الصويف يف 
التماهـي مع الغيب ”ويهـدف الرسيايل 
اىل ان يحقق االمر نفسه حركة التماهي 
معه ، سـواء كان هـذا املطلـق الله ، او 
العقـل أو املـادة نفسـها أو الفكـر أو 

الروح“ ٦ 
”فتناسـوا أهيل أن مريـم أرادت بموتها 
التخلـص مـن ضيـق جسـدها لحبهـا 
الكبـري يل ، ذلـك ما أخربني بـه أدونيس 
عندمـا التقيتـه يف أحد أحـالم يقظتي : 
تخلصـت مريـم حبيبتـك مــن ذاتها – 
فرديتهـا وتوحـدت معك خرجـت ذاتها 

لتدخل ذاتك“ص٧
” ففـي الحـب يتجـاوز كل مـن الرجل 

واملـرأة فرديتـه يف وحدة يشـعران فيها 
انهمـا اكثـر ممـا همـا ، انهمـا الواقع 
واملطلـق، الوجـود ومـا وراءه وال يعود 
كل منهمـا اال تجلياً لآلخـر ، يتجىل له ، 
ويتجىل فيه ، ويتجىل منه ، ويتجىل عليه 

، ويتجىل معه ، ويتجىل كمثله“ ٧
ويشـبه البطل عشـقه االسـطوري  يف 
االمرباطـور  عشـق  قديمـة  اسـطورة 

شارملان:
” أعشـقك مثل عشق شارملان لفتاته..“ 

ص٨
لغـة القصـة مكتنـزة شـديدة اإليجـاز 
والتكثيـف، وقـد أسـهم هـذا التكثيـف 
اللغـوي يف صنـع حدث قصـيص عميق 
املغزى تكشف عن خبايا النفس وارسار 
الالشـعور وما هو كامن يف االعماق من 

أماني وأحالم وكبت وحرمان:
”احلـم دائما باملوت، ميـت اعداماً، ليلة 
خميس العـرشون من أدار عام سـبعة 
وتسعون وتسعمائة بعد االلف ” ص26 
اللغـة مادتـه التـي يصوغ بهـا منتجه 
اإلبداعـي .. فالبـد لهذه اللغـة أن تكون 
قادرة عىل احتواء فلسـفة الكاتب فهي 

لصيقة به ومعربة عن هوية كتابته.
ينقـل لنـا القاص صـورا برصيـة بلغة 
رسديـة رسيالية  وكأنه فنان تشـكييل 

واصفاً منظر الغروب بأبهى صورة:
” ذكرنـي لـون الغـروب بلسـان جدي 
، شـمامة  الشـمس شـمامة كبـرية   ،
ناضجة طفـق يلجها القطار ، دخل بها 
يف حالة من الشـبق املتوتر بدون توقف ، 
تدريجيا. بال انقطاع كله ولجها. ابتلعته 
عـن بكـرة ابيه . انتشـت ، فهـوت بعد 

بلوغه الذروة.“ ص٣٩
تميز القاص عىل السباعي باالسرتسال 
والتلقائية يف الرسد والعمق الجاد وحس 
فني مرهف وتكوين بنائي متميز وقدرته 
عىل االبتكار والتخييل وتحويل العاطفة 
املتدفقـة اىل مادة حكائيه بما يمتلك من 
صـدق املوهبـة ومرجعيـة ثقافية جل 
غايته االدب ومردودهـا املعنوي  ال غري 
والـذي يلخص حياتـه يف مقطع رسدي 

عىل لسان البطل(السارد):
” ال أخفيكـم ســرا : كانـت خالصــة 
حيـاتـي شـبيه بخالصـة حيـاة زهور 
حسني ، نصيبها الرقص فقط !“ص40 
قـاص يمتلك ادوات القـص الجيد يقدم 
ومسـائل  واجتماعيـة  فلسـفية  رؤى 
واالنسـان  بالوجـود  تتعلـق  انسـانية 
والكون  قاطعا شـوطاً جديدا يف اضافة 
جادة يغري مسـار الفـن القصيص يعزز 
حضـورا فاعـال يجعلنا نتواصـل معها 

تواصال بّناًء ومرشقاً.



الحياة الزوجية ال تسـري عىل وترية واحدة، 
فهناك أيام يكون فيها الزوجان منسجمني 
ومتفاهمـني ومتقاربـني، وأيـام أخرى ال 
يكونـا بنفس مسـتوى القـرب والتفاهم، 
ولكـن عموماً هنـاك 3 إحباطات شـائعة 
بـني الزوجات، تابعي القراءة وتعريف إليها، 
وإىل كيفيـة التعامـل مع هـذه اإلحباطات 

بحكمة. 
1. تلبـي الزوجة احتياجـات زوجها، فيما 

يتجاهل هو احتياجاتها
تشـعر الزوجة بإحباط عندما تالحظ أنها 
تسعى إىل راحة وسـعادة زوجها، وتحاول 
احتياجـات  تسـتنتج  أن  الوقـت  طـوال 
زوجها لترسع بتلبيتها حتى قبل أن يطلب 
منهـا، ويف املقابل تجـد أن زوجها يتجاهل 

احتياجاتها.
والحـل ليـس تجاهـل احتياجـات الـزوج 
يف املقابـل، ولكـن يجـب أن تعلـم الزوجة 
أن أسـلوب تفكـري الرجـال مختلـف عـن 
أسلوب تفكري النسـاء، فالرجل بحاجة إىل 
املصارحـة واملبارشة، وال يسـتطيع قراءة 
األفكار أو اسـتنتاج احتياجات زوجته، لذا 

إذا كنـِت تعانـني من اإلحباط ألنـِك تبذلني 
جهداً مـن أجل زوجك وتلبـني احتياجاتك، 
ولكنه ال يفعل املثل، فتحدثي معه برصاحة 

وطريقة مبـارشة عن احتياجاتك، واطلبي 
منه املساعدة بوضوح.

2. إهمال الزوج للرومانسية

كثري من شـكاوى الزوجات تكون بسـبب 
وإهمـال  املغازلـة،  عـن  الـزوج  توقـف 
الرومانسية، خاصة بعد مرور السنة األوىل 

من الزواج.
والحل يكـون بنفس اسـرتاتيجية النقطة 
السـابقة، املصارحـة. يجـب أن تتحـدث 
الزوجة برصاحة وشـفافية عن احتياجها 
للمغازلة والرومانسـية، وأن الرومانسـية 
أولويـة يف حياتهـا حتى إن لـم تكن مهمة 
احتياجاتهـا  يلبـي  أن  وعليـه  لزوجهـا، 

العاطفية حتى تشعر بالسعادة معه.
3. ال يتواصل الزوج مع زوجته وال يستمع 

لها
أن تحاويل التحدث مع شخص وُيظهر عدم 
اهتمـام بحديثك، لهو أمر محبـط للغاية، 
خاصـة عندما يكون هذا الشـخص رشيك 
حياتك، لذا تعاني بعض الزوجات من عدم 
اسـتجابة الزوج ملحـاوالت التواصل معه، 
وعدم اهتمامه باالسـتماع لزوجته عندما 

تريد التحدث معه.
والحـل هـو إخبـار الـزوج بحزم وحسـم 
ومبارشة أنِك ترغبني يف الحديث معه، وأنِك 
بحاجة إىل أن يستمع لِك باهتمام، قد تبدو 
طريقة بدائية، ولكنهـا فّعالة، خاصة مع 

التكرار.

يمكننـا أن نقول الكثري عن الشـخص من 
عيونـه. يمكنك معرفـة مـا إذا كان كاذب 
، حزيـن،  سـعيد،أو حتـى متعبـا. عيـون 
منتفخـة هي املـؤرش املعتـاد للتعب وعدم 
الحصول عىل قسـط كاف من النوم، هناك 

طرق طبيعية بسيطة للحد من االنتفاخ.
1)  حلقات الخيار 

األفـالم  يف  كثـريا  ذلـك  رأيـت  انـك  البـد   
واملنتجعات. قطـع الخيار املثلج إىل رشائح 
رقيقـة وضعه  عىل عينيك ملـدة 10 دقائق. 
هذا سـوف ُيقلل من التجاعيد حول عينيك.  

كما أن للخيار خصائص مضادة لاللتهابات 
الطبيعية من شـأنها أن ٌيقلل عىل الفور أي 

انتفاخ.
2)  أكياس الشاي 

 يمكنك اختيار نوع من الشـاي إما الشاي 
األخرض أو األسـود. ضع أكياس الشـاي يف 
املاء الساخن لبضع دقائق، بعد ذلك، اتركها 
لتربد،  ضع القطن يف الشـاي و من ثم عىل 
عينيك ملدة 20 دقيقة. وهذا سوف يقلل من 
التورم، وتساعدك عىل االسرتخاء واستعادة 

حيويتهم.

3) املالعق املثلجة 
عىل الرغم مـن أن العملية قـد تبدو غريبة 
بعض اليشء، وامللعقة املجمدة هو وسـيلة 
رائعة للحد مـن االنتفاخ يف عينيك يف أرسع 
وقت ممكن. ضع ملعقتني يف الثالجة لبضع 
دقائـق حتى ُتصبح بـاردة . ثم،ضعها عىل 
جفونـك ، كرر هـذه العملية حتـى ٌتالحظ 

الفرق . 
4) زيت األطفال

صدقـوا أو ال تصدقـوا، أن زجاجـة زيـت 
األطفال تستخدمها لتنعيم برشتك يمكن أن 

تسـاعد يف  تقليل االنتفاخ يف عينيك. إضافة 
بضع قطرات من الزيت يف بعض املاء الدافئ 
و اخلطه جيدا. بعد ذلك، باستخدام القطن 
ضـع القليل عـىل عينيـك ملـدة 20 دقيقة. 
يحتـوي زيـت األطفـال فيتامـني E، الذي 

ٌيساعد يف الحد من تورم تحت عينيك.
5) التدليك

  التدليـك هـو وسـيلة رائعـة للتخلص من 
االنتفاخ. تدليك عينيك من الزاوية الداخلية، 
وصـوال إىل الزاويـة الخارجيـة باسـتخدام 

حركات دائرية.
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رصـد العلمـاء مؤخـرا كيفيـة تأثري 
عنرص غذائـي واحد عىل مسـتويات 

الكوليسرتول لدى الرجال والنساء.
ويعد الحفاظ عىل مسـتويات صحية 
من الكوليسـرتول عمـال موازنا، ألن 
جسـم اإلنسـان يحتاج إىل مستويات 
عالية من نوع واحد من الكوليسرتول 
ومسـتويات منخفضـة مـن النـوع 
اآلخر: نوعان من الكوليسـرتول هما 
HDL وLDL، والربوتـني الدهني عايل 
الكثافة والربوتـني الدهني منخفض 
باسـم  أيضـا  واملعـروف  الكثافـة، 
و“الضار“،  ”الجيـد“  الكوليسـرتول 

وفق (روسيا اليوم).واكتشف العلماء 
أن القهـوة يمكن أن يكـون لها تأثري 
كبري عىل مسـتويات الكوليسـرتول، 
خاصة إذا كان الشـارب رجال، وتبني 
أن اسـتهالك القهـوة لـه تأثـري أكرب 
عـىل مسـتويات الكوليسـرتول لدى 
الرجال أكثر من النسـاء ومع ذلك، ال 
يتعلـق األمر فقط بجنس الشـخص 
الـذي يرشب، ولكن كيـف يتم تخمري 
القهوة.و عثر عىل أن رشب القهوة يف 
شكل إسربسو يؤدي إىل أكرب اختالف 
بني الجنسـني، بينما تبـني أن القهوة 
التي يتم تخمريهـا يف املقهى تحتوي 

عـىل أصغرهـا، وارتبط تنـاول ثالثة 
إىل خمسـة أكواب من القهـوة يوميا 
بارتفاع مسـتوى الكوليسرتول الكيل 
لـدى الرجال مقارنة بالنسـاء.وكتب 
باحثـون من الدراسـة التـي أجرتها 
جامعـة القطب الشـمايل يف النرويج: 
”القهوة هي املنشـط املركزي األكثر 
استهالكا يف جميع أنحاء العالم ونظرا 
الرتفـاع اسـتهالك القهـوة، يمكـن 
أن يكـون حتـى للتأثـريات الصحية 
الصغرية عواقـب صحية كبرية“.وما 
يجعـل الدراسـة املعنية غـري عادية، 
عىل عكس الدراسات األخرى، ربطها 
بشكل غري مبارش بني القهوة وزيادة 
خطـر اإلصابـة بأمـراض القلب بدال 
ارتفـاع  املخاطر.ويعـد  تقليـل  مـن 
مستويات الكوليسـرتول أحد عوامل 
الخطر الرئيسية ألمراض القلب، ومع 
ذلك، ال ينبغي أن يمنع شاربو القهوة 
من االسـتمرار، قد أظهرت الدراسات 
السـابقة أن فنجانني أو ثالثة أكواب 
فقط من القهوة يوميا تؤدي إىل فوائد 
متعـددة للقلـب واألوعيـة الدمويـة 

والعصبية للمستهلك.

مقادير الجرك العراقي
٣ أكواب طحني ابيض 

٤⁄١ كوب سكر 
٤⁄١ كوب زيت 

١ كوب حليب سائل، دافئ
١ ملعقة كبرية خمرية 

١ ملعقة صغرية بايكنغ باودر 
بيضتان
سمسم 

رشة هيل 
طريقة التحضري 

كـوب  يف  الخمـرية  توضـع   .١
الحليـب مـع ملعقة كبـرية من 
السـكر، يغطـى الكـوب ويـرتك 

ليختمر.
أفضـل طريقـة لعمـل الكاهـي 

العراقي
تحضـري  مطبخـك  يف  جربـي 

الكليجة العراقية
السـكر،  الطحـني،  يخلـط   .٢

البياكيغ باودر والهيل.
٣. تضـاف بيضـة وكـوب الزيت 

ويخلط جيدا مع الطحني.
مـع  الخمـرة  اختمـار  بعـد   .٤
الحليـب، ُيعجن بهـا الطحني اىل 
أن تصبح عجينة ملساء، ُتغطى 

بقطعة قماش اىل ان تختمر.
٥. يتم إدخـال العجينة اىل الفرن 

ساخن.
٦. ُتشكل العجينة بحسب الرغبة 

اىل ضفائر أو عىل شكل حلزون.
٧. توضـع العجينـة املشـكلة يف 
صينية الفرن وترتك ربع سـاعة، 
يدهـن الوجـه بالبيـض ويـرش 
عليه السمسـم وقليل من السكر 

ثم تدخل الفرن ملده 15 دقيقة.
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بعـد يوم شـاق يف العمـل يوفر االسـتحمام 
الطويـل والسـاخن لبعـض النـاس مصدرا 
لالسرتخاء والراحة، ولكن االستحمام بدرجة 

حرارة عالية قد يكون ضارا بالجسم.
وذكـرت الكاتبـة ”تيفني هونيـت“ أن تدفق 
توسـع  إىل  يـؤدي  املتزايـد  السـاخن  املـاء 
األوعيـة، أي زيـادة ُقطـر األوعيـة الدمويـة 
وتدفـق الدم. ورغم أن هـذه العملية طبيعية 
ومفيدة لتخفيف احتقـان األعضاء الداخلية 
واسـرتخاء العضـالت، فقد تـؤدي إىل تفاقم 
أعراض األشخاص الذين يعانون من القصور 
الوريـدي، كمـا تشـري صـويف باليز أسـتاذة 
طب األوعيـة الدموية يف مستشـفى جامعة 

غرونوبل.
ما القصور الوريدي؟ 

القصور الوريـدي املزمن حالة مرضية تنتج 
عـن ضعـف جـدران أوردة السـاق ونقـص 
كفـاءة صماماتها، عىل نحو يـؤدي إىل ركود 
الدم وصعوبة رجوعـه إىل القلب، وذلك وفقا 

ملؤسسة القلب األملانية.
وأضافـت املؤسسـة -وفـق ما نقلـت وكالة 

األنباء األملانية- أن القصـور الوريدي املزمن 
له أسـباب عـدة، منهـا الجلطـات كالتخثر 
الوريدي العميق، والـدوايل الوريدية الناجمة 
عـن فشـل أو تلـف  الصمامـات الوريدية يف 
الساق، وتشـوهات األوعية الدموية، وأورام 

bvc .الحوض
تتمثل عوامل الخطورة يف: السمنة، والتدخني، 
والتقـدم يف العمـر، والوقـوف  أو الجلـوس 

فرتات طويلة، والدوايل الوريدية. 
 وتتمثـل أعراض القصـور الوريـدي املزمن 
يف: تورم السـاق والكاحل وآالم الساق وتغري 
لون وشـكل جلد الساق والوخز أو التنميل يف 

الساق والقدم.
الساخن والقصور الوريدي 

ووفًقا لـألسـتاذة ”باليز“، فعادة ما يسـهم 
تقلـص العضـالت يف إعـادة الـدم إىل القلب، 
ولكن حرارة ”الدش“ ستقلل من هذا الضغط 

ومن ثّم تحّد من هذه العودة الوريدية.
الحمام الساخن والجلد 

وأشـارت الكاتبـة أيًضا إىل مشـكلة الجفاف 
وفقـدان الرتطيـب؛ فقالـت إن الجلـد أيًضا 

يتأثر بالحرارة الزائدة، فبعد 39 درجة مئوية 
سـيذيب املاء تدريجيا الطبقة الخارجية من 
البـرشة التـي تعمل كحاجز ضـد االعتداءات 
الخارجية، وهو ما تحـدث عنه آالن جيلوين 
مديـر األبحـاث يف املركـز الوطنـي للبحوث 

العلمية ومؤلف كتاب الجراثيم الجلدية.
وتبـنّي الكاتبة أن الجلد من دون هذا الحاجز 
يصبـح أكثـر عرضة للجفاف، وهـو ما علق 
عليـه جيلوين بقولـه ”إذا كان االسـتحمام 
بدرجـة الحـرارة الزائـدة متكرًرا جـدا، فإنه 
يمكـن أن يضعـف البـرشة ويسـبب زيـادة 
الحساسـية، وذلك قد يؤدي إىل التهاب الجلد 

التأتبي املعروف باسم األكزيما“.
امليكروبات 

وتحدثت الكاتبة أيضا عن اختالل امليكروبات 
مـن  وحـذرت  الجلـد  عـىل  تعيـش  التـي 
مستحرضات العناية بالجسم، حيث أشارت 
إىل أن درجـة الحـرارة املرتفعة جنًبا إىل جنب 
مـع املـواد الهالمية املنظفـة الغنيـة باملواد 
الحافظة والعوامل املسـببة للحساسية تؤثر 
عـىل ميكروبات البـرشة، يف حني يوضح آالن 

جيلوين أنه ”إذا كانت نسبة %5 من البكترييا 
ضارة، فإن غالبيتها تسهم -عىل عكس ذلك- 
يف الدفاع عن الجلد ضد االلتهابات، من خالل 
احتـالل مسـاحة بأعـداد كبـرية، إال أن املاء 
الساخن سيسـهم أكثر يف فصلها واحدة تلو 

األخرى“.

ويف النهايـة يوضـح آالن جيلويـن أنه يمكن 
االسـتحمام كل يـوم برشط تجنـب اإلفراط 
يف شـطف الجسـم، وينصح باسـتعمال ماء 
معتـدل الحرارة، ومنتـج ذي درجة حموضة 
محايدة أو زيت استحمام، من دون فرك أكثر 

من الالزم.

مـن املهـم أوًال تحديد السـلوك الـيسء، فبعض األمهـات ينظرن ملجرد الشـقاوة 
الطفولية املعتادة وكثرة الحركة عىل أنها سوء سلوك، والحقيقة أنه يجب تعريف 
وتحديد سـوء السـلوك أوًال قبل العمل عـىل حله.أما إن كان األمـر يتعدى بالفعل 
مجرد الحركة والشـقاوة إىل سـوء سـلوك حقيقي، فيجب حينهـا بالفعل العمل 
عـىل تعديل السـلوك.يجب معرفة أسـباب السـلوك، فهل هذا رد فعـل ملضايقات 
مـن الزمالء أو من املعلمـني؟ أم هو تقليد ملا يراه؟ وهكذا. . اسـتمعي له وراقبي 
ترصفاته وإن حكى لك عن يشء فافهميه واسـتوعبيه.. ال تنهريه عىل الدوام وال 
تقليل من شأنه أو تنعتيه بالسذاجة والتقليد وغري ذلك.. كوني واقعية فليست كل 
شقاوة سـوء سـلوك.. تأكدي أن البيت بيئة تربوية مناسبة فالشجار مع زوجك 

يجعل أطفالك غري مستقرين عاطفًيا.
الخطوات الالزم اتباعها لتعديل السلوك 

1. تواصيل مع معلمة الصغري ملعرفة ما سبب هذا السلوك وكيف يتعامل الصغري 
معها وما هي ردة فعلها.

2. تأكدي من تأثري زمالئه عليه وهل ييسء السلوك كرد فعل ملا ال يستطيع اإلقدام 
عليه مع زمالئه.

3. إن كان السلوك تزامن مع تغيري العام الدرايس أو الفصل أو اتضح أن له سبب 
بتأثري أحد زمالئه تحديًدا فيمكنك تغيري الفصل.

4. إن كانت الحضانة أو املدرسة سيئة السمعة وهذا سلوك عام يف األوالد اآلخرين 
فيجب إلحاق طفلك بغريها عىل الفور.

عىل الناحية األخرى هناك بعض الخطوات والنصائح املهم اتباعها يف املنزل: 
5.  تحديد وسيلة عقاب مناسبة لسنه وللسلوك اليسء املراد تقويمه.

6. وجوب إعالم الصغري بها أوًال ومنه فرتة أو مهلة.
7. عدم العصبية أو الرصاخ لكن يجب إشعاره بأنك مستاءة.

8. عدم الرضوخ لبكائه.
9. تقدير ومكافأة الطفل حينما يتغري سلوكه.

10.  عندما يقدم الصغري عىل السلوك اليسء فحاويل لفت نظره ليشء آخر فكثريًا 
ما يكون السلوك اليسء محاولة للفت انتباهك.

11. إن كان طفلـك دون العـارشة فإن أسـلوب كـريس العقاب أو العـزل ملدة 10 
دقائق أسلوب جيد إىل حٍد كبري.

12.  ال تنظري إليه باستهزاء عندما يسلك السلوك اليسء وإنما تجاهليه.
13.  يف أوقات الصفاء، أغدقي عليه حبك وحنانك.

14.  القبلة والضمة يجب أن يكونا أساس اليوم ملرتني أو أكثر.
15.  شاركيه هواياته ولعبه.

16.  شـجعيه عىل أن يكون له دائرة أصدقاء أخرى غري املدرسة مثل التدريب عىل 
رياضة جماعية.

يؤكد املتخصصون عىل أن اتباع عادات 
يوميـة يف أثنـاء اليـوم ويف الليل قادرة 
عـىل حـرق السـعرات الحرارية خالل 

النوم وخسارة الوزن إىل حد كبري.
هنـاك عالقـة طردية بـني اضطرابات 
النوم وبني زيادة الوزن وربما السمنة 
-Ma (أيضا. وبحسب ”مايو كلينيك“ 

oclinic) هناك ارتباط بني تقييد النوم 
والتغريات السلبية يف التمثيل الغذائي.

وعند البالغني، يبدو أن النوم 4 ساعات، 
مقارنة بــ10 سـاعات يف الليلة، يزيد 
الجـوع والشـهية، خاصـة، بالنسـبة 
لألطعمـة الغنية بالسـعرات الحرارية 
التـي تحتـوي عـىل نسـبة عاليـة من 
الكربوهيـدرات، حيث تؤثـر مدة النوم 

عىل الهرمونات التي تنظم الجوع.
وقد يكـون هنـاك عامل آخـر مرتبط 
بزيـادة الوزن، وهـو أن قلـة النوم أو 
اضطرابـه يـؤدي إىل اإلرهـاق وهو ما 
يـؤدي إىل نشـاط بدنـي أقـل وبالتايل 
عدم حرق سعرات حرارية واالحتفاظ 

بالوزن.
املاء والنوم 

يفضل الكثريون قياس وزن أجسامهم 
يف الصبـاح، ربمـا ألنـه يكـون قليـال 

مقارنة بباقي اليوم.
الـوزن يف  ويندهشـون مـن خسـارة 
أثنـاء النوم، لكن املتخصصني يؤكدون 
أنـه يمكن خسـارة الوزن بني عشـية 

وضحاها بالفعل.
ووفقـا لــ (Healthline) قـد يكـون 
أكثـر مـن %80 مـن فقدان الـوزن يف 
أثنـاء النوم بسـبب فقدان املـاء، لكن 
ذلك ال يعني أنك ال تحرق أيضا سعرات 

حرارية.

يف أثنـاء النوم، يجب أن يغذي جسـمك 
عمليات التمثيل الغذائـي املعقدة التي 
تبقيك عىل قيـد الحياة وبصحة جيدة، 
وأيضـا تفقد املـاء من خـالل التنفس 
والعـرق، ومـع ذلـك فـإن مقـدار ما 
تخرسه مـن وزن يف أثناء النوم يختلف 
ومعـدل  جسـمك  تكويـن  باختـالف 

التمثيل الغذائي.
عادات للتخلص من الوزن ليال 

ينصـح املتخصصـون باتبـاع عـادات 
يومية تزيـد من معدل التمثيل الغذائي 
حـرق  يف  وتسـاهم  النـوم  أثنـاء  يف 
السـعرات الحراريـة وخسـارة الوزن 

بكل بساطة، منها:
- احصل عىل قسط كاف من النوم 

تتمثـل الخطـوة األوىل لفقـدان الوزن 
أثناء النوم يف الحصول عىل قسط كاف 
منـه. ويقول الدكتـور ”ريتشـارد ك. 
بوجان“ األستاذ يف كلية الطب بجامعة 
سـاوث كارولينا وباحث النوم، ”النوم 
يف حد ذاته يمكن أن يسـاعد يف إنقاص 
الوزن. النوم رضوري لهرمون الجسم 

الطبيعي ووظيفة الجهاز املناعي“.
ويضيف يف مقال عـىل موقع ”توداي“ 
أو  النـوم  مـن  ”الحرمـان   (Today)
النعـاس هـو دمـاغ جائع. قلـة النوم 

تؤدي إىل زيادة الوزن“.
ويقرتح بوجان أن يكـون لديك جدول 
نـوم ثابت، خاصة أن الشـخص البالغ 
العـادي يحتـاج إىل مـا يقـرب مـن 7 
سـاعات ونصـف إىل 9 سـاعات مـن 

النوم.
- اجعل غرفة نومك باردة 

تعمـل درجـات الحـرارة البـاردة عىل 
مهاجمـة الدهـون املخزنـة يف البطن 

وحرقها.
اجعـل غرفـة نومـك باردة مـن خالل 
تشـغيل تكييف الهواء البارد، وإغالقه 
قبـل النـوم مبـارشة، يسـاعد ذلك يف 
تحفيـز جسـدك عـىل حـرق دهـون 

البطن.
- نم يف غرفة مظلمة تماما 

التعرض للضـوء يف الليل ال يعيق فقط 
قدرتك عىل الحصول عىل نوم جيد ليال، 

بل قد يؤدي أيضا إىل زيادة الوزن.
ضع أجهزتـك اإللكرتونية خارج غرفة 

النوم 
كلما زاد عدد األجهزة اإللكرتونية التي 

تستخدمها يف غرفة النوم، تزداد نسبة 
السمنة.

مارس تمارين القوة 
تعد تماريـن القوة أفضل يشء لفقدان 
الوزن يف أثناء النوم. وبحسب ”توداي“ 
(Today) تستمر تمارين القوة يف حرق 
السعرات الحرارية بعد انتهاء التمرين 

لفرتة طويلة.
ويمكنك ممارسة تمارين القوة بشكل 
بسـيط يف املنزل قبل النوم باسـتخدام 
األوزان الحـرة مثـل الدمبـل ورشيـط 
املقاومة أو وزن الجسـم نفسـه؛ مما 
يجعل الجسم يحافظ عىل وضع حرق 

السـعرات الحرارية طـوال الليل، حتى 
بعد النوم.

تناول عشاء خفيفا 
تناول العشـاء الخفيف يسـاهم أيضا 
يف حـرق السـعرات الحراريـة ليال بدال 
مـن االحتفاظ بها حـال تناولك وجبة 

دسمة. 
ويجب االسـتغناء عن الكربوهيدرات 
باألليـاف  املليئـة  باألطعمـة  ليـال 
شـأنها  مـن  التـي  والخـرضاوات 
املسـاعدة يف عمليـة الهضـم بدال من 
إعطاء الجسم املزيد من العمل عندما 

يستعد للنوم.
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-Fra  حمل الطبيب فرانسيسـكو
cisco Bucio الشـاب ذي السـبعة 
والعرشيـن أحالمـًا كبـرية، إذ كان 
عىل وشـك تحقيق حلمه بممارسة 
الطـب ومهنـة الجراحة، عـىل أنه 
يف شـهر سـبتمرب من عـام ١٩٨٥، 
وبينما هـو يف الـدور الخامس من 
مستشـفى مكسيكو سـيتي، وقع 
الزلـزال املدمـر الـذي حصـد آالف 
األرواح، وترك الطبيب الشاب تحت 
ركام أدوار 5 من مبنى املستشـفى 

الذي كان.
أنـني  يسـوده  دامـس،  ظـالم  يف 
الجرحى وزفرات املوتى من حوله، 
تلمس فرانسيسـكو جسده فوجد 
يده اليمنى محشـورة تحت عامود 
املسـتحيل  خراسـاني جعـل مـن 
علـم  عملـه  بحكـم  تحريكهـا، 
فرانسيسـكو أن عـدم وصول الدم 
ب  إىل اليـد نهايتـه فسـادها وتوجُّ
برتهـا، وهذا البرت يعنـي ضمن ما 
يعنيه نهاية أحالمه يف مجال الطب 

والجراحة.
عىل مـّر أيـام أربعـة، ذهـب فيها 
فرانسيسـكو يف رحـالت مـا بـني 
وبـني  الوعـي،  وفقـدان  اليقظـة 
الفزع والخوف عىل يده املحشورة، 
خـارج كومـة الـركام كانـت فرق 
اإلنقـاذ تعمـل ليـل نهـار، وكذلك 
والد فرانسيسـكو وإخوتـه، الذين 
لـم يفقـدوا األمـل يف العثـور عـىل 
فرانسيسـكو حياً، وهـو ما تحقق 
لهم بعد أيـام متواصلة من البحث 
ورفـع  الـركام  وسـط  والتنقيـب 
األنقاض. ولم يفسـد فرحة العثور 
عـىل الطبيـب الشـاب حياً سـوى 
إجمـاع فريـق اإلنقاذ عـىل توجب 
برت اليد اليمنـى إلخراجه من تحت 

الركام.
علمـاً منهـم بقـوة أحـالم ابنهـم 
الذي يريد أن يكـون جراحاً، رفض 
ذوو فرانسيسـكو هـذا االقـرتاح، 
اإلنقـاذ  فـرق  دفـع  الـذي  األمـر 
للعمل لسـاعات عىل رفـع العامود 
الخراساني الذي حبس اليد اليمنى 
تحتـه. بعـد تحريـر اليـد اليمنى، 
واإلرساع به إىل املستشفى، لم يكن 
الحـال بأفضل ممـا اقرتحه فريق 
اإلنقاذ. انحباس الدم جعل أعصاب 
اليـد تموت فـال تنمـو، وجعل برت 
األصابـع األربعـة مـن اليمنى أمر 
ال جـدال فيه للحفاظ عىل سـالمة 

بقية الجسد، وهو ما كان.
بعدما فاق من عملياته الجراحية يف 
يده، أحىص فرانسيسكو خسائره، 
وبـدأ يفكر كيف يعـّوض ما فقده. 
كيـف يمكـن لـه أن يكـون جراحاً 
بيـد واحـدة؟ قاده تفكـريه للعثور 
عىل طبيب آخـر متخصص يف نقل 

أصابع القدم لزرعها يف اليد، لعالج 
من هم يف مثل حال فرانسيسـكو، 
وهو ما كان، حيث نقل له إصبعني 
من قدمه إىل يده اليمنى، بعد عملية 
جراحيـة جمعت 8 مـن الجراحني، 
امتدت عىل مدى 14 ساعة، وجرت 
تحت مناظري امليكروسكوب، لوصل 

األعصاب واألوردة والرشايني.
كانت هذه مجـرد البداية، إذ تطلب 
األمر تدريب الجسم والعقل والعني 
واليد عىل هذا التغيري غري الطبيعي. 
كان لزامـاً عىل فرانسيسـكو عمل 
ويف  ومؤملـة،  طويلـة  تدريبـات 
أغلـب األحيان غـري ناجحـة، عىل 
اسـتعمال أصابعـه الجديـدة. كان 
مجـرد مسـك القلـم وفـك األزرار 
عملية مؤملة وطويلة وغري دقيقة، 
لكن بعـد مرور شـهر ونصف عىل 
العلمية الجراحيـة الطويلة، تمكن 
فرانسيسكو من توقيع اسمه بيده 

اليمنى.
بعدها بدأ يف زيادة الحمل التدريبي، 
إىل تقطيـع الخـرضاوات والفاكهة 
والحياكـة والكتابـة. طـوال هـذا 
الوقـت كان يقـول لنفسـه إن اليد 
مجهـزة للتكيف مـع كل ما يطلب 
منهـا، لـوال أن ذلك يتطلـب تدريباً 
طويالً جـداً، وصرباً عميقاً ال ينفد، 

وروح معنوية عالية ال تخمد.
بعـد مـرور بعـض الوقـت، وبعـد 
الطيبـة  النتائـج  بعـض  تحقيـق 
فرانسيسـكو  عـاد  تدريباتـه،  يف 
ذات  إىل  سـيتي،  مكسـيكو  إىل 
املستشفى التي خرس فيه أصابعه، 
وبدأ يـزاول ما كان متاحاً من تعلم 
الطـب وممارسـته. كان ما يقدمه 
الصغـري والقليل من مهـام الطب، 
وكانـت بدايته مع تنظيف الجروح 
وتضميدهـا، وكان يـدرب نفسـه 
دون تكاسل عىل التعامل مع أدوات 

الطب وخياطة الجروح.
مـن  راقبـه  هـذا،  كل  خضـم  يف 
بعيد طبيـب مقيم يف املستشـفى، 

حتى سـأله ذات يـوم إن كان يريد 
جراحيـة  عمليـة  يف  مسـاعدته 
سـيجريها عىل مريض، وكان ظن 
فرانسيسـكو أن األمر سيقف عند 
التضميد والتنظيـف وغلق الجرح، 
لكـن الطبيـب املقيم بـدأ يف عمله، 
ثـم توقف يف منتصفـه، ثم نظر إىل 
فرانسيسـكو وقال لـه: أكمل أنت 
النصف الثاني من الجراحة.. كانت 
املفاجأة قوية، لكن فرانسيسكو لم 
يكن ليفوتها أو يفسدها، ولذا جاهد 
عىل مـدى سـاعة لينفـذ املطلوب، 
عـىل الرغـم مـن أن أي طبيب آخر 
كان ليحتاج ١٠ دقائق فقط لينهي 
املطلوب، لكن هذه السـاعة أعلنت 

عن قدرات هذا الجـراح الذي أطلق 
عليـه البعض الطبيـب الذي يجري 
العمليـات الجراحيـة بقدمه، وهو 
ال يبايل بهذه التسـمية، إذ تحمل يف 
طياتها بعضاً من الحقيقة.. بعدها 
تكـرر األمر وقـّل الوقـت املطلوب 
الجراحيـة،  املهـام  مـن  لالنتهـاء 
يف  فرانسيسـكو  وتخصـص 
التعويضية،  الجراحات التجميليـة 
وانتقل للعمل يف املكسـيك، ويقول 
فرانسيسـكو عن عمله إنه خاض 
عمليـات جراحية شـاقة، وبالتايل 
فهـو يعـرف جيـداً الخـوف الـذي 
يعـرتي كل مريـض يمـر باملوقف 

ذاته.
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مهنياً: حافظ عىل أرسار العمل وال تبح بها للغرباء، يوم 
ميلء باملفاجآت فكن مستعداً لكل متغريات جديدة.

عاطفياً: واجه الحبيب بمـا تعرف وال تكن متكتماً، وعليك 
أن تفكر يف مصلحته قبل أن تتخذ أي قرار يخص عالقتكما.

صحياً: تسـتفيد من عطلتك السنوية للقيام برحلة للسري يف 
أحضان الطبيعة وتسلق الجبال.

تقرر اليوم أن تجد حال ملشكلتك املالية وتنتهي 
منهـا يف الحال. قرار صائـب جدا يف يوم مثل هذا 
عـىل الرغم من أن طموحاتك قليلـة جدا ولم تحقق 
منهـا الكثري كمـا كنت تتوقـع. عليك أن تسـتفيد من 

موهبة الكتابة التي تتمتع بها.

دافع عن مشاريعك هذا اليوم وال ترتاجع قيد أنملة، 
فالجميـع يسـعى ليدفعك إىل اتخاذ قـرارات صعبة. 
القسـاوة مـع الرشيـك ال تنفعـك بيشء، ألنك ستشـعر 
بوحدة وبفراغ كبريين إذا قرر االنفصال عنك. حاول أن تثري 

حماسة العائلة للقيام بنشاطات ورحالت ترفيهية.

قد تحدث بعض التغيريات امللموسـة يف منزلك اليوم، 
فربما تصلح بعض األجهـزة أو ربما يغادر أحد األفراد 
املنزل او العكس فربما يقيم شخص جديد يف منزلك. منزلك 
قد يكون غري مرتب وغري منظم األمر الذي يجعلك تشعر بحالة 

من التوتر والتذمر. ابدأ يف ترتيب املنزل خطوة بخطوة.

تشـعر بالحب والسـعادة مع محيطـك اليوم، 
حتى مع األشـخاص املنفعلـني. تبذل كل جهدك 
حتى تصبح أكثر جاذبية وواثقا يف نفسـك أكثر من 
املعتاد. تفكر يف اسـتغالل وقت املساء يف التسوق لرشاء 

بعض املالبس الجديدة.

قد تشعر ببعض االرتباك وتنتابك أفكار سلبية 
فتتـرصف بطريقة منفرة، احـذر مخالفة اآلراء 
وإثـارة العـداوات. قـد تشـهد انفراجـات عاطفية 
مفاجئة تدفعك إىل التعلق بالرشيك أكثر فأكثر وتوطيد 

العالقة بينكما.

هل تعرفت عىل جار جديد لك يف مدينتك اليوم؟ هذا 
الشخص قادم من مكان جميل جدا، ولذلك ستحاول 
أن تتعرف عليه وتتقرب منه. ال تتوقع أنك ستكون قادرا 
عىل تنفيذ رغبتك اليوم. هذا الشخص قد يكون منشغال جدا 

يف فرتة الظهرية بتنظيف وتجهيز املنزل.

تشـعر أنـك تحب من حولـك وتتعلـق وجدانيا 
بهم، خاصـة الحبيب. ربما تفكر يف قضاء بعض 
الوقت مع األصدقاء أو األرسة أو ترتب لقضاء سهرة 
رومانسـية مع الحبيب. إذا كنـت مكلفا بمهمة جديدة 

اليوم، عليك أن تنجزها يف أرسع وقت ممكن.

يحـاول األصدقـاء أن يجعلوك تشـارك معهم يف 
بعض األنشـطة ولكنك ال تفضل ذلـك. عىل الرغم 
من أنك ال تحب أن ترفض طلبهم حتى ال تحبطهم، إال 
أنه من املهم أيضا أن تسلك الطريق الذي تختاره بنفسك. 

لم ال تقم بزيارة بعض األماكن التاريخية اليوم؟

أنـت تميل دائما لالهتمام بالتفاصيل وتريد أن 
تحصل عىل معلومات دقيقة فيما يتعلق بالعلوم 
البرشيـة أو علـوم الطبيعة أو العلـوم الدينية. تريد 
أن تتعمـق اليوم يف أحد املجاالت الجديدة وتتعلم شـيئا 
جديـدا. ربما تكون لديك أفـكار مختلفة، فاحرص عىل 

تسجيلها.

كل يشء يف حياتـك يسـري عـىل ما يـرام حتى 
هذه اللحظة. سـتحقق النجاح قريبا، وستشهد 
حياتـك العاطفيـة تحـوال إيجابيا ملحوظـا. تفكر 
اليوم يف توسـيع أفقك من خالل املشاركة يف مرشوعات 

جديدة. ال تكن خجوال.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

أنـت متحفـظ جـدا اليـوم أكثـر مـن املعتاد، 
خاصـة إذا عندما تتطرق إىل األمـور العاطفية. 
تعرف كيف تعرب عن مشاعرك بشكل صحيح حتى 
يف أصعـب املواقف. كن حذرا مـن البوح ببعض األرسار 

التي ال ترغب أن يعرفها اآلخرون.

NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa
اكتشف صدق وشخصية 
المتحدث من حركة أطرافه

1916 - إبـرام اتفاقيـة سـايكس بيكـو 
بني فرنسـا واململكة املتحدة وذلك لتحديد 
مناطـق النفوذ يف غرب آسـيا بعد تهاوي 

الدولة   العثمانية.
فرانكلـني  األمريكـي  الرئيـس   -  1942
روزفلت يأمر الجنـرال دوغالس ماكارثر 
بالخروج من الفلبني إثر انهيار الدفاعات 

األمريكية فيها.
1949 - حكومـة حسـني الزعيـم تقـر 
اتفاقيـة التاباليـن، وبموجبهـا وافقـت 
سـوريا عىل مرور أنبوب لنقل النفط من 
حقول السـعودية إىل ميناء صيدا اللبناني 

عرب أراضيها.
1964 - احتفاالت بانتهاء العمل يف املرحلة 

األوىل من السد العايل يف مرص.
1975 - فريق تسلق نسائي ياباني ينجح 
بالوصول إىل قمة جبل إفرست ليكون أول 

فريق نسائي يصل إىل قمة الجبل.
1988 - عودة العالقات الدبلوماسـية بني 
الجزائـر واملغـرب بعد قطيعـة دامت 12 

سنة.
1989 - اغتيال مفتي الجمهورية اللبنانية 
الشيخ حسن خالد وذلك بتفجري سيارته.

1993 - انتخاب سـليمان ديمرييل رئيًسا 
لرتكيا.

1995 - اعتقـال أسـاهارا شـوكو مـن 
مجموعة أوم شنريكيو.

1999 - أمـري دولة الكويت الشـيخ جابر 
األحمـد الصباح يصـدر مرسـوًما أمريًيا 
بإعطـاء املرأة حـق الرتشـيح واالنتخاب 
يف الكويـت وذلـك أثناء فـرتة حل مجلس 
األمـة والتحضـري لالنتخابـات الجديـدة، 
وقد أسقط مجلس األمة هذا املرسوم بعد 

إجراء االنتخابات.
2002 - فـوز النـادي األهـيل عـىل نادي 

الزمالك بنتيجة 6/1.
مدينـة  عـىل  إرهابـي  هجـوم   -  2003
الـدار البيضـاء املغربيـة وهـو مـا عرف 

بـ“تفجريات الدار البيضاء“.
2006 - مجلس األمة الكويتي يوافق عىل 
مرشوع إعطاء حق االنتخاب والرتشـيح 
للمـرأة الكويتية وذلك بموافقة 35 عضوًا 
مـن أصل الحضور الذي قـدر عدده بـ59 
عضو فيما رفضه 23 عضو وإمتنع عضو 

واحد عن التصويت.
نيكـوال  الفرنـيس  الرئيـس   -  2007

ساركوزي يتسلم السلطة رسمًيا.
2008 - أمـري دولة قطر الشـيخ حمد بن 
خليفـة آل ثانـي يفتتـح مؤتمـر الحوار 
اللبنانـي يف الدوحـة وذلـك لحـل األزمـة 

اللبنانية وذلك بحضـور عدد من الزعماء 
اللبنانيني وبرعايـة جامعة الدول العربية 
واللجنـة الوزاريـة العربيـة املكلفه بحل 

األزمة اللبنانية.
2009 - الكويتيـون يتوجهـون لصناديق 
اإلقـرتاع الختيار ممثليهم يف مجلس األمة 
للمـرة الثالثـة عـرش يف تاريـخ الكويـت 

والثالثة خالل ثالث سنوات.
الرئيس الرسيالنكي ماهيندا راجاباكشـا 
يعلن النرص العسـكري عىل نمور التاميل 
وذلك بعد 26 عاًما من الحرب األهلية التي 

مزقت البالد.
2014 - اندالع اشتباكات يف مدينة بنغازي 
بني قوات من الجيش الليبي بقيادة اللواء 
منـارصة  و مجموعـات  خليفـة حفـرت 
لتنظيـم أنصار الرشيعة فيما عرف الحقاً 

بـعملية الكرامة.
2015 - محكمـة مرصيـة تصـدر حكما 
باإلعدام عىل محمد مريس الرئيس املرصي 
املعزول و150 شـخصاً من أفراد جماعة 

اإلخوان املسلمني.
2018 - الهيئة السعودية للرياضة توقف 
فهـد املـردايس أحـد حـكام كأس العالم 
2018 مدى الحيـاة، بعد اتهامه يف قضية 

فساد.

طبيب تحدى خسائره .. وأجرى عمليات جراحية بقدمه!
NNNÅb≠@Úó”

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊
الكلمات األفقية 

1. اسم محطة فضائية 
روسية - الزورق.

2. أسـباب و دوافـع - 
أرتقي.

3. حاجـز - أشـتاق - 
غلب.

4. من الطيور الجارحة 
- الضالل واإلمعان فيه 

(ن).
5. يف املكتبة - مقدار - 

يصلح البناء.
 - و موكـب  قافلـة   .6

يبس - للجزم.
7. أذبـح - زار املريض 

(م).
8. غصن (م) - عىل قيد 

الحياة.
(م)  جـربي  رمـز   .9
- يسـبق الرعـد (ن) - 

مرض صدري.
10.اإلسـم األول لرسام 
كاريكاتـري فلسـطيني 
الحائك  شهري - خشبة 
عليهـا  يحـوك  التـي 

الّثوب.

الكلمات العمودية
التجمـع  موضـع   .1
-  نبـات مـن الرياحني 

طيب الرائحة (ن).
2. يحب - أعطى رجليه 

للريح - متشابهان.
3.للمساحة (م) - فعل 

مايض ناقص.
الفكـر  أعـالم  مـن   .4
يف  العربـي  اإلسـالمي 
العرشين،مـن  القـرن 
مؤلفاته ” بني الرشـاد 

والتيه ”. 
حجـر  مـن  تمثـال   .5
مدينـة   - خشـب  أو 

فلسطينية (م).
6.قط و هر - سـحب - 

مدينة إيرانية.
7. رأس قابيل - بادية.

عـرق  كل   - 8.سـجن 
الـدم األزرق من  يحمل 

الجسد إىل القلب (م).
9. املجـازف (م) - أحد 

الوالدين (م).
10.يقوم مقام شخص 

ما (م) – فؤوس.
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تعرب أجسـامنا بطريقـة صادقة عن 
املشاعر واالنفعاالت التي تجتاحنا يف 
اللحظة، وتتحـدث بلغة نحس بها و 
بمعانيها، ولكننا ال نسـتطيع قراءة 
ابجديتهـا بصـورة واضحة يف معظم 
األحيـان، وقـد يسـاعدك فهمهـا يف 
اكتشاف صدق و شخصية املتحدث، 
أو حتى ذلك الـذي يجلس دون كالم، 
وفيمـا يـيل مجموعة مـن الحركات 
التـي يقـوم بها النـاس باسـتخدام 

أطرافهم ومعنى كل منها:
رجـل  ووضـع  الشـخص  الجلـوس 
فوق ألخـرى مع تحريك الرجل العليا 

بصورة بطيئة:
يعرب يف أغلب األحيان عن امللل والرغبة 

يف تغري املكان أو الحديث.
وضـع اليديـن بصـورة قائمـة عىل 

الفخذين: 
دليـل عـىل االسـتعداد للهجـوم، أو 
الدفـاع، و العدوانيـة، و امليل التخاذ 
ردة فعل عنيفة سـواء كانت كالمية 

أو جسدية.
وضع اليديـن بصورة متقاطعة أمام 

الصدر: 
الدليـل عـىل االسـتعداد للدفـاع عن 
النفس، وقد ال يكون هذا الدفاع ماديا 
أي باسـتخدام األيـدي، و قـد يكون 

أيضا دليال عىل اإلرصار و التعنت.
السـري ووضـع اليديـن يف الجيـوب، 

واالنحناء باتجاة األمام: 
يدل عىل االكتئـاب، وضعف التواصل 
فتفكـري  الخارجـي،  املحيـط  مـع 
يف  محصـور  وتركيـزة  الشـخص 

داخله.
وضع اليد عىل الخد: 

يـدل وضع اليد عىل الخد عىل الدخول 
يف حالة مـن التفكري العميق، إذا كان 
ذلك مصحوبـا بثبات يف اتجاه النظر، 
أو تقييـم مـا يتلقـاه هذا الشـخص 
أو  الصـورة  مسـتوى  عـىل  سـواء 

الصوت.
شبك الكفني: 

يـدل عـىل االحـرتام و التقديـر حني 
يكون الشـخص يف حالة اسرتخاء يف 
مالمح الوجة أو حركة الجسـم، وقد 
يدل عـىل التوجـس و الرتقب يف حال 

كانت حركاته ومالمحه أكثر جدية.
شبك اليدين خلف الظهرة:

أو  اإلحبـاط  الخـوف،  عـىل  يـدل 
الغضب.

فرك األذن و سحبها:
 تدل هذا الحركة عىل وجود حالة من 

الرتدد، وصعوبة يف اتخاذ قرار ما.
تمسيد الذقن:

 محاولـة اتخاذ قرار، و عندها يكون 
الشـخص يف أخـر مراحـل التفكـري، 

وعىل وشك أن يتخذ القرار.
فرك أحدى العينني باليد: 

يدل عىل أن هذا الشخص ال يصدق ما 
تقول، وأن عرب عن عكس ذلك.

شبك اليدين باستخدام األصابع خلف 
العنق  أو الرأس : 

يدل عىل االنتصـار و التفوق، وكذلك 
الثقة بالنفس.

العبـث بأظافر اليـد، والنظر الطويل 
إليها: 

يعد ذلك دليال عىل الشعور بامللل.
فرك مؤخرة الرأس: 

يدل عىل الشعور بالطمئنينة، و كذلك 
قد يدل عىل نفاد الصرب أحيانا.



@Êb‰–€a@Ú◊äbìæ@ÚÓib∞g@ÜÎÜä
@áºc@…fl@CäbË”@·ébiD@Ô”aã»€a
@CpÏjÿ‰»€aD@·‹Óœ@¿@b‘è€a

@ÏnÌÎÜ@›Óvèm@Âfl@ÔËn‰m@pb‰u
CÜ˝Ófl@‚ÏÌD@ÊaÏ‰»i@Ôˆb‰À

ما زالت أخبار هاندا آرتشيل تتصدر 
الصحافة الرتكية منذ انفصالها عن 
كرم بوسني بطل «أنت اطرق بابي»، 
األخرية  العاطفية  عالقاتها  وحتى 
بعضها وكشفت عدسات  نفت  التي 
الباباراتزي حقيقة ارتباطها الجديد.
التقطت  أمريغان،  األماكن يف  أحد  يف 
آرتشيل  هاندا  املصورين  عدسات 
يغادران  وهما  يلديريم  وكاهان 
أن  بعد  السيارة،  بنفس  معاً  املكان 
حتى  املكان  داخل  سهرتهما  قضيا 

الساعات األوىل من الصباح.
فرتة  قبل  أنهت  قد  هاندا  وكانت 
تصوير حملة دعائية ضخمة يف دبي 
ملصلحة إحدى املاركات العاملية التي 
يف  برج  أطول  عرب  إعالنها  عرضت 

العالم «برج خليفة» قبل أسابيع.
الصحفية،  ترصيحاتها  آخر  ويف 
التحضري  بصدد  أنها  هاندا  أكدت 
تتعاقد  لم  ولكن  قريب  فني  لعمل 

عليه حتى اآلن، وأعلنت أنها اشتاقت 
منذ  تركتها  التي  التصوير  ملواقع 
وقت  وهو  املايض،  سبتمرب  شهر 

طويل بالنسبة إليها.
يف  أكد  فقد  بوسني،  كرم  أما 
يف  أنه  األخرية  الصحفية  ترصيحاته 

ومن  شهور،  ستة  ملدة  إجازة  فرتة 
الستئناف  مجدداً  سيعود  بعدها 
يف  سيشارك  حيث  الفني،  نشاطه 
أعوام،  خمسة  ملدة  أّجله  فني  عمل 
إىل  خروجه  موعد  هذا  أن  ويرى 

النور.

موبايل  ببجي  تواصل 
 (PUBG MOBILE)
االحتفال بعشاقها يف املنطقة 
وتتعاون مع سيف نبيل، أحد 
أبرز النجوم يف العالم العربي، 
موسيقي  فيديو  يف  وذلك 

مشّوق سُيطلق يف ١٣ مايو.
الفريد  التعاون  هذا  ويقدم 
من  جديداً  جانباً  نوعه  من 

الفيديو  يف  الشهري  الفنان 
للعبة  املشوق  املوسيقي 
شهر  وبعد  موبايل..  ببجي 
تشمل  التي  االحتفاالت  من 
الظهور الخاص للفنان خالل 
موبايل  ببجي  نجوم  تحدي 
٢٠٢٢ يف النسخة الرمضانية، 
واملشاركة يف فعالية مشوقة 
الشهر  خالل  اللعبة  داخل 

الفضيل، باإلضافة إىل إطالق 
الحرصية  اللعبة  عنارص 
والهدايا، وتستمر االحتفاالت 
يف الرشق األوسط مع إطالق 
تلعب  «ال  األصلية  األغنية 
وياي».. ويعّد النجم الشهري 
أكثر  من  واحداً  نبيل  سيف 
املشاهري املحبوبني يف عرصنا 
يصدق  ال  نجاحاً  وحقق 

املنطقة..  أنحاء  جميع  يف 
ويأتي هذا التعاون مع النجم 
ببجي  من  كخطوة  العراقي 
من  املشاهري  لضم  موبايل 
الرشق  أنحاء منطقة  جميع 
أفريقيا  وشمال  األوسط 
لالحتفال بعالم ببجي موبايل 
وعشاقها، وإثبات أنها «أكثر 

من مجرد لعبة».
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معهـد  يف  باحثـون  توصـل 
ماساتشوسـتس للتكنولوجيا إىل أداة 
جديـدة ملكافحـة ظاهـرة االحتباس 
الحراري عرب استعمال طني يستعمل 
يف صناديق القطط.وذكر أن الباحثني 
نقعـوا الطني الـذي يمتـص الرائحة 
يف محلـول نحـايس مـا ينتـج مركبا 
كيميائيا ينتزع غاز امليثان من الهواء 
ويحوله إىل ثاني أكسيد الكربون.ويعد 
ثاني أكسـيد الكربـون أقل رضرا من 
امليثان.وزارة الطاقة األمريكية منحت 
لتصميـم  2 مليـون دوالر  الباحثـني 
أجهزة تحتوي عىل املركب الذي يمكن 
توصيلـه بفتحات التهويـة يف مناجم 
الفحم وحظائر األلبان، وهي من أكرب 
مصادر انبعاثات امليثان.والفكرة هي 
تغيري كيمياء االنبعاثات قبل أن تصل 
إىل الهـواء الطلق.ويقول باحثو معهد 
إن  للتكنولوجيـا  ماساتشوسـتس 
للمركب الذي توصلوا إليه القدرة عىل 
تقليل كمية امليثـان يف الغالف الجوي 
بشـكل كبري وإبطاء درجات الحرارة 
هـذا  يخلـق  أن  الكوكب.ويمكـن  يف 
االكتشـاف أيضا تطبيقا محتمال آخر 
ملركب الزيوليت، وهو طني يسـتخدم 
لتنظيـف بعض مـن أسـوأ تخبطات 

البرشيـة، مـن انسـكابات النفط إىل 
يف  حـدث  ملـا  املشـابهة  االنهيـارات 
محطـة فوكوشـيما دايتـيش للطاقة 
النوويـة يف اليابان يف 2011.وعادة ما 
يكلف الزيوليت ما بني 50 و300 دوالر 
للطن، وفقا لهيئة املسح الجيولوجي 
األمريكية، التي اعتربت أن املعدن وفري 
بما يكفي.وقال ديزيريه بالتا، أستاذ 
للتكنولوجيا  ماساتشوسـتس  معهد 
الذي يقود العمل، إنه إذا تمت تصفية 
االنبعاثات من مناجم الفحم يف العالم 
من خالل مركب زيوليت، فقد يتوقف 

امليثان عن الرتاكم يف الغالف الجوي.
تـم  إذا  إنـه  املنـاخ  خـرباء  ويقـول 
تخفيـض انبعاثـات امليثـان بنسـبة 
٪45 بحلول عام 2030، سـيتم تقليل 
االحـرتار املتوقع بمقدار نصف درجة 
مئوية بحلول عام 2100.وحّدد اتفاق 
باريـس أهدافا طويلـة األجل لتوجيه 
جميـع البلدان للحّد بشـكل كبري من 
الحراري  االحتبـاس  انبعاثات غازات 
العامليـة لقرص زيادة درجـة الحرارة 
العامليـة يف هـذا القرن عـىل درجتني 
الجهـود  ومواصلـة  بـل  مئويتـني، 
الرامية إىل إبقاء هذه الزيادة يف حدود 

1.5 درجة مئوية.

اخترب الخـرباء من األكاديمية الصينية للعلوم نموذجـا معدال للمنطاد الوطني 
”جيمو 1-“ يف منطقة هضبة التبت.وكتبت صحيفة ”China Daily“ أن املنطاد 
ارتفـع إىل علو 9032 مرتا فوق مسـتوى سـطح البحر، مدققـة أن هذا الجهاز 
حطـم الرقـم القيايس الخاص به، وكان عىل مسـتوى أعىل من جبل إيفرسـت 
(8849 مرتا) وهو أعىل جبل يف العالم. اسـتخدمت األكاديمية هذا املنطاد الذي 
يبلـغ وزنه 2,6 طن وحجمه 9 آالف مرت مكعب، ألغراض األرصاد الجوية.وقال 
معهد األبحاث لهضبة التبت التابع ألكاديمية العلوم الصينية أن مثل هذا املنطاد 
القـوي يرتفع إىل مثـل هذا االرتفاع ألول مـرة يف التاريخ. فقـد ارتفع النموذج 
األول للمنطـاد ”جيمو1-“ يف عام 2019 إىل ارتفاع 7 آالف مرت.وتم إنتاج غالف 
منطاد الهيليوم هذا من مادة خاصة تسـمح بالتحليـق يف درجات حرارة تصل 
إىل 70 درجـة مئوية تحت الصفر. وتم تزويد الجهاز بأجهزة حديثة يسـتطيع 
العلمـاء بفضلهـا الحصول عىل بيانات عن الغالف الجـوي، بما يف ذلك محتوى 
الكربون األسـود وامليثـان وثاني أكسـيد الكربون ومواد أخرى عـىل ارتفاعات 

عالية يف الهواء
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جديـًدا  نموذًجـا  جوجـل  أطلقـت 
تـم تصميمـه بواسـطة  للخرائـط، 
املسـتخدمني  البحـث ملنـح  عمـالق 
إحساًسـا أكثر واقعية باألماكن التى 
يتـم البحث عنهـا. يتميـز التصميم 
بمنظر شـامل جديـد مليـزة التجّول 
االفرتاىض ىف السماء. يوفر التصميم 
الجديد للمسـتخدمني عرًضا للموقع 
الـذى تـم البحـث عنـه من أعـىل أو 
من مسـتوى الشـارع. كال العرضني 
بالتعـرف  للمسـتخدمني  يسـمحان 
عىل الحـى واملواقع املحـددة التى قد 
يرغب املستخدمون ىف التفاعل معها. 
تغطى الخرائط معلومات االنشـغال 
املبـارش وحركة املرور ، حتى تحصل 
عىل نظرة واقعية شـبه معززة ىف أى 
موقـع تشـاهده.عىل الرغـم من أنه 
يمكنك معرفـة أن الصـور املوجودة 
خلف العرض الشـامل الجديد تماًما 
تم إنشاؤها بواسـطة الكمبيوتر. تم 
إنشـاء الصـور من خـالل مجموعة 
مـن لقطـات القمـر الصناعـى من 
Google ولقطات التجّول االفرتايض. 
والجـزء األكثر إثـارة لالهتمـام عند 
اسـتخدام منتج  جوجـل هذا هو أنه 

أثنـاء تنقلك عرب هذه الصـور ، يبدو 
أن أحدهـم يلعـب لعبـة فيديـو عىل 
رسـومات متوسـطة تـم تعيينها ىف 
عالم واقعى بدقة متناهية. وفًقا لليز 
ريد ، نائبة رئيس قسـم الهندسـة ىف 
جوجل ، ”نحن قـادرون عىل دمجها 
مًعا حتى نفهـم، هذه هى ارتفاعات 
املباني. كيف ندمـج ذلك مع التجّول 
االفرتايض؟ كيف نجمعها مع املنظر 
الجوى لنجعل شيًئا يشبه إىل حد كبري 
أنك كنت هنـاك؟ ”وصف ريد الوضع 
الجديد للخرائـط بأنه عرض يعرض 
تماًمـا ديناميكيـات التكبـري الهائل 
كشـف    ،  Google Earth لربنامـج 
ريـد أن جوجل كانـت تعمل عىل هذه 
امليزة لفرتة من الوقت اآلن. ”إنه يشء 
كان لدينا فيه عروض توضيحية منذ 
سـنوات وقطعت التكنولوجيا شوًطا 

طويالً ىف جعلها تبدو طبيعية جًدا“.
سـيعمل عىل معظـم األجهزة  ولكنه 
يعمل حالًيا ىف عـدد قليل من األحياء 
مثـل سـان فرانسيسـكو ونيويورك 
ولـوس أنجلـوس ولنـدن وطوكيـو. 
تأمـل الرشكـة ىف تضمـني املزيد من 

املدن ىف األشهر القليلة املقبلة.
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ذلك  بظل  أحسسُت  مرة،  ألول  الظلمات»  «بحر  عربُت  (عندما 
من  أنا  ألسُت  ال،  لَم  األثري،  يف  يحلق  بساطاً  ابتكر  الذي  الفتى 
تلك  السندباد،  بالد  من  أنا  ألسُت  والحكايات،  األساطري  أرض 
األرض العظيمة، األرض الساحرة التي روت للناس ألف حكاية 

وحكاية) ؟ .
هكذا يبدأ د. نعمان الهيمص كتابه « العابرون حكايات ال تعود 
له، فأتاح  .. العرب والعالم الجديد»، وقد رغَب أن أكتَب تمهيداً 
متناهية،  بدقة  ومراجعته  الكتاب  لقراءة  طيبة  فرصة  بذلك  يل 
مع متعة فائقة يف تتبع آثار وأخبار العابرين بحر الظلمات، وال 
أبالغ إن قلُت ان هذا الكتاب ُيعد من أمتع ما ُكتب عن الرِحالت 
 ،» األطليس  املحيط   » الظلمات  بحر  عرب  املُدَّونة،  وغري  املُدَّونة، 
فقد بذل مؤلفه جهداً واضحاً يف البحث والتنقيب والعودة إىل عدد 
األنباء  ووكاالت  واملجالت  والصحف  واملصادر  املراجع  من  كبري 
والكشف  البحث  عىل  بصرب  واإللكرتونية،  الورقية  واملدونات 
واملتابعة مكنه من انجاز مثل هذا الكتاب املوسوعي الذي تحكي 
صفحاته سطوراً أشبه بالغرائب واألساطري، عن أولئك املغامرين 
الذين شدوا الرحال لعبور بحر الظلمات، توقاً للوصول إىل األرض 
والذهب  والثروة،  والرفاهية  واالنعتاق  الحرية  حيث  املجهولة، 
الذين  أولئك  أو  املُشتهى،  والحلم  الزاهر،  واملستقبل  والفضة، 
وجدوا أنفسهم يف قيود األرس والعبودية، تنقلهم السفن واملراكب 
يعلمون وجهتهم، وال يعرفون مرساهم،  إىل حيث ال  العمالقة، 

وال مصريهم .
إىل األرض  البرشية،  الهجرات  انه فصل قاٍس ومثري من فصول 
املجهولة الواقعة خلف املحيط األطليس، يف حقبة حرب االستقالل 
الحرية  مفاهيم  وشيوع  األمريكية،  املتحدة  الواليات  وظهور 
والديمقراطية وحقوق اإلنسان التي جعلت منها أرض األمنيات 
لكل مضطهد يف أوروبا، أو يف أرض العرب، يجاهد للوصول إليها 
والتسلط  والقمع  البطالة  من  للخالص  والحيل  الوسائل  بشتى 
واالستبداد والسجون واملعتقالت واملالحقة، مثلما هي حلم لكل 
فقري أو طموح باحث عن النجاح والعمل الحر وتكافؤ الفرص 
انتهت  من  ومنهم  العبور،  يف  نجح  من  فمنهم  الوفري..  واملال 
من  أيضاً  هؤالء  ومن  الظلمات،  بحر  أعماق  يف  وحياته  أحالمه 

رجع عىل أعقابه نادماً أو مجرباً أو خارساً .
هؤالء العابرون، كتبوا بالجرأة وروح املغامرة والتحدي واالقدام، 
التي  الحكايات  وأعجب  القصص،  أروع  والعناد،  والشجاعة 
بأساطري،  هي  وما  األساطري،  مستوى  إىل  منها  البعض  يرتقي 
ووقع  بصماتهم  تركوا  ملغامرين  حدثت  حقيقية  وقائع  لكنها 
األطليس،  املحيط  أمواج  ترددها  األحالم،  أرض  عىل  أقدامهم 
املغامرات عرب  تلك  املؤلف جواهر  التقط  املظلمة. وقد  واعماقه 
بحقائق  افتتحها  التي  كتابه  صفحات  يف  ليعرضها  التاريخ، 
الجديد  العالم  إىل  الوصول  يف  العرب  أسبقية  حول  وفرضيات 
العربية  القبائل  أيام  السنني،  بمئات  كوملبس  كريستوف  قبل 
تاريخ الحق من خالل حكايات غاية يف  إىل  ينتقل  الثمودية، ثم 
الثقافة  ناقل  بيزارو  أمثال  ترتبط بشخصيات مغامرة،  اإلثارة، 
اإلبل  وحادي  والطبيب،  والكاهن  الرحالة  واملوصيل  األندلسية، 
البدوي الحاج عيل الذي ما زال تمثاله شاخصاً يف والية أريزونا، 
أو ترتبط بوصول سفن عربية مثل السلطانة التي قامت بأول 

رحلة بحرية يف العرص الحديث من سلطنة ُعمان إىل نيويورك .
 ونقرأ يف الكتاب حكايات ال تخطر عىل بال، ومغامرات ألشخاص 
الجزائري سليم وَقَدره مع  الفتى  أمثال  تعرضوا ألقدار غريبة، 
القراصنة، وبن سعيد الذي ولد حراً وبيع عبداً، وخليل إبراهيم 
الرواف التميمي صاحب الرحلة العجيبة من دجلة إىل هوليوود 
إىل  نقلته  أمريكية  سائحة  مع  بغداد  يف  حب  قصة  عاش  الذي 
وهو  تركيا،  غرب  مانيسا  مدينة  غابات  وطرزان  آخر،  مصري 
يف  واملحارب  سامراء  يف  املولود  بداوي  احمد  العراقي  الجندي 
الحرب العاملية األوىل الذي ظهر يف فيلم طرزان مانيسا منتصف 
الثالثينيات، وتويف يف العام ١٩٦٣ وأقيم له تمثال يف املدينة التي 

تحيي ذكرى وفاته يف كل عام. 
يعرف الصديق نعمان الهيمص أن حكايات مثل الرواف وبداوي 
وغريهما من العابرين، لن تعود أبداً، لكنه يحرص عىل أن يؤسس 
الظلمات،  بحر  العابرين  أواخر  من  كواحد  الخاصة  لحكايته 
وأحد الحاملني بالعودة يوماً إىل أوطانهم، مثل عودة السندباد يف 

حكايات ألف ليلة وليلة .
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تسجيل  من  جنات  املطربة  انتهت 
السعودي  الفنان  مع  غنائي  دويتو 
ميالد»،  «يوم  بعنوان  سالمة،  طالل 
األسابيع  خالل  طرحها  املقرر  ومن 
غنائي  دويتو  أول  وهو  املقبلة، 
سعودي.وكانت  بمطرب  يجمعها 

ميالد  بعيد  احتفلت  قد  جنات 
حيث  عثمان،  محمد  زوجها 

رومانسية  رسالة  له  وجهت 
بموقع  الرسمي  حسابها  عرب 

ل  د «إنستجرام» تبا الشهري  والفيديوهات  الصور 
الصور  عىل  وعلقت  بزوجها،  جمعتها  صورا  جنات  ونرشت 
بيضاء  أيام  بتمنالك  فيك  عليا  مّن  ربنا  ده  اليوم  «يف  قائلة: 
املغربية  النجمة  بحبك».وكانت  ونقاءه  قلبك  بياض  تشبه 
اسم  عليها  اطلقت  والتي  الثانية  بطفلتها  رزقت  قد  جنات 
«جوليا»، بعد ان انجبت طفلتها األويل «جنات» من زوجها 

محمد عثمان نعمان.

تحيي النجمة نانيس عجرم حفال غنائيا بأحد 
الفنادق يف قربص، ٤ يونيو الشهر املقبل، ومن 
املقرر أن تقدم نانيس عجرم باقة مميزة من 
التي يتفاعل معها  القديمة والحديثة  أغانيها 
ترت  أغنية  عجرم  نانيس  الجمهور.وقدمت 
حجاج  ريهام  للنجمة  «يوترين»  مسلسل 
«يا ساتر»  بعنوان  املايض  يف شهر رمضان 
الشافعي، توزيع  من كلمات وألحان عزيز 
مقطع  أول  ويقول  عادل  أحمد  موسيقي 
من  الىل  الرش  عىل  ساتر  «يا  األغنية:  من 
اآلخر.. عىل الكره الىل مايل القلب عاآلخر.. 
خري  إال  شافو  وال  ظاملني  اليل  الناس  عىل 
من.. وأدى جزاتي ىف اآلخر.. الظلم ظلمات 
عينيا  يف  الدنيا  ومضلمني  ظاملنى..  يالىل 
أحداثه حول  تدور  ومضلمينى».املسلسل 
بحرية  مالحة  ضابطة  الكردي»  «يارا 
ومستقبلها  بعملها  ضحت  تجارية 
وحبيبها  زوجها  أجل  من  املهني 
كل  أجله  من  تركت  والذي  «يوسف»، 
يشء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة 
خالد ابن خالتها الذي كان بمثابة األخ 
الرأي،  وصديق الطفولة لها فتوافقه 
ولكن يحدث حادث سري يغري مجرى 
احتفلت  نانيس  األمور.وكانت 
فادي  الطبيب  زوجها  بصحبة 
إيال  ابنتهما  ميالد  بعيد  الهاشم، 
الـ ١١، يف أجواء عائلية تحيطها 
والسعادة،  واملرح  البهجة 
الصور  التقاط  عىل  وحرصا 
ايال  ابنتهما  مع  التذكارية 
الكربى  ابنتهما  بمشاركة 

ميال.

يحقق الفنان العراقي باسم قهار ردود فعل إيجابية عىل ظهوره يف فيلم 
العابدين. وظافر  زكي  ومنى  السقا  أحمد  النجم  جانب  إىل  «العنكبوت» 

الجمهور املرصي، كونه شارك يف عدة  الذي ال يعد غريباً عىل  وقال قهار 
العاشق  موالنا  الكابوس،  العمر،  «صديق  مثل:  سابقة  مرصية  أعمال 
وفوق السحاب»، يف حواره مع اإلعالمي أمري خالد: «ظهوري ألول مرة يف 
مرص برفقة النجم عادل إمام يف مسلسل (فرقة ناجي عطالله)، 
الفنية،  الساحة  يف  العاملني  من  واسع  قطاع  عىل  عرفني 
الفني بني مرص والعراق وسوريا». أوزع نشاطي  وحالياً 

وينشغل قهار حالياً الذي يعد أحد أهم املمثلني العراقيني، 
مع املخرج أحمد نادر جالل بتصوير مشاهده يف فيلم 
عبد  عمرو  السقا،  أحمد  النجوم  برفقة  «الرسب» 
الجليل، هند صربي، مصطفى فهمي، قيص خويل، 
يتناول  حربي  فيلم  وهو  وآخرون،  منري  رشيف 
املرصية  األمنية  الجهات  وعمل  حقيقية  وقائع 
ومنها  اإلرهابية،  والكيانات  املنظمات  ضد 
واقعة ذبح ٢١ مرصياً يف ليبيا وقيام الجيش 
بعمليات للتصدي لتلك الجماعات اإلرهابية.

«العنكبوت»،  لفيلم  اختياره  وحول 
املخرج  من  برتشيح  كان  إنه  قهار  قال 
«ذهبت  وأضاف:  جالل،  نادر  أحمد 
ووجدت  بالفيلم  شخصيتي  لتصوير 
اللوكيشن  يف  النفيس  الهدوء  من  نوعاً 
ظهوري  عىل  مالحظات  هناك  يكن  ولم 
مسبق  وتفاهم  اتفاق  هناك  ألن  بالفيلم 
عىل  التصوير  قبل  العمل  صناع  مع 
العمل،  كواليس  التفاصيل».وعن  كافة 
يف  مشاهده  تصوير  أن  قهار  باسم  بني 
أيام  أربعة  استغرقت  «العنكبوت»  فيلم 
رغم  رائعة  كانت  الكواليس  ولكن  فقط 
الصعوبات حيث كنا نصور يف الصحراء 
ودرجة حرارة مرتفعة جداً وكنا نرتدي 
مالبس شتوية ولكن كنا نجتمع وقت 
وأحياناً  اآلراء  ونتبادل  االسرتاحة، 
املواقف الطريفة لنستفيد من تجارب 
أنه  قهار  باسم  البعض».وأكد  بعضنا 
عىل  اإلفعال  ردود  تلقي  عىل  يحرص 
الدراما من  أو  بالسينما  أعماله سواء 
خالل  من  أو  النقاد،  يكتبه  ما  خالل 
منافسة  الجمهور.وعن  فعل  ردود 
تاني»  «واحد  مع  «العنكبوت»  فيلم 

للفنان أحمد حلمي.
يدعم  التنافس  «هذا  قهار:  وقال 
األعمال  صناع  ألن  السينمائية  صناعة 
للوصول  اإلنتاج  آليات  بتطوير  سيقومون 
أحمد  والفنان  الجمهور،  من  أكرب  لعدد 
الكوميديني  الفنانني  كأهم  راسخ  حلمي 
له  السقا  أن  كما  العربي ومرص  العالم  يف 
عاماً   ٣٠ منذ  أكشن  كنجم  كبري  حضور 
العنبكوت  أن  وما يحدث طبيعي وسعيد 
يحقق إيرادات مرتفعة وأتمنى أن يحقق 
املرتبة األوىل يف اإليرادات خالل األسابيع 

املقبلة».
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