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بغداد/مصطفى العتابي:
هنأت الرئاسـات الثالث املـرأة العراقية 
يف ذكـرى عيدها العاملـي مؤكدة مضيها 
بتقديـم الدعـم واملسـاعدة وتمكينها يف 
املجتمـع. وقال رئيـس الجمهورية عبد 
اللطيـف جمال رشـيد يف تغريدة له عرب 
تويـرت، تابعتهـا ”الزوراء“: ”بمناسـبة 
إجـالل  تحيـة  للمـرأة،  العاملـي  اليـوم 
إلىـش املـرأة العراقيـة، املـرأة املُضحية 
التـي كابـدت شـتى املصاعـب واملحن، 
واستطاعت الحفاظ عىل كيان االرسة“.

وأضاف ”يف هذه املناسـبة نؤكد رضورة 
تعزيـز إنصـاف املـرأة وضمـان كامـل 
حقوقهـا يف املسـاواة والعمـل وباقـي 
مناحي الحياة“.بدوره، أكد رئيس الوزراء 
محمد شياع السـوداني ميض الحكومة 
لتمكني املرأة ومسـاعدتها لتأخذ دورها 
كامالً.وقـال السـوداني يف تغريـدة عىل 

تويرت تابعتها ”الزوراء“: ”تحية إكبار إىل 
املرأة العراقية، املضحية، صانعة الحياة 
وأفراحها، مبارك لكل النسـاء يف عيدهّن 
العاملي“.واضاف ”نؤكد مّيض حكومتنا 
لتمكني املرأة ومسـاعدتها لتأخذ دورها 
كامـًال يف كل املجاالت، ومن أجل ذلك أقّر 
مجلس الوزراء يوم أمس االسـرتاتيجية 
 2023-) العراقيـة  للمـرأة  الوطنيـة 
2030)“.كما أكد رئيس مجلس النواب، 
محمـد الحلبويس، دعـم املجلس لجميع 
الترشيعـات الالزمـة لتمكـني املـرأة يف 
املجتمع.وقـال الحلبويس يف تغريدة عىل 
ه التحيَة  تويرت تابعتها ”الزوراء“: ”نوجِّ
لـكلِّ امـرأة عراقيـة وهي تخطُّ مسـار 
الصرب والعطاء واإلبداع يف شتَّى مجاالت 
املرأة  الحياة“.واضاف ”بمناسـبة يـوم 
العاملـي، نؤكد دعمنا لجميع الترشيعات 

الالزمة لتمكني املرأة يف املجتمع“.

بغداد/ الزوراء:
بحث نقيـب الصحفيني العراقيني 
رئيس اتحـاد الصحفيـني العرب، 
مؤيـد الالمـي، مـع رئيـس هيئة 
النزاهة االتحاديـة، القايض حيدر 
حنـون، تفعيل بروتوكول التعاون 
والنقابة.وذكـرت  الهيئـة  بـني 
يف  العراقيـني  الصحفيـني  نقابـة 
بيان تلقتـه“ الـزوراء“: إن نقيب 
الصحفيـني مؤيد الالمـي ”التقى 
رئيـس هيئـة النزاهـة االتحادية 
القـايض حيـدر حنـون، وجـرى 
خالل اللقـاء بحث مجاالت تفعيل 
بروتوكـول التعـاون والعالقة بني 
النقابة وهيئة النزاهة، وبما يعزز 
النزاهـة والقضاء  إشـاعة ثقافة 
عـىل الفسـاد والحفاظ عـىل املال 
العام“.واضافـت النقابة بحسـب 
البيان: ان ” نقيب الصحفيني أثنى 

عـىل ”الجهود الكبرية التي ينهض 
بها رئيـس الهيئة ومالكها مؤخراً 
لكشـف حاالت الفسـاد واسرتداد 
ومالحقـة  املرسوقـة  األمـوال 
متسببي الرضر باملال العام، مؤكداً 
استعداد نقابة الصحفيني واألرسة 
الصحفية لتقديم كل أشكال الدعم 
والعون للهيئة وبما يعزز جهودها 
املتميـزة خدمـة للصالـح العام“.
مـن جهتـه، عـّرب رئيـس هيئـة 
النزاهـة، القـايض حيـدر حنون، 
عن ”اعتزازه وتقديره للدعم الذي 
تقدمة نقابـة الصحفيني واألرسة 
الصحفيـة يف الكشـف عن حاالت 
الفسـاد والتجاوز عىل املال العام، 
مؤكداً ان الهيئة ستواصل التعاون 
والتنسيق مع النقابة يف هذا املجال 
يف ضـوء بروتوكـول التعـاون بني 

الجانبني“.

بغداد/ الزوراء:
بحث رئيس مجلس القضاء األعىل فائق 
زيـدان، مع زعيم الحـزب الديمقراطي 
الكردستاني مسعود بارزاني، معالجة 
االشـكاليات ضمـن االطر الدسـتورية 
يف  القضـاء  إعـالم  والقانونية.وقـال 
بيـان تلقتـه ” الـزوراء“ انـه ”التقـى 
رئيـس مجلس القضـاء األعىل القايض 
فائق زيدان زعيـم الحزب الديمقراطي 
الكردسـتاني السـيد مسـعود بارزاني 
خـالل زيارتـه اىل اقليـم كردسـتان“.
القضـاء  دور  بحـث  ”تـم  وأضـاف: 
واالمـن  االسـتقرار  عـىل  الحفـاظ  يف 

املجتمعي ومعالجة االشـكاليات ضمن 
االطر الدستورية والقانونية“.كما بحث 
رئيـس مجلس القضـاء األعىل القايض 
فائق زيدان مع رئيس اقليم كردسـتان 
نيجريفان بارزاني، تعزيز مبدأ سـيادة 
القانون.وقـال إعـالم القضـاء يف بيان 
انـه ”التقـى رئيـس مجلـس القضاء 
االعىل القايض فائق زيدان رئيس اقليم 
كردسـتان السـيد نيجريفـان بارزاني 
خـالل زيارتـه اإلقليم“.وأضـاف: ”تم 
بحـث التعـاون بني القضـاء االتحادي 
والقضـاء يف االقليـم بمـا يعـزز مبـدا 

سيادة القانون“.

موسكو/كييف/ متابعة الزوراء:  
أعلن يفغينـي بريغوزين، مؤسـس 
مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، 
إن قواتـه سـيطرت بالكامـل عـىل 
الجـزء الرشقي مـن باخموت، بينما 
حـّذر الرئيس األوكرانـي فولوديمري 
زيلينسكي يف مقابلة تلفزيونية بثت، 
امس األربعـاء، من أنه إذا اسـتولت 
الروسـية عـىل باخمـوت،  القـوات 

فسيصبح ”الطريق مفتوحاً“ أمامها 
لالسـتيالء عـىل مـدن عـدة يف رشق 
البالد.وقـال بريغوزيـن يف تسـجيل 
صوتي عىل منصة الرتاسل ”تلغرام“ 
إن ”كل يشء رشقـي نهـر باغموتكا 
تحت سـيطرة فاجنـر بالكامل“.أما 
زيلينسـكي فرصح لشـبكة ”يس أن 
أن“ اإلخبارية األمريكية ”نحن ندرك 
أنه بعـد باخمـوت، يمكنهم الذهاب 

إىل مـا بعدهـا. يمكنهـم الذهاب إىل 
الذهـاب  يمكنهـم  كراماتورسـك، 
إىل سلوفيانسـك، الطريـق سـيكون 
مـدن  إىل  الـروس  أمـام  مفتوحـاً 
أخـرى يف أوكرانيا“. وشـدد الرئيس 
األوكرانـي عـىل أن الدفـاع عن هذه 
املدينة ”مسألة اسرتاتيجية بالنسبة 
لنـا“. وأضاف أن قواته مصّممة عىل 
الدفاع عـن املدينة ومنع سـقوطها 

بأيـدي الجيش الـرويس.وكان وزير 
الـرويس سـريغي شـويغو  الدفـاع 
إن باخمـوت تشـكل ”عقـدة  قـال 
مهمـة يف خطوط الدفـاع األوكرانية 
يف منطقـة دونبـاس.. إن السـيطرة 
عليها ستسـمح بهجمات إضافية يف 
عمق خطوط دفاع القوات املسـلحة 
لــ  زيلينسـكي  األوكرانية“.وقـال 
”يس أن أن“، ”عقدت أمس اجتماعاً 

مـع رئيـس األركان وكبـار القـادة 
العسكريني وجميعهم قالوا إنه يجب 
أن نظل أقوياء يف باخموت“. وأضاف 
”بالطبـع، علينـا أن نفكـر بـأرواح 
جنودنا.. لكـن علينا أن نفعل كل ما 
يف وسـعنا يف الوقت الـذي نتلقى فيه 
أسـلحة وإمدادات وجيشـنا يستعد 

للهجوم املضاد“.

الزوراء/ حسني فالح:
أعلنْت وزارة الهجرة واملهجرين ان عدد النازحني 
يف اقليم كردسـتان ال يتجـاوز الـ ٣٧ الف عائلة، 
وفيمـا اكـدت مضيهـا بإنهـاء ملـف النـزوح 
بالكامـل، اكـدت ان زيـارة االمـني العـام لالمم 
املتحـدة انطونيـو غوترييـش، للمخيمات حثت 
العالم عىل مسـاعدة العراق.وقـال وكيل الوزارة 

كريـم النوري يف حديث لـ»الـزوراء»: ان حضور 
األمني العـام ميدانيا اىل مخيمـات النزوح كانت 
رسالة واضحة للمسـاهمة بحل أزمة النازحني. 
الفتـا اىل ان الربنامج الحكومـي لرئيس الوزراء 
اوىل اهتمامـا كبريا لقضيـة النازحني، مؤكدا ان 
حضور املنظمة الدولية بأمينها العام حث العالم 
عـىل أهمية مسـاعدة العـراق من جهـة واخالء 

مخيـم الهـول الـذي ربما يعـّد قنابـل موقوتة.
وأضاف: ان غوترييش اطلع بنفسـه واستمع اىل 
مطالب النازحني واسباب عدم عودتهم التي هي 
مؤرشة لدينا. مؤكدا ان هناك نهضة إلنهاء هذه 
االزمـة حتى ال يتحول العـراق اىل خيمة وكرفان 
للنازحني.واشار اىل: أن األمني العام كان متفاعال 
مع موقف العـراق وقال ان العراق الدولة الرائدة 

بالعالـم التي اسـتطاعت ان تدير ملـف النزوح 
بنجـاح. الفتـا اىل انـه كان عـدد النازحني يقدر 
باملاليني وبنحو ٨٥٠ الف عائلة واليوم ال يتجاوز 
عددها الـ٣٧ الف عائلـة و٢٦ مخيما يف اإلقليم، 
باإلضافـة اىل مخيمي الهول والجدعة يف سـوريا 

ما يعني ان العراق تقدم وتطور بهذا الجانب.

القاهرة / متابعة الزوراء:
قـررت الحكومـة املرصية تسـهيل منح 
جنسية البالد ملن يرغب من األجانب حال 
ايداع وديعة مرصفية بالدوالر األمريكي أو 
رشاء عقار ودفع ثمنه بالعملة نفسـها، 

حسب ما نرشت الجريدة الرسمية، يف ظل 
أزمة نقـص يف العملة الصعبة يشـهدها 
البلـد العربي.ونقلـت صحيفـة األهـرام 
الحكومية، امس االربعاء، نسخة الجريدة 
الرسمية، التي تضمنت القرار الذي يجيز 

لرئيس الوزراء املرصي مصطفى مدبويل 
«منح الجنسـية املرصية لطالب التجنس 
متـى توافرت يف شـأنه»، حـاالت معينة.
وأوردت الجريدة الرسـمية حـاالت أربع 
تسـمح لرئيس الحكومـة املرصية بمنح 

الجنسية من بينها «ايداع مبلغ ٢٥٠ ألف 
دوالر .. تـؤول إىل خزانـة الدولة وال ترد»، 
أو مقابـل وديعة مرصفيـة بقيمة نصف 
مليـون دوالر تسـرتد بعـد ثالث سـنوات 
بالجنيه املرصي وبدون عائد.كذلك ُتمنح 

الجنسـية املرصيـة، إذا قـام الشـخص 
الراغب يف ذلك برشاء «عقار مملوك للدولة 
أو لغريها من األشخاص االعتبارية بمبلغ 

ال يقل عن ٣٠٠ ألف دوالر».
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الضفة الغربية / متابعة الزوراء:
شـهدت الضفـة الغربيـة والقـدس إرضابـا 
شـامال حدادا عىل أرواح 6 فلسـطينيني قتلوا 
الجيـش اإلرسائيـيل ملخيـم  اقتحـام  خـالل 
جنني.ودعت ”القوى الوطنية الفلسـطينية“ 
إىل ”إرضاب شـامل يف كل  بيـان رسـمي  يف 
املحافظـات الفلسـطينية حدادا عـىل أرواح 
الشـهداء“.وأعلنت لجنة التنسـيق الفصائيل 
واملحـالت  والجامعـات،  املـدارس  ”إغـالق 

التجارية، وتنظيم مسـريات حاشـدة يف املدن 
التمـاس  نقـاط  إىل  والتوجـه  الفلسـطينية 
مـع الجيـش اإلرسائيـيل يف الضفة“.ولقي 6 
فلسـطينيني حتفهم فيمـا أصيب 26 آخرون 
خالل اقتحام الجيش االرسائييل ملخيم جنني. 
وأعلـن الجيـش اإلرسائيـيل عن اغتيـال عبد 
الفتاح خروشـة الـذي يتهمـه بتنفيذ عملية 
حوارة، التي نفذت قبل 10 أيام، وأسفرت عن 

سقوط مستوطنني.

بريوت/ متابعة الزوراء:
قـال األمني العام لجمعية مصـارف لبنان يف خطاب عن 
أوضاع البنوك إن البنوك التجارية يف لبنان ليسـت لديها 
سـيولة كافية للسـداد للمودعني.. الخطـاب الذي حمل 
توقيع فادي خلف أمني عام الجمعية، والذي نفى رئيس 
الجمعية سـليم صفري أن يكون الكالم له جاء عىل هيئة 
مقدمة للتقرير الشـهري للجمعية. وورد يف مالحظة أن 
خلـف كتب الخطاب ”ضمـن مقاالتـه االفتتاحية لعدد 
من النرشات الدورية لجمعية مصارف لبنان وهي تمثل 

رأيه وتحليله الشـخيص للمسـتجدات“.أوضح خلف أن 
توظيفـات املصارف تنقسـم بغالبيتها الكـربى إىل أربع 

فئات:
–  ودائـع املصـارف لـدى مـرصف لبنان وقـد بلغت ما 
يقـارب 86.6 مليـار دوالر يف منتصف فرباير (شـباط) 

بحسب ميزانية مرصف لبنان.
–  ودائع املصارف لدى املصارف املراسلة وقد بلغت رصيداً 

سلبياً وقدره 204 ماليني دوالر يف 31/01/2023.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئة النزاهة االتحاديَّة مجمل 
أوامـر القبـض واالسـتقدام الصادرة 
ة بالنظر يف قضايا  عن املحاكم املُختصَّ
النزاهة خالل شهر شباط 2023، بحقِّ 
كبار املسؤولني وذوي الدرجات العليا.

وذكـرت دائـرة التحقيقـات يف الهيئة 
ببيـان تلقته“ الـزوراء“: إنَّ ”الجهات 
ـَّـة أصـدرت (43) أمر قبٍض  القضائي
التحقيـق  تـمَّ  يف قضايـا  واسـتقداٍم 
فيهـا مـن قبـل ُمديريَّـات ومكاتـب 
تحقيـق الهيئة يف بغـداد واملُحافظات 

وأحالتهـا عىل القضاء“، الفتـًة إىل أنَّ 
ة مـن (-1  ”األوامـر الصـادرة يف املُـدَّ
28/2/2023) شملت (37) من كبار 
املسـؤولني من ذوي الدرجات العليا“، 
ُموضحـًة أنَّ ”األوامر توزَّعت بني (6) 

أوامر قبٍض، و(37) أمر استقداٍم“.

وتابعـت الدائـرة إنَّ ”األوامر شـملت 
(6) أعضـاء يف مجلـس النـوَّاب، مـن 
بينهـم (5) نـوَّاٍب يف الـدورة الحاليَّة، 
وعضـٌو واحٌد سـابٌق، إضافـة إىل (5) 
وزراء سابقني ووكييل وزيٍر حاليَّني“.
وأضافـت بحسـب البيـان إنَّ ”أوامر 

القبـض واالسـتقدام صـدرت بحـقِّ 
 (7) و  أسـبقني،  اثنـني  ُمحافظـني 
ـني حالّيـني، و(11) من  مديريـن عامِّ
السـابــقني، ومديٍر عامٍّ أســـبـق، 
فضـًال عـن (3) من أعضـاء مجالس 

املُحافظات السابقني“.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@

µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@Úib‘„@Â«@äáóm@Úflb«@ÚÓébÓé@ÚÓflÏÌ

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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 بغداد/ الزوراء:
مقابل  األمريكي  الدوالر  رصف  أسعار  ارتفعت 
الدينار العراقي، امس األربعاء، يف البورصة الرئيسية 
بالعاصمة بغداد.وقال مصدر إن بورصتي الكفاح 
والحارثية املركزيتني يف بغداد سجلتا، صباح امس، 
سعر رصف بلغ ١٥٧٨٠٠ دينار مقابل ١٠٠ دوالر، 
فيما كانت االسعار صباح الثالثاء ١٥٧٣٥٠ دينار 
.وأشار إىل أن اسعار البيع والرشاء ارتفعت يف محال 
الصريفة باألسواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر 
بلغت  بينما  لكل ١٠٠ دوالر،  دينار  البيع ١٥٩٠٠٠ 

أسعار الرشاء ١٥٧٠٠٠ دينار.

@ b–mä¸a@›ñaÏÌ@ä¸Îá€a
@@ÚèÓˆã€a@ÚñäÏj€a@¿

@bÁáÓ»i@Òcãæa@¯‰Ëm@t˝r€a@pbébˆã€a
bË‡«ÜÎ@bË‰Óÿ‡ni@á�»mÎ@Ôæb»€a

Übè–€a@Úœe@Úiäb �́ @¿@ÜÏËßa@ãœbõm@ÚÓ‡Ác@aá◊c

Úib‘‰€aÎ@Ú˜Ó:a@µi@ÊÎb»n€a@fiÏ◊ÏmÎãi@›Ó»–m@pbÓ€e@ÊbrzjÌ@ÚÁaç‰€a@Ú˜ÓÁ@êÓˆäÎ@Ôfl˝€a

@pbÓ€bÿí�a@Úßb»fl@ÊbrzjÌ@Ô„aåäbiÎ@ÊaáÌå
ÚÓ„Ï„b‘€aÎ@ÚÌäÏnéá€a@ã†˛a@Â‡ö

@Û‹«@aÜaáy@ëá‘€aÎ@Ú–õ€a@¿@›flbí@laãög
@µ‰u@bÌbzö@ÅaÎäc

@@ÚÓ„b‰j‹€a@⁄Ï‰j€a@Ùá€@Ú€ÏÓé@¸@Z“äbóæa@ÚÓ»ª
µ«ÜÏæa@Üaáè€

Ú€Îá€a@fiaÏflc@äb∞gÎ@…Ói@ÊÏ„b”@Âfl@Häãÿfl@25I@ÒÜbæa@ÚÌäÏnéÜ@‚á»i@·ÿ®a
ÊbÀÎÜäc@åÏœ@Â‹»�ÌÎ@Úébˆã€a@pbibÉn„a@’jnèÌ@Ô◊6€a@‚˝«�a8@ô

2@ô

 @µ«Ïjéc@µÓ‰fl˛a@ÒÜb‘€a@›Ë∫@Ô„aÜÏè€a
∂bÌÜ@¿@ÊÏ„b‘€a@¡èj€

بغداد/مصطفى فليح:
أمهل رئيـس الوزراء القائـد العام للقوات 
املسـلحة، محمد شياع السـوداني، القادة 
األمنيني أسبوعني لبسط القانون يف جميع 
مناطق دياىل.وقال املكتب اإلعالمي لرئيس 
مجلس الـوزراء يف بيان تلقتـه «الزوراء»، 
ان «رئيـس مجلـس الـوزراء، القائد العام 
للقوات املسـّلحة محمد شـياع السوداني، 
تـرأس اجتماعاً أمنياً للقيـادات األمنية يف 
محافظـة دياىل، التي وصلهـا ظهر امس، 
عىل رأس وفد عسكري وخدمي حكومي»، 
مبينا ان «السـوداني استمع إىل إيجاز عن 
أحوال املحافظـة وجهود القـوات األمنية 
لبسط األمن واالستقرار يف عموم أقضيتها 
ونواحيها».واضـاف ان «االجتمـاع شـهد 
مناقشـة الخروقات األمنيـة املتكررة التي 
تشهدها عدد من مناطق املحافظة، وآليات 
معالجتها».ووجـه القائـد العـام للقوات 

املسـلحة «بإرسـال تعزيـزات عسـكرية 
وأمنيـة إىل محافظـة ديـاىل»، كمـا أمهل 
القادة األمنيني أسـبوعني لبسـط القانون 
يف جميع مناطق املحافظة.وأكد أن «امللف 
األمنـي يف عمـوم العراق يحظـى باهتمام 
بالغ من قبل الحكومة، باعتباره أساسـاً 
واالقتصـادي»،  االجتماعـي  لالسـتقرار 
مشـدداً عىل «رفضه النهايات السـائبة يف 
امللف األمني، وأن تأخذ السياقات القانونية 
مجراها مع املتورطني بتعكري صفو األمن 
ومرتكبي الجرائم يف دياىل».وبنّي السوداني 
أن «البعـض ال يـروق له توجـه الحكومة 
نحو تفعيل النشـاط االقتصادي، ويحاول 
إشـغالها يف تفاصيـل أخـرى بعيـدة عـن 
ذلك»، مشدداً عىل «ميض الحكومة لتنفيذ 
برنامجهـا يف االقتصاد والتنمية، وال يوجد 
لديهـا خطـوط حمـراء إزاء تعزيـز األمن 

وإنفاذ القانون».

bÓ„aã◊Îc@¿@ÙãÇc@Êáfl@∂g@ëÎã€a@‚bflc@’Ìã�€a@|n–Ì@Ú‰Ìáæa@Û‹«@ı˝Óné¸a@Zäâ±@Ôÿè‰Ó‹Ìå
Ô–‰m@—ÓÓ◊Î@pÏΩbi@÷ãí@Û‹«@Òã�Óè€a@á◊˚m@Cã‰ÀbœD

بغداد/ الزوراء:
واثنني  مئتني  بتعيني  وزاريا  أمرا  العبودي،  نعيم  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزير  أصدر 
والترشيعات  القرارات  اىل  استنادا  املاجستري  شهادة  حملة  من  مساعدا  مدرسا  وثمانني 
أسماؤهم  املنشورة  بالتعيني  املشمولني  الزوراء»،   » ورد  بيان  وفق  الوزارة،  النافذة.ودعت 
التي  األصولية  التعيني  إجراءات  الستكمال  الوزارة  مركز  اىل  الحضور  اىل  الرسمي  املوقع  يف 
تتطلب استصحاب املستمسكات الثبوتية األربعة بنسخها األصلية فضال عن النسخ امللونة 
والصور الشخصية (عدد ٤) ووثائق التخرج أو تأييد التخرج أو قرار التقييم الخاص بمنح 
الشهادة (عدد ٢) والرشوع باملبارشة يف مدة أقصاها عرشة أيام يف ضوء األمر الوزاري املؤرخ 
يف ٨/٣/٢٠٢٣.وبارك العبودي للمعينني «التحاقهم باملؤسسة األكاديمية العراقية، معرباً عن 

أمله بهذه الطاقات الجديدة يف تحقيق إضافة نوعية تخدم املجتمع وأهدافه التنموية».

@Ú‹º@Âfl@282@µÓ»ni@ãflaÎc@äáóm@·Ó‹»n€a
7nèubæa@ÒÜbËí

@@@3ô@›Óñb–n€a

@@@2ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a



@…ÓéÏmÎ@ÚÓˆb‰r€a@pb”˝»€a@ãÌÏ�m@ÊbrzjÌ@bè„ãœÎ@÷aã»€a
ÂÌá‹j€a@µi@ÊÎb»n€a

÷aã»€a@Òá«bèfl@Û‹«@%b»€a@ory@pb‡ÓÉ‡‹€@îÌ7mÏÀ@ÒäbÌå@Êc@pá◊c

@åÎbvnÌ@¸@ÊbnéÜã◊@·Ó‹”g@¿@µyåb‰€a@Üá«@Z@@@@@@@@Ä€@Òãv:a
@Ú‹ˆb«@—€c@SW@Ä€a

@@ÚÓ„b‰j‹€a@⁄Ï‰j€a@Ùá€@Ú€ÏÓé@¸@Z“äbóæa@ÚÓ»ª
µ«ÜÏæa@Üaáè€

Ü˝j€bi@“äbóæa@ böÎc@Â«@lb�Ç@¿

@‚á»i@·ÿ•@ÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿ0a
@Âfl@Häãÿfl@RUI@ÒÜbæa@ÚÌäÏnéÜ
Ú€Îá€a@fiaÏflc@äb∞gÎ@…Ói@ÊÏ„b”

@ê‹™@laÏvnéa@‚çn»Ì@Êbæ5€a
@¿@Ô”aã»€a@‚˝«�a@Úÿjí@ıb‰flc

‚ÏÓ€a@Úè‹u

بغداد/الزوراء:
أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف 
استقباله  خالل  رشيد  جمال 
إيريك  العراق  الفرنيس لدى  السفري 
عىل  بغداد،  قرص  يف  شوفالييه 
الثنائية  العالقات  تطوير  رضورة 

وتوسيع التعاون بني البلدين.
لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وقال 
لـ  ورد  بيان  يف  الجمهورية 
اللقاء  ُمستهل  ”يف  انه  ”الزوراء“: 
نقل السفري تحيات الرئيس الفرنيس 
للشعب  وتمنياته  الرئيس  إىل 
واالزدهار،  التقدم  بدوام  العراقي 
الجمهورية  رئيس  حّمل  فيما 
السفري شوفالييه تحياته وتمنياته 
ماكرون  إيمانويل  الرئيس  إىل 
وللشعب الفرنيس املزيد من التطور 

والرخاء“.
عىل  البيان  بحسب  الرئيس  وأكد 
الثنائية  العالقات  تطوير  ”رضورة 

البلدين وبما  التعاون بني  وتوسيع 
للشعبني  العليا  املصالح  يخدم 

الصديقني ”.
خالل  ”جرى  انه  البيان  واضاف 

وسبل  املياه  ملف  بحث  اللقاء، 
الجفاف  نتيجة  النقص  معالجة 

قلة  إىل  إضافة  املناخي،  والتغري 
إطالقات املياه من دول املنبع لنهري 
الوصول  ورضورة  والفرات،  دجلة 
إىل اتفاق مع الدول املجاورة بشأن 
عادلة،  مائية  حصة  عىل  الحصول 

وتحسني إدارة املياه يف البلد“.
”الحكومة  أن  إىل  الرئيس  وأشار 
إلرساء  طموحا  برنامجا  وضعت 
واالرتقاء  واالستقرار  األمن 
املشاريع  وتنفيذ  الخدمات  بواقع 
إىل  الفتا  املهمة“،  االسرتاتيجية 
املوازنة  إلقرار  تبذل  ”الجهود  أن 
العراقيني  آمال  وبما يحقق  العامة 

يف العيش الرغيد“.
شوفالييه  السفري  جدد  بدوره، 
للعراق،  املساند  بالده  ”موقف 
التعاون  عالقات  لتعزيز  وسعيها 
املشرتك“، مؤكداً حرص فرنسا عىل 
األمن  لرتسيخ  العراق  جهود  دعم 

واالستقرار“.

الزوراء/ حسني فالح:
عدد  ان  واملهجرين  الهجرة  وزارة  أعلنْت 
النازحني يف اقليم كردستان ال يتجاوز الـ 37 
الف عائلة، وفيما اكدت مضيها بإنهاء ملف 
النزوح بالكامل، اكدت ان زيارة االمني العام 
لالمم املتحدة انطونيو غوترييش، للمخيمات 

حثت العالم عىل مساعدة العراق.
حديث  يف  النوري  كريم  الوزارة  وكيل  وقال 
لـ“الزوراء“: ان حضور األمني العام ميدانيا 
واضحة  رسالة  كانت  النزوح  مخيمات  اىل 
اىل  الفتا  النازحني.  أزمة  بحل  للمساهمة 
اوىل  الوزراء  لرئيس  الحكومي  الربنامج  ان 
ان  مؤكدا  النازحني،  لقضية  كبريا  اهتماما 
حث  العام  بأمينها  الدولية  املنظمة  حضور 
العالم عىل أهمية مساعدة العراق من جهة 

قنابل  يعّد  ربما  الذي  الهول  مخيم  واخالء 
موقوتة.

وأضاف: ان غوترييش اطلع بنفسه واستمع 
عودتهم  عدم  واسباب  النازحني  مطالب  اىل 
هناك  ان  مؤكدا  لدينا.  مؤرشة  هي  التي 
يتحول  ال  حتى  االزمة  هذه  إلنهاء  نهضة 

العراق اىل خيمة وكرفان للنازحني.
واشار اىل: أن األمني العام كان متفاعال مع 
موقف العراق وقال ان العراق الدولة الرائدة 
بالعالم التي استطاعت ان تدير ملف النزوح 
بنجاح. الفتا اىل انه كان عدد النازحني يقدر 
ال  واليوم  عائلة  الف   850 وبنحو  باملاليني 
يتجاوز عددها الـ37 الف عائلة و26 مخيما 
الهول  مخيمي  اىل  باإلضافة  اإلقليم،  يف 
والجدعة يف سوريا ما يعني ان العراق تقدم 

وتطور بهذا الجانب.
وايجابيات  نتائج  للزيارة  ستكون  واكد: 
العالم  دول  تفاعل  خالل  من  وانعكاسات 
إنه  إذ  املتحدة،  العام لالمم  مع دعوة االمني 
ناقش مجمل القضية ولديه رؤية بأن يجب 
النازحني،  قضية  بحل  جميعا  نسهم  ان 

واعرب عن قلقه إلطالة امد املخيمات.
بخطوات  اشاد  غوترييش  ان  اىل:  ولفت 
ملف  ادارة  يف  نجح  العراق  أن  واكد  العراق، 
بأوروبا  الدول  بعض  حني  يف  النازحني 
عائلة  الف   60 نحو  انه  مبينا:  تنجح.  لم 
الضغط  ونتيجة  الهول  مخيم  يسكنون 
الدويل والعراقي هناك سحب لبعض الرعايا 

من قبل دولهم.
وأوضح: انه بعد التدقيق األمني ومن يخلو 

من شبهات أمنية وإرهابية فسيعود اىل بلده 
ضمن اندماج مجتمعي. مشريا اىل ان العودة 
معاذير  لديه  من  هناك  ربما  الن  طوعية 
وهناك بعض املشاكل عشائرية وغريها وتم 
تتعلق  حل بعضها وهناك قضايا لوجستية 

باملنازل.
الوزراء  رئيس  من  تأكيدا  هناك  ان  وبني: 
عىل حل هذه القضايا. مرجحا بأن سنشهد 
والكرفانات  املخيمات  من  يخلو  العراق 
التأهيل  عمليات  أن  واكد  والنازحني. 

املجتمعي مستمرة .
املتحدة،  لالمم  العام  األمني  ان  اىل  يشار 
العراق االسبوع  انطونيو غوترييش، قد زار 
املايض وأجرى لقاءات ثنائية مع املسؤولني 

يف الحكومة العراقية.

بريوت/ متابعة الزوراء:

قال األمني العام لجمعية مصارف لبنان 

البنوك  إن  البنوك  أوضاع  عن  خطاب  يف 

سيولة  لديها  ليست  لبنان  يف  التجارية 

كافية للسداد للمودعني.

خلف  فادي  توقيع  حمل  الذي  الخطاب 

رئيس  نفى  والذي  الجمعية،  عام  أمني 

الجمعية سليم صفري أن يكون الكالم له 

الشهري  للتقرير  جاء عىل هيئة مقدمة 

للجمعية. وورد يف مالحظة أن خلف كتب 

الخطاب ”ضمن مقاالته االفتتاحية لعدد 

مصارف  لجمعية  الدورية  النرشات  من 

لبنان وهي تمثل رأيه وتحليله الشخيص 

للمستجدات“.

املصارف  توظيفات  أن  خلف  أوضح 

تنقسم بغالبيتها الكربى إىل أربع فئات:

لبنان  مرصف  لدى  املصارف  ودائع    –

وقد بلغت ما يقارب 86.6 مليار دوالر يف 

منتصف فرباير (شباط) بحسب ميزانية 

مرصف لبنان.

–  ودائع املصارف لدى املصارف املراسلة 

وقد بلغت رصيداً سلبياً وقدره 204 ماليني 

التزامات  إن  إذ  دوالر يف 31/01/2023، 

املصارف اللبنانية تجاه املصارف املراسلة 

4369 مليون دوالر، فيما ودائعها  بلغت 

بلغت 4165 مليون دوالر.

أعلنت  والتي  بوند  اليورو  محفظة   -

آذار  منذ  سدادها  عن  التوقف  الدولة 

تنزيل  بعد  قيمتها  أصبحت  وقد   2020

املؤونات 2.900 مليار دوالر.

الخاص  للقطاع  املصارف  تسليفات    -

 9.785 إىل  تدنت  وقد  األجنبية  بالعمالت 

مليار دوالر يف 31/01/2023.

وأكد يف البيان: ان هذه األرقام تبني بما ال 

يقبل الشك بأن ال سيولة لدى املصارف، 

املحيل  بالدوالر  ودائعها  ناحية  من  أكان 

قابلة  غري  وهي  لبنان  مرصف  لدى 

أم  الخارج،  إىل  التحويل  أو  نقداً  للسحب 

من ناحية أرصدتها السلبية لدى املصارف 

األجنبية أو لناحية محفظتها من اليورو 

بوند غري القابلة للتسييل إال بما يناهز 6 

يف املئة من أصل السعر.

قال  الخاص،  للقطاع  القروض  وعن 

إما  بتسديدها  املدينون  يقوم  ”لألسف 

باللرية أو بالشيكات املرصفية التي تعود 

لتودع حكماً لدى املرصف املركزي كخيار 

لديه..  الودائع  بقية  فتلقى مصري  وحيد 

واملفتعلة  الخاطئة  اآللية  هذه  أدت  لقد 

 28 يقارب  ما  سداد  إىل  الدولة  قبل  من 

مليار دوالر من القروض منذ بدء األزمة 

وحتى اليوم، خرسها املودع من السيولة 

التي كان يفرتض أن تؤول إليه.

من هنا يصح القول إن أغنياء اليوم هم 

ربحها  دوالر  مليار   28 األمس..  دائنو 

بإهمال  املودعني  حساب  عىل  الدائنون 

سابق  عن  نقول  ال  حتى  الدولة،  من 

تصور وتصميم“.

يف  املصارف  اسم  ارتبط  ”لقد  وأضاف 

إدارتها  مجالس  رؤساء  بأسماء  لبنان 

يملكون  من  أنهم  الكثريون  ظن  لدرجة 

املرصف.

قد يفاجأ البعض بأن ثمة رؤساء مجالس 

إدارة ال يملكون أكثر من 10 يف املئة من 

مصارفهم، فيما تتوزع بقية املساهمات 

عىل  أو  وأجانب  محليني  مساهمني  عىل 

صغار املساهمني الذين اشرتوا أسهمهم 

عرب بورصة بريوت“.

ورأى أن مبدأ إعادة رسملة املصارف قد 

يكون مادة جاذبة ملن ال يدرك حيثياتها، 

الجهات  عىل  أن  يظهر  الواقع  أن  إال 

اإلمكانات  دراسة  والرقابية  الترشيعية 

ما  وهذا  حدة،  عىل  مرصف  لكل  املتاحة 

عىل  الرقابة  لجنة  به  تقوم  أن  يتوقع 

املصارف والهيئة املرصفية العليا، ضمن 

مرشوع إعادة الهيكلة.

ولفت اىل أنه منذ صدور القانون الجديد 

نوفمرب   3 بتاريخ  املرصفية  للرسية 

2022، تواجه املصارف  (ترشين الثاني) 

مطالبات برفع الرسية املرصفية عن فئات 

وظيفة  بحكم  مرة  الحسابات،  من  عدة 

صاحب الحساب أو بشبهة تحويل أموال 

إىل الخارج ملرصفيني وسياسيني وإذا ما 

تعذر الولوج إىل حسابات أخرى تستعمل 

لكشف  كذريعة  األموال  تبييض  شبهة 

الرسية عنها.

الرسية  مضار  إن  ”هل  أخرياً  وسأل 

حسناتها؟  تفوق  أصبحت  املرصفية 

املرصفية  الرسية  رفع  األجدى  أوليس 

عن الجميع يف حال كهذه وليظهر الخيط 

االنتقائية  وتنتفي  األسود  من  األبيض 

ليربأ الصالحون ويجرم املرتكبون“؟

بغداد/ الزوراء:
(25 مكرر)  املادة  العليا حكما بعدم دستورية  االتحادية  املحكمة  أصدرت 

من قانون بيع وايجار اموال الدولة.
”نظرت  انها  الزوراء“:   ” تلقته  بيان  يف  العليا  االتحادية  املحكمة  وذكرت 
املدعي  قبل  املقامة من  (17/اتحادية /2023)  بالعدد  الدستورية  الدعوى 
املدعى  النيابية، عىل  القانونية  اللجنة  املالكي / عضو  رائد حمدان  النائب 
عليه رئيس مجلس النواب / اضافة لوظيفته، للطعن بعدم دستورية املادة 
 2013 لسنة   (21) رقم  الدولة  اموال  وايجار  بيع  قانون  من  مكرر)   25)
املعدل املنشور يف جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4415) يف 5 /9 /2016 
التي نصت عىل انه (لوزير املالية بيع او ايجار االرايض الزراعية التي تقع 
علنية  مزايدة  بدون  املائية  الحصة  عنها  املقطوع  الطرق  محرمات  خارج 
وعىل وزير الزراعة رفع يد االصالح الزراعي عن تلك االرايض وتسجل بدالت 
البيع وااليجار ايراداً نهائياً لخزينة الدولة عىل ان تراعى حقوق االرتفاق)“.

وأضافت بحسب البيان: ان ”املحكمة االتحادية قررت الحكم بعدم دستورية 
دستور  من  اوالً)  و27/   14) املادتني  احكام  ملخالفتها  الذكر  آنفة  املادة 

جمهورية العراق لعام 2005 حكماً باتاً وملزماً لكل السلطات“.

بغداد/الزوراء:

العراقي  النواب  مجلس  يعتزم 

استجواب مجلس أمناء شبكة اإلعالم 

عقدها  املقرر  جلسته  يف  العراقي، 

اليوم الخميس.

وذكرت الدائرة اإلعالمية للمجلس، يف 

بيان ورد ”الزوراء“: أن ”جدول أعمال 

سيتضمن  الخميس،  اليوم  جلسة، 

أمناء  مجلس  الستجواب  إضافة 

القراءة األوىل  العراقي،  شبكة اإلعالم 

ملرشوع قانون املصادقة عىل الحساب 

الختامي للسنة املالية 2012“.

أيضاً  ستشهد  الجلسة  أن  وأضافت: 

الثانية)  (القراءة  ومناقشة  ”تقرير 

لقانون   21 التعديل  قانون  ملرشوع 

اللجنة  تقرير  إىل  إضافة  املالك، 

توصيات  بوضع  املكلفة  النيابية 

ملكافحة املخدرات“.
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موسكو/كييف/ متابعة الزوراء:  

بريغوزيـن مؤسـس  يفغينـي  أعلـن 

مجموعـة فاغنر العسـكرية الخاصة 

عـىل  بالكامـل  سـيطرت  قواتـه  إن 

الجـزء الرشقي مـن باخمـوت، بينما 

حـّذر الرئيـس األوكرانـي فولوديمري 

زيلينسـكي يف مقابلـة تلفزيونية بثت   

األربعـاء من أنـه إذا اسـتولت القوات 

الروسـية عـىل باخموت، فسـيصبح 

”الطريق مفتوحاً“ أمامها لالسـتيالء 

عىل مدن عدة يف رشق البالد.

وقال بريغوزين يف تسجيل صوتي عىل 

منصة الرتاسل ”تلغرام“ إن ”كل يشء 

رشقي نهـر باغموتكا تحت سـيطرة 

فاجنر بالكامل“.

أمـا زيلينسـكي فرصح لشـبكة ”يس 

األمريكيـة ”نحـن  اإلخباريـة  أن“  أن 

نـدرك أنـه بعـد باخمـوت، يمكنهـم 

الذهاب إىل ما بعدها. يمكنهم الذهاب 

الذهـاب  يمكنهـم  كراماتورسـك،  إىل 

سـيكون  الطريـق  سلوفيانسـك،  إىل 

مفتوحاً أمـام الـروس إىل مدن أخرى 

يف أوكرانيا“. وشـدد الرئيس األوكراني 

عىل أن الدفاع عن هذه املدينة ”مسألة 

اسـرتاتيجية بالنسـبة لنـا“. وأضاف 

أن قواتـه مصّممـة عـىل الدفـاع عن 

املدينة ومنع سـقوطها بأيدي الجيش 

الرويس.

وكان وزيـر الدفـاع الرويس سـريغي 

شويغو قال إن باخموت تشكل ”عقدة 

مهمـة يف خطـوط الدفـاع األوكرانية 

السـيطرة  إن  دونبـاس.  منطقـة  يف 

عليها ستسـمح بهجمـات إضافية يف 

عمق خطـوط دفاع القوات املسـلحة 

األوكرانية“.

أن“،  أن  ”يس  لــ  زيلينسـكي  وقـال 

”عقـدت أمـس اجتماعـاً مـع رئيس 

العسـكريني  القـادة  وكبـار  األركان 

وجميعهم قالوا إنه يجب أن نظل أقوياء 

يف باخموت“. وأضاف ”بالطبع، علينا 

أن نفكر بأرواح جنودنا. لكن علينا أن 

نفعـل كل ما يف وسـعنا يف الوقت الذي 

نتلقى فيه أسـلحة وإمدادات وجيشنا 

يستعد للهجوم املضاد“.

مـن جهة أخـرى، وقبيـل توجهها إىل 

الواليات املتحدة حيث ستلتقي الرئيس 

األمريكـي جو بايـدن، الجمعة املقبل، 

حـذرت رئيسـة املفوضيـة األوروبية 

أورسـوال فون دير الين يف خطاب أمام 

الربملان الكنـدي يف أوتاوا، الثالثاء، من 

أن االتحاد األوروبي لـن يقبل أبداً بأن 

تهدد روسيا أمنه.

وقالـت فون ديـر الين ”لن نقبـل أبداً 

أن ترسـل قوة عسـكرية لديها أحالم 

إمرباطورية دباباتها إىل ما وراء الحدود 

الدوليـة“. وأضافـت أن دول االتحـاد 

الـ27 ”لن تقبل أبداً بهذا التهديد ألمن 

أوروبا وألسس مجتمعنا الدويل“.

املفوضية األوروبية  وناشدت رئيسـة 

الربملان الكندي تقديم ”دعم عسـكري 

واقتصادي راسـخ“ ألوكرانيا، مشددة 

عـىل وجـوب أن تدفـع روسـيا ”ثمن 

جريمة عدوانها“ عىل أوكرانيا.

وكانت فون دير اليـن دعت يف نوفمرب 

(ترشيـن الثانـي) املـايض، إىل إنشـاء 

محكمة خاصة ملحاكمة القادة الروس 

عىل جرائمهم املفرتضة يف أوكرانيا.

وعشـية اليوم العاملي لحقـوق املرأة، 

بالنسـاء  اليـن  ديـر  فـون  رحبـت 

األوكرانيات الالتـي يقاتلن يف صفوف 

الجيش دفاعاً عن وطنهن.

وقالـت، إن هـؤالء النسـوة ُمِنعن من 

القتال قبل الحرب لكنهن ”لم يهتممن 

بذلـك وبـدأن االنضمـام إىل الجيش“. 

وأضافت عىل وقـع تصفيق الربملانيني 

الكنديني ”هذه ليست حرباً فحسب يف 

أوكرانيا. إنهـا أيضاً حرب ضد حقوق 

اإلنسان، وحرب ضد حقوق املرأة“.

وذكرت املسـؤولة األوروبية بأن األمم 

املتحدة اتهمت ”روسيا بأنها تستخدم 

جرائـم االغتصـاب والعنـف الجنـيس 

يف إطـار اسـرتاتيجيتها العسـكرية يف 

أوكرانيا“، منوهة بـ“الهجوم املضاد“ 

الذي تشنه النساء األوكرانيات.

وكانـت فون ديـر الين تعهـدت خالل 

زيارة إىل قاعدة عسكرية كندية رفقة 

رئيس الوزراء الكندي جاسـتن ترودو 

تزويـد أوكرانيـا مولـدات كهربائيـة 

لتعويـض جـزء مـن النقص الشـديد 

الناجم عـن القصف الرويس ملنشـآت 

الكهرباء يف البالد.

بـدوره، أعلـن تـرودو أن املهمـة التي 

لتدريـب  بولنـدا  يف  قواتهـا  تنفذهـا 

مهندسني عسـكريني أوكرانيني، التي 

كان من املقرر أن تنتهي قريباً سـيتم 

تمديدها حتـى أكتوبر (ترشين األول) 

املقبل. وأضاف أن بالده سرتسل كذلك 

مدربني طبيـني لتدريب الجهاز الطبي 

العسكري األوكراني.

يف املقابل، أكدت روسـيا، أنها ستقاتل 

حتى السـيطرة عىل مدينـة باخموت، 

الجبهة التي تشـهد معارك دامية منذ 

أشهر يف الرشق األوكراني، معتربة ذلك 

أمراً أساسـياً ملواصلـة هجومها رغم 

الدفاع األوكراني الرشس.

يف اليوم السابق، أمر الرئيس األوكراني 

فولوديمري زيلنيسكي الجيش بإرسال 

تعزيزات إىل هذه املدينة املدمرة عملياً، 

نافياً التكهنات يف شأن انسحاب قواته 

منها، رغـم تقـدم القوات الروسـية، 

أخرياً، والتهديـد بمحارصتها. ويعتزم 

األوكرانيون املقاومة الستنزاف القوات 

تحضـرياً لهجـوم مضاد سـيطلقونه 

باألسـلحة الثقيلة واملدرعات الحديثة 

التي وعد الغربيون كييف بها.

وأعلنـت بولندا، الثالثاء، أنها ستسـلم 

أوكرانيـا بـدءاً من هذا األسـبوع، 10 

دبابـات ”ليوبـارد2“ أملانيـة الصنـع 

تلقـى جنـود أوكرانيـون تدريبـاً عىل 

استخدامها.

وقـال وزير الدفـاع الرويس سـريغي 

اجتمـاع ملسـؤولني  شـويغو، خـالل 

إن  التلفزيـون،  نقلـه  عسـكريني 

باخموت تشـكل ”مركزاً دفاعياً مهماً 

للقوات األوكرانية يف منطقة دونباس. 

السـيطرة عليهـا ستسـمح بهجمات 

إضافيـة يف عمق خطوط دفاع القوات 

املسلحة األوكرانية“.

ويشـكك خـرباء ومراقبـون بأهميـة 

باخموت االسـرتاتيجية، إال أن املدينة 

اكتسـبت أهميـة رمزيـة وتكتيكيـة، 

مع الصعوبات التـي يواجهها الروس 

للسـيطرة عليها خالل أكثر من سبعة 

أشـهر من القتال منذ أغسطس (آب) 

تكبدهـا  التـي  الفادحـة  والخسـائر 

املعسكران.

ومعركـة باخمـوت هي األطـول أمداً 

واألكثر حصداً لألرواح منذ بدء الهجوم 

الرويس يف فرباير (شباط) 2022.

وتبحـث موسـكو عـن انتصـار وإن 

كان رمزياً بعد النكسـات الكبرية التي 

تكبدتهـا يف الخريـف املـايض، وتأمل 

الطريـق  املدينـة  سـقوط  يفتـح  أن 

أمامها للسـيطرة عىل الجـزء الخارج 

عـن سـيطرتها من منطقـة دونباس 

الصناعية يف رشق أوكرانيا.

ولحق دمار هائل بباخموت التي بقي 

فيها بالكاد أربعة آالف شخص مقابل 

70 ألفاً قبل الهجوم.

بعـد تقـدم أحـرزوه، أخرياً، يبـدو أن 

الروس يسـيطرون عىل مداخل املدينة 

من الشمال والجنوب والرشق، ما يثري 

الخشية من محارصتها.

املسـلحة  فاغنـر  مجموعـة  وتقـود 

الروسـية هذا الهجوم متكبدة خسائر 

يفغينـي  زعيمهـا  باعـرتاف  هائلـة، 

بريغوجني املوجود يف منطقة القتال.

أن هـذا األخـري يخـوض رصاعـًا  إال 

العسـكرية  القيـادة  مـع  مفتوحـاً 

الروسـية التي يتهمها بعدم تسليم ما 

يكفي من الذخـرية لرجاله املنخرطني 

األماميـة  الخطـوط  عـىل  القتـال  يف 

أن  يف باخمـوت. ويعتـرب بريغوجـني 

الخطـوط الروسـية سـتنهار يف حال 

انسحب رجاله.

القاهرة / متابعة الزوراء:
استقبل الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس، 
وزير الدفاع األمريكي لويد أوسـتن، ملناقشة 

تطورات األوضاع يف املنطقة.
املرصيـة  الرئاسـة  باسـم  املتحـدث  وقـال 
أحمـد فهمي بأن الرئيـس املرصي أكد خالل 
اللقـاء حـرص مـرص عـىل تدعيـم الرشاكة 
االسرتاتيجية مع الواليات املتحدة، فضال عن 
تكثيف التعاون والتنسـيق القائم بني البلدين 
العسـكري  والسـيما  املجـاالت  مختلـف  يف 
واألمنـي، يف ضـوء أهميـة ذلك لدعـم جهود 
استعادة األمن واالستقرار وترسيخ السالم يف 

منطقة الرشق األوسط.
من جانبه، أعرب وزيـر الدفاع األمريكي عن 
تثمني بـالده عاليـا للقيادة املرصيـة والدور 
املهم ملرص يف الرشق األوسـط كقوة استقرار 
رشـيدة ومسـؤولة، مؤكدا حـرص الواليات 

املتحدة عـىل مواصلة دفـع وتطوير التعاون 
والرشاكـة االسـرتاتيجية مع مـرص، خاصة 
يف شـق التعاون الدفاعي، الذي يمثل الركيزة 

األساسية للعالقات بني الدولتني.
وأشـار املتحدث الرسـمي إىل أن اللقاء شـهد 
التباحـث حول عدد مـن القضايـا اإلقليمية 
والدوليـة حيث حـرص الرئيس يف ذلك اإلطار 
عـىل تأكيد أهميـة تكثيـف الجهـود الدولية 
لتحقيـق التهدئـة يف األرايض الفلسـطينية، 
ووقف اإلجـراءات األحادية والتصعيد، مؤكدا 
أن حـل الدولتـني، وفقا ملرجعيـات الرشعية 
الدولية ذات الصلة، يعد الطريق نحو تحقيق 
السالم العادل والشامل لصالح جميع شعوب 
املنطقة. كمـا تطرق اللقـاء إىل جهود تعزيز 
السـلم واالسـتقرار عىل املسـتوى الـدويل، يف 
ضـوء األزمات العاملية املتالحقـة، التي تلقي 

بظالل سلبية عىل مختلف دول العالم.

تونس/متابعة الزوراء:
 وجـه االتحـاد العـام التونـيس للشـغل جملة من 
الرسـائل لعل أهمهـا رفضه املطلـق االنخراط مع 
جبهـة الخالص التي تقودها حركـة النهضة يف أي 
تحالف، مشـددا عىل أنه يختلـف معها جوهريا من 
حيث املبادئ واألهداف.وتربأ االتحاد من أي تحالف 
أو تقارب له مع جبهة الخالص التي تقودها حركة 
النهضة اإلسـالمية، قائال إن بعـض مكوناتها كان 
ومازال عدّوه. وتسـبب حضور قيـادات من حركة 
النهضة يف املسرية االحتجاجية التي دعا إليها اتحاد 
الشغل السبت املايض، وتوجيه أمينه العام نورالدين 
الطبوبي تحية ”ملعتقيل املرناقية“، يف إحراج كبرية 
للمنظمة الشغيلة خصوصا أمام منظوريها، حيث 
بدا األمر مقدمة لتحالف معلن مع الحزب اإلسالمي 
وباقي الطيـف السـيايس املتحالـف معه.وترفض 
القاعـدة الشـعبية لالتحـاد أّي تقارب مـع حركة 
النهضة التي يحملونها املسؤولية الرئيسية يف حالة 
التدهور التي شـهدتها البالد أمنيـا واقتصاديا منذ 
العام 2012. ويرى جزء كبري من منظوري االتحاد 
أن الحركة تسعى إىل االحتماء باملنظمة الشغيلة من 
أجل التهرب من املحاسبة، وهي تريد أن يكون أبناء 
االتحاد وقودا ملعركتها السياسية مع الرئيس قيس 
سـعيد.وأعرب األمني العام التحاد الشغل نورالدين 
الطبوبـي عن اسـتغرابه مـن الهجمـة املوجهة إىل 
االتحاد إثر قوله يف تجمع الرابع من مارس الجاري 

”تحيـة لـكل املعتقلـني السياسـيني“، الفتـا إىل أن 
الكلمة أخذت أكثر من حجمها وتغافل مسـتغلوها 
أساسـيني  معنيـني  إىل  الراميـة  مضامينهـا  عـن 
”التضامـن مع من يتقاطع معنا يف مواقفنا، ال مع 
من يدعم أو يتـورط يف قضايا إرهابية، وثانيا نحن 
يف االتحـاد نحرتم قرينة الرباءة ونرفض املحاكمات 
الشعبية“.وشـهدت تونـس خـالل الفـرتة األخرية 
حملـة إيقافـات طالت قيادات مـن حركة النهضة 
وقـوى متحالفة معها، كانت شـاركت يف منظومة 
الحكم السابقة وتقلدت مناصب. وتتعلق االتهامات 
املوجهـة إىل املوقوفني والذين جرى إيداع عدد منهم 
السـجن، بالتآمر عىل أمن الدولة، وبالفساد والثراء 
غري املرشوع، وقد أثارت تحية الطبوبي التي شملت 
هـؤالء املوقوفني إىل جانب نشـطاء ونقابيني جدال 
واسعا وسـط اتهامات لقيادة املنظمة بدعم جهود 
اإلفالت مـن املحاسـبة.وانتقد الطبوبـي يف افتتاح 
اجتمـاع املكتب التنفيذي املوسـع املنعقـد بمدينة 
الحمامـات السـاحلية تحضـريا للهيئـة اإلداريـة 
الطارئة، ما أسـماه بإعالم السلطة واملعارضة عىل 
حد سـواء قائال ”الجميـع يحـاول رص االتحاد يف 
صفه وكل السـلطات حاولت تقليـم أظافر االتحاد 
وحتـى املعارضة هـذه املرة تلـّوح بالوعيد لالتحاد 
الختالفـه يف تقييمه عما انتهجته“. وأضاف ”نقول 
لهؤالء سـلطة ومعارضة حذار ال أحـد يقلّم أظافر 

االتحاد فللنقابيني مخالب ال تقلم!“.

طرابلس/متابعة الزوراء:
 كشـفت اللقـاءات التـي عقدهـا 
كل مـن مبعـوث الواليـات املتحدة 
ليبيـا  لـدى  وسـفريها  الخـاص 
واملبعـوث  نورالنـد  ريتشـارد 
األممـي عبدالله باتيـيل مع رئيس 
صالـح  عقيلـة  النـواب  مجلـس 
ورئيـس حكومة الوحـدة الوطنية 
عبدالحميـد الدبيبـة، تدافعـا بـني 
السـلطتني الترشيعيـة والتنفيذية 

عىل إجراء االنتخابات يف البالد.
فقد أعلن الدبيبة وصالح يف بيانني 
منفصلني عقب لقائهما املسؤولني 
مقـري  يف  والدوليـني  األمميـني 
والربملـان  بطرابلـس،  الحكومـة 
ببنغازي، جاهزيـة البالد تنظيميا 
االنتخابـات  إلجـراء  وترشيعيـا 
الربملانيـة والرئاسـية املؤجلة منذ 

ديسمرب 2021.
ويعكس هـذا التدافع عـىل تنظيم 
االنتخابـات توجهـا لـدى الدبيبـة 
لفـرض حكومتـه كأمـر واقع، يف 
ظل تواصل االنقسـام الجاري بني 
القـوى الليبية حول مبادرة اللجنة 
التوجيهيـة التي طرحهـا املبعوث 
األممي، بينما يسعى عقيلة صالح 
إىل سـحب البساط من تحت قدمي 
رضورة  عـىل  بالتشـديد  الدبيبـة 
وجود حكومة موحدة لتنظيم هذا 

االستحقاق االنتخابي.  
وتأتـي هـذه الترصيحـات يف ظـل 
السيايس  االنسـداد  استمرار حالة 
يف البـالد مـع عدم توافـق مجليس 
النواب واألعـىل للدولة عىل رشوط 
الرئاسـية،  لالنتخابـات  الرتشـح 
إىل جانـب االنقسـام الجـاري بني 
القـوى الليبية حول مبادرة اللجنة 

التوجيهيـة التي طرحهـا املبعوث 
األممي باتييل.

وقـال الدبيبـة، خالل لقائـه املبعوث 
األممي، إن ”حكومته تدعم اإلجراءات 
املُتخـذة من طرف البعثـة التي تعمل 
بشـكل جاد ومتواصل مـع األطراف 

الدولية للوصول إىل انتخابات“.
وفقـا  االسـتعدادات،  وتشـمل 
لبيـان الحكومـة، ”تشـكيل فريق 
وتحديـث  اسـتكمال  يف  ُيسـاهم 
القاعدة الدستورية لتكون جاهزة 
السـتكمال حلم الليبيـني“، مؤكدا 
وأدواتهـا  الحكومـة  ”جاهزيـة 
االنتخابـات  إلجـراء  التنفيذيـة 

الربملانية والرئاسية“.
وأوضـح البيـان، أن ”باتيـيل قدم 
حيث قّدم للدبيبة، ُملخصا لجوالته 
ونتائـج  والدوليـة،  اإلقليميـة 
اجتماعاته يف نيويورك، مؤكدا أنها 

تؤيـد خطته يف إجـراء االنتخابات، 
باعتبارهـا الهدف األسـايس لعمل 

البعثة“.
والدبيبـة  ”باتيـيل  أن  إىل  وأشـار 
ناقشـا اإلجراءات العمليـة لتنفيذ 
مقرتحه (مبـادرة املبعوث األممي 
عـام  خـالل  االنتخابـات  إلجـراء 
2023) بحيـث يكون قابال للتنفيذ 
ويعرب عن رغبة الليبيني الحقيقية 
يف إجراء انتخابات نزيهة وعادلة“.

وبعـد عثرات أدت لجمود سـيايس 
بملف األزمة الليبيـة، أطلق باتييل 
يف 27 فرباير املايض، مبادرة إلجراء 
انتخابات يف 2023، تتضمن إنشاء 
لجنـة توجيـه رفيعـة املسـتوى، 
واعتمـاد إطـار قانونـي وجـدول 

زمني ملزِم إلجرائها.
وقـال نورالنـد يف تغريـدة نرشتها 
السـفارة األمريكية لـدى ليبيا عرب 

حسـابها عىل تويرت مساء الثالثاء 
”لقـد تحدثـت مع رئيـس مجلس 
مجهـودات  عـن  صالـح  النـواب 
املجلـس إىل اآلن يف وضـع قاعـدة 

دستورية لالنتخابات“.
وأضاف ”لقد أكدت لرئيس مجلس 
النواب صالح دعم الواليات املتحدة 
جهود املمثـل الخاص لألمني العام 
لألمـم املتحـدة باتييل مـع القادة 
الليبيـني لوضع اللمسـات األخرية 
االنتخابـات  إجـراء  أسـاس  عـىل 

الرئاسية والربملانية هذا العام“.
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب 
الليبي، خالل لقائه نورالند والقائم 
باألعمال بسـفارة واشـنطن ليزيل 
أوردمان، جاهزية بـالده تنظيميا 
وترشيعيا إلجـراء االنتخابات لحل 

أزمتها.
وقـال مجلس النـواب، يف بيان، إن 

لقـاء عقيلـة صالـح واملسـؤولني 
تطـورات  ”تنـاول  األمريكيـني 
األوضـاع يف ليبيـا، ال سـيما سـبل 
الرئاسـية  االنتخابـات  إجـراء 

والربملانية يف أقرب اآلجال“.
ووفـق البيـان، أكـد صالـح ”عدم 
وجود أي عائـق إلجراء االنتخابات 
مـن جانـب الترشيعـات الالزمـة 
لجاهزيـة  باإلضافـة  إلجرائهـا 
مفوضية االنتخابات“، مشددا عىل 
”رضورة وجـود حكومـة موحدة 

لتنظيم االستحقاق“.
أوىف  النـواب  ”مجلـس  وأضـاف 
الالزمة إلجراء  الترشيعـات  بكافة 
التعديـل  خـالل  مـن  االنتخابـات 
الثالث عـرش وقوانني  الدسـتوري 
االنتخابـات الرئاسـية والربملانية، 
واملجلس مسـتعد لتعديلهـا إذا ما 

اقتضت الحاجة لذلك“.
ويف 7 فرباير املـايض، أعلن الربملان 
الدسـتوري  لإلعـالن   13 التعديـل 
(مؤقـت وضع بعد اإلطاحة بنظام 
معمر القذايف عـام 2011) ليصبح 
”قاعـدة دسـتورية“ تجري عربها 
انتخابـات، ليعلـن املجلـس األعىل 

للدولة الحقا إجازته.
كما أصدر مجلس النواب يف 2021 
القوانـني رقـم (1) و(2) الخاصة 
بانتخـاب رئيـس الدولـة ومجلس 
النواب املقبـل إال أنهـا كانت مثار 
جدل إىل حد أن فشل بسببها إجراء 

انتخابات يف 24 ديسمرب 2021.
القوانـني  عـىل  الخالفـات  وأبـرز 
االنتخابية هي أنها تسمح برتشح 
الجنسية،  ومزدوجي  العسـكريني 
وهـو مـا يعارضه املجلـس األعىل 

للدولة.
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القاهرة / متابعة الزوراء:
قررت الحكومة املرصية تسهيل منح جنسية 
البـالد ملـن يرغب مـن األجانـب حـال ايداع 
وديعـة مرصفية بالـدوالر األمريكي أو رشاء 
عقار ودفع ثمنه بالعملة نفسـها، حسب ما 
نرشت الجريدة الرسـمية، يف ظل أزمة نقص 

يف العملة الصعبة يشهدها البلد العربي.
ونقلـت صحيفة األهرام الحكومية   االربعاء 
نسـخة الجريـدة الرسـمية، التـي تضمنت 
القـرار الذي يجيـز لرئيس الـوزراء املرصي 
مصطفى مدبـويل ”منح الجنسـية املرصية 
لطالـب التجنـس متـى توافرت يف شـأنه“، 

حاالت معينة.
وأوردت الجريدة الرسمية حاالت أربع تسمح 
لرئيـس الحكومـة املرصية بمنح الجنسـية 
من بينها ”ايداع مبلغ 250 ألف دوالر .. تؤول 
إىل خزانـة الدولة وال تـرد“، أو مقابل وديعة 
مرصفيـة بقيمة نصف مليون دوالر تسـرتد 
بعـد ثالث سـنوات بالجنيه املـرصي وبدون 

عائد.
كذلـك ُتمنـح الجنسـية املرصيـة، إذا قـام 
الشخص الراغب يف ذلك برشاء ”عقار مملوك 
للدولـة أو لغريها من األشـخاص االعتبارية 

بمبلغ ال يقل عن 300 ألف دوالر“.

ويشـمل القرار أيضا من أسـس أو شارك يف 
”مرشوع اسـتثماري بمبلغ ال يقل عن 350 
ألف دوالر .. مع ايداع مبلغ 100 ألف دوالر يف 

الخزانة العامة للدولة ال يرد“.
وكان مجلـس النواب املـرصي أقر يف 2018 
قانونا يسـمح لالجانب بطلب الحصول عىل 

الجنسية مقابل وديعة مرصفية.
وتأتي قرارات مدبويل يف إطار مساعي مرص 
إىل زيـادة مواردها بالدوالر يف ظل نقص حاد 
للعملة الخرضاء وارتفاع ملعدل التضخم الذي 

بلغ 26,5 يف املئة يف كانون الثاني/يناير.
يف العام املايض تراجعت قيمة العملة املرصية 

وسـط ظروف اقتصادية صعبة، ليبلغ سعر 
الـدوالر حاليا نحو 31 جنيها مقابل 15,6 يف 

آذار/مارس 2022.
ويف هـذا الصـدد أيضـا عرضـت الحكومة 
العديـد من األصـول اململوكـة للدولة للبيع 
إذ أن القـرض الذي حصلت عليـه القاهرة 
نهايـة 2022 مـن صنـدوق النقـد الـدويل 
مصحوبـا  كان  دوالر  مليـارات   3 بقيمـة 
بـرشوط من بينهـا خصخصـة العديد من 
الرشكات العامة واإلبقاء عىل سـعر رصف 
مرن للجنيـه املرصي حتـى يعكس قيمته 

الحقيقية.

@Ú„açÇ@∂g@fiÎ˚m@ä¸ÎÜ@—€c@250@ aáÌg@›ib‘fl@bËnÓè‰u@|‰∏@ãófl
Üãm@¸Î@Ú€Îá€a
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بغداد/ الزوراء:

أعلنـت قيـادة العمليـات املشـرتكة، امـس 

يف  اسـتهدفت  التـي  الخليـة  ان  األربعـاء، 

طوزخرماتـو كانـت تـروم القيـام ببعـض 

العمليـات اإلرهابيـة، وفيمـا أشـارت إىل أن 

محافظة دياىل آمنة ومستقرة والوضع فيها 

مسـيطر عليه، أكدت أن لـدى القوات األمنية 

اإلمكانيـات والقدرة عىل النيل من العصابات 

االرهابية.

وقـال املتحـدث باسـم العمليات املشـرتكة، 

اللواء تحسني الخفاجي، يف ترصيح صحفي: 

إن «الوضع األمني يف دياىل مسـيطر عليه من 

قبل القوات االمنية، حيـث أن قيادة عمليات 

ديـاىل تقـوم بعمليـات اسـتباقية ونوعيـة 

ملطـاردة اإلرهابيني، وكل من يحـاول العبث 

بالسلم املجتمعي».

األخـرية  النوعيـة  «العمليـات  أن  وأضـاف 

التـي نفذتها قيادة عمليـات دياىل، من خالل 

املعلومـات االسـتخبارية لجهـاز املخابـرات 

الوطني، وبواسـطة سـالح الجـو العراقي يف 

قضاء طوزخرماتو، أسـفر عن قتل عدد من 

اإلرهابيـني، وهي خلية إرهابيـة كانت تروم 

القيـام ببعـض العمليـات اإلرهابيـة يف تلك 

املنطقة».

وأشار إىل أن «القوات االمنية لديها االمكانيات 

والقـدرة عىل النيل مـن العصابات االرهابية، 

ارجـاء  كل  يف  واالمـن  االسـتقرار  وفـرض 

محافظة دياىل». 

وأكـد أن «محافظـة ديـاىل آمنة ومسـتقرة 

ودياىل، وتنعـم بوجود انتشـار أمني مكثف، 

وهنـاك عمـل كبري تقـوم به قيـادة عمليات 

ديـاىل بمختلـف انواعهـا، كذلـك هنالك دور 

لرشطـة دياىل وقدراتها عالية يف التصدي لكل 

من يحاول ان ييسء اىل السلم املجتمعي».

كامـريات  منظومـة  «هنـاك  أن  إىل  ولفـت 

ومنظومـة أمنية وفنيـة عاليتني يف محافظة 

دياىل، فضالً عن وجود إهتمام كبري بإمكانية 

رفع وزيادة الجهود الفنية».

وبـني أن «الخطـط األمنيـة تعتمـد عىل نوع 

التحديات، لذلك عندمـا تكون هناك تحديات 

يكـون هنـاك تغيـري وتكتيـك يف اجراءاتنـا 

وامكانياتنـا وقدراتنـا، كمـا تتغـري خططنا 

واتجاهاتنا ملطاردة اإلرهـاب ومواجهة وكل 

من يحاول ان ييسء إىل أمن دياىل».

من جانب متصل، أعلنت مديرية االستخبارات 

العسـكرية، امـس األربعـاء، عـن اإلطاحـة 

بأربعة إرهابيني خطرين يف ٤ محافظات.

وذكر بيـان للمديريـة تلقته «الـزوراء»: أنه 

«بناًء عىل معلومات استخبارية دقيقة لقسم 

وشـعبتي اسـتخبارات وأمن قيـادة عمليات 

صـالح الدين والفـرق: (الثامنـة- العارشة- 

السـابعة عرشة)، بالتعاون مع اسـتخبارات 

وقـوة مـن ألويـة تلـك القيـادات وقـوة من 

جهاز مكافحـة اإلرهاب، جرى نصب كمائن 

محكمـة يف مناطق متفرقة مـن املحافظات 

آنفـاً، أسـفرت عـن إلقـاء القبض عـىل (٤) 

إرهابيني مطلوبني للقضاء وفق أحكام املادة 

(٤ إرهـاب) يف الكرمـة والرشقـاط وداقوق 

واليوسفية».

وأضاف البيان أن «اإلرهابيني بينهم يعملون 

بصفـة ممـول مـواد غذائية وصحيـة وآخر 

موزع كفـاالت إىل عائالت عنـارص عصابات 

«جـرى  أنـه  اىل  الفتـاً  اإلرهابيـة»،  داعـش 

تسليمهم إىل الجهات املعنية أُصولياً».

بغداد/ الزوراء:
 ١٦_F أعلنـت خليـة اإلعالم األمنـي تنفيذ ثـالث رضبات جوية بواسـطة طائـرات

استهدفت مجموعة إرهابية بأطراف محافظة صالح الدين.
وذكـرت الخلية يف بيـان تلقته «الزوراء»: «لقـد قطعت قواتنا األمنيـة البطلة عهداً 
للشـعب العراقي للقصاص العادل من العنارص اإلرهابية املنهزمة، ووفقاً ملعلومات 
اسـتخبارية دقيقـة مـن جهـاز املخابرات الوطنـي العراقـي، وبمتابعـة من خلية 
االسـتهداف التابعة لقيادة العمليات املشـرتكة، ومن خالل األبطـال يف صقور الجو 
تـم تنفيذ ثالث رضبات جوية بواسـطة طائرات F_١٦ اسـتهدفت خاللها مجموعة 

إرهابية ضمن قاطع جبل بلكانه بأطراف محافظة صالح الدين».

بغداد/ الزوراء:
إبراهيـم  الرتبيـة،  وزيـر  وجـه 
اللجنـة  الجبـوري،  نامـس 
بتقديـم  املشـكلة،  الوزاريـة 
ووضـع  مسـتفيضة  دراسـة 
معايـري الجـودة للموافقـة عىل 
فتـح املعاهـد وريـاض األطفال 
واملدارس األهلية. وقال الجبوري، 
يف بيـان تلقت «الزوراء» نسـخة 
منـه، امـس األربعـاء: إن «مـن 
أساسـيات االرتقـاء باملؤسسـة 
الرتبوية هو وضع معايري لتقييم 
جـودة األداء والعمل عىل اختيار 
نخـب وكفـاءات لها االسـتعداد 
متكامـل  جيـل  بنـاء  يف  التـام 
فكريـاً وذهنيـاً يسـتوعب املادة 

«وجهنـا  الدراسـية».وأضاف: 
خاصـة  عليـا  لجنـة  بتشـكيل 
بتقديم دراسة مستفيضة بعيداً 
عن العشوائية يف مسألة املوافقة 
عىل فتح املعاهد األهلية ورياض 
برئاسـة  واملـدارس  األطفـال 
اإلداري فـالح محمـود  الوكيـل 
القييس».وذكـر املكتب اإلعالمي 
يف الـوزارة أن «اللجنـة رشعـت 
لوضـع  االجتماعـات  عقـد  يف 
ضوابـط وآليـة للحصـول عـىل 
موافقـة الفتح وإيقاف األخطاء 
التـي حدثـت سـابقاً، يف خطوة 
هادفة إلعـادة الرصانة العلمية 
للمؤسسـة الرتبوية بمـا يتالءم 

والتوجه الحديث للحكومة».

ÚÓibÁä�a@pbibó»€a@Âfl@›Ó‰€a@Û‹«@pbÓ„bÿfl�a@b‰Ìá€Î@Ú‰fle@∂bÌÜ@ZÚ◊6ìæa

@Ú«Ï‡™@“aáËnéa@Z?fl˛a@‚˝«�a
ÂÌá€a@Å˝ñ@¿@F_16@paãˆb�i@ÚÓibÁäg

@ÒÜÏßa@7Ìb»fl@…öÏi@ÈuÏm@ÚÓi6€a
ÚÓ‹Á˛a@ëäaáæa@|nœ@¿

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلية، امس األربعاء، أن قوات الرشطة االتحادية 

ألقت القبض عىل ١٣ متهما بقضايا قانونية مختلفة يف بغداد.
وقالت الوزارة يف بيـان: إن «قطعات الفرقة الثانية من الرشطة 
االتحاديـة، ضمن قواطـع املسـؤولية يف مناطق (سـبع البور، 
الغزاليـة، عيل الصالـح، الدوانم)، ألقت القبض عـىل ١٣ متهماً 
وفـق املواد القانونيـة الخاصة بـ(الرسقة، التزويـر، بناء بدون 

موافقات رسمية يف األرايض الزراعية)».
وأشـار البيـان إىل «إحالـة املتهمـني أصوليـاً إىل الجهـات ذات 
االختصـاص إلكمال اإلجـراءات القانونيـة والتحقيقية الالزمة 

بحقهم».

@�b‡Ënfl@13@Û‹«@ùj‘m@ÚÓ‹Çaá€a
Ú‡ñb»€a@¿

·«Ü@paıaãug@·Óƒ‰m@Úflçy@âÓ–‰ni@Òãíbjæa
ÂÌá«b‘næa@Ú±ãí@

Ú‹ní@—€c@45@Ú«aäçi@|≠ @ãÌÏ�n‹€@Úflå˝€a@Ú€ÏÓè€a@µfldmÎ@üa6”¸a@Âfl@Âÿ‡n‹€

@|v‰ÌÎ@bË«Ï„@Âfl@∂Î˛a@ÔÁ@ÒäÏ�nfl@Ú«äçfl@¯ì‰Ì@äbj„c
Ú€Îaã–€a@Ú«aäçi

ÒäaåÏ€a@pb◊ãí@fibfl@ëcä@ÒÜbÌç€@paıaãu�a@àb¶bi@ÈuÏm@ÚÄ«b‰ó€a

Òãój€a@ÚiaÏiÎ@ãó”@‚c@¿@ÜaÏfl@kÌãËm@¬bjygÎ@µnÌÎby@¡jö

ÜaáÃi@¿ {laçÓn€a}@‚aáÉnébi@›n”@Ú∫ã°@·Ënfl@fib‘n«a

pbƒœb´@4@¿@ÂÌã�Ç@µÓibÁäg@Ú»iädi@|Ó�m@ÚÌãÿè»€a@paäbjÉné¸a

بغداد/ الزوراء:

أعلنـت هيئـة التقاعـد الوطنيـة، امس 

األربعاء، عن املبارشة بتنفيذ حزمة تنظيم 

إجراءات دعم رشيحة املتقاعدين.

وقـال رئيـس الهيئـة ماهـر البياتي، يف 

ترصيـح صحفـي: إنـه «تّمـت املبارشة 

بتنفيـذ حزمـة تنظيـم إجـراءات دعـم 

«أوىل  أن  مبينـاً  املتقاعديـن»،  رشيحـة 

اإلجـراءات هـو رصف مكافـأة نهايـة 

الخدمة مـع أول راتب تقاعدي للموظف 

املحال للتقاعد».

وأضـاف أنـه «تم التنسـيق مـع الدوائر 

والوزارات والجهات غري املرتبطة بوزارة 

لتهيئـة معاملة املوظف املحـال للتقاعد 

قبل دخولـه السـن القانونية»، مشـرياً 

إىل «تشـكيل فريـق عمل مـن املختصني 

يتـوىل التنسـيق مـع الـوزارات والدوائر 

األخرى حول تنفيذ فقرات الحزمة وفقاً 

ألهميتها».

الـوزراء محمـد  وكان رئيـس مجلـس 

شياع السوداني قد وّجه، يف وقت سابق، 

بإطالق حزمـة من اإلجراءات التنظيمية 

اسـتنادا  املتقاعديـن،  لرشيحـة  دعمـا 

للربنامج الحكومي الـذي تضمن رعاية 

ودعم كبار السن واملتقاعدين.

األنبار/ متابعة الزوراء: 
تمكـن مزارع يف محافظـة األنبار 
من إنشاء مزرعة متطورة تحاكي 
مـزارع البلـدان املتطـورة، وفيما 
أشـار إىل اعتماد طريق متطورة يف 
زراعة محاصيلـه تتضمن ميزات 
عـدَّة أبرزها منع هدر املياه، أعلن 
نجاحه بزراعة ٤٥ ألف شـتلة من 

فاكهة الفراولة باملحافظة.
املـزارع سـليمان حسـان  وقـال 
صحفـي:  ترصيـح  يف  الـراوي، 
«بارشت بإنشاء مزرعة يف الشهر 
التاسـع مـن عـام ٢٠٢١ بقضاء 
راوة، وبـدأت أزرع بطرق متعددة 
بينهـا الزراعـة املائيـة والزراعـة 
الهيدروبنـك»، مبينـاً أن «زراعـة 
فاكهـة الفراولـة تكـون معلقـة 
بشـكل هرمـي تتكون مـن ثالثة 
خطوط وتغذى باملغذيات الزراعية 
والتـي  النبـات  يحتاجهـا  التـي 
تتكـون مـن ١٣ عنـرصاً غذائيـاً 
وهي العنارص الكربى والوسـطى 
والصغرى، وتعطى بنسـب علمية 
محددة ومدروسـة ال تزيد نسـبة 
عن أخرى حسـب قوانني الزراعة 

املائية».
وأضاف الراوي أن «املزرعة تتكون 
من قاعتني مساحة الواحدة منها 
إىل  مشـرياً  مربـع»،  مـرت   ١٠٠٠
أن «عـدد الشـتالت املزروعـة من 

الفراولة هي ٤٥ ألف شتلة».
وأكـد الـراوي أن «هـذه املزرعـة 
والتـي  نوعهـا  مـن  األوىل  تعتـرب 
انشـئت بطريقـة تحاكـي املزارع 
هولنـدا  يف  املتطـورة  البلـدان  يف 
وإسـبانيا واليابان وغريها»، الفتاً 

إىل أن «من النقـاط اإليجابية التي 
تحققـت يف املزرعـة هـي نجـاح 
زراعة الفراولـة يف العراق ويمكن 
الزراعيـة  القائمـة  اىل  إدخالهـا 
ملزارعينا وبالتايل سـد حاجه البلد 
عـن  واالسـتغناء  الفراولـة  مـن 

املنتوج املستورد».
ولفـت إىل أن «املزرعة تحتوي عىل 
نظـام تربيـد صحـراوي، وتدفئة 
ونظـام سـيطرة عـىل الرطوبـة، 
ونظـام سـقي وفلـرتة، واألنظمة 
املجهزة بحساسـات»، مشـرياً إىل 
أنه «يمكن السيطرة عىل كل هذه 
وكذلـك  أوتوماتيكيـا،  العمليـات 
يمكـن ربطها عن طريـق املوبايل 
والعمليـات  باملزرعـة  والتحكـم 

الزراعية من أي مكان يف العالم».
وعـن إمكانيتـه يف القضـاء عـىل 
الرطوبـة العاليـة، قـال الـراوي: 
«تمكنت من تصميم جهاز بسيط 
بتكلفـة بسـيطة وبمـواد محلية 
استطعت خالله من السيطرة عىل 
الرطوبـة داخـل املزرعـة وبالتايل 
التخلص مـن األمـراض الفطرية 
التي تمثل املشكلة الكبرية يف عالم 
الزراعـة املحميـة مـع انخفـاض 
استخدام املبيدات الفطرية املرضة 

بصحه اإلنسان».
يقـول الراوي: «زراعـة أكوابونيك 
تـم اعتمادهـا يف مزرعتنـا والتي 
تعتمد عىل سـقي النبات من مياه 
األحواض التي تربى فيها األسماك 
وبالتايل االسـتغناء التـام والكامل 
عـن األسـمدة الزراعيـة فتكـون 

زراعة عضوية صحية».
وتابع: «نسـتخدم هـذه الطريقة 

اآلن لزراعـة الخيـار مـع انتهـاء 
موسم زراعة الفراولة خالل أشهر 
الصيف، حيث تمكنا من استغالل 
السـقف بزراعة الفراولـة املعلقة 
واألرض بزراعة املحاصيل األخرى 
والفلفـل  والباذنجـان  كالخيـار 
الهيدروبونك  أنظمـة  وغريها عرب 
تكـون  قـد  وهـذه  والكوابونيـك 
تجربـة أوىل ليسـت عىل مسـتوى 

املنطقة».
ويؤكد الـراوي أن «الزراعة املائية 
هي أحـدث الحلول التـي توصلت 
إليها الدول لحل مشـاكل الزراعة، 
حيـث تـزرع النباتـات يف محلول 
املغذيات بدالً مـن الرتبة، والتي ال 
تتضمن ظهور األعشـاب الضارة، 
واألمراض التـي تنتقل عن طريق 
التسـميد  إىل  تحتـاج  وال  الرتبـة، 
الحرشيـة وحرث  املبيـدات  ورش 
الرتبـة، بـل توفـر طريقة سـهلة 
والخـرضاوات  الفواكـه  لزراعـة 
التي تكـون أكثر صحة ولها قيمة 

غذائية أكثر».
وتابـع أن «الزراعة املائيـة تتميز 
أيضـاً بتوفري ٩٠٪ مـن املياه من 
دون هدر زراعـة مكثفة ألنها تتم 
بطريقـة هرميـة أفقيـة وكذلـك 
باإلمـكان زراعتهـا عموديـة، مع 
رسعة االنتـاج»، موضحاً أن «لكل 
نبـات الظـروف البيئيـة املثاليـة 
واالحتياجـات الخاصـة للنمو، إال 
أنه من خالل الزراعة املائية يمكن 
توفـري العنـارص الغذائيـة للنبات 
مما يسـهم يف تشجيع النبات عىل 
إْذ  وأقـوى،  أرسع  بشـكل  النمـو 
تحصل نباتاتنا عىل املحلول املغذي 
بشـكل مبارش إىل الجـذور، ونوفر 
الظروف البيئية املناسبة للنبات».

وأوضـح أن «الفراولـة محصـول 
ربيعي يعتمد عىل درجات الحرارة 
املعتدلـة، حيـث وفرنا لـه التربيد 
الصحـراوي وبالتـايل مـن املمكن 
إطالة فرتة اإلنتاج من أيلول وحتى 

حزيران».

بغداد/ الزوراء:

وجـه وزيـر الصناعـة واملعادن، خالـد بتال 

النجـم، أمـس األربعـاء، باسـتمرار اتخـاذ 

اإلجـراءات وبذل املسـاعي لزيـادة رأس مال 

الـرشكات للتمكـن مـن االقـرتاض وتأمـني 

السـيولة الالزمة للتطويـر وإضافة خطوط 

اإلنتاج الحديثة.

وذكر املكتب اإلعالمـي للوزارة يف بيان تلقته 

الصناعـة واملعـادن  أن» وزيـر  «الـزوراء»: 

أجرى جولة صباحية تفقـد خاللها الرشكة 

العامة للمنتوجات الغذائية ومصانع املأمون 

ومصانـع بغـداد للتبـوغ والسـكائر التابعة 

لهــا»، مبينـا أنـه» عقد يف مسـتهل الجولة 

اجتماعا موسعا مع رؤساء وأعضاء مجالس 

إدارة الرشكـة العامـة للمنتوجـات الغذائية 

والرشكة العامة للصناعات اإلنشائية، تناول 

مناقشـات وُمداوالت وتوجيهات بشأن عمل 

وُمعوقات ِكال الرشكتني».

وأضاف أن» وزير الصناعة وجه باالستمرار 

يف اتخـاذ اإلجـراءات وبـذل املسـاعي لزيادة 

رأس مال الرشكات حتى تستطيع االقرتاض 

وتأمـني السـيولة الالزمة لتطويـر وإضافة 

واملُتطــورة،  الحديثـة  اإلنتـاج  خطـوط 

وُمراجعــة جميـع عقود املُشـاركة املُربمة، 

والتأكيد عـىل دعم القطـاع الخاص الرشيك 

الجاد والكفـوء».

الوزيـر  توجيهـات  أن»  إىل  البيـان  وأشـار 

تضمنت أيضـا الرتكيز عـىل الصناعات التي 

لهـا القـدرة عـىل املنافسـة يف السـوق، وأن 

تأخذ مجالس اإلدارة دورها يف دراسة ورسم 

واتخـاذ القـرارات املهمـة التـي تعـزز عمل 

الرشكات، فضال عن املُيض يف إجراءات توزيع 

قطع األرايض عىل املوظفني املستحقني لرفع 

مستواهم املعيشـي».

ولفت البيان إىل» صدور توجيـه من الوزير إىل 

الرشكة العامة للصناعات اإلنشائية بالتعاون 

مع رشكات االسـمنت العراقيـة والصناعات 

التعدينيـة لتحفيـز اإلنتاج وإنشـاء معامل 

للصب والكونكريت الجاهـز، وتوصيـة منه 

بالتعاقد مع رشكات متخصصة بالتسـويق 

للُمنتجـات  التسـويقي  الجانـب  لتفعيـل 

الوطنيـة».

وتابع البيان أن» الوزيـر اطلع خالل الجولة 

عـىل سـري العمليـة اإلنتاجيـة يف مصانـع 

املأمـون وخطـوط إنتاج املنظفات السـائلة 

والصلبة ومصانـع بغداد للتبوغ والسـكائر 

وقاعـات اإلنتاج لسـكائر سـومر واملعسـل 

وعـىل اإلمكانيـات املتاحـة ملطبعـة التبـوغ 

والسكائر يف طباعة أنواع املطبوعات واملناهج 

الدراسيـة». 

وأكد وزيـر الصناعة واملعـادن، وفق البيان، 

عىل رضورة» التعاقد مع الرشكاء الحقيقيني 

وُمتابعـة  التكنولوجـي  التطـور  وُمواكبـة 

واسـتقراء حاجة السـوق ومتطلبات ورغبة 

املسـتهلك، إضافـة إىل أهميـة إعـادة النظر 

ببعض الصناعات واملصانع القائمة والرتكيز 

عىل الصناعات االسـرتاتيجية وفسح املجال 

أمام القطاع الخاص للصناعات األخـرى».

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت الهيئـة العامـة للجمارك، 
امس األربعاء، عن ضبط حاويتني 
معدتـني للتهريـب يف مركز جمرك 

محطة بوابة البرصة.
تلقتـه  بيـان  يف  الهيئـة  وقالـت 
جمـرك  «مركـز  إن  «الـزوراء»: 
محاولـة  أحبـط  البـرصة  بوابـة 
تهريـب حاويتـني محملتني بمواد 
لوحـة  أجـزاء  مـع  (كمربيـرس 
معالـج)، لألسـواق املحليـة تهرباً 

من دفع الرسوم الجمركية».
وأضافـت أن «ذلـك هـو مخالـف 
االسـتريادية،  والضوابط  للرشوط 

حيـث تجـاوزت املـدة القانونيـة 
الالزمة لوجودها داخل امليناء، مما 
يرتتب عىل املستوردين دفع مبالغ 
ماليـة تأخرييـة وعوائـد وأجـور 

للموانئ».
وأشـارت إىل أن «عمليـة الضبـط 
تّمت من خـالل التعاون املشـرتك 
الحدوديـة  املنافـذ  هيئـة  مـع 
وجهاز املخابـرات الوطني وجهاز 
االسـتخبارات وبإسناد من رشطة 

الجمارك».
مـن جانب متصـل، اعلنـت هيئة 
الحدودية ضبـط واحباط  املنافـذ 
حاويـة   (٢٣) تهريـب  محاولـة 

وضوابـط  لـرشوط  مخالفـة 
االسـترياد يف منفذ مينـاء ام قرص 

الشمايل.
وذكـرت الهيئة يف بيـان لها تلقته 
ان»  األربعـاء:  امـس  «الـزوراء» 
مالكاتها يف مديرية منفذ ميناء ام 
قرص الشـمايل تمكنـت من ضبط 
(٢٣) حاويـة حجم ٤٠ قدم خارج 
الحرم الكمركي يف سـيطرة البحث 

والتحري معدة للتهريب.
واوضـح البيـان أنـه «مـن خالل 
وجـود  تبـني  والتدقيـق  الكشـف 
مـادة (بليـت حديد قـايس) تركي 
املعاملـة  تشـري  حـني  يف  املنشـأ 

الجمركيـة املنجـزة ايل وجود مادة 
(جسور وهياكل حديدية وخزانات 
مفككة) حسـب ما مرصح به من 
قبل املسـتورد وهذا يعترب تغيري يف 
وصف ومنشـأ البضاعة باإلضافة 
اىل عـدم وجـود شـهادة مطابقة 
ووثيقـة اطالق وهذا اإلجراء يعترب 

مخالف للضوابط». 
واضـاف أنـه «تم تنظيـم محرض 
ضبـط أصـويل وإحالـة الكيفيـة 
إىل مركـز رشطة جمـرك ام قرص 
أنظـار  أمـام  املوضـوع  لعـرض 
قايض التحقيـق التخاذ اإلجراءات 

القانونية املناسبة «.

بغداد/ الزوراء:

ألقت مديرية مكافحـة إجرام بغداد، امس 

األربعـاء، القبض عىل متهـم بالقتل وآخر 

برسقة ٢٣ مليون دينار من داخل دار وسط 

العاصمة.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، تلقته «الزوراء»: 

ان «مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد / 

مكتب حي العامـل ملكافحة اإلجرام، ألقت 

القبض عـىل متهـم الرتكابـه جريمة قتل 

باسـتخدام مادة (التيـزاب) ضمن منطقة 

حي العامل ببغداد، حيـث تم تدوين أقواله 

باالعـرتاف ابتدائيـا وقضائيـا وقرر قايض 

التحقيـق توقيفـه وفق أحـكام املادة ٤٠٥ 

من قانون العقوبات».

اىل ذلك، ألقت مفارز مكتب مكافحة إجرام 

بـاب الشـيخ القبـض عـىل متهـم لقيامه 

برسقـة مبلغ مايل قدره (٢٣) مليون دينار 

من داخل دار ضمن منطقة شارع فلسطني 

وسط بغداد، ولدى إجراء التحقيق مع املتهم 

اعـرتف رصاحة عـن قيامه برسقـة املبلغ 

املذكور مـن داخل الدار، وتم عرض األوراق 

التحقيقيـة أمـام أنظـار قـايض التحقيق 

وقرر توقيفـه وفق أحكام املـادة ٤٤٤ من 

قانون العقوبات لينال جزاءه العادل.



بغداد/ الزوراء:
أعلن مـرصف ”الرافدين“ الحكومي، 
التقديـم  انطـالق  االربعـاء،  امـس 
االلكرتونـي عـىل السـلف للموظفني 

واملتقاعدين.
وقـال املكتـب االعالمـي للمرصف يف 
بيـان ورد اىل ”الـزوراء“: ”انسـجاما 
مـع التوجهـات الحكوميـة يف تفعيل 
األتمتـة االلكرتونيـة واالنتقـال مـن 
يف  االلكرتونـي  اىل  الورقـي  العمـل 
توفـري الخدمـات املرصفيـة للزبائن، 
يعلـن مـرصف الرافدين عـن اطالق 
السـلف  عـىل  االلكرتونـي  التقديـم 
للموظفـني واملتقاعدين عرب البطاقة 

اإللكرتونية“.
وأكـد ان ”التقديم عىل السـلف يكون 
من خالل الدخـول اىل تطبيق مرصف 
اجهـزة  عـىل  االلكرتونـي  الرافديـن 
املوبايل او مراجعة احد فروع املرصف 

للتقديم إلكرتونيا عىل السلفة“. 
واشـار اىل ان ”مبلغ السـلفة يبدأ من 
خمسـة ماليني ولغايـة 25 مليون“، 
مضيفـا ان ”هذا االجـراء يأتي ضمن 
الخطـة التي رسـمتها ادارة املرصف 
االجـراءات  تبسـيط  يف  للمسـاهمة 
التـي  الروتينيـة  العقبـات  وتجـاوز 
مـن شـأنها ان تعرقـل سـري انجـاز 
املعامالت والقضاء عىل البريوقراطية 
التزويـر  وعمليـات  واملحسـوبية 
والتالعـب والفسـاد واختـزال الوقت 
وقطع الطريـق امام ضعاف النفوس 
وتجاوز الحلقـات االدارية الزائدة بما 
يسـهم يف االرتقاء بمستوى الخدمات 

والتخفيف عن كاهـل الزبائن وانجاز 
معامالتهم بالرسعة املمكنة“. 

هـذا ونـرش املكتـب االعالمي ملرصف 
الرافدين لتعليمات الخاصة بالسـلف 
االلكرتونية، وقال إنها لغرض االرتقاء 
بتقديـم افضـل الخدمـات ملوظفـي 
دوائـر الدولة ( املالك الدائم ) والعقود 
ومنتسـبي وزارتي الدفـاع والداخلية 

واملتقاعدين.
وبـني: أنـه قـد تقـرر منـح السـلف 
بضمـان بطاقة املاسـرت كارد وبدون 

كفيل وفقا للضوابط التالية: 
-1 يتـم التقديم عىل السـلفة حسـب 

رغبة الزبون من خالل اآلتي: 
- زيـارة احـد فروع املـرصف لغرض 

التقديم عىل السـلفة من خالل مركز 
االسناد املتواجد فيها .

الخـاص  التطبيـق  عـىل  الدخـول   -
عـىل  واالطـالع  الرافديـن  بمـرصف 
اجـراءات منح السـلفة والتقديم من 
خالله للموطنة رواتبهم عىل مرصفنا 

حرصا .
-2 توقف الفروع عن استالم وترويج 
معامـالت املنـح اليدوي للمشـمولني 
بالسـلفة اعاله حيث سيتم رفع طلب 
السـلفة عـىل بطاقـة املسـتلف مـن 
قبـل االدارة العامة ملـرصف الرافدين 
وترسل رسـالة اىل املستلفني املقبولة 

طلبات تسليفهم. 
ان  السـلفة  طالـب  يف  يشـرتط   3-

تكـون لديـه خدمـة التقل عن سـنة 
واحدة بالنسـبة ملوظفي دوائر الدولة 
ومنتسـبي وزارتي الدفـاع والداخلية 

املوطنة رواتبهم لدى مرصفنا. 
-4 يكون مبلغ السـلفة من 5 ماليني 
25 مليـون دينـار وحسـب  ولغايـة 
استحقاق املستلف والذي يتناسب مع 
مقدار راتبه الشـهري الكيل وبضمان 
بطاقـة املاسـرت كارد الصـادرة مـن 

مرصف الرافدين .
-5 بالنسـبة ملنتسـبي وزارتي الدفاع 
والداخليـة الضبـاط من رتبـة مالزم 
واعـىل مـن غـري املوطنـة رواتبهـم 
ولـم تمنح لهـم بطاقة املاسـرت كارد 
فتنطبـق عليهم التعليمات السـابقة 

الخاصـة بمنح السـلف وتبـدأ من 5 
ماليني ولغاية 25 مليون .

املتقاعديـن  لرشيحـة  بالنسـبة   6-
فيشمل املتقاعد االصيل حرصا عىل اال 
يتجـاوز عمره 73 عامـا وان ال يكون 

قد تجاوز العمر التأميني املحدد. 
مبلـغ  تجـاوز  عـدم  يشـرتط   7-
االستقطاع ( القسـط والفائدة ) من 

الراتب الكيل يف بطاقة املستلف. 
-8 تكون مدة السلفة 5 سنوات بواقع 
60 شـهرا وتسـدد بأقسـاط شهرية 

متساوية. 
-9 نسبة فائدة السلفة 5 باملئة سنويا 
تحسـب بطريقة القسـط الثابت يتم 
البدء باسـتقطاع االقسـاط من راتب 

الشهر التايل لتاريخ املنح .
-10 عدم منح املوظف املستلف براءة 
ذمة يف حالة احالته عىل التقاعد ويتم 

اتباع اآللية التالية:
- يتـم تسـديد املتبقـي من السـلفة 
االلكرتونية من مكافأة نهاية الخدمة 
ومرتاكم االجـازات بعـد تقديم تعهد 
خطي يصـادق عليه من قبل القسـم 
القانونـي بااللتـزام بالتسـديد حـال 

انجاز املعاملة التقاعدية.
- يف حـال عـدم اسـتحقاقه ملكافـأة 
نهاية الخدمة يتم تحويل اسـتقطاع 
الراتـب  عـىل  االلكرتونيـة  السـلفة 

التقاعدي .
- يف حـال تحويـل مبلغ السـلفة عىل 
الراتـب التقاعـدي فـإن فـرتة انجاز 
املعاملـة التقاعدية للمتقاعد ال تعترب 

فرتة تلكؤ.

 بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة التخطيط، امس األربعاء، 
عن انخفاض أعداد املشاريع املتلكئة 

1171 مرشوعاً.
فيمـا أكدت متابعتهـا ملرشوع طريق 
لغـرض  ميدانيـاً،  كركـوك  بغـداد- 
معالجة املشكالت التي تواجه تنفيذه 
وإنجـازه، يف إطـار تحسـني مداخـل 
مـع  وانسـجاماً  بغـداد،  العاصمـة 
اإلجـراءات املتخـذة لفـك االختناقات 

املرورية.
وذكر بيان للـوزارة تلقته ”الزوراء“: 
أن ”نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء- 
وزيـر التخطيـط، محمد عـيل تميم، 
تـرأس، امـس، اجتماعـاً للجنة األمر 
الديواني (23034)، املكلّفة بمعالجة 
املشـاريع املتلكئة، وحسمها“، مبيناً 
أن ”اللجنـة تضم رئيس هيأة النزاهة 
حيـدر حنون، ورئيس ديـوان الرقابة 
املاليـة رافل ياسـني خضـري، ووكيل 
وزارة التخطيط للشـؤن الفنية ماهر 

حماد جوهان“.
وأضـاف البيـان أنـه ”جـرى خـالل 
املشـاريع  اسـتعراض  االجتمـاع 
املسـتمرة واملتلكئـة ضمـن الربنامج 
االسـتثماري للـوزارات والجهات غري 
املرتبطـة بـوزارة، وبرنامـج تنميـة 
االقاليـم الـذي ُتعنـى بـه الحكومات 

املحلية يف املحافظات“.
مشـرياً اىل أن ”اللجنة ناقشت أسباب 
املتلكئـة  املشـاريع  وكلـف  التلكـؤ 

واملبالغ املرصوفة، وااللتزامات املالية 
املتبقيـة إلنجازها، وحجم الخسـائر 
السـنوية التي يتعـرض لها االقتصاد 
الوطنـي نتيجة توقف هذه املشـاريع 
ومـا تتعرض لـه من اندثـارات، تزيد 

كلفة انجازها“.
وأكـد تميم أن ”هـذه اللجنة تعد ذات 
أهميـة كبرية ملا يرتبط بها من مهام، 
يف ضوء توجهات الحكومة، بان يكون 
هذا العام هو عام إنجاز املشـاريع“، 
موضحاً أن ”األولوية ستكون ملشاريع 
والـرصف  واملـدارس  املستشـفيات 

الصحي واملاء“.

سـتبذل  ”اللجنـة  أن  عـىل  وشـدد 
قصـارى جهودها من أجـل معالجة 
املشـكالت التي تسـببت بوقف وتلكؤ 
املشـاريع وحسـمها بـأرسع وقـت 
ممكن، السـتئناف العمـل بها“. الفتاً 
اىل أن ”وزارة التخطيـط، عملت خالل 
االشـهر املاضيـة عىل متابعـة جميع 
املشـاريع املتلكئة وشـخصت أسباب 
طريـق  خريطـة  ووضعـت  التلكـؤ، 

ملعالجتها“.
وأشـار إىل أن ”عـدد هـذه املشـاريع 
انخفـض إىل (1171) مرشوعـًا بعـد 
املعالجات التي اتخذتها الوزارة خالل 

أكثر من (52) اجتماعـاً مع الجهات 
املستفيدة“.

وزارة  أكـدت  متصـل،  جانـب  مـن 
التخطيـط، امس األربعـاء، متابعتها 
ملرشوع طريق بغداد-كركوك ميدانياً، 
لغرض معالجة املشكالت التي تواجه 
تنفيـذه وإنجـازه، يف إطـار تحسـني 
مداخـل العاصمة بغداد، وانسـجاماً 
مع اإلجراءات املتخذة لفك االختناقات 

املرورية.
تلقتـه  بيـان  يف  الـوزارة  وأوضحـت 
املتابعـة  ”فـرق  أن  ”الـزوراء“: 
امليدانية املتخصصـة يف دائرة الربامج 

االستثمارية الحكومية حققت زيارة 
موقعيـة إىل مـرشوع تأهيـل طريـق 

(بغداد- كركوك) بممرين اثنني“.
وأضافـت أن ”طـول الطريـق يبلـغ 
حـوايل 10 كيلـو مـرتات، ويتضمـن 
تأهيـل طريـق بغـداد- ديـاىل املمتـد 
مـن قـوس بـوب الشـام إىل تقاطـع 
محمـد السـكران بطول أكثـر من 9 
كيلو مـرتات وجرسين فوقيني ضمن 
املسار نفسه بطول 2400 مرت، واخر 
تحتاني بطـول 1200 مرت، فضالً عن 
إنشـاء جرسين للمشاة ضمن املسار 
نفسـه وبطـول 150 مـرتاً وشـبكة 
إنارة للجسور وسياج حماية وسياج 

مغلون“.
وتابعت أن ”املرشوع يوفر مسـارات 
آمنـة والئقة بمدينة بغـداد من خالل 
طريـق  وتأهيـل  وتوسـعة  تطويـر 
مدخـل بغـداد- ديـاىل، وأن الطريـق 
الـذي ُينفذ وفق املواصفـات العاملية، 
وصلت نسـبة اإلنجاز فيه إىل 67%“، 
مبينـاً أن ”املـرشوع سُيسـهم يف فك 
االختناقات واالزدحامات والتقليل من 
الحوادث املرورية وتيسـري انسـيابية 
السـري وتسـهيل الحركة التجارية إىل 

املحافظات الشمالية“.
ودعت وزارة التخطيـط وزارة النفط 
إىل ”تقديـم التسـهيالت الالزمة يف ما 
يتعلـق بتوفـري مـادة القـري والوقود 
املوعـد  إنجـاز املـرشوع يف  لضمـان 

املحدد“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنت األردن، امس األربعاء، أن العراق 
جـاء ثالـث أكـرب مسـتورد لصناعة 
عمان خـالل الشـهرين املاضيني من 

العام الحايل 2023.
وذكرت غرفة صناعة عمان األردنية، 
يف تقرير لهـا اطلعت عليه ”الزوراء“: 
أن ”صـادرات الغرفـة لـدول العالـم 
خـالل الشـهرين املاضيني مـن العام 
 1.273 إىل  وصلـت   2023 الحـايل 
مليـار دينـار أردنـي، مقابـل 1.057 
مليـار دينار أردني لنفـس الفرتة من 
العـام املايض“.وأضافـت الغرفـة أن 
”صـادرات منتجات الصناعة األردنية 
املنترشة بغالبية مناطق اململكة تصل 
ألكثر من 142 سوقا حول العالم جراء 

تصدير 1400 سلعة متنوعة“.
وأشارت إىل أن ”الهند والواليات املتحدة 
والعراق والسـعودية، استحوذت عىل 
غالبية صـادرات غرفة صناعة عمان 
مسـجلة ما قيمتـه 610 ماليني دينار 
جـاءت  ”الهنـد  ان  مبينـة  اردنـي“، 
مـن  اسـترياداتها  يف  األوىل  باملرتبـة 
األردن بمقدار 238 مليون دينار، تلتها 
الواليات املتحدة بمقـدار 195 مليون 
دينـار، وجـاء العـراق ثالثـا بمقـدار 
137 مليون دينار ثم السـعودية رابعا 

بقيمة 120 مليون دينار“.
ولفتـت صناعـة عّمـان إىل أن ”الدول 
العربيـة جاءت باملقدمـة يف صادرات 
الغرفة إليها بقيمة بلغت 471 مليون 
دينـار، فيما جـاءت الدول االسـيوية 
غـري العربيـة بــ 455 مليـون دينار 
اردني، وجاءت الـدول األفريقية نحو 
9 ماليني دينار واألمريكية الشـمالية 

بـ 203 ماليني دينار“.
الغرفـة  ”صـادرات  أن  وأوضحـت 
خـالل الشـهرين املاضيني مـن العام 
الحـايل 2023، توزعت عـىل قطاعات 
والكيماويـة  التعدينيـة  الصناعـات 
ومسـتحرضات التجميل والهندسـية 

املعلومات،  وتكنولوجيا  والكهربائيـة 
قطاعـات  صـادرات  إىل  إضافـة 
والغذائيـة  التموينيـة  الصناعـات 
والزراعية والثروة الحيوانية والعالجية 
واللوازم الطبية والجلدية وغريها من 

الصناعات األخرى“.
ويعادل الدينار األردني نحو 70 دوالراً 

امريكياً.
يذكر أن العراق يستورد معظم السلع 
والبضائـع مـن دول الجـوار وخاصة 
تركيـا وإيران، بعـد أن كانـت األردن 
سـوقا كبـريا للعـراق يف تسـعينيات 
القـرن املايض، إبـان فـرتة (الحصار 

االقتصادي عىل العراق).

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت لجنة النفط والغاز والثـروات الطبيعية النيابية، امس األربعاء، أن 
موازنة 2023 ستشـهد إبـرام عقود مع كربيات الـرشكات العاملية للعمل 
عىل إنتـاج الغاز.وقال عضو اللجنة، عالء الحيدري، يف حديث صحفي: إن 
”توجـه وزارة النفط للمرحلة املقبلة يتمثل باسـتثمار الثـروة الغازية يف 
مجال إنتاج الطاقة وخاصة الكهربائية“.وأوضح أن ”عمليات حرق الغاز 
املصاحب يجب أن تنتهي بأرسع وقت ممكن، ال سـيما أن أغلب الرشكات 
العاملية مستعدة لدخول العراق واستثمار الحقول الغازية، فضال عن توجه 
وزارة الكهرباء باإلفادة من الغاز املنتج لتشـغيل املحطات التي تم التعاقد 
عليها مع رشكة سيمنز وبقية الرشكات األخرى“.من جانبه، قال املتحدث 
باسم وزارة النفط، عاصم جهاد: إن ”جولة الرتاخيص السادسة ستشمل 
عدداً من املواقع والرقع االستكشافية التي تحوي تراكيب هيدروكاربونية 
إمـا غازية أو نفطية“.ولفت جهـاد إىل ”الرتكيز عىل الحقول الغازية التي 
تمتد إىل مناطق عديدة من ضمنها الغربية، ومواقع ورقع أخرى“، بحسب 

الحديث الصحفي.

بغداد/ الزوراء:
تجاوزت مبيعـات البنك املركزي من الدوالر ولليـوم الثاني عىل التوايل يف 

مزاد العملة امس االربعاء، حاجز 200 مليون دوالر.
وذكـر مصـدر أن البنـك املركـزي باع امـس خالل مـزاده لبيـع ورشاء 
الـدوالر االمريكـي، 223 مليونـا و 406 أالف و 794 دوالرا، غطاها البنك 
بسـعر رصف اسـاس بلغ 1305 دنانري لكل دوالر لالعتمادات املستندية 
والتسـويات الدولية للبطاقات االلكرتونية بسعر 1310 دنانري لكل دوالر 

وللحواالت الخارجية بذات السعر بشكل نقدي.
واضـاف ان املبيعات من الدوالر توزعت ما بني تعزيز االرصدة يف الخارج 
عىل شـكل (حواالت، اعتمادات) وبواقـع 123 مليونا و306 أالف و 794 
دوالرا، فيما ذهبت البقية البالغة 100 مليون و100 ألف دوالر عىل شكل 

مبيعات نقدية .
وأشـار املصدر إىل ان املصارف التي اشرتت الدوالر النقدي بلغ عددها 14 
مرصفا، فيما بلغ عدد املصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة 
يف الخارج 22 مرصفا فيما كان اجمايل عدد رشكات الرصافة والتوسـط 

املشاركة يف املزاد 80 رشكة.

بغداد/ الزوراء:
انخفضـت أسـعار الذهـب ”االجنبـي والعراقـي“ يف األسـواق املحليـة 
بالعاصمة بغداد، فيما اسـتقر يف اسـواق اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، 

امس األربعاء.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي 397 الف دينار، وسعر الرشاء 393 الف دينار، 

فيما كانت اسعار البيع ليوم الثالثاء 404 آالف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

انخفاضا ايضا عند 367 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 363 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيار 21 يـرتاوح بني 400 الف دينـار و 410 آالف، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 370 الفاً و 380 الف دينار.
أما اسعار الذهب يف أربيل فقد شهدت استقرارا أيضا، حيث بلغ سعر بيع 
مثقال ذهب عيار 24 بيع 485 الف دينار، وسـجل عيار 22 بيع 445 الف 
دينار، وسجل عيار 21 بيع 430 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 365 

الف دينار.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

 بغداد/ الزوراء:
أكدت لجنة االسـتثمار النيابية، أمس األربعـاء، ان العراق بحاجة اىل 150 

ألف وحدة سكنية لخفض أسعار العقارات.
وقال عضو اللجنة، محمد الزيادي، يف ترصيح صحفي: ”قضية االستثمار 
تنـدرج ضمن العـرض والطلب، فإذا ما قل العـرض زاد الطلب وبالعكس 

وان ارتفاع االسعار ليس لها عالقة بسعر رصف الدوالر“.
وأضاف ”هنالك حاجة يف العاصمة بغداد اىل ١٠٠ الف وحدة سكنية، وعلينا 

ان نوفر ١٥٠ الف وحدة لنتمكن من تخفيض سعر الوحدات السكنية“.
وأوضـح الزيـادي ان ”توفري وحدات اقـل من املطلوب سـتؤدي اىل زيادة 

الطلب وارتفاع االسعار“.
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 بغداد/ الزوراء:
أغلـق مـؤرش االسـعار يف سـوق العراق لـألوراق املاليـة، امـس االربعاء، 

منخفضا بنسبة (0.05%).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليـوم امس كما 
ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (301.507.675) سهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (448.810.927) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امـس عـىل (650.08) نقطة 
منخفضـا بنسـبة (%0.05) عـن اغالقـه يف الجلسـة السـابقة البالـغ 

(655.68) نقطة.
وتم تداول أسـهم (35) رشكة من اصل (103) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (3) رشكات.
وبلغ عدد االسهم املشـرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (20) 
مليون سهم بقيمة بلغت (32) ماليني دينار من خالل تنفيذ (13) صفقة 

عىل اسهم 3 رشكات.
بينمـا بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(97) مليون سهم بقيمة بلغت (168) مليون دينار من خالل تنفيذ (61) 

صفقة عىل اسهم 3 رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منذ عـام 2009، ويسـعى إلطـالق نظام التـداول عرب 
االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسـات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميـس، ومدرج فيه 105 رشكات مسـاهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصـارف واالتصـاالت والصناعـة والزراعـة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.
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بغداد/ متابعة الزوراء:

يلتقي فريقا الريايض اللبناني والنفط مساء 

اليـوم الخميس عىل ملعب الريايض باملنارة 

”قاعـة صائـب سـالم“، ضمن منافسـات 

الجولة الخامسة بدور املجموعات يف بطولة 

سوبر غرب آسيا WASL لكرة السلة.

ويحتـل جرجان اإليراني صـدارة املجموعة 

الثانيـة بــ 7 نقـاط، يليه النفـط العراقي 

بالرصيد ذاته، ثم يحل الريايض ثالثا برصيد 

6 نقاط.

ويسعى الريايض بقيادة مدربه أحمد فران 

للثأر من النفط بعد الخسـارة ذهابا -100

87، التـي تسـببت يف إقالـة مديـره الفنـي 

السابق جورج جعجع. 

ويأمل النفط بقيـادة مدربه خالد يحيى يف 

مواصلـة عروضـه القويـة يف البطولة عىل 

غرار عروضـه املحلية، حيـث تغلب مؤخرا 

عىل الكهرباء 61-108 بالدوري املحيل.

ومـن املرتقـب أن تكـون املواجهـة قويـة 

جدا، بعدمـا عزز الريـايض صفوفه بنخبة 

مـن الالعبـني املميزيـن إضافـة إىل عـودة 

نجومـه وائل عرقجي وأمري سـعود إىل قمة 

مستواهم.

كما تخىل الفريق عن آتر ماجوك واسـتعان 

دانيـال  األول  الصـف  مـن   NBA بنجـم 

أوشيفو.

ومن جهته، يعول النفط عىل خدمات نجمه 

األمريكـي أنطـوان ويجني وإدجار سـوزا، 

واملتألق كرار حمزة.

وسـتكون املواجهة متقاربة بني الفريقني، 

وسـط أفضليـة للريـايض صاحـب األرض 

والجمهور الـذي يعيش أفضل حاالته بدنيا 

وذهنيا وفنيا.

وعـىل صعيـد الحضـور الجماهـريي، فقد 

بـدأت عملية بيع التذاكر، حيث من املرتقب 

أن تكون القاعة ممتلئة.

لنصـف  مجموعـة  كل  متصـدر  ويتأهـل 

النهائـي مبـارشة، يف حـني يلعـب وصيف 

املجموعة الثانية مـع ثالث املجموعة األوىل 

ثالث مباريات لتحديد املتأهل ملواجهة بطل 

املجموعة األوىل.

كما يلعـب وصيـف املجموعـة الثانية ضد 

بطـل  ملواجهـة  الثالثـة  املجموعـة  ثالـث 

املجموعة الثانية.

بغداد/ متابعة الزوراء:

يرى قائد فريق الرشطـة عالء عبد الزهرة 

بكـرة القدم أن الفوز عـىل مصايف الجنوب 

بنتيجـة (3-6) محطـة أوىل مهمـة نحـو 

الظفر بلقـب كأس العراق بعـد غياب عن 

خزائنه لفرتة طويلة.

وقال عبد الزهرة “ نسـعى لفك النحس يف 

بطولة الكأس، واملنافسـة بقـوة للتتويج 

باللقب بعـد البداية املثاليـة بعبور مصايف 

الجنوب“.

وأضاف عبـد الزهرة ”فريقنـا قدم مباراة 

كبرية يف مسـتهل مشواره ببطولة الكأس، 

نحن نمتلك عنارص مميزة وذات مستويات 

متقاربة سواء األساسيني أو البدالء“.

ننافـس يف ثـالث  وتابـع: ”اآلن أصبحنـا 

بطوالت هـي الدوري املمتاز وكأس العراق 

وبطولة األندية العربية، وهذه املشـاركات 

نطمح فيها لحصد األلقاب“.

من جانبه، قال السـوري محمـود املواس 

العـب الرشطـة إنـه كان يعانـي يف الفرتة 

املاضيـة مـن إصابـة أثـرت عىل مسـتواه 

بالدوري املمتاز.

وزاد ”عانيت من إصابة سـابقة يف مباراة 

الكـرخ، لكننـي عـدت بقـوة بعـد تماثيل 

للشفاء التام“.

وأوضح املواس ”أسعى لتقديم األفضل مع 

الرشطـة، حتى إن تطلب األمر اللعب بقدم 

واحدة“.

وأتـم ”طموحنـا إحـراز ألقـاب الـدوري 

أن  بعـد  العربيـة،  والبطولـة  والـكأس 

نجحنـا يف ترتيب أوراق الفريق خالل فرتة 

قصرية“.

يذكـر أن الرشطـة يحتـل حالًيـا وصافـة 

الدوري املمتاز خلف القوة الجوية، كما أنه 

بلغ ثمن نهائي الكأس، وسيمثل العراق يف 

األدوار النهائية من بطولة األندية العربية.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
كشف االتحاد العراقي لكرة القدم عن دوافع تشكيل لجنة خاصة ملتابعة الالعبني العراقيني املحرتفني، 
فيما وصف مسـتوى الالعب املغرتب بأنه أفضل فنياً مقارنـة بالكثري من الالعبني املحليني.وقال عضو 
اتحاد الكرة غالب الزاميل إن «السـبب يف تشـكيل اللجنة هو بسـبب وجود دخالء من السـمارسة الذين 
يحاولون الرتويج لالعبني مغرتبني بغية االستفادة ماديا».وأضاف الزاميل أن «االتحاد ال يقبل املساومات 
أو فرض الالعبني إال عرب قناعة تامة ولهذا شـكل لجنـة متخصصة ملتابعة الالعبني العراقيني املغرتبني 
خارج العراق الختيار األفضل»، مبينا أن «االختيار يكون بشـكل فني دقيق لكل الفئات العمرية».واكد 

عضو االتحاد ان «االتحاد سيبدأ من الصفر فيما يخص دعوته لالعبني املحرتفني».

ãºcÎ@ã–ñc

bÓée@lãÀ@Ú‹é@¿@¡–‰€aÎ@Ô„b‰j‹€a@ÔöbÌã€a@µi@ÚÌädq@ÚËuaÏfl
بغداد/ متابعة الزوراء:

أعلنـت إدارة ملعب البرصة الدويل (جذع النخلة)، الذي يتسـع لـ 65 
ألف متفرج، عن جاهزيته الحتضان مباراة القوة الجوية والشـباب 

السعودي.
ويلتقي الفريقان يف ذهاب التصفيات التمهيدية لكأس امللك سلمان 

لألندية العربية، يوم 13 آذار الحايل.
ووفـق إدارة ملعب جـذع النخلة فقد تـم االنتهاء مـن عملية إدامة 
بذور العشب، بعد أن ترضرت جراء كثافة املباريات ببطولة خليجي 
25، حيث اسـتضاف القسـم األكرب من مواجهاتها يف كانون الثاني 

املايض.
وأوضحت إدارة امللعب أن أعمال التأهيل شـملت أيضا جميع مرافق 

امللعب، عالوة عىل املناطق املحاذية ملحيطه.
وتعد هذه البطولة الثانية التي يسـتضيف فيها ملعب البرصة الدويل 
مباريات القوة الجوية، حيث توج فيه بلقب كأس االتحاد اآلسـيوي 

عام 2018، بالفوز عىل فريق ألتني أسري من تركمانستان.
يذكر أن مباراة اإلياب بني الفريقني سـتقام يف العاصمة السـعودية 

الرياض يوم 16 نيسان املقبل.

بغداد/ الزوراء:
التقـى أمـني بغـداد، املهندس 
عمـار مـوىس، يف مقـر ديوان 
االمانة، رئيـس الهيئة االدارية 
لنـادي امانة بغداد فالح مندب 
الهيئـة  وعضـو  املسـعودي 
اإلدارية فالح الجزائري  ومدير 

إدارة النادي محمد عبيد. 
وقدم املسعودي رشحا مفصال 
لعمل النـادي، وأبرز اإلنجازات 
خـالل  مـن  تحققـت،  التـي 
حصـول عـدد من الفـرق عىل 
مراكـز متقدمـة يف البطـوالت 
املحليـة التـي جـرت مؤخـرا، 
واطلع األمني عىل ابرز املشاكل 
واملعوقات التي تواجه مسـرية 

النادي خالل املرحلة الحالية. 
وابدى األمني اهتماما ملحوظا 
عـن  معـربا  الزيـارة،  بهـذه 
اسـتعداده لتقديم الدعم الالزم 

لجميع الفرق الرياضية التابعة 
لنـادي أمانة بغـداد، الذي من 
شـأنه ان يعـود بالفائـدة عىل 
النـادي من أجل دعم ما تحقق 
وتعضيدهـا  انجـازات  مـن 
واالهتمام بها بالفرتة املقبلة. 

بغـداد  امانـة  ان  وأوضـح: 
عـىل اسـتعداد لتقديـم تعاوناً 
ملحوظـاً مـع الهيئـة اإلدارية 
للنادي، يف سـبيل عـودة فريق 
كـرة القـدم إىل دوري االضواء 

مجدداً. 
قـدم  اللقـاء،  ختـام  ويف 
درع  والجزائـري  املسـعودي 
النـادي، معربين عن شـكرهم 
االمـني  الهتمـام  وامتنانهـم 
وتعاونـه مـع الهيئـة االدارية 
لنـادي أمانة بغـداد الريايض، 
متمنني لـه التوفيـق والنجاح 

بخدمة أبناء العاصمة بغداد.

@çÁbu@k»‹æa@ZÚ‹É‰€a@ âu@k»‹fl@ÒäaÜg
ÜÏ»è€a@lbjì€aÎ@ÚÌÏßa@ÚËuaÏfl@Êbõny¸
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بغداد/ زيد الزيدي- متابعة الزوراء:

لبطولـة  املنظمـة  اللجنـة  كشـفت 

الدوحة الدولية عن أن املنتخب األوملبي 

سـيواجه نظرييـه منتخبـي فيتنـام 

وكوريـا الجنوبيـة يف الجولتـني األوىل 

والثانيـة من البطولة التـي من املقرر 

أن تنطلـق يف أواخر شـهر آذار الحايل، 

بمشـاركة 10 منتخبات هـي العراق، 

الكويـت، كوريـا  السـعودية،  قطـر، 

اإلمـارات، عمـان، فيتنام،  الجنوبية، 

قريغيزستان، تايالند.

وسيفتتح منتخبنا االوملبي مشواره يف 

بطولة الدوحـة الدولية تحت 23 عاما 

بمواجهة فيتنام يوم الثاني والعرشين 

من شـهر اذار الحايل عىل ملعب نادي 

الغرافـة، ثـم يواجه كوريـا الجنوبية 

يوم الخامـس والعرشين من الشـهر 

نفسه، يف ملعب نادي قطر.

وسـتجرى مبـاراة ثالثـة (ترتيبيـة) 

حسب نتائج املباراتني املذكورتني.

وسيسـتغل املنتخـب االوملبـي بقيادة 

مديـره الفني الوطني رايض شنيشـل 

هـذه البطولـة لبـدء اإلعـداد ملعركـة 

التصفيات املؤهلـة إىل أوملبياد باريس 

.2024

وسيستعني شنيشـل بعنارص جديدة 

كمـا حـدث عندمـا اسـتدعى العـب 

كوبنهاجـن الدنماركي عيل املوسـوي 

بـدال العـب نورنـربج األملانـي إيفرت 

بارام.

ومـن جهتـه، اكد املحـرتف يف الدوري 

الدنماركي عيل املوسـوي ان سـعادته 

كبرية باسـتدعائه لصفـوف املنتخب 

رايض  املـدرب  دور  مثمنـا  االوملبـي 

شنيشـل من خالل  الثقة التي منحني 

اياها ، واتمنـى ان امثل منتخب بلدي 

خري تمثيل .

واضاف: عندما تم التواصل معي بهذا 

الخصوص لم اتـردد يف قبول الدعوة ، 

وعائلتي ساندتني بقوة يف قراري هذا. 

مشريا اىل ان وجهتي االحرتافية املقبلة 

سـتتضح قريباً جـداً واتمنى ان اوفق 

بها، إذ ان نادي كوبنهاغن كان محطة 

مهمة يف مسريتي اضافت يل الكثري .

 وتابـع: فرحت كثـرياً بحصد املنتخب 

الوطنـي للقـب بطولة خليجـي 25 ، 

واسود الرافدين يملكون فرصة كبرية 

للتواجد يف مونديال 2026 .

وأعلـن رايض شنيشـل املديـر الفنـي 

للمنتخب األوملبـي قائمة خياراته من 

الالعبـني اسـتعداًدا لبطولـة الدوحـة 

الدولّية، التي تسـتضيفها قطر خالل 

الفرتة من 19 حتى 29 آذار الحايل. 

واختـار شنيشـل يف قائمتـه األولّيـة 

33 العًبـا بـني محـيل ومحـرتف، بعد 

متابعة امتدت لفرتة طويلة، استعداًدا 

لالستحقاقات املقبلة.

وجـاءت خيارات شنيشـل عىل النحو 

التـايل: أحمد شـاكر ومصطفـى وليد 

وكرار سـعد ونهـاد محمـد (الكرخ)، 

ومصطفى سـعدون وامـوري محمد 

(الكهرباء)، وحسـني عامر وطه عالء 

الكهربائيـة)، ومنتظـر  (الصناعـات 

محمد وكـرار محمد (النفـط)، وزيد 

إسـماعيل وعبد الله وصفي (نوروز)، 

وزيـدان عبـد الجبـار ورضـا فاضـل 

(كربالء)، وحسـني عبد اللـه ومحمد 

حسـن (الطلبة)، وذو الفقـار يونس 

وعمار غالب (الرشطة)، ومنتظر عبد 

األمـري (القـوة الجويـة)، وأمري أحمد 

(الحدود)، وسـيامند عكيـد (دهوك)، 

وجعفر نارص (نفط ميسان)، وأحمد 

مكنـزي (أربيـل)، ورضا عبـد العزيز 

(الديوانية)، وسالم أحمد وكرار األمري 

عيل (املينـاء)، ومحمد محمـود (غاز 

الشمال). 

مـن  العديـد  القائمـة  ضمـت  كمـا 

املحرتفني الذين ينشطون يف الدوريات 

االوروبية.

بغداد/ الزوراء:
بارك رئيُس االتحاد العراقّي لكرِة القدم ”عدنان درجال“ بلوَغ منتخب الشباب الدور 
ُثمن النهائي لبطولِة كأس آسيا دون 20 عاماً الجارية يف أوزبكستان، مطالباً الالعبني 
والجهاز الفني ببذِل كل ما يف جعبتهم لتجاوز منتخِب إيران يف املباراِة املقبلة وصوالً 
لنهائياِت كأس العالم.وقال درجال: األهم بالنسبِة للخطوِة األوىل ملنتخِب الشباب هو 
خطف إحدى بطاقتي التأهل من املجموعِة األوىل وصوالً إىل الدور الالحق .وأضاَف: 
ال شَك أن مباراة إيران صعبٌة، وليس فيها مجال للتعويض، وعليه يجب أن نحرتم 
املنافَس لتحقيق الفوز.وأوضَح: علينا التأكيد أن املباراة املرتقبة أمام إيران ستفتح 
آفاقاً واسعًة لهذا الجيل الذي سيكون عماَد مستقبل كرتنا وطموحاته، وما ننتظره 
نحن جميعاً هو الفوز لبلوغ مونديال الشباب املقبل، وهو مطلبنا ومطلب جماهرينا 
لهم  نقدمه  أن  أبسط يشء يفرتض  املنتخِب وتسانده، وهو  تؤازر وتقف مع  التي 

حتى يطلقون ألنفسهم العنان وندخل الفرحة إىل قلوبهم.

بغداد/ متابعة الزوراء:
السلّة  لكرة  العراقي  االتحاد  وقع 
املدرب  الباراملبي عىل عقٍد احرتايفٍّ مع 
عىل  لإلرشاف  خاكي  عباس  اإليراني 
استعداداً  وتدريبه؛  الوطني  املنتخب 

لالستحقاقات املقبلة.
الوطنية:  الباراملبية  للجنة  بيان  وذكر 
يف  جرت  العقد  توقيع  مراسيم  «ان 
مكتب رئيس اللجنة الباراملبية الوطنية 

العراقية عقيل حميد، ومثل اتحاد كرة 
العقد  التوقيع عىل  يف  الباراملبي  السلّة 
رئيس االتحاد عباس وناس، بينما وقع 
عليه املدرب عباس خاكي عن الجانب 
عىل  التوقيع  مراسيم  وحرض  الثاني، 
عودة  مجيل  للجنة  العام  األمني  العقد 
الجابري واألمني املايل للجنة عبيد عنيد 
املكتب  أعضاء  وبعض  الفرطويس 

التنفيذي للجنة الباراملبية».
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لندن / متابعة الزوراء:
ضيفه  اإلنكليزي  تشليس  نادي  أقىص 
بوروسيا دورتموند األملاني وتأهل إىل ربع 
القدم  لكرة  أوروبا  أبطال  دوري  نهائي 
بفوزه عليه بهدفني نظيفني يف إياب ثمن 

النهائي.
فوزه  بعد  اللندني  الفري  تأهل  وجاء 
بمجموع مباراتي الذهاب واإلياب (٢-١) 
دورتموند  يف  الذهاب  مباراة  خسارته  إثر 
فرباير/شباط   ١٥ يف  مقابل  دون  بهدف 
الفائت.افتتح تشليس التسجيل يف الدقيقة 
سرتلينغ  رحيم  إىل  وصلت  كرة  بعد   ٤٣
أن  قبل  األوىل،  املرة  يف  إصابتها  يف  فشل 
ويسدد  الثانية  يف  رويس  ماركو  يتجاوز 
كرة قوية بقدمه اليمنى يف وسط املرمى. 
التي  املباراة  عمر  من   ٥٣ الدقيقة  ويف 
بريدج»،  «ستامفورد  ملعب  احتضنها 
الهدف  هافريتس  كاي  األملاني  أضاف 

الثاني من ركلة جزاء معادة.
وحصل تشليس عىل ركلة الجزاء بعد ملسة 
لم  املنطقة  داخل  ماريوس وولف  يد عىل 
إىل  يعود  أن  قبل  بداية  الحكم  يحتسبها 
انربى  آر»،  آيه  «يف  املساعد  الفيديو  حكم 
لها هافريتس بقدمه اليرسى واصطدمت 
اليمني،  إىل  الحارس  ارتمى  فيما  بالقائم 

إعادتها  آر»  آيه  «يف  الـ  يطلب  أن  قبل 
منطقة  إىل  الفريقني  من  العبني  لدخول 
إىل  األملاني  ليعود  تنفيذها،  أثناء  الجزاء 
ذاتها  بالطريقة  ويسدد  الجزاء  عالمة 

ولكن بنجاح هذه املرة.
إخفاقاته  تشليس  عوّض  التأهل،  وبهذا 

ترتيب  يف  العارش  املركز  يحتل  إذ  املحلية 
الدوري اإلنكليزي باإلضافة لخروجه من 
مسابقتي الكأس املحليتني مما سيخفف 

الضغط عىل املدرب غراهام بوتر.
جيمس  ريس  جهود  تشليس  واستعاد 
بوتر  أجلس  حني  يف  اإلصابة،  من  العائد 

الوافد الجديد األوكراني ميخايلو مودريك 
عىل  دوالر  ماليني   ١٠٦ النادي  كلف  الذي 

مقاعد البدالء للمباراة الرابعة توالياً.
وُمني دورتموند بخسارته األوىل هذا العام 
بعدما خرج منترصاً من جميع املباريات 

التي  سابقاً العرش  خاضها 

صدارة  يف  بايرن  مع  متساوياً  وبات 
البوندسليغا، بينها الفوز عىل بوخوم ٢-١ 
املحلية  الكأس  مسابقة  نهائي  ُثمن  يف 

وتشليس ذهاباً.
يف  تألقه  الربتغايل  بنفيكا  فريق  وواصل 
أبطال  الحالية من بطولة دوري  النسخة 
بروج  كلوب  ضيفه  واكتسح  أوروبا 
البلجيكي بخمسة أهداف مقابل هدف يف 

إياب الدور ثمن النهائي من البطولة.
عىل  ملعبه  خارج  فاز  بنفيكا  وكان 
تأهله  بهدفني نظيفني فأكد  بروج ذهاباً 

املستحق إىل الدور ربع النهائي.
يف  لبنفيكا  التسجيل  سيلفا  رافا  افتتح 
راموس  غونسالو  أضاف  ثم   ٣٨ الدقيقة 
الهدف الثاني يف الدقيقة ٤٥ قبل أن يعود 
يف  الثالث  الهدف  ويحرز  الدويل  املهاجم 
جواو  سجل   ٧١ الدقيقة  ٥٧.ويف  الدقيقة 
جزاء،  ركلة  من  الرابع  الهدف  ماريو 
ألصحاب  األهداف  مهرجان  وتواصل 
من  نرييس  دافيد  تمكن  عندما  األرض 
 ،٧٨ الدقيقة  يف  الخامس  الهدف  تسجيل 
الذي احتسبه الحكم عقب العودة لتقنية 
كلوب  تمكن   ٨٨ الدقيقة  الـ»فار».ويف 
بروج من تسجيل هدف حفظ ماء الوجه 

عن طريق بيورن ماير.

مدريد / متابعة الزوراء:
اإلسبانية  الليجا  من  كل  تتحدى 
والبوندسليجا األملانية، األكثر تمثيال 
األوروبي،  الدوري  نهائي  ُثمن  يف 
التي  للربيمريليج  العريضة  السمعة 
ومانشسرت  آرسنال  من  كل  يمثلها 

يونايتد، أعرق أندية إنجلرتا.
قارية من جديد  بطولة  ثاني  وتعود 
انتهاء تصفيات  بعد  الخميس  اليوم 
دخل  وقد  النهائي،  ُثمن  قبل  ما 
الذين  املجموعات  أبطال  املشهد 
سيواجهون الفائزين من املواجهات 
األبطال  دوري  من  الوافدين  بني 

ووصيفي املجموعات.
بيتيس  ريال  من  كل  يرفع  هكذا، 
علم  وإشبيلية  سوسييداد  وريال 
إسبانيا، بينما يحمل باير ليفركوزن 
راية  وفرايبورج  برلني  وأونيون 
أملانيا، يف ُثمن نهائي اليوروبا ليج، إىل 
جوار اإلنجليزيني اليونايتد وآرسنال، 

ويوفنتوس وروما اإليطاليني.
الدوري  نهائي  ُثمن  وسيشهد 
أبرزها  قوية  مواجهات  األوروبي 

مانشسرت يونايتد وريال بيتيس.
املرشح  اإلنجليزي  الفريق  بات  وقد 
طفرة  بعد  للقب  حظا  األوفر 
تني  إريك  كتيبة  مستوى  يف  هائلة 
لكنه  برشلونة،  أقصت  التي  هاج 
التشييل  يقوده  الذي  بيتيس  يواجه 
الكرة  يف  الخبري  بيليجريني  مانويل 
مع  وتوج  سبق  والذي  اإلنجليزية، 

مانشسرت سيتي بالربيمريليج.

السخونة  من  الدرجة  وبنفس 
ريال  مع  روما  مواجهة  ستكون 
كرة  بني  جديد  لقاء  يف  سوسييداد 
الربتغايل  وبني  اإلسبانية  القدم 
املخرضم جوزيه مورينيو الذي حقق 
األوروبي  املؤتمر  دوري  بطولة  لقب 

املوسم املايض.
اإلسباني  منافسه  روما  ويستقبل 
مدرب  خرج  وقد  الخميس،  اليوم 
يف  ألجواثيل  إيمانول  سوسييداد، 
خاللها:  قال  مثرية  ترصيحات 
دور  يف  يونايتد  مانشسرت  «هزمنا 
املجموعات. لم ال نفعلها عىل حساب 

روما؟».
يف  إشبيلية  وتاريخ  مسرية  وترفع 
يف  حظوظه  من  األوروبي  الدوري 
حصد اللقب رغم الفرتة العصيبة التي 

يمر بها حاليا وتراجع مستواه.
النجاة  طوق  ليج  يوروبا  وتعد 
سامباويل،  خورخي  ومدربه  للفريق 
إذ يتواجد الفريق عىل أعتاب منطقة 
شأن  فمن  لذا  الليجا.  يف  الهبوط 
ماء وجه  أن تحفظ  أوروبية  بطولة 

الفريق هذا املوسم.
يلتقي  التصفيات،  تجاوز  وعقب 
إشبيلية الذي يتمنى نسيان الهزيمة 

الثقيلة أمام أتلتيكو مدريد يف الدوري، 
الذي  الرتكي  فنربخشة  منافسه 
جيسوس  جورجي  الربتغايل  يدربه 
والذي بلغ نهائي نسخة ٢٠١٤ حني 

كان يقود بنفيكا.
متصدر  آرسنال،  ويواجه 
منافسه  اآلن،  حتى  (الربيمريليج) 
سبورتينغ الربتغايل، الذي تم إقصاؤه 
الجولة  يف  أوروبا  أبطال  دوري  من 

األخرية بطريقة دراماتيكية.
بالنسبة  خاصة  مباراة  وستكون 
الذي  بيريين،  هيكتور  لإلسباني 
انتقل إىل الربتغال بعد فرتة عابرة يف 

برشلونة، والذي يلتقي آرسنال اآلن، 
بعد اللعب يف صفوفه لعدة مواسم.

األخرى  الفرق  أحد  يوفنتوس  ويعد 
املنافسة  عىل  بريقاً  تضفي  التي 

القارية.
الذي  ويواجه فريق السيدة العجوز، 
لطاملا تواجد يف دوري أبطال أوروبا، 
لكنه ال يحظى بأي فرص للتطلع إىل 
املوسم  اإليطايل  الدوري  لقب  حصد 
الحايل، نظريه فرايبورغ، أحد ممثيل 
كرة القدم األملانية الذي تطلع لصدارة 

الدوري املحيل لعدة أسابيع.
ورصح املدير الفني للفريق األملاني، 

«كرة  بأن  سرتايش،  كريستيان 
يف  كهذه.  فرصاً  تمنح  دائماً  القدم 
الفرق  ال تحظى  األخرى،  الرياضات 
الصغرية بفرصة كربى، لكن يف كرة 

القدم، يمكن أن يحدث هذا».
من  باملزيد  ليفركوزن  باير  ويحظى 
الخربة القارية، والتي أعادها املدرب 

اإلسباني تشابي ألونسو.
دوري  من  إقصاؤه  تم  ليفركوزن 
عىل  الثالث  املركز  واحتل  األبطال، 
حقق  ثم  مدريد،  أتلتيكو  حساب 
املفاجأة وفاز عىل موناكو. ويواجه 
الفريق األملاني فريينكفاروس يف دور 

الـ ١٦.
الدور  هذا  مواجهات  إحدى  وتجمع 
اتحاد  األوروبي،  الدوري  فرق  ٢ من 
برلني، صاحب املركز الثالث يف الدوري 
منافسه  (البوندسليجا)،  األملاني 
البلجيكي،  خيلويزي  سان  يونيون 

مفاجأة مرحلة املجموعات.
 ١٦ الـ  دور  مواجهات  وتكتمل 
شاختار  بلقاء  األوروبي  بالدوري 
البطولة  يف  يشارك  الذي  األوكراني، 
أوروبا،  أبطال  دوري  من  قادماً 
الدوري  يتصدر  الذي  وفينورد، 

الهولندي.
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روما / متابعة الزوراء:
عىل   ،(1  -  2) بنتيجة  ألكمار  ضيفه  أمام  التسيو  خرس 
املؤتمر  دوري  لبطولة  الـ16  دور  ذهاب  يف  األوملبيكو،  ملعب 

األوروبي.
يف  الوحيد،  بيدرو من تسجيل هدف التسيو  اإلسباني  وتمكن 

الدقيقة 18 من عمر املباراة.
العب  أول  بيدرو  فيعد  لإلحصائيات،  ”أوبتا“  شبكة  وبحسب 
دوري  بطوالت  يف  اإلقصائية  األدوار  خالل  التسجيل  يف  نجح 

أبطال أوروبا والدوري األوروبي ودوري املؤتمر.
ملعب  عىل  اإلياب،  مباراة  يف  الفريقان  يلتقي  أن  املقرر  ومن 

ألكمار، يوم 16 مارس/آذار الجاري.
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باريس / متابعة الزوراء:
سرتث أرملة الراحل األسطورة الربازييل بيليه ٣٠ يف املئة من أصوله 
ابنة  تكون  قد  امرأة  إىل  اإلشارة  أيضاً  تضمنت  التي  وصيته  بحسب 
بطل العالم ٣ مرات غري املعرتف بها، بحسب ما أفاد محامي أرملة 

بيليه لوكالة فرانس برس.
بيليه  زوجة  أوكي،  سيبييل  مارسيا  أن  عىل  الوصية  وتنص 
بلدة  وهي  غواروجا،  يف  قرصه  سرتث  واألخرية،  الثالثة 

ساحلية تقع جنوب ساو باولو، إذ كان يعيش الزوجان، وفقاً 
ملحاميها لويس كينيل.

وقال كينيل إن األصول األخرى اململوكة لبيليه الذي تويف بعد رصاع 
األّول/ديسمرب  كانون  أواخر  يف  الرسطان  مرض  مع  طويل 

العقارات وحصة  املزيد من  عن عمر ٨٢ عاماً، تشمل 
إجراء  يتم  لم  أنه  مضيفاً  التجارية،  عالمته  يف 

املبلغ  تحديد  يمكن  ال  وبالتايل  بعد  كامل  جرد 
االجمايل للرتكة.

إىل  تشري  الوصية  أن  املحامي  وأضاف 
معرتف  غري  ابنة  لبيليه  يكون  أن  إمكانية 
الـ  من  جزء  عىل  الحصول  لها  يحق  بها 

والتي  الرتكة،  من  املتبقية  املئة  يف   ٧٠
السابق  الالعب  أوالد  سيتقاسمها 

األسطوري السبعة اآلخرون.

ريو / متابعة الزوراء:
الخطأ  طريق  القدم عن  لكرة  الربازييل  نادي فالمنغو  أودع 
مبلغ قدره ٣٥٠ ألف يورو يف حساب العب كرة السلة جواو 
فيكتور غوميش دا سيلفا، ظناً منه أنه العب كرة القدم الذي 

يحمل االسم نفسه.
ودافع غوميش عن ألوان نادي فالمنغو لكرة السلة سابقاً، 
السابق  العبه  أنه  ظن  الذي  ريو  والية  نادي  خطأ  يربر  ما 

جواو فيكتور غوميش دا سيلفا (٢٢ عاماً)، الذي باعه 
إىل وولفرهامبتون االنكليزي يف كانون الثاني/يناير.

وقام فالمنغو بإيداع ١٫٨٩ مليون ريال (حوايل ٣٥٠ ألف 
يورو) يف حساب العب كرة السلة.

قال الشاب البالغ ١٩ عاماً ملوقع «غلوبو إسبورتي»: «كنت 
خائفاً ألنني لم أكن أعرف من أين أتت األموال».

وأضاف: «اعتقدت أن شخصاً ما قد ارتكب خطأً عند إيداع 
املال أو يشء من هذا القبيل. أخربني الكفيل أيضاً أنه يجب 
لغسل  يستخدم حسابي  قد  ما  ألن شخصاً  أكون حذراً  أن 

األموال».
وكان فالمنغو مديناً لالعب غوميش باملال، بقيمة تعادل 
نسبة ١ يف املئة من صفقة انتقاله يف فرتة سوق االنتقاالت 
مليون   ١٨٫٧ بلغت  التي  وولفرهامبتون  إىل  الشتوية 

يورو.
ويدرك  ليعود  شباط/فرباير   ٢٧ يف  املبلغ  فالمنغو  سدد 

الخطأ الذي ارتكبه بعد أربعة أيام.
يدافع  الذي  غوميش  السلة  كرة  العب  أكد  ناحيته،  من 
مشدداً:  األموال،  سيعيد  أنه  ريو  يف  للهواة  ناٍد  عن  حالياً 

«أّود تسوية ما حصل يف أرسع وقت ممكن».

È€Ïñc@Âfl@%30@t6é@ÈÓ‹Ói@ÒäÏ�é˛a@Ú‹fläc

ıb8˛a@¿@Èibìm@kjèi@ÏÃ‰fl˝œ@¿@Ô€bfl@d�Ç

تورينو / متابعة الزوراء:
رفض األرجنتيني أنخيل دي ماريا 
العب يوفنتوس، السري عىل خطى 
كريستيانو  الربتغايل  األسطورة 
السعودي. النرص  نجم  رونالدو 

السيدة  مع  ماريا  دي  تعاقد  وينتهي 
الوقت  يف  الجاري،  املوسم  آخر  العجوز 
ومجلس  بينه  التوصل  يتم  لم  الذي 

حتى  التجديد  حول  التفاق  اليويف  إدارة 
 «TYC sports» موقع  وبحسب  اآلن. 
عرًضا  ماريا  دي  تلقى  فقد  األرجنتيني، 
لكنه  السعودي،  الدوري  من  ضخًما 
التقرير  الفكرة. وأضاف  رفض مناقشة 
دي  مع  التواصل  ينوي  كان  رونالدو  أن 
ماريا خالل األيام القليلة املاضية، إلقناع 
للعب  االنتقال  بفكرة  األرجنتيني  النجم 

فإن  ذلك،  ومع  السعودي.  الدوري  يف 
الالعب الفائز ببطولة كأس العالم ٢٠٢٢ 
يرفض السري عىل نهج رونالدو، ويسعى 
أوروبا. يف  الكربى  املالعب  يف  لالستمرار 

مع  عقده  تجديد  ماريا  دي  ويستهدف 
الحفاظ  أجل  آخر، من  يوفنتوس ملوسم 
بطولة  خوض  قبل  الحايل،  مستواه  عىل 

كوبا أمريكا ٢٠٢٤.
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باريس/متابعة الزوراء:
اختـارت مجلـة «تايـم» األمريكية 
رئيسة تحرير صحيفة «أوكراينسكا 
سـيفجيل  األوكرانيـة،  برافـدا» 
موساييفا، ضمن أكثر الشخصيات 
املؤثـرة لعـام ٢٠٢٢، وذلك بسـبب 
تغطيتهـا الصحفية هـي وفريقها 

للحرب يف أوكرانيا.
ويزور ٤ ماليـني قارئ يومًيا املوقع 
اإللكرتوني لصحيفة «أوكراينسـكا 
الغـزو  تطـورات  ملعرفـة  برافـدا» 
الرويس ألوكرانيا، وتنرش موساييفا 
وفريقها بانتظام قصًصا وتحليالت 
عـن حياة الناس واآلثـار املجتمعية 
أشـهر  وخـالل  البـالد.  يف  للحـرب 
قليلة مـن الغزو الـرويس، أصبحت 
منصـة  برافـدا»  «أوكراينسـكا 
املؤثرون واملسؤولون  يشارك عليها 
وجهـات  والجيـش،  الحكومـة  يف 

نظرهم.
يف  موسـاييفا  مـع  تحدثـت  لقـد 
ديسمرب/كانون األول، عن صعوبات 
إدارة غرفـة األخبـار، واالسـتمرار 
يف إبـالغ الجمهـور باملعلومات أثناء 

الحرب الروسـية عىل أوكرانيا.
- كيف تغرّي عملك كرئيسـة تحرير 
لصحيفة «أوكراينسكا برافدا» أثناء 

الحرب؟

* عشـنا يف ظروف الحـرب ملدة ١٠ 
سـنوات، ولكـن بعـد الغـزو أصبح 
وتحدًيـا  صعوبـة  أكثـر  الوضـع 
وإرهاًقـا. لقـد عملنـا عـىل مـدار 
األسـبوع يف  أيـام  السـاعة طـوال 
األشـهر القليلـة األوىل مـن الحرب، 
وبعـد أربعـة أشـهر، بدأنـا يف أخـذ 

إجازة ملدة يوم أو يومني.
ونحـاول جميعنا أن نأخـذ إجازات 
قصـرية لقضـاء بعـض الوقت مع 
يشـارك  إذ  واألصدقـاء  األقـارب 
بعضهـم عـىل الخطـوط األماميـة 
للحـرب التي لم تؤثر فقط يف عملنا، 

ولكن عىل  حياتنا بأكملها.
يف  عمليـات  أي  تغـريت  هـل   -

«أوكراينسكا برافدا» بعد الغزو؟
* لقـد قررنـا تبني مبـادئ محددة 
للنـرش يف ٢٠١٨، وقمنـا بتعديلهـا 
لتالئم ظروف الحرب، مثل استخدام 
واملوضوعيـة  املحايـدة  الكلمـات 
عند كتابـة األخبار، مثل اسـتخدام 
«القوات الروسية» بدًال من استخدام 

«قوات بوتني».
كمـا أطلقنـا سياسـتنا التحريرية 
مـع  رصيحـني  لنكـون  الخاصـة 
مراسـلينا والجمهـور. وباإلضافـة 
إىل ذلـك، دربنـا جميـع املحرريـن، 
بمـا يف ذلـك املحرريـن املوجوديـن 

عىل الخطوط األماميـة، عىل قواعد 
األوليـة  واإلسـعافات  السـالمة 
وغريها من األمور بعد اندالع الحرب 
مبارشة. لقـد دفعنا الغـزو لتعزيز 
جوانب عديدة من معرفتنا، وأشـعر 
حَقا أّن ذلك ساعد عىل تقوية اإلعالم 

األوكراني.
- كيـف تمكنِت مـن االسـتمرار يف 

إنتاج املحتوى أثناء الغزو؟
* لدينـا حافـز كبـري وخاصـة أن 
الحـرب تخص بالدنـا وأمتنا، وكان 
تقديـم صحافـة موثوقة حـول ما 

تسببه الحرب ُيعد عمًال من األعمال 
الوطنيـة بالنسـبة لنـا. كما شـّكل 
تحديـد املشـكالت وابتـكار طـرق 
للتعامل معها مسـاًرا جيًدا التباعه، 
فعىل سـبيل املثـال، دفعنا االنقطاع 
التـام للتيـار الكهربائـي واإلنرتنت 
لفتـح مكتـب يف بولنـدا، وأن يكون 
لدينا فريق احتياطي هناك لتعويض 
احتماليـة حـدوث انقطـاع آخر أو 

هجوم إلكرتوني.
واألهـم من ذلك، نحن عائلة واحدة، 
ودائًما ما تشـكل صحتنا وسالمتنا 

أولوية لنا قبل األخبار، وعندما كان 
اثنان من زمالئنا عىل وشك خسارة 
جميًعـا  منحناهمـا  عائلتيهمـا 
الدعم الكامـل، بل ووثقنا ما حدث. 
وباإلضافـة إىل ذلك نقـدم نوًعا من 
مجموعات العالج املركزة وجلسات 
الحـوار حيـث نتشـارك مشـاعرنا 

ومخاوفنا ونتلقى الدعم النفيس.
- هـل لديـِك خطـة ماليـة لضمان 
اسـتمرار فريقك يف تقديـم األعمال 

الصحفية؟
* كنـا نعتمـد مالًيا عـىل اإلعالنات 

بنسـبة ٩٠٪ وعىل التربعات بنسبة 
١٠٪ قبـل انـدالع الحـرب، واختلف 
ذلك من وقـت آلخر، ومع بدء الغزو 
الـرويس، حاولنا تقديـم عمل مميز 
ودقيق يف كل معلومة نقدمها لكسب 
ثقة القارئ، مما أدى إىل زيادة نسبة 
الدعم املايل من املتربعني األوكرانيني 

والدوليني وحتى من قرائنا.
وحالًيا ينقسم تمويل «أوكراينسكا 
برافدا» إىل ٦٠٪ من املتربعني، و٣٠٪ 
من اإلعالنات و١٠٪ من القراء، وعىل 
الرغم من ذلـك، لدينا خطة لنحاول 
تحقيق اسـتدامة ملصـادر التمويل. 
ونحن يف األسـاس مؤسسـة قائمة 
عـىل تحقيـق األربـاح، وهـذا يعني 
أن هنـاك رضورة لتطوير خدماتنا 
- مثـل إطـالق تطبيـق للصحيفـة 
- لكسـب ثقـة الجمهـور، وبالتايل 

تحقيق املزيد من التمويل.
- هـل هذا ما دفعِك إلطالق نسـخة 

إنجليزية من الصحيفة؟
* نعم، لقـد الحظنا بعد بدء الحرب 
زيـادة كبرية يف عـدد قـراء موقعنا 
اإللكرتوني وصفحاتنا عىل شبكات 
التواصـل االجتماعـي، وحتـى من 
خارج أوكرانيا، لذلك أطلقنا نسخة 
إنجليزيـة، وذلك بفضـل املرتجمني 
واملحررين املتطوعني الذين يجيدون 

ذلـك  يف  بمـا  اإلنجليزيـة،  اللغـة 
األوكرانيني أو حتى املسـاهمني من 

دول أخرى.
وبعـد شـهر مـن إطـالق النسـخة 
اإلنجليزيـة، وجدنـا متربًعـا أملانًيا 
وأوكرانيـني  أوروبيـني  ومتربعـني 
قدموا الدعـم لنا، وتمكنـا من دفع 
الرواتـب ألولئـك املتطوعـني، ممـا 
ساهم يف استمرارية إصدار النسخة 

اإلنجليزية.
- ماذا تعلمِت من أخطائك كرئيسة 

تحرير وخاصة أثناء هذه األزمة؟
* إّن نقـل املعلومـات الخاطئة هو 
ما يجعلنـي مهتمة بمحاولة تجنب 
الوقوع يف األخطاء، ولقد تعلمت أن 
أقدم اعتذاًرا لجمهورنا عندما وقعنا 

يف فخ املعلومات املضللة.
كوكالـة إخباريـة، فالسـبق يف نقل 
األخبار ُيعد أمرًا مهًما، ولكن الجودة 
واألصالة ال تقل أهمية، وأسـتوعب 
اآلن أنـه قـد يكـون هنـاك منصـة 
أرسع منا يف نقـل األخبار، وخاصة 
تلـك املنصـات التي تمتلـك مصادر 
أكثـر منا، ولكننا لدينـا فرصة أكرب 
لتعميـق األخبار بمزيـد من الجودة 

واملوثوقية.
الدوليني-  الصحفيني  (عن/شـبكة 

شيماء مدبويل)

جنيف/متابعة الزوراء:
إىل جانـب االنتهـاكات واملتاعـب التي 
فـإن  عامـة،  الصحفيـون  يواجههـا 
الصحفيات يف منطقة الرشق األوسـط 
وشـمال أفريقيا يتعرّضـن ملضايقات 
إضافية تعرقل جهودهن، وتحول دون 
أدائهن عملهـن، وتدفعهن يف كثري من 
األحيان إىل التخيل عن املهنة الصحافة 
من أجل تفادي التعـرض لها، وفقاً ملا 
رصده املرصد األورومتوسطي لحقوق 
اإلنسـان، يف تقريـر أصدره بمناسـبة 
اليوم العاملي للمرأة، وعنوانه ”ليسـت 

مهنتِك“.
استند املرصد األورومتوسطي لحقوق 
اإلنسـان، ومقـره جنيـف، يف تقريـره 
إىل مقابـالت شـخصية وإفـادات من 
صحفيـات عامـالت يف اليمـن وتونس 

وفلسطني.
وذكر التقرير أنه خالل العامني املاضيني 
كان واحـد مـن كل عـرشة صحفيـني 
ُيعتقلـون يف اليمن امـرأة. وهذا الرقم 
ليـس منخفضاً إذا ما أخذنا يف االعتبار 
أن أعداد الصحفيات املسجالت يف اليمن 
أقل بكثري من الصحفيني. إذ يبلغ عدد 
إىل  املسـجالت واملنضمات  الصحفيات 
نقابـة الصحفيني اليمنيـني نحو 170 
من أصل 1500 صحفي، أي نسـبتهن 
11 يف املئة فقط من إجمايل املنتسـبني 
للنقابـة، فضالً عن الفـرص املحدودة 
املقدمة لهن والرقابة الذاتية املضاعفة 
التـي يواجهنهـا بسـبب الضغوطـات 

الثقافية واملجتمعية.
ومن أبـرز االنتهـاكات التـي تتعرض 
لهـا الصحفيـات يف اليمن هـي القيود 
والعوائـق التي حدت مـن حرية املرأة، 
وبينهـا الحـق يف التنقـل والعمـل، إذ 
صدر قرار رسـمي يمنع حركـة املرأة 
مـن دون مرافـق ذكر، وتبنـت أطراف 
النزاع كلها هذا القـرار. بناًء عىل ذلك، 
عزفت الغالبية العظمى من املؤسسات 
توظيـف  عـن  اليمـن  يف  الصحفيـة 
الصحفيات أو التعامل معهن، وعمدت 
إىل االعتمـاد عـىل الصحفيـني الذكور. 
ولم يؤثر ذلك عىل عمل املرأة وحسـب، 
بل عىل العمل الصحفي يف اليمن ككل.

الصحفيـة  قالـت  السـياق،  ويف هـذا 
للمرصـد  البـدوي  وداد  اليمنيـة 
اإلنسـان:  لحقـوق  األورومتوسـطي 
”مع أن جميع أطراف النزاع تختلف يف 
كافة األمور، لكنها تتفق معاً ضد املرأة 
وحريتها. القيـود املفروضة عىل تنقل 
النسـاء وعمل الصحفيات أثرت يف دقة 
الشهادات التي تجمع، إذ تفّضل بعض 
النساء يف املجتمعات املحلية املحافظة 
إعطـاء إفاداتهـن وإجـراء مقابـالت 

بأريحية مع نساء مثلهن“.
إىل جانـب ذلـك، أشـار التقريـر إىل أن 

إىل  يتعرّضـن  اليمنيـات  الصحفيـات 
الوصم والتشـهري عرب مواقع التواصل 
االجتماعـي التـي تسـتخدم كسـالح 
ملحاربتهـن مـن قبـل جميـع أطراف 
النزاع تقريباً. وتعددت خالل السنوات 
األخرية حمالت التشـهري واإلسـاءة إىل 
سـمعة الصحفيات والشـتم والتالعب 
بصورهـن يف حـاالت عـدة، إىل جانـب 
عـىل  املرتتبـة  العائليـة  الضغوطـات 
ذلك. نتيجة لذلـك، اضطرت صحفيات 
يمنيـات إىل إغـالق صفحاتهـن عـىل 
مواقـع التواصـل االجتماعـي والتزام 
الصمـت، فيمـا عمـدت بعضهـن إىل 
التخـيل عن العمل الصحفـي وامتهان 
مجـاالت أخرى، وفضـل البعض اآلخر 
أنفسـهن  لحمايـة  الهجـرة  منهـن 

وعائالتهن.
أمـا يف تونـس، فتسـتخدم السـلطات 
أحد أكثر الجوانب حساسية لدى املرأة 
يف املجتمـع، وهـي الوصـم وتشـويه 
السمعة. فقد َشاَبت عمل الصحفيات، 
بعـد اإلعالن عـن التدابري االسـتثنائية 
التـي اتخذهـا الرئيـس قيس سـعّيد، 
صعوبـات كثرية، كالتشـويه املقصود 
واالجتماعيـة،  املهنيـة  لسـمعتهن 
ووصمهن بأسوأ األوصاف التي تحض 
عىل النبـذ االجتماعـي. وطالت حملة 
التشـويه صحفيـات تناولـن األحداث 
السياسية املحلية بشكل مغاير لوجهة 

النظر الرسمية.
املحتلـة  الفلسـطينية  األرايض  يف 
يواجـه الصحفيـون أشـكاالً مختلفة 
مـن العنـف والرتهيب التي يمارسـها 
االحتـالل اإلرسائيـيل، ويعتقـد جـزء 
كبـري مـن املجتمـع الفلسـطيني أنها 
ال تناسـب املرأة. فطبيعـة االنتهاكات 
التـي يواجههـا الصحفيون، وتشـمل 
واالعتقـاالت  بالـرضب  االعتـداءات 
الدورية والتحقيق واالبتزاز  التعسفية 
واملسـاومة عىل السـفر وجمع الشمل 
مـع عائالتهـم، تدفع رشيحـة كبرية 
مـن املجتمعـات، خاصـًة يف املناطـق 

الهشـة، لالعتقاد بأن الصحافة مهنة 
للذكور فقط. وتعـّد كثري من العائالت 
الفلسطينية أنه لدى استدعاء صحفية 
للتحقيق أو اعتقالها ومضايقتها عىل 
خلفيـة عملهـا الصحفـي، فـإن ذلك 
يعـّد - أحياناً - وصمـة وعيباً ال يمس 
الصحفية وحسـب، بل يقدح بعائلتها 

بأكملها، وفق ما لفت إليه التقرير.
ويف حـاالت أخـرى، تعتقـل سـلطات 
أو  الصحفيـات،  بعـض  االحتـالل 
تفـرض عليهن قيـوداً متعلقـة باملنع 
دون  مـن  التنقـل،  أو  السـفر  مـن 
إعالمهـن بسـبب املنـع أو االعتقـال، 
وُتعـد قضيتهن ”ملفاً رسّيـاً“. يواجه 
الصحفيـون عادًة هـذه االدعاءات من 
خالل اإلجـراءات القانونيـة، لكن تلك 
حساسـاً  موضوعـاً  تعـد  االتهامـات 
حـني يتعلق األمر بالنسـاء. لذلك، فإن 
العديـد مـن الصحفيـات قـد يواجهن 
ضغوطات من عائالتهـن أو أزواجهن 
للتخيل عن مهنة الصحافة، أو التوقف 
عن التطرق ملواضيع حساسـة، تجنباً 
للمالحقـات. ويف كثـري مـن الحـاالت، 
تفـرض الصحفيات رقابـة ذاتية عىل 
عملهن، خشـية مواجهة انتقادات من 

املجتمع أو ضغوطات من عائالتهن.
وذكر التقرير أنه عـىل الرغم من كون 
النسـاء يشـكلن نسـبة مرتفعـة من 
إجمـايل عـدد الصحفيـني العاملني يف 
ال  ذلـك  فـإن  الفلسـطينية،  األرايض 
يعـد مـؤرشاً عـىل تكافـؤ الفـرص يف 
هـذا القطـاع. فطبيعـة الوضـع عىل 
األرض تدفع بعض الجهات الصحفية 
واإلعالميـة إىل االعتقـاد بأن العمل مع 
الصحفيـني الذكـور يف مناطـق النزاع 
أن  باعتبـار  مرونـة،  وأكثـر  أسـهل 
بإمكانهم العمل بحرية أكثر فيما يتعلق 
بساعات العمل املتواصلة واملتأخرة، إىل 
جانـب قدرتهم عىل الركـض يف أماكن 
االشتباك والهجمات العسكرية. لذلك، 
تميل الـوكاالت اإلخباريـة والصحفية 
إىل التعـاون مـع صحفيـني ذكـور يف 

األوقات الحرجة، فيما تعمد إىل تكليف 
الصحفيات بأعمال أقل أهمية أحياناً.

وقالت صحفيـة تعمل لصالـح وكالة 
محليـة يف قطـاع غـزة، فضلـت عدم 
الكشـف عـن اسـمها، للمرصـد، إنها 
لـم ُتكلف ملـرة واحدة بتغطيـة أحداث 
عاجلـة عـىل األرض، وهو األمـر الذي 
طلبتـه مـن إدارتهـا أكثـر مـن مرة. 
وأضافـت: ”عـّربت ملسـؤويل أكثر من 
مرة عن رغبتي يف املشـاركة يف تغطية 
أحداث أكثـر أهمية، من خالل الذهاب 
إىل أماكن االستهداف وإجراء املقابالت 
كمـا يفعـل زمالئـي الذكـور، لكنه يف 
كل مـرة كان يقول يل إننـي لن أحتمل 
الصعوبـات التـي ترتافق مـع تغطية 
األحداث الساخنة والخطرية، وأنني لن 
أتمكـن من الترصف أو الركض يف حال 
اسـتهداف املـكان الذي أوجـد فيه، إىل 
جانب أنه من الصعب عليه أن يكلفني 

بمهام يف أوقات متأخرة من الليل“.
ودعا املرصد األورومتوسـطي لحقوق 
املتحـدة وأجسـامها  األمـم  اإلنسـان 
ذات العالقة إىل إنشـاء آليات محاسبة 
مستقلة للتحقيق يف ومحاسبة مرتكبي 
االنتهاكات املمنهجـة ضد الصحفيات 
اليمـن وتونـس واألرايض  يف كل مـن 
الفلسـطينية، وضمان تحقيق العدالة 
لهن، وحماية حقهـن يف حرية التعبري 

عن الرأي والعمل الصحفي. 
وطالب السلطات اليمنية بإنهاء القيود 
التعسـفية وغـري املـربرة عـىل حقوق 
املرأة يف البالد، بما يف ذلك الحق يف العمل 
الصحفي وحرية التنقل وحرية التعبري 
عن الـرأي، والتعاون مـع الصحفيات 
وتسـهيل عملهن الصحفـي، والتوقف 
عـن حجـب املعلومات عنهـن وعرقلة 

جهودهن.
وأوىص السـلطات التونسـية باحرتام 
الحق يف حرية التعبري عن الرأي وحرية 
الصحافـة، ووقـف حملـة التحريض 
ضـد الصحفيات واملدونـات، وااللتزام 
بالدسـتور التونيس والقوانني الوطنية 
الناظمـة للعمـل الصحفـي واملواثيق 

الدولية.
وطالب سـلطات االحتـالل اإلرسائييل 
ومالحقـة  اسـتهداف  عـن  بالتوقـف 
واعتقال وتهديد الصحفيات والتحقيق 
معهن عشـوائياً عىل املعابر والحواجز 
العسكرية بسبب نشاطهن الصحفي. 
الفلسـطينية  السـلطة  دعـا  كذلـك 
والسـلطات الحاكمة يف غـزة إىل إنهاء 
القيـود املفروضة عىل الحـق يف حرية 
الـرأي والتعبـري، وضمـان ممارسـة 
الصحفيني لعملهـم بحرية، والحد من 
كافة املمارسات التي من شأنها عرقلة 
العمل الصحفي أو فـرض الصحفيني 

رقابة ذاتية عىل عملهم.

اسطنبول/متابعة الزوراء:
بـأن  أفـادْت صحيفـة حرييـت، 
طيـب  رجـب  الرتكـي،  الرئيـس 
أردوغان، هو املسـتفيد األكرب من 
ترشـح زعيـم املعارضـة، كمـال 
لالنتخابـات  أوغلـو،  قيليجـدار 
أحـزاب  عـن  املقبلـة  الرئاسـية 

املعارضة.

”أن  الصحيفـة،  وأوضحـت 
قيليجـدار أوغلـو انتـرص باتفاق 
أحـزاب املعارضـة عـىل اختيـاره 
لتمثيلهم، لكن املنترص األكرب هو 
أردوغان، الذي طاملا أراد منافسة 
أوغلو، أكثر من أي شخص آخر“.

يف  أنـه  إىل  الصحيفـة،  وأشـارت 
حال فوز أردوغـان يف االنتخابات 

الرئاسـية املقبلـة، فـإن أحـزاب 
إىل  سـتعود  الرتكيـة  املعارضـة 
دائـرة الخالفات من جديد، بعد أن 
تمكنت مـن التوصل إىل حل عقب 
سلسـلة من املفاوضـات املضنية 
عـىل الطاولة السداسـية ألحزاب 
العارضـة، والتـي أسـفرت عـن 

اختيار كيليجدار أوغلو.

الجزائر/متابعة الزوراء:
قّرر قايض التحقيق لدى محكمة 
الدار البيضاء اسـتجواب الكاتب 
والصحفي سـعد بو عقبة يف 13 
مـارس/ آذار الحايل، عىل خلفية 
مقال سيايس ساخر لألخري أثار 
اسـتياء سـكان والية جزائرية، 
بـ“األبقـار“  وصفهـم  بعدمـا 
و“الخرفان“. ويخضع بو عقبة 
منذ السادس من فرباير/ شباط 
املـايض لرقابة قضائيـة، ومنع 
مـن السـفر إىل حـني محاكمته 
عـن تهمتي ”عرض منشـورات 
مـن شـأنها املسـاس باملصلحة 
عـىل  و“التحريـض  الوطنيـة“ 
الكراهيـة“، اسـتناداً إىل قانـون 

صدر يف إبريل/ نيسان 2021.
الشـهر املايض اعتقلت الرشطة 
بـو عقبـة ليومـني، بعـد رفـع 
جمعيـات أهلية يف والية الجلفة، 
وسـط الجزائـر، شـكوى ضده، 

عقـب نـرشه يف صحيفـة املدار 
التـي تدار من لنـدن مقاالً اعترب 
مسـيئاً، إذ نعت السـكان بأنهم 
”خرفان سياسـية تمت ترقيتها 
إىل حجم أبقار سياسـية“، خالل 
حديثه عن قرار السلطات إنجاز 
املرشوع القطـري لرتبية األبقار 
يف البريين، إحدى مناطق الوالية.
ونـرش بـو عقبـة الحقـاً مقاالً 
اعتـذر فيه مـن سـكان الوالية، 

وقال إنه أيسء فهمه.
بو عقبة من أشهر الصحفيني يف 
الجزائر، بفضـل عموده ”نقطة 
نظام“ الـذي اعتـاد كتابته منذ 
أربعـة عقـود. تعرض للسـجن 
عـام 1992، بسـبب موقفه من 
توقيف املسار االنتخابي من قبل 
الجيـش، ويعـرف بمقاالته التي 
تنتقد السلطة والحكومة. ويعرب 
يف الفـرتة األخـرية عـن مواقـف 
معارضة لسياسات الرئيس عبد 

املجيد تبون.
يف السـياق ذاته، رفـض القضاء 
الجزائـري اإلفـراج مؤقتـاً عـن 
القـايض،  إحسـان  الصحفـي 
وقرر اإلبقاء عىل حبسه إىل حني 
محاكمته املقـررة يف 12 مارس، 
عـن تهمة الحصـول عىل تمويل 

خارجي.
عـن  الدفـاع  هيئـة  وكانـت 
الصحفـي قـد أعلنـت، يف نـدوة 
صحفيـة، مقاطعتهـا الجلسـة 
التي نظر فيهـا القضاء يف طلب 
املايض،  املؤقـت األحـد  اإلفـراج 
وأكدت أن تهمة التمويل املوجهة 
إىل موّكلها ”غري دقيقة، وتخص 
مبلـغ 25 ألـف جنيه إسـرتليني 
يف  املقيمـة  ابنتـه  مـن  تلقاهـا 
لنـدن، ملسـاعدته يف دفـع أجور 
علماً  واملوظفـني“،  الصحفيـني 
أنه يديـر راديو إم وموقع مغرب 

إيمرجون املستقلني.

باريس/ا.ف.ب:
استنكر مجلس أوروبا، ”الحرب“ 
عىل الصحافـة ”يف أنحاء معينة 
مـن أوروبـا“، وبخاصـة منـذ 
بـدء الغـزو الـرويس ألوكرانيا، 
حيث قتـل ”12 صحفياً وعامالً 
يف وسـائل اإلعـالم“ منـذ بداية 

الحرب.
ويف تقريـر بعنـوان ”الحـرب يف 
أوروبـا واملعركـة مـن أجل حق 
املعنية  املنصة  اإلعالم“، ذكـرت 
هـذه  أّن  الصحفيـني  بسـالمة 
”الحرب العدوانية“ التي تشنها 
روسـيا عىل جارتهـا ”تجري يف 
سـياق التدهور املستمر لحرية 
الصحافة يف أوروبا، والذي اتسم 
بارتفاع كبري يف عدد الصحفيني 

املعتقلني“.
يف أوكرانيـا، ُقتل ”ما ال يقل عن 
12 عامـًال يف وسـيلة إعالمية“ 
يف عـام 2022 أثنـاء تغطيتهـم 
للنـزاع و“أصيـب 21 آخرون“، 
بحسب ما أوضح معّدو التقرير 
األخـري الصادر عن هذه املنصة، 
التي أنشـأها مجلـس أوروبا يف 
عام 2015 بالتعـاون مع حوايل 
(االتحـاد  دوليـة  منظمـة   15
الدويل للصحفيني ومراسلون بال 

حدود ...) من أجل تعزيز حماية 
الصحفيني.

عـام  يف  أبلـغ  عـام،  وبشـكل 
2022 عـن 289 إنذاراً يشـري إىل 
”تهديـدات أو انتهاكات خطرية 
لحرية اإلعالم“ يف 37 دولة حول 
صحفيـني ”ُقتلوا وسـجنوا وتم 
االعتـداء عليهـم ومضايقتهـم 
حمـالت  وضحايـا  قضائيـاً 

تشهري“، بحسب التقرير.
يشـمل هـذا العدد روسـيا التي 
قّررت املنصة مواصلة مراقبتها 
رغم طردهـا من مجلس أوروبا 

يف مارس/ آذار 2022.

وأشارت املنصة يف تقريرها إىل أّن 
”االعتقال واالحتجاز التعسـفي 
أمراً شـائعاً  للصحفيني أصبحا 
يف أوروبا“. كذلـك، أبلغ التقرير 
بشـكل خاص عـن ”74 إنـذاراً 
بشـأن االعتـداء جسـدياً عـىل 

الصحفيني“.
وقالت األمينـة العامة للمجلس 
ماريا بينشـينوفيتش بوريتش: 
”يف السـنوات األخـرية، شـهدنا 
االعتـداءات  يف  مقلقـة  زيـادة 
والتهديـدات ضـد الصحفيني“، 
وأسـفت ألّن ”العديـد مـن هذه 

الهجمات بقيت دون عقاب“.
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تثـرُي الكاتبة يف هذه الرواية التي هـي أّوُل روايٍة لها 
أسـئلة غري تقليدية، وتسلك مسلًكا ناقًدا يف كثرٍي من 
القضايا الحياتية والهموم اليومّي، فاألسئلُة ال تبحُث 
عن إجاباٍت مقولبٍة جاهـزٍة بقدر ما تحتاُج إىل تأمٍل 
طويٍل، فمن هـذا التأمُل تخرج األجوبـة الذكية التي 
تحاول أن ُتجيب عىل أسئلٍة وجوديٍة، األسئلُة الباحثُة 
عـن تأمٍل خـرٌي من األسـئلة التي تبحـث يف النمطي 
املكـرر الذي اسـُتهلك يف مرّاٍت كثرية ولـم يعد البحث 
فيه مجدًيا أو نافًعا يف أسئلِة الحياة املعقدة والكثرية. 
الروايـُة تتحـدُث عـن شـابٍة عراقيـٍة لها شـخصية 
مميزة، فهي األنثى الطموحة لغٍد يكون مناسًبا يليُق 
بها وبشخصيتها املميزة بحسب ما ترى نفسها فيه! 
الروايـُة ال تعتمد عىل لغة التخييل فقط، بل هي تلجأ 
أن تكون لغتهـا لغة يفهمها ويقرتب منها كّل القرّاء 
عىل اختالف أذواقهم ، ألّنها لغُة اليومّي املعاش أو لغُة 
الواقع الحقيقي يف مكاٍن وزمان األحداث التي ُحِددت 
فيها الرواية، فأنت تلمُح أّنها تثرُي أسئلة هي أكرب من 
حجم الشـخصية السـاردة يف الرواية ( شمس)، لعلَّ 
شمَس واحدٌة من الشخصّيات التي ال تنفك تحاوُل أن 
تكـون األثـرية يف كِل يشِء ويف كّل وقت، هي تغار من 
أختها األصغر بسـبب اهتمام أمها بهـا! هذه الغرية 
أو اللعنة التي جعلت ( شـمس) تعقـد املقارنات بني 
شخصيتها وشـخصية أختها األصغر ( لجني). هذه 
الغرية ليسـت بتلك الغرية التـي يمكن أال ترتك خلفها 
سلوكيات ودالالت تؤثر عليها، بل هي غرية قد تكون 
مرضيـة يف أحايـني كثـرية ويف ظـروٍف كثـرية، لكن 
طريقة شـمس قـد تكون غري طريقـة غريها. رواية 
الوداع الفاخر الصادر عن دار أفكار للطباعة والنرش 
النجـف بطبعتهـا األوىل سـنة ٢٠٢١،  والتوزيـع يف 
تشـتغُل عىل إثارة األسـئلة غـري التقليديـة، وتقنية 
اإلثـارة والتأمـل تعطي وظيفـة للمتلقي أن ُيسـهَم 

مـع املبدعة يف عمليـة التبادل الثقـايف واملعريف، وكأّن 
األسـلوَب عند الكاتبة مروة جعفر يعتمد عىل قطبني 
اثنني مشـاركني يف العمل، فهـي ال تغفل دور املتلقي 
من عملها، وتعمد إىل مِد جسـوٍر مـن التواصل بينها 
وبني اآلخر، هذه التقنيـة هي تقنية جديدة يف العمل 
األدبـي الروائي عىل وجـِه الخصوص، كـون الرواية 
بناء معماري، يتألف من عدة أبنية ولكلِّ بناٍء هيكل ، 
فالهيـكُل يمثل الجزء من الكل وهو البناية يف هيئتها 
العامة، وما تطلقُه الكاتبة يف روايتها هذه، هي رسد 
حكايات جزئية لكنها تصُب يف صالح البناء املعماري 
ككل، أّي أّن األجـزاء التي ترسدها عرب حكاياتها التي 
كثـرًيا ما تتم عرب تقنيـة الفالش باك، هـي حكاياٌت 
تكـون القصة الكبرية، الحكايـاُت الصغريُة هي جزٌء 

من الحكاية األصل _ األم، والتي نستطيع أن نوجزها 
بالعنـوان ( التأمالُت غـري التقليدية يف الحياة لألنثى) 
هـذه التأمـالُت لم تكـن محـظ أسـئلة أنطولوجية 
فحسـب، بل هي تعني يف ضمن ما تعنيه، أّن مسـألة 
الحضـور الوجودي للمرأة يف مجتمع الرواية، ما يزال 
يكتنفـُه قصور النظرة الشـاملة التـي تجعل لألنثى 
الحضـور الفاعل واملؤثر يف الحيـاة العامة، ولعلَّ رأّي 
أهلها يف اختيارها لدراسِة قّسِم اإلعالم ، يعد النموذج 
ملـا ُيمكن أن يعطي الصورة التي تحاول أن ترسـمها 
يف مخيلـة املتلقـي، وأّن حجة األهـل يف رفض اإلعالم 
( بحسـب شـمس بطلـة الروايـة) أّن مهنـَة اإلعالم 
تسـتدعي الظهـور وتعنـي الجرأة التي قد يخشـاها 
األهل! إال أّن البطلة ( شمس) ُتحاول أن ُتثبَت العكس 
وتـّرص عىل أّن املـرأة بإمكانها أن تعمـَل أّي عمٍل ما 
دامت تسـتطيع أن تحفظ كيانها من أيِّ تشـويٍه أو 
حـطٍّ لشـخصيتها. العتباُت النّصيُة لهـا من األهمية 
ما جعلها تقرتب مـن أن تكون علًما قائًما بحد ذاته، 
وهـذا العلـُم يتعمد عىل منهجيٍة تـدرس دالالت هذه 
العتبـات، ولعلَّ عتبة اإلهداَء فيمـا تمثلُه من حضوٍر 
فاعـٍل مؤثـٍر يف النّص العـام، يف عتبة اإلهـداء تلمح 
الكاتبة إىل طبيعـِة خطابها العام أو املجمل يف عملها 
اإلبداعي، إذ تقول يف اإلداء: إىل أخطائي التي صنعتني. 
هـذه الجملُة بما تحمل من دالالت تعطي إشـارة إىل 
فهـم تجربة حياتية، هذا القـوُل ليَس قوًال اعتباطًيا، 
فهو ينُم عن خوض تجارب حياتية كثرية، وإال فكيف 
تتم املعرفة ما لم تسـبقها تجربـة أو تجارب، وهذه 
التجـارب كانـت أخطـاًء، لكنهـا صححـت وصنعت 
الكيان املستقبيل لشخصية ( شمس)، هذه األخطاء 
هي الدروس التي يتلقها اإلنسان ويتعلم منها، وإقرار 
الكاتبة بأّن هذه األخطاء هي التي صنعتها إشارة إىل 
أّنهـا قد تعلمت من هذه األخطـاء وخرجت منترصة 
كونها صنعتها مستقبًال، وهذا الصنُع الجديد يعطي 
إيجابية عالية يف املسار الصحيح، ألّن اإلقرار بالخطأ 

أّول مراحـل اإلصالح وهذا ما أشـارت إليه الكاتبة يف 
عتبة اإلهداء. 

قاَم البناَء الفّني يف الرواية عىل بِث أسئلٍة ذكية وهذه 
األسئلة تأتي عرب إطالقها أثناء الرسد يف تقنية الفالش 
باك، واملميُز الجميُل يف هذه الرواية، أّنها اعتمدت عىل 
تقنية الفالش باك، وألّن ذاكرة الخطأ وإثارة األسـئلة 
املهمة والكبـرية، كان موفًقا للغاية، كأّن النّص يريد 
أن يكون من خالل الخطأ يأتي السؤال التأميل الذكي، 
وهذا أسـلوٌب غلَب عـىل طبيعة الروايـة، فأنت واجٌد 
الرجـوع إىل الوراء وإطالق السـؤال الـذي يحتاج أن 
تتأملُه، التداخُل الثقايف يف مخيلة املبدعة جعلها تميُل 
إىل الفلسـفة الحديثة يف أسئلتها األنطولوجية، وهذه 
األسـئلة غري النمطية سنأخذ مثاالً واحداً لإلشارة إىل 

عنوان املقالة:
الّسؤال األّول: الذي تمثل يف رؤيتها إىل الحياة وجدواها، 
فهي ترى أن الحياة عبثيٌة وال منطقية فيها ألّنك تأتي 
إليها لتشـقى ومصريك الفناء والخروج منها دون أن 
تأخذ منها اليشء البسـيط حتى، إذ تقول يف الصفحة 
٦: أرى حياتـي التـي قطعتهـا كنفٍق مظلـٍم تلمع يف 
آخـرِه األضواء، أحاوُل الجرَي إليها هرًبا من ظالمي، 
إال أننـي ويف كل مرّة  ال ألقى سـوى العدم فال أحّصل 
عـىل يشء ممـا كنـت أجري نحـوه. مسـألة عدمية 
الحيـاة وال جدواها، هـي رصاٌع أزٌيل فلسـفٌي دينٌي، 
والخـوُض فيه لم ُيحسـم بالصـورِة النهائيـة، لكن 
األسـئلة الذكية تحتاج إىل أجوبٍة ذكية، وإال فالكاتبة 
ال تطلق األقوال جزاًفا يف عملية الحشو الكالمي الذي 
ال طائـل منه، بـل أّنها تضمن كالمهـا دالالت ومعاٍن 
كثـرية، وقد تجلّـت الالجدوى من الحياة يف أسـئلتها 
حينما سـمعت نبأ وفاة ( جدها)، هذه األسـئلة هي 
ليسـت لإلجابة الجاهزة، فهي أسـئلة ألشياء غريها 

تخّص الحياة برمتها ووجود اإلنسان فيها.
روايـُة الـوداع الفاخـر، أطلقت العديد من األسـئلة ، 
وأثارتها دون أن تعطي أجوبـًة، ألّنها ال تريد اإلجابة 
الجاهـزة املعلّبة، فهي تريد التأمالت الكثرية يف العالم 
الذي يعيش فيه اإلنسان، لعلَّ سؤالها يف كيفية وجود 
اإلنسـان ( عـرب عملية التواصل الجنـيس)، أثار فيها 
أشـياًء كثرية حّتـى أّنها كانت منذهلـة من الطريقة 
التـي يتواصـل بهـا الرجل مع املـرأة ليأتي اإلنسـان 
الجديد. األسـئلة األنطولوجية التـي وردت يف الرواية 
، تعنـي حالـة االضطـراب الشـخيص الذي تعيشـه 
شخصية ( شمس)، وهي تشعر بأّنها املميزُة األفضل 
الـذي ينبغـي لها أّن تكـون عىل الـدوام يف املقدمة أو 
الصدارة، وإال فهذه األسئلة هي دالالٌت كثرية، وكون 
النص األدبّي، هو نصٌّ يقبل أوجه كثرية من القراءات 
، ألّن سـمة األدبية يف النّص تجعله مرًنا وحّمال صوٍر 

داللية عديدة. 
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ورعشة أحرف باتت بأطراف األنامل؟
هل يحصد الشعراء من حقل الرؤى

غري التقلب فوق جمر املستحيل ؟
وصرب أيام الرجاء ؟

كأنهم جمل املحامل؟
هل يرتك الشعراء عند غيابهم شيئا؟

سوى هذا النزيف املستمر
ملا تيرس من شجون قلوبهم؟

هل يرتك الشعراء عند غيابهم حرفا يجامل؟
ال يشء سيدتي يساوي حرقة الشعراء

غري الفجر حني يطل مبتهجا
ويوغل يف كوى هذا الظالم

يمسد األحالم
يمسح من عيون الطفل دمعته

ومن قلب املتيم جرحه
يأتي من الغيب البعيد

مهدهدا حزن األرامل!!
ال يرتك الشعراء عند غيابهم شيئا

بصندوق الربيد
سوى رسائل حلمهم

لوحات حزن اليتم يف عني الصغري
ودمعة تغزو عيون صبية

ودفاتر منها يطل الوجد
غيمات هوامل!!!
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رغـم أن للروايـات األدبيـة عالم خاص 
تصحبنا إليه مخيلة الكاتب، إال أن الواقع 
كان دائمـاً موجـوداً ومتجليـاً بأحـداث 
وأبطال عاشوا القصة قبل أن تتحول إىل 

سطور أدبية خالدة.
رغـم أن للروايـات األدبيـة عالم خاص 
تصحبنا إليه مخيلة الكاتب، إال أن الواقع 
كان دائمـاً موجـوداً ومتجليـاً بأحـداث 
وأبطال عاشوا القصة قبل أن تتحول إىل 

سطور أدبية خالدة.
وشكلت الحرب بقسوتها وآالمها مصدر 
إلهام فنشأ منها أدب الحروب، الذي اعُترب 
انتصاًرا وانحيـاًزا لإلنسـانية، ويعرض 
بني سـطوره أدق تفاصيل أبطاله الذين 

تأثروا بظروف نزاعات كانوا ضحاياهـا.
إذا كنـت مـن هـواة املطالعـة، نقدم لك 
فيما يـيل مجموعة من أشـهر الروايات 

الحربية:
١- الحرب والسالم – ليو تولستوي:

هـي رواية من إبداع األديـب الرويس ليو 
 Война) تولسـتوي، عنوانهـا األصـيل
и мир باللغـة الروسـية)، نرشت ألول 
مرة بني سنتي ١٨٦٥ و١٨٦٩ عىل شكل 
سلسـلة يف مجلة املراسـل الرويس، قبل 
أن يتم نرشها كرواية كاملة تحمل اسـم 

«الحرب والسلم».
تدور أحداثهـا يف بدايات القـرن الـ ١٩، 
إبـان االجتياح الفرنيس لروسـيا بقيادة 
نابليون بونابرت، والتغريات التي لحقت 

بالطبقة األرستقراطية.
وتـرسد الروايـة حكايـة ٥ عائـالت: آل 
بزوخوف، آل بولكونسكي، آل روستوف، 
آل كوراجني، آل دروبيتسـكوي، وتقص 
حيواتهـم الشـخصية مـع التاريـخ بني 
رئيـيس غـزو  ١٨٠٥ و١٨١٣، وبشـكل 
نابليون لروسيا سـنة ١٨١٢، ثم دخوله 
موسكو وانسـحابه بعد الخيبة والفشل 
يف مواجهـة الشـتاء الـرويس القـارس، 
ورفض القيرص الرويس آلكسـندر األول 

االستسالم.
ترجمت الرواية لعدة لغات عاملية، وتولت 
دار الهالل املرصية ترجمتها ألول مرة إىل 

العربية.
٢- وداًعا للسالح – إرنست همنغواي:

هي رواية كتبها األديب األمريكي إرنست 
همنغـواي خـالل الحملـة اإليطاليـة يف 
الحـرب العامليـة األوىل، عنوانهـا األصيل 
(A Farewell to Arms)، ونـرشت ألول 
مرة سنة ١٩٢٩. تنقسم لخمسة أجزاء، 
وتـروي قصـة مغـرتب أمريكـي يدعى 
فريديريـك هنري، يحمل رتبـة مالزم يف 
املستشـفى امليداني اإليطايل، تنشأ قصة 
حب بينه وبني املمرضة الشـابة كاترين 
باركيل، مع عـرض عام ألجـواء الحرب 
عىل الجبهات املشـتعلة وأوضاع الجنود 
املزريـة ودفـع املدنيـني لثمـن الحـرب 

الباهظ.
اعتمـد همنغواي يف كتابتـه للرواية عىل 
خربته السـابقة إثر مشـاركته كجندي 
الكثـري  ويؤكـد  اإليطاليـة.  الجبهـة  يف 
مـن الباحثـني أن بطلـة الرواية ليسـت 
سـوى تجسـيد للممرضـة أغينس فون 
كوروواسـكي، التي اعتنت بهمنغواي يف 
مستشـفى مدينة ميـالن عندما أصيب. 
كان ينـوي الزواج منهـا لكنها رفضت، 
ويعترب باحثون أنها سبب انتحاره لعدم 

قدرته عىل نسيانها.
تـم تحويـل الروايـة إىل مرسحية سـنة 

١٩٣٠، وبعدها ٌقدمت كفيلم عام ١٩٣٢ 
ثـم ١٩٥٧ لتتحول بعد ذلك إىل مسلسـل 

تلفزيوني من ٣ أجزاء عام ١٩٦٦.
ترجمها إىل اللغة العربية املؤلف واملرتجم 

اللبناني منري البعلبكي.
٣- الثلج الحار – يوري بونداريف:

مرة أخـرى مع الـروس واألديـب يوري 
بونداريف، الذي نرش روايته الثلج الحار 
معركـة  أحـداث  متنـاوًال   ١٩٦٩ سـنة 
سـتالينغراد الخالـدة يف الحـرب العاملية 
الثانية بشـكل غري مألوف عن وقائعها، 
كضابـط  شـخصياً  لخربتـه  واسـتناداً 

مدفعية.
تتناول األحداث قصة الشاب كوزنيتزوف 
وعالقته بالضابط العنيد درازدوفسـكي 
واملمرضـة والجنـدي غولوفانوف واألب 
وآخرين. ويصور الكاتـب الجنود كبرش 
واالرتبـاك  الخـوف  أجـواء  يعيشـون 
والرتقـب، بعيًدا عن مبالغات الشـجاعة 
املفرطة وعدم خشية املوت التي تصورها 

اآللة اإلعالمية السوفيتية.
ترجم الروايـة إىل اللغـة العربية الكاتب 
العراقـي غائـب طعمة فرمـان، وتولت 

نرشها دار املدى.
خالـد   – الورقيـة  الطائـرة  عـداء   -٤

حسيني:

هـي مـن أكثـر الروايـات مبيًعـا بعـد 
تصدرها لقائمة «نيويورك تايمز» ألكثر 
من عامني. بيع منها ٧ ماليني نسـخة يف 
الواليات املتحدة األمريكية وحدها. كتبها 
األديـب األمريكي من أصـل أفغاني خالد 
 The Kite) حسـيني، وعنوانها األصـيل

Runner) ونرشت سنة ٢٠٠٣.
تحكي الرواية قصة أمري، الفتى األفغاني 
يف العاصمة كابل وصديقه املقرب حسن، 
خادم والده الهزاري مع خلفية األحداث 
املتالحقـة واملضطربـة التـي شـهدتها 
أفغانستان، بدايًة بسقوط النظام امللكي 
يف أفغانستان، مروًرا بالتدخل العسكري 
السوفيتي، فنزوح الالجئني إىل باكستان 
والواليـات املتحدة، ومن ثم صعود نظام 

طالبان وتوليه حكم  البالد.
رغـم االنتقـادات والجـدل الـذي أثارته 
بعـض فصـول الروايـة، إال أنهـا رواية 
حرب وصداقة وخيانة ووفاء. تحولت إىل 
فيلم سـينمائي عـرض ٢٠٠٧، وصدرت 
ترجمتهـا العربيـة سـنة ٢٠١٢ عن دار 

بلومزبري القطرية.
٥- طابق ٩٩ – جنى فواز الحسن:

اللبنانيـة  هـي روايـة كتبتهـا األديبـة 
الشـابة جنـى فـواز الحسـن، وتناقش 
أزمة الهوية يف بالد املهجر ومشاكل ثقل 

املايض املرتبط بعـداوات الحرب. تحكي 
عـن قصة حب معقدة يف نيويورك سـنة 
٢٠٠٠ بني شاب فلسطيني مسلم يدعى 
مجد، وحسـناء لبنانية مسيحية اسمها 

هيلدا.
ينتمي كالهمـا إىل جيل ما بعـد الحرب، 
فمجـد الذي نجـا بأعجوبة مـن مجزرة 
صربا وشـاتيال سـنة ١٩٨٢، فقد والدته 
وقتها لتصبح لديه عقدة نفسية سببتها 
ندبـة غائـرة يف وجهه وعرج يف سـاقه. 
واملفارقـة أن حبيبته التـي تعرف عليها 
يف أمريكا مسيحية من عائلة منتمية إىل 
حزب الكتائب املسيحي اللبناني املسؤول 

املبارش عن   املجزرة.
نرشت الرواية سنة ٢٠١٤ عن منشورات 
ضفاف ومنشـورات االختالف، ووصلت 
للقائمة القصرية للجائزة العاملية للرواية 

العربية البوكر لعام ٢٠١٥.
سـالفيدين   – السـبعة  مخـاويف   -٦

أفيدتش:
الحـرب البوسـنية املرعبـة التـي جرت 
و١٩٩٥،   ١٩٩٢ سـنتي  بـني  أطوارهـا 
يسـتعيدها الكاتب البوسـني سالفيدين 
أفيدتش يف هـذه الروايـة املحرتفة التي 
عرضت الواقع الدموي للحرب بعيًدا عن 

أي تصوير ممل ورتيب لألحداث.
راوي الحكايـة يخـرج إىل الحيـاة بعـد 
عزلتـه التـي دامـت ٩ شـهور متتالية، 
ومسـاعدة  العالـم  مواجهـة  ليقـرر 
مرينـا ابنـة صديقـه الصحفي أليكسـا 
رانكوفيتـش، الـذي اختفـى يف الحرب، 
وسط أجواء تعبق باألسـاطري البلقانية 
املرتبطـة بالجن واألشـباح، واسـتعادة 

ألجواء وسلوكيات الحرب.
صدرت الرواية سنة ٢٠٠٩، والقت رواًجا 
ونجاًحا كبريًا يف البوسـنة، قبل أن ينتقل 
نجاحها بعد ذلك إىل األوسـاط األوروبية 
التي اسـتقبلتها بإيجابيـة كبرية دفعت 
إىل  الربيطانيـة  «غارديـان»  صحيفـة 
كتـب  أفضـل  قائمـة  إدراجهـا ضمـن 

.٢٠١٤
ترجمها إىل العربية الكاتب محمد أسامة، 

ونرشتها دار العربي للنرش والتوزيع.
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(اكتب الولئك الذين اليسـتطيعون القراءة، 
صـف،  يف  ينتظـرون  الذيـن  للمداسـني 
طـوال قـرون، ليدخلـوا اىل التاريـخ، للذين 
ال يسـتطيعون قـراءة كتـاب او رشاءه). 

(ادواردو غاليانو)
مجوعـة قصصيـة تضـم قصـص قصرية 
التتعدى عدة سطور، فيها الخيال الساحر، 
وصوت االنسـان حني يكون حقيقيا، حني 
يولد مـن الحاجـة اىل الكالم، حيـث ال احد 
يسـتطيع ان يوقفه، حـني يمنع عنه الفم، 
يتحدث بااليدي واالعني، واي يشء اخر، كل 
واحد  مـن البرش  لديـه يشء يقوله لالخر، 
بعضهـا يسـتحق ان يحتفـى بـه وبعضه 

يعاتب عليه.

مواضيع مختلفة البائع واملشـرتي،الضائع 
والتائـه يف طرقـات الحياة، لـكل له نصيب 
منها، يف الشـوارع واملبانـي، احالم االطفال 
والكبار، مسارات مختلفة، معركة االنسان 
مـع محيطه وذاته، رحالت اىل ارض االحالم 
التـي تغـص بالبـرش الذاهبـني اليهـا، هم 
جلبـه  ويحدثـون  ويتحركـون  يتحدثـون 
وضجة، بعضهم لم يركز بشكل مالئم، الن 

حلمه بليد ومضحك او كئيب.
فهناك رجـل يتجول  بحثا عـن حلمه الذي 
قطعه احدهـم بال رحمـه، بعضهم التقط 
القطـع ورتبهـا مع بعضها بعضـا ليصنع 

راية متعددة االشكال.
هنـاك سـيدة نسـيت احالمهـا يف جزيـرة 
والتقطها اطفال سـيدة اخـرى ليجربوا ان 
يعيشوا حلمها. لكن االحالم تغادر وتنطلق 
يف رحلتهـا، يف محطـة قطار تـودع بعضها 

بعضا عىل الرصيف ، ملوحة بمنديلها.
عالم الخيال الالهب ، إذ البحر الهائج يقول 
حكاياتـه، االرشعـة والسـفن يف ذهابهـا 
وسـكونها،  ترحالهـا  وايابهـا،  ومجيئهـا 
االنابيب الفلوريـة واللمبات املحروقة حتى 
االسـالك والزجـاج ، يمكنهـا ان تتحـدث 

وربما تؤكل.
تسـري االحـالم مـن تاريـخ ارض هافانـا 
اىل سـحاب امريـكا الالتينيـة، واىل  مدينـة 
كيتو فتياتها وتاللهـا املنحدرة، اىل حكومة 
االوروغواي وحروبها الدورية ضد التهريب، 
مـارا بوصايـا الجنود واملحاربني. سـجون 
(االوروغواي)، الدكتاتورية، احكام العقاب 
التـي ينالها السـجناء جراء جريمة رسـم 
الطيـور واالزواج او النسـاء الحوامـل، او 
الذيـن يقبـض عليهـم وهم يسـتخدمون 
ويحكمـون  باالزهـار،  مطـرزة  مناديـل 

بالسـجن االنفـرادي، الن احدهـم دخل اىل 
غرفـة الطعام دون ان يمشـط شـعره، او 
النه ادخل راسـه تحت البـاب، او النه اهان 

كلبا يعّد عضوا يف القوات املسلحة.
تناول الكاتب، ثقافة االرهاب واالسـتعمار 
الـذي يبرت الفـرد ، ويمنعه مـن الكالم ،من 
الفعـل ويمنعه مـن الوجود، واالسـتعمار 
الالمرئي الذي يقنعك ان القناعة هي قدرك 
والعجز طبيعتك، يقنعك انه ليس من املمكن 
الـكالم، وليس من املمكن الفعل، وليس من 

املمكن الوجود.
هـذه  يف  غاليانـو)،  (ادواردو  الكاتـب 
املجموعـة القصصيـة يـروي حكايات عن 
البرش الصغار جـدا املخلوقني حديثا، الذين 
التـزال رائحـة الطـني تفـوح منهـم، وعن 
شخصيات جسورة عرفها،كصناع التاريخ 
والحياة، يف ايجاز كبري ، تناول احالم الواقع 

واملنام واليقظة، تاريخ االمم باسلوب دمج 
الفلسـفة والواقع والخيـال، يدخل القارئ 
بـني العتمـة والضوء، بـني حـرارة الحياة 
وسـخونة املـوت. يشـري ايضـا اىل مسـألة 
االيمان(ايمان الفرد بوجوده) بناء قصصه 
كان من دون مقدمة هكذا يقودنا اىل حبكة 

دون نهايـة واضحة، يجعـل القارئ يختار 
النهاية التي تناسـبه، يمنحه حرية التعبري 
النفـيس، وكانـه يمنحنا اجنحـة نطري بها 
بسـطور قليلة، بـني التاريخ واالمـم، بلغة 
فلسـفية جميلـة وخيـال متقـد  وسـاخر 

ومتأمل للبهجة والحياة.



يؤمن املجتمع العربي باالرتباط األرسي 
بني األهل واألبناء، لذلك يسـعى معظم 
األهايل إىل تأمني سكن ألبنائهم املقبلني 
عىل الزواج يف املبنى الذي يعيشون فيه

ويف بعض األحيان، يوّفر األبناء السكن 
لوالديهم بجوارهم، عرب تخصيص جزء 
من املنزل لهما. ولهذه العادة إيجابيات 
وسـلبيات يف الوقت نفسه، فهي تسهم 
يف توطيد العالقات األرسية ملا فيها من 
بـّر للوالديـن، إال أنها قد تسـّبب بعض 
املشـكالت املتعلّقـة يف انعـدام حرّيـة 

الطرف اآلخر.
يحتاج املنزل املشرتك لألهل واألبناء إىل 
تصميـم متقـن يحّقـق خصوصّية كل 
حّيز من دون ازعاج الطرفني، واالنتباه 

لألمور اآلتية:
• إذا كان سـكن األهل واألبناء يف املبنى 

نفسه
- من املفّضل أن يكون املدخل الخارجي 
الرئيـس خاصاً باألهل، عـىل أن ُيصّمم 
مدخل ثان لألبناء. يجب أن يكون هذان 
املدخـالن بعيديـن عـن بعضهمـا، أي 
يقعان يف جهتني مختلفتني من امللكية، 

حفاظاً عىل خصوصّية كال الطرفني.
- أن ُيصّمـم مدخل داخيل مشـرتك بني 

الطرفني، لتسهيل الزيارة.
- أن يضّم البناء حديقة داخلّية لتجّمع 

العائلة واألطفال.
*أّما إذا كان سـكن األهـل مع أبنائهم 

يف املنزل نفسـه ضمن شـقة سـكنّية.  
تخصيص جناح ألحد الطرفني بالقرب 
مـن مدخـل املنـزل، لسـهولة الخروج 
والدخول من دون إزعاج أحد الطرفني.

- تصميـم الديكور بصـورة تمّكن من 
اسـتقبال الضيـوف يف أحـد األجنحـة، 
بدون كشـف باقي املنزل. لـذا، ال بد أن 
يكـون الجنـاح عبـارة عن غرفـة نوم 

ومجلس مصّغر وحّمام.
- وضـع هاتـف داخيل متصـل بغرفة 

املسؤولة عن رعاية األبوين للرضورة.
*يف مـا يأتـي، بعـض األمـور الواجب 
مراعاتهـا عنـد تصميم ديكـور منزل 
الوالدين أو حتى الجناح الخاص بهما:

- ال بـد من أخذ رأيهم يف كل جزء، فذلك 
يشعرهم بالراحة واالنتماء للمكان.

- الحـرص عـىل املـزج يف الديكـورات 
املحيطة بهم بني الكالسيكية والحداثة، 

وفق اآلتي: 
األثـاث  يف  األول  الطـراز  -يتجّسـد 

واأللوان التي لطاملـا اعتادوا عليها، ما 
يمنحهم إحساسـاً باالنتمـاء للمكان، 
فال يشـعرون بالغربة فيـه! أما إضافة 
الديكور الحديث فيكون باستخدام كل 
يحتاجونـه مـن التكنولوجيـا الحديثة 

ووسائل الراحة .
- االحتفـاظ باألشـياء التـي تنتمي إىل 
زمنهـم، كصور الذكريات التي يعتّزون 
بهـا، مـع عرضها عىل جـدران الجناح 
الخاص بهم، ما يشـعرهم بالسـعادة؛ 

علمـاً أّنهم كلّما تقدموا بالسـن، ازداد 
تعلقهم باملـايض تخصيص جزء مطّل 
عـىل الطبيعة بحسـب إمكانّية املكان، 
إمـا يف حديقـة املنزل أو رشفة الشـقة 

للرتفيه عنهم.
- االبتعـاد عن األلـوان الداكنـة ألّنها 
تؤثر سـلباً يف نفسـياتهم، مع تجّنب 
اسـتعمال اللـون األبيـض، خصوصاً 
يف غرفـة نومهم، ألّن األخـري يذكرهم 
للمستشـفيات،  العـام  باللـون 
ويشـعرهم باملرض. مـن جهة ثانية، 
ُيفّضـل االبتعـاد عن األلـوان الفاقعة 
كاألحمر، ألّنه يؤثر يف برصهم ويشّتت 

تركيزهم!
- تخصيـص املـكان الرئيـس لتجّمع 
العائلة للتخفيف من الشعور بالوحدة 

لديهم.
- الحرص عىل أن يمتاز األثاث املحيط 
بهم بالراحة، عىل أن يكون استخدامه 

سهالً من دون الحاجة ملساعدة أحد.
- إن كان أحدهـم يسـتخدم مقعـداً 
متحركاً، يجدر وضع ذلك يف الحسبان 
عند توزيع األثاث، وذلك برتك مسافات 

لسهولة التحرّك من دون عائق.
- التأكـد من احتـواء دورات املاء عىل 

مقابض مسهلة للتحرّك.
- االهتمـام باإلضاءة، فال بد أن تكون 
قوّيـة لكـي تسـاعدهم عـىل الرؤيـة 

الواضحة.

كشـفت دراسـة جديـدة أجريـت 
أسـرتاليا  يف  علمـاء  طريـق  عـن 
والصني، أن أقل من ١٪ من سكان 
العالم يتنفسـون هـواء خالياً من 
التلوث، مبينة أن الدول اآلسـيوية 
تواجه مجموعة من أشـد املخاطر 

الصحية.
وذكر تقرير إن حـوايل ٩٩٫٨٢ من 
أرايض العالـم معرضة ملسـتويات 
خطرية من الجسـيمات التي يبلغ 
 ،(PM٢٫٥)ميكرومرت  ٢٫٥ قطرها 
وهي نسـبة أعـىل من حـد األمان 
الـذي تويص بـه منظمـة الصحة 
العاملية (WHO). ووجدت الدراسة 
أن ٠٫٠٠١٪ فقط من سكان العالم 

يتنفسون هواء مقبوالً.
املنتـرشة  الجسـيمات  ارتبطـت 
يف الهـواء التـي يبلـغ قطرها ٢٫٥ 
ميكرومـرت باألمـراض الخطـرية، 
وأمـراض  الرئـة  رسطـان  مثـل 

القلب.
يف حني اسـتخدمت الدراسة، التي 
أجريت عن طريق علماء يف أسرتاليا 

والصـني، أكثر مـن ٥٠٠٠ محطة 
رصد حول العالم ونماذج محاكاة 
األرصـاد  وبيانـات  اآليل  التعلـم 
الجغرافيـة،  والعوامـل  الجويـة 
مـن أجـل الوصـول إىل تقديـرات 
الرتكيـزات العامليـة اليومية لهذه 

الجسيمات.
وجـد العلمـاء أنـه عىل مسـتوى 
عاملي، فإن أكثر من ٧٠٪ من األيام 
نسـب  تجـاوزت   ،٢٠١٩ عـام  يف 
للجسـيمات  اليوميـة  الرتكيـزات 
التي يبلـغ قطرها ٢٫٥ ميكرومرت، 
امللوثـات  مـن  ميكروغرامـاً   ١٥
أي  مكعـب،  مـرت  كل  يف  الغازيـة 
أنها تجـاوزت الحد الذي تويص به 

منظمة الصحة العاملية.
جـودة  أن  إىل  الدراسـة  توصلـت 
الهـواء مقلقة عـىل نحو خاص يف 
مناطـق مثل آسـيا ورشق آسـيا، 
حيـث تتجاوز الرتكيـزات اليومية 
لهـذه الجسـيمات عتبـة الــ١٥ 
ميكروغرامـاً يف أكثر من ٩٠٪ من 

األيام.

يف حني تتكون الجسيمات الدقيقة 
من سخام السيارات ودخان ورماد 
حرائـق الغابـات، وتلـوث مواقـد 
الطهي بالكتلة الحيوية، باإلضافة 
إىل الهباء الجـوي الناتج عن إنتاج 

الطاقة، والغبار الصحراوي.
ذكرت الدراسـة أن التعرض قصري 
املدى للجسيمات التي يبلغ قطرها 
٢٫٥ ميكرومرت، وال سـيما الزيادة 
املفاجئـة يف هـذه النسـبة، يعـد 
مسـاهماً رئيسـاً يف العبء العاملي 
لألمراض والوفيـات. ومع ذلك، لم 
تكن هنـاك الكثري من الدراسـات 
التي توضح مدى تغري مسـتويات 
هذه الجسـيمات حول العالم مع 
مـرور الزمـن عـىل مـدى العقود 

الحديثة.
قال يومينـغ جوا، الباحث الرئيس 
يف الدراسـة وأستاذ الصحة البيئية 
لدى جامعـة مونـاش: «أتمنى أن 
تتمكـن دراسـتنا مـن تغيـري آراء 
العلمـاء وصنـاع السياسـة فيما 
يتعلق بالتعرض للجسـيمات ذات 

قطر ٢٫٥ ميكرومرت. إذا اسـتطعنا 
امليض قدماً يومياً بهواء نقي، فمن 
املؤكد أن التعرض لتلوث الهواء عىل 

املدى الطويل سوف يتحسن».
فيما فحـص الباحثون أيضاً مدى 
تغـري تلوث الهواء خـالل العقدين 

السابقني لعام ٢٠١٩.
عىل سـبيل املثال، شـهدت غالبية 
املناطـق يف آسـيا وإفريقيا جنوب 
إفريقيـا،  وشـمال  الصحـراء 
الالتينية  وأمريـكا  وأوقيانوسـيا، 
يف  زيـادة  الكاريبـي،  ومنطقـة 
تركيـزات هـذه الجسـيمات عىل 
مدى ٢٠ سنة، وُتعزى هذه الزيادة 
بصفـة جزئية إىل حرائـق الغابات 

الكثيفة.
أفـادت الدراسـة بـأن الرتكيـزات 
الجسـيمات  لهـذه  السـنوية 
املرتفعـة  اليوميـة  والرتكيـزات 
منها يف أوروبا وأمريكا الشـمالية 
قلـت مـع مـرور الوقـت، بفضل 

الترشيعات األشد رصامة.
كما توصلت إىل أن الرتكيزات األعىل 

الــ٢٫٥  قطـر  ذات  للجسـيمات 
ميكرومـرت، حدثت يف رشق آسـيا 
بمسـتوى ٥٠ ميكروغراماً يف املرت 
املكعـب، ثم تتبعها منطقة جنوب 
آسـيا بمسـتوى ٣٧ ميكروغراماً، 
ثـم شـمال إفريقيا بمسـتوى ٣٠ 

ميكروغراماً.
عىل النقيض من ذلك، واجه سكان 

التهديـدات  ونيوزيلنـدا  أسـرتاليا 
األقـل مـن الجسـيمات الدقيقة، 
أخـرى  مناطـق  كانـت  بينمـا 
وأمريـكا  أوقيانوسـيا  بمنطقـة 
الجنوبية بني األماكن صاحبة أقل 
تركيزات سـنوية حول العالم من 
الجسيمات التي يبلغ قطرها ٢٫٥ 

ميكرومرت.
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بصلة كبرية
٢ طماطم

٣ فصوص ثوم
٤ اكـواب ارز هنـدي بسـمتي او 

عىل حسب الرغبة
دجاجة اىل دجاجتني

فلفل رومي مقطع
فلفل حار

ملعقتني معجون طماطم
ملعقتني بهارات كبس

اسـود  فلفـل  ملعقـة   ٠٫٢٥
مطحون

ملح الكمية عىل حسب الرغبة
أسـود  وليمـون  قرفـة  عيـدان 

وخلينجان
سيسـتغرق األمـر حـوايل ٤٠ إىل 
٤٥ دقيقـة حتى تكـون الوصفة 

ناضجة.
نضع الزيت ونضيف له البصل يف 
وعاء كبري، ونقوم بتحمريه إىل أن 

يصبـح لونه مائـل لإلصفرار، ثم 
نضيـف عيدان القرفـة والليمون 
األسـود، وبعـده نضـع معجون 

الطماطم.
ثم نقوم بوضع الدجاج ونضيفه 
إىل الوعـاء السـابق، ونقوم برش 

امللح بحسب رغبتنا .
يف هـذه األثناء نقـوم بنقع الرز 
األبيض ملدة عـرش دقائق، ونقوم 
الدجـاج بالفرن، ونضع  بتحمري 
الرز عـىل مرقة الدجاج، نضغطه 

ملدة ٩ دقائق.

نعلـم جميعا أن امليش مفيد لصحتنا، لكن كم 
من الخطـوات تلزم من أجل حرق السـعرات 

الحرارية يف الطعام الذي نأكله.
ويشـدد األطباء عند حديثهم مع األشـخاص 
الذين يعانون من الوزن الزائد والسـمنة عىل 
أهمية تقليل كمية األكل أوال قبل الحديث عن 
النشـاط البدني يف سـبيل التخلـص من هذه 

املشكلة.
والسبب يف ذلك أن قطعة صغرية من الحلوى، 
ال تلبث يف الفم الشخص ثوان تستغرق ساعة 
وربما أكثر من أجل حرق السـعرات الحرارية 

التي تجلبها إىل جسمه.
والنـوع املفضل مـن األنشـطة البدنية، لدى 
كثريين، لحرق السعرات هو امليش، لكنه قد ال 

يكون فّعاال، خاصة إن كان لفرتة قصرية.
واستعرضت صحيفة «الصن» الربيطانية عدد 
الخطـوات الالزمة من امليش لحرق السـعرات 

الحرارية املوجودة يف حلويات وأطعمة تحظى 
بشعبية واسعة:

قرص بيتزا بربوني الكبري يحتوي عىل ٢٤٧٨ 
سـعرة حراريـة: يحتـاج إىل ٦١٥٠٠ خطوة، 

تستغرق نحو ٩ ساعات.
علبة مثلجات بن آند جـريي التي يبلغ وزنها 
١٠٠ غـرام تحتوي عىل ٢٦٣ سـعرة حرارية: 

تحتاج ٦٥١٧ خطوة، تستعرق ٥٧ دقيقة.
سـاندوش نقانـق صغـري يحتوي عـىل ٣٢٨ 
سـعرة حراريـة: يحتـاج إىل ٨١٢٧ خطـوة، 

تستغرق نحو ساعة و١١ دقيقة.
كيس رقائق بطاطا بـوزن ٢٥ غراما يحتوي 
عـىل ١٣١ سـعرة حرارية: يحتـاج إىل ٣٢٤٦ 

خطوة، تستغرق ٢٩ دقيقة.
لوح شـوكوالته بـوزن ٤٥ غراما يحتوي عىل 
٢٤٠ سعرة حرارية : يحتاج إىل ٥٩٤٧ خطوة، 

تستغرق ٥٢ دقيقة.

@NNNÚrÌáy@pbéaäÜ

NNNÔ€ç‰fl@7iám

NNNNÚ»ˆbí@ıb�Çc@Âfl@…‰nflaÎ@äâya

ÚÌÏnì€a@êi˝æa@ÂÌçÉn€@|ˆbó„@NNNıbnì€a@›óœ@ÚÌbË„@…fl

@@·Áã«bìfl@Â«@fibó–„¸bi@ëb‰€a@ÜáËÌ@CÔuÏ∫�aD@NNãÌâ•

التألـق بإطاللة جذَّابة وأنيقـة عىل الدوام 
يهـمُّ كثريات، إذ تتطلَّع عاشـقات املوضة 
إىل مواكبـة صيحـات األزيـاء الدارجـة يف 
كلِّ موسـم. لكن، ثمة سـؤال عـن كيفيَّة 
الحفاظ عىل جودة ورونق مالبس املوسـم 

الفائت؟
اإلجابـة يف اآلتـي حول االهتمـام بمالبس 
املواسـم الفائتـة، والحفاظ عـىل جودتها 

عند تخزينها:
يعدُّ غسل املالبس من بني الخطوات األهمِّ 
الواجب اتباعها قبل تخزينه، وذلك للحفاظ 
عىل نضـارة ألوانها ورونقها خطوال فرتة 
م  التخزيـن. ولـذا، ُينصح باسـتخدام ُمنعِّ
األقمشة «داوني» خالل الغسيل لحمايتها 

من بهتان األلوان والتمدُّد وظهور الوبر.
م األلبسـة «داونـي» بطريقة  يعمـل منعِّ
مشـابهة لبلسـم الشـعر؛ هو ُيسـاعد يف 
تنعيـم ألياف النسـيج يف املرحلـة األخرية 
من الغسـيل، ما ُيسـهم يف حماية املالبس 
والحفاظ عىل رونقها. ومع استخدام هذه 
ـة بحماية األلياف، ُيمكن  الرتكيبة الخاصَّ
التماس الفرق بعد غسـل املالبس ٥ أو ١٠ 
مرَّات، إذ سـيخفُّ ظهور الوبـر وُيحافظ 

عىل مقاس املالبس ونعومة ملمسها.
باسـتخدام  وتنسـيقها  املالبـس  ترتيـب 

امللصقات

مـن بـني األمـور األساسـيَّة عنـد القيام 
بتخزين املالبس: ترتيبها بحسـب نوعها، 
ـد مـن سـهولة إيجادها يف املوسـم  للتأكُّ
املقبل. ويف هذا اإلطار، ُيسـاعد اسـتخدام 
ملصقـات املالبس للحفـاظ عىل تنظيمها 

جيِّـًدا. ويجب األخذ بعني االعتبار رضورة 
عـدم تخزيـن املالبـس يف أكيـاس مـن 
البالسـتيك، إذ سـيصيبها هـذا التدبري 
ـن مـع مرور  بالتلـف والبهتـان والتعفُّ
الوقـت جـرَّاء قلَّة وجـود الهـواء فيها. 

وباملُقابـل، ُينصح باسـتخدام األكياس 
الطبيعيَّـة  ُمكوِّناتهـا  بسـبب  القطـن 
ة  الـة والصحيَّـة وخفَّ الفعَّ وتركيبتهـا 

وزنها.
قات املالبس  الجدير بالذكر أن اختيار عالَّ
ـل يف تعليـق املعاطـف،  الخشـب ُمفضَّ
مـع وضع هـذه األخرية يف مـكاٍن جيِّد 
التهوية عىل الـدوام. وال ُبدَّ من الحرص 
قة املالبس  عىل وضع كلِّ قطعة عىل عالَّ
بشكل مناسب، بما يُحافظ عىل شكلها 

ورونقها.
ال حاجة لتخزين كلِّ املالبس املوسميَّة، 
إذ ُيمكن اإلبقاء عىل السـرتات الخفيفة 
والصوف إلضفاء ملسة جذَّابة وعرصيَّة 
عـىل اإلطـالالت اليوميَّـة. ولكـن، ال بدَّ 
م األقمشـة للعناية  مـن اسـتخدام منعِّ
باملالبس بشـكل جيِّد. ويف هـذا اإلطار، 
م األقمشـة «داوني» واحًدا من  ُيعدُّ منعِّ
منتجات العناية باملالبس األكثر تفضيًال 
إىل  ذلـك  ويعـود  املنطقـة،  ملسـتهلكي 
جودته العالية ومزايـاه املبتكرة. ولذا، 
سـواًء كنـت تعتزمني توضيـب املالبس 
للموسـم املقبل أو االسـتمتاع باملالبس 
التـي تواكب صيحات املوضـة األحدث، 
ال تغفيل عن اسـتخدام منعـم «داوني» 

لحمايتها والحفاظ عليها.

أكدت دراسـة جديـدة نّفذهـا باحثون من 
جامعـة طوكيـو يف اليابان، أن األشـخاص 
التعبرييـة  الرمـوز  يسـتخدمون  الذيـن 
السـعيدة مبتهجـني، يفعلون ذلـك إلخفاء 
شـعورهم الحقيقـي، وقـد يسـتخدمونها 

للتعبري عن أنفسهم.
وأراد الباحثـون التحقيق حـول الربط بني 
استخدام الرموز التعبريية وإدارة العواطف، 
فشاهد الدراسـة حوايل ١٢٨٩ متطوعا من 
اليابان يسـتخدمون تلك الرمـوز التعبريية 

ردا عىل املحادثات عرب اإلنرتنت.
وأبلـغ املشـاركون، ومعظمهم مـن اإلناث 
وتـرتاوح أعمارهم بـني ١١ و٢٦ عاما، عن 

شدة التعبريات العاطفية.
إال أن النتائج أشارت إىل أن الرموز التعبريية 
السعيدة غالبا ما ُتستخدم إلخفاء املشاعر 
السـلبية، وإدارة األحاديث لجعل الرسـالة 
تبدو أكثر إيجابية، لكنها يف الحقيقة ليست 

كذلك.
كمـا وجدت أن اسـتخدام الرموز التعبريية 
األكثر سـلبية، مثـل الوجـه الحزين، فهي 
تعرب فعال عن مشـاعر سلبية وتكون قوية 

للغاية.
وتوّصل الخرباء أيضاً إىل أن األشخاص كانوا 
عىل األرجح يسـتخدمون الرموز التعبريية 
اإليجابية عندما يشـعرون بمشاعر سلبية 

أو عنـد التحـدث إىل أشـخاص ذوي مكانة 
أعىل.

بـدوره، أوضح مويـو ليو، خبري السـلوك 
قـاد  الـذي  طوكيـو  بجامعـة  العاطفـي 
البحث، أنه ونظراً النتشـار مواقع التواصل 
االجتماعـي، اعتـاد النـاس عـىل تجميـل 
مالءمـة  مـدى  يف  والتدقيـق  تعابريهـم 
تواصلهـم، محّذراً من أن يـؤدي بنا هذا إىل 
فقدان االتصال بمشـاعرنا الحقيقية، وفق 

تعبريه.
كمـا أعرب ليو عن قلقه من أن زيادة وترية 
التواصـل االجتماعي عرب اإلنرتنت سـتدفع 
النـاس إىل أن يصبحـوا أكثـر انفصـاالً عن 

مشاعرهم الحقيقية.
يشـار إىل أنـه ونظـراً ألهمية تلـك الرموز 
«اإليموجـي» يف حياتنـا اليوميـة، أجريـت 
ماهيـة  حـول  مؤخـراً  كثـرية  دراسـات 

استخدامها.
وتبنّي مؤخراً أن الرموز التعبريية الدالة عىل 
البـكاء حتى الضحك والوجـه الخفيف هي 
بعـض الرموز التي يريد الجيل Z من الناس 
التوقف عن استخدامها، وذلك ألنهم يجدون 
مثـال وجـه االبتسـامة الخفيـف «عدوانيا 

سلبيا إىل حد ما».
كمـا وجدوا أن هناك رمـوزاً لها دالالت غري 

مناسبة داعني لعدم استخدامها أيضاً.
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يعد مرض السكري حالة خطرية ومزمنة تستمر مدى الحياة، 
ويتسبب يف ارتفاع مستويات السكر يف الدم، سواء يف النوع األول 

من املرض أو النوع الثاني األكثر شيوعاً.
تحت  الدم  يف  هذه  السكر  مستويات  عىل  الحفاظ  فإن  لهذا، 
بهذه  اإلصابة  مخاطر  تقليل  يف  يساعد  أن  يمكن  السيطرة 
الحالة، وكذلك منع ارتفاع السكر يف الدم يحتمل أن يكون خطريا 

إذا كنت تتعايش معه بالفعل.
النوع  السكري من  داء  الذي يسبب  بالضبط ما  وليس معروفا 
إذ  الذاتية  املناعة  تفاعل  عن  ناتج  أنه  ُيعتقد  ذلك،  ومع  األول، 

يهاجم الجسم نفسه عن طريق الخطأ.
ولكن يف حالة داء السكري من النوع الثاني، غالبا ما يكون ذلك 

بسبب زيادة الوزن أو عدم النشاط.
غذائي  وتناول  الوزن  بفقدان  الصحية  الهيئات  تنصح  لذلك، 
اإلصابة  خطر  لتقليل  أخرى،  طرق  بني  من  ومتوازن،  صحي 

بمرض السكري من النوع الثاني.
من  نوع  عن   ،GlowBar من  أمباني،  جوزيف  الدكتور  وتحدث 
الوجبات الخفيفة التي يمكن أن تساعد يف ذلك، وهي املكرسات.
قال أمباني: «املكرسات، مثل اللوز والجوز والكاجو، أغذية غنية 
بالعنارص الغذائية وغنية بالدهون غري املشبعة الصحية للقلب 

واأللياف والربوتني والفيتامينات واملعادن.
للمكرسات  الصحية  الفوائد  بعض  أمباني  الدكتور  وشارك 

املرتبطة بمرض السكري:
تقليل االلتهاب

األمراض  من  العديد  بتطور  مرتبط  املزمن  «االلتهاب  أوضح: 
الثاني.  النوع  من  والسكري  القلب  أمراض  ذلك  يف  بما  املزمنة، 
واملكرسات غنية بمضادات األكسدة، والتي يمكن أن تساعد يف 

تقليل االلتهابات يف الجسم».
السيطرة عىل مستويات السكر يف الدم

يقول أمباني: «املكرسات هي من األطعمة ذات املؤرش الغاليسيمي 
ارتفاعا  أنها يتم هضمها ببطء وال تسبب  املنخفض، ما يعني 
يف  هذا  يساعد  أن  ويمكن  الدم.  يف  السكر  مستويات  يف  رسيعا 
بمرض  اإلصابة  خطر  وتقليل  الدم  يف  السكر  مستويات  تنظيم 

السكري من النوع الثاني».
التحكم بالوزن

أضاف أمباني: «إن دمج أطعمة مثل املكرسات يف نظام غذائي 
األكل،  الشديدة يف  والرغبة  الجوع  تقليل  صحي قد يساعد عىل 
وتعزيز إدارة الوزن وتقليل مخاطر اإلصابة بالسمنة، والتي تعد 
النوع  القلب والسكري من  عامل خطر رئيسا لكل من أمراض 

الثاني».
بالسعرات  غنية  املكرسات  أن  مالحظة  املهم  «من  حذر:  لكنه 

الحرارية، لذلك من األفضل تناولها باعتدال».
وأوىص الدكتور أمباني بتناول املكرسات إذا كنت معرضا لخطر 

اإلصابة بأمراض القلب.
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١٠٠٩ - أول ذكر معروف لليتوانيا، يف وثائق وسجالت دير قودلينبورغ.

١٢٣٠ - القيرص البلغاري إيفان آسني الثاني يهزم تيودور أمري إمارة إبريوس 
.Klokotnitsa البيزنطية يف معركة

١٧٩٦ - زواج اإلمرباطـور الفرنـيس نابليـون بونابـرت مـن امللكـة جوزفني 
البوهيمية.

١٩٠٨ - تأسيس نادي إنرت ميالن اإليطايل.
١٩١٩ - إنـدالع ثـورة املرصيني ضد االحتـالل الربيطاني بقيادة سـعد زغلول 

والتي عرفت باسم ثورة ١٩١٩.
١٩٤٥ - املقاتـالت األمريكيـة تشـن هجوم عـىل اليابان حيث أسـقطت عىل 
العاصمـة طوكيو قنابل تـزن حوايل ٢٠٠٠ طن وأدى ذلـك إىل مقتل ما يقارب 

١٣٠٠٠٠ شخص من املدنيني اليابانيني.
١٩٦٩ - املدفعيـة اإلرسائيلية تغتال رئيـس أركان الجيش املرصي الفريق عبد 

املنعم رياض أثناء تفقده للجبهة املرصية إبان حرب االستنزاف.

١٩٧٠ - رئيس حركة فتح يارس عرفات يزور موسكو ألول مرة، وبدأ منذ هذه 
الزيارة الدعم السوفيتي لنضال هذه املنظمة التي بدأت يسارية.

١٩٧٣ - شـعب أيرلندا الشـمالية يصوت بأغلبية سـاحقة عـىل البقاء ضمن 
اململكة املتحدة.

١٩٩٠ - منتخـب الكويـت لكرة القـدم يفوز بكأس بطولـة الخليج املقامة يف 
الكويت.

٢٠١٥ -الطائرة الكهربائية سـوالر إمبلس ٢ تقلع مـن أبوظبي للقيام برحلة 
حول العالم بدون وقود.

٢٠١٦ - وقـوع كسـوف كامل للشـمس يف إندونيسـيا وإقليم شـمال املحيط 
الهادئ.

٢٠١٨ - انطالق دورة األلعاب الباراملبية الشتوية ٢٠١٨ يف كوريا الجنوبية.
٢٠٢٢ - فوز مرشـح املعارضة يون سـوك يول يف االنتخابات الرئاسية لكوريا 

الجنوبية. 
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هذه قصة البيض املشهورة التي وقعت باألرجنتني إذ ذهب مواطن أرجنتيني 
اىل  اتجه  االفطار.  وجبة  لتناول  احتياجاته  بعض  ليشرتي  ماركت  السوبر  اىل 
البيض و اخذ طبق البيض للبائع و عندما سأل البائع عن السعر وجد ان هناك 

زيادة يف سعر البيض!! 
سأل البائع عن سبب هذه الزيادة، فأجاب البائع أن رشكة الدواجن رفعت من 
سعر البيض.. بهدوء تام أخذ املواطن علبة البيض وارجعها اىل مكانها و قال 
هناك امور تعوضني عن البيض، ال داعي للبيض... كل املواطنني عملوا نفس 
اليشء دون حمالت أو رسائل.. لكنها ثقافة شعب.. شعب ال يرىض بان تبتزه 

الرشكات.. فماذا كانت النتائج ..!؟
يف اليوم املوايل اتى عمال الرشكات النزال انتاج اليوم يف املحالت.. فرفض بعض 
و  مكانه..  من  يتزحزح  لم  األمس  انتاج  ألن  جديدة  حمولة  اي  انزال  الباعة 

البعض االخر طلب ابدال انتاج األمس بانتاج اليوم.. ماذا بعد ذلك..!؟ 
قالت الرشكات ان املقاطعة ستنتهي يف غضون أسبوع و سيعود الناس للرشاء 
بعدها.. لكن االمر كان مختلفا ما زال الشعب مقاطعا، بعض ميض اسبوعني 
االنتاج  كذلك  و  دجاجها  الطعام  تخرس  الرشكات  تخرس..  البيض  رشكات  و 
و  الرشكات  لدى  الخسائر  فرتاكمت  بغزارة..  ينتج  مازال  فالدجاج  يتوقف  ال 
تضاعفت.. بعد ذلك اجتمع اصحاب رشكات الدواجن و قررو اعادته اىل سعره 
و  تفلس  ان  الرشكات  كادت  استمرت..  املقاطعة  ان  املفاجئة  لكن  السابق.. 
اجتمعوا مرة  ان  اال  ملا يحدث.. فما كان منهم  املسؤولون عنها جن جنونهم 

اخرى و قررو ما ييل: 
- تقديم اعتذار رسمي للشعب األرجنتيني عن طريق جميع وسائل االعالم...

 - تخفيض سعر البيض اىل ربع قيمته السابقة...
العربة:

هذه قصة حقيقية و ليست من نسج الخيال.. باستطاعتنا كشعب ان نخفض 
او نرفع من سعر اي سلعة.. بارادتنا فقط دون حمالت او رسائل.. نحتاج فقط 

اىل القليل من الثقافة..

شدة  يف  يقع  الذي  للشخص  يرضب 
يستطيع  فال  عظيم،  وأمر  كبرية، 
، أو الكشف عنه ، لفداحة  الجهر به 

األمر وهول الشدة . 
أصله: 

أن رجال كان يعمل ببيع الحبوب من 
رز وقمح وشعري وعدس ونحو ذلك . 
وكان له دكان كبري يقع يف أول الزقاق 
زوجة  للرجل  وكان  يسكنه.  الذي 
مليحة حسناء ، ولكنها كانت خبيثة ، 
ماكرة ، لعوبا . وكان لها عشيقا شابا 
عند   – والفينة  الفينة  بني  يزورها 
0 ويف ذات  غياب زوجها عن البيت - 
يوم جاء العاشق لزيارة املرأة يف بيتها 
، فدخل إليها ، وجلس معها يتناجيان 
دخل  كذلك،  هما  وبينما  ويتحدثان. 
يف  عادته  غري  عىل  الزوج  عليهما 
البيت ورأى إمرأته تجلس  إىل  املجيء 
مع ذلك الشاب الغريب، فستوىل عليه 
رأسه،  يف  النخوة  وثارت  الغضب، 

فاستل خنجره من غمده ، وهجم به 
الشاب  لكن  قتله.  يبغي  الشاب  عىل 
هاربا  ووّىل  البيت،  من  بالفرار  أرسع 
املرأة  أمره وأمر  أن يفتضح  ، وخيش 
سمعته  األلسن  فتلوك  الناس،  بني 
أمام  من  مّر  فلما  صاحبته.  وسمعة 
من  قبضة  بيده  غرف  الرجل  دكان 
يف  واستمر  للبيع،  املعروض  العدس 
الرجل  أن  الناس  يوهم  وهو  ركضه، 
إنما ينتيض خنجره، ويركض خلفه ، 
من  نشله  الذي  العدس  ذلك  أجل  من 
فصاحوا  ذلك،  الناس  ورأى  دكانه. 
أتقتل  ياهذا...  ((رويدك  بالرجل: 
عدس  من  قبضة  أجل  من  شخصا 
الزوج  فصاح  يارجل)).  الله  إتق  ؟ 
وياكم  ((إلْحْك  قائال:  بهم  املسكني 
گبضة  واملايدري  يدري..  إلْيدري   }  ..
عدس }. ثم علم الناس بعد ذلك بأمر 
الرجل وخيانة زوجته له، فعجبوا من 

خيانة املرأة وكيده.
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مـن الصعـب قـراءة عقـل الرجل 
واكتشافه. ربما تقيض الكثري من 
الوقت معـه، وتجريـن محادثات 
رائعة، وتشـعرين بـرشارة معينة 
عندما تكونني بقربه، لكنك لسـِت 
متأكـدة ممـا إذا كان يفكـر فيك 
شـائعة  مشـكلة  إنهـا  ويحبـك. 
ملعظم النساء، لكن ال داعي للقلق. 
سـيمنحك االختبار هذا الكثري من 
العالمـات التـي تكشـف عما كان 
الشـخص الذي تحبينـه وتفكرين 
فيه كثـرياً يحبك ويهتم بك ويفكر 

فيك كثرياً ولكنه يخفي ذلك. 
فقـط اختاري زهرة ثـم مرري إىل 
األسـفل لنخـربك ببعـض الدالئل 
الواضحة التي يجـب البحث عنها 
والتي سـتمنحك درجـة عالية من 
اليقـني حـول مـا إذا كان يبادلـك 

نفس الشعور. 
الزهرة رقم ١

يشـري اختيارك لهـذه الزهرة أنه 
يمكنـك التأكـد مـن أنـه يعطـي 

األولويـة لـك ويفكر فيـك عندما 
تخصيـص  عنـاء  نفسـه  يكلـف 
الوقت والجهد يف الرسـائل النصية 
والتواصـل معـك بانتظـام. يهتم 
ويتفاعـل بشـكل واضـح مـع ما 
تخربينـه به. يضـع بعض األفكار 
الحقيقية والشـعور الصادق فيما 
ينصحـك به. هـذا ألنه يريـد حقاً 
متواجـداً  يكـون  وأن  مسـاعدتك 
من أجلك. يفكر أيضاً يف مشـاكلك 
حلهـا.  يف  املسـاعدة  وكيفيـة 
سـوف يأخذ الوقت الـكايف لتقديم 
نصيحته وستكون مدروسة جيداً 
وحاسـمة ومفيدة. ثـم انظري إىل 
أنواع األسئلة التي يطرحها عليك. 
سيكون مهتماً بشدة بما تفعلينه 

ويريد أن يعرف ما الذي يحفزك. 
الزهرة رقم ٢

اختيارك لهذه الزهرة يعني أّن من 
أقـوى العالمات التي تـدل عىل أّن 
من تحبني يفكـر فيك كثرياً، حتى 
لو حـاول إخفـاء مشـاعره، هو 

أنه ال يتحدث عـن فتيات أخريات 
تشـعرين   يجعلـك  ولـن  أمامـك، 
بالغرية. إنه يريد أن يبقي تركيزه 
عليـك وال يفسـد أي فرصـة لديه 
ألنـه يفكر فيك بطريقـة أكثر من 
مجـرد أصدقاء. سـيكون حريصاً 
عىل مـا تحرصـني عليـه. إذا كان 
مهتمـاً بك، سـيحاول اكتشـافك. 
سـيبدأ املحادثات معك كلما أمكن 
ذلك ويحـب التحـدث معك ألطول 
فرتة ممكنة. ولن يشعر بامللل أبداً 
عند التحدث إليك، فربما يكون ذلك 
ألنه يفكـر فيك كثـرياً، لكنه ليس 

مستعداً تماماً لالعرتاف بذلك لك.
الزهرة رقم ٣

اختيـارك لهذه الزهرة يدل عىل أّن 
إذا كان من تحبني مهتماً بك حقاً، 
باهتماماتك  فإنه سيكون مفتوناً 
حتـى  يحـاول  قـد  وبمصالحـك 
االنضمام إليك يف شغفك. هذا ألنك 
يف ذهنـه ويحب معرفة املزيد عنك 
وما تحبني أن تفعليه. سـيحب أن 
يقابلـك كلما أمكن ذلـك حتى لو 
كان  لديـه جدول أعمـال مزدحم 
سـيبذل قصـارى جهـده لقضاء 
أكرب قدراً ممكنـًا من الوقت معك 
أو حتـى مجـرد إجـراء تفاعالت 
يومية معـك من نوع مـا إذا كان 

يفكر بك. 
الزهرة رقم ٤

اختيار هذه الزهـرة يعني أنه إذا 
كان يحبـك ومهتماً بك سـيحاول 
فهم سبب اسـتجابتك أو شعورك 
بالطريقـة التـي أنت عليهـا بدالً 
مـن الحكـم عليـك فـوراً. يأخـذ 

عليـك،  للتعـرف  الـكايف  الوقـت 
ويرى األشـياء مـن وجهة نظرك 
حتـى عندما ال يفهمها يف البداية، 
ويفعل هـذا ألنه يريد األفضل لك. 
كما سـيكون مرتصداً لك، وسوف 
يتفاعل معك عىل وسائل التواصل 
االجتماعـي وسـتعجبه بمهـارة 
جميـع منشـوراتك ويكـون من 
أوائـل األشـخاص الذيـن أعجبوا 
مـا  كان  مهمـا  بمشـاركاتك 
تنرشينه وحتى إجراء مناقشـات 
أو محادثـات خاصـة معـك. هذا 
ألنـك يف ذهنـه ويريـد أن يشـعر 
بمزيـد من االرتباط بـك، حتى لو 
كان خجـوالً بشـأن مطالبتـك أو 

إخبارك.
الزهرة رقم ٥

أمـا اختيـارك لهذه الزهـرة فهذا 
يشـري إىل أنـه غالبـاً مـا سـيبذل 
قصارى جهـده إلثارة إعجابك إذا 
كان مهتماً بـك ويحبك. قد يظهر 
هـذا عـىل أنـه محاولـة جاهـدة 
لتسـليط الضـوء عـىل إنجازاتـه 
وأفضـل صفاتـه وإعالمـك بمـا 
يفخـر به يف حياته. أو قد يسـمح 
لك باكتشـاف كل األشياء الرائعة 
التـي يقوم بها بهدوء. سـتكونني 
قادرة عىل رؤية أدلة خفية عىل أنه 
يهتم بك إذا اسـتغرق وقتاً للبحث 
عن ردود أفعالك. مثالً، سـيخربك 
عـن الحصول عـىل عقـد كبري يف 
العمـل ثم ينظر لريى مـا إذا كنت 
تبتسـمني ومتحمسـة وفخـورة 
بـه. إذا كان يفكر فيك كثرياً، فهو 
يريدك أن تفكري بأفضل ما لديه.
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ابحلك جرحي سوالف ضام اهـــواي 
الك يلما وفيت اوياي بلعشـــــــره 
جنت اقره احملنه ابيوم اال كيـــــــك 
هسه الفاحته امن الكاك كمت اقره
شيب راس جرحي امن اول افـــــراك
وتخيل ابجرحي اخال فك شكبـــــره

عفتني ابروح جاهل نـــــاطر العـيد 
وبواهس يتامه امتانيه الفطــــــره
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1 ملكـي o ممثل مـرصي يقوم غالبـا بدور األب 
الحنون.

2 الصفـا (معكوسـة) o بنـاء أو مـكان واجبـة 
حرمته.

3 جبل ياباني o حجر ابيض صلب ناعم امللمس.
4 أشهر أديب انجليزي عىل مستوى العالم.

5 دراسـات وتمحيـص o مـا يبلغه االنسـان من 
عمره.

6 توضأ دون ماء o مدينة فلسطينية جنوب غرب 
الخليل.

7 أجهزة وبرمجيات الكمبيوتر.
8 قدمت الثمني فداء لك o حاجز مائي.

 o دق وقرع o 9 مـا تعطاه العـروس يوم زفافهـا
بيت العصفور.

10 الشـكل الخارجي o بطل اسـطوري اسـباني 
انتجت قصصه سينمائيا وتلفزيونيا.

1 أشهر كاتب قصص خرافية لألطفال يف الغرب
2 يتكلم o انهض

3 روائي مرصي راحل حائز جائزة نوبل.
4 الشـاعر كاتـب قصيـدة ”أخـي جـاوز الظاملـون 

املدى“.
5 نصـف دادا o نصف شـومر o تفيد تفسـري املعنى 

واالسرتسال.
6 قىض وقتا o غطى وحجب.

7 يسـهر عىل الحماية مـن الخطر أو الرسقة o أديب 
وروائي انجليزي كتب رواية ديفيد كوبرفيلد.

8 وقت مغيب الشمس o نصف خروب
9 بحر o سهولة o تكلفة

10 أديب وفيلسوف انجليزي ساخر.

xaãÄÄÄÄÄÄÄic

يوم عظيـم وربما يكون مليئا باألحـداث الجادة أكثر 
ممـا تتوقع. يتصل بك صديق ما اليـوم ويطلب منك أن 
تلتقي به يف أحد النوادي. هذا الصديق ربما يريد أن يناقش 
معك مرشوع عمل جديدا سـيكون مصدر ربح دائما لك فيما 
بعد. كن حذرا فمن حولك أنانيون ولذا ننصحك بأال تلقي لهم 

باال. ال تدعهم يؤثرون يف تفكريك.

مـن املتوقع اليوم أنك سـتقيض معظم سـاعات اليوم يف 
الرشكـة بني الزمالء. اسـتعد لحضور أكثر مـن احتفال أو 
للمشاركة يف إحدى األنشـطة التطوعية. اهتم بهذه األنشطة 
فربما يكون أحد هذه األنشطة بمثابة عامل مساعد لك يف حياتك 

املهنية. لديك فرصة اليوم لتفعل ما تريد دون قيود فاغتنمها.

ستسـأل نفسـك اليوم سـؤاال وهو هل أنت راض 
عن حياتك الشخصية، أم أنت مضطر لتغيري بعض 
سلوكياتك وأفكارك؟. تعودت عىل اتخاذ قرارات تناسبك 
فقط، ولكن حان الوقت لتدرك أنك ال تعيش بمفردك يف 

هذا العالم فيجب أن تفكر يف نفسك ويف الرشيك.

التواصـل اليوم مع أفـراد األرسة بالتحديد أو 
مع الحبيب قد يكون له أثر إيجابي عىل عالقتك 
بهم. ربما يدعمك أحدهم ويشـجعك عىل املشاركة 
يف بعض األنشطة. تتمتع اليوم بالهدوء والراحة ولذلك 

ننصحك بأن تخطط للخروج مع الحبيب يف املساء.

ربمـا تتوتـر أوضاعك املاديـة بعض الـيشء اليوم فكن 
حـذرا ومسـتعدا ألي ظـرف طـارئ. ربما تسـمع بعض 
األشـخاص بعض اآلراء التي تدور حول األمـور املالية ولكن 
عليـك توخي الحذر وعدم تصديق هذه اآلراء أو األخبار. ال تقلق 

فاألمور ستعود كما كانت وأفضل يف أيام قليلة.

ربمـا تلتقي اليوم بمجموعة مـن األطفال يف النادي أو 
يف الشارع والطريف أنك ستشاركهم يف ألعابهم وتتمنى 
أن ترجـع لطفولتك مرة أخرى. تفكر يف الحب اليوم ولذلك 
ال تندهـش إذا وجدت شـخصا مـا يعرب عن إعجابـه لك. أنت 

محط أنظار الجميع اليوم.

عىل الرغم من أن الظروف اليوم متاحة لالسرتخاء 
والراحـة إال أنـك لن تسـتمتع بوقتك بالشـكل الذي 
تتمنـاه. سـتحاول تعديـل بعض مواعيـدك حتى توازن 
بني وقـت الراحة والعمل. حاول أن تغري طريقتك يف إنجاز 
األعمـال. يجـب أن تنجز األعمـال أوال بـأول حتى تتجنب 

الشعور بالضغوط.

احذر إذا كنت مرتبطا التمسك باألوهام عىل املستوى 
العاطفـي وال تفرط يف خسـارة العالقـة مع الرشيك 
بسـبب تأخـره يف الرد عـىل متطلباتك أو جراء شـعورك 
العابـر بالنقص. قـد تعاني اليوم مـن وضع عاطفي غري 

مريح ال يلبي طموحاتك وال يحقق لك ما تحلم به.

العاطفـة واملشـاعر الرقيقة هي عنـوان يومك وربما 
يكـون السـبب يف ذلـك حضـورك لبعـض االحتفـاالت 
االجتماعيـة ولقـاؤك ببعض األشـخاص. إذا كنـت مرتبطا 
فتوقع االقرتاب من الحبيب بشكل أكرب. أما إذا كنت غري مرتبط 

فال تتعجب إذا وجدت شخصا ما يخرتق حياتك العاطفية.

تعلـم أن تتفـاوض بهـدوء، وال تتـرسع يف الحكم عىل 
اآلخرين. يسـّبب لك لسانك السـليط املشاكل، فكن أكثر 
ودا مع الحبيب خشية أن يبتعد عنك. كن معتدال فيما يجب 

أن تعتمده يف كميات املأكوالت التي تتناولها يف كل وجبة.
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ربما تكون بحاجة إىل املشـاركة يف األنشطة الجماعية 
نظـرا ملا توفـره لك من تـوازن عقيل وعاطفـي يف ذلك 
الوقـت. عالقاتـك بأصدقائك اليوم سـتكون عـىل ما يرام 
وربمـا تتوطـد. ربما تلتقـي بمجموعة من األصدقـاء الجدد. 
سـتجد بني هؤالء األصدقاء شـخصا ما يعمـل يف نفس مجالك. 

ربما تتعلم منه الكثري ما يتيح لك الفرصة للتقدم يف علمك.

ربما يشاركك اليوم مجموعة من األصدقاء يف بعض األنشطة 
الفنية وسـتدفعكم هذه األنشـطة لبداية مـرشوع جديد يعد 
طفـرة يف حياتكـم جميعا. إذا كنـت تفكر يف االهتمام بالنشـاط 
الفني فاليوم هو األنسب لوضع الخطط. تستطيع اليوم أن تحدد 

هدفك وتركز عىل طموحاتك.

Ô”aã«@fiçÀ



طرحِت الفّنانة اللبنانّية الشاّبة يارا قرقماز أغنيتها املُنفردة الجديدة باللهجة العراقّية 
.“Universal Music MENA” بعنوان ”جنة“ بالتعاون مع رشكة

األغنية كالسيكّية رومنسّية ُتجّسد جّواً عاطفياً جميالً بني حبيبني وُتعّرب عن قّصة حّب 
عميقة ال تتكّرر، وهي من كلمات وألحان سيف الفارس، توزيع، ميكس وماسرتينغ 

.Rock Production أحمد املهندس وإنتاج
تجدر اإلشارة أّن أغنية ”جنة“ هي اإلصدار الثاني للفّنانة يارا قرقماز باللهجة العراقّية 
أّنها  يارا  اللبنانّية. كما كشفت  كاللهجة  إىل قلبها تماماً  اللهجات  التي تعّدها من أحّب 
بصدد التحضري ألعمال جديدة بلهجات ُمختلفة منها الخليجّية أضف إىل العراقّية التي 

ستكون لها حّصة دائمة يف أعمالها املُقبلة.
أغنية“جنة“ ُمتوّفرة عىل جميع التطبيقات املوسيقّية،  أّما الـLyric Video فعىل قناة 

يارا قرقماز الخاّصة عىل موقع ”يوتيوب“ .

لتبدأ  باريس  من  أيام  قبل  هاندا  عادت 
الجديد  مسلسلها  مشاهد  تصوير 
”الغريبان“ الذي سيجمعها ببوراك دينيز 
بعد  للجمهور  به  تعود  مختلف  عمل  يف 
غياب عامني منذ نجاح مسلسلها الرتكي 
كرم  أمام  بابي“  أطرق  ”أنت  الشهري 

بوسني.
كثرة  عىل  آرتشيل  هاندا  اعتادت  فقد 
الخاصة،  بحياتها  تحيط  التي  األخبار 
ويف كل مرة تخرج لتكذب الشائعة ولكن 
هذه املرة التي ذكرت فيها بعض التقارير 
برجل  تجمعها  حب  الصحفية عن عالقة 
والذي  زابانجي  هاكان  الرتكي  األعمال 

يبلغ من العمر ٣٢ عاماً.
ملرييف  السابق  الحبيب  هو  هاكان  وكان 
بولغور كما ارتبط اسمه بهاديسا يف عام 

.٢٠١٧
ذكرت التقارير الرتكية أن هاندا لم تخرج 
بعد  خاصة  اآلن؛  حتى  الشائعة  لتنفي 
خالل  مرة  من  أكثر  معا  مشاهدتهما 
أن  هاندا  أكدت  وقد  املاضية،  الفرتة 
اعتربوه  ما  وهو  بهاكان  جيدة  عالقتها 

إعرتافاً بعالقة حب جديدة يف حياتها .
تركيا  أغنياء  أهم  ألحد  ابن  هو  وهاكان 
حيث تبلغ ثروة والده ٣ مليار لرية تركية.

التصوير  عمليات  تنطلق  أن  املقرر  ومن 

القادم  الشهر  منتصف  الغريبان  ملسلسل 
ليلحق باملوسم الدرامي الجديد، وستجسد 
هاندا شخصية فتاة تدعى لييل ترتبط مع 

البطل الذي يعاني من مرض نفيس.
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تستعد امللكة رانيا العبد الله قرينة امللك 
األردنية  اململكة  عاهل  الثاني  الله  عبد 

بزفاف  لالحتفال  الشقيقة،  الهاشمية 
ابنتها األمرية إيمان بنت عبد الله الثاني، 

األحد ١٢ مارس الجاري.
عىل  حسابها  عرب  رانيا  امللكة  وكشفت 
حناء  ليلة  صور  عن  إنستغرام،  منصة 
ابنتها األمرية إيمان، معربة عن سعادتها 
بالتجمع العائيل ومشاركة االحتفال مع 

األهل واألصدقاء.
عقد  أن  الهاشمي  امللكي  الديوان  وأعلن 
الثاني  الله  عبد  بنت  إيمان  األمرية  قران 
عىل جميل ألكساندر ترميوتس سيتم يف 

الثاني عرش من شهر مارس الجاري.
ترميوتس،  ألكساندر  جميل  أن  يذكر 
يف  املالية،  الخدمات  قطاع  يف  يعمل 
األمريكية،  املتحدة  بالواليات  نيويورك 
العاصمة  يف  ولد  األصل  يوناني  وهو 
الفنزويلية، كاراكاس عام ١٩٩٤، ويحمل 
إدارة  تخصص  يف  البكالوريوس  درجة 
األردنية. اململكة  لقناة  وفقاً  األعمال، 
وتمت خطبة األمرية إيمان بنت عبد الله 
يف  ترميوتس  ألكساندر  جميل  إىل  الثاني 

يوليو ٢٠٢٢.

املطربة نوال الكويتية قدمت تحية 
وصمودها  املرأة  لكفاح  خاصة 
وقالت عرب حسابها بموقع تويرت: 
إىل  والصامدة،  املكافحة  املُناضلة، 
والقوة،  الصرب  منها  يستمد  من 
إىل من تصنع أجياًال وتمنح العالم 
سالًما وعطًفا، كل عام وكل إمرأه 

م بخري  عز و

وسالم، أنتن الحياة والقوة.

‚ã◊@ÙÏ≠@M
نجوى  اللبنانية  املطربة  وغردت 
كرم قائلة: إنها ملهمة الشعراء... 
رشيكة  إنها  العالم!!  قلب  إنها 

الحياة والنجاح.
ألنهّن  الّنساء  اكرموا  أضافت: 
كل  وبناتكم،  أخواتكم  أمهاتكم، 

يوم ورشيكة الرجل بألف خري.

%bé@Ô∫g@M
صورة  نرشت  سالم  إيمي  الفنانة 
إنستغرام»  موقع  عرب  لها  جديدة 
وعلقت: «ال يوجد حد ملا يمكننا 
املرأة  إنجازه  كنساء  نحن 
القوية الحقيقة هي التي 
التي  بالحرب  تقبل 
مرت بها وتغمرها 

ندوبها».
«أٍنت  وأضافت: 
تعرفني  ال  فقط 
قوتك  مدى 
بغض  ورائعتك 
عن  النظر 
بغض  حجمك 
النظر عما كانت 
أنت  الظروف 
ألنك  فقط  رائعة 
امرأة  يوم  امرأة 

سعيد الثامن من اذار».

⁄äbjfl@bjñ@M
عىل  مبارك  صبا  الفنانة  حرصت 
تهنئة السيدات بحلول اليوم العاملي 
منشور  خالل  من  وذلك  للمرأة، 
عرب حسابها الشخيص عىل موقع 
صورة  صبا  نرشت  إذ  إنستغرام 
لها، وعلقت عليها قائلة: سيداتي، 
يمكننا أن نعمل ما نريد، ويمكننا 
يوم  مستحيل،  هو  ما  نفعل  أن 
النساء  للمرأة لجميع  عاملي سعيد 
يف  والناجحات  والقويات  الرائعات 

العالم.

aäbÌ@M
عرب  غردت  يارا  اللبنانية  النجمة 
قائلة:  تويرت  بموقع  حسابها 
عام  كل  امرأة،  لكّل  الخري  صباح 
وأنت االم واألُخت والزوجة والحب 
وأنتن  عام  كل  والخري...  واألمان 
وجميالت  ُملهمات  عظيمات 

وأساس املجتمع».

?Óiãì€a@ÙÏöä@M
قررت  الرشبيني  رضوى  اإلعالمية 
املرأة، بمنح دروس  االحتفال بيوم 
نصائح  عرب  الثقة،  الستعادة 
مكثفة غردت بها عىل موقع تويرت، 
تستحق  ست  كل  عشان  وقالت: 
الرشبيني  رضوى  األفضل.. 

عىل  تقفي  ترجعي  إزاي  هتقولك 
تأني رسائل مهمة لكل  رجلك من 

ست يف يوم املرأة العاملي.

Úyb8@fiÎäb◊@M
يف  سماحة  كارول  الفنانة  كتبت 
بتعطي  «يّيل  تويرت  عىل  حسابها 

الحياة هي كل الحياة
ملهمة،  طموحة،  وانت  سنة  كل 
التحديات  كل  من  وأقوى  ناجحة 

يوم املرأة العاملي».

ÚÓè„Ïn€a@Ú–Ó�€@M
يف  التونسية  لطيفة  الفنانة  عربت 
تغريدة عىل تويرت قالت «كل امرأة 
ان  باستطاعتها  الدنيا  هذه  يف 
بالعلم  الصعوبات  كل  عىل  تتغلب 
ما  وهذا  بالنفس  والثقة  واإلرادة 
وابسط  واذكى  اقوى  من  تعلمته 
متسامحة  امرأة  واكرت  امرأة 
امي  هي  الدنيا  هذه  يف  ومعطاءة 
كل سنة وامي وكل سيدات االرض 

بخري».

·Ó≠@ÂÌÜb„@M
نسيب  نادين  الفنانة  واحتفلت 
عرب  العاملي،  املرأة  بيوم  نجيم، 
حسابها الشخيص بموقع التواصل 
ونرشت  إنستغرام  االجتماعي 
نادين صورة برفقه ابنتها، وعلقت 

كاتبة: «يوم امرأة سعيد».

وهبي  هيفاء  اللبنانية  النجمة  تقّدمت 
بشكوى قضائية اىل جانب النيابة العامة 
االدعاء  صفة  متخذًة  االستئنافية، 
عليها  يتجرأ  من  كّل  تجاه  الشخيص 
ويبادلها بكلمات سيئة وانتقادات قاسية 
وأعلنت  االجتماعي.  التواصل  مواقع  عىل 
إقدامها  عن  مفاجأة،  وبصورة  هيفاء 
الخطوة من خالل منشور عرب  عىل هذه 
خاصية الستوريز أكدت فيه أنها تقّدمت 
االّدعاء  صفة  متخذًة  قضائية،  بشكوى 
التحقيق  ُيظهره  ما  كل  تجاه  الشخيص 

متدخالً  أو  محرّضاً  أو  رشيكا  أو  فاعالً 
والّتحقري  والقدح  الّذم  يف قضية  نارشاً  أو 
واالفرتاء  والّتحرش  بالّتصفية  والّتهديد 

عليها. 
بأن  يفيد  بتعليق  التبليغ  أرفقت  وقد 
مشريًة  اإلنرتبول،  عرب  سيكون  التحقيق 
االّدعاء هي  التي يطاولها  املنصات  أن  إىل 
توك»  «تيك  «تويرت»،  «فيسبوك»،  من  كل 
و «إنستغرام». هذا املنشور أثار استغراب 
عن  تساءل  الذي  وهبي  هيفاء  جمهور 

السبب الذي دفعها لنرش هكذا منشور!

احتفَل محرك البحث غوغل باليوم 
والذي   ،2023 للمرأة  العاملي 
عام،  كل  من  اذار  من   8 يتزامن 
وقام بتغيري شعاره عىل صفحته 
الرئيسة، حيث قام بتغيري شعاره 
عن  تعرب  كرتونية  فنية  بلوحة 
إسهامات املرأة يف مختلف املجاالت 
لها  تتعرض  قد  التي  والصعوبات 
كأم  ودورها  اليومية،  حياتها  يف 

وعاملة يف املجتمع.
العاملي  املرأة  بيوم  االحتفال  ويتم 
يف 8 اذار من كل عام، وذلك تقديرًا 
احرتامها  عىل  وللداللة  للمرأة 

وإلنجازاتها يف املجاالت املختلفة.
باليوم  االحتفال  قصة  وتعود 
العاملي للمرأة إىل سنة 1856 حني 
لالحتجاج  النساء  آالف  خرجت 
الظروف  عىل  نيويورك  شوارع  يف 
الال إنسانية التي كن يجربن عىل 
الرشطة  أن  ورغم  تحتها،  العمل 
تدخلت لتفريق املتظاهرات إال أن 
املسرية نجحت يف دفع املسؤولني 

إىل طرح مشكلة املرأة العاملة عىل 
جداول األعمال اليومية.

اآلالف  عادت  1908م  اذار   8 وىف 
من عامالت النسيج للتظاهر من 
نيويورك  مدينة  شوارع  يف  جديد 
لكنهن حملن هذه املرة قطعاً من 
اليابس وباقات من الورود  الخبز 
داللتها  لها  رمزية  خطوة  يف 
االحتجاجية  لحركتهن  واخرتن 

شعار ”خبز وورود“.
وشكلت مظاهرات الخبز والورود 
نسوية  حركة  تشكل  بداية 
املتحدة  الواليات  داخل  متحمسة 
نساء  انضمام  بعد  خصوصاً 
موجة  إىل  املتوسطة  الطبقة  من 
واإلنصاف  باملساواة  املطالبة 
بالحقوق  تطالب  شعارات  رفعن 
ىف  الحق  رأسها  وعىل  السياسية 
بالثامن  االحتفال  وبدأ  االنتخاب، 
األمريكية  املرأة  كيوم  اذار  من 
تخليداً لخروج مظاهرات نيويورك 

سنة 1909.

بعد ”املذنب األخرض“، الذي ظهر يف السماء الشهر املايض، كشفت 
تقارير إعالمية تفاصيل جديدة عن مذنب نادر جدا يقرتب من األرض 

الذي يعرف رسميا  املذنب  إن  املجردة. وذكر  بالعني  وسيكون مرئيا 
بواسطة  املايض  فرباير/شباط   22 يف  توثيقه  تم   ،“C/2023 A3” باسم 

أربعة تلسكوبات يف جنوب أفريقيا وتشييل وهاواي، مبينة أن هذا املذنب شوهد 
80 ألف عام، أي منذ أن غادر البرش القدامى أفريقيا. ويتحرك  ألول مرة قبل 
واملشرتي،  زحل  بني  الساعة  يف  كيلومرت  ألف   290 برسعة    “C/2023 A3”
وسيقرتب من الشمس يف سبتمرب/ ايلول 2024، وبعدها بنحو شهر، وسيصل 
13 أكتوبر/ ترشين  النادر إىل أقرب نقطة له من األرض، وبالتحديد يف  املذنب 
االول. وذكر أن العلماء ال يعرفون الكثري عن هذا املذنب، لكن البيانات تشري إىل 
أنه ”جسم كبري جدا“ وسيكون مرئيا بالعني املجردة يف السماء عند اقرتابه من 
األرض. ويف هذا الصدد، قال كويشينغ زانغ من جامعة بنسلفانيا إن ”الظروف 
مواتية للغاية لهذا املذنب“، مربزا أنه سيكون أكثر سطوعا بحوايل 100 مرة من 

املذنب األخرض، الذي أذهل العالم يف فرباير/ شباط.

الروماني،  الوزراء  رئيس  كشف 
”أول“  عن  تشيوكا،  نيكوالي 
إلكرتوني  حكومي  مستشار 
الناس  نبض  نقل  مهمته  ستكون 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  عىل 
مواقع  وكانت  الحكومة.  إىل 
رومانية محلية تفاعلت مع إعالن 
انضمام  الليربايل  الحكومة  رئيس 
الذي  الجديد،  الفخري  مستشاره 
يعتمد عىل تقنية الذكاء االصطناعي 
مهام  ممارسة  وبدء  الحكومة،  إىل 
”أول  إنه  تشيوكا  وقال  عمله، 
هذه  يستخدم  حكومي“  مستشار 
خالل  تشيوكا  وشوهد  التقنية. 
يعرض  وهو  للحكومة،  اجتماع 
وهو   ،Ion املستشار  للحارضين 
عبارة عن سطح يشبه املرآة تظهر 
عيله نصوص، ووجه رجل أو امرأة 
يف  ويسمع  هادئ.  بصوت  يتحدث 
 Ion االجتماع  عن  منشور  فيديو 
منحتني  لقد  ”مرحبا!  يقول:  وهو 
الحياة ودوري اآلن هو تمثيلك، مثل 
املرآة.. ما الذي يجب أن أعرفه عن 

الحكومة  رئيس  رومانيا؟“وقال 
تصفح  ستكون  ”إيون“  مهمة  إن 
االجتماعي  التواصل  شبكات 
الفعيل  الوقت  ”يف  الحكومة  إلبالغ 
الرومانيني“. ورغبات  بمقرتحات 

فإنه  حكومية،  لوثيقة  ووفقا 
والذكاء  التكنولوجيا  ”سيستخدم 
يف  اآلراء  لرصد  االصطناعي 
”البيانات  باستخدام  املجتمع“ 
الشبكات  عىل  للجمهور  املتاحة 
مهمة  تتوقف  ولن  االجتماعية“. 
املستشار اإللكرتوني عند هذا الحد، 
بل سيكون قادرا عىل الدردشة مع 
الرسمي،  موقعه  عرب  املواطنني 

بحسب الوثيقة.
بأن  اقتناع  ”لدي  تشيوكا:  وقال 
ال  االصطناعي  الذكاء  استخدام 
واجبا  بل  خيارا،  يكون  أن  ينبغي 
بشكل  مستنرية  قرارات  التخاذ 

أفضل“.
وتوصف رومانيا، إحدى أفقر دول 
”وادي  بأنها  األوروبي،  االتحاد 

السيليكون“ يف أوروبا الرشقية.
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يف خضم الحياة ومتاعبها، وأمام ركام األعمال التي تطمح إلنجازها ، يزدهر 
األمل لعلك من خالله اقتناص فرصًة للفرح، والبحث عن نافذة للمرسات ، 
وعن مناسبة تستطيع من خاللها ان تعرب عن حاجتك اىل الخروج من قفص 
قسوة الحياة عليك اىل عالم مرتع بصنوف الحرية والتحليق عرب فضاء ساحر 

جميل .
أنت تبحث عن آذار ، آذار عيد املرأة، هذا االفق الواسع الشاسع الذي طرزته 
الزوجة واألم واألخت والحبيبة،  تعني  التي  املرأة  ابداعها،  املرأة بكل صنوف 
واملرأة يف عيدها نستذكر صربها وكفاحها ودفق التعزية التي ترسله اىل نفس 
الزوج واالبن والحفيد، واملرأة التي سجلت عرب مسريتها املضيئة تاريخا حافال 
بكل اشكال التضحية والعطاء والسخاء والنقاء، املرأة التي بصمت بصمتها 

عىل صفحات حياة الرجال فكانت محط احرتام وتقدير من الجميع.
املرأة  بعيد  احتفاء  بديع  والجو  ربيع  الدنيا  ان  تجد  آذار،  مواجهة  يف  وأنت 
الربد  بلسعات  املوغلة  الشتاء  ليايل  بعد  اليك  يترسب  بدأ  الدفء  ان  وتشعر   ،
فتزداد هياما بحب شهر الربيع وهو يزيح عن كاهلك ثقل الضيق واالنزواء 
الذي تعاني منه، وتجد ان الزهور والورود قد اكتست حلة جديدة وارتدت لون 

الحياة التي تتطلع اىل التأمل فيه وهو يغذيك بعوامل الفرح والرسور.
واذا ما تآلفت لون عيد املرأة لبون عيد الشجرة يكون الفرح قد بلغ مداه من 

السحر والجمال .
قد  الحياة  تكون  عاريا  يخرج  عندما  الجمال  ولكن  الحزن،  دعاة  من  لسنا 
بعدما  اليهما  الحاجة  بأمس  نحن  والتي  والبهجة  النشوة  معطيات  افرزت 

ضقنا ذرعا بالركض وراء متطلبات املعيشة.
آذار يعني ان نطلق عليه بشهر االعياد، عيد املرأة وعيد الشجرة، وعيد النسمة 
الروتني  للخروج من عباءة  البحث عن فرص  املنعش، وعيد  والهواء  الباردة 
التي قضيت اشهر السنة وراء الجدران، أو البقاء يف االمكنة التي تعاني من 

ازمة الكهرباء.
يف شهر آذار ال يسعنا اال الوقوف اجالال واحرتاما اىل املرأة التي منحتنا فرصة 
التمتع بعيدها بعد الفرص الكبرية والكثرية التي منحتها للجميع للتمتع بعيد 
ان  عمد  بغري  السماء  ورافع  والجاللة  العزة  رب  اىل  نتطلع  آذار  ويف  الحياة، 
يحفظ العراق من كل مكروه وان يحفظ شعب العراق الذي عانى كثريا من 

قسوة الحياة عليه، وان يمن علينا بالخري والسعادة والهناء .
مبارك لكم بشهر االعياد واالفراح واملرسات، ومبارك للمرأة العراقية يف عيدها 
املجيد وهو تقوم بواجباتها من اجل ان تنرص الحياة، وتحية لكل رجال العراق 

وهم يغذون السري من اجل تحقيق الحياة الحرة الكريمة للجميع.
اىل اللقاء.
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