
لندن/ متابعة الزوراء:
أكد رئيـس الوزراء السـابق، مصطفى 
 - السـعودي  الحـوار  إن  الكاظمـي، 
اإليراني الذي أدار جلساته يف بغداد كان 
رصيحاً وشـامالً ومثمراً، «ولهذا أتوقع 
عـودة قريبـة للعالقـات بـني البلدين، 
وملا فيه مصلحتهما ومصلحة شـعوب 
املنطقـة». وكان الكاظمـي يتحدث إىل 
«الرشق األوسـط» قبل أيام من صدور 
البيان الصيني - السـعودي – اإليراني، 
فيما كشـف أن الفسـاد التهم أكثر من 
600 مليار دوالر من أموال العراق.وقال 
الكاظمـي ويف أول حديث له منذ انتهاء 
مهامه عىل رأس الحكومة العراقية مع 
صحيفة ”الرشق األوسـط“ اللندنية يف 
عددها الصادر، امـس األحد، أن «هناك 
من يحاول شيطنتي وتحميل حكومتي 
كل عيوب النظام السيايس والحكومات 

السابقة يف السنوات العرشين املاضية». 
وكشـف عن أن الفسـاد التهم أكثر من 
600 مليـار دوالر مـن أمـوال العـراق 
«اسـتخدمت ملصلحـة أفـراد وكيانات 

حزبية وعسكرية وأدوار إقليمية».

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار رصف الدوالر األمريكي 
مقابـل الدينار العراقـي، امس األحد، يف 
البورصـة الرئيسـية بالعاصمـة بغداد، 
إن  اقليـم كردسـتان.وقال مصـدر  ويف 
بورصة الكفـاح والحارثيـة املركزية يف 
بغداد سـجلت، صباح امـس، 156850 
دينارا عراقيا مقابل 100 دوالر أمريكي، 
فيما كانت األسـعار صباح يوم السـبت 
157050 دينار مقابل 100 دوالر.وأشار 
إىل أن اسـعار البيـع والـرشاء انخفضت 

يف محـال الصريفة باألسـواق املحلية يف 
بغداد، حيث بلغ سـعر البيـع 157750 
دينـارا عراقيا لـكل 100 دوالر امريكي، 
بينمـا بلغـت أسـعار الـرشاء 155750 
دينـارا عراقيا لـكل 100 دوالر امريكي.

أمـا يف اربيـل عاصمة اقليم كردسـتان، 
فإن اسـعار الـدوالر سـجلت انخفاضا 
أيضـا، حيـث بلـغ سـعر الـدوالر البيع 
157300 دينار لكل 100 دوالر أمريكي، 
وبلغ سـعر الـرشاء 157000 دينار لكل 

100 دوالر أمريكي.

رام الله / متابعة الزوراء:
عـّم اإلرضاب والحداد نابلـس، وأغلقت 
املحـال التجاريـة أبوابهـا، بعـد إعـالن 
استشـهاد ثالثة شـبان فجراً برصاص 

االحتالل قرب نابلس شمايلّ الضفة.
الفلسـطينية،  الصحـة  وزارة  وأعلنـت 
امـس االحد، أن الهيئة العامة للشـؤون 
املدنيـة أبلغتها باستشـهاد 3 مواطنني 
برصـاص االحتالل، فجـراً، قرب نابلس 
شـمايلّ الضفـة، وهـم: الشـهيد جهاد 
محمـد وصفـي الشـامي (24 عامـاً)، 
الشـهيد عدي عثمان رفيق الشامي (22 
عاماً)، والشـهيد محمد رائد ناجي دبيك 

أن  الصحـة  وزارة  عاماً).وأكـدت   18)
عدد الشـهداء الفلسـطينيني منذ مطلع 
العام الحـايل حتى اآلن بلغ 84 شـهيداً.

وباحتجاز الشـهداء الثالثـة من نابلس 
امـس، يرتفع عـدد الشـهداء املحتجزة 
جثامينهـم منذ عام 2015 حتى اآلن، اىل 
133 شـهيداً، بينهم 19 شهيداً احُتِجزَت 
جثامينهـم منـذ بدايـة العـام الحـايل، 
بحسـب ما أكد منسـق الحملة الوطنية 
السرتداد جثامني الشهداء الفلسطينيني 
حسـني شـجاعية، يف حديث لـ“العربي 

الجديد“.

الزوراء/مصطفى فليح:
توقعت لجنة الخدمات النيابية أن تظهر 
نتائج حزمة مشـاريع فـك االختناقات 
املروريـة التـي أطلقهـا رئيـس الوزراء 
بحـدود السـنة، فيما اكدت سـعيها اىل 
تخفيف االمور البريوقراطية إلنجاحها. 
وقال عضـو لجنـة الخدمـات النيابية، 
عدنان الجحييش، يف حديث لـ“الزوراء“: 
ان ”من اولويات الحكومة برئاسة السيد 
السـوداني واولويـات مجلـس النـواب 
العراقي هي الخدمات يف العراق بشـكل 

عـام وبغـداد بشـكل خاص“.واضـاف 
”لذلك كثفنا جهودنـا ولدينا اجتماعات 
متواصلـة مـع السـيد محافـظ بغـداد 
والسـيد امني بغداد وطلبنا كل املشاريع 
املتوقفة واملتلكئة واملسـتمرة، وسـألنا 
عن اسـباب التوقف والتلكؤ“. واشار اىل 
ان ”السـيد رئيس الـوزراء ينصب عمله 
وجهده وتفكريه االول يف سبيل التنفيس 
عن شعبنا من ناحية السكن ومن ناحية 
امور كثرية كمداخل بغداد والعشوائيات 
وآلية فـك االختناقات املروريـة“.  واكد 

اهميـة هـذه الحزمـة يف تقليـل االعباء 
عن املواطنني واختصار الوقت، مشـريا 
اىل ان ”شـوارع بغداد منذ تأسيسـها اىل 
اليـوم لـم يحدث بهـا تطـور، اضف اىل 
ذلـك عدم وجـود قطـارات وال مرتو وال 
سـيارات الـركاب العامـة كاملوجودة يف 
العالـم لتخفيـف االختناقـات  كل دول 
والتـي يكون لهـا خط مـرور خاص ال 
يزاحم السـيارات الخاصة“.ولفت اىل ان 
”العاصمة بغداد تتجـول فيها اكثر من 
5 ماليني سـيارة وهذه ليست بالقضية 

السـهلة، اضف اىل ذلك مجيء السيارات 
من كل املحافظات العراقية اىل العاصمة 
للمراجعة يف الدوائر والوزارات والتبضع 
من االسـواق والذهاب اىل املستشفيات، 
وهذا يسـرتعي ان يكون هنـاك اهتمام 
خاص وجلب رشكات كربى لديها اعمال 
مماثلـة يف دول اخرى لفـك االختناقات 
املروريـة يف العاصمـة“. وبني ان ”لجنة 
الخدمـات عملهـا رقابـي والتصاميـم 
توضع مـن قبل اللجـان الفنية يف امانة 
بغـداد واالمانـة العامة ملجلـس الوزراء 

ويتم طرح اآللية علينا عند استضافتهم 
ويتـم النقاش بشـأنها ومـدى امكانية 
تطبيقهـا عـىل ارض الواقـع“. واكد ان 
”املوضوع متابع من قبل جهات ولجنة 
عليـا يف مجلس الوزراء وايضا يف مجلس 
النـواب، وبالتايل دورنا ان نخفف االمور 
البريوقراطية عىل املسؤولني سواء كانوا 
يف امانـة بغـداد او يف محافظـة بغداد“.
وتوقـع ان ”يتـم ملـس النتائـج بشـأن 
حزمة مشاريع فك االختناقات املرورية 

يف حدود السنة“. 

الزوراء/ حسني فالح:
أكـد جهـاز مكافحـة االرهـاب أن املعركـة ضـد 
االرهاب اسـتخبارية، وفيما اشـار اىل اسـتمراره 
بالعمليـات النوعية للقضاء عـىل االرهابيني، أعلن 
قتـل ٢٠ ارهابيا بينهم قياديـون يف عمليتي االنبار 
ووادي الشاي.وقال املتحدث باسم الجهاز، صباح 

النعمـان، يف حديـث لـ»الـزوراء»: ان املعركة اآلن 
ضد االرهاب هي معركة اسـتخبارية تتطلب توفر 
معلومات استخبارية مسبقة، وبالتايل بناء التكتيك 
والعمليـة املناسـبة للقضـاء عـىل فلـول التنظيم 
االرهابـي، لذلك دأب جهاز مكافحـة اإلرهاب عىل 
تفعيل جهده االسـتخباري سـواء جهـده الذاتي 

الفنـي والبـرشي يف جهـاز مكافحـة اإلرهـاب او 
التنسيق مع بقية االجهزة االمنية االخرى وخاصة 
جهـاز املخابرات الوطنـي العراقي .وأضـاف: انه 
خالل السـنة املاضية وبداية السنة الحالية قطعنا 
شـوطا كبريا جدا يف مجال التنسـيق االستخباري 
وتبادل املعلومات، وايضا تنفيذ عمليات مشـرتكة 

بناًء عىل جهد استخباري متبادل اسفرت عن إلقاء 
القبض وقتل عدد كبري من اإلرهابيني خاصة خالل 
الشهرين املاضيني. مؤكدا: انه خالل االيام العرشة 
املاضيـة كانت لدينا عمليـات كبرية جدا يف كركوك 

واألنبار والعمليات التي نفذت يف االيام املاضية.

انقرة / متابعة الزوراء:
طلب الرئيـس الرتكـي، رجب طيب 
أردوغان، «الصفح» من أهايل هاتاي 
عىل التقصـري الذي حصـل يف األيام 
األوىل مـن وقـوع الزلـزال، فيما أكد 
وزير الدفاع الرتكـي، خلويص أكار، 
يف  لبـالده  العسـكري  الوجـود  إن 

شمال سـوريا «ليس احتالال»،وقال 
أردوغـان يف كلمة له بواليـة هاتاي 
أمـام تجمـع مـن  جنوبـي تركيـا 
الزلـزال: «نطلـب  املترضريـن مـن 
من أهـايل هاتاي، مسـامحتنا، عن 
التقصري الـذي حصل باأليـام األوىل 
من وقوع الزلـزال.. لن نرتك هاتاي 

أمتنـا  بجانـب  وسـنقف  وحدهـا، 
وشعبنا دائما».وتابع أدوغان قائال: 
«نخطـط لتشـييد ١٨٣ ألـف شـقة 
سكنية، و١٥ ألف منزل ريفي بوالية 
الرتكـي،  الرئيـس  هاتاي».وأعلـن 
رجـب طيب أردوغـان، يف الـ١٠ من 
مارس الحـايل، أن عدد ضحايا زلزال 

الـذي رضب يف ٦ فرباير جنوب رشق 
تركيـا، تجاوز ٤٧ ألفـا، كما ترضر 
وتعـرض لإلصابـة أكثـر مـن ١١٥ 
ألـف مواطـن وتـم إنقاذهم.ووفقا 
للرئيس الرتكـي يتجاوز عدد املباني 
 ٢٧٠ لالنهيـار  واملعرضـة  املنهـارة 
ألـف مبنى.وتعـد هاتـاي (مركزها 

املناطـق  أكثـر  أنطاكيـا)  مدينـة 
ترضرا بالزلزال الكبري يوم ٦ فرباير، 
وتأخرت الجهات الرسمية واملختصة 
بالتوجـه للمدينـة لعدة أيـام، حيث 
كان كل الرتكيز عىل مدينة كهرمان 

مرعش مركز الزلزال.
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نيويورك /ارنا:
أعلنـت البعثـة الدائمـة إليران لـدى األمـم املتحدة أن 
استئناف العالقات السياسية بني الجمهورية اإلسالمية 
اإليرانية واململكة العربية السعودية سيرسع الوصول 
اىل الهدنـة يف اليمن.وقالـت البعثـة اإليرانيـة الدائمة 
لدى األمـم املتحـدة: ان العالقات اإليرانية السـعودية 
مهمة عىل ثالثة مسـتويات؛ ثنائية وإقليمية ودولية.
وأضافت: إن استئناف العالقات السياسية بني البلدين 
سـيكون ايجابيا عىل جميـع املسـتويات الثالثة، بما 
يف ذلـك املنطقـة والعالـم اإلسـالمي.وقالت ”يبدو أن 
اسـتئناف العالقات السياسـية بني إيران والسعودية 
سـيرسع يف تحقيق وقـف إطالق النـار يف اليمن وبدء 

حوار الشـعب اليمني وتشكيل حكومة وطنية شاملة 
يف هـذا البلد“.واصـدرت وزارة الخارجيـة االيرانيـة، 
السـبت، بيانا حول االتفـاق عىل اسـتئناف العالقات 
الدبلوماسـية بـني الجمهوريـة االسـالمية االيرانيـة 
والسعودية.وجاء يف هذا البيان: ان السياسة الخارجية 
للجمهورية اإلسالمية اإليرانية يف ظل حكومة الرئيس 
االيراني إبراهيم رئييس اتخذت خطوة مهمة يف سياق 
التطبيق العميل لعقيدة السياسـة الخارجية املتوازنة 
والدبلوماسـية الديناميكية والتفاعل الذكي ويف اتجاه 
تجسيد سياسة الجوار واسـتكمال الخطوات الفعالة 

السابقة .

القاهرة/ متابعة الزوراء:
ذكرت وسـائل إعالم مرصيـة أن أجهزة األمن 
تكثف جهودها لكشـف غمـوض تعرض فيال 
نجم ليفربـول اإلنجليزي محمد صالح رشقي 
القاهرة لواقعة رسقة.وتلقت األجهزة األمنية 
امـس االحـد يف منطقة التجمـع األول رشقي 
العاصمـة املرصية بالًغا بتعـرض فيال محمد 
صـالح للرسقة.وذكرت مصـادر أمنية أن ابن 
خـال محمد صالح قـام باإلبالغ عـن الرسقة 
عنـد مروره عىل الفيـال بالتجمع، حيث الحظ 
فتح أحد شبابيك الفيال، وبالدخول وجد بعثرة 
يف إحدى الغرف، واختفاء بعض األشياء بينها 
ريسيفارات تليفزيون.ويناقش رجال املباحث 
شـهود العيان ويعملون عـىل تفريغ كامريات 
املراقبة وسـؤال أفـراد األمـن املكلفني بتأمني 

املكان، وجار تحرير املحرض الالزم بالواقعة.
وانتابت حالة مـن الذهول أرسة قائد املنتخب 
املرصي محمد صالح عقب اكتشافهم لرسقة 
فيلتـه داخل  إحـدى املدن  بالقاهـرة الجديدة، 
وهو مـا اسـتدعى انتقالهـم عىل الفـور من 
قريته يف محافظـة الغربية إىل مكان  الحادث، 
وفقا لحديث لخـال  الالعب عبد العزيز البمبي 
ملوقع ”سـكاي نيوز عربية“. ويقـول البمبي 
ملوقـع ”سـكاي نيـوز عربيـة“: ”يف السـاعة 
العارشة صباحـا فوجئنا بوجـود كرس داخل 
نافـذة يف  الفيـال وبعثـرة  محتويـات الغرفـة 
املختلفة يف املكان فضال عن اختفاء عدد كبري 
من مقتنيات محمد صالح سواء  الشخصية أو 

الرياضية،  وعىل الفور تم إبالغ الرشطة ”. 
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بغداد/ الزوراء:
كشـف رئيـس الـوزراء، محمد شـياع 
السـوداني، عن اإلعـداد لرؤيـة للعمل 
املناخي لغاية العـام 2030، وفيما دعا 
الدول الصديقة ومنظمات االمم املتحدة 
لدعـم العراق يف مواجهـة آثار التغريات 
املناخيـة، افتتـح مستشـفى السـياب 
التعليمي يف البرصة، بينما شدد عىل عزم 
الحكومـة عـىل تأمني متطلبـات األمن 
الغذائي.وقـال رئيـس مجلـس الوزراء 
يف كلمـة لـه خـالل افتتاح مستشـفى 
السـّياب التعليمي يف البـرصة. تابعتها 
”الـزوراء“: إن ”إكمـال املستشـفيات 
جزء من أولويـات الحكومة“، مبينا ان 
”القطـاع الصحي يأتـي يف املقدمة من 

برنامج عملها“.
وأضـاف ”شـّكلنا ورشـة عمـل منـذ 
شـهرين بصالحيات واسـعة، وأثمرت 
جهودهـا عن إنهاء التكلـؤ يف املرشوع 
وإنجاز املستشفى، حيث وضعنا خطة 
إلنجاز املشاريع املتلكئة، واليوم نفتتح 
واحـداً من أهـم املستشـفيات املتلكئة 
منذ العـام 2009“.وأكد رئيس مجلس 
الـوزراء ”قـرب تنفيـذ رؤيـة جديـدة 
الصحـة،  قّطـاع  يف  الخدمـة  بتقديـم 
وتتمثـل بالتعاقـد مـع رشكات عاملية 
إلدارة وتشـغيل املستشـفيات“، الفتـا 
اىل ”اننـا نعمـل من أجل إنهـاء ظاهرة 

اضطـرار املواطـن للسـفر إىل خـارج 
العـراق من أجـل العـالج، وتوفريه بدالً 

من ذلك داخل البلد“.
وذكـر بيـان ملكتـب رئيس الـوزراء أن 
”مستشفى السـياب، الذي تبلغ سعته 
(492) رسيراً، يتكون  من ستة طوابق، 

جميع الخدمات واالختصاصات الطبية 
العامـة كالباطنية والجراحة واألطفال 
واألذن  واألنـف  والعيـون  والنسـائية 
والحنجرة والكسـور واملفاصل، فضالً 
عن مراكـز تخصصية ألمـراض الكىل، 
ـالت خّطية  ومركـز لـألورام مـع ُمعجِّ

، لخدمـة محافظات  للعالج اإلشـعاعيِّ
املنطقة الجنوبيـة ومواطني محافظة 
البرصة“.وتابع أن  ”املستشفى يشمل 
ايضـاً مركز لقسـطرة القلـب، ومركز 
لعالج الحروق ومركز للعالج الطبيعي“، 
مشـريا إىل أن ”افتتاح املستشفى يأتي 

ضمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء، 
محمد شياع السـوداني، التي أكد فيها 
عـىل إكمـال املشـاريع املتلكئـة، كون 
املستشـفى قد ُوضع له حجر األساس 
منذ سـنة 2009، وتأخر إنجازه بسبب 
عقبات مالية وفنية“.كما افتتح رئيس 
مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، 

سايلو أم قرص بمحافظة البرصة.
وذكـر املكتب اإلعالمـي لرئيس مجلس 
الـوزراء يف بيـان أن ”رئيـس مجلـس 
الوزراء، محمد شياع السوداني، افتتح 
سـايلو أم قـرص بمحافظـة البرصة“.

واضـاف ان ”ذلـك جاء بعـد توقف دام 
سبع سنوات“.كذلك زار رئيس الوزراء 
محمد شـياع السـوداني، موقع ميناء 
الفاو الكبري وتابع مجريات العمل فيه 

والتنفيذ.
وقـال املكتب اإلعالمـي لرئيس مجلس 
الـوزراء يف بيـان إن ”رئيـس مجلـس 
الـوزراء محمـد شـياع السـوداني زار 
موقع ميناء الفاو الكبري وتابع مجريات 
العمل فيه والتنفيذ“.وقال السوداني يف 
كلمـة له خـالل افتتاح مؤتمـر العراق 
للمنـاخ الـذي عقـد يف البـرصة تابعته 
”الـزوراء“: ان ”الحكومـة ماضيـة يف 
برنامجها الـذي أوىل معالجـة تأثريات 

التغريات املناخية أهمية خاصة.
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بغداد/ الزوراء:
العبايس، عىل  ثابت محمد  الدفاع،  وزير  وافق 
الفرق  جميع  إىل  البديل  بنظام  العمل  إعادة 
بيان  تباعاً.وذكر  العراقي  للجيش  العسكرية 
حصلت  انه  «الزوراء»:  تلقته  الدفاع  لوزارة 
سعيد  محمد  ثابت  الدفاع،  وزير  موافقة 
إىل  البديل  بنظام  العمل  إعادة  عىل  العبايس، 
جميع الفرق العسكرية للجيش العراقي تباعاً، 
وذلك بعد مراعاة الحالة األمنية ضمن قواطع 

املسؤولية.

@Û‹«@’œaÏÌ@ bœá€a@ãÌåÎ
›Ìáj€a@‚bƒ‰i@›‡»€a@ÒÜb«g

@Âfl@ãr◊c@·Ën€a@Übè–€a@ZÔ‡√bÿ€a
÷aã»€a@fiaÏflc@Âfl@ä¸ÎÜ@äbÓ‹fl@600

@¿@b–Ó–†@b»uaãm@áËìÌ@ä¸Îá€a
ÚèÓˆã€a@ÚñäÏj€a

@ÜbËìnéa@á»i@ê‹ib„@�·»Ì@laãö�a
fi˝ny¸a@ôbñãi@Êbjí@3
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بغداد/ مصطفى العتابي:
د رئيس هيئة النزاهـة االتحاديَّة حيدر  اكَّ
حنون ومستشـار األمن القومي العراقي 
قاسم األعرجي، امس االحد، أهميَّة تضافر 
جهـود الجميع إلنجـاح املنهـاج الوزاري 
ونرش ثقافـة النزاهة.وذكر بيـان للهيئة 
تلقته «الزوراء»: أن «رئيس هيئة النزاهة 
االتحاديَّة حيدر حنون، استقبل مستشار 
األمن القومي العراقي قاسـم األعرجي».
د حنـون، وفقاً للبيـان: انَّ «مكافحة  واكَّ
الفسـاد ونرش قيـم النزاهة وسـلوكيَّات 
ة من ُمقّومات  وأخالقيَّـات الوظيفة العامَّ
تحقيق األمن واالستقرار يف البلد»، الفتاً اىل 
أن «العالقة بني مكافحة الفساد وتحقيق 
األمن يف البلد عالقة طرديٌة».وأشـار إىل أنَّ 
«األجهـزة األمنيَّة بمختلف صنوفها ُتؤّدي 

أدواراً غايـة يف األهميَّة، وتسـهر عىل أمن 
سـات الدولة من  املواطنـني وحماية ُمؤسَّ
عبـث العابثني واملُتجاوزين عىل املُمتلكات 
ة».ودعا إىل «توفري األجواء  ة والخاصَّ العامَّ
املناسـبة لعمل الهيئة يف سـعيها الدؤوب 
ملكافحة الفساد ومحاسبة املتجاوزين عىل 
املال العام»، حاثاً «الجميع عىل اإلسهام يف 
تنفيذ وإنجاح فقرات الربنامج الحكومي 
شـدد  جانبـه،  ».مـن  الوزاريِّ واملنهـاج 
مستشـار األمن القوميِّ قاسـم األعرجي 
سـات  عـىل «أهميَّـة تضافـر جهود ُمؤسَّ
الدولـة باإلسـهام يف تحقيـق األمن ونرش 
ثقافة النزاهة»، مبدياً «االستعداد للتعاون 
مـع األجهـزة الرقابيَّة الوطنيَّة، ال سـيما 
هيئة النزاهة االتحاديَّـة يف تهيئة األجواء 

املناسبة لالضطالع بعملها».

@Ú‰è€a@ÜÎáy@¿@ãËƒné@ÚÌäÎãæa@pb”b‰nÇ¸a@Ÿœ@Úflçy@wˆbn„@Z@@@@@@@@@@Ä€@ÚÓibÓ‰€a@pbflá©a

بغداد/ الزوراء:
وجهت وزارة الرتبية، امس األحد، بإلغاء العمل بنظام االنتساب ابتداًء من العام الدرايس 
إلغاء  «تقرر  أنه  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  ٢٠٢٤).وذكرت   –  ٢٠٢٣) القادم 
العمل بنظام االنتساب ابتداًء من العام الدرايس القادم (٢٠٢٣ – ٢٠٢٤)».وأضافت أن 
«القرار جاء بعد إطالق الوزارة مرشوع (املدرسة االلكرتونية الحكومية) والتي تتضمن 
مناهج دراسية عرب نافذة صفوف افرتاضية بدءاً من شهر تموز املقبل».كما اصدرت 
وزارة الرتبية توضيحا حول قرار إلغاء االنتساب.وقالت الوزارة يف بيان ان «قرار إلغاء 
االنتساب جاء متناغماً مع إطالق مرشوع املدرسة االلكرتونية الحكومية».واضافت ان 
«هذه املدرسة ستفسح املجال للطالب الذي ال يرغب بالدوام يف املدارس النظامية او 
لديه ظرف خاص االلتحاق باملدرسة اإللكرتونية كخيار بديل عن االنتساب مع إبقائه 

عىل العملية التعليمية».

@lbèn„¸a@‚bƒ‰i@›‡»€a@ıbÃ€hi@ÈuÏm@ÚÓi6€a
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الزوراء/ حسني فالح:

أكد جهاز مكافحة االرهاب أن املعركة 

اشار  وفيما  استخبارية،  االرهاب  ضد 

النوعية  بالعمليات  استمراره  اىل 

 20 قتل  أعلن  االرهابيني،  عىل  للقضاء 

عمليتي  يف  قياديون  بينهم  ارهابيا 

االنبار ووادي الشاي.

صباح  الجهاز،  باسم  املتحدث  وقال 

ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  النعمان، 

معركة  هي  االرهاب  ضد  اآلن  املعركة 

معلومات  توفر  تتطلب  استخبارية 

بناء  وبالتايل  مسبقة،  استخبارية 

التكتيك والعملية املناسبة للقضاء عىل 

فلول التنظيم االرهابي، لذلك دأب جهاز 

جهده  تفعيل  عىل  اإلرهاب  مكافحة 

الفني  الذاتي  االستخباري سواء جهده 

اإلرهاب  مكافحة  جهاز  يف  والبرشي 

االمنية  االجهزة  بقية  مع  التنسيق  او 

املخابرات  جهاز  وخاصة  االخرى 

الوطني العراقي .

وأضاف: انه خالل السنة املاضية وبداية 

السنة الحالية قطعنا شوطا كبريا جدا 

وتبادل  االستخباري  التنسيق  مجال  يف 

عمليات  تنفيذ  وايضا  املعلومات، 

استخباري  جهد  عىل  بناًء  مشرتكة 

القبض  إلقاء  عن  اسفرت  متبادل 

خاصة  اإلرهابيني  من  كبري  عدد  وقتل 

انه  مؤكدا:  املاضيني.  الشهرين  خالل 

كانت  املاضية  العرشة  االيام  خالل 

كركوك  يف  جدا  كبرية  عمليات  لدينا 

واألنبار والعمليات التي نفذت يف االيام 

املاضية.

االستخباري  الجهد  ان  وأوضح: 

الجهاز  قبل  من  وسيستمر  جدا  مهم 

اقليم  مع  التنسيق  ايضا  وسيستمر 

مكافحة  قوات  خالل  من  كردستان 

مبينا:  واربيل.  السليمانية  يف  اإلرهاب 

انه خالل هذين الشهرين اعتقلنا أعدادا 

كبرية من االرهابيني كانوا مختبئني يف 

اقليم كردستان.

واشار اىل: ان عمليات الجهاز تكون وفق 

االرهاب  مكافحة  جهاز  لقادة  تقييم 

العام  القائد  لتوجيهات  استنادا  وايضا 

للقوات املسلحة لدراسة بيئة العمليات 

التنظيم  املعلوماتية وبيئة تواجد بقايا 

اإلرهابي واملعلومات املتوفرة عن هؤالء. 

منوها: ان اإلرهابيني اآلن متواجدون يف 

مراكز  عن  جدا  وبعيدة  وعرة  مناطق 

مفارز  شكل  عىل  قليلة  وبأعداد  املدن 

بسيطة تفتقر اىل الدعم اللوجستي واىل 

منظومة والقيادة .

وأكد: ان عمليات الضغط املستمر لجهاز 

العمليات  هذه  وفق  االرهاب  مكافحة 

النوعية التي يمتاز بها الجهاز ستسهم 

البلد  وتنظيف  االرهاب  عىل  القضاء  يف 

والفكر  االرهابيني  هؤالء  رشور  من 

الجهاز  ان  مبينا:  املتطرف.  اإلرهابي 

للواقع  باستمرار  امني  تقييم  لديه 

االمني يف كل املحافظات، ولدينا قناعة 

االرهابي  التنظيم  بأن  كبرية  وثقة 

وال  املرحلة  هذه  يف  خطرا  يشكل  ال 

املستقبل .

ولفت اىل: ان العمليات ستستمر لغاية 

موضحا:  نهائيا.  االرهاب  عىل  القضاء 

 17 قتل  تم  االنبار  عمليات  يف  انه 

سنفصح  املقبلة  االيام  وخالل  إرهابيا 

كبار،  قادة  فيهم  حيث  هوياتهم  عن 

كبار  من   3 قتل  تم  الشاي  وادي  ويف 

اإلرهابيني، فضال عن عمليات االعتقال 

التي نفذناها خالل األيام املاضية.

سواء  ستستمر  العمليات  ان  وبنّي: 

العمليات النوعية التي يقوم بها جهاز 

التفتيش  او عمليات  االرهاب  مكافحة 

التي تقوم بها القيادات األمنية االخرى 

بقيادة العمليات املشرتكة.

لندن/ متابعة الزوراء:

أكد رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، 

إن الحوار السعودي - اإليراني الذي أدار جلساته 

«ولهذا  ومثمراً،  وشامالً  رصيحاً  كان  بغداد  يف 

وملا  البلدين،  بني  للعالقات  قريبة  عودة  أتوقع 

املنطقة».  شعوب  ومصلحة  مصلحتهما  فيه 

األوسط»  «الرشق  إىل  يتحدث  الكاظمي  وكان 

قبل أيام من صدور البيان الصيني - السعودي 

أكثر  التهم  الفساد  أن  كشف  فيما  اإليراني،   –

من 600 مليار دوالر من أموال العراق.

انتهاء  منذ  له  حديث  أول  ويف  الكاظمي  وقال 

مهامه عىل رأس الحكومة العراقية مع صحيفة 

الصادر  عددها  يف  اللندنية  األوسط“  ”الرشق 

شيطنتي  يحاول  من  «هناك  أن  األحد،  امس 

السيايس  النظام  عيوب  كل  حكومتي  وتحميل 

العرشين  السنوات  يف  السابقة  والحكومات 

املاضية». 

 600 من  أكثر  التهم  الفساد  أن  عن  وكشف 

«استخدمت  العراق  أموال  من  دوالر  مليار 

ملصلحة أفراد وكيانات حزبية وعسكرية وأدوار 

إقليمية». 

ينظفوا  أن  يريدون  من  هناك  «لألسف  وقال: 

يلومون  ولذلك  الحكم،  يف  السيئ  تاريخهم 

حكومة الكاظمي الذي ال حزب له وال ميليشيا 

بأنها  الجهات  تلك  متهماً  برملانية»،  كتلة  وال 

عرقلت عمل حكومته.

واعترب الكاظمي عودة العراق إىل عمقه العربي 

طبيعية مع احرتام مصالح كل جريانه، مؤكداً 

أن املرجعية الشيعية يف العراق تدعم هذا التوجه، 

بناء عالقاته «من  إىل  العراق سعى  أن  إىل  الفتاً 

املصالح  احرتام  قاعدة  وعىل  دولة»،  إىل  دولة 

العهد  ويل  اهتمام  ملس  أنه  إىل  وأشار  املتبادلة. 

بتعميق  سلمان  بن  محمد  األمري  السعودي 

العالقات السعودية - العراقية وتوسيعها.

وأقر الكاظمي بأن حكومته لم تنجح يف معالجة 

«مشكلة السالح املنفلت»، وتحدث عن عمليات 

القتل التي استهدفت ناشطني سياسيني والتي 

نفذت أحياناً عىل يد عنارص تسللت إىل األجهزة 

األمنية يف عهد حكومات سابقة. 

استهدفته  اغتيال  محاوالت   3 عن  تحدث  كما 

منزله.  أصابت  بمسرية  منها  واحدة  كانت 

وروى أن جثة صدام حسني ألقيت بعد إعدامه 

يف مكان قريب من منزله ومنزل رئيس الوزراء 

األسبق نوري املالكي يف املنطقة الخرضاء.

معتقل  اعرتافات  أن  عن  الكاظمي  وكشف 

قادت إىل ورقة مدفونة يف الصحراء عثرت عليها 

األجهزة العراقية وساعدت األمريكيني يف القضاء 

«داعش».  تنظيم  زعيم  البغدادي  بكر  أبو  عىل 

وتحدث عن عمليات نفذت وراء الحدود.

قال  السابق صدام حسني،  النظام  رئيس  وعن 

السيد  وبيت  بيتي  بني  جثته  ”رموا  الكاظمي 

نوري املالكي يف املنطقة الخرضاء بعد إعدامه. 

من  مجموعة  رأيت  لكنني  العمل،  هذا  رفضت 

عن  االبتعاد  منهم  وطلبت  متجمعني  الحرس 

الجثة احرتاماً لحرمة امليت“.

واملالكي  ”أحرضوها،  الجثة  إن  بالقول  وتابع 

عشرية  شيوخ  أحد  إىل  بتسليمها  الليل  يف  أمر 

فتسلموها  حسني،  صدام  عشرية  وهي  الندا، 

(أي عشريته) من املنطقة الخرضاء“.

وأكد الكاظمي أن صدام ”ُدفن يف تكريت. وبعد 

املنطقة)  (عىل  ”داعش“  سيطر  عندما   2012

رسي  مكان  إىل  الجثة  وُنقلت  القرب،  نبش  تم 

بقبور  العبث  وتم  اآلن،  حتى  أحد  يعرفه  ال 

أوالده“.

تعلـن رشكة توزيـع املنتجات النفطية / فرع دياىل عن اعـادة اعالن مناقصة 
قلع واعادة انشـاء محطـة تعبئة وقود الزيتون الحكوميـة/ محافظة دياىل/ 
قضـاء الخالص/ املركز وللمرة الثانية والتي كانت بالرقم (2022/1) وبمبلغ 
تخمينـي مقـداره (3,535,416) ثالثة مليار وخمسـمائة وخمسـة وثالثون 
مليـون واربعمائـة وسـتة عرش الـف دينار عراقـي ضمـن (ح/112) مباني 
وانشـاءات حسـب الرشوط العامة واملواصفـات التي يمكـن الحصول عليها 
من رشكـة توزيع املنتجـات النفطيـة /الهيـأة املالية/الصندوق لقـاء مبلغ 
قدره (250,000) مائتان وخمسـون الف دينار غري قابلة للرد فعىل الرشكات 
املتخصصـة واملقاولني واملصنفني من ذوي الخـربة واالختصاص من (الدرجة 
الرابعة – انشـائية فأعىل) والراغبني باالشـرتاك باملناقصة واملجددة هوياتهم 
ممن سـبق لهـم القيـام باالعمـال املماثلة مراجعـة رشكة توزيـع املنتجات 
النفطيـة / لجنة فتح العطـاءات لغرض تقديم العطاءات وعىل ان يكون رأس 
مـال الرشكة ال يقل عن (2) اثنان مليار دينار وتعتـرب تعليمات تنفيذ العقود 
الحكومية رقم 2 لسـنة 2014 جزء ال يتجزأ من العقد وسـيتم اعتماد الوثائق 

القياسية يف املناقصة.
املستمسكات املطلوبة :

1 - تقديـم العطاء بظرف موقـع ومختوم ومغلق مثبت عليه اسـم املناقصة 
ورقمها واسـم مقدم العطاء وعنوانه ويف 3 ثالثـة ظروف (ظرف يحتوي عىل 
املستمسـكات األصوليـة، ظـرف يحتوي عىل العـرض الفني ومنهـاج تقديم 

االعمال، ظرف يحتوي عىل العرض التجاري للرشكة).
2 - ارفاق وصل رشاء وثائق املناقصة (النسخة االصلية).

3 - تقديـم خطـاب ضمـان أو صـك مصـدق يمثل التأمينـات االوليـة بمبلغ 
مقطوع (106,062,480) مائة وسـتة مليون واثنان وسـتون الف واربعمائة 
وثمانـون دينار عراقـي فقط اي بنسـبة (3 %) من مبلغ الكلفـة التخمينية 
مقـدم ألمر رشكة توزيع املنتجات النفطية صـادر من مرصف عراقي معتمد 
(خطـاب الضمان يجب ان يكون من مصارف معتمدة وال يقل رأسـمالها عن 
250,000,000,000 مائتـان وخمسـون مليـار دينـار وداخـل ضمن املنصة 
الخاصة بالبنك املركـزي العراقي غري محظور التعامل معها ويوضع يف ظرف 
منفصل ومغلق موقع ومختوم ومسجال عليه اسم املناقصة ورقمها رشط ان 

تكون الصكوك وخطابات الضمان بإسـم مقدمي العطاءات حرصاً وان تكون 
نافذة ملدة خمسة اشهر بعكسه يهمل العطاء.

4 - ذكر العنوان الكامل ملوقع الرشكة او املقاول (املوقع, رقم املحلة والزقاق, 
رقم الدار او الشقة, رقم الهاتف, الربيد االلكرتوني, النقاط الدالة لسكن املدير 

املفوض).
5 - كتاب الهيأة العامة للرضائب (عدم ممانعة) لعام 2023 املناقصة معنون اىل 

رشكة توزيع املنتجات النفطية + الهوية الرضيبية والرقم الرضيبي نافذة.
6 - اجازة تأسيس الرشكة صادرة من دائرة تسجيل الرشكات يف وزارة التجارة 
وشـهادة تأسـيس الرشكة مصدقـة قانوناً وشـهادة ممارسـة املهنة وهوية 

تصنيف املقاولني مجددة (الدرجة الرابعة – انشائية فأعىل).
7 - يتم اسـتقطاع رسم الطابع الهنديس من صاحب العطاء الذي ترسو عليه 
املناقصة بنسـبة (1) واحد من االلف ألول خمسة االف دينار و(2/1) ونصف 

باأللف ملا زاد عىل ذلك استناداً اىل االعمام املرقم 4287 يف 2020/7/12.
8 - يسـتوجب ان يقدم وكيل الرشكة وكالة رسـمية ومصدقة من قبل كاتب 

العدل.
9 - تقديم قائمة بأسماء كوادر العاملني لدى الرشكة ومؤهالتهم الفنية.

10 - يتوجب عىل مقدم العطاء ملئ استمارة القسم الرابع من الوثائق القياسية 
وطباعتها عىل قرص (CD) مدمـج بصيغة برنامج الوورد ويرفق مع العطاء 
املرفقـة مـع وثائق املناقصـة ويف حالة عدم امالئها سـيتم اسـتبعاد العطاء، 
وسوف يهمل او يسـتبعد اي عطاء غري مستويف للمستمسكات اعاله ورشوط 
املناقصة فنياً والدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات وسيتم انعقاد املؤتمر 
الخاص باالجابة عىل استفسـارات املشاركني يف التقديم عىل املناقصة بتاريخ 
2023/4/10 املوافـق يوم االثنـني يف رشكة توزيع املنتجـات النفطية / فرع 
ديـاىل/ يف قاعة االجتماعات علماً ان اخر موعد لتقديم العطاء يكون السـاعة 
(الثانية عرش بعد الظهر) بتاريخ 2023/4/20 املوافق يوم الخميس ويتحمل 

من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن.
عنوان الربيد االلكرتوني لرشكة توزيع املنتجات النفطية 
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بما  التقاس  الصحافة  الن  صحفيا  اسما  تحمل  ان  الصعوبة  من  ليس 
يحمله الصحفي من من مؤهل اكاديمي ولو ان هذا من اساسيات املهنة 
ولكن املوهبة وهبها الله لبعض االشخاص من املثقفني  تبقى هي االساس 
املقرونة  الصفة  اسما صحفيا وهذه  ان تحمل  السهل  ذلك من  ويف ضوء 
بممارسة املهنة بشكل عميل وبحرفية ومهنية كأن يكون مندوبا او مراسال  
او محررا او كاتبا صحفيا يف احدى املؤسسات الصحفية واالعالمية ومن 
او اي قطاع  ان يكون مؤلفا لكتاب يهتم بقطاع الصحافة  ايضا  االفضل 
من قطاعات املجتمع عىل اعتبار انه شخص ملم بشؤون املجتمع وعملية 
لكنها  مضنية  عملية  الصحفي  بها  يعمل  التي  املهنة  ضمن  كتاب  تأليف 
يف النتيجة لها فوائد كثرية وتعكس حجم الثقافة التي يحملها الصحفي، 
الرائد عماد ال جالل، وكان  باالمس حرضنا حفل توقيع كتاب الصحفي 
يعكس  الصحفي من الواقع التجربة الصحفية التي مر بها وكانت تجربة 
التخلو من فائدة لكل من يمارس العمل الصحفي، واليوم اهدانا االستاذ 
الدكتور عبد الرحمن عيل حمد الفهداوي كتابه املوسوم (الصحافة العراقية 
يف ظل حكم االخوين عارف يف العراق ١٩٦٣- ١٩٦٨ الحيثيات واالصدارات)، 
وهو كتاب شيق استعرض فيه الكاتب االوضاع الصحفية يف العراق يف ظل 
الزمنية  الحقبة  خصوصية  من  اهميته  الكتاب  ويكتسب  العارفني  حكم 
التي اخضعها الكاتب للدراسة والتقيص والنظر واالستنتاج املبارش وغري 
املبارش الذي يتوصل اليه القارئ الجاد بفكره وذكائه ومقدرته عىل الربط 
الدامية  الفرتة  تلك  يف  الكاتب  يقول   .. ونتائجها  ومسبباتها  االحداث  بني 
فيها  تراوحت  متعددة  صحفية  اصدارات  ايضا  شهدت  باملشاكل  والحبىل 
السلطات  وقناعات  توجهات  بحسب  وجزر  مد  بني  الصحفية  الحريات 
باحث  اي  مهمة  ان  حيث  السياسية،  وتحالفاتها  ومصالحها  الحاكمة 
علمي التكفي بأن ينظر اىل الحقائق نظرة موضوعية محايدة انما ينبغي 
الباحث  الدقيق واملوثوق ملادة بحثه، وقد بذل  ان تقوم ايضا عىل التقيص 
جهودا حثيثة وهو يتعقب اصدارات تلك الحقبة التاريخية ويقتفي اثرها 
املصادر واملراجع والوثائق ومستعينا بمقابالت  اىل عدد كبري من  مستندا 
شخصية أغنت بحثه بالكثري من املعلومات والحقائق والوقائع وهي مهمة 
ليست سهلة، ومن املعلومات املهمة التي ذكرها الباحث انه يف الثاني من 
كانون االول عام ١٩٦٧ وهو اليوم الذي سبق اصدار قانون تأميم الصحافة 
نرشت صحيفة الجمهورية ويف صدر صفحتها االوىل مقاال جاء فيه « غدا 
الجمهورية  هي  صحف  اربع  الصحافة  مؤسسة  عن  ستصدر  غد  بعد  او 
والثورة واملواطن واملساء وستختفي واىل االبد كل الجرائد العميلة والهزيلة 
والحزبية السافرة واملغلقة وستنتهي بانتهائها صحافة العهود الساقطة 
الثورة وتعمل بانسجام من اجل توجيه  لتحل محلها صحافة تمثل وجه 
امليدان  اىل  الجرائد  هذه  وستنزل  الصحيحة  القومية  الوجهة  العام  الرأي 
اىل  بالصحافة  لالرتفاع  محاولة  يف  واسعة  وصحفية  مادية  بإمكانيات 

املستوى الالئق».
نظرة  يلقي  ان  بمجرد  النفيس  واالنقباض  بالتقيؤ  ليشعر  االنسان  إن 
ذاتها  بالصحافة  ليستهني  املرء  وان  السوق،  يف  املعروضة  الصحف  عىل 
واليملك نفسه من البصق عىل تلك الصحف بمجرد ان يقرأ اسماء مالكيها 
والقائمني عىل اصدارها. أما صحيفتا التاخي والعرب فقد عارضتا القانون 
واوضحت ان الترشيع الجديد هدفه تقييد حرية الفكر وليس رفع املستوى 

الصحفي.
بالدولة يقيض عىل  الصحف وربطها  تأميم  ان   » التاخي  وقالت صحيفة 
رسالة الصحافة ويخرجها عن اهدافها ويدخلها يف عداد املصالح التجارية 
وهو نوع من انواع الدكتاتورية الفكرية وتركيز الحتكار العمل السيايس 
والفكر بيد فئة معينة وحجبه عن كل الشعب «.. ويعترب الكتاب من الكتب 
القيمة التي الغنى للمكتبة العراقية من اقنائه، وهو جهد يستحق الثناء 

للباحث الذي يوثق فرتة زمنية من تاريخ العراق.
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بغداد/ الزوراء:
كشـف رئيـس الـوزراء محمد شـياع 
السـوداني، عـن االعداد لرؤيـة للعمل 
املناخـي لغاية العام 2030، وفيما دعا 
الدول الصديقة ومنظمات االمم املتحدة 
لدعم العـراق يف مواجهة آثار التغريات 
املناخيـة، افتتح مستشـفى السـياب 
التعليمـي يف البرصة، بينما شـدد عىل 
عزم الحكومة لتأمـني متطلبات األمن 

الغذائي.
يف  الـوزراء  مجلـس  رئيـس  وقـال 
كلمـة لـه خـالل افتتـاح مستشـفى 
السـّياب التعليمي يف البرصة. تابعتها 
”الـزوراء“: إن ”إكمـال املستشـفيات 
جزء من أولويات الحكومة“، مبينا ان 
”القطاع الصحي يأتـي يف املقدمة من 

برنامج عملها“.
وأضـاف ”شـّكلنا ورشـة عمـل منـذ 
شـهرين بصالحيات واسـعة، وأثمرت 
جهودها عن إنهـاء التكلؤ يف املرشوع 
وإنجاز املستشفى، حيث وضعنا خطة 
إلنجاز املشاريع املتلكئة، واليوم نفتتح 
واحداً مـن أهم املستشـفيات املتلكئة 

منذ العام 2009“.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ”قرب تنفيذ 
رؤية جديدة بتقديـم الخدمة يف قّطاع 
الصحة، وتتمثـل بالتعاقد مع رشكات 
عاملية إلدارة وتشـغيل املستشفيات“، 
الفتـا اىل ”اننـا نعمـل من أجـل إنهاء 
ظاهـرة اضطـرار املواطن للسـفر إىل 
خارج العراق من أجل العالج، وتوفريه 

بدالً من ذلك داخل البلد“.
وذكر بيـان ملكتـب رئيس الـوزراء أن 
”مستشـفى السياب، الذي تبلغ سعته 

(492) رسيراً، يتكون  من ستة طوابق، 
جميع الخدمات واالختصاصات الطبية 
العامة كالباطنية والجراحة واألطفال 
واألذن  واألنـف  والعيـون  والنسـائية 
والحنجرة والكسـور واملفاصل، فضالً 
عـن مراكز تخصصيـة ألمراض الكىل، 
ـالت خّطية  ومركـز لألورام مـع ُمعجِّ
، لخدمة محافظات  للعالج اإلشـعاعيِّ
املنطقة الجنوبية و مواطني محافظة 

البرصة“.
وتابـع، أن  ”املستشـفى يشـمل ايضاً 
مركز لقسـطرة القلـب، ومركز لعالج 
الحـروق ومركـز للعـالج الطبيعـي“، 
مشريا إىل، أن ”افتتاح املستشفى يأتي 
ضمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء 
محمد شـياع السوداني، التي أكد فيها 
عـىل إكمـال املشـاريع املتلكئـة، كون 
املستشـفى قد ُوضع له حجر األساس 
منذ سـنة 2009، وتأخر إنجازه بسبب 

عقبات مالية وفنية“.
كمـا افتتـح رئيـس مجلـس الـوزراء 
محمد شياع السوداني، سايلو أم قرص 

بمحافظة البرصة.
وذكر املكتـب اإلعالمي لرئيس مجلس 
الـوزراء يف بيـان ، أن ”رئيـس مجلس 
الوزراء محمد شـياع السوداني، افتتح 

سايلو أم قرص بمحافظة البرصة“.
واضـاف ان ”ذلك جاء بعـد توقف دام 

سبع سنوات“.
كذلك، زار رئيس الوزراء محمد شـياع 
السـوداني، موقع ميناء الفـاو الكبري 

ويتابع مجريات العمل فيه والتنفيذ.
وقال املكتب اإلعالمـي لرئيس مجلس 
الـوزراء يف بيـان ، إن ”رئيـس مجلس 

الـوزراء محمـد شـياع السـوداني زار 
موقـع مينـاء الفـاو الكبـري ويتابـع 

مجريات العمل فيه والتنفيذ“.
وقـال السـوداني يف كلمـة لـه خـالل 
افتتـاح مؤتمـر العـراق للمنـاخ الذي 
عقـد يف البرصة تابعته ”الـزوراء“: ان 
”الحكومـة ماضيـة يف برنامجها الذي 
أوىل معالجة تأثريات التغريات املناخية 
أهمية خاصة، وقـد وضعت معالجات 
االقتصاديـة  اآلثـار  لتخفيـف  عـّدة 
ترافـق  التـي  واالجتماعيـة  والبيئيـة 
التغرّي“، مشـددا عىل ”أهميـة متابعة 
كل ما يتعلـق بتنفيذ الرؤيـة العراقية 
خاصـة،  وبصـورة  املناخـي،  للعمـل 
مشـاريع الطاقة النظيفـة واملتجددة، 

وجهود الحفـاظ عىل حقوق العراق يف 
مياه نهري دجلة والفرات“.

واطلق رئيـس الوزراء خـالل املؤتمر، 
”مبادرة كربى لزراعة 5 ماليني شجرة 
ونخلـة يف عمـوم محافظـات العـراق 
يرافقهـا إطالق دليل وطني للتشـجري 
الحـرضي وألول مرة يف العراق“، مبينا 
ان ”افتتـاح مؤتمـر العـراق للمنـاخ، 
سيؤسـس مرحلـة جديـدة ملواجهـة 
اآلثار الشـديدة للتغـريات املناخية عىل 

العراق“.
واشـار، اىل ان ”التغريات املناخية التي 
تمثلت بارتفاع معدالت درجات الحرارة، 
وُشـّح األمطـار، وازديـاد العواصـف 
املسـاحات  نقصـان  مـع  الغباريـة، 

الغذائـي  األمـن  هـددت  الخـرضاء، 
والصحي والبيئـي واألمن املجتمعي“، 
الفتا اىل ان ”اكثر من 7 ماليني مواطن، 
ترضروا وعانـت مناطقهـم الجفاف، 
ونزحوا بمئات األلوف لفقدانهم سـبل 
عيشهم املعتمدة عىل الزراعِة والصيد، 
وأكثـر ما ُيؤسـف له الجفاُف الشـديد 

الذي أصاب أهوارنا الجميلة“.
ولفـت، اىل ان ”األولويـة الوطنية للحد 
مـن التغـري املناخـي تمثلـت بتقديـم 
لخفـض  وطنيـاً  املحـددة  املسـاهمة 
السـرتاتيجيات  وإعـداد  االنبعاثـات، 
الوطنيـة للبيئـة والتنـوع البيولوجي 
ومكافحة التلوّث“، مؤكدا ِ“العمل عىل 
إعداد رؤية العراق للعمل املناخي لغاية 

العام 2030“.
وتابع، ”وّجهنا بعقد هذا املؤتمر ليمثل 
بدايـة انطالقة واعـدٍة يف العمل البيئي 
واملناخـي تتناسـُب وحجـم التحديات 
التي نواجهها“، مشريا اىل ان ”الحكومة 
سعت ضمن برنامجها الحكومي ملنح 
االولوية ملواجهة آثار التغريات املناخية 
عرب عدد من املشـاريع التي تسـهم يف 

تقليل االنبعاثات“.
واردف، ان ”املشـاريع تتضمن إنشـاء 
محطـات الطاقـة املتجـددة، وتأهيـل 
املغلقـة،  الصحـي  الطمـر  مواقـع 
ومشاريع مكافحِة التصحر، وتقنيات 
الـرّي املقنِّنة للميـاه، ومعالجاِت املياه 
الثقيلـة“، منوها ان ”مؤخراً تم توقيع 
الخامسـة  الرتاخيـص  عقـود جولـة 
الستثماِر الغاز املصاحب ووقف حرقِه 
لخفـض االنبعاثات الكربونية بنسـٍب 

كبرية“.
واكد، عىل ”امليض بتوقيع عقوٍد إلنشاء 
محطـات توليـد الطاقة مـن املصادِر 
املتجـددة، لتغطـي ثلـث حاجتنـا من 
الكهرباء بحلول العام 2030“، مبينا ان 
”املجلس الوزاري االقتصادي سـيتوىل 
وضع إطـاٍر زمنـي، لتنفيِذ مشـاريع 
البيولوجـي  التنـوع  سـرتاتيجيات 
ومكافحـِة التلوث، ووثيقة املسـاهمة 

الوطنية لخفِض االنبعاثات“.
املبادرة  السـوداني، ”بتوسـعة  ووجه 
الوطنيـة لخفـض االنبعاثات لتشـمل 
مختلـف القطاعـات، وتشـكل ُحزمة 
مشاريع تقليل الزخِم املروري يف بغداد 

أحد الحلول لخفض االنبعاثات“.
واضاف، ”أطلقنا مرشوع تنمية الغطاء 

الطبيعـي بهـدف مكافحـة التصحـر 
من خالل تعاقـدات مهمة مع رشكات 
عامليـة متخصصة وبالـذات يف مناطق 
نشوء العواصف الرتابية محلياً“، الفتا 
اىل ان ”محافظة البـرصة لها األولوية 
يف تنفيذ هذه املشـاريع بسبب وضعها 
البيئـي الحرج. فرعايـة بيئة البرصة، 
هي املعيار لجّدية الحكومة يف معالجة 

ملف التأثريات البيئية“.
الـوزراء  ”مجلـس  ان  واوضـح، 
ملتابعة  سـيخصص جلسـات دوريـة 
تنفيـذ أجندة العـراِق املناخية، وتنفيذ 
”الـدول  داعيـا  البيئيـة“،  املشـاريع 
الصديقـة ومنظمـات األمـم املتحـدة 
كافـة لدعمنا يف مواجهة آثار التغريات 

املناخية“.
”الـدول  الـوزراء،  رئيـس  وطالـب 
األطراف يف االتفاقيات الدولية البيئية، 
لتعزيز بنـود التعاون الـدويل يف اإلدارة 
املشـرتكة ألحـواض األنهـار العابـرة 
للحـدود، والحفاظ عىل حقـوق الدول 

املتشاطئة“.
وذكر، ان ”االنفـراد بالتحكم باملياه يف 
دول املنبع يزيد من هشاشـة الدول يف 
املناخية“،  التغـريات  تأثريات  مواجهة 
داعيـا ”ملؤتمـر إقليمي يعقـد يف بغداد 
والتنسـيق  التعـاون  لتعزيـز  قريبـاً، 
املشـرتك، وتبـادل الخـربات والربامج 
بـني دول اإلقليـم يف مواجهة التأثريات 

املناخية“.
وقـدم رئيـس الـوزراء الشـكر ”لـكل 
الجهـات التي أسـهمت باإلعـداد لهذا 
املؤتمر، ولبعثة األمم املتحدِة يف العراق 

التي شاركتنا يف اإلعداد“.

نيويورك /ارنا:
أعلنـت البعثـة الدائمـة إليران لـدى األمم 
املتحدة أن اسـتئناف العالقات السياسـية 
اإليرانيـة  اإلسـالمية  الجمهوريـة  بـني 
سـيرسع  السـعودية  العربيـة  واململكـة 

الوصول اىل الهدنة يف اليمن.
وقالـت البعثة اإليرانيـة الدائمة لدى األمم 
املتحـدة: ان العالقات اإليرانية السـعودية 
ثنائيـة  مسـتويات؛  ثالثـة  عـىل  مهمـة 

وإقليمية ودولية.
وأضافت: إن استئناف العالقات السياسية 
بـني البلدين سـيكون ايجابيـا عىل جميع 
املسـتويات الثالثـة ، بما يف ذلـك املنطقة 

والعالم اإلسالمي.
العالقـات  اسـتئناف  أن  ”يبـدو  وقالـت 
السياسـية بني إيران والسعودية سيرسع 
يف تحقيـق وقف إطالق النار يف اليمن وبدء 
حـوار الشـعب اليمني وتشـكيل حكومة 

وطنية شاملة يف هذا البلد“.
واصدرت وزارة الخارجية االيرانية السبت 
بيانا حول االتفاق عىل استئناف العالقات 
الدبلوماسـية بني الجمهورية االسـالمية 

االيرانية والسعودية.
وجاء يف هذا البيان: ان السياسة الخارجية 
للجمهوريـة اإلسـالمية اإليرانيـة يف ظـل 
حكومـة الرئيس االيرانـي إبراهيم رئييس 
اتخـذت خطـوة مهمة يف سـياق التطبيق 
العميل لعقيدة السياسة الخارجية املتوازنة 
والتفاعـل  الديناميكيـة  والدبلوماسـية 
الذكي ويف اتجاه تجسـيد سياسـة الجوار 
واسـتكمال الخطوات الفعالة السـابقة ، 
ونتيجـة ملفاوضـات مكثفـة وعملية ، تم 
التوصل إىل اتفاق بكني لوضع العالقات بني 
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية والسعودية 

عىل مساره الطبيعي.
واضاف البيان: أظهرت حكومة الجمهورية 
اإلسـالمية اإليرانية بهذه املبادرة أنها عىل 
طريـق تأمـني مصالـح الشـعب اإليراني 
واألصدقـاء  املسـلمة  الشـعوب  وكذلـك 
والجـريان يف املنطقـة ، وكذلك اسـتخدام 
الطاقـات اإلقليمية عازمـة جديا لتحقيق 
وترسـيخ السـالم واالسـتقرار الشاملني 
، وتأمـني املصالـح املشـرتكة والجماعية 

لحكومـات وشـعوب املنطقـة وخططت 
التخاذ خطوات فعالة إىل األمام.

وجـاء يف البيان املذكور: إن وزارة خارجية 
جمهوريـة إيـران اإلسـالمية ، تعرب عن 
ثقتهـا يف الـدور واآلثـار اإليجابيـة لهـذا 
االتفاق يف تأمني املصالح املشرتكة لشعبي 
إيران والسـعودية وباقي شعوب املنطقة، 
وتـرى من الواجب ان تعـرب عن تقديرها 
ملبـادرة الصـني واسـتضافتها ودورها يف 
تحقيـق هذا االتفاق وكذلـك للدور الفعال 
العـراق  والجـارة  الصديقـة  للحكومـات 

وسلطنة عمان يف هذا املجال.
وعقـب زيـارة آيـة اللـه سـيد إبراهيـم 
رئيـيس إىل بكني قبـل فرتة ، أجـرى امني 
املجلس االعىل لالمن القومي االيراني عيل 
شـمخاني يف بكني مفاوضات مكثفة مع 
نظريه السـعودي بدءا من يوم اإلثنني 15 
مـارس الجاري ، بهـدف متابعة اتفاقات 
زيـارة رئيـس الجمهوريـة، ومـن أجـل 
التوصل إىل حل نهائي للقضايا بني طهران 

والرياض.
وأّكدت كل من الصني وإيران والسـعودية 
يف بيـان ثالثـي مشـرتك، أنه ”اسـتجابًة 
ملبـادرة كريمة مـن الرئيـس الصيني يش 
جني بينغ جـرت يف الفرتة من 6 - 10 اذار 
2023 يف بكني، مباحثات بني وفدي البلدين 
برئاسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء 
مستشـار األمـن الوطنـي يف السـعودية، 
مسـاعد بن محمد العيبان وأمني املجلس 
األعىل لألمن القومي يف ايران األدمريال عيل 

شمخاني“.
ولفتـت الـدول املعنية، إىل أنـه ”تم توصل 
السعودية وايران إىل اتفاق يتضمن املوافقة 
الدبلوماسـية  العالقـات  اسـتئناف  عـىل 
سـفارتيهما  فتـح  وإعـادة  بينهمـا 
وممثلياتهما خالل مدة أقصاها شـهران، 
ويتضمـن تأكيدهمـا عىل احرتام سـيادة 
الدول وعدم التدخل يف شـؤونها الداخلية، 
واتفقا أن يعقد وزيرا الخارجية يف البلدين 
تبـادل  لتفعيـل ذلـك وترتيـب  اجتماعـاً 
السـفراء ومناقشة سـبل تعزيز العالقات 
بينهمـا، كمـا اتفقـا عىل تفعيـل اتفاقية 

التعاون األمني بينهما“.

انقرة / متابعة الزوراء:
طلب الرئيـس الرتكي رجب طيـب أردوغان 
”الصفـح“ من أهـايل هاتاي عـىل التقصري 
الـذي حصل يف األيام األوىل من وقوع الزلزال، 
فيمـا أكد وزير الدفاع الرتكي، خلويص أكار، 
إن الوجود العسـكري لبالده يف شمال سوريا 

”ليس احتالال“،
وقـال أردوغـان يف كلمـة لـه بواليـة هاتاي 
جنوبي تركيا أمام تجمع من املترضرين من 
الزلزال: ”نطلب من أهايل هاتاي، مسامحتنا، 
عـن التقصري الـذي حصل باأليـام األوىل من 
وقـوع الزلـزال.. لن نـرتك هاتـاي وحدها، 

وسنقف بجانب أمتنا وشعبنا دائما“.
وتابـع أدوغان قائال: ”نخطط لتشـييد 183 
ألـف شـقة سـكنية، و15 ألف منـزل ريفي 

بوالية هاتاي“.

وأعلن الرئيـس الرتكي رجب طيب أردوغان، 
يف الـ10 من مارس الجـاري أن عدد ضحايا 
زلزال الـذي رضب يف 6 فربايـر جنوب رشق 
تركيـا، تجاوز 47 ألفـا، كما ترضر وتعرض 
لإلصابـة أكثـر مـن 115 ألـف مواطـن وتم 

إنقاذهم.
ووفقا للرئيس الرتكـي، يتجاوز عدد املباني 

املنهارة واملعرضة لالنهيار 270 ألف مبنى.
وتعـد هاتـاي (مركزهـا مدينـة أنطاكيـا) 
أكثر املناطـق ترضرا بالزلـزال الكبري يوم 6 
فرباير، وتأخرت الجهات الرسمية واملختصة 
بالتوجـه للمدينـة لعدة أيـام، حيث كان كل 
الرتكيـز عـىل مدينة كهرمـان مرعش مركز 

الزلزال.
ويف سـياق اخـر قال وزيـر الدفـاع الرتكي، 
خلـويص أكار، إن الوجود العسـكري لبالده 

يف شمال سـوريا ”ليس احتالال“، وأن أنقرة 
تنتظر من دمشق تفهم موقفها من وحدات 

حماية الشعب املصنفة إرهابية يف تركيا.
وقال أكار يف مقابلـة مع وكالة ”األناضول“ 
الرتكية، أضـاف أكار أن الوجود العسـكري 
الرتكـي يف تلك املناطق، يهـدف إىل ”مكافحة 
اإلرهـاب، وحمايـة حـدود تركيـا، ووحـدة 

األرايض السورية“.
وأضـاف أكار أن أنقرة ”تنتظر من دمشـق، 
تفّهم املوقف الرتكـي حيال ”وحدات حماية 
الشعب“ الكردية“ (وُتعد تلك الوحدات العمود 
الفقـري يف ”قـوات سـوريا الديمقراطيـة“ 

املسيطرة عىل أرايض شمال رشق سوريا).
وأكـد الوزيـر الرتكـي إنـه يؤيـد اسـتمرار 
بعـد  ودمشـق،  أنقـرة  بـني  املفاوضـات 
االجتماعـات الفنية التقنية، التي سـتجرى 

األسبوع املقبل.
مولـود  الرتكـي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
تشـاويش أوغلو، أعلن األسـبوع املايض، أن 
موسـكو دعـت ملحادثـات تقنية األسـبوع 
القادم يف روسيا، سيشارك فيها نواب وزراء 
الخارجية من كّل من تركيا وسوريا وروسيا 

وإيران.
وتهدف املحادثات إىل التمهيد لالجتماع الذي 
سـيجمع وزراء الخارجية، مـن هذه البلدان 
األربعة، وذلك بعد مشاركة إيران رسميا فيها 
تحـت مظلة مسـار محادثات أسـتانا، التي 
ترعاها أنقرة وموسكو وطهران، بخصوص 

امللف السوري.
يذكـر أن أنقـرة  تصنـف ”وحـدات حمايـة 
الشـعب الكردية“ منظمة إرهابية، وتسعى 

إلبعادها عن الحدود الرتكية.

رام الله / متابعة الزوراء:
نابلـس،  والحـداد  اإلرضاب  عـّم 
أبوابها،  التجاريـة  املحال  وأغلقت 
بعد إعالن استشـهاد ثالثة شـبان 
فجـراً برصـاص االحتـالل قـرب 

نابلس شمايلّ الضفة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية 
امـس االحـد، أن الهيئـة العامـة 
للشؤون املدنية أبلغتها باستشهاد 
3 مواطنـني برصـاص االحتـالل، 
فجراً، قرب نابلس شـمايلّ الضفة، 
وهم: الشهيد جهاد محمد وصفي 
الشـامي (24 عاماً)، الشهيد عدي 
عثمان رفيق الشـامي (22 عاماً)، 
والشـهيد محمد رائـد ناجي دبيك 

(18 عاماً).
عـدد  أن  الصحـة  وزارة  وأكـدت 

الشـهداء الفلسطينيني منذ مطلع 
العـام الجـاري حتـى اآلن بلغ 84 

شهيداً.
وباحتجـاز الشـهداء الثالثـة من 
نابلس امس، يرتفع عدد الشـهداء 
املحتجزة جثامينهم منذ عام 2015 
حتى اآلن، 133 شـهيداً، بينهم 19 
احُتِجـزَت جثامينهم منذ  شـهيداً 
بداية العام الجاري، بحسب ما أكد 
الوطنية السرتداد  الحملة  منسـق 
جثامـني الشـهداء الفلسـطينيني 
حديـث  يف  شـجاعية،  حسـني 

لـ“العربي الجديد“.
إىل ذلـك، أكـدت مصـادر محليـة 
قـوات  أن  الجديـد“  لـ“العربـي 
االحتالل اعتقلت شـاباً آخر خالل 
عملية اغتيال الشبان، وهو األسري 

إبراهيم العورتاني.
عـرشات  اقتحـم  آخـر،  شـأن  يف 
املسـتوطنني، امس األحد، باحات 
املسـجد األقىص املبـارك، بحماية 
قـوات االحتـالل، ونفـذوا جوالت 

استفزازية يف باحاته.
كذلـك اعتدى مسـتوطنون، الليلة 
املاضيـة، عىل فلسـطيني من بلدة 
قـراوة بن حسـان غرب سـلفيت 
شمال الضفة، يف أثناء وجوده قرب 
بلـدة نعلني غـرب رام الله وسـط 
الضفـة، حيـث رشـقوا مركبتـه 
املركبـة،  وتـرضرت  بالحجـارة 

وأُصيب بحجر يف رأسه.
االحتـالل  قـوات  واقتحمـت 
اإلرسائيـيل، مسـاء السـبت، بلدة 
نعلني، وأطلقت قنابل الغاز السام 

منـازل  صـوب  للدمـوع  املسـيل 
املواطنـني، دون أن يبلغ عن وقوع 
إصابات، بالتزامن مع تجمع أولئك 
املسـتوطنني عـىل مدخـل البلـدة 

بحماية االحتالل.
واعتدى مسـتوطنون، عـىل رعاة 
األغنـام رشق يطا جنـوب الخليل 
جنوبـّي الضفـة، وأجربوهـم عىل 
رسقـة  وحاولـوا  املراعـي،  تـرك 
أغنامهم، وفق ترصيحات منسـق 
اللجان الشعبية والوطنية ملقاومة 
جنـوب  يف  واالسـتيطان  الجـدار 

الخليل راتب الجبور.
قـوات  أطلقـت  آخـر،  شـأن  يف 
االحتـالل عيـارات مطاطيـة عىل 
الفتى محمـود عابدين، يف منطقة 
املحتلـة  بالقـدس  العمـود  بـاب 

أمـس، مـا أدى إىل إصابته بجروح 
متوسـطة ورضوض، ثم اعتقلته، 
حاولـت  أخـرى  فتـاة  واعتقلـت 
تخليصه منهم، حيث جاء االعتداء 
بعـد تصديـه ملسـتوطنني وجهوا 
الشـتائم له وللمارة عىل مرأى من 

جنود االحتالل.
مـن جانـب آخـر، اعتقلـت قوات 
االحتالل اإلرسائييل 20 فلسـطينياً 
عـىل األقـل مـن الضفـة الغربية، 
بما فيها القدس، خالل السـاعات 

األربع والعرشين املاضية.
إىل ذلـك، اسـتولت قـوات االحتالل 
أمـس، عـىل جرافة يف بلـدة قراوة 
بني حسـان غرب سـلفيت، خالل 
اسـتصالح أراٍض زراعية يف الجهة 

الغربية من البلدة.
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القاهرة/ متابعة الزوراء:
ذكـرت وسـائل إعالم مرصيـة، أن 
أجهزة األمن تكثف جهودها لكشف 
غموض تعرض فيـال نجم ليفربول 
اإلنجليـزي محمـد صـالح رشقـي 

القاهرة لواقعة رسقة.
وتلقت األجهـزة األمنية امس االحد 
رشقـي  األول  التجمـع  منطقـة  يف 
العاصمـة املرصية بالًغـا، بتعرض 

فيال محمد صالح للرسقة.
وذكـرت مصادر أمنيـة أن ابن خال 
محمـد صـالح قـام باإلبـالغ عـن 
الرسقـة عنـد مـروره عـىل الفيـال 
بالتجمـع، حيـث الحـظ فتـح أحد 
شـبابيك الفيـال، وبالدخـول وجـد 
بعثـرة يف إحـدى الغـرف، واختفاء 
بعـض األشـياء بينها ريسـيفارات 

تليفزيون.
املباحـث شـهود  ويناقـش رجـال 
تفريـغ  عـىل  ويعملـون  العيـان 
كامريات املراقبة وسؤال أفراد األمن 
املكلفني بتأمني املكان، وجار تحرير 

املحرض الالزم بالواقعة.
وانتابـت حالـة مـن الذهـول أرسة 
قائد املنتخـب املرصي محمد صالح 
عقب اكتشافهم لرسقة فيلته داخل 
 إحدى املدن  بالقاهرة الجديدة، وهو 
ما استدعى انتقالهم عىل الفور من 
قريته يف محافظة الغربية إىل مكان 
 الحـادث، وفقا لحديث لخال  الالعب 
عبـد العزيز البمبي ملوقع ”سـكاي 

نيوز عربية“. 
ويقول البمبي ملوقع ”سـكاي نيوز 
عربية“: ”يف الساعة العارشة صباحا 

فوجئنـا بوجود كرس داخل نافذة يف 
الغرفة   الفيـال وبعثـرة  محتويـات 
املختلفة يف املكان فضال عن اختفاء 
عدد كبري من مقتنيات محمد صالح 
سواء  الشخصية أو الرياضية،  وعىل 

الفور تم إبالغ الرشطة ”. 
ويضيف خال نجـم ليفربول: ”تبني 
بعد املناظرة األوىل لحالة الغرف بعد 
السـطو  عليها أن  اللصـوص قاموا 
برسقة مالبس رياضية لصالح كان 
يحتفظ بهـا داخل فيلته يف القاهرة 
الجديدة  فضال عن اختفاء  ميداليات 
حصـل عليها عقب فـوزه ببطوالت 

كربى ومناسبات كروية هامة“. 
ويؤكـد البمبي أن فيال محمد صالح 
داخـل مدينة محاطة باألسـوار من 
كاف الجهـات، ويتواجد عىل أبوابها 

حراسـة  جيدة  وكامريات مراقبة يف 
أنحاء املكان.

وأشار ملوقع ”سـكاي نيوز عربية“ 
إىل أن هنـاك خطـوات تتـم حالًيـا 
 لتفريغ محتـوى الكامريات  للتعرف 

عىل هيئة اللصوص. 
البمبي ملوقع ”سـكاي  ويسرتسـل 
نيوز عربية“: ”لم ننتظر فور علمنا 
أرسة  توجهـت  الحزيـن،  بالخـرب 
صـالح عـىل  الفـور إىل  القاهرة من 
أجل التعرف عىل مزيد من التفاصيل 
حول الرسقـة والوقوف عـىل كافة 
املقتنيات  املرسوقة،   ونحن يف انتظار 
 التعـرف عـىل اللصوص واإلمسـاك 

بهم من ِقبل رجال الرشطة.“ . 
ويختتم خال قائـد الفراعنة حديثه 
إىل موقـع ”سـكاي نيـوز عربيـة“ 

محمـد  فيـال  يف  ”سـنبقى  قائـًال: 
صـالح لحـني االنتهـاء مـن كافـة 
 اإلجـراءات التـي تقوم بهـا جهات 
األمن وسـنتابع املوقف لحني انتهاء 
األزمة ويف الوقت نفسـه نعمل عىل 
إرسـال جميـع التفاصيـل  إىل لندن 
حتى يتسنى لصالح متابعة املوقف 

لحظة بلحظة“.  
تجـدر اإلشـارة إىل أن فيـال محمـد 
صالح يف القاهرة الجديدة سبق وأن 
شـهدت تجمهر من ِقبـل عدد كبري 
من املشـجعني يف يونيـو عام 2018 
من أجـل  التقاط الصـور التذكارية 
معه مما اسـتدعى تدخـل الرشطة 
الحتواء ملوقف وفرض كردون أمني 
حتى نجحوا يف إبعـاد  الجمهور عن 

مسكنه.
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بغداد/الزوراء:
أكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون املناخ والبيئة، 
عبداللـه الالمي، أنه نحـو ٦٠٪ من األرايض متصحرة 
يف البالد، مشـرياً إىل أنه «خالل هذا العقد لغاية ٢٠٣٠ 
سـيكون نسـبة كبـرية مـن االحتيـاج الوطنـي من 

الكهرباء مصدره من الطاقة النظيفة».
وقـال الالمي يف ترصيـح صحفي إن أسـباب تعرض 
العراق ألرضار التغريات املناخية أكثر من بقية البلدان، 
بسـبب موقعها الجغرايف خاصة كدولة مصب لبعض 
دول الجوار، وأيضاً ازديـاد التصحر وحاالت الجفاف 

كلها تساعد يف رفع أرضار التغريات املناخية».
ونوه إىل أن «قلة الغطاء األخرض وقلة اتخاذ االجراءات 
ملواجهـة هذه ظاهرة التصحر بشـكل مدروس جعل 
العراق معـرض للجفاف وازديـاد العواصف الرتابية، 
وحتـى األمن الغذائي مهدد ألنـه بحدود ثلثي األرايض 
الزراعيـة تقريباً ال يتاح لها ميـاه االرواء، فضالً عىل 
أن «عدم تناظم التساقط املطري، وشح املطر ملواسم 

عديدة  كلها تنعكس عىل التغريات املناخية». 
وأوضـح أن «التصحـر مرتبـط بامليـاه وأهـم عامل 
لحدوثه قلة األمطار وعـدم انتظامها، كما أن الغطاء 
الطبيعي بدأ يتعرض للجفاف، وحبس املياه من دول 
الجوار سـواء من خالل تغيري مجاري األنهر أو إنشاء 
السـدود، فالعراق يصلـه وارد مائـي ال يعادل نصف 
الوارد املائي أو أقل حتى الثلث املائي، وهذا سـيعرض 
الكثري من املناطق واألرايض الزراعية إىل الجفاف، كما 
أن عدم الرتشـيد يف اسـتخدام املياه ال يـزال يف بعض 
املحافظات، واستخدام الري بالسيح وعدم  استخدام 
بامليـاه  املحتفظـة  التنقيـط  أو  الـرش  منظومـات 

واملقننة».
ويف السياق نفسـه، لفت الالمي إىل الثقافة والوعي يف 
اسـتخدام املياه عىل املسـتوى املحيل بأنـه «بعيد عن 

االستخدام الرشيد للمياه».
مضيفاً أن «عوامل مشرتكة يف التغريات املناخية بدأت 
تتفاقم فليس لدينا اتفاقـات ثنائية واضحة مع دول 

املنبع».
وأكـد أن «هنـاك قصـوراً يف االتفاقـات البيئيـة مثل 
اتفاقية التغريات املناخية واتفاقية التنوع البيولوجي 
التغـريات  ومكافحـة التصحـر، كمـا أن اتفاقيـات 
املناخيـة الدولية تركز عىل جانـب وتغمض العني عن 
جانب آخر، ففي بنود كثرية ومقررات تتعرض للوقود 

األحفوري بنفس الوقت موضوع عدم التعاون يف إدارة 
أحواض األنهر أحد أسباب التغري املناخي، ويفاقم من 

تغرياته». بحسب قوله.
وبني الالمي أن «الدستور العراقي يحكم مسألة إدارة 
املياه يف بعض فقرات اإلدارة العامة هي إدارة مركزية 
يجب أن يكون هناك تعاوناً يف مجال إنشاء السدود ألن 
إنشاء سد معني يف مكان ما سواء يف إقلبيم كوردستان 
أو خارجه سيؤثر عىل باقي املحافظات، وهذا يخضع 
لتخطيط مركزي، وتفاهم مشـرتك بني حكومة إقليم 
كوردسـتان والحكومة املركزية، لذلك يجب أن يكون 
هنالك تعاون وتنسـيق يف موضـوع ادارة املياه، وإال 
سـتكون هنالك مشـاكل كثرية، لكن لغاية اآلن يوجد 

تفاهم وتنسيق بني حكومة إقليم كوردستان واملركز، 
فيما يخص إدارة ملف املياه». 

وحدد الالمي من ٥٠-٦٠٪ كنسبة لألرايض املتصحرة 
أو املعرضة للتصحر يف البالد، فنسبة املناطق الخرضاء 

هي أقل من املتصحرة.
وعن الحلول لهذه املشكلة أوضح أنه من املهم أن يتم 
«إطالق برامـج كبرية للحفاظ عـىل الغطاء الطبيعي 
النباتـي، وخاصـة يف مناطـق البـوادي و الصحـراء، 
اطـالق برامج إلنشـاء األحزمة الخـرضاء حول املدن 

والتشجري الحرضي داخل املدن».
ونوه إىل اسـتخدام الطاقة النظيفـة، مؤكداً أن هناك 
توجهـاً كبـرياً حولها خاصـة الشمسـية والحكومة 
العراقية أعلنت مؤخراً عن امليض بتعاقدات كبرية مع 

رشكات عاملية إلنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة. 
مضيفـاً أن «الخطط املوضوعة هـي الوصول إىل ثلث 
االحتياج الوطني من الكهرباء بأن يكون من الطاقات 
املتجددة بما يعادل بحدود ١٢ غيغا واط، وهذه عقود 
أبرمـت مـع رشكات عامليـة ومتوقـع أنه خـالل هذا 
العقد لغاية ٢٠٣٠ سـيكون نسبة كبرية من االحتياج 

الوطني مصدره من الطاقة النظيفة».
يف السـياق نفسـه، أشـار إىل أنـه «قبـل أسـبوعني 
أطلقت الجولة الخامسـة من الرتاخيص، والتي فيها 
نسـبة كبـرية من عقـود اسـتثمار الغـاز املصاحب، 
والـذي يطلق من العمليات النفطيـة وهذا فيه جانب 
اقتصادي لالكتفاء بالحاجـة املحلية، وبنفس الوقت 
عدم حرقه وتلويث البيئة، هذا يعود بفائدة مزدوجة، 
فمـن املتوقـع أن هـذه العقود التي أطلقـت يف جولة 
الرتاخيص الخامسة خالل ٣ سنوات تؤتي ثمارها».  بابل/الزوراء:

أصـدرت محكمة جنايات بابل، امس االحد، حكما باإلعدام شـنقا بحق ثالثة 
من أخطر تجار املخدرات.

وذكـر املركز اإلعالمـي ملجلس القضاء األعـىل، يف بيان ورد لــ «الزوراء»: أن 
«حكما باإلعدام شـنقا حتى املوت صدر بحق ثالثة مـن كبار تجار املخدرات 
يعملون ضمن شـبكة دوليـة لالتجار باملخدرات تمتد من دولـة تركيا مرورا 

بكافة محافظات البلد الشمالية والوسطى والجنوبية».
وأضـاف: «ضبـط بحوزتهـم ٦٥ كيلوغراما من املواد املخـدرة من نوع صفر 
واحد (األمفيتامني) بعدما تم القبض عليهم داخل مدينة الحلة من قبل رجال 

األمن الوطني يف بابل».
وتابـع أن «الحكـم يأتـي وفقا ألحكام املـادة ٢٧ / أوال من قانـون املخدرات 

واملؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧».

بغداد/الزوراء:
أعلنت قيـادة عمليـات نينوى للحشـد 
الشـعبي، امس االحد، انطـالق عمليات 
مشـرتكة مع القيـادات األمنية ملالحقة 

فلول داعش غربي محافظة نينوى.
وذكـرت القيادة يف بيان تلقت «الزوراء« 
نسـخة منه ان «قيادة عمليـات نينوى 
للحشد الشعبي والقوات األمنية نفذت، 
عمليـة أمنية واسـعة غربـي محافظة 

نينوى.

 وأضاف ان «األلوية ( ٣٣ ، ٢١ ، ٥٣ ، ٤٤ 
، ٢٥ ) وأقسام العمليات واالستخبارات 
املنسـوبة اىل عمليـات نينـوى للحشـد 
الشـعبي وقـوة مـن الجيـش العراقـي 
رشعت بعمليـة دهم وتفتيش واسـعة 
شـملت جبـال شـيخ إبراهيـم وجبـال 
عدايـه ومقالع عني الجحـش والطريق 
االسـرتاتيجي باتجاه غربـي محافظة 

نينوى».

بغداد/الزوراء:

أعلـن وزير البيئة نـزار ئاميدي، 

مبـادرة  إطـالق  األحـد،  امـس 

للتقليل من عوادم املركبات.

وقال ئاميدي يف ترصيح صحفي 

العـراق  مؤتمـر  هامـش  عـىل 

الـوزارات  إن «جميـع  للمنـاخ: 

البيئـة»،  موضـوع  يف  معنيـة 

مبينـاً أن «األبـواب مفتوحـة يف 

وزارة البيئـة وأوليتها هو املناخ 

والتصحـر والحـد منـه والتلوث 

بشتى أنواعه باإلضافة إىل تلوث 

املياه والهواء واألرض بمخلفات 

األلغام».

وأضاف أن» البـالد تعاني الكثري 

من املخلفات والنفايات بكميات 

كبـرية، إذ أطلقنـا مبـادرة بهذا 

الخصـوص». وتابـع: إن «هناك 

عـوادم  مـن  للتقليـل  مبـادرة 

السيارات بعد الزيادة يف أعدادها 

مدربـة  ِفـَرق  وهنـاك  بالبـالد 

والتجربـة السـعودية ناجحة يف 

ذلك»، الفتاً إىل «البدء بالتخطيط 

ومراحل التنفيذ لتلك املبادرة».

@Âfl@Ò7j◊@Újè„@Âfl˚né@Ú–Óƒ‰€a@Ú”b�€a@ZÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä@äbìnèfl
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دياىل/الزوراء:
كشـف مسـؤول حكومي، امس االحد، عن حجم السيول 
املائيـة التي رضبت مناطق الرشيـط الحدودي رشق دياىل 

عىل مدار ٧٢ ساعة.
وقال مدير ناحية قزانية(٩٥كم رشق بعقوبة) مازن اكرم 
يف ترصيح صحفي: ان» حجم السـيول املائية التي رضبت 
الرشيط الحدودي يف ناحيتي منديل وقزانية رشق دياىل عىل 
مدار السـاعات الــ٧٢ املاضية بلغ اكثر مـن ٩ ماليني م٣ 

وفق االحصائيات املتوفرة لدينا».
واضاف ان» موجة السـيول هي االقل خالل موسم الشتاء 
لكنها تظهر حجم املياه التي تذهب هدرا خاصة ان الجزء 

االكرب منها اليتم االستفادة منها بشكل مبارش».
واشـار اىل» رضورة اعـادة التفكـري الجـدي يف بناء سـد 
ترلسـاق لربط مياه السيول يف املنحدرات الحدودية صوب 
مسـار موحد يمكـن ان يؤمـن اكثر مـن ١٠٠ مليون م٣ 

سنويا عىل اقل تقدير».
وكانت موجة سـيول رضبت املناطق الحدودية رشق دياىل 

يف االيام الثالثة املاضية بسبب غزارة االمطار».

@fiÏÓé@·vy@Ôó•@∂bÌÜ
Ú«bé@72@äÎãfl@á»i@ÜÎá®a

Ú»éaÎ@7vìm@Ú‹º@÷˝†g@NNÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä@ÚÌb«ãi
ÜaáÃi@¿@

@∂bÌÜ@¿@ÊÏ„b‘€a@≈–y@pbÓ‹‡«@fi˝Ç@�bóÉí@162@Û‹«@ùj‘€a
äbj„˛a@¿@bÓibÁäg@22@›n‘flÎ

@Ú»–mãfl@�bmaÏñc@äáóm@>€a@pbj◊ãæa@lbzñc@á«Ïnm@äÎãæa
ÚflaãÃ€aÎ@çv®bi

@ÚÓ‰i˛a@Âfl@Üá»€@ëbé˛a@ãvy@…õÌ@·Ó‹»n€a@ãÌåÎ
¡éaÎ@Ú»flbu@¿

∂bÌÜ@¿@ÔÃ‹æa@Ô€á‰fl@ıbõ”@taáznéa@ÒÜb«g@Â‹»m@¡Ó�Én€a

Òãzónfl@Ôöaä˛a@Âfl %@60@Êc@á◊c

بغداد/الزوراء:
انطلقـت، امـس األحـد، يف تقاطـع جـرس 
الجادرية - السـيدية حملة (تشـجري بغداد 
الجـزرات  يف  األشـجار  لغـرس  الحبيبـة) 
الوسـطية والفضاءات يف العاصمة، برعاية 

رئيـس الجمهوريـة عبـد اللطيـف جمـال 
رشيد.

وذكر املكتـب اإلعالمي لرئيـس الجمهورية 
يف بيـان ورد لــ «الـزوراء»: أنـه «برعايـة 
رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد 

انطلقت يف تقاطع جرس الجادرية - السيدية 
حملـة (تشـجري بغـداد الحبيبـة) لغـرس 
األشـجار يف الجزرات الوسطية والفضاءات 

يف العاصمة».
وأضـاف: «ولدى وصول رئيـس الجمهورية 
إىل مكان االحتفال بإطالق الحملة، اسـتقبل 
مـن قبل أمـني بغـداد عمار مـوىس كاظم، 
وعضو مجلس النواب النائب حسني مؤنس 

وعدد من املسؤولني يف أمانة بغداد».
وقـام رشـيد بغرس شـجرة إيذانـا بإطالق 
حملة تشـجري بغـداد الحبيبة التـي تهدف 
إىل إعادة االهتمام بالبيئـة واملناخ والزراعة 
بوصفها رئة بغـداد الخرضاء وكذلك إلعالء 
القيمـة الجمالية وخفض معدالت التلوث يف 

العاصمة بغداد، بحسب البيان.
وقال رئيس الجمهورية «عىل بركة الله نعلن 
عن انطالق حملة (تشـجري بغداد الحبيبة) 
دعمـا لتطويـر املسـتوى البيئـي والزراعي 

للعاصمة».

دياىل/الزوراء:
العمليـات  قائـد  نائـب  أعلـن 
املشـرتكة، الفريق الركن قيس 
املحمداوي، امس األحد، أن عدد 
اإلرهابيـني يف العراق ال يتجاوز 
الـ٤٠٠، فيما أشـار إىل القبض 
عىل ١٦٢ شخصاً خالل عمليات 
بدياىل.وقـال  القانـون  حفـظ 
املحمـداوي يف مؤتمـر صحفي 
عقـده  يف بغـداد: إن «لجهـاز 
املخابـرات الوطنـي دورا كبريا 
يف العمليـة النوعيـة التـي ادت 
اىل قتـل ٢٢ ارهابيـا يف االنبار»، 
االرهابيـون  هـؤالء  مبينـا» 
اسـتهداف  يحاولـون  كانـوا 
تواجدهـم». إلثبـات  املدنيـني 
واضـاف ان «عـدد االرهابيـني 
املتواجدين يف العـراق اليتجاوز 
الـ٤٠٠ ارهابي»، مشـريا اىل أن 
«توجيهات القائد العام واضحة 
إللقـاء القبض عـىل االرهابيني 
حمـراء».  خطـوط  توجـد  وال 
وذكر أن «العمليـة تم تنفيذها 
من يـوم ٢٦ شـباط وانتهت يف 
الثالث مـن آذار الحـايل»، الفتا 
اىل انها «نفـذت وفقا ملعلومات 
املخابرات وبارشاف  دقيقة من 
القائد العام».واكد ان «العملية 
اطلـق عليهـا اسـم «فرسـان 

«تعقيـد  أن  اىل  الفتـا  الحـق»، 
هـذه املنطقة سـاعد العنارص 
االرهابيـة عىل اقامة معسـكر 
لهم».وتابـع «مـن بـني القتىل 
هـو االرهابي بـرزان عيل الذي 
وكان  العليـم  الشـيخ  يسـمى 
يشـغل منصب ما يسمى بوايل 
الفلوجـة إضافة إىل عنارص من 
العربية واالجنبية». الجنسيات 
وحول عمليـات فرض القانون 
أن  املحمـداوي  أكـد  ديـاىل،  يف 
«عمليات فرض القانون يف دياىل 
أسـفرت خـالل األيـام املاضية 
عن القبض عىل ١٦٢ شخصاً».
مـن جانبه، أعلـن رئيس جهاز 
مكافحـة اإلرهـاب الفريق أول 
الركـن عبد الوهاب السـاعدي، 
امـس األحـد،  قتـل ٢٢ إرهابيا 
بعملية نوعيـة يف األنبار، مبينا 
ان من بني القتىل قيادات بارزة 

يف عصابات داعش اإلرهابية.
وقال السـاعدي، خـالل مؤتمر 
العـام  «القائـد  إن  صحفـي 
للقوات املسـلحة وجـه بعملية 
نوعيـة يف منطقة جنوب القائم 
شمال الرطبة يف األنبار»، مشريا 
إىل أنـه «بعـد رصـد املعلومات 
املسـتحصلة من قبل املخابرات 

تم التخطيط للعملية».

وأشار إىل أن «العملية تمت عىل 
إنـزال جـوي  مرحلتـني، األوىل 
يف منطقـة قريبـة مـن تواجد 
تحـرك  والثانيـة  االرهابيـني، 
القطعات بشـكل رسي»، مبينا 
اسـتمر  القطاعـات  «نقـل  أن 
لـ٦ ساعات، وقطاعات اإلنزال 
وعـىل  مدربـة  كانـت  الجـوي 
أن  عال».وأضـاف  مسـتوى 
«املنطقـة التـي يتواجـد فيهـا 
االرهابيـون معقـدة ويصعـب 
الوصـول إليهـا، فضـال عن أن 
أحزمـة  يرتـدي  كان  أغلبهـم 
ناسـفة»، الفتـا إىل أنـه «عنـد 
بعـض  فجـر  االشـتباك  بـدء 
االرهابيـني انفسـهم، وتم قتل 

٢٢ ارهابيـاً من بينهـم قيادات 
معروفة اهمهم برزان حسـني 
عـيل الـذي شـغل منصـب وايل 
الجنوب  الفلوجـة وكذلـك وايل 
وروكان حميد عـالوي، اضافة 
اىل اسـماء اخرى تمـت معرفة 
«العملية  ان  ١٤ منهم».وتابـع 
مستمرة وتم العثور عىل أعتدة 
وهواتف  وحاسـبات  وأسـلحة 
تـم تفريغها»، منوهـا «بوجود 
أماكـن  يف  كثـرية  عمليـات 
مختلفـة». وذكر السـاعدي أن 
«العمليـة كانـت رسيـة للغاية 
ولـم يعرف بها سـوى خمسـة 
قيادات فقط واشرتك بها جهاز 

مكافحة اإلرهاب واملخابرات».

بغداد/الزوراء:

حذرت مديرية املـرور العامة، امس االحد، 

أصحـاب املركبـات التـي تصـدر أصواتـاً 

لعقوبـات  سـيخضعون  أنهـم  مرتفعـة 

وغرامات مالية.

وقالـت املديريـة يف بيـان ورد «الـزوراء»: 

«سـتقوم مفارزنا املرورية بحجز املركبات 

التي تصدر أصواتا عالية بواسـطة (جهاز 

املضخـم) أو املحـورة (ثقـب الصالنصة) 

حيث سـتكون مدة الحجز شهر إضافة إىل 

الغرامة املالية».

وأضافت «نهيب باألخوة املواطنني االلتزام 

بتعليمـات مديرية املرور العامـة واالبتعاد 

عن هـذه املخالفة لكي يتجنبوا املحاسـبة 

أصحـاب  بعـض  أن  إىل  القانونية».يشـار 

منهـم  الشـباب  وخصوصـاً  السـيارات 

يسـتخدمون مضخمـات صـوت لتشـغيل 

األغانـي واملوسـيقى يف سـياراتهم، فيمـا 

يعمد البعض منهم إىل ثقب أنبوب ترصيف 

العادم «الصالنصة» يف سـيارته أو دراجته 

النارية ليصدر عنها صوتاً مرتفعاً.

واسط/الزوراء:

وضـع وزير التعليم العـايل والبحث العلمي 

نعيم العبودي، امس االحد، الحجر االسايس 

لعدد من االبنية يف جامعة واسط.

وذكر بيان للوزارة تلقته «الزوراء» أن»وزير 

نعيـم  العلمـي   والبحـث  العـايل  التعليـم 

العبودي، وصل اىل محافظة واسط وافتتح 

يف جامعتهـا  جديـدة  مشـاريع عمرانيـة 

ووضع حجر األسـاس لعدد مـن األبنية يف 

كلياتها التخصصية».

واكـد العبـودي اثنـاء تجوالـه يف الجامعة 

بحضور رئيسها  مازن الحسني أن» الوزارة 

تحرص عىل متابعة وتهيئة كل مستلزمات 

الجـودة يف البيئـة التعليميـة مـن قاعـات 

دراسـية ومختـربات متطـورة ومكتبـات 

ومسـاحات خرضاء ومرافـق خدمية بغية 

توفـري املناخ الدرايس املالئم الذي يسـهم يف 

تنفيـذ وإنجاح الربامج األكاديمية املعتمدة 

لدى املؤسسات الجامعية».

واضاف ان» وزير التعليم اطلع عىل العيادات 

الطبية الخاصة بكلية طب األسـنان وحث 

عـىل مزيـد مـن التفاعـل يف مجـال تقديم 

الخدمات للمجتمع وتقديم الحلول العلمية 

واالستشـارات لجميـع قطاعـات الدولة». 

مؤكدا يف الوقت نفسـه عىل اإلرساع بإنجاز 

للتوقيتـات  وفقـاً  الجامعيـة  املشـاريع 

املنسجمة والخطة الخمسية للجامعات».

وتابـع ان « املشـاريع املفتتحـة تضمنـت 

ملحـق األبنيـة الجديـدة لكليتـي الرتبيـة 

للعلوم اإلنسانية واآلداب وقاعة للمؤتمرات 

واألبنية الحديثة لكلية الطب والبوابة الذكية 

الخاصة بكلية علوم الحاسبات وتكنولوجيا 

املعلومات، فضال عن وضع الحجر األساس 

لعدد مـن املشـاريع الجامعيـة التي تضم 

أقساما علمية».

واشـار اىل ان»وزير التعليـم العايل والبحث 

العلمي نعيـم العبودي افتتح ايضا املعرض 

التشكييل الخاص بتدريسـيي وطلبة كلية 

الفنـون الجميلية والسـوق الخـريي الذي 

أقامته الجامعة».

بغداد/الزوراء:
اعلنـت وزارة التخطيـط، امـس 
االحـد، اعـادة اسـتحداث قضاء 

منديل امللغي يف محافظة دياىل.

الرسـمي باسـم  املتحدث  وقـال 
الهنـداوي،  عبدالزهـرة  الـوزارة 
ان  «الـزوراء»:  لــ  بيـان ورد  يف 
«نائـب رئيـس مجلس الـوزراء، 

وزير التخطيط محمد عيل تميم، 
صـادق عـىل اعـادة اسـتحداث 
قضاء منديل بمحافظة دياىل الذي 
أُلغـي عام ١٩٨٧، وتم تحويله اىل 

ناحية».
التنميـة  «دائـرة  أن  وأضـاف 
الـوزارة  يف  واملحليـة  االقليميـة 
اعـادة  ملـف  بدراسـة  قامـت 
االسـتحداث، ومدى توفر املعايري 
عـدد  حيـث  مـن  التخطيطيـة 
االقتصادية  والنشاطات  السكان 
السـائدة وعـدد العاملـني فيها، 
وكذلـك عـدد الوحدات السـكنية 
ونـوع مـواد البنـاء املسـتخدمة 
والدوائـر  والخدمـات  فيهـا، 
الحدود  وخريطـة  واملؤسسـات، 
االدارية، فضال عن تقييم دراسات 
الجـدوى وفـق ابعادهـا املكانية 

الحرضيـة والريفية، وما يمتلكه 
القضـاء مـن امكانـات تنمويـة 
كبـرية، طبيعية وبرشيـة وتوافر 
الخدمـات العامة التي تمكنه من 

تلبية احتياجات السكان».
«قـرار  ان  اىل  الهنـداوي  وأشـار 
اعادة استحداث قضاء منديل جاء 
انسجاما مع قرار مجلس الوزراء 
رقـم ٤٢٦ لسـنة ٢٠١٠ املتضمن 
ازالـة االثار السـيئة ملدينة منديل 
واملـيض برفع درجتهـا اىل قضاء 
كما كانت قبل عام ١٩٨٧»، مبينا 
اسـتحداثه  املعـاد  «القضـاء  ان 
الرمـز (٢١٠٨٢)  أُعطي  (منديل) 
وتـم ادراجه ضمن دليل الوحدات 
االدارية لجمهورية العراق، قضاًء 
تابعـا ملحافظـة ديـاىل ومركزه 

الحرضي يف مدينة منديل».



بغداد/ الزوراء:
كشف وزير النفط، حيان عبد الغني، 
امـس األحـد، التعاقـد عـىل مرشوع 
الطاقة الشمسـية بطاقـة ألف ميغا 
واط، فيما أشار إىل، أن الحكومة أولت 
اهتماماً بالرتكيز عىل اسـتثمار الغاز 

واالستفادة من هذه الطاقة.
وقال عبد الغنـي، عىل هامش مؤتمر 
العـراق للمنـاخ: إن ”الحكومة أولت 
اهتماماً بالرتكيز عىل اسـتثمار الغاز 

واالستفادة من هذه الطاقة“.
عـىل  عملـت  ”الـوزارة  أن  وأضـاف 
يف  املوجـودة  املشـاريع  مراجعـة 
اسـتثمار الغـاز بالحقـول الجنوبية 
والوسطى والشـمالية“، مشريا إىل أن 
”كميـة الغاز املسـتفاد منها يف توليد 

الطاقة الكهربائية بلغت 56 باملئة“.
وأضـاف أنـه ”ألول مـرة يف العـراق 
سـيتم التعاقـد عىل مـرشوع الطاقة 
الشمسـية بطاقـة ألف ميغـا واط“، 
مبينـا أنه ”مرشوع كبـري ونموذجي 

ومثال الستخدام الطاقة املتجددة“.
وأردف عبـد الغنـي إن ”الوزارة تعمل 
عىل مشـاريع عديدة بالفـرتة املقبلة 
منها مـرشوع اسـتثمار 200 مليون 

قـدم مكعب مـن الغـاز يف النارصية، 
فضال عـن مـرشوع السـتثمار 300 
مليون قـدم مكعب يف ميسـان، وهو 

من املشـاريع الواعدة، إذ سيتم نصب 
محطـات كهربائيـة تعتمـد عىل هذا 
الغاز“.ولفت إىل أن ”جولة الرتاخيص 

الخامسة معظمها حقول غازية توفر 
نحو 750 إىل ألـف مليون قدم مكعب 
من الغـاز وسـيتم تنفيذهـا خالل 3 

سنوات كمرحلة أوىل“.
مـن جانب متصل، قـال وزير النفط، 
حيـان عبد الغني، ان بغداد ”سـتصل 
حتمـاً إىل اتفاق مع إقليم كردسـتان 

بخصوص قانون النفط والغاز“.
وقال عبد الغني، خالل مؤتمر العراق 
للمنـاخ الـذي انطلقـت فعالياتـه يف 
محافظـة البـرصة امـس ويسـتمر 
اىل اليـوم: إن ”الجولة الخامسـة من 
الرتاخيـص توفـر 750 مليـون قـدم 
مكعـب من الغـاز ممكـن زيادتها إىل 

مليار قدم مكعب“.
لرفـد  أن ”هنالـك خططـا  وأضـاف 
الشـبكة الوطنيـة لتوليـد الكهربـاء 
خطـط  زيـادة  خـالل  مـن  بالغـاز 
االسـتثمار يف الغـاز خالل السـنوات 
أن  الغنـي  عبـد  املقبلة“.وأوضـح 
”اسـتثمار الغاز لدينا وصل إىل 56% 
خطـة  الـوزارة  ولـدى  الجنـوب،  يف 
السـتثمار الغاز يف جميـع املناطق“.

وتتواصل املباحثات بـني الوفد املمثل 
لحكومة إقليم كردسـتان والحكومة 
االتحادية حول ملفات مشرتكة أولها 
مرشوع قانون النفـط والغاز وإقرار 

املوازنة العامة للسنة الحالية.

بغداد/ الزوراء:
للجنـة  الخامـس  االجتمـاع  بـدأ 
إيـران  بـني  املشـرتكة  االقتصاديـة 
بغـداد،  يف  األحـد،  امـس  والعـراق، 
ويبحـث مجـاالت التعـاون بالقطاع 
املرصيف والنقل واالستثمارات والطاقة 

واملجاالت العلمية وغريها.
وقال املستشـار االقتصادي إليران يف 
العـراق يف ترصیـح صحفـي: إنه من 
املقرر أن تجتمع هذه اللجان الخمس 
(لجان التجارة والنقل الربي والتمويل 
والطاقـة)  واالسـتثمار  املـرصيف 
هـذا  يف  العراقيـني  املسـؤولني  مـع 
االجتماع لتطويـر العالقات التجارية 
واالسـتثمارية بني البلدين يف مختلف 
املجاالت وتوقيع وثائق التعاون.يشار 
إىل أن حجم التبادل التجاري بني إيران 
والعـراق بلغ خـالل األشـهر العرشة 
األوىل مـن السـنة اإليرانيـة الحاليـة 
(تنتهـي يف 20 مـارس 2023) قرابة 
9 مليـارات دوالر، وحصـة الصادرات 
8.927 مليـار دوالر  االيرانيـة منهـا 
بنمـو نسـبته %23، فيمـا بلغ حجم 
التوريد من العـراق 146 مليون دوالر 
مقارنـة   84% نسـبته  بانخفـاض 

بالفرتة املشـابهة من العـام املايض.
الخارجيـة  وزيـر  مسـاعد  ورصح 
الدبلوماسـية  لشـؤون  االيرانـي 
االقتصادية، مهـدي صفري، يف وقت 
سـابق أنه إثر املشـاورات التي جرت 
مـع املسـؤولني العراقيـني يف إطـار 
اهتمـام الحكومـة االيرانيـة الحالية 
بعقد اجتماعات اللجـان االقتصادية 

املشـرتكة مع الدول الهـدف وخاصة 
دول الجـوار، حيث سـيعقد االجتماع 
الخامس للجنة االقتصادية املشرتكة 
بـني إيـران والعـراق يف بغـداد خالل 

الفرتة من 12 اىل 14 مارس 2023.
سـيبحث  االجتمـاع  هـذا  أن  وبـنّي 
املوضوعات املهمة للتعاون يف مختلف 
املجاالت بمـا فيها املرصفيـة والنقل 

والرتانزيـت والزراعة واالسـتثمارات 
الخدمات  والتأمني والتجارة وتصدير 
والطاقـة  والهندسـية،  التقنيـة 
واملجاالت العلمية والرياضية وغريها، 
وسيتم التوقيع عىل وثائق متنوعة يف 

مجال ترسيخ التعاون الثنائي.
ويشارك الوفد اإليراني املؤلف من 60 
عضوا برئاسة وزير االقتصاد واملالية 

اإليرانـي احسـان خانـدوزي يف هـذا 
االجتماع وذلك بخمس لجان.

من جانـب اخـر، اعلن رئيـس غرف 
التجـارة يف ديـاىل، محمد مـال جواد، 
أمس االحـد، توافق بني العراق وايران 
عىل فتـح اقتصادي جديـد من خالل 

بوابة الغرف التجارية.
 وقـال مال جـواد يف حديـث صحفي: 
ان“ وفـد غرف التجـارة يف دياىل نجح 
يف زيارته اىل مدينة كرمنشاه االيرانية 
يف تحقيق 4 نقاط توافق، ابرزها عقد 
ملتقى اقتصادي هو االول من نوعه يف 
العراقية  الرشكات  بعقوبة بمشاركة 
التعـاون  سـبل  لبحـث  وااليرانيـة 
والرشاكـة يف ميادين عـدة، باإلضافة 
اىل دعوة املستثمرين من اجل االطالع 
عـىل الفـرص املتوفرة“.وأضاف ان“ 
امللتقـى االقتصـادي سـيكون بدايـة 
تعاون وتنسـيق اقتصادي بني العراق 
وايـران عرب الغـرف التجاريـة يف ظل 
وجود ركائز تدعم افاق توسيع التبادل 
التجـاري مـن خالل معـربي املنذرية 
ومنديل“.وتسـتقطب االسواق يف دياىل 
جزءا كبريا من صادرات ايران خاصة 

من مدينة كرمنشاه الحدودية“.

بغداد/ الزوراء:
أفصـح مديـر عـام رشكـة أدوية 
عبـاس  الرحمـن  عبـد  سـامراء، 
السامرائي، عن تفاصيل التوصيات 
الحكومية لتوطني الصناعة الدوائية 
يف العـراق، فيمـا أكـد أن تطبيقها 

سيخفض أسعار منتجاتها.
وقال السامرائي يف ترصيح صحفي: 
ان ”املقـررات والتوصيات الخاصة 
بتوطـني الصناعـة الدوائيـة تمت 
املصادقـة عليهـا تنفيـذا للربنامج 
الحكومـي لرئيـس الـوزراء محمد 
شـياع السـوداني بحضور وزيري 
الصحة صالح الحسناوي والصناعة 
خالد بتال النجم ومستشـار رئيس 
الـوزراء حمـودي الالمـي“، الفتـا 
إىل أن“ هـذه املقـررات سـتنعكس 
إيجاباً عـىل توطني الصناعة وُتقلل 
أسـعار االدوية باهظة الثمن وهو 
مـا سـيكون لـه آثـار إيجابية عىل 
أنـه  العراقي“.وأضـاف  املواطـن 
”مـن النقـاط األساسـية التـي تم 
املصادقة عليها هي أن يكون سعر 
تسـجيل املنتجات املصنعـة وطنيا 
بنسـبة %50 من أسـعار تسـجيل 
إعفـاء  وكذلـك  االصليـة  األدويـة 
املصانع الوطنية املسـجلة املتعلقة 
والتـي  النمطيـة  باملسـتحرضات 
سـتوفر أكثر من 250 مسـتحرضا 

دراسـات  عـىل  متوقفـة  كانـت 
التكافـل الدوائـي الحيـوي وكذلك 
األدوية الرسطانيـة والبيولوجية“.

وتابـع أن ”القرارات شـملت أيضا 
الرجـوع لضوابط إعادة التسـجيل 
الوطنـي  الدوائـي  للمسـتحرض 
وجعلهـا 10 سـنوات بـدال مـن 5 
سنوات، وكذلك نقاط ثبتتها وزارة 
الصحـة تتعلـق بتحديد الدسـاتري 
الدوائيـة والتـي يتم  واملواصفـات 
املسـتحرضات  من خاللهـا تحليل 
والتدقيـق  الصيدالنيـة  واألشـكال 
فيها بشكل فعال فيما يتعلق بنزول 
املستحرضات واألشكال الصيدالنية 
ومتابعتهـا يف السـوق العراقية من 
قبل املركز الوطني للرقابة الدوائية 
واألقسام املعنية ذات العالقة باتباع 

أفضل األساليب الدستورية لتحديد 
مـن  الصيدالنـي  الشـكل  فعاليـة 

عدمه“.
وأكمـل أن“ القرارات شـملت أيضا 
زيـادة الكلـف التخمينيـة لألدوية 
العراقيـة  السـوق  املنتجـة داخـل 
واملصانـع  األهليـة  للمصانـع 
الحكوميـة وخاصـة فيمـا يتعلـق 
 30% املعلنة وبنسـبة  باملناقصات 
وحسب طلب رشكة أدوية سامراء 
الوطنيـة“،  األدويـة  ومنتجـي 
مبينـا، أن“ هـذه النقطـة مهمـة 
وتـم االتفـاق عـىل أن يعـاد النظر 
بهـا سـنويا بالتنسـيق بـني وزارة 
الصحـة والرشكة العامـة لصناعة 
األدوية واملستلزمات الطبية واتحاد 

مصنعي األدوية“.

بغداد / نينا:
عد االستشاري يف التنمية الصناعية واالستثمار، عامر 
الجواهـري، فتـح منافـذ جديـدة لبيع العملـة خطوة 
لتحسني سـعر الرصف.وقال للوكالة الوطنية العراقية 
لالنباء ”نينا“: ان االجراء الحكومي لفتح منافذ جديدة 
لن يحسـن سـعر الـرصف اوال بـل انه خطـوة تتبعها 

خطوات لتحسـني سعر الرصف يف السوق املوازي منها 
الحـواالت واملنصـة االلكرتونيـة وعمل التجـار بحيث 
تكـون رسيعـة دون تأخري.واوضـح : ان املهم بجميع 
هـذه الخطوات امكانية الحكومة بـإدارة امللف وزيادة 
منافـذ البيع عرب املتابعـة واتخاذ االجراءات املناسـبة 

لتحسني سعر رصف العملة.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت مبيعـات البنك املركزي من الدوالر يف مزاد أمس االحد، بنسـبة 31% 

لتصل اىل 189 مليون دوالر.
وذكـر مصدر أن ”البنـك املركزي باع أمـس خالل مزاده لبيـع ورشاء الدوالر 
االمريكـي، 189 مليونـا و289 الفـا و340 دوالرا، مرتفعـا بنسـبة 31.5% 
مقارنـة بيوم الخميس املايض الذي بلغت املبيعات فيه 144 مليونا و951 الفا 
و21 دوالرا، غطاها البنك بسـعر رصف اسـاس بلـغ 1305 دنانري لكل دوالر 
لالعتمـادات املسـتندية والتسـويات الدوليـة للبطاقات االلكرتونية وبسـعر 
1310 دنانـري لكل دوالر للحواالت الخارجية وبسـعر 1310 دنانري لكل دوالر 

بشكل نقدي.
واضـاف ان معظم املبيعات من الـدوالر ذهبت لتعزيز االرصدة يف الخارج عىل 
شكل (حواالت، اعتمادات) وبواقع 111 مليونا و 689 ألفا و 340 دوالرا، فيما 

ذهبت البقية البالغة 77 مليونا و 600 ألف دوالر عىل شكل مبيعات نقدية.
وأشـار املصـدر إىل ان املصارف التي اشـرتت الـدوالر النقدي بلـغ عددها 18 
مرصفـا، فيما بلغ عدد املصارف التي قامت بتلبيـة طلبات تعزيز االرصدة يف 
الخارج 27 مرصفا فيما كان اجمايل عدد رشكات الرصافة والتوسط املشاركة 

يف املزاد 198 رشكة.

بغداد/ الزوراء:
استقرت أسعار الذهب ”االجنبي والعراقي يف األسواق املحلية بالعاصمة 

بغداد، ويف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس االحد.
وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغـداد سـجلت، صباح امس، سـعر بيع للمثقـال الواحد عيـار 21 من 
الذهب الخليجي والرتكي واألوربي 407 آالف دينار، وسـعر الرشاء 403 

آالف دينار، وهي نفس االسـعار التي سـجلت ليوم السـبت.
وأشار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

استقرارا ايضا عند 377 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 373 ألفا.
وفيمـا يخص أسـعار الذهب يف محـال الصاغة، فإن سـعر بيع مثقال 
الذهـب الخليجـي عيار 21 يـرتاوح بـني 405 آالف دينـار و 415 ألفاً، 
فيما تراوح سـعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 375 الفاً و 385 الف 

دينار.
أما اسعار الذهب يف اربيل فقد شهدت استقرارا أيضا، حيث بلغ سعر بيع 
مثقال ذهب عيار 24 بيع 485 الف دينار، وسـجل عيار 22 بيع 345 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:
اغلق مؤرش االسـعار يف سـوق العراق لألوراق املالية، امس االحد، مرتفعا 

بنسبة (0.19%).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليـوم أمس كما 
ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (74.185.342) سـهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (173.300.141) دينارا. 
واغلـق مؤرش األسـعار ISX 60 يف جلسـة أمـس عـىل (645.14) نقطة 
مرتفعا بنسبة (%0.19) عن إغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (643.89) 
نقطة.وتـم تداول أسـهم (22) رشكة من أصـل (103) رشكة مدرجة يف 
السـوق، وأصبح عـدد الرشكات املوقوفـة بقرار من هيئـة االوراق املالية 

لعدم التزامها بتعليمات االفصاح املايل (3) رشكات.
وبلغ عدد االسهم املشـرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (16) 
مليون سهم بقيمة بلغت (25) مليون دينار من خالل تنفيذ (5) صفقات 
عىل أسـهم رشكة واحدة.يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم 
انظمـة التـداول االلكرتوني وااليـداع املركـزي منذ عام 2009، ويسـعى 
إلطالق نظام التداول عرب االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسات 
تداول أسبوعيا من األحد اىل الخميس، ومدرج فيه 105 رشكات مساهمة 
عراقية تمثل قطاعات املصارف واالتصاالت والصناعة والزراعة والتـأمني 

واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت إدارة معلومات الطاقة األمريكية، امس األحد، أن صادرات العراق 

النفطية ألمريكا بلغت نحو 8 ماليني برميل يف شهر شباط املايض.
وقالت االدارة يف جدول لها اطلعت عليه ”الزوراء“: إن ”العراق صدر من 
النفط الخام اىل امريكا خالل شـهر شباط املايض 7.896 ماليني برميل 
وبمتوسـط بلغ 282 الف برميل يوميا، مرتفعا عن شهر كانون الثاني 
الذي بلغـت الصادرات النفطية العراقية فيـه إىل أمريكا 7.874 ماليني 

برميل وبمتوسط 254 ألف برميل يوميا.
واضافت ان ”العراق صدر النفط الخام ألمريكا خالل األسبوع األول من 
شـهر شباط بمتوسط 322 الف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 251 
الف برميل يوميا يف االسـبوع الثاني، وصدر متوسـط 290 الف برميل 
يوميا يف األسبوع الثالث ”، مشريا اىل ان ”صادرات االسبوع الرابع بلغت 

متوسط 265 الف برميل يوميا“.
وذكـرت إدارة معلومـات الطاقـة األمريكيـة أن ”العراق جـاء باملرتبة 
الرابعـة يف صادراتـه ألمريـكا خالل الشـهر املايض بعد كل مـن: كندا، 
واملكسـيك، والسعودية، واملرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت 
األخـرية صادراتها ألمريكا 11 مليونا، و144 الف برميل يوميا“، مبينة 
ان ”كندا جاءت باملرتبة األوىل كأكثر دولة مصدرة للنفط ألمريكا تليها 

املكسيك“.
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 بغداد/ الزوراء:
كشـف رئيس الهيئـة الوطنية لالسـتثمار، حيـدر مكية، عـن ”إجراءات 
جديـدة“ بحـق املسـتثمرين لضبط أسـعار الوحدات السـكنية بعد رصد 

مخالفات لبنود القعد املربمة بني املستثمر واملواطن.
وتشـهد العاصمة بغداد ارتفاعا غري مسبوق باألسعار الوحدات السكنية 
يف املجمعـات االسـتثمارية، إذ ال يقل سـعر املرت املربـع الواحد عن 1000 
دوالر سـواء كان شـقة أو داراً، عـىل الرغـم مـن التسـهيالت املمنوحـة 

للمستثمرين.
وقـال مكيـه يف ترصيـح صحفـي: إن ”قانـون االسـتثمار واإلجـراءات 
الحكوميـة تمنح املسـتثمرين تسـهيالت عـدة أبرزها اإلعفـاء الجمركي 
للمواد اإلنشائية، ومجانية األرض، فضالً عن القروض امليرسة الكبرية من 

املصارف وفقاً لقوانني االستثمار النافذة.
وأضـاف أن ”هـذه االمتيـازات التنسـجم مـع حجـم الخدمـات واملبالغ 
املسـتوفاة من املواطنني“، مؤكـداً أن ”إجراءات جديدة سيشـهدها امللف 
االسـتثماري لتطبيـق القوانني وتنفيذ بنود العقد بني املسـتثمر واملواطن 
بعيـداً عن االرتفـاع الحاصل يف بعض املشـاريع وفقاً لكثـرة اإلقبال عىل 

الوحدات السكنية من منطلق العرض والطلب“ .
وكشـف مكيـة عن ”توجـه الهيئة يف الفـرتة املقبلة لضبط إيقاع أسـعار 
الوحدات السـكنية وفقـاً للقوانـني والضوابط النافذة من خـالل قرارات 
مدعومـة حكوميـاً ملزمة إلنصـاف رشيحة املقبلني عـىل رشاء الوحدات 
السـكنية، بعد أن رصدت مخالفات عديدة بعدد من املشـاريع، من خالل 
فتح بـاب املبيعات لجذب املواطنني وبعد أن تشـهد إقبال املدن السـكنية 

إقباالً يتم رفع األسعار بدون أي مربر“.  
وأردف رئيس الهيئة الوطنية أن ”لكل مرشوع اسـتثماري دراسة جدوى 
يثبـت فيها سـعر للوحـدة السـكنية يلتزم به املسـتثمر، عـىل ضوء ذلك 
تمنح اإلجازة االسـتثمارية، منبهاً إىل أن قانون االسـتثمار يمنع املضاربة 

باألسعار.
ولفت إىل أن ”املستثمر يقوم بتعديل األرض وإنشاء مشاريع البنى التحتية 
ومن ثم إنجاز البناء وإكمال املباني التي تحتاجها كل مدينة سكنية تليها 
مرحلة بناء الوحدات السـكنية ومن ثم تسـليم الوحدات ملستحقيها وفقاً 

للسقف الزمني املحدد بني الطرفني“.
وتقـدر حاجـة البلد إىل ما يقارب مـن 3.5 مليون وحدة سـكنية ملواجهة 
متطلبـات أزمة السـكن الحالية وهناك حاجة لـ250 ألف وحدة سـكنية 

إضافية كل سنة.
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بغداد/ متابعة الزوراء
احتشـد العرشات من أنصار نادي الزوراء، امس األحد، أمام مقر وزارة النقل للمطالبة بتغيري الهيئة 
اإلدارية.ونظمـت جماهري الـزوراء وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة النقل واملواصالت املسـؤولة عن 
دعم إدارة النادي للمطالبة بإعفاء مجلس اإلدارة الذي يرتأسـها فالح حسـن منذ ١٦ عاماً.وتعد هذه 
التظاهـرة الثانيـة ألنصار الزوراء، بعد أن شـهد األسـبوع املايض احتجاجا مماثال أمـام مقر النادي 
بالعاصمـة بغـداد.ورددت الجماهري هتافات ضد مجلس اإلدارة بعـد تراجع الفريق يف اآلونة األخرية، 
عالوة عىل تمسك النادي باملدرب أيوب أوديشو رغم النتائج السلبية.ولوحت الجماهري بنقل التظاهرات 

إىل مقر وزارة الشباب والرياضة، مع إقامة اعتصامات حتى تستجيب الجهات املسؤولة ملطالبهم.
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طشقند/ الزوراء:
بـارش منتخُب الشـباب تدريباته، امس األحد، يف ملعـِب بونيودكور الفرعّي 
وسـط أجواٍء باردٍة، سـبقتها أمطار غزيرة منذ ليلة اول أمس أثرت بشـكٍل 
واضـٍح للعيـان عىل أرضيـِة امللعب.تدريبـات االمس، التـي حرضها رئيس 
االتحاد العراقـّي لكرة القدم عدنان درجال، وعضو املكتب التنفيذّي لالتحاد 
محمـد نارص، تّم فيها منـح الراحة من قبل الجهـاِز التدريبّي لكل الالعبني 
الذين شاركوا بشـكٍل أسايس يف مباراة إيران، بينما تدرب الالعبون اآلخرون 
تدريباَت التمطية واللياقة البدنّية، ومن ثم بعض األساليب التكتيكّية، ومنح 

بعض الواجبات لعدٍد من الالعبني وفقاً ألساليب تكتيكّيٍة متنوعة.
من جانبه، اتصل وزيُر الشباب والرياضة أحمد املربقع بوفِد منتخب الشباب، 
وقـّدم لهـم التهنئَة بالفوز عىل إيران بهدٍف مقابـل ال يشء، وبلوغهم نصف 

نهائي كأس آسـيا والذي نقلهم أيضا إىل نهائياِت كأس العالم املقبلة.
املربقع أشـاَد، يف اتصاله، بالجهازين التدريبّي واإلداري، وبارك لهم أيضاً ما 
بذلوه مع هذا املنتخب يف هذِه البطولة، وطالب الالعبني باالستمرار بتحقيق 
االنتصـاراِت يف تلـك البطولة حتى الوصول إىل إحراِز لقـِب الُبطولة، وإدخال 
البهجـِة عىل قلـوب العراقيني. ووعَد املربقع باسـتقباٍل يليـق بوفِد منتخب 

الشباب عند وصولهم إىل بغداد.
من جهته، انتقل منتخُب الشـباب من فندق بريامس إىل مقّر سـكنه الجديد 
يف فنـدق انرتناشـونال يف مدينِة طشـقند والذي يتخذ مقراً لسـكن املنتخب 

الياباني أيضا.

بغداد/ حسني عمار:
أكـد مـدرب مصـايف الوسـط لكرة 
الصـاالت، يـارس حميـد، إن الفوز 
عىل الرشطة مستحق ونطمح لنيل 

اللقب .
أمـام  املبـاراة   ” إن  حميـد  وقـال 
الرشطـة كانـت يف غايـة األهميـة 
للفريـق، وقدمنـا فيهـا أداء كبـرياً  
وفريقنـا يفاجـئ ويحـرج الفـرق 
الكبرية“، مبينـا أن ”فريق الرشطة  
مـن أهـم الفـرق ويلعـب بكامـل 
نجومه ورغم ذلـك تمكنا من الفوز 
عـىل الرشطة ورد الديـن من مباراة 

الذهاب والتي انتهت -4 3 ” .
وتابـع: ” بارغم مـن تقدم الرشطة 
بثالثـة اهـداف يف هذه املبـاراة عاد 
الفريق للتعويض وسـجل خمسـة 
اهـداف وكان متسـيِّد طـول فـرتة 
املبـاراة من ناحيـة األداء واألهداف 

واللعب ”. 
وأضـاف أنـه ” تم تنفيـذ الواجبات 

اإلداريـة والتدريبة عـىل أكمل وجه 
وتمكنا مـن إعادة التـوازن للفرق، 
والقـادم أفضل للمصـايف، ودخولنا 
للموسم هذه املرة لتحقيق اللقب ”.

وحققت فرق الرشقية وأمانة بغداد 
ومصـايف الوسـط ونفـط الوسـط 
والظفـر  الفـوز ضمن منافسـات 
الجولـة السادسـة عـرشة للدوري 

املمتاز لكرة الصاالت.
وفاز فريق نادي الرشقية عىل فريق 
نادي بلديـة البـرصة بنتيجة 6-5، 
كما فاز فريق نادي امانة بغداد عىل 
فريق نادي الحشـد الشعبي بنتيجة 

.3-0
واسـفرت النتائـج أيضـا عـن فوز 
فريـق نـادي مصـايف الوسـط عىل 
منافسه الرشطة 4-5 ، وفوز فريق 
نـادي نفـط الوسـط عـىل الجيش 
بنتيجة كبـرية قوامهـا 0-9، وفوز 
فريق نادي الظفر عـىل فريق نادي 

الشباب البرصي بنتيجة 6-2.

@a7õ•@·ËmbjÌäám@ÊÎcájÌ@b‰ibjí
bÓée@ÔˆbË„@—ó„@¿@ÊbibÓ€a@ıb‘‹€

@Û‹«@åÏ–€a@Z¿bóæa@p¸bñ@läáfl
k‘‹€a@›Ó‰€@|‡�„Î@’znèfl@Ú†ãì€a

@fib‘q˛a@…œãi@÷aã»€a@ÚÌá„c@Ú€Ï�i@k‘‹i@xÏnÌ@îÓßa

بغداد/ متابعة الزوراء:
االنتصـارات  نغمـة  الـزوراء  اسـتعاد 
عـىل  فـوزه  بعـد  املمتـاز،  بالـدوري 
مسـتضيفه الصناعـة بنتيجـة (2-0)، 
20 مـن  الجولـة  األحـد ضمـن  امـس 

البطولة.
افتتح نجم شـوان التسـجيل للزوراء يف 
الدقيقة 68، بعد أن استغل كرة عرضية 
متقنـة مـن إبراهيـم سـعادة فارتقـى 
لها ووجهها برأسـه عىل يسـار حارس 

الصناعة حيدر محمد.
وعزز حسن عبد الكريم تقدم فريقه، إذ 
أحرز الهدف الثانـي يف الدقيقة 75، بعد 
أن تابع كرة مرتدة من حارس الصناعة 

يف الشباك.
وبهذا االنتصار رفع الـزوراء رصيده إىل 
37 نقطة يف املركز الخامس، فيما تجمد 
رصيد الصناعة عند النقطة 12 باملرتبة 

19 (قبل األخرية).  
وحقق فريق زاخو فوزا مهما عىل ضيفه 
الكـرخ وبهـدف نظيـف حمـل امضـاء 

الالعب فرحان شكور.
واستهل نوروز مشواره يف مرحلة اإلياب 
بالدوري املمتاز، بفوز صعب عىل ضيفه 
نفط البرصة (0-1)، بملعب السليمانية 

الدويل.
وسـجل أوكيكوال توبي الهدف الثمني يف 

الدقيقة 29، من املواجهة.

ويف مباراة ثانية، نجح الحدود يف تجاوز 
 ،(3-1) الديوانيـة  مسـتضيفه  عقبـة 

بملعب النجف الدويل.
التسـجيل  محمـود  مصطفـى  افتتـح 
للحدود يف الدقيقة 21، وضاعف ألكسندر 

بريمل النتيجة يف الدقيقة 32.
وتمكن عبـد القادر طـارق من تقليص 
الفـارق للديوانيـة يف الدقيقـة 54، قبل 
أن يضيـف املوريتانـي محمد أسـويعيد 

الهدف الثالث للضيوف يف الدقيقة 75.
بهذا االنتصار، وصل الحدود النقطة 27 
يف املركز العـارش، فيما بقي الديوانية يف 
قاع الرتتيب ب6 نقاط، إذ تلقى هزيمته 

الـ16 يف املوسم الحايل.

بغداد/ الزوراء:
اعلـن املدير الفنـي للمنتخب االوملبي، 
رايض شنيشـل، القائمة النهائية التي 
سـتتوجه يوم 19 اذار الحايل اىل قطر 

للمشاركة يف بطولة الدوحة الدولية. 
وقـال شنيشـل: وقع اختيـار الجهاز 
الفني عىل 25 العباً سيتواجدون ضمن 
الوفـد املغـادر اىل العاصمـة القطرية 
الدوحة وهم كل مـن ” هاني نصري ( 
تريلبورغ السويدي )، رضا عبد العزيز 
( الديوانية ) محمد حسـن ( الطلبة ) 

احمد مكنزي ( اربيل ) يوسف االمام ( 
ماملو السويدي ) زيد تحسني ( الطلبة 
) مصطفـى سـعدون ( الكهربـاء ) 
كرار سعد ( الكرخ ) مصطفى عمران 
( اتالنتـا االيطـايل ) حسـني عامـر ( 
الصناعـات الكهربائيـة ) كرار االمري 
عـيل ( املينـاء ) كرار محمـد ( النفط 
) زيد اسـماعيل ( نوروز ) امري احمد 
( الحـدود ) منتظر محمـد ( النفط ) 
عيل حيدر ( ستوك سيتي االنجليزي ) 
مانؤيل ايليا ( تفينتي الهولندي ) عيل 

املوسـوي ( كوبنهاغـن ) منتظر عبد 
االمـري ( القوة الجوية ) ماركو فرج ( 
ستومسجوديسـت النرويجي ) زيدان 
عبـد الجبار ( كربـالء ) عمار غالب ( 
الرشطة ) حسـني عبد اللـه ( الطلبة 
) نهـاد محمـد ( الكـرخ ) ذو الفقار 

يونس ( الرشطة ). 
واضـاف: من املحتمـل اضافة العبني 
اثنـني قبل السـفر اىل الدوحة حسـب 
رؤيـة الجهاز الفني مـن اجل تطبيق 
االهم من املعسـكر وهـو االطالع عىل 

ارض الواقـع حـول املسـتوى الفنـي 
للجميع.

واختتـم مدرب املنتخب األوملبي رايض 
القائمـة  بالقـول:  حديثـه  شنيشـل 
الحالية لن تكون النهائية سـيما وان 
الجهـاز الفنـي سيسـتمر يف متابعة 
جميـع الخيـارات املتاحـة عـىل وفق 
السـن القانونـي يف الداخـل والخارج 
بغيـة اضافة اي العب يسـتحق تمثل 
لتقديـم االضافـة  االوملبـي  املنتخـب 

الفنية .

ÚÌÏßa@‚bflc@lbjì€a@÷bÁäg@Ûì≤@ÏÓ‰ÌäÏflÎ@Òãój€a@7Ábª@Û‹«@fiÏ»Ì@7ru
@@Ô€Îá€a@Òãój€a@k»‹fl@¿@‚ÏÓ€a@…‡n§@ÚÓè‰u@14

بغداد/ صالح عبد املهدي: 
أكد قحطان جثـري، املدير الفني للقوة 
ملواجهـة  فريقـه  جاهزيـة  الجويـة، 
الشـباب السـعودي، اليوم  اإلثنني، يف 

كأس امللك سلمان لألندية األبطال.
الصحفـي  املؤتمـر  يف  جثـري  وقـال 
التقديمـي للمبـاراة، الـذي عقد امس 
األحد يف البـرصة: ”القـوة الجوية من 
الفـرق الكبـرية ولدينا ثقـة مطلقة يف 

العبينا“. 
وأضـاف: ”خوض مثل هـذه املباريات 
مـن شـأنه أن يرفـع مـن مسـتويات 
بسـبب  البـرصة  اخرتنـا  الالعبـني.. 
الجماهري املتعطشة لكرة القدم، والتي 
كانت السـبب الرئييس يف نجاح بطولة 

الخليج“.
وتابـع جثري ”نحـرتم فريق الشـباب 
كونـه يمتلـك العبـني عـىل مسـتوى 

عال“. 
وختم ”الفرتة الحالية هي األفضل فنيا، 

وال توجد مشاكل داخل الفريق“. 
من جانبه، أعرب اإلسـباني فيسينتي 
مورينـو، املدير الفني لفريق الشـباب 
السـعودي، عن ثقته يف العبيه لحسـم 
املواجهـة املرتقبـة اليـوم االثنني ضد 

القوة الجوية.
وأشاد مورينو يف مؤتمر صحفي امس 
األحد بحفـاوة اسـتقبالهم من جانب 

مسؤويل الفريق الجوي
يف  صعبـة  مبـاراة  ”تنتظرنـا  ورصح 
بطولـة مختلفـة، نضـع لقبهـا هدفا 

لنا“.
وأضـاف ”رغـم أنه تـم تحديـد موعد 
املباراة رسيعا، إال أنني أتمنى أن يقدم 
الالعبـون املنتظـر منهم، خاصـة أننا 
ننافس عىل لقب الدوري املحيل، ونحن 

حاليا يف منتصف املوسم“.
وتابع ”نعاني من عدة غيابات بسـبب 
اإلصابـات. الجهاز الطبـي فضل منح 
بعـض الالعبني الراحة، لكن ال أشـعر 
بالقلق بسبب ذلك.. أثق بشدة يف جميع 

الالعبني“.
وعقد يف فندق مناوي باشا بمحافظة 
البـرصة، امـس األحد، املؤتمـر الفني 
التجهيـزات  لـون  لتحديـد  الخـاص 
ملباراة فريقي القوة الجوية والشـباب 

السعودي املقررة يف الساعة الخامسة 
عـرص اليـوم يف ملعـب جـذع النخلة 

باملحافظة.
وأعلـن خـالل املؤتمـر عـن تجهيزات 
بطولـة كأس  يف  للمبـاراة  الفريقـني 
امللـك سـلمان لالنديـة لكـرة القـدم، 
حيث سـريتدي فريـق القـوة الجوية  
اللـون األزرق الكامل، بينما سـريتدي 
حارس مرماه اللون األصفر، اما فريق 
الشـباب السـعودي سـريتدي اللـون 
االبيـض، بينما يرتدي حـارس مرماه 

اللون العنابي.
وسيقود اللقاء طاقم تحكيمي لبناني 
مؤلفـا مـن حكم الوسـط عـيل رضا 
يساعده كل من ربيع عمريات مساعد 
اول، وعيل فقيه مساعد ثاني، والحكم 

الرابع الشيخ احمد عالء الدين .
الجدير بالذكر أن مباراة اإلياب ستقام 
يـوم 16 نيسـان املقبـل يف العاصمـة 

السعودية الرياض.
وسـتكون جماهـري الكـرة العراقيـة 
عموما وعشاق الصقور بشكل خاص  

عىل موعد مع املواجهـة املرتقبة التي 
يحتضنهـا ملعب البرصة الـدويل عند 
السـاعة الخامسـة مـن عـرص اليوم 
االثنني  والتي  تجمع بني فريقي القوة 
الجويـة وضيفه الشـباب السـعودي  
يف ذهـاب الـدور االول  لبطولـة امللـك 
سـلمان لالنديـة العربيـة 2023 عىل 
ان تقـام مبـاراة االيـاب يف السـادس 
عرش من الشـهر املقبل يف ملعب نادي 
االتحـاد بمدينة جـّدة ، ويتاهل الفائز 
من مجمـوع املباراتني ملالقـاة  الفائز 
من مباراتي املريخ السوداني وترشين  
فـرق  عقـد  اكمـال  بغيـة  السـوري 

املجموعة الثالثة يف النهائيات .

@ıb”äå@pb»‹�m
يدخـل القـوة الجويـة مبـاراة اليـوم 
ممثـال للكرة العراقية  يف االسـتحقاق 
العربـي الكبـري اىل جانب رفيـق دربه  
اىل  مبـارشة  تاهـل  الـذي  الرشطـة 
مرحلـة املجموعـات باعتبـاره حامل 
لقب املوسـم املايض، ويراهن الصقور 
عـىل امتيـازات الضيافـة  مـن ملعب 

وجمهور ومعنويات  رغم التسليم بأن 
املهمة ليسـت سهلة امام فريق عريق 
وكبري يعد احد اشـهر الفرق سـعوديا 
وعربيـا وقاريا  مما يتطلب من املدرب 
قحطان جثـري وتالمذته اعـداد العدة  
لخـوض هذه املبـاراة املهمة  بهاجس 
الفوز  وال سواه، واالخذ بنظر االعتبار 
ان الفريق  ال يمثل نفسـه كما يحصل 
يف االسـتحقاقات املحلية بل  هو اليوم 
يحمـل لـواء الكـرة العراقيـة يف هـذا 

االستحقاق العربي الكبري .

Ú–‹n¨@pbÓè‰u
تجتمـع يف ملعب البـرصة الدويل اليوم 
14 جنسـية قدمـت من قارات  اسـيا 
واوربـا وافريقيـا وامريـكا الجنوبية  
ونعنـي هنا بالتحديد مـن دول العراق   
واململكـة العربيـة السـعودية حيـث 
الفريقـني املتباريـني، كمـا يحتضـن  
الصقـور محرتفـني من تونـس وغانا 
ونيجرييـا والكونغـو  وتوغـو فيمـا 
يـرشف عـىل قيـادة الفريـق الضيف  
املـدرب االسـباني فيسـنتي مورينـو  

ويضم محرتفني من اسـبانيا وكوريا 
الجنوبية  والربازيل  واالرجنتني وبولندا 
والغابـون، وبجانـب ذلك هنـاك ايضا  
طاقم التحكيم اللبناني املكلف بقيادة 
املباراة واملؤلف من حكم الوسـط عيل 
رضا ومسـاعديه ربيـع عمريات وعيل 
فقيـه  والحكـم الرابع الشـيخ احمد 

عالء الدين .

@Úiäb‘nfl@@‚b”äc
اسـتعاد القـوة الجوية بريقه بشـكل 
تصاعـدي متجاوزا الظـروف التي مر 
بها  ليعتـيل قمة جدول ترتيب املرحلة 
االوىل مـن دوري الكـرة املمتـاز  بعـد 
ان لعـب 19 مبـاراة فـاز يف 12 منهـا  
وتعـادل يف 5 وخـرس مباراتـني فقـد 
وسـجل العبوه 17 هدفا مقابل سـبع 
كـرات دخلت مرماهـم ليكون الفريق 
االقوى دفاعا بني فرق الدوري جامعا 
41 نقطـة وتم تأجيل مباراته االوىل يف 
املرحلـة الثانيـة  املقررة امـام النجف  
اىل  وقـت الحـق. أما الشـباب فيحتل 
اآلن املركـز الثالـث يف دوري املحرتفني 

السـعودي بانتهـاء الجولـة العرشين 
بعـد ان فاز يف 13 مبـاراة وتعادل يف 4 
مباريـات وخرس ثالثا وسـجل العبوه 
41 هدفـا جعلت الفريـق يمتلك ثاني 
اقوى هجـوم يف الدوري عـىل العكس 
مـن دفاعـه الذي يالم عـىل دخول 18 

كرة يف مرماه .

@µœ60a@Å˝é
إذا كان القوة الجوية يتسلح بامتيازات 
الضيافة فإن ضيفه يراهن عىل مهارة 
محرتفيـه وجلهم مـن الدوليني الذين 
مثلوا منتخبات بلدانهم ويف مقدمتهم 
حـارس املرمى الكـوري الجنوب كيم 
سـيونج جيو  واملدافع الربازييل اياجو 
سـانتوس وثالثي خط الوسط ونعني 
كريتشـوفياك   غريغـورز  البولنـدي 
والغابونـي ارون سـالم واالرجنتينـي 
كريستيان جوانكا، فضال عىل املهاجم 
االسـباني سـانتي مينـا، فيمـا يبدو 
ان االصابـة قـد غيبت هـداف الفريق 
ووصيف الئحة هـدايف الدوري برصيد 
12 هدفا كارلوس جونيور القادم من 

بـالد السـامبا وهو السـبب ذاته الذي 
منع العـب الوسـط االردنتينـي ايفر 
بانيجـا من املشـاركة مـع الفريق يف 

مبارياته االخرية .

@Üávnfl@ıb‘€
سـبق للقوة الجوية ان التقى الشباب 
السـعودي اربـع مرات ضمـن بطولة 
اندية اسـيا ابطال الدوري خرس ثالث 
منهـا وتعـادل الفريقـان يف الرابعـة، 
ففي عـام 2006 فاز  الشـباب ذهابا 
بهدفني دون مقابل سجلهما املحرتف 
الغيني غودين اتـرام، كما جدد الفوز 
ايابا بهدفني سجلهما نارص الشمراني 
ونشـات اكـرم املحـرتف يف صفـوف 
الفريق ذلـك الوقت مقابل هدف واحد 
لغانـم خضري ، ويف عـام 2022 تعادل 
الفريقـان ذهابـا بهدف ملثله سـجله 
للجوية املحـرتف البنمي رودريك ميلر 
وللشـباب حسـني القحطانـي، بينما 
فاز الشـباب يف العـودة بثالثة اهداف 
دون مقابل سـجلها املحرتف الربازييل 

كارلوس جونيور 2 ونواف العابد .

بغداد/ قاسم شالكه:
املنسق االعالمي التحاد رفع االثقال 

االثقال  برفع  العراق  اندية  ببطولة  الريايض  الجيش  نادي  توج فريق 
التي اختتمت منافساتها عىل حلبة املركز التخصيص يف العاصمة بغداد 
وسط حضور جماهريي غفري، بعد جمع ٢٥٩ نقطة فيما حصل فريق 
فريق  واحتل  نقطة   ٢٣٦ جمع  حيث  الثاني  املركز  عىل  الحشد  نادي 
باالثارة  البطولة  واتسمت  نقطة،   ٢٣٠ برصيد  الثالث  املركز  االمانة 

والندية بعد ان افرزت منافساتها عن نخبة مميزة من الرباعني.
الحتوائها  البطولة  بنجاح  اشاد  مزعل،  كاظم  محمد  االتحاد،  رئيس 
عىل طاقات واعدة، كما انها حظيت بمشاركة واسعة حيث شارك ٦٥ 
رباعا بفئة املتقدمني، واعترب أن هذا العدد يجعل املنافسة مفتوحة يف 
البطوالت املقبلة، متوقعاً ظهور منافسة بني الالعبني لتمثيل املنتخب 
يف املحافل العربية والدولية. مبينا: كما انها حظيت بإشادة كبرية من 

حيث  وجماهريها،  اللعبة  راود  السيما  واملتابعني  املشاركني  جميع 
ويبرش  مفرح  يشء  وهذا  املشاركة  حيث  من  مميزة  عنارص  افرزت 
لالتحاد  املنضوية  واللجان  االتحاد  اعضاء  اللعبة. واضاف:  بمستقبل 
الدورات  تنظيم  خالل  من  اللعبة  تطوير  اجل  من  جاهدين  يعملون 

الدولية والبطوالت املحلية ناهيك عن مشاركاتها الخارجية.
واوضح: وحظيت البطولة ايضا بمنافسة قوية لسعة املشاركني وهذا 
ما يدل عىل سعة القاعدة الجماهريية ومعظم الالعبني  قدموا  مستوى 
يليق بهذه البطولة من خالل اداء مميز، كما أنهم خرجوا بفوائد عدة 
االخرى  الفرق  من  واالحتكاك  الخربة  واكتسبت  البطولة  هذه  من 
خصوصا الفرق التي لها تاريخ طويل يف اللعبة الحقيقة كانت بطولة 
وملموسا  واضحا  االتحاد  دعم  كان  ذلك  من  واالهم  رائعة،  من  اكثر 
حيث كان داعما جميع االندية من اجل نجاح البطولة لالرتقاء بواقع 

اللعبة.



سان فرانسيكو/ متابعة الزوراء:
ليقود غولدن  والتمديد  األخري  الربع  يف  كوري  ستيفن  انتفض 
ستايت ووريز حامل اللقب للفوز عىل ضيفه ميلووكي باكس 
املنقوص من نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 125 - 116، 

ضمن منافسات دوري كرة السلة األمريكي للمحرتفني.
سجل كوري، أفضل العب يف الدوري مرتني، 22 نقطة من نقاطه 
الـ36 يف الربع االخري والتمديد، بينها ثالثية حاسمة وتصٍد للكرة، 
ليساعد ووريرز يف تحقيق فوزه السابع توالًيا عىل أرضه. وغاب 
عن باكس عمالقه اليوناني أفضل العب يف الدوري مرتني اللتهاب 
يف يده اليمنى، لتنتهي سلسلة من تسعة انتصارات توالًيا خارج 
الديار للفريق الذي ال يزال يف صدارة املنطقة الرشقية .(48-19) 
تقدم باكس بفارق خمس نقاط يف الدقيقة االخرية، لكن كوري 

مرتدة  هجمة  من  سلة  تحت  من  ثنائية  ثم  ومن  ثالثية  سجل 
ملعادلة االرقام. لكن جرو هوليداي سجل ثالثية قبل نصف دقيقة 

معادال  ثانية   18 قبل  ذاته  بالسالح  كوري  لريد  النهاية،  من 
111-111. قام بعدها بتصد حاسم عىل هوليداي من محاولة 
يف طريقه اىل السلة قبل ثانيتني من النهاية ليأخذ املباراة اىل 
يف  نقاط   9 الـ35  عامه  سيبلغ  الذي  كوري  التمديد.سجل 

التمديد ليحقق شخصًيا فوزه األول بعد ثالث هزائم منذ عودته 
من إصابة يف القدم يف 5 آذار/مارس. ويف أتالنتا، سجل جايسون 
تايتوم 34 نقطة هي االعىل يف املباراة و15 متابعة ليقود بوسطن 
سلتيكس للفوز 134 - 125 عىل هوكس.عزز سلتيكس وصافته 

نقطة   38 لينارد  كاواي  21.وسجل   -  47 بسجل  للرشقية 
ليقود لوس أنجليس كليربز للفوز عىل ضيفه نيويورك 

نيكس 106-95.
ألعاب  صانع  وستربوك  راسل  وبات 

كليربز يف املركز التاسع عىل قائمة 
تحقيًقا  االكثر  الالعبني 

يف  الحاسمة  للتمريرات 
متجاوًزا  الدوري، 

توماس،  ايزاه 
بتمريرة يف الربع 

كانت  الثالث 
 9062 الرقم 

يف مسريته.

لندن/ متابعة الزوراء:
سجل النجم اإلنجليزي هاري كني هدفني لتوتنهام، يف شباك ليسرت 

الدوري  من   27 الجولة  ضمن  باور،  كينج  ملعب  عىل  سيتي، 
اإلنجليزي املمتاز. ووصل رصيد كني من األهداف يف الربيمريليج 

7 أهداف فقط عن النرويجي  20 هدفا هذا املوسم، بفارق  إىل 
إيرلينج هاالند، نجم مانشسرت سيتي. وذكرت شبكة سكواكا، 
أن كني سجل 20 هدفا أو أكثر خالل 6 مواسم يف الربيمريليج، 
مانشسرت  مهاجم  أجويرو،  سريجيو  األرجنتيني  رقم  ليعادل 

شريار،  أالن  عن  وحيد  موسم  بفارق  ويبتعد  السابق،  سيتي 
أسطورة نيوكاسل. وأضافت: ”كني أصبح ثاني أفضل هداف 

يف الدوريات الخمس الكربى هذا املوسم، بعد إيرلينج هاالند، 
أوسيمني،  فيكتور  النيجريي  الثالث،  املركز  يحتل  بينما 

مهاجم نابويل“. أما شبكة ”أوبتا“ لإلحصائيات، فقد 
أشارت إىل أن كني بات عىل بعد هدفني فقط لالنفراد 

برقم مميز يف الربيمريليج. وختمت: ”كني سجل 
وال  املوسم،  هذا  الدوري  يف  بالرأس  أهداف   8

خالل  بالرأس  التسجيل  يف  عليه  يتفوق 
موسم واحد، سوى دنكان فريجسون (9 

يف (1997 - 1998)“.

باريس / متابعة الزوراء:
لهجته  اإلسباني،  مدريد  ريال  نجم  بنزيما،  كريم  واصل 
فرنسا. ملنتخب  الفني  املدير  ديشامب،  ديديه  تجاه  الحادة 
وكان ديشامب قال يف مقابلة مع صحيفة ”لو باريزيان“ 
يف  فرنسا  منتخب  معسكر  غادر  بنزيما  إن  الفرنسية، 
غيابه  بفرتة  بعد علمه  إرادته،  بكامل   2022 مونديال قطر 
10 ديسمرب/كانون األول املايض، بسبب اإلصابة. ورد  حتى 
نجم ريال مدريد عرب حسابه عىل ”إنستجرام“، بمقطع فيديو 

يضيف:  أن  قبل  كاذب“،  أنت  ”كاذب..  عبارة:  يردد  لشخص 
بذلك،  بنزيما  ديديه.. طاب مساؤك“. ولم يكتف كريم  ”عزيزي 
بل هدد بفضح أكاذيب املدير الفني ملنتخب فرنسا بمنشور جديد 
عرب حسابه الرسمي. وكتب بنزيما عرب حسابه عىل ”إنستجرام“: 
”حسناً.. يبدو أنني سأضطر لكشف حقيقة األمور للناس بشكل 
علني“. وكان كريم بنزيما، أعلن اعتزاله اللعب الدويل بعد يومني 
أمام  العالم  النهائية لكأس  للمباراة  من خسارة منتخب فرنسا 

األرجنتني، التي أقيمت يوم 18 نوفمرب/ترشين الثاني املايض.

لوس أنجلوس / متابعة الزوراء:
ألياسيم  أوجيه  فيليكس  الكندي  بلغ 
ويلز  إنديان  بطولة  من  الثالث  الدور 
عىل  فوزه  بعد  بلغ  إذ  ”ماسرتز“ 
مارتينيث  بيدرو  اإلسباني 
مقابل. دون  بمجموعتني 
اتسمت  األوىل  املجموعة 
الالعبني  بني  بالندية 
املصنف  خربة  لكن 
والثامن  عاملياً  العارش 

كرس  بشوط  حسمها  من  مكنته  األمريكية  البطولة  يف 
الثانية  املجموعة  يف  تفوقه  ألياسيم  وفرض  التعادل، 
ليسحمها بستة أشواط ألربعة ويبلغ دور االثنني والثالثني. 
عقب  الثالث  الدور  إىل  سينر  يانيك  اإليطايل  تأهل  كما 
بمجموعتني  غاسكيه  ريشار  املخرضم  الفرنيس  تجاوزه 
دون مقابل، سينر املصنف الثالث عرش عامليا حسم األوىل 
بستة أشواط لثالثة، قبل أن ينهي الثانية بسبعة أشواط 
الرابعة  املصنفة  جابر،  أنس  التونسية  وصعدت  لستة. 
عامليا بني العبات التنس املحرتفات، إىل ثالث أدوار بطولة 
إنديان ويلز، بعد أن تغلبت عىل البولندية ماجدالينا فريخ.

                         

الدوحة / متابعة الزوراء:
اإلسباني  تعيني  عن  القدم  لكرة  اإلكوادوري  االتحاد  أعلن 

فيليكس سانشيز كمدرب للمنتخب األول.
عرب  تويرت  عىل  الرسمي  حسابه  يف  اإلكوادوري  االتحاد  ونرش 

اإلنرتنت صورة لفيليكس سانشيز مغرداً : ”حظاً سعيداً“.
آسيا  كأس  بلقب  الفوز  إىل  قطر  منتخب  قاد  سانشيز  وكان 
املدرب  عن  انفصاله  القطري  االتحاد  يعلن  أن  قبل   2019
التي  العالم  لكأس  األول  الدور  من  الخروج  بعد  اإلسباني 

استضافتها قطر 2022.
خلفاً  اإلكوادور  منتخب  عاماً“   47” سانشيز  وسيقود 

لألرجنتيني غوستافو ألفارو.

مدريد / متابعة الزوراء:
أتلتيكو  اهتمام من جانب  أفاد تقرير صحفي إسباني، بوجود 
وسط  العب  الزلزويل،  الصمد  عبد  املغربي  مع  بالتعاقد  مدريد، 

برشلونة املعار إىل أوساسونا.
الجاري،  املوسم  بنهاية  أوساسونا،  إىل  الزلزويل  إعارة  وتنتهي 

ومن ثم سيعود لناديه األصيل برشلونة.
وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فهناك اهتمام بعبد الصمد 

من قبل العديد من األندية، بعد مستواه املميز هذا املوسم.
بضم  األندية  من  العديد  اهتمام  من  واثق  ”برشلونة  وأضافت: 
الزلزويل، ويتوقع وصول أكثر من عرض هذا األسبوع، سيكون 

عىل رأسها من أتلتيكو مدريد“.
ويف ظل اهتمام برشلونة بضم البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح 
يف  املغربي  النجم  تضمني  الروخيبالنكوس  سيحاول  أتلتيكو، 

الصفقة.
التبادلية،  الصفقة  توريس ضمن  اسم فريان  وواصلت: ”يرتدد 

لكن اهتمام أتلتيكو بالزلزويل يفوق أي العب آخر“.
نهاية  يف  مستقبله  بشأن  قراره  سيحسم  ”الزلزويل  وختمت: 

املوسم، مع العلم أنه يسعى دائًما لتمثيل البارسا“.

بغداد / متابعة الزوراء
أهدى املهاجم املتألق كيليان مبابي فريقه 
يف  متأخراً  انتصاراً  جريمان  سان  باريس 

الدوري الفرنيس.
ونجح مبابي يف تسجيل هدف الفوز أمام 
باريس  ليمنح  القاتل  الوقت  يف  بريست 
 ٢-١ مضيفه  عىل  الفوز  جريمان  سان 
من  والعرشين  السابعة  املرحلة  ضمن 

مسابقة الدوري الفرنيس لكرة القدم.
لحامل  سولر  كارلوس  اإلسباني  وتقدم 
هونورت  يعّدل  أن  قبل   (٣٧) اللقب 

لربيست (٤٣).
حتى  جريمان  سان  باريس  وانتظر 
نقاط  يخطف  حتى  التسعني  الدقيقة 
الذي  مبابي  من  هدف  بفضل  املباراة 
األرجنتيني  من  مميزة  بينية  استثمر 

ليونيل مييس.
 ٦٦ جريمان  سان  باريس  رصيد  وصار 
عن  نقطة   ١١ بفارق  الصدارة  يف  نقطة 

مارسيليا الثاني مع مباراة أقل لألخري.
سان  لباريس  توالياً  الرابع  الفوز  وهذا 
جريمان يف الدوري الفرنيس وأتى بعد أيام 
من الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال 
أوروبا عقب الخسارة أمام بايرن ميونيخ 

األملاني.
فريقه  النرويجي هاالند  قاد  انجلرتا،  ويف 
مانشسرت سيتي النتصار صعب جداً عىل 

كريستال باالس.
نقاط  ثالث  سيتي  مانشسرت  أضاف 
ثمينة إىل رصيده بانتصاره عىل مضيفه 
املرحلة  ضمن   ١-٠ باالس  كريستال 
الدوري  مسابقة  من  والعرشين  السابعة 

اإلنكليزي املمتاز.

السلبي  بالتعادل  األول  الشوط  وانتهى 
دون أهداف بالرغم من حصول مانشسرت 

سيتي عىل عدة فرص كبرية للتسجيل.
الدقيقة  حتى  سيتي  مانشسرت  وانتظر 
بالنتيجة  يتقدم  حتى  والسبعني  الثامنة 
بفضل ركلة جزاء ترجمها هاالند بنجاح.

 ٦١ إىل  رصيده  سيتي  مانشسرت  ورفع 
نقطة بفارق نقطتني عن آرسنال املتصدر 

مع مباراة أقل لألخري.

يف  نقطة   ٢٧ عند  الخارس  رصيد  وتوقف 
املركز الثاني عرش.

يف  هدفاً   ٢٨ إىل  رصيده  هاالند  ورفع 
صدارة هدايف املسابقة.

ضيفه  عىل  فالنسيا  فاز  اسبانيا،  ويف 
ملعب  عىل  نظيف،  بهدف  أوساسونا 
امليستايا، يف إطار األسبوع ٢٥ من الدوري 

اإلسباني.
جاستن  الهولندي  الالعب  وأحرز 

ألصحاب  الوحيد  اللقاء  هدف  كلويفرت، 
األرض يف الدقيقة ٧٤.

لالعب  طرد  حالة  املباراة،  وشهدت 
أوساسونا إيمار أوروز يف الدقيقة ٨٦.

وأضاع املهاجم هوجو دورو، فرصة تأكيد 
يف  جزاء  ركلة  أهدر  بعدما  فالنسيا،  فوز 

الدقيقة ٩٠.
وبهذا الفوز، رفع فالنسيا رصيده إىل ٢٦ 
نقطة يف املركز ١٦ بجدول ترتيب الليجا، 

 ٣٤ عند  أوساسونا  رصيد  تجمد  فيما 
نقطة يف املركز الثامن.

بعدما هزم  بأسوء فرتاته  فالنسيا  ويمر 
 ٥ وتعادل  مباراة،   ١٣ يف  املوسم  هذا 
مرات، وفاز يف ٧ لقاءات فقط عىل مدار 

٢٥ جولة.
ضيفه  مع  بولونيا  تعادل  ايطاليا،  ويف 
التي  املباراة  خالل  سلبيا،  التسيو 
الدوري  من   ٢٦ الجولة  يف  جمعتهما 

اإليطايل. 
كافة  استغالل  يف  الفريقان  وفشل 
املرميني  أمام  لهما  أتيحت  التي  الفرص، 

ليحصل كل منهما عىل نقطة.
يف  نقطة   ٣٦ إىل  رصيده  بولونيا  ورفع 
املركز السابع، كما رفع التسيو رصيده 

إىل ٤٩ نقطة يف املركز الثالث.
يف  دورتموند  بوروسيا  سقط  أملانيا،  ويف 
 ٢-٢ شالكه  مضيفه  أمام  التعادل  فخ 
من  والعرشين  الرابعة  املرحلة  ضمن 

مسابقة الدوري األملاني لكرة القدم.
عىل  املحافظة  يف  دورتموند  ينجح  ولم 
تقدمه يف مناسبتني ليحصد نقطة وحيدة 
ويمتلك ٥٠ نقطة ليبتعد بفارق نقطتني 

عن بايرن ميونيخ املتصدر.
دورتموند  لبوروسيا  شلوتربيك  وسّجل 

أوالً (٣٨) قبل أن يعدل بالرت .(٥٠) 
وعاد الربتغايل غويريرو ليهدي دورتموند 
أدرك  كارامان  الرتكي  لكن   (٦٠) التقدم 

التعادل مرة أخرى .(٧٩) 
بعدما  سيئة  أياماً  دورتموند  ويعيش 
خرج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 
الفائت بخسارته أمام تشليس اإلنكليزي 

.٢-٠

باريس / متابعة الزوراء:
يجد املنظمون والحكومة أنفسهم يف سباق ضد الساعة قبل ٥٠٠ يوم 

من استضافة باريس لأللعاب األوملبية الصيفية ٢٠٢٤.
ماليني  وتنّقل  استثنائي  افتتاح  حفل  أمن  ضمان  عن  فرنسا  وتبحث 

املتفرجني واستقبال جميع دول العالم.
الفرنيس جريالد  الداخلية  توقع وزير  املايض،  األول/أكتوبر  ويف ترشين 
دارمانان أن يحتشد قرابة ٦٠٠ ألف متفرج ملشاهدة حفل االفتتاح عىل 

نهر السني.
وخالفاً للعادة حيث يقام االفتتاح يف ملعب ألعاب القوى، تخّطط فرنسا 
بوجود   ،٢٠٢٤ تموز/يوليو   ٢٦ يف  باريس  أوملبياد  افتتاح  حفل  إلقامة 

أسطول من حوايل ٢٠٠ قارب يف نهر السني.
وقال دارمانان أمام لجنة من مجلس الشيوخ الفرنيس، إن ضفاف النهر 
يف  تذاكر،  رشاء  عليهم  سيتعنّي  شخص  ألف   ١٠٠ تستوعب  أن  يمكن 
حني أن ٥٠٠ ألف آخرين يمكنهم املشاهدة مجانا من مستوى الشارع 
النهر. ومىض منظمو أوملبياد باريس يف االستعداد لحفل االفتتاح  أعىل 

الطموح وغري التقليدي، عىل الرغم من املخاوف األمنية.
أنه سُينرش ٣٥ ألف عنرص من قّوات األمن خالل حفل  وأفاد دارمانان 
االفتتاح، مع إبالغ املنظمني برضورة إضافة ٣ آالف عنرص من رشكات 

األمن الخاصة.
وأشار إىل أنه طوال مدة األلعاب، سيكون هناك ما معدله ٣٠ ألف رشطي 
من  الداخلية  وزارة  موظفي  جميع  وسُيمنع  يوميا،  الخدمة  يف  ودركي 

أخذ إجازة خالل األلعاب التي تنتهي يف ١١ آب/أغسطس.
وسيتم نقل أو إلغاء األحداث الرياضية أو الثقافية الرئيسة األخرى، بما 

يف ذلك طواف فرنسا الشهري، إذا كان توقيتها يتعارض مع األلعاب.
وتعرّض دارمانان النتقادات شديدة بعد الفوىض التي حصلت يف نهائي 
فرانس  دو  استاد  عىل  املايض  املوسم  القدم  لكرة  أوروبا  أبطال  دوري 

الدويل، والذي فاز به ريال مدريد عىل ليفربول.
االتحاد  لتأكيدات  مناقضا  الفرنيس  الشيوخ  مجلس  تحقيق  وكان 
مسؤولة  كانت  ليفربول  جماهري  بأن  (يويفا)  القدم  لكرة  األوروبي 

بشكل أسايس عن املشكلة من خالل عدم امتالك تذاكر املباراة.
وأشار تحقيق مجلس الشيوخ اىل «سلسلة من الخلل»، بما يف ذلك عدم 
تطبيق  سوء  عن  فضال  للعبة،  األوروبي  واالتحاد  السلطات  استعداد 

الرتتيبات األمنية.
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باريس/متابعة الزوراء:
الرقمية  «صقل مهـارات الصحفيـني 
بطـرق روايـة القصـص باسـتخدام 
املوبايـل والفيديـو» هو املحـور الذي 
ركزت عليه الجلسـة الثانيـة للمؤتمر 
 Empowering العاملي لتمكني الحقيقة
the Truth، الذي يقدمه «املركز الدويل 
مؤسسـة  مـن  بدعـم  للصحفيـني» 

سكريبس هوارد.
وقـد قام بتأطري الجلسـة الثانية التي 
عقـدت الخميـس املوافـق ٩ مارس/
آذار، املـدرب عبداللـه الكفاوين، وهو 
مذيع يف القسـم االقتصـادي للنرشات 
والربنامـج االقتصـادي الرئيـيس عىل 
قنـاة اململكة «األحـد االقتصادي» منذ 
٦ سنوات، وهو مدرب معتمد يف معهد 

اإلعالم األردني واليونسكو. 
وُتقام جلسات املؤتمر العاملي لتمكني 
الحقيقـة يف كل خميـس مـن شـهر 
مـارس/آذار ٢٠٢٣ بأكثر من لغة من 
بينهـا اللغـة اإلنجليزية، والفرنسـية، 
واإلسـبانية، والعربيـة، وذلـك خـالل 
شـهر مـارس/آذار الجاري، وتشـمل 
املحـاور التـي يقدمهـا املدربـون/ات 
«روايـة القصـص الصوتيـة املتقدمة 
القصـص  «إعـداد  و  للصحفيـني»، 
والفيديوهـات باسـتخدام املوبايـل»، 
و»إنشـاء محتـوى لوسـائل التواصل 
االجتماعي»، و»التواصل االسرتاتيجي 
و»اسـرتاتيجيات  للصحفيـني»، 
وتكتيكات املحتوى الفريويس»، وخالل 
الجلسـات يتعلم الصحفيون، وطالب 
الصحافـة، ومدققو الحقائـق كيفية 
تقديم محتوى موثوق ومشاركته عرب 
نطاق واسع للحد من االنتشار الرسيع 
للمعلومـات املضللة. وتبث الجلسـات 
عىل صفحة فيسـبوك الخاصة بشبكة 

الصحفيني الدوليني. 
خالل الجلسـة الثانية، ألقـى عبدالله 
الكفاوين الضوء عىل مميزات صحافة 
املوجو، وخطوات إنتاج املواد اإلعالمية 
باسـتخدام الهواتف الذكية، ومكونات 
املـواد اإلعالميـة التـي نعدهـا إلنتاج 
قصـص مصـورة بهواتفنـا، وطـرح 

املبـادئ واألساسـيات  مجموعـة من 
املهمة للتصويـر باسـتخدام هواتفنا 
الذكيـة، وختم جلسـته بتطبيق عميل 
لكيفيـة تحريـر الفيديـو باسـتخدام 
تطبيق VN Video Editor، الذي يسهل 
تنزيلـه عىل الهواتف الذكية التي تعمل 

بنظامي تشغيل IOS، واألندرويد. 
واستهل املدرب الجلسـة بتقديم ملحة 
صحافـة  وخصائـص  مميـزات  عـن 
املوجو، وأشار إىل إمكانية البث املبارش 
لألحـداث مـن خـالل عدسـة هواتفنا 
الذكية والتـي كانت عملية صعبة قبل 
ذلـك، كما أنـه قلل من تكاليـف إنتاج 
املـواد اإلعالميـة نظـًرا لقلـة تكاليف 
يف  املسـتخدمة  واملعـدات  األجهـزة 
التصويـر، إضافة إىل سـهولة الحركة 
لتصوير األحـداث ونرشها يف املنصات 
الرقميـة املختلفة، كما يمكننا تصوير 

األحداث بدقة وجودة فائقة. 
ثـم أشـار الكفاويـن إىل أنـه توجـد ٤ 
خطوات مهمة إلنتـاج املواد اإلعالمية 

باستخدام الهواتف الذكية، وهي: 
- التخطيـط: وينبغـي عـىل الصحفي 
تحديـد زاوية قصته، ثم جمع املصادر 
وتحديـد املقابـالت التـي سـيجريها، 
وتحديـد اللقطـات املحتملـة للقصة، 
ووضـع تصور منطقـي للنص ومدته 
وهـل سـيكون مكتوًبـا أو مرئًيـا أو 
مسـموًعا. وقد أعطى الكفاوين مثاًال 
باليـوم العاملـي للمـرأة الـذي يمكننا 
توظيفه بالرتكيز عىل قصص متنوعة 

لكفاح السيدات ونجاحاتهن. 
- اإلعـداد: تعتمـد هـذه الخطوة عىل 
وتجميـع  الجيـد،  بالبحـث  قيامنـا 
وجمـع  مقابـالت  وإجـراء  املصـادر 
البيانـات والتحقق منها سـواء أكانت 
من مصادر مفتوحة أم مصادر حّية. 

- اإلنتـاج: يقـوم الصحفـي بالتقاط 
الفيديوهـات حسـب وسـيلة النـرش، 
وكتابـة النص املالئـم لطبيعة القصة 
املصـورة، ثـم تأتـي خطوة تسـجيل 
الصوت، وبعدها يتم مونتاج اللقطات 
وتقطيعهـا بناًء عىل الصوت املناسـب 

لكل مقطع. 

- النرش: يقوم الصحفي بنرش القصة 
املـادة  لطبيعـة  املالئمـة  املنصـة  يف 

املصورة. 
ثـم انتقل املدرب بالحديـث عن «املواد 
املكتوبة»، و»املصـورة»، و»الصوتية» 
مصـورة  قصـص  إلنتـاج  الالزمـة 

بهواتفنا الذكية:   
أوالً، املواد املكتوبة:  

ينبغـي  وواضحـة:  سـليمة  اللغـة   -
أدوات  مـن  ألنهـا  باللغـة  االهتمـام 
أن  ويجـب  الجمهـور  مـع  التواصـل 
تكون خالية من األخطاء لتعزيز املواد 

املصورة. 
األساسـية:  األسـئلة  عـن  -اإلجابـة 
أن يهتـم الصحفـي بتضمـني كافـة 
التفاصيـل يف قصتـه لتكـون مادتـه 

متكاملة. 
النـص مبـاًرشا ومركـزًا  يكـون  -أن 
العـرص  يف  الجمهـور  ألن  وقصـرًيا: 
الرقمـي ال يوجـد لديـه الوقـت الكايف 
ملتابعـة النصـوص الطويلـة، كما أن 
هناك الكثري من املنصات الرقمية مثل 
«تيك توك» والتي جذبت جمهوًرا كبريًا 

من خالل الفيديوهات القصرية. 
النصـوص  مـع  الصـور  -مالئمـة 

املكتوبة. 
ثانًيا، املواد املصورة: 

-أن تكون اللقطات جيدة وواضحة. 
-أن تخدم اللقطـات املوضوع حتى ال 

تشتت انتباه املستخدم. 
-أن تكون اللقطات متنوعة األحجام. 

-إجراء مقابالت مـع املصادر: للتنوع 
يف املادة املصورة، وإلضفاء أعىل درجة 

من املصداقية عليها.  
ثالًثا، املواد الصوتية: 

-أن يكـون الصـوت مناسـًبا للمـواد 
املصورة، وأن تكـون مخارج الحروف 
جيـدة، واالبتعـاد قـدر اإلمـكان عـن 

لكنات الصوت املختلفة. 
لتسـجيل  مناسـب  مـكان  -اختيـار 

الصوت حتى يكون نقًيا وواضًحا. 
-اسـتخدام األصـوات الطبيعيـة ألنها 

مهمة جًدا يف صحافة املوجو. 
وأشار املدرب إىل أهمية تطبيق املبادئ 
واألسس اآلتية أثناء التصوير بهواتفنا 

املحمولة:  
-خاصية الخطوط املتقاطعة: تساعدك 
هـذه الخاصيـة عـىل تطبيـق قاعدة 
الثلث أو األثـالث، لتكون صورتك أكثر 
توازنـاً وجمـاالً، ألنـه ال يمكنك ضبط 
الصورة بالعني املجردة، ولتفعيل هذه 
الخطـوط انتقل إىل اإلعدادات، ثم اخرت 
 «Photos&Camera «صـور وكامـريا 
وقم بتفعيل خاصية شـبكة الخطوط 

 .Grid
- الرتكيز عىل موضوع واحد: من خالل 
الضغـط عـىل شاشـة الهاتـف الذكي 
لرتكيز الكامريا عىل العنرص أو املكون 
الخاص بك، ويمكنك توظيف املساحة 

السلبية للصورة يف إبراز موضوعك. 
التقـاط  مختلفـة:  تصويـر  زوايـا   -
الصور من زاوية غري متوقعة يجعلها 
ال تنىس، ويمكـن أن تخلق لدى املتابع 

شعوراً  بالعمق أو االرتفاع أو البعد. 
- اسـتخدم االنعكاسـات: يمكنـك أن 
تجد فرصة ملثـل هذه اللقطات يف برك 
املياه، وتجمع مياه الشـتاء، واملباني 

الكبرية أو الزجاجية والنظارات. 
- اسـتغالل الخطوط: تسـاعدنا هذه 
منطقـة  يف  الرتكيـز  عـىل  الطريقـة 
املنتصـف، فمثـًال يتيـح لنـا تصويـر 
اإلطـارات الرتكيـز عـىل املنتصف مما 
يضفي قـدًرا من الجماليـة والجاذبية 

عىل الصور. 
الكفاويـن نصائـح مهمـة يف  وقـدم 

التصوير باستخدام الهاتف املحمول: 
-تجنـب اسـتخدام خاصيـة التكبـري 
Zoom: يمكنـك االقـرتاب من الجسـم 
تكبـريه  مـن  بـدًال  تصويـره  املـراد 

بواسطة خاصية التكبري. 
-اسـتخدم الضـوء الطبيعي بـدالً من 

الفـالش املثبـت عـىل الهاتـف ألنه قد 
يجعـل صورك باهتـة أو غري حقيقية 
وال يستطيع االنتشار بحجم اللقطة. 

-االستفادة من قاعدة «الثلث» يف إجراء 
املقابـالت مع ضيوفك، وترك مسـافة 
heading room أعـىل الشـخص املراد 
 looking تصويـره، وأن تـرتك أيًضـا
room يف الجهـة اليمنـى أو اليـرسى 

التجاه نظر الشخص. 
-إجـادة اختيـار زوايـا التصويـر مع 
األطفال والفئات املستضعفة، وينبغي 
هـذا  يف  األخالقيـة  املعايـري  تطبيـق 

الصدد.  
-ال يفضـل اسـتخدام االنتقـاالت بني 
الفيديوهـات  يف  املصـورة  اللقطـات 

اإلخبارية. 
التطبيقـات  اسـتخدام  -توظيـف 
املسـاعدة يف إدارة ملفاتك مثل: جوجل 

 .Waraqat Groupدرايف، و
وأشـار الكفاويـن إىل أهميـة اختيـار 
اللقطـات املناسـبة ملوضوعاتنـا أثناء 
التصوير باستخدام الهواتف املحمولة، 

وهي:  
- اللقطة الواسـعة وهـي ثالثة أنواع: 
 Very Longو  ،Extreme Long Shot
Shot، وLong Shot، وتكمـن أهميتها 
يف أنهـا تظهـر العنـرص بشـكل كامل 

وواضح. 
اللقطـة املتوسـطة الحجـم وهـي   -
ثالثة أنـواع: Medium Long Shot، و
 Medium Closeو  ،Medium Shot
Shot: والتـي تظهر بعـض التفاصيل 
يف الصورة، ويكثر اسـتخدام اللقطات 
املتوسـطة الحجـم Medium Shot يف 

املقابالت. 
- اللقطـات القريبـة جداً وهـي ثالثة 
أنـواع: Close up، وBig Close up، و

Extreme Close up، ويكثر استخدام 
هذه اللقطـات يف األفالم، وتسـتخدم 
إلظهار التفاصيل الدقيقة، والعواطف، 

واملشاعر مثل رجفة األيدي. 
- اللقطات املتحركة: هناك ثالثة أنواع 
تعتمـد عـىل تقريـب وإبعـاد اللقطة 
«zoom in - out»، وحركـة لليمـني أو 

اليسـار «pan right - left»، وحركـة 
 TILT UP-» لألسـفل   أو  لالعـىل 
أهميـة  إىل  املـدرب  ونـوه   .«DOWN
تثبيت األيـدي واألقدام عند اسـتخدام 

هذه اللقطات منًعا الهتزاز الصورة. 
وبالنسبة لزوايا التصوير فهي: 

 Low املنخفضـة  التصويـر  زاويـة   -
Angle: هـذه اللقطـة تفخـم وتعظم 

الجسم املراد تصويره. 
 High املرتفعـة  التصويـر  زاويـة   -
Angle: هذه اللقطة تصغر وتقلل من 

شأن الجسم املراد تصويره. 
- زاوية التصوير عىل مستوى العينني 
اللقطـة محايـدة  Eye Level: هـذه 

ومريحة للعني. 
ثـم عـرض الكفاويـن تطبيًقـا عملًيا 
لكيفية تحرير الفيديوهات باستخدام 
تطبيق VN Video Editor، الذي يسهل 
تنزيلـه عىل الهواتف الذكية التي تعمل 
بنظام تشغيل IOS واألندرويد، ويتسم 
التطبيق بسـهولة تنزيله واستخدامه، 
وال يحتوي عـىل عالمة مائية، ويعتمد 
الفيديوهـات بواسـطة هـذا  تحريـر 
التطبيق عىل قيامك بخطوات بسـيطة 

مثل: 
-اختيـار اللقطات املصـورة وترتيبها 

 .timelineعىل الـ
بـني  مـن  الفيديـو  حجـم  -اختيـار 
والتـي  بالتطبيـق  املوجـودة  األبعـاد 
تناسـب طريقة العـرض عىل منصات 

السوشيال ميديا، أو اليوتيوب. 
-قـص اللقطـات: يمكنـك تطويل أو 
تقصري حجم كل لقطة وفًقا لطبيعتها 

ومدى مالءمتها مع موضوعك. 
-يمكنـك إضافـة املؤثـرات الصوتيـة 

املناسبة ملوضوعك. 
-إدراج النصوص املالئمة لكل لقطة.  

-أن تحدد طريقة االنتقال بني اللقطات 
املصورة. 

-قم بحفظ الفيديو بالجودة املطلوبة، 
وال تنـس مشـاهدة الفيديـو أكثر من 
مـرة قبـل مشـاركته عـىل منصـات 

التواصل االجتماعي.
(عن/ شبكة الصحفيني الدوليني)

›ÌbiÏæa@‚aáÉnébi@pbÁÏÌáÓ–€aÎ@òó‘€a@Üaá«g

لندن/متابعة الزوراء:
اعتـذرت هيئة اإلذاعـة الربيطانية (بي 
بـي يس) من مشـاهديها يوم السـبت، 
بعدمـا اضطـرت إىل بّث ”عـدد محدود 
مـن الربامـج الرياضية“ خـالل عطلة 
نهاية األسبوع، جرّاء انسحاب مذيعني 
ومعلقـني دعماً ألسـطورة كـرة القدم 

غاري لينيكر.
وكانت ”بـي بي يس“ قد علّقت الجمعة 
عمل غـاري لينيكـر مقدمـاً لربنامجه 
الكـروي، بعدمـا أثـار جـدالً بمقارنته 
خطـة الحكومـة الربيطانيـة الجديـدة 
بشـأن الهجـرة غري الرشعيـة بخطاب 

أملانيا النازية.
وأصـدرت ”بي بـي يس“ بيانـاً، أفادت 
فيـه بأنها تعد ”نشـاط لينيكـر األخري 
االجتماعـي  التواصـل  وسـائل  عـىل 
أنـه  مضيفـة  إلرشـاداتها“،  انتهـاكاً 
يجب عليـه تجنب االنحيـاز يف القضايا 
السياسـية. وأضافـت: ”قـررت هيئـة 
اإلذاعـة الربيطانيـة أنه سـيرتاجع عن 
 Match of تقديـم ماتـش أوف ذا داي
the Day حتـى نتوصل إىل موقف متفق 
عليه وواضح بشأن استخدامه لوسائل 

التواصل االجتماعي“.
واندلـع الخـالف بسـبب رّد لينيكر عىل 
فيـه وزيـرة  فيديـو كشـفت  مقطـع 
الداخلية سويال برايفرمان عن الخطط 
لوضع حّد لعمليات العبور غري الرشعية 
لقنـاة املانش، وهو ما نددت به بشـدة 
املفوضيـة العليا لالجئـني التابعة لألمم 
املتحدة. وقال العب برشـلونة اإلسباني 
السـابق عىل ”تويـرت“: ”ال يوجد تدفق 

هائـل. نسـتقبل الجئني أقـل بكثري من 
األخـرى“.  الكـربى  األوروبيـة  الـدول 
وأضاف: ”هذه مجرد سياسـة قاسـية 
بدرجة ال يمكن قياسـها وموجهة ضد 
األشخاص األكثر ضعفاً بلغة ال تختلف 
عـن تلـك التـي اسـتخدمتها أملانيـا يف 
الثالثينيات، و(يقولـون) أنا من تجاوز 

حّده؟“.
واعتذرت ”بـي بي يس“، من موظفيها، 
بسـبب هذا اإلربـاك يف برمجيتها، وفقاً 
لرسـالة داخلية مرسبة نرشها الكاتب 
يف صحيفـة ذا تايمز، هنـري ونرت، عىل 
موقع تويرت. وجاء يف الرسـالة: ”نأسف 
ملـا أحدثتـه األخبـار املتعلقـة بغـاري 
لينيكر وبرنامج ماتش أوف ذا داي عىل 
قسـم الرياضـة يف نهاية هذا األسـبوع  
نعمل بال كلل لحل املشكلة، وسنوافيكم 
بآخـر التطـورات“. وأظهـر مقدمـون 
وصحفيـون دعمهـم للينيكـر، وبينهم 
مهاجم أرسـنال وإنكلرتا السـابق إيان 

رايت الذي قال إنه لن يظهر يف الربنامج 
يف نهاية هذا األسبوع، وحذا حذوه زميله 
املحلل واملهاجم السابق آالن شرير. ديل 
فينس أكد أيضاً أن نادي فورست روفرز 
اإلنكليزي الذي يرأسه لن يطل عرب ”بي 
بـي يس“ إال يف حال عودة غاري لينيكر، 

وكذلك فعل نادي بريستول روفرز.   
و أعلنت أليكس سـكوت أنها انسـحبت 
 Football “من تقديم ”فوتبول فوكاس
Focus، وتبعها جيسـون محمد، مقدم 
 .Final Score“برنامج ”فينال سكوري
اسـتبدل هـذان العرضـان عـىل جدول 
برامـج ”بـي بـي يس“. ووفقـاً ملواقع 
إخبارية بريطانية، فإن عدد املنسحبني 

تجاوز العرشة إىل اآلن.
أما زعيم الحزب الليـربايل الديمقراطي، 
إد ديفـي، فدعـا رئيـس هيئـة اإلذاعة 
إىل  شـارب،  ريتشـارد  الربيطانيـة، 
االستقالة، قائالً يف بيان: ”نحن بحاجة 
إىل قيـادة يف هيئـة اإلذاعـة الربيطانية 

تتمسـك بقيمنا الربيطانيـة التي نفخر 
بها، ويمكنها الصمود يف وجه السياسات 
املضطربة باسـتمرار وتكتيكات التنمر 
التـي يتبعهـا املحافظـون“. وأضـاف: 
”يجـب أن تكـون بـي بـي يس نصـرية 
لحريـة التعبـري  حكومـة املحافظـني 
هاجمـت وقوضـت اسـتقاللية هيئـة 
اإلذاعة الربيطانية. هذا ليس يف مصلحة 
بلدنـا وديمقراطيتنـا، والديمقراطيون 
يحصـل  ملـا  سـيتصدون  الليرباليـون 

برشاسة“.
ودعـم زعيـم حـزب العمـال السـابق، 
جرييمي كوربـن، غـاري لينيكر. وقال 
متحدثاً لقناة إل بـي يس إن لينيكر ”له 

كامل الحق يف التعبري عن رأيه“.
وقال املدير العام السـابق لهيئة اإلذاعة 
الربيطانيـة، غريـغ دايـك، إنها قوضت 
مصداقيتهـا، ألنـه سـينظر إليهـا عىل 
أنها رضخت لضغـوط الحكومة. ورأى 
املسؤول السـابق يف قناة بي بي يس تي 
يف نيـوز، روجر موزي، إن قضية لينيكر 
تسـلط الضوء عىل الرضر الـذي ألحقه 
ريتشارد شارب بصدقية ”بي بي يس“، 

وطالبه أيضاً باالستقالة.
ويف يناير/ كانون الثاني املايض، ذكرت 
صحيفـة صنداي تايمز أنـه قبل تعيني 
للـوزراء،  رئيسـاً  جونسـون  بوريـس 
سـاعده شـارب يف الحصول عىل قرض 
إسـرتليني.  جنيـه  ألـف   800 قيمتـه 
أثـارت هذه املسـألة عالمات اسـتفهام 
كثـرية حـول العالقة بني هيئـة اإلذاعة 
الربيطانية وحكومة املحافظني، ويبدو 

أن قضية لينيكر زادت الطني بلة.

القدس املحتلة/متابعة الزوراء:
قـررت إدارة قناة فرانس 24 الفرنسـية فتح تحقيٍق 
مـع مراسـلتها يف األرايض الفلسـطينية املحتلة ليىل 
عودة، بعد اتهامات وجهت إليها بالتحريض ومعاداة 
وآراء  ”مواقـف  مراجعـة  بهـدف  وذلـك  السـامية، 
شـخصية للمراسـلة كتبتها عىل حسـابها الشخيص 

عىل موقعي فيسبوك وتويرت“.
واتهمت عودة باستخدام مصطلحات يف كتاباتها مثل 
كلمة ”شـهيد“ يف إشـارة إىل الشـهداء الذين يقتلهم 
االحتالل، وكذلك استخدام عبارة ”أرايض عام 1948“ 
بدالً من اسـتخدام كلمة ”إرسائيل“ يف إشارة إىل دولة 
االحتالل، وهو مـا تعتربه القناة مخالفاً لسياسـتها 

اإلعالميـة يف التعامـل مـع الـرصاع الفلسـطيني ــ 
اإلرسائييل.

وذكرت مصـادر أن إدارة القناة سـتبدأ التحقيق مع 
عـودة اليوم االثنني، وسـط تضامن ومسـاندة كبرية 
من قبـل الصحفيني الفلسـطينيني الذيـن عربوا عن 
اسـتعدادهم لتقديم كل الدعـم القانوني لزميلتهم يف 
حال أرصت القناة عىل وقفها عن العمل. كما انطلقت 
حملـة تضامـن عربيـة معها عـىل مواقـع التواصل 

االجتماعي.
يذكر أن عودة بدأت العمل يف الصحافة يف العام 1993 
مراسلة لتلفزيون أبوظبي، قبل أن يتحول إىل فضائية، 
حيث واصلت العمل فيهـا، ثم انتقلت للعمل الحقاً يف 

التلفزيـون البحريني، لتعود ثانيـة إىل قناة أبوظبي، 
قبل أن تلتحق عام 2007 بالقناة الفرنسية.

عّمان/متابعة الزوراء:
الكاتـب األردنـي السـاخر  مثـل 
أحمـد حسـن الزعبـي (1975)، 
امس األحد، أمـام املدعي العام يف 
عّمـان، بناء عىل شـكوى تقدمت 
بها السـلطات ضده (شكوى حق 

عام).
وقـال الزعبي، وهو نـارش موقع 
سـواليف اإللكرتونـي، يف تغريدة 
عىل حسابه يف ”تويرت“: ”اكتشفت 
قبل أيام وبالصدفة أنه معمم عيل 
(بالجلب) لـدى التنفيذ القضائي 
للوقـوف أمام مدعي عـام عمان 
دون تبليغي بذلك رسميا وورقيا، 
يف شـكوى قّدمهـا ضـدي (الحق 
العام) عىل منشـور قديـم عمره 
شـهور“. وأضاف: ”عىل أي حال 
األحـد سـأقف أمـام مدعـي عام 
عمان السـاعة الــ9:30 يف قرص 
العـدل“. وتصـدر وسـم #أحمد_
موقـع  حسـن_الزعبي_يمثلني 
تويـرت يف األردن خالل السـاعات 
املاضيـة مـع مئـات التغريـدات 
املتضامنة معه يف وجه االستدعاء 

القضائي.
العكور  وغـرّد الصحفـي باسـل 
قائالً: ”يعتقد البعض أن تغطياتنا 
املوضوعية لألحداث هي تحصيل 
حاصل، وأمـر ال ُيرتب علينا كلفاً 

وعواقـب، هـذا ليـس صحيحاً... 
الزميل الصحفـي املهني #أحمد_
حسـن_الزعبي إىل املدعـي العـام 
يـوم األحد، سـنكون معـاً نرصة 
للحق والحرية، وأنت أيها الصديق 

الغايل أحد عناوينها الرئيسية“.
اسـتدعاء  يكـون  أن  ويرجـح 
االدعـاء العـام الزعبـي جاء عىل 
خلفية نقله خـرباً اتضح أنه غري 
دقيق حول إصابة طفل برصاصة 
الزرقـاء  يف الصـدر يف محافظـة 
مـن قبـل رجـال األمن، وفـق ما 
نقـل شـقيق الطفل. كمـا أصدر 
الناطـق اإلعالمي باسـم مديرية 
األمن العام عامـر الرسطاوي، يف 
حينه، بياناً قال فيـه: ”إن كل ما 

أثري عن إصابة طفل برصاصة يف 
الصدر يف محافظـة الزرقاء أثناء 
مداهمـه أمنية هو كـذب وافرتاء 
بقصد اإلساءة لرجال األمن العام 
أنه  وتشـويه صورتهم“، مضيفاً 
”سـتتم املالحقة القانونية ووفق 
أحـكام القانـون لكل مـن اختلق 
ونـرش مثل هـذه األخبـار بقصد 

اإلساءة لرجال األمن العام“
وأعلن عرشات املحامني األردنيني، 
السـبت، عن تشـكيل هيئة دفاع 
للتـوكل عن الكاتـب الزعبي، ذلك 
يف وقـت ال تزال ترتفـع املطالبات 
الحقوقيـة بتعديل املـادة 11 من 
قانـون الجرائـم اإللكرتونية بما 

يضمن حرية التعبري.

 بروكسل/رويرتز:
 قـال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسـندر دي كرو إنه 
لن ُيسـمح ملوظفـي الحكومة االتحاديـة البلجيكية 
من اآلن استخدام تطبيق تيك توك للمقاطع املصورة 

اململوك للصني عىل الهواتف الخاصة بعملهم.
وقـال دي كـرو إن مجلس األمن القومـي البلجيكي 
حذر مـن املخاطر املرتبطـة بالكميـات الكبرية من 
البيانات التي جمعها تيـك توك اململوك لرشكة بايت 
دانـس الصينية، وكون أن الرشكـة ملزمة بالتعاون 

مع أجهزة املخابرات الصينية.
وقـال رئيـس الـوزراء يف بيـان ”هـذا يجعـل مـن 
املنطقي منع اسـتخدام تيك توك عـىل الهواتف التي 
توفرهـا الحكومـة االتحادية. يجب تغليب سـالمة 

معلوماتنا“.
وقالـت تيـك تـوك يف بيـان إنها تشـعر بخيبـة أمل 
مـن القرار الـذي قالـت إنـه يسـتند إىل ”معلومات 
خاطئة أساسـا“. وقالت الرشكة إنها تخزن بيانات 
املسـتخدمني يف الواليات املتحدة وسنغافورة وتقوم 

ببناء مراكز بيانات يف أوروبا.
وقال متحدث باسـم الرشكة ”ال تستطيع الحكومة 
الصينيـة إجبـار الـدول األخـرى ذات السـيادة عىل 

مشاركة بيانات مخزنة يف أراضيها“.
وحظـرت املفوضيـة األوروبيـة والربملـان األوروبي 
الشهر املايض استخدام تيك توك يف هواتف املوظفني 
بسـبب تزايد املخاوف من الرشكة واحتمال أن يكون 
بوسـع الحكومة الصينية جمع بيانات املستخدمني 
أو تعزيز مصالحها. ودأبت بكني عىل نفي وجود مثل 

هذه النوايا.
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ZÊb‰j€@Oãó„@ÂÌäÎÜ@NÜ@@
إذا كانـت نظرّيـة التلّقي تتحـّدث عن 
الطريقـة التـي يتلّقـى فيهـا القـارئ 
الّنـّص؛ فإّن نظرّية التأويل تتحّدث عن 
الطريقـة التي ُيَؤّول بها القارئ الّنّص. 
مـا ينتج عنـه: أفـق التوّقـع، فراغات 
القـارئ  الجمالّيـة،  املسـافة  الّنـّص، 

الضمني وغريها.
بالتـايل، فـإذا كان الجـزء املكتوب من 
الّنّص يمنحنـا املعرفة، فإّن الجزء غري 
املكتـوب هـو الـذي يعطينـا الفرصة 

لَتمّثل األشياء أو اإلحساس بها.
وبـني أيدينـا اآلن مجموعـة قصصيـة 
(نصوص قصرية جدًّا ) بعنوان «أصغر 
من ِرجـل بعوضة» للقاّص السـعودي 
حسـن عـيل البطـران ُمصـّدرة بعبارة 
الّنفـري: «كلّما ضاقت العبارة اّتسـع 
املعنى»، ما يمّهد لنا الطريق لنقرأ هذه 
الّنصوص بذهنّية مختلفة، وما يدفعنا 
إىل التسـاؤل: أهي ومضـات أو لفظات 
أو قصص قصـرية؟ أو قصص قصرية 
جدًّا؟ كّل هذه األسـئلة تضع املتلّقي يف 
مأزق وتدفعه للبحث عن أدوات جديدة 
للتحليـل؛ ال سـّيما أّن الكاتب يقول يف 
موضـع آخـر: «ال تقرأنـي مـن خالل 
حـروف إبداعي». ما يحيلنـا إىل املتكلّم 
املوجـود يف الّنصـوص، رّبمـا يتخّفـى 

الكاتـب وراءه أو يـرتك مسـافة بينه 
وبني املتكلّم.

يف الواقـع، إّن القصـرية جـدًّا ليسـت 
حداثّيـة، بل لها جذور يف الرتاث العربي 
القديم يمكن الحصـول عليها يف أخبار 
الحمقى. كذلـك َعرَف املوروث الرسدي 
العربـي أنواًعا قصصّيـة مختلفة مثل: 
قّصة الخَرب، وقّصة املثل. وقد استخدم 
الّنقـاد والّدارسـون تسـميات متعّددة 
لتمييز شكل القّصة القصرية جدًّا مثل: 
القّصـة املفاجئة، الرسيعـة، الومضة، 

الضامرة.

هذه التسميات تحيلنا إىل بناء الّشكل، 
وتوحـي بأّنـه بنـاء محـدود ال يالئـم 
متطلّبـات القّصـة الكاملة. فالقصص 
وتكثيـف وإضمـار  بإيجـاز  مكتوبـة 
وحـذف واختـزال للفكرة، ما يناسـب 
طبيعة العرص ويجعلها قريبة من لغة 
الــ «Chat»، وما يتيـح للمتلّقي قراءة 
القّصـة يف ثانيـة واحـدة أو دقيقـة أو 

دقيقتني.
وقـد اّتخـذت نصوص هـذه املجموعة 
شـكل الّنّص القصري جدًّا، وهو شـكل 
رسيـع القّص عميق املعنـى، وقد بّوب 
الكاتب قصصـه يف مجموعـات تحمل 
عناوين رئيسة تتضّمن قصًصا قصرية 
جـدًّا ذات عناويـن فرعّيـة اختزَلـت يف 
مضمونها حياة الفرد، وعكست مظهرًا 
مـن مظاهر املفارقـة يف الحياة. وهذه 
املفارقة ال توازي الواقع بل تكشف عن 
متناقضاتـه واألمثلـة كثرية: «لبسـت 
البيـاض وتبعتـه رسيًعـا بالسـواد» و 
«أقمت صالة املغرب، لم ترتدي العباءة، 
ولـم تتوّضأ...» – «يظـّل يف حالة غربة 

وهو يعيش داخل أسوارهم».
والّالفـت أّن الكاتب لم يلجأ إىل االنزياح 
كثـرًيا يف بنـاء لغته القصصّيـة، وكأّنه 
يحـاول االبتعـاد عـن شـعرّية الّنّص، 
فيحـاول أن يبّث الحركـة والحيوّية يف 

نصوصه القصرية التي تقتفي حالة أو 
فكـرة تمّثل ومضة، مثالً يف نّص «َفِرز» 

يقول:
تحرّك وتحرّك اآلخر

نظر إىل تحرّك اآلخر بأّنه تجاُوز، ابتسم 
اآلخر...

ويف نّص آخر يقول:
- سألها عن حالها..

أجابته: أتألّم؟
أعاد سؤالَه لها: مّم ولَم؟

امَتنعـت عـن اإلجابـة، َرِكَب وسـيلته 
وغادر

التـي تنبعـث  املفارقـة  إّنهـا صدمـة 
من اّتسـاع األفـق ومن ضيـق الواقع. 
بالتـايل، فإّن االكتشـاف اآلني املفاجئ 
و التكثيـف كلّهـا سـمات مهّمة تقوم 
عليهـا الّنصوص، فال مجال للرتادف أو 
الوصف وكأّن القّصة تبني الحدث كلمة 
كلمة بنـاًء محكًمـا الزديـادة فيه. بل 
بالعكس، يلجأ الكاتب إىل تقنّية الحذف 

كمـا حصل يف نّص «ثقـوب متباعدة»، 
إذ يقول: تحاول تقـرتب منه، يتظاهر 

باملرض.
ويمكن القـول إّن التكثيف الذي تبّيناه 
يف هـذه املجموعـة القصصّيـة تجـّىل 
يف امليـل إىل الجمـل القصـرية املرّكـزة 
املوحية، واالقتصار عىل عدد محّدد من 
الشخصّيات وتركيز الحوار واالستغناء 
عنـه أحياًنـا إضافـًة إىل كـرس الزمـن 
أو تجميـده وضيـق العنـرص املكانـي 
املتلّقي  والعنايـة باالسـتهالل لجـذب 

واالهتمام بنهاية القّصة.
ومـن الظواهر املهّمة التـي رّكز عليها 
القـاّص ظاهـرة االلتفـات يف الضمري، 

مثالً:
امتنعـت عـن اإلجابـة، رِكب وسـيلته 

وغادر
هربت منه وجرى خلفها

نادته: حبيبي
اضحكي، قال لها:

لبست نّظارتها وابتسمت
إّن سبب كثرة االلتفات يعود إىل طبيعة 
تشكيل بنية الّنّص إذ يأتي بغري املتوّقع 
لدى املتلّقي، ويعطي الّنّص بعًدا جماليًّا 
تّتسـق فيه الجمل وترتّتب وفق نمطّية 

خاّصة تكسب الّنّص بناًء ممّيزًا.
وبنفس األسـلوب القائم عىل الّدهشـة 

وتطـول  الجملـة،  تّتسـع  واملفارقـة 
القصـة كما حصـل يف بعـض النماذج 
مـن املجموعة إذ نتفاجـأ بقّصة «دواء 
تحـت أقدام» هذه القّصـة التي تدغدغ 
عاطفـة املتلّقـي، فتجعله يشـعر بأّنه 

يقرأ ويراقب وينتظر النتيجة.
إّن هـذه القصـص تثـري أسـئلة فنّية 
تصـدم القارئ، وتهـّز وعَيـه الجمايل، 
وتؤّكـد لـه بـأّن البنيـة الفنّيـة لهذه 
الّنصـوص فيها احتجـاج ورفض لكّل 
مـا هو متداول ومألوف. فالكاتب كّثف 
أفكاره ووّظف تقنّيات قادرة عىل إنتاج 
ا بلغة ذات حمولة  نصوص قصرية جـدًّ
داللّيـة تعتمـد عىل الرمـز، والغموض. 
فيشعر املتلّقي بأّن عليه أـن يستحرض 
املحذوف والغائب واملحتمل ويبتعد عن 

اللّغة املبارشة والرصيحة.
وتجـدر اإلشـارة بـأّن هـذا الّنـوع من 
القصـص يحتـاج إىل مواكبـة نقدّيـة 
مسـتمرّة ومتضافرة ألّن فيه تمرّد عىل 
الحـدود والقيود: إذ يصـوغ ماّدته من 
الهواجـس، والرسد والوصف والرسـم 
واللّقطـات  السـينمائي،  والسـيناريو 
املرسحّية، ومخـزون الذاكرة. فالكتابة 
عنـد البطـران ليسـت للعـربة أو لنقل 
التجربـة بل هي فعـل عصيان ورفض 

تسعى إىل تأسيس ذائقة جديدة.

Zê„Ïm@O@Ô„b‡‹èæa@Ôflbé
لم أؤمن يوما بالتصنيف الجنيس 
لألدب، فمن املغاالة تقسيم األدب 
إىل أدب ذكورّي وأدب نسوّي، ألن 
األدب إنسـاني بامتيـاز، ولذلـك 
يرفـض أغلـب النقـاد مصطلح 
نشـأته  منـذ  النسـوّي»  «األدب 
األوىل يف مهـده الغربي، لكّن هذا 
النصـوص  بعـض  أن  ينفـي  ال 
بخصوصيـة  تتمتـع  النسـوية 
واضحـة، ويبـدو ذلـك جليـا يف 
مجال الكتابة الشـعرية خاصة. 
فال أحد ينكر  أن الشـعر النسوّي 
يزخـر بطاقات إبداعيـة مميَّزة، 
إذ أكاد أجـزم أحيانا بأن الشـعر 
أنثى وبأّن األنثى شـعر ينسـاب 
املتنوعـة  بالعطـور  مفعمـا 
واألّخـاذة، فيبعـث يف القارئ لذة 
مخصوصة،وربمـا هي تلك اللذة 
التي تحدث عنها «روالن بارط»، 
ويكـون ذلك كذلك عندما نربطها 
النصـوص  تلـك  مـع  بالتعامـل 
ومحاورتهـا فكـم هـو ممتع أن 
تحـاور روح امرأة شـاعرة وذاتا 
أنثوية مجنحة، وكم هو ممتع أن 
يكون النص الشعرّي جسدا حّيا 
ينبض بالحياة ويضـّج بالغواية 
هـذا  ويف  والشـوق...!  والعشـق 
اإلطـار يمكن تنزيـل مجموعة» 
امللـح يلفـظ ملحـه» للشـاعرة 

الجزائرية أسماء رمرام. 
«امللـح يلفـظ ليلـه» مجموعـة 
شـعرية صدرت سنة ٢٠٢١، عن 
دار خيال للنـرش والرتجمة. تبدأ 
فتنة هذه املجموعـة منذ العتبة 
األوىل، وهي العنوان، امللح يرتدي 
أثوابـا رمزيـة عديدة فهـو وإن 
والعطـش  باملـرارة  يتصـل  كان 

فهو يرتبط أيضا بمعنى الجوهر 
االرض  ملـح  فتقـول  واألصـل، 
ونقول ملـح الوجود ونقول ملح 
الحياة، امللح يف وجه من وجوهه 
هو الحياة، بل هو جوهر الحياة. 
وهل من حياة دون جسد؟!                                     
إنـه الجسـد الـذي يتخلّـص من 
ظالمـه، يلفظـه، يطـرده، كـي 
يـيضء ويـرشق، وقـد ال يكـون 
ذلك إال عـرب الشـعر وبالقصيدة 
تنبـع مـن أعماق الروح الجسـد 
أو قل الجسـد الـروح فتفك إزار 
الليل ويتنفـس الصبح يف دهاليز 
الـذات املأزومـة. إنـه اسـتدعاء 
للشعر البلسم لتضميد الجراح و 
اسـتحضار للبوح الشايف  يخفف 
من وطـأة االنكسـار واأللـم.... 
هكذا شعرت بالعنوان وشعر بي 
وهكـذا ذهبت بـه وذهب بي وأنا 
أقرأ النص األول الذي يحمل عنوان 
املجموعة. الشاعرة تعود بالشعر 
إىل ذاتهـا  أو هي تحـاول إضاءة 
هذه الـذات املظلمة التي أتعبتها 
االتجاهات  وخذلتهـا  املسـافات 
وتملكتهـا الحرية فغـدت أمطار 

الغيمة أسئلة. تقول:
أعود إيلّ

وما عدت أعرف أّي الجهات
تقود إيلّ

وال عدت يف الحب أحمل بوصلة
أو أشاور حديس

وما عاد يف أرىض املستغيثة باملاء
نهر

وال يف سمائي الغريبة قطر
وال يف تخوم املجاز دليل

يسيل اليباس الذي يف عروقي
ويرجعني

غيمة للسؤال....
وتتواصل الفتنة عرب اإليقاع الذي 

يرسي يف أغلب نصوص املجموعة 
شفافا منغما، ولكن ذلك ال يعني 
االيقـاع  احتـذت  الشـاعرة  أن 
التقليـدي عـرب أوزانـه وبحوره 
احتذاء، وإنما هي نوعت يف إيقاع 
نصوصهـا، فالتوزيـع البـرصي 
والسـمعي لنصوصها يحيل عىل 
شـعر التفعيلة ولكنها لم تلتزمه 
يف كامـل نصوصهـا وإنمـا هي 
عمدت يف أحايـني كثرية إىل كرس 
االيقـاع وتحطيمـه وقد بـدأ ذلك 
متالئمـا إىل حـد ما مع مايسـود 
اغلـب نصوصهـا مـن انكسـار 
نفـيس وجدانـي، ومايـدل عـىل 
ذلك ظاهرة التدوير التي شـملت 
متفاعلـن  و  فعولـن  تفعيـالت: 
ومفاعلتن، وبذلك غدت نصوصها 
أحيانا مراوحة ممتعة بني الوزن 
والـالوزن، وقـد سـاهمت هذه 
املراوحـة يف الربـط بني األسـطر 
الشعرية فزادت يف إحكام النسيج 
الرتكيبـي الداخـيل... بيـد أن كل 
ذلك ال يخفـي احتفاء الشـاعرة 
باملوسـيقى  التي بـدت يف بعض 

واضحة،حتى  جليـة  نصوصهـا 
أن القـارئ املنصـت يسـتلّذ ذاك 
النغم الشـجّي وكأنه يستمع إىل 
«سـوناتا» ممتعـة. صحيـح أن 
الشـاعرة لـم تلتزم التزامـا كليا 
بـرشوط السـوناتا كمـا كتبهـا 
الغربيون والعرب، فهي  الشعراء 
لـم تعتمد ذاك التناسـق الصوتي 
بـني أربعـة عـرش بيتـا بصورة 
بالنظـام  تلتـزم  ولـم  حرفيـة 
املقطعـي الثالثـي أو ما يسـمى 
ب»الحركات الثالث» وهي عبارة 
عن انتقـاالت نغمية متنوعة ترد 
يف قالب موسـيقي مغلق. ولكنها 
احتذت مـا تقوم عليه السـوناتا 
من تقطيع للمـادة النغمية ومن 
تنويع للقوايف ومن اعتماد لتزاوج 
وخاصـة  اإليقاعيـة  العنـارص 
منهـا الجناس الـذي أضفى عىل 
نصوصهـا إيقاع داخليـا تظافر 
مـع اإليقـاع الخارجي لتشـكيل 
قطعة موسيقية جميلة                                    

تقول يف نص»أشواق الريق» :
قولوا ملن

أحيا البكاء بخاطري
من أّي نهر ترتوي شفتاك؟

من أّي ثغر ترشف الريق الذي
ال يكتفى من شوقه

لعراك؟
هذي القصائد حلوة محمومة

يف صوته
إذ يستلّذ غناك

نار إذا ما أقبلت يف حرّها
رشقية

تأتي عىل دنياك
ريح إذا ما حرقة  عصفت بنا

غربية
بردت بها يمناك....

ص(٣٧-٣٨)
وربما أبرز مايربط بعض نصوص 
أسـماء رمرام بالسوناتا هو تلك 
الغنائيـة التـي تخاطـب الوعـي 
الذاتّي أو - بلغـة أخرى-الرصاع 
الذاتـّي إذ لهـا إيقـاع مخصوص 
تتولّد منـه نظرة أو رؤيـة ذاتية 
ووعي ذاتي يعّرب عن ذات إنسانية 
تعيـش رصاعا وجدانيا أو تجربة 

نفسية مريرة...

ولعـّل هـذه الذاتيـة البـارزة ما 
يجعل نصوصها - بحق-صادقة 
إىل حـد النخاع، بـل إن نصوصها 
تقيـم مـع القـارئ عالقـة حب 
وغرام، فإذا القارئ عاشـق وإذا 

بقصائدها حسناوات تتغّنج.
 يقـول روالن بارط: «إّن كل نص 
ُيقـرأ بلـذة يعني أنه ُكتـب بلذة» 
وهـذا فعـال ما نلمسـه يف شـعر 
أسـماء، فهـي تسـتحرض اللغة 
بهـا  فتحتفـي  األول  بهائهـا  يف 
وتحيي الهـرم منها فيعود نرضا 
مـن  كلمـات  فنسـتقبل  شـابا، 
قبيل»املعـرصات، العرى، القطر، 
بالكلمـات  السـنى....» فتأنـس 
املعهودة يف نسـيج لغـوي متني.

فنجد أنفسـنا إزاء صـور بديعة 
لـم  الشـاعرة  آن.  يف  مبتكـرة 
تعتمد يف صورها عىل علم البيان 
التقليدي فنحـن نكاد ال نصادف 
تشـبيها وإنمـا نصـادف يف كل 
حـني تصويـرا يعتمد باألسـاس 
عىل التشـكيل اللغوي القائم عىل 
االنزيـاح، فيبدو أن الشـاعرة لم 
تعد تؤمـن بأّن البالغـة القديمة 
القائمـة عـىل اإلحالـة والعدول 
املحدود املصدر األساّيس للصورة 
الشـعرية، ولـم يعـد يعنيهـا أن 
تنصهر صورهـا يف بوتقة الواقع 
و أن تتناسـب معـه مثلما تنّص 
عليه البالغة القديمة، وإنما هي 
تنشـئ صورها كي تتناسب مع 
واقعها الذاتي الرصف، فصورها 
ال تعـدل إال إىل عاملهـا الداخـّيل، 
خبـيء،  باطنـي  بكـون  فتـيش 
وبنفس مجهولـة املعالم، وبذات 
ترقـص يف الضبـاب... فالصورة 
إذن يف شعر أسماء رمرام شديدة 
يف  ونسـيجها  باللغـة  االرتبـاط 

تحررها وانطالقها، وقد اعتمدت 
يف ذلك باألسـاس عىل االستعارة، 
وال يخفـى هنـا مـا لالسـتعارة 
من رحابـة فنية تسـمح بتناول 
اللغة تنـاوالت متنوعة وال حرص 
لها، ومـن بني هذه التشـكيالت 
اللغوية االستعارية قولها «غيمة 
للسؤال، ميش أنيق يمد سناه، أنا 
امـرأة فلتكن لألنوثـة طال وماء، 
احتياجات أنثى تغرّب كي تحبس 
الشـمس يف غرفـة حـني تبكـي 
تـّرشق، عفا الله عـن صمتنا  إذ 

يذوب....».
ومـا يلفت االنتبـاه أن جل صور 
تيمـات  حـول  تـدور  الشـاعرة 
الخصوصيـة،  شـديدة  أنثويـة 
فهي- بحق- تصور ذات األنثى يف 
والوجدانية  الشـعورية  تقلباتها 
الالمتناهيـة، لذلك كانت صورها 
شديدة الثراء والتكثيف، وأضافت 
إىل كل ذلك البعـد الرتميزّي،وهو 
بعد يّتصل أساسـا بلغة الجسـد 
أو «االيروتيـكا» فالألنثى جسـد 
يحتـاج إىل الحـب مثلمـا تحتاج 
االرض إىل املـاء، واألنثـى كيـان 
روحـي مـادي تتـوق إىل الكحـل 
وقمصـان النوم ورجفة النهد.... 
واألنثى «من غري شعر مساحيق 
بـال معنى عميـق»، واألنثى حب 
يتمـازج فيـه كيميائيـا الجسـد 

بالروح. تقول الشاعرة:
....وأن الكحل لوال الروح لوال

تماهي لونها الحر الطليق
ملا كانت لرونقه   حياة

وال لبهائه النبض  الحقيقي.
ص(٣٤)

معهـا  يتماهـى  رجـل  واألنثـى 
جسدا وروحا

«يشم عىل مهل عطرها

ويوقظ يف الليل أغنية
من حرير ونار

يغازل أثواب قطن تدلّت
عىل ركبتيها

ويمهلها ليله كله
كي ترمم ماقد  تمزق يف جوفهـا

من نسيج األنا...»
ص(٣٦)

يف مجموعـة «امللح يلفـظ ليله» 
القديـم  الشـعر  بلغـة  افتتـان 
تطعيـم  يخفـي  ال  ذلـك  ولكـّن 
القديـم بالجديد مّما أضفى جّدة 

وطرافة
ساهمتا يف سـرب أعماق الشاعرة 
بصـورة صادقة وشـفافة، وقد 
توّسـلت لذلـك الشـاعرة إيقاعا 
مخصوصـا النـه ذاتـي غنائـي 
فاقرتبت من فن السوناتا ونهلت 
منه، واعتمدت عىل صورة مجّنحة 
اسـتحرضت  وترميزية  عميقـة 
من خاللها شيئا من إدانة للرجل 
العربـي الذي لم يقـرتب بعد من 
تخـوم الـذات االنثويـة بأبعادها 
النفسـية الثرية، ولـم يتقن بعد 
لغة الجسد، ولم يفهم بعد تيمات 
القصيـدة  الحسـناء....  الـروح 
ليلـه» ترتـدي  يف «امللـح يلفـظ 
فسـتانا وتتغنج رغم أنها تخفي 
دمـوع املايض ومـرارة الذكريات 
وجناتها، إنها جسـد حّي يتمرغ 
يف الحرير ويقفز بني السـكاكني، 
تغنـي وتبكـي وتدعـو اآلخر إىل 
الحـب والخري والسـالم... وربما 
لـكل ذلك تجنح نصوص أسـماء 
رمرام يف فضاءات اإلنسانية رغم 

إيغالها يف الذاتية. 
و بجمعها بني الذاتي و الجماعّي 
تمكنـت من بذر عذوبـة آرسة يف 

كل قصائدها.
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أرتدي ثوباً من أرساب الحكايا
وأحمُل فرَح مذكراتي امللّونة

فأنت أول  من خَط عليها
عبارات النجوى

تكمل تفاصيلهاُ جنية النهر
حنَي تركت جدائلها عند الجرف 

تمّسدها أقالم الطيور
 صنعتها من رصاص فؤادك

لتهزم بها 
 حشود وقائعي .
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كالفراش أسـعى حايف القدمـني اىل النار رغبة يف الرقـص دون مبايلٍ بما 
سيحدث، اجدني انصاع لصوت يف داخيل صارخا اترك املعتاد وغري الطبع، 
فمـا عاد الرقـص عىل الدفوف والطبول يجدي بعـد ان جندها املأفون اىل 
طبول حرب ودماء، الرقص يا صديقي عناوين حب لكل راغب يف االكتواء 
او الهروب اىل حيث ال يدري، هي رغبة مكبوتة يف العقل الباطن فمنا كما 
هن النساء، نرقص عىل املحن جلبا للحزن، ومنهم يرقص فرحا كحبيبتي 
تلك التي اودعتها انفاس واحاسـيس حياتي، اىل أن اتخمت ضياعا بعدما 
غرفت من يم هجرها عذابات سـهر ووسـن، كنت قـد خريت نفيس بني 
الرقـص عىل جراحـي او الرقص مع مجانني النسـاء، ومتى ما أردت ان 

اقرر!! اجدني ارقص مع األثنني كوني اكتويت بكالهما..
ارضم النـار بيدي، اخرج صورها الواحـدة تلو األخرى محرقا إياها رغم 
نوايـاي بأطفائها بدمعي، لكن نفسـا تدفع بي نحـو الرفض.. أليس لك 

كربياء؟؟ تقولها معنفة إياي
ابتسـم مرتنحا وانا اطئ حافات دائرة النار التي اشـعلت ما ان تلسعني 
حتى ارصخ انِت السبب، كيف يل أعلم بنواياها؟ لوالك ما سعيت وال جبت 
الطـرق وال األرصفـة وقوفا، بارحنـي الهدوء والفيتني اتقـرب اىل القلق 
والتوتر رفيقـاي، يهزان كياني كلما دنوت مـن الطمانينة، ألم اخربك يف 
تلـك الليلة بأني عىل وشـك فقد توازني فمجاراتها صعب عّيل أني لسـت 
من جيلها او حداثة سنها، لكنك بدناءة النفس األمارة بالسوء دفعت بي 
مغـررا، وأنا كونك مني تبعـت نصائحك تلك التي أوصلتني اىل حد التيه يف 
عالـم صفعتـه املراهقات دون كلل، دعك يا هـذه ودعيني أرقص رقصة 
املـوت التي اتقنها، فما عاد بي التحمل، لقد فارقني الشـعور باألمل.. يا 

لخيبتي كم دثرت مشـاعري بعد ان كانت تشـعر بـربودة صمت الركود 
والخـوف مـن الخـوض يف الحب، ومـا ان ارضمت ناري تلـك حتى رمت 

بالدثار وخرجت بغباء تجري وراء أول تجربة أمامها.

أراك يا صديقي ال تمل لومي، وما انا إال أنت الذي دفنت معي كل أمنياتك 
ورغباتك، أم تراك نسـيت اطيافك التي شـاركت واحالمك رغبة يف تجربة 
حب، حتى انك يف بعض األحيان مارسـت الحب مع نفسـك دون ان تعي 
رغبـة افتقدتهـا يف الحياة وهربـت اىل عالـم االحالم، لقد رأفـت بحالك، 
شـعرت بأن عّيل مسـؤولية خروجك من قوقعة الوحـدة، فأرشت وازعا 
لك الوسـيلة أما من وكيف؟ فذاك رهن بك، قد أكون همسـت لك احيانا، 
فهميس جاء بناء عىل هوى ما تشـتهيه وما تود اليد يل يف نواياك املكبوتة 
املحملة بالرغبة املحرمة، ال اريد االنتقاص منك لكن هذا هو واقع العالم 
فدنيـا من النسـاء والرجال ومنذ الخليقة جمعتهـم الرغبة قبل كل يشء 
اىل جانبـي، فأنا اتحرك عىل ضوء االهواء، وهواك يا صديقي مبطن قليال 

برغبة محرمة يف بادئ االمر ثم تحول بعد ذلك اىل حب، كيف ال أعلم؟؟
مسـتحيل ان تعود كما كنت، بعدما ألبستني أكاليل رقصة السامبا هيا.. 
تعال لننضم مع تلة الشـلة، ارقص حتى تنىس، أثمل اىل ان تفقد توازنك، 
فقد برصت أن نسـيان من تحب رضبا من املحال، لكن بالتأكيد معاناتك 
هـي غصـة عمرك اآلتـي وتضحيتك بالصرب جـل ما تجنيه ثمـار علقم، 
أظنه آن اآلوان تكشـف وجعك الخفي من العذاب والجراح ليكونا لك خري 

نديم..
اسـلك طرق الجنون، أراه أقرب إليك مما تصبـو، وارصخ بكل ما اتويت 
من قوة آه موجعة صارخا أين أنا كل تلك السنني؟ صمتي املطبق هو من 
نبهنـي لإلنجراف مع سـواقي العذاب، لذا يا صديقـي عش الهم والحزن 
وحـدك، ودعنـي اعيش مـا بقي يل من عمر كالفراشـات تسـعى للموت 
رقصا ولسـعا بسـياط نار مضيئة، أو كما غربة ليل خفى ضياءه حتى 

تالىش ضياعا يف جوف ظالم دامس.
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االحرتام املتبادل بني الزوجني من أهم 
أساسـيات الحياة الزوجية الناجحة، 
لـذا فإن شـعور أحـد الزوجـني بأن 
رشيكـه ال يحرتمه، أمر يهـدد بعدم 

استمرار العالقة.
بالتأكيـد لـن تتعمـدي إظهـار عدم 
االحرتام لرشيـك حياتك، ولكن هناك 
بعض السـلوكيات الخاطئة التي قد 
تقعني بها أثنـاء التعامل مع زوجك، 
ومـع تكرارها، يشـعر الـزوج بعدم 

احرتامك له.
تابعي القراءة لتتعريف عىل السلوكيات 
التي تشـعر الـزوج بعـدم االحرتام، 

وتجنبيها أثناء التعامل مع زوجك.
- مقاطعة حديثه

أن زوجتـه  الـزوج  يالحـظ  عندمـا 
ال تـرتك لـه فرصـة إلكمـال حديثه، 
فتقاطعـه لتتحدث هي عن أفكارها، 
دون االهتمـام بأفـكاره ومشـاعره 
التي كان يحـاول التعبري عنها، فهو 

يشعر بعدم التقدير واالحرتام.
- االختالف معه باستمرار

االختالف أمر طبيعي، ولكن االختالف 
باسـتمرار، والتعامـل مـع الرشيـك 
كأنه خصـم يجب االنتصـار عليه يف 

كل مرة وإثبات أنه مخطئ، يشـعره 
باالستخفاف وعدم االحرتام.

- النقد املتكرر
أيضـاً اقتنـاص أي فرصـة لتوجيـه 

النقـد للزوج، يشـعره بعـدم احرتام 
أفكاره ومشاعره.

- إنهاء الحديث بدالً منه
بعض الزوجات تقعـن يف هذا الخطأ 

اعتقـاداً أن التعامـل بهذا األسـلوب 
يظهـر رسعـة البديهـة، ولكـن عىل 
العكـس فـإن عـدم السـماح للزوج 
باسـتكمال فكرته، وإنهـاء الحديث 

بدالً منه يشـعره أنه فقـري الفكر يف 
نظر زوجته، ألن عليهـا دائماً إكمال 

حديثه بدالً منه.
- السخرية منه

حس الدعابة أمر لطيف بني األزواج، 
ولكـن يجـب أال يتحول إىل سـخرية 
من الـزوج، وخاصة أمـام اآلخرين، 

فالسخرية دليل عىل عدم االحرتام.
- لغة الجسد السلبية

ليست الكلمات فقط هي ما تعرب عن 
عدم االحرتام، لغة الجسـد السـلبية 
أيضـاً تعرب عـن عدم االحـرتام، مثل 
أن تشـيحي بوجهك بعيداً عن زوجك 
بينمـا يتحـدث معِك، أو عـدم النظر 

إليه وكأن حديثه غري مهم.
- إعادة املهام التي يفعلها

قـد تعيديـن فعـل املهام التي سـبق 
وأداهـا زوجـك بحجـة الوصـول إىل 
نتيجـة مثاليـة، ولكن هذا السـلوك 
يزعج الرجل جداً، حيث يشعر وكأنه 
القيـام  طفـل ال يسـتوعب كيفيـة 
باألمـور، وأن زوجتـه مثـل األم التي 
تعيـد فعل كل يشء مـرة أخرى حتى 
يكـون جيـداً. وهـذا يشـعره بعـدم 

االحرتام.

الربتقـال عـىل  يحتـوي زيـت 
الفوائـد الجمالية،  العديد مـن 
نظـراً لغنـاه بفيتامـني «يس» 
ومضادات األكسـدة واملكونات 
املطهرة. وقد اشـتهر بفوائده 
للعناية بالشعر، إذ نجده غالباً 

يف منتجات العناية بالشعر.
- يقلل من قرشة فروة الرأس

زيت الربتقـال، ميلء بمضادات 
األكسـدة التـي تخلـص فـروة 
الـرأس مـن القـرشة، وينقيها 
بخصائص مطهـرة قوية. هذا 
فضالً عـن تنظيم إفـراز الغدد 
الدهنيـة، ما يسـاعد عىل الحد 
مـن إفـراز الزهم ومنـع ملعان 

الشعر املفرط.
- ينظف الشعر

يعـّد زيت الربتقال خيـاراً جيداً 
لتنظيـف الشـعر، مـا يجعلـه 
مـن  للتخلـص  فعـاالً  عالجـًا 
الشـامبو ومنتجـات  رواسـب 

العناية بالشعر.
- يدعم نمو الشعر

الربتقـال عـىل  يحتـوي زيـت 
فيتامـني «يس» املغـذي لتعزيز 

لـك  يـرتك  مـا  الشـعر،  نمـو 
خصالت طويلة وفاتنة. وأيضاً، 
يحفـز مـن إنتـاج الكوالجـني 
للشعر، وينشط الدورة الدموية 
لضمـان حصـول فروة رأسـك 
عىل العنـارص الغذائية الكافية 

لنمو شعر صحي.
- يمنع تساقط الشعر

يمتـاز زيـت الربتقـال بغنـاه 
بفيتامني «د» ومركب الليمونني 
(هـو املكـّون األسـاس يف زيت 
يعمـل  الحمضيـات).  قشـور 
هـذا املركب كمثبـط، ما يوقف 

تساقط الشعر.
- يرطب للشعر الجاف

عـىل  الربتقـال  زيـت  يسـاعد 
ترطيـب الشـعر الجـاف، مـن 
خالل مـده بالفيتامينات التي 
توفـر ترطيبـاً وملعاناً للشـعر. 
كمـا يعمل عىل إزالة الفطريات 
بشكل فعال، ما يقلل من فرص 

التقرش الجاف يف الشعر.
- يقوي الشعر

أحـد  «يس»  فيتامـني  يعـّد 
الفيتامينات األساسية يف العديد 

من أنـواع الشـامبو ملسـاعدة 
الشـعر عـىل بنـاء الكوالجـني 
تقويـة  وبالتـايل  والربوتـني، 

الشعر.
- يدعم بصيالت الشعر

الربتقـال عـىل  يحتـوي زيـت 
فيتامني «هـ» وحمض الفوليك 
األمـر  وهـذا  «ب»  وفيتامـني 
بصيـالت  إصـالح  يف  يسـاعد 
الشعر. تابعي املزيد: زيت لفرد 

الشعر من أول استخدام.
- طرق استخدام زيت الربتقال 

للشعر
لالسـتفادة من خصائص زيت 
إليك  الربتقال الجمالية للشعر، 
كيفية استخدامه بطرق سهلة 

وبسيطة.
- زيت الربتقال مع الشامبو

أضيفـي بضع قطرات من زيت 
الربتقال العطري إىل الشامبو أو 
البلسم الخاص بك، وامزجيهما 
جيداً للحصول عىل شعر صحي 

والمع.
- زيـت الربتقـال وزيـت جوز 

الهند لرتطيب الشعر.

املكونات:
ملعقتـان كبريتـان مـن زيـت 

الربتقال.
ملعقـة كبـرية من زيـت جوز 
الهنـد أو زيت الزيتـون أو زيت 

اللوز الحلو.

التحضـري  طريقـة   -
واالستخدام:

بعد مـزج الزيوت مـع بعضها 
توزيعهـا عـىل  يتـم  البعـض، 
خصـالت الشـعر مـن الجذور 
حتى األطراف، بما يف ذلك فروة 

الرأس. انتظري ١٥ دقيقة قبل 
شطفه باملاء الدافئ فقط.

كرري هذه الوصفة ثالث مرات 
أسبوعياً للحصول عىل النتيجة 

املرجوة.
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املكّونات
كرواسـون سـادة، مقّطع - ٤ 

أكواب
بيض - ٢

جبن كريم - ٢٥٠ غرام
كـوب   - طـازج  أحمـر  تـوت 

ونصف
حليب سائل - كوب

ملعقـة   - فانيليـا  خالصـة 
صغرية

سكر أسمر - ثلثا كوب
طريقة العمل:

- حّمـي الفرن عىل حرارة ١٨٠ 
درجة مئوية.

- ضعـي قطع الكرواسـون يف 
صينية مربعة (٩ إنش).

- وّزعي التـوت يف الصينية بني 
قطع الكرواسون.

- لتحضـري خليـط الجبـن: يف 

وعـاء، ضعـي البيـض وجبـن 
والسـكر  والفانيليـا  الكريـم 

األسمر.
- اخفقي املكونـات جيداً حتى 

تتجانس.
السـائل  الحليـب  اسـكبي   -

تدريجياً مع الخفق بني اإلضافة 
واألخرى.

فـوق  الخليـط  اسـكبي   -
الصينية.

- ادخيل الصينية إىل الفرن مّدة 
٢٥ دقيقة.

إزالة البقع من املالبس البيضاء املختلفة بطرق مجربة، 
مـع اإلشـارة إىل أن دليـل التنظيف اآلتي، يشـتمل عىل 
غالبية أنواع البقع الشـائعة، مثل: بقع القهوة والشاي 

والعصري والطني والدم واملكياج.
- كيفية إزالة بقع القهوة والشاي والعصري من املالبس 

البيضاء؟
إلزالـة بقع القهـوة أو الشـاي أو العصري مـن املالبس 
البيضـاء، يصح خلـط ملعقة كبرية مـن الخل األبيض 
مع ملعقة صغرية مـن الصابون، فإضافة الخليط عىل 

البقعة، واالنتظار ملدة ٣٠ دقيقة. 
ثم، ينثر مسحوق صودا عىل البقعة، مع الدعك بوساطة 

األصابع.
- طريقة إزالة بقع املكياج من املالبس البيضاء

تقـيض طريقة إزالة بقع املكياج، وال سـيما آثار أحمر 

الشـفاه، من املالبس البيضاء، يف العموم، بخلط ملعقة 
صغرية من سـائل الغسيل مع صودا واملاء البارد إلعداد 

عجينة. تمد العجينة عىل املنطقة امللطخة، مع الفرك.
- مواد للتخلص من بقع الرتاب أو الطني أو العشب من 
املالبس البيضاء يف دليل التنظيف، تصنف بقع الرتاب أو 
الطني أو العشب بأنها «صعبة»، للتخلص منها، إضافة 
قطعة املالبس البيضاء إىل حـوض، مملوء باملاء الدافئ 
(حتى يغمـر القطعة)، مع ملعقـة صغرية من منظف 
الغسـيل، ممزوًجـا بنصف الكوب من مسـحوق صودا 

ونصف الكوب من الخل األبيض، والتقليب.
تحتـاج البقـع الصعبـة إىل نقعها طوال الليل، لتغسـل 

قطعة املالبس، يف الغسالة، يف اليوم التايل.
الجدير بالذكر أن الطريقة املذكورة مناسبة أيًضا لبقع 

الصلصة.
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تعّد التوابل والبهارات واحدة من أنواع األغذية 
املفيدة لصحة االنسان، وتستخدم يف املطابخ 
إلضفاء النكهة لألطعمـة واملرشوبات أيضاً. 
كما تدخل كأحـد املكونات يف بعض املنتجات 
التجميليـة والعطـور. وتمتلـك العديـد مـن 
الفوائـد الصحية، إذ تمتـاز بقيمتها الغذائية 
لألكسـدة،  املضـادة  العاليـة، وخصائصهـا 
واملضـادة للميكروبات، وغريها. وهناك ثالث 
توابـل لهـا دور فعـال يف مكافحـة أمـراض 
الرسطـان والسـكري والزهايمـر. فمـا هي 

هذه التوابل؟
- الكركم

يساعد الكركم عىل الوقاية من خطر اإلصابة 
بالرسطـان وأمـراض الشـيخوخة، ويحمي 
الدمـاغ مـن األمراض الشـائعة، بمـا يف ذلك 
مرض الزهايمر، حيث يغذي الكركم الربوتني 
املوجـود يف الدماغ والحبل الشـوكي، ليضمن 
صحـة الخاليـا العصبيـة وينظـم االتصـال 

بينها.
وأظهرت نتائج إحدى الدراسات، أن «املرىض 
الذيـن تناولوا يومياً أربع غرامات من الكركم 
عـىل مدى شـهر، انخفـض خطـر إصابتهم 

برسطان القولون بنسبة ٤٠ باملئة».
ويحتـوي الكركـم عـىل نسـبة عاليـة مـن 
الكركمـني، وهـو مركـب كيميائـي يتميـز 
بخصائصه املضـادة للميكروبات والبكترييا، 
باإلضافـة إىل محتـواه املرتفـع مـن املعادن 
والفيتامينات التي تساعد عىل تقوية الجهاز 
املناعي، مثل الحديد والفسفور واملغنيسيوم 
والكالسيوم والبوتاسـيوم والزنك، وفيتامني 

(يس، هـ و ك).
-القرفة

تأتـي القرفـة يف املرتبـة الثانية، حيـث إنها 
تسـاعد عـىل تخفيـض مسـتوى السـكر يف 
الـدم لدى املصابني بالنـوع الثاني من مرض 
السـكري، وتقلل االلتهابـات. كما تعمل عىل 
تنشـيط الدورة الدموية وتحسـني مسـتوى 
الكوليسـرتول بالـدم وتنقيـة الجسـم مـن 
السـموم، ورفـع كفاءة الجهـاز املناعي ضد 

الفريوسات وامليكروبات والجراثيم.
أن  الدراسـات،  إحـدى  نتائـج  وأظهـرت 
مسـتخلص القرفة يمكنه التقليل من تكاثر 
انتشـار الخاليا الرسطانية، ما يسبب موتها، 

كما أن «زيت القرفـة» فعال جداً يف مكافحة 
األورام.

- املريمية
تسـاعد املريمية،عىل إطالة العمر، من خالل 
تحسـني وظائـف الدماغ والذاكـرة، كما أنها 
مفيدة يف الوقايـة من أمراض القلب، ومهمة 
جـداً عنـد اإلصابة بمـرض الزهايمـر. نظراً 
 (Thujone) الحتوائهـا عىل مركب الثوجـون
العصبيـة  النواقـل  إفـراز  يحفـز  الـذي 
والسـريوتونني، والتـي تسـاعد عـىل زيـادة 
الرتكيز، وتحسني العمليات الذهنية واليقظة 

والقدرات العقلية وعملية التفكري.
ومـن فوائـد املريميـة أيضـاً أنهـا مضـادة 
لاللتهابات والحساسـية وتعزز صحة القلب 
وتخفض الكوليسـرتول، وتعزز صحة الجلد 

والعظام واألسنان واللثة.
كمـا تعمـل عـىل تعزيـز املناعـة، ومقاومة 
األمـراض املعديـة والجـذور الحرة املسـببة 
لاللتهابات يف الجسـم. كما الوقاية من أنواع 
معينة مـن الرسطانات، مثل: رسطان الجلد. 
ناهيك عن كونها عالجاً فعاال ملشاكل الطمث 

وأعراض سن اليأس.
- الزنجبيل

يعترب الزنجبيل مـن التوابل الغنية بالعنارص 
مثـل  املناعـي،  للجهـاز  املقويـة  الغذائيـة 
األكسـدة  ومضـادات  االلتهـاب  مضـادات 
والفيتامينـات، وبالتايل يصبح الجسـم أكثر 
قدرة عىل مكافحة الكائنات الدقيقة املسببة 
لألمـراض عند املواظبة عىل تنـاول الزنجبيل 
كمرشوب ساخن أو إضافته إىل األطعمة عند 

الطهي.
ويعمل الزنجبيل أيضاً عىل تخفيف آالم الحلق 
ومنـع إنتاج السـيتوكينات الفريوسـية التي 

تسبب اآلالم والتورم.
- الكاري

يحتوي الكاري عىل فيتامني أ Aِ وفيتامني يس 
C، وكالهما من الفيتامينات الداعمة للجهاز 
املناعي، والتي تجعل الجسـم أكثر قدرة عىل 
مكافحة الفريوسـات والبكترييـا. كما يمتاز 
الـكاري بمحتـواه العـايل مـن فيتامني بي٦ 
B٦ املسـؤول عن إنتاج خاليا الـدم البيضاء، 
التي تعترب خط الدفاع األول ضد الفريوسـات 

وامليكروبات التي تهاجم الجسم.

تلجأ نسـاء كثـريات السـتخدام مسـتحرضات 
التجميـل إلخفـاء عيـوب البـرشة، لكـن هـذه 
املسـتحرضات قد تصبـح مصدر خطـر عليها، 
فمتـى تتحول مسـتحرضات التجميل إىل مراهم 
مشوهة للبرشة؟ وكيف يمكن الوقاية من ذلك؟

وقد يكون ملستحرضات التجميل تأثري سلبي عىل 
البرشة، ومـن بني هذه اآلثار االحمرار وتوسـع 
مواضع البثور الصغرية والحكة وزيادة حجم حب 

الشباب. كما قد تتحول البثور إىل التهاب جلدي إذ 
لم يتم تشخيصها بدقة كافية، واستخدام مراهم 
العالج املناسـبة. إن من أهم مسـببات االلتهاب 
الجلـدي العدوى الفطريـة والبكتريية، والعدوى 
الفطرية تسـببها عـادة أدوات التجميـل التالفة 
أو املنتهية الصالحية. وهنـا تكمن الخطورة، إذ 
تستخدم كثري من النساء أقالم تجميل البرشة يف 
املواضع امللتهبة منها وملدة طويلة، رغم أن هذه 

األقالم تكون مليئة بالفطريات. ويف هذه الحال، 
تكـون الخطـوة األوىل لعـالج االلتهـاب الجلدي 
هـي التخلص من كافـة أدوات التجميل التالفة. 
أمـا الخطـوة الثانية يجـب عالج الجلـد بمضاد 
للفطريات، فهو يسـاعد عىل العالج بشـكل جيد 
وبرسعة نسـبيا». ويجب ان نحذر أولئك اللواتي 
يسـتخدمن مسـتحرضات التجميل من خطورة 
تغري شـكل املسـتحرضات ورائحتها، مشريا إىل 

رضورة االنتباه إىل مّدة صالحيتها. يشـار إىل أن 
الفطريـات والبكترييا تتكاثـر يف املواقع الدافئة 
والرطبة. وملنع تكاثر الفطريات يف مستحرضات 
التجميل يجب االحتفاظ بها يف مكان بارد مظلم 
جاف، كما ينصح بعدم إزالة الزينة باإلصبع، بل 
باستعمال فرشـاة نظيفة أو قطن، دون نسيان 
التخلـص مـن جميـع مسـتحرضات التجميـل 

املنتهية صالحيتها.
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يوم األحد: األول
الجاهلية  العرب يف  أيام األسبوع، وكان يوم األحد عند  هو أول 

ُيسمى “األول” وهو ما يعني أنه أول أيام األسبوع.
يوم اإلثنني: األهون أو األوهد

هو ثاني أيام األسبوع، فقد كان ُيسمى عند العرب يف الجاهلية 
أي االنحطاط  الوَْهَدة،  أو “األهود”، اشتق اسمه من  “األهون” 

النخفاض العدد من األول إىل الثاني.
يوم الثالثاء: الُجبار

هو ثالث أيام األسبوع، اشتق اسمه من الرقم ثالثة، وكان يوم 
الثالثاء عند العرب يف الجاهلية ُيسمى “ُجَبار”.

يوم األربعاء: الُدَبار أو الِدَبار
أي  أربعة،  الرقم  من  اسمه  اشتق  وقد  األسبوع،  أيام  رابع  هو 
العرب يف  الرابع من األسبوع، وكان يوم األربعاء عند  اليوم  انه 
ألنه  بذلك  تم تسميته  وقد  “ِدَبار”،  أو  “ُدَبار”  ُيسمى  الجاهلية 
يأتي بعد يوم الجرب “الثالثاء” وقد قال العرب القدامى أنه “َدُبَر 
ما ُجِربَ به العدد” أي أنه جاء بعده وتبعه، ومعنى كلمة “دبر” 

تبع أو تال.
يوم الخميس: املُْؤِنس

الرقم خمسة،  اسمه من  اشتق  األسبوع، وقد  أيام  هو خامس 
وكان يوم الخميس عند العرب يف الجاهلية ُيسمى “ُمْؤِنس” وذلك 
ألنه يأتي قبل نهاية األسبوع، وهو اليوم الذي يميل فيه الناس 
الذي  اليوم  بامللذات واللهو والفرح، فهو  الراحة واالستمتاع  إىل 

يرتاح وُيؤنس فيه الناس من تعب العمل طوال أيام األسبوع.
يوم الجمعة: العروبة

ألن  االسم؛  بهذا  الجمعة  يوم  ُسمي  األسبوع،  أيام  سادس  هو 
ومنها  والتئم،  وّحد  أي  العربية  اللغة  يف  جمع  من  جمعة  كلمة 
يف  العرب  عند  الجمعة  يوم  وكان  واالجتماع،  والتَّجمع  الجمع 

الجاهلية ُيسمى “الَعُروَبة” أو “َعُروَبة”.
يوم السبت: شيار

هو سابع أيام األسبوع، وقد ُسمي يوم السبت بهذا االسم نسبة 
العرب يف  السبت عند  يوم  الراحة، وكان  بها  السبات واملقصود 
الجاهلية ُيسمى “ِشَيار”، ومعنى كلمة “شيار” اليشء الذي تم 

أخذه من مكانه، وإظهاره يف مكان آخر.
القديمة يف  أيام األسبوع بتسمياتها  قد ذكر أحد شعراء العرب 

أبيات من الشعر:
أؤّمل أن أعيش وأّن يومي

بأّول أو بأَْهَون أو ُجَبار
أو التايل ُدَبار أو فيومي

بُمْؤِنس أو َعُروَبة أو ِشَيار
يا ُحْسَنُه عند العزيز إذا بدا
يوم الَعُروَبة واستقّر املنُرب



صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy
٦٢٤ - وقوع غزوة بدر الكربى والتي تعّد أول معركة يف اإلسالم.

١٨٨٥ - كولومبيـا الربيطانيـة تتبنـى قانـون يمنـع الصينيـني مـن 
االستقرار بها.

١٩٣٠ - اكتشاف كوكب بلوتو.
١٩٣٨ - أملانيـا النازيـة تضـم النمسـا إىل أراضيها وذلك بعـد يوم من 

احتاللها.
١٩٨٦ - املحطة الفضائية مري تستقبل أول زائريها، وهما رائدا فضاء 

سوفياتيني.
٢٠٠٦ - مسـؤولون إرسائيليـون يفتتحـون غرفـة جديـدة للصـالة 
اليهوديـة يف سـاحة املبكـى بحضور رئيس الدولة موشـيه كتسـاف 
ورئيـس بلدية القـدس اإلرسائيـيل أوري لويوليانسـكي والحاخامني 

الرئيسني يف إرسائيل.
٢٠١١ - السـلطان قابوس بن سعيد سلطان ُعمان يصدر قراًرا يقيض 
بمنـح صالحيات ترشيعيـة ورقابية ملجلس ُعمـان املؤلف من مجلس 

الشورى املنتخب ومجلس الدولة املعني، ويأمر بتشكيل لجنة فنية من 
املختصـني لوضع مرشوع تعديـل للنظام األسـايس للدولة بما يحقق 

منح الصالحيات للربملان.
٢٠١٣ - اختيـار فرنسـيس األول بابـا جديـد للفاتيـكان خلفـا للبابا 

املستقيل بندكت السادس عرش
د نشـيد بُتهٍم إرهابيَّة  ٢٠١٥ - إدانة رئيس ُجزر املالديڤ السـابق ُمحمَّ

ُمتعددة والُحكم عليه بالسجن ١٣ سنة.
٢٠١٦ -مقتـل ٣٤ شـخًصا عـىل األقل وجـرح ١٢٥ آخريـن يف تفجري 

سيارة مفخخة وسط العاصة الرتكية أنقرة.
٢٠١٨ - الرئيـس األمريكي دونالد ترامب يقيل وزير الخارجية ريكس 

تيلرسون ويعني مايك بومبيو خلًفا له.
٢٠٢٠ - منظمـة الصحـة العاملية ُتعلن رفع تصنيف انتشـار فريوس 
كورونـا ٢٠١٩ مـن تفـيش إىل جائحة، وعـدد من الـدول تعلن الحجر 

الشامل.
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اإلسرتاحة  أوقات  يف  كنت  الثانوية  املرحلة  ..يف  تقول  فتاة 

بعض  مع  فطورنا  نضع  حيث  الصديقات  بعض  مع  أجتمع 

دون أن تعرف إحدانا ماذا جلبت األخرى .. 

وكانت هناك طالبة مسكينة لم تجلب معـها شئياً فأقنعتها 

بالجلوس معنا .. ألنه اليدري أحد من جلب الطعام

من  تخرجنا  وقت  قرب  إىل  طويلة  فرتة  الحال  واستمر 

الثانوية.

حيث تويف والدها وتغري حال الطالبة املسكينة .. فأصبحت

 .. وبهرجة  وفلوسا  لباسا  قبل...  ذي  مـن  أفضل  وضع  يف 

فجلست إىل جانبها وقلت لها : ماذا حدث لك ؟!..

فمسكت بيدي وبكت وقالت والله كنا ننام بال عشاء وانتظر 

أمي  وكانت   .. معكم  الطعام  أتناول  لكي  للمدرسة  ذهابي 

تخبئ خبز العشاء لفطور الصباح إلخـواني .. وأخرج متعمدة 

مبكراً لكي أوفر لهم حصتي من الطعام ..واآلن بعد ما مات 

أبي الكل يعطينا!

كوننا أيتام ..( تمنيت لو أن والدي شبع قبل موته )

(يعني  كلماتها:  بأحرف  ممزوجة  والدموع  بحرقة  قالتها 

ماعرفوا أننا محتاجني إال بموت أبي ؟!! )

بكت بحرقة ومازلت أحس بحرارة دموعها وحرقتها إىل اآلن

نعم إنه واقع مؤلم ..

ألم  حياتهم  دهاليز  يف  فإن   .. العفيفة  األسـر  تلك  فلنتفقد 

اليسمع أنينه إال الله ..

ُيرضب  للرجل  الصادق  األمني  
لصدقه   الناس   َيخشاه    ،

وأمانته 
غطاء  هي    :  ” الطاگيه   ” و 
للرأس  تشبه  ” العرَقچني ” ، 

ولكنها أخف  منه ُ .
وأصله  :

أن رجال كان  قد عاهد  نفسه 
عىل أن ال يقول  كذبا يف حياته 
الصدق   .. فكان  قوله    !! قط 
مشاكل   يف  ُيوقعه   ما  كثريا 
جراء  من  يتلقى  كان  ومآزق 
 ” الكفخات    ” بعض  بعضها 
عىل  يضع  وكان   رأسه   عىل 
 ” فانبثقت   ” ” طاگيه  رأسه  
طاگيته ” وتمزق وسطها من 
كثرة  ما نال من ” الكفخات ” 
. وكان  مع ذلك يأبى إال قول 

الحق والصدق .

امرأة  صادفته   يوم   ذات  ويف 
حسناء  ، فرأت هندامه  َحسنا  
 ” مثقوبة  طاگيته   ” ولكن   ،
 ، ذلك  سبب  عن  فسأله   ،  ...
أحچي  ألني  والله   ”  : فقال  
 !! كفخات  وآكل   ... الُصدگ 
اشلون   ”  : له   فقالت    . ”  ...
 ”  : لها  فقال    .  ”  ... ؟  َيعني 
أسالچ ُسؤال ... إنت  متزوجة 
لكن   ... نعم   : فقالت  ؟   ... ؟ 
 : لها  فقال    .  ”  ...  !! مطلگة 
َما  غري   ... ؟  ْمطلگة  ليش   ”
فرفعت   .  ”  ..  !! خيــر  بيچ 
املرأة  َيدها فـــ ” كفخته َعىل 
 ” : .. ” ... فقال  لها   !! راَسه 
ها ... شفتي اشلون [ إليحچي 
الصدگ طاگيته َمثقوبة ] من 
الكفخات !!! ... هسه صدگتي 

؟ ..“ فذهب قوله مثال ...
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أّي مـن هـذه األبـواب يلفـت 

انتباهك أكثر مـن غريه؟ أيها 

تـرى أنه يقـول مـا ال تعرفه 

عـن مسـتقبلك وشـخصيتك 

وطباعـك أيها يفيش بعض ما 

تخبئـه لك الحيـاة من أرسار؟ 

اخرت أحد هذه األبواب السـتة 

لتجد بعض اإلجابات.

الباب رقم ١

أنت تبحث عن طريق تودي بك 

إىل التحـرر من عبء ما. تحب 

أن تتمتع بمساحة من الحرية 

وأن تشـق طريقـك الخاصـة 

بنفسـك، وال سـيما يف حـال 

توفـرت لديـك الكثـري الكثـري 

مـن الخيـارات. أنت مسـتقل 

وال تحـب املواجهة. كما أّنك ال 

تحبذ استعجال األمور وتفضل 

القيام بـكل يشء خالل املهلة 

املناسبة. 

الباب رقم ٢

ال تحـب اتبـاع الطـرق التـي 

يسـلكها معظـم األشـخاص 

املحيطني بك. فهـذا ليس أمراً 

رضوريـًا برأيك. تفضل كل ما 

هـو غـري مألـوف أو تقليدي، 

فتتوق إىل السفر بمفردك وإىل 

التفكـري بمفـردك وإىل رسـم 

مسريتك بنفسك. ربما ترى أنك 

شـخص فريد، مبـدع ومتميز 

عىل مسـتوى أفـكاره… كما 

أنـك تـرى العالم كمـا ال يراه 

اآلخرون.

الباب رقم ٣

مسـتقبلك عبارة عن مشـهد 

ملـون! فأنت تظهـر ارتباطك 

بمجتمعـك وتحبذ أن تشـكل 

جزًءا من محيطك وتتكيف مع 

أشخاص مختلفني. حياتك هي 

عبارة عن رحلة تقوم بها من 

دون أن تحدد وجهتها. تتسـم 

بالفضول وتسـعى إىل معرفة 

املزيـد عـن كل أمر وال سـيما 

بشأن منزلك وعائلتك. كما أنك 

تتوق إىل أن تتحىل بالفكر النرّي 

وتظهـر الجديـة فيما يضحك 

اآلخرون من حولك.

الباب رقم ٤

بحذافريهـا  حياتـك  تعيـش 

وبشغف ظاهر. تحب الضجيج 

واملواقف غري املتوقعة ويجذبك 

كل ما هو مجهول. كما أنك ال 

تبدي كثـريا اهتمام بالقواعد. 

أنت عفـوي ودائـم الحماس. 

نشـاطك املفضل هو ممارسة 

رياضـة الفروسـية يف حديقة 

مـا أو القيـام بنزهـة مفعمة 

باملشاعر.

الباب رقم ٥

تتـوق إىل السـكون والهـدوء 

الداخـيل  بالسـالم  والشـعور 

وتحبذ سـلوك الطرق واضحة 

وتفضـل  والنهايـات  املعالـم 

أحياناً خوض التجارب السهلة 

وال تسـعى إىل اختبار املواقف 

التـي تحتاج إىل بـذل الجهود. 

تتسـم بالتواضـع وهـو أمـر 

يقدره الكثري من األشـخاص 

املحيطني بك. 

الباب رقم ٦

الهدوء هو ضالتك التي تبحث 

عنها بشـكل دائم. لذا يمكنك 

أن تمـيض الكثـري مـن الوقت 

بمفردك، فأنت تنشـد الصمت 

والسـكينة. إال أّنـك تنتبه لكل 

مـا ترناه وتثبـت حضورك يف 

محيطـك االجتماعـي وتميـل 

إىل تمضيـة وقتـك فيمـا أنت 

تعمل وتفكر، علمـاً أنك تقّيم 

الحقيقية والصداقة  العالقات 

أكثر من أي يشء آخر.
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غزل بس ياغزل وحروفي داخت بيـــــــك
شلون اتريد اوصفك واجمع الفكــــــره
اذا رمشك قصيده وعينك الديــــــــوان
واحلاجب اضن سيابنه يسطــــــــــــره
اسد حلكي من اشوفك هو كلبي يصيح
اضحك والتريده اليوم الك يجـــــــــره
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1- مدينة عراقية - متشابهان
 2- حرف نداء للندبة - برر

 3- ظهر - خرق يف السـرت ونحوه عىل قدر 
العني ُينظر فيه 

 4- فّك - قضبان النخلة 
 5- أصلح البناء - للنهي - للجر

 6- أنواع و أصول - يرشد

 7- عاصمة إفريقية - حاِمِ
 8- رمز جربي - الحذاء
 9- ملكي - متشابهان

 10- قسمة غري عادلة - وعاء

 2+1 من األسماء التي أطلقتها العرب عىل 
املحيط األطليس - عبدة النار

 3-مدينة أملانية - ضمري متصل - وثب
 4- للنداء - يف الوجه

 5- من أسمائه « هيرص أبو ُلبد»
 6- غُلظ - ِنعم (م)

 7- االنتفاخ - سهل االنقياد
 8- أول مـن لجـأ إىل االختبـار يف اختيـار 

املتقدمني للوظائف الحكومية
 9- تمّنى - مسافات (م)

 10- نظـر مـن خالل ثقب البـاب - أقوى 
مضخة يف الوجود.
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الحـزن والغضب يسـيطران عىل حياتك بكشـل 
يفوق الخيال، وتشـعر ان الوقت قد حان للتخلص 
من هذا الحزن. اخرج من املنزل واقض يومك بالكامل 
خارجه وافتخر بما تقـوم به وبما تقدمه لآلخرين من 
خدمات. كن شـجاعا وتعامل مـع اآلخرين وخذ الوقت 

الكايف للتعبري عن نفسك وعن رأيك بطريقة إبداعية

إذا كانت تنتابك بعض الشـكوك يف موضوع ما فحاول أن 
تستشـري من حولك. حـاول أن تتصل باألصدقـاء الذين لم 
تسـمع صوتهم منذ وقت بعيد. ربما تجد أنك كسول ولذلك لن 
تحـرز تقدما يف العمل اليوم. ال تخطـط لكل يشء ألن التخطيط 

أحيانا يؤدي إىل نتائج غري مرضية.

ربمـا ينتقدك بعـض األشـخاص اليوم بـل معظمهم 
والغريـب أن سـتصغي إليهم جيـدا. كن مهذبـا وراجع 
وجهـة نظرهـم فربما تسـتفيد مـن كالمهـم. حافظ عىل 
تواضعـك اليوم وكن صبورا مع اآلخرين. قد تشـعر بالحرج 
أحيانـا بسـبب انتقادات اآلخريـن وخاصة أنك تشـعر أنهم 

ينتقدونك بشدة.

تحلم اليـوم بزيارة بعض األماكـن البعيدة وربما 
تفكـر يف طلب اجـازة طويلة للسـفر برا ملـكان لم 
تفكر يف زيارته من قبل. احذر فهذا اليوم غري مناسـب 
لتنفيذ هـذه الفكرة أو لتنفيذ أي خطـة. أمورك العاطفية 
ربمـا تتغري فجأة اليوم بسـبب بعض املشـاكل التي تحدث 

بينك وبني الرشيك.

تتلطـف أجـواء املفاوضات وكل مـا له عالقة 
بالبحـوث والتنقـالت واالرتباطـات، كما تكون 
األجـواء الدراسـية جيـدة أو عـىل األقل لـن تكون 
معاكسة إطالقا. ترصفاتك استفزازية، وهذا قد يؤدي 

إىل خالف مع الرشيك لكن العواقب ستكون بسيطة.

تظهـر أكثر من أي وقت مىض طبيعتـك املحبة للناس 
وللتعامل بشـفافية من أجل إرسـاء الروابـط الفعلية 
والعالقـات اإلنسـانية من حولك، ولتشـجيع اآلخرين عىل 
القيـام باملثل. تصـغ إىل اآلخرين بانتبـاه وتعاطف وتعطيهم 

أفضل األفكار التي تساعد عىل حل مشاكلهم.

مهمـا سـمعت مـن انتقـادات ال تستسـلم، 
فالشـجرة املثمرة وحدها تبقى عرضة للرشـق 
بالحجـارة. ال تحّمـل الرشيك هموم املسـتقبل، فهو 
غري مسـؤول عن أمور لم يرتكبها. ال تكثر من رشب 

املنبهات، فهي تسبب لك آالما يف املعدة.

الحـظ يرافق تحركاتـك ويبعث فيـك األمل من 
جديد بعد الشـك الذي انتابـك مؤخرا من إمكانية 
تحقيـق حلمك أو تنفيـذ أحد املشـاريع العزيزة عىل 
قلبك. تستعيد عالقاتك الجيدة مع أصدقائك وخاصة 

أصدقاء طفولتك.

يجب أن تتمكن اليوم من تقييم مشـاعرك من منظور 
محايد ومسـتقل. اسـتغل هـذه الفرصـة لتتخذ خطوة 
جديدة يف حياتك العاطفية بناء عىل ما تشـعر به اآلن. تأكد 
أن ترصفاتـك اليـوم هي أفعـال طبيعية وليسـت ردود فعل ملا 

حدث يف السابق. فكر جيدا قبل القيام بأي تحركات مفاجئة.

كـن حذرا ألنـك تميل إىل الجـدال والنقـاش بحدة وقد 
ترفض الحوار كليا مسببا اإلحراج أو القطيعة يف العالقة. 
قـد تجد الكثري من املعرتضني عـىل عالقتك بالرشيك، فتحل 
بالصـرب لتتضح الصورة أكثر. قد تسـمع بخـرب يتعلق بوضع 

صحي أو مهني يجعلك مهتما جدا.
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يوم مثمر جدا خاصة إذا قمت بإجراء بعض االتصاالت 
مـع بعـض األشـخاص. ستسـتمتع بالتحـدث معهم 
وستشـعر أن الحديث معهم بمثابة صفقة عظيمة. تتميز 
بأنـك تنظر ألي موضـوع من أبعاد مختلفة، ولكن مشـكلتك 
هـي أن هـذا األمر قد يكون له مردود سـلبي كعـدم قدرتك عىل 

اتخاذ أي قرار برسعة.

كن حـذرا فتكفريك اليوم غري واضح وعقلك مشـتت، ولكن 
ال تسـمح لهذه الظروف أن تعوقك. يف الحقيقة، ربما تسـتغل 
شـعورك بالوهم لصالحك. ستكتشـف أنك كلما تقبلت أي شعور 
غريـب أو شـاذ، سـتكون كل أمورك عىل ما يـرام. ال تظن أن كل 

يشء يف حياتك يجب أن يكون عقالنيا.

Ô”aã«@fiçÀ



 400 امرأة تحصد  أول  قائمة  لتتصدر  متابع فقط  أربعة ماليني  أمام سيلينا غوميز 
اللواتي  النساء  قائمة  سيلينا  تتصدر  انستغرام.  عىل  صفحتها  عىل  متابع  مليون 
حصدن أكثر نسبة متابعة عىل صفحتها عىل انستغرام، بأكثر من 397 مليون متابع.. 
الرقم ازداد يف األيام املاضية إذ حققت يف أسبوع واحد فقط نحو عرشة ماليني  هذا 
متابع، وبالتايل طريق سيلينا نحو الـ 400 مليون لم يعد بعيداً. يف اذار املايض 2022، 
مليون   300 تحقق  فنانة  أول  وتكون  الفنانات  قائمة  تتصدر  أن  سيلينا  استطاعت 
مليون   96 نحو  عام  غضون  يف  ازدادوا  سيلينا  متابعي  أن  أي  انستغرام،  عىل  متابع 
الرجال  أو  النساء  بني  كان  ان  األوىل  املرتبة  تتصدر  سيلينا  تزال  ال  اليوم  وحتى  حساب. 
يف مجال الفن من ناحية عدد املتابعني عىل انستغرام. يف قائمة النساء، يأتي يف املرتبة الثانية 
بعد سيلينا، كاييل جينر التي وصلت إىل 380 مليون متابع. أريانا غراندي تأتي يف املرتبة الثالثة 
كأكثر النساء متابعًة عىل انستغرام، تليها كيم كارداشيان التي حصدت املرتبة الرابعة بـ 347 
مليون متابع. بيونسيه يف طريقها إىل الـ 300 متابع، فهي تأتي يف املرتبة الخامسة بـ 299 

مليون متابع.

جوائز  بشأن  تغريت  كثرية  أمور 

لكن  سنوات،  مدار  عىل  األوسكار 

كان  املاضية  الستة  العقود  خالل 

يتغري:  لم  ثابت  واحد  يشء  هناك 

اختالفها  ورغم  الحمراء.  السجادة 

فإنها كانت دائماً بدرجات من اللون 

األحمر.

سجادة  عن  بالكشف  العمال  وقام 

تابع  فيما  الباهت،  البيج  بلون 

جيمي كيميل، الذي يستضيف حفل 

الخامس  األوسكار  جوائز  توزيع 

والتسعني يوم األحد الحدث.

اختيار  أن  ”أعتقد  كيميل:  وقال 

من  بدالً  الشامبانيا  بلون  سجادة 

سجادة حمراء يظهر مدى ثقتنا يف 

أنه لن تراق دماء“.

من  اللون  تغيري  قرار  وجاء 

الف،  ليزا  االبتكار  مستشاري 

وراؤول أفيال.

الحمراء  السجادة  تاريخ  ويعود 

 ،1961 عام  إىل  األوسكار  ب جوائز 

جوائز  توزيع  حفل  شهد  الذي 

األوسكار الثالث والثالثني، وفيه فاز 

ابارتمنت“  ”ذي  وايلدر  بييل  فيلم 

من  كل  وفاز  فيلم،  أفضل  بجائزة 

تايلور  وإليزابيث  النكسرت  بريت 

وممثلة،  ممثل  أفضل  بجائزتي 

واستضافه بوب هوب.

ولم يشاهد العامة السجادة الحمراء 

عام  حتى  التلفزيون  شاشة  عىل 

توزيع  حفل  بث  تم  عندما   ،1966

جوائز األوسكار ألول مرة باأللوان.
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بعد  رياض  رحمة  قضتها  راحة  فرتة  بعد 
تعرضها ألزمة صحية ونفسية بسبب فقدان 

قبل  علوم  ألكسندر  زوجها  من  األول  جنينها 
أسابيع أثناء تواجدها يف تركيا، تستعد رحمة 

للعودة بعمل فني جديد .
الفرتة  خالل  ستقوم  رحمة  أن  ذكر  حيث 
الخاصة  الترت  أغنية  بتسجيل  القادمة 
وكاريس  فهد  لعابد  بالنار»  «النار  بمسلسل 
باملوسم  عرضه  واملقرر  خباز  وجورج  بشار 
بعنوان  أغنية  ستقدم  إذ  القادم  الرمضاني 
«بدل مايض»،  وهي من كلمات مازن ضاهر 
التي  االوىل  املرة  لتكون  وألحان فضل سليمان 
تشارك بها يف املوسم الرمضاني بغناء ترت عمل 

رمضاني جديد.
وكانت رحمة قد عاشت فرتة قصرية بعيداً عن 
وسائل السوشيال ميديا والتواصل اإلجتماعي 
تتعاىف  حتى  جنينها،  لفقدان  تعرضها  فور 
مع  للتواصل  مجدداً  لتعود  وصحياً  نفسياً 

جمهورها واستئناف نشاطها الفني.
عىل صعيد آخر، ما زال مسلسل حرية أللكسندر 
علوم يتصدر نسب املشاهدة عرب شاشة الـأم 

بي يس ٥ .

بعد غياب فرتة طويلة عن الساحة 
السينمائية،  سيما  وال  الفنية، 
صربي  ياسمني  الفنانة  كشفت 

عن أحدثت أعمالها السينمائية.
 ET برنامج  يف  لقائها  وخالل 
صربي:  ياسمني  قالت  بالعربي، 
«أشارك يف بطولة فيلم أبو نسب، 
املقبلة  األيام  مرص  إىل  وسأعود 
الفور،  عىل  تصويره  الستكمال 

وإن شاء الله يعجب الناس».
وتابعت: «فيلم أبو النسب أحداثه 
ذات  ويف  كوميدي،  إطار  يف  تدور 
اجتماعية  رسالة  يحمل  الوقت 

لجميع  فيلم  هو  بالتايل  هامة، 
عند  اليل  الطفل  األرسة،  أفراد 
ويفرح  يشوفه  هيقدر  سنني   ٧
صربي  ياسمني  وكشفت  بيه». 
عن تحضريها لفيلم أكشن سيتم 

طرحه يف عيد األضحى املبارك.
وتابعت: «عندي كمان فيلم أكشن 
الصيفي،  املوسم  خالل  هينزل 
ويمكن ده أول مرة لبطلة مرصية 
فيه  ألنه  حقيقي  أكشن  تعمل 
عىل  والتدريب  وتدريب،  فرهدة 
األكشن غري تدريب الصحة». يذكر 
صربي،  ياسمني  أعمال  آخر  أن 
والذي  تانية»  «فرصة  مسلسل 

تم عرضه خالل املوسم الرمضاني 
عامر،  آيتن  بطولة   ،٢٠٢١ لعام 
أحمد مجدي،  دياب، هبة مجدي، 

محمد البزاوي، والعمل من تأليف 
ومن  هاشم،  جمال  مصطفى 

إخراج مرقس عاد.

قبل أيام تصدر اسم شريين عبد الوهاب وسائل 
العالقة  توتر  عن  أخبار  بعد  ميديا  السوشيال 
وإختفائها؛  مجدداً  حبيب  حسام  وبني  بينهما 
الساعات  خالل  شريين  نفته  الذي  األمر  وهو 
الشائعات  فيه مروجي  تحذر  عام  ببيان  املاضية 
غري  أخبار  أية  نرشت  حال  يف  قضائياً  بمالحقتهم 
صحيحة عن حياتها الشخصية. وقد علم أن شريين 

جديدة تستعد  إعالنية  حملة  لتصوير 
عىل  القادمة،  األيام  خالل 
إحدى  لصالح  تكون  أن 
املحمول  شبكات 
أن  ويرتدد  الشهرية، 
هناك نجمة لبنانية 

شهرية ستشاركها 
الحملة فيما يتكتم 
فريق عمل الحملة 
كافة  عن  اإلعالنية 
اإلتفاق  لحني  التفاصيل 
النجمتني  مع  النهائي 
أيام  خالل  التصوير  لبدء 
آخر،  صعيد  قليلة.وعىل 
تواصل شريين تحضرياتها 
األعمال  من  للعديد 

الغنائية التي ستخرج 
عىل  املقبلة،  الفرتة  خالل  للنور 

أغنية سينغل بعد رمضان مبارشة. أن يكون هناك 
حفل  بإحياء  شريين  تقوم  أن  املنتظر  من  وكان 
إلغاء  بعد  املاضية  األيام  خالل  بلبنان  ضخم  غنائي 
حفلها بعيد الحب هناك، ولكن لم يتم أيضاً وقامت 
بتأجيل كافة إرتباطاتها خالل الفرتة الحالية للتفرغ 
أن شريين  بالذكر  الجديدة. جدير  الغنائية  ألعمالها 
املاضية  الساعات  أعمالها خالل  إدارة  بتغيري  قامت 
مدير  إدوارد  نبيل  من  بدالً  صالح  إيهاب  ليتسلمها 

أعمالها األخري.

”وول  لصحيفة  تقرير  كشف 
رشاء  جورنال“،  سرتيت 
امللياردير إيلون ماسك، أراض يف 
أوستن بوالية تكساس األمريكية، 
بموظفي  خاصة  مدينة  لبناء 

رشكاته.
الصحيفة  تقرير  ووصف 
ماسك  سيبنيها  التي  املدينة 
األخري  نفي  رغم  بـ“الفاضلة“، 
”تويرت“  عىل  حسابه  خالل  من 

هذا املرشوع.
األمريكية  الصحيفة  وتحدثت 
املحليني  السكان  من  عدد  إىل 
سعادة  رغم  الذين  أوستن،  يف 
بعضهم بالفرص التي سيحملها 
مرشوع ماسك، عرب آخرون عن 
جذرية  تغيريات  من  مخاوفهم 
الذي  الهادئ  املكان  يف  ستحدث 

اعتادوا العيش فيه.
يف  يزال  ال  ماسك  مرشوع   
إنجاز  يتم  لم  إذ  األوىل،  مراحله 
وساحة  املنازل  بعض  سوى 
وبركة  للرياضة  مخصصة  تبدو 

سباحة.
ماسك  أن  الصحيفة  وذكرت 
للعمال،  منازل  لتأجري  يخطط 
املحلية  السوق  عن  يقل  بسعر 
بكثري، إذ سيكون سعر استئجار 
نوم  غرفتي  من  مكون  منزل 
بـ  مقارنة  شهريا،  دوالر   800
باسرتوب  مدينة  يف  دوالر   2200

املجاورة.
جدير بالذكر أن مدينة ماسك تقع 
رشكتي  مباني  من  مقربة  عىل 
”بورينغ“ و“سبيس إكس“ التي 

يتم بناؤها يف تكساس.

مدينة  يف  الجنوبية  الفيدرالية  الجامعة  من  العلماء  يقوُم 
ضوضاء  تحّول  نانوية  مولدات  بتطوير  الروسية  روستوف 

املدينة إىل طاقة كهربائية.
لطاقة  مصادر  الطريقة  بهذه  املطّورة  األجهزة  وستصبح 

مستقلة يف الهواتف والساعات والسماعات وما إىل ذلك.
النانو  البحث من قبل موظفي معهد تكنولوجيا  يجرى هذا 
واإللكرتونيات واألجهزة حيث جعل العلماء األنابيب النانوية 
بتحويل  وقاموا  لدراستهم،  مادة  النيرتوجني  إضافة  مع 
الناس  الحرضية وحركات  الضوضاء  تشوهات واهتزازات 
العملية  هذه  وتسمى  كهربائية.  طاقة  إىل  ومحادثاتهم 

كذلك بالظاهرة الكهروضغطية.
فكرة  وضع  تم  إيلينا:“  مارينا  املساعدة  األستاذة  وقالت 
الطاقة  تحويل  عىل  القائمة  النانوية  املولدات  تطوير 

امليكانيكية للبيئة إىل طاقة كهربائية باستخدام ظاهرة 
عام  يف  النانوية  الهياكل  يف  الكهروضغطي  التأثري 
املواد  عن  البحث  استمر  الحني  ذلك  ومنذ   .2006

املناسبة لتحقيق تلك الفكرة.
الكهرضغطية، مواد  املواد ذات الخصائص  ومن بني 

أما  تركيبها.  يف  الرصاص  وجود  بسبب  وسامة  هشة 
خصائص املواد األخرى فليست عالية بما يكفي لتحويل 

الطاقة بالفاعلية املطلوبة.

 ،Meta رشكة  باسم  متحدث  قاَل 
املنصة  إن   ،Instagram مالك 
اجتماعية  شبكة  تستكشف 
ملشاركة  بذاتها  قائمة  المركزية 
وسيكون  النصية،  التحديثات 
االجتماعية  الوسائط  تطبيق 
لتويرت  مباًرشا  منافًسا  الجديد 

امللياردير إيلون ماسك.
شبكة  نستكشف  ”نحن  وقال 
اجتماعية ال مركزية قائمة بذاتها 
قال  النصية.  التحديثات  ملشاركة 
لرويرتز   Meta باسم  متحدث 
اإللكرتوني:  الربيد  عرب  بيان  يف 
ملساحة  فرصة  هناك  أن  ”نعتقد 
للمبدعني  يمكن  حيث  منفصلة 
مشاركة  العامة  والشخصيات 
التحديثات يف الوقت املناسب حول 

اهتماماتهم“.
املحتوى  تطبيق  إن  التقرير  وقال 
-Activ Meta سيدعم   الجديد من

tyPub ، وهو بروتوكول الشبكات 
االجتماعية الالمركزية الذي يشغل 
 Twitter عىل  املنافس   Mastodon

والتطبيقات الفيدرالية األخرى.
و   Twitter يف  التحكم  يتم  وبينما 
Facebook من قبل سلطة واحدة 
املنصات  تثبيت  يتم   - رشكة   -

 Mastodon مثل  الالمركزية 
الكمبيوتر  خوادم  من  آالف  عىل 
إداريون  كبري  حد  إىل  يديرها   ،
أنظمتهم  إىل  ينضمون  متطوعون 

مًعا يف اتحاد.
يحمل  الجديد  التطبيق  وسيكون 
التجارية   Instagram عالمة 
للمستخدمني  وسيسمح 
الدخول من  بالتسجيل أو تسجيل 
 Instagram اعتماد  بيانات  خالل 
-Mo  الخاصة بهم، وفًقا لتقرير

.eycontrol
عىل   Musk استحوذ  أن  ومنذ 
رشائه  بعد  املايض  العام   Twitter
شهدت  دوالر،  مليار   44 مقابل 
منصة التواصل االجتماعي الكثري 

من التغيريات.
وعانى التطبيق أيًضا من انقطاعات 
فريًقا   Musk يدير  حيث  متعددة 
هيكلًيا بعد ترسيح جزء كبري من 
متكررة  جوالت  يف  العاملة  قوته 
الجولة  الترسيح، ويف  من عمليات 
األخرية من عمليات الترسيح عىل 
من   200 حوايل  فصل  تم   ، تويرت 
البيانات  وعلماء  املنتجات  مديري 
عن  املسؤولني  واملهندسني 

موثوقية املوقع.
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والفنون،  والثقافة  لإلعالم  املدى  مؤسسة  من  كريمة  لدعوة  تلبية 
تنظمه  الذي  للكتاب  الدويل  أربيل  معرض  املاضيني  اليومني  حرضُت 
أقليم  حكومة  يف  والشباب  الثقافة  وزارة  مع  بالتعاون  املؤسسة 
كردستان العراق واتحاد األدباء، وملا كانت هذه الدورة الخامسة عرش 
للكتاب تقام تحت شعار «حارض وحضارة» فقد كان للفلسفة حصة 
مثلما كانت لها حصص يف الدورات السابقة، وهذا ما يحسب للقائمني 
عىل اعداد املنهاج الثقايف للمعرض الذين يؤمنون بأن الفلسفة يمكن 
الفكرية  األبراج  حبيسة  تبقى  ال  وان  اليومي،  التداول  يف  تدخل  أن 

العالية، شأنها يف ذلك شأن النجوم التي نراها عن بعد وال نلمسها.
جديداً،  ليس  اليومية  اإلنسان  حياة  يف  الفلسفة  دور  عن  والسؤال 
قد  سقراط  أن  السياق  هذا  يف  عادة  ويقال  الدوام،  عىل  متجدد  لكنه 
أنزل الفلسفة من السماء إىل األرض، أي أنزلها من سماء التصورات 
الذهنية املجردة وامليتافيزيقا والعقل املحض، إىل اإلنسان الذي جعله 
محور التفكري الفلسفي بمقولته الشهرية « اعرف نفسك أوالً». وقبل 
ذلك كانت الفلسفة وهي يف بداياتها منهمكة يف البحث عن املادة األوىل، 
أو  منها  وأي  والنار،  والهواء  والرتاب  املاء  مثل  الطبيعة  وعن عنارص 
غريها يمكن أن يكون أصالً لنشوء الكون، أما الفيلسوف األول طاليس 
فقد تعرض يف زمانه إىل لوم الناس وسخريتهم بسبب انشغاله التام 
والهندسة  والفلك  بالرياضيات  اهتمامه  من  الرغم  عىل  بالفلسفة 
ملطية  مدينته  يف  كلها  الزيتون  معارص  برشاء  فتحداهم  العملية، 
وفعالً  املوسم،  ذلك  يف  وفرياً  سيكون  الزيتون  محصول  بأن  تنبأ  ألنه 
لم يكن ينوي  تنبأ به فقام بتأجريها لهم بأجور مرتفعة،  تحقق ما 
الربح املادي لكنه رغب بتلقينهم درساً مفاده أن الفيلسوف قادر عىل 
العمل وكسب األموال ومنافسة التجار لو شاء ذلك، ومع ذلك فإنه لم 
ينُج الحقاً من تهكم أفالطون الذي يذكر أن طاليس مات وهو يتأمل 
اعرتضت طريقه مما  برئ  يدرك موضع قدمه وسقط يف  فلم  السماء 
أثار شفقة املارة وهزلهم، ولذلك كان سقراط حريصاً عىل التجوال يف 
الشوارع واألسواق ليحاور الناس، ويستخرج منهم املعرفة الكامنة يف 
عقولهم مرًة بتوليد األفكار مع البسطاء منهم الذين اليدَّعون املعرفة، 
يقرون  وال  املعرفة  يدَّعون  الذين  املتعاملني  مع  أخرى  مرة  وبالتهكم 
أمام  واإلحراج  لالستهزاء  ويعرضهم  زيفهم  عن  فيكشف  بجهلهم 
الناس، وبسب طريقة حياته هذه فقد أصبح سقراط هدفاً لسخرية 
الكاتب االغريقي أريستوفانيس يف مرسحياته الهزلية مثل «السحب» و 
ِبه مشيته باختيال بعض الطيور املائية، كما يجعله  «الطيور» فهو ُيشَّ
يف مرسحية السحب معلقاً يف سلة بالهواء لكي يتنفس أكرب قدر منه، 
ويف ذلك إشارة ساخرة إىل أن سقراط من الفالسفة الطبيعيني الذين 

يرون أن الهواء هو مصدر التفكري .
أقيمت  التي  اليومي  التداول  يف  الفلسفة  ندوة  يف  قيل  ما  بعض  هذا 
الزميل  مع  فيها  وشاركنا   ٢٠٢٣ آذار   ١١ السبت  األول  أمس  مساء 
وكان  محمد،  يالن  كه  والناقد  الكاتب  برباعة  لها  وقدم  حسني،  عيل 
املتلقني  بذل مجهود كبري إلقناع  إىل  أننا لسنا بحاجة  البدء  منذ  جلياً 
بأطروحتنا التي ترتكز عىل أهمية الفلسفة يف حياتنا اليومية، فمثل 
الفلسفة  فيها  التي تعرضت  األزمان  تلك  يف  الجهد كان رضورياً  هذا 
والسفسطة  والهرطقة  والزندقة  باإللحاد  واالتهام  التشويه  لحمالت 
أنفسهم  عن  للدفاع  الفالسفة  فيها  يضطر  كان  والتي  والتضليل، 
من  صياغته  تمت  الذي  االتهام  عىل  رداً  التزندق  من  املنطق  وتربئة 
املناوئني ومفاده أن « من تمنطق فقد تزندق» وال سيما يف القضايا 
اإللهية، والتي أحرقت بموجبها كتب الفالسفة، غري أن الفلسفة اليوم 
ال تجد نفسها يف رصاع ال مع الدين، وال مع العلم، ذلك أن مثل هكذا 
يف  العملية  ميادينها  للفلسفة  أصبح  أن  بعد  زمانها  قد وىل  رصاعات 
مباحث القانون والسياسة واالجتماع والرتبية والتعليم العايل واألخالق 
واالقتصاد وغريها، وما عادت معلقة يف أبراج التأمل املجرد، وابتعدت 
بمسافة مناسبة عن الخوض يف املوضوعات الجدلية التي طاملا خرجت 
قوة  مع  حيلتها  وضعف  صوتها  خفوت  بسبب  الجراح  مثخنة  منها 
وسلطة  والقوة  النفوذ  يملكون  من  أمام  منطقها،  وسالمة  حجتها 
خداع البسطاء من الناس الذين يسهل اقناعهم بالغيبيات والهرطقة 
الفلسفة  التي تقف  الرنانة  السفسطائية  الجاهزة والخطب  والوعود 
أمامها عاجزة مجردة من أي سالح، غري سالح العقل واملنطق، وهو 
أضعف أنواع األسلحة يف مجتمعات برشية «عاقلة» لكنها تنكر العقل 
واملنطق يف الكثري مما يواجهها من مشكالت وقضايا تمس حارضها 

ومستقبلها . 
والفلسفة التي تميش مع الكائن البرشي عىل األرض، وتتفهم همومه 
املرتاكمة  ملشاكله  واقعية  حلول  عن  وتبحث  ومخاوفه،  ومشاغله 
بها  يسمو  التي  الحياة  فلسفة  ألنها  األبقى،  هي  املتجددة،  وأزماته 

العقل، وتزدهر بها البرشية، ويرتقي بها اإلنسان.
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