
بغداد/ متابعة الزوراء:
رجحـت وزارة الرتبية العراقية إعالن نتائج 
امتحانـات الـدور الثانـي للصف السـادس 
اإلعدادي خالل اليومني املقبلني.وقال مصدر 
يف الوزارة يف ترصيـح صحفي: إن ”الكوادر 
انتهـت مـن  الرتبيـة  التدريسـية يف وزارة 
عملية تصحيـح الدفاتـر االمتحانية للدور 

الثاني للصف السـادس االعـدادي للفرعني 
العلمـي واالدبي“.وأضاف أنه ”بعد االنتهاء 
مـن عمليـة تصحيـح الدفاتـر االمتحانية، 
بـدأت عمليـة التدقيـق ونقـل الدرجـات“.

وتابع املصدر أنه ”سـيتم االعالن عن نتائج 
االمتحانات خالل اليومـني املقبلني او يف أي 

وقت خالل الساعات املقبلة“.

بغداد/ الزوراء:
أفادت وكالة ”أ ف ب“ بوالدة جنني عمره 
27 أسـبوعاً ميتـاً ألم عراقيـة مهاجرة 
عربت إىل بولندا، ودفن يف مقربة إسالمية 
هناك.وشـيع الجنني، الثالثاء، إىل مقربة 
البولنديـة  التتـار  ألقليـة  بوهونيكـي 
املسـلمة حيـث دفـن ثالثـة مهاجرين 
آخرين.وحمـل النعـش األبيض الصغري 
اثنـان من أفـراد املجتمع املسـلم املحيل 
واإلمـام، فيما غطى الثلـج الذي انهمر 
ألول مرة هذا املوسـم الحقول املحيطة.
ووضعـت عـىل القـرب لوحـة بسـيطة 
حملـت اسـم الجنـني هليـكاري داكر.
وقال اإلمام عيل الكسـندر بازاريفيتش 
للمشـيعني ”هـؤالء الناس لـم يغادروا 
منازلهـم وبالدهـم يف رحلة سـياحية، 
ولكـن من أجـل حيـاة أفضـل.. عندما 
حفرنـا القـرب األول كنا نأمـل أن يكون 

األخـري.. لألسـف لم يكن األمـر كذلك“.
ولم يحرض والدا الطفـل الجنازة، فاألم 
يف حالـة خطـرية يف املستشـفى واألب 
وأطفاله الخمسـة يف مركز للمهاجرين 
يف مدينـة بياليسـتوك القريبة.وذكـرت 
وكالـة األنبـاء الفرنسـية أن متطوعني 
بولنديـني أنقـذوا األرسة يف غابـة عـىل 
الحـدود بالقرب من قرية ناريوكا يف 12 
نوفمـرب، حيث قال بيوتـر ماتيكي، أحد 
املتطوعـني لصحيفـة غازيتـا ويبوركا 
اليومية: ”كان األطفال يجلسون بهدوء 
وبصمت بجانب والدتهم التي لم تتوقف 
عـن الـرصاخ.. وكان األب يفـرك يديـه 
”كانـت  املسـاعدة“.وأضاف  ويطلـب 
تعاني منذ يومني وهي مستلقية وتتقيأ 
املـاء وال تـأكل أي يشء“، مشـريا إىل أن 
سـيارة إسعاف نقلت األم إىل املستشفى 

حيث أكد األطباء وفاة الجنني.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت خلية اإلعالم األمنـي، امس األربعاء، 
تفكيك أخطر شـبكة لقرصنة املعلومات يف 
كربالء املقدسـة، مبينًة أن الشـبكة مؤلفة 
من (٥) متَّهمني.وقالـت الخلية يف بيان لها 
تلقتـه ”الزوراء“: أنه ”بنـاًء عىل املعلومات 
االسـتخبارية الـواردة ألمن جنـوب صالح 
الدين بشأن وجود شبكة لقرصنة املعلومات 
يف محافظة كربالء املقدسـة؛ رشعت مفارز 
جهـاز األمـن الوطنـي يف جنـوب محافظة 
صـالح الديـن بالتنسـيق مـع مفـارز أمن 
كربالء املقدسـة بتفعيل الجهد االستخباري 

وامليداني ملقاطعـة املعلومات“.وأضافت أن 
”املفارز تمكنت بعد مراقبة دامت أليام من 
تفكيك شبكة مؤلفة من (٥) متَّهمني ُيَعدُّون 
من أخطـر شـبكات التجسـس والقرصنة 
يف العـراق“، مشـريًة اىل أنـه ”جـرى تدوين 
أقوالهـم أصولياً، واعرتفـوا بتلقيهم دورات 
تدريبيـة خـارج البـالد، وسـعيهم الخرتاق 
قواعـد بيانـات مؤسسـات الدولـة األمنية 
وترسيـب املعلومات الخاصـة بجهاز األمن 
ت  الوطني لغـرض بيعها“.وأكـدت أنه ”تمَّ
إحالتهـم إىل الجهـات القانونيـة املختصـة 

التخاذ اإلجراءات الالزمة بحقهم“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الدفاع، امـس األربعاء، عن فتح 
بـاب التقديم للتطوع عىل مالكها من خريجي 
الكليـة   (١١٢) للـدورة  اإلعداديـة  الدراسـة 

العسكرية األوىل.
وقالـت الـوزارة يف بيان لها تلقتـه ”الزوراء“: 
اإلعداديـة  الدراسـة  خريجـي  ”تدعـو  إنهـا 
والتجـاري  واألدبـي  (العلمـي  بفروعهـا 
والصناعـي) الراغبـني بالتطـوع عـىل مـالك 
وزارة الدفاع للدورة (١١٢) الكلية العسـكرية 
األوىل، إىل تقديـم طلباتهـم ابتـداًء مـن يـوم 
الخميس املوافـق ٢٥ /١١ /٢٠٢١، لغاية يوم 
االثنـني املوافـق ٢٩/ ١١ /٢٠٢١ عـرب املوقع 
اإللكرتونـي لـوزارة الدفـاع مـن خـالل ملء 
االسـتمارة الخاصـة بالتقديـم وعـىل الرابط 

.“(mod.mil.iq.http://college١) :أدناه
وأضافت أنه ”سـيتم فتح رابط التقديم اليوم 
األربعاء بعد السـاعة (١٢) ليالً“. مبينة: أن ” 

رشوط التقديـم:
١.أن يكـون املتقـدم عراقـي الجنسـية ومن 

أبوين عراقيني. 
٢.أن اليقل عمر املتقدم عن (١٨) سنة واليزيد 

عن (٢٢) سنة للمدنيني.
٣. أن اليقـل عمـر املتقـدم عـن (١٨) سـنة 
واليزيد عـن (٢٤) للعسـكريني ممـن أمضوا 

ثالث سنوات بالخدمة بصورة حسنة.

٤. أن يكـون املتقـدم مـن خريجي الدراسـة 
اإلعداديـة بفرعيها (العلمي واألدبي) وبمعدل 

(٧٠ ٪) فما فوق.
٥. أن يكـون املتقـدم مـن خريجي الدراسـة 
والصناعـي  التجـاري  بفرعيهـا  االعداديـة 
إلكرتونيـك،  كهربـاء،  (سـيارات،  لالقسـام 

سيطرة) وبمعدل (٨٠ ٪) فما فوق.
٦. غـري مفصـول أو منسـحب من أيـة دورة 
من الـدورات املفتوحة يف الكليات العسـكرية 
أو فاشـل يف الدراسـة فيها أو مرتكب جريمة 

الغيـاب أو الهـروب مـن الجيـش.
٧. اليقـل طول املتقـدم عن (١٦٥ سـم) مئة 

وخمسة وستني سنتيمرتاً“.
فيما اشارت الوزارة اىل“:

١.تهمل جميع االستمارات املتكررة كما تهمل 
اسـتمارات املتقدمـني الذين التنطبـق عليهم 

الضوابط املطلوبة.
٢.املتقدمـون الذيـن سـبق أن قدمـوا للدورة 
 ١٠ لغايـة   ١\٨\٢٠٢١ مـن  للمـدة   (١١٢)
/٨ /٢٠٢١، وفشـلوا يف الفحوصـات الطبيـة 
واالختبارات البدنية غري مشمولني بهذا التقديم 

ويف حالة تقديمهم تهمل استماراتهم. 
٣.سـيتم اإلعالن عن جـدول مواعيد الفحص 
الطبي واالختبارات التنافسية للمتقدمني بعد 
انتهاء مدة التقديم عن طريق املوقع الرسـمي 

لوزارة الدفاع“.

بغداد/ الزوراء:
يـزداد االقتنـاع يف األوسـاط العلميـة 
بأنـه إذا كانـت السـنة الحاليـة هي 
سـنة اللقاحـات يف الحـرب العامليـة 
ضـد كوفيد19-، فـإن السـنة املقبلة 
قد يرتفع السـتار عـن بداياتها تحت 
شـعار عالج جديد ضـد الوباء تحمله 
املضـادات الفريوسـية التـي يجـري 
تطويرهـا، والتـي يتوقع الخـرباء أن 
تتحـول قريبـاً إىل خندق آخـر يف هذه 
الفـريوس  مـع  املفتوحـة  املواجهـة 

التي ال تـكاد تلوح مؤرشات عىل قرب 
نهايتهـا حتى تظهر تطـورات جديدة 
تعيدهـا إىل املربع األول.تسـّبب تفيش 
فـريوس كورونا بوفاة مـا ال يقل عن 
5,156,563 شـخصاً يف العالـم فيمـا 
تأكدت إصابة 257,514,640 شخصاً 
عىل األقل بالفريوس منـذ أبلغ مكتب 
منظمة الصحـة العاملية يف الصني عن 
ظهـور املرض نهاية ديسـمرب 2019.

وتعافت الغالبية العظمى من املصابني 
رغـم أن البعـض اسـتمر يف الشـعور 

باألعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.
ويف صيف العام املايض، وخالل املراحل 
األوىل من الجائحة، علق كثريون آماالً 
كبـاراً عىل بعض العقارات التي سـاد 
االعتقـاد بأنهـا تشـفي مـن اإلصابة 
بالفـريوس. أحد هذه العقـارات كان 
بينـت  الـذي  ”هيدروكسـيلوروكني“ 
التجـارب الحقـاً أن ال تأثـري لـه عىل 
كوفيـد19-، ثـم اتجهـت األنظـار إىل 
”ريمديسـيفري“، لكن رسعان ما تبني 
أن تأثـريه محـدود جـداً ضـد الوباء، 

وال يتجـاوز خفـض أيـام العـالج يف 
املستشـفى مـن 15 إىل 11 يوماً.أمـا 
اليوم، وعىل أبـواب نهاية العام الثاني 
من الجائحة، فقد عاد االهتمام يرتكز 
مجـدداً عىل العقـارات العالجية التي، 
بخـالف العقـارات السـابقة، تتمتـع 
بفاعليـة عاليـة تحـول دون تطـور 
املرض يف مراحلـه األوىل قبل العالج يف 
املستشـفى، فضالً عن كونها سـهلة 
التنـاول عـرب الفـم. وثمـة عالجـان 
حاليـاً يخضعان للدراسـة وإجراءات 

الوكالتـني  طـرف  مـن  املوافقـة 
األوروبيـة واألمريكيـة لألدوية، هما: 
”باكسـلوفيد“ الـذي تنتجـه رشكـة 
الـذي  و“مولنوبريافـري“  ”فايـزر“، 
تطـوره ”مريك“، اللذان من املتوقع أن 
يبدأ توزيعهمـا مطالع العـام املقبل.
ووحدهـا اململكة املتحدة وافقت حتى 
اآلن عـىل توزيـع ”مولنوبريافري“ منذ 
الرابع من هذا الشهر، مستبقة الدول 

األخرى.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أكد الخبري النفطي، عبـد الجليل حمادي، ان قرار 
إطـالق الرئيـس االمريكـي، بايـدن، لالحتياطـي 
االسـرتاتيجي سـيكون ذا تأثري ايجابي ويسهم يف 
تحقيق االسـتقرار يف العـراق، فيما توقع ان تصل 

اسعار النفط العاملي اىل ١٠٠ دوالر للربميل الواحد.
وقال حمادي يف حديث لـ «الزوراء»: ان «تأثري هذا 
القرار عىل العراق سيكون ايجابيا ومرحبا به النه 
سريفع اسعار النفط العراقي ويساعد عىل تحقيق 
االسـتقرار يف البلد».واضاف ان «قـرار بايدن كان 

متوقعا فاالحتياطي االسـرتاتيجي يستخدم لرف 
االسـعار او خفضها وقيامه بسحب االسرتاتيجي 
تحوطـا وهـذا يمكـن ان نقـول عليـه  رب ضارة 
نافعة ستسـاهم عكس املنطق وعـىل ما يبدو انه 
يريد رفع االسـعار ألنه يحتاج اىل مبالغ». واضاف 

ان «قيام بايدن بعملية سـحب االسرتاتيجي يعني 
ذلـك ان لديه نقص باإلمدادات املسـتقبلية فيؤدي 
ذلك اىل رفع األسعار الن النفط الصخري لن يكون 

انتاجه اقتصاديا ما لم يبلغ الـ ٦٥ دوالرا».

الكويت/ الزوراء:
وجـه أمـري الكويـت، الشـيخ نواف 
رسـالة  الصبـاح،  الجابـر  األحمـد 
مقتضبـة إىل املسـؤولني الكويتيـني، 
حملهم فيها مسـؤولية إدارة شؤون 
البالد وأعرب فيها لهم عن ثقته فيهم.

ونقلت وكالة «كونا» الرسمية رسالة 

قالت إنها لألمري الشيخ نواف األحمد 
الجابر الصباح ونصها كالتايل: «أنتم 
اآلن الـيل مسـؤولني أول وتـايل وأنتم 
املسؤولني عن كل األمور اليل موجودة 
و طبعا تراجعوني يف األشياء اليل تهم 
بلدنا وأنا واثـق فيكم كل الثقة وأنتم 
الركيزة للكويت».واستقبل أمري البالد 

امـس األربعاء، بدار يمامة، ويل العهد 
الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح 
حفظـه اللـه، ورئيس مجلـس األمة 
مرزوق عـيل الغانم، والشـيخ صباح 
خالد الحمـد الصبـاح رئيس مجلس 
أمـري  أن  إىل  اإلشـارة  الوزراء.تجـدر 
الكويت قد فوض يف وقت سـابق، ويل 

العهد الشـيخ مشـعل األحمد الجابر 
الصبـاح، بإصدار املراسـيم األمريية.

وأصـدر أمـري الكويت، الثالثـاء، أمرا 
يقيض بتعيني الشـيخ صبـاح الخالد 
الحمد الصباح رئيسا ملجلس الوزراء، 
وتكليفـه برتشـيح أعضـاء الـوزارة 

الجديدة.
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:
قال رئيس املجلس السـيادي يف السودان، عبدالفتاح 
 Financial  :“الربهان، لصحيفة ”فاينانشـال تايمز
Times: ”سأعتزل السياسة وأتقاعد من الخدمة بعد 
انتخابات 2023 يف السودان“.وبحسـب الحوار الذي 
نرشتـه الصحيفـة األمريكيـة، امس األربعـاء، أعلن 
قائد الجيش السـوداني أنه يعتزم اعتزال السياسـة 
والتقاعد من الخدمة العسكرية، بعد تسليم السلطة 
يف بلده إىل املدنيـني يف االنتخابات املقرر إجراؤها عام 

.2023
وذكرت صحيفة ”فاينانشل تايمز“ أن الربهان، يف أول 
حوار معه مع وسـيلة إعالميـة غربية، منذ القرارات 
العسـكرية التي صـدرت يف 25 أكتوبر املايض، أعرب 
عن التزامه الثابت بتنظيم انتخابات وإعادة السلطة 
إىل املدنيني.ونقلـت الصحيفـة عـن الربهـان قولـه، 

خالل الحوار الـذي جرى يف مكتبه يف القرص الرئايس 
بالخرطوم: ”نلتزم التزاما ثابتا بتنظيم االنتخابات يف 
عام 2023.. وبعد ذلك سـأرحل وسأشتغل بأموري، 
كما سـأتقاعد مـن القوات املسـلحة“.وكان مجلس 
السيادة السـوداني قد شدد عىل أن االتفاق السيايس 
األخري مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك يمهد لفرتة 
انتقالية يف البالد.وأضـاف بيان نقال عن الربهان: أن 
االتفـاق يتميز بأهداف محددة تتمثل يف بسـط األمن 
واسـتكمال متطلبـات السـالم اسـتعدادا النتخابات 
حـرة ونزيهة.جـاء ذلـك بعدمـا أوضح حمـدوك أن 
الحفـاظ عـىل املكاسـب االقتصادية التـي تحققت 
خـالل العامـني املاضيني كان من بني األسـباب التي 
دفعتـه للعـودة إىل منصبه بعد نحو شـهر عىل عزله 
عقب إجراءات استثنائية فرضتها القوات املسلحة يف 

25 من أكتوبر.

انقرة/ الرباط/ متابعة الزوراء:
اسـتقبل الرئيس الرتكي، رجـب طيب أردوغان، 
ويل عهد أبوظبي، الشـيخ محمـد بن زايد، امس 
األربعاء، يف املجمـع الرئايس بمدينة أنقرة، فيما 
وقع املغرب وارسائيل مذكـرة تفاهم دفاعية يف 
الرباط.وقالـت وكالة أنباء اإلمـارات (وام): ان 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
نائب القائـد األعىل للقوات املسـلحة اإلماراتية، 
والرئيـس الرتكـي رجـب طيـب أردوغان،بحثا 
العالقـات الثنائيـة وسـبل فتـح آفـاق جديـدة 
للتعاون والعمل املشـرتك بـني البلدين، يف جميع 
املجاالت التي تخدم مصالحهما املتبادلة، إضافة 
إىل مجمل القضايا والتطورات اإلقليمية والدولية 

التي تهم البلدين.جاء ذلك خالل استقبال الرئيس 
الرتكي للشـيخ محمد بن زايد والوفد املرافق له، 
يف قرص الرئاسـة بالعاصمة أنقرة.واضافت إن 
أردوغان رحب بزيارة الشـيخ محمد بن زايد إىل 
تركيـا ضيفا كريما عىل بـالده، معربا عن ثقته 
بأن الزيارة تمهد ملرحلة جديدة مزدهرة وواعدة 
من العالقـات والتعاون الـذي يصب يف مصلحة 
البلديـن وشـعبيهما واملنطقة.وأعـرب الشـيخ 
محمد بن زايد عن سـعادته بزيارة تركيا ولقائه 
أردوغان، ونقـل إليه تحيات الشـيخ خليفة بن 
زايـد آل نهيـان رئيس الدولـة، وتمنياتـه لبلده 

وشعبه الصديق دوام االستقرار واالزدهار.

ÚÓ‰Ó�€a@ÚÓ‰i˛aÎ@Ôq˝r€aÎ@xÎÜçæa@‚aÎá€a@ÔË‰Óé@ëäaáæa@ıb‰j€@?†Ï€a@ Îãìæa@Z@@@@@@@@@@Ä€@ıaäåÏ€a@ê‹™@Ú„bflc
pbƒœb0a@…Óª@¿@Ôöaä˛a@òÓó¶@Ú‹yã∑@ıáj€a@o‰‹«c

الزوراء/ حسني فالح:
اعلنت االمانـة العامة ملجلـس الوزراء 
البـدء بتنفيذ املرحلة االوىل من املرشوع 
الوطني لبناء املدارس، وفيما اكدت انه 
تـم تخصيـص االرايض لبنـاء املدارس 
يف جميـع املحافظـات، اشـارت اىل ان 
املرشوع سينهي الدوام املزدوج والثالثي 

واملدارس الطينية واآليلة للسقوط.وقال 
املتحدث باسـم االمانة، حيدر مجيد، يف 
حديـث لـ“الزوراء“: اننـا بصدد اكمال 
االجـراءات الالزمـة لتنفيـذ املـرشوع 
الوطنـي لبناء املدارس والـذي يتضمن 
يف املرحلة االوىل انشـاء الف مدرسة من 
اصل 7 االف يف عموم العراق عن طريق 

االتفاقيـة الصينية.واضـاف: انه تم يف 
املرحلة األوىل التنسـيق مع املحافظات 
لتهيئة أراٍض لبناء ألف مدرسة كمرحلة 
اوىل هذا العام من أصل 7 االف مدرسة، 
وضمنـت تخصيصات بناء تلك املدارس 
يف موازنة العام الحايل 2021. مبينا: أن 
هذا املرشوع سـينهي مشكلة املدارس 

املزدوجة والدوام الثالثي، وايضا املدارس 
الطينيـة واآليلـة للسـقوط وسـتوزع 
حسب النسب السـكانية يف املحافظات 
والحاجـة واألولوية.وأوضـح: أن قطع 
االرايض األلـف تم تسـلمها، واآلن نحن 
فقط بانتظار توقيع العقد مع رشكتني 
صينيتني وتتم تهيئـة األمور القانونية 

لتوقيعـه باأليـام املقبلة. الفتـا إىل: أن 
هنـاك رشوطا تـم تضمينهـا يف العقد، 
واملدارس األلف سـتطلق بألف مرشوع 
منهـا  واحـدة  كل  ويف  واحـد،  آن  يف 
سـيتواجد مهندس عراقـي مقيم ليتم 

االرشاف عىل العمل.
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بغداد/ الزوراء: 
أصدرت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، قرارين 
اثنني بشأن قبول الطلبة املكفوفني.وقالت الوزارة يف 
بيان : إنه «حرصا عىل دعمهم وتمكينهم من القبول 
الطلبة  بشمول   ، التعليم  وزير  وجه  الجامعات،  يف 
املكفوفني من مواليد ١٩٩٠ صعودا، بالتقديم اىل القبول 
لاللتحاق  ومعدله  الطالب  رغبة  وفق  عىل  املركزي 
للعام  الحكومية  الجامعات  يف  الصباحية  بالدراسة 
الوزير  وجه  «كما  ٢٠٢١/٢٠٢٢».وأضافت  الدرايس 
املواليد  ذوي  من  املكفوفني  ألقرانهم  فرصة  بتوفري 
الجامعات  يف  املسائية  الدراسة  اىل  للتقديم  السابقة 

الحكومية وإعفائهم من األجور الدراسية».
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بغداد/ الزوراء:
أكد زعيـم التيار الصـدري مقتدى الصدر، 
األخـرية  االنتخابـات  أن  األربعـاء،  امـس 
أفـرزت فوز طبقـة من املسـتقلني وهذه 
صورة جميلة، فيما حذر من وجود تعد عىل 
املسـتقلني وأصواتهم إلسقاطهم وإيصال 
الصـدر  السـيد  للربملان.وقـال  متحزبـني 
خالل لقائه عدداً من املرشـحني املستقلني 
الفائزيـن يف االنتخابـات األخـرية وتابعته 
«الزوراء»: إن «االنتخابات الترشيعية أفرزت 
فوز طبقة من املسـتقلني أكثر من غريها، 
عىل حسـاب املتحزبني وهـذه صورة أكثر 
من جميلـة لكن هناك من يعتربها مخيفة 
له ولحزبـه ولجهته».وأضـاف، أن «الفوز 
سابقاً كان حكراً عىل بعض األحزاب، لكن 
يبنغي الحذر من سـعي أحزاب السـتمالة 
مسـتقلني أما بالرتغيب أو التهريب، وهذا 

األمـر يحدث فعـًال، إذ أن هنـاك تعدياً عىل 
املسـتقلني وأصواتهم إلسقاطهم وإيصال 
بعض املتحزبني من األطراف الخارسة وأنا 
أرفـض هذا األمر رفضـاً قاطعاً».وتابع أن 
«أحذر كذلك من قيام البعض بقتل مرشح 
بهـدف تصعيد مرشـح خارس، ومـن هنا 
أطالـب بحمايـة املسـتقلني والدفاع عنهم 
وعـن أصواتهـم وأن ال يتعـدى عليهـم ال 
بالرتغيـب وال الرتهيب او القتل ومسـتعد 
لتقديـم أية خدمة مطلوبة».وأشـار إىل أن 
«وجود املسـتقلني ونيـة غالبيتهم التوجه 
إىل املعارضـة وعـدم االنضمـام للحكومة، 
وهـذا يشء جديد وجيـد، ال زلنا يف توجهنا 
نحو حكومة أغلبيـة وطنية نريد أن يكون 
للمعارضة يف الربملان صـوت فاعل ويؤخذ 
بمطالباتهـا رشط أن تكـون غري فئوية او 

طائفية».

x˝»€a@lãy@‚aányaÎ@Åb‘‹€a@ a6Çg@Ú◊ã»fl@ıbËn„aÎ@NNµÌ˝fl@5@Âfl@ãr◊c@ÒbÓ¢@ÜÏÌ@b„ÎäÏ◊
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بغداد/ الزوراء:
امس  طفيف،  بشكل  العراقي  الدينار  مقابل  األمريكي  الدوالر  رصف  أسعار  ارتفعت 
إن  اقليم كردستان.وقال مصدر  بغداد، ويف  بالعاصمة  الرئيسية  البورصة  يف  االربعاء، 
بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سجلت صباح امس ١٤٧٩٥٠ ديناراً عراقياً 
دينار   ١٤٧٩٠٠ الثالثاء  ليوم  الدوالر  أسعار  سجلت  أمريكي.فيما  دوالر   ١٠٠ مقابل 
عراقي مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي.وأشار املصدر إىل أن اسعار البيع والرشاء استقرت يف 
محال الصريفة باألسواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع ١٤٨٥٠٠ دينار عراقي 
 ١٠٠ لكل  عراقي  دينار   ١٤٧٥٠٠ الرشاء  أسعار  بلغت  بينما  امريكي،  دوالر   ١٠٠ لكل 
دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدوالر ارتفاعا 
ايضا، حيث بلغ سعر البيع ١٤٨٢٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ سعر الرشاء 

١٤٨٠٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي.
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الزوراء/ حسني فالح:
البدء  الوزراء  ملجلس  العامة  االمانة  اعلنت 
لبناء  الوطني  املرشوع  من  االوىل  املرحلة  بتنفيذ 
االرايض  تخصيص  تم  انه  اكدت  وفيما  املدارس، 
لبناء املدارس يف جميع املحافظات، اشارت اىل ان 
املرشوع سينهي الدوام املزدوج والثالثي واملدارس 

الطينية واآليلة للسقوط.
يف  مجيد،  حيدر  االمانة،  باسم  املتحدث  وقال 
االجراءات  اكمال  اننا بصدد  لـ“الزوراء“:  حديث 
املدارس  لبناء  الوطني  املرشوع  لتنفيذ  الالزمة 
والذي يتضمن يف املرحلة االوىل انشاء الف مدرسة 
طريق  عن  العراق  عموم  يف  االف   7 اصل  من 

االتفاقية الصينية.
مع  التنسيق  األوىل  املرحلة  يف  تم  انه  واضاف: 
مدرسة  ألف  لبناء  أراٍض  لتهيئة  املحافظات 
كمرحلة اوىل هذا العام من أصل 7 االف مدرسة، 
وضمنت تخصيصات بناء تلك املدارس يف موازنة 
العام الحايل 2021. مبينا: أن هذا املرشوع سينهي 
مشكلة املدارس املزدوجة والدوام الثالثي، وايضا 
وستوزع  للسقوط  واآليلة  الطينية  املدارس 
والحاجة  املحافظات  يف  السكانية  النسب  حسب 

واألولوية.
وأوضح: أن قطع االرايض األلف تم تسلمها، واآلن 
رشكتني  مع  العقد  توقيع  بانتظار  فقط  نحن 

لتوقيعه  القانونية  األمور  تهيئة  وتتم  صينيتني 
تم  رشوطا  هناك  أن  إىل:  الفتا  املقبلة.  باأليام 
تضمينها يف العقد، واملدارس األلف ستطلق بألف 
مرشوع يف آن واحد، ويف كل واحدة منها سيتواجد 

مهندس عراقي مقيم ليتم االرشاف عىل العمل.
عىل  سيكون  العقد  بموجب  العمل  أن  وتابع: 
أساس انشاء مدارس نموذجية بناًء عىل تصاميم 

حديثة تنفذ ألول مرة بالعراق.

أن  بعد  قريباً  باملرشوع ستتم  املبارشة  أن  وبني: 
اإلجراءات  جميع  أن  مؤكداً:  العقد.  توقيع  يتم 
الرشكة  مع  انتهت  واملالية  واللوجستية  اإلدارية 

وما تبقى هو اإلعداد ملسودة العقد.
ولفت اىل: أنه قريباً سيتم توقيع العقد، ومن ثم 
ان  مبينا:  صينيتني.  رشكتني  اىل  املواقع  تسليم 

الحكومة لديها خطة لتوسعة عدد املدارس.
ويف وقت سابق، أكد االمني العام ملجلس الوزراء، 

مدرسة  الـ1000  مرشوع  ان  الغزي،  حميد 
سيوفر  انه  مبينا  عاملية،  بمواصفات  سيكون 

فرص عمل كثرية.
اإلجراءات  آخر  له بشأن  الغزي، يف كلمة  وقال 
مدرسة   (1000) إنشاء  بمرشوع  املتعلقة 
االتفاقية  بموجب  املحافظات،  يف  نموذجية 
امانة  ”لدى  إن  الصينية:  العراقية  اإلطارية 
بموضوع  خاصا  اهتماما  الوزراء  مجلس 
احالة  وتمت  له،  جديدة  تجربة  وهي  املدارس 
وضع  تم  حيث  الوزراء،  رئاسة  إىل  امللف 
املركز  قبل  من  واملخططات  الفنية  املواصفات 
تقليدية  ليست  تصاميم  قدم  الذي  الوطني 
موضحا  السابقة“،  التصاميم  عن  ومتفوقة 
تصميما   11 من  تصاميم   3 اختيار  ”تم  انه 
عدلنا  ثم  ومن  عليها،  االتفاق  وتم  متنافسا 
بعض التصاميم أيضا وأصبح لدينا تصميمان 

.“Bو A فقط هما
واضاف ”تم االتفاق عىل تخفيض الكلف واللجوء 
بأقل  جيدة  عاملية  مواصفات  ضمن  تصاميم  إىل 
كلفة ممكنة، وهذا كان جهدا من املركز الوطني“، 
الحكومة  ملرشوع  األتمتة  انجاز  ”تم  انه  مبينا 
لسهولة  خاصا  برنامجا  باعتباره  االلكرتونية 
يف  املوجودة  املدارس  إىل جميع  والرجوع  املتابعة 

املحافظات“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أكد الخبري النفطي، عبد الجليل حمادي، 
ان قرار إطالق الرئيس االمريكي، بايدن، 
سيكون  االسرتاتيجي  لالحتياطي 
تحقيق  يف  ويسهم  ايجابي  تأثري  ذا 
ان  توقع  فيما  العراق،  يف  االستقرار 
تصل اسعار النفط العاملي اىل 100 دوالر 

للربميل الواحد.
وقال حمادي يف حديث لـ ”الزوراء“: ان 
سيكون  العراق  عىل  القرار  هذا  ”تأثري 
اسعار  سريفع  النه  به  ومرحبا  ايجابيا 
تحقيق  عىل  ويساعد  العراقي  النفط 

االستقرار يف البلد“.
متوقعا  كان  بايدن  ”قرار  ان  واضاف 
فاالحتياطي االسرتاتيجي يستخدم لرف 
بسحب  وقيامه  خفضها  او  االسعار 
ان  يمكن  وهذا  تحوطا  االسرتاتيجي 
نقول عليه  رب ضارة نافعة ستساهم 
يريد  انه  يبدو  ما  وعىل  املنطق  عكس 

رفع االسعار ألنه يحتاج اىل مبالغ“. 
بايدن بعملية سحب  ان ”قيام  واضاف 
نقص  لديه  ان  ذلك  يعني  االسرتاتيجي 
اىل  ذلك  فيؤدي  املستقبلية  باإلمدادات 
لن  الصخري  النفط  الن  األسعار  رفع 

الـ  يبلغ  لم  ما  اقتصاديا  انتاجه  يكون 
65 دوالرا“.

وصول  اىل  تشري  ”التوقعات  وتابع   
من  هدف  وهذا  دوالر   100 اىل  االسعار 
ذلك  يساند  من  وهناك  القرار  اصدار 
ومع  السعودية،  يف  املتمم  املنتج  وهو 
خارج  تحدد  االسعار  ان  االسف  شديد 
احدى  وهذه  له،  املنتجة  الدول  ارادة 

الخطوات“.
ولفت اىل ان ”الرشكات االمريكية تعتمد 
ريعية  غري  رشكة  وهي  ارامكو  عىل 
النفط،  من   10% عىل  موازنتها  تعتمد 
أوبك،  يف  قوي  سقفها  ان  نرى  ولذلك 
ونأمل ان يلحق بها العراق“، مشريا اىل 
ان ”العراق يسوق نفطه اىل ثالثة اسواق 

هي آسيا وأوروبا واالمريكيتني“.
للمستهلكني  بايدن  تحشيد  وعن 
والهند  كالصني  للنفط  الرئيسيني 
واليابان، قال الخبري ان ذلك ”يهدف اىل 
واضاف  املنطق“.  خالف  الطلب  زيادة 
”بودي ان ال تذهب كمية اىل االمريكيتني 
اىل  يذهب  مما  اقل  الربميل  عطاء  الن 
الرشق، وهذا يعني ان تلبية طلب الرشق 

سيسهم يف تعديل أسعارنا النفطية ”.

بغداد/ الزوراء:

جابر  محمد  بغداد،  محافظ  قدَّم 

مقرتحاً  األربعاء،  امس  العطا، 

لتعيني املحارضين، فيما أكد قرب 

هم. إنهاء ملفِّ

صحفي:  ترصيح  يف  العطا  وقال 

أرسلت  املحارضين  ”أسماء  إن 

لجنة  ولدينا  املعنية،  الجهات  إىل 

املحارضين،  موضوع  تدرس 

مؤكداً  الرتبية“،  وزارة  وتديره 

سينتهي  املحارضين  ”ملف  أن 

قريباً“.

الحذف  ”درجات  أن  وأضاف 

استغاللها  يمكن  واالستحداث 

أْن  املهم  لكن  املحارضين،  لتعيني 

املالية“.وأشار  وزارة  من  تطلق 

تعيني  تحريك  أمكانية  ”عدم  إىل 

املحارضين من قبلنا“.

مجلس  باسم  املتحدث  وأكد 

أمس  اول  ناظم،  حسن  الوزراء 

وافق  الوزراء  مجلس  أن  الثالثاء، 

وزارة  يف  املحارضين  شمول  عىل 

الرتبية باألجور املعتمدة باملوازنة.

بغداد/ الزوراء: 
اعلنت وزارة الصحة ، امس االربعاء، املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا 
املستجد يف العراق، فيما اكدت تسجيل 776 اصابة جديدة و13 حالة وفاة 

وشفاء 1377 حالة.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم 
امس: 19111، ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 16234312، مبينة انه تم 

تسجيل 776 اصابة جديدة و13 حالة وفاة وشفاء 1377 حالة.
عدد  بينما   ،(98.1%)  2037007 الكيل:  الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 
العالج:  تحت  التي  الحاالت  عدد  اما   ،2076922 الكيل:  االصابات  حاالت 
16190، يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: 114، وعدد حاالت 
 ،110252 امس:  ليوم  امللقحني  عدد  ان  اىل  الفتة   ،23725 الكيل:  الوفيات 

ليصبح عدد امللقحني الكيل: 7181743.

بغداد/ الزوراء:
عقدت اللجنة القضائية املشرتكة للتحقيق يف حادث املطار، امس االربعاء، 

اجتماعاً يف بغداد.
القضائية  ”اللجنة  ان  ”الزوراء“:  تلقته  االعىل  القضاء  ملجلس  بيان  وذكر 
املشرتكة للتحقيق يف حادث املطار الذي ادى اىل استشهاد القادة ابو مهدي 

املهندس وقاسم سليماني ورفاقهم، عقدت اجتماعاً يف بغداد“.
القضائي  االرشاف  هيئة  رئيس  مثله،  االعىل  القضاء  ”مجلس  ان  واضاف 
القايض مسلم متعب مدب، واملرشف القضائي القايض رزاق كاظم رسن، 
رحيم  القضائية  الحراسات  دائرة  ومديرعام  رخيص،  خالد  العام  واملدعي 
عبد حسن، ومثل الجانب االيراني رئيس الوفد مصطفى سيد ارشيف معاون 
واملستشارين  الدولية،  املحكمة  ووكيل  طهران  ملحافظة  العام  النائب 
يف  الدولية  للشؤون  العامة  القانونية  الدائرة  ومستشار  للوفد،  القانونيني 

وزارة الخارجية“.
امس  زيدان،  فائق  األعىل  القضاء  مجلس  رئيس  استقبل  سابق،  وقت  ويف 
األربعاء، الوفد القضائي اإليراني املكلَّف بمتابعة التحقيق الخاص بجريمة 

املطار.
وذكر بيان ملجلس القضاء األعىل تلقته ”الزوراء“: أن ”رئيس مجلس القضاء 
األعىل فائق زيدان استقبل الوفد القضائي اإليراني املكلَّف بمتابعة التحقيق 
املهندس  مهدي  ابو  القادة  استشهاد  إىل  أدَّت  التي  املطار  بجريمة  الخاص 

وقاسم سليماني ورفاقهما“.
العام  النائب  معاون  ترأسه  اإليراني  القضائي  ”الوفد  أن  البيان  وأضاف 
ملحافظة طهران مصطفى سيد أرشيف ووكيل املحكمة الدوليَّة، واملستشارون 
يف  الدوليَّة  للشؤون  العامة  القانونية  الدائرة  ومستشار  للوفد،  القانونيون 

وزارة الخارجيَّة“.
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بغداد/ الزوراء:

العلميـة  األوسـاط  يف  االقتنـاع  يـزداد 
بأنه إذا كانت السـنة الحالية هي سـنة 
اللقاحات يف الحرب العاملية ضد كوفيد-
19، فإن السنة املقبلة قد يرتفع الستار 
عن بداياتها تحت شعار عالج جديد ضد 
الوباء تحمله املضادات الفريوسية التي 
يجري تطويرها، والتـي يتوقع الخرباء 
أن تتحـول قريباً إىل خنـدق آخر يف هذه 
املواجهة املفتوحة مع الفريوس التي ال 
تـكاد تلوح مؤرشات عـىل قرب نهايتها 
حتى تظهر تطـورات جديدة تعيدها إىل 

املربع األول.
تسـّبب تفيش فريوس كورونا بوفاة ما 
ال يقل عن 5,156,563 شخصاً يف العالم 
 257,514,640 إصابـة  تأكـدت  فيمـا 
شـخصاً عـىل األقـل بالفـريوس منـذ 
أبلـغ مكتب منظمة الصحـة العاملية يف 
الصني عن ظهور املرض نهاية ديسمرب 

.2019
وتعافـت الغالبية العظمى من املصابني 
الشـعور  يف  اسـتمر  البعـض  أن  رغـم 

باألعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.
ويف صيف العـام املايض، وخالل املراحل 
األوىل مـن الجائحة، علـق كثريون آماالً 
كبـاراً عىل بعـض العقارات التي سـاد 
االعتقـاد بأنهـا تشـفي مـن اإلصابـة 
بالفـريوس. أحـد هـذه العقـارات كان 
بينـت  الـذي  ”هيدروكسـيلوروكني“ 
التجـارب الحقـاً أن ال تأثـري لـه عـىل 
إىل  األنظـار  اتجهـت  ثـم  كوفيـد19-، 
”ريمديسـيفري“، لكن رسعـان ما تبني 

أن تأثـريه محـدود جداً ضـد الوباء، وال 
يتجاوز خفض أيام العالج يف املستشفى 

من 15 إىل 11 يوماً.
أمـا اليـوم، وعـىل أبـواب نهايـة العام 
الثاني من الجائحـة، فقد عاد االهتمام 
يرتكـز مجدداً عـىل العقـارات العالجية 
التي، بخالف العقارات السابقة، تتمتع 
بفاعلية عالية تحول دون تطور املرض 
يف مراحله األوىل قبل العالج يف املستشفى، 
فضـًال عـن كونها سـهلة التنـاول عرب 
الفـم. وثمة عالجـان حاليـاً يخضعان 
للدراسـة وإجـراءات املوافقة من طرف 
الوكالتني األوروبية واألمريكية لألدوية، 

هما: ”باكسـلوفيد“ الذي تنتجه رشكة 
”فايزر“، و“مولنوبريافري“ الذي تطوره 
”مـريك“، اللـذان مـن املتوقـع أن يبـدأ 

توزيعهما مطالع العام املقبل.
ووحدهـا اململكة املتحـدة وافقت حتى 
اآلن عـىل توزيـع ”مولنوبريافـري“ منذ 
الرابع من هذا الشـهر، مسـتبقة الدول 
األخرى، عىل غرار ما فعلت عندما كانت 
أول مـن أعطى الضـوء األخرض لتوزيع 

اللقاحات.
ُيذكـر أن رشكتـي ”فايـزر“ و“مـريك“ 
اللتـني تملـكان قـدرة إنتاجيـة ترتاوح 
بـني 10و15 مليار جرعة عالج سـنوياً 

قررتا التخيل عـن حقوق التوزيع يف 95 
دولة متدنية الدخل، ما يسـمح بخفض 
تكلفـة العـالج وإنتاجه بكميـات أكرب 
يف بعـض البلـدان الناميـة التـي تتوفر 
لديها القـدرات العلميـة والتكنولوجية 

لتصنيعه.
وإذ تتسـع دائرة التسـاؤالت والشكوك 
بعـد  اللقاحـات  عـىل  الرهـان  حـول 
التطـورات األخرية للمشـهد الوبائي يف 
أوروبا، وما إذا كان السـيناريو نفسـه 
سـيتكرر العـام املقبـل مـع العالجات، 
يقـول العالـم الوبائـي اإليطـايل كارلو 
فيديريكـو برينـو: ”صحيـح أن الوباء 

يواصل انتشاره، لكن من الخطأ الفادح 
االعتقاد بعدم فاعلية اللقاحات. املتحور 
الجديـد (دلتا) يتمتع بقـدرة هائلة عىل 
الرسيـان، وإذا كانت الوفيـات اليومية 
بلغـت األلـف يف مثـل هـذه األيـام من 
العام الفائت، فإنهـا كانت لتصل اليوم 
إىل ألفـني أو أكثـر من غـري اللقاحات“، 
بحسـب ما نقلت عنه صحيفة ”الرشق 

األوسط“.
ويقـول الخرباء إنـه إذا كانت اللقاحات 
هي الوسيلة للوقاية من اإلصابة بالوباء، 
والحـد من كميـة الفريوس السـاري يف 
العالم، فإن املضادات الفريوسية يمكن 
أن تشـكل خشـبة الخـالص مـن املوت 
أو اإلصابـة الخطرة بالنسـبة إىل الذين 

يتعرضون له.
”باكسـلوفيد“  أن  واملعـروف 
العالجـان  همـا  و“مولنوبريافـري“ 
الوحيـدان ضد كوفيـد اللـذان يوزعان 
خـارج املستشـفى، وأن فاعليـة األول 
تبلـغ %98، فيمـا ال تتجـاوز فاعليـة 
الثانـي %50. ويقول الخـرباء إنه يجب 
تناول املضادات الفريوسية قبل مرور 3 
أيام عىل اإلصابة بالفريوس كي ال تفقد 
فاعليتهـا، ألنه بعد ذلك يكون الفريوس 
قـد تكاثر يف الجسـم، وال يعـود لها أي 

فائدة.
ويؤكد برينو، وهو مستشار وبائي لدى 
الوكالة األوروبية لألدوية، أن ”الشحنة 
الفريوسـية ال تحتاج ألكثر من ساعات 
قليلة لكي تتكون يف الجسم بعد اإلصابة، 
ولذا فإن الوسيلة األكثر فاعلية الحتواء 

الوباء عىل املستوى العام هي اللقاحات، 
وهي التي تقف يف وجه رسيان الفريوس 
عـىل الصعيـد العاملـي. أمـا العالجات، 
فهـي التي تخفف من حدة املسـار نحو 
التعايـش مع الوباء، الذي قد يسـتغرق 

عقوداً أو قروناً يف بعض الحاالت“.
ويالحـظ الخـرباء أن متحـور دلتا الذي 
يحمـل قـدرة عالية عـىل الرسيـان، لم 
يتبـني أنـه يولـد أعراضاً أكثـر خطورة 
من املتحـورات السـابقة. وبمـا أنه لم 
يظهـر أي متحور جديد خالل األشـهر 
الستة املنرصمة، فمن املرجح أن يكون 
الفـريوس قـد دخـل مرحلـة التكيـف 
والتسـاكن مـع اإلنسـان، وهـي إحدى 
النظريـات التي تـروج لهـا الجماعات 
املناهضـة للتلقيـح التي تقـول إن ذلك 

ينفي الحاجة لتناول اللقاح.
لكن ينبـه الخـرباء إىل أن كلفـة اللقاح 
تناهز يف املتوسـط 25 دوالراً، فيما تزيد 
كلفة العالج باملضادات الفريوسـية عن 
800 دوالر يف البلـدان الغنيـة. ويذكر أن 
الحكومـة األمريكية سـارعت إىل توقيع 
عقـود لـرشاء 1.7 مليـون جرعة عالج 
من ”مريك“، وينتظر أن تعلن عن رشاء 
10 ماليني جرعة مـن ”فايزر“. كما أن 
املفوضية األوروبيـة أعلنت عن رغبتها 
يف رشاء كميـات مـن هذيـن العالجني، 
لكنها تنتظـر موافقة الوكالة األوروبية 
لألدوية املرتقبة قبل حلول نهاية السنة 

الحالية.
وعن مفاعيل عالج ”مولنوبريافري“ ضد 
كوفيـد19- الذي تنتجه رشكة ”مريك“، 

ينصح الخرباء بتناوله خالل األيام األوىل 
من اإلصابـة، عندما يكون الفريوس ما 
زال يف مرحلة استنسـاخ املادة الوراثية 
(الجينـوم)، فيحـول دون تكاثـره عن 
طريـق التأثـري املبارش عىل هـذه املادة. 
ويستمر العالج لفرتة ال تتجاوز خمسة 

أيام.
أما بالنسـبة لعالج ”باكسـلوفيد“ الذي 
تنتجه رشكة ”فايزر“، فهو يمنع إفراز 
اإلنزيمات التي يستخدمها الفريوس من 
أجل استنساخ مادته الوراثية والتكاثر، 

ويستمر أيضاً لفرتة 5 أيام.
ويرى الرئيس السابق للوكالة األوروبية 
لألدوية الخبري الفـريويس غويدو رازي 
أن العالجات ضد كوفيد لن تكون كافية 
وحدهـا للسـيطرة عـىل الوبـاء، لكنها 
سـتتحول إىل أداة مسـاعدة للقاحـات 
يف الوصـول إىل مرحلـة من االسـتقرار 
الوبائي قبل حلول فصل الصيف املقبل. 
وينبـه رازي إىل أن الوقت ما يزال مبكراً 
ملعرفة اآلثـار الجانبية لهـذه العالجات 
عـىل جميـع الفئـات السـكانية، لكنه 
األرضار  منافعهـا  تتجـاوز  أن  يرجـح 

املحتملة التي يمكن أن تنشأ عنها.
ويضيف رازي: ”هذه العقارات الجديدة 
تمـأل فراغـاً مهماً ال تغطيـه اللقاحات 
يف الوقـت الراهـن، وهي الحـاالت التي 
إىل  الدخـول  أعراضهـا  تسـتدعي  ال 
املستشـفى، لكـن يخـىش تطورهـا إىل 
حاالت خطـرة قد تؤدي إىل الوفاة، وهي 
حاالت تسـبب لنا حالياً قـدراً كبرياً من 

اإلحباط“.

بغداد/ الزوراء:
أكـد رئيـس الجمهوريـة برهـم صالـح، أن 
العراق يتطلـع إىل الدعم الدويل لتعزيز خطط 
اإلصالح االقتصادية الوطنية ودعم االستثمار 

والقطاع الخاص.
تلقتـه  الجمهوريـة  لرئاسـة  بيـان  وذكـر 
برهـم  الجمهوريـة  رئيـس  أن  ”الـزوراء“: 
صالح، استقبل يف قرص السالم ببغداد، رئيسة 
مجلس االعمال العراقي - الربيطاني البارونة 
ايما نيكلسـون، وجرى، خـالل اللقاء، بحث 
العالقـات العراقيـة - الربيطانيـة املشـرتكة 
وتعزيزهـا يف مختلف املجـاالت، خصوصاً يف 
املجـاالت االقتصاديـة والتجارية وتشـجيع 

فـرص االسـتثمار يف العـراق، واإلشـارة إىل 
أهمية مؤتمر ”معاً نبني العراق“ الذي نّظمه 
مجلـس األعمال العراقـي – الربيطاني أمس 
بمشـاركة حكوميـة إضافـة إىل الـرشكات 

ورجال األعمال من الجانبني.
وأّكد الرئيس برهم صالح، بحسب البيان، أن 
العـراق يتطلع إىل دعم األصدقـاء يف املجتمع 
الـدويل والتعـاون من أجـل تمتـني اقتصاده 
وإجـراء اإلصالحـات الرضوريـة يف املجاالت 
املالية واالقتصادية ودعم االستثمار والقطاع 
الخاص عرب خطط اإلصالح الوطنية القائمة 
والرتابـط االقتصـادي يف املنطقـة وتخفيف 

حدة التوترات السياسية.

انقرة/ الرباط/ متابعة الزوراء:
طيـب  رجـب  الرتكـي،  الرئيـس  اسـتقبل 
أردوغـان، ويل عهـد أبوظبي، الشـيخ محمد 
بـن زايد، امـس األربعـاء، يف املجمع الرئايس 
بمدينـة أنقـرة، فيما وقع املغـرب وارسائيل 

مذكرة تفاهم دفاعية يف الرباط.
ان  (وام)،  اإلمـارات  أنبـاء  وكالـة  وقالـت 
الشـيخ محمد بـن زايـد آل نهيـان ويل عهد 
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسـلحة 
اإلماراتيـة، والرئيـس الرتكـي رجـب طيب 
وسـبل  الثنائيـة  العالقـات  أردوغان،بحثـا 
فتح آفاق جديـدة للتعاون والعمل املشـرتك 
بـني البلديـن، يف جميع املجـاالت التي تخدم 
إىل مجمـل  إضافـة  املتبادلـة،  مصالحهمـا 
القضايا والتطـورات اإلقليمية والدولية التي 

تهم البلدين.
جـاء ذلك خـالل اسـتقبال الرئيـس الرتكي 
للشـيخ محمد بن زايد والوفـد املرافق له، يف 

قرص الرئاسة بالعاصمة أنقرة.
واضافـت إن أردوغـان رحب بزيارة الشـيخ 
محمد بـن زايـد إىل تركيا ضيفـا كريما عىل 
بـالده، معربا عـن ثقته بـأن الزيـارة تمهد 
ملرحلة جديدة مزدهرة وواعدة من العالقات 
والتعـاون الـذي يصـب يف مصلحـة البلدين 

وشعبيهما واملنطقة.
وأعرب الشـيخ محمد بن زايد عن سـعادته 
بزيـارة تركيـا ولقائـه أردوغـان، ونقل إليه 
تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة، وتمنياته لبلده وشعبه الصديق دوام 

االستقرار واالزدهار.
واستعرض ويل عهد أبوظبي والرئيس الرتكي 

فـرص تعزيـز آفـاق التعـاون بـني البلدين، 
خاصة يف املجاالت االستثمارية واالقتصادية 
والتنمويـة وغريها من املجـاالت التي تدفع 

عملية التنمية والتقدم يف البلدين.
كما تبـادل الجانبـان وجهات النظر بشـأن 
عـدد من القضايا والتطورات التي تشـهدها 
منطقـة الـرشق األوسـط، مؤكديـن أهمية 
تعزيز ركائز األمن والسالم واالستقرار والتي 
تشـكل القاعدة األساسـية النطالق التنمية 
والبنـاء وامليض نحو املسـتقبل املزدهر الذي 

تتطلع إليه شعوب املنطقة
ويف سـياق اخر وقع املغرب وارسائيل مذكرة 

تفاهم دفاعية يف الرباط.
قال متحدث باسـم وزارة الدفاع اإلرسائيلية 
إن بـالده واملغـرب وقعتـا مذكـرة تفاهـم 
دفاعيـة يف الرباط امـس األربعاء، األمر الذي 
يمهد الطريق للمبيعات العسكرية والتعاون 
العسكري بينهما بعد أن رفع البلدان مستوى 
عالقاتهمـا الدبلوماسـية يف العـام املـايض.
وتم توقيـع املذكرة أثناء زيـارة وزير الدفاع 

اإلرسائييل بيني غانتس للمغرب.
وقال غانتس للصحفيني وهو يستعد للسفر 
للرباط  الثالثاء إنه يبدأ ”أول زيارة رسمية“ 
من وزيـر دفاع إرسائييل للمغرب بما يشـري 
ضمنيا إىل أن العالقات التي لم تكن علنية من 

قبل تعود لعقود مضت، وفقا لـ ”رويرتز“.
وقـال مصـدر اطلـع عـىل مذكـرة التفاهم 
اليـوم األربعـاء إنهـا ال تتضمـن اتفاقـات 
دفاعيـة محـددة لكنهـا تقـدم إطـار عمل 
قانونيا وتنظيميا لعقد مثل تلك االتفاقات يف 

املستقبل.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت املفوضيـة العليـا املسـتقلة 
لالنتخابـات، امس األربعاء، االنتهاء 
اليـدوي  العـد والفـرز  مـن إعـادة 
للمحطـات املطعـون بهـا يف بغـداد 
والنجف األرشف واملثنى، مشـرية إىل 
أن يوم الخميس سـيكون مخصصاً 
إلعـادة عـد وفـرز آخـر املحطـات 

املطعون بها يف محافظة نينوى.
تلقتـه  للمفوضيـة،  بيـان  وذكـر 
”الزوراء“: أن ”املفوضية انتهت من 
إعادة العد والفرز اليدوي للمحطات 
بجانبـي  بغـداد  يف  بهـا  املطعـون 
ومحافظتـي  والرصافـة  الكـرخ 
النجـف االرشف واملثنـى، بنـاء عىل 
القضائيـة لالنتخابات،  الهيئة  قرار 
بحضور ممثيل املرشـحني الطاعنني 
واإلعالميـني  الدوليـني  واملراقبـني 

املخولني“.
وأضـاف البيـان، أن ”نتائـج عملية 
إعـادة عملية العـد والفـرز اليدوي 
لهـذه املحطـات سـرتفع إىل مجلس 
املفوضني؛ التخاذ التوصية املناسبة 

بشـأنها يف ضوء اإلجـراءات املتبعة 
القضائيـة  الهيئـة  إىل  ورفعهـا 

لالنتخابات“.
وأشار إىل أن ”يوم الخميس سيكون 
مخصصاً إلعـادة عد وفرز محطات 

محافظـة نينـوى، آخـر املحطـات 
املطعون بها“.

مـن جهته، أكـدت املفوضيـة العليا 
يـوم  أن  لالنتخابـات،  املسـتقلة 
الخميس نهاية عمليات العد والفرز، 

فيما حـددت موعـد إعـالن النتائج 
الفائزين بمقاعد  النهائية واسـماء 

الربملان.
وقـال عضـو الفريـق اإلعالمـي يف 
املفوضيـة عماد جميـل، يف ترصيح 

القضائيـة  إن“الهيئـة  صحفـي: 
الـواردة  قراراتهـا  اسـتكملت 
يف  التحقيـق  بشـأن  للمفوضيـة 
 870 عددهـا  ،البالـغ  محطاتهـا 
محطة“، مشـرياً إىل أن ”املفوضية، 
أكملـت املحطات الخاصة يف ذي قار 
البالـغ عددهـا 389 محطـة، ومن 
األربعة  املحافظات  استكمال  املؤمل 
املتبقيـة: بغـداد واملثنـى والنجـف 

ونينوى“.
واضـاف، أن ”يـوم الخميـس هـو 
نهايـة عمليـات العد والفـرز، وبعد 
ذلك التأهيـل لعمليات العـد والفرز 
النهائية وسرتسل النتائج اىل الهيئة 

القضائية للبت بها“.
وأكد جميل، أن ”املفوضية سـتعلن 
وأسـماء  نهائـي  بشـكل  النتائـج 
بعـد  الربملـان  بمقاعـد  الفائزيـن 
انهاء ملـف القبول من قبـل الهيئة 
القضائيـة“، الفتـاً، اىل أن ”تغيـرياً 
حصل يف مقاعد الفائزين بمحافظات 
نينـوى واربيـل وبابـل، فضـًال عن 

كركوك والبرصة وبغداد“.

@·«á€a@∂g@…‹�nÌ@÷aã»€a@ZÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä
@ÚÌÜbón”¸a@Å˝ñ�a@¡�Ç@çÌç»n€@Ô€Îá€a

@lãÃæaÎ@NN=√Ïic@áË«@Ô€Î@›j‘nèÌ@ÊbÀÎÜäc
ÚÓ«bœÜ@·Áb–m@Òã◊âfl@Êb»”ÏÌ@›ÓˆaãégÎ

pbƒœb´@t˝q@¿@bËi@ÊÏ»�æa@pb�´@åãœÎ@á«@ÒÜb«g@ıbËn„a@ZÚÓöÏ–æa

بغداد/ الزوراء:
أكـد وزيـر الخارجيـة فؤاد حسـني، امس 
األربعـاء، أن العـراق رشع يف تأكيـد قيمـة 
الدبلوماسـية ونرش السالم عىل الصعيدين 
اإلقليمـي والدويل، وفيما أشـار اىل أن بغداد 
عادت منطقة التقاء، اوضح سفري اإلمارات 
العربية املتحدة يف العراق سالم الزعابي، أن 
الدبلوماسـية العراقية لعبـت دوراً كبرياً  يف 

العالقات الدولية .
وقـال حسـني، يف كلمتـه خـالل االحتفال 
”بيـوم الدبلوماسـية العراقـي“، حرضته 
”الـزوراء“: إن ”هذا االحتفال هو األول من 
نوعه منذ 97 عاماً“، مبيناً أن ”العراق رشع 
يف تأكيد قيمة الدبلوماسـية ونرش السـالم 

عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل“.
وأشـار، إىل ”أهميـة الدبلوماسـية يف عالم 
تحكمه املوارد املحدودة وقوى غري متكافئة 
وتتغلب فيه املصالح، والعالم يحتاج اىل لغة 
الحوار أكثر من أي وقت آخر“، الفتاً، إىل أن 
”الدبلوماسـية تطفئ ما تشـعله الحروب 
وتخفض من حدة الرصاعات واالنقسامات 

وتسهم يف لغة السالم بني الشعوب“.
وأكد، ”مسـار الـوزارة، بالرغـم من ما مر 
به العـراق من تحديـات تمثلـت باإلرهاب 
وامـور أخرى، فضـًال عن ما مـر بالوزارة 
مـن محـن ومصائـب ومحـاوالت إرهابية 
بائسـة لعرقلت مسـريتها، إال انها ماضية 
يف مسـريتها للدفاع عن مصالـح العراق“، 
الفتـًا، اىل أنـه ”يف الوقـت الـذي كانت فيه 
يـٌد بالسـواتر للدفاع عن البـالد، كانت اليد 
االخـرى بالـوزارة توضح للعالـم خطورة 

التطـرف وعن رضورة التكاتـف الدويل من 
اجل دحر اإلرهاب“.

وتابـع، ”كان لهذه املؤسسـة العريقة منذ 
2003 دور يف الخروج مـن مرحلة االنعزال 
واملقاطعـة اىل مرحلة جديـدة من االنفتاح 
ورسـم الدبلوماسـية التي تقـوم عىل مبدأ 
حسـن لجوار واحرتام سـيادة الدول وعدم 
التدخل يف شـؤونها الداخليـة وذلك انطالقاً 
مـن املبـادئ التـي نـص عليهـا الدسـتور 

العراقي يف العام 2005 ”.
واضاف، ”لقـد عادت بغداد منارة تسـعى 
لضـم الفرقـاء وأن تكـون منطقـة لقـاء 
ووصل وليس نقطة فراق وتجسـد ذلك لعد 
من االجتماعات واملؤتمرات التي احتضنتها 
بغـداد وتقريب وجهات النظر وامليض قدماً 
يف املسـار الصحيح والتي كان أخره مؤتمر 
بغداد للتعاون الرشاكة والذي أسـس أطار 
علمي لتخفيف التوتـرات يف املنطقة وخلق 

الحوار اإليجابي“.
ولفت اىل ”الـدور املميز والفاعـل للمرأة يف 
الدبلوماسـية العراقية من خـالل العمل يف 
الوزارة وبمناصب عدة وسيادية ومشاركتها 
يف تحقيق اإلنجـازات املهمة للبالد“، مبيناً، 
أن ”تمكني املرأة جـزء ال يتجزأ من األجندة 

الوطنية للحكومة العراقية“ .
ونـوه بأنه ”انطالقاً من أهمية الشـباب ملا 
يمتلكونه من طاقـات وهم ثروة حقيقية، 
فقد أسهمت الوزارة يف استقطاب الطاقات 
الشـبابية والعمل عىل تأهيلهم للمسـتقبل 

الواعد للدبلوماسية العراقية ”.
واختتم حسـني حديثه بالقـول: إن ”اليوَم 

يوٌم مميٌز، سـنطفئ فيه شـمعة من عمر 
الوزارة ونيضء شـمعة أخرى تذهب بظالم 
الحـروب وتطفـئ نـار اإلرهـاب، بالرغـم 
مـن الهجمات اإلرهابية التـي تعرضت لها 
الوزارة وراح ضحيتها الكثري من كوكبتها“، 
مشـرياً اىل أن ”الوزارة ماضية عىل العهد يف 
حفظ مصالح العراق العليا والسري ملا يمثل 

صورة وعراقة هذا البلد“.
مـن جهته، أكـد سـفري اإلمـارات العربية 
أن  الزعابـي،  سـالم  العـراق  يف  املتحـدة 
الدبلوماسـية العراقية لعبـت دوراً كبرياً  يف 
العالقـات الدوليـة عىل الصعيديـن العربي 

والدويل.
وقـال الزعابـي يف ترصيـح صحفـي، عىل 
الدبلوماسـية  يـوم  احتفاليـة  هامـش 
العراقية التي اقيمت بوزارة الخارجية ، إن 
”الدبلوماسية لعبت دوراً كبرياً يف العالقات 

الدولية عىل الصعيدين العربي والدويل“.
وأضاف ”نأمل أن تكون الحكومة العراقية 
والعربـي  الـدويل  املسـتوى  عـىل  فعالـًة 

والعاملي“.
واقامت وزارة الخارجية، حفالً بذكرى يوم 
الدبلوماسـية العراقي، فيما أشـارت إىل أن 
49 وزيراً تعاقبوا خالل هذه الفرتة، مؤكدة 

أن العالم يتطلع إىل العراق كرشيك فاعل.
وقال املتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف 
يف بيـان : إن ” يصـادف ذكـرى تأسـيس 
وزارة الخارجيـة يف الرابـع والعرشيـن من 
ترشيـن الثاني عام 1924، وهـي 97 عاماً 
عمر حضـور العراق يف  املحافـل الدولّية“، 
مبيناً أن ”الخارجّية العراقية كانت مصنعاً 
عكسـوا  الذيـن  املهنيـني  للدبلوماسـيني 
صورة العراق وقضايـاه العادلة يف املحافل 

الدولّية“.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
افـاد عضو الهيئة االستشـارية إلسـناد ودعم 
حكومـة قضـاء الفلوجـة املحليـة بمحافظة 
االنبار، سالم عجمي الحلبويس، امس االربعاء، 
بـأن احدى مناطـق جنوبـي مدينـة الفلوجة 
شـهدت اشـد النزاعات العشـائرية منذ عودة 

االمن واالستقرار اىل مدن االنبار 
ان  صحفـي:  ترصيـح  يف  الحلبـويس  وقـال 
“منطقـة البـو عبـد الحسـن جنوبـي مدينة 
الفلوجة، شـهدت نزاعا عشـائريا عىل خلفية 
حضور طريف النـزاع محاكمة احد املطلوبني يف 
عملية قتل احد شـيوخ املنطقة وحال عودتهم 
من حضور جلسة املحاكمة اعرتض احد طريف 
النزاع عجلة املشـتكي ما ادى اىل انقالبها وراح 
ضحيـة الحادث اىل مقتل مدنـي واصابة اثنني 
اخريـن بجروح بليغة تم نقلها اىل املستشـفى 

لتلقي العالج االزم ”.
واضـاف ان“ ردة فعل احد طـريف النزاع كانت 
قوية ومترسعـة حيث قاموا وحـال وصولهم 
املنطقـة اىل حـرق ٥ منـازل دون تسـجيل أي 

إصابات برشية سـوى ارضار مادية جسـيمة 
لحقـت باملنـازل املسـتهدفة، فيمـا سـارعت 
الحـادث  مـكان  اغـالق  اىل  االمنيـة  القـوات 
بالتزامن مـع وصول عجـالت االطفاء إلخماد 
الحريق الذي نشب يف املنازل املستهدفة»، مبينا 

ان“ تعزيزات امنية وصلـت اىل مكان الحادث، 
وان املوقـف تحـت السـيطرة»، موضحـا ان“ 
النزاع العشـائري ولم تستخدم فيه اي اسلحة 
عىل عكس ما تناولته بعض من وسائل االعالم 
ومواقع التواصل االجتماعي ”.يشار اىل ان هذا 

هو الحادث االول من نوعه يتطور بهذا الشكل 
منذ عودة االمن واالستقرار اىل مدن االنبار ”. 

كما أفاد مصدر أمني مسـؤول، امس األربعاء، 
بأن شـخصاً عىل األقل ُقتل فيمـا أُصيب اثنان 
آخران بنزاع عشـائري اندلـع يف قضاء الحمزة 

الرشقي يف محافظة الديوانية.
ويف السـياق، أفاد مصدر أمنـي بمحافظة ذي 
قـار بالعثور عـىل جثة احـد املواطنني مقتوال 

رميا بالرصاص شمايل املحافظة.
وذكـر املصـدر يف ترصيـح صحفـي: ان « قوة 
أمنيـة عثـرت عىل شـاب يبلـغ مـن العمر ٢٣ 
عامـا مقتـوال رميـا بالرصـاص مـن خـالل 
اطالقـة يف منطقة الصدر عىل طريق (شـطرة 
_ ال سـليمان) شـمايل مدينة النارصية مركز 

املحافظة».
وبني املصدر ان « التحقيقات األولية تشـري إىل 
الحادث نتيجة خالفات عشـائرية، فيما طلب 
ذوه الشـكوى ضـد الفاعلـني، حيث تـم نقل 
الجثة للطب العديل إلكمال اإلجراءات القانونية 

لها «.

بغداد/الزوراء:
أعلنـت قيـادة عمليـات بغـداد، امس 
االربعاء، اعتقال (٢٥) مطلوباً للقضاء 
وفـق مـواد قانونيـة مختلفـة، بينهم 
عصابـة للرسقـة يحملون جنسـيات 
غـري  أسـلحة  ضبـط  مـع  اجنبيـة، 

مرخصة.
لــ  ورد  بيـان  يف  القيـادة  وذكـرت 
«الـزوراء»: انـه «بهـدف فـرض هيبة 

الدولة وسلطة القانون واملحافظة عىل 
االمن املجتمعي تواصل قطعاتنا األمنية 
انتشارها وتنفيذها لعمليات استباقية 
وواجبـات بحـث وتفتيـش ومالحقـة 
الخارجـني عـىل القانـون، وبتنسـيق 
عال املسـتوى مـع اسـتخبارات وأمن 
عمليـات بغـداد ووكالة االسـتخبارات 
تمكنـت  إذ  االتحاديـة،  والتحقيقـات 
قطعات فرقـة املشـاة الحادية عرشة 

ووفـق جهـد اسـتخباري مميـز مـن 
مـواد  وفـق  متهمـني   (١٠) اعتقـال 
قانونيـة مختلفـة، بينهـم متهمـون 
بتعاطـي وترويـج للمـواد املخدرة مع 
ضبـط أسـلحة غـري مرخصـة ضمن 

مناطق رشقي بغداد».
وأضافت ان «قواتنـا األمنية يف الفرقة 
اتحاديـة تمكنـت مـن  األوىل رشطـة 
اعتقال خمسة متهمني، بينهم متهمون 

اثنني برتويـج وتعاطي املخدرات واخر 
باالبتـزاز، باإلضافة اىل اعتقـال أربعة 
متهمـني بالرسقة يف منطقـة البتاوين 

من قبل اللواء (١٥) رشطة اتحادية».
وتابعت: «يف حني واصلت قواتنا األمنية 
اتحاديـة  رشطـة  الثانيـة  الفرقـة  يف 
تنفيذهـا لواجبـات البحـث والتفتيش 
خاللهـا  تمكنـت  الكـرخ  مناطـق  يف 
مـن اعتقال سـتة متهمني وفـق مواد 

قانونيـة مختلفة بينهم ثالثة يحملون 
جنسيات اجنبية يستقلون عجلة نوع 
سـايبا بعد قيامهم برسقة أحد محالت 
بيـع املـواد االنشـائية يف منطقـة حي 
االعالم ضبـط بحوزتهم مبالغ عراقية 

وعربية واجنبية».
واشـارت القيـادة اىل انـه «تمت إحالة 
امللقى القبض عليهم واملواد املضبوطة 

إىل الجهات املختصة».
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بغداد/الزوراء:
أوضحـت وزارة التخطيط، امـس األربعاء، إجراءاتها لحلِّ االختناقـات املرورية، فيما حددت 
السـبب الرئيس لعدم تنفيـذ مرشوعي الرسيع الحـويل والقطار املعلق.وقال املتحدث باسـم 
الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، يف ترصيح صحفي: إن «مسألة زيادة أعداد املركبات يف العراق 
مرتبط باستريادها وبمديرية املرور»، مبيناً أن «مهمة الوزارة تأتي يف ادراجها الخطط لفتح 
ت املبارشة بتطبيق املواصفات العراقية  طرق جديدة».وأشار اىل أنه «يف شهر أيلول املايض، تمَّ
عىل اسـترياد املركبات من ناحية املتانة وقوتها، ومنع استرياد أي مركبة خارج املواصفات».

وأضـاف أن «هناك خططاً لتنفيذ مشـاريع وطرق جديدة، إال انها تواجه مشـاكل عدة منها 
التخصيص املايل»، مشـرياً اىل أن «مرشوع الرسيع الحويل للعاصمة بغداد، فضالً عن مرشوع 

القطار املعلق هما مرشوعان موجودان ولم يتم ادراجهما بسبب عدم توفر التخصيصات».

اربيل/الزوراء:
قررت حكومة إقليم كردسـتان، امس األربعـاء، رصف مخصصات الطلبة يف الجامعات 

واملعاهد.
ووافـق «مجلس وزراء اقليم كردسـتان، خالل جلسـته التي عقـدت امس، عىل رصف 

مخصصات طلبة الجامعات واملعاهد يف اإلقليم».
وقـال املتحدث باسـم نائب رئيس حكومة االقليم، سـمري هورامي، يف ترصيح صحفي 
انه «بتوجيه من رئيس حكومة اقليم كردسـتان، مرسور بارزاني، تم تخصيص موازنة 
خاصة لوزارة التعليم العايل لحل مشـاكل االقسـام الداخلية للطالب، وتقديم الخدمات، 

ومساعدة الطلبة ذوي الدخل املحدود».
يذكـر أن احتجاجـات انطلقـت منذ ايـام يف اقليم كردسـتان للمطالبة بـرصف املنحة 

الشهرية للطلبة، ما أدَّى اىل تعطيل حركة السري يف املحافظة.

بغداد/الزوراء:
العامـة  النقـل الرشكـة  اعلنـت وزارة 
ملوانئ العراق، امس االربعاء، اسـتقبال 
(١١) ناقلـة نفـط عـىل أرصفـة ميناء 

خور الزبري النفطي.
فرحـان  املوانـئ  عـام  مديـر  وقـال 
الفرطـويس يف بيان تلقته «الزوراء»: ان 
«املوانـئ تسـعى جاهـدة لتحقيق اعىل 
نسـب االيـرادات»، مشـريا «لتوجيهات 
وزير النقل نارص حسـني بندر الشـبيل 

بتقديم افضـل الخدمـات املينائية التي 
من شـانها جذب رشكات النقل البحري 

العاملية». 
الزبـري  خـور  مينـاء   » ان  اىل  واشـار 
النفطي استقبل (١١) ناقلة نفط جرت 
عليها عمليات شحن وتفريغ املشتقات 
«عمليـات  ان  موضحـا  النفطيـة»، 
التفريـغ والشـحن واالرسـاء واالقـالع 
تمـت بالتعـاون والتنسـيق بـني ادارة 

امليناء وعمليات املالحة البحرية». 

بغداد/الزوراء:
االعاقـة  ذوي  رعايـة  هيئـة  أعلنـت 
واالحتياجـات الخاصـة يف وزارة العمل 
والشـؤون االجتماعية، امـس االربعاء، 
عن اطالق راتب املعني املتفرغ، فيما دعت 
املسـتفيدين اىل التوجـه ملنافـذ الرصف 

االلكرتونية الستالم مستحقاتهم.
وقال النائب االداري لرئيس الهيئة، عيل 
جعفر الحلو، يف بيـان تلقته «الزوراء»: 
انه «تم اكمال جميع االجراءات االدارية 
والفنيـة واملالية املتعلقـة بإطالق راتب 
املعني املتفرغ للدفعة ١١ لشـهر ترشين 
الثاني ٢٠٢١ وبانتظار إشـعار الرصف 
مـن املصـارف املعنيـة وهـي كل مـن: 
(الرافديـن، الرشـيد، اشـور)»، مبينـا 
الزمنيـة  بالتوقيتـات  الهيئـة  «التـزام 
التـي حددتهـا سـابقا إلطـالق راتـب 

املعـني املتفـرغ يف موعد اقصـاه الـ٢٥ 
«الدفعـة  ان  شـهر».واضاف  كل  مـن 
شـملت اطالق رواتب املستمرين سابقا 
باإلضافة اىل من اكمل اجراءات الشمول 
 ،«٢٠٢١ لعـام  كارد  املاسـرت  واصـدار 
«مـن  للمسـتفيدين  دعوتـه  مجـددا 
خدمات الهيئة وفق امتيـازات القانون 
رقم ٣٨ لسـنة ٢٠١٣ العتمـاد املعلومة 
الدقيقة والخرب الصحيح من وصفحات 
والشـؤون  العمـل  وزارة  ومواقـع 
االجتماعية وصفحـة هيئة رعاية ذوي 
االعاقـة واالحتياجات الخاصة   فقط».

ودعا جميع املستفيدين من راتب املعني 
الـرصف  ملنافـذ  «التوجـه  اىل  املتفـرغ 
االلكرتونية يف بغداد واملحافظات ابتداء 
من مسـاء هـذا اليوم األربعـاء (أمس) 

لتسلم مستحقاتهم املالية».

بغداد/الزوراء:
شددت هيأة املنافذ الحدودية، امس األربعاء، عىل رضورة مسك املعابر غري الرسمية وإحكام 
السيطرة عىل الرشيط الحدودي.وقالت الهيأة يف بيان لها تلقته «الزوراء»: إن «رئيس هيأة 
املنافـذ الحدودية عمـر الوائيل التقى وكيل وزارة الداخلية لشـؤون األمن االتحادي الفريق، 
ت خالل اللقاء مناقشة واقع عمل رشطة  سيمكو ناظم أمني، يف مقر الهيأة»، مبيناً أنه «تمَّ
الجمارك يف جميع املنافذ الحدودية والتعاون من أجل إحكام السيطرة عىل منع دخول املواد 
املمنوعـة بأشـكالها كافة».وأضاف أن «رئيس الهيأة عـرض دور مديريات املنافذ يف ضبط 
املخالفات وعمليات التهريب»، الفتاً اىل أنه «شـدد عىل تبادل املعلومات والتنسيق والتكامل 
بـني الهيأة والوكالة السـاندة».وأكد الوائـيل، وفقاً للبيان، عىل «رضورة مسـك املعابر غري 
الرسمية وإحكام السيطرة عىل الرشيط الحدودي ملنع تسلل أو مرور اي بضائع أو أشخاص 
بشـكل مخالف للضوابـط»، الفتاً إىل «أهمية تقديم الدعم لجميع مالكات الوكالة السـاندة 
العاملني يف املنافذ وتعزيز مواردهم البرشية وتقديم الدعم اللوجستي لهم من توفري مفارز 

(k٩ واجهزة تفتيش متطورة) من اجل االرتقاء بواقع العمل وفرض هيبة الدولة».
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بغداد/الزوراء:
حـددت وزارة املـوارد املائية، امـس األربعاء، 
األسـباب الرئيسية لشح املياه يف بعض املدن 

واملحافظات.
وقـال املتحدث باسـم الـوزارة، عـون ذياب، 
يف ترصيـح صحفـي: إن «األسـباب هي قلة 
األمطار الخريفية للعـام الحايل، والتجاوزات 
الحاصلـة عىل الحصـص املائيـة يف عدد من 

املحافظات».
وبني ان «هناك تجاوزات حاصلة يف محافظات 
تقع باألعىل تؤثر بالسلب وتؤدي بالنقص عىل 
كميات امليـاه للمحافظات الجنوبية، خاصة 
ان مشـكلة التجاوزات مشخصة لدى الوزارة 
وقد استنفرت جهودها كافة، ووزعت العمل 
عـىل املديريـن العامـني لكون هنـاك ضعف 
من الحكومات املحليـة باملحافظات، كما تم 
ادخـال قوات الجيش يف عـدد من املحافظات 

للسيطرة عىل التجاوزات».
واول امـس الثالثاء، اكد وزيـر املوارد املائية، 
مهـدي الحمدانـي، وجـود خطـة متكاملـة 
للتعامـل مع الجفاف والفيضانـات. وقال يف 
مقابلـة متلفـزة: إن «خطط الـوزارة تحتاج 
مـن ٥٠-٧٠ مليار دوالر حتى عـام ٢٠٣٥»، 
مضيفا «ال توجد مبالـغ مالية لتنفيذ خطط 

الوزارة».
وتابع الحمداني «ال يوجـد التزام بالحصص 
املائيـة من قبـل املحافظـات»، مشـدداً عىل 
«تقنـني الزراعـة بأوقـات الجفـاف ونقص 

املياه».
ولفـت اىل ان «واسـط مـن أكثـر املحافظات 
تجـاوزاً عىل الحصص املائيـة»، منوها اىل ان 
«تركيـا زودت العراق بجميـع املعلومات عن 

سدودها وخزاناتها املائية».

بغداد/ الزوراء:
سامسـونج  رشكـة  أعلنـت 
العامليـة  الرشكـة  لإللكرتونيـات، 
الرائدة يف مجـال التكنولوجيا، عن 
حصول ٤٣ من ابتكارات منتجاتها 
الجديـدة عـىل جوائز  وخدماتهـا 
االبتـكار يف معـرض اإللكرتونيات 
 ،٢٠٢٢  ®CES)) االسـتهالكية 
بمـا يف ذلـك أربـع جوائـز ألفضل 
االبتكارات من جمعية تكنولوجيا 
املستهلك. ويسلط برنامج الجوائز 
السـنوية الضـوء عـىل التصميـم 
والهندسـة املتميزيـن عـرب فئات 
املسـتهلك  تكنولوجيـا  منتجـات 

املتعددة.
ويمثـل وجـود سامسـونج عـرب 
العديـد مـن الفئـات نموذجاً عىل 
تراثهـا العميق يف تطوير ابتكارات 
عـرب الفئـات التـي تدعـم تطـور 
القطاعـات الصناعيـة واملجتمع. 
ويف هـذا العـام، كرمـت الجمعية 
مـن  مجموعـة  يف  سامسـونج 
الفئـات، بما يف ذلك إكسسـوارات 
الكمبيوتـر وامللحقـات الطرفيـة، 
وأجهـزة الكمبيوتـر ومكوناتهـا، 
التصويـر  الرقمـي/  والتصويـر 

الداخلية  والتقنيـات  الفوتوغرايف، 
وسـماعات  واأللعـاب  املتضمنـة 

الصوتيـة  واألجهـزة  الـرأس 
الشـخصية، والصحـة والعافيـة، 

واألجهزة املنزلية، ومكونات أجهزة 
الصوت والتصوير املنزلية والعديد 
واإلكسسـوارات،  امللحقـات  مـن 
وملحقاتها،  املحمولـة  واألجهـزة 
وتقنيـات املنـزل الذكـي والربامج 
بالهاتـف  املتعلقـة  والتطبيقـات 
االسـتدامة،  وتقنيـات  املحمـول، 
واألجهزة القابلة لالرتداء وشاشات 

الفيديو.
معـرض  جوائـز  وتحظـى 
اإللكرتونيات االستهالكية بالرعاية 
من جمعية تكنولوجيا املسـتهلك، 
بصفتهـا الجهة املالكـة واملنظمة 
لهـذا الحـدث التكنولوجـي األكرب 
واألكثـر تأثرياً يف العالم. وسـيعود 
املعـرض إىل الس فيجـاس العـام 
املقبـل، بعد تنظيم نسـخة رقمية 
فقـط من الحـدث يف العام ٢٠٢١. 
وسـيلقى جونغ هي هـان، رئيس 
ومديـر أعمـال العـرض املرئي يف 
سامسـونج لإللكرتونيات، الكلمة 
الرئيسية قبل املعرض يوم الثالثاء 
املوافـق ٤ ينايـر يف تمام السـاعة 
املحيـط  بتوقيـت  مسـاًء   ٦:٣٠
الهادي يف قاعة بالزو بمدينة الس 

فيغاس بوالية نيفادا األمريكية.

بغداد/الزوراء:
أكـدت وزارة الصحة والبيئة، امـس األربعاء، 
عدم امكانيـة تحديد حجم وخطـورة املوجة 
املقبلـة، فيمـا أشـارت اىل أن اللقاحات اثبتت 
املقبلة.وقـال  املوجـات  وتتجـاوز  فاعليتهـا 
املتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، يف ترصيح 
صحفـي: إن «املوجـة الثالثـة كانـت أقلَّ من 
سـابقاتها، لذلـك ال نسـتطيع اآلن أن نعطي 
ح عـىل وجه الدقـة بحجم  مـؤرشات، ونـرصِّ

وخطـورة املوجـة املقبلة»، مؤكـداً «رضورة 
االسـتعداد لهـذا االحتمـال والتشـخيص عىل 
مخترباتنا».وأضـاف  يف  املختلفـة  السـالالت 
البـدر أن «اللقاحـات أثبتـت فعالياتهـا أمام 
أكثر من سـاللة، والشخص املتلقي لجرعتني، 
إذا كان ملتزماً باإلجراءات الوقائية سـيحقق 
احتمالية تجـاوز املوجات املقبلة بنسـبة ٩٥ 
باملئـة واحتمـال ١٠٠ باملئـة، إذا كان ملتزماً 
بشـكل جاد»، مشـدداً عـىل «أهميـة تطبيق 

مبدأ الوقايـة خرياً من العالج».وأشـار إىل أنه 
وا  «تمَّ تسـجيل حاالت إصابة بأشـخاص تلقَّ
اللقاحات، وهي أعراض بسـيطة، لكن يبقى 
اً «أي أن  هـذا الخطـر قائماً».وتابـع مفـرسِّ
الشـخص املتلقي للقاح، هنالـك احتمالية أن 
يصـاب أو أن ينقل العدوى، لكن بشـكل عام 
جميـع اللقاحـات التـي اعتمـدت يف العراق، 
أثبتت فعالياتها لتحقيق الوقاية ضد اإلصابة 

بهذا الفايروس».
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إعالن
اىل الرشيك (نوره فالح حسن دوهان) اقتىض حضورك 
اىل صنـدوق االسـكان الكائن يف النجـف وذلك لتثبيت 
اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك (سالم جواد كاظم 
جبار) بالبناء عىل حصته املشـاعة يف القطعة املرقمة 
(٣/٢٣٧٩٦) املقاطعة (٤/ حي ميسان) حدود بلدية 
النجف ولغرض تسـليفه قرض االسـكان وخالل مدة 
اقصاها خمسـة عرش يوماً داخل العراق وشهر واحد 
خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

مديرية الزراعة يف محافظة النجف االرشف                العدد: ١٦٧٧٠

التعاقد والتوزيع                       التاريخ : ٢٠٢١/١١/٢٤

انذار 

اىل ورثة الفالحة (خاتونة داود سلمان) ما عدا الوريث (عبد مسلم فاضل 

حمادي) والذي لم يقم باالسـتدالل عن محل سكناكم بالنظر الرتحالكم 

عن املنطقة وترك املسـاحة املوزعة عىل مورثتكم اعاله والبالغة ٨ دونم 

ضمـن السـلف ١/١ مقاطعـة ١/٥٢ السـبعة وام رفـش بموجب قرار 

التوزيـع املرقـم ٤٥٧٠ يف ١٩٧٦/٩/١ عرضـة للتجاوزات واالسـتغالل 

مـن قبل الغري وعدم امتثالكم للتعليمات رقم ٤ لسـنة ١٩٧٠ لذا ننذركم 

بوجوب التقيد بما اوجبه القانون واسـتغاللكم املسـاحة خالل فرتة ١٠ 

ايام من تاريخ النرش ومراجعة مديريتنا / قسـم االرايض وبخالفه سف 

نقوم بالغاء التوزيع وفق الضوابط والتعليمات املعمول بها.

إعالن
اىل الرشيـك (محمد كامل جاسـم) اقتـىض حضورك 
اىل صنـدوق االسـكان الكائن يف النجـف وذلك لتثبيت 
اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك (حسـني نجم عبد 
اللـه) بالبناء عىل حصته املشـاعة يف القطعة املرقمة 
(٤١١/٦) املقاطعـة (٢٠/ ابـو الشـورة يف الكوفـة) 
حدود بلدية النجف ولغرض تسـليفه قرض االسكان 
وخالل مدة اقصاها خمسـة عـرش يوماً داخل العراق 
وشـهر واحد خـارج العـراق من تاريخ نـرش االعالن 

وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

جمهورية العراق                         العدد: ٢١٤/ج عنف ارسي/٢٠٢١
مجلس القضاء االعىل                 التاريخ :٢٠٢١/١١/٢٤

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية   
محكمة جنح النجف

اعالن
اىل املتهم الهارب / سيف هادي ياسني

حيُث انك متهم يف الدعوى املرقمة (٢١٤/ج عنف ارسي/٢٠٢١) والخاصة باملشتكية 
(سارة ميثم محمد) وفق احكام املادة (٤١٦) من قانون العقوبات وملجهولية محل 
اقامتك حسـب االشـعار املرفق يف ثنايا هـذه الدعوى عليه قـررت املحكمة تبليغك 
اعالنـا يف صحيفتني محليتني يوميتني رسـميتني يف الصفحـات االوىل منها بوجوب 
الحضورامام هذه املحكمـة  يف موعد املحاكمة املصادف يوم ٢٠٢١/١٢/٣٠ وعند 

عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول. 
القايض
حيدر طالب الطالقاني

مديرية الزراعة يف محافظة النجف االرشف                العدد: ١٦٧٧٧

التعاقد والتوزيع                                               التاريخ : ٢٠٢١/١١/٢٤

انذار 

اىل املواطـن (عبـد الرضا جابر الحسـون)  املوزع عليه مسـاحة ٧ دونم 

ضمن السلف ١/١ مقاطعة ٣٢/املشـخاب بموجب قرار التوزيع املرقم 

٤٦٠٣ يف ١٩٧٦/٩/١٩ بالنظـر الرتحالـك عـن املنطقة وترك املسـاحة 

املوزعـة عليك اعاله عرضة للتجاوزات واالسـتغالل من قبل الغري وعدم 

امتثالـك للتعليمـات رقم ٤ لسـنة ١٩٧٠ لـذا ننذرك بوجـوب التقيد بما 

اوجبه القانون واسـتغاللك املساحة خالل فرتة ١٠ ايام من تاريخ النرش 

ومراجعة مديريتنا / قسم االرايض وبخالفه سوف نقوم بالغاء التوزيع 

وفق الضوابط والتعليمات املعمول بها.

إعالن
اىل الرشيـك (عـيل مـوىس جاسـم جيـاد) 
اقتىض حضورك اىل مديريـة بلدية النجف 
البنـاء  اجـازة  اصـدار  لغـرض  االرشف 
للرشيـك (صبـا عبـاس فاضـل) للقطعة 
املرقمـة (٣/٧٠٠٩٣) يف النجف حي امليالد 
مقاطعـة ٤ خـالل عـرشة أيـام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك.

مديرية الزراعة يف محافظة النجف االرشف          العدد: ١٦٧٧٨
التعاقد والتوزيع                                التاريخ : ٢٠٢١/١١/٢٤

انذار 
اىل املواطـن (حسـن عبيـد عوده) املـوزع عليه مسـاحة ٧ دونم 
ضمن السـلف ١/١ مقاطعة ٣٢/املشخاب بموجب قرار التوزيع 
املرقـم ٤٦٠٣ يف ١٩٧٦/٩/١٩ بالنظر الرتحالك عن املنطقة وترك 
املسـاحة املوزعة عليك اعاله عرضة للتجاوزات واالسـتغالل من 
قبـل الغري وعدم امتثالك للتعليمات رقم ٤ لسـنة ١٩٧٠ لذا ننذرك 
بوجوب التقيد بما اوجبه القانون واستغاللك املساحة خالل فرتة 
١٠ ايـام مـن تاريـخ النرش ومراجعـة مديريتنا / قسـم االرايض 
وبخالفه سـوف نقوم بالغاء التوزيع وفـق الضوابط والتعليمات 

املعمول بها.
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بغداد/ الزوراء:
علق مستشـار مـايل لرئيس الـوزراء، مصطفى 
الكاظمـي، عىل قرار الرئيس االمريكي جو بايدن 
باسـتخدام االحتياطـي االسـرتاتيجي النفطـي 
للواليـات املتحدة لكبح جماح األسـعار يف خطوة 

تاريخية.
وقـال مظهـر محمد صالـح يف ترصيح صحفي: 
”أمريـكا اليـوم تخىش انفالت األسـعار يف العالم 
والتـي تؤثر عـىل اقتصادهـم“. مبينـا ان ”ُكلف 
االقتصـاد العاملـي بالعموم ضعيـف مما يحدث 
فـوارق تضخـم عالية من خالل ارتفاع األسـعار 

ويقابله كساداً“.
وبني ان ”اسـتخدام االحتياطي يساعد عىل الحد 
من ارتفاع األسـعار وعدم صعودها عن األسعار 
الحالية وهذا يشكل عبئاً عىل االقتصاد األمريكي 

الذي يتأثر به االقتصاد العاملي“.
وأوضـح صالـح ان ”الـدول تلجـأ اىل اسـتخدام 
احتياطاتها لتعزيز العرض واللجوء نحو استقرار 
السـوق النفطية، والعراق يسـتفيد من أي زيادة 
الوقتيـة  املتسـارعة  الزيـادات  ان  إال  باألسـعار 
تنعكس اىل الوراء الن السوق النفطية فيها تخمة 

وتعيد األسعار اىل االنخفاض“.
وكانـت الواليات املتحدة، اتخذت، الثالثاء، خطوة 
تاريخيـة بإعـالن الرئيـس بايدن سـحب بعض 
احتياطات نفطها االسرتاتيجية ملواجهة التضخم 
يف أسـعار الطاقة، وذلك بالتنسيق مع دول أخرى 

سـتحذو حذوهـا، وهو مـا أثار تسـاؤالت حول 
الهدف مـن هذه التوجـه، وتداعياته عىل سـوق 
أسعار النفط املرتفعة، خاصة مع عدم رغبة دول 

منظمة ”أوبك“ يف التوجه نحو خفض األسعار.
ويـرى مراقبـون للوضـع أن الخطـوة األخـرية 
”حل مؤقت“ الحتواء االرتفاع يف أسـعار الطاقة، 
واسـتبعدوا أن يكون التنسـيق األخري هو تحالف 

طويل األمد بني الواليات املتحدة والدول األخرى.
من جهته، رأى الخبري النفطي، حمزة الجواهري، 

امـس االربعاء، ان قيام امريكا وحلفائها بإطالق 
احتياطاتهـا النفطية االسـرتاتيجية ليس الهدف 

منه الخوض يف حرب االسعار.
وقال الجواهـري يف حديث صحفي: ان ”الواليات 
املتحـدة االمريكيـة طالبـت مـن رشكائهـا من 
الدول الصناعيـة ان تطلـق مخزوناتها النفطية 
من االحتياطيات االسـرتاتيجية، كما طالبت من 
اوبـك زيـادة انتاجهـا النفطي إليقاف اسـتمرار 
زيادة االسعار النفطية“، مبينا ان ”أمريكا قامت 

بالفعـل بإطالق كميات من النفط االسـرتاتيجي 
حتى قبل اعالن الرئيس االمريكي“.

لديهـا  الصناعيـة  الـدول  ”هـذه  ان  واضـاف 
احتياطيـات كبـرية وبإمكانها الحد مـن ارتفاع 
اسعار النفط، كما ان هناك مضاربني يف االسواق 
يمتلكـون كميـات نفطيـة تصـل اىل أكثـر 200 
مليـون برميـل، وينتظرون ان تصل االسـعار اىل 
هذا املسـتوى لبيعها وتحقيق االرباح قاموا ايضا 

بعمليات للبيع“. 
واشـار الجواهري اىل ان ”وصول االسـعار اىل 80 
دوالرا واكثـر بالتأكيـد سـيالقي مقاومـة كبرية 
جدا من قبل املسـتهلكني ألن بقـاء االوضاع عىل 
حالهـا من شـأنه ارتفاع االسـعار لتصـل اىل 90 
دوالرا واكثـر“، مؤكدا ان ”قيام امريكا وحلفائها 
مـن الـدول الصناعية بضـخ كميـات للنفط من 
احتياطاتها االسـرتاتيجية يأتي كهدف للحد من 
ارتفاع االسعار وليس حرب االسعار وانما لضبط 

ايقاع السوق ضمن هذا النطاق“.    
ولفـت اىل ان ”اوبـك هي االخـرى حققت الهدف 
من الذي حددته لسـعر الربميـل الذي هو بنطاق 
80 دوالر للربميـل، وهو السـعر املطلوب ألوبك يف 
هـذه الفرتة، كمـا انها ال ترغب بالزيـادة اكثر يف 
ظل دخول الطاقات املتجددة للسوق واالنتاج غري 
التقليـدي ودخـول جائحة كورونا مـرة اخرى يف 
أوربـا وارتفاع الوفيات حيـث قامت بعض الدول 

بإعادة االغالق والذي اثر عىل النقل“.

بغداد/ الزوراء:
أصـدرت وزارة املاليـة، امس األربعاء، 
بياناً مهما بشأن إمكانية تعديل سعر 
رصف الـدوالر ورقـع قيمـة الدينـار 
 2022 ان موازنـة  العراقـي، مؤكـدة 
سـتوفر فرص للحماية االجتماعية يف 

العراق.
وقالـت وزارة املاليـة يف بيـان ورد اىل 
القليلـة  االسـابيع  ”يف  ”الـزوراء“: 
املاضيـة، كانت هنـاك ترصيحات بني 
كبار الشـخصيات السياسـية بشـأن 
سعر الرصف املناسب“، مضيفة ”لقد 
عالجت وزارة املالية هذه املسـألة عدة 
مرات ويف عدد من العروض التفصيلية 
يتعلق باالسرتاتيجية والسياسة  فيما 

الكامنة وراء تعديل سعر الرصف“.
نكـرر موقفنـا  أن  ”نـود  واوضحـت 
ونأمل أنه من خالل عرض سياسـتنا 
بطريقـة واضحـة ومقنعة، سـيكون 
لـدى الحكومـة القادمـة املعلومـات 
االساسـية الصحيحـة للتفاعـل مـع 
هذا االمر، علمـا ان املجتمع الدويل قد 
دعم تعديل سـعر الرصف، حيث دعم 
صنـدوق النقـد الـدويل والبنـك الدويل 
وجميع الدول الصناعية الخطوة علناً 
ويف الوثائـق والتقاريـر املنشـورة من 

قبلهم“.
وتابعت الوزارة ”عندما انهارت عائدات 
النفـط العـام املايض كانـت الحكومة 
العراقية تواجه ضغوطا تمويلية هائلة 
بينما كانـت تكافح للوفاء بالتزاماتها 

الداخلية والخارجية االساسية“.
النقـد  احتياطيـات  ”كانـت  وقالـت 
االجنبي للبنك املركزي يف مسار هبوط 
رسيـع، ويف كانـون االول 2020، كان 
مـن املتوقـع أن تنفذ يف غضـون عام. 
كان تأرجـح العـراق عـىل شـفا أزمة 

شـاملة هو أحد أعراض الضعف الذي 
طـال أمـده أمـام انخفـاض أسـعار 
النفط. لم تكن جهود الحكومة لتأجيل 
كل االنفاق غـري ذي االولوية والرتكيز 
عـىل دفـع الرواتب يف الوقت املناسـب 
واملعونـات  التقاعديـة  واملعاشـات 

االجتماعية كافية“.
وأوضحت أن ”سـد العجز املايل الكبري 
للغاية دون تخفيض قيمة العملة كان 
سـيتطلب تخفيضات عميقـة ومؤملة 
يف النفقـات االجتماعية وترسيح االف 

املوظفني“.
وبينـت ”كان تخفيـض قيمـة العملة 
رضوريـا للسـماح بتعديل مـايل أكثر 
تدريجيـاً وبالتايل تجنـب االضطرابات 
الكبـرية يف الخدمات العامة الرئيسـة، 
مـن خالل تشـجيع االسـتهالك املحيل 
عـىل االبتعـاد عـن الـواردات، سـاعد 

تخفيض قيمة الدينار أيضاً عىل حماية 
احتياطيات البنك املركزي العراقي من 
النقد االجنبي ومنح املنتجني العراقيني 
فرصـة لخلق فـرص عمـل ودخل من 
خـالل املنافسـة االفضـل يف السـوق 

املحلية“.
وعـن إمكانيـة رفع قيمـة الدينار مع 
ارتفاع أسـعار النفط اآلن، قالت وزارة 
املاليـة ”عىل الرغـم مـن أن تخفيض 
قيمة العملة يف العام املايض واستعادة 
أسـعار النفط قد سـاعد عىل تحسني 
الوضـع املايل للعـراق، فمن االهمية أن 
نأخذ يف االعتبار أن البلد ال يزال ضعيفاً 

للغاية“.
وأضافت ”يمكـن أن تتحول الفوائض 
الحاليـة إىل عجـز مـع عـودة أسـعار 
النفط إىل وضعهـا الطبيعي عىل املدى 
املتوسـط، وقد يؤدي حـدوث انكماش 

آخر يف سـوق النفـط بسـهولة اعادة 
البـالد إىل شـفا أزمـة، لكـي يسـتعيد 
الكاملـة  قوتـه  العراقـي  االقتصـاد 
ويكـون مسـتداماً، يجـب أن تكـون 
السياسـات االقتصاديـة موجهة نحو 
تحسـني املرونـة يف مواجهـة تقلبات 
أسـعار النفط من خـالل بناء مصدات 

مالية وتنويع االقتصاد“.
ونوهـت اىل أن ”إعـادة تقييـم الدينار 
سـيكون لـه تأثري معاكس“، مشـرية 
اىل أن ”هنـاك أسـبابا وجيهـة لنـدرة 
إعادة تقييم أسـعار الـرصف الثابتة، 
 ،2005 عـام  يف  املثـال،  سـبيل  عـىل 
أعادت الصني تقييم عملتها اسـتجابة 
لضغوط شـديدة من الواليـات املتحدة 
التي هددت بفرض رسوم كمركية عىل 

الواردات“.
وعـن العواقـب الرئيسـة لرفـع قيمة 

الفقـراء؟،  ستسـاعد  وهـل  العملـة، 
اوضحت املالية، ”ستؤدي إعادة التقييم 
إىل خفض قيمة الدينار لعائدات النفط 
وبالتايل القضاء عىل جزء كبري محتمل 
من موارد امليزانية، والتي يتم توظيفها 
يف إعـادة االعمـار، الصحـة والتعليـم 
ومجـاالت  االجتماعيـة  والتحويـالت 

أخرى ذات أولوية“.
قـدرة  بشـدة  ”سـتضعف  وتابعـت 
التحديـات  الحكومـة عـىل مواجهـة 
الحالية واملستقبلية، وأن زيادة الطلب 
عىل العمالت االجنبية يمكن أن تزعزع 
اسـتقرار سـوق العمـالت وتـؤدي إىل 
والطلـب  العـرض  الهوامـش  اتسـاع 
املسـتوردون هم االكثر اسـتفادة من 

إعادة التقييم“.
ولفتت اىل ان ”ميزانية 2022 سـتوفر 
الحمايـة  شـبكة  لتقويـة  فرصـة 
أن  بعـد  االن  العـراق،  يف  االجتماعيـة 
أصبـح لدى الحكومة الوسـائل للقيام 
بذلـك إن محاولـة مسـاعدة الفقـراء 
من خـالل رفع قيمة الدينار سـتكون 
أشـبه بإلقاء فواتـري نقدية من طائرة 
مروحيـة عىل أمل أن تهبط عىل أعتاب 
املسـتفيدين املقصوديـن، يف حـني تم 
تعديل سـعر الرصف منذ ما يقرب من 
عـام، فقد ربطـه العديد مـن املعلقني 
املتزايدة  باملسـتويات  املسـؤولني  غري 
لألسـعار خالل العام املايض. هذا غري 
صحيح.. يتأثر العـراق كما هو الحال 
بالنسبة لبقية العالم، بانهيار سالسل 
التوريد العاملية بسـبب وباء كوفيد 19 
زادت تكاليف الشـحن والنقل بشـكل 
كبـري، وزادت املـواد الغذائيـة وزيوت 
الطعام بشكل ملحوظ، وكذلك تكاليف 
مواد البناء والعديد من السلع املصنعة، 

بما يف ذلك السيارات والشاحنات“.
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بغداد/ الزوراء:
انخفضـت أسـعار الذهب االجنبـي والعراقي يف األسـواق املحلية بشـكل 

طفيف، امس االربعاء.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغـداد سـجلت للمثقـال الواحد عيـار 21 مـن الذهب الخليجـي والرتكي 

واألوروبي سعر بيع 369 الف دينار، وسعر الرشاء 365 الفاً.
وكانت أسـعار بيع الذهب عيار 21 ليـوم الثالثاء قد بلغت 370 الف دينار 

للمثقال الواحد.
واشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

انخفاضا ايضا عند 339 الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 335 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 370 الف دينار و375 ألفاً، فيما تراوح سعر 
البيـع مثقـال الذهب العراقي بـني 340 الفاً و345 الف دينار.. ويسـاوي 

املثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.
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بغداد/ الزوراء:
ارتفع سـعر خام البرصة الخفيف، امس األربعاء، لتسجل أعىل األسعار يف 

منظمة أوبك.
وارتفع خام البرصة املصدر آلسـيا 2.43 دوالر وبنسـبة تغيري بلغ نسبته 
%3.01 ليصل اىل 83.28 دوالرا، فيما سجل الخام البرصة الثقيل انخفاضا 

بمقدار 3.08 دوالرات او ما يعادل 4.01 % ليصل اىل 73.77 دوالرا.
وسجل خام البرصة اعىل االسعار يف منظمة اوبك حيث سجل خام العربي 
السـعودي 78.93 دوالراً للربميل، وسجل مزيج مربان اإلماراتي اىل 80.12 
دوالراً للربميل، وبلغ ومزيج سـهران الجزائري 82.35 دوالرا، وجرياسـول 

االنغويل 81.49 دوالرا، وبوني النيجريي الخفيف 80.84 دوالرا.
وتشهد اسعار النفط تذبذبا مع تقييد منظمة اوبك+ انتاجها مقابل دعوة 
الواليـات املتحدة للدول املسـتهلكة للنفـط بتحريـر احتياطاتها لخفض 

اسعار النفط.
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بغداد/ الزوراء:
أعلـن الجهـاز املركـزي لإلحصـاء التابـع لـوزارة التخطيط 
العراقيـة، امس االربعـاء، أن أكثر من نصف مجـازر اللحوم 

الحمراء والبيضاء متوقفة يف البالد.
وقـال الجهاز يف تقريـر له اطلعت عليه ”الـزوراء“: إن ”عدد 
مجـازر اللحوم الحمراء الكيل بلغ 103 مجـازر، العدد األكرب 
منها يف القطاع الحكومي وبواقع 88 مجزرة“، مبينا أن ”47 
مجـزرة منها عاملة بشـكل جزئي، يف حني بلـغ عدد املجازر 

املتوقفة 56“.
وأضـاف أن ”عدد مجـازر اللحوم البيضاء بلـغ 63 غالبيتها 
تعود للقطاع الخاص وتقع يف املناطق الزراعية، وجميع هذه 
املجازر متوقفة عدا 7 مجـازر منها اربع مجازر يف محافظة 

نينوى وواحدة يف دياىل واثنتان بمحافظة بابل“.
ولـم يـرش الجهاز إىل أسـباب توقف تلك املجـازر، ويبدو أنها 
توقفـت عـىل غرار الكثـري من املصانـع الحكوميـة بعد عام 

2003 وتعرض قسم كبري منها إىل التخريب والنهب.
يذكر أن العراق كان يسـتورد كميات كبرية من لحوم الدجاج 
وبيض املائدة خالل السنوات املاضية نظراً لقلة انتاج وتربية 
الدجـاج قبـل أن يتـم منع اسـترياد الدجـاج نظـراً لالكتفاء 

الذاتي.

بغداد/ الزوراء:
اكد الخبري االقتصادي، احسان الكناني، 
امـس األربعـاء، ان األرايض السـكنية 
ذات الجنس الزراعي بإمكانها ان ترفد 
الدولـة بمبالـغ كبـرية تسـتفيد منها 
يف إيصـال الخدمـات والبنـى التحتية 
لتلـك املناطق، او تدويرهـا وادخلها يف 

ميزانية الدولة.
وقـال الكناني يف ترصيـح صحفي: ان 
”االف املناطـق السـكنية ذات الجنس 
الزراعي ظهرت منـذ 2003 واىل يومنا 
هـذا، وباإلمكان اسـتغاللها بالشـكل 

األمثـل مـن اجـل تقديـم الفائـدة لها 
وكذلك رفد الدولة بمبالغ كبرية“.

وأضـاف ان ”ذهـاب الدولة نحو تغيري 
جنس األرايض الزراعية اىل سكنية بعد 
ان تم بنائها، يعد الحل األمثل لتخفيف 
ازمـة السـكن، فضـال عـن ان ترويج 
معاملـة تغيـري جنس العقار سـيعود 
للدولـة بمبالغ كبرية لقـاء ما تحصل 
عليه من رسوم مفروضة عىل صاحب 

الدار“.
وأوضـح الكنانـي ان ”العوائـد املالية 
واالسـتفادة  تدويرهـا  باإلمـكان 

منهـا ضمـن املوازنة، او اسـتخدامها 
التحتيـة  والبنـى  الخدمـات  إليصـال 
اىل تلـك املناطـق، الن معظـم املناطق 
السـكنية أصبحـت يف حالـة فـوىض 
بسـبب العشـوائيات وعمليات النصب 
واالحتيال التي يقوم بها بعض ضعاف 
النفوس من خالل استغاللهم لألرايض 
غـري الرسـمية وبيعها عـىل املواطنني 
عـىل انهـا أرايض طابو زراعـي، وهي 
يف األسـاس تابعة اىل وزارات كالشباب 
والصحـة والرتبيـة او امانـة بغداد او 

املحافظات“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت رشكة املوانئ، امس األربعاء، عن تحقيق إيـرادات بقيمة اكثر من 65 
مليـار دينـار خالل شـهر ترشين األول، فيما افصحت عن مشـاريع إلنشـاء 
محطـات وعـدد مـن االرصفـة لتعزيـز صـادرات وواردات العـراق النفطية 
والتجارية. وقال مدير عـام الرشكة، فرحان الفرطويس، يف ترصيح صحفي: 
إن ”مجمـوع الواردات املالية التي حققتها الرشكة خالل ترشين االول املايض 
تجاوز 65 مليار دينار“، مبينا أن ”الرشكة تعتزم انشـاء محطات لوجسـتية 
كبرية جدا هي قيد الدراسـة، وسـتتم احالتها عىل رشكات عاملية، سـتضيف 
طاقات كبرية جدا باالسترياد والتصدير مليناءي ام قرص الشمايل والجنوبي“.

وأضاف الفرطويس ان ”ميناء ام قرص الشمايل متخصص بالناقالت التجارية، 
اما الجنوبي فيضم رصيفني للنفط، فضال عن وجود رصيف للسـكر تابع اىل 
وزارة الصناعـة واملعادن، تـم تحويله اىل نفطي ايضا من اجـل تعزيز عملية 
الصـادرات والـواردات للمشـتقات النفطية“ . واشـار اىل ان ”هناك توسـعة 
إلنشـاء 10 ارصفـة نفطية أخرى جديدة تمت املبارشة بــ 4 منها، إذ وصلت 
نسبة انجازها اىل 20 % وتم التعاقد إلنشاء رصيفني اخرين، واملتبقي 4 سيتم 

التعاقد لتنفيذها قريبا من اجل تعزيز الصادرات والواردات“.

@äb‰ÌÜ@äbÓ‹fl@65@Äi@paÜaãÌg@’‘•@¯„aÏæa
áyaÎ@ãËí@fi˝Ç

Ú–”Ïnfl@ıbõÓj€aÎ@ıaã‡®a@‚Ïz‹€a@äåb™@—ó„@Zıbóy�€@ç◊ãæa

Ò7j◊@paÜaãÌhi@Ú€Îá€a@áÌÎçm@…Ó�nèm@ÚÓ«aäç€a@ÚÓ‰ÿè€a@’†b‰æa@ZÜbón”a بغداد/ الزوراء:
حـدد مـرصف الرافدين، امـس األربعاء، اسـعار فوائد حسـابات التوفري 

والودائع الثابتة للمواطنني الذين يودعون اموالهم يف املرصف.
واوضح املكتب االعالمي للمرصف يف بيان: ان املرصف أعلن عن منح فائدة 

حسابات التوفري 4 باملئة للمواطنني مقابل ايداع اموالهم لدى املرصف.
واشـار البيان اىل: ان املرصف منح نسـبة الفائدة عىل الودائع الثابتة ملدة 
ستة أشـهر لتكون 4،5 باملئة ونسبة الفائدة عىل الودائع الثابتة ملدة سنة 
لتكون 5 باملئة باإلضافة اىل تحديد نسـبة الفائدة عىل الودائع ملدة سـنتني 
لتصبح 5،5 باملئة إذا كان ايداع املبلغ اقل من 50 مليونا و 6 باملئة اذا كان 

املبلغ اكثر من 50 مليون دينار.
ودعا البيان املواطنني الراغبني بفتح حسـابات التوفري مراجعة فروعه يف 

بغداد واملحافظات مستصحبني معهم املستمسكات الثبوتية.

بغداد/ الزوراء:
اعلـن مدير ناحيـة البغدادي بمحافظـة االنبار، رشحبيـل العبيدي، امس 
االربعـاء، عـن تخصيص مبلغ 9 مليـارات دينار إلعادة اعمـار وتأهيل ما 
تبقى من املشاريع املترضرة جراء العمليات االرهابية يف املناطق الغربية.

وقال العبيـدي يف ترصيح صحفي: ان “ حكومة االنبار املحلية وبدعم من 
املنظمات االنسـانية خصصت مبلغ 9 مليارات دينار إلعادة اعمار وتأهيل 
املشاريع الخدمية املترضرة جراء العمليات االرهابية والتي لم تتم اعادتها 
اىل الخدمـة نتيجة عدم وجود تخصيصـات مالية ضمن خطة دعم جهود 

االعمار يف كل املناطق املحررة”.
واضـاف ان“ حكومـة االنبار املحلية خصصت مبلـغ 5 مليارات دينار من 
تنميـة االقاليـم فيما سـاهم صندوق اعـادة اعمار املناطـق املترضرة بـ 
2 مليـاري دينـار، فضـال عن مبلغ 2 مليـاري دينار من صنـدوق التنمية 
االجتماعيـة لدعـم جهـود اعادة اعمـار وتأهيل مـا تبقى من املشـاريع 
املتـرضرة يف ناحية البغدادي خاصة مشـاريع شـبكة الطـرق والكهرباء 

ومحطات تنقية املياه الصالحة للرشب املغذية لألحياء السكنية ”.
يشـار اىل ان املناطـق الغربيـة تعانـي من تدنـي واقعها الخدمـي نتيجة 
االرضار الجسـيمة التي لحقت باملشاريع الخدمية جراء تفجريها والعبث 
بمحتوياتها من قبل عنارص داعش ابان سـيطرته عىل مسـاحات واسعة 

من مدن االنبار.

@Û‹« %@4@áˆaÏœ@|‰∫@ÂÌáœaã€a
7œÏn€a@pbibèy
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 بغداد/ متابعة الزوراء
 اكـد عضـو ادارة نادي القوة الجوية الريـايض، هيثم كاظـم، أن ادارة ناديه قررت عدم 
تفريـغ العبـي املنتخب الوطني للبطولـة العربية، إال يف حال ايقـاف مبارياته يف الدوري 
وكأس العراق.وبني: أن مباريات كأس العرب ليسـت ضمن أيام الفيفا دي، وعليه لسـنا 
مجربين بتفريغ الالعبني كون تفريغهم سيكون عىل حساب نتائجنا يف املنافسات املحلية 
التي تهمنا .وأشـار إىل: أن فريقنا فيه عرشة غيابات ما بني اصابة وعدم جاهزية، ومن 
غري املمكن تفريغ خمسة اىل ستة العبني للمنتخب للمشاركة يف البطولة العربية املقررة 

انطالقها نهاية الشهر يف قطر .

ãºcÎ@ã–ñc
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بغداد/ رحيم الدراجي
سمى االتحاد اآلسيوي للقوس والسهم الكازخستاني (املاز  مورزابكوف) 
مرشفاً عىل بطولة كأس آسـيا التي ستقام يف مدينة السليمانية ما بني 

الثامن ولغاية الثالث عرش  من شهر ايار من العام املقبل.
وقاَل عضو االتحاد اآلسـيوي سعد املشـهداني، رئيس االتحاد العراقي: 
ان االتحاد اآلسـيوي سمى الكازخسـتاني املاز مورزابكوف مرشفاً عىل 
البطولة اآلسـيوية التـي تقام يف العراق فضال عن تعيـني ثمانية حكام 
آسيويني لقيادة املنافسات. مبينا: ان البطولة ستشهد حضور وفد فني 
من االتحاد الدويلّ الذي مقره يف سـويرسا لغرض تسـجيل النتائج وبث 

البطولة بشكل مبارش اىل دول العالم.
وكشف املشـهداني عن: ان موافقة جميع أعضاء االتحاد اآلسيوي عىل 
منح العراق رشف اسـتضافة البطولة يعد إنجـازاً للرياضة العراقية بل 
بوابـة لكرس حاجـز الحصار والقيـود املفروضة عىل جميع األنشـطة 

الرياضية.
وطالـَب عضـو االتحاد اآلسـيوي جميع املسـؤولني بالشـأن الريايض 
بتقديم الدعم اإلداري واملايل واللوجستي لالتحاد لغرض إنجاح البطولة 
ليعلـم الجميـع  ان العـراق قادر عـىل احتضان كل البطـوالت إن كانت 

عربية أو آسيوية أو دولية.

@ëd◊@Û‹«@bœãìfl@“ÏÿiaåäÏfl@ÔÇåbÿ€a
ÚÓ„b‡Ó‹è€a@¿@·Ëè€aÎ@ëÏ‘€bi@bÓée
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بغداد/ امري رسول- متابعة الزوراء
اكد الهولندي ديك ادفوكات، املدرب السـابق 
للمنتخب الوطني العراقي، ان زوجته تتمتع 
بصحة جيدة وال ما قيل عن وضعها الصحي 

الصعب اخبار عارية تماما عن الصحة.
وقـال: ان سـقف التوقعـات للمنتخب كبري 
جدا وعالية، وبالتـايل نحن ال يمكن تحقيق 
النتائج املرجوة ، لذلـك وجدت انه قد يكون 
من األفضل أن يقوم شخص آخر بالوظيفة 

بدال عني مع منتخب اسود الرافدين.
مضيفـا: ان املنتخب العراقـي يمر بمرحلة 
انتقاليـة ويجـب تدعيمه ببعـض الالعبني 

الشـبان لكـن مثل هـذه العملية تسـتغرق 
وقتا طويـال، يتعني تحقيق نتائج عىل املدى 
القصري، من حيث املبدأ حققنا بعض النتائج 
الجيدة مثـل التعـادل مع كوريـا الجنوبية 
واإلمـارات، لكن وجدنا صعوبة يف تسـجيل 

األهداف“.
وأضاف: ”من الناحية النظرية، يمكن إنهاء 
الدور األخري باملركز الثالث يف املجموعة األوىل 
والتأهل ملواجهة فاصلة مع ثالث املجموعة 
الثانيـة ثم خـوض امللحق العاملـي، من أجل 
حجـز مقعـد يف نهائيـات 2022، أتمنى أن 

يتمكن خليفتي من تحقيق ذلك“.

وأعلن االتحاد العراقـي انفصاله عن مدرب 
املنتخب الوطني أدفـوكات (74 عاما)، بعد 
نحو 3 شهور من التعاقد معه، وقبل أسبوع 
واحد عىل انطالق كأس العرب، بعد سلسـلة 
من النتائج السيئة يف تصفيات كأس العالم 

.2022
ولم يحقق املنتخب العراقي أي فوز يف سـت 
مباريات باملجموعة األوىل، يف املرحلة األخرية 
مـن التصفيـات اآلسـيوية املؤهلـة لكأس 
العالم 2022، وتعادل 4 مرات قبل خسارته 
-3صفـر أمـام كوريا الجنوبيـة يف الدوحة، 

األسبوع املايض.

بغداد/إعالم اللجنة االوملبية

يف إطار توجيهات اللجنة األوملبية الوطنية 

لالتحادات املركزية باالنفتاح عىل املحيطني 

العربي واآلسيوي، وضمن مساعي االتحاد 

العراقـي للمبارزة يف توثيق أوارص التعاون 

مـع االتحـادات العربية والصديقـة، وقع 

االتحاد العراقـي للمبارزة ونظريه االيراني 

إتفاقية تعاون مشرتك.

العاصمـة  يف  االتفاقيـة  توقيـع  وجـرى 

االيرانية طهران حيث مثل الجانب العراقي 

رئيـس االتحـاد العراقي زياد حسـن فيما 

وقعهـا عن الجانب االيرانـي نظريه رئيس 

االتحـاد االيرانـي للمبـارزة، نائـب رئيس 

اللجنـة األوملبيـة االيرانيـة الدكتـور باقر 

رئيـس  التوقيـع  مراسـم  وحـرض  زاده. 

اللجنة األوملبية االيرانية سيد رضا صالحي 

أمـريي، واألمـني العـام للجنـة األوملبيـة 

االيرانيـة كيكاوس سـعيدي كما حرضها 

أيضاً رئيس االتحاد االيراني للكاراتيه سيد 

حسن طباطبائي.

وأكـد رئيس االتحـاد العراقـي للعبة  زياد 

حسـن: ان االتفاقية تهدف لتدعيم أوارص 

التعـاون بني االتحادين الصديقني وتطوير 

رياضـة املبـارزة وتبـادل ونقـل الخربات 

املشرتكة ملا فيه مصلحة االتحادين. 

وأضـاف: ان االتفاقيـة نصـت عـىل تبادل 

واسع لألنشطة الرياضية، فضالً عن تبادل 

الخـربات الرياضيـة، وفتـح أفـق التعاون 

املشـرتك بمـا يخـدم املبـارزة يف البلديـن 

الصديقني.

@ÚÓ–zó€a@paã∏˚æa@›��»m@b„ÎäÏ◊@ÚzˆbuÎ@aáÀ@Â‡Ó€a@ÈuaÏÌ@Ôibjì€a@b‰jÉn‰fl
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البـرصة - اربيل/ بعثـة االتحاد العراقي 
للصحافة الرياضية 

يسـتأنف منتخبنـا الشـبابي يـوم غـد 
الجمعـة مبارياتـه يف اطـار منافسـات  
املجموعـة االوىل لبطولـة ايرثلنك التحاد  
غـرب اسـيا للشـباب بنسـختها الثانية 
عندما يواجه شـقيقه اليمنـي يف ملعب 
البـرصة الـدويل  عنـد السـاعة الثامنـة  
الخامسـة   الجولـة  لحسـاب  مسـاء 
للمجموعة تسبقها يف الساعة الخامسة 

عرصا مباراة فلسطني والكويت.
واكد املنسـق االعالمي ملنتخبنا الشبابي 
قحطـان املالكـي: ان الفريق  سـيجري 
تدريبـا خفيفا  مسـاء اليـوم  يف املالعب 
الثانوية للمدينـة الرياضية. مضيفا: ان  
الالعـب محمد عبـد الحميد قد اكتسـب 
مرحلة الشـفاء من الشـد العضيل  الذي 
تعـرض له يف املبـاراة االوىل امام الكويت 
واصبح جاهزا  ملباراة الغد برفقة زميله 
عـيل شـاخوان  الذي شـارك يف جزء من 

مباراة البحرين .
بـه  سـيخوض  الـذي  التشـكيل  وعـن 
منتخبنـا املبـاراة امـام اليمـن، اوضح 
املالكـي: ان املـدرب عماد محمـد  اخرب 
العبيـه الـ  23 بأن كل منهم  من املمكن 
ان يكون اساسـيا  يف املباريات وعليه ان 
يتأهب لذلك ويكون عىل قدر املسـؤولية  
ويثبت ذاته  كما عليهم ان ينسـوا  الفوز 
يف املباراتـني السـابقتني عـىل الكويـت  
والبحريـن  ويفكـروا يف  مبـاراة اليمـن 
السـيما ان الفـوز فيها يعنـي االقرتاب 
من التتويـج ببطولة املجموعة والذهاب 

للمباراة  النهائية  .
للمنتخـب  االداري  املديـر  وتحـدث 
الفلسـطيني محمد جمعة لبعثة االتحاد 
العراقـي للصحافـة الرياضيـة، فقـال: 
صحيح انهـا الزيـارة االوىل يل للعراق إال 
اننـي  وجدت نفيس كأنني يف بلدي  وذلك 
ملا لقينـاه  مـن ترحيب وحفـاوة وكرم 
ضيافـة  والحقيقة هذا ليس بغريب عىل  
الشعب العراقي الشقيق الذي نكن له كل 

االحرتام والتقدير .

وبشـأن بطولـة غـرب اسـيا للشـباب  
واالجواء املرافقة لها يف البرصة، قال:  ان 
شـاء الله سـتكون  اقامة هذه البطولة  
فاتحة خري  للكرة العراقية للتخلص  من 
موضوع  الحظر  وال اجامل عندما اقول  
انني انبهرت  بملعب البرصة الدويل  الذي 
يحتضن مباريـات البطولة كما اعجبني 
الجهـور الـذي حـرض املباريـات وكان 

يشجع بشكل جميل .
ومـن جهته، قـال الزميل يوسـف فعل، 
مديـر املكتـب االعالمي يف اتحـاد الكرة: 
حرضنا اىل البـرصة مبكرا بغيـة القيام 
االعالمـي مـن خـالل  العمـل  بتنظيـم 
االعالميـني  املنسـقني  مـع  التواصـل 
للمنتخبـات الخمسـة  وتحديـد مالعب 
التدريب  وتوزيع الباجات  وتنظيم عمل  
املصوريـن اىل غري ذلك مـن امور  تخص  

مهمات املكتب .
وبخصـوص  إلغاء املؤتمـرات الصحفية 

قـال الزميل فعـل : بسـبب الربوتوكول 
الصحـي الـذي فرضته جائحـة كورونا  
قـررت اللجنة املنظمة للبطولة  االكتفاء  
بمؤتمـر فنـي واحـد اقيم  قبـل انطالق 
املنافسـة  بمشـاركة مدربـي املنتخبات 
املؤتمـرات  إلغـاء   وكذلـك  الخمسـة  
الصحفية التي  تقـام بعد املباريات كما 

جرت  العادة .
وبخصـوص ردود افعال االشـقاء حول 
الحـدث، قـال الزميل مدير اعـالم اتحاد 
الكرة : ال غايل إذا قلت ان البطولة حظيت 
بإعجـاب االشـقاء الذيـن اشـادوا مـن 
جانبهم بحسن التنظيم  ونوعية  مالعب 
بجانـب  الجمهـور  وحضـور  التدريـب 
اللعـب يف ملعب البرصة الـدويل الذي يعد 
مـن افضل املنشـآت التي اقيمـت عليها 
بطوالت اتحاد غرب اسيا كما وصفوه  .

ويف سياق متصل، وبحضور وزير الشباب 
والرياضـة ورئيس االتحاد العراقي لكرة 

القـدم عدنـان درجال، انطلقـت بملعب 
فرنسو حريري يف مدينة أربيل منافسات 
املجموعـة الثانية لبطولـة ايرثلنك غرب 
األول  جمـع  بلقاءيـن  للشـباب  آسـيا 
منتخبي سـوريا ولبنان يف حني التقى يف 
املباراة الثانية منتخبا األردن وفلسطني. 
منتخـب  بفـوز  انتهـت  األوىل  املبـاراة 
لبنـان بنتيجـة هـدف مـن دون مقابل 
سـجله الالعب عيل الفضل بالدقيقة ٥٧ 
مـن املبـاراة، وقادها الحكـم البحريني 
محمد جمعـة وطاقمه املسـاعد املكون 
مـن فيصل عـالوي من البحرين سـعود 
الشمايل من الكويت، ولم ترتِق املباراة اىل 
املسـتوى املطلوب وانحرس اللعب وسط 
امللعـب بإسـتثناء عـدد مـن الهجمـات 
القليلة التـي جاء هدف املبـاراة الوحيد 

من احداها. 
واختـري العـب املنتخـب اللبنانـي عـيل 
قصـاص كأفضـل العب باملبـاراة ومنح 

ايرثلنـك  رشكـة  مـن  قدمـت  جائـزة 
لالتصاالت. 
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 وقـال مدرب منتخب لبنـان بالل فليفل 
عقب نهاية املباراة: ان منتخبنا استحق 
الفوز وبجـداراة بعد أن نجـح الالعبون 
بتطبيـق الواجبات املناطـة بهم، وكانوا 
ارض  داخـل  والتزامـا  انضباطـا  اكثـر 
امللعـب ونجحنا باسـتغالل احد الفرص 
التـي منحتنا ثالث نقـاط بغاية األهمية 
والتـي مثلـت نقطـة االنطـالق ومنحت 
العبينا دافعا معنويـا لتقديم أداء افضل 

يف املباراتني املقبلتني. 
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 اما مدرب املنتخب السوري محمد أنيس 
فقـد  أوضح عقب املبـاراة: ان فريقه لم 
يستحق الخسارة وكان من املستحق ان 
نخـرج بنتيجة التعادل عـىل أقل تقدير، 
بناٍء عىل تكافئ املستوى بني املنتخبني. 

مبينا: أن املنتخب تبقت له مباراتان أمام 
اإلمارات واألردن وبالتايل إمكانية العودة 
ممكنة من خالل تصحيح األخطاء التي 
وقع بها الالعبون يف املباراة أمام لبنان. 

ويف املبـاراة الثانية نجح املنتخب األردني 
للشـباب من الفوز عىل نظريه اإلماراتي 
االول   الهـدف  بهدفـني دون رد، سـجل 
الالعـب زيـد االصفـر يف الشـوط الثاني 
مـن املباراة يف حـني تمكـن الالعب أمري 
الشـناينة مـن تسـجيل ثانـي األهداف  
بالدقيقة األخرية مـن وقت بدل الضائع 
الثانيـة،  املجموعـة  بصـدارة  لينفـرد 
وتمكـن فريـق النشـامى من اسـتغالل 
الفرص القليلة التي  سـنحت له بحسـم 
املبـاراة بينمـا أضـاع منتخـب اإلمارات 
العديد من الفرص السانحة أمام املرمى 
ولم يسـتغل الفرص التي اتيحت ليخرج 

خارسا بهدفني دون مقابل. 
مـدرب املنتخـب األردني اسـالم ذيابات 

أكد: ان فريقه لعب بواقعية وعرف كيف 
يحسـم اللقاء لصالحه من خالل ترجمة 

الفرص اىل أهداف. 
مبينـا: أن فريـق اإلمـارات كان ندا قويا 
للمنتخـب األردنـي واضـاع العديـد من 
الفـرص، لكـن الرتكيـز العـايل لالعبينا 
والتزامهـم بالتوجيهـات التي اعطيناها 
لهـم نجحنا مـن تحقيق الفـوز بهدفني 

وبالتايل اعتالء صدارة املجموعة. 
وارجع مدرب منتخب اإلمارات للشباب، 
اورتيغا، سـبب خسـارة فريقـه إىل عدم 
اسـتغالل الفرص التي اتيحـت لالعبينا 
وبالتـايل الفريـق الـذي ال يسـجل فمن 
الطبيعي يستقبل األهداف، لكن الفرصة 

مازالت قائمة
مبينا: لدينا مباراتان للتعويض، والعبونا 
قدمـوا أداء جيدا لكن إنهـاء الهجمة لم 
تكن بالشـكل املطلوب وكلفتنا خسـارة 

نقاط املباراة.

البرصة/ محمد حمدي
زار  الدكتـور طـارق عيل الكنـدري، عضو اللجنة الهندسـية الخليجية 
الخاصـة بالتفتيـش عن منشـآت ومالعـب البرصة الحيويـة الخاصة 
باسـتضافة خليجـي 25 يف البـرصة امـس االربعـاء، مالعـب املدينـة 
الرياضيـة وملعب املينـاء وفندق امللنيوم وعددا من االماكن السـياحية 
يف البـرصة برفقـة مدير عام الدائرة الهندسـية والفنيـة املهندس نجم 
عبد الواحد ومعـاون مدير عام دائرة العالقـات والتعاون الدويل فاضل 

الخفاجي . 
وعـّرب الكنـدري عن قناعته بقـدرة املالكات الفنية التـي تمكنت بفرتة 
قياسية من تنفيذ جميع املالحظات التي قدمتها اللجنة الخليجية التي 
تفقـدت البرصة نهايـة العام املايض مع جميـع االضافات التي اوصت 
بها فيما يخص مناطق كبار الضيوف واالعالم واالنارة وغريها. مؤكدا: 
ان االخوة يف العراق الشـقيق مـن وزارة الشـباب والحكومة املحلية يف 
البرصة لديهم متسـع من الوقت حتـى مطلع عام 2023 موعد انطالق 

البطولة إلكمال جميع املتعلقات تماما ونحن جميعا من اعضاء اللجان 
الخليجية لنا ثقة تامة بأن البرصة ستكون جاهزة بمالعبها عىل اكمل 
وجـه وخصوصا ملعبي البرصة الـدويل والفيحاء وهم اآلن بأجمل حلة 

كما نشاهد وتقام عليهما بطولة كبرية . 
وفيمـا يخـص الخدمـات الفندقية، عـرب الكندري عـن اعجابه بفندق 
امللينيـوم الجديد الذي زار مرافقه الحيوية من مسـابح وقاعات وغرف 
منـام ومطاعم وغريها، معربا عـن اعجابه باملبانـي الخاصة بالفندق 

واكتمالها بصورة مثالية رائعة . 
واوضـح مديـر عـام الدائـرة الهندسـية نجم عبـد الواحـد: ان جميع 
املالحظات نفذت بعناية فائقة ومتابعة من قبل وزير الشباب والرياضة 
وقد ملسـنا حجم الثقـة والقناعة مـن احاديث الدكتـور الكندري الذي 
يزور البرصة للمرة الثالثة، وأوضحنا له مع الفرق الهندسـية املتواجدة 
هنا جميع االجراءات واالعمـال التي تم تنفيذها. مضيفا: اننا ماضون 

باملتابعة والتجهيز، وال توجد أي عراقيل تخص اسـتضافة البطولة.
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عضو املكتـب االعالمي للجنـة االوملبية الوطنية 
العراقية الزميل العزيز، رحيم الدراجي، اكد ان 
والدته  تعرضت ألزمـة صحية قبل مدة زمنية 
قصـرية اجربتهـا عىل الرقـود يف الفراش خالل 
األيـام املاضية، خالـص دعواتنا لوالـدة الزميل 
الخلوق الدراجي بالشـفاء العاجـل وان يمن عليها 

الرحمن بالصحة والعافية التامتني.
  *****************

جهود كبرية وعمل احـرتايف مميز يقدمه املكتب 
االعالمي لنادي القـوة الجوية الريايض بقيادة 
الزميل عالء محمد من خالل رفد وسائل االعالم 
املقـروءة واملكتوبـة بآخر االخبـار التي تخص 

نشـاطات النـادي العريـق بمختلـف الفعاليات 
الرياضية، فضال عن توفري املادة الفيديوية والصورية 

الخاصـة بالفريـق االول الذي يحتـل حاليا وصافة جـدول ترتيب فرق 
دوري الكرة املمتاز.

 ******************
الصحفي الخلوق، زيـدان الربيعي، احتفل بعيد 
ميـالده قبل ايام قليلة، خالص االمنيات للزميل 
العزيز الربيعـي بالعمر املديد ومواصلة النجاح 

يف حياته ومشواره املهني.



أكد مدافع برشلونة جريارد بيكيه، أن الفريق الكتالوني سيذهب 
إىل ميونيخ ”بنية الفوز“، أمام بايرن يف الجولة األخرية من دور 
التي  الوحيدة  النتيجة  وهي  أوروبا،  أبطال  بدوري  املجموعات 
لنتيجة  النظر  دون  البطولة،  نهائي  لثمن  التأهل  له  ستتيح 
بنفيكا.وقال  أمام  سلبًيا  تعادله  عقب  وذلك  األخرى،  املباراة 
أمام  التعادل  عقب  (موفيستار+)،  لقناة  ترصيحات  يف  بيكيه 
بنفيكا بدون أهداف: ”لقد خلقنا فرصا كافية للتسجيل. نعتمد 
حالة  يف  الفريق  لكن  األمر،  بصعوبة  علمنا  مع  أنفسنا  عىل 

عليه  برشلونة  ذاهبا،  كان  ”أينما  جيدة“.وأضاف:  معنوية 
الفوز“، مشريا إىل أن ”الجماهري تلعب دورا مهما يف محاولة 
”لم  بيكيه:  والرضاء“.وتابع  الرساء  يف  الديناميكية،  تغيري 
أشاهد كامب نو بهذه الطريقة من قبل، إنه أمر رائع وعلينا 
برصيد  املجموعة  وصافة  برشلونة  منه“.ويحتل  االستفادة 
7 نقاط، خلف بايرن ميونيخ املتصدر بالعالمة الكاملة ”15 

نقطة“، بينما يملك بنفيكا 5 نقاط يف املركز الثالث، ودينامو 
كييف نقطة وحيدة يف ذيل الرتتيب.

اكتفى برشلونة بالتعادل السلبي (٠-٠) 
خامس  يف  الربتغايل  بنفيكا  ضيفه  أمام 
(املجموعة  أوروبا  أبطال  دوري  جوالت 
كامب  ملعب  أرضية  عىل  الخامسة) 
من  بالفوز  ميونيخ  بايرن  وعاد  نو، 
النجم  وافتتح  دينامو كييف ٢-١،  أرض 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل 
بهدف وال أجمل من مقصية رائعة ١٤، ثّم 
أضاف الفرنيس كينغسيل كومان الهدف 
كورنتني  مواطنه  تمريرة  اثر   ٤٢ الثاني 
توليسو، فيما سجل هدف دينامو كييف 

الوحيد دينيس هارماش ٧٠.
البافاري ١٥ نقطة  الفريق  وصار رصيد 
محققاً العالمة الكاملة بخمس انتصارات 
كأول  تأهله  وضامناً  جوالت  خمس  من 
 ٧ برشلونة  تضم  التي  املجموعة  عىل 
األخري  ودينامو  نقاط   ٥ وبنفيكا  نقاط 

بنقطة يتيمة.
إىل  اإلنكليزي  يونايتد  مانشسرت  وتأّهل 
بفوزه  أوروبا  أبطال  دوري  نهائي  ثمن 
املرحلة  يف   (٢-٠) فياريال  مضيفه  عىل 
الخامسة من املجموعة السادسة ضمن 

منافسات املسابقة القارية.
وقاد املهاجم الدويل الربتغايل كريستيانو 
يونايتد  مانشسرت  فريقه  رونالدو 
اإلنكليزي إىل الدور ثمن النهائي بتسجيله 
الفوز  خالل  الثاني  يف  ومساهمته  هدفاً 
٢-صفر  اإلسباني  فياريال  مضيفه  عىل 
فياريال  يف  سرياميكا»  «ال  ملعب  عىل 
من  األخرية  قبل  الخامسة  الجولة  يف 
ضمن  السادسة  املجموعة  منافسات 

دوري أبطال أوروبا يف كرة القدم.
الدقيقة  يف  التسجيل  رونالدو  وافتتح 
 ٥ يف  أهداف  ستة  إىل  رصيده  رافعا   ٧٨
هذا  املجموعات  دور  ضمن  مباريات 

املوسم.
يف  هدفا   ١٤٠ إىل  غلته  رونالدو  ورفع 
١٨١ مباراة يف املسابقة القارية العريقة، 
وبات أول العب يسجل لفريق إنكليزي يف 

جميع الجوالت الخمس األوىل من دوري 
أبطال أوروبا.

الثاني  الهدف  يف  أيضا  رونالدو  وساهم 
مرتدة  هجمة  إثر  الكرة  مّرر  عندما 
راشفورد  ماركوس  البديل  إىل  رسيعة، 
فهيأها بدوره إىل جايدون سانشو الذي 
 (٩٠) العارضة  سقف  يف  قوية  سددها 
منذ  فريقه  بألوان  األول  هدفه  مسجال 
انضمامه إىل صفوفه هذا الصيف قادما 

من بوروسيا دورتموند األملاني.
أغلب  األفضلية  صاحب  فياريال  وكان 
الفرص  من  العديد  وخلق  املباراة  فرتات 
اصطدم  لكنه  للتسجيل  الحقيقية 
بحارس مرمى متألق هو مواطنه دافيد 
اإلنكليزي  الفريق  له  يدين  الذي  دي خيا 
الحفاظ عىل  الالفت يف  لتألقه  باالنتصار 

نظافة شباكه.
املدرب  بقيادة  املباراة  يونايتد  وخاض 
مايكل  السابق  وسطه  العبه  املساعد 

املقال  للمدرب  املؤقت  الخليفة  كاريك 
من منصبه لسوء النتائج هدافه السابق 

الدويل النرويجي أويل غونار سولشار.
ورفع فريق «الشياطني الحمر» رصيده 
إىل ١٠ نقاط يف صدارة املجموعة يف حني 

تجّمد رصيد فياريال عند ٧ نقاط.
نتيجة   (٣-٣) اإليجابي  التعادل  وحسم 
وضيفه  السويرسي  بويز  يونغ  مباراة 
من  الخامسة  املرحلة  يف  اإليطايل  أتاالنتا 
منافسات  ضمن  السادسة  املجموعة 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وسّجل ألصحاب األرض كل من األمريكي 
وفانسان   (٣٩) سيباتشيو  جوردان 
 (٨٤) هيفتي  وسيلفان   (٨٠) سيريو 
بينما وّقع الكولومبي دوفان زاباتا (١٠) 
بالومينو  لويس  خوسيه  واألرجنتيني 
مورييل  لويس  اآلخر  والكولومبي   (٥١)

(٨٨) أهداف الضيوف.
إىل  رصيده  أتاالنتا  رفع  التعادل  وبهذا 
فياريال  خلف  الثالث  املركز  يف  نقاط   ٦
يونغ  وأمام  نقاط)   ٧) الثاني  اإلسباني 

بويز الرابع (٤ نقاط).
وستكون املرحلة األخرية حاسمة للتعرّف 
مانشسرت  سريافق  الذي  الفريق  عىل 
ثمن  إىل  نقاط)   ١٠) اإلنكليزي  يونايتد 

نهائي أمجد الكؤوس األوروبية.
املبارش عىل  أتاالنتا منافسه  ويستضيف 
يف  فياريال  للمجموعة  الثانية  البطاقة 
حني يتحّول يونغ بويز ملالقاة مانشسرت 

يونايتد.
املنافسة  الفرنيس حظوظه يف  ليل  وعزز 
السابعة  املجموعة  بطاقتي  إحدى  عىل 

دوري  ملسابقة  النهائي  ثمن  الدور  إىل 
بفوزه  القدم،  كرة  يف  أوروبا  أبطال 
فيما   ،١-٠ النمساوي  سالزبورغ  عىل 
األول  بفوزه  اإلسباني  إشبيلية  أنعشها 
ضيفه  حساب  عىل  املجموعات  دور  يف 
الجولة  يف   ٢-٠ األملاني  فولفسبورغ 

الخامسة قبل األخرية.
يف املباراة األوىل عىل ملعب «بيار موروا» 
حامل  ليل،  واصل  داسك،  فيلنوف  يف 
وحقق  صحوته  الفرنيس،  الدوري  لقب 
فوزه الثاني توالياً بعد تعادلني وخسارة 
فانتزع الصدارة بفارق نقطة واحدة من 
الثانية  بخسارته  مني  الذي  سالزبورغ 

توالياً.
يف  أرضه  عىل  األول  بفوزه  ليل  ويدين 
مباراة،   ١٤ يف  العريقة  القارية  املسابقة 
إىل مهاجمه الدويل الكندي جوناثان دافيد 
الذي سجل الهدف الوحيد يف الدقيقة ٣١.

وبات ليل بحاجة إىل التعادل أمام مضيفه 
بغض  األخرية  الجولة  يف  فولفسبورغ 
بني  الثانية  املباراة  نتيجة  عن  النظر 
ذاته  سالزبورغ وضيفه إشبيلية، واألمر 
بالنسبة للفريق النمساوي، فيما سيكون 
إىل  بحاجة  واألملاني  اإلسباني  الفريقان 

الفوز لحجز بطاقتي املجموعة.
ويف الثانية عىل ملعب «رامون سانشيس 
الفريق  أنعش  إشبيلية،  يف  بيسخوان» 
األندليس آماله وتخلص من املركز األخري 

بتغلبه عىل فولفسبورغ ٢-٠.
والبديل   (١٣) جوردان  جوان  وسجل 
الفريق  هديف   (٩٠+٧) مري  رافائيل 

األندليس.

ورفع إشبيلية رصيده إىل ست نقاط بعد 
فارتقى  وخسارة  متتالية  تعادالت  ثالث 
واحدة  نقطة  بفارق  الثالث  املركز  إىل 
املركز  إىل  تراجع  الذي  أمام فولفسبورغ 

األخري.
اللقب  حامل  اإلنكليزي  تشيليس  وأكرم 
وفادة ضيفه يوفنتوس اإليطايل برباعية 
قبل  الخامسة  الجولة  ضمن  نظيفة 
األخرية من منافسات املجموعة الثامنة، 
ورافقه إىل األدوار اإلقصائية من مسابقة 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتناوب عىل تسجيل رباعية حامل اللقب 
جيمس  ريس   ،(٢٥) شالوباه  تريفو 
 ،(٥٨) هودسون-أودوي  وكالوم   ،(٥٦)
فرينر  تيمو  األملاني  االصابة  من  والعائد 

(٩٠+٥).
نقطة   ١٢ إىل  رصيده  تشيليس  ورفع 
املواجهتني  بفارق  املجموعة  وتصّدر 
العجوز  السيدة  فريق  أمام  املبارشتني 

الذي كان ضامنا تأهله.
يف  ذهاباً  لخسارته  اللندني  الفريق  وثأر 

تورينو بهدف فيديركو كييزا.
هجومياً  الضاغط  تشيليس  وافتتح 
قابل  عندما   ،٢٥ الدقيقة  يف  التسجيل 
وسددها  املنطقة  داخل  ركنية  شالوباه 
بقوة يف الشباك. وأثار هذا الهدف جدالً إذ 
بدا أن هناك ملسة يد من األملاني أنتونيو 
تقنية  إىل  يعد  لم  الحكم  لكن  روديغر، 

الفيديو (يف إيه آر).
يف  األوىل  يوفنتوس  فرصة  وجاءت 
الضائع  بدل  الوقت  من  الثانية  الدقيقة 
الكرة  األول، بعدما مرر كييزا  الشوط  يف 
إىل األوروغوياني رودريغو بنتانكور أمام 
إىل جوار  األخري  الجزاء فسددها  منطقة 

القائم األيرس.
ويف الشوط الثاني، واصل تشيليس تفوّقه 
الثاني  بالهدف  جيمس  وعزز  هجومياً، 
من  بالخطأ  مشتتة  كرة  استلم  بعدما 

الدفاع وسددها قوية يف املرمى .(٥٦) 
النتيجة  هودسون-أودوي  وضاعف 
من  حالة  بعد  ثالث،  بهدف  للندنيني 
يوفنتوس،  جزاء  منطقة  داخل  الفوىض 
زياش  حكيم  املغربي  إىل  الكرة  فوصلت 
بدوره  ليضعها  أودوي  إىل  مررها  الذي 
دفاعي،  خطأ  ومن   (٥٨). الشباك  يف 
يف  الكرة  عىل  الحصول  يف  زياش  نجح 
الرواق األيرس ومررها عرضية انربى لها 
فرينر بتسديدة قريبة من املرمى، ليختم 
مباراة  ويف   (٩٠+٥). األهداف  مهرجان 
تشيليس،  بفوز  هامشية  باتت  أخرى 
سان  زينيت  مع  السويدي  ماملو  تعادل 

بطرسربغ الرويس بهدف ملثله.

املوقوف  جيمس  ليربون  النجم  غياب  نيكس  نيويورك  استغل 
ملباراة واحدة وتغلب عىل ضيفه لوس أنجليس ليكرز 106 - 100 

ضمن منافسات دوري كرة السلة األمريكي للمحرتفني.
ولعب ليكرز من دون جيمس الذي طرد يف املباراة األخرية خالل 
ستيوارت  أيزياه  رضب  أن  بعد  بيستونز،  ديرتويت  عىل  الفوز 

بمرفقه عىل وجهه.
وتأخر ليكرز بفارق 25 نقطة يف الربع الثاني وتمكن من معادلة 
أبًدا يف التقدم بالنتيجة  الثالث، ولكنه لم ينجح  األرقام مرتني يف 
عىل رغم تحقيق راسل وستربوك ”تريبل دابل“ مع 31 نقطة، 13 

متابعة و10 تمريرات حاسمة.
وسجل نيويورك 36 نقطة يف الربع االول، إال أن ليكرز 
16 نقطة  دخل اىل اسرتاحة الشوطني بتسجيله 
الثالث  الربع  وافتتح  للخصم،  أربع  مقابل 

بتسع نقاط توالًيا ليقرتب من منافسه.
وعادل املخرضم كارميلو أنتوني األرقام 
فريقه  ضد  ساحقة  بكرة   79-79
أخرى  ومرة   ،(2011-2017) السابق 
السلة  تحت  ثنائية  عرب   81-81

لوستربوك.
نيويورك  نجم  خروج  مع  ولكن 
بعد  الستة  باألخطاء  راندل  جوليوس 
أن سجل 20 نقطة و16 متابعة، لعب 
مسجال  البطل  دور  كويكيل  إيمانويل 
ليقود  االخري  الربع  يف  ثالثيات  أربع 

أصحاب االرض اىل الفوز.
عتبة  نيكس  من  العبني  ستة  وتجاوز 
الفرنيس  أفضلهم  كان  العرش  النقاط 
إيفان فورنييه مع 26، فيما سجل كويكيل 
12 من نقاطه الـ14 يف الربع الرابع، ليعود 
ضد  خسارته  بعد  االنتصارات  اىل  الفريق 

شيكاغو بولز.
لعب  عىل  جًدا  قادرون  ”نحن  فورنييه:  وقال 
كرة سلة جميلة جًدا جًدا. ولكن نتقدم بفارق 
يسمح  ما  جيًدا  نؤدي  ال  فجأة  ثم  ومن  كبري 
لهم بالحصول عىل الثقة. خرسنا االيقاع قليال 

وسمحنا لهم بالعودة اىل أجواء اللقاء“.
أما من جانب ليكرز الذي مني بالخسارة الرابعة 
يف خمس مباريات، سجل أنتوني ديفيس الذي 
متابعات.  وست  نقطة   20 املرض،  رغم  لعب 

وأضاف أفريي براديل 15.
كليربز  أنجلوس  لوس  سقط  ثانية،  مباراة  ويف 
 112-104 التمديد  بعد  مافركيس  داالس  أمام 
كريستابس  الالتفي  مثرية.سجل  مباراة  بعد 
بورزينغيس 30 نقطة وأضاف النجم السلوفيني 
ثالث  غياب  إثر  عودته  بعد   26 دونتشيتش  لوكا 
ليتقدم  والكاحل،  الركبة  يف  لالصابة  مباريات 
مافريكس بفارق 10 نقاط قبل أقل من أربع دقائق 

عىل نهاية الوقت األصيل.

األرقام  معادال  االخرية  الثواني  يف  ثالثية  سجل  جورج  بول  لكن 
داالس  فيه  سيطر  إضايف  شوط  اىل  املباراة  ليأخذ   103-103
مقابل  لبورزينغيس،  ست  منها  نقاط،   9 مسجال  كامل  بشكل 
نقطة يتيمة ألصحاب األرض الذين خرسوا للمرة الثالثة يف أربع 

مباريات.
رافًعا  متتالية  هزائم  ثالث  بعد  لداالس  األول  الفوز  هذا  وكان 
رصيده اىل 10 انتصارات هذا املوسم مقابل سبع هزائم يف املركز 

الرابع يف الغربية أمام كليربز الخامس .(10-8) 
دكة  من  متابعات  و8  نقطة   31 هريو  تايلر  سجل  ديرتويت،  يف 
ليبدأ   ،100-92 بيستونز  عىل  للفوز  هيت  ميامي  ليقود  البدالء 

بنجاح رحلة من أربع مباريات خارج الديار.
وأضاف كل من جيمي باتلر وبام أديبايو 15 لهيت الذي دخل اىل 

الربع األخري متأخرًا بتسع نقاط.
ومنحت ثنائية هريو من املسافة املتوسطة قبل 8:09 دقائق من 
النهاية التقدم لهيت للمرة األوىل منذ الربع األول ليحافظ عىل هذه 

األفضلية حتى النهاية.
إيقاع  لدينا  يكن  ”لم  ميامي:  مدرب  سبوليسرتا  إريك  وقال 
الثالثة األوىل ويعود الفضل لديرتويت يف ذلك،  هجومي يف األرباع 
االرتقاء عىل  الحد من محاوالتهم ما ساعدنا يف  ولكن نجحنا يف 

مستوى الهجوم“.
وسجل جريامي غرانت 21 نقطة وسبع متابعات لبيستونز الذي 
الثالث  الربع  نهاية  األحد مع  نقطة   15 بفارق  ليكرز  تقدم عىل 

قبل أن يخرج خايل الوفاض.
وقال مدرب ديرتويت دواين كاييس بعد أن سقط الفريق للمباراة 
الثالثة توالًيا ”املباراة تختلف يف الربع الرابع وال زلنا نتعلم كيفية 
التعامل مع ذلك. بإمكانك أن تتقدم بفارق 10 أو 15 نقطة، ولكن 
فيها  تعود  التي  والطريقة  الثالثية  الرميات  بسبب  يهم  ال  هذا 

الفرق يف وقت متأخر من املباراة“.
ويحتل ميامي وصافة املنطقة الرشقية برصيد 12 انتصاًرا وست 

هزائم خلف بروكلني نتس.
32 نقطة وأضاف داميان  يف بورتالند، سجل يس جاي ماكولوم 
الرابع توالًيا، ويلحق  25 ليقودا ترايل باليزرز اىل انتصاره  ليالرد 
الذي   (119-100) ناغتس  بدنفر  التوايل  عىل  الخامسة  الهزيمة 
يف  إصابة  بسبب  يوكيتش  نيكوال  الرصبي  عمالقه  عنه  غاب 
 24 مع  الخارس  جانب  من  األفضل  غرين  جيف  املعصم.وكان 

نقطة فيما أضاف مونتي موريس 16.

يف  بالتواطؤ  مدريد،  ريال  نجم  بنزيما،  كريم  الفرنيس  أدين 
محاولة ابتزاز زميله السابق ماتيو فالبوينا بمقطع فيديو.

تم  فقد  اإلسبانية،  ديبورتيفو»  «موندو  صحيفة  وبحسب 
التنفيذ،  إيقاف  مع  سنة  ملدة  بالسجن  بنزيما  عىل  الحكم 

وغرامة قدرها ٧٥ ألف يورو.
بنزيما  أجراها  التي  املحادثة  أن  فرساي  محكمة  واعتربت 
إقناعه باالتصال باملُبتزين،  مع فالبوينا، والتي حاول فيها 

تدخًال «متعمًدا» لدفع زميله ملنع بث الفيديو.
هذه  ضوء  عىل  فرنسا،  منتخب  من  الالعبني  استبعاد  وتم 
القضية، منذ عام ٢٠١٥، قبل عودة بنزيما لصفوف الديوك 

هذا العام.

عىل  مفاجيء  اسم  عن  إنجليزي،  صحفي  تقرير  كشف 
يف  سولسكاير  جونار  أويل  لخالفة  يونايتد،  مانشسرت  طاولة 
مانشسرت  وأعلن  معه.  التعاقد  صعوبة  رغم  الفريق،  تدريب 
يونايتد، إقالة سولسكاير من منصبه، يف أعقاب الهزيمة أمام 
بنتيجة ٤-١، وتعيني مساعده مايكل كاريك مدرًبا  واتفورد، 
مؤقًتا للفريق. وبحسب صحيفة «إندبندنت» الربيطانية، فإن 
األرجنتيني دييجو سيميوني، املدير الفني ألتلتيكو مدريد، هو 
ملانشسرت  التنفيذي  املدير  وودوارد،  إلد  حالًيا  املفضل  املدرب 
يونايتد. وأضافت الصحيفة، أن وودوارد معجب بالعمل الذي 
يقدمه سيميوني مع الروخيبالنكوس، ووضعه للفريق املدريدي 
بني الكبار، من خالل تحقيق ٨ ألقاب، والتأهل لنهائي دوري 
أبطال أوروبا يف مناسبتني. ومع ذلك، يدرك مسؤولو يونايتد، 
أن التعاقد مع سيميوني سيكون أشبه باملستحيل، ألن املدرب 
وال   ،٢٠٢٤ صيف  حتى  أتلتيكو  مع  بعقد  مرتبط  األرجنتيني 
توجد لديه النية للمغادرة حالًيا. وقاد كاريك الشياطني الحمر 
أبطال  نهائي دوري  لثمن  والتأهل  فياريال (٢-٠)  للفوز عىل 

أوروبا، يف أول مباراة يقودها كمدير فني.
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القاهرة/ متابعة الزوراء:
محكمـة  عـن  الصـادرة  األحـكام  أثـارت 
أمـن الدولـة العليـا يف مرص بحـق اثنني من 
الصحفيـني أخريا يف قضايـا النرش عىل ذمة 
القضيـة املعروفـة إعالمّيـا بـ“خلية األمل“ 
تسـاؤالت عـن أسـباب عـدم تفعيـل النص 
الدسـتوري الـذي يحظـر الحبـس يف قضايا 
النـرش، مع إقـرار الربملـان قوانـني تتضمن 

عقوبات سالبة لحريات الصحفيني.
لـم تكـن هـذه الواقعـُة الوحيدَة املثـارة يف 
األوسـاط الصحفية حاليا؛ إذ عربت مشكلة 
طرحـت يف مجلـس النواب قبل أيام -بشـأن 
قانـون مكافحـة األوبئة الـذي تضمن مواد 
عاقبـت ”كل مـن أذاع أو نـرش أو روج عمداً 
أو  كاذبـة  إشـاعات  أو  بيانـات  أو  أخبـاراً 
مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية“ بالحبس 
أو دفع غرامة- عن جوهر األزمة يف ظل إقرار 
قوانـني عديـدة تضمنـت عقوبـات مرتبطة 

بقضايا النرش.
وقد وافق الربملان عىل تعديل املادة الخامسة 
من مـرشوع القانـون املقدم مـن الحكومة 
بشـأن إجراءات مواجهة األوبئـة والجوائح 
الصحية، بمـا يمنع تطبيـق عقوبة الحبس 
تتعلـق  أخبـار  نـرش  يف  الصحافيـني  عـىل 
بالجائحـة، بعد تدخل عـدد من النواب الذين 
الصحافيـني مـن نـص  طالبـوا باسـتثناء 

القانون ملخالفته نصا دستوريا.
ويتخوف البعض من الصحفيني يف مرص من 
أن يجري إقرار قوانني أخرى قد ال يسـتجاب 
فيها ملطالب بعض النواب، بالتزامن مع عدم 
التزام املُرشعني بالنص الدستوري الذي يمنع 
الحبس يف قضايا النرش، ما يجعلهم يدخلون 
يف رصاعـات مع السـلطة الترشيعية، ويظل 
هناك سيف مسلط دائما عىل رقاب القائمني 

عىل عملية النرش.
وأحالـت الحكومـة املرصيـة يف شـهر مايو 

املايض مرشوع قانـون خاص بتعديل بعض 
أحكام قانون العقوبات، تضمن مادة تعاقب 
بالحبس والغرامة كل من ”صّور أو سجل أو 
بث أو نرش أو عرض كلمات أو صورا لوقائع 
جلسـة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء 
انعقادها بأي وسـيلة كانت، دون ترصيح“، 
قبل أن يلغي الربملان عقوبة الحبس، واكتفى 

بعقوبة الغرامة املالية.
ويقـول البعض من خرباء اإلعـالم إن الجزء 
الخـاص بالحبـس يف قضايـا النـرش ضمن 
قانون الصحافة املوحد الـذي قدمته ”لجنة 
الخمسني“ مازال حبيس أدراج وزارة العدل، 
ويتضمـن تعديـل مـواد قانـون العقوبـات 

وغريهـا من القوانـني املرتبطـة بالحبس يف 
قضايـا النـرش، ما يـؤدي إىل صـدور أحكام 

مخالفة للنص الدستوري.
ويشـري هذا األمر إىل أن هناك دوافع قانونية 
وأخـرى سياسـية تجعـل الصحافيني تحت 
رحمـة الحبس يف قضايا النـرش، ألن الربملان 
يتجاهـل اسـتعادة القوانـني التـي كان من 
املفـرتض إقرارهـا ضمـن قوانـني تنظيـم 
الصحافة واإلعـالم يف العام ٢٠١٨، إىل جانب 
أن األحـكام التـي تصـدر يف القضايـا غـري 
القابلـة للنقـض يف محاكـم أمـن الدولة أو 
املحاكم العسـكرية توفر فرصا لحبس املزيد 

من الصحافيني بأسانيد قانونية.

ويجد الصحفيون أنفسـهم أمـام جملة من 
التحديات، ألن نقابتهم التي من املفرتض أن 
تلعب دورا أكرب عىل مسـتوى الضغط إلقرار 
القوانـني والوقوف يف وجه أي ترشيعات تحد 
من حرية الصحافة ال تقـوم بدورها الالزم، 
وتأتـي التحـركات مـن جانـب الصحافيني 
تحـت قبـة الربملان لتحسـني األوضـاع، ولم 
تعـد هناك ثقة يف قدرتها عـىل اتخاذ مواقف 
تضمن تحسـني األجواء املسـاعدة عىل عمل 

أعضائها.
ويواجـه الصحفيون أيًضا أزمة توسـع دور 
بعـض األجهـزة الحكوميـة يف التعامـل مع 
قضايـا النرش باعتبارها تندرج ضمن حجج 

التحريض عىل مؤسسـات الدولة ما يضعهم 
بشـكل مسـتمر تحت طائلة القانون، وهو 
مـا ينعكس عىل مجال الحريات يف ظل أجواء 
تتخـذ فيهـا الحكومة إجـراءات اسـتثنائية 

ملكافحة اإلرهاب.
وقال نقيب الصحفيني السـابق يحيى قالش 
إن ”النـص الدسـتوري بحسـب املـادة ٧١ 
معطـل تحت قبة الربملـان، واألمر بحاجة إىل 
وجـود ترشيـع يرتجم هـذا النـص، وهو ما 
تقـدم به مجلـس النقابة السـابق بالتعاون 
مـع لجنـة الخمسـني التي وضعت دسـتور 
العـام ٢٠١٤ دون النظر فيـه حتى اآلن، بما 
يشـكل خطراً مبارشاً عىل الصحافيني يف ظل 
وجود ترسانة من القوانني التي تتيح الحبس 

يف قضايا النرش“.
وأضـاف يف ترصيح لـ“العـرب“ أن ”تحريك 
تلك التعديالت يتطلب إرادة إعالمية وسياسية 
لوقـف الحبـس يف قضايا النـرش بوجه عام، 
واألمـر ال يتعلق فقـط بالصحافيني، بل بكل 
مـن لديه سـلطة النرش عرب وسـائل اإلعالم 
الرسـمية أو مواقـع التواصـل االجتماعـي، 
ومناقشـة الربملـان لتلك التعديـالت ضمانة 
للحريات بوجه عام، وبات هذا األمر مطلوبا 
حاليا مـع اتخاذ إجـراءات تربهن عىل رغبة 
الحكومـة يف تحسـني األوضـاع الحقوقية يف 
البالد“.ودعت االسرتاتيجية الوطنية لحقوق 
اإلنسـان التـي أطلقهـا الرئيـس عبدالفتاح 
إىل  املـايض  السـييس يف منتصـف سـبتمرب 
”تعديل الترشيعات القائمة لتعزيز االتسـاق 
بني القوانـني الوطنية واملبـادئ والضمانات 
الـواردة ىف الدسـتور واالتفاقيـات الدوليـة 
واإلقليميـة لحقـوق اإلنسـان املنضمة إليها 
مرص“، وأكدت عىل رضورة مراجعة الجرائم 

املعاقب عليها بعقوبات سالبة للحريات.
أن ”تضييـق مسـاحات  إىل  وأشـار قـالش 
الحوار يجعل هنـاك قيودا عديدة أمام تحرك 

نقابـة الصحافيني واملجتمـع املدني لرفض 
قوانـني الحبس يف قضايـا النرش، وأن القوى 
السياسـية التي كانـت تقود هـذا الحراك يف 
السـابق كمسـألة تتعلق بالحريـات العامة 
وليس مـن املطالب الفئوية لم تعد موجودة، 
مـا جعـل الـرأي العـام ال يهتم بمثـل هذه 

القضايا“.
ويؤكـد الخرباء أن خفوت أصـوات النقابات 
نقابـة  تحـركات  عـىل  انعكـس  املهنيـة 
الصحفيـني، وهـو أمـر تحـاول الجماعـة 
حمـالت  خـالل  مـن  تعويضـه  الصحفيـة 
توقيعات تأخذ أهميـة أكرب يف أعقاب أحكام 
صـدرت بحـق صحفيـني يف قضيـة ”خليـة 
األمـل“ للمطالبة بتدخل رئيـس الجمهورية 

بعدم التصديق عىل تلك األحكام.
واسـتمرت حملة التوقيعات للمطالبة بعدم 
التصديق عىل حكم حبس الصحفيني هشام 
فؤاد ٤ سـنوات وحسـام مؤنس ٣ سـنوات، 
ويطالـب املئـات مـن املوقعني عليهـا نقابة 
الصحفيـني بمخاطبـة رئيـس الجمهوريـة 
لعدم التصديق عىل الحكم ومخاطبة مجلس 
النواب إلصدار قانون يقيض بمنع الحبس يف 
قضايـا النرش، وعقد اجتمـاع عاجل ملجلس 
النقابة ملناقشـة أوضاع املحبوسني واإلفراج 

عنهم وفتح ملف الحريات العامة.
وأدى تورط اإلعالم التابع لجماعة اإلخوان يف 
العديد من جرائم التحريض خالل السـنوات 
املاضيـة إىل زيـادة هواجـس الحكومة أثناء 
التعامـل مـع أي قوانـني تتيح حريـة عمل 

وسائل اإلعالم بشكل طبيعي.
ومـع املـيض يف طريق إفسـاح املجـال أمام 
عودة عمل قنـاة الجزيرة وربمـا غريها من 
املنصات املحسـوبة عىل قطر وتركيا سـوف 
تكـون هناك حاجة إىل اسـتمرار الترشيعات 
التـي تمكـن الحكومة مـن اتخـاذ إجراءات 

قانونية بحق املخالفني.

بغداد/نينا:
 ادان املرصـد العراقـي للحريات 
لنقابـة  التابـع  الصحفيـة 
الصحفيـني العراقيني الوحشـية 
التي تعاملت بها سـلطات األمن 
ضد الصحفيني ووسـائل اإلعالم 
يف محافظـة السـليمانية خـالل 
تغطيـة تظاهرات عمـت أقضية 
ومدن املحافظة، مطالبا حكومة 
يف  السـلطات  بمسـاءلة  بغـداد 
اإلنتهـاكات،  تلـك  عـن  اإلقليـم 
مارسـوا  الذيـن  ومحاسـبة 
اإلعتـداءات والعنـف املفرط ضد 
والصحفيـني  اإلعـالم  وسـائل 

والناشطني.
رئيـس  غريـب  رحمـن  وروى 
مركـز مـرتو للمرصـد العراقـي 

تفاصيـل  الصحفيـة  للحريـات 
تلـك اإلنتهـاكات، وقـال غريب: 
منتصـف امـس األربعـاء وردت 
ملـرتو شـكاوي مـن ٤٧ صحفيا 
وحـاالت  بإختناقـات،  أصيبـوا 
تهديـد مبارش وصلـت اىل خمس 
حـاالت، و ١٩ حالـة منـع مـن 
التغطية و ١٥ حالة هجمات عىل 
الفـرق اإلعالميـة وبعـض منها 
كان أثناء البـث املبارش. وأضاف 
غريب: استخدمت القوات األمنية 
الوسـائل العنفيـة ضـد الفـرق 
اإلعالمية بهدف منعها من إلتقاط 
صـور، وتصويـر فيديوهات عن 
انتهاكات لحقوق اإلنسـان أثناء 
التظاهرات، مع هذا وصلت إلينا 
صحفيني  بكامـريات  فيديوهات 

للكرامـة  انتهـاكات  وثقـت 
اإلنسـانية، وهنـاك لقطة فيديو 

تظهر ركل مواطن عىل وجهه.
التضييـق  إن  غريـب:  وأضـاف 
وحريـة  املدنـي  الفضـاء  عـىل 
للدسـتور  مخالـف  الصحافـة 
النافـذة  والقوانـني  العراقـي 
ولدينـا   » كوردسـتان  إقليـم  يف 
سـت قوانـني تخـص اإلعـالم و 
الـراي والتعبـري، ولكـن  حريـة 
ليس لتلـك القوانـني القدرة عىل 
حمايـة الصحفيـني، وال حماية 
املتظاهرين السـلميني». وأشـار 
اىل إن القـوات األمنيـة مارسـت 
العـيص  وإسـتخدمت  الـرضب 
الصحفيـني  ضـد  الكهربائيـة 

والصحفيات بشكل متكرر.

الجزائر/متابعة الزوراء:
أقدمـت لجنة مـن مصالح الوالية يف العاصمـة الجزائرية عىل 
زيارة تفتيـش ملقر القناة التلفزيونية املسـتقلة «بربر»، التي 
تبـث باللغة األمازيغية وتخصص الجـزء الغالب من برامجها 
ملنطقة القبائل رشقي الجزائر. وقام أعضاء اللجنة التي تضم 
عدة مصالح بتفتيش فني للمقر، وطلبوا من إدارة القناة تقديم 
وثائق إدارية عن املؤسسـة إىل املصالح املختصة يف أقرب وقت.

وُتعـرف القناة بخطها املعارض وتناولها للقضايا السياسـية 
بعيداً عن خط السـلطة. ويعد هذا التفتيش الثاني الذي تقوم 
به السلطات ملقر مؤسسة إعالمية مستقلة، بعد تفتيش سابق 
ملقر موقع وإذاعة مسـتقلة. ويف سـياق متصل استمع قايض 
التحقيق بمحكمة سـيدي امحمد، للصحفـي ومدير الجريدة 

اإللكرتونية «مغرب ايمريجون»، واإلذاعة املستقلة «راديو أم» 
يف قضية تجري مالحقته بشـأنها منذ أشهر، بعد نرشه مقاالً 
يف املوقـع عن حركة رشـاد التي تصنفها السـلطات إرهابية.
ودانـت محكمة سـيدي عيش بواليـة بجاية رشقـي الجزائر 
الصحفـي، عبـد الوهاب موالك، بالسـجن ثالثة أشـهر حبس 
غـري نافذة وتغريمه مالياً، عن تهمـة التحريض عىل التجمهر 
غري املسلح، فيما كانت النيابة العامة قد طالبت بحبسه عاماً 
كامالً عن نفس التهمة. هذا ويقبع يف السـجن صحفيان هما 
محمد مولوج وحسـان بـوراس، إذ تم إيداعهما السـجن قبل 
شـهر بعد توجيه تهم االنتمـاء إىل تنظيمات مصنفة إرهابية، 
وهما املاك بالنسـبة ملولودج ورشاد بالنسبة لبوراس، رغم أن 

الصحفيني غادرا التنظيمني قبل سنوات.

عواصم/ا.ف.ب:
تقاريـر كاذبـة عن أعـداد الوفيات 
بكوفيد-١٩ وقصص تمجد النازيني 
وفجوة كبرية بني الجنسـني... هذه 
بعض املواضيع التي تشكل تحديات 
لجيـش دويل مـن املتطوعـني الذين 
يديرون عـرشات املاليني مـن املواد 

املنشورة عىل ويكيبيديا.
وغالباً ما تكون أكرب موسوعة رقمية 
يف العالـم هـي النتيجـة األوىل التي 
تظهر يف البحث عىل اإلنرتنت، وهي 
مصـدر ال يقـدر بثمـن للمعلومات 
املجانية. لكنها تكشـف أيضاً عيوباً 
برشيـة معينـة، ألن املقـاالت عـىل 
املوقـع يمكن نظريـاً أن يكتبها أي 
شخص متصل باإلنرتنت، بأكثر من 
٣٠٠ لغة. لذلك، فإن ملنّسقي املوقع، 
وهـم يف الغالب متطوعون مجهولو 

الهوية، دوراً بالغ األهمية.
يقـول عـالء نجـار الـذي يعيش يف 
الرشق األوسـط لكنـه يفّضل عدم 
اإلفصاح عن تفاصيـل إضافية من 
أجل حماية خصوصيتـه «دائماً ما 
أحمل جهاز الكمبيوتر معي لتعديل 
ويكيبيديا». ويوضح لوكالة فرانس 
برس عرب الربيـد اإللكرتوني «يقول 

أصدقائي إنه إدمـان، لكنني أفّضل 
القول إنه شـغفي». ويـروي نجار 
أنه يسـاهم يف ٥٠٠ مقال تقريباً يف 
األسـبوع. وواجه هذا الطبيب سيالً 
من املعلومـات الصحية املغلوطة يف 

شأن الوباء.
ويذكر خصوصاً إزالة مقاالت تّدعي 
كذبـاً أن كوفيـد قتل مشـاهري، أو 
صفحـات تبالـغ يف عـدد الوفيـات 
واإلصابات يف بعض البلدان. ويقول 
نجار الذي حصل يف عام ٢٠٢١ عىل 
أرفـع جائزة للموسـوعة عن عمله 
«أعدت قـراءة مئات املقـاالت أثناء 

الوباء ورفضت الكثري من التعديالت 
املضللة أو الخاطئة».

وتلقـت ويكيبيديـا التـي احتفلـت 
بعيدهـا العرشين يف كانون الثاني/ 
يناير رسـائل إيجابية يف السـنوات 
األخرية لقدراتها يف تقيص الحقائق. 
ورغـم كونـه منصـة عمالقـة، ال 
يسـعى املوقع لجني األمـوال حتى 
ال يّتهم بوضع األرباح فوق سـالمة 
وّجهـه  انتقـاد  وهـو  املسـتخدم، 
العديد من املنظمات غري الحكومية 
إىل فيسـبوك. وبـدالً  والسياسـيني 
مـن ذلـك، تعتمـد ويكيبيديـا عىل 

متطوعـني تتمثـل مهمتهـم يف فرز 
الكـم الهائل من املسـاهمات، وهي 
مهمـة قد تكـون عمالً غـري مقّدر. 
وتخرب كسينيا كوفمان التي تكافح 
مقاالت عن الحـرب العاملية الثانية 
النازيـني  الجنـراالت  دور  تمّجـد 
واألملـان «وصفنـي أحـد املراجعني 
باملخربة بسـبب إزالة معلومات بال 

مصادر».
نـوع مـن الكتابـة يقلل من شـأن 
السـياق التاريخـي للفظائـع التي 
ارتكبـت، ومنهـا املحرقة، ويشـيد 
بمآثـر السـالح. وهـذه الكتابـات 
أثـرت عـىل ثقافـة بديلـة منترشة 
عىل اإلنرتنت تسـللت إىل ويكيبيديا. 
وتتسـاءل كوفمـان التـي تعيش يف 
كاليفورنيا لكنها نشـأت يف االتحاد 
السوفييتي «ملاذا أتعرض للمقاومة 
عندما أحـاول تصحيح ذلـك إلزالة 
هـذه النصـوص التي ال تسـتند إىل 
مصـادر والتـي تمجد فقـط أبطال 
املفرتضـني؟».  النازيـني  الحـرب 
«خطـأ  اإلهانـات  هـذه  وتشـّكل 
تكتيكياً» بالنسـبة إىل كوفمان التي 
تشـعر بأنها أكثر تحمسـاً ملواجهة 
هذه الهجمات. وهي تساهم بنحو 

٢٠٠ مراجعة لغوية كل شهر.
مقاالت ويكيبيديا مدعومة بمصادر 
مكتوبـة وموثوقـة مـن الصحافة 
أو منشـورات أكاديميـة. ويف هـذا 
الصـدد، تكشـف بعـض التفاوتات 
ذلـك  يف  بمـا  الفكـري،  املجـال  يف 
التمثيل غري املتكافئ للمرأة مقارنة 
بالرجل. وتقول ريبيكا أونيل، وهي 
متطوعـة تقيم يف دبلن، إنها تكرس 
نحو ٤٠ دقيقة للمنصة يومياً وترى 
أن «ويكيبيديا مرآة مزعجة تعكس 
عـدم املسـاواة املنهجيـة يف مجـال 

املعرفة».
يف   ١٥ خصصـت   ،٢٠١٥ عـام  يف 
املائة فقط من السري الذاتية باللغة 
جهـود  وبعـد  لنسـاء.  اإلنكليزيـة 
إلعادة التوازن، ارتفعت النسـبة إىل 
١٩ يف املائـة عام ٢٠٢١، وفق أونيل. 
العام املـايض، كتبت أونيل يف املعدل 
مقـاالً واحداً يف ويكيبيديا يومياً مع 
نسـبة ١٩ سـرية ذاتية لنسـاء لكل 
سـرية ذاتية لذكور. وتـرشح أونيل 
«كفرد، لـدّي دور أؤديه. أنا فقط يف 
حاجـة إىل الوقت وعـدم التفكري يف 
األمر لوقت طويل... إنه أمر أشـعر 

بأنني قادرة عىل القيام به».

كابل/ متابعة الزوراء:
قالـت «لجنة حماية حقوق اإلعالميني» يف أفغانسـتان، يف بيـان لها امس األربعاء، إّن ٢٥٧ 
وسـيلة إعالم قد توقفت عـن العمل بعد وصول طالبان إىل الحكم، بسـبب قيود طالبان أو 
بسبب الوضع اإلقتصادي. وأَضافت اللجنة أنه خالل تلك الفرتة، والتي تتجاوز ثالثة أشهر، 
أضحى ٧٠ يف املئة من اإلعالميني بال عمل أو هربوا من البالد. ويف وقت سابق، أعلنت اللجنة 
أنه منذ بداية نوفمرب/ترشين الثاني من العام املايض حتى نوفمرب هذا العام قتل ١٢ صحفياً 
يف أعمال يف أفغانستان، كما تعرض ٢٣٠ العتداءات مختلفة، بينها الرضب واإلصابة بجراح 
وممارسـة أنـواع مـن العنف. وبعد وصـول طالبان إىل الحكـم، قتل صحفـي واحد، بينما 
سـجلت اللجنـة ٦٧ حادث اعتداء عىل الصحفيـني يف زمن حكم طالبان، أمـا أحداث القتل 
واالعتداءات الباقية، فوقعت يف زمن حكومة أرشف غني السابقة. وكانت حركة طالبان قد 
فرضت قبل يومني قيوداً جديدة عىل وسائل اإلعالم. يف الشأن، قال الناطق باسم وزارة األمر 
باملعـروف والنهي عن املنكر مولوي محمد صادق عاكف مهاجـر لـ»العربي الجديد»: «ما 
فرضناه من القيود عىل وسـائل اإلعالم هو مطلب الشـعب، وأن رشائح الشعب قد سئمت 
من املسلسالت األجنبية التي لم تأت لنا بالخري يف السنوات املاضية»، عىل حد قوله. وأضاف 
أنـه «كان مـن املفـروض أن نضع تلك القيود مع بداية السـيطرة عىل كابول؛ ألن الشـعب 
يريـد ذلك». وحيال ما جاء يف تلك القيود من حجـاب من يعمل يف املحطات التلفزيونية من 
النسـاء قال املسـؤول «إننا نعني بحجاب املرأة ما هو موجود ورائج حاليا لدى ٩٠ يف املئة 
من نسـاء أفغانسـتان». وكانت وزارة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف حكومة طالبان 
قد دعت القنوات التلفزيونية األفغانية إىل التوقف عن بث مسلسـالت تظهر فيها النسـاء، 
يف إطـار التعليمـات الدينية الجديـدة التي ُنرشت األحد املايض. وجاء يف مسـتند صادر عن 
الوزارة وموجه لوسـائل اإلعالم، أنه ينبغي عىل قنوات التلفزة أن تتجنب عرض مسلسالت 
رومانسـية تلعب النسـاء فيها أدوارا. وتطلب الوزارة أيضا أن ترتدي الصحفيات الحجاب 
اإلسـالمي عندما يظهرَن عىل الشاشـة. كما دعت قنوات التلفزة األفغانية أيًضا إىل تجّنب 
الربامـج التي تتعارض مع القيم اإلسـالمية األفغانية، وكذلك تلك التي تيسء للدين أو التي 

ُتظهر النبي ورفاقه.

 تونس/متابعة الزوراء:
أعلن عمر حنني، املتحدث باسـم املحكمة االبتدائية بمحافظة بن عروس (جنوب العاصمة 
التونسـية)، أن املحكمة قضت برفع الحجز عن معـدات قناة «الزيتونة» الخاصة، وهو ما 
يعنـي آلياً نقضاً للحكم الصادر لفائدة الهيئة العليا املسـتقلة لالتصال البرصي (الهايكا) 
وإمكانيـة عودة القناة للبـث من جديد. كما أعلن أيضاً أن املحكمة قضت برفع الحجر عن 
معـدات إذاعة «القـرآن الكريم»، وهو ما يعني أنها سـتعود للبث من جديـد، يف حني أّيدت 
املحكمة قرار «الهايكا» يف ما يتعلق بحجز معدات قناة «نسمة تي يف» الخاصة وقطع البث 
عنها.ُيذكر أن قوات األمن التونيس كانت قد اقتحمت قناة «الزيتونة» يوم ٦ ترشين األول/ 
أكتوبر ٢٠٢١ وحجزت معداتها وقطعت البث عنها، تنفيذاً لقرار من الهيئة العليا املستقلة 
لالتصال السمعي البرصي (الهايكا) التي لم تمنح القناة إجازة البث بسبب ما اعتربته عدم 
احرتام للقانون، باعتبار أن صاحب القناة هو أسامة بن سالم عضو مجلس شورى حزب 
حركة النهضة، وهو ما ينفيه بن سـالم الذي أكد أنه باع أسـهمه يف القناة ألسامة الصيد.
كذلـك قامت قوات األمن التونيس يوم ٢٧ ترشين األول/ أكتوبر ٢٠٢١ بحجز معدات إذاعة 
«القرآن الكريم» وقطع البث عنها بسـبب جمع مالكها سـعيد الجزيري بني رئاسـة حزب 
«الرحمـة» وعضوية الربملان التونيس املعلقة أعماله، وهو ما يمنعه القانون التونيس. وتّم 
يف نفـس اليوم حجز معدات قناة «نسـمة تي يف» وحجز معداتهـا ألن غازي القروي، املالك 
الرئيـيس للقناة، يجمـع بني ملكية القناة وعضوية مجلس نواب الشـعب املعلقة أعمالها، 

وهو ما رأت فيه «الهايكا» عدم احرتام للقانون ورفضت منح إجازة البث للقناة.
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NäbÃæa@ÒáÓ»é
آلـة الوتـر، مجموعـة قصصيـة للقاص 
املبـدع زهـري بوعـزاوي الصـادرة عن دار 
ديوان العرب للنرش والتوزيع يف مرص، هي 
مجموعة قصصية تحمل يف طياتها قصصا 
قصـرية تعـرب عـن الثقافـة األمازيغيـة، 
إذ تنـاول القـاص بأسـلوب رسدي رائـع 
حكايـات من بيئتـه القرويـة وحولها إىل 
لوحـات فنية بلغة بهية تشـد القارئ من 

أول قصة حتى نهاية املجموعة.
مجموعة آلة الوتر تحتفل بجمال الثقافة 
األمازيغيـة وتنوعهـا، كمـا توضـح قوة 
اإلنسـان األمازيغي األصيل عـىل محاربة 
العيـش القـايس وتقلباتـه، حيـث تعتمد 
املجموعـة القصصية عىل الـرسد املبارش 
والفـالش بـاك الحارضيـن بقـوة، وقـد 
اعتمـد الكاتـب زهـري بوعـزاوي عىل لغة 
شـعرية مرتعة بجمـال املفـردات والرمز 
والتشـبيهات، وكان هذا التنوع هو امليزة 
التـي جعلـت املجموعـة تصـك يف قالـب 

إبداعي رائع.
إن عنـوان املجموعـة القصصيـة لم يكن 
اختيـاره وليـد الصدفة، من قبـل الكاتب، 
بل جـاء معربًا عـن محتوى العمـل، وآلة 
الوتر هي آلـة موسـيقية أمازيغية قحة، 
لها بعد صويف وروحي، كانت ومازلت رمز 
البهاء والتفـرد عن باقـي الثقافات، وآلة 
الوتر تشكل للكاتب زهري بوعزاوي قطعة 
أساسية يف حياته الشـخصية واإلبداعية، 
إذا ال تخلـوا كل قصصـه مـن هـذه اآللة 
العجيبـة، كمـا يقـول الكاتب:  بـأن ”آلة 
الوتر عىل خيوطها تسـقط األلم، وتغتفر 

اآلثام“
مـن خـالل اطالعنا عـىل العمـل، نجد أن 

الكاتـب بقـي وفيا لبطـل واحـد، ومكان 
موحـد، وجعـل األزمنـة متعـددة، وتيمة 
االمازيغية الحارضة بقوة، وهذا ما حاول 
الكاتـب اظهـاره للمتلقـي حيث شـكلت 
الثقافـة االمازيغية املحور األسـايس الذي 
تدور حوله رحـى العمل، حيث تعترب هذه 
الثقافة رمزا للمحبة والسالم عرب االمتداد 

الزمني للحياة األمازيغية. 
مـزج القـاص بحرافية عاليـة يف حوارت 
قصصه بـني اللغـة األمازيغيـة والعامية 
املغربيـة، مـع اإلبقـاء عىل الـرسد باللغة 
العربية الفصحى، حيـث منح هذا التنوع 
جمالية خاصـة للعمل، كما كرم فيه رواد 
األغنية األمازيغيـة، وأعاد إحياء ذكراهم، 

وعرف القارئ بهم.
وقـد وظف املبدع زهري بوعـزاوي الوصف 
والصور الفنية منذ بداية العمل إىل نهايته، 
حيث يمتلك لغة قوية تطاوعه يف الرسد إذ 

يجعل قصصه تفتح شهية القارئ.
وقـد اسـتطاع املبـدع زهري بوعـزاوي ان 
يسـوق للهوية االمازيغية بشـكل راق، إذ 
دمجها باألدب والكتابة، األمر الذي جعلها 
تصـل لبقع مختلفة يف العالم ما جعل هذا 
العمـل وباقـي أعمـال الكاتب مميـزة، إذ 

تحمل يف طياتها هدفا نبيال.

ÚjÓiå@Ôÿfl@k»ófl@NÜ
تعامل الشـاعر (ضياء الخاقاني) مع 
الرتاث الشعري تعامال حداثويا، أي أن 
شعره جاء بإطار وتركيب تراثي ألتزم 
بالعمود الشعري شكال، ولكن معانيه 
غـادرت الضمـون التقليدي لتسـتقر 
ضمن التعامل الحداثوي للحدث، وهنا 
تسـجل قصائده اكتنـازا تراثيا (وزنا 
وقافيـة)، فضال عن تجليها املسـتنري 
بطاقـة  املتوهجـة  العـرص،  بـروح 
التفاعـل الوجدانـي الحقيقـي، وهذا 
االمـر تجده يف كل قصيدة عمودية من 
قصائـد مجموعتـه الشـعرية (مطٌر 
أقلّده فأصحو)، ففي قصيدة (معطف 

للدخان) يقول:
عىل كل نهٍر يل ضفاٌف قتيلٌة

ومن كل ماٍض يف دمائي مخاوُف
أبوح وجرحي ما له من نهايٍة
وعن كل ما ال أدعي أنا عازف

ويف مستهل الوقت أرمي مكارمي
فماً باذخا يبتزُّها وهو عارف
ملن أضع النسيان من ذا أسدُّه

وتجربتي.. رشيانها الثرُّ نازف
وإن فتى يلتف فيه دخانه

جدير بأن تبكي عليه املعاطُف
الشـاعر ضياء الخاقاني هنا لم يغادر 
الشكل الكالسـيكي للقصيدة العربية 
العمودية، ولكنه غادرهـا إىل التجديد 
يف اللغة واالسـلوب واملعانـي املضيئة 
املتولـدة من  اإلبداعيـة  بالشـواخص 
الهمـوم الواقعية غري املسـتعارة من 

الخارج أو املسـتهجنة من اآلخرين أو 
املجرتة من غري الحقيقي، أو املعبأة من 
املايض غري املعيش، فهو يستل معانيه 
من آمالـه الداخلية وآالمـه وجروحه 
وحكايـاه وإرهاصاتـه غـري الزائفة، 
وهـو يف كل ذلـك لـم يبالـغ يف إضفاء 
السـرييالية عـىل قصائـده  الصبغـة 
بحيث تكـون مظلمة باللغة االبهامية 
أو الطلسـمية التـي تصـل عند بعض 
الشـعراء إىل حد التهويم والخروج عن 
مديـات الفهم واالسـتيعاب حتى لدى 

املتخصصني والنقاد.
فعندمـا يكـون الجـرح غـري متنـاٍه، 
وعندمـا يكـون االدعـاء الزائـف هو 
السـائد، وعندما يكون االبتـزاز باذخ 
االجرام، وعندما يكـون الضياع نازف 
الرشيان فالبد أن يكون لكل ضفة من 
ضفـاف النهر قتيـل، والبـد أن يكون 

لكل ماٍض مخاوفه نازفة الدماء. 
هكـذا يعـرب هـذا الجيـل الصاعد من 
الشـعراء عن همومه وهمـوم وطنه، 
أسـلوبيته  يرتسـم  حقيقيـا  تعبـريا 
الخاصة بـه، فالكلمـات تكتب بدماء 
الرشايني وليس بحرب القلم، والحروف 
تضـاء بالتجربـة الحقيقيـة وليـس 

باالجرتار واملعاد والسائد. 
ومـن القصائـد األخـرى التـي كتبت 
بالطريقة نفسـها أي اإلطار التقليدي 
املوشح باللغة الحداثوية قصيدة (لوح 

العاشق) ص 61، التي يقول فيها:
أهواِك يا حقَل الوداعِة فاعلمي

أّن البالبل يف حنانِك ترتمي
ال الشوق ال التغريد يخبو ال أنا

أخبو وما عندي سوى ُحرق الدم
فمِك الوحيد أحس لوعة شوقه

آن األوان فحاوري االشهى فمي

ردي لطفل الشعر عذب سياقه 
ليشفَّ عن غزل الفؤاد املغرم

وتعلّمي شبَق الحياة ووجدها
فإذا تفهمِت الحياة تكوّمي 

أحىل الذي يف الروح عشق غائٌب
وارق ما فينا شباب متيِم

القصيدة هنا وجدانية املنحى ال نعدم 
فيها كلمـة الوجد الحقيقة من بينها: 
(لوعة شـوقه)، (غزل الفؤاد املغرم)، 
(تعلَّمي شبق الحياة)، (عشق غائب)، 
(شباب متيم)، وجاءت القصيدة أكثر 
مبارشة، ربما هـذه املبارشة فرضتها 
(شـكلية القصيـدة) وإرادة القافيـة 
تنضـح  ذلـك  مـع  ولكنهـا  امليميـة، 
باألسـلوب الفني التقنـي األخاذ الذي 
يدلـل عـىل أننا بـإزاء شـاعر متمكن 
من أدواتـه وصنعته وتجربتـه، وهذا 
ما نلمسـه بوضوح يف تعابريه الغزلية 
(ال الشـوق تخبو)، (حقـل الوداعة)، 
(ارتماء البالبل يف حنانـِك)، (محاورة 
الفم األشـهى)، (تعلم شـبق الحياة)، 
(حالوة العشق الغائب)، وكلها جاءت 
ضمن حقل البنية االستعارية التي من 
دونها تصبـح القصيدة جثة هامدة ال 

حراك فيها وال روح.
ويقـول الشـاعر ضيـاء الخاقاني يف 
ضمـن اإلطار الغزيل يف قصيدة (جمرة 

الحب) ص 112.
يتألق التساؤل يف األفق

كالروح تنمو داخل العتق
كم يا حبيبي أدعي قلقا

وأنا ثمالة سلسل العشق

كيف اإلحاطة بالسناء؟ ألم
أك زهرة يف دوحة الرفق

يا من جمالك شدني ولعا
عن باطيل يا منتهى حقي

أنا من أكون وغايتي انغزلت 
يف جمر حبك حيث استلقي

الحريـة  آفـاق  يسـتغور  غـزل  إنـه 
داخـل  تنمـو  (كالـروح  وينشـدها 
العتـق)، انـه الغـزل امللـئ بالخوابي 
واألرسار والتسـاؤل: (يتألق التساؤل 
يف األفق)، ألنه غزل معجون بشـهقة 
القلـق، وأنفـاس الخضـل، وخشـوع 
العشـق، وثمالة األبجدية، (وأنا ثمالة 
سلسـل العشـق)، إنـه يقـرتح لغـة 
غزلية جديدة ذات بصمة غري تقليدية 
يطرزها اشتغال األبجدية الذي يضمر 
عشـق املرأة املتجلبب بأثـواب الثقافة 
والحريـة والثـورة والرفـض، هكـذا 
أراد أن يكون عشـقه مختلفا، عشـق 
ال تحجبـه أسـتار التخلـف وامليوعـة 
واإلغراء، فالشـاعر تغريه الكلمات ال 
العري والتهتك: (يا من جمالك شدني 
ولعا.. عن باطيل يا منتهى حقي)، هو 
غزل يؤنث الحقـوق ويرفض الباطل، 

لتكون يف أجمل صورة. 
هكـذا نحتـت كلماتـه الغزليـة غزال 
آخـر، يتغيى حريـة البـالد والنفوس 
والضمائـر، فتمكـن مـن إضافة بحر 
جديـد لبحـور الشـعر التقليديـة هو 
موسـيقى الحب غري التقليـدي املعبأ 
العقـل والحكمة ومسـؤولية  بـدوايل 

الكلمة. 
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قليلة تلك النصوص التي تنتمي إىل 
قصيـدة النثر التي تـرتك يف املتلقي 
أثـرا، ويف روحـه دهشـة، ربما ألن 
قصيـدة النثـر اآلن تمـر بحالة من 
اإلسـهال واالستسهال الكتابي من 
قبـل كل مـن يدعي كتابة الشـعر، 
سـهل  مركـب  أنهـا  منهـم  ظنـا 
أن  ودب  هـب  مـن  كل  يسـتطيع 
يمتطيه، وهذا خالف الحقيقة، ألن 
قصيدة النثر الحقيقية، التي تعتمد 
عىل اإلدهاش واملغايرة هي بال شك 
صعبة املنال إال عىل شاعر حقيقي، 

لديه امللكة واألدوات.
يف ديوانها الصادر حديثاً ”ال تعتقي 
املـاء“ تحملنـا منـال يوسـف عرب 
لغتهـا اآلرسة، وصورها الطازجة، 
إىل عالـم الدهشـة والسـحر يف آن 

واحد.
التوهـج  لحظـات  عـىل  تقبـض 
وتقطرهـا كما تقطـر عطورها يف 

ثنايا نصوصها بتلقائية محرية.
ترصد عرب نصوصها آالم اإلنسـان 
وعذاباته، وترسم أحالمه املهيضة، 
بفرشـاة طفلة تعتمد الصدق دربا 

لكل ما تقول:

يقولون: ربما تمطر
أوقن أنها ال بد ماطرة

وإذ يميض الشتاء
ال يبقى معي سوى ألوان بهجته

التي خلفها املطر
جمعتها من أجيل

ومدفـأة   .. الصيـف  يف  مروحـة 
للصقيع/ ص61

تتكـئ منـال يوسـف يف نصوصها 
التـي بني أيدينا عـىل دينامية اللغة 
دون  املعـربة،  اللفظـة  ومرونـة 
معاظلـة أو غرابـة، ودون الدخول 

باملتلقي يف تهويمات وأحاج تشـبه 
الطلسمات، ألنها تؤمن بالنهاية أن 
املتلقي رشيك يف النص، وان الشعر 

يف أبسـط معانيه هو ما أشـعرك:
ال ترسل إيل صوراً أنيقة
لها رائحة عطور زائفة

ثبت الكامريا عىل وجهك املتعب
عيناك ساجدتان

كحيوان منهزم
جسدك فارس عاد لتوه من معركة

وذراعاك
ساقان يف نهاية سباق ألف مرت

تلك لحظتي الفضىل/ ص30
كما أن راهنية النص وٱنيته سـمة 
مميزة لتلك النصوص التي تحتفي 
باإلنسان يف شتى حاالته، لذا نجدها 
تشبه اليوميات التي تعرب الشاعرة 
من خاللها عن اآلخر ومعاناته من 
خـالل ذاتها الشـاعرة التي تلتقط 
كل مـا حولها بدقائقـه وتفاصيله 
املتناقضـة، مثلما فعلـت يف نصها 
املدهـش ”موعد جديد مـع املوت“ 
والذي رصدت مـن خالله تداعيات 
تفيش كوفيد 19، وكما هو الحال يف 
عدة نصوص أخرى بالديوان منها:

عالقة ومطبخي
كحبة مستكة يف حساء

أرقب نرشة األخبار
تنفي ما أخربتنا به يف املسـاء

كوفيد يعزف أكثر
والكمامة رفيقتنا املستدامة

مالذ غري آمن/ ص8
الشـعرية  الصـورة  كانـت  واذا 
الطازجـة املغايـرة هي سـمة تلك 
النصوص التي بني أيدينا فإن اللغة 
الحيـة النابضـة التـي عـربت بها 
الشـاعرة عن تلك الصـور املتتابعة 
هي الوعاء الثري الذي حمل معاناة 

ذاتها، واسـتطاعت مـن خالل تلك 
اللغة أن تصنع عاملها الخاص دون 

ترهـل أو اكتنـاز:
ال تعتقي املاء

ودعيه عىل وجنتيك
يف شفتيك

حول جيدك
فاملاء يتحرر يف دمك

ليست هناك انتصارات
والخسائر املحتملة بيانات زائفة

حني تموت أسـأل قلبـك عن كلمة 
املرور

وافتح بريدها
ربما تجد رسالة

ذيلتها االنتصارات
وقد خطت بها:

”حرضت ولم أجدك“/ ص18
الطـرح، وتفجـري  أن جـرأة  كمـا 
مكنونات الذات اإلنسـانية بكل ما 
يكتنفها من غمـوض، وتناقضات 
يعـد مـن املالمـح البـارزة يف تلـك 
النصـوص، وال أعني مجـرد جرأة 
اسـتخدام اللفظـة املقتحمة فقط 
كما هو موجـود يف بعض نصوص 
الديوان، ولكن أعني جرأة املشهدية 
البرصيـة التي تصنعها الشـاعرة، 

دون تصنـع أو مخاتلة، تلك الجرأة 
التـي هـي يف معناهـا األول كـرس 
للتابـو ولكـن بحرفيـة منضبطة، 
ولعلهـا التوهـج الذي ذهبـت إليه 
سـوزان برنار وهي تضـع معايري 

قصيدة النثر:
لو أنني أرخيت هزائمي

عىل كتفيك
وأهدرت ذاكرتي يف صدرك

هل ثمة قبلة تردني بادئ الطريق؟
القبلة موت الحكايا

وأنا املراوغة
أتفقد كراستي واأللوان

أخبئ برايتي
ضفائري

التاريخ الفاحش األكاذيب/ ص12
إن منال يوسـف يف تلـك النصوص 
قـد اسـتطاعت أن تـرتك بصمتها 
الخاصة التي سـتتضح أكثر وأكثر 
يف أعمالها القادمة، والتي ستضعها 
يف املكانـة التـي تسـتحقها ضمن 
شـعراء قصيدة النثـر الحقيقيني، 
الذيـن يبدعـون من خـالل ذواتهم 
بعيداً عن النحت والذوبان يف أصوات 
أخرى، ليكون لهـا صوتها الخاص 

الذي يميزها، ونحن باالنتظار.
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العنـوان هو العتبـة النصية للولـوج  اىل داخل النص ، 

وهو الفته داللية ، فهو يشـري ان املجموعة القصصية 

املوت حارضاً فيها ، تطالعنا عتبة املجموعة القصصية 

بأن العنوان احتوى عىل األنسـنة اعطى الضباب صفة 

انسـانية فجعله هـرم يف طريقه اىل الـزوال.. اىل املوت 

والجزء الثاني سـاعات ميتة يقصـد الزمن امليت هذه 

العتبة التي بدأت بها املجموعة القصصية  بثيمة املوت 

من البدايـة وتالزمت اىل العتبـات الفرعية حيث اغلب 

القصص أقصد العتبـات الفرعية الداخلية تتحدث عن 

املوت .

يقول نجيب محفوظ : الحياة فيض من الذكريات تصب 

يف بحر النسيان اما املوت فهو الحقيقة الراسخة.

فالعنـوان بحد ذاته مدخالً مهمـاً يقودنا اىل فك الكثري 

مـن األلغـاز واإلشـارات واإلحـاالت، فلقد اهتـم علم 

السيمياء اهتماما واسعاً بالعنوان يف النصوص األدبية 

لكونه ( نظاماً سيميائياً ذا أبعاد داللية وأخرى رمزية 

تغـري الباحـث بتتبـع دالالتـه ومحاولة فك شـفرته 

الرامزة ) *1

قصـة ( ميتة ثانية مليت قديـم ) برع القاص عيل لفته 

سـعيد برصـد أدق التفاصيـل املكانية والشـخصانية 

والنفسـية ، وللوصـف وظيفة رمزيـة دالة عىل معنى 

معني يف اطار سـياق الحكي قد يكون للوصف وظيفة 

جماليـة فيقـوم يف هـذه الحالـة بعمل تزيننـي وهو 

يشكل اسرتاحة وسط االحداث الرسدية ويكون وصفا 

خالصا ال رضورة له بالنسبة لداللة الحكي .. لكن مع 

مستويات

 الوصـف وثرائهـا يف هـذه املجموعـة جعـل القـاص 

الوصف وظيفـة متناغمة مع وظيفـة الرسد والحوار 

وغري متناشز معها.

 ( ال يشء غـري الظـالم والهذيـان,, ال أفـرق بـني الليل 

والنهار .. الذاكرة تختزن أصوات االنفجارات ورصاخي 

عـىل الجنود أن اختبئـوا.. ال أحد يسـتحق املوت .. وال 

تنتبهوا اىل اللحظة االخرية فان جاءت ال يسرتها ساتر 

وال يمنعها اختباء) ص13 

نحـن نعـرف جيـدا ان الحـرب تجلـب الدمـار واملوت 

والسـارد او الـراوي يرشح او يصف احساسـه بموت 

الزمـن نجده يناغي عائلته ويدخـل يف النفوس املتعبة 

جراء الحرب ( قصة جثث هرمة ) الذي يطالعنا الراوي 

ألن هناك أصوات للموتى .

( كأنـه آخر االحيـاء.. بالضبط هذا هو الشـعور الذي 

تملكه التفاصيل .. ثمة خوف يشاطره وارتباك يف ايجاد 

الحلول التي ال تريد االقرتاب منه.. هذه االرض الهائمة 

ظلت تخيفه .. ثمة أصوات يسمعها ال يفك شفرتها .. 

مرة ما يشبه االنني ومرة ما يشله الغناء لكنها اصوات 

مخنوقة تأتيه من أزمان سـحيقة  مختلفة  ومتداخلة 

) ص35

املجموعـة ضبـاب هرم لسـاعات ميتة رسـم عذابات 

االنسـان بالكلمـات مع موسـيقى خفيـة يف النفوس 

تعودنـا ان نرصخ لوجـه الظلم والحـرب لكننا نخفق 

كوننا انغمسـنا يف هـذه الحروب التي غريت نفسـيتنا 

وتباعدت وتشـابكت مما جعل الحـرسة تنترص علينا 

ألننا اصحـاب قلوب رقيقة ، مكلومـة مررنا يف الكثري 

من املصائب فهي بيان ملا تعانيه النفوس او االشخاص 

التـي خاضت الحرب وترضرت بها والشـهداء الذين ال 

تزال انني امهاتهم حتى  يف القبور .

قصة ( ما تساقط عن الرصاخ ) 

( أنـا وانـت وثمة مـا ينـوء بحملنا ، وحمل الشـوارع 

املحفورة من ثقل االجسـاد.. املدينـة املثقلة بالتاريخ 

وكأن الحيـاة ال تسـري اال باالتجـاه املعاكـس فال احد 

يهتم بما سـيقال بل بما قيل وكيـف لتحول اىل رصاخ 

يف العقـول وكان الحياة ال يسـتل منهـا غري الصوت .. 

فيتأثر الصدى عىل االرصفة ويحيل السابلة اىل مدمني 

خوف ) ص57

جـاءت بعض قصـص املجموعة ذات بنـاء يعتمد عىل 

عنـرص الحادثة وانعكاسـاتها عىل شـخوص القصة 

فنجـد الكاتب يركز عىل عنرص الرسد يف رشح تفاصيل 

الحادثـة ويرسد املواقـف املتوالدة من تفجـر الحادثة 

ومـدى تفاعلهـا مـع الشـخصية وتأثريهـا يف توجيه 

حركة النص القصيص.

قصة ( رصاخ صامت وجدار وحيد ) 

( عـادت لتقف عـىل الفـراش وترضب ثالث مـرات .. 

ال صـدى تسـمعه ، وكل يشء عـىل طبيعتـه عىل علبة 

املكيـاج والضوء االحمر وثوبهـا .. كل يشء حارض اال 

الصـوت.. كان الصمت وحده الـذي جاءها من الجدار 

االخر.. صمت جعلها نلف راسـها بوسـادتها الناعمة 

كي ال تسمع رصاخ وحدتها وترتك باطن كفيها لرضب    

الجدار الوحيد ) ص30 

بعض قصص املجموعة تحاكي سنوات القهر والقمع 

يصـور القـاص املعاناة االنسـانية ضمـن لغة رسدية 

موحية وذات ابعاد ايجابيـة تعتمد التكثيف واالختزال 

عرب وصـف ترشيحي دقيق لردود افعال الشـخصيات 

التـي تعكـس الحالـة الشـعورية واملحيـط املؤثـر يف 

افعالهم .

قصة ( سماء )

يقول جريارد جنيت ( ان الصورة هي يف الوقت نفسـه 

الشـكل الـذي يتخذه الفضـاء وهي الـيشء الذي تهب 

اللغة نفسـها له بل أنها رمـز فضائية اللغة العربية يف 

عالقتها مع املعنى ) #2

( فجـأة امتألت السـماء بالطائـرات الحربية.. أحجام 

والوان واشكال مختلقة .. الجميع رفع راسه اىل االعىل 

لينظر اىل هذه الطائرات التي تسري وفق خطوط تشبه 

ارساب الحمام او حتى ارساب الصقور..) ص31

العنوان ثيمة املوت كون القصص سيطر عليها جو من 

االىس والياس والحزن الذي يوحي اىل املوت .. املجموعة 

تحكـي عن الحيـاة وعذابـات الحرب والضيـاع عانى 

منها الشـعب العراقي يف حـروب وحصار وويالت التي 

جسـدت املجموعة بالصور املؤملة يف مشـاهد غرائبية 

اجاد القاص رسمها. 

يذكـر ان املجموعة من اصـدارات االتحاد العام لألدباء 
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صفحة من الحجم املتوسط.
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بنيـة النص الرسدي من منظـور النقد األدبي د. حميد 
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ينثُر ضياعه 
يوزع الدم يف الجمر

يرسم الزعرت يف الزكام
يمنُح كأس الشاي

ملختلفني يف نعناع النظرة
أهي خرضاء .. أم مالت ..؟

يغزل الحكايا بقهوة 
من مطر الدهشة ..

معتاداً أن يصعد الدرج
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وجد باحثون أن قيلولة منتصف النهار تساعد عىل 
انخفاض مستويات ضغط الدم بمعدل 5 ملم زئبق 
يف املتوسط، وهو تأثري مماثل لتناول أدوية الضغط 

أو وقف تناول امللح.
وقال الخرباء إن القيلولة تؤدي إىل انخفاض كبري يف 

خطر اإلصابة بنوبة قلبية.
-Asklepi ”وقام أطباء يونانيون من مستشـفى 
ion General“ يف فـوال، بتتبـع حالـة 212 مريضا 
يعانـون من ارتفاع ضغط الـدم (130 ملم زئبق)، 

وهو مستوى غري صحي.
وكشـفت النتائج التي سُتعرض يف املؤتمر السنوي 

للكليـة األمريكية ألمراض القلب يف نيو أورلينز، أن 
قيلولـة بعد الظهر تسـاهم بانخفاض ضغط الدم 

بمقدار 5 ملم زئبق.
وقال الباحـث الدكتور، مانوليس كاليسـرتاتوس، 
إن هذا االكتشاف يمكن أن يقلل من خطر اإلصابة 
بأمـراض القلب واألوعيـة الدموية، مثـل النوبات 

القلبية، بنسبة تصل إىل 10 %.
ويشـجع الباحثـون النـاس عـىل النوم لسـاعات 
متواصلـة خـالل اليوم، ولكـن من ناحيـة أخرى، 
يجب أال يشـعروا بالذنـب إذا تمكنوا من أخذ غفوة 

قصرية، نظرا ملزاياها الصحية.

هل فكرت عند إختيار النباتات 
يف منزلك سواء التي تكون داخل 
املنـزل أو يف الحديقـة امللحقة 
به، هل فكرت هل هي مناسبة 
لطفلـك وأرستك؟، هل سـوف 
تمنحهـم الطاقـة والصحة أم 
أن وجودها العشوائي يف البيت 
سـوف ينعكس باألثر السـلبي 

عليهم؟
أسـس  تعرفـني  ال  كنـت  إذا 
اختيار النباتات املنزلية، فعلم 
الفينـج   ” الصينـي  الطاقـة 
شـوي“ يقـدم لـك النصائـح 

اآلتية:
الصبـار مـن النباتـات التـي 
تمتص طاقة اإلنسـان وليس 
العكـس ولذلـك يجـب عـدم 
تواجده يف املنزل أو الحديقة أو 

املكاتب.
ابتعـدي عـن وضـع النباتات 

اإلبرية يف بيتك.

ضعـي نباتـات طاقية محببة 
مثل الفيكس والزهور.

ال تضعي النباتـات الصناعية 
يف البيت.

ذات  النباتـات  عـن  ابحثـي 
الحواف اللينة والطرية.

تخليص مـن األوراق الصفراء 
باستمرار.

أوانـي  يف  النباتـات  ضعـي 

فخارية النها توحي بالحياة.
النباتـات  األوانـي  يف  ضعـي 
بالحب  لتوحي  بشكل مزدوج 

والتفاهم.
أبعدي النباتـات املجهولة عن 

بيتك حتى تعريف نوعها.
أكثـري مـن زراعـة أحـواض 
النعنـع ألنهـا تعطي شـعوراً 

باالنتعاش.

تهدد املشاكل الزوجية املستمرة استقرار 
الزوجـني وتعرضهمـا للكثري مـن اآلثار 
النفسـية واالجتماعية، والتي قد تتطور 
يف حـال عـدم الترصف بحكمـة وصرب، 
الختيار الطالق كحل أخري، والذي يرتتب 
عليه أيضاً مشـاكل أخرى تلقي بظاللها 
عىل جميع أفراد األرسة واألطفال بشكل 
خـاص؛ لذا مـن املهم البحـث عن حلول 
رسيعة وجذرية للمشـاكل الصغرية بني 
الزوجـني تحمـي اسـتقرار األرسة، من 
ريـاح املشـاكل العاتية وشـبح الطالق 

والتفكك األرسي.
يف التايل نتحدث حول األسـلوب األمثل يف 
حل املشاكل والخالفات الزوجية، وطرق 
حل املشـكالت يف األرسة؛ حتـى تحميها 

من التفكك.

النقاش والحديث
من األمور املهمة بـني الزوجني التحدُّث 
الدائم فيما يخصُّ األمور التي يشـعران 
أنها تشـتِّت عالقتهما؛ فالحديث ال ُبدَّ أن 
ل إىل نقاط مشـرتكة  يخلق حلوالً، ويوصِّ

م دائم. تجعل األرسة يف حالة تفهُّ
عدم التحدث لآلخرين

من أهم األمور التـي يجب عىل الزوجني 
أن يتحلَّيـا بهـا الحفـاُظ عـىل حياتهما 

الخاصـة، وعدم التحـدث لآلخرين حول 
املشـاكل التي تـدور بينهمـا، فكل ما يف 
املنـزل يمكـن حلُّـه طاملا لـم يخرج من 

املنزل.

الهدوء والرتوِّي
ال ُبدَّ للطرفني أن يتحلَّيا بالهدوء والرتوي 
يف كل األمور، فبعض املشـاكل ال تحتاج 
سـوى الهـدوء والتـزام الصمـت؛ حتى 

ال يغضـَب أحٌد من الطرفـني عىل اآلخر، 
ر  وبالتايل تصبح املشـكلة بسـبب التهوُّ

والغضب.
تحليل املشكلة

كال الزوجني أدرى الناس باملشـكلة التي 
يقعان بها، بالتايل ال ُبدَّ أن يقوما بتحليل 
املشكلة، ومعرفة أبعادها بصورة كاملة؛ 
حتى يتوصال إىل نتيجة تجعلهما يتَِّحدان 

يف الفكرة واملنطق الواحد.
إلقاء اللوم

مـن األخطـاء الفادحـة التـي تعـرتض 
العالقـة الزوجية إلقـاُء اللـوم والعتاب 
بـني الطرفـني، فال يمكـن تحميـُل أحد 
بالكامـل؛  الخطـأ  األطـراف مسـئولية 
فالحياة َتَشاُرٌك، وَحلُّ كل مشكلة يكون 

بالتََّشاُرِك. 
اللجوء للمستشارين

مـن األمـور املهمـة التي ال خجـل فيها 
ني يف فهم  اللجوُء إىل مستشـارين مختصِّ
وتحليل العالقة الزوجيـة، فال مانع من 
طرح املشكلة للوصول إىل حل جذري، أو 
حلول مبدئية تساهم -فيما بعد- يف حل 

املشكلة بصورة نهائية. 
عدم االستسالم

املشـاكل واملنغِّصـات هـي مـن األمور 
األساسـية يف كل حيـاة، لذلـك ال ُبدَّ من 
الصـرب عليهـا، ومعرفـة نقـاط القـوة 
والضعـف يف كال الطرفـني؛ حتـى ُتْبَنى 
العائلـُة عىل ركائـز سـليمة وصحيحة 

املنطق والفكرة.

املكوّنات
معكرونة الزانيا – 250 غرام

جبن موزاريال مبشور – نصف كوب
لتحضري صلصة البولونيز:

لحم بقـر مقّطع إىل مكعبات كبرية – 350 
غرام

ثوم مقّطع إىل رشائح رفيعة – 5 فصوص
زيت نباتي – ملعقتان كبريتان

ملح – نصف ملعقة صغرية
فلفل أسود – نصف ملعقة صغرية

قرفة مطحونة – ربع ملعقة صغرية
معجون طماطم – ملعقة كبرية

لتحضري صلصة البشاميل:
زبدة – 3 مالعق كبرية

بصل مفروم فرماً ناعماً – نصف كوب
دقيق – 3 مالعق كبرية

مرق لحم – مكعب
حليب – 3 اكواب

قرفة مطحونة – نصف ملعقة صغرية
طريقة العمل

- لتحضري صلصـة البولونيز: أفرمي قطع 
اللحم فرماً خشناً بواسـطة مفرمة اللحم 

من باناسونيك.
- حّمي الزيت يف قدر عىل حرارة متوّسـطة 
وقلّبـي فيـه الثوم حتـى يتحّمـر. أضيفي 
اللحـم املفـروم وعّصجيه. نّكهـي بامللح، 

الفلفل االسود والقرفة. 
- ذّوبي معجـون الطماطم بكوب من املاء 

واسـكبي فوق القـدر. أتركـي املزيج عىل 
حرارة متوسـطة مـع التقليب من وقت اىل 
آخر حتى تسـمك الصلصـة. ارفعي القدر 

عن النار.
- لتحضـري صلصـة البشـاميل، ضعـي يف 
الخـالط الحليـب، الدقيق واملـرق. أخفقي 

حتى تتجانس املكونات.
- ذوبي الزبدة يف قدر عىل حرارة متوسـطة 
وقلّبـي فيها البصل حتى يتحّمر. أسـكبي 
مزيج الحليب وقلّبي باستمرار حتى تثخن 
الصلصة. نّكهي بالقرفة ثـّم إرفعي القدر 

عن النار.
- وزعي القليل من صلصة البشاميل يف قعر 
صينية فـرن ووزعي رشائـح الالزانيا عىل 

الوجه. اضيفي ثلث كمية صلصة البولونيز 
تليها ربع كمية صلصة البشـاميل. أعيدي 
الكرة حتى تحصيل عىل طبقتني مماثلتني. 
ضعي طبقـة أخرية من الالزانيا واسـكبي 

الجبـن  البشـاميل. وزعـي  باقـي كميـة 
املبشور عىل الوجه. 

- ادخـيل الصينية إىل فرن محّمى مسـبقاً 
عىل حرارة 180 درجة مئوية لـ35 دقيقة. 

تعّد األعشـاب مفيدة لصحة الطفل، فهي تعزز من مناعته 
وتحميه من األمراض، واألعشاب املناسبة للرضع بعد الشهر 

السادس تعد كثرية، فكيف نستخدم األعشاب لألطفال؟.
كيفية استخدام األعشاب لألطفال والرضع لالسرتخاء

يمكـن إعطـاء األعشـاب لألطفـال الصغـار عـن طريـق 
تضمينها يف نظامهم الغذائي أو وضع القليل منها ىف حوض 

االستحمام ملنح الطفل االسرتخاء.
كل ما تحتاجينه:

- ربـع كـوب أعشـاب مجففـة أو نصـف كـوب أعشـاب 
طازجة.

نصف كوب من املاء الساخن.
- يمكن فقط نقع األعشاب يف املاء الساخن وتركها مغطاة 
لحـوايل 45 دقيقـة، ثم يوضع الطفل يف حوض االسـتحمام 

املضاف إليه األعشاب حوايل 10 دقائق عىل األقل.
األعشاب املناسبة للرضع بعد الشهر السادس

1. البابونج
فوائـد عديدة للبابونج لجهاز الطفـل الهضمي، فهو يهدئ 
من غازات البطن ويساعد يف عالج الكثري من املشكالت مثل 

اإلسهال واملغص واالرتجاع الحميض وعرس الهضم.
أما عن فوائـده للجهاز العصبي، فيعد البابونج فعاالً لعالج 
مشـاكل النوم إضافة إىل مجموعة مـن الفوائد األخرى مثل 
تعزيز جهاز املناعة، ويسـاعد عىل التئام الجروح، ويخفف 

من تهيج الجلد.

2. اسرتاغالوس 
مثـل العديد من األعشـاب اآلمنة لألطفال، مـن املعروف أن 
عشـبة اسـرتاغالوس تعزز وظيفة الجهاز املناعي، وبالتايل 
تقـوي مقاومة الطفل لإلصابة باألمراض، ومن املعروف أن 
تلك العشـبة تمنع األطفال من اإلصابة بأي مرض، وتقوي 

أيضاً جهاز املناعة لدى الطفل .
اضيفـي رشيحـة مـن الجـذر إىل كوب مـن املـاء لتحضري 
الشاي أو أضيفيه إىل الحساء أو حتى وعاء األرز، وال ينبغي 
اسـتهالك الجذر نفسه، لكنه سـيطلق خصائصه املفيدة يف 

عملية الغليان.
3. البلسان 

يعد عشـب رائـع آخر يجـب أن تعطيه لطفلـك؛ ألنه يمكن 
أن يحمي ويعالج األمراض، ويشـتهر بخصائصه العالجية 
ويسـتخدم لعـالج الـربد والسـعال وااللتهابـات البكتريية 

والفريوسية واإلنفلونزا.
يمكن أن يسـاعد البلسـان يف شـفاء طفلك مـن اإلنفلونزا، 
ويمكـن أن يقرص مـن مدة نـزالت الربد ويسـاعد يف عالج 

احتقان األنف أيضاً.
يمكـن إعطاء رشاب البلسـان لطفلك من حـني آلخر لدعم 
جهازه املناعي الحسـاس، ويمكن اسـتخدامه لعمل حمام 

لطفلك؛ حتى يتمكن من امتصاص فوائده.
-4 الزنجبيل

الزنجبيل هو أحد أشـهر األعشـاب للرضع والكبار عىل حٍد 

سـواء، باإلضافة إىل ذلك، يحتوي الزنجبيل أيضاً عىل العديد 
مـن املركبـات الكيميائية الحيويـة لعالج مشـاكل املعدة، 

وخاصة الغازات.
ويساعد الزنجبيل يف توفري خط الدفاع األول يف عالج مشاكل 
الجهـاز التنفـيس، أعطـي مزيجاً مـن مسـحوق الزنجبيل 
الجـاف والفلفل ومسـحوق القرنفل والعسـل ثـالث مرات 

يومياً لتقوية مناعة الطفل
-5 القرفة 

القرفـة مفيـدة لعملية الهضم وتحسـن القـدرة الهضمية 
للطفـل، وتحمـي بطانـة املعدة وتسـاعد مركبـات معينة 
موجـودة يف القرفـة يف عـالج الربو؛ ألنهـا تمتلك خصائص 
مضـادة لاللتهابـات، وتقلل من انسـداد مجـرى الهواء يف 
الجهـاز التنفـيس، وتعد القرفـة أيضاً مقـوٍّ للمناعة وتقي 

األطفال من األمراض الفريوسية .
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كثرياً ما نسـمع شـكوى األهل ”ابني يهرب 
من املدرسة، ماذا أفعل؟“ ونعتقد أن السؤال 
األهم واألجدى هو ”ابني يهرب من املدرسة، 

ملاذا؟“.
تنظر األسـاليب الرتبوية الحديثة إىل الطالب 
كحالة فردية يجب الوقوف عليها ودراستها 
بشـكل منفصل، وذلك أن لكل طالب دوافعه 
املختلفة وظروفه ومشـاكله الخاصة، لكن 
ذلـك ال يمنـع وجود مجموعة من األسـباب 
والدوافـع املحتملـة التي قد تكون سـبباً يف 
هـروب التالميذ مـن املـدارس، ويمكن ذكر 

أهم هذه األسباب عىل النحو التايل:
كره املدرسة

كـره املدرسـة يعـّد سـبباً وجيهـاً لهـروب 
الطالـب منها، وهنـاك مجموعـة ال نهائية 
من األسـباب التـي تجعل الطالـب ال يرغب 

بالذهاب إىل املدرسة، منها:
- الرتاجـع الـدرايس وخـوف الطالـب مـن 
العقوبات املدرسـية، خاصـة إذا كان هناك 
مـن املعلمني أو املرشفني مـن يقوم بتطبيق 

عقوبات قاسية.
- عـدم قـدرة الطالب عىل اسـتيعاب بعض 

الدروس قد يدفعه لكره املدرسة أيضاً.
- تعرض الطالب للتنمر من قبل األساتذة أو 

من قبل التالميذ.

- تعرض الطالب ملوقف ما يرتك عنده شعوراً 
باالنكسار أمام اآلخرين.

أو  الجسـدي  لالعتـداء  الطالـب  تعـرض   -
اللفظي أو الجنيس يف املدرسة.

- االنتقـال إىل مدرسـة جديـدة وعـدم قدرة 
الطالب عىل التأقلم مع البيئة الجديدة.

- ضغوطات نفسـية قد ال تكـون ذات صلة 
وثيقـة باملدرسـة لكنهـا تجعـل الطالب ال 

يرغب بالذهاب إىل املدرسة.
وقد يكون كره املدرسـة شـعوراً مؤقتاً عند 
الطالـب يـزول لوحـده بالتدريج مـع تغري 
الظروف ومرور الوقت، أو أن يكون شـعوراً 

مسـتقراً يزداد قوة مع مـرور الوقت، وهنا 
يأتـي دور املرشـد النفـيس يف املدرسـة ودر 
األهـل يف التعامل مع مشـاعر كره املدرسـة 

والنفور منها.
الخوف من يشء ما

ال يفـرتض أن تكون املدرسـة مكانـًا يبعث 
الخوف يف نفـوس الطالب؛ لكن هناك الكثري 
من األحـداث أو الظروف التي تجعل الطالب 
خائفاً من املدرسـة، منها مثـًال أن يتعرض 
الطالب باسـتمرار للعقوبات الجسـدية من 
املعلمني أو أن يتعـرض للرضب والتنمر من 
الطالب اآلخرين، كذلك اتباع أسلوب التهديد 

من قبل املعلمني قد يجعل الطالب خائفاً من 
الذهاب إىل املدرسة حتى وإن لم يكن التهديد 

جدياً.
املشاكل العائلية

عندما ال تكون البيئة العائلية التي يعيش بها 
الطالب يف أحسـن حاالتها فقد يكون سلوك 
الهروب من املدرسـة الطريقة التي تساعده 
يف الرتويـح عن نفسـه والتعبري عـن تمرده 
وغضبـه، فالخالفـات األرسيـة بـني األبناء 
واآلبـاء أو بني األبوين أو حتـى الضغوطات 
األخرى مثـل الضغوطات املادية أو الظروف 
العائلية القاسـية جميعها قد تدفع الطالب 

للهروب من املدرسة.
ضغط األقران

عادة ما يكون سـلوك الهروب من املدرسة 
سـلوكاً جماعيـاً يتضمن طالبـني أو أكثر، 
ومع عدم وجود أي من األسـباب السـابقة 
للهـروب مـن املدرسـة فقد يكون السـبب 
الوحيـد هـو الرضـوخ لضغـط األقـران، 
ورغبـة الطـالب يف الخروج معـاً بمغامرة 
تسـتهوي األطفال واملراهقـني، وقد ينضم 
الطالب الذي لم يسـبق لـه تجربة الهروب 
مـن املدرسـة إىل أقرانه من بـاب الفضول 
أو التجريـب أو الرغبـة باالندمـاج معهـم 

والخوف من النبذ.
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يعـرف تليف الكبد بأنـه التندب الحاد 
الذي يصيـب الكبد، وينتج عنه ضعف 
النهائيـة  الكبـد يف املراحـل  وظائـف 
للمرض، وغالباً مـا يكون هذا التندب 
نتيجـة التعرّض طويل األمد للسـموم 
أو االلتهابـات الفريوسـية، فمـا هي 

أعراض تليف الكبد وأسبابه؟
ما وظيفة الكبد يف جسم اإلنسان؟

-1إنتاج الصفراء التي تساعد الجسم 
الغذائيـة  الدهـون  امتصـاص  عـىل 
والكوليسـرتول والفيتامينـات أ ، دي، 

يس و ك.
والفيتامينـات  السـكر  -2تخزيـن 

ليستخدمها الجسم الحقاً.
-3تنقية الدم عن طريق إزالة السموم 

والبكترييا من الطعام والرشاب.
-4تكويـن بروتينـات تخثـر الـدم. 

والكبـد عضـو شـديد التحمـل وقادر 
عـىل تجديـد الخاليـا التالفة بشـكل 
طبيعـي، ولكـن يتطـور تليـف الكبد 
عندما تكون العوامل التي ترضُّ بالكبد 
(مثل السموم وااللتهابات الفريوسية 
املزمنة) موجودة عىل مدى فرتة طويلة 
من الزمن، وعندما يحدث ذلك، ُيصاب 
الكبد ويتندب، وال يمكن للكبد املتندب 
أن يعمـل عىل النحو الصحيح، مما قد 

يؤدي يف النهاية إىل تليف الكبد. 
ويتسبب تليف الكبد يف انكماش الكبد 
وتيبسـه، وهو ما يجعـل من الصعب 
عىل الـدم الغني باملغذيـات أن يتدفق 
إىل الكبـد مـن الوريـد البابـي، حيـث 
ينقـل الوريـد البابي الدم مـن الجهاز 
الهضمي إىل الكبد، ويرتفع الضغط يف 
الوريد البابي عندما ال يتمكن الدم من 

املـرور إىل الكبـد. 
والنتيجـة النهائية هـي حالة خطرية 
تسـمى ارتفـاع ضغـط الـدم البابي، 
حيـث يصـاب الوريد بارتفـاع ضغط 
الدم، ويتسـبب نظام الضغط املرتفع 
هـذا يف حدوث ارتـداد، مما يـؤدي إىل 
دوايل املـريء والتـي يمكـن أن تنفجر 

وتنزف بعد ذلك.
األسباب الشائعة لتليف الكبد

-1السموم التي تدخل إىل الجسم.
-2اإلصابة بالتهاب الكبد الوبائي يس 

(فريوس يس). 
ويمكن اإلصابة بالتهاب الكبد الوبائي 
يس مـن خـالل العالقـة الزوجيـة أو 
التعّرض للدم أو منتجات الدم امللوثة، 
ومن املمكن التعرّض للدم املصاب من 
خالل إبـر ملوثة من أي مصدر، بما يف 

ذلك الوشـم، والثقب، ومشـاركة اإلبر 
وغريها.

-3يمكـن أن يسـبب مـرض التهـاب 
الكبد بي تليف الكبد.

-4تلـف القنـوات الصفراويـة، التـي 
تعمـل عىل ترصيف الصفراء يمكن أن 

يسبب تليف الكبد.
-5 اإلصابـة باالضطرابـات التي تؤثر 
عـىل قـدرة الجسـم عـىل التعامل مع 
الحديـد والنحـاس، مثـل داء ترسـب 

األصبغة الدموية ومرض ويلسـون.
-6يمكـن أن تـؤدي األدوية بما يف ذلك 
األدوية التي ُترصف دون وصفة طبية 
مثـل عقـار األسـيتامينوفني وبعض 
املضـادات الحيوية وبعـض مضادات 

االكتئاب، إىل تليف الكبد.
أعراض تليف الكبد

تحدث أعراض تليف الكبد بسبب عدم 
قـدرة الكبد عىل تنقية الـدم، وتفتيت 
السـموم، وإنتـاج بروتينـات التخثر، 
الدهـون  امتصـاص  يف  واملسـاعدة 
والفيتامينات التي تـذوب يف الدهون. 
يف كثري من األحيـان، ال توجد أعراض 
حتـى يتقدم املـرض، وتشـمل بعض 

األعراض ما ييل:
-قلة الشهية.

-النزيف من األنف.
-الريقان (تلون الجلد بلون أصفر).

تحـت  صغـرية  عنكبوتيـة  -عـروق 
الجلد.

-فقدان الوزن.
-فقدان الشهية.
-حكة يف الجلد.

-الضعف.
و تشـمل األعراض األكثـر خطورة ما 

ييل:
-االرتباك وصعوبة التفكري بوضوح.

-انتفاخ البطن (استسقاء).
-تورم يف الساقني (وذمة).

-ضعف األداء يف العالقة الزوجية.
-التثـدي (عندما يبدأ الذكور يف تكوين 

أنسجة الثدي).
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يف  النظـام  أهميـة  نعـرف  كلنـا 
الحياة، ومفتاح التنظيم يف حياتنا 
يكمـن يف شـخصياتنا املختلفـة، 
والتي قد تسـاعد أو تعوق املقدرة 
عـىل التنظيـم يف حياتنـا الخاصة 

والعملية.
االختبار:

1. كيـف تتذكريـن تواريـخ أعياد 
ميالد أفراد عائلتك وأصدقائك؟
A- تكتبينهم يف تقويم الهاتف.

B- تحتاجـني اىل شـخص ليقـوم 
بتذكريك.

C- تحفظـني جميـع التواريخ يف 
ذاكرتك.

2. خزانة مالبسِك:
A- منظمة جداً.

B- مليئة باملالبس واالكسسورات 
واألحذية.

C- مليئـة باملالبـس معظمهـا لم 
تقومـي بإرتدائها بعـد، واملالبس 
التـي ترتديهـا عـادة ملقـاة عىل 

الكريس.
السـوبر  اىل  تذهبـني  عندمـا   .3

ماركت:
A- تأخذيـن معـك ورقـة مكتوب 

عليها متطلبات البيت.
B- تشرتين ما تحتاجني ليومني.

C- تتمشني بني الرفوف وتشرتين 
ما تعتقدين بانك بحاجة اليه.

4. مـا هـو حـال درج الكراكيـب 
الخاص بِك؟

A- ال أملك درج للكراكيب.
B- أستخدمه لالغراض املتفرقة.

C- ممتلـئ باألغـراض ويصعـب 
فتحه.

5. عندما تبحثني عن مفاتيحك:
A- تعرفني مكانهم فوراً.
B- تبحثني يف عدة أماكن.

C- تقضني وقتـا طويال يف البحث 
عنهم.

6. الحقيبـة التـي تسـتخدمينها 
يومياً:

A- صغرية الحجم وتسع املحفظة 
والهاتف واملفاتيح فقط.

B- متوسطة الحجم.
C- كبـرية الحجـم وتحتوي عىل 

العديد من األغراض.
التاليـة  األغـراض  مـن  أي   .7
قـد تشـرتينها مـن محـل لبيـع 

املستعمل:
A- أجهزة الكرتونية.

B- قطعة اكسسوارات.
C- أغراض أنتيك للمنـزل.

النتيجة:
:A اذا كانت أغلب اجاباتك -

أنـِت متطلعة ومتحكمة يف جميع 
جوانـب حياتك من حيـث العمل 
واألرسة وحياتك الشخصية، كما 
أنـِك منظمـة يف حياتـك اىل أبعـد 

الحدود.
:B اذا كانت أغلب درجاتك -

أنِت مبدعة وتحبني عيش اللحظة، 
تشعرين الحماس للمواضيع التي 
تثري اهتمامك فقـط، ولديِك كثري 

من األمور واألعمال املعلقة.
:C اذا كانت أغلب درجاتك -

أنِت أمرأة عاطفية مولعة بالتأمل 
وتحبني االحتفاظ بجميع األشاء 
واألغـراض الزائـدة التـي تذكرك 

بأوقات مميزة من حياتك.

-للتخلص من النمل : ضع قرش الخيار يف 
املكان الذي يخرج منه النمل

-للحصول عىل مكعبـات نقية من الثلج 
... اغيل املاء أوالً ....

امسـحها   ... تلمـع  املرايـا  -لجعـل 
بالسبريتو ....

-لنزع العلكة عن املالبس ... ضع الثياب 
يف مجمد الثالجة ملدة ساعة...

-لتبييض املالبـس ...ضعها يف ماء مغيل 
مضافـاً إليها رشيحة ليمـون ملدة عرش 

دقائق ، ثم اغسليها
-إلعطاء الشـعر ملعاناً... أضف ملعقة صغرية من الخل للشعر ثم 

اغسله جيداً ...

أود ان أسـأل حرضاتكـم عن سـبب الخمول والكسـل وعدم الرغبـة بعمل أي 
يشء أو الصالة او الدراسـة، فقط اسـتمتع باألغاني واأللعـاب وغري ذلك، مع 
العلم قبل سـنتني كنت أحب العمل والدراسة والصالة وكل ما هو مفيد عكس 
اآلن تماماً، أقطع بالصالة، ال أحب الدراسـة، ودوما أشـعر بالنعاس والخمول 
والرغبـة بالنـوم، وإذا نمت من الصعب أن أسـتيقظ من النوم، ما مشـكلتي؟ 

وما حلها؟
أود أن أنبه عىل يشء، كنت يف كل مجلس أتفاخر يف عالماتي الدراسية والتزامي 

بالصالة والتفاخر بكل يشء جيد يف نفيس.
النصائح والحلول:

اوال ال ُتفاخـر بما عندك من الخري، بـل احرص عىل كتمان ما عندك من الخري، 
فإن اإلنسان إذا أظهر ما عليه من النِّعم وأظهر ما وهبه الله من الخري قد ُيصاُب 
ره. . واجتهد يف الخروج  باألذى، وقد ُيصاُب بعني حاسـٍد، وتكوُن سـبًبا يف تأخُّ
ا أنت فيه، وال تستسلم للخمول والكسل، فأنت يف عمر الشباب،وعليك العمل  ممَّ
، العمل للحياة، اإلنتاج، الدراسة، كلُّ ذلك يف الشباب، واعلم أن كبري الّسن يريد 
أن يقـرأ القـرآن لكنَّ العني ال تسـاعده، ويريُد أن ُيصّيل لكـن الظهر والرُّكب ال 

ُتعاونه، َمن الذي يستطيع أن يفعل ما ُيريُد من الطاعات؟ إنهم الشباب.
ا أنت فيه، وأرجو أن تبحث عن أسباب هذا  فتعّوذ بالله من الكسل، واخرج ممَّ
الذي حدث، فقد تكون األسباب هو االهتمام باألغاني واأللعاب ، واأللعاب هذه 
تشـغل االنسان عن اعمالة وواجباته ، واجتهد أيًضا يف الُبعد عن رفقاء السوء، 
فإنهم يجروا اإلنسان إىل الخلف، َفَتَحني أصحاب الخري الذين يدلُّون عىل الخري، 
الذين يدلُّـون عىل ِبرِّ الوالدين، ويدلُّون عىل الكرم، وعىل األخالق، ما أجمل هذه 

الصحبة، قال الشاعر:
إَِذا َمـا َصِحْبـَت الَْقوَْم َفاْصَحـْب ِخَياَرُهـْم ** َوَال َتْصَحـْب اْألْرَدى َفَرتَْدى َمع 

الرَِّدي
َعِن الَْمـــرِْء َال َتْســأَْل َوَسـْل َعْن َقِريِنِه ** فُكـــلُّ َقِريــٍن ِبالُْمَقـــــاَرِن 

َيْقِتــــدِي

صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

885 - بـدأ حصار باريس من قبل 
الفايكنج.

1177 - اشتباك قوات صالح الدين 
االيوبي قائـد االيوبيـني مع قوات 
بلدويـن الرابـع قائـد مملكة بيت 
املقـدس يف معركة تـل الجزر الذي 
نتج عنه إنتصار قوات بيت املقدس 

وإنسحاب الجيش االيوبي.
1487 - إليزابيث يورك تتوج ملكة 

النجلرتا.
1491 - بدء حصـار غرناطة آخر 

معاقل املسلمني يف االندلس.
1492 - توقيع معاهدة استسـالم 
غرناطة يف االندلس للملك فرديناند 

الخامس.
1875 - الخديوي إسـماعيل يبيع 

أسـهم مـرص يف قنـاة السـويس 
لربيطانيا، وكان يقدر عدد االسهم 

بمائة وسبعني ألف سهم.
1915 - ألـربت أنيشـتاين يقـدم 
النظرية النسبية العامة الول مرة 
أمام االكاديمية الربوسية للعلوم.

1956 - توحيـد الجيـش املـرصي 
والجيش االردني والجيش السوري 

تحت القيادة املرصية.
1975 - اسـتقالل سـورينام عـن 

هولندا.
1979 - بدايـة انتفاضـة محـرم 
السـعودية،  رشق  القطيـف  يف 
وهـي مواجهات حدثـت بني أبناء 
املحافظـة وقراهـا وبـني قـوات 
الحـرس الوطنـي، وكانـت هـذه 

االحداث متزامنة مع حادثة الحرم 
املكي.

امللـك  جـرس  افتتـاح   -  1986
فهد الـذي يربـط بني السـعودية 

والبحرين.
عكـر  خالـد  السـوري   -  1987
والتونـيس ميلـود بـن ناجـح من 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني 
- القيـادة العامة، ينفـذان عملية 
ويحطـان  الرشاعيـة  الطائـرات 
داخـل  الرشاعيـة  بطائراتهمـا 
معسكر إرسائييل، والحصيلة قتل 

وجرح أكثر من 35 جندي.
تقسـيم  عـىل  املوافقـة   -  1992
تشيكوسـلوفاكيا إىل دولتني وهما 
التشـيك وسـلوفاكيا وذلك اعتباًرا 

بعـد  وذلـك   1993 ينايـر   1 مـن 
استفتاء شعبي.

حسـني  محمـد  املشـري   -  2011
طنطـاوي رئيـس املجلـس االعىل 
للقوات املسـلحة الحاكم يف مرص 
يكلف الدكتـور كمـال الجنزوري 

بتشكيل الحكومة الجديدة.
يف  قطاريـن  تصـادم   -  2016
محافظة سـمنان االيرانية يسفر 
عـن وفاة 45 شـخص عـىل االقل 

وإصابة 103 آخرين.
شـمال  يـرضب  زلـزال   -  2018
ـوة 3.6  العـراق وغـرب إيـران ُبقَّ
درجات عىل مقيـاس درجة العزم 
يـؤدي إىل إصابـة أكثـر مـن 400 

شخص ُبُجروح.

ىف عام 1955 اسـتقلت الخياطة البسـيطة روزا 
باركـس حافلـة أمريكيـة لتعـود إىل البيت، وىف 
الحافلـة وجدت مقعـدا فارغا فجلسـت عليه، 
وبعـد قليل دخـل ركاب آخرون ووقـف أمامها 
رجـل متوقعـا أن تقوم هـى لتعطيـه مكانها، 
عكـس األعراف ىف كل مـكان ىف العالم، حيث إن 

الرجل هو الذى يقوم عادة للمرأة.
ولكـن ىف هذه الحالة كان الرجل يتوقع العكس، 
لسـبب بسـيط هو أنه أبيض البرشة بينما روزا 
باركـس سـوداء، وكان قانون الخمسـينيات ىف 
هذه املقاطعـة وغريها من املقاطعات الجنوبية 
ينص عـىل أن السـود يتخلـون عـن مقاعدهم 
للبيـض، وأن عليهم الدفع من الباب األمامى ثم 
الرتاجع والدخول إىل الحافلة من الباب الخلفى.

وكثريا ما كان سـائقو الحافالت يغلقون الباب 
ويرتكون الركاب السـود عىل حافة الطريق، وىف 
هذا املأزق قررت باركس أن تتخذ موقفا عظيما 
يكون سـببا ىف رفع معاناة املاليني من السـود، 

وهو أال تقوم للرجل األبيض.
القانـون  لهـذا  الخضـوع  ترفـض  أن  فقـط 

العنـرصى الجائر، فهاج الركاب وتوقف سـائق 
الحافلـة، ولكـن باركـس رفضت التحـرك من 
مقعدهـا وأرصت عىل العصيـان، وأخذت تنفذه 

بهدوء ومدنية.
بعد دقائق وصلت الرشطة وألقت القبض عليها 
لخرقهـا قانون الواليـة، لكنها كانت مسـتعدة 

لكل ىشء.
 Quiet Strength (القـوة الهادئـة) وىف كتابهـا
الذى صدر ىف عـام 1994، كتبت باركس: ظللت 
أفكر بأمى وأجدادى، وكيف كانوا أقوياء، وكنت 
أدرك إمكانيات اإلهانة، ولكنى أيضا شعرت أنى 

أُعطيت فرصة لعمل ىشء أتوقعه من اآلخرين.
وبعد هذا العصيـان الذى قامت به روزا باركس 
تغري تاريـخ أمريـكا، ألن محاكمتها اسـتمرت 
381 يوما وانترشت أخبار القضية ىف كل مكان، 
وقاطع السـود املواصالت وصعود الحافالت ملدة 
سـنة، وخاللها بـدأت حركـة الحريـات املدنية 

للسود.
وىف النهاية أقرت املحكمة بمخالفة قانون إعطاء 

األولوية للركاب البيض للدستور األمريكي.

ولكـن جاء هـذا بعـد أن اشـتعل البلـد، ودخل 
مرحلـة اضطـر فيهـا أن يراجع القوانـني التى 

تعامل السود كمواطنني أدنى.
روزا باركـس لـم تتخيل أن الحافلـة التى كانت 
تجلس فيها سـتتحول إىل رمز تفخر به أمريكا، 
حيث تضيف ىف كتابها أنها تريد أن يعرف القراء 
أن إيمانهـا باللـه وقوتهـا الروحيـة هـى التى 
جعلتها تعيش وتترصف بهذا الشـكل، وأنها لم 
تكـن مركز الحدث، بل كانت جـزءا من الحركة 

ضد العنرصية والظلم.
من هنـا تأتى أهميـة عدالة الدسـاتري املنظمة 

لحياة وتحركات الشعوب.
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غزل عراقي
ــم  ــه دارهـــــــ ــو ولغيرن ــي ارحل ــاب كلب *احب
ــم ــت داره ــي الوك ــبب عن ــنوه الس ــاادري ش م
ــب دارهـــــــم ــي والكل ــل عكل ــالو بالي من ش
ــم ينعـــــــد ــس النج ــس ب ــهران مالي وني س
ــم ينعــــــــد ــط الكبد عندي ال مطعون بوس
ــاد ــي ينعــــــــــــــ الراحل ــان  الزم ــوال  ل واهللا 
ــرب دارهـــــــــــــم  ــكن ك ــل وس ــوف االه لع
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”حافلة روزا“ بداية طريق حقوق االنسان

ما استراتيجية التنظيم الخاصة بِك؟
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الكلمات االفقية
-1 إحدى زوجات هارون الرشيد - من رموز النازية

-2 منع - من بحور الشعر العربي
-3 قرب - قلب كرمبيط - للنصب (م)

-4 بخيل (م) - حرب
-5 أداة نصب - فقد الحركة (م) 

-6 املنيع (م) - يف العود (م)
-7 يتوّىل األمر - إحدى البلدات التابعة لقضاء جزين بلبنان

-8 تبنّي و تجاهر
-9 يقطع رؤوس أظافره - وضع اإلناء عىل فمه - نُدر (م)

-10 من أيام األسبوع - من املعادن
الكلمات العمودية

-1 من الكواكب السيارة - حالة مرضية تحدث بسبب انخفاض 
تركيز الهيموغلوبني عن املستوى الطبيعي

-2 ترك مكانه - من الفواكه (م) - كثري الكالم (م)
-3 يثني - ال يجتمع إالّ للتفريق (م)

-4 يسافر - يف البيضة
-5 أم الزوج - اشتدت خصومتها

-6 ”أمري“ الغابة - وثيقة اعرتاف باملال املقبوض
-7 غم -  رثى امليت

-8 تقرتب - حرف مكرر
-9 عطـش شـديد (م) -  أضخـم الحيوانات عـىل وجه األرض 

(م)
-10 جواب - من األنبياء عليهم السالم (م) - رجل دين

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

fiÏ‹yÎ@›◊bìfl
أشعر بالكسل وعدم الرغبة 

بالعمل فما مشكلتي؟ 

أبـــــــراج

مجـال عملك يسـلط الضـوء عىل شـخصيتك 
ويبقيك عرضة لحسـد اآلخريـن ومحاولة النيل 

منك، فكن حذرا.
 إذا طلب منك الرشيك مشاركته يف حل بعض املشكالت، 
فال ترتدد يف ذلك. تجنب كل ما يسبب األذى لصحتك، أو 

يعرضك لإلصابة باألمراض.

متهـورة  اليـوم  وترصفاتـك  أفعالـك  ردود 
وطائشـة، ولكن عىل الرغم من ذلك سـيكون 
لها مردود إيجابي. ربمـا تالحظ اليوم أنك تبتكر 
بعـض األفـكار املميـزة وهـذا يـدل عىل أنـك تتمتع 
بعقل متفتح. أنت شـخص عبقـري ولذلك يلتف حولك 

املعجبون اليوم.

ربمـا تحـاول اليـوم أن تكـون منعـزال عن 
اآلخريـن رغبـة يف التفكري أو التأمـل أو إيجاد 
حل ملشكلة ما. تشعر أنك أمام مفرتق طرق وتجد 
أنك بحاجة إىل أن تقرر يف أي اتجاه ستسري؟ انتبه ألن 
الطريق الذي ستسـلكه سيؤثر عىل وضعك املادي. تؤثر 

عليك أحداث وذكريات املايض ولكن بشكل إيجابي.

لديـك طاقـة بدنيـة مذهلـة. رغبتـك يف 
االلتقـاء برشيك الحيـاة تـزداد يوما بعد 
يوم. ال يسـتطيع أي فرد أن يقف يف طريقك. 
تأكـد أن الشـخص الـذي سـتختاره يسـتحق 
حبـك واهتمامـك. ارتبـط بشـخص يقـدر حبك 

ومشاعرك.

إذا لـم تكـن مرتبـط اعاطفيا حتـى اآلن، قم 
بممارسة رياضة امليش يف النادي أو قم بزيارة 
بعض األصدقاء، فربما تسـمع أخبارا سـارة عن 

شخص مهم يف حياتك. 
هذه األخبار لن تغري وضعك العاطفي بشـكل ملموس 

ولكنها ستجعلك سعيدا!

لديك قـدرة فائقة اليوم عـىل الرتكيز، ولذلك 
ربما تشـعر أيضا أنك لديك قوة بدنية خارقة. 
أفـكارك النـرية سـتجعلك محط أنظـار الجميع 
اليوم، وربما يعرب البعض عن شكرهم وامتنانهم لك. 
تشـعر أنك تلعب دورا مهمـا يف حياة الناس، فحاول أن 

تستغل وضعك هذا اليوم.

الرصاعـات التي حدثت يف الفـرتة األخرية قد 
تسـبب لك الغضب والتوتر. قد يؤدي شعورك 
بالغضـب لوقت طويـل إىل مشـاجرة بينك وبني 
الطرف اآلخر. استغل طاقتك يف القيام بنشاط ما مع 
الحبيب لتحسـني وضعك العاطفي. كما ننصحك أيضا 

بتبادل الحديث حول الذكريات الرومانسية.

تتلقـى اليـوم بعـض املعلومات السـارة من 
خالل اإلنرتنت، وتتيح لك تلك املعلومات فرصا 
تعليمية جديدة. تجري اليوم العديد من االتصاالت 
مـع األصدقـاء وتقـوم بزيـارة العديد مـن األقارب. 
تستمتع بوقتك وتقوم برتتيب أولوياتك بأسلوب حيكم 

ومنطقي.

حاول أن تكون متأنياً جداً يف اختيار خطواتك 
املستقبلية، الحظ يساعدك عىل تحقيق التقدم 
الـذي كنت تطمح إليـه. اإلصغـاء الدائم للرشيك 
يوفـر عليك الكثـري من املشـكالت، ويوطـد العالقة 
بينكما. ال تقس عىل نفسـك حتى ال تشعر بالندم فيما 

بعد.

يتدخل شخص ما يف حياتك الشخصية بشكل 
غريـب اليـوم، فكن حذرا. اسـتفد من الطاقة 
التي تتمتع بها اليوم، ال تخجل وثق يف نفسـك ويف 
قدراتك. افعل ما تشاء وحقق أهدافك. االستفادة من 
الظـروف املحيطة بنا أوىل خطوات النجاح، ولذلك عليك 

أن تقدر قيمة هذه الظروف وقيمة الوقت أيضا.

ربما تكون بحاجـة إىل 5 دقائق إلتمام مهمة 
مـا ولكن الظروف لن تسـاعدك عـىل إتمامها 
ألنك ستحتاج وقتا أكثر من ذلك. هذا املوقف ليس 

سيئا للغاية كما تتصور. 
بعـض املهام قد تسـتغرق وقتا أكرب بسـبب صعوبتها 

وبسبب دقتك وإتقانك لها.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ربما تجد اليوم أنك ال تسـتطيع التواصل مع 
مـن حولك. تشـعر بالقـوة ولكنك ال تحسـن 

استغاللها عىل اإلطالق.
 تحـاول اليـوم إنجاز املهـام التي ال تحتـاج إىل وقت 
طويل أو إىل تفكري عميق. فكر بشـكل مختلف وال تكن 

منطويا.
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«موضوع  بمسلسل  انطلق عرض خاص 
شاشة  عرب  حلقاته  تذاع  الذي  عائيل» 
منصة شاهد اإللكرتونية، ويضم مجموعة 
الكدواني  ماجد  من  بدايًة  النجوم  من 
ورنا  القس  محمد  حتى  رضا  وشريين 
التي ظهرت كضيفة  رئيس وأمينة خليل 

رشف ضمن حلقات املسلسل.
يف البداية، عّربت شريين رضا عن سعادتها 
رشف  كضيفة  وجودها  رغم  بالتجربة 
العمل  تحب  أنها  مؤكدة  األحداث،  ضمن 
مع ماجد الكدواني كثرياً؛ وهو األمر الذي 
صغري  بدور  الظهور  يف  ترتدد  ال  جعلها 
وذلك  العمل،  أحداث  يف  جداً  مؤثر  ولكنه 
ضمن أول تجربة له بالبطولة املطلقة عرب 

شاشة منصة شاهد.
املسلسل  أحداث  تدور  آخر،  صعيد  عىل 
حول إبراهيم الذي يعمل شيف ويجسده 
املسلسل،  أحداث  ضمن  الكدواني  ماجد 
ومستهرتة  بسيطة  حياة  يعيش  وهو 
التي  ليىل»   » زوجته  فقدان  بعد  نسبياً 

قبل  العمل  ضمن  خليل  أمينة  تجسدها 
االرتباط  يرفض  جعله  ما  عاماً،  عرشين 
أن  إىل  حياته،  طيلة  أخرى  امرأة  بأي 
يتحدث معه حماه ويخربه بنبأ مفاجئ 
مجدداً  ويعيده  تماماً  حياته  مسار  يغرّي 

إىل الجو العائيل.

املسلسل  أن قصة  الكدواني  ويؤكد ماجد 
والقضية التي يتناولها ملسته منذ اللحظة 
تصوير  عىل  معتاد  غري  أنه  رغم  األوىل 
بهذه  جداً  سعيد  لكنه  الدرامية،  األعمال 
هي  الفكرة  إنسانية  أن  وأضاف  التجربة 

أكثر ما جذبته للعمل.

قابل قيرص الغناء العربي الفنان، كاظم الساهر، تمثاله الشمعي 
يف متحف مدام توسو يف دبي، والتقط عدة صور وهو يقف بجانبه، 
وتظهر الصور التشابه الكبري بني النجم العراقي والتمثال الشمعي، 

لدرجة تطابق مالمح الوجه بكل تفاصيله.
التواصل  مواقع  رواد  من  كبري  عدد  إعجاب  التمثال  صور  والقت 

االجتماعي فور نرشها عىل حسابات محبي القيرص.
العالم،  يف  الشمع  متاحف  أشهر  من  توسو»  «مدام  متحف  ويعد 
مجاالت  يف  البارزة  العاملية  للشخصيات  تماثيل  فيه  يعرض 
دبي»  «عني  بجوار  دبي  يف  توسو»  «مدام  متحف  ويقع  مختلفة، 

(Ain Dubai) وهي أكرب عجلة ترفيهية يف العالم.
ومتحف «مدام توسو دبي» من املقرر أن يفتح أبوابه ويستقبل أول 
زواره يف وقت الحق من العام الجاري، إذ سيوفر تجربة ترفيهية 
تتيح للزوار االقرتاب والتقاط أجمل الصور مع ٦٠ من املجسمات 
الشمعية التي تمثل أشهر النجوم والنجمات العامليني، بما يف ذلك 
١٦ من تماثيل الشمع الجديدة ألشهر النجوم والنجمات يف منطقة 

الرشق األوسط.
ومن ناحية أخرى، أحيا قيرص الغناء العربي كاظم الساهر ثالث 
حفالت مرسح ابوبكر سالم يف بوليفارد رياض سيتي ضمن حفالت 

وخاصة  جديدة  بأغنية  حفله  القيرص  وافتتح  الرياض،  موسم 
مهداة للجمهور السعودي بعنوان «نعم نعم تبقى السعودية علم» 
بحضور بلغ حوايل ٨٠٠٠، حيث نفدت التذاكر يف اوىل ايام طرحها 

رسيعا.

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
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الفارق كبري بني عمر الفرد وعمر الشعب، الشعوب تكافح وتجتهد من 
سنواته  يعد  والفرد  واالنصاف،  العدل  عىل  قائمة  حرة  حياة  بناء  اجل 
الفرد،  رحلة  من  أطول  الشعوب  ورحلة  واالستقرار،  بالراحة  ويطمح 
وربما تستغرق رحلة الشعوب مئات السنني لكي تقدم لألجيال التي تليها 

ثمار جهدها، ورحلة الفرد أقرص من ذلك بكثري .
أن العقل إذا ما خرج من محطات التدجني ينقلب اىل  لم أكن أعلُم يوماً 
حاوية للنفايات، ولم يدر بخلدي أن من يريد ردم منابع الخري واطفاء 
كركرة  تحويل  عىل  القادرة  فهي  املدجنة  بالرؤوس  عليه  الله  مصابيح 

األطفال اىل رصاخ ونواح، ومسخ البهاء والجمال اىل قبح وحقد .
وعندما تكون الخرافة سيدة املسرية، والكذب قائد املواقف، والنفاق األب 
الروحي للتعامل ، تكون الشمس قد أغلقت أبوابها وهاجرت نحو املجهول 
، والقمر أسدل ستائره وهرب نحو املخابئ، عندها ال فرح ُيرتجى وال أمل 

ُيبعث وال اشارة مضيئة يف نهاية النفق .
ديدنها  أن  رغم  االنسان  حقوق  عىل  تتباكى  دول  الزنيم،  الزمن  هذا  يف 
سحق االنسان وانتهاك حقوقه ، ومنظمات ترفع شعارات الديمقراطية 
وهي ال تعرفها إال من خالل سطوة السالح واخضاع الضعيف اىل منطق 
ترتدي  كربى  وجمعيات  مصالحها،  خالل  ومن  واالستسالم،  العبودية 
شحمة  حتى  بشع  ارهاب  يف  غارقة  وهي  االرهاب  مكافحة  قميص 
كنقيق  صوتها  يرتفع  الكون  سطح  عىل  متناثرة  ومؤتمرات  أذنيها، 
كل  تجتاح  وهي  والشعوب  للدول  والكرامة  بالسيادة  مطالبة  الضفادع 
يوم بجيوشها الدول الصغرية لتسلب منها السيادة وتلقنها دروس الذل، 
ومقرات شامخة بصور االطفال والطفولة تبتهل اىل الله الواحد القادر بأن 
يحمي الصغار ، والطفولة تنتحر تحت عجالت االهمال والتهجري والضياع 
والترشد، ومثقفون ما عرفوا طريق الثقافة، يتبجحون بأقالمهم البائرة 
يف كل عواصم االرض وهم يقفزون من خندق آلخر، ويضعون أقالمهم يف 

الجيوب الدسمة دون أن يخجلوا يوما .
يف كل بلد دماء وحروب وحرائق ضحيتها عىل الدوام الفقراء واملساكني، 
ويف كل جانب من هذا العالم قوى رشيرة تحاول جر الشعوب الضعيفة اىل 
الحروب والدمار والويالت من خالل ترويضها ومصادرة قواها وتعليمها 
أصول الطاعة والخنوع، ومع كل ابادة جماعية تبدأ الدول الكربة تتباكى 
عىل حقوق االنسان وتذرف الدموع عىل الشعوب، وتسعى اىل ذر الرماد 
يف العيون من أجل الهيمنة عىل ثروات تلك الشعوب ومصادرة حقها يف 

الحياة .
وجه  عن  الغطاء  ويرفع  والدجل  الكذب  بوجه  الوقوف  يستطيع  َمن 
الحقيقة؟ وَمن يجنبنا ويالت الحروب والدمار لنشهد يوما حياة خالية 

من مشهد الدماء؟
إىل اللقاء...

›Ìá‰ßa@áºc
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«شريويت»  دور  يف  إيهاب  نور  الشابة  املمثلة  تظهر 
وتعمل يف نفس الرشكة التي يعمل فيها بطل العمل 
أحداث  خالل  زميلته  وتكون  حلمي  أحمد  النجم 
األسابيع  تصويره  انطلق  والذي  «العيل»،  فيلمه 
املاضية، وصاحب هذه الرشكة هو الفنان أحمد 

مالك، وتتواىل األحداث يف إطار كوميدي.
ويعمل املخرج محمد شاكر خضري عىل تكثيف 

من  االنتهاء  أجل  من  التصوير  ساعات 
أن  قبل  نهائي  بشكل  تصويره 

تصوير  الفيلم  أبطال  يبدأ 
التليفزيونية  أعمالهم 
يف  بها  املنافسة  املقرر 
رمضان  دراما  موسم 

املقبل.
فيلم  بطولة  يف  ويشارك 
عمرو  من  كل  «العيل» 
وروبي  الجليل  عبد 

ونرسين أمني وروبي ونور 
والعمل  مالك،  وأحمد  إيهاب 

من تأليف هيثم دبور، وإخراج 
وتم  خضري،  شاكر  محمد 
تغيري اسم العمل من «إكس» 
االسم  وهو  «العيل»  إىل 

النهائي للفيلم.
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يضيـف تيك توك إعـدادات جديدة طوال الوقت، وهنـاك إعداد تحتاج إىل 
تنشـيط، من ضمنها ميزة خصوصية مهمة تسـاعد عـىل منع الغرباء 
 ، TikTok من العثور عىل حسـابك.ال يريد الجميع أن يكون مشـهوًرا يف
ربما تريد فقط تصفح مجموعـة ال نهائية من املقاطع املرحة.غالًبا ما 
-Ti  نشـارك روابط مع أشـخاص آخرين، ونقوم باإلبالغ عـن مقاطع
Tok الرائعة بشـكل خاص.لكن روابط TikTok هذه مرتبطة بحسـابك، 
وهي خاصة بملفك الشـخيص.نظرًا ألن االرتباط مشرتك حوله، فإنه ال 
يزال مرتبًطا بحسـابك األصيل.إحدى املشكالت التي يمكن أن تظهر هي 
أن التطبيق سـيقرتح ملف تعريف حسـابك لألشـخاص الذين يفتحون 
الرابط.هـذا صحيح حتى إذا قمت بمشـاركة الرابط عىل نظام أسـايس 
آخـر، مثـل WhatsApp أو iMessage.هـذا يعني أنه يمكن لألشـخاص 
الكشـف عن حسـاب TikTok الخـاص بك الذي تفضـل أن تظل خاًصا.
قد يكتشـف األصدقـاء أو العائلة امللف الشـخيص ببسـاطة عن طريق 
النقر فوق ارتباط قمت بمشاركته.لحسن الحظ من املمكن منع حدوث 
ذلك تماًما.كيفية منع TikTok من كشـف حسـابك من خالل الروابط . 
أوالً تأكد من أنك تسـتخدم أحدث إصدار مـن TikTok.ثم انتقل إىل ملف 
التعريـف الخاص بك واضغط عىل اإلعـدادات - األرشطة األفقية الثالثة 
يف الزاوية.انتقل بعد ذلك إىل الخصوصية يف قسـم الحسـاب، ثم انتقل إىل 
قابليـة االكتشـاف، والتي يجب أن تكون يف األعىل.انقـر اآلن عىل اقرتاح 
حسـابك عىل اآلخرين للعثور عـىل قائمة بامليزات القابلـة للتبديل.تريد 
إيقاف تشغيل األشخاص الذين يفتحون أو يرسلون روابط إليك.سيؤدي 
هذا إىل منع األشـخاص الذين قاموا بالنقر فوق الروابط الخاصة بك من 
العثور عىل ملف التعريف الخاص بك.وهذا يعني أيًضا أن ملفك الشخيص 

لن يتم كشفه إذا قمت بالنقر فوق ارتباط أرسله شخص آخر.

بعد أبحاث واستقصاءات استمرت لـ10 سنوات كاملة، نرشت وكالة ناسا 
األمريكية دراسـة تفصيلية عن مخاطر زيادة نسـبة غـاز األمونيا NH3 يف 
الرتبة عىل مسـتوى العالم، وتأثريات ذلك عىل طبيعة اإلنتاج الزراعي واملياه 
واألسـماك، مربزة أن هذه الظاهرة ُربما تكون تحدياً شديد الصعوبة خالل 
العقديـن القادمـني، لغياب أية خطـط أو إمكانية للحد من ذلك االنتشـار.
والدراسة املطولة اعتمدت عىل الدراسة امليدانية عرب اختبار آلالف نماذج من 
الُرتب الزراعية، واملقارنة فيما بينها بني سنة وأخرى، إىل جانب الرصد عرب 
األقمار االصطناعية.وقالت الدراسة إنه ثمة زيادة مرتاكمة لرتكيز األمونيا 
سـنة بعد أخرى، خال بعض االسـتثناءات القليلة، مؤكدة أن ذلك سـيكون 
ذو تأثـري مطول عـىل نمو النباتات يف عديد مناطـق العالم، إىل جانب ما قد 
تتسـبب به من أمراض للقلب والرئة.واألسـباب املركزية لزيادة تركز الغاز 
املذكـور تعود إىل العوامل والسـلوكيات الزراعية نفسـها، فحرائق الغابات 
خالل هذه السـنوات العرشة كانت ذات تأثري تدمريي، إىل جانب ما تتعرض 
لها النباتـات والُرتب الزراعية لحـرق ُمتعمد بعد انتهاء املواسـم الزراعية، 

بالذات ملزارع القمح والشعري والذرة الصفراء وباقي البقوليات.

كشـف دميرتى روجوزيـن، مدير 
عام مؤسسـة ”روس كوسموس“ 
أن  عـن  الروسـية،  الفضائيـة 
بـدأت  الـذى  ”سـفريا“،  برنامـج 
روسيا بالفعل يف تحقيقه، سيتيح 
االنرتنت الفضائي لروسـيا بحلول 
عام 2024، مشـريا إىل أن املؤسسة 
قد حصلت عىل أمـوال أولية الزمة 

لوضع أساس علمي للربنامج.
”روي  مؤسسـة  مديـر  وكشـف 
تخصيـص7  عـن  كوسـموس“، 
مليارات روبل ”ما يعادل 100 مليون 
دوالر“، العـام املقبل وستسـتخدم 
تلـك األمـوال لتصميـم نموذجـني 

الصناعيـة  لألقمـار  اختباريـن 
الخاصـة باإلنرتنـت الفضائي من 
طراز ”سكيث“ واألقمار الصناعية 
الخاصة بإنرتنت األشياء من طراز 
أولهمـا  وسـيطلق  ”ماراثـون“، 
عام 2022 وثانيهما سـيطلق عام 

.2023
وكشـف روجوزيـن عـن إن الجزء 
اآلخر من األموال سيتم تخصيصه 
لـرشاء الصواريـخ التـي سـتطلق 
األقمـار الصناعيـة لالتصـال من 
طراز ”أكسربيس إر يف“ التي تولت 
الروسـية تمويـل  الرقمنـة  وزارة 

مرشوعها.

يعـد YouTube حالًيـا ثاني أكثر 
األنظمـة األساسـية اسـتخداًما 
يف العالـم، وقـد قـدم عـدًدا مـن 
التحديثـات املفيدة مؤخـرًا، مثل 
يف  الرتجمـة  خيـارات  تقديـم 
-Yo  قسـم التعليقات يف فيديو
”محـو  حملـة  وتقديـم   Tube
األميـة اإلعالميـة“ التـي تمّكـن 
املسـتخدمني من منـع التضليل، 
ومـع ذلك فـإن التحديـث األخري 
عـدم  أزرار  عـدد  يخفـي  الـذي 
اإلعجاب لم يسري بشكل جيد مع 

املجتمع اإلبداعي.
وكشف إعالن عىل مدونة يوتيوب 
الرسـمية أن الرشكـة سـتجعل 
عمليـات الكراهيـة خاصـة عرب 
نظامها األسايس، بينما سيتمكن 
منشـئو املحتوى مـن رؤية عدد 
مرات عدم اإلعجاب، ولن يتمكن 

املستخدمون من ذلك. 
وتربيـر YouTube لذلـك هو أنه 
يسعى للحد من مضايقة منشئي 

املحتوى، بغـض النظر عن مدى 
وصولهم، وكشف موقع يوتيوب 
أنـه أجرى تجربة يف وقت سـابق 
من هذا العـام حيث كان زر عدم 
اإلعجاب متاًحا للمشاهدين، لكن 
تم إخفاء عدد الكراهية، نظرًا ألن 
العـدد كان مخفًيـا، فقد وجد أن 
املشـاهدين أو املعلقني كانوا أقل 
عرضة لرتك كراهيـة واالنخراط 
يف مضايقـات مسـتهدفة، والتي 
تميل إىل الحدوث بنسبة أعىل عىل 

القنوات األصغر.
”عـدم  أزرار  عـدد  جعـل  وتـم 
اإلعجـاب“ خاًصـا فقـط، ممـا 
يعنى أن الزر نفسـه لـم يختف، 
وال يزال منشئو املحتوى قادرين 
عىل عـرض عدد كرههـم الدقيق 
يـزال  وال   ،YouTube Studio ىف 
بإمـكان املشـاهدين حالًيا إبداء 
اإلعجـاب  عـدم  أو  اإلعجـاب 
املحتـوى  لتخصيـص  بالفيديـو 

وفًقا الحتياجاتهم.
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لطيفة،  التونسية،  الفنانة  تستعد 
قصيدة  أغنياتها  أحدث  لتسجيل 

«حلم» وهي من كلمات الراحل حسني 
الدكتور  املوسيقار  وتوزيع  السيد 

طالل.
ونرشت لطيفة عرب «انستجرام» فيديو 
األغنية،  تسجيل  أستوديو  من  لها 
عمل  يف  «استنوني  معلقة:  وكتبت 

جديد.. قصيدة حلم كلمات الشاعر الكبري 
املوسيقار  وألحان  السيد  حسني  الراحل 

الدكتور طالل، قريبا».
 ٥ «األستاذ»،  كليب  فيديو  بتخطي  مؤخرا،  لطيفة،  واحتفلت 
تامر  كلمات  من  وهو  «يوتيوب»،  موقع  عىل  مشاهدة  مليون 
عبداملنعم، ميكس  توزيع وسام  الشافعي،  ألحان عزيز  حسني، 

وماسرت هاني محروس.

قالت الفنانة، ريهام عبد الغفور، أنها 
«الغرفة  مسلسل  تصوير  تواصل 

للكاتب  رواية  عن  املأخوذ   «٢٠٧
 ١٠ من  ومكون  توفيق،  خالد  أحمد 
بطولته  يف  يشارك  والذي  حلقات، 
انتهت  حيث  فراج،  محمد  الفنان 
يف  مشاهدها  نصف  تصوير  من 

الشخصية  أن  موضحة  العمل، 
حقبة  يف  تظهر  تجسدها  التي 

يعتمد  العمل  أن  السيما  الستينيات، 
عىل التنقل بني أكثر من فرتة زمنية.

إخراج  بكري  محمد  املخرج  توىل  آخر،  سياق  وىف 
املسلسل بعد خالف بطل العمل محمد فراج مع املخرج 
عرشي  تامر  بني  خالفات  نشبت  حيث  عرشى،  تامر 

ومحمد فراج بسبب اختالف وجهات النظر داخل 
اللوكيشن بمدينة اإلنتاج اإلعالمي، وتم التعاقد 
املشاهد  املخرج محمد بكري الستكمال  مع 
األخرية من املسلسل استعداًدا للعرض عىل 

إحدى املنصات اإللكرتونية.
حلقات،   ١٠ يف  أحداثه  تدور  املسلسل 
تامر  السيناريست  وحوار  سيناريو 
املخرج  بكري  محمد  يواصل  حيث  إبراهيم، 
أواخر  خالل  عرضه  أجل  من  مكثف  بشكل 
شهر ديسمرب املقبل، ويشارك يف بطولة املسلسل 
النجمة ريهام عبد الغفور وناردين فرج ومراد مكرم، 
جريمة  حول  العمل  أحداث  وتتواىل  الشباب،  املمثلني  من  وعدد 
العمل،  أوىل حلقات  يف  قتله  يتم  إذ  باك»،  «الفالش  إطار  يف  قتل، 

لتعود الشخصية من جديد لرسد ما مىض من أحداث.

للفنان  «املماليك»،  مسلسل  يعرض 
بيومي فؤاد والفنانة رانيا يوسف 
إحدى  عىل  املقبل  يناير  مطلع 
فريق  يواصل  حيث  املنصات، 
العمل، التصوير بشكل مكثف 
املونتاج  املسلسل غرف  ليدخل 
واملكساج استعداًدا لبدء عرضه. 

وينتمى العمل إىل نوعية األعمال الطويلة 
التي تدور أحداثها يف ٦٠ حلقة، ويدور يف 
إطار اجتماعي تشويقي ويظهر بيومي 
فؤاد بدور رجل أعمال وتتواىل األحداث يف 
إطار درامي تشويقي.يذكر أن مسلسل 
متوازية  قصص   ٦ به  يوجد  املماليك 
املسلسل  يتناولها  منفصلة  غري  متصلة 

مشوق.مسلسل  درامي  سياق  يف 
يوسف،  رانيا  من  كل  بطولة  «املماليك» 
نانيس  شاهني،  دوليل  فؤاد،  بيومي 
صالح، سيدرا، رامي وحيد، عمر حسن 
رشاد،  عفاف  سليمان،  حنان  يوسف، 
وإخراج حازم فودة، وهو ينتمي لنوعية 

األعمال الطويلة ذات الـ ٦٠ حلقة.

حدوتة  من  حلقات   ٤ عرضت 
مسلسل  أحداث  ضمن  «مريم» 
الطفلة  بطولة  القمر»،  «زي 
وعدد  القادر،  عبد  ريم 
رشا  ومنهم  الفنانني،  من 
وهاجر  حافظ،  إسالم  مهدى، 
فارس،  وحسام  الرشنوبي، 

سليم،  مها  إنتاج  وآخرون، 
وإخراج معتز حسام.

شقاء  تناولت  «مريم»  حدوتة 
األيتام،  دور  أطفال  وعناء 
حيث  التبني،  فكرة  وتحديداً 
تبنى بعض  الحكاية،  استعرضت 
العائالت لطفلة ذات الـ ٥ أعوام، 
لعدم قدرتهم عىل اإلنجاب، 
كشفت  الحكاية 
االهتمام  عدم 
ال  بطفل 
ينتسب لهم، 
وخصوصا 
املضايقات 
والتجريح 
م  لكال با
ى  لذ ا
يتعرض له 
 ، ل طفا أل ا
ما  وهو 
قشه  نا

صناع 
ملسلسل 

يف تلك الحدوتة .
وبعد عرض الحلقات األربع، نجد 
الخطر  ناقوس  يدق  العمل  أن 
ما  وهو  اليتامى،  األطفال  حول 
شهدته الحلقة الثالثة من العمل، 
من  «مريم»  الطفلة  هربت  إذ 
منزل عائلة حسام فارس وهاجر 
الطفلة  تبنيا  واللذان  الرشنوبي، 
من أحد دور االيتام، ولكن عاملها 
وقرر  رحمة،  وبال  بقسوة  الرجل 
 ، املسكينة  الطفلة  تلك  ترحل  أن 
بعد معرفته بحمل زوجته، بعدما 
تتعلق الطفلة بتلك العائلة وتشعر 
باألمان وأن لها قيمة ومنزل وحب 
يف  نفسها  تجد  غفلة  وىف  ودفء، 
الحياة  وتخبطها  الترشد»،  «برئ 

وقسوتها .
ويحسب لصناع املسلسل التطرق 
ألطفالنا،  الهامة  القضية  لتلك 
ومعالجة القضية بشكل درامي 
مؤثر، استطاع أن يلفت انتباه 
التي  القضية  لتلك  الجميع 
تعد من أخطر القضايا التي 

تواجه أغلب الشعوب.
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