
بغداد/ الزوراء:
وجـه رئيس مجلـس الـوزراء، مصطفى 
الكاظمي، امس االحـد، باملتابعة الحثيثة 
يف  الرشـاد  حادثـة  بشـأن  للتحقيقـات 
ديـاىل للقبض عـىل الجنـاة وتقديمهم اىل 
العدالة.وقـال املكتـب اإلعالمـي لرئيـس 
مجلس الوزراء يف بيـان تلقته ”الزوراء“: 
ان ”رئيـس مجلـس الـوزراء، مصطفى 
الكاظمي، اسـتقبل عوائل شهداء حادثة 
االعتـداء اإلرهابـي الجبان الذي شـهدته 
قريـة الرشـاد يف محافظـة دياىل الشـهر 
املايض“.وأشاد الكاظمي، بحسب البيان، 

بـ“صرب العوائل وحكمة ذوي الشـهداء، 
وإخمادهـم للفتنـة الطائفيـة؛ من أجل 
تفويت الفرصة عىل األيادي اإلجرامية التي 
تحاول العبث بأمن دياىل وأهلها الكرماء“.
وعّرب عن ”اعتزازه وتقديره ملواقف جميع 
أهـايل املقدادية الذين تضامنـوا مع أهايل 
الشـهداء بموقف مّرشف يعرب عن تالحم 
أهـايل املحافظة وعمق الصـالت بينهم“، 
موجهـا بـ“املتابعة الحثيثـة للتحقيقات 
من أجل التوصل إىل النتائج واستكمالها، 
والقبض عىل الجنـاة وتقديمهم للعدالة؛ 

لينالوا القصاص العادل“.

اربيل/ الزوراء:
أفاد مصدر أمني مسؤول بارتفاع حصيلة 
الهجوم الذي شنه تنظيم داعش عىل قوات 
البيشمركة يف قضاء كفري التابع إىل إدارة 
منطقـة ”كرميـان“ يف إقليم كردسـتان 
إىل خمسـة ضحايا وأربعـة جرحى.وقال 
املصدر : إن عجلة عسـكرية نوع ”همر“ 
تابعة لقـوات البيشـمركة هرعت إلخالء 
الجرحـى الذين أصيبـوا يف هجوم داعش 

عىل ”كولجو“ إالّ أنها تعرضت الستهداف 
بواسـطة عبـوة ناسـفة.وأضاف املصدر 
أن التفجـري أسـفر عـن سـقوط خمس 
ضحايا كانوا يستقلون العجلة من بينهم 
وزارة  البيشـمركة.وكانت  يف  ضابطـان 
البيشمركة يف حكومة اقليم كردستان قد 
أعلنت، مساء السبت، إصابة 4 من قواتها 
خـالل التصـدي لهجـوم شـنه مسـلحو 

داعش يف قضاء كفري.

بغداد/ الزوراء:
نفـت مديرية املـرور العامة منشـورات عىل 
مواقـع التواصـل االجتماعي تداولـت لوحة 
خاصة بأرقام املركبـات وعرض نموذج رقم 
بغداد.وقالـت املـرور يف بيـان: إنـه ”لوحـظ 
خالل هذه االيام بعض املنشورات عىل مواقع 
التواصـل االجتماعـي تداولـت لوحة خاصة 
بأرقـام املركبات وعرض نمـوذج رقم بغداد، 
حيث نود ان نوضح ان هذا املنشورات الخاصة 

بنمـاذج لوحات التسـجيل غـري صحيحة“.
وأضافـت أن ”النمـوذج الجديـد للوحات هو 
نموذج عاملي وفق االتفاقات الدولية وحسب 
لوحـات  وسـتكون  للسـري  فيينـا  اتفاقيـة 
التسـجيل ذات مواصفات فنية عالية الجودة 
وخاصـة فيمـا يتعلـق بالنواحـي االمنية“.
وأكدت املرور أنه ”لم تطبع أي لوحة من هذه 
اللوحـات لحد اآلن، وكل ما يتداول من نماذج 

لوحات هي غري صحيحة وغري رسمية“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
الهولندية،  الصحية  السـلطات  أعلنت 
امـس األحـد، أنه تم تأكيـد 13 إصابة 
الجديـد  كورونـا  فـريوس  بمتحـور 
”أوميكـرون“ عـىل األقـّل يف أوسـاط 
61 مسـافرا خضعـوا لحجـر صحـي 
بعدما ثبتت إصابتهم بكوفيد19- لدى 
وصولهم من جنـوب إفريقيا.وجاء يف 
بيـان املعهـد الوطني للصحـة العامة 

أنه ”تـم تحديد املتحـور أوميكرون يف 
13 من الفحوص التي جاءت نتيجتها 
إيجابيـة (لجهـة اإلصابـة بكوفيـد-
19). لـم ُيسـتكمل التحقيـق بعد. قد 
يتم اكتشـاف املتحـور الجديد يف مزيد 
من العينات“.وتم تسـجيل أول إصابة 
بسـاللة B.1.1.529““، التـي أطلقت 
عليهـا الحقا منظمة الصحـة العاملية 
اسـم ”أوميكرون“، يف بوتسـوانا يوم 

11 نوفمـرب لـدى مواطن مـن جنوب 
إفريقيا، حيث تم رصد العدد األكرب من 
املرىض بها وتجاوز 80 مصابا.وسبب 
القلـق الكبري من متحـور كورونا، هو 
وجود عدد كبري من الطفرات، تقدر بـ 
32 طفـرة، فهذا قد يسـاعد الفريوس 
عـىل تفـادي املناعـة وأثـر اللقاحات 
الحاليـة، ممـا يعني العـودة إىل املربع 
الوباء.وأطلقـت  مواجهـة  يف  األول 

هيئـة الصحـة العامليـة عـىل املتحور 
الجديد اسم ”أوميكرون“، واصفة إياه 
بأنـه مثري للقلق بسـبب ارتفـاع عدد 
الطفرات، وبعض األدلة املبكرة عىل أنه 
يحمل درجـة أعىل من العدوى مقارنة 
باملتحـورات األخرى.أعلنـت عدة دول 
يف العالم عن تسـجيل إصابـات داخل 
أراضيهـا باملتحـور الجديـد لفريوس 
كورونا ”أوميكـرون“ الذي رصد ألول 

مرة يف جنوب إفريقيا ووصفته منظمة 
الصحـة العامليـة بأنه ”مثـري للقلق“.

واكتشـف علمـاء الخميـس املـايض، 
املتحور يف البلد اإلفريقي األكثر ترضرا 
بالوباء، والذي يشـهد زيادة جديدة يف 
عـدد اإلصابات، حيث تم تسـجيل 50 
إصابة جديـدة باملتحور“أوميكرون“، 

خالل الساعات الـ24 املاضية.

الزوراء/ مصطفى فليح:
حذرت وزارة الصحة مـن احتمالية دخول املوجة 
الوبائيـة الرابعـة للعـراق، وفيمـا رجحت صدور 
قـرارات جديـدة باتجـاه تقييد حركـة املواطنني 
تحسبا للموجة الرابعة، حثت الجامعات واملدارس 

عىل تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسـالمة 
ملنع دخـول السـاللة املتحورة الجديـدة لفريوس 
كورونا.وقـال مديـر الصحة العامـة، رياض عبد 
االمـري الحلفي، يف حديث لـ «الـزوراء»: انه «وفق 
املؤرشات ال نستبعد ان يدخل العراق يف موجة رابعة 

الن الدول بدأت تدخل باملوجة الرابعة والخامسـة 
وال التزام باإلجراءات الوقائية والفايروس موجود 
يف العراق».واضـاف ان «نسـبة امللقحـني حـوايل 
٣٠٪، وهي نسـبة مـا زالت متدنيـة، وهذه كلها 
عوامـل تنبئ باحتمالية الدخول باملوجة الرابعة». 

وعن اسـتعدادات الوزارة، اكد الحلفي «من ناحية 
التجهيزات فاملستشـفيات متكاملة واالوكسجني 
متوفر واملوجة الثالثة لـم تكن بعيدة، والحمد لله 

لم يحدث اي خلل او تلكؤ يف الخدمات». 

دمشق/ متابعة الزوراء:
أفادت الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون 
السـورية أن القـوات األمريكية أدخلت 
١٠٠ شـاحنة وصهريـج تحمـل مـواد 
لوجيستية قادمة من األرايض العراقية 
بريـف  العسـكرية  قواعدهـا  لدعـم 
الحسـكة.ونقلت الهيئـة عـن مصادر 
محلية لم تسـمها القول إن رتالً مؤلفاً 

بحاويـات  محملـة  ناقلـة   ١٠٠ مـن 
وشـاحنات تربيد وصهاريـج دخل من 
العـراق عـرب معرب الوليد عـىل دفعتني: 
األوىل ٦٠ آليـة تبعهـا ٤٠ آليـة ترافقها 
مـن  وتوجهـت  عسـكرية،  مدرعـات 
محطة السـويدية إىل بلـدة رميالن عىل 
مسافة نحو ٦٨ كيلومرتا رشقي مدينة 
األمريكية  القـوات  القامشـيل.وأدخلت 

الخميس املايض ٤٨ شاحنة تربيد تحمل 
مواد لوجيسـتية عرب املعـرب ذاته لدعم 
قواعدها بريف الحسكة، بحسب هيئة 
اإلذاعـة والتلفزيون.واألربعـاء املايض، 
أعلن املرصد السـوري لحقوق اإلنسان 
أن القوات األمريكية املتمركزة يف قاعدة 
التنف، عند املثلث الحدودي بني سـوريا 
والعـراق واألردن، أطلقـت ٤ صواريـخ 

بعيدة املدى مـن داخل القاعدة باتجاه 
الغرب منها.ولم ُيعرف أماكن سـقوط 
الصواريخ، ما استهدفت مواقع لتنظيم 
داعش يف البادية السـورية ومحيطها، 
مـع  بالتزامـن  ذلـك  غريها.وجـاء  ام 
تحليق للطريان الحربي التابع للتحالف 
الـدويل يف أجواء املنطقـة.وكان املرصد 
قـد أشـار يف ١٨ نوفمرب الجـاري إىل أن 

فصيل «جيش مغاويـر الثورة» أجرى، 
تدريبات  األمريكية،  القوات  بمشـاركة 
عسـكرية بالذخرية الحيـة عند قاعدة 
التنـف، بهدف رفع الجاهزيـة القتالية 
األمريكية  القاعدة  لعنارصه.وتعرضت 
يف التنف، والتي تؤوي املئات من القوات 
األمريكيـة، يف أكتوبـر املـايض لهجوم 

بطائرات بدون طيار.
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انقرة / متابعة الزوراء:
أظهرت أرقـاٌم أوردتها ”الجمعيـة الطبية الرتكية“ 
إحصائيـاٍت صادمة لعـدد األطباء الذين اسـتقالوا 
من العمل يف مؤسسـاٍت صحية تتبـع القطاع العام 
خـالل آخر عـاٍم ونصف العـام، فقد اسـتقال نحو 
8000 طبيـب مـن املراكـز الصحيـة التـي تديرها 
وزارة الصحـة الرتكيـة وتقـّدم خدمـاٍت طبيـة يف 
مختلف االختصاصات.وبّينـت اإلحصائية أن 10% 
من األطبـاء الذين تقّدموا باسـتقاالتهم، هم أطباء 
أسـنان كانـوا يعملـون يف مراكـز طبية وعيـاداٍت 
ومستشـفياٍت تتبع لـوزارة الصحة، األمر الذي ترك 

بعض املراكـز والعيـادات واملستشـفيات املختّصة 
بصحـة الفـم واألسـنان دون متخصصـني يف طّب 
األسـنان، عىل ما أفاد طارق إيشـمن رئيس ”نقابة 
أطبـاء األسـنان“ الرتكية، لوسـائل إعـالٍم محلّية.

وبحسـب رئيس نقابة أطباء األسـنان“، فقد تخىل 
أكثـر من ألف طبيب أسـنان عن خدمتهم يف القطاع 
العام بعدما تقّدموا باسـتقاالتهم، خالل عام 2020 
املايض وحّده، وهو مـا أدى يف العام الحايل إىل توّقف 
بعـض املراكز والعيادات واملستشـفيات الحكومية، 

عن تقديم خدماتها املتعلّقة بتقويم األسنان.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
ُقتل عدد من العسكريني السودانيني يف هجوم 
للقـوات اإلثيوبية يف منطقة الفشـقة املتنازع 
عليها، حسب إعالن الجيش السوداني يف تطور 
يعيد إحيـاء نزاع حـدودي بني البلديـن، فيما 
اعفى إن رئيس مجلس السـيادة السـوداني، 
عبد الفتاح الربهان، عددا من الضباط بجهاز 
املخابـرات العامـة من الخدمة.وقـال الجيش 
السـوداني يف بيان ”تعرضت قواتنا التي تعمل 
يف تأمني الحصاد بالفشقة الصغرى يف منطقة 
بركـة نورين العتداء وهجـوم من مجموعات 

للجيش واملليشيات اإلثيوبية استهدفت ترويع 
املزارعني وإفشـال موسـم الحصـاد والتوغل 
قواتنـا  ”تصـدت  أراضينا“.وأضـاف  داخـل 
للهجوم بكل بسالة وكبدتهم خسائر كبرية يف 
األرواح واملعدات، واحتسـبت القوات املسلحة 
عـددا مـن الشـهداء“ دون تحديـد عددهـم.

واتصلت وكالة األنباء الفرنسـية بالسـلطات 
اإلثيوبية التي لم يصدر عنها تعليق حتى اآلن.

ويعيد هذا االشـتباك إحياء الـرصاع الحدودي 
بني أديس أبابا والخرطوم حول الفشقة.
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الزوراء/ حسني فالح:
اعلنـت سـلطة الطـريان املدنـي عدم 
صدور أي قرارات جديدة بشأن الدول 
التـي ظهرت فيهـا السـاللة الجديدة 
لكورونا، مؤكدا انتظار قرارات اللجنة 
العليا للصحة والسالمة الوطنية بذلك، 
وفيما اشـارت اىل انهـا ألزمت جميع 
املطـارات املحليـة باتخـاذ االجراءات 
الوقائيـة الالزمـة ملنع تفـيش الوباء، 
اكدت وزارة الصحة عدم دخول املوجة 

الوبائية الجديدة اىل البالد.
وقال املتحدث باسـم سـلطة الطريان 
حديـث  يف  الديـوان،  جهـاد  املدنـي، 
لـ“الـزوراء“: ان العـراق لـم يصـدر 
حتى اآلن أي قرارات خاصة بالساللة 
الجديـدة لكورونـا. مؤكـدا: ان الدول 
التي ظهـرت فيها السـاللة املتحورة 
خاصـة يف افريقيـا ال توجـد رحـالت 
ان  اليها.واضـاف:  مبـارشة  جويـة 
سـلطة الطريان املدني تنتظر اجتماع 
والسـالمة  للصحـة  العليـا  اللجنـة 
الوطنية وما يصـدر عنها من قرارات 
املتحـورة  السـاللة  بشـأن  ملزمـة 
الجديدة. الفتا اىل: ان سـلطة الطريان 
باتخـاذ  املطـارات  جميـع  ألزمـت 
الوقائية  التدابري الالزمة واالجـراءات 
ملنـع تفيش الوباء.مـن جهتها، أكدت 
وزارة الصحة أنها بصدد رفع توصية 

بمنع السـفر إىل جنوب أفريقيا ودول 
سـجلت إصابات بسـاللة أوميكرون، 
وفيمـا أكدت أنهـا لم تسـجل إصابة 
بهـا يف العراق حتـى اآلن، لفتت إىل أن 
املتحور الجديد رسيع االنتشـار.وقال 
مدير عـام الصحـة العامـة يف وزارة 

الصحة، رياض عبـد االمري، يف حديث 
متلفز: إن ”ساللة أوميكرون الجديدة 
توصف بأنها األخطر من قبل الخرباء 
ومنظمـة الصحـة العامليـة اعتربتها 
مقلقة، ألن التحورات التي اكتشـفت 
فيها تحمل طفرات جديدة بسـالالت 

كورونـا، وصلـت لــ (32) طفـرة يف 
(سـبايك بروتني) املسؤول عن إلحاق 
الـرضر بجسـم اإلنسـان املصـاب“.

وأضـاف أنـه ”بسـبب هـذا التطـور 
يتوقـع أن يتغري شـكل املتحور، لذلك 
قد يصعب عىل اللقاحات أن تكتشفه، 

وأيضاً خطورته األساسية تكمن يف أن 
اإلصابات يف األماكـن املصابة ازدادت 
بنسـبة عرشة أضعاف بسبب متحور 
أوميكرون ألن انتقـال العدوى رسيع 
جدا“.وتابع أن ”املتحـور الجديد وما 
سـبقه من متحورات تصيب الجميع، 
ونحـن اآلن بانتظـار نتائـج التقارير 
الصحيـة، هـل املتحـور الجديـد هو 
األخطر عىل اإلنسـان واألشد رضاوة، 
وهـذا االمـر سـيتضح خـالل األيـام 
”رشكات  أن  إىل  القادمة“.وأشـار 
انتاج اللقاحات تقيم دراسـات لتعلم 
مـدى فاعليتها مـع املتحـور الجديد 
الذي أصاب اشـخاصا ملقحني أيضاً، 
ألنهـا قـد تعيـد النظـر باللقاحات يف 
حـال ثبتت قلـة فاعليتهـا وربما بعد 
أسـبوعني او ثالثة تتضـح الصورة“.

ولفـت إىل أن ”مختـرب وزارة الصحـة 
نتائـج  املتحـورات سـيحلل  ملراقبـة 
فحوصـات القادمني للعراق والحاالت 
الخطرة“، مؤكدا: ”حالياً لم تكتشـف 
أيـة حالـة من سـاللة أوميكـرون يف 
العراق ولم نسـجل أيـة إصابة، وهي 
اكتشـفت يف جنـوب أفريقيـا وبعض 
”وزارة  أن  الغربية“.وأكـد  الـدول 
الصحة سـتويص بطلب منع السـفر 
لجنـوب أفريقيا والدول التي سـجلت 
فيها إصابات، ومن بينها األفريقية“.
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بغداد/ الزوراء:
إطالق  األحد،  امس  الرشيد،  مرصف  أعلن 
الدفاع  وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي 
املتقاعدين.ودعا  وكذلك  واملوظفني  والداخلية 
املرصف يف بيان ملكتبه اإلعالمي تلقته «الزوراء»، 
نصية  رسائل  تصلهم  ممن  كافة  املستفيدين 
الدفع  مكاتب  أو  املرصف  فروع  مراجعة  إىل 
أن  القرض.وأضاف  مبلغ  لتسلم  اإللكرتوني 
أرصدة  يف  املبالغ  رفع  عىل  مستمر  «العمل 
املسجلني عىل السلف من خالل التطبيق الخاص 

باملرصف».
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بغداد/ الزوراء:
اسـتقبل نقيـب الصحفيـني العراقيـني، 
رئيـس اتحـاد الصحفيني العـرب، مؤيد 
الالمـي، املرشـح الفائـز يف االنتخابـات، 
حسـني عرب، فيما اشـاد االخـري بالدور 
يف  الصحفيـة  واالرسة  للنقابـة  الفاعـل 
نقـل الحقائـق اىل الـرأي العام.وذكـرت 
بيـان  يف  العراقيـني  الصحفيـني  نقابـة 
تلقتـه «الـزوراء»: ان نقيـب الصحفيني 
العراقيني، مؤيد الالمي، اسـتقبل املرشح 
عـرب،  حسـني  باالنتخابـات،  الفائـز 

واسـتمع إىل رشح مفصـل عـن طبيعـة 
عمـل النقابـة وفروعهـا يف املحافظـات.
وأضافت: ان املرشح الفائز، حسني عرب، 
اشـاد بالدور الفاعل واملتميز الذي تحتله 
نقابـة الصحفيني العراقيـني وما تقدمه 
األرسة الصحفيـة العراقيـة مـن جهـود 
لنقـل الحقائق اىل الـرأي العـام .بدوره، 
أشاد نقيب الصحفيني بالجهد الذي يبذله 
املرشح، حسني عرب، ومتابعته ولقاءاته 
املتواصلة مع االتحادات والنقابات املهنية، 

وبما يعزز دورها الفاعل يف املجتمع.
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  بغداد/الزوراء:
السلة  مفردات  ضمن  الطحني  من  جديدة  وجبة  توزيع  نيتها  التجارة  وزارة  أعلنت 
ان  منه:  نسخة  «الزوراء»  تلقت  بيان  يف  الجبوري  عالء  التجارة  وزير  الغذائية.وقال 
الطحني  من  جديدة  وجبة  لتوزيع  الجبوب  لرشكة  العامة  الرشكة  اىل  صدرت  «أوامر 
ضمن مفردات السلة الغذائية».وأشار اىل «أهمية استعداد مالك الرشكة العامة لتصنيع 
للمساهمة  الطحني  من  جديدة  وجبة  لتوزيع  واألهلية  الحكومية  واملطاحن  الحبوب 
يف انخفاض أسعار املادة يف االسواق املحلية».وأكد الجبوري «استعداد الوزارة الكامل 
لتجهيز الوجبة الجديدة من الطحني». مبينا ان «مخازن الوزارة تتوفر لديها كمية من 
العامة  الرشكة  اكدت  واملزارعني».من جانبها،  الفالحني  املسوقة من  املحلية  الحنطة 
لتصنيع الحبوب استعدادها الكامل لتسلم الوجبة الجديدة من الطحني بعد تسلم كل 

املطاحن الحكومية واالهلية مستحقاتها من مخازن الرشكة العامة لتجارة الحبوب.

@µz�€a@ÒÜbfl@…ÌåÏni@ÈuÏm@Òäbvn€a
Íäb»éc@üb–Øa@Â‹»mÎ

ÊÏnÌç€a@ãèu@Òäç™@ã◊ânèm@ÚÌãñb‰€a@@@@

@@@3ô@›Óñb–m

@@@3ô@›Óñb–m

@@@3ô@›Óñb–m

@@@3ô@›Óñb–m



للمـرة (الثانيـة) وبكلفـة تخمينيـة مقدارهـا (٦٣٧,٠٠٠,٠٠٠) دينـار عراقـي 
(سـتمائة وسبعة وثالثون مليون دينار عراقي) وبمدة تجهيز (٩٠ يوم) بموجب 
املواصفـات والرشوط التي يمكن الحصول عليها مـن امانة الصندوق لقاء مبلغ 
قـدره (٢٥٠,٠٠٠)دينار(مائتـان وخمسـون الـف دينار ال غري) غـري قابل للرد، 
فعـىل املجهزين املختصـني الراغبني باملشـاركة تقديم عروض بالدينـار العراقي 
(مـع مراعاة ترقيم صفحات هذه العروض) ويكـون نافذا ملدة ال تقل عن (١٢٠ 
يومـاً) مع ارفـاق التأمينات االوليـة والبالغة (٧,٣٧٠,٠٠٠)دينار عراقي (سـتة 
مليون وثالثمائة وسـبعون الف دينـار عراقي) عىل ان يتضمن العرض املعلومات 

التالية:-
- رقم املناقصة-موضوعها

- تاريخ الغلق
- تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم

- تاريخ نفاذ التأمينات االولية
- العناوين الرصيحة للرشكة او املكتب 

وتسلم اىل استعالمات الرشكة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعالن 
والطلبيـة يف مدة اقصاها السـاعة (الواحـدة) بعد الظهر ليـوم (٢٠٢١/١٢/٧) 

ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن مع التقدير.
مالحظة:-

١. يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياسـية ويف حال عدم التزام مقدم العطاء 
يف تطبيق الوثيقة القياسـية بكافة اقسـامها فأنه سـيتم اسـتبعاد عطاءه مما 

يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم.
٢. جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع ورشاء التنادر :-

أ - كتاب تخويل اصيل مصدق ونافذ .
ب - هوية االحوال املدنية او  جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه . 

٣. اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسـمية يرحل اىل اليوم التايل بعد العطلة 
مبارشة.

٤. تقدم التأمينات االولية باسـم الرشكة او مديرها املفوض او احد املساهمني يف 
الرشكة او الرشكات بموجب عقد مشاركة.

٥. بإمـكان كافـة ممثيل الرشكات واملجهزين املشـرتكني يف املناقصـة التواجد يف 
مقـر الرشكة لحضور ومتابعة فتح العطاءات من قبل اللجنة وذلك يف اليوم التايل 

لتاريخ الغلق الساعة العارشة صباحاً.
٦. يف حالة وجود مخالفات من قبل املناقصني توجه باإلنذارات من القسم القانوني 

يف رشكتنا دون الرجوع اىل دائرة كاتب العدل.
٧. تصـادر التأمينات االولية للرشكات يف حالة عدم االسـتجابة للمراسـالت اثناء 

الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات .
٨. تقدم التأمينات االولية عىل شـكل (خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة) 

ومن املصارف املعتمدة املتضمنة يف الوثيقة القياسية.
٩. ال تتـم مطالبـة رشكتنا بكتاب تسـهيل مهمـة من الكمـارك وكذلك الرضيبة 
واجازة االسـترياد الخاصة باملادة اعاله ويتحمل املجهز مسؤولية ايصال املواد اىل 

رشكتنا .
١٠. ال تتـم املطالبـة بأي تمديدات لفـرتات التجهيز املثبتة اعاله ألسـباب تتعلق 

بإخراج املواد من املوانئ.
١١. سيتم استبعاد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن ٢٠٪ من الكلفة التخمينية 

ألغراض االحالة.
www.-:١٢. يمكـن االطالع عىل رشوط تقديم العطـاءات وعىل املوقع االلكرتوني

mrc.oil.gov.iq
١٣. سـيتم اسـتقطاع (١٠٠٠ دينار) الف دينار عراقي رسـم طابع لبناء مدارس 

ورياض االطفال.
١٤. يتم اسـتقطاع مبلغ (٢٥٠٠٠) الف دينار عراقي ملرة واحدة خالل السـنة من 

الرشكات العراقية الستحصال صحة صدور من غرفة تجارة بغداد.
د.عائد جربان عمران
                                                                                      وكيل املدير العام
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الزوراء/ مصطفى فليح:
مـن  الصحـة  وزارة  حـذرت 
احتمالية دخول املوجة الوبائية 
الرابعـة للعـراق، وفيما رجحت 
صدور قـرارات جديـدة باتجاه 
تقييـد حركة املواطنني تحسـبا 
للموجة الرابعة، حثت الجامعات 
واملـدارس عـىل تنفيذ قـرارات 
اللجنة العليا للصحة والسـالمة 
ملنـع دخـول السـاللة املتحورة 

الجديدة لفريوس كورونا.
وقـال مديـر الصحـة العامـة، 
ريـاض عبـد االمـري الحلفي، يف 
حديث لـ ”الـزوراء“: انه ”وفق 
املـؤرشات ال نسـتبعد ان يدخل 
العراق يف موجة رابعة الن الدول 
بـدأت تدخـل باملوجـة الرابعـة 
والخامسة وال التزام باإلجراءات 
الوقائيـة والفايروس موجود يف 

العراق“.
امللقحـني  ان ”نسـبة  واضـاف 
حـوايل %30، وهـي نسـبة مـا 
زالت متدنية، وهذه كلها عوامل 
تنبئ باحتمالية الدخول باملوجة 

الرابعة“.

 وعن اسـتعدادات الـوزارة، اكد 
التجهيزات  الحلفي ”من ناحية 
متكاملـة  فاملستشـفيات 
واالوكسـجني متوفـر واملوجـة 
الثالثـة لم تكن بعيـدة، والحمد 
لله لم يحدث اي خلل او تلكؤ يف 

الخدمات“. 
وعـن رفـع توصيـات بالحظر 
الشامل، نوه ”كل يشء مرهون 
يف حينـه ربمـا نرفـع توصيـة 
بفرض الحظر الشـامل، وربما 
ال، حسب الوضع ومقدار االزمة 
التي قد يتعرض لها العراق، وال 
نسـتبعد ان تصـدر اي قـرارات 
باتجـاه تقييد حركـة املواطنني 

وتطبيق االجراءات الوقائية“. 
أصـدرت  ذاتـه،  السـياق  ويف 
وزارة الصحـة والبيئـة، امـس 
متحـور  بشـأن  بيانـاً  األحـد، 
كورونـا الجديـد، وجهـت فيـه 
نـداًء للمواطنـني واملؤسسـات 
واملدارس  واألهليـة  الحكوميـة 
والجامعات، وشـدد عىل وجوب 
االلتـزام بتعليمات اللجنة العليا 

للصحة والسالمة الوطنية.

وقالـت الـوزارة يف بيـان تلقته 
”الزوراء“: إنـه ”بعد التأكد من 
ظهور متحور جديد من فريوس 
كوفيـد-١٩ من خـالل التواصل 
املسـتمر مـع منظمـة الصحة 
الدقيقـة  واملتابعـة  العامليـة 
لتقارير الرصـد الوبائي يف دول 

العالم املختلفة، ندعو املواطنني 
لتلقـي  االرساع  اىل  جميعـا 
اللقاحـات الرصينـة املتوفرة يف 
املنافـذ التلقيحيـة ملؤسسـاتنا 
االلتـزام  وكذلـك  الصحيـة، 
الصادرة  والقرارات  بالتوصيات 
للصحـة  العليـا  اللجنـة  عـن 

والسـالمة الوطنيـة يف وجـوب 
الوقائيـة  باإلجـراءات  التقيـد 
مـن ارتداء الكمامـات وااللتزام 
وعـدم  الجسـدي،  بالتباعـد 

التواجد يف االماكن املزدحمة“.
وأكـدت ”رضورة التـزام جميع 
املؤسسـات الحكومية واالهلية 

بتنفيـذ تعليمات اللجنـة العليا 
الوطنيـة  والسـالمة  للصحـة 
املنتسبني  السـماح بدوام  بعدم 
ودخول املراجعـني إال بعد جلب 
مـا يؤيـد تلقـي جرعتـني مـن 
اللقـاح أو ابراز فحص مسـحة 
اسـبوع،  أجريـت خـالل   PCR
الجامعـات  كل  نحـث  كذلـك 
مـع  التعـاون  عـىل  واملـدارس 
وزارتنـا لضمان تنفيـذ قرارات 
اللجنة العليا للصحة والسـالمة 
انسـيابية  لضمـان  الوطنيـة 
الـدوام والحفـاظ عـىل صحـة 

الطلبة والهيئات التدريسية“.
”القنـوات  الـوزارة  ودعـت 
الفضائية ووسائل االعالم كافة 
اىل بـذل الجهود لنـرش التوعية 
لاللتـزام  والدعـوة  الصحيـة، 
باإلجـراءات الوقائيـة واالرساع 

بتلقي اللقاح“.
وأكدت وزارة الصحة، السـبت، 
عدم تسجيل أية إصابة باملتحور 
الجديد يف العراق، فيما أكدت أن 
فرقها سرتاقب نتائج فحوصات 

الحاالت القادمة للعراق.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
ُقتل عدد من العسكريني السودانيني 
يف هجوم للقوات اإلثيوبية يف منطقة 
الفشقة املتنازع عليها، حسب إعالن 
الجيـش السـوداني يف تطـور يعيد 
إحياء نزاع حدودي بني البلدين، فيما 
اعفـى إن رئيـس مجلس السـيادة 
السوداني عبد الفتاح الربهان أعفى 
عددا مـن الضباط بجهاز املخابرات 

العامة من الخدمة.
وقـال الجيـش السـوداني يف بيـان 
تعمـل يف  التـي  قواتنـا  ”تعرضـت 
تأمني الحصاد بالفشقة الصغرى يف 
منطقة بركة نورين العتداء وهجوم 
من مجموعات للجيش واملليشـيات 
اإلثيوبية استهدفت ترويع املزارعني 

وإفشـال موسـم الحصاد والتوغل 
داخل أراضينا“.

وأضاف ”تصدت قواتنا للهجوم بكل 
بسـالة وكبدتهـم خسـائر كبرية يف 
األرواح واملعدات، واحتسبت القوات 
املسـلحة عددا من الشـهداء“ دون 

تحديد عددهم.
الفرنسـية  األنبـاء  وكالـة  واتصلـت 
بالسـلطات اإلثيوبية التـي لم يصدر 

عنها تعليق حتى اآلن.
ويعيـد هذا االشـتباك إحيـاء الرصاع 
الحـدودي بني أديس أبابـا والخرطوم 

حول الفشقة.
ويطالـب كل مـن السـودان وإثيوبيا 
بمنطقة الفشـقة الزراعيـة الخصبة 
حيث يعمل مزارعون إثيوبيون.وتشهد 

العالقات بني السودان وإثيوبيا تدهورا 
منذ أشهر بسبب التنازع عىل الفشقة 
التي يؤكد البلدان أنها داخل حدودهما 
الدولية ويتبـادالن االتهامات بانتهاك 

سيادة أرايض الطرف اآلخر.
هـذا فضال عن الخالف بني أديس أبابا 
مـن جهـة والقاهـرة والخرطوم من 
جهة أخرى بشـأن سـد النهضة الذي 
تبنيـه إثيوبيا عىل النيل األزرق، الفرع 

الرئييس املكون لنهر النيل.
وعـىل مدى أكثـر من عقدين اسـتقر 
آالف املزارعـني اإلثيوبيني يف الفشـقة 

وزرعوا أرضها.
خـارج  السـودانية  القـوات  وظلـت 
الفشـقة حتى انـدالع النـزاع يف إقليم 
تيغـراي اإلثيوبي يف ترشيـن الثاني/

نوفمـرب 2020، وقد عـادت إليها من 
أجل ”استعادة األرايض املرسوقة“.

وعقـد البلـدان محادثـات عـدة عـىل 
مـر السـنني، لكنهما لـم يتوصال أبدا 
إىل اتفـاق عـىل ترسـيم خـط الحدود 

الفاصل بينهما.
مصـادر  قالـت  اخـر  سـياق  ويف 
رئيـس  إن  األحـد  امـس  لرويـرتز 
مجلـس السـيادة السـوداني عبـد 
الفتـاح الربهـان أعفـى عـددا من 
الضبـاط بجهاز املخابـرات العامة 

من الخدمة.
بـني  مـن  أن  املصـادر  وأضافـت 
الضبـاط املقالني قيـادات بالجهاز 

برتبة لواء.
إىل ذلك أمر رئيس الوزراء السوداني، 

عبـد اللـه حمـدوك، بإعفـاء املدير 
العـام لقـوات الرشطة السـودانية 
ونائبه من منصبيهمـا، ويأتي هذا 
القـرار بعـد سـتة أيـام مـن عودة 
حمدوك إىل منصب رئيس الحكومة 
اتفاق سـيايس  االنتقالية، بموجب 
وقعه مع قائـد الجيش الفريق أول 

ركن عبد الفتاح الربهان.
وينص هـذا االتفاق السـيايس عىل 
اإلفراج عـن املعتقلني السياسـيني 
والتحقيـق يف الوفيات التي حصلت 
عىل خلفية موجـة املظاهرات التي 
اجتاحت البالد يف األسـابيع األخرية 
احتجاجا عىل اسـتيالء العسكريني 
عىل الحكـم وعزلهم حمدوك مؤقتا 

يف 25 أكتوبر.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنت السـلطات الصحية الهولندية، األحد، 
أنـه تـم تأكيـد 13 إصابة بمتحـور فريوس 
كورونـا الجديـد ”أوميكرون“ عـىل األقّل يف 
أوسـاط 61 مسـافرا خضعوا لحجر صحي 
بعدمـا ثبتـت إصابتهـم بكوفيـد19- لـدى 

وصولهم من جنوب إفريقيا.
وجاء يف بيان املعهـد الوطني للصحة العامة 
أنـه ”تم تحديـد املتحـور أوميكـرون يف 13 
من الفحوص التي جـاءت نتيجتها إيجابية 
(لجهـة اإلصابة بكوفيد19-). لم ُيسـتكمل 
التحقيـق بعـد. قـد يتـم اكتشـاف املتحور 

الجديد يف مزيد من العينات“.
بسـاللة  إصابـة  أول  تسـجيل  وتـم 
B.1.1.529““، التـي أطلقـت عليهـا الحقا 
منظمة الصحة العاملية اسـم ”أوميكرون“، 
يف بوتسـوانا يوم 11 نوفمرب لدى مواطن من 
جنـوب إفريقيا، حيث تم رصـد العدد األكرب 

من املرىض بها وتجاوز 80 مصابا.
وسـبب القلق الكبري من متحور كورونا، هو 
وجـود عدد كبري من الطفـرات، تقدر بـ 32 
طفرة، فهذا قد يساعد الفريوس عىل تفادي 
املناعـة وأثـر اللقاحات الحاليـة، مما يعني 

العودة إىل املربع األول يف مواجهة الوباء.

وأطلقـت هيئة الصحـة العاملية عىل املتحور 
الجديد اسـم ”أوميكرون“، واصفة إياه بأنه 
مثري للقلـق بسـبب ارتفاع عـدد الطفرات، 
وبعض األدلـة املبكرة عىل أنـه يحمل درجة 
باملتحـورات  مقارنـة  العـدوى  مـن  أعـىل 

األخرى.
أعلنت عدة دول يف العالم عن تسجيل إصابات 
داخـل أراضيها باملتحـور الجديـد لفريوس 
كورونـا ”أوميكـرون“ الذي رصـد ألول مرة 
يف جنوب إفريقيـا ووصفته منظمة الصحة 

العاملية بأنه ”مثري للقلق“.
واكتشـف علماء الخميس املـايض، املتحور 
يف البلـد اإلفريقـي األكثـر تـرضرا بالوبـاء، 
والذي يشـهد زيادة جديدة يف عدد اإلصابات، 
جديـدة  إصابـة   50 تسـجيل  تـم  حيـث 
باملتحور“أوميكرون“، خالل الساعات الـ24 
املاضية، وتال ذلك رصد مثل هذه اإلصابات يف 

بلجيكا وبوتسوانا وإرسائيل وهونغ كونغ.
يف غضـون ذلك، أعلنت أسـرتاليا امس األحد 
الجديـد  عـن تسـجيل إصابتـني باملتحـور 

ملسافرين قادمني من جنوب إفريقيا.
وأعلنـت السـلطات الصحيـة يف هولنـدا أن 
بعـض اإلصابـات بكورونـا التي اكتشـفت 
بـني مجموعـة مـن الـركاب القادمـني من 

جنـوب إفريقيا هي عىل األرجح من سـاللة 
”أوميكرون“.

األملانيـة  الصحيـة  السـلطات  أكـدت  كمـا 
تسـجيلها أول إصابتـني بالسـاللة الجديدة 
واليـة  يف  ”أوميكـرون“  كورونـا  لفـريوس 
إىل  قدمـا  لـدى شـخصني  كانـت  بافاريـا، 
ميونيخ مـن جمهورية جنـوب إفريقيا يوم 
24 نوفمرب، أي قبـل تعليق الطريان مع هذه 
الدولـة اإلفريقيـة، وهمـا يخضعـان حاليا 

للحجر الصحي.
مـن جهتـه، أعلـن معهـد الصحـة الوطني 
بــ  إصابـة  أول  تسـجيله  عـن  اإليطـايل، 
”أوميكـرون“، حيـث تـم تحديـد تسلسـل 
الجينـوم يف مختـرب علـم األحيـاء الدقيقـة 
الرسيـري وعلـم الفريوسـات والتشـخيص 
يف  سـاكو  بمستشـفى  الطـارئ  الحيـوي 
ميالنـو، من عينة إيجابية ملسـافر قادم من 

موزمبيق.
وقـال املعهـد الوطنـي للصحـة العامـة يف 
التشـيك، إن السـلطات تدرس حالة يشـتبه 
تـم  ”أوميكـرون“،  باملتحـور  إصابتهـا  يف 
اكتشـافها لدى شـخص قىض بعض الوقت 
بناميبيـا. كمـا قـال املتحـدث باسـم وزارة 
الصحة التشـيكية، دانييل كيبل، إن سـاللة 

”أوميكرون“ عىل ما يبدو تم اكتشـافها لدى 
امرأة عائدة من مرص.

كذلك، أعلن وزير الصحة الربيطاني، سـاجد 
جاويد، عن تسـجيل بالده إصابتني بمتحور 
كورونا الجديد مرتبطتان بوافدين من جنوب 
إفريقيا، واحدة يف تشيلمسفورد، واألخرى يف 

نوتنغهام.
بسـاللة  إصابـة  أول  تسـجيل  وتـم 
”B.1.1.529“، التـي أطلقـت عليهـا الحقا 
منظمة الصحة العاملية اسـم ”أوميكرون“، 
يف بوتسـوانا يوم 11 نوفمرب لدى مواطن من 
جنـوب إفريقيا، حيث تم رصـد العدد األكرب 

من املرىض بها وتجاوز 80 مصابا.
وتحمـل هـذه النسـخة عـددا قياسـيا من 
التحـورات حيث يبلـغ 50، بمـا يف ذلك أكثر 
من 30 طفرة يف بروتني سـبايك الذي يتسلل 
من خالله الفريوس إىل جسد اإلنسان، وسط 
مخاوف واسـعة من أن هذه السـاللة قادرة 

عىل مقاومة اللقاحات الحالية.
هـذا يعنـي أن األشـخاص الذيـن أصيبـوا 
بفريوس كوفيـد19-، وتعافوا قد يتعرضون 
لإلصابـة به مرة أخرى، وقد يسـتغرق األمر 
أسابيع ملعرفة ما إذا كانت اللقاحات الحالية 

أقل فعالية ضدها.

انقرة / متابعة الزوراء:
أظهـرت أرقاٌم أوردتهـا ”الجمعية 
الطبية الرتكية“ إحصائياٍت صادمة 
لعـدد األطبـاء الذين اسـتقالوا من 
العمل يف مؤسسـاٍت صحيـة تتبع 
القطـاع العـام خـالل آخـر عـاٍم 
ونصـف العـام، فقد اسـتقال نحو 
8000 طبيـب من املراكـز الصحية 
التي تديرهـا وزارة الصحة الرتكية 
وتقـّدم خدمـاٍت طبيـة يف مختلف 

االختصاصات.
وبّينـت اإلحصائيـة أن %10 مـن 
األطباء الذين تقّدموا باستقاالتهم، 
هم أطباء أسـنان كانوا يعملون يف 
مراكز طبية وعياداٍت ومستشفياٍت 
تتبـع لـوزارة الصحة، األمـر الذي 
والعيـادات  املراكـز  بعـض  تـرك 
واملستشفيات املختّصة بصحة الفم 
واألسـنان دون متخصصني يف طّب 

األسنان، عىل ما أفاد طارق إيشمن 
رئيـس ”نقابـة أطبـاء األسـنان“ 

الرتكية، لوسائل إعالٍم محلّية.
أطبـاء  نقابـة  رئيـس  وبحسـب 
األسـنان“، فقـد تخـىل أكثـر مـن 
ألـف طبيب أسـنان عـن خدمتهم 
يف القطـاع العـام بعدمـا تقّدمـوا 
باسـتقاالتهم، خـالل عـام 2020 
أدى يف  املـايض وحـّده، وهـو مـا 
بعـض  توّقـف  إىل  الحـايل  العـام 
املراكـز والعيـادات واملستشـفيات 
الحكوميـة، عـن تقديـم خدماتها 

املتعلّقة بتقويم األسنان.
”الجمعيـة  يف  مصـدر  وكشـف 
الطبيبة الرتكيـة“ لـ“العربية.نت“ 
أن ”اسـتقاالت األطبـاء من املراكز 
الحكوميـة التـي يعملـون فيها لم 
تتوقـف حتى اآلن، لكـن مدراء تلك 
قبـول  يف  يتأخـرون  املؤسسـات، 

وزارة  عجـز  نتيجـة  اسـتقاالتهم 
الصحـة عن تأمـني أطبـاء آخرين 

الحقاً“.
وال تتوقف اسـتقاالت األطباء لدى 
فاألطبـاء  فقـط،  العـام  القطـاع 
غـري  املؤسسـات  يف  العاملـون 
ترك  الحكوميـة، يحاولـون أيضـاً 
تدنـي  خلفيـة  عـىل  وظائفهـم 
رواتبهم بعد تسجيل اللرية الرتكية 
ملسـتوياٍت قياسـية منخفضـة يف 
قيمتهـا أمـام العمـالت األجنبيـة 
هذا الشـهر، وفق ما ذكر مصدر يف 

”نقابة األطباء ”.
ويحـاول األطبـاء الذيـن تقّدمـوا 
مؤسسـاٍت  مـن  باسـتقالتهم 
حكوميـة وخاصـة، تأمـني فرص 
عمٍل خارج تركيا أو افتتاح عياداٍت 
خاصة، بحسـب ترصيحاٍت لنقيب 
أطباء األسنان نقلتها وسائل إعالم 

تركية.
وقـد غـادر بالفعـل 3000 طبيـب 
األرايض الرتكية، بحسـب ما كشف 
مسؤول يف نقابة ”األطباء“ يف شهر 

أكتوبر املايض.
كمـا أن اآلالف من األطبـاء وطلبة 
الطب املتخرّجني حديثاً، يخططون 
ملغادرة البالد أيضاً، بحسب املصدر 
السـابق، وذلك بهدف تأمني فرص 

عمٍل أفضل.
ولدى تركيـا مئات املراكـز الطبية 
التـي تتبع لـوزارة الصحـة وتقّدم 
خدماتها ملختلف السـكان يف عموم 
مناطـق البالد، لكـن بعضها خرج 
عن الخدمة يف بعض االختصاصات 
الطبيـة نتيجـة هذه االسـتقاالت، 
وهـو مـا أدى ملزيـٍد مـن الضغوط 
عـىل الكادر الطبي الذي يسـتمر يف 

مهامه.

واألسـبوع املـايض، أعلنـت نقابتا 
األطبـاء والصيادلـة األتـراك عـن 
فقدان مئـات األصناف من األدوية 
التي تسـتوردها تركيا من الخارج 
وتلـك التي تصنعهـا يف الداخل بعد 
اسـترياد موادها الخـام، وذلك عىل 
الرتكيـة  اللـرية  تسـجيل  خلفيـة 
ملسـتوياٍت قياسـية منخفضـة يف 

قيمتها أمام العمالت األجنبية.
وبحسـب نقابة الصيادلـة األتراك، 
فإن مستوردي األدوية والصيدليات 
يعانون من مشـاكل يف تأمني نحو 

645 صنفاً من األدوية.
وانتقـدت النقابـة، يف بيـان ُصِدر 
املـايض،  األسـبوع  مطلـع  عنهـا 
وطالبتهـا  الرتكيـة  الحكومـة 
برضورة اتخاذ خطواٍت فعلية تحّد 
من تفاقم مشكلة تأمني األصناف 

الدوائية.

aá‰€ÏÁ@¿@äÏznæbi@Úibñg@13@áÓ◊dm@á»i
\ÊÎãÿÓflÎc^@áÌáßa@b„ÎäÏ◊@äÏzn∑@pbibñg@páñä@fiÎái@Úqá´@Ú‡ˆb”

@Úõ–É‰fl@pbÌÏnèæ@Ò7‹€a@›ÓvèmÎ@·ËjmaÎä@Ô„ám@ÚÓ–‹Ç@Û‹«

@ÚÓzó€a@ç◊aãæa@Âfl@kÓj†@8000@ÏÆ@Ú€b‘nébi@Ú‹ÿìfl@ÈuaÏm@bÓ◊ãm@NNıaÎá€a@á»i

                 

@ÚÌÏ:a@NNN@Ô‡”ã€a@Âflç€a
Ú»ˆbõ€a@ÚÓ„bè„�a

@äáÓy@ıb8c
اصبـح عاملنا اليوم مرهونا بالصبغة الرقمية، فمـن هو خارج هذه املنظومة 

هو حتما خارج الوجود الطبيعي للتغريات الحاصلة يف العالم. 
وال شـك ان عرصنا الحايل يعيش املرحلة االنتقاليـة للوجودين، الوجود الفعيل 
والوجـود االفـرتايض، خصوصـا بعدمـا اعلنت رشكة فايسـبوك عـن دخولنا 
لعالـم «امليتافـريس» وهـو العالم الذي يجمـع بني هذيـن الوجودين. عىل كل 
حـال، وبالعودة اىل واقعنا الحايل وحالـة االنغماس الكيل بالعالم الرقمي، يبدو 
ان الوجـود الفعيل الذي يحافظ عليه كبار السـن اليوم سـينتهي مع رحيلهم، 
وسـيصبح كل العالـم ذا وجـود واحـد مرتبط حـرصا بعالم الرقمنـة مع كل 

تفاصيلها. هذا الوجود الوجودي االفرتايض.
بالطبع، سيبدو هذا الكالم معقدا لدى البعض الذين لن يستطيعوا تخيل العالم 
الجديد الذين نحن مقبلون عليه، عالم سُيخرجنا من هويتنا االنسانية ليصبح 
لنـا هوية رقمية ال تكـرتث بالقيم او االخالق وال لزوم بها لعـادات وتقاليد او 

حتى عقائد. 
انـه العالم املقبل، وسـيصل تباعـا اىل كل البرشية ليحولهـم اىل فرص لدخول 
هذه الحياة، فمن يسـتطيع مواكبة هذه الرقمنة ويوازن مستقبله وطموحه 
وحياته عىل اساسـها فهو حي يرزق، اما من يمتنع عن الدخول اىل هذا العالم 
فسيكون بعيدا كل البعد عن نظامها الجديد، وبالتايل ستكون هناك اشكاليات 
كبرية امامه حول االسـتمرار يف هذه الحياة، فاملجتمع الرقمي سـُيخضع كل 
البرشيـة له وُسـيحدث انقالبات نفسـية خطرية عىل الوجود االنسـاني وعىل 
االخالقيات وسيهدد بالتايل مستقبل االنسان يف ضوء هذه التغريات الخطرية. 
وبالطبع، نحن لسنا ضد العلم والتطور العلمي ولسنا ضد الرقمنة التي سهلت 
الكثري من االمور وسهلت الحياة عىل البرشية التي هي بال شك يف تطور ال يهدأ 
منذ وجود االنسـان عىل هـذه االرض، لكن التطور كان عىل مسـتوى التكيف 
مع الطبيعة وادارتها واالسـتفادة من ثرواتها وتطويرها لتسـهيل الحياة عىل 
هذه االرض، لكن ان التطور الذي سيحصل اآلن يتعلق باالنسان نفسه وكيفية 
ادارته لذاته املرتبطة مع الرقمنة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، فهذا التطور 
لن يرحم أحداً وسـُيجرب من يريـد البقاء اىل الولوج داخلـه، انه عرص الرقمنة 

االخطر، حيث ال نشاط انسانيا دون اذنه، وال حراك برشيا دون رضاه. 
وهنـا تظهر امامنا اشـكالية كبرية، ال سـيما يف عاملنا العربـي، الذي لم يدخل 
اقـىص اليمني بعد اىل هـذا العالم، حيث ال تزال املجتمعـات محافظة وما زالت 
العائلة والعشرية لها مكانتها، مع مالحظة ان الشباب اليوم يخطون خطوات 
بعيـدة عن مجتمعهم ويغرقون يف الرقمنة السـلبية بحيث ال يسـتفيدون من 
هـذه الرقمنة إال ببعض مسـائل التواصـل والتفاعل، االمر الـذي أبعدهم عن 
مجتمعاتهـم وعائالتهـم وتقاليدهم وعاداتهم، خصوصـاً ان هناك الكثري من 
املشـاكل االجتماعية عىل صعيد العالقات ليدخل شبابنا عرص االغرتاب الثقايف 

السلبي بحيث خرسوا مجتمعهم ولم يكسبوا مجتمعا آخر. 
ومما ال شـك فيه ان هويتنا االنسـانية اليوم قد تغريت بفعل كل هذه الرقمنة 
التي تحيط بنا، وهنا تربز تسـاؤالت عن وجودنا الثقايف والفكري واالجتماعي 
واالهم من ذلـك التاريخي، فأصبحنـا برش الحارض املوصولـني بالتكنولوجيا 
التي غرّيت األنا وسـيطرت عىل الذات فأضحت هـي امليهنة االبرز، فمن دخلها 

دخل الحياة، ومن أهملها عاش عىل الهامش. 
وعليـه، اصبحت العالقات بني البرش عالقات تنمـر الكرتوني، واصبح االنتقاد 
سـمة ما ُيكتب عىل مواقع التواصل االجتماعي، وهذا نمط خطري من السلوك 
البرشي، فإذا ما بقينا اليوم يف عالم مواقع التواصل االجتماعي فسـنرى الكم 
الهائل من السـلبيات يف التعاطي مع املسـتخدمني لهذه املواقـع وبروز رغبة 
الناس يف تتبع فضائح االخرين وهفواتهم والتجسس عليهم وانتقادهم الالذع، 
فمـا بالكم عند دخولنا اىل عالم «امليتافريس» القـادم، حيث ال حدود ملا يفعله 

االنسان وال ضوابط يمكن ان تنفع. 
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
النزاهـة االتحاديَّـة عـن   أفصحـت هيئـة 
إجراءاتهـا بصدد الشـكوى املُقدَّمة من قبل 
وحـداٍت  رشاء  عـىل  املُتعاقديـن  املُواطنـني 
سـكنيٍَّة يف أحد املجمعات بمحافظة كركوك، 
كاشفًة عن إصدار أمر استقداٍم لرئيس هيئة 
اسـتثمار املُحافظة عىل خلفيَّـة التحقيق يف 

القضيَّة.
واشـارت دائـرة التحقيقـات يف الهيئـة، يف 
بيان تلقت «الزوراء» نسـخة منه: إىل «ورود 
شكوى بحقِّ هيئة اسـتثمار كركوك؛ نتيجة 
قيامها بإنهـاء عقد إحدى رشكات املقاوالت 
السـكنيَّة  املشـاريع  أحـد  بتنفيـذ  املعنيَّـة 
وسـحب رخصة العمـل منها، وتسـليمه إىل 
رشكـة ُمقاوالٍت أخرى لم تلتزْم ببنود العقد، 
األمر الذي ألحق الرضر الجسـيم باملُواطنني 
املُتعاقدين عىل رشاء الوحدات السـكنيَّـة يف 

ذلك املجمع».

وتابعت الدائـرة اىل أنَّ «تقرير ديوان الرقابة 
ص وجـود ُمقرصيٍَّة  املاليَّـة االتحادّي شـخَّ
وعدم سالمٍة لإلجراءات املُتَّخذة من قبل هيئة 

اسـتثمار كركوك؛ األمر الذي تسبَّب بإلحاق 
الـرضر باملُواطنـني املتعاقدين»، ُمشـريًة إىل 
أنَّ «محكمة تحقيق كركوك، ونتيجة املُتوّفر 

لديهـا من معلومـاٍت أصدرت أمر اسـتقداٍم 
بحقِّ ُمدير اسـتثمار املحافظة، اسـتناداً إىل 
أحـكام املـادَّة (٣٤٠) من قانـون العقوبات 

نتيجة التحقيق يف القضيَّـة». 
 واوضحـت أنَّ «أمر االسـتقدام شـمل أيضاً 
مدير استثمار املُحافظة السابق الذي قرَّرت 
املحكمـة تقرير مصريه؛ كونه محكوماً عىل 
خلفيِّـة قضيٍَّة أخرى، يف حـني قرَّرت توقيف 
املشـكو منـه األول»، الفتـًة إىل أنَّـه «سـبق 
إصـدار أمـر اسـتقداٍم بحّق ُمديري القسـم 
هيئـة  يف  والفنـيِّ  واالقتصـاديِّ  القانونـيِّ 

استثمار املحافظة». 
صت وجـود (١١١)  وسـبق للهيئـة أن شـخَّ
مرشوعـًا ُمحـاالً مـن قبـل هيئة اسـتثمار 
كركـوك، من ضمنهـا (٨٦) مرشوعـاً بلغت 
نـت  تضمَّ  ٪ صفـراً  فيهـا  اإلنجـاز  نسـبة 
مجمعات سـكنيَّة وتجاريَّة وفنادق وموالت 

ومستشفيات وجامعات أهليَّـة وغريها. 

 بغداد/ الزوراء:
أكـدْت مديريـة املـرور العامـة 
ان نصـب االشـارات والعالمات 
الشـوارع  وتخطيـط  املروريـة 
سيكون من صالحياتها بدال من 
امانـة بغداد بعـد املصادقة عىل 

قانونها الجديد.
وقال مدير املـرور، اللواء طارق 

الربيعـي، يف ترصيـح صحفـي: 
ان «تعديل قانـون املرور املزمع 
املصادقـة عليه من قبل الجهات 
املعنية، تضمن نقل عملية نصب 
االشـارات املروريـة والضوئيـة 
وتخطيـط الشـوارع اىل املديرية 

بدال من أمانة بغداد».
واوضـح ان «جميـع مديريـات 

عليهـا  يقـع  العالـم  يف  املـرور 
عاتـق القيـام بهـذه االعمـال، 
وعليـه ارتأت املديريـة ان تكون 
هـي االخرى مسـؤولة عـن تلك 
االجراءات وجعلها من مهامها».

«املديريـة  ان  الربيعـي  وبـنّي 
مـع  التنسـيق  عـىل  تحـرص 
جميع الجهـات لتنظيـم حركة 

الطـرق كهيئة  السـري وتأهيـل 
الطرق والجسـور ورشكة النقل 
الخاص، اىل جانب التنسـيق مع 
دوائر الكهربـاء لتوفري االنارة يف 

الشوارع».
مـن جانبه، قال مديـر العالقات 
واالعالم يف مديرية املرور، العميد 
حيدر كريم: ان «هناك العديد من 

الشوارع شـهدت نصب اشارات 
ضوئية، إال ان الزخم الحاصل يف 
سري املركبات التي تفوق الطاقة 
االستيعابية للشوارع يدفع للجوء 
اىل االسـتعانة برجل املرور الذي 
يالحظ اي القطوعات تحتاج اىل 
وقت زمنـي اكثر لفتحها ضماناً 

للتقليل من الزخم».

⁄Ï◊ã◊@äb‡rnéa@Ú˜ÓÁ@êÓˆã€@‚aá‘néa@ãflc@äÎáñ@ZÚÁaç‰€a

bË‹Ó»–m@‚á«@kjé@aâÁ@NNÚÓˆÏõ€a@paäbí�a@kó„@∂Ïnm@äÎãæa

عمان/ متابعة الزوراء:
قـال وزير الطاقة والثروة املعدنية األردني صالح 
الخرابشـة، إنه مع نهاية العام الجاري سـتكون 
البنية التحتيـة جاهزة لنقل الكهرباء األردنية إىل 
لبنان عرب سوريا، مشـريا إىل أن إحالة العطاءات 

مع الجانب العراقي بهذا الصدد خالل ٦٠ يوما.
وأضاف وزير الطاقـة والثروة املعدنية األردني يف 
مؤتمر صحفي مشرتك مع نظريه املرصي محمد 
شاكر: أن «اململكة اتفقت مع مرص لتعزيز الربط 
الكهربائي بني البلدين لرفع القدرة الكهربائية إىل 
١٠٠٠ ميغاواط أو ٢٠٠٠ ميغاواط يف وقت الحق 

بدال من ٥٠٠ ميغاواط».
وأشـار الخرابشـة، إىل أن االتفـاق يسـاهم عىل 
تشـجيع وتطويـر العالقات بـني البلدين، معتربا 
أن العالقـة بـني األردن ومـرص «مميـزة تمهيدا 
لتوسـعة األنظمة الكهربائيـة يف مجاالت جديدة 

وفتحها عىل أسواق جديدة».
ولفت الخرابشة إىل أن البنية التحتية مع الجانب 
العراقـي سـتكون جاهـزة خـالل وقـت قريب، 
تمهيدا لبدء التبادل الكهربائي بني األردن ومرص، 
مشريا إىل أن إحالة العطاءات مع الجانب العراقي 

بهذا الصدد خالل ٦٠ يوما.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة االتصـاالت، امـس االحد، عـن انجاز 
مـرشوع بوابات النفـاذ الدولية، مؤكـدة انه ركيزة 

اساسية يف حفظ أمن العراق االلكرتوني.
وقـال مديـر العالقات واالعـالم يف الرشكـة العامة 
لالتصـاالت واملعلوماتيـة بالـوزارة، ناطـق احمـد 
إبراهيم، يف بيان اطلعت عليه «الزوراء»: إن ”الوزارة 
اتمت اعمال ربط أجهزة بوابات النفاذ الدولية ضمن 
١١ منفذا حدوديا، للسـيطرة عىل سـعات االنرتنت 

الداخلة للبالد والخارجة منه“.
واضـاف إبراهيم ان ”الوزارة خصصت، يف السـياق 
ذاته، ثالثة مواقع جغرافيـة ضمن: بغداد والبرصة 
وكركوك، لتكون مواقع لألجهزة الخاصة باملرشوع، 
مـن اجـل تجميع جميـع السـعات فيهـا، ومن ثم 
توزيعهـا بـني الـرشكات املجهزة لخدمـة االنرتنت 

ISPs املرخصة يف البالد“.
وعّد ابراهيم املرشوع ”ركيزة اساسية يف حفظ أمن 

العـراق االلكرتوني، والقضاء عـىل عمليات تهريب 
سـعات االنرتنت، اضافة اىل دعم االقتصاد العراقي، 
عالوة عىل السيطرة التامة عىل املواقع االلكرتونية، 
والقضاء عىل عمليات االحتيال واالبتزاز االلكرتوني، 
فضـال عـن حجـب مواقـع التواصـل االجتماعـي 

الوهمية التي تبث الشائعات بأنواعها“.
وبني ان ”انجاز الوزارة ايضا ملرشوع ادارة الخدمات 
يهدف لالرتقاء بعمل شـبكة االنرتنت فنيا، السـيما 
ان الرشكـة العامة لالتصاالت واملعلوماتية تعد أكرب 
مالك للبنى التحتية يف البالد، ما أوجب عليها التوجه 

إلدارة شبكات االتصاالت بطريقة الخدمات“.
وأشار اىل ان ”عمل الوزارة الدؤوب يأتي لجعل عمل 
شـبكة االنرتنت مسـتقرا، ومراقبته بشـكل كامل 
عـىل مـدار السـاعة، للتعامل مع الـرشكات بنظام 
تحليـل البيانـات التي يتـم الحصول عليهـا ملعرفة 
نقاط ضعف الشـبكة ملعالجتها وتطويرها بشـكل 

مستمر“.
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بغداد/الزوراء:
كشـفت وزارة الصناعة، امـس األحد، 
عن التوجه لفتح خطوط جديدة إلنتاج 
الـورق الصحـي وورق الــA4، فيمـا 
أشـارت اىل إحالة مصنع ورق ميسـان 
لالسـتثمار والسـعي لتشـغيل معمـل 

املستلزمات املدرسية بالتاجي.
وذكر املكتـب اإلعالمي لوزارة الصناعة 
يف ترصيـح صحفي أن ”الـوزارة تبنت 
ضمن خطة العـام 2020 إعادة تأهيل 
وتشـغيل املصانـع املتوقفـة يف عمـوم 
الفـرتة  خـالل  واسـتطاعت  العـراق، 
املاضيـة افتتـاح العديـد مـن املصانع 
وتشغيلها بامكانيات ذاتية أو من خالل 
تخصيصات الخطة االستثمارية، فضالً 
عن الرشاكـة واالسـتثمار مع رشكات 
القطاع الخاص“. وأوضح، أن ”املصانع 
الورقيـة كانت ضمن الخطـة، ومؤخراً 
تـمَّ اإلعـالن عـن تشـغيل خـط إنتاج 
الدفاتـر الورقية يف مصنع ورق البرصة 
التابـع اىل الرشكـة العامـة للصناعات 
البرتوكيمياويـة بطاقـة 8 آالف دفـرت 

يومياً بعد توقفه لسنوات“، الفتاً، اىل 
أن ”الدفاتـر املنتجـة يف مصنع ورق 
البـرصة مطروحـة للبيـع بالفئـات 

كافة وبأسعار مناسبة جداً“.
لتشـغيل  ”املسـاعي  إىل  وأشـار، 
خطـوط أخرى يف املصنع منها الورق 
الصحـي وأطبـاق البيـض وورق الـ 
A4   باالمكانيـات املتوفـرة أو مـن 
خالل االسـتثمار مع رشكات القطاع 
الخاص“، مؤكداً، أن ”الرشكة العامة 
للصناعات البرتوكيمياوية أعلنت عن 
فرصة اسـتثمارية لتأهيل وتشـغيل 
مصنـع ورق ميسـان املتوقـف منـذ 
سـنوات، عالوة عىل سـعيها لتشغيل 
يف  املدرسـية  املسـتلزمات  مصنـع 
التاجـي ببغـداد بعـد فسـخ العقـد 
مـع الرشكـة املسـتثمرة لتلكئهـا يف 

العمل“.
وتابع، أن ”الـوزارة تعمل عىل اعادة 
تدوير عجلة االنتـاج يف املعامل كافة 
بعموم البالد لتوفري املنتجات املحلية 

وانعاش الصناعة العراقية“.

بغداد/الزوراء:
دشـنت رشكـة بوابـة عشـتار وفيزا 
تعاونهما بإطالق بطاقة فيزا البالتينية 
للدفع املسبق ”بلو بالتينيوم“ بخدمات 
تعّد األوىل من نوعها يف الرشق األوسط 
وأفريقيا، يف مقر فيزا للرشق األوسـط 

وشمال أفريقيا يف دبي.
 (Blue) وتفتخر رشكة بوابة عشـتار
كونهـا أول رشكـة تكنولوجيـا مالية 
(FinTech) بالعـراق بمنتجهـا املميز، 
حيث استطاعت تقديم بطاقة بالتينية 
وجعلهـا  وفريـدة  جديـدة  بخدمـات 
بمتناول جميع رشائح املجتمع العراقي 
كونهـا تحاكـي التقـدم املـايل العاملي 
وتواكب تطلعات الفرد العراقي لخدمة 
ماليـة رصينـة ومتطورة من شـأنها 
تمكينـه مـن إدارة حسـاباته املاليـة 
وعمليـات الدفـع بصـورة الكرتونية، 
وتخفض تكاليفه بشـكل اسـتثنائي، 
حيث اسـتطاعت الرشكة باسـتخدام 
جعـل  مـن  الحديثـة  التكنولوجيـا 
عموالت الحركات عىل املواقع مجانية 
للمستخدمني. كما سوف يتمتع حامل 
البطاقـة بخصائـص تعـدد العمـالت 
والتي تمكنه مـن تحويل العمالت عرب 
تطبيق ”بلو لحامل البطاقة“ وبأسعار 
منافسـة، ممـا يتيـح لـه اسـتخدام 
البطاقـة بشـكل محـيل يف دول تلـك 
العمـالت، باإلضافـة إىل الحصول عىل 
خصومات ضخمـة مقدمة من رشكة 
فيزا العاملية عرب شبكتها العمالقة من 
التجار حول العالـم. ويمثل هذا املنتج 
باكورة التعاون مع رشكة فيزا العاملية 

كرشيك اسرتاتيجي يف سوق العراق.
وقال عيل السـعيد املؤسـس والرئيس 
عشـتار:  بوابـة  لرشكـة  التنفيـذي 
”فخـورون اليـوم بإطالق هـذا املنتج 

والـذي يمثـل نقلـة نوعية يف أسـواق 
البطاقات مسـبقة الدفـع يف املنطقة. 
تركيزنـا هو تلبيـة ومواكبـة التطور 
يف احتياجـات املسـتخدمني لبطاقات 
الدفـع باسـتخدام تكنولوجيا جديدة، 
ولكوننـا أول رشكـة تكنولوجيا مالية 
العـراق؛ نحـن نحمـل  (FinTech) يف 
مسـؤولية كبـرية وعلينـا االسـتمرار 
بالتطويـر يف هـذا املجـال لرفع اسـم 
العراق عاليـاً يف املحافل الدولية. قريبا 
سـيتم إطالق منتجـني آخرين فريدين 
من نوعهم يف املنطقة، األول يسـتهدف 
األعمـال الصغـرية واملتوسـطة داخل 
العـراق والثانـي يوفـر فـرص عمـل 
للعاطلني عن العمـل. كما ونثمن دور 
محافظ البنك املركزي العراقي بعملية 
البـدء بدفع تطـور الدفـع االلكرتوني 
بالعـراق و جعـل رؤية البنـك املركزي 

بالدفـع االلكرتونـي بمسـتوى الدول 
العاملية“.

وقال رامي إسـحق العجارمة املؤسس 
ورئيـس تكنولوجيـا املعلومات ونائب 
بوابـة  لرشكـة  التنفيـذي  الرئيـس 
كان  الفريـد  املنتـج  ”هـذا  عشـتار: 
خالصة عمل فريق مبـدع ومتميز من 
الشـباب العراقي، حيث تم اسـتخدام 
اإلبداع واالبتكار والتكنولوجيا الحديثة 
وحاليا جاري الرتكيـز عىل تكنولوجيا 
البلوك تشـني. هدفنا هـو وضع حجر 
األسـاس للمصارف الرقمية يف العراق 
التميـز  تـود  التـي  املصـارف  ورفـد 
بمنتجات وخدمات مرصفية الكرتونية 
موهانيـش  أضـاف   ورقمية.“كمـا 
أجني مدير عـام Visa ملنطقة املرشق 
العربـي وباكسـتان: ”إن رشاكتنا مع 
رشكة بوابة عشتار سوف توفر حلوالً 

وإمكانات رقمية يف مجال املدفوعات، 
مع تعزيز ابتكارات التكنولوجيا املالية 
والحلول الرقمية بما يناسب احتياجات 
السوق املحىل لتقديم خدمات تتماىش 
مـع االتجاهـات العاملية. ونثـق بدور 
هذه الرشاكة يف تقديم أحدث الخدمات 
التـي تلبـي احتياجـات العمـالء، مع 
تقديـم مزايـا تنافسـية تشـجع نظم 
الدفع اإللكرتونية، فبالنسبة لرشكات 
التكنولوجيـا املاليـة، تعد شـبكة فيزا 
عامـال رئيسـا لتمييز خدماتهـا ألنها 
تسـاعد عىل تأهيـل تواجـد خدماتها 
عىل السـاحة وتوفري مسـاحة لإلبداع 
مما يساعد عىل توفري تدفقات جديدة 

للتجارب الرقمية“
ومـن جانبـه أعـرب ماريـو مـكاري 
املديـر العام لفيزا يف لبنان والعراق عن 
اعتـزازه بالتعـاون املثمـر مـع رشكة 

بوابة عشـتار، مشـرياً إىل حرص فيزا 
الدائـم عـىل تزويـد عمالئهـا بأحدث 
ما وصلـت إليه تكنولوجيـا البطاقات 
االئتمانية وتقنيات املدفوعات بشـكل 
عام. وأضاف هـذه البطاقات الجديدة 
تعزز ريادة الرشكة يف عالم املدفوعات 
يعتمـد  كرشيـك  وجودهـا  وترسـخ 
عليـه بالنسـبة للمؤسسـات املالية يف 
املنطقـة وتمكينها من خدمة عمالئها 
وتزويدهم باملزايا والخدمات املصممة 

خصيًصا لتلبية احتياجاتهم.
يذكر أن رشكة بوابة عشـتار لألنظمة 
والخدمـات املالية وعالمتهـا التجارية 
(بلو) هـي رشكة عراقية مسـجلة يف 
العـراق، حاصلـة عىل رخصـة ملزاولة 
أعمـال الدفـع اإللكرتونـي مـن البنك 
املركزي العراقي رقم (14) استنادا اىل 
قانون البنك املركزي العراقي رقم (56) 
لسـنة 2004. الرشكة مرخصة لتنفيذ 
وتسـهيل أعمال الدفـع االلكرتوني يف 
جميـع أنحاء العـراق ويشـمل نطاق 
مسـبقة  البطاقـات  إصـدار  عملهـا: 
الدفع من خالل رشكات الدفع العاملية، 
امتـالك ونـرش نقـاط الدفع وشـبكة 
الـرصاف اآليل وكذلـك تقديـم خدمات 
مختلفـة للمصـارف وتسـهيل عملية 

دفع الفواتري وتحصيلها.
وتمـارس الرشكـة عملها مـن مقرها 
وتـدار  بغداد/الجادريـة  يف  املوجـود 
الرشكـة مـن كادر مهنـي متخصص 
فنيـا وتجاريـا وماليا يف مجـال الدفع 
التكنولوجيـا  وأنظمـة  االلكرتونـي 
يعملـون عـىل مـدار السـاعة ليضعوا 
أفضـل املمارسـات العامليـة وبشـكل 
آمن يف مجال الدفع بـني ايدي املواطن 
العراقي وتحت ترصفه لتطوير القطاع 

أسوة بدول املنطقة والعالم.
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بغداد/متابعة الزوراء:
أعلنـت إدارة معلومـات الطاقـة األمريكية، امس األحـد، ارتفاع صادرات 

العراق النفطية إىل الواليات املتحدة خالل األسبوع املايض.
وقالت اإلدارة يف تقرير لها اطلعت عليه ”الزوراء“ إن ”متوسط االستريادات 
االمريكيـة مـن النفط الخام خالل االسـبوع املايض من تسـع دول بلغت 
5.555 ماليـني برميـل يوميا مرتفعة بمقدار 113 الـف برميل باليوم عن 

االسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.442 ماليني برميل يوميا“.
واضافت ان ”امريكا اسـتوردت النفـط الخام من العراق بمعدل 245 ألف 
برميـل يوميا خالل األسـبوع املايض، مرتفعة عن األسـبوع الذي سـبقه 
والذي بلغت متوسـط الصـادرات فيها 42 الف برميل يوميا“، مشـرية اىل 
ان ”اكثـر اإليـرادات النفطيـة ألمريكا خالل األسـبوع املـايض جاءت من 
كنـدا وبمعدل بلـغ 3,572 ماليني برميل يوميا، تليها املكسـيك التي بلغت 
كمية االسـتريادات منها بمعـدل 537 الف برميل يوميا، تلتها السـعودية 
التي بلغت االسـتريادات منها بمعـدل 424 الف برميل يوميا، ثم االكوادور 

وبكمية بلغت 284 الف برميل يوميا“. 
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بغداد/الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس االحد، عن إجراءاتها بشـأن شـكوى 
ُمقدَّمـة من قبـل املُواطنني املُتعاقدين عـىل رشاء وحداٍت سـكنيٍَّة يف أحد 
املجمعـات بمحافظة كركوك، كاشـفًة عـن إصدار أمر اسـتقداٍم لرئيس 

هيئة استثمار املُحافظة عىل خلفيَّة التحقيق يف القضيَّة.
وذكـر بيان للهيئـة، تلقته ”الزوراء“ أن ”دائـرة التحقيقات يف الهيئة، ويف 
معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أشـارت إىل ورود شكوى بحقِّ هيئة 
اسـتثمار كركـوك؛ نتيجـة قيامها بإنهـاء عقد إحـدى رشكات املقاوالت 
املعنيَّـة بتنفيـذ أحـد املشـاريع السـكنيَّة وسـحب رخصة العمـل منها، 
وتسـليمه إىل رشكة ُمقاوالٍت أخرى لم تلتزْم ببنود العقد، األمر الذي ألحق 
الرضر الجسـيم باملُواطنني املُتعاقدين عىل رشاء الوحدات السكنيَّة يف ذلك 

املجمع“. 
ص وجود  وأضاف البيـان، أن ”تقرير ديوان الرقابة املاليَّة االتحادّي شـخَّ
ُمقرصيٍَّة وعدم سـالمٍة لإلجراءات املُتَّخذة من قبل هيئة استثمار كركوك؛ 

األمر الذي تسبَّب بإلحاق الرضر باملُواطنني املتعاقدين“.
وأشار إىل، أن ” محكمة تحقيق كركوك، ونتيجة املُتوّفر لديها من معلوماٍت 
أصدرت أمر اسـتقداٍم بحقِّ ُمدير اسـتثمار املحافظة، اسـتناداً إىل أحكام 

املادَّة (340) من قانون العقوبات نتيجة التحقيق يف القضيَّة“.   
ولفت إىل أن ”أمر االسـتقدام شـمل أيضاً مدير استثمار املُحافظة السابق 
الـذي قرَّرت املحكمـة تقرير مصريه؛ كونـه محكوماً عـىل خلفيِّة قضيٍَّة 
أخرى، يف حني قرَّرت توقيف املشـكو منه األول“، مبيناً أنَّه ”سـبق إصدار 
أمر اسـتقداٍم بحّق ُمديري القسـم القانونيِّ واالقتصاديِّ والفنيِّ يف هيئة 

استثمار املحافظة“. 
صت وجـود (111) مرشوعاً ُمحاالً مـن قبل هيئة  وسـبق للهيئة أن شـخَّ
اسـتثمار كركـوك، من ضمنهـا (86) مرشوعاً بلغت نسـبة اإلنجاز فيها 
نت مجمعات سكنيَّة وتجاريَّة وفنادق وموالت ومستشفيات  صفراً % تضمَّ

وجامعات أهليَّة وغريها. 

@‚aá‘néa@ãflc@äÎáñ@—ìÿm@ÚÁaç‰€a
⁄Ï◊ã◊@äb‡rnéa@ãÌáæ

االنبار/الزوراء:
أعلن مستشار محافظ االنبار للشؤون 
الطاقة عزيز خلـف الطرموز، االحد، 
النفطيـة  أن رشكـة االستكشـافات 
بارشت بعمليات تنقيب حقول النفط 
والغاز يف منطقتني غنيتني باملعادن يف 

املناطق الغربية .
وقـال الطرمـوز يف ترصيـح صحفي 
إن ”رشكـة االستكشـافات النفطية 
التنقيـب  عمليـات  بمهـام  بـارشت 
عـن حقـل النفـط يف قضـاء حديثة 
وناحية الرحاليـة غربي االنبار، وتعد 
املعنية  املنطقتـني بحسـب الرشكـة 
بانهـا مـن املناطـق الغنيـة باملعادن 
الحتوائهـا عـىل الفوسـفات والرمال 

ومختلف املعادن“ .
واضاف ان“ مناطق املستهدفة تحوي 
عـىل كميات هائلـة من الغـاز فضال 
عن وجود حقـول للنفط غري مؤرشة 

لدى وزارة النفط“، مبينا ان“ القوات 
االمنيـة امنت بشـكل كامـل املناطق 
التـي تجري فيهـا عمليـات التنقيب 
فضـال عـن توفـري الحماية لكـوادر 

الرشكة اثناء مهام عملها“.
وأوضـح الطرمـوز، أن ”اوىل عمليات 
شـهدتها  املنطقتـني  يف  التنقيـب 

اكتشـاف حقـول للنفـط والغاز غري 
مؤرشة لدى وزارة النفط ، مؤكدا ان“ 
عمليـات التنقيب عن حقـول النفط 
والغـاز مازالـت مسـتمرة يف مناطق 
مختلفـة مـن مـدن االنبـار الغربية 
وتسري وفق الخطة املرسومة لها من 

قبل وزارة النفط ”. 

الديوانية/الزوراء:
أكـدت وزارة اإلعمار واإلسـكان والبلديات العامة، امس 
األحـد، تحقيق نسـبة إنجـاز 63 % يف مـرشوع املجمع 

السكني يف محافظة الديوانية.
وذكر بيان للوزارة، تلقته ”الزوراء“، أن ”الوزارة مستمرة 
بتنفيذ أعمال مرشوع املجمع السـكني (دور اإلسـكان) 
يف محافظـة الديوانية، من خـالل رشكة املنصور العامة 
للمقـاوالت االنشـائية، وارشاف دائرة اإلسـكان وكجهة 

فاحصة للمرشوع املركز الوطني للمختربات االنشـائية 
التابعني للوزارة“.

وأضاف، أنه ”تم تحقيق نسـبة إنجـاز فعلية بلغت نحو 
63 % مـن املـرشوع، الـذي يضـم 276 وحـدة سـكنية 
موزعة عىل 23 عمـارة ذات أربعة طوابق، بواقع 3 ثالث 
شقق لكل طابق، كما يضم املرشوع عدداً مــن البنايات 
الخدميـة وشـبكات الطـرق والكهرباء واملـاء واملجاري 

واالتصاالت“.

  بغداد/الزوراء:
أعلنت محافظة بغداد عن وصول نسـبة انجاز مرشوع مجمع سبع البور 

السكني اىل أكثر من 70 باملئة.
وقـال رئيـس دائـرة املهنـدس املقيم قـيص عبد الحسـني يف بيـان العالم 
املحافظة، ان ”مرشوع مجمع سـبع البور السـكني تم بارشاف واهتمام 
مبارش من لـدن املحافظ محمد جابر العطا من خالل الكوادر الهندسـية 

للمحافظة النجازه وفق املواصفات القياسية املطلوبة“.
وأكـد البيان ان ”املحافظـة تقوم حاليا باعمال اكسـاء الطرق الرئيسـة 
وشـوارع موقـع مجمع سـبع البور السـكني بغيـة انجاز اعمـال البنى 

التحتية للمرشوع“.
واضـاف ان ”املـرشوع يضم ابنيـة سـكنية وخدمية بتصاميـم مختلفة 
وبواقـع اربع قطاعـات، حيث يتم انجاز املرشوع عىل مسـاحة مئة دونم 
ويتألـف من 1100 شـقة سـكنية ، مبينـا ان كل بناية تتكـون من ثالث 

طوابق بمعدل اربع شقق باجمايل 12 شقة لكل بناية“.
واشـار اىل ان املـرشوع يضم عـرشة ابنية خدمية تشـمل ثالثـة مدارس 
(روضـة وابتدائية وثانوية) ومول تجاري وجامع ومركز رشطة ومجلس 
محـيل ومركز صحـي ، فضال عن اعمـال البنى التحتية واملجـاري ومياه 

االمطار وشبكات االسالة والكهرباء“.
من جهته نوه املهندس محمد كريم من دائرة املهندس املقيم اىل ان الكوادر 
الهندسـية للمحافظـة تعمـل حاليا عىل تبليط شـوارع املوقـع وعمليات 

االكساء للبنى التحتية وفق املواصفات القياسية املعمول بها.

@åb≠a@Újè„@Â‹»m@ÜaáÃi@Úƒœb´
?ÿè€a@äÏj€a@…jé@…‡™

@pbÓ‹‡»i@ãíbjm@ÚÓ�–‰€a@pbœbìÿné¸a@Ú◊ãí
äbj„¸a@¿@kÓ‘‰m

?ÿè€a@…‡1a@åb≠g@Újè„ %@63@Zäb‡«�a
@ÚÓ„aÏÌá€a@¿@

  ذي قار/الزوراء:
 K-123 أعلنت رشكـة برتوناس املاليزية عن نقلة نوعية اخـرى بانجاز البرئ
ضمن منطقة حقل الغراف النفطي يف محافظة ذي قار ضمن خطط تطويرها 

املستمرة للحقل مستهدفة ذروة انتاج يبلغ 230 الف برميل يومياً .
وخـالل حفـل االفتتاح الـذي حرضه نائب رئيـس برتوناس لألصـول الدولية 
لالنتـاج، جكريـس وهاب واملديرالتنفيذي ورئيس مشـاريع الرشق االوسـط 
واسيا واوربا لرشكة جابكس،  توشيوكي هرياتا باالضافة اىل رئيس برتوناس 
العراق، {نورفيزال مات سـعد}، ان ”هذا االنجازجاء تاكيداً لاللتزام والتعاون 
الكبرييـن بـني برتوناس ورشكـة جابكـس اليابانيـة ورشكة نفط الشـمال 
باالضافة للدعم املستمر والجهد الحثيث من قبل رشكة نفط ذي قار لتحقيق 

تطلعات العراق يف مجال الطاقة“.
يذكر أن برتوناس املاليزية تسـتثمر حالياً حقل الغراف النفطي أكرب الحقول 
النفطيـة يف محافظة ذي قار بعد توقيعها عقد تطوير الحقل يف كانون الثاني 

2010 يف تحالف بقيادتها مع رشكة جابكس اليابانية.

النجف/الزوراء:
وجـه محافظ النجف األرشف لؤي اليـارسي، امس األحد، بآلية جديدة تعتمد 

التنافس بني الرشكات الرصينة بمنح املشاريع االستثمارية يف املحافظة.
وذكـر بيـان ملكتب محافـظ النجـف، تلقته ”الـزوراء“ أن ”محافـظ النجف 
األرشف لـؤي اليارسي وجـه هيئة اإلعمـار بإيقاف منح املشـاريع بطريقة 
الدعـوات املبـارشة  واعتماد طريق التنافس بني الـرشكات الرصينة وفق آلية 
االعالن والتنافس يف مناقصات علنية بني الرشكات بحسب الضوابط القانونية 
واإلداريـة يف هيئة اإلعمار“. وأضاف البيـان، أن ”املحافظ أكد أن هذا التوجيه 
الهدف منه هو العمل بشفافية وعدم االحتكار وتطبيق معايري النزاهة، وخلق 
سـاحة من التنافـس وتفويت الفرصـة للمتصيدين باملاء العكـر وخلق بيئة 
تنافسـية بني الـرشكات الرصينة وفق املواصفات املطلوبـة وتغليب مصلحة 

املحافظة واملوطنني وفق أي مصالح أخرى“.

@123@ã–y@çv‰m@ÚÌçÓ€bæa@ëb„Î6i
äb”@à@¿@“aãÃ€a@›‘¢@�aã˜i

@…Ìäbìæa@|‰æ@ÒáÌáu@ÚÓ€e@Üb‡n«a
@—v‰€a@¿@ÚÌäb‡rné¸a
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@¿@ŸÓÿìn€bi@|8c@¸@Z’†b„@á»é
@ÚÓ8ã€a@Ômbÿè‡nèfl

بغداد/ متابعة الزوراء
 ابدى العب املنتخب الوطني ونادي الرشطة، سـعد ناطق، اسـتغرابه لألسـباب التي تداولت 
يف الوسـط الريايض بشـأن عدم دعوته للمنتخب الوطني يف قائمة الالعبني الذين سـيمثلون 
منتخـب العـراق يف بطولـة كأس العرب املقررة انطالقهـا نهاية الشـهر الحايل.وقال ناطق: 
«اسـتغرب عدم دعوتـي للمنتخب بداعي وجود خلل إداري يف جوازي».واضاف «انه يسـافر 
منذ سـنوات مع املنتخب ويمثله يف محافل دولية مختلفة ولم يتعرض ألي مسـاءلة بشـأن 
جوازه».وتابع ناطق حديثه «اتحدى اي شخص يكتشف مشكلة او تالعبا يف جواز سفري». 

مبينا «ان جوازه صادر من الحكومة العراقية وخاٍل من اي خلل، وانه سليم مئة باملئة».

ãºcÎ@ã–ñc

lã»€a@ëdÿi@ıbq˝r€a@aáÀ@Êb‡«@ÚËuaÏfl@›j”@ÈmbjÌäám@—rÿÌ@?†Ï€a
بغداد/ عيل حميدي البهاديل

عقد رئيس االتحاد العراقي للجودو سمري املوسوي، برفقة نائبه الدكتور عدي 
الربيعي، اجتماعا برئييس االتحادين الدويل واالسيوي السيدين ماريوس فايزر 
وعبيـد العنـزي، وذلك عـىل هامش منافسـات بطولة الجائزة الكـربى (گراند 
سالم) التي تتواصل فعالياتها بإمارة ابو ظبي بدولة االمارات العربية املتحدة.
واكد نائب رئيس اتحاد اللعبة الدكتور عدي الربيعي: أن اللقاء شـهد مناقشـة 
آلية وطـرق دعم اإلتحاد العراقي الحايل بتشـكيلته الحالية من قبل االتحادين 
الدويل واالسـيوي، وذلـك من اجل املسـاهمة يف ديمومة التطور الذي شـهدته 
اللعبة يف العراق خالل السـنوات األخرية. مبينـا: ان االتحاد العراقي حصل عىل 
وعـود مقدمة من قبل االتحاديني الدويل واالسـيوي تتضمن توفري كل اشـكال 
الدعم اللوجسـتي والفني كاالبسـطة وبـدالت اللعب واملسـاهمة بالتعاقد مع 
مدربـني عاملني يف االتحـاد الدويل للعمل مع املنتخبـات العراقية لكافة الفئات 
العمرية.مـن جانبـه، اكد رئيـس االتحاد الـدويل ماريوس فايزر: انه سـيقوم 
بإرسـال ممثلني عنه اىل العراق لحضورمنافسـات بطولة العرب للجودو التي 
من املقرر ان يحتضنها العراق يف شـهر ايار من العام املقبل بغية مراقبة قدرة 
العراق عىل اسـتضافة املحافل الرياضية خالل الفرتة املقبلة .ومن جهته، ابدى 
رئيس االتحاد االسيوي، عبيد العنزي، سعادته الكبرية بعودة نشاطات االتحاد 
العراقي بعد فرتة من الغياب. مؤكدا: ان اقامة بطولة العرب يف العراق ستكون 
بـادرة خري لتقديـم ملف السـتضافة احدى البطوالت االسـيوية يف املسـتقبل 

القريب وسـيحظى هذا امللف بدعم من االتحادين الدويل واالسـيوي للعبة .

@ÔèÓˆãi@Êb»‡n∞@Ô»Óiã€aÎ@ÏéÏæa
ÎÜÏv‹€@ÏÓé�aÎ@Ô€Îá€a@ÂÌÜb•¸a

Òåäbjæa@Ô€Îái@paçÓËvn€aÎ@pa�á»æa@Ú‰v‹i@�aÏõ«@Âèy@ÜbÌå@lbÉn„g

åbn‡æa@áÓ€a@äÎÜ@Òäaáñ@Û‹«@Ènõj”@·ÿ±@Ú†ãì€a@’Ìãœ

الدوحة/ محمد عماد زبري 
كثـَف املنتخُب الوطني جرعاتـه التدريبّية 
كأس  منافسـاِت  يف  للدخـوِل  اسـتعداداً 
العـرب، حيث يلعب منتخبنـا يف املجموعة 
االوىل التـي تضم منتخبـات (قطر، عمان، 
البحرين) التي سـتنطلق يوم غـد الثالثاء  
بلقاء منتخبنا الوطني مع نظريه العماني 
يف استاد الجنوب يف الوكرة بالساعِة الرابعة 

بتوقيت بـغــــداد.  
وركـَز الجهاُز الفني للمنتخـب الوطني يف 
تدريبـات امـس األحد، عـىل تطبيِق بعض 
الواجبـات التكتيكّية، وسـبقها محارضة 
فنية معـززة بالفيديو حـرَص من خاللها 
الالعبـون عـىل تطبيـِق مفرداتهـا ضمن 

تدريبات االمس .
 وقـاَل النائُب الثاني لرئيـس اتحاد الكرة، 
مـرشف املنتخب الوطنـي، يونس محمود، 
يف حديثـه: بعد الظهـور غـري االيجابي يف 

تصفيات كأس العالـم بدا واضحاً للجميع 
النهج الجديـد التحاِد الكرِة بـزج عدٍد من 
الوجوه الشابة ودعمها مع عنارص الخربة 
املوجودة يف صفوِف املنتخِب الوطني إليجاد 
التوليفة املناسـبة وتقديم األداء الطيب يف 

بطولة كأس العرب. 
ليسـت  البطولـة  ان  محمـود:  وأضـاَف 
سهلًة، خصوصاً اننا يف مجموعة (خليجي 
مصغـرة)، والحظـوظ متسـاوية، لكنني 
متفائـل بوجـوِد الوجوه الشـابة والخربة 
لتحقيـق نتائـج ايجابيـة والتأهـل للدور 

الثاني. 
مشرياً اىل: ان العراق صاحب تأريخ مرشف 
يف هذه البطولة، وسبق أن أحرزنا اللقب يف 
أربِع مناسبات، وهذا ما يجعل من منتخبنا 
تحـت االنظـار اىل جانِب منتخبات شـمال 
عرب افريقيا، والبلد املضيف قطر، واألخرُي 
سيلعب بجميع نجومه، ما يجعل املنافسة 

قويًة يف هذه البطولة.
 وعّرب العُب املنتخب الوطني، يارس قاسم، 
عن سـعادته بعودتـه اىل املنتخب الوطني، 
موضحـاً: ان التنافـس يف هـذه البطولـة 
سـيكون عالياً جداً ألهميِة البطولة كونها 
تقام كتجربٍة مسبقٍة قبل عام من انطالق 
كأس العالم، وانه يسـعى جاهداً اىل جانِب 
زمالئـه يف الفريق للظهور بمسـتوى جيد، 
كمـا ان خـوض غمـار املنافسـات يف هذه 
البطولة عىل مالعب كأس العالم هو بمثابِة 

فرصٍة فريدٍة من نوعها لجميع الالعبني. 
مـن جهٍة أخـرى، يعقـُد ظهر يـوم اليوم 
االثنني يف السـاعة الثانيـة مؤتمٌر صحفي 
زيليكـو  الوطنـي،  للمنتخـب  ملـدرب 
برتوفيتـش، والالعب أمجـد عطوان، وذلك 
يف املركز الصحفي املخصص لبطولِة كأس 
العرب يف أكاديمية اسـباير، بينما سـيعقد 

املؤتمر الفني بالتوقيت نفسه.

بغداد/ حسام عبد الرضا
اختتمـت عرص اول امـس السـبت مباريات 
الـدور السـادس مـن املرحلـة األوىل للدوري 
املمتاز لكرة اليد للموسم الجديد، حيث واصل 
فريـق الرشطة إحـكام قبضته عـىل صدارة 
الدوري بعـد تحقيقه الفوز عىل فريق كربالء 
والذي يعيش اسـوأ مواسـمه حيـث النتائج 
السـلبية التي وضعته يف مركز ال يليق بتاريخ 
النـادي والتي انتهت لصالـح الفريق االخرض  
بنتيجـة 35 هدفـا مقابـل 21 وقـاد املبـاراة 

الثنائي التحكيمي الدويل خالد شـاكر وفاضل 
كاظم.

امـا صاحب املركـز الثاني فريـق دياىل والذي 
يقـدم العـروض الرائعـة والجميلـة وأمـام 
جماهريية الغفرية فلـم يواجه أي صعوبة يف 
تخطي فريق املسيب الذي يمتلك العبني شبابا 
تنقصهم الثقة بالنفس مع غياب البديل الذي 
يعـوض الالعب األسـايس، وقاد املبـاراة التي 
انتهـت لصالح دياىل بنتيجـة 34 هدفا مقابل 

20 الحكمني منتظر صاحب ومحمد عامر.

بطـل الـدوري السـابق فريق الجيـش حقق 
املهـم وهو الفوز عـىل فريق التعـاون العنيد 
عىل ارضة واوقف سلسلة انتصاراته بانتظار 
مواجهـة فريـق ديـاىل يف الدور القـادم حيث 
طموح الفريـق الوثوب إىل املركز الثاني حيث 
يمتلك الفريـق مباريات اقل من باقي الفريق  
وانتهـت املباراة بنتيجـة  29 هدفا مقابل 25 
وقاد املباراة الثنائي القاري بسام عبد الحمزة 
وسـامر عيل، فريـق بلدية البرصة اسـتطاع 
إيقـاف الهزائـم يف األدوار األخـري وتحقيـق 

النتيجة الجيدة خارج ارضه عىل فريق الكوفة 
والـذي لغايـة اآلن لم يذق طعـم الفوز  حيث 
ارتقى فريق البلدية مركزين إىل األعىل ليصبح 
باملركـز السـابع بينما بقي فريـق الكوفة يف 
التسلسـل الحادي عرش وانتهـت بنتيجة 24 

هدفا مقابل 21.
أمـا السـليمانية واملسـتفيد من تعثـر فريق 
التعاون استطاع من االرتقاء إىل املركز الرابع 
بعد تحقيقه الفـوز عىل ضيفه فريق الخليج 
العربي بــ 27 هدفا مقابـل 20  بينما اليزال 

الخليـج العربي يف التسلسـل العارش بنقطته 
اليتيمة وادار املباراة الحكمان االتحاديان عيل 

صالح وحيدر فالح.
آخر مباريات الدور كانت بني الحشد الشعبي 
والذي يسـري بخطـوات واثقة معـزز رصيده 
من النقـاط وفريق الكوت الذي ما زال يبحث 
عـن أوىل نقاطـه حيـث تمكن فريق الحشـد 
من الفـوز بـ 36 هدفا مقابـل  18 يف املباراة 
التـي أقيمت عىل قاعـة الكـوت وأدار املباراة 

الحكمني حيدر سلمان وعمار نارص .
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البـرصة- أربيـل/ وفـد االتحاد 
العراقي للصحافة الرياضية

إىل  للشـباب  منتخبنـا  تأهـل 
آسـيا،  نهائـي بطولـة غـرب 
بفوزه مسـاء امس األحد، عىل 
منتخب فلسطني بهدفني دون 

رد.
سـجل هديف العراق عبد الرزاق 
قاسم (19) وأسهر عيل (71).

دخـل شـباب العـراق املبـاراة 
بقوة مـن أجل حسـم التأهل، 
بعد التعثر يف املباراة السـابقة 

أمام اليمن.
وأضاع العبو العـراق عددا من 
الفرص، منها تسـديدة لالعب 

أسهر عيل مرت بجوار القائم.
ويف الدقيقة 19، حصل شـباب 
العـراق عـىل ركلة جـزاء، بعد 
تعـرض أسـهر للعرقلـة مـن 
حارس مرمى فلسطني، وسجل 

منها عبد الرزاق قاسم.
فلسـطني  منتخـب  وحـاول 
العـودة، وكاد يـدرك التعـادل 
رسيعا، بعدما تجـاوزت الكرة 
الحـارس، لكن املدافع سـجاد 
كاظـم أبعدهـا قبـل أن تصـل 

املرمى.
ومرت تسـديدة املـرتايس فوق 
العراقـي،  املنتخـب  عارضـة 
بينمـا أضاع بلنـد عمر فرصة 
للعـراق، بعد أن تلقـى تمريرة 
بينيـة، حيث تألـق الحارس يف 
إبعـاد الكـرة، لينتهي الشـوط 

األول بهدف دون رد.
 سـعى منتخب العراق لتعزيز 
املباراة  النتيجة، وتأمني بلوغه 

النهائية.
 ويف الدقيقة 71، استغل أسهر 
خطأ من الحارس الفلسطيني، 
الـذي شـتت الكـرة لتصطـدم 
باملدافـع وتعـود لـه، ليكملها 

داخل املرمى.
ولم يتمكن املنتخب الفلسطيني 
من العـودة، لتنتهـي املواجهة 

.(2-0)
العراقـي  املنتخـب  ويخـوض 

بمواجهـة  النهائيـة  املبـاراة 
نظـريه اللبنانـي، يف األول مـن 

كانون األول املقبل.  
وتحضن العاصمة بغداد نهائي 
بطولـة غـرب اسـيا للشـباب 
لكرة القدم (ايرثنك) ويشهدها 
ملعـب الحبيبـة الـدويل ليمثل 
االفتتاح الرسـمي لـه يف األول 
من شـهر كانون االول املقبل، 
وفقـاً لعضو االتحـاد العراقي 
املركزي لكرة القدم فراس بحر 
العلوم. يف وقت حسـم منتخب 
شـباب لبنان صدارة املجموعة 
الثانيـة مـن املنافسـات التـي 
اختتمت، مساء السبت، خاطفاً 
القمة التي هيمن عليها نظريه 
االردني للجولتني االوىل والثانية 
سـِت  مـن  ورصيـد  بفوزيـن 
نقاط، بعدما تغلب عليه بهدف 
واحـد دون رد، ليصـل منتخب 

لبنان اىل النقطة السابعة.
العلـوم،   وقـال فـراس بحـر 
مسؤول لجنة تنظيم منافسات 
مدينـة  يف  الثانيـة  املجموعـة 
اربيل: إن موافقة االتحاد الدويل 
قـد حصلـت إلقامة املبـاراة يف 

بغداد.
وأوضـح  أن ”بغـداد ستشـهد 
كذلـك بعـد اختتام منافسـات 
دوليـة  دورة  إقامـة  البطولـة 
للمباريـات  الـدويل  لـإلرشاف 
سـيحارض فيها املراقب الدويل 
بشـري عبـد الخالـق ويشـارك 
فيهـا عـدد كبري من االسـماء 
محافظـات  كافـة  يمثلـون 
العراق وفق ضوابط سـتتحدد 

الحقا وتتواصل لثالثة ايام“. 
واشـار اىل: أننا خرجنا والحمد 
عـاٍل  إيجابـي  بتنظيـم  للـه 
لبطولـة غرب اسـيا للشـباب 
عـرب فريـق متكامل عمـل ليل 
نهار مقرونا بإشـادة مبعوثي 
االتحاديـن الـدويل واالسـيوي 
عـىل  واضحـة  رسـالة  وهـي 
البطوالت  بتنظيم  العراق  قدرة 
الدوليـة  املباريـات  ومختلـف 

ومنهـا مبارياتنـا يف تصفيات 
املونديـال ونحن قـادرون عىل 

تنظيم اي  منافسة دولية.
وقلـب منتخـب شـباب لبنان 
لكـرة القدم التوقعـات وتأهل 
إىل املبارة النهاية لبطولة غرب 
اسـيا (ايرثلنـك) بعـد فوزه يف 
آخر مباريات املجموعة الثانية 
عـىل شـقيقه األردنـي بهدف 
مقابـل اليشء يف املبـاراة التي 
شهدها ملعب فرنسو حريري 

يف مدينة أربيل. 
وبعـد عـدة فـرص للمنتخـب 
األردنـي تمكـن الالعـب عـىل 
الفضـل مـن تسـجيل هـدف 

تسـديدة  مـن  للبنـان  الفـوز 
بيـرساه مـن خـارج منطقـة 
الجـزاء ارتطمت بأسـفل قائم 
مرمى الحارس مراد الفالوجي 
واخـذت مسـارها اىل املرمـى، 
وذلـك يف الدقيقـة 55 يف الوقت 
الذي أضـاع زميله عـّيل االكرب 
منا رضبة جزاء، بعد ان ردتها 

عارضة املرمى يف الدقيقة 65.
وكاد املنتخب األردني أن يعادل 
النتيجـة يف الوقت بدل الضائع 
مـن املبـاراة لـوال دفـاع لبنان 
الذي ابعد كرة كانت يف طريقها 

إىل الشباك. 
واكمـل منتخـب االردن املباراة 

بعـرشة العبني اثر طـرد العبة 
 ،80 الدقيقـة  يف  كمـال  بكـر 
قبل ان يشـهر حكـم املواجهة 
يف  مرتـني  الحمـراء  البطاقـة 
غضـون دقيقتـني (90 و 91) 
زيـد  لبنـان  لالعبـي منتخـب 
جمـال الديـن وكريـم فاضل، 
انهـا املبـاراة الوحيـدة  علمـاً 
التي شهدت اشـهار البطاقات 

الحمراء فيها.
واختري حـارس مرمى منتخب 
لبنـان رامـي مجـايل كافضـل 
العـب يف املبـاراة بعـد ان قدم 
عـن  وذاد  كبـرية  مجهـودات 

عرينه ببسالة.
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السـوري  املنتخـب  ونجـح 
للشـباب من التغلب عىل نظريه 
دون  واحـد  بهـدف  اإلماراتـي 
مقابـل يف مبـاراة (الرتضيـة) 
ذات  ضمـن  جمعتهمـا  التـي 

املنافسات. 
وشـهد الربع األول مـن املباراة 
واضحـة،  إماراتيـة  سـيطرة 
اىل  تفتقـر  الهجمـات  وكانـت 

اللمسة األخرية.
خطـأ  ومـن   28 الدقيقـة  ويف 
فـادح ملدافع منتخـب االمارات 
مرمـى  حـارس  وبمشـاركة 

اإلمارات موىس البلويش، تمكن 
نسـور قاسـيون من تسـجيل 

الهدف األول.
 وسيطر السـوريون عىل بقية 
أحداث الشوط األول، دون فائدة 
ُتذكر، اال ان اداء الالعبني ارتقى 
بدرجـة افضل مـن املواجهتني 

السابقتني امام لبنان واالردن.
أجـرى  الثانـي  الشـوط  ويف 
املدربان تبديالت عديدة، إال انها 
لم تسفر عن يشء، حيث كانت 
امليدان،  أغلـب الكـرات وسـط 
مع ترجيح كفة امليزان لصالح 
نسـور قاسـيون الذيـن هددوا 
مرمـى األبيـض اإلماراتي أكثر 

من مرة. 
وتسيد اإلماراتيون الربع األخري 
مـن املباراة وكاد املهاجمون ان 
يحققـوا هـدف التعديـل، لكن 
السوري محمد  الحارس  براعة 
حسـوني حالت دون تسـجيل 
هـدف التعادل، لتنتهـي املباراة 
بفـوز املنتخب السـوري بهدف 

يتيم.  
وهذا الفـوز هـو األول للفريق 
السوري الذي حقق اول انتصار 
له وقد رفـع رصيـد نقاطه اىل 
ثالث نقاط، فيمـا تجمد رصيد 
املنتخـب اإلماراتي عنـد نقطة 
واحدة يف املركز الرابع واألخري.  
واختري حـارس مرمى املنتخب 
السوري محمد حسوني أفضل 
العـب يف املبـاراة وتـم تكريمه 
من قبل رشكـة إرثلينك الراعي 

الرسمي للبطولة.
لؤي العبـادي، املديـر االعالمي 
تحـدث  اسـيا   غـرب  التحـاد 
عـن  تقييمه للبطولـة،  فقال: 
البطولـة  ان  القـول  اسـتطيع 
يف  املقاييـس  بـكل  نجحـت 
مختلـف الجوانب سـواء كانت 
فنّيـة  او  أمنيـة  او   اداريـة 
وشـاهدنا عروضا عىل مستوى 
عـال قدمتها جميـع املنتخبات 
املشـاركة، أمـا الجمهـور فقد 
زاد مـن جماليـة الحدث  ليربق  

للجميـع بأن الشـعب  العراقي 
مـن الشـعوب العاشـقة لكرة 
القـدم والحقيقـة ان ماذكرناه  
يدفـع باتجاه احقّيـة العراق يف 
تنظيـم  البطوالت واسـتضافة 
املباريـات  الدولية  عىل اختالف 

عناوينها .
وبخصوص ماشاهده يف مدينة 
البـرصة، قـال العبـادي: خالل 
زيارتنـا لالسـواق البرصيـة او 
قيامنا بجوالت بحرية  نستطيع 
ان نصـف البـرصة بأنها مدينة 
جاذبة من خالل ماوجدناه من 
نهضة عمرانية وتطور يف كافة 
املجـاالت وكذلك وفـرة االماكن 
التاريخيـة  املهمة وقد سـعدنا 
بزيارة تمثال الشـاعر العراقي 

الكبري بدر شاكر السياب .
يذكر ان  وفد اتحاد غرب اسـيا  
للبطولة يضم احمد قشـيطات 
وعروبـة  العـام   املـرشف 
الشـؤون  مديـرة  الحسـيني 
ولـؤي  واالتحـادات   االداريـة 
اىل  االعالمـي  املديـر  العبـادي 
جانـب  الثنائـي العماني خالد 
الهنائي مقيم الحـكام  واحمد 

القصيبي مراقب املباريات .  
االعداد الغفرية التي  غصت بها 
مدرجات ملعـب البرصة الدويل  
كانـت موضع اعجـاب وتقدير 
ولالمانـة  املشـاركة،  الوفـود  
كان اهـل البرصة  عىل  اختالف  
وعائـالت   افـرادا  اعمارهـم  
اىل  الحضـور  عـىل  حريصـون 
امللعب رغـم  العناء الذي يرافق 
انسـيابية  الدخـول  وصعوبـة 
الوصـول اىل امللعـب والخـروج 
منـه بسـبب الزحـام الشـديد، 
لذلـك كان االشـقاء محقني يف 
وصـف الجمهـور  بأنـه ملـح 
البطولة، والسؤال هنا : إذا كان 
مباريـات  ملشـاهدة  الحضـور 
فئة الشـباب يزيـد عىل 58 الف 
متفرج  كيف يكون الحال لو ان 
منتخبنـا الوطني هو الطرف يف 

املباريات؟

بغداد/ إعالم اللجنة األوملبية
أُنتخب رئيس االتحاد العراقي املركزي للمبارزة  زياد حسن عضواً 

بلجنة املعّدات والتجهيزات يف االتحاد الدويل للعبة.
وجاء إنتخاب حسـن خـالل حضوره إجتمـاع الجمعية العمومية 
لالتحـاد الدويل للمبـارزة يف مدينة لـوزان السـويرسية فضالً عن 
االنتخابـات التي أسـفرت عن إختيـار مكتب تنفيـذي جديد يدير 

العمل يف االتحاد الدويل للمبارزة خالل السنوات األربع املقبلة. 

وشـهد االجتماع حضور عدد كبري  من رؤسـاء وممثيل االتحادات 
الوطنيـة املنتمية لالتحاد الدويل للمبارزة، وكذلك ممثيل االتحادات 

القارية للعبة. 
وكان رئيس االتحاد العراقي للمبارزة زياد حسـن فاز بثقة الهيئة 
العامـة لالتحـاد اآلسـيوي للعبـة حيث أُنتخـب عضـواً يف املكتب 
التنفيذي لالتحاد القاّري للمبارزة يف االنتخابات التي كانت أُقيمت 

خالل شهر ترشين األول املايض يف العاصمة األوزبكية طشقند.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
االوساط الرياضية عموماً والصحفية واالعالمية 
عىل وجـه الخصـوص باركت تسـمية الزميل 
الصحفـي كريـم قحطـان عضـوا يف اللجنـة 
االعالمية باالتحاد االسيوي لكرة اليد، امنياتنا 
الصادقـة لزميلنـا العزيز بالتوفيـق والنجاح يف 

مهمته املهنية الجديدة.
  ******************

العدد السادس والخمسـون من صحيفة الريايض 
التي تصدر عن االتحاد العراقي للصحافة الرياضية 
رأى النـور امس االحد، وتضمن العديد من املقاالت 
واالخبـار واملواضيع الخاصة برياضـة كرة القدم 
وبقية األلعاب األخـرى التي زينت بأقالم صحفية 
مرموقة، خالص االمنيات ألرسة الصحيفة الرائعة 

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

عضو الهيئة العامة يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة الزميـل الخلـوق، مهـدي العكيـيل، 
احتفـل بعيـد ميالده قبـل ايام قليلـة، خالص 
االمنيـات للزميل العزيز العكيـيل بالعمر املديد 

ومواصلة النجاح يف حياته ومشواره املهني.



مدرب  كلوب،  يورجن  األملاني  أكد 
يجري  يزال  ال  ناديه  أن  ليفربول، 
العبيه  سفر  لضمان  محادثات، 
كأس  قبل  متأخر  وقٍت  يف  األفارقة 

األمم اإلفريقية الكامريون 2021.
الريدز خدمات  ومن املتوقع أن يفقد 
ماني  وساديو  صالح  محمد  الثالثي 
يف  مشاركته  بسبب  كيتا،  ونابي 
يناير/  9 ستنطلق  التي  البطولة 

كانون ثان 2022.
لكرة  الدويل  االتحاد  قواعد  وتنص 
إطالق  ”يجب  أنه  عىل  ”فيفا“  القدم 
رساح الالعبني والبدء يف السفر لاللتحاق 
يوم  صباح  يتجاوز  ال  موعد  يف  بالدهم،  بمنتخبات 
اإلثنني من األسبوع الذي يسبق انطالق املسابقة ذات 

الصلة“.
وهذا يعني أن املباراة األخرية التي يمكن أن يلعبها 
يف  يونايتد  ليدز  مواجهة   ستكون  حالًيا،  الثالثي 

الربيمريليج، ضمن مباريات ”البوكسينج داي“.
ومع ذلك، فإن ليفربول من بني أندية الربيمريليج 
مما  العبيها،  رساح  إطالق  تأجيل  يف  ترغب  التي 
وخوض  إضايف  أسبوع  ملدة  بالبقاء  لهم  يسمح 

مواجهتي ليسرت سيتي وتشيليس.
ليفربول  موقع  نقلها  ترصيحات  يف  كلوب  وقال 
إيكو“ :ال يوجد لدي تعليق، الوقت مبكر للحديث 

حول ذلك، ما زلنا ندرس األمر“.
يف  نأمل  ”نعم،  قال:  التفاق،  التوصل  إمكانية  وعن 

ذلك“.
مباراة  عن  وكيتا  وماني  صالح  غياب  املؤكد  ومن 
اإلنجليزي،  االتحاد  لكأس  الثالث  الدور  يف  ليفربول 

وكذلك مباراة برينتفورد بالدوري اإلنجليزي.
نهائي  نصف  ذهاب  مباراتي  عن  الثالثي  يغيب  كما 
كأس الرابطة، إذا هزم ليفربول ليسرت يف ربع النهائي، 

الذي سيقام يف ملعب اآلنفيلد قبل عيد امليالد.
والسنغال ومايل يف كأس  منتخبات مرص  تأهلت  وإذا 
املتوقع  فمن  اإلقصائية،  األدوار  إىل  اإلفريقية  األمم 
أيًضا غياب الثالثي عن مباراة كريستال باالس ومباراة 

محتملة يف الدور الرابع لكأس االتحاد اإلنجليزي.

أعرب تشايف هرينانديز املدير الفني لربشلونة، عن سعادته باالنتصار بنتيجة (3 - 1) خالل 
الليجا. وقال تشايف، خالل ترصيحات  15 من  الجولة  إطار منافسات  فياريال، يف  مواجهة 
نقلتها صحيفة ”ماركا“ اإلسبانية: ”لقد عانينا كثريَا يف الشوط الثاني ومع نهاية الشوط 
األول، فياريال منافس قوي، وكلفنا الكثري للخروج من الضغط“. وأضاف: ”لقد حققنا 3 
انتصار  لكنه  للغاية،  متقاربة  مباراة  كانت  الخسارة،  فياريال  يستحق  ولم  ذهبية،  نقاط 

هائل يمنحنا معنويات كبرية، والالعبون قدموا كل يشء“. وتابع: ”لن أتحدث عن الحكام، 
الفيديو،  الحكام توجد تقنية  عملهم مهمة صعبة، ولست هنا ألحكم عىل قراراتهم، وبخالف 

ومن الصعب أن تكون حكما“. وأردف: ”هناك لحظات يسيطر فيها املنافس عىل الكرة، 
تعرضنا لضغط كبري للغاية، وتفوقوا علينا يف الشوط الثاني، وعلينا أن نتطور 

الفريق  ”عمل  واستكمل:  السيطرة“.  من  وبمزيد  أفضل  بشكل  ونلعب 
الدفاعي كان مذهال، الالعبون الشباب أدوا بشكل جيد جَدا، والزلزويل 

موهبة مهمة وموجود لكي يصنع الفارق، ورغم أنه عانى دفاعيا 
لكنه ساهم بقوة يف الهجوم، ونحن سعداء جَدا به“.

دافع ديفيد لويز، عن زميله يف فالمنجو أندرياس برييرا، بعد 
أن ارتكب الالعب املعار من مانشسرت يونايتد، خطأ فادحا يف 
الخسارة (2 - 1) أمام باملرياس يف نهائي كأس ليربتادوريس.

لصالح  مرماه،  من  مرتا   30 ُبعد  عىل  الكرة  برييرا  وفقد 
ديفرسون، الذي انطلق نحو املرمى وسجل هدف الفوز بعد 5 

دقائق من بداية الوقت اإلضايف يف مونتيفيديو.
املايض،  إىل فالمنجو يف سبتمرب/أيلول  انضم  الذي  لويز،  لكن 
سان  وباريس  وتشيليس  بنفيكا  يف  سنوات  أمىض  بعدما 
فالمنجو  فشل  سبب  ليس  برييرا  إن  قال  وآرسنال،  جريمان 
يف الفوز بلقبه الثاني يف 3 سنوات بكأس ليربتادوريس، وهي 

البطولة التي تعادل دوري أبطال أوروبا، يف أمريكا الجنوبية.
وقال لويز: ”هذه هي كرة القدم. كان يقدم مباراة رائعة ولعب 
بشكل رائع، ثم يف لعبة واحدة ينهار كل يشء. اليشء الوحيد 
الذين  األشخاص  عدد  عن  النظر  بغض  أنه  هو  له  قلته  الذي 

سيحللون تلك اللحظة، فإننا لم نخرس املباراة بسبب ذلك“.
ذلك  من  وأوسع  أعمق  رؤيتنا  تكون  أن  ”يجب  وأضاف: 

العب  مع  خصوصا  التحليل، 
حزين  أنا  أندرياس.  مثل  رائع 
والعب  عظيم  صديق  ألنه  جدا 
رائع وحزين ألنه يستحق املزيد 
وحزين ألننا كنا نستحق املزيد“.
كان تفسري لويز مفهوما وجاء 
دييجو  الحارس  دافع  أن  بعد 
قائال:  برييرا  عن  أيضا  ألفيس 
”النرص لنا (كفريق) والهزيمة 
ذلك،  من  الرغم  وعىل  أيضا“. 
أن  يعتقد  وحده،  لويز  يكن  لم 
لم يكن محظوظا، يف  فالمنجو 
أطول  وقتا  فيها  قىض  مباراة 

من منافسه يف الهجوم.
وكان لفالمنجو ثلثي االستحواذ 

عىل تقريبا واليشء نفسه يف املحاوالت 
الدقيقة  يف  فيجا  رفائيل  بهدف  تأخر  لكنه  املرمى، 
الخامسة، ورغم أنه كان األفضل يف الشوط الثاني 
وسجل عن طريق جابرييل باربوسا بعد 72 دقيقة، 

غري أنه خرس بهدف ديفرسون يف الوقت اإلضايف.
أن  لندرك  التواضع  إىل  ”نحتاج  املدافع:  وقال 

الهجمات  عىل  اللعب  بإسرتاتيجية  جاء  باملرياس 
لم  حدث.  ما  وهذا  أخطائنا،  من  لالستفادة  املرتدة 

يصلوا إىل هنا للعام الثاني عىل التوايل بالصدفة“.
وتعني النتيجة أن باملرياس أصبح أول فريق منذ بوكا 
كأس  لقب  عن  الدفاع  يف  ينجح   2001 يف  جونيورز 

ليربتادوريس.

بنتيجة  ثميَنا  انتصارا  برشلونة  حقق 
(٣-١) خالل مواجهة فياريال، يف إطار 

منافسات الجولة الـ١٥ من الليجا.
دي  فرينكي  برشلونة  ثالثية  سجل 
ديباي  وممفيس   ٥٠ الدقيقة  يف  يونج 
ركلة  من  كوتينيو  وفيليب   ،(٨٨)
صامويل  سجل  بينما   ،(٩٠+٤) جزاء 

شوكويزي لفياريال يف الدقيقة ٧٦.
رصيده  برشلونة  رفع  االنتصار  وبهذا 
بينما  السابع،  املركز  يف  نقطة   ٢٣ إىل 
تجمد رصيد فياريال عند ١٦ نقطة يف 

املركز الثاني عرش.
ليفربول يرضب بقوة مجدداً

ـ واصل فريق ليفربول عروضه القوية 
وحقق الفوز عىل ضيفه ساوثهامبتون 
بأربعة أهداف دون رد، يف إطار املرحلة 
اإلنكليزي  الدوري  من  عرشة  الثالثة 

املمتاز لكرة القدم.
حيث  واحد،  جانب  من  املباراة  جاءت 
سيطر عليها العبو ليفربول من بدايتها 
هدف  جوتا  دييغو  أحرز  جداً  ورسيعاً 
الدقيقة  يف  األرض  ألصحاب  التقدم 
الثاني  الهدف  وأضاف  عاد  ثم  الثانية 
له وللريدز يف الدقيقة ٣٢، وقبل نهاية 
الشوط األول تمكن تياغو ألكانتارا من 

إحراز الهدف الثالث يف الدقيقة ٣٧.
دفاع  قلب  تمكن   ٥٢ الدقيقة  ويف 
إحراز  من  ديك  فان  فريجيل  ليفربول 

الهدف الرابع.
وهذه هي املرة الثانية عىل التوايل التي 
أهداف  بأربعة  ليفربول  فيها  يفوز 
دون رد، إذ انترص املرحلة املاضية عىل 

أرسنال بالنتيجة ذاتها.
نقطة   ٢٨ إىل  رصيده  ليفربول  ورفع 
بفارق  مؤقتاً  الثاني  للمركز  فقفز 
الذي  سيتي  مانشسرت  أمام  نقطتني 
ضيفه  أمام  صعبة  مواجهة  تنتظره 

وست هام أمس األحد.

من جانبه تجمد رصيد ساوثهامبتون 
عرش  الرابع  املركز  يف  نقطة   ١٤ عند 

مؤقتاً.
انرت يواصل الضغط يف املقدمة

اللقب  حامل  ميالن  إنرت  شّدد  ـ 
وميالن  نابويل  املتصدرين  عىل  الخناق 
االيطايل  الدوري  من   (١٤) الجولة  يف 
الصعب عىل مضيفه فينيتسيا  بفوزه 

٢-صفر.
وانتظر إنرت ميالن الدقيقة ٣٤ الفتتاح 
الدويل  وسطه  العب  عرب  التسجيل 

الرتكي هاكان تشالهانوغلو .(٣٤) 
إينزاغي  سيموني  املدرب  رجال  ووجد 
الشوط  يف  غلتهم  تعزيز  يف  صعوبة 
من  السادسة  الدقيقة  حتى  الثاني 
الوقت بدل الضائع عندما حصلوا عىل 

الدويل  البديل  لها  انربى  جزاء  ركلة 
األرجنتيني الوتارو مارتينيز بنجاح.

يف  نقطة   ٣١ إىل  رصيده  إنرت  ورفع 
املركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف 
األحد  أمس  لعبا  اللذين  وميالن  نابويل 
يف  وساسوولو  التسيو  ضيفيهما  مع 

ختام املرحلة.
بايرن يستعيد التوازن

بفوز  توازنه  ميونيخ  بايرن  استعاد  ـ 
أرمينيا  ضيفه  عىل  األنفس  بشق 
الثالثة  املرحلة  يف  ١-صفر،  بيليفيلد 

عرشة من الدوري األملاني لكرة القدم.
بعد  الصدارة  إىل  ميونيخ  بايرن  وعاد 
نحو ثالث ساعات من خسارتها لصالح 
يف  موقعه  فعزز  املبارش،  مطارده 
الصدارة برصيد ٣١ نقطة بفارق نقطة 
قبل  دورتموند  بوروسيا  أمام  واحدة 
السبت  بينهما  الساخن  «الكالسيكر» 
الرابعة  املرحلة  يف  دورتموند  يف  املقبل 

عرشة.
فعىل ملعب «أليانتس أرينا» يف ميونيخ، 
لفك  األمرين  البافاري  النادي  عانى 
حتى  وانتظر  لضيفه  الدفاعي  التكتل 
عرب  الفوز  هدف  لتسجيل   ٧١ الدقيقة 

مهاجمه الدويل لوروا سانيه.
وعاد بايرن ميونيخ إىل سكة االنتصارات 
مضيفه  أمام  املفاجئة  خسارته  بعد 

آوغسبورغ ١-٢ يف املرحلة املاضية.
خاض  الذي  البافاري  النادي  وكان 

وسطه  خط  نجم  غياب  يف  املباراة 
جوشوا كيميش بسبب إصابته بفريوس 
«كوفيد-١٩»، الطرف األفضل يف املباراة 
الحقيقية  الفرص  من  العديد  وخلق 
أكروباتية  تسديدة  أبرزها  للتسجيل 
لتوماس مولر ابعدها الحارس ستيفان 

أورتيغا إىل ركنية لم تثمر .(٨) 
لتسديدة  بتصديه  تألقه  اورتيغا  وتابع 
قوية لسانيه من خارج املنطقة وأبعدها 
اىل ركنية لم تثمر أيضا (١١)، ثم تصدى 
ألفونسو  الكندي  للدويل  قوية  لتسديدة 
ديفيس إثر انفراد (١٦)، وأخرى لالعب 
قريبة  مسافة  من  الطائر  عىل  ذاته 

 (٣٥).
عن  بحثه  ميونيخ  بايرن  وواصل 
الثاني لكنه سقط يف  الشوط  الهدف يف 
لجناحه  العالية  العرضية  الكرات  فخ 
الفرنيس كينغسيل كومان والتي كان لها 
دفاع الضيوف باملرصاد كما أنه نجح إىل 
حد بعيد يف تحييد خطورة الهداف الدويل 

البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
الشوط  يف  سانيه  رعونة  واستمرت 
الثاني وأهدر الكثري من الفرص أبرزها 
تسديدة عىل الطائر من مسافة قريبة 

مرت بجوار القائم األيمن .(٦٥) 
ويف الوقت الذي كان فيه املدرب يوليان 
سانيه  إلخراج  يستعد  ناغلسمان 
نجح  غنابري،  سريج  بزميله  والدفع 
هجمة  إثر  التسجيل  افتتاح  يف  األول 

موسياال  جمال  البديل  قادها  منسقة 
بتمريرة اىل املخرضم مولر ومنه اىل نجم 
ماشسرت سيتي االنكليزي السابق عند 
بيرساه  قوية  فسددها  املنطقة  حافة 

عىل يمني الحارس أورتيغا .(٧١) 
ودخل غنابري مكان سانيه مبارشة بعد 
تعزيز  ينجح فريقه يف  أن  الهدف دون 
يف  خطريين  الضيوف  كان  فيما  غلته، 
الهجمات املرتدة دون أن ينجحوا يف هز 

شباك العمالق مانويل نوير.
بيلينينشيش بدأ مواجهة بنفيكا ب 

(٩) العبني
مع  مباراته  بيلينينشيش  نادي  بدأ  ـ 
ضيفه بنفيكا يف املرحلة الثانية عرشة 
من الدوري الربتغايل لكرة القدم بتسعة 
حارسان  بينهم  من  فقط،  العبني 
فريوس  انتشار  بسبب  وذلك  للمرمى 

«كوفيد-١٩» بني صفوف العبيه.
واضطر بيلينينشيش إىل إرشاك حارس 
كالعب  مونتريو  جواو  الثاني  مرماه 
داخل امللعب ولم يكن لديه أي بدالء يف 
بنفيكا  حسم  حيث  ناسيونال  ملعب 

الشوط األول يف صالحه ٧-صفر.
أن صفوف  الربتغال  يف  تقارير  وذكرت 
لفريوس  تفشيا  شهدت  بيلينينشيش 
 ١٤ به  أصيب  حيث  «كوفيد-١٩» 
إىل جانب مدربه فيليبي كانديدو  العباً 

والعديد من أعضاء الجهاز الفني.
سيتعني  أنه  إىل  أشار  كانديدو  وكان 
فريق  من  الالعبني  بعض  ترقية  عليه 
من  العديد  بسبب  عاماً   ٢٣ تحت 

اإلصابات واإليقاف.
وأكد رئيس النادي روي بيدرو شواريش 

أنه لن يطلب تأجيل املباراة.
رغم  املباراة  عىل  اإلبقاء  قرار  وأثار 
الذين  الالعبني  من  العديد  تواجد  عدم 
انتقادات  الصحي،  للحجر  يخضعون 
جانب  من  خاصة  الربتغال،  يف  شديدة 
أحد  سوزا  أفونسو  الوسط  العب 

الالعبني الغائبني.
وعرب سوزا عن سخطه يف تغريدة قائالً: 
«كرة القدم لها لون فقط هو املنافسة. 
إذا كانت لها  القدم لها لون فقط  كرة 
لون  لها  القدم  كرة  رياضية.  حقيقة 
فقط عندما تكون مثاالً للصحة العامة. 

اليوم، فقدت كرة القدم لونها».
وكتب نجم مانشسرت سيتي اإلنكليزي 
عىل  سيلفا  برناردو  الربتغايل  الدويل 
أنا  هل  هذا؟  «ما  «تويرت»:  يف  حسابه 
الوحيد الذي ال يفهم سبب عدم تأجيل 

املباراة؟».

لكأس  بطالً  لقبه  عىل  الربازييل  باملرياس  فريق  حافظ 
املباراة  يف  فوزه  عقب  الجنوبية  أمريكا  ألندية  ليربتادوريس 
النهائية عىل مواطنه فالمينغو بهدفني مقابل هدف عىل استاد 
وافتتح  أوروغواي.  عاصمة  مونتيفيديو  يف  «سينتيناريو» 
رافائيل فيغا التسجيل لباملرياس يف الدقيقة الخامسة قبل أن 
فانتهى   ،٧٢ الدقيقة  يف  لفالمينغو  باربوسا  غابرييل  يتعادل 
الوقت األصيل من املباراة بالتعادل (١- ١) ويف الشوط اإلضايف 
ديفريسون  تمكن  فالمينغو  لدفاع  فادح  خطأ  ومن  األول 
الشباك  الكرة  االنفراد باملرمى وإسكان  مهاجم باملرياس من 
معلناً هدف الفوز لباملرياس الذي ضمن املشاركة للمرة الثانية 
تواليا يف كأس العالم لألندية علماً بأنه حصل عىل املركز الرابع 
تاريخ  الثالث يف  اللقب  البطولة. وهو  األخرية من  النسخة  يف 

باملرياس عقب الفوز بالبطولة عامي ١٩٩٩ و٢٠٢٠.

اإلسباني  التعاقد مع  بديالً، حال فشل  برشلونة، خياًرا  وضع 
فريان توريس، مهاجم مانشسرت سيتي يف الشتاء. ويعّد توريس 
أحد أهم أولويات برشلونة، يف يناير/كانون الثاني املقبل، إال أن 
الصفقة. وبحسب  تعطل  قد  املالية،  مانشسرت سيتي  مطالب 
املهاجم  يراقب  برشلونة  فإن  الكتالونية،  سبورت  صحيفة 
تحسًبا  بليت،  ريفر  العب  ألفاريز،  جوليان  الشاب  األرجنتيني 
لضمه يف الشتاء. ويعّد ألفاريز يف متناول برشلونة من الناحية 
كما  يورو،  مليون  و٢٥   ٢٠ بني  سعره  يرتاوح  حيث  املالية، 
يملك املهاجم الشاب الرغبة يف االنتقال للعب يف أوروبا. ويراقب 
برشلونة تطور ألفاريز منذ فرتة ليست بالقصرية، ومدى تألقه 
 ٦ وتقديم  هدفا   ١٧ تسجيل  يف  مؤخرا  نجح  حيث  فريق،  مع 
تمريرات حاسمة. وكانت تقارير إسبانية قد ألقت الضوء قبل 
أيام عىل اهتمام ريال مدريد أيًضا بضم الالعب البالغ من العمر 
٢١ عاًما. وال تقترص قائمة املهتمني بضم ألفاريز عىل برشلونة 
وبوروسيا  ليفركوزن  باير  أندية  لخطفه  تتطلع  إذ  والريال، 

دورتموند، وأستون فيال، إضافة إىل ميالن وإنرت.
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أنَّ  إسباني،  صحفي  تقرير  أفاد 
سان  باريس  نجم  مبابي،  كيليان 
لريال  االنتقال  من  اقرتب  جريمان 

مدريد.
وينتهي تعاقد مبابي، صاحب الـ٢٢ 
بنهاية  جريمان  سان  مع  عاًما 
الجاري، ويحق  املوسم 
ألي  التوقيع  له 

ناد يف كانون الثاني/يناير املقبل.
الكتالونية،  سبورت  صحيفة  وبحسب 
سان  داخل  التشاؤم  من  حالة  تسود 
جريمان، بشأن ملف تجديد عقد مبابي، 
أي  تشهد  لم  املفاوضات  وأن  خاصة 

جديد.
عرض  آخر  رفض  مبابي  أن  وأضافت 
قدمه سان جريمان بشأن تجديد عقده، 

ما أصاب نارص الخليفي، رئيس النادي، 
بحالة من التشاؤم بشأن التجديد.

وحاول الريال، التعاقد مع كيليان مبابي 
رفض  باريس،  لكن  املايض،  الصيف  يف 

عرض النادي امللكي.
يرغب  كان  بأنه  مؤخرًا  مبابي  ورصح 
املايض، لكن  الصيف  للريال،  االنتقال  يف 

سان جريمان لم يحقق رغبته.
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عّمان/متابعة الزوراء:
للصحفيـني  املعيشـية  األوضـاع  تتجـه 
األردنيـني منذ سـنوات نحو األسـوأ، بفعل 
األزمـات املاليـة التـي خنقت املؤسسـات 
اإلعالميـة يف البالد، وتحديـداً الورقية، بعد 
عزوف املشـرتكني عن تجديد اشـرتاكاتهم 
السـنوية معتمديـن عـىل ما تقدمـه لهم 

منصات التواصل، وكذلك فعل املعلنون.
األردن  صحفيـو  يعيشـها  التـي  األزمـة 
ضاعفتهـا جائحة فـريوس كورونـا، وما 
تبعهـا من إجـراءات يف البالد، عىل رأسـها 
قانون الدفاع واألوامـر والبالغات الصادرة 
بموجبه. وإذا ما اسـتثنينا اإلعالم الرسمي 
املدعـوم حكوميـاً، فقـد نالـت األزمة من 
قنوات تلفزيونية وصحـف ورقية ومواقع 
إلكرتونية ُتركت لتواجه املصري الذي لقيته 
صحيفـة «العرب اليوم» التـي أغلقت عام 
٢٠١٣، والنسـخة الورقيـة مـن صحيفـة 
«السـبيل» التـي توقفـت طباعتهـا عـام 

.٢٠١٩
يكشـف رئيـس تحريـر صحيفـة وموقع 
«الحيـاة» األردنيـة محمـد أبو شـيخة،أّن 
مئـات الصحفيـني األردنيـني يعانـون من 
تدنـي قيمـة رواتبهـم والتأخـر يف تلقيها 
لشـهرين أو أكثـر، وسـط تراجـع حجـم 
املبيعات وإلغاء اشرتاكات الصحف اليومية 
واألسـبوعية. ويلفت أبو شيخة إىل أّن وباء 
كورونا فاقم األعباء املالية عىل املؤسسـات 
أحـوال  تدهـور  يف  وسـاهم  اإلعالميـة، 
الصحفيني واملواقـع اإللكرتونية وما تبقى 
مـن منشـورات أسـبوعية. وحّذر مـن أّن 
مئات الصحفيني مهددون باالسـتغناء عن 
خدماتهـم لينضموا إىل صفـوف العاطلني 
عن العمل من مختلف القطاعات. ويشـري 
إىل أّن صحفيـني كثرييـن أصبحوا يفكرون 
بالهجـرة من البالد، ملمارسـة الصحافة أو 
أي مهنة أخرى، أمام هذا الواقع االقتصادي 

املرتدي.
هـذه الحال يعّرب عنها أيضاً الصحفي وليد 

حسـني الذي عمـل يف مؤسسـات إعالمية 
وصحف مختلفـة. ويتخوف حسـني، من 
أّن ال حلـول يف األفق لهذه املشـاكل، وعىل 
رأسـها األمان الوظيفي. ويقول حسني إّن 
«الصحفـي األردني مهدد يف لقمة عيشـه، 
فإما أن يتحول إىل عاطل عن العمل بإرادته 
لضعف املردود، وإما بسـبب مشاكل مالية 
تواجهها املؤسسـات اإلعالمية، أو ألسباب 
أخرى تتعلق بإدارة هذه املؤسسات، خاصة 
الصحـف الورقية». ويشـري إىل أّن الصحف 
الورقية اليوم «شبه منتهية»، ألّنها تواجه 
مشاكل عدة وكثرية، فيما تعاني الصحافة 
اإللكرتونيـة بدورهـا أزمات عـدة، أبرزها 

ديمومة التمويل ونوعية املحتوى.
الصحفـي خلـدون الخالدي، مـن خريجي 
عـام ٢٠١٤، وال يمـارس عمـًال منتظمـاً 
حاليـاً. فـور تخرجـه، عمـل الخالـدي يف 
موقـع إلكرتونـي، مقابـل راتـب يصفـه 

باملقبول، ثم اتجه إىل التعاون بالقطعة مع 
صحيفة يومية. عمله هـذا وفر له مردوداً 
حسـناً، خصوصـاً أّنـه يقيم قـرب مخيم 
لالجئني السـوريني ويغطي أخبارهم التي 
كانـت تلقى اهتماماً وقبـوالً. لكّن تغرياً يف 
رئاسـة التحرير قلب أوضاعـه، فانخفض 
دخله إىل النصـف، وأصبحت رشوط النرش 
أصعب. يقول الخالدي ، إّن «األمور انقلبت 
رأسـاً عىل عقب مع تفيش جائحة كورونا 
وإصـدار أوامر الدفـاع الحكومية، إذ جرى 
فصل العديد من العاملني بعقود، وخفضت 
رواتـب املوظفـني، حتـى فقـدت عمـيل». 
ويلفت إىل أّن عدداً غري قليل من الصحفيني 
لم يجدوا عمالً منذ فصلهم بسبب الجائحة، 
أما من وجـدوا وظيفة فهم يتلقون رواتب 
متدنيـة، فيمـا تتضاعـف مشـاكل أبنـاء 
املحافظات، كون العمـل اإلعالمي مرتبطاً 

أكثر بالعاصمة عّمان.

ويلفت إىل أّن الكثري ممن يعملون يف املواقع 
اإلخباريـة اإللكرتونيـة مـن غـري خريجي 
اإلعـالم والصحافة، ويزاولـون هذه املهنة 
كعمل ثـان إضايف، ويقبـل عليهم أصحاب 
العمـل لتدنـي الرواتـب التـي يطلبونهـا، 
وبعضهم أصالً من غـري املدربني. ويطالب 
املؤسسـات الحكومية والخاصـة بإعطاء 
أّن  معتـرباً  اإلعـالم،  لخريجـي  األولويـة 
مستقبل الصحفيني «مظلم وغري واضح». 
ويقول الخالـدي إّن الكثري مـن الخريجني 
تأملـوا يف إضافـة مـادة الرتبيـة اإلعالمية 
لهـم  يسـمح  (مـا  املدرسـية  للمناهـج 
بتدريسـها) إالّ أّن هذه اآلمال تبخرت رغم 
الوعـود السـابقة بتصنيـف وزارة الرتبية 

ملادة الرتبية اإلعالمية كنشاط مدريس.
عىل صعيـد متصـل، يرى أمـني رس نقابة 
الصحفيـني األردنيـني عدنـان بريـة، أنـه 
الوطنيـة  الصحافـة  أزمـة  تشـخيص  يف 

«نستعجل بالرتكيز عىل أنواعها التقليدية، 
ملـا أصابهـا مـن اعتـالل أعمـق، مقارنة 
بالحديثـة منها، لكن الواقـع يعكس أزمة 
تشـمل أنواعها جميعـاً». ويوضـح برية: 
«مبكراً، ُشـّخصت أزمة الصحافة الوطنية 
بأنها تعبري عن رصاع بقاء، جذوته تسـتند 
إىل هوامـش التكلفـة وثـورة االتصـاالت، 
وتخوضـه الصحافـة الورقيـة يف مواجهة 
الصحافـة اإللكرتونية، بيـد أّن أمر األزمة 
ظهر أكثر وضوحاً مع ذروتيها، ليتبني أنها 

تمتد إىل مختلف أنواع وسائل اإلعالم».
ويضيـف: «ال خالف بشـأن تـآكل مداخيل 
وسـائط اإلعالم الوطنيـة، يف مقابل النمو 
العابـرة  الوسـائط  ملداخيـل  املضطـرد 
للوطنيـات؛ وأيضـاً ال خالف بشـأن غياب 
التنـوع املؤسـيس، عىل مسـتوى املحتوى، 
خصوصـاً يف دول ما ُعـرف بالعالم الثالث، 
أو تلـك العالقـة يف املرحلـة االنتقاليـة من 
تجربتهـا الديمقراطية. املداخيـل والتنوع 
املؤسـيس يشـكالن ثنائيـة خطـرية تعّمق 
أزمة الصحافة الوطنية، بمختلف أنواعها، 
ويدفعان بهـا إىل انحرافات مهنية، قوامها 
محتـوى بسـوية رديئـة أو بلـون واحـد، 

يفقدها حواضنها وجمهورها».
ووفقاً لربية، ينسـحب األمـر عىل املزاولني 
ملهنة الصحافـة واإلعالم، إذ تحـد الثنائية 
مـن قدرتهـم عـىل مواصلـة املزاولـة من 
جهة، ملا تتسـبب به من انحسـار للفرصة 
البديلة القـادرة عىل هضـم تنوعهم، ومن 
جهة ثانية ُتلقي بظالل ثقيلة عىل قدرتهم 
املعيشـية التـي ال شـك أن ضيقهـا يؤثـر 
عىل اسـتقالليتهم املهنيـة وعىل تطويرهم 
ألدواتهـم ومواكبتهـم ملا يسـتجد يف هذه 

الصناعة.
ولطاملـا نادت املنظمات املعنيـة بالحريات 
العامـة والصحفية بكرس القيود القانونية 
املفروضـة عـىل املزاولني ملهنـة الصحافة 
واإلعالم، لكنها لم تتنبه إىل أثر امللف املعييش 

عىل مجمل املشهد الصحفي.

ويقول برية إّن «وسـائل اإلعالم يف األردن، 
التقليديـة والحديثـة، تقـف عـىل حافـة 
خطرة، إذ تعاني تراجعاً حاداً يف مداخيلها، 
بينما مـؤرشات االقتصـاد الوطني ال تيش 
بخـري مقبـل عليهـا، ويرافق ذلـك إرصار 
عىل مواصلة تقييدهـا بجملة من القوانني 
واألنظمة، وكذلك بإجراءات تنفيذية» تحمل 
صبغـة ُعرفية، يف بيئة عاجـزة عن إحداث 

تغيري جوهري يؤثث ملسار إنقاذي».
ويلفت أمني رس نقابة الصحفيني األردنيني 
إىل أّنه باسـتثناء وسـائط اإلعالم الرسمية 
التي تتلقـى تمويالً مبارشاً مـن الحكومة 
أو غـري مبارش من جهات حكومية (مدنية 
وعسـكرية)، ال يمكن الحديث عن صحافة 
وطنية «مسـتقلة» و»مستقرة» يف األردن، 
والخـروج من األزمة غـري ممكن من دون 
الحديث عـن تغيري جوهـري يصيب القيم 
الضابطـة ملختلـف األطـراف ذات الصلـة 
بصناعـة الصحافة واإلعالم، وعىل رأسـها 
األطراف الرسمية التي ما زالت تمسك عىل 

تقليديتها وعرفيتها يف إدارة املشهد.
وكان نائـب نقيـب الصحفيـني األردنيني، 
جمال اشـتيوي، قـد أكـد ، أن «ال صحافة 
تطويـر  مـن  بـد  «ال  وأّنـه  حريـة»،  بـال 
املحتـوى داخـل وسـائل اإلعـالم األردنيـة 
بطريقة مسـؤولة تقـدم الحقيقة وتحرتم 
خصوصيات النـاس». وأكـد أهمية العمل 
وفـق الضوابط األخالقيـة للمهنة، مضيفاً 
أّن «أّي قيـود تفرض عىل النرش مرفوضة» 
مشـدداً عىل أهمية تعزيز الحريات ورفض 
أي قوانني معطلة. وأشـار اشتيوي حينها 
إىل رضورة إعـادة النظـر بقانـون الجرائم 
اإللكرتونيـة وإلغائـه، معتـرباً أّن «هنـاك 
مسـاحة من الحرية يف البـالد يمكن العمل 
مـن خاللها مـن دون تشـنجات أو اغتيال 
الرئيسـية  املهـام  مـن  وأّن  للشـخصية، 
للنقابة رفع سقف الحريات، وسيتم إصدار 
واستحداث تقرير سنوي من النقابة حول 

الحريات الصحفية».
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الرياض/متابعة الزوراء:

 قـال الناطق الرسـمي للمركز السـعودي لألرصاد 
حسـني القحطانـي إنه ال يوجد ما يعيـق املرأة من 

تقديم النرشة الجوية.
وأشـار القحطانـي، خـالل مؤتمـر رسـمي لدعم 
النسـاء وانخراطهن يف سوق العمل، إىل أنه ال يوجد 
ما يعيـق املرأة من تقديم النـرشة الجوية. وأضاف 
يف مؤتمـر ”تمكني املرأة ودورها التنموي” املقام يف 
الريـاض أن “ندرة التخصـص تجعلنا يف تحد لعمل 

املرأة يف مجال األرصاد”.
ومن غري الواضح إن كان حديث القحطاني مقدمة 
الستقطاب محطات التلفزيون الحكومية مذيعات 
لنرشات أخبار الطقس، سواء ممن يمتلكن خربات 
يف ذلـك املجـال، أو من خالل تدريـب إعالميات عىل 

برامج األحوال الجوية ونرشاتها.
وتكتسب نرشات أخبار الطقس أهميتها يف اململكة 
كونهـا أكرب بلـد خليجي يحتل املسـاحة األكرب من 
شـبه الجزيـرة العربية، حيث تطل السـعودية عىل 
الخليـج العربي يف الرشق، والبحر األحمر يف الغرب، 

وتشهد مناطقها الشاسعة تقلبات طقس كثرية.
وأعلنـت النيابة العامة يف السـعودية مارس املايض 
املنـاخ خـارج  بالطقـس وأحـوال  التنبـؤ  حظـر 

مسؤولية املركز الوطني لألرصاد.
وبحسـب صحيفة ”عـكاظ“ املحلية فـإن عقوبة 
السجن ملن يخالف ذلك الحظر تصل إىل ١٠ سنوات، 
وغرامـة تصـل إىل مليونـي ريال (حـوايل ٥٣٠ ألف 
دوالر)، ومضاعفـة الغرامة املوقعة عىل املخالف يف 
حـال تكرار املخالفة، ومصـادرة املضبوطات محل 

املخالفة.
وكان نائب الرئيس لشؤون األرصاد بالهيئة العامة 
لألرصاد وحماية البيئة أيمن غالم قد أشار يف حديث 

إىل قناة ”اإلخبارية“ الرسـمية إىل أن التوقعات غري 
الدقيقة للطقس واألرصاد يتم اسـتغاللها من قبل 

أعداء اململكة عىل نحو سيايس.
يذكـر أن مذيعات تقديـم نرشات أحـوال الطقس، 
وهن لسن سـعوديات، يظهرن منذ سنوات طويلة 
عىل شـبكات التلفزيـون السـعودية الخاصة، مثل 
قنـوات “إم.بي.يس”، لكن القنوات الحكومية ظلت 

تعتمد منذ عقود عىل مقدمني رجال لتلك املهمة.
ويذكـر أنه ينايـر املايض ويف خطوة هـي األوىل من 
نوعهـا قامـت مذيعـة سـعودية بتقديـم النـرشة 

اإلخبارية الرئيسية عىل التلفزيون السعودي.
وزاد عـدد النسـاء، وغالبيتهـن مـن السـعوديات، 
يف القنـوات التلفزيونية الرسـمية خالل السـنوات 
القليلة املاضية التي شـهدت إزالة الكثري من القيود 

التي كانت تحد من عمل املرأة ومشاركتها يف الحياة 
العامة يف اململكة.

السـعودية  املذيعـة  أطلـت   ٢٠١٧ ديسـمرب  ويف 
عهـد النـارص، للمـرة األوىل، عرب برنامـج ”صباح 
السـعودية“، يف ظهـور قوبـل برتحاب واسـع من 

األوساط اإلعالمية السعودية.
وكان وزير اإلعالم والثقافة السعودي السابق عواد 
بـن صالح العواد أصـدر قـرارا يف أكتوبر من نفس 
العـام بإلـزام هيئة اإلذاعـة والتلفزيـون برضورة 
سعودة وظائف مذيعات اللغة العربية يف التلفزيون 
واإلذاعة.وأعلنت ”قناة السعودية“ يف شهر نوفمرب 
من نفس العام عن اسـتغنائها عـن مذيعتني، بعد 
القرار الذي صدر بتوطني الوظائف اإلعالمية، ومنح 

الفرص للمذيعات السعوديات.

بريوت/ األناضول:
أصـدرت املحكمة العسـكرية يف 
بـريوت، حكمـاً غيابيـاً بسـجن 
أحـد الصحفيني ملدة سـنة بجرم 
«إهانـة املؤسسـة العسـكرية»، 
وفـق مـا أفـادت وسـائل إعالم 
محليـة. وقالت محطة «الجديد» 
« املحكمـة  إن  التلفزيونيـة 
غيابياً  العسكرية أصدرت حكماً 
اللبنانـي،  الصحفـي  بسـجن 
رضـوان مرتـىض بجـرم إهانـة 
املؤسسة العسـكرية عىل خلفية 
كالمـه عـن مسـؤولية الجيـش 
عن  انفجـار مرفأ بريوت». وكان 
مرتـىض أشـار مطلـع ٢٠٢١ يف 
ومقابـالت  صحفيـة  مقـاالت 
تلفزيونية، اىل وجود «مسؤولية» 
عـىل قيـادة الجيـش اللبناني يف 
ملف انفجـار مرفأ بريوت، داعياً 
اىل التحقيق معهـا. وتعليقاً عىل 
الحكـم، أعلنـت نقابـة محرري 
الصحافـة اللبنانية أنها تفاجأت 
ان  ترفـض  وانهـا  واسـتغربت، 

يشـكل القرار هذا سـابقة، ولن 
او  اسـتهداف  أي  عـن  تسـكت 
ظالمـة بحق اإلعالميـني. وقالت 
يخالـف  ا»لحكـم  إن  بيـان  يف 
املطبوعـات»،  محكمـة  قانـون 
وهي املحكمة الخاصة بالنظر يف 
جميع القضايـا املتعلقة بجرائم 

املطبوعات (وسائل اإلعالم).
وأشـارت أن «القانـون املذكـور 
ألغى التوقيف االحتياطي وعقوبة 
الصحفيـني مـن معظم  حبـس 

احكامه يف جرائم املطبوعات».
وتسـبب انفجار املرفأ الذي وقع 
 ،٢٠٢٠ آب  أغسـطس/   ٤ يف 
بمقتل ٢١٩ شخصا واصابة نحو 
٧ آالف آخريـن، فضالً عن ترضر 
مساحات واسـعة من العاصمة 
بـريوت. وتعتـرب بعـض القـوى 
السياسـية يف لبنـان التحقيقات 
التـي يجريهـا املحقـق العديل يف 
القضية طارق البيطار «مسيسة 

وال توصل إىل الحقيقة».

القاهرة/متابعة الزوراء:
بعـد فـرتة مـن الغيـاب بسـبب 
تعرضهـا ألزمـة صحيـة، عادت 
الحـرصى،  إيمـان  اإلعالميـة 
 ،dmc للظهور عىل شاشـة قنـاة
للمشـاركة يف احتفاليـة افتتـاح 

طريق الكباش باألقرص.
وعلق الفنـان نبيل الحلفاوي عىل 
عـودة اإلعالمية إيمـان الحرصي 
مـرة أخـرى للسـاحة بعـد فرتة 
مرضها، حيث تشارك يف احتفالية 

من طريق الكباش باألقرص.
عـرب  الحلفـاوى  نبيـل  ونـرش 
تويـرت صـورة إليمـان الحرصي 
وغـرد عليهـا «ألف حمـد لله عىل 

سالمتك».
وكانـت اإلعالمية إيمان الحرصى 
تعرضـت ألزمة صحيـة قبل عدة 
أشـهر عقب خطأ طبى حدث لها 
أثنـاء خضوعها لعمليـة جراحية 
وال تزال تواصل العالج حتى اآلن.

إيمـان الحـرصى عملية  وأجرت 
جراحيـة، األمر الـذي ترتب بعده 
حدوث مضاعفات مؤسفة نتجت 
عنه رضورة املكوث باملستشـفى 

والخضوع لعدة عمليات جراحية 
أخـرى يف محاولـة طبيـة لتـاليف 
العمليـة  عـن  الناتجـة  األرضار 

الجراحية األوىل.
يذكـر أن الحـرصى، كانـت قـد 
سـافرت إلجراء عمليـة جراحية 
دقيقـة ىف أملانيـا، حيـث أعلنـت 
أرستهـا عرب حسـابها الرسـمى 
بموقـع «فيـس بـوك»: «تخضع 
اآلن اإلعالميـة إيمـان الحـرصى 
لعمليـة جراحية دقيقة ىف أملانيا.. 
نسـأل الله باسـمه األعظم الذى 

إذا دعـى به أجاب وإذا اسـرتحم 
بـه رحم وإذا سـئل بـه أعطى أن 
يشفيها ويتم عليها نعمة الصحة 
والعافية».وكانـت قـد تعرضـت 
ألزمة صحيـة، منذ يوليو املاىض، 
أبعدتها عن شاشات التليفزيون، 
وتواصـل رحلة عالجهـا منذ ذلك 
الوقت، وقالت إنها خاضت تجربة 
صعبـة للغايـة، وال تـزال تعيش 
فرتات حرجة لم تنته بعد غري أنها 
تثـق ىف قدرتها عىل تجـاوز األلم 

بفضل دعوات الجمهور.
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الرباط/متابعة الزوراء:
يعرفـه  الـذي  االرتبـاك  أثـار 
املوسـم الجديد مـن الربنامج 
الوثائقـي املغربـي ”أمـودو“، 
الذي يبـث عىل شاشـة القناة 
املغربيـة األوىل، جـدال كبـريا، 
بسـبب بـث الحلقة السـابقة 
من الربنامـج الوثائقي عوض 

الحلقة املربمجة.
الربنامـج  متتبعـو  وتسـاءل 
الوثائقي عن السـبب وراء بث 
الحلقة السابقة عوض الحلقة 
التـي كانـت مربمجـة يف وقت 
سـابق، فيما اعترب آخرون أن 
”األمـر مرتبـط بإيقـاف بـث 
بربنامج  وتعويضـه  الربنامج 
آخـر“؛ وهـو ما نفـاه مصدر 
مـن القنـاة األوىل، مؤكـدا أن 
”األمـر يتعلق فقـط بخطأ يف 

الربمجة“.
وُيسـافر املوسـم الثالث عرش 
إىل  ”أمـودو“  الوثائقـي  مـن 
جبال األطلس املتوسط، ويحط 
العـرش  حلقاتـه  يف  الرحـال 

بمنطقة سكورة مداز، لينتقل 
إيمـوزار  منطقـة  إىل  بعدهـا 
مرموشة، ويحط الرحال أخريا 

يف بويالن.
ويسـتكمل فريق ”أمودو“، يف 
هذا السـفر، رحلة بحث بدأها 

يف موسـم سـابق بـني جبـال 
األطلس يقتفي من خاللها أثر 
الفهد األطليس وينفض الغبار 
عن العديد من األرسار والخبايا 

التاريخية للمنطقة.
وقال املخرج حسـن بوفوس: 

باملعطيـات  غنـي  ”املوسـم 
التاريخية التي تعود إىل عصور 
غابرة، واستكشـاف ما تزخر 
به هذه املنطقة التي تسـتحق 
أن تصبـح قطبـا سـياحيا يف 
املغرب. وخالل زيارتنا ملنطقة 

بويالن، اكتشفنا أنها تستحق 
إعالميـة  مـادة  تشـكل  أن 
خصبـة للمستكشـفني ورواد 

الوثائقي“.
وعن الصعوبـات التي واجهت 
الفريـق خـالل تصويـر هـذا 
باقتفـاء  الخـاص  املوسـم 
أثـر الفهـد األطلـيس، أوضـح 
يأخـذ  ”الربنامـج  بوفـوس: 
طابعا استكشافيا.. عىل الرغم 
من كتابة السـيناريو وتحديد 
أماكن التصوير، فإن سيناريو 
الطبيعـة يفرض نفسـه؛ ألن 

الهدف دائما هو االكتشاف“.
أن  نفسـه  املتحـدث  وأكـد 
”املوسـم الثالث عرش لم يخُل 
واضطررنـا  صعوبـات،  مـن 
إىل تأجيـل رحلة االستكشـاف 
بسبب ظروف الحجر الصحي 
الّتي فرضها انتشار الوباء، من 
فصل الشـتاء إىل فصل الصيف 
الحـار، واسـتطعنا أن نتحدى 
كل الصعـاب يف مغامرة كبرية 

يعرضها الربنامج الوثائقي“.
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آَنـا كارينينا أثر أدبي عاملي وإنسـاني 
خالد، ترجـم إىل معظم لغـات العالم، 
وأعيـد طبعه مئات املرات. وقد تباينت 
آراء النقـاد يف هذه الروايـة، فوضعت 
فيهـا دراسـات كثـرية راوحـت بـني 
اإلعجاب التـام والرفض النسـبي، إن 
لم نقل الرفـض التام. فمن أعجب بها 
قد أعجـب ألنه رأى فيهـا عصارة فن 
تولسـتوي وخاتمـة أعمالـه الكربى، 
ومـن انتقدهـا فحمل عليهـا قد حمل 
ألنه رأى فيها خلـًال فنياً، ورأى أحداثاً 
ثانويـة كبرية تواكـب الحدث الرئييس 

وتكاد تطغى عليها.
يفتتـح تولسـتوي رواية آنـا كارينينا 
العائـالت  املشـهورة: ”كل  الجملـة  يف 
السـعيدة تتشـابه، لكـن لـكل عائلـة 
تعيسة طريقتها الخاصة يف التعاسة.“

تطفـو عـىل سـطح الحـدث يف الرواية 
معظمهـا  متنوعـة،  برشيـة  نمـاذج 
مريـض مرض الطبقية، مـرض النبل، 
مرض اإلرث الثقيل، والنماذج البرشية، 
هـذه هـي غالبـاً نمـاذج مهتـزة غري 
سـوية، تتفاعـل يف داخلهـا رصاعـات 
كثرية، أبرزها ما بـني القلب والعقل أو 
بني الحـب والواجب، وما بني القشـور 
واللبـاب، ومـا بـني تخلـف اإلكلريوس 
وحركـة التنويـر يف أوسـاط املثقفـني 

الروس.
 تعـد هذه الروايـة من أكثـر الروايات 
وألن  اليـوم،  حتـى  للجـدل  إثـارة 
تولسـتوي يناقـش فيهـا إحـدى أهم 
القضايـا االجتماعيـة التـي واجهـت 
كافـة املجتمعـات اإلنسـانية، خاصة 
األوروبية ُبَعْيـَد الثورة الصناعية، وما 
نتج عنها من اهتمام باملادة، وما ظهر 
من أمراض تتعلق باملال لدى الطبقات 

األرستقراطية آنذاك.
قـول األسـتاذ الدكتور حلمـي مراد يف 
مقدمـة الطبعة العربيـة الصادرة عن 
املؤسسـة العربيـة الحديثـة ، يقـول: 
إسـتغرقت كتابـة الرواية مـن مؤلفها 
نحـو خمـس سـنوات، بدأهـا يف ربيع 
و   ،1877 أكتوبـر  يف  أتمهـا  و   1873

الطريـف أن أصل القصة كانـت لفتاة 
 ، للمؤلـف  حقيقـى  لجـار  حقيقيـة 
إستدعى قريبة له لرتعى شئون منزله 
، و حـدث بينهما ما حـدث، ثم أحرض 
فتـاة أملانيـة حسـناء، لتكـون معلمه 
ألوالدة نظـرا لوفـاة زوجتـه، و أحـب 
الفتاة فما كان من قريبته ” و إسـمها 
آنا سـتيبانوفنا“، أن إدعـت أنها ذاهبه 
لزيـارة بعـض األقـارب ، ثـم توجهت 
ملحطة القطار و هناك ، ألقت بنفسـها 
تحـت عجالت قطـار البضاعـة. و لقد 

أتيح للمؤلف أن يراها عقب الحادث.
تحكـي روايـة آنـا كارنينا التـي تعترب 
أفضـل عمـل روائي متكامـل يف تاريخ 
األدب، عـن حكمة الحيـاة بني األبيض 
قاسـياً  تكـون  أن  بـني  أو  واألسـود، 
فتكرس أو ليناً فتعرص. وكذلك الفوارق 
يف أسـلوب العيـش واملفاهيـم والقيـم 
بني مجتمع الريـف واملدينة، والقوانني 
اإلنسـانية التـي تحكـم حيـاة البـرش 
التي يعيشـها  التناقضات  وازدواجيـة 
املجتمـع فيمـا يتعلـق بحقـوق املرأة 

مقابل الرجل.
تحكـي رواية آنـا كارنينـا التي تعترب 
أفضل عمـل روائي متكامـل يف تاريخ 
األدب، عن حكمـة الحياة بني األبيض 
قاسـياً  تكـون  أن  بـني  أو  واألسـود، 
فتكـرس أو لينـاً  والقيم بـني مجتمع 

الريف.
م تكن ”آنـا كارنينا“ أول رواية واقعية 
، لكنها تعترب مثاالً شـبه مثايل للحركة 

األدبية. تحاول الرواية الواقعية تصوير 
األشياء اليومية بدون حيلة ، عىل عكس 
التقاليـد األكثـر روعـة واملثاليـة التي 
تسـعى إليها معظم الروايـات. تحكي 
الروايـات الواقعيـة قصًصـا متأصلـة 
وتتجنب أي نوع من الزخرفة. األحداث 
يف ”آنـا كارنينا“ معروضة ببسـاطة ؛ 
يترصف الناس بطرق واقعية ومعقولة 
، واألحداث قابلة للتفسري دائًما ويمكن 
تتبـع أسـبابها وعواقبها مـن واحد إىل 

آخر.
، تظـل ”آنـا كارنينـا“  لذلـك  نتيجـة 

مرتبطـة بالجماهـري الحديثـة ألنه ال 
يوجـد ازدهار فنـي يميزهـا يف لحظة 
معينـة مـن التقليـد األدبـي ، والرواية 
هي أيًضا كبسولة زمنية ملا كانت عليه 

الحياة لفئة معينة من الناس يف روسيا 
القرن التاسـع عرش ألن تولستوي بذل 
جهًدا لجعـل أوصافه دقيقـة وواقعية 
بدالً من كونها جميلة وشـاعرية. وهذا 

يعني أيًضا أنه بينما تمثل الشخصيات 
يف انـا كارنينـا رشائح مـن املجتمع أو 
مواقف سـائدة ، فهي ليسـت رموًزا - 
يتـم تقديمها كأشـخاص ، بمعتقدات 

متعددة الطبقات وأحياًنا متناقضة.
أن تقرأ ”آنا كارنينا“ يعني أن تعتني بــ 
آنا. هي من أفضل الشخصيات الروائية، 
كل شخصية يف ”آنا كارنينا“ أحبت آنا، 
ونحن أيضاً. عندما نقرأ الرواية نريد أن 
نفهم، هل يجب اإلشادة بعاطفة آنا أم 
إدانـة تهورها؟ هل يجب أن ُنعجب بها 
أم نرفضها؟ رايت وسـتوبارد عرفا أن 
”آنا كارنينا“ تدعوك لدفع هذه االسئلة 
جانبـاً. الفيلـم يطلب منـك التفكري يف 
الظلـم والجهـل، ولم يخرج عـن إطار 
قصة الحب. الشخصيات كانت نمطية 
ـ ولم  ـ خيانة آنـا، ونقاء كيتيـ  جـداـً 
يظهر لنا بشـكل كاٍف حياتهم العادية 
بعيداً عن الرومانسية لكي نفهم الشبه 
بني آنـا وكيتي. فيلم رايـت يعرض لنا 
فقط الشـخصيات وهي تقع يف الحب. 
زمنهـا،  يف  حدثـت  تولسـتوي  روايـة 
أظهـرت رصاع الشـخصيات وترددها، 
مـا فكرت به وما شـاهدته، ما تخيلته 
وما كتبته، ماعانتـه وما غفرته. ومن 

املمكن إنها ارتقت فوق أسئلة االنسان 
عن اإلعجـاب واالسـتنكار، وفـوق ما 
يكون وما يجب أن يكون، وببسـاطة: 
هكذا تجري األمور من حولك، عليك أن 
تكون شـاكرأً ملا أنت عليه. ما حدث قد 

حدث.
لقـد انتهى تولسـتوي يف حياتـه إىل ما 
انتهـى إليه ليفني؛ حيث تـرك املجتمع 
األرستقراطي الذي ينحدر منه، وعاش 
حياة بسـيطة وسـعيدة يف الريف، وما 
أنقذ تولستوي من االنتحار آنذاك سوى 
احتكاكه بالنفوس البسـيطة من أبناء 
الطبقات العمالية، وقد كتب تولستوي 
يف العـام 1876 قائالً ”بعد سـنتني من 
هذه الحياة مع الشعب، حدث يفَّ تحول. 
إن حياة أمثايل مـن األغنياء واملتعلمني 
لـم َتْبعث يفَّ سـوى االشـمئزاز؛ وبدت 
يل أيضـًا فارغة من املعنـى. وظهرت يل 
جميـع أفعالنـا، ومشـاغلنا الفكرية، 
جديـد.  بمظهـر  وعلومنـا،  وفنوننـا، 
وأدركُت أنني هنا بـإزاء ألعاب املرتفني 
التي ال ُيجدي البحث عن أي معنى لها. 
فأخـذُت أسـتفظع نفـيس وأقـف عىل 
الحقيقـة؛ حينـذاك اسـتطعت أن أرى 

األشياء جميعاً بوضوح“.

@Î˝n–€a@›öbœ
رغبـة جامحة انتابته هذه الظهرية الصيفية السـاخنة التي طردت 
من عينيه املتعبتني نعاس القيلولة التي يعشـقها بشـغف، وتحالف 
التيـار الكهربائـي مـع مكنونات عقلـه، رغبة هزته مـن االعماق، 
احرض أوراقه، استل قلمه، أراد ان يكتب اليوم كما االدباء يف الصحف 
واملجالت ويدخل يف مصاف املشـاهري، كانت املفردات تخونه، تهرب 
من بني يديه، يكون يف أسـوأ حاالته املزاجية، يسائل نفسه عن الرس 
الغريـب واملجافـاة غري املعقولة، أقسـم بأن ال يغـادر الغرفة إن لم 
يكتب شـيئا، الحت فكرة، بدأ يكتب، وضع عنوانا ظاهرا يف منتصف 
الورقة، كتب اسـمه يف الزاوية اليرسى، حـرص عىل وضع لقبه من 
أجل الشـهرة املقبلة، كتب سـطر واثنني، توقف فجاة، سقط القلم 
من تلقاء نفسـه، أخذ منه التعرق مأخذا عظيمـا، توترت اعصابه، 
صفع الطفل الذي يحبو منتشـيا حوله، خط أربعة أسـطر يف ورقة 
اخرى، عدهـا الخامة التي منها سـيحوك كلماته،كلمات سـتجعل 
من محمود جنداري وزعيم الطائي تالميذ يف حرضته، خط السـطر 
االول، هربت الكلمات ثانية، نظر بامعان اىل عنوان قصته، استبداله 
مرارا،مللم اوراقه املبعثرة، الحت له فكرة: الكتب عن معاناة صديقي 

رشيد وانا امللم بمداخل الكلمات ومخارجها 
ترك العنان لخياله وراح يكتب: 

تورط صديقي رشـيد وقرر اكمال نصف دينه يف ظل ظروف معقدة 
وهـو يعلم النهاية جيـدا ،لم تعجبه املقدمة، اعـاد صياغة الحروف 
،كان يامـا كان يف حـارض العـرص والزمـان كان يف محلتنا القديمة 
شـاب ممتلئ القوام حسن النظام محبوب من جميع االنام له وجه 
صبوح وانف مملوح،  الح عليه االهل والجريان ان يتزوج، نزل رشيد 
عند رغبة السـواد االعظم وقرر ان يفعلها، اقرتض املليون واملليونني 
بأقسـاط مزعجة يدفعها عند الطلب توصله إن لم يسددها للحبس، 
عاش سـبعة أيام من العيش الرغيد، ارتشـف من العسل انقاه، كان 
يضحك ملئ شـدقيه من الذين يفضلون الجنة عىل الزواج، وبرسعة 
انتهت ايام العسـل وصاحا من حلمه الجميـل، نفذ مرصوف البيت 
والحـب معـا وهربت رشكات اإلعمار واسـتغنت البلديـة عن عمال 
النظافـة، ازدادت قوائـم الطلبات، تأمل يف موجـودات البيت الفتي، 
مـا فائدة اغراض الشـتاء يف هذا الصيف الالهب؟ سـينهزم االرهاب 
وتعود رشكات اإلعمار يف الشتاء،  مىض الصيف رسيعا وحل الشتاء 
مبكـرا، بـاردا صقيعـه يدك العظـام ويتوغـل يف الكيـان ،اضطرت 
الزوجة اىل املكوث عند اهلها حتى تتوفر اغراض الشتاء، تأمل ثانية 

يف األغراض، كان السمسار يعد له نقودا حارة عن اغراضه الصيفية 
سينتهي كل شـيئ يف الصيف وينهزم االرهاب وتتوفر فرص العمل، 
لم تجلب نقوده سـوى موقد صغري، عاد به اىل البيت مرسورا، طرق 
البـاب ، هاله املنظر، كانت ورقة معلقة عىل باب الدار مكتوب فيها: 
حبيبي رشـيد غـادرت البيت بعد أخذ ماتبقى من األغراض سـأعود 

مع فصل قصتك الجديد وهزيمة االرهاب وعودة رشكات االعمار 
املخلصة دائما.... زوجتك...

@·ébßa@Âè´@·rÓÁ@Òıaã”
تقول ليـىل ماكليـالن: ”أصبحنا أسـاتذة يف رسد 
الحكايات، وأصبحنـا فظيعني يف إخبار أصدقائنا 
القصـص الحقيقيـة“. قـد يعتقد البعـض أنهم 
يروون قصة يف سـياق محدد، لكننـا يف الحقيقة 
نـروي حكاية. فالحكايات تتحدث عن حقائق ما 
أو حتى خيال، لكن القصص تدور حول أشياء ما 
ابتدأت وانتهت بطرق مختلفة، فالقصة تخلق لنا 

مساحة من الحركة، وتغيري األحداث.1
انبيـاء االهـوار ؛صـدرت عـن املؤسسـة العربية 
للدراسـات والنـرش,ط1, 2021 بعنـوان قصص 
لألديـب املغـرتب نعيـم عبـد مهلهل ,كتـاب من 
القطع املتوسـط ب192 صفحـة ضم 27 حكاية 
بعناوين مختارة مستوحاة من اسماء انبياء الله, 
لوحة الغالف للفنان العراقي سريوان  باران التي 
تحمل معـان روحية وسـحرية مثلوجيه موحية 
للمتن الحكائي لنصوص الكتاب موضوع مقالتنا 

االنطباعية .
”ذات يـوم عـدت ألزور القريـة ملجرد اسـتذكار 

االمكنة واصحابها“ص9.
هـذه العبـارة تكشـف رس القـاص نعيـم عبـد 
مهلهـل يف كتابة انبياء االهـوار. ان الغربة اتاحت 
له ان يـرشع ابواب ذاكرته الحيـة لتتدفق كنوزه 
بجواهرها املدفونة يف قيعانها السـحيقة بعمقها 
الزمني الذي يمتد لست عقود ونيف خالل سنوات 
يف بيئة غريبة وحاملة لتكون رسـائل ألبناء جلدته 
مثـل بطاقات التهنئة املفاجأة لسـان حاله يقول 
ال تحسـدوني عىل غربتي بل انتم املحسودون من 
العالـم كلـه ألنكم الزلتـم وتبقون املعـدان الذين 

خلقـوا ابطـال دينني بهيئـة ابطـال ميثولوجيني 
اسـوة باألمم االخرى التي خلقت لها الهة وابطاال 

اسطوريني,.
واختـار مهلهـل عناويـن حكاياته مـن رموزهم 
الدينني وحرصا ألنبياء ورسـل كانوا سبب خالص 

امم او هالكها .
برصاحـة؛ يصعـب عـّيل تجنيس تلـك النصوص  
واتركهـا للنقاد ان يصفوها وفق مدارسـهم وما 
يرونه مناسـبا , اما رأي الخـاص واملتواضع بعد 
قـراءة تلك النصوص , اسـتطيع ان اقول بحق ان 
احرتافية السـارد نعيم عبد مكنتـه من ان يختار 

اسـلوبه الخاص  بني الحكايـة والقصة وأخذ من 
عنارصهمـا املتعـارف عليهـا ,كما يقـول احمد 
بوزفور“ الحكاية كاملة ال ُتكلف املسـتمع شيئا، 
والقصة ناقصة تحتاج، لكي تكتمل، إىل جهد من 
القارئ يف القـراءة والتأويل يضاهي جهد الكاتب 

يف الصياغة والبناء“.2
اي ان النصـوص ال تسـتويف ان تسـمى حكايـة 
الرابـط  ويف  قصـة  عليهـا  ليطلـق  تسـتويف  وال 
بالهامش يمكن التعرف عىل الفرق واسـباب عدم 

االستيفاء. 
لذلك اراها ابداعا جديدا عن اقتدار وحنكة وكفاءة 

من القاص نعيم عبد مهلهل يف شق طريق وسطى 
بـني الحكاية والقصة ,نصـوص تحتاج لتجنيس  

ليكون رائدا خالقا لها .
النصـوص يف انبياء االهوار حكايـات امليثولوجية 
مبتكـرة مـن قبـل السـارد لشـخصيات واقعية 
وردت يف القران وبقية الكتب السماوية بصفاتها 
الربانية كأنبياء ورسل, نلمح فيها بعض العنارص 
القصصية من شـخوص وزمان ومـكان وحبكة 
بشـكل واضح، إال أنها تظل حكايـات ال ترقى إىل 

مستوى فن القص  بعنارصه الثابتة .  
”القصـص أن تخضع ملعايري نقديـة لفن القص 
نطـاق  يف  اصطفـت  وإال  قصـة،  تعتـرب  حتـى 

الحكاية“.3
أخـريا؛ ال أريـد ان أخـوص يف تفاصيـل الرسد  يف 
تفكيك النصوص والبحـث عن مضمرها بقدر ما 
اقول ان لغة السـارد ناضجـة ومحرتفة وتأخذنا 
بقوة اىل املتعة التي نطلبها كقراء يف سـياحة عرب 

عالم  االهوار .
 يف هـذا الكتاب وغريه من مؤلفات مهلهل نتعرف 
عـىل ثقافـة موسـوعية ال حـدود لهـا, امتلكها 
الكاتب ,مكنته من سـل قلمه ليتدفق بال انقطاع 
, بالكاد ان تقرأ كتابـا جديدا حتى يطالعك اعالنا 
عن اصـدا رجديد وكما وصفتها سـابقا بطاقات 
يرسلها نعيم ألبناء جلدته ليطلعهم عىل حجمهم 
الحقيقـي بالعالـم وهـم يتمرغـون بوحـل الهم 
اليومي بسبب الظلم والطغيان املتواتر عليهم من 
االنظمة القمعية التي ترتي عليهم بغياب ارادتهم 
الجمعيـة لوقـف العنـف بـكل  اشـكاله والعودة 
ملاضيهم الحضاري املتعدد العناوين العظيمة عرب 

التاريخ .

www.alzawraapaper.com

ثقافية

Ò7ó”@Ú
ó”

 Òâœb„

Ô‹»€a@übÌä

@ÒçÁbßa@pbibu¸a@µi@lã»€a
Ô‡‹»€a@szj€aÎ

عندما اصدر القصيمي كتابه الرصيح (العرب ظاهرة صوتية) 
يف سـنة 1977 عن مطبعة مونتماير يف باريس لم يقرأه العرب 
حينها ألنهم كانوا منشـغلني بجمـع دوالرات النفط ومتابعة 
مباريات كأس العالم يف االرجنتني والتفرج عىل توقيع اتفاقية 

كامب ديفيد.
وألن العربـي اليسـتطيع أو اليقـدر أن ينظـر اىل أبعد من يوم 
واحد لكونه كائن مشـدود اىل التاريخ، وأي تاريخ، انه التاريخ 
املـدريس امللقن -وهل يوجد للعـرب تاريخ غريه- لذلك اليمكن 
لهـذا الكائـن أن يفرس االشـياء بمنظـور كيل، فهـو ينظر اىل 
االشـياء بأجزائهـا الصغـرية او حدودها الضيقـة، لذلك فأن 
االنسان العربي حينما يغادر الهيمنة الفكرية الرشقية ويتجه 
للدراسـة يف الجامعات الغربية فهو يبـدع وتخرج كل طاقاته 
الخبيئـة واحمـد زويل والعـرشات غريه مثال واضـح عىل ما 

نقول.
العربـي يفضل الراحـة الذهنية الخادعـة واالجابات الجاهزة 
املقولبـة يأخذها من غـريه ويقدمها يف أي جـدال او بحث ثم 
يغط يف قيلولة وهو ينفخ دخان الشيشـة يف جلسـة سلطانية 

يف احدى املقاهي   الرخيصة.
وألن العربي كائن غري منتج سـواء كان هـذا االنتاج مادي ام 
فكري لذلك هو مسـتهلك لكل االنتـاج العاملي املادي والفكري 
،فنحن نسـتورد املوبايـل والالبتوب والطائـرة واملعدات، لكن 
النفهـم ممـن تتكون هـذه االشـياء وكيف صنعـت وما هي 

فلسفتها.
العربـي كائن غري مبتـدع اال يف فنون التكفـري وليس التفكري 
عىل حـد تعبري نرص حامد ابو زيد ، أو متبع وليس مبدعا كما 

يذهب اودنيس يف الثابت واملتحول.
وهذه املعضلة متعلقة بمنهج التفكري.

فالعربي يف الغالب يفتقر اىل هذا املنهج او اذا كنا متفائلني فأنه 
يستخدم منهج تفكري لم يعد صالحاً للبحث يف هذا العرص .

البحث؟
نعـم ، فالعالـم االن يعيش عىل البحث، حيـث ال توجد اجابات 
جاهـزة وكل يشء خاضـع للبحـث والتجريـب تحـت مجهر 

املخترب.
وحينمـا نقول ظاهـرة صوتية ألن العالم لـم يعد يتكلم فقط 
بـل ان الكالم يأتي بعد الفعل ، افعـل وتكلم، بينما نحن نتكلم 

وال نفعل.
واي كالم...

كل الـكالم هو مقتبس ما قاله فالن وفـالن منذ اكثر من الف 
سنة دون تجديد.

الغريـب أننا مازلنا نعيـش تحت وطأة املنطق االرسـطي ولم 
نتعـداه بعد وهـذا املنطق يتوغل يف كل مفاصـل حياتنا وحتى 
يف االمثال الشـعبية كما يذكر عـيل الوردي هذا الرجل الصارخ 
يف الربية مع اشـباهه هاشـم صالح ومحمـد اركون وجورج 

طرابييش.
ويالحـظ دائمـا ان اغلـب الكتب العربيـة التي تسـمى جزافاً 
باملؤلفات البحثية تقدم النتيجة عىل السـبب فالباحث يطرح 
فكرة ثم يؤسـس عليها بحثه لذا تأتـي املقدمة هي اهم ما يف 
هذا البحث وليس الخاتمة او نتيجة البحث كما هو املعمول يف 

معاهد الدراسات الغربية .
والقراءة عىل اهميتها ال تكفي لوحدها لكنها تجسـد حارضاً 
يمهـد ملسـتقبل قوي طاملا أننـا ال نسـتطيع ان نتقدم خطوة 
واحـدة يف اصالح منهـج التفكري او اسـلوب البحـث ، واغلب 
الكتب التي تصدر يف العالم العربي تطغى عليها الصفة االدبية 
لذلك يمكن القول ان االنسان العربي كائن ادبي وليس علمي.

هي دعـوة لهدم كل االجابـات الجاهزة املقولبـة والبحث عن 
اجابات تأتي نتيجة البحث العلمي املختربي.
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من يل اذاعزَّ السؤال عن السؤال 

َسـْل عـن ذكريـات الحـبِّ يف دفء 
الخيال

واعرب بنا  االّيام من حاٍل لحال
من يل

وانا املتيَّم يف  هواك  وابتغيك
هالّ سألت ملرٍة عن  عاشقيك

تباً لكِل الحادثاِت اذا  دارت عليك
من يل

اذا غاب الصديق وانكفأَ الطريق
وتبعثرت  احالمنا  وبال  رفيق

وحريـق شـوقي فيـك ومـا انطفأ 
الحريق

من يل
اذ رحُت ابحث عن ذكرياتك والغياب

غـاب  وقـد  الطرقـاِت  يف  وأجـوُب 
الصحاب

وأعاتُب  االّيام فهل يجدي العتاب؟
من  يل

اناديك بقلبي فال  تسمع  ندائي
رافعا لله صوتي يف صالتي ودعائي
وعزائي فيك اقوى وقد طال عزائي

من يل
ياكلَّ  احالم  املنى  واالشتهاء

فمتى التقيَك  وقد  عزَّ  اللقاء؟
قل متى  تزهو  وينتهَي الشقاء

من يل
 يا صورًة  يف خاطري تبقى جميلة

كم عشت يف ذكراك اياماً طويلة
هي للذكرى  فألتقى خٌل  خليله

من يل

وأنا  املتيَُّم  إذ تلهج  يف  لساني
واقوُل لهذا الوّجد يكفي ما سباني
فقصيدتي خجىل لعشقك اذ دعاني

كـم  الـذي  الوجـد  يأّيهـا  يل  مـن 
يعرتيني؟

فأبيت حزناناً  عىل وجع االننِي
لك وحدَك يا حبيبي  خذ سنيني

من يل
ياأيُّها  الوطن  املعذَّب  والجريح ماذا  

لدَي وأراك  من الٍم  تصيح
قل يل متى من جرحك تسرتيح!؟

من يل
يأيها   الشهد  املصّفى  يا عراق
انَّي احّبَك رغم جرحك والفراق

يا أنَت يا وجعي الذي قد ال يطاق
من يل من يل من يل

@Ô‹Óuá€a@·‹èfl@÷aåä __@ÔÄÄÄ€@Âfl



املصـاب  الشـخص  عـىل  يظهـر 
بفـريوس (كورونا) فقدان حاسـة 
الشم والتذوق، ولكنها من األعراض 
التي ال تسـتمر طويـًال، حيث تعود 
هاتـان الحاسـتان للعمـل بشـكل 
طبيعـي بمجـرد التعـايف مـن هـذا 

الفريوس.
وللتقليـل من هذه األعـراض، إليكم 
مجموعـة مـن الطـرق السـتعادة 

حاسة الشم والتذوق يف املنزل.
1 -تدريـب الحـواس: يمكن تمرين 
حاسة الشم والتذوق عىل العمل من 
جديد من خالل تدريب الحواس، عن 
طريق قضم البصل أو شـم رائحته 
النفاذة أو رائحة القهوة أو العطور 
لعـدة مـرات متتالية أكثـر من مرة 
خالل اليوم؛ حيث يستخدم التدريب 
الشـمي املرونـة العصبية للجسـم، 
وهـي قـدرة الجسـم عىل تشـكيل 
مسـارات عصبيـة جديـدة؛ وهـذه 
األساليب تساعد الجسم عىل إنشاء 
مسـارات عصبية جديدة وتسـاعد 

عىل استعادة حاسة الشم.
وال يوجد وقت محـدد لبدء محاولة 
إعادة حاستي الشـم والذوق لديك، 
فإذا كنـت مصابـة بكوفيـد 19 أو 
تعافيـت مؤخـراً، ولكنـك ال تزالني 
تعانـني مـن فقدان حاسـة الشـم 
والتـذوق، يمكنـك البـدء يف تمارين 

الشم املبكرة.
ليبويـك  ألفـا  2 -يسـاعد حمـض 
ومكمـالت فيتامـني أ A وبخاخات 
األنف السـتريويدية التي ال تستلزم 
وصفة طبية، عىل استعادة حاستي 

الشم والتذوق.
3 -يف حالة عدم اسـتعادة حاسـتي 
الشـم والتـذوق بعـد التعـايف مـن 

كورونا بستة أشهر، يلجأ األطباء إىل 
العـالج بالبالزما الغنيـة بالصفائح 
الدمويـة (PRP)، حيـث يتم إدخال 
البالزمـا يف األنف من خـالل إبرة أو 
إسفنجة عند الشق الشمي؛ لتحفيز 
عملية نمو الخاليـا املتجددة، تماماً 
كمـا يفعل األطباء لعالج الندبات أو 

تشجيع نمو الشعر.
4 -التدليـك بزيـت الخـروع؛ حيث 
تـويص الدكتـورة سـاندرا الحـاج، 
طبيبـة العالج الطبيعي باسـتخدام 
زيـت الخروع لعالج فقدان حاسـة 
الشـم بسـبب مكونـه الفّعـال من 
يسـاعد  إذ  الريسـينوليك؛  حمـض 
حمـض الريسـينوليك يف مكافحـة 
يف  يسـاعد  أنـه  كمـا  االلتهابـات، 
تقليل تورم مجرى األنف وااللتهاب 
الناجم عن نزالت الربد والحساسية 
الذي يؤدي إىل فقدان حاسـتي الشم 

والتذوق.
5 -شّم ورشب الزنجبيل؛ حيث يتميز 
برائحة نفاذة مميـزة تجعله مفيداً 
لالستخدام يف التدريب عىل الرائحة، 
كمـا أن رشب شـاي الزنجبيل يحدُّ 
من التهاب املسالك الهوائية األنفية، 
مع تقليل تكوين املخاط الزائد الذي 
يسدُّ املمرات األنفية، مما يتسبب يف 

فقدان حاسة الشم.
6 -اتباع نظـام غذائي غني بالزنك؛ 
إذ يمكـن أن يـؤدي نقـص الزنك إىل 
فقدان حاستي التذوق والشم، فهو 

عنرص حيوي لهاتني الحاستني.
ويسـاعد الحصـول عىل قـدر كاٍف 
من الزنك يف استعادة حاستي الشم 
والتذوق، وذلك بتناول أطعمة غنية 
بالزنك مثل الدجاج واللحوم الحمراء 

والحبوب.

املكوّنات
خمرية - ظرف

ماء دافئ للعجن - كوب
سكر - ملعقة صغرية
ملح - ملعقة صغرية

زيت زيتون - ملعقتان كبريتان
دقيق - كوبان ونصف

للوجه:
جبن سائل - 5 مالعق كبرية

مايونيز - 3 مالعق كبرية
زيتون أخرض مقطـع - ملعقتان 

كبريتان
زيتون أسـود مقطـع - ملعقتان 

كبريتان
طماطم مقطعة - بحسب الرغبة

طريقة العمل
 - ذّوبـي الخمـرية يف املـاء الدافئ 
ثـم اتركـي املكونات جانبـاً حتى 

تتفاعل.
 - يف وعاء متوسط الحجم، ضعي 
السـكر، امللـح، الزيـت وكوب من 
الدقيق ثـم اخلطي املكونات حتى 

تتداخل.
 -اضيفـي ما تبقى من الدقيق ثم 
اخلطي املكونات مـن جديد حتى 

تحصيل عىل عجينة متماسكة.
 - ادعكـي العجينـة عىل سـطح 
صلـب منثور بالقليـل من الدقيق 
حتـى تصبـح لينـة، غطيهـا ثـم 
اتركيهـا جانباً لحـواىل 30 دقيقة 

حتى تتخّمر.
 - حّمـي الفرن عىل حـرارة 180 
درجة مئوية ثم قّسـمي العجينة 
وافـردي كّل منهـا يف صينية فرن 

مدهونة بالقليل من الزيت.
 - يف وعاء متوسط الحجم، ضعي 
كًل من الجبن السائل واملايونيز ثم 

اخلطي املكونات حتى تتجانس.
العجينـة  يف  فجـوات  أحدثـي   -  
بواسطة شـوكة ثم ادهني مزيج 
الجبن عـىل الوجه، انثري الزيتون 

األسود واألخرض عىل الوجه.
 - وّزعـي رشائـح الطماطـم عىل 
وجه العجينة ثـم ادخيل الصينية 
اىل الفرن لحـواىل 20 دقيقة حتى 

تنضج.

حذر املؤتمر الدوىل الثامن للعالج 
البديل من االسـتخدام العشوائي 
لالعشاب الطبية يف عالج السمنة 
ان  يجـب  االسـتخدام  هـذا  وان 
يكـون مقننـا وبرتخيـص مـن 

وزارة الصحة .
ماهـر  الدكتـور  بذلـك  رصح 
القبالوي رئيـس املؤتمر وقال ان 
توصيات املؤتمر اكدت ان انقاص 
الـوزن يعـد من اهـم الوسـائل 
العالجية للتغلـب عىل الكثري من 
االمـراض الفتـا اىل ان االبحـاث 
الطبيـة حـذرت مـرارا وتكـرارا 
من ان مايعـرض اعالميا او عىل 
”صيدليات الرصيـف “ يؤدي اىل 
مضاعفـات خطرية عـىل صحة 
املواطـن منهـا عىل سـبيل املثال 
وليـس الحـرص اصابـة املريض 

بالتسمم الغذائي وتليف الكبد .
من جانبـه اكد الدكتور حسـني 
مشـعل االمـني العـام للمؤتمـر 
اهمية عالج السـمنة النها تعترب 
االصابـة  يف  الرئيـس  السـبب 
بالعديد من االمراض مثل الضغط 
والسـكر والفشل الكلوى وتكون 
البولية  املرارة واملسالك  حصوات 

مشريا اىل ان املؤتمر ناقش العديد 
مـن االبحـاث العلميـة الحديثة 
والطرق الجديدة لعالج السـمنة 
، طبقـا ملـا ورد بوكالـة ”أنبـاء 

الرشق األوسط“.
وقال ان السـمنة تعد اشد خطرا 
من مـرض الرسطـان والبـد ان 
يهتم االنسـان بجسمه ويحرص 
عىل عـدم زيادة وزنـه من خالل 
االسـتخدام االمثـل للغـذاء حتى 

اليصاب باي امراض خطرية

واكـدت الدكتـورة وفـاء برهان 
اسـتاذ العالج الطبيعي بجامعة 
القاهـرة اهميـة التوصيات التي 
اىل  مشـرية  املؤتمـر  اصدرهـا 
اهتمـام مسـؤويل وزارة الصحة 
الذين شـاركوا يف املؤتمر بالعمل 
عىل تنفيذها خاصة انها صدرت 
بعـد مناقشـات وندوات شـارك 
فيها الخرباء واساتذة الجامعات 
وعمـداء كليات العـالج الطبيعي 

بمختلف الجامعات املرصية .

لظروف املرض أو املوت، أو االنفصال 

والحبـس،  االعتقـال  أو  الطـالق،  أو 

قد يقع عـىل األم حمال كبـريا، تربية 

أبنائها تربية حسنة، وسد فراغ غياب 

األب عن القيام بمهامه.

وتكتشـف األم أنهـا تقـوم بدورهـا 

إضافـة لدور األب، لتصبح ممارسـة 

لدور األمومة باإلضافـة لدور األبوة، 

وهو ما يتطلب منها مهارات إضافية 

كالحـزم والشـدة لتعويـض غيـاب 

األب.

فعـىل الزوجة أن تراعـي املوازنة بني 

تأدية دور األم مصدر الحب والحنان، 

وبني الحزم والشـدة املطلوبة لتنشئة 

الشخصية السوية“.

وهنا نصيحـة توجه لكل أم: ”أبناؤك 

يسـتمدوا سـالمهم النفيس وقوتهم 

منك، فكوني قويـة قدر اإلمكان عىل 

تأدية هذه املهمة التي وكلتي بها“.

ازرعي يف أبنائك أهداف، ونمي ثقتهم 

بأنفسـهم، وال تكوني قاسية غليظة 

القلب واللسـان، وكثرية النقد واللوم 

عىل أبناءك.

وال تحمـل أوالدها مسـؤولية الحياة 

التـي يعيشـوها ”فهـم رشكاء معك 

يف الحيـاة وليسـوا املسـؤولني عنها، 

ومهمـا اختلفتي مع زوجك يف حاالت 

الطـالق وغريها، ال تمألي قلب وعقل 

أوالدك بكـره أبيهم فالتقوي هي رس 

الربكة يف الذرية.

واحتسـبي تعبك ومجهـودك عند رب 

العاملني، وجددي نيتك يف رحلة الرتبية 

ونمي ثقافتك الرتبوية حتى تساعدك 

يف تربية أبنائك.

-Om (حـذر كبار علماء الفريوسـات من متحور 
الـذي تـم اكتشـافه يف جنـوب إفريقيـا،   (cron
 ،(WHO) واملصنـف وفق منظمة الصحـة العاملية
باملتغـري ” املثري للقلق“، وذلـك إلحتوائه عىل عدة 
طفـرات متنوعة ومتغـرية، والتي لـم يتضح بعد 

مدى فعالية اللقاحات ضدها.
ورصح عالم الفريوسـات (توليو دي أوليفريا) أن 
العدد الكبري من الطفرات التي ُتقدر بما يقارب 32 
طفرة يف الوقت الحايل، تثري املخاوف بشأن قدرتها 
عـىل التهـرب مـن اللقاحـات وتحقيق االنتشـار 
 (S) الواسـع والرسيع، الذي فـرسه نتيجاً لربوتني
- هـو بروتـني اندمـاج غشـائي كبري مـن النوع 
األول عـايل الجليكوزيـالت ويتكـون مـن (1160 
1400-) من األحماض األمينية ، اعتماًدا عىل نوع 
الفـريوس- ودوره الخطـري يف مسـاعدة فـريوس 

(كوفيد19-) عىل غزو خاليا الجسم حاليا.
وأفادت منظمة الصحة العاملية أن األمر سيستغرق 
بضعة أسـابيع لفهم تأثري متحـور (أوميكرون)، 

وإذا أصبـح متغـرًيا مثـرًيا للقلـق مثـل متغريات 
دلتـا وبيتا، فسـيتم إعطاؤه اسـًما مـن األبجدية 

اليونانية.
هـل يمكـن أن يكـون متحور(أوميكـرون) أكثر 

خطورة من متحور (دلتا)؟
يعد متحـور (دلتـا) حالًيا هو البديـل املتطور يف 
العالم عن (COVID-19)، تم اكتشـافه ألول مرة 
يف الهنـد، وانترش يف جميع أنحاء العالم وأثبت أنه 
أكثـر عـدوى من األشـكال السـائدة للفريوس يف 
السابق، وينترش بسهولة ألن بروتينه أكثر مهارة 
يف غـزو الخاليا البرشية من املتحورات السـابقة، 
واستغرق األمر حوايل شـهرين حتى يتم تصنيف 
متحـور (دلتـا) عىل أنه ”مثـري للقلـق“ من قبل 
منظمـة الصحة العامليـة، ولكـن يف املقابل تلقى 
(Omicron) هـذا التصنيف يف غضون 72 سـاعة 

من إكتشافه.
ونـرشت رشكـة (BioNTech)، بيـان توضيحـي 
ذكـرت فيه أنهـا بحاجـة إىل املزيد مـن البيانات 

واإلختبـارات لتقديم معلومـات وحقائق دقيقة، 
املتحـور  يفـرض  أن  يمكـن  كان  إذا  مـا  حـول 
(أوميكرون) تعديل لقاح (فايرز) يف حال انتشاره 

عامليا.

ويف ذات السـياق أكدت رشكـة (BioNTech) أنها 
اتخـذت إجـراءات سـابقة لتمكينها مـن تكييف 
لقاح (فايزر) يف غضون 6 أسابيع، والبدء بشحن 

الُدفعات األولية يف غضون 100 يوم.

ملاذا يعاني العديد من األطفال من 
عدم القدرة عـىل الرتكيز واالنتباه 
يف الفصـل أو أثنـاء أسـتذكارهم 
األطفـال  ونفـس  لدروسـهم، 
يتمتعـون بانتبـاه وتركيـز عال، 
الكمبيوتر  العاب  خالل ممارسـة 

بالساعات؟!
ومـا الـرس الـذي يتيح لنـا جعل 
أطفالنـا يتمكنـون مـن االنتباه، 
والرتكيـز والتعلم عىل نحو فعال؟ 
أطفالنـا  تدريـب  يمكننـا  وهـل 

ليفكروا ويتعلموا كالعباقرة؟!
آدم كـو، مـن أفضـل مدربـي 
النجاح يف سنغافورة، ومبتكر 

موجهـه  شـهرية  برامـج 
اآلالف  سـاعدت  للتالميـذ، 
ليحققـوا أعـىل اإلنجازات، 
ووضع كتـاب «تغذية روح 

يف  والعبقريـة  الفـوز 
طفلـك» وحصـد الكتاب 
مبيعـا»  «األكثـر  لقـب 

حول العالم.
كتابـه:  يف  كـو  يقـول 

يعرف كل من ألربت أينشتاين، 
دافنيش،  وليوناردو  وجوته، 
وبيتهوفـن، عـىل أنهـم من 
أعظم العباقرة الذين عاشوا 

عىل األرض عىل اإلطالق، وما 
جعـل منهـم عباقـرة ليـس 

أكثـر  لعقـل  امتالكهـم 

قدرة، إنما كانت 
مقدرتهـم عىل 
تحرير قدر أكرب 
مـن إمكانيـات 
تفوق  عقولهـم 
النـاس،  معظـم 

بينما الفرد العادي يستخدم نسبة 
1 % مـن إمكانيـات عقلـه خالل 
حياته بأكملها، يستخدم العبقري 

نسبه ترتاوح بني 3 % إىل 6 %.
أذن كيـف يتعلـم أطفالنـا اآلن؟، 
يجيب كـو: «يميـل املعلمـون إىل 
التدريـس بطريقـة تشـغل فقط 
الفص األيرس للمـخ، حيث معنى 
هذا الفص بالتفكري يف الرياضيات 
والفرييـاء  والجغرافيـا  واللغـات 
والكيميـاء إىل آخر العلوم، ويكون 
التدريس بشـكل رتيب ممل يخلوا 
من املهارات التي يعتمدها الفص 
املوسـيقى واإلبداع  األيمن مثـل 
األلوان،  أو  الحركـة،  أو 
أو االرشاك العاطفـي، 
يشـرتك  ال  وعندمـا 
الفـص األيمـن للطفل 
التعلـم،  عمليـة  يف 
يبدأ شـغل نفسـه يف 
أحـالم  يف  االسـتغراق 
هـو  وهـذا  اليقظـة، 
السبب يف أن العديد من 

االطفال ينجـرف إىل أرض االحالم 
خالل محـارضة بالصف أو خالل 
قراءتهـم للكتب املدرسـية، بل أن 
بعضهـم يبدأ يف رسـم رسـومات 
كرتون بذهن شـارد، وهذا يفرس 
بعـض  يسـتطيع  ال  ملـاذا  أيضـا 
األطفـال الجلوس سـاكنني لفرتة 
طويلـة فبعـد دقائق يبـدءون يف 
التململ، بل أنهم حتى قد يبدءون 

يف التجول بال هدف.
كل هذا يحدث ببساطة ألن الفص 
األيمن للمخ يشـعر بامللل ويحتاج 
واإليقـاع  والتخيـل  الحركـة  إىل 
أن  والنتيجـة  نفسـه،  ليشـغل 
ينرصف انتباه الطالب عن عملية 

التعلم.
إذا هـل يمكننـا تدريـب أطفالنـا 
ليفكـروا ويتعلمـوا كالعباقـرة؟، 
لديـه  طفـل  كل  نعـم،  بالطبـع 
اإلمكانيات ليصبح عبقرًيا، ولكن 
الـرس يكمـن يف أن تعلمهـم كيف 
يمكنهـم اسـتخدام املـخ بأكمله 

خالل التفكري والتعلم.
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 يمكن أن تشـتهي املـرأة الحامـل مواد غري 
معتـاد عليهـا، مثـل معجـون األسـنان أو 
الطباشـري أو الثلـج وهـو أكثر شـيوعاً بني 

الكثري من الحوامل. 
واسـتهالك الثلـج هـو اضطـراب شـائع يف 
األكل، يظهـر غالباً يف الفرتة األوىل من الحمل 
سـببه الدقيق غري معروف إذا تم استخدامه 
باعتـدال، ومع ذلـك، يمكن أن يكون سـبب 
اشـتهاء الحامل لتناول الثلج لنقص املعادن 
الهيموجلوبـني،  مسـتويات  انخفـاض  أو 
ففكري يف زيارة طبيبك إذا استمرت األعراض 

ألكثر من شهر.
هل من اآلمن تناول الثلج عند الحمل؟

يمكـن أن يكـون مضغ الثلج مـن حني آلخر 
أمراً منعشاً، ويساعد يف السيطرة عىل بعض 
األمـراض املرتبطـة بالحمـل، مثـل غثيـان 
الصبـاح ومع ذلـك، فإن االسـتهالك املنتظم 
لألشـياء املثلجة أثناء الحمل يمكن أن يكون 

ضاراً.
ويظهر اشـتهاء الثلـج عـادًة يف وقت مبكر 
مـن الحمـل، وعىل الرغـم مـن أن النظريات 
الثقافية والفسـيولوجية تحاول الكشف عن 
أسباب اشـتهاء مضغ الثلج أثناء الحمل، إال 
أن السـبب الدقيـق غري معـروف، وقد تكون 

الرغبة الشـديدة يف تناول الثلج عند النسـاء 
الحوامـل هـي طريقـة الجسـم للتعبري عن 

نقص املغذيات األساسية.
وعىل سـبيل املثال، وجدت دراسة ربطت بني 
الرغبـة الشـديدة يف تناول الثلـج وفقر الدم 
الناجم عن نقص الحديد، واقرتحت أن مضغ 
الثلج يسـبب تغـريات يف األوعيـة الدموية يف 
الدمـاغ تزيـد مـن اليقظة لدى مـرىض فقر 

الـدم، كمـا أن العلمـاء ليس لديهم تفسـري 
علمـي حتى اآلن، ملاذا يسـبب فقر الدم هذه 
الرغبة الشديدة والغريبة لتناول أطعمة غري 

صحية مثل تناول الثلج تناول.
بعض األمـراض املرتبطة بالحمـل والتي قد 
تؤدي إىل الرغبة الشديدة يف تناول الثلج هي:

غثيان الصباح.
-نقص الحديد مع فقر الدم أو بدونه.

انخفاض مستوى الهيموجلوبني.
حرقة يف املعدة.

متالزمة تقرحات الفم.
أرضار تناول الثلج

هو يهدئ الجسـم ويخفـض درجة الحرارة، 
ويرطب الجسـم باإلضافة إىل ذلك، يمكن أن 
يـؤدي االسـتهالك املتكرر للثلج إىل مشـاكل 
صحيـة، لكن بعيداً عن فوائده يسـبب تناول 

الحامل للثلج بعض املضاعفات:
تلف األسنان واملينا.

عدوى اللثة وتسوس األسنان.
اضطرابات التمثيل الغذائي.

عالج الرغبة لتناول الثلج 
قد يختلف عالج اشتهاء غري املعتاد للحوامل 
للمـواد غـري الغذائية بناًء عىل سـبب الرغبة 
كأن يكـون السـبب هـو نقـص الحديـد يف 
الجسـم، ويمكن للتغلب عىل الرغبة يف تناول 
الحديـد من خـالل تنـاول كميـة كافية من 

الحديد، أو تناول مكمالت  الحديد.
ويجب استشـارة طبيبـك، يمكـن أن يكون 
سبب اشـتهاء الثلج أو الطباشري أو غريهما 
نفسـياً، فقـد تسـاعد األدويـة ذات التأثـري 
النفسـاني مثل مضادات االكتئـاب يف تقليل 

األعراض.
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ال يحـّدد نوع برشتك طـرق العناية التي تحتاج 
إليها فحسـب، بل إّنـه يدّل أيضاً عـىل الصفات 
الشخصية التي تتميز بها. ولتتأكد من ذلك، حّدد 

نوع برشتك وخض هذا االختبار للشخصية.
1 -البرشة الحساسة

تتميـز هـذه البـرشة بأنها تتعـرض للكثري من 
املشـكالت مثل ظهور البثور الحمراء والبيضاء 
وحب الشـباب والرؤوس السوداء. وهي تحتاج 

إىل العناية بمنتجات لطيفة بشكل دائم.
ويعني هذا أّنك شـديد الخجل والحساسية وأّن 
عـىل اآلخرين التعامل معك بحذر شـديد. إال أّنه 
يـدّل عىل أّنك تتسـم باللطـف والكـرم والرغبة 
الدائمة يف تقديم املساعدة لكّل من يحتاج إليها. 
وهـذا مـا يجعلـك تنـىس حاجاتـك ومتطلباتك 

الخاصة يف أحيان كثرية.
2 - البرشة الجافة

إذا كانـت برشتـك جافـة، فهـذا يدّل عـىل أّنها 
تفتقـر إىل الرطوبـة والحيويـة وتبدو خشـنة 
وغري صحيـة. ويف هذه الحالة، عليك أن تلجأ إىل 

منتجات الرتطيب.
وهـذا يشـري إىل أّنك متصلـب يف آرائك وال تتخىل 
عنهـا وإن كانت خاطئة. كما يدّل عىل أّنك تحب 
السـيطرة والتملّـك. إال أّنه يعنـي يف املقابل أّنك 
تتعاطـف مع كل مـن يحتاج إىل ذلـك وبالفعل 

والكلمة.  

3 -  البرشة العادية
يختلـف هـذا النـوع من البـرشة عـن كّل أنواع 
البـرشة األخـرى. فهـي يف هـذه الحالة ليسـت 
دهنيـة وال جافـة وال حساسـة. وهـي تتمتع 
بمسـتوى رطوبة عادي وال تشهد ظهور الزهم 
أو البثـور إال نـادراً. لذا، تحتـاج إىل طرق عناية 

تقليدية.
ويعنـي نـوع البرشة هـذا أّنـك تلجـأ إىل العقل 
واملنطق يف كل مشـكلة تواجهها وأّنك ال تخضع 
ألي ابتـزاز عاطفـي. وهـذا مـا يجعـل حياتك 
العائليـة واملهنية تتميز باالنتظام واالسـتقرار. 
كما أنه يدفع الكثريين إىل استشارتك واالستفادة 

من نصائحك.
4 - البرشة الدهنية

أّنهـا تبـدو  أن تكـون برشتـك دهنيـة يعنـي 
المعة عنـد اسـتيقاظك يف الصبـاح أو بعد ذلك 
بوقـت قصري وأنها تحتـاج إىل العنايـة الدائمة 

والتنظيف.
ويـدل نوع برشتـك هذا عىل أّنـك تخاف خوض 
التجارب غري محسوبة النتائج وال تتمتع بروح 
املغامـرة. كمـا يعنـي أّنـك تهتم كثرياً ملشـاعر 
اآلخريـن وأقوالهم. وهذا مـا يمنعك من تحقيق 
التقـدم يف مختلف مجاالت حياتك. إذاً تحتاج إىل 

أن تتحىل بالجرأة.  

انا فتاة متزوجة منذ 5 سنوات وزوجي يستشري أهله بالشاردة 

والواردة.. و يسـمح ألهله بالتدّخل يف مختلف تفاصيل عالقتنا 

الزوجية؟ كيف اتعامل مع هذه املشـكلة دون ان اغضب زوجي 

وال اريـد خسـارة اهله، كل مـا اريده ان تبقـى تفاصيل حياتنا 

داخل بيتنا  النصائح والحلول:

ال توجهـي اإلنتقـادات لزوجك حول هذا املوضوع بشـكل دائم: 

كلّمـا وجهت اإلنتقادات لزوجك وتذّمـرت حيال املوضوع، كلّما 

شـعر باليأس واستسـلم لهذا الواقع وبالتـايل امتنع عن القيام 

بـأي مجهـود للتخلّـص من عـادة استشـارة األهل بالشـاردة 

والواردة يف ما يخص عالقتكما الزوجية.

تقرّبـي من أهله: كلّمـا تقربت من أهل زوجك، كلّما شـعر هذا 

األخـري بالراحـة واألمان أكثر معك. هذه االسـرتاتجية سـتعّزز 

ثقته فيك وبالتايل قد ال يضّطر إىل إعالم أهله بالشاردة والواردة. 

ننصـح أيضـاً بأن تظهـري لزوجك أن ألهله مكانـة عزيزة عىل 

قلبك.

غّيض النظر عن تعليقات زوجك السـلبية: ”أّمي تحّرض الطعام 

بشـكل أفضل!“، ”أّمي ما كانت لتفعل هذا أو ذاك...“ ال تعريي 

أي إهتمام لهذه التعليقات السـلبية التـي قد يقولها زوجك لك، 

أي ال تفتعيل املشاكل يف كّل مرّة تسمعني هذه العبارات بل غّيض 

النظر عنها، ألّنها تعليقات سخيفة، ال تعني شيئاً!

مصارحـة الزوج: حاويل مصارحة زوجـك باملوضوع! عّربي له 

عن أحاسيسك ومشـاعرك تجاه هذه املسألة بهدوء، لعلّكما قد 

تجدان الحّل املناسـب سـوّياً! ال تنيس أن تحّذريـه من خطورة 

تدخالت األهل بعالقتكما الشخصية.

القـرار يعود لكما: ال تغرّيي نفسـك من أجل أحـد وتذّكري بأن 

القـرارات التـي تتخذانهـا يف العالقة الزوجة تعـود لك ولزوجك 

فقط! ليس من الرضوري إذاً أن تتأثري بآراء خارجية!

صــــورة و حــــدث

مرفأ
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561 ـ وفاة كلوتـري االول ملك 
الفرنجة يف كومبيني، وتقسـيم 
مملكـة الفرنجـة بـني أبنائـه 

االربعة.
شـارملان  االمرباطـور  ـ   800
يف  للتحقيـق  رومـا  إىل  يصـل 
املخالفـات املنسـوبة إىل البابا 

ليون الثالث.
1226 - لويـس التاسـع يتوىل 

عرش فرنسا.
1394 - ملك مملكة جوسـون 
يف كوريا تايجو ينقل العاصمة 
من كايسونغ إىل هانيانغ والتي 

تعرف اليوم باسم سيول.
1777 ـ تأسـيس مدينة سـان 

هوزيه بوالية كاليفورنيا.
1781 ـ مجـزرة زونغ: بحارة 
سفينة العبيد ”زونغ“ يغرقون 
الرقيـق  مـن   133 البحـر  يف 
االفارقة للحصول عىل التأمني.

1807 ـ نقـل البـالط الربتغايل 
امللـك  بعـد فـرار  الربازيـل  إىل 
جواو السـادس مـن عاصمته 

أمام جيوش نابليون  لشـبونة 
بونابرت أثناء حرب االستقالل 

االسبانية.
انتفاضـة  انـدالع  ـ   1830
نوفمرب، وهي تمرد مسلح ضد 

الحكم الرويس لبولندا.
1899 - تأسس نادي برشلونة 

يف إسبانيا.
لـواء  سـلخ  ذكـرى   -  1939
االسـكندرون عن سـوريا من 

قبل تركيا.
جمهوريـة  قيـام   -  1945
االشـرتاكية  يوغسـالفيا 

االتحادية.
1947 - صـدور قـرار مجلس 
االمـن الدويل رقم 181 والداعي 
إىل تقسيم فلسطني بني العرب 

واليهود.
1951 - إعـالن االرضاب العام 
يف تونـس إحتجاًجا عىل رفض 
فرنسـا مطالب حكومة محمد 
لالسـتقالل  الداعيـة  شـنيق 

وإنشاء مجلس نيابي.

االمريكـي  الرئيـس   -  1963
ليندون جونسون يشكل لجنة 
خاصة يرأسها رئيس املحكمة 
العليا ”إيـرل وارين“ وذلك من 
أجـل التحقيق يف حادث اغتيال 
الرئيـس جـون كينيـدي وذلك 

بعد أسبوع من الحادث.
1990 - مجلـس االمـن يصدر 
والقـايض   678 رقـم  القـرار 
لتحريـر  القـوة  باسـتخدام 
الكويت إذا لم ينسـحب العراق 

منها قبل 15 يناير 1991.
2010 - اغتيال مجيد شهرياري 
فيزيائـي وعالـم فيزياء نووي 
إيراني بواسـطة قنبلة الصقة 

علی سيارته.
2011 - ملـك املغـرب محمـد 
السـادس يكلـف زعيـم حزب 
اإللـه  العدالـة والتنميـة عبـد 
ابـن كريان بتشـكيل الحكومة 

الجديدة وذلك بعد حصول
حزبه عىل االغلبية يف االنتخابات 
الحكومـة  الترشيعيـة، وهـي 

االوىل يف املغـرب التي يشـكلها 
زعيم حزب حصـل عىل أغلبية 

يف الربملان.
2012 - الجمعية العامة لالمم 
تقـر رفـع مسـتوى  املتحـدة 
عضوية فلسطني لدولة مراقب 
غري عضو يف االمم املتحدة وذلك 
ورفـض  دولـة   138 بأغلبيـة 
9 دول وامتنـاع 41 دولـة عـن 

التصويت.
2016 - تحطم طائرة خطوط 
طريان امليـا الرحلة 2933 التي 
كانت ِتقـل العبي وطاقم نادي 
يف  الربازيـيل  شـابيكوينيس 
منطقة ال يونيون الكولومبية، 
والحصيلـة مقتل 71 شـًخصا 

ونجاة 6 آخرين.
الجنـرال  انتحـار   2017  -
الكرواتي البوسـني سلوبودان 
أثنـاء  املحكمـة  يف  براليـاك 
املحكمـة  لحكـم  اسـتماعه 
ليوغوسالفيا  الدولية  الجنائية 

السابقة.
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غزل عراقي
ــود بعــــ ــماءنا  أس ــرف  اجل ــى  عل ــا  كتبن
ــن الطيــــ ــة  بركب ــة  ذم ــروج  ال ــا  وحفظه
ــهود ش ــي  احلج ــى  عل ــوارس  الن ــه  وخلين
ــاتيـــــــن البس ــي  بف ــرارنا  أس ــه  ودفن
ــون األظنــ ــان  بأحض ــع  الدم ــا  وغفين
ــوالــــــف س ــت  نام ــف  بالزل ــي  وحدرف
ــون االجف ــه  كحلن ــزن  احل ــن  م ــه  وأخذن
ــفايف الش ــن  غص ــن  م ــف  احلي ــه  وكطعن
ــون العيـ ــه  وجفوف ــر  نس ــدة  صي ــهر  الس
ــف خايـــــــــــــ ــه  بجفوف ــزم  ويل ــان  أم
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نوع بشرتك عنك تكشف الكثير عن شخصيتك
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Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊رأيس
1قوة طاغية o محب إىل درجة الوله

2أول من اخرتع ماكنة الخياطة
3نصف تامر o مخرتع الحرير االصطناعي

4متشـابهان o متشابهان o كسب مسابقة
5اظهر وجها مرحبا ومبتسما o بيت الدجاج o فصل وصنف

6يلبـس ثيابـا جميلـة ومريحـة وطويلـة o مخرتع سـاعة اليد 
(معكوسة)

7من عنارص ماء البحر
8مخرتع ماكنة التصوير امللون

9مادة الحياة الحمراء o خشوع وهدوء يف الصالة
10مخرتع سماعة الطبيب

أفقي
1مخرتع الطباعة

2مخرتع الرباشوت o جسم
3نصف رتبت o مخرتع املفاعل النووي.

4دكاكني صناعة خفيفة o جوال
5تجنح للسلم o مرشد

6لعبة من لعبات الطاولة
7عصا يف األرض تشد بها الخيمة o من الساحل الرشقي للمتوسط 

قديما
8ادخرت o من الحيوانات ذات الجلد املرتفع الثمن

9اسم مؤنث (معكوسة) o حرف عطف
10 مكتشف املوجات الكهرومغناطيسية o مخرتع قلم الرصاص
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زوجي يستشير أهله بكل أمور 
حياتنا؟ ما الحل!

أبـــــــراج

مهنيـاً: ال ترتك خيالك يسـيطر عىل عقلـك، ألن األمور 
عـىل أرض الواقـع تختلـف كثرياً، فكـن واقعيـاً واطرد 

األفكار السود من رأسك. 
عاطفياً: تعاطف الرشيك معك يفرض عليك مزيداً من الشفافية 
يف التعامل معه، والحرص عىل مراعاة شعوره املرهف باستمرار.
صحياً: تتنادى ومجموعة من األصدقاء إىل القيام برحلة بحرية 

وممارسة السباحة.

مهنياً: تجربة قاسية تمر بها قد تفضح أمراً أو 
تجد نفسك متورطاً يف قضية قانونية أو غريها.

عاطفيـاً: يحـدث ما يربكك يف مجالـك العاطفي أو 
العائيل، عليك أال تجازف يف مجاالت خطرة.

صحياً: إذا كنت تقيم بالقرب من أحد األندية الرياضية فال 
ترتدد لحظة يف التوجه إليه وممارسة الرياضة.

مهنيـاً: محطة جديدة يف حياتك املهنية، ومسـتقبل 
واعـد ينتظرك إذا حافظت عىل املبـادئ التي انطلقت 

منها.
عاطفيـاً: تكـون لبقـاً جـداً يف طريقة كالمك مـع الحبيب، 
وتأخذه باللني وحالوة اللسـان، فهو إنسان طّيب القلب ويحبك 
أكثـر مما تتصور. صحياً: تقرتب مـن التوصل إىل الحل النهائي 

ملشاكل البدانة واستعادة الرشاقة والقوام املشيق.

مهنياً: تنظـر إىل األمور من منظار إيجابي ومختلف 
رّبمـا عن نظرتك إليها سـابًقا، تميل اىل تحديد املوقع 

وتعتمد عىل املنطق والرباهني.
عاطفياً: كن مستعداً ملا سيطرحه الرشيك، فهو قد يفاجئك 

بما يجول يف خاطره من أفكار ومشاريع للمستقبل.
صحياً: ال تعرّض نفسـك ألشعة الشمس كثرياً، ألن مخاطر ذلك 

كبرية أكثر مما تتصّور.

مهنياً: عليك أن تكـون أكثر ثقة بقدراتك، عىل الرغم 
من أن بعضهم يحاول النيل منك وإحباط عزيمتك.

عاطفياً: تقابل الشخص املناسب هذا اليوم، وقد يشعرك 
ذلك بارتياح كبري بعد فرتة صعبة أمضيتها وحيداً بعيداً عن 

كل محيطك.
صحيـاً: عليك أخذ قسـط طويل مـن الراحة والقيـام بنزهة أو 

رحلة للرتفيه قدر اإلمكان.

مهنياً: خسـائر ماديـة محدودة سـببها التهّور، 
لكّن األيام املقبلة ستفتح لك عدة مجاالت من أجل 

التعويض وتحقيق مكاسب جديدة وكبرية.
عاطفيـاً: حـاول أن تبتعد عـن العدائية غـري املربّرة مع 
الرشيك، فاملرحلة املقبلة ستفرض عليك التعامل معه بجدية.
صحياً: تقرر عدم استعمال السـيارة والسري قدر اإلمكان يف 

تنقالتك.

مهنيـاً: قـد توقع عقداً جديـداً أو تبـارش عمالً آخر 
وتسـمع كلمات الثناء والتقدير ألفكار جيدة قدمتها 

أو ملوهبة تمارسها يف العمل.
عاطفياً: قد تتسـبب صداقـة بنزاع مع الحبيـب أو تعيش 
أزمـة عائلية وخالفـات بني املقربني، لكنـك رسعان ما تتخلص 
منهـا. صحياً: قد يكون للوضع املهنـي املقلق تأثري عىل وضعك 

الصحي والنفيس.

مهنيـاً: يخيـم عىل جو هـذه اليوم منـاخ جميل من 
التفاهم وترتاح إىل األجواء وتخطط ملرشوع جديد.

عاطفياً: عليك أن تعتمد مع الرشيك مبدأ املعاملة باملثل، 
وهـذا أفضل للطرفني، لكن ال بـد يف أحياناً من تقديم بعض 

التنازالت.
صحياً: استعد عن تنقالتك يف السيارة واستعمال املصعد بالسري 

أو باستخدام األدراج.

مهنياً: تتوق للعمل وال سـّيما العمل الرسيع، وتميل 
إىل اتخاذ قرارات جريئة ومتّرسعة أحياناً، فأنت قادر 

دائماً عىل تنظيم جدول أعمالك بنجاح تام .
عاطفياً: ال تقحم نفسـك يف خالف مع الرشيك لسـبب غري 
جـدّي، ألنـك، يف النهاية، لـو حاولت معرفة األسـباب لرتاجعت 
وقدمت اعتذارك علناً. صحياً: حاول أن تخفف بعض اليشء من 

املواجهات غري املجدية والعشوائية.

مهنياً: يحمل هذا اليـوم وعوداً كثرية وحظوظاً 
استثنائية يف شتى املجاالت الشخصية واملهنية.

عاطفياً: يكلفك الرشيك بمهمة جديدة تجد صعوبة 
كبـرية يف إنجازهـا وتخطيها، فال تقّدم لـه مربّرات إذا 

عجزت.
صحياً: يقوى النشاط كما الديناميكية وتقبل عىل الحياة 

واثقاً بنفسك مفعماً سعادة.

مهنياً: وجوه جديدة يف حياتك وربما تحصل تطّورات 
مهنية مفرحة، فكن جاهزاً السـتقبال كل ما يحمله 

لك القدر من فرص للمصالحة والتقّدم.
عاطفيـاً: تتفـق مع الرشيك عـىل بعض النقـاط، لكن هّوة 

الخالف عىل نقاط أخرى واسعة جداً. انتبه لذلك.
صحياً: إذهب للتسـلية والرتفيه واضحك، فالضحك أفضل عالج 

للتوتر العصبي، ويفيد الصحة.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنيـاً: تمـارس جاذبيـة كبـرية وتفـرح بوجـود 
األصدقـاء والزمالء حولك، تغنـي مفكرتك باملواعيد 

الجميلة املناسبة واآلخاذة.
عاطفيـاً: ال رغبة لـك يف مضايقة الرشيـك، إنما لكل يشء 
حـدود إذا طالتـك األمور مبارشة وشـعرت معهـا بأنك مهان 

وأصبت يف كرامتك.
صحياً: األجواء املضطربة والقلقة يف محيطك تصيبك بشظاياها 

وترتكك يف حالة نفسية تعبة.
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ُيحكى يف الرتاث الشعبي العراقي أن هناك سارقا وقاطع طريق 
يف البـرصة اسـمه معيط. كل النـاس تعرف وتلعـن معيط لعنا 
شـديدا ألنه كان يرسق أكفـان املوتى الذين ُيجلبـون من ايران 
فُيدفنون يف البرصة باسـم الوديعة لحني نقلهـا بالقوارب التي 
تسـمى الكلك إىل الكوفة، عرب شط العرب ونهر الفرات، ومن ثم 
إىل النجف حيث مستقرها األخري. فلما مات معيط ارتاح الناس 
من رشه فصاروا يلعنون معيط أمدا طويال لريتبط اسـم معيط 
باللعـن. لكـن معيط وقبـل أن يتوفاه األجل أوىص ابنه شـعيط 
بإن اليدخر جهدا برفع اللعن عن أبيه معيط. فكر شـعيط كثريا 
باألمر فتوصل إىل حل وحيد يقوم به لريفع اللعن عن اسـم ابيه، 
وذلـك بالقيـام بفعل أكثر شـناعة مـن فعل أبيـه، وذلك لينىس 
النـاس أبيه ويلعنوه هو بـدال عن أبيه. وعىل هذا األسـاس قام 
شـعيط برسقة أكفان املوتى كما كان يفعل أبيه لكنه لم يكتف 
بذلـك فقام بوضـع خازوق بمؤخرات هـؤالء املوتى ممثال بهم. 
فلمـا عرف النـاس صاروا يـرددون رحم الله معيـط الذي كان 
فقـط يرسق أكفـان املوتى ولعنـة الله عىل شـعيط الذي يقوم 
بالتمثيـل بها. وبهذه الحيلة رفع شـعيط اللعن عن أبيه معيط 

بذكاء شيطاني.

فراشـة  ذكـر  =يسـتطيع 
االمرباطـور أن يشـم رائحـة 
أنثـى فراشـة االمرباطور من 
عىل مسـافة تصل اىل نحو 10 

كيلومرتات. 
=جميع أسـماء قارات العالم 

تنتهـي بالحرف نفسـه الذي 
تبدأ به، سـواء باللغة العربية 

أو االنكليزية. 
بأبو  =أمريكـي ظـل مصابـاً 
 69 ملـدة  (الُزُغّطـة)  فهـاق 

عاماً. 

=الفأر يستطيع أن يعيش بال 
مـاء ملدة أطول مـن املدة التي 

يستطيعها الجمل. 
الفضـاء  لـرواد  ُيسـمح  =ال 
املسـببة  األطعمـة  بتنـاول 
أثنـاء  يف  البطـن  يف  للغـازات 

رحالتهم الفضائية ألن اخراج 
الريـح يف داخل بدلـة الفضاء 

يتسبب يف افسادها. 
=خالل 60 سـنة، ينتج جسم 
اإلنسـان نحو 450 كيلوغراماً 

من خاليا الدم الحمراء. 



زيكو»  أجل  «من  فيلم  صناع  كشف 
بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز 
ميمي،  بيرت  إخراج  ومن  شلبي،  ومنه 
يوم  السينمات  يف  عرضه  موعد  عن 
الرشكة  طرحت  حيث  املقبل،  يناير   ٥
للفيلم،  الرسمية  البوسرتات  املنتجة 
ومن املقرر أن تطرح الربومو الرسمي 
للعمل خالل األيام املقبلة، ويعد الفيلم 
بيرت  بني  التوايل  عىل  الثاني  التعاون 
ميمي وكريم محمود عبد العزيز حيث 
قدما فيلم «موىس» والقى نجاحاً كبرياً 

يف السينمات .
كوميدي  إطار  يف  أحداثه  تدور  الفيلم 
اجتماعي، بعيدا عن األكشن والحركة، 
منة  كل من:  بطولة  زيكو»،  أجل  «من 
العزيز،  عبد  محمود  كريم  شلبي، 
حافظ،  ومحمود  محمود،  ومحمد 
وضيوف الرشف شيكو وإسعاد يونس، 
«طريق  اسم  يحمل  الفيلم  كان  حيث 

بيرت  إخراج  السالمة» وتم تغيريه، من 
وكريم  ميمي  بيرت  أن  يذكر  ميمي. 
لهما  ُيعرض  العزيز،  عبد  محمود 
حاليا فيلم «موىس»، بطولة النجم إياد 
كبرية  إيرادات  العمل  وحقق  نصار، 

هو  العمل  ويعترب  عرضه،  أيام  أوىل  يف 
هو  أنه  كما  مرصي،   robot فيلم  أول 
اسم  تحمل  أعمال  سلسلة  يف  األول 
املستضعفون، سيتم التجهيز لها خالل 

الفرتة القادمة.

الرومي،  اللبنانية، ماجدة  الفنانة  أحيت 
حفالً ضمن سلسلة حفالت فعاليات دبي 
٢٠٢٢/٢٠٢١ التي تستضيف أهم نجوم 
األجواء  أشعلت  حيث  العربي،  الوطن 

فرحا وغناًء حتى منتصف الليل.
من  كبرية  بحفاوة  الرومي  استقبلت 
الجمهور، لتفتتح الحفل برسالة وطنية 
يف  املقيمني  اللبنانيني  اىل  فيها  توجهت 
العربية  اإلمارات  دولة  هنأت  كما  دبي، 
املتحدة بعيدها الوطني الذي يصادف يف 

٢ ديسمرب املقبل.
ويف السياق، قدمت السيدة ماجدة خالل 
الحفل مجموعة من أشهر أغنياتها مثل: 
امللك  «أنت  قلبي»،  «اسمع  «كلمات»، 
الحضور  رددها  حيث  وغريها،  قلبي» 
تقديمها  اىل  باإلضافة  كبري،  بحماس 

ألغنيات طربية أشعلت أجواء الحفل .
من  كبرية  مجموعة  الحفل  حرض  وقد 
الشخصيات املعروفة من أهل الصحافة 

عن  عربوا  الذين  واملؤثرين  والفن 
ونرشوا  الحفل  بأجواء  الكبري  إعجابهم 
مقاطع منه عىل مختلف مواقع التواصل 

االجتماعي.
يذكر أن الحفل من تنظيم رشكتي بست 

مومنتس وهيومانجمنت.

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
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محمد  السيد  عن  محارضة  لنا  كانت  وتاريخ»  تراث  «بغداد  سلسلة  يف 
صالح جرب ابن النارصية والشطرة وابن من كان والده نجاراً يف النارصية 
التي  الحركة  يقولون عن  زالوا  ما  الذين  املؤرخني  املظلوم من كثري من 
أو حكما  يعلموا كلمة  أن  كانون سنة ١٩٤٨ من دون  وثبة  به  أطاحت 
من أحكام املعاهد الجديدة التي كتبها والتي أرادها أن تحل محل املعاهد 
السابقة مع بريطانيا لسنة ١٩٣١ م عىل االقل مالحظة السلطة املطلقة 
للحكومة العراقية عىل القوات الربيطانية والتي أراد عقدها لكن لم يتم 
التوقيع عليها بسبب الحركة ضدها أو ما يسمى بوثبة كانون، يف حني ان 
سلطة العراق يف املعاهدة كانت مقيدة، وال نعلم هل ان هذه الوثبة بسبب 
انه ابن فقري كون والده نجارا وال يجوز للوزير مشاركتهم السلطة أو 
ألنه من أول من توىل حكم بغداد يف بغداد أو للحسد ألنه االكثر علما وخربة 
مجتمعة  انها  يبدو  والذي  ذكرناها  التي  العوامل  جميع  أم  سواه،  من 
الذي اضطره اىل  التي سميت بوثبة كانون، االمر  كانت وراء الظاهرات 
للمعاهدة  خاضعاً  العراق  واستمر  االتفاقية  توقع  لم  وبذلك  االستقالة 
السابقة املجحفة بحق العراق.. نقول ان كتاب التاريخ لم ينصفوه ولم 
تعرف الجماهري الذي تظاهرت ضده حقيقة موقفه الوطني الذي فاق 
الكثري ممن يدعون الوطنية حتى ان الدليل الرسمي ململكة العراق لسنة 

١٩٣٦ لم يذكره عىل الرغم من انه أصبح وزيراً من تلك الفرتة .
ولد صالح جرب يف النارصية ألرسة متواضعة تنتسب اىل عشرية بني زيد 
عالئم  عليه  وبدت  نجاراً  عيل  بن  جرب  أبوه  وكان  الشطرة،  عشائر  من 
يوماً  تريد، هل تصبح  ماذا  له  يقول  كان  والده  ان  املفرط حتى  الذكاء 
رشيف أغا وهذا موظف الرضيبة يف النارصية بالعهد العثماني، وكانت 
رئيساً  بغداد  وحكم  وزارته  شكل   ١٩٤٧ سنة  ويف  ١٨٩٥م،  سنة  والدته 
غنيمه  يوسف  واإلدارة  املالية  عالم  واختار  للداخلية،  ووزيرا  للوزراء 
الصعيد  عىل  العراق  تاريخ  يف  واالشهر  املالية  لوزارة  املشهور  االديب 
الدويل العراقي الوحيد الذي وقع عىل ميثاق االمم املتحدة فاضل الجمايل 
والذي  العمرانية  املشاريع  صاحب  املشهور  واملهندس  للخارجية  وزيراً 
عّمر العراق طيلة رئاسته ملجلس االعمار، وأعني به ضياء جعفر وزيراً 
لالشغال واملواصالت والقانوني املعروف جمال بابان وزيراً للعدل وثالثة 
وزراء آخرين، فكانت الوزارة االفضل يف تاريخ الوزارات العراقية، إذ كان 
وجدناها  قارناها  إذا  بحيث  الوزارات  من  وزارة  لكل  عليم  وزير  هنالك 

تفوق جميع الوزارات العراقية منذ أول وزارة سنة ١٩٢٠.
درس صالح جرب باملدرسة الرشدية العثمانية بالنارصية، وجاء اىل بغداد 
ودرس يف املدرسة الجعفرية وتعلم اللغة االنگليزية وأجادها بدون معلم 
كما يقال ودخل مدرسة الحقوق ببغداد وتخرج سنة ١٩٢٥ بتفوق عىل 
محكمة  يف  ككاتب  الوظيفة  دخل  انه  ذلك  موظفاً  كان  انه  من  الرغم 
املحاكم  اىل  انتقل  ثم  عمره  من  عرشة  الثالثة  يف  كان  أن  منذ  النارصية 
املدنية ببغداد وأصبح مرتجماً يف محكمة التمييز، وملا تخرج عني قاضياً 
يف محاكم الهندية والسماوة وانتخب عضوا يف الربملان امللكي سنة ١٩٣٠ 
وبعدها   ،١٩٣٣ وزيرا سنة  بثالث سنوات وعني  ذلك  بعد  انتخابه  وجدد 
اشغل منصب محافظ كربالء ثم وزيرا للعدل بعد وزراته السابقة، ووزيرا 

للمعارف وانتخب نائباً سنة ١٩٣٧ مرة ثانية.
وعني مدير الگمارگ العام ثم وزيرا للمعارف ثم وزيرا للشؤون االجتماعية 
العمارة ثم وزارة  البرصة ثم محافظ  الديوانية ثم محافظ  نائبا عن  ثم 
الداخلية ثم وزير مالية ثم وكالة وزارة الدفاع ووزارة التموين، ثم عضو 
بمجلس األعيان ثم وزيرا للمالية، ثم رئيسا ملجلس االعيان حتى شكل 
الوزارة، فأصبح أول رئيس وزراء من النارصية، ولحقه ناجي طالب ابن 

النارصية رئيس وزراء سنة ١٩٦٧. 

lãy@÷äb†
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بعد نجاحها الواسع باملوسم الصيفي املايض وحصولها عىل جائزة 

للموسيقى  هوليوود  جوائز  توزيع  حفل  ضمن  العاملية  هوليوود 

العاملية  املوسيقى  فئة   Hamma عرش  الثانية  دورته  يف  السنوي 

بأغنيتها األخرية «انتهى» التي حصلت عىل ما يقرب من ٢٤ مليون 

مشاهدة عرب اليوتيوب.

وذكر أن بلقيس تستعد لتقديم أغنية جديدة باللهجة املغربية خالل 

املغربي؛  للجمهور  مفاجأة  األغنية  تكون  أن  عىل  املقبلة،  الفرتة 

األغنيات  لنوعية  وتنتمي  مهمة  نسائية  قضية  تناقش  أنها  خاصة 

الكالسيك.

صفحتها  عرب  لها  خاصة  صوراً  أخرياً  نرشت  قد  بلقيس  وكانت 

الرسمية عىل اإلنستغرام وهي ترتدي الزي املغربي، معّربًة عن حبها 

وكأنها  ترتديه  وهي  تشعر  أنها  خاصة  وأناقته،  املغربي  للقفطان 

أمرية أو ملكة.

عىل صعيد آخر، رّحبت بلقيس فتحي بفكرة الدويتو بينها وبني نجوم 

املغرب كسعد ملجرد وحاتم عمور حيث تجمع بينهما صداقة قوية.

عىل  ستوري  خاصة  عرب  تهنئة  رسالة  لها  أرسل  قد  ملجرد  وكان 

عن  العاملية  بالجائزة  فوزها  بعد  اإلنستغرام  عىل  الخاصة  صفحته 

أغنيتها «انتهى» قبل أيام.
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طـور العلمـاء األملـان طريقـة لتحويـل الفشـار أو البوب كـورن إىل مادة 
عازلـة أقـل كلفة وأكثر اسـتدامة وصديقـة للبيئة من الخيـارات الحالية، 
ويقلل العزل الجيد من تكاليف التدفئة، ما يقلل من انبعاثات ثاني أكسـيد 
الكربـون، ويخفـض مـن التلوث باعتبـار أن نحـو %90 من مـواد العزل 
مصنوعة البالسـتيك القائم عىل البرتول أو األليـاف املعدنية، ونادًرا ما يتم 
إعـادة تدويرها عند هدم املبنى ما يزيد مـن التلوث.وبعد محاوالت عديدة، 
كشـف فريق بحثي يف جامعة جوتنجـن األملانية، عن ألواح عازلة مصنوعة 
من حبوب الفشـار التي ال تحفظ الحرارة فحسـب، بـل توفر أيًضا حماية 
جيـدة ضد الحرائق كما أنها مقاومة للماء، وقال الباحث الرئييس عيل رضا 
خرازبـور: ”هذه العملية الجديدة، تتيح إنتاج ألواح عازلة بكلفة منخفضة 
عـىل نطـاق صناعـي“، وكان خرازيبـور قد الحـظ ألول مـرة الخصائص 
الفريدة للفيشار أثناء ذهابه إىل السينما يف عام 2008.إذ كان يمسك قطعة 
بني أصابعه، والحظ تشابهها مع البوليسرتين، املادة املستخدمة يف صناعة 
السـتايروفوم، واملتهمة بتلويث البيئة، واملشـكلة أن البوليسرتين ال تتحلل 
وغالًبـا ما تتغذى عليه الكائنات البحرية، كما يرتبط بزيادة حاالت اإلصابة 
بالرسطـان وفقـدان السـمع والبـرص وضعف الذاكـرة وتأثـريات الجهاز 
العصبي لدى البرش.ويمكن اسـتخدام العازل الجديد من الفيشار يف تغليف 
األجهزة اإللكرتونية، وألواح العزل الصوتي، وأوراق األبواب وحتى الوسـائد 
الداعمة، ويسـتهدف الفريق البحثي اآلن التوسـع يف اسـتخدام ألواح عزل 

املباني من الفيشار عىل نطاق تجاري واسع.

حـذرت GOOGLE مـن هجـوم إلكرتونـي قـاده قراصنـة روس اسـتهدف 
 Gmail واسـتهدف الهجوم أكثر من 12000 حساب عىل.Gmail مستخدمي
، لكـن Google أوقفت الرسـائل الخبيثـة قبل أن تتسـبب يف أي رضر، وفقا 
لتقريـر thesun  التقني.ووصفـت الرشكـة املخطـط يف أول تقريـر لها عن 
”أفـق التهديـد“ - ملخص ملا قد أعده املحتالـون اإللكرتونيون من قبل فريق 
عمـل األمـن السـيرباني يف Google. وقالـت Google هذه الرسـائل لم تقوم 
باخرتاق أي مسـتخدم، وقام املهاجمون بقرص تسـجيل دخول األشـخاص 
باسـتخدام بريد إلكرتوني للتصيد االحتيايل، وهو هجـوم يخدع فيه مجرمو 
اإلنرتنت الضحايا لتسـليم معلومات حساسـة.ويف تقرير حديث، قال عمالق 
البحـث األمريكي إن الحملـة تهدف إىل رسقة بيانات اعتماد تسـجيل دخول 
األشـخاص باستخدام رسائل الربيد اإللكرتوني الهاتفية املرسلة إىل صناديق 
الربيد الوارد الخاصة بهم.واحتوى سطر موضوع الربيد اإللكرتوني عادة عىل 
عبارة ”تنبيه أمان مهم“ وتم تزييفه ليبدو كما لو كان من Google.، وتقول 
الرسـالة هناك احتمال أن يكون هـذا إنذاًرا خاطًئا، لكننـا نعتقد ذلك وربما 
يحـاول املهاجمون املدعومـون من الحكومة خداعك للحصول عىل حسـابك 
كلمـه الرس.وقال التقرير، إذا نجحوا يمكنهم التجسـس عليك أو الوصول إىل 
بياناتـك أو اتخاذ إجراءات أخرى باسـتخدام حسـابك، ولهـذا نويص بتغيري 

كلمة املرور الخاصة بك.“

شـهدت نيوزيلنـدا، التي تشـتهر 
بساسـتها املتواضعني والعمليني، 
واقعـة جديـدة وغريبة بالنسـبة 
كان  العالـم،  حـول  للسياسـيني 
طرفها برملانية من حزب الخرض.
فقد فاجأت آالم املخاض الربملانية، 
جويل آن جينرت، يف سـاعة مبكرة 
من صبـاح األحـد، قامـت إثرها 
بالتوجه بدراجتها إىل املستشـفى 

حيث وضعت طفلة.
وبعـد سـاعات قالـت جينرت عىل 
صفحتهـا عىل فيسـبوك: ”أخبار 
 3.04 السـاعة  ففـي  سـعيدة.. 
صباحا اسـتقبلنا أحدث عضو يف 
عائلتنا“.وأضافت جينرت ”لم تكن 
االنقباضات قويـة عندما غادرنا 
يف السـاعة 2 صباحـا للذهاب إىل 
املستشـفى - عـىل الرغـم من أن 
الفاصل بني هذه االنقباضات كان 
ما بـني دقيقتـني وثـالث دقائق، 

وبدأت تزيـد بحلـول الوقت الذي 
وصلنا فيه بعد عرش دقائق“.

وقالت وسـائل اإلعالم املحلية: إن 
جينـرت- املتحدثـة باسـم حزبها 
لشـؤون النقـل والتـي يتضمـن 
ملفهـا الشـخيص عىل فيسـبوك 
قـد  دراجتـي“-  ”أحـب  عبـارة: 
ذهبت أيضا بدراجة إىل املستشفى 

يف 2018 لتضع مولودها األول.
وكانت رئيسـة الوزراء جاسـيندا 
أرديـرن، قد أصبحت أول رئيسـة 
وزراء يف تاريـخ نيوزيلندا تحصل 
عىل إجـازة أمومة وثاني رئيسـة 
وزراء يف العالم تضع مولودا خالل 
وجودها يف منصبها، بعد رئيسـة 
وزراء باكسـتان الراحلـة بنظـري 
بوتـو واصطحبت معهـا طفلتها 
البالغة من العمر ثالثة أشـهر إىل 
اجتماع لألمم املتحدة حيث كانت 

ال تزال ترضعها.

الفـوري  التواصـل  تطبيـق  يختـرب 
األكثر انتشـار يف العالم ”واتسآب“، 5 
خصائـص جديـدة، يف محاولـة لجعل 
اسـتخدامه أكثـر متعـة وأسـهل مما 

سبق.
باألخبـار  مختصـة  مواقـع  وذكـرت 
التقنية أن ”واتسآب“، الذي يستخدمه 
أكثر مـن ملياري مسـتخدم، يخترب 5 
مزايا حاليا، من الخصوصية إىل تحرير 

الصور.
ومن املرجح أن يجري طرح هذه املزايا 

يف مدة أقصاها أشهر معدودة.
واملزايا املتوقعة هي عىل النحو التايل:

املهلـة الزمنية لحذف الرسـائل: يعمل 
”واتسـاب“ حاليـا عـىل تغيـري املهلة 
الزمنيـة املتاحة للمسـتخدمني لحذف 

الرسائل التي يرسلونها.
وحاليـا، يتيح تطبيق التواصل الفوري 
بعـد  الرسـائل  حـذف  للمسـتخدمني 
دقائـق و16  بـسـاعة و8  توجيههـا 
ثانية، أمـا امليزة الجديـدة التي يجري 
اختبارهـا حاليا فسـتصل املهلة إىل 7 
أيـام و8 دقائق.خصوصيـة الصـورة 

و ”السـت سـني“: تذكـر التقارير أن 
”واتساب“ يسعى حاليا إىل طرح ميزة 
تساعد املسـتخدمني عىل إخفاء ”آخر 
(last seen)، وصـورة  أو  مشـاهدة“ 
الحسـاب، كما سـيكون املستخدمون 
 (status) “قادرين عىل حجب ”الحالة

يف التطبيق عن بعض جهات االتصال.
بمقـدور  سـيكون  الصـور:  تحريـر 
مسـتخدمي التطبيـق تحريـر الصور 
داخلـه دون الحاجـة إىل أداة خارجية، 
اقتصـاص  التحريـر  أن يشـمل  عـىل 
جوانـب من الصـور وإضافـة كلمات 

عليها وخيارات أخرى.
صانع امللصقات: أدخل ”واتسـاب“ يف 
وقت سابق صانع امللصقات يف اإلصدار 
الحاسـوب، ويجري  الخـاص بنسـخ 
حاليا العمل عىل إطـالق صانع مماثل 

يف تطبيق الهاتف.
التحكـم بامللفات الصوتية: سيسـمح 
”واتساب“ للمستخدمني بضبط رسعة 
تشغيل التسجيالت والرسائل الصوتية، 
إذ سيكون بمقدور املستخدمني زيادة 
رسعة تشغيل هذه التسجيالت مرتني.
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عن  العزيز،  عبد  ياسمني  املرصية،  الفنانة  كشفت 
إعالمي  ظهور  أول  يف  وذلك  مرضها،  أزمة  تفاصيل 
كانت  حيث  سويرسا،  من  وعودتها  بعد  شفائها 

تتلقى العالج. 
عرب  الشاذيل،  منى  املرصية،  اإلعالمية  نرشت 

لقائها  برومو  «تويرت»  موقع  عىل  حسابها 
الجديد مع ياسمني عبد العزيز الذي سيعرض 

قريبا عىل فضائية «يس بي يس» املرصية، 
ترصيحاتها  من  مقتطفات  ويعرض 

املثرية.
باكية  العزيز  عبد  ياسمني  وتظهر 

وتكشف  اللقطات،  إحدى  يف 
أزمة  يف  تحترض  كانت  أنها  عن 

أبلغها  الحانوتي  مرضها، وأن 
أن  هاتفها  عىل  رسالة  يف 

لدفنها،  جاهز  قربها 
الفنان  زوجها  وأن 

بكى  العويض  أحمد 
املرات  إحدى  يف 

بتدهور  لتأثره 
حالتها، وأنها 

جئت  فو
إحدى  يف 
ت  ا ملر ا
ج  و بخر

تها  معد
خارج جسدها.

ياسمني  أفصحت  كما   
عبد العزيز أنها أوصت شقيقها 

األكرب عىل أبنائها، بعد شعورها باقرتاب 
أجلها. 

باملال، هي  أشياء ال تشرتى   ٣ أن هناك  وأكدت   
الصحة واالحرتام وحب الناس.

العزيز عن  ياسمني عبد  أوىل ترصيحات  وتأتي 
مرضها بعد ما يقرب ٣ أشهر من إعالن شفائها 
ونرش أول صورة لها بعد التعايف، وعودتها من 
أحد املستشفيات يف سويرسا، وكان مرافقا لها 

يف رحلة عالجها زوجها أحمد العويض.

النجمة  تجسد 
صابريـــــــن 

شخصيـــة 
 « ة يد عا »
الكبرية  األخت 
يف  املسيطـرة 
ضمن  عائلتها 

«حلم»  مسلسل  أحداث 
صالح  حسنى  املخرج  مع 

حالًيا  تصويره  تواصل  والذي 
حيث  الشتوي،  املوسم  يف  للعرض 

تتسم الشخصية بالقوة والشدة وتمتلك 
األحداث  توايل  ومع  مصانع،  مجموعة 

تدخل يف رصاعات مع أخوتها.
من  كبرية  حالة  صابرين  وتعيش 
األخرية،  الفرتة  يف  السينمائي  النشاط 
فيلم  تصوير  عىل  حالياً  تعمل  إذ 

«امللحد» .
كما تعاقدت عىل املشاركة 
جديد  فيلم  بطولة  يف 
يحمل اسم «ويك اند» 
عزيز  زينب  تأليف 
إدريس،  عىل  وإخراج 
ويشارك فيه مصطفى 
فؤاد،  بيومي  خاطر، 
وذلك  مهني،  هنادي 
أفالم يف   ٣ لها  بعدما عرض 
السينمات وهم «االنس والنمس» 
عبد  وعمرو  شلبي  ومنة  هنيدي  محمد  مع 
الرسول  عبد  وعارفة  فؤاد  بيومي  الجليل، 
مع  و»عروستي»  عرفة،  رشيف  وإخراج 
محمد  وإخراج  عوض  وجميلة  حاتم  أحمد 
كبريا  عددا  يضم  الذي  جنيه»  و»٢٠٠  بكري، 

من الفنانني وإخراج محمد أمني.

املرصية  الفنانة  أطلقت 
الوهاب  عبد  شريين 
حزينة  جديدة  أغنية 
ملكش  ) ن ا بعنو
وتـــــدور  مكان)، 
كلماتها عن االنفصال، 

عن  أنباء  بعد  وذلك 
طالقها من زوجها حسام 

حبيب.
يذكر أن أنباء وقوع الطالق 
رسمياً بني النجمة شريين 
وزوجها  الوهاب  عبد 
حسام حبيب، تجددت فجر 
روايات  تداول  بعد  السبت 
أكدوا حدوث  عيان  لشهود 

مشاجرة 
بني  وعنيفة  طويلة 
الفنادق،  أحد  يف  النجمني 

وانتهت بالطالق.
عبد  شريين  تؤكد  ولم 
تنفيه  أو  الخرب  الوهاب 
املرات  يف  تفعل  كانت  كما 
السابقة، كما ال يزال حسام 
حبيب يحتفظ بصوره مع 
شريين عبد الوهاب ولكنه 
حذف مقاطع الفيديو التي 

تجمعه بابنتها.
التواصل  مواقع  رواد  وتداول 
ألشخاص  رواية  االجتماعي 
عيان،  شهود  إنهم  قالوا 
عبد  شريين  وشاهدوا 
الوهاب وهي تتشاجر 
حسام  زوجها  مع 
بهو  يف  حبيب 
الفنادق  أحد 
ال  د تبا و
ت  ما التها ا
وقع  ثم 

الطالق.
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