
بغداد/الزوراء:
اكد وزير االتصاالت، أركان شهاب ، امس 
الثالثاء، التأكيـد عىل صالحية الحكومة 
االتحاديـة حـرصاً بتنفيذ قـرار حماية 
املنتـج الوطني.وقال شـهاب يف املؤتمر 
الصحفي لجلسة مجلس الوزراء تابعته 
”الزوراء“: ”خطوات الحكومة أسـهمت 
بتحسـني األوضـاع داخليـاً وخارجياً“، 

الفتـا اىل انه ”تـم التأكيد عـىل صالحية 
الحكومة االتحادية حـرصاً بتنفيذ قرار 
حمايـة املنتـج الوطني“.واضـاف انـه 
”تم تخويـل هيئة الرأي بـوزارة الرتبية 
صالحيـة إجـراء الـدور الثالـث لطلبـة 

الثالث متوسط من عدمها“.

الزوراء/ حسني فالح:
اكد مراقبون للشـأن العراقي ان قانون االنتخابات 
لسـنة ٢٠٢٠ نص عىل ان الكتلة االنتخابية الفائزة 
هي من تقوم برتشـيح رئيس الوزراء، فيما كشفوا 
عن تحرك سـيايس لتشـكيل حكومة اغلبية وطنية 
وكتلـة برملانيـة معارضة.وقـال املحلل السـيايس، 

عصـام الفيـيل، يف حديـث لـ»الـزوراء»: ان قانون 
االنتخابـات الذي صـدر يف عـام ٢٠٢٠ والذي اقره 
مجلس النواب العراقي نص عىل ان الكتلة االنتخابية 
الفائزة وليسـت الكتلة السياسـية هـي من تختار 
رئيـس الوزراء. الفتا اىل: ان هنـاك كتال فائزة بدأت 
بالتفاهـم بعـد ان كان موضوع الكتـل االكرب يمثل 

مثـار جدل.واضاف: ان تفسـري املحكمة االتحادية 
السابق الذي فرس الكتلة السياسية االكرب يف الربملان 
هي من ترشح رئيس الحكومة كان يف وقت لم يكن 
هنالك ترشيع او قانـون، مؤكدا: انه ال اجتهاد عىل 
نص قانوني.واشار اىل: ان مفهوم الكتلة االنتخابية 
سـيقودنا اىل تشـكيل حكومة اغلبيـة، حيث تقوم 

الكتلـة الفائزة باسـتقطاب كتل اخـرى ويف املقابل 
تذهـب الكتل االخرى اىل املعارضـة. مبينا: ان هناك 
كتـال أيـدت حكومـة االغلبيـة إال انهـا اعلنت عدم 
مشـاركتها فيها ولجوئها اىل املعارضة، ما يعني ان 

هناك تحركات لتشكيل حكومة اغلبية .

@@@2ô@›Óñb–m

@@@2ô@›Óñb–m

@@@3ô@ıaäåÏ€a@ê‹™@paäã‘fl@ò„

بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلنـت وزارة الصحـة، امـس الثالثـاء، 
لفـريوس  اليومـي  الوبائـي  املوقـف 
كورونا املسـتجد يف العـراق، فيما اكدت 
تسـجيل 724 اصابة جديـدة و13 حالة 
حالة.وذكـرت   1355 وشـفاء  وفـاة 
الـوزارة يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: ان 
عـدد الفحوصات املختربيـة ليوم امس: 
20694، ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 
16341046. مبينة انه تم تسجيل 724 

اصابـة جديدة و13 حالة وفاة وشـفاء 
1355 حالة.واضافـت: ان عـدد حـاالت 
 ،(98.3%)  2045021 الـكيل:  الشـفاء 
بينمـا عـدد حـاالت االصابـات الـكيل: 
2081172، اما عـدد الحاالت التي تحت 
العالج: 12331، يف حني ان عدد الحاالت 
الراقـدة يف العناية املركـزة: 103، وعدد 
حـاالت الوفيات الكيل: 23820. الفتة اىل 
ان عدد امللقحني ليـوم امس: 111522، 
ليصبح عدد امللقحني الكيل: 7485441.

تونس/ متابعة الزوراء:
التونسـية  الجويـة  الخطـوط  علقـت 
الرحـالت الجويـة نحـو املغـرب بدايـة 
مـن اليـوم وحتـى إشـعار آخر.وأعلنت 
التونسـية يف بيـان  الخطـوط الجويـة 
امـس الثالثاء: أن هذا اإلجـراء جاء بناًء 
عـىل تعليق السـلطات املغربيـة رحالت 
املسافرين كافة من وإىل اململكة املغربية 
ملـدة أسـبوعني، ابتـداًء مـن اإلثنني 29 
الخطـوط  أعلنـت  أن  نوفمرب.وسـبق 

الجوية املغربية تعليق الرحالت من وإىل 
اململكة بسبب التفيش الرسيع للمتحور 
الجديد لفريوس كورونـا، ”أوميكرون“ 
يف أوروبـا ويف أفريقيا.وفرضـت العديـد 
من الدول قيودا عىل السـفر بعد انتشار 
املتحـور الجديد لكورونـا ”أوميكرون“، 
وتتزايـد املخـاوف حـول مـا سـيفعله 
املتحـور الجديد يف العالم بعدما تعالت يف 
الفـرتة األخرية نربة اطمئنـان مع تزايد 

أعداد امللقحني بمضادات للفريوس.

بغداد/ الزوراء:
قـررت محكمـة فرانكفـورت يف املانيـا، 
امس الثالثاء، الحكم عىل عراقي انضم اىل 
تنظيم داعش بالسجن املؤبد الرتكاب ابادة 
جماعية ضد االقلية االيزيدية يف ما يمكن 
ان يكـون اول حكـم يف العالـم يسـتخدم 
هذه التسـمية.ونظرت املحكمة يف قضية 
طـه الجمييل، البالغ مـن العمر 29 عاما، 
والذي يزعم أنه انضم إىل تنظيم داعش يف 

عـام 2013، حيث ادانتـه بارتكاب جرائم 
إبـادة جماعيـة وجرائـم ضد اإلنسـانية 
وجرائـم حرب واالتجـار بالبرش.يتعرض 
اإليزيديـون، لالضطهاد منذ سـنوات عىل 
أيدي مسـلحي تنظيم داعـش الذين قتلوا 
مئـات الرجال واغتصبوا النسـاء وجندوا 
األطفـال قـرسا كمقاتلـني.يف مايو/أيار، 
أفـاد محققون خاصـون يف األمم املتحدة 
بأنهـم جمعـوا ”أدلة واضحـة ومقنعة“ 

عىل اإلبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم 
«داعش» ضد اإليزيديني.ويقول االدعاء إن 
الجمييل وزوجته السابقة اآلن، وهي امرأة 
أملانيـة تدعـى جنيفر وينيش، ”اشـرتيا“ 
امرأة وطفـال إيزيديني ك ”عبيد“ منزليني 
بينما كانا يعيشـان يف املوصـل التي كان 
يسـيطر عليها تنظيم داعش آنذاك يف عام 
2015.وانتقلوا يف وقت الحق إىل الفلوجة، 
حيث اتهم الجمييل بتقييد الطفلة البالغة 

مـن العمر خمس سـنوات بالسالسـل إىل 
نافـذة يف الهواء الطلق يف حرارة ترتفع إىل 
50 درجة مئوية (122 فهرنهايت) عقابا 
لها عىل ترطيب فراشـها، مما أدى بها إىل 
املوت من العطش.ويف محاكمة منفصلة، 
حكم عىل وينيش، 30 عاما، بالسـجن 10 
سـنوات يف أكتوبر/ترشيـن األول بتهمـة 
”ارتـكاب جرائم ضد اإلنسـانية يف شـكل 
اسـرتقاق“ واملسـاعدة والتحريـض عىل 

قتـل الفتـاة بعـدم تقديم املسـاعدة.وقد 
أدلت والدة الطفلة، التي تم التعرف عليها 
باسمها األول نورا فقط، بشهادتها مرارا 
وتكـرارا يف كل من ميونيـخ وفرانكفورت 
حول العذاب الذي تعرضت له طفلها.كما 
وصفت تعرضهـا لالغتصاب عـدة مرات 
مـن قبـل جهاديي داعـش بعـد أن غزوا 
قريتهـا يف جبال سـنجار يف شـمال غرب 

العراق يف أغسطس/آب 2014.

 الخرطوم/ متابعة الزوراء:
سـودانية  عسـكرية  مصـادر  أكـدت 
للجزيرة أن االشـتباكات تجددت، امس  
الثالثاء، مع القوات اإلثيوبية يف منطقة 
الفشـقة الصغـرى الحدوديـة، وفيما 
اتهمت إثيوبيا جبهة تيغراي باستهداف 
األرايض السودانية، توجه عرشات آالف 
املتظاهريـن يف السـودان يف مسـريات 

دعـا إليهـا تجمع املهنيني السـودانيني 
أجل «انتزاع السـلطة الوطنيـة املدنية 
االنتقالية».وأضافت املصادر أن القوات 
السـودانية تقدمت نحو جبل السقيعة 
رشق بركـة نورين، لتمشـيط املنطقة 
وتنظيفها من بعض الجيوب والكمائن 
بغـرض  اإلثيوبيـة،  للقـوات  التابعـة 
تأمني موسـم الحصاد من أي هجمات 

مفاجئة.يأتي ذلـك، يف حني قال رئيس 
مجلس السـيادة السوداني الفريق أول 
عبـد الفتـاح الربهـان إن الخرطـوم ال 
عداء لها مع أديس أبابا لكنها لن تفرّط 
يف أي شـرب مـن أرض السـودان، وفـق 
الربهـان صـدرت  تعبريه.ترصيحـات 
من الفشقة الصغرى بوالية القضارف 
املرابطـة  القـوات  يتفقـد  كان  حيـث 

بمنطقـة ِبركـة نوريـن عـىل الحـدود 
مـع إثيوبيا.وأكـد الربهان أن الشـعب 
السـوداني يقف بجانب قواته املسلحة 
ويساندها لبسـط سيطرتها عىل كامل 
الـرتاب الوطني، داعيا مواطني منطقة 
أنشـطتهم  يف  االنخـراط  إىل  الفشـقة 
الزراعية.وقال مجلس السيادة -يف بيان 
رسـمي- إن هـذه الزيـارة تأتي عقب 

اعتـداءات إثيوبيـة أّدت إىل مقتل ٦ من 
جنوب الجيش، وإصابة أكثر من ٣١ من 
الضبـاط والجنود.يف املقابل، نفى وزير 
مكتـب االتصـال الحكومـي اإلثيوبي، 
لجييس تولو، أن يكون الجيش اإلثيوبي 
قد هاجم نظريه السـوداني يف املنطقة 

الحدودية بني البلدين.
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بغداد/الزوراء:
واصلت أسـعار النفـط تراجعها، امس الثالثـاء، وهبط مزيج 
”برنت“ خالل التعامالت دون مستوى 70 دوالرا للربميل وذلك 
للمرة األوىل منذ نهاية أغسطس من العام الجاري.وذكرت وكالة 
”تـاس“ أن العقـود اآلجلة ملزيج ”برنـت“ تراجعت امس دون 
مسـتوى 70 دوالرا للربميل، ويكـون بذلك املزيج قد هبط دون 
هذا املسـتوى للمرة األوىل منذ نهاية أغسطس 2021.وبحلول 
السـاعة 16:34 بتوقيـت موسـكو، تراجعـت عقـود ”برنت“ 
بنسبة %4.63 إىل 69.84 دوالرا للربميل، فيما انخفضت عقود 
الخام األمريكي ”غرب تكسـاس الوسـيط“ بنسبة %4.45 إىل 
66.84 دوالرا للربميل.وجاء الهبوط وسـط مخاوف اقتصادية 

من تأثري السـاللة الجديدة لفريوس كورونا عىل الطلب للخام. 
وقـال رئيس رشكـة ”مودرنا“ لألدوية لصحيفة ”فاينانشـال 
تايمز“ إنه من غري املرجح أن تكون لقاحات كوفيد19- فعالة 
يف مواجهـة ”أوميكـرون“ بنفس درجة فاعليتهـا يف مواجهة 
املتحـور السـابق ”دلتا“.وبذلك تكون أسـعار النفط قد تخلت 
عن املكاسـب التـي حققتها أمس االول، وجاء الهبوط وسـط 
مخاوف اقتصادية من تأثري الساللة الجديدة لفريوس كورونا 
عـىل الطلب من الخام.وقـال رئيس رشكـة ”مودرنا“ لألدوية 
لصحيفـة ”فاينانشـال تايمـز“ إنه من غري املرجـح أن تكون 
لقاحـات كوفيـد19- فعالـة يف مواجهة ”أوميكـرون“ بنفس 

درجة فاعليتها يف مواجهة املتحور السابق دلتا.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
حـذر وزيـر الخارجية األمريكـي، أنتوني 
بلينكن، مـن أن أي ”عدوان“ رويس جديد 
عىل أوكرانيا سيستدعي ردا ”خطرا“.وأكد 
خـالل مؤتمر صحفـي يف عاصمة التفيا، 
ريغـا، عىل هامش اجتماع للحلف شـمال 
األطلـيس (الناتـو) مـع نظـريه الالتفي، 
إدغـارز رينكيفيكـس، أن ”أي تحـركات 
تصعيديـة مـن جانـب روسـيا سـتكون 
مصدر قلق كبري للواليات املتحدة ولالتفيا 
وأي عـدوان جديد سـيكون لـه تداعيات 
خطرة“.وقـال الوزيـر األمريكـي: ”نحن 

نعـرف قواعد اللعبة الروسـية ومن بينها 
محاولـة االسـتفزاز كتربيـر ألي خطوة 
يقومـون بها“.وأكد بلينكن أن واشـنطن 
تتشـاور مـع حلفائهـا يف حلـف الناتـو 
والسـيما لناحية التحركات الروسية عىل 
حـدود أوكرانيـا، مطالبا أعضـاء الحلف 
بمحاسـبة بـالده عـىل األفعـال وليـس 
األقـوال، مردفا: ” لدى الرئيس (األمريكي 
جو) بايدن سـجل حافـل بااللتزام بحلف 
الناتو وال تحاسـبونا عـىل أقوالنا، بل عىل 

أفعالنا“.
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الزوراء/خاص :
املسـتقلة  العليـا  املفوضيـة  أعلنـت 
لالنتخابـات، امـس الثالثـاء، النتائـج 
النهائية لالنتخابات الترشيعية املبكرة 
التـي جرت يف 10 ترشين األول/أكتوبر 

املايض.
وقـال رئيس مجلـس املفوضني، جليل 
عدنان خلـف، يف مؤتمر صحفي: ”بعد 
أن أكملـت الهيئـة القضائيـة جميـع 
الطعون احدثت تغيريا بالنتائج االولية 
وكانت مقعـدا واحدا يف كل من: بغداد، 
ونينوى، وأربيل، وكركـوك، والبرصة“ 
ليشـمل املجمـوع خمسـة مقاعـد تم 
الناخبـني  عـدد  أن  تغيريها.وأضـاف: 
الكيل بلـغ أكثر مـن 22 مليوناً. مردفا 
بالقـول: إن عـدد املصوتـني بلـغ أكثر 
من تسـعة ماليني ناخب.وكشـف عن 
وصول نسـبة املشاركة يف التصويت اىل 
%44 وتجاوز عدد الناخبني املشاركني 
تسـعة ماليني و600 الف ناخب.وذكر 
رئيـس املفوضيـة أنـه ”بعـد إكمـال 
الهيئة القضائية البت بجميع الطعون 
حـدث تغيـري بمقعـد واحـد يف كل من 
محافظـات نينـوى وكركـوك وأربيـل 
الكتلـة  وبغداد“.وتصـدرت  والبـرصة 
الصدريـة نتائـج االنتخابـات النهائية 
بينمـا  مقعـداً   73 عـىل  بالحصـول 
حصل تحالف ”تقـدم“ بزعامة محمد 

الحلبويس عىل 37 مقعداً، وائتالف دولة 
القانـون بزعامـة نـوري املالكـي عىل 
33 مقعداً.وجـاء الحـزب الديمقراطي 
الكوردسـتاني رابعـا بالحصـول عىل 
31 مقعـداً فيمـا حـل تحالـف الفتح 
بزعامة األمني العام ملنظمة بدر هادي 

العامـري خامسـا حيـث حصـل عىل 
17 مقعـداً، وجـاء باملرتبة السادسـة 
الكوردسـتاني بــ17 مقعداً  التحالف 
بفارق عدد األصوات بينه وبني تحالف 
الفتح.وحصل تحالـف ”عزم“ عىل 14 
مقعدا فيما حصـل تحالف امتداد عىل 

9 مقاعد، وحـراك الجيل الجديد عىل 9 
مقاعـد، بينما حصل ”إرشاقة كانون“ 
عـىل 5 مقاعد، والعقـد الوطني عىل 4 
مقاعد، وقوى الدولة 4 ايضا، وجماهري 
حسـم  وحركـة  مقاعـد،   3 هويتنـا 
لإلصـالح ثالثـة مقاعد ايضـا، وجبهة 

تركمان العراق مقعد واحد، فيما حصل 
16 حزبـا سياسـيا عـىل مقعـد واحد 
لـكل منهـا، إضافة إىل فوز املسـتقلني 
بـ43 مقعدا.يف خطوة الحقة، سـتتوىل 
املفوضيـة بعد إعالن النتائج إرسـالها 
اىل املحكمة االتحادية للمصادقة عليها 
خـالل عرشة أيـام كحـد أقىص.بعدها 
يدعو رئيس الجمهوريـة برهم صالح 
مجلـس النواب الجديـد لالنعقاد خالل 
مـدة أقصاها 15 يوما برئاسـة النائب 
األكرب سنا. ويتم خالل الجلسة انتخاب 
رئيس الربملـان ونائبيه.عىل أن تعقبها 
جلسة أخرى يتم خاللها انتخاب رئيس 
الجمهوريـة الذي يتوىل بـدوره تكليف 
الكتلة الربملانية األكرب لرتشـيح رئيس 
للـوزراء عـىل ان يتـم ذلك خـالل مدة 
انتخابات  أقصاها شـهر واحد.وجرت 
برملانية مبكرة يف العراق، يف 10 ترشين 
األول 2021، وسـببت نتائجها خالفات 
بني القوى والكتل السياسية املشاركة 
النتائـج صعـود  يف العملية.وأظهـرت 
قـوى جديـدة يف حـني شـهدت قـوى 
أخرى خسـارة كبرية، ما أّدى إىل رفض 
القوى الخارسة للنتائج األولية متهمة 
املفوضية بالتالعـب والتزوير، مطالبة 
بإلغاء النتائج وإعـادة االنتخابات من 

جديد. 
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت الهيئة العامة للكمارك، امس الثالثاء، 
تصدير ٤٠ طنا من منتجات عجينة التمور 
العراقي اىل الجانب السوري عرب مركز كمرك 
بيان  يف  الهيئة  الحدودي.وذكرت  القائم 
«اتخذت  انها  منه:  نسخة  «الزوراء»  تلقت 
يف  ساهمت  مبسطة  اجراءات  جانبها  من 
تشجيعا  التصدير  معامالت  بانجاز  االرساع 
للتجار املصدرين و الفالح العراقي للنهوض 
للمنتج  منها  ودعما  للبلد  الزراعي  بالواقع 

املحيل».
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بغداد/الزوراء:
وافقت وزارة الرتبيـة، امس الثالثاء، 
عـىل إجـراء امتحـان الـدور الثالـث 
لطلبة الثالث املتوسط، وفيما أصدرت 
وزارة الرتبية توضيحاً بشـأن الدوام 
الحضوري لخمسـة أيـام يف املدارس 
األهلية، أشارت اىل أن إدارات املدارس 
قامت بتعويض املدرسـني بيوم بديل 
وزارة  السـبت.وذكرت  عطلـة  عـن 
الرتبيـة يف بيان تلقته «الـزوراء»: أن 
مجلـس الـوزراء وافـق عـىل تخويل 
هيئة الـرأي يف وزارة الرتبية صالحية 
منح اجـراء امتحان «الـدور الثالث» 
املكملـني  املتوسـط  الثالـث  لطلبـة 
الـدرايس  للعـام  او درسـني  بـدرس 
٢٠٢٠ – ٢٠٢١ .واشـارت الـوزارة اىل 
ان العام ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ سـيكون هو 
العـام الـدرايس األخري الـذي يتم فيه 
اجـراء امتحـان «الـدور الثالث».ويف 
سياق اخر، قال املتحدث باسم وزارة 
الرتبيـة، حيـدر فـاروق، يف ترصيـح 
صحفـي: إن «الـوزارة حـددت أربعة 

أيام دواما حضوريا للطلبة، وخمسة 
أيام للمـالكات التدريسـية، كما أنها 
علقت عطلـة يوم السـبت»، الفتاً اىل 
أن «إدارات املـدارس تقـوم بتعويض 
املدرسـني واملعلمني بيـوم واحد بدالً 
من يوم السـبت».وأضاف أن «بعض 
املدارس تعاني من نقص املالكات ،ما 
تضطـر اإلدارة بجعل دوام املدرسـني 
واملعلمني سـتة أيام»، مؤكـداً أن «ما 
يـرسي مـن قـرارات عـىل املـدارس 
الحكوميـة يرسي عـىل األهلية منها، 
السيما بشـأن الدوام».وأشـار اىل أن 
«املـدارس األهلية لديهـا عقد ارتباط 
مع األهـايل، ومن املمكن اعتبار اليوم 
الخامـس كـدوام حضـوري بمثابـة 
مراجعة».وحـول  أو  تقويـة  دروس 
الفـرق الطبيـة املوجـودة يف املدارس 
ذكـر فاروق أن «الفـرق الطبية تزور 
املـدارس ،وهنـاك نوع مـن االرتباط 
اىل  داعيـاً  املـدارس»،  وبـني  بينهـا 
«االلتـزام باإلجـراءات الوقائية داخل 

املدرسة وخارجها».

µÌáÌçÌ�a@’y@¿@\ÒÜbig^@lbÿmäa@Ú‡Ëni@ÒbÓ®a@Ùáfl@Âvè€bi@Ô”aã«@Û‹«@·ÿ•@bÓ„bæc

بغداد/ الزوراء:
أعلن البنك املركزي العراقي، عن توقيعه مذكرة تفاهم مع «ماساك» الرتكي تخص 
العمليات املالية املشبوهة وغسيل االموال.وقال البنك املركزي العراقي يف بيان تلقت 
« الزوراء» نسخة منه إنه «انطالقاً من التعاون بني مكتب مكافحة غسل االموال 
وتمويل االرهاب يف العراق والوحدات النظرية املماثلة لها يف الدول االخرى فقد وقع 
املكتب مذكرة تفاهم مع وحدة املعلومات املالية الرتكية ماساك»، مبيناً أن «املذكرة 
ستعمل عىل تسهيل تبادل املعلومات مع الجانب الرتكي بخصوص العمليات املالية 
املشبوهة».واضاف أن «املذكرة ستعمل ايضاً عىل الحد من عمليات غسل االموال 
الجرائم  تلك  ملواجهة  الدولية  الجهود  إىل «رضورة تظافر  االرهاب»، الفتاً  وتمويل 

ومكافحة اساليبها املستجدة».
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الزوراء/ حسني فالح:
ان  العراقي  للشأن  مراقبون  اكد 
قانون االنتخابات لسنة 2020 نص 
عىل ان الكتلة االنتخابية الفائزة هي 
الوزراء،  رئيس  برتشيح  تقوم  من 
سيايس  تحرك  عن  كشفوا  فيما 
وطنية  اغلبية  حكومة  لتشكيل 

وكتلة برملانية معارضة.
وقال املحلل السيايس، عصام الفييل، 
قانون  ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف 
االنتخابات الذي صدر يف عام 2020 
العراقي  النواب  مجلس  اقره  والذي 
نص عىل ان الكتلة االنتخابية الفائزة 
من  هي  السياسية  الكتلة  وليست 
ان  اىل:  الفتا  الوزراء.  رئيس  تختار 
هناك كتال فائزة بدأت بالتفاهم بعد 
يمثل  االكرب  الكتل  موضوع  كان  ان 

مثار جدل.
املحكمة  تفسري  ان  واضاف: 
الكتلة  فرس  الذي  السابق  االتحادية 
الربملان هي من  السياسية االكرب يف 
ترشح رئيس الحكومة كان يف وقت 

قانون،  او  ترشيع  هنالك  يكن  لم 
نص  عىل  اجتهاد  ال  انه  مؤكدا: 

قانوني.
الكتلة  مفهوم  ان  اىل:  واشار 
تشكيل  اىل  سيقودنا  االنتخابية 
الكتلة  تقوم  حيث  اغلبية،  حكومة 
اخرى  كتل  باستقطاب  الفائزة 
االخرى  الكتل  تذهب  املقابل  ويف 
كتال  هناك  ان  مبينا:  املعارضة.  اىل 
أيدت حكومة االغلبية إال انها اعلنت 
اىل  ولجوئها  فيها  مشاركتها  عدم 
املعارضة، ما يعني ان هناك تحركات 

لتشكيل حكومة اغلبية .
القانوني،  الخبري  يرى  جهته،  من 
عيل التميمي، يف حديث لـ“الزوراء“: 
القضائية  الهيئة  تعلن  أن  بعد  انه 
االنتخابية  الطعون  جميع  الثالثية 
ليقوم  بذلك  املفوضية  مجلس  تعلم 
الفائزة  االسماء  برفع  االخري 
إىل  فائزا   ٣٢٩ الـ  باالنتخابات 
للمصادقة  العليا  االتحادية  املحكمة 
عليها وفق املادة ٩٣ فقرة سابعا من 

الدستور العراقي.
واضاف: ان هذه املصادقة تعد املحطة 
االنتخابات  ضمانات  يف  األخرية 

االتحادية  املحكمة  تدقق  حيث 
خطوات  يف  املتخذة  اإلجراءات  جميع 
االنتخابات السابقة من االول إىل االخري 

وهل كانت موافقة للدستور والقانون 
املصادقة  هذه  ان  مؤكدا:  عدمه.  من 
تعني التأييد وإعطاء وإضفاء الصفة 

الدستورية عىل النتائج .
االتحادية  املحكمة  ان  اىل:  ولفت 
عىل  تصادق  أما  تقدم  ما  وفق 
النتائج بشكل عام أو تصادق بشكل 
جزئي كما حصل عام ٢٠١٨ عندما 
لوجود  املرشحني  بعض  استبعدت 
ترفض  أو  عليهم،  جنائية  قيود 
التصديق بناًء عىل خروقات دستورية 

أو قانونية أو طعون تحمل األدلة.
البتات  بني  فرقا  هناك  ان  واوضح: 
الوارد يف املادة ٩٤ من الدستور والذي 
يعني القطعية وعدم إمكانية الطعن 
استئنافا أو تمييزا أو إعادة محاكمة 
أو أي طريقة أخرى من طرق الطعن، 
إعادة  تجيز  التي  النهائية  وبني 
التفسري وفقا للمتغريات االقتصادية 
اىل:  الفتا  واالجتماعية.  والسياسية 
بتفسريها  االتحادية  املحكمة  ان 
الذي  وما  املرشع  إرادة  عن  تكشف 
نص  انشاء  وليس  يقوله  أن  أراد 
عليه  استقرت  التوجه  وهذا  جديد، 
املحاكم الدستورية يف فرنسا وأملانيا 

وجنوب أفريقيا.
 بينما يعتقد املحلل السيايس، صفاء 
السلطاني: أن ”تشكيل الحكومة ال 
يبتعد كثريا عن االتفاقات السياسية 
بدون  حكومة  انجاز  يمكن  وال 
املشهد  عودة  يعني  وهذا  اتفاقات، 
اىل ما كان عليه، ما يدعو  السيايس 
بالربملان  الفائزين  مع  جلسة  اىل 
توافقي  وزراء  رئيس  اىل  للوصول 
هذا اذا ما عمل بالقانون بأن رئيس 

الوزراء يحدد من قبل الكتلة 
واضاف: أن ”هناك خالفات سياسية 
غري  االرقام  وان  ستحصل،  حادة 
يخلو  ال  لذلك  كبري،  بشكل  متفاوتة 
من  يخلو  وال  التعقيد  من  املشهد 
التنازالت  التنازالت، وهذه  املزيد من 
الجماهري  آلراء  تصاعد  اىل  ستؤدي 
وبالتايل  بتظاهرات،  والخروج 
سيكون رئيس الوزراء توافقيا اكثر 
مما هو متوقع بأن يكون من ضمن 
متطلبات  يلبي  او  االكرب  الكتلة 

املجتمع العراقي“.

 الخرطوم/ متابعة الزوراء:

للجزيرة  سودانية  عسكرية  مصادر  أكدت 

مع  الثالثا،ء  امس  تجددت،  االشتباكات  أن 

القوات اإلثيوبية يف منطقة الفشقة الصغرى 

الحدودية، وفيما اتهمت إثيوبيا جبهة تيغراي 

باستهداف األرايض السودانية، توجه عرشات 

آالف املتظاهرين يف السودان يف مسريات دعا 

املهنيني السودانيني أجل ”انتزاع  إليها تجمع 

السلطة الوطنية املدنية االنتقالية“.

السودانية  القوات  أن  املصادر  وأضافت 

بركة  رشق  السقيعة  جبل  نحو  تقدمت 

نورين، لتمشيط املنطقة وتنظيفها من بعض 

اإلثيوبية،  للقوات  التابعة  والكمائن  الجيوب 

بغرض تأمني موسم الحصاد من أي هجمات 

مفاجئة.

يأتي ذلك يف حني قال رئيس مجلس السيادة 

السوداني الفريق أول عبد الفتاح الربهان إن 

لكنها  أبابا  أديس  مع  لها  عداء  ال  الخرطوم 

لن تفرّط يف أي شرب من أرض السودان، وفق 

تعبريه.

الفشقة  من  صدرت  الربهان  ترصيحات 

يتفقد  كان  حيث  القضارف  بوالية  الصغرى 

عىل  نورين  ِبركة  بمنطقة  املرابطة  القوات 

الحدود مع إثيوبيا.

يقف  السوداني  الشعب  أن  الربهان  وأكد 

لبسط  ويساندها  املسلحة  قواته  بجانب 

داعيا  الوطني،  الرتاب  كامل  عىل  سيطرتها 

يف  االنخراط  إىل  الفشقة  منطقة  مواطني 

أنشطتهم الزراعية.

إن  رسمي-  بيان  -يف  السيادة  مجلس  وقال 

هذه الزيارة تأتي عقب اعتداءات إثيوبية أّدت 

6 من جنوب الجيش، وإصابة أكثر  إىل مقتل 

من 31 من الضباط والجنود.

يف املقابل، نفى وزير مكتب االتصال الحكومي 

الجيش  يكون  أن  تولو،  لجييس  اإلثيوبي، 

اإلثيوبي قد هاجم نظريه السوداني يف املنطقة 

الحدودية بني البلدين.

لها  ليست  بالده  أن  ترصيحات  يف  تولو  وأكد 

اتهم  لكنه  ذات سيادة،  دولة  أجندة ملهاجمة 

أعمال  وراء  بالوقوف  تيغراي  تحرير  جبهة 

العنف.

الجبهة  مقاتيل  إن  اإلثيوبي  الوزير  وقال 

ويحاولون  السودان،  يف  تدريبات  يجرون 

إدخال متسللني إىل إثيوبيا يف أوقات مختلفة.

وزيرة  وصفت  التهدئة  مساعي  خضم  ويف 

اإلثيوبي  الحكومي  االتصال  بمكتب  الدولة 

عن  تتحدث  التي  األخبار  كاسا  سالماويت 

مهاجمة الجيش اإلثيوبي للسودان بالخاطئة 

واملضللة.

خالف  أي  أن  عىل  اإلثيوبية  الوزيرة  وشددت 

مع الخرطوم سيحّل مع أخذ التاريخ الطويل 

للعالقات بني البلدين يف االعتبار.

فدان،  مليوني  نحو  تبلغ  الفشقة  ومساحة 

الحدود  مع  كلم   168 مسافة  عىل  وتمتد 

اإلثيوبية من مجمل املسافة الحدودية لوالية 

القضارف السودانية مع إثيوبيا، البالغة نحو 

265 كم.

الزراعية  األرايض  أخصب  الفشقة  وتضم 

هي:  مناطق   3 إىل  وتنقسم  السودان،  يف 

الفشقة الكربى والفشقة الصغرى واملنطقة 

الجنوبية.

قالت  املايض  األول  ديسمرب/كانون  ويف 

فرض  السوداني  الجيش  إن  الخرطوم 

سيطرته عىل الفشقة، بعد أن استولت عليها 

مدة ربع قرن ”عصابات إثيوبية“.

السودان  جارتها  أبابا  أديس  تتهم  حني  يف 

بالسيطرة عىل أراٍض إثيوبية، وهو ما تنفيه 

الخرطوم.

العاصمة  وسط  جديدة  تظاهرات  وانطلقت 

باالتفاق  للتنديد  الثالثاء،  امس  السودانية، 

السيايس بني قائد الجيش الفريق عبدالفتاح 

حمدوك،  الله  عبد  الوزراء  ورئيس  الربهان، 

املكون  بني  الرشاكة  رفض  عن  وللتعبري 

العسكري واملدني يف إدارة البالد، التي أرساها 

االتفاق الذي وقع األسبوع املايض.

الرئايس  القرص  إىل  املحتجني  آالف  وتوجه 

هذا  سابقا  وقع  حيث  الخرطوم،  وسط 

االتفاق، يف داللة رمزية عىل رفضه، هاتفني 

”ال مساومة ال تفاوض ال رشاكة“، و“يسقط 

حكم العسكر“.

السياسيني  من  عدد  التظاهرة  يف  شارك  كما 

البارزين الذين أفرج عنهم يف أوقات سابقة. 

الناشطني  بني  تداولها  جرى  صور  وأظهرت 

مشاركة  التواصل  مواقع  عىل  السودانيني 

السوداني،  املؤتمر  حزب  رئيس  الدقري،  عمر 

مجلس  شؤون  وزير  يوسف،  عمر  وخالد 

لجنة  عضو  صالح  ووجدي  السابق،  الوزراء 

إزالة التمكني والقيادي يف الحرية والتغيري.

وكان تجمع املهنيني السودانيني دعا ملظاهرة 

مجلس  بني  ”التحالف  عىل  رداً  ”مليونية“، 

السيادة االنتقايل ورئيس الوزراء“.

”انتزاع  إىل  السودانيني  بيانه  التجمع  ودعا 

السلطة الكاملة عرب الرشعية الثورية للقوى 

الجذري  بالتغيري  املؤمنة  القاعدية  الثورية 

وأهداف ثورة ديسمرب املجيدة“، حسبما ورد 

يف البيان.

األمن  قوات  بأن  صحفي  مصدر  وأفاد  هذا 

للدموع،  املسيل  الغاز  أطلقت  السودانية 

وقيادات  وزراء  فيها  يشارك  تظاهرات  عىل 

أفرج  والتغيري  الحريه  قوى  من  سياسية 

القرص  نحو  متجهة  كانت  حديثا،  عنهم 

الجمهوري.

يرسنـا دعوتكـم لالشـرتاك باملناقصات أدناه والتي تتضمـن تجهيز (املواد املذكورة يف الجدول أدناه) والواردة ضمن حسـابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمسـكات املطلوبة 
. (www.moh.gov.iq) واملوقع الخاص بالوزارة (www.kimadia.iq) يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة

علمـا أن ثمـن مسـتندات املناقصة هو (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار غري قابل للرد واملناقصات التي مبلغها اكثر من مليـون $ هو (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونني دينار غري قابل للرد ويتحمل 
من سرتسو عليه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العرض. أما التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنسبة ١٪ من قيمة الكلفة التخمينية  تقدم 
عىل شـكل خطاب ضمان نافذ ملدة سـنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة مرصفية ضامنة أو سـندات القرض 
التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع ستكون (حسب رشوط املناقصة) وطريقة الشحن ( CIP ) أو حسب الرشوط وان الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات 
وعىل من سرتسـو عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية (كفالة حسـن األداء) البالغة ٥٪ من قيمة اإلحالة وعىل شـكل خطاب ضمان أو كفالة مرصفية أو صك مصدق 
أو مسـتندات القـرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغـرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة أو الوزارة املذكورين آنفا، علما أن املؤتمر الخاص باإلجابة عىل استفسـارات 

املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم  ٢٠٢١/١٢/١٥.
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.
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بغداد/ الزوراء:

الوزراء،امـس  مجلـس  قـرر 

الرسـوم  توحيـد  الثالثـاء، 

الكمركية يف املنافذ الحدودية، 

الشـح  فيمـا وجـه بمعالجة 

املائية يف البالد.

االعالمـي  املكتـب  وذكـر 

لرئيس الـوزراء يف بيان تلقته 

”الـزوراء“: أن رئيـس مجلس 

الكاظمي،  مصطفـى  الوزراء 

االعتياديـة  الجلسـة  تـرأس 

السادسـة واألربعـني ملجلـس 

الـوزراء، جـرى خاللها بحث 

تطـورات األحـداث يف البـالد، 

املوضوعـات  ومناقشـة 

املدرجـة عىل جـدول األعمال، 

واسـتعرض الكاظمي يف بداية 

الجلسة املستجدات السياسية 

واألمنيـة، ومناقشـة عدد من 

القضايـا املهمـة يف املجـاالت 

املتعددة، بينها ملفا االقتصاد، 

واالستثمار.

واضـاف: ان جلسـة مجلـس 

اسـتعراض  شـهدت  الـوزراء 

واإلجراءات  الوبائـي،  التقرير 

جائحـة  ملواجهـة  املتخـذة 

كورونا، ومستجدات عمل لجنة 

تعزيز اإلجراءات الحكومية يف 

مجـاالت الوقاية، والسـيطرة 

الصحيـة التوعويـة؛ للحد من 

وجهـود  الفـريوس،  انتشـار 

وزارة الصحـة يف متابعة آخر 

تطورات الجائحـة، ومواجهة 

أي موجة وبائية محتملة عرب 

توفري املسـتلزمات والعالجات 

الالزمـة، إىل جانـب مواصلتها 

وبانسـيابية  اللقاحات  تأمني 

عالية يف عموم املحافظات.

مناقشـة  بعـد  انـه  وتابـع: 

املوضوعات املدرجة عىل جدول 

األعمال، أصدر مجلس الوزراء 

القرارات اآلتية:

أوالً/  تخويـل هيئـة الرأي يف 

وزارة الرتبيـة صالحية إجراء 

الـدور الثالث لصفـوف الثالث 

املتوسـط مـن عدمـه، ولهـذا 

العام الدرايس فقط.

ثانياً/  

- تخويل وزير الرتبية صالحية 

املبـارشة  الدعـوات  توجيـه 

إلعادة تأهيل بنايـة اإلعدادية 

املركزيـة، وإعادة تأهيل بناية 

املتوسـطة الغربيـة للبنني من 

املتخصصـة  الـرشكات  قبـل 

الرصينة، استثناًء من أساليب 

عليهـا  املنصـوص  التعاقـد 

العقـود  تنفيـذ  تعليمـات  يف 

الحكومية.

اإلعمـار  وزارة  تكليـف   -

واإلسـكان صالحيـة اإلرشاف 

عىل التأهيل املذكور آنفاً.

ثالثـاً/ إقرار توصيـة املجلس 

البرشية (13  للتنمية  الوزاري 

لسـنة 2021) إلدامـة مبنـى 

وزارة الرتبية وتأهيلها.

رابعـاً/  تفعيل البنـد (ثانياً/ 

الفقـرة 1) مـن قـرار مجلس 

 (2019 لسـنة   13) الـوزراء 

بشأن توحيد الرسوم الكمركية 

والتأكيد  الحدوديـة،  املنافذ  يف 

الحكومـة  صالحيـة  عـىل 

تنفيـذ  يف  حـرصاً  االتحاديـة 

قـرار حماية املنتـج الوطني؛ 

العامة  الهيئة  وبخالفه تمتنع 

للكمـارك عن تطبيق الرسـوم 

الكمركيـة يف اإلقليم، ويجري 

التعامـل مـع البضائـع غـري 

املرسـمة مـن الهيئـة العامة 

لكمارك عىل وفق القانون.

خامساً/

- التنـازل عن حـق الحكومة 

االتحادية يف استحصال مبالغ 

املستحقة  الكمركية  الرسـوم 

الدفع عن املركبات الحكومية 

الشـباب  وزارة  إىل  العائـدة 

والرياضة، اسـتناداً إىل أحكام 

املادة (46) مـن قانون اإلدارة 

لسـنة   6) االتحاديـة  املاليـة 

2019) املعـدل، وقرار مجلس 

الوزراء (28 لسنة 2020).

 - تويل وزارة الشباب والرياضة 

تقديـم جدول مفصـل بأعداد 

املركبـات والوثائـق الخاصـة 

بها مع تحديد مبالغ الرسـوم 

ليتسـنى  عليهـا؛  املفروضـة 

للجهات املعنية أخذ اإلجراءات 

املالئمة بشأنها.

سادسـاً/ وّجه السـيد رئيس 

مجلس الـوزراء القائـد العام 

قيـادة  املسـلحة،  للقـوات 

ووزارة  املشـرتكة  العمليـات 

معالجـة  وبهـدف  الداخليـة، 

حالة الشـحة املائية التي تمر 

بها البالد، بما يأتي: 

- املبـارشة بحملة ردم األنهار 

مـع  وبالتنسـيق  املتجـاوزة، 

وعـرب  املائيـة،  املـوارد  وزارة 

كل  يف  املنتـرشة  القـوات 

املحافظات.

- إزالة الدوارات غري النظامية، 

املضخـات  جميـع  ورفـع 

النظـام  عـىل  املتجـاوزة 

اإلروائي.

السـماح ألي جهـة  - عـدم   

املائيـة  املـوارد  وزارة  خـارج 

بالتدخل يف هذه األعمال.

الزوراء/ مصطفى فليح:
االقتصادي، صفوان  الخبري  دعا 
قيص، اىل ان تكون موازنة 2022 
وبعيـدا عـن  ومهنيـة  رسيعـة 
االرادات السياسية، ويف حني اكد 
انها لـن تكون تقشـفية، توقع 
ان تصل املوازنة االستثمارية اىل 

حدود الـ 100 مليار دوالر.
لــ  حديـث  يف  قـيص  وقـال 
”الـزوراء“: ان ”منظمـة اوبـك 
لروسـيا  النفطيـة  والسياسـة 
مجتمعة مصممة عىل اسـتقرار 
سـعر النفـط ما بـني 70 اىل 80 
دوالرا“، الفتا انها ”سرتاقب هذا 
السعر وتدافع عن حصتها داخل 
السـوق النفطية عىل اساس ان 
سـعر التـوازن يجـب ان يكون 

مرضيا للمنتجني“.
  واشار اىل ان ”االقتصاد العراقي 
للتنويـع  يتجـه  ان  يفـرتض 
عـىل مسـتوى ايـرادات املنافـذ 
الحدوديـة، االيـرادات الزراعية، 
الصناعـات الغذائيـة، النه يعني 
املسـتقبلية“،  االرضار  تقليـل 
مضيفا ان ”العراق يسـتطيع ان 
يتبع سياسـة بيـع النفط اآلجل 
وبكميات محددة مسـبقا، وهذا 
سيسـاعد عـىل ادامـة تغطيـة 

التكاليف الثابتة كبند تعويضات 
البنـود  وبعـض  املوظفـني 

املحكومة بقوانني“
”قيـام  عـدم  ان  اىل  ولفـت 
الحكومة بذلك سـيعرض سـعر 
النفط اىل مجموعة من املتغريات 
وهذه يمكـن تغطيتها من خالل 
املرونـة املالية بتحديد االسـعار 
بـني 60 اىل 70 دوالرا، وفائـض 

هذا السـعر من املمكن ان يكون 
مصدة النخفاض اسـعار النفط 

يف الفرتات القادمة“. 
 واوضح قيص ”ال تـزال املوازنة 
االتحادية يتم اعدادها عىل اساس 
تمويل االنفاق االسـتثماري من 
خالل ايرادات النفط، وباإلمكان 
فتح نوافذ جديدة لتمويل املوازنة 
االسـتثمارية عـن طريـق بيـع 

اسهم يف املشـاريع االستثمارية 
طريـق  عـن  انشـاؤها  املزمـع 
سـوق العراق لألمـوال املالية او 
عـن طريـق التمويل مـن خالل 
ارشاك املصارف مقابل ضمانات 
واسـتبدال  املـرشوع  لتشـغيل 

االموال املودعة“.
وتابع ”حاليا االستقرار السيايس 
معطل بسبب التجاذبات، ونحن 

مقبلـون عـىل انتهـاء موازنـة 
 ،  2022 موازنـة  بـدون   2021
بمعنى ان االقتصاد غري مستقر 
والربملـان الجديـد مطالـب بأن 
يضع ملسـاته عـىل 2022 بدون 
ان يكون هناك تدخل وبعيدا عن 
االرادات السياسية، أي ان تكون 

املوازنة مهنية“.
 ودعا اىل ان ”تكون هناك موازنة 
بطريقـة رسيعـة مـع رضورة 
االلتزام بالخطة الرئيسة لوزارة 
التخطيط من حيث الكمية ومن 
حيث االهداف مع اعطاء االهمية 
لألولويات حسب رؤية الحكومة 

القادمة“. 
واضـاف ”حسـب املعلـن فـإن 
موازنـة 2022 لـن تكـون بأقل 
من 130 تريليونا، وهي ليسـت 
اقل من 2021 لكـن هناك رغبة 
لدى املـرشع ورؤية وزارة املالية 
اىل تمويـل مشـاريع جديدة عىل 
مسـتوى املوازنة االسـتثمارية، 
باعتقـادي سـتكون 90 اىل 100 
مليار دوالر، ولن تكون تقشفية، 
ويفرتض ان تحاول ايجاد فرص 
عمل يف القطاع الخاص او اعادة 
الدرجات ذات  التوظيف لبعـض 

االهمية“. 

بغداد/الزوراء:
كشـفت وزارة الكهرباء العراقية، امس 
الثالثاء، عن البدء بأعمال املراحل األولية 
بمرشوع ربط الطاقـة مع األردن، فيما 

بينت آخر تطورات الربط الخليجي.
وقـال املتحـدث باسـم الـوزارة احمـد 
العبادي، يف ترصيح صحفي، إن ”وزارة 
الكهرباء بـدأت بأعمـال املراحل األولية 
بمـرشوع ربط الطاقة مـع األردن، كما 
أنها بدأت العمل بدراسـة نقـاط الربط 

ومسـارات الخطـوط وفحـص الرتبـة 
عالوة عىل استحصال املوفقات اإلدارية 
بما يتعلق بربط وإنشـاء خط ريشـة – 
قائم  وإنشـاء محطة القائم التحويلية 

بطاقة 400 ميغا واط“.
وأضاف العبادي، أنه ”فيما يخص الربط 
الخليجي فاملرشوع اكتمل بنسبة 87% 
من األعمال الفنية أما إدارياً، فأن هناك 
مفاوضـات مـع الجانـب الخليجي عىل 
سعر التعرفة وإنشـاء خط يربط الزور 

بمحطة الفاو  بطول 300 كيلو مرت“.
وكشف املتحدث باسـم وزارة الكهرباء 
العراقيـة عـن ”االتفاق عـىل أن يغطى 
االئتمـان  صناديـق  مـن  املـرشوع 
اإلجـراءات  فـأن  وبالتـايل  الخليجيـة، 
الفنيـة شـبه مكتملة، أما عـن اإلدارية 
هناك مفاوضات واجتماعات مسـتمرة 
مـع احتمالية زيارة للوفـد الخليجي إىل 
العـراق لبحـث مـرشوع الربط بشـكل 

تفصييل اكرب“.

وكان العراق قد أبرم يف سـبتمرب/أيلول 
2019، اتفاقيـة مـع مجلـس التعـاون 
الخليجـي إلنشـاء خـط لنقـل الطاقة 
الكهربائيـة بطـول 300 كيلومـرت؛ 80 
العـراق، و220  داخـل  منـه  كيلومـرتا 

كيلومرتا داخل الكويت.
ووفق املسـؤولني العراقيـني فإن الخط 
سـيزود البلد بكميـة 500 ميغاوات من 
الطاقـة الكهربائية عند إنجـاز املرحلة 

األوىل منه صيف العام املقبل.
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واشنطن/ متابعة الزوراء:
أنتونـي  الخارجيـة األمريكـي،  حـذر وزيـر 
بلينكـن، من أن أي ”عدوان“ رويس جديد عىل 

أوكرانيا سيستدعي ردا ”خطرا“.
وأكـد خـالل مؤتمـر صحفـي يف عاصمة 
التفيـا، ريغا، عىل هامـش اجتماع للحلف 
نظـريه  مـع  (الناتـو)  األطلـيس  شـمال 
الالتفـي، إدغـارز رينكيفيكـس، أن ”أي 
تحـركات تصعيديـة مـن جانب روسـيا 
ستكون مصدر قلق كبري للواليات املتحدة 
ولالتفيـا وأي عـدوان جديـد سـيكون له 

تداعيات خطرة“.
وقال الوزيـر األمريكي: ”نحـن نعرف قواعد 
اللعبة الروسية ومن بينها محاولة االستفزاز 

كتربير ألي خطوة يقومون بها“.

وأكد بلينكن أن واشنطن تتشاور مع حلفائها 
يف حلـف الناتو والسـيما لناحيـة التحركات 
الروسـية عىل حدود أوكرانيا، مطالبا أعضاء 
الحلف بمحاسـبة بـالده عىل األفعـال وليس 
األقوال، مردفا: ” لدى الرئيس (األمريكي جو) 
بايدن سـجل حافل بااللتزام بحلف الناتو وال 

تحاسبونا عىل أقوالنا، بل عىل أفعالنا“.
وتخـىش دول الغـرب ويف مقدمتهـا الواليات 
املتحـدة، أن تكون موسـكو تخطـط لعملية 
توغل داخل أوكرانيا بعدمـا اتهمت الكرملني 

بحشد قواته قرب الحدود.
وقـال األمني العـام للحلف ينس سـتولتنربغ 
لوكالـة فرانـس بـرس خـالل زيـارة لقوات 
الحلف يف التفيا ”ال يوجد وضوح بشأن النوايا 
الروسـية، إنما هناك حشد غري عادي للقوات 

للمرة الثانية هذا العام“.
وأضـاف ”نرى عتادا ثقيال وطائرات مسـرية 
اآلف  وعـرشات  إلكرتونيـة  حـرب  وأنظمـة 

الجنود الجاهزين للقتال“.
ونفت موسكو التي ضمت القرم من أوكرانيا 
يف العـام 2014 وتدعم االنفصاليني يف شـمال 
أوكرانيا، بشدة أن تكون تخطط لشن هجوم، 
وحملـت الحلـف األطليس مسـؤولية تأجيج 

التوتر.
ويقول دبلوماسـيو الحلـف إن التكتل ال يزال 
غري متأكد من نوايا الرئيس الرويس، فالديمري 
بوتني، غـري أن وزراء الخارجية يف حف الناتو 
يناقشـون خطط طوارئ يف حال قيام روسيا 

بغزو.
ويسـعى الحلف الذي تقوده الواليات املتحدة، 

ليظهر للكرملني إنه سيتكبد تكلفة باهظة يف 
حال تهديد أوكرانيا، لكنه لن يستفز موسكو 

لتقوم بعدوان جديد.
يتوقع املسـؤولون أن تتطـرق املحادثات بني 
وزارء الحلـف إىل تقديـم دعم إضـايف للجيش 
األوكرانـي واحتمـال تعزيـز قـوات التكتـل 

املنترشة عىل الضفة الرشقية للحلف.
لكنهـم يشـريون إىل أن أوكرانيـا، الطامحـة 
لالنضمـام للحلـف، والتـي سيشـارك وزيـر 
خارجيتهـا يف االجتماع الذي يسـتمر يومني، 
غـري مشـمولة بمعاهـدة الدفـاع الشـاملة 

للحلف.
وقال الرئيس األمريكي جو بايدن الجمعة إنه 
سيتحدث عىل األرجح إىل قادة روسيا وأوكرانيا 

سعيا لنزع فتيل التوترات املتفاقمة.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن وزير التجـارة عالء الجبوري، امـس الثالثاء، إطالق 
تجهيـز الحصـة العارشة من مـادة الطحـني.  وذكر بيان 
للـوزارة تلقتـه ”الـزوراء“: أن ”الرشكة العامـة لتصنيع 
الحبـوب وجهت فروعهـا باملحافظـات اىل املبارشة بقطع 
قوائـم تجهيز الوكالء بمـادة الطحني للحصـة الجديدة“.

وأضـاف البيـان، أن ”إعماما صـدر من الرشكـة يتضمن 
جدوال بمواعيـد القطع ومراجعة الـوكالء وفق التوقيتات 
الزمنية املحددة حسب الخطة التسويقية املركزية“.وأشار 
إىل أن ”التنسيق جار بني رشكتي التصنيع وتجارة الحبوب 
الطـالق خلطـات الحبـوب املخصصـة للمطاحـن املكلفة 
بانتـاج الحصـة العارشة مـن الطحني املـوزع وفق نظام 
البطاقـة التموينية“.وبـني أن ”الـوزارة دعت الـوكالء اىل 
مراجعة مراكز القطع يف بغداد واملحافظات لتسـلم قوائم 
التجهيـز، مع توجيه اللجان الرقابيـة واملواطنني بمتابعة 
نوعية الطحـني وختم املطحنة وتاريخ االنتاج قبل تسـلم 

الحصـة املقررة لتاليف أي حاالت تالعب يف الكميات املوزعة 
واالبـالغ عن الحـاالت السـلبية“.وتابع أن ”رشكة تصنيع 
الحبـوب شـددت عىل االلتـزام التـام بالـرشوط الصحية 
ومقررات اللجنة العليا للصحة والسـالمة الوطنية بارتداء 
الكمامـات والتباعـد االجتماعي وتنسـيق عملية مراجعة 
الـوكالء للحيلولـة دون حـدوث تجمعـات، خـالل عملية 
القطع وتوجيه مراكز القطع بالتعاون يف تطبيق االجراءات 
الوقائية، لتسـهيل عملية مراجعة الوكالء“. ودعت الوزارة 
”املواطنني لتسـلم حصصهم من الطحني وعدم السماح ملا 
يقوم بـه بعض الوكالء بالرتويج لحـث املواطنني عىل بيع 
حصصهم والتأكد من سالمة الكميات املجهزة واالبالغ عن 
املخالفات، إن وجدت من خالل االتصال بقسـم الرقابة او 
فـروع رشكة تصنيع الحبـوب يف املحافظات أو عرب املوقع 
الرسمي للوزارة (الفيس بوك) والخطوط الساخنة املعلنة 
للـوزارة والرشكـة أو عرب الدخـول لرابط خدمـة راقبني، 

لغرض اتخاذ االجراءات املناسبة بحق املخالفني“.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
كشـفت دائرة عقارات الدولة التابعة إىل وزارة 
املاليـة، امـس الثالثاء، عـن إجراءاتهـا تجاه 
تقسيم املنازل ملساحات صغرية، وفيما أشارت 
اىل إعـادة اآلالف مـن عقارات الدولـة املتجاوز 
عليها، أعلنت اتخاذ خطوات مهمة بشأن ملف 

عقارات الدولة يف الخارج.
وقالت مدير عام دائرة عقارات الدولة، رند رعد 
راجي، يف ترصيـح صحفي: إن «الدور ال يجوز 
تقسـيمها اىل مسـاحات أقل من الحدود الدنيا 
لإلفـراز، ويف حالة حصول ذلك فـإن مديريات 
التسـجيل العقـاري تثبـت بـأن الـدار مفروز 
بصورة غـري رسـمية، وتكتفي دوائـر البلدية 

بفرض غرامات عن تلك املخالفات فقط».
وأضافـت أن «دائـرة عقـارات الدولـة عاكفة 
حاليـاً عـىل تحديث قاعدة بيانـات حديثة عىل 
أسـس علميـة متطورة بالتنسـيق مـع دائرة 

التسجيل العقاري والدوائر ذات العالقة».
وأشارت إىل أنه «بعد عام ٢٠٠٣ انترشت ظاهرة 
التجاوز بنطاق واسـع عىل العقـارات اململوكة 
للدولـة، حيـث إن الجهـة املالكـة للسـجالت 
العقاريـة لعموم العقـارات الخاصـة والعامة 

هي مديريات التسـجيل العقـاري، لذلك فنحن 
عاكفون حاليا عىل التنسيق معها بهذا الصدد، 
فضالً عن اتخاذ كل الطرق القانونية السرتجاع 
تلـك العقارات»، مؤكدة أن «الدائرة نجحت لحد 
اآلن من إعـادة اآلالف منها، والكثـري من أنباء 

استعادتنا لتلك العقارات قد ظهر يف االعالم».
وبخصوص عقارات الدولة يف الخارج، أوضحت 

أن «الجهة املسؤولة عن إدارة العقارات اململوكة 
للدولة العراقية يف الخارج هي وزارة الخارجية 
والجزء االكرب من تلك العقارات مشغولة حاليا 

من قبل بعثات العراق الدبلوماسية».
وتابعـت أن «دائرتنـا وبالتنسـيق مـع وزارة 
اتخـذت  العالقـة  ذات  والجهـات  الخارجيـة 
خطـوات مهمـة يف إدارة هذا امللـف مع وجود 

قاعدة بيانـات واضحة»، مؤكدة أن «هذا امللف 
يدار بدرجة عالية من املهنية».

واسـتدركت بالقول: إنه «يتم التعامل مع هذا 
امللف اجمـاالً وفق قانـون بيع وايجـار اموال 
الدولـة رقم (٢١ لسـنة ٢٠٠٦) املعدل وقانون 
املعـدل   (٢٠٠٦ لسـنة   ١٣) رقـم  االسـتثمار 
وقـرارات مجلـس الـوزراء ذات الصلـة، وقـد 
رسـمت تلـك الترشيعات السـياقات القانونية 
التي تتعامل وحل اي مشكلة تعرتي طريق اي 

معاملة يكون ضمن هذا االطار».
 » أن  أوضحـت  الزراعيـة  االرايض  وبشـأن 
الترشيعـات الزراعيـة تشـرتط ان تسـتخدم 
االرايض الزراعيـة بالنشـاط الزراعي بشـقيه 
النباتـي والحيوانـي ومسـؤولية متابعـة ذلك 
النشـاط تقع عىل عاتـق وزارة الزراعة بحكم 

القانون».
يذكـر أن وزارة املاليـة أعلنت، يف وقت سـابق، 
ان دائرة عقـارات الدولة التابعـة لها، تمكنت 
مـن إسـتعادة ما يقـارب أكثر من ألـف عقار 
يشـغلها  كان  التـي  العراقيـة  للدولـة  عائـد 
أشخاص متجاوزون عىل املال العام من جهات 

مختلفة.

االنبار/الزوراء:
قضـاء  مـوارد  دائـرة  مديـر  اعلـن 
الفلوجـة بمحافظـة االنبـار، رائـد 
الثالثـاء،  امـس  املحمـدي،  مظهـر 
مناسـيب  يف  كبـري  انخفـاض  عـن 
نهـر الفـرات جـراء قلـة االطالقات 
املائيـة القادمة من تركيا اىل سـوريا 

وصوال اىل املناطـق الغربية ومنها اىل 
املحافظات األخرى.

وقـال املحمدي يف ترصيـح صحفي: 
إن ”مناسـيب نهـر الفرات شـهدت 
انخفاض كبري جـراء قلة االطالقات 
املائيـة القادمـة من سـوريا وتركيا 
نتيجة قلة هطول االمطار وتسـاقط 

والثلـوج يف تلـك الـدول ناهيـك مـن 
التالعـب يف حصة العـراق املائية من 
قبل تركيا ما دعا وزارة املوارد املالية 
اىل اسـتخدام املخـزون املائـي لسـد 
حاجة املزارعني يف سقي محاصيلهم 

الزراعية“.
وأضاف ان ”املوارد املائية استخدمت 

مخزونهـا املائـي يف بحـرية الثرثـار 
والحبانية وسـدة حديثة نتيجة عدم 
هطـول االمطـار يف العـراق والـدول 
املجاور حيث يسـتقبل نهـر الفرات 
كميات كبرية من ميـاه االمطار من 
الـدول املجـاورة، اال ان هذا املوسـم 
شـهد تأخرا كبريا يف هطول االمطار 

ما اثر سلبا عىل آلية توزيع الحصص 
املائية للمزارعني“.

”اسـباب  أن  اىل  املحمـدي  وأشـار 
انخفاض مناسيب نهر الفرات يعود 
اىل قلـة الـواردات املائيـة مـن تركيا 
وتالعبهـا بالحصص املائيـة املقررة 

لسوريا والعراق ”. 

بغداد/الزوراء:
كشفت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، 
امس الثالثاء، عن تفاصيل خطتها الخاصة 
لحمايـة األطفال، فيما كشـفت عن نظام 
يرصـد االنتهـاكات ضـد األطفـال ويحّدد 

أسباب الترسب من املدارس.
وقال مدير املركز اإلعالمي يف الوزارة، نجم 
العقابي، يف ترصيح صحفـي: إن «الخطة 
التنفيذية لسياسـة حماية الطفل تضمنت 
مجموعة من األهداف الفرعية التي تتسق 
يف  املحـددة  االسـرتاتيجية  األهـداف  مـع 
وثيقة السياسـة الوطنيـة لحماية الطفل 
التـي أقرها مجلس الوزراء يف عام ٢٠١٧». 
مشـرياً إىل أن «الخطـة تصـب يف تحقيـق 
النتائج النهائية للوثيقـة عىل مدى العرش 
سـنوات املقبلة، وتهدف اىل تأسـيس نظام 
للرصـد واإلبـالغ ومتابعـة االنتهاكات عرب 
تأسيس نظام إلدارة الحاالت التي تتعرض 
إىل العنف وتقديم املسـاعدة بشـكل رسيع 

وطارئ».
وأضاف أن «الخطة تركز من خالل األهداف 
املعتمـدة عـىل عوامـل الوقايـة والتدخـل 

األويل، فضـًال عن إعـادة التأهيـل والدمج 
لألطفـال املترضرين من االنتهـاكات التي 
يتعرضـون لها، إضافة إىل تأسـيس قاعدة 
بيانـات تتضمن حزمة مـن املؤرشات عن 

أوضاع الطفولـة، التي يمكـن من خاللها 
تحديـد أسـباب مظاهـر العنف والتسـول 
والترسب من املدارس وغريها من الظواهر 

االجتماعية».

بغداد/الزوراء:

اعلـن املتحدث الرسـمي باسـم دائـرة صحة 

محافظة االنبار، انـس العاني، امس الثالثاء، 

عـن منح نحـو ٢٥ الف بطاقة فحـص دولية 

للملقحني ضـد فريوس كورونا الذين يرومون 

السفر خارج البالد.

وقـال العاني يف ترصيـح صحفـي إن ”دائرة 

صحـة االنبـار منحت ٢٥ الـف بطاقة فحص 

دولية للملقحني ضد فـريوس كورونا بجرعة 

او بجرعتـني للذيـن يرمون السـفر اىل خارج 

البالد منذ افتتاح منفذين ملنح البطاقة الدولية 

لكافة املواطنني امللقحـني الراغبني بالحصول 

عىل هذه الوثيقة

واضـاف ان“ دائـرة صحة االنبـار افتتحت يف 

وقت سـابق منفذين احدهما يف مقر العيادات 

الطبية الشعبية يف مقر الدائرة والثاني بمركز 

صحـي امللعب“، مبينا ان“ الـدوام يف املنفذين 

مـن السـاعة الثامنـة صباحـا اىل السـاعة ٧ 

مساءا وتستغرق رصف البطاقة بعد جلب كل 

املستمسكات الرسمية املطلوبة خالل ساعات 

ويتم استالمها قبل نهاية الدوام الرسمي“.

وأشـار العانـي اىل أن ”اولويـة الحصول عىل 

هـذه البطاقة سـيكون للراغبني بالسـفر اىل 

خارج البالد“، مؤكدا ان ”اهمية هذه البطاقة 

تكمـن كونها تعد وثيقة رسـمية عند السـفر 

خارج البالد بعد اعتمادها دوليا“. 

كمـا أعلنت دائـرة صحـة محافظـة كربالء، 

امـس الثالثـاء، ان نسـبة املواطنـني الذيـن 

تلقوا اللقاحـات املضادة لفـريوس كورونا يف 

املحافظة تجاوزت الـ٢٧ باملئة.

وقال املتحدث باسم الدائرة، عدي السالمي، يف 

ترصيح صحفي: إن ”نسبة الكربالئيني الذين 

تلقـوا اللقاحـات املضـادة لفـريوس كورونا 

تجـاوزت الــ٢٧ باملئـة، فيمـا تعمـل الفرق 

التابعة للدائرة عىل تكثيـف عملها لرفع هذه 

النسبة استعدادا للموجة الوبائية“.

واضاف السـالمي ان ”الدائرة زادت من وترية 

عملهـا فيما يخص توفري اللقاحات، وتسـيري 

الفرق الطبيـة لتلقيح املواطنـني يف منازلهم، 

ضمن االستعدادات التي تجريها تحسبا لقدوم 

الفريوس املتحور ”أوميكرون“.
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الديوانية/الزوراء:
جدد عدد من مزارعي محافظة واسـط، امس الثالثاء، مطالبتهم برضورة حل مشـكلة 
توزيع الحصص املائية بني مع مزارعي الديوانية، والتي تتم عن طريق نظام املراشنة.

ونظـم عددا من مزارعي واسـط وقفـة احتجاجية وسـط املحافظـة للمطالبة بتغيري 
النظـام الحـايل الذي يتضمن تخصيـص ١٢ يوم للديوانية و ٣ وايام ملحافظة واسـط»، 

مبينني ان «هذا النظام زاد من مشكلة شح املياه».
ولوح مزارعو واسط بالتصعيد يف حال عدم االستجابة اىل مطالبهم».

هذا وكانت زراعة واسـط قد دعت يف وقت سـابق وزارة املوارد املائية اىل اعادة النظر يف 
الحصص املائية التي تمنح للمحافظة سيما مع اقرتاب موعد انتهاء الري االويل لألرايض 

الزراعية للموسم الشتوي الحايل. 

بغداد/الزوراء:
املسـتقلة  العليـا  املفوضيـة  أعلنـت 
لالنتخابـات، امـس الثالثـاء، االنتهاء من 
إجـراءات تثبيـت املتعاقديـن عـىل املالك، 
فيمـا حددت موعـد إنهاء ملـف الطعون 

وإعالن النتائج النهائية.
وقال عضو الفريـق اإلعالمي يف مفوضية 
يف  محسـن،  جميـل  عمـاد  االنتخابـات، 
ترصيـح صحفـي إن «إجـراءات تثبيـت 
املتعاقديـن عىل مـالك املفوضيـة انتهت، 
ومـا تبقـى هـو إصـدار األوامـر اإلدارية 
خالل اليومـني القادمني مـن الذين أنهوا 
(٥) سـنوات حسـب ما صدر من مجلس 

الوزراء».

وأعرب جميل عن أمله بأن «تشمل املوازنة 
القادمـة وجبـة جديـدة مـن املتعاقدين 
الذين لديهم خدمة ما يقارب (٥) سنوات 

وتثبيتهم العام القادم».
وبشـأن الطعون، ذكر جميـل أن «الهيئة 
القضائية سـرتد خالل الساعات القادمة 
نتائـج الطعـون وسـينتهي ملـف ١٤٣٦ 
طعنـاً»، مشـرياً اىل أن «الهيئـة القضائية 
قد أكملت ما عليها بشـأن هذه الطعون، 
وربمـا سـيكون إعـالن النتائـج النهاية 

األسبوع الحايل».
ووافقت وزارة املالية، يف وقت سابق، عىل 
تثبيت ١٣٥٢ شـخصاً متعاقـداً عىل مالك 

مفوضية االنتخابات.

الديوانية/الزوراء:
أعلنـت هيئـة النزاهـة، امـس الثالثاء، ضبـط مئـات التقاريـر الصـحيـة املـزورة يف 

الـديوانيَّة.
وذكـرت الهيئة يف بيان ورد لـ «الزوراء»: إنه «بُمتابعٍة ُمبارشٍة من رئيس هيئة النزاهة 
نت  االتحاديَّــة القايض (عالء جواد السـاعدي)، ومـن خالل عمليَّة ضبـطٍ نوعيٍَّة، تمكَّ

رة». مالكات مكتب تحقيق الهيئة يف الديوانيَّة من ضبط مئات التقارير الصحيَّة املُزوَّ
ت بموجب  دائـرة التحقيقات يف الهيئة، وبمعـرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّ
ـن الفريق التحقيقـيِّ املُؤلَّف يف مكتـب تحقيق الهيئة يف  ـرٍة قضائيَّـٍة، أفادت بتمكُّ ُمذكَّ
حيَّة يف  راً يف شـعبة اللجان الصِّ ُمحافظـة الديوانيَّـة من ضبط (٤٦٠) تقريراً صحياً ُمزوَّ
، من  ُ رة ُتبنيِّ ـة املُحـافظــة، ُموضحــًة أنَّ التـقــاريـر الـصحيَّـة الـُمزوَّ دائـرة صحَّ

ساٍت ُمختلفٍة يف املحافظة، وفق ما جاء يف البيان». خالل املُتابعة، أنَّها أُْرِسلَْت إىل ُمؤسَّ
وأشارت الدائرة إىل أن «عمليَّة التدقيق والتحقيق يف مئات التقارير الصحيَّة قادت إىل أنَّ 
ة،  تلك التقارير أُْرِسلَْت إىل دوائر، كان من بينها التقاعد واملرور وذوي االحتياجات الخاصَّ
وَكلٌّ حسـب موضوعـه، الفتـًة إىل أنَّ العمليَّة شـملت أيضاً ضبط أختـام كلٍّ من رئيس 
وأعضاء اللجان الطبيَّة، إذ تمَّ تنظيم محرض ضبٍط أصويلٍّ باملُربزات، وسيتمُّ عرضها عىل 

ة؛ التخاذ القرارات القضائيَّة املُناسبة بصددها». الجهات القضائيَّة املُختصَّ
، خالل زيارتـه مكتب تحقيـق الهيئـة يف املُحافظة، عىل  وكان رئيـس الهيئـة قد حـثَّ
أهميَّة ترسيع وترية عمليَّات الضبط بالجرم املشـهود، والولوج إىل العمل امليدانّي؛ بغية 
استشـعار حاجة املُواطنني، ووضع حدٍّ لحاالت االبتزاز واملُساومة وطلب الرىش التي قد 

يتعرَّضون لها أثناء ُمراجعة الدوائر الحكوميَّة.
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بغداد/الزوراء:
أعلنت مديرية شؤون االقامة، امس الثالثاء، 
تنفيذ حملة واسـعة عىل املتسـولني االجانب 

من الجنسية االسيوية يف بغداد.
وذكرت املديرية يف بيان ورد لـ «الزوراء»، إنه 
«انتـرشت يف االونة األخري ظاهرة املتسـولني 
األجانب من الجنسية االسيوية يف بغداد قرب 
التقاطعات والسـاحات العامـة ويف األماكن 
الدينيـة والرتفيهيـة ممن يحملـون عاهات 
وتشوهات جسـدية يسـتدرون بها تعاطف 

املارة».
وتابعت، إن «مديرية شؤون االقامة (بغداد) 
يف منطقـة البيـاع، رشعـت بحملة واسـعة 
وبجهـود اسـتثنائية وباالشـرتاك مع جهاز 
املخابـرات العراقـي الوطنـي واسـتخبارات 
الوافدين والقوة املاسـكة لـألرض، حيث تم 
إلقـاء القبض عـىل (٤٠) شـخصا يحملون 
الجنسية االسيوية وسـيتم اتخاذ االجراءات 
القانونيـة بحقهـم ومن ثـم أبعادهم خارج 
االرايض العراقيـة ملخالفتهـم رشوط قانون 
العراقـي رقـم ٧٦ لسـنة  االجانـب  اقامـة 

.«٢٠١٧
وأشـارت إىل إن «أن جهود مديريتنا مستمرة 
ونهيـب  املخالفـني  االجانـب  مالحقـة  يف 
بمواطنينـا األعـزاء بعـدم ايواء االشـخاص 
االجانب املخالفني للقانـون واالبالغ الفوري 

عن محل تواجدهم خدمة للصالح العام».

بغداد/الزوراء:

أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الرشطة، امس 

الثالثـاء، القبض عـىل أب يروم بيـع ابنتيه 

القارصتان مقابل مبلغ مايل وإحباط عملية 

البيع يف بغداد.

وذكـرت الوكالة يف بيان ورد لــ «الزوراء»: 

إنـه «بعـد ورود معلومـات من خـالل أحد 

شـخص  وجـود  حـول  الرسيـة  املصـادر 

يروم بيـع طفلتيه القارصتان اىل شـخص 

مجهـول مقابل مبلـغ (٩ ماليـني دينار) ، 

عـىل الفور وألهمية الحالة ويف سـبيل الحد 

من هـذه الجرائـم الدخيلة عـىل مجتمعنا 

تم تشـكيل فريق عمل من ضبـاط مديرية 

مكافحـة اجـرام بغـداد/ مكتـب مكافحة 

جرائـم االتجـار بالبـرش وتجـارة االعضاء 

البرشيـة يف الرصافة التابـع لوكالة الوزارة 

لشـؤون الرشطة لتدقيق املعلومات الواردة 

وبالتنسـيق مع املصدر تم توثيق املعلومات 

بالتصويـر ونصـب كمني محكـم والقبض 

عىل املتهم بالجرم املشـهود وإحباط عملية 

البيع».

وأضـاف إنـه «دونـت اقـوال املتهـم والـد 

الضحيتـني وصدقت قضائًيـا باعرتافه عن 

الجريمة اضافة العرتافه ببيع احدى كلياته 

سـابقا وكذلك بيع ابنه الرضيع بعد والدته 

بساعات اىل نفس الشخص يف اإلقليم».

وأكـد البيـان «اتخـاذ اإلجـراءات القانونية 

بحـق املتهـم وتوقيفه وفق املـادة (٦/ من 

قانـون مكافحـة االتجـار بالبـرش رقم ٢٨ 

لسنة ٢٠١٢)».

بغداد/الزوراء:

أعلنت قيادة عمليات بغداد، امس الثالثاء، القبض عىل عرشة 

متهمني بالدكة العشائرية ومصادرة أسلحتهم يف بغداد.

وذكـر إعالم القيـادة يف بيان ورد لـ «الـزوراء»: إن «قوة من 

اللواء الخامـس الفرقة الثانية رشطـة اتحادية، تمكنت من 

القـاء القبض عىل ثالثـة متهمني هم أطراف مشـاجرة بعد 

رميهـم رمانة هجومية عـىل دار احد املواطنـني مما أدى اىل 

اصابة طفلني اثنني وخسائر مادية باملنزل يف منطقة الشعلة 

(الدوانم)».

إىل ذلـك، «تمكنـت قوة مـن اللـواء الثامن الفرقـة ذاتها من 

اعتقال سبعة متهمني كانوا يرومون تنفيذ الدكة العشائرية 

ضمن قاطع املسؤولية».

وأكد البيان «إحالة امللقى القبض عليهم واملواد املضبوطة اىل 

الجهات ذات االختصاص لينالوا جزائهم العادل»

البرصة/الزوراء:

القـت وكالـة االسـتخبارات التابعـة اىل وزارة الداخلية، امـس الثالثاء، 

القبض عىل مبتز الكرتوني يف محافظة البرصة.

وقالـت خلية اإلعـالم األمني انـه «اسـتمرارا بعملياتها النوعيـة وللحد 

مـن حاالت االبتـزاز االلكرتوني، وبعـد إحالة إحـدى القضايا بحق أرسة 

بمحافظة البرصة من قبل السـيد قايض التحقيق، وبعد جمع املعلومات 

وخـالل البحـث والتحـري يف القضيـة، تمكنـت وكالـة االسـتخبارات 

والتحقيقـات االتحادية يف وزارة الداخلية من إلقاء القبض عىل املتهم (أ_ 

ر_ ج_ ش_ )، والصـادرة بحقـه أمر قبض قضائي وفق املادة (٤٣٠) من 

قانون العقوبات العراقي بقضية أخرى، وبعد تكثيف الجهد االستخباري 

تـم التوصل اىل املتهم ومواجهته باألدلة والحقائق، حيث اعرتف بارتكاب 

جريمـة االبتـزاز االلكرتونـي بحق املشـتكية (م_ ع_) من خـالل قيامه 

بإرسال صور عائلية ورسائل تحتوي كلمات نابية».

واضـاف البيـان انه «تـم تصديق أقـوال املتهـم قضائيا باالعـرتاف وتم 

توقيفه»
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            جمهورية العراق                                     العدد:٢٠٢١/١٧١١٨                                                 
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 رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
   محكمة األحوال الشخصية يف النارصية 

إىل / املواطن / حيدر عبد الهادي مدلول نايش املنظح
م/ اعالن

 بنـاء عىل الطلب املقدم من قبل املدعوه (سـمرية درويش فطيـح) والتي تطلب اصدار حجة 
حجـر وقيمومة بحقك عليه تقرر تبليغك يف جريدتـني محليتني يوميتني بالحضور امام هذه 
املحكمة او من ينوب عنك قانونا خالل سبعة ايام من اليوم التايل للنرش وبخالفه سوف تقوم 

هذه املحكمة بإصدار حجة حجر وقيمومة بحقك بناًء عىل الطلب املقدم من املدعوة اعاله.
                                                                                        القايض
عباس معني كاظم



انقرة/ متابعة الزوراء:
أعلنت هيئة االحصاء الرتكية ان العراق 
رابع أكـرب مسـتورد من تركيا لشـهر 
ترشيـن االول وخامـس أكرب مسـتورد 
خـالل العرشة أشـهر من العـام الحايل 

.2021
ان  ؛  لهـا  تقريـر  يف  الهيئـة  وقالـت 
زيـادة  سـجلت  الرتكيـة  ”الصـادرات 
بنسـبة 20.1 باملئة، يف أكتوبر/ ترشين 
األول املايض، مقارنة مع نفس الشـهر 
مـن 2020، بقيمـة بلغـت 20 مليـارا 

و792 مليون دوالر“.
واضافـت ان ”املانيا جـاءت اوال بأكرب 
مسـتورد من تركيا بقيمة بلغت مليار 
الواليـات  تلتهـا  دوالر،  مليـون  و692 
املتحـدة األمريكية ثانيا بـ مليار و306 
مليـون دوالر، واململكـة املتحـدة ثالثا 
بــ مليار و223 مليـون دوالر، والعراق 
رابعـا بــ مليـار و131 مليـون دوالر، 
وإيطاليا خامسا بـ مليار و104 ماليني 
دوالر“، مشـرية اىل ان  ”نسـبة الـدول 
الخمس األوىل من إجمايل االسـتريادات 

الرتكية بلغت ٪31.1 يف ترشين األول 
2021“.وأضـاف الجهـاز؛ أن ”أملانيا 
جـاءت ايضـا اوال كأكـرب مسـتورد 
خالل الفرتة الفرتة من كانون الثاني 
إىل ترشيـن األول 2021 ، كانت بمبلغ 
15 مليار و789 مليـون دوالر، تليها 
الواليـات املتحـدة األمريكيـة بــ11 
مليار و 836 مليـون دوالر، واململكة 
املتحدة بـ10 مليـارات و895 مليون 
دوالر ، وإيطاليـا بـ9 مليارات و 202 
مليـون دوالر، والعراق خامسـا بـ8 
مليارات و757 مليون دوالر“، مبينة 
أن ”نسـبة الدول الخمـس األوىل من 
إجمـايل الصـادرات بلغـت ٪31.1 يف 
الفـرتة من كانون الثانـي إىل ترشين 

األول 2021“.
ويستورد العراق معظم السلع واملواد 
الغذائيـة مـن دول الجـوار وخاصة 
تركيا وإيران وبنسب اقل من سوريا 
ودول الخليـج، فيمـا تعانـي معظم 
مصانعـه ومعامـل من توقف شـبه 

تام.

بغداد/الزوراء:
دعا رئيس املجلس الـوزاري العراقي 
للطاقـة وزيـر النفـط احسـان عبد 
إقـرار  إىل  الثالثـاء،  امـس  الجبـار، 
يف  السـيادي“  ”الصنـدوق  مـرشوع 
تمويـل مشـاريع االسـتثمار طويلة 
األمـد يف قطاع الطاقة، مؤكداً أهميته 
يف دعـم االقتصـاد الوطنـي وضمان 

حقوق األجيال القادمة .
ورد  بيـان  يف  الجبـار   عبـد  وقـال 
”الزوراء“، إنه ترأس، اليوم، االجتماع 
االسبوعي للمجلس، مبيناً أن مرشوع 
الصنـدوق السـيادي للطاقة كان من 
اهـم املشـاريع التـي تم مناقشـتها 
الهميته وأهدافـه التي تتمحور حول 
تحقيـق العدالـة يف توزيـع اإليرادات 
املتأتيـة من النفـط والغـاز، وكيفية 
خـالل  مـن  وتنميتهـا،  أسـتثمارها 
برامـج ومشـاريع واعـدة، وخطـط 
واضحة تتناسـب مـع التطور الكبري 

يف العالم.
ومن تلك املشاريع، أوضح عبد الجبار، 

”دعـم مشـاريع الطاقـة الكهربائية 
االسـتثمارية  واملشـاريع  واملتجددة، 
التي تهدف اىل انشـاء طاقـة نظيفة 
ُمسـتدامة صديقة للبيئة“، مشرياً إىل 

أنه ”من شأن هذا الصندوق ان يحقق 
التنمية املسـتدامة  مـن خالل تمويل 
ودعم عمليات االستثمار طويلة األمد 
يف قطـاع الطاقة، فضالً عـن أهميته 

يف تحقيـق املرونـة بتنفيـذ الخطـط 
والربامج الخاصة بالطاقة، فضالً عن 
دعم وتشـجيع املشاريع التي تنفذها 

القطاعات غري الحكومية“.

وأضاف وزير النفـط أن ”من أهداف 
الصنـدوق أيضـا، العمل عـىل توفري 
وتغطية الحاجـة املحلية  من الطاقة 
الكهربائية بأقل كلفة، ووفقاً ملعايري 

البيئة السليمة“.
وأشـار إىل أن ”املجلـس ناقش خالل 
اجتماعه أيضاً مرشوع قانون تنظيم 
الطاقـة املتجددة وهو من املشـاريع 
املهمة جداً، حيث تم اسـتضافة لجنة 
أن  موضحـاً   ،“54 الديوانـي  األمـر 
”القانون سيعمل عىل وضع مجموعة 
ترشيعات وتعليمات ستنظم صناعة 
الطاقة املتجـددة يف البالد مع التأكيد 
عىل دور الـوزارات املعنية باملوضوع 
وهـي ( البيئـة والكهربـاء والعلـوم 

والتكنولوجيا)“.
وعرب رئيس املجلـس الوزاري للطاقة 
عـن أملـه يف أن ”يقـر هـذا املرشوع 
بعد مناقشـته خالل الدورة الربملانية 
املقبلـة، وهـو مـن املشـاريع املهمة 
التي البد أن تحظـى باهتمام مجلس 

النواب املقبل“.
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بغداد/الزوراء:
انخفض سعر خام البرصة الخفيف، امس الثالثاء، بأكثر من %9 يف وقت 

تشهد أسعار النفط تراجعا كبريا.
وانخفـض خـام البرصة املصدر السـيا 7.86 دوالرات وبنسـبة تغيري بلغ 
نسـبته %9.45 ليصل اىل 75.29 دوالرا، فيما سـجل الخام البرصة الثقيل 
انخفاضا ايضا بمقدار 4.26 دوالرات او ما يعادل %5.65 ليصل اىل 71.08 

دوالرا.
وسـجلت خامات منظمة اوبك اسـعار مختلفة، حيث سجل خام العربي 
السـعودي 76.10 دوالراً للربميل، وسجل مزيج مربان اإلماراتي اىل 77.45 
دوالراً للربميل، وبلغ ومزيج سـهران الجزائري 74.65 دوالرا، وجرياسـول 
االنغـويل 74.24 دوالرا، وبونـي النيجريي الخفيف 73.52 دوالرا“وتشـهد 
اسـعار النفط تراجعا بعد دعوة الواليات املتحدة للدول املسـتهلكة للنفط 
بتحرير احتياطاتها لخفض اسعار النفط، واغالق عدة دول حدودها امام 

املسافرين، وسط مخاوف من انتشار Omicron الجديد يف دول العالم.
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بغداد/الزوراء:
وقـع العراق ومـرص واألردن، خطاب 
الـذكاء  مجـاالت  يف  للتعـاون  نوايـا 

االصطناعي وبناء القدرات.
ووقـع عـىل خطـاب النوايـا، وزيـر 
االتصاالت العراقي أركان الشـيباني، 
وتكنولوجيـا  االتصـاالت  ووزيـر 
املعلومـات املـرصي عمـرو طلعـت، 
ووزيـر االقتصـاد الرقمـي والريـادة 
األردني أحمد الهناندة، بحضور سفري 
العراق لـدى القاهرة أحمـد الدليمي، 

وسفري األردن أمجد العضايلة.
واتفقـت االطـراف الثالثـة ايضاً عىل 
التعـاون يف مجـال بناء القـدرات من 
خـالل استكشـاف فـرص التعـاون 
املمكنـة يف مجـال املهـارات الرقمية 
عن طريق بناء مجموعة واسـعة من 
املواهـب من الشـباب يف الدول الثالث 
يف مجال التكنولوجيات الناشئة مثل: 
الذكاء االصطناعي، وإنرتنت األشياء، 
وضمان الجـودة واالختبار من خالل 
منصة معهـد تكنولوجيـا املعلومات 
 Mahara” عـىل اإلنرتنت مهارة- تـك

Tech –“، هـذا فضـًال عـن التعـاون 
تكنولوجيـا  يف مجـال سـرتاتيجيات 
املعلومات واالتصـاالت لبناء القدرات 
بمـا يف ذلـك محـو األميـة الرقميـة، 

واملهارات الرقمية لخلق فرص عمل.
ويف مـا يتعلـق بآلية التنفيـذ، أعربت 
األطراف املعنية عن نيتها تشكيل فريق 
مشـرتك (مرصي – أردنـي- عراقي) 
يكـون معنياً بمتابعـة تنفيذ مجاالت 
التعـاون املذكـورة، ويقـوم الـوزراء 

لدى األطـراف املعنية بتعيني ممثل أو 
أكثـر من املختصـني لعضوية الفريق 
التعـاون،  ملجـاالت  وفقـًا  املشـرتك، 
ويجتمع فريق العمل املشـرتك بشكل 
دوري من أجل القيام باملهام املتعلقة 
بوضع تصور مبدئي ملجاالت التعاون 
مع برامـج تنفيذية مقرتحة بجداول 
زمنيـة محددة، ورفـع تقارير دورية 
لـوزراء األطـراف املعنية حـول مدى 

تقدم النشاطات والربامج املنفذة. 

بغداد/ الزوراء:
شـهد الدوالر ارتفاعا يف حني تراجع اليورو واسـتقر الني 
، مع هدوء األسـواق بعد الصدمة األوىل الكتشاف متحور 
جديد لفـريوس كورونا.وأثـار املتحور أوميكـرون، الذي 
رصـد ألول مـرة يف جنـوب أفريقيا، حالة قلـق عاملية، ما 
أدى إىل تراجع أسواق املال يوم الجمعة وسط مخاوف من 
أن يؤدي ظهـوره إىل تعطيل انتعاش االقتصاد العاملي من 
جائحة كوفيد19- التي بدأت قبـل عامني.وقالت منظمة 
الصحـة العاملية إنه لم يتضح بعد مـا إذا كان أوميكرون، 
الـذي اكتشـف يف العديد مـن دول العالم، أكثـر قدرة عىل 
االنتشـار من املتحورات السابقة أو إذا كان يسبب مرضا 
أشـد خطورة، وفقا لـ ”رويرتز“.وهدأت األسـواق بعض 
اليشء يف حـني ارتفعت أسـعار عقود األسـهم األمريكية 
اآلجلة والنفط مع اتباع املستثمرين لنهج متوازن بدرجة 
أكـرب وتقبلهم االنتظار لحني اتضاح أثـر املتحور الجديد.

وارتفـع مؤرش الـدوالر األمريكي بحلول السـاعة 08:21 
بتوقيـت غرينتش بنسـبة 0.1 باملئـة إىل 96.326.ن بعد 
أن شـهد أكـرب انخفـاض يف يـوم واحـد منذ مايـو/ أيار 
يـوم الجمعـة املايض.ووضع الـدوالر كمالذ آمـن للقيمة 

يؤهله لالسـتفادة من حاالت عدم التيقـن لكنه انخفض 
يـوم الجمعـة بسـبب توقعات بـأن يؤثر ظهـور املتحور 
أوميكـرون عـىل تحديد الوقت الذي سـتقرر فيـه البنوك 
املركزية الرئيسـية ومنها االحتياطي االتحادي األمريكي 
رفـع أسـعار الفائدة.وتراجع اليورو بنحـو 0.4 باملئة إىل 
1.12665 دوالر. وكان قد ارتفع أمام الدوالر يوم الجمعة.

واستقر الني الياباني وزاد بنسـبة 0.2 باملئة أمام الدوالر 
ليسـجل 113.33 ين للـدوالر يف السـاعة 08:29 بتوقيت 
جرينتش.وحذر املحللون من أن أسـواق العمالت ستشهد 
عىل األرجـح املزيد مـن االضطرابات لحـني معرفة املزيد 
مـن املعلومات عن املتحـور الجديد.وقال بنك االسـتثمار 
جولدمان سـاكس إنه لن يعـدل توقعاته االقتصادية عىل 
أسـاس ظهور أوميكرون حتى يتضـح أثره.وفيما يتعلق 
بالعمالت املشـفرة سـجلت بتكوين أدنى مسـتوياتها يف 
سـبعة أسـابيع يوم األحد قبل أن ترتفع بنحو 0.1 باملئة 
إىل 57386.24 دوالر يف السـاعة 08:37 بتوقيت غرينتش 
لكنها ظلـت أقل بكثري من أعىل مسـتوياتها عىل اإلطالق 
البالـغ 69000 دوالر الـذي سـجلته يف وقـت سـابق هذا 

بغداد/الزوراء:الشهر.
 ارتفعت أسعار الذهب امس الثالثاء بعد أن حذر رئيس رشكة مودرنا من 
أن لقاحـات كوفيـد19- لن تكون عـىل األرجح فعالـة يف مقاومة املتحور 
أوميكـرون بقـدر فاعليتها مع السـاللة دلتا.وصعد الذهـب يف املعامالت 
الفوريـة %0.3 إىل 1790.92 دوالرا لألوقيـة (األونصة).وارتفعت العقود 
األمريكية اآلجلة للذهب 0.4 لتسـجل 1792.90 دوالرا.وبالنسبة للمعادن 
النفيسـة األخرى، تراجعت الفضة يف املعامـالت الفورية %0.2 إىل 22.84 
دوالرا لألوقيـة. وانخفـض البالتـني %1.4 إىل 949.55 دوالرا بينمـا زاد 
البالديـوم %0.1 إىل 1795.91 دوالرا.وكان رئيـس رشكة صناعة األدوية 
/مودرنا/ اسـتبعد بترصيح لصحيفة فانيشال تايمز أن تكون اللقاحات 
املضادة لكوفيد19- فعالة ضد السـاللة أوميكـرون املتحورة من فريوس 

كورونا، كما كان األمر بالنسبة للساللة دلتا.

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة التجـارة، صدور موافقة الحكومة عـىل مرشوع إنتاج مادة 
الطحني الصفر داخل العراق.وقال املتحدث باسـم الوزارة محمد حنون يف 
ترصيـح صحفي إن ”وزير التجـارة عالء الجبوري، أكـد موافقة املجلس 
الـوزاري لالقتصاد عىل مرشوع إنتاج مـادة الطحني الصفر يف العراق عرب 
استرياده باملساهمة بني الرشكة العامة لتجارة الحبوب واملطاحن األهلية 
وتوزيعه عىل األسـواق يف جميع املحافظات“.وأضـاف، أن ”الوزير أكد أن 
املرشوع سـيدعم االقتصاد العراقي وسيجعل القطاع الخاص مساهماً يف 
انخفاض االسعار والسيطرة عىل أسعار مادة الطحني الصفر التي تشكل 
أولوية يف االمن الغذائي“.وأضاف، أن ”وزارة التجارة ستدرس مع املجلس 
الـوزاري لالقتصاد مقرتحات أخرى تتعلـق بتطوير عمل املطاحن االهلية 
النتاج مادة الطحني ضمن مرشوع السلة الغذائية“.وكانت وزارة التجارة 
قد أعلنت، امس األحد، استعدادها لتجهيز وجبة جديدة من مادة الطحني، 
وفيمـا توعدت املتالعبني بأسـعاره بعقوبـات رادعة، أكـدت أن مخازنها 

تحتوي عىل كميات كبرية من الحنطة.

بغداد/الزوراء:
اعلنت الهيئة العامة للكمارك، امس الثالثاء ،تسجيل مديرية كمرك الشحن 

الجوي زيادة ملحوظة بااليردات املالية لشهر ترشين الثاني .
وقالـت الهيئـة يف بيان تلقتـه ”الـزوراء“ إن ”متابعة وتوجيـه مدير عام 
الهيئة شاكر الزبيدي انعكست ايجابيا بفرتة قياسية حيث سجلت ايرادات 
مديرية كمرك الشحن الجوي ارتفاعا بفارق كبري  عن الفرتة السابقة“. 

وتابعت“ اننا مقبلون عىل  اعادة النظر بجميع الرسوم الكمركية الخاصة 
بالسلع االستهالكية لغرض تشجيع املستثمرين والتجار والنهوض بواقع 
القطاع الخاص“، مضيفة ان ”تحقيق تلك  االيرادات الكمركية جاء نتيجة 

للجهود التي تبذلها  األدارة الحالية للهيئة العامة للكمارك العراقية“. 

@paãÌâ•@¡éÎ@…–mãÌ@kÁâ€a
@áÌáßa@äÏznæa@Âfl

@’œaÏÌ@Übón”˝€@äaåÏ€a@ê‹1a
ã–ó€a@µz�€a@xbn„�@ Îãìfl@Û‹«

 بغداد/الزوراء:
أعلـن وزيـــر الـبـيـئــة وكالـة، جـاســم الـفـالحـي، عـن قروض 
إلقتناء منظومة الطاقة الشمسـية.وبني الفالحي يف ترصيح صحفي، إنَّ 
”اللجنة الوطنية الخاصة بمبادرة الـبـنـك املـركـزي لـدعـم الـطـاقـة 
املـتـجــددة سـتطلق قروضا لتمويـل اقتنـاء منظومات توليـد الطاقة 
الشمسية بـدايـة الـعـام املـقـبـل 2022 لالنشطة السكنية والصناعية 
والزراعية“.وأضــاف أنَّ ”وزارة البيئـة تعمـل حاليـا عـلــى وضــــع 
املــواصــفـــات الـفـنـيــة لـلـمـنـظـومـات بالتنسـيق مع وزارة 
الكهرباء وجهاز التقييس والـســيـطـرة الـنـوعـيـة، اذ تـحـرص عىل 
أن تكون املـنـظـومـات ســهـلـة االســتـعـمـال وذات اســتـدامـة 

ومواصفات وجودة عالية“.

@ÚÓflÏÿy@böÎã”@Â‹»m@Ú˜Ój€a
ÚÓè‡ì€a@Ú”b�€a@ÚflÏƒ‰fl@ıb‰n”¸

@⁄ã‡◊@¿@paÜaãÌ�bi@ÚÓ«Ï„@Òç–”
Ô€Îá€a@ÜaáÃi@äb�∑@Ïßa@Âzì€a

@çÌç»n€@ÚÓ€ÎÜ@ÚÓq˝q@ÚÓ”b–ma@…”ÏÌ@÷aã»€a
Ô«b‰�ñ¸a@ıb◊â€a@¿@ÊÎb»n€a

@á»i@…ua6m@ÚÓèÓˆã€a@p˝‡»€aÎ@…–mãÌ@ä¸Îá€a
\ÊÎãÿÓflÎc^@kjèi@pbiaã�öa

البرصة/الزوراء:
ضبطـت األجهـزة الرقابيـة يف ميناء أم قرص األوسـط، امس الثالثـاء، أربعة 

برادات خارج الحرم الكمركي، أنجزت معامالتها بوثائق فحص مزورة.
وقالـت خلية اإلعالم الحكومـي يف بيان ورد ”الزوراء“، انه ”جاء ذلك بناء عىل 

توجيهات تشديد اإلجراءات؛ حفاظا عىل صحة وسالمة املستهلك العراقي“.
وأضافت أنه ”بعد إجراء الكشف يف بوابة البحث والتحري تبني وجود (2,850) 
كارتون لحوم حمراء مجمدة بوزن إجمايل (65,000) كغم تم إنجاز معاملتها 
الكمركيـة مـن قبل مركز كمرك أم قرص الشـمايل، بشـكل مخالف للرشوط، 
وضوابط االسـترياد، وذلك لتزوير شهادة املطابقة ووثيقة اإلطالق، وثبت ذلك 

بعد مفاتحة الرشكة اإلماراتية الفاحصة التي أكدت عملية التزوير“.
وتابعـت، ”وبناء عىل ذلك شـكلت لجنـة، وتمت إحالة املـواد إىل مركز رشطة 
كمرك أم قرص لعرضها أمام أنظار قايض التحقيق التخاذ اإلجراءات القانونية 
بحق املخالفني“.واكدت ان ”الجهود مسـتمرة يف ضبط ومحاسـبة املخالفني 

ومنع مرور أي عمليات تهريب أو تالعب باملال العام“.

 
بغداد/الزوراء:

هبطت العقود اآلجلة األمريكية للغاز الطبيعي بأكثر من %11 بعد مكاسـب 
سـجلتها يف الجلسـة السـابقة متأثرة بتوقعات بطلب أقل من املعتاد للتدفئة 

عىل مدار األسبوعني املقبلني.
ويف اليوم األول لتداولها، هبطت عقود الغاز تسـليم يناير بنحو 63 سـنتا، أو 
11.45 يف املئـة، لتسـجل عند التسـوية 4.854 دوالر للمليـون وحدة حرارية 

بريطانية، وهو أسوأ يوم للعقود ألقرب استحقاق منذ يناير 2019.
ويقول تجار إن املشـرتين حـول العالم سـيواصلون رشاء كل الغاز الطبيعي 
املسال الذي يمكن للواليات املتحدة أن تنتجه، إذ أن سعر املليون وحدة حرارية 
يعـادل 5 دوالرات، مقابـل نحو 30 دوالرا للكمية ذاتهـا يف أوروبا، و35 دوالرا 

يف آسيا.

@\ıaã‡®a@‚Ïz‹€a^@Âfl@Êb‰†c@¡jö
@ãó”@‚c@¿@ÒäÎçfl@paÜbËìi

@ÔÿÌãfl˛a@åbÃ‹€@Ú‹u�a@ÜÏ‘»€a@¬ÏjÁ
k‹�€a@…ua6i@pb»”Ïm@á»i



@Ú‡ñb«@aãÿí
fibÌá„Ïæa

@Újéb‰æbi ليس غريباً عىل الشـقيقة قطر ان تنظم
بطولة عربية ناجحـة تجمع 16 منتخباً 
عربيـاً ، فهـي مـن اسـتطاع ان ينظـم 
بطـوالت ودورات قارية وعاملية واقليمية 

بكفاءة عالية.
لكن الجميل يف االمر ان بطولة كأس العرب 
التي تعود اىل الدوحـة بعد انقطاع طويل 
ستقام يف توقيت مثايل يبدأ مع بداية العد 
التنازيل آلخر سـنة تسـبق انطالق بطولة 
كأس العالـم 2022 ، وبنفـس توقيتاتها 
وموعد مباراتها النهائية الذي سيصادف 

اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة.
املاضيـة  السـنوات  شـهدته  مـا  كل  إن 

يثبت ان قطـر صاحبة الخربة التنظيمية 
العالية سيمكنها ان تنظم نسخة مميزة 
مـن كأس العـرب وبعدها نسـخة اجمل 
وأمثـل مـن كأس العالـم 2022 ليفخـر 
العـرب والجميـع بهـذا النجـاح الذي لم 
يتحقـق بالصدفـة، وإنمـا كان محصلة 
طبيعيـة لجهـود االتحاد القطـري لكرة 
القدم بقيادة الشـيخ حمد بن خليفة بن 
أحمـد آل ثانـي، رئيس االتحـاد واللجنة 
املنظمـة لكأس العـرب وكل اللجان التي 
تجتهد لتحقق نجاحاً جديداً لقطر يسبق 
نجاحهـا يف أول مونديـال يقام يف الرشق 

األوسط . äÏjßa@Êb„á«
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@÷Übóm@ÚÌÜb•¸a@çÓÓ‡n€a@Ú‡ÿ´
@Ú«äbóæa@pbibÉn„a@ÚÓ«ãí@Û‹«

بغداد/ متابعة الزوراء
صادقـت محكمـة التمييز االتحاديـة بقرارها ذي العـدد (٦٧٠٩) عـىل رشعية انتخاب 
شـعالن عبد الكاظم برئاسـة االتحاد العراقي للمصارعة، وإلغاء قرار محكمة املنازعات 
الرياضيـة ذي العدد (٨) الذي تم بموجبـه ابطال نتائج انتخابات الهيئة االدارية لالتحاد 

العراقي للمصارعة .
وجـاء يف قـرار الحكم الصـادر من محكمة التمييـز االتحادية ( اعىل سـلطة قضائية يف 
العـراق): «ان انتخابـات االتحـاد العراقي للمصارعة جـرت بموجب قانـون االتحادات 

الرياضية وتمت املصادقة عليها اصوليا».

ãºcÎ@ã–ñc

bÓée@lãÀ@Ú€Ï�i@ÔˆbË„@¿@‚ÏÓ€a@Ô„b‰j‹€a@È‘Ó‘í@ÈuaÏÌ@Ôibjì€a@b‰jÉn‰fl
بغداد/ عيل حميدي البهاديل

وصلت بعثة املنتخب العراقي بالجودو لفئتي الناشـئني والشباب اىل 
العاصمة اللبنانية بريوت تمهيداً للمشاركة يف بطولة أسيا واوقيانيا 

التي ستنطلق يف الثاني من شهر كانون االول الحايل . 
رئيس االتحاد العراقي بالجودو سمري املوسوي اكد ان االتحاد سخر 
كل امكانياتـه لالعبني والكادر التدريبي مـن اجل التحضري بصورة 
جيدة للبطولـة التي نتطلع اىل تحقيق نتيجة ايجابية فيها بعد فرتة 

من الغياب امتدت ملا يقارب االربع سنوات .  
واشـار اىل ان وبعد اختتام املعسـكر التدريبـي الداخيل اختار الكادر 
التدريبـي ملنتخب الشـباب الذي يقوده املدربني حسـام عيل و احمد 
عبدالعظيم الالعبني حسـني طالب ومصطفى كاظم وجاسم محمد 
وعيل عبود لتمثيل منتخب الشباب يف البطولة فيما سيمثل  الالعبني 
مرتىض سـعد واحمـد وحيـد وعبدالله طالـب وعبدالرحمـن احمد 
منتخب الشـباب بعد ان وقـع عليهم االختيار من الـكادر التدريبي 

الذي يقوده عيل صبار وعباس عامر .
واضـاف اىل ان العـراق يتطلع من خـالل هذه املشـاركة اىل تحقيق 
اكرب عدد من امليداليات سواء عىل املستوى الفردي او الفرقي إلعادة 
العراق من جديد اىل منصات التتويج يف البطوالت القارية والعربية . 
الجدير بالذكر ان االتحاد سبق وان سمى املدرب احمد جاسم مرشفاً 
عاماً عىل املنتخبات الوطنية فيما يرشف طارق حسـن عىل منتخب 

الشباب وفيصل مرشفا عىل منتخب الناشئني .

@pÎ7i@›óÌ@ÎÜÏßa@kÉn‰fl
bÓ„bÓ”ÎaÎ@bÓéa@Ú€Ï�i@¿@Ú◊äbì‡‹€

@ÚÌá„˛a@Ú€Ï�i@k‘€@áó±@ÜÎá®a@Üb„
ãófl@¿@Ú«äbó‡‹€@ÚÓiã»€a

للصحافـة  العراقـي  االتحـاد  بعثـة  بغـداد/ 
الرياضية 

تتجـه االنظار نحو  منتخبنا الشـبابي  عندما 
يوجه  يف السـاعة السـابعة  من مسـاء اليوم 
شـقيقه اللبنانـي  يف املبـاراة النهائية لبطولة 
شـباب غـرب اسـيا بنسـختها الثانيـة والتي  
الـدويل بالعاصمـة  املدينـة  ستدشـن ملعـب 
الرافديـن  ليـوث  ويسـعى  بغـداد،  الحبيبـة 
الـذي كان  البطولـة  لقـب  للمحافظـة عـىل 
عراقيـا بجـدارة  ابـان  النسـخة االوىل  التـي 
ضيفتها فلسطني عام 2019 والفريق عىل اتم 
الجاهزيـة لخـوض مباراة اليـوم، بينما يتوق 
املنتخـب اللبناني لتأكيـد عروضه القوية التي 
تصـدر بها منتخبـات  املجموعـة الثانية التي 

جرت منافساتها يف اربيل .
وأقيـم امس الثالثـاء، املؤتمر الفنـي للمباراة 
النهائيـة لبطولـة ايرثلنـك التحاد غرب آسـيا 
الثانيـة للشـباب التي سـتقام اليـوم األربعاء 
يف ملعـب املدينة الدويل عند السـاعة السـابعة 

مساًء بحضور املدراء اإلداريني للمنتخبني.
وتـم االتفـاق، يف املؤتمر، عىل ارتـداء منتخبنا 
للشـباب الزي األبيض الكامل وحارس املرمى 
الزي االسـود ، بينما سريتدي املنتخب اللبناني 
الـزي االحمـر الكامل وحـارس املرمـى الزي 
االخـرض،  وسـيتم اللجـوء إىل ركالت  الجـزاء 
الرتجيحيـة يف حـال انتهـت املبـاراة بالتعادل 

لحسم نتيجتها.
وبخصـوص اقامة املبـاراة النهائيـة لبطولة 

شـباب غـرب اسـيا يف بغـداد، تحـدث  للبعثة 
الزميـل لؤي العبـادي  املديـر االعالمي التحاد 
غرب اسـيا، فقال:  طاملا كان اتحاد غرب اسيا 
داعمـا  للعراق مـن خالل  اقامـة البطوالت يف 
املالعـب العراقية سـواء يف كربـالء او البرصة 
اواربيـل  واليـوم يف بغداد والهـدف هو اظهار 
صورة حقيقية بأن العراق جاهز السـتضافة 
البطوالت  املختلفة  واملباريات الدولية بشـكل 
عـام، وقـد حققنـا نجاحـات الفتة ونسـعى 

ملواصلة تلك النجاحات يف مباراة اليوم .
واضاف العبـادي : عندما تقـرر اقامة املباراة 
النهائية يف العاصمـة بغداد حصل اتحاد غرب 
اسـيا عىل املوافقات الرسـمية مـن االتحادين 
الـدويل واالسـيوي ولم نجـد ممانعـة إلقامة 
املبـاراة  يف هذا امللعب الرائـع واملميز والذي تم 

انشاؤه بمواصفات عاملية وقياسية .
وبخصـوص جوائز البطولـة، قـال العبادي :  
هنـاك جوائـز للمنتخب البطـل بجانب جوائز 
اخـرى فرديـة مخصصـة ألفضـل العـب  يف 
والالعـب   البطولـة وافضـل حـارس مرمـى 

الهداف .
امـا النائـب االول لرئيـس اتحـاد كـرة القدم  
ورئيـس اللجنـة التنظيميـة العليـا  لبطولـة 
غرب اسـيا الثانية للشـباب، عـيل جبار، فأكد 
يف حديثـه: ان  البطولـة  القـت  نجاحـا  كبريا 
عىل مختلف االصعدة. موجها شـكره وتقديره  
لجميع اللجان العاملة التي ساهمت بجهودها 
عىل انجاح  هذا الحدث املهم  الذي تكلل بإقامة 

املبـاراة النهائية يف العاصمة بغداد وما  تحمله 
هذه الخطوة  املهمـة  من معاٍن ودالالت تؤكد 
ان العراق جاهز الستضافة أي حدث ريايض .

وعـّرب جبار عـن تفاؤله بما  سـتقوله اللجان 
املتخصصـة التي تـم تكليفها  مـن االتحادين 
الـدويل واالسـيوي بمراقبـة  البطولـة ورفـع 

تقارير اىل  مراجعها تخص الجوانب التنظيمية  
واالمنيـة واللوجسـتية آمـال  ان تسـاهم تلك 
التقاريـر برفـع الحظر عن مالعبنـا  يف اقرب 

وقت . 
ويتسع ملعب املدينة الدويل  اىل 32 الف متفرج 
وقـد نفـذت املـرشوع رشكـة ارتـان كلوبال  

الرتكيـة املتخصصـة وانجزته بمـدة عمل 15 
شـهرا ، وتضمن الول مرة يف الرشق االوسـط 
امللعـب  لتزويـد مرافـق  منظومـة متكاملـة 
بالطاقة الشمسية الصديقة للبيئة، فضال عن 
املنظومات االلكرتونيـة والكهربائية املتطورة 

جدا .
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الدوحة / بعثة االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضية 

حسـم التعادل مواجهة منتخبنا الوطني 
األوىل يف بطولة كأس العرب امام شقيقه 
العماني بهدف واحد لكل منهما يف اللقاء 
الـذي جمعهما امس الثالثـاء عىل ملعب 
الجنوب احد مالعـب بطولة كأس العالم 
املقبلة ضمن منافسات املجموعة األوىل، 
والتي ادارهـا طاقم تحكيـم هندورايس 
بقيـادة سـعيد مارتينيز يسـاعده لوبيز 
والرت ورامرييز كريستيان والحكم الرابع 

من الربازيل سامبايو ويلتون.
ودخل منتخبنا الوطني بتشـكيلة مؤلفة 
من : فهد طالب ومناف يونس ومصطفى 
ناظم وحسـن رائد وشريكو كريم ويارس 
قاسـم وبشـار رسـن وامجـد عطـوان 
واحمـد فرحـان ومحمـد قاسـم وعالء 
عباس، امـا تشـكيلة املنتخـب العٌماني 
فتألفـت مـن: احمـد الكعبـي لحراسـة 
املرمى وجمعة الحبيس واحمد الخمييس 
الغسـاني  ومحسـن  جوهـر  ومحسـن 
وامجـد الحارثي وجميل اليحمدي ومنذر 
العلوي وصالح اليحياني واحمد الرواحي 

وحارب السعدي.
عراقيـة  سـيطرة  شـهد  االول  الشـوط 
واضحـة لم تسـفر عن تسـجيل هدف ، 
حيث ردت العارضة كرة قوية من الالعب 
محمد قاسـم يف الدقيقة 21 تلتها هجمة 
اخرى انتهت برأسـيه عالء عباس خارج 
امللعب ، ويف الدقيقة 32 كاد احمد فرحان 
ان يصيب املرمى العماني اال ان الحارس 
العمانـي احمد الرواحـي ابعدها لرتتطم 
بالعارضة لينتهي الشوط االول بالتعادل 

السلبي .
الشوط الثاني تغري الحال وظهر واضحا 
بسـيطرة املنتخب العماني نتيجة تراجع 
املستوى البدني لالعبينا والحت اكثر من 
فرصـة للمنتخب العمانـي ، ويف الدقيقة 
68 تغـري الحال بعد اشـهار حكم املباراة 
البطاقـة الصفـراء الثانيـة لالعب يارس 
قاسـم لينال البطاقـة الحمـراء ويكمل 
منتخبنا املبـاراة بعرشة العبني ، وبعدها 
اجرى مدربنـا بيرتوفيتش ثالثة تغيريات 
يف آن واحـد كان االول اضطراريا بخروج 
مناف يونس مصابا ودخول ميثم جبار ، 
والثاني بزج احمد فاضل بدال من بشـار 

رسـن ، ومنتظـر محمـد بدال مـن احمد 
فرحـان ، وشـهدت الدقيقـة 76 توغـل 
الالعب العماني امجد الحارثي يف منطقة 
الجزاء ليتعرض اىل اعثار من قبل املدافع 
حسن رائد ليمنح الحكم ركلة جزاء سجل 
منها صالح اليحياي هدف منتخب عمان 
، وبعـد الهدف حـاول برتوفيتش العودة 
للمباراة بزجه لالعبني ايمن حسـني بدال 
من عالء عباس وحسـن عبد الكريم بدال 

من محمد قاسم يف الدقيقة 78.
ويف الوقت البدل الضائع لجأ حكم املباراة 
اىل تقنيـة الفـار نتيجـة تعـرض ايمـن 
حسـني للسـحب داخـل منطقـة الجزاء 
ومنـح عىل اثرهـا رضبة جـزاء ملنتخبنا 
الوطني فشل يف تنفيذها ايمن حسني اال 
ان الحكم اعادها بسـبب تقدم الحارس ، 
لتشهد املباراة حالة غريبة بدخول مدرب 

منتخبنـا الوطني اىل ارض امللعب سـعيا 
منه لعدم تنفيذ ايمن حسـني للركلة من 
جديد ومنحها لالعب الشـاب حسن عبد 
الكريـم الذي نفذهـا بنجـاح يف الدقيقة 
الثامنة مـن الوقت بـدل الضائع ليخرج 

منتخبنا متعادال ايجابيا.
هـذا وافتتحـت البطولـة امـس بلقـاء 
املنتخـب التونـيس بشـقيقه املوريتاني 
والتـي حقـق فيهـا تونـس فـوزا كبريا 
بنتيجـة خمسـة اهـداف مقابـل هدف 
واحـد، كما تفوق منتخـب قطر صاحب 
الضيافـة عىل منافسـه البحريني بهدف 

نظيف.
مـن جانبه قدم مـدرب منتخبنا الوطني 
بيرتوفيتش اعتـذاره للجماهري العراقية 
واللجنـة املنظمة خالل املؤتمر الصحفي 
نتيجـة دخوله غـري املـربر ألرض امللعب 

الذي اثار العديد من ردود االفعال.
وحـول اداء منتخبنا يف لقـاء االمس اكد 
ان منتخبنـا قـدم شـوط اول مميزا كان 
املفـرتض ان يسـجل الالعبـون اكثر من 
هدف اال ان الحظ لم يحالفنا ، مشـريا اىل 
ان الشـوط الثاني شهد تراجعا غري مربر 
من العبينا نتيجة سـوء اللياقـة البدنية 
التي جـاءت بسـبب انعـكاس الـدوري 
العراقي ، مبينـا ان اربعة العبني طالبوه 
بالتغيري خالل مجريات الشوط الثاني !.

ويف ختـام املؤتمـر قـال بيرتوفيتش: انه 
سـعيد وفخور بقيادة املنتخـب العراقي 
الـذي يمتلـك حاليـا العبـني شـباب هم 
مسـتقبل الكرة العراقيـة ، منوها اىل ان 
هـذا املنتخـب ”الشـبابي“ هـو منتخب 
املسـتقبل الذي يمتلك من املوهبني الذين 
ال يسـتطيعون اللعـب بصـورة جيدة يف 

املالعب العراقية!!.
ومن جهتـه اكد حارس مرمـى منتخبنا 
الوطنـي فهـد طالـب ان األسـود قدموا 
يسـتحقون  وكانـوا  جيـدا  مسـتوى 
نقـاط املبـاراة منذ الشـوط األول، اال ان 
الحظ وقـف عائقا امامهـم، مبينا انهم 
سـيقاتلون يف مبـاراة البحريـن لغـرض 

كسب النقاط الثالث.
امجـد  الوطنـي  منتخبنـا  قائـد  وبـني 
عطـوان، ان االسـود قدمـوا شـوط اول 
مميـزا اال ان الحظ لم يكـن اىل جانبهم، 
مبينـا ان االنتكاسـة او الرتاجـع الـذي 
حصل يف املبـاراة نتيجة حالة الطرد التي 
تعرض لها يارس قاسم، مؤكدا ان مباراة 
للمنتخـب  فاصلـة  سـتكون  البحريـن 
الوطنـي ونسـعى جاهديـن وسـنقاتل 

لغرض كسب نقاطها.

بغداد/ زيد الزيدي
حقق فريق الحدود للمصارعة إنجازاً كبرياً للرياضة 
العراقيـة بعدما حصد أبطاله املركـز األول يف بطولة 
األندية العربية التي اسـتضافتها مدينة رشم الشيخ 
املرصية .وذكر مـدرب الفريق جمال نارص قوله  إن 
مصارعـي الحـدود نجحـوا يف الظفر باملركـز االول 
بعـد جمعهم لـ (١٧٧) نقطـة متقدمني عىل جميع 
الفرق املنافسـة .واضاف نـارص : إن ابطال الحدود 
حصدوا مختلف االوسمة امللونة يف اغلب االوزان التي 
شاركوا بها وكانت نتائجهم عىل النحو اآلتي : حيث 
حصل كـرار عباس عىل الوسـام الذهبي يف وزن ٦٣ 
كغم ،ونال حسـني امري الوسـام الفيض  يف وزن ٥٥ 
كغـم ، ونجح عيل عباس من حصد الوسـام الفيض 

يف وزن ٦٠ كغـم ، والحال إنطبـق عىل زمالئه عيل 
محمـد يف وزن ٧٢ كغـم ،وعبـاس محمود يف وزن 
٩٧ كغـم ،واحمد شـعالن يف وزن١٣٠ كغم والذين 
اضافـوا لناديهم وللعراق ٣ اوسـمة فضية، بينما 
تمكـن محمد عباس من الفوز بامليدالية الربونزية 
يف ٦٧ كغـم ، ونجـح عبـاس شـعالن مـن إضافة 
وسـام برونـزي ثـاٍن للحـدود يف وزن ٨٧ كغـم . 
ليصبح املجموع (٨) أوسـمة.وبني مدرب الحدود 
إن ٩ فرق من مختلف الدول الشـقيقة شاركت يف 
منافسات البطولة، والتي اعتىل منصة التتويج بها 
ابطـال الحدود تاركني املركـز الثاني لفريق الثورة 
الكركوكي ، بينما حل فريق القادسـية السـعودي 

باملركز الثالث.
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مذيع النرشة الرياضية يف القناة العراقية االخبارية 
الزميل حسني بديع اكد اكتسابه الشفاء التام من 
االزمـة الصحية التي تعـرض لها قبل مدة زمنية 
ليسـت بالقصـرية، دعواتنـا الصادقـة لزميلنـا 
بالشفاء التام وان يمن عليه العيل القدير بالصحة 

والعافية التامتني.
 ******************
 الصحفيـة يف جريـدة الصبـاح الزميلـة انتصـار 
الـرساج  تعانـي من ازمـة صحيـة اجربتها عىل 
الرقـود يف الفراش خـالل األيـام املاضية، خالص 

دعواتنـا لهـا بالشـفاء العاجـل وان يمـن عليها 
الرحمـن بالصحة والعافية وان تعـود بأفضل حال 

لعملها.
 *******************

الزميـل الصحفـي محمد عـيل اعلن اسـتقالته 
رسـميا مـن العمـل كمديـر للمكتـب االعالمي 
لنـادي دهـوك الريايض، وذلك ألسـباب خاصة، 
امنياتنا الصادقـة له بالتوفيق والنجاح يف عمله 

املهني القادم.

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
العراقية هيثم عبدالحميد، فجر امس  الوطنية  األوملبية  للجنة  العام  األمني  استقبل 
ملوناً  وساماً   11 عىل  الحائز  القوى  بألعاب  العراق  شباب  منتخب  وفد  الثالثاء، 
ببطولة العرب بألعاب القوى التي اختتمت مؤخراً يف العاصمة التونسية تونس.ونقل 
حمودي  رعد  العراقية  الوطنية  األوملبية  اللجنة  رئيس  ومباركة  تحيات  عبدالحميد 
ألبنائه الالعبني، وسعادته ملا حققه الالعبون الناشئون. وعّد عبدالحميد هذا املنجز 
الواعد بمثابة القاعدة الشبابية الرصينة لعروس األلعاب مؤكداً دعم اللجنة األوملبية 
لجميع االتحادات ذوات املنجز الواعد.وكان منتخب ألعاب القوى للناشئني قد حقق 
11 وساماً بواقع أربعة ذهبية وستة فضية ونحايس واحد وضعته يف الرتتيب الرابع 

لجدول األوسمة ببطولة العرب بألعاب القوى للناشئني.

بغداد/ منى احمد 
اللجنة  رئيس  نائب  زارت  تفقدية   زيارة  يف 
العراقية  الوطنية  األوملبية  اللجنة  يف  النسوية 
بوفد  الخاص  التدريبي  املعسكر  محمد  ليىل 
والنساء  للرجال  للبولنغ  الوطني  منتخبنا 
السليمانية  محافظة  يف  مؤخرا  اختتم  الذي 
وذلك  استعدادا  ايام  ملدة عرشة  استمر  والذي 
اتحاد  رئيس  وقال  املقبلة.  لالستحقاقات 
اللعبة شاكر عبد الحسني ان ليىل محمد حثت  
الالعبني والالعبات عىل تقديم افضل ما لديهم 
تعرتي  التي  والعقبات  الصعوبات  وتجاوز 
احراز  عىل  بقوة  املنافسة  اجل  من  طريقهم 
املراكز األوىل يف املنافسات املقبلة.وبني ان وفد 
منتخبنا الوطني الذي انهى املعسكر التدريبي  

اربعة  عضويته  يف  وضم  رئيسا  مني   تالف 
الحسني  عبد  ثائر  و  جليل  حيدر  هم  العبني 
وحيدر احمد وسيف ماهر واربع العبات هن 
منى خوشو واالء عبد الحسني وسجى هادي 
حقق  املعسكر  هذا  ان  مضيفا  زياد   وديانا 
نجاحا كبريا من خالل توفر كافة مستلزمات 
وتحقيق  الصعاب  كافة  تجاوز  يف  النجاح 
نتائج  عىل  الحصول  يف  اللعبة  اهل  طموحات 
االستحقاقات  يف  املشاركة  خالل  متقدمة 
إقامة  تضمن  املعسكر  ان  موضحا  املقبلة 
العديد من  الوحدات التدريبية املكثفة وبواقع 
بغية  ومسائية  صباحية  تدريبيتني  وحدتني 
الناحيتني  من  التامة  الجاهزية  اىل  الوصول 

البدنية والفية تحضريا للمنافسات املقبلة.
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مييس،  ليونيل  األرجنتيني  النجم  تّوج 
العب باريس سان جريمان بجائزة الكرة 
الذهبية للمرة السابعة يف تاريخه وذلك يف 
الفرنسية  العاصمة  يف  أقيم  الذي  الحفل 

باريس.
بالنسخة  عاماً   ٣٤ البالغ  مييس  وفاز 
الذهبية  الكرة  لجائزة  والستني  الخامسة 
فوتبول  فرانس  مجلة  تمنحها  التي 
البولندي  الهداف  عىل  متفوقاً  الفرنسية 
بايرن  مهاجم  ليفاندوفسكي  روبريت 
جاء  حني  يف  ثانياً،  حل  الذي  ميونيخ 
كريم  والفرنيس  ثالثاً  اإليطايل جورجينيو 
بنزيمة رابعاً ومواطنه نغولو كانتي العب 

تشيليس يف املرتبة الخامسة.
السباق  يف  كفته  ترجيح  يف  مييس  ونجح 
تتويجه  بفضل  الجائزة،  عىل  النهائي 
مع منتخب بالده بلقب كوبا أمريكا هذا 
بألوان منتخب بالده  األول  الصيف، وهو 

منذ ١٦ عاما.
وقال مييس الذي توج بلقب كأس إسبانيا 
مع برشلونة املوسم املايض قبل انضمامه 
اىل باريس سان جريمان هذا الصيف: «إنه 
أمر ال يصدق أن أكون هنا مرة أخرى. قبل 
سنواتي  كانت  هذه  أن  اعتقدت  عامني، 

األخرية واليوم ها أنا أمامكم مجددا».
وأضاف مييس الذي احتفظ بالجائزة التي 
ألغيت نسخة  بعدما  بها عام ٢٠١٩  توج 
العام املايض بسبب فريوس كورونا»: «بدأ 
يف  هنا  اليوم  أنا  و  سأعتزل،  متى  سؤايل 

باريس، سعيد جًدا. أريد حًقا االستمرار يف 
وتسجيل  جديدة،  أهداف  وتحقيق  القتال 
أهداف جديدة. ال أعرف عدد السنوات التي 
الكثري  هناك  يكون  أن  آمل  ولكن  أمامي، 

ألنني أستمتع كثريا هذا العام».
وتطرق مييس إىل فوزه مع منتخب بالده 
إنجازاً  التتويج  معترباً  أمريكا  كوبا  بلقب 

نتيجة عمل  انتظاره وجاء  طال  تاريخياً 
جماعي.

وأبنائه  لزوجته  الجائزة  مييس  وأهدى 
يحتفي  أنه  مضيفاً  ولوالديه،  وإخوته 
يلعب  وهو  املرة  هذه  الذهبية  بالكرة 

لنادي العاصمة الفرنسية.
املهاجم  إىل  متوجهاً  كالمه  مييس  وختم 

وصيفه  ليفاندوفسكي  روبريت  البولندي 
وقال: «أقول إىل ليفاندوفسكي إنه رشف 
يف  له  منافسا  أكون  ان  يل  بالنسبة  كبري 
يكون  أن  يستحق  وهو  الجائزة  هذه 
املرصي  الفرعون  األفضل».وحل  ضمن 
املركز  يف  ليفربول  نجم  صالح  محمد 
الربتغايل  النجم  خلف  بالرتتيب،  السابع 

املركز  يف  جاء  الذي  رونالدو  كريستيانو 
السادس.

سيتي  مانشسرت  نجم  حل  جهته  من 
يف  محرز  رياض  الجزائري  اإلنكليزي، 

املركز العرشين.
قدمه  الذي  الحفل  عن  رونالدو  وغاب 
ديفوار  كوت  ومنتخب  تشيليس  مهاجم 
السابق ديدييه دروغبا والصحافية ساندي 
حسابه  عىل  تذمره  عن  وعّرب  هرييرت، 
«أبعث  ذلك:  رغم  كاتبا  إنستغرام،  عىل 

دائما بالتهاني إىل أولئك الذين يفوزون».
الذي  اإلنكليزي  تشيليس  نادي  وحصد 
توج بلقب دوري أبطال أوروبا يف املوسم 

٢٠٢٠-٢٠٢١ جائزة أفضل ناد يف العالم.
وفاز حارس باريس سان جريمان، الدويل 
بجائزة  دوناروما  جانلويجي  اإليطايل 
وكان  مرمى.  حارس  ألفضل  ياشني 
دوناروما ساهم بشكل كبري بفوز إيطاليا 

بكأس أوروبا ٢٠٢٠.
أليكسيا  اإلسبانية  فازت  جهتها  من 
بجائزة  برشلونة  العبة  بوتياس 
روبريت  للسيدات.ونال  الذهبية  الكرة 
مهاجم.  أفضل  جائزة  ليفاندوفسكي 
يف  املايض  للموسم  هدافاً  البولندي  وتّوج 
الدوري األملاني برصيد ٤١ هدفاً علماً بأنه 
يتصدر قائمة هدايف املوسم الحايل برصيد 
الشاب  برشلونة  العب  هدفاً.وتّوج   ١٤
كوبا  بجائزة  موسمه  بيدري  اإلسباني 

ألفضل العب صاعد يف ٢٠٢١.

عىل  يونايتد  مانشسرت  استقر 
مدربه املؤقت الجديد قبل مواجهة 
أولد  ملعب  عىل  املرتقبة  آرسنال 
الجولة  يف  الخميس،  غدا  ترافورد 
اإلنجليزي  الدوري  من  الـ١٤ 

املمتاز.
جونار  أويل  النرويجي  وأقيل 
املان  تدريب  من  سولسكاير 
مساعده  ليخلفه  مؤخرا،  يونايتد 
اإلنجليزي مايكل كاريك يف منصبه 

لحني التعاقد مع مدرب مؤقت.
تعيني  اإلنجليزي  النادي  وأعلن 

مدربا  رانجنيك  رالف  األملاني 
للشياطني الحمر، وذلك قبل ٣ أيام 

عىل مواجهة املدفعجية.
ميل»  «دييل  لصحيفة  ووفقا 
الربيطانية، فإن إدارة املان يونايتد 
عىل  رانجنيك  قدرة  عدم  تخىش 
الجانرز، حيث  أمام  الفريق  قيادة 
إنهاء  عىل  األول  ظهوره  يتوقف 

بعض اإلجراءآت الرسمية.
حصول  عدم  يف  ذلك  ويتمثل 
ترصيح  عىل  اآلن  حتى  رانجنيك 
القيود  بعض  عن  فضال  العمل، 

بفريوس  الخاصة  البريوقراطية 
كورونا.

الطاقم  النادي،  مسؤولو  وأبلغ 
لن  رانجنيك  بأن  الحايل،  الفني 
مع  الظهور  عىل  قادرا  يكون 
ظل  يف  األسبوع،  هذا  اليونايتد 
الخاص  العمل  ترصيح  انتظاره 
الصارمة  القيود  عن  فضال  به، 
عىل املسافرين إىل اململكة املتحدة، 
يف  التنفيذ  حيز  دخلت  والتي 
أمس  صباح  من  األوىل  الساعات 

الثالثاء.
وتأمل إدارة املان يونايتد أن يكون 
لقيادة  مؤهال  األملاني  املدرب 
الفريق بدًءا من مواجهة كريستال 
قال  حيث  املقبل،  األحد  باالس، 
«نحن  للنادي:  الرسمي  املتحدث 
أجل  من  وحذر  بهدوء  نعمل 
حصول رالف عىل التأشرية وكذلك 
ضمان اتباعه الربوتوكول الخاص 
بكورونا».وبذلك، سيواصل كاريك 
للفريق  مؤقت  فني  كمدير  عمله 
حصول  لحني  آرسنال،  أمام 
رانجنيك عىل ترصيح رسمي لبدء 

مهمته الجديدة.

نهائي كأس  وبلغت نصف  متأخر  املفاجأة يف وقت  كرواتيا  حققت 
يف  عليها  بالفوز  إيطاليا  إقصائها  بعد  وذلك  املرضب،  لكرة  ديفيس 
أوملبياد  خالل  الزوجي  بذهبية  املتّوج  الثنائي  بفضل   ٢-١ تورينو 
بافيتش.وبدت  وماتي  ميكتيتش  نيكوال  املنرصم  الصيف  طوكيو 
إيطاليا مرشحة لحسم بطاقة نصف النهائي، لكنها بدأت املواجهة 
بخسارة لورنتسو سونيغو أمام بورنا غويو املصنف ٢٧٩ عاملياً ٦-٧ 
(٢-٧) و٦-٢ و٢-٦ يف مباراة الفردي األوىل.لكن يانيك سينر املصنف 
بثالث  سيليتش  مارين  عىل  فوزه  بعد  التعادل  أدرك  عاملياً  عارشاً 
٣-٦ و٧-٦ (٧-٤) و٦-٣، ليكون الحسم يف مباراة  مجموعات أيضاً 
الزوجي التي تفوق خاللها ميكتيتش وبافيتش عىل فابيو فونييني 
التي حظي  املؤازرة  وسينر من دون مقاومة تذكر ٦-٣ و٦-٤ رغم 

بها الثنائي اإليطايل بني جماهريه.
وعلّق ميكتيتش عىل التأهل إىل دور األربعة، قائالً: «برصاحة، الشعور 
الحد وتخالجنا  هذا  إىل  أن نصل  منا  توّقع  أحداً  أن  أعتقد  ال  مذهل. 
نصف  الدورين  تستضيف  التي  مدريد»  إىل  لذهابنا  رائعة  مشاعر 
«اعذرونا»  بالقول  اإليطايل  الجمهور  إىل  متوجهاً  والنهائي،  النهائي 

عىل إقصاء صاحب الضيافة.
العام املايض بسبب  ألغيت  التي  وتأمل كرواتيا إحراز كأس ديفيس 
الثانية يف النسخ الثالث األخرية (تّوجت عام  فريوس كورونا، للمرة 

٢٠١٨) والثالثة يف تاريخها (أحرزت اللقب عام ٢٠٠٥ أيضاً).

أثار نارص الخليفي، رئيس باريس سان جريمان، الغموض 
املوسم  خالل  الفريق،  نجم  مبابي،  كيليان  مصري  حول 

املقبل.
املقبل،  الصيف  جريمان  سان  مع  مبابي،  عقد  وينتهي 
حتى  جديد  عقد  عىل  التوقيع  الفرنيس  الالعب  ويرفض 

اآلن.
الذهبية:  الكرة  حفل  عقب  ترصيحات  يف  الخليفي،  وقال 
«مستقبل مبابي؟.. كيليان يعرف ما الذي سيفعله.. ونحن 

أيًضا نعرف».
سان  مسؤويل  أن  اإلسباني،  الشرينجيتو  برنامج  وذكر 
مع  للتجديد  مبابي  رفض  أن  يعتربون  أصبحوا  جريمان 
النادي أمر منتهي، كما أنه سينتقل بالتأكيد إىل ريال مدريد 
املوسم املقبل.وحول شائعات رحيل جيانلويجي دوناروما، 
علق الخليفي: «ببساطة، دوناروما غري عادي، وسيساهم 
املقبلة». املواسم  خالل  جريمان  سان  باريس  نجاحات  يف 
بأن  مؤخرًا  رصح  قد  دوناروما،  وكيل  رايوال،  مينو  وكان 
الالعب غري سعيد بالجلوس عىل مقاعد البدالء مع الفريق 

البارييس.
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نجمه  عقد  لتجديد  جهوده  من  سيتي  مانشسرت  نادي  يكثف 
الجزائري رياض محرز، يف ظل تبقي عام ونصف عىل عقد الالعب 
ألف  العمر ٣٠ عاًما، والذي يحصل بموجبه عىل ١٦٠  البالغ من 

جنيه إسرتليني أسبوعًيا.
وبحسب صحيفة ذا صن الربيطانية: «يشعر محرز 
تجديد  عىل  ويحرص  مانشسرت،  يف  بالسعادة 
تعاقده مع مانشسرت، ويتواجد حالًيا اسمه 
يرغب  الذين  الالعبني  قائمة  رأس  عىل 

السيتي يف تجديد تعاقدهم».
املدرب  خطط  من  جزءا  محرز  ويبقى 
عدم  من  الرغم  عىل  جوارديوال،  بيب 
مشاركته بصورة منتظمة مع الفريق 

مؤخرًا.
يف  محرز  يشارك  أن  املنتظر  ومن 
كأس األمم اإلفريقية يف شهر يناير/

كانون الثاني املقبل، ويرغب السيتي 
إىل  سفره  قبل  تعاقده  تجديد  يف 

الكامريون.
أنه يف  الربيطاينة  الصحيفة  وأضافت 
لتجديد  السيتي  مساعي  فشلت  حال 
عقد محرز، فستكون مغادرته الصيف 
باريس  اهتمام  مع  األقرب،  هي  املقبل 

سان جريمان الفرنيس بضمه.

تحدث املرصي محمد صالح، نجم ليفربول، عن التطور الذي حدث 
له عند اللعب يف الدوري اإليطايل مع فيورنتينا وروما.

ساعدني  «لقد  الذهبية:  القدم  بجائزة  تتويجه  عقب  صالح،  وقال 
يف  كنت  عندما  كثريًا.  اإليطايل  الدوري  يف  اللعب 
تغيري  إىل  بحاجة  أنني  شعرت  تشيليس 

وساعدتني  اللعب،  يف  طريقتي 
إيطاليا عىل ذلك».

وأضاف النجم املرصي: 
هذه  «أغتنم 

ألشكر  الفرصة 
روما  جماهري 

 ، نتينا ر فيو و
قضيت  حيث 
ت  لحظا

بفضل  رائعة 
حماسهم».

عىل  «التفوق  وتابع: 
ديدييه دروجبا كأكثر العب 
الربيمريليج؟  يف  أهداًفا  أحرز  أفريقي 
كبريًا  دافًعا  كان  القيايس  رقمه  تحطيم  إن 
صديق  إنه  البعض،  بعضنا  نعرف  نحن  يل. 
وأسطورة».وختم: «الفوز بالدوري اإلنجليزي 

أم دوري أبطال أوروبا؟ االثنان».
وتقدم جائزة القدم الذهبية سنويا، لالعبني الذين 

تزيد أعمارهم عن ٢٨ سنة، وفقا إلنجازاتهم وأرقامهم 
خالل العام الواحد، ويتم التصويت عليها من قبل مجموعة من 

املختصني والخرباء.

الرابع  املركز  احتالله  بنزيما مهاجم ريال مدريد، عىل  الفرنيس كريم  علق 
صحيفة  تقدمها  التي  الذهبية،  الكرة  بجائزة  الفائزين  ترتيب  جدول  يف 
«فرانس فوتبول» الفرنسية.ولم يحرض بنزيما الحفل الذي أقيم يف العاصمة 
الفرنسية باريس، وذلك لعلمه أنه لن يحصد الجائزة، نظرَا ألنه كان يطمح 
للفوز بها ألول مرة يف مسريته، وقد ال تتكرر الفرصة لنجم املرينجي صاحب 
«شكرَا  «تويرت»:  عىل  الشخيص  حسابه  عىل  بنزيما،  عاما.ونرش  الـ٣٣ 
لكل شخص دعمني، فأنا ألعب كرة القدم من أجلكم، ويجب أن أستمر يف 
استعراض قدراتي».وتوج ليونيل مييس، نجم باريس سان جريمان الحايل 
.٢٠٢١ العالم  يف  العب  ألفضل  الذهبية  الكرة  بجائزة  السابق،  وبرشلونة 
وتسلم مييس الكرة الذهبية السابعة يف تاريخه، والتي حصدها بعدما قاد 
منتخب بالده األرجنتني للفوز بلقب كوبا أمريكا، بعد التفوق عىل الربازيل 

يف عقر دارها، باملباراة النهائية.

«أوميكرون»  كورونا  لفريوس  الجديدة  املتحورة  بأن  الصني  اعرتفت 
األوملبية  األلعاب  دورة  تنظيم  يف  إضافية  لصعوبات  مرادفاً  ستكون 
الشتوية املقررة يف بكني من الرابع إىل ٢٠ شباط/فرباير املقبل، لكنها 

جددت ثقتها يف نجاح الحدث األوملبي.
الصينية تشاو ليجيان  الخارجية  الشؤون  وقال متحدث باسم وزارة 
«سيؤدي ذلك بالتأكيد اىل بعض التحديات يف ما يتعلق بمكافحة الوباء. 
األلعاب  بأن  تماًما  مقتنع  وأنا  املجال  هذا  يف  لديها خربة  الصني  لكن 

األوملبية الشتوية ستقام من دون قلق».
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بغداد/ الزوراء:
قّدمت شـبكة إعالميون مـن أجل صحافة 
اسـتقصائية عربية (أريج)، جلسـة حول 
«التحقيـق يف قضايا تهريـب اآلثار» يف ١٦ 
أدارتهـا   ،٢٠٢١ الثاني/نوفمـرب  ترشيـن 
مجدولـني حسـن وهـي محررة النسـخة 
للصحافـة  الدوليـة  الشـبكة  يف  العربيـة 
االسـتقصائية GIJN، وشارك فيها األستاذ 
إسـرب صابريـن رئيس منظمـة الرتاث من 
أجل السـالم الـذي تحّدث عـن كيفية نهب 
اآلثار من الدول وخاصة الدول العربية  التي 
تعاني من الرصاعات والحروب، وتطّرق إىل 
الطرق التي يستخدمها مهربو اآلثار والدور 
الـذي يقوم بـه الصحفي االسـتقصائي يف 

كشف واسرتجاع القطع األثرية.
وقال إسـرب صابرين إّن الهـدف من الندوة 
هو لفت انتباه الصحفيني يف العالم العربي 
إىل أهميـة هذا املوضـوع ودورهـم الكبري 
كصحفيـني اسـتقصائيني يف رفـع الوعي 
بهـذه املشـكلة، والعمـل معهـم ودعمهم 
من أجـل الحصول عىل صحافـة بناءة من 
خاللهـا نكـون قادرين عىل رفـع الوعي يف 
مجتمعاتنـا ملواجهـة هـذه الكارثـة التي 
نتعـرض لها؛ لذلك نحـن حريصون عىل أن 

نعمل مًعا يف حماية موروثنا الثقايف.
اعتـرب صابرين أّن «منطقتنـا العربية هي 
مهـد الحضـارات واألديـان، لذلـك سـعت 
الدول االسـتعمارية إىل نهب تراثنا وتدمري 
حضاراتنا فاملتاحف الكربى يف العالم لديها 
أهـم املنحوتات واآلثار التي أتت من الوطن 

العربي من سـوريا والعرق ومرص واليمن، 
وال زال النهب مستمرًا، خاصة يف تلك الدول 

التي تعاني من نزاعات وحروب».
وأشار أيًضا إىل ارتباط تهريب اآلثار بشكل 
كبري بالحقائب الدبلوماسية التي ال تخضع 
للرقابة والتفتيش يف املطارات واملوانئ قبل 
سفرها اىل الخارج، فضًال عن الدور الكبري 

الذي لعبته بعض األنظمة.
رئيـس منظمـة الـرتاث مـن اجل السـالم 
تحـدث أيًضـا عن عوامـل رسقـة أو نهب 
اآلثار والظروف التي تتم فيها حيث تختلف 
بحسـب املنطقة الجغرافية، وهي مشكلة 

موجـودة منـذ بدايـة التاريـخ، إذ كانـت 
الحضارات تحـاول دائًما أن تجد دالئل عىل 
الحضـارات األخرى لذلك نحـن اآلن نعاني 

من هذه الظاهرة يف بالدنا العربية.
وذكـر أن هنـاك آالف مـن املواقـع التي ال 
نعرف عنهـا أي يشء وهي تمثل حضارات 
ودراسـات  أبحـاث  إىل  وبحاجـة  كثـرية 
معمقة. وهذه املواقع غري مكتشـفة وغري 
مسـجلة يف السـجالت األثرية لذلـك تعاني 
من الرسقـة والنهب ألنها غري موثقة وهذا 
خطر كبري. فإذا خرجت القطعة من املوقع 
تفقـد الكثري مـن املعلومات املهمـة والتي 

تمثل غالباً حضارات كثرية.
وتابـع: «هناك أيًضـا الكثري من املتاحف يف 
منطقتنـا العربيـة التي تعرضـت للرسقة 
والنهب الذي يتم بطريقة ممنهجة بسـبب 
وجـود األزمات وضعـف الحمايـة األمنية 
فالنهـب يتـم مـن خـالل املواقـع األثرية 

املعروفة وغري املعروفة واملتاحف».
تطرق صابرين إىل أن املشـكلة الكبرية التي 
نعاني منها هي تزوير وثائق بيع واسترياد 
القطعـة األثريـة يف أصـل املنشـأ بسـبب 
الثغـرات القانونيـة يف الكثـري مـن الدول، 
ومعرفـة التجـار الكبـار بهـذه الثغرات، 

إضافـًة إىل ضعـف الخـربة عنـد الجمارك 
الذي أسـهم بشـكل كبري يف تسهيل تهريب 
تلـك اآلثار.وأوضـح أّن املتورطني بالرسقة 
قد يكونون أشـخاًصا محليني يعانون من 
الفقر وفقدانهم لعملهم بسبب الرصاعات، 
باإلضافة إىل جماعة الجريمة املنظمة التي 
تنتـرش يف مناطق الرصاع، مسـتفيدًة مّما 

ُتسهم به اإليرادات يف تمويل الحروب.
بخصـوص اليونسـكو واتفاقيـة حمايـة 
الرتاث املوقعة عـام ١٩٧٢، قال إنها ركزت 
عىل تحديد مواقع الـرتاث العاملي وصونها 
حيث تتعهـد الدول املوقعة عـىل االتفاقية 
ببعـض الخطـوات التـي من شـأنها منع 
تهريـب االثـار وعمـل قوائم ومسـوحات 

للقطع االثرية املوجودة يف متاحفها.  
وأضاف: «نحن نالحظ أّن عدًدا من بلداننا ال 
تمتلك قوائم باملمتلكات الثقافية وال توجد 
قاعـدة بيانات، لذلك سـيكون من الصعب 
جًدا معرفـة أصل هذه القطعـة ألنها غري 
مؤرشة كذلك يوجد الكثري من الدول العربية 
التـي قد تكـون وقعت عىل سـري االتفاقية 
لكنها غري مفعلة وهذه مشـكلة قد تكون 

سبًبا يف عمليات نهب الرتاث».
كمـا تحدث عـن املجلس الـدويل للمتاحف 
ودوره يف مكافحـة االتجـار غـري املرشوع 
باملمتلكات الثقافية والحاق الرضر بالرتاث 
وخاصة يف مناطق الرصاع، من خالل إنشاء 
املجلـس القائمـة الحمـراء لـكل بلد وهي 
أدوات مصممة من أجل مسـاعدة الرشطة 
والجمـارك واملختصني يف الرتاث، لكّن هذه 

القوائم ال تحل املشـكلة فهناك تشابه كبري 
بـني بعـض القطع مثـل سـوريا والعراق، 

بحسب صابرين.
ولفـت االنتبـاه إىل املـزادات االلكرتونيـة 
عـرب شـبكة االنرتنـت ومواقـع التواصـل 
االجتماعي، حيث أّن عدّدا من ناهبي اآلثار 
يقومون بإنشـاء مواقـع ومجموعات من 

اجل بيع تلك اآلثار.
قـّدم صابرين بعض النصائـح للصحفيني 
املهتمـني بهذا املجـال، منها العمـل بحذر 
ورسيـة تامـة خاصـة يف مناطـق الرصاع 
وتوثيـق القطعـة املرسوقـة بطريقة غري 
رشعية والحصول عىل الصور من السكان 
املحليـني يف املناطق التـي تعرضت للنهب، 
من أجـل التمّكن مـن عمـل مقارنة لهذه 
القطعة وإثبات أصل املنشأ. إضافًة إىل نرش 
املادة الصحفية تحت اسم مستعار إذا كان 

املوضوع يعرض حياة الصحفّي للخطر.
كمـا يمكـن للصحفـي يف حـال تمكن من 
إثبات وجود قطعـة يف أحد املزادات العاملية 
أو يف متحف وهـو غري قادر عىل تحديد بلد 
املنشـأ لتلك القطعة التواصل مع املنّظمة، 

من اجل مساعدته وربطه مع املختصني.
وأوضـح رئيـس منظمـة الرتاث مـن أجل 
السـالم أن االسـرتجاع ليس عملية سـهلة 
وتسـتغرق الكثري من الوقت، كما أن هناك 
الكثري من القنوات الدبلوماسية التي تعمل 
من أجل ذلك وأهمها السفارات. واستشهد 
بأكـرب عملية اسـرتجاع لـ١٧الـف قطعة 

عراقية من الواليات املتحدة.
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دبي/ الزوراء:
عمـًال بتوجيهـات صاحـب السـمو 
الشـيخ محمد بن راشـد آل مكتوم، 
نائـب رئيـس الدولة رئيـس مجلس 
الـوزراء حاكم دبـي، ، وبمتابعة من 
سـمو الشـيخ أحمـد بـن محمد بن 
راشـد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي 
لإلعـالم، بـدأ نـادي دبـي للصحافة 
مـن  األوىل  للـدورة  اإلعـداد  فعليـاً، 
والتـي  العربـي»،  اإلعـالم  «جائـزة 
كشـف النادي عن إطالقها (االثنني) 
خالل حفل تكريـم الفائزين بالدورة 
العرشين لجائـزة الصحافة العربية، 
والتـي سـتتحول اعتباراً مـن العام 
املقبـل إىل إطارهـا الجديـد، لتصبح 
أكثر شـمولية تحت مسمى «جائزة 
اإلعـالم العربـي» بإضافـة فئتني إىل 
جانب الصحافة العربية، وهما فئتا: 

اإلعالم املرئي واإلعالم الرقمي.   
وأكدت منى غانم املرّي، نائب رئيس 
مجلس دبـي لإلعالم ورئيسـة نادي 
املنظمـة  الجهـة  للصحافـة،  دبـي 
للجائزة، أن توجيهات صاحب السمو 
الشـيخ محمد بن راشـد آل مكتوم، 
تطويـر  بـرضورة  واضحـة  كانـت 
الجائزة بأسـلوب يواكـب التطورات 
العلميـة الحاصلـة يف مجـال اإلعالم 
عامليـًا، تأكيداً ملكانة دولـة اإلمارات 
كرائـدة يف مجـال التطويـر، ومكانة 
العربـي،  لإلعـالم  كعاصمـة  دبـي 
وامتـداداً ملـا قدمتـه من إسـهامات 
كانـت بدايتها منـذ أكثر من عرشين 
عامـاً، من خـالل جائـزة الصحافة 
العربيـة ومنتـدى اإلعـالم العربـي، 
وغريهمـا من مبادرات نوعية هدفت 

بمجـاالت  االرتقـاء  إىل  مجملهـا  يف 
العمل اإلعالمـي املختلفة، والنهوض 
بالطاقـات املبدعة يف مجـال اإلعالم، 
وتعزيز الحافز إىل رفع سقف اإلجادة 
اإلعالمية وتطوير الرسالة والخطاب 

اإلعالمي لتبني لغة العرص وأدواته.
وأوضحـت املـري أن اإلطـار العـام 
لجائزة اإلعالم العربي، يراعي تمديد 
نطاق الجائزة لتكون أكثر شـمولية 
بتضمني قطاعني جديدين يف منتهى 
األهمية لكونهما يستحوذان يف الوقت 
الراهن عـىل اهتمام رشيحـة كبرية 
مـن الجمهـور، خاصة مـع التطور 
الكبـري يف عالـم االتصـال وخـروج 
اإلعالم من نطاقه التقليدي املحصور 
وشاشـات  الجرائـد  صفحـات  يف 
التلفزيون وأجهزة املذياع، إىل منصات 
جديدة أصبح املتلقـي يحملها اليوم 
يف تنقلـه وترحاله من خـالل أجهزة 
الهواتـف الذكية، التي أصبحت اليوم 
منافسـاً قوياً للصحيفة والتلفزيون 

والراديو، السـيما مع التطـور الذي 
أخـذ اإلعالم من إطار أحادي االتجاه 
من املؤسسة اإلعالمية إىل املتلقي، إىل 
فضاء تفاعيل أوسع يسمح للمتلقي 
أن يتعامـل مع املحتـوى وأن يتحكم 
يف كيفية وتوقيـت حصوله عليه بما 

يتوافق مع رغباته وظروفه.
وأشارت رئيسة نادي دبي للصحافة 
إىل أن فريـق العمـل بدء عـىل الفور 
وعقـب يـوم واحـد من اإلعـالن عن 
إطـالق الجائزة عـىل وضع الخطوط 
العريضة لخطة العمل خالل األشهر 
املقبلـة يف ضـوء التصـور األسـايس 
تمـت  التـي  الرئيسـية  واألهـداف 
صياغتها للجائزة يف إطارها الجديد، 
وذلك اتباعاً لتوجيهات سـمو الشيخ 
أحمد بن محمد بن راشـد آل مكتوم، 
بـرضورة رسعـة العمـل عـىل بناء 
الهيكل العام الجديد للجائزة والفئات 
األساسية وما سـيندرج ضمنها من 
فئات فرعية، تراعي التطور الرسيع 

الناتـج عن الثـورة التكنولوجية وما 
أثمرتـه مـن تقنيـات جديـدة بدلت 
العديد من أسـاليب العمـل اإلعالمي 
التقليدية، لتحفيز إعالمنا العربي أن 
يكون مواكباً بـل ومتميزاً بحثه عىل 
املنافسـة يف تبني األدوات والتقنيات 
واألسـاليب الجديدة يف تقديم رسالة 
إعالميـة متطـورة تواكـب العـرص 
وتضمـن رضا املتلقـي وتؤكد والءه 
بـدالً من خسـارته يف املنافسـة التي 
هي اليوم عىل أشـدها عامليـًا يف هذا 
املجال.ويأتي إطـالق «جائزة اإلعالم 
العربـي» كفصـل جديـد يف مسـرية 
نـادي دبـي للصحافـة الـذي واصل 
خاللها عىل مدار ما يزيد عىل عقدين 
مـن الزمان ومنـذ تأسيسـه بفكرة 
مـن صاحب السـمو الشـيخ محمد 
بن راشـد آل مكتوم وانطالق أعماله 
إبـداع  يف  رسـالته   ،١٩٩٩ العـام  يف 
املبادرات والربامـج والفعاليات التي 
تسـري جميعهـا يف خط واحـد وهو 
تعزيـز كفاءة قطـاع اإلعالم سـواء 
عـىل املسـتوى املحـيل أو يف اإلطـار 
العربي األشـمل، حيث كان ملا قدمه 
النـادي مـن إسـهامات طـوال تلـك 
الفرتة أثـره يف اختيار دبي «عاصمة 
لإلعالم العربي»، حيث تدعم الجائزة 
الجديدة هذا الدور لدبي، التي تميزت 
يف املجال اإلعالمي أسـوة بتميزها يف 
باقـي القطاعـات التنمويـة األخرى 
مـؤرشات  معهـا  تصـدرت  والتـي 
التنافسية العاملية يف أكثر من مجال.

من جانبها، أوضحت ميثاء بوحميد، 
مديرة نادي دبـي للصحافة أن رؤية 
صاحـب السـمو الشـيخ محمد بن 

راشـد آل مكتـوم للمسـتقبل طاملـا 
مثلت مصدر إلهام للنادي يف مبادراته 
وخطواته املختلفة، مع كون سموه 
مشـغوالً طوال الوقت بكيفية وضع 
تجـارب دبـي الناجحـة يف متنـاول 
جميـع األشـقاء واألصدقـاء بهدف 
تعميـم النفع ويف مختلـف املجاالت، 
مشـرية إىل أن كل املبـادرات النوعية 
التـي أطلقهـا النادي طـوال تاريخه 
وبصمتهـا  أثرهـا  لهـا  كان  والتـي 
الواضحة عىل صفحة اإلعالم العربي 
كانت بتوجيهات من سـموه، بما يف 
ذلك جائـزة الصحافـة العربية التي 
كرمـت عىل مدار عرشيـن عاماً أكثر 
مـن ٣٠٠ شـخصية صحفية مبدعة 
من بـني ١٠٠ ألف صحفي شـاركوا 
املتعاقبـة  دوراتهـا  يف  بأعمالهـم 
طموحاً للوصول إىل منصة التكريم.    
وأكـدت بوحميـد أن اإلعـداد للدورة 
األوىل مـن الجائـزة سـيتم من خالل 
عـدة محاور مـن أهمهـا العمل عن 
كثـب مع املجتمـع اإلعالمي العربي، 
سـواء داخـل الدولـة أو يف مختلـف 
انحـاء املنطقة العربيـة، ومن خالل 
عالقـات وروابـط التعـاون الوثيقة 
التـي  الواسـعة  العالقـات  وشـبكة 
تجمع النـادي بأهم وأبـرز القامات 
والرموز اإلعالميـة يف املنطقة، وذلك 
مـن أجل الخروج بتصـورات تضمن 
خـروج الجائزة عـىل الوجـه األمثل 
من اكتمال العنـارص التي تكفل لها 
التميز منذ دورتهـا األوىل، منوهة أن 
تفاصيل أخرى سـيتم الكشف عنها 
تباعاً حـول الجائزة وهيكلها الجديد 

خالل املرحلة املقبلة.

كابل/متابعة الزوراء:
 ”مـن اآلن؛ ال مسلسـالت رومانسـية، وال صحفيات عـىل الهواء، 
وال إعـالم دون رقابـة“، هكذا قـررت حركة طالبـان التي وصلت 
إىل الحكم قبل أشـهر من اآلن، بعد رصاع مسـلح عىل السـلطة دام 
لسـنوات.وقبل سـيطرة حركة طالبان عىل أفغانستان، كان قطاع 
اإلعـالم يف البالد مزدهرا ويشـهد رواجا ونجاحـا، حيث كان ُينظر 
إليـه عىل أنه إحدى قصص النجاح القليلة خالل العقدين املاضيني، 
ومع وصـول القادة الجدد للبالد، بدأ القطـاع يتهاوى، وفق تقرير 
نرشته صحيفة ”الغارديان“ الربيطانية.وبأمر من حركة طالبان، 
ألغيـت الربامج التي كانت تسـتضيف النسـاء وُمنعت الصحفيات 
مـن العمـل، كما طالبت الحركـة باطالعها عـىل محتوى كل يشء 
قبل إذاعته أو نرشه.وبسـبب هذه اإلجراءات، ليس مسـتغربا إذا 
فشل املسـتمعون الذين اعتادوا عىل االسـتماع إىل راديو ”سانغا“، 
وهـي واحدة مـن أكثر املحطات شـعبية يف جنوب أفغانسـتان، يف 
الوصـول إليها؛ ألنها، ربما، قـد تتوقف عن العمل.وقـال مالك آغا 
شـري مونار مالك إذاعة راديو سـانغا إنه فقد مـا يقرب من ٨٠ يف 
املئة من مسـتمعيه البالغ عددهم ١٫٥ مليون مستمع، ورسح ثلث 

صحفييه، بمن فيهم الصحفيات.
وكشـف مونـار، الذي أعلن انتهاء شـغفه بالصحافـة، أن طالبان 

طلبت من إدارة املحطة إطالعها عىل كل التقارير قبل إذاعتها.
وقال ”لقد طلبت منا طالبان مشاركة أي يشء قبل بثه، لذلك نكرر 
اآلن األخبار التي تم نرشها يف املحطات الرسمية. سمعت مؤخرا عن 
حادثة وقعت يف املدينة، ولم أكن مهتما حتى بإرسـال أي شـخص 
للتحقـق مـن ذلـك ”.ويف أول ١٠٠ يوم مـن حكم طالبـان أغلقت 
أكثـر من ٢٥٠ صحيفـة ومحطة إذاعية وتلفزيونيـة، وفقد حوايل 
٧٠ يف املئـة من الوظائف يف القطاع، وفقـا لهيئة مراقبة الصحافة 

األفغانية.وهذا يعني أن األخبار الواردة من أفغانستان ستكون أقل 
بكثـري، فقط عندما تكون البالد عىل شـفا أزمة إنسـانية كارثية.
وقال حبيب الله املصور الصحفي يف مدينة مزار الرشيف الشمالية، 
والذي يخطط ألن يبارش يف العمل كسـائق أجرة بسـبب ما وصفه 
بـ“نهاية وسـائل اإلعالم“، ”عندما أقابل أصدقـاء يقولون انتهى 
اإلعـالم. إما أن نغادر البلـد، أو علينا الحصول عىل وظيفة أخرى“.
وأضاف حبيب الله يف حواره مع صحيفة ”الغارديان“ أن املشـكلة 
األكـرب هـي قوانني طالبـان التي تجعـل العمل كمصـور صحفي 
إخبـاري أمرا أقرب للمسـتحيل، إذ يف حال وقوع حـادث ما، ”بدل 
الذهاب إىل املكان مبارشة، عليك الحصول أوال عىل موافقة طالبان، 
وهـو ما قد يسـتغرق مـن أربع إىل خمـس ساعات“.واسـتهدفت 
حركة طالبان املراسـلني عىل مدى سـنوات باالغتيال واالختطاف، 
لكـن املتحدث باسـمها ذبيح الله مجاهد وعد بأنـه ”لن يتم تنفيذ 
أي تهديـد أو انتقام ضـد الصحفيني“ يف ظل حكم طالبان.ومنحت 
طالبان حرية أكرب للمراسـلني األجانب يف البالد، لكن جعلت العمل 
الصحفـي أكثـر تعقيدا وخطورة لوسـائل اإلعـالم املحلية.وتطال 
رقابـة طالبان حتى ما ينـرشه الصحفيون عىل وسـائل التواصل 
االجتماعي.ويخىش األفغان االسـتماع إىل املوسـيقى يف سـياراتهم 
خوفا من مسـلحي الحركة عند نقاط التفتيش، لذلك توقفت أغلب 
املحطات عـن بث األغاني.وكانـت للصحفيات الحصـة األكرب من 
الـرضر يف ظـل طالبان، وكانت زهـرة جويا رئيسـة تحرير موقع 
”روشانا ميديا“، وهو موقع إخباري للنساء، قد اختارت ترك البالد 
بعد سـقوط كابل، وكشـفت أن فريق املوقع النسائي ال يزال يعمل 
من داخل أفغانسـتان ولكـن بهويات مخفية.وأضافت ”أنا لسـت 
متفائلة للغاية بشأن مستقبل الصحفيات يف أفغانستان. إذا بقيت 
طالبان يف السـلطة لفرتة طويلة، أعتقد أننا سـنفقد الصحفيات، 

ألنه لن ُيسمح لهن بالعمل“.وكانت حركة طالبان التي اتبعت خالل 
حكمها السابق من العام ١٩٩٦ حتى ٢٠٠١ نهجا متشددا وقمعيا، 
أكدت بعـد عودتهـا للحكم أنها سـتحرتم حقوق املـرأة ”بموجب 
الرشيعة اإلسـالمية“، لكنها مازالت بعد نحو شهرين تمنع النساء 
إىل حـد كبري من العمل.ويف كابل يف نهاية يوليو املايض (قبل دخول 
طالبان لكابل) عملت أكثر من ٧٠٠ امرأة كصحفيات. وبعد شـهر 
مـن ذلـك، كان هناك بضع عـرشات منهن فقط ال يزلـن يكتبن أو 
يبثن، وفقا لتقرير صادر عن مجموعة حرية الصحافة ”مراسلون 
.(CPAWJ) بال حـدود“، ومركـز حماية الصحفيـات األفغانيـات

ووضعـت الحكومة مؤخرا مبادئ توجيهية جديدة قاسـية منعت 
أي مسلسل درامي مع ممثالت، ومنعت املراسالت والصحفيات من 
العمل عىل الهواء ما لم يلتزمن بمعايري طالبان غري املحددة بشـأن 
”الحجاب“، أو التسـرت. إذ يرى كثـريون أن مثل هذه األحكام هي 

خطوة نحو إخراج النساء من قطاع اإلعالم بالكامل.

رام الله/متابعة الزوراء:
لـم يكن فـوز الصحفيـة الفلسـطينية مجدولني حسـونة بجائزة منظمة «مراسـلون 
بـال حـدود» السـنوية لحرية الصحافة عىل مسـتوى العالـم، كصحفية العـام عن فئة 

«االستقاللية»، هامشًيا، بل يف سياق رسالة املجابهة لقمع الحريات يف فلسطني. 
فوز الصحفية حسـونة بالجائزة يف الثامن عرش من الشـهر الجـاري، تزامن مع إعالن 
املنظمة الدولية عن فوز الصحفية الصينية تشانغ زان عن فئة «الشجاعة»، و»مرشوع 
بيغاسـوس» عـن فئة التأثـري، حيث تمنح الجائـزة للصحفيني الذيـن قاوموا الضغوط 

السياسية والدينية واالقتصادية.
مجدولـني حسـونة أهـدت جائزتهـا عقـب اإلعـالن عـن الفـوز للمعارض السـيايس 
الفلسـطيني الراحل نزار بنات، وبشـكل عفوي، عّل ذلك يقدم شـيًئا بالعدالة له وإثارة 
قضيتـه، «وإحقاق العدالـة للمظلومني ومن ضحـوا بأعمارهم بالدفاع عـن الحريات، 
وإثارة قضاياهم باملحافل العاملية، أساس الجائزة التي حصلت عليها»، بحسب ما تؤكد 

مجدولني .
يف عقدها األخري، سلكت الصحفية طريقها بالدفاع عن الحريات الصحفية سواء املتعلقة 
بها شـخصًيا أو بزمالئها، وارُتكـب بحقها انتهاكات من االحتالل اإلرسائييل والسـلطة 
الفلسطينية، ومنعها االحتالل من السفر عام ٢٠١٩، وقيدت حركتها، وحرمت االلتحاق 
بعملها يف تركيا، وكان ذلك سبًبا الفًتا ملنظمة «مراسلني بال حدود» التي تابعت قضيتها 

أن يتم اخيتار مجدولني يف تلك الجائزة، وفق ما أكدته مجدولني حسونة.
والصحفية حسـونة حاصلـة عىل جائزة «أفضل صحفية اسـتقصائية» عىل مسـتوى 
الـدول العربية يف العـام ٢٠١٠، وتمتلك جرأة قوية ومن البارزيـن بالدفاع عن الحريات، 
وتقـول: «أنا أناضل ألجل الحريـة، والعمل اإلعالمي محفوف باملتاعب، ولم أعش حياتي 
كفتاة عادية، ويف السـنوات املاضية، كان شـغيل الشاغل منارصة الصحفيني والنشطاء 

بمجال الحريات واملعتقلني عىل خلفيات سياسية».
مجدولني وألجل ذلك، بدأت مالحقتها واسـتدعاؤها من قبل األمن الفلسـطيني منذ عام 
٢٠١١، عىل خلفية قيامها بتحقيق اسـتقصائي كشفت فيه أساليب التحقيق والتعذيب 
عىل خلفية االعتقال السيايس يف الضفة الغربية، وإكماله عن أساليب التحقيق يف قطاع 
غزة الحًقا، لكنها رفضت االسـتدعاء. وتقول حسونة: «تم تهديدي وعائلتي بمالحقتهم 
لحضور التحقيقات وكذلك إن لم يتم إسكاتي، وجرت بعدها محاوالت لتشويه سمعتي 
عرب وسـائل التواصـل االجتماعي، وتعرضت لتهديدات تمس حياتـي، وكل ما جرى من 
انتهـاكات بحقـي تابعتها (منظمة مراسـلني بال حدود)، وكانت سـبًبا يف اسـتحقاقي 

الجائرة».
عام ٢٠١٤، ُرفعت ضد مجدولني قضية بتهمة إطالة اللسان والتطاول عىل مقامات عليا 
وإثارة النعرات الطائفية وتم التحفظ حينها عىل القضية لعدم كفاية األدلة ضدها، وتم 
تهديدها باملنع من السـفر من األمن الفلسـطيني قبل ٣ سـنوات، واستدعيت للتحقيق 

لكن القضية حلت عرب نقابة الصحفيني. 
لـم تتوقـف مالحقة مجدولـني حسـونة. ففي عـام ٢٠١٩، منعـت من السـفر خارج 
فلسـطني، ومنعت كذلك من دخول األرايض الفلسـطينية املحتلة عام ١٩٤٨ ولم الشمل 
مع زوجها هناك، واألغرب أن مجدولني ال تعرف سبب منعها من السفر أو حرمانها من 
لم الشمل سوى أنها «خطرية عىل أمن إرسائيل» بحسب زعم االحتالل. تقول مجدولني: 
«لدي طموحات كبرية عىل الصعيد املهني واألكاديمي، لكن منع السفر حرمني الحصول 
عىل درجة املاجسـتري يف مرحلتها األخرية، وأطمح الحصول عىل شـهادة الدكتوراه، عدا 
أن عميل بقناة «تي آر تي» الرتكية يف تركيا حرمت االلتحاق به هناك، وال زلت عىل رأس 
عمـيل من فلسـطني، وتكدس راتبي يف البنوك الرتكية، لالشـرتاط بحضور صاحب األمر 
شـخصياً، ولم أتمكن من السـفر ألوروبا لتكريمي بعد الحصـول عىل الجائزة، وحرمت 

فرص عمل بالخارج». 
عىل الصعيد الشخيص، اقرتنت مجدولني بالصحفي محمد خريي من الداخل الفلسطيني 
املحتل عام ١٩٤٨، وهما يعمالن يف تركيا، ولم يتمكنا من السفر وإتمام زفافهما هناك، 
كما منعت الوصول ملسقط رأس محمد، الذي ال يمكنه االستقرار بالضفة الغربية خشية 
حرمانـه حقه باملواطنة، لكن الزميلني محمد ومجدولني قررا إتمام زفافهما، يف يونيو/ 
حزيران ٢٠٢١، برغم الصعوبات التي واجهتهما ومحاوالتهما، «فال بد من االسـتمرار»، 

تؤكد مجدولني.
مـا يعّز عىل مجدولني أنها لم تتلق دعًما ومسـاندة من الحكومة الفلسـطينية أو نقابة 
الصحفيـني، وتقول: «كان بإمكانهما تبني فوزي رسـمًيا، السـتثماره بإدانة إرسائيل 

حول مالحقة الصحفيني».
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عـن دار الصـواف للطباعـة والنرش 
\ بابـل .. صـدرت للشـاعر ( صادق 
الشـيخ باقـر ) مجموعته الشـعرية 
( تـالوات األرشعـة ) بطبعتها األوىل 

2021 م .
لقـد كان الشـاعر صائبـا ً يف اختيار 
 ً مضيئـا   ً بكونـه مـؤرشا  عنوانهـا 
ملعطيـات مضامينها . ومـع مقدمة 
الناقد ( عمار الشاله ) لها يجد القارئ 
نفسه مشاركا ً بفكره ومشاعره  بما 

كشفه ناقدها !
..  بـل هـي مـن   ‘‘  : ومنهـا قولـه 
دواعي التفاعل من هواجس الشـعر 
، واالنسـجام مع انزياحات العاطفة 
ورهافـة االحسـاس لشـاعر آثـر أن 
يلج املشهد الشعري وهو ممسك بما 

يستلزم من أدوات ) .
لقد حقق الشـاعر ( صادق الشيخ ) 
لقصائـده مكانتهـا الالئقة يف رحاب 
الشـعر الحديث ، فحظيـت باهتمام 
املتابعني لفرسانه يف ميادينه الواسعة 
. ومنها مـا قاله يف قصيدته ( تالوات 

األرشعة ) :
 وأنا املتمايُل دوما

املكتظ بالذهول
من أين يل هذه األعماق

حتى أغرق بالصدى
رجَع إيقاع بعيد ! 

ولكن ( الشـاله ) يشري بأىس النغمار 
الشاعر يف مشاعره املستلبة ، فيقول 
: ( وكم كنت آمل أن يخفف من وطأة 
استالب األحداث واالنفعاالت لتفصح 
عمق االدراك ملشـكالت اإلنسان  ... ) 

.

نعم ! .. وهذا ما نراه يف مواقف العديد 
الشـعراء املشـغولني بتجـاذب  مـن 
الحداثـة املعـارصة ، ومنهـم أولئـك 
الذيـن اطلعـوا عىل صفحات الشـعر 
االنسـاني بخصائصـه املميـزة عـرب 

مراحلها املتعاقبة ، ومنه شاعرنا ..!
ففي قصيدته ( ما زلت استنطق وجه 

املرايا ) نرى ملحات يقظته ! 
فيقول : 

أيها املمعن يف الغربة
اغتسل بثنايا الحقول

زهرة ترشين عطرك األثري
للريح حكايات
وعمرك أقرص

من ترنيمة أسئلة
وهاهـو يف آخـر قصائـده ( عذريـة 

الصمت ) يقول :
منذ ولوج الحلم

يف خاطر النشيد
أنـرش مواعيـدي املؤجلـة

عىل تخوم الذاكرة
كان عيل أن أرفع تصدعات الوحشة

بلهيب اليقظة !
يف هـذه القصيـدة يرتنـم بمـا يعزز 
فيه روَح الشـجاعة ليدرأ عنه أوهام 
الـرؤى يف ضبابها ومخاطر الطريق ، 
كما يضلل بشـعرية تالواته  الغارقة 
بغموضها وشعاب تأويالتها مراصد 

الضديد : 
تعبث بي أحالم الخرافة

وريح ترتقبني
وتفرتس رغبتي !

ولكنني أراه تحت السـماء .. بشمسها 
ونجومهـا املرتائيـة يف ثنايـا قصائـده 
مقتحما ً مسـاره الطويل حتى وصوله 

للمرفأ األمني !

صدر عن دار ديـوان العرب للنرش 
والتوزيع كتاب حكايات من بحور 
التاريخ للكاتب والباحث والروائي 
محمـد فتحـي عبدالعـال، ويقع 

الكتـاب يف 102 صفحة ويتضمن 
املوضوعـات  مـن  عـددا  الكتـاب 
الطريفـة والحكايـات التاريخيـة 
الشـيقة التـي تتعلـق بعـدد مـن 

األماكن األثرية والتاريخية بمرص 
منهـا بـاب زويلة وسـبب إقامته 
وتسـميته بهذا اإلسـم وأشهر من 
أعدموا عليه وعالقته منذ نشـأته 
بالخرافات الشعبية يف مرص، كما 
يتطرق الكتـاب إىل البيمارسـتان 
املنصوري وأوجه عظمته ووسائل 
العـالج فيـه وهنا نسـتحرض من 
التاريـخ قصـة أول تطبيق ملبادئ 
الحديثـة، كمـا  الطبيـة  الجـودة 
يتحـدث الكتـاب عن مسـجد ابن 
طولون وحقيقـة الكنز الذي كان 
السـبب يف بنائه والطبيعة النبيلة 
لبانيه وقصة أول اسـتقالل جزئي 

ملرص عن التبعية الخارجية.

وعـرب صفحـات الكتـاب نطوف 
مـع القـارئ بني جنبـات خانقاه 
بيربس الجاشنكري وطبيعة مهنة 
صاحبها وهـي األصعب واألهم يف 
التاريـخ للزود عن الحكام ورجال 

السلطة، ثم نمرق معا بني دهاليز 
أشـهر الحـارات الشـعبية التـي 
احتضنـت روائـع الفـن أال وهي 
حارة حوش قدم وقصة صاحبها 
وعالقته بمدفع رمضان الشـهري 
ومنهـا نمـيض إىل حمـام إينـال 
وتاريخ الرصاع عىل السـلطة بني 

املماليك، ثم نعرج عىل تربة الست 
لنتعـرف عىل دور املـرأة يف توجيه 
دفـة السياسـة والحكم يف العرص 
اململوكي وقصـص املصاهرة بني 
سـالطني املماليك يف مرص واألمم 
املجـاورة ومـع رضيـح األمـرية 
شـويكار نتعـرف من قـرب عىل 

طبيعـة العـرص امللكـي يف مـرص 
وقصـة اعتـالء امللـك فـؤاد حكم 
الـزواج والطالق  مرص وقصـص 
واالنتقـام عـىل طريقـة القصور 

امللكية.

وألن مرص هبة النيل ورس حياتها 
فكان لزاما أن نزور مقياس النيل 
عـرب الكتـاب وأن نـرى كيف كان 
االحتفاء بفيضـان النيل ومظاهر 
االحتفال به كل عام؟ وكيف تعامل 
الحـكام يف مـرص مـع املقيـاس؟ 
وفرض الرضائب عىل أساسه، كما 
الكتـاب للمرشوعات  نتعـرض يف 
الخريية والوقفيـة يف مرص، منها 
سـبيل وكتاب خرسو باشا وقصة 
صاحبـه وكيـف جـاء إىل مـرص؟ 
وملاذا رحل عنها؟ وكيف استقر به 
املقـام بالدولـة العثمانية؟ مرورا 
بالـرصاع بينـه وبـني محمد عيل 

باشا وكيف انتهى.
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 النـص األدبـي بنيـة تواصليـة قبل كل 
يشء ، عـىل الرغـم مـن كونـه سلسـلة 
من اإلشـارات أو العالمـات اللغوية التي 
سـيميائيا  معطـى  بمجملهـا  تشـكل 
يتصـف بصعوبـة الكشـف عـن معناه 
دون  التلميـح  آليـة  العتمـاده  نظـرا   ،
الترصيـح ممـا يسـتدعي خصوصية يف 
التعامـل معه ، هـذه الخصوصية تتجىل 
 ، السـيمياء  منحتهـا  التـي  املرونـة  يف 
فضـال عـن التأويليـة ,ونظريـة التلقي 
ملتلقي هذا النمط التواصيل نحو اجتهاد 
فردي ذاتي يف الكشـف عن املعنى ، وعىل 
هذا األسـاس تحـرص اغلـب النصوص 
األدبية منذ عنوانها عىل تشفري معانيها 
ودالالتهـا النهائية يف عدد من اإلشـارات 
والرموز التي تضم تلك املعاني يف كتاب ( 
الرواية العربيـة يف دائرة التأويل ) للناقد 
الكبـري فاضـل ثامـر الذي طبـق املنهج 
النقـدي التأويـيل عـىل مجموعـة كبرية 
مـن الروايات العربيـة املتميـزة , والتي 
تنطبـق عليها التأويلية بشـكل مبارش , 
وإن كل  مـا يميـز الناقـد فاضل ثامر يف 
كتابه  املعيار اللغوي املألوف الذي يجعل 
الروائي  يعمد إىل اإليحاءات والتلميحات 
والرمـوز واإلشـارات إليصـال رسـالته 
ومحمله األيديولوجي ، وهو بهذا يقبض 
عىل غايتـني يف آن واحد ؛ األوىل تحقق له 
التأثري يف نفس املرسـل إليه ( املتلقي ) ، 
الذي ينفر من املبارشة ، والثانية تجنيبه 
الرقابة ، والسـيما يف البلـدان املتقدمة ، 
ويف هذا الصدد أشـار النقـاد والباحثون 
إىل أن تغييـب الداللة الحقيقية للخطاب 
األدبي ارتبط ـ يف بعض حاالته ـ بدرجة 
االنهيار والتفتت والقمع عىل مستويات 
الحياة كلها   ، حتى صار ما يقوله النص 
ينجز معناه الكامل يف ما لم يقله  ، وبناء 
عليه فان ما يقال يف هذه النصوص ليس 
هـو املقصود دائما ، وان ما يجب انجازه 
يظـل يف الحقيقة غري منجز  ،وعليه فان 
الغامض هنا هو املرئي وليس غري املرئي 
، وتأكيـدا عـىل مـا تقـدم أوىص علماء 
اللغـة واضعـي القوانـني تحـري الدقة 
عندمـا يصوغون قوانينهـم ، وان تكون 
لغتهم واضحة ال لبس فيها حتى يسدوا 
الطريـق عـىل االجتهـادات والتأويـالت 
املتعددة ، فهم ليسـوا أدبـاء حتى يميلوا 
إىل الغمـوض والتعميـة    ، بعد أن كانت 
قـد بدأت باملؤلف ثم رسعـان ما تحولت 

إىل النص نفسه وأخريا انتقلت إىل املتلقي 
أو القـارئ بوصفـه مبدعـا ال متلقيـا 
سـلبيا حسـب ، فقد آن األوان ـ بحسب 
هذه النظريات ـ لفسـح املجال للمتلقي 
لتفعـل فعلها يف إنتـاج األدب، وقد أطلق 
عىل هذه النظريات النقدية أو االتجاهات 
تسـمية اتجاهات ما بعد البنيوية ، ألنها 
اتجاهات نقدية تولدت من نقاط اقرتاب 
أو ابتعـاد عن البنيويـة ، ثم صارت فيما 
بعد مناهج أو نظريات قائمة بذاتها لها 
طابعها الخـاص كالتفكيكيـة ونظرية 
القـراءة والتلقي  التـي يعتقد أصحابها 
أن املتلقـي هو املنتـج الحقيقي للمعنى 
األدبـي، وان كل نـص نقـوم بقراءتـه 
هـو يف الواقـع املعنـى الذي اقصـده أنا 
كقـارئ  ،فنراه يقول ثمـة منحى جديد 
يقـرتن  الحديثـة  العراقيـة  الروايـة  يف 
بسمتني أساسيتني بدأتا بالتجذر يف بنية 
هذه الروايـة هما االنفتاح عىل فضاءات 
امليتـارسد وإقامـة حـوار مـع التاريخ 
, ويمثـل هـذا املنحـى الجديـد بالنزعة 
التنبؤيـة والرؤيويـة التـي تستكشـف 
املسـتقبل , وتعد القـارئ من خالل عقد 
قرائي بالكشف عن املستور واملغيب وما 
هو غامـض أو محرك لإلحـداث  ,أي إن 
أيديولوجية وثقافـة القارئ ، فضال عن 
زمانـه ومواقفه كلها عنـارص تدخل يف 
تشكيل املعنى وإنتاجه  ، ذلك ألن القارئ 
ال يأتـي إىل النـص خلـوا مـن كل يشء ، 
ولغـرض التقليل من حـدة ميل أصحاب 
هـذه النظرية صوب القارئ وعده املنتج 
الحقيقـي والوحيد للمعنى األدبي اقرتح 
أصحـاب مدرسـة جنيـف النقديـة حال 
وسـطا بني القصدية والقـراءة والتلقي 

وهـو إقامـة املعنـى األدبي عـىل ثنائية 
اإلنتاج بني القارئ واملؤلف معا  ، ويف ضوء 
ما تقـدم يتضح أن التحليل السـيميائي 
ويستكشـف  السـطور  بـني  مـا  يقـرا 
العالقات الداللية غري املرئية، وهو يتأثر 
بشـخصية من يقوم به وبالسياق الذي 
حولـه ، ألنه يربط النـص بالواقع ، لذلك 
قـد يختلف التحليل من شـخص إىل آخر 
ومـن منطقة إىل أخـرى ومن مدة زمنية 
إىل أخـرى ، وهـو مجال خصـب لإلبداع 
لعدم وجـود القيود عليه ، سـوى وجود 
دالئل عىل صحة هذا التحليل من عدمها0 
عـىل سـبيل املثال تنفـي فكـرة القراءة 
الصحيحة الوحيدة ، وتعنى بفكرة تعدد 
القراءات التي تعتمد عىل مبدأ الالجزم  ، 
والسيما النصوص الروائية الحديثة التي 
تسمح  ملتلقيها الذهاب بعيدا يف تأويلها 
واإلسهام عىل نحو فاعل يف إنتاج داللتها 
نظرا ملا تنطوي عليه من إيحاء وغموض   
, وعندما سلط الضوء الناقد فاضل ثامر 
عىل رواية     ( اعجام) فنراه يقول : ربما 
يلمـس القـارئ بعدا فلسـفيا يف مفهوم 
الــ (هنـا) و( الهناك) لكنـي اعتقد أن 
الحمـوالت األساسـية تذهـب إىل النقلة 
املكانيـة ذهنيـا ورسديا , ونكتشـف أن 
البطل نفسـه كان مولعا بالتالعب الحر 
باللغـة  ,و منـذ ابتدع العاملـان اللغويان 
ـ السـويرسي  دي سوسـري واألمريكـي 
بـريس ـ علم اإلشـارة أو علـم العالمات 
الـذي ترجمه النقاد العرب بالسـيمياء ، 
منـذ ذلك الوقت والنقاد يرون أن الروائي 
يعمد إىل مادة مبذولة يف الحياة مستهلكة 
ومسـتخدمة لوظائف االتصـال اليومي 
ليقيم يف داخلها نظاما فنيا جديدا يعتمد 

عىل شفرة موضوعية وجمالية ، وتقنية 
مخالفة لشفرة اللغة والثقافة املألوفة ، 
بل مرتاكبة فوقها ، فدار جهد النقاد عىل 
محاولة اسـتخالص قواعد هذا التشفري 
األدبي ومعرفة كيفية تماسـه وتخالفه 
مع شـفرة لغة التعامل اليومي، أو كيف 
يمكن لهذه األدوات اليومية الشائعة بني 
الناس أن تتحول بفعـل التنظيم اللغوي 
إىل أعمـال فنيـة متماسـكة ذات أبنيـة 
داللية ووظائف جمالية   ، فما السيمياء 
سـوى تسـاؤالت تخص الطريقـة التي 
ينتـج األديب بهـا معانيـه   ، والحق إن 
دراسـة سـيمياء النص األدبي ال تختلف 
اختالفـا كليـا عـن التأويـل التقليـدي ، 
سوى أن الناقد السـيميائي يضع النص 
وضعـا مختلفا عما يضعه املؤول فيقدم 
أبعـادا ويسـتبعد أخـرى ، فضـال عـن 
اسـتخدامه منهجية نقدية معدة سـلفا 
عـىل عكـس التأويـل الـذي يعتمد عىل 
فطنة املؤول وذكائه يف  تفسـري الرموز 
يف النصـوص اللغويـة ، وإذا كان املؤول 
يبحث  يف النص األدبي عن معنى املؤلف 
الـذي قصـده ، فـان الناقد السـيميائي 
يبحـث عـن البنـى النوعية التـي تطلق 
ذلـك املعنى وتقيـده أو تجعلـه غامضا 
،ألن النـص مـن وجهة نظر سـيميائية 
عبـارة عن مجموعـة مـن العالمات أو 
اإلشارات ـ لغوية وغري لغوية ـ  يف حني 
يسـمح أصحاب نظرية القراءة والتلقي 
لقرائهـم بتوليـد املعانـي التـي يرونها 
مناسـبة   , وعندما يحلـل الناقد فاضل 
ثامـر قصـة ( املحجـر) ملحمـد خضري 
فنـراه يقـول :يقودنا القـاص والروائي 
محمد خضري يف قصته القصرية املحجر 

إىل عالـم سـوداوي وديسـتوبي غامض 
ومتشـابك , ويحمل الكثـري من اإلرسار 
والتناصـات  واملكبوحـات  والتابـوات 
ويضعنـا يف مواجهـة سلسـلة ال تنتهي 
من األعمـال الروائيـة والقصصية التي 
تصـور معاناة اإلنسـان يف ظـل أنظمة 
االسـتبداد الشـمويل والدكتاتـوري التي 
تحيل اإلنسـان إىل مسـخ يفقـد حريته 
وإنسـانيته  , واألديـب  محمـد خضـري 
كغريه من أفراد املجتمع يتوجب عليه أن 
يهتم بقضايا مجتمعه من خالل الرؤية 
الفكرية واملعرفية والثقافية التي يبثها 
يف نصـه، وهـذا يـرتك تأثـريا يرتقي إىل 
مستوى الفكر فيتحول إىل سلوك يحرك 
املشـاعر ويوقظ الوجـدان  وهذا املنهج 
التأويـيل الذي سـار عليـه الناقد فاضل 
ثامـر يف كل الروايـات العربيـة يف كتابه 
الجديـد, واملمتـع ( الروايـة العربيـة يف 
دائـرة التأويل) وهو كتـاب نقدي جديد 
عىل السـاحة النقديـة ، ونحن إذا نظرنا 
إىل األدب بوصفـه بنية جمالية ال تهدف 
إىل غاية وال تحمل رسـالة تريد إيصالها 
، نكـون قد أنكرنا عىل األديب إنسـانيته 
وجعلنـاه طفـال يقوم بنشـاط عبثي ال 
جدوى منـه ، وهذا ما يؤمـن به أنصار 
اتجـاه ( سـيمياء التواصـل ) كـجورج 
مونان اذ تعني السـيمياء عندهم جميع 
أنـواع السـلوك أو األنظمـة التواصليـة 
مقابلتنـا  للمعاني،وعنـد  والبالغيـة   
خطاطـة ياكوبسـون التوصيليـة مـع 
مـا جاءت به السـيمياء ، والسـيما عند 
دي سوسـري، تغدو اإلشـارة أو العالمة 
السيميولوجية رسـالة عند ياكوبسون 
، التـي  يمكن أن تكون نصـا أدبيا أيضا 
،فاإلشارة باملفهوم الحديث تدل عىل ما 
تحيل عليه املوجودات ، فهي يشء يخرب 
بيشء آخر  ،وإذا ذهبنا بعيدا يف املطابقة 
فان املرسـل إليه يف نظرية ياكوبسـون 
التواصليـة يغـدو متلقيا عنـد أصحاب 
نظريـة القراءة والتلقـي   ،ومن ثم فان 
العنارص الرئيسة لتلك الرتسيمة ستغدو 
كاآلتي : ( املؤلفـ  اإلشـارةـ  املتلقي ) ، 
وعليه فان نظرية االتصال الياكوبسونية 
سـتنطوي عىل األدب بوصفه شكال من 
أشكال التوصيل ، ألنه فن ليس لديه غري 
اللغة ليصنع بها نفسـه ، يهدف ـ فيما 
يهدف ـ إىل االتصـال, والتوصيل ، وبهذا 
فهو يشـبه أي عمليـة تواصلية أخرى ، 
بل تنطبق عليه املواصفات نفسها التي 

أشار إليها ياكوبسون  ،. 
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    للشـاعرة ...الشعر هو التقاطات الشـاعر للغري مرئي مما 
يحدث حولنا أو مانشـعر به يف ذواتنا والنـدرك كنهه تماما .. 
حني نقرأ الشـعر نصيح بدهشـة: ذلك تمامـا مانريد التعبري 
عنه. وينوب عنا الشـاعر بأسـلوبه الشـعري املحمل بالكثري 
ولكن بقليل من الكلمات، فالشـعر يشـبه قبعة الساحر الذي 
ُيخـرج منها ما ال تتوقع فيشـعرك بالغبطـة حتى يف لحظات 
الحزن الذي تبدده قراءة أو سماع ماكتبه الشاعر...                                                                    

تعاني من حساسية الحنني
بحاجة دائمة للعناق

فالنـص يسـتمد جماليته بتوظيـف تقنية التكثيـف وااليجاز 
واالختزال الجميل مع قيامه عىل ما يسـمى بـ (بناء املفارقة)

ليحقق الدهشة الشعرية...      
 ونحن نرى ان الشـعر تعبري جمايل مكتنز بالوعي الذي يحقق 
موقف انسـاني وليد رؤية موضوعية ازاء حركة الكون..بلغة 

زئبقية موحية.
أنا أمرأة منحوتة من ركام الحروب

صلبة .... تتكرس
رمادية

ألون وجهي باملاء
ألغتسل منك بنظرة

لكنك ترحل
يف األلوان

والضحكة املستلبة
  فالنص يستمد هيأته وعوامله من بنيته الجملية ويغوص يف

27
اعمـاق اللحظـة الشـعورية املتدفقة..املكتظـة باملتناقضات 
املتصارعـة التـي تصور الـرصاع النفيس الحاد الـذي يتولد يف 
الذات االنسانية مما يبلور الوعي الشعري ويكشف عن الحالة 
الشـعورية القـادرة عىل صهر عنارصها وتشـكيلها تشـكال 
فنيا..مع تكثيف وايجاز جميل مرتكز عىل رؤية شعرية واعية 
لنسجها البنائي املحتضن مضمونها االنساني يصاحبها ايقاع 
منبثق من بني ثنايا جملها املنفتحة عىل الرسد الشعري.. الذي 
يهيمن عىل عوالم النص عرب رؤية املنتجة(الشاعرة)..القائمة 
عـىل بنيـة زمكانيـة وحدثية..اضافـة اىل قيامه عـىل درامية 
منولوجية مع تخصيب املعنى وتكثيفه عن طريق االختزال ..

امرأة الشارع
تموت برسطان الرصيف
تدوسها كثري من األقدام

أقدام
ال تتشابه كالوجوه

   فالنـص يـزاوج ما بـني الذاتيـة واملوضوعية بلغـة املجاز.. 
التـي هـي وسـيلة لتحقيـق الكينونة املنتجـة لعواملهـا التي 
تتميز بانتقاالتها الدرامية بطريقة تثري االدهاش واالسـئلة..
اضافـة اىل اعتمادهـا الرسدية الشـعرية كي ترتقـي بنصها 
من التعبري الذاتي اىل افـق موضوعي متفرد بعمق الرؤية عرب 
الفاظ موحيـة تالمس الحيـاة ونبضها اليومـي لتضفي عىل 
تراكيبها الجميلة طراوة وانسـيابية تدغدغ املشاعر من خالل 
نسيجها اللغوي املسـاير للمسات الشعرية املعربة عن بواطن 
الـذات واعتماد الجمـل القصرية بدالالتهـا وصورها الحركية 

وانتقاالتها الواعية..
وبذا كشفت املنتجة(الشاعرة) عن رؤية فكرية..عرب تفاصيل 

حياتية واقعية ووجدانية..

عىل رغم ليل األىس والعناِء
فما زلِت أنِت جميع عزائي

ورغم اقتفائي بصيص نهاٍر
أضاع الضياَء ببحر الفضاِء

فجئِت إيلّ كطلعِة شمٍس
َوَهبِت ليايلَّ ُفلْك الرجاِء

وإّني قضيت الخريف ِبدنيا 
تهّز السنني بلفح الجفاِء
فأنِت رياح األماني وفيها

نفحِت القفار بجود الشتاِء
وكم يف الصحارى مضيت غليال
فُخضت الرساَب ودرب الفناِء 

فلوالِك أنِت فقدُت طريقي
وعزَّ عيلَّ عليل الرواِء
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_bÁáˆbó‘€@�̋ Ó€Ü@ÚÌã»ì€a@Ú«Ï‡1a@ÊaÏ‰«@ÎájÌ@—Ó◊

fib»€aáj«@Ôznœ@á‡´@äÏn◊á‹€@áÌáu@lbn◊@CÑÌäbn€a@äÏ¢@Âfl@pbÌbÿyD

@H@›ÌÎdn€a@ÒãˆaÜ@¿@ÚÓiã»€a@ÚÌaÎã€a@I@ÚÓˆbÓ‡Óé
ãflbq@›öbœ@á”b‰‹€

 

ÚÁ˝j‹€@b«aÜÎ

No: 7612   Wed    1     Dec    2021العدد:   7612    االربعاء    1    كانون االول    2021

áËfl@áÓº@äb‡«
محمالً باألىس وعالمات الذهول عىل وجهه , َعاَد الثعلُب اىل ُجحرِه 
وكان ُمنهكاً ُمثخناً بالِجراح بالكاِد يتنّفس، واسـتيقظت ِصغاره 
عىل صوتِه وهو يطلب منهم االستعداَد للمغادرِة عىل وجه الُرسعة 
، فقـاَل لُه احـد ِصغاِره ما لذي َحَصـَل يا أبي؟ لقـد ُكنا ننتِظرك 
لَِتجلِـب لنا الطعام! فقال الثعلب ... هّيا بنا يا أوالدي نرحُل بعيداً 
عن هذِه القريِة ومزاِرعها، فقد صاَر للدجاجاِت انياٌب اكَتَسـبتها 

من سّيدها وقد غادَرتها البالهُة اىل األبد.

H@aáu@Ò
7ó”@Ú

ó”@I

ÚÓœb‘q@pb»ibnfl



يعتقد غالبنا أن الطريق للجسـم 

السـليم والتغذية الصحية متعب 

كبـرية،  مجهـودات  ويتطلـب 

لكـن الحقيقـة مختلفـة تماما، 

فخطـوات بسـيطة لهـا تأثريات 

كبرية عـىل أجسـامنا، والتي تبدأ 

بالتخلص من هذه األطعمة.

ولتحسني صحتك يجب أن تختفي 

هذه األطعمة من مطبخك.

-1 الكاتشب

وجد الكاتشـب طريقـه إىل الربّاد 

خاصـة لدى العائـالت التي لديها 

أصبحـت  املـادة  فهـذه  أطفـال، 

رضورية عنـد تنـاول البطاطس 

املقليـة غري أن الكاتشـب يحتوي 

عـىل كميـة كبـرية مـن السـكر 

قـد تصـل إىل %50، ممـا يعـادل 

قطعتني من السـكر يف كل ملعقة 

كبرية منه.

وللتذكـري فـإن منظمـة الصحة 

العاملية تحذر من تجاوز كمية 50 

غراما من السكر يف اليوم، واملعدل 

املعقـول ال يفوق 20 غراماً يوميا 

فبالتـايل سـوف نتعـدى الكميـة 

املعقولـة عنـد تنـاول الكاتشـب 

الصناعـي، عطفا عـىل ذلك هناك 

مواد حافظة كثـرية يف هذه املادة 

املصنوعة.

والحل يكمن يف التخيل عن تناوله، 

وإذا كان ال بـد مـن ذلـك، ينصح 

بإعداد الكاتشب يف املنزل رشيطة 

التخـيل عـن السـكر أو االكتفاء 

بقطعة واحدة أو قطعتني يف اللرت 

الواحد.

-2 األرز األبيض

يمكـن وبسـهولة اسـتبدال األرز 

األبيـض باللبني، فـاألرز األبيض 

هـو مشـبع لكنه غـري مغذي وال 

يحتوي عىل ما يكفي من األلياف 

والفيتامينـات، و السـبب يف ذلك 

يكمـن يف طريقـة تحضـريه التي 

ُيعتمـد فيهـا عـىل إزالـة قرشته 

ومعهـا تفقـد حّبـة األرز النشـا 

املقاوم املغذي للبكترييا املفيدة يف 

األمعاء، فكل هذه العوامل ترجح 

البنـي عـىل حسـاب  األرز  كفـة 

األبيض.

-3 السلطات الجاهزة

لم يعد يف حياتنا العرصية متسـع 

الطعـام،  لتحضـري  كاف  زمنـي 

الجاهـزة  األكالت  باتـت  ولهـذا 

مـالذا للكثريين، ومّنـا من يعتقد 

أنه إذا اشـرتى سلطة جاهزة فقد 

سـلم من أرضار السندويتشـات 

الرسيعة، لكن الحقيقة تقول شيئا 

آخر، فحتى كيسـا السلطة املعدة 

للتحضري يكون مليئا بفطريات ال 

يمكن مشاهدتها بالعني املجردة، 

لكنها تؤثر فورا عـىل املعدة، كما 

أن السلطات الجاهزة تكون عادة 

غنية بالسـكر، إضافة إىل كميات 

مبالـغ فيها مـن الدهـون واملواد 

الحافظة.

-4 العصائر:

ال يخلو الـّرباد من العصائر، ومن 

يريد الحفاظ عىل رشـاقة جسمه 

وخفض وزنه ال بد له من التوقف 

فوراً عن تناول العصائر الجاهزة 

كذلـك مـرىض السـكري عليهـم 

تركها.

فوفقـاً للخرباء يحتـوي كل كوب 

عصـري عـىل 7 قطع من السـكر، 

ناهيك عن الصبغات الغذائية التي 

ال تقـل خطرا ويحتوي كثري منها 

عىل مواد مرسطنة.

أفضل املرشوبات هو املاء، ويمكن 

إضافة ورقة النعناع أو الليمون إىل 

كوب املاء، فذلـك منعش وصحي 

يف آن كذلـك عصري الليمون يمكن 

تناولـه أحيانـا، فحّبـة الليمـون 

مليئة باألليـاف وصحّيا هي أكثر 

فائدة للجسم.

حب الشـباب مزعج سـواء يف سـن املراهقة أو من يعـود لهم وهم يف 
مرحلـة متقدمـة من العمر، هذا الحـب له أدوية عديـدة لكن تجارب 

رأيناها بعيننا عىل بعض األصدقاء تؤكد أن هناك حالً سحرياً سهالً.
هـذا الحل يتمثـل بعمل عصري ليمـون من نصف ليمونـة وغليها مع 
كأس املـاء ثـم رشبها وهي دافئة صباح كل يوم، عـىل أن يتكرر األمر 
ملدة أسـبوع برشط أن تنتبه إىل عدم غسـل أسنانك ملدة 5 ساعات بعد 

رشبه ألن ذلك قد يرض أسنانك.

توصلت دراسة حديثة أجراها 
علماء من فنلندا، إىل أن تناول 
املأكـوالت الرسيعـة يمكن أن 
يسـبب االكتئـاب، يف حـني أن 
الخـرضاوات والفاكهة  تناول 
يمكـن أن يمنعـه. وتبـني أن 
العمـر  منتصـف  يف  الرجـال 
الذيـن يتناولـون الكثـري مـن 

األطعمـة الرسيعة، كاللحـوم املعالجة واملرشوبات السـكرية، هم أكثر 
عرضة لإلصابة باالكتئاب.ووجدت الدراسـة أن الذيـن يتناولون الكثري 
من الخرضاوات والفاكهة والحبوب الكاملة والدواجن واألسماك والجبن 
قليل الدسـم، أقل عرضـة لإلصابة باالكتئاب. وظهـر أن التناول املتزايد 
لحامـض الفوليك املوجـود يف الخرضاوات والفاكهـة والحبوب الكاملة 
واللحـوم لـه تأثري مفيد.وقـال الباحثون إن الدراسـة تدعـم نظرية أن 
النظام الغذائي الصحـي قادر ليس فقط عىل تجنب اإلصابة باالكتئاب، 
بل والوقاية منه.وأشاروا إىل أنه غالباً ما يكون تناول املصابني باالكتئاب 
للطعـام ضعيفاً، وبالتايل يحصلون عىل كميـات أقل من املغذيات.وتبني 
أن األكثـر نحافة هم أقـل عرضة لالكتئـاب، وأن النظـام الغذائي الذي 
يحتوي عىل الكثري من األطعمة الرسيعة يرتبط بزيادة اإلصابة بالحالة. 
وعىل عكس الدراسات السابقة ظهر أن تناول فيتامني «ب12» والشاي 

والكافيني بشكل عام ال يرتبط بخطر اإلصابة باالكتئاب.

 يمكن ملن يعانون من آالم الكتف 
الشـديدة االسـتفادة مـن زيوت 
وأغذية يف متناول أيديهم، وتوفر 
عالجاً طبيعياً، من أجل إزالة قلق 
صحي طاملـا أرق مئات املصابني 

به، وشكل قلقاً مزمناً لهم. 
وتشـري تقنيات العالج الطبيعي، 
اىل إمكانية عـالج األلم يف الكتف 
بزيـوت وتوابـل يف متنـاول اليـد 
تعمـل عىل تخفيـف الوجع فوراً 
ولفرتات طويلـة، خاصة أن هذا 
النـوع مـن املـرض بات شـائعاً 
لدى كل الرشائح واألعمار نتيجة 
الكمبيوتـر  أجهـزة  اسـتخدام 
والهواتف الذكية لفرتات طويلة. 

وسائل عالج متاحة
الكتـف  ألـم  عـالج  ويمكـن 
بالكمادات البـاردة، فهي مفيدة 
جـدا، ألن درجة الحـرارة الباردة 
تسـاعد عـىل تخـدر يف املنطقة، 
وتقلل من االلتهاب واأللم، وذلك 
بوضـع بعـض مكعبـات الثلـج 
يف كيـس مـن البالسـتيك ولفـه 
بمنشـفة رقيقـة ووضعـه عىل 
املنطقـة املصابة ملـدة 10 إىل 15 
دقيقة، وتكرر العملية عدة مرات 

يوميا لبضعة أيام.
الثلـج  وضـع  بعـدم  وينصـح 
مبـارشة عىل الجلـد، فإنه يمكن 

أن يسبب قرصة الصقيع. 
ويمكـن أيضـا معالجـة األلم يف 
الكتـف بـ“الكمـادات الحـارة“، 
اسـتخدامها  يستحسـن  التـي 
48 سـاعة مـن اإلصابـة،  بعـد 
وذلـك بملء كيس املاء السـاخن 
وتطبيقـه عىل الكتـف املؤلم ملدة 
10 - 15 دقيقة أثناء االسـتلقاء 
بشكل مريح، وتكرر العملية عدة 

مرات يوميا.
يف  األلـم  عـالج  كذلـك  ويمكـن 
الكتف بضغط املنطقة املترضرة 
مع ضمادة مرنـة، ولف املنطقة 
املصابـة لبضعة أيـام، والحفاظ 
عىل الكتف مرتفعة مع مساعدة 
مـن الوسـائد، وينصـح بتجنب 
اللف عـىل الكتف عليـه بإحكام 
جـدا، ممـا قـد يـؤدي إىل ضعف 

الدورة الدموية وتفاقم الحالة.
وثمـة طريقـة عالج أخـرى من 
خـالل مـلء حوض االسـتحمام 
السـاخن،  أو  الدافـئ  باملـاء 
وإضافة كوبني اثنني من ابسـوم 
ويغمـر  جيـدا،  ويقلـب  امللـح 
الجسـم ومنطقة الكتف املصابة 

بالحوض ملدة 20 - 25 دقيقة.
أمـا أفضل ما يمكن أن يعالج آلم 
الكتف هو التدليك باستخدام زيت 
الزيتون وجوز الهند والسمسـم 
أو زيـت الخـردل، مـع تسـخني 
الزيـت قليـال، التدليـك ملـدة 10 
دقائـق، ثم وضع منشـفة دافئة 
عىل املنطقـة املصابـة للحصول 
عىل أفضل النتائـج، مع رضورة 
عـدم تدليك املنطقـة املصابة إذا 

كان ذلك يسبب األلم.
الكركـم والزنجبيـل وخل التفاح 

مواد سحرية
ناجحـة  وسـيلة  هـو  الكركـم 
لتخفيـف األلـم يف الكتـف، فهو 
يحتـوي عـىل مضـادات وكذلك 
خصائـص مضـادة لاللتهابـات 

تساعد عىل تقليل األلم والتورم.
اسـتخدام  طريقـة  وتتلخـص 
عـن  عجينـة  بصنـع  الكركـم 
طريق خلـط 2 ملعقة طعام من 
مسـحوق الكركم وملعقة كبرية 
أو أكثر من زيت جوز الهند، فرك 
العجينـة عىل العضـالت وتركها 
لتجف، مع تكرار العملية، مرتني 

يوميا حتى يزول األلم.
وينبغي تجنـب اإلفراط يف تناول 
الكركـم إذا كان املريـض يتعاط 

أدوية منع تجلط الدم.
وثمـة مكون منزيل فعال آخر، أال 
وهو خـل التفاح، الـذي يحتوي 
خصائـص مضـادة لاللتهابات، 
فضـال عـن خصائصـه القلوية 
التي يمكـن أن تسـاعد يف تقليل 
األلـم وااللتهاب، وذلـك بإضافة 
كوبـني اثنني من خـل التفاح إىل 
حوض من املاء الدافئ، والنقع يف 

هذا املاء ملدة 20 - 30 دقيقة.
ويمكن أيضا رشب كوب من املاء 
الدافئ املمزوج بملعقة كبرية من 
خل التفـاح والقليل من العسـل 
مرتني يوميا ملدة أسـبوع لتعزيز 

تخفيف األلم رسيعاً.

الزنجبيـل أيضـاً، يحتـوي عـىل 
لألكسـدة  مضـادة  خصائـص 
واملضادة لاللتهابات التي تساعد 
عىل تقليـل األلـم وااللتهاب من 
أي نـوع، بما يف ذلـك آالم الكتف، 
وباإلضافة إىل ذلك، فإنه يحسـن 
الدورة الدموية التي تعزز الشفاء 

الرسيع.
أكـواب   3  -  2 رشب  ويمكـن 
يوميـا،  الزنجبيـل  شـاي  مـن 
عـن  بسـهولة  يحـرض  والـذي 
طريق إضافـة ملعقة طعام من 
الزنجبيـل رشائـح رقيقـة يف إىل 
كوبـني من املـاء وغليـه ملدة 10 

دقائق وإضافة العسل ورشبه.
الربسـيم هو كذلك عالج عشبي 
جيـد، فهـو يضمـن تدفـق الدم 
عـىل نحو سـلس يف جميع أنحاء 
الجسـم، وهـذا بـدوره يقلل من 

االلتهاب والتورم.
وباإلمكان رشب 1 أو 2 كوب من 
شاي الربسيم الدافئ لبضعة أيام 
لعالج آالم الكتف، ولعمل الشـاي 
املطلوب، تضـاف ملعقة صغرية 
مـن أوراق الربسـيم املجففة إىل 

كوب من املاء الساخن.
نصائح مفيدة

ينصـح بالحفـاظ عـىل املنطقة 
املصابة مرتفعة بمسـاعدة عدد 
قليل من الوسائد للحد من التورم 
واأللـم، مع الحفـاظ عىل موقف 
جيـد ملسـاعدة عضـالت الكتف 
لديك لتلتئم برسعة، ويمكن حتى 
محاولـة بعـض تماريـن الرقبة 

البسيطة لعالج هذه املشكلة.
رشب بضعـة أكـواب مـن املـاء 
ملنـع  يوميـا  والليمـون  الدافـئ 
الرواسـب املعدنيـة يف املفاصـل 
ألـم يف  أن تسـبب  التـي يمكـن 
الكتف وأجزاء أخرى من الجسم، 
كمـا ينبغـي تجنـب التدخني أو 
استخدام منتجات التبغ األخرى، 

ألنها تبطئ الشفاء.

للزواج املبكر مزايا متعددة، إذا توافرت 
له مقومات عـدة، أهمها وجود تكافؤ 
وتوافق اجتماعي وثقايف بني الزوجني، 
وإخضاعهما لتجـارب تثبت قدرتهما 

عىل تحمل املسؤولية.
وهنالك سبعة أسباب بسيطة تؤدي إىل 
حدوث الطالق أو الخالف بني الشـباب 

وهي:
1 - الـزواج املبكـر: وذلـك مـن دون 
وجود تكافؤ وتوافق اجتماعي وثقايف 
بني الزوجني، ظنـًا من األهل أنه عالج 
حاسـم لهاجس يسـيطر عليهم تجاه 
بناتهـم، مـا يـؤدي الحقـاً إىل حدوث 

مشكالت. 
2 – قلـة الخربة، وعدم تمييز الشـابة 
بـني األمور التي يجب أن تطيع زوجها 
فيهـا، وتلـك التـي يجـب أن تعتربها 

ناقوس خطر..
3 – طيـش الزوجة، فهـي تتعامل مع 
زوجها مثلما تعامل شقيقها يف املنزل، 
فرتد عليه اإلسـاءة بالطريقة نفسها، 
وربما تبادله الرضب إذا اعتدى عليها.

4 – إجبـار الفتاة عىل الزواج للتخلص 
من هاجس وجودهـا يف املنزل، ويأتي 

ذلك عىل حساب استكمال تعليمها.
5 – حب الفتيات الصغريات لالستمتاع 

الصغـرية  وبالتفاصيـل  بالنزهـات، 
بواجباتهـن  يف حياتهـن، فيصتدمـن 

املنزلية.
6 - عـدم إدراك مسـؤولية الزواج من 
قبـل الطرفـني، وانتقالهما مـن حياة 
مرفهة خالية مـن االلتزامات إىل واقع 
جديـد يفـرض عليهما تقديـم بعض 

التنازالت.
7 - عـدم التوافـق سـواء اقتصادياً أو 
إذا  خصوصـاً  ثقافيـاً،  أو  اجتماعيـاً 
اقرتن بسـّن مبكرة وقلـة خربة، وهذا 
يؤدي إىل ما يمكن تسـميته بـ«الطالق 
قبل الدخـول» أو الزواج املحكوم عليه 
بالفشـل، نظراً لعدم التكافؤ، وشعور 

أحدهما بأنه أقل أو أفضل من اآلخر.
8 - عدم تحدث الطرفني قبل عقد القران، 
يف التفاصيـل كافة، فهما ال يتفقان عىل 
األمـور التي يمكـن أن تثري املشـكالت، 
مثـل اإلنجاب وتأجيله ألسـباب متعلقة 
باسـتكمال الدراسة أو االستعداد بشكل 
جيد لتحمل مسؤولية أطفال، إذ يفرتض 
فتح نقاش بني الطرفني حول كل األمور 
املشرتكة بينهما، والتوصل إىل اتفاق قبل 

إتمام الزواج.

أخطاء ترتكبينها بحق مولودك الصغري، 
وقـد تبدئـني بها مـن املستشـفى، هل 

تعلمني أنك ترضينه بها نذكرمنها:
1 - بعضهـن يسـتعملن أعشـاباً طبية 
مثل «اليانسـون» وغريه يف األيام األوىل، 
وذلك اعتقـاداً منهن أنه يـداوي مرض 
الريقان «الصفرة»، إن ظهر اصفرار عىل 
وجه املولـود، وهذا خطأ ألن األعشـاب 
تسـبب إسـهاالً وتجعل املولـود يغط يف 
نوم عميق، لكن العلة ال تداوى. وأفضل 
وسـيلة إلزالـة الصفـرة هـي اإلرضاع 

الطبيعي للطفل وتعريضه للشمس.
2 - بعـض األمهات يعطني املولود «ماء 
الغريـب»، وهـو دواء للمغـص يصفـه 
بعض األطباء، مكون من عصري العنب، 

وهذا ترصف خاطئ، ألنـه الدواء يفعل 
فعل املسكر، ويجعل املولود يغط يف نوم 
عميق، ألن فيه كحوالً، واألجدر بهن هو 
عمل مسـاج خفيف للظهر والبطن بعد 

وضع الطفل يف حالة تركيع.
3 - أغلـب األمهات، يرفضـن الرضاعة 
الطبيعية بحجة أنهـن يدعني املحاولة؛ 
لكـن الحليـب ال يتدفـق منهـن، وهـذا 
مفهـوم خاطـئ، ألن األم عندمـا ترص 
عىل إعطائه الحليب من صدرها ترسـل 
إشارات إىل الدماغ يسـتقبلها ويحرض 
الهرمون عـىل إفراز الحليب، وهذه أكرب 
مشـكلة نعانيها مع اللواتـي ال يملكن 
الجلـد الـكايف ملواصلة هـذه الخطوات، 
وأغلبهـن يأتني بعد ثالثة أسـابيع وهن 

يشـتكني أن الحليب قـد انقطع، وأنا يف 
هذه الحالة أقول: «األم هي التي ال تملك 

الرغبة الكافية إلرضاع الطفل».
بعـد كل وجبـة إرضـاع، عـىل األم قلب 
الطفـل والرتبيـت عـىل ظهـره إلخراج 
الغـازات، وهـي عمليـة إن لـم تتبعها 
سـتكون النتائـج مربكـة، وهـي بكاء 
الطفـل دون أن تـدرك األم أن السـبب 

بسيط جداً.
4 - بعـض األمهات يسـتخدمن الكحل 
العربي، وبعضه يرتكب من مواد سيئة، 
ويكون مليئـاً بالرصاص، مما يسـبب 
التهاباً يف العني، وينتقل عن طريق الدم 
إىل الدماغ، ويتسبب بالتهاب يف السحايا، 
وقد جاءتنا حاالت إىل املستشفى مصابة 

بالتهابات السحايا من الكحل.
5 - بعض األمهات يستعملن «السبريتو» 
لتجفيـف «رسة» املولـود، وهذا ترصف 
خاطـئ، والطريقـة الوحيـدة للتخلص 
منها هو غسلها باملاء والصابون وتركها 

لتجف ألن السبريتو يؤخر بشفائها.
6 - كثـريون يرتكبـون خطـأ فادحـاً، 
وهو إعطاء املواليد تمراً، فهو ثقيل عىل 
معـدة الطفل غري الجاهـزة لهضم مثل 

هذه املأكوالت.

املقادير
(حجـم  دجاجتـان   : الدجـاج   -

صغري)
ملعقـة   2  : الليمـون  عصـري   -

كبرية
- فلفل أسود : ملعقة صغرية

- ملح : 2 ملعقة صغرية
2 ملعقـة كبـرية   : - روزمـاري 

(طازج)
- الثوم : 4 فصوص

- الزبدة : 2 ملعقة كبرية
(غـري  حبـات   7  : البطاطـس   -

مقرشة / مسلوقة)
طريقة التحضري

- اغسـيل ونظفي الدجـاج جيداً، 
الفـرن،  صينيـة  يف  ضعيـه  ثـم 
وُشـقي الدجاج من الوسط بدون 

تقطيع.
- اصنعي بعض الشـقوق يف لحم 

الدجاج باستخدام سكني حادة.
- أضيفـي عـىل الدجـاج كل من 
الليمون،  التالية: عصري  املكونات 
الفلفل األسـود، امللح، الروزماري 

الطازج، الثوم، والزبدة.
باملكونـات  الدجـاج  افركـي   -
السـابقة حتـى تتـوزع ويتتبـل 

الدجاج جيداً.
البطاطـس  حبـات  أضيفـي   -
املسلوقة يف الصينية مع الدجاج، 
باسـتخدام  قليـًال  واهرسـيها 

الهراسة اليدوية.
- أدخيل الصينية للفرن ملدة ساعة 
حتـى ينضـج الدجـاج وحمـري 

الوجه. - قدميه ساخناً.
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عمودي :
1.عالم فلكي عربي ألف كتاب املناظر

2.احد االنبياء / أشيد (م(
3.ُيزيد (م)/ اليشء مقسوم عىل اربعة

4.فرتة زمنية
5.احدى اسلحة الحرب البحرية / أداة رشط

6.التأوه (م) / يمنح العلم (م)
7.نصف تذيل / اسم من اسماء الله الحسنى

8.يخرج من النريان / احد أبناء النبي يعقوب ( عليه السالم)
9قبيلة اسست وحكمت فرتة يف االندلس اشهر مآثرهم بناء قرص 

الحمراء يف طليطلة (م)
افقي :

1.عسكري وسيايس أوربي قاد العالم اىل ويالت الحروب
2.تجده يف كل غرفة / ثرثار (م)

3.مـرضوب بـه املثل يف جمـع املال يف القـران الكريـم (م)/ فيه 
الحياة(م(

4.عاصمة دولة أفريقية
5. طائر مائي

6.كتاب اخالقي مشهور للفيلسوف افالطون(م )
7.مدينة يف اليمن / غزير (م)

8.لعب أو لهو (م)/ مساعد إداري
9.مدينة مهمة يف بريطانيا (م)

 للبعض، ليسـت الخواتم سوى أكسسـوارات من عالم املوضة نتبّنى 
أشكالها ومواقعها يف أصابعنا بحسب الصيحات الرائجة أو دليل عىل 
ارتباط زوجّي وخطوبة. ولكن، لعلم تحليل الشـخصية نظرة أخرى، 
إذ يعتـرب أّن الكثري من أرسار الشـخصية والطباع ُتكشـف بحسـب 

االصبع حيث تأخذ الخواتم مواقعها! اليك هنا كّل التفاصيل: 
 االبهـام: إن وضعك للخاتم يف أكرب األصابع حجمـًا وأقرصها طوالً، 
اإلبهام، يف اليد الُيمنى يعني أّنك من أقوى النساء من حيث الشخصية 
والحزم وأكثرهّن قدرة عىل بسط شخصياتهّن وآرائهّن عىل اآلخرين. 
أّمـا الوضـع فيختلف تماماً يف حـال كان موقع الخاتـم يف إبهام اليد 
الُيـرسى فيعكس طواعيتك لآلخرين وانضواءك تحت سـلطتهم بكّل 

التزام
 السـبابة: إذا كنت مـن اللواتي يضعـن الخاتم يف السـبابة، من اليد 
الُيمنـى، يعنـي تمّتعك بصفـات قيادية بـارزة، وقدرتك عـىل اّتخاذ 
القرارات املصريية الحكيمة بشأن جماعة كاملة ورغبتك الالوعية يف 
تصّدر الصفوف والسـري يف الطليعة. أّما اختيارك لليد الُيرسى فيعني 
خوفك من تسلّم املهام الكبرية ورغبتك الكامنة بالسري خلف خطوط 

عريضة مرسومة سلفاً 
الوسـطى: نعم كما ييش اسـمه، فإّن اختيارك لهـذا االصبع كموقع 
لخاتمك يف كلتي اليدين، يعني أّنك شخصية مّتزنة اىل حّد بعيد تملكني 

القدرة عىل التفريق بني الخطأ والصواب فطرياً والسري بني النقاط 
 البنـرص : إذا كان موقـع خاتمك املعتـاد يقع عند رابـع أصابع اليّد 
بالرتتيـب أو البنـرص، وبمعزل عـن خاتمي الخطوبة والـزواج، فإّن 
تواجده يف اليد اليمنى يعني أّنك تستطيعني اكتشاف املواهب الكامنة 
يف نفوس اآلخرين والنائمة منها وتحفيزهم عىل تعزيز حّس االبتكار 
لديهم بسهولة أنت نفسك قد تستغربينها. أّما وجوده يف اليد اليرسى 
فيعنـي أّن يف داخلـك طاقت ابتكار كبرية تتوّسـلينها لحّل مشـاكلك 

وتسهيل حياتك
 الخنـرص : آخر أصباع اليّد وأصغرها حجماً ولكّن وقعه فيما يخّص 
موقـع الخاتـم معاكس تماماً. فإذا كنت تضعـني خواتمك يف خنرص 
اليـد الُيمنى فلذلـك دليل عىل أنـك تملكني قدرات عاليـة يف التواصل 
والتخاطب مع اآلخرين. أّما وضع الخواتم يف االصبع نفسـه من اليد 
الُيـرسى فهذا يعني أّنـك امرأة بقدرات عالية عىل اسـتيعاب ما يريد 

اآلخرون قوله وايصاله.

كان هنـاك ثـالث اصدقـاء االول 
غنـي والثانـي والثالث فقـراء.. 
فقرر الغني ان يكـون افطارهم 

كل يوم يف بيت واحد..
نصيبـه  مـن  االول  اليـوم  كان 
فأخرب الخـدم ان ينظفـوا البيت 
واوىص الطباخ ان يهيأ لهم اطيب 
األكالت وفعـال تم مايريد وحرض 
اصدقاءه واكلوا مالذ وطاب،جاء 
اليـوم الثانـي وكان مـن نصيب 

الصديق الثاني..
فأخـرب والدتـه وطلـب منها ان 
تهيئ له من الطعام مااليقل عن 
صديقـه الغني فقالت له من اين 
نأتي بأرقى الطعام ونحن النملك 
نقـود فرصخ بوجههـا وقال لها 
دبري حالك ال اريـد ان اكون اقل 
منـه فذهبت االم واسـتدانت من 
جارتهـا وقامـت بـرشاء اطيـب 

الفواكه وطبخـت اطيب الطعام 
وتمـت الدعـوه بسـالم، يف اليوم 

الثالث كان
من نصيب الشخص الثالث، اخرب 
والدته باألمر فغضبت من ترصفه 
قائله عليك ان التحرض دعوتهما 
من البدايـه حتى التضطـر لهذا 
املوقف املحرج فمن اين سـنأتي 
بالطعـام والـرشاب الـذي يليـق 
بهمـا ، اعتذر منها وقبل رأسـها 

و قال.
لقد احرجتك يا امي ...ولم استطع 
ان ارفـض ... فقـد وضعت امام 
االمر الواقع وصدقيني لم اود ان 
اكون بموقف كهذا ولكن ماباليد 
حيلـه ، حرضي مانـأكل كل يوم 
وسـيأكلون مما هو موجود هذا 

حايل والاخجل منه..
آتيا ولـم يكن يف سـفرة األفطار 

سـوى صحن فيه تمر وكاسـات 
لبـن وماء وبعـض الخبز وبيض 
واذا  للغرفـه  ودخلـوا  مسـلوق، 
بهما يتفاجأن بما هو موجود يف 

السفره
جاء الصديـق الثاني وهو الفقري 
ونظر اىل الطعام وقال .. اهذا هو 
احرتامك لنا لو كنا نعلم ستكون 

دعوتك لنا هكذا ماكنا اتينا..
يف هـذه األثنـاء تقـدم الغنـي اىل 
السـفره وشـكر صاحب الدعوه 

وبدأ يأكل قائال..
اتصدق انني لم اذق طعم البيض 
سـنوات كم هـو لذيذ وبـدأ يأكل 
برشاهه، تعجـب الثاني من كالم 

الغني وانزعج وقال:
مطعـم  اقـرب  اىل  سـأذهب 
هـذا  فطعامـك  افطـر  حتـى 
وبقيـا  بالغرض،خـرج  اليفـي 

انتهيـا  ان  وحدهمـا اكال وبعـد 
البيت  من الطعام،سـأل صاحب 
صديقه الغني عن سبب بقائه وملا 
انه لم يفعل كما فعل صديقهما، 
فقال الغني يا اخي املال والطعام 
اليحـدد قيمـة الشـخص فهـذه 
األمور وقتيه وسـيأتي يوم ربما 

ستكون اغنى مني..
باملناسـبه انا تعمـدت ان يكون 
افطارنا كل يوم يف بيت وانا اعلم 
بحالتكما املاديه ولكنني اردت ان 

اخترب وجهيكما األخر..
عـىل  جـدا  اشـكرك  ان  واود 
وللـذي كان صديقنـا  عزومتـك 
ففـي هـذا اليـوم عرفـت وجهه 
انه اليسـتحق  الحقيقي وعرفت 
الصداقه،فكما شاهدته بأم عينك 
احرجك امامي و تخىل عنك وباع 
الصداقه بطعام اليعجبه رغم ان 
وضعك ووضعه متساويان لكنه 
لبس ثـوب التكـرب ليوهمني انه 
غنـي واليعلـم ان والـده واخوته 
يعملون يف مصنع يعود لوالدي،اما 
انت فأنك شـخص واقعي يعيش 
حيـاة واضحـه بـدون اي تصنع 
امام الجميع لم تخجل كونك اقل 
مني وهـذا مااعجبنـي فيك جدا 
لذلـك قـررت ان تكـون رشيكي 
يف مرشوعي الجديـد، كنت حائر 
من اختـار منكم وموقـف اليوم 

خدمني جدا..
العربة:

التخجل من حياتـك مهما كانت 
والتتصنع وكن عىل طبيعتك.

*البـكاء صحـي جداً يسـاعد عىل تليـني دموع عينيـك والحد من 
التوتر ، ويجعلك تشعر بتحسن !

*اإلشـتياق بشـكل عام له تأثري كبري عىل نفسية اإلنسان وحالته 
املزاجية ؛ خصوصاً عندما يتعلق األمر بشخص تحبه !

*يف علـم النفس : افضل طريقة لتقوم بحل مشـكلة مسـتعصية 
هو التوقف عن حلها لبعض الوقت ، والعودة اليها مجدداً وسـتجد 

الحل يف متناول اليد !
*اثبتت بعض الدراسات أنك تستطيع أن تعرف %90 من شخصية 

الرجل من خالل معرفة تعامله مع أمه !
 A ,C املانجـا الفاكهة الوحيـدة الغنية بالفيتامينات االساسـية*
E, وبمجموعة فيتامـني B معاًوهي أيضاً غنية بالحديدالرضوري 

للوقاية من فقر الدم.
*بعـض حـاالت الروماتيزم روماتيـزم املفاصل يعالـج بكمادات 

الثلج وتلقى نجاح كبري
*القيـرص الـرويس بيـرت األكـرب كان يفـرض الرضائـب عىل من 
يطلقـون لحاهم وكانت قيمة الرضيبة تتناسـب طرديا مع طول 

وحجم اللحية.
*الجزء الوحيد الذي ال يصل إليه الدم يف جسـم االنسان هو قرنية 

العني.

صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

1420 ـ هنـري الخامـس ملك 
إنجلرتا يدخل باريس.

سـليمان  السـلطان   -  1534
القانوني يضم مدينة بغداد إىل 

الدولة العثمانية .
فرنسـيس  منـح  ـ   1577

والسينغهام رتبة فارس سري.
1640 - امللـك جون الرابع ملك 
الربتغـال يتمكن مـن تخليص 
بـالده مـن سـيطرة إسـبانيا 
وذلك بعد سـتني عاًما من هذه 

السيطرة.
1882 - تعيـني شـمس الدين 
االنبابي شًيخا للجامع االزهر.

االول  العـدد  صـدور   -  1889
والتـي  املؤيـد  جريـدة  مـن 
أسسها مصطفى كامل ورأس 

تحريرها عيل يوسف.
الوطنيـة  الحركـة   -  1934
املغربيـة تقدم وثيقـة مطالب 
الشـعب املغربـي إىل سـلطات 

الحماية الفرنسية.

اليابـان  إمرباطـور   -  1942
هريوهيتـو يوقـع عـىل قـرار 
إعـالن الحـرب عـىل الواليـات 
املتحـدة، وانضمـام اليابان إىل 
دول املحـور يف الحـرب العاملية 

الثانية.
1943 - انتهـاء أعمـال مؤتمر 
طهران بـني الرئيس االمريكي 
فرانكلـني روزفلـت والرئيـس 
السـوفيتي جوزيـف سـتالني 
ورئيـس وزراء اململكة املتحدة 

ونستون ترششل.
1948 - ملـوك ورؤسـاء الدول 
العربية يتفقون يف مؤتمر أريحا 
عـىل تنصيب امللك عبـد الله بن 
الرشيف الحسـني بـن عيل ملك 
اململكة االردنية الهاشمية ملًكا 

عىل الضفة الغربية والقدس.
1976ـ  أنغوال تنضم إىل منظمة 

االمم املتحدة.
- 1988الجمعيـة العامة لالمم 
املتحدة تقرر االنتقال إىل جنيف 

رئيـس  لخطـاب  لالسـتماع 
منظمـة التحرير الفلسـطينية 
يارس عرفـات بعـد أن رفضت 
إعطـاءه  املتحـدة  الواليـات 

تأشرية دخول.
ابنـة  بوتـو  بينظـري  انتخـاب 
الرئيس الراحـل ذو الفقار عيل 

بوتو رئيسة لوزراء باكستان.
2001 - عملية القدس الغربية 

املزدوجة
اللبنانيـة  2006املعارضـة   -
بـريوت  يف  مظاهـرة  تنظـم 
حكومـة  بتشـكيل  للمطالبـة 

وحدة وطنية.
افتتاح دورة االلعاب االسـيوية 

والتي تستضيفها قطر.
االمريكـي  الرئيـس   -  2008
املنتخـب بـاراك أوبامـا يعلـن 
اختياره ملنافسـته باالنتخابات 
الديمقراطي  للحزب  التمهيدية 
ترشـيح  عـىل  للحصـول 
الرئاسـية  لالنتخابات  الحـزب 

ملنصـب  كلينتـون  هيـاري 
وزيـر الخارجية، لتكـون بذلك 
كلينتون ثالث امـرأة تتوىل هذا 
املنصب بعـد مادلـني أولربايت 

وكونداليزا رايز.
2010 - حـزب الوفـد الجديـد 
وجماعـة االخـوان املسـلمون 
يعلنـان انسـحابهما من جولة 
مجلـس  بانتخابـات  االعـادة 

الشعب وذلك بسبب اتهامهما
االنتخابات  بتزويـر  للحكومـة 
وأعمـال العنف التـي صاحبت 

الجولة االوىل منها.
2013 - الصـني تطلـق عربتها 
الفضائيـة االوىل ضمـن مهمة 
تهـدف  التـي  آه3-  تشـانج 

الستكشاف القمر.
مانويـل  أندريـس   -  2018
لوبيس أوبـرادور يؤدي اليمني 
الدسـتورية ليصبح أول رئيس 
املكسـيك  تاريـخ  يف  يسـاري 

الحديث.

acebook ⁄ÏjèÓ–€a@Âfl

غزل عراقي
ــف الصي ــف  ابج ــه  امن ــج  الثل ــي  مثل ــو  من
ــروره حل ــه  اتلوح ــه  بال ــر  ايدي ــه  كل و 
ــور ــر اله ــون طي ــه شل ــه نيت ــي اعل ــو مثل و من
ــوره به ــه  حض ــا  م و  ــني  حن و  ــه  بلهف ــه  اج
ــوك مبي ــزرع  ال ــاف  ش ــت  سك ــي  مثل ــو  من و 
ــوره ناط ــت  بي ــه  كله ــات  البوك دره  و 
ــول ادك ــي  ــد كلش تري ــه  بنفسه ــي  روح ــو  ول
ــوره محض ــاع  الك ــه  اكله و  ــي  شفت ــض  اع
ــروج ال ــل  حي ــي  مال ــي  يروح ــج  بخت ــى  عل
ــوره مكس ــه  الدف و  ــب  تع ــي  شراع و 
ــوف ميط ــر  الصخ ادري  و  ــه  بق ــل  ساح وال  و 
ــوره مشم ــره  صخ ادور  و  ــب  اتع ــى  حت
ــو عالعني ــي م ــا روح ــر ي ــه الصب ــه اعل و عتبن
ــذوره مع ــه  الدمع ــد  س ــر  ميصي اذا 
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أبـــــــراج

مهنيـاً: تنهـال عليك املهـام والضغـوط لكنك 
تتخطاها وتنجزها يف الوقـت املطلوب. عاطفياً: 
لقاء مفاجئ يدخل السـعادة إىل قلبك وينسيك األيام 

التعيسة التي عشتها.
اجتماعيـاً: فّكر بطريقة إيجابية وواضحة لتتمكن من 

تجاوز كل عقبة تواجهها.

مهنيـاً: تسـجل انتصـاراً يف مـرشوع عملت 
وقتـاً طويالً عـىل إنجاحـه كامـًال. عاطفياً: 
تقرتب أكثر من الحبيـب وتتناقش معه يف أجواء 

ديبلوماسية ومريحة.
بالحريـة  التمتـع  مـن  أخـرياً  تتمكـن  اجتماعيـاً:   

واالستقاللية بعيداً عن كل الضغوط. 

مهنياً: تمّر بفرتة انتقالية، ال تترسع يف تنفيذ 
أي مـرشوع قبـل تثبيـت خطواتـك. عاطفياً: 
يزول الخالف بينك وبني الحبيب ويعود الوفاق إىل 

عالقتكما بعد فراق.
اجتماعياً: تعيد إليك بعض املسـتجدات اندفاعك وتزيل 

عنك شعورك بالخيبة.

مهنيـاً: كـن منفتحـاً لتقبـل أي انتقـاد أو 
مالحظـة بناءة يوجهها إليك أحد املسـؤولني. 
عاطفياً: تنجح محاوالتك يف اسـتقطاب أشخاص 
مـن الجنس اآلخر ونيل إعجابهـم. اجتماعياً: تميض 
فـرتة جميلـة تبتعد فيها عـن أجواء التوتـر التي كنت 

تعيشها. 

مهنيـاً: تنطلـق يف أعمـال كثـرية مرتاكمـة 
وتسـعى إىل إنجازهـا كاملـة دفعـة واحـدة. 
عاطفياً: تقدم للحبيب هدية قيمة تسعده فيعرب 
لك عن كل مشـاعر الحب واالمتنان. اجتماعياً: فرتة 
مناسبة للّم شمل العائلة وإتمام املصالحة الشاملة بني 

أفرادها. 

مهنيـاً: فّكر بأمـورك بجدية وال تكن شـارد 
الذهـن دائماً وجد الحلـول برسعة.   عاطفياً: 
مفاجأة عاطفية سـارة يف طريقها إليك فاستعّد 

لها ألنها ستقلب حياتك.
اجتماعياً: خرب سار يخّص شخصاً عزيزاً عليك يفرحك 

كثرياً وينسيك همومك.

مهنياً: ال ترتدد يف قبول عرض عمل أو صفقة 
تعـرض عليـك ألن الحـظ حليفـك. عاطفياً: 
يطلـب منك الرشيـك إيجاد حّل لألزمة الشـائكة 

التي تمران بها منذ فرتة.
اجتماعيـاً: تمنحـك النزهات يف الهـواء الطلق الحيوية 

والنشاط والتفاؤل بالحياة.  

مهنيـاً: عّزز وضعك املـادي والنفيس وتحّرض 
عاطفيـاً:  التفاصيـل.  أدق  إىل  وانتبـه  جيـداً 
تمنحـك الروابـط القوية مع الرشيـك راحة البال 

والطمأنينة التي تحتاج إليها.
 اجتماعياً: كن صبوراً وهادئاً وال تعّظم األمور حتى لو 

كنت تشعر بالظلم. 

مهنياً: فّكـر ملياً قبل اتخاذ أي قرار مصريي 
قد يغرّي مستقبلك املهني نحو األسوأ. عاطفياً: 
تتمتع بالفرح واالندفاع ما يتيح لك فرصة إعادة 

السالم مع الحبيب.
اجتماعيـاً: يحالفك الحظ وتـؤدي دوراً مهماً يف تقريب 

وجهات مع املحيطني بك.

مهنياً: مكافأة مالية أو ترقية إىل منصب أعىل 
يف طريقها إليك فاسـتعّد لها. عاطفياً: يحتاج 
الحبيب إىل جواب منك بشأن مسألة عالقة. أعطه 

الجواب برسعة.
اجتماعياً: ترتفع معنوياتك يف هذه الفرتة فتقرر تجديد 

عالقاتك االجتماعية. 

مهنيـاً: فـرتة غـري مناسـبة التخـاذ خطوة 
جديدة أو لوضع الحجر األسـاس ألي نشاط. 
عاطفياً: تعيش أوقاتاً عاطفية ورومنسية مميزة 

مع الحبيب كنت افتقدت إليها.
اجتماعيـاً: تقّبل آراء اآلخريـن ألنها تصّب يف مصلحتك 

وال تتشبث بمواقفك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنياً: تقّدم ملحوظ يف العمل وأنت عىل موعد 
مـع النجاح، ثابر واقتنـص الفرص عاطفياً: 
تمـّر بفـرتة توّتر مـع الرشيك وتكثـر الضغوط 

عليكما، أصرب وال تنفعل.
اجتماعياً: ابتعد عن العناد والغرور وستجد أن اآلخرين 

يودون البقاء حولك. 
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دبي / الزوراء / ظافر جلود:
دبي عرض  السينمائية يف  العرض  دور  بدأت 
الذي  «الكمني»  الضخم  اإلماراتي  الفيلم 
تطرحه «إيه جي يس إنرتناشونال»، بالتعاون 
مع «إيمج نيشن أبوظبي» ليكون أكرب إنتاج 
دول  منطقة  يف  العربية  باللغة  سينمائي 

مجلس التعاون الخليجي.
الفيلم يروي قصة ملهمة محبوكة بمجموعة 
بدءاً  اإلماراتي  املجتمع  السامية يف  القيم  من 
الوطن،  باألخوة والشجاعة والتضحية وحب 
قصة  من  مستوحاة  الفيلم  أحداث  وجميع 
إماراتيني  جنود  وقوع  حول  تدور  حقيقية 
واد  يف  املتمردين  من  عنارص  نصبه  كمني  يف 
بمثابة رسالة شكر  الفيلم  هذا  ليكون  جبيل 

وامتنان واحرتام وتقدير لهؤالء الذي خاطروا 
وحمايته  الوطن  عزة  سبيل  يف  بأنفسهم 

وحماية أهله.
القوات  دور  حول  الفيلم  قصة  تدور  حيث 
عام  املخا  قاعدة  ففي  الحرب،  يف  اإلماراتية 
٢٠١٨، وقع حادث الكمني، الذي يرسد الفيلم 
القاعدة  من  األحداث  تنطلق  إذ  تفاصيله، 
حني  متسارع،  بشكل  وتتطّور  العسكرية، 
الذي  الكمني  يف  إماراتيني  جنود  ثالثة  يقع 
نصبه لهم متمردون وسط الجبال، فيفقدون 
التواصل مع القاعدة العسكرية، ويتم إرسال 
قاسية،  معارك  إلنقاذهم..  أخرى  فرق 
ومشاهد إنسانية يسطرها الفيلم، الذي يقدم 
إرصار الجنود عىل االنتصار يف املعركة، وعدم 

عىل  والحرص  الجنود،  من  بأي  تضحيتهم 
عودة الجميع. 

خاطئة  معلومات  للمجموعة  وردت  فقد 
تحركت  وكيف  العدو،  كمني  يف  أوقعتهم 
تتواصل  الكمني»..  من  إلخراجهم  القوات 
أحداث الفيلم لترسد كيف تم تخليص الجنود 
جندي  استشهاد  عنه  نتج  الذي  الكمني  من 
واثنني  بليغة،  بإصابات  اثنني  وإصابة  واحد 
آخرين بإصابات متوسطة إىل خفيفة، وكيف 
كان األبطال يقومون بمواساة بعضهم بعضاً، 
ويرفض  وينزف  مصاباً  كان  من  ومنهم 

الرجوع حتى ينقذ اآلخرين من حوله. 
بيري  العاملي  الفرنيس  املخرج  الفيلم  أخرج 
موريل، الذي قد أخرج فيلم «تايكن واملنطقة 

بي ١٣»، حيث قام ِبحبك قصة مجموعة من 
األبطال الذين عانوا من الحرب ورضبوا فيها 
أروع األمثلة يف البسالة والبطولة والتضحية. 
وقد قام موريل باملساهمة فنياً وسينمائياً يف 
تزويد القصة بالعنارص الالزمة لتصل املشاهد 
قلوب  إىل  ورسائل  معاٍن  من  تحمله  ما  بكل 
تولت  كما  أحاسيسهم.  وتداعب  املشاهدين 
بدور  الفيلم  توزيع  ديسرتبيوشن»  «فوكس 

العرض يف أنحاء دولة اإلمارات واملنطقة.
مسرية  يف  تحول  نقطة  «الكمني»  فيلم  ويعد 
صناعة األفالم محلياً وإقليمياً، فقد منح هذا 
للمواهب  ذهبية  فرصة  املتميز  الفني  العمل 
الوطنية الشابة إلطالق العنان ملا تحمله من 

إبداع فني وتبدأ رحلتها يف التطور .

عّربت الفنانة، رحمة رياض، عن سعادتها 
سلطنه  يف  حفلها  حرض  الذي  بالجمهور 
عىل  الحفل  من  صورا  نرشت  إذ  عمان، 
«ما  بالقول:  وعلّقت  الخاصة،  صفحتها 
تتخيلون شگد اتونست وفرحت من كل قلبي 
شكرًا  الطيبني..  عمان  أهل  يا  بحضوركم 
والضيافة!  والكرم  االستقبال  حسن  عىل 
ترشفت بحضور السفارة العراقية والجالية 
هذا  عىل  الشكر  جزيل  والعربية!  العراقية 

التكريم والتقدير اخجلتوني بلطفكم».
عىل  مؤخرا  رياض  رحمة  أطلت  وكانت 
مرسح بابل يف العراق ايضا، وتألقت بفستان 

.Aden باللون الزهري طويل من تصميم
عىل  علوم  أليكسندر  صعود  كان  والالفت 
أجمل  أدت  التي  املرسح ومشاركته رحمة، 

أغنياتها.

وجهت اإلعالمية، رضوى الرشبيني، 
 MBC) برنامج  مع  لقائها  خالل 
إىل شريين عبد  Trending) رسالة 
يف  تدعمها  إنها  وقالت  الوهاب، 

حال كان خرب طالقها صحيحاً.
وأكدت الرشبيني أنها ال تعلم مدى 
حول  املنترشة  الشائعات  صحة 

الوهاب  عبد  شريين  الفنانة  طالق 
من زوجها الفنان حسام حبيب.

تكون  ال  أن  تتمنى  أنها  وتابعت 
الوهاب  عبد  شريين  طالق  أخبار 
ألنها  صحيحة،  حبيب  وحسام 
أو  لبعضهما،  حبهما  مدى  تدرك 
كيف كانا يحبان بعضهما يف حال 

الطالق.
يف  أنه  الرشبيني  رضوى  وأكدت 
الوهاب  عبد  شريين  طالق  حال 
تتمنى  سوف  حبيب،  حسام  من 
ولن  حياته،  يف  التوفيق  لكالهما 
تحبها  التي  شريين  دعم  يف  تتأخر 
كثريا.يذكر أن شائعة طالق شريين 

وحسام حبيب انترشت بعد خروج 
اإلعالمية اللبنانية نضال األحمدية، 
التواصل  مواقع  عرب  فيديو  يف 
عن  خالله  تحدثت  االجتماعي، 
عىل  دليل  ال  معلومات  امتالكها 
شريين  انفصال  عن  صحتها، 

وحسام.

Êb‡«@Ú‰�‹é@¿@bË‹–¢@bËmÜb»é@Â«@5»m@übÌä@Úºä
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تم رصد واتسآب يعمل عىل مجموعة مختارة من امليزات الجديدة ويقال 
 Instagram Reels إن القليـل منها سـيتم إطالقه العام املقبل، فمـن

عىل واتس آب إىل عدم وجود حد زمني عىل زر ”الحذف للجميع“، قد 
تتمنى أن يكون لديك بعض هذه امليزات بالفعل.

Instagram Reels عىل واتسآب
وفًقا ملراقبـي واتس آب WABetaInfo، يمكن ملنصة الدردشـة 
يوًمـا مـا أن تعـرض Instagram Reels، حيـث ُيعتقد أن لدى 
Reels مسـاحة مخصصـة عىل تطبيق واتـس آب، وقد يكون 
هذا جزًءا مـن خطة Meta لدمج جميع تطبيقات الشـبكات 

االجتماعية الكبرية التي تمتلكها.
تسجيل الخروج من واتس آب

ادعى WABetaInfo سـابًقا أن واتـس آب يعمل عىل ميزة 
تسـجيل الخروج، وسـتكون هذه امليزة متوافقة مع 

التحديـث متعـدد األجهـزة حيث يمكنك تسـجيل 
الخروج مـن أحد األجهزة ولكن تظل مسـجالً يف 

جهاز آخر.
حذف غري محدود للجميع

إحدى الشـكاوى الشـائعة حول واتس آب هي 
أنـك تحصـل فقط عىل قـدر معني مـن الوقت 
لحذف رسـالة يف الدردشـة للجميـع، فبعد 68 
دقيقة و 16 ثانية، ستكون رسالتك موجودة إىل 
األبد ويمكنك فقط حذفها بنفسك، حيث يمكن 
ضبط هذا عـىل التغيري يف املسـتقبل بالرغم من 

ذلك.
االختباء من جهات اتصال محددة

يمكنك حالًيا إخفاء آخر مرة كنت فيها عىل واتس 
آب ولكـن ال يمكنـك إخفاؤها عن جهـات اتصال 

محددة، حيـث يقال إن الرشكة تقـوم بتغيري هذا، 
لذلـك عندما تذهـب لتغيري إعـدادات ”آخر ظهور“، 
سـرتى خيـاًرا لــ ”جهـات االتصـال الخاصـة بي 

باستثناء“.

كشفت رشكة ”فريجن جالكتيك“ 
للسـياحة الفضائيـة، عـن فـوز 
سيدة من منطقة البحر الكاريبي 
أول  بتذكرتني مجانيتـني،  إلحدى 
رحالتهـا إىل مـدار األرض، وتبلغ 
قيمـة التذكرة الواحـدة 450 ألف 
دوالر.وأعلنـت الرشكة أن الفائزة 
هـي كيشـا شـاهاف، وتبلغ من 
العمـر 44 عاًما، كمـا أنها تعمل 
مدربـة الصحة والطاقـة، وكانت 
تتمنى أن تصطحب ابنتها البالغة 
مـن العمـر 17 عاًمـا يف رحلة إىل 
مدار كوكب األرض، وفًقا ملا نقلته 

وكالة سبوتنيك الروسية.
وأوضحت الوكالة أن ابنة شاهاف 
يف  تعيـش  علـوم  طالبـة  هـي 
بريطانيـا، وتحلم بالعمل يوما ما 

يف وكالة ”ناسا“ الفضائية.
ريتشـارد  كيشـا  رأت  وعندمـا 

برانسون وهو يسري داخل منزلها، 
بـدأت يف الرصاخ لعـدم تصديقها 

ما يحدث.
وفازت كيشـا شـاهاف بالجائزة 
بعـد دخولهـا يف يانصيـب لجمع 
رشكـة  تنظيـم  مـن  التربعـات 
والـذي  جالكتيـك“،  ”فريجـن 
جمـع 1.7 مليون دوالر، وسـيتم 
التـربع بها ملنظمـة ”الفضاء من 
أجـل اإلنسـانية“، وكانت رشكة 
”فريجـني غالكتيك“ قـد قالت يف 
بيـان لهـا، إن حملـة اليانصيـب 
جذبـت مـا يقـرب مـن 165 ألف 

مشارك خالل 8 أسابيع.
ومـن املقـرر أن تنطلـق رحـالت 
”فريجـن جالكتيك“ السـياحة يف 
أواخر العام املقبـل 2022، والتي 
توفـر ملرتاديها بضع دقائق فقط 

يف حالة انعدام الجاذبية.

أصبح سـتيف فـارز، أول شـخص يف العالـم يحصل 
عـىل عـني اصطناعيـة أنتجـت باسـتخدام طابعة 
ثالثية األبعاد، حيث أوضحت مستشفى ”مورفيلد“ 
الربيطانـي، التي أجـرى فيه ”فـارز“ العملية، عرب 
حسـابها عىل اإلنرتنـت، أنه من املنتظـر أن تصبح 
العني الجديدة بداية لتقنية توفر أعينا أفضل، وأكثر 
فاعليـة من األعني االصطناعية املعتادة.وأشـارت 
املستشـفى يف بيانهـا، إىل أن التقنية الجديدة من 
شـأنها تقليـل وقـت االنتظـار يف املستشـفيات 
بالنسبة للمرىض، الذين يحتاجون لرتكيب أعني 
اصطناعية إىل النصف لتصبح فرتة االنتظار نحو 
ثالثة أسابيع فقط بدال من شهر ونصف الشهر.
ومـن جانبه، قال فارز، وهـو يف األربعينيات من 
عمره، ”لقد كنت بحاجـة لعني اصطناعية، منذ 
كنت يف سـن العرشيـن، ولطاملا شـعرت بالقلق 
حيال ذلـك“، مضيفا: ”قبل أن أخـرج من منزيل، 
غالبـاً ما أنظر مرة أخـرى إىل املرآة، ولم أكن أحب 
منظر عيني“، وتابع: ”أمـا العني الجديدة، فتبدو 
طبيعية، ومع اسـتخدام تقنيـة الطباعة الثالثية 

األبعاد ستكون أفضل وأفضل“.
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اإلسكندرية  محكمة  أصدرت 
بمعاقبة  قراراً  االقتصادية 

وقذف  بسب  متهم 
املرصية  الفنانة 
ياسمني صربي، 
لحبس  با
مع  عام  ملدة 

وغرامة  الشغل 
جنيه،  آالف   ١٠

آالف   ١٠ وكفالة 
الدعوى  وإحالة  جنيه، 

املختصة،  املدنية  للمحكمة  املدنية 
تعويضا  صربي  ياسمني  وطلبت 
ما  جراء  جنيه  مليون   ١٠٠ يبلغ 
وأدبية  مادية  أرضار  من  عانته 

ونفسية.
عالء  املستشار  مؤسسة  وأوضحت 
عابد للمحاماة واالستشارات القانونية 
والتحكيم التجاري والدويل أن حصولها 

عىل ُحكم لصالح النجمة ياسمني صربي، 
أحمد،  إبراهيم  أيمن  املتهم  ومعاقبة 
املُتهم بسبها وقذفها بالحبس سنة 
آالف جنيه  الشغل وكفالة ١٠  مع 
وإحالة  جنيه  ألف   ٢٠ وغرامة 
املدنية  للمحكمة  املدنية  الدعوى 

املختصة.
إن  عابد  عالء  املستشار  وقال 
اإلجراءات  اتخذت  املؤسسة 
أمام  والحضور  والقضائية  القانونية 
الحكم  العامة واملحكمة حتى صدر  النيابة 
الكاشف للحقيقة، وتم االدعاء مدنًيا ضد املتهم بمبلغ 

مئة مليون جنيه عىل سبيل التعويض املدني املؤقت.
السخرية  حملة  عىل  صربي  ياسمني  ردت  أن  وسبق 
من تغريداتها التي تحمل مضمونا فلسفيا عن الحب 
والصفاء واإلنساني، ومن بينها تعليقها عىل تعرض 
الرعدية، وأكدت  مرص ملوجة من األمطار والعواصف 
ياسمني أن بداخلها نور وصفاء وسالم وحب ال يهزه 

ضجيج العالم.
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األمريكية،  النجمة  نرشت 

صفحتها  عرب  لوهان،  لينديس 

تبادل  تطبيق  عىل  الخاصة 

من  مجموعة  الصور(انستغرام)، 

خرب  خاللهما  من  أعلنت  الصور، 

دولة  من  عربي  لشاب  خطوبتها 

اس. اإلمارات يدعى بدر الشمَّ

وعلقت عىل الصور التي نرشتها قائلًة:» 

حبي. حياتي. عائلتي. مستقبيل».

وكانت لوهان قد استقرت يف دبي عىل 

مدار السنوات املاضية، حيث مكان عمل 

لنائب  مساعًدا  يعمل  الذي  اس  الشمَّ

يف   Credit Suisse مؤسسة  يف  الرئيس 

دبي، وهي رشكة دولية إلدارة الثروات. 

وحصل  امليكانيكية،  الهندسة  ودرس 

يف  البكالوريوس  درجة  عىل  أيًضا 

وقد  املتحدة،  بالواليات  املالية  العلوم 

إعالن  تغريد  بإعادة  خطوبتهما  أكد 

خطيبته عىل تويرت.

للوهان،  الثانية  الخطبة  هذه  وتمثل 

املليونري  من  الزواج  أن  لها  سبق  حيث 

الرويس إيغور تاراباسوف ثم انفصال يف 

عام ٢٠١٦.

 ٣٥ العمر  من  البالغة  لوهان،  تشتهر 

 The عمل  يف  املتألق  بأدائها  عاًما، 

Parent Trap، الذي لعبت فيه دور توأم 

 Mean الكوميدي  والفيلم  متطابق، 

.Girls
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رشارة،  نداء  الفنانة،  فويس  ذا  نجمة  شاركت 
إربد   SOS األطفال  قرى  جمعية  كورال  يف 
حفل  خالل  من  وذلك  والطفولة،  للحب  لتغني 
االتحاد  سفرية  من  بإرشاف  إقامته  تم  خاص 
األوروبي يف اململكة األردنية، ماريا 
حيث  هادجيثيودوسيو، 
أغنية  رشارة  أطلقت 
«تقبلني»  بعنوان 
من كلمات والحان 

الفنانة نداء رشارة وتوزيع خالد مصطفى والتي 
تم عرضها فيديو كليب خالل الحفل.وشارك يف 
الغناء إىل جانب نداء رشارة الفنانة أمل ابراهم، 
املبدعني  وبمشاركه  مجدي،  مارتينا  والفنانة 
ساري وديانا من القرى، فيما تم تصوير األغنية 
يف قرية إربد sos، ووجهت رشارة خالل الحفل، 
الشكر والتقدير للجميع، وقالت «كم أنا سعيدة 
وفخورة جدا كوني سفريتهم، واجب اشكر من 
ابدع واعطى من  الذي  العمل  قلبي مخرج هاد 

شاركت  رشارة  نداء  الجيويس.  رامي  قلبه  كل 
لجمعية  سفرية  إعالنها  بعد  الحفل  يف  بالغناء 
احتضان  بأهمية  منها  وإيماناً  األطفال،  قرى 
القبول  إىل  تحتاج  التي  الفئة  لهذه  املجتمع 
األوروبي  االتحاد  سفرية  رعاية  تحت  والحب، 
لدى اململكة، وبحضور عدد من السفراء ومدراء 
املؤسسات الوطنية والجهات الداعمة التي تقوم 
والرشكاء ومؤسسات  األرسية،  البيوت  بكفالة 

املجتمع املحيل ومؤثرين وإعالميني.
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أوائل عرشينيات القرن املايض ألهتنا مس بيل «عن كل مكرمة» حالنا يف 
ذلك حال قوم عمرو بن كلثوم، بنو تغلب، حني إنشغلوا بقصيدته التي 
الجاهلينا..  .. فنجهل فوق جهل  أحد علينا  «اال ال يجهلن  أبياتها  من 
ونرشب إن وردنا املاء صفوا.. ويرشب غرينا كدرا وطينا.. إذا بلغ الفطام 
لنا وليد .. تخر له الجبابر ساجدينا».. ويف العرشية الثانية من القرن 
الحادي والعرشين شغلتنا الفتاة الشقراء «خاف تزعل إذا قلت عجوز» 
إذن مكتوب علينا  العراق..  املتحدة يف  األمم  جينني بالسخارت، ممثلة 
عند كل رأس مائة عام تطلع لنا امرأة غربية شقراء حمراء مصقول 

عوارضها كما يقول صاحبنا األعىش تلعب بينا «جولة». 
لكنها  املعارص،  تاريخنا  عىل  طارئا  دخولها  كان  وإن  أخرى،  امرأة 
يف  األمريكية  السفرية  وهي  املاضية  الثالثني  السنوات  طوال  شغلتنا 
العراق، إبريل غالسبي.. قصتها أثناء لقائها مع رئيس النظام السابق 
صدام حسني أخذت منا وما زالت «سري ورسيدة»، وذلك لجهة ما إذا 
كانت قد ورطت صدام يف غزو الكويت أو أوحت له بذلك بطريقة ما. 
الحاصل أن غالسبي دخلت هي األخرى حالها يف ذلك حال زميليتها مس 
بيل أوائل القرن العرشين وبالسخارت أوائل القرن الحادي والعرشين، 
بسبب  دائما  عندنا  نتيجة  اىل  الينتهي  الذي  والنقاش  الجدل  مجال 
للتاريخ وطريقة  الغالب عىل رؤيتنا  التي تسيطر يف  املؤامرة  نظريات 

تعاطينا مع أحداثه وتحوالته.
الجدل  سياق  ودخلنا  صفحة»،  «عىل  وغالسبي  بيل  مس  «خلينا»  إذاً 
الذي تشغله  العراق  املتحدة يف  العام لألمم  بشأن منصب ممثل األمني 
فرضيات  من  أخرى  فرضية  حيال  فإننا  بالسخارت،  جينني  حاليا، 
الرؤية املسبقة اىل التاريخ، ويف الغالب عىل طريقة «حب وإحكي وإكره 
أممية  إليها بوصفها موظفة  وإحكي».. فمن يحب بالسخارت ينظر 
الذي  الربازييل ديميلو  بدءا من  أداها من سبقوها  تؤدي دورها مثلما 
قىض يف أول تفجري طال بعثة األمم املتحدة بعد شهور قليلة من سقوط 
بغداد وحتى يان كوبيش.. ومن يكره بالسخارت لهذا السبب أو ذاك 
فإنه ينظر اليها بوصفها مصدر كل الرشور واآلثام واملشاكل واملصايب 

والطاليب التي نعانيها. 
قصتنا مع بالسخارت، والتي تتوجت بإطالق وصف «العجوز» عليها 
مع  بدأت  العمر،  من  واألربعني  الثامنة  تتعد  لم  التي  السيدة  وهي 
تظاهرات ترشين األول عام ٢٠١٩ وبلغت ذروتها يف اإلنتخابات األخرية. 
بينما  الرحمة  لبالسخارت ربما يضعونها يف منزلة مالئكة  فاملؤيدون 
الساخطون منها يضعونها يف منزلة الشياطني. وكال الرؤيتني تتسمان 
بقرص النظر اىل حد كبري.. فال هي أو من سبقها يمكن تصنيفهم عىل 
طريقة الزعيم عادل إمام «يبيض يسود»، وال هي يمكن أن تكون بديال 
لنا إن كنا نحبها أو نمقتها.. بالسخارت أعلنت إنها تعاني من التنمر 
ردت  إنها  عليها.. ومع  تسمية «عجوز»  إطالق  بعد  العراق السيما  يف 
الصاع صاعني ملن يصنفها عجوزا، إذ أن أعمار هؤالء أزيد منها بعرش 
يكفي  هل  لها..  التالية  الخطوة  هي  ما  ننتظر  زلنا  ما  فإننا  سنوات، 
اإلعتذار مثال؟ أم ترص عىل معرفة من صاحب هذا الوصف؟ هل تقبل 
أن نقيد الحادث ضد «البعض» أو «الطرف الثالث» يف ظل تنصل الجميع 
التسمية؟.. الخشية أن ترص عشرية بالسخارت عىل  عن إطالق هذه 
يكون  أن  جميل  يشء  العجوز..  وصف  عليها  أطلق  ممن  تزويجها 

نسيبنا.. إنطونيو غوترييش.

Û–�ófl@Òçº

No: 7612   Wed   1     Dec    2021العدد:   7612    االربعاء    1    كانون االول     2021


