
الزوراء/ خاص:
توج منتخبنا للشباب بلقب بطولة غرب 
آسـيا للمرة الثانية عىل التـوايل، بفوزه 
عـىل نظـريه اللبناني بـركالت الرتجيح 
الوقـت  انتهـاء  بعـد   ،(3-2) بنتيجـة 
األصيل بالتعادل السلبي، امس األربعاء، 
يف املبـاراة التي شـهدت افتتـاح ملعب 
”املدينـة“ بالعاصمـة بغـداد، بحضور 

أكثر من  30 الف متفرج.
الطـرف  كان  لبنـان  شـباب  منتخـب 
األفضل نسـبيا وهو من بادر باملحاولة 
عـىل مرمـى أصحـاب األرض برأسـية 
ملحمد املوسوي علت العارضة.التوجس 
كان واضحا عـىل أداء املنتخب العراقي، 
بينما دخـل منتخب األرز متحفزا وأكثر 
انتشارا وحيازة عىل الكرة.وحاول لبنان 
مجددا عرب تسـديدة عـىل الطائر لعمر 
بلهـوان مـرت بجـوار القائـم، فيما رد 
العراق عن طريق عبد القادر أيوب الذي 
توغل وسـدد الكرة بأحضـان الحارس 
شـباب  أداء  تحسـن  اللبناني.ورغـم 
العـراق، إال أن املحـاوالت عـىل املرمـى 
اختفت لينتهي الشـوط األول بالتعادل 
العراق  السـلبي.دخل منتخـب شـباب 
الشوط الثاني بقوة وكان الطرف األكثر 
خطورة وحـاول عرب األطـراف اخرتاق 
عمق دفاع الفريـق اللبناني، الذي تألق 
حارسـه يف إبعـاد اخطـر الكـرات مـن 
تسديدة قوية لالعب عبد الرزاق قاسم.
ومـرر عـيل شـاخوان كـرة جميلـة إىل 

عبـد القادر أيوب، لكـن األخري تباطأ يف 
تسديدها لتفوت فرصة سانحة للعراق 
من أجل التسجيل.وأهدر البديل اللبناني 
محمد صـادق فرصة سـهلة بعد خطأ 
مدافع املنتخب العراقي الذي فقد توازنه 
لتصـل الكرة إىل محمد صادق بمواجهة 
الحارس، لكنه سـددها فوق العارضة، 
لتضيـع أخطـر فرصـة للضيوف.أنقذ 
حـارس مرمى لبنان رامي مجيل مرماه 

من هدف محقق، بعدما أبعدة تسـديدة 
لعبد الرزاق قاسـم بصعوبـة إىل ركنية.
وكاد البديـل محمـد حميـد أن يخطف 
هدفـا قاتال مـن كرة عـىل الطائر، لكن 
كرتـه علت العارضـة وأضـاع املنتخب 
اللبناني هجمة يف الوقت بدل من الضائع 
بعد أن طالت الكـرة عىل محمد صادق، 
لتصل إىل حارس املرمى وتنتهي املباراة 
بوقتها األصيل بالتعادل السلبي.واحتكم 

الفريقـان إىل ركالت الرتجيـح لحسـم 
النتيجة، والتي ابتسمت ملنتخب العراق 
بعد أن أهدر 3 العبني من منتخب لبنان 
الـركالت وسـجل للعراق 3 مـن أصل 4 
ركالت.وساهم حارس املنتخب العراقي 
الشـبابي حسـني حسـن بالفـوز بعـد 
تصديـه لركلتي ترجيـح.وكان منتخب 
الشباب قد اسـتهل مشاركته يف بطولة 
غرب اسـيا بكـرة القدم بفـوز عريض 

عـىل نظـريه الكويتـي بنتيجـة 0-3 يف 
املباراة التـي أقيمت عىل ملعب البرصة، 
ويف املبـاراة الثانية فاز ايضا عىل نظريه 
البحرينـي بأربعة أهـداف دون رد فيما 
خرس يف املباراة الثالثة من نظريه اليمني 
بهـدف مقابل ال يشء“،وفاز منتخبنا يف 
املباراة الرابعة عىل نظريه الفلسـطيني 

بهدفني مقابل اليشء.

بغداد/ الزوراء:
رجـح وزيـر النفـط، إحسـان عبـد الجبار، 
إبقـاء ”أوبك+“ عىل سياسـة اإلنتاج الحالية 
عىل املدى القصري، فيمـا أعلنت وزارة النفط 
العراقية االحصائية االولية للكميات املصدرة 
املتحققـة  وااليـرادات  الخـام  النفـط  مـن 
لشـهر ترشين الثاني  املايض، مشـرية اىل أن 

االيـرادات بلغـت 7  مليـارات و 590  مليون 
دوالر امريكي.وقال وزيـر النفط عبد الجبار 
يف بيان : ان ”أعضاء منظمة أوبك وحلفاءها 
يهدفـون إىل الوصـول لحالة من االسـتقرار 
والتوازن يف سوق الطاقة موثوقة ومستديمة 

للدول الصناعية واملصدرة للنفط الخام“، 
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بغداد/ الزوراء:
املسـتقلة  العليـا  املفوضيـة  اعلنـت 
لالنتخابات، امس األربعاء، إرسـال أسماء 
اىل  النـواب  مجلـس  بمقاعـد  الفائزيـن 
املحكمة االتحادية للمصادقة عليها، فيما 
أشـارت اىل أن جميـع الشـكاوى املقدمـة 
بالقضايا  االتحاديـة متعلقـة  للمحكمـة 
اإلعالمـي  الفريـق  عضـو  الفنية.وقـال 
ترصيـح  يف  جميـل،  عمـاد  للمفوضيـة، 
صحفـي: إن ”أسـماء الفائزيـن بمقاعـد 
مجلس النواب سرتسل (امس) إىل املحكمة 
االتحادية للمصادقة عليها“، مبيناً أنه ”ال 
توجـد فرتة زمنية محـددة للمصادقة عىل 
الطعون املقدمة“.وأضاف أن ”الشـكاوى 
املقدمـة للمحكمـة االتحاديـة هـي عـن 
اإلطار التنسيقي والرشكة الفاحصة وعن 
تأخـر النتائـج وعـن ارشطـة للمحطات، 
فضالً عن األوراق الباطلة وتعطل األجهزة، 
وجميعها قضايـا فنية“.وتابع أن ”هنالك 
طعونـاً أخرى أو شـكاوى منها ما يخص 
كوتا النسـاء، إذ أن قسماً من كوتا النساء 
معتقـد أن الفائـزات املفروض ال يشـملن 
ماعـدا  الكوتـا  وتكـون  النسـاء،  بكوتـا 
املسـتحقات والفائزات بأصوات“.وأشـار 
إىل أن ”املحكمـة االتحاديـة أرسـلت تلـك 

ت اإلجابة  الشـكاوى للمفوضية، حيث تمَّ
عليهـا من قبل اللجـان الفنيـة املختصة، 
وأعيـدت إىل املحكمـة االتحادية“.ونرشت 
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، اول 
أمـس الثالثـاء، أسـماء الكتل السياسـية 
الفائـزة باالنتخابات النيابيـة، إذ حصلت 
الكتلة الصدرية عىل 73 مقعداً ، فيما يليها 
تحالف تقـدم بحصولـه عـىل 37 مقعداً، 
ويليه ائتالف دولة القانون بـ (33) مقعداً.
فيما حصل الديمقراطي الكردستاني عىل 
31 مقعداً، و14 مقعداً لتحالف عزم، و17 
مقعداً لتحالف كردستان.. وحصل تحالف 
الفتح عىل 17 مقعداً وإرشاقة كانون عىل 
6 مقاعـد، فيما حصل تحالف قوى الدولة 
عىل 4 مقاعد وتحالف العقد الوطني عىل 4 
مقاعد وتحالف حركة حسم لإلصالح عىل 
3 مقاعـد، وحركة بابليـون عىل 4 مقاعد 
وتحالـف جماهرينا هويتنـا عىل 3 مقاعد 
وجبهـة الرتكمان للعراق املوحد عىل مقعد 
واحد، وحراك الجيل الجديد عىل 9 مقاعد، 
وحركـة امتـداد عـىل 9 مقاعـد، وتحالف 
تصميـم عىل 5 مقاعد.وبلـغ عدد األحزاب 
الفائـزة بمقعد واحد 16 حزبـاً، فيما بلغ 
عـدد مقاعد االفراد الفائزين يف االنتخابات 

43 تنقسم بني 38 رجالً و5 نساء.

بغداد/ الزوراء:
اعلن مرصف الرشـيد عـن اطالق دفعة 
جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع 
والداخلية واملوظفني وكذلك املتقاعدين.

للمـرصف  االعالمـي  املكتـب  ودعـا 
املسـتفيدين كافة ممن تصلهم رسـائل 
نصيـة اىل مراجعـة فـروع املـرصف او 

مكاتب الدفع االلكرتوني لتسلم املبلغ.

اربيل/ الزوراء:
اندلع حريق كبري، امس األربعاء، يف مبنى برملان 
إقليم كردسـتان ، ما أدى إىل خروج النواب من 
املبنى.وقال مسـؤول اعالم برملان كردسـتان 
سـامان احمد يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: انه 
”يف (االمس) السـاعة ٢:٣٠ بعـد الظهر اندلع 
حريق بأحد املخازن الصغرية بالطابق السفيل 
بالربملان ، بسبب انفجار انبوب غاز“ ، مبينا ان 

”الدخان املتصاعد كان بسـبب اشتعال بعض 
االثاث ، وال توجد خسائر باالرواح و الخسائر 
املادية بسـيطة“.واضاف: ان ”بعض وسـائل 
االعـالم اظهرت الحادثة بشـكل مبالغ فيه ”، 
معربا عن ”شـكره ملوظفـي الربملان لقدرتهم 
عـىل اطفـاء الحريق برسعة، كما شـكر فرق 
الدفاع ”، مؤكدا انه ”سـيتم اسـتئناف انعقاد 

الجلسات االسبوع القادم“ .

موسكو/ متابعة الزوراء:
تبادل حلف شـمال األطليس وروسيا 
تحذيـرات بعـد تزايـد املخـاوف من 
هجـوم رويس إثـر حشـد موسـكو 
عرشات اآلالف مـن جنودها وتعزيز 
انتشـارها العسـكري عنـد الحدود 
الحلـف  أكـد  وفيمـا  األوكرانيـة، 
األطلـيس أن موسـكو سـتدفع ثمنا 
باهظـا إذا ما غـزت أوكرانيا، اعترب 

الرئيـس الـرويس، فالديمـري بوتني، 
العسكرية والتحركات  التدريبات  أن 
الغـرب  بهـا  يقـوم  التـي  األخـرى 
وأوكرانيـا تهـدد أمن بـالده، محذرا 
مـن تجـاوز ”الخطـوط الحمـراء“ 
الـدول  ممثلـو  للكرملني.واجتمـع 
املنضوية يف التحالف يف ريغا، عاصمة 
التفيا، وناقشـوا سـبل ردع أي غزو 
رويس ألوكرانيـا بعد تزايـد املخاوف 

من هجوم رويس إثر حشـد موسكو 
عرشات اآلالف مـن جنودها وتعزيز 
انتشارها العسكري عند الحدود بني 
البلدين.وأشـار األمني العام للحلف، 
االجتمـاع  إثـر  سـوتلتنربغ،  ينـس 
ألوكرانيـا  رويس  غـزو  ”أي  أن  إىل 
سـيكون ثمنه باهظا وسـتكون له 
عواقـب سياسـية واقتصاديـة عىل 
أن  إىل  سـتولتنربغ  روسـيا“.ولفت 

الـدول األعضـاء يف التحالـف يمكن 
اقتصاديـة  ”عقوبـات  تفـرض  أن 
وأن تتخـذ إجراءات سياسـية“ ضد 
روسـيا، مـن دون إعطـاء مزيد من 
التفاصيل، مضيفا: ”علينا أن نكون 
مسـتعدين لألسـوأ، وعلينا أن نوجه 
رسالة إىل روسـيا مفادها أنها يجب 
أال تتوغل عسكريا يف أوكرانيا“.وكان 
وزيـر الخارجيـة األمريكـي أنتوني 

بلينكن قـد حذر يف وقت سـابق من 
”عواقـب وخيمـة“ ألي غـزو رويس 
ألوكرانيا.من جانبها، نفت موسـكو 
التـي ضمت القـرم مـن أوكرانيا يف 
2014 وتدعم االنفصاليني يف شـمال 
أوكرانيـا، بشـدة أنها تخطط لشـن 
هجـوم، وحملـت الحلـف األطلـيس 

مسؤولية تأجيج التوتر.

الزوراء/ حسني فالح:
كشـف رئيس هيئة املنافـذ الحدوديـة، اللواء عمر 
الوائـيل، ان حجم االيـرادات املتحققة خالل االعوام 
٢٠١٩ و٢٠٢٠ و٢٠٢١ بلـغ اكثر مـن ٣ تريليونات 
و٣٠٠ مليـار دينـار، وفيمـا اكـد الرشوع بإنشـاء 
منصـة الكرتونية لضمان انسـيابية عمـل املنافذ، 
بقـرار  تلتـزم  ال  كردسـتان  منافـذ  ان  اىل  اشـار 

الحكومـة االتحاديـة، محـذرا من وجـود عمليات 
تهريـب واسـعة يف املوانئ البحرية.وقـال الوائيل يف 
حديث لـ“الزوراء“: إن ملف املنافذ يحظى باهتمام 
حكومي كونه يمثل هيبة الدولة، وتسـنمنا منصب 
ادارة الهيئة تزامنـا مع الجائحة الوبائية، وضبطنا 
عـددا ال يحىص من عمليات التالعب والتزوير. الفتا 
اىل: ان جهـات خارجة عن القانـون تتبنى عمليات 

التهريب والتالعب.أضاف: عملنـا عىل مبدأ التدوير 
الوظيفـي لضمـان امـن املنافـذ، وال يمـر يـوم إال 
واملواطن يتلقى أنباء ضبط عمليات تالعب باملنافذ. 
مؤكدا: ان رئيس الوزراء وضع ملف املنافذ يف صلب 
اهتمامه.واشـار اىل: ان الهيئـة تلقـت دعمـا غـري 
محدود من قبل الحكومـة إلنجاح عملنا. موضحا: 
ان الكاظمـي اجرى زيارة لعدد مـن املنافذ واملوانئ 

لالطالع عىل خطتنا.وبني: ان واردات املنافذ من بعد 
تسنمي املنصب ارتفعت رغم الجائحة، ففي ٢٠١٩ 
بلغت ايـرادات املنافـذ اكثر من ترليـون دينار، ويف 
٢٠٢٠ بلغـت االيرادات اكثر من ترليون و١٩٤ مليار 
دينـار، بينمـا يف الشـهور املنرصمة بالعـام الحايل 

بلغت االيرادات تريليونا و ١٣٠ مليار دينار.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت منظمـة الصحـة العامليـة أنه 
ال دليـل حتى اآلن عـىل تراجع فاعلية 
اللقاحات بسبب املتحور أوميكرون من 
كورونا، فيما اكد مخرتع لقاح فايزر: 
ال داعـي للهلع مـن أوميكرون.وقالت 
منظمة الصحـة العاملية: انه ال حاجة 

للقاح جديد من أجل مكافحة الساللة 
التي ظهرت األسبوع املايض، بل يمكن 
إجراء تعديالت بسـيطة عىل اللقاحات 
املوجودة أصال.وشـدد أحمد املنظري، 
مسـؤول يف املكتب اإلقليمي للمنظمة 
بمنطقة الرشق األوسـط، بحسـب ما 
نقلت رويرتز، عىل أن معظم اإلصابات 

بالسـاللة املسـتجدة التـي ظهـرت يف 
جنوب إفريقيا، قبل أن تتسـلل إىل عدد 
من الـدول حـول العالم، بسـيطة وال 
توجد حـاالت إصابات خطـرية.إال أنه 
أكـد يف الوقت عينه أنـه «ال يزال هناك 
الكثري مما ال نعرفـه عن أوميكرون»، 
لكنه أوضح أن حضانة املتحور الجديد 

ال تختلـف عن الفريوسـات السـابقة 
لكورونا.كما أضاف أن خرباء املنظمة 
أنحـاء  جميـع  يف  يعملـون  الدوليـة 
العالـم لتحديـد تأثري أوميكـرون عىل 
انتقـال العدوى وشـدة املـرض، الفتا 
إىل أن خطر املتحـورات عامة يكمن يف 
رسعتها بنرش العـدوى.إىل ذلك، اعترب 

أن ظهـور املتحور هذا بـني أهمية أن 
تبقـى الدول واألفـراد يقظني، مضيفا 
أنـه من الـرضوري أن يسـتمر الناس 
يف ارتـداء الكمامـة وااللتـزام بقواعد 
التباعد والنظافة الشخصية حتى عند 

تلقي التطعيم.
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ليبيا / متابعة الزوراء:
أعادت محكمة االسـتئناف بالعاصمة طرابلس رئيس 
الحكومـة، عبـد الحميـد الدبيبة، إىل السـباق الرئايس 
فعلّيـا، بعدما رفضـت الطعون املقدّمة ضـّده من قبل 
منافسـيه.وكانت املحكمـة قبلت، يـوم األحد املايض، 
طعنا تقدم به عدد من املرشحني الرئاسيني ضد ترشح 
الدبيبـة، من بينهم خصمـه يف منطقة الغـرب الليبي 
فتحي باشـاغا، واملرشـحان عارف النايـض وعثمان 
عبد الجليل. فطلبت مفوضية االنتخابات سحب اسمه 
من القائمـة األولية للمرشحني.واسـتند الطاعنون يف 
طلبهم إىل عدم تقديم رئيس الحكومة ما يفيد بتوقفه 
عن العمل قبل 3 أشـهر من تاريـخ االنتخابات، مثلما 
تنـص عليه املـادة 12 مـن قانـون انتخـاب الرئيس.

لكـن الدبيبة تقدّم بطلب اسـتئناف ضـّد تلك الطعون 
مسـتندا إىل أسـباب قانونية، لتحكم لجنة االسـتئناف 
لصالحـه وتعيـده إىل السـباق االنتخابـي، كأحـد أبرز 
املرشـحني للفوز بالرئاسـة، وهو حكـم نهائي ونافذ 
تتوىل مفوضيـة االنتخابات تنفيـذه.يف املقابل، ال يزال 
سـيف اإلسـالم القذايف وأنصـاره ينتظـرون يف جنوب 
البالد القرار الحاسم الذي سيحدد مصري ترشحه. غري 
أن مصري الجلسـة التي ستبت يف الطعن الذي تقدم به 
ضد قرار استبعاده من االنتخابات، ال يزال غري واضح، 
بعدما اعتذرت الهيئة القضائية يف محكمة سـبها عن 
النظر فيه، ألسباب قال عنها وزير الداخلية خالد مازن 

”إنها أمنية“.

الرياض/ متابعة الزوراء:
أعلنـت اململكـة العربية السـعودية رصد 
أول حالة إصابة بمتحـور أوميكرون من 
فريوس كورونـا ملواطن قـادم من إحدى 
دول شـمال أفريقيا، عىل ما ذكرته وكالة 
األنباء الرسـمية (واس).وقـال بيان عىل 
لسـان مصـدر مسـؤول يف وزارة الصحة 
السـعودية إنه ”تم إجراء التقيص الوبائي 
وعـزل املصاب واملخالطني له واسـتكمال 
اإلجـراءات الصحية املعتمـدة“، إذ ”يأتي 
ذلـك اسـتمرارا لجهـود الـوزارة وهيئـة 
التقـيص  يف  (وقايـة)  العامـة  الصحـة 
والتعامـل مع الوضـع الوبائـي لفريوس 

كورونا (كوفيد19-) والسـالالت املتحورة 
بشكل مستمر وإجراءات فحص التسلسل 
الجيني للفريوس“.ولم يحدد البيان املدينة 
التـي تتواجد فيهـا أول حالـة كوفيد19- 
من سـاللة أوميكرون.وتعترب السـعودية 
أول دولـة خليجيـة تعلـن عـن وصـول 
متحـور أوميكـرون الذي اكتشـف للمرة 
األوىل يف جنـوب أفريقيـا وصنفت منظمة 
الصحـة العامليـة خطورتـه بــ ”املرتفع 
للغاية“.ودعا البيان السعودي إىل رضورة 
مسارعة أفراد املجتمع الستكمال جرعات 
اللقـاح وااللتـزام بـكل التدابـري الوقائية 

والربوتوكوالت املعتمدة.

\Ú‰Ìáæa@^@k»‹fl@¿@Ô„b‰j‹€a@·Á7ƒ„@Û‹«@·ÁåÏ–i@Ô€aÏn€a@Û‹«@ÚÓ„br€a@Òã‡‹€@bÓée@lãÀ@ëd◊@ÊÏ–�≤@ÂÌáœaã€a@tÏÓ€
|Óu6€a@p˝◊ãiÎ@7–À@äÏËª@¡éÎ

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

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä

@12
Úz–ñ

äb‰ÌÜ@500@ã»è€aالعدد:   7613    الخميس    2    كانون االول     2021 …Ój‹€@Úóó¨@7ÀNo: 7613   Thu   2     Dec    2021

بغداد/ الزوراء:
استحداث  العراق  يف  العامة  املرور  مديرية  قررت 
وحدات الغرامات يف قواطعها باملحافظات بهدف عدم 
يف  املديرية  املركبات.وأوضحت  سائقي  عىل  تضاعفها 
كاهل  عن  العبء  «لتخفيف  أنه  األربعاء:  امس  بيان، 
يف  الغرامات  وحدات  استحداث  تم  حيث  املواطن 
قواطع املرور ومن اجل تقديم االعرتاض ضمن الفرتة 
الحقوقي  اللواء  العام  املرور  مدير  القانونية».ووّجه 
املوقع  متابعة  برضورة  املواطنني  الربيعي)  (طارق 
اإللكرتوني ملديرية املرور العامة لغرض االستعالم عن 
الغرامات وبشكل مستمر لتجنب مضاعفة الغرامات.

@¿@pbflaãÃ€a@paáyÎ@táznèm@äÎãæa
bËn–«bõfl@k‰vn€@bË»†aÏ”
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بغداد/ الزوراء:
أكد مستشار األمن القومي، قاسم األعرجي، 
امس األربعـاء، حرص الحكومـة عىل تنفيذ 
قرار انسـحاب القـوات األجنبية مـن البالد، 
فيما اشـار اىل ان القوات العراقية اكتسـبت 
خربة كبـرية وقادرة عىل قتـال داعش.وذكر 
املكتب اإلعالمي ملستشـار األمـن القومي يف 
بيان تلقته «الزوراء»: أن «األعرجي استقبل 
قائـد بعثة حلـف الناتـو يف العـراق الفريق، 
مايـكل انكـر، والوفد املرافق لـه»، مبيناً انه 
«جرى خالل اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون 
والرشاكة بني العراق وبعثة الناتو، واستمرار 
دعم الناتو، لبناء قـدرات القوات العراقية». 

وأكد األعرجي «حرص العراق وحكومته عىل 
تنفيذ قرار مجلس النواب القايض بانسحاب 
القـوات القتاليـة األجنبيـة مـن العـراق يف 
نهاية العام الحايل، تنفيـذاً ملخرجات الحوار 
االسـرتاتيجي مع الواليات املتحدة»، مشـرياً 
إىل «التأكيـد عـىل رفـض الترصيحـات التي 
تتعـارض ملا تـم االتفـاق عليه».وأضاف أن 
«القوات العراقية اكتسبت خربة كبرية وهي 
قادرة عىل قتال داعـش، وتمتلك اإلمكانيات 
لدحـر اإلرهـاب»، الفتـا إىل ان «التعاون مع 
بعثـة حلف الناتو يف العراق يصب يف مجاالت 
التدريـب وبناء القدرات وتقديم االستشـارة 

لألجهزة األمنية واألكاديميات العسكرية».

بغداد/ الزوراء:
كشف هشام الركابي مدير املكتب االعالمي 
لرئيس ائتالف دولة القانون نوري املالكي، 
عـن اسـتضافة االطـار التنسـيقي زعيم 
التيار الصدري السيد مقتدى الصدر اليوم 
الخميس.وقال الركابـي يف تغريدة له عىل 
«تويـرت» تابعتهـا «الـزوراء»: ان «السـيد 
الصدر سـيكون بضيافة االطار التنسيقي 

يوم غد (اليوم الخميس)».
وأضـاف الركابـي يف تغريـدة اخـرى، أن 
اسـتمراره  يؤكـد  التنسـيقي  «االطـار 
القانونيـة والدسـتورية مـن  باجراءاتـه 
االسـتمرار بالطعـن بنتائـج االنتخابـات 
ومواصلـة االعتصامـات والتظاهـرات اىل 
حني عـودة الحقـوق اىل نصابها وكشـف 

التزوير».

@bÓ„aã◊Îc@pçÀ@aàg@bƒÁbi@b‰$@…œáné@ÏÿéÏfl@ZÔè‹†˛a@—‹®a
bÓ„aã◊Îc@ÜÎáy@á‰«@bÁÜÏ‰u@Âfl@“¸�a@paãì«@bÓéÎä@áìy@ãqg

بغداد/ الزوراء:
اىل  للتقديم  اإللكرتونية  البوابة  إطالق  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  أعلنت 
التقديم عرب  الدرايس ٢٠٢١/٢٠٢٢.وتستمر مدة  للعام  األهلية  الجامعات والكليات 
البوابة اإللكرتونية لدائرة التعليم الجامعي األهيل (www.pe-gate.org)  بحسب بيان 
التقديم  يوما يف ضوء مدخالت ورشوط  الزوراء» نسخة منه «خمسة عرش  تلقت» 
للعام الدرايس ٢٠٢٢/٢٠٢١ يف الدراستني الصباحية واملسائية».ودعت الوزارة الطلبة 
خالل  من  للتقديم  الدنيا  والحدود  الدراسية  األجور  ومعرفة  اختياراتهم  «تدقيق  اىل 
دليل الطالب املنشور يف املوقع الرسمي للوزارة (www.mohesr.gov.iq)»، مؤكدة عىل 
«عدم السماح بتسـلم األجور الدراسية أو التأمينات أو أية مبالغ أخرى قبل ظهور 

قبول الطلب رسميا أو يف أثناء فرتة القبول والتسجيل عىل النظام اإللكرتوني».
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الزوراء/ حسني فالح:
كشف رئيس هيئة املنافذ الحدودية، 
اللواء عمر الوائيل، ان حجم االيرادات 
 2019 االعوام  خالل  املتحققة 
 3 من  اكثر  بلغ  و2021  و2020 
تريليونات و300 مليار دينار، وفيما 
اكد الرشوع بإنشاء منصة الكرتونية 
اشار  املنافذ،  عمل  انسيابية  لضمان 
اىل ان منافذ كردستان ال تلتزم بقرار 
الحكومة االتحادية، محذرا من وجود 
املوانئ  يف  واسعة  تهريب  عمليات 

البحرية.
لـ“الزوراء“:  حديث  يف  الوائيل  وقال 
باهتمام  يحظى  املنافذ  ملف  إن 
الدولة،  هيبة  يمثل  كونه  حكومي 
تزامنا  الهيئة  ادارة  وتسنمنا منصب 
وضبطنا  الوبائية،  الجائحة  مع 
التالعب  عمليات  من  يحىص  ال  عددا 
والتزوير. الفتا اىل: ان جهات خارجة 
التهريب  تتبنى عمليات  القانون  عن 

والتالعب. 
التدوير  مبدأ  عىل  عملنا  وأضاف: 
الوظيفي لضمان امن املنافذ، وال يمر 
ضبط  أنباء  يتلقى  واملواطن  إال  يوم 
ان  مؤكدا:  باملنافذ.  تالعب  عمليات 
يف  املنافذ  ملف  وضع  الوزراء  رئيس 

صلب اهتمامه.
واشار اىل: ان الهيئة تلقت دعما غري 
إلنجاح  الحكومة  قبل  من  محدود 
اجرى  الكاظمي  ان  موضحا:  عملنا. 
زيارة لعدد من املنافذ واملوانئ لالطالع 

عىل خطتنا. 
بعد  من  املنافذ  واردات  ان  وبني: 
رغم  ارتفعت  املنصب  تسنمي 
ايرادات  بلغت   2019 ففي  الجائحة، 
ويف  دينار،  ترليون  من  اكثر  املنافذ 
من  اكثر  االيرادات  بلغت   2020
بينما  دينار،  مليار  و194  ترليون 
الحايل  بالعام  املنرصمة  الشهور  يف 
بلغت االيرادات تريليونا و 130 مليار 

دينار.
منصة  بإنشاء  رشعنا  وتابع: 
عمل  انسيابية  لضمان  الكرتونية 

املنافذ. مبينا: ان منصتنا االلكرتونية 
العالقة  ذات  بالتشكيالت  ربطها  تم 

باملؤسسات االخرى. 
شحنات  ضبط  تم  انه  اىل:  ولفت 
من  اطنان  اىل  اضافة  فاسد،  لحوم 
ان  كما  املسموم،  الصناعي  الشحم 
فاسدة  وادوية  مرضة  مواد  اي  منع 
ان هناك  واجبا وطنيا. مؤكدا:  يمثل 
جهات  عدة  تكتسب  شاحنات 
ماليني  شحنة  كل  عىل  ورائها  من 

الدوالرات. 
رسالة  اوجه  بالقول:  ومىض 
عليهم  باملنافذ  الدوائر  ملدراء 
وابقاء  الفاسدة،  العنارص  تغيري 
عملية  يولد  طويلة  ملدة  العنرص 
مشريا  كربى.  ومخالفات  فساد 
اىل: ان هناك دوائر لم تلتزم بتغيري 
ان  كما  الشك،  موضع  موظفيها 
الدوائر التابعة للمالية لم تنفذ قرار 

الحكومة استبدال عنارصها.
واوضح، انه ما زال باملنافذ والكمارك 
بعض املوظفني الفاسدين، ورسالتي 
الرضبات  بأن  والفاسدين  للمهربني 

متواصلة.  رؤوسهم  عىل  املوجعة 
الفتا اىل: ان هناك مهربني يمارسون 
اساليب احرتافية لتهريب بضاعتهم.

وتابع: ان عدد موظفينا يف كل العراق 
2600 فرد فقط، ولدينا خطة لتجديد 
املنافذ.  يف  العاملة  كوادرنا  دماء 
يف  االرشاف  دورها  الهيئة  ان  مؤكدا: 
التعامل مع باقي التشكيالت باملنافذ 

.
حماية  هو  االسايس  هدفنا  وتابع: 
او  زراعيا  كان  سواء  املحيل  املنتج 
كردستان  منافذ  ان  كما  صناعيا، 
االتحادية،  الحكومة  بقرار  التلتزم 
بالقرار  تلتزم  لم  االقليم  ومنافذ 
قوات  ان  مؤكدا:   .2019 يف  الصادر 
جهودا  تبذل  ان  يجب  الحدود  حرس 

استثنائية ملسك الحدود.
واملرشوبات  السكائر  ان  اىل:  واشار 
تضبط  ان  يجب  واملخدرات  الروحية 
ان  مبينا:  مشددة.  اجراءات  وفق 
تهريب  نسبة  تشهد  الجوية  املنافذ 

قليلة.
تشهد  البحرية  املوانئ  ان  وأوضح: 

واسعة،  وتالعب  تهريب  عمليات 
الفورية  الغرامة  اسلوب  واتبعنا 
ان  مؤكدا:  الورود.  بعد  التالعب  ملنع 
بعد  استيفاؤها  تم  التي  املبالغ  عدد 

التدقيق بلغت 17 مليار دينار. 
الف  نحو  ضبطنا  بالقول:  ومىض 
سيارة تم توزيعها بني دوائر الدولة، 
يسبقها  وتالعب  تهريب  عملية  وكل 
فاسدة.  عنارص  مع  مسبق  اتفاق 
مبينا: ان لجهاز التقييس والسيطرة 
النوعية دورا كبريا يف فحص البضائع 
املستوردة، ويوميا نتلف او نعيد أنواعا 

وأطنانا من البضاعة الفاسدة.
اجنبية  رشكات  ان  اىل:  واشار 
التقييس  جهاز  مع  متعاقدة 
النوعية، والهيئة مرتبطة  والسيطرة 
التقييس  جهاز  مع  الكرتونيا 
النوعية. مضيفا: ضبطنا  والسيطرة 
يف طريبيل شاحنات محملة بالحديد 
يف  وكذلك  للمواصفات،  مطابقة  غري 
ام قرص ضبطنا شحنة لحم مستورد 

غري صالح لالستهالك. 
وبني الوائيل: ان مواد وبضاعة كانت 

او  فحص  دون  السابق  يف  تدخل 
، ويوميا ندخل  سيطرة نوعية 
املستشفيات يف  االوكسجني إلسعاف 
قضية كورونا. مؤكدا: ان اي خلل يف 
عملية االسترياد ينعكس عىل معيشة 

املواطنني.
تعمل  الهيئة  دوائر  ان  اىل:  ولفت 
مشمولة  وغري  ساعة،   24 مدار  عىل 
العسكري  بجانبيها  بالحوافز 
رقابية  جهة  نحن  مؤكدا:  واملدني. 
املالية،  بالواردات  مشمولني  وغري 
انشاء  بخصوص  اسرتاتيجية  ولدينا 

دور ملنتسبينا.
دائرة   15 الهيئة تضم  ان  اىل:  واشار 
نظام  ان  مؤكدا:  املهام.  بمختلف 
باحتواء  كفيل  االلكرتونية  الحوكمة 
ورشكات  مخلّصون  وهناك  الفساد، 

تحت املراقبة واملطاردة قانونيا.
اىل  الهيئة  تحويل  اىل  الوائيل  ودعا 
حقيبة وزارية، مؤكدا: ال توجد هيمنة 

عشائرية عىل املنافذ الحدودية.
خصص  املوازنة  قانون  ان  وأوضح: 
املنافذ  بواقع  للنهوض  امواال 
الحدودية. مؤكدا: منافذنا الحالية ال 

ترتقي للطموح املطلوب بالتطوير.
مبالغ  تخصيص  تم  انه  اىل:  ولفت 
القائم.  منفذ  بواقع  للنهوض  كبرية 
مبينا: ان هناك من ال يريد ان يقتنع 

بدور هيئة املنافذ. 
عليه  بأدائنا  يشكك  من  انه  وتابع: 
الضبط.  وعمليات  املوارد  مراجعة 
باملئة راضون   60 ان نسبة  اىل:  الفتا 
الحدودية،  املنافذ  ملف  يف  ادائنا  عن 
بنسبة  دعما  للهيئة  قدم  والكاظمي 

مئة باملئة.
تعرضوا  ضباطا  لدينا  ان  اىل:  ولفت 
اداء  عن  تثنينا  لن  لكنها  لتهديدات 
ادارة  مجلس  ان  موضحا:  الواجب. 
الهيئة يجتمع شهريا لبحث متطلبات 

العمل. 
موجعة  رضبات  هناك  ان  واختتم: 
واملهربني،  الفاسدين  ستطول 

وسنراهم خلف القضبان.

الزوراء / يوسف سلمان:

فريوس  موجات  من  الصحة  وزارة  حذرت 

املتجددة،  سالالته  وتطورات  املستجد  كورونا 

االصابات  اعداد  تباين  بشأن  علقت  فيما 

بالتزامن مع املوجة الجديدة للفريوس .

لوزارة  الطبي  االعالمي  الفريق  عضو  وقالت 

ان“  لـ“الزوراء“:  حسن   فالح،  ربى  الصحة، 

الصحي  الوضع  يزال  ال  اللحظة  هذه  لحد 

العراق مستقرا، ومع ذلك فوزارة  والوبائي يف 

البحثية  الدراسات  بحذر  تراقب  الصحة 

بما  اسوة  واملحلية  الدولية  العاملية  واملؤرشات 

موجة  يف  دخلت  التي  اوروبا  دول  مع  حدث 

جديدة“.

واضافت ان ” العراق غري مستثنى من دخول 

املمكن  ومن  جديدة،  سالالت  او  موجات  اي 

الوقاية  تبقى  لكن  رابعة،  موجة  يف  دخولنا 

ارتداء  ومنها  الوقائية  باإلجراءات  وااللتزام 

واللقاحات  االجتماعي  والتباعد  الكمامة 

والتعقيم وعدم التجمعات البرشية هي افضل 

ادوات محاربة الفريوس ”.

واوضحت ” مازالت املعلومات غري كافية حول 

املتحور الجديد الذي ظهر حديثا يف دول اوروبا 

ومدى  انتشاره  ورسعة  خطورته  ومدى   ،

اصابته للفئات العمرية ”.

لوزارة  االعالمي  الطبي  الفريق  عضو  واكدت 

بهذه  ظهرت  التي  االصابات   ” ان  الصحة: 

قليلة  زالت  ما  االوروبية  الدول  يف  الساللة 

تفاقم  مدى  نعلم  ال  لكن  بسيطة،  وبأعراض 

هذه االعراض مستقبال ”، ونوهت اىل ان ” اغلب 

هذه االصابات هي يف فرتة الحضانة حاليا لكن 

اصبح  الوقائية  باإلجراءات  وااللتزام  الوقاية 

اليوم وسيلة وقاية فعلية وفعالة كالها تكمل 

االخر ”.

اللقاح  اخذ  تم  حال  ”يف  انه  القول  وتابعت 

نسبة  اىل  ووصول  املستهدفة  الفئات  من 

تلقيح  %80 ، وكذلك ارتداء الكمامة والتباعد 

اخذ  يعادل  مفعولها  اصبح  التي  االجتماعي 

اللقاح وال غنى عنهما ، سيلعب دورا كبريا يف 

تقليل تأثري اي موجة جديدة من الفريوس ”.

من  الصحة  وزارة  حذرت  حيث  ذلك،  يأتي 

وتطورات  املستجد  كورونا  فريوس  موجات 

سالالته املتجددة .

وقال املكلف بإدارة وزارة الصحة وكالة، هاني 

صحة  لدائرة  الدويل  املؤتمر  خالل  العقابي، 

وتابعته  الصحة،  برعاية وزارة  املنعقد  الكرخ 

مستشفيات   4 بناء  بصدد  نحن  الزوراء“:   ”

احدث  وفق  بغداد  العاصمة  يف  جديدة  كربى 

االجهزة  بكافة  ومجهزة  العاملية  املواصفات 

الطبية الحديثة.

بظروف  مرت  الصحة  وزارة   ” ان  واضاف 

ظروف  ظل  يف  انعقد  املؤتمر  وهذا  صعبة، 

جائحة كورونا، وان وزارة الصحة كانت سباقة 

ملواجهة  كبرية  جهودا  بذلت  كما  باملنطقة، 

عرب   ، الوفيات  نسبة  وتقليل  كورونا  جائحة 

املستشفيات  عىل  العالجي  الربوتوكول  توزيع 

واملنشآت الصحية واملراكز الطبية ”.

واوضح ان ” العراق يعد من اوائل الدول التي 

استطعنا  كما  اللقاح،  عىل  للحصول  سعت 

املدارس  وفتح  الدراسة  إعادة  من  العام  هذا 

والجامعات ، ومن هنا ندعو كل املواطنني من 

مختلف الرشائح للتوجه إىل كل املنافذ الصحية 

للحصول عىل اللقاح“.

واكد وزير الصحة وكالة: ان ” فريوس كورونا 

أثر بشكل كبري عىل مؤسسات الدولة، وهناك 

رغم  العادية،  األمراض  أرسة  يف  كبري  نقص 

خطط  لدينا  كما  الوزارة،  قبل  من  توفرها 

املستلزمات  كل  لتوفري  الوزارة  اعدتها  دورية 

”علينا  مبينا  الجديدة“،  املستشفيات  يف 

كورونا  لفريوس  الجديد  التطور  من  الحذر 

الطبية  الوقائية  باإلجراءات  االستهانة  وعدم 

وحفظ  املواطنني  سالمة  لضمان  والصحية 

حياتهم ”.

بغداد/ الزوراء:

أنه  العاملية  الصحة  منظمة  أعلنت 

فاعلية  تراجع  عىل  اآلن  حتى  دليل  ال 

أوميكرون  املتحور  بسبب  اللقاحات 

لقاح  مخرتع  اكد  فيما  كورونا،  من 

فايزر: ال داعي للهلع من أوميكرون.

انه ال  العاملية:  وقالت منظمة الصحة 

مكافحة  أجل  من  جديد  للقاح  حاجة 

التي ظهرت األسبوع املايض،  الساللة 

تعديالت بسيطة عىل  إجراء  يمكن  بل 

اللقاحات املوجودة أصال.

وشدد أحمد املنظري، مسؤول يف املكتب 

الرشق  بمنطقة  للمنظمة  اإلقليمي 

األوسط، بحسب ما نقلت رويرتز، عىل 

أن معظم اإلصابات بالساللة املستجدة 

التي ظهرت يف جنوب إفريقيا، قبل أن 

تتسلل إىل عدد من الدول حول العالم، 

إصابات  حاالت  توجد  وال  بسيطة 

خطرية.

”ال  أنه  عينه  الوقت  يف  أكد  أنه  إال 

نعرفه  ال  مما  الكثري  هناك  يزال 

أن  أوضح  لكنه  أوميكرون“،  عن 

حضانة املتحور الجديد ال تختلف عن 

الفريوسات السابقة لكورونا.

الدولية  املنظمة  خرباء  أن  أضاف  كما 

يعملون يف جميع أنحاء العالم لتحديد 

العدوى  انتقال  عىل  أوميكرون  تأثري 

خطر  أن  إىل  الفتا  املرض،  وشدة 

رسعتها  يف  يكمن  عامة  املتحورات 

بنرش العدوى.

إىل ذلك، اعترب أن ظهور املتحور هذا بني 

أهمية أن تبقى الدول واألفراد يقظني، 

يستمر  أن  الرضوري  من  أنه  مضيفا 

وااللتزام  الكمامة  ارتداء  يف  الناس 

الشخصية  والنظافة  التباعد  بقواعد 

حتى عند تلقي التطعيم.

كذلك أكد أن املنظمة تدرك توق الناس 

تلك  أن  إال  القيود،  من  التحرر  إىل 

اإلجراءات هي التي تخفف من ظهور 

املتحورات.

كورونا  من  الجدية  الساللة  أن  يذكر 

كانت ظهرات ألول مرة منتصف الشهر 

جنوب  يف   (2021 (نوفمرب  املايض 

إفريقيا، قبل أن تتمدد إىل دول أخرى يف 

أوروبا وكندا والواليات املتحدة، وصوال 

إىل إرسائيل والسعودية وغريها.

فيما عمدت العديد من الدول إىل إغالق 

القارة  من  اآلتية  الجوية  الرحالت 

منظمة  أن  من  الرغم  عىل  السمراء، 

الصحة استبعدت أن يمنع هذا اإلجراء 

تفيش العدوى.

ويتميز هذا املتحور الذي وصف بداية 

كبرية،  درجة  إىل  واملختلف  باملقلق، 

بعدد مرتفع من النسخ، بعضها مقلق 

وقد يكون مرتبطا باحتمال إفالته من 

الجهاز املناعي وزيادة انتقال العدوى.

يف غضون ذلك أصبح متحور أوميكرون 

من فريوس كورونا حديث العالم اآلن 

بعدما بدأت الساللة الجديدة باالنتشار 

كالنار  عدة  دول  يف  متسارع  بشكل 

األسئلة  عادت  ومعها  الهشيم،  يف 

الجديد  املتحور  تأثري  بشأن  املرشوعة 

وغريهم  املطعمني  األشخاص  عىل 

ومدى خطورته.

أن  من  العلماء  من  العديد  كشف  فقد 

أوميكرون يمكن أن يؤدي إىل املزيد من 

تلقوا  الذين  األشخاص  بني  اإلصابات 

لكن  كورونا،  لفريوس  املضاد  اللقاح 

لالعتقاد  أسباباً  هناك  إن  قال  البعض 

بأن اللقاحات ستقي من شدة املرض.

الرشيك  شاهني،  أوجور  وأوضح 

 BioNTech SE لرشكة  املؤسس 

رشيكة Pfizer يف إنتاج اللقاح املضاد 

الجديد  املتحور  أن  كورونا،  لفريوس 

الناتجة  املضادة  األجسام  يتجنب  قد 

أنه  إىل  مشرياً  اللقاحات،  تفاعل  عن 

عرضة  الفريوس  يظل  أن  املرجح  من 

بمجرد  تدمره  التي  املناعية  للخاليا 

دخوله الجسم.

األشخاص  كل  شاهني  طمأن  كذلك، 

يسارعوا  وأن  يفزعوا،  بأال  املطعمني 

من  الثالثة  املعززة  الجرعة  بأخذ 

سرتيت  ”وول  صحيفة  وفق  اللقاح، 

جورنال“.

األشخاص  أن  يفرتض  إنه  وقال 

املحصنني سيكون لديهم مستوى عاٍل 

حتى  الشديد  املرض  ضد  الحماية  من 

لو أصيبوا باملتحور الجديد.

ابتكره  الذي  اللقاح  أن  أضاف  كما 

طوره  ثم   2020 يناير  يف  وفريقه  هو 

أنه  ثبت  فايزر،  رشكة  مع  بالتعاون 

املتغريات  الشديد ضد  املرض  يقي من 

تصيب  التي  كورونا  لفريوس  األخرى 

األشخاص امللقحني.

بنّي  حيث  ذلك،  عىل  مثاالً  وأعطى 

ورسعة  قوته  ورغم  دلتا  املتحور  أن 

من  غريه  من  أكثر  وقدرته  انتشاره 

الذين  األشخاص  إصابة  يف  املتحورات 

األعراض  كانت  ذلك  مع  لكن  لقحوا، 

خفيفة لكل من أصيبوا به يف الغالب.

املضادة  األجسام  أن  أوضح  ذلك،  إىل 

تبدأ يف التاليش بعد حوايل خمسة أشهر 

التطعيم،  الثانية من  الجرعة  أخذ  من 

أن  إىل  مشرياً  الدراسات،  لبعض  وفقاً 

التحايل  أوميكرون قد يكون أفضل يف 

بدلتا،  مقارنة  املضادة  األجسام  عىل 

التي  املتحورات  كثرة  بسبب  وذلك 

سبقته.

أسبوعني  سيستغرق  األمر  أن  يذكر 

حتى يتمكن العلماء الذين يعملون لدى 

صانعي اللقاح الرئيسيني من تحديد ما 

إذا كانت األجسام املضادة الناتجة عن 

املتحور  ضد  فعالة  الحالية  اللقاحات 

الجديد من خالل االختبارات املعملية.

ليبيا / متابعة الزوراء:
أعادت محكمة االستئناف بالعاصمة 
طرابلس رئيس الحكومة، عبد الحميد 
فعلّيا،  الرئايس  السباق  إىل  الدبيبة، 
بعدما رفضت الطعون املقدّمة ضّده 
املحكمة  منافسيه.وكانت  قبل  من 
قبلت، يوم األحد املايض، طعنا تقدم 
به عدد من املرشحني الرئاسيني ضد 
ترشح الدبيبة، من بينهم خصمه يف 
منطقة الغرب الليبي فتحي باشاغا، 
وعثمان  النايض  عارف  واملرشحان 
مفوضية  فطلبت  الجليل.  عبد 
االنتخابات سحب اسمه من القائمة 
األولية للمرشحني.واستند الطاعنون 
رئيس  تقديم  عدم  إىل  طلبهم  يف 
الحكومة ما يفيد بتوقفه عن العمل 
االنتخابات،  تاريخ  أشهر من   3 قبل 
مثلما تنص عليه املادة 12 من قانون 

انتخاب الرئيس.
استئناف  بطلب  تقدّم  الدبيبة  لكن 
أسباب  إىل  الطعون مستندا  تلك  ضّد 
االستئناف  لجنة  لتحكم  قانونية، 
السباق  إىل  وتعيده  لصالحه 
االنتخابي، كأحد أبرز املرشحني للفوز 
ونافذ  نهائي  حكم  وهو  بالرئاسة، 
تتوىل مفوضية االنتخابات تنفيذه.يف 
املقابل، ال يزال سيف اإلسالم القذايف 
البالد  جنوب  يف  ينتظرون  وأنصاره 
مصري  سيحدد  الذي  الحاسم  القرار 
التي  الجلسة  أن مصري  ترشحه.غري 
ضد  به  تقدم  الذي  الطعن  يف  ستبت 
ال  االنتخابات،  من  استبعاده  قرار 
اعتذرت  بعدما  واضح،  غري  يزال 
الهيئة القضائية يف محكمة سبها عن 
وزير  عنها  قال  ألسباب  فيه،  النظر 
أمنية“. ”إنها  مازن  خالد  الداخلية 
أيام، منع مسلحون،   3 امتداد  فعىل 
من  ليبيا،  جنوب  سبها  محكمة 

قدمه  طعن  يف  للنظر  جلستها،  عقد 
الراحل  الليبي  الرئيس  نجل  القذايف، 
من  منعه  قرار  ضد  القذايف،  معمر 
الرئاسية.إال  لالنتخابات  الرتشح 
امس  أكّدت،  سبها،  أمن  مديرية  أن 
”القيادة  قوات  انسحاب  األربعاء، 
ليعم  املحكمة،  محيط  من  العامة“ 
اآلليات  أن  إىل  الحذر، مشرية  الهدوء 
العسكرية ال تزال منترشة وتبعد عن 
مقر املحكمة قرابة 500 مرت، يف حني 
أن الوضع داخل املحكمة غري واضح.
التي  األمنية  الفوىض  هذه  أن  يذكر 
أصبحت تحيط باإلجراءات االنتخابية 
الطعون،  مرحلة  وعطلّت  ليبيا،  يف 
جعلت الكثريين يشككون يف إمكانية 
يف  االنتخابي  االستحقاق  هذا  إجراء 
موعده املقرر يوم 24 ديسمرب .فيما 
يف  مازن،  خالد  الداخلية،  وزير  أملح 
بيان، إىل إمكانية تأجيل االنتخابات، 
إذا ما تواصل هذا الوضع، حيث أكّد 
أن اتساع الخروقات األمنية يف األيام 
األخرية، أصبح يعرقل عملية تأمينها 
العملية  واستمرار  سالمة  ويهدد 

االنتخابية يف البالد.
املحلل  تحدث  ذلك،  عىل  وتعليقاً 
الرعيش،  محمد  السيايس، 
لـ“العربية.نت“، عن سيناريوهني 
العملية  استمرار  يضمنان 
وهي  ليبيا،  يف  الجارية  االنتخابية 
الجدليني  للمرشحني  السماح 
وعبد  القذايف  اإلسالم  سيف  الثالثة 
حفرت  وخليفة  الدبيبة  الحميد 
لليبيني  االختيار  وترك  بالرتشح، 
من  معا  الثالثة  منع  أو  ليقرروا، 
إىل  الفتاً  قانونية،  ألسباب  الرتشح 
أو  صعبة  ستصبح  االنتخابات  أّن 
أحد  إقصاء  تّم  ما  إذا  مستحيلة 

املرشحني.

بغداد/ الزوراء:
لأليام  البالد  يف  الطقس  حالة  عن  األربعاء،  امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنت 
األسبوع  للغبار  وتصاعداً  اليوم  وثلوج  أمطار  تساقط  توقعت  فيما  املقبلة، 
املقبل.وذكر بيان للهيئة، تلقته ”الزوراء“: أن ”طقس اليوم الخميس سيكون 
غائماً جزئياً اىل غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة يف االقسام الرشقية من 
املنطقة  طقس  سيكون  فيما  صحو،  اىل  تدريجياً  ويتحول  الوسطى  املنطقة 
الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة تكون 
ويتحول  منها  الجبلية  االقسام  يف  الثلوج  لتساقط  فرصة  مع  احياناً  رعدية 
ابتداًء من االقسام الغربية اىل صحو، وسيكون الطقس غائماً جزئياً  تدريجياً 
اىل صحو يف املنطقة الجنوبية، اما درجات الحرارة  اىل غائم ويتحول تدريجياً 
ستكون  بينما  والشمالية،  الوسطى  االقسام  يف  درجات  بضع  فستنخفض 
مقاربة لليوم السابق يف القسم الجنوبي من البالد“، مبيناً أن ”الرياح ستكون 
شمالية غربية معتدلة الرسعة (20ـ30) كم/س مسببة تصاعداً للغبار يف بعض 
الجمعة  يوم  ”طقس  أن  والجنوبية“.وأضاف  الوسطى  املنطقة  من  االماكن 
املنطقتني  يف  غائم  واحياناً  غائم جزئي  اىل  الظهر  بعد  يتحول  سيكون صحواً 
غائم  اىل  صحواً  الجنوبية  املنطقة  طقس  سيكون  فيما  والشمالية،  الوسطى 
جزئي، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق يف االقسام الوسطى 
والشمالية، بينما ستنخفض بضع درجات يف القسم الجنوبي من البالد“.وأشار 
إىل أن ”طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً يف عموم البالد 
،أما درجات الحرارة فستنخفض قليالً يف االقسام الوسطى والشمالية، بينما 
اىل  البيان  البالد“.ولفت  الجنوبي من  القسم  السابق يف  لليوم  ستكون مقاربة 
أن“ طقس يوم األحد املقبل سيكون غائماً جزئياً اىل غائم ويتحول تدريجياً اىل 
صحو يف املنطقتني الوسطى والجنوبية، فيما سيكون طقس املنطقة الشمالية 
غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة يف االقسام الرشقية منها تكون رعدية 
الوسطى،  املنطقة  يف  درجات  بضع  فستنخفض  الحرارة  درجات  أما  احياناً، 
وستكون  البالد،  من  والجنوبية  الشمالية  املنطقتني  يف  قليالً  سرتتفع  بينما 
تدريجياً  تتحول  كم/س،   (20-30) الرسعة  معتدلة  رشقية  جنوبية  الرياح 
ابتداًء من االقسام الغربية اىل شمالية غربية معتدلة الرسعة (30-20) كم/س 

مع تصاعد الغبار يف بعض االماكن باالقسام الوسطى والجنوبية من البالد“.
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موسكو/ متابعة الزوراء:

تبادل حلف شـمال األطليس وروسـيا 

تحذيـرات بعـد تزايـد املخـاوف مـن 

موسـكو  حشـد  إثـر  رويس  هجـوم 

عـرشات اآلالف من جنودهـا وتعزيز 

الحـدود  عنـد  العسـكري  انتشـارها 

األوكرانيـة، وفيما أكد الحلف األطليس 

أن موسـكو سـتدفع ثمنـا باهظا إذا 

مـا غـزت أوكرانيـا، اعتـرب الرئيـس 

الرويس، فالديمري بوتني، أن التدريبات 

العسـكرية والتحركات األخـرى التي 

يقـوم بها الغرب وأوكرانيـا تهدد أمن 

بـالده، محـذرا من تجـاوز ”الخطوط 

الحمراء“ للكرملني.

واجتمـع ممثلـو الـدول املنضويـة يف 

التحالـف يف ريغـا، عاصمـة التفيـا، 

وناقشـوا سـبل ردع أي غـزو رويس 

ألوكرانيا بعد تزايد املخاوف من هجوم 

رويس إثـر حشـد موسـكو عـرشات 

اآلالف من جنودها وتعزيز انتشـارها 

العسكري عند الحدود بني البلدين.

وأشـار األمـني العـام للحلـف، ينـس 

سـوتلتنربغ، إثر االجتمـاع إىل أن ”أي 

غـزو رويس ألوكرانيـا سـيكون ثمنه 

باهظا وسـتكون له عواقب سياسـية 

واقتصادية عىل روسيا“.

ولفت ستولتنربغ إىل أن الدول األعضاء 

يف التحالف يمكن أن تفرض ”عقوبات 

إجـراءات  تتخـذ  وأن  اقتصاديـة 

سياسية“ ضد روسيا، من دون إعطاء 

مزيـد من التفاصيـل، مضيفا: ”علينا 

أن نكون مسـتعدين لألسوأ، وعلينا أن 

نوجه رسـالة إىل روسـيا مفادها أنها 

يجب أال تتوغل عسكريا يف أوكرانيا“.

األمريكـي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 

أنتوني بلينكن قد حذر يف وقت سـابق 

من ”عواقـب وخيمة“ ألي غزو رويس 

ألوكرانيا.

من جانبها، نفت موسكو التي ضمت 

القـرم مـن أوكرانيـا يف 2014 وتدعم 

االنفصاليني يف شـمال أوكرانيا، بشدة 

أنهـا تخطـط لشـن هجـوم، وحملت 

الحلـف األطلـيس مسـؤولية تأجيـج 

التوتر.

واعتـرب الرئيـس الـرويس، فالديمـري 

العسـكرية  التدريبـات  أن  بوتـني، 

والتحـركات األخـرى التي يقـوم بها 

الغـرب وأوكرانيـا تهدد أمن روسـيا، 

محذرا من تجاوز ”الخطوط الحمراء“ 

للكرملني.

وتابع: ”انظروا، لقـد تحدثوا عن تدخل 

عسكري رويس محتمل يف أوكرانيا بداية 

العـام. لكن كما ترون لـم يحدث ذلك“. 

وتأتي التعزيزات الجديدة عقب تعزيزات 

مماثلة يف الربيع، عندما حشدت روسيا 

قرابـة 100 ألـف جنـدي عـىل الحـدود 

األوكرانية ثم أعلنت الحقا سحبهم.

ويـرى دبلوماسـيو الحلـف أن التكتـل 

مـا زال غـري متأكد مـن نوايـا الرئيس 

الـرويس فالديمري بوتني، غري أن الوزراء 

سيناقشون خطط طوارئ يف حال قيام 

روسـيا بغـزو. ويسـعى الحلـف الـذي 

تقوده الواليات املتحدة ليظهر للكرملني 

أنه سيتكبد تكلفة باهظة يف حال تهديد 

أوكرانيا، لكنه لم يستفز موسكو لتقوم 

بعدوان جديد.

الطامحـة  أوكرانيـا،  أن  وأوضحـوا 

لالنضمام للحلف والتي سيشـارك وزير 

خارجيتهـا يف االجتمـاع الـذي يسـتمر 

يومني، غري مشـمولة بمعاهـدة الدفاع 

الشاملة للحلف.

ويبحـث املسـؤولون يف إمـكان تقديـم 

دعم إضايف للجيـش األوكراني واحتمال 

تعزيز قوات التكتل املنترشة عىل الضفة 

الرشقيـة للحلـف. وقد دعـت كييف إىل 

تحـرك عاجـل لــ“ردع“ أي غزو رويس 

العمليـة  أن  إىل  وأشـارت  ألراضيهـا، 

العسـكرية الروسـية يمكن أن تبدأ ”يف 

غمضة عني“.

وقد تزامـن هذا اللقاء مـع اضطرابات 

للتكتـل،  الرشقيـة  الحـدود  تشـهدها 

وسـط سـعي دول حليفـة خصوصـا 

بولنـدا وليتوانيـا والتفيـا، األعضاء يف 

حلف شـمال األطلـيس، للتصدي ألزمة 

بيالروسـيا  الغـرب  يتهـم  مهاجريـن 

املدعومـة مـن موسـكو بتأجيجها. إذ 

تتهـم تلك الـدول بيالروسـيا بإرسـال 

آالف املهاجريـن وغالبيتهم من الرشق 

األوسط، إىل حدودها يف ”هجوم هجني“ 

االتحـاد  ردا عـىل عقوبـات يفرضهـا 

األوروبي عىل مينسك.

وأعرب الحلف األطليس عن ”التضامن“ 

مع أعضائه يف الـرشق، لكنه أحجم عن 

التدخـل املبارش، نظـرا إىل أن التهديدات 

الراهنـة ال ترقـى إىل مسـتوى عـدوان 

فعـيل. وطرحـت بولنـدا تعزيـز قـوات 

الحلـف املنترشة عند حـدوده الرشقية. 

لكن يبدو أن مسـعى إطالق مشـاورات 

مـن  الرابعـة  املـادة  بموجـب  طارئـة 

املعاهدة املؤسسـة للحلـف، قد أرجئ يف 

الوقت الراهن.

هـدأ التوتـر الحدودي قليـال يف وقت بدأ 

بعـض املهاجريـن بالعـودة إىل العراق، 

غري أن وارسـو وفيلنيـوس ترصان عىل 

أن األزمة ال تزال بعيدة عن نهايتها.

يذكـر أنه من املقـرر أن يفرض االتحاد 

األوروبـي والواليـات املتحـدة وأعضاء 

آخـرون يف حلـف شـمال األطلـيس عىل 

مـن  جديـدة  مجموعـة  بيالروسـيا 

العقوبات يف األيام املقبلة.

الزوراء / يوسف سلمـان:
أكـد محافـظ البـرصة، أسـعد العيدانـي، ان 
املشـاريع املحليـة الجديدة التـي اقرت ملدينة 
البرصة ضمن قانون املوازنة العامة االتحادية 

تعود اىل العام 2019 .
وقـال العيدانـي، يف حديث مع ”الـزوراء“: ان 
” تنفيـذ املشـاريع يف البـرصة توقف بسـبب 
جائحـة كورونا وعدم اقـرار موازنة 2020 ”، 
مشـريا اىل ان ” اغلب املشـاريع الجديدة التي 
اقـرت للبـرصة يف قانون املوازنـة العامة هي 

لعام 2019 ”.
واضاف ان ”حزمة املشاريع الجديدة يف 2021 
لم تقر حتى اآلن، النها لم تدرج من قبل وزارة 
التخطيـط ، لذلك فالعمل الحـايل يقترص عىل 
مشـاريع 2019 ”، مبينـا انـه : ” بعـد اقرار 
املوازنـة العامة تأخر وصـول اول دفعة منها 
لسـتة اشهر تقريبا، لكن تم رصف مبلغ 349 
مليار دينار مسـتحقات للمقاولني ، والدفعة 

الثانية سترصف ايضا ”.
وحول تخصيصات مرشوع البرتودوالر، اوضح 
محافـظ البرصة ان ” مرشوع البرتودوالر اقر 
ضمـن قانون املوازنـة 2021 ، لكن الحكومة 

طعنت بصناديق البرتودوالر، والتزال املحكمة 
االتحادية لم تنظر بالطعن حتى اآلن ”.

وعـن عمـل الـرشكات االجنبيـة يف محافظة 
البـرصة، رأى العيدانـي ان ” تجربة محافظة 
البـرصة يف تنفيـذ املشـاريع نجحـت بفعـل 

رشكاتهـا املحليـة، اكثر من وجـود الرشكات 
االجنبيـة التي قـرصت بعملها عـىل الحقول 

النفطية ”.
وحول قانون املوازنـة العامة، اكد العيداني 
ان املوازنـات العامــة للدولـة لـم تنصـف 

محافظة البرصة خالل السـنوات املتعاقبـة 
. مشـريا اىل: ان البرصة سـتكون االفضل يف 
مـدن املنطقــة اذا توفـرت التخصيصـات 

املناسبـة يف املوازنة .
واضـاف ان ” تخصيصـات محافظة البرصة 
يف املوازنة العامة دون مسـتوى الطموح لكن 
اقـرار املوازنـة هـو خطوة مهمة السـتكمال 
املشـاريع التـي وصلـت اىل مراحـل متقدمة 
يف التنفيـذ ”. مبينـا ان ” املوازنـة تضمنـت 
تمويل املشـاريع املسـتمرة وادراج املشـاريع 
االخرى حسـب حاجة املحافظـة، كما منحت 
للمحافظات صالحية زيادة ضعف ما خصص 
من موازنات إلدراج مشـاريع جديدة حسـب 

الحاجة امللحة“.
البـرصة  محافظـة  اسـتعدادات  وبشـأن 
السـتضافة بطولة كأس الخليج العربي، اكد 
العيدانـي ان ” البرصة مسـتعدة فنيا وخدميا 
لتنظيـم بطولـة كأس الخليـج ”. مبينـا ان 
”الوفـد الفنـي الخليجـي أبـدى رضـاه عـن 
االستعدادات والتحضريات املحلية الستضافة 
مثل هذا الحدث الريـايض واملجتمعي املهم يف 

العراق واملنطقة ”.
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القاهرة – الجزائر/متابعة الزوراء:
 أثارت الزيـارة النادرة التي قام بها 
رئيـس األركان الجزائـري، الفريـق 
القاهـرة  إىل  شـنقريحة،  السـعيد 
تساؤالت بشأن توقيتها خاصة أنها 
تأتي بعد أسبوع من تمتني التعاون 
الدفاعـي بـني املغـرب وإرسائيـل، 
يف وقـت تقـول أوسـاط سياسـية 
جزائريـة إن الزيـارة تظهـر حجم 
االرتباك يف املوقف الرسمي الجزائري 
الـذي يريـد أن يرد عىل زيـارة وزير 
الدفـاع اإلرسائييل بينـي غانتس إىل 
الرباط بالبحـث عن تحالف إقليمي 

مضاد.
وقالت األوساط السياسية الجزائرية 
إن النظام يريد أن يظهر قدرته عىل 
املناورة وألجـل ذلك ترصف برسعة 
واتجه إىل مرص دون قراءة حسـاب 
لواقعية التحالـف الذي يبحث عنه، 
خاصـة أن رعونة املوقف الرسـمي 
قد قادت الجزائر إىل خسـارة حلفاء 
تقليديني كان يمكن اللجوء إليهم يف 

مثل هذه األزمات مثل فرنسا.
أن  إىل  األوسـاط  هـذه  وأشـارت 
مغامرة البحث يف القاهرة عن حليف 
إقليمي يف وجـه التقارب اإلرسائييل 
– املغربـي ال معنى لهـا، خاصة أن 
مـرص تقيـم عالقـات مميـزة مع 
إرسائيـل واملغـرب، وال يمكنها بأي 
حال أن تبدي أي إشـارات للتضامن 
ولـو رمزيـا مـع الجزائـر ألن ذلك 
سـيجلب لهـا قلقا إضافيـا ولديها 
ما يكفيهـا من املشـاغل واألزمات 

محليا وإقليميا.
يف  أوراق  أي  الجزائـر  تمتلـك  وال 
يدهـا من أجـل تشـجيع مرص عىل 
إظهار بعض إشـارات التفهم سواء 
فما تعلـق بموضـوع املخاطر التي 
يقول النظـام الجزائـري إنها باتت 
الوجـود اإلرسائييل  تتهدده بسـبب 
عىل حدوده، أو يف موضوع الصحراء 

الـذي ال يحتمـل أي منـاورة يف ظل 
ال  الـذي  الحـازم  املغربـي  املوقـف 

يسمح بأنصاف املواقف.
زيـارة  توقيـت  اختيـار  وجـرى 
شنقريحة إىل مرص بعناية إذ جاءت 
تزامنا مـع معـرض آيدكس 2021 
املقـام يف القاهرة خـالل الفرتة من 
محاولـة  يف  الخميـس،  إىل  االثنـني 
ملنع ربطها بتطـورات التقارب بني 

الرباط وتل أبيب.
لكـّن مراقبـني يقولـون إن تزامـن 
الزيارة مع املعـرض ال يبدد ما يثار 
حولهـا مـن تسـاؤالت، خاصـة أن 
الجزائر لديها سوق تقليدية تشرتي 
منهـا أسـلحتها املختلفـة، كما أن 
املعرض ال يوفر البدائل الكافية التي 
يمكن أن تساعدها عىل تغيري وجهة 

تعاقداتها يف املجال الدفاعي.
ويلفت املراقبون إىل أن مرص سـعت 
الستثمار الزيارة يف بعد آخر بعيد عن 
قلق الجزائر من التحالف بني الرباط 
وتل أبيـب، وأنها تفضـل أن تتحرك 
يف ملعبهـا املفضـل، أي الحديث عن 
املوقـف مـن اإلسـالم السـيايس يف 
شـمال أفريقيـا، وخاصـة يف ليبيا، 
حيث لعب البلـدان أدوارا متناقضة، 
فالجزائر دعمت وما تزال جماعات 
إسالمية مختلفة تسيطر عىل الغرب 
الليبي، فيما يسـيطر الغموض عىل 
موقف مرص وحسـاباتها حاليا بعد 
أن وقفت لسـنوات إىل جانب املشري 
خليفـة حفـرت قائد الجيـش الليبي 

والرجل القوي يف الرشق.
كبـريا  اهتمامـا  القاهـرة  وتـويل 
بمنطقة شـمال أفريقيا منذ صعود 
اإلخوان املسـلمني يف تونـس وليبيا 
بعـد 2011، ولـم تكـن راضية عن 
السـلطة  يف  اإلسـالميني  مشـاركة 
بالجزائر واسـتيعاب الجيش عملية 

انخراطهم فيها.
وأشارت مصادر مرصية مطلعة إىل 

أن العالقات الجيدة بني املؤسسـتني 
العسـكريتني القويتـني يف البلديـن 
أسـهمت يف الحـد مـن الخالفات يف 
بعـض امللفـات اإلقليميـة، وجنبتا 
التأثـريات السـلبية لتبايـن الـرؤى 
السياسـية حـول ليبيا خـالل فرتة 

تصعيد الحرب.
والتقـى شـنقريحة، خـالل زيارته 
للقاهـرة، الفريـق أول محمد زكي 
وزيـر الدفـاع واإلنتـاج الحربـي يف 
مـرص، وكذلك مـع رئيـس األركان 

الفريق أسامة عسكر.
وينـأى الجانـب املرصي عـن تبني 
مواقـف مـع الجزائـر أو ضدهـا يف 
قضيـة الصحـراء، لكـن التطور يف 
العالقات مع الجيش القائم أساسـا 
عىل التعاون والتنسـيق ملنع حدوث 
اخرتاقـات عسـكرية ألمن شـمال 
أفريقيـا من قبـل قـوى إقليمية أو 
جماعات إرهابية لـن يكون مريحا 
لـدول تسـعى لتكثيـف وجودها يف 
املغرب العربي، يف إشارة مبارشة إىل 
توجس القاهرة مـن النفوذ الرتكي 

املتزايد يف املنطقـة بما يف ذلك داخل 
الجزائر نفسها.

ويف الجزائر يقول املراقبون إنه رغم 
الطابع العسـكري للمشاورات التي 
جـرت بـني الطرفني، فـإن حضور 
شنقريحة يف القاهرة بصفته ممثال 
الجمهورية عبداملجيد تبون  لرئيس 
أعطى انطباعـا بأن الزيارة تتجاوز 
املشـاورات العسـكرية العاديـة إىل 
واإلقليميـة،  السياسـية  امللفـات 
التـي  التوتـرات  ظـل  يف  السـيما 

تشهدها املنطقة.
وفيمـا تابعـت الصفحة الرسـمية 
لـوزارة الدفـاع الجزائريـة نشـاط 
شـنقريحة يف مـرص، خاصـة مـا 
آيدكـس  الدفـاع  بمعـرض  تعلـق 
2021، فـإن اإلعالم املحـيل والبيان 
الرسـمي للـوزارة اكتفيـا بالقـول 
بـأن الزيـارة تتنـاول ”مشـاورات 
بني قادة املؤسسـتني العسـكريتني 
شـمال  يف  السـائد  الوضـع  حـول 
أفريقيا وفضاء السـاحل األفريقي، 
والتهديـدات متعـددة األبعـاد التي 

من شأنها زعزعة استقرار املنطقة 
برمتهـا، فضال عن السـبل الكفيلة 
باملسـاهمة يف دعـم جهـود السـلم 
واألمـن عـىل املسـتويني اإلقليمـي 

والقاري“.
ولم يتـرسب إىل غاية اآلن أي يشء 
للزيـارة  الحقيقيـة  األبعـاد  عـن 
النـادرة واملفاجئـة للرجل األول يف 
الجيش الجزائري إىل مرص، خاصة 
وأن املراقبني تعودوا عىل الحضور 
معـرض  يف  الدائـم  الجزائـري 
دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة 
الجيـش  قائـد  وكان  العسـكري. 
السابق الجنرال الراحل أحمد قايد 
صالـح دائم الـرتدد عـىل معرض 
األهميـة  ذي  بأبوظبـي  آيدكـس 

الدولية الكربى.
وقالت الوزارة إن زيارة شـنقريحة 
تنـدرج ضمن إطار تعزيـز التعاون 
الشـعبي  الوطنـي  الجيـش  بـني 
والقوات املسـلحة املرصية، وتمكن 
الطرفني من التباحث حول املسـائل 

ذات االهتمام املشرتك.
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بغداد/ الزوراء:

صالح،  برهم  الجمهورية،  رئيس  أكد 

الراهنة تتطلب  املرحلة  ان  االربعاء،  امس 

فاعلة  واستجابة  للتحديات  عالياً  إدراكاً 

لالستحقاقات الوطنية.

الجمهورية  لرئيس  االعالمي  املكتب  وقال 

”رئيس  ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف 

وفد  استقبل  صالح،  برهم  الجمهورية، 

الحزب الشيوعي العراقي برئاسة سكرتري 

الحزب رائد فهمي“، مبينا انه ”جرى خالل 

اللقاء بحث مستجدات األوضاع السياسية 

الظرف  يف  البلد  تواجه  التي  والتحديات 

الجهود  تضافر  من  تتطلبه  وما  الراهن 

حماية  أجل  من  الوطني  الصف  وتوحيد 

واالستجابة  البلد،  يف  واالستقرار  األمن 

واألزمات  املشاكل  وحل  الشعب  لتطلعات 

عىل  والعمل  املواطنني،  بأوضاع  املتعلقة 

تحسني األوضاع املعيشية والخدمة“.

بانعقاد  ”الوفد  الجمهورية  رئيس  وهنأ 

الشيوعي  للحزب  عرش  الحادي  املؤتمر 

الريادي  بـ“الدور  مشيداً  العراقي“، 

الحركة  إطار  يف  لعبه  الذي  والتاريخي 

إرساء  أجل  من  العراقية  الوطنية 

االستبداد  مرحلة  وتجاوز  الديمقراطية 

وبناء العملية السياسية واالرتقاء بها“.

تتطلب  الراهنة  ”املرحلة  أن  صالح  وأّكد 

فاعلة  واستجابة  للتحديات  عالياً  إدراكاً 

التي  الكربى  الوطنية  لالستحقاقات 

تكاتف  إىل ”رضورة  البلد“، مشرياً  تنتظر 

الجميع والرشوع باإلصالحات الرضورية 

يف مختلف القطاعات وتثبيت ركائز الحكم 

الرشيد“.

بغداد/ الزوراء:
أكـد االتحاد العـام للصحفيـني العرب دعمه 
وتضامنـه مـع الشـعب الفلسـطيني، داعيا 
املجتمـع الـدويل اىل قيـام دولـة فلسـطينية 
بحدود ما قبل عـام 1967 وتكون عاصمتها 

القدس الرشقية.
وذكـر االتحـاد العـام للصحفيـني العـرب، 
الشـعب  لدعـم  العاملـي  اليـوم  بمناسـبة 
الفلسـطيني، يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: ان 
االحتفـال بهـذا اليـوم ( 29 نوفمـرب ) اليوم 
العاملـي للتضامن مع الشـعب الفلسـطيني 
هـو تذكـري للمجتمـع الـدويل. الفتـا اىل: أن 
قضية فلسطني ال تزال دون حل، وان الشعب 
الفلسـطيني لم يحقق بعـد حقه الطبيعي يف 
تقريـر املصري عىل النحو املنصـوص عليه يف 

مختلف قرارات األمم املتحدة .
وأضاف: ان االتحـاد العام للصحفيني العرب 
يؤكد دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني 
الذي يواصل كفاحه العادل ضد االحتالل غري 

القانوني والوحيش الصهيوني . 
وتابـع: انـه يجـب عـىل املجتمـع الـدويل ان 
يتحمل مسـؤوليته يف حماية أرواح الشـعب 
الفلسـطيني وحقوقه األساسـية، وان يلعب 
دوره الصحيـح يف التوصل اىل حل عادل ودائم 
للقضية الفلسـطينية وفقا للرشعية الدولية 

لصالح السالم واالستقرار الدائمني يف منطقة 
الـرشق األوسـط، كما يجـب ان يتخـذ أيضا 
اإلجـراءات الالزمة ضد االنتهاكات الواسـعة 
النطاق لحقوق االنسـان والقانون اإلنساني 

الدويل يف األرايض املحتلة . 
 وأوضـح: ان االتحاد العام للصحفيني العرب 
يدعـو اىل قيـام دولة فلسـطينية بحـدود ما 
قبـل عـام 1967، وتكـون عاصمتها القدس 
الوحيـد والعـادل  الحـل  انهـا  إذ  الرشقيـة، 
الفلسـطينية،  للقضيـة  والدائـم  والشـامل 
وفق قـرارات األمم املتحـدة ومنظمة املؤتمر 

اإلسالمي ذات الصلة. 
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة التخطيط، امس األربعاء، وضع 
خطـة لتوظيـف الخريجني مـن الجامعات، 
إدارة  مجلـس  تأسـيس  إىل  أشـارت  فيمـا 

لتطوير القطاع الخاص.
وقـال املتحدث باسـم الـوزارة عبـد الزهرة 
الهنداوي يف ترصيح صحفي إن «الجامعات 
واملعاهـد العراقيـة ُتخرِّج سـنوياً ٢٠٠ ألف 
شـخص، إذ يدخـل هـؤالء اىل سـوق العمل 
أضافة اىل غري الخريجـني من الذين يبلغون 

سن ١٨ عاماً».
وأضاف، أن «هذه النسـب ليست قليلة، مع 
تضخـم الجسـد الوظيفي الحكومـي، فقد 
باتـت مؤسسـات الدولـة مزدحمـة بأعداد 
املوظفـني لدرجة أن الرواتـب واألجور باتت 
تسـتحوذ عىل النسـبة األكـرب مـن املوازنة 
السنوية والتي تصل اىل ٧٥٪،  األمر الذي أثر 
عىل حسـاب الجانب التنموي واالستثماري 

واملشاريع».
وأضاف، أن «الحلَّ األمثـل وفق خطتنا التي 

نعمل عليها اآلن، هو تحقيق رشاكة حقيقية 
يف توفري الوظائف مع القطاع الخاص، وهذه 
الرشاكة ينبغي أن تتوفر فيها رشوط، منها 
توفري بيئة مناسبة وإعادة النظر بالقوانني 
السـابقة وتوفـري بيئـة للقطـاع الخاص»، 

مشـرياً اىل أن «الـوزارة بدأت بإنشـاء رؤية 
الخـاص يف  القطـاع  لتطويـر  سـرتاتيجية 
العراق وتحقيق الرشاكة من خالل تأسـيس 

مجلس إدارة وتطوير القطاع الخاص».
وتابع، أن «هذا املجلس تّم تأسيسـه مؤخراً 

بمرحلة انتقالية يرتأسـها وزيـر التخطيط 
وعضويـة ممثيل القطـاع الخاص والجهات 
الحكوميـة ذات العالقـة، والـذي يعمل مدة 
سـنة عىل توفري األرضية وسـياقات العمل، 
بعدها يتـم اختيار مجلس دائـم عن طريق 

االنتخابات أو أي آلية أخرى».
وأوضـح، أن «هذا املجلس سـيكون له دور 
كبري يف قيـادة القطاع الخـاص للوصول اىل 
مبدأ الرشاكـة الحقيقية، وأن يكون للقطاع 
الخاص األسـبقية يف إدارة التنمية يف العراق 
ألن كل البلـدان املسـتقرة تعتمـد عـىل هذا 

القطاع بشكل كبري».
وأكـد الهنداوي، أن «مهمـة الحكومة وضع 
الخطـط والقوانـني ومتابعتهـا»، الفتاً اىل، 
أن «التنفيذ يقع عـىل عاتق القطاع الخاص 
الـذي نعتقـد أن له القدرة عـىل توليد فرص 

العمل مع وجود الضمانات لهم».
وذكـر الهنداوي، أن «البحـث عن وظائف يف 
القطـاع الحكومي سـيتغري مـع وجود هذا 

النظام من العمل ذي الضمانات األكيدة».

بغداد/الزوراء:

دعت هيئة النزاهـة االتحاديَّة، امس 

االربعـاء، املُكلَّفـني املشـمولني بملء 

ة الـماليَّـة إىل  اسـتمارة كشـف الذمَّ

ملء االســتمارة للعام ٢٠٢٢، ُمبّينًة 

أنَّ االسـتمارة الجـديـدة تتألـف من 

(٩) صفحاٍت، واستمارة (املتغريات) 

ذات الصفحة الواحدة.

وقالـت دائـرة الوقايـة يف الهيئـة يف 

بيـان ورد لـ»الـزوراء»، أنَّ «العمـل 

باالسـتمارة التي تمَّ نرشها يف املوقع 

الرسـمي للهيئـة يأتـي ُمتوافقاً مع 

أحكام قانون هيئة النزاهة والكسب 

غري املرشوع رقم (٣٠) لسـنة ٢٠١١ 

ل»، الفتًة إىل أنَّ «البند (أوالً) من  املُعـدَّ

ت  املادة (١٧) من القانون املذكور نصَّ

عىل إلـزام املُكلَّف بتقديم االسـتمارة 

خـالل (٩٠) يومـاً من تاريـخ توليه 

الوظيفة أو املنصـب أو تاريخ انتهاء 

عالقتـه بهما، أو خالل شـهر كانون 

الثاني من كل سنٍة».

وأضافت الدائـرة إنَّ «البند (أوالً) من 

املادة (١٨) من قانـون هيئة النزاهة 

والكسب غري املرشوع شدَّد عىل إيقاف 

صاتـه  وُمخصَّ ف  املُكلـَّ راتـب  رصف 

إذا لـم ُيقـدِّْم االسـتمارة خـالل املُدَّة 

املنصـوص عليها يف البنـد (أوالً) من 

املادة (١٧) من القانون، عىل أن تتوىلَّ 

جهة انتسـاب املُكلَّف إشـعار الهيئة 

بقـرار اإليقاف حال صـدوره، فضالً 

عن إشـعارها بميض املُدَّة املنصوص 

عليهـا يف البنـد (أوالً) من املادة (١٧) 

دون تقديم االستمارة». 

وبيَّنـت أنَّ «قانـون الهيئـة املذكـور 

ـن يف املادة (١٩) إيقـاع عقوبة  تضمَّ

ف املُمتنـع عـن  الحبـس بحـقِّ املُكلـَّ

ة املاليَّة  تقديم اسـتمارة كشـف الذمَّ

ـد إخفاء  دون عـذٍر مـرشوٍع، أو تعمَّ

معلومـاٍت، أو قدَّم معلومـاٍت كاذبة 

ثبت أن لها عالقة بتحقيق كسٍب غري 

مرشوٍع».

ات التي  وأوضحت الدائـرة أنَّ «املُتغريِّ

يجب ذكرها تشمل أي تغيرٍي يف الراتب 

أو الحوافـز أو األربـاح أو أي ُمكافأٍة 

دوريٍَّة، والحالة االجتماعيَّـة للُمكلَّف 

بإعالتهـم  ف  املُكلـَّ وأوالده  وزوجـه 

رشعاً وقانونـًا، ورشاء وبيع عقارات 

أو مركبـات أو فتـح حسـاٍب جديـٍد 

يف املـرصف، وتسـلم قـروٍض أو أيَّـة 

اٍت أخرى». ُمتغريِّ

دياىل/الزوراء:
كشف مصدر عسكري رفيع يف الجيش العراقي، 
امـس األربعـاء، عن اسـتنفار أمنـي للجيش 
والحشـد الشعبي وبالتنسـيق مع البيشمركة 
إلحباط هجمات محتملـة لداعش بني أطراف 

خانقني يف دياىل وكالر بإقليم كردستان.
وأكد املصدر، «تعزيز انتشـار قطعات الجيش 
يف أطـراف خانقـني وتكثيـف دوريـات الرصد  

ملواجهة اي طارئ أمني».
مـن جهته، قـال املقـدم جليل مـام فائق آمر 
أحد أفـواج البيشـمركة يف ترصيـح صحفي، 
إن «البيشـمركة لديها معلومـات تفيد بوجود 
مخطـط لتنظيـم داعش لشـن هجمـات بني 
خانقـني وكالر»، مبينـا أن «عنـارص التنظيم 
تتواجـد يف مناطـق (شـريك ودكا ومـرواري) 

بأطراف خانقني».
وأشار، وبحسب املعلومات، إىل «وجود مخطط 
ملهاجمـة نقـاط البيشـمركة يف حـدود دياىل، 
مستدركا «قواتنا عىل أهبة االستعداد لردع اي 

مخطط أو تعرض ارهابي».

قـوات  تعرضـت  الجـاري  األسـبوع  وخـالل 
البيشـمركة لثـالث هجمات شـنها مسـلحو 
داعـش يف املنطقـة الحدوديـة الفاصلـة مـع 

القـوات االتحاديـة يف قضـاء كفـري بـإدارة 
كرميان، ما أوقع ضحايا وجرحى.

مـن جانبـه، قـال مستشـار رئيـس إقليـم 
كوردسـتان دلشـاد شـهاب للصحفيني، عىل 
هامـش حضوره مجلـس عزاء احـد مقاتيل 
قوات البيشـمركة يف قضاء كفري يف هجمات 
داعـش األخـرية، إنـه «جـراء الفـراغ األمني 
الحاصـل بـني قـوات البيشـمركة والقـوات 

العراقيـة يف تلـك املناطق سـقط شـهداء من 
قوات البيشمركة».

وأضاف أن «هناك جهوداً جديًة للغاية ُتبذل من 
قبل حكومة إقليم كردسـتان وبالتنسـيق مع 
مؤسسات الحكومة االتحادية للقيام بعمليات 
أمنيـة مشـرتكة يف املناطق التـي يختبئ فيها 
العدو»، مشريا إىل أن «رئاسة إقليم كوردستان 

تبذل قصارى جهده يف هذا اإلطار».

اربيل/الزوراء:

أعلنـت وزارة صحـة أقليـم كردسـتان، امـس 

األربعـاء، تسـجيل ٦٩ اصابـة باإليـدز خـالل 

العام الجاري، مؤكـدة أن الفرق الصحية تعمل 

عىل فحص جميع الوافديـن األجانب والراغبني 

بالزواج واملتربعني بالدم واملسـتلمني له لحرص 

انتشار املرض.

وقـال وزير صحـة اإلقليم سـامان الربزنجي يف 

مؤتمـر صحفـي عقده اليـوم بمناسـبة اليوم 

العاملي للتوعية بمخاطر مرض اإليدز، : إنه «تم 

تسـجيل ٦٩ إصابة باإليدز هذا العام، منهم ٥٨ 

من املقيمني األجانب و١١ من اإلقليم».

وأضاف الربزنجي أن «جميع الحاالت املسـجلة 

باإلقليم مـن مواطنينا خالل السـنوات املاضية 

كانـت ٤٨ حالـة، وجميعهـم لديهـم باجـات 

وملفات خاصة بهم ويخضعون لرعاية صحية 

مستمرة».

إىل  األجانـب  الوافديـن  أن «جميـع  إىل  وأشـار 

اإلقليـم يتـم إجـراء فحـص االيـدز لهـم كاحد 

رشوط اإلقامـة، وكذلـك يتـم فحـص جميـع 

الراغبني بالـزواج واملتربعني بالدم واملسـتلمني 

له»، الفتاً إىل ان «فرقنا الصحية تعمل عىل هذه 

الفحوصات بشـكل دوري لهذه الرشائح والتي 

مـن ضمنهـا العاملـني بالفنادق».وأوضـح أن 

«خطـورة مرض االيدز تكمـن يف أنه من املمكن 

للمريض الذي يحمـل الفايروس، ال تظهر عليه 

أعراض لسنوات، مما يسـبب خطر نقله ألفراد 

آخرين باملجتمع»، الفتا اىل ان «املخدرات والوشم 

(التاتو) هي أسباب رئيسية للعدوى».
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بغداد/الزوراء:

أعلنت قيادة العمليات املشـرتكة، امس 

التجاوزات  بإزالـة  املبـارشة  األربعـاء، 

وتنظيم الحصص املائي.

وذكر بيان للقيـادة تلقته «الزوراء» أن 

«قيادة العمليات املشـرتكة وبالتنسيق 

بـارشت  املائيـة  املـوارد  وزارة  مـع 

برفـع التجـاوزات عىل األنهـر وتوقيف 

املتجاوزين واحالتهم للقضاء».

 ووّجـه رئيس مجلـس الـوزراء القائد 

مصطفـى  املسـلحة،  للقـوات  العـام 

الكاظمـي، خـالل جلسـته االعتيادية، 

املنعقـدة يـوم أمـس الثالثـاء، قيـادة 

الداخلية،  العمليـات املشـرتكة ووزارة 

بمعالجة حالة شـح املياه التي تمر بها 

البالد، بما يأتي: 

- املبارشة بحملة ردم األنهار املتجاوزة، 

وبالتنسيق مع وزارة املوارد املائية، وعرب 

القوات املنترشة يف كل املحافظات.

- إزالـة الدوارات غـري النظامية، ورفع 

جميع املضخـات املتجاوزة عىل النظام 

اإلروائي.

 - عدم السـماح ألي جهة خارج وزارة 

املوارد املائية بالتدخل يف هذه األعمال.

بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة اإلعمار واإلسـكان والبلديات العامة، امس االربعاء، عن قرب إنجاز سـبع 

مدارس يف نينوى، مبينة أن مساحة كل مدرسة تبلغ (٧٠٠٠) م.٢.
وذكـر املركز اإلعالمـي للوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»، أن «الوزارة شـارفت عىل إنجاز 
سـبع مدارس يف محافظة نينوى لصالح وزارة الرتبية»، مبيناً أن «املدارس هي (العربي 

- النور - الزهراء - سومر - السالم -مشريفة الثانية - النهروان)».
وأضاف أن «املالكات الهندسـية والفنية بارشت بوضع اللمسات االخرية ألبنية املرشوع 
الذي تجاوزت نسـبة انجازه ٩٣٪»، مشـرياً إىل أن «املرشوع ُيعد من املشـاريع الخدمية 
املهمة التي ُتسـهم بالنهوض بواقع التعليم وخدمة رشيحة كبرية من أبناء مجتمعنا يف 

محافظة نينوى».
وأوضـح البيان أن «مسـاحة كل مدرسـة تبلغ (٧٠٠٠) م٢، وهـي مكونة من ٢٤ صفاً 
موزعة عىل ٣ طوابق، وخمسـة مختـربات وبناية لألدارة ومجاميع صحية للطالب، مع 

حديقة تبلغ مساحتها ١٥٠٠م٢ وساحة اسرتاحة للطالب وغريها».

بغداد/الزوراء:
أعلنت دائـرة اإلصالح العراقيـة التابعة 
لـوزارة العـدل، امـس االربعـاء، إطالق 
رساح (٩٢٥) نزيالً خالل شـهر ترشين 

الثاني املايض لعام ٢٠٢١.
وذكـر بيـان صادر عـن الـوزارة ورد لـ 
«الزوراء»، إن «دائـرة اإلصالح العراقية 
اتخذت كافـة التدابري واإلجـراءات التي 
من شأنها ترسيع وترية حركة التسفري 

وتأمني النزالء إمام املحاكم».
وأضـاف البيـان، إن «مـالكات الدائـرة 
كل من التسـفري ونقل النـزالء واللجان 
والحراسـات  واآلليـات  القانونيـة 
والطوارئ تعمل بشكل يومي ولساعات 
تعـدت سـاعات الـدوام الرسـمي بغية 
متابعة القضايـا والدعاوى مع الجهات 
العالقـة  ذات  والجهـات  القضائيـة 

للترسيع

بغداد/الزوراء:
اعلنت وزارة الرتبية، امس االربعاء، عن إيقاف التنسـيب للهيئات التعليمية والتدريسية 

بني املديريات العامة للرتبية.
وقالـت الرتبية يف وثيقة اطلعت «الزوراء» عىل نسـخة منها، انـه «تزامناً مع بدء العام 
الـدرايس الجديـد ٢٠٢١ – ٢٠٢٢، ولغـرض اسـتقرار املـالكات التعليمية والتدريسـية 
يف مدارسـكم لضمان اسـتمرارية االنسـيابية يف تقديم املـواد العلمية البنائنـا التالميذ 

والطلبة».
واضافت بحسـب الوثيقة انه «تقرر إيقاف التنسيب للهيئات التعليمية والتدريسية بني 
املديريات العامة للرتبية يف الوقت الحارض، والنظر بالطلبات الحرجة فقط، اسـتناداً إىل 
هامـش الوزير املؤرخ يف ٢٤ / ١١/ ٢٠٢١ ( موافق عىل أن تكون جميع الحاالت سـواء 

الحرجة أو غريها مرشوطة بموافقة املديرية العامة للرتبية اصالً)،»
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بغداد/الزوراء:
أعلنـت قيادة عمليـات بغداد، امـس االربعاء، 
القبض عـىل (١٣) متهماً وفق مـواد قانونية 

مختلفة وضبط أسلحة غري مرخصة.
وقالت القيادة يف بيان ورد «الزوراء»، ان «قوة 
مـن فرقة املشـاة الحادية عـرشة تمكنت من 
القـاء القبض عـىل ثالثة متهمـني وفق مواد 
قانونية مختلفة وضبط أسلحة غري مرخصة 
رشقـي  تعاطيهـا  وادوات  مخـدرة  ومـواد 

العاصمة بغداد».
واضـاف البيـان، ان «قـوة من الفرقـة االوىل 
رشطـة اتحادية تمكنت من القاء القبض عىل 
سـتة متهمني بحيازة وترويج املـواد املخدرة 
ضبـط بحوزتهم كميـة من مادة الكرسـتال 
املخدرة وأدوات التعاطي واسلحة وكاصوصة 
وميـزان، باإلضافـة اىل القـاء القبـض عـىل 
متهمـني اثنـني أحدهمـا وفـق احـكام املادة 
(٤٥٦) نصـب واحتيال، هـارب من محافظة 
بابـل، من قبـل قوة مـن اللـواء (١٥) رشطة 
اتحاديـة وباالشـرتاك مـع مفرزة مـن جهاز 

املخابرات الوطني العراقي».
وذكـر ان «قواتنـا األمنيـة يف الفرقـة الثانية 
رشطـة اتحادية تمكنت من القاء القبض عىل 
متهمني اثنني أحدهما بالرسقة واألخر برتويج 
وتعاطي املواد املخـدرة يف جانب الكرخ ضبط 
بحوزتـه كمية من مـادة الكرسـتال املخدرة 

وأدوات تعاطيها».
وتابع، انه «تم تسليم جميع املتهمني واملخالفني 
واملواد املضبوطـة اىل الجهات املختصة التخاذ 

اإلجراءات القانونية بحقهم».

صالح الدين/الزوراء:

أعلنت خلية اإلعـالم األمني، امس األربعاء، 

عن القبـض عىل ثالثـة إرهابيني مطلوبني 

وفق أحـكام املـادة (٤/إرهـاب) يف صالح 

الديـن، مبينة ان أحدهـم كان يعمل بصفة 

عنرص استخبارات لصالح عصابات داعش 

االرهابيـة واالثنـان اآلخـران كانـا يعمالن 

بصفة مقاتلني ضد القوات األمنية.

وذكر بيان لخلية اإلعـالم، تلقته «الزوراء» 

والتحقيقـات  االسـتخبارات  «وكالـة  أن 

االتحادية يف وزارة الداخلية خالل عملياتها 

االستباقية لتجفيف منابع االرهاب، تمكنت 

مـن إلقـاء القبض عـىل ثالثـة ارهابيني يف 

محافظة صالح الدين مطلوبني وفق احكام 

املادة (٤/ارهاب)».

أن «اإلرهابـي األول كان  البيـان  وأضـاف 

يعمـل بصفة عنـرص اسـتخبارات لصالح 

عصابـات داعـش االرهابيـة ضـد قواتنـا 

األمنيـة بناحية حمريـن وعمل عىل تجهيز 

املفارز االرهابية املتواجدة يف جبال حمرين 

بجميـع احتياجاتهم مـن األرزاق واألدوية 

وغريهما من املواد».

وتابـع البيـان أن «اإلرهابـي اآلخـر عمـل 

بصفـة مقاتل ضد قواتنـا االمنية يف قضاء 

تكريـت وعمـل ايضـا ضمـن ما يسـمى ( 

ديوان عقارات الدولة الال اسـالمية) إذ قام 

مـع افراد مجموعتـه االرهابيـة بمصادرة 

دور منتسـبي االجهـزة االمنيـة يف مدينـة 

تكريت والكتابة عليها ونصب السـيطرات 

الوهميـة مـع افـراد مجموعتـة االرهابية 

داخـل تكريت وتهريب املشـتقات النفطية 

لصالـح عصابات داعـش اإلرهابية، وعمل  

االرهابـي الثالث بصفة مقاتـل يف صفوف 

عصابات داعش االرهابية بما يسمى قاطع 

ابـو صفـة يف الناحيـة ذاتهـا، ضـد قواتنا 

األمنية ومراقبة تحركاتهم».

وأشار إىل أنه «تم تدوين اقوالهم باالعرتاف 

بحقهـم  واتخـذت  وقضائيـاً،  ابتدائيـاً 

االجراءات القانونية»

بغداد/الزوراء:
دعت امانة بغداد املواطنني اىل عدم دفع اي مبالغ مالية آلليات وعمال 
جمع النفايات إال بموجب وصوالت رسـمية صادرة من قبلها، مؤكدًة 

عدم وجود آليات أهلية تابعة لها.
وذكـر بيـان لالمانـة ورد لــ «الـزوراء»، ان «جميع اآلليـات التابعة 
للدوائـر البلديـة التـي تشـمل كابسـات النفايـات وشـافطات مياه 
املجاري والسـيارات الحوضية وغريها تقـوم بتقديم الخدمات الهايل 
مدينة بغداد مقابل اجور يتم اسـتيفائها عىل وفق ضوابط وتعليمات 

قانونية».
واشار اىل ان «اآلليات الخدمية االهلية غري تابعة لالمانة واليسمح لها 

بالعمل او استيفاء اي اجور وبطرق غري قانونية».
واهابت امانة بغداد بـ»املواطنني اصحاب املحال التجارية او سـاكني 
املحالت السـكنية الكرام اىل عـدم دفع أي مبالغ ماليـة للعاملني عىل 
آليات االمانة لقاء الخدمات املقدمة لهم اال بموجب وصوالت رسـمية 
صـادرة من امانة بغداد واإلبالغ عن اي مخالفة عرب توثيق رقم اآللية 
او اسـم الشـخص واالتصال بالخط السـاخن الرباعـي ٥٦٢٨ التخاذ 
االجـراءات القانونيـة الصارمة بحـق املخالفني عىل وفـق التعليمات 

والضوابط النافذة «.

بغداد/الزوراء:
افادت وكالة الوزارة لشـؤون الرشطة رشطة بغـداد، امس األربعاء، بإلقاء 

القبض عىل مشعوذة بحوزتها أدوات ومواد سحر
وذكرت الوكالة يف بيان اليوم، بأن مفارز فوج طوارئ بغداد التاسـع التابع 
اىل قيادة رشطـة بغداد القبض عىل ألقت القبض عىل متهمة بحوزتها مواد 

شعوذة وسحر يف احد االماكن القريبة من نهر دجلة.
ووفقـا للبيان فإنه تـم اقتيادها من قبـل مفارز الفـوج اىل مركز الرشطة 

التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقها وفق القانون.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية يف عام ٢٠١٧ عن قرار يقيض بإغالق مكاتب 
السـحر والشـعوذة املنترشة يف بغداد وباقـي محافظات العـراق، ومعاقبة 

املخالفني.
وتزايـدت يف اآلونـة األخرية لجوء الناس يف العراق إىل السـحرة واملشـعوذين 
جراء تفاقم املشـاكل االجتماعية الناجمـة عن التدهور االقتصادي وتراجع 

الوعي لدى الفرد والشعور باليأس واإلحباط.
وأكثر من يلجأ إىل أعمال السـحر والعرافني واملشـعوذين هم النساء كونهن 
الحلقة األضعف داخل املجتمعات يف بلدان مثل العراق تعاني أزمات الحروب 
واالقتتـال، وتـردي الواقع املعيـيش واالقتصادي وتفيش البطالة والفسـاد، 

وعدم اإلهتمام بتنمية الفرد.
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بغداد/ الزوراء:
اكد وزير الصناعة واملعادن، منهل الخباز، امس 
االربعاء، سـعي الحكومة العراقية إلنهاء جميع 
املعوقات امام دخول البضائع السورية يف املنافذ 
الحدوديـة املشـرتكة، مبينـا ان سـوريا تعتـرب 
مفصالً مهمـًا من مفاصل االقتصـاد العربي ملا 
لديها مـن إمكانيات كبرية جداً وقدرات صناعية 

كبرية.
وقال الخباز يف ترصيح أوردته صحيفة ”الوطن“ 
السـورية واطلعـت عليـه ”الـزوراء“: إن ”هذه 
املؤتمرات مهمة جداً للتواصل بني رجال األعمال 
والصناعيني للتقارب الصناعي والتجاري وتبادل 
املعلومات وتنشيط لعملية االستثمار، ومن املؤكد 
أن ذلك سـوف يؤدي إىل تطور الحالة االقتصادية 

والصناعية يف سورية بشكل أفضل“.
وأضاف ان ”املدن الصناعة العراقية هو موضوع 
فتي، لذلـك نعمل عىل االسـتفادة مـن التجارب 
اإلقليمية كي ال نبدأ من الصفر وجئنا إىل سورية 
لالسـتفادة مـن الخـربات والتجـارب الكبرية يف 
سـورية والتي عمرهـا أكثر من عرش سـنوات، 
كما أننا نبحث عن نوع من التكامل واالسـتثمار 

املشرتك بني البلدين لتنشيط املدن الصناعية“.
واشار اىل ”سعي الحكومة إىل التكامل االقتصادي 
بني الـدول العربية، واليوم نتحـدث عن التكامل 
الصناعـي والصناعـة نتائجهـا اقتصاديـة وند 
التكامـل الصناعـي بطريقة أو بأخـرى تلقائياً 

سـوف يكـون هنـاك تكامـل اقتصـادي“، الفتاً 
إىل ”أن التكامـل الصناعـي أساسـاً يبـدأ بتبادل 
الخربات واالسـتثمار املشـرتك والتصنيع بشكل 
أو بآخر عىل مسـتوى رجال أعمال وصناعيني“. 
وأضاف: ”كل هذه األمور مكملة، وبالتايل العائد 

لهذا املوضوع هو اقتصادي لكال البلدين“.
وأشـار الخباز إىل أن“ سـورية لديهـا باع طويل 
يف العديد من املجاالت الصناعية والسـيما الدواء 

الذي يعترب غاية يف األهمية بني البلدان وكل الدول 
تسـعى ألن تكون مكتفية دوائياً“، وقال: العراق 
لألسـف «متأخـر يف الصناعات الدوائيـة وإنتاج 
السوق العراقية من الدواء ال يغطي أكثر من 15 
باملئة من حاجة السـوق والدواء السـوري منتج 
جيد جداً وقبل الحرب كانت سورية تغطي نسبة 
كبرية من حاجة السـوق العراقية من الدواء، إال 
أنه اليوم النسـبة قليلة جداً، ونحن اليوم لم نعد 

نسـعى السـترياد األدوية فقط بل نسعى إلقامة 
رشاكـة حقيقية يف تصنيع الدواء مع سـورية“، 
موضحاً ”أنه قد يكون هناك تصنيع مشرتك مع 
أكثر من دولة عربية ألن السـوق العراقية واعدة 

جداً“.
ولفـت الخبـاز إىل أن“ املنتجـات السـورية مـن 
األقمشة مرغوبة جداً يف السوق العراقية، منوهاً 
بـأن السـوق العراقـي كان مملـوءاً بالبضائـع 
السـورية لكن اليوم أيضاً السـوق تغري بسـبب 
تنافـس البضائـع مـن دول الجوار، لكـن نأمل 
أن تبقـى البضائـع السـورية الجيدة يف السـوق 

العراقية“.
ولـدى االستفسـار عـن التبـادل التجـاري بني 
البلديـن، قال الخباز: ”كنا نعاني مشـاكل أمنية 
حـول عبـور الشـاحنات واملنتجات عـىل املعابر 
بـني البلدين ومـا نأمله أن يكـون هناك نوع من 
تسهيل التبادل التجاري ألننا بحاجة إىل املنتجات 
السورية وسـورية كذلك بحاجة إىل منتجات من 

إيران“.
وحول حركة املعابر، ذكر الخباز ان “هناك عمال 
وجهـدا كبرييـن يف هـذا املوضوع عـىل الصعيد 
الدبلومـايس، وهناك نوع مـن التفاهم يف مجال 
تسوية األمور الخاصة باملعابر والشاحنات وكل 
األمور املتعلقة بالرتانزيت سـوف تكون محلولة 
قريبـاً جداً عـىل املسـتوى الحكومـي حيث يتم 

التوصل إىل اتفاق يريض البلدين“.

بغداد/ الزوراء:

رجـح وزير النفط، إحسـان عبـد الجبار، 

إبقاء ”أوبك+“ عىل سياسة اإلنتاج الحالية 

عـىل املـدى القصـري، فيمـا أعلنـت وزارة 

النفط العراقية االحصائية االولية للكميات 

املصـدرة مـن النفـط الخـام وااليـرادات 

املتحققـة لشـهر ترشين الثانـي  املايض، 

مشـرية اىل أن االيرادات بلغت 7  مليارات و 

590  مليون دوالر امريكي.

وقال وزير النفط، احسـان عبد الجبار، يف 

بيـان: ان ”أعضاء منظمة أوبك وحلفاءها 

يهدفون إىل الوصول لحالة من االسـتقرار 

موثوقـة  الطاقـة  سـوق  يف  والتـوازن 

ومسـتديمة للـدول الصناعيـة واملصـدرة 

للنفط الخام“.

مرجحـا أن يتوصـل أعضـاء ”أوبـك“ اىل 

اتفاقيـة لتمديد العمل بسياسـات اإلنتاج 

الحالية خالل الفرتة القصرية املقبلة. 

واضـاف ان أعضـاء ”أوبـك“ وحلفاءهـا 

سيستمعون إىل دراسة فريق ابحاث السوق 

باملنظمة واىل دراسـة املتغـريات يف العرض 

والطلـب وتوقعات عدد كبـري من املراقبني 

واملسـؤولني يف أوبك خالل االجتماع املقرر 

الخميس املقبل“.

وتجتمع منظمـة البلدان املصـّدرة للنفط 

”أوبـك“ يف وقـت الحق وعىل مـدى يومني 

التخاذ قـرار بشـأن امليض قدمـا يف زيادة 

اإلنتـاج أو إيقافه يف ضـوء التأثري املحتمل 

بمعـدالت الطلب عـىل النفـط نتيجة قيود 

السفر لكبح انتشار متحور أوميكرون.

ويف سياق اخر، أعلنت وزارة النفط، امس، 

عن االحصائيـة االولية للكميـات املصدرة 

من النفط الخام وااليرادات املتحققة لشهر 

ترشين الثاني  املايض.

 مشـرية اىل أن االيرادات بلغـت 7  مليارات 

و 590  مليـون دوالر امريكـي.. جـاء ذلك 

يف اصـدار شـهري عـن الـوزارة، ورد إىل ” 

الزوراء:، عن مجموع الصادرات وااليرادات 

املتحققـة لشـهر ترشيـن الثانـي املايض، 

بحسـب االحصائيـة االولية الصـادرة عن 

رشكة تسويق النفط العراقية ”سومو“.

وأوضـح البيـان: أن كمية الصـادرات من 

النفـط الخام بلغـت 98 مليوناً 192 الفا و 

317  برميـًال، بايرادات بلغـت اكثر من  7 

مليارات و590  مليون دوالر .

واشارت االحصائية اىل ان مجموع الكميات 

املصـدرة مـن النفط الخام لشـهر ترشين 

الثاني املايض من الحقول النفطية يف وسط 

وجنوب العراق بلغت  95 مليون و860 الف 

و149 برميـًال ، اما من حقول كركوك عرب 

ميناء جيهـان فقد بلغت الكميات املصدرة  

2 مليونا و 32 الفا و 685  برميالً.

وبـني أن املعدل اليومي للصادرات النفطية  

قد بلغ 3 ماليني و273 الف برميل يف اليوم، 

موضحة ان معدل سعر الربميل الواحد بلغ  

77.333  دوالرا .

يذكر ان الوزارة كانت قد اعلنت زيادة غري 

مسـبوقة لإليرادات النفطية تجاوزت 7.6 

مليـارات دوالر خالل شـهر ترشيـن األول 

املايض.
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بغداد/ الزوراء:
انخفض سعر خام البرصة الخفيف والثقيل، امس االربعاء، ولليوم الثاني 
عىل التوايل، يف وقت تشـهد اسعار النفط تراجعاً عما سجلتها بداية الشهر 

املايض.
وانخفـض خـام البرصة املصدر آلسـيا 3.60 دوالرات وبنسـبة تغيري بلغ 
نسـبته %4.78 ليصل اىل 71.69 دوالراً، فيما سـجل خـام البرصة الثقيل 
انخفاضاً ايضاً بمقدار 2.69 دوالرين او ما يعادل %3.78 ليصل اىل 68.39 

دوالراً.
كمـا انخفضـت جميع خامـات منظمة اوبك، حيث سـجل خـام العربي 
السـعودي 73.36 دوالراً للربميل، وسجل مزيج مربان اإلماراتي اىل 72.87 
دوالراً للربميل، وبلغ ومزيج سـهران الجزائري 70.61 دوالراً، وجرياسـول 

االنغويل 70.55 دوالراً، وبوني النيجريي الخفيف 69.81 دوالرا“.ً

بغداد/ الزوراء:
مينـا“  كونـا  منصـة“  اعلنـت 
البحرينية لتداول العمالت املشفرة 
الحصـول  بطلـب  تقدمـت  انهـا 
عىل الرتخيـص من البنـك املركزي 

العراقي.
وقـال الرئيـس التنفيـذي للمنصة 
طالل الطبـاع يف ترصيح صحفي: 
ان ”منصة تداول العمالت املشفرة 
”كوين مينـا“ تعتزم القيام بجولة 
تمويل جديـدة مطلـع 2022، بعد 
 9.5 بجمـع  األوىل  الجولـة  نجـاح 
مليـون دوالر“. مبينـا أن ”معظـم 
املبلـغ الناتـج عن جولـة التمويل، 
سـيتم استخدامه لتسـويق نشاط 
”كويـن  وخدمـات  ومنتجـات 
يف  الخليـج،  أسـواق  عـرب  مينـا“ 
للتوسع“. الباقي  حني سنسـتثمر 
واضاف ان ”منصة تداول العمالت 
املشـفرة، املرخصـة من ِقبـل بنك 
البحرين املركزي، تهدف إىل توسيع 
نطـاق عملياتها يف أسـواق الرشق 
األوسـط وشـمال أفريقيا“، مؤكدا 
انه ”تقـدم بطلبـات ترخيص لدى 
البنـوك املركزية يف العـراق واألردن 

والسودان، فضالً عن توقيع مذكرة 
تفاهـم مـع مركـز دبـي التجاري 
لألصـول  مركـز  إلنشـاء  العاملـي 

الرقمية وتقنية ”بلوكتشني“. 
واشـار اىل ان ”عـدد املسـتخدمني 
 350% بنسـبة  ينمـو  للمنصـة 
شهرياً، منذ إطالقها يف اذار“، الفتا 
اىل ان هنـاك مجـاال كبـريا للنمـو، 
إذ ان نسـبة املتداولـني بالعمـالت 
املشـفرة يف الرشق األوسط وشمال 
إىل عـدد   2% تتجـاوز  أفريقيـا ال 
العاملـي  املعـدل  بينمـا  السـكان، 
البنـك  %3.5“.وكان  يتجـاوز 
املركزي العراقي قد حذر يف ترشين 
الثانـي من العام الحـايل 2021 من 
املخاطر بالتعامل يف سوق العمالت 
الرقميـة واملشـفرة واالفرتاضيـة، 
نظـراً للمخاطـر الكبـرية املرتبطة 
بتلك العمـالت وعدم خضوعها ألية 
ضوابـط أو ترشيعـات قانونية أو 
رقابيـة أو فنيـة يف العراق.واشـار 
البنك انه ال يكفل مثل تلك العمالت 
وال يوفـر الحمايـة القانونيـة ملن 
يتعامل بها ولـم يمنح رخصة ألية 

عملة رقمية مشفرة حالياً.

@›Ó‘r€aÎ@—Ó–©a@Òãój€a@bflbÇ
Êb»ua6Ì
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بغداد/ الزوراء:
كشـفت الرشكـة العامـة للموانئ، امـس األربعـاء، عن ايفـاء الحكومة 
بالتزاماتهـا اتجاه توفري تخصيصات عقود انشـاء ميناء الفاو للرشكات 

املنفذة، مؤكدة أن األعمال تجري بوترية متصاعدة لتنفيذ املرشوع.
وقال مدير الرشكة، فرحان الفرطويس، يف ترصيح صحفي: إن ”الحكومة 
أطلقـت خالل املـدة املاضية مبالغ ثالثـة عقود من أصل خمسـة، يجري 
العمل من خاللها عىل انشاء ميناء الفاو، ضمن تخصيصات موازنة العام 

الحايل، إذ تم تسليمها اىل رشكة دايو الكورية واالستشاري االيطايل“.
وأضاف الفرطويس انه ”خالل االسـبوع املقبل سيتم تسلم الدفعة الثانية 
مـن وزارة املاليـة بمبلـغ 138 مليـون دوالر“، مؤكدا ”وجـود رشوط تم 
تثبيتها خالل توقيع عقود ميناء الفاو، بتشغيل 50 % من األيادي العاملة 

العراقية“.

@Îb–€a@ıb‰Ófl@ıbì„g@fib‡«c@Z¯„aÏæa
Òá«bónfl@Ò7mÏi@ã§

بغداد/ الزوراء:
أعلـن وزيـر الكهربـاء يف الحكومـة 
االتحادية، عادل كريم، امس األربعاء، 
أن حكومـة إقليم كوردسـتان تجهز 
 800 بقرابـة  االتحاديـة  الحكومـة 
ميغـاواط الطاقـة يومياً.. جـاء ذلك 
يف مؤتمر صحفي مشـرتك عقده مع 
وزيـر كهربـاء اإلقليـم كمـال محمد 
صالح الـذي يزور مع وفد من وزارته 

العاصمة العراقية بغداد.
وقـال كريم، خـالل املؤتمـر: تباحثنا 
حـول الرابـط الكهربائي بـني العراق 
وتركيا عن طريق اإلقليم، وخالل املدة 
الالحقة سـيدخل هذا الخـط الخدمة 
ويعـود بالفائدة عىل البلـد أجمع بما 

فيه إقليم كوردستان.
وأضـاف أنه ”اتفقنا عـىل عدة نقاط 
مشـكلة  تواجـه  التـي  املناطـق  يف 

بتجهيـز الطاقـة لتقديـم الدعـم لها 
وهي: شـيخان، ومخمور، وجبارة يف 
منطقة كالر اضافة اىل التعاون معهم 
يف معالجة املشـاكل يف محطة ديرلوك 

الكهربائية يف اإلقليم“.

وحـول معـدل الطاقـة التـي تجهزه 
حكومة اإلقليـم للحكومة االتحادية، 
قـال الوزيـر: إنهـا ترتاوح بـني 650 
يوميـا  ميغـاواط   800  - ميغـاواط 

تزودها كوردستان لتلك املناطق.

بغداد/ الزوراء:
سـلط تقريـر جديد ملنظمـة العمل 
الدوليـة الضوء عىل القطاع الخاص 
يف العـراق، مبينا ان القطاع الخاص 
يف العراق يسـتحوذ عـىل ما بني 40 
اىل 50 باملئة من سـوق العمالة دون 

ضمانات قانونية حقيقية.
وذكر التقرير الذي اطلعت ”الزوراء“ 
عىل ترجمته: ان “القطاع الخاص يف 
العراق ، الذي يستحوذ عىل ما يقرب 
مـن 40 إىل 50 باملئـة مـن العمالة، 
هو بشـكل أسـايس غري رسـمي.. 
العـام،  القطـاع  مـع  وباملقارنـة 
فـإن التوظيـف يف القطـاع الخاص 
ينخفـض فيـه متوسـط األجـور، 
واألمن الوظيفي، واملزايا، وغالًبا ما 

يفتقر إىل العقود الرسمية“.
واضاف ان “مـن الثغرات القانونية 
املؤسسـات  يف  للعمالـة  االخـرى 
انعـدام شـبه تام لتغطيـة وحماية 
االجتماعـي،  والضمـان  العمـل 

والعوائـق املتعلقـة بهيـكل سـوق 
العمـل وظـروف االقتصـاد الكيل ، 
والوعي املحدود بني العمال واألفراد 
بحقوقهم والتزاماتهم، وعدم وجود 
حوافز من قبل العمال وأرباب العمل 

إلضفاء الطابع الرسمي“.
مـن جانبهـا، قالـت نائبـة املمثـل 
املقيم ومنسـق  الخـاص واملنسـق 
الشـؤون اإلنسـانية للعـراق لـدى 
إيرينـا فوياكوفا- املتحـدة،  االمـم 

الطابـع  “إضفـاء  سـولورانوإن: 
الرسمي عىل القطاع الخاص يعترب 
جميـع  وتتطلـب  طويـال  طريقـا 
جهـود املجتمـع. مـع كل املـوارد، 
املاليـة والبرشيـة يف العـراق، نحن 
واثقون من أن هذا سـيكون طريًقا 

ناجًحا“.
“الغالبيـة  ان  التقريـر  واضـاف 
العظمى من الرشكات التي شملتها 
الدراسـة تأثـرت اقتصادًيـا وعملًيا 
بوبـاء فايـروس كورونـا وتدابـري 

االحتـواء ذات الصلـة، مـع إغـالق 
العديد منهـا وإجبـار اآلخرين عىل 
يف  العاملـني  وضـع  ممـا  التكيـف 
خطر، حيـث واجهت نسـبة كبرية 
من العمال الذين شـملتهم الدراسة 
بطالـة مؤقتـة أو دائمـة ، وهبوًطا 
يف دخلهـم ، وانخفاًضا يف سـاعات 

العمل“ .
واوضح ان “معظـم هذه الرشكات 
والعمـال املترضرين لم يتمكنوا من 
الوصول إىل الدعم الحكومي ملواجهة 
األثر االقتصادي لفايروس كورونا ، 
بسـبب االفتقار إىل تغطية الضمان 

االجتماعي“.
التأثـري  “إن  اىل  التقريـر  واشـار 
املتطور ألزمة وباء فايروس كورونا 
عىل سـوق العمل العراقي قد سلط 
الضوء عىل الحاجة املاسـة للتصدي 
بشكل مناسب للتحديات األساسية 
غـري  املؤسسـات  تواجههـا  التـي 

الرسمية والعاملني يف االقتصاد“.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار الذهب االجنبي واملحيل بشـكل طفيف يف األسواق العراقية، 
امس األربعاء.وأفاد مصدر بأن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف 
العاصمة   بغداد سـجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والرتكي 
واألوربي سـعر بيع 367 الف دينار، وسـعر الرشاء 363 الفاً، فيما كان سعر 
البيـع للمثقـال الواحد ليـوم الثالثاء 368 الف دينار.واشـار إىل أن سـعر بيع 
املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 337 الف 
دينار، يف حني بلغ سـعر الرشاء 333 ألفا.وفيما يخص أسعار الذهب يف محال 
الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 370 الف 
دينار و375 ألفاً، فيما تراوح سـعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 340 الفاً 

و345 الف دينار.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة االتصاالت، امس األربعاء، ان مطلع العام املقبل سيشـهد تشغيل 
86 كابينـة ضوئيـة لتجهيـز 66 الف منزل بخدمـة االنرتنت، بعد اسـتكمال 
مرشوع الكابل الضوئي للربط البيني.وقال مدير العالقات واالعالم يف الرشكة 
العامـة لالتصـاالت واملعلوماتية بالـوزارة، ناطق احمد إبراهيـم، يف ترصيح 
صحفـي: إن ”املـالكات املختصـة للوزارة اسـتكملت ايضا، يف السـياق ذاته، 
مرشوع تقديم خدمات وتطبيقات االنرتنت وامرار السعات للمرشوع الوطني 
عـرب املنافذ الحدوديـة“، مبينا أن ”املرشوع يقدم خدمة الــ FTTH بتقنيات 
عالية ملناطق البالد كافة عدا كردستان“.وأضاف إبراهيم أن ”املرشوع يعتمد 
عىل شبكات ضوئية حديثة ذات قدرة عىل نقل سعات انرتنت للمواطنني برسع 
فائقـة وخدمة جيدة موثوق بها، اذ سـيقدم املرشوع اكثـر من اربعة ماليني 
خط ثابت لخدمة FTTH ”، كاشـفا عن ان ”العام املقبل سيشـهد تشغيل 86 
كابينـة ضوئية كوجبة اوىل منها“.وتابع ان ”كل كابينة سـتخدم 768 منزال، 
أي انها ستجهز الخدمة اىل 66 الف منزل مشمولة باملرشوع وبشكل متتاٍل“، 
مشريا اىل انه ”سيتم ادخال خدمات االنرتنت والصوت للمواطن عرب منظومات 

حديثة، لتقديم خدمة عالية الكفاءة وبأسعار مناسبة“.

ÚÓ‹0a@÷aÏé˛a@¿@b»uaãm@›vèÌ@kÁâ€a

بغداد/ الزوراء:
أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية، مظهر محمد صالح، امس 
األربعاء، عن توجه الحكومة اىل اعتماد موازنة ”تحوطية“ لعام 2022، وذلك 
ملواجهة تداعيات االضطرابات الدولية واالقليمية واثرها يف اسـتقرار أسـعار 
النفط عامليا.وقال صالح يف حوار اطلعت عليه ”الزوراء“: إن ”مسودة موازنة 
العام املقبل جاهزة، وتحتوي للمرة االوىل عىل خطة للمشـاريع االسـتثمارية 
واضحة ومبنية ملدة ثالث سنوات، وكل عام فيه تخصيصات كي ال يكون هناك 
التزام وتأجيل“، مبينا أن ”موازنة 2022 بنيت عىل أسـاس سـعر نفطي بلغ 
50 دوالرا للربميل، بالرغم من أن أسعار النفط الحالية تجاوزت الـ 80 دوالرا 
للربميل“.وأضاف صالح أن ”الحكومة تعتمد هذا السعر من باب ”التحوط“، 
الن العراق بلد ريعي ويعتاش عىل النفط املرهون بأسـعار األسواق العاملية“، 
مبينا أن ”هذا االجراء سـيخلق عجزا افرتاضيا وليس حقيقيا، بمعنى ان كان 
هناك فائض من النفط، فإنه سـيغطي التزامات املوازنة، وإن لم يتحقق ذلك 

فإنها (الدولة) سـوف تقرتض“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت مبيعـات البنك املركزي العراقـي من الدوالر االمريكـي يف مزاد، امس 
االربعـاء، لتسـجل اكثر من 200 مليـون دوالر.وذكر مصـدر أن البنك املركزي 
شـهد، امس، خـالل مزاده لبيع ورشاء الـدوالر االمريكي، ارتفاعـًا يف مبيعاته 
بنسـبة %3.06 لتصل إىل 202 مليونـني و352 الفاً و15 دوالر امريكي غطاها 
البنك بسـعر رصف أسـاس بلـغ 1460 ديناراً لـكل دوالر، مقارنـة بيوم امس 
الثالثاء، التي بلغت املبيعات فيه 196 مليوناً و872 الفاً و406 دوالرات.وأشـار 
إىل أن اغلب مبيعات البنك ذهبت لتعزيز األرصدة يف الخارج عىل شـكل حواالت 
واعتمـادات حيث بلغـت 137 مليوناً و452 الفـاً و15 دوالراً، فيما ذهب املبلغ 
املتبقي البالغ 64 مليوناً و900 ألف دوالر بشكل نقدي.وأشار إىل أن 26 مرصفاً 
قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، منها 20 مرصفاً لتلبية الطلبات 

النقدية، إضافة اىل و 270 رشكة توسط.

@Ú„åaÏfl@Üb‡n«¸@Èvnm@ÚflÏÿ®a
2022@‚b»€@\ÚÓ†Ï•^

ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@200@åÎbvnm@Ú‹‡»€a@Üaçfl@pb»Ójfl

@fiç‰fl@—€c@66@çÓË§@Zp¸bóm¸a
2022@…‹�fl@o„6„¸a@Úflá£

¬aÎbÃÓfl@800@M@650@Ïz‰i@b„ÜÎçÌ@·Ó‹”�a@ZıbiãËÿ€a

ôb©a@Ô”aã»€a@ b�‘€a@Û‹«@ıÏõ€a@¡‹èÌ@Ô€ÎÜ@ãÌã‘m

@bj‹†@Û‘‹nÌ@Ô”aã»€a@ç◊ãæa
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@÷aã»€a@kÉn‰fl@…öÎ@Z·éb”@·ébi
aáu@k»ñ@lã»€a@ëdÿi

بغداد/ متابعة الزوراء
أبدى املدرب األسبق للمنتخب الوطني العراقي ونادي النفط حاليا، باسم قاسم، استغرابه 
لعدم وضوح الهدف من مشاركة أسود الرافدين، يف بطولة كأس العرب.وأوضح قاسم أن 
املنتخب العراقي مازال يملك حظوظا يف املنافسة عىل بطاقة امللحق املؤهل ملونديال قطر 
مبينا مازلت أجهل الكثري من األمور وإسرتاتيجية تحضري املنتخب مفقودة، هناك الكثري 
من التسـاؤالت، ما هو السبب من املشـاركة. هل جئنا للمنافسة عىل اللقب أم التحضري 
للتصفيات؟.واوضح ان التغيري املستمر بتشكيلة املنتخب يثري االستغراب وال نعرف متى 

سيكون لدينا منتخبا وطنيا مستقرا بعيدا عن التجريب واالختبار.

ãºcÎ@ã–ñc

lã»€a@ëdÿi@aáÀ@Ú‡Ëæa@ÂÌãzj€a@Ú»”Ïæ@Èma7õ•@cájÌ@?†Ï€a@b‰jÉn‰fl

åbn‡æa@áÓ€a@äÎá€@…ibè€a@äÎá€a@pbÌäbjfl@÷˝�„a@aáÀ

بغداد/ متابعة الزوراء
حـددت اللجنـة الفنية واملسـابقات يف االتحـاد املركزي للكـرة الطائرة 
العارش من كانون األول الحايل موعداً النطالق دوري الناشئني املصاحب 

لفرق الدرجة املمتازة تولد 2004-2003 فما فوق.
وذكر بيان التحاد اللعبة  أن“ منافسـات دوري الناشئني سيقام يف أربع 
مناطـق وهي املنطقـة الشـمالية، و املحافظات الغربيـة، و مجموعة 
بغداد، و املجموعة الجنوبية“، مبيناً، أن ” املنطقة الشمالية (A) ستضم 
األندية: أربيل ، البيشـمركه، قره قوش ،و دوكان، وستقام مبارياتها يف 

محافظة اربيل ”.
وأضـاف، أن“ مجموعـة املحافظات الغربية (سـتضم األنديـة: حديثة 
، بلد ، الحبانية ، مصايف الشـمال ، وبسـطاميل، وسـتقام مبارياتها يف 
قاعة منتدى صالح الدين االيوبي يف قضاء الدور، فيما ستضم مجموعة 
بغداد ( C) األندية: الرشطة والصناعة والجيش، وسـتقام مبارياتها يف 
العاصمة بغداد وتتكفل األندية املشاركة بها ” مشرياً، إىل أن ” املجموعة 
الجنوبية ( D) سـتضم األندية: البحري وغاز الجنوب ومدينة الشهداء، 

وستقام مبارياتها يف البرصة“.
وأشـار البيـان اىل أن“ اتحـاد اللعبـة سـوف يصـدر جـدول املباريـات 

ومواعيدها يف وقت الحق“.

@Üá±@Òãˆb�€a@Òãÿ€a@Üb•a
µ˜íb‰€a@äÎÜ@÷˝�„a@á«Ïfl

الدوحـة / بعثة االتحـاد العراقـي للصحافة 
الرياضية

اجـرى منتخبنـا الوطنـي لكـرة القدم عرص 
امـس األربعـاء أوىل وحداتـه التدريبيـة بعـد 
مباراة عمان االفتتاحية التي انتهت بالتعادل 
بهدف لـكل منهما ، وشـهدت التدريبات التي 
أقيمـت عـىل ملعـب السـيلية اندفاعـا كبريا 
وروحيـة عاليـة مـن قبـل الالعبني مـن اجل 
التعويض وتحقيق الفـوز يف مباراتهم الثانية 
امام البحرين التي ستقام يوم الجمعة املقبل، 
والتـي ركز فيهـا الـكادر التدريبي عىل بعض 
املالحظـات واألخطـاء التـي جـرت يف املباراة 

األوىل.

Ú»–mãfl@pbÌÏ‰»flÎ@fib«@äaãñg@Z@b‰Ëfl
اكد املدير االداري ملنتخبنا الوطني غيث مهنا: 
ان العبـي منتخبنـا يتمتعـون بـروح عاليـة 
وارصار كبـري من اجل  تحقيـق نتيجة الفوز 
يف مباراتهم املقبلة امام البحرين التي ال تقبل 
القسمة عىل اثنني ، مبينا ان االنسجام واضح 
يف صفوف الفريق بني العبي الخربة والشـباب 

الذين نعول عليهم كثريا .
واشـار اىل ان الالعـب منـاف يونـس تجـاوز 
اصابتـه يف العضلـة التي تعرض لهـا بمباراة 
عمان، وشـارك يف تدريبات االمس ،  فيما اكد 
ان الالعب ايمن حسني يشكو من الم يف السن 
وبرغـم ذلك تواجد يف التدريبـات ، لكن املدرب 
بيرتوفيتـش ينتظـر التقرير الطبـي من اجل 

مشاركتهما يف مباراة البحرين من عدمها .
امـا بخصوص دخول مدرب منتخبنا اىل ارض 
امللعـب فقال مهنا : لم يصلنـا اي خطاب من 

فيفا باتخاذ أي اجراء بحقه.

·Á˛a@ÔÁ@ÂÌãzj€a@¬b‘„@Z@·éb”@á‡´
اوضـح العب منتخبنا الوطني محمد قاسـم: 

انهـم اغلقـوا صفحة مبـاراة عمـان وتتجه 
انظارهـم اىل لقاء البحرين الذي وصفه باملهم 

والحاسم.
وقـال : لدينا الكثـري لنقدمه يف اللقـاء املقبل 
امـام البحرين لخطف النقـاط الثالث وامليض 
قدمـا نحو الـدور الثانـي الذي هـو طموحنا 
ألن املنتخب العراقي حرض للمنافسـة وليس 

للمشاركة .
مؤكدا، أن الحظ لم يحالفهم يف مباراة سلطنة 
عمـان السـابقة برغـم تقديمهـم اداء مميز 

خالل الشـوط االول .
وعن الدعم املعنوي الـذي قدموه لالعب يارس 
قاسم اشـار اىل ان جميع الالعبني متكاتفون 
ومتعاونون فيما بينهم ، وقاسـم من الالعبني 

املهمني واملميزين يف املنتخب .

7j◊@“ãí@÷aã»€a@›Ór∏@Zê„ÏÌ
ويف السياق ذاته، عرب الالعب مناف يونس عن 
سـعادته بتمثيل املنتخب الوطنـي عادا اياها 
بالـرشف الكبـري لكل العـب، منوهـا اىل انهم 
قدمـوا مباراة جيـدة امام ُعمـان اال ان الكرة 
لـم تنصفهـم يف الشـوط االول، مشـريا اىل ان 
الالعبـني تركيزهم االن نحو مبـاراة البحرين 
الغد، مشيدا بالوقت ذاته بدعم زمالئه الالعبني 

والكادر التدريبي له شخصيا يف املباراة.

Ú‹flb◊@¬b‘‰€a@Û‹«@ÒÏ‘i@ÊÏflåb«@ZµébÌ
بـني الحـارس الثالـث ملنتخبنـا الوطني عيل 
ياسني، ان جميع الالعبني عازمون عىل تحقيق 
الفوز يف مباراة البحرين املقبلة، مشـريا اىل ان 

نقاط املباراة كاملة هو هدفهم املقبل.
وتابـع ياسـني: ان مبـاراة البحرين سـتمثل 
انعطافـة مهمة يف مسـرية منتخبنا الوطني، 
متمنيـا بالوقت ذاته الذهـاب اىل مباراة قطر 
واملنتخـب الوطنـي بجعبتـه اربـع نقاط ويف 

حينها لكل حادث حديث عىل حد تعبريه.

ÚÓ„br€a@Ú€Ïßa
يشـار اىل ان مباريـات الجولـة الثانيـة مـن 
املجموعـة االوىل سـتقام يـوم غـد الجمعـة 
بلقاء منتخبنـا الوطني امام نظريه البحريني 
مبـاراة  تليهـا  ظهـرا  الواحـدة  السـاعة  يف 
قطـر مع سـلطنة عمـان يف السـاعة الرابعة 
عـرصا ، هـذا ويتصدر العنابي جـدول ترتيب 
املجموعـة برصيـد 3 نقـاط فيمـا يتقاسـم 
االسـود والعمانيون الوصافـة برصيد نقطة 
واحدة، بينمـا يتذيل املنتخب البحريني ترتيب 

املجموعة.
وتستكمل مباريات الجمعة بلقاء االمارات مع 
موريتانيا ضمن منافسـات املجموعة الثانية 
التـي تشـهد لقـاء سـوريا وتونـس متصدر 

املجموعة ايضا .

7j◊@ÊÎb»m
قـدم الزميـالن محمـد عمـاد زبـري املنسـق 
االعالمـي ملنتخبنا الوطني وغيـث مهنا املدير 
االداري للمنتخب تعاونا كبريا مع بعثة االتحاد 
العراقي للصحافة الرياضية من خالل تسهيل 
عملهـم يف املؤتمـرات الصحفيـة والتمرينات 
اليومية لألسـود، فضال عـن تواصلهم الدائم 

مع البعثة.
تجدر اإلشارة اىل ان منتخب الجزائر تمكن من 
تحقيق فوز كبري عىل نظريه السوداني بنتيجة 
اربعة اهداف دون رد يف منافسـات املجموعة 
الرابعـة، كذلـك تمكـن املنتخـب املرصي من 
تحقيـق فـوز مهـم عـىل نظـريه اللبناني يف 
املجموعـة ذاتها بهدف يتيـم، وامطر املنتخب 
املغربـي شـباك منافسـه السـوداني بأربعة 
اهداف نظيفة، وسيكون اليوم الخميس راحة 

لجميع املنتخبات.

بغداد/ حسام عبد الرضا

تنطلـق يـوم غد الجمعـة مباريـات الدور السـابع 

من املرحلـة األوىل للدوري املمتاز للموسـم -2022

.2021

حيث سـتقام املواجهة الناريـة بني الجيش صاحب 

املركـز الثالـث بنقاطه الــ15 وديـاىل املتخلف عن 

املتصدر بفارق األهـداف برصيد 18 نقطة تحتضن 

املبـاراة قاعة نادي وسـام املجد يف السـاعة الثانية 

ظهـرا وتعقـب هـذه املبـاراة وعـىل نفـس القاعة 

الساعة الرابعة عرصا مباراة فريقي الحشد الشعبي 

والخليج العربي ، الحشـد باملركز السـادس برصيد 

12 نقطة بينما يتمركز فريق الخليج العربي باملركز 

العارش بنقطة يتيمة. 

املواجهـة الثالثة يف هذا الدور سـتكون بني أصحاب 

الدار فريق بلدية البـرصة الطامح لتعزيز تفوقه يف 

الدور السـابق حيـث يملك 6 نقاط باملركز السـابع  

وفريـق الكـوت الـذي الزال يبحث عـن أوىل نقاطة 

باملركز األخري سـتكون املباراة الساعة الثانية عرش 

ظهرا، وتسـتكمل مباريات الدور يوم السبت  حيث 

يواجـه السـليمانية صاحب املركز الرابـع وظله يف 

الرتتيب فريـق التعاون حيث يطمـح كال الفريقني 

لتعزيـز تواجدهـم بـني فـرق الكبـار يملـك فريق 

السـليمانية 13 نقطـة والتعـاون يملـك 12 نقطة 

وتقام املباراة السـاعة الثانية ظهرا عىل قاعة نادي 

السليمانية، املتصدر فريق الرشطة يف مواجهة سهلة 

نسبيا مع مضيفه فريق املسيب عىل قاعة املحاويل 

الساعة الثانية ظهرا حيث يمتلك فريق الرشطة 18 

نقطة بينما فريق املسيب باملركز التاسع بـ 4 نقاط 

، ختـام مباريات الدور بني قطبي الفرات األوسـط 

الكوفة صاحب املركز الحادي عرش وكربالء صاحب 

املركـز الثامن بنقاطـة األربع  وتسـتضيف املباراة 

قاعة نادي الكوفة الساعة الثانية ظهرا.

@Êb‰j€@lbèy@Û‹«@bÓéa@lãÃ€@˝�i@ÈuÏnmÎ@Ôibjì€a@b‰jÉn‰æ@·ènjm@|Óu6€a@p˝◊ä
Ú‰Ìáæa@k»‹fl@pbuäáfl@ˇ∏@ÚÓœÏ€a@7Áb‡ßa

بغداد/ متابعة الزوراء
تـوج منتخـب شـباب العـراق بلقب 
بطولة غرب أسـيا للمـرة الثانية عىل 
التـوايل امـس االربعـاء بفـوزه عـىل 
منتخب شباب لبنان بركالت الرتجيح 
بنتيجـة 3 – 2 بعـد انتهـاء الوقـت 
األصـيل بالتعـادل السـلبي يف املباراة 
التي شـهدت افتتاح ملعـب املدينة يف 

العاصمة بغداد.
منتخـب شـباب لبنـان كان الطـرف 
بـادر  مـن  وهـو  نسـبيا  األفضـل 
املنتخـب  مرمـى  عـىل  باملحاولـة 
العراقي برأسية ملحمد املوسوي علت 
العارضة، التوجـس كان واضحا عىل 
اداء املنتخـب العراقـي، بينمـا دخـل 
منتخب األرز متحفزا وأكثر انتشـارا 
وأكثـر حيـازة عـىل الكـرة، وحـاول 
مجددا عرب تسـديدة عىل الطائر لعمر 
بلهـوان مرت بجوار القائـم، فيما رد 
العراقـي جاء عن طريـق الالعب عبد 
القـادر أيـوب الـذي توغـل بدفاعات 
لبنان وسـدد الكرة بأحضان الحارس 
اللبناني، ورغم تحسـن أداء منتخبنا 
الشـبابي إال أن املحاوالت عىل املرمى 
اختفت لينتهي الشوط األول بالتعادل 

السلبي.
ودخل منتخب شـباب العراق الشوط 
الثانـي بقـوة وكان الطـرف األكثـر 
خطورة ويحاول عرب األطراف وعمق 
دفـاع الفريـق اللبنانـي الـذي تألـق 
حارسـه يف ابعـاد اخطر الكـرات من 
تسـديدة هائلـة لالعـب عبـد الرزاق 
قاسـم ابعدها الحارس برباعة، ومرر 
عـيل شـاخوان كـرة جميلـة إىل عبد 
القادر أيوب األخري تباطأ يف تسديدها 
لتفوت فرصة سانحة للعراق، وأهدر 
البديل اللبنانـي محمد صادق فرصة 
سـهلة بعـد خطـأ مدافـع املنتخـب 
العراقي الذي فقد توازنه لتصل الكرة 
إىل محمـد صـادق بمواجهة الحارس 
سددها فوق العارضة، لتضيع اخطر 

فرصة للمنتخب اللبناني.

وانقـذ حارس مرمى منتخب شـباب 
لبنانـي رامي مجـيل مرماه من هدف 
محقق بتسـديدة لعبد الرزاق قاسـم 
وكاد  ركنيـة،  إىل  بصعوبـة  ابعدهـا 
البديل محمد حميـد أن يخطف هدفا 
قاتـل من كرة عىل الطائـر لكن كرته 
علت العارضة وأضاع املنتخب اللبناني 
هجمـة يف الوقت بدل من الضائع بعد 
أن طالـت الكـرة عىل محمـد صادق 
لتصـل إىل حـارس املرمـى وتنتهـي 
بالتعـادل  األصـيل  بوقتهـا  املبـاراة 
السـلبي ويحتكم الفريقان إىل ركالت 

الرتجيح لحسم البطل.
 وتمكـن منتخب شـباب العـراق من 
احراز لقب غرب أسـيا للمـرة الثانية 
عىل التـوايل بفوزه بـركالت الرتجيح 
بنتيجـة 3 – 2 بعـد أن اهـدر ثالثـة 
العبـني مـن منتخـب لبنـان الركالت 

وسجل العراق ثالث من أربع ركالت.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
والصحفيـة  واالعالميـة  الرياضيـة  االوسـاط 
الصحفيـة  الحـارة برحيـل  قدمـت تعازيهـا 
سـلمى الجميـيل عضـو املكتـب االعالمـي يف 
اللجنـة الباراملبيـة الوطنية العراقيـة  باحدى 
مستشـفيات مدينة برلني االملانيـة والتي كانت 
ترقـد فيها لتلقي العالج منذ أكثر من شـهر، رحم 
الله الفقيدة واسـكنها جنـات الفردوس ورزق اهلهـا ومحبيها الصرب 

والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
  *************

رئيسـة اللجنة النسـوية يف االتحـاد العراقي 
عاصفـة  الدكتـورة  الرياضيـة  للصحافـة 
موىس ابـدت ارتياحها الكبـري نتيجة تفاعل 
الحارضين معها يف الندوة التي نظمها قسـم 
اإلعالم واإلتصال الحكومي يف وزارة الشـباب 

والرياضة، اول امس الثالثاء، بشأن دور اإلعالم الجديد يف مناهضة العنف ضد 
املرأة، وذلك عىل قاعة دائرة الدراسـات وتطوير املالكات والقيادات الشـبابية 
يف مقر الوزارة، حيث اشـارت موىس إىل الفرق بني اإلعالم التقليدي ووسـائل 
اإلعـالم الجديد، وكيـف أن األخري بات يأخذ مسـاحة األول عـىل كل األصعدة 
مبينـة أن اإلعـالم الجديد لـه دور بارز بشـأن مناهضة العنف ضـد املرأة، ال 
سـيما من ناحية محاربة العنف االلكرتوني املمارس ضد النسـاء وغريها من 

السلبيات املتعلقة بهذا املوضوع.



تخّطـى فينيكس صنز إصابة مبكـرة لنجمه ديفن بوكر 
وحقق فوزه السـابع عـرش توالياً يف دوري كرة السـلة 
األمريكـي للمحرتفـني، بأفضـل طريقـة عىل حسـاب 
ضيفه غولدن سـتايت ووريرز 96-104، فتساوى معه 
يف صـدارة الرتتيب العام، فيمـا غاب ليربون جيمس عن 
فـوز لـوس أنجليـس ليكرز ألسـباب متعلقـة بربوتوكول 

فريوس كورونا.
وبفوزه السابع عرش توالياً (لم يخرس منذ 27 ترشين 
سـاكرامنتو)،  أمـام  األول/أكتوبـر 
ينـوي فينيكـس تحطيـم رقمـه 
القيـايس الخميس عندما يالقي 
ديرتويـت بيسـتونز املتواضع.
ويف موقعة منتظرة يف الدوري 
بني أفضل فريقني هذا املوسم 
خسـارات)،  و3  فـوزاً   18)
يف  فينيكـس  العبـو  نجـح 
الهجوميـة  املنافـذ  إغـالق 
ملوزع غولدن سـتايت ونجمه 
سـتيفن كـوري (12 نقطة).
كمـا نجح فينيكـس يف إيقاف 
سلسـلة من سـبعة انتصارات 
متتالية لغولدن ستايت الباحث 

عن العودة إىل منصات التتويج.
لكـن فينيكس، وصيف املوسـم 
املـايض وراء ميلووكـي باكـس 
(4-2)، خـرس نجمـه بوكـر يف 

الربع الثاني بعد تعرّضه الصابة عضلية بفخذه.ويف ظل غياب بوكر، 
حمل املوزع املخرضم كريس بول الحمل عىل كتفيه، ليقود فينيكس 
يف الشـوط الثاني، منهياً املباراة مع 15 نقطة و11 تمريرة حاسـمة 
و6 متابعات.وكان العب االرتكاز دي أندري إيتون أفضل مسجل لدى 
صنز مع 24 نقطة و11 متابعة. وحصد فينيكس الفوز بفضل ادائه 

الدفاعي، خصوصاً يف الربع األخري حيث تفّوق 24-18.
قـال مدرب فينيكس مونتي وليامس: ”بالتأكيد نحن فريق يتحّسـن 
مـن الناحية الدفاعية.. بالنسـبة يل يتعلّق األمر باإلرادة والقسـاوة. 

شباننا تسلّحوا بارادة الفوز“.
وأشـاد وليامس بشـجاعة بول البالغ 36 عاماً والذي اضطر لخوض 
39 دقيقـة يف أرض امللعـب، وذلك بعد اصابة بوكـر ”خوض بول 39 

دقيقة يظهر إرادته وتفانيه للعبة“.
ولـدى الخارس، كان جوردان بول أفضل مسـجل مع 28 نقطة، لكن 
كوري اكتفى بتسـجيل 4 سالت من 21 محاولة بينها 3 من 14 وراء 

القوس.

يتوجب عىل بايرن ميونيخ متصدر الدوري 
األملاني لكرة القدم، عىل غرار جميع األندية 
البافاريـة، أن يخوض مبارياته خلف أبواب 
موصدة بوجه الجماهري مرة أخرى، بسبب 
اإلجراءات الجديدة ملكافحة فريوس كورونا 
وذلك بحسـب ما أعلـن الرئيـس التنفيذي 

اإلقليمي البافاري ماركوس سودر.
وبعدما خاض اليبزيغ مباراته السبت املايض 
مـن دون جماهـري، ومع إعـالن فرايبورغ 
وشـتوتغارت أنهما مع اإلغالق، من املرجح 
أن يتخذ ”بوندسليغا“ هذه الخطوة ليصبح 
أّول دوري أوروبـي مـن الدوريات الخمس 
الكربى يعيد إغـالق املالعب أمام املتفرجني 

بسبب تداعيات كورونا.
وقال سـودر الذي ناشد السـلطات املحلية 
بحظـر دخـول الجماهـري إىل املالعـب عىل 
الصعيـد الوطني، إن بافاريا سـتتوىل زمام 
املبـادرة بغض النظر عـن أي يشء، مؤكداً: 
”هنـاك طـرق مختلفـة (...) ولكـن إذا لم 
نتخذ قـراًرا (خوض املباريـات خلف أبواب 
موصدة) عىل الصعيد الفيدرايل، فإن بافاريا 

ستفعل ذلك بمفردها“.
وتابع عقب اجتماع للحكومة وقادة األقاليم 
”يتفق الجميع عىل أنـه يجب القيام بيشء 
مـا يف كرة القـدم“ يف إشـارة إىل االنتقادات 
الواسـعة التي طالـت اقامة ديربـي الراين 
بني كولن وبوروسيا مونشنغالدباخ (4-1) 

بحضور 50 ألف متفرج.
وفشـل املجتمعـون أول أمـس الثالثـاء يف 
االتفـاق عـىل قـرار إقفـال املالعـب بوجه 
الجماهري، عىل أن يتخـذوا قرارهم النهائي 

اليوم الخميس.
وأكـد سـودر انـه بحكـم الواقـع سـتتخذ 
اإلجراءات املناسبة للعودة إلقامة املباريات 
مـن دون جماهـري يف بايـرن ميونيخ، من 

دون تحديد موعد.
وأضاف: ”ال يوجد قرار نهائي بعد“ بشـأن 
العـودة إلقامة املباريات مـن دون جماهري 
يف جميـع أنحاء البـالد، ولكـن: ”إذا أغلقنا 
أسـواق عيد امليالد، فلن يكـون من املعقول 
شـخص   18.000 أو   15.000 نرسـل  أن 

(لحضور مباراة) كرة القدم“.

وتتمتـع كل واليـة يف أملانيـا بالحكم الذاتي 
وبشـأن اتخـاذ قـرارات وتدابـري ملكافحة 
جائحة ”كوفيد19-“، حيـث يمكن لبعض 
بقـدرة  مدرجـات  أمـام  اللعـب  األنديـة 
اسـتيعابية 100 يف املئـة، أو ممتلئة جزئًيا، 
بينمـا يلعـب البعـض اآلخـر خلـف أبواب 

موصدة.
وأقيمـت أّول مبـاراة هذا املوسـم من دون 
جماهـري إثـر قـرار العـودة إىل املالعب بعد 
موسـم 2021-2020 بـني اليبزيغ وضيفه 
باير ليفركوزن يف ساكسـونيا األحد املايض 

(خرس اليبزيغ 1-3).
وقـال ميكايـل كريتشـمر رئيس السـلطة 
أن  ”يجـب  ساكسـونيا:  يف  التنفيذيـة 
نفرتض أن الدوري األملاني سيسـتمر بدون 

مشاهدين. إنه قرار عادل“.
ويف وقت يحاول البعض إنقاذ الدوري املحيل 
من مقصلة األبواب املوصدة من خالل تقييد 
الدخول إىل املالعب والتحكم فيه، فإن األكثر 
تطرفاً قد قال كلمته خصوصاً أن كرة القدم 
هي التي تجتذب حشوًدا ضخمة كل أسبوع 

من بني جميع التجمعات الشعبية.

ورأى هيلغـي براون رئيس املستشـارية يف 
الحكومـة االئتالفيـة للمستشـارة املنتهية 
واليتهـا أنجيـال مـريكل: ”يجـب أن نحـد 
بوضوح مـن التجمعات الرتفيهية الكبرية“ 
وأنـه ”نظـرًا للوضـع املأسـوي يف البـالد، 
لـم يعـد يصـب ضمـن خانـة املسـؤولية 
مشـاهدة مباريـات البوندسـليغا بحضور 
آالف املتفرجـني كما حصـل يف عطلة نهاية 

األسبوع املايض“.
وبالفعل، انتقدت الحكومة األملانية حضور 
50 ألف متفرج ديربي الراين، حيث شـجب 
املتحدث باسـم الحكومة شـتيفان زايربت 
الكبـرية  االعـداد  صحـايف  مؤتمـر  خـالل 
للمشـاهدين، قائالً: ”من الصعب للغاية أن 
نفهم تجمع 50.000 شخص يف ملعب لكرة 

القدم“.
كمـا نّدد سـتيف ألرت املتحدث باسـم وزارة 
الداخليـة أثنـاء املؤتمـر الصحفي نفسـه: 
”هذا التفاوت بني مختلـف الواليات عندما 
يتعلق األمـر باألحداث الكربى، وليس فقط 
األحـداث الرياضيـة. هـو أمر غـري ُمرٍض 

للغاية“.
وضمن السـياق ذاتـه، تابع زايـربت قائالً: 
”الحّد من االحتكاك (بني األشخاص) يجب 
أن ينطبـق شـيًئا فشـيًئا علينـا جميًعـا“، 
محـذًرا مـن أن ”ارتفاع أعـداد املصابني لن 
ينحرص يف الجنوب والرشق“، وهي املناطق 
األكثـر تـرضًرا مـن املوجـة الجديـدة من 
اإلصابات.وتعانـي أملانيا مـن موجة رابعة 
لفريوس كورونا ومن ارتفاع عدد املصابني 

بالجائحة.

7الرياضي
@Âè‰nèÌã◊@Û‹«@¡ÃõÌ@›ÓÇÏm

Íá‘«@áÌávn€

@È–Óö@…fl@fiÜb»nÌ@›éb◊ÏÓ„
>Óé@înÌäÏ„

@›mb‘„@Â€@Zá„Ï∏äÎÜ@êÓˆä
á„¸bÁ@›uc@Âfl

ÒáñÏfl@laÏic@—‹Ç@pbÌäbjæa@Úflb”g@‚çn»m@bÌäbœbi

>Óé@6èì„bfl@…fl@·‹”dn€a@ÚiÏ»ói@“6»Ì@îÓ‹Ìãu

áÌäáfl@fibÌã€@k»‹€a@Âfl@›õœc@pÏæa@ZÈÓÿÓi

قال توماس توخيل مدرب تشـيليس إنه استبعد املدافع أندرياس 
كريستنسـن من القائمة يف ظل عدم توقيعه عىل عقد جديد مع 
النادي اللندني.وشـارك كريستنسـن يف 13 مباراة مع تشـيليس 
هـذا املوسـم، لكنه لم يظهـر منذ اللعب خالل التعـادل 1-1 مع 
برينيل يف السـادس مـن نوفمـرب/ ترشيـن الثاني.وينتهي عقد 
املدافع الدنماركي بنهاية املوسـم الجاري.وقال توخيل يف مؤتمر 
صحفـي: ”نأمـل أن يؤثر ذلك عىل موقف العقـد بعض اليشء“.
وأضـاف: ”نحـن ننتظر اآلن منـذ فرتة طويلة من أجـل التأكيد. 
يتوقـف األمر عىل أندريـاس لكي يترصف خـارج امللعب بنفس 
ترصفـه داخل امللعب“.وتابـع: ”لقد كنت أفهم منذ أسـابيع أن 
أندريـاس يريد مثل ما أريده ويريـده النادي. لقد أبلغنا أنه يحب 
تشـيليس وأنه يريـد البقاء وأن يكون جزءا مهمـا (من النادي)، 
ألنـه يمثل جـزءا كبريا يف نـاد كبري“.وختم: ”أعتقد أنه يناسـب 
النادي وهو لم يسـتكمل مسـريته هنا، ولم يصـل بعد إىل نهاية 

مشواره معنا“.

فشـل فريـق نيوكاسـل يف اقتنـاص الفـوز األول لـه يف الدوري 
اإلنكليزي املمتاز عندما تعادل مع ضيفه نوريتش سيتي (1-1) 

يف افتتاح املرحلة الرابعة عرشة من الدوري اإلنكليزي املمتاز.
أقيمـت املبـاراة عـىل ملعب سـانت جيمـس بارك معقـل فريق 
نيوكاسـل الـذي افتتـح التسـجيل عن طريـق مهاجمـه كالوم 
ويلسـون يف الدقيقة 61 مـن ركلة جزاء وتعـادل تيمو بوكي يف 

الدقيقة 79 لنوريتش سيتي.
ورفع نيوكاسل رصيده إىل 7 نقاط فقط يف املركز العرشين بينما 

أصبح رصيد نوريتش 10 نقاط يف املركز الثامن عرش.

تحدث هانـز يواكيم فاتسـكه، الرئيس التنفيذي لبوروسـيا 
دورتموند، عن مسـتقبل مهاجم الفريـق، النرويجي إيرلينج 
هاالند، الـذي ربطته تقارير صحفية عديـدة بالرحيل، خالل 
الصيف املقبل، خاصًة أن لديـه رشًطا جزائًيا يف عقده بقيمة 

75 مليون يورو.
ويف هذا الصدد، أكد فاتسكه أن ناديه لن يفعل أي يشء يفوق 

قدراته املالية، من أجل الحفاظ عىل هاالند.
وقال يف ترصيحات لشبكة سكاي سبورتس أملانيا :“ندرك أنه 

سيكون من الصعب القتال (لإلبقاء عىل الالعب)“.
وعـن إمكانيـة انتقال هاالند لناٍد أملاني آخـر، قال: ”ال أعرف 
الشـؤون املالية ألندية البوندسـليجا األخرى، لكن بوروسـيا 
دورتموند يعترب القوة املالية الثانية يف أملانيا.. ومع ذلك، فإننا 

لن نفعل أي يشء ال يمكننا تحمله، وهذا واضح“.
ويضع بايرن ميونيخ، املنافس الكالسيكي لدورتموند، هاالند 

ضمن أولوياته يف الصيف املقبل، بحسب تقارير صحفية.
وينطبـق نفـس األمر عـىل كل من، ريـال مدريد وبرشـلونة 
وباريـس سـان جريمـان وتشـيليس ومانشسـرت يونايتـد 

ومانشسرت سيتي.

طمأن الربازييل فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، جماهري 
املرينجي، بشأن مستقبله يف سانتياجو برنابيو.

وتـرددت أنباء قوية خالل األيام املاضية، عن رغبة باريس سـان 
جريمان، يف اسـتقدام النجم الربازيـيل، لتعويض الرحيل املحتمل 

للفرنيس كيليان مبابي إىل ريال مدريد.
وانفجرت موهبة فينيسيوس مع ريال مدريد هذا املوسم، بعدما 
سـاهم يف 18 هدًفـا خالل 19 مبـاراة بجميع املسـابقات، حيث 

سجل 11 هدًفا وصنع 7 آخرين.
وقال فينيسيوس يف ترصيحات أبرزتها صحيفة ماركا اإلسبانية: 
”أنا أعشـق ريال مدريد، وأريـد البقاء هنا لفرتة طويلة وصناعة 
التاريخ مع هذا النادي“.وعن رس إشـارته وتقبيله لشـعار ريال 
مدريـد عندمـا يسـجل، قـال: ”أشـري إىل الشـعار ألن الجماهري 
والنـادي يحبوننـي كثـرًيا، وأنا أفعل كل ما يف وسـعي ملسـاعدة 
النـادي يف الوصول إىل املـكان الذي يجب أن يكون فيه“. وأضاف: 
”عندمـا كنت ألعب يف الربازيـل، كنت هداًفا، وأفضل العب، وفزنا 
بالبطولـة، والدي أخربني أن ريال مدريد معجب بي، فظننت أني 
مجنون، مر أسـبوع وأخربني أن أمامـه يومني التخاذ القرار، لم 
أسـتطع إخبار أصدقائي، لم أنم يف اليومني لكنني اتخذت القرار 
الصحيـح يف النهاية“ .وعـن عالقته مع الفرنـيس كريم بنزيما، 
والعبـي ريال مدريد، قال: ”بنزيما مثري لإلعجاب، يفعل كل يشء 

صعـب بمنتهى السـهولة، إنه العـب رائع، وأنـا أحب اللعب 
معه“.

وتابـع: ”يمكننا أن نفعل كل يشء من أجل فوز كريم بالكرة 
الذهبية“ .

وأوضـح: ”عـىل أرض امللعـب، أتعايـش مع بنزيما بشـكل 
أفضل، فهـو دائًما قريب مني، ونقدم مسـتويات جيدة مًعا، 

أما خارج امللعب، أتواجد مع ميليتاو ورودريجو باستمرار، نحن 
برازيليون ونفعل األشياء مًعا دائًما“ .

وواصـل: ”أضحك أكثر مع مارسـيلو وميليتاو، مارسـيلو مثري 
لإلعجاب“ .

وعـن عالقته مع مدربه كارلو أنشـيلوتي، قال: ”إنه مدرب جيد 
جًدا، فهـو يوضح األمور داخل وخـارج امللعب، ويجعل 

األمر سـهًال عـىل الجميع، يف الخـارج يتحدث معي 
دائًما ألكون هادًئا، وأفعل ما أفعله حالًيا“.وختم: 

”لطاملـا كان حلمـي أن ألعـب لريـال ملدريد، 
أعتقـد أنه حلم كل األطفال، وخاصة من 

الربازيـل، مـع كل الربازيليـني 
الذين صنعـوا التاريخ هنا، 
صنـع  عـىل  أعمـل  فأنـا 

التاريخ مثلهم“ .

قال اإلسباني جريارد بيكيه، مدافع برشلونة، 
إنـه يفضل املـوت عـىل اللعب لريـال مدريد، 
مشـرًيا إىل أنـه ال زال عىل تواصـل مع زميله 

األرجنتيني السابق، ليونيل مييس.
وأوضـح بيكيـه، خـالل ترصيحـات أبرزتها 
صحيفة سبورت الكتالونية: ”لدي اتصال مع 
ميـيس، نعم.. يوم رحيلـه كان صعًبا للغاية، 
ألننـا تزاملنا ملا يقرب مـن 16 عاًما يف غرفة 
املالبـس.. يكاد يكـون مثل األخ، سـواء عىل 
املسـتوى الريايض أو الشخيص“ .وتابع: ”لم 

تبدأ األمور بشـكل جيد بعد رحيله بالنسـبة 
لنا، فقد حصل عىل جائزة الكرة الذهبية مرة 
أخرى، وال شـك يف أنـه األفضـل يف التاريخ.. 
أطلـب منـه دائًمـا أن يسـتمتع يف باريـس، 

وسنعود بالتأكيد“.
وبشـأن ركلة الجزاء غري املحتسبة لفياريال، 
خالل مباراة الفريقني األخرية، قال: ”مسألة 
ملسات اليد أصبحت صعبة للغاية، ألن املعايري 

تتغري كل عام“.
وأضـاف: ”أعتقـد أنها ليسـت ركلـة جزاء، 

مـن  قريبـة  فهـي 
وليسـت  الجسـد، 

عالقته  نية“.وعن  هناك 
بتشـايف هرينانديـز بعدما 

أصبـح مدربه، قال: ”تشـايف 
يضـع علينـا ضغًطـا إضافًيـا، 

لكـن بطريقـة جيـدة.. ال يمكنك أن 
تخذله، إنه يعرفك جيًدا، ويعرف ما يمكنك 

املسـاهمة به.. وبالتايل ال يمكن أن نخذله“.
وبخصوص إمكانية انتقالـه لريال مدريد، 

يف حـال تلقيـه عرًضـا مـن املريينجـي، 
قـال بيكيه: ”أفضـل املوت عـىل التوقيع 
مسـتحيل“.وفيما  هـذا  مدريـد..  لريـال 

يتعلق باحتمال ترشـحه لرئاسـة برشلونة 
مستقبًال، أجاب: ”رصاحًة، يف بعض األيام 

أقرر ذلك، ويف أيام أخرى ال.. أحب النادي 
كثريًا، لكن هذا املنصب يتطلب تضحية 

وحشية“ .وختم: ”إذا نظرت إىل األمر 
بربود، فلن يكون له أي معنى.. ملاذا 
أقـود النـادي يف هذه الفـوىض؟ إذا 
كان بإمكاني مساعدة النادي، فأنا 
متأكد من أنني سـأفعل ذلك.. لكن 
من هنا إىل أن أصبح رئيًسـا هناك 

الكثري من الوقت“.
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اعـرتف جـاك جريليـش، أغىل العب كـرة قدم 
إنجليزي، بأنه واجـه صعوبات أكرب مما توقع 

للتأقلم مع مانشسرت سيتي.
وانضـم جريليش مـن فيال يف أغسـطس/ آب 

املـايض مقابـل 100 مليـون جنيه إسـرتليني 
(133.23 مليـون دوالر) وهـو رقـم قيـايس 
بالدوري اإلنجليزي لكن انطالقته كانت بطيئة 
نسـبيا مع ناديه الجديد إذ سجل هدفني وقدم 

ثالث تمريرات حاسمة يف 15 مباراة.
وأبلـغ جريليـش صحيفـة ”ديـيل تليجراف“: 
”وجدت صعوبـات أكرب مما اعتقـدت للتأقلم 

مع مدرب مختلف وزمالء جدد“.
وأضاف: ”لن أقول إننـي تعثرت لكنني وجدت 
األمـر شـاقا للتكيـف منـذ البدايـة، لـم أقدم 
تمريرات حاسـمة أو أهدافـا بنفس القدر مثل 

املوسم املايض لكنني ال أشكك أبدا يف نفيس“.
وبدد العب منتخب إنجلرتا املخاوف من وقوعه 
تحت الضغط بسـبب قيمة صفقتـه الباهظة 

وقال: ”ال أهتم بذلك عىل اإلطالق“.
وشـجع بيب جوارديوال مدرب سيتي جريليش 
عـىل التطـور مؤكـدا أن العـب الوسـط لديـه 

املهارات الفنية املطلوبة يف الفريق.
وأوضـح: ”كل الالعبني الجدد يتعثرون لكن ما 
يجب عليه فعله سيكون سهال بالنسبة له ألنه 

يتمتع بالقدرات املطلوبة“.
وواصل: ”ربما كانت البداية بطيئة ألنه يحرتم 
بقيـة الزمـالء لكنها أجـواء جديدة وهـذا أمر 

طبيعي ويحتاج إىل وقت“.
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القاهرة/متابعة الزوراء: 
جدد إطـالق تونس ما يعتـرب أول موقع 
متخصـص لصحافة املواطـن يف الرشق 
تسـاؤالت  أفريقيـا،  وشـمال  األوسـط 
حـول دور هذا النـوع مـن الصحافة يف 
عرص اإلعالم الرقمـي، ومواقع التواصل 
االجتماعي... انقسم حولها الخرباء بني 
داعـم لفكرة «وجـود مواقع متخصصة 
لصحافة املواطن»، ورافض للفكرة ويرى 
أنها تسـاهم يف زيـادة األخبـار الكاذبة 
بسـبب افتقار املواطن الصحفي ألدوات 
املهنة التي تفرض عليه االلتزام بمعايري 
مهنيـة تضمن لـه التحقـق والتثبت من 
صحة املعلومات». ومن هذه التساؤالت: 
هـل العالقـة بـني الصحافـة التقليدية 
وصحافة املواطن تنافسية أم تشاركية؟ 
وهـل يمكن لصحافة املواطـن أن تكون 
داعمـاً ملصداقيـة اإلعـالم؟ وغريها من 

األسئلة.
ثانـي)  (ترشيـن  نوفمـرب  منتصـف  يف 
الجاري، أطلقـت الدكتورة نهـى بلعيد، 
أسـتاذ اإلعالم واالتصال يف تونس، موقع 
«ماذا يحـدث؟»، الذي وصفته بأنه «أول 
موقـع متخصـص يف صحافـة املواطن 
يف الـرشق األوسـط وشـمال أفريقيـا». 
«أهميـة  عـىل  عـربه  بلعيـد  وشـددت 
صحافـة املواطن يف ظـل تراجع الثقة يف 
اإلعالم». وقالت يف ترصيحات لـ«الرشق 
«ستايسـتا»  «مؤسسـة  إن  األوسـط» 
املتخصصـة يف إجراء قياسـات وبحوث 
الـرأي العـام أشـارت يف مقيـاس ثقـة 
املواطـن لعام ٢٠٢١ إىل أن ثقة املواطنني 
يف الصحفيـني تراجعت إىل نسـبة ١٠ يف 
املائة، ومن هنا تأتي أهمية موقع «ماذا 
يحدث؟» باعتباره صوت املواطن، لكونه 
يتيح للمواطن نـرش املعلومات من قلب 

الحدث».
وتضيف بلعيد أن «املواطن يمثل سـلطة 
خامسـة»، وهي السـلطة التـي تحدث 
عنهـا دان غيلمـور عـام ٢٠٠٤ يف كتابه 

«نحن اإلعالم» الذي يدافع عن الصحافة 
«مـن قبل الشـعب ومن أجل الشـعب». 
وتسـتطرد أن «مهمـة املوقـع هي دعم 
حرية الـرأي والتعبـري وتعزيـز مفهوم 
الصحفي املواطـن، ومعالجة املعلومات 
املرسـلة مـن قلـب الحـدث مـن قبـل 
املواطنني، ومشـاركة معلومات موثوقة 
الحوكمـة  وتعزيـز  مصداقيـة،  وذات 
حنـان  الدكتـورة  أن  إال  التشـاركية». 
الجندي، أسـتاذ اإلعالم يف مرص، ترى أن 
«تراجـع الثقـة يف الصحفيـني واإلعالم، 
ال تـربر االعتماد عـىل املواطن الصحفي 
كبديـل، فمهنـة اإلعـالم لهـا قواعدهـا 
ومعايريهـا، وااللتـزام بها هـو الطريق 

الستعادة الثقة واملصداقية».
حول هذا املوضوع، تذكر دراسة نرشها 
موقع «ستايستا» يف ٢٢ نوفمرب (ترشين 
الثانـي) الجـاري، أن مـا معدلـه «٢٫٤ 
من كل ١٠ أشـخاص يـرون الصحفيني 
كأشخاص يمكن الوثوق بهم»، وبحسب 
الدراسـة التـي أجريـت يف ٢٨ دولة فإن 
«معـدالت الثقـة يف الصحفيـني ترتفـع 

يف الصـني إىل ٤٥ يف املائـة، ويف اململكـة 
العربية السـعودية إىل حوايل ٣٦ يف املائة، 
بينما تقـل يف دول مثل بريطانيا وكوريا 

الجنوبية».
معهـد  نرشهـا  أخـرى  دراسـة  وثمـة 
«رويـرتز لدراسـات الصحافـة»، التابع 
يف  الربيطانيـة،  أوكسـفورد  لجامعـة 
أن  أفـادت  املـايض،  (أيلـول)  سـبتمرب 
«معـدالت الثقة يف األخبـار تراجعت عىل 
مدار العقود األخرية يف أجزاء متعددة من 
العالم، وأصبح اإلعالم يشـغل مناقشات 
العامـة. ويف معظم األوقـات تقود هذه 
املناقشات إىل الهجوم عىل وسائل اإلعالم 
واإلعالميني من جانب أشخاص يعربون 
عـن عـدم ثقتهـم يف اإلعـالم». ووفـق 
الدراسـة فإنـه «رغم أن جائحـة كوفيد 
- ١٩ ذكـرت الجميـع بأهمية الصحافة 
واإلعـالم املسـتقل، وأعـادت جـزءاً من 
الثقـة يف بعض املناطق؛ إال أن كثريين ما 

زالوا ينظرون لألخبار بتشـكك».
عـودة إىل بلعيد، التي تـرى أن «صحافة 
املواطـن لها دور مهم يف تغطية األحداث 

عنـد غياب اإلعـالم التقليـدي عن مكان 
الحدث»، وتشـري إىل أنها «أسسـت أيضاً 
شـبكة للمواطنـني الصحفيـني، لتكون 
مصدراً للمعلومات مـن موقع الحدث». 
وباملناسـبة، اشـرتطت بلعيـد لعضوية 
باملواطنـني  الخاصـة  الشـبكة  هـذه 
الصحفيني «نرش ١٠ مقـاالت، وتحقيق 
أكثر من ١٠٠٠ مشاهدة ملقاطع الفيديو 
التـي تنـرش بموقـع «مـاذا يحـدث؟»، 
إضافـة إىل االلتحـاق بـدورات تدريبيـة 
حـول صحافة املواطن، هدفها تزويدهم 
باملهـارات األساسـية للحد مـن األخبار 

الزائفة».
أن  تـرى  الجنـدي  الدكتـورة  أن  غـري 
طبيعـي  نتـاج  املواطـن  «صحافـة 
واالتصـاالت  املعلومـات  لتكنولوجيـا 
التي مكنـت كل فرد من تسـجيل ونرش 
مـا يشـاهده». وتضيـف يف ترصيحات 
لـ«الـرشق األوسـط» أن «التكنولوجيـا 
غريت شـكل العملية االتصالية، وحولت 
مسـتقبل الرسـالة اإلعالمية إىل مرسـل 
لها... ووسـائل اإلعالم نفسها، هي التي 

شجعت صحافة املواطن لنقل الحدث من 
األماكن التي ال يوجـدون فيها، وخاصًة 

مناطق النزاع واألوبئة».
ويرجع الخرباء بداية صحافة املواطن إىل 
عـام ٢٠٠٠ وتحديـداً يف كوريا الجنوبية 
عندما أعلن أوه يون هو أن «كل مواطن 
صحفـي» وأطلق موقعاً إلكرتونياً يحمل 
اسـم «أوهمي نيـوز» مـع ٧٢٧ مواطنا 
صحفيا، زاد عددهم إىل ٥٠ ألفا من ١٠٠ 

دولة حول العالم بحلول عام ٢٠٠٧.
ووفق مراقبـني فإن «صحافـة املواطن 
تثـري تسـاؤالت حـول املعايـري املهنية، 
ومـدى التـزام املواطـن الصحفي بنرش 
أخبـار دقيقـة يف ظـل انتشـار األخبـار 
الزائفـة». وهنا توضح الدكتـورة بلعيد 
أن «املواطـن يسـاهم أحياناً يف انتشـار 
األخبار الزائفـة، ولذا فـإن موقع «ماذا 
يحـدث؟» يعمـل يف إطـار تشـاركي بني 
الصحفـي املهني واملواطـن الصحفي... 
فعندما تصل املعلومات من قلب الحدث، 
يعمل الصحفي املهني عىل التحقق منها 
قبـل نرشها، يف إطار تشـاركي بنسـبة 

١٠٠ يف املائة».
الجنـدي من جانبها تعتـرب أن «صحافة 
املواطن ساهمت يف انتشار األخبار الزائفة 
ألن املواطـن الصحفـي ال يمتلـك أدوات 
املهنـة، وأدوات التحقق مـن املعلومات، 
وال يعرف ما يقال؟ وما ال يقال؟ كما أنه 
ال يفهم السياسـة التحريرية للمؤسسة 
اإلعالميـة التي يرسـل لهـا مادته، ومن 
هنا قد يؤدي ذلك لنرش معلومات مضللة 

أو غري دقيقة».
يف أي حـال، خـالل العـام الجـاري اختـري 
موقع «مـاذا يحدث؟» واحداً من أفضل ٢٥ 
مرشوعـًا للمواطنـني الشـباب يف أفريقيا، 
من بـني ٥٠٠ مرشوع إعالمـي، كجزء من 
برنامـج احتضان املشـاريع الـذي ترشف 
عليـه وكالة النهـوض باإلعالم الفرنسـية 
(CFI). يف حني يرى مراقبون أنه مع انتشار 
املواطـن وتشـجيع املؤسسـات  صحافـة 

اإلعالميـة عليها لتغطية نقـص الكوادر يف 
كل املواقـع، ظهـر نـوع من املنافسـة بني 
الصحفـي التقليـدي واملواطـن الصحفي، 
حتى أن بعض املواطنـني الصحفيني كانوا 
يعرتضون عىل رفض نرش ما يرسلونه من 
مـواد، أو عنـد تعديلها من قبـل الصحفي 
املهني الـذي يتحقق منهـا. وبما يخصها، 
تصف بلعيد املنافسـة بني صحافة املواطن 
والصحافة التقليدية بأنها «غري منطقية»، 
وإن «كانت يف الوقت نفسـه أمراً طبيعياً». 
ثـم تقـول «يف محاولـة لتجنب هـذا النوع 
من املنافسـة، يوفر موقـع «ماذا يحدث؟» 
تدريبـات للمواطنـني الصحفيـني لتطوير 
مهاراتهـم للحصول عـىل صفة صحفي... 
وبصفتـي مديـر دراسـات كليـة االتصال 
للجامعـة املركزيـة بتونـس، أؤكـد أهمية 
الحصول عىل شهادة جامعية يف الصحافة 
للحصـول عىل صفة الصحفـي، فليس أي 
شـخص يمكـن أن يصبح صحفيـاً؛ ولكن 
الصحفـي املواطـن يلعـب دوراً مهماً اآلن 
لضمان اسـتمرار وسـائل اإلعالم يف عملها 
مع منافسـة منصات التواصل االجتماعي 

لها».
الدكتـورة بلعيـد تـرى أيضـاً أن «موقـع 
«مـاذا يحدث؟» مسـاحة افرتاضية لتبادل 
الفرصـة  املواطنـني  تعطـي  املعلومـات، 
للمسـاهمة يف النقاش العام عرب اإلنرتنت، 
مع احـرتام القواعـد األخالقيـة للصحافة 
املهنيـة. ويجـري التحقـق مـن املعلومات 
فريـق  ويتـوىل  املواطـن،  يقدمهـا  التـي 
التحرير صياغـة الخرب بأكملـه أو تهذيب 
الصياغـة، مع ذكر مصدر هذه املعلومات. 
كذلك تنرش املقاالت أيضاً باسـم الصحفي 
املواطـن بعد التحقق من املعلومات الواردة 
فيهـا والتدقيـق فيهـا من قبـل الصحفي 
املهني. وأحياناً قد ال يتقن املواطن الكتابة 
والتعبري، لكنه يمتلك فيديو للحدث أو صوراً 
لـه، وهنا تكمن مهمة الصحفي يف صياغة 
املوضوع الصحفي».(عن/صحيفة الرشق 

االوسط)
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النجف/نينا:
زار وفـد يمثل فـرع نقابـة الصحفيـني العراقيني يف 
النجف األرشف برئاسـة رئيس الفـرع أياد الجبوري، 
العتبة العلوية املقدسـة والتقـى بأمينها العام عيىس 
الخرسـان بحضور عضو مجلس ادارة العتبة حسـن 
الجباري، ورئيس قسـم االعالم فائق الشـمري.وقال 
ايـاد الجبـوري يف ترصيح صحفـي « ان الوفـد قّدم 

تحيـات وتهانـي االسـتاذ مؤيـد الالمـي، وتربيكاته 
لإلدارة الجديدة متمنيا لها النجاح والتوفيق يف خدمة 
زوار أمري املؤمنني .من جهته شكر األمني العام زيارة 
وفـد النقابـة ، مشـيدا بدورهـا اإلعالمـي يف النجف 
األرشف، ودور االستاذ مؤيد الالمي بتطوير الصحافة 
العراقية مبينا ان رئاسـته لالتحـاد العربي هي دليل 

النجاح يف تلك املسرية.

نيويورك/متابعة الزوراء:
أكـدت شـبكة «يس أن أن» األمريكيـة، أنها أوقفت 
املذيع كريس كومو عن العمل إىل أجل غري مسـمى، 
بعدما كشفت وثائق قانونية عن مساعدته لشقيقه 
أنـدرو كومو الـذي كان حاكماً لواليـة نيويورك، يف 
مواجهـة االتهامات بسـوء السـلوك الجنـيس التي 
ُوجهت إليه.عند بدء تفيش جائحة فريوس كورونا، 
تصاعدت شـعبية الشقيقني؛ أُثني عىل أندرو كومو 
بسـبب إحاطاته اليومية التـي وفرها حول الوضع 
الوبائي يف نيويورك، مطالً عىل شاشـة «يس أن أن» 
أمام شـقيقه كريس.لكن بعد شـهور من التصدي 
للمزاعم بأنه تحرش بنحو ١٢ امرأة بينهن موظفات 
سـابقات، اسـتقال أنـدرو كومـو مـن منصبه، يف 
أغسـطس/آب املـايض. ويف أكتوبر/ترشيـن األول 
املـايض، اتهمت محكمة أمريكيـة أندرو كومو (٦٣ 

عاماً) بارتكاب اعتداء جنيس عىل موظفة سـابقة. 
وسيمثل يف ١٧ نوفمرب/ترشين الثاني يف جلسة أوىل 
أمام القضاء.الشكوى تتهم حاكم نيويورك السابق 
بـ»مالمسـة باإلكراه» يف مقره الرسـمي يف ألباني 
عاصمـة الواليـة، يف السـابع من ديسـمرب/كانون 
األول ٢٠٢٠. واملالمسـة باإلكراه جنحة من الدرجة 
األوىل، وعقوبتها السجن مدة قد تصل إىل عام.واآلن، 

يخضع شقيقه البالغ من العمر ٥١ عاماً للتحقيق، 
لتورطه يف الدفاع عنه.وقال متحدث باسـم «يس أن 
أن» الثالثاء: «أفرج مكتب املدعية العامة يف نيويورك 
عن نصوص وملفات االثنني، سـلطت ضوءاً جديداً 
عىل مشـاركة كريس كومو يف الدفاع عن شقيقه». 
وأضـاف أن «الوثائق التي لـم نكن عىل علم بها قبل 
نرشها العلني تثري تساؤالت جدية».وأشار املتحدث 
إىل أن الشـبكة «تتفهم حاجته (كريـس كومو) إىل 
إعطاء األولوية للعائلـة»، لكن «النصوص الصادرة 
عـن مكتب املدعيـة العامة للوالية ليتيشـا جيمس 
تشري إىل مستوى أكرب من التورط يف جهود أخيه مما 
كنا نعرفه سـابقاً»، و»نتيجة لذلـك، أوقفنا كريس 
(كومـو) عن العمل إىل أجل غري مسـمى، يف انتظار 
مزيـد مـن التقييم».الوثائـق وامللفات التي ُكشـف 
عنها أخرياً تضمنت رسائل نصية بني كريس كومو 

وميليسـا ديروسا التي كانت كبرية مساعدي حاكم 
نيويورك، وتشـري إىل أنـه كان له دور فعال يف العمل 
عىل صياغة دفاع ضد مزاعم سوء السلوك الجنيس.
بينت الرسـائل النصية أيضاً أن كريس كومو سعى 
إىل استخدام صالته يف الصحافة، للمساعدة يف إعداد 
فريـق الحاكم آنـذاك ملواجهة النسـاء اللواتي بدأن 
بنرش قصصهن.وتضمنت الوثائق التي تم إصدارها 
رسـائل نصية بني كريس كومو وميليسـا ديروسا، 
مساعدة كبرية سـابقة للحاكم أندرو كومو، تشري 
إىل أنـه كان لـه دور فّعـال يف العمـل عـىل صياغـة 
دفاع ضد فيض من مزاعم سـوء السـلوك الجنيس.
وكشـفت الرسـائل النصية أيضـاً أن كريس كومو 
سـعى إىل اسـتخدام صالته يف الصحافة للمساعدة 
يف إعـداد فريـق الحاكم آنذاك حني بـدأت صاحبات 

االتهامات يف نرش قصصهن.

باريس/متابعة الزوراء:
يف إطار توسيع املركز الدويل للصحفيني 
التواصـل  وسـائل  حلـول  لـربنامـج 
االجتماعـي الـذي يهـدف إىل مسـاعدة 
الصحفيـني يف منطقة الرشق األوسـط 
وشـمال أفريقيا يف صقـل مهاراتهم يف 
الصحافـة الرقمية، طـرق التحقق من 
املعلومات، أبرز أدوات الرسد القصيص، 
األمن الرقمـي للصحفيني، طرق إرشاك 
الجمهـور وغريهـا من املواضيـع التي 
تسهم يف تطوير العمل الصحفي، أطلق 
ومـرشوع  للصحفيـني  الـدويل  املركـز 
فيسبوك للصحافة سلسـلة ويبينارات 
ملسـاعدة  العربيـة  باللغـة  تدريبيـة 
يف  مهاراتهـم  تحسـني  يف  الصحفيـني 
مجـال التحقق من املعلومـات وتقّيص 
الحقائـق، وذلـك يف التاسـع عـرش من 
املقـرر  ومـن  األول/أكتوبـر.  ترشيـن 
جلسـات  يف  املشـاركون  يحصـل  أن 
الويبينارات املبـارشة عرب تطبيق زووم 

عىل شهادة.
عقدت الجلسـة الخامسـة مـن الدورة 
الثانية من سلسلة الويبينارات الجديدة 
يوم السـادس عرش من شهر نوفمرب/

ترشيـن الثانـي تحـت عنـوان «طـرق 
وأدوات التحقق مـن املحتوى الرقمي»، 
واملـدرب  الجامعـي  األسـتاذ  وقّدمهـا 
اإلعالمـي داود ابراهيـم. وقد خصصت 
األدوات  بعـض  إىل  للتعـرف  الجلسـة 
الخاصـة بالتحّقـق من صّحـة الّصور 

واالخبار ومقاطع الفيديو.
بدأ إبراهيم الجلسة بتعريف املصطلحات 

املختلفة التي يتم اسـتخدامها يف مجال 
التحقق من املعلومات ومنها:

 Misinformation :املعلومات الخاطئة•
وهـي معلومـات خاطئـة يتـم نرشها 
دون قصـد الرضر وبـدون معرفة عدم 

صحتها.
 :Disinformation املعلومـات املضللة •
وهـي معلومات خاطئة يتم نرشها عن 

قصد بهدف الرضر.
 :Malinformation املعلومات الضـارة•
هـي معلومـات حقيقيـة يتـم نرشها 
بهدف إلحاق الرضر بسمعة شخص أو 

للتسبب بخسائر.
 Fake News األخبار الكاذبـة واملزورة•
رشح ابراهيم أّن السياسيني يستخدمون 
هذا التعبري السـتهداف اإلعالم واتهامه 

بالرتويج لألخبار الكاذبة.
 وعلـق إبراهيـم بـأن السـبب يف هـذه 
األخبـار غـري الدقيقـة أو الكاذبـة هو 
الرسعـة. «نعـم للرسعـة، ال للترسع».  
فالكل يريد أن يشارك الخرب عىل حساب 

تخصيص وقت مناسب للتحقق منه. 
وقبل القيام بالتحقـق، ينصح ابراهيم 
باالسـتعداد مـن خـالل اإلجابـة عـىل 

األسئلة التالية:
١هل املوضوع مهم؟

٢هل املوضوع قابل للتحقق؟
٣هل لدينا الوقت الكايف واملوارد للتحقق 

من املوضوع؟
٤هـل هنـاك مصـادر يمكـن أن تثبـت 

صحة املضمون من عدمه؟
ونصح بالتفكـري بالتحقق كآلية وليس 

كأداة وعرض بعض اإلرشـادات املفيدة 
ومنها:

-اسأل نفسك: ممَّ أتحقق؟
-تحقـق من املصـدر (موقـع إخباري، 

صفحة فيسبوك، تويرت…)
-تحقق من الكاتب/الكاتبة

-ابحث عما يقوله اآلخرون عن املصدر
الفيديـو  أو  الصـورة  مـن  -تحقـق 

املستخدم
-تحقق من مسألة أو معلومة محددة

-ابحث عن محاوالت تحقق سابقة عن 
نفس املوضوع

-ال تثق بأي خرب منقول عن موقع آخر 
بدون زيارة املوقع املذكور

-ابحث عن الخرب وتأكد من صحته قبل 
نرشه أو مشاركته

-إن كان الخرب مرتجماً، تأكد من صحة 
ودقة الرتجمة

وعلّـق ابراهيـم بـأّن كل سـيناريو قـد 
يتطلـب خطوات أو أدوات مختلفة، وأن 
أهـم يشء لهـذه العمليـة هـو املنطق. 
كما نبه أن وسـائل وأدوات التحقق من 

املعلومات املضللة تتطور باستمرار.
ثم عرض أدوات ومواقع مفيدة للتحقق 

من املعلومات ومنها:
*البحث املتقدم عىل جوجل

Mapchecking.com* للخرائط
Wolfram Alpha* وهـو محـرك بحث 
علمي يساعد عىل تحديد املوقع الجغرايف 

والطقس
أما بالنسـبة للتحقق من الصور، فحذر 
ابراهيـم مـن أنـه ال يجب الثقـة حتى 

بالعـني ألّن اليـوم هنـاك أدوات كثـرية 
للتالعب بالصور، فبحال  وصلتك صورة 

من شخص عليك أن:
١-تتأكد أّن من أرسلها لك هو املصور.

٢-أطلـب منـه أن يرسـل لـك أكثر من 
صورة وأن يتصور يف املوقع.

٣-أطلب منه أن يرسل الصورة األصلية 
باإليميل، تحقق من مصدره.

٤-يمكن التحقق من معلومات الصورة 
وموقعها وتوقيت وتاريخ التقاطها.

كما يجب أن تسأل:
متى تم التقاط هذه الصورة؟

أين تم التقاطها؟
من التقطها؟

ملاذا تمت مشاركتها اآلن؟
ما الذي لفتك يف الصورة بعد التمعن؟ 

للتحقق من الصور، هذه بعض املواقع 
املفيدة:

Pic٢Map
Image Metadata

Verexif.com
Reveal

البحـث   Reverse Image Search
العكيس للصور

Tineye.com
Bing

Suncalc
 Imageedited.com

Forensically
FotoForensics

ثم انتقل إبراهيـم للحديث عن التحقق 
مـن الفيديـو وأشـار اىل أن التحقق من 
الفيديـو ليـس بسـهولة التحقـق مـن 
النص أو الصورة. وعرض بعض األدوات 
واملواقع التي تسـاعد عـىل التحقق من 

الفيديو وأهمها:
InVid

YouTube Data Viewer التابع ملنظمة 
العفو الدولية 

Watch Frame by Frame
VLC لالسـتخدام يف التحقق بعد تنزيل 

الفيديو.
جامعـي  أسـتاذ  هـو  ابراهيـم  داوود 
ومدرب يف مجال التحقق من املعلومات، 
والصحافـة االسـتقصائية، والصحافة 
الحساسـة للنزاعات وصحافة الهاتف. 
عمل كمحرر ومراسـل ومحرر مسؤول 
واستشـاري يف مجـال ديمومـة اإلعالم 
وقدم ورشاً تدريبية يف العديد من الدول 

العربية.
(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)

بغداد/نينا:
اشـاد املرصد العراقـي للحريات الصحفية التابع لنقابة الصحفيـني العراقيني بموافقة 
رئيـس مجلس القضاء األعىل  فائق زيدان عىل نقل القضية املرفوعة ضد اإلعالمية زمن 

الفتالوي من البرصة اىل بغداد.
وقالـت الفتـالوي للمرصد العراقي للحريـات الصحفية : إن القضاء العراقي اسـتجاب 
ملناشـدتها، وبموافقة رئيـس مجلس القضاء األعىل فائق زيـدان، حيث تم نقل الدعوى 

املرفوعة ضدها من البرصة اىل بغداد.
وناشـدت الفتالوي القضاء العراقي بإنصافها، والنظـر بقضيتها، والوقوف مع احرتام 
حريـة التعبري عن الرأي كما عهدنـا القضاء يف عرشات القضايـا املماثلة التي تم ردها، 
وتأمـني ظروف مالئمـة للعمـل الصحفي، وإيقـاف حمـالت االعتقال ضـد اإلعالميني 

والصحفيني، ودعمهم لكشف الفساد ومحاسبة املفسدين.

الجزائر/متابعة الزوراء:
أكـد رئيس الحكومة الجزائرية، أيمن بن عبد الرحمن، قـرار الحكومة مراجعة القانون 
األسايس لوكالة األنباء الجزائرية، التابعة للحكومة، بهدف تطوير عمل الوكالة ومسايرة 
التطـورات الحاصلة يف عالم اإلعالم، وفك بعض القيـود التي ما زالت تعيق عمل وتطور 

الوكالة.
وقـال بن عبد الرحمن خـالل حفل نظم بناسـبة الذكرى الـ٦٠ لتأسـيس وكالة األنباء 
الجزائريـة (أنشـئت يف تونس عام ١٩٦١)، «أؤكـد دعم الحكومة لجهـود تطوير وكالة 
األنباء الجزائرية حيث أسديت التعليمات الرضورية من أجل مراجعة قانونها األسايس، 
والذي يعود إىل سـنة ١٩٩١، وتحيينه حتى يتكيف مع التغريات الحاصلة يف حقل اإلعالم 

واالتصال وكذا توسيع مجال تدخلها يف فضاء اإلعالم وفق املعايري الدولية».
وأضـاف املسـؤول الجزائري «إننـا نتطلع ألن تكـون وكالة األنباء قويـة بفضل مهنية 

صحفييها وإدارتها العرصية، وتؤدي دوراً محورياً فـي املشهد اإلعالمي الوطني».
وتابـع «وهـي مطالبـة بتطويـر خدماتها حتـى تواكب الربنامـج التنمـوي النهضوي 
الطموح الذي جاء به السيد رئيس الجمهورية ومن خالله مخطط عمل الحكومة، وذلك 

باالضطالع بدورها كخدمة عمومية تقدم خرباً موثوقاً ذا جودة ومصداقية».
وتعمـل وكالـة األنباء الجزائرية يف الوقت الحايل بنمط تقليـدي لم يتح لها تطوير أدائها 
املهنـي، إضافة إىل أن القوانني الداخلية للوكالة يف عالقاتها بالسـلطة تكبح أية رغبة يف 
تطوير عملها، إذ ما زال تعيني مراسليها ومكاتبها الخارجية يخضع لتوقيع من الرئاسة 

الجزائرية، كما يمنعها القانون من توظيف مراسلني أجانب من دول العالم.
ويف السـياق ذاته أكد رئيس الحكومة الجزائرية أن «السلطات تتطلع إىل أن تكون وكالة 
األنبـاء الجزائريـة وكالة رائدة عىل الصعيد الوطني وفاعلة عىل املسـتوى الدويل، تواكب 
أحدث مسـتجدات اإلعالم الرقمي والتقنيات الحديثة من أجل الوصول بالخرب املوثوق إىل 

املتلقي يف أقرص وقت».
وطالـب مسـؤويل الوكالـة بـ»التفكـري يف صياغة ورقة عمـل من شـأنها وضع معالم 
وكالة أنباء ضمن تصور اإلعالم الشـامل، تعزيزاً لحضورها يف املشهد اإلعالمي الوطني، 
والمتالك أدوات املنافسـة عىل املسـتوى اإلقليمي، دفاعاً عن صورة الجزائر وما حققته 

من مكاسب يف كل املجاالت».
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á€bÇ@ùÓœ@á‡´
َسـألُت عّمي وهو َيرمـُق أذرَع الّشـمس الّذهبية  
ُتلَملـم نفسـها ؛ كي تختبئ َخلَف ِسـتار املسـاء 
املُنَسدل :“ أال يتعَب عبدالّشايف ، أو َيتمرّد بغله عن 
رية ، مّرر  الخدمِة ؟!“ ، ألقى بحزمِة الربسـيم الطَّ
يدُه فوَق ظهر خروفه الّصغري ، وبصوٍت أبوي جعَل 
ُيهدهـده كصبٍي يرضيه ، َطفـَح الَحنان يف نربتِه ، 
قائال:“ إّنها لقمة العيش يا صغريي ، جميعنا يدوُر 
يف هذه الرحى“، ” عبدالشايف ” صديق عّمي وخلّه 
، ال ُتعـرف لُه عائلة ، لكّنـه يعترب جميع الفالحني 
أهله وذويـه ، ال زالت كلمات ” صابر أبو حرارة ” 
تَتهادى يف مسـامعي  ، يوم قالها يف مأتِم ” مدكور 
” فراش مسجد ” الست خديجة ” ،  تراقصت عىل 
وجهـِه ابتسـامة ماكـرة :“ عبدالشـايف هربت به 
أمـه من ثأٍر ، جاءت بِه  تحمله لحمة حمراء فوق 
كتفهـا ”، أمثال ” عبدالشـايف ” ملح األرض وزاده 
، ال يعـرف من أمِر ُدنياه غـرَي بغلِه والكرته، وباب 
الجمعية الزراعية ، ال ُيرى عادًة إّال يف ذهوٍل عميق 
، تلتمُع يف َعينيِه ذكريـات مجهولة ، ونظرة قلقة 
تمسح األفِق من أمامِه ، ال ينتزعه منها إّال نداءات 
أصحـاب الَحاجـات ، ُمنذ َزمٍن وهـو يعمل يف نقِل 
األسـمدة ، وتحميل املحاصيل إىل ” الّشونة“ َحباُه 
رّبـه فوَق  احتمالِه وصربه ، صالبة يف بدنِه ، وقوة 

سـاعد مفتول العضل ، تسـتفز عافيتـه املُفرِطة 
أبنـاء العائالت من املرتفني ، وشـبابها العاطلني ، 
كثريا ما َتدّب املناوشـات والّسـبب معلوم ، الغرية 
والحسـد من الغريب املتعايف ، ُمبِكرا آثَر الّسالمة ، 
ترتّدد توسـالت أمه ؛ تثري أمله وُتهّيُج شـجنه ، فال 
يجـد من َمنزٍع ؛ إّال كظَم غيظه والّتحيل بالّصِرب:“ 
أمثالنـا من الفقراء ، خلقوا للكدِّ ، والّسـعي َخلَف 

رغيِف العيش ”.
كانـت ” زهـرة“ ابنـة جارهـم الحـاج ” سـيد 
القفاص“ مهوى نفسـه ، وَمحّط أنسه ، يفرغ يف 
صمِت املُنَكِرس ُكّل ما يف نفسِه حنَي ُيطالِع خيالها 
املُتبـّدي، لكنه لـم يقو يوما أن يبـوَح لها برسيرِة 
قلبـه ، كاَن َهيابا وِجال ، ينظر إىل ُغرَبتِه نظرة من 
َعَصـَف بِه اليـأس ، ُيكاِبُد مشـّقة االحتماِل ، يرى 
الحياَة يف عينيِه جافًة ، ال لّذَة فيها وال متعة ، أّما ” 
زهرة ” فكانت عىل علٍم من أمِر حبه، لكنها كتمت 
كعادة بنـات الّريف ما يجوُل فيهـا ؛ مخافة كالم 
النـاس ، ورهبـة لغضبِة والدها ، الـذي كاَن يكره 
صاحبها عىل طوِل الخط ُمسـتهينا بأمـرِه ، يرَاُه 
ر يفّ ابنته  ، ورغم ضآلة صاحبه  َغـرَي ُكفٍؤ ألن ُيفكِّ
؛ لكنه ال يستطيع أن يِرصَف عن رأسِه وساوسها 
،  ال يأمـَن أن ينمـو بـنَي الفتـاِة وذاَك البائـس 
أواَرص عالقـة ، أوكلمـا َغـادَر داره ؛ أثقلته أفكاًرا 

سـوداء ال يجد دونها َمِرصفـا ، ترتاقُص يف َخيالِه 
ر نار حقده ، مـرّت األيام كئيبة  الّشـاحب فُتسـعِّ
ُمثقلـة باألوجاِع جرداء ُممحلة ، ُرغـَم ذلك َجاَهَد 
” عبدالشـايف ” طويال ليحظى بثقِة جاره املوتور ، 
َيَتَجَرع لّذة الوصل كؤوسا من الخمِر ، علّها تذهله 
عن متاعبِه، أّما الحقيقة فمرّة لذاعة، بعد إذ نمت 
يف َصـدِر صاحبه شـهوة االنتقام ، تغـرّيت ِطباع 
الرّجل وَفَسـد مزاجه وهو الّرزيـن ، َيذرع األرض 
زائـغ البرص يسء الُخلق ، يلتمـس الِحيلَة ُتَخلِصه 
من كابوسـِه املُطَبق ، لم يكن ” عبدالشايف ” يجيُد 
صنـوَف الّتملق ، وال أالعيـَب الُحواة ، حاوَل جهده 
ِل  أن يطـرَق قلَب الشـيخ ؛ أن يخفَض له َجناح الذُّ
من الرَّحمِة ، كان يجيبه بتحيٍة جافة ، هي األقرب 
إىل أّنِة العذاب ، لم يستطع الحاج قمَع رغبته ، وال 
أن يوقـف حريقا اندلَع يف قلبـِه يحرق كيانه ، وِيف 
ليلٍة ليالء ، َعَصفت بِه نريان الغضب ، َعَكَر الّسهر 
عيونه ، لم يجد غري باِب ” سويلم ” يطرقه ، قاتٌل 
مأجور ال تعرُِف الّشـفقة إىل قلبـِه طريق ، امتهَن 

سفَك الدِّماء .
ذاَت صباٍح ، وبينما كانت الّسماء ُترسل أمينا من 
ُرسِل الّنور ؛ ُيداعُب أجفان الطبيعة الناعسة ، َجاَء 
” عمـي“ تغمرُه غاللة من الُحـزِن ، فعلت لهجته 
عا:“ لقد  يف نفسـه ما فعلته أوجاعه ، َهتَف ُمتوجِّ

قتلـوا عبدالشـايف ”، قالهـا وانطلََق لحاِل سـبيلِه 
ُيزمجر كثوٍر مذبوح ، َتسّمرُت يف مكاني ، اَتحّسس 
قلبي بعد إذ ارتدت كلماته شـواظا من ناٍر تحرقه 
، تدحرجـت دمعة واحدة سـخينة ، احسـبها وقد 
ذابت فيها مهجتي لوعة عىل املغدوِر ، انقىض أجل 
صاحبنـا ، لكّن ذكـراه حارضة ، تسـترصخ ظلَم 
اإلنسـان ألخيِه اإلنسان ، وتلعن تقاليد البرش التي 

تحول بني قلوِب املُحبني ..

ëbæa@Âºã€a@áj«@sÓ€@@NÜ
زوربـا اليونانـي هـي رواية للكاتـب نيكوس 

كازانتزاكيـس. تدور أحداثهـا عن قصة رجل 

مثقف، اسـمه باسـيل، غارق يف الكتب يلتقي 

مصادفـة برجل أمـّي مدرسـته الوحيدة هي 

الحياة ...

زوربـا ليس فيلسـوًفا، وال حكيًمـا، إنه رجٌل 

أحمق، أو مجنون، ممتلئ بالحياة فقط .

زوربا، رواية الكاتب اليوناني الشهري نيكوس 

كازانتزاكيـس، التـي يحكـي فيها عن شـاب 

مثقـف يدعـى باسـيل، يلتقـي برجل مسـن 

وأحمـق، أّمـي لم يقـرأ كتابـا يوماً اسـمه “ 

زوربا ”. تنشـأ عالقـة صداقة بـني الرجلني، 

ومن خاللها تتغري كل مجريات أحداث الشاب 

باسـيْل الذي جاء راغبا يف اسـتثمار أمواله يف 

مرشوع مربح بعد أن ورث ماال من أبيه.

الروايـة تحكي عـن عبثية وتلقائيـة زوربا يف 

الحيـاة، وكيـف أنه اسـتطاع أن يبرص بعمق 

كل التفاصيـل بـذات الدهشـة األوىل، فربغـم 

أنـه لم يتخبط بني أسـوار الثقافة الرسمدية، 

إال أنه قـادر عىل تذوق معانـي الحياة، وتلذذ 

هذا الوجود بكل مـا فيه من تناقض. كل هذا 

ألهم (باسـيل) وجعله ينظر من زاوية أخرى 

مختلفـة تمامـا عما أملتـه الكتـب والورق، 

وبرغـم تناقـض كل مـن زوربا وباسـيل، إال 

أنهمـا ارتبطـا ارتباطـا وثيقـا حـرا مـن أي 

مصلحـة، ما جمعهما هو “ اإلنسـان “ وذاك 

التكامل العجيب الـذي جمع بينهما، فأصبح 

كل منهما وجها آخر لآلخر !

الروايـة التي حققت وال تـزال تحقق مبيعات 

عامليـة، تعترب مـن بني أهم ما كتـب يف األدب 

العاملي، اسـتطاعت أن تخلـف نظرة مختلفة 

عـن الحيـاة وتؤطر فلسـفة مغايـرة تخرج 

عن الحـدود و القوالب. زوربا هي شـخصية 

حقيقية قابلها نيكوس يف إحدى اسفاره، وقد 

اعجب به اعجابا شديدا، فكتب رواية باسمه. 

امللفت يف رواية زوربـا، هو قدرة نيكوس عىل 

وصف شخصية زوربا بشكل مطّول ومفّصل 

وعميـق، حتى انك تشـعر لوهلة أن زوربا هو 

الشخص األعظم يف هذا الكون. املميز يف زوربا 

هـو انه يحب الحيـاة بكل أشـكالها، ال يذكر 

الحزن، بل يذكر الفرح دائما. يف لحظات حزنه 

الشديد، أو سـعادته الشديدة، يرقص رقصته 

املشـهورة، (رقصة زوربـا).. يف تلك الرقصة، 

يقفـز إىل األعـىل ألمتـار ويسـتغل كل ما هو 

حوله من برش أو من أدوات وجمادات.

تأملوا فلسفة زوربا يف هذا املقطع القصري :

(وملـاذا ال تكتـب حرضتـك - يا زوربـا - كي 

تفّسـر لنا جميع ارسار الكون ؟

** ألننـي أعيش بالفعل كافـة أرسار الكون 

الـذي تتحدث عنها أيهـا األحمق وليس عندي 

الوقـت ألكتبهـا .. ليـس عندي وقت ألمسـك 

هـذه األداة الفارغة التي تسـّمونها ” القلم ” 

.. لهـذا السـبب انترش الهـراء يف العالم ، فمن 

يعايشـون األرسار ليس لديهم وقت لكتابتها 

.. ومـن لديهـم وقـت للكتابـة ال يعايشـون 

األرسار ..). 

ÔiãÃfl@á”b„@OÎbéÏfl@ÊbÌåÏi@NÜ@
مدخل: ”فوضـاَي تكتُب نثرها“ 
ديوان شـعري للشـاعر املغربي 
يحيـى عمـارة. صـدر عـن دار 
التوزيـع“  و  للنـرش  ”روافـد 
2018؛  القاهـرة/ مـرص سـنة 
الكتـاب مـن الحجـم املتوسـط 
(114 صفحـة). لوحـة الغالف: 
الفنان التشـكييل املغربي محمد 
ـ  الديـوان  يحتـوي  الرشيفـي؛ 
فضـال عـن أوراقـه الخارجية ـ 

عىل 36 نصا شعريا.
اخرتنـا تركيز الحـواس الخمس 
عىل ”التوجيهـات“ غري املبارشة 
لألوراق الخارجيـة الكتاب علّها 
ترِشُدنا منهجيا ملقاربة ممكنة. 
وكانت أقوى االشـارات يف ورقة 
خارجية عىل ظهر غالف الكتاب 
أتاحـت مقاربـة أربـع مقـوالت 
أساسـية  كرافعـات  لنـا  تبـدو 
للكتابـة الشـعرية عند الشـاعر 

يحيى عمارة: 
(بمفهومـه  التجريـب 
الفلسفي)، و السـؤال (بمدلوله 
التجديـد  و  االبسـتمولوجي)، 
و  بالحداثـة)،  عالقتـه  (يف 
الوجودي  (بمفهومـه  االغـرتاب 

السارتري).
نقـرأ هـذا املقطـع مـن الورقة 
الخارجيـة عـىل ظهـر الكتـاب 
(هو مقطع مـن قصيدة ”تأهب 

للسفر“ ص. 31):
”ُلغتي تجرُّب

منطَق الطرِي العجيب
تقوُل يل:

ذّوْب دَم الغرباِء
يف لذائذ السؤاِل

جّدْد و اغرتْب...“
الكلمـات  تحـت  سـطرا  نضـع 
التاليـة: ”ُتجـرّب“، ”السـؤال“، 

”جّدد، ”اغرتب“. 
1 ـ التجريب: ”تجرّّب: 

تحيلنـا ربمـا، بخصـوص ميول 
الشـاعر يحيى عمارة يف سـؤال 
املمكنـة،  الشـعرية  الكتابـة 

التجريبيـة“  ”الفلسـفة  عـىل 
ليـس  لكـن،   ،(L’empirisme)
بمعناهـا العـام الـذي ظهر مع 
دافيـد هيـوم، لكـن بمفهومها 
الرافض يف سياقنا للكتابة كمجرد 
”محـاكاة“ ألنمـاط قبليـة، أي: 
كتابة تسـتلهم مادتهـا املعرفية 
والجمالية عن طريق الحواس و 
الخـربة، و من هنا قول الشـاعر 
يحيى عمـارة يف مطلـع املقطع 
أعاله: ”لغتي تجرّب منطق الطري 
العجيـب“، و من همـا أيضا كل 
هـذه العناويـن لنصـوص مـن 
نفـس الديوان: ”صحبـة طري“، 
و ”الطفلة و البومة“، و“حكمة 
النمـل“،  و“رشيعـة  الحجـل“، 
”أربعـة  و  الضيـاع“،  ”ثلـج  و 
بسـاتني“، و“فـوىض الحدائق“، 
و“فـوىض  الغـزال“،  ;“فـوىض 
املاء“، و“لَّذة  اليمام“، و“فوىض 
األعمـى“... ومن هذا األخري نقرأ  
ـ عىل سـبيل املثال ال الحرص هذا 
امليـول ل ”التجريبيـة“ املعتمدة 
عىل الحواس ـ هذا املقطع (ص. 

:(106
”انفردي يا صديقة روحي

بما ملكْت لّذتي
و اتركي َعَبَس الليل لغري الجسد

فأنا من قميص الهوى
 “... أستعري بالغة ِحيسِّ

مـن هنا يتضـح لنا مغـزى تلك 
اإلحالـة عـىل أدونيـس (من بني 
آخريـن) يف أول ورقـة خارجيـة 
للديوان (ص. 3)، و كأن الشاعر 
يحيى عمارة يشارك رأي أدونيس 

الذي نورده كالتايل:
”الشكل يف ذاته مضمون. الشعر 
بهذا املعنى هـو الفوىض الرائعة  
القصيـدة  الطبيعـة.  كفـوىض 
يجب أن تكون فوىض طبيعية.“ 
(أدونيس شاعر الدهشة وكثافة 
الكلمة“: موسـوعة أعالم الشعر 

العربي الحديث، ص. 20).
وملـا يصبـح ” الشـكل يف ذاتـه 
عـن  القـراءات  مضمون“تتـوه 
مفاتيـح ممكنة للفهم؛ فيسـود 
الغموض كما لـو كان مرآة للغة 
عنـه  يعـرب  الحديـث...  الشـعر 
الشـاعر يحيى عمـارة بالتلميح 
الـذي يقـرتب مـن املبـارشة يف 
نّصني تحت عنوان: ”رسـالة إىل 

سان جون بريس“) نقرأ منها:
”ل ”سـان جـون بـريس“ أكتُب 

رسالتي املشفرة
ذهب الغموض هدية معارصة

تتوىش بها عروس الحرف

يف قرص الجميالت
الجميالت أصناف

صديقة سلطان
تمدح صدره األجرب

زميلة عسكري
تضاجع قلبه األعزب

حّمالة لفٍظ
تنرش َشعرها األشيب

رفيقة شاعر
تنثر ماءه األعذب.“ (ص. 48).

االبسـتمولوجي:  السـؤال   2
(”لذائـذ  تسـأل  و  ”ُتجـرّب“ 

السؤال“):
السـؤاُل  ُيـالزم  أن  غرابـة  ال 
مـع  نطـرح  قـد  و  التجريـَب؛ 
الشـاعر يحيى عمارة أسـئلة يف 

سريورة نفس املنطق:
 ما هـو الشـعر؟ كيـف نكتبه؟ 
قيمته لفهم موضوع معني؟... و 
قد نجد أجوبة مشـّفرة يف العديد 
من نصـوص الديوان، منها نص 
بعنوان ”فوىض القصيدة“ (ص. 

50)، هذا مقطع منها:
”امتـألت عـني بودلـري بالقـش 

املستعار
من بالغة فيكتور هيجو

استعان يوسف الخال
بفوىض املاغوط

حينما استمع فؤاده
لنداء ”اإلبحار يف الذاكرة“

أنفذوا حنجرة أدونيس
من غثيان التكرار
الذي يقيد أحالما

أنقذوا لؤلؤة املجاطي
من فقهاء الفروسية املادحني.“

 إن كان الشـعر القديـم يف ذهن 
املجاطي متجاوزا، فمن ”فقهاء 
يتواجـد  املادحـني“  الفروسـية 
امرؤ القيس، و بشـار بن برد، و 
أبو نـواس، واملتنبـي و أبو تمام  
أبو العالء املعـري.. الذين حملوا 
زمنهـم...  يف  الحداثـة  مشـعل 
ما هو عتيـق اليـوم و متجاوز، 
كان يف عـرصه قمـة الحداثـة و 
التجديـد... وقـد تصـدر املعري 
الورقـة الخارجية لهـذا الديوان 
تماشـيا مع هذه الفلسـفة التي 
ألهمـت يحيـى اعمـارة مقولـة 

تيمة الفوىض؛ نقرأ فيها: 
        ”دع الطـري فـوىض إنمـا 
هي كلَّها  طوالـبُ رزق ال تجيء 

بمفظع“  
(من قصيدة ”تحية كرسى“ من 

ديوان ”سقط الزند“).
لذا ف ”القطيعة االبستمولوجية“ 
ليسـت بني مدرسة شـعرية (أو 

تيـار أو توجه)  وأخرى، بقدر ما 
هي  توجه نسقي فكري فلسفي 
(تزعمه كل من باشـالر و فوكو  
االستمرارية  يرفض  وألتوسـري) 
الحتميـة بـني الحقـب الزمنيـة 
اللغـة  حيـث  مـن  التاريخيـة 
(الخطـاب)، و املعرفة، و تطور 

املجتمعات.. 
التجديـد و التحديـث: ”َجـّدْد“: 
االبسـتمولوجية“  ”القطيعـة 
التـي يلمح إليها الشـاعر يحيى 
عمـارة ال تعنـي االنفصـال عما 
سـبق، لكـن يف ذات اآلن تعنـي 
”التجديـد“ بمعنـى ”التجـاوز“ 
(”أنفـذوا حنجـرة أدونيـس من 
غثيان التكرار“.... ”انقذوا لؤلؤة 
املجاطـي من فقهاء الفروسـية 
هـذا  يف  نقـرأ  املادحـني“..)؛ 

السياق:
” أحمل فانوس امليش

أعانق صدر املينرْفا،
و أدق األجراس بما أملك

من حس أو خيال
و أكّمل دورة دمي،

دورة
دورة

و أجّدُد أسفاري.“ (نص بعنوان 
”كينونة“، ص. 11).

نالحظ أن الشـاعر يحيى عمارة 
و  ”التجديـد“،  كلمـة  اسـتعمل 
ليس ”التحديـث“، ألنه كما جاء 
عىل لسان أحد الباحثني: ”للجديد 
معنيان: زمني وهـو يف ذلك آخر 
ما استجّد، و فني، أي ليس يف ما 
أتى قبله مـا يماثله. أما الحديث 
فـذو داللة زمنيـة ويعني كل ما 
لم ُيصبح عتيقا. كل جديد، بهذا 
املعنـى حديـث، لكـن ليـس كل 

حديث جديدا (...) ”
4 االغـرتاب الوجـودي: ”جّدد و 

اغرتْب“:
 نقرأ:

”قالْت: أنَت، إّذا،
سيزيف يفّكر

يف حجم الصخر

و يريد طلوع القمة الشّماء
حتى تهرب منه نساء القرص.

رّد العصفور مغرّد ترنيمة:
إني أرفع رايات وجودي

أنثر ذاكرتي حرّا
فوق األغصان 

أقول لهم:
إني ذاٌت من مِيش سلحفاة

الهامة.“(نـص   حليـب  أقتـاُت 
”أنثر ذاكرتي حرّا“ (ص. 10)

هو ”اغرتاب وجودي“ فعال لكن 
من وجهة نظر مزدوجة؛ فبينما 
يراه بعـض الشـعراء من وجهة 
نظر ميتافيزيقية/ قدرية؛ نقرأ:

”كان يريـد أن يـرى النظـام يف 
الفوىض

و أن يرى الجمال يف النظام
و كان نادر الكالم

كأنه يبرص بني كل لفظتني
أكذوبـة مّيتة يخـاف أن يبعثها 

كالُمُه (...)
ثّم ينادي الله قبل أن ينام

الله، هْب يل املقلة التي ترى
خلف تشَتِت الشكول و الصّور... 
رجـل  ”مرثيـة  قصيـدة  (مـن 

عظيم“/ صالح عبد الصبور)؛
تتمظهـر ”فوىض“ يحيى عمارة 
بإيحـات أكثـر تفـاؤال و إيمانـا 

بقدرة التجديد والتغيري؛ نقرأ:
” ذاكرتي قصيدة تخبئ الهدايا

ىف أطباق من ريح
تصنعها أصابع امرأة

تمدح العاصفة
سأمنحها ما أملك
من عظام اللغة ,

أشجار اللثة ,
أوتار الفوىض

كى تجدد هودج الحلم ” (مقطع 
من قصيـدة ”فـوىض الذاكرة“. 

ص. 20).
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ليـس كل عظيـم ينطق بالحـق؛ فقد تكون له ظـروف حياتية 
خاصة، أو دوافع نفسـية كامنـة يف أعماقه من تجارب مؤملة؛ 
فيصـوغ معاناتـه قوالً بليغـاً تتداوله األلسـنة واألقالم، فقط 

ملجرد أن قائله هذا املفكر أو ذاك الفيلسوف، أو العالِم...
 ( Elbert Hubbard ) د ْ من ذلك مـا قرأته مؤخراً إللربت: ُهـربَ
وهو كاتب أمريكي، فنان ونارش وفيلسـوف  تويف عام  1915“ 
ال َتحمل الحياة عىل محمل الجّد؛ ألنك لن تخرج منها حياً ”.!!

وهو قول غريب خطري قد يؤدي بمعتنقه إىل الالمباالة والسلبية 
يف الحياة . أين هذه السـلبية من قول املتنبي يف تحدي مصاعب 

الحياة 
(َتَمرَّْسُت باآلَفــات حتى ترْكُتها تقول:

 أمات  املوُت؟ أم ُذِعَر الُذْعُر؟
وأقَدْمُت  إقداَم  األَِتيِّ  كأّن يل      

سوى مهجتي أْو كان يلْ عندها ِوْتُر)
لقـد جعل املصائب تتعجب من تحدياته لها وتقول: ” هل مات 
املـوت فلم يمت هذا الذي يتحداني؟ وهل أُصيب الخوُف بالّذعر 
منه؟ إنه ال يخاف شـيئاً ؟ ويتابع املتنبي: لقد اقتحمت الحياة 

كالسيل الجارف وكأّن يل نفساً أخرى عندي ثأر منها !!
وإللربت ُهَربد، قول شـائع سـلبي آخر: ” لكي تتجّنب النقد: ال 
تقل شيئاً. ال تعمل شيئاً. وال تكن شيئاً ” !! وهو يف األصل قول 
منسـوب إىل الفيلسوف اليوناني أرسـطو الذي هرب من طغاة 
أثينا بعد تهديده بالقتل، كما هرب أسـتاذه أفالطون، وأرغموا 

ع السم. سقراط عىل تجرُّ
هـل نكون قروداً صينية يف املنحوتة الشـهرية حيـث ُيِصّم قرٌد 
ي األخري بأُخَرَيني  م اآلخـر بيديه فَمه، وُيَعمِّ بيديه أذنية، وُيكمِّ

عينيه؟ !!

@›Ã�j€aÎ@›u�ã€a

ÒbÓ®a@Úéäáfl@Âfl@xã¶@Ô„b„ÏÓ€a@biäÎå
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كِك املُنَهكِة أبناُء السنواِت الوحيدِة والسِّ

أبناُء األلواِح املمطورِة
ظلّوا ُيزيِّنون ُمبتدأَ الكالِم بالوروِد املصنَّعِة 

هـؤالِء الُنحاسـيوَن مألوا القطـاراِت الصاعـدَة برتاِب 
الوقِت

طون التوريَة بوَن األمهاِت وَيتسقِّ هؤالِء  َيتعقَّ
الكتابُة عنَدهم ُتشرُي ألياِمهم الحافيِة

 إنهم يتعاَطوَن الطبوَل بعربٍة مرسوقٍة 
 العودُة ألوقاِتهم الرتابيِة يشٌء ال ُيطاُق

هم أبناُء خزائِن الُفوىض 
لذا َيكرهون األشجاَر كثرياً 

ألنها شاهدٌة عىل نكوِصهم    
هؤالِء اللدائُن تدرَّبوا كيف ُيريقوَن  املُدَن

وكيف َينرشوَن َطبعاِت كفوِفهم بفِم املقاهي
إنهـا وصيُة النرياِن اآلثمِة وُقبَّعُة األسـالِف ُمنذ ُعواِء ( 

ة الُعصملينَي ) واصفرار العامَّ
انكشفوا وأفواُههم ُتشرُي اىل صوامِع املُتعِة التي َتمزَّقْت 

وُهم بطريِقهم  ملخافِر  العهِد األوِل لألنگليز
كانـوا قبلهـا يرشبـوَن العـَرَق مـع الجنُدرمـِة وهـم 

ُمنهمكوَن بخياطِة شجرِة العائلِة 
ليضيفـوا يف آخـر الحفلِة َجدَّاً ُمنَهِمـكاً بالقتِل واقتناء 

النباِل
لكنهم أبناُء النهاراِت املضفورِة تعلَّموا كيف َيصوغون 

ُكروَمهم بقصِب األخطاِء 
وتعلَّموا كيف ُيزخرفون رؤوَسهم بالرفِض

ويحذفوَن  أصواَت الثرياِن العالقِة بُجدراِن املعبد
ُق دفاتَر الحياِة سالٌم ألنهاِر الليموِن وهي ُتطوِّ

اِت وهي ُتمطُر يف رؤوسِهم سالٌم لسوابيِط املَرسَّ
سالٌم لخريِر اللغِة  وهو ُيحلُِّق يف أحالِمهم

@@@@@@H@“˝é˛a@ �Ú»�j �”@I



األشـخاص  بعـض  يسـتخف 
بصعوبـة التنفـس خاصـة أثناء 
النـوم، لكـن لألطبـاء نظرتهـم 

املختلفة
لهـذا املوضـوع؛ حيـث يعتربون 
انقطاعـه  أو  التنفـس  صعوبـة 
مشكلة تستدعي االنتباه، وما قد 
نجهلـه أن الشـخري الـذي نجده 
مدعـاة للضحـك، يأتـي أحيانـاً 
كأحـد أشـكال انقطـاع النفـس 
أثناء النوم، وهو بالتأكيد أمر غري 

طبيعي.
مخاطر انقطاع التنفس

ال تتوقف أعراض انقطاع النفس 
عىل الشخري فقط، بل من املمكن 
أن يصاحبـه مجموعة أخرى من 

األعراض، مثل:
- نوم متقطع وغري مريح.

وقام أخصائيـو ”كليفالند كلينك 
األسـباب،  بتوضيـح  أبوظبـي“ 
التي تـؤدي لظهور هذه األعراض 
وتطورهـا، أوالً يؤدي االنخفاض 
املتكّرر يف مسـتوى األكسجني يف 
الـدم والناجم عن انقطاع النفس 
إىل إفـراز هرمونـات اإلجهاد، ما 
يمكـن أن يرفـع معـّدل رضبات 

القلب، وأن يزيد من 

خطر ارتفاع ضغط الدم واإلصابة 
بنوبـة قلبيـة وسـكتة دماغيـة 

وقصور يف القلب. 
ثانياً يمكن النقطاع النفس أثناء 
النوم أن يزيد مـن خطر اإلصابة 
بالبدانـة وداء السـكري؛ إذ تتغري 
بهـا  يسـتخدم  التـي  الطريقـة 

الجسم طاقته.
تكمـن مشـكلة انقطـاع النفس 
األساسـية يف عدم إدراك حدوثها 
مـن األسـاس، فقد يعانـي منها 

األطفال، النساء والرجال.
اآلن وبعـد اطالعكـم عـىل بعض 
األعراض التي قد تشري إلصابتكم 
بانقطاع النفس أثناء النوم، والذي 
يرافقه التعب يف النهار والشـخري 
ليالً، ما رأيكم باستعراض بعض 

الخطـوات : 
-1 تغيـري وضعيـة النـوم

يجب تعديل وضعية النوم عىل أن 
تصبح الحنجرة مفتوحة، وأفضل 
الوضعيات هي بالنوم عىل جانب 

الجسم، أو عىل البطن.
الفـك  وضعيـة  ضبـط  ويمكـن 
يفعـل  كمـا  واللسـان  السـفيل 
البعـض، وذلـك بوضـع قطعة يف 
الفـم تسـاعد عىل إبقاء الشـعب 

الهوائية مفتوحة خالل النوم.
-2 اإلقالع عن التدخني

قـد يبدو هـذا الخيـار صعباً عىل 
املدخنـني، خاصة أولئـك الذين ال 
يملكـون إرادة قوية، إال أن بعض 
األمـور يف الحياة تفرض نفسـها 

بقـوة عـىل األشـخاص وانقطاع 
النفـس إحداها؛ إذ يـؤدي تدخني 
السـجائر إىل انقطاع النفس أكثر 
أثناء النوم؛ بسبب تحّسس الشعب 

الهوائية مما يّرض بالرئتنْي.
-3 خسارة الوزن

حـال  مـن  الزائـد  الـوزن  حـال 
ضـاران  فكالهمـا  التدخـني، 

بالصحة ويحتاجان 
لعزيمـة قوية للتخلـص منها، إذ 
ُتشـّكل زيـادة الوزن عامـًال يزيد 

من خطر 
التعـّرض النقطـاع النفـس أثناء 

النوم.
ويمكن ملمارسة التمارين البدنية 
أن تسـاعد يف التقليل من أعراض 

انقطاع النفس 
-4 االنتباه ملا تتناوله من أدوية

تعمل بعض األدوية والحبوب عىل 
تسهيل عملية التنفس أثناء النوم 

فيما 
تصعب أخرى منها، فبينما يساعد 
بخاخ األنف أو أدوية الحساسـية 
عىل إبقاء مجاري األنف مفتوحة 
خالل الليل، تعمل الحبوب املنومة 
عـىل إرخـاء الحلـق؛ ممـا يجعل 

التنفس صعباً.

ُيـويل النـاس أهميـة كـربى لوجبة 
تناولهـا  أن  ويعتقـدون  الفطـور، 
رضوري للتحكم يف الوزن، ألن إمداد 
الجسـم بمـا يحتاجـه مـن طاقة، 
سيؤدي إىل رصف النظر عن الطعام، 
لفـرتة أطول خالل النهـار، لكن هذا 

الرأي ليس دقيقا كما نعتقد.
ويقول عميد كلية الصحة يف جامعة 
إنديانا األمريكية، دافيد أليسون، إن 
عدم تناول وجبة الفطور يف الصباح 
لـه تأثـري محـدود للغاية عـىل تغري 

وزن الجسـم.
وأجرى الباحث دراسـة حول املكانة 
الكبرية التي أحاطت بوجبة الفطور، 
حتـى أضحى الناس يعتقـدون أنها 
ذات دور محـوري يف ضبـط الـوزن 

ومنطقة الخارصة.
”واشـنطن  صحيفـة  وبحسـب 
بوست“، فإن رواج هذه اآلراء بشأن 
وجبـة الصبـاح، ناجم بشـكل كبري 
عن دعاية رشكات أمريكية مختصة 

يف حبوب الفطور.
ويف بداية القرن العرشين، تم الرتويج 
يف الواليـات املتحـدة لفوائـد حبوب 
الفطـور مثـل ”كـورن فليكـس“، 
وقيل إنها تعزز نمو األطفال وتقوي 

قدرات الذهن لدى البالغني.
ويـرى الباحـث أن تأثـري إعالنـات 
رشكة ”يس دبليو بوست“ كان كبريا 
يف الواليـات املتحـدة، حتـى أضحت 
وجبـة الفطور ذات أهمية حاسـمة 

يف نظر الناس.
رشكات  فـإن  املصـدر،  وبحسـب 
حبوب الفطور قامت بدعم عدد من 
الدراسـات حتى تويص الناس بعدم 
إغفـال وجبـة الصبـاح، ألنهـا ذات 

فوائد جمة.

واتسـمت هذه الدراسـات بنوع من 
”التحايـل“، ألنهـا أشـارت فقط إىل 
الوزن الجيد ملـن يتناولون الفطور، 
ولم تتحدث عن عوامل أخرى أدت إىل 
تفاديهـم السـمنة وتمتعهم بصحة 

سليمة.
هـذه  إنجـاز  إن  الباحـث  ويقـول 
الدراسـات بشـكل منهجـي وعلمي 
دقيق حول وجبة الفطور، يستوجب 
أخذ عينة عشوائية، ثم جعل فئة من 
املشاركني يتناولون الفطور، مقابل 

آخرين ال يفعلون ذلك.
ويف تحليل أنجز سنة 2019، استنادا 
إىل سـبعة بحـوث طبيـة، تبـني أن 
األشـخاص الذيـن طولبـوا بتنـاول 
وجبـة الفطـور، لم يخـرسوا الوزن 

الزائد.
ويقول الخرباء إن اإلنسان ال يخرس 
الوزن الزائد بتنـاول الفطور، وإنما 
بأخـذ عـدد سـعرات حراريـة أقل، 
خالل اليوم، وهو ما يعني أن العربة 
بما نأكله يف اليوم بأكمله، وليس بما 

نبدأ به النهار.
ويف املنحـى نفسـه، كشـف تقريـر 
صادر عـن جامعـة هارفارد سـنة 
لـم  الذيـن  األشـخاص  أن   ،2020
يتناولـوا وجبة الفطـور كانوا أكثر 
قـدرة عـىل خسـارة الـوزن، لكـن 
الخـرباء لم ينصحـوا باإلعراض عن 

وجبة الصباح.
الحكـم عـىل  أن  الخـرباء  ويوضـح 
وجبة الفطـور يعتمد أيضـا عىل ما 
نأكله، ألن تناول مخبوزات مشـبعة 
بالشـوكوالتة والسـكر يختلف تمام 
االختـالف عـن بـدء اليـوم بوجبـة 
صحيـة مـن حبـوب الشـوفان مع 
بعض الفواكه الغنية بالفيتامينات. 

تؤكد العديد من الدراسـات أن 

نظافـة الفـم واألسـنان تؤثر 

بشـكل كبري عىل صحة العديد 

من أجهزة الجسم وعىل رأسها 

القلـب والدماغ، فقد تتسـبب 

لتسـوس  املسـببة  البكترييـا 

اللثـة يف  األسـنان والتهابـات 

القلبيـة،  باألزمـة  اإلصابـة 

ارتفـاع  الدماغيـة،  السـكتة 

ضغـط الـدم، الـوالدة املبكرة، 

والبنكريـاس،  الـكىل  أورام 

والتهابات املفاصل والعيون.

زيت جوز الهند كبديل ملعجون 

األسنان

وللمحافظـة عـىل فـم نظيف 

خاٍل من هذه البكترييا الضارة 

ولوضع نهاية ملشاكل األسنان، 

الحلـول وهـو  أفضـل  إليكـم 

زيـت جـوز الهند الـذي أثبتت 

الدراسـات واألبحـاث الحديثة 

اسـتخدامه  املمكـن  مـن  أن 

كبديـل للمعجون الذي يحتوي 

عىل مواد كيمياوية ضارة.

ويعترب زيت جوز الهند األفضل 

مـن بـني الكثـري مـن الزيوت 

للعنايـة  األخـرى  الطبيعيـة 

باألسـنان، فهو يعمل كمضاد 

للبكترييـا فيمنعها من التكاثر 

داخل الفـم، كما يسـاعد عىل 

الحماية من تسـوس األسنان 

الذي ينشـأ عـن البكترييا التي 

تنتجها األحماض بالفم.

كمـا يعترب مـن الزيـوت التي 

تتميـز بقدرتهـا عـىل محاربة 

عـدوى البكترييـا، وهـو خاٍل 

مـن املواد الكيمياويـة الضارة 

التي توجد يف معجون األسنان 

املصنع.

وإليكم فيمـا ييل طريقة إعداد 

معجون أسنان طبيعي يف املنزل 

باستخدام زيت جوز الهند:

خلط نصف كوب من زيت جوز 

الهند مع من 2 إىل 3 مالعق من 

بيكربونات الصوديوم، و15 إىل 

30 قطرة مـن زيت الليمون أو 

النعناع.

وبعد مزج هذه املكونات جيدا، 

توضـع يف وعـاء زجاجي حتى 

تربد، ومن ثم تسـتخدم بشكل 

تمامـاً،  كاملعجـون  طبيعـي 

مـع الحـرص عـىل االحتفاظ 

بالوعاء محكم اإلغالق بعد كل 

استخدام.

”الكربونـات“  الخبـز  صـودا 

كبديل ملعجون األسنان

أو ”الكربوناتو“  الخبـز  صودا 

البدائـل  أفضـل  مـن  واحـد 

البسيطة وغري املكلفة ملعجون 

األسـنان، يمكنك اسـتخدامها 

بخلـط ملعقـة صغـرية مـن 

صودا الخبز مع ملعقة صغرية 

مع عصري الليمـون أو بيوريه 

الفراولـة، ثم بالفرشـاة افرك 

بهذا املعجون أسنانك. املهم أال 

تسـتخدم صودا الخبز بشـكل 

متكرر يومًيا، وإنما مرة واحدة 

أسـبوعًيا، ألنها قد تتسـبب يف 

التآكل التدريجي ملينا األسنان.

ملعجـون  كبديـل  الكركـم 

األسنان

أي  مطبـخ  خزانـة  تخلـو  ال 

سـيدة مـن مسـحوق الكركم 

املميـز بطعمـه ولونـه، ومـن 

اآلن ال تستخدميه فقط لتتبيل 

األطعمـة، ولكـن أيًضـا كبديل 

ملعجون األسـنان، ملـا يحتويه 

مـن مـواد مضـادة لاللتهـاب 

والجراثيم، تسـاعد يف الحفاظ 

عىل األسنان نظيفة وصحية.

باتبـاع  اسـتخدامه  يمكنـك 

الخطوات التالية: اخلط ملعقة 

صغـرية من مسـحوق الكركم 

مـع قليـل مـن زيـت النعناع. 

اسـتخدم فرشـاة األسـنان يف 

تفريش أسـنانك. اشطف فمِك 

جيًدا باستخدام املاء الفاتر.

الفحم النشـط كبديل معجون 

األسنان

 يتميـز الفحم النشـط بكونه 

مصنوًعا من احرتاق مجموعة 

مثـل  الطبيعيـة  املـواد  مـن 

ونـوى  الهنـد  جـوز  قشـور 

اسـتخدامه  ويمكنك  الزيتون، 

والتخلـص  األسـنان  لتبيـض 

مـن الروائـح الكريهـة بالفم، 

مع التفريق بينـه وبني الفحم 

العـادي املسـتخدم يف الشـواء 

الذي يجب أال يسـتخدم أبًدا يف 

تنظيف األسنان بسبب طريقة 

صناعته الضارة بالصحة.

الفحـم  اسـتخدام  ويمكنـك 

األسـنان  تبييـض  يف  النشـط 

كالتـايل: اخلـط ملعقة صغرية 

مـن مسـحوق الفحم النشـط 

الفحـم  أقـراص  باسـتخدام 

مـع  الصيدليـات  يف  املتوافـرة 

مـن  صغـرية  ملعقـة  نصـف 

املـاء. اسـتخدم الخليـط عـىل 

الفرشاة املبللة برفق يف تنظيف 

التقليدية.  بالطريقة  األسـنان 

اترك الفحم عىل األسـنان ثالث 

دقائـق، حتـى يرتبـط بالبقع 

والرواسب ثم اغسل فمك جيًدا 

باملاء. 

 
ال يجـب أن تبقى األحالم مجـرد امنيات 
يف خيالـك ،فهذه األحـالم يمكن أن تكون 
حقيقة واقعية ،هناك أمور يمكنك القيام 
فاألشـخاص  ألحالمـك،  للوصـول  بهـا 
الناجحـني يترصفوا بشـكل مختلف عند 
تحقيق أحالمهم ، لذلك إذا كان لديك حلم 

، اعمل من أجله.
األفـراد  بهـا  يقـوم  أشـياء   10 وهنـا 

الناجحون يف حياتهم :
-1 ال يختلقون األعذار :

عندمـا يفكـر معظم النـاس يف أحالمهم 
وكفيفـة تحقيقهـا قـد يختلـق بعـض 
األعـذار التي تصور لهـم أن هذه األحالم 
غـري ممكنـة فالناجحـون يف حياتهم ال 
يختلقـون األعـذار ، بـدالَ من ذلـك فهم 
التـي  العقبـات  عـىل  التغلـب  يحاولـوا 
تواجههـم يف حياتهـم ، أولئك األفراد غري 
الناجحـني يف حياتهـم عادة مـا يختلقوا 
التـي تقـف عقبـة يف تحقيـق  األعـذار 

أحالمهم . 
-2 العمل الجاد :

يبذل األفراد الناجحون مجهودا يف العمل 
لكي يصلـوا إيل أحالمهم ويفعلون أقىص 
ما يف وسـعهم للوصول للقمـة ،حتى لو 
اسـتغرق ذلك وقـت طويل وجهـد كثري، 
وعندمـا يتعلـق األمر بالوصـول لألحالم 
فـإن العمل الجـاد هو أهم الطـرق التي 
تحقـق ذلـك فمثالً قـد يضطر شـخص 

للعمـل يف وظيفتـني أو أكثـر ويف نفـس 
الوقـت يرعي املنزل أو يضطر للذهاب إىل 

املدرسة وهلم جرا .
-3 يحافظوا عىل  البقاء بصحة جيدة :

الناجحـني  األشـخاص  أن  مـن  تأكـد 
يحافظـوا عـيل البقاء بصحـة جيدة ألن 
املرض قد يؤجل من الوصول إيل أحالمهم 

،لذلك الحفاظ عىل صحتك من أحد األمور 
املهمة .

-4 ال يدخنوا :
وذلـك التدخني يقـف عائقـا للوصول إيل 
أحالمهم ،لذلك فاألشخاص الناجحون ال 
يدخنـوا  ألنهم دائماً مـا يفكروا يف طرق 

التي تدفعهم نحو النجاح .

-5 عىل استعداد لتقبل املخاطرة :
الشـك أن أولئك الذين يصلوا إيل أحالمهم 
يكونـوا عـيل اسـتعداد لتحمـل املخاطر 
فاألحالم الكثـرية تتطلـب املخاطرة عند 
تنفيذها وأحياناً تؤدي املخاطرة للوصول 

إيل حلمك .
-6التمسك بمبادئهم :

من املهم جداً التمسـك بمبـادئ للوصول 
ألحالمـك ،لذلـك عليك أن تعـرف من أنت 

وماذا تفعل وماهي أحالمك . 
-7 يضعوا أهداف واقعية :

تحديد أهدافك أمـر مهم جدا للوصول إيل 
الناجحني يحددوا  ،فاألشـخاص  أحالمك 
أهدافهـم ويصلوا إليهـم واحد تلو األخر. 
وأيضاً يساعدك تحديد أهدافك معرفة ما 
أنجزته ومـا لديك مـن إمكانيات لتحقق 

أهدافك .
-8 اإليجابية يف الحياة :

أهـم يشء يتمتع به األفراد الذين يحققوا 
ال  فالسـلبية  اإليجابيـة  أحالمهـم هـي 
تدفعـك نحـو النجـاح أبـداً ، ويكون من 
الصعب الوصـول إىل حلمـك ولكن الثقة 
بنفسـك واإليجابيـة عند نظرتـك لألمور 

تساعدك يف الوصول إىل أحالمك .
-9 لديهم القدرة عـىل القيام بالعديد من 

املهام:
يمكن لألشـخاص الناجحـني يف تحقيق 
أحالمهـم القيام بأشـياء كثـري يف نفس 
الوقت ، فقط من أجل الوصول ألحلمهم.

-10 تقديم التضحيات:
يقدم األشـخاص الناجحـون التضحيات 
من أجل الوصـول ألحالمهم فمثُال العمل 
بمقابـل مـادي ضعيـف فقط مـن أجل 
الوصول إىل حلمه ويساعدك يف ذلك الثقة 
يف نفسـك وتحديـد أهـداف واقعية تعمل 

عىل تحقيقها .

املقادير
٤ و٢/١ كوب دقيق

١ و٢/١كوب ماء دافئ
٢/١ ملعقة صغرية ملح

١٠٠ غ زبدة مذوبة
٢/١ كوب زيت او سمن مذوب

طريقة التحضري
١. ننخـل الدقيـق ونخلطه مـع امللح، نضيف 
املـاء الدافئ، نعجن العجينة ملـدة ١٠ دقائق، 

نغطيها ونرتكها ترتاح ملدة ١٥دقيقة.

٢. نلّف العجينة عىل شكل رول، نقطع العجني 
اىل ٧ قطع متسـاوية، نغطي القطع بالسمن 

او الزيت ونرتكها ترتاح ملدة ٢/١ ساعة.
٣. نمّد كل كره عىل سـطح مسـتوي بشـكل 
رقيـق جـدا بمسـاعدة السـمن، ثـم نضيف 
ملعقـة زبدة مذوبة. بعد مّدها نفرشـها عىل 
القطعـة، ثـم نطويها مـن الطرفني بشـكل 
مسـتطيل، ثـم نطويهـا ايضا مـن الطرفني 
االخرين بحيث تصبح بشكل مربع وهكذا اىل 

ان يكمل املقدار.

٤. نرتك املربعات بصينية مدهونة ترتاح ملدة 
١٥دقيقة.

٥. نمـّد كل قطعة شـوي بالضغـط الخفيف 
والرسيـع مـن الجهتـني ونضعهـا بصينيـة 
مبطنـة بورق الزبدة ونرتكهـا ترتاح ملدة ١٥ 

دقيقة.
٦. تدخـل اىل الفـرن عـىل حـرارة ٢٠٠ مـن 

االسفل ملدة ١٠ دقائق.
٧. فـور خروجها من الفرن، ُتسـقى بالقطر 

البارد وُتقدم. 

لقد قمنا بإدراج بعض الوصفات للتقشري 
التـي يمكن أن تسـاعد يف ترطيب وتنعيم 
يديـك. ال تقـرش هـذه املقـرشات برشتك 
فحسـب، بل تحفز أيضاً إنتاج الكوالجني 
وتؤخـر ظهـور التجاعيـد. تابعـي املزيد 
لتعريف كيف يمكنك تقشـري يديك بشـكل 

طبيعي يف املنزل.
مقرشات منزلية بسـيطة أليدي ناعمة

-مقرش السكر
يساعد قوام السـكر عىل تقشري برشتك. 
يحتـوي زيـت الزيتـون عـىل األحمـاض 
التـي   E الدهنيـة األساسـية وفيتامـني 

تسـاعد عـىل ترطيـب وتلطيـف البرشة 
وتأخري ظهور عالمات الشيخوخة.

سوف تحتاجني:
نصف كوب سكر

ملعقة كبرية زيت زيتون
15-10 قطرة من زيت الالفندر األسايس

طريقة التحضري: امزجي جميع املكونات 
يف وعـاء. اسـتعميل كميـة صغـرية مـن 
املقـرش ودلكيها برفق يف يديك ملدة دقيقة 

واحدة. اشطفيه باملاء الدافئ.
-مقرش اليدين بملح إبسوم

ال يمكن مللح إبسوم أو امللح اإلنجليزي أن 
يخفف األلم وااللتهاب فحسب، بل يقرش 

جلد يديك ويجعله أكثر نعومة. 
سوف تحتاجني:

1كوب ملح ابسوم
كوب زيت زيتون أو زيت بذور عنب

طريقـة التحضـري: أضيفي ملح إبسـوم 
والزيـت يف وعـاء واخلطيهم جيـداً حتى 
تحصيل عـىل عجينة ناعمة. افركيها عىل 

يديـك وقومـي بالتدليك بلطـف ملدة 1-2 
دقيقة. اشطفيه باملاء الدافئ.

-مقرش باللوز والعسل
يعمـل مسـحوق اللـوز كمقـرش ممتاز. 
العسل مرطب طبيعي يخفف من الجفاف 
ويحسـن نسـيج الجلد. يمكن أن يساعد 

ذلك يف جعل يديك ناعمة وسلسة.
سوف تحتاجني:
حفنة من اللوز

1/2 ملعقة صغرية عسل
الحليب حسب الحاجة

طريقـة التحضـري: اطحنـي حفنـة من 
اللوز إىل مسـحوق ناعـم. اضيفي نصف 
ملعقة صغرية من العسل والحليب الكايف 
لعمـل عجينة ناعمة. دلكـي هذا الخليط 
عىل يديك ملـدة دقيقتني. اشـطفيه باملاء 

الدافئ.
ملحوظة: يجب استخدام هذا املقرش عىل 
الفور وعدم تخزينه ألن الحليب يمكن أن 

يفسد يف غضون ساعات قليلة.
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أنا مشـكلتي نفسـية باألسـاس؛ ألني رغم الظروف املادية الصعبة فأنا 
ال أهتم بها، وأرى أن الصحة النفسـية هي األهم. باختصار أنا لدي عدة 
مشـاكل عائلية، فنحن نعيش يف بيت العائلـة يعني مع عمتي وزوجها، 

األمر الذي حرمني من خصوصيتي ويقلقني جداً.
األمـر الثانـي عقدتي يف الحياة هي أبي، أنا ال أشـعر بأي حب أو اهتمام 
مـن طرفه، وأيضاً تجاهه وكمـان هو خان أمي وتـزوج عليها، وتركنا 
لحالنا بدون سـند، فأصبحت أخاف أن أتزوج ويخونني زوجي كما فعل 
أبـي، ليس لدي ثقـة بأحد. لقد تراكمـت عيل الهواجـس وال أعرف ماذا 

أفعل،عمري 20 سنة، وأنا طالبة جامعية.
النصائح والحلول:

1 لـن أقول لك إن األمر بسـيط وأنه يمكن أن تتجـاوزي هذه الهواجس 
واآلالم باألمل والصرب، فأنا أعلم مدى عمق الجرح الذي يسببه أب البنته 

يف مثل هذه الحاالت واملواقف.
2 كلنـا نعرف أن األب قدوة وأن االبنة تعتمد يف تقديم نفسـها اجتماعياً 
عىل سـمعة أبيها ووضعـه االجتماعي، وكثري من البنـات واألبناء أيضاً 
يخجلـون كثرياً حني يكـون آباؤهم متورطني بمشـاكل أو لـم يحققوا 

نجاحاً أو فقراء أو غالبة.
3 هـذه حقيقة، لكن الكثريين من هؤالء البنات واألبناء أيضاً يشـتغلون 
عىل أنفسـهم ويقوون عزيمتهم باإليمان والدراسة واالجتهاد واالعتماد 
عـىل النفس، بحيث تصبح شـخصيتهم هـي األقوى، وتصغـر الحاجة 

العتمادهم النفيس عىل األب.
4 أعتقد أنك من هذه الفئة، ومن حسن حظك أنك ما زلت يف مقتبل العمر 
وبإمكانـك تخطي هذه األزمة خاصة أنى ملسـت لديـك وعياً وقدرة عىل 

تفهم املشكلة.
5 صدقـي أن الهواجـس واآلالم ليسـت مشـكلة، بل هي عامل مسـاعد 
لتفريغ شـحنة الغضب واالنفعال، رشط أن تسيطري عليها حني تكون 
لديك مهمات ومسـؤوليات كالدراسة والشـؤون العائلية، وهنا أقول لك 
إن بيت العائلة املزدحم الذي تعيشني به هو نعمة؛ ألنه يشغلك عن الغرق 
يف همومك الشخصية، ونصيحتي أن تدعي أحزانك تنفلت بني وقت وآخر 
فتبكني أو تتذمرين، وثقي أنه مع الوقت سـوف تجدين نفسك أكثر قوة 

وعزيمة.
6 يؤكـد علمـاء النفس أن املصائب والشـدائد والصدمـات واألحزان لها 
جوانـب إيجابية أهمها أنهـا تمنح من يصاب بها املناعـة، وتعزز قوته 

وثقته خاصة إذا ما تعامل معها بوعي، وهو ما ملسته يف رسالتك.
7 املهم أال تخايف من الزواج، بل أن تعتمدي الحذر يف اختيار زوج املستقبل، 
وهـذا جانب إيجابي، وتذكـري دائما أن الله خلق النـاس مختلفني كما 
أصابع اليد، فكلها أصابع ولكنها تختلف بالشـكل والدور الذي تقوم به، 
فعـززي إيمانك واجتهدي بدراسـتك وتمتعي بصبـاك وأحبي من حولك 

فتحمني نفسك وتجدين الحب والطمأنينة بإذن الله.

 يف هذا االختبار ُيطرح السـؤال: 
من كرس اإلنـاء؟ ويمكن تحديد 
الشـخص الـذي فعـل ذلـك أن 
يكشف بعض صفات الشخصية. 
لكنه يشـري خصوصـاً إىل نقاط 
القوة ونقاط الضعف التي تؤثر 

عىل العالقة مع املحيط.  
من كرس اإلناء؟

A الطفل
إذا رأيـت أن الطفـل A هـو من 
كـرس اإلنـاء، فهـذا يعنـي أّنك 
عادة مـا تكونني كبـش فداء يف 
كل مـا يجـري يف محيطـك من 
بالكثري  أحداث. فأنـت تتمتعني 
مـن الطيبة حتـى أن اآلخرين ال 
يالحظـون وجـودك يف كثري من 
األحيـان. كما تشـري إجابتك إىل 
أّنـك تنتبهـني إىل كل التفاصيـل 
املرتبطة باآلخريـن رغم أنهم ال 
يبادلونـك االهتمام يف الكثري من 

األحيان.

B الفتاة
 يف حـال رأيـت أن الفتـاة B هي 
املتهمـة األوىل، فهذا يدل عىل أّنك 
دائمة االبتسـام. وهو ما يشكل 
نقطة قوة تجعلـك محط أنظار 
اآلخرين ومحبتهم. إال أّنه يكشف 
أّنـك عـادة مـا تلومـني نفسـك 
كلمـا وقع يف محيطـك خطأ ما. 

كمـا يعني أّنك تسـعني دائماً إىل 
إحـالل العدالة يف محيطك. فأنت 

ترفضني الظلم لك ولآلخرين.
C الصبي

إذا كانـت إجابتـك هـي الصبي 
C، فيشـري هذا إىل أنـك تفضلني 
الصمـت والبقـاء بمفـردك بدالً 
من ارتـكاب األخطـاء. وهذا ما 

ال يجعلـك تحققـني التقـدم أو 
محيطـك  يف  حضـورك  تثبتـني 
االجتماعـي كما يف مكان عملك. 
إال أّن هـذا يدّل يف املقابل عىل أّنك 
تتمتعـني بالقـدرة عـىل التحكم 
عـىل  والسـيطرة  بانفعاالتـك 
توتـرك. ولهذا يشـكل حضورك 
أمـراً مريحاً بالنسـبة إىل الكثري 

من األشخاص.
D الفتاة

إذا كانـت الفتاة D هـي املتهمة 
برأيك، فهذا يشري إىل أّنك تتمتعني 
بحّس املسؤولية وبالثقة بالذات 
يف مـا يتعلق بـأداء املهمات وإن 
كانـت صعبة جـداً. كما يشـري 
هـذا إىل أّنه يمكنك إدارة اآلخرين 
وقيادتهـم. وهذا يشـكل نقطة 
قوة بالنسبة إليك. إال أنها تتحول 
إىل نقطـة ضعف عندما تشـعر 
األخريات بالغرية منك ويسـعني 

إىل وضع العقبات يف طريقك.

صــــورة و حــــدث
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1922 - التوقيـع عىل معاهـدة العقري بني 
سـلطنة نجـد واململكة العراقيـة والكويت 
والتـي تـم بموجبها ترسـيم حـدود الدول 

الثالث.
- 1925بينيتو موسـوليني بتبني الفاشية 

يف إيطاليا لتحل محل الديمقراطية.
مـرص تتنازل عـن واحة الجغبـوب لليبيا، 

مقابل ليبيا تتنازل عن السلوم ملرص.
1942 - تشغيل أول مفاعل نووي يف العالم 
بمدينة شيكاغو االمريكية بإرشاف العالم 

االيطايل إنريكو فريمي.
1947 - وقـوع معارك بـني العرب واليهود 
القـدس عقـب صـدور قـرار تقسـيم  يف 

فلسطني.
ليبيـا  يف  التأسيسـية  الجمعيـة   -  1950
تنتخب االمري محمد إدريس السنويس ملًكا 

عىل اململكة الليبية.

1956 - فيدل كاسـرتو يصـل إىل كوبا عىل 
متن قارب بعد حوايل عـام قضاه يف املنفى 

بني املكسيك والواليات املتحدة.
1957 - بـدأ العمـل يف أول محطـة نووية 
الواليـات  يف  الكهربائيـة  الطاقـة  لتوليـد 

املتحدة.
1971 - إعالن اتحاد إمارات أبوظبي ودبي 
والشـارقة وعجمان وأم القيوين والفجرية 
تحت اسـم دولة االمارات العربية املتحدة، 

واختيار
حاكم إمارة أبوظبي الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان رئًيسا لها.
1979 - حـرق مقر السـفارة االمريكية يف 
العاصمـة الليبية طرابلس مـن قبل حوايل 

2000 متظاهر ليبي.
1990 - القـوات املتمردة يف تشـاد بزعامة 
العاصمـة  عـىل  تسـيطر  ديبـي  إدريـس 

إنجامينا.
2010 - االتحاد الـدويل لكرة القدم / فيفا 
يعلن عن فوز روسـيا بتنظيم بطولة كأس 
العالـم 2018 ،وفوز قطـر بتنظيم بطولة 

كأس العالم .2022
2012 - اطالق صحيفـة الرؤية االماراتية 

بمدينة دبي لالعالم.
دة اتفاقيات  - 2015تركيا وقطر توقعان عَّ
اقتصادَّيـة أبرزها مذكـرة تفاهم لتصدير 

الغاز من قطر إىل تركيا.
هجـوم دام يف والية كاليفورنيـا االمريكية 
يسـفر عن مقتل 14 شـخصا وإصابة 10 

آخرين.
مارك زوكربريغ مؤسس فيس بوك وزوجته 
بريسيال تشان يعلنان تربعهما بنسبة 99 
%من ثروتهما لصالح االعمال الخريية بعد 

أن رزقا بمولود.
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غزل عراقي
ارد اكلك اني احبك استحي اشلون اني اكـــــول
ــش خجـــووووول ــرئ بارد وكل ــي طبعي مو ج ان
ــاف اكلك اني احبك وتكلي انت عجـــووووول خ
خاف اضمهه وتبقى حسره وحسرة كليبي تطول

ــه  كله ــره  العش ــد  بع ــه  وهس
ــول  اكــــــــ ــي  تسمحل ــت  ان
اني احبك واهللا احبك ومنك اترجى القبـــــــــــول
وهسه بس محتاج ردك هيه مو هيج االصـــــول

ÚÓóÉí@paäbjnÇa
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من كسر اإلناء؟ إجابتك تكشف نقاط ضعفك وقوتك في محيطك 

«مال الماي للماي ومال اللبن للبن»

ÏÄÄÄ◊ÎÜÏé
وزع األرقام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسـعة 
الصغـرية ، ثـم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسـعة 
الرأسـية واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم اال مرة 

واحدة .

الكلمات االفقية
1 ـ لقب جغرايف ينسب اىل اصطخر يف فارس .  

2 ـ نوع من البطيخ /  سئم .  
3 ـ ضمري املخاطب /  تتعاهد (  معكوسة ).  

4 ـ ذئب (  معكوسة )/  كرس باألصابع /  ردد صوته يف جوفه .  
5 ـ الخرب /  حاك .  

6 ـ نتماداها إلحاحا .  
7ـ  خليج ضيق يفصل بني واليتي ماريلند وفرجينيا /  أثقل نغمة (  

معكوسة ).  
8 ـ هرمون يفرزه نخاع الغدة الكظرية .  

9 ـ قمن بالتمهيد /  فرح .  
10 ـ فيلم ملحمد صبحي وسعاد نرص .  

الكلمات العمودية
1 ـ ضمري املتكلم /  الكاملة .  

2 ـ ذرية /  جذبهن نحوه .  
3 ـ (  كاثريـن )..  بريطانيـة ممثلـة االتحـاد األوروبي للشـؤون 

الخارجية /  أعرف (  معكوسة ).  
4 ـ من أخبث الحيات /  لقب فيلسوف وطبيب مسلم .  

5 ـ خيال /  حبوب القهوة .  
6 ـ باين وغاير /  خصب .  

7 ـ دقات /  أباده (  معكوسة ).  
8 ـ شقيق (  معكوسة ).  

9 ـ ضمري املخاطبني (  معكوسة )/  ما ينرس به الطائر الجارح االشياء .  
10 ـ من الفنون الشعبية باالقرص /  قط (  معكوسة ).  
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خيانة أبي حطمت آمالي 
بالزواج.. كيف أتغير؟

أبـــــــراج

مهنيـاً: حافـظ عـىل صـربك وهدوئـك، وال تـرتك 
انفعاالتـك تتخذ القـرار عنك، تتأرجح بني الحماسـة 

الشديدة والرتّدد والشكوك
عاطفيـا:ً التعابـري التي يسـتخدمها الرشيك تثري الشـكوك، 

وهذا يرتك مجاالً أكرب للشك حول حقيقة نياته تجاهك
صحياً: قـد تكون صحتك عرضة النتكاسـة مفاجئة، لكنها 

عابرة تستعيد بعدها عافيتك ونشاطك

مهنيـاً: ترتكـز األنظار عـىل قدراتـك اإلبداعية يف 
مجالك املهني، وتفوز بجوائز تقديراً لجهودك

عاطفيـاً: يـوم مالئـم إلعـادة النظـر يف اسـتمرارية 
عزوبيتـك، وبانتظـارك مرحلـة مهّمـة وديناميكـة من 

حياتك العاطفية
صحياً: ال تضعف أمام املشكالت املهنية والعاطفية لئال تؤثر 

سلباً يف وضعك الصحي

مهنياً: تتمتع بالنشـاط وبالثقـة الكافية إلكمال 
مهامك بامتياز واالنطالق يف مشاريع جديدة

عاطفيـاً: تواجه األمـور بعقل كبـري ومتفهم وتضع 
النقـاط عـىل الحـروف مـع الرشيـك السـتمرار العالقة 

سليمة
صحيـاً: تمنحك نصائـح األصدقـاء اندفاعاً كبرياً ملمارسـة 

الرياضة، وتتلقى اتصاالً يحمل خرباً ساّراً يريحك نفسياً

مهنيـاً: مـؤرشات إيجابيـة كبـرية يف عـدد مـن 
املجـاالت، وهذا يكون ملصلحتك لتحّسـن أوضاعك 

املالية واملهنية
عاطفياً: غيوم بسيطة تهّدد العالقة بالرشيك، لكّن بعض 

الصرب يؤّدي حتماً إىل تصويب البوصلة مجدداً 
صحيـاً: حاول التوفيق بني فرتات العمل والفرتات الرضورية 

للراحة والقيام بالتمارين الرياضية

مهنياً: عليك اسـتغالل األجـواء اإليجابية يف العمل 
إىل أقـىص الحدود، وخصوصـًا أن الفرتة املقبلة قد 

تشهد ركوداً وعدم استقرار
عاطفيـاً: حـذار االزدواجيـة يف العالقات وكـن مخلصاً 

واصمد أمام سحر الجنس اآلخر
صحياً: حان الوقت لوضع حد للسمنة املفرطة واتباع حمية 

غذائية قبل فوات األوان

مهنياً: تجد حلـوالً لكل يشء وتقدم عىل مبادرات 
مشـكورة وتسـتوعب األمـور وتصّححهـا وتجد 

الحلول
عاطفيـاً: الصـدق والشـفافية همـا عنـوان هـذا اليوم 
وكل يـوم مع الرشيك، وهذا يخلق بينكمـا أجواء من الراحة 
والسـعادة صحياً: قد تشـكو وضعاً صحياً يالزمك منذ مدة، 

وأنت عىل يقني أن عالجه الوحيد هو ممارسة الرياضة

مهنياً: ال تسـتخف ببعض الترصفـات وال تؤجل 
املستحقات أو تتحدى القوانني وتدفع الثمن

عاطفيـاً: قـد تراهن عىل لقـاء ما، أو تسـعى جاهداً 
إلتمامـه مهمـا كلّف الثمـن، وتفرح بجديـد يولد ويغرّي 

اآلفاق
صحياً: قد تعجز عن مجاراة من ترافقهم يف امليش يف البداية، 

لكن مع الوقت تكون يف مستواهم

مهنياً: تالحق بعض االفكار واالهداف وربما تتعّدد 
االتجاهات، انتبه لوارداتك واموالك

عاطفيـاً: حلـم جديـد يرافق السـعادة مـع الرشيك، 
فحاول أن تسـتفيد من الفرص املتاحة للتقدم يف العالقة 

خطوات إضافية
صحيـاً: إنتبـه لصحتـك وتجنب التعـرض للـربد أو األضواء 

القوية وال تقم بمجهود غري اعتيادي

مهنيـاً: يجعلك هذا اليوم قادراً عىل ضبط االيقاع، 
واملطلـوب منك التهدئة وعدم اسـتفزاز الزمالء بل 

التّرصف بليونة
عاطفيـاً: قد تفكـر يف مغازلة أو تتفق مـع الرشيك عىل 

تمضية نهاية أسبوع بعيداً عن روتني الحياة العملية
صحياً: ال ترهق أعصابك وتنفعل أمام أمور تافهة ال تستحق 

سوى أن تمر عليها مرور الكرام

مهنيـاً: مـؤرشات إيجابيـة كبـرية يف عـدد مـن 
املجاالت، وهذا يكون يف مصلحتك لتحّسن أوضاعك 

املالية واملهنية
عاطفيـاً: حـب جديـد ومحـاوالت لتعزيز موقعـك، لكن 

هنالك مطّبات يجب تجاوزها للوصول إىل األهداف املطلوبة
صحياً: املحيط املرتبك حولك يولد فيك تعباً نفسـياً ومعنوياً، 

وتحاول تخطيه بشتى الوسائل

مهنيـاً: قد تحصل عىل ارباح غري متوّقعة، وتتلقى 
دعوة ملناقشـة مرشوع معنّي وتكتشف العديد من 

القواسم املشرتكة مع أحد االشخاص
عاطفياً: تميل إىل شـخص تعرفه يوقظ مشاعرك وتعود 

إىل املايض وتبحث عن حب قديم
صحيـاً: لكـي يكون يومـك مريحـاً عليـك النوم السـاعات 

الرضورية لتستيقظ نشيطاً.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنياً: التفرد بالرأي غالبـاً ما يؤّدي إىل صدامات 
مـع محيطك، وهذا قد يسـبب عواقب وخيمة مع 

الزمالء، لكن األمور تحل برسعة
عاطفياً: تطالب الرشيك باإليفاء بوعوده أو هو يطالبك 

بذلك، وتجد نفسك محرجاً أمام بعض أسئلته
صحياً: تجد نفسـك قليل الحركة ويسـيطر عليـك الخمول، 

فتحاول التخلص من ذلك بأي وسيلة
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قصة املثل ان رجال فالحا كان يبيع اللبن 
لكنه كان يغش فيه كثريا

ويف احـد االيام جمع الرجـل النقود التي 
جمعها من بيع اللبن «املغشوش» وركب 
قاربـا يف نهر دجله ليعرب الضفه االخرى 
،فاتاه قـردا ورسق رصة النقود ،وجلس 
يف طـرف القارب ، لم يسـتطع صاحبنا 
الوصول اليه وان حاول فسيختل القارب 
ويغرق به، فبقـي يف مكانه ، فتح القرد 
رصة النقـود وبدى يرمي بالنقود مرة يف 

املاء ومرة بالقـارب ، وكان الفالح يعلم 
ان الذي رماه يف املاء هو ماكان يغش به 
مـن خلط اللبن باملاء ومارماه يف القارب 

هو ماحصل عليه من ثمن اللبن
فصـار مثال  مال املـاي -اي النقود التي 
جمعهـا ثمن املـاء الذي خلطـه بالبن- 

للماي- يعني ذهبت للماء-
ومال اللبـن - يعني النقـود التي حصل 
عليهـا ثمن اللبـن - للبـن- يعني عادت 

له.



ياسني  محمود  عمرو  املؤلف  كشف 
لحكاية  الرسمي  البوسرت  عن 
قصص  ضمن  بانتظام»  «غرام 
املوسم الرابع من مسلسل «نصيبى 
حسابه  عرب  ونرش  وقسمتك»، 
والتي  البوسرت  «انستجرام»  بموقع 
وهم  الحكاية  أبطال  فيه  يظهر 
و  حسن  ورحمة  سالمة  رشيف 
من   «: قائال  وعلق  صالح،  نانيس 
السبت لألربعاء إن شاء الله عيل أون 

و أون دراما»
 ٨ الساعة  عرضه  يبدأ  املسلسل 
رشيف  بطولة  والحدوتة  مساًء، 
فيها رحمة حسن،  سالمة ويشارك 
نانيس صالح، محمد لطفي شاهني، 
محمد  سالمة،  مها  عمران،  لؤي 

محمود  عمرو  وتأليف  مرزبان 
ياسني، وإخراج رامي رزق الله.

من  األوىل  الحدوتة  حالًيا  وتعرض 
املسلسل والتي تحمل اسم «النظارة 
املرصي،  أمري  بطولة  البيضاء»،  
أحمد صيام، وأحمد  كارولني خليل، 
حالوة ومصطفى أبو رسيع، وسماء 
نصار،  عصام  وإخراج  إبراهيم، 
وتدور أحداث القصة يف إطار درامي 

تشويقي .
مسلسل «نصيبي وقسمتك» املوسم 
عىل  باالعتماد  وذلك  (رجاىل)  الرابع 
عكس  عىل  للحواديت  رجال  أبطال 
اعتمد  والذي  والثالث  الثاني  املوسم 
عىل فنانات للبطولة من أجل مناقشة 

قضايا املرأة بمختلف أنواعها.

انطلق فيلم هاوس اوف غوتيش، الذي 
الحقيقية  القصة  من  إلهامه  يستمد 
اإليطالية  غوتيش  لعائلة  الصادمة 
دور  يف  األزياء،  عالم  يف  الشهرية 
األوسط  الرشق  منطقة  يف  العرض 
يف  الخمسني  االتحاد  عيد  عطلة  خالل 
٢ ديسمرب ٢٠٢١. وتوىل ريديل سكوت 
مهمة إخراج الفيلم املرتقب واملقتبس 
الحقيقية،  غوتيش  عائلة  قصة  عن 
املشاركني  النجوم  قائمة  تشمل  حيث 
وآدم  جاجا  ليدي  من  كالً  املسلسل  يف 
هيوستن،  وجاك  ليتو  وجاريد  درايفر 
وآل  حايك  سلمى  إىل  باإلضافة 

باتشينو.
ويصور الفيلم، الذي يستخدم مؤثرات 
من  عقود  ثالثة  متطورة،  برصية 
نخبة  بمشاركة  غوتيش  عائلة  حياة 
أوسكار،  جوائز  الحائزين  النجوم  من 
وتدور أحداث الفيلم حول تاريخ هذه 

العائلة وما تختربه من قصص التدهور 
والخيانة واالنتقام وأخرياً القتل.

ملشاهدة  مسبقاً  الحجز  اآلن  يمكن 

عاماً   ١٥ فوق  تصنيفاً  الحائز  الفيلم، 
يف  العرض  دور  يف  اإلمارات،  دولة  يف 

مختلف أنحاء الرشق األوسط.
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والصواب  الخطأ  مناطق  يف  والتوجيه  التوصيل  بوصلة  تضيع  عندما 

وكمامات  االخفاء  طاقيات  اسواق  وتنتعش  األقنعة  بضاعة  تزدهر 

التسرت ، وعندما يتعاىل الرصاخ وترتفع االصوات ينقطع الخيط الدال 

ويصعب التمييز بني صفري البلبل وزئري االسد ونقيق الضفادع .

احالمهم  البطالة  وتمتص  الشباب  فتوة  املخدرات  تأكل  وعندما 

ويتجهون نحو البحار واملحيطات لعلهم يجدون فرجا ، تكون االقنعة 

قد احكمت قبضتها عىل الوجوه وتكون االلسن قد انفلتت من عقالها 

لتمارس حريتها يف ممارسة الكذب وهي تعلن عن االنجازات الكبرية 

واالنتصارات الباهرة .

قارئة  تقفز  وصنوفها  وانواعها  اشكالها  بكل  املحاصصات  زمن  ويف 

الفصيح عن  بلسانها  البالد والعباد وتتحدث  الفنجان لرتسم خريطة 

زمن السالم والرخاء والوئام وعن استمرار املسرية الظافرة .

الفقراء  ذقون  عىل  الضحك  اساليب  تزدهر  االقنعة  ازدهار  ظل  يف 

واملساكني واملحرومني وتنتعش لغة االتهام والتخوين ويصبح اصحاب 

الشجاع  البطل  صناعة  ممارسة  عىل  قدرة  اكثر  السميكة  االقنعة 

والقائد املنقذ والنفخ يف البالونات الفارغة ، ويكون الوطن هدفا لتسديد 

السهام اليه وسط الهتاف باسمه .

يف عالم الوجوه املقنعة وامللونة بكل مساحيق التضليل الدعائي والتعتيم 

االعالمي يكون الصدق غائبا عن الحياة ، وعندما يغيب الصدق ال تجد 

يمارسون طقوسهم عىل مرسح  االقنعة وهم  امليدان غري اصحاب  يف 

الوطن الذي ينئ من كثرة السهام املزروعة يف قلبه ، ويكون الشعب قد 

ذاق مرارة الهزيمة رغم كل الشعارات الفارغة التي تمجد دوره وتهتف 

بحياته .

مشهد االقنعة ازداد اتساعا وعمقا عندما دخلت النخب الثقافية اليه 

، وكل واحد يرتدي قناعه  ويقفز من خندق اىل خندق ، ويرمي والءه 

يف حضن كل مسؤول طمعا يف الحصول عىل فتات موائده وعطاياه ،، 

وبدال من الدور االيجابي الذي يفرتض ان يؤديه باعتباره مصدر تنوير 

انقلب بعضهم اىل اداة تخريب ووسيلة من وسائل انتشار ظاهرة الظلم 

الذي راح ضحيتها الكثري من رشائح املجتمع وخاصة الشباب نتيجة 

تفضيل بعضهم عىل البعض اآلخر وألسباب ال تمت اىل رشائع الله وال 

اىل احكام املنطق السليم ..

عالم االقنعة املخيف ال يمكن ان ينقذ وطنا وليس باستطاعته ان يمنح 

االرادة  خالل  من  يتحقق  االستقالل   ، للشعب  الكريمة  الحرة  الحياة 

والتصميم ونكران الذات ، والحياة القائمة عىل العدل واملساواة ال يمكن 

ان تقوم اال عىل اعمدة االيثار والتضحية وارشاك الجميع يف عملية البناء 

، وعالم االقنعة ليس بمقدوره ان يقدم خريا ال اىل الوطن وال اىل الشعب 

، ومن يريد الخري لوطنه وشعبه عليه ان يساهم يف رفع االقنعة عن 

الوجوه ويقلب الفنجان عىل رأس صاحبته ، وان يقطع االلسن امللتوية 

امليادين  يف  تكون  الفروسية  فميادين   ، الخداع  تمارس  التي  املتفرعة 

املغمورة بنور الله وليس يف دهاليز االقنعة الغارقة يف الظلم .

اىل اللقاء 

›Ìá‰ßa@áºa
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الثاني/ كانون  املوىس  السوري محمد  املواطن  تنتِه قضية مقتل  لم 
يناير ٢٠٢٠ يف منزل النجمة نانيس عجرم، ورغم صدور قرار بإدانة 
وخالل  أنه  علم  أشهر،  قبل  الهاشم  فادي  الطبيب  الفنانة  زوج 
لصدور  امللف من جديد، تمهيداً  املقبلة سُيعاد فتح  القليلة  األسابيع 

القرار االتهامي.
أهل  يملكها  جديدة  معطيات  هناك  أن  الخاصة  املعلومات  تؤكد 
أرشف  اللبناني  املحامي  توكيل  أعادوا  الذين  املوىس  محمد  الضحية 
هذه  ستستند  املعطيات  بأن  التفاصيل  وتؤكد  بالقضية،  املوسوي 

املرة إىل عالقة الطبيب فادي الهاشم بمحمد املوىس، وُيحكى عن 
مكاملات حصلت بني الطرفني، يف الوقت الذي أكدت التحقيقات 

األولية بأن املوىس اتصل مرات بعيادة الدكتور هاشم وطلب 
موعداً لكن اللقاء لم يحصل. 

إىل ذلك، علم أن أهل محمد املوىس لديهم وثائق وحيثيات 
جديدة قد تقلب الطاولة، وأن ما حصل ليلة الخامس من 
كانون الثاني /يناير ٢٠٢٠ يف منزل نانيس عجرم مغاير 
املنزل  يف  املراقبة  كامريات  خالل  من  ُوّزع  أو  ُنرش  ملا 
التي خضعت بحسب املصدر إىل مونتاج ثم ُعرضت عىل 

اإلعالم.
ترفض مصادر الفنانة نانيس عجرم الرد عىل كل 

القانوني  أو  القضائي،  الرد  وتنتظر  التحليالت 
نانيس  جانب  ويعمل  القضية،  بهذه  الخاص 
عجرم من خالل تقوية موقف الدفاع متمثالً 
باملحامني، وجيل كل الُشبهات املتعلقة بهذه 
القضية وصوالً إىل حكم عادل ينصف الدكتور 
فادي هاشم وكذلك أهل محمد املوىس ويعطي 

كل ذي حق حقه.
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قالت وكالة ناسا إن الكسوف الشميس الكيل الوحيد هذا العام سيحدث 
بعـد أيام، ولكـن ال يمكن رؤية الحـدث الكامل إال من القـارة القطبية 
الجنوبية، حيث سـيصل الكسـوف، الذي يحدث يوم السبت 4 ديسمرب، 
إىل أقىص حد له يف حوايل السـاعة 07:33 بتوقيت جرينتش للمشاهدين 

بالقرب من حافة رون الجليدية يف القارة القطبية الجنوبية.
واملشـاهدين يف أماكن أخرى يف نصـف الكرة الجنوبي، بما يف ذلك أجزاء 

من أسرتاليا وتشييل ونيوزيلندا، سيشهدون كسوًفا جزئًيا.
 ولن يحدث الكسـوف الكيل القادم للشـمس حتى 8 أبريل 2024، ولكن 
عىل عكس حدث هذا األسبوع، سيكون مرئًيا عىل نطاق واسع يف أجزاء 

من كندا واملكسيك والواليات املتحدة.
وأوضحت ناسا أنه يف حني أن الكسوف الكيل للشمس يف نهاية األسبوع 
من املحتمل أال يتم تقديره بالكامل تقريًبا إال يف مكان واحد، فإن العديد 
مـن املواقـع يف نصف الكـرة الجنوبي ستسـتمر يف الحصـول عىل جزء 

منه.
وقالـوا يف منشـور باملدونـة: ”يف بعـض األماكـن، بينمـا لـن يتمكـن 
املشـاهدون من رؤية الكسوف الكيل للشـمس، فإنهم سيشهدون بدالً 

من ذلك كسوًفا جزئًيا للشمس“.
ويحـدث هـذا عندمـا ال تصطـف الشـمس والقمـر واألرض تماًماظ، 

وستظهر الشمس وكأن لها ظل غامق عىل جزء فقط من سطحها.

قام رجل أعمال أمريكي بتوظيف شـخص، والذي تم تحديد مهمته بأن 
يقـوم بصفعـه يف كل مرة يحـاول أن يدخل فيها إىل (فيسـبوك)، حيث 

يسعى من ذلك أن يتخلص من إدمانه عىل الشبكات اإلجتماعية.
ويشـار إىل أن رجـل األعمـال األمريكي مانيش سـيثي اتخذ عام 2012 
قـرارا بمكافحة إدمانه عىل شـبكات التواصل التـي يتزايد عددها يوما 

بعد يوم ويضيع يف تصفحها األفراد وقتا هائال.
واسـتأجر سيثي شابة لصفعه يف كل مرة يزور فيها موقع (فيسبوك)، 

وهي طريقة عنيفة إىل حد ما لكنها أثمرت يف النهاية.
 وبعـد حـوايل 10 سـنوات، انترشت (طريقة سـيثي) بشـكل كبري بعد 
أن تفاعـل إيلون ماسـك، أغنى رجـل يف العالم، مع قصتـه عىل تطبيق 

التواصل االجتماعي (تويرت).
وقال سـيثي: ”كنـت أضيع قدرا ال يصدق من الوقت عىل شـبكات مثل 

فيسبوك وريديت وكان وقت التوقف قد حان“.
وأضاف: ”بعد اسـتخدام تطبيق إلدارة الوقت، اكتشفت أنني كنت أهدر 
19 ساعة يوميا عىل الشـبكات، األمر الذي جعلني أدرك أنني لن أتمكن 

من التوقف بمفردي وأنني بحاجة إىل من يشجعني“.
وتابع: ”لذلك وضعت إعالنا بعنوان (اصفعني إذا انحرفت عن مهمتي) 

مقابل 8 دوالرات للساعة“.

يمكـن للعلمـاء اآلن نقلـك إىل أي 
مـكان يف العالم يف جسـم روبوت 
أنشـأت  أحبائـك، حيـث  لزيـارة 
رشكة Cyberselves، وهي رشكة 
تابعة لجامعة Sheffield، تطبيًقا 
يمنحك تجربة الروبوت من خالل 
نظارة الواقع االفرتايض ووحدات 
محمولـة،  الحركـة  يف  تحكـم 
وتتيـح تقنيـة الحضور عـن ُبعد 
لألشخاص رؤية ما يراه الروبوت، 
وسماع ما يسمعه، والشعور بما 
يشعر به، والتحرك يف جسمه عرب 

اإلنرتنت.
ملسـاعدة  اسـتخدامه  ويمكـن 
األقـارب  زيـارة  عـىل  النـاس 
واحتضانهم، واستكشاف مناطق 
الجذب السياحي، وتقديم الرعاية 

الصحية وتقييم البيئات الخطرة.
كانت رشكـة Sheffield الفرعية 
واحدة من اثنني فقط من املتأهلني 
للتصفيات النهائية الربيطانية يف 
 ANA Avatar XPRIZE مسابقة

العاملية للروبوتات.
سـتحصل الرشكة الفائزة، املقرر 
تحديدهـا العام املقبـل، عىل أكرب 
جـزء من جائزة قدرهـا 8 ماليني 
دوالر (6 ماليني جنيه إسـرتليني) 

ملواصلة تطوير تقنيتها.
-C تطبيـق اسـتخدام   يمكـن 
 ،Teleport املسـمى   ،berselves
مـع أي نظارة واقـع افرتاىض أو 
مـن خـالل متصفـح عـىل جهاز 
كمبيوتر، وهو متوافق مع العديد 

من الروبوتات.

حذر خرباء يف األمـن من إمكانية 
إصابـة أكثـر مـن تسـعة ماليني 
جهاز (أندرويـد) بربنامج وصف 
بأنـه ”خبيث“، والـذي يعمل عىل 

رسقة املعلومات.
واكُتشـفت نسـخة معدلـة مـن 
(Cynos trojan)، والتـي ُصممت 
خصيصا لرسقة بيانات املستخدم 
الحساسـة، عىل أكثر من (190) 
تطبيقـا مثبتا عىل حـوايل (9.3) 

مليون جهاز.
تحميـل  جـرى  املـرة،  وهـذه 
عـىل  املخالفـة  التطبيقـات 
الخـاص   (AppGallery)متجـر
برشكة هواوي، وبينما تسـتخدم 
أجهزة هواوي اآلن نظام التشغيل 
الخـاص بالرشكة، والـذي يطلق 
فـإن   ،(HarmonyOS) عليـه 
الهواتف من رشكة األجهزة الذكية 
الصينية العمالقة تعمل لسـنوات 

عديدة عىل نظـام (EMUI) الذي 
كان قائما عىل نظام (أندرويد).

وُيعـرف حصـان طـروادة الـذي 
-AppGa (ُحّمـل عىل تطبيقـات 
Android.” باسـم  هـذه   (lery
مـن  ورصـد   ،“Cynos.7.origin
قبل مزودي مكافحة الفريوسات 

.(Dr.Web)
باحثـون مـن الرشكـة  وأخطـر 
عمـالق الهواتف الذكيـة الصيني 
هـواوي بشـأن التهديـد، وعملوا 
معهم إلزالـة التطبيقات املخالفة 

.(AppGallery) من
السـيئون  الفاعلـون  وأخفـى 
الربامج الخبيثـة لرسقة البيانات 
يف مجموعة مـن التطبيقات مثل 
ألعـاب الرمايـة وألعـاب األركيـد 
للمسـتخدمني الناطقـني باللغـة 
الصـني  يف  وكذلـك  اإلنجليزيـة 

وروسيا.
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أعلنت النجمة اللبنانية، هيفاء وهبي، عن 
مفاجأة لجمهورها بطريقة عفوية، بأنها 
 «PUBG» للعبة  اإلعالني  الوجه  أصبحت 
من  وذلك  األوسط،  الرشق  يف  الشهرية 

خالل مجموعة من الصور التي نرشتها عرب 
وظهرت  «إنستغرام»  تطبيق  يف  حسابها 

فيها وهي تلعب بهاتفها «بابجي».
أناقتها  بكامل  الصور  يف  وهبي،  وظهرت 
وجمالها بينما تلتقط الصور داخل الغرفة 
وتلعب  الكنبة  عىل  بارتياح  ممددة  وهي 
اللعبة  أن  العالم، معلنة  اللعبة األشهر يف 
باسم:  العربية،  باللغة  متوافرة  أصبحت 

«ببجينيوستيت».
أعرّفكم  حابة  «اليوم  هيفاء:  وعلقت 
عىل لعبة كتري حلوة وحماسية وجديدة، 
لعبة كتري حقيقية وقريبة من الواقع... 
بيصري  يش  كل  عىل  تتجّسسوا  فيكن 
هيك  من  واألحىل  باللعبة...  حواليكن 

هي باللغة العربية... استمتعوا».

عبد  شريين  النجمة،  طرحت 
«كلها  أغانيها  أحدث  الوهاب 

غريانة» عرب موقع يوتيوب، 
محمد  كلمات  من  وهي 
محمود  ألحان  مصطفى، 
محمد  وتوزيع  أنور، 
مجدي، وذلك يف ظل تداول 

عن  انفصالها  عن  شائعات 
حبيب،  حسام  الفنان  زوجها 

املنتظر  الجديد  ألبومها  ضمن  وهي 
ألف   ٣٢٦ من  أكثر  وحققت  قريبا،  صدوره 

مشاهدة بعد طرحها بساعات.
األنباء  الوهاب  عبد  شريين  النجمة  تجاهلت  و 
حسابها  عرب  وروجت   ، انفصالها  عن  املتداولة 
اإلمارات  يف  املقبل  لحفلها  «تويرت»  بموقع 
مصحوبة  الحفل،  بوسرت  ونرشت  العربية، 

بتعليق :»موعدنا انشالله يف ابوظبي يف 
مهرجان ام االمارات، وحشتوني».

اإلعالمية  مزاعم  مع  وتزامًنا 
بانفصال  األحمدية  نضال 
الفنانة شريين عبد الوهاب عن 
حبيب،  حسام  الفنان  زوجها 
أغنية  بترسيب  الجمهور  تفاجأ 
«ملكش  بعنوان  للفنانة  جديدة 

مكان».
ويرتدد أن شريين موجودة حالياً يف لبنان 
لتصوير الغالف الخاص بألبومها الغنائي مع خبرية 
املكياج هالة عجم لتعود بقوة إىل الساحة بعد غياب 
فرتة ليست قصرية، ويرتدد أيضاَ أن شريين اختارت 
اللون األبيض وكأنها تبدأ حياة جديدة بعد االنفصال، 
وهو نفس اللون الخاص بالبوسرت الذي طرحته قبل 

أيام لإلعالن عن حفلها الجديد يف اإلمارات.

هند  النجمة،  تحدثت 
مشوارها  عن  صربي، 
قدمته  التى  الفني 
عندما  سعادتها  وعن 
مهرجان  وضع 
عىل  صورتها  قرطاج 

البوسرت . 
خالل  صربي،  هند  وقالت 
بعنوان  الحوارية  الجلسة 
«ألنها  أبدعت»، وهي للتعبري 
عن أصوات صانعات األفالم 
ضمن  املقامة  العربيات، 
القاهرة  مهرجان  فعاليات 
 :٤٣ الدورة  ىف  السينمائي 
بمشواري  مبسوطة  أنا 
أكمل  قدرت  أني  و  الفني 
اللحظات   كل  يف 
ستش  ميأ و
وقدرت أكمل 

كملت 
ستي  را د
كملت  و

تمثيل  
عملت 

االثنني 
ىف  تمثىل  ليا  قالوا  ملا  و 
تونس أو مرص قدرت أعمل 
لكل  بقول  ودائما  االثنني 
االثنني  تعمىل  ينفع  ست 
و  طماعة  وأنا  متختاريش 
واقع  ىف  اتحط  بحب  مش 
مفيش تغيري ال الزم تغيري 

وهي جايه من الرتبية». 
شخصيتي  « : فت ضا أ و
وقيمة  ومثابرة  عنيدة 
جدا  مهمة  عندي  الشغل 
بيحرتم  بيت   ىف  اتربيت  أنا 
املرأة  بيحرتم  وأب  الستات 
معنديش  اآلخر  يف  بس 
بحب  أنا  ده صعب  احباط 

التحدي».
البنت  ودائما  وأردفت:» 
الصمت  عىل  اتربيت 
ليه  متحكيش مشكلتك 
عاوزه تشتغيل وبيتك 
ىف  ثقافيا  ووالدك 
عىل  تبهوات 

الستات».
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