
الزوراء/ مصطفى فليح:
اكـد مدير مركـز القرار السـيايس، حيدر املوسـوي، 
ان الحصـة االكرب يف الحكومة املقبلة سـتكون للتيار 
الصدري، ويف حني اشـار اىل ان اختيار رئيس الوزراء 
سـيكون توافقيـا، توقـع ان تصل مقاعـد املعارضة 

يف الربملـان اىل ٧٥ مقعـدا. وقال املوسـوي يف ترصيح 
مرحلـة  هـي  القادمـة  «املرحلـة  ان  لـ»الـزوراء»: 
تفاهمات من اجل الوصول اىل مرشح توافقي لرئاسة 
مجلـس الوزراء، ونقاط رئيس الوزراء الثالثني نقطة 
تقريبا سوف تحسـب عىل االطار التنسيقي، وبالتايل 

الكتلة الصدرية سـوف تكـون هي الرابحـة باعتبار 
ان عدد مقاعدها اكثر وسـوف تحصـل عىل وزارتني 
سـياديتني او واحدة مع مجموعة مـن الوزارات، أما 
االطـار التنسـيقي فلـن يأخـذ الكثري مـن الحقائب 
الوزاريـة، وقـد يكـون لديهـم منصب نائـب رئيس 

الجمهورية والحديـث اآلن يدور عن املالكي». وتوقع 
املوسـوي ان «يكون مرشـح رئاسـة مجلس الوزراء 
مرشـحا توافقيا فيما بني االثنني» مؤكدا ان «الحصة 
االكرب يف الحكومة ستكون بالنهاية للتيار الصدري».
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بغداد/ متابعة الزوراء:
أفاد مصدر سيايس مطلع بأنه من املرجح 
أن يجتمـع قادة اإلطار التنسـيقي الذي 
يضـم القوى الشـيعية املناهضة لنتائج 
االنتخابـات مع زعيـم التيـار الصدري 
السـيد مقتدى الصدر إلكمـال الحوارات 
حول تشكيل الحكومة االتحادية املقبلة.
وقـال املصـدر يف ترصيـح صحفـي: إن 
”قادة اإلطار التنسيقي سيزورون السيد 
الصدر يف مقر إقامتـه بمنطقة الحنانة 
يف مدينـة النجف، غـدا الثالثـاء، بهدف 
الحـوارات واملناقشـات بشـأن  اكمـال 
ملـف االنتخابـات الربملانيـة املبكـرة“.
وأضـاف املصـدر أن االجتماع سـيبحث 
أيضا آلية اختيـار رئيس مجلس الوزراء 
الجديد وشـكل الحكومـة املقبلة.وكان 
اإلطار التنسـيقي، قد عقـد أول اجتماع 
(يـوم الخميس الثاني من شـهر كانون 
األول) مـع زعيم التيار الصدري السـيد  
مقتدى الصـدر، لبحث خيـارات ما بعد 

االنتخابات وسـبل مللمة البيت الشيعي، 
قبيل تشـكيل الحكومـة املقبلة.وأعلنت 
مفوضيـة االنتخابـات نتائـج االقـرتاع 
النهائية يوم الثالثـاء 30 ترشين الثاني 
املـايض، إذ تصـدرت الكتلـة الصدريـة 
النتائج بالحصول عـىل 73 مقعداً بينما 
حصل تحالـف ”تقـدم“ بزعامة محمد 
الحلبـويس عىل 37 مقعداً، وائتالف دولة 
القانـون بزعامة نـوري املالكي عىل 33 
الديمقراطـي  الحـزب  مقعداً.وحصـل 
الكردستاني عىل 31 مقعداً، فيما فاز كل 
مـن تحالف الفتح بزعامـة األمني العام 
ملنظمة بدر هـادي العامـري والتحالف 
الكردستاني عىل 17 مقعداً.وكان اإلطار 
التنسيقي الذي يضم تحالف الفتح تحت 
مظلتـه قد أعلن رفضـه للنتائج املعلنة، 
بسـبب ما قال إن املفوضيـة لم تتعامل 
بجدية مع الطعون املقدمة، مشددا عىل 
تمسـكه بالدعوى املقدمة أمام املحكمة 

االتحادية إللغاء االنتخابات.

بغداد/ الزوراء:
كشـفت وزارة الرتبيـة، امس األحد، عن 
اجتماع لهيئـة الرأي بشـأن منح الدور 
الثالـث للسـادس اإلعدادي.وقـال وكيل 
الوزارة فالح القييس يف ترصيح صحفي: 
إن ”قـرار منـح الـدور الثالـث ملرحلـة 
السـادس اإلعدادي مرتبـط بهيئة الرأي 

يف الوزارة“.وأضـاف أن ”الهيئة قد تعقد 
اجتماعاً األسبوع الحايل“.وأعلنت وزارة 
الرتبيـة، يف وقـت سـابق، عـن موافقة 
مجلـس الـوزراء عـىل إجـراء امتحـان 
”الدور الثالث“ لطلبة الثالث املتوسـط، 
فيمـا حـددت اليـوم االثنني موعـد بدء 

االمتحانات.

فنلندا/ متابعة الزوراء: 
الفنلنديـة  الخارجيـة  وزارة  أعلنـت 
إصابة الوزير، بيكا هافيستو، بفريوس 
كورونـا، مشـرية إىل أنه أخضع نفسـه 
للحجر الصحي املنزيل.وأشـارت الوزارة 
يف بيان لهـا إىل أن ”وزير الخارجية بيكا 
هافيسـتو تلقى نتيجـة اختبار إيجابية 
لفـريوس كورونا“.وأكد البيـان عىل أن 

”الوزيـر لـم تبـُد عليه أعـراض املرض، 
وأنه سـيواصل مهام عملـه من املنزل“.
وأوضح البيان أن ”ديوان رئيس مجلس 
الـوزراء ووزارة الخارجية بـادرا إىل أخذ 
االحتياطـات الالزمة“.وسـجلت فنلنـدا 
إجمـايل إصابات بلغ أكثـر من 191 ألف 
إصابـة، باإلضافـة إىل 1360 حالة وفاة 

نتيجة مضاعفات اإلصابة بكورونا.

طهران/ متابعة الزوراء:
أكـد كبـري املفاوضـني اإليرانيني، عيل 
باقري كنـي، أن بالده ”لن تتنازل عن 
مطالبهـا عـىل طريق تفعيـل االتفاق 
ورفـع   ،2018 عـام  املـربم  النـووي 
العقوبـات“ خالل مفاوضـات فيينا. 
وشـدد باقـري كنـي، يف ترصيحـات 
األنبـاء  وكاالت  نقلتهـا  صحفيـة 
اإليرانيـة، عـىل أن ”أمـريكا عليها أن 
تتخـذ الخطوة األوىل، لكونها هي التي 

انسـحبت مـن االتفـاق النـووي عام 
2018“. مشـرياً إىل أن املقرتحات التي 
قدمهـا خـالل املفاوضـات الجديـدة، 
األربعاء املايض، ألطـراف املفاوضات، 
”منطقية وموثقة، ويمكنها أن تكون 
وباإلشـارة  للمفاوضـات“.  أساسـاً 
إىل الوثيقتـني اللتني قدمتهمـا إيران، 
إحداهما بشـأن رفع الحظر واألخرى 
بشـأن امللف النـووي، أكـد باقري انه 
يجب إعطاء األولوية بوضوح للوثيقة 

االيرانـي  الوفـد  رئيـس  األوىل.وقـال 
املفاوض: إنه حتى إدارة بايدن تعتقد 
أن انسحاب امريكا من االتفاق النووي 
(الذي قرره سلفه دونالد ترامب) كان 
غـري قانونـي، لذلك األمر مـرتوك لهم 
التخاذ الخطـوة األوىل إلحياء االتفاق، 
وفيمـا يتعلـق باألوروبيـني أيًضا، لم 
يفـوا بالتزامهم لتعويـض اإلجراءات 
األمريكية.ورفـض باقـري االنتقادات 
الغربيـة للمقرتحـات التـي قدمتهـا 

إيـران يف فيينا، وقال: هذه االقرتاحات 
منطقية وموثقة ويمكن اسـتخدامها 
كأساس للمفاوضات، يمكن لألطراف 
تقديم مسـوداتهم، لكننا نتوقع منهم 
الـرد املنطقي عـىل مقرتحـات إيران.
وتابع قائال: إن الجمهورية اإلسالمية 
االيرانية تؤمـن باملفاوضـات بل إنها 
متفائلـة بشـأن النتيجـة املحتملـة، 
ومع ذلك، يبقى أن نرى ما هي نتيجة 
الجولـة املقبلـة مـن املحادثـات التي 

ينبغي أن تعقد يف األيام املقبلة. 
األمرييكيـني  املسـؤولني  ان  يذكـر 
دائمـا يرمون الكـرة يف سـاحة إيران 
يف مناسـبات مختلفـة، بغيـة تملص 
واشـنطن عـن مسـؤولية التزاماتها 
التـي يجـب تنفيذها من اجـل العودة 
إىل االتفـاق النـووي، وتحدثـوا مـراًرا 
عـن البدائـل لليـوم الذي تفشـل فيه 

محادثات فيينا.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
أكـد الفريق أول ركن، عبدالفتاح الربهان، 
أن الجيـش السـوداني سـيرتك السـاحة 
السياسية بعد االنتخابات املقررة يف ٢٠٢٣، 
واعترب أن هناك «مؤرشات إيجابية» تتصل 
بعودة دعم املجتمع الدويل للخرطوم، فيما 

أكد عدم ترشه لالنتخابات الرئاسية.وقال 
الربهان لوكالة «رويرتز» يف مقابلة أجرتها 
معه: «عندما تأتي حكومة منتخبة الجيش 
والقوات النظامية ليسـت لديها مشاركة 
يف الشـأن السيايس». مشريا إىل أن هذا هو 
الوضـع الطبيعي ومـا تم االتفـاق عليه.

ويف إشـارة إىل سـقوط عـرشات القتىل يف 
املظاهرات التـي خرجت بعد قيام الجيش 
باإلطاحـة بحكومـة عبد اللـه حمدوك يف 
٢٥ أكتوبـر املايض، قـال الربهـان «بدأت 
التحقيقات بشـأن ضحايـا االحتجاجات 
لنعرف من فعل ذلك ومعاقبة املجرمني ... 

والحكومة تحمي حق التظاهر السلمي».
ويف وقت سابق، أكد الربهان أنه لن يرتشح 
لالنتخابات الرئاسية، وأن مهمته الحالية 
سـتنتهي بانتهـاء املرحلـة االنتقاليـة يف 

البالد.
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الزوراء / يوسف سلمان:
اكـدت نقابـة االطبـاء يف العـراق 
اهميــة تطبيق قانـون الضمان 
الصحي لدعم النهـوض بالقطاع 
الصحـي وضمـان تقديـم خدمة 
للمواطنـني،  متميـزة  طبيـة 
بمتابعـة  التزامهـا  اىل  واشـارت 
عمل العيـادات الخاصـة وتحديد 
تلـك  يف  املـرىض  فحـص  اجـور 
العيـادات .وقـال نقيـب األطبـاء 
جاسـم العـزاوي لـ“ الـزوراء ”: 
الصحـي  الضمـان  قانـون   ” ان 

مـن القوانني املهمة جـدا لتطوير 
النظـام الصحي يف العراق وتقديم 
الخدمـة الصحيـة لـكل رشائـح 
الرشائـح  وخصوصـا  املجتمـع 
الفقـرية، الن الضمـان الصحـي 
نوع من التكافل االجتماعي الذي 
النقدية املوجودة  الكتلة  يستخدم 
واملتحققة من االستقطاعات لكل 
موظفـي الدولة ويسـتخدمها يف 
تقديـم الخدمة الصحيـة لجميع 

أبناء الشعب العراقي ”.

انقرة/ متابعة الزوراء:
قال التلفزيون الرسـمي الرتكي إن الرشطة 
بهـم يف  املشـتبه  لضبـط  تجـري تحقيقـاً 
املحاولـة الفاشـلة الغتيـال الرئيـس رجب 
طيـب أردوغان.وكانت قـوات األمن الرتكية 
عثرت عىل قنبلة تحت سـيارة تابعة لحرس 
الرئيس أردوغان، وذلك قبل فعاليات خطاب 
الرئيس الرتكي وافتتاحه مشـاريع يف مدينة 
سـريت، وذلك وفًقا ملا نقلته القناة الرسمية 

أن  إىل  القنـاة  الرتكي.وأشـارت  للتلفزيـون 
يقظـة أحد أفـراد األمن أفشـلت املخطط يف 
لحظاتـه األخرية، حيث الحـظ ضابط األمن 
عبـوة ناسـفة يدويـة الصنع تحت سـيارة 
الرتكـي. وتعامـل خـرباء  الرئيـس  حـرس 
املتفجرات مع العبوة وتم إبطال مفعولها يف 
وقت قصـري، وفًقا ملا ذكرتـه القناة.وأعلنت 
وسـائل إعالم تركية إحباط محاولة فاشـلة 
الغتيال الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان 

يف مدينة سـريت جنوبي البالد.وقالت القناة 
الرسـمية الرتكية: تم العثـور عىل عبوة كان 
مخطًطا تفجريها بمهرجان خطابي للرئيس 
أردوغـان السـبت جنوبـي تركيا.وأضافـت 
القنـاة أن االسـتخبارات أحبطـت العمليـة 
يف اللحظـات األخـرية، وتمكنـت مـن إبطال 
مفعول عبوة ناسـفة وضعت أسـفل سيارة 
متوقفـة بالقرب من تجمـع الرئيس الرتكي 

رجب طيب أردوغان يف مقاطعة سريت.

الرياض/ الزوراء:
بعـث العاهـل السـعودي، امللك سـلمان 
بن عبد العزيز آل سـعود، رسـائل خطية 
إىل عـدد مـن زعمـاء دول الخليج.وقالت 
إن  واس“:  السـعودية“  األنبـاء  وكالـة 

العاهل السـعودي أرسـل رسـالة خطية 
إىل كل من الشـيخ تميـم بن حمد آل ثاني 
أمـري دولة قطر، والشـيخ نـواف األحمد 
الكويـت،  دولـة  أمـري  الصبـاح  الجابـر 
وسـلطان عمان هيثم بن طـارق، وامللك 

حمـد بـن عيـىس آل خليفة ملـك مملكة 
البحرين.وذكرت وكالة األنباء السـعودية 
أن الرسـائل تتعلق ”بالعالقـات األخوية 

الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها“.
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الزوراء/ حسني فالح:
عـن  الوطنـي  الحكمـة  تيـار  كشـف 
تفاصيل اجتماع زعيـم التيار الصدري، 
السـيد مقتدى الصدر، مع قـادة االطار 
التنسـيقي يف بغداد، وفيما اعلن تشكيل 
لجـان تنسـيقية مشـرتكة، اكـد محلل 
سـيايس ان زيـارة السـيد الصـدر تأتي 
ملعالجـة االزمـة الراهنة بـروح وطنية، 
بينما حدد خبري قانوني املدد الدستورية 

ملا بعد املصادقة عىل نتائج االنتخابات.
وقـال القيـادي يف تيـار الحكمـة فادي 
إن  لـ“الـزوراء“:  الشـمري، يف حديـث 
 اجتمـاع قـادة الشـيعة رضورة وطنية 
لحفظ  العراق من االنزالق نحو الهاوية 
واالقتتال الداخيل. موضحا: ان املجتمعني 
قـرروا ان يكـون رئيس الـوزراء القادم 

توافقيا والوزراء استحقاق انتخابي.
واضـاف: ان االجتمـاع تنـاول الحديث 
عـن الخـروج برؤيـة موحـدة ملعالجة 
االنسداد السيايس. مؤكدا: ان املجتمعني 
االجتمـاع  هـذا  يكـون  ال  ان  اتفقـوا 
االخري، بـل مفتاحاً للقـاءات اخرى يتم 
االتفـاق فيها عىل النقـاط الخالفية بني 
القوى الشيعية.واشـار اىل: ان االجتماع 
سيمهد لتشكيل لجان تنسيقية تناقش 
الكتلـة  بتشـكيل  املتعلقـة  التفاصيـل 
االكرب، واملجتمعون اتفقوا عىل تشـكيل 
لجنـة مشـرتكة إلعـداد ورقـة موحدة 

تكـون اساسـا لربنامـج حكومـي يتم 
تقديمها للـرشكاء السياسـيني وتكون 
ملزمة للحكومة القادمة.من جهته، رأى 
املحلل السيايس سالم مشكور يف حديث 
لـ“الزوراء“: ان زيارة السيد الصدر تنم 
عن حرص عىل وحدة الساحة ومعالجة 

لالزمـة بـروح وطنيـة بّناءة.واضـاف: 
انـه ربمـا تزعـج هـذه الزيـارة الكثري 
ممـن يريـدون شـق السـاحة ملصلحة 
اجنـدات غـري وطنيـة لكـن مـا يعلمه 
هـؤالء هـو أن السـاحة الشـيعية ككل 
حريصة عىل وحدة العراق ارضا وشعباً، 

وان املراهنـة عـىل الخالفـات وتمزيـق 
الساحات تصطدم بإرادة صلبة إلفشال 
كل املراهنـات. واشـار اىل: ان اسـتمرار 
الخالفات والنزاعات يبعدنا عن تأسيس 
فيهـا  تتنـاوب  حقيقيـة  ديمقراطيـة 
املعارضة والسـلطة الحكـم وفق معيار 

االنجـاز املجتمعـي بعيـدا عن السـلوك 
االلغائي او الثأري.ويف سـياق اخر، حدد 
الخبـري القانوني، عـيل التميمـي، املدد 
الدسـتورية ملا بعـد مصادقـة املحكمة 
االتحاديـة عىل نتائـج االنتخابات.وقال 
املحكمـة  إن  لـ“الـزوراء“:  التميمـي 
االتحاديـة العليـا، وبعد وصول أسـماء 
املرشـحني الفائزين الذيـن يبلغ عددهم 
329 عضـواً، تقـوم بتدقيـق األسـماء 
دستورياً وقانونياً واستبعاد من ال تتوفر 
فيه الرشوط.وأضاف: أن الخطوة التالية 
هي املصادقة عىل األسماء وإرسالها إىل 
املفوضيـة إلعالنها ومن ثم يقوم رئيس 
الجمهوريـة برهـم صالـح بالدعوة إىل 
عقد الجلسـة األوىل خالل أسـبوعني من 
تأريخ مصادقة املحكمة االتحادية وفق 
املادتني 54 و 55 من الدسـتور النتخاب 
رئيس مجلس النـواب ونائبيه باالقرتاع 
املطلقـة  وباألغلبيـة  املبـارش  الـرسي 
لعـدد األعضاء (نصف العـدد الكيل زائد 
واحـد) وبرئاسـة اكـرب األعضاء سـنا.

وتابع: ثـم يقوم بعدهـا رئيس مجلس 
النواب املنتخب بفتح الرتشـيح لرئاسة 
الجمهوريـة خالل 3 أيـام ويتم انتخاب 
رئيـس الجمهورية الجديد بأغلبية ثلثي 
أعضاء الربملان، وتكون أغلبية األصوات 
يف جولة ثانية عند اإلخفاق وفق املادتني 

68 و70 من الدستور.
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بغداد/ الزوراء: 
االحد،  امس  ميسان،  جنايات  محكمة  أصدرت 
عن  مجرم  بحق  املوت  حتى  شنقا  باإلعدام  حكما 
سائقه  مع  (نقيب)  برتبة  ضابطا  قتله  جريمة 
يعمالن يف فرقة الرد الرسيع.وذكر مجلس القضاء 
كان  أن»املجرم  «الزوراء»:  تلقته  له  بيان  يف  األعىل 
قضاياهم  مفرقة  اخرين  متهمني  بتزويد  يقوم 
باملعلومات حول تحركات (املجنى عليهم) تخطيطا 
بحق  «الحكم  أن  إرهابية».وأضاف  لدوافع  لقتلهم 
من  الرابعة/١  املادة  ألحكام  استنادا  يأتي  املجرم 

قانون مكافحة اإلرهاب رقم ١٣ لسنة (٢٠٠٥)».

@pÏæa@Ûny@b‘‰í@‚aá«�a
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@Úflá‘æa@ÙÏ«á€a@¿@ãƒ‰€a@›u˚m@ÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿ0a
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·‹ƒ‹€@b‰öã»m@Ï€@Ûny@Ú‡ÿ0a@äaã‘i@‚çn‹‰é@Zãflb»€a

بغداد/ الزوراء:
كشـف مصـدر قضائـي، امس األحـد، أن 
املحكمـة االتحاديـة قـررت تأجيـل النظر 
بالدعوى املقدمة مـن رئيس تحالف الفتح 
هادي العامـري بإلغاء نتائـج االنتخابات، 
فيما أكد العامري ان تحالف الفتح سيلتزم 
بقرار املحكمة االتحادية بشأن دعوى إلغاء 
نتائج االنتخابات، حتى لو تعرض التحالف 
«للظلم».وقـال املصدر يف ترصيح صحفي: 
إن «املحكمـة االتحادية قـررت امس االحد 
تأجيـل النظر بالدعـوى املقدمة من رئيس 
تحالـف الفتح هادي العامري بإلغاء نتائج 
االنتخابـات اىل ١٣ مـن الشـهر الجـاري».

من جانبه، أكـد رئيس تحالف الفتح هادي 
العامـري، امـس االحـد، ان تحالـف الفتح 
سـيلتزم بقـرار املحكمة االتحادية بشـأن 
دعوى إلغـاء نتائـج االنتخابـات، حتى لو 
تعـرض تحالـف «للظلم».وقـال العامـري 
يف ترصيـح صحفـي «نحـن قدمنـا ادلـة 
ووثائق وتقرير الرشكة األملانية إىل املحكمة 
االتحاديـة العليـا تؤكـد التالعـب يف نتائج 
االنتخابـات الربملانية، ونأمل أن يكون قرار 
املحكمـة لصالحنا».واضـاف «نحن حماة 
دولة ونريد دولة، ونحن سـنلتزم بالقانون 
والقرار الذي سيصدر من املحكمة االتحادية 
حتى لو تعرضنا للظلم فيه، فسنلتزم به».

pbiÏ‘»€a@…œä@ÊÎÜ@Âfl@÷b–ma@¸Î@b‰ÓÓœ@pböÎb–fl@¿@b‰j€b�fl@Â«@fiåb‰n„@Â€@ZÊaãÌg

بغداد/ الزوراء:
أعلن وزير العمل، عادل الركابي، إطالق رواتب اإلعانة االجتماعية لشهر كانون األول 
لألرس املستفيدة يف بغداد واملحافظات عدا إقليم كردستان.وقال الركابي يف بيان تلقته 
من  ألكثر  الجاري  األول  كانون  لشهر  االجتماعية  االعانة  رواتب  «أطلقنا  «الزوراء»: 
بمبلغ  كردستان،  اقليم  عدا  واملحافظات  بغداد  يف  مستفيدة  ارسة  ألف  و٤٠٠  مليون 
اجمايل يصل اىل أكثر من ٣٠٠ مليار دينار».وأضاف: «ندعو األرس املستفيدة اىل مراجعة 
عند  كورونا  بوباء  الخاصة  االحتياطات  اخذ  اهمية  مع  املبالغ  لتسلم  الرصف  منافذ 
عبد  ذكرى  االجتماعية،  الحماية  هيئة  لرئيس  االول  النائب  ذكرت  التسلم».بدورها، 
الرحيم: أن «مبالغ االعانة االجتماعية توزعت بني ٤٢٥٤٩٢ أرسة تعيلها امرأة بمبلغ 
يصل اىل أكثر من ٦٣ مليار دينار، و٩٧٩٨٨٤ أرسة يعيلها رجل بمبلغ يصل اىل أكثر من 

٢٣٧ مليار دينار».

@ãËì€@ÚÓ«b‡nu¸a@Ú„b«�a@kmaÎä@÷˝†g
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الزوراء/ مصطفى فليح:
حيدر  السيايس،  القرار  مركز  مدير  اكد 
الحكومة  يف  االكرب  الحصة  ان  املوسوي، 
الصدري، ويف حني  للتيار  املقبلة ستكون 
اشار اىل ان اختيار رئيس الوزراء سيكون 
املعارضة  ان تصل مقاعد  توقع  توافقيا، 

يف الربملان اىل 75 مقعدا.
لـ“الزوراء“:  ترصيح  يف  املوسوي  وقال   
مرحلة  هي  القادمة  ”املرحلة  ان 
مرشح  اىل  الوصول  اجل  من  تفاهمات 
ونقاط  الوزراء،  مجلس  لرئاسة  توافقي 
تقريبا  نقطة  الثالثني  الوزراء  رئيس 
التنسيقي،  االطار  عىل  تحسب  سوف 
وبالتايل الكتلة الصدرية سوف تكون هي 
اكثر  مقاعدها  عدد  ان  باعتبار  الرابحة 

سياديتني  وزارتني  عىل  تحصل  وسوف 
الوزارات،  من  مجموعة  مع  واحدة  او 
الكثري  يأخذ  فلن  التنسيقي  االطار  أما 
لديهم  الوزارية، وقد يكون  الحقائب  من 
منصب نائب رئيس الجمهورية والحديث 
املوسوي  وتوقع  املالكي“.  يدور عن  اآلن 
ان ”يكون مرشح رئاسة مجلس الوزراء 
مرشحا توافقيا فيما بني االثنني“ مؤكدا 
ستكون  الحكومة  يف  االكرب  ”الحصة  ان 

بالنهاية للتيار الصدري“.
العبادي  السيد  يشرتك  ال  ”قد  واضاف   
ومع  الحكومة،  هذه  يف  الحكيم  وعمار 
امتداد  حركة  ومع  االخرين  املستقلني 
وحراك الجيل الجديد من املمكن ان نقول 
انه اصبحت لدينا معارضة قد تصل اىل 75 

مقعدا“.
كان  باالجتماع  حدث  ”ما  ان  اىل  ولفت 
إلطفاء فوهات البنادق والحرائق والنريان 
املرحلة  وان  تشتعل،  ان  لها  يراد  التي 
املقبلة ذاهبة باتجاه التصعيد“. مشريا اىل 
ان ”السيد مقتدى الصدر بعد لقائه بداية 
بالحلبويس والوفد الكردي ابلغوه رصاحة 
بأنهم لن يدخلوا يف تحالف معه لتشكيل 
اطياف  جميع  يكون  ان  بدون  الحكومة 
ان  وبما  فيها،  حارضين  الشيعي  البيت 
73 مقعدا فإن رئاسة  السيد الصدر لديه 
ووفقا  مقعدا،   166 اىل  تحتاج  الوزارة 
بمفرده  امليض  عىل  قادر  غري  فإنه  لذلك 
مقاعد  اىل  ويحتاج  الحكومة،  تشكيل  يف 

كثرية ”. 

واضاف ان ”مفهوم االغلبية هو مفهوم 
جيد وموجود يف جميع االنظمة الربملانية 
فهناك  العراقي،  الظرف  حالة  يف  لكن 
حالة استثناء وال يمكن ان نطلق تسمية 
البيت  يكون  عندما  االغلبية  حكومة 
والبيت  الحكومة  يف  مشرتك  كله  الكردي 
االطار  يستثنى  وبالتايل  كذلك،  السني 
للبيت  التابعة  االغلبية  من  التنسيقي 

الشيعي ”.
هذا  يف  الصدرية  ”الكتلة  ان  اىل  ولفت   
ولم  االمور،  بعض  اوضحت  االجتماع 
يكن الحديث كثريا عن تشكيل الحكومة، 
الكتلة االكرب  الرتكيز عىل تشكيل  بل كان 
التجديد  امكانية  حيال  النبض  وجس 
لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لوالية 

اخرى“، مضيفا ”وكان هناك رفض واضح 
الوزراء،  ورئاسة  الجمهورية  للرئاستني 
بزعامة  تقدم  فحزب  الربملان  رئاسة  أما 
إن  حتى  املقاعد،  بأكثر  فائز  الحلبويس 
رسب  بعدم وجود تجديد للرئاسات الثالث، 
عىل  للتفاهم  قابل  املوضوع  هذا  لكن 
اعتبار ان منصب رئيس الجمهورية هذه 
املرة هو للحزب الديمقراطي الكردستاني، 

وبالتايل يستبعد الرئيس صالح“.
واالطار  الكاظمي،  السيد  ”بقي  وتابع 
للسيد  قالوا  معلومات  بحسب  التنسيقي 
تم  حال  يف  معه  يمضوا  لن  انهم  الصدر 
الوحيد  الخيار  باعتباره  مجددا  طرحه 
االنسداد  مشكلة  لحل  تسوية  كمرشح 

السيايس“. 

بغداد/ الزوراء:
مبادرة  عن  األحد،  امس  العامة،  املرور  مديرية  أعلنت 
تسجيل  عىل  النارية  الدراجات  أصحاب  لتشجيع 
تخفيض  برضورة  دعوة  وجهت  بينما  دراجاتهم، 

الرسوم الجمركية املفروضة عىل سيارات (املعالية).
يف  املديرية  إعالم  من  الزيدي  محمد  العميد  وقال 

نارية  120 دراجة  إىل   100 إن ”نحو  ترصيح صحفي: 
و(ستوتة) يتم حجزها يومياً يف أكثر من 12 قاطعاً يف 
بغداد“، مبيناً، أن ”أصحاب هذه الدراجات يحالون اىل 
أو  الدراجة  صاحب  عىل  يحكم  إما  والقايض  القضاء، 
يطلق رساحه بكفالة“.وأضاف، أن ”الدراجة والستوتة 
تبقيان يف الحجز لحني اجراء معاملة وتثبيت اللوحات“، 

هي  املديرية  منها  تعاني  التي  ”املشكلة  اىل،أن  مشرياً 
التسجيل“. عن  أصحابها  وعزوف  الدراجات  تلك  كثرة 
وتابع، أن ”سبب العزوف عن التسجيل؛ لكون التكلفة 
عالية تصل اىل 300 ألف دينار“، موضحاً، أن ”مدير عام 
الوزراء لخفض  اىل رئيس  أطلق مبادرة ورفعها  املرور 
 50 إىل  العجلتني  ذات  للدراجة  اي  التسجيل،  تكلفة 

100 ألف دينار، و  ألف دينار، ولذات الثالث عجالت اىل 
150 ألف دينار“.وأكد، أن ”هذه  ذات األربع عجالت إىل 
إقبال  هناك  سيصبح  عليها؛  املوافقة  حال  يف  املبادرة 
العام  املرور  ”مدير  أن  اىل  الفتاً،  التسجيل“،  عىل  كبري 
تخفيض  برضورة  دعوة  ه  وجَّ اسماعيل  طارق  اللواء 

الرسوم الجمركية املفروضة عىل سيارات (املعالية)“.

بغداد/ الزوراء:
امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنت 
األحد، حالة الطقس يف العراق لأليام 
تساقط  توقعت  فيما  القادمة، 
أمطار مع ارتفاع يف درجات الحرارة 

األسبوع الحايل.
”الزوراء“:  تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 
سيكون  االثنني  يوم  ”طقس  أن 
عموم  يف  الغيوم  بعض  مع  صحواً 
الحرارة فستكون  درجات  أما  البالد، 
مقاربة لليوم السابق يف عموم البالد، 
الحرارة  درجات  ستسجل  حيث 
وبغداد   17 السليمانية  يف  العظمى 
22 واملوصل 21 وكربالء املقدسة 23 

والبرصة 27“.
الثالثاء  ”يوم  أن  البيان،  وأضاف 
يف  جزئياً  غائماً  الطقس  سيكون 
الحرارة  ودرجات  البالد،  عموم 
سرتتفع قليالً يف املنطقتني الوسطى 
مقاربة  ستكون  فيما  والشمالية، 
الجنوبية  املنطقة  يف  السابق  لليوم 

من البالد“.

االربعاء  يوم  ”طقس  أن  إىل  وأشار 
غائماً  وأحياناً  جزئياً  غائماً  سيكون 
وسيكون  الوسطى،  املنطقة  يف 
صحواً  الشمالية  املنطقة  يف  الطقس 
جزئي  غائم  اىل  تدريجياً  يتحول 
زخات  تساقط  مع  غائماً  وأحياناً 
أحياناً  رعدية  تكون  متفرقة  مطر 
املرتفعات  الثلوج فوق  كما تتساقط 
طقس  سيكون  فيما  منها،  الجبلية 
أما  جزئياً،  غائماً  الجنوبية  املنطقة 
يف  قليال  فسرتتفع  الحرارة  درجات 
مقاربة  وتكون  الوسطى  املنطقة 
الشمالية،  املنطقة  يف  السابق  لليوم 
عن  درجات  بضع  سرتتفع  بينما 
الجنوبية  املنطقة  يف  السابق  اليوم 

من البالد“.
وتابع أن ”طقس يوم الخميس املقبل 
يف  الغيوم  بعض  مع  صحواً  سيكون 
املنطقتني الوسطى والجنوبية، فيما 
الشمالية  املنطقة  طقس  سيكون 
الحرارة  درجات  أما  جزئياً،  غائماً 

فستنخفض قليالً يف عموم البالد“.

بغداد/ الزوراء:
االتحادي،  الخدمة  مجلس  اعلن 
تعيني  عىل  املصادقة  االحد،  امس 
وجبات جديدة يف مؤسسات الدولة.

تلقته  للمجلس  بيان  وذكر 
”الزوراء“: انه ”صادق يف جلسته 31 
التي عقدت يف يوم الخميس املايض 
محمود  املجلس  رئيس  برئاسة 
التميمي ونائبه واعضائه عىل تعيني 
مع  املتعاقدين  املتدربني  الطيارين 

الخطوط الجوية العراقية“. 
عىل  وافق  ”املجلس،  ان  واضاف، 
تعيني الطياريني املتدربني املتعاقدين 
العراقية  الجوية  الخطوط  مع 
مبينا  طيارا“،   63 عددهم  والبالغ 
انه ”وجه باكمال بيانات املتعاقدين 
 ٣٠ عددهم  البالغ  الطيارين  من 

بشانهم  الالزم  اتخاذ  لغرض  طيارا 
الحقا“.

يف غضون ذلك، وافق املجلس خالل 
اجراءات  استكمال  عىل  االجتماع 
عىل  للتعيني  للمتقدمني  التعيني 
والرشكة  العامة  السالم  رشكة 
واملعلوماتية  لالتصاالت  العامة 
والتوفري  للربيد  العامة  والرشكة 
االتصاالت  وزارة  رشكات  من  وهي 

الرابحة واملمولة ذاتيا.
وتابع، انه ”وافق خالل جلسته عىل 
املشمولني  تعيني  اجراءات  اكمال 
6 لسنة  الطبي رقم  التدرج  بقانون 
االسنان  واطباء  االطباء  من   2000
الطبية  املهن  وذوي  والصيادلة 
والصحية وفقا ملا عرض من وزارة 

الصحة“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس االحد، 

يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سجلت صباح 

امس 148000 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.
باألسواق  الصريفة  محال  يف  استقرت  والرشاء  البيع  اسعار  أن  إىل  وأشار 
املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي لكل 100 دوالر 
100 دوالر  147500 دينار عراقي لكل  امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء 

امريكي.
ارتفاعا،  الدوالر  اسعار  اقليم كردستان، فقد شهدت  اربيل عاصمة  يف  اما 
امريكي، وبلغ سعر  100 دوالر  لكل  148250 ديناراً  البيع  بلغ سعر  حيث 

الرشاء 148050 ديناراً لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة ، امس االحد، املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا 
املستجد يف العراق، فيما اكدت تسجيل 457 اصابة جديدة و12 حالة وفاة 

وشفاء 839 حالة.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم 
امس: 13735، ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 16431593، مبينة انه تم 

تسجيل 457 اصابة جديدة و12 حالة وفاة وشفاء 839 حالة.
عدد  بينما   ،(98.4%)  2050033 الكيل:  الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 
العالج:  تحت  التي  الحاالت  عدد  اما   ،2084346 الكيل:  االصابات  حاالت 
10428، يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: 94، وعدد حاالت 
 ،64771 امس:  ليوم  امللقحني  عدد  ان  اىل  الفتة   ،23885 الكيل:  الوفيات 

ليصبح عدد امللقحني الكيل: 7691071.
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طهران/ متابعة الزوراء:

أكـد كبـري املفاوضـني اإليرانيني، عيل 

باقري كني، أن بـالده ”لن تتنازل عن 

مطالبهـا عـىل طريق تفعيـل االتفاق 

ورفـع   ،2018 عـام  املـربم  النـووي 

العقوبات“ خالل مفاوضات فيينا. 

وشـدد باقـري كنـي، يف ترصيحـات 

األنبـاء  وكاالت  نقلتهـا  صحفيـة 

اإليرانيـة، عـىل أن ”أمـريكا عليها أن 

تتخذ الخطـوة األوىل، لكونها هي التي 

انسـحبت مـن االتفـاق النـووي عام 

2018“، مشـرياً إىل أن املقرتحات التي 

قدمهـا خـالل املفاوضـات الجديـدة، 

األربعاء املايض، ألطـراف املفاوضات، 

”منطقية وموثقة، ويمكنها أن تكون 

أساساً للمفاوضات“. 

اللتـني  الوثيقتـني  إىل  وباإلشـارة 

قدمتهمـا إيران، إحداهما بشـأن رفع 

الحظر واألخرى بشـأن امللف النووي، 

أكد باقـري انه يجب إعطـاء األولوية 

بوضوح للوثيقة األوىل.

وقـال رئيس الوفـد االيراني املفاوض: 

إنه حتى إدارة بايدن تعتقد أن انسحاب 

امريكا من االتفاق النووي (الذي قرره 

سلفه دونالد ترامب) كان غري قانوني، 

لذلك األمـر مرتوك لهم التخاذ الخطوة 

األوىل إلحيـاء االتفـاق، وفيمـا يتعلق 

باألوروبيني أيًضا، لـم يفوا بالتزامهم 

لتعويض اإلجراءات األمريكية.

ورفـض باقـري، االنتقـادات الغربية 

للمقرتحـات التـي قدمتهـا إيـران يف 

فيينا، وقال: هذه االقرتاحات منطقية 

وموثقة ويمكن اسـتخدامها كأساس 

للمفاوضـات، يمكن لألطـراف تقديم 

مسـوداتهم، لكننـا نتوقـع منهم الرد 

املنطقي عىل مقرتحات إيران.

وتابع قائال: إن الجمهورية اإلسالمية 

االيرانيـة تؤمـن باملفاوضـات بل إنها 

النتيجـة املحتملـة،  متفائلـة بشـأن 

ومع ذلك، يبقى أن نرى ما هي نتيجة 

الجولـة املقبلـة مـن املحادثـات التي 

ينبغي أن تعقد يف األيام املقبلة.

األمرييكيـني  املسـؤولني  ان  يذكـر 

دائمـا يرمون الكـرة يف سـاحة إيران 

يف مناسـبات مختلفـة، بغيـة تملص 

التزاماتها  واشـنطن عـن مسـؤولية 

التـي يجـب تنفيذها من اجـل العودة 

إىل االتفـاق النـووي، وتحدثـوا مـراًرا 

عـن البدائـل لليـوم الذي تفشـل فيه 

محادثـات فيينا.تجـدر االشـارة بأن 

الجولـة الجديدة من محادثـات فيينا 

حول ”رفـع الحظر“ وإحيـاء النووي 

نوفمـرب   29 اإلثنـني  يـوم  انطلقـت 

حيـث قدمت إيران وثيقتـني لالطراف 

االخرى بشـأن رفع الحظـر األمريكي 

غري القانوني وأنشـطة إيران النووية، 

وطلبـت االطـراف االوروبيـة بالعودة 

إىل عواصمها للتشـاور مع املسؤولني 

يف بلدانهـم والعـودة إىل فيينـا قريًبـا 

السـتئناف املحادثـات التـي ال يـزال 

موعدها غري محدد.

إىل ذلك، قال مسؤول رفيع يف الخارجية 

نقلتهـا  ترصيحـات  يف  اإليرانيـة، 

وكاالت األنباء اإليرانية، إن مسـودات 

املقرتحات التي قدمتها بالده ”تتوافق 

بالكامل مـع االتفاق النووي، وهي لم 

ولن تكون الحد األقىص، لكن لألسـف 

الطرف اآلخر لديه توجـه لتنفيذ الحد 

األدنى من التزاماته“. 

وأوضـح أن ”الطـرف اآلخـر بمجـرد 

تلقيه املسودات طرح وقف املفاوضات 

للتشـاور“،  العواصـم  إىل  والعـودة 

متهما األطراف األوروبية املشـاركة يف 

املفاوضـات بأنهـا ”تفتقـر إىل اإلرادة 

التخاذ القرار يف فيينا، ولديها هاجس 

الوفـد األمريكي وتنسـيق  اسـرتضاء 

مواقفها مع هذا الوفد“. 

وأضـاف أن ”هذا التوجه لدى األطراف 

األوروبية سـّبب مشـكلة أمـام تقدم 

املفاوضـات“، متهماً األطراف الغربية 

بأنهـا ”حرضت إىل فيينـا النتزاع الحد 

األقىص مـن التنـازالت، مقابل تقديم 

الحـد األدنى مـن التنـازالت، وهي لم 

تكـن راضيـة بالكامل عن املسـودات 

املقرتحة“.  

وتابع املسـؤول اإليراني يف الخارجية، 

والـذي لم تذكر هويتـه، أنه اتضح أن 

الـدول األوروبية (فرنسـا وبريطانيا 

وأملانيا) ”أوالً، ليست مستعدة لتقديم 

االمتيازات املنصـوص عليها باالتفاق 

النـووي. وثانيـاً، هـي غـري راغبة يف 

إعـادة التفـاوض بشـأن مـا ورد يف 

املسـودات“ التي توصلـت إليها إيران 

واألطـراف األخرى خـالل املفاوضات 

السابقة. 

وقال: ”قد اتضح أن أمريكا ال ترغب يف 

التخـيل الكامل عن العقوبات، وهو ما 

يشكل أهم التحديات عىل طريق تقدم 

املفاوضات. نحن نعتقد أنه يف أي وقت 

تتخـىل اإلدارة األمريكية عن سياسـة 

الضغـوط القصوى، وتبـدي األطراف 

األوروبيـة اإلرادة السياسـية الالزمـة 

يف املفاوضـات، فإن الطريـق للتوصل 

الرسيع إىل اتفاق يصبح سـالكاً“. غري 

أن املسؤول اإليراني قال إن ”الحوارات 

خالل األسـبوع املايض جرت يف أجواء 

مهنيـة ورصيحة، واألطـراف األخرى 

طرحت مواقفها يف أجواء غري متوترة، 

ولذلـك يمكن القـول إن األجواء كانت 

بّناءة“.

وانتهـت، الجمعـة، الجولـة الجديـدة 

مـن مفاوضات فيينا الرامية إىل إحياء 

االتفـاق النـووي عرب رفـع العقوبات 

عن إيران، وعودة األخرية إىل التزاماتها 

النوويـة، عىل أن تسـتأنف األسـبوع 

املقبل. 

وثمـة اتهامات بـني إيـران واألطراف 

إبـداء  بعـدم  واألوروبيـة  األمريكيـة 

التـي  املفاوضـات  هـذه  يف  الجّديـة 

استؤنفت اإلثنني املايض، بعد أكثر من 

خمسة أشهر من توقفها.

الرياض/ الزوراء:
بعث العاهل السـعودي امللك سـلمان بن عبد 
العزيز آل سـعود رسـائل خطيـة إىل عدد من 

زعماء دول الخليج.
وقالت وكالـة األنباء السـعودية“ واس“: إن 
العاهل السـعودي أرسل رسالة خطية إىل كل 
من الشـيخ تميم بن حمـد آل ثاني أمري دولة 
قطر، والشـيخ نواف األحمـد الجابر الصباح 
أمري دولة الكويت، وسـلطان عمان هيثم بن 
طـارق، وامللك حمد بن عيـىس آل خليفة ملك 

مملكة البحرين.
وذكرت وكالة األنباء السـعودية أن الرسـائل 
تتعلق ”بالعالقـات األخوية الوطيدة وسـبل 

دعمها وتعزيزها“.
وأضافت الوكالة أن الرسـالة إىل الشيخ تميم 
قـام بتسـليمها وزيـر الخارجية السـعودي 
فيصـل بن فرحان خالل اسـتقبال أمري قطر 

له يف مكتبه بالديوان األمريي امس األحد.
وقام بـن فرحان أيضا بتسـليم الرسـالة إىل 

أمري الكويت خالل استقبال ويل العهد الكويت 
الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح.

كمـا تلقى سـلطان عمـان هيثم بـن طارق 
رسـالة خطية من خـادم الحرمني الرشيفني 
تتصـل بالعالقـات األخويـة والتعـاون بـني 

البلدين والشعبني.
وتسـلم الرسـالة بدر بـن حمد البوسـعيدي 
وزير الخارجية خالل استقباله األمري فيصل 
بن فرحان بن عبد الله وزير خارجية اململكة 

العربية السعودية.
وتـم خالل املقابلـة تناول العالقـات الثنائية 
املتنامية بني البلدين، إىل جانب بحث عدد من 

القضايا ذات االهتمام املشرتك.
ويف البحرين، سـلم وزير الخارجية السعودي 
رسالة خطية لوزير خارجية مملكة البحرين 
عبد اللطيف بن راشـد الزيانـي، وجهها امللك 
سلمان إىل امللك حمد بن عيىس آل خليفة ملك 
مملكـة البحريـن تتعلق بالعالقـات األخوية 

الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
أكد الفريق أول ركـن عبد الفتاح الربهان أن 
الجيش السوداني سيرتك الساحة السياسية 
بعـد االنتخابات املقـررة يف 2023، واعترب أن 
هناك ”مؤرشات إيجابية“ تتصل بعودة دعم 
املجتمـع الـدويل للخرطـوم، فيما أكـد عدم 

ترشه لالنتخابات الرئاسية.
وقـال الربهـان لوكالة ”رويـرتز“ يف مقابلة 
أجرتها معه: ”عندمـا تأتي حكومة منتخبة 
الجيـش والقـوات النظاميـة ليسـت لديهـا 
مشـاركة يف الشأن السـيايس“ مشريا إىل أن 
هـذا هو الوضـع الطبيعـي وما تـم االتفاق 

عليه.
القتـىل يف  ويف إشـارة إىل سـقوط عـرشات 
املظاهـرات التـي خرجت بعد قيـام الجيش 
باإلطاحـة بحكومـة عبـد اللـه حمـدوك يف 
25 أكتوبـر املـايض، قـال الربهـان ”بـدأت 
التحقيقـات بشـأن ضحايـا االحتجاجـات 
لنعرف مـن فعل ذلك ومعاقبـة املجرمني ... 

والحكومة تحمي حق التظاهر السلمي“.
ويف وقت سـابق أكد الربهان أنه لن يرتشـح 
لالنتخابات الرئاسـية، وأن مهمتـه الحالية 

ستنتهي بانتهاء املرحلة االنتقالية يف البالد.
وفيما يتعلق بتسـليم الرئيس السـابق عمر 
البشري ومسـؤولني آخرين متهمني بارتكاب 
جرائـم حرب يف دارفور، قـال الربهان ”لدينا 

تفاهمـات مـع املحكمـة الجنائيـة الدولية 
ملثول (املشـتبه بهـم) أمام القضـاء أو أمام 
املحكمة… ونحـن ملتزمون بتحقيق العدالة 

ومحاسبة املجرمني“.
وقال الربهان إن أيا من القوى السياسية لن 
يكون جزءا مـن الحكومـة االنتقالية بما يف 
ذلك املنتمون للحزب الحاكم السابق بزعامة 
البشـري، وأضاف: ”سـوف نعمـل معا حتى 
ال يكـون املوتمـر الوطنى جزءا مـن املرحلة 

االنتقالية بأى صورة من الصور“.
وتوقـع الربهـان عـودة الدعـم االقتصادي 
الدويل بعد اسـتقرار األوضـاع يف البالد تحت 
حكومة مدنية، مضيفـا أن الدولة لن تتخىل 
عن اإلصالحات التي طبقتها سـواء بالعودة 

إىل الدعم أو طبع أوراق النقد.
وقال يف ترصيحـات لوكالة ”فرانس برس“: 
”أنـا أظـن أن هنـاك مـؤرشات ايجابية بأن 
األمور سـتعود قريبـا (إىل ما كانـت عليه). 
تشـكيل الحكومـة املدنيـة بالتأكيد سـيعيد 

األمور إىل نصابها“.
وأضـاف: ”املجتمع الـدويل بما فيـه االتحاد 
االفريقـي ينظـر إىل مـا سـيحدث يف األيـام 
هنـاك  أن  أظـن  ”أنـا  وأضـاف:  املقبلـة“، 
مـؤرشات ايجابية بأن األمور سـتعود قريبا 
(إىل ما كانت عليه). تشكيل الحكومة املدنية 

بالتأكيد سيعيد األمور إىل نصابها“.

الزوراء / يوسف سلمان:
اكـدت نقابـة االطبـاء يف العـراق اهميـة 
تطبيـق قانـون الضمـان الصحـي لدعـم 
النهوض بالقطـاع الصحي وضمان تقديم 
خدمة طبية متميزة للمواطنني ، واشـارت 
العيـادات  عمـل  بمتابعـة  التزامهـا  اىل 
الخاصـة وتحديد اجـور فحص املرىض يف 

تلك العيادات .
وقـال نقيـب األطباء جاسـم العـزاوي لـ“ 
الزوراء ”: ان ”  قانون الضمان الصحي من 
القوانني املهمة جدا لتطوير النظام الصحي 
يف العـراق وتقديـم الخدمـة الصحية لكافة 
رشائح املجتمع وخصوصا الرشائح الفقرية 
، الن الضمـان الصحـي نـوع مـن التكافل 
االجتماعـي الذي يسـتخدم الكتلـة النقدية 
املوجـودة واملتحققـة مـن االسـتقطاعات 
لـكل موظفي الدولة ويسـتخدمها يف تقديم 
الخدمـة الصحيـة لجميـع أبنـاء الشـعب 

العراقي ”.
واضاف ان ” تطبيق قانون الضمان الصحي 
تم عرب املرحلة األوىل التي امدها سـتة اشهر 
والتي بدأت يف شهر اب املايض وحاليا يجري 
تطبيقهـا مـن قبـل وزارة الصحـة وهيئـة 
الضمان الصحي ، وهناك مرحلة ثانية مدتها 

ستة اشـهر أخرى تبدا يف شـهر شباط عام 
2022 ”، مشـريا اىل ان ” بداية شـهر شباط 
املقبل سيبدأ التسجيل الفعيل لكافة الرشائح 

االخرى املشمولة بالنظام الصحي ” .
واوضح ان ” املواطن العراقي سيتحمل 20% 
فقط من كلفة العالج يف املؤسسات الصحية 
كافـة عند تطبيـق قانون الضمـان الصحي 
عىل ان تتحمل الدولة الكلفة املتبقية ”، مبينا 

ان التسـجيل الفعيل للمستفيدين من قانون 
الضمـان الصحي ، عدا املوظفني ، سـيبدأ يف 

شباط املقبل“.
وحـول اجـور فحـص املـرىض ، اكـد نقيب 
االطباء العراقيني: ان اجور الفحص لالطباء 
محددة ، والنقابة لديها اجراءاتها ملحاسـبة 

املخالفني لهذه االجور ”.
واضاف  ان ” تـم تحديد مبلغ 15 الف دينار 

حدا اعىل ألجـور الفحص للطبيب املمارس ، 
و25 الف دينار حدا اعىل للطبيب االختصاص 
و40 الف دينار للطبيب االستشاري ”، مبينا 
ان  ” اجرة الفحص محددة ، وسنحاسب من 

يتقاضـى أجورا خارج هذا االطار ”.
وحـول متابعـة عمـل العيـادات الخاصـة ، 
اوضـح نقيـب االطبـاء ان“  النقابـة لديها 
لجنة تفتيش عـىل العيادات الطبية الخاصة 
يف كل املحافظات تسـمى لجنة االرشاف عىل 
العيـادات وهي مسـتمرة يف عملها ”، مؤكدا 
ان“ اي شكوى تصل اىل النقابة تخرج اللجنة 
بشكل فوري ملعرفة األطباء املتجاوزين عىل 
األسعار املحددة او اإلساءة اىل املهنة ”، داعيا 
املواطنني ”ملساعدة النقابة من خالل تقديم 

الشكاوى ”.
واكـد نقيب االطباء ان“ الشـكاوى مفتوحة 
يف نقابـة األطباء وهناك لجنة انضباط لديها 
15 مـادة مـن قانـون نقابة األطبـاء تمنع 
ابتزازها او اسـاءة األطباء اىل املهنة ”، مبينا 
ان“ العقوبات لألطبـاء املخالفني تكون أوال 
ادارية بسـيطة وغرامـات ، وبعدهـا تكون 
منعا مـن العمـل ومزاولة املهنـة يف العيادة 
ابتداء من سـتة اشهر حتى السنتني وبعدها 

يشطب من النقابة ”.
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تونس/متابعة الزوراء:
 عكس تكثيف االتحاد العام التونيس 
للشـغل، املركزيـة النقابية يف البالد، 
لتنسـيقه مع أحزاب سياسية كانت 
الخامس والعرشين  تسـاند مسـار 
من يوليو الذي يقوده الرئيس قيس 
سـعيد ثم تراجعت عن تلك املساندة 
سـعيا مـن النقابة لتشـكيل جبهة 
تضغـط عـىل الرئيـس التونـيس يف 
خطـوة يـرى مراقبون أنهـا جاءت 
بعد فقدان القـوى املذكورة لعنرص 

املحاصصة يف الحكم.
ويقود االتحاد العام التونيس للشغل، 
املركزيـة النقابيـة يف تونس، جهودا 
لتشـكيل جبهة تتألف من مساندين 
الخامـس  إلجـراءات  سـابقني 
والعرشين مـن يوليـو للضغط عىل 

الرئيس قيس سعيد.
وكثـف االتحاد مؤخرا من تنسـيقه 
مع أحزاب سياسـية كانت معروفة 
الخامـس  إلجـراءات  بدعمهـا 
والعرشيـن مـن يوليـو عـىل غـرار 
حركة الشـعب ذات التوجه القومي 
النارصي التي لطاملا تباهت بالدفاع 
عن قيس سعيد ومرشوعه السيايس 
قبـل أن ترتاجـع وتوجـه انتقادات 

للرئيس التونيس.
لالتحـاد  العـام  األمـني  والتقـى 
نورالدين الطبوبـي بوفد عن حركة 
الشعب يرتأسـه األمني العام للحزب 
زهري املغزاوي وبحضـور القياديني 

هيكل املكي وسالم االبيض.
عـىل  االتحـاد  نـرشه  بيـان  وقـال 
إن  بفيسـبوك  الرسـمية  صفحتـه 
”اللقـاء تطـرق إىل الوضـع العام يف 
البالد واملشـكالت املطروحـة والتي 

تتطلب وضوح الرؤية“.
ويتـذرع االتحاد كما األحـزاب التي 
دعمت مسـار الخامـس والعرشين 
بعـدم  الرتاجـع  قبـل  يوليـو  مـن 
وضـوح الرؤية بسـبب عـدم إعالن 
خارطـة  عـن  الجمهوريـة  رئيـس 
تضبـط  املعالـم  واضحـة  طريقـة 
الزمـن السـيايس للبالد، عـالوة عىل 
االحرتازات التي يضعها هؤالء بشأن 
ما يعتربونه انفـراد الرئيس بجميع 

السلطات.
وصعد األمـني العام التحاد الشـغل 
نورالديـن الطبوبي من نربة خطابه 
بشـكل الفت ضد قيس سعيد حيث 
دعـاه إىل إنهاء املرحلة االسـتثنائية 
التـي تعيشـها البـالد واإلعـالن عن 
إجـراءات واضحـة تتعلـق بتنظيـم 
انتخابـات مبكرة وتنقيـح القانون 
االنتخابي السـتعادة ثقة التونسيني 
وإنهاء الضغط الخارجي عىل البالد.
وحـذر خـالل احتفاليـة بمناسـبة 
الذكرى التاسـعة والسـتني الغتيال 
الزعيم النقابي فرحات حشـاد عىل 
أيدي قوات االسـتعمار الفرنيس مّما 
وصفه بشيطنة الخصوم السياسيني 
بمنـأى عن مسـار قضائـي واضح 

ما ُيشـكل خطرا بتقسـيم الشـعب 
وجرّه إىل رصاعات داخلية وفق قول 

الطبوبي.
ويرى مراقبـون أن االتحاد يسـعى 
لخـوض رصاع مـع الرئيـس قيس 
سـعيد ألسـباب مختلفـة فيهـا ما 
يتعلق باألزمة الداخلية التي عاشتها 
املركزيـة النقابيـة، وأخرى بسـبب 
تهميشـه بعـد إجـراءات الخامـس 

والعرشين من يوليو.
باسـل  السـيايس  املحلـل  وقـال 
الرتجمـان إن ”الطبوبي قد يتقارب 
حتى مـع النهضة والغنويش تحديدا 
يف محاولتـه فتـح جبهـة رصاع مع 
الرئيس قيس سعيد، فهو يسعى إىل 
إحـداث تقارب مـع الجميع لرضب 

الرئيس التونيس“.
وتابع الرتجمان ، أن ”هذه املساعي 
تعـود إىل الحكم القضائي الذي مس 
وأساسـا  الحاليـة  االتحـاد  قيـادة 
الطبوبي من خـالل إلغاء مخرجات 
املؤتمـر االسـتثنائي الـذي عقده يف 
وقت سـابق عندمـا كانـت القيادة 
الحالية لالتحاد متقاربة مع حكومة 
هشام املشييش بحزامها الذي يضم 
النهضة وحزب قلب تونس وغريهما 

من األحزاب“.
وأوضـح أن ”قيـادة االتحـاد تـرى 
أن هـذا القـرار صادر من السـلطة 
غـري  وهـذا  البـالد  يف  السياسـية 
صحيح، فالقرار صـدر عن القضاء 

وينبغـي احرتامـه، والسـؤال الـذي 
ُيطرح اليوم هل سـيمر الطبوبي إىل 
التقارب مع النهضة يف مواجهته مع 
قيس سعيد؛ وهل سيلتقي الغنويش 

يف سياق ذلك؟“.
يف املقابـل يرى املراقبـون أن التبدل 
التام ملوقف أحزاب دعمت يف البداية 
مسار الخامس والعرشين من يوليو 
مثل حركة الشعب إزاء الرئيس قيس 
سـعيد واملسـار السـيايس املذكـور 
يعـود إىل تعويـل تلـك األحـزاب عىل 
الحراك السيايس للحصول  استغالل 

عىل مناصب ومكاسب أخرى.
وبـدت حركة الشـعب مؤخـرا أكثر 
تصميمـا مـن أّي وقـت مـىض عىل 
انتقـاد توجهـات الرئيـس التونيس 
ومسـار الخامـس والعرشيـن مـن 
يوليـو عىل لسـان قياداتهـا التي ما 
انفكـت تحذر مـن ”انفـراد“ قيس 
سعيد بالسلطة وغياب سقف زمني 

واضح لإلجراءات التي اتخذها.
وقـال الرتجمـان إن ”الحركـة مثل 
غريهـا أرادت نصيبهـا مـن الحكم 
لكـن الرئيس قيس سـعيد قطع مع 
املحاصصـة التـي كانـت سـائدة يف 
البـالد قبل الخامـس والعرشين من 
يوليو وهو ما أزعج حركة الشـعب 

التي صّعدت من خطابها تجاهه“.
وكانت حركة الشعب تتحدث باسم 
الرئيس قيس سعيد حتى أن البعض 
اعتربهـا حزبـه، ووقفـت بقـوة يف 

مقدمة الداعمني إلجراءات الخامس 
والعرشيـن مـن يوليـو ومـا تالهـا 
قبـل أن تغري من موقفهـا تدريجيا. 
وراجت ترسيبات تفيد بأن مؤسسة 
الرئاسـة قـد اتصلـت بقياديـني يف 
الحركـة ودعتهـم إىل عـدم الحديث 
باسـم الرئيـس التونيس واسـتثمار 

شعبيته.
وانطلق تغري موقف حركة الشـعب 
من مسـار الخامـس والعرشين من 
يوليـو مـن أمني عـام الحركة زهري 
املغزاوي مرورا بالشـخصية الثانية 
يف الحركـة سـالم األبيـض ووصوال 
إىل هيـكل املكي، وهـو أكثر من كان 
يطلـق ترصيحـات داعمـة للرئيس 

قيس سعيد.
للمكـي،  األخـري  الترصيـح  وأثـار 
الذي قـال فيه ”سـنحمي الخامس 
والعرشين من يوليـو ولو من قيس 
سـعيد“، موجـة من السـخرية عىل 
مواقـع التواصل خاصـة أن الحركة 
أظهرت خالل األشهر الثالثة املاضية 
والء تاما للرئيس قيس سـعيد، ولم 

يبد منها أّي نقد ولو بسيط.
وأّكد املكي أن ”صوت حركة الشعب 
سـيكون عاليا يف وجـه أي انحراف 
بالخامـس والعرشين مـن يوليو“، 
وعّرب عن ”رفضه ملا ُسّمي بمرشوع 
البناء القاعدي لرئيس الجمهورية“ 
كبقيـة  متخوفـون  ”نحـن  قائـال 

الشعب التونيس“.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
قالـت وزارة الكهربـاء ان انتـاج الطاقـة يواجـه 

بأشبه بـ»حرب باردة».
وقـال الناطـق الرسـمي باسـم الـوزارة، أحمـد 
العبـادي، يف ترصيـح صحفـي :»هناك انحسـار 
إلطالقات املياه سواء كانت للمحطات البخارية أو 
الغازيـة، وهذا ضمن الحرب البـاردة للمياه وهي 
أشد وطأة من حرب الغاز والوقود، وبالتايل تحتاج 
وزارة الكهربـاء اىل أن توفر هذه العوامل من أجل 

النجاح» 
وبـني أن «تحـول املناطـق الزراعيـة اىل سـكنية، 
أضاف اعباء عىل الشـبكة، إضافـة اىل التجاوزات 
والضياعـات مـن الطاقـة الكهربائيـة، وهي غري 
محسـوبة وغري مجباة ويمتنـع املواطن عن دفع 
أموال مقابلها، وبالتايل نحتاج اىل عمل كبري برغم 
أن الخطـة موجـودة من خالل الخطة الخمسـية 
التـي تكفلت بذلك ووضعت حلـوال قابلة للتنفيذ، 
لذلـك نحتاج اىل قرارات حكوميـة للتنفيذ، إضافة 
اىل احتياج الـوزارة اىل الخطة الوقودية، ألن نصب 

املحطات يكون من دون جدوى».
وأضاف العبادي إن «الوزارة ماضية بخطة جديدة 
وتجتهـد بأن تطبقهـا فعلياً، فخـالل العام املقبل 
ستتكفل الوزارة بإضافة زيادة للطاقة الكهربائية 
مـن ٥ آالف اىل ٧ آالف ميغـاواط، فضالً عن إدخال 

خطوط ناقلة ومحطات تحويلية جديدة سـتدخل 
الخدمـة يف شـهري (شـباط) و(أيار) مـن العام 

املقبل».
وتابع «كما أن الوزارة ماضية بتأهيل ودعم قطاع 
التوزيـع، إضافـة إىل االنتهـاء من وضع دراسـة 

شاملة للميض بمرشوع الجباية االلكرتونية» .
وبـني أن «خطـط واسـرتاتيجية الـوزارة املعمول 
بها، سـواء كانت الطارئة أو الدائمة، تندمج معها 
رشكات عاملية كربى مثل (جنرال الكرتك وسيمنز 

وشـنايدر واالي بي بـي) ورشكات تركية وأخرى 
إيرانيـة، لذلـك فـإن حجـم العمل كبـري يف مجال 

الطاقة الكهربائية يف العراق» . 
ولفـت اىل انـه «وبرغـم حجـم العمـل الكبري مع 
الـرشكات العامليـة، إال أنـه منوط بتوفـري الدعم 
املايل والقروض وإدراج املشاريع يف املوازنة العامة 

للدولة ووزارة التخطيط».
وأوضـح العبـادي أن «الخطط وحجـم الرشكات 
العاملة مع وزارة الكهرباء كافية لخلق ملف واعد 

للطاقة يف قطاعات اإلنتاج والنقل والتوزيع».
ولفت اىل أنه «لتحسن الطاقة يف العراق واستمرار 
نحتـاج  انقطـاع،  دون  مـن  الكهربائـي  التيـار 
اىل زيـادة يف طاقاتنـا االنتاجيـة، ومـا تجتهـد به 
وزارة الكهربـاء مـن الصيانة الدوريـة والصيانة 
االضطرارية إلكمال الوحـدات التوليدية، من أجل 
أن تكـون جاهزة لذروة الشـتاء أو الصيف املقبل، 
غـري كاٍف»، موضحاً أن «هنـاك فرقا بني العرض 
والطلـب، يف حـني وصل تجهيز الكهربـاء يف البالد 
اىل ٢١١٤٥ ميغـاواط، ونحتـاج اىل تغطية العراق 
بــ ٣٥ ألف ميغاواط، مع املالحظة أن هناك زيادة 
عىل الطلب وزيادة يف النمو بواقع ١٠ ٪ للسـكان، 
لذلـك نحتـاج اىل أن نواكب النمـو بضيافة ١٥٠٠ 

ميغاواط سنوياً» .
وبني أنه «مع تحسـن انتـاج الطاقـة الكهربائية 
نحتـاج اىل أن نمـيض بإضافـة محطـات توليدية 
ودورات توليدية مركبة، ونصب منظومات التربيد 
يف محطاتنـا، ونحتاج اىل ترصيـف الطاقة املنتجة 
مـن خـالل الخطـوط الناقلة من خـالل املحطات 
التحويليـة، وتدعيـم قطـاع التوزيـع الـذي يعـد 
املشـكلة األكرب، ومعالجة عدم عدالة التوزيع بني 
املناطـق، ومعالجة املشـكالت الناتجـة عن تدمري 
البنـى التحتية يف املحافظـات التي احتلت من قبل 
(داعش) االرهابي وخربت بشكل متعمد وكامل».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة الزراعـة، امـس األحد، عن 
حراكهـا لتعديل رواتب أصحـاب العقود، 
فيمـا أكـدت حاجتهـا اىل ٨ آالف درجـة 

وظيفية.
وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري 

يف ترصيـح صحفـي: إن «وزارة الزراعة 
تطالب منـذ سـنوات بتخصيص درجات 
وظيفيـة لهـا، إال أن املوازنات السـابقة 
خلـت من التعيينـات، باسـتثناء درجات 
الحـذف واالسـتحداث يف العـام ٢٠١٦»، 
الفتـًا، اىل أن «الـوزارة طالبت بتخصيص 

درجـات وظيفية يف موازنـة العام املقبل 
للمهندسني الزراعيني واالطباء البيطريني، 
السيما أن األطباء البيطريني لديهم قانون 

التدرج البيطري».
واضـاف أن «الـوزارة تحتـاج اىل تعيـني 
٥ آالف مهنـدس زراعـي و ٣ آالف طبيب 

الحـذف  «درجـات  أن  مبينـاً  بيطـري»، 
واالسـتحداث تـم تحويلهـا اىل مجلـس 
الخدمة االتحادي حسـب حاجـة الوزارة 

من الدرجات».
وبشـأن العقود أوضح الجبـوري أنه «تم 
رفع أسماء جميع املتعاقدين وفق القرار 

٣١٥ لسـنة ٢٠١٩ مـن أمىض ٥ سـنوات 
فأكثر إىل مجلس الخدمة االتحادي لغرض 
التثبيت، أما بقية العقود أقل من ٥ سنوات 
فتم رفع اسمائهم اىل وزارة املالية لغرض 
تعديل رواتبهم وفق تعليمات قانون ٣١٥ 

ألجل تعديل رواتب العقود».
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بغداد/الزوراء:
اكـد امني بغداد، عالء معن، امس االحد، ان 
املنطقة هي نموذج مهم لفلسفة مرشوع 
نهضـة بغـداد التي يـرشف عليها بشـكل 
مبارش رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال معن يف بيان تلقت «الزوراء« نسـخة 
منـه، خـالل زيـارة ميدانيـة لـه ملنطقـة 
الفضيلية ملتابعة اعمال التطوير والتأهيل: 
ان « خصوصية منطقة الفضيلية بأنها لم 
يدخلها التطوير سـابقاً منذ الستينات من 
القرن املايض وهي واحدة من االسس التي 
ستدعم فلسـفة مرشوع نهضة بغداد عرب 
تحويل املناطق املكتضة سـكانياً الشعبية 
اىل نموذج يف التطوير «.واشـار معن اىل ان 
« املنطقة مكتملة الخدمات التحتية وجار 
العمل حالياً عىل تنفيذ فقرات التطوير بدءاً 
بعملية الحدل وبمتابعة من رشكة ابن رشد 

الجهة الفاحصـة املواكبة العمال التطوير 
والرتكيـز عـىل اتبـاع املواصفـات الفنيـة 
املطلوبة «.واوضـح ان « عني املواطن هي 
الرقيب عىل املواصفة لعمل دائرة املشاريع 
يف منطقة الفضيلية اضافة اىل مشاريعنا يف 
عدد كبري من املحالت والشوارع يف مختلف 
هنـاك   » ان  اىل  العاصمة»الفتـاً  مناطـق 
تطويـرا كبريا يجري ضمـن مدينة الصدر 
يضـم (١١) قطاعـاً سـكنياً عـرب رصفها 
بحجر املقرنـص ونعمل عىل انتقالة كبرية 
بواقـع املدينة عرب اكمال االعمال بشـارع 

الفالح «.
وتابـع امني بغداد ان « هنـاك تعاونا كبريا 
مـن قبل املواطنني وارتياحـا لعمل وجهود 
امانة بغداد وملسـنا هذا التعاون من خالل 
االلتـزام بإزالـة التجـاوزات واملشـوهات 

بشكل طوعي «.

بغداد/الزوراء:
أوضحـت وزارة الصحـة والبيئـة، 
امـس األحـد، إجراءاتها يف كشـف 
ساللة كورونا، فيما حددت الساللة 

األكثر انتشاراً يف العراق.
وذكر مدير الصحة العامة يف وزارة 
األمـري، يف  ريـاض عبـد  الصحـة، 
ترصيح صحفـي: أن «الفحوصات 
التـي يتـم بموجبها كشـف جميع 
يف  موجـودة  كورونـا  سـالالت 
مختربات الوزارة، أما نوع السـاللة 
فيتـم الكشـف عنهـا مـن خـالل 

الفحص املركزي فقط». 
يف  السـاللة  «كشـف  أن  وأضـاف 
املختـرب املركزي يعـد كافياً، وليس 
رشط وجودها يف جميع املختربات»، 
مشـرياً، اىل أن «نمـاذج تصـل مـن 
مسـتمرة،  بصـورة  املحافظـات 
ويقـوم املختـرب املركـزي بدراسـة 

هذه الساللة».
واكد انه «لم يتم حتى اآلن تشخيص 
أي حالة لسـاللة أوميكرون»، الفتاً 
اىل أن «السـاللة الغالبـة يف العـراق 

هي دلتا».

البرصة/الزوراء:
أعلنـت خليـة اإلعـالم األمنـي، امس 
األحـد، الكشـف عن جريمـة غامضة 
لرجـل قتـل من قبـل زوجتـه وأبنائه 

بالبرصة.
وقالـت الخليـة يف بيـان لهـا تلقتـه 
«الزوراء»: إنه «بمهنيـة عالية وعمل 
اسـتخباري مكثـف، تسـتمر وكالـة 
االسـتخبارات والتحقيقات االتحادية 
يف وزارة الداخليـة يف أداء واجباتهـا، 
إذ تمكنـت مـن كشـف جريمـة قتل 
ومتفحـم  محـرتق  لرجـل  غامضـة 
مجهـول الهوية واملالمـح ملقاة عىل 

حافة النهر يف ناحية الهارثة بمحافظ 
البرصة».

وأضافـت أن «عمليـة الكشـف عـن 
الجريمـة جـاءت بعد أن تمـت احالة 
القضية من قبـل قايض التحقيق عىل 
والتحقيقـات  االسـتخبارات  وكالـة 
كثفـت  بدورهـا  والتـي  االتحاديـة 
مـن جهدهـا االسـتخباري والتعمـق 
بالتحقيـق مـع زوجتـه وولديه وبعد 
مواجهتهـم باألدلة اعرتفـوا رصاحة 
بقتل املجني عليه وهو نائم، بواسطة 
بندقية جي يس بإطالق النار عىل رأسه 
ونقله اىل مؤخرة الدار ومن ثم سـكب 

مادة الكاز وارضام النار بالجثة لحني 
تفحمها لعدم التعرف عليه».

وتابعت أن «سـبب ارتـكاب الجريمة 
هو لوجود مشاكل عائلية كبرية بينهم 
أّدت اىل اتفـاق الزوجـة وولديهـا عىل 
تنفيذ جرمهم الشنيع، فيما تم ضبط 
السالح املسـتخدم بالجريمة والعجلة 
وتدويـن اقوالهـم ابتدائيـاً وقضائيـاً 
باالعـرتاف وإجـراء كشـف الداللـة، 
وجاء مطابقـاً لالعرتافات»، مبينًة أن 
«قـايض التحقيق قـرر توقيفهم وفق 
أحكام املادة ٤٠٦ ق. ع، واحالتهم عىل 

القضاء لينالوا جزاءهم العادل».

النجف/الزوراء:
ٍس اصطناعياً  كشفت هيئة النزاهة االتحادية عن أسباب قيامها بضبط (١٣٠) جهاز تنفُّ
ة باملرىض  ة النجف، ُمبّينًة أنَّ تلك األجهزة خاصَّ يف إحدى املُستشفيات التابعة لدائرة صحَّ
املُصابـني بـفايروس (كورونا).دائرة التحقيقات يف الهيئة أفادت يف بيان ورد «الزوراء» 
ـس االصطناعي تمَّ تجهيُزها من ُمستشـفى حكومـي يف املُحافظة»،  بـأنَّ أجهزة التنفُّ
ُمشريًة إىل أنَّ «عمليَّات التحرّي والتحقيق التي قام بها فريق عمل مكتب تحقيق النجف 
ز؛ عىل الرغم  لت إىل أنَّ قسماً من هذه األجهزة عاطٌل ولم تتم صيانُتها من قبل املُجهِّ توصَّ
من املُخاطبات املُستمرَّة من قبل إدارة املُستشفى التي تسلَّمت األجهزة.وأضافت الدائرة 
س التي تصُل قيمُتهـا إىل (١,٧٦٧,٠٠٠,٠٠٠) مليار ديناٍر،  إنَّ «(١٣٠) مـن أجهزة التنفُّ
لم يتم استخداُمها؛ لكونها غري عمليٍَّة وثبت فشلها، وهي ُمودعٌة يف مخازن املُستشفى 
ت بناًء  منـذ عام ٢٠٢٠؛ لعدم االسـتفادة منها».وأوضحت أنَّ «عمليَّة الضبـط، التي تمَّ
س كافة  ة بأجهزة التنفُّ رة ضبٍط قضائيَّـٍة، أسـفرت عن ضبط األوليَّات الخاصَّ عىل ُمذكَّ
وسـندات اإلدخال واإلخراج املخزني ومحرضي الكشف الفني والتسلُّم والتسليم، فضالً 
عـن إجراء جـرٍد تفصييلٍّ باألجهـزة املضبوطة».وتابعت انه «تـمَّ تنظيم محرض ضبٍط 
ة بقـضايا  باملوجـودات، وعرضه عىل قايض محكـمة تحقـيــق الـنجـف الـُمخـتـصَّ

الـنزاهـة؛ التـخاذ اإلجراءات القانونيَّة املُناسبة».

بغداد/الزوراء:
أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، امس األحد، القبض عىل متهم ينتحل صفة ضابط 

برتبة رائد يف وزارة الداخلية شمال غربي العاصمة.
وقالـت املديريـة يف بيان ورد «الـزوراء»: إن «مفارز مكتب ابي غريـب ملكافحة اإلجرام 
يف مديريـة مكافحـة إجـرام بغـداد، تمكنت من إلقـاء القبض عىل متهـم ينتحل صفة 
ضابط برتبة رائد يف وزارة الداخلية ضمن منطقة أبي غريب شـمال غربي بغداد، خالل 
املمارسـات األمنية ضمن قاطع املسـؤولية، وتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقه وفق 

أحكام املادة ١٦٠ من قانون العقوبات».
وأضـاف أنه «من جانب آخر نفذت مكافحة إجـرام بغداد أوامر إلقاء القبض بحق عدد 
من املتهمني لقيامهم برسقة مبالغ مالية، وحقائب نسـائية، ومنازل سكنية، ومحالت 
تجارية، ودراجات ناريـة، ودراجات التك تك، ومطلوبني بقضايا جنائية مختلفة ضمن 
مكاتـب مكافحة إجرام بغداد يف جانبي الكـرخ والرصافة من العاصمة بغداد، حيث تم 

اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إىل القضاء لينالوا جزاءهم العادل».

@Â‡ö@ÚÓ‹Óõ–€a@Ú‘�‰fl@ZÚ‡ñb»€a@µflc
ÜaáÃi@ÚõË„@ Îãìfl@Ú–è‹œ

@Ú€˝é@òÓÉìm@‚á«@á◊˚m@Úzó€a
Ê�a@Ûny@÷aã»€a@¿@ÊÎãÿÓflÎc

@ÈnuÎå@›j”@Âfl@›n”@›uã€@ÚõflbÀ@Ú∫ãu@¬ÏÓÇ@›y
Òãój€bi@Èˆb‰icÎ

@�bÓj†@�aåbËu@130@¡jõm@ÚÁaç‰€a
—v‰€a@¿@b„ÎäÏ◊@Ûöã∑@�bñbÇ
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جمهورية العراق                     العدد: ٣٤٣٤/ب/٢٠٢١
مجلس القضاء االعىل                التاريخ: ٢٠٢١/١٢/٥

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

(( اعالن ))
اىل املدعـى عليه ( جراح حيـدر كامل ) بناءا عىل الدعوى 
 البدائيـة املرقمـة اعـاله واملقامة ضدك مـن قبل املدعي 
( عبد الرحمن طاهر عواد ) (بخصوص مبلغ الدين البالغ 
مليون وتسـعمائة الف دينار بموجب الكمبيالة املرقمة 
٥٤٠٧ يف ٢٠٢١/٣/١  ) وملجهوليـة محـل اقامتك تقرر 
تبليغكم اعالنا بواسـطة صحيفتـني محليتني عىل موعد 
املرافعة املوافـق ٢٠٢١/١٢/٢١ ويف حالة عدم حضورك 
او ارسـال من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك 

غيابيا ووفق االصول.
القايض                                    
حسني عبد حاتم

إعالن
اىل الرشيكـة (كظيمـة محسـن هريقـل) 
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان الكائن 
يف النجـف وذلك لتثبيـت اقـرارك باملوافقة 
عىل قيام رشيكك (اخالص محمد سـاجت) 
بالبنـاء عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعـة 
املرقمة (٧٩/٦) املقاطعة (٤٧/ عباسـية) 
حدود بلدية النجف ولغرض تسـليفه قرض 
االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوماً داخل العراق وشهر واحد خارج العراق 
مـن تاريـخ نرش االعالن وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

إعالن
اىل الرشيك (سـعد عبد مسلم كاظم) اقتىض 
حضـورك اىل صنـدوق االسـكان الكائـن يف 
النجـف وذلـك لتثبيت اقـرارك باملوافقة عىل 
قيام رشيكك (احمد احسـان رهيف دخيل) 
بالبنـاء عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعـة 
املرقمة (١٣٢/٢٠) املقاطعة (٣٣/ الحرية) 
حدود بلدية النجف ولغرض تسـليفه قرض 
االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسـة عرش 
يوماً داخل العراق وشهر واحد خارج العراق 
مـن تاريـخ نـرش االعالن وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

إعالن
اىل الـرشكاء (هاتف رحيم مهدي 
وعامـره فليس مهـدي) اقتىض 
بلديـة  مديريـة  اىل  حضـورك 
الكوفـة لغـرض اصـدار اجـازة 
البنـاء للرشيك (فاطمة عيل طه) 
للقطعة املرقمـة (٣/٢٣١٢٣) يف 
النجـف حي ميسـان مقاطعة ٤ 
خالل عرشة أيام وبخالفه سـتتم 

االجراءات دون حضورك.

إعالن
اىل الرشيـك (صدام كاظم منصـور) اقتىض 
حضـورك اىل صنـدوق االسـكان الكائـن يف 
النجـف وذلـك لتثبيت اقـرارك باملوافقة عىل 
قيام رشيكك (محمد كامل حسـني) بالبناء 
عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعـة املرقمـة 
(٣٤٥/٧٨) املقاطعة (٣٦/الشويلة املناذرة) 
حدود بلدية النجف ولغرض تسـليفه قرض 
االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسـة عرش 
يوماً داخل العراق وشهر واحد خارج العراق 
مـن تاريـخ نـرش االعالن وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

جمهورية العراق                       العدد: ٨٢١ / ش/٢٠٢١
مجلس القضاء االعىل               التاريخ: ٥ / ١٢ /٢٠٢١

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية      
محكمة االحوال الشخصية يف العباسية

اىل املدعى عليه: سجاد حسن عبد الواحد
م/ اعالن

بنـاءا عىل الدعـوى املقامة امـام هذه املحكمـة بالعدد 
املدعيـة      قبـل  ٨٢١/ش/٢٠٢١ يف ٢٠٢١/١١/٢٢ مـن 
(نـور الهدى حسـني عبـد عـيل) واملدعى عليه (سـجاد 
حسـن عبد الواحـد) واملتضمنـة تأييد حضانـة للطفل 
(كيان) ولتعذر تبليغك بالحكم الغيابي الصادر من هذه 
املحكمة بالعـدد والتاريخ اعاله وملجهولية محل اقامتك 
قررت املحكمة تبليغك بالحكم الغيابي اعاله بصحيفتني 

محليتني يوميتني رسميتني.
القايض
يارس مالك النفاخ

أحوال النجف 
بناءا عىل الدعوى املقامة من قبل املستدعي 
(شهاب احمد عيل) طلبا لغرض تبديل لقبه 
وجعلـه (التميمي) بـدل من (خالـد) فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هـذه املديرية خالل 
مده اقصاها (خمسة عرش يوم) وبعكسه 
سـوف تنظر هذه املديريـة يف الدعوى وفق 
احـكام املـادة (٢٢) مـن قانـون البطاقـة 
الوطنية رقم ٣ لسـنة ٢٠١٦ واالمر االداري 

املرقم ٢٤١٩٥ يف ٢٠١٦/٦/١٢.
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

فقدان
فقـدت مني الهويـة الصادرة 
من نقابة املهندسني العراقيني 
فـرع النجـف رقم االنتسـاب 
بتاريـخ  فقـدت   (٤٣٣٩٦)
(عالء  بإسـم   ٢٠٢١/١١/٢٨
فيصل كتـاب) فعىل من يعثر 
جهـة  اىل  تسـليمها  عليهـا 

االصدار.

إعالن
اىل الرشيـك (عـيل عبـد الحميـد 
اىل  حضـورك  اقتـىض  حسـن) 
مديريـة بلديـة النجـف االرشف 
البنـاء  اجـازة  اصـدار  لغـرض 
للرشيـك (سـتار جابـر تومـان) 
 (٣/٥١٦٥٠) املرقمـة  للقطعـة 
يف النجـف حي النـداء مقاطعة ٤ 
خالل عرشة أيام وبخالفه سـتتم 

االجراءات دون حضورك.

فقدان
املرقـم/  العقـار  فقـد سـند 
يف  العروبـة  حـي   ١١٦٣/٣
النجف بإسم العراقيني (نضال 
محسـن جاسـم وحسني عبد 
زيـد جاسـم) والصـادر مـن 
مديرية التسـجيل العقاري يف 
النجـف فعىل من يعثـر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار.

العدد: ٦٣٣٣ /ب٢٠٢١/٣ جمهورية العراق                                     
التاريخ : ٢٠٢١/١٢/٢  مجلس القضاء األعىل                                 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية  
محكمة بداءة النجف 

اعالن
بناًءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بإزالة شيوع العقار املرقم ٩٦٤ براق يف النجف عليه تعلُن هذه املحكمة عن 
بيع العقار املذكور اعاله واملبينة اوصافه وقيمته ادناه.. فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل (ثالثون) 
يوما من اليوم الثاني لنرش االعالن مسـتصحبا معه التأمينات القانونية البالغة ١٠٪ من القيمة املقدرة بموجب صك 
مصـدق ألمـر محكمة بـداءة النجف وصادر من مـرصف الرافدين رقم (٧) يف النجف، وسـتجري املزايـدة واالحالة يف 
السـاعة الثانية عرش من اليوم االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشـرتي جلب هوية االحوال املدنية وشـهادة 

الجنسية العراقية.
القايض 
خالد جابر عبيد

االوصاف: 
العقـار املرقـم ٩٦٤ بـراق يف النجف عبـارة عن عرصة تقع عىل شـارعني بعـرض ٢,٥ مرت بالقرب من شـارع االمام 
الصادق يف النجف مساحتها ١٢٩,١٨ مرت مربع غري مشغولة لحظة الكشف، وان القيمة املقدرة للعقار مبلغ مقداره 

(٩٦,٨٨٥,٠٠٠) ستة وتسعون مليون وثمانمائة وخمسة وثمانون الف دينار ال غريها.

جمهورية العراق                                                           العدد: ٢٧٨ / ب / ٢٠٢١
مجلس القضاء االعىل                                                     التاريخ ١ / ١٢ / ٢٠٢١

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية                        
محكمة بداءة املشخاب                                          

اعالن
تبيُع  هذه املحكمة العقار املرقم ٧٨٥/٢١ الرساي مقاطعة ٣ املشـخاب واملزال شـيوعه بيعا بموجب قرار الحكم املرقم ٢٧٨ 
/ ب / ٢٠٢١ واملكتسـب الدرجة القطعية واملبينة اوصافه وقيمته ادناه فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل 
ثالثون يوما من اليوم التايل  لنرش االعالن يف صحيفتني محليتني مسـتصحبا معه التأمينات القانونية البالغة ١٠٪ من القيمة  
املقدرة  بموجب صك مصدق لألمر محكمة بداءة املشـخاب من مرصف الرافدين / فرع املشـخاب، وستجري املزايدة واالحالة 

يف الساعة الثانية عرش ظهرا من اليوم الثالثون من اليوم التايل للنرش يف صحيفتني محليتني. 
املواصفات

١- العقار مفرز اىل جزئني بصورة غري رسـمية الجزء االول دار سـكن مشـيدة من الطابوق ومسـقفة بالكونكريت املسـلح 
تحتوي عىل اسـتقبال وغرفة نوم عدد ٢ وصالة ومطبخ وحمام ومرافق صحية االرضية كايش موزائيك املطبخ سـرياميك مع 
هزارة سرياميك للصالة واالستقبال درجة العمران جيدة وان الدار مسكونة حاليا. اما الجزء الثاني عبارة عن عرصة فارغة.

٢- ان القيمة الكلية للعقار ارضا وبناءا خمسون مليون دينار.
القايض 
سجاد محمد اسماعيل
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بغداد/ الزوراء:
رجـح مستشـار وزارة الزراعـة، مهـدي ضمد 
القييس، امـس االحد، لجوء العراق إىل اسـترياد 
الحنطة خالل االشـهر املقبلة لسـد احتياجاته 
يف البطاقة التموينية، مبينا ان موسـم الجفاف 
تسـبب يف تقليص مسـاحات الزراعة ألكثر من 

. 50%
وقـال القييس يف ترصيـح صحفـي: إن ”وزارة 
الزراعـة قررت تقليص املسـاحة بنسـبة 50% 
عن مسـاحة العامة السـابقة من الزراعة هي 
مقلصة باألصل، ما يعني بقاء مسـاحات قليلة 
ال تكفـي لسـد احتياجـات العراق مـن الزراعة 

وتلبية متطلباته االساسية“.
واضاف انه ”قبل ثالث سـنوات تمكنت الزراعة 
وبجهـود الفالحني من تحقيـق االكتفاء الذاتي 
من اهـم املحاصيل االسـرتاتيجية لـدى العراق 
وهـي الحنطة املوزعـة يف البطاقـة التموينية، 
إال ان تقليـص املسـاحة سـيجرب الحكومة عىل 

استرياد الحنطة من اجل سد رمق املواطنني“.
وأشـار القيـيس اىل ان ”شـح امليـاه اثـر ايضـا 
بالثروة السـمكية بشـكل مبارش ما يستوجب 

العائمـة  االقفـاص  يف  االسـماك  تربيـة  تـرك 
واالعتمـاد عىل االحـواض الرتابيـة رشط توفر 
ارادة التنفيـذ ملنع تسـمم االحـواض يف االنهار 

واملقامة بالبحريات“.
من جانب اخر، كشـف قائممقام قضاء القائم 
بمحافظة االنبار، احمـد املحالوي، امس االحد، 

عن وجـود مسـاحات زراعية تقـدر بأكثر من 
25 الـف دونم مازالت مسـتغلة من قبل القوات 
االمنيـة يف املناطـق الغربية.وقـال املحـالوي يف 
ترصيح صحفـي: إن ”القوات االمنية املتمركزة 
يف مناطق مختلفة يف قضاء القائم غربي االنبار، 
حرمت الفالحني من زراعة مساحة اكثر من 25 

الف دونم بمحصويل الحنطة والشعري واملحاصيل 
الزراعيـة االخـرى نتيجـة اسـتغاللها كثكنات 
عسـكرية مـن قبل القـوات االمنيـة االمر الذي 
انعكس سـلبا عىل الواقع الزراعي يف القضاء“.
واضاف ان ”املساحات املستغلة من قبل القوات 
االمنية كانت سابقا يزرع فيها مختلف اصناف 
املحاصيل الزراعية وتكفي لسد حاجة املحافظة 
والفائض من املنتوجات الزراعية يتم تصديرها 

اىل محافظة بغداد واملحافظات األخرى“.
وأوضح املحالوي أن ”الحكومة املحلية خاطبت 
الحكومة املركزية من اجل انسحاب تلك القوات 
اىل مواقـع اخرى بعد اسـتقرار االوضاع االمنية 

إال ان االمر مازال قائما دون اجراء اي تغري“.
مشـريا اىل أن ”القيـادات االمنيـة املرشفـة عىل 
امللـف االمنـي يف القضـاء متعاونـة مـع اهايل 
القضـاء وهي تعمل جاهدة مـن اجل الحفاض 
عىل املكتسـبات االمنية إال اننا نطالبهم بامليض 
قدما يف دعـم القطاع الزراعي مـن خالل ايجاد 
البدائل لتواجد القوات االمنية بعيدا عن الحقول 
الزراعية، خاصة ان معظم سـكان تلك املناطق 

يعتمدون عىل الزراعة يف توفري لقمة العيش“.

بغداد/ الزوراء:
الطاقـة  معلومـات  إدارة  أعلنـت 
األمريكيـة، امس األحـد، أن صادرات 
العراق النفطية ألمريكا بلغت 4.192 
الثانـي  ترشيـن  يف  برميـل  ماليـني 

املايض.
وقالـت االدارة يف جـدول لهـا اطلعت 
عليـه ”الـزوراء“: ان ”العـراق صدر 
من النفط الخام ألمريكا خالل شـهر 
ترشين الثاني املـايض 4.192 ماليني 
برميـل  ألـف   140 وبمعـدل  برميـل 
يوميـا“ منخفضة عن شـهر ترشين 
االول الذي بلغت الصـادرات النفطية 
ماليـني   5.760 ألمريـكا  العراقيـة 
برميـل، وبمعـدل 192 ألـف برميـل 

يوميا“.
واضـاف ان ”العـراق صـدر النفـط 
الخـام ألمريكا خالل األسـبوع األول 
من شـهر ترشين الثانـي بمعدل 51 
الف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 
42 الـف برميـل يوميـا يف االسـبوع 
الثانـي، ومتوسـط 245 الـف برميالً 
يوميا يف األسـبوع الثالث ”، مشريا اىل 
ان ”صـادرات االسـبوع الرابع بلغت 

221 الف برميل يوميا“.
الطاقـة  معلومـات  إدارة  وذكـرت 
األمريكيـة أن ”العـراق جـاء باملرتبة 

الثامنة بعد كل من: كندا، واملكسـيك، 
والسـعودية، وروسـيا، وكولومبيـا، 
واألكوادور، والربازيل، واملرتبة الثانية 
عربيـا بعـد السـعودية التـي بلغـت 
صـادرات األخـرية إىل أمريـكا خـالل 
شـهر ايلول 14 مليونـاً، و610 آالف 

برميل يوميا“. 
مـن جهتهـا، أعلنـت ادارة الجمارك 

الكوريـة الجنوبيـة، امـس االحد، أن 
العـراق جـاء خامـس اكـرب مصـدر 
للنفط الخام إىل كوريا الجنوبية خالل 

10 اشهر.
لهـا،  تقريـر  يف  الجمـارك  وذكـرت 
اطلعـت عليه ”الـزوراء“ ان ”الحصة 
السـوقية النفطية لكوريـا الجنوبية 
من موردي الرشق األوسط انخفضت 

إىل ٪59 يف   2010 مـن ٪82 يف عـام 
”رشكات  أن  مبينـة   ،“2021 عـام 
التكرير الكورية الجنوبية تجد الخام 
األمريكي والربازييل أرخص من النفط 

السعودي والكويتي“.
واضافت أن ”املصايف الكورية الجنوبية 
رحبت بقـرار منظمة أوبك وحلفائها 
بمواصلـة زيـادة اإلنتـاج يف ينايـر/

كانون الثاني، لكن مسـتوردي الخام 
يهدفـون إىل مواصلـة تنويع مصادر 
إمدادهم من خـالل تقليل اعتمادهم 
عـىل منتجي الرشق األوسـط وزيادة 
الواردات من األمريكتني ملعالجة حالة 
عدم اليقني بشـأن العـرض والطلب 

العاملي التوازن وتقلب األسعار“.
وأشـارت إىل أن ”العراق جاء خامساً 
كأكرب مصدر للنفط لكوريا الجنوبية 
للفـرتة مـن كانـون الثانـي ولغايـة 
لعـام  املـايض  االول  ترشيـن  شـهر 
2021 وبواقع 47.253 مليون برميل 
منخفضة بنسـبة %25.8 عن نفس 
الفرتة من عام 2020 التي بلغت فيها 
الصادرات النفطيـة لكوريا الجنوبية 

63.715 مليـون برميـل“.
جـاءت  ”السـعودية  ان  اىل  ولفتـت 
اوالً بأكـرب مصـدر لكوريـا الجنوبية 
خـالل الفـرتة مـن كانـون الثانـي، 
وبصـادرات  االول،  ترشيـن  ولغايـة 
بلغت 230.240 مليـون برميل، فيما 
جـاءت امريكا ثانياً وبصادرات بلغت 
101.445 مليـون برميـل، وجـاءت 
الكويت ثالثاً بصادرات بلغت 89.509 
مليون برميل، وحلـت االمارات رابعاً 
مليـون   47.954 بلغـت  بصـادرات 

برميل“.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئة االسـتثمار الوطنية، امـس األحد، عدم امكانية إحالة معسـكر 

الرشيد لالستثمار يف الوقت الحايل، فيما حددت أسباب ذلك.
وقالت رئيسـة الهيئة سـهى النجار يف ترصيح صحفي: إن ”إحالة معسـكر 
الرشـيد كفرصة لالسـتثمار قيد التداول يف اللجنة املكونة من رئاسة الوزراء، 

وامانة بغداد، والهيئة لحل املشاكل املتعلقة يف املرشوع“. 
وأضافت أن ”طرحه لالستثمار ليس مؤكداً يف الوقت الراهن بسبب وجود نحو 
الــ 2000 أُرسة متجاوزة، فضالً عن وجود منشـآت تابعة لوزارتي الصناعة 
والدفاع“، مشـددة عىل رضورة ”حًل مشكلة املتجاوزين واالتفاق مع وزارتي 

الصناعة والدفاع عىل تحويل منشآتهم ألماكن أخرى“. 
وأكـدت أنه ”ال يمكن طرحه يف الوقت الحايل كفرصة اسـتثمارية وسـط تلك 

املشاكل املتعلقة“، الفتة اىل أن ”تلك األمور قيد التداول“.

بغداد/ الزوراء:
أعلن سـوق العراق لألوراق املالية، اس االحد، عن تداول 7 مليارات سـهم 

بقيمة مالية بلغت اكثر من 7 مليارات دينار خالل االسبوع املايض.
وقال السـوق يف تقرير اطلعت عليه ”الزوراء“: إن ”عدد الرشكات املتداول 
أسـهمها خالل االسبوع املايض بلغ 49 رشكة مسـاهمة، فيما لم تتداول 
اسهم 34 رشكة بسبب عدم تالقي اسعار اوامر الرشاء مع اوامر البيع، يف 
حني يستمر توقف 22 رشكة لعدم تقديم االفصاح من أصل 105 رشكات 

يف السوق“.
وأضـاف أن ”عدد األسـهم املتداولة بلـغ 7 مليـارات و810 ماليني و446 
الف سـهم بانخفاض بلغ %13.52 قياساً بالجلسة املاضية بقيمة مالية 
بلغت 7 مليارات و667 مليوناً و84 الف دينار بانخفاض %14.62 قياسـاً 
بالجلسـة املاضية مـن خالل تنفيذ 3951 صفقة“، مشـرياً إىل أن ”مؤرش 
األسـعار املتداولـة ISX60 أغلـق عـىل 560.02 نقطة مسـجالً انخفاضا 

بنسبة %2.82 عن إغالقه يف الجلسة السابقة“.
وأشار إىل أن ”عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني لألسبوع 
املـايض بلـغ مليار و835 مليون سـهم بقيمـة مالية بلغـت مليار و616 
مليون دينـار من خالل تنفيذ 198 صفقة، فيما بلغ عدد االسـهم املباعة 
من املستثمرين غري العراقيني مليار و906 ماليني سهم بقيمة مالية بلغت 

2 مليار و942 مليون دينار من خالل تنفيذ 1074 صفقة.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا 
من األحـد اىل الخميس، ومدرج فيه 105 رشكات مسـاهمة عراقية تمثل 
قطاعات املصـارف واالتصاالت والصناعة والزراعة والتأمني واالسـتثمار 

املايل والسياحة والفنادق.
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بغداد/ الزوراء:

 ( Partnership contract) وقعـت رشكة الحفر العراقيـة عقد مشـاركة

مـع رشكة وذر فورد العاملية يف مقر الرشكة يف الربجسـية من اجل تقديم 

خدمات الحفر واالستصالح .

وقـال مدير عام رشكة الحفر العراقية باسـم عبد الكريـم نارص يف بيان: 

”ان توقيـع عقد املشـاركة مع رشكة رصينة كرشكة وذر فورد سيسـهم 

يف االرتقاء بمسـتوى اداء الرشكة من خالل إدخـال أنظمة حديثة وزيادة 

فـرص الحصـول عىل مشـاريع مسـتقبلية وتوفري الخدمـات املصاحبة، 

باإلضافة اىل تبادل الخربات والتكنولوجيا يف مجال الخدمات النفطية“.

وتحظـى رشكة الحفر العراقية باهتمام وتقديـر كربى الرشكات العاملية 

نتيجة النجاحات التي حققتها عىل مسـتوى جودة االداء وانجاز املشاريع 

بأوقات قياسية.
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بغداد/ الزوراء:
أكـد وزيـر التخطيـط، الدكتـور خالد 
بتال النجـم، امس األحد، اتخاذ مجلس 
الـوزراء قراراً بتسـهيل اجـراءات منح 
األعمـال  لرجـال  الدخـول  تأشـرية 
واملسـتثمرين االجانـب لدعـم حركـة 

االستثمار يف العراق.
وذكـر بيـان صـدر عـن إعـالم وزارة 
التخطيط تلقته ”الـزوراء“: أن ”وزير 
التخطيـط خالد بتـال النجـم، التقى، 
امـس األحد، السـفري الرتكـي يف بغداد 
عيل رضـا غوناي، والوفـد املرافق له“، 
مبيناً أن ”النجم بحث مع غوناي أوجه 
التعاون املشرتك بني البلدين الصديقني، 
واالسـتثمارية  التجاريـة  املجـاالت  يف 

واالقتصادية وسبل تطويرها“.
وأضـاف أنه ”تمت مناقشـة تسـهيل 
اجـراءات منح تأشـرية الدخول لرجال 
األعمال واملستثمرين من كال البلدين“، 
مشـرياً إىل ان ”النجـم أكـد أن مجلس 
بتسـهيل هـذه  قـراراً  اتخـذ  الـوزراء 

اإلجراءات ومنح تأشرية الدخول لرجال 
األعمال واملستثمرين األجانب بسهولة، 

لدعم حركة االستثمار يف البلد“.
وتابع البيان أن ”الطرفني بحثا التعاون 
املشـرتك يف مجال النقل الربي والسكك 
الحديـد، من خـالل العمل عىل انشـاء 
القنـاة الجافـة، التـي تشـمل الطريق 
الرسيـع رقـم 2 وخـط سـكة الحديد 
واألرايض  الفـاو  مينـاء  بـني  الرابـط 

الرتكية، وملـا يمثله هـذه املرشوع من 
اهميـة يف تحقيـق التنميـة“، موضحاً 
أنـه ”تـم ايضـا بحـث ملف مشـاريع 
املستشفيات املنفذة من قبل الرشكات 
الرتكيـة، وآخـر تطـورات هـذه امللف، 
واتفقا عىل رضورة إنجاز هذه املشاريع 
بنحـو كامل ويف أرسع وقت ممكن بعد 
مـن معالجة جميع املشـاكل التي أدت 

إىل تأخر إنجازها“.

بغداد/ الزوراء:
أكد قائممقام قضاء القائم بمحافظة االنبار، احمد املحالوي، 
امـس االحـد، أن منفـذ القائم الحدودي مع سـورية سـجل 
انتعاشـا يف حركـة التبادل التجاري بعد اجـراء عمليات تغري 
إلدارته .وقال املحـالوي يف ترصيح صحفي: إن ”منفذ القائم 
الحدودي مع سوريا غربي االنبار، سجل للمرة االوىل انتعاش 
يف حركـة تجارية تمثلت بدخول عرشات الشـاحنات املحملة 
باملنتوجات الزراعية والسلع االخرى اىل ساحة التبادل التجاري 
يف قضـاء القائم القريبة من الرشيط الحدودي مع سـوريا“.

واضـاف ان“ انتعـاش الواقـع التجاري مع سـوريا جاء عىل 
خلفية اسـتبدال ادارته القديمة بإمرة اللواء شـريكو واناطة 
املهمة الجديدة اىل العميد نرص الجحييش الذي سـهل عمليات 
دخـول البضائع وتبسـيط االجـراءات دون خـرق القانون“.
وأشار املحالوي اىل ”ارتفاع وترية التبادل التجاري مع سوريا 
يعود اىل تشجيع التجار عىل ارسال بضائعهم عرب منفذ القائم 
الحدودي مع سوريا غربي االنبار ودخولها بإجراءات رسيعة 
وفق القانون“، مؤكـدا ان ”الحكومة املركزية تقوم بعمليات 

استبدال إلدارة املنفذ وبشكل سنوي“. 

بغداد/ الزوراء:
انخفضت مبيعـات البنـك املركزي مع 
افتتاح مـزاد العملة لألسـبوع الجاري 
من امـس األحـد لتسـجل 180 مليون 
دوالر.وذكـر مصـدر أن البنـك املركزي 
شـهد امس خالل مـزاده لبيـع ورشاء 
الـدوالر االمريكي، انخفاضا يف مبيعاته 
مـن الـدوالر بنسـبة %4.26 لتصل إىل 

180 مليونـاً، و 617 الفاً، و 354 دوالرا 
أمريكيـا غطاهـا البنـك بسـعر رصف 
اسـاس بلـغ 1460 دينـاراً لـكل دوالر، 
مقارنـة بيـوم الخميس املـايض، التي 
بلغـت املبيعات فيه 188 مليونا، و 163 

الفا، و 471 دوالرا أمريكيا.
واشار اىل ان اغلب مبيعات البنك ذهبت 
لتعزيـز األرصدة يف الخارج عىل شـكل 

حـواالت واعتمـادات حيـث بلغت 147 
مليوناً، و 687 الفاً، و 354 دوالراً، فيما 
ذهـب املبلغ املتبقـي البالـغ 32 مليوناً 
و 930 ألف دوالر بشـكل نقدي.وأشـار 
املصـدر إىل أن 25 مرصفاً قامت بتلبية 
طلبـات تعزيز االرصـدة يف الخارج، 14 
مرصفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة 

اىل و 194 رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
حددت هيئة الجمـارك العامة، امس األحد، اإليرادات املتوقع اسـتيفاؤها من 
تسجيل العجالت غري األصولية، فيما أعلنت عن إجراءات ملنع تهريب السيارات 
”دون املوديل“.وقـال مديـر عـام هيئة الجمارك شـاكر الزبيـدي يف ترصيح 
صحفي: إن ”تقديراتنا إلجمايل إيرادات تسـجيل العجالت والدراجات الداخلة 
اىل العـراق خـالل السـنوات املاضية بصورة غـري أصولية من املسـجلة وغري 
املسـجلة، تقدر بنحو 500 مليار دينار“، مبيناً أن ”فرتة تسجيل تلك العجالت 
شـهران وفقاً للمادة 48 من قانون موازنة 2021 وابتداًء من الـ11 من أيلول 
املـايض لغاية الـ8 مـن كانون الثاني الحايل“.وأضـاف أن ”الحكومة املركزية 
تنظـر بأهمية كبرية ألبـرز أرقام موازنة العراق غري النفطية“، مشـرياً اىل أن 
”آلية تنفيذ املادة 48 تشمل 8 فقرات خاصة بإجراءات التسجيل املشرتكة بني 
دوائـر هيئة الجمارك ومديرية املرور العامة، التي تبدأ من اسـتيفاء الرسـوم 
اىل صحة الوثائق للسـيارات املسـجلة وغري املسـجلة أصولياً؛ بغية تسجيلها 
رسـمياً والتخلص من ظاهرة تهريب السيارات خالل السنوات املاضية“.وأكد 
”اتخاذ جميع االجراءات الكفيلة بإيقاف تلك الظاهرة التي تكبِّد البالد ماليني 
الدوالرات، وتشـكل تهديداً لألمن الوطنـي“، الفتاً اىل أن ”قانون الجمارك نصَّ 
عىل مصادرة السـيارات املضبوطة دون املوديل، الداخلة للبالد وفق املادة 194 
من قانـون الجمارك 23 لسـنة 1984 املعدل“.وتابـع أن ”مراكزنا الجمركية 
وبالتنسيق مع األجهزة الساندة يف املنافذ الربية والجوية واملوانئ، لديها جميع 
السـبل واالمكانيات إلحباط محاوالت التهريب“، مشـرياً اىل ”ضبط العرشات 
ت إحالة ملفاتها واملضبوطـات عىل املحاكم املختصة،  من أنـواع التهريب، تمَّ

وصدرت بحقها أحكام مختلفة“.

بغداد/ الزوراء:
كشـف مسؤول حكومي يف محافظة دياىل، امس االحد، عن بدء برنامج احياء 
سـد منديل، وذلك يف اطار تنفيذ برنامج احياء السـد بعدما التهمت الرتاكمات 
الطينيـة الجزء االكرب مـن قدرتهوقال مدير ناحية منـديل وكالة(90كم رشق 
بعقوبـة) مـازن اكرم يف حديث صحفـي: ان“ فرقة مختصصـة بإزالة ورفع 
االلغام واملقذوفات الحربية بارشت يف عملية تمشيط واسعة ملحيط سد منديل 
االروائي رشق دياىل يف اطار تنفيذ برنامج احياء السد بعدما التهمت الرتاكمات 

الطينية الجزء االكرب من قدرته عىل خزن مياه السيول يف السنوات االخرية“.
واضـاف اكرم أن ”تمشـيط السـد يمثل خطـوة وقائية قبل وصـول املعدات 
واالليـات يف رفـع الرتاكمـات الطينية من خـالل فريق متخصـص من وزارة 
املـوارد املائيـة وتشـكيالتها“.وأوضح أن ”الربنامـج لـه 3 فوائـد يف ان واحد 
هي احياء السـد مـن ناحية زيادة قدرته عىل خزن امليـاه لتصل اىل اكثر من3 
مليـون م3 باإلضافـة اىل تأمني خزين مائي يوفر جزء مـن احتياجات االهايل 
يف مواسـم الجفاف باإلضافـة اىل انه يحد من خطورة موجات السـيول اثناء 
هطول االمطار عىل الحدود العراقية – االيرانية“.واشار اكرم اىل ان ”سد منديل 
مهـم جدا وبرنامج احيائه سـيكون خطوة باالتجاه الصحيح التي سـتعطي 
ايجابيات يف ملف حصاد مياه السـيول يف االشـهر القادمة“.وأنشئ سد منديل 
قبل اكثر من 10 سـنوات لحرص مياه السيول واالمطار قرب الحدود العراقية 

– االيرانية. 

@p˝v»€a@›Óvèm@paÜaãÌg@Üá•@⁄äb‡ßa
kÌãËn€a@…‰æ@paıaãug@âÉnmÎ

@÷ãí@\Ô€á‰fl@áé^@ıbÓyg@wflb„ãi@ıái
∂bÌÜ@Úƒœb´

ÚÓ‹0a@÷aÏé˛a@¿@kÁâ€a@äaã‘néa
بغداد/ الزوراء:

اسـتقرت أسـعار الذهب ”االجنبـي والعراقي“ يف األسـواق املحلية، امس 
االحد.

وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت سـعر بيـع للمثقال الواحد عيـار 21 من الذهـب الخليجي 
والرتكي واألوربي بلغ 366 الف دينار، وسـعر رشاء 362 الفاً، وهي نفس 

االسعار التي سجلت يوم السبت.
واشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

استقراراً أيضاً عند 336 الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 332 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 365 الف دينار و370 ألفاً، فيما تراوح سعر 
البيـع مثقـال الذهب العراقي بـني 335 الفاً و340 الف دينار.. ويسـاوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

@|‰fl@›ÓËèm@äã”@ıaäåÏ€a@ê‹™@Z¡Ó�Én€a
ÂÌã‡rnè‡‹€@fiÏÇá€a@Ò7ídm

bÌäÏé@…fl@bÌÜbón”a@bíb»n„a@›vèÌ@·ˆb‘€a@â–‰fl

ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@180@∂g@Ú‹‡»€a@Üaçfl@pb»Ójfl@…uaãm
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@Òãÿ€a@Û‹«@ÛìÇa@Z@ÊaÏ‹«@ÛÓ±
¬Ï‘è€a@Âfl@ÚÓ”aã»€a

بغداد/ متابعة الزوراء
 ناشد مدرب املنتخب العراقي السابق يحيى علوان االتحاد العراقي لكرة القدم باالستعانة 

باراء وافكار املدربني واالكاديميني العراقيني، محذراً أن الكرة العراقية «ستسقط».
وقال علوان إن «مباراة منتخبنا لكرة القدم يف بطولة كأس العرب مع منتخب قطر اليوم 

االثنني هو التحدي االكرب فالبد من تحقيق الفوز  ال غريه».
وحذر علوان، بأن «كرة القدم يف العراق ستسـقط اذا ما استمر الوضع بهذا الحال، وعىل 
االتحاد العراقي االسـتعانة باراء وافكار املدربني واالكاديميني العراقيني لالسـتفادة من 

افكارهم وطروحاتهم التي من خاللها تتطور الكرة وتدخل املنافسات الحقيقية».

ãºcÎ@ã–ñc

·éb‘€aÎ@Òãój€a@¡–„@Û‹«@b‡Ë”Ï–ni@ëdÿ€a@Ú€Ï�ji@ÊbËuaÏnÌ@ıaäÎç€aÎ@ÚÌÏßa

Ú„Ï‹fl@Ú8Îa@Ú»jèi@ÜbmÎ¸a@¬b‘n€¸@ÚÓ€Îá€a@Ú€Ï�j€a@k‘‹i@xÏnÌ@ÚÓéÎã–€a@kÉn‰fl

@bÓée@lãÀ@pbèœb‰æ@�aÜaá»néa@‚bflá€a@¿@ÈmbjÌäám@ãíbjÌ@µ˜íb‰€a@kÉn‰fl

@Ô–zó‹€@›‡«@›Ó€Ü@‚á‘Ì@ãÁb†
lbì€a@ÔöbÌã€a

بغداد/ متابعة الزوراء
تأهـل فريق القـوة الجوية إىل ربع 
نهائـي كأس العـراق، بفـوزه عىل 
نفط البرصة بركالت الرتجيح 5-3 
يف املباراة التي أقيمت مسـاء امس 
يف ملعب الفيحاء ضمن منافسـات 

ثمن نهائي البطولة.
وانتهـى الوقـت األصـيل للمبـاراة 
بالتعادل اإليجابي بهدف لكل فريق 

ليحتكما إىل ركالت الرتجيح.
املباراة شـهدت إثـارة كبرية حيث 
حصل الفريقان عىل مجموعة من 
الفرص أهمهـا للمحرتف موزيس 
وأخرى ألحمد زامل، باملقابل حاول 
نفـط البرصة عن طريـق املحرتف 
جاكوب، لكن الشـوط األول انتهى 

بالتعادل السلبي.
ويف الشـوط الثانـي تمكـن القـوة 
الجويـة من التقـدم يف الدقيقة 68 
بواسـطة الالعب حسـني جبار، ما 
دفع نفط البرصة للتقدم لألمام من 
أجـل التعويض، وتمكن يف الدقيقة 
األوىل مـن الوقت بـدل الضائع من 
إدراك التعـادل من ركلـة جزاء عن 

طريق حسام مالك.
ركالت  إىل  الفريقـان  واحتكـم 
الرتجيـح والتـي ابتسـمت لفريق 
الجويـة وفاز بنتيجة 5 - 3 ليتأهل 

إىل ربع نهائي كأس العراق.
وتغلب فريق الزوراء عىل القاسـم، 
بهدف دون رد، مسـاء امس األحد، 
عىل ملعـب الكفـل لحسـاب ثمن 

نهائي كأس العراق.
مهاجمـه  عـرب  الـزوراء  وحـاول 
لهـواري الطويـل لكـن كرته علت 
العارضة بينما رد القاسـم برأسية 

لعالء محيسن.
وحاول الـزوراء مجددا عرب سـعد 
عبـد األمري، لكـن الحـارس تمكن 
منها لينتهي الشوط األول بالتعادل 

السلبي.
ويف الشـوط الثاني فـرض الزوراء 
سـيطرته عىل املبـاراة وتمكن من 
التسجيل بأقدام سعد عبد األمري يف 

الدقيقة 61.
وحسـم الـزوراء املبـاراة وأطـاح 
بالقاسـم من بطولة كأس العراق، 

وضمن تأهله إىل ربع النهائي.

بغداد/ مؤنس عبدالله 
تـوج منتخب العـراق للفروسـية 
بلقـب البطولـة الدوليـة اللتقاط 
االوتـاد التـي اختتمـت اول امـس 
السـبت يف واليـة الدقـم بسـلطنة 
عمان بعد ان جمع سـبعة اوسمة 
ملونة متصـدرا بذلك جدول ترتيب 
وليحصـد  املشـاركة  املنتخبـات 
الـكأس الذهبيـة للبطولة وسـط 
الـدويل  االتحـاد  رئيـس  حضـور 
اللتقـاط االوتاد محمـد بن عيىس 
الفريوز  ووايل واليـة الدقم بدر بن 

نارص الفاريس.
وقال رئيـس االتحاد العراقي للعبة 

حيـدر حسـني الجميـيل ان العراق 
احـرز لقب البطولة بعـد ان حصد 
سـبعة اوسـمة ملونة بواقع ثالثة 
اوسمة ذهبية ومثلها من النحاس 
ووسـاما فضيا واحدا جامعا بذلك 
املقدمـة  يف  وضعتـه  نقطـة   189
وتاله منتخب سلطنة عمان باملركز 
الثاني برصيـد 187،5 نقطة بينما 
ذهب املركز الثالث لصالح منتخب 
السـودان الـذي جمـع 179 نقطة 
موضحا ان يوم امس السبت والذي 
كان اخـر ايام منافسـات البطولة 
بالوسـام  العـراق  فـوز  شـهدت 
الذهبـي بعد ان تـم اختياره افضل 

منتخبا مشاركا من بني املنتخبات 
السـتة عرش املشـاركة يف فعاليات 
البطولـة الدوليـة، كما تـم تتويج 
الفـارس عبد الحميد رشـيد حميد 
تـم  ان  بعـد  النحـايس  بالوسـام 
اختياره ثالث افضل فارس مشارك 

يف املنافسات. 
وابـدى الجميـيل سـعادته الكبرية 
يف  تحققـت  التـي  باالنتصـارات 
البطولـة عـىل يدي الفارسـني عبد 
الحميد رشـيد حميد واسـامة لواء 
بهلول اللذين نـاال تقديرا كبريا من 
القائمـني عـىل فعاليـات البطولـة 
ويف مقدمتهـم رئيس االتحاد الدويل 

اللتقـاط االوتـاد محمـد بن عيىس 
الفريوز فضال عن االشـادة الكبرية 
التي تحصال عليها من قبل وسـائل 
احتفـت  التـي  العمانيـة  االعـالم 
بهاذين الفارسني واالوسمة السبعة 
امللونة التي حصدها عىل مدار االيام 

الثالثة للبطولة الدولية. 
جدير بالذكـر ان البطولة شـهدت 
مشـاركة سـتة عـرش منتخبا هم  
سـلطنة عمان والعراق وفلسـطني 
والسـودان والباكستان والسعودية 
والكويت واالمارات واالردن وامريكا 
وبريطانيا وروسيا وكندا والنرويج 

وماليزيا و املانيا.

الدمام/ الزوراء
خاَض منتخب الناشـئني وحدته التدريبّية 
الثانيـة عىل امللعـب الثاني لنـادي االتفاق 
تحضـرياً ملنافسـات بطولـة غـرب آسـيا 
الثامنـة دون 15 سـنة التـي تسـتضيفها 
مدينة الدمام يف اململكة العربية السعودية.

واكـد مـدرب املنتخـب حسـن، كمـال أن 
املنتخـب العراقـي مهما كانـت ظروفه أو 
مراحـل إعـداده فإنـه سـيدخل للبطوالِت 
منافسـاً عىل اللقـب، وهذا مـا أكدنا عليه 
أثنـاء محارضاتنا مع الالعبني وحثهم عىل 
تقديم أفضل املسـتويات، مع اننا ندرك أن 

فرق الفئات السـنية الهدف األول منها هو 
تحضـري جيل جديـد من املمكـن أن يكون 
نـواًة حقيقيـًة للمنتخبـات الوطنية، لكن 
هذا ال يعني أن نكون بعيدين عن املنافسة 

قطعاً.
األوىل  التدريبّيـة  الوحـدة  أن  إىل  وأشـاَر 

شـهدت اندفاعاً كبرياً لالعبـني وحرصهم 
عىل تطبيق الواجبـات يف التمارين، وهناك 
تفاٍن من الجهاز الفني واإلداري ألن يكون 
املنتخب بأفضل حال ومنافساً رشساً عىل 

اللقب.
وبنّي: أن منتخبنا سيكون يف حالة انتظاٍر يف 

الجولة األوىل، وهذا األمر يصُب يف مصلحتنا 
لنشـاهد مسـتويات منتخبـي السـعودية 
منافسـات  سـيفتتحان  اللذيـن  ولبنـان 
املجموعـة األوىل، وكذلك االنتظار خدمنا يف 
التخلص من إرهاق السفر، وبالتايل نتطلع 

لتحقيق نتائج مميزة.

@Ú‡Ëæa@ÚiÏ»ñ@·Àä@ã�”@Û‹«@åÏ–‹€@k»‹‰éÎ@µj«˝€bi@Ò7j◊@>‘q@Z@înÓœÎ6Ói
‚ÏÓ€a@ıb‘€@¿@ùÓi¸bi@ÊÏzíÏnÌ@b„Ïj«¸

العراقـي  االتحـاد  بعثـة  الدوحـة/ 
للصحافة الرياضية

تصوير / حسوني السوداني
يخوض منتخبنا الوطني عند الساعة 
العـارشة مـن مسـاء اليـوم األثنـني 
السـادس مـن كانـون األول الجاري 
وعىل أسـتاد (البيت) مباراتـه الثالثة 
واألخـرية امـام البلـد املنظـم (قطر) 
األوىل  املجموعـة  منافسـات  ضمـن 
لبطولة كأس العرب، وبشـعار الفوز 
والعبور اىل الدور ربع النهائي، يسعى 
أسود الرافدين لتحقيق نتيجة إيجابية 
يف املباراة وبغض النظر اىل ما ستؤول 

اليه نتيجة البحرين وعمان.
هذا وسـريتدي منتخبنا الوطني الزي 
األبيض الكامل، فيما سيكون املنتخب 
القطري بزيه العنابي الكامل وسيقود 
غسـاما  الغامبـي  الحكـم  املبـاراة 

بكاري.
هذا واجرى منتخبنـا الوطني وحدته 
التدريبية األخرية عىل ملعب السـيلية 
وبحضور جميع الالعبني، حيث ظهر 
الحمـاس واضحـا عـىل الجميـع من 
أجـل تحقيق الفـوز يف مبـاراة قطر، 
حيـث تحـدث الالعـب منـاف يونس 
عن اسـتعداد املنتخب للمبـاراة بقوة 
وهمة، مبينـا انهم تناسـوا املباراتني 
السـابقتني امـام عمـان والبحريـن 
وتفكريهم ينصب نحـو مباراة قطر، 
مشـريا يف الوقت ذاته انهم يسابقون 
الزمن مـن أجل التأهـل اىل الدور ربع 

النهائي.
ومن جانبه قال ميثم جبار : ان مباراة 
قطر هـي الحاسـمة والتي سـتحدد 
مصرينـا، منوها اىل ان الحرص الكبري 
لجميـع الالعبـني والـكادر التدريبـي 
واضـح جدا عىل تجاوز الفريق املنظم 
للبطولة برغم صعوبة املباراة، مشيدا 
يف الوقـت ذاتـه بدعـم الوفـد اإلداري 

واإلعالمي لجميع عنارص املنتخب.
اما الالعب سـجاد جاسم فقد وصف 
مبـاراة قطـر بأنهـا مبـاراة ال تحمل 
القسـمة عىل اثنني بالنسـبة ملنتخبنا 
الوطني وشـعار الفوز ال غريه رفعناه 
جميعـا، ونتمنـى مـن الله سـبحانه 

وتعاىل ان يوفق األسود يف املباراة.

املنسـق  وصـف  ذاتـه،  السـياق  ويف 
اإلعالمـي للمنتخـب الوطنـي الزميل 
محمـد عمـاد : ان الحفاظ عىل رسية 
املعلومات وعـدم نرشها قبل موعدها 
بعـض  يف  يحـدث  كان  كمـا  املحـدد 
األحيان هو يحسـب لتعاون وسـائل 

اإلعالم املختلفة معنا يف هذا املجال.
الالعبـني  جميـع  ان   : عمـاد  وبـني 
جاهزون للمبـاراة لكن القـرار األول 
واألخـري للمـالك التدريبـي، مضيفـا 
ان الـكادر الطبـي ملنتخبنـا الوطنـي 
صبـاح  مفصـال  تقريـرا  سـيعطي 
األثنني عن جاهزيـة الالعبني وبالتايل 
سـيقرر املالك من هو األكثر جهوزية 

للمباراة.
واكد مـدرب منتخبنا الوطني ازيليكو 
بيرتوفيتـش يف املؤتمـر الصحفي: ان 
الالعبني جاهزون ملباراة قطر من اجل 
تحقيق الفوز حيث سـيلعب املنتخب 

من اجل االنتصار وال يشء غريه .
واضـاف : اليـوم سـنحدد التشـكيلة 
االساسـية ملواجهـة قطـر املنتخـب 
االقـوى يف املجموعة ، حيث سـيكون 
اللقاء صعب جدا ولكن املهمة ليسـت 
الكبـرية  الثقـة  لـدي   ، باملسـتحيلة 
بالالعبني جميعا ، شاهدتم اداء احمد 
فرحان الذي قـدم اداء رائعا اىل جانب 
حسـن عبـد الكريـم وكذلك الشـباب 

الجدد الذين لديهم رغبة كبرية بتقديم 
افضل صورة ، وال ننىس العبي الخربة 
الذيـن سـاندوا زمالئهم الشـباب من 
اجـل تقديـم مبـاراة كبـرية وضمان 

التأهل اىل الدور املقبل .
وعـن منتخب قطـر قـال برتوفيتش 
: لديهـم فريـق متكامـل ومتجانـس 
ويلعبـون مع بعض منـذ زمن طويل 
تحت قيادة مدرب خبري هو سانشـيز 
الـذي اعد فريقه بشـكل كبري ويمتلك 
معلومة عن املنتخـب العراقي ، لكننا 

سنواجههم من اجل الفوز ال غري ..
ومن جهته قدم العب منتخبنا الوطني 
يارس قاسـم خالل املؤتمـر الصحفي 

اعتذاره بسـبب البطاقة الحمراء التي 
تلقاهـا امـام عمان ، مؤكـدا انه كان 
يجـب ان يتـرصف بحـذر وبطريقـه 
افضـل خـالل تدخلـه عـىل الالعـب 

العماني .
واوضح : ان مباراة االسـود امام قطر 
مهمة جدا وسـيقاتل هو وزمالؤه من 
اجـل تحقيق الفـوز والتأهل اىل الدور 
الثانـي . وعـن تحضرياتهـم للمباراة 
لتجـاوز  يسـعون  انهـم  اىل    اشـار 
الضغـط واالحبـاط يف ارض امللعـب ، 
مشيدا  باملدرب برتوفيتش بمساعدته 
لهم بتجاوز جميع السلبيات وتحضري 

الالعبني نفسيا وبدنيا .

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
عقـب اكمال مهمتـه االعالميـة يف بطولة غرب 
اسـيا لكـرة القـدم للشـباب يف مدينـة اربيل، 
مسـؤوال عن اللجنة االعالميـة، انضم الزميل، 
عمــار سـاطع، عضو مجلـس ادارة االتحاد 
العراقي للصحافة الرياضة، اىل فريق عمل مجلة 
(سـوبر1) املجلة الرياضيـة اللبنانية، يف العاصمة 
القطرية الدوحة، والتي تواصل اصدار مطبوعها الورقي بشكل يومي.. 
حيـث اختري سـاطع ليكون ضمن هيئـة تحرير املجلة، كونه مراسـًال 

للمجلة من العراق.
 *********************

العدد السـابع والخمسـني من صحيفة الريايض 
التـي تصـدر عـن االتحـاد العراقـي للصحافـة 
الرياضية رأى النور امـس االحد، وتضمن العديد 
من املقاالت واالخبار واملواضيع الخاصة برياضة 
كـرة القدم وبقيـة األلعـاب األخرى التـي زينت 
باقـالم صحفية مرموقة، خالص االمنيات الرسة 
الصحيفـة الرائعـة بمواصلـة النجـاح يف قـادم 

األيام.
 *********************

الزميل االعالمي عدي حاتم، احتفل بعيد ميالده  
قبل ايام قليلة، خالص االمنيات لزميلنا بالعمر 
املديـد ومواصلـة النجـاح يف حياته ومشـواره 

املهني.

عمان/ الزوراء
صدر عـن دار البداية يف األردن كتابي 
الجديـد (دليل الصحفـي الريايض - 
فنون التحرير يف الصحافة الرياضية) 
يضم بني دفتيه ٤٣٣ صفحة تتضمن 
مفاهيـم نظريـة وتطبيقـات عملية 
ونصائح مهنية للصحفيني الشـباب  
حيث تـم اهـداء اإلصـدار الجديد إىل 
(األقالم الشابة التي تسعى إىل موطئ 

قدم يف بالط صاحبة الجاللة- إىل الصحفيني املتشبثني بقواعد املهنة 
واخالقيات العمل).

الكتاب يتناول جميع فنون التحرير الصحفي يف الصحافة الرياضية 
مع نماذج تطبيقية وامثلة عملية عىل أمل أن يكون مفيد ان شـاء 

الله للصحفيني والباحثني يف مجال الصحافة واإلعالم.

بغداد/ الزوراء
درجال،  عدنان  القدم،  لكرة  العراقي  االتحاد  رئيس  والرياضة،  الشباب  وزير  تقدُم 
نيابًة عن أرسة االتحاد، بوافر الشكر وعظيم االمتنان لسماحة السيد مقتدى الصدر 
كريمًة  التفاتًة  نعّدها   التي  آسيا  غرب  ببطولة  الفائز  الشباب  منتخب  الستقباله 
من راعي اإلصالح والتي ستكون لحظاتها مناراً يف حياة املالكني التدريبي واإلداري 
والالعبني، ودافعاً لتحقيِق أفضل النتائج يف البطوالت الدولية مستقبالً.ويرى رئيس 
اتحاد الكرة أن تخصيص السيد مقتدى الصدر من وقته الثمني يف ظل هذه الظروف 
الريايض  بالجانب  االرتقاِء  يف  البالغ  اهتمامه  عىل  ساطٌع  دليٌل  بلدنا  بها  تمر  التي 
وبهذه  املحافل.  يف جميع  عالياً  العراق  اسم  رفع  يف  للمساهمة  وتحفيزهم  للشباب 
املناسبة العزيزة التي نعّدها تكريماً لجميع الرياضيني، فإنها باملقابل ستحمل اتحاَد 
الكرِة مسؤوليًة جسيمًة بأن يحقق األهداَف املرسومة يف مفكرته إلسعاد أبناء شعبنا 
واملالكني  الشباب  الصدر منتخب  السيد مقتدى  َسماحة  األحد  امس  الكريم.والتقى 
املنتخب  الصدر  السيد  سماحة  األرشف.وهنأ  النجف  مدينة  يف  واإلداري  التدريبي 
العراق  أجل اسم  الغايل والنفيس مستقبالً من  بذل  إىل  الالعبني  ، ودعا  اإلنجاز  بهذا 
البطولة وُرسرت  تلك  تابعت بعض مبارياتكم يف  الصدر يف حديثه:  ورفعته.وأضاَف 
بها  تحىل  التي  املواطنة  روح  إىل  باإلضافة  الجميع،  مابني  التكاتف  حجم  أرى  وأنا 
املنتخب كونه يشكل مستقبل  العراقية لدعم هذا  الحكومة  العراقي. داعياً  املنتخب 
نارص،  محمد  املنتخب،  مرشف  الكرة،  اتحاد  عضو  قدَم  جانبه،  العراقية.من  الكرة 
شكره الجزيل لسماحة السيد عىل هذه االلتفاتة. بينما عّرب مدرب املنتخب الشبابي، 
عماد محمد، عن سعادته البالغة بحفاوة االستقبال ملنتخبنا من قبل  سماحة السيد 

مقتدى الصدر، واهتمامه بالرياضة وكرة القدم، خصوصاً يف هذه الفرتة.

بغداد/ الزوراء
لنادي  املؤقتة  االدارية  الهيئة  دعت 
الطلبة الريايض، الهيئة العامة لحضور 
يوم  العامة  للهيئة  االعتيادي  اجتماع  

االول  كانون  شهر  من  عرش  الثاني 
الرتبية  كلية  قاعة  عىل  وذلك  الحايل 
الرياضية يف الجادرية يف تمام الساعة 

الرابعة عرصا.
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كربالء / كريم قحطان 

قال رئيس االتحاد العراقي لكرة السـلة حسـني 

العميـدي  ان اقامة بطولة للشـباب من مواليد 

٢٠٠٤ كانـت مهمـة جدا حيث انهـا والول مرة 

يف تاريخ كرة السـلة العراقيـة تقام بطولة بهذا 

الحجم من املشـاركة والذي وصـل اىل العدد ١٥ 

منتخـب يمثلـون محافظاتنا وبتواجـد املدرب 

االجنبـي خـالل ايام البطولـة بالكامـل ملراقبة 

الالعبـني وعمل كشـف عـن امكانيتهـم الفنية 

والبدنية .

واضـاف العميـدي يف ترصيحـه للريايض عقب 

اختتـام البطولـة التـي جـرت يف قاعـة نـادي 

الجماهـري بمحافظة كربـالء ان طاقات كثرية 

جـدا وواعدة قد برزت خالل املنافسـات سـيتم 

اسـتدعاؤها لتمثيـل املنتخب الشـبابي  لتحقق 

بذلك االهداف التي من اجلها اقيمت ومن اهمها 

هو ان جميع الفرق التي اشرتكت للحصول عىل 

اللقـب تم اسـكانها يف فندق واحـد كي يتعارف 

بعضهـم البعـض ولزيـادة اوارص املحبـة بـني 

شـباب العراق كمـا كانت هناك لقـاءات يومية 

تجمـع املـدرب االجنبي مـع مدربينـا املحليني 

لتوضـح لهم بعـض االمور املهمـة التي تجري 

خالل املباريات .

تقـام اليـوم 4 مباريـات ضمن 

كأس  بطولـة  مـن   16 الـدور 

العراق بكرة القـدم ابرزها لقاء 

الجويـة ونفط ميسـان  القـوة 

بمحافظـة  الفيحـاء  ملعـب  يف 

البرصة وسـيحتضن نـوروز يف 

ملعبـه يف السـليمانية الكهرباء 

وسـيلعب الزوراء يف الكفل امام 

القاسـم ويواجـه مصايف  فريق 

الجنوب الصليخ يف ملعب 5 االف 

متفرج بمدينة الصدر .

واسـفرت مباريات امس السبت 

عن فوز الكرخ عىل دياىل بنتيجة 

سـعد  كـرار  بامضـاء  هدفـني 

لهدف وجـرت وقائعها يف ملعب 

وتغلـب  رايض  احمـد  السـاحر 

امانـة بغداد عـىل النجف 2 دون 

رد سـجلهما نبيـل صباح ورضا 

فاضـل وتخطـى اربيـل حاجـز 

الرشطـة بفـارق ركالت الجزاء 

الرتجيحية .

حصـد منتخب العراق بالفروسـية 

5 اوسـمة يف منافسـات البطولـة 

التـي  االوتـاد  اللتقـاط  الدوليـة 

اختتمـت فعالياتهـا يف والية الدقم 

بسلطنة عمان مساء امس السبت 

وبواقـع وسـامني ذهبيـني واخـر 

فيض ووسامني نحاسيني.

وقـال رئيـس اتحـاد اللعبـة حيدر 

حسني الجمييل ان منافسات اليوم 

الثاني شـهدت فوز الزوجي املؤلف 

مـن الفارسـني عبد الحميد رشـيد 

حميد واسامة لواء بهلول، بالوسام 

الفيض يف منافسات فعالية السيف 

فيمـا احـرز  الفارس عبـد الحميد 

رشـيد حميـد الوسـام النحايس يف 

منافسات الفردي لفعالية السيف، 

واحـرز امـس االول عبـد الحميـد 

منافسـات  ذهبيـة  رشـيد حميـد 

ونـال  الرمـح  لفعاليـة  الفـردي 

منتخبنا بفعاليـة الزوجي واملؤلف 

مـن الفارسـني عبد الحميد رشـيد 

واسـامة لواء بهلـول ذهبية الرمح 

وحصـد فريقنـا بفعاليـة الرمـح 

االستعرايض نحاسية سباق الفرقي 

العـام  الرتتيـب  جـدول  متصـدرا 

للبطولـة التي يرشف عليها االتحاد 

الـدويل اللتقـاط االوتاد  ويشـارك 

فيهـا 33 فارسـا مـن سـتة عرش 

منتخبا هم  سلطنة عمان والعراق 

والباكستان  والسـودان  وفلسطني 

والسـعودية والكويـت واالمـارات 

واالردن وامريكا وبريطانيا وروسيا 

وكندا والنرويج وماليزيا و املانيا.

تنطلق اليوم يف الدمام السـعودية منافسـات بطولة غرب اسيا 
بكـرة القـدم للناشـئني بمشـاركة 9 منتخبـات بينهـا العراق 
وتسـتمر لقاءاتها لغاية منتصف الشـهر الحايل ويالقي فريقنا 
يف السـاعة الخامسـة عرص يوم الثالثاء املقبل نظريه اللبناني 

ضمن املجموعة االوىل التي تضم ايضا االخرض السعودي .
وتقـام اليـوم 3 مباريات االوىل بـني االردن والبحريـن والثانية 
تجمـع البلـد املضيف مـع نظـريه اللبنانـي ويواجـه منتخب 
االمارات الفريق السوري يف حني يلتقي بعد غد الثالثاء فلسطني 
واالمارات واليمن واالردن ويشـهد يـوم الخميس املقبل لقاءات 
منتخبنـا واملضيـف والبحرين واليمن وسـوريا امام فلسـطني 
ليسـدل السـتار عىل مواجهـات دوري املجموعـات من مرحلة 

واحدة .
وتجـري يف الحـادي عرش من كانون اول الحـايل اقامة مباراتي 
الدور قبـل النهائي بني املنتخبات الحاصلـة عىل املركز االول يف 
مجموعاتهـا وافضل ثاني وتختتم البطولـة يف الثالث عرش من 

الشهر الحايل يف ملعب االمري محمد بن فهد بالدمام .
يشـار اىل ان املنتخب السعودي سـبق له ان ظفر بلقب البطولة 

السابقة التي اقيمت يف العام 2019 يف االردن
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برعايـة املهنـدس االستشـاري الدكتور 

حسـنني معلة رئيس نادي الصيد ينظم 

النادي ممارسات متعددة هدفها تقوية 

العالقة مع املجتمع تجسيدا ملقولة نادي 

الصيد نادي الشـعب ولهذا فـأن النادي 

يحتفي وفق برنامج محدد برموز العراق 

االجتماعيـة والرياضيـة والفنية تقديرا 

لخدماتهم الجليلـة للمجتمع يف مناحي 

الحياة املختلفة .

مـن  بعـدد  االحتفـاء  اخرهـا  كان 

الشـخصيات بمناسـبة تاسـيس بغداد 

وقبلهـا احتفـى النـادي بكوكبـة مـن 

االكاديميني الرياضيني .
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حدثنـي صديق يـدرس الدكتـوراه يف احدى الـدول االوروبية 
وقد تمـت دعوته من قبل املرشف عىل دراسـته لتناول طعام 
العشاء يف داره يف تمام الساعة السابعة مساء. قال يل: فضلت 
وبتفكـريي الرشقـي ان اتاخـر ربع سـاعة عـن املوعد لكي 
اعطـي فرصة يف اعـداد الطعام وان اليكـون حضوري مربكا 
لهم وعندما وصلت الدار اسـتقبلني املرشف بامتعاض شديد 
ليقـول يل: تاخرت عن املوعد املحدد ربع سـاعة لذا نعتذر عن 
دعـوة العشـاء. واضاف: علمني درسـا لن انسـاه يف احرتام 

الزمن طيلة حياتي الالحقة .
ويف املـدارس كنـا نجـد يف لوحاتها وحكمها االسـبوعية كالم 
يقـول الوقـت كالسـيف اذا لم تقطعـه قطعك بمعنـى اذا لم 
تسـتثمره فانه يمر هدرا دون ان تكون لك بصمة يف مسـرية 

الحياة .
اسـتذكرت هذه القصة والحكمة وانا احرض االسبوع املايض 
احتفاء االتحاد العراقي للصحافة بابطال الكمال الجسـماني 
يف معرض بغداد املفرتض بدايته السـاعةالثانية ظهرا وتاخر 
االحتفال كثريا وعندما اسـتفرست عن سـبب ذلـك قيل يل ان 
بدايته تقرتن بحضور رئيس اللجنة االوملبية الوطنية العراقية 
الذي حرض متاخرا ثالثة ارباع السـاعة وليس ربع ساعة كما 
فعلها زميلنا يف دراسته يف اوروبا. ولعمري لم يحصل ان فعلها  

وزير او مسؤول بان تاخر 45 دقيقة قبل هذا الحدث .
ويف دراسـتنا االكاديمية القيت علينا محارضات يف اسـتثمار 
الزمن لصالح التطور الريايض وقيل لنا عندما تنظم نشـاطا 
برعاية مسؤول ما مهما كان موقعه او درجته او مسؤوليته 
عليك انتظـاره ملدة 15 دقيقة وبعدها عليك ان تبدأ النشـاط 
لكـي التخرس الزمن واملسـؤول معا. ومـن االفضل ان تخرس 
حضور املسؤول مقارنة يف خسارة الزمن خاصة عندما تقيم 
نشـاطا يعتمـد يف اضاءتـه عىل شـعاع الشـمس الن التاخري 
يقربـك من غروبها وبالتايل يجربك عـىل التاخر زمنيا يف الغاء 

مفردات مهمة من النشاط املزمع اقامته .
وتجدر االشارة يف هذه االحتفالية انه حرض عدد من املكرمني 
من محافظات بعيدة يسـتوجب عودتهـم يف وقت مبكر ظهر 
عـىل محياهم عدم االرتيـاح من هذا التاخـري وبمجرد انتهاء 
الفقرة التي تخصهم غادروا عىل عجل رغم اسـتمرار النشاط 

لكي اليخرسوا الزمن .
ان علـة الحركة الرياضيـة يف العراق هي عـدم احرتام الزمن 
وانعـدام التخطيط وما اكثر االمثلة التي من الصعوبة بمكان  
حرصها واالشارة اليها واملبنية عىل االرتجال يف اوقات حرجة. 
فالزمـن يحارص املسـؤول وليـس العكس ويل اشـارة كررها 
الجميـع يف الرياضـة االوملبيـة ان انجاز املرحـوم عبد الواحد 
عزيز الذي حققه قبل اكثر من 60 عاما بقي يتيما غري مكرر  
وهـذا يؤكـد خسـارة  االوملبية الزمـن بشـخوصها الحاليني 

والسابقني .
وختاما ان احرتام الزمن حالة حضارية يسـتدعيها النهوض 
الريايض للوصول اىل اهداف مشـخصة ومحـددة ولهذا اقول 
للكابتـن رعد حمودي ضـع الزمن يف قمـة اولوياتك يف العمل 
الريـايض وارجـو ان تتعامل مـع الزمن بشـكل حضاري  يف 

حياتك الرياضية .

اتحـاد  موفـد   - البيضانـي  حسـن 

الصحافة الرياضية 

افتتحت يف بانكوك امس االول بطولة 

العالـم باملـواي تـاي والتـي تختتـم 

فعالياتهـا يف الثاني عرشمن الشـهر 

الحـايل بمشـاركة 96 دولة من بينها 

العـراق الذي يمثله 9 العبني بفئة 23 

عامـا واملتقدمـني وخضعـت الوفود 

الجـراءات صحيـة تضمنـت فحص 

(PCR) للكشف عن املصابني بكوفيد 

والخضـوع  كورونـا  لفايـروس   19

لحجـر صحـي داخل الفنـادق لحني 

ظهور النتائج .    

وكان منتخبنـا قد امىض زهاء سـت 

سـاعات يف رحلـة مـن الدوحـة اىل 

بانكـوك ومـن ثم ملقـر اقامـة الوفد 

املخصـص مـن قبـل االتحـاد الدويل 

.( IFMA ) للعبة

و يشـارك منتخبنا الوطني يف بطولة 

العالـم للمتقدمـني و فئـة تحت 23 

عاما بتسـعة العبني وهم: املصطفى 

وسـام كامل ويوسـف محمـد عودة 

ويحيـى  سـعود  سـالم  حسـني  و 

عامـر يحيى و سـجاد جـواد كاظم 

و بهمـن محمـد قادر و عبـاس عبد 

الكاظـم عبـد الـرزاق فيمـا التحـق 

بالوفد الالعبني مصطفى شاكر رعد 

التكريتي وسجاد بشري كونهما دخال 

يف معسـكر تدريبي مكثف منذ سـتة 

اشـهر متواصلة وخوضهمـا نزاالت 

احرتافية يف تايلند. 

ويرشف عىل تدريب املنتخب املدربني 

عيل ساهر و محمد حسن. .

من جانبه ذكر مدير املنتخب الوطني 

احمد سالم البياتي: ان مدرب املنتخب 

الوطنـي الكابتـن عيل سـاهر فضل 

اقامـة وحـدة تدريبية استشـفائية 

لالعبـني يف مقر اقامة الوفد للتخلص 

مـن التعـب واالرهـاق الـذي اصاب 

الالعبـني بعـد الرحلـة الطويلـة من 

بغداد اىل بانكوك مروراً بالدوحة. 

و اوضح البياتي: ان صفوف املنتخب 

العراقـي اكتملت بانضمـام الالعبني 

مصطفى التكريتي و سـجاد بشـري 

كونهمـا متواجـدان يف تايالنـد حيث 

يخضعـان ملعسـكر تدريبـي طويـل 

االمـد ضمن خطـة وضعهـا االتحاد 

لالرتقـاء بمسـتوى الالعبني و توفري 

فـرص االحتكاك املسـتمر مع ابطال 

العالم وخوض النزاالت االحرتافية.

بـني اتحـاد الدراجـات العراقـي اسـباب عـدم 

مشـاركته يف البطولـة العربيـة باللعبـة التـي 

اقيمت الشهر املنرصم يف مرص بالرغم من تلقيه 

تأشـريات الدخـول لوفد الذي ضـم اكثر من 60 

رياضيا عازيا ذلك اىل تأخروصول ( الفيزا) لغاية 

املؤتمر الفني للمنافسـات وتعذر اجراء املسحة 

وحجز الطريان .

واشار عضو اتحاد اللعبة عيل حميد ل( الريايض ) 

ردا عىل ما اكده رئيس االتحاد املرصي للدراجات 

محمـد وجيه عـزام عىل رفض وفدنا املشـاركة 

بالبطولـة العربية بعد تلقيه تأشـريات الدخول 

ان مخاطباتنا مـع اللجنة املنظمة تواصلت عىل 

مدى شـهر من اجل الحصول عـىل اذن الدخول 

للبلد الشـقيق وتهيئة متطلبـات حجز الطريان 

واجراء املسـحة واالجـراءات الصحيـة االخرى 

الضامنة لرشوط امنة تماشـيا مع ظروف وباء 

كورونا واالستعداد االمثل للسباقات .

واضـاف حميـد ان االتحـاد اتفـق مـع احـدى 

الـرشكات للقيـام بمهة النقل الجـوي واالقامة 

والطعام بتكلفة تقل كثريا عن املبلغ الذي حددته 

اللجنة املنظمة لنحو 60 فردا من الوفد العراقي 

لكـن الجانب املرصي رفض ذلـك ومنع التعامل 

مـع اي جهة سـوى مـا حددتـه مـن التزامات 

وتوجـب دفع مبلغ 75 دوالرا اقامة وضيافة عن 

كل شخص .

واوضـح : ان الحصول عـىل الفيزا يف وقت حرج 

قبـل يوم واحد من انطالق سـباقات البطولة لم 

يكن مناسـبا لرياضيينا العتبارات منها صعوبة 

حجـز النقل الجـوي عىل مدار االسـبوع لوجود 

ايام ال سـفر فيهـا فضال عن اجراءات املسـحة 

وانتظـار النتائج وغريها وسـيتعذر عىل العبينا 

و15  الطريـق  لسـباقات   45 وهـم  والعباتنـا 

للسـباقات الجبلية من الوصول يف الوقت املحدد 

بالرغـم من التكاليف الكبرية التي سـننفقها يف 

تلك املشاركة ففضلنا االعتذار منها .

وكانت اللجنة االوملبية الوطنية قد بعثت رسالة 

اىل اتحـاد اللجـان االوملبيـة العربيـة بصدد منع 

وفدنـا مـن دخـول مرصللمشـاركة يف البطولة 

العربية واجتماع املكتب التنفيذي وبيان اسباب 

املنـع وعدم تكراره وتلقى اتحـاد اللعبة اعتذارا 

مـن االتحـاد املرصي عـىل تاخـر الحصول عىل 

الفيزا لظروف خارجة عن ارادته حسب ما جاء 

يف الكتـاب املوقع من قبل رئيسـه عزام داعيا اىل 

مشاركة العبينا يف السباقات .

حصـد الدكتور سـعدون نـارص لقب 
االردن  يف  اقيمتـا  دوليتـني  بطولتـني 
ولبنان بمسابقة املاراثون وتفوق عىل 
املئات من املشاركني مستعيدا ذكريات 
انجازاتـه املحلية والعربيـة يف العرص 

الذهبي لعروس االلعاب العراقية .
وكتب نارص عرب صفحته الشخصية : 
لقد مكنني الله تعاىل من الفوز باملركز 
االول يف سـباق البحـر االحمـر الدويل 
للماراثون ملسـافة 21 كم امس االول 
الجمعة الوكد بذلك قدرة العراقي عىل 
مجابهـة الصعوبات واضفت وسـاما 
اىل الوسامني الذهبيني الدوليني لبلدي 

يف بريوت وعمان قبل بضعة ايام .

وكان الدكتـور نـارص اسـتاذ الرتبية 
البدنيـة والرياضـة يف احـدى كلياتنا 
االهليـة قـد نـال الوسـام الذهبـي يف 
ماراثـون بـريوت وبطولـة اخـرى يف 

عمان قبل ايام .
وهو صاحب فضية العرب بالضاحية  
العـرب  وذهبيـة   1981 العـام  يف 
وسـجل   1982 عمـان  يف  باملاراثـون 
رقما قياسـيا عربيا وكان السابع بني 
متسـابقي العالـم بركضـة 5 االف يف 
تونس 2006 وذهبية اسـيا باملاراثون 
الجيـش  وبطـل  عامليـا   24 واملركـز 
باربـع فعاليـات 5 االف و10 و800م 

واملاراثون.
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انتـزع مانشسـرت سـيتي صـدارة الدوري 
اإلنكليـزي املمتـاز بفـوزه عـىل مضيفـه 
واتفـورد 1-3 يف املرحلـة الخامسـة عرشة 

من املسابقة.
ورفع سـيتي رصيـده إىل 35 نقطة متقدًما 
بفارق نقطة واحدة عن ليفربول ونقطتني 
عن تشيليس الخارس األكرب يف هذه املرحلة.

عىل ملعـب ”فيكاريـج رود“، فرض صانع 
األلعـاب الربتغـايل برناردو سـيلفا نفسـه 
نجًمـا ملباراة مانشسـرت سـيتي وواتفورد 
بتسـجيله ثنائية رائعـة ليقـوده إىل الفوز 

.3-1
لـم تمـض 4 دقائـق حتـى افتتـح سـيتي 
التسجيل عندما مّرر فيل فودن كرة عرضية 
مـن الجهة اليـرسى داخل املنطقـة تابعها 
رحيـم سـتريلينغ غري املراقب من مسـافة 

قريبة داخل الشباك.
وأضاف سـيلفا الهدف الثاني بعد تسـديدة 
من األملانـي غوندوغان ارتـدت من حارس 
واتفورد فقام بحركة فنية خادعة ليسّجل 

داخل الشباك .(31) 
وأضاع سـيتي كًما من األهداف تناوب عىل 
إهدارها جاك غريليش يف أكثر من مناسـبة 
وسـتريلينغ، قبل أن يضيف سـيلفا الهدف 
الثالـث عندمـا تلقـى كـرة داخـل املنطقة 
فـراوغ مدافًعـا قبل أن يصوبهـا يف الزاوية 

البعيدة .(63) 
طريـق  عـن  رشيف  بهـدف  واتفـورد  ورّد 

الكولومبي خوان هرنانديس .(74) 
بايرن يوسع الفارق عن دورتموند

ـ عاد بايرن ميونيخ حامل اللقب من ملعب 
”سـيغنال ايدونا بارك“ بفوز غاٍل جداً عىل 
حساب غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند 
بنتيجـة 2-3 يف مواجهـة الـ ”كالسـيكر“ 
ضمن املرحلـة 14 من الدوري األملاني لكرة 

القدم.
وكانـت مواجهة ”الكالسـكري“ فرص أمام 
دورتموند النتـزاع املركـز االول من غريمه 
البافاري، لكن االخـري كعادته كان حارضا 

يف املواعيد الكربى وحسم لقاء القمة ليتبعد 
عن دورتموند بفارق 4 نقاط يف الصدارة.

لـم ينتظر دورتموند سـوى خمـس دقائق 
إلشعال املباراة بعدما تمكن جوليان براندت 
من افتتاج التسـجيل عقب تمريرة عرضية 
مـن االنكليـزي الشـاب جـود بلينغهـام، 
فتخطـى هرينانديـز بشـكل رائـع قبل ان 
يسـّدد بقوة داخل مرمى الحـارس مانويل 

نوير .(5) 
الـرّد جـاء رسيعـاً مـن الفريـق البافاري 
حيث تمكن نجمـه البولندي املتألق روبرت 
ليفاندوفسـكي من إدراك التعادل بعد خطأ 
يف التشـتيت مـن الـدويل ماتـس هوملس، 
فارتطمـت الكـرة بتومـاس مولـر قبل أن 
تصـل إىل ليفاندوفسـكي املـرسع نحوها، 
لريكنها بسـهولة داخل املرمى (9). وسّجل 
ليفاندوفسـكي الـذي حـّل ثانيـاً يف جائزة 
الكرة الذهبية خلف األسـطورة األرجنتينية 
ليونيـل مييس، هدفه الــ 117 خارج أرض 
الفريق البافاري وهو رقم قيايس، علماً بأن 

الرقم السابق هو لكالوس فيرش.
تبادل الفريقان سلسـلة من الفرص وسط 

إيقـاع رسيـع، غـري أّن الضيـوف تمكنـوا 
من فـرص الصمت يف إرجـاء امللعب بعدما 
خطفـوا التقـدم عـرب الفرنيس كينغسـيل 
كومـان بعـد هفـوة دفاعيـة جديـدة من 
الفريق ”األصفر واألسود“ حيث اصطدمت 
كـرة غرييرو بزميلـه هاميلس وهو يحاول 
تشـتيتها، لتصل إىل كومان الذي سّددها يف 

اعىل املرمى .(44) 
وتابع بلينغهـام، إبن الـ 18 عاًما، عروضه 
املميزة يف اللقاء وتمكن من تحقيق تمريرته 
الحاسـمة الثانيـة، هـذه املـرة إىل الـدويل 
النرويجي إرلينغ هاالند الذي فرض التعادل 

رسيعاً بعد انطالقة الشوط الثاني .(48) 
اضطـر مـدرب دورتموند ماركـو روزه اىل 
برانـدت  االول  الهـدف  صاحـب  اسـتبدال 
بعـد اصطـدام قـوّي بالـرأس بينـه وبـني 
اوباميكانـو، فدخل مكانه ماريوس وولف. 
وتلقـى دورتموند صفعة قوية بعد حصول 
بايرن عىل ركلة جزاء بعد احتسـاب ملسـة 
يـد عىل هوملس إثر اللجوء اىل تقنية الحكم 
املسـاعد (يف أيه آر)، فانربى ليفاندوفسكي 
بنجاح اىل الركلة مسـجالً هدفه الشـخيص 

الثاني (77). والهدف هو الرقم 26 للبولندي 
يف مرمـى فريقـه السـابق دورتموند يف 25 
مبـاراة منذ أن تركه مطلع موسـم -2013

.2014
قـرار الحكم بمنح بايرن ركلة جزاء لم يلق 
استحسـان روزه الذي طرد مـن اللقاء بعد 
اعرتاضـه، فعاجله حكـم املبـاراة ببطاقة 
صفـراء ثانيـة أّدت إىل طرده مـن اللقاء يف 

الدقائق العرش األخرية من عمر املباراة.
وحصل بلينهام عىل فرصة معادلة النتيجة 
لكن رأسـيته مـرت بجانب املرمـى (84)، 
ليخرج بايرن بأغىل انتصاراته هذا املوسـم 

عىل االطالق.
ريال مدريد يعّزز صدارته

ـ عّزز ريال مدريد صدارته للدوري اإلسباني 
بعـد فـوزه عىل مضيفـه ريال سوسـييداد 
0-2 ضمـن املرحلـة السادسـة عـرش من 
املسابقة.ونجح فريق املدرب اإليطايل كارلو 
أنشـيلوتي بالعودة بثالث نقاط ثمينة أمام 
سوسـييداد الذي تصدر الـ ”ال ليغا“ لفرتة 
قبل أن يتعرّض لسلسـلة هزائم أبعدته عن 
املركـز األول، وذلـك بفضل هـديف الربازييل 
فينيسيوس جونيور (47) والبديل الرصبي 

لوكا يوفيتش .(57) 
ورفـع ريال رصيـده إىل 39 نقطـة متقدما 
عىل إشـبيلية الثانـي بفـارق ثماني نقاط 
(31)، وريـال بيتيس الثالث (30) وأتلتيكو 
الرابـع .(29) وعىل الرغم مـن خروج نجم 
ريـال الفرنـيس كريـم بنزيمـة مبكـراً من 
اللقـاء بسـبب مشـكلة عضليـة (17)، لم 
يتأثـر أداء الــ ”مريينغي“ كثريًا، ال سـيما 
يف الشـوط الثاني، عندما تمكن الفريق من 
معالجـة بعض الثغـرات، والسـيطرة أكثر 

عىل االستحواذ.
أتاالنتـا يسـدي خدمـة مزدوجـة لقطبـي 

ميالنو
ـ أسدى أتاالنتا خدمة جليلة لكل من ميالن 
وجاره إنرت بإلحاقه الهزيمة بنابويل 2-3 يف 
عقـر دار األخري ليدخل بـدوره الرصاع عىل 

اللقـب ضمن املرحلة السادسـة عرشة من 
الدوري اإليطايل.

وكان ميـالن انتـزع املركـز األول مؤقًتـا يف 
وقت سـابق بفوزه املتوقع عىل سالرينيتانا 
-2صفر، اتبعه إنرت بفوز رصيح والفت عىل 
رومـا -3صفر عىل ملعب األخري، لكن األول 

بقي متصدراً بعد فوز أتاالنتا.
ويملـك ميالن 38 نقطـة مقابل 37 إلنرت يف 
حني تراجع نابـويل إىل املركز الثالث مع 36 
وعـزز أتاالنتا رصيـده يف املركـز الرابع مع 
34 نقطة.تقدم الضيـوف بهدف األوكراني 
رسـالن مالينوفسـكي بعد مرور 7 دقائق، 
لكن نابويل رد التحية مرتني من خالل إدراك 
التعادل بواسطة البولندي بيوتر زيلينسكي 
(40) قبل أن يمنحه البلجيكي الدويل دريس 
مرتنس التقدم مطلع الشوط الثاني .(47) 
لكـن الكلمـة الفصل كانـت ألتاالنتـا الذي 
أضـاف هدفني عـرب مدافعـه الرتكي مريح 
ديمـريال (66) والسـويرسي ريمـو فرولر 

 (71).
سان جريمان ينتزع التعادل من النس

ـ انتزع باريس سـان جريمان تعادالً صعباً 
من مضيفه النس 1-1 عندما أدرك التعادل 
يف الوقـت بـدل الضائع يف املرحلة السـابعة 

عرشة من الدوري الفرنيس لكرة القدم.
ورفع سـان جريمان رصيـده إىل 42 نقطة 
مقابل 29 لوصيفه مرسـيليا، يف حني يملك 
النـس 27 نقطة يف املركـز الخامس.ونجح 
لنس املجتهد هذا املوسم يف افتتاح التسجيل 
عـرب اإليفـواري سـيكو فوفانـا منتصـف 
الشـوط الثاني بتسـديدة قوية لم يحسـن 
حارس سـان جريمان الكوستاريكي كيلور 
نافاس يف التعامـل معها بطريقة صحيحة 
فدخلـت شـباكه .(62) وزّج مدرب سـان 
جريمان بمبابـي يف الدقيقة 70 لكن الفرج 
جـاء عـن طريـق البديـل اآلخـر الهولندي 
جورجينو فينالـدوم يف الدقيقة الثانية من 
الوقـت بدل الضائع بكرة رأسـية مسـتغالً 

تمريرة عرضية من مبابي.
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واصلـت أندية ريال مدريد وبرشـلونة وأتلتيك بلباو، الحرب عىل 
رابطة الليجا ورئيسـها خافيري تيباس، الذي يدعم إبرام اتفاقية 

 CVC. مع الصندوق االستثماري
وكانت رابطة الليجا، عرضت عىل األندية إبرام اتفاق مع صندوق 
CVC، خـالل الصيـف املـايض، يتضمن ضـخ 2.7 مليـار يورو 
يف الـدوري اإلسـباني، مقابـل الحصول عىل %11 مـن الحقوق 
السمعية والبرصية للمسابقة ملدة 50 عاًما.ورفض ريال مدريد 
وبرشلونة وبلباو هذا العرض، ما أدى إىل اتفاق جديد مع صندوق
CVC ، ينص عىل ضخ 2.1 مليار يورو يف الليجا، عقب اسـتبعاد 
األنديـة الثالثة.ووفًقا لصحيفة سـبورت اإلسـبانية، فإن أندية 
ريال مدريد وبرشـلونة وبلباو تجهز عرًضا بديـًال لفرق الليجا، 
بفوائـد أكرب من االتفاق مع صندوق .CVC وأشـارت الصحيفة 
اإلسبانية، إىل أنه سيتم طرح هذا العرض عىل األندية يف الجمعية 

العمومية لليجا املقرر لها الجمعة املقبل.

يضـع نادي ليفربول خطة محكمة من أجل اسـتعادة العبيه يف 
أرسع وقـت ممكن من بطولـة كأس األمم اإلفريقية، التي تقام 

خالل شهر يناير/كانون الثاني املقبل بالكامريون.
ومـن املنتظر أن يخرس ليفربول خدمات الثالثي، املرصي محمد 
صالح، السـنغايل سـاديو ماني والغيني نابي كيتـا، ملدة تقارب 
الشـهر.ووفًقا ملوقـع ليفربـول إيكو الربيطاني، فـإن ليفربول 
سريسـل طائرة خاصـة إىل الكامريون السـتعادة صالح وماني 
وكيتـا رسيًعا، عقب انتهاء مشـوار مرص والسـنغال وغينيا يف 
الكان.وأشار املوقع الربيطاني، إىل أن ليفربول سبق أن قام بهذا 

األمر مع ماني يف نسخة 2017 التي أقيمت يف الجابون.
وأوضـح أن ليفربول يخطط أيًضـا ملخاطبة االتحاد الدويل لكرة 
القـدم، إلعفاء العبيه من الخضوع للحجر الصحي، لتقليل مدة 
غيابهم عن الريدز.ويستهدف ليفربول أن يشارك صالح وماني 
يف مباراة ليسرت سيتي يوم 28 ديسمرب/كانون أول الجاري عىل 

ملعب كينج باور بالجولة 20 من الربيمريليج.

يجهز تشايف هرينانديز، مدرب برشلونة، ورقته الحاسمة لخوض 
موقعـة بايرن ميونيـخ يوم األربعاء املقبل، يف الجولة السادسـة 

”األخرية“ من دور املجموعات بدوري أبطال أوروبا.
كان الجنـاح الفرنـيس عثمـان ديمبـيل، قـد شـارك يف جزء من 
الشـوط الثاني، أول أمس السبت، خالل خسارة برشلونة (1-0) 
أمام ريـال بيتيـس بالليجا.ووفًقا لصحيفة مونـدو ديبورتيفو 
اإلسـبانية، فإن تأثري ديمبيل عىل برشـلونة يف الشوط الثاني من 
اللقاء، لم يكن كافًيا إلنقاذه من خسـارة جديدة.وأشـارت إىل أن 

الجنـاح الفرنيس كان الورقـة األخطر للبارسـا، حيث إنه 
صنـع 4 فرص لربشـلونة، متفوًقا عـىل العبي بيتيس 

بالرسعـة واملهارة.وأوضحت مونـدو ديبورتيفو أن 
عالم برشـلونة بـدا وكأنه يدور يف الشـوط الثاني 

مـن مبـاراة بيتيـس حـول نقطـة مركزية هي 
عثمـان ديمبيل.وذكرت أن تشـايف ينـوي الدفع 
بديمبـيل و10 العبـني آخرين يف موقعـة بايرن 
ميونيخ الحاسـمة، حيث كان املدرب اإلسباني 
يعد الالعـب الفرنيس خالل الفـرتة املاضية كي 
يكـون جاهزًا للعب أساسـًيا يف ”أليانتس أرينا“.

ويتصـدر بايـرن ميونيـخ املجموعـة الخامسـة 
برصيد 15 نقطة، فيما يحتل برشـلونة املركز الثاني 

بــ7 نقاط، بينما يأتي بنفيكا يف املركز الثالث برصيد 5 
نقاط.ويحتاج برشلونة، للفوز عىل بايرن ميونيخ يف الجولة 

األخـرية، لضمان تأهله إىل ثمـن النهائي، دون النظـر إىل نتيجة 
املباراة األخرى بني بنفيكا ودينامو كييف.

أطاح شيكاغو بولز وسان أنطونيو 
متصـدري  بمضيفيهمـا  سـبريز 
املنطقتني الرشقية والغربية عندما 
فاز األول عـىل بروكلني نتس -111

107 والثانـي عـىل غولدن سـتايت 
107-112 يف دوري كـرة  ووريـرز 

السلة األمريكي للمحرتفني.
شـيكاغو  تابـع  األوىل،  املبـاراة  يف 

بولز، السـاعي إىل اسـتعادة أمجاد 
أيامـه الغابـرة واألسـطورة مايكل 
جـوردان، صحوته يف اآلونة األخرية 
وحقق فوزه الثالث توالياً والسادس 
عرش هذا املوسـم وألحق الخسـارة 
السـابعة هـذا املوسـم والثانيـة يف 

املباريات األربع األخرية لنتس.
ويديـن بولز بفـوزه إىل الثنائي زاك 

الفني وديمار ديروزن حيث سـجل 
األول 31 نقطة مع ثماني متابعات 
وسـت تمريرات حاسـمة، وأضاف 
الثاني 29 نقطة مع ست متابعات.
وفـرض نتـس أفضليتـه يف بدايـة 
املباراة وكسـب ربعها األول بفارق 
سـت نقاط (28-34)، قلصها بولز 
إىل أربع نقاط يف نهاية الشوط األول 
(56-52) بعدما كسب الربع الثاني 

.24-22
وعـاد أصحـاب األرض إىل التألق يف 
الربع الثالث وتقدموا بفارق ثماني 
نقـاط يف منتصفـه لكـن الضيوف 
نهايتـه  يف  توازنهـم  اسـتعادوا 
 (27-26) وحسـموه يف صالحهـم 
مقلصـني الفـارق إىل ثـالث نقـاط 

 (79-82).
واسـتهل بولـز الربع األخـري بقوة 
2-13 ليتقدموا يف النتيجة مصعبني 
املهمة عـىل أصحـاب األرض الذين 
حاولـوا تـدارك املوقف لكـن الفني 

وجـه لهـم رضبـة شـبه قاضيـة 
بخمـس نقـاط يف الثوانـي األخرية 

 (107-102).
وقلـص كيفـن دورانت الفـارق إىل 
سـلة واحدة بثالثية قبـل 39 ثانية 
من نهاية املباراة لكن لونزو بول رد 
عليه بثالثية مبارشة منهيا الربع يف 

صالح فريقه .(32-25) 
نجمـا  نفسـه  دورانـت  وفـرض 
للمبـاراة بتحقيقه ”دابل دابل“ مع 
28 نقطـة و10 متابعـات، وأضاف 
الماركـوس ألدريـدج 20 نقطة مع 
سـبع متابعات، فيما اكتفى النجم 
اآلخر جيمس هاردن بتسـجيل 14 
نقطة فقط لكنه تألق بـ14 تمريرة 
حاسـمة. وارتقى دورانت إىل املركز 
الـ24 يف قائمة الهدافني التاريخيني 
للـدوري متخطياً راي الن، لكن ذلك 
لم يكن كافياً لتفادي خسارة فريقه 
الذي بقـي يف الصـدارة كونه خرس 

مباراة أقل من شيكاغو بولز.

Û–ìnèæa@äÜbÃÌ@Ôibu
برشلونة،  وسط  العب  «جابي»  مارتني  بابلو  الدولي  غادر 
املستشفى التي نقل إليها، بعدما اضطر ملغادرة 
إثر  بيتيس،  ريال  أمام  فريقه  مباراة 
تعرضه إلصابة قوية في الرأس.وأعلن 
برشلونة أن نتائج االختبارات التي 
خضع لها جابي، البالغ ١٧ عاما، 
إيجابية، وقد غادر املستشفى.

قوية  إلصابة  جابي  وتعرض 
ساعة  نصف  بعد  الرأس  في 
برشلونة  مباراة  بدء  من 
أمام ريال بيتيس في اجلولة 
اإلسباني،  الدوري  من  الـ١٦ 
محموال  امللعب  وغادر 
اجلهاز  محفة.واتبع  على 
لبرشلونة  الطبي 
في  االرجتاج  بروتوكول 
الالعب  نقل  ومت  املخ، 
عقب  املستشفى،  إلى 
ريال  اللقاء.وحقق 
ثمينا  انتصارا  بيتيس 
بهدف  برشلونة،  على 
دون رد، مبعقل البلوجرانا 
هدف  نو».سجل  «كامب 
املباراة الوحيد خوان ميجيل 
ريال  جنم  «خوامني»  لوبيز  خمينيز 
اللقاء.ورفع  عمر  من   (٧٩) الدقيقة  في  بيتيس 
ريال بيتيس رصيده إلى ٣٠ نقطة ليحتل املركز 
رصيد  جتمد  بينما  الترتيب،  بجدول  الثالث 

برشلونة عند ٢٣ نقطة في املركز السابع.
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تحـدث األرجنتينـي ليونيـل مييس، نجـم باريس سـان جريمان، عن 
الطريقة التي نشأ بها مع عائلته.

وقال مييس، يف الحوار الذي أجراه مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية: 
”أهميـة التواضـع. لقد جئـت من عائلـة تنتمي إىل الطبقـة العاملة، 
وعمل والدي طوال اليوم وكنا نعيش يف حي متواضع نوًعا ما. لكننا لم 
نفتقر إىل أي يشء.. الحمد لله“.وأضاف: ”لقد غرس والداي االحرتام يف 
شـخصيتي، خاصة خالل التعامل مع اآلخرين، فضالً عن العمل الجاد 
والتواضع. لقد نشـأت بهذه القيم، وعندما وصلت إىل برشلونة يف سن 

13، وجدت نفس القيم يف الماسيا“.
وتابع: ”كوني نموذًجا يحتـذى به اآلخرون؟ ال أعرف. لم أحب أبًدا أن 
أكـون نموذًجا يحتذى بـه أو أن أعطي النصيحة. لقد ناضلت من أجل 
أحالمي الخاصة. يف البداية ناضلت كي أكون العًبا محرتًفا، ثم كافحت 

لتحسـني نفيس والوصول إىل أهداف جديـدة كل عام. يف تلك اللحظات 
كان هناك القليل من الحظ. أعتقد أن الله اختار كل ما حققته“.

وواصـل: ”تجاوز عـدد أهداف كريسـتيانو؟ 
أردت دائًمـا أن أتفـوق عـىل نفـيس وأال 

أنظر إىل ما يفعلـه اآلخرون. واصلت 
أنـا ورونالـدو التنافـس يف الليجـا 
رائًعـا  أمـرًا  كان  لقـد  لسـنوات. 
وسـاعدنا عـىل النمو يف مسـريتنا 
النظـر إىل  االحرتافيـة، لكـن دون 

بعضنا البعض. أردت فقط أن أتفوق 
عـىل نفـيس، وليـس أفضل مـن أي 

شخص آخر“.
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أعـرب اإليطايل كارلو أنشـيلوتي املدير الفنـي لريال مدريد، عن 
سـعادته بالفوز بنتيجة (0-2) خالل مواجهة ريال سوسيداد، 
ضمن منافسات الجولة الـ16 من الليجا.وقال أنشيلوتي، خالل 
ترصيحات نقلتها صحيفة ماركا اإلسـبانية: ”األرقام تشري إىل 
أننـا نقوم بعمل جيد، ولعبنـا يف ملعب صعب ضد 
فريق قـوي، وكنـا أقويـاء جَدا“.وأضاف 
املديـر الفني لريال مدريـد: ”ال أعتقد 
أننا اقرتبنا من الليجا، واملنافسـة 
عىل اللقب مستمرة، وهناك فرق 
كثـرية تتنافـس، ومن الصعب 
مباراة“.وعـن  كل  يف  الفـوز 
حالـة كريـم بنزيمـا، أجاب: 
”كريـم لديه مشـكلة، حيث 
شـعر بانزعاج، وال أعتقد أنه 
سـيلحق بمواجهة إنرت ميالن 
يوم غد الثالثاء، لكنه قد يشارك 
املقبل“.واسـتكمل:  األحـد  يوم 
”أفضـل مباراة لريـال مدريد؟ قد 
تبدو املباراة بسـيطة وسـهلة لكنها 
لم تكن كذلـك، والفريق أصبح لديه ميزة 
يف تلـك املباريـات، وآمـل أال يفكر أحـد يف ذلك“.

وحول يوفيتش، علق: ”بالنسـبة يل هـو مهاجم جيد، وماريانو 
العب مختلف وقوي للغاية، وأريد أن أهنئ يوفيتش الذي اغتنم 

الفرصة ، حيث لم يكن يلعب كثريا سـابقا و استحق املشاركة، 
وهناك العديد من الالعبني يسـتحقون اللعب“.وأردف: ”نوعية 

ميليتـاو وأالبـا غري عاديـة، وهما مختلفـان، فميليتاو 
قوي جَدا وال ُيصدق، وأالبا يتأقلم جيَدا، واالثنني 

يفهمـان بعضهمـا البعض جيـَدا، ويكمالن 
املبـاراة  كانـت   ” بعضهما“.وواصـل: 
مختلفة، وأكثر مـا أعجبني هو أن الفريق 
عرف كيف يدافع، ولم يكن لدي أي شكوك 

الهجوم“.وأتـم اإليطايل  حول كفـاءة 
”الديربـي؟  أنشـيلوتي:  كارلـو 

مباراة خاصـة، وال يوجد فريق 
مرشـح للفـوز، ودعونا نرى 

والفريقـان  سـيحدث،  مـا 
عالية“.وبهذا  جودة  لديهما 
الفوز، السادس عىل التوايل، 
لريال مدريد يف الليجا ارتفع 

إىل  العاصمي  الفريـق  رصيد 
39 نقطـة يف الصـدارة بفارق 

8 نقاط عـن إشـبيلية.أما ريال 
سوسـييداد فتجمد رصيده عند 29 

نقطـة يف املركز الخامس بجدول ترتيب 
الليجا بعد أن ُمني بخسارته الثانية 

تواليا.



القاهرة/ متابعة الزوراء:
قضت محكمة القضـاء اإلداري الدائرة 
نوفمرب/ترشيـن   ٢٨ يف  الثانية/أفـراد 
الثاني ٢٠٢١ بعدم اختصاصها، وإحالة 
القضية إىل محكمـة جنوب القاهرة، يف 
دعـوى إلغاء القـرار السـلبي باالمتناع 
عن إصـدار قـرار بزيادة بـدل التدريب 
املرصيـني  للصحفيـني  والتكنولوجيـا 
سـنوياً بنسـبة ٢٠ يف املائة، وللحيلولة 
نقيـب  انتخابـات  عـىل  تأثـريه  دون 

الصحفيني كل عامني.
املحامـي  رفعهـا  القضائيـة  الدعـوى 
الحقوقـي والعمـايل كرم صابـر نيابة 
عن الصحفي املرصي واملرشح الخارس 
عـىل منصب نقيـب الصحفيـني، كارم 
يحيـى. وبـدل التدريـب والتكنولوجيـا 
هـو عبـارة عـن مخصصـات ماليـة، 
يحصل عليه أعضـاء نقابة الصحفيني 
املرصيـني شـهرياً، مـن قبـل «املجلس 
األعـىل للصحافـة» (جهـة حكومية)، 
وقيمته نحو ٢١٠٠ جنيه مرصي (نحو 
١٣٥ دوالراً أمريكياً)، وبالزيادة األخرية 
تصبح قيمته ٢٥٢٠ جنيه مرصي (نحو 

١٦٠ دوالراً أمريكياً).
 ومـن قرار عـدم اختصـاص املحكمة، 
اسـتنتج يحيى توُجـه مجلـس الدولة 
للتخيل عن نظـر الدعـاوى ذات األبعاد 
االجتماعية، وتلك التي تتعلق بشـبهات 
الفسـاد عىل خالف تراثـه املديد. فحتى 
دعاوى بدل الصحافيني العديدة، لطاملا 
أصـدرت محاكم القضـاء اإلداري فيها 
أحكامـاً مهمة، من بينها حكم تاريخي 
مـن مجلس الدولة يف اإلسـكندرية عام 

.٢٠١٣
وبنظرة أشـمل وأوسـع، افرتض يحيى 

فعـل  ردود  بعـد  الدولـة،  مجلـس  أن 
السـلطة السياسية عىل أحكام مرصية 
تريان وصنافري، يمر بمرحلة انسـحاب 
ربما لم يشـهدها تاريخه منذ تأسيسه 
عام ١٩٤٦ من مجـاالت طاملا أبىل فيها 
بـالًء حسـناً لصالح املواطن والشـعب، 
يف مواجهـة تغول السـلطة وانحرافها، 
وأحكامـه التاريخية مسـجلة يف عودة 
رشكات القطـاع العـام وإدانـة فسـاد 
الخصخصـة ورفع الحد األدنى لألجور، 
وكـذا الحـق يف اإلرضاب وإلغاء الحرس 
الجامعـي والتعدديـة النقابية، وغريها 

الكثري.
 وتوصـل يحيـى إىل أنـه «لـو أّن أياً من 
هـذه القضايـا تـم نظرها امـس أمام 
مجلس الدولة لتعلل بعدم االختصاص، 

وأحالها إىل القضاء العمايل واملدني حيث 
تتضـاءل فرص التـوازن بـني املجتمع 
واملواطـن من جهة وبني سـلطة الدولة 

وتجربها من جهة أخرى».
ورجح يحيى، بالنسـبة لهـذه الدعوى 
تحديـداً، وبنـاًء عـىل رأي املحامني، أن 
هنـاك خياريـن؛ إمـا الطعن عـىل هذا 
الحكم أمام املحكمـة اإلدارية العليا، أو 
متابعة القضية خارج القضاء اإلداري. 
وعّرب عن ميله الشخيص إىل الخيار األول 

وإن كان صعبـاً.
ونـرش يحيى نـص املذكرة التـي تقدم 
بهـا إىل املحكمة يف جلسـة ٢٤ أكتوبر/

ترشيـن الثاني املايض التـي نصت عىل 
«إنـذار رئيـس الـوزراء ووزيـر املاليـة 
املرصيني بإصـدار قرارهما بزيادة بدل 

التدريـب والتكنولوجيـا بشـكل دوري 
وسنوي لجموع الصحافيني بنسبة ٢٠ 
يف املائـة من قيمة البـدل املقرر ونرشه 
يف الجريـدة الرسـمية تطبيقـا ألحكام 
القانـون ونصـوص الدسـتور، ورغـم 
إنذارهمـا فإنهما لم يقومـا باتخاذ أي 
إجراء إيجابـي لتنفيذ ما جاء يف اإلنذار، 
مما يعترب سلوكهما بمثابة قرار إداري 

سلبي مخالف للقانون».
وقالـت الدعـوى القضائيـة إن تقنـني 
التدريـب والتكنولوجيـا وزيادته  بـدل 
يستند إىل العرف اإلداري، باعتباره أهم 
مصادر القانـون اإلداري، عىل أن تقوم 
الدولة برصف البدل لجموع الصحفيني 
منـذ نحو أربعني عامـاً (منذ أوائل عقد 
الثمانينيات من القرن العرشين) بغض 

النظر عن الصحيفة التي يعملون فيها، 
سـواء كانـت قوميـة، أو مسـتقلة، أو 
حزبيـة، أو وكاالت أنباء، وسـواء كانت 
ورقيـة أو إلكرتونيـة أو غريهـا، كمـا 
أن تقنـني بـدل التدريـب والتكنولوجيا 
وزيادته يضمن تطوير مهنة الصحافة، 
ويحمـي حقـوق الصحافيـني، ويدعم 
حقـوق املواطنـني يف املعرفـة، ويوقف 
اسـتخدامه لصالح بعض املرشـحني يف 

انتخابات نقيب الصحفيني.
تاريخيـاً، يـرصف هذا البـدل مقابل ما 
تحصل عليه الدولة من نسبة ٣٦ يف املائة 
مـن رضائب وإعالنـات الصحـف التي 
تقدر باملليـارات؛ لكنه مع الوقت تحول 
لوسيلة ضغط من جانب الحكومة عىل 
الصحافيـني تهدد يف أي وقـت بتوقفه، 
وتدعم مـن خالله مرشـحها الذي يعد 
بزيادتـه حال فوزه. وهـذا بالضبط ما 
فعلته الدولة لصالح ضياء رشوان الذي 

ينفي أنه مرشح النظام.
وعىل مدار العقود املاضية، شـهد البدل 
زيـادات اقرتنت بانتخابـات النقابة، إذ 
تضاعـف إىل ٢٠ جنيهـاً يف عهد النقيب 
الراحل إبراهيم نافـع، ثم ١٠٠ جنيه يف 
أوائل التسـعينيات يف عهد مكرم محمد 
أحمـد، وتوالت الزيـادات حتى وصل إىل 
٢٩٠ جنيهاً عام ٢٠٠٣، ثم ٣٣٠ جنيهاً، 
وعـام ٢٠٠٧ وصـل إىل ٥٣٠ جنيهاً، ثم 
٦١٠، ثـم ٧٦٠، وأخـرياً ٩٠٠ جنيه عام 
٢٠١١، بعدهـا ارتفـع إىل ١٢٠٠ جنيـه 
عـام ٢٠١٣، وأصبـح ١٣٨٠ جنيهاً، ثم 
١٦٨٠ جنيهـاً، ثـم ٢١٠٠. ويف مارس/
آذار املايض، قرر مجلس الوزراء زيادته 
٢٠ يف املائـة بقيمة ٤٢٠ جنيهاً، ليصبح 

٢٥٢٠ جنيهاً يف يوليو/تموز املايض. 

بريوت/متابعة الزوراء:
يصعب حـرص املشـاهد الفاقعـة يف اإلعالم 
اللبناني التقليدي تحـت عنواٍن واحد، لكّنها 
تجتمـع تحت سـهام النقـد التـي يوّجهها 
والصحفيـون،  والناشـطون  املشـاهدون 
بعدما شـهدت الفرتة األخرية سـقطاٍت عىل 
مسـتوى املضمون أظهرت محاباٍة للسلطة، 
تحديداً أحزابها السياسية وأجهزتها األمنية 
ومصارفها، عىل حساب الناس، يف ظّل عودة 
الرجعّيـة إىل الخطـاب يف قضايـا املجتمـع 

والنساء. 
ففي ظّل االنهيار الذي يرضب البالد ويشمل 
قطاعاته الواسـعة، يتدهور الحال يف وسائل 
اإلعالم، والتي، إنصافاً، لم تكن أصالً يف صّف 
اإلصالح والتقّدمية أو الحقوق، لكّن املحتوى 
يعكـس توّجهـاً إىل االبتذال لشـّد الجمهور، 
وسـط بحـث تلـك الوسـائل عـن ممّولـني 
وأسـاليب جديـدة للحصول عىل أربـاٍح قلّت 

بفعل األزمة. 
هكذا، يظهر بفجاجة املحتوى الكاره للنساء 
واملبتعد عن مناقشـة قضاياهّن بأصواتهّن 
وبكلمـاٍت حقوقّيـة تجـرّم التنكيـل بهـّن، 
فيحرص اإلعالم نفسـه يف خانة الالهث وراء 
املشـاهدات، إن عرب الشاشـة أو الصحف أو 
املواقع اإللكرتونّية، لُيعيد نفسه واملشاهدين 
عرشيـن عامـاً إىل الـوراء يف الخطـاب. ويف 
موازاته، يظهر املحتـوى املحابي للمصارف 
واملسـؤولني عن انهيار لبنـان مالياً، كونهم 
مسـتثمرين أساسـيني يف وسـائل اإلعـالم 
اللبنانّيـة. ومعه، تنترش خطابات السـلطة، 
حتـى تكاد تكون املحتـوى اإلخبارّي الوحيد 
الذي يطرح عىل الشاشة، باستثناء إعالميني 
منفرديـن اختـاروا هـم الخـوض يف ملّفات 
انفجـار املرفأ والفسـاد واالنهيـار وتبعاته 
اليومّيـة، إضافـًة إىل الحقوق، مـا يعرّضهم 

لحمالت كراهية إلكرتونّية ال تتوقف. 
وعادت الربامـج «االجتماعّية»، أي تلك التي 
تناقـش الجرائم والقضايـا الجدلّية يف لبنان 

بشـكٍل سـطحي، إىل الرواج، مـع محاوالت 
القنـوات اللبنانّيـة التموضـع يف بحـٍث عن 
انتشـار وجمهـور ومصادر تمويـل جديدة، 
بعدما طالت األزمة االقتصادّية تلك املحّطات 
بشـكٍل كبـري. هكـذا، عـاد اإلعالمـي مالك 
مكتبي إىل برنامجه «أحمر بالخط العريض» 
الذي يبّث منذ سـنوات عـىل قناة «إل بي يس 
آي» ليتناول مواضيع بأغلبها تتمحور حول 
العالقـات العاطفيـة والعائلّيـة، خصوصـاً 
تعدد الزوجات والرقابة عىل النسـاء، وجلّها 
يتنـاول الحـّط من النسـاء ويسـمح بنرش 
ثقافـة رجعّية. فلم تعد القضايا االجتماعّية 
املتعلّقة باألفـراد ومصائبهم  تجذب اإلعالم 
وجمهوره، فنرى مكتبـي يلجأ إىل مواضيع 
كـ»عالقـة بني شـاب وسـبعينية»، و»غرية 
أم مـن بناتهـا»، و»عـدم سـماح أب البنته 
باملغـادرة أو الخروج إال بمرافقته»، و»زواج 
رجل من امـرأة ثانية ألنها تغسـل قدميه». 
هكذا، ال تبدو املعيشـة بال مـاء وكهرباء أو 
طعـام، أو صعوبـة التحصيـل الـدرايس أو 
الوصـول إىل املدرسـة، بخطـوٍط حمـراء أو 

عريضة بالنسبة ملكتبي.
عىل قنـاة «الجديد»، تخـرج اإلعالمّية رابعة 
الزيـات بربنامجها الجديد «فوق ١٨» لتفتح 
مواضيـع تصّنفهـا هـي بالجريئـة، لكّنها 
يف الحقيقـة تناقـش جرائم وأسـاليب حياة 
بطريقة أقرب إىل نقاش التسـعينيات الخايل 
مـن التوعيـة والقريب مـن التشـجيع عىل 
اسـتمرار النهج هذا، وتسـمح بنرش خطاٍب 
كاره للنساء ومحّقر لهّن. يف إحدى حلقاتها 
األخرية التـي أثارت جدالً واسـعاً، ناقشـت 
الزيـات العنف ضـّد الزوجـات وكأنه وجهة 
نظر، وليس جريمة يعاقـب عليها القانون، 
وسـط ارتفاع يف عدد الجرائـم املرتكبة بحق 
النسـاء خـالل الجائحـة. سـمحت للرجال 
بالكشـف عن «األدوات» التي يسـتخدمونها 
لـرضب زوجاتهن، عـّل ذلـك الخطاب يصل 
الجمهـور املحافـظ الـذي يؤمـن بأحقّيـة 

تعنيـف الرجال للنسـاء، كي يستشـّف منه 
أدواٍت جديدة للعنف يف املنازل. كّل ذلك، بينما 
تعيش نساء لبنان رعباً يومياً فرضته األزمة، 
فأجربتهـّن عـىل البقـاء يف منازلهـّن وعدم 
التبليـغ عّما تتعرّضن له مـن جرائم يومّية. 
يف حلقـة أخرى، تطرح الزيات ملف الجنس، 
وتسـأل، كما كان دارجاً يف اإلعـالم اللبناني 
قبل عرش سنوات، عن أحقّية ممارسته قبل 
وبعد الزواج. تصّنف الزيات وجمهورها تلك 
امللفات بأنها «خـارج الصندوق»، فيما هي 
يف الحلقة يف صلب «الصندوق» نفسه، كونها 
تعيـد إىل واجهة الجدل ملّفات بات حسـمها 
من املسـّلمات، بعـد نضاٍل طويـل قامت به 

نساء وصحفيون نحو تغيري الخطاب.
هذا عىل الشاشـات، لكـّن الحال يف صفحات 

الجرائد ليس باألفضل. 
فقـد أطلقـت صحيفـة «النهـار» اللبنانّية، 
«اعطـوا  بعنـوان  حملـًة  األسـبوع،  هـذا 
لبنـان فرصـة»، شـارك فيهـا صحفيـون 
و»إنفلونـرسز» وفنانـون ورياضيون، دعوا 
األحـزاب ومكّونـات السـلطة اللبنانّية ملنح 
«إجازة» للبنانيني من «االشتباك» و»خطاب 
الكراهيـة» كي يتسـنى للبنانيـني القادمني 
لزيـارة أقربائهـم خـالل األعيـاد الحصـول 

عـىل راحة، لـم تنتبـه الصحيفـة، ربما، إىل 
أّنهـا ممنوعـة عـىل املقيمـني عـىل األرايض 
اللبنانّيـة كّل أيام السـنة. الحملة املنفصلة 
عن الواقع والتي ال تراعي اللبنانيني الفقراء 
ومشـكالتهم املتعـددة اسـتدعت انتقـادات 
واسـعة، تحّولـت إىل سـخرية. والصحيفـة 
التـي تعيش أزمًة مالية منذ سـنوات أّدت إىل 
عدم دفعها رواتب موظفيها ألشـهٍر طويلة، 
دأبت منذ سـنوات عىل إنجاز حمالٍت إعالنّية 
شـاركت مـن خاللهـا يف مسـابقات جوائز 

وكسبت بعضها. 
الصحيفـة نفسـها، تحمـل نفس السـلطة 
يف طّياتهـا، وهـي التي أتـت بحاكم مرصف 
لبنان، رياض سـالمة، عـام ٢٠١٨، ليرتأس 
تحرير عدد خاص بعنوان «الكل يف جريدة»، 
كان ملسؤولني يف السلطة السياسية واملالية، 
كما لفنانني ومشاهري، كتابات فيها، تحدثت 
عن «القفـزة نحو لبنـان»، وتطلعات هؤالء 
املسـؤولني ، مـن دون أن يكـون هنـاك أي 
انعـكاس لصوت الناس فيـه. بعد عاٍم واحد 
عىل ذلـك العدد، بدأت األزمـة املالّية يف لبنان 
تشـتّد، قبل أن يخرج اآلالف يف انتفاضة ١٧ 
ترشين (٢٠١٩)، والتي استفحلت وصوالً إىل 

االنهيار يف عامنا هذا.

باريس/متابعة الزوراء:
تزامنـاً مع حملة الــ١٦ يوماً ملناهضة 
العنف ضد املرأة، ُعقد مؤتمر اإلعالميات 
يتحدثن للسـنة السادسة عىل التوايل، يف 
فلسـطني، بقطاع غزة والضفة الغربية 
عرب تقنية الفيديو كونفرس، وقد بحث 
أبرز تحديات الصحفيات الفلسطينيات 
وظروفهـن  الخصـوص،  وجـه  عـىل 

الصعبة.
استهلَّت املؤتمر وفاء عبد الرحمن وهي 
مديرة مؤسسـة فلسـطينيات ورئيسة 
شـبكة نوى، ُمعربًة عن غضبها وباقي 
الصحفيات يف فلسـطني، مما يتعرضن 
له أثناء عملهن من شـّتى أنواع اإلساءة 

اللفظية والجسدية والنفسية.
ارُتِكب بحق الصحفيني الفلسطينيني ٥٩ 
انتهاكاً يف الحرب التي وقعت عىل قطاع 
غـزة أيار/مايو املايض هـذا العام، وقد 
طالت هذه االنتهـاكات ٣١صحفي/ة، 
و٢٨ مؤسسـة إعالميـة، رغـم أّن قرار 
مجلس األمن التابـع لألمم املتحدة رقم 
١٧٣٨، ُيدين االعتداءات عىل الصحفيني 
ووسـائل اإلعالم واألفراد املرتبطني بهم 
ويدعـو إىل وضع حد لهذه املمارسـات 
والعتبارهـم مدنيني ويجـب حمايتهم 
واحرتامهـم، باإلضافـة إىل ذلك اعُتربت 
التـي تسـتخدمها  املعـدات واملنشـآت 
وسائل اإلعالم أيضاً؛ أنها أهداف مدنية 

وبالتايل يجب عدم استهدافها.
وبحسـب الصحفية تهاني قاسم، فإّن 
العنـف الذي تعرضـت لـه الصحفيات 

هذا العام بسبب الحرب، وقع عىل ثالثة 
أوجه:

ا-عنف نفيس، وتمثل يف:
١-الخوف الشـديد جرّاء املشـاهد التي 
تغطيتهـن  خـالل  الصحفيـات  رأتهـا 

للحرب.
٢-أعـراض جسـدية: فقدان الشـهية، 
ألم باملفاصل، ألـم باملعدة، دقات القلب 

املتسارعة.
٣-أعراض سـلوكية: صعوبـة النوم، أو 
محاولـة تجنبـه خوًفـا مـن الكوابيس 
املتكـررة واملتعلقـة بالحـرب، فقـدان 
والغضـب  املشـاعر  عـىل  السـيطرة 

الشديد.
ب-عنف اقتصادي:

وتمثل يف فقـدان الصحفيـات وخاصة 

صحفيات املسـتقالت مصـادر دخلهن 
بسـبب اسـتهداف منازلهـن، وأماكـن 

عملهن.
ج-عنف اجتماعي:

تفرضهـا  التـي  املعيقـات  يف  ويكمـن 
األرسة عىل الصحفيـات خالل التغطية 
اإلخباريـة وقت الحـرب، كونهـا أنثى، 
وخاصًة الصحفيات املسـتقالت، نتيجة 
عدم تمتعهـن بأي حقـوق عمالية من 
تعويضـات يف حـال اإلصابـة أو الوفاة 
لعـدم وجود عقود، كذلـك تركيز بعض 
وسـائل اإلعالم عـىل الذكور واسـتبعاد 

اإلناث.
وخُلصت دراسـة قامت بهـا الصحفية 

قاسم إىل أّن الصحفيات بحاجة إىل:
النفـيس،  الدعـم  خدمـات  ١-تقديـم 

وتوفري أدوات الحماية والسالمة لكافة 
الصحفيات، ومخاطبـة املجتمع الدويل 
برضورة العمل عىل إدخال هذه األدوات 

الالزمة إىل قطاع غزة.
مركزيـة،  عمليـات  غرفـة  ٢-توفـري 
ُتسـتخدم أوقـات الطـوارئ كبديٍل عن 
لجـوء الصحفيـني/ات للمستشـفيات 
خـالل الحـرب، وإعـداد خطـة طوارئ 

بالتنسيق مع األجسام الصحفية.
لـت الصحفيـة لينـدا الشـويكي  وتوصَّ
التـي تعمل لدى شـبكة أريج للصحافة 
االسـتقصائية، يف دراسـة أجرتها حول 
تجارب عمل الصحفيات خالل املواجهة، 

إىل التايل:
*اعتمدت الصحفيات يف عموم فلسطني 
عـىل مواقـع التواصـل االجتماعـي يف 
التغطيـة، مـن خـالل اسـتخدام البـث 
والتقاريـر  القصـص  ونـرش  املبـارش 
املصـورة عـىل موقع فيسـبوك، إضافة 
إىل خاصيـة «Story» والبث املبارش عىل 
انسـتجرام، وهـو ما لم يكن شـائعاً يف 

تغطية املواجهات السابقة.
ليـًال  *تواجـدت الصحفيـات ميدانيـاً 
ونهـاراً وقـد بـرز دور الصحفيـات يف 
الداخل والقدس بشكل كبري يف املواجهة 
األخـرية، وكان التواجـد األكـرب لفئـة 

الصحفيات الشابات.
*واجهت الصحفيات يف القدس سياسة 
التمييـز، وُمنعـن مـن دخـول أماكـن 

الحدث.
*٣٩,٤٪ مـن العينـة التي اسـتهدفتها 

أثنـاء  لالعتـداء  تعرضـن  الدراسـة 
التغطية.

*تعانـي ٥٤,٥٪ مـن الصحفيـات من 
ضعـف املورد املـايل مقارنة مـع الجهد 
املبـذول، *و٥١,٥٪ مـن نـدرة فـرص 
العمل، و٤٢,٢٪ من ضعف التدريب عىل 
أسـاليب وآليـات الحماية، وعـدم توفر 
معـدات األمـان أثناء التغطيـة، وكانت 

٢٤,٢ منهن يعملن بنظام القطعة.
*بعض الصحفيات بالرغم من دورهن 
البـارز يف التغطيـة، واجهـن سياسـة 
التنميـط لدورهـن يف العمـل امليدانـي، 
تمثلـت يف عدم تقبل فكـرة وجودهن يف 

امليدان مجتمعياً.
التدخـالت لدعـم وحمايـة الصحفيات 

والصحفيني
أظهرت الصحفية نور أبو عيشة الباحثة 
يف الشـؤون السياسية، يف دراسة بحثية 
أجرتهـا أن ٨٠٪ مـن الصحفيني ضمن 
عينة الدراسة «العشـوائية» مستاؤون 
مـن التدخـالت املقدمـة عىل مسـتوى 
الدعم اللوجسـتي، من توفـري مقرات، 
وأدوات سـالمة شـخصية للصحفيني، 

السيما للعاملني بنظام القطعة منهم.
ممـن   ٪٨٨ «إن  عيشـة:  أبـو  وتقـول 
شـملتهم الدراسـة قالـوا إن خدمـات 
الدعم النفيس التي قدمتها املؤسسـات 
لـم تكـن مقبولـة، كونهـا غـري كافية 
الصحفيـني/ات»،  لكافـة  تصـل  ولـم 
مضيفة أّن «٢٠٪ مـن الصحفيني عّدوا 
التدخـالت املقدمـة فيمـا يخـص رصد 

االنتهاكات غري كافية، كونها ال تسـتند 
إىل خطـط عمـل منظمـة؛ ممـا يجعل 
عملية تطويرها والبنـاء عليها يف غاية 

الصعوبة».
وحمايـة  دعـم  يف  القصـور  أسـباب 

الصحفيني/ات
أ-أسباب موضوعية:

يتمثل يف الرصاع واالنقسـام السـيايس 
دعـم  يجـري  حيـث  الفلسـطيني، 
الصحفيـني تبعـاً لهويتهـم الحزبيـة، 
ممـا يخلـق فجـوة يف التواصـل ما بني 

املؤسسات اإلعالمية والرسمية.
ب-أسباب ذاتية:

املؤسسـات  إدارة  سـوء  يف  تتجسـد 
اإلعالميـة، وضعف تمويل املؤسسـات 

الفلسطينية، خاصًة الحزبية.
مؤسسات تتصدّى لالنتهاكات الرقمية

حيـث يقوم فيسـبوك بسياسـة حجب 
املحتـوى الفلسـطيني، وهنـاك ضعف 
يف مواجهـة هـذا التمييـز الرقمـي، إال 
أّن بعـض املؤسسـات نشـطت لرصـد 

االنتهاكات ومحاولة مواجهتها:
مركز صدى سوشال ، أنشأ خالل الحرب 
لألنشـطة  املوحـدة  «الغرفـة  األخـرية 
الرقمية الفلسـطينية» لتنظيم الجهود 
الرقميـة إلنتـاج محتـوى قابـل للنرش 
عـىل منصـات التواصـل، وترجمتها إىل 
عدة لغات، فضالً عـن حراكه القانوني 
يف لنـدن حيـث نجـح املركـز يف إعـادة 
تفعيـل أكثر من ٥٠٠ حسـاب وصفحة 
تم إغالقهم بسـبب مخالفة السياسـة 

التحريرية لفيسبوك.
املركز العربي لتطوير اإلعالم االجتماعي 
(حملة)، أنشـأ مؤخراً منصة الكرتونية 
الفلسـطيني  املرصـد  اسـم  تحمـل 
النتهاكات الحقوق الرقمية «حر»، وهي 
مفتوحة أمام الجميـع، لتقديم بالغات 

عند حدوث أي انتهاكات رقمية.
توصيـات بالتدخـالت املطلوبة لحماية 
الصحفيـني وحقوقهـم تويص دراسـة 

الصحفية أبو عيشة بـ:
للصحفيـات  مقـر  توفـري  ١-رضورة 
والصحفيني عموًما تتوفر فيه الخدمات 
اللوجسـتية كافـًة، وتتوفر بـه معدات 
السـالمة إضافـًة إىل العمل عىل توظيف 
املصابـني منهـم، كنـوٍع مـن األمـان 

الوظيفي.
أو  قانونيـة  لجنـة  إنشـاء  ٢-رضورة 
حقوقيـة تسـتند عـىل قاعـدة بيانات 
خاصـة بالصحفيني لتتبـع خطواتهم، 

والتبليغ عند تعرضهم للخطر.
النفـيس  الدعـم  برامـج  ٣-تطويـر 
الجماعي والفـردي للصحفيني، خاصًة 
املصابني منهم، الذين يحتاجون للتدخل 

النفيس العميق.
٤-وضع اسـرتاتيجية إعالمية حقوقية 
رقمية، من خالل التعاون بني املؤسسات 
اإلعالمية الرسمية والحقوقية والنقابية 
ملخاطبـة رشكات التواصـل االجتماعي 
واملؤسسـات العاملية املعنيـة باملحتوى 
الفلسـطيني. (عن/شـبكة الصحفيني 

الدوليني)
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الرباط/متابعة الزوراء:
أعلـن الفرع الجهـوي للنقابة الوطنيـة للصحافة املغربية عن تنظيم النسـخة الثانية من 
جائـزة وادنون الكربى الوطنية للصحافة واإلعالم، بدعم مـن مجلس جهة كلميم وادنون 
ووكالـة التنمية االقتصادية واالجتماعية لألقاليم الجنوبية، وبتنسـيق مع وزارة الشـباب 
والثقافـة والتواصل-قطـاع التواصل واملجلس الوطنـي للصحافة.وتأتي هـذه التظاهرة 
املندرجـة ضمـن دورات الراحل الداه محمـد لغظف، وفق بالغ صادر عـن الفرع الجهوي 
للنقابـة الوطنيـة للصحافة املغربية، تفعيال التفاقية الرشاكـة املربمة بني الفرع ومجلس 
جهة كلميم وادنون، التي تهدف اىل تثمني اإلنجازات الصحفية لإلعالميني وتشجيع مهنيي 
القطاع اإلعالمي، إضافة إىل االهتمام بإبراز مؤهالت الجهة واالهتمام بتسـويق إمكانياتها 
الطبيعية والسـياحية ومقدراتها االقتصادية وخصوصياتها الثقافية واالجتماعية، فضال 
عـن رصيدهـا التاريخـي، ومواكبة الطفـرة التنمويـة التي تشـهدها األقاليـم الجنوبية.
كمـا تتوخى الجائزة ترسـيخ روح اإلبـداع يف مجال الصحافة واإلعالم، وتحسـني وتطوير 
املنتوج واملحتوى اإلعالمي، وإذكاء ثقافة املنافسة الرشيفة بني مكونات الجسم اإلعالمي، 
وضمان التسـويق اإلعالمي الهادف للجهة وباقي الجهات الجنوبية للمملكة.وللمشـاركة 
يف املسـابقة، يشـرتط اإلدالء بخمس نسـخ من العمل الصحفي األصيل كما نرش يف إحدى 
الصحـف أو املجـالت املطبوعة أو اإللكرتونية، أو تمت إذاعته أو بـث بالقنوات التلفزيونية 

املغربية العمومية أو الخاصة.

القاهرة/متابعة الزوراء:
تـويف رئيـس وحـدة دراسـات السـودان 
األهـرام  «مركـز  النيـل يف  ودول حـوض 
للدراسـات السياسية واالسـرتاتيجية» يف 
القاهرة، الصحفي املرصي هاني رسـالن، 
بإصابته بفـريوس كورونا.وكتبت  متأثراً 
للدراسـات  األهـرام  «مركـز  مستشـارة 
السياسـية واالسـرتاتيجية» والخبـرية يف 
الشـؤون األفريقيـة، أمانـي الطويل، عىل 
صفحتها يف «فيسـبوك»: «نعزي أنفسـنا، 
وأهله ومحبيـه وأصدقاءه. ونذكر للفقيد 
عظيم عملـه ومجهـوده لخدمـة قضايا 

خصوصـاً  النيـل،  وادي  وقضايـا  وطنـه، 
دراسات الشؤون السودانية. ندعو له بالرحمة واملغفرة وأن يمن عليه الله سبحانه وتعاىل 

بفسيح جناته».
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البرصة/ نينا:
 نعـت االوسـاط الصحفيـة 
الصحفي  البرصة  واالدبية يف 
الرائـد واالديب عبد الحسـني 
الذي وافـاه االجل  الغـراوي 
العاصمـة  يف  السـبت  يـوم 

السورية دمشق .
والغراوي عمل مراسال ملجلة 
الف بـاء يف البرصة ومعروف 
الحافل  الصحفـي  بتاريخـه 
تجربتـه  آفـاق  تمتـد  الـذي 
ألكثر مـن اربعني عاما. وهو 

صحفي وروائي وقاص .



 

á‡´@ê„ÏÌ@á‡´@Z@·‹‘i
إن ميزة الصورة الشعرية بتنوع 
التشكلية تمثل مناطق  الجوانب 
عـدة ، منها نظام املعاني ، واخر 
تراتـب املعاني املتعـددة ، وكذلك 
طابع مشـهدية الصورة ، وايضا 
مـا تعكسـه الصـورة الذهنيـة 
عـىل املكتوبـة ، ومـا تنتهي اليه 
اللغـة من شـكل ايقونـي ، وتلك 
السـمات تحتـاج اىل تمييز ألنها 
ليسـت حتى عنـد اغلـب النقاد 
ليست بصفة فردية محدد، وهي 
متداخلـة وعميقة ، حيث تداخل 
الطبيعة باملجتمع باملعنى،  فيها 
وقلمـا تجـد فصـال بـني املعنى 
واملجتمـع ومقومـات االتصـال 
كثـرية وال تحىص، ولهذا لم تكثر 
يف  موازيـة  النقديـة  الدراسـات 
العمـق الـذي تملكـه النصوص 
الشعرية، واعتقد كثريا ما كانت 
الكتابـة من جهـة واحدة ، وعىل 
االخـص الشـعر بعـد التطورات 
الفنية التي مـر بها، والتغري من 
سـياق العمـود اىل التفعيلة ومن 
ثـم النثر مهد ملتميـزات الصورة 
الداخلية للمعنى اكثر عىل عكس 
الصورة الخارجيـة، وكذلك كان 
جنـس اللغة الشـعرية يف التميز 
الشـعرية  بالصـورة  االيقونـي 
جعلهـا وصفيـة بشـكل درامي 
عىل الغالـب لوجـود ذات الوعي 
وانتجـت  النـص،  بنيـة  داخـل 
ايقونات متعددة شـعريا تختلف 
فيها ابعاد السـيمياء من بعد اىل 
اخر، ويمكـن توصيف مجموعة 
طـالل الغوار – اول الحب ... اول 
املعنى – أنموذجـا دالليا، وعربه 
سـندرس بنية الصورة الداخلية 

ومقوماتها واثرها الفني .
كانـت   – اقنعـة   – قصيـدة  يف 
الصورة الشـعرية سطحا للوحة 
الحسـية املفرتضـة، وتلك كانت 
التمهيديـة للصـورة  املحـاوالت 
الشـعرية ، حيث عكس االنسان 
الشـاعر  الشـعري عنـد  حسـه 
والذي له من الدور السيكولوجي 

يف تضييـق الهوة الشـعورية بني 
عـىل  املرسـومة  واملـادة  الـذات 
الجدران، حيث تلـت تلك املرحلة 
االبتدائيـة مراحل اخذت شـكال 
اخر يف البعد الكياني والنسـجي، 
الداخلية  الشعرية  الصورة  حيث 
اتجهت اىل ظواهر فاعلة حسـيا, 
فكانت هناك ميـزات للموجة لم 

تحدد .
ايتها املوجة

كم يلزمك 
من املرايا

للصـورة الشـعرية طاقة كامنة 
يف  وتتجـىل  الشـاعر  كيـان  يف 
فضاء القصيدة حسـب تشكلها 
الشـعري ،وتلـك الطاقة تشـكل 
اهـم مناطـق الشـعرية وابـرز 
مقوماتهـا ،وهي حالة ارشاق ملا 
هو غري واضح جوهريا واليقنيا 
العقـل  يف  كامـل  غـري  ومعنـى 
الوجودي للشـاعر، وتلك الطاقة 
مـن االمكان تحويـل املجازي اىل 
حقيقي حيث استحسن الشاعر 
اسـتثمار املجاز، بل هناك صفة 
اسـتاطيقية يف تماميـة الصورة 
الشـعرية تبدي االيحاء الشعري 
مؤثـرا خـارج السـياق النمطي 
املعهود يف وحدة الوجود وصفتها 
االلية, ففي قصيدة – اول الشعر 
يسـتدرج الوعي املعنى اىل داخل 
النص كي تتمكن الذات الشعرية 

من املواكبة وتكون ذاتا نصية .
يف طفولتي 

كنت اعلق وجهي
عىل شجرة

وانا
انصب تختها

فخاخي
ليـس  الفكـرة  عالـم  رصاحـة 
مجـردا، وال هـو منعـزل تماما 
عن الوجود الحي وتأثرياته، لكن 
يبـدو أن التأثري القـوي للصورة 
الشـعرية يف تغيريها النسـبي ملا 
هـو تقليـدي يف اطـاره الواقعي 
عنـد الشـاعر وبالعكـس، اىل ما 
هو مجـازي وبصفة فيها معنى 
اسـتاطيقي ويوحـي اىل معـان 
ثانوية، هو العنرص االسـاس يف 
جعـل االنتمـاء اىل ما هو مرتكب 
العاطفيـة  لحظتـه  يف  عقليـا 
والزمنية امليتافيزيقية دون زمنه 
التاريخي، وهذا تشـكل خطابي 
منحـى  اىل  الصـورة  ارجـاع  يف 
احادي عند محسوسات الشاعر 
باألشياء، كونها تشرتك يف الحي 
واملجـرد اشـرتاكا تاريخيـا، ويف 
قصيدة – ويف قصيدة – مفارقات 
– ينمـو يف توازي حس الشـاعر 
وحس القصيدة, ومن يكون هو 

النص والقصيدة ذاته . 
اجمل وطن

ذلك الذي
اخفيه تحت وسادتي

يف  ظاهراتـي  مسـتوى  هنـاك   
الصورة الشعرية عىل صورة ذات 
جانبـني فبـني حقيقـة الصورة 
الشـعرية فنيـا وجماليـا، وبني 
حقيقة التاريخ االجتماعي للذات 
الشـخصية، وهذا ما قصدناه يف 

عـدم اخذ الصـورة مـن جوانب 
اجماليـة والوقـوف عـىل جانب 
واحـد يف الـرأي النقـدي يحـدد 
فيهـا املتحـرك، ويف هـذا املقصد 
الذي نراه يف املستوى الظاهراتي 
للصورة الشعرية والذي يمكن أن 
يكون فطريا عند الشاعر ووعيه، 
منطقـة  الطفولـة  أن  واعتقـد 
خصبة ظاهراتيـا ولها تأثرياتها 
عىل الشـاعر طـالل الغـوار من 
جهة والصورة الشعرية الداخلية 
من جهـة اخـرى، ويف قصيدة – 
القصيدة تسـري اليك – تسـتهل 
الجمـل الشـعرية تصاعد الحس 

نحـو ذروة املعنـى .
لم يحدث يوما

وانا بني ذراعيك
اجد نفيس

يف ذروات املعنى
يرى غاستون باشـالر، أن هناك 
عالقة جذب بني الوعي الشـعري 
و الصورة الشعرية ،والجذب يتم 
بقنـاة اللغـة ويـرى أن ( الوعي 
امتصاصـه  يجـري  الشـعري 
بواسـطة الصـورة ممـا يظهـر 
يف اللغـة التي ترتفع فـوق اللغة 
العاديـة ، فاللغة تنطق بالصورة 
أن  حـد  اىل  جديـدة  الشـعرية 
الروابط بـني املايض والحارض ال 
تعـود صالحة), يف سـياق قيمة 
الصورة الشعرية، وكان الشاعر 
مجموعتـه  يف  الغـوار  طـالل 
الشـعرية يهتم بإكمـال الصورة 
واالهتمـام بلونهـا املتغـري مـن 

مضمون اىل اخر وحـدات زمنها 
الشـعري وتعدد ايقاعاته، حيث 
الصـورة وأن ارتكـزت عىل اللغة 
يف تركيـب اجزائها، ال تسـتغني 
عن جوانـب اخرى فمثـال ايقاع 
الصورة وتناسبه التام مع ايقاع 
القصيدة فنيـا، حيث قد توفقت 
اللغة يف الرتكيب وفق ذلك النظام 
الفنـي فصاعـدت مـن جهة من 
جماليـة الصـورة، ومـن اخرى 
اكدت الرتاتب املوضوعي للمعاني، 
وكذلـك تناغـم نظـام القصيدة 
اإليقاعي ، وايضا ارشقت الصفة 
املرتبطة يف الشعرية سيموطيقيا 
واستاطيقيا، ويف قصيدة – النهر 
– حيـث يتشـابك معنـى الـذات 
الواعيـة مع معنى النـص تقنيا 

وجماليا .
....

ذلك النهر
لم يرث وصيته

احد
غري الغرقى

الشـك للغـة دور مهـم يف جعـل 
االحـوال  كل  يف  حيـة  الصـورة 
حتى اذا كانـت القصيدة تتناول 
موضوعـة املـوت، وهـذا احد ما 
سـماه نقاد بالصـورة الحركية 
واسـماه الغري بالصـورة التامة، 
ورغم أنـي ارجح الثانـي كأكثر 
موضوعيـة، وكما اعترب الصورة 
الصـورة  انـواع  احـد  الحركيـة 
الشـعرية، والصـورة الحية هي 
رديـف للصورة التامـة، ألن اجد 
أن الشـاعر طـالل الغـوار يدرك 
تماما الفوارق بني انواع الصورة 
ادراكا ثقافيـا مـن جهـة ، ومن 
اخرى اسلوبيا يجعل ذلك االدراك 
الشـعرية،  بنـاء للصـورة  اطار 
وداللته نصوصـه  ومنصوصات 
تلك النصوص ايضا, والتي سقنا 
نماذج منهـا يف مجموعته – اول 
الحـب ... اول املعنـى – املتمكنة 
من انتاج صورة شـعرية ما بعد 
حداثيـة تهتم بالبعـد املوضوعي 

للميتافيزيقا .

ı˝iã◊@Ú»flbu@O@ãflbq@Ûzö@NÜ
هل تموت شـفرات العمل االدبي 
بعد عرشيـن عاما عـىل كتابته؟ 
ومـا موجبات القـراءة وفوائدها 

لعمل صدر قبل عقدين؟ 
     كان ومـا زال عـالوي كاظـم 
بوجـه  الهبـة  جمـرة  كشـيش 
الزمـن ، يوقـف عقارب سـاعته 
حيث يشـاء ، ويفّجر غضبه عىل 
الزمن وأحداثه ، فعالوي كشـيش 
تجتمـع االضـداد فيـه ويتعـدى 
تعينـه  الـذي  بمخيالـه   الزمـن 
الذاكـرة وتقويـه فطنـة العقل ، 
فيعطـي للوجـود قيمتـه ويلهم 
املوجـودات الجمـال وقـد حملت 
تدويناتـه مجموعة من الثنائيات 
الضديـة القائمة عـىل الزمن ، إذ 
شكلت عتبة التصديرة التي صدر 
بهـا تدويناتـه ثنائيـة املفتوح / 
املغلـق، املـايض / الحارض ، وهو 
يرتلهـا قائـال: (ومتى مـا فرغت 
من تـالوة هذا الكتـاب فأربط به 

حجرا وألقه وسط    ال
ف
ر
ا

ت ) ص3
فـإذا كانـت تدويناتـه للظهـرية 
فهـي  ومكانيـا  زمانيـا  مغلقـة 
مفتوحة يف رسد احـداث متنوعة 
ومنفتحـة عـىل أكثر مـن جانب 
حياتي يمثل املدينة حاملة الداللة 
الحضاريـة/ املدنيـة / الدينية يف 
آن واحد ، نتيجة التنوع السكاني 

فيها . 
     أمـا ثنائيـة املـايض/ الحارض 
التي تحمل سـميائيتها التصديرة 
تدويـن ألحـداث ماضيـة  فهـي 
حـارضة يف زمـن التدويـن ، أراد 
الشـاعر أن يغلـق الزمـن عليهـا 
لذلك لم يطلب مـن ذاكرة القارئ 
نسـيانها بـل ألقاءهـا يف وسـط 
ألقـت  املدينـة  وكأن   ، الفـرات 
بحملها اىل املـايض البعيد ، وكأن 

الشاعر يتهيأ إىل أن يسدل ستاره 
إذ ال يريـد من الحارض أن يلتصق 
به يشء من املـايض ، ولكن األمر 
هيهات ، فاملدينة ذات أثر تاريخي 
ال  / قومـي  دينـي  / سـيايس/ 
يمكـن ألقـاؤه يف وسـط الفرات 
الـذي ال يشـق أراضيهـا فكيـف 
للفرات أن يحمـل أثقال مدينة ال 

يعرف تربتها .
التصديـرة  وإذا كان حـارض      
يوحي بتلـك الثنائيات فما يحمل 
من مقاصد مغيبة كانت هي األثر 
االبـرز يف كتابة هكذا تصديرة ، إذ 
الحقيقـة املغيبة أن الشـاعر أراد 
أن يلقـي مـا حملتـه ذاكرته من 
أثقال تلك الظهـريات وتدويناتها 
، ويثبـت ذلك بدعوتـه للقارئ  يف 
أن تكـون لـه مشـاركة يف تدوين 
التدوينـات  مدوناتـه عـن هـذه 
مؤمنا بثقافة القارئ وتطلّعه اىل 
سـرب أغوار املعنى قائـال: (ها أنا 
اقرأُ املدن يف الظهرية ، فمتى تدّون 
عنـي . يارشيكي الـذي يتلصص 
عىل املعانـي . أيها القارئ) وهذه 
العتبة االوىل بكل مـا تحمله، تعد 
نقطة االنطـالق نحو عتبات ذات 
داللة مكثفة نبدأها بعتبة العنوان 

الذي يعلـن انتماءه الذاتي ملدينته 
، ونسـبه العربي شـاكرا أباه عىل 
ذلك النسـب االصيل العريق الذي 
يعود اليه وسـط املدينـة املتعددة 
االنسـاب ما بني العربـي االصيل 
واملتنـوع اآلخـر ، بمـا تتميـز به 
املدينة من تنوع ثقايف بل ويفتخر 
بأّنـه من أمـة القراءة والشـعر( 

اهداء..
إىل مدينتي

وانا اميش يف خرائطها
القصية وأحب ترابها وناسها 

وحزنهـا البهيـج واىل ابـي الـذي 
بذرني

فيهـا عربيـا اتبـع املعنـى واقرأ 
االشياء) ص4

  ومـن الثنائيـات االخـرى التـي 
قامـت عليهـا تدوينات كشـيش 
هي االرملـة / الغزالة ، الصحراء 
الغزالـة  تعنـي  إذ   ، العطـش   /
الذكاء والقوة والجمال ، واالرملة 
تعني االنكسـار والضعف والقوة 
، هـذه التضـادات التـي حملتها 
العبـارة املكـررة ” غزالة نصفها 
أرملة“ تعني االنكسـار والضعف 
واألرملـة   ، واحـد  آن  يف  والقـوة 
رمز للمدينـة ، ولألنثى ، إذ يرسد 

قصة تلك االرملة  وهي واحدة من 
القصـص التي حدثت له يف إحدى 
القاسـية  الطويلـة  الظهـريات 
وتاريخهـا  وأحداثهـا  زمنهـا  يف 
بأسـلوب رسدي قصـيص تحمل 
 ، املقاومـة   / االرادة  معنـى 
االنوثة/ الذكورية الفتية الهاربة 
،  وهو مـا زال لم يبلغ من االرادة 
عهدا ، إذ (ما زال يرفض أن يغادر 
طفولتـه . طردتـه الحدائق وآواه 
الشـعر وأوحشـته غزالـة هربت 
ولـم تهـرب) ( هي موجـة أنوثة 
تمـيش عـىل نهريـن مـن حليب 
،أرملة صامـت ثالثة عرش صيفا 
ولم تهز بجذع جوعها وعطشـها 
االّ حني رأتـه)ص8 وكأن االرملة 
خلقـت له رؤيـة للوجـود وقيمة 
للموجودات ، فتحت قريحته أمام 
املدينـة وخفاياها وهو الذي كان 
يحيطها بهالة قدسية ال تخرتق . 
     كل ذلـك جعـل الشـاعر يحمل 
والسـخرية  الرفـض  معانـي 
واملعنـى النقيض مـن الظهرية ، 
ذاك الوقـت الصاخـب بأحداثه ال 
بهدوئه املصبـوغ بصفته األزلية 
االّ مع مدينة الشاعر ذات الصبغة 
الدينية التي تحمل أحداثها معنى 

التمرد و الجرأة والصخب : (لم ال 
تخـرج االّ يف هذا الوقت ؟. ألداهم 
املدينة وهي يف عريها السـاطع . 
لكّن مثلـك اذا أراد ما أردت فعليه 
سـقوط  وقـت  ليـال  يخـرج  أن 
األقنعـة ، لـريى املدينـة عاريـة 
كما يشـاء. هذا صحيـح . ولكن 
ليس مع هـذه املدينة وراح يتابع 
حمامتـني تتزاوجان يف ظل منارة 
، يف الظهـرية فقط تتبـع األرملة 
خيـط الدم حتى تصل إىل خارصة 
الغزالة فتيضء أسطورة العطش 

وأرى املاء).ص9
     يحـول الشـاعر ذلـك الوقـت 
من سـمة الهدوء يف الظهرية كما 
عنـد العراقيـني اىل زمـن الحركة 
فالشـاعر   ، االحـداث  وقيامـة 
عالوي كشـيش كما هو معروف 
عنه يجري ضد التيار يجري أمام 
الروتـني ويعاكسـه ، تسـتهويه 
أضـداد االشـياء وتهيـج قريحته 

دقائـق األمـور . 
     فتدويناته عبارة عن حوار مع 
الذات ، الصديق ، االرملة ، الغزالة، 
املدينـة ، الزمن ، فهـذه الظهرية 
كانت كفيلة بأن يتعرف الشـاعر 
عىل ذاته ويكشـف مدينته زاويه 

زاويـة (مـاذا تفعل لو عـدتَّ إىل 
املدينة؟ اخرج يف الظهرية ، ثم ...؟ 
، أختار ظهرية شـديدة السطوع 
إىل  وأقودهـا  الغزالـة  فأقتنـص 
النهر وأفرش لها الظل لتسرتيح. 
) ( ثم أخذني لنّرشح املدينة تحت 
الظهـرية كما قال ولم يرتك زقاقا 

االّ دخله) .ص14
   وقـد مّثلـت الظهـرية يف يوم ما 
هروبا مـن الرذيلـة / ونجاة من 
الغرق (دائما أرى االشياء وأراني 
يف ظهـرية واحدة أدخـل، أخرج ، 
أنتـرص ، أهـزم ، أيضء، أطفأ).( 
انِت والظهـرية واملدينة والعطش 
مربـع مدّجـج باألسـئلة والرؤى 
وانا عنيف الدم).ص7 هكذا ختم 
تدويناتـه التـي سـرب بهـا أغوار 
املدينـة املتزينـة بثوبهـا الدينـي 
املحافظة  وعاداتهـا  وطقوسـها 
، إّنـه يدعـو وينـادي إىل صحـوة 
املدينة وأهلها مشريا اىل ما يجري 
يف ظهرياتها العارية (أيتها املنائر 
، أيتهـا الحقول ، أيهـا املصلون . 
يامـن أغوتهم أرملتـي بالعطش 
والخصـب . انتبهوا لهـذا الرمل . 
الرمـل يزحف والخصـب يحرقنا 

ونحن ال نتقن الزراعة). ص58 
( لقد أْتقّنا الطريان حول األرملـة 

حول املدينة . حولنا .
والظهرية فضيحتنا 

ومرصعنا 
 افتحوا أبواب الظهرية) .ص58

األماكـن  تعـددت  تدويناتـه  ويف 
وُرسدت أحـداث متنوعة وأجريت 
حوارات واسعة ، إذ قامت األضداد 
ووِطئْت أقدام الرفض والسخرية 
وعال النداء لليقظـة والحذر ، كل 
ذلك والزمن ثابت بتوقيته متوهج 

بأحداثه.  
     ومـن الثيمـات االخـرى التـي 
اسرتعت انتباهنا للوقوف عندها 
هي تفرد واضح القتباسـات من 
كتـاب التـوراة/ العهـد القديم ، 
ويسـميها ”بسـحب أرميا“ أو ” 

أرميـا/ العهد القديم ، أو يسـمي 
أحد احدى ظهرياتـه بـ ” ظهرية 
ارميا“ ، ويرجح سبب ثيمة ارميا 
إىل انها تشـكل رمز لحـب املدينة 
ومخاطبتهـا  الهجـاء  وبغـض 
كأنثـى وكونهـا ارملـة نصفهـا 
غزالـة ونصفها بسـاتني واالخر 

صحراء . 
   واخـريا : فـأن هـذه القـراءة 
االسـتعادية لتدوينـات الظهـرية 
التـي كتبـت منذ عرشيـن عاما ، 

سـببها أن املتلقي قـد يقرأ عمال 
ادبيـا يف املـرة االوىل وينتهي منه 
، ولكـن هذا العمـل يظل حارضا 
يف ذهـن املتلقـي ويلـح عليـه يف 
استعادة القراءة وليس اعادتها ؛ 
ليكتشف مناطق كثرية يف خريطة 
العمـل قد مـر بها رسيعـا ام لم 
يتلق شفراتها ثم يعقد العزم عىل 
قراءة اسـتعادية محـاوال التغلب 
عىل تردده وطامحا اىل اكتشـاف 
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  حينمـا نـود التحـدث عـن ”الثقافـة“ باعتبارهـا مفهومـا 
أو مصطلحـا، فإننـا نقف أمـام مرايـا متعددة االنعكاسـات 
واألطيـاف.. إذ يمكـن اعتبارها قناة لغوية متشـعبة العنارص 
متداخلـة اإلشـكاالت.. ذلـك ألن التعـدد والتشـعب، ناجم عن 
طبيعة الحقـل املعجمي لكلمة ”ثقافة“ يف حد ذاتها.. إذ تطلق 
يف عمومهـا عـىل جميـع العلوم واملعـارف والفنـون واآلداب.. 
كما تشـمل التقاليد والعادات والرمـوز.. وكل ما يتصل باملهن 
والحـرف، وأنـواع الرياضـات، واملعلوميات وغريها من شـتى 
مجاالت الحياة االجتماعية والسياسية والفكرية املختلفة.. لذا 
فــ (دائرة الثقافة) متعددة ومتشـابكة ومتكاملة تهم البناء 

الفكري والرتبوي والحضاري واإلنساني عموما.. 
ومن هنا يتبادر إىل أذهاننا طرح السؤال اإلشكايل بني (الثقافة 
والفكـر)، أيهما الذي يحّدد اآلخر أو يؤثر فيه؟ هل الثقافة هي 
التي تؤثر يف الفكر أم أن الفكر هو الذي ينتج الثقافة؟ إشـكال 
فلسفي وفكري يحتاج منا إىل رشح مطول وهو طبعا موضوع 

تضاربت فيه اآلراء الختالفات يف التصورات...
لكن يمكـن القول: بـأن ”الفكر“ مـن التفكر وإعمـال النظر 
والتدبـر يف ما يبـدع العقل اإلنسـاني وينتجه مـن مواضيع يف 
مجاالت العلم واملعرفة والتأمل الفلسـفي والتنظريي... وما إىل 

ذلك.
أما ”الثقافة“ فهي تقوم أو تتوىل القيام بتوزيع ما أنتجه الفكر 
مـن علوم ومعارف وفنون وتاريخ وتقنيـات إلكرتونية حديثة 
وغريهـا... وكالهما: (الثقافة والفكر) يسـرياِن جدلّيا يف خط 
متواٍز لبناء اإلنسـان، والسلوك والحضارة والتاريخ واملجتمع.. 
وكل مـا له عالقة بهـذا الكائن البرشي الذي وهبـه الله العقل 

للتفكر والتدبر والتأمل...
نعـم وإذا تأملنا يف قولة الفيلسـوف ديكارت (أنـا أفكر إذن أنا 
موجود) يتضح لك أهمية الفكر عىل الثقافة إذ أن أمة ال تفكر 
وال تعمل عىل اسـتخدام عقلها وبلورة نشـاطاته الذهنية، أمة 
غـري موجودة عىل حـّد تعبري ديـكارت، وبالتايل فهـي ال تنتج 

ثقافة تؤهلها إىل مصاف األمم الراقية...
كمـا يمكن القول بـأن الثقافة تؤثر يف الفكـر، إذا كان الكائن 
البرشي غريبـا عن بيئته التي ولد فيها، هنا تسـتثمر العادات 
والتقاليد محفزاتها إلقحام الفكر الغريب عنها ضمن بوتقتها، 
وبهـذا يقع الفكر يف حالـة ما يصطلح عليه باالسـتالب وهي 

عملية اجرتار وتكرار وتقليد ملنتوج ثقافة مستهلك...
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 شفتيك أناء بلور
 من 

عسل 
أو سندان ورد 

ضاجعه الندى فجرا
وأغتسل 

أقبله ألف ألف قبلة 
من دون 

كسل 
اقولها بعلو الصوت  

ومن دون خجل
بدونك  الحياة 

وال أمل
حبيبتي أنت معنى الوجود 

مهما استباحوك 
أهل السياسة 

و
الدجل 

أنت الوجود أنت   
خري العمل 

من دونك تتصحر الحياة 
ويصيبها الشلل

تغنت بك االطيار 
وباركتك

 املقل 
انت حلم االنسان 

انت معنى الوجدان 
منذ

 االزل
الحرية مصحف العشاق

انت قبلة األحرار
مهما أسهب القول  فيك

أو
أختزل

ما عاش من عاداك
يا حلوتي 

ال هتلر
وال صدام

وال من قبلهم الهتهم
هبل 

من أحبك 
من عاشك 

ما همه  ان عاش يف 
الجنات

أو
أرتحل 

تبقني الحلم أنت 
مهما ادعو فيك من نقص

أو خلل
 محبوتي فداك كل 

سلطان 
كل معبود 
وكل وحي 

من أجل عينيك
نزل 

حبيبتي
فدى نعليك كل النياشني

واأللقاب  والقصور 
والفلل

مرهونة لك أنفايس حبيبتي 
رغم أنف من عارض

أومن 
عذل 

 فدتك كل بحور الشعر  
الرجز 

الطويل
أو 

الرمل 
أنت أم البحور

 أنت الياسمني  والبخور
انت الحياة

بال قيود  وال 
ملل

بك يتغنى الوجود
وبك الكون  للخلق

أستهل 
من أجلك  كم روح أزهقت 

وكم مرشد ضاقت به 
الدنيا 

فارق الديار 
واألهل 

لوالك ماغرد الطري 
وماثار الربكان غيضا 

وما قصد األنسان 
 املريخ

وال زحل 
لوالك 

لصار كل شعٍر
شعري

وما صار الهالل  بدرا 
وأكتمل

أنت اكسري الحياة 
أنت  الحياة 

أنت الدواء
 لكل
العلل

أنت سجينة كل
الخطابات 

أسرية كل األحزاب 
وامللل

كلما رأيتك  يف زنازينهم 
تتأوهني 

يأنُّ فؤادي
وتجري دموع

املقل 
 أاليعلم الطاغوت

أنَّه 
هو السجني  هو 

العبد
هو املرذول بفقدك 

لو كان
 عقل؟ 

معبودتي 
حريتي

القول فيك قليل 
ياقبلة العشاق
ياغنوة األحرار 

التكفي بحقك  املقاالت
 وال األشعاروال 

ماليني
الجمل 

أنت الكون كله 
نذرت لك الروح  

أنت الحب كله 
وكما قيل 

((هناك من الحب ما قتل ))
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يعترب فيتامني C من الفيتامينات 
التي يمكن أن تساهم يف الحفاظ 
عىل صحة برشتك ، ويشـمل ذلك 
خصائـص مقاومة الشـيخوخة 
التي تقاوم عالمات التلف وحتى 

التجاعيد، وفقا للخرباء.
وقال خـرباء: ”فيتامني C يمكن 
أن يسـاعد أيضـا يف درء عالمات 
الشيخوخة بسبب دوره الحيوي 
يف تخليـق الكوالجـني الطبيعـي 
يف الجسـم“، وعىل الرغم من أنه 
يمكنك زيـادة تناولـك لفيتامني 
C بمكمـالت ال تسـتلزم وصفة 
طبيـة وكريمـات للبـرشة، فإن 
تتواجـد  الحيويـة  املغذيـات 
أيضـا بشـكل طبيعـي يف بعض 
الشـائعة،  والخرضوات  الفواكه 

وفق(روسيا اليوم).
- ما هو فيتامني C؟

الطبقـة  يف   C فيتامـني  يوجـد 
الخارجية من الجلـد، واملعروفة 
باسم البرشة، والطبقة الداخلية 
من الجلد املعروفة باسم األدمة.

وبحسب هيئة الخدمات الصحية 
الوطنيـة فـإن لفيتامـني C عدة 
وظائف مهمة أبرزها: ”املساعدة 
عـىل حمايـة الخاليـا والحفاظ 
عليها بصحة جيدة والحفاظ عىل 
صحة الجلـد واألوعيـة الدموية 
والعظام والغضاريف واملساعدة 

يف التئام الجروح“.
يسـتطيع  ال  الحـظ،  ولسـوء 
الجسم تخزين فيتامني C، ولهذا 
مـن املهم التأكد مـن أنك تحصل 

عىل ما يكفيك كل يوم.
- ما هي الفاكهـة والخرضوات 

األفضل لفيتامني C؟
أسهل طريقة للحصول عىل املزيد 
مـن فيتامني C يف جسـمك، هي 

ببسـاطة عن طريق اتباع نظام 
غذائي صحي ومتـوازن، والخرب 
السـار هـو أن فيتامـني تعزيـز 
البرشة موجود بشكل طبيعي يف 
الكثري مـن الفواكه والخرضوات 

اللذيذة، وتشمل:
• الفواكـه الحمضية، بما يف ذلك 

الربتقال والليمون.
• الفراولة والعليق.

• الـربوكيل.

• السبانخ.
األخـرض  أو  األحمـر  الفلفـل   •

الحلو.
• األناناس.

• املانغو.
• الشمام.

• القرنبيط.
- كيف يفيد فيتامني C البرشة؟

يحتوي فيتامـني C عىل عدد من 
الخصائـص املضـادة لألكسـدة 
إنتـاج  زيـادة  عـىل  ويسـاعد 
الكوالجني، ويمكن لهذا أن يقيك 
مـن الرسطـان ويعـزز نضـارة 
ويمكـن  وإرشاقهـا،  البـرشة 
للفيتامني أيضا أن يعالج التصبغ 

ويفتح لون البرشة.
وقـال فريـق مـن الخـرباء: ”إن 
تنـاول فيتامـني C الـكايف يمكن 
أن يسـاعد أيضا يف إصالح الجلد 
الجـاف والوقايـة منـه“، وعـىل 
الرغـم مـن أنه يمكن اسـتهالك 
الدكتـورة  قالـت   ،C فيتامـني 
باتريشـيا ويكسـلر، أخصائيـة 
مدينـة  يف  الجلديـة  األمـراض 
نيويـورك: ” إنـه عنـد تطبيقـه 
موضعيـاً عن طريـق مرطب أو 
مصـل، يمكن أن تكون التأثريات 
أقـوى 20 مـرة مـن تناولها عن 

طريق الفم“.

 
السـتمرار  يكفـي  ال  وحـده  الحـب 
الزواج، ولكنه يشء رئيس يف سـعادة 
ألنـِك  تزوجـِت  بالتأكيـد  الزوجـني، 
تحبني زوجك، ولكن مع مرور الوقت 
قـد تحدث بعـض األمـور، أو تتبعني 
بعـض العـادات، التي تضعـف حبك 
لزوجـك، وقد تقيض عليـه نهائياً، ما 

يهدد حياتك الزوجية. 
تابعـي القـراءة وتعـريف إىل األشـياء 

والعادات التي تقتـل حبـك لزوجـك:
-1 املقارنة

أكرب سـبب لهروب الرىض والسعادة، 
وتسـلل السخط والضجر من الزواج، 
هـو مقارنة زوجـك برجـال آخرين، 
أو مقارنـة حياتـك الزوجيـة بحيـاة 

اآلخرين.
باإلحبـاط  زوجـك  تشـعر  املقارنـة 
وخيبة األمل، وتقلل قدره يف نفسـك، 

وتقتل حبه داخلك.
-2 الرتكيز عىل السلبيات

قاومـي أفكارك السـلبية عن زوجك، 
فهي تسـبب داخلك تراكمات تضعف 

من حبك له عىل املدى.
حاويل النظـر إىل الجوانـب اإليجابية 

مـن شـخصية زوجك، والسـلوكيات 
التـي  اللطيفـة  واألشـياء  الجيـدة، 

يفعلها من أجلك.
عـن  الواقعيـة  غـري  التوقعـات   3-

الزواج
الزواج ليس فيلماً رومانسـياً ينتهي 
بعـد سـاعيتن، إنه حيـاة طويلة بها 
الكثري مـن اللحظات الجيدة، والكثري 

مـن األزمـات واملصاعـب أيضـاً، لذا 
يجـب أن تكون توقعاتك عـن الزواج 
واقعيـة، حتى ال تصطدمـي بالواقع 
وتشـعري بـأن زوجك سـبب يف عدم 

سعادتك، ويقل حبك له.
-4 رسـم صـورة أسـطورية لرشيك 

الحياة
هذه النقطة مشابهة للسابقة، زوجك 
رجل طبيعي، وليس بطالً أسـطورياً 
يف قصة خيالية، لذا لن يأتيِك ذات يوم 
عىل ظهـر حصان أبيض، فـإذا كنِت 
تتوقعـني أن يكون بطالً أسـطورياً، 
بالتأكيد سوف تصابني بخيبة األمل، 

وتفقدين مشاعرك تجاهه.
-5 الفتور

قد يصيبك الفتور ألسـباب عضوية، 
وقـد تصابني به بسـبب خالفات مع 
زوجـك، ويف جميـع األحـوال ال يجب 
أن تستسلمي للفتور وترتكيه يجتاح 
حياتك، وال ترفـيض محاوالت زوجك 
ألن  بينكمـا،  الحميميـة  السـتعادة 
فـرتات الفتـور الطويلـة تقلل الحب 

داخل قلب كل منكما.
-6 األنانية

ال تستسـلمي لألفـكار األنانية التي 
تدفعك نحو تجاهل احتياجات زوجك 
ومصلحـة األرسة، يف مقابـل تلبيـة 
رغباتك وحسب، فاألنانية يشء سيئ 

يقتل الحب بني الزوجني.

يعترب الفتوش من الوصفات األساسـية 
غنـي  فهـو  رمضـان،  شـهر  خـالل 
والتـي  للجسـم  املفيـدة  بالخـرضوات 
تسـاعده عـىل املحافظـة عـىل حيويته 
إليكـم وصفـة  الصيـام.  خـالل فـرتة 

الفتوش الرتكي الشهية.
املقادير لـ5 أشخاص:

ضمة بقلة
نصف ضمة بقدونس

3 بصل أخرض أو بصلة كبرية
فليفلة خرضاء

حبة بندورة
2 باذنجان

3 فصوص ثوم
حامضة

كوب ونصف لبن
ملعقتني مايونيز
ملعقتني طحينة

دبس الرمان 
ونعنع يابس وكمون وملح

زيت زيتون وزيت نباتي وخبز مقيل
طريقة التحضري:

قطعـي الباذنجان لقطع متوسـطة ثم 
اقليه بالقليل من الزيت النباتي.

(يفضـل  والبقدونـس  البقلـة  قطعـي 
تقطيعهـا باليد من دون فـرم) وافرمي 

باقي الخـرضوات، (ويمكن إضافة اي 
خضار أخرى بحسب الرغبة).

أخلطي يف وعاء دبس الرمان مع نصف 
كميـة الثـوم وعصري الحامـض وزيت 

الزيتون ورشة نعنع يابس وملح.
ضعـي نصـف كميـة الصـوص فـوق 
الباذنجان والنص اآلخر فوق الخضار.

أخلطـي يف وعـاء اللبـن مـع املايونيز 
والطحينة وباقي الثوم ورشة كمون.

أضيفـي الباذنجان مـع الصوص عىل 
الخرضوات ومن ثم الخرب املقيل.صبي 
اللبـن فـوق الخبـز وزينيـه بالكاجو 

املقيل.
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كشفت املختصة يف مجال التغذية 
ألينـا سـتيبانوفا، أن رشب املياه 
املعدنيـة لـه فوائد كبرية لجسـم 
لرتكيبها  اإلنسـان، وذلـك وفقـاً 

الكيميائي.
وأضافت الخبرية: ”وفقا للرتكيب 
الكيميائي، تنقسـم املياه املعدنية 
إىل ميـاه مائدة (تحتـوي عىل حد 
أدنـى من األمـالح - حتى 1 غرام 
لكل ليرت)، ومياه املائدة العالجية 
(يـرتاوح تركيـز األمـالح يف املاء 
مـن 1 إىل 10 غرام/ ليرت)، واملياه 
العالجيـة البحتـة (تركيز األمالح 

أكثر من 10 غرام/ ليرت)“.
وتابعت املختصة: ”يمكن للجميع 
تقريبا رشب مياه املائدة املعدنية، 
اسـتخدامها  يمكـن  أنـه  حتـى 
للطهـي. أما مياه املائدة العالجية 
واملياه املعدنيـة العالجية البحتة، 
للعـالج  فقـط  تسـتخدم  فهـي 

والوقاية من بعض األمراض“.
وقامت ستيبانوفا، بتقسيم املياه 

املعدنية إىل عدة فئات:
- كلوريدية (منشـط اسـتقالبي، 

اضطرابـات  عـالج  يف  تسـاعد 
الجهاز الهضمي).

- تحتـوي عـىل هيدروكربونـات 
حموضـة  تقليـل  يف  (تسـاعد 
عصارة املعدة، ومفيدة عند وجود 

حىص يف الكىل).
-تحتوي عـىل مركبـات كربيتية 
(تساعد عىل حد سواء عند وجود 

مرض السكري والسمنة).
- مختلطـة (عـىل سـبيل املثـال، 
امليـاه املعدنية التـي تحتوي عىل 
هيدروكربونـات وكربيتات، تبقى 

جيدة لعالج التهاب املعدة وقرحة 
املعدة).

وخلصـت سـتيبانوفا إىل أن املياه 
املعـدن  عـىل  تحتـوي  املعدنيـة 
الغذائـي، لذلك يمكـن أن تحتوي 
واملغنيسـيوم،  البوتاسـيوم،  عىل 
واليـود، والربوم، والسيليسـيوم، 
والصوديوم، وامليـاه التي تحتوي 
عىل املغنيسيوم والكربيتات تكون 
فعالة لعـالج اإلمسـاك وأمراض 
وتصلـب  الصفراويـة،  القنـاة 

الرشايني.

تعلـم  لحظـة  أم  كل  تنتظـر 

طفلهـا اسـتخدام النونيـة أو 

الحمام، والتخيل عن الحفاض، 

حتى تشـعر أنه تجاوز مرحلة 

مرهقة مـن عمره، وهذا يدفع 

بعض األمهات إىل الضغط عىل 

الطفـل من أجـل التدريب عىل 

النونية، حتى إن لم يكن الطفل 

مسـتعداً للتخيل عن الحفاض 

بعد، وهذا ما حـذر منه تقرير 

طبي أملاني.

التقرير ُنرش يف مجلة ”إلترين“ 

األملانية، ليحذر من الضغط عىل 

الطفل للتخيل عن الحفاض يف 

سـن مبكر، وأن هـذا الضغط 

يعـود بنتائـج عكسـية، حيث 

يؤثـر سـلباً عىل قـدرة الطفل 

عـىل التحكـم بعمليـة التبول 

واإلخـراج يف املسـتقبل، وهـذا 

ألن عضـالت املثانة املسـؤولة 

عن التحكـم بعملية التبول، ال 

تكتمل قبل بلوغ الطفل عامني، 

لذا فإن املحاوالت املبكرة لتخيل 

الطفل عن الحفاض تكون غري 

مفيدة.

األمهـات  التقريـر  ونصـح 

بالتحـيل بالصرب أثنـاء عملية 

تدريـب الطفـل عـىل النونية، 

واالعتمـاد عـىل التواصل معه 

حتـى يتعلم بهـدوء، وقبل هذا 

يجـب أن تظهـر عـىل الطفـل 

للتخـيل  اسـتعداده  عالمـات 

عـن الحفـاض، وهـي قدرته 

عـىل البقاء ملدة سـاعتني دون 

أن يبلـل مالبسـه، وقطعه أي 

نشـاط يقوم بـه عندما يتبول 

أو يتـربز، مـا يعني أنـه يدرك 

ما يحدث، وبالتايل هو مستعد 

النونية  للتدريب عىل استخدام 

أو الحمام.
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 يعترب التهاب العني من املشـاكل الشـائعة 
التـي تصيب أغلب الناس، ويسـبب التهاب 
العـني حكـة مسـتمرة واحمـرار وأعراض 
أخرى، لكن الصعب هو التمييز بني الحاالت 
البسـيطة وتلـك الخطرية التي قد تتسـبب 

بفقدان البرص.
ورغـم أن التهابـات العني البسـيطة يمكن 
أن تشـفى من تلقاء نفسها، يمكن ألخرى 
إلحاق أرضار جسيمة وتحتاج رعاية طبية 

عاجلة. إليك عالمات عدوى العني.
التهاب امللتحمة

امللتحمة هي الغشـاء الرقيق الشفاف الذي 
يحمـي الجفـن، وهـي أكثـر عـدوى العني 
انتشـارا وشـهرة، ومعظمها يحدث بسبب 

الفريوسات أو البكترييا.
ومن السهل اكتشـاف التهاب امللتحمة ألنه 
يجعل العـني تتحول إىل اللون الوردي وينتج 
إفرازات لزجة تكون أسمك عند االستيقاظ، 
وغالبـا مـا تختفـي مـن تلقـاء نفسـها يف 

غضون أيام أو أسابيع.
التهاب الجفن 

ويحدث عندما تنسـد الغدد الدهنية الدقيقة 
املوجودة يف قاعدة الرموش، ويسـبب حرقة 
يف العني وتظهر قشـور تشـبه قرشة الرأس 
عىل طـول خط الرمـوش، ويمكن أن يجعل 
عينيك حساسـتني للضـوء ويجعـل الرؤية 

ضبابيـة، وهنـاك حاجـة لقطـرات خاصة 
للتعايف منه.
تورم الجفن

هو عبارة عن غدة زيتية مسـدودة تؤدي إىل 
ظهـور التهـاب يف بصيالت الرمـوش يظهر 
عىل شكل انتفاخات، أو نتوءات حمراء، عىل 

الجفن تسبب الحكة وتؤلم عند اللمس.
ويمكن عالجها بالضغط عىل العني املصابة 
بقطنة نظيفة ودافئة ورطبة ملدة 20 دقيقة 
عـدة مرات يف اليـوم وسـتختفي يف غضون 
أسـبوع. إذا كربت بشـكل مزعج قد تتطلب 

إزالتها بالجراحة.
التهاب القرنية

القرنية هي غشـاء شـفاف عىل شـكل قبة 
يف حدقـة العني والقزحيـة. ويمكن لجفاف 
العـني الشـديد وأي نـوع مـن الجراثيـم أن 
يـؤدي إىل التهاب القرنيـة، وتجاهلها يمكن 
أن يسـبب تلفا دائمـا يف الرؤية، وهي مؤملة 
للغاية ويصاحبها احمرار وتورم وتشـوش 
الرؤيـة وحساسـية للضـوء، وهـي تتطلب 
تشـخيصا وعالجـا عاجلـني حتـى ال تزداد 

سوءا يؤدي إىل العمى.
التهاب القزحية

هـو التهـاب يف مركـز مقلـة العـني التـي 
تمد شـبكية العـني بالـدم، إصابـات العني 
والفريوسـات والحاالت املناعية مثل التهاب 

املفاصـل الروماتويدي تجعلـك أكثر عرضة 
لإلصابة به.

ومـن أعراضه الحساسـية للضـوء والرؤية 
الضبابية واحمرار يمكن أن يظهر ويختفي، 
وإذا واجهت أيا من هذه األعراض، فراجعي 
الطبيـب، حيـث يمكـن أن يـؤدي التهـاب 
الحيويـة  األنسـجة  إتـالف  إىل  القزحيـة 

والتسبب يف العمى.
أسباب التهابات العني 

أكثـر أسـباب التهابـات العني شـيوعا هي 
التالية:

· ارتـداء العدسـات الالصقة لفـرتة طويلة 
وعدم االهتمام بتعقيمها.

· مضاعفات جراحة العيون.
· اسـتخدام مكياج عيون منتهي الصالحية 

أو ملوث.
· غسل الوجه بماء ملوث.

· عدم االهتمام بنظافة اليدين.
· العدوى.

باختصار، هناك الكثري مـن التهابات العني 
الشـائعة، ورغـم أن بعضهـا ليـس مدعاة 
للقلـق، إال أن بعضها اآلخر يمكن أن يتطور 
برسعة كبرية ويؤدي إىل فقدان دائم للبرص، 
وإذا كنـت تعانـني من رؤية ضبابيـة أو ألم 
شديد أو احمرار مستمر أو ضبابية بالبرص، 

فاطلبي رعاية طبية عىل الفور.

ـد الدكتور مصطفى عبد اللطيف، أخصائي الطب البديل  يؤكِّ
ـة للجميـع، أنَّـه عندمـا يبدأ مريـض التهاب  بمركـز الصحَّ
اللوزتـني املزمـن أو الحـاد باتباع نظـام التغذية املناسـب، 
ـن حالتـه رسيعاً، وهنـاك اتجـاه يف اليابـان يتنامى  تتحسَّ
بمعالجـة التهـاب اللوزتني عن طريق الغذاء بنظام يسـمى 

«املاكروبيوتيك»،
هور  هـذا النِّظـام كان متبعـاً منذ آالف السـنني، وعـاد للظُّ
مـن جديد بعـد أن ثبتت فعاليته، والفـارق بينه وبني العالج 

الطبيعي ما ييل:
• بعض جراثيم التهاب اللوزتني املزمن أو الحاد طوَّرت مناعة 
لبعـض املضـادات الحيويَّة، هـذا األمر غري ممكن بالنسـبة 
للعـالج بالغـذاء؛ أي أنَّ الجراثيم مهما كانـت، ال يمكنها أن 

تطوِّر مناعة ضد األغذية التي تقيض عليها.
• ليسـت هنـاك رضورة؛ إلجـراء تجارب عىل عـدد كبري من 
املضادات الحيويَّة عند العالج بالغذاء، فبعض األغذية ستمنع 
تكاثر هذه امليكروبات بشكل طبيعّي وسليم، وتقيض عليها 

مهما كان نوعها.
• املضـادات الحيويَّـة تقيض عـىل كل جراثيـم األمعاء حتى 
الجيـدة منهـا، ولكـن الحميـة املناسـبة تقـيض فقط عىل 

الجراثيم التي تسبب مرض التهاب اللوزتني.
ل مضـادات حيويَّة طبيعيَّـة، رخيصة  • األغذيـة التي تشـكِّ
ومتوافـرة يف كل مـكان، عىل عكس املضـادات الحيويَّة التي 

يكون بعضها مكلفاً أو غري متوافر أحياناً.

مواد طبيعية لعالج اللوزتني
ات الحيوانيَّة والزيوت  - اسـتخدام بعض األعشاب واملشـتقَّ
الطبيَّـة لهـا تأثـري كبـري يف مسـاعدة الجسـم عـىل الدفاع 
عـن امليكروبـات الغازيَّة لجسـم اإلنسـان، وكذلـك تخفيف 

االلتهابات املصاحبة، ومن أهم هذه املواد التايل:
* الثوم

ُيعتـرب الثوم من املواد العشـبيَّة الجيدة يف عـالج أّي نوع من 
أنـواع التهابـات الحلق، بما يف ذلك التهـاب اللوزتني، ويكون 
ذلك عـن طريـق أكل الثوم والبصـل مع الوجبـات أو تناول 
كبسـولتني من مسـتحرض الثـوم، فذلك يحدِّ مـن التهابات 

اللوزتني.

* املرمية
املرميـة تحتوي عىل نسـبة عالية مـن املواد التـي لها تأثري 
رة؛ لذا  لة باملـواد املطهِّ مضـاد للميكروبـات، كما أنهـا محمَّ
ُيوىص بتناول شـاي سـاخن مع املرمية ثالث مرَّات يف اليوم 

كغرغرة لعالج التهاب اللوزتني.
(C) الثمار الغنيَّة بفيتامني *

ُوجـد أنَّ الليمـون والربتقـال والنارنج واألطعمـة أو الثمار 
األخـرى التي تحتوي عـىل فيتامني (C) لهـا تأثري قوّي عىل 
بعض السـالالت البكترييَّة، التي لها تأثري عىل اللوزتني، كما 
ُوجـد أنَّ فيتامـني (C) ينبِّه جهاز املناعـة، حيث ينتج خاليا 

آكلة «MACROPHAGE» لسالالت البكترييا.
* البيلسان األسود

األبحاث التي أجريت عىل نبات البيلسـان األسود أبدت تأثرياً 
مضاداً للفريوسات والبكترييا، وبذلك فهي من أهم األعشاب 

لعالج التهاب اللوزتني، وكذلك األنفلونزا.
* العسل النقي

يعتـرب العسـل النقي مع «ليمـون بن زهري» وصفـة مميَّزة 
لعالج التهاب اللوزتني، حيث ُتوضع ملعقة عسـل كبرية من 
النَّوع النقي يف نصف كوب ماء ساخن، وُيضاف عليه عصري 
«ليمـون بن زهـري»، وُيخفق جيـداً، ثم يتغرغـر به املريض 
بالتهاب اللوزتني ثالث مرات يف اليوم، حيث يقيض تماماً عىل 
ة ثالثة أيام  التهاب اللوزتني، وُيسـتعمل هذا املسـتحرض ملـدَّ

فقط.
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يف حجـرة صغرية فوق سـطح 
أحـد املنـازل، عاشـت األرملـة 
الفقرية مع طفلها الصغري حياة 

متواضعة يف ظروف صعبة ...
الصغـرية  األرسة  هـذه  أن  إال 
كانـت تتميـز بنعمـة الرضا و 
تملـك القناعة التـي هي كنز ال 

يفنى . 
ولكـن أكثـر مـا كان يزعج األم 
هـو سـقوط األمطـار يف فصل 

الشتاء
أربعـة  عـن  عبـارة  فالغرفـة 
جدران، و بها باب خشبي ، غري 

أنه ليس لها سقف ..
و كان قـد مر عـىل الطفل أربع 
سـنوات منذ والدته لم تتعرض 
املدينة خاللهـا إال لزخات قليلة 
يـوم  ذات  أنـه  إال  ضعيفـة،  و 
تجمعت الغيوم وامتألت سـماء 

املدينة بالسحب الداكنة . . .
ومع سـاعات الليل األوىل هطل 
املطـر بغزارة عـىل املدينة كلها، 
فاحتمـى الجميـع يف منازلهم، 

أما األرملة و الطفل فكان عليهم 
مواجهة موقف عصيب..

نظر الطفـل إىل أمه نظرة حائرة 
و اندّس يف أحضانها، لكن جسـد 
األم مع ثيابها كان غارًقا يف البلل 
. . أرسعـت األم إىل بـاب الغرفـة 

فخلعته
أحـد  عـىل  مائـًال  وضعتـه  و 
الجدران، و خبـأت طفلها خلف 
البـاب لتحجب عنه سـيل املطر 
املنهمـر.. فنظـر الطفـل إىل أمه 
يف سـعادة بريئـة و قد علت عىل 

وجهه ابتسامة الرضا..
و قـال ألمه : ماذا يـا ترى يفعل 
ليـس  الذيـن  الفقـراء  النـاس 
عندهم باب حني يسـقط عليهم 

املطر ؟
لقد أحس الصغري يف هذه اللحظة 
أنه ينتمي إىل طبقة األثرياء ففي 

بيتهم باب..
مـا أجمل الرضـا . . . إنه مصدر 
السـعادة و هدوء البال، ووقاية 

من املرارة و التمرد و الحقد..

صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

مـن  يتمكنـون  املغـول   -  1240
السيطرة عىل كييف.

االول  العـدد  صـدور   -  1877
مـن صحيفـة واشـنطن بوسـت 

االمريكية.
1884 - االمام محمـد عبده يصل 
إىل تونـس ويلتقي بعلمـاء جامع 
الزيتونة يف رحلة استغرقت أربعني 

يوًما.
1917 - إعالن استقالل فنلندا عن 

روسيا بعد الثورة البلشفية سنة 
1941 - االتحـاد السـوفييتي يبدأ 
هجومه املضاد ضـد أملانيا النازية 

يف الحرب العاملية الثانية.
1956 - القـوات الجنوب أفريقية 
و156  مانديـال  نيلسـون  تعتقـل 
نشـاطاتهم  بسـبب  رفاقـه  مـن 
السياسية املناهضة لنظام الفصل 

العنرصي.

1965 - املغـرب يقطـع عالقاتـه 
الدبلوماسية مع سوريا احتجاًجا 
عـىل موقـف الصحافة الرسـمية 
السـورية التـي اتهمـت الحكومة 

املغربية
باملسؤولية عن اختطاف املعارض 
املغربي املهدي بن بركة يف باريس.

1969 - اململكة العربية السعودية 
تنترص يف حرب الوديعة وتسـيطر 
عىل رشورة والوديعة وتحتل املنفذ 

الجنوبي.
- 1971االمـارات العربيـة املتحدة 

تنضم إىل جامعة الدول العربية.
عالقاتهـا  تقطـع  باكسـتان 
الدبلوماسـية مـع الهنـد بسـبب 

اعرتافها باستقالل بنغالديش.
أكاديميـة  أول  افتتـاح   -  1980
للطب العسكري يف الرشق االوسط 

وذلك يف القاهرة.

1990 - االعالن عن تأسيس حركة 
مجتمع السـلم حمـس يف الجزائر 

بزعامة محفوظ نحناح.
املتطرفـني  بـني  صـدام   -  1992
أيوديـا  يف  واملسـلمني  الهنـدوس 
بواليـة أتر برديـش الهندية بعدما 
مسـجد  هـدم  الهنـدوس  حـاول 

بابري القامة
رضيح الله الهندويس راما.

القنصليـة  اقتحـام   -  2004
االمريكية يف جدة باململكة العربية 

السعودية.
2005 - تحطـم طائرة عسـكرية 
إيرانيـة مـن نـوع C-130 فـوق 
طهران، وأدى الحادث إىل مقتل 94 

شًخصا.
2010 - حاكـم إمارة رأس الخيمة 
الشيخ سـعود بن صقر القاسمي 
يعني نجله الشيخ محمد بن سعود 

القاسمي ولًيا للعهد يف االمارة.
2011 - أمري الكويت الشيخ صباح 
الصبـاح يصـدر  الجابـر  االحمـد 
مرسوًما بحل مجلس االمة بعد أن 

ساءت العالقة بني مجليس االمة
والوزراء.

عـدن  محافـظ  اغتيـال   -  2015
جعفـر محمـد سـعد وعـدد مـن 
مرافقيـه عـن طريـق اسـتهداف 
موكبه بسـيارة مفخخة يف عملية 

تبناها تنظيم داعش.
2017 - الرئيـس االمريكي دونالد 
ترامب يعـرتف بالقـدس عاصمة 

الرسائيل.
2019 - مقتل 30 متظاهر عراقي 
و أصابـة أكثر مـن 100 متظاهر 
يف بغداد بالقرب من جرس السـنك، 
الحادثة التي عرفت باسـم مجزرة 

السنك والخالني
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غزل عراقي
ــون يكــــــــــــول ــج  عن ــمعت  س دوارة 
ــه مينـــــــ ــي  درت ــا  م ــرح  عالف ــمالج  ش
ــراك الف ــه  وخاوين ــزن  احل ــى  عل ــه  بقين
ــى معـــــــن اي  ــي  باق ــه  للوف ــن  اظ ــا  وم
ــوب بالكلــــــــ ــرح  جت ــبب  س ــال  ب ــاس  ن
ــه ضدنـــــ ــني  متش ــم  الظل ــه  وي ــي  وانت

Ò5«Î@Úó”
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نعمة الرضا

قلبي يحب خطيبي وعقلي يرفضه!

أفقي
o ظرف  1سكانها الفلسـطينيون 
زمان أو مكان وفق ما يضاف إليه
 o 2يخطـئ بشـكل غـري مقصود

االسم القديم للعاصمة عمان
3مراسـل (معكوسـة) o سـنة أو 

عاما
4عاصمة فلسـطني وأوىل القبلتني 
o علّم أو شق اليشء بالضغط عليه 

بالسكني
بقصـد  البسـطاء  عـىل  5كـذب 
الكسب املادي o فيه عمران وتدب 

فيه الحياة
6للنهـي والنفـي o املـرأة تعمل يف 

التجارة
7ترشب بها القهوة o نصف صابر
8متشـابهان o عاصمـة األنبـاط 
السـبع  الدنيـا  وإحـدى عجائـب 

الجديدة
9ابن o موضوع أو خطب

األردن  يف  ولحـم  أرز  10طبـق 
وفلسطني o طبق من خبز الرقاق 
فلسـطني  يف  واللبـن  والدجـاج 

واألردن

رأيس
الرومانـي  1االسـم 

ملدينة عمان
الغابـر  2الزمـن 
(معكوسة)  السحيق 
o فاعل لفعل إجرامي

 o 3حلقـات مرتابطة
بخل

4ثلثـا ورل o تشـابه 
األشياء بدرجة كبرية

ويوطـد  5يعضـد 
األلفـة   o العمـق  يف 

واالستئناس والعهد
6تكلم عنـه يف غيابه 

o جانب
7ثمن اليشء o كامل

o نصف هواة  8وهب 
o قرب

9اشـتهاء الطعـام يف 
قـوي   o الحمـل  أول 
والتأثـري  الحضـور 

شكال أو لونا
اردنيـة  10مدينـة 

شمال عمان

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

خواطر..
-ال تسألني عن الندى فلن يكون أرق من صوتك.. 

وال تسألني عن وطني فقد أقمته بني يديك وال 
تسألني عن اسمي فقد نسيته عندما أحببتك.

ن حبّك وفكرت في االنتحار..  -إن يأست يوماً مِ
فلن أشنق نفسي أو أطلق على نفسي النار 

ولن ألقي نفسي من ناطحة سحاب ألني أعرف 
وباختصار أن عينيك أسرع وسيله لالنتحار.

-يامن علمني فنون العشق والغرام ال تتركني 
فأنا بدونك كاجلسد املليء باآلالم.. قربني ودعني 

شقي املتيم وخالي األوهام.. نبني  أحكي لك عِ
أحالمنا ومنضي بها إلى األمام.

ÚÓóÉí@paäbjnÇa

ماذا تقول ألوان جواربك عن شخصيتك؟

أبـــــــراج

مهنيـاً: قد تضطر اىل السـفر فجأة اليـوم إلنهاء مرشوع أو 
صفقة مهمة وربما تقبل عىل العمل بنشـاط وترغب يف البدء 

بتنفيذ أفكارك الجديدة
عاطفياً:عليك أن تعيد حسـاباتك مع الرشيـك كي ال تحدث أخطاء 

مجدداً ال يمكن تصحيحها الحقاً
صحيـاً: األعمال تبدو كثـرية جداً ومرهقة، تهـّدد يف بعض األحيان 

أعصابك

مهنياً: مرحلة جديدة يف حياتك العملية مليئة بالتطورات، 
لذلك عليك أن تكون أكثر تركيزاً لتكون النتائج مضمونة

عاطفياً: وقوفك إىل جانـب الرشيك يعزز الثقة بينكما وال تأبه 
بما يقوله اآلخرون طاملا أنت مدرك أنك تفعل الصواب

صحيـاً: تخطـط لرحلـة طويلـة تستكشـف فيها مناطـق جديدة 
وتمارس فيها امليش لرتتاح نفسياً

مهنيـاً: قضيـة مهنية تتبّناهـا أو تشـارك أطرافاً كبرية 
هدًفا تالحقه، وتتحمس ملرشوع وتسـعى إليه وتؤدي دور 

املقنع واملؤثر
عاطفيـاً: واجه من تحب بمشـاعرك وال تؤجل املوضـوع أكثر من 

الالزم ألن املشاعر قد تخف
صحيـاً: أنت تتمتع بـإرادة صلبة وتقرر التخلص مـن الوزن الزائد 

ووضع حد لرشاهتك املفرطة

مهنيـاً: تسـهل عليـك األمور وتخلـق لك أجواء مناسـبة 
ملعالجـة القضايـا، وتحصـل عـىل دعـم وتأييـد، فرتتفـع 

املعنويات وتتقدم بنجاح
عاطفياً: مفاجآت كثرية تسـعدك وتتلقى عالمات الحب، ويسـطع 

نجمك وتتمتع بسحر نادر
صحياً: تهتـم بتفاصيل تخّص أوضاعك الصحّية وتناقش األمر مع 

بعض املعنيني مبارشة

مهنيـاً: قد تواجه بعض اإلرباك بسـبب كثرة الضغوط يف 
العمل، لكّنك تتمتع بقدرات الفتة لتجاوز ذلك مستفيداً من 

عامل الوقت
عاطفيـاً: ال تذهب يف مجازفات خطرية األوضاع برمتها تدعوك إىل 

التأني، وقد تؤدي إىل بعض التضليل والتعقيدات
صحيـاً: إذا أحسسـت بتـورم يف قدميـك أو ذراعيك، أتـرك كل يشء 

وتوجه إىل الطبيب فوراً

مهنياً: تعرف كيف تتجنب االصطدام بعمليات التسويف 
والتأخري، ما يثري غضب الحساد ويجعلك هدفاً دائماً لهم

عاطفياً: بعض العقبات تعـرتض طريق ارتباطك بالحبيب، ال 
تستغل طيبته وحاول أن تسايره

صحيـاً: كأنك غريب عما يحصـل للناس جراء عدم االنتباه يف تناول 
املأكوالت كيفما كان، حذار

مهنيـاً: ترشق هالتـك مجدداً، وتعيش أجـواء جميلة من 
اإلقـدام واملغامرة وخـوض مجال جديد تثبـت فيه براعتك 

وتفوقك عىل املخرضمني
عاطفيـاً: ال تعانـد مـن دون سـبب حقيقـي وال تصـدق األوهـام 

والواهمني لئال توقع نفسك يف مشكالت مع الحبيب
صحيـاً: ابتعـد عن تنـاول املأكوالت التـي تعرف جيـداً أنها تّرضك 

صحياً

مهنياً: تتزّود معلومات كثرية، وتقوم بزيارات عمل لتبادل 
اآلراء واألفكار مع من سبقوك يف مجال عملك

عاطفياً: تشـاطر الرشيـك أحالمه وأهدافـه، وإذا كنت وحيداً 
فقد تبارش عالقة متينة وثابتة

صحياً: بارش كل ما طلبه منك الطبيب، واتبع إرشـاداته بدقة، فلن 
تكون إال راضياً ومرتاحاً

مهنيـاً: تواضع فهذا يقرب اآلخرين منـك أكثر، وقد تكثر 
الواجبات املهنية فال تجد الوقت الكايف إلنجازها

عاطفياً: تفيض حيوية وثقة زائدة بالنفس، ما ينعكس إيجاباً 
عىل الصعيد والعاطفي، وتخطط مع الرشيك ملرشوع مهم

صحياً: فّكر ملياً يف وضعك الصحي املتقلب، واخرت العالج املناسـب 
بأرسع ما يمكن

مهنيـاً: قـد تسـري يف درب جديـد وتتعرّف إىل أوسـاط لم 
تعهدها يف السـابق، وتكتشـف ما يجعلك تترصف بطريقة 

رسيعة وتنكب عىل عمل جديد وتحقق إنجازاً مهماً
عاطفيـاً: تؤملك طريقـة انفصال الرشيـك عنك ألنه لم يـربر قراره 

بحجج منطقية مقنعة وكافية
صحياً: ال ترتدد يف عرض نفسـك عىل طبيب نفساني إذا كنت تحت 

ضغط ماٍض قاٍس ال يفارق مخيلتك

مهنياً: تبـدو حيويتك يف أوجها ويبدو الحظ سـائرًا 
عىل خّط سهل وسليم تجاهك

عاطفياً: لن يصعب عليك ان تربز كنجم يف محيطك وربما 
تقوم بإبداع معنّي فتكون محط انظار الرشيك

صحياً: سـاعد نفسك قبل كل يشء حتى يساعدك محيطك يف 
وضعك الصحي

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنياً: تتوصل إىل محارصة كل املشكالت والتعويض عن 
الوقـت الضائع والسـيطرة عىل أمورك مجـدداً، فتصادف 

مساعدة ثمينة جداً
عاطفياً: تكـون األجواء العاطفية سلسـة، وتحصل عىل فرصة 

جيدة لتفسري مشاعرك وتنشط التنقالت واالتصاالت
صحيـاً: نفسـيتك املرتاحـة تنعكس إيجابـاً عىل صحتـك، وهذا ما 

يالحظه املقربون منك يف الجلسات التي تجمعكم معاً

أنا مخطوبة لشـخص، هو يخربني كثرًي بأنه يحبني، ويأخذ 
عقيل بكالمه اللبـق الجميل، لكنه إذا غضب مني؛ فإنه ينىس 
كل كالمه ويتحول لشخص آخر، كذلك هو يتحكم يفَّ ويتدخل 
يف خصوصياتـي؛ يبحـث يف هاتفي دائًما، يمسـح يل األغاني 
ويقول إنها حرام، ويمسـح يل صـوري، ويقول إن الهاتف قد 

يضيع مني ويقع يف أيدي أحد قد يتالعب بالصور.
ال أدري هل هذا خوف حًقا أم له الحق فيما يفعله؟!

وغـري ذلك؛ إذا كان أحد أقاربه معنا، ال يسـتطيع حتى النظر 
يف عينـّي، وال يحدثني أمام الناس، وإذا سـألته: ملاذا؟ يقول: 
«هـذه طبيعتي». هـو له سـلبيات كثرية، لكننـي تعلقت به 
وأحببتـه جـًدا، ال يقبله عقيل كزوج، لكـن قلبي هو املتحكم 

ويرفض تماًما فكرة االبتعاد عنه.
النصائح والحلول:

-1 كل ما ذكرِته يندرج تحت مسمى املزاج الشخيص، الذي ال 
تستطيعني تغيريه، فمن الواضح أن خطيبك غيور، وعصبي، 
وُيعَتـرب شـخًصا صعًبـا بمفهوم التقسـيم العـام للصفات 

الشخصية الخاصة.
-2 وواضح أنـِك متعلقة به إىل درجة الوله واالفتتان، رغم أن 
قلًقا يراودِك ويشري إليِك بأنه ليس هو الزوج النموذجي الذي 

يرضاه العقل!
-3 إذن علينـا أن نبـدأ من هنا، ومسـاعدتي هـي يف مراجعة 
خصالـه بوضـوح؛ بمعنى هل هـو بخيل؟ سـكري؟ مقامر؟ 
سـيئ الطبع واألخالق؟ غري محبوب من اآلخرين؟ فاشـل يف 

عمله؟
-4 أسـئلة مـن مثل مـا ذكرت تسـاعدِك عـىل تكوين صورة 
أوضح وأكثر واقعية عنه؛ ألن الزواج مؤسسـة وليست فقط 

تعامالً خاًصا بني زوجني.
-5 برصاحـة أيًضا، فما ذكرِته عن أسـلوبه معِك يكاد يكون 
مشـرتًكا بـني كثري مـن الرجال، فهنـاك املاليني مـن األزواج 
يتحفظون يف التعبري عن اهتمامهم بزوجاتهم أمام اآلخرين، 
لكنهم يغدقون محبتهم وحنانهم يف بيوتهم ووسط عائالتهم 

فحسب، فهل يف هذا ضري؟!
-6 املهـم أن يطـرح عقلـك أسـئلة واقعيـة، ال أسـئلة عامة 

مفرتضة! 

مـن الصعـب ربـط لـون الجوارب 
فمعظـم  النفسـية،  بالحالـة 
األشـخاص ينتقون ألوان جواربهم 
التـي  املالبـس  ألـوان  عـىل  بنـاء 
يرتدونها، ولكـن يف الواقع أظهرت 
بعـض الدراسـات أن هنـاك عالقة 
بني لون الجوارب و الحالة النفسية 
للشخص، و يف ما ييل الحاالت التي 

تعكسها بعض األلوان.
األسود

يعكـس  الكالسـيكي  األسـود  إن 
السلطة و القوة، الرقي و الغموض، 
و األناقـة الخالـدة، و يعتـرب اللون 

األسود هو أكثر اختيار.
األبيض

يف الغالـب يعرب اللـون األبيض عن 
الـرباءة، ولكـن يف الجـوارب يعترب 
اللـون األبيض كدليل عـىل خطيئة 
مميته، و خصوصـا إذا تم ارتداهه 
مع حذاء مفتوح، و يعترب الجوارب 
البيض من اختيار مرتادوا الصاالت 

الرياضية.
الرمادي

بـني األبيض و األسـود، يعرب اللون 
الرمادي عن حياة بليدة مبنية عىل 
الحلول الوسـط و امللل، و كما تبني 
تظهر قلة اهتمام الشخص بنظافة 

املالبس.
األحمر

تعرب الجوارب الحمر عن شخصية 
مليئـة بالعاطفة و رسيعة الغضب 
و عـىل اتم االسـتعداد للمواجهة يف 

أي وقت.
األصفر

يعتقد الكثري أن اللون األصفر رائع، 
و لكـن يعتـرب اللـون األصفـر من 
أكثر األلـوان التي تتعب العني، و يف 
الغالب إن األشـخاص الذين يرتدوا 
جوارب باللـون األصفر يتعرضون 

للركل غري املتعمد عىل سيقانهم.
البني

يعرب اللون البني عن شخصية جيدة 
و صلبـة يمكن االعتمـاد عليها، و 
كمـا يعرب عـن طبيعة الشـخصية 

التي ال تفضل الظهور يف املجتمع.
األزرق

يعـرب اللـون األزرق يف الجوارب عن 
النجـاح و األمـان، كمـا تعـرب عن 
يفتقـر مرتـدي  الحيويـة، ولكـن 
الجوارب باللـون األزرق الثقة التي 
يمتلكها ذلك الـذي يرتدي الجوارب 

السوداء.
الذهبي

يـدل اللـون الذهبي عـىل النجاح و 
االنتصار و البذخ، ولكن ال يعترب هذا 
اللون عميل مع األحذية اليومية، و 
يف العـادة يتم اختيار هذا اللون من 

الجوارب من األشخاص األثرياء.
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الشارقة / الزوراء / ظافر جلود:
تستعد إدارة الشؤون الثقافية 
الشارقة  يف  الثقافة  دائرة  يف 
متنوعة  فنية  أعمال  تركيب 
للفنون،  الشارقة  متحف  يف 
فعاليات  النطالق  استعداداً 
من  والعرشين  الرابعة  الدورة 
اإلسالمية  الفنون  مهرجان 
الشهر  من  عرش  الخامس  يف 
الحايل تحت شعار «تدرجات».

وكانت إدارة الشؤون الثقافية 
أن  سابق،  وقت  يف  أعلنت، 
يف  املشاركة  الفنية  األعمال 
والعرشين،  الرابعة  الدورة 
مناطق  مختلف  يف  ستتوزع 
مدرج  مثل:  الشارقة، 
الحكمة،  وبيت  خورفكان، 
للبحوث  الشارقة  ومجمع 
واالبتكار،  والتكنولوجيا 
وواجهة املجاز املائية، وساحة 
الخط وغريها من األماكن التي 
ستزهو بتجهيزات فنية الفتة.

محمد  املهرجان  مدير  وقال 
«تواصل  القصري:  إبراهيم 
املهرجان  يف  العاملة  اللجان 
للدورة  الحثيثة  التحضريات 
إىل  استناداً  والعرشين،  الرابعة 
حاكم  السمو  صاحب  رؤية 
والحضارية  الفنية  الشارقة 
لخطاب  وتأسيساً  والتنويرية، 
الثقافة  مركزه  عاملي  إنساني 
أن  الالفت  ومن  والفنون، 
املشاهد سيحظى بالوقوف، يف 
ذات  أعمال  أمام  الدورة،  هذه 

تنّوع ثقايف عاملي نظراً إىل تعدد 
الفنانني املشاركني من مختلف 

أنحاء العالم».
بشكل  العمل  يستمر  وأضاف: 
املحددة  املناطق  يف  مكثف 
مع  املهرجان،  الستضافة 
كافة  توفري  عىل  الرتكيز 
وبخاصة  الفنانني،  متطلبات 
الحجم  ذات  الفنية  لألعمال 
الكبري التي تحتاج إىل مساحات 
متابعة  وبالتايل  واسعة، 
اللجان  قبل  من  دقيقة  أولية 
تنفيذ  أجل  من  والعاملني، 

للعمل،  البنيوية  الفكرة 
املهرجان  لشعار  وتحقيقاً 
إىل  إضافة  (تدرجات)، 

انطالقة  عىل  الرتكيز 
للمهرجان  مميزة 
مكانة  يرّسخ  الذي 

اإلسالمية  الفنون 
العاملية  الفنون  بني 

األخرى.

واحد من أضخم األعمال العربية املشرتكة ُرصدت له 

ُبني  سجن  ديكور  أضخم  لتجهيز  مرتفعة  ميزانية 

لدراما عربية. 

العيل،  عيل  للمخرج   «٦ «عنرب  بعنوان  املسلسل 

من  الوهاب،  عبد  ودعاء  رسحان  هاني  والكاتبني 

إنتاج Eagle Films/ جمال  األصلية،  أعمال شاهد 

سنان.

عن  شاهد  ومنصة  املنتجة  الرشكة  كشفت  وقد 

أبرز  الذي يضّم نخبة من  للعمل،  الرسمي  البوسرت 

لبنانية،  سعودية،  تشكيلة  يف  العربي  الوطن  نجوم 

سورية، مرصية، عراقية وكويتية تخطف األنفاس 

وتروي قصص نساء يف السجن وخارجه.

لكّنها حقيقة مرّة  الخيال بمآسيها   قصص تشبه 

تضع شخصيات العمل أمام امتحانات صعبة.

ينطلق عرض العمل عرب شاهد VIP يف ١٦ ديسمرب، 

عىل أن يتكّون املسلسل من ١٥ حلقة.

بغداد/ الزوراء:

اعلنت نقابة الفنانني العراقيني ، امس االحد، 

النقيب  بمنصب  جودي  جبار  الفنان  فوز 

للدورة الثانية.

املجلس  انتخابات  السبت  امس  اول  وجرت 

بمشاركة   ٢٠٢١ الفنانني  لنقابة  املركزي 

نقيب  إلختيار  بغداد؛  من  عضوا   ٣٤٤٣

الشعب  واعضاء  ورؤساء  مركزي  ومجلس 

الفنية للفرتة املقبلة، وقوامها اربع سنوات، 

يف  النقابة  فروع  انتخابات  تمت  أن  بعد 

املحافظات خالل األيام املاضية.

وأرشف عىل االنتخابات القايض عيل عدنان، 

فنية، موضع  لجنة من شخصيات  وأدارتها 

ثقة الهيئة العامة باإلجماع، وقد أسفرت عن 

النقيب،  بمنصب  العبودي  فوز جبار جودي 

املجلس  جامعا ١٩٥٨ صوتا، وفاز بعضوية 

صوتا   ١٩٧٢ كمال  آسيا  الفنانون:  املركزي 

واحسان   ١٥٤٠ مصطفى  محمد  ومازن 

دعدوش ١٣٧١ ورجاء كاظم ١١٦٢ وفاضل 

وكريم   ،١٤٤٥ هاشم  وكريمة   ١٥٥٨ وتوت 

ويف   ،١٠٢٦ نسيم  وسامي   ١٢٠٢ محمد 

ومحمد  منذر  ومازن  حنون  عيل  االحتياط 

هادي.

الفنانون  ففاز  الفنية،  الشعب  لرئاسة  أما 

عن  صوتا   ٣٧٨ بـ  سامي  الدين  ضياء 

الشعبة املرسحية، وهند العاني ٧٥٠ صوتا، 

التشكيلية، وسعد عبدالله ٢٦٦ للسينمائية، 

حيث  للموسيقية،  رئيسا   ٣٤٦ فاضل  وعيل 

تضم كل شعبة أربعة أعضاء.
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يف سلسلة «بغداد تراث وتاريخ» كانت لنا محارضة عن أغطية الرأس 
موضوع  لها  سيكون  الذي  االناث  وليس  الذكور،  البغداديني  لدى 
البغداديون  يرتديها  التي  الرأس  أغطية  الرغم من كثرة  آخر، وعىل 
كانت  (الچراوية)  ان  وجدنا  العرشين،  القرن  من  االول  النصف  يف 
الغطاء األكثر انتشارا واألوسع قبوال لدى ابناء بغداد يف تلك الفرتة، 
إذ عىل الرغم من ردة الفعل ضد الفرمان الذي صدر يف القرن التاسع 
وترك  الطربوش  ارتداء  أوجب  الذي  العثماني  السلطان  من  عرش 
ارتدى  الذي  امللك  من  الصادر  التوجيه  من  الرغم  وعىل  العمامة، 
السدارة وطلب من املوظفني ارتداء السدارة الفيصلية، وعىل الرغم 
من ارتداء امللك فيصل االول للسدارة وارتداء أول رئيس وزراء عبد 
النقيب للعمامة، وعىل الرغم من ارتداء ساسون حسقيل  الرحمن 
للطربوش الرتكي وعدم تركه عىل الرغم من توجيه امللك مليل يهود 
بغداد اىل الطربوش العثماني أو عىل تعبري الوزير بعدم صدور قانون 
كانت  البغدادية  (الچراوية)  فإن  العثماني،  السلطان  فرمان  يلغي 
من  الرغم  وعىل  البغداديني،  رأس  فوق  يرتفع  الذي  والتاج  السيدة 
كثرة أنواع أغطية الرأس التي يعتمرها البغداديون فإن (الچراوية) 
كانت املفضلة، ولها األفضلية واألولوية لدى البغداديني عىل جميع 

أغطية الرأس املستخدمة من أهل بغداد.
امللك  گوديا  عهد  اىل  الچراوية  فريجع  يتطرف  البعض  كان  وإذا 
(الچراوية)،  يشبه  الذي  الرأس  بغطاء  تمثاله  زال  وما  السومري 
فإننا نرى ان (الچراوية) من أغطية الرأس التي ظهرت نهاية العهد 
العثماني وانترشت بداية العهد امللكي يف بغداد، إذ لم نعثر عليها يف 
العهود السابقة، العبايس وااليلخاني والجالئري واصحاب الخروفني 
لم  إذ  العثماني،  العهد  نهاية  وحتى  والصفوي  واالبيض  االسود 
اشارة  واملؤلفات  والرسوم  واملصطلحات  والكلمات  االلفاظ  يف  يرد 
كلمة  كانت  وإذا  الفرتات،  تلك  عن  الصور  يف  وحتى  الچراوية،  اىل 
(چراوية) تعود اىل اسمني فارسيني هما (جهار أو چوار)، وتعني 
كذلك،  هي  واالصل  للفات،  أربع  من  انها  أي  اللفة،  و(ويه)  أربعة 
وان كان البعض يرجعها اىل شخص مشهور كلص أو شقاوة، وان 
تعود  انها  البعض  وقال  (چرو)،  اىل  تحريفه  تم  الكريم  عبد  اسمه 
اىل عشرية الكروية، وهذا بعيد ألن هذه العشرية سكناها يف شمال 
دياىل ولم تسكن بغداد، والبعض يعود بها اىل كلمة (چري) للعسكر 
الچراوية  فإن  االحوال  جميع  يف  ولكن  قيافتهم،  باعتبار  ولباسهم 
تعني اليشماغ الذي يلف بطريقة خاصه، وتكون عىل أنواع عديدة، 
التي  والعرقچني  األمام  لفتها عريضة من  تكون  التي  القدام  منها 
عىل  تشد  وكانت  طويلة،  وتكون  الحرارة  عند  الرأس  عرق  تتدارك 
الرأس بقوة ويستخدم لها يشماغان، ومهما قام صاحبها بحركات 
األمام  العصفورية، ولفتها رفيعة من  فأنها ال تسقط، والچراوية 
اىل  يرجع  عصفورية  اسم  ان  وقيل  بارز،  وغري  قصري  والعرقچني 
أبو  وچراوية  عصفور،  بن  قدوري  اسمه  الفضل  أهل  من  شخص 
وهذه  ببغداد،  وكرمه  شجاعته  يف  املثل  مرضب  كان  الذي  جاسم 
عرقچني  مع  الجبني  فرق  من  تنزل  وهي  ببغداد،  الشقاوات  لبس 
الكريمات  محلة  بأهل  خاصة  وهي  الكريمات  وچراوية  مزركش، 
البو شبل يف  أهل محلة  رداء  الشبالوية وهي  الكرخ، والچراوية  يف 
رصافة بغداد، وچراوية املهداوية نسبة اىل محلة املهدية يف رصافة 
بغداد، وكان هنالك (اليس لفه) وهي چراوبة يرتديها الشباب. أما 
اليشماغ أو الغرتة التي تستخدم مع العرقچني يف الچراوية فهو عىل 

أنواع كثرية.
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كشفت العديد من الدراسـات العلمية الجديدة أن األشخاص الذين أصيبوا 
بفريوس (كورونا) قد يكون لديهم حماية أقل من عودة اإلصابة بالفريوس 
مع املتحور (أوميكرون) مقارنة باملتحورات السابقة.وبدأت مجموعة من 
العلماء يف جنوب إفريقيا بدراسة خطر عودة اإلصابة بـ (كوفيد – 19) مع 
ظهور متحور (أوميكرون) يف البالد، وبعد دراسة بيانات عودة اإلصابة التي 
تسببت فيها متحورات (بيتا) و(دلتا) و(أوميكرون)، توصل العلماء إىل أن 
اإلصابات السـابقة ربما ال تحمي ضد (أوميكـرون) كما كانت تحمي من 
اإلصابة باملتحورين اآلخرين، وفق(سيدتي).وقال مؤلفو الدراسة: ”الدليل 
عىل مستوى السكان يشري إىل أن متحور (أوميكرون) مرتبط بقدرة كبرية 
عـىل تجنب املناعة من إصابة سـابقة“.وأردفوا: ”يف املقابل، ال يوجد دليل 
وبائي عىل مستوى السكان عن حدوث إفالت من املناعة مرتبط بمتحوري 
(بيتا) أو (دلتـا)“، الفتني إىل أن هذا التحليل ليس نهائياً.من جهتها، قالت 
منظمـة الصحة العاملية إنه ال ينبغي للعالم الشـعور بالذعر من السـاللة 
الجديدة من فريوس (كورونا) (أوميكرون)، لكن عليه أن يكون مسـتعداً.
بـدوره، أعلن أنتوني فاوتيش، قـال كبري خرباء األمراض املعدية يف الواليات 
املتحـدة: ”بينما يـدق املتحور الجديد ناقـوس الخطر، تسـتمر اللقاحات 
يف الوقايـة من األمـراض الخطرية“.وأضـاف فاوتيش: ”حتـى يتم اختبار 
املتحـور الجديـد بدقة، ال نعلم ما إذا كان سـيتغلب عىل األجسـام املضادة 
التي تحميكم من الفريوس أم ال“ كما وتشري تقارير إىل أن املتحور الجديد 

(أوميكرون) ُرصد يف 40 دولة تقريباً.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت realme، العالمـة التجاريـة األرسع نموًا للهواتـف الذكية عىل 
مسـتوى العالم، خـالل مشـاركتها يف قمـة كوالكوم سـناب دراجون 
 realme GT 2 التقنيـة االفرتاضيـة لعام 2021، بأنها سـُتطلق هاتـف
Pro، أول هواتـف سلسـلة realme Pro الرائـدة وأكثرها تطـوًرا وأداًء، 
لتكـون realme أوىل رشكات الهواتـف الذكية التي ُتطلـق هاتف جديد 
-Snapdragon® 8 Gen 1 M  مزود بمعالج بيانات فائق األداء من فئة

.bile Platform
وخالل كلمته املصورة التي تم بثها خالل فعاليات قمة كوالكوم سناب 
دراجون التقنية االفرتاضية 2021، أعلن تشيس زو- نائب رئيس رشكة 
realme: أن رشكـة كوالكـوم للتكنولوجيا ُتعد واحـدة من أهم رشكاء 
realme. وأضـاف: أن realme بـدأت يف تطوير هاتف GT 2 Pro الجديد 
منذ أشهر قليلة، وستقوم بإطالقه قريًبا ليصبح أحدث الهواتف الرائدة 
التي تطلقها الرشكة وأفضلها أداًء عىل اإلطالق بما يتخطى توقعات كل 

مستخدميه من الشباب حول العالم.  

تمكن نظـام التعرف عىل الوجوه 
داخل مرتو موسوكو من اكتشاف 
380 شـخصا اعتربوا مفقودين، 
منـذ مطلع العام الجـاري، وكان 

من بينهم 89 طفال. 
وقال بيان لوزارة النقل يف موسكو 
نقـال عـن مكسـيم ليكسـوتوف 
عمـدة موسـكو لشـؤون النقـل 
عـرب قناتـه يف تطبيـق التواصـل 
 :(Telegram) االجتماعـي 
”يسعدنا أنه تم تصنيع برمجيات 
موسـكو  يف  التعـرف  أنظمـة 
تكنولوجيـا  رشكات  بواسـطة 
املعلومـات الروسـية التـي تلقت 

تقييما عاليا يف السوق“. 
”القياسـات  أن  البيـان:  وأضاف 
تعتـرب  تكنولوجيـا  الحيويـة 
هـذه  ألن  أيضـا  مسـتقبلية 
التقنيـات تسـاعد عـىل البحـث 
يف  ويسـتخدم  األشـخاص،  عـن 

مـرتو األنفاق نظـام التعرف عىل 
الوجوه من طراز (سـفريا)، مما 
سـاعد عـىل اكتشـاف أكثـر من 
عـىل  مدرجـا  مواطنـا   (2520)
قائمـة املطلوبـني الفدرالية، كما 
تـم العثـور عىل (380) شـخصا 

مفقودا، من بينهم (89) طفال .
يشـار إىل أن (سـفريا) قـد حـاز 
بالفعـل عىل جائزة ”أمن النقل يف 

روسيا - 2021“.
”األعـوام  أن  البيـان:  وأوضـح 
تطبيـق  ستشـهد  القادمـة 
تكنولوجيا القياسات الحيوية عىل 
نطاق واسع يف مجاالت مختلفة، 
وسـتصبح تلـك التكنولوجيا مع 
مـرور الوقت أكثـر دراية وفهما، 
لذلك فإن املزيد واملزيد من الناس 
والرسعـة  الراحـة  سـيقيمون 
للتعرف عىل  العرصيـة  والطـرق 

الهوية.

قامت رشكـة (غوغل) باإلعالن 
جديـدة  ميـزات  اضافـة  عـن 
الذكيـة  واألجهـزة  للهواتـف 
التـي تعمـل بنظـام التشـغيل 
أندرويد، وذلـك يف خطوة لجعل 
فائـدة  أكثـر  األجهـزة  هـذه 
إىل  باإلضافـة  للمسـتخدمني 

تحسني أدائهم.
ومن بـني أبرز امليـزات الجديدة 
التـي سـتحصل عليهـا أنظمة 
أندرويـد يف الهواتف هـي ميزة 
(املفتاح الرقمي للسيارة) والتي 
تسـاعد عىل التحكم بالسيارات 

عن بعد عرب الهواتف.
وتبعا لـ (غوغل) فإن هذه امليزة 
ستعمل حاليا مع سيارات بي إم 
-Pi (دبليو فقط، ومع هواتف 

 Samsung) و  (Pro 6)و (el 6
Galaxy S2)، ومن املفرتض أن 
تصل مسـتقبال لرشيحة أوسع 

من السيارات والهواتف.
كمـا عملت (غوغـل) أيضا عىل 
 (Family Bell) توسيع خدمات
والتي يمكن مـن خاللها تعيني 
الهواتـف وأجهزة املنازل الذكية 
لتساعد املستخدم عىل الحصول 
عـىل تنبيهـات تذكـره بالقيام 

بمهام معينة عىل مدار اليوم.
بإمـكان  سـيكون  وقريبـا 
 Android) أنظمة  مسـتخدمي 
6.0) والنسـخ األحدث من هذه 
األنظمة تفعيل ميـزات التعيني 
بوصـول  للتحكـم  التلقائـي 

التطبيقات إىل بيانات األجهزة.
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وافقت النجمة وفاء عامر عىل املشاركة يف بطولة مسلسل 
«أحوال شخصية» مع نيليل كريم ورشيف سالمة، وتأليف 
العدل  وإنتاج جمال  العدل  إبراهيم عيىس وإخراج ماندو 
حيث   ،٢٠٢٢ املقبل  رمضان  شهر  يف  عرضه  واملقرر 
رشحها صناع العمل لتقديم أحد أدوار البطولة ومن املقرر 
خالل  التعاقد  بإبرام  الخاصة  التفاصيل  كل  من  االنتهاء 

األيام املقبلة.
وقدمت وفاء عامر مؤخرًا حدوتة بعنوان «إن كرب ابنك» من 
املوسم الثاني ملسلسل «زي القمر» الذي تم عرضه عىل قناة 

.cbc
واحتفلت وفاء عامر الشهر املايض، بعيد ميالد ابنها الفنان 
الشاب عمر فوزي، ونرشت صورة تجمعهما عرب حسابها 
الرسمي بإنستجرام، وعلقت: «كل سنة وأنت قلبي وروحي 
كل سنة وأنت طيب يا طيب، كل سنة وأنت روحي يا رب 
أشوفك ناجح وفرحان دئما ومحقق كل أحالمك سنة حلوة 

يا حبيبي».
املايض،  رمضان  دراما  يف  شاركت  عامر  وفاء  أن  يذكر 

بظهور خاص يف مسلسل «لحم غزال».

اإلماراتية،  الفنانة  أشعلت 

أحالم الشاميس، مواقع 

االجتماعي  التواصل 

مع  موقفها  بعد 

طلب  صغري  طفل 

صورة  التقاط  منها 

خالل  معها،  تذكارية 

أحيته  ضخم  غنائي  حفل 

يف متحف اللوفر يف أبو ظبي، 

ملناسبة اليوم الوطني اإلماراتي 

الخمسني.

التقاط  أحالم  الطفل من  فيديو طلب  ورصد 

لكن  املرسح،  عىل  الصعود  إىل  فدعته  الصورة، 

العزف،  عن  تتوقف  لم  املوسيقية  الفرقة 

فعلّقت قائلًة: «لن أغني حتى التقط صورة 

معه».

وكانت أحالم قد وجهت رسالة 

اإلماراتي  اليوم  ملناسبة 

حساباتها  عرب  الخمسني 

الـ(سوشيال  يف  الرسمية 

عاماً  «خمسون  ميديا): 

عاماً  الحب، خمسون  من 

واالزدهار،  التقدم  من 

والبيت  عاماً  خمسون 

من  عاماً  خمسون  متوحد، 

من  عاماً  خمسون  وقدامنا  التقدم، 

أجمل  اإلمارات  وبالدي  عاماً  خمسون  العطاء 

لهذا  انتمي  أني  وافتخر  عاماً  خمسون  وأحىل، 

زايد  بنت  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولتي  الفخر 

أحالم».

املهندس،  ماجد  النجم،  تمنى 
رابح  للنجم  العاجل  الشفاء 
صقر، بعد خضوعه لعملية 
وكتب  القلب،  يف  قسطرة 
ماجد املهندس، عرب حسابه 
عىل تويرت، قائالً: «سالمتك 

الغايل  الكبري  فنانا  صقر  بو 
وأنا  بانتظارك  جمهورك 

منهم ربي يقومك بالسالمة ما 
خضع  حبيبنا».وقد  رش  تشوف 
صقر،  رابح  السعودي،  النجم 
لعملية قسطرة يف القلب، ما جعله 
يعتذر عن حفالته الغنائية الفرتة 
الصحية،  حالته  بسبب  الحالية 
رابح  وكتب 

صقر 
عرب 

حسابه 
ي عىل تويرت، قائالً:  ر جمهو »

الحفالت  عن  أعتذر  الحبيب 
وذلك  الفرتة  هذه  خالل  العامة 
القلب  إلجرائي عملية قسطرة يف 
تكللت بالنجاح ولله الحمد شكرًا 
لكل من سأل عني والتنسوني من 
يف  مكروه  اليوريكم  الله  دعائكم 
من تحبون، أحبكم مشتاق لكم».
صقر،  رابح  املطرب  وكان 
جمهوره  مغازلة  عىل  حرص 
بأغنية باللهجة املرصية، ضمن 
«مرحبا»،  األخري  ألبومه  أغاني 
نجاحا  األغنية  بالفعل  والقت 
عنوان  تحمل  وهي  كبريا، 
لحنها  إيه»،  «أخبار 
توزيع  جمال،  رامي 
خميس،  مدحت 
الشاعر  كلمات 
و  عمـــــر

املرصي.
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