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بغداد/ الزوراء:
أكـد رئيس الوزراء مصطفـى الكاظمي، 
املـيض  رضورة  عـىل  الثالثـاء،  امـس 
بتنشـيط عمـل اللجـان التنسـيقية بني 
الجيش والبيشـمركة، فيمـا أبدى رئيس 
بارزانـي  نيجريفـان  كردسـتان  إقليـم 
اسـتعداد اإلقليـم للتنسـيق مـع القوات 
العراقية لتعزيز األمن واالسـتقرار. وذكر 
بيان لرئاسـة اإلقليم، تلقتـه ”الزوراء“: 
أن ”رئيـس مجلـس الـوزراء مصطفـى 
كردسـتان  إقليـم  ورئيـس  الكاظمـي 
اتصـال  يف  ناقشـا  بارزانـي  نيجريفـان 
هاتفـي، التهديدات األمنيـة واالعتداءات 
األخـرية لعصابات داعش اإلرهابية، التي 
طالـت مواقع للقـوات األمنيـة العراقية 
واملواطنني العراقيني، وأدت إىل استشهاد 
وجرح عـدد من البيشـمركة واملدنيني“.

وأكد الكاظمي عىل ”الدعم الكامل لجهود 
البيشمركة يف مقارعة اإلرهاب“، مشدداً 
”عىل أهمية التنسـيق الكامل بني القوات 
املسلحة العراقية من الجيش والبيشمركة 
والقـوى األمنيـة األخـرى، والسـيما يف 
مناطـق الفـراغ األمنـي بـني الطرفني“. 
ولفت رئيس الوزراء إىل ”رضورة امليض يف 
تنشيط عمل اللجان التنسيقية املشرتكة 
بني الجيش العراقي والبيشمركة؛ بهدف 
ردع ومطـاردة فلـول اإلرهـاب والقضاء 
عليهـا؛ ملا تمثله مـن خطر عـىل العراق 
كلهـا“. مـن جانبـه، شـكر  واملنطقـة 
رئيس إقليم كردسـتان الكاظمي، مبدياً 
”اسـتعداد إقليم كردستان التام للتعاون 
والتنسـيق مع القـوات العراقية لحماية 
األمن واالسـتقرار يف جميع أنحاء العراق 

بما يف ذلك اإلقليم“.

البرصة/ الزوراء:
افادت خلية االعـالم االمني، امس 
 8 الثالثـاء، باستشـهاد واصابـة 
مدنيـني بانفجـار دراجة مفخخة 
يف محافظـة البرصة، فيمـا اعلن 
محافـظ البرصة اسـعد العيداني، 
الحـداد ثالثة ايام يف املحافظة عىل 
الخليـة  وقالـت  الشـهداء.  ارواح 
إن  ”الـزوراء“:  تلقتـه  بيـان  يف 
”معلومة أولية بينت وقوع حادث 
تفجـري دراجـة ناريـة يف تقاطـع 
الصمود يف محافظـة البرصة أدى 
حسـب اإلحصائية األولية ملديرية 
صحة البرصة إىل استشـهاد أربعة 
مواطنـني وجـرح أربعـة آخرين، 
جراء احرتاق عجلتني كانتا بالقرب 
من الدراجة النارية“. وأضافت أن 
”خـرباء األدلـة الجنائيـة والفرق 
الفنية املختصة مازالوا يتواجدون 

يف مـكان الحادث لتحديـد طبيعة 
التفجـري وإعطـاء تفاصيـل أكثر 
عنه“. وتابعت الخلية أنه ”سـيتم 
إعـالن تفاصيل أوسـع بعد إكمال 
التحقيقـات والتقاريـر الفنيـة“.

يف غضـون ذلك، أعلنـت محافظة 
البـرصة، الحـداد لثالثـة أيام عىل 
الصمـود  تقاطـع  شـهداء  أرواح 
باملحافظـة. وذكـر بيـان ملكتـب 
محافظ البرصة تلقته ”الزوراء“: 
اعـالن الحـداد لثالثـة أيـام عـىل 
الصمـود  تقاطـع  شـهداء  أرواح 
باملحافظة. وقال محافظ البرصة 
أسـعد العيداني يف تسجيل صوتي 
حصلـت ”الـزوراء“ عـىل نسـخة 
منه أن ”التفجري ناجم عن دراجة 
مـا  املحافظـة  وسـط  مفخخـة 
أسفر عن استشهاد أربعة مدنيني 

وإصابة أربعة آخرين بجروح“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئـة األنواء الجوية، امس الثالثاء، 
عن حالة الطقـس يف البالد لأليام القادمة، 
فيما توقعت تسـاقط أمطار وانخفاض يف 
درجـات الحرارة بدءاً من اليوم. وذكر بيان 
للهيئـة، تلقته ”الـزوراء“: أن ”طقس يوم 
األربعاء سـيكون غائماً جزئيـاً مع فرصة 
لتسـاقط زخات مطر خفيفة يف االقسـام 
الرشقية باملنطقة الوسـطى، كما سيكون 
يف املنطقة الشـمالية غائمـًا جزئياً يتحول 
اىل غائـم مع تسـاقط زخات مطـر ليالً يف 
أماكن متفرقة تكـون رعدية أحياناً ، فيما 
سـيكون طقس املنطقـة الجنوبية صحواً 
مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فهي 
مقاربة لليوم السابق، إذ ستسجل درجات 
الحـرارة العظمى يف السـليمانية 19 درجة 
واملوصل 20 درجة وبغداد وكربالء املقدسة 
22 درجـة والبـرصة 26 درجـة“. وأضاف 

أن ”طقـس يوم الخميس سـيكون صحواً 
مـع بعض الغيـوم يف املنطقتني الوسـطى 
والجنوبيـة، فيما سـيكون طقس املنطقة 
الشـمالية غائماً جزئيـاً وأحياناً غائماً مع 
تساقط أمطار متوسطة الشدة يف أقسامها 
الرشقيـة صباحـاً وتكـون رعديـة أحياناً 
ويتحسـن الطقـس تدريجياً خـالل النهار 
اىل صحو، أما درجات الحرارة فستنخفض 
بضـع درجـات يف جميـع مناطـق البالد“.

وأشـار إىل أن ”طقس يوم الجمعة سيكون 
صحواً مع بعض الغيوم يف عموم البالد، أما 
درجـات الحـرارة فسـتكون مقاربة لليوم 
السـابق يف االقسام الوسـطى والشمالية، 
فيما فسـتنخفض قليالً يف القسم الجنوبي 
مـن البـالد ”. ولفت البيـان اىل أن ”طقس 
يوم السـبت املقبل سيكون صحواً اىل غائم 
جزئي يف جميـع مناطق البالد، أما درجات 

الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق“.

طهران/ متابعة الزوراء:
أفـادت وكالة ”تسـنيم“ اإليرانية شـبه 
الرسـمية امـس الثالثاء بـأن املحادثات 
األمريكيـة اإليرانية غري املبارشة بشـأن 
إحياء االتفاق النووي اإليراني املربم عام 

2015 ستستأنف غدا الخميس يف فيينا.
وقالـت إن كبـري املفاوضـني اإليرانيـني 
عيل باقـري كان انتهى من تحديد موعد 
اسـتئناف املحادثـات يف مكاملـة هاتفية 
مـع منسـق االتحـاد األوروبـي إنريكي 

مـورا. ولـم يصـدر تأكيد رسـمي حتى 
اآلن للتقرير من مسـؤولني أمريكيني أو 
إيرانيـني أو أوروبيني. ويف وقت سـابق ، 
قال وزير الخارجية اإليراني حسني أمري 
عبد اللهيان إن نافذة املفاوضات النووية 

ونقلـت  األبـد“.  إىل  مفتوحـة  ”ليسـت 
وسـائل إعـالم إيرانيـة عنه قولـه إنه ال 
سـبيل إلحياء االتفاق النووي ”من دون 
إلغاء كل الحظر“، يف إشارة إىل العقوبات 
املفروضـة عىل طهـران. وبـدأت القوى 

الكـربى محادثات يف أبريـل بهدف إعادة 
طهـران وواشـنطن إىل االمتثـال الكامل 
لالتفاق النووي اإليراني املربم عام 2015 
والذي انسـحب منـه الرئيـس األمريكي 

السابق دونالد ترامب عام 2018.

الزوراء / يوسف سلمان:
مـع االعالن عن ارسـال النتائج النهائية 
اىل املحكمـة االتحاديـة للمصادقـة عىل 
اسـماء املرشـحني الفائزيـن بالسـباق 
االطـار  قـوى  تواصـل   ، االنتخابـي 
التداوليـة  اجتماعاتهـا  التنسـيقي 
شـبه اليوميـة ، فيمـا ترتقب االوسـاط 
السياسـية جلسـة املحكمـة االتحادية 

بالدعـوى  النظـر  تأجيـل  اقـرت  التـي 
املقدمة من رئيس تحالـف الفتح هادي 
العامري اللغـاء نتائـج االنتخابات ، اىل 
١٣ من الشـهر الجـاري ، وذلك للنظر يف 
األدلة والوثائق ، املتعلقة بالدعوى ، التي 
طلبتهـا املحكمـة. وازاء ذلك ، اكد عضو 
االطار التنسـيقي جاسم محمد جعفر ، 
ان الطعـن القانوني بنتائـج االنتخابات 

مـازال سـاريا ، مشـريا اىل وجـود ادلـة 
موثقـة تثبـت حصولنـا عـىل عـدد من 
األصـوات يؤّهلنـا للفـوز . وقـال جعفر 
لـ» الـزوراء»، ان « الئحة املخالفات التي 
قدمنا الطعون بها ضمن التقارير الستة 
للرشكـة االملانيـة الفاحصـة تسـتند اىل 
نصوص دستورية قانونية نافذة»، مبينا 
ان « املخالفـات املرصـودة ضمن تقرير 

الرشكـة الفاحصة اثرت دعـوى الطعن 
،بعضهـا مخالفات فنية وأخرى قانونية 
كما حصلنا عىل ستة تقارير من الرشكة 
االملانية الفاحصة وتقرير اخر سـيصلنا 
االتحاديـة».  املحكمـة  أمـام  لنضعـه 
واوضـح ان « الئحـة املخالفـات التـي 
قدمنا طعننا بها ترقى اىل جرائم قانونية 
وتعد مخالفة لقانون املفوضية نفسه».

واضاف ان « لدينـا ادلة موثقة ان هناك 
مليـون صـوت لم ُتفـَرز ضمـن النتائج 
األولية التي اعلنتها املفوضية «، مبينا ان 
« رفض قوى االطار التنسـيقي للنتائج 
هـا اىل اي كتلـة ، الن  النتائج  ليس موجَّ
يجب ان تكون شّفافة وواضحة من اجل 
اقناع الجماهريالتي صوتت ملرشحيها».

أديس أبابا / متابعة الزوراء:
آبـي  اإلثيوبـي،  الـوزراء  رئيـس  أكـد 
أحمـد، أنه «لن يوقـف الجيش اإلثيوبي 
يشء، وسـيتم تدمـري العـدو  بالكامل»، 
وذلـك بعـد اسـتعادة مناطق رئيسـية 

تيغـراي.  وقـال  تحريـر  جبهـة  مـن 
أحمـد خـالل مخاطبته عنـارص قوات 
الكوماندوز الذين يقودهم وشـاركوا يف 
العملية األخرية السـتعادة بلدتي دييس 
وكومبولتشـا: «لقـد أكملنـا العملية يف 

غضـون ١٥ يوما، والتي اسـتغرقت من 
العدو من ٤ إىل ٥ أشهر»، بحسب شبكة 
«فانـا» اإلثيوبية. وواصـل: «إثيوبيا لن 
تهـزم أبـدا، بلدنا دائما ينهـض ويتقدم 
بفخـر، لقـد اعتدنا عىل نقل الشـجاعة 

الـوزراء  رئيـس  وهنـأ  األجيـال».  إىل 
االثيوبي ، الشـعب اإلثيوبي بما وصفها 
بــ «االنتصارات» التـي حققها الجيش 
اإلثيوبـي يف القتـال ضد جبهـة تحرير 
تيغـراي املناوئـة للحكومـة االتحادية.

التلفزيـون  بثهـا  كلمـة  يف  وأضـاف 
ال  واجهنـاه  الـذي  «العـدو  الرسـمي: 
يسـتطيع النهوض، بعـد اآلن، ففي أقل 
من ١٥ يوما استطعنا تحقيق انتصارات 

كبرية».
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بغداد/الزوراء:
ارتفعت أسـعار النفط امس الثالثاء، وسط تراجع املخاوف من 
أثر سـاللة أوميكـرون املتحورة من فـريوس كورونا عىل طلب 
الوقـود العاملي. وارتفعـت العقود اآلجلة لخام برنت 60 سـنتا 
بما يعـادل 0.8 % إىل 73.68 دوالر للربميل السـاعة الـ05:20 
بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود اآلجلة لخام غرب تكسـاس 
الوسـيط األمريكي 74 سنتا أو 1.1 % إىل 70.23 دوالر للربميل 
بعد ارتفاعها 4.9 يف الجلسـة السـابقة. وكانت أسـعار النفط 
هبطت األسبوع املايض، وسط مخاوف من أن تكون اللقاحات 
املتاحـة أقل فاعليـة يف مقاومة املتحور الجديـد أوميكرون؛ ما 
أثـار مخاوف مـن أن تلجـأ الحكومات إىل إعادة فـرض القيود 
للحد من انتشـاره وهو ما قـد يرض بالنمو العاملي والطلب عىل 

النفط.

باريس/ متابعة الزوراء:
املتحـدة،  الواليـات  فرنسـا،  دول  أكـدت 
أملانيـا، بريطانيا، وإيطاليـا، عىل رضورة 
استئناف املفاوضات بني موسكو و كييف 
بــ ”صيغة نورماندي“. يأتي هذا عشـية 
قمـة افرتاضية بـني الرئيسـني األمريكي 
جو بايـدن والرويس فالديمـري بوتني. ويف 
بيـان لقرص اإلليزيه عقب املحادثات التي 
أجراها الرئيس الفرنـيس مع قادة أملانيا، 
الواليات املتحدة، إيطاليا، وبريطانيا والتي 
تناولـت تحليل ”التوتر القائم بني روسـيا 
وأوكرانيا“. وبحسـب البيـان، ”عرب قادة 
الـدول الخمس عـن حزمهم عـىل احرتام 
سيادة أوكرانيا، فضال عن التزامهم بالعمل 
للحفـاظ عىل السـالم واألمـن يف أوروبا“.

فضـال عن ذلك أكـد القـادة يف البيان عىل 
رضورة اسـتئناف املفاوضات بني روسيا 
أوكرانيـا بـ ”صيغـة نورمانـدي“، تحت 
رعاية فرنسا وأملانيا. ويف ذات الصدد، قال 
متحدث باسـم رئيس الوزراء الربيطاني، 
بوريس جونسون، إن رئيس الوزراء تحدث 
مـع الرئيس األمريكي جـو بايدن ورئيس 
الـوزراء اإليطايل ماريو دراجـي والرئيس 
الفرنـيس إيمانويل ماكرون واملستشـارة 
األملانية أنغيال مريكل مسـاء االثنني بشأن 
أوكرانيا. وفقـا لرويرتز. وأضاف املتحدث 
باسـم رئيس الـوزراء الربيطانـي، طالب 
القادة روسيا بتهدئة التوتر وأكدوا مجددا 
عىل دعمهم القوي لوحدة أرايض أوكرانيا.

هـذا وأعربـت كييـف وعواصـم غربيـة، 

مؤخرا، عن ”القلق“ إزاء التكثيف املزعوم 
لــ ”األعمـال العدوانية“ من قبل روسـيا 
بالقـرب مـن الحـدود األوكرانيـة. ونفت 
روسـيا مرارا هذه االتهامات، مؤكدة أنها 
ال تهدد أحـدا وال تنوي مهاجمة أحد، وأن 
الترصيحـات حـول ”العـدوان الـرويس“ 
يجـري اسـتخدامها ذريعـة لنـرش املزيد 
من معدات الناتو العسـكرية بالقرب من 
الحدود الروسية. وكانت صحيفة واشنطن 
بوست نقلت الجمعة عن مسؤول أمريكي 
كبري قوله إن روسـيا تستعد لشن هجوم 
عسـكري ضخـم عـىل أوكرانيـا يف مطلع 
العام املقبل يشـارك فيه ما يصل إىل 175 

ألف جندي.

lbÁä¸a@bËi@¡ì‰Ì@>€a@’†b‰æa@¿@?fl˛a@…”aÏ€a@7ÓÃn€@¡�Ç@Â«@@@@@@@@@@@Ä€@—ìÿÌ@lbÁä¸a@Úzœbÿfl@åbËu
ÚÌÜb•¸a@paÏ‘€aÎ@Ú◊ã‡ìÓj€a@µi@paãÃr€a@ã‡rnèÌ@áÌáßa@ÈÿÓnÿm@¿@î«aÜ@Z?flc@7jÇ

الزوراء/ حسني فالح:
كشـف جهـاز مكافحة االرهـاب، عن خطـط جديدة 
ستغري الواقع االمني للمناطق التي ينشط بها تنظيم 
داعش االرهابي، وفيما حدد اسـباب تكرار الخروقات 
االمنيـة يف محافظـة كركوك، راى خبري اسـرتاتيجي، 

ان تنظيم داعش االرهابي يف تكتيكه الجديد يسـتثمر 
الثغـرات بـني البيشـمركة والقوات االتحاديـة. وقال 
املتحـدث باسـم الجهـاز صبـاح النعمـان يف حديـث 
لـ“الـزوراء“: ان داعـش االرهابي يحـاول خالل هذه 
الفـرتة القيـام بعمليات ارهابيـة غايتهـا وظاهرها 

الكسـب والرتويـج االعالمي، وايضا هو يسـتفاد من 
تواجـده يف مناطق وعـرة وذات تضاريس صعبة جدا 
غري قابلة، بان تمسكها القوات االمنية بسبب صعوبة 
وطبيعة االرض. واضاف، ان التنظيم االرهابي يتواجد 
ايضـا يف املنطقة الصحراوية التـي تفصل محافظات 

دياىل وكركوك وصالح الدين وجنوب املوصل، باالضافة 
اىل انـه يسـتفيد من اي فجـوة او ثغـرة امنية ضمن 
قاطع املسـؤولية سـواء كانت القوات املاسـكة لتلك 

املناطق او املنطقة التي تفصل بني االقليم واملركز.

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

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/ الزوراء:
سقطت طائرة هليكوبرت تابعة للجيش العراقي 
وقالت  ميسان.  محافظة  يف  طاقمها  واصابة 
وزارة الدفاع يف بيان تلقته «الزوراء»: إن «طائرة 
الجيش  لطريان  تابعة   ١٧ مي  نوع  هليكوبرت 
هبوط  اىل  أدى  فني  عطل  اىل  تعرضت  العراقي 
اضطراري للطائرة بمنطقة الرفاعي يف محافظة 
ميسان». وأضافت، أن «الهبوط أسفر عن إصابة 
أن  مبني  متوسطة»،  إصابات  الطائرة  طاقم 
«الجهات املختصة بارشت اآلن بالتحقيق ملعرفة 

أسباب هذا العطل الفني».

@6iÏÿÓ‹Á@Òãˆb†@¬Ï‘é
ÊbèÓfl@¿@îÓv‹€@Ú»ibm

@›‡«@¡Óì‰ni@Ôõæa@ÒäÎãö@Z@Ô‡√bÿ€a
Ú◊ã‡ìÓj€aÎ@îÓßa@µi@ÚÓ‘Óè‰n€a@Êbv‹€a

ÚÓ”aã»€a@paÏ‘€a@…fl@’Óè‰n‹€@·Ó‹”�a@Üaá»néa@á◊˚Ì@Ô„aåäbi

Òãój€a@¿@ÚÉÉ–fl@ÚuaäÜ@äbv–„bi@µÓ„áfl@8@ÚibñgÎ@ÜbËìnéa

Òäaã®a@pbuäÜ@¿@üb–ØaÎ@äb�flc@ZıaÏ„¸a

@“ÎbÉæa@…uaãm@…fl@…–mãÌ@¡–‰€a
@Û‹«@\ÊÎãÿÓflÎc^@ãqc@Êdìi

Ôæb»€a@k‹�€a
@bÓ„aã◊Îc@…fl@ãmÏn€a@ÚˆáËn€@bÓéÎä@Ï«ám@Ù5◊@fiÎÜ@5

pböÎb–æa@“b‰˜néaÎ

µmÏi@Î@ÊáÌbi@µèÓˆã€a@µi@ÚÓöa6œa@Ú‡”@ÚÓì«

@Ú–Óƒ„@ÚÓq˝ri@Êb‰j€@Û‹«@åÏ–€bi@bÓéa@lãÀ@¿@·ÁäaÏìfl@ÊÏ‹ËnèÌ@÷aã»€a@Ï˜íb„

Èn€b‘néa@á»i@Ôébˆä@‚Ïéã∑@ÚÓ€bfl@pbõÌÏ»m@Û‹«@È€Ïóy@Ô–‰Ì@ÔyaÜã”8@ô

6@ô

 

@ÚÓ‡Ác@Êaá◊˚Ì@päbÉé˝iÎ@äáó€a@áÓè€a
7Çdm@ÊÎÜ@Âfl@pbibÉn„¸a@wˆbn„@Û‹«@Ú”Übóæa

—v‰€a@¿@Ô‘Óè‰n€a@äb†¸a@’jnèm@Òáznæa@·fl¸a@Ú‹rø

بغداد/ الزوراء:
أكد زعيـم التيـار الصدري السـيد مقتدى 
الصدر وممثلة بعثة األمم املتحدة يف العراق 
جينني بالسـخارت، امس الثالثـاء، أهمية 
املصادقة عىل نتائج االنتخابات دون تأخري 
مـن قبل املحكمة االتحادية، فيما اشـارت 
بالسخارت اىل ان إدارة االنتخابات من قبل 
املفوضية كانت جيدة. ويبدو أن بالسخارت 
قد استبقت اجتماعاً كان من املقرر عقده 
امس الثالثاء، لقادة اإلطار التنسـيقي مع 
زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يف 
منزله بالنجف. وذكر بيان صدر عن املكتب 
الخاص للسيد الصدر، تلقته «الزوراء»: أن 
«السيد مقتدى الصدر استقبل رئيسة بعثة 
األمم املتحدة يف العراق جينني بالسخارت يف 
منزله بالنجـف األرشف – الحنانة، وجرى 

خالل اللقاء الحديث عن الوضع السـيايس 
الـذي يمّر به العراق». وهنأت بالسـخارت 
الكتلـة الصدريـة بفوزهـا يف االنتخابـات 
الربملانية، مؤكـدة أن «الحملـة االنتخابية 
للصدريـني كانت ناجحـة، وأن االنتخابات 
الديمقراطية من طبيعتها أن تفرز خارساً 
وفائـزاً وهـذا هو املعنـى الحقيقـي لها».

وتابعت أن «املسـاعدة الفنية التي قدمتها 
األمـم املتحدة كانـت بطلب مـن املرجعية 
ومـن السـيد الصـدر والحكومـة العراقية 
وعدة أطراف سياسية أخرى»، الفتة اىل ان 
«إدارة االنتخابات من قبل املفوضية كانت 
جيدة وناجحة من الناحيـة الفنية». فيما 
أكـد الجانبـان عـىل أهميـة املصادقة عىل 
النتائـج دون تأخـري - غري مناسـب - من 

قبل املحكمة االتحادية.

\ái˛a@∂g@ÚyÏn–fl@oèÓ€^@ÚÌÎÏ‰€a@pböÎb–æa@Òâœb„@ZÔ„aãÌ�a@ÚÓuäb©a@ãÌåÎ
êÓ‡©a@aáÀ@—„dnèm@b‰ÓÓœ@¿@ÎÏ‰€a@÷b–m¸a@pbqÜb´

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة ، امس الثالثاء، املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد يف 
العراق، فيما اكدت تسجيل ٦٢٥ اصابة جديدة و١٦ حالة وفاة وشفاء ٩٥٢ حالة. وذكرت 
الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: ١٨٨٩١، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية: ١٦٤٦٩٩٩٩، مبينة انه تم تسجيل ٦٢٥ اصابة جديدة و١٦ حالة 
 ،(٪٩٨٫٤)  ٢٠٥١٩١٢ الكيل:  الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت:  حالة.   ٩٥٢ وشفاء  وفاة 
بينما عدد حاالت االصابات الكيل: ٢٠٨٥٥٨٦، اما عدد الحاالت التي تحت العالج: ٩٧٥٥، 
يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: ٨٥، وعدد حاالت الوفيات الكيل: ٢٣٩١٩، 

الفتة اىل ان عدد امللقحني ليوم امس: ٩١١٣٧، ليصبح عدد امللقحني الكيل: ٧٧٨٧٠١٣.

@Û�Énm@÷aã»€a@¿@b„ÎäÏ◊@pbibñg
@b–€a@85Î@µ„ÏÓ‹æa

ÒbœÎ@Ú€by@16Î@Úibñg@625@›Óvèm@á»i

@@@3ô@›Óñb–m

@@@3ô@›Óñb–m

@@@3ô@›Óñb–m @@@5@ô@›Óñb–m



@µfldm@äã‘Ì@ıaäåÏ€a@ê‹™
@ÔmäaåÏ€@ÚÓ€bæa@Õ€bjæa
@ıbiãËÿ€aÎ@Úzó€a

@ë7mÏÀÎ@ÚÓuäb©a@ãÌåÎ
@Ú‡Ëæa@bÌbõ‘€a@ÊbrzjÌ
Ú‘�‰æaÎ@Ô”aã»€a@Êdì€bi

ÚÌÜb•¸a@paÏ‘€aÎ@Ú◊ã‡ìÓj€a@µi@paãÃr€a@ã‡rnèÌ@áÌáßa@ÈÿÓnÿm@¿@î«aÜ@Z?flc@7jÇ

lbÁä¸a@bËi@¡ì‰Ì@>€a@’†b‰æa@¿@?fl˛a@…”aÏ€a@7ÓÃn€@¡�Ç@Â«@@@@@@@@@@@Ä€@—ìÿÌ@lbÁä¸a@Úzœbÿfl@åbËu
الزوراء/ حسني فالح:

عن  االرهاب،  مكافحة  جهاز  كشف 

االمني  الواقع  ستغري  جديدة  خطط 

للمناطق التي ينشط بها تنظيم داعش 

تكرار  اسباب  حدد  وفيما  االرهابي، 

كركوك،  محافظة  يف  االمنية  الخروقات 

راى خبري اسرتاتيجي، ان تنظيم داعش 

يستثمر  الجديد  تكتيكه  يف  االرهابي 

والقوات  البيشمركة  بني  الثغرات 

االتحادية.

صباح  الجهاز  باسم  املتحدث  وقال 

النعمان يف حديث لـ“الزوراء“: ان داعش 

االرهابي يحاول خالل هذه الفرتة القيام 

وظاهرها  غايتها  ارهابية  بعمليات 

هو  وايضا  االعالمي،  والرتويج  الكسب 

وعرة  مناطق  يف  تواجده  من  يستفاد 

قابلة،  غري  جدا  صعبة  تضاريس  وذات 

بسبب  االمنية  القوات  تمسكها  بان 

صعوبة وطبيعة االرض.

يتواجد  االرهابي  التنظيم  ان  واضاف، 

ايضا يف املنطقة الصحراوية التي تفصل 

محافظات دياىل وكركوك وصالح الدين 

وجنوب املوصل، باالضافة اىل انه يستفيد 

من اي فجوة او ثغرة امنية ضمن قاطع 

املاسكة  القوات  كانت  سواء  املسؤولية 

لتلك املناطق او املنطقة التي تفصل بني 

االقليم واملركز.

وكبرية  واسعة  منطقة  هذه  ان  وتابع: 

تسهل  جدا  صعبة  تظاريس  وذات 

يستفيد  وبالتايل  والتحرك،  االختباء 

الفراغ  و  الفجوة  هذه  من  التنظيم 

ارهابية  بعمليات  والقيام  للتمركز 

ان  مبينا  املجاورة،  املناطق  تستهدف 

اىل  ترتقي  ال  االرهابية  العمليات  هذه 

كونها  تتعدى  ال  وهي  جدا  كبري  تهديد 

خروقات امنية معالجتها سهلة جدا من 

قبل القوات االمنية بالتنسيق مع نقاط 

ونهايات قواطع املسؤولية.

لقيادة  وخططا  جهودا  هنالك  ان  وبني 

املنطقة  ملسك  املشرتكة  العمليات 

بخطط  او  مشرتكة  بدوريات  الفاصلة 

الثغرات  االقليم واملركز لسد  معينة بني 

تفصل  التي  املناطق  تلك  يف  والفراغ 

جهاز  ان  اىل  الفتا   ، املركز  عن  االقليم 

بعملياته  مستمر  االرهاب  مكافحة 

النوعية وتنسيقه االستخباري عال جدا 

مع اقليم كردستان خالل هذه املرحلة.

املعلومات  تبادل  هناك  ان  اىل  واشار 

مستقبلية  وخطط  ورؤى  االستخبارية 

لجهاز مكافحة االرهاب ستغري بالواقع 

بها  ينشط  التي  املناطق  يف  االمني 

ستكون  انه  مؤكدا  االرهابي،  التنظيم 

االرهاب  مكافحة  لجهاز  جهود  هناك 

االخرى  االمنية  االجهزة  مع  بالتنسيق 

كردستان  اقليم  مع  استمراره  وايضا 

يف  املختبئني  االرهابيني  يخص  فيما 

االقليم.

االسرتاتيجي  الخبري  ذكر  جهته،  من 

لـ“الزوراء“:  حديث  يف  الرشيفي  احمد 

ان املعطيات الحالية تشري اىل ان املرحلة 

اىل  كردستان  اقليم  سيتعرض  القادمة 

الفتا   ، داعش  تنظيم  قبل  من  رضبات 

اىل ان داعش يف تكتيكه الجديد يستثمر 

العمليات  قيادة  بني  املوجودة  الثغرات 

والقوات  البيشمركة  بني  والسيما 

االتحادية .

واضاف: ان هذه الثغرات تعطي مرونة 

روافد  يشكل  وبدا  بالتحرك،  للتنظيم 

عابرة للحدود من سوريا باتجاه العراق 

باعتبار  جدا  خطر  التحدي  ان  مبينا   ،

محدودة،  للبيشمركة  القتالية  القوات 

حيث تسليحها متوسط وخفيف وقدرة 

االنفتاح يف املنطقة تصنف عسكريا من 

املشهد  يعقد  صعبة  الجغرافية  الناحية 

البيشمركة مما يقتيض بان يكون  عىل 

الثغرات بني قواطع  هنالك تنسيق لسد 

العمليات وان يكون هناك رفع ملستوى 

الدعم  تامني  مستوى  عىل  التعاون 

اللوجستي للبيشمركة كجهد ساند.

كانت  وان  العمليات  ان  واوضح،   

معقدة اال انه اذا كان تعاون بني االقليم 

تذليل  اىل  سيصار  االتحادية  والحكومة 

يف  ردع  اسرتاتيجية  وتحقيق  العقبات 

تلك املناطق.

بغداد/ الزوراء:
قرر مجلس الوزراء تامني املبالغ املالية لوزارتي الصحة 
التيار  النجف وايصال  والكهرباء الستكمال مستشفى 
املقبل  السبت  الثرثار، حدد  الكهربائي ملضخات بحرية 

موعدا لالحتفال بمئوية الدولة العراقية.
يف  ناظم  حسن  الوزراء  مجلس  باسم  املتحدث  وقال 
تابعته  الوزراء  ملجلس  االسبوعي  الصحفي  املؤتمر 
”الزوراء“: إن ”مجلس الوزراء حدد السبت املقبل موعداً 
تأسيس  عىل  عام   100 مرور  ذكرى  احتفالية  إلقامة 
وجه  الوزراء  ”مجلس  أن  اىل  الفتا  العراقية“،  الدولة 
لتشجيع  الالزمة  اإلجراءات  باتخاذ  الخارجية  وزارة 

العراقيني املهاجرين عىل العودة طوعياً“.
بعض  مع  كلكامش  لوح  إعادة  ”عملية  أن  إىل  وأشار 
القطع اآلثرية األخرى تعّد أكرب عمليتي اسرتداد خالل 
إىل  دعا  الوزراء  ”مجلس  أن  مضيفا  املاضية“،  املدة 
تلقي  عىل  الدولة  دوائر  ومراجعي  املوظفني  تشجيع 

لقاحات كورونا“.
املالية  املبالغ  تأمني  قرر  الوزراء  ”مجلس  إن  وتابع 
النجف  مستشفى  متطلبات  الستكمال  الصحة  لوزارة 
التعليمي“، مبينا أن ”مجلس الوزراء صوت عىل تأمني 
مضخات  إىل  الكهربائي  التيار  إليصال  مالية  مبالغ 
بحرية الثرثار، وخول وزارة املالية لتأمني املبالغ الالزمة 

الستكمال مرشوع ماء السماوة الكبري“.

بغداد/ الزوراء:

بحث وزير الخارجيَّة فؤاد حسني واألمني العام لألمم 

مجموعة  الثالثاء،  امس  غوتريس،  أنطونيو  املتحدة 

العراقّي  بالشأن  تعنى  التي  املهمة  القضايا  من 

واملنطقة.

”اتصاال  أن  ”الزوراء“:  تلقته  للوزارة  بيان  وذكر 

هاتفيا جرى بني وزير الخارجيَّة فؤاد حسني واالمني 

فيه  تمت  غوتريس،  أنطونيو  املتحدة  لألمم  العام 

تعنى  التي  املهمة،  القضايا  من  مجموعة  مناقشة 

العام  املهم لألمني  والدور  واملنطقة  العراقّي  بالشأن 

واملنظمة األممية يف هذه املرحلة“.

بهذا  أعرب عن سعادته  أن ”حسني  البيان،  وأضاف 

مستوى  يعكس  ألنه  العام،  األمني  مع   التواصل 

التنسيق يف أهم املواقف ذات األهتمام املشرتك“.

2سياسة alzawraanews@yahoo.com

جمهورية العراق                   العدد: ٦٠٤٠/ش/ ٢٠٢١
مجلس القضاء االعىل             التاريخ : ٢٠٢١/١٢/٦

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

اىل املدعى عليه / احمد عزيز رسن
م/ تبليغ

قامِت املدعية (زينب حسـني عبد عيل) الدعوى الرشعية 
املرقمة اعاله والتي تطلب فيها التفريق للهجر الجسدي 
وبالنظـر ملجهوليـة محل اقامتـك حسـب رشح القائم 
بالتبليـغ لذا تقرر تبليغك بصحيفتـني محليتني يوميتني 
بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 
٢٠٢١/١٢/١٩ السـاعة التاسـعة صباحـا وعنـد عـدم 
حضورك او ارسـال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا ووفقا للقانون.
                   القايض
                          عباس معني كاظم
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باريس/ متابعة الزوراء:

أكـدت دول فرنسـا، الواليـات املتحدة، 

أملانيا، بريطانيا، وإيطاليا، عىل رضورة 

اسـتئناف املفاوضـات بني موسـكو و 

كييف بـ ”صيغة نورماندي“.

يأتي هـذا عشـية قمـة افرتاضية بني 

الرئيسني األمريكي جو بايدن والرويس 

فالديمري بوتني

ويف بيان لقرص اإلليزيه عقب املحادثات 

التـي أجراهـا الرئيـس الفرنـيس مـع 

قادة أملانيا، الواليـات املتحدة، إيطاليا، 

وبريطانيا والتي تناولت تحليل ”التوتر 

القائم بني روسيا وأوكرانيا“.

وبحسـب البيـان، ”عـرب قـادة الـدول 

الخمس عن حزمهم عىل احرتام سيادة 

أوكرانيـا، فضال عن التزامهـم بالعمل 

للحفاظ عىل السالم واألمن يف أوروبا“.

فضـال عن ذلـك أكـد القـادة يف البيان 

عىل رضورة اسـتئناف املفاوضات بني 

روسيا أوكرانيا بـ ”صيغة نورماندي“، 

تحت رعاية فرنسا وأملانيا.

ويف ذات الصـدد، قـال متحـدث باسـم 

رئيـس الـوزراء الربيطانـي، بوريـس 

جونسون، إن رئيس الوزراء تحدث مع 

الرئيـس األمريكي جو بايـدن ورئيس 

الوزراء اإليطايل ماريو دراجي والرئيس 

الفرنيس إيمانويل ماكرون واملستشارة 

األملانيـة أنغيال مـريكل مسـاء االثنني 

بشأن أوكرانيا.وفقا لرويرتز.

وأضاف املتحدث باسـم رئيس الوزراء 

الربيطاني، طالب القادة روسيا بتهدئة 

التوتر وأكدوا مجددا عىل دعمهم القوي 

لوحدة أرايض أوكرانيا.

هـذا وأعربـت كييف وعواصـم غربية، 

مؤخـرا، عـن ”القلـق“ إزاء التكثيـف 

املزعوم لـ ”األعمال العدوانية“ من قبل 

روسيا بالقرب من الحدود األوكرانية.

ونفت روسـيا مـرارا هـذه االتهامات، 

مؤكـدة أنهـا ال تهـدد أحـدا وال تنوي 

مهاجمـة أحـد، وأن الترصيحات حول 

”العدوان الرويس“ يجري اسـتخدامها 

ذريعـة لنـرش املزيد من معـدات الناتو 

الحـدود  مـن  بالقـرب  العسـكرية 

الروسية.

وكانت صحيفة واشنطن بوست نقلت 

الجمعـة عـن مسـؤول أمريكـي كبري 

قوله إن روسـيا تسـتعد لشـن هجوم 

عسـكري ضخم عىل أوكرانيا يف مطلع 

العـام املقبل يشـارك فيه مـا يصل إىل 

175 ألف جندي.

فرض عقوبات اقتصادية أمريكية

وأعلن مسـؤول كبـري يف البيت األبيض 

، عشـية قمة افرتاضية بني الرئيسـني 

األمريكي جو بايدن والرويس فالديمري 

بوتـني، أن الواليـات املتحدة مسـتعدة 

لفـرض عقوبـات اقتصاديـة وزيـادة 

انتشارها العسكري يف أوروبا الرشقية 

إذا ما شـنت روسـيا هجوما عسـكريا 

عىل أوكرانيا، مستبعدا يف الوقت نفسه 

ردا عسكريا أمركيا مبارشا.

وفصل مسـؤول كبري يف البيت األبيض 

يف مؤتمـر صحفـي تحـركات الواليات 

املتحـدة املحتملة يف حـال حصول غزو 

رويس ألوكرانيا.

وقال املسؤول ”يف حال تحرك (الرئيس 

الـرويس فالديمـري) بوتـني سـيحصل 

طلب من حلفائنـا“ يف أوروبا الرشقية 

”إلرسـال مزيـد من القـوات والقدرات 

ستسـتجيب  املتحـدة  والواليـات   (..)

لذلك“.

لكـن املسـؤول الكبـري أوضـح أن ردا 

حـال  يف  مبـارشا  أمريكيـا  عسـكريا 

تعرضت أوكرانيا لهجوم، غري مطروح 

راهنا.

وأكـد أن ”الواليـات املتحدة ال تسـعى 

ألن تجـد نفسـها يف وضع يكـون فيه 

االسـتخدام املبارش للقـوات األمريكية 

مطروحا للبحث“.

وأشـار إىل أن واشـنطن تفضل يف حال 

تعـرض أوكرانيـا للغـزو، العمـل عىل 

”مجموعة تضم عنارص عدة“ تشـمل 

األوكرانـي“ و“فرض  الجيـش  ”دعـم 

عقوبـات اقتصاديـة قويـة“ و“زيادة 

كبـرية يف دعم حلفائنا يف حلف شـمال 

األطليس وتحسني قدراتهم“.

وأوضح أن بايدن سـيجري اتصاال مع 

نظريه األوكراني فولوديمري زيلينسكي 

”يف األيـام التـي تـيل“ محادثاتـه مـع 

بوتـني، موضحـا أن وزيـر الخارجيـة 

أنتونـي بلينكـن سـيتحدث إىل الرئيس 

األوكراني االثنني.

وأضـاف املسـؤول نفسـه أن الرئيس 

يف  مباحثـات  ”سـيجري  األمريكـي 

وقـت الحق اليوم (االثنـني) مع حلفاء 

أوروبيني رئيسـيني لتنسـيق الرسـالة 

”التي سـيوجهها إىل نظـريه الرويس يف 

مباحثاتهمـا بتقنية الفيديـو والتأكيد 

عىل أنـه ”يخوض هـذه املحادثات مع 

بوتـني بوحـدة صـف مع الحلفـاء ويف 

تضامن قوي عابر للحدود“.

الضغط الرويس عىل أوكرانيا

وأكد الكرملني من جهتـه أنه ال يتوقع 

حدوث ”اخرتاق“ خـالل املحادثات بني 

الرئيسـني. ويتوقع أن يرتكـز الحديث 

بني الرجلني عىل املسألة األوكرانية.

وقـال املسـؤول األمريكـي الكبـري ”ال 

نعرف إن كان الرئيس بوتني اتخذ قرارا 

حـول تصعيـد عسـكري محتمـل مع 

أوكرانيا. لكننا نعلم أنه يتخذ اإلجراءات 

لتوفري القدرة عىل شن تصعيد كهذا“.

وعرضت موسكو بعض الرشوط ومنها 

التـزام أوكرانيا عدم االنضمام إىل حلف 

شمال األطليس عىل غرار ما فعلت دول 

كثرية من الكتلة السوفياتية السابقة.

إال أن كييف وواشنطن ال تنويان القيام 

بالتـزام كهذا مع أن إجـراءات انضمام 

أوكرانيا إىل هذا الحلف العسـكري تبدو 

مجمـدة يف الواقـع، مـع أنهـا بورشت 

رسميا.

وسـبق للرئيسـني أن التقيـا يف جنيف 

وأجريـا  املـايض،  حزيران/يونيـو  يف 

محادثـات هاتفيـة يف كانـون الثاني/

وتموز/يوليو.  ونيسـان/أبريل  ينايـر 

وال يـرتدد الرئيـس األمريكـي بانتقاد 

فالديمري بوتني بتعابري قاسـية واصفا 

إياه علنا بأنه ”قاتل“.

ويطـرح بايـدن نفسـه مدافعـا عـن 

الديمقراطية يف العالم، وال يمكنه غض 

الطرف عن حملة روسـيا الجديدة عىل 

أوكرانيا.

لكـن الرئيـس الديمقراطـي البالغ 79 

عامـا يأمل أيضـا أو كان يأمل بإقامة 

عالقـة ”مسـتقرة ومضبوطـة“ مـع 

روسيا.

ويحـرص بوتني من جهته عـىل تأكيد 

موقع روسـيا كقوة عظمـى يف اللعبة 

التـي تهيمن  العامليـة  الجيوسياسـية 

عليها املنافسـة بني الصـني والواليات 

املتحدة.

وتشـهد أوكرانيا منـذ 2014 نزاعا بني 

كييـف وانفصاليـني موالـني للـروس 

يف رشق البـالد اندلـع إثر ضم روسـيا 

شـبهة جزيرة القـرم، وأسـفر إىل اآلن 

عـن سـقوط أكثر مـن 13 ألـف قتيل.

ونفت موسـكو مـرارا وجـود أي نوايا 

عدوانيـة لديهـا إزاء كييـف، متهمـة 

الغربية بتكثيف ”استفزازاتهم“  الدول 

لها، وخصوصا عـرب إجرائهم تدريبات 

عسكرية يف البحر األسود.

بغداد/ الزوراء:
أكـد رئيـس الجمهورية برهـم صالح، امس 
الثالثـاء، أهميـة ضمـان مشـاركة حقيقية 
للمسيحيني يف امليادين السياسية واالجتماعية 
والثقافية، فيما اشـار اىل ان االعتداءات التي 

يتعرض لها املسيحيون مرفوضة ومدانة.
وذكـر بيان ملكتب رئيـس الجمهورية، تلقته 
”الزوراء“: أن ”الرئيس برهم صالح استقبل، 
يف قـرص السـالم ببغـداد، قداسـة البطريرك 
مـار آوا الثالث رويل“، مبينـاً أن ”صالح هنأ 
البطريـرك مـار آوا الثالـث رويل، بمناسـبة 
تنصيبه رئيساً لكنيسـة املرشق اآلشورية يف 

العراق والعالم“.
وقال صالح وفقاً للبيان إن ”املسيحيني جزء 
ال يتجـزأ من النسـيج العراقي وتشـهد بذلك 

إسـهاماتهم الوطنيـة وتمسـكهم ببلدهـم، 
وعليه ال بّد من ضمان مشاركة حقيقية لهم 
يف الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية“، 
النازحـني  جميـع  عـودة  ”رضورة  مؤكـداً 
إىل مناطقهـم، وكذلـك ضمـان  املسـيحيني 
العودة الطوعية اآلمنة واملستقرة للمهاجرين 

يف الخارج“.
وأضـاف أن ”االعتـداءات التـي يتعـرض لها 
املسـيحيون مرفوضـة ومدانـة مـن قبل كل 

العراقيني عىل اختالف انتماءاتهم“.
من جانبه، قّدم البطريرك مار آوا الثالث رويل 
”شكره لرئيس الجمهورية، وتقديره للجهود 
التـي يبذلهـا يف قضايـا املسـيحيني ودعمـه 
املتواصل للمكونات العراقية يف سـبيل إرساء 

التعايش والسلم األهيل واملجتمعي“.

بغداد/ الزوراء:
شـدد رئيس تحالف تقدم محمد الحلبويس، 
ورئيـس الحـزب الديمقراطي الكردسـتاني 
مسعود بارزاني، امس الثالثاء، عىل رضورة 
املرحلـة  يف  الحقيقيـة  اإلصالحـات  تنفيـذ 

املقبلة.
يف  للحلبـويس  االعالمـي  املكتـب  وذكـر 
بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: ان رئيـس تحالف 
تقـدم محمـد الحلبـويس يرافقـه وفـد من 
التحالف، التقى رئيـَس الحزب الديمقراطي 
الكردسـتاني مسـعود بارزاني، ويف مستهلِّ 
اللقـاء، قـدَّم رئيـس تحالـف تعازيـه ألرس 
الشـهداء يف البيشـمركة، الذين اسُتشـهدوا 
يف األيام القليلة املاضيـة إثر هجمات تنظيم 

داعش اإلرهابي.
واضـاف: ان االجتماع بحث تطورات الوضع 
االنتخابـات  ونتائـج  البـالد،  يف  السـيايس 
املبكرة، والجهود املبذولة لتشـكيل الحكومة 
العراقيـة الجديـدة، كما شـدَّد االجتماع عىل 
يف  الحقيقيـة  اإلصالحـات  تنفيـذ  رضورة 
املرحلة املقبلـة، ملواجهة األزمات والتحديات 
التي تعانـي منها البالد، وإعادة ثقة املواطن 

بالعملية السياسية.
يف غضـون ذلـك، التقى رئيـس تحالف تقدم 
محمـد الحلبويس يرافقه وفـد من التحالف، 
كردسـتان  إقليـم  رئيـَس  الثالثـاء،  امـس 

نيجريفان بارزاني.
وذكر بيـان ملكتب الحلبويس، ان اللقاء بحث 
تطـورات األوضـاع السياسـية واألمنيـة يف 

البالد، ومنهـا التهديدات األمنية واالعتداءات 
األخرية لتنظيم داعـش اإلرهابي التي طالت 
مناطـق متفرقة من العراق، حيث أكد اللقاء 
أن هزيمة داعش تحتاج إىل تعاون وتنسـيق 

عسكري بني الجيش العراقي والبيشمركة.
كمـا بحـث اللقـاء التفاهمـات السياسـية 
من أجـل متطلبات املرحلة املقبلـة، وأهمية 
القـوى  بـني  املشـرتك  والتفاهـم  التعـاون 
الرضوريـة  الخطـوات  واتخـاذ  السياسـية 
لتطلعـات  تسـتجيب  حكومـٍة  لتشـكيل 
ومطالب املواطنني بتوفـري الخدمات واألمن 

واالستقرار.
كمـا التقـى رئيـس تحالـف تقـدم محمـد 
الحلبـويس يرافقه وفد مـن التحالف، رئيَس 
حكومـة إقليـم كردسـتان السـيد مـرسور 
بارزانـي، وناقـش اللقـاء تطورات املشـهد 
السيايس واألمني يف البالد، وال سيما الهجمات 
األخرية التي شـنها إرهابيـو داعش، كما تم 
التشـديد عىل أهمية التنسـيق بـني الجيش 
العراقي وقوات البيشمركة لهزيمة اإلرهاب. 
واضاف البيـان: كما بحث اللقاء التفاهمات 
السياسية من أجل متطلبات املرحلة املقبلة، 
والعمل بما يسهم يف استقرار البالد من خالل 
الة للمكونني السني والكردي،  املشاركة الفعَّ
لضمان تحقيق االستقرار والنهوض بالوضع 
املعيشـية  الظـروف  االقتصـادي وتحسـني 
للمواطنني العراقيني، إىل جانب حلِّ املشـاكل 
بنحٍو جذري بني إقليم كردسـتان والحكومة 

االتحادية وفقاً للدستور.

الزوراء / يوسف سلمان:
مع االعـالن عن ارسـال النتائـج النهائية اىل 
املحكمـة االتحاديـة للمصادقة عىل اسـماء 
املرشـحني الفائزيـن بالسـباق االنتخابـي ، 
تواصل قوى االطـار التنسـيقي اجتماعاتها 
التداولية شبه اليومية ، فيما ترتقب االوساط 
السياسـية جلسـة املحكمة االتحاديـة التي 
اقـرت تأجيـل النظـر بالدعـوى املقدمة من 
رئيس تحالـف الفتح هـادي العامري اللغاء 
نتائج االنتخابات ، اىل 13 من الشـهر الجاري 
،وذلـك للنظـر يف األدلـة والوثائـق ، املتعلقة 

بالدعوى ، التي طلبتها املحكمة .
وازاء ذلك ، اكد عضو االطار التنسيقي جاسم 
محمـد جعفـر ، ان الطعن القانونـي بنتائج 
االنتخابـات مازال سـاريا ، مشـريا اىل وجود 
ادلـة موثقـة تثبـت حصولنـا عىل عـدد من 

األصوات يؤّهلنا للفوز .
وقـال جعفـر لــ“ الـزوراء ”، ان ” الئحـة 
املخالفـات التـي قدمنـا الطعـون بها ضمن 
التقاريـر السـتة للرشكة االملانيـة الفاحصة 
تستند اىل نصوص دستورية قانونية نافذة“، 
مبينا ان ” املخالفـات املرصودة ضمن تقرير 
الرشكـة الفاحصـة اثـرت دعـوى الطعـن ، 

بعضها مخالفات فنية وأخـرى قانونية كما 
حصلنا عىل سـتة تقارير من الرشكة االملانية 
الفاحصة وتقرير اخر سـيصلنا لنضعه أمام 

املحكمة االتحادية ”.
واوضـح ان ” الئحـة املخالفات التـي قدمنا 
طعننـا بها ترقـى اىل جرائـم قانونيـة وتعد 

مخالفة لقانون املفوضية نفسه ”.
واضـاف ان ” لدينـا ادلـة موثقـة ان هنـاك 

مليـون صوت لم ُتفَرز ضمـن النتائج األولية 
التـي اعلنتها املفوضية ”، مبينـا ان ” رفض 
ها  قـوى االطار التنسـيقي للنتائج ليس موجَّ
اىل اي كتلـة ، الن  النتائـج يجـب ان تكـون 
شـّفافة وواضحـة من اجل اقنـاع الجماهري 

التي صوتت ملرشحيها ”.
واوضـح ان ” يجب التحاور والتشـاور عىل 
النسـب، وايجـاد الحلـول للغبـن والظلم يف 

الطعـون  يف  بصـدق  والّنظـر  االنتخابـات، 
 ” ان  اىل  الفتـا   ،” املفوضيـة  اىل  املقدمـة 
االجتماعـات السياسـية مسـتمرة لقـوى 
االطـار التنسـيقي والكتل االخرى ملناقشـة 
الفـرق الحاصل يف اعـداد األصوات املوجودة 
يف الصناديـق وبـني عـدد املشـاركني يف يوم 
االقرتاع، وعـدد األوراق الباطلة واجراء العد 
والفـرز اليدوي مع زيـادة فحص املحطات 
والصناديـق اىل اكثـر مـن ضعـف، و كذلك 

دراسة آلية عمل املفوضية ”.
وتابـع القيـادي يف ائتـالف دولـة القانـون ، 
القـول ان ” العدد الفعـيل هو 6 ماليني ناخب 
، لكـن مفوضيـة االنتخابـات تكلّمـت عن 9 
ماليني، وهذا االمر بحد ذاته يثري لدينا شكوك 
ومخـاوف حقيقيـة حـول نزاهـة العمليـة 
االنتخابية ومصداقية املفوضية يف اداء عملها 

املطلوب ”.
وكانت املحكمة االتحادية قررت تأجيل النظر 
بالدعـوى املقدمة مـن رئيس تحالـف الفتح 
هادي العامري اللغـاء نتائج االنتخابات ، اىل 
13 من الشـهر الجاري، وذلك للنظر يف األدلة 
والوثائـق ، املتعلقـة بالدعوى، التـي طلبتها 

املحكمة .

@üã»nÌ@>€a@paıaán«¸a@Z3bñ
Ú„aáflÎ@ÚöÏœãfl@ÊÏÓzÓèæa@b:

@ÊaÜáìÌ@Ô„aåäbi@ÜÏ»èflÎ@ÔéÏj‹®a
@pby˝ñ�a@âÓ–‰m@ÒäÎãö@Û‹«
Ú‹j‘æa@Ú‹yãæa@¿@ÚÓ‘Ó‘®a

@ojrm@Ú€Üc@b‰Ìá€@Z@@@@@@@@Ä€@Ô‘Óè‰n€a@äb†¸a@¿@Ïõ«
åÏ–‹€@b‰‹Á˚Ì@paÏñ˛a@Âfl@Üá«@Û‹«@b‰€Ïóy

بغداد/الزوراء:
 انطلقت يف العاصمة بغداد  فعاليات  
امللتقـى الثقايف املشـرتك األول  بني 
الجامعـات العراقيـة والجامعـات 
الرتكيـة ممثلة بمجلس الجامعات 
شـعار“  تحـت   ،(IUC)الـدويل
التعـاون العلمـي السـبيل االمثـل 
لبناء جيل معريف وصناعة مستقبل 
الرتكـي  بحضورالسـفري   ” واعـد 
لـدى العراق عيل غونـاي والرئيس 
املؤسس ملجلس الجامعات العاملي، 
أورهان أوغلو، ورؤساء الجامعات 

العراقية، ونخبة من االكاديميني.
وقـال رئيـس اللجنـة اإلعالميـة 
للملتقـي الثقـايف وعميـد كليـة 
العراقيـة  الجامعـة  يف  اإلعـالم 
الدكتور ايثـار العبيدي، يف حديث 

لــ ”الزوراء“، ان رئيس الجامعة 
العراقية عـيل الجبوري اوضح يف 
كلمتـه التـي  ألقاهـا  يف امللتقى  
أن سلسـلة اإلتفاقيـات التي يتم 
توقيعها بـني الجامعات العراقية 
بمـا  العامليـة  الجامعـات  مـع 
فيهـا الجامعـات الرتكية  تهدف 
للتشبيك بني الجامعات وعنارص 
بيئتهـا مـن أسـاتذة وموظفـني 
وطلبـة كما تهـدف للميض قدماً 
صوب العاملية والتميز وفق خطة 

نهوضها“.
”الجامعـة  أن  العبيـدي  واضـاف 
العراقية  تسـعى عرب تخصصاتها 
وكلياتها إىل التميز وتجسـيد روح 
الريادة واإلبـداع يف جـودة التعليم 
العلمـي وخدمة  البحـث  وأصالـة 

املجتمع فضالً عن تشجيع األنشطة 
العلمية واألبحاث املشرتكة والعمل 
معا لتعزيزوتطوير عالقة تعاونية 
بني الجانبني من خالل املشاركة يف 
النـدوات وورش العمل واملؤتمرات 

واالجتماعات األكاديمية“.
واكد ان ”امللتقـى الثقايف يهدف اىل 
تكريـس الرشاكـة بـني الجامعات 
العراقيـة والرتكيـة ومـد جسـور 
التعـاون بني األطـراف يف املجاالت 
العلمية والبحثية  والعمرانية وعقد 
املؤتمـرات العلمية والندوات فضالً 
عـن التنسـيق املتبادل عـىل صعيد 
املنح والزماالت الدراسـية يف ضوء 
التخصصـات املطلوبة لدى البلدين 

الجارين“.
ان“السـفري  اىل  العبيـدي  واشـار 

اكـد  غونـاي،  العـراق  يف  الرتكـي 
دعـم بـالده واسـتعدادها لتقديم 
كل مـا تسـتطيع من تعـاون من 
شـأنه تطوير التعليم يف الجامعات 

العراقية واملؤسسات األكاديمية يف 
العراق وتقديم الخدمات التعليمية 
بمختلف أشكالها وفق أعىل املعايري 

العاملية“.

أديس أبابا / متابعة الزوراء:
أكد رئيس الوزراء اإلثيوبي، آبي أحمد، أنه ”لن 
يوقـف الجيـش اإلثيوبي يشء، وسـيتم تدمري 
العدو  بالكامـل“، وذلك بعد اسـتعادة مناطق 

رئيسية من جبهة تحرير تيغراي. 
وقـال أحمـد خـالل مخاطبته عنـارص قوات 
الكوماندوز الذين يقودهم وشاركوا يف العملية 
األخرية السـتعادة بلدتي دييس وكومبولتشـا: 
”لقـد أكملنـا العمليـة يف غضـون 15 يومـا، 
والتي اسـتغرقت من العدو من 4 إىل 5 أشهر“، 

بحسب شبكة ”فانا“ اإلثيوبية.
وواصـل: ”إثيوبيـا لن تهـزم أبدا، بلدنـا دائما 

ينهـض ويتقدم بفخـر، لقد اعتدنـا عىل نقل 
الشجاعة إىل األجيال“.

وهنأ رئيس الوزراء االثيوبي ، الشعب اإلثيوبي 
بمـا وصفهـا بـ“االنتصـارات“ التـي حققها 
الجيـش اإلثيوبي يف القتال ضـد جبهة تحرير 

تيغراي املناوئة للحكومة االتحادية.
وأضـاف يف كلمـة بثهـا التلفزيون الرسـمي: 
”العدو الـذي واجهناه ال يسـتطيع النهوض، 
بعـد اآلن، ففـي أقـل مـن 15 يوما اسـتطعنا 

تحقيق انتصارات كبرية“.
وتابع: ”سنسـتمر حتى نصل مناطق شـمال 
ولو املتبقية، بعد أن تلقى العدو خسائر كبرية 

والعديد من مقاتليه أصبحوا أرسى“.
لكن القائد العسكري لجبهة تحرير تيغراي قد 
قال يف وقت سـابق، إن قواته انسحبت لرتتيب 

أوضاعها وإعادة الكرة تجاه أهدافها.
ويف نوفمرب املـايض، كان مقاتلو جبهة تحرير 
تيغراي قد هددوا بالزحف عىل العاصمة أديس 
أبابا، لكـن بدا أن حكومة األخرية اسـتطاعت 
قبل موازين املعارك يف األيـام األخرية، وتزامن 

ذلك مع تويل آبي أحمد قيادة املعارك بنفسه.
وكان النزاع بني الطرفني اندلع يف نوفمرب 2020 
حني أرسـل رئيـس الـوزراء آبي أحمـد قوات 
إىل منطقـة تيغـراي الواقعة يف أقىص شـمال 

البالد لإلطاحة بجبهـة تحرير تيغراي ردا عىل 
هجمات الجبهة عىل معسكرات الجيش.

وتمكـن الجيـش مـن تحقيق انتصـار رسيع 
يف البدايـة، لكن بحلول يونيو املايض اسـتعاد 
تيغـراي  السـيطرة عـىل معظـم  املتمـردون 
ثـم تقدمـوا باتجـاه منطقتـي عفـر وأمهرة 

املجاورتني.
وأثـار هـذا التصعيـد قلـق حكومـات غربية، 
خاصـة مـع تهديـد جبهـة تحريـر تيغـراي 
بالزحـف عـىل أديـس أبابا، فطلبـت دول عدة 
مـن بينها الواليات املتحدة وكندا وفرنسـا من 

رعاياها مغادرة البالد يف أقرب وقت ممكن.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
 اكـد وزيـر العـدل سـاالر عبـد السـتار محمد 
أنـه يجـب القضـاء عىل االرهـاب ومنـع تجنيد 
االرهابيـني والقضاء عىل  التطرف بكل اشـكاله 

وتجفيف منابعه .
وذكـر بيان لـوزارة العـدل تلقته «الـزوراء»,ان 
الوزير التقى خالل مشـاركته يف اجتماع مجلس 
وزراء العـدل العـرب، امـني عام جامعـة الدول 
العربية احمد ابو الغيظ وعدداً من الوزراء وبحث 
معهم سبل التعاون املشرتك وسبل تطويرها بما 

يخدم مصالح الشعوب العربية».
واكد وزير العدل، حرص العراق عىل اقامة افضل 
العالقات مع الدول العربية الشـقيقة وتطويرها 
مـن خالل تبـادل الخـربات وتوقيـع االتفاقيات 
ومذكرات التفاهم وابلغهـم ايضا تحيات رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي متمنياً لهذا االجتماع 
ان يخـرج بمقـررات تخـدم مصالـح الشـعوب 
العربية وان العراق هو جزء اليتجزء من محيطه 

العربـي وله روابـط وعالقات تاريخيـة تجمعه 
باشقائه العرب».

وقـال : « نـه يجـب القضاء عىل االرهـاب ومنع 

تجنيد االرهابيني ورضورة القضاء عىل  التطرف 
بكل اشـكاله وتجفيف منابعـه وان يكون هناك 
تعاون بـني هذه الدول وتنسـيق عـايل من اجل 

القضاء عىل هذه اآلفة».
وقدم الوزيـر ايضا خطط الـوزارة التي وضعها 
وأهمهـا دعـم املنظومـة االصالحية مـن خالل 
وضع برامج تأهيلية وخطط مسـتقبلية لتغيري 
صالحـني  مواطنـني  وجعلهـم  النـزالء  افـكار 
ودمجهـم يف املجتمـع . كذلـك تطبيـق مرشوع 
االتمتـة االلكرتونية يف كافـة الدوائر العدلية وان 
تطبيقهـا وصـل اىل مراحـل متقدمـة مـن اجل 
القضاء عىل الروتني وتسهيل معامالت املواطنني 

عند مراجعتهم هذه الدوائر».
من جهة اخرى رحب االمني العام لجامعة الدول 
العربية و الـوزراء بالخطوات الكبـرية التي قام 
بها الوزير, مؤكدين حرصهـم عىل اقامة افضل 
العالقـات مع العراق وتطويرها من خالل توقيع 
االتفاقيات ومذكرات التفاهـم فيما بينهم وبما 
يخـدم املصالـح املشـرتكة،كذلك ابلغـوا معاليه 
بنقل تحياتهم الحـارة اىل رئيس مجلس الوزراء 

متمنني للعراق دوام التقدم واالزدهار».

بغداد/الزوراء:
العامـة،  املـرور  مديريـة  اعلنـت 
امس الثالثـاء، اتفاقها مبدئياً مع 
الجهات املعنية يف اقليم كردسـتان 
عـىل إصدار لوحـات ارقام موحدة 

باللغة االنكليزية.
املركبـات  تسـجيل  مديـر  وقـال 
وإجازات السـوق يف املرور العامة 

الدعمـي يف  العميـد سـالم غيـث 
«املديريـة  إنَّ  صحفـي،  ترصيـح 
توصلت إىل اتفاقات أولية مع إقليم 
كردستان بشـأن لوحات املركبات 
بحسـب اتفاقيـة (فينـا) للسـري، 
وُتجـري حاليـاً نقاشـات بشـأن 
شـكل اللوحة ولونهـا وآلية وضع 
األرقام فيها لتكون بالشكل الجيد 

والالئق».
الجديـدة  «اللوحـات  أنَّ  وأوضـح 
سـتمكن أصحـاب املركبـات مـن 
املرور عرب الدول» مبينا أنَّ «بعض 
وسـائل التواصل االجتماعي نقلت 
معلومـات غـري صحيحـة بشـأن 
شكل اللوحة التي سيتّم اعتمادها، 
إذ لـم يتـم حسـم املوضـوع حتى 

اآلن».
مـن جهتـه، قـال مديـر العالقات 
واإلعـالم يف مديرية املـرور العميد 
حيـدر كريـم إنَّ «املديريـة لم تقم 
بمنـح املكاتب الخارجيـة تخويالً 
إلصـدار إجـازة السـوق الدولية»، 
الصالحيـة  «هـذه  أنَّ  إىل  مشـريا 
إذ  باملديريـة،  حـرصاً  منوطـة 

خصصـت شـعبة يرأسـها ضباط 
إلصدار اإلجازة الدولية».

ونبه كريـم املواطنني من «مكاتب 
مخولـة  أنهـا  تدعـي  خارجيـة 
بإصـدار اإلجـازة الدوليـة، وعليه 
حذرت املديريـة من خالل موقعها 
اإللكرتوني ووسـائل اإلعالم بشأن 

هذا األمر». 

البرصة/الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة االتحادية، امس 
الثالثاء، تمكنها من ضبط منظومة 
مرخصـة  غـري  فضائيـة  إنرتنيـت 
قانونا تسـتخدمها إحدى الرشكات 
األجنبيـة املتعاقدة مـع رشكة نفط 

البرصة.
وأفادت دائرة التحقيقات بالهيئة يف 
بيان ورد «الـزوراء»، بأن «عمليات 
البحـث والتحـري التـي قامـت بها 
مديريـة تحقيق البـرصة بالتعاون 
مـع لجنـة فنية مـن هيئـة اإلعالم 
أسـفرت عـن ضبـط  واالتصـاالت 
منظومـة إنرتنيت فضائيـة، مبينة 
طبـق  عـن  عبـارة  املنظومـة  أن 
فضائـي كبري الحجـم غري مرخص 
مـن الجهـات األمنيـة التـي تمنـع 
اسـتخدامه إال بعـد الحصـول عـىل 
موافقة الحكومة العراقية حرصا».

«املنظومـة  أن  الدائـرة  وأضافـت 
تسـتخدم لتقديم خدمـات انرتنيت 
النفـاذ  بوابـات  منظومـة  خـارج 
العراقيـة، وال يمكن السـيطرة عىل 
املعلومـات النافـذة عـن طريقها يف 
حالة استخدامها من قبل الرشكات 
األجنبيـة، منبهة أن تحرياتها قادت 
إحـدى  قبـل  مـن  اسـتخدامها  إىل 
رشكات النفـط األجنبيـة املتعاقدة 

مع هيئة تشـغيل غرب القرنة/١ يف 
رشكة نفط البرصة».

وتابعـت أن «العمليـة أسـفرت عن 
ضبط ثالث حاويـات حديدية حجم 
(٤٠) قدمـا تحتـوي عـىل كامريات 
مراقبـة مختلفة األنـواع واألحجام، 
وثالث منظومات تراسل (املايكروف)، 
وأجهزة خـزن املعلومات، إضافة إىل 
أجهزة االتصـاالت البينية (موترال)، 
بـريي)،  (بـالك  نـوع  وموبايـالت 
وأجهـزة تسـتخدم يف االتصاالت تم 
أصوليـة  موافقـات  دون  إدخالهـا 
من هيئـة اإلعالم واالتصـاالت التي 
مثـل  اسـتخدام  إجـازة  تمنـح  ال 
أمنيـة  لـدواع  املنظومـات؛  هـذه 

واقتصادية». 
كما تم خـالل العمليـة، التي نفذت 

بموجـب مذكـرة قضائيـة، «ضبط 
البيانـات،  لنقـل  ضوئيـة  كيبـالت 
شـبكات  ومقسـم  و(سـريفرات)، 
اإلنرتنيـت، وناقل املوجـة، وأجهزة 
الضوئيـة،  الكيبـل  قـدرة  قيـاس 
فضال عن شاشات كبرية وشاشات 
تـم  وجديـدة  متعـددة  حاسـبات 
إدخالها إىل العـراق عام ٢٠١٩ دون 

موافقات أصولية».
يذكر أن الهيئة أعلنت يف أيلول املايض 
تمكنهـا من ضبط جهـاز إلكرتوني 
مسـموح  قرصغـري  أم  مينـاء  يف 
اسـتخدامه داخل العـراق، مبينة أن 
الجهاز يسـتخدم بعمليات التهريب 
ونقـل املعلومـات عـن الشـاحنات 
والبضائـع الداخلـة والخارجـة من 

امليناء.
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املثنى/ الزوراء:
أفاد مصدر أمني يف املثنى، جنوبي العراق، 
امـس الثالثاء، بوفـاة ممرضتـني اثنتني 

جراء حادث تصادم مع شاحنة كبرية.
وقـال املصـدر، إن حـادث تصـادم وقع، 
بـني مركبتني عـىل الطريق العـام يف حي 
الدراجـي بمحافظـة املثنـى بـني مركبة 
اجرة نوع هونداي سـتارإكس، وشاحنة 
مارسـيدس (تريلـة)، مـا أدى اىل وفـاة 
ممرضتـني تعمالن يف مستشـفى الخرض 

باملحافظـة، كانتا متجهتـني اىل دوامهن 
الرسمي، واصابة ثالثة آخرين».

وعزا املصدر، سـبب الحـادث، إىل «فقدان 
السـيطرة عىل مركبة االجـرة (الهونداي 
إطارهـا  إنفجـار  بسـبب  سـتارإكس) 
األمامي وانحرافها عن مسـارها، ما أدى 
إىل التصادم باملركبة الثانية (املارسـيدس 
تريلـة)، مشـرياً إىل أن قـوة أمنيـة اخلت 
املصابـني اىل مسشـتفى قريـب، وجثتي 

الضحيتني لدائرة الطب العديل.  

بغداد/الزوراء:
بحثت وزارة الدفاع، امس  الثالثاء، مع حلف الناتو خطة التدريب للعام ٢٠٢١. وذكر بيان 
للـوزارة تلقته «الزوراء» أن «لزيادة آفاق التعاون يف مجال التدريب والتنسـيق بني وزارتي 
الدفاع والبيشـمركة مع مكتب التعاون األمني لحلف شمال األطليس (الناتو)، ُعِقد يف مقر 
وزارة الدفاع االجتماع التنسـيقي برئاسـة أمني الـرس العام لوزارة الدفـاع الفريق الركن 
رعد هاشـم الطائي مع مكتب التعاون لحلف الناتو وبحضور أمني عام وزارة البيشمركة 

الفريق جبار ياور وممثل أقليم كردستان يف بغداد فارس عيىس».
واضاف البيان انه «جرى خالله التباحث حول تطوير العمل املشرتك وخطة التدريب للعام 
املقبل والدورات التي سـتفتتح للقوات املسـلحة العراقية للعام القادم وأهميتها يف تطوير 
التدريـب من خـالل رؤية كاملة ملنهج سـنوي وبيـان نوعية الدورات واختيار املرشـحني 
 ووضع آلية جديدة تساعده يف ترسيع عملية التقديم للمرشحني ودخولهم الدورات»، الفتاً 
إىل أن «هذا االجتماع يأتي ضمن سلسـلة االجتماعات التي تعقدها وزارة الدفاع مع حلف 

الناتو من أجل استمرار الدعم يف مجال تدريب وتطوير القدرات للقوات العراقية».

البرصة/الزوراء:
أعلنت دائرة صحة البرصة عن تسـلمها 
سندات تمليك األرايض املخصصة ملنتسبي 

الدائرة من أبطال الجيش األبيض.
وذكرت يف بيان ان مديرها العام الدكتور 
عبـاس خلـف التميمي التقـى مع مدير 
عقارات الدولة ودائرة التسجيل العقاري 
إجـراءات تسـلم  ملتابعـة  املحافظـة  يف 
صحـة  بمنتسـبي  الخاصـة  السـندات 

البـرصة وذلـك بهـدف توزيـع األرايض 
بأقرب فرصة ممكنة .

وأضافت « ان هناك متابعات إلجراءات 
تسـليم السـندات املخصصة ملنتسبي 
الصحـة اىل محافظ البـرصة املهندس 
مبـارشة  بصـورة  العيدانـي  اسـعد 
بهـدف اإليعاز للجهـات املعنية إكمال 
و  بالتخصيـص  الخاصـة  الخطـوات 

الفرز والتوزيع .

بغداد/الزوراء:
كشفت وزارة الداخلية، امس الثالثاء، عن تحرك دويل للحد من االتجار بالبرش، فيما أشارت 
اىل أن العـراق ضمن التصنيفات املتقدمة يف مكافحة اإلتجار بالبرش. وقال مدير العالقات 
واإلعالم لوزارة الداخلية رئيس خلية اإلعالم األمني، اللواء سـعد معن يف ترصيح صحفي 
إن «وزارة الداخلية تعمل ضمن القوانني املوجودة وبانتظار ترشيع قوانني أخرى تتماىش 
مع روح العـرص ومنها قانون الجريمة االلكرتونية وحمايـة األرسى والطفل»، مبيناً أن 
«الداخلية مسـتمرة يف إجراءاتها بشـأن موضوع التسـول ، ولكن هناك مؤسسـات ذات 
عالقة يف تنفيذها كوزارة العمل والشـؤون االجتماعية والدوائر التخصصية». وأضاف أن 
«الحكومة جادة يف إيجاد حلول ناجعة وعملية لكل مشكلة قد تكون موجودة يف املجتمع، 
وهنـاك جهود كبري ملكافحـة اإلتجار بالبرش»، مشـرياً اىل أن «العراق ضمـن التصنيفات 
املتقدمة يف مكافحة اإلتجار بالبرش من خالل ترشيع قوانني بشـأن ذلك، ووجود مديرية 
تخصصيـة ضمن وكالة شـؤون الرشطة التي حققت نتائج كبرية وخطوطها السـاخنة 
التي تعمل عىل مدار ٢٤ سـاعة وتواصلنا مع املنظمات الدولية وهناك اسـتجابة إيجابية 
عىل هذا املسـتوى». وحول التقرير األمني السـنوي لوزارة الداخلية، أكد معن أن «الوزارة 
سـتعلن عن تقريرها السـنوي وفيه احصائيات من خالل وكالة الوزارة لشؤون الرشطة 

يتضمن جميع العمليات األمنية التي قامت بها الوزارة خالل عام كامل».
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اربيل/الزوراء:
قـررت وزارة التعليم العايل يف إقليم كردسـتان، 
امس الثالثاء، رصف منحة مالية شهرية لطلبة 

الكليات.
وتـم تكليـف وزارة املاليـة واالقتصـاد باإلقليم 
برصف وتأمني أكثر من سـبعة مليـارات دينار 

شهرياً الحتياجات وحل مشاكل الطلبة».
وسـينفذ «هذا القرار بمالية كردسـتان اعتباراً 

من بداية العام املقبل».
وجدد طلبة الجامعات واملعاهد يف السـليمانية، 
امـس الثالثـاء، تظاهراتهـم لليـوم الثالث عىل 
التوايل للمطالبة برصف املنح الشهرية وتحسني 

أوضاعهم املعيشية والتعليمية.
واملعهـد  السـليمانية  جامعـة  «طلبـة  ونظـم 
وقفـة  كالر  ويف  السـليمانية  يف  التكنيكـي 
احتجاجيـة أمـام مبنـى الجامعـة واملعهديـن 
للمطالبـة بـرصف املنـح الشـهرية»، مبينا أن 
«املحتجـني طالبوا بـرضورة أن تحرتم الجهات 
املسـؤولة تطلعات، ومطالب الطلبة الجامعيني 
كونهم قـادة املسـتقبل، مؤكدين اسـتمرارهم 
باالحتجاج و اإلرضاب عن الدوام الرسمي لحني 

أن تستجيب الجهات املسؤولة لتلك املطالب». 

بغداد/الزوراء:
أزاح أمـني بغـداد عالء معن السـتار عن تمثال 
الفارابـي يف حفـل افتتـاح سـاحة الوثبة بعد 
اعادة تطويرها من جديـد» مؤكداً بان «حركة 
البناء واالعمار مسـتمرة ضمن مرشوع نهضة 

بغداد».
ونقل بيـان لإلمانة عن امني بغداد قوله «الذين 
كانوا يراهنون عىل عودة الروح لبغداد قد ربحوا 
الرهان، وانتهى االمتحان ، وها هي بغداد بدأت 

تعود اىل تاريخها ومجدها وشبابها».
واضاف ان « خالل عام واحد فقط تحول الحلم 
اىل حقيقـة فأهدت أمانة بغداد شـوارع وأزقة 
وساحات وأحياء وقصبات بحلة جديدة وبروح 
وملسـات جمالية تـرس الناظريـن وتحيي امل 
البغداديـني ، هذا االمل الذي كانـو يرونه بعيداً 
ونراه قريبا فاصبـح واقعاً وتحقق منه الكثري 
فتحركـت اوردة بغـداد ورشايينهـا وعاد قلبها 

ينبض بالحياة».
وتابع ان «سنة واحدة مرت وصانعوا الجمال يف 
امانة بغداد مستمرون بجهد ميداني جمايل قل 
نظـريه وبعمل ميداني بانت ثماره يسـابقون 
الزمن وهـم ينفضون الغبار عـن بغداد عرفوا 
وشـخصوا الـداء وخططـوا ورشعـوا ووجدوا 

الـدواء وكان عراقياً». وبني ان « سـاحة الوثبة 
عملنـا عىل تطويرهـا ونصبنا وسـطها تمثاالً 
للفارابـي من اعمـال الفنان الراحل اسـماعيل 
فتـاح الـرتك ، والفارابي هو املعلـم الثاني بعد 
ارسـطو قـال قـوالً بليغـاً (نحـن ال نكتشـف 
االشـياء .. انما نكشـف عنها) وهـذا ما نفعله 
اآلن من نفض للغبار عن وجه بغداد السـاحرة 

السـاحة  افتتـاح   » ان  اىل  الجميلـة». واشـار 
بشـكلها الجديد يتزامن مع النهضة العمرانية 
ضمن مرشوع نهضة بغداد عرب تطوير مناطق 
ومحـالت وشـوارع عديدة منهـا مدينة الصدر 
والفضيليـة وحي العـدل والعامريـة ومناطق 
اخرى ، مؤكداً « اسـتمرار الحركة العمرانية يف 

عموم مناطق العاصمة الحبيبة بغداد».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت قيادة عمليات بغداد، امس 
الثالثاء، القبض عىل (٢٥) مطلوباً 
مختلفـة  قانونيـة  مـواد  وفـق 

وتضبط أسلحة ومواد مخدرة.
وقالت خلية اإلعالم األمني يف بيان 
ورد «الـزوراء»، ان «قطعات فرقة 
املشـاة الحاديـة عـرشة واملتمثلة 
وبجهـود   (٤٤،٤٢) باللوائـني 
اسـتخبارية مميـزة تمكنـت من 
القاء القبض عىل خمسة متهمني 
وفق مواد قانونية مختلفة وضبط 
اسـلحة ومواد مخـدرة مع اجهزة 

تعاطيها ضمن قاطع مسؤوليتها 
رشقي بغداد».

واضاف البيان، ان «خلية الخطف 
يف قيـادة العمليات باالشـرتاك مع 
مفرزة من كتيبة استطالع الفرقة 
ذاتها تمكنت مـن تنفيذ امر القاء 
القبـض عىل متهم وفـق املادة ٢٤ 
واملطلـوب اىل اللجنة التحقيقية يف 

قيادة عمليات بغداد».
وتابـع ان «قطعـات الفرقة االوىل 
رشطـة اتحاديـة باالشـرتاك مـع 
مفـرزة مـن مكتب اجـرام املدائن 
ومفرزة مـن اسـتخبارات الفرقة 

ذاتهـا نفذت واجب القـاء القبض 
عـىل مطلوبـني اثنـني وفـق املادة 
الجعـارة  منطقـة  يف  ع  ق.   ٣٤٢

ضمن قضاء املدائن».
وبحسـب البيان، واصلـت املفارز 
املشـرتكة لقيـادة عمليـات بغداد 
الكـرخ  جانبـي  يف  انتشـارها 
مـن  تمكنـت  حيـث  والرصافـة، 
القـاء القبـض عـىل (١٧)متهمـاً 
وفق مـواد قانونية مختلفة بينهم 
(٥) يحملون الجنسـيات االجنبية 
وضوابـط  تعليمـات  ملخالفتهـم 
دائرة اإلقامة والجنسية مع ضبط 

(١٢) مسـدس و(٤) بنـادق مـع 
اعتدة مختلفة األنواع عدد (٢٥٢) 
اطالقـة و(٤٠،٤٦) غرام من مادة 
الكرسـتال و(٧٠) حبـة مخـدرة 
مع اجهزة تعاطي عدد (٩) جهاز 
وكميـة من االدويـة غري املرخصة 
 (١٥) عـدد  اتصـال  واجهـزة 
جهـاز وضبـط عدد مـن العجالت 

املخالفة.
تسـليم  «تـم  انـه  البيـان  وذكـر 
اىل  املضبوطـة  واملـواد  املتهمـني 
الجهات املختصة التخاذ اإلجراءات 

القانونية بحقهم».

@kÓvnèm@ÊbnéÜã◊
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تعلُن رشكة غاز الشـمال (رشكة عامة) عن املناقصة العامة والخاصة بتجهيز (حافالت سـعة ٤٥ راكب/عدد خمسـة) وحسـب 
الرشوط واملواصفات املذكورة يف اصل الطلب، فعىل الرشكات التي تتوفر فيها رشوط املشـاركة مراجعة امانة الصندوق يف الرشكة 
الكائـن عىل طريق كركوك /بيجي للحصول عىل الرشوط واملواصفات مطبوعة عىل قرص (CD) لقاء مبلغ قدره (٣٠٠٠٠٠) فقط 
ثالثمائـة الـف دينار عراقي غري قابل للرد. وسـيتم عقد اجتماع للجنـة فتح العروض يف اليوم التايل لتأريـخ الغلق وبحضور ممثيل 
اصحـاب العروض ويسـقط حق املتخلف من الحضور يف االعـرتاض بقرار اللجنة وتقدم العطاءات يف صنـدوق العطاءات واملوجود 
يف اسـتعالمات الرشكـة علما ان تاريخ غلق املناقصة لغاية نهاية الدوام الرسـمي ليوم (االحـد) املوافق ٢٠٢١/١٢/١٩ واذا صادف 
عطلـة رسـمية فيؤجـل اىل اليوم الذي يليـه ويتحمل من تحال عليـه املناقصة دفع اجور االعـالن علماً ان الكلفـة التخمينية تقدر 
بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار عراقي للحافالت ذات املنشأ (هونداي – كوري) و (١,١٢٥,٠٠٠,٠٠٠) مليار ومائة وخمسة 
وعرشون مليون دينار عراقي للحافالت ذات املنشـأ (مرسـيدس –املاني / سكاني / فولفو – سويدي) وسيتم عقد املؤتمر الخاص 
باالجابـة عىل استفسـارات مقدمي العطاءات  يف السـاعة العارشة من يوم (االربعاء) املوافـق ٢٠٢١/١٢/١٥ وبحضور املختصني 

وذلك يف استعالمات رشكتنا.
                                                                             معاون املدير العام

مالحظة:-
 ١. يمكنكم االطالع عىل موع رشكتنا WEBSITE: www.ngc.oil.gov.iq عىل مواقع التواصل االجتماعي.

٢. يمكنكم اثناء مراجعة رشكتنا االطالع عىل املواصفات والتفاصيل موقعياً.

 Nï@fib‡ì€a@åbÀ@Ú◊ãí
Ô„br€a@Ê˝«¸a@HRPRQMRTI@Ú‡”ãæa@Úó”b‰æa@Ê˝«a
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QQTOÅ@ Îãìæa@kÌÏjm



طهران/متابعة الزوراء:

قـال يحيى آل إسـحاق رئيس 

االيرانيـة  التجـارة  غرفـة 

اإليراني،  الجانب  العراقية من 

البينـي  التجـاري  إن الحجـم 

سـجل نموا بنسـبة 17 باملئة 

منذ بداية السنة املالية اإليرانية 

21 مارس/آذار 2021 ولغاية 

اآلن.

”فـارس“  وكالـة  ونقلـت 

آل  عـن  اإليرانيـة،  الرسـمية 

إسحاق قوله، إن ”إيران لديها 

عقد تجـاري بقيمة 20 مليار 

دوالر مـع العـراق مـن غـري 

املسـتبعد تحقيقه“، من دون 

الخوض بتفاصيل هذا العقد.

وقال أيضاً رسـميا المسنا 13 

اىل 14 مليـار دوالر من التبادل 

التجاري، وهذه السنة نما 17 

باملئة“.

وأكـد أن العـراق بعـد الصني 

يأتي يف املرتبة الثانية من حيث 

االقتصادية  العالقـات  حجـم 

مع ايران.

جاء ذلك خـالل اجتماع عقده 

املسـؤول اإليرانـي مـع وفـد 

مـن محافظة كركـوك، وفقا 

للوكالة.

ونوه آل إسحاق إىل دور كركوك 

املحوري الـذي اعتربها ”قلب 

العراق“ وبإمكانها أن تسـهم 

يف التواصـل مع داخـل العراق 

بمكانـة  وتحظـى  وسـوريا، 

ممتازة من الناحية الصناعية 

والزراعـة  والطاقـة  والنفـط 

والرتانزيت.

بغداد/الزوراء:

ارتفعت أسعار رصف الدوالر 

الدينـار  مقابـل  األمريكـي 

العراقـي، امـس الثالثـاء، يف 

البورصة الرئيسة بالعاصمة 

بغداد، ويف اقليم كردستان.

الكفـاح  بورصـة  وسـجلت 

والحارثيـة املركزية يف بغداد، 

ديناراً   148050 صباح امس 

دوالر   100 مقابـل  عراقيـاً 

أمريكي.

فيما سـجلت أسـعار الدوالر 

ليوم االثنـني 148000 دينار 

دوالر   100 مقابـل  عراقـي 

امريكي.

البيـع  اسـعار  واسـتقرت 

والـرشاء يف محـال الصريفـة 

باألسـواق املحليـة يف بغـداد، 

حيث بلغ سعر البيع 148500 

دينـار عراقي لـكل 100 دوالر 

امريكـي، بينما بلغت أسـعار 

الرشاء 147500 دينار عراقي 

لكل 100 دوالر امريكي.

أمـا يف اربيـل عاصمـة اقليم 

شـهدت  فقـد  كردسـتان، 

ارتفاعـا  الـدوالر  اسـعار 

ايضـا، حيث بلغ سـعر البيع 

 100 لـكل  دينـار   148200

دوالر امريكـي، وبلـغ سـعر 

الـرشاء 148000 دينـار لكل 

100 دوالر امريكي.

بغداد/الزوراء:
ارتفعت أسعار النفط امس الثالثاء، 
وسط تراجع املخاوف من أثر ساللة 
أوميكـرون املتحـورة مـن فـريوس 

كورونا عىل طلب الوقود العاملي.
وارتفعت العقـود اآلجلة لخام برنت 
60 سنتا بما يعادل 0.8 % إىل 73.68 
الــ05:20  السـاعة  للربميـل  دوالر 

بتوقيت غرينتش.
وصعـدت العقود اآلجلـة لخام غرب 
 74 األمريكـي  الوسـيط  تكسـاس 
دوالر   70.23 إىل   %  1.1 أو  سـنتا 
للربميل بعد ارتفاعها 4.9 يف الجلسة 

السابقة.
هبطـت  النفـط  أسـعار  وكانـت 
األسـبوع املـايض، وسـط مخـاوف 
من أن تكون اللقاحـات املتاحة أقل 
فاعليـة يف مقاومة املتحـور الجديد 
أوميكـرون؛ ما أثار مخـاوف من أن 
تلجـأ الحكومـات إىل إعـادة فـرض 
القيـود للحد مـن انتشـاره وهو ما 
قد يـرض بالنمو العاملي والطلب عىل 

النفط. لكن مسؤولة صحة يف جنوب 
أفريقيا ذكرت يف مطلع األسبوع، أن 
حاالت اإلصابة بمتحـور أوميكرون 

هنـاك معتدلـة، كمـا قـال أنتونـي 
فاوتيش أكرب مسـؤول عن األمراض 
املعدية يف الواليـات املتحدة “ال يبدو 

أن هناك درجة كبرية من الشـدة” يف 
األعراض حتى اآلن.

ويف إشـارة أخرى عـىل الثقة يف قوة 

الطلب عىل النفط، رفعت السعودية 
سعر البيع الرسمي يوم األحد. وجاء 
ذلك بعـد أن اتفقت منظمـة البلدان 

املصدرة للبرتول (أوبك)
وحلفاؤها، وهي املجموعة املعروفة 
باسم أوبك+، عىل االستمرار يف زيادة 
االمـدادات 400 ألـف برميل يوميا يف 
ينايـر/ كانـون الثانـي عـىل الرغم 
من السـحب مـن احتياطـي النفط 

اإلسرتاتيجي األمريكي.
الجديـد لفريوس  املتحور  ويواصـل 
االنتشـار  “أوميكـرون”  كورونـا 
الرسيـع حـول العالم بعـد أن وصل 
إىل نحـو 40 دولـة يف أوروبا وآسـيا 
والقارتـني األمريكيتـني، يف املقابـل 
قلّل خرباء صحة أمريكيون من شدة 

أعراض املتحور الجديد.
وُرصد املتحور الجديد للمرة األوىل يف 
جنوب أفريقيا الشـهر املايض، وأثار 
قلقـا عامليـا، إذ تخـىش الحكومات 
مـن موجة جديدة من ارتفاع حاالت 

اإلصابة.

Ôæb»€a@k‹�€a@Û‹«@\ÊÎãÿÓflÎc^@ãqc@Êdìi@“ÎbÉæa@…uaãm@…fl@…–mãÌ@¡–‰€a
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بغداد/الزوراء:
أكـدت وزارة النفط، التزامها بتجهيز معامل الطابوق بالحصة املقررة لها 

من مادة ”النفط األسود“.
وأوضحت وزارة النفط يف بيان:“ التزامها بتجهيز معامل الطابوق بالحصة 
املقررة لها من مادة ”النفط االسـود ” وبالسـعر املدعوم الذي يمثل نسبة 

(١٥٪) من سعر النرشة العاملية“.
وأشارت إىل:“ انها تدرس طلبات بعض اصحاب معامل الطابوق بإستمرار 
تجهيزهم بكمية من الوقود ”النفط االسود ”عند توقف معاملهم إلغراض 

الصيانة“.

بغداد/الزوراء:
احتـل العراق ومـرص وهولندا، امـس الثالثـاء،  قائمة الدول املسـتوردة 

ملنتجات منطقة البحر املتوسط يف تركيا.
وذكر بيان صادر عن اتحاد مصدري منطقة البحر املتوسـط الرتكي امس 
أن صادرات منطقة البحر املتوسط يف تركيا، حققت نموا بنسبة 50 باملئة 
خالل شـهر ترشين الثاني املايض مقارنة بالفرتة ذاتها من العام السابق. 
واشـار االتحـاد يف بيانه اىل أن صـادرات املنطقة بلغـت 1.67 مليار دوالر 
خـالل الشـهر املـايض وان املنتجـات الكيميائية حلت يف املركـز األول بني 

صادرات املنطقة، وذلك بعائدات بلغت 483.5 مليون دوالر .
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بغداد/الزوراء:

حّدد مستشـار رئيس الوزراء للشـؤون املالية، مظهر محمد صالح، امس 

الثالثاء، آلية حسـم الحسابات الختامية وعالقته بموازنة 2021 العامة يف 

البالد، فيما أشـار إىل أن إقرار سالسل الحسـابات الختامية مرهون بدور 

الربملان القادم.

وقـال صالح يف ترصيح صحفي إنه ”يمكن للحسـابات الختامية املتعلقة 

بموازنات البالد، أن تعود للسنوات السابقة ولغاية 2020 وتدقق من ديوان 

الرقابة املالية االتحادي الذي سيعطي رأيه يف الحساب الختامي السنوي“.

وأضـاف: ”يجب أن يصوت مجلس النواب عىل الحسـابات الختامية لعام 

2013 وميزانية (واقع الحال) للعام 2014 التي تمثل املرصوفات والنفقات 

الفعليـة واملعروضة، وبعدها يمكن عرض بقية الحسـابات الختامية عىل 

مجلـس الـوزراء تباعـاً بغية رفعهـا اىل مجلس النـواب إلقرارها بموجب 

الدستور وقانون اإلدارة املالية النافذ“.وأشار إىل أن ”املرصوفات والنفقات 

معـدة ضمن أعمال رقابة ديوان الرقابة االتحادية ،ولكن عملية اعتمادها 

مع املالحظات التي يقدمها الديوان بتقريره يجب أن تعرض بالتعاقب عىل 

مجلـس النواب“.وتابـع: ”يف عام 2020 كانت هنـاك موازنة (واقع حال) 

باملرصوفـات واإليرادات ،مـا يقتيض تقديمها بقانـون منفصل كميزانية 

عامـة وحسـاب ختامي يف آن واحـد“، الفتاً اىل أن ”كل ذلـك مرهون بدور 

الربملان القادم يف إقرار سالسـل الحسـابات الختامية املنجزة التدقيق من 

ديوان الرقابة املالية االتحادي“. ولفت إىل أنه ”ال يمكن أن نعرب بحسابات 

ختامية للسنة املالية 2021 عند اكتمالها يف نهاية كانون األول الجاري، ما 

لم يقر مجلس النواب سلسـلة الحسابات الختامية سنة بسنة تباعاً؛ بدءاً 

من العام 2013 وصعوداً“.

بغداد/الزوراء:

ارتفعت مبيعات البنك املركزي العراقي من الدوالر االمريكي امس الثالثاء، 

لتسجل اكثر من 200 مليون دوالر.

وشـهد البنك املركـزي خالل مزاده لبيع ورشاء الـدوالر االمريكي، ارتفاعاً 

يف مبيعاتـه من الـدوالر بنسـبة 7.45 % لتصـل إىل 202 مليونني، و 324 

الفاً و503 دوالرات غطاها البنك بسـعر رصف اسـاس بلـغ 1460 ديناراً 

لكل دوالر، مقارنة بيوم امس االثنني، التي بلغت املبيعات فيه 188 مليوناً 

و394 الفاً و282 دوالراً أمريكياً.

وذهبت اغلب مبيعات البنك لتعزيز األرصدة يف الخارج عىل شـكل حواالت 

واعتمادات حيث بلغت 156 مليوناً و 874 الفاً و 503 دوالرات، فيما ذهب 

املبلغ املتبقي البالغ 45 مليوناً و450 ألف دوالر بشكل نقدي.

وقامـت 27 مرصفـاً قامت بتلبيـة طلبات تعزيز االرصـدة يف الخارج، 18 

مرصفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل 210 رشكات توسط.

@ãr◊˛@ç◊ãæa@Ÿ‰j€a@pb»Ójfl@ b–mäa
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@pbibè®a@·èy@ÚÓ€e@Ü�á±@ÚflÏÿ®a@äbìnèfl
2021@Ú„åaÏ∑@Èn”˝«Î@ÚÓflbn©a

بغداد/الزوراء:
قالت اإلدارة العامة للجمارك يف الصني، إن حجم التبادل التجاري 
مع روسيا خالل األشهر الـ 11 األوىل من هذا العام، نما بنسبة 

33.6 ٪ عىل أساس سنوي، ووصل إىل 130.428 مليار دوالر.
ووفقـا لتقريـر، نرش امـس الثالثاء عـىل موقع هـذه اإلدارة، 
ارتفعـت الصادرات الصينية إىل روسـيا يف الفـرتة من يناير إىل 
نوفمـرب بنسـبة 31.3 ٪ وبلغـت 59.44 مليـار دوالر، وزادت 
واردات السـلع والخدمـات الروسـية بنسـبة 35.5 ٪ لتصل إىل 

70.987 مليار دوالر.
وفقط يف ترشين الثاني وحـده، بلغ حجم التجارة بني الدولتني 

14.744 مليار دوالر.
ويف نهاية عام 2020 ، تراجعت التجارة بني البلدين بنسبة 2.9 

٪ إىل 107.76 مليار دوالر.
ويشـار إىل أن سلطات روسـيا والصني، كانت قد حددت مهمة 

زيادة حجم التجارة الثنائية، إىل 200 مليار دوالر يف السنة.
وذكر تقرير الجمارك الصينية، أن التجارة بني الصني والواليات 
املتحدة نمت خالل الـ 11 شـهرا من هذا العام بنسـبة 30.2 ٪ 

عىل أساس سنوي، وبلغت 682.322 مليار دوالر.
وخالل الـ11 شـهرا األوىل من هذا العـام، ارتفع حجم التجارة 

الخارجية للصني بنسبة 31.3 ٪ وبلغ 5.471 تريليون دوالر.
ووفقـا للتقرير، ارتفع حجم الصـادرات الصينية يف الفرتة من 
يناير إىل نوفمرب بنسبة 31.1 ٪ إىل 3.026 تريليون دوالر. وزادت 

الواردات بنسبة 31.4 ٪ لتصل إىل 2.444 تريليون دوالر.

بغداد/الزوراء:

ارتفعـت أسـعار الذهـب امـس  الثالثـاء 

مدعومـة برتاجـع الـدوالر، إال أن ارتفـاع 

عائدات سـندات الخزانة األمريكية شكلت 

مخـاوف مـن أن يشـدد البنـك املركـزي 

األمريكـي عىل السياسـة النقديـة بدرجة 

أكـرب من املتوقع؛ ما قد يحد من مكاسـب 

الذهب. وارتفع سـعر الذهب يف املعامالت 

الفورية 0.1 % إىل 1780.60 دوالر، يف حني 

زادت العقـود األمريكية اآلجلة للذهب 0.2 

% إىل 1782.40 دوالر. 

وتراجـع مؤرش الـدوالر 0.1 % ما خفض 

تكلفة رشاء الذهب عىل املشـرتين بعمالت 

أخـرى. كمـا ارتفعـت عائـدات سـندات 

الخزانـة األمريكيـة ألجـل عرش سـنوات 

مواِصلة مكاسـبها الليلة املاضية؛ ما يزيد 

تكلفة الفرصة الضائعة برشاء الذهب الذي 

لم يعد يـدر عائًدا. ومـن املرجح أن يّرسع 

واضعو السياسـيات يف مجلس االحتياطي 

االتحـادي (البنك املركـزي األمريكي) من 

تقليص إجـراءات التحفيـز يف اجتماعهم 

األسـبوع املقبل بعد أن أظهرت بيانات أن 

البطالة تراجعت الشهر املايض. وقد يكون 

تقرير مؤرش أسعار املستهلكني األمريكيني 

املنتظر صـدوره يوم الجمعة املقبل حيويًّا 

يف التكهن بالخطوة التالية التي قد يتخذها 

مجلس االحتياطي االتحادي. وفيما يتعلق 

باملعادن النفيسة األخرى، ارتفعت الفضة 

 22.40 إىل   % 0.2 الفوريـة  املعامـالت  يف 

دوالر لألوقيـة. وارتفـع البالتني 0.3 % إىل 

940.50 دوالر، وهبط البالديوم 0.6 % إىل 

1844.01 دوالر. 

وتراجعت أسـعار الذهب اول أمس االثنني 

مع ارتفاع سـعر الدوالر بسبب حالة عدم 

اليقـني املتعلقة باملتحـور الجديد فريوس 

كورونا “أوميكـرون” قبيل صدور بيانات 

التضخم األمريكية هذا األسبوع.

 وانخفض سعر الذهب يف املعامالت الفورية 

دوالر   1780.95 إىل   %  0.2 أمـس  اول 

لألونصة، يف حني هبطت العقود األمريكية 

اآلجلة للذهـب 0.1 % إىل 1781.90 دوالر. 

وكان رئيس مجلـس االحتياطي االتحادي 

األمريكي، جـريوم باول، قال يف شـهادته 

أمام الكونغرس يـوم األربعاء املايض، “إن 

البنـك املركـزي يجـب أن يكون مسـتعدا 

لالسـتجابة الحتمال عدم تراجع التضخم 

يف النصف الثاني من 2022”. 

وعـادة ما ُينظـر للذهب باعتباره وسـيلة 

تقليـص  لكـن  التضخـم،  مـن  للتحـوط 

إجـراءات التحفيز ورفع الفائـدة يدفعان 

عائدات السـندات الحكوميـة لالرتفاع؛ ما 

يزيـد مـن تكلفـة الفرصة البديلـة لرشاء 

الذهـب الـذي ال يـدر عائـدًا.

ä¸Îá€a@…uaãm@…fl@…–mãÌ@kÁâ€a

ãõ©aÎ@È◊aÏ–€a@äb»éc

@ÂuaÎá€aÎ@‚Ïz‹€a@äb»éc
السعراملادة

 12,000 – 13,000 الفلحم غنم عراقي  (1 كغم ) 

 12,000 – 13,000 الفلحم عجل عراقي (1 كغم )

 7,500 – 8,000 الفلحم عجل مستورد (1 كغم )

 4,250 دينار دجاج عراقي حي ( 1 كغم ) 

5000 – 5,500 دينارسمك كـارب حي  ( 1 كغم ) 

4000 دينار فخد دجاج عراقي ( 1 كغم )

3500 دينار فخذ دجاج مستورد ( 1كغم )

4000 ديناراجنحـة مستـوردة  ( ١كغم )

4000 ديناراجنحـة عراقيــــة  ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج عراقي ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج مستورد ( ١كغم )

6,000 – 6,500 دينارطبقة البيض  العراقي

السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1000-1250 دينارالربتقال750 دينارالطماطة

2000-2500 دينارالخوخ750-1000 دينارالخيار

750-1000 دينارالتفاح750-1000 دينارالبطاطا

750-1000 دينارالليمون500-750 دينارالباذنجان

1000-1500 ديناراللنكي750-1000 دينارالفلفل

1000 دينارنارنج750-1000 دينارخس

1250 ديناراملوز2500 دينارفاصوليا

1500 دينارالو5000 دينارباميا

1000-1500 ديناررمان750 دينارشجر

750 ديناررقي750 دينارقرنابيط

750 ديناربطيخ750 دينارلهانة

2000-2500 دينارالعنب1500 ديناراللوبيا

1500 ديناركريب فوت1500 دينارالجزر

4000 دينارتمر برحي500-750 دينارشلغم

1500 دينارالسندي500-750 دينارشونذر

1500 دينارالكيوي500-750 ديناربصل



بغداد/ محمد حمدي
 يتواصـل العمـل يوميـا بتقـدم ملموس 

ونسـب انجـاز جيـدة يف مـرشوع ملعب 
املوصـل االوملبـي سـعة 30 الـف متفرج 

الذي تنفذه رشكة اوزنالر الرتكية لحساب 
وزارة الشـباب والرياضة ، وبني املهندس 
الفنـي  املـرشف  احمـد  شـهاب  هاشـم 
عـىل املـرشوع ان متابعـة وزير الشـباب 
والرياضـة ووقوفـه عىل تفاصيـل العمل 
اسـهمت بشـكل كبـري يف تذليـل جميـع 

املعرقالت التي تواجه سري العمل .
 مشـريا اىل ان االسبوع االخري شهد اجراء 
عـرش عمليـات فحـص مختربيـة كربى 
الخرسـانية  والنمـاذج  البنـاء  ملكعبـات 
للهيكل واملواد الداخلة يف البناء بالتزامن مع                                                                                    
الخشـبي  القالـب  اعمـال  اسـتمرار 
للمدرجـات للطابـق االريض يف املقاطـع   
للملعـب   Z1-Z2-Z3-Z4-Z6-Z7-Z8
للمدرجـات  التسـليح  واعمـال  الرئيـس 

Z1-Z2-Z3-   للطابق االريض يف املقاطع
Z4-Z6-Z7-Z8 للملعب الرئيس و الصب 
للمدرجات للطابـق االريض لذات املقاطع  
و بذات الوقت ووفـق الجدول الزمني يتم 
تفصيـل وربط حديـد التسـليح وتركيب 
االعمدة بواسـطة الكرين للطابق االول يف 
املقاطـع Z4-Z6-Z7-Z8 ونصب القالب 
الخشبي واعمال التسليح لسقف الطابق 
االول للمقطع Z3  وربط الحلقات العمدة   
للطابق االول يف املقطـع Z1 للطابق االول 
واكمال اعمـال القالب الخشـبي واعمال 
التسليح للشبكتني  واعمال الصب لسقف 
للملعـب   Z7 للمقطـع  االريض  الطابـق 

الرئيس .
والجـدران  لالعمـدة  واالنضـاج  والـرش 

املصبوبـة واملدرجـات  يف  ليتحقـق بذلك 
مستوى جيد جدا من اعمال اكمال الهيكل 
الخرسـاني وفـق املعدل الزمني املرسـوم 

لالنجاز . 
يشار إىل أن مرشوع ملعب نينوى االوملبي 
يعد مـن أهم وأبـرز املشـاريع الرياضية 
الشـبابية القائمـة يف منطقة الشـالالت، 
حيث يحتوي املرشوع عىل ملعب سعة 30 
الـف متفرج، وملعب ثانوي سـعة 4000 
االف متفـرج، وملعب تدريب سـعة 500 
متفرج، وفندق 4 نجوم يشمل 75 غرفة، 
بينما تحتوي ابنية امللعب الرئيس قاعات 
اسـتقبال الشـخصيات، وقاعات لإلعالم 
والبث التلفزيونـي، وصاالت لالجتماعات 

ومدخل خاص لكبار الضيوف.
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بغداد/ متابعة الزوراء
اعتذر بشار رسن، مهاجم منتخبنا الوطني بكرة القدم لجماهري أسود الرافدين، بعد الخروج 
املبكر من بطولة كأس العرب. وقال بشار، بعد الهزيمة بثالثية نظيفة أمام قطر»ظهرنا بشكل 
جيد يف الشـوط األول، الذي اسـتحوذنا فيه عىل الكرة، وصنعنا الكثري من الفرص السـانحة 
للتسـجيل، ولألسف لم نستغلها بشكل جيد». وأضاف: «تراجع مستوانا خالل الشوط الثاني 
بسـبب االنهيار البدني». وزاد: «املدرب تحدث عن هذه النقطة، كون رسعة مباريات الدوري 
العراقي تختلف عن الدوريات الخليجية األخرى، مثل قطر وعمان». وتابع: «الالعبون الشباب 

لم يتمكنوا من الحفاظ عىل نفس املستوى الذي ظهروا به يف الشوط األول».

ãºcÎ@ã–ñc

@bÓéa@lãÀ@¿@Êb‰j€@⁄bjìi@µ˜íb‰‹€@Ú–Óƒ„@ÚÓq˝q

bjÌã”@|jña@åb≠¸aÎ@béÏ‡‹fl@bflá‘m@’‘±@=æÎ¸a@›ñÏæa@k»‹fl

بغداد /حسني عمار 

وصل وفد املنتخـب العراقي للسـباحة اىل اإلمارات العربية 

املتحـدة للدخـول يف معسـكر تدريبـي يف إمـارة الشـارقة 

اسـتعداداً لبطولـة العالم التي سـتقام يف إمـارة أبو ظبي 

للفرتة من 16 اىل 21 من الشهر الحايل. 

وقال أمني رس االتحاد العراقي للسـباحة هاشم الخزرجي 

إن ”وفد املنتخب وصل اىل إمارة الشـارقة استعداداً لبطولة 

العالم من خالل اقامة معسـكر تدريبي يف إمارة الشـارقة 

”مشرياً اىل أن هناك تعاوناً كبرياً من جانب االتحاد االماراتي 

للسـباحة مع االتحـاد العراقي وتسـهيل جميـع العراقيل 

لالعبني والوفد املشارك“. 

وتابع الخزرجي أن ”رئيس نادي املليحة قدم كل التسهيالت 

للوفد العراقي من خالل تخصيص مسـبح خاص للتدريب، 

وأيضاً حفاوة االستقبال للوفد العراقي“.

بغداد/ متابعة الزوراء

حقـق فريق نـادي نفط البـرصة لكرة السـلة فـوزا صعباً عىل 

مضيفه فريق نادي السماوة بفارق 5 نقاط وبنتيجة 89 - 84 يف 

املباراة التي جمعتهما يف قاعة السـماوة ضمن منافسات دوري 

السلة املمتاز.

وتمكن فريق نادي نفط البرصة من فرض سيطرته عىل مجريات 

اللعـب منذ الفرتة االوىل حيث كانت نتائج الفرتات االربعة (27 - 

15) و (45 - 31) و (68 - 54) لتحسـم الفرتة الرابعة واالخرية 

بنتيجة لنفط البرصة بواقع (89 - 84) نقطة.

وكان فريـق نـادي الرشطة تغلب عـىل فريق نـادي الكهرباء يف 

املباراة التي جمعتهما يف قاعة الشعب ببغداد بنتيجة (76 - 59) 

نقطة.

@∂a@›óÌ@Úybjè€a@kÉn‰fl
%b»€a@Ú€Ï�j€@aÜaá»néa@paäbfl�a

åbn‡æa@äÎá€bi@ÒÎb‡è€a@‚çËm@Òãój€a@¡–„@Ú‹é

 الدمام/ الزوراء
حقَق منتخبنا للناشـئني فـوزه األول عىل 
نظريه اللبنانـي بثالثة أهداٍف من دون رد، 
يف املباراة التي أقيمت مسـاء امس الثالثاء 
ضمن منافسـات بطولة غرب آسـيا دون 
(١٥) سـنة الجاريـة أحداثهـا يف مدينـة 
الدمام بالسـعودية والتي احتضنها ملعب 

نادي الخليج. 
بدأ منتخبنا املبـاراة بعزيمٍة عاليٍة، وأحرز 
الالعب حسـن عيل حسـني هدفاً مبكراً يف 
الدقيقـة الثانيـة من رأسـيٍة بعـد تمريرة 
أيوب إبراهيم من ركلة حرة ليسـجل منها 
يف أول محاولة عىل املرمى، واستمر ضغط 
املنتخب العراقي، وكاد أن يضاعف حسـن 

عيل النتيجة بتسديدة أبدع الحارس اللبناني 
جرجيس نصار يف إبعادها إىل ركنية، ومرَر 
أسـامة عيل كـرة عرضية نفذهـا اوريقد 
فتوح لكنها علت العارضة، ونشَط املنتخب 
اللبنانـي منتصف الشـوط وأضـاع أخطر 
الفـرص بانفـراد الالعب عبـاس حدروج 
تألـق الحارس باقـر بشـري يف إبعادها، رد 
عليـه اوريقد بتسـديدة علـت العارضة يف 
الدقيقة ٣٨ من املباراة، ويف الدقيقة الثانية 
من الوقت بدل الضائع ردت عارضة لبنان 
كرًة قويًة لسـجاد خميس لينتهي الشوط 

األول بتقدم ناشئينا بهدف دون رد.
ويف الشـوط الثانـي بـدأ ليـوث الرافديـن 
بهجمٍة خطرٍة كاد أن يسـجل منها سجاد 

خميـس بتسـديدة تصـدى لهـا الحارس 
اللبنانـي، ورد رسيعاً العـب منتخب لبنان 
سـمري قصاص بتسديدة يسـارية أنقذها 
الحارس باقر بشري، وفرض منتخب لبنان 
سـيطرته عىل اللعب وأضاع فرصة خطرة 
عـن طريق محمد ياسـني أبعدها الحارس 
باقـر بشـري، وأضاع زميله سـليم مسـلم 

رأسية علت العارضة.
وأحـرز منتخبنا الهدف الثانـي من ركنية 
نفذها أمري جواد اسـتقرت بشباك منتخب 
لبنـان يف الدقيقـة ٨٤ ، وحسـم أمري جواد 
النتيجة بهـدٍف ثالٍث يف الدقيقة الثالثة من 
الوقـت بـدل الضائع ليخرج فائـزاً بثالثية 

دون رد ويتصدر املجموعة بثالث نقاط.

lã»€a@ëd◊@Âfl@µËæa@xÎã©a@ıaäÎ@äÎá€a@—»öÎ@¡Ó�Én€a@‚aá»„aÎ@·Óƒ‰n€a@lbÓÀ@ZÊÏiäáfl
@äbqãq@läáflÎ@ÅÎä@˝i@kÉn‰fl

بغداد/ متابعة الزوراء
الدوحة / بعثـة االتحاد العراقي 

للصحافة الرياضية
رسم املدرب املخرضم جمال عيل، 
خريطة طريق لتصحيح مسـار 
الكـرة العراقيـة، عقـب النتائج 
السـلبية للمنتخب مؤخرا، والتي 
كأس  بطولـة  بتوديـع  انتهـت 

العرب من الدور األول.
وقـال عـيل ”علينا طـي صفحة 
فيمـا  العـرب،  كأس  مشـاركة 
يتعلق بتبـادل االتهامات، ويجب 
دراسة املشـاركة بكل تفاصيلها 

وتشخيص األخطاء“.
وأضـاف: ”لنـرتك وراء ظهورنا 
األمور السلبية، ونركز عىل كيفية 
االسـتفادة مـن تلـك املشـاركة 
لرسم خريطة طريق تعيد ترتيب 
أوراق الكـرة العراقيـة يف جميع 

مراحلها“.
وزاد: ”خسـارة كأس العـرب لم 
تكـن أهـم مـن تصفيـات كأس 
العالم، وبالتايل يجب أن نسـتغل 

الوقت لتصحيح املسار“.
وأوضح أنه يجب أن تكون هناك 
دراسة مستفيضة للدوري املحيل 
لتطويـر  اسـرتاتيجية  ووضـع 
املهـم  الرافـد  ألنهـا  املسـابقة، 
للمنتخبـات الوطنية، مشـريا إىل 
أن ”تطور الدوري ينعكس بشكل 

تلقائي عىل تطور املنتخب“.
وتابع: ”عىل اللجنة الفنية ولجنة 
املنتخبـات أن يجتمعـا لدراسـة 
ملف كرة القـدم، والبد أن يكون 
هناك تركيز عىل الفئات العمرية 
املنتخبـات  مدربـي  وتطويـر 
واألندية، لنضمـن تدرج الالعبني 

بشكل مثايل“.
وأردف: ”أطالـب االتحاد بتحديد 
الهدف واختيار التوقيت املناسب 
لبلوغـه بالطريقة املثالية، ونرتك 

العمل بسياسة ردة الفعل“.
إىل  يحتـاج  ”العمـل  وختـم: 
صـرب الجماهـري واإلعـالم عـىل 
املنتخبات التي تدخل ضمن حيز 
خطـة التطويـر، لتحقيق أفضل 

النتائج“.
مـدرب  صـالح،  لـؤي  وأرجـع 
املبكـر  الخـروج  الكهربـاء، 
كأس  مـن  العراقـي  للمنتخـب 
العرب الذي تسـتضيفه قطر، إىل 

غياب التنظيم وانعدام الرؤية.
وقـال صـالح، ”املنتخـب وقع يف 
عدد مـن األخطاء الفنيـة، أولها 
يف  وخصوصـا  التنظيـم  غيـاب 

الخط الخلفي“.
يف  مشـاكل  ”هنـاك  وأضـاف: 
وتدويرهـا  الكـرة  اسـرتجاع 
وتنظيم اللعب من الخلف، وهذه 
األمور كانت سـببا يف اسـتقبالنا 

األهداف“.
البدنيـة جاءت  وزاد: ”املشـاكل 
بـني  البدنـي  التفـاوت  بسـبب 
فـرتة  لقـرص  نظـرا  الالعبـني، 

معسكر املنتخب“.
وتابـع: ”الالعـب العراقـي يملك 
مهـارة جيـدة ورسعـة ودقة يف 
التنفيذ، واألزمة الهجومية سببها 
غيـاب الفـرص الحقيقية وعزل 

املهاجم يف منطقة املنافس“.
وختم: ”النتائج لم تكن صادمة، 
بـل متوقعـة، واملنتخـب بحاجة 
إىل عمل ووقت وسـيعود لوضعه 

الطبيعي“.
وكشـف  الالعـب الدويل السـابق 
حيدر محمود عن أسباب خسارة 
أمـام نظريه  الوطنـي  منتخبنـا 
القطـري يف كأس العـرب بثالثة 

أهداف دون مقابل. 
وقال محمـود إن ”الجميع يعلم 
أن املنتخـب القطري هو متصدر 
املجموعـة واملتأهـل رسـمياً  اىل 

الثانـي ويمتلـك العبـني  الـدور 
جيدين ولديهم مواصفات عالية 
ولديـه حلـول  فرديـة ودائًما ما 
يكـون بنـاء الهجمـة تبـدأ مـن 
الخلـف“، مشـرياً اىل أن ”املدرب 
تكتيـكاً  يضـع  أن  عليـه  كان 
وأسـلوباً مناسـباً للضغـط عىل  
املنتخـب القطري وعـدم إعطاء 
فرصـة لبنـاء اللعب واسـتغالل 
املسـاحات مـن جانـب الفريـق 
القطـري التـي دائمـا مـا تكون 
مفتوحة أمام الفريق القطري“.

”املـدرب  أن  محمـود  وتابـع 

بيرتوفيتـش يتحمل املسـؤولية 
عـدم  حيـث  مـن  الكبـرية 
االسـتقرار عـىل تشـكيل ثابت 
ومعني يف جميع املباريات سواًء 
أو  العالـم  كأس  تصفيـات  يف 
بطولة كأس العـرب“، مبيناً أن 
”املنتخـب الوطني ما زال يعاني 
مـن الجبن الهجومـي والجميع 
أشـاد بظهور يارس قاسـم يوم 
أمـس خصوصـاً مـن الناحيـة 
الفنية وأخطـر املرمى القطري 

يف أكثر من مرة“.
وأوضـح أن ”تبديـالت املدرب يف 

الربـع سـاعة األخرية مـن زمن 
صحيحـة  غـري  كانـت  املبـاراة 
كونـه ال يمتلك فرصـة للصعود 
للدور الثاني غري الفوز والشارع 
الفرحـة  ينتظـر  كان  الريـايض 
ومن يتحمل الخسـارة القاسـية 

هو املدرب ومن أتى باملدرب“.
الواسـع  الباب  وبالخـروج مـن 
رحلـة  انتهـت  قطـر،  وببـدالء 
منتخبنـا الوطني يف بطولة كأس 
العرب بعد خسـارة قاسـية من 
قطر بثالثية نظيفـة وخالل أقل 

من (12) دقيقة فقط!.

منتخبنا الوطني لـم يكن مقنعا 
باملـرة خـالل جميـع مباريـات 
البطولـة باسـتثناء (15) دقيقة 
األوىل من مباراة البحرين و(35) 
دقيقة من مباراة قطر املأساوية 
للمنتخبـات  (متاحـا)  واصبـح 

الخليجية!.
اندفـاع وحـرص كبـري فقـط يف 
التدريبات، اما يف امللعب ال تشاهد 
الـروح الجماعية للمنتخب وهذا 
لغـز لم يعـرف حله حتـى اآلن!، 
منتخب بال قائد حقيقي يف امليدان 
وغيـاب كيل لألسـلوب وظهـور 

العقم الهجومي الذي لم نشاهده 
مشـاركاتنا  جميـع  يف  ونألفـه 
دعـم  البطولـة!،  يف  السـابقة 
اعالمـي وجماهـريي بـل وحتى 
حكومي كبري للمنتخب والنتيجة 

الخروج من الدور األول!.

ãˆby@îÓnœÎ6Ói
ويف اخـر مؤتمـر صحفي (عقب 
الخسـارة من قطر) لـم يختلف 
ناحيـة  مـن  سـابقاته  عـن 
واالشـادة  الفارغـة  ”الثرثـرة“ 
بتاريخه وتاريخ بلده وسـعادته 
بتدريب العراق!، حيث اكد مدرب 
بيرتوفتيـش  الوطنـي  منتخبنـا 
انه سـعيد جدا بمـا قدمه العبوه 
يف مباريـات البطولـة وتحديدا يف 
مباراة قطر األخرية (قبل الدقيقة 
70)!!، مبينـا ان العـراق كسـب 
تجربـة مهمـة يف هـذه البطولة 
وليسـت الخسارة نهاية املطاف، 
مشـريا اىل ان هنـاك منتخبـات 
قوية اسـتعدت منذ فرتة طويلة 

ولم تحقق اي يشء!.
وعن بقائه مع املنتخب الوطني، 
أكـد بيرتوفتيتش ان هـذا القرار 
لكـرة  العراقـي  لالتحـاد  يعـود 
القـدم وانه سـيتقبل القرار بكل 
األحوال، منوها اىل انه ال يوجد له 
عقد رسمي (كمدرب اول) لغاية 
االن وانمـا ”كلف ” بالتدريب بعد 

استقالة أدفوكات !.
وختـم : ال تقسـوا عـىل الالعبني 
النهـم قدمـوا مـا عليهـم، وانـا 
ال اريـد ان اتهجـم عـىل املدربني 
يف العـراق او األنديـة لكـن هـم 
بالدرجة األسـاس من يتحملون 
ضعـف اللياقـة البدنيـة وكثـرة 
بالوقـت  متسـائال  اإلصابـات، 
ذاتـه : هل يعقل هنـاك 20 ناديا 
يلعبـون كل ثالثة ايـام مباراة؟، 
متى سـيتم االستشـفاء؟ ومتى 

سيتم اراحة الالعبني ومعالجتهم 
يف حالة وجود اإلصابة!.

ZÚ˜Óõæa@Ú�‘‰€a
برغـم الخـروج املـذل والقـايس 
مـن البطولـة اال ان هناك بعض 
الالعبني اثبتوا حضورهم بشـكل 
الكريـم  عبـد  (حسـن  ايجابـي 
ومنـاف يونـس واحمـد فرحان 
وحسن رائد) وربما سيكون لهم 
دور مؤثر يف املسـتقبل بمسـرية 

املنتخب.
من وجهة نظـر البعثة االعالمية 
يف البطولة شـاهدنا الدور الكبري 
املنسـق  يلعبـه  الـذي  واملهـم 
اإلعالمـي الزميـل محمـد  عماد 
مـع  الدائـم  تواصلـه  يف  زبـري 
العراقية ومتابعة  وسائل اإلعالم 
تحركاتهم وتسهيل عملهم وهذا 
األمـر اتفق عليه جميـع الزمالء 

الحارضين.

ÚÓfl˝«g@ÚÓ�Ãm
حظـي منتخبنـا الوطني بدعم 
وسـائل  مـن  كبـري  اعالمـي 
التي تواجدت  العراقيـة  االعالم 
عـىل  ومعظمهـم  البطولـة  يف 
نفقتهم الخاصة او املؤسسات 
اإلعالميـة التـي يعملـون بها، 
كل  نقـل  يف  دور  لهـم  وكان 
الالعبني واملؤتمرات  ترصيحات 
الصحفيـة فضـال عـن تواجـد 

زمالء الصحافة الورقية.

Ôæb«@·Óƒ‰m
ابهرت قطـر جميـع املتواجدين 
بالتنظيـم  العـرب  كأس  يف 
الرائـع والعاملي ملالعبنـا التحفة 
البيـت  كملعـب  املوندياليـة 
والثمامـة والجنـوب، باإلضافـة 
واىل  مـن  الوصـول  تنظيـم  اىل 
التي  الكبرية  املالعب والخدمـات 
الوفود السيما  يقدمونها لجميع 

وسائل اإلعالم.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
جهود مضنية بذلت من قبل وفد االتحاد العراقي 
للصحافة الرياضية املؤلف من الزمالء عيل لفتة 
وحيـدر العتابي ومحمـد حنـون الجزائري يف 
تغطية مشاركة منتخبنا الوطني يف منافسات 
بطولـة كأس العرب التي تتواصـل فعالياتها يف 
العاصمة القطريـة الدوحة، امنياتنا بالتوفيق لهم 
ولكافة الزمالء الصحفيني واالعالميني الذين اسـهموا يف ارسـال رسائل 

يومية مكتوبة واخرى مرئية لكافة وسائل االعالم املحلية.
  ***********************

عمـت الفرحـة منزل محـرر النـرشة الرياضية 
يف القنـاة العراقية االخباريـة عيل خضري  الذي 
احتفل برفقة االهل واالقارب واالصدقاء بزواج 
شـقيقه (ضياء الدين)، كل االمنيات بالتوفيق 

والنجـاح للعزيز ضياء الديـن وحرمه املصون يف 
حياتهما وبالرفاء والبنني.

   ******************
الزميل الصحفـي عالء البرصي اعلن اسـتقالته 
رسـميا من العمـل كمديـر للمكتـب االعالمي 
لنادي الديوانية الريايض، وذلك ألسباب خاصة، 
امنياتنا الصادقة للبرصي بالتوفيق والنجاح يف 

عمله املهني القادم.



سـجل الكامريونـي جويـل إمبيـد 43 
نقطة والتقـط 15 مرتدة ليقود فريقه 
فيالدلفيـا سـفنتي سـيكرسز للفـوز 
هورنتـس  تشـارلوت  مضيفـه  عـىل 
124-127 بعـد التمديـد، يف دوري كرة 
السـلة األمريكي للمحرتفني.عىل ملعب 
سبيكرتوم سنرت يف نورث كارولينا وأمام 
14.400 متفرج، سـدد إمبيد 15 رمية 
ناجحة من أصل 20، و12 من 14 رمية 
حرة وأضاف إليها ست نقاط يف الوقت 
اإلضايف، كما سـاهم يف النقاط الثماني 
التمديـد،  خـالل  سـيكرسز  لسـفنتي 
ليسّجل جميع السالت باستثناء واحدة 
ويمـرر كـرة حاسـمة.وقال إمبيد بعد 
اسـتعراضه السـلوي: ”هذا ما يتوجب 
عّيل فعلـه“، مضيفـاً: ”يثـق املدربون 
بـي لوضعي يف هذه الحـاالت. يف بعض 
األحيـان ارتكب األخطاء، ولكن أشـعر 
أني أتحسـن باستمرار يف هذه الحاالت. 
قمت بالتحركات الصحيحة والرميات“.

وأضـاف توبيـاس هاريـس 21 نقطة، 
وشـايك ميلتـون 16 للفريـق الفائـز.

وأثنى هاريس عىل زميلـه إمبيد قائالً: 
”إنـه مهيمـن للغايـة، خاصـة عندما 
يكون قادًرا عـىل الحصول عىل موقعه 
يف امللعب“ و“إنه قـادر عىل معاقبة أي 
فريـق. حاولـوا الدفـاع عليـه مع عدة 
العبني، ولكنـه أكرب وأقوى بكثري“.عند 
الفريق الخارس، كان كييل أوبري أفضل 
املسـجلني مع 35 نقطـة (13 من أصل 
24)، منها سـت رميات ثالثية.وأضاف 

بول جامني واشـنطن ومايلـز بريدجز 
16 نقطـة لـكل منهمـا، فيما سـاهم 

كودي مارتن بـ 14. 
ولعـب هورنتس للمـرة الثانية مفتقداً 
للعديـد مـن عنـارصه مـع غيـاب كل 
من الميلو بـول، تريي روزيـري، جالني 
ماكدانيالـز ومايسـون بالميل بسـبب 
بروتوكول ”كوفيد19-“.ويف ميلووكي، 
سـجل اليوناني يانيـس أنتيتوكونمبو 
الـذي احتفل بعيـد ميالده الــ 27 أول 
أمـس اإلثنـني، 27 نقطـة و12 مرتدة 
ليقود فريقـه ميلووكـي باكس حامل 
اللقب للفـوز عىل كليفالنـد كافاليريز 
إىل  أنتيتوكونمبـو  104-112.وعـاد 
املالعـب بعدما غـاب ملباراتني بسـبب 
تعرّضه إلصابة يف ربلة سـاقه اليمنى، 
فلعـب 27 دقيقة وسـجل 15 نقطة يف 
الربع األخري.وحقق باكس ثالث املنطقة 

الرشقيـة فوزه العـارش يف مبارياته الـ 
11 األخرية.وبرز جاريت ألن يف صفوف 
كليفالند مع 25 نقطة و9 مرتدات.ويف 
مباراة ثالثة، سجل زاك الفني 32 نقطة 
و8 تمريرات حاسـمة إىل جانب خمسة 
العبـني سـجلوا 10 نقاط ومـا فوق يف 
صفوف شيكاغو بولز الفائز عىل دنفر 
انتصـاره  ناغتـس 97-109، محققـاً 
الخمـس  مبارياتـه  يف  تواليـاً  الرابـع 
األخـرية ليعزز مركزه الثاني يف املنطقة 
الرشقية.وخـاض بولز املباراة من دون 
نجمه ديمار ديروزان لخضوعه للحجر 
بروتوكـول فـريوس  ووفـق  الصحـي 
كورونـا، مـن دون أن يخـرس نجاعته 

الثنائي  الهجومية وطاقتـه بفضل 
واملونتينيغـري  بـول  لونـزو 

نيكوال فوتشـيفيتش مع 
20 نقطة و10 مرتدات 

لكل منهمـا. يف املقابل، تألق يف صفوف 
ناغتـس ثامن الغربية العمالق الرصبي 
نيكوال يوكيتش بحقيقة ”تريبل-دابل“ 
مع 17 نقطة و15 تمريرة حاسمة و12 
مرتدة.وعـىل ملعب تشـايس سـنرت يف 
سـان فرانسيسكو، فاز غولدن ستايت 
ووريـرز عـىل ضيفه أورالنـدو ماجيك 
95-126، بفضل نجمه سـتيفن كوري 
صاحب 31 نقطة، منها 7 رميات ثالثية 
مـن أصـل 12، و8 تمريرات حاسـمة.
وبـات كوري يتأخـر بفـارق 15 رمية 
مـن الرقم القيـايس التاريخي للرميات 
الثالثيـة الذي يملكه راي ألن (2.973)، 
حيث بإمـكان نجم ووريرز أن يحطمه 
هذا األسـبوع.وحذا أندرو ويغينز حذو 
زميلـه كـوري، ال بـل تفـّوق عليـه يف 
امتحـان الرميـات من خـارج القوس 
بعدما سـجل 8 ثالثيات مـن أصل 10، 
مـن إجمـايل 28 نقطة.ورفـع ووريرز 
رصيده يف صـدارة املنطقـة الغربية إىل 
20 فـوزاً مقابـل 4 هزائـم، عـىل غرار 
فينيكس صنز الفائز عىل سان أنتونيو 
سبريز 104-108.ومن دون ديفن بوكر 
املصاب يف أوتار ركبته، اعتمد صنز عىل 
صانـع األلعـاب املخـرضم كريس بول 
للفوز باملباراة، فسـّجل 10 من نقاطه 
الــ 21 يف الربع األخـري، ونجح يف صدة 
حاسـمة بمواجهـة ديجونتـي موراي 
(17 نقطة و14 تمريرة حاسمة) 
قبل 1.25 دقيقة من صافرة 

النهاية.

تعادل كالياري مع ضيفه تورينو 1 / 1، 
ضمن منافسات املرحلة 16 من الدوري 

اإليطايل.
وتقـدم تورينو عن طريق هدف سـجله 
أندريـا كاربوني العب كاليـاري بالخطأ 
يف مرمـى فريقـه يف الدقيقـة 31، قبـل 
أن يـدرك جـواو بيديـو جلفـاو التعادل 

لكالياري يف الدقيقة 53.
ورفـع تورينـو رصيـده إىل 19 نقطة يف 
املركـز 13، فيمـا رفـع كاليـاري، الذي 
حقـق نتيجة التعـادل للمبـاراة الرابعة 
عىل التـوايل، رصيـده إىل عـرش نقاط يف 

املركز 18.
وقلب إمبويل تأخره بهدف إىل فوز (3-1) 
عىل ضيفه أودينيزي، ضمن منافسـات 

املرحلة 16 من الدوري اإليطايل.
ألودينيـزي  دولوفيـو  جـريارد  وتقـدم 
يف الدقيقـة (22)، قبـل أن يـدرك بيـرت 
يف  إلمبـويل  التعـادل  سـتويانوفيتش 

الدقيقة .(49) 
وسـجل نديـم بايرامـي الهـدف الثاني 
إلمبـويل يف الدقيقة (59)، قبـل أن يعزز 
أندريا بيامونتي تقدم إمبويل بهدف ثالث 

يف الدقيقة .(78) 
ورفع إمبويل، الذي لم يتعرض للخسارة 

يف بطولـة الدوري منذ أواخر ترشين أول 
/ أكتوبر املايض، رصيده إىل 23 نقطة يف 

املركز الـ11.

فيمـا تجمـد رصيـد أودينيـزي عند 16 
نقطـة يف املركـز الرابـع عـرش بجـدول 

ترتيب الدوري اإليطايل.

ايفرتون يضمد جراحه
ـ فاز إيفرتون عىل ضيفه أرسـنال -2 يف 
املرحلـة الخامسـة عرشة من مسـابقة 

الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وتقـّدم النرويجـي أوديغـارد لصالـح 
املدفعجيـة يف الوقـت بـدل الضائع من 
الشـوط األول 2+45 بعـد تمريـرة من 

االسـكتلندي تريني.
وعّدل الربازييل ريتشارليسـون النتيجة 
أن يخطـف غـراي هـدف  قبـل   (79)

االنتصار يف اللحظات األخرية 90+2.
وهـذا أول انتصـار إليفرتـون منـذ 25 
تلقـى  فيمـا  الفائـت  أيلول/سـبتمرب 
أرسـنال الخسـارة الثانيـة تواليـاً بعد 
سـقوطه أمام مانشسـرت يونايتد 3-2 

الخميس املايض.
ورفـع إيفرتـون رصيـده إىل 18 نقطة 
الثانـي عـرش فيمـا تجّمـد  يف املركـز 
رصيد أرسـنال عنـد 23 نقطة يف املركز 

السابع.
التعادل يحسم مواجهة بلباو وخيتايف

ـ انتهـت املواجهة بـني خيتايف وضيفه 
أثلتيك بيلبـاو  بالتعـادل (0-0) ضمن 
الجولـة 16 من الدوري اإلسـباني لكرة 

القدم.
خيتـايف يحتـل املرتبة الــ19 برصيد 11 
نقطة أمـا بيلباو ففي املرتبة التاسـعة 

بـ21 نقطة.
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أكد تقرير صحفي فرنيس، أن األرجنتيني ماوريسـيو بوكيتينو، 
املديـر الفنـي لباريس سـان جريمان، فقد السـيطرة عىل غرفة 
مالبـس فريقه.وتضم غرفة مالبس سـان جريمـان نجوما من 
العيـار الثقيـل، مثل ليونيـل مييس ونيمـار دا سـيلفا وكيليان 
مبابي وأنخيل دي ماريا. وبحسـب صحيفة ليكيب الفرنسـية، 
فـإن بوكيتينـو فقد السـيطرة واملصداقية داخـل غرفة مالبس 
الفريـق، لكونـه أكثر مرونة يف ”املحاسـبة“، بينمـا يتعني عليه 
أن يكـون أقوى من ذلـك. يأتي ذلك عىل الرغم مـن أن بوكيتينو 
لم يبد قط سـواء مع إسـبانيول أو سـاوثهامبتون أو توتنهام، 
يف مظهر املـدرب الحازم الصارم. وأضافـت الصحيفة، أن إدارة 
سان جريمان لم يعجبها أبًدا سماح بوكيتينو لالعبني باالحتفال 
بالكرة الذهبية السابعة ملييس، بعد 48 ساعة من مواجهة نيس 
(0-0) يف الدوري. من جهـة أخرى، أفادت صحيفة لو باريزيان 
الفرنسية، بأن مييس ال يشعر بالراحة يف امللعب، ألن بوكيتينو لم 

يتمكن من خلق التوافق بينه وبني نيمار ومبابي.

أعلن نادي سـمبدوريا اإليطايل لكرة القدم أن رئيسـه ماسـيمو 
فرييـرو اسـتقال مـن منصبـه بعـد اعتقالـه يف قضيـة إفالس 
احتيـايل. وقـال سـمبدوريا يف بيان نـرشه عىل موقعـه: ”علمنا 
بمفاجأة كبرية وهي اعتقال ماسـيمو فرييرو... بسـبب قضايا 
إفالس تعـود اىل أعوام عدة ماضية. من املهـم التوضيح أن هذه 
األمـور ال عالقة لها عىل اإلطالق بـإدارة“ النادي. وأضاف البيان 
أنه من أجل حماية مصالح سـمبدوريا ”بأفضل طريقة، يعتزم 
(فرييرو) االسـتقالة عىل الفـور من جميع وظائفـه وأن يضع 
نفسـه يف تـرصف املحققني“. وبحسـب وسـائل اإلعـالم، ألقي 
القبض عىل فرييرو يف ميالنو (شـمال البالد) وأدخل السـجن يف 
املدينة، وهو متهم بجانب خمسة أشخاص آخرين ُوِضعوا رهن 
اإلقامـة الجربية، بجرائـم إفالس احتيايل وجرائـم مالية أخرى.
ونقلت صحيفة ”إل كوريريي ديال سريا“ عن محاميه أن توقيف 
فرييرو مرتبط بإفالس بعض الرشكات التي يقع مقرها الرئيس 

يف كاالبريا (جنوب البالد).

يعمـل مسـؤولو برشـلونة عىل تجهيـز العرض األخـري للجناح 
الفرنـيس عثمـان ديمبـيل، من أجـل تجديـد عقده مـع النادي 

الكتالوني.
وذكرت تقارير صحفية، أن ديمبيل أبلغ مدربه تشايف هرينانديز 

بأنه لن يجدد عقده، وسريحل بنهاية املوسم الحايل.
ووفًقـا لربنامـج الشـرينجيتو اإلسـباني، فإن برشـلونة يجهز 

عرًضا جديًدا لديمبيل براتب سنوي يبلغ 8 ماليني يورو.
وأشـار الربنامـج اإلسـباني إىل أن العرض الجديـد أعىل بمليون 

يورو من العرض السابق، الذي رفضه الجناح الفرنيس.
وأوضح الشرينجيتو أن هذا العرض سيكون األخري، الذي تقدمه 
إدارة برشـلونة لديمبيل. وسـبق أن ذكرت تقاريـر صحفية، أن 
ديمبـيل تلقى إغراءآت من عدة أنديـة بالدوري اإلنجليزي؛ حيث 
سيحصل هناك عىل راتب أعىل من برشلونة، باإلضافة إىل مكافأة 

توقيع تبلغ 20 مليون يورو، لكونه صفقة مجانية.

عىل تجهيز العرض األخري للجناح يعمل مسؤولو برشلونة 
ديمبـيل،  عثمـان  مـن أجل تجديـد عقده مـع النادي الفرنـيس 

الكتالوني. وذكرت تقارير صحفية، أن ديمبيل أبلغ مدربه تشايف هرينانديز 
بأنه لن يجدد عقده، وسريحل بنهاية املوسم الحايل.

ووفًقا لربنامج الشرينجيتو اإلسـباني، فإن برشلونة يجهز عرًضا جديًدا لديمبيل 
براتب سنوي يبلغ 8 ماليني يورو.

وأشـار الربنامج اإلسـباني إىل أن العرض الجديد أعىل بمليون يورو من العرض 
السـابق، الذي رفضـه الجناح الفرنيس. وأوضح الشـرينجيتو أن هذا العرض 
سيكون األخري، الذي تقدمه إدارة برشلونة لديمبيل. وسبق أن ذكرت تقارير 
صحفيـة، أن ديمبيل تلقى إغراءآت من عدة أنديـة بالدوري اإلنجليزي؛ 
حيث سـيحصل هنـاك عىل راتـب أعىل مـن برشـلونة، باإلضافة إىل 

مكافأة توقيع تبلغ 20 مليون يورو، لكونه صفقة مجانية.

يعيـش الفرنـيس كريـم بنزيما، مهاجـم ريال مدريـد، أفضل 
السـنوات يف مسـريته عىل املسـتوين الفني والبدنـي، رغم أن 

عمره يبلغ 33 عاًما.
ويعانـي بنزيما مـن إصابة عضلية تعرض لهـا يف مباراة ريال 
سوسـييداد، لكن تقارير صحفية قالت إنـه قد يعود يف ديربي 

مدريد، األحد املقبل.
ووفًقا لصحيفة آس اإلسـبانية، فـإن بنزيما يظهر مرة أخرى 
أنه من الصعب إبعاده عن املالعب لفرتة طويلة، وأن لديه قدرة 

كبرية عىل التعايف من اإلصابات يف أرسع وقت.
وأشارت إىل أن تحسن مسـرية بنزيما عىل مستوى األرقام أمر 
واضـح، لكن الـيشء الخفي هو كيف تطـور املهاجم الفرنيس 

بدنًيا، وأصبح يتعاىف برسعة رغم تقدمه يف العمر.
وأوضحـت أن األمـر يعود إىل اسـتجابته لنصيحة مواطنه زين 
الدين زيدان التي قدمها لها زيزو أثناء العمل كمساعد للمدرب 
اإليطايل كارلو أنشيلوتي، قائًال: ”غري عاداتك وستتغري مسريتك 

االحرتافية“.
وذكرت أن بنزيما تغري عىل مسـتوى العادات والنظام الغذائي، 

باإلضافة عمله مع مدرب شخيص يدعى ”خافيري أتااليا“.
ويملك خافيري، خربة كبرية يف العمل كمدرب شـخيص، كما أنه 

خبري يف إعداد الالعبني باستخدام معدات التحفيز الكهربائي.
ويتـدرب بنزيما مـرة أو مرتني يف األسـبوع مع أتااليا بشـكل 
منتظم، لكنه عندما يلعب عدة مباريات يف فرتة زمنية قصرية، 
فإنـه يؤدي جلسـة تدريـب أسـبوعية واحدة من أجـل التعايف 

جسدًيا.
وأنشـأ بنزيمـا صالة ألعـاب رياضية كاملة مـع أحدث اآلالت 
يف منزلـه، باإلضافـة إىل السـري عىل نظـام جديد لزيـادة قوته 
وتناسقه الجسدي وتقليل الدهون يف الجسم من خالل التحفيز 

الكهربائي، وهو نظام غري معروف للكثريين.
ويعـد التحفيـز الكهربائـي طريقـة أرسع وأكثـر أماًنا لعمل 
التمثيـل الغذائـي لالعبني يف مرحلة التعـايف، دون اإلرضار بأي 

عضالت يف الجسد.
ورصح أتااليـا يف حوار سـابق أن نظام التحفيز الكهربائي يعد 
مكمـًال، وليس بديال عـن صالة األلعاب الرياضيـة، ألنه يعمل 
عىل تناغم العضالت وثباتها، وبالتايل يمنح الالعب أفضل شكل 
بدني أفضل دون االضطرار لتعريض املفاصل واألوتار واألربطة 

للخطر.
ويعتنـي بنزيما أيًضا بنظامه الغذائي، ولديه طاٍه شـخيص يف 
املنـزل، باإلضافـة إىل قيـام املهاجم الفرنيس بإجـراء عالجات 
أخرى مثـل حمامات املاء املثلج والحجامة والسـاونا من أجل 

ترسيع التعايف.
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علق البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، عىل خسارته الكرة الذهبية يف العام 
الحايل لصالح ليونيل مييس، نجم باريس سان جريمان.

وحصل ليفاندوفسكي عىل املركز الثاني يف الجائزة املقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.
وقال ليفاندوفسكي، يف ترصيحات أبرزتها صحيفة ماركا اإلسبانية: ”شعرت بالحزن. ال يمكنني 

إنكار ذلك“.
وأضاف: ”ال أسـتطيع قول إنني كنت سـعيًدا، لكن الوضع كان عىل العكس 

تماًما. لدي شـعور بالحزن، ألنني كنت قريًبا جًدا وأستطيع التنافس 
مع مييس“.

وتابع: ”بالطبع أحرتم طريقة لعب مييس وما حققه. إن مجرد 
حقيقة أنني كنت قادرا عىل التنافس معه، يوضح يل املسـتوى 

الذي وصلت إليه“.
وواصل: ”لم أكن متحمًسا بشكل كبري للحصول عىل جائزة 

الكرة الذهبية يف عام 2020“.
وكانت الجائـزة قد ألغيت يف العام املايض، بسـبب جائحة 

فريوس كورونا.
ورصح مييس خـالل حفل الكرة الذهبية هذا العام: ”إنه 
لرشف يل أن أنافس ليفاندوفسـكي. لقد اسـتحق الفوز 
بالكـرة الذهبية العام املايض، وينبغي أن تمنحك فرانس 

فوتبول الجائزة. لقد كنت الفائز“.
وعلق املهاجم البولندي عىل ترصيح مييس: ”أود أن يكون 
ترصيـح مييس يف حفل الكـرة الذهبية صادًقا ولطيًفا من 

العب عظيم، وليس مجرد كلمات فارغة“.
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بريوت/متابعة الزوراء: 
يف خضـم عمليـة االنتخابـات التـي 
شـهدتها نقابة محرري الصحافة يف 
لبنـان يوم األربعاء الفائت، وقف أحد 
الصحفيني الشباب متأمالً عدداً كبرياً 
من زمالئـه الذين ال يعرفهم، وسـأل 

مستغرباً: «َمن هؤالء؟».
برأيـه أن هـوة كبـرية تفصـل بـني 
الجديـد  الجيـل  مـن  الصحفيـني 
الصحفـي  ويتابـع  واملخرضمـني. 
الشـاب لـ«الرشق األوسـط» معلقاً: 
«شـعرت وكثري من زمالئـي بالغربة 
يف تلـك اللحظـة، وال سـيما أن هناك 
فارقاً كبرياً يف العمـر بيننا. قد نكون 
نحن الجيل الشاب عىل معرفة بعضنا 
ببعـض من خـالل وسـائل التواصل 
االجتماعـي، لكننـا ال نعـرف الذيـن 
يكربوننا سناً، وهم يشكلون األكثرية 
يف نقابة املحررين، عىل عكس نقابات 

أخرى تعتز بالدم الشبابي».
وحقاً، يرى الجيل الشـاب أن معايري 
االنتساب إىل النقابة تحد من دخولهم 
إليهـا، فثمة نحو ألـف صحفي اليوم 
غـري منضوين تحت لوائهـا، وهو ما 
يوجب إعادة النظر بجدول االنتساب 
الذي يعيق التوازن بني الجيلني. وهذه 
واحدة من االنتقادات التي ُوجهت إىل 
الئحـة «الوحدة النقابيـة» الفائزة يف 

االنتخابات األخرية لنقابة املحررين.
ويف أجـواء لـم تخـُل مـن سـخونة، 
نقابـة  مجلـس  انتخابـات  أجريـت 
محرري الصحافة يف لبنان، وتنافست 
فيهـا ٣ لوائـح: «الوحـدة النقابية»، 
حـرة»،  لنقابـة  و«صحفيـون 
للتغيـري»،  طامحـون  و«صحفيـون 
إضافة إىل منفردين، من بينهم أليسار 
قبيـيس من «تجمع نقابـة الصحافة 
البديلة»، وقاسم متريك وريميال نعمة 
وحبيـب الشـلوق. ولكـن يف النهايـة 
«الوحـدة  املكتملـة  الالئحـة  فـازت 
النقابية» التي يرأسـها النقيب الحايل 
جـوزف القصيفي، ومعـه ١١ عضواً 
يؤلفون مجلس النقابة، بينهم: يمنى 

الشـكر، وصالح تقـي الديـن، ونافذ 
قواص، وجورج شاهني، ووليد عبود، 

وغسان ريفي.
وإثر إعالن النتيجة، حصلت مشادات 
كالمية بني النقيب القصيفي وآخرين 
مـن لوائح لم يحالفهـا الحظ، وعلت 
أصـوات تندد بفـوز الئحة السـلطة 
يف هـذه االنتخابات، وكانت أليسـار 
قبيـيس (من تجمع نقابـة الصحافة 

البديلة) يف مقدم املحتجني.
أليسـار أوضحت يف حديث لـ«الرشق 
األوسـط» موقفها بالقول: «سميتها 
معركـة االنتسـاب، ألنـه مـن حـق 
كل صحفـي أن ينتسـب إىل النقابـة؛ 
ال يمكـن للقيمـني عليهـا اليـوم أن 
يتخـذوا قراراتهـم يف هـذا املوضـوع 
بشكل عشـوائي، بل يجب أن تحصل 
إصالحات. كما أن العملية االنتخابية 
هـي مجـرد تحرك بسـيط شـاركنا 
فيـه ليـس أكثـر، أردنـاه ضـد أزالم 
السـلطة التـي اجتمعـت يف الالئحـة 
الفائزة. وعندما قلت (لتسقط الئحة 
السـلطة)، كان ذلك من أجل اإلشارة 
إىل التمـادي الكبـري الـذي تمارسـه 

السـلطة عىل اللبنانيني عامة، وعلينا 
نحن الصحفيـني. املطلوب إصالحات 
رسيعة، وتغيري قانون اإلعالم ليصبح 

عادالً».
هـذا الرأس نقلنـاه إىل النقيب الفائز 
القصيفي الذي رد يف حديث لـ«الرشق 
األوسط»، فقال: «للمعارك االنتخابية 
عدتهـا وأدواتهـا، ولبنان بلـد متنوع 
فيه تيارات سياسية مختلفة؛ ال أحد 
يف لبنان من دون صبغة سياسـية، أو 
لنقل مسـتقالً مائـة يف املائة. نحن يف 
الئحة (الوحـدة النقابية) نمثل لبنان 
املتنـوع، فقد اجتمع فيهـا نخبة من 
الزمالء املعروفني يف مجال الصحافة، 
ولهـم مكانتهـم وحضورهـم. ومـا 
يردده بعضهم غري منطقي. ونعرف 
تماماً أن بعض تلـك األصوات املنددة 
لديها هي نفسها ارتباطات عمل مع 

أجهزة السلطة».
«االنتخابـات  القصيفـي:  وأردف 
ديمقراطيـة، واإلعـالم كان منحـازاً 
مـع هؤالء، وخصص لهم مسـاحات 
واسـعة، وعىل الرغم من ذلك فشلوا. 
بينهم َمن ينتسب إىل النقابة، وغريهم 

ال نعرفهـم، ونجهل طبيعة أعمالهم. 
فالحـري بالجميـع أن ينضووا تحت 
سـقف نقابـة املحررين التـي تفتح 

أبوابها أمام الجميع».
مـن  أحـداً  أن  مـن  شـكا  النقيـب 
املعرتضني ال يلبي الدعوة، أو يشـارك 
عندما تعقد جمعيات عمومية دورية، 
ليطالـب بإصالح من داخـل النقابة. 
وأضـاف: «يقولـون إن هنـاك بعض 
الثغـرات يف النظـام الداخـيل لنقابـة 
املحررين، ولقـد تعهدنا بتصحيحها. 
ومرشوع تعديل قانـون اإلعالم الذي 
إىل  طريقـه  سـلك  الجميـع  يشـمل 
مجلس النواب كذلك بالنسبة ملرشوع 
الضمـان االجتماعي الـذي نضع كل 
تهمـة  وحـول  إلقـراره».  جهودنـا 
«التجـاوزات»، تسـاءل النقيب: «عن 
أي تجـاوزات يتحدثـون، وقـد وجـد 
مراقبـون للعمليـة بعـد تعاوننا مع 
جمعية (الد) إثـر بروتوكول وقعناه 
معهـا. فإذا كان هناك مـن ثغرات يف 
النظام الداخيل للنقابة، فهذا ال يعني 

أنه حصلت تجاوزات».
أيضاً دافع النقيب عن تلكؤ النقابة يف 

لم شمل املحررين الصحفيني، قائالً: 
«كل شـخص يمـارس مهنـة حـرة 
يجب أن ينتسـب إىل نقابته. لم نقفل 
أبوابنا أمام أحد، بل جددنا يف الجدول 
النقابي، وجمعنا تحت راية االنتساب 
إعالميني يعملون يف املرئي واملسموع 
واملكتـوب واملواقـع اإللكرتونية؛ كل 
ذلـك كان معلقـاً يف املايض. مارسـنا 
سياسـة االنفتاح، وتحركنا يف حاالت 
كثـرية: أوقـات الجائحـة، وانفجـار 
بـريوت. ونعمل عىل قانـون الضمان 
االجتماعـي للصحفي غري املضمون. 
إن نقابتنـا هـي األكثـر فقـراً بـني 
باقـي النقابـات، ومـع ذلـك نبـذل 
الجهـد دائماً ملسـاعدة أهـل اإلعالم 
مـن دون تفرقـة». وأضـاف: «هـذا 
األمر ترجمنـاه خالل أزمـة الوقود، 
عندمـا سـهلنا الحصول عليـه. ويف 
فرتة حظـر التجـول، اسـتثنينا منه 
اإلعالميـني. وبرأيي، ليـس هناك من 
معارضة حقيقيـة؛ يوجد فقط نوع 
من املنافسـة. وَمن يرغـب يف التغيري 
وإجراء اإلصالحات من املنتسـبني إىل 
النقابة، باستطاعتهم أن يناضلوا من 

داخلها».
انتخابـات األربعـاء الفائت سـجلت 
املقرتعني  كثافـة ملحوظـة بنسـبة 
تجـاوزت ٧٢ يف املائـة مـن مجمـل 
الشـرتاكاتهم  املسـددين  األعضـاء 
صحفـي).   ١٤٠٠ أصـل  مـن   ٩٠٠)
أما االنقسـام الـذي شـهدته اللوائح 
النقابية»، فجاء  املنافسة لـ«الوحدة 
نتيجة تباين بني مرشحيها. ولكن ما 
الذي يدفع ببعض الصحفيني الشباب 
إىل االنتسـاب لنقابـة املحررين، عىل 
لنظامهـا  معارضتهـم  مـن  الرغـم 
وكيفية إدارتها؟ يرد الصحفي خرض 
حسان: «النقابات تلعب دوراً مهماً يف 
الدفاع عن العاملني يف نطاق مهنتها؛ 
ما دفعنـي للتفكري يف االنتسـاب هو 
هـذا الدم الجديـد الذي دخـل املهنة، 
فـ(تجمع الصحافـة البديلة) زودني 
ببادرة أمل، ودفعني ملمارسة حقي يف 

االنتخـاب. إن هدفنا نحن الصحفيني 
الشـباب ال ينحرص فقط يف الحصول 
عىل حقوقنا، بل أيضـًا تطوير العمل 
النقابي. وإذا ما انتسـبت إىل النقابة، 
سأسـهم من دون شك، ومن داخلها، 

يف إجراء التغيري».
أسسـت نقابـة محـرري الصحافـة 
مجلـس  أول  وتـرأس   ،١٩٤٤ عـام 
خليـل.  لويـس  املونسـينيور  لهـا 
وبعده تسـلمها روبـري أبيال، وتوالت 
مجالسـها حتى عقد السـتينات من 
القـرن املايض حني انتخـب الصحايف 
الراحـل ملحم كـرم نقيباً لهـا. وُتعد 
حقبة كرم األطول يف املشوار النقابي 
لهـذا املجلـس، إذ اسـتمر يف مركزه 
نقيباً من الستينات حتى عام ٢٠١١، 
تاريخ رحيله. وعىل األثر، ُعني سـعيد 

نارص الدين نقيباً بالوكالة.
انتخابـات  أُجريـت   ،٢٠١٢ عـام  ويف 
جديـدة، وفـاز إلياس عـون بمنصب 
النقيـب. وجـرى التجديـد لعـون بعد 
انتخابات حادة، واجه خاللها املرشح 
املنفرد أنطوان الشدياق. وعام ٢٠١٨، 
نقابـة  ملجلـس  الئحتـان  ترشـحت 
املحرريـن، كان عـىل رأسـها كل مـن 
جوزف القصيفي من ناحية، وأندريه 
قصـاص وإليـاس عـون مـن ناحية 
ثانيـة، وفاز يومهـا القصيفـي الذي 

أعيد انتخابه قبل أيام.
ممثـل اتحـاد الصحفيـني العـرب يف 
االتحاد الدويل للصحفيني، عيل يوسف، 
الـذي هـو أحـد األعضـاء الفائزين يف 
االنتخابـات الجديدة تحدث لـ«الرشق 
األوسـط» عن مدى رضـا االتحاد عن 
أداء نقابـة املحرريـن، وقـال: «أخذت 
النقابـة هـذا املوقـع نتيجـة التقدير 
للطريقـة التـي تعمل بهـا يف املرحلة 
الحاليـة. سـابقاً، لم يكن هـذا الزخم 
واالجتهاد حارضيـن يف النقابة، حتى 
أن اإلعـالم بشـكل عـام كان يسـري 
بطريقة كالسـيكية عادية، ولكن مع 
ثـورة وسـائل التواصـل االجتماعـي 
واملواقـع اإللكرتونيـة دخـل يف عالـم 

مختلف. اليـوم، توجد يقظـة جديدة 
إزاء دور اإلعـالم يف العالم أجمع، وهو 
ما نحـاول مواكبتـه يف مجلس نقابة 

املحررين».
ويشـري يوسـف إىل أن اإلعـالم الجديد 
الـذي تصبو إليه النقابـة «يرتكز عىل 
صيـغ جديدة تعنى بااللتزام بالشـأن 
العام بطريقة مستقلة حرفية مهنية 
معاً. وهذا األمر يأتي رداً عىل االنحراف 
الـذي أصـاب اإلعـالم ومؤسسـاته يف 

العالم أجمع».
ويضيـف: «انتقـل اإلعـالم اليـوم من 
صانـع للـرأي إىل صانع للحـدث. كل 
اليـوم يف العمـل  يشء أصبـح مـربراً 
اإلعالمـي لتحقيـق الهدف املنشـود». 
ويتابع يوسف: «أضحك عندما أسمع 
أصواتاً تطالب بأمور غري أساسـية يف 
إعالم اليـوم. نحن ندخل عـىل الرؤية 
املسـتقبلية لإلعـالم الذي هو سـالح 

فتاك يمكن أن يعمر أو يهدم بلداً».
ويؤكد يوسف أنه يجب فصل املهنة عن 
وسـائل التواصـل االجتماعي «فليس 
كل مـن دون عبارة أصبح صحفياً، أو 
صـور بتلفونه املحمـول حادثة صار 
مصوراً صحفياً. هناك نقاشات جدية 
نخوضها، وليت هؤالء املعرتضني عىل 
فوزنا يتشـاركون معنـا اآلراء. عقدنا 
جمعيات عموميـة، ودعونا إليها أكثر 
مـن مرة، ولم يلبِّ أحـد منهم الدعوة. 
أما بالنسبة لالنتساب إىل النقابة، فأنا 
أتحـدى صحفيـاً واحداً ُرفـض طلبه، 

وكان مستوفياً للرشوط».
ويختتـم: «نحن يف مرحلـة إعادة بناء 
بعد انهيار مؤسسـات إعالمية كثرية. 
عندما تقدمنا بمرشوع قانون لإلعالم 
ُنوقش مع املفوضية السامية لحقوق 
اإلنسـان، وكذلك مـع األمـم املتحدة، 
تلقينا الثناء عـىل مرشوعنا، وُعد أحد 
املشـاريع اإلعالمية املتطورة يف العالم 
العربـي. اإلعالم صناعة، ونحن نرغب 
يف تحويلـه إىل صناعـة صعبـة تدخل 
يف الـدورة االقتصاديـة للبالد». (عن/

صحيفة الرشق االوسط)
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الرباط/متابعة الزوراء:
حـذر املجلـس الوطنـي للصحافـة يف 
املغرب من مستقبل قاتم لقطاع صناعة 
الصحافـة املغربيـة، مؤكـدا أن األزمة 
التـي بدأت منـذ عـام 2013 وفاقمتها 
اآلثار السـلبية لجائحة كورونا يتداخل 

فيها كل املعنيني بالقطاع.
إىل  مغربـي  رسـمي  تقريـر  وتوصـل 
أن ”خطـرا حقيقيـا يتهـدد الصحافة 
املغربية“، بعدما وصلت إىل وضعية غري 

مسبوقة وصفها بـ“االحتضار“.
وشدد التقرير الذي أعدته لجنة املنشأة 
الصحفيـة وتأهيـل القطـاع باملجلس 
الوطني للصحافة عىل أنه يف ظل ”الوباء 
اإلعالمـي“ الـذي تزامـن مـع جائحـة 
كورونا، ظهـرت يف املغرب، كما يف دول 
كثـرية، الحاجـة إىل الصحافـة املبنيـة 
عـىل قواعد العمـل املهنـي واألخالقي، 
لكـن هـذه الصحافـة ”مهددة بشـبح 

اإلفالس“.
وأشـار يونـس مجاهد رئيـس املجلس 
الوطنـي للصحافـة أن ”هنـاك خطـرا 
يمكـن  وال  الصحافـة  عـىل  حقيقيـا 
تصور مجتمـع دون صحافة متطورة 
وكفـؤة. هناك من يعترب بأن البديل هو 
الشـبكات االجتماعية وأشـكال أخرى 
من التواصل، لكن وإىل حد اآلن لم يثبت 
علميا أن هذا يشـكل بديال للصحافة“. 
وقال نورالدين مفتاح رئيس الفيدرالية 
املغرية لنـارشي الصحف املغاربة ”كنا 
والصحفيـون  األماميـة  الخطـوط  يف 
خاطروا وغامـروا بصحتهم وحياتهم، 
العمل تضاعف والحرب ضد اإلشـاعات 
واألخبـار الزائفـة كانـت عىل أشـدها 
االحرتافيـة  الصحافـة  وخاضتهـا 
برشاسـة ولكن املفارقة أنه كلما اشتد 

العمل كلما اشتدت أزمة الصحافة“.
وربط التقرير ”األزمة الوجودية“ التي 
تواجههـا الصحافة املغربيـة بتحديات 
يتداخل فيها كل املعنيني بالقطاع  التي 
تتمثل أساسا يف ”عامل التحول الرقمي 
ومحدوديـة سـوق اإلعـالن، باإلضافة 
إىل أزمـة الطباعـة والتوزيـع وتراجـع 
جمهور القـراء، واالختيارات الكربى يف 
التعامل مع الصحافـة، كقطاع وطني 

اسرتاتيجي“.
الصحافـة  صناعـة  قطـاع  ويعانـي 
املغربية أزمة برزت مالمحها منذ سـنة 
2013 وقد فاقمتها اآلثار السلبية التي 

أفرزتها جائحة كورونا.
وكانـت عـودة طباعـة الصحـف بعـد 
الحجر الصحي ”مؤرشا إيجابيا، بغض 
النظر عن نتائجها الرقمية“، إال أن هذا 
االنطبـاع كان مجانبـا للصـواب إذ أن 
”الصحف لم تعد كلها للصدور يف شكلها 

الورقـي، كما اضطر بعضهـا اآلخر إىل 
إعادة رسملة أسـهمه، وتوقف بعضها 
اآلخر عن الصدور بالنظر إىل الصعوبات 

التي واجهتها بفعل الوباء“.
وسـجل التقريـر أن مبيعـات الصحف 
املغربيـة ما بعـد أزمة التوقف بسـبب 
وبـاء كورونا، تعترب ”أسـوأ سـيناريو 
السـيئة  السـيناريوهات  كل  ضمـن 
التـي كانـت منتظـرة“، إذ انخفضـت 
نسـبة املبيعـات اىل 70 يف املئة، وتشـري 
املعطيات أنه كانت هناك 138 صحيفة 
يتـم نرشهـا بانتظـام، بينهـا يوميات 
وأغلبها أسـبوعيات وشهريات، لكن لم 
يعد من هذه الصحـف بعد رفع الحجر 
الصحي وعـودة طباعتها إال 56 جريدة 

منتظمة.
وقـد أثـر انخفـاض املبيعـات بشـكل 
تلقائـي عـىل باقـي مكونات سلسـلة 
التوزيـع  أن  الصحـف، وبـدا  صناعـة 
والطباعـة ظـال قطاعـني ”مأزومـني 
ظاهريـا بشـكل موضوعـي“. ويعترب 
التوزيـع من ضمن اإلشـكاالت الكربى 
التـي يعانـي منهـا قطـاع الصحافة، 
والتي يحتمـل أن تكون سـببا يف املزيد 
مـن احتجاب بعـض عناوينها وتراجع 
مبيعاتهـا إذ أقدمت رشكة التوزيع عىل 
تنويع نشاطها وأولت اهتماما بتوزيع 
الصحف األجنبية عىل حساب املغربية.

وعـالوة عىل ذلك فإن قطاع الطباعة لم 
يتالءم تقنيا مع الحاجيات التي أبرزها 
املغربيـة.  للصحافـة  الجديـد  الواقـع 
وأصبحـت بعـض املطابـع غـري قادرة 
الجديـدة  للتحـوالت  االسـتجابة  عـىل 
فيمـا يخـص حجـم سـحب الصحـف 
وعـدد صفحاتهـا الـذي تقلـص بفعل 
األزمتـني الظرفيـة والهيكليـة. وهـذه 
اإلشـكاالت يمكـن أن تكـون سـببا يف 
انقراض الصحف ذات السحب الصغري، 

لعـدم مالءمة الطابعـات الضخمة مع 
حاجيات السحب القليلة التي يحتاجها 
بعض النارشين، كما يمكن أن تتسبب يف 
”سكتة قلبية“ تصيب طباعة الصحف 
املغربية خالل السنوات القليلة القادمة، 
وذلك بتوقف هذه املطابع الكربى إذا لم 
يتم اسـتبدالها بمطابـع  رقمية حديثة 
ذات السـحب الصغري واملتوسـط، وهو 
نفـس االختيار الذي أقـدم عليه الكثري 

من الصحف يف أوروبا وكندا.
ويقـول خـرباء إن عىل قطـاع الطباعة 
أن يالئـم نفسـه مع حاجيات السـوق 
املغربية التي يجب أن تضمن للصحافة 
الورقية، ولو بكميات قليلة من السحب، 

مكانتها وموقعها.
من جانب آخر نزلت اإلعالنات التجارية 
خـالل فـرتة الحجـر الصحـي بشـكل 
رهيـب. وسـجلت اإلعالنـات التجارية 
تراجعـا قـدر بنسـبة 65 يف املئـة، كما 
تعقدت مشـاكل الصحافة اإللكرتونية 
والتـي ال تتوصل إال بنسـبة 25 يف املئة 
اإلشـهارية  املخصصـات  مـن  فقـط 
رشكات  اسـتحواذ  بسـبب  الرقميـة، 
الويـب العاملية العمالقة عىل 75 يف املئة 

من اإلشهار التجاري.
ويؤكـد معنيـون بقطـاع الصحافة أن 
الصحافـة  تدهـور  أن  تثبـت  األرقـام 
الورقيـة يف املغرب ليس سـببه الوحيد 
هو التحول اإللكرتوني يف الصحافة كما 
يـردد الكثريون، ألن هـذا املكون بدوره 
مـأزوم ويحتـاج إىل هيكلـة وتنظيـم 
وتأهيـل، ولكنـه يعـود أيضا، حسـب 
بعض الفاعلني يف القطاع، إىل عدم توفر 
الصحافـة املغربيـة بشـقيها الورقـي 
واإللكرتونـي عـىل نمـوذج اقتصـادي 
مالئم لخصوصيتهـا ولواقع محيطها، 
إضافـة إىل هشاشـتها، ونقـص رأس 

مالها، وقلة مواردها البرشية.

ويقـول محمـد الزواق  مديـر صحيفة 
”يا بالدي“ اإللكرتونية ”لنضع أنفسنا 
يف املـدار ونحـاول التحـرك نحـو هـذا 
املستقبل القريب الذي هو أكثر إرشاقا، 
إنـه االبتـكار وكيفية مواكبـة التطور 
الصحافـة  فـات  لقـد  التكنولوجـي. 
التكنولوجـي ونحـن  املوعـد  الورقيـة 

كصحافة رقمية يف طريق االنحراف“.
وأكـد أمني بن شـكري رئيس مجموعة 
بتوزيـع  املختصـة  “إيديتوسـربيس“ 
الصحـف الورقية إنه ”ليـس هناك أّي 
سـبب لعدم بيـع الصحافـة الورقية يف 
عالم رقمي ولكن يجب أن يكون املحتوى 
مغريا للقارئ ويف كل األحوال يسـتحيل 
اإلبقاء عىل النموذج االقتصادي الخارس 

لتوزيع الصحافة“.
ويف سـياق آخـر، تطرق التقريـر أيضا 
إىل الدعـم العمومـي االسـتثنائي الذي 
تم تخصيصـه للصحافة املغربية، ونوه 
بحجمـه غـري املسـبوق والـذي وصـل 
بمناسـبة الجائحـة إىل مـا يقـارب 40 
مليار سنتيم. واعترب أنه يعكس العناية 
التي ُتوىل لهذا القطاع، غري أنه وقف عىل 
مالحظـات كثرية تتعلـق بمعايري منح 
هذا الدعم االستثنائي، والتفاوتات التي 
عرفهـا توزيعه، داعيـا إىل بلورة تصور 
تتـم فيه مراعـاة الدور الـذي تقوم به 
الصحافـة وتأثريها ويكـون فيه الدعم 
للشـفافية  للصحافة ضامنا  العمومي 

والتوازن واإلنصاف.
يذكـر أن الدعـم العمومي ال يشـكل إال 
10 يف املئـة تقريبـا من رقـم املعامالت 
السنوية للصحافة املغربية، ورغم ذلك 
فهو يبقى موردا مهما ومحفزا أساسيا 
يساهم يف حركية الكثري من املؤسسات 

الصحفية الصغرى واملتوسطة.
وسـبق للمجلس الوطنـي للصحافة من 
خالل تقريره األول املتعلق بآثار الجائحة 
عىل قطاع الصحافة أن قدم حلوال ارتكزت 
أساسـا حول دعـم مقروئيـة الصحافة 
اإلشـهار،  سـوق  وتنظيـم  الوطنيـة، 
ووضـع تحفيزات لخلـق صناعة إعالمية 
تنافسـية، وتقديم تعويض عن استغالل 
املضامـني اإلعالمية من طـرف املتعهدين 
الوطنيـني لالتصـاالت وإعـادة النظـر يف 
تكويـن وتأهيل املـوارد البرشيـة والرفع 
مـن مسـتوى الدعـم العمومـي وإعطاء 
امتيـازات رضيبيـة وتسـهيالت إجرائية 
للمؤسسـات الصحفيـة، لكنـه أضاف يف 
التقرير الجديد توصيـات إلعادة االعتبار 
للصحافـة الوطنيـة ”املحتـرضة“ التـي 
تسـتمد مرشوعيتها من كونها ”ليسـت 
بضاعـة تحكمهـا قواعد السـوق فقط، 
بـل تعتـرب، إضافـة إىل دورهـا اإلخباري 

والتثقيفي والرتفيهي، دعامة للدولة“.

بريوت/ الزوراء:
علق وزير اإلعالم اللبناني السابق، 
جورج قرداحي، عىل أنباء متداولة 
عـىل مواقـع التواصـل االجتماعي 
بشـأن  حصولـه عـىل تعويضـات 
ماليـة بعـد تقديـم اسـتقالته من 

منصبه. 
ونفى قرداحي صحـة تلك املزاعم، 
مـن خـالل نـرشه رابطـا ملوقـع 
«لبنان ٢٤» عىل حساباته الرسمية 

يف موقعي «فيسبوك» و «تويرت».
وقـال املوقـع اللبنانـي يف تقريره 
إن مصـادر حكومية أكـدت له إن 
املرسـوم الرئـايس املتداول بشـأن 
منـح قرداحـي تعويضـات مالية 
بعـد االسـتقالة «مزور وعـار من 
الصحـة جملـة وتفصيـال وهدفه 

إثارة البلبلة».
يشـار إىل أن جـورج قرداحي أعلن 
تقديـم اسـتقالته، يـوم الجمعـة 
املايض املوافق ٣ ديسـمرب/ كانون 

الحكومـة  مـن  الجـاري،  األول 
اللبنانيـة، وذلك عـىل خلفية أزمة 
الترصيحات بشـأن تدخـل اململكة 

العربية السعودية يف حرب اليمن.
واندلعـت أزمـة دبلوماسـية بـني 
لبنان ودول الخليج، بعد أن تم نرش 
مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع 
قرداحـي قبل توليـه مهام منصبه 
وزيرا لإلعـالم يف لبنان، اعترب فيها 
أن جماعـة «أنصار اللـه» اليمنية 
«تدافع عن نفسـها يف وجه اعتداء 

خارجي عىل اليمن منذ سـنوات»، 
وما فاقـم األزمة أكثـر، هو رفض 

قرداحي االعتذار.
وبعـد إذاعـة الترصيحـات، أعلنت 
السعودية اسـتدعاء سفريها لدى 
بـريوت، وإمهال السـفري اللبناني 
يف اململكة ٤٨ سـاعة ملغادرة البالد، 
ولحقت بها يف هـذا القرار الكويت 
واإلمـارات والبحرين، كمـا أعلنت 
اململكـة، وقـف دخـول الـواردات 

اللبنانية إىل أراضيها.

واشنطن/ أسوشييتد برس:
يبـدو أن قضية مذيـع قناة «يس 
أن أن» السـابق كريـس كومو لن 
تنتهي قريباً. فبعد إعالن الشبكة 
إقالتـه،  املـايض  السـبت  مسـاء 
بسـبب مـا كشـفته وثائـق عن 
مسـاعدته ألخيه حاكم نيويورك 
السـابق أنـدرو كومـو ملواجهـة 
اتهامات سـوء السـلوك الجنيس، 
ظهـر ادعـاء جديد يّتهـم كريس 

كومو نفسه بالتحرش الجنيس.
وقالت املحامية ديربا كاتز األحد، 
إن موكلتها كانت ضحية «لسـوء 
سـلوك جنيس خطري» من كريس 
 CNN كومو وإنها اتصلت بشبكة
بشـأن مزاعم املرأة يـوم األربعاء 
املـايض. أي قبل ٣ أيام من صدور 

قرار فصله من عمله.
وكانـت الشـبكة األمريكيـة قـد 
أعلنت يف وقت سابق من األسبوع 
املايض إيقاف كومو عن العمل إىل 
أجـل غري مسـمى، لتعلـن بعدها 
بأيـام عـن إقالتـه بعـد ظهـور 
«معلومـات إضافية» من دون أن 

توضح ماهية هذه املعلومات.
وقالت املحامية كاتز إن موكلتها 
ُكشـف  بعدمـا  التكلّـم  قـّررت 

عـن الـدور الـذي لعبـه اإلعالمي 
الشـهري يف  وضع االسرتاتيجيات 
عـىل  رد  صياغـة  يف  واملسـاعدة 

املزاعم التي يواجهها شقيقه. 
وبعـد إقالـة كومـو كتـب رئيس 
بريـد  يف  زوكـر  جيـف  الشـبكة 
إلكرتونـي إىل املوظفـني السـبت: 
«من البديهـي أن قراراً كهذا ليس 
سـهالً، لكـن هنـاك عـددا كبريا 
مـن العوامـل املعقـدة املرتبطـة 

باملوضوع».
مـن جهته، نرش كومـو بياناً عىل 
«تويـرت» وصف فيه قـرار إقالته 
بـ»املخيب لآلمال». قائالً: «ليست 

هذه هي الطريقـة التي أردت أن 
تنتهـي بهـا مسـريتي يف «يس أن 
أن».يذكـر أن اتهام كريس كومو 
نفسـه، بسـوء السـلوك الجنيس 
ليـس جديداً، بل سـبق أن نرشت 
املديرة التنفيذية الشـهرية شـييل 
روس مقاالً يف صحيفة «نيويورك 
تايمز» يف سـبتمرب/أيلول املايض 
اتهمـت فيـه اإلعالمـي األمريكي 
بلمسـها بطريقة غـري الئقة قبل 
١٦ عامـاً، عندما كانـا يعمالن يف 
شـبكة «إي بـي يس». ورّد وقتها 
كومو قائالً إنه اعتذر لشييل وقت 

«الحادثة».
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   يعـزو كثـري من النقـاد املعارصين 
السـبب يف ظهور مصطلـح التناص 
النقـدي  ، واسـتخدامه يف الخطـاب 
املعـارص ، إىل تأثري املدرسـة البنيوية 
ومـا فرضته مـن قيـود صارمة عىل 
دراسـة النص األدبـي ، إذ رفضت يف 
تناولها للنصوص األدبية كل أثر يشري 
إىل املبـدع  ،وآرائـه ، ورؤاه الفكريـة  
،وأكـدت أن النص األدبـي بناء لغوي 
قائم بذاته ، ويفرس نفسـه بنفسـه  
،ومـن ثم فهـوال يحتـاج إىل مؤثرات 
خارجية تقحم فيه إقحاما ، فنظرية 
التناصية يف رأي هـؤالء النقاد قامت 
ملواجهة مغاالة البنيوية ، و التخفيف 
من تأثريها من خالل إفسـاح املجال 
أمـام التيارات النقدية الجديدة ، لكي 
تأخـذ دورهـا يف السـاحة النقديـة .     
واختلفت النظـرة إىل النص باختالف 
املناهـج النقدية التـي قاربت معناه، 
وصاغـت مفهومـه ، فقـد اعتـربت 
النظريـة البنيوية النـص بنية لغوية 
مغلقـة عىل ذاتهـا، مكتفيـة بذاتها، 
ال تحيل عـىل أية مرجعية أخرى تقع 
خـارج النص، يف حني بحثت النظرية 
السـيمولوجية يف مكونات النصوص 
مولداتهـا  ويف  الداخليـة،  البنيويـة 
نهائيـات  وال  تعددهـا  وأسـباب 
الخطابـات والنصـوص، ويف العالقة 
التـي تربـط النص بغريه مـن فروع 
املعرفة األخـرى   ،والتناص بمختلف 
مستوياته ، وصوره انعكاس لطبيعة 
الصـريورة الثقافيـة القائمـة عـىل 
مبدأ  املدخـالت- املخرجـات ، النص 
كمعطـى ثقـايف هـو ترجمـة لبيئة 
ثقافيـة معينة، وعرب قـراءة التناص 
استكشـاف  أو  اسـتنتاج  يمكـن 
طبيعـة بيئـة النـص وامليكانزمـات 
الفاعلة فيها ، ومعطياتها التي يمثل 
النـص األدبـي أحدهـا ، والتناص أو 
التناصـص تعبـري حديـث مصطلحاً 
ولكنـه متعـارف ومألوف  مـن قبل 
، يـدل عـىل مـدى تقـارب نصني من 
بعضهمـا، تقارباً لفظيـاً صورياً أو 
تقاربـاً دالليـاً موضوعاتيـاً، واألول 
هـو األكثر وروداً وعناية يف القراءات 
النقديـة ،  وأهمية التنـاص تتجاوز 
النـص األدبـي ، وصاحبـه باملنظار 
العوامـل  طبيعـة  إىل  االجتماعـي، 
املؤثرة يف البيئة واتجاهاتها، وبالتايل 
أثر هـذه العوامـل يف طرائق التفكري 
، والسـلوك، والظواهـر االجتماعية 
، والسياسـية الطافيـة عىل سـطح 
املجتمـع، بحيـث يمكـن اسـتنتاج 
طبيعة تلك العوامـل، واتجاهاتها يف 
مرحلة محددة، مثـل مرحلة الحرب  
،ومـا بعدهـا  ،هنـا بعبـارة أخـرى 
يمكـن اإلفـادة مـن قـراءة التناص 
يف رسـم خارطـة املـكان والزمـان ، 
ووفق قراءة أوسـع لظاهرة التناص 

يمكـن تصنيف بيئة معينـة  ،أو مدة 
زمنيـة معينة ، وفق معيار اجتماعي 
ديني أو سـيايس، اقتصـادي زراعي 
أو صناعـي، مسـتواه مـن الحضارة 
وتنافذه الثقايف مع اآلخر ، أن التناص 
داخـل بيئـة ثقافيـة محـددة، ليس 
سـوى الـتنافذ مع بيئـة ثقافية غري 
محـددة أو خارجيـة ، وهكـذا يمكن 
االنتقال يف عمليـة التلقي األدبي من 
مجـرد القـراءة النقديـة الفنيـة إىل 
بتموضعاتهـا   االجتماعيـة  القـراءة 
،وتناصاتهـا املتداخلة يف اإلطار العام 
املوروث  للبيئـة واملرحلـة. ويشـكل 
الديني مصدرا مهما من املصادر التي 
اسـتفاد منها الشعراء املعارصون يف 
مد تجاربهم الشـعرية بنسغ الحياة  
، وإعطائها صفـة الديمومة والبقاء  
، وإكسـابها قـوة وفاعليـة، وذلك ملا 
يشـكله الدين من حضـور قوي لدى 
عامة النـاس  ،وملا يتمتع به من قوة 
تأثرييـة عظيمة ،هذا فضال عن كون 
الديـن يمـد الشـعراء بنمـاذج أدبية 
رائعـة ربمـا ال يجدونهـا يف مصادر 
أخـرى   ،ومـن بينها القـرآن الكريم 
الـذي يتميز من بني معظـم املصادر 
الدينيـة بحضور واسـع وقـوي  ، يف 
الشعر العربي املعارص ،وشعر حازم 
التميمـي خاصـة وذلك ملـا تتميز به 

اللغـة القرآنيـة من أشـعاع  ،وتجدد  
، وملـا فيهـا مـن طاقـات أبداعيـة 
تصل بـني الشـاعر ، واملتلقي بحيث 
تسـتطيع التأثـري يف املتلقي بشـكل 
مبـارش ، يضـاف إىل ذلـك قابليتهـا 
املسـتمرة إلعادة التشكيل والصياغة 
من جديد بحيث يستطيع عدة شعراء 
أن يستثمروا اآلية الواحدة، من خالل 
أو شـكلها عـىل  إسـقاط مغزاهـا، 
أزماتهم الخاصة، لتعرب عن تجاربهم 
الفردية، مـن دون أن يلتزموا صيغة 
واحـدة، ويغطي التنـاص القرآني يف 
شعر حازم التميمي مساحة واسعة 
،فقـد وجد شـاعرنا يف القرآن الكريم 
نهـرا متدفقـا ال يتوقـف، يثـري من 
خالله تجربته الشـعري، وينهل منه 
متى شـاء  ،ومتـى أراد ، فنراه يقول 

  -:
هزي إليك بجذع النخل مريمتي

يساقط الرطب املعسول يف لغتي 
وزلزيل خوف هذي ألرض اجمعه 

فان امن الدنى يف بطن أمنة 
ورتيل آية الكريس واشتعيل 

يف موكب النور كي أتلو معلقتي 
ويبدو جليا التناص عند شـاعرنا مع 
ى إِلَْيِك بِجذْع  اآلية املباركـة  ))َو ُهـزِّ
الّنْخلَـِة ُتسـِقط َعلَْيِك ُرطبـاً َجِنّيا ))   
،وتتنوع استلهامات شاعرنا التميمي  

للقـرآن الكريم  ،فهو تارة يسـتوحي 
مضمون اآلية ،أو فكرتها األساسـية  
،وتـارة يسـتدعي بعض املفـردات  ، 
والرتاكيـب القرآنيـة  ، وتـارة أخرى 
يشـري إىل حـوادث  ، أو شـخصيات 
تحـدث عنهـا القرآن الكريـم   ،وأوىل 
توظيفات النص القرآني  ، ولقد نهل 
الشـاعر التميمـي من هـذا املصدر ، 
وتمثل اآليـات القرآنيـة يف قصائده ، 
وأتـى التوظيـف للنصـوص القرآنية 
عـىل أشـكال متباينة:فهـو حـارض 
عىل مسـتوى الكلمة املفـردة ، وعىل 
مسـتوى الجملـة  ،واآليـة ، وأحيانا 
أخـرى يتجاوز ذلـك إىل أعـادة أنتاج 
جو القصص القرآني ضمن السـياق 
الذي يخـدم البناء الشـكيل  ،والداليل 
التي يرمي إليها كل توظيف  ،  ،فنراه 

يقول 
وهجرة يرشب العشاق خمرتها

ويثملون بتكبري وحوقلة 
وجنة عرضها وجدان طالبها 

وليس يعلم إال الله بالسمة
يا مالك الدين والدنيا مبالغة 
أن قلت لوالك زلزلنا بزلزلة  

نجـد التناص الديني واضحا يف النص 
الشـعري اذ تناص الشـاعر التميمي 
مع اآلية القرآنية املباركة  ( َوَساِرُعوا 
إَِىل َمْغِفـَرٍة ِمْن َربُِّكْم َوَجنَّـٍة َعرُْضَها 

ـَماَواُت َواْألَْرُض أُِعدَّْت لِلُْمتَِّقنَي )   السَّ
ويحتل القـرآن الكريم مركـزا مهما 
يف نفس الشـاعر  ،وذلـك لغنى آياته 
بطاقـات ال تنفـد ، وأسـلوبه الفني 
املعجـز  ، وبالغتـه املرشقـة  ، فضال 
عن احتوائه قيما فكرية  ،وترشيعات 
سامية  ،فهو دستور رشيعة ومنهاج 
امـة  ،ويمثـل يف اللغـة العربيـة تاج 
أدبهـا  ،وقامـوس لغتهـا  ،ومظهـر 
بالغتهـا وحضارتهـا  ،ثم فـوق ذلك 
طاقـة خالقـة مـن الذكـر ، والفكر  
،يجـد فيهـا الذاكـرون ، واملتفكرون 
ملسـات سـماوية تهتدي لها املشاعر 
وتقشـعر مـن روعتها الجلـود كلما 
تدبرت معانيها  ،واستشعرت جاللها  
،اسـتطاع شـاعرنا ،أن يجسد اآليات 
القرآنية املباركة يف قصائده الشعرية  
، تنـاول ألفاظ دينية مبـارشة مثل : 
(التكبـري  ، والحوقلة  ،والجنة  ،مالك  
، والدين  ، الزلزلة ) وقد اظهر شاعرنا 
براعة فائقة يف تعامله مع النصوص 
الدينية التي اسـتلهمها  ، أو امتصها 
يف كثـري مـن قصائـده ،فقـد طبعها 
بطابعـه الخاص  ،وحملها شـحنات 
دالليـة خاصـة ،وهـذا مـا نجـده يف 
قصائـده التي عمد فيهـا إىل اقتباس 
اآلية القرآنية مبارشة   ،فنراه يقول: 

فما محمد إال غيمة عربت
صيفا ومرت علينا غري ممطرة

كأنما خلق األرواح بارىها
كيما تكون قرابينا لقنبلة 

أنا العراق وأثوابي سواتركم
فلم تريدون تمزيقا لخارطتي  

نجد التناص واضحا مع االية املباركة 
ـٌد إِالَّ َرُسـوٌل َقـْد َخلَْت  (( َوَمـا ُمَحمَّ
ِمـْن َقْبلِـِه الرُُّسـُل ))  ، وقـد تتحقق 
الحـدوث  جـراء  مـن  االسـتمرارية 
التتابعي للوحدات التي تتصل ببعضها 
البعض واحدة تلو األخرى فيتاح لكل 
جزء مـن الوحـدات اإليقاعية فرصة 
التفاعـل والتواصـل  ، حيث تشـتمل 
هذه الوحـدات عىل التتابـع الحركي 
وتأتي االسـتمرارية عـرب هذا التتابع 
متجلية بالحركة الخطية  ، أن السمة 
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      مـا بني صـدور الحكم بإعدامـه واليوم املقرر 
لتنفيذ الحكم انشـغل بطل روايـة فيكتور هوجو 
الشـهرية بكتابـة مذكراتـه، وكأنـه قـرر اجرتار 
حياته قبل أن تنتهي، كذلك كان مدركا لحقيقة أن 
الرواية سـتظل ناقصة، ألنه لن يتمكن من كتابة 

شـعوره بعد تنفيذ حكم اإلعدام.
   ويف صيـف عـام 2013 تلقي الكاتـب الهولندي 
”بيرت شـتاينس“ نبـأ الحكم عليـه باإلعدام، فقد 
أثبتت الفحوص والتحاليل الطبية إصابته بمرض 
موِرّي“، يؤدي  نادر يسمى ”التََّصلُّب الجاِنِبّي الضُّ
يف النهايـة إىل موت املصاب به خـالل فرتة ما بني 
ثـالث إىل خمـس سـنوات، وهكذا وجد شـتاينس  
نفسـه يعيش تجربة بطل ”فيكتور هوجو“ لكنه 
لـم يكتب مذكراته الشـخصية، أو لعله كتبها عىل 
طريقتـه. فاختار عددا من الكتـب وأعاد قراءتها 
ونرش مراجعاته لها  تحت عنوان ”قراءات بصحبة 

ُموِرّي“. التََّصلُّب الَجاِنِبّي الضُّ
القراءة وهلم جرا

 1963 6 أكتوبـر       بيـرت شـتاينس املولـود يف 
يف روتـردام، يف منـزل بـه مكتبـة ضخمـة، قىض 
طفولته وصباه عىل ضفاف نهر فال؛ بالقرب من 
الجرس الذي كتب عنه الشـاعر الهولندي الشـهري 
”مارتينـوس نيهـوف“، هكذا نشـأ محبـا للكتب 
وللقـراءة عمومـا، وهو مـا انعكس عـىل نوعية 
دراسـاته وأطروحاتـه، فقد تخصـص يف التاريخ 
وأعد أطروحة حـول تاريخ العقليـات الرومانية، 
وقام بتدريس تاريخ العصور الكالسيكية القديمة 
يف جامعة أمسرتدام، ويف نفس الوقت درس اآلداب 
وأعـد أطروحـة ثانيـة عن ”صـورة أمريـكا عند 
بوب ديالن وراندي نيومـان ولو ريد“. بعدها قرر 
أن يـرتك الجامعة يف خريـف 1989 ليعمل محررا 

ثقافيـا بالجريـدة التي واظب عـىل متابعتها منذ 
كان طالبـا يف الثانويـة، وهي جريـدة ”إن آر يس 
هاندلسـبالد“، وقد تدرج فيها حتى أصبح رئيسا 
للملحق األدبي، ثم تركها يف فرباير 2012، وأصبح 
مديـرًا للمؤسسـة الهولنديـة لـآلداب، خالل هذه 
الفـرتة أصدر ثمانية عـرشة كتابـا، بدأها يف عام 
1991 بكتاب عن التذكارات املنسـية هو ”السـيد 
فـان ديل ينتظر إجابـة“، ويف 2003  َنـَرشَ كتابه 
األكثـر مبيًعـا ”القـراءة وهلـم جرا“، وهـو دليل 
لألدب العاملي أعاد إصداره يف عام 2015، بالتعاون 
مع ابنته ”ِيت“، بعنوان ”دليل شـتاينس إىل األدب 
العاملـي“، وكان قد أصدر يف 2014 كتاب ”ُصنع يف 
أوروبـا، الفن الذي يربط قارتنـا“، وآخر كتبه هو 

”مغزي القراءة“ الصادر يف طبعته الهولندية قبل 
رحيل صاحبه يف 29 أغسطس 2016.

الحياة تنتهي قريبا
   يضم كتاب ”مغزى القراءة“ لبيرت شتاينس الذي 
نقله إىل العربيـة املرتجم املرصي ”محمد رمضان 
حسـني“، وصدر يف القاهرة مؤخرا عن دار ”مرص 
العربيـة“ للنرش والتوزيع، اثنني وخمسـني مقاال 
كتبهـا صاحبها مسـتغال أن املرض لـم يؤثر عىل 
أصابعـه بعـد، يقـول تشـاينس يف املقدمة ”عىل 
الرغم مـن اضطراري تناول طعامـي عرب أنبوب، 
والتقاطـي أنفـايس من آلـٍة، والتحدُث بواسـطة 
آيبـاد، إال أنَّ أصابعي ال تـزال تتحرك برسعة عىل 

لوحة املفاتيح“.  

ويذكر أيضـا: ”َوَصَل تشـخيص حالتي املرضية؛ 
مشـاكل يف الصوت، وأزمات التنفس أثناء الجري، 
وكالمـي املتلعثم، َتَبـنيَّ أنَّ كل هـذا نتيجة مرض 
مـوِرّي، حيث تموت الخاليا  التََّصلُّـب الجاِنِبّي الضُّ
العصبيـة التي ُتَغذِّي العضالت“، هكذا وصف بيرت 
شـتاينش حالته الصحية التـي جعلته يوقن بدنو 
أجله، أدرك أن أيامه الباقية قليلة فقرر أن يقضيها 
فيمـا يحب، أن يقـرأ الكتب وأن يكتـب عما يقرأ، 
وخالل سـتة أشـهر فقط بدأ فصول كتابه مغزى 
القـراءة، وفيها ربط مسـار مرضـه بالكتب التي 

قرأها لكتاب أصبحوا رفقاء رحلته مع املرض.
    هـذا الربط بـني تطور الحالـة املرضية للكاتب 
وبـني الكتب التي يقرأها جعـل من الكتاب وثيقة 
أدبيـة عن هذا املرض، الـذي ال يوجد له حتى اآلن 
عالج فعـال،  ألن كونه نادرا يعنـي أن العائد منه 
لن يحقـق ربحا لرشكات األدوية وبالتايل لم تنفق 
أموالها لتطوير األبحاث الخاصة به. لذلك يشـعر 
املصاب به كأنه وقع يف ثقب أسود وأن املوت قادم 
ال محالة، لذلك يبدأ الكتاب بفصل عن ” كأس سم 
سـقراط“، فعندما جـاء الجالد بالـكأس القاتل، 
لـم يرتدد سـقراط يف رشِبـه ثانيًة واحـدًة، مهما 
ألح عليـه طالبه يف ذلك. برر لهـم قائال: ”ألنني ال 
أطمـع يف يشٍء أكسـبه إذا َتعلَّقـت ببضع لحظاٍت 
إضافيـة، سـوى ُمَجرَّد شـعوري بالسـخرية من 
نفيس، إذا تمسـكت بالحياة وأردُت أن أُْنَقذ؛ حيث 
لـم َيْبَق يشء“. ويرى شـتاينس أن وفاة سـقراط  
ُتشـبه نسـخة فائقة الرسعـة من ُمعدَّل مسـار 
ُموِرّي؛ لذلك وضع سـقراط  التََّصلُّب الَجاِنِبّي الضُّ

يف االعتبار.
    كذلـك يرى أن أوسـكار وايلد يف ”صورة دوريان 
جراي“ قدم أكثر وصف ُموٍح للشيخوخِة املفاجئة 
املوجـودة يف األدب. وهـو قـد وصل للشـيخوخة 

مبكـرا، فقبـل شـهرين مـن مرضه ركـض دون 
مشـاكل يف ماراثـون باريـس، لكن املـرض جعل 

شيخوخته تأتي متسارعة.
ـح بجـدارٍة لفقدان       ويف مقـال عنوانـه ” ُمرَشَّ
الـوزن“ يتحدث عن فرانز كافكا، وكيف أن العديد 
مـن قصصه املُكتملـة تنتهي بَتناُقـٍض؛ فتجعلنا 
ُنمعـن التفكـري أنَّه يف بعـض الحـاالت، ُيزيد هذا 
التناُقض مـن املحتوى العبثـي، ويف حاالت أخرى 
لة  التأثري الفلسـفي. كذلـك تختلف قصتـه املَُفضَّ
لكافكا يف كلِّ مـرٍة يعيد قراءته، ولكن بعد مرضه 
املميـت هذا، يفضـل ”فنان الجـوع“؛ وهي قصة 
عن رجل يحتفل بالنجاح بعد طقوس أربعني يوًما 
من الصوم، لكن فنـان الجوع غري راٍض عن هذا؛ 
ألن الجوع بالنسبة له هو ”أسهل يشء يف العالم“ 
ر ُجوًعا حتى املوت. ولكن عندما  يريد املزيد؛ التَّضوُّ
ُيحقـق حلمه أخـرًيا، ُيصبـح فن الجـوع موضًة 
عه أحد عىل انتصاره. شـتاينس  قديمًة، وال ُيَشـجِّ
ٌح مثايل  ال يرى نفسـه مثل فنان الجوع لكنه ُمرَشَّ
لفقـدان الوزن. إذ فقد يف تسـعة أشـهر، أكثر من 

ربـع وزنـه. 
 وهكـذا توالـت املقاالت التي لم تكـن مجرد رسدا 
مؤثرا لوقائع االقرتاب من موت متوقع، لكن نظرة 
اسـتثنائية عىل األدب العاملي، والقـراءة ومغزاها 
ومعنـى األدب، وإِْدَراِك الحيـاة، ويصـف الكاتـب 
مقاالته بأنها كانت سبًبا وجيًها إلعادة قراءة عدد 

لة مرًة أخرى.  من ُكتبه املَُفضَّ
    كذلـك أتاحـت الكتابـُة ”فرصًة متابعـة رائعًة 
ودقيقـة لحالـة تدهـور جسـدي ورحلتـي مـع 
املؤسسـات الطبيـة. قد ال ُتعطـي الكتـُب إجابًة 
ُمَحـدَّدًة عن إمكانية منـح األدب العزاء يف املواقف 
الصعبـة، لكـن بالنسـبة يل قـد ثبـت بالتأكيد أنَّ 

الكتابـَة عـن األدب ُمعزِّيـٌة للغايـة“.
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بيني وبني العراق جرس من الود
حّد الحب. فيه اتنشـق عطر تاريخ حافـل بالوان الحضارة، تزهر 

هنا وهناك وهنالك عىل مساحة العالم.
يف بالد الرافدين،

وعىل ضفاف دجلة والفرات ازهرت
الحضارة وزغردت اللغة العربية نشوى

بنكهة الجمال يتهادى  شعرا ونثرا
وعلوما عيل اختالفها.

يف بغداد،
والبرصة والكوفة، وصوال إىل بوادي

العراق والشام
تنفـس األدب العربي حرا مـا جعله يتفتح زهـورا فواحة ال نزال 

نسكر بروعة خمرها وعطورها املتضوعة
حتى األعماق.

كيـف ال ينهـض العـراق كعادتـه يف التاريخ بمهمـة حضارية يف 
مرحلة

يفـرتض أن تسـتنهض ما تبقى مـن طاقات عربيـة توزعت عىل 
مساحة األرض هربا من قيود أنظمة االستبداد

وطلباا للحرية!
ومـن سـوى العـراق، والشـام أوىل بمهمة اسـتعادة وهـج اللغة 

العربية، والثقافة القومية؟
فبوركـت جهود جبـارة يف املجلة الثقافية العربيـة لغاية واهداف 

قومية سامية
يف مرحلـة انحطاط مخيف تعيشـه أمتنا. أشـد عىل ايـد آثرت ان 

تكون السباقة يف إعادة األدب إىل حياض اإلبداع.
لذلـك،أرى حريـا بنا،كمثقفـني أن نسـاهم يف تفعيـل األنشـطة 

الثقافية
وتصويب مسار أدبنا إذ انحرف إىل مزالق خطرية بحجة الحداثة.

يعـز عـىل أمة اإلبـداع أال يبـادر مبدعوها إىل إنشـاء حركة نقدية 
بناءة

تتجاوز املفاهيم السـائدة اليوم إىل تكريس معنى الحداثة، أقل ما 
يمكن بعدم القطيعة مع الرتاث.

أملنا كبري بأن مجلتكم إعالن عن والدة ألدب يحيا فينا،يف العراقيني 
تحديدا، نبض اعتزازهم باملتنبي،

وأبي نواس،
وأبي تمام وغريهم

من مشاعل أدبنا، فضال عن أرباب النثر يتزعمهم الجاحظ.
ففـي حـال اسـتطاعت هـذه التجربـة يف الثقافيـة العراقيـة ان 

تستقطب
نخبـة مـن النقـاد  الحقيقيني، نكون قـد خطونا نحـو هدفنا يف 

محاربة
التزوير عىل الساحة الثقافية.

فنحن اليوم نشـاهد جحافل من الشـعراء والشاعرات، عالوة عىل 
كتاب يدعون امتالك موهبة األدب

وبال معايري تحتشد تلك الجيوش يف مهمة خطرية
ستنتهي إىل تدمري تراثنا العريق

ما لم نتداركها بالكثري من الجدية. وااللتزام
وتنقية األدب من زؤان كثري

منذ عرص النهضـة، تفاءلنا بانبعاث تراثنا من كبوته. فنسـتعيد 
ألقه يف تجارب الشعراء. واألدبباء. وكان لنا،رغما عن الظروف أن 
حققنا ما يقرب من ثورة  أدبية كانت حلما فأزهر األدب والشـعر 

مع السياب
ومليعة عمارة

ونـازك املالئكـة وصـوال إىل أدونيس وكل شـعراء مجلة شـعر يف 
بريوت.

واذا بريـاح هـذه الثورة املنطلقة من بـالد الرافدين  تعرب األوطان 
لتستقر حركة شعرية مضيئة لم تقطع العالقة مع الرتاث.

بل تعايشت والشعر العمودي يتزعمه فحول الشعر
مـن الجواهـري إىل (أبـو ريشـة) واألخطـل ومطـران وشـوقي 

وحافظ.
ويف ظل ذاك الضوء الساطع

نما النثر العربـي منفتحا عىل املذاهب األدبيـة فكانت ثروة أدبية 
توجت املرحلة بأكثر الكتاب إبداعا.

فضيلة تلك املرحلة أنها ظلت محكومة بعدم القطيعة مع الرتاث
وتحت رعاية حركة نقدية جامعة

يف مجامع لغوية تزعمها عىل سبيل املثال ال الحرص.
طه حسني.

من وكِر الفّعالّياِت األخريِة للْموِت

ْن يف الياقاِت شهادٌة لْم تدوَّ

لَّما أُشيَع عىل أَسماِع املحشوريَن 

أَماَم قوائِم الِحساِب

أَنَّ ُكلَّ الَّذيَن ذهبوا بُصحبِة أَقراِنهْم 

إِىل ملحمِة النَّجاِة  

قاتلوا املكَر بأَنياِب األَرانِب

ولْم يستدلّوا عىل َمسحِة الُّلعاِب

الـذي يسـيُح مـن شـهوِة الُغـراِب 

الَّالَبِث 

جِر الخائِف فوَق رؤوِس الشَّ

ونحـُن ُكّنـا ُهنـاَك ولْم ُنحـْرش مَع 

القطيِع

ُكّنا ُهناَك ولـْم ُنقاتـَل بـأَيِّ صفـٍة

ُكّنا ُهناَك ولْم نرتِد أَقِنعِتنا الواقَيـِة

ْم ِمـْن مـوِت األَفـذاِذ يف  ولـم نتعلـَّ

رقاِت الطُّ
 حكمَة الُخلوِد العبقريِّ

وال ِمْن سعي النَّمِل يف الحرشجاِت

إِرصاَر النُّبوءِة عىل الُحلِم باملماْت.!

حَك فقْط بشـكٍل  ُكّنـا ُنحـاوُل الضَّ

ُمستقيٍم

فلـْم تقـَو بنادُقنـا التـي اِنعكفـْت 

ُفوَّهاُتها 

عىل صدوِرنا كاألُفعواِن

جيُج جولَتُه األَخريَة لِيبدأَ الضَّ

ماْء.! عىل اِمتداِد املاِء والسَّ
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يعترب جهاز املناعـة الدرع الحامي 
أي  اإلنسـان مـن دخـول  لجسـم 
بكترييا أو فريوس، وهو عبارة عن 
شبكة معقدة من الخاليا واألنسجة 
واألعضاء التي تسـاعد الجسم عىل 
درء العدوى من الغزاة الخارجيني، 

مثل الفطريات والسموم.
ومـن املعروف أنه نظـام بيولوجي 
يتطلـب  ومعقـد  التكيـف  شـديد 
التـوازن بني جميع األجـزاء ليعمل 
بشـكل صحيـح، وهـذا يعنـي أن 
الصحـة املناعية املثـىل تعتمد عىل 
نهج متعدد األوجه يركز عىل اتخاذ 

خيارات نمط حياة صحي.
وللتأكـد من أن نظـام املناعة لديك 
قـوي بقـدر كاف ملجابهـة الغـزاة 
الخارجيـني، إليك بعـض النصائح 
العملية التي تستحق أن تدمجها يف 

حياتـك اليوميـة.
الفاكهـة  مـن  املزيـد  تنـاول   .1

والخرضوات
مـن الطـرق السـهلة للتأكـد مـن 
حصولك عىل ما يكفي من مضادات 
األكسـدة والفيتامينـات واملعـادن 
املعـززة للمناعة أن تـأكل الطعمة 
تقويـم  طبيبـة  بحسـب  امللونـة، 
العظـام وممارس الطب الوظيفي، 

ليزا بالري.
قـزح)  قـوس  (أطعمـة  وتشـمل 
الفواكـه والخـرضوات مثل التفاح 

والبطاطـا،  واألصفـر،  األحمـر 
الزبيـب،  أو  والعنـب  والكـرز، 
واليقطـني،  الحلـوة،  والبطاطـا 
والكيـوي،  واليوسـفي،  واملانغـو، 
والليمـون  والزيتـون،  والـربوكيل، 
واملـوز،  والكمثـرى،  الحامـض، 
واألنانـاس، والتـوت، وامللفـوف أو 
الكرنب أو القرنبيط، والتمر، وجوز 

الهند، واملكرسات.
2. الحصـول عـىل قسـط كاف من 

النوم
إذا كنـت تفتقـر إىل النـوم الجيـد، 
فسـتكون أكثـر عرضـة لإلصابـة 
بالعـدوى ألنـه خـالل النـوم يبذل 
الجسـم قصـارى جهـده ملكافحة 

االلتهاب والعدوى.
وأولئـك الذيـن يواجهـون أنمـاط 
نـوم غـري منتظمـة قـد يعانـون 
التهـاب مزمـن، ويمكـن أن يؤدي 
جهـاز  إجهـاد  إىل  االلتهـاب  هـذا 
املناعـة مـا يجعلـه أقـل فعالية يف 
مكافحة االلتهابات الفريوسـية أو 

البكتريية.
وعـىل الرغم مـن أن مقـدار النوم 
الـذي سـتحتاجه فـردي للغايـة، 
فمن املستحسـن أن يحصل معظم 
البالغني عىل ما بني سبع إىل ثماني 

ساعات كل ليلة.
3. تأكـد من تنـاول مـا يكفي من 

الربوتني

يجـب أن تحصـل عـىل 0.8غ عىل 
األقل مـن الربوتني لـكل كيلوغرام 
من وزن الجسـم لتجنـب اإلصابة 
باملرض، ويمكـن أن يكون لنقص 
الربوتني يف الجسـم آثار ضارة عىل 
الخاليـا التائيـة، والتي تعـد جزءا 
أساسـيا من جهـاز املناعـة ألنها 
ترسـل األجسـام املضادة املقاومة 

لألمراض للفريوسات والبكترييا.
عـىل  أيضـا  الربوتـني  ويحتـوي 
كميـات عاليـة مـن الزنـك، وهـو 
معدن يسـاعد يف إنتـاج خاليا الدم 
البيضـاء املقاومـة للعـدوى، كما 
الربوتينـات  العثورعـىل  ويمكـن 
الخالية من الدهون والغنية بالزنك 
يف املحار ورسطان البحر والدجاج، 

والحمص والفاصوليا املطبوخة.
4. ال تتغـاىض عـن األطعمـة التي 

تحتوي عىل الربيبايوتك
يوجد الربيبايوتـك يف األطعمة مثل 
البصل والثوم واملوز والهليون، وهي 
تساعد يف الحفاظ عىل ميكروبيوم 
األمعـاء املتوازن، وهو العب حيوي 

يف كيفية عمل جهاز املناعة.
الربيبايوتـك عـن طريـق  ويعمـل 
زيـادة عـدد (البكترييـا الجيدة) يف 
القنـاة الهضميـة والتـي بدورهـا 
تحفز إنتاج السـيتوكينات املضادة 
لاللتهابات، وهي بروتينات صغرية 

تساعد جهاز املناعة عىل العمل.

5. إدارة التوتر
هناك مجموعـة كبرية من األبحاث 
التوتـر  مسـتويات  تربـط  التـي 

بوظيفـة املناعـة.
وعندمـا نشـعر بالتوتـر، ال يعمل 
الجهـاز املناعي بشـكل جيد. وذلك 
ألن اإلجهاد يتسبب يف إفراز الجسم 
األدرينالـني  مثـل  للهرمونـات، 
والنورادرينالـني  والدوبامـني 
والكورتيزول، والتي يمكن أن تقلل 
من قدرة الجسم عىل تكوين الخاليا 
الليمفاويـة، خاليـا الـدم البيضاء 
التي تساعد يف محاربة الفريوسات 

أو البكترييا الضارة.
وتتضمـن بعـض األنشـطة التـي 
تسـاعد يف تخفيف التوتـر، التأمل 

واليوغا.
6. احصـل عـىل مـا يكفـي مـن 
الفيتامينـات مـن خـالل نظامـك 

الغذائي
التغذيـة هـي حمايتنا األساسـية 
يف املعركـة ضـد العـدوى، والجنود 
املعركـة يشـملون  الرئيسـيون يف 
 B6 و E و C و A الفيتامينـات مثل
و D واملعـادن مثل الزنـك والحديد 

والسيلينيوم.
والسبب الذي يجعل العديد من هذه 
الفيتامينات تساعد يف الحفاظ عىل 
نظـام مناعـة قوي هو أنهـا أيضا 

مضادات األكسدة.

يتعرض األطفال للتشتت وعدم الرتكيز 
يف فرتة من فرتات حياتهم، ويمكن أن 
يؤثـر عـىل أداء الطفل الدرايس سـواء 
باملدرسـة أو باملنزل، إليـك العديد من 
النصائح تقدمها الباحثة الرتبوية مي 
عبـد الهـادي والتي يمكن أن تسـاعد 
عىل عالج تشـتت االنتباه عند األطفال 
والبـدء يف بناء مهـارات الرتكيز لديه، 

وامليض قدماً يف طريق النجاح.
1 - اسرتاتيجية املهام الواحدة

بـدالً مـن منـح الطفـل العديـد مـن 
واحـدة  مـرة  واملهـام  املسـؤوليات 
فيمكنـك تدريبه بالتدريج، سيسـاعد 
تركيز عقـل الطفل عىل ما هو أمامه، 
بـدالً من محاولة التفكري يف الكثري من 

األشياء املختلفة يف وقت واحد.
2 – تقسيم املهام املطلوبة

يمكن أن يساعد تقسيم املهام الكبرية 
إىل مهام أصغر يف تحسني الرتكيز؛ ألن 
منـح الطفل الكثري مـن املهام يف املرة 
الواحدة يزيد من شـعور طفلك بامللل، 
ويعد األفضل هو أن يكون لدى الطفل 
مهمـة واضحة عما يجـب القيام به؛ 
ليسـهل عليه إنجاز ذلك برسعة وقبل 

الوقت املحدد.
3 - ضعـي قائمـة بأهـداف محـددة 

لطفلك يف كل مرة
مهـارات لزيـادة تركيز الطفـل تعريف 
عليهـا قبل أن يبدأ طفلك يف أداء املهام 
املطلوبـة منه قومـي بإنشـاء قائمة 
باألهداف املحـددة والوقـت املطلوب؛ 
إلنجاز تلك املهـام، وبمجرد أن يحقق 
الطفل هذه األهداف، اسمحي له بأخذ 
قسٍط من الراحة؛ للسماح له بتحديث 

دماغه قبل القيام بمهمة جديدة.
4 - مساحة إلنجاز مهام الطفل 

تأكـدي مـن أن طفلـك لديه مسـاحة 
مخصصة إلنجاز مهامه اليومية بدءاً 
من إنهاء دروسه أو ممارسة هواياته 

للمذاكرة، مثل مكتب أو طاولة للعمل 
عليها، وأن تتضمن فقط العنارص التي 
يحتاجها للدراسة مثل كتابه واملفكرة، 

ومستلزمات تدوين املالحظات.
5 - تنظيم مهام الطفل 

جـدول  إنشـاء  يف  طفلـك  سـاعدي 
يومـي يتضمن وقتـاً للواجـب املنزيل 
وفرتات الدراسـة وأي أنشـطة أخرى، 
سيسـاعد االلتـزام بهذا الجـدول عىل 
إدخـال الطفل إىل الروتني؛ حيث يكون 
مسـتعداً للجلوس والرتكيز عىل العمل 
املـدريس، ولكـن ال تنـْيس أن ترتكـي 
مجـاالً لوقت الفـراغ للسـماح لدماغ 

طفلك باالسرتخاء.
6 - فرتات راحة 

يمكـن أن يـؤدي أداء الواجب املدريس 
لساعات من دون أخذ أي فرتات راحة 
إىل انخفـاض تركيـز الطالب، برسعة 
خططـي لفـرتات راحة متكـررة من 
الدراسة لطفلك؛ ملنحه فرصة للتخلص 
من أي طاقة إضافية، وتجنب الشعور 

باإلحباط أو اإلرهاق.
7 - وقت محدد للنوم واالستيقاظ

نوم الطفل يساعده عىل الرتكيزساعدي 
طفلك عىل وضع روتني للنوم وااللتزام 
بـه، سيسـاعد النوم الجيـد عىل منح 
عقل الطفل فرصة الستيعاب وشحن 
طاقتـه ومحاولـة تنظيـم وقـت نوم 
الطفـل، ويجـب املحافظـة عـىل نوم 
القيلولـة وتقليل وقـت جلوس الطفل 
أمـام شاشـات الكمبيوتـر والهاتـف 

املحمول.
8 - ألعـاب وأنشـطة تركـز عىل جذب 

االنتباه
ألعاب عديدة تسـاعد عىل زيادة تركيز 
الطفـل، لعـل أبرزهـا تركيـب األلغاز 
والكلمات املتقاطعـة، فهم من أفضل 
األلعاب التي تسـاعد عىل زيادة تركيز 

الطفل.

طريقـة عمـل صـدور دجـاج 

محشية

مقادير صدور دجاج محشية:

4 صدور دجاج سليمة

ثوم بودر

ملح

فلفل أسود

 (الحشوة)

4 رشيحة النشون

4 رشائح جبنة شيدر

التغليف

بقسماط متبل

زيت للقيل

طريقـة عمـل صـدور دجـاج 

محشية:

-1 نغسـل الصـدور ونضعهـا 

بمصفاة، ونجففها جيًدا.

-2 ثم نتبلهـا ونرتكها قليًال ثم 

نفتحها من الحرف، و نفرغها 

ثم نلف الالنشـون مـع الجبنة 

الشيدر، ونحيش بها الصدور .

-3 نحـرض طاسـة ونضع بها 

زيت، ونعطـي الصدور صدمة 

من جميـع الجوانب ثم نرتكها 

تربد قليًال.

-4 ونغلفهـا بطبقـة التغليف، 

ونقليها يف الزيت.

-4 ثـم نضعهـا عـىل مناديـل 

مـن  تتصفـي  حتـى  مطبـخ 

الزيوت، ثم نقدم صدور دجاج 

أو  البطاطـس  مـع  محشـية 

املكرونة اإلسباجيني، والسلطة 

والكاتشب.

يعـد الزواج عالقة تشـاركية يف املقام 
األول، لذلـك فـإن نجاح أحـد طرفيها 
ال يكـون إال بتوفـري الطـرف الثانـي، 
الظـروف املناسـبة لنجاحـه وتقديم 

الدعم واملساندة له.
وعادة ما تسـاهم الزوجـة املثالية يف 
مسـاندة زوجها وتقديـم جميع أنواع 
الدعم الالزم له، لتحقيق ما يصبو إليه 

من إنجازات وأهداف.
فيمـا يـيل 5 نصائـح مفيـدة للزوجة 
نجـاح  يف  املسـاهمة  مـن  تمّكنهـا 

زوجها:
-1 تجنب التذمر املستمر

يسـاهم تذمر املرأة املستمر يف إشاعة 
جـو مـن التوتر وعـدم االسـتقرار يف 
املنـزل، وهذا بدوره يؤثر سـلباً يف أداء 
الرجل يف عمله، لـذا حاويل أن تتجنبي 
هـذا السـلوك إلعطـاء زوجـك فرصة 
للرتكيـز عـىل مـا يفعـل، وتحقيق ما 

يصبو إليه.
-2 التشجيع عىل املثابرة يف العمل

حاويل أن تشـجعي زوجـك عىل العمل 
الجاد، وقدمي لـه اإلطراء والثناء عىل 
جهـوده التي يبذلهـا، وتجنبي توجيه 

أي عبـارات سـلبية لـه، قد تـؤدي إىل 
تثبيـط عزيمتـه أو تؤثـر عـىل روحه 

املعنوية.
-3 توفري جو مريح   للزوج

جربي توفري جو هادئ ومريح لزوجك 
أثناء تواجـده يف املنزل سـواء أكان يف 
وضعية العمل أو االسـرتخاء، ألن ذلك 
يعود عىل أدائه بالنفع ويسـاعده عىل 

تقديم أفضل ما لديه.
-4 تعزيز ثقته بنفسه

قـد تختل ثقـة الرجل بنفسـه عندما 
يمر بمرحلة يفشـل فيها بتحقيق ما 
يصبـو إليه، لذا عليك أن تسـاهمي يف 
تعزيز ثقته بنفسـه، ورفع معنوياته، 
حتى يتمكن من إعادة الكرة ومتابعة 

مسريته نحو النجاح.
-5 املشاركة يف إيجاد الحلول

أو  صعوبـات  أي  زوجـك  واجـه  إن 
مشـاكل يف عملـه، حـاويل أن تهتمي 
ألمـره وتسـاهمي يف التفكـري بحلول 
لهـذه املشـاكل، وإن لـم تتمكني من 
إيجاد الحلول، قدمي له الدعم النفيس 
والعاطفـي لكـي يتمكن مـن تخطي 

املصاعب التي يواجهها.

يعـرف العلمـاء الكثري عن النمل، بمـا يف ذلك قدرته 
عـىل اتبـاع أثـر الرائحـة، لكـن باحثـني يف جامعة 
هارفـارد يريـدون الوصـول إىل فهٍم أكثـر تفصيالً 
لآلليـة الدقيقة لشـم النمـل أو تذوقـه للفريمونات 
(املواد الكيميائية التي يسـتخدمها النمل للتواصل) 

التي تحدد طريقه.
يف البداية بعض األساسـيات: يستخدم النمل قرون 
االستشعار اللتقاط اإلشارات الكيميائية التي تركها 

نمٌل آخر.
والحاسـة الكيميائيـة لدى النملة -َسـّمها حاسـة 
نها  الشم، أو التذوق، أو املُستِقبالت الكيميائية- تمكِّ
من اتباع مسـاراٍت مسـتقيمٍة أو منحنيـٍة أو حتى 
متعرجة. من أجل استكشاف كيف يفعل النمل ذلك، 

َخلَط العلماء فريمونات النمل بالحرب واستخدموها 
لرسم مساراٍت عىل الورق.

أطلـق العلماء نمًال عىل املَسـارات وسـجلوا حركته 
لَعرشات السـاعات. ثم حلَّلوا املقاطع واسـتخدموا 

نماذج حاسوبيٍة متعددًة لسلوك النمل.
ما َوجده العلماء، هو أن الَنمل ينتهج اسرتاتيجياٍت 

متنوعًة التباع املسارات.
َتسـتخدم ُكل أنواع النمل قرون االستشـعار ملسـح 
الطريق من أقصاه إىل أقصاه. إحدى االسـرتاتيجيات 
س. تتحرَّك النملة  التي تستخدمه أيضاً كانت التحسُّ
سة ببطٍء، وُتبقي قرنّي استشعارها قريبني. املُتحسِّ

وأطلـق الباحثـون عىل االسـرتاتيجية الثانية اسـم 
االستكشـاف: إذ َيتحـرَّك النمـل املستكشـف ببطٍء 

كذلـك، لكنه يسـلك مسـاراٍت متعرجـٍة مبتعداً عن 
الطريق أحياناً ثم عائداً إليه مرًة أخرى.

النمـل يوضـع عـىل مسـاٍر مرسـوٍم  وحـني كان 
بالفريمونات، فإنه كان يتحرَّك أرسع، ويبقي قرون 

االستشعار عىل جانبي الطريق.
كان النمـل ُيبقـي أحـد قرنـّي استشـعارها أقرب 
للطريق، وكان تفضيل أحد قرنّي االستشعار يختلف 
من نملٍة ألخرى، بكلمـاٍت أخرى كانت بعض النمل 

أيمن وبعضه كان أعرس.
وجد الباحثـون كذلك أنه رغم ما للنمل من سـمعٍة 
لكونه مجتهداً، فـإن بعض النمل كان أكثر اجتهاداً 
من غـريه. لـم تنطبـق فكـرة أن النمل عبـارة عن 
روبوتات مجتهـدة تفعل اليشء نفسـه. وبأي حاٍل 

فإن فهم سـلوك النمل يمكن أن يكون مفيداً يف بناء 
روبوتاٍت عىل تلك الشاكلة.

مع قدوم فصل الشتاء، غالباً ما يشعر األشخاص بربودة اليدين 
والقدمـني معاً، ولكـن عندما تتكرر هذه املشـكلة ويصاحبها 

أعراض أخرى، فقد تكون عالمة عىل مرض معني.
ظاهرة رينود

هذا هو اضطراب دوران األوعية الدقيقة، حيث تصبح أصابع 
اليديـن والقدمني بيضـاء وخدرة، مع وخـز مزعج، وعندما 
يكـون الجـو بـارداً، تنقبض الرشايـني املحيطيـة الصغرية 

بشكل طبيعي لرتكيز الحرارة عىل األعضاء الحيوية.
لكـن يف ظاهـرة رينود، تنقبض كثرياً وال يمـرُّ الدم بعد ذلك، 
ويف حالـة االنزعـاج اليومي، قد يصف الطبيـب األدوية التي 
توسـع األوعية الدموية، مثـل حارصات قنوات الكالسـيوم 

(نيفيديبني) أو الربوستاجالندين (إيلوبروست).
رشيان مسدود

يـؤدي ارتفاع ضغط الدم إىل تضييق وتيبس جدران الرشايني 
الدقيقة يف أطراف الجسم، ويكافح الدم ليشق طريقه، وتربد 
القدمـان واليدان، ويمكن أن تشـري هذه األعـراض أيضاً إىل 

وجود ما يسدُّ األوعية الدموية جزئياً. 
وهـذا هو تصلـب الرشايني الذي يحتـاج إىل العالج باألدوية، 
ويمكـن أن تتسـبب بعض األمـراض النـادرة يف حدوث هذه 
املشـكلة، مثل مرض بورغر، وهو التهاب يف األوعية الدموية 

يمنع الدورة الدموية الطبيعية.
اآلثار الجانبية للدواء

تسـبب حارصات بيتـا (أتينولول، بيسـوبرولول)، عىل وجه 
الخصـوص، ِضيق األوعية مما يقلل من تدفق الدم إىل اليدين 
والقدمـني، والعالجات األخرى لها نفـس التأثري، مثل أدوية 
الصداع النصفي. وتؤدي مضادات الذهان ومضادات الرصع 
أو غريها من األدوية الخافضة للضغط أحياناً إىل شعور عام 
بالـربودة يزداد سـوءاً يف األطـراف، ويمكـن للطبيب تكييف 

بعض هذه العالجات.
قصور الغدة الدرقية

يـؤدي االنخفاض يف هرمونات الغـدة الدرقية إىل تباطؤ عام 

يف الجسم، وتتأثر القدرة عىل تنظيم درجة الحرارة الداخلية، 
ويكون الشعور بالربد مصحوباً باإلرهاق أو جفاف الجلد أو 
حتى زيادة الوزن، ويف حالة الشك، يسمح فحص الدم للطبيب 
بإجـراء التشـخيص، ويتم تصحيـح قصور الغـدة الدرقية 

باستخدام دواء يعيد املستويات الهرمونية الطبيعية.
فقر الدم 

برودة اليدين والقدمني يمكن أن تشهد عىل فقر الدم ونقص 
الحديد وفيتامني بي 12 أو بي 9، ويسـري الشـعور بالربودة 
جنبـاً إىل جنـب مع حالة عامـة من التعب وشـحوب الوجه 
وضيق يف التنفس عند بذل مجهود، ويمكن أن تسـاعد إعادة 
التـوازن يف نظامك الغذائـي أو تناول مكمـل غذائي يحتوي 
عـىل الحديد أو الفيتامينات، ولكن تبقى االستشـارة الطبية 

رضورية الكتشاف سبب فقر الدم.
ما الذي تخفيه برودة األطراف؟

يف معظم األحيان، يكون الخطأ بسبب األوعية الصغرية التي 
من املفرتض أن تروي أطراف الجسـم، ونظراً إىل أنها شديدة 
التناغم أو االنسـداد قليالً، فإنها ال تزود اليدين والقدمني بما 
يكفي من الدم، أو حتى األنـف واألذنني، التي تفقد الحرارة، 
ولكـن يمكن أن تكون أيضاً مشـكلة عامـة يف نظام تنظيم 

درجة حرارة الجسم، عىل سبيل املثال منشأ الغدة الدرقية.
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شـيب الشـعر أمـر طبيعـي ال 
يمكننا منعه مع التقدم ىف العمر 
ويصبـح الحـل الوحيـد أمامنا 
صبغات الشعر الكيميائية لكنها 
ترض الشعر بشكل كارثي إال أنه 
كشـف من خـالل تقرير مؤخرا 
عن بعـض الطرق التـي يمكنك 
من خاللهـا صبغ شـعرك دون 
الحاجـه إىل الصبغـات املـرضة 

للشعر وهي:
الشاي األسود

الشـاي وسـيلة رائعـة إلضافة 

أن  إىل  باألضافـة  للشـعر  لـون 
الشـاي يحتـوي عـىل مركبات 
البوليفينـول التـي تسـاعد عىل 
وقـف تسـاقط الشـعر وتجديد 

شبابة.
القهوة

القهوة ايضا من املرشوبات التى 
تساعدك عىل تلوين شعرك دون 
إصابتـة بالتلـف وتنشـيط نمو 

الشعر.
الحناء

اسـتخدام الحناء لتلوين الشعر 

لوًنـا  وتضيـف  طويلـة  لفـرتة 
عنابًيا إىل شعرك.

أوراق الكاري
عند تسـخينها يف زيـت الزيتون 
يسـاعدك عـىل تلويـن شـعرك 

الرمادى، وتعزيز نموة.
عصري الشمندر

لشـعرك  أحمـر  لـون  ألضافـة 
اسـتخدمي الشـمندر ألعطائـة 
مظهر رائع باالضافة انه يحتوى 
عىل خصائص مضادة لألكسدة 

للحفاظ عىل صحة الشعر.



اذا اردت ان تعـرف ذاكرتـك قوية 
او ضعيفة

اوال:
يخـزن  مسـتودع  هـي  الذاكـرة 
فيـه ما يمر مـن مواقف وخربات 
اي  واحـداث  واسـماء  وتجـارب 
هي القدرة عىل تخزين املعلومات 
واسـرتجاعها مرة اخـرى وحتى 
ينصـح  الذاكـرة  تقويـة  يمكـن 

باالتي:
1_اعطـاء االمور املهمـة االنتباه 
والرتكيز حتى تتم عملية التخزين 

بشكل جيد.
2_محاولـة عـدم ارهـاق العقـل 

بالعمل او الدراسة ملدة طويلة.
3_محاولـة ربط االشـياء املخزنة 

مع بعضها.
4_تكوين املذكرات الكتابية.

الـكايف حيث يسـاعدعىل  5_النوم 
استعادة املعلومات املخزنة وتقوية 

الذاكرة.
6_التغذية السـليمة واملناسبة من 

حيث الكم والكيف.
ثانيا:

االختبار:
جهز ورقة وقلم وجاوب برصاحة

االجابة نعم ام ال
1_هل تعاني من االرق ليال؟؟
2_هل تعني من اي   مرض؟؟

3_هل ترهق نفسـك يف عمل او يف 
الدراسة؟؟

4_هل تعترب غذاءك متوازنا؟؟
5_هـل تتنـاول وجبـة االفطار يف 

الصباح؟؟
كتابيـة  مذكـرات  تاخـذ  6_هـل 

لالموراملهمة؟؟

7_هل تشرتي اول كل سنة مفكرة 
سنوية؟؟

8_عندما تشعر بالراحة هل تاخذ 
فرتة راحة؟؟

9_هـل تنـام وقتـا كافيـا يحقق 
الراحة لجسمك وعقلك؟؟

10_هـل تعطي االنتبـاه والرتكيز 
الكافني لالمور املهمة؟؟

11_هل تنصت جيدا لالخرين؟؟
12_عندما تقرا هل تقرا بعمق؟؟
13_هل تنىس الكثري من االمور؟؟

النتيجة:
_اعطي نفسـك درجة واحدة عند 
االسـئلة  عنـد  ال“   ” ب  االجابـه 

1و2و3
_ودرجـة واحـدة عنـد االجابة ب 

”نعم“ عىل االسئلة من 4 اىل 13
_ اذا حصلت عىل 10 درجات فاكثر 
فانت شـخص لديك ذاكـرة قوية 

ومعدل النسيان لديك مناسب.
_امـا اذا حصلـت عـىل 9 درجات 
ذاكـرة  لديـك  شـخص  فانـت 
متوسـطة تتذكـر بعـض االمور 

وتنـىس   بعضهـا   االخـر.
_امـا اذا حصلـت عـىل4 درجات 
فاقل فانت شـخص لديـه ذاكرة 
ضعيفـة ومعـدل النسـيان لديك 

مرتفع.

أنـا امـرأة مطلقـة عمـري 32 
سـنة. تزوجت بعمر 18 سـنة 
من رجـل يكربني بـ22 سـنة. 
وكان زواجـي إجباريـاً وليـس 
عن حب. املهـم نتجت عن هذه 
العالقة طفلة هي بعمر سـنة. 
مطلقة من 8 سنوات. مشكلتي 
أنه من وقت لم أسـتطع أن أجد 
شـخصاً مناسـباً؛ ألكمـل معه 
حياتي فأنت تعلمـني كل العلم 
أن الزوجـة سـرتتها رجل حتى 
لو كانت بأعىل املراتب. املشكلة 
األكـرب أنني كلما أجد شـخصاً 
ورب  متزوجـاً  أجـده  مناسـباً 

أرسة وطبعـًا أرفـض إكمـال أو 
إنجاح عالقتي معه عىل حساب بيته.

والبقية دون الحديث عنهم يبحثون عن الفتاة املكتملة والكمال لله 
سبحانه وتعاىل ذات األصل والنسب واألموال واألرصدة البنكية؛ ألنني 
بنت عادية ال أملك شـيئاً سـوى شقة اشـرتيتها من تعبي الخاص 
وابنتي وأمـي وأخي هؤالء هم من أملك. لدرجة أنني حجزت نفيس 
يف البيت، ولم يعد يل خاطر ال للبحث عن شغل مناسب، أو أن أتزوج 
أياً كان إن لم أجد الحب؟ وأمي تقول يل إن قطار الحياة سـوف يمر 
دون أن ترانـي مع زوج يحافظ عّيل أنـا وبنتي؟ مع العلم أنا املعيل 
ألرستي الصغرية، فمن سـوف يقبل أن يتزوج امرأة مطلقة ومعها 
بنت ومعيلة لعائلة ؟ وكيف أسـتطيع أن أواجـه العالم وأرجع كما 

كنت من قبل؟ ألنني أحس بأنني وصلت ملرحلة االنهيار الشديد؟ 
النصائح والحلول:

1 ال أوافقك عىل هذا الحجم من التشاؤم. وسأقول لك برسعة إن هذا 
يـدل عىل أنك بحاجة إىل تعزيز إيمانك أوالً؛ ألنها النقطة األساسـية 

لكل توازن نفيس.
2 اإليمـان بالقـدر واألمل باملسـتقبل والنظـر إىل الحيـاة بإيجابية 
والسعي لتحسني أوضاعنا هي مفاتيح أساسية لكل مشكلة. أرجو 

أن تدققي بها وتحوليها إىل تطبيق عميل.
3 هـذا ما أشـجعك عـىل أن تعتمديـه يف رؤيتك الجديـدة ابتداًء من 

قراءتـك اقرتاحاتنـا. وأقول هذا 
ألني ملسـت يف رسالتك قدرة عىل 
تشـخيص حالتك وبـراً بعائلتك 
تشـكرين وتثابني عليـه، ورؤية 
واقعية نوعاً ما للمجتمع حولك، 

ونظرة الرجال إىل املرأة املطلقة.
4 ومـع كل ذلك أقـول أين األمل 
ولـو عاشـت كل مطلقـة هـذا 
ماليـني  لدينـا  لكانـت  اليـأس 
املنتظرات،  البائسـات  املطلقات 
لكن هذه الصورة تبقى ناقصة، 
فمـع كل مطلقـة هنـاك مطلق 
أي أن عىل الطـرف اآلخر حاالت 
تشـبه حالتك من رجال مطلقني 
لـم يرتفقوا يف زيجاتهم السـابقة 
وينتظـرون فرصة أخرى، وهناك الكثري مـن القصص التي أعادت 

السعادة إىل حياة مطلقني مع زيجات ثانية، أو حتى ثالثة أحياناً.
5 لذلـك أيضاً ال أوافقك عىل تعميم الحكم الذي يعزز لديك الشـعور 
بالخذالن واإلحباط، بل ألفت نظرك إىل النعم التي أغدقها الله عليك، 
فأنت مستورة والحمد لله وتعملني، ولديك طفلة وأم، أي أنك محاطة 
بعائلـة جميلة وطيبة والتي هي قوام السـعادة والشـعور باألمان 

واالستقرار. وأنت أيضاً تعملني أي تمارسني واجبك االجتماعي.
6 هذا يعني أن مقابل كل هذه النعم هناك نقص واحد هو حصولك 
عىل زوج كريم نبيل يكمل سـعادتك، وليس هـذا عىل الله بكثري إذا 
ما دعوناه وعملنا باألسباب، أي باألمل والنظرة املتفائلة واالنخراط 
يف مجاالت تفتح لك آفاقاً جديدة للتعارف، كأن تشـرتكي يف حمالت 
تطوع أو نواٍد ذات طابع اجتماعي وإنساني، فمجرد شعورك بأنك 
مفيـدة وخرية وتسـاهمني يف أعمال صالحة وتغدقـني عىل عائلتك 
الفرح واالطمئنان سـتكونني يف حال مختلـف تماماً عن حالك اآلن 

كامرأة مطلقة حزينة ويائسة.
7 أخـرياً أقول لك األمل والفرح والحيوية عـدوى فابدئيها وأصيبي 
مـن حولك بها وخاصة طفلتك التي تحتاج أن تجد أمامها أماً قوية 
واثقة ومتفائلة فتنشـأ سـعيدة وآمنـة بإذن الله، وتأكـدي أن الله 

سيقدر لك كل هذا ويرزقك ما ينقصك من حيث ال تعلمني.

صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

1714 - الدولـة العثمانية تعلن 
الحرب عىل البندقية.

1941 - الواليات املتحدة تدخل 
الحرب العاملية الثانية إىل جانب 
قوات الحلفاء بعد الهجوم عىل 

بريل هاربر.
السياسـية  اللجنـة   -  1947
لجامعـة الـدول العربيـة تعقد 
رؤسـاء  حـرضه  اجتماًعـا 
حكومـات الـدول العربية وذلك 

الحباط قرار تقسيم فلسطني
دولـة  قيـام  دون  والحيلولـة 

إرسائيل.
1949 - تأسـيس وكالـة االمم 
املتحدة الغاثة وتشغيل الالجئني 

الفلسطينيني / االونروا.
1952 - االضطرابات تعم الدار 
البيضاء بسـبب مقتل مؤسس 
االتحـاد العام التونيس للشـغل 

فرحات حشاد.

1958 - صـدور العدد االول من 
مجلة العربـي يف الكويت والتي 
يرأس تحريرهـا الدكتور أحمد 

زكي.
املتحـدة  الواليـات   -  1966
واالتحـاد السـوفيتي يوقعـان 
معاهدة حظر تجارب االسلحة 

النووية يف الفضاء الخارجي.
تصـادر  سـوريا   -  1969

ممتلكات رشكة نفط العراق.
1972 - تفجـري قنبلة يف منزل 
الفلسـطيني محمود  املناضـل 
املوسـاد  بواسـطة  الهمـرشي 
وذلك بأوامر مبارشة من جولدا 

مائري.
1980 - اغتيال املغني االنجليزي 
جـون لينون يف نيويورك عىل يد 
شـخص مختـل عقلًيـا يدعى 

مارك شابمان.
إرسائيليـة  1987شـاحنة   -

تدهـس سـيارة يركبهـا عمال 
جباليـا  مـن  فلسـطينيون 
متوقفـة يف محطة وقـود، مما 
أودى بحيـاة أربعـة أشـخاص 
وجـرح آخريـن، وأدت الحادثة 
الفلسطينية  االنتفاضة  الندالع 

االوىل.
رونالـد  االمريكـي  الرئيسـان 
ريغـان والسـوفيتي ميخائيـل 
يف  يوقعـان  غورباتشـوف 
إزالـة  اتفاقيـة  واشـنطن 
املـدى  املتوسـطة  الصواريـخ 

املركزة يف أوروبا.
1991 - تأسـيس اتحـاد الدول 
املسـتقلة والتي جمعـت الدول 
الخمسـة عـرش املسـتقلة عن 

االتحاد السوفيتي.
2007 - مقتـل املخرج العراقي 
عدنـان إبراهيـم بعـد طعنه يف 
رقبته أمـام مكتبه يف العاصمة 

السورية دمشق.
2009 - مجلـس االمة الكويتي 
يناقش االسـتجواب املقدم من 
النائب فيصل املسلم بحق رئيس 
مجلـس الوزراء الشـيخ نارص 
املحمـد االحمد الصبـاح، وهي 
املرة االوىل يف الكويت يستجوب 
بها رئيس الحكومة، وقد انتهى 
االسـتجواب بتقديـم طلب من 
10 نـواب بعـدم التعـاون مـع 

رئيس الحكومة.
2011 - رئيـس املجلـس االعىل 
للقوات املسلحة الحاكم يف مرص 
املشـري محمد حسني طنطاوي 
يصدر قـراًرا بتشـكيل مجلس 
استشاري تكون مهمته معاونة 
املجلس االعىل وإبداء املشورة يف 
الفـرتة االنتقاليـة وحتى إتمام 
نقل السـلطة لحكومـة مدنية 

ورئيس منتخبني.
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غزل عراقي
ــم  تريدكـــــ ــي  معذبتن ــي  روح ــه  تعبان
ــم  حجيــــك ــمع  تس ــس  ب ــل  حي ــتاقه  مش
 ! ــم  يجيــــــك ــي  ال ــن  وي ــي  روح ــة  تعبان
ــم  عليـــــــك ــت  مي واهللا  ــي  حنين ــل  يوص
ــراق  الفـــــــــــ ــي  عذبن ــي  روح ــه  تعبان
ــتــــــــاق  مش ــح  والصب اون  ــل  اللي كل 
ــري  صبـــ ــص  خل ــي  كاف ــي  روح ــه  تعبان
أدري  ــا  م ؟  ــدرب  ال ــن  وي ؟  ــم  أجيك ــه  ميت
ــم تريدكــــــ ــي  ومعذبتن ــي  روح ــه  تعبان

fiÏ‹yÎ@›◊bìfl
مطلقة ومعيلة ألسرتي، فمن سيتزوجني؟!

رأيس
1مدينة غري عربية فيها 450 مسجدا o تحت أقدامها الجنة

2غري معقد o للتعريف
3أنواع مرشوب محبب o اسم فلم ملحمد سعد (مبعثرة).

4منسوب إىل دول العالم o االرتفاع والعلو
5مـا يبلغه االنسـان مـن عمره o سـوق كبـري البنـاء o قمة 

الطرب
6نعم باالجنبية o ركض

7العرص السـالمي حيـث كانت إدارة للحمـام الزاجل o مجهز 
مواد للنداء معني

8 اصبح ملكا ملرص وعمره 9 سنوات
9 الخروج إىل الحياة o لدينا

10ثمرة تحتاج لسنة كاملة لتنضج.
 أفقي

1أول قبلة للمسلمني o يوضع التاج فوق رأيس
2جزيرة يف املحيط الهادي.

3تنقرها فتسمعك هدير الصوت o يحتاج
4نسمات o ابتعدا

5يف الشعر o أغب وأرشب
6وحدة قياس الطاقة o من أساليب الخط العربي

7نصف ولول o معناه كثري الربكة واليمن
8من انواع الخشب o مجهز مواد ملوضوع معني

9أول من روض الخيل.
10سكرتري سابق لألمم املتحدة توىل منصبه أكثر من مرة.

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊
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خاطرة ..
روفِ  نْ حُ ا مَ بِ ألَنِّهَ

روفَ احلَ قَ حُ شِ حبيبي .. أَعَ
ءِ 

نْ دِفْ ونَ اللَّيْلِ ألَنِّه مَ كَ .. أَعْشقُ سكُ مِ اسْ
وْتَ  قَ صَ شَ َبَ وَأَعْ قُ أغاني احلْ شَ كَ .. أَعْ مسِ هَ

لُّ  قَ كُ شَ َبِّ وَأَعْ نُونَ احلْ قَ جُ شِ نبضاتك .. أَعَ
لِ وَالْبسمةَ  ابِيرَ الزَّعَ قُ تَعَ شَ اتِكَ .. أَعْ ْظَ حلَ

قَ  دُ قَ صُ شَ لَّبِكَ وَأَعْ  بِقُ
يِّبَةَ قُ الطَّ شَ بِشفاتِكَ .. أَعْ

لُّ قسواتك  قَ كُ شَ رُورَكَ وَأَعْ قُ غَ شَ كَ .. أَعْ اسِ سَ إِحْ
كَ ..  امَ شا أَقْدَ قُ ممَ شَ كَ وَأَعْ قَ تُرَابَ أرْضِ شِ .. أَعَ

ي  كَ وابتدي وَانْتَهَ اسِ قَ أَنْفَ شْ لُّكَ وَأُذَوِّبَ عِ قُ كُ شَ أَعْ
أَنَا بذاتك .. ملكاً على عرش الكبرياء.

ÚÓóÉí@paäbjnÇa

اختبار يوضح ذاكرتك قوية ام ضعيفة؟

أبـــــــراج

مهنياً: يشري هذا اليوم إىل فرص جديدة آتية وإعادة تنظيم 
أفكارك والتخطيط للمستقبل املهني الذي تطمح إليه

عاطفيـاً: تميض يومـاً مميزاً مـع الحبيب وتفّكـران جدياً يف 
االرتباط وتأسيس أرسة

صحياً: تمضية ساعات وسـاعات وراء املكتب غري جيد صحياً، 
فحاول أن تخفف بعض اليشء

مهنيـاً: يحمل هـذا اليوم واأليـام املقبلـة فرصاً تجعل 
أحد الزمالء يدّبر إسـاءة ما ضدك ويخفي عنك معلومات 

مهمة
عاطفيـاً: حافـظ عىل ّرسيـة ما يحـدث بينك وبـني الرشيك وال 

تسمح لطرف ثالث بالتدخل يف شؤونكما
صحياً: من أراد املحافظة عىل صحة سـليمة ال يوفر أي وسـيلة 

من أجل ذلك

مهنياً: تسـتقطب االهتمـام، وتعمل بنشـاط كبري 
وثقـة بالنفس وترشق بشـخصية ممّيـزة ويهتم بك 

املحيط.
عاطفيـاً: طريقتك املميـزة يف اإلقناع تحـريّ الرشيك، فيصبح 

متخوّفاً من فرض ضغوط غري معلنة عليه لتحقيق أهدافك
صحياً: سـوء التفاهم مع اآلخرين يولـد مضاعفات خطرية، 

لذا، يفضل أن تأتي املعالجات هادئة.

مهنيـاً: تدخل مرحلة مهنيـة مهمة جداً اليوم، ويسـلط 
الضوء عليك وتحلق يف سـماء النجاح وتنـال مكافأة كبرية 

جداً
عاطفياً: اهتّم بنفسـك أكثر حتى تكسـب حّب أحد األشخاص من 

الطرف اآلخر
صحيـاً: انتبـه إىل ظروفـك الصحّيـة وال تهمـل أي إشـارة، تحاَش 

االنفعاالت فهي تسّبب رضًرا للقلب

مهنياً: احذر الرتاجع املهني ونّظم جدول أعمالك وسيطر 
عىل انفعاالتك وتكتم عىل أرسارك

عاطفياً: ال تفتعل الخالفات مع الحبيب وال سـيما هذا اليوم، 
بل كن متفهماً معه فهو بحاجة ماّسة إليك للوقوف إىل جانبه

صحياً: أنت يف حالة صحية ممتازة، وتبدو سـعيداً بهذا الوضع بعد 
خوضك مساراً عسرياً مع املرض

مهنيـاً: تشـعر باالرتيـاح وتتحّمس لجديد تسـتقبله يف 
حياتـك كعملية إبداعية تقوم بها أو فنية أو طفل يبتسـم 

يف منزلك.
عاطفيـاً: تغـايض الرشيك عـن تهّورك هـو املرحلـة الهادئة قبل 

االنفجار، وهنا يفرض الحذر نفسه.
صحياً: تشـنج أعصابك بني حني وآخر يصيبك بالكآبة وبالشـعور 

عن عدم إيجاد الحل املناسب.

مهنيـاً: يدعوك أرباب العمل أو املسـؤول عنك مبارشة إىل 
العودة إىل الواقع والترصف بدقة ورصانة

عاطفيـاً: عالقتك بالحبيـب يف خطر، بـادر إىل إنقاذها رسيعاً 
وإال خرست من تحب

صحيـاً: حـاول أن تضبـط أعصابـك قدر املسـتطاع وسـيطر عىل 
انفعاالتك، ودع جهودك للنشاطات املفيدة لصحتك

مهنيـاً: يجلـب لك هذا اليـوم دعماً من أحـد الزمالء الذي 
يعرف قدراتك وتعوّض عن الخسارة التي لحقت بك

عاطفيـاً: ُيثـري إعجابك شـخص التقيته أخـرياً وتتمنى إقامة 
عالقة جدية معه ثم االرتباط به

صحيـاً: تطلب إجازة من العمل لتمضية أسـبوع يف القرية والقيام 
ببعض األعمال الزراعية لرتتاح نفسياً

مهنيـاً: بدعمـك أحد الزمالء ويسـاعدك بعدمـا وضع لك 
العـيص يف الدواليب، وتتبـدل الصورة وترى الحظ ينسـاب 

إليك.
عاطفيـاً: ال تكرتث باملظاهر عنـد بحثك عن رشيك حياتك بل ابحث 

عن اإلخالص.
 صحيـاً: مارس النشـاطات الرتفيهية لتتخلص مـن توّترك وتريح 

أعصابك املتشنجة.

مهنياً: يدعوك هذا اليوم إىل تنظيم أولوياتك يف العمل، فهذا 
يفيدك كثرياً ويسـّهل مهمتك ويريح أعصابك ويخلصك من 

التوتر
عاطفياً: يؤثر وضعك املادي يف عالقتك بالرشيك، ما يؤدي إىل ابتعاده 

عنك ورغبته يف االنفصال
صحيـاً: تجـاوز األمور العالقـة بينك وبني اآلخرين بهـدوء وروية، 

واضبط أعصابك وخفف من توترك

مهنيـاً: الخالفات مع بعض الزمالء تكون لها انعكاسـات 
عىل نوعية العمل، وهذا ليس يف مصلحتك

عاطفيـاً: عليـك أن تجد السـبب الحقيقي لردة فعـل الرشيك، 
وهذا سيسـّهل األمور لتوضيح النقاط العالقة بينكما والتوصل إىل 

حل يرضيكما
صحيـاً: ابتعد عن العصبية الزائدة، فالرضر الذي تسـببه لك يكون 

سلبياً جداً عىل وضعك الصحي

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنيـاً: يجعلـك هـذا اليوم غري قـادر عىل إنجـاز مهّمة 
أوكلت إليك وتسـعى إليجـاد مخرج منهـا، وتنجح يف ذلك 

عىل الرغم من املعوّقات
عاطفياً: تشـعر بالحنني إىل شـخص أحببته بصـدق وتتمنى لو 

تستطيع استعادته
صحيـاً: مجرد التفكري يف التخلص من املشـكالت الصحية الناجمة 

عن السمنة أمر يدعو إىل التفاؤل

*النملة تستطيع أن تحمل 50 ضعف وزنها.
* أول حاسـة يفقدها اإلنسـان عندما يموت هي حاسة البرص ثم 

التذوق ثم الشم ثم اللمس ثم السمع.
* كمية الحديد يف دم اإلنسان تساوي حجم مسمار.

* الفرئان ال تحب رائحة النعناع.
* نحلة العسل اذا لسعتك تموت هي عىل الفور.

* الهيكل العظمي لألسـماك غرضويف 
بالكامل.

* سـكر الخشـب لـه نفـس مميزات 
السـكر العادي ،مع أنه ليس له نفس 

الطعم .
* تسمع أنثى الجندب بقوائمها.

* يـأكل الحلـزون أوراق الشـجر عن 
اللسـان،  بواسـطة  طريـق جرشـها 
ويمكـن أن تصل أسـنان الحلزون إىل 

25.000سن
* الفرئان ال تستطيع التقيؤ.

* دودة األرض ليس لها عيون.
* تستطيع البومة أن تدير رأسها بشكل دائري.

* اليرسوع ( يرقانة الفراشة ) لها 1.300 عضلة يف جسمها.
* إن ” الزايتول ” مادة سـكرية تستخرج من التني و الفراولة و ال 

تسبب التسوس.
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قرطاج  أيام  مهرجان  يكرم 
املرسحية خالل فعالياته النجمة 
الكبرية إلهام شاهني، وذلك خالل 
املرصي  املرسح  برموز  االحتفال 
حيث إن الدورة الـ ٢٢ قد اختارت 
تماشيا  رشف  كضيف  مرص 
التونسية  الدولتنْي  سياسة  مع 
سنة   ٢٠٢١ إعالن  يف  واملرصية 

التبادل الثقايف بينهما.
النجمة إلهام شاهني كرمت منذ 
القومي  باملهرجان  قصرية  فرتة 
املهرجان  لها  وأصدر  للمرسح، 
وتجربتها  تاريخها  يرصد  كتابا 
«املتمردة»،  بعنوان  املرسحية 
تحكيم  لجنة  رئيس  كانت  كما 
الكربى  العروض  مسابقة 
الدويل  الشيخ  رشم  بمهرجان 

للمرسح .
فعالياته  خالل  يناقش  املهرجان 
الفكرية  املحاور  من  كبري  عدد 
عرب ندوات ولقاءات منها: املرسح 
وآليات التعامل الظرفية والدائمة 
مع األزمات والطوارئ واملخاطر، 
للمخاطر  النظرية  املقاربات 
لخصوصيات  تطويعها  ومدى 
املرسحية  واملعالجة  املرسح، 

كتابة وإخراجا وتقنيا ملوضوعات 
والكوارث  والجوائح  املخاطر 
املخاطر  وتأثريات  بأصنافها، 

بالسلطة  املرسح  عالقة  عىل 
املرسحية  واملمارسة   ،

وإنتاجا  مقاربة 
ذات  والسلوكات 
واملخاطر  املخاطر، 
التعليمية  والوظيفة 
واألطر  للمرسح، 
ودورها  القانونية 
املرسح  مساندة  يف 

ملجابهة املخاطر.

كرم مهرجان البحر األحمر السينمائي 
ليىل  املرصية  النجمة  األوىل  دورته  يف 
علوي والفرنسية كاترين دينوف وجاك 

النج رئيس معهد العالم العربي.
عن  علوي  ليىل  عربت  جانبها  ومن   
سعادتها بالتكريم وأنها موجودة ألول 
بالسعودية  سينما  مهرجان  يف  مرة 
الثقافة  لوزير  الشكر  موجهة 
السعودي صاحب السمو بدر بن عبد 

الله.
 وأضافت ليىل أن السعودية لها معزة 
مرص  كل  قلب  ويف  قلبها  يف  خاصة 
الروابط،  أعمق  بها  تربطنا  بلد  ألنها 
مؤكًدا أن الفن املرصي كان محل تقدر 
السعودي،  الفن  وكذلك  السعودية  يف 
الكبري  التحول  شهدنا  بعدما  خاصة 

حديث  وكان  اململكة  عىل  طرأ  الذي 
العالم والذي يدل عىل قيادة سعودية 

محبة للفن.
أمام  الوقوف  أن  إىل  وأشارت   
حلم،  سعودي  مهرجان  يف  الجمهور 
السعودية  للسينما  دعهما  معلنة 
وشبابها، قائلة مربوك للسعودية أول 

مهرجان».
ملهرجان  الحمراء  السجادة  وشهدت 
حضور  بالسعودية،  األحمر  البحر 
عدد من النجوم العاملني، منهم نجمة 
األوسكار هيالري سوانك وكليف ايون 
موروني  وميشيل  دينوف  وكاترين 
ويرسا،  الجندي  نادية  والنجمات 
وهالة  وبرشي،  علوي،  وليىل  لبلبة، 

صدقي ونيليل كريم، إنجي املقدم.

صفحته  عرب  الجسمي  حسني  الفنان  نرش 
الخاصة عىل تطبيق تبادل الصور(انستغرام)، 
حيث  له،  ظهور  أحدث  يف  صور  مجموعة 
خرسه  بعدما  الزائد  بوزنه  الجميع  فاجأ 
جراحية  لعملية  خضوعه  من  سنوات  قبل 

إلنقاص الوزن.
وظهر الجسمي بالجلباب األبيض بوزن زائد 
الجمهور  عليه  اعتاد  عما  مختلف  وبشكل 
واضحاً  وكان  األخرية،  العرش  السنوات  يف 
ضخامة  مع  الزائد  الوزن  الكتساب  عاد  أنه 
الجمهور  يف كتفيه ووجهه، وهو ما الحظه 

بوضوح.
تغرّي  مع  واسع  بشكل  الجمهور  وتفاعل 
أن  منهم  العديد  واعترب  الجسمي  شكل 
وتزيده وسامة  تالئم وجهه  الزائدة  الصحة 
حذره  بينما  املرسح،  عىل  وحضورا  وجماالً 
البعض اآلخر من استعادة وزنه السابق الذي 
طالبني  الجراحية،  العملية  قبل  عليه  كان 
عىل  والرتكيز  صحته  اىل  أكثر  االنتباه  منه 

التمارين الرياضية.

واستقبل الجمهور اإلماراتي النجم الجسمي 
لهم  التهنئة  تقديم  عىل  وحرص  بحفاوة، 
الوطني فقال: «من هنا من  اليوم  بمناسبة 
يومنا  يف  بالجميع  نرحب  الشارقة  إمارة 

الوطني الـ٥٠»، وقدم خالل الحفل مجموعة 
من أغانيه وسط تفاعل كبري من الجمهور مع 
الصبح)،  و(ستة  العريض)،  (بالبنط  أغاني 

وأغنية (بحبك وحشتيني) وغريها.
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تساءل عمر بن أبي ربيعة النرجيس األكرب يف الشعر العربي مستغربا 
..وهل يخفى القمر؟ بن أبي ربيعة تقمص شخصية األخوات الثالث 
.. قالت الوسطى نعم  الفتى  اللواتي تغزلن به (قالت الكربى أتعرفن 
هذا عمر.. قالت الصغرى وقد تيمّتها قد عرفناه وهل يخفى القمر؟). 
بعد  يتمَش عليه  لم  فيه قمر   ترى  التي  الصغرى  الفرس عند  مربط 
كبرية  لكنها  إلنسان  صغرية  «خطوة  القائل  األمريكي  أرمسرتونغ 
قبل  له  سبق  الذي  القمر  وبقي  ربيعة  أبي  بن  عمر  راح  لإلنسانية». 
عمر وحبيبته الصغرى أن سجد مع أحد عرش كوكبا والشمس لسيدنا 
قبل  قمرا  فيه  رأت  التي  الصغرى  عمر  حبيبة  راحت  يوسف.  النبي 
أرمسرتونغ بـ ١٥ قرنا وبقي شعورها العاطفي يداعب أخيلة العشاق 
والعاشقات عىل مدى العصور. املشكلة أن أرمسرتونغ راح هو اآلخر 
قائما  والحاملني  الشعراء  بال كل  لم يخطر عىل  الذي  إكتشافه  وبقي 
وهو أن القمر ال قمر والبطيخ, بل هو مجرد تراب يف تراب يذري وقطع 

من الحجر واحدة منها جلبها معه كتذكار اىل أهل األرض.
األسبق  األمريكي  (الرئيس  كلينتون  بيل  إنخدع  جعفر  ال  ربا  بعكس 
لوينسكي)   مونيكا  صغرى  كانت  التي  الفتاة  صاحب  اليعرفه  وملن 
بجالجل  أمريكا  يف  التي صارت فضيحتها  اللوينسكي  بالقمر. وهذه 
عىل  أطلق  وممثل  «مونيكا»  إسمها  تحمل  سيارة  اىل  عندنا  تحولت 
نفسه تسمية «صالح مونيكا». ملاذا إنخدع كلينتون بالقمر ولم ينخدع 
اليه  يأتي  أي زائر  إن  املمتع «حياتي» يقول كلينتون  رباح؟ يف كتابه 
اىل الغرفة الرئاسية يف البيت األبيض ويحلو له الحديث عن كذا وكيت 
من األمور  أحاول أن أثبت له يشء مختلف قد اليخطر عىل بال وعقل 
إنسان. يقول كلينتون إن عىل مكتبي قطعة حجرية من القمر عمرها 

ثالثة مليارات سنة. 
يريد كلينتون أن يقول إننا مهما عملنا وصلنا وجلنا و «هنبلنا» فمن 
نكون حيال قطعة حجرية عمرها مثلما يقول العلماء الذين حللوها ٣ 
مليارات سنة. تعال «جيب» كيف راح يصدق رباح بهذه الحكاية وهو 
ينكر هبوط اإلنسان عىل سطح القمر. قبل فرتة كتبت هنا يف «الزوراء» 
مقاال عن صعود اإلنسان اىل الفضاء ومقولة أرمسرتونغ رائد الفضاء 
األمريكي الذي هبط عىل سطح القمربعكس زميله الرويس غاغارين 
أبوبالل  بي  إتصل  القمر.  اىل  يصل  لم  لكن  فضاء  رائد  أول  كان  الذي 
قائال «إنت من كل عقلك أكو واحد كدر يصعد عىل القمر ويتمىش عىل 
سطحه». قلت له اين املشكلة والعلماء وناسا و «الدنيا مكلوبة»؟ قال 
«يمعود كل هذه سوالف.. هذا أرمسرتونغ شاف له تله وتمىش عليها». 
 ٣ أمريكا وعمرها  رؤساء  بها  يحتفظ  التي  الحجرية  والقطعة  طيب 
مليارات سنة؟ ال يشء من هذا القبيل. كل الذي حصل سباق أمريكي 
ـ سوفياتي أيام الحرب الباردة التي كانت عىل أشدها يف الستينيات. 
عىل  تمىش  من  أول  وأرمسرتونغ  الفضاء  اىل  صعد  من  أول  غاغارين 
سطح  القمر من وجهة نظر كلينتون و «تله» من وجهة نظر رباح 
ال جعفر. أما غاغارين فقد بقي لدينا بيت شعر يخلده كتبه الشاعر 
محمد جميل شلش متغزال بإحدى بنات موسكو لدى زيارة له اىل هناك 
أيام السبعينيات. يقول البيت:  «يا أخت غاغرين إنا معرش  نحيا عىل 

دين الهوى ونموت».

Û–�ófl@Òçº
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ذكـرت تقارير علمية، مؤخرا، أن علمـاء صينيني تمكنوا من تطوير روبوتات 
إىل األورام  الكيمـاوي بشـكل مبـارش  الـدواء  مجهريـة تسـتطيع إيصـال 
الرسطانية يف الجسـم، وهـو ما يفتح األبواب أمام تفادي األعراض الشـديدة 
للعالج وسـط املـرىض. هذا الربوت الثـوري الذي ال يتعـدى حجمه 0.01 من 
امليليمـرت، تم تطويره عن طريق تقنيات ثالثيـة األبعاد للطباعة، اعتمادا عىل 
مرهم ”جل“ يمكنه أن يقوم بتغيري شـكله عندما يتعرض ملستويات مرتفعة 
مـن الحموضة، وخالل التجربة، تم غمر ”الربوت“ وهو عىل شـكل سـمكة، 
يف محلول من أكسـيد الحديد، فاكتسـب قدرة عىل الجذب املغناطييس، ثم مأل 
فمـه بالـدواء الكيماوي الذي يحتاجـه مريض الرسطـان، ويمكن حقن هذا 
الروبـوت املجهـري عن طريق الرشايـني الدموية، ثم يشـق طريقه إىل موقع 
الـورم الرسطاني، عن طريق القوة املغناطيسـية. وتـؤدي خاليا الرسطان إىل 
زيادة مسـتوى الحموضة يف السـوائل التـي تحيط بها، ولحل هذه املشـكلة، 
تـم تصميم الروبوت املجهري حتى يغري شـكله ويفتح ما يشـبه فمه، ألجل 
إلقاء الـدواء الكيماوي املوجود بداخله، وتم تجريب هذه الروبوتات يف املخترب 
فقـط حتى اآلن، يف حني يسـتدعي نقلها إىل الطب البـرشي، أن تصبح أصغر 
مـن الحجم الحايل الذي طورته الرشكـة الصينية. ويف الوقت الحايل، يتم حقن 
مريض الرسطان بالدواء الكيماوي فينتقل العقار بشـكل حر داخل الجسـم، 
حتى يقتل خاليا الرسطان، لكن طريقة العالج الحالية تؤدي إىل أرضار جانبية 
أخرى كثرية، فتؤذي الخاليا غري املصابة، وتحدث عدة مضاعفات مثل فقدان 
الشعر، وتبعا لذلك، فإن هذا الربوت سيتيح للطب أن يعالج مرىض الرسطان، 

دون إحداث تلف غري مرغوب فيه، يف الخاليا السليمة للجسم.

أظهـرت تقاريـر إعالميـة أن رشكـة (Apple) األمريكيـة لصناعـة 
اإللكرتونيات، تسعى لتضمني ميزة جديدة يف التحديث الجديد ألجهزتها، 
والذي سـيتمثل، بتحذير املستخدمني األمريكيني دون سن الـ 18، وذلك 

قبل إرسال أو تلقي أي من الرسائل التي تحتوي عىل صور ”عارية“.
لكن األداة الجديدة لن تشـمل إخطار اآلباء عندما يشاهد أطفالهم دون 
سـن 13 عاما الصور العاريـة أو عندما يكون أبناؤهم من يرسـلونها، 

وهو ما أثار الجدل بني املدافعني عن حقوق األطفال وخصوصيتهم.
وقال سـتيفن بالكام الرئيس التنفيذي ملعهد أمان العائلة عىل اإلنرتنت: 
أنـه ”كان ينبغي عليهم االحتفاظ بإخطار الوالدين لألطفال دون سـن 
13 عامـا، وال يوجد سـبب يدفعنـا إىل مطالبة فتاة تبلـغ من العمر 11 

عاما بالحفاظ عىل سالمتها عرب اإلنرتنت“.
وتثـري ميـزة (Apple)، املتوقعـة هـذا الشـهر يف التحديـث (أي أو أس 
15.2)، تسـاؤالت بشأن كيفية موازنة رشكات التكنولوجيا بني حقوق 
كل مـن اآلباء واألطفال عنـد تطوير املنتجات، ومدى سـيطرة األطفال 

عىل استخدامهم للتكنولوجيا.

 Engineered رشكـة  كشـفت 
Arts، الرشكـة التـي تقـف وراء 
للروبوتـات   Mesmer سلسـلة 
الشـبيهة باإلنسـان، عـن ابتكار 

جديد قد يغريك أكثر.
 ” Ameca ” هـو روبـوت برشي 
جديـد ليـس لديـه شـعر وجلـد 
واقعيـان مثـل Mesmer ، ولكن 
ذلـك إظهـار  مـن  بـدالً  يمكنـه 
باإلنسـان  شـبيهة  تعبـريات 
ومظهر طبيعي أكثـر من غريها 
من التعبريات التـي رأيناها، كما 

. The Verge ذكرت
ويظهر Ameca يف البداية االرتباك 
عندمـا يبـدو وكأنـه يسـتيقظ، 
ثم يظهر دهشـة خفيفـة عندما 
يحرك يديـه (تبدو إيمـاءات اليد 
حقيقيـة إىل حـد مـا أيًضـا)، ثم 
يبـدو متفاجًئـا برؤية املشـاهد 
الفيديـو  وينهـي  الكامـريا،  أو 

بابتسامة وإيماءة يد ترحيبية. 
ويبدو أن التحسـينات يف الرسوم 
املتحركـة للوجـه كانـت نتيجـة 

لحركات أكثر مرونـة مما رأيناه 
مـن قبل، عـىل النقيـض من ذلك  
 Mesmer الروبـوت  لـدى  كان 
جيـدة،  رأس  حـركات   ““Fred
لكنـه ” يبـدو أنه قـد التقط للتو 
لقطة Novocain يف أسفل وجهه 
بالكامـل“ عندما يتحـدث، كتبت 

مرة أخرى يف عام 2018.
ويبـدو أن لديهـا رأًسـا ووجًهـا 
ورقبـة وأكتاًفـا وذراًعـا ويديـن 
مفصليـة بالكامـل، لكـن رشكة 
Engineered Arts تشري إىل أنه ال 
يمكـن ألي من روبوتاتها امليش - 
عىل الرغم مـن أن الرشكة تدرس 
هـذه القدرة، وليـس من الواضح 
كيـف تـم تحريـك تعابـري وجـه 
أميكا، ولكن يبدو أن بعض أشكال 
رهاًنـا  يعتـرب  الحركـة  التقـاط 
-Am  جيـًدا، وقالت الرشكـة إن
ca هـي ”منصة لتطويـر الذكاء 
تسـمح  لكنهـا  االصطناعـي“، 
بتطويـر خوارزميـات  لآلخريـن 

التعلم اآليل الالزمة.

كشـف القائمون عـىل منصة البث 
تتبـع  والتـي   ،(Twitch) املبـارش 
ألمـازون، بأن املنصـة حصلت عىل 
ميـزة جديدة، من شـأنها أن تعمل 
عىل تحسني مسـتوى الخصوصية 

ملستخدميها.
املنصـة  عـىل  للقائمـني  وتبعـا 
فـإن امليـزة الجديـدة التـي تعتمد 
عـىل ميـزات التعلـم اآليل والـذكاء 
أصحـاب  ستسـاعد  االصطناعـي 
غـرف البـث وصنـاع املحتـوى يف 
األشـخاص  تحديـد  عـىل  املنصـة 
الذيـن يمكنهم االنضمام إىل الغرف 

الخاصة بهم.
وتعتمد ميزة ”اكتشـاف املستخدم 
بيانـات  تحليـل  عـىل  املشـبوه“ 

يصنعـون  الذيـن  املسـتخدمني 
املنصـة،  عـىل  جديـدة  حسـابات 
والذيـن يحاولـون من خـالل هذه 
الحسـابات الوصـول إىل غـرف بث 
كان أصحابهـا قـد حظروهـم من 

الوصول إليها.
وتبعـا للخرباء فإن امليـزة الجديدة 
سـتكون مفعلـة مـع جميع غرف 
البـث التي سـتكون موجودة عرب( 
بإمـكان  وسـيكون   ،(Twitch
صاحـب الغرفـة إبقاء هـذه امليزة 
مفعلـة أو إيقافهـا يدويا، ولكن يف 
حـال كانـت مفعلة سـتعلمه بأي 
سـيحاول  مشـبوه“  ”مسـتخدم 
زيـارة قنواتـه، كما سـتمكنه من 

اإلبالغ عن املستخدم وحظره.
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هند  الكويتية  الفنانة  قالت 
البلويش إنها تنوي االرتباط 
بعد  الخامسة،  للمرة 
األربع،  زيجاتها  فشل 
املسؤولية  حملت  حيث 
السابقني،  ألزواجها 
مشريًة إىل أنها هي من 
قامت بخلعهم والسبب 

لم يكن منها.
يف  البلويش  وأوضحت 
مقطع فيديو متداول 
لها أنها تنوي الزواج 
للمرة الخامسة، لكن 
لم يتضح إن كان ذلك 
كما  قريب،  وقت  يف 
لم يتبني بأنها تعيش 

قصة حب أم ال.
التعليقات  وانهالت 
حديث  عىل  املتباينة 
الكويتية،  املمثلة 

انتقدها  من  فمنهم 
دافعوا  وآخرون 

شاب:  كتب  فقد  عنها، 
شابني  شفيكم  «بالحالل 

تاخذ  الله  شاء  إن  عليها 
العارش»، وأضافت أخرى: «الله 

يش  سوت  ما  فيها  ايش  يرزقها 
الله  «عادي  فتاة:  وكتبت  حرام»، 
هندوه  يا  الصالح  بالزوج  يرزقك 
للزواج  واعزمينا  يستاهلك  باليل 

حبي».

شوقت الفنانة اللبنانية، 
الزغبي،  نوال 

عرب  جمهورها 
ل  شيا لسو ا »
 ، « يا ميد
ث  حد أل
التي  أغانيها 
ن  و تتعا
مع  فيها 

املرصي  امللحن 
مصطفى،  عمرو 

لطرحها  وتستعد 
ألبومها  ضمن  قريباً 

عدد  مع  فيه  تعاقدت  الذي  الجديد 
من امللحنني العرب، ويضم ٧ أغنيات.
ونرشت الزغبي مقطع فيديو، عرب حسابها يف 
امللحن  «إنستغرام»، وهي داخل االستوديو مع 
بينهما  تعاون  آخر  كان  إذ  مصطفى،  عمرو 
منذ ٤ سنوات، حينما لحن لها أغنية «الناس 
سعر»،  «ألعىل  مسلسل  ترت  وهي  العزاز»، 
وزينة  كريم  نيليل  الفنانة  ببطولته  وقامت 

قرابة  لتحقق  فهمي،  وأحمد 
٧ ماليني مشاهدة.

يف  الزغبي،  وظهرت 
منسجمة  الفيديو، 
مع  كبري  بشكل 
األغنية  ألحان 
الجديدة، التي تأتي 
أغنيات   ٣ ضمن 
خاللها  من  تتعاون 
مع عمرو مصطفى، 
إلضافتها ضمن األلبوم 
نجاحه  توقعت  الذي 
بعدما  خاصة  كبري،  بشكل 
حقق «ميني» ألبومها الذي حمل اسم 

““عكس الطبيعة» نسب مشاهدات مرتفعة.
الذي حقق نسب مشاهدة  الفيديو  وعلقت عىل 
تفاعالً  والقى  ألفاً،   ٦٠ فاقت  متابعيها  بني 
االستوديو  «داخل  قائلًة:  جمهورها،  من  كبرياً 
جديدة  أغنية  مصطفى،  عمرو  العبقري  مع 
قريباً»، لتلقى إعجاب متابعيها الذين تمنوا لها 

التوفيق.

فتحي  بلقيس  اليمنية  الفنانة  أكدت 
املرصية  للفنانة  الكامل  دعمها  عن 
طالقها  بعد  الوهاب  عبد  شريين 
من الفنان املرصي حسام حبيب، 
الكبرية  سعادتها  عن  معربة 
بالقرار الذي اتخذته شريين بإنهاء 

أن  إىل  بلقيس  وأشارت  زواجها. 
خالل  مقابلتها  منها  طلبت  شريين 

تواجدها يف مرص، وأنها تحدثت معها 
يف األمر سابقاً قبل وقوع الطالق، وقالت 
طلبت  «شريين  إعالمية:  ترصيحات  يف 
تشوفني ملا كنت يف مرص، ورحت التقيت 
فيها عىل املستوى الشخيص، وسكرنا باب 
الثنتني». احنا  وحكينا  باملفتاح  الغرفة 
ضحت  و أ و

بلقيس 
نها  أ
ف  تعر
ماً  تما
تمّر  ما 

به 

ين  شري
بعد  قها حالياً  طال

أنها  إىل  ذلك  يف  من حسام حبيب، مشرية 
الالزمة  نصائحها  تعطي  أن  استطاعت 
العام  خالل  ذاتها  باألزمة  مرّت  أن  بعد 
األعمال  رجل  من  بطالقها  املايض، 
وقالت  اللطيف.  عبد  سلطان  السعودي 
النجمة اليمنية خالل لقاء إعالمي مع (إي 
هذي  عشان  فرحانة  «أنا  بالعربي):  تي 
يف  بحس  فيها،  بحس  أنا  إنطالق،  بداية 
بتمرق».  شو  هي  عارفة  ألني  اليش،  هاد 
عن  شريين  ابتعاد  عن  بلقيس  ودافعت 
عليهم  الرد  وعدم  الفنانني،  زمالئها 
املكاملات  أو  النصية  الرسائل  خالل  من 
حقها  من  هذا  أن  معتربة  الهاتفية، 
يف  إجبارها عىل يشء  أحد  وليس من حق 
رقمها  عندي  «أنا  وقالت:  املرحلة،  هذه 
املسج..  وشافت  معها  وتواصلت  الخاص 
خليها  حدا،  وال  مع  تحكي  ما  هأل  حقها 
الخاصة  حياتها  هادي  بنفسها،  تركز 
بالنهاية». وأكدت بلقيس أنه من املفرتض 
أن تعود شريين بقوة بعد أزمة انفصالها 
«الزواج  أن  معتربة  حبيب،  حسام  عن 
تعيش  اآلن  «شريين  وعلقت:  بأخر»، 
نقطة تحول، متل ما أنا كان عندي 
 ،٢٠٢١ بعام  تحول  نقطة 
يقدر  فينا  أحد  ما 
اآلن  هي  ينكرها، 
نقطة  بمرحلة 
 . . ل لتحو ا

مربوك».
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