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بغداد/ الزوراء:
اكـد وزيـر املـوارد املائية مهدي رشـيد 
الحمداني، امس األربعاء، وسـفري تركيا 
يف بغـداد عيل رضا كوناي، دخول مذكرة 
التفاهـم املوقعـة بـني الجانبـني حيـز 
التنفيـذ بما يضمن حصـول العراق عىل 
حصـة مائية عادلـة. وقالت الـوزارة يف 
بيان تلقته ”الـزوراء“: إن ”وزير املوارد 
املائية مهدي رشـيد الحمداني اسـتقبل 
بمكتبـه سـفري الجمهوريـة الرتكية يف 

بغـداد عيل رضـا كوناي والوفـد املرافق 
لـه“، الفتة إىل أنـه ”جرى خـالل اللقاء 
التباحث حول ملف املياه وسبل التعاون 
املشـرتك بني البلدين ملواجهة أزمة شـح 
املياه التي تمر بهـا املنطقة“. وأضافت، 
أنـه ”تـم التطـرق إىل مذكـرة التفاهـم 
املوقعـة بني الجانبني بعـد دخولها حيز 
التنفيذ والخطوات الالزمـة لتنفيذ بنود 
املذكـرة بما يضمن حصـول العراق عىل 

حصة مائية عادلة“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئـة األنـواء الجويـة، امس 
األربعـاء عـن حالـة الطقـس يف البالد 
لأليـام املقبلـة، فيمـا توقعـت حدوث 
ضباب وتسـاقط أمطـار رعدية اليوم 
الخميـس. وذكر بيـان للهيئـة، تلقته 
”الـزوراء“: أن ”طقس يـوم الخميس 
سـيكون غائمـاً مـع تشـكل الضباب 
صباحاً يف بعض االماكن يزول تدريجياً 
يف املنطقة الوسـطى، وسيكون طقس 
املنطقـة الشـمالية غائمـاً مصحوبـاً 
بتسـاقط أمطـار وحـدوث عواصـف 
رعديـة وفرصـة لتسـاقط الثلـوج يف 
أماكـن متفرقـة منها، فيما سـيكون 
طقس املنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، 
أما درجات الحرارة فستنخفض بضع 
درجـات يف جميـع مناطـق البـالد، إذ 

العظمى  الحـرارة  ستسـجل درجـات 
واملوصـل  درجـة   16 السـليمانية  يف 
18 درجـة وبغـداد 20 درجـة وكربالء 
املقدسة 19درجة والبرصة 26 درجة“.

الجمعـة  أن ”طقـس يـوم  وأضـاف، 
سيكون صحواً وبارداً مع بعض القطع 
من الغيوم ويتشـكل الضبـاب صباحاً 
ويزول تدريجياً يف املنطقة الشـمالية، 
أما درجات الحرارة فسـتنخفض قليالً 
يف عمـوم مـن البـالد ”. وأشـار إىل أن 
”طقـس يوم السـبت املقبل سـيكون 
صحـواً مـع بعـض الغيـوم، وال تغري 
يف درجـات الحـرارة يف جميـع مناطق 
البالد“. ولفت البيان اىل أن ”طقس يوم 
االحد املقبل سـيكون صحواً مع بعض 
الغيوم، أما درجات الحرارة فسـرتتفع 

قليالً يف عموم البالد ”.

بغداد/الزوراء:
أعلنـْت وزارة التعليـم العـايل والبحث 
العلمي، امـس االربعاء، إطـالق بوابة 
التقديم اىل املنحة املجانية لتخصصات 
الجامعـات  يف  الطبيـة  املجموعـة 
الـدرايس  للعـام  األهليـة  والكليـات 
2022/2021. وذكرت الوزارة يف بيان 
ورد لــ ”الزوراء“، إن ”دائـرة التعليم 
الجامعي األهيل، حددت أربعة خيارات 
أمام الطالـب للتقديـم اىل املنحة التي 

سـتكون متاحة ملدة عـرشة أيام عرب 
البوابة اإللكرتونيـة“. وأضاف البيان، 
إن ”الدائرة أشـرتطت ضوابط التقديم 
اىل املنحـة املجانية، أن يكـون الطالب 
من خريجي الفـرع اإلحيائي للدورين 
األول أو الثاني ضمن السـنة الدراسية 
الحاليـة وأن ال يقـل معـدل التقديـم 
والتنافـس اىل الطـب العـام عـن 95 
% وال يقـل عن 93 % لطب األسـنان 

والصيدلة“.

برلني/ متابعة الزوراء:
غـادرت املستشـارة األملانيـة أنجيـال 
منصبهـا  األربعـاء  امـس  مـريكل 
لتتقاعد يف سـن الـ67، إذ انتهى فصل 
طويل مـن تاريخ أملانيـا املعارص مع 
انتخاب مجلس النواب (البوندسـتاغ) 
أوالف  الديموقراطـي  االشـرتاكي 
شولتس مستشاًرا للبالد طاوًيا صفحة 

حكـم  أنجيال مريكل الذي اسـتمّر 16 
عاًمـا و15 يوماً. وبذلك تكون مريكل، 
وهي أول امـرأة تدير أملانيا، أمضت يف 
السـلطة 5860 يوًما. إال أنها ستغادر 
قبل تسـعة أيام من تمكنها من كرس 
الرقـم القيـايس الذي سـّجله ملهمها 
هيلمـوت كـول يف الحكـم. وسـلمت 
القائدة املحافظة مقاليد الحكم يف أول 

قوة اقتصاديـة أوروبية امس األربعاء 
إىل أوالف شـولتس الذي كان يف آٍن مًعا 
خصمها السيايس لكن أيًضا نائبها يف 
املستشارية ووزير املالية يف حكومتها.
بعـد ذلـك، سُتسـلّم مـريكل مقاليـد 
الحكم إىل اليسار الوسطي للمرة األوىل 
منـذ كان غريهارد رشودر مستشـاًرا 
للبالد. رغم فرتة حكم متباينة اّتسمت 

 2015 عـام  الالجئـني  باسـتقبال 
وبالقدرة عىل إدارة األزمات لكن أيًضأ 
بغيـاب الطمـوح يف مجـايل مكافحة 
التغـرّي املناخي وإضفـاء الحداثة عىل 
أملانيا، تبقى مـريكل بعد أربع واليات، 
لـدى  املفّضلـة  الشـخصيات  إحـدى 

األملان.

الزوراء/مصطفى فليح:
دعا مستشـار املركز االوروبي لدراسات مكافحة 
االرهـاب اللواء املتقاعـد، عماد علـو، اىل رضورة 
ايجـاد قيـادة عسـكرية واسـتخبارية مشـرتكة 
بـني بغـداد واربيـل ملواجهـة الخروقـات االمنية 

االخرية، ويف حني اشـار اىل عدم وجود عالقة لهذه 
الخروقـات باالنسـحاب االمريكي اكـد ان ضعف 
«تقييم التهديد» وتدريب البيشمركة والتضاريس 
الجغرافية مكن تنظيم داعش من تنفيذ عملياته.

وقـال علو يف حديـث لــ «الـزوراء» ان «التنظيم 

يسـتغل املناطـق الرخـوة والضعيفة واملسـاحة 
التـي تنفتح عليهـا قـوات البيشـمركة اكثر من 
١٠٠٠ كيلـو مـرت وهـو خـط طويـل جـدا حتى 
القـوات االتحادية التسـتطيع ان تنفتح عىل هذا 
الخـط بشـكل جيـد ونظامـي لذلك تكـون هناك 

ثغـرات وضعف»، مضيفا ان «عديد وقدرات قوات 
البيشـمركة  سـواء من ناحية  املوارد البرشية  او 
املوارد املادية ونقصد بها التسليح ال تكفي بشكل 

واضح جدا ملسك هذه املسافة الطويلة».

واشنطن/ متابعة الزوراء:
اكد الرئيس األمريكي جو بايدن أنه لن 
تكون هناك قوات أمريكية تقوم بمهام 
قتالية يف العـراق بعد ٣١ كانون األول/ 
ديسـمرب ٢٠٢١، فيمـا حـذر الرئيـس 
الـرويس بوتني مـن اجـراءات صارمة 
يف حـال غـزت بـالده اوكرانيـا. وقال 

بايدن، يف رسـالة بعثهـا إىل الكونغرس 
األمريكي، إن الواليـات املتحدة تواصل 
العمـل مع الرشكاء يف مجـال مكافحة 
اإلرهاب، منوها إىل نرش قوات عسكرية 
يف الـرشق األوسـط لدعـم الحلفـاء يف 
بالقـول  وأردف  اإلرهـاب.  مكافحـة 
إنـه تـم نـرش عـدد قليـل مـن الجنود 

األمريكيـني يف اليمـن للقيـام بعمليات 
ضد القاعدة وتنظيم داعش. واستطرد 
يف  قـوات  «لدينـا  رسـالته  يف  قائـال 
السـعودية لحماية مصالحنا باملنطقة 
من أي أعمال عدائيـة». وتابع بالقول 
إن «أمريـكا تعمـل بشـكل وثيـق مع 
الحكومة اليمنية ورشكائها اإلقليميني 

لتقويض نفـوذ الجماعات اإلرهابية».
وتقول الواليات املتحدة إنها تعد «ردود 
فعـل قويـة» عـىل مخـاوف مـن غزو 
رويس ألوكرانيا، بعد أن تحدث الرئيس 
األمريكـي، جـو بايـدن مـع نظـريه 

الرويس، فالديمري بوتني الثالثاء.
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بغداد/ الزوراء:
ال يـزال اللقاح املضاد لكوفيـد- 19 الذي طّورته 
رشكتـا فايـزر وبايونتيـك ”فّعاًال“ عـىل متحور 
أوميكـرون بعـد ”3 جرعـات“، حسـبما أعلنت 
بايونتيـك امـس األربعاء يف بيان، مشـرية إىل نية 
الرشكتـني تطويـر لقـاح مخّصـص للمتحورة 
”بحلول مارس“. وبحسب الدراسات التي أجرتها 
املختربات، ”ال يزال اللقاح فّعاًال ضد كوفيد- 19، 
ال سـّيما ضد متحور أوميكرون، يف حال أُخذت 3 
جرعات منه“ بحيث ”قد ال تكفي جرعتان فقط 
لتحييـد املتحور“. من جانب آخر، أعلنت منظمة 
الصحة العاملية أن املتحور أوميكرون من فريوس 
كورونا ُرصد يف 57 دولة وارتفعت حاالت اإلصابة 

بكوفيـد- 19 يف دول الجنـوب اإلفريقـي ومنهـا 
زيمبابـوي ومـن املتوقـع أن تزيد أعـداد املرىض 
الذين يحتاجون للعالج باملستشفيات مع انتشار 
املرض. وقالت املنظمة يف تقريرها األسبوعي عن 
الحالة الوبائية أن هناك حاجة ملزيد من البيانات 
لتقييم شـدة األعـراض التي يسـببها أوميكرون 
ومـا إذا كان تحـوره قـد يحد مـن الحماية التي 
توفرها اللقاحـات. وتابعت املنظمـة: ”حتى لو 
كانت شـدة األعراض تعـادل أو تقل عن املتحور 
دلتا، تظل التوقعات بـأن يزيد عدد املرىض الذين 
يحتاجون للعالج باملستشفيات إذا أصيبت أعداد 
أكرب من الناس وسـيكون هنـاك فارق زمني بني 

زيادة اإلصابات وارتفاع الوفيات“.

عمان/ متابعة الزوراء:
طالـب النائـب املحامـي صالـح العرموطي يف 
مسـتهل جلسـة النواب األردني امس األربعاء، 
مغادرة املسـؤولني الذين وقعوا اتفاق ”النوايا“ 
”الطاقـة مقابل املياه“ مـع إرسائيل واإلمارات 
مقـر الربملـان. وقـال النائـب املحامـي صالح 
العرموطـي: ”إذا ما بغادروا أنا بغادر“. واعترب 
رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، طلب 
العرموطـي مخالفـا للنظـام الداخـيل ملجلس 
النـواب، األمر الذي دعـا العرموطي إىل مغادرة 
الجلسة. وأحدث طلب العرموطي ضجة عارمة 
يف جلسـة امس األربعـاء، بعد أن قـرر مجلس 

النـواب باإلجمـاع تحديـد جلسـة خاصـة مع 
الحكومة ملناقشـة اتفاق ”النوايا“. وخرج عدد 
كبري من النواب من قبة الربملان بعد العرموطي، 
احتجاجا عىل اتفـاق ”النوايا“ ”الطاقة مقابل 
املياه“ مع إرسائيل واإلمارات، ما أدى إىل فقدان 
الجلسـة النصاب. وبـدوره قـال الدغمي: ”إن 
الزمالء لم يلتزموا بالنظـام الداخيل للمجلس.. 
وأنا ال أسـتطيع تجاوز النظـام الداخيل ويجب 
تطبيقـه“. وأعلـن الدغمـي رفع الجلسـة ملدة 
نصف سـاعة بعد أن فقدت النصاب القانوني، 
قائال: ”بعد نصف ساعة إذا اردتوا عقد الجلسة 

سنعقدها“، ثم قرر تأجيلها إىل يوم االثنني.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشفت االمانة العامة ملجلس الوزراء 
السـتكمال  الحكومـة  توجـه  عـن 
املشـاريع املتلكئـة يف عمـوم البـالد، 
 114 نحـو  تفعيـل  اكـدت  وفيمـا 
مرشوعـا يف محافظة ذي قار، اعلنت 
قـرب التوقيـع عىل عقد النشـاء الف 

مدرسة يف عموم البالد.
وقال املتحدث باسـم االمانـة العامة 
حيدر مجيـد يف حديـث لـ“الزوراء“: 
ان كان هنالـك توجيه مـن الحكومة 
العراقيـة بشـان املشـاريع املتلكئـة 
والتـي وضعـت ضمـن اولوياتها ويف 
برنامجها الحكومي اكمال املرشوعات 
املتلكئـة يف عمـوم املحافظـات، الفتا 
يف  انطلقـت  حملـة  هنالـك  ان  اىل 
محافظـة ذي قار ، حيـث ان مجلس 
الـوزراء كلـف االمـني العـام ملجلس 
الوزراء برئاسة اللجنة املعنية ملتابعة 
املشاريع املتلكئة يف محافظة ذي قار 
وخالل اقل من سـنة تـم تحريك نحو 
114 مرشوع يف املحافظة وتم افتتاح 
واسـرتاتيجية.  حيويـة  مشـاريع   8
واضاف، انه تـم احالة 171 مرشوعا 
ذي  اعمـار  اعـادة  صنـدوق  ضمـن 
قـار ، مؤكدا انه يف بقيـة املحافظات 
ايضـا التوجـه الحكومي السـتكمال 
هـذه املرشوعات املتوقفـة واملتلكئة.
واشـار اىل ان الرشكات املنفذة االن يف 
وزارة االعمـار واالسـكان والبلديات 

واالشغال العامة بارشت باكمال هذه 
املرشوعات املتلكئـة، مبينا ان اللجنة 
العليـا للخدمـات واالعمـار وضعـت 
الحلـول الكفيلة ملعالجـة الكثري من 
العقبـات االداريـة والفنيـة واملاليـة 
وايضا القانونية فيمـا بني الرشكات 
املنفـذة الخاصـة والحكومية. ولفت 

اىل ان هـذه املـرشوع تسـري بوتـرية 
متصاعـدة وتم وضع توقيتات زمنية 
محـددة النجازها. وبشـأن املرشوع 
الوطنـي لبناء املـدارس اوضح مجيد 
ان املـرشوع الوطنـي لبنـاء املدارس 
هذه املبادرة جاءت من رئيس مجلس 
الوزراء، والتي تتضمن انشـاء 7 االف 

مدرسة يف مختلف املحافظات، مؤكدا 
ان املرحلة االوىل سـتبارش بها االدارة 
التنفيذيـة يف االمانـة العامـة ملجلس 
الـف مدرسـة وكان  لبنـاء  الـوزراء 
هنالك اجتماعات عديدة خالل االشهر 
املاضية مع الرشكات الصينية املنفذة.

وبني انه تمت مخاطبة الرشكات عرب 

الطـرق الدبلوماسـية متمثلة بوزارة 
الخارجية والسفارة الصينية يف بغداد 
اىل الحكومـة الصينيـة وتم ترشـيح 
الـرشكات الحكومية ووقـع االختيار 
عـىل رشكتـني. ولفـت اىل ان مجلس 
الوزراء صادق عىل احالة الف مدرسة 
اىل هـذه الرشكتـني الصينيـة، مؤكدا 
قرب تنفيذ املرشوع بعد اعداد مسودة 
العقـد لغـرض اتمامـه مـن الناحية 
الفنيـة والقانونية ومن ثـم توقيعه.
وتابع: ان الف قطعة ارض جاهزة يف 
جميع املحافظات وهـذا االمر عملت 
عليـه االمانة العامة ملجلـس الوزراء 
مع املحافظات ولم يبق سوى توقيع 
العقـد وتسـليم االرايض اىل الرشكات 
الصينيـة. ويف وقـت سـابق، أعلنـت 
األمانـة العامـة ملجلس الـوزراء، عن 
عـدد العقود املربمة ضمـن االتفاقية 
الصينية. وقال املتحدث باسم األمانة 
العامة ملجلـس الوزراء حيـدر مجيد 
يف ترصيـح صحفـي: إن ”أول عقـد 
تم توقيعه ضمـن االتفاقية العراقية 
الصينيـة هـو عقـد تطويـر وتأهيل 
مطـار النارصيـة الـدويل“، مبينا أن 
”العقـد وقـع برعاية رئيـس مجلس 
الكاظمي وحضور  الوزراء مصطفى 
االمـني العام للمجلـس ووزير النقل، 
وأبرم العقد بني رئيس سلطة الطريان 
الصينيـة  الرشكـة  وممثـل  املدنـي 

املنفذة“.
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بغداد/ الزوراء:
االربعاء،  امس  العراقي،  الجيش  طريان  تمكن 
يف  اإلرهابية   داعش  اثنني من عصابات  قتل  من 
االنبار. وذكر بيان لوزارة الدفاع، تلقته «الزوراء»: 
أنه «خالل تنفيذ واجب استطالع مسلح لطريان 
الجيش، تمكن من قتل اثنني من عصابات داعش 
االنبار». بمحافظة  الكسار  منطقة  يف  اإلرهابية 
ويف وقت سابق، أعلنت خلية اإلعالم األمني، امس 
االربعاء، انطالق عملية أمنية مشرتكة يف كركوك، 
عنارص  ومالحقة  اإلرهاب  منابع  لتجفيف 

عصابات داعش اإلرهابية وتطهري األرايض.

@›n‘Ì@îÓßa@Êa7†
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بغداد/ الزوراء:
وصل رئيس مجلس الـوزراء القائد العام 
الكاظمي،  املسـلحة مصطفـى  للقـوات 
امس الثالثاء، اىل قضاء مخمور بمحافظة 
نينـوى ومحافظـة البـرصة، فيمـا اكـد 
االستمرار وامليض يف القبض عىل إرهابيي 

داعش و فرق املوت ثأراً لدماء الشهداء.
وقال الكاظمـي يف كلمة له خالل اجتماع 
ـع مـع القيـادات األمنية من  أمنـي موسَّ
الجيـش والرشطـة والبيشـمركة يف مقر 
املحور السـادس بقضاء مخمور، يف بيان 
ملكتبـه تلقتـه «الـزوراء»: «نتواجد اليوم 
(أمـس) يف قضـاء مخمـور لالطالع عىل 
أحوالـه، والوقـوف عىل الخطـط األمنية 
املوضوعة ملواجهـة التهديدات اإلرهابية، 

والحيلولـة دون تكرار الخرق األمني الذي 
تعـرض له من ِقبل فلول عصابات داعش 
العصابات اإلرهابية  اإلرهابية»، مخاطباً 
بالقول «ال تتوهمـوا، نحن لكم باملرصاد 
نالحقكم واحداً واحداً، قياداتكم نصيدها 
واحداً تلو اآلخر، ونلحق القصاص العادل 
بهـم، والزمر املترشذمـة منكم هي تحت 
رصـد أبطالنـا يف القـوات الجويـة وعىل 
األرض، قواتنـا بمختلـف صنوفهـا تقف 
أمامكـم بقـوة وشـجاعة». وأضـاف أن 
«هذا العراق عظيم بشـعبه ومؤسساته، 
وبأبطالـه مـن مختلـف صنـوف القوات 
األمنيـة، وال مجـال لعودة داعـش مهما 

حاولت فلوله املهزومة».

@›◊7fl@˝Ó≠c@Òäbìnèæa@·ÿy@Úz–ñ@Ï�m@bÓ„bæc@NN�bflb«@16@á»i
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بغداد/ الزوراء:
السادس  لطلبة  التكمييل  الثاني  الدور  امتحانات  إجراء  موعد  الرتبية  وزارة  حددت 
الوزارة يف  االعدادي، فيما اكدت عدم وجود دور ثالث لطلبة السادس االعدادي. وقالت 
بيان تلقته «الزوراء»: انه «تم تحديد يوم األربعاء املوافق (٢٢ كانون األول ٢٠٢١) موعدا 
إلجراء امتحانات «الدور الثاني التكمييل» لطلبة السادس االعدادي بفروعه كافة للعام 
الدرايس ٢٠٢٠- ٢٠٢١». يف غضون ذلك، أكدت وزارة الرتبية، أنه ال يوجد دور ثالث لطلبة 
«الزوراء»:  تلقته  بيان  الوزارة حيدر فاروق يف  املتحدث باسم  السادس اإلعدادي. وقال 
«وصلتنا مطالبات بشأن تحديد موعد امتحانات الدور الثاني التكمييل للصف السادس 
السادس  لطلبة  ثالث  دور  يوجد  ال  ونؤكد  ال،   أم  الثالث  الدور  سيشمل  وهل  االعدادي 
االعدادي». وأضاف، أنه «من امتحن دور أول تكمييل سيكون له دور ثان تكمييل يف الثاني 

والعرشين من الشهر الجاري حتى لو كان الطالب معيداً يف جميع املواد».
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الزوراء/مصطفى فليح:
لدراسات  االوروبي  املركز  مستشار  دعا 
عماد  املتقاعد،  اللواء  االرهاب  مكافحة 
عسكرية  قيادة  ايجاد  رضورة  اىل  علو، 
واربيل  بغداد  بني  مشرتكة  واستخبارية 
ملواجهة الخروقات االمنية االخرية، ويف حني 
اشار اىل عدم وجود عالقة لهذه الخروقات 
باالنسحاب االمريكي اكد ان ضعف ”تقييم 
والتضاريس  البيشمركة  وتدريب  التهديد“ 
تنفيذ  داعش من  تنظيم  الجغرافية مكنت 

عملياته.
وقال علو يف حديث لـ ”الزوراء“ ان ”التنظيم 
يستغل املناطق الرخوة والضعيفة واملساحة 
اكثر  البيشمركة  قوات  عليها  تنفتح  التي 
كيلو مرت وهو خط طويل جدا   1000 من 
ان  التستطيع  االتحادية  القوات  حتى 
تنفتح عىل هذا الخط بشكل جيد ونظامي 
لذلك تكون هناك ثغرات وضعف“، مضيفا 
ان ”عديد وقدرات قوات البيشمركة  سواء 
من ناحية  املوارد البرشية  او املوارد املادية 
ونقصد بها التسليح ال تكفي بشكل واضح 

جدا ملسك هذه املسافة الطويلة“.
يف  واضح   ضعف  ”هناك  ان   اىل  واشار 
عمليات  التدريب واالستعداد القتايل  لقوات 
يف  االرهاب   تحديات  ملواجهة   البيشمركة 
”مناطق   ان   اىل  الفتا  املناطق“،  هذه 
قوات  بني  تفصل  التي  السكاني  الفراغ 
االن   لحد  االتحادية   والقوات  البيشمركة  
لم يتم مسكها بشكل واضح وجيد من قبل 

القوات االمنية“.
واوضح ”عىل الرغم من االعالن عن وجود 
قيادة   مقرات   وفتح  وتنسيق  اتفاقات 
مشرتكة يف عدد من املناطق  ولكن االتفاق 
مؤكدا  الواقع“،  ارض  عىل  تنفيذه  يتم  لم 

”وحتى لو تم تنفيذه فهذه العملية ليست 
بالسهلة وانما تحتاج اىل تدريب  واىل اعادة 

تنظيم و دراسة التضاريس الجغرافية ”.
قال  واربيل   بغداد  بني  التفاهمات  وعن 
بني  الثقة  مسألة  ”التزال  املستشار 
الجانبني خاصة من جهة  اقليم كردستان 
واضحة فهناك عدم ثقة بالقوات االتحادية  
عديدة  مناطق  يف  بالتواجد  لها  واليسمح 
تتعلق  سياسية  اعتبارات  اساس  عىل 
الثمن  يدفع  من  هذا  ومع  املناطق  بهذه 
او يف  االقليم  العراقي سواء يف  املواطن  هو 
املحافظات  بسبب هذه املواقف السياسية  

املتشنجة“.
والتنسيق  التعاون  ”رضورة  اىل  ودعا 
قيادة  واىل  املشرتك  والتدريب  االستخباري 
وواضح  وارتباط  مشرتكة  عسكرية 
قوات  اي  عىل  والسيطرة  للقيادة  ورصيح 
االسناد  تقديم  يتم  حتى  تشكيلها  يمكن 

الجوي واملدفعي وغريه ”. 

قرب  مع  الهجمات  وترية  زيادة  وعن 
االنسحاب االمريكي قال املستشار ”ال اؤيد 
هذه النظرية و يجب ان ال نعطي االرهاب 
”نشاط  ان  اىل  الفتا  حجمة“،  من   اكرب 
االرهاب منذ ستة اشهر بدأ  بتصعيد وترية 
عملياته  خاصة يف دياىل وكركوك  وجنوب 
تقييم  ”بضعف  ذلك  معلال  املوصل“  غرب 
يف  امليدانية  ”القيادات  داعيا   ،” التهديد 
العمليات املشرتكة بان تعيد تقييم التهديد 

الذي يشكله التنظيم“.
بعد  مستمرا  تسلال  هناك  ان  ”كما  وتابع  
الديمقراطية   سوريا  قوات  سمحت  ان 
لعنارص داعش بالخروج من مخيم الهول 
العراقية  للحدود  واخرتاق  دخول  وهناك 
العراقي“مؤكدا ان  السورية باتجاه العمق 
”قيام القوات االمنية باعرتاض هذا التسلل 
مع  التنظيم  عنارص  عىل  القبض  والقاء 
التنظيم   ان  عىل  دليل  عوائلهم   اسلحتهم 

يحاول  العودة اىل العراق بقوة“. 

ÔÿÌãfl¸a@lbzè„¸bi@b:@Ú”˝«¸@Ò7Ç˛a@ÚÓ‰fl˛a@pb”Îã©a@Êa@á◊a
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Ê˝ÄÄÄÄÄÄ«a
تعلن هيئة استثمار بغداد عن وجود فرصة استثمارية 
النشاء وتأهيل وتطوير مطبعة اعدادية االحرار للطباعة 
الفنية (مطبعة اعدادية (١) حزيران الصناعية)التابعة 

لوزارة الرتبية / املديرية العامة للتعليم املهني.
واالجنبية  املحلية  االستثمارية  الرشكات  فعىل 
واملستثمرين كافة الراغبني باالستثمار يف هذه الفرصة 
يف  الكائنة  بغداد  استثمار  هيئة  مقر  مراجعة  اعاله 
الثامن ,عىل  بغداد – مبنى محافظة بغداد – الطابق 
وخالل  االستمارة  يف  املطلوبة  الوثائق  كافة  تقدم  ان 
مدة اقصاها (١٥) خمسة عرش يوما من تاريخ نرش 
االعالن واملصادف ٢٠٢١/١٢/٧ وان صادف اخر يوم 
من موعد استالم الطلبات عطلة رسمية يكون موعد 
الغلق نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يليه ويتحمل 
االستثمارية  الفرصة  عليه  ترسو  من  او  املستثمر 
مصاريف واجور نرش االعالن عىل ان تردنا العروض 
الفنية والتجارية بظروف مغلقة ومختومة مرفق بها 
املستمسكات والوثائق التالية ويتحمل من تحال عليه 
االصولية  املوافقات  استحصال  االستثمارية  الفرصة 
كافة عىل ان ال تتحمل هيئة استثمار بغداد اي تبعات 
من  املوافقات  حصول  عدم  نتيجة  وقانونية  مالية 
الغاء الفرصة االستثمارية ويف  او  القطاعية  الجهات 
حال وجود اي نقص من املتطلبات املذكورة يف االعالن 

ويعترب العرض مرفوض.
الوثائق املطلوبة :

ومصدة  مختومة  االستثمار  اجازة  طلب  استمارة   -
من الهيئة مع وصل رشاء االستمارة.

مكتب  من  للمرشوع  االقتصادية  الجدوى  دراسة   -
استشاري معتمد.

- الوصف الفني وامللخص التنفيذي للمرشوع.
- خطة التمويل مع كفاءة مالية.

- جدول زمني النجاز املرشوع.
سريتها  عن  وملخص  الرشكة  تأسيس  اوراق   -

الذاتية.
السفر  جواز  او  الشخصية  البطاقة  من  نسخة   -

(شخص طبيعي).
بها  قامت  التي  السابقة  املماثلة  باالعمال  قائمة   -

الرشكة او املستثمر يف مجال االستثمار.
- براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب معنونة للهيئة 

العامة لالستثمار.
- حسابات ختامية الخر ثالث سنوات.

للمرشوع  معمارية  وواجهات  اولية  مخططات   -
(سايت بالن).

 املدير العام
ورئيس مجلس االدارة
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تعلُن الرشكة العامة إلدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجري املشيدات املدرجة 
التايل لنرش االعالن  اليوم  ادناه يف محافظة (بغداد) يف اليوم الخامس عرش تبدأ اعتبارا من 
وفقا قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ املعدل والرشوط التي يمكن 
الحصول عليها من قسم الرشكة اعاله لقاء مبلغ (٥٠٠٠) دينار غري قابل للرد فعىل الراغبني 
الحضور يف الساعة العارشة يف مقر الرشكة  اعاله وان يقدم املزايد كتاب يؤيد براءة ذمته 
من الرضيبة معنون اىل (الرشكة العامة إلدارة النقل الخاص) وهوية االحوال املدنية وشهادة 
الجنسية او (البطاقة الوطنية املوحدة) وبطاقة السكن (النسخة االصلية) ودفع التأمينات 
العقد بصك مصدق وكذلك يتحمل من ترسو  البالغة ٢٠٪ مرضوبا يف عدد سنني  القانونية 
عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة ٢٪، وكذلك يتحمل الناكل فرق البدلني، علما اذا صادف موعد 

املزايدة عطلة رسمية تجري املزايدة يف اليوم التايل.

الفقرات (٥/٤/٣) مدة  مدة االيجار سنتان.... يدفع  عىل شكل قسط واحد لكل سنة عدا 
االيجار سنة واحدة ....يدفع عىل شكل قسط واحد.

كريم هاشم حسني الجابري
                                             املدير العام
                                            رئيس مجلس االدارة
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واشنطن/ متابعة الزوراء:

اكد الرئيـس األمريكى جـو بايدن 

أنه لن تكون هنـاك قوات أمريكية 

تقـوم بمهام قتاليـة يف العراق بعد 

31 كانون األول/ ديسـمرب 2021، 

فيما حـذر الرئيس الـرويس بوتني 

من اجـراءات صارمة يف حال غزت 

بالده اوكرانيا.

وقـال بايـدن، ىف رسـالة بعثها إىل 

الكونغرس األمريكـي، إن الواليات 

املتحـدة تواصل العمل مع الرشكاء 

يف مجـال مكافحة اإلرهاب، منوها 

إىل نـرش قوات عسـكرية يف الرشق 

األوسـط لدعم الحلفاء يف مكافحة 

اإلرهاب.

وأردف بالقـول إنـه تم نـرش عدد 

قليـل مـن الجنـود األمريكيـني يف 

اليمن للقيام بعمليات ضد القاعدة 

وتنظيم داعش.

واسـتطرد قائال يف رسـالته ”لدينا 

لحمايـة  السـعودية  يف  قـوات 

مصالحنـا باملنطقة مـن أي أعمال 

عدائية ”.

وتابـع بالقـول إن ”أمريـكا تعمل 

بشـكل وثيق مع الحكومة اليمنية 

لتقويـض  اإلقليميـني  ورشكائهـا 

نفوذ الجماعات اإلرهابية“.

وتقول الواليـات املتحـدة إنها تعد 

”ردود فعل قوية“ عىل مخاوف من 

غزو رويس ألوكرانيا، بعد أن تحدث 

الرئيـس األمريكي، جـو بايدن مع 

نظـريه الـرويس، فالديمـري بوتني 

الثالثاء.

وقالت واشـنطن إن الرئيس بايدن 

أعـرب يف املحادثة، التـي تمت عرب 

الفيديـو، عن قلقه العميق بشـأن 

الروسـية، وهـدد  القـوات  زيـادة 

”بإجـراءات اقتصاديـة وإجراءات 

أخـرى قوية“. وتقول روسـيا إنها 

لن تهاجم أوكرانيا.

أوكرانيـا  بوتـني  الرئيـس  واتهـم 

باالستفزاز، وأشار إىل أنه يسعى إىل 

الحصـول عىل ضمانات يف مواجهة 

األطلـيس،  شـمال  حلـف  توسـع 

الناتو، باتجاه الرشق ونرش أسلحة 

بالقرب من روسيا.

وقالت وكالة األنباء الروسـية تاس 

إن املحادثة تمت عـىل رابط فيديو 

آمن أنشئ يف ظل اإلدارات السابقة 

لكنه لم يستخدم من قبل.

وأظهـرت لقطات فيديـو لحظات 

االفتتـاح التـي اتسـمت بالتحيات 

الوديـة بـني الزعيمـني األمريكـي 

والرويس. ثـم تواصلـت املحادثات 

خلف أبواب مغلقة، واستمرت نحو 

ساعتني.

وأجـرى بوتني املحادثـات من مقر 

إقامته يف منتجع سوتيش الجنوبي، 

بحسب ما ذكرته وكالة تاس.

القومـي  األمـن  مستشـار  وقـال 

سـوليفان  جيـك  األمريكـي 

إن  املحادثـة،  بعـد  للصحفيـني، 

واشنطن تعد ردودا محددة قوية يف 

األسابيع املقبلة إذا لزم األمر.

وقال: ”هناك أشـياء لـم نفعلها يف 

2014، ونحـن مسـتعدون للقيـام 

بها اآلن“، يف إشـارة إىل ردود الفعل 

الغربيـة عـىل ضم روسـيا لشـبه 

جزيرة القرم.

وأضـاف: ”كان هنـاك الكثـري من 

األخذ والعطاء، ولـم يكن هناك أي 

تهديـد، لكن الرئيـس أوضح تماما 

موقف الواليات املتحدة من كل هذه 

القضايا“.

عقوبـات  اإلجـراءات  وشـملت 

اقتصاديـة وإجـراءات أخرى، مثل 

نـرش قوات إضافية لحلفـاء الناتو 

يف املنطقـة وتوفـري عتـاد دفاعـي 

ألوكرانيا.

ورفض سوليفان تفصيل القول يف 

ماهية اإلجراءات االقتصادية، قائال 

إن الواليات املتحدة تفضل إيصالها 

مبارشة إىل الروس.

لكنـه قـال إن خـط أنابيـب نورد 

سـرتيم 2، وهو خـط أنابيب جديد 

إىل أملانيا لم يبدأ تشغيله بعد، يوفر 

”وسـيلة نفـوذ“ للواليـات املتحدة 

وحلفائها.

بوتـني  فالديمـري  كان  ”إذا  وقـال 

يريـد أن يـرى الغـاز يتدفـق عـرب 

خط األنابيـب هذا، فقد ال يرغب يف 

املخاطرة بغزو أوكرانيا“.

وكانـت تقارير سـابقة قـد ذكرت 

أن مسـؤولني أمريكيـني توصلـوا 

إىل اتفـاق مـع أملانيـا إلغـالق خط 

األنابيب يف حالة حدوث غزو.

وتشمل اإلجراءات األخرى املحتملة 

قيودا عىل تحويل البنوك الروسـية 

الروبل إىل عمـالت أجنبية، أو حتى 

اللجـوء إىل فصل روسـيا عن نظام 

العاملي،  املـايل  للدفـع  ”سـويفت“ 

بحسب بعض التقارير.

قـادة  إن  األبيـض  البيـت  وقـال 

الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا 

وأملانيا وإيطاليا شكلوا اسرتاتيجية 

كبـري  رضر  ”لفـرض  مشـرتكة 

وشـديد عىل االقتصاد الرويس“ إذا 

شنت روسيا غزوا.

الزعمـاء  إىل  بايـدن  وتحـدث 

األوروبيني األربعة مـرة أخرى بعد 

محادثاته مع بوتني.

بغداد/ الزوراء:
وصل رئيس مجلـس الوزراء القائد 
العـام للقـوات املسـلحة مصطفى 
الكاظمي، امـس الثالثاء، اىل قضاء 
مخمور بمحافظة نينوى ومحافظة 
البرصة، فيما اكد االستمرار وامليض 
يف القبـض عـىل إرهابيـي داعش و 

فرق املوت ثأراً لدماء الشهداء.
وقـال الكاظمـي يف كلمـة له خالل 
ـع مع القيادات  اجتماع أمني موسَّ
والرشطـة  الجيـش  مـن  األمنيـة 
املحـور  مقـر  يف  والبيشـمركة 
السـادس بقضاء مخمـور، يف بيان 
ملكتبه تلقتـه ”الـزوراء“: ”نتواجد 
اليـوم (أمـس) يف قضـاء مخمـور 
لالطالع عىل أحوالـه، والوقوف عىل 
الخطط األمنيـة املوضوعة ملواجهة 
التهديدات اإلرهابية، والحيلولة دون 
تكـرار الخرق األمني الـذي تعرض 
له مـن ِقبل فلـول عصابات داعش 
العصابـات  مخاطبـاً  اإلرهابيـة“، 
تتوهمـوا،  ”ال  بالقـول  اإلرهابيـة 
نحـن لكم باملرصاد نالحقكم واحداً 
واحداً، قياداتكم نصيدها واحداً تلو 
اآلخر، ونلحق القصاص العادل بهم، 
والزمر املترشذمـة منكم هي تحت 
رصد أبطالنا يف القوات الجوية وعىل 
األرض، قواتنـا بمختلـف صنوفها 

تقف أمامكم بقوة وشجاعة“.
وأضـاف أن ”هـذا العـراق عظيـم 
بشعبه ومؤسسـاته، وبأبطاله من 
مختلف صنوف القوات األمنية، وال 
مجـال لعودة داعـش مهما حاولت 
أن  إىل  مشـرياً  املهزومـة“،  فلولـه 
”قواتنا األمنية متناسقة ومتآلفة، 
وقويـة، وتعمل يداً بيـد يف مواجهة 
اإلرهـاب، وليـس هناك ما يسـمى 

ببيئة آمنة أو حاضنة لإلرهاب“.
بمختلـف  ”مجتمعنـا  أن  وتابـع 

مكوناته وأطيافـه رفض اإلرهاب، 
وقاتـل زمـره الخائنـة ومرتزقتـه 
الرخيصة“، موضحاً، أن ”الشـعب 
العراقـي واحـد وموحـد أمـام كل 
التحديـات، وقواتنا األمنية قادرة يف 
األمس واليوم وغداً عىل ردع كل من 

يهدد أمن العراق واستقراره“.
كمـا زار رئيـس الـوزراء مصطفى 
الكاظمي، قرية اللهيبان يف مخمور 

والتقى باألهايل.
وذكر بيـان ملكتب رئيـس الوزراء : 
أن ”القائـد العام للقوات املسـلحة 
قريـة  زار  الكاظمـي،  مصطفـى 

اللهيبان يف قضاء مخمور“.
وأضاف البيان، أن ”الكاظمي التقى 
بأهايل القرية وأستمع إىل مشاكلهم 

واحتياجاتهم“.
يف غضـون ذلـك، زار القائـد العـام 
للقوات املسلحة مصطفى الكاظمي 
وعقـد  البـرصة  عمليـات  قيـادة 

اجتماعا بالقيادات األمنية .
زيارتـه  خـالل  الكاظمـي  قـال 
لقيادة عمليـات البرصة واجتماعه 
بالقيادات األمنيـة: ”صباحاً كنا يف 
مخمـور، ووجهنا رسـالة واضحة 
للزمـر اإلرهابية بأنهـا عاجزة عن 

اللعب بأمن العراق“.
وأضـاف: ”مثلما أسـقطنا قيادات 
اإلرهـاب الواحد تلو اآلخر، ورضبنا 
خالياه يف أقىص الصحارى والجبال، 
سـنكون لهم باملرصاد يف أي نقطة 

من عراقنا الحبيب“.
وأكد: ”مـن هنا أقول لكـم إن الدم 
العراقـي واحـد، واإلرهـاب واحـد 
وأقنعتـه،  أسـماؤه  تعـددت  وإن 
والدم العراقي غـاٍل علينا، وال فرق 
فيـه مهما كان انتمـاؤه القومي أو 
الديني، وسـنقف بكل قوة أمام من 
يهدد أمن العراق ويجرأ عىل ترهيب 
العراقيني، ويتسـرت تحت أي غطاء 

كان“.
وأوضـح: ”هنـاك داعـش يسـعى 
إلرهاب املواطن، وهناك من يسعى 
إلرهاب الدولة، وكالهما عدو واحد، 
واإلرهـاب يريد أن يثنـي الدولة عن 
باألحـداث  ويشـغلها  واجباتهـا، 
الفوضوية؛ من أجل حصاد املصالح 

الرخيصة“.
وأكـد أن ”جريمـة قتـل ضباطنـا 
يف األجهـزة األمنيـة غـدر وخيانة، 
وجريمة قتل خرية شبابنا بدم بارد 
هي سلسلة جرائم واحدة ومعروفة 
للجميع، لن ننجر للمواجهة، ولكن 
سـوف نجرهـم للعدالـة بالقانون، 

وينتظرهم القصاص العادل“.
ولفـت إىل أنه ”مثلمـا اعتقلنا قتلة 
عبـد  وأحمـد  الهاشـمي،  هشـام 
الصمـد، وزميلـه صفـاء، سـنأتي 
اآلخـر،  تلـو  واحـدا  باملجرمـني 
وسـيقفون أمـام القضـاء العادل، 

وأمام الشعب لُتفضح جرائمهم“.
وحـذر: ”واهـم جـداً من يظـّن يف 
نفسـه أنه فوق الدولـة والقانون، 
ومنطق القوة سـريتد عىل أصحابه 
بالتأكيـد، وأقول ملجرمـي اإلرهاب 
والفـوىض: اعلموا جيداً أنه ال يوجد 
غطاء محيل، أو إقليمي، أو رشعي، 

أو ديني لكم أيها املجرمون“.
”مسـتمرون  بالقـول:  وختـم 
وماضـون يف القبض عـىل إرهابيي 
داعش وكذلـك إرهابيي فرق املوت، 

ثأراً لدماء شهدائنا“.
القائـد  الـوزراء  رئيـس  وكان 
العـام للقـوات املسـلحة مصطفى 
الكاظمي، قـد وصل اليوم االربعاء، 
اىل قضـاء مخمـور عـىل رأس وفد 

أمني.
وذكر مكتبه االعالمي يف بيان تلقته 
”الزوراء“: ان ”الكاظمي، وصل اىل 
قضاء مخمور عـىل رأس وفد أمني 
يضم وزيـر الدفـاع، ورئيس أركان 
العمليـات  قائـد  الجيـش، ونائـب 
املشـرتكة، ورئيس جهـاز مكافحة 
اإلرهـاب، ووكيـل وزارة الداخليـة 
لشـؤون االسـتخبارات، وعدداً من 

القيادات األمنية“.
واضـاف البيان، ان ”رئيس حكومة 
إقليم كردسـتان مـرسور بارزاني، 
كان يف استقبال الوفد خالل توجهه 

اىل قضاء مخمور“.
كذلك وصل رئيس الوزراء مصطفى 
إىل  األربعـاء،  امـس  الكاظمـي، 

محافظة البرصة.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء 
يف بيـان : ان ”الكاظمـي وصل قبل 

قليل إىل محافظة البرصة“.
وأضـاف أن ”ذلك جاء بعـد زيارته 
لقضاء مخمـور وتفقـده األوضاع 

األمنية فيه“.
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برلني/ متابعة الزوراء:
غادرت املستشارة األملانية أنجيال مريكل 
امس األربعـاء منصبها لتتقاعد يف سـن 
الــ67، إذ انتهى فصـل طويل من تاريخ 
أملانيا املعارص مع انتخاب مجلس النواب 
الديموقراطي  االشـرتاكي  (البوندستاغ) 
أوالف شـولتس مستشـاًرا للبالد طاوًيا 
صفحة حكم  أنجيال مريكل الذي استمّر 

16 عاًما و15 يوماً.
وبذلك تكون مريكل، وهي أول امرأة تدير 
أملانيا، أمضت يف السلطة 5860 يوًما. إال 
أنها سـتغادر قبل تسعة أيام من تمكنها 
مـن كرس الرقـم القيـايس الذي سـّجله 

ملهمها هيلموت كول يف الحكم.
وسلمت القائدة املحافظة مقاليد الحكم 
يف أول قـوة اقتصاديـة أوروبيـة امـس 

الـذي كان  األربعـاء إىل أوالف شـولتس 
يف آٍن مًعـا خصمها السـيايس لكن أيًضا 
نائبهـا يف املستشـارية ووزيـر املالية يف 

حكومتها.
بعد ذلك، سُتسـلّم مـريكل مقاليد الحكم 
إىل اليسـار الوسطي للمرة األوىل منذ كان 

غريهارد رشودر مستشاًرا للبالد.
رغم فرتة حكم متباينة اّتسمت باستقبال 
الالجئني عـام 2015 وبالقدرة عىل إدارة 
األزمـات لكن أيًضـأ بغيـاب الطموح يف 
مجايل مكافحة التغـريّ املناخي وإضفاء 
الحداثة عىل أملانيا، تبقى مريكل بعد أربع 
واليات، إحدى الشـخصيات املفّضلة لدى 

األملان.
وحتـى السـاعات األخرية قبـل أن تغادر 
منصبها، بقيت املستشارة األملانية أنجيال 

مريكل منشغلة بمهامها الرسمية، تتصل 
بزعمـاء العالم مـن مكتبهـا داخل مقر 
املستشارية األملانية قبل أن تغادره اليوم 
للمـرة األخرية وتسـلمه لخليفتها أوالف 

شولتز املستشار األملاني الجديد.
وشاركت مريكل ليل االثنني باجتماع عرب 
الهاتف مع الرئيسني األمريكي جو بايدن 
والفرنـيس إيمانويـل ماكـرون ورئييس 
حكومـة بريطانيـا بوريـس جونسـون 
وإيطاليا ماريو دراغي، تناول التطورات 
يف أوكرانيا والحشـد العسـكري الرويس 

عىل حدودها.
وتـرتك مـريكل خلفها هموماً سياسـية 
بقيـت عالقـة، مـن األزمـة األوكرانية - 
الروسـية إىل أزمـة كورونـا التـي طغت 
عىل عاميها األخريين يف السـلطة. ولكن 

رغم ذلك، فهي تغادر السياسـة من دون 
عودة، كما أكدت يف آخر مقابلة أدلت بها 
قبل شـهر تقريباً لقناة ”دويتشه فيله“ 
حني قالت: ”لن أكون وسيطاً يف النزاعات 
السياسـية، لقـد قمـت بذلـك لسـنوات 
طويلة، 16 عاماً قضيتها كمستشـارة“. 
ما الذي سـتقوم به إذن بعـد تقاعدها؟ 

تجيب: ”القراءة والنوم“.
ويف حفل رمزي صغري يف مقر املستشارية 
الذي يقـع مقابـل مبنى الربملـان، تنقل 
مريكل السلطة إىل شولتز، وتغادر بهدوء 
مقر املستشـارية للمـرة األخرية. فحفل 
وداعها الصاخب أُقيم األسـبوع املايض، 
بحفـل غنائـي وأوركسـرتا ضخمة أدت 
3 أغنيات مـن اختيارهـا، ودموع بقيت 

محبوسة يف عينيها.
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منذ ظهور نتائج االنتخابات وحصول التيار الصدي عىل اعىل أكرب كتلة نيابية يحاول السـيد 
مقتدى الصدر التمسـك بمـرشوع تغيريي تعطي الحق ألكرب كتلة نيابية تسـمية بتسـمية 
رئيـس الحكومـة منهيـا بذلك حكومـات الوحـدة الوطنيـة او حكومات التوافـق، لكن هذا 
املرشوع يواجه بمعارضة كبرية شـعارها االول «التزوير يف النتائج االنتخابية» التي تطلقها 
قوى «التنسـيقي»، عـىل الرغم من ان التيار الصـدري يعترب ان ال تزويـر يف االنتخابات وان 
التيـار الصدري هو االن وبحكم الواقع وبعد حصول اعادة عمليات الفرز اليدوي لالنتخابات 
االخرية هو القوة االكرب يف العراق وهو الصوت الشيعي االعىل، ويحاول السيد مقتدى الصدر 
استيعاب الحركة االعرتاضية عىل مرشوعه بتشكيل حكومة اغلبية وقد سعى لذلك من خالل 
تقديم تطمينات اىل القوى املعنية بتقديمه عرض ارشاكها يف العملية السياسية العراقية من 

باب ما ردده يف اكثر من لقاء: «دعونا نتشارك جميعا يف عملية االصالح».
وقد شكل االجتماع بني التيار الصدري وقادة االطار التنسيقي سعي السيد مقتدى الصدر اىل 
ضبط ايقاع تحركاته واجتماعاته وفق اعتبار ان الحركة االعرتاضية هي حركة محدودة وان 
الثابـت ما افرزته االنتخابات وان الدسـتور يفيض بالذهاب اىل اقامـة حكومة اغلبية تحكم 

واقلية تعارض.
لكـن هذه املثالية يف التعاطي مع الدسـتور ومع نتائج االنتخابات يبـدو ان دونها تعقيدات 
كثرية، فالتيار الصدري يرص عىل الذهاب بحكومة اغلبية فيما االطار التنسيقي يذهب باتجاه 
حكومـة وحدة وطنيـة او حكومة توافقية، ويف ظل هذه االجواء يبـدو ان االزمة الحكومية 
يف البلـد ال زالت تتجه نحو تعقيدات اكرب وان اسـتمرار الفراغ عىل مسـتوى الحكومة يمكن 
ان يطـول، عىل الرغم من ان بعض املصادر السياسـية تعترب ان االجتماع االخري الذي حصل 
بـني القوى السياسـية يمكن له ان يفتح مجاالت لتخفيف حدة االجـواء املأزومة يف البلد، يف 
ظل استمرار بعض الفصائل والكتل السياسية بالتظاهر ضد نتائج االنتخابات النيابية فهل 

يستطيع فعال التيار الصدي االستمرار يف مرشوعه ببناء حكومة وفق اغلبية حاكمة. 
ال شـك ان الصـدر من خالل اجتماعه االخري اراد التأكيـد للجميع عىل أمرين: االول انه القوة 
االكرب وفق رشعية شـعبية، وبالتايل عىل األطراف االخرى ان تتعاطى معه عىل هذا االسـاس 
فإمـا ان تلتحق بيده وتتعاون معه لقيادة العراق يف املرحلة املقبلة، واما ان تعارض وفق ما 

يحفظه الدستور باملعارضة السلمية الديمقراطية وسط رفض اي كالم عن عملية تزوير
وإذ يملك الصدر السالح األقوى اآلن يف ظّل إرصار مفّوضية االنتخابات عىل النتائج، مع رفض 
إعادة الفرز اليدوي الشـامل لها وفق ما يطالب به «اإلطار التنسـيقي»، فهو يتجاهل اّدعاء 
املعارضـني بوجود «تزويـر»، ويقلّل من قدرتهم عىل امتالك «فيتـو» حتى بحجمهم النيابي 
وفـق النتائج املُعلَنة، واألهـّم من خالل قدرتهم عىل األرض، التي أثبتوا يف األسـابيع الالحقة 
لالنتخابات أن بإمكانهم بواسـطتها ممارسـة تأثـري كبري يمنع أخذ العـراق يف اّتجاهات ال 

يوافقون عليها.
فتح اللقاء كّوة يف جدار األزمة عن طريق إظهار رغبة الطرَفني يف تخفيف األجواء الصدامية 
ولعل التقّدم االبرز وربما الوحيد الذي قد يكون َتحّقق يف هذا االجتماع، هو كرس حدة االزمة 
وفتـح باب الحوار، وبالتايل تكريس رغبة  الطرفني يف عـدم االنجرار الي مواجهة متصاعدة 

النها بدون ادنى شك ليست يف مصلحة أّي احد. 
وعىل املقلب االخر تسـتمر التظاهـرات الرافضة لنتائج االنتخابـات، يف مقابل جهود االطار 
التنسـيقي ملنع زعيم التيار الصدري من تحقيق ما يصبو اليه، وبذلك تستمر القوى املشكلة 
لهـذا االطار وعىل رأسـهم نـور املالكي لتشـكيل قوة تكون قـادرة عىل تغيـري املعادلة وفق 
رغباتهم، مسـتفيدين من رفض كل من السـنة واالكراد االنضمام اىل اي ائتالف ال يقوم عىل 

توافق شيعي – شيعي. 
وعـىل ذلـك، يبدو ان االزمـة الحكومية يف البـالد دخلت عنق الزجاجة يف ظل انقسـام حاد ال 
يبـدو ان بوادر الحل قريبة، يف ظّل انقسـام الصّف الشـيعي، الذي يطـرح طرفاه مرشوَعني 
مختلَفني: االول يف التوافق الذي يطرحه  اإلطار التنسيقي الذي يضّم «تحالف الفتح» بزعامة 
هـادي العامـري، و «ائتالف دولة القانون» برئاسـة نوري املالكـي، و «عصائب أهل الحق» 
املتمّثلة بالشـيخ قيس الخزعيل، و «حركة عطاء» برئاسـة فالـح الفياض، فضالً عن عمار 
الحكيم وحيدر العبادي والثاني يف ُحكم أغلبية يراها السـيد مقتدى الصدر حال وحيدا يدعم 
الديمقراطيـة يف البالد. وبني هذا وذاك تسـتمر االزمة وسـط الكثري من االحداث املتسـارعة 

واالزمات املتالحقة عىل كل االصعدة.
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بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحـة ، امس االربعاء، املوقف 
الوبائي اليومي لفريوس كورونا املسـتجد يف 
العـراق، فيمـا اكـدت تسـجيل 606 اصابات 

و12 حالة وفاة وشفاء 744 حالة.
وذكـرت الـوزارة يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: 
ان عـدد الفحوصـات املختربيـة ليـوم امس: 
18182، ليصبـح عـدد الفحوصـات الكلية: 
16488181، مبينـة انـه تـم تسـجيل 606 

اصابات و12 حالة وفاة وشفاء 744 حالة.
واضافـت: ان عـدد حـاالت الشـفاء الـكيل: 
حـاالت  عـدد  بينمـا   ،(98.4%)  2052656
االصابات الكيل: 2086192، اما عدد الحاالت 
التـي تحـت العـالج: 9605، يف حـني ان عدد 
الحاالت الراقـدة يف العناية املركزة: 97، وعدد 
حاالت الوفيـات الـكيل: 23931، الفتة اىل ان 
عـدد امللقحني ليـوم امـس: 90400، ليصبح 

عدد امللقحني الكيل: 7833959.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أعلنت دائرة تمكني املرأة يف األمانة العامة ملجلس 
الـوزراء، امـس األربعـاء، عـن حراك لتشـكيل 
محكمة تحقيـق وجنح مختصة بقضايا العنف 
األرسي، فيمـا أشـارت اىل أن الحكومـة تعتـزم 

إعداد االتفاقية الوطنية للمرأة العراقية.
وقالـت مدير عام دائـرة تمكني املـرأة العراقية 
يرسى كريم محسن يف كلمة لها نيابة عن االمني 
العام ملجلس الوزراء حميد الغزي، خالل مؤتمر 
( فلنتحـدث / Talk s’Let) ملنارصة ودعم املرأة 
ومنع العنف عنها، تابعته «الزوراء» «يف كل عام 
تطلـق الحملة الــ ١٦العاملية ملناهضـة العنف 
عـىل النـوع االجتماعـي، ويصـادف هـذا العام 
الذكـرى الـ ٣٠ للحملة والتي تقودها وتشـارك 
بها املؤسسـات الرسـمية واملنظمـات املدنية يف 
جميع أنحـاء العالم اىل جانب دعم وكاالت األمم 
املتحـدة وهيئاتها يف جميع األعمال واألنشـطة 
التـي تسـتهدف مكافحـة العنـف ضد النسـاء 

والفتيات».
النـوع  املبنـي عـىل  «العنـف  أن  اىل  واشـارت، 
االجتماعـي يمثل ظاهرة اجتماعية تعاني منها 
املـرأة يف مسـتويات ومجاالت متعـددة وتتطلب 
معالجـاٍت وحلوالً اجتماعيـة وثقافية وتضافر 
الجهود بني الجهات الرسمية يف الدولة واملجتمع 

املدنـي والناشـطني يف مجال حقوق اإلنسـان»، 
مبينـًة، أن «من أكثر صـور العنف التي تتعرض 

لها املرأة هو العنف األُرسي».
واضافت، « كان من بني اثار جائحة كورونا هو 
الكشـف عن العنف االرسي ضد النسـاء اضافة 
اىل انها كشفت عن الهشاشة االقتصادية للمرأة 
لتأثرهـا املبارش يف البطالة والفقـر»، موضحًة، 
أن «الحاجة اظهـرت رضورة العمل لبث الوعي 
حـول حجم املشـكالت التـي تتعرض لهـا املرأة 

ومعاناتها يف جميـع الصور لذلك تظهر الحاجة 
اىل ايجاد اطار قانوني لحماية النسـاء والفتيات 

من العنف».
وأكدت، أن «الحكومـة أولت اهتماماً كبرياً للحد 
من العنف ضد املـرأة ، إذ صادق مجلس الوزراء 
عىل مرشوع قانون لحمايـة من العنف األُرسي 
كما عـززت جهودها بـرضورة ترشيع القانون 
عن طريق لجنة تنسيق تتابع مع مجلس النواب 
الجديد لغرض اقـرار القانون»، منوهة بأنه «يف 

إطار مواجهة العنف التي تتعرض له املرأة اقرت 
الحكومة خطة القرار ١٣٢٥ الذي يتضمن نتائج 

حماية املرأة أثناء النزاعات».
وتابعـت أنـه «كان لقانـون حمايـة الناجيـات 
االيزيـدات واملكونـات األخـرى تتويـج لجهـود 
الحكومـة والربملـان يف انصـاف النسـاء التـي 
تعرضن للجرائم ، وعملت دائرة تمكني املرأة مع 
وزارة الداخلية وضع مسودة قواعد سلوك قوى 
األمـن الداخـيل الـذي يتضمن اجـراءات حماية 

املرأة».
واشـارت، اىل «وجود تنسيق مع مجلس القضاء 
األعـىل إلصدار قـرار خـاص بتشـكيل محكمة 
تحقيـق وجنـح متخصصـة للنظـر يف قضايـا 
العنـف األُرسي ويكـون مركزهـا يف كل منطقة 
اسـتئنافية»، مشـيدة بـ»جهود القضاء األعىل 
بتعديل قانون العقوبات الذي تضمن الكثري من 

التعديالت التي تكفل حماية املرأة».
واعلنـت، عن «عـزم الحكومـة العراقيـة اعداد 
االتفاقية الوطنية للمرأة العراقية وسيكون من 
أهم أولوياتها واهدافها التصدي لظاهرة العنف 
وحمايـة املـرأة فضالً عن مراجعة السـرتاتيجة 
الوطنيـة ملناهضـة العنـف والنـوع االجتماعي 
وادخـال مضامينها ضد السـرتاتيجية الوطنية 

للمرأة».

البرصة/الزوراء:
أفـاد مصـدر أمني مسـؤول امس 
األربعاء بأن قائـد عمليات البرصة 
رشعت بتنفيـذ خطة أمنية جديدة 
بعـد التفجـري الذي شـهده مركز 
املحافظة التـي تقع أقىص جنوبي 

العراق الغنية بالنفط.
وأبلـغ املصـدر، بأنـه، تم تشـكيل 
لجنة من قبل قيادة رشطة البرصة 

والوكاالت االستخبارية يف املحافظة 
للتوصل تفاصيل تفجري يوم أمس

االجهـزة  أن  املصـدر  وأضـاف 
العمليـات  وقيـادة  االسـتخبارية 
والرشطـة رشعت بتنفيـذ الخطة 
الجديـدة يف املحافظة لعـدم تكرار 

حوادث مماثلة مستقبال.
وشـهدت محافظة البرصة تفجرياً 
بدراجة نارية أسـفر عن سـقوط 

ضحايا ومصابني.
وابلغ مصدر امني أنه «تم تسجيل 
سـقوط أربع ضحايا، ومثلهم من 
اإلصابـات يف حصيلة غـري نهائية 

لالنفجار».
مطلـع،  امنـي  مصـدر  وكشـف 
شـهدته  الـذي  االنفجـار  ان 
محافظـة البرصة تقـف وراءه ما 
يسـمى بـ»فـرق املـوت» املتهمـة 

والصحفيـني  املتظاهريـن  بقتـل 
والناشطني املدنيني.

وقال املصـدر يف ترصيح صحفي، 
ان «االنفجـار الـذي حـدث صباح 
الثالثاء يف البرصة عبارة عن عبوة 
قمعية زنة ٥ كيلو غرام موضوعة 
ان  مقـرراً  كان  ناريـة  بدراجـة 
يستهدف احد املحققني املسؤولني 
عـن التحقـق مـع فـرق املـوت يف 

البرصة».
وبني ان «املحقـق نجا من التفجري 
اال ان اربعة مدنيني سقطوا ضحايا 

كما أصيب اخرون».
وتعهد القائد العام للقوات املسلحة 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
بالقضاء عـىل خاليا اإلرهاب يف كل 
انحـاء العـراق، وذلـك تعليقا عىل 

التفجري الذي هز البرصة.

دياىل/الزوراء:

اعلن مسـؤول حكومي، امـس االربعاء، عن 

اكمـال التخصيص املايل لالجـراء اليوميني يف 

دائرتني بمحافظة دياىل.

وقـال قائممقـام قضـاء بعقوبـة عبداللـه 

الحيـايل يف ترصيـح صحفـي ان“ حكومـة 

دياىل املحلية إكملت التخصيص املايل لالجراء 

اليوميـني يف دائـرة صحـة ديـاىل والـذي تم 

تحويلهم اىل عقود بحسب قرار ٣١٥“، مبينا 

انه ”تـم اكمال االجراءات واحتسـاب الكلف 

املاليـة مـن قبل قسـم الحسـابات يف ديوان 

املحافظة ودائرة صحة دياىل و دائرة املوازنة 

يف وزارة املالية“.

واضـاف الحيايل ،ان“ بعد مخاطبة محافظة 

دياىل لـوزارة املالية، انجزت اليوم احتسـاب 

الكلـف املالية والخاصة بالعقود. مشـريا اىل 

ان االجـراءات املتعلقة بدائـرة مجاري دياىل 

ستنجز“.

وكان محافظة دياىل شـهدت مؤخرا سلسـلة 

تظاهرات من اجل اكمال ملف االجراء اليوميني 

وتحويلهم اىل عقود وفق قرار ٣١٥. 

بغداد/الزوراء:
االربعـاء،  امـس  النزاهـة،  هيئـة  أوضحـت 
تفاصيل ضبطها متهمـاً يدَّعي العمل بمكتب 

أحد املرشحني لالنتخابات يف املثنى.
وذكـرت الهيئـة يف بيـان ورد لــ «الـزوراء»، 
إن «مـالكات التحقيـق والتحـري والتدقيـق 
بغـداد  يف  الهيئـة  ومكاتـب  مديريَّـات  يف 
واملحافظـات، تواصـل عمليَّاتهـا السـيما يف 
سـات الخدميَّـة التـي تكـون  الدوائـر واملُؤسَّ
بَتَمـاسٍّ مباٍرش مـع املُواطنـني؛ للقضاء عىل 
كل مظاهر الرشوة واملسـاومة واالبتزاز التي 
قد يتعرَّضون لهـا، وذلك عرب تعاون املواطنني 
واملحامـني واإلعالميِّني وغريهـم من الرشائح 
املجتمعيَّة، من خالل املبادرة لإلبالغ عن حاالت 
الفساد واملساومة واالبتزاز والرىش عرب قنوات 

رتها الهيئة». االتصال التي وفَّ
وأضـاف البيـان، إن «مالكات تحقيـق الهيئة 
يف املثنـى، تمكنـت مـن ضبـط ُمتَّهـٍم يدَّعي 
ـحني لالنتخابات  العمـل يف مكتـب أحـد املُرشَّ
ٍة باملادَّة (٢٥)  يقوم بالرتويج ملعامـالٍت خاصَّ
من قانـون بيع وإيجار أمـالك الدولة بصورٍة 
مخالفـٍة للقانـون، فيما تمَّ ضبـط معامالٍت 
وأولياٍت غـري أصوليٍَّة بصحبتـه، وتأتي هذه 
الَتَحـرَُّكات تزامنـاً مـع رصد الهيئـة ملطالب 
ـق من مزاعـم خروقـاٍت وُمخالفاٍت يف  التَحقُّ

تنفيذ بنود هذه املادَّة يف املُحافظة».
ويف  الهيئـة،  يف  التحقيقـات  دائـرة  وأفـادت 
معـرض حديثها عـن تفاصيـل العمليَّة، التي 
رة ضبٍط قضائيٍَّة، «بتأليف  َذت بناًء عىل ُمذكَّ ُنفِّ
فريٍق مـن مكتب تحقيق الهيئـة يف محافظة 
ن قيام  ـق من معلومـاٍت تتضمَّ املثنـى؛ للتََّحقُّ

أحد املُتَّهمني بجلب وكاالٍت بأسماء أشخاٍص؛ 
لرتويج معامالت وفق املادَّة (٢٥) بصورٍة غري 
أصوليَّـٍة ومخالفٍة للقانون بلـغ عددها (٢٢) 

وكالة، بحسب البيان».
كن، وبالتنسيق  وتابعت الدائرة أن «الفريق تمَّ
مع جهـات إنفـاذ القانون، مـن نصب كمنٍي 
للُمتَّهـم، حيـث تـمَّ ضبطه متلبسـاً بتسـليم 
إحدى املعامـالت، فضالً عن ضبـط معامالٍت 
وأوليَّاٍت ينوي ترويجها خالفاً للقانون ُوِجَدت 
ارته مع هويَّاٍت صادرٍة عن مكتب أحد  يف سـيَّ
التحقيقات  ـحني لالنتخابات، وأفضـت  املُرشَّ
األوليَّـة التي أجراها الفريق إىل أنَّ املُتَّهم يدَّعي 
ـحني لالنتخابات،  العمـل يف مكتب أحـد املُرشَّ
ـٌف بصفـة عقـٍد يف أحـد مصـايف  وهـو ُموظَّ

املُحافظة».
وأضافـت إنَّـه «تـمَّ تنــظيم محـرض ضبٍط 

أصويلٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة املُتَّهم واملُربزات 
املـضبوطـة، عـىل السـّيـد قـايض التحقـيق 
؛ الذي قرَّر توقيفه، استناداً إىل أحكام  املُختصِّ

املادة (٤٥٦) من قانون العقوبات».
ُيشار إىل أنَّ «رئيس الهيئة القايض (عالء جواد 
السـاعدي)، وخالل زيارته التفقديَّة ملُديريَّات 
ومكاتب تحقيق الهيئة يف املحافظات، قد َحثَّ 
عىل تصعيـد وتـرية َعَملِيَّات الضبـط بالجرم 
املشهود، وتطوير عمل لجان ُمكافحة الرشوة 
يف مديريَّات ومكاتب تحقيـق الهيئة، وتفعيل 
مخرجات اسـتبانة ُمدركات الرشوة، والولوج 
إىل العمـل امليدانـّي من خالل الحضـور الدائم 
سـات الدولـة، ال سـيما الخدميَّة  داخـل ُمؤسَّ
د  منها، واستشـعار حاجات املُواطنـني والتأكُّ
من عدم تعرُّضهم لالبتزاز واملُسـاومة، وعزل 

الفاسدين واملُتجاوزين عىل املال العام».
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بغداد/الزوراء:

األربعـاء،  امـس  النقـل،  أعلنـت وزارة 

تسـجيل حدوث هزة أرضية يف محافظة 

نينوى.

وذكـر بيـان للـوزارة تلقته «الـزوراء» 

أن «املراصـد الزلزاليـة يف الهيئة العامة 

لألنواء الجوية والرصد الزلزايل، سـجلت 

حـدوث شـمال غـرب ناحية وأنـه من 

مدينة نينوى».

وأوضح، أن «الهزة األرضية سجلت عند 

السـاعة ١١:٥٠:٤٨ مـن صبـاح اليـوم  

(أمس) حسـب التوقيت املحـيل وبلغت 

قوتها (٣) درجـات حيث تبعد (١٧) كم 

شمال غرب ناحية وأنه من املحافظة».

وأضاف، أن «املواطنني يف املنطقة شعروا 

بها»، داعية «املواطنـني إىل أخذ الحيطة 

والحذر واالبتعاد عن اإلشاعات واألخبار 

الكاذبـة وااللتـزام بالوصايـا الزلزاليـة 

والصـادرة مـن الهيئـة العامـة لألنواء 

الجوية والرصد الزلزايل».

بابل/الزوراء:

أعلنْت وكالة االستخبارات والتحقيقات 

امـس  الداخليـة،  وزارة  يف  االتحاديـة 

االربعـاء،  االطاحـة بثـالث عصابـات 

امـرأة،  بينهـم  افـراد   ٩ مـن  مكونـة 

متخصصـة يف تهريـب القطـع االثرية 

بابـل. وذكـرت الوكالة يف بيـان ورد لـ 

االسـتخبارات  «وكالـة  أن  «الـزوراء»، 

تمكنـت مـن إلقـاء القبض عـىل ثالث 

عصابـات مكونـة مـن ٩ متهمـني من 

بينهم امرأة يف محافظة بابل، بحوزتها 

٣ قطـع أثريـة و٤ كتـب أثريـة وعلبة 

معدنيـة أسـطوانية مخطوطـة اثرية، 

تعـود للعصـور القديمـة، فضـال عـن 

بندقية كالشـينكوف». وأضاف البيان، 

أنه «تـم تدوين اقوال املتهمـني ابتدائيا 

وعرض أوراقهم التحقيقية امام انظار 

قـايض التحقيـق الـذي قـرر توقيفهم 

وفق أحكام املـادة ٤٤ الخاصة بقانون 

تهريب اآلثار». 

بغداد/الزوراء:

أعلنـت وزارة الصحـة والبيئة، امـس األربعـاء، توقفها عن اسـتخدام البالزما يف 

معالجة مرىض كورونا.

وقـال مدير عـام الصحة العامة رياض عبد األمري يف ترصيـح صحفي، إن «وزارة 

الصحـة أوقفت العمـل بمعالجة مرىض كورونا بطريقـة البالزما من زمن عندما 

توفرت العالجات فايبارافري وارمتسيفري وغريها من العالجات».

وأضاف، أن «هذه الطريقة ليسـت ضارة،إالَّ أن منظمة الصحة العاملية من خالل 

بحوثها تبني لها أنه ال يوجد دليل عىل تحسـن املرىض، لكنَّ الكثري من املشـاهدات 

لدى األطباء االختصاصيني يرون عكس ذلك».

وأوصـت منظمة الصحة العاملية بعدم اسـتخدام بالزما دماء املتعافني من كوفيد 

- ١٩ يف عالج املرىض.

وقالت إنه «ال يوجد دليل عىل أنها تحسن فرصهم يف البقاء عىل قيد الحياة أو تقلل 

الحاجة إىل التنفس الصناعي».

بغداد/الزوراء:

أصدرت وزارة االتصاالت، امس األربعاء،  توضيحاً بشـأن أسـعار كارتات تعبئة 

ٍه لرفع أسعارها. األنرتنت، فيما أشارت اىل عدم وجود توجُّ

ـد املتحـدث باسـم الـوزارة رعد املشـهداني يف ترصيـح صحفـي أنَّ «وزارة  وأكَّ

هت يف وقت سابق بعدم رفع أسعار كارتات تعبئة األنرتنت، وليس  االتصاالت وجَّ

كارتـات رشكات الهاتف النقـال»، مبّيناً، أن «جميع مـا يتعلق برشكات الهاتف 

النقال هو من مسؤولية هيئة اإلعالم واالتصاالت وليس وزارة االتصاالت».

وأضـاف، أنَّ «رشكات األنرتنت تدخل من ضمن اختصاص وزارة االتصاالت، وأنَّ 

د أنه ال يوجد أي ارتفاع يف أسـعار كارتات تعبئـة األنرتنت»، منوِّهاً  الـوزارة تؤكِّ

بأنه «ال توجد عىل االطالق أيُّ اشـرتاكاٍت أو أيُّ تكاليٍف يف أسـعار كارتات تعبئة 

األنرتنت».
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البرصة/الزوراء:
أعلنت خليـة اإلعالم الحكومـي، امس االربعاء، 
ضبط مواد كيمياوية خطرة ومستلزمات طبية 
مخالفـة لـرشوط االسـترياد يف منفـذ ميناء أم 

قرص الشمايل.
وذكـرت الخلية يف بيـان ورد لـ «الـزوراء»، إنه 
«مديرية منفذ ميناء أم قرص الشـمايل، تمكنت 
مـن ضبـط سـبع حاويـات يف سـاحة رصيف 

.«(٢٧)
وأوضح البيان، إنه «من خالل الكشف والتدقيق 
املوقعي، تبني وجود خمس حاويات تحتوي عىل 
(مواد كيمياويـة خطرة مزدوجة االسـتخدام) 
باإلضافـة إىل وجـود حاويتـني تحتويـان عـىل 
مسـتلزمات طبيـة متنوعـة مخالفـة لرشوط 

وضوابط االسترياد».
وأضاف، إنه «تم تشـكيل لجنة وتنظيم محرض 
ضبط أصويل وإحالة الكيفية إىل القضاء التخاذ 

اإلجراءات القانونية بحق املخالفني».

بغداد/الزوراء:
أعلنت قيـادة عمليـات بغداد، امـس االربعاء، 
القبض عىل عصابة لرتويج وتعاطي املخدرات 
وضبط بحوزتهم أسلحة ومواد مخدرة رشقي 

بغداد.
وذكرت القيـادة يف بيان ورد لــ «الزوراء»، إن 
«قـوة مـن اللواء الثانـي الفرقـة األوىل رشطة 
اتحادية، تمكنت من القاء القبض عىل عصابة 
لرتويـج وتعاطـي املخـدرات مؤلفة مـن (٩) 

متهمـني يف منطقة (حي األمـني) بعد مداهمة 
مـكان تواجدهـم وتم ضبـط أسـلحة واعتدة 

ومواد مخدرة مختلفة األنواع».
ويف السـياق، أعلنـت قيادة عمليـات بغداد، إن 
«قـوة من اللـواء ذاتـه ومفرزة مـن مكافحة 
اجرام بغداد الجديدة، تمكنت من القاء القبض 
عـىل املتهـم (س ,ع ,ج) يف منطقـة (العبيدي) 
ضبـط بحوزتـه (٣) بندقيـة مختلفـة األنواع 
و(٩)رمانة مختلفة مع مخازن واعتدة ومواد 

مخدرة».
وأثنـت القيـادة بحسـب البيان، «عـىل تعاون 
املواطنـني مع القوات األمنيـة للحد من تمادي 
عصابـات الـرش والجريمـة املنظمـة يف إيقاع 
الـرضر عىل رشيحة الشـباب والعبث بالسـلم 
املجتمعي مـن خالل آفة املخـدرات وترويجها 
وايصـال املعلومات اىل الجهات املختصة أللقاء 
القبـض عليهم واحالتهـم اىل القضـاء لينالوا 

جزائهم العادل».

دياىل/الزوراء:
أعلنت خليـة اإلعالم األمني، امس 
االربعـاء، انطـالق عمليـة أمنيـة 

واسعة يف محافظة دياىل.
وذكـرت الخليـة يف بيـان ورد لــ 
«قيـادة عمليـات  أن  «الـزوراء»، 
امـس،  صبـاح  رشعـت  ديـاىل، 

وبتنسـيق عال مع قيادتي املحور 
االول والثاني يف قوات البيشمركة 
بتنفيـذ عمليـات بحـث وتفتيش 
عـىل طـول الحـدود الفاصلة بني 
القطعـات االتحاديـة مـع اقليـم 
كردستان العراق يف اطراف قضاء 
خانقني وكفري وعىل بعد ضفتي 

نهـر ديـاىل فيمـا نفذت قـوة من 
جهاز مكافحة االرهاب باالشرتاك 
مع قوات خاصة من حرس االقليم 
عمليات يف املناطـق ذات االهتمام 
االمني املشرتك بإسناد من طريان 
الجويـة وطريان  الجيش والقـوة 

التحالف الدويل».

واضافت الخلية ان «هذه العملية 
تأتـي يف اطـار التنسـيق والعمـل 
املشـرتك الذي تـرشف عليه قيادة 
العمليات املشرتكة لتطهري مناطق 
مـن  املشـرتك  االمنـي  االهتمـام 
تواجد عصابات داعش اإلرهابية، 

وسنوافيكم التفاصيل الحقاً».
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إعالن
اىل الرشيكة (دجله جبار سـعد) اقتىض 
النجـف  بلديـة  مديريـة  اىل  حضـورك 
االرشف لغـرض اصـدار اجـازة البنـاء 
للرشيـك (سـالم راشـد جـرب) للقطعة 
املرقمة (٣/٦٦٩٧٦) يف النجف حي النداء 
مقاطعـة ٤ خالل عرشة أيـام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك.

فقدان هوية
فقدت الهوية الصادرة من وزارة الشـباب 
والرياضة / قسم املواهب الرياضية / ذي 
قار العائدة للسيد قيص جليل لفته حسب 
كتـاب مديرية رشطـة محافظـة ذي قار 

واملنشآت قسم الجنائية  -املفقودات 
املرقـم ١٢٩٨٠ يف ٢٠٢١/١٢/٧ فعـىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
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بغداد/الزوراء:
رجحـت وزارة الزراعـة، امس األربعاء، 
لجوء العراق إىل اسـترياد الحنطة خالل 
يف  احتياجاتـه  لسـد  املقبلـة  االشـهر 
البطاقة التموينية، مشرية إىل أن العجز 

يبلغ 50 %.
وقـال املتحـدث باسـم الـوزارة حميد 
النايـف يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“، إن 
”الخطة املقرة لزراعة الحنطة بالتعاون 
مـع وزارة املـوارد املائية خالل املوسـم 
الحايل تتوزع بواقـع مليون و900 ألف 
دونـم باالعتمـاد عـىل اإلرواء، ومليون 
و600 ألـف دونـم عن طريـق اآلبار، اىل 
جانـب كميـات اضافيـة تتـم زراعتها 

باالعتماد عىل مياه األمطار“.
وأضاف النايف، ان ”انتاج العراق خالل 
العام املـايض من الحنطة بلغ خمسـة 
ماليـني و500 ألـف طـن بعدمـا قـام 
بزراعة مساحات تصل اىل تسعة ماليني 
دونم منها خمسة ماليني دونم باعتماد 

اإلرواء“.
وأوضـح، أن ”مجموع العجـز باالنتاج 

خالل العام الحايل تبلغ نسبته 50 %، ما 
يضطر لتعويضه عن طريق االسـترياد، 
بينما تـرتاوح الكميات املتوقع انتاجها 
خالل العام الحـايل بني 2ـ3 مليون طن 

من املحصول“.
من جانبه رجح مستشار وزارة الزراعة 
مهدي ضمد القيـيس، ”لجوء العراق إىل 
اسـترياد الحنطة خالل االشـهر املقبلة 

لسد احتياجاته يف البطاقة التموينية“، 
مبينـا أن“ موسـم الجفـاف تسـبب يف 
تقليـص مسـاحات الزراعـة ألكثر من 
50 % عـن املسـاحة العامة السـابقة 
من الزراعـة والتي هي مقلصة باألصل 
ما يعني بقاء مسـاحات قليلة ال تكفي 
لسد احتياجات العراق وتلبية متطلباته 

األساسية“.

بغداد/الزوراء:
لصناعـة  العامـة  الرشكـة  أوصـت 
اإلسـكندرية  يف  واملعـدات  السـيارات 
التابعـة لـوزارة الصناعـة واملعـادن، 
امـس األربعـاء، بمنـع اسـترياد أنواع 
محددة من السيارات، فيما أشارت اىل 
تحديث خطوط إنتـاج ثالثة انواع من 

الشاحنات والسيارات.
وقـال مديـر الرشكـة حافـظ عبود يف 
ترصيـح صحفـي إن ”وزارة املالية لم 
تدعـم الرشكة مالياً، كمـا انه ال توجد 
قوانني ترشيعية بهذا الشـأن إذ تعمل 
الرشكـة بعقليـة القطـاع الخـاص“، 
العامـة  الرشكـة  ”إغـالق  متوقعـاً 
للسـيارات يف السنة املقبلة لعدم وجود 

دعم“.
العالـم  دول  ”جميـع  أن  وأضـاف 
تقـوم بدعـم املنتج من خـالل القيمة 
الرضيبيـة او الجمركيـة التي تفرض 
عـىل السـيارات“، مبينـاً أن ”الجمرك 
املتعـارف عليـه يف العـراق كان 25 % 
وتم تخفيضه إىل 15 %، إذ تسـبب هذا 
اإلجراء بحرمان خزينـة الدولة 10 % 
مـن قيمة املبيعات باإلضافة اىل عرقلة 

صناعة السيارات محلياً“.
واوضح عبـود أن ”تخفيض الرضيبة 
إىل 15 % عرقـل عمل الرشكة بسـبب 
التكاليـف، ألن السـيارة تأتي مفككة 
اىل جانب رواتب 600 ألف عامل عراقي 
وهذه تكاليف تحسـب عـىل الرشكة“، 
الفتـًا اىل أن ”جمـرك السـيارات العام 
2022 أصبح أقل من 10 % وهذا يعني 

تدمرياً للصناعة املحلية“.
وتابـع، أن ”الصناعـة املحلية متأخرة 
 30 بمقـدار  العامليـة  الصناعـة  عـن 
إىل 35 سـنة وإذا لـم يتوفـر لنـا دعم 
مـن الـرشكات األجنبيـة ال يمكـن أن 
نسـتطيع مواكبة الصناعـة العاملية“، 
موضحـا ”كانت هناك فكـرة للتعاون 
مع رشكة فورد األمريكية ومع رشكة 
متسـوبييش لصناعة املنتج داخل البلد 
كما يف ماليـزي وغريها من الدول لكن 

ال توجد لدينا حماية للمنتج محلياً“.
وأشـار اىل أن ”هنالك إجراءات لحماية 
املنتـج يجـب اتخاذهـا للتمكـن مـن 
صناعة السـيارات داخل البلد بشـكل 
كامل منها منع اسـترياد املسيوبويش 
او زيـادة الجمـرك عليهـا ”، موضحاً 
أن ”الرشكـة لديها معمـل رينو بأيدي 
عراقية وعملنا اون الين مع الفرنسني 
ولكن الحال االن توجد 400 شاحنة لم 
يشرتِها احد بسبب عدم وجود حماية 

للمنتج املحيل“.
”الرشكـة تسـتطيع  أن  وأكـد عبـود 
تصنيـع  امتيـازات  عـىل  الحصـول 
سـيارات من الـرشكات العاملية لصنع 
املنتـج داخـل البلد لكـن ال يوجد لدينا 
قرار من املرشع بدعم املنتج“، مطالباً 
”بمنع دخول املنتج الذي سـوف تقوم 

الرشكة بتصنيعه داخل البلد“.
ولفت إىل   ”وجود خط شاحنات فولفو 
حاليـاً ، وهـو يضاهي خط اسـكانيا 

ولكـن عملية البيـع أيضـا تعاني من 
املشاكل والسـبب انه يف موازنة 2021 
توجد فقرة تنص عىل أن العقود االكثر 
مـن 100 مليون للمحافظـة والوزارة 
الحـق يف اعـالن املناقصـة“، مؤكداً أن 
”الرشكـة حدثـت خط فولفـو وحاليا 
سـيتم تحديث خط رينو باإلضافة إىل 

تحديث مصنع خط كيا يف بابل“.
وأكد عبود أن ”الرشكة تحملت خسارة 
وصلـت اىل 60 مليـار دينـار من رأس 
املال بسـبب جائحة كورونا“ ،الفتاً اىل 
أن ”هنـاك حاجـة إىل قوانني ترشيعية 
تخدم الصناعـة أذ توجد قوانني تطبق 
املحـيل وال تطبـق عـىل  املنتـج  عـىل 

املنتجات املستوردة“.
كمـا افتتح وزيـر الصناعـة واملعادن 
منهـل عزيـز الخبـاز امـس األربعـاء 
بحضور مسـؤولني بالحكومة املحلية 
يف بابل معمل الصودا والكلور يف ناحية 
الحلة واملتوقف  االسـكندريه بشـمال 

منذ عام ٢٠١٠.
وقال الوزير ” أن املعمل سيقوم بإنتاج 
خمـس وثالثني طنـا يوميا مـن مادة 
الصودا واربعني طنا مـن مادة الكلور 
وسـيغطي أربعـني باملائة مـن حاجة 

السوق املحلية من املادتني.
واضـاف أن املعمـل يعتـرب األكرب عىل 
مسـتوى العراق وان إنتاجه سيسـهم 
يف تشـجيع الصناعـه املحليـة ودعـم 
االقتصاد مشـريا إىل أن الوزارة تسعى 
إلعادة العمل بجميع املعامل واملصانع 

املتوقفة“.
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 انقرة/ متابعة الزوراء:
تسـتكمل أسـعار العقارات يف تركيا 
ارتفاعاتهـا ”غري املسـبوقة“، لتزيد 
بحسـب تاجر العقارات قادري كان 
عـن 100 % خـالل عامـني، متوقعاً 
اسـتمرار االرتفاع العام املقبل، ربما 
بنسبة أعىل، نظراً لرتاجع سعر اللرية 
الرتكية وتوجه كثري من املستثمرين 

إىل العقار لتأمني أموالهم.
ويـرى كان، خالل ترصيحـه له، أن 
العقـارات ببـالده ”ال يـزال  قطـاع 
مغريـاً ومربحـاً“، ولكـن املخـاوف 
تكمن يف استمرار ارتفاع أسعار مواد 
البناء عاملياً وانعكاسها عىل األسعار 
املحلية، ما يصعد بسعر العقار إىل ما 
فوق القدرة الرشائية لألتراك، خاصة 

بعد تقييد القروض املرصفية.
ويلفـت إىل احتمـال توقيف رشكات 
عقارية ملرشوعاتها، ألن فارق السعر 
سـيكون كبـرياً بني وقت التسـجيل 
والدفعة األوىل املرتتبة عىل الشـاري، 
وسط تراجع اللرية من 7.4 إىل 13.7، 
وارتفاع أسعار الطاقة واملواد األولية 

الداخلة بقطاع البناء.
وحذر رئيس اتحاد املقاولني األتراك، 
أسـعار  ارتفـاع  مـن  إريـن،  إردال 
املسـاكن بنسـبة 60 % اعتبـاراً من 
العـام املقبـل 2022، مضيفـاً خالل 
ترصيحـات صحفيـة محليـة أنه يف 
حال تعذر حل مشـكلة زيادة تكلفة 
املـواد الخام فإن األسـعار ستشـهد 

ارتفاعاً  كبرياً.

مبيعـات  أسـعار  أن  إريـن  وتوقـع 
املساكن يف العام املقبل ستكون أعىل 
بنسـبة 50 - 60 % عـىل األقـل من 
أسـعار هذا العام، مرجعاً األسـباب 
إىل ارتفاع أسـعار مـواد البناء عاملياً 
وانخفاض سعر رصف اللرية الرتكية 

مقابل العمالت األجنبية.
وارتفعت تكاليـف البناء وفق مؤرش 
تركيـا  يف  الرسـمي  البنـاء  تكلفـة 
(CCI) بنسـبة 44.76 يف املئـة عـىل 
أساس سـنوي، إال أن هيئة اإلحصاء 
الرتكيـة كشـفت عن بيـع 553 ألف 
عقـار حتى نهايـة النصف األول من 
العـام الجاري، ليسـتمر اإلقبال عىل 

القطاع.

وباعت تركيا خالل األشـهر العرشة 
األوىل مـن العـام الجـاري مليونـني 
بحسـب  عقـاراً  و816  آالف  و410 
للطابـو  العامـة  املديريـة  بيانـات 
واملسـح العقـاري التابعـة لـوزارة 

البيئة والتطوير العمراني الرتكية.
وكان اتحاد مقاويل البناء ”ايمكون“ 
قد نفـذ الشـهر املـايض إرضاباً عن 
العمـل ملـدة أسـبوعني، بعـد رفض 
رابطـة مصنعـي اإلسـمنت الرتكية 
تخفيـض األسـعار واحتجاجـاً عىل 
ارتفاع أسعار مواد البناء، وبمقدمتها 
اإلسـمنت، بعد أن ارتفع سعر الطن 
مـن 150 لرية تركية العام املايض إىل 

450 لرية اليوم.

ورفضـت رابطة مصنعي اإلسـمنت 
الرتكيـة (Türk Çimento) مطالـب 
اتحاد مقاويل البناء، مدعية أن ارتفاع 
األسـعار نجم عن الزيادات يف أسعار 
الوقود والكهرباء التي تأثرت بشـدة 
بتقلبـات العملـة، بعد قـرار اتخذته 
الحكومة الشـهر املـايض، بخضوع 

صادرات اإلسمنت لألذونات.
وارتفعت أسـعار الكهرباء والغاز يف 
تركيا الشـهر املايض، نظـراً لصعود 
الكهربـاء بحسـب  توليـد  تكاليـف 
جمعية تنظيم سوق الطاقة الرتكية 
التي زادت األسـعار عىل املستهلكني 
 100 سـعر  ليصـل   %  15 بنسـبة 
كيلوواط سـاعي مـن الكهربـاء إىل 

نحو 91.56 لرية تركية.
كذلـك أعلنت رشكـة أنابيـب النفط 
والغـاز الطبيعـي الحكومية الرتكية 
”بوتـاش“ عـن رفع أسـعار فاتورة 
السـعر  ليبلـغ  الطبيعـي  الغـاز 
للمسـتهلكني السـكنيني 1488 لرية 
مقابـل 1000 مرت مكعـب من الغاز 
الطبيعي، بزيادة 12 %. وتبوأت تركيا 
املركز األول أوروبياً يف النصف الثاني 
من العـام الحـايل بارتفاع األسـعار 
واإليجار، بحسـب مكتب إحصاءات 
أوروبا ”يوروسـتات“ الذي أشـار إىل 
أن أسـعار املنـازل يف تركيـا ارتفعت 
خـالل عام بنسـبة 29.2، بينما كان 
هذا املعدل 7.3 % باملتوسـط يف دول 

االتحاد األوروبي.
ويـرى مراقبـون أن ”حـل مشـكلة 
تملك السوريني برتكيا“ سبب إضايف 
يف ارتفاع أسعار العقارات، فضالً عن 
سعي كثريين للحصول عىل الجنسية 
الرتكيـة عـرب االسـتثمار العقـاري.
وكانـت تركيا قـد أدخلت عام 2018 
االستثمار العقاري ضمن قوائم منح 
الجنسية، رشط أن تبلغ قيمة العقار 
مليـون دوالر، قبل أن تجـري تعديالً 
عىل قرار منح الجنسـية الرتكية من 
خالل رشاء عقـار وتخفيض القيمة 
من مليـون دوالر إىل 250 ألف دوالر، 
مـا زاد من إقبـال األجانب عىل رشاء 
العقارات التي لم تزل، رغم االرتفاع، 
الـدول  ملعظـم  بالنسـبة  رخيصـة، 

األوروبية.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت رشكة ”ستاندرد آند بورز“، امس األربعاء،عن ارتفاع إجمايل الصادرات 
النفطيـة العراقية للمصايف املسـتقلة الصينية ألكثر من النصف خالل شـهر 
ترشيـن الثانـي مـن العـام الحـايل 2021. وقالت الرشكـة يف تقريـر لها ، ان 
”صادرات العراق النفطية اىل املصايف املستقلة الصينية ارتفعت لشهر ترشين 
الثاني بنسبة 101 % لتصل اىل 1.070 مليون طن مرتي او ما يعادل (7.597 
ماليني برميل) مقارنة بشـهر ترشين االول الـذي بلغ الصادرات النفطية فيه 
اىل الصني 532 الف طن مرتي وتعادل ( 3.777 ماليني برميل)، ومرتفعا ايضا 
بنسـبة 97.4 % مقارنة بنفس الشهر من العام املايض 2020 الذي بلغت فيه 

الصادرات النفطية إىل الصني 542 ألف طن ( 3.848 ماليني برميل)“.
واضافت ان ”الصـادرات النفطية العراقية للمصايف الصينية املسـتقلة خالل 
الفرتة من كانون الثاني اىل ترشين الثاني املايض من العام الحايل 2021 بلغت 
8.228 ماليـني طن مرتي او ما يعادل (58.418 مليون برميل) منخفضة عن 
نفـس الفرتة من العام املايض 2020 الذي بلغـت الصادرات النفطية العراقية 
للمصايف الصينية املستقلة 15.397 مليون طن مرتي او ما يعادل ( 109.318 

ماليني برميل).
وأشـارت الرشكـة إىل أن إجمـايل واردات املصـايف الصينيـة املسـتقلة البالغة 
37 مصفاة من النفط الخام ارتفعت بنسـبة 2.7 ٪ عىل أسـاس سـنوي عند 

14.369 مليون طن مرتي يف ترشين الثاني.

بغداد/الزوراء:
انخفضت أسـعار النفط، امـس األربعاء، بعد أن كانت قـد ارتفعت خالل 
الجلسـتني املاضيتن مـع تراجع املخاوف من أثر متحـور فريوس كورونا 

”أوميكرون“ عىل طلب الوقود العاملي.
وتراجعـت العقود اآلجلـة لخام ”برنت“ بنسـبة 0.13 % إىل 75.34 دوالر 
للربميل، بحلول السـاعة السـاعة 09:20 بتوقيت موسـكو. بعد أن كانت 
قد سـجلت ارتفاعـا بنسـبة 3.2 %. فيما انخفضت العقـود اآلجلة لخام 
”غـرب تكسـاس الوسـيط“ األمريكـي بنسـبة 0.32 % إىل 71.82 دوالر 
للربميل، وكانت العقود قد سـجلت صعودا يف الجلسـة السـابقة بنسـبة 
3.2 %. وكانت أسـعار النفط قد هبطت األسـبوع املايض وسـط مخاوف 
مـن أن تكـون اللقاحـات املتاحة أقل فاعليـة يف مقاومة املتحـور الجديد 
”أوميكـرون“ ممـا أثار مخاوف مـن أن تلجأ الحكومـات إىل إعادة فرض 
القيـود للحـد من انتشـاره وهو ما قد يـرض بالنمو العاملـي والطلب عىل 
النفط. لكن مسـؤولة صحة بجنوب إفريقيا ذكرت يف مطلع األسـبوع أن 
حاالت اإلصابة بـ“أوميكرون“ هناك معتدلة كما قال أنتوني فاوتيش أكرب 
مسـؤول عن األمراض املعدية يف الواليـات املتحدة ”ال يبدو أن هناك درجة 
كبرية من الشدة“ يف األعراض حتى اآلن. ويف إشارة أخرى عىل الثقة يف قوة 

الطلب عىل النفط، رفعت السعودية سعر البيع الرسمي .

البرصة/الزوراء:
اكد مدير هيئة اسـتثمار البرصة عالء عبد الحسني سـلمان، امس األربعاء، ان 
املحافظـة تمتلك حقول نفطيـة تعد من بني األكرب عىل مسـتوى العالم وتمثل 
40 % مـن اإلنتـاج الوطني من النفط الخام. وقال سـلمان يف ترصيح صحفي 
ان ”محافظـة البرصة هي مركز الطاقة وموطن ألكرب حقول النفط ومحطات 
تصدير النفط الرئيسة يف البالد“، مبينا ان“ انتاج حقل الرميلة يشكل ثلث انتاج 
العـراق من النفط“. وأضاف، ان ”حقل الرميلـة النفطي يصنف كاحد الحقول 
الكبرية يف العراق ويعد الرابع عامليا ويشكل ثلث إنتاج العراق من النفط“. وأشار 
سـلمان اىل ان ”هذا النشـاط االقتصادي لم يخلق ازدهـاًرا لكثري من املواطنني 
الذيـن يعانون من نقص فرص العمل وارتفاع معدل البطالة إضافة اىل النقص 

الحاصل بالكهرباء املياه الصالحة للرشب يف محافظة البرصة“. 

االنبار/الزوراء:
اعلـن قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة االنبار عماد الدليمي ، امس األربعاء 
، عـن توجيه انـذار لعدد من الـرشكاء املتلكئـة يف مهمات عملهـا يف املناطق 
الغربية. وقال الدليمـي يف ترصيح صحفي إن ”حكومة قضاء الرطبة املحلية 
وجهت انذارا نهائيا لرشكتني اسـتثماريتني اثر التلكؤ بمهام عملها بمشاريع 
انشاء مجمعات سكنية واطئة الكلفة ومرشوع ماء الرطبة والزامهما بإنجاز 
تلك املشـاريع وفق الـرشوط املتفق عليهـا ”. واضـاف ان“ الحكومة املحلية 
سـتقوم بسـحب املشـاريع املتلكئة وتحويلها اىل رشكات اسـتثمارية اخرى 
لتنفيذهـا وفـق التصاميم املتفق عليها مسـبقا“، مبينـا ان“ حكومة االنبار 
املحلية اعدت خطة تضمن متابعة الرشكات املتلكئة يف مهمات عملها وسحب 
كافة املشاريع املتلكئة ووضع الرشكات املتلكئة ضمن القائمة السوداء وعدم 

التعامل معها مستقبال“.
وأوضح الدليمي، أن ”لجان مشـكلة من حكومة االنبار املحلية تقوم بمراقبة 
عمل الرشكات االسـتثمارية بشـكل يومي من اجل االطالع عىل نسب االنجاز 
املتفق عليها وسـحب الرخصة االسـتثمارية لكل رشكـة متلكئة ووضعها يف 

القائمة السوداء“.

@ÚÓ�–‰€a@paäÜbó€a@Ô€bªg@ b–mäa
%@101@Újè‰i@µó€a@∂a@ÚÓ”aã»€a

∂g@…ua6m@¡–‰€a@äb»éc
ıaã‡®a@Ú‘�‰æa@

@pbfláÇ@˝i@Úƒœb0a@ZÒãój€a@äb‡rnéa
%b»€bi@¡–„@›‘y@5◊c@…iaä@bË◊˝nfla@·Àä

@µn◊ãì€@bÓˆbË„@aäaâ„a@ÈuÏm@äbj„¸a
åb≠¸a@¿@b‡Á˚ÿ‹m@kjèi
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بغداد/الزوراء:
ارتفـع سـعر خام البـرصة الخفيف والثقيـل، امس األربعاء، مـع ارتفاع 

أسعار النفط خالل االسبوع الحايل.
وارتفع خام البرصة املصدر آلسيا 3.11 دوالرات وبنسبة تغيري بلغت 4.60 
% ليصل اىل 75.38 دوالرا، فيما سـجل الخام البرصة الثقيل ارتفاعا ايضا 

بمقدار 2.47 دوالر او ما يعادل 3.61 % ليصل اىل 70.98 دوالرا.
وارتفعت ايضا خامات منظمة اوبك، حيث سـجل خام العربي السـعودي 
75.19 دوالراً للربميـل، وسـجل مزيـج مربان اإلماراتـي اىل 74.31 دوالراً 
للربميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 76.07 دوالرا، وجرياسول االنغويل 

76.05 دوالرا، وبوني النيجريي الخفيف 71.13 دوالرا“.
وتشـهد أسـعار النفط ارتفاعا بعد انخفاضها بشكل كبري خالل األسبوع 
املايض نتيجة اغالق عدة دول حدودها أمام املسافرين، وسط مخاوف من 

انتشار Omicron الجديد يف دول العالم.

بغداد/الزوراء:

شـارك 44 مرصفاً يف مزاد البنـك املركزي العراقي، امـس االربعاء، لتلبية 

الطلبـات النقدية والحـواالت الخارجية، فضالً عن مشـاركة 291 رشكة 

توسط.

وشـهد البنـك املركـزي العراقي شـهد خـالل مـزاد، لبيـع ورشاء الدوالر 

االمريكـي، انخفاضـاً يف مبيعاتـه من الـدوالر بنسـبة 0.99 % لتصل إىل 

200 مليون و590 الف دوالر أمريكي غطاها البنك بسـعر رصف اسـاس 

بلـغ 1460 ديناراً لكل دوالر، مقارنة بيـوم امس االول الثالثاء، التي بلغت 

املبيعات فيه 202 مليونان و 324 الفاً و 503 دوالرات.

وذهبت اغلب مبيعات البنك لتعزيز األرصدة يف الخارج عىل شـكل حواالت 

واعتمـادات حيـث بلغت 132 مليونـاً و750 الف دوالر، فيمـا ذهب املبلغ 

املتبقي البالغ 68 مليوناً و220 ألف دوالر بشكل نقدي.

وقامت 25 مرصفاً بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، و 19 مرصفاً 

لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل و 291 رشكة توسط.

@Òãój€a@‚bÇ@äb»éc@ b–mäa
›Ó‘r€aÎ@—Ó–©a

@ÚÌá‘‰€a@pbj‹�€a@ÊÏj‹Ì@�bœãófl@44
ç◊ãæa@Ÿ‰j‹€@ÚÓuäb©a@p¸aÏ®aÎ

bÁÜa7néa@|uãm@Î@Ú�‰®bi@bÓébÓ”@açv«@›vèm@Ú«aäç€a

ÚÓ‹0a@÷aÏé¸a@¿@kÁâ€a@äb»édi@—Ó–†@ b–mäa
بغداد/ الزوراء:

 ارتفعـت أسـعار الذهـب ”االجنبـي والعراقي“ يف األسـواق 
املحلية بشـكل طفيف، امس االربعاء. وسجلت أسعار الذهب 
يف أسواق الجملة ب   شـارع النهر يف   بغداد للمثقال الواحد عيار 
21 من الذهب الخليجي والرتكي واألوربي سعر بيع 367 الف 
دينار، و سـعر الرشاء 363 الفاً، فيما سـجلت اسعار الذهب 
للمثقال الواحد عيار 21 امس الثالثاء 367 الف دينار. وسجل 

سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي ارتفاعا 
ايضا عند 337 الف دينار، يف حني بلغ سـعر الرشاء 333 ألفا.

وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فان سعر بيع 
مثقـال الذهب الخليجي عيـار 21 يرتاوح بني 365 الف دينار 
و370 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 
335 الفاً و340 الف دينار. ويساوي املثقال الواحد من الذهب 

(خمسة غرامات).
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@k»‹€@�b†Îãí@…õÌ@Ô„aã◊Î˛a@äbnÇbí
ÜaáÃi@¿@ıaäÎç€a@‚bfla

بغداد/ متابعة الزوراء
 ردت ادارة نادي شاختار االوكراني عىل دعوة نادي الزوراء باقامة مباراة ودية يف افتتاح 
ملعـب الزوراء مطلع العام املقبل. وقال عبد الكريـم رزاق عضو ادارة الزوراء  إن «ادارة 
نادي شـاختار االوكراني وضعت رشوطا مقابـل حضورها للعراق وخوض فريقها لقاء 
وديا بمناسبة افتتاح ملعب الزوراء». واضاف ان «الجانب االوكراني طلب مبلغ قدره ٥٠ 
الـف دوالر مقابل حضوره يدفع من قبل نادي الـزوراء لخوض اللقاء الودي». وتابع ان 
«من ضمن الرشوط ايضا تحمل الزوراء تذاكر سـفر الوفد وكذلك تحمل النقل والسـكن 

واالطعام». وختم ان «ادارة الزوراء ستدرس العرض وسريد للنادي االوكراني».

ãºcÎ@ã–ñc

bË»ÌäbìflÎ@bË≤äbmNNNÚÓ”aã»€a@ÚÓjæÎ˛a@ÚÓ∫Üb◊˛a@NNNbflb«@31

åbn‡æa@Òãÿ€a@äÎái@ojè€a@ıbiãËÿ€a@ÈuaÏÌ@ÚÌÏßa@k‘‹€a@›flby

بغداد/ متابعة الزوراء
أكـد مـدرب حراس مرمـى نادي الـزوراء الريـايض لكرة القـدم عماد 
هاشـم أن الحارس جالل حسـن تماثل للشفاء بنسـبة كبرية، مشرياً 
إىل مشـاركته يف مبـاراة الفريـق املقبلة امـام زاخو يف الجولـة الثانية 
عرش من الدوري املمتاز . وقال هاشـم إن جالل حسن سيكون جاهزاً 
بالتمـام بعد عرشة ايام، مبينـاً أن ارشاكه يف املبـاراة املقبلة هو لرفع 
حاجز الخـوف والرتدد منه واعادته لوضعه الطبيعي. وأشـار هاشـم 
اىل أنـه يؤيد عودة الحارس جالل لتشـكيلة املنتخـب الوطني المتالكه 
خـربة طويلة وامكانيـة عالية يف الذود عـن مرمى املنتخـب، مبيناً أن 
التنافس سـيكون عىل اشـده بني جالل حسن وفهد طالب وعيل ياسني 
لتمثيل املنتخب خـالل املرحلة املقبلة. ولفت إىل أن تمثيل فريق الزوراء 
سيشـهد تنافساً قوياً بني الحارسـني جالل حسن وعيل ياسني، مؤكداً 
أنه مـن الصعب اختياري الحدهما للمهمة لتقارب املسـتوى. وأوضح 
أن التكليف سـيكون مرهوناً بمسـتواهما خالل التمريـن وما يقدماه 
يف املباريـات . وتعرض حارس مرمى املنتخـب العراقي وفريق الزوراء 
جالل حسـن، إلصابة تمزق يف الغرضوف الهاليل والتي تفاقمت مرتني 

وابعدته عن املنتخب يف تصفيات كأس العالم وبطولة العرب يف قطر .

@›qb∏@Âèy@fi˝u@ëäb®a@Z@·íbÁ
@Ú‰ÿø@ÏÇaå@ıb‘€@¿@Èn◊äbìflÎ@ıb–ì‹€بغداد/ د . هادي عبدالله احمد

مدير االكاديمية
نشـاطات  يف  العـراق  مشـاركة  بـدأت 
االكاديميـة االوملبيـة الدوليـة يف اليونـان  
مطلع سـبعينيات القرن املـايض وكانت 
املشـاركة االبرزعامي1974و1975ففـي 
االوملبيـة  شـاركت   1974 عـام   نـدوة 
العراقيـة بوفـد برئاسـة الدكتـور نـزار 
الطالـب وعضويـة عبداملجيـد العقيـدي 
ونـزار بهـاء الديـن وباسـل عبـد املهدي 
واحد الضباط املتقاعدين يمثل املؤسسـة 
النـدوة  ...ثـم   العسـكرية  الرياضيـة 
الخامسـة عـرشة  االوملبيـة  االكاديميـة 
املنعقدة للمدة من 11 - 26 تموز من عام 
1975  تـرأس الدكتور باسـل عبد املهدي 
وفـدا عراقيـا كان االكرب عربيـا فقد كان 
قوامه ستة شخصيات رياضية هم فضال 
عـن الرئيس كل مـن الدكتور صادق فرج 
والدكتـور عبدالقـادر زينـل وعدنان عبد 
الحمزة و طارق محمد الخفاجي  مدرس 
من البرصة جنوبي العراق وسمري جاسم 
وكان عدد املشـاركني الـكيل يف تلك الندوة 

160 شخصا يمثلون ستني بلدا .
ويف السنوات االخرية من ثمانينيات القرن 
املايض رشعت االوملبية العراقية يف خطوات 
جدية لتأسـيس اكاديمية اوملبيـة تنفيذا 
لطلب من االكاديمية االوملبية الدولية وقد 
كلف الدكتور باسـل عبد املهدي امني عام 
اللجنـة االوملبية الوطنية العراقية يومذاك 
بملف التأسيس الذي تواصل  مع االساتذة 
الكبـار  الدكتور نجم الدين السـهروردي 
والدكتور عبد عيل نصيـف والدكتور نزار 
الطالـب من اجل وضع االسـاس الفكري 
االوملبيـة  االكاديميـة  ملـرشوع  والعمـيل 

العراقيـة ويشـري الدكتـور عبداملهدي اىل 
عـرض  تـوىل  السـهروردي  الدكتـور  ان 
املـرشوع بتفاصيلـه ودافـع عنـه امـام 
املجلـس الريايض الـذي كان قائما حينئذ 
وكانـت موافقتـه البـد منها لكـي يرفع 
املـرشوع اىل رئيـس اللجنـة االوملبية وقد 
حصل السـهروردي عىل تلـك املوافقة ثم 
قمت برفـع املرشوع يف كتاب رسـمي اىل 
رئيـس اللجنـة االوملبيـة  يف التاسـع من 
ديسـمرب ( كانون االول ) عام 1990 وقد 
تمـت املوافقة عليـه يف اليوم التـايل لتولد 
االكاديمية االوملبية العراقية يف العارش من 
كانـون االول 1990 عىل ان يتم يف املرحلة 
االوىل مـن املرشوع وللربـع االول من عام 
1991 اختيار وتجميع 25 اىل 30 مرشحا 
عىل وفـق ضوابط محددة لزجهم يف دورة 

تطويرية مكثفة ملدة ثالثة اشهر .
 وبعد خطوات قليلة توقف العمل بسـبب 
الحصـار االقتصادي الـذي كان مفروضا 
عىل العراق والظروف التي نجمت عنه بعد 

حرب الخليج الثانية..
وظل التجميد هو حال االكاديمية االوملبية 
العراقيـة حتـى تاريخ 27 كانـون الثاني 
(يناير) 2008 اذ اعادت نشـاطها عىل يد 
الراحـل الدكتور عبدالـرزاق الطائي الذي 
توج جهودا بدأها الراحل احمد عبدالغفور 
السامرائي رئيس اللجنة االوملبية العراقية 
الذي كلف الدكتور باسـل عبداملهدي عام 

2004 بإعادة الحياة لالكاديمية ..
ويف ضـوء هـذا العرض التاريخـي املكثف 
فان تأسيس االكاديمية االوملبية العراقية 
هو العارش مـن كانـون االول 1990 وان 
نجـم  الدكتورالراحـل  همـا  املؤسسـني 
السهروردي والدكتور باسل عبداملهدي  .

األوملبيـة  االكاديميـة  برامـج  وتقـوم 
العراقيـة اليـوم عىل الرتكيـز يف محورين 
, األول االهتمـام باالعالميـني الرياضيني 
الشـباب وتطويـر مهاراتهـم يف االعـالم 
االلكرتونـي وقـد شـاركت االكاديمية يف 
يونيـو ( حزيـران ) ا2021 بمؤتمر علمي 
يف  املسـتنرصية  الجامعـة  اقامتـه  دويل 
بغداد قدمت فيه بحوث علمية من أساتذة 
متخصصـني يف محوريـن األول، االعـالم 
الجديد والثاني صناعة االقتصاد الريايض 
.. وكانت مشـاركة االكاديمية ببحث عن 
االعـالم الجديد نرش الحقا يف مجلة علمية 

ذات تأثري .
امـا املحـور الثانـي يف عمـل االكاديميـة 
األوملبيـة العراقيـة فهـو نـرش الثقافـة 
الرياضية والتوسـع يف االهتمام بمشاريع 
الرياضة للجميع التي تسعى اىل التخفيف 
من عناء العراقيني واالهتمام بصحتهم ..

شـاركت االكاديميـة األوملبيـة العراقيـة 
االكاديميـة  مؤتمـر  يف  املـايض  الشـهر 
األوملبيـة الدولية الـذي عقد للمـدة  (من 
5 اىل 9 نوفمـرب / ت2  2021 ) بتقنيـة 
التواصـل عـن بعد وخصـص ملحارضات 
ومناقشـات وورش عمل عـن ” الرياضة 
وتحديـات كوفيـد 19 ” وركزت توصيات 
املؤتمـر عىل أهمية نـرش الثقافة األوملبية 
وانسجاما مع ذلك سوف تعزز االكاديمية 
بإصـدار  مسـاعيها  العراقيـة  األوملبيـة 

سلسلة ثقافية اوملبية ورقية الكرتونية.
نتطلـع اىل تفاعل الشـخصيات الرياضية 
االكاديميـة  نشـاطات  مـع  االكاديميـة 
األوملبية العراقية وكل الرياضيني ..ملا فيه 
خري الرياضـة العراقية واملجتمع العراقي 

..واالنسانية جمعاء.

بغداد/ متابعة الزوراء
كشـفت لجنة املسابقات يف اتحاد الكرة عن 
مباريات وتوقيتات مباريات الجولة الثانية 

عرشة لدوري الكرة املمتاز.
”خمـس  أن  الكـرة  التحـاد  بيـان  وذكـر 
مواجهـات تقام يوم السـبت املقبل املوافق 
11 من الشـهر الحايل، ففي الساعة الثانية 
ظهرا تقام ثـالث مواجهات اذ يالقي الكرخ 
ضيفـه فريـق املينـاء عـىل ملعـب األول، 
والصناعـة يضيف عىل ملعبه فريق الطلبة، 
وعىل ملعب الديوانيـة تقام مباراة اصحاب 

فريـق  مـع  الديوانيـة  والجمهـور  االرض 
القاسـم، وتقام مبـاراة واحدة يف السـاعة 
الرابعة عرصاً عـىل ملعب النجف الدويل بني 
فريقي نفط الوسـط وضيفـه اربيل، بينما 
تقام مبـاراة واحدة يف السـاعة السادسـة 
وضيفـه  الجويـة  القـوة  تجمـع  مسـاًء 

الكهرباء“.
وأضـاف البيان؛ أن ”منافسـات الجولة 12 
تتواصـل يف اليوم التايل األحد املوافق 12 من 
هذا الشـهر، حيث تقام خمـس مواجهات، 
ثالثة منها يف السـاعة الثانية ظهراً، تجمع 

األوىل فريقا زاخو وضيفه الزوراء عىل ملعب 
األول، ويحل فريق نادي نفط البرصة ضيفا 
عـىل فريق نادي النفط، وعىل ملعبه يضيف 
امانـة بغـداد فريـق نـادي نـوروز، وتقام 
مبـاراة واحـدة يف السـاعة الرابعـة عرصا 
تجمـع فريق نـادي النجف وضيفـه فريق 
سـامراء عىل ملعب النجف الـدويل، وتجري 
مباراة اخرية يف ختام الجولة 12 يف السـاعة 
السادسة مساًء تجمع فريق نادي الرشطة 
املتصـدر لحد االن برصيد 29 نقطة وضيفه 

نفط ميسان عىل ملعب الشعب الدويل“.
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بانكوك/ حسن البيضاني 
-موفـد االتحـاد العراقـي للصحافـة 

الرياضية 
يخوض العبنا الدويل سجاد جواد نزاالً 
حاسـماً، يوم غد الخميس، أمام بطل 
تايالند بوزن 57 كغم ضمن منافسات 
بطولـة العالـم باملـواي تـاي الجارية 
حاليـاً يف حلبـات املدينـة الرياضية يف 

العاصمة التايالندية بانكوك.
وإذا مـا اجتـاز جـواد حاجـز الالعب 
التايالنـدي فسـيضمن بذلـك التأهـل 
لنصـف النهائـي وضمـان ميدالية يف 
البطولة الكربى التي يشـارك فيها 92 

بلداً من مختلف قارات العالم.
رشاسـة املنافـس التايلنـدي جعلـت 
منه ُمرشـحاً سـاخناً لحصـد ذهبية 
البطولـة، األمر الذي ُيمثل عقبة كبرية 
أمام طموحـات العبنا الـذي تفّوق يف 
نزالـه السـابق عـىل الالعـب الكوملبي 
توماس تشيفريا، وأهدى فوزه ألرواح 
شـهداء البرصة الذي قضوا يف الحادث 
اإلجرامـي الذي حـدث يف املنطقة التي 

يسكنها جواد يف املحافظة قبل أيام.  
مـن جهتهـا قـررت اللجنـة الطبيـة 
لبطولـة العالم اسـتبعاد بطلنا الدويل 
مصطفـى رعـد شـاكر التكريتي من 
البطولـة وعـدم السـماح لـه بمنازلة 
بطل إيطاليا جوسـيب كاروس، بوزن 
81 كغم، بسـبب كرس يف يـده اليمنى 

يتطلب عملية لعالجه بالبالتني.
وكان االتحـاد العراقـي للمـواي تاي 
يعـوِّل عـىل الالعب بحصـد ميدالية ملا 
يمتلكه مـن قدرات فنية وبدنية عالية 
املسـتوى وهو صاحب آخر ميدالية يف 

بطولة العالم السابق (2019). 
هـذا ووصف طبيـب البطولـة الالعب 
بــ  التكريتـي  مصطفـى  العراقـي 
(املجنـون) كونه يريـد اللعب بوضعه 
الحـايل وهو مـا يعني نهاية مسـريته 

الرياضية.
عـىل  والتأثـر واضحـاً  الحـزن  وبـدا 
التكريتـي الـذي كانـت لديـه رغبـة 
جامحـة للعـب بالرغـم مـن اإلصابة 
البالغـة التـي تعرض لهـا يف آخر نزال 
احرتايف له، مبيناً ملوفد االتحاد العراقي 
”كنـت  إننـي  الرياضيـة،  للصحافـة 

أتطلع للمشـاركة بالرغم من إصابتي 
وقدمت تعهداً باللعب عىل مسؤوليتي 
واللجنـة  االتحـاد  أمـام  الشـخصية 
الطبيـة“، الفتـاً إىل أن ”الرفـض كان 
رصيحـًا وواضحـاً مع تحذيـرات من 

عواقب املشاركة“. 
إىل ذلـك، يواجـه العبنا الدويل يوسـف 
محمـود منافسـه الالعـب الفيتنامي 
إي كونـج نجـاي بـوزن 51 باملدينـة 
الرياضية وسـط العاصمة التايالندية 

بانكوك. 
ومـازال الوفـد العراقـي يطمـح لنيل 
ميدالية أوملبية ويأمل تحقيق ذلك عرب 
أحد العبيه وأحدهما يوسف محمود. 

وأشـار مـدرب املنتخـب الوطني، عيل 
ساهر، إىل أنه ”بالرغم من قوة البطولة 
املرتفعة إال  واملنافسـني واملسـتويات 
أننا مازلنا نثق بقدرات العبينا األبطال 

بتحقيـق النتائـج اإليجابيـة“، مؤكداً 
أن ”إمكانية الوصـول ملنصة التتويج 
ُمتاحـة إذا مـا وفـق العبينـا وتأتـي 

ظروف النزال لصالحنا“.

@Îã◊@aÎ@ÚÓ€b»œ
ويدخـل الالعبان عباس عبـد الكاظم 
ويحيى عامر يحيى منافسات فعالية 
(واي كرو)، حيث ينافس عبد الكاظم 
يف فئة املتقدمني، يف حني ينافس يحيى 

بفئة تحت 23 عاماً.
وفيما يعـوِّل الجهـاز الفنـي عليهما 
تلقـى  امللونـة،  امليداليـات  لتحقيـق 
الالعبـان جرعات فنية إضافية ليكونا 
بالجاهزية التامة قبل التنافس، اليوم 

الخميس، مع العبي الدول املشاركة. 

@Úæb√@ÒäbèÇ
مـن جانبه تعـرض العبنـا املصطفى 
وسام كامل لخسـارة ظاملة تحكيمياً 

أمام منافسه البطل التايلندي ناروفان 
تشيتريا بوزن 48 كغم. 

وبالرغـم مـن صعوبـة النـزال وقوة 
املنافس غري أن العبنا أظهر شـجاعة 
كبـرية وبـادر بمهاجمـة التايالنـدي 
وكان نـداً طـوال أوقـات النـزال، لكن 

النتيجة جاءت عكس التوقعات.
بـدوره كـرم رئيـس االتحـاد العراقي 
للعبة املاسـرت، مصطفى جبـار علك، 
الالعب، كونه قـدم اداًء بطولياً وقارع 
بطـل العالـم بالرغـم مـن إنهـا أوىل 

مشاركاته الخارجية ببطولة العالم. 
وقبله خـرس العبنا بهمن قـادر نزاله 

أمام األردني سيف زقزوق. 
سـالم  حسـني  العبنـا  خـرس  فيمـا 
سـعود أمام البطل البولندي أوسـكار 
ستيوفسـكي بفـارق الجـوالت يـوم 
امـس االربعـاء ، ولـم يظهـر العبنـا 

باملسـتوى املتوقع منـه كونه صاحب 
خربة وتجربة وفاز يف النزال الذي قبله 
عىل منافسـه املاليزي بالرضبة الفنية 

القاضية. 
ومشـاركة حكمينـا الدوليـني حيـدر 
حميد تويل ومحمود هاشم صرب كانت 
األكثـر إرشاقـا لغايـة اآلن يف بطولـة 
العالم باملـواي تاي، حيث قاد حكمانا 
أكثـر من 40 نـزاالً لغايـة اآلن ألبطال 
مختلفـة،  وفئـات  وبـأوزان  العالـم 
وبـذال جهـوداً كبرية ومضنيـة بإدارة 
املنافسـات لثماني سـاعات متواصلة 
يومياً، تسـبقها عمليـة الوزن وورش 
العمـل التطويريـة واالجتماعـات مع 
لجنـة الحـكام الدوليـة، فضـًال عـن 
دخولهما دورة تحكيمية متقدمة عىل 
هامـش إقامة بطولة العالـم الجارية 

حالياً يف العاصمة التايالندية بانكوك.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
الزميل االعالمي احمد الغراوي الذي يعمل يف قناة 
(الرابعة الرياضية) اكد اكتساب كريمته (جنة) 
الشفاء من االزمة الصحية اتي تعرضت لها قبل 
فرتة زمنية ليسـت بالقصرية، خالص االمنيات 
لكريمة الزميل الغراوي بالشفاء التام وان يلبسها 

رب العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية. 
 *******************

جهود كبرية وعمل احـرتايف مميز يقدمه املكتب 
االعالمـي لنادي نفط الوسـط الريايض بقيادة 
الزميـل ميثم الحسـني من خالل رفد وسـائل 
االعـالم املقـروءة واملكتوبة بأخـر االخبار التي 

تخـص نشـاطات  النـادي النجفـي  بمختلـف 
الفعاليات الرياضية فضال عن توفري املادة الفيديوية 

والصوريـة الخاصـة بالفريـق االول الذي يحتل املركـز الثالث يف جدول 
ترتيب فرق دوري الكرة املمتاز.

 *********************
الزميل الصحفي مصطفى العبطان الذي يعمل يف 
قناة (شباب سبورت)، يحتفل بعيد ميالده يوم 
غد الجمعة، خالص االمنيـات لزميلنا العبطان 
النجـاح يف حياتـه  املديـد ومواصلـة  بالعمـر 

ومشواره املهني.

بغداد/ متابعة الزوراء
كانت  التوقف  فرتة  أن  جثري،  قحطان  القدم   بكرة  الطلبة  فريق  مدرب  أوضح   
الفريق ونتائجه قبل  البياني ملستوى  الواضح بالخط  التصاعد  سلبية، عىل ضوء 

التوقف.
وقال جثري بالنسبة لنا لم نستفد من التوقف بل أرض بنا كون مستوى الفريق كان 
يف تصاعد من مباراة إىل أخرى، ومعنويات الفريق تتصاعد تدريجيا، وكان الطلبة 
بأفضل حاالته بعد الفوز يف مباراتي النفط والقوة الجوية، وبالتايل التوقف جاء 

بتوقيت سلبي كونه قطع سلسلة نتائجنا اإليجابية“.
وأشار: ”مباراتنا املقبلة أمام الصناعة ال تخلو من الصعوبة، املنافس فريق جيد 
ونتائجه مميزة، ولديه طموح، ويتألق عندما يواجه الفرق الكبرية، وال ننىس أن 
املباراة  وسندخل  وطموحاته  املنافس  احرتام  وعلينا  ملعبه،  يف  ستكون  املباراة 
بجدية عالية“. وبني: ”تدريبات الفريق لم تتوقف من أجل الحفاظ عىل جاهزيتنا، 
وخضنا مباراة كأس العراق، ونأمل أن نوفق يف مباراة الصناعة ونحصد ثالث نقاط 

ونعود بذات الروح التي ظهرنا بها يف املباريات األخرية قبل التوقف“. 
20 نقطة، فيما يحتل الصناعة  يشار إىل أن الطلبة يحتل املركز الخامس برصيد 

املركز التاسع برصيد 15 نقطة.

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
الجمعية  مؤتمر  يف  العراق  يشارك 
العامة للجان األوملبية الوطنية العربية 
عاصمة  يف  املنعقد  العرشين،  بدورته 
الرياض  السعودية  العربية  اململكة 
خالل املدة من السابع ولغاية التاسع 

من شهر كانون األول الجاري.
عضو  املؤتمر  أعمال  يف  العراق  ويمّثل 
األوملبية  للجنة  التنفيذي  املكتب 
هرده  الدكتور  العراقية  الوطنية 

رؤوف. 
بجدول  الحوارات  ان  رؤوف  قال  و 
رياضية  برؤى  جاءت  املؤتمر  أعمال 
للنهوض  تسعى  مشرتكة  عربية 
وإدارياً  فنياً  العربي  األوملبي  بالواقع 
الشباب  طموحات  يضمن  وبما 

الريايض يف البلدان الشقيقة.
اللجان  اتحاد  إنتخابات  وأسفرت  هذا 

عبد  االمري  فوز  عن  العربية  األوملبية 
العزيز  بن تركي الفيصل رئيس اللجنة 
رئيس  بمنصب  السعودية  االوملبية  
اتحاد اللجان االوملبية العربية وحصل 
من  كال  الرئيس  نائب  منصب  عىل 
سعيدي  البو  حمد  بن  خالد  العماني 
والتونيس محرز بو صيان والبحرينية 
آل  العزيز  عبد  بنت  حياة  الشيخة 
خليفة وفاز بمنصب العضوية كال من 
القطري محمد يوسف املانع واالردني 
ساري حمدان واللبناني جورج جوزيف 
مجرن  بن  سلطان  واالماراتي  عبود 
والسوداني  ادريس  يارس  واملرصي 
جمال  والليبي  محمد  الله  عبد  خالد 
بلقاسم الزروق والجزائري خري الدين 
الرجوب  جربيل  والفلسطيني  برباري 
والسعودي  نارص   احمد  واملرصي 

فيصل عيل غسال.
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 سـجل النجـم الفرنيس أنطـوان جريزمـان، مهاجم 
أتلتيكـو مدريـد، هدًفـا يف فـوز فريقـه املثـري عـىل 
حسـاب بورتـو، بنتيجـة 3 - 1، الثالثـاء، والذي منح 
الروخيبالنكـوس بطاقـة الصعـود لدور الــ16 رفقة 

ليفربول.
 واحتـل أتلتيكـو مدريـد املركـز الثانـي يف املجموعـة 
الثانية، برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد بورتو عند 
5 نقاط يف املركز الثالث ليتحول إىل اليوروبا ليج، فيما 
ودع ميالن املنافسـات األوروبية بخسارته 2 - 1 أمام 

ليفربول الذي حقق العالمة الكاملة. 

وبحسـب شـبكة ”أوبتـا“ لإلحصائيات، فقد سـجل 
جريزمان هدفه الرابع يف 5 مباريات مع أتلتيكو مدريد 
بـدوري أبطـال أوروبا هذا املوسـم، وهـو نفس عدد 
أهدافـه مع برشـلونة يف 16 لقاء عىل مدار موسـمني 

بنفس البطولة.
 ورحل جريزمان إىل برشـلونة يف صيف 2019، مقابل 
120 مليـون يـورو (قيمة الرشط الجزائـي)، لكنه لم 
يظهر بالشكل املتوقع منه، فعاد إىل أتلتيكو يف الصيف 
املايض عىل سـبيل اإلعارة ملدة موسـمني مـع إلزامية 

الرشاء.

حقق باريـس سـان جريمان فـوزاً كبرياً 
عىل ضيفـه كلوب بـروج 4 - 1 يف الجولة 
الختامية من مواجهات املجموعة األوىل يف 

دوري أبطال أوروبا.
وسـجل كل مـن كيليـان مبابـي (2 و7) 
والنجم األرجنتيني ليونيل مييس (38 و76 
مـن ركلة جزاء) أهـداف الفريق البارييس 
فيمـا دّون ماتـس ريتـس هـدف الفريق 

البلجيكي الوحيد يف الدقيقة 68.
ويحتـل باريـس سـان جريمـان، املتأهل 
سـلفاً للـدور القـادم، وصافـة املجموعة 
بـ11 نقطـة وبفارق نقطة عـن املتصدر 
مانشسرت سـيتي الذي انهزم خارج أرضه 

أمام اليبزيغ 1-2.
وعرب اليبزيغ األملاني إىل مسـابقة الدوري 
 1 - 2 األوروبـي ”يوروبـا ليـغ“ بفـوزه 
عـىل ضيفه مانشسـرت سـيتي االنكليزي 
الضامـن تأهلـه إىل األدوار االقصائية من 

دوري أبطال أوروبا.
ورفع الفريق األملاني رصيده إىل 7 نقاط يف 
املركز الثالث أمام بروج (4) وخلف سـان 

جريمان (11) وسيتي .(12) 
وأمـام مدرجـات فارغـة بسـبب القيـود 
املتعلقـة بجائحة فـريوس كورونا، حقق 
اليبزيغ فوزه الثاني يف دور املجموعات هذا 
املوسم بهديف املجري دومينيك سوبوسالي 
 ،(71) سـيلفا  أنـدري  والربتغـايل   (24)
فيمـا أحرز الجزائري ريـاض محرز هدف 

الضيوف .(76) 
خطف أتلتيكو مدريد بطاقة العبور الثانية 
إىل دور الــ16 من دوري أبطال أوروبا بعد 
تخطيه مسـتضيفه بورتو الربتغايل 3 - 1 
ضمن الجولة السادسة واألخرية من الدور 

األول لحساب املجموعة الثانية.
الفرنـيس  األول  أتلتيكـو  هـدف  وسـجل 
أنطوان غريزمان 56، فيما وقع عىل الثاني 
األرجنتينـي آنخيـل كوريـا 90، وأضـاف 
الثالـث مواطنه رودريغـو دي بول  90+2 
أما هدف الخارس الوحيد فدونه سـريجيو 

أولفريا 6+90 من ركلة جزاء.
لبطاقـة  فريـق  كل  صفـوف  وتعرضـت 
حمـراء، البلجيكـي يانيـك كاراسـكو من 
صفوف الفريـق اإلسـباني بالدقيقة 67، 
والربازييل ويندل ناسيمينتو بورجيس من 

صفوف بورتو 70.
وأمـن الروخـي بالنكـوس املركـز الثاني 
برصيـد 7 نقاط خلـف ليفربـول املتصدر 

والذي وصل للنقطة 18 بعد تخطيه ميالن 
1-2، فيمـا ذهب بورتو (5 نقاط) للدوري 
خـايل  الروسـونريي  وخـرج  األوروبـي، 

الوفاض بـ4 نقاط فقط.
وحرم رديف ليفربول منافسـه ميالن من 
تحقيـق املعجزة وبلوغ ثمـن النهائي بعد 
أن كسـب الفريق االيطايل نقطة واحدة يف 
املباريات األربع األوىل، فقلب عليه الطاولة 
وخـرج فائزاً محققـاً العالمـة الكاملة يف 

دور املجموعات.
وكان ميالن البادئ بالتسجيل عرب مدافعه 
اإلنكليـزي فيكايـو تومـوري (29)، لكن 
ليفربـول رد بهديف املـرصي محمد صالح 

(36) والبلجيكي ديفوك أوريغي .(55) 
وهو الفـوز الثانـي لليفربول عـىل ميالن 
يف أربـع مواجهات بـني الفريقني يف دوري 

االبطال مقابل خسارة وتعادل.
وبـات ليفربول أول فريـق إنكليزي يحقق 
يف  املجموعـات  دور  يف  الكاملـة  العالمـة 

املسابقة القارية العريقة.
وخـاض ليفربول املباراة بتشـكيلة رديفة 
ضمنهـا ثالثة العبني أساسـيني فقط هم 

حـارس املرمـى الربازيـيل أليسـون بيكر 
سـاديو  والسـنغايل  صـالح  واملهاجمـان 

مانيه.
وسجل النجم املرصي محمد صالح الهدف 

السابع يف املسابقة هذا املوسم.
وبهـذه النتيجة أكمـل ميالن الـدور األول 

محتالً املركز الرابع بـ4 نقاط.
وحقق أياكس أمسـرتدام فـوزاً كبرياً عىل 
سـبورتينغ لشبونة 2-4 يف الجولة األخرية 
مـن مواجهات املجموعـة الثالثة يف دوري 

أبطال أوروبا.
وسـجل كل مـن سيباسـتيان هالـري (8 
من ركلة جـزاء) والربازيـيل أنتوني (42) 
ومواطنـه دافيـد ناريس (58) وسـتيفن 
برغيـوس (62) أهداف الفريـق الهولندي 
فيما دّون نونو سـانتوس (22) والربازييل 

برونو تاباتا (78) هديف لشبونة.
ويف مبـاراة أخرى، دك بروسـيا دورتموند 
شباك ضيفه بيشكتاش بخماسية نظيفة 
سـجلها كل من الهولنـدي دونيايل مالني 
(29) وماركو رويـس (45 من ركلة جزاء 
 68) هاالنـد  إيرلينـغ  والنرويجـي  و53) 

و81).
ويحتـل أياكـس صـدارة املجموعـة بـ18 
نقطة وسـبورتينغ يف الوصافة بـ9 نقاط 
فيما يأتي دورتموند يف املركز الثالث مقتلعاً 
بطاقـة التوجـه نحـو مسـابقة الـدوري 
األوروبي فيما يحتل الفريق الرتكي املركز 

األخري دون نقاط.
وحسم ريال مدريد اإلسـباني الرصاع مع 
إنرت ميـالن عىل صدارة املجموعـة الرابعة 
لصالحه بفوزه 0-2 عىل منافسه اإليطايل 
الـذي أكمـل قرابـة نصف السـاعة األخري 
بـ10 العبني يف إسـبانيا، ضمن ختام دور 

املجموعات من دوري أبطال أوروبا.
ودخل الفريقان إىل املواجهة بعد أن ضمنا 
مقعديهمـا يف الدور الــ16، إال أن الرصاع 
كان قائًمـا عـىل صـدارة املجموعة، وكان 

يكفي ريال التعادل لخطفها.
وجدد نادي العاصمة فوزه عىل إنرت بعد أن 
تفوق عليه يف ميالنو يف الجولة األوىل بهدف 

وحيد يف الدقيقة 89 للربازييل رودريغو.
ورفع النـادي امللكي رصيده اىل 15 نقطة، 
مقابل 10 إلنرت وسـبع لرشيف تريابسول 
املولدايف الضامن أيًضا تأهله لخوض ملحق 
الدوري األوروبي ”يوروبـا ليغ“، علًما أنه 
تعـادل 1-1 أمس مـع مضيفه شـاختار 

دانييتسك االوكراني املتذيل .(2) 
وسجل األملاني توني كروس (17) والبديل 
أصحـاب  هـديف   (79) أسنسـيو  ماركـو 
االرض، فيمـا أكمـل إنـرت اللقـاء بعـرشة 
العبني بعد طرد نيكولـو باريال يف الدقيقة 
64 لتوجيهـه لكمـة عـىل رجـل املدافـع 

الربازييل إيدر ميليتاو.
وخاض ريال املباراة من دون نجم هجومه 
الفرنـيس كريـم بنزيمـة الـذي خـرج يف 
الشـوط األول من مباراة ريال سوسـييداد 
بسبب االصابة، وحل مكانه الرصبي لوكا 
يوفيتش الذي دخل بدال منه السبت ومنح 
الفوز (-2صفر) لفريقـه بهدف وتمريرة 

حاسمة ليعزز صدارته لليغا.
فيمـا دخـل إنـرت املواجهة بعد فـوز كبري 
0-3عـىل رومـا يف العاصمـة، كان الرابع 
توالًيا يف سريي أ، ليصبح حامل اللقب عىل 

بعد نقطة من غريمه ميالن املتصدر.
وبدأت املباراة بفرصة للربازييل فينيسيوس 
جونيور املتألق هذا املوسـم بتسـديدة من 
داخل املنطقة مرت قريبة من القائم .(2) 
وضغـط بعدهـا إنرت وكان الطـرف األكثر 

اسـتحواًذا وحـاول الوصـول مـرات عدة 
اىل مرمـى الخصم، كانت أبرزها تسـديدة 
للكرواتـي مارسـيلو بروزوفيتـش ”عـىل 
الطائر“ رائعة من خارج املنطقة بيرساه، 

ارتطمت بالجهة العليا للشباك .(7) 
إيفـان  مواطنـه  إىل  أخـرى  ووصلـت 
برييتشـيتش، سـددها نحـو املرمـى من 
دانيـال  الظهـري  لكـن  قريبـة،  مسـافة 
كارفاخال كان يف املكان املناسب لرتتد منه 

 (12).
وأحرز كروس الهدف االفتتاحي بتسـديدة 
رائعة بيرساه من خارج املنطقة إىل يسـار 
الحارس السـلوفيني سـمري هندانوفيتش 

 (17).
ورغم أن محاوالت إنرت بلغت 13 يف الشوط 
االول، واحدة منها فقط كانت عىل املرمى، 
يف حـني كاد أن يدخـل النـادي امللكـي إىل 
االسـرتاحة مضاعًفـا تقدمه لـوال ارتدت 
تسـديدة رودريغو من القائـم (45)، قبل 
أن يسـدد بعـد ثـوان يف الجهـة الخارجية 

للشباك.
وكاد باريـال أن يعادل األرقـام مع انطالق 
الشـوط الثانـي عندما وصلتـه كرة داخل 
املنطقـة واملسـاحة امامـه، إال أنه سـدد 

بطريقة غريبة فوق العارضة .(48) 
وأجـرى املـدرب سـيموني إنزاغـي تبديال 
ثالثًيـا يف الدقيقـة 60 ودفـع بالتشـيليني 
سانشـيس  وألكسـيس  فيـدال  أرتوتـو 
واالوروغوياني ماتياش فيسينو بحًثا عن 

هدفني.
إال أن طموحه تعرض لرضبة بطرد باريال. 
فعندمـا كان االيطايل منطلًقـا عىل الرواق 
االيـرس يف مرتدة، لحق بـه ميليتاو ودفعه 
بكتفـه وأوقعه خارج امللعـب، ويف رد فعل 
غاضـب، قـام بلكمـه عـىل رجلـه ليطرد 

مبارشة .(64) 
وأجـرى املـدرب االيطايل كارلو أنشـيلوتي 
بدوره تبديـال ثالثًيا يف الدقيقـة 78، بينها 
أسينسـيو بدال من رودريغو، فسـجل بعد 
ثـواٍن هدًفـا رائًعـا بتسـديدة بيـرساه من 
مشـارف املنطقة يف أعىل الزاويـة اليمنى، 
ارتدت من القائم وتهادت يف الشباك .(79) 
الربازيـيل فرنانـدو  يف دانييتسـك، سـجل 
الهـدف االفتتاحـي لشـاختار يف الدقيقـة 
42، فيما خطف رشيف التعادل يف الدقيقة 
الثالثـة من الوقت بـدل الضائع عرب البديل 

املقدوني الشمايل بوبان نيكولوف.
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تحقـق الرشطـة األملانيـة يف حـوادث وقعـت يف أعقـاب مباراة 
أول أمـس الثالثـاء يف دوري أبطال أوروبا بني فريقي بوروسـيا 
دورتمونـد األملاني وبشـكتاش الرتكـي، بما يف ذلك االسـتخدام 
غري القانوني لأللعاب النارية. وسـحق دورتموند بشـكتاش -5 
0.وذكرت الرشطة أمس األربعاء أن العديد من مشـجعي الفريق 
الرتكـي أطلقوا ألعابا نارية يف سـتاد سـيجنال إيدونـا بارك وىف 
وسـط مدينة دورتموند. وبدأت الرشطة إجراءآت جنائية بشأن 
انتهاكات ”قانون املواد املتفجرة“. ويف حادث آخر، اقرتب سائق 
سـيارة من رشطي عند نقطة تفتيش، ممـا أجرب الرشطي عىل 
القفز حتى ال تصدمه السيارة. وتبعت الرشطة السيارة التي كان 
يقودها شـخص عمره 27 عاما، وتم احتجازه بعد أن خرج من 
سـيارته واقرتب من الرشطة ”بطريقة عدائية“. وقالت رشطة 
دورتموند يف بيان إنها كانت مسـتعدة بشكل جيد للمباراة.وذكر 
بيان للرشطة أن الغالبية العظمى من الجماهري التي بلغ عددها 

15 ألفا ترصفوا بطريقة سلمية تماما.

أُدرج اسـم الرصبي نوفاك دجوكوفيتش املصنف أّول عاملياً عىل 
الئحة املشـاركني يف بطولة أسرتاليا املفتوحة أوىل بطوالت غراند 
سـالم للعام املقبـل، فيما خلت من اسـم األمريكيـة املخرضمة 
سريينا وليامس.وحامت الشكوك حول مشاركة الرصبي، الفائز 
بـ 20 لقباً كبرياً، يف أسـرتاليا التي تنطلق يف كانون الثاني/يناير 
2022، عقب رفضه االفصاح عما إذا كان قد تلقى اللقاح املضاد 

لفريوس كورونا من عدمه.
وتفرض السـلطات املحلية األسـرتالية عىل جميع املسافرين إىل 

البالد أن يكونوا قد تلقوا اللقاح للسماح لهم بدخول أراضيها.
وسـبق إدراج اسم بطل أسرتاليا تسع مرات إعالن مشاركته مع 
منتخب بالده يف كأس رابطة محرتيف كرة املرضب ”أي تي بي“ يف 
أسـرتاليا مطلع العام املقبل. وتتضمن تشكيلة املنتخب الرصبي 
خمسـة العبـني سـيدافعون عـن ألوانـه يف كأس ”أي تـي بي“ 
املقررة يف سـيدني بني األّول والتاسع من الشهر املقبل بمشاركة 
16 منتخبـاً. وجـاء إدراج اسـم دجوكوفيتـش يف كأس ”أي تي 
بي“ تزامنـاً مع معلومات ذكرتها صحيفـة ”ليكيب“ الرياضية 
الفرنسية استناداً اىل رسالة اطلعت عليها، بأن منظمي البطولة 
األسرتالية سيسمحون بمشاركة الالعبني والالعبات غري امللقحني 
أو الذين تلقـوا جرعة واحدة فقط من اللقاح املضاد لـ“كوفيد-
19“، لكـن رشط تقديم تقرير طبي يعفيهم من اللقاح، أو أنهم 
أصيبوا بالفريوس بعد الحادي والثالثني من تموز/يوليو 2021.
ويف وقـت كان من املفرتض أن تشـارك سـريينا يف البطولة التي 
تحمـل لقبها 7 مرات آخرها يف عام 2017، لم يتم إدراج اسـمها 
عـىل الئحـة املشـاركني. وأكدت سـريينا، الفائزة بــ 23 لقباً يف 
بطوالت غراند سالم أنها لن تشارك كونها ال تشعر بأنها بأفضل 
أحوالهـا من الناحيـة البدنية. وقالت األمريكية التي بلغت سـن 
األربعني يف أيلول/سبتمرب: ”يف حني أن هذا ليس قراًرا سهالً عىل 
اإلطـالق، فأنا لسـت يف املكان الذي أحتاج أن أكون فيه جسـدًيا 
للمنافسة“. وتابعت: ”ملبورن هي إحدى املدن املفضلة لدّي التي 
أزورهـا وأتطلـع إىل اللعب يف كل عام. سـأفتقد رؤية الجماهري، 

لكنني متحمسة للعودة واملنافسة عىل أعىل مستوى“.
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بصـم األملاني توني كروس، نجم وسـط ريال مدريـد، عىل رقم تاريخي للمرينجـي بدوري أبطال 
أوروبا، خالل مباراة إنرت ميالن.

وحقـق ريال مدريد الفـوز عىل ضيفه اإليطايل، بهدفني دون رد، يف ختـام مباريات الفريقني بدور 
املجموعات، وسجل كروس الهدف األول.

وبحسب شـبكة ”أوبتا“ لإلحصائيات، فقد أحرز النجم األملاني الهدف رقم 1000 لريال مدريد يف 
دور املجموعات بدوري أبطال أوروبا، بخالف أهداف الفريق يف التصفيات واملراحل اإلقصائية.

كما سجل كروس يف مباراتني متتاليتني بدوري أبطال أوروبا، ألول مرة يف مسريته.
وتأهـل ريال مدريد للدور ثمن النهائي متصدًرا ملجموعتـه، برصيد 15 نقطة، بينما حل إنرت ميالن 

ثانًيا، برصيد 10 نقاط.

شـعر مدرب ليفربول يورجن كلوب، بالسعادة بعدما حقق فريقه 
الفوز عىل مضيفه ميالن 2 - 1، يف ختام مشـواره بالدور األول من 
مسـابقة دوري أبطـال أوروبا. وأصبـح ليفربول بهـذا الفوز، أول 
فريـق إنجليزي ينهـي دور املجموعات بالعالمـة الكاملة، رغم أنه 
خاض اللقاء بمجموعة من الالعبني البدالء املطعمني باألساسـيني.
وقـال كلوب يف ترصيحات لشـبكة ”بي تي سـبورت“ عقب انتهاء 
اللقاء: ”فخور جدا. خصوصا ألنها املباراة السادسة ألكون صادقا، 
اخرتنـا هذه التشـكيلة ألننـا أردنا الفـوز باملباراة، كنـا بحاجة إىل 
سـيقان جديدة. كنا بحاجـة إىل الرغبة يف خوض هـذه املباراة وأن 
نكون مشتعلني، وهو أمر صعب يف هذا الجدول املزدحم“. وأضاف: 
”مـا فعله الشـبان الليلة.. لم أكن ألشـعر بالفخر أكثـر. لقد كانت 
مبـاراة رائعة. أنا سـعيد للغاية، األداء كان رائًعا بعد 21 تسـديدة، 
كانت هنـاك العديد مـن املواقف حيث لعبنا بشـكل رائـع ودافعنا 
بحمـاس وبشـكل منظم جيًدا“. وسـئل كلوب عـن الحركة الفنية 

املذهلـة التي قام بهـا مدافعه ناثانيل فيليبس يف الشـوط الثاني، 
عندمـا تخلص داخـل منطقـة جزائه من العبـني، فأجاب: 

”“نعم! إنها محطة اللقاء أليس كذلك؟ ال، لقد لعب مباراة 
رائعة“. وتابع: ”أراد أليسـون اللعب بشكل يائس وهذا 

يقـول الكثري عنه، كان سـاديو ماني ومحمد صالح 
استثنائيني ومقدار املسـاعدة الدفاعية من قبلهما 

كان رائًعـا، هـذا املزيـج مـن السـيقان الجديدة 
والجودة كان جيدا حقا“. وختم: ”فيليبس بهذه 
الحركـة كان رائًعـا (ضاحكا)، نعـم، أتطلع إىل 
رؤيـة اللقطـة مرة أخـرى. لقد تحدثنـا عنها 

بالفعل يف غرفة املالبس، كانت حركة صعبة“.
وكال هـداف ليفربول السـابق مايـكل أوين، 
املديـح لنجم الفريـق الحايل محمـد صالح، 
بعدما سجل األخري هدفا يف فوز فريقه عىل 
مضيفه ميـالن 2 - 1 يف ختام مباريات دور 
املجموعات بمسـابقة دوري أبطال أوروبا.
وهذا هو الهدف السـابع الذي يحرزه صالح 
يف املسـابقة هذا املوسـم، ليسـهم يف إنهاء 
ليفربول دور املجموعات بالعالمة الكاملة 
(18 نقطـة). وقـال أويـن يف ترصيحات 

لشـبكة بي تـي سـبورت عقـب انتهاء 
اللقاء: ”صالح يحطم األرقام القياسية 
يف كل مرة يلعب فيها حاليا“. وأضاف: 
”لقد جعل ملسـته األخرية تبدو سهلة، 
وهـذا أمر صعـب، إنه يجعـل األمور 
تبـدو بسـيطة للغايـة، يف كل مـرة 
يكـون فيها أمـام املرمـى ال يمكنك 
رؤيته يهـدر الفرص، هـذه ثقة. ال 

يشعر بأنه سيهدر“.



مسقط/متابعة الزوراء:
 أكـد وزيـر التجـارة ووزيـر اإلعـالم 
بالوكالة يف السـعودية ماجد القصبي 
أن ”التقارب السـيايس بني السعودية 
وسـلطنة عمان موجـود ولكن األهم 
هو تقارب الشـعوب“، مشريا إىل دور 

اإلعالم يف هذا الجانب.
وقـال الوزيـر بعـد توقيعـه مذكرات 
تفاهـم يف املجـال اإلعالمي مـع وزير 
اإلعـالم العمانـي عبداللـه بـن نارص 
الحـرايص إن ”اإلعـالم صناعـة ترتك 
آثارا وانطباعات يف أذهان املواطنني“.

وقعهـا  التـي  املذكـرات  وتضمنـت 
الوزيـران عـىل هامـش الزيـارة التي 
يؤديهـا ويل العهـد السـعودي األمـري 
محمـد بن سـلمان إىل سـلطنة عمان 
”التنسـيق املشـرتك بتنظيـم اإلعـالم 
كافـة  لتبـادل  واملسـموع  املرئـي 
الترشيعـات والخـربات والـرأي حول 
كل ما من شـأنه أن يسـاعد يف عملية 
ضبـط املحتـوى اإلعالمـي واألخالقي 
للقنوات الفضائيـة ومحطات إذاعات 
أف.أم واإلعـالم عـىل شـبكة اإلنرتنت 
األلعاب  الفنيـة ومحتوى  واملصنفات 
اإللكرتونيـة وتبـادل املعلومات يف هذا 

املجال“.
ورافقت زيارة األمري محمد إىل سلطنة 
عمان حملة إلكرتونية ضخمة خاصة 
عىل موقع تويرت ضمن عدة هاشتاغات 
عىل غرار#عمان_السعودية_مستقبل_
واعـد و#السـعودية_عمان و#عمان_
ترحب_باألمري_محمد_بن_سـلمان 

و#محمد_بن_سلمان_ضيف_عمان.
االتفاقيـات  مراقبـون  ووصـف 
بـ“الشكلية“. ويعتقدون أن املذكرات 
التي تمَّ التوقيع عليها بهدف التفاهم 
اإلعالمي يجـب أن تأخـذ منحى أكثر 

جديـة؛ حيـث يجب متابعـة الطرفني 
آلليـة تنفيذهـا واالنتقال مـن مجرد 
وثيقـة ومذكرة تفاهـم إىل واقع فعيل 

يتم تنفيذه عىل أرض الواقع.
ويف هذا السياق، رفض الكاتب العماني 
أحمد الشـيزاوي التعليـق عىل أهمية 
مذكرة التعاون اإلعالمي السـعودي – 
العماني، معتربا املذكرة بمثابة اتفاق 
شكيل لن يكون لها أي أثر ميداني عىل 

اإلعالم بني البلدين.
لكـن يف املقابـل، قـال إعالميـون إن 
مذكـرات التفاهم يف املجـال اإلعالمي 
مهمة جدا للبلديـن. وأكدت اإلعالمية 
العمانيـة مدرين املكتومية أنها تصب 
يف صالـح دعم التوجهات املسـتقبلية 
للبلديـن سـواء عـىل مسـتوى رؤيـة 
”السـعودية  أو   “٢٠٤٠ ”ُعمـان 

.“٢٠٣٠
وأشارت ، إىل وجود نقاشات مجتمعية 
بهذا الشـأن بني مواطني البلدين عىل 
مواقع التواصل االجتماعي ترجح هذا 
التوجه، كما تستنكر عبارة ”التقارب 
العماني – السعودي“، حيث يعتربون 
أنـه لم يكـن هنـاك تباعد باألسـاس 
ليكون هناك اليوم تقارب، الفتة إىل أن 
هذه الفرضية يدعمها حجم البيانات 
والترصيحات الرسمية من البلدين ما 
يؤكـد ”وجود مسـارات جديدة ترتكز 
جميعهـا عىل تركيز عالقات راسـخة 

بني البلدين“.
واختـار مراقبـون إعالميون تسـليط 
الضوء عـىل شـمول االتفاقية لضبط 
مواقع التواصـل االجتماعي. ولم يعد 
استخدام وسائل التواصل االجتماعي، 

وتحديدا تويرت، خافيا لتشكيل
الـرأي العـام والتأثـري فيـه. ويلعـب 
الهاشـتاغ دورا مهما يف قيـادة الرأي 

العام عرب تويرت يف دول الخليج العربي 
عامة.

وسـمح تويرت ملسـتخدميه بالتفاعل 
بأشـكال كانت مسـتحيلة من قبل يف 
بلدان جـرى العرف أن يتم فيها ضبط 
النقـاش من خالل مراسـيم رسـمية 

ومن خالل املوروث الثقايف.
الخليجيـة  الحكومـات  تخفـي  وال 
تخوفها من االستخدام املكثف لوسائل 
التواصـل االجتماعي حيث وصل األمر 
إىل تهديـد السـلم االجتماعـي وإثارة 
الـرأي العـام كمـا أصبـح اسـتخدام 

تويرت يهدد عالقات الدول يف ما بينها. 
وسـبتمرب املايض حذر االدعـاء العام 
يف سـلطنة ُعمـان مـن تزايـد وتـرية 
نرش الشـائعات عرب مواقـع التواصل 
االجتماعي، متوعدا بسـجن من تثبت 
املغردين  أداء  مشاركته فيها.ويتفوق 
عىل وسائل اإلعالم ذات الخربة الطويلة 
واألدوات عالية التقنية، مما يشري أوال 
إىل القيود الصارمة التي تتحكم يف أداء 
وسـائل اإلعالم ويف الحريـة املحدودة 
املمنوحة لها بموجب القانون، ويشري 
ثانيا إىل عدم كفاءة وعجز املسـؤولني 

القائمـني عىل اإلعالم عـن إصالح هذا 
الجهاز الحيوي للدول.

والعام املـايض انترشت عـدة حمالت 
لـ“جميـع  موجهـة  تويـرت  عـىل 
املغردين يف السلطنة واململكة العربية 
السعودية“ تدعوهم إىل ”عدم االنجرار 
خلف الهاشـتاغات التي تحاول إثارة 
الفتنة بني الشـعبني الشـقيقني، وأن 
يكونـوا عىل قدر عال مـن الوعي مـن 
خطـورة الذباب اإللكرتونـي وأهدافه 
الخبيثـة“. وانتـرش حينهـا هاشـتاغ 
ويف  #السعودية_عمان_شـعب_واحد. 

املقابـل نـأى املغـردون السـعوديون 
تدعـم  هاشـتاغات  عـن  بأنفسـهم 
احتجاجـات يف السـلطنة مؤكدين أن 
هدفها إشـعال فتنة. ويبـدو مروجو 
الشـائعات ”متمكنـني“ و“يعرفـون 
ماذا يفعلون“، خاصـة أنهم يدركون 
جيـدا أن الشـعوب الخليجيـة تؤثر يف 

بعضها.
وكانت تقارير إعالمية سابقة أشارت 
الحسـابات  مـن  املاليـني  وجـود  إىل 
الوهميـة أو مـا يعـرف بـ“البوتات“ 
التي تسـتهدف الدول الخليجية إلثارة 

البلبلة.
وترتبـط اللجـان اإللكرتونيـة كثـريا 
باملجتمعـات املنغلقـة لسـببني األول 
هـو عـدم وجـود إعـالم مهنـي قوي 
قادر عىل تشكيل الرأي العام وتحقيق 
مصداقيـة لـدى الجمهـور، والثانـي 
هـو أن الجمهور وجد نافـذة مجانية 
لتداول املعلومات عرب مواقع التواصل 
االجتماعـي لم تكن موجودة من قبل، 
حيث كان النظام السـيايس يسـيطر 
عىل املعلومات املتاحة يف وسائل اإلعالم 
التقليدية ويسعى لتحريك الرأي العام 

من خاللها.
وتواجه وسائل اإلعالم الخليجية عامة 
معضلـة ثقة مع الجمهور، األمر الذي 
يضعها أمام رضورة مراجعة خطابها 
من أجل إعـادة الجمهور إليها بعد أن 
رسقـه تويرت، خاصة أنهـا تحولت إىل 

مصدر رد الفعل وليس مصدر الخرب.
ويعتقـد مغردون أن مذكـرة التفاهم 
اإللكرتونيـة  الحـرب  بوضـع  إيـذان 
ألوزارهـا بني السـعوديني والعمانيني 

عىل مواقع التواصل االجتماعي.
وقـال وزيـر التجـارة ووزيـر اإلعالم 
بالوكالة يف السـعودية ماجد القصبي 

يف ترصيـح لوكالـة األنبـاء العمانيـة 
وتلفزيون سـلطنة عمـان إن الزيارة 
التي يقوم بها األمري محمد بن سلمان 
إىل سلطنة ُعمان تشكل امتدادا للزيارة 
التاريخيـة التـي قـام بها السـلطان 
هيثـم بن طارق إىل مدينـة نيوم وتعد 
وتوثيقهـا  العالقـات  لتعزيـز  بدايـة 
بني الشـعوب الخليجيـة. وأوضح أن 
”مذكرات التفاهـم يف املجال اإلعالمي 
سـتعمل عىل تقـارب الشـعوب يف ما 

بينها، وأن دور اإلعالم مفصيل“.
وكانـت زيـارة سـلطان عمـان هيثم 
بن طارق إىل السـعودية يوليو املايض 
إىل  عمانـي  لزعيـم  األوىل  تعـد  التـي 
اململكـة منـذ أكثر مـن عقـد، حولت 
األنظـار إىل إمكانيـة أن يكـون ذلـك 
مـؤرشا عىل تبـدل تحالفـات الرياض 
يف منطقـة الخليـج العربـي، خاصـة 
أن العالقـات بـني ُعمان والسـعودية 
فاترة رغم حدودهما املشرتكة. وكان 
املسـؤولون السـعوديون حذرين من 
العالقـات الوديـة بني ُعمـان وإيران، 
بينما حرصت مسـقط عىل اتباع مبدأ 
الحيـاد الحـذر يف منطقـة مضطربة، 
وكانت حذرة من النفوذ غري املربر من 

جارتها إيران.
وبعد الزيارة اختفت عالمات التحفظ 
يف العالقة بني عمان والسـعودية عىل 
تويرت، وشـاركت شخصيات سعودية 
معروفة تغريدات عـىل تويرت احتفاال 
بالتحالف. واحتل هاشـتاغ #سلطان_

عمان_ضيف_امللك_سلمان، الرتند عىل 
تويرت يف البلدين حينها.

يف  التفاهـم  مذكـرات  أن  ويذكـر 
املجـال اإلعالمي تضمنـت أيضا تبادل 
الدراسـات يف مجال الرصـد اإلعالمي 

واإللكرتوني.
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القامشيل/متابعة الزوراء:
دهمـت قوات األمـن التابعـة لــ «اإلدارة الذاتية لشـمال ورشق 
سورية» (األسـايش)، اول امس الثالثاء، مكتب القناة الفضائية 
«رووداو» يف مدينـة القامشـيل، أقـىص شـمال رشقي سـورية، 
واعتقلت مديره وخمسـة موظفني آخريـن، ثّم أغلقته، من دون 
توضيح األسـباب. ودانت مؤسسـات إعالمية عـدة، منها «مركز 
ميرتو» و «مركز الخليج لحقوق اإلنسـان» و «جمعية الدفاع عن 
حرية الصحافـة»، مداهمـة «رووداو» وإقفال املكتـب واعتقال 
الصحفيني. وأشـارت املؤسسـات إىل أن ما حصـل يخالف مبادئ 
حقوق اإلنسـان وحريـة الصحافة والتعبري، وطالبت السـلطات 
باحـرتام عمـل وحريـة الفـرق اإلعالميـة واإلفراج الفـوري عن 
املعتقلـني. واملعتقلـون ، هم مديـر املكتب فهد صـربي، واملخرج 
أحمـد عجمو، واملراسـل برزان فرمـان، واملصور نضال رسـول، 

ومنسق العالقات حسني عثمان، واملذيع صفقان أوركيش. وقال 
مديـر املكتب اإلعالمي يف إقليم الجزيرة التابع لإلدارة الذاتية بديع 
حسو، لفضائية «رووداو»، إن معلومات وردت إىل جهاز الجريمة 

تفيد بـ «وجود أشـخاص يتعاملون بالحشيشـة يف تلك املنطقة، 
تبني فيما بعد أنها خاطئة»، مشـرياً إىل أن «األسـايش» سـتطلق 
رساح مديـر مكتـب القناة والصحفيـني اآلخريـن. وكان املكتب 
تعـّرض لسـبعة اعتداءات من قبـل «األسـايش» واملوالني لإلدارة 
الذاتيـة، آخرها يف سـبتمرب/أيلول املايض. خالل الشـهر نفسـه، 
دانت منظمة «مراسلون بال حدود» االنتهاكات املتعددة ضد حرية 
الصحافـة يف املنطقة التي تسـيطر عليهـا اإلدارة الذاتية، ودعت 
السلطات إىل السماح للصحفيني بممارسة املهنة بحرية وضمان 
بيئـة عمل مواتيـة لهم. ويف تقريـر أخري ملنظمة «مراسـلون بال 
حدود»، تذّيلت سورية مرة أخرى قائمة الدول التي تفرض قيوداً 
عـىل العمل الصحفي، وجـاءت يف املرتبة الــ١٧٣، من أصل ١٨٨ 
بلداً شملها مؤرش املنظمة الحقوقية، بعد أن وصفتها يف تقريرها 

السابق بأنها واحدة من أكرب سجون الصحفيني يف العالم.

 
بريوت/ متابعة الزوراء:

طالبـت «هيومـن رايتس ووتـش» و «منظمـة العفـو الدولية» 
(أمنسـتي)، امس األربعاء، األمن العام اللبناني باإلفراج الفوري 
عـن الصحافية األمريكية ندى الحميص، املوقوفة «تعسـفاً» منذ 
الشـهر املـايض، و «التحقيـق بشـكل رسيع وشـامل ومسـتقل 
وشـفاف وفعال، يف انتهاكات اإلجراءات القانونيـة الواجبة التي 
واجهتها منذ اعتقالها، وتقديم أي شـخص ُيشـتبه يف مسؤوليته 
إىل العدالة».وأفادت املنظمتان، يف بيان مشرتك، بأّن ندى الحميص 
موقوفـة منذ ١٦ نوفمرب/ترشين الثانـي املايض. وقالت املحامية 
دياال شحادة، إّن عنارص األمن العام اللبناني دهموا شقة موكلتها 
يومها مـن دون مذكرة قضائيـة، فعثروا عىل كميـة صغرية من 
الحشـيش، ثم اتصلوا باملدعـي العام الذي أصـدر مذكرة توقيف 
بحـق الحميص ورشيكها. وصادر العنـارص أجهزتها اإللكرتونية 
ووثائق أخرى.ومع أّن النيابة العامة أمرت باإلفراج عن الحميص 
يف ٢٥ نوفمرب املايض، أصدر األمن العام أمراً برتحيلها، واستمر يف 
توقيفها «تعسـفاً» وفقاً للمنظمتني الحقوقيتني.ال تزال أسـباب 
مداهمة منـزل الحميص مجهولة، لكّن ضبـاط األمن العام قالوا 
لشـحادة إّن املداهمة اسـتندت إىل معلومات استخبارية جمعتها 
شـعبة املعلومـات يف الجهاز. ويـّرص ضباط األمن العـام عىل أّن 
الحميص محتجزة «ألسـباب أمنية»، من دون تقديم أي تفاصيل 
ه إىل الحميص أّي  إىل شـحادة، للسماح لها بإعداد دفاعها. لم ُيوجَّ
اتهام له خلفية أمنية أو عسكرية، لكن ُوّجه إليها اتهام بتعاطي 

املخدرات.ووفقاً للبيان، لم يسـمح عنـارص األمن العام للحميص 
باالتصال بأرستها أو بمحاٍم لستة أيام بعد اعتقالها، واستجوبوها 
يف غيـاب محـاٍم، يف انتهـاك لـ»املادة الـ ٤٧» مـن «قانون أصول 
املحاكمات الجزائية».تقدمت شحادة بطلب لإلفراج عن الحميص 
يف ٢٥ نوفمـرب. ويف اليـوم نفسـه، أمـر املدعـي العـام يف بـريوت 
باإلفـراج عنها. أوضحت شـحادة أّن األمن العـام واصل احتجاز 
الحمـيص بحجة أّنها كانت تعمـل يف البالد من دون ترصيح عمل 
مناسـب، وأصدر أمـراً برتحيلها قبل نحو أسـبوعني.قالت باحثة 
لبنـان يف «هيومن رايتس ووتش» آية مجـذوب، إن عنارص األمن 

العام «انتهكوا حقوق الحمـيص يف االحتجاز، من خالل حرمانها 
االتصـال بمحاٍم». ووصفت رفض اإلفراج عـن الحميص ــ رغم 
ـ بـ «إسـاءة اسـتخدام صارخة للسـلطة،  أمـر النيابـة العامةـ 
ومؤرش مقلق جداً عىل أّن هذا الجهاز ال يحرتم سـيادة القانون».

وشددت مسؤولة الحمالت بشأن لبنان يف «منظمة العفو الدولية» 
ديـاال حيدر، عىل أّن «عىل األمن العـام اإلفراج عن الحميص فوراً، 
ومنحها فرصة حقيقية للطعن يف ترحيلها أمام محكمة مختصة 
ومسـتقلة وذات مصداقية». وكشـفت املنظمتـان أّنهما وجهتا 
رسـالة إىل املدير العام لألمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، 
يف األول من الشـهر الحايل، تطالبانه فيهـا باإلفراج عن الحميص 
والتحقيق يف سلوك مرؤوسيه، من دون أن تتلقيا أّي رد.الحميص 
صحفية أمريكية مسـتقلة تعمل مع وسائل إعالم عربية ودولية 
عـدة، كان آخرها «اإلذاعـة الوطنية العامـة» األمريكية.يتعرض 
الصحافيـون والناشـطون يف لبنان لهجمـات متزايدة من جهات 
حكوميـة وغـري حكوميـة. وفقاً لـ»مركـز الدفاع عـن الحريات 
اإلعالمية والثقافية» (سـكايز)، ومقره بريوت، تعرّض أكثر من 
مائة إعالمي العتداء من أطراف غري حكومية بني بداية االنتفاضة 
يف أكتوبر/ترشين األول عـام ٢٠١٩، ونوفمرب/ترشين الثاني من 
العـام الحايل.وتعتـدي األجهـزة األمنية بانتظام عـىل صحافيني 
يقومون بعملهـم، خصوصاً يف أثناء تغطيـة االحتجاجات. لكن، 
بدل محاسـبة الجناة، تسـتخدم السـلطات اللبنانية الصالحيات 
الواسـعة للمحاكم العسـكرية إلسـكات ومعاقبـة أّي معارضة 

سلمية أو انتقاد لألجهزة األمنية.

بريوت/متابعة الزوراء:
خـرج وزيـر الرتبيـة والتعليـم واإلعالم 
الحلبـي،  عبـاس  بالوكالـة،  اللبنانـي 
بترصيٍح يسـري فيـه عىل خطى سـلفه 
«املسـتقيل»، جـورج قرداحـي، بدعوته 
وسـائل اإلعالم إىل «الوعـي بدقة املرحلة 
وخطورتهـا وطريقة مقاربـة األخبار».

ودعـا الحلبـي، عند تسـلمه منصبه من 
، «الوسـائل  قرداحـي يف وزارة اإلعـالم 
اإلعالميـة بكل مسـمياتها إىل أن تسـهم 
يف تعميـم اإليجابيـات مـن دون إغفـال 
بـروح  بمقاربتهـا  ولكـن  السـلبيات 
املسـؤولية وليس بغية اإلثارة واإلسـاءة 
التخاطـب  مسـتوى  مـن  ترفـع  وأن 
السيايس وخصوصاً أننا عىل عتبة دخول 

موسم االنتخابات».
ونّبه وزير اإلعـالم بالوكالة إىل «خطورة 
إعـالء خطـاب الكراهيـة عـىل حسـاب 
املحبـة، والسـجال العقيم عىل حسـاب 
خطاب الحوار البناء، واالشتباك اللفظي 

والسـباب عوض الكلمة الطيبة السواء، 
ومقاربـة املواضيـع االجتماعيـة بروح 
املعالجـة العلمية وليس السـوقية بعيداً 
عن االبتذال». وقال الحلبي وفق ما نقلت 
عنه «الوكالة الوطنية لإلعالم» إن «لبنان 
يسـتحق مّنـا الكثري مـن التضحيات لذا 
أتوجه إىل وسـائل اإلعـالم التي أفخر بها 
لكي تقوم بحماية الحرية املسـؤولة عرب 
إرشاف ذاتـي وحرص وطني عىل التوازن 
بني اإليجابيات واإلبداعات من جهة، وعىل 
لغـة التخاطب بني املكونـات اللبنانية يف 
هذه الظروف الدقيقة ومقاربة املواضيع 
املتصلـة بعالقاتنـا الخارجيـة خصوصاً 
مـع األخـوة العـرب بـروح املسـؤولية 
الوطنية البعيدة من االستفزاز والعصبية 
وبتعزيـز قنـوات التواصـل مـع عمقنا 
العربي». كما أعلن الحلبي أنه سيسـعى 
إىل تطوير قانون اإلعالم املرئي واملسموع 
واملكتـوب وال سـيما الرقمي. من جهته، 
أعـرب قرداحـي عـن حزنـه ألنـه يرتك 

واجباته تجاه اإلعالميني وشدد يف املقابل 
عىل أنه يـرتك الوزارة بني أيٍد أمينة، وأكد 
أنـه قـال للحلبـي إن «وزارة اإلعالم من 
أهم الـوزارات يف لبنان ويجـب أن تكون 
ضابطة لإليقاع اإلعالمي يف البلد لذلك هي 
بحاجة لبعـض العنايـة اإلضافية». ولم 
تتفق القوى السياسـية يف لبنان بعد عىل 
اسم جديد لتويل وزارة اإلعالم يف وقٍت أكد 
رئيس «تيـار املردة»، سـليمان فرنجية، 
أنه لن يسّمي بديالً لقرداحي مع اإلشارة 
إىل أن هذه الوزارة تعّد من حصة فرنجية 
يف حكومة الرئيس، نجيب ميقاتي. وقّدم 
قرداحـي اسـتقالته مـن الحكومـة يوم 
الجمعـة بعد ٣٨ يوماً عقـب األزمة التي 
أحدثتهـا ترصيحاتـه حول حـرب اليمن 
والتي دفعت وزارة الخارجية السـعودية 
يف ٢٧ أكتوبر/ترشيـن األول املـايض إىل 
استدعاء سفري الجمهورية اللبنانية لدى 
اململكـة، فوزي كبارة، لتسـليمه مذكرة 
االحتجاج الرسـمية، قبـل أن تقرر يف ٢٩ 

أكتوبر/ترشيـن األول مغادرة سـفريها 
يف لبنـان ووقف كافة الصادرات اللبنانية 
إىل أراضيهـا وينضـم إليهـا يف إجراءاتها 
عدد من الدول الخليجية. وسـبق أن أثار 
قرداحي جـدالً كبرياً بسـبب ترصيحاته 
ليس فقط عىل الصعيد السـيايس وربطاً 
مـع السـعودية بل السـتهدافه الحريات 
اإلعالميـة ومحاولتـه لعـب دور الويص 

«تمنيـات»  اإلعـالم عـرب  عـىل وسـائل 
املحتـوى  بتحديـد  اإلمـالءات  إىل  أقـرب 
اإلعالمـي والضيوف الذين عـىل القنوات 
التلفزيونيـة اسـتضافتهم، حفاظاً عىل 
صورة الحكومة حديثـة الوالدة حتى لو 
كلف ذلـك التعتيـم عىل الخالفـات وعىل 
الصـورة الحقيقيـة الواقعيـة ومعانـاة 

الناس اليومية.

االنبار/ الزوراء:
أعلن رئيس فرع نقابة الصحفيني يف االنبار الدكتور أحمد الراشد االفراج عن الزميل حميد 

مجيد الفهد مراسل قناة العهد.
وقال الراشد يف بيان مقتضب تلقت « الزوراء» نسخة منه : انه بعد جهود حثيثة تم االفراج 
عـن الزميـل حميد مجيد الفهد مراسـل قناة العهد صباح  امـس االول الثالثاء من مديرية 

االجرام يف املحافظة.
واثنى الراشـدعىل جهـود وموقف نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي املسـاند لقضية 

الزميل حميد مجيد. 
واضاف الراشد انه تم زيارة الزميل حميد يف بيته لألطمئنان عليه وللتهنئة عىل سالمته.

الجزائر/متابعة الزوراء:
أعلـن القضـاء الجزائري، بـراءة ثالثة صحفيني كانـوا يعملـون يف صحيفة «الصوت 
اآلخـر»، بعدمـا لوحقـوا بتهمة القـذف منذ العام املايض، بسـبب مقال عـن «أخطاء 
معهد باسـتور للتحاليل الطبية»، املتعلقة بنتائج تشخيص حاالت االشتباه باإلصابة 

بفريوس كورونا.
صحيفة «الصوت اآلخر» كانت ملكاً لوزير التجارة السابق محجوب بدة الذي أوقف يف 

قضايا فساد، وُعلّق نرشها العام املايض، بعد حرمانها من اإلعالنات.
وأصـدر مجلـس قضـاء الجزائر حكماً بـرباءة املدير العـام السـابق للصحيفة محمد 
عماري، ومسؤول النرش رفيق موهوب، والصحفية مريم رشيف، بعدما كان القضاء قد 
الحقهـم بتهمة القذف ونرش معلومـات مضللة هدفها إثارة البلبلة، عىل خلفية تقرير 

نرش يف بداية تفيش وباء «كوفيد-١٩»، يف مارس/ آذار املايض.
وتناول التقرير املذكور وجود شـكوك يف املؤرشات واألرقام املتعلقة بنتائج تشـخيص 
حاالت االشـتباه باإلصابـة بفريوس كورونا، الصـادرة عن «معهد باسـتور للتحاليل 
الطبية»، واعترب قذفاً يف حق السـلطات الصحية الرسـمية وإثارة للفوىض، عىل الرغم 
مـن اعتمـاده عىل تقرير لنائـب جزائري.يذكـر أن مالحقة عمـاري وموهوب ورشيف 
أثارت اسـتياء يف الوسـط الصحفي الجزائري الذي يشـكو تزايد القيود والتضييقات. 
وكانت منظمة «مراسـلون بال حدود» قد اتهمت السـلطات الجزائرية، يف مارس/آذار 
٢٠٢٠، بتوظيف الوباء «لتصفية حساباته مع الصحافة الحرة واملستقلة»، إثر اعتقال 

مراسلها خالد درارني الذي أفرج عنه يف فرباير/ شباط املايض.
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اختار الروائي راسـم الحديثي مستوى 
الحكايـات  يعتمـد عـىل رسد  ابداعـي 
ان  الشـخصيات، فمـا  ملجموعـة مـن 
تنتهـي حكاية حتى تبدأ أخرى! ويعرف 
الحديثـي ان جمهور الروايـة يف العراق 
هـو االكثـر وأغلبيته من الشـباب فزج 
يف رواياتـه بعضـا من الفلكلـور والفن 
الشـعبي والعادات والتقاليـد ويف راوية 
(غيمـة آمـال) لجـأ اىل ظاهـرة ثورية 
اسـتمدها مـن التاريـخ الحديـث وهي 
ظاهرة جيفارا الشـيوعي الثوري الذي 
تطبـع  صـوره باملاليـني  عـىل مالبس 
الشـباب ، وجعل هـذا الرمز الثوري هو 
قاعـدة ألنطـالق الثـورة املفرتضة ضد 

الظلم يف املايض والحارض.
النص املوازي

قبـل التوقف عنـد ابرز محـاور الرواية 
وشـخصياتها ، علينـا التمعـن بالنص 
املوازي للرواية، وهو غالف الرواية الذي 
تختلط فيه مجموعة مـن الدالالت لعل 
ابرزهـا العلم العراقي كدعوة اىل الوحدة 
، ومـا املـرأة التـي تظهر معلقـة بحبل  
عىل غصن شـجرة غري مثمر هي( آمال 
)املـرأة الثوريـة التـي قد تمثـل الوطن 
(املهدد) باملوت واملطلوب الثأر له واعادة 
الحياة اليـه والقصاص مـن املجرمني، 
العنـوان ايضـا يعطـي أيحـاء ال يقـل 
اهمية عن الغالف (غيمة آمال) وبما ان 
الغيمة موقته وموسـمية فعىل االخرين 

استغاللها ألنها قد تمر رسيعا!
 كما جاء يف االهداء او االستهالل حيث 
يقـول تـيش جيفـارا ”ال نسـتطيع أن 
نصبح مـا نريـد ببقائنا عـىل ما نحن 
عليـه“ روايـة (غيمة آمـال) الصادرة 
عن النخبة للطباعـة والنرش والتوزيع 
يف مرص سـنة االصـدار 2021 وتقع يف 
111 صفحـة وتضـم 12 مقطـع مـع 
ما يشـبه التمهيد وهو رسـالة تبعثها 
(آمـال) اىل زوجهـا وحبيبهـا (صامد) 
يف  وجـدت   -” وصيـة  بمثابـة  وهـي 
عينيك عمق االنسـانية وأغوار الوجود، 
اكتشـفت أرسار هذا الكـون الغامض 
املضطـرب، كون لم أعـد أراه أو أدركه 
بسـهولة، رصاع دائـم بـني البـرش../ 

الـرصاع هـو كنه هـذا الوجـود، وهو 
أصل بقائـه ... كنت دوما النار الهادئة 
التـي أسـتلهم منهـا مـربر وجـودي 
غايـات هذا الوجـود، ولهـذا  أقف االن 
تحـت حبل املشـنقة رافعـة رأيس كي 
أديم نار الثورة املسـتعرة وحقدها عىل 
الطغاة.  هـذا الجنني البكر الصابر بني 
أحشائي والذي سـيعلق بحبل املشنقة 
معـي سـيثور كـربكان هائـج ليحرق 
األرض تحت أقدام الطغاة وينري الدرب 

للمظلومني“8 
املعنى مرتوك للقارئ

الحديثي يعيـد رسد مراحل تكون بطله 
– الصبـي- ”صدفـة“ يف محيـط عائلة 
منفذ عملية الشنق ألمه الحقيقية آمال 
ليكـون يف حضن االم البديلة (مظلومة) 
زوجة عشـماوي العراق (عنرت) وتتوالد 
الحكايات – كما يف الف ليلة وليلة- لكن 
ليس للتسـلية والهاء شـهريار من قتل 
شـهزاد بـل للمعرفة وتعميـق رضورة 

الثأر من القتلة .
روايـة توفر فرصـة للقـارئ أن يخلق 
بنفسـه ولنفسـه املعنـى ، فالرسدية 
انتقادية حتى للحركة الشيوعية وهي 
تناضـل يف الجبـال ضـد الدكتاتوريـة 
واالخطاء تحدث يف الظروف االستثنائية 
والتخوين احيانا يكون ظلما مضاعفا 
وكاد الحزب الشـيوعي ان ينفذ حكما 
قاسـيا برفيقهـم (صامـد) فقط ألنه 

اعتقـل والشـك بـأن النظام قـد جنده 
ضـد رفاقـه! حلـم الحلـم وتفسـريه 
كان مناسـبا، خليط البـرش واملكونات 
(اسحاق اليهودي الذي تحول اىل مسلم 
بعد هجرة االهله اىل ارسائيل ) و (مريم 
باالنصـار  التحقـت  التـي  املسـيحية 
واصبحـت شـيوعية ألن النظـام قتـل 
الراهـب والدهـا فهو يمتنـع عن مدح 
العاهـرة  سـلوى   ، الظاملـة  السـلطة 
وغريها من الشـخصيات املسـحوقة ) 
وتتكـرر جريمـة االغتصـاب التي كان 
يمارسـها االقطاعي وانتقلت بالوراثة 
الطبقيـة اىل وزاء العهـد الجمهـوري) 
كلها بؤر درامية تجعل التأويل متشعب 
وواسـع لكن خيوط اللعبة الرسدية  لم 

تفلت من الروائي.
.معان وحقائق متعددة 

ان تكتـب رواية سياسـية ليس باالمر 
ان  كمـا  محايـدا!  تكـون  ان  السـهل 
االنتمـاء لجهة سياسـية يجعلك ليس 
منصفـا ويؤثر عىل مصداقية مضمون 
النـص مهما كان الشـكل الفني جيدا، 
راسـم الحديثي يخـوض تجربة كتابة 
روايـة سياسـية والتعبري عـن املوقف 
السيايس وليس عن تجربته الشخصية 
عـىل الرغم من انه جعل حركة االنصار 
التـي كان مقرهـا جبـال  الشـيوعية 
كردسـتان هـي مـن تتصـدى للثـورة 
املسلحة لفتح السجون واشعال الثورة 
يف شـوارع بغداد ، ولم يكن املايض هو 
الذي يرسد بـل جعل الحارض له حصة 

االسـقاطات  الثـورة، وهـذه  يف هـذه 
جعلت الرواية تنقسم اىل قسمني قسم 
واقعي وآخر تخييل ” جاء يوم الخالص 
وبنضاالتكـم  الجبـارة  بجهودكـم 
عادلـة  بحكومـة  الطويلة..نعدكـم 
وديمقراطيـة حتى تجـرى االنتخابات 
لتشـكيل حكومة تكنوقـراط منتخبة 
العراقية  الوطنيـة  الجبهـة  شـعبيا... 
/ األول مـن ترشين الثانـي“ص106 ، 
تعمد الروائي عدم وضع السنة ليجعل 
التأويـل متاحـا بني املـايض ثمانينات 

القرن املايض وحركة ترشين الحالية!
 ال توجـد يف الروايـة حقيقـة واحدة بل 
رضورة  يوجـد  وال  متعـددة  حقائـق 

باالجماع عىل اعتيار واحد! 
االوضاع السياسية السيئة

تنـاول الحديثـي يف روايتـه كل انـواع 
الظلـم واالسـتغالل مسـتخدما النقـد 
السـيايس ملقيـا الضوء عـىل االوضاع 
السياسـية السـيئة التي سـادت فرتة 
الحـروب يف النظام السـابق كما يظهر 
صورة واضحة عن االستبداد يف الحكم 
املظلومـني  عـن  املدافعـون  نحـن   ”
الثائـرون، والذيـن يبحثـون عـن حل 
جماعـي، وهـم قلـة بعددهـم، كبـار 
يف  موجـودون  وعطائهـم  بعقولهـم 
الداخـل، يف القرى واملدن ويف السـفوح 
والجبـال، وخالياهـم منتـرشة خارج 
الحـدود“ص48 يبدو يل ان هناك بعض 
التناقض ألن حركة االنصار التي تضم 
الشـيوعيني جعلها الروائي تسـتقطب 
كل الفئات الهاربة من السلطة حتى لو 
كانـوا من القتلة املجرمني والسـارقني 
ونحـن نتحفـظ عـىل هـذا التوصيـف 
العقائـدي  تحتهـا  تخفـي  ”كهـوف 
املاركيس، والوطنـي، والقومي، وفيهم 
القاتـل الهـارب، واملختلـس املطلـوب 
للدولة، يعيشـون حياة صعبـة للغاية 
بفقدان األهل، واألحبة، والوطن، وسبل 
العيش، العيش نهارا هنا يشوبه القلق 
والخـوف إىل أن يحـل الظـالم ليصبـح 
هامش الحركـة، والهدوء، والسـكينة 
أوسع، ويبقى ( تيش جيفارا) أمال لهم 
يحلمون بلحيته الكثة وعينيه الثاقبتني 
يف صور تزين أغصان األشجار وجدران 

املالجـئ كدليل تحد، وسـبيل للوصول 
إىل ما يبغي فقراء هذا العالم مسـلوبوا 
اإلرادة“ص43 كمـا ان مقطـع تحرش 
الرفاق باملومس التـي التحقت بحركة 
االنصـار ايضا غـري مقبولة ، فهؤالء ال 
يفكرون بهذا االنحدار االخالقي عندهم 
وعـي يفـوق التصـور ، تجـد عندهـم 
اخطاء ولكن ال تصل اىل اخطاء اخالقية 
، تقول (سلوى) كمربر اىل ترك الحركة 
وهي تخاف ان يقومـوا بتصفيتها ألن 
عودتها خطر كبري عليهم :(لم أخربكم 
بمـا يحصل يل من تحرشـات جنسـية 
وغريها كونـي اعتدت عىل هذا، لم أجد 
غرابـة يف قـدري، وجـدت هـذا مطلب 
معظـم الرجال بني رفيـق ورجل دين)
ص76 هـؤالء الرجـال والنسـاء كانوا 
كأرسة  ويعيشـون  املـوت  يواجهـون 
واحـدة واذا كانـت تربطهـم افكارهم 
فالحب عندهم مقدسـا ويكون نهايته 

الزواج وليس التحرش الجنيس!
براعة الوصف

استخدم الروائي راسم الحديثي وصف 
الحـوارات  وكذلـك  والبيئـة  االجـواء 
انتقـاالت  وهنـاك  الذاتيـة،  الرسديـة 
وعـودات اىل األمكنة وحكايات متعددة 
الـرسد  يف  اساسـية  خطوطـا  تمثـل 
الصبـي  عمـر  امـام  قليـال  ونتوقـف 
(صدفة) وما قام به من اعمال الرجال 
الذيـن يتصفـون بالخـربة  الناضجـة 
والشـجاعة والرجولة ” كانت الشمس 
قـد أسـفرت وحـان قطـاف ثمارهـا، 
فرشع الرعاة بمسريتهم الرسمدية مع 
قطعـان أغنامهم مخرتقني السـفوح، 
والسهوب، واملروج الخرض هنا وهناك، 
شـمس  تبـث النشـاط يف أرساب مـن 

طيور زاهية بجمالها وتنوع ألوانها“
الخاتمة

روايـة (غيمة آمـال) للروائي ”راسـم 
الحديثي“ هي رواية مجازية عن حقبة 
تاريخية فيها بعد سـيايس معقد ، لجأ 
فيهـا البعـض مضطـرا اىل اسـتخدام 
اسـلوب الكفـاح املسـلح وليـس مـن 
السـهل معرفة كل التفاصيل من دون 
املعايشـة الحقيقيـة للوضـع، مع هذا 

هي رواية تستحق القراءة واالهتمام.
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الفنان التشـكييل العراقي عبدالحسـن 
عبدالرزاق واحد من الفنانني التشكيليني 
يف محافظة ذي قار  وأحد نوارس اللون 
فيها ، اذ يرسم بفرشاته خارطة الوطن 
لألطفال ضمن عملـه الوظيفي كمعلم 
للرتبية الفنية منذ اكثر من ثالثني عاما 
ومازالت فرشاته تمتد بني أصابعه لتنري 
مخيلـة الطفل بالـرشوق مثلما ترشق 
أفـكاره عن محتـوى جمـايل يف مخيلة 

النخبة ضمن عوالم الفن التشكييل .
اتسـمت اغلب اعمال الفنان التشـكييل 
بالواقعيـة  عبدالـرزاق  عبدالحسـن 
الجماليـة وهـو االتجـاه الـذي اتبعـه 
املعـارصون وكانت لوحاتهم  الفنانون 
تركز عـىل الضوء واملنظـور والترشيح 
الدقيـق. مسـتلهمني مواضيعهـم من 
الحياة العامة مع اإلشارة اىل حزمة من 
معاناة االنسـان املعارص بشكل كيل او 
متجزء ، اذ حاول السري اىل قيم االنسان 
العليـا وعمق ارتباطـه بالجذور بتناول 
تجاربـه التصويرية نبـض روح الوطن 
واشـكالية االيمان يف حقيقة االنسـان 
الـذي يعيش عىل اجـرتار عذاباته بروح 
االنسـان الجمايل املبدع وصـوال اىل ذاته 

املؤسسـة البعـاد الحضـارة يف املـكان. 
كما اتسمت اعماله بالبساطة والتناغم 
بـني تركيـب طبقات األلـوان ورضبات 
إيضـاح  تعـد بصمـة  التـي  الفرشـاة 
ملوهبتـه التي ضاهـت مواهـب الكثري 
مـن التشـكيليني العراقيني مـن خالل 
الدخول يف عالم الظـل والضوء لرتجمة 
الصـور الذهنيـة التـي تجتـاح مخيلة 
املتلقي اىل أفكار واقعية تحتفي بجمال 
الفكرة وحسـن املعنى واملحتوى عالوة 
عىل شـدوه املتقن بني اللـون والفكرة . 
شـكلت رمزية املكان التي تعد احد اهم 

خصائـص الواقعيـة الجمالية حضورا 
متكاثفـا وفاعـال يف اغلـب لوحاتـه اذ 
حاولت جذب انتبـاه املتلقي اىل الجذور 
االمر الـذي يحول دون تخطـي املتلقي 
لفكـرة واهداف اللوحة التشـكيلية من 
خالل تكويـن صورة ذهنية مسـتجدة 
لـه عن طريق الحكاية الشـعبية ضمن 
املـوروث الثقايف   للمـكان . حوار الحب 
الجميل وارتجاف الشـفاه يف سـيمائية 
اللـون األزرق يعلن عن ايمان االنسـان 
بمكونـات املحيـط التي ترتبـط باللون 
اللونيـة بقصـد  األزرق بـكل درجاتـه 

االنطباع . وتدفق روحية التجريد وعمق 
األلـوان  . يف سـطوع جـدوى  الداللـة 
األخـرى التـي لن تـدع املتلقي السـفر 

خارج اهداف اللوحة . 
الجمـال  واقـع  جماليـات  بـني  ومـن 
وجمالية سـطوع اللون وتناغمه ينفرد 
الفنان عبدالحسـن عبدالرزاق بتشكيل 
غنائية تصويرية عذبة املعاني للواقعية 
الجماليـة ، من خالل اسـتلهام حكاية 
الحضـارة والـرتاث التي بـدت واضحة 
التـي  التشـكيلية  لوحاتـه  يف  املعالـم 
احتوت عـىل عنرص واحـد او عنرصين 

لتمثيـل املنظر بأكملـه مما يجربنا عىل 
االعتقاد ان ذلك هو ذروة التفرد والتميز 
لهذا الفنان التشكييل الكبري الذي يحمل 
نضـارة اور وحكايـة التاريـخ الجمايل 
للمـاء الذي يرفض االنقياد اىل أي مكان 

سوى اهوار الوطن .
 الجماليـة الواقعيـة يف لوحـات الفنان 
عـني  تجعـل  عبدالـرزاق  عبدالحسـن 
املتلقي تكتب حكاية االنسـان املحشـو 
باإلحبـاط مثلمـا ترسـل شـعاعا مـن 
االمل من خالل االيمـان بقدراته املليئة 

بااليجابية والتفاؤل .

kÌÜ@·ÓÁaãia
نادت إحدى نساء قريتنا يف املايض عىل 
بائـع الفخـار واالطقم الصينـي الذي 
يطـوف القريـة جيئة وذهابـا كل يوم 
: لـرشاء طقـم فخـار  من أجـل جهاز 
ابنتهـا... كنـت  أقـف يف نفـس املكان 
صدفـة انتظر احد األشـخاص فأخذت 
أراقب ما يحدث بني املـرأة والبائع عن 
كثـب ليس مـن بـاب الفضـول ولكن 
من أجل التسـلية وقتل الوقت وتزجية 
الفـراغ... وبعد أن شـاهدت وفحصت 
الرجـل بتمعـن و  املـرأة كل بضاعـة 
بتفرس شديد وقع اختيارها عىل طقم 
فخار ثم سـألته عن ثمنـه بال مباالة؟ 
فقـال الرجل بكل جدية بعد أن أقسـم 
بكل املقدسات بأن: هذا الطقم إذا باعه 
اقل من ثالثة آالف جنيه ستكون حتما 
الخسـارة من نصيبـه ال محالة فقالت 
املـرأة بثبـات وثقة وبقسـم أغلظ من 

قسم البائع وبكل عزيز لديها أيضا هي 
األخرى: إنها لن تدفع أكثر من سـتمئة 
جنيه فقـط ال غري!!! وعندما سـمعت 

ذلـك من املرأة هممـت أن أقوم بتوبيخ  
تلك املرأة التي تبخس الناس أشـياءهم 
متضامنـا يف ذلـك مع البائع املسـكني 

الـذي يطـوي شـوارع وأزقـة القريـة 
تحـت قدميه عدة مرات: من أجل لقمة 
العيـش وهي بكل بسـاطة وبجربوتها 
تستغل حاجة الرجل يف بخس بضاعته 
، وبعد شد وجذب بني البائع الذي بدأت 
تتهاوي حججـه الواحدة تلـو األخرى 
والغريب أنه متشبث بعملية البيع أكثر 
مـن ذي قبل واألغرب أنني كنت منتظر 
منـه العكس وأن برفـض عملية البيع 
برمتهـا...  أصبحت املـرأة  أكثر ثقة يف 

نفسها و بدأ يقوي موقفها. 
تحولـت عملية البيع ايل حرب نفسـية 
بينهـا وبـني البائـع.... كـررت عليـه 
املـرأة بعد أن اتسـم وجههـا بالصالبة 
والقسـوة ورددت عليـه أكثـر من مرة 
وبحدة رقم السـتمائة جنيه  وأقسمت 
برحمـة أمها هذه املـرة بأنها لن تدفع 
اكثـر مـن ذلك قرشـا واحـدا ،وهددته 
برصف النظر عـن عمليه رشاء الطقم 

برمتها ثم حولت برصي ناظرا يف عيني 
البائع والتي تحولـت نظرته من الثقة 
والتشـدد التـي بـدأ بهـا عمليـة البيع 
السـتعطاف املرأة من اجل االسـتمرار 
يف عمليه البيـع ولم اعد أري االندهاش 
والرفـض والتعجـب والدهشـة التـي 
أصابتنـي من أجـل أن أرى ذلـك أيضاً 
عيل وجـه البائع الذي كنت عىل وشـك 
توبيـخ املرأة تضامنا معـه ضدها!!.... 
و أنـا ما زلـت أقع تحت تأثـري كل ذلك 
...قال البائع  للمرأة يف مفاجأة لم أكن 
أتوقعها: موافق بالستمئة جنيه ولكن 
بـرشط أن تأتيني فـوق النقود برغيف 
خبز وقطعه جبن قديمة وعود رسيس 
وكوب شـاي... وبعـد تناولـه كل ذلك 
أخرج علبة السـجاير بلومنت وأشـعل 
منهـا واحـدة، ثـم اخـذ عـدة أنفاس 
متالحقـة وأخذ ينفث دخانهـا باتجاه 

قبه السماء بنشوة وسعادة عارمة!!!
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للشاعرة..الشـعر خلجات النفـس املتناغمة مع الجمال املقرون 

بأحاسـيس تداعب الحلـم .. تبثها دواخل الشـاعر عرب مفردات 

تحمل دفء اإلحساس يف ثنايا النص . ليبدو لوحة ناطقة بدالالت 

وايماءات يخفق لها قلب املتلقي .

وانتظر 

خطوات حضورك القليل

 كما تنتظر االرض

 زخات املطر

 بعد عجاف ثقيل

   فالنص تشـكله مجموعة من التداعيات التي تتوظف بقصدية 

لتحقيق مقولة تشيخوف (ان تجيد الكتابة..ان تجيد االختصار).. 

فتعطـي املنتجة(الشـاعرة) بعـض التفسـريات املتسـلطة عىل 

ذهنها..مـن خالل نصوصها التي ال تسـتغرق الحلـم وال تنعزل 

ذاتهـا عـن العالـم الخارجي..مـع تركيز عـىل االنزيـاح اللغوي 

الكاشف عن عمق التجربة وبراعة التصوير وسعة الخيال...

  ونحن نرى ان الشعر..  تعبري عن وهج اللحظة املستفزة للذاكرة 

بالفاظ موحية بعيدة عن الضبابية....معربة عن الوجدان والحس 

املوضوعي عرب الصورة الشعرية كرتكيب جمايل ونفيس..

افلت النجوم 

ـ واختفت يف احضان الغيوم

 غادر القلب املشطور مكانه

 وراح يلملم الظالم من عيون الليل الكحيل 

ـ رعشات انسام ترشين تسألني عنك

 طال غيابك لم تعد تزورني 

كل مساء كعادتك انقطعت عن زيارتي حتى يف االحالم

فالنص طغت عليـه البنية الرسدية ..فضال عن دينامية الصورة 

املؤسسة لبنيته واملحركة اليقاعه النفيس والداليل.. الذي  يتداخل 

والسـياق الجمعي بقدرته التعبريية املختزلـة لرتاكيبها الجملية 

املرتجمة ملشاعر واحاسيس املنتجة(الشاعرة) وانفعاالتها ببناء 

درامي وحوار منولوجي ذاتـي.. اضافة اىل انها تنتقي مفرداتها 

اليومية من الواقع االجتماعي فتمنح متلقيها متعة الشعر ولذته 

من جهة ومنفعته الجمالية من جهة اخرى..بتوظيفها لعدد من 

التقنيـات الفنية كالتكثيف وااليجاز واالختزال الجميل مع قيامه 

عىل ما يسـمى بــ (بناء املفارقة)ليحقق الدهشـة الشـعرية...

ويكشـف عن الجانب السايكولوجي..وهو يتأسس عىل االضاءة 

الفنية الجماليـة الخالقة لحقلها الداليل املتسـع الرؤى باعتماد 

العبـارة املوجزة العميقة املعنـى ..وااللفـاظ املوحية ومدلوالت 

االفعال الخالقة للصور الشـعرية املكثفة مـع تركيز عىل وحدة 

املوضـوع الذي يتجـىل من خالله موقـف املنتجة(الشـاعرة) يف 

احتمائهـا بالحب كمعادل موضوعي ووسـيلة لتجـاوز الذات.. 

كونهـا املحـرك التوليدي الخالـق لصورها الشـعرية ذات العمق 

االنسـاني املبني عـىل الجمـال بامتالكها القدرة عىل االشـتقاق 

اللغـوي مـن جهـة وحافـز لتحقيـق الحريـة التـي هي(وعـي 

الرضورة) من جهة اخرى..
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ÊaÏ‹»€a@übÌä
ـَجـيـُب لِـداِعي َك َيست ـُ لَْو كاَن َسْمـع

اِع ـَ                  لَـَشَكـْوُت مـافـي الـنـاِس مـن أوض
َع ما ُيقـزُِّز ُصوَرًة ـَ ـْش ـَرَضُت أب وع

لـَتـِوًيـا بـغـيـِر َدواِعي ـُ                     ،،      لِـلـَخلـِق م
رًَّة ـُ ـْالِق لـيَسْت حـ ـَنـُت بـاألخ آم

رِي الـواِعي ـِ                      إْن لْم َتـُعـبَّ مـِن الـضم
تَِّكُئ  الـِوراَثــِة  ُنـــْهــزًَة ـُ مـا كاَن م

ـَيُث رشاَهـِة األطـَمـاِع                       تـجـري بـح
ـَلَّ من َشـرِّ ٱعِتقـاِدك أن ترى   ولـع

اِع ـَ نْيِ باألسـم ـَ ـَيل لـلـعـ ت ـْ                             مـاَيج
وَتـُشدَّ من َحبِل الِنـفـاِق فإن َوَهى

ـِداِع ـِـٍة وخـ ـَفــاه ُه بـت ـَ تـ ـْ                                 َقـوَّمـ
وُرالـَسلُْس َيجري َمنهالً ـُ ع أيَن الـشُّ

اِع ـَ ـَـَصبِّ لـظاِمٍئ ُمـلـت                          َرحَب الـم
َعـبِّـرًا ـُ يِح م ِم الـرصَّ ـِ لُْسُف الَكل ـَ وَتـفــ

يَّاِع ـَ ِرٍج مـ ـْ َتـرَج ـُ ـٍِف م                             عـن َمـوقـ
ـظى ـرِلـلـَّ ـَطَّ ع ـُ ِب الـم ـَ لَّهـ ـِ اَك ل ـَ ِرَئـتـ

ـِْضواِع ِج الــم َتــأَرِّ ـُ لـَتقـى الــم ـُ                          لـلــم
ـََخــثِّــٍر إنـي ّأُعـيُذَك مـن دٍم  ُمـتـ

َتداعي ـُ ـِِف الـم ـَوقـ اِل الـم ـَ                    ومِن ٱنـِتح
ـْطوِهـا الـشمُس دوَنـَك تسَتِحثُّ بخ

اِع ـَ نى ورسالـَة اإلشـعـ ـُ                         َركَب الــم
ًة ـَ َهـْبـِني أَِشْحُت عن الـُحقـوِل َجديب

اِع ـَ                       وعـن الـَمِسيِل الـثَّــِر َنـهـَب َضي
يًَّة ـِ ت ـَ َك تسَتفـيُق ع ـِ ـَقـاُت ِجرح ـَه شـ

ذَّاِع ـَ                             وَتــِقـلُّنـي مـن َوقــِدَك الـلـــ
ال أسَتِسيُغــَك يف الـَزوايا قـاِبًعـا

نـَصاع ـُ ِن الـمـ ـِ                            فـٱرِم  بـهـذا اآلسـ

 bÄÄ»Äí�a@ �ÚÄÄ€bÄé�ä
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يظهر يف فصل الشـتاء رسطان جلدي، يصيب 
بعض األشخاص يف الطبقات العليا من الجلد، 
والتي تتطور ببطء، وهذا النوع منترش مقارنة 
برسطـان الجلد، وهو أقل شـيوعا ولكنه أكثر 

خطورة.
وأوضح بول بانويل، املؤسس والرئيس السابق 
 The Melanoma and Skin Cancer ملركـز 
Unit يف إيسـت غرينسـتيد، يف حديـث ملوقـع 
”إكسـربيس“ الربيطاني، كيف يؤدي التعرض 
ألشـعة الشـمس إىل اإلصابة برسطـان الجلد، 
والعالمـات التحذيريـة التي يجب اكتشـافها 

وكذلك ما يجب تجنبه خالل فصل الشتاء.
وأشـار الطبيـب إىل أنه مع انخفـاض درجات 
الحـرارة وإختفاء الشـمس يف فصل الشـتاء، 
قـد ال يبدو واقي الشـمس رضوريا بالنسـبة 
للكثرييـن. ويف الواقـع، فـإن عدد األشـخاص 
الذين يستخدمون عامل الحماية من الشمس 
 Sun Protection وهـو اختصـار لــ ،(SPF)
Factor، خالل أشهر الشتاء ”منخفض جدا“.

لكن هذا خطأ فـادح، وفقا لبانويل، ألنه حتى 
شـمس الشـتاء يمكـن أن تـؤدي إىل اإلصابة 
برسطـان الجلد. وال يهم مـا إذا كان بإمكانك 
رؤيـة الشـمس بسـبب يشء يسـمى الثابـت 
الشـميس، وهي كمية اإلشـعاع التي تصل إىل 

األرض من الشمس.
وقال الدكتور بانويـل: ”الجميع يربط الرضر 
الناتج عن األشعة فوق البنفسجية مع رشوق 
الشـمس فقط، ولكـن هذا يحصـل أيضا مع 

الثابت الشـميس، والـذي يتكون من األشـعة 
.“UVBو UVA فوق البنفسجية، وهذا هو

فـوق  األشـعة   B موجـة  أو   UVB وتمثـل 
البنفسـجية املتوسـطة، .التي تخـرتق أعمق 
وتسبب التجاعيد والبقع الداكنة والشيخوخة 
املبكـرة، فيما تمثـل UVA أو الضوء األسـود، 
األشعة فوق البنفسجية الطويلة، التي تسبب 

حروق الشمس واسمرار البرشة.
وتابـع بانويـل: ”إننا نعلـم أن الضـوء املرئي 
وضـوء األشـعة تحت الحمـراء يسـببان تلفا 
يرتبـط  التـي  العمليـات،  للجلـد. وكل هـذه 
معظمها بالجذور الحرة، تسـبب رضرا للجلد 

وبالتايل رسطان الجلد املحتمل“.
والخرب السار هو أن عامل الحماية من الشمس 

(SPF) قادر عىل منع مكونات الثبات الشميس 
وتقليل خطر اإلصابة بهذا الرسطان.

وأضـاف الطبيب بانويل: ”يجب أن نسـتخدم 
واقيا من الشمس (SPF)عىل مدار السنة وهذا 
يشء أويص بـه جميع مرضـاي وأفعله دائما. 
بغـض النظر عما إذا كان صيفا أو شـتاء، إذا 
قمنا بحماية برشتنا قدر اإلمكان، فإننا نحمي 

أنفسنا من رسطان الجلد“.
ما هي عالمات اإلصابة برسطان الجلد؟

أوضـح الطبيب أن األعـراض يمكن أن تختلف 
بنـاء عىل مـا إذا كان رسطانا غري ميالنيني أو 

رسطان الجلد.
وتشـمل أعـراض الرسطـان غـري امليالنينـي 
عالمـات حمـراء عىل الجلـد قد تبـدأ بالنزيف 

وظهور القرشة والتقـرح، لذا فهي غري قابلة 
للشفاء.

وأشـار الدكتور بانويل إىل أن ”اآلفات الحمراء 
التي تظهر ملدة ثالثة أشـهر أو أكثر تحتاج إىل 

فحص من قبل الطبيب“.
ويتميـز رسطـان الجلد امليالنينـي بتغريات يف 
الشـامات. ويمكن أن يكون هذا النوع مهددا 
للحياة حيث يمكـن أن ينترش إىل أجزاء أخرى 

من الجسم.
وأوضح الطبيب: ”قد تظهر األورام امليالنينية 
عىل شـكل شـامات تتغـري يف اللـون والحجم 
والخطوط العريضة والشامات التي تتقرش أو 

تنزف أو تسبب الحكة“.
وأضـاف أيضـا أن هـذا ال يعنـي بالـرضورة 
أنك مصـاب برسطـان الجلد ولكـن مثل هذه 

العالمات تحتاج إىل فحص من قبل الطبيب.
كيف تحمي نفسك من رسطان الجلد؟

القاعـدة العامة لعامل الحماية من الشـمس 
(SPF) هي أنه كلما ارتفع رقم SPF، كان ذلك 
أفضـل. قـال الدكتور بانويـل: ”للحصول عىل 
أفضل حماية خالل أشـهر الشـتاء، يعد عامل 
الحماية من الشمس بدرجة 30 أو أكثر رائعا. 
ورغم ذلك، فـإن أي منتج يحتـوي عىل عامل 
حمايـة من الشـمس أفضل من أال تسـتخدم 

شيئا“.
وإذا كنـت تقيض وقتا أطـول يف الهواء الطلق 
أو تتعرق وتمارس الرياضة أثناء النهار، فأنت 

بحاجة إىل إعادة تطبيق واقي الشمس.

أحيانا تسـتيقظ األم ليالً عىل صوت 
رصاخ طفلها، الذي يشـكو من آالم 
يف منطقة السـاق برجلـه، وتصبح 
األم يف حـرية هل يحتـاج الطفل إىل 
أدويـة لتسـكني هـذا األلـم أم ال؟، 
وتسـتغرب من كون الطفل الصغري 

يعاني مثل هذا األلم!!
يشـري إىل إن هـذا األلم يطلـق عليه 
آالم النمـو عند األطفال ويشـري إىل 

ما ييل : 
_ تحـدث هذه اآلالم بصورة طبيعية 
مـن   %  40 إىل   %  25 نسـبة  يف 
األطفال، وعادة تظهـر يف مرحلتني 

من عمر الطفل:
املرحلة األوىل: يف سن 3 - 5 سنوات.

 12  -  8 سـن  يف  الثانيـة:  املرحلـة 
سنة.

األسباب:
ال يوجـد دالئل قويـة أن نمو عظام 
الطفل تسـبب األلم، ولكن األسباب 
األكثـر واقعيـة هـي حـدوث اآلالم 
واألوجـاع بالسـاقني نتيجـة القفز 
والركـض واألنشـطة البدنيـة التي 

يقوم بها خالل اليوم.
دالئل وأعراض

_ عـادة يرتكـز األلـم يف العضـالت 
وليس يف  املفاصل.

_ غالبـاً يكون يف املنطقـة األمامية 
من الفخذ، منطقة سـمانة األرجل، 

ووراء الركبة.
-يكون األلم يف أشـده يف فرتة ما بعد 
العرص وبداية الليل، و أحياناً يوقظ 

الطفل من النوم.
_ تختلـف حـدة األلم مـن طفل إىل 

آخر.
األلـم بصـورة  ال يكـون  _  غالبـاً 

يومية.
_ من العالمات التي تؤكد تشخيص 
آالم النمـو، أنه عند الكشـف الطبي 

يالحظ الطبيب عـدم وجود ألم عند 
تحريك أرجل الطفل بل عىل العكس 
تماماً فإنه يشعر بالراحة عند تدليك 

األرجل أو الضغط عليها.
النتيجة

مع كل هذه األعراض يستبعد وجود 
أي أسـباب مرضية لهذا األلم، ففي 
حالة وجود أسـباب مرضيـة لأللم 
فإن األلم يزداد مع الكشـف الطبي، 
وتحريـك الطبيـب لألرجـل حيث ال 
يتحمـل الطفـل يـد الطبيـب أثناء 

الكشف.
_ يف حـاالت قليلـة جداً، قـد يحتاج 
الطبيـب إلجراء بعـض الفحوصات 
لتأكيـد  سـينية  وأشـعة  بالـدم 
أي  وجـود  واسـتبعاد  التشـخيص 

مرض آخر يتسبب يف هذا األلم.
ماذا تفعل األم؟أال

- دلكي مكان األلم.
-ضعي كمـادات دافئة عىل منطقة 

األلم.
املسـكنات  الطفـل  -اعطـي 
البسـيطة للتخلـص مـن األلم مثل 

الباراسيتامول واإلبيوبروفني.
_ ال تعطيـه الطفـل األسـربين قبل 

سن 12سنة.
متى يتم االتصال بالطبيب؟

يجب االتصـال بالطبيب يف الحاالت 
اآلتية:

-ألم مستمر ال ينقطع.
-ألم يف فرتة الصباح.

-احمـرار أو تـورم يف إحـدى أجزاء 
الساق أو أحد املفاصل.
-ارتفاع درجة الحرارة.

بحيـث  السـاق  عضـالت  -ضعـف 
ال يسـتطيع الطفـل املـيش بصورة 

طبيعية
-ظهور طفح جلدي.

-فقدان الشهية.

املكونات
متوسـطة  بطاطـا  رأس   12

الحجم
12 ملعقـة طعـام مـن الزيـت 

النباتي
750 غ من اللحم املفروم

ملعقة طعام من امللح
نصف ملعقة طعام من البهار

نصف ملعقة طعام من القرفة
بصلة متوسطة الحجم مفرومة 

ناعماً
معجـون  مـن  طعـام  ملعقتـا 

البندورة الطماطم.
ربع كـوب من الزيـت أو ملعقتا 
أو السـمن  الزبـدة  طعـام مـن 

النباتي
نصف كوب من الصنوبر

200غ من الجبن املبشور.
الطريقة:

تغـرز رؤوس البطاطا بواسـطة 
شوكة يف أماكن عدة.

وتدهن بالزيت ومن ثم تطهى يف 
املايكرووايف اىل أن تنضج.

تخرج من الفـرن وتقطع فوهة 
كل رأس بطاطـا ويفـرغ بعض 
من محتواهـا بواسـطة ملعقة 

صغرية.
يقىل اللحـم بالزيت أو السـمن، 
وتضـاف إليه البصلـة املفرومة 
وامللـح ويطهى عىل النـار اىل أن 
يتغرّي لون اللحم ويصبح مقلياً، 
عندهـا يضـاف إليـه الصنوبـر 
ثـم التوابـل ومعجـون البندورة 
املزيـج  ويخلـط  (الطماطـم) 

جيداً.

مقاومـة  صينيـة  قعـر  يدهـن 
للحـرارة بقليـل مـن الزبـدة أو 

الزيت.
تحـىش رؤوس البطاطا املفرغة 

بحشوة اللحم املعدة.
بعدها يرّش الجبن املبشـور عىل 
كافـة رؤوس البطاطـا وتخبـز 
عـىل  فـرن محمـى مسـبقاً  يف 
حـرارة 350 درجـة فهرنهايـت 
اىل أن يصبح لون سـطح رؤوس 
طبـق  يقـّدم  ورديـاً.  البطاطـا 

غراتان البطاطا مع األرز.

كشفت دراسة أجراها باحثون 
كولـورادو  واليـة  جامعـة  يف 
األمريكيـة، أن الرجال ينرشون 
(كورونـا)  فـريوس  جزيئـات 
أو  النسـاء  أكثـر مـن  بشـكل 

األطفال.
اسـتمرت  التـي  والدراسـة، 
شـهورا، تم تطويرها يف األصل 
يف محاولـة ملعرفـة مـا يمكـن 
أن يفعلـه العاملـون يف الفنون 
املرسحية لتسهيل العودة اآلمنة 

إىل املرحلة التي أعقبت الوباء.
وشـارك أكثـر من 75 شـخصا 
يف  العاملـني  مـن  مختلفـا، 
الفنـون املرسحية، يف الدراسـة 
التي أجريت يف غرفة تسـتخدم 
الختبـار الجسـيمات يف الهواء، 
وكان املشـاركون مـن مختلف 
األعمار، وقـد طلب من البعض 
غنـاء أغانـي مثل ”عيـد ميالد 
سـعيد“ بشـكل متكـرر، فيما 
طلب من اآلخريـن أداء األغاني 

عىل اآلالت.

وقال األسـتاذ يف قسم الهندسة 
واليـة  بجامعـة  امليكانيكيـة، 
كولومبيا، جـون فولكنز، الذي 
إن   ” الدراسـة:  عـىل  أرشف 
الغناء ينبعث منه جزيئات أكثر 
مـن الحديـث“، مشـريا إىل أنه 
”تبني لنا أن األشخاص البلغون 
يميلون إىل إطالق جزيئات أكثر 
مـن األطفال، أما السـبب الذي 
يجعل الرجال يميلون إىل إطالق 
املزيد من الجزيئات هو أن لدى 

الرجل رئتني أكرب“.
حجـم  أن  فولكنـز  وأوضـح 
الصوت هو مـؤرش عىل مقدار 

الطاقة التي تضعها يف صندوق 
هـذه  بـك،  الخـاص  الصـوت 
الطاقة ترتجـم إىل خروج املزيد 
مـن الجسـيمات من الجسـم، 
وهـذه الجزئيـات التـي تحمل 
فـريوس (كورونـا) ممكـن أن 

تصيب األشخاص اآلخرين“. 
وكشـفت الدراسـة أن األماكن 
املغلقة والصاخبـة، هي األكثر 
تعرضـاً ملسـتويات عاليـة من 
انتشار فريوس (كورونا)، مثل 
الحانـات واملالعـب الرياضيـة 
الحفـالت  وأماكـن  املغلقـة، 

املوسيقية. 

تقول األسـطورة إن الضد يجذب الضد بمعنى أن 
املوجب يجذب السالب كما يف املغناطيس والرجل 
القوي يجذب املـرأة الضعيفة وهكذا.. ولكن تلك 
املقولة ثبت فشلها خالل الفرتة األخرية مع وجود 

6 اسباب منطقية تدحض ذلك األدعاء.
1)من الصعب أن تجد اشـياء مشرتكة يمكنكما 
القيـام به معـا فانتما مختلفـان وال تتفقان إال 
نادرا فمن اين يكون االشـرتاك يف فعل أي يشء أو 

هواية أو موهبة مشرتكة.
2) ردود فعـل مختلفة لنفـس اليشء وهو ما قد 
يسـبب الضيق والحـزن للطرف اآلخـر أن يجدك 

حزين ملا يفرح به أو العكس.
3) الجدال دائما عىل اشـياء صغرية وتافهة مثل 
اآلراء والخيارات املختلفة، وهو ما يسبب اإلزعاج 

يف النهاية وقد يؤدي لفشل العالقة تماما.
4)عليك العمـل بقوة وجدية أكـرب لالتصال بها، 
فسـوف تحتـاج لبـذل مزيد مـن الجهـد القامة 
تواصل وعالقة معها عىل العديد من املسـتويات، 

ولن تكون الحياة بينكما سهلة ومتواترة.
5) امللل من كثرة التنـازل التي يقدمها كل طرف 
لآلخـر للوصول ملـا يرضيه فاالزواج املتعاكسـة 
كل شـخص منهما يحاول أن يبذل قصارى ما يف 

جهده السـعاد اآلخرين والتنازل عـن العديد من 
األمور لتسري الحياة بشكل طبيعي.

6)العادات القديمة ال تموت بسهولة فأكرب كذبة 
نقولها ألنفسـنا أننا يمكن أن نتغري عقب الزاوج 

وهو ما ال يحدث يف الغالب وبالتايل يزيد االنفصال 
النفيس عن رشيك الحياة املعاكس لنا.

تعد األسـماك أحد أفضل أنـواع األطعمة التي يحقـق تناولها عدد 
مـن الفوائد املهمـة للصحة، وذلـك بفضل احتوائهـا عىل عنارص 
غذائية رئيسـة منها األوميجا والدهون الصحية والزنك والفسفور 

وفيتامني د ومجموعة فيتامينات ب.
وينصح األطباء واملختصون دوماً باإلكثار منه، والتقليل من اللحوم 

األخرى، وتزامناً مع دخول فصل الشتاء نتعرف عىل فوائده.
ورد يف عـدد من املواقع الصحيـة فوائد عديدة لتناول األسـماك يف 
فصل الشتاء، وأكدت الدراسات الطبية عىل رضورة تناول األسماك 
بمـا ال يقـل عن مرتني يف األسـبوع، وعن فوائده املتعـددة واملهمة 

جمعناها لكم يف التايل:
- تناول األسـماك يرفع من مناعة الجسـم يف فصل الشتاء بسبب 

احتوائه عىل فيتامني د.
- تناول األسـماك يف الشتاء يساعد عىل الوقاية من أمراض الشتاء 
ومنها نـزالت الربد واإلنفلونزا التي تكثـر اإلصابة بها خالل فصل 

الشتاء بفضل احتوائه عىل األوميجا 3 وفيتامني د.
- فصل الشـتاء يسـبب جفاف البرشة ويزيد من أعراض األمراض 

الجلدية مثل األكزيما وحب الشباب وتناول األسماك يمكن أن يحد 
من ذلك بفضل احتوائها عىل الدهون الصحية.

- أمـراض املفاصـل كالروماتيـزم وااللتهابـات تتفاقـم يف فصل 
الشـتاء، وتناول السـمك يقلل من أعراضها كونـه غني بمضادات 

االلتهاب وفيتامني ب.

- قلة التعرض للشـمس يف فصل الشـتاء يسبب عدداً من األمراض 
ويرفع من خطر اإلصابة بأمراض خطرية، وتناول األسماك يعوض 

نقص فيتامني د املرتبط بهذه األمراض.
- بسـبب قلـة الحركة والنظـام الغذائـي يف فصل الشـتاء ترتفع 
أعـداد اإلصابة بأمـراض القلـب والرشايني، وتعمل األسـماك عىل 
تقليل مسـببات تلك األمراض حيث تساعد عىل منع تراكم الدهون 
الخطـرية وخفض ارتفـاع الضغـط والكوليسـرتول وذلك بفضل 

احتوائها عىل الفسفور والزنك.
- اإلكتئـاب واضطرابات الشـهية من األمراض الشـائعة يف فصل 
الشتاء ويساعد تناول األسماك يف الحد منها والسيطرة عليها وذلك 
ألن األسـماك غنية بمضادات األكسـدة التي تقـاوم الجذور الحرة 

التي تؤثر عىل الدماغ ووظائفه.
- من فوائد تناول األسـماك يف الشـتاء تنظيم عمليـة النوم والحد 
من االضطرابات واألرق ويعود ذلك ألن األسـماك غنية بالفسـفور 
والزنك وهما عنرصان يعمالن عىل ارتخاء األعصاب وزيادة الشعور 

بالهدوء واالسرتخاء.

هناك اعشـاب تستعمل لعالج التسمم 
وهـي:- جـذور االرقطيون:يسـتعمل 
جـذر االرقطيون لتطهري الجسـم من 
السـموم بصفـة عامـة والطريقة ان 
يؤخذ ملء ملعقة كبرية من مسـحوق 
جـذر االرقيـون يف كوب مملـوء باملاء 
املغيل ويرتك ملدة عرش دقائق ثم يحرك 
جيـداً ويحىل بعسـل النحل او السـكر 
ويـرشب كامالً وال يرمـى املخلفات يف 
الكـوب بل يـؤكل باقي املسـحوق. ثم 
ترشب عـدة اكواب متتالية حتى تزول 

حالة التسمم.
 بذور البابونج: تستعمل بذور البابونج 
لتطهري الجسم من السموم والطريقة 
ان يؤخذ ملء ملعقة كبرية من البذور 
وليـس االزهـار وتوضـع يف وعـاء به 
مقدار مـلء كوب ماء ثـم يوضع عىل 
النـار ويرتك يغيل ملـدة دقيقة ثم يزاح 
من عىل النار ويرتك حتى يربد ثم يحىل 
بالعسل الطبيعي ويحرك جيداً ويرشب 
كامـًال. ثم يرشب عدة اكـواب متتالية 
حتى تزول حالة التسمم. التفاح:يفيد 

التفاح املشـوي يف ازالـة رضر االدوية 
السـامة وعليـه فإنـه يف حالـة تناول 
شـخص ما ادوية سـامة فعليه شوي 
تفاحة وتنالها وذلك لحني نقل املصاب 
اىل املستشـفى فهي تخفـف كثرياً من 

رضر السم.
الجاوي:يؤخـذ  نبـات  واوراق  جـذور 
مىلء ملعقة كبرية من مسحوق اوراق 
وجـذور نبات الجاوي وتوضع يف كوب 
زجاجـي ثم يمأل باملـاء املغيل ثم يرتك 
فقـط  ملـدة عـرش دقائـق ثـم يرشب 
ويـرشب بعد ذلك عدة اكـواب متتالية 
حتى يزول السـم. مع مالحظة تفريغ 
املعدة مـن محتوياتها قبل اسـتعمال 

املغيل.
 خل التفاح : يستعمل خل التفاح ضد 
التسمم بالجمربي او االسماك املتعفنة 
او الفسيخ او الساردين اململح الفاسد 
حيـث تفـرغ املعـدة اوالً عـن طريـق 
التقيـؤ حتى يتـم تفريغهـا من االكل 
الفاسد ثم يتناول املصاب كوباً مكوناً 
من ملء ملعقـة كبرية من خل التفاح 

او الخل العادي مع ملء كوب ماء.
 الزعـرت: يفيـد الزعرت يف حالـة تناول 
مواد سـامة حيث يؤخذ مـلء ملعقة 
كبـرية من مسـحوق الزعـرت وتضاف 
اىل مـلء كـوب مـاء مغيل ويـرتك ملدة 
ثـم يصفـى ويـرشب  دقائـق  عـرش 
ولكـن بعـد تفريـغ محتويـات املعدة 
عن طريق التقيـؤ ويرشب عادة كوب 
كمـا  املسـاء.  يف  وكـوب  الصبـاح  يف 
يسـتعمل كمعالجة التسمم بالخمور 
حيـث يؤخـذ ملء ملعقـة صغرية من 
مسـحوق الزعرت وتضاف اىل كوب ماء 
مغيل ويقلب جيداً ثم يرشب ويسـتمر 
يف تناول املغيل كل  3سـاعات ويستمر 
عليه ملدة ثالثة اسابيع. العنب بأنواعه 
املختلفةيسـتعمل العنب ايا كان نوعه 
املتناولـة  السـموم  مفعـول  البطـال 
حيـث يعمـل تقيـؤ للمصـاب الخراج 
املـواد السـامة مـن املعدة ثـم يتناول 
ثالثـة اكـواب مـن عصـري العنب مع 
مالحظة عدم اسـتعمال هذه الوصفة 

لالشخاص املصابني بالسكر.
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اسـتدعى مديـر املدرسـة ثالثـة مدرسـني، 
وأخربهـم أنهم كانوا من أفضل األسـاتذة يف 
املدرسـة العام املايض. وأمرهم باالسـتعداد 
للتدريـس لثالثة فصول تحتوي عىل أنبغ 90 
طالباً يف املدرسـة، وهم األوائـل يف اختبارات 
كل  يحتـوي  والتحصيـل.  والفهـم  الـذكاء 
فصل عـىل 30 طالباً، ولكنه اشـرتط عليهم 
أال يخـربوا الطلبـة بهذا عـىل اإلطالق، كي ال 
ينزعج أولياء أمورهم، أو أولياء أمور الطلبة 

اآلخرين.
بـدأ العام الـدرايس وانتهى، لنجـد أن نتائج 
اختبارات هـؤالء الطلبة يف الفصـول الثالثة 
كانت أعىل من غريها عىل مسـتوى املدرسة، 
بل أنها تفوقت بنسـبة 20 - 30 % أكثر من 
املسـتوى العـام ملـدارس املنطقـة جميعها. 

وعندمـا سـأل املديـر األسـاتذة عـن وجهة 
نظرهم وتحليلهـم للوضع، أجمعوا عىل أنها 
كانت تجربة رائعة جداً، وأن ما سهل عليهم 
ذلـك، هو أن الطلبة كانـوا رائعني ومتفوقني 

وأنهم لم يبذلوا معهم الكثري من الجهد.
وهنـا فاجأهـم املديـر بقوله: ”اسـمحوا يل 
أن أخربكـم الحقيقة. لقد تـم اختيار الطلبة 
عشـوائياً مـن ضمـن طلبـة املدرسـة, فهم 
ليسوا يف قمة الذكاء كما أخربناكم!“ فانبهر 
املدرسون، وتسـاءلوا: ”إذاً، هل نحن السبب 
خلف نجاح الطالب بهذا الشـكل؟“ فأجابهم 
املدير: ”اآلن اسـمحوا يل أن أخربكم الحقيقة 
الثانية، لقد قمت باختيار أسـمائكم بشـكل 

شوائي أيضاً“.
قالـوا لـه: ”إذاً، فمـا السـبب؟“ قـال لهـم: 
”السـبب هـو أنكم بنيتـم توقعكـم يف بداية 
الدراسـة عـىل معلومات جعلتكـم تتوقعون 
نجاحاً فائقـاً، فحققتم النتيجة، بالرغم من 

عدم صدق املعلومات نفسها!“

كان املهندس السـويدي نيلز بولني يعمل لدى 
رشكـة فولفـو يف عـام 1958 عندمـا توصل 
إىل تصميـم ثوري أنقذ ماليـني األرواح؛ حزام 
األمان يف السـيارة بشـكله الحايل. كان حزام 
الخرص البسـيط (مثل الذي نراه يف الطائرة) 
منتـًرشا لفـرتة طويلـة يف السـيارات، ولكن 
جـاء حزام األمان املثبت يف ثالث نقاط كتقدم 
تكنولوجـي رائع مع تصميم بسـيط للغاية. 
تلقـى بوهلني براءة اخرتاع للتصميم يف العام 

التايل.

وكانت أول سيارة تصدر بحزام ثالثي النقاط 
 .(PV 544) هي فولفو

تخلـت الرشكة بعـد ذلك عن بـراءة االخرتاع 
كي تسـتفيد منهـا باقي الـرشكات للحفاظ 
عىل أرواح وسالمة السائقني، ليصبح الحزام 
الجديد أساسًيا يف مختلف السيارات الجديدة 
حـول العالم. وال توجد طريقة لحسـاب عدد 
األرواح التي أنقذها حزام األمان، ولكن يقدر 
العدد باملاليني، فعىل قدر بسـاطة الفكرة، إال 

أنها كانت من أعظم األفكار عىل اإلطالق.

- الحيوان الوحيـد الذي يتحّمل فيه الذكر مهمة 
الحمل بدل األنثى هو حصان البحر.

_تسـتطيع النعامة ان تركـض برسعة تصل اىل 
80 كيلو مرت يف الساعة.

_ كميـة الحرارة التي تنبعـث يف اليوم الواحد من 
جسم الشـخص العادي كافية لجعل 40 لرتا من 

املاء تصل اىل درجة الغليان.
_طيـور البطريـق تسـتعمل التثائـب كجزء من 

طقوس الغزل يف فصل التزاوج.
_الصني كانت اول دولة يف العالم تستخدم نقوداً ورقية.

_أثبتـت البحوث العلمية ان سـم إنـاث األفاعي 
اقوى واكثر فتكا من سم ذكورها.

_تبـدا بصمـات أصابع الجنـني يف الظهـور بعد 
مرور حوايل 15 اسبوعا عىل بدايه الحمل.

-تكلم مع نفسـك فهذا يجعلك أكثر ذكاء وليس 
مجنونا كما يعتقد البعض. 

البسـيط  اإلختبـار  هـذا  جـرب 
طاقتـك  معرفـة  مـن  لتتمكـن 
أسـئلة  عـن  أجيـب  الخفيـة، 
االختبار التايل بصـدٍق ووضوٍح، 

واكتشف شخصيتك.
االختبار:

1. مـا الذي تفضل فعله عشـية 
يوم الجمعة؟

مـع  حفلـة  اىل  a.الذهـاب 
األصدقاء.

مـع  الحديقـة  اىل  الذهـاب   .b
أصدقائك.

صديقـك  بيـت  اىل  الذهـاب   .c
وتمضية اليوم معا. 

d. ال أعلم.
2. اذا تعرض صديقك اىل جرح..

a. اذا كان الجـرح عميقا اخذها 
اىل املستشفى، اما اذا كان الجرح 

طفيفا اشِرت له مرهما خاصا.
أقـرب  اىل  رسيعـا  اخـذه   .b

مستشفى.
c. اذا كان الجـرح عميقـا آخذه 
اىل املستشـفى، واذا كان طفيفا 

أسأله ان كان بخري.
d. القي نظرة عـىل الجرح وأرى 
رعايـة  أي  اىل  بحاجـة  كان  ان 

طبية.
3. جـاء رجـل وحـاول رسقتك، 

ماذا تفعل؟ 
وتعطينـه  هـادئ  تبقـى   .a

املحفظة.
b. ال أدري مـا يمكننـي فعله يف 

هذا املوقف.
c. أحاول الهرب منه.

d. أحاول أن أخذ محفظته.
4. أي صفات تصفك؟

a. ويف وطموح.
b. هادئ وكسول.

c. مرتدد وحذر.
d. خجول وهادئ.

5. ان كنت يف مشـاجرة مع أحد 
يف الشارع..

a. ترتكـه يرحل وتنتظـر الوقت 

املناسب لرضبه.
b. تمسـك بـيشء حـاد وترضبه 

به.
c.تطرحه أرضا ليفقد السيطرة.

d. تحـاول تفـادي كل رضباتـه 
وترضبه بالوقت املناسب.

النتيجة:
 -  A اجاباتـك  أغلـب  كانـت  اذا 
طاقتـك الخفيـة هـي ”التفكري 

العميق“:
أنت تأخذ كل املواضيع بعقالنية، 
وأنـت شـخص هـادئ وخجول 
نوعا ما، ولكنـك تدافع عن رأيك 
وبقـوة كبـرية ومسـتعد للقتال 
أي  مـن  أذى  ألي  تعرضـت  ان 

شخص.
 -  B اجاباتـك  أغلـب  كانـت  اذا 
”قـدرة  هـي  الخفيـة  طاقتـك 

التحكم بالوقت“:
القـدرة للتوقـف والتحكم  لديك 
بالوقت، وتفضـل أن تأخذ وقتك 
لفعـل أي يشء أو ألخذ أي قرار، 
وتكـره التهـور وأخذ القـرارات 

برسعة.
 -  C اجاباتـك  أغلـب  كانـت  اذا 
طاقتـك الخفية هي ”تخطي أي 

موقف“:
لديك القـدرة القوية لتخطي أي 
تواجههـا،  مشـكلة  أو  موقـف 
وربما يبدو عليِك الخجل والهدوء 
نوعا ما، ولكنـك كثريا ما تخرج 

وتختلط مع أصدقائك والعالم.
 D اجاباتـك  أغلـب  كانـت  اذا 
- طاقتـك الخفيـة هـي ”قـوة 

املقاومة والحذر“:
األشـياء  ملنـع  القـدرة  لديـك 
بالوصـول اليـِك، وان تعرضـت 
اىل اي أذى فإنـك تقـاوم وتحمي 
نفسـك وثم تقاتل عـدوك. كثريا 
مـا تأخذ حـذرك مـن أصدقائك 
ولكنـك مخلصة جـدا اتجاههم. 
وقد تكون عنيد وعدوان يف بعض 

األحيان.
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غزل عراقي
أفز من يكبل وليفي وافر بيــــــــــــــه

واشبكه ومن فرحتي أركص وافر بيه
أذا بالشته وجو بارد وافر بيــــــــــــه
أحس تموز حضنه يصري اليــــــــــــه

------------------
وحك رصعة اخدودك وحك شفتـــــاك

انسبيت بيوم وسط الروح شفتـــــــاك
اشيخلصني بعد رشتاح شافتــــــــــاك

وبعدك والقرب نفس االذيــــــــــــــــه

أبـــــــراج

تناول طعامـك يف الوقت املحـدد حتى ال يزيد 
وزنك. سـتنتقد اآلخرين عىل كل ما يقومون به 
و لن تسـكت عىل مـا يفعله الحبيب هـذه الفرتة. 
تحـدث مع غـريك وانقل لهـم وجهة نظـرك بطريقة 
الئقـة. قد تضطـر إىل التخيل عن بعـض القرارات من 

أجل الحبيب.

سـيكون لك شـأن عظيم هذا اليـوم. يحاول 
كل فرد بال اسـتثناء التحدث معـك واالقرتاب 
منـك والتعرف عليـك. من املتوقـع حدوث بعض 
التغريات يف حياتك اليوم، ولذلك يجب عليك أن تعرف 
كيف سـتتكيف مع الوضع الجديد، وكيف سـتترصف 

مع الناس من حولك.

ربما تندهش اليوم من األحداث واألفكار التي 
يطرحهـا بعض الزمالء أمامك. ليس لك وجهة 
نظر مسـتقلة اليوم أو فكرة واضحة، ولكن يبدو 
انـك تتبـع اآلخرين دائمـا. يجب أن يكـون لك دور يف 
مجتمعك ومحيطك. تشعر بالسعادة ملجرد قيامك بأي 

يشء.

تبدو كسوال جدا اليوم خاصة يف فرتة الظهرية. 
لن تسـتطيع النهوض من فراشك اليوم إال إذا 
الحظت أن الجميع من حولك ينتقدونك ويتآمرون 
عليك. اهتـم بصحتك جيدا ولكن هذا ال يعني أن تنام 
عدد ساعات أطول. اخرج مع بعض األصدقاء يف املساء 

واستنشق الهواء النقي.

حاول أن تتفادى إثارة املشكالت وإذا أمكن كن حياديا، 

ال تتدخل يف شـؤون اآلخرين حتى ال تقع يف العديد من 

املشاكل. سارع إىل إخبار الرشيك بكل مشاريعك وخطواتك 

املقبلـة. امـض أجمل األوقات معـه بعيدا عن األجـواء العامة 

وهموم مشـاغل العمل. الصـداع وآالم املعدة مصدرهما التوترات 

العصبية التي تواجهك يوميا فحاول أن تقللها.

تتحـىل اليـوم بقـدر مـن الحكمـة والصـرب 
والهـدوء، ولذلك ستسـطيع التعامـل مع أي 
مشـكلة. تشـعر أن املواجهـات والخالفـات لـن 
تنتهي، وربما تفكر يف االنسـحاب يف بعض األحيان. 
ربما يكون اختيارك غري سـليم، فحـاول أن تفكر مرة 

أخرى.

ربما تكتشـف اليوم أن تحركاتك بطيئة جدا 
وخطواتـك قليلة. من املسـتحيل البـدء يف أي 

مشاريع جديدة اليوم.
 خـذ وقتك واخـرت كلماتك بحرص شـديد. التواصل 
مـع اآلخريـن وخاصة زمالئـك يف العمل أمـر يصعب 

تحقيقه.

تسـتطيع بإمكانياتك املتميزة تحقيق أهدافك برشط 
أال تفكر اآلن ىف املايض األليم بكل ذكرياته. الوقت ثمني 
فال تضعه. تعاود نشـاطك ولقاءاتك وتحـاول اللحاق بما 
فاتـك الفرتة املاضية، اسـتمع وكون أفـكارا جديدة وعالقات 
مختلفـة مـع اآلخرين. حـاول أن تراجـع قراراتك وأفـكارك قبل 
تنفيذهـا، أوضاعك جيدة ولكن قد يشـكو املقربون من عصبيتك 

وانفعالك وتهورك.

اليـوم يتيـح لـك فرصا عديـدة حتـى تقدم 
أفضـل ما لديـك. اترك خطـوط االتصال بينك 
وبـني اآلخريـن مفتوحـة ومتاحة طـوال الوقت 
حتـى تتمكن من نرش املعرفة وتلقـى املعلومات من 
اآلخريـن. يجـب أن تتأكد مـن هوية مـن تتعامل معه 

اليوم.

ملاذا تتكاسـل عـن أداء واجباتك اليـوم؟ ماذا 
تنتظـر بعد؟ انطلق إىل األمـام. كل ما تحتاجه 
وما تريده اليوم سـيتحقق. لديك أكثر من فرصة 
كي تظهـر خرباتك ومهاراتك أما الجميع. قم باألمور 
التي تحسن مستواك الحايل خاصة مستواك املادي. كن 

مرحا ولينا مع األصدقاء اليوم.

يتحـدث هذا اليـوم عـن الكثري مـن املفاجآت 

اإليجابيـة التي لم تكن تتوقعها وتزيدك اندفاعا 

وإقدامـا. يتحقـق اليوم مـا كنت تتمنـاه منذ مدة 

طويلة، الرشيك يصارحك برغبته يف مسـاعدتك لتكون 

حاسـما يف قرارات مصريية. أنت اليـوم بحاجة أكثر من 

أي وقت مىض للراحة واالسرتخاء ألن أعصابك متوترة.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

احتمالية ارتـكاب أخطاء يف العمل اليوم غري 
متوقعـة تماما. يف الحقيقـة، يمكنك الخروج 
من أي مشكلة أو أي أزمة دون أن يشعر بك أحد. 

أنت صاحب القرار اليوم.
 تحاول أن تستقل بنفسك عن اآلخرين اليوم، وبالتأكيد 

ستنجح يف ذلك.

صــــورة و حــــدث

أودواكـر جنـدي ورجـل   -  480
دولـة مـن خلفية بربريـة، يخلع 
رومولـوس  االمرباطـور  الطفـل 
أوغسـتولوس ويصبـح أول ملك 
أوداكـر  خلـع  يعتـرب  اليطاليـا. 
لرومولـوس تقليديا إيذانا بنهاية 
الغربية  الرومانية  االمرباطوريـة 

وكذلك روما القديمة.
البيزنطـي  الجنـرال   -  536
بيليسـاريوس يدخـل رومـا دون 
معارضة خـالل الحرب القوطية، 
والحاميـة القوطيـة تهـرب من 

العاصمة.
914 - ذكا االعور يدخل مرص عىل 
رأس جيش العباسيني مرسال من 
الخليفة أبو الفضل جعفر املقتدر 
باهلل وذلك لرد خطر الفاطميني 

عن مرص.
1917 - اململكـة املتحـدة تحتـل 
العامليـة  الحـرب  أثنـاء  القـدس 

االوىل.

1947 - مجلس االمن يصدر قراًرا 
بتدويل القدس.

1949 - صدور قرار االمم املتحدة 
رقـم 303 بإعـادة تأكيـد وضـع 

القدس تحت نظام دويل دائم.
1961 - انتهـاء محاكمـة النازي 
أدولف إيخمـان يف إرسائيل، حيث 
حـرب  جرائـم  بارتـكاب  أديـن 
االنسـانية تجـاه  وجرائـم ضـد 

اليهود.
الشـؤون  دار  تأسـيس   -  1975
الثقافيـة العامة يف بغـداد، وهي 

دار طباعة ونرش حكومية.
1982 - انفجـار يف مكتـب تابـع 
لرشكة الخطوط الجوية الكويتية 
يف أثينـا يـؤدي إىل وقوع خسـائر 

مادية.
- 1987أعضاء السـوق االوروبية 
يوقعون عىل معاهدة ماسرتيخت 

للوحدة االقتصادية والنقدية.
تونس تعيد عالقاتها مع مرص.

اللـه  عبـد  االردن  ملـك   -  2009
الثانـي بن الحسـني يعني سـمري 
زيد الرفاعي رئًيسا للوزراء خلًفا 

لنادر الذهبي.
القمـة  أعمـال  بـدء   -  2015
الخليجيـة السادسـة والثالثني يف 

الرياض.
2016 – االعالن عن سحب الثقة 
عن الرئيسة الكورية باك غن هي 
عـىل خلفية تورطهـا يف فضيحة 
فساد سـيايس أدى الكشف عنها 
إىل مظاهـرات شـعبية ضخمة يف 
البالد، وانتقال السـلطة إىل رئيس 

الورزاء هوانج كيو آن.
2017 - رئيـس الـوزراء العراقي 
حيدر العبادي يعلن انتهاء الحرب 
عـىل داعـش يف العـراق وتحريـر 

كافة االرايض الِعراقية.
2019 - ثـوران بـركان الجزيـرة 
البيضاء يف نيوزيلندا، مخلًفا ستة 

قتىل عىل االقل وإصابة آخرين.

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy
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افقي :

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

3.مرضوب بـه املثل يف جمع املال يف القـران الكريم (م)/ 
فيه الحياة(م)

4.عاصمة دولة أفريقية
5. طائر مائي

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

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

عمودي :
1.عالم فلكي عربي ألف كتاب املناظر

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

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

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

8.يخـرج من النـريان / احد أبنـاء النبي يعقـوب ( عليه 
السالم)

9.قبيلة اسسـت وحكمت فرتة يف االندلس اشـهر مآثرهم 
بناء قرص الحمراء يف طليطلة (م)
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يا نور دربي.. لقد نسـجت لصورتك بروازاً من ضلوعي، 
وجعلت عيوني لها حرسـاً، وقلبي لها خادماً، لو حاولت 
أن أصـف لـك ما بقلبـي من حـب لنفذت جميـع أوراق 
العالـم، فأنت بالنسـبة يل كل يشء يف حياتي، أنت عمري 
ومسـتقبيل وحارضي وأحالمي، وثقي ثقًة تامة أنني ال 
أستطيع مخاصمتك، أو االبتعاد عنك، أتعلمني ملاذا؟ ألنك 
نفيس، ومن يستطيع أن يستغني عن نفسه، إّني ألتمّنى 
أن أكون من املحظوظني يف هذه الدنيا كي أستظل بحبك، 
وأنعـم بكرمـك، فيـا حبيبتي ال تبخـيل عّيل بالسـعادة، 
فسـعادتي ملك يديك، فابعثي يل بسعادتي، وال تحرميني 

منها.



محمد  املرصي  الفنان  قدم 
عادل إمام بالغاً يف قسم رشطة 
عىل  القائم  ضد  زايد،  الشيخ 
إدارة صفحته يف موقع التواصل 

االجتماعي (فيسبوك).
إمام  الذي قدمه  البالغ  وكشف 
القائم  وبني  بينه  الخالف  أن 
أن  سببه  صفحته،  إدارة  عىل 
رمز  إعطاءه  رفض  األخري 
الخاص  (باسوورد)  الدخول 
الحصول  طلبه  بعد  بالصفحة 
البالغة  أرباحها،  نصف  عىل 
شهرياً،  دوالر  ألف   ٤٠ نحو 
عادل  محمد  محامي  دفع  ما 
إمام لتحرير محرض ضد مدير 

الصفحة.
ومن ناحية أخرى، يستعد إمام 
الذي  الجديد  فيلمه  لتصوير 
حسبما  (عمهم)،  اسم  يحمل 
يف  الرسمية  صفحته  عرب  أعلن 

(إنستغرام).
وكان آخر أفالم محمد إمام بعنوان 

(لص بغداد)، وقد شاركه يف بطولته: 
فتحي عبد الوهاب وياسمني رئيس 
يف  إمام  شارك  كما  خليل،  وأمينة 

املايض،  الرمضاني  السباق 
(النمر)  بمسلسل 

حقق  الذي 
خالله نجاحاً 

كبرياً.

املغربية وسيمة إلصدار  الفنانة  تستعد 
«باب  بعنوان  لها  خليجية  أغنية  اول 
القفص»، بعد غيابها لفرتة عن الساحة 

الفنية.
ومن املقرر أن يعرض الكليب يف منتصف 
وعىل  اليوتيوب  عىل  الجاري،  ديسمرب 

الفضائيات العربية.
واألغنية من كلمات الشاعر أحمد ارشف 
املايسرتو  وتوزيع  الحان  ومن  املطري، 
 Tafatefe إنتاج  ومن  املنصور،  حاتم 
من  كليب  الفيديو  بينما   ،production
قامت  حني  يف  الخاص،  وسيمة  إنتاج 
النجمة املغربية وسيمة بتصويرها عىل 
طريقة الفيديو كليب بني الرياض ودبي 

مع املخرج عادل رسحان.
وتحكي قصة األغنية، عن قصة خيانة 
موجعة، لكن الشموخ والكربياء يطغى 

عىل الوجع يف هذه األغنية.
 ويف خضم حديثها عن أغنيتها الجديدة 
املغربية  الفنانة  رصحت  القفص،  باب 
وسيمة، أن أجواء تصوير الفيديو كليب 
كانت أكثر من  رائعة، مع املخرج عادل 
مضيفة  التصوير،  وطاقم  رسحان 

وسط  وكأنها  مرتاحة  جد  كانت  أنها 
عائلتها.

اعتمدوا  إنهم  قائلة،  وسيمة  وأردفت 
الفيديو كليب عىل تقنية  خالل تصوير 
األغنية  أن  اىل  مشرية   ،Beauty shot
األغنية  خالل  عملوا  حيث  دراما  فيها 
سلسة  بطريقة  القصة  ايصال  عىل 
يف  جدا   يتعمقوا  ولم  ومخترصة، 

الدراما.
باللهجة  غنائها  بخصوص  أما 
املغربية  النجمة  قالت  السعودية، 
وسيمة أنها لهجة جد محببة اىل قلبها، 

وأن املغاربة يتقنون كل اللهجات.
وأعربت وسيمة عن سعادتها باألغنية، 
وتتمنى أن تحصد نجاحا كبريا، مضيفة 
أن األغنية تمتلك كل املقومات، من أجل 

التفوق.

مهرجان  افتتح  بالسعودية،  األوىل  دورته  يف 
البحر السينمائي الدويل يف جدة وسط حضور 
دوراته  أوىل  لتشهد  العالم،  نجوم  من  كبري 
السعودية، وكانت  العربية  اململكة  أرض  عىل 
الداعم  الرشيك  هي  يس  بي  الـأم  محطة 
للمهرجان التي حرصت عىل تغيطة فعالياته 

منذ اللحظة األوىل.
يف  تشارك  وعربي  عاملي  فيلم  مئة  من  أكثر 
السينمائي  األحمر  البحر  مهرجان  فعاليات 
األفالم  تعرض  حيث  األوىل،  بدورته  الدويل 
فوكس  قاعات  داخل  املهرجان  يف  املشاركة 
سينما التي تشارك بدعمها للمهرجان يف أوىل 

دوراته بالسعودية.
للمهرجان  االفتتاحية  الدورة  شهدت  وقد 
العربية؛  الدول  لنجمات  مكّثفاً  حضوراً 
تشاركان  اللتني  علوي  وليىل  يرسا  من  بدايًة 
فعاليات  ضمن  السينمائية  بأفالمهما 
الفراولة  حرب  فيلم  يعرض  حيث  املهرجان؛ 
ليرسا، أما ليىل علوي فتشارك بفيلمها «قليل 
يحتفي  حيث  العنف»  من  كثري  الحب  من 
السينمائية  األعمال  يف  املرأة  بدور  املهرجان 
كالسيكيات  عرض  فور  الندوات  من  بالعديد 

السينما العربية.

النجوم،  من  كثيفاً  حضوراً  الحفل  شهد  وقد 
وهند  الجندي  نادية  من  كل  حرضت  حيث 
صربي التي وصفت الحفل بالحدث التاريخي 
الفن  صناع  لكل  تهنئة  رسالة  وأرسلت 
عن  عّربت  فقد  مبارك  صبا  أما  بالسعودية، 
التوفيق يف  سعادتها بهذا الحدث وتمنت لهم 

دوراتهم األوىل.
عمار  وتارا  برشى  من  كل  شاركت  كذلك 
هالل  وآنابيال  العزيز  عبد  مهرية  واإلعالمية 
هنيدي،  ومحمد  صعب  نادر  د.  وزوجها 
هيفاء  واملخرجة  الفرحان  ويعقوب 

منصورونيليل كريم وزوجها.

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
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االنجرار األعمى وراء األحداث يطيح بالخيط والعصفور ، واالنحياز 

والنتائج  األسباب  معرفة  دون  مساراتها  اىل  تأخذك  التي  للبوصلة 

يعني السقوط يف لّجة املوج دون أن تتعلم قواعد السباحة .

يف عاملنا اليوم ثمة سيناريوهات معلبة وجاهزة ومصدرة ، ومشاريع 

خطرية أعلنها أصحابها عىل مرأى ومسمع العالم أجمع ، وألن ما 

يحدث يحمل من الخطورة الكثري فالبد من مواجهته بحذر ودراية 

وذكاء .

عاملنا اليوم بعد ان اتضحت الصورة أكثر ، يقف عىل فوهة بركان 

خامل، فاذا ما انفجر وتصاعدت حممه فسوف يحرق ما تبقى من 

األخرض واليابس، وستكون الطبقات الفقرية املعدمة شهية لنريانه، 

ومن يرسم صورة ملونة جميلة انما يحاول اطالق زغرودة يف مأتم، 

ومن يريد رسم صورة سوداء معتمة من خالل عواطفه انما يحاول 

ال  السياسية  فالظاهرة  بهيج،  عرس  يف  النواح  من  موجة  اطالق 

تفرس وفق العواطف الساذجة، وال مجال للنوايا املضمرة واملكشوفة 

يف معرفة أبعادها وتأثريها .

الرصاعات الدموية يف البلد الواحد ، والحروب بني البلدان، والخالفات 

التي  التي انقلبت اىل مستنقعات لألحقاد والثارات، والترصيحات 

والتلويح  والوعيد  التهديد  تتضمن  والتي  صباح  كل  علينا  تخرج 

املنطقة  هذه  يف  فجيعة  بوقوع  تنذر  جميعها  الغليظة،  بالعصا 

لتداعيات ما  الضحايا  أول  الذين ال حول لهم وال قوة  ، وسيكون 

يحدث .

ما يزيد الطني بلة ، والصورة عتمة يتلخص يف ان السياسيني الذين 

يدفعون االحداث باتجاه الهزيمة ، اعتمدوا عىل الساذجني ، وبدال 

من ان ينريوا الدرب لهم ، ويضعوهم أمام ما يحدث ، بدأ كل واحد 

ويمارس مع هؤالء طقوس  يطفى شمعته  السياسيني  من هؤالء 

الظالم لكسب ودهم ، ومسايرة عواطفهم ، وهي ظاهرة ربما تحدث 

ألول مرة يف التاريخ السيايس الحديث ، وأصبح الجمهور العريض 

يشكل سياجا للسيايس ، وهو ال يميز بني ليىل وبني االربعني حرامي 

، وبهذا ظهرت خارطة سياسية جديدة قائمة عىل رصاع االجنحة ، 

يف فضاء سيايس واسع يعتقد كل جناح فيه بانه القادر عىل تحقيق 

القادر  وانه   ، باآلخرين  الفادح  الرضر  الباهرة والحاق  االنتصارات 

عىل دفع الحياة اىل بر االمان ، وبدأ الجميع يدخل اىل عالم الوهم من 

خالل هتاف وتصفيق األسيجة الرثة من الشعب .

املشهد السيايس لعموم املنطقة يعاني من ازمات حادة، وتصدعات 

الهوية األم، مما خلق  الفرعية عىل  الهويات  خطرية نتيجة تغليب 

املزيد من التخندقات واالصطفافات التي ابعدت الشعب عن مسار 

توجد  ال  حيث  الوطنية،  باملصلحة  املتمثلة  الحقيقية  املصلحة 

مصلحة أخرى أعىل من مصلحة الوطن والشعب.

اىل اللقاء . 

›Ìá‰ßa@áºa
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 أفادت سـارا جلربت، عاملة بريطانية، وهي إحدى املساهمات يف ابتكار 
لقاح رشكة أسـرتازينكا املضاد للفريوس التاجي املستجد، أن الجائحة 

املقبلة ستكون أكثر فتكا من (كوفيد- 19).
وتقول: ”هذه ليست آخر مرة يهدد الفريوس حياتنا وسبل عيشنا، ألنه 
يف الواقع قد تكون الجائحة املقبلة أسـوأ بكثري، ألن الفريوس قد يكون 

أكثر عدوى وأكثر فتكا أو كليهما“.
وتشـري جلـربت، إىل أن اللقاحـات الحاليـة املضادة للفـريوس التاجي 

املستجد، قد تكون غري فعالة ضد متحور (أوميكرون).
وتقول: ”يحتوي بروتـني (-S ) لهذا املتحور عىل تغريات تزيد من قدرة 
الفـريوس عىل االنتقـال، وهنـاك تغريات أخـرى، قد تقلل مـن فعالية 
األجسـام املضادة التي تنتجها اللقاحات املسـتخدمة حالياً، أو بسـبب 

اإلصابة بعدوى متحور آخر، يف منع اإلصابة بمتحور (أوميكرون).
وكان غـاو فو، رئيس املراكز الصينية للسـيطرة عىل األمراض والوقاية 
منهـا قـد أعلن يف 3 ديسـمرب الجاري، أن البرشية سـتواجه مسـتقبالً 

فريوساً جديداً يمكن أن يظهر يف أي وقت ويف أي مكان.

كشف إيلون ماسك، إن رشكته Neuralink، رشكة تكنولوجيا واجهات 
الدمـاغ، تأمل يف البـدء بزرع رشائحهـا الدقيقة يف البـرش العام املقبل، 
حيث تعمل رشكة Neuralink، التي أسسـها ماسـك منـذ عام 2016، 
عىل تطوير رشيحة يتم زرعها يف أدمغة الناس لتسجيل وتحفيز نشاط 
الدمـاغ يف وقت واحد، والغرض منها هو أن يكـون لها تطبيقات طبية 

مثل عالج إصابات الحبل الشوكي الخطرية واالضطرابات العصبية.
وخالل مقابلة تم بثها مبارشة يف قمة مجلس الرؤساء التنفيذيني، ُسئل 
ماسك عما تخطط رشكته للقيام به يف عام 2022، وقال ماسك: ”تعمل 
Neuralink بشـكل جيد مـع القرود ونحن يف الواقـع نجري الكثري من 
االختبـارات ونؤكد فقط أنها آمنة وموثوقة للغاية ويمكن إزالة الجهاز 

بأمان“.
وأضـاف: ”نأمـل أن يكون لدينـا أوائل التجارب البرشية التي سـتكون 
ألشـخاص يعانون من إصابات شـديدة يف النخاع الشـوكي مثل الشلل 
الرباعي والشـلل الرباعـي العام املقبـل، بانتظار موافقـة إدارة الغذاء 
والـدواء األمريكية“. قال ماسـك إن معايري زرع الجهاز أعىل بكثري مما 
تتطلبه إدارة الغذاء والدواء، وذكر يف تغريدة: ”سيتسـارع التقدم عندما 

يكون لدينا أجهزة يف البرش العام املقبل“.

أعلنت رشكة (آسوس) التايوانية 
اإللكرتونيات، عن جهاز  لصناعة 
إلكرتونـي مميز، حيث يسـتطيع 
تحديد نظافة الخضـار والفواكه 
قبل أن يتم تناولها، ويقوم الجهاز 
بالكشف عن وجود أي شوائب أو 

بكترييا تحتويها الخرضوات.
 ASUS PureGo)  ويتميز جهـاز
وسـهولة  بالعمليـة   (PD100
الخضار  االسـتخدام، فبعد غسل 
أو الفواكة يمكن وضعها يف وعاء 
ممتلـئ بامليـاه، وبعدهـا يلقـى 
الجهـاز يف امليـاه ليبـدأ بتحليلها 
والكشـف عما إذا كانت ملوثة أو 

نقية.

علمـا أنـه يف حال أضـاء مصباح 
أو  األحمـر  باللـون  الجهـاز 
الربتقايل فهذا يعني أن املاء ملوث 
بالشـوائب أو األتربة أو البكترييا 
وينبغي غسل الخضار أو الفاكهة 
مرة أخـرى، أما إذا أضـاء باللون 
األخرض فهذا دليل عىل نظافة تلك 

املنتجات.
ويعتمـد الجهـاز يف عملـه عـىل 
حساسات ضوئية متطورة تحلل 
نقـاوة املياه وتعايـن النتائج عرب 
االصطناعـي،  الـذكاء  تقنيـات 
وترسـل هذه البيانـات إىل تطبيق 
خـاص يف الهاتـف املحمـول عرب 

.(Bluetooth)

أطلـق Instagram عدًدا من امليزات 
الجديـدة والتجريبيـة التـي تهدف 
إىل جعـل تطبيقه مكاًنـا أكثر أماًنا 

للمراهقني.
 ” ميـزة  إطـالق  يتـم  البدايـة،  ىف 
Take a Break ” املعلنة سـابًقا يف 
الواليـات املتحدة واململكـة املتحدة 
عندمـا  واآلن   ، وأسـرتاليا  وكنـدا 
-I  يقوم املسـتخدم بالتمرير عىل
stagram لبعـض الوقت، سـيطلب 
منه التطبيق أخذ قسط من الراحة 
للمسـتقبل،  تذكـريات  وتعيـني 
وسـيتلقى املراهقـون، عـىل وجه 
الخصـوص إشـعارات لتعيـني تلك 
التذكـريات للتأكـد مـن أنهـم عىل 
دراية بامليزة، سريون أيًضا نصائح 
مدعومة مـن الخرباء ملسـاعدتهم 

عىل ”التفكري وإعادة التعيني“.
-In  وىف شـهر مـارس، سـيطلق
واألوصيـاء  لآلبـاء  أدوات   tagram
سـتمنحهم طريقة ملعرفـة مقدار 
الوقت الذى يقضيـه أطفالهم عىل 
التطبيـق وتعيـني حـدود زمنيـة، 
وسـيحصل املراهقـون عـىل خيار 
عـن  أبلغـوا  إذا  والديهـم  إخطـار 
شـخص ما أيًضـا، ليكـون بمثابة 
وسـيلة إلبالغ البالغـني يف حياتهم 
بأنهم قد يحتاجون إىل التحدث عن 

ذلك. 
وسـتكون إحدى امليزات التجريبية 
التـي يختربهـا Instagram مفيدة 
الذيـن  والشـباب  للمراهقـني 
يرغبـون يف إزالـة نشـاطهم عـىل 
التطبيـق عندما كانوا أصغر سـناً، 
وسيسـمح للمسـتخدمني بحـذف 
التـي  الفيديـو  الصـور ومقاطـع 
قاموا بنرشها، باإلضافة إىل جميع 
والتعليقـات،  اإلعجـاب  إبـداءات 
سـتكون امليزة متاحـة للجميع يف 

يناير.
 وسـتعمل ميزة اختبار أخرى عىل 
توسيع ما بدأه Instagram يف وقت 
سـابق من هـذا العـام عندما منع 
املراهقـني   DMing مـن  البالغـني 
الذيـن ال يتابعونهـم يف أوائل العام 
املقبل، سـيتم أيًضا إيقـاف القدرة 
عـىل تمييـز أو ذكـر املراهقني من 
قبـل البالغني الذيـن ال يتابعونهم، 
-Reels R  أو تضمني محتواهم يف

.Guides أو mixes
 وأخريًا، يستكشـف إمكانية تقييد 
املحتوى الحسـاس الذي يشـاهده 
املراهقـون أكثر ويقوم حالًيا ببناء 
تجربة من شأنها دفع املستخدمني 
نحو موضوع آخر إذا كانوا يمررون 

موضوًعا واحًدا لفرتة من الوقت.
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نجحت الفنانة املرصية ياسمني 
حكم  عىل  الحصول  يف  صربي 
أيمن  املتهم  بمعاقبة  قضائي 
بالحبس سنة  إبراهيم أحمد، 
 ١٠,٠٠٠ وكفالة  الشغل  مع 

 ٢٠٫٠٠٠ وغرامة  جنيه 
جنيه يف واقعة سب وقذف 
موقع  عىل  تعليق  بسبب 

فيسبوك.
وقال عالء عابد محامي 
ياسمني  الفنانة 
تمت  إنه  صربي، 
املدنية  الدعوى  إحالة 
املدنية  للمحكمة 
اتخاذ  وتم  املختصة، 
الالزمة  اإلجراءات 

والقضائية  القانونية 
أمام  الحضور  من 

املحكمة  العامة  النيابة 
حتى صدر الحكم.

وأشار إىل أنه كان قد تم االدعاء مدنًيا ضد املتهم 
التعويض  سبيل  عىل  جنيه  مليون   ١٠٠ بمبلغ 

املدني املؤقت، وقررت املحكمة حجز الدعوى 
للحكم. 

واعترب أن الحكم الذي أصدرته املحكمة يف 
حق املتهم، قصاصاً عادًال عما اقرتفه 

املرصي  القضاء  دور  مثمًنا  املتهم، 
هذه  ملثل  التصدي  يف  الشامخ 
التي تمس سمعة ورشف  الجرائم 

األشخاص، عىل حد وصفه.

@C⁄ÏjèÓœDÄi@’Ó‹»m@kjèi
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نور  الصاعد  الوجه  أكدت 
فخري أنها تنتظر طرح فيلم 
جاي»  اليل  من  بالك  «خيل 
أدوار  أحد  تقدم  والتي 
البطولة النسائية فيه، من 
خالل شخصية فتاة نصابة 

تشارك يف عصابة مع فتاتني 
أخريني، ويحاولن أن يصبحن 

عمليات  خالل  من  أغنياء 
النصب، ولكن يحدث لهن العديد 
أمرهن  تكشف  التي  املوافق  من 

وتتواىل األحداث بعد ذلك.
جاي»  اليل  من  بالك  «خيل  فيلم 
وسارة  يوسف  رانيا  بطولة 
سالمة ونور فخري ومجدي كامل 
وصالح عبد 
لله  ا

وأحمد 
وعالء سالمة وسليمان  عيد 

ادوارد،  الرشف  وضيف  زينهم 
والفيلم من تأليف حمدي يوسف 

وإخراج عادل األعرص.
وحرضت نور فخري حفل ختام 
مهرجان  من   ٤٣ الـ  الدورة 
الدويل،  السينمائي  القاهرة 
األوبرا  بدار  األحد،  أمس  أول 
السجادة  عىل  وظهرت  املرصي، 
بإطاللة  الختام  لحفل  الحمراء 
أعمال  آخر  وكان    . رقيقة 
يف  «اتنني  مسلسل  فخري،  نور 
يف  عرضه  تم  الذي  الصندوق» 
شهر رمضان ٢٠٢٠، من تأليف 
محمد  وإخراج  السيد  لؤي 
حمدي  وبطولة  مصطفى، 
ونهى  أوس  وأوس  املريغني 
عبدالله،  وصالح  عابدين، 
حجاج  البزاوي،  محمود 
عبد العظيم، بيومي فؤاد، 
الجمل،  رحاب  انتصار، 
هايدي  سليمان،  حنان 
رفعت، أحمد عبد الله 

محمود.

نانيس  النجمة  تستعد 
إلحـــياء  عجرم 

ضخــم  حفل 
ضمن مهرجان 
بيست  مديل 
يف السعودية.

لحفـــل  ا
سيقـــام 

يـــوم ١٩ 
يف  ديسمرب 

فعاليات  ختام 
يف  الحــــدث  هذا 

الرياض.
ميدل  مهرجان  يشهد 
الرياض  يف  الضخم  بيست 
العربي  الوطن  نجوم  من  واسعة  مشاركة 
ستورم،  ساوند  مسارح  عىل  سيقام  والذي 
حيث يجتمع يف ١٦ ديسمرب الجاري كل من 
الفنانة اليسا وراشد املاجد ومحمد حماقي 
املهرجان  هذا  افتتاح  يف  املهندس  وماجد 

تحيي  كما  الضخم 
ديسمرب   ١٧ يف 
الثاني  باليـوم 
كل  حفـــالً 
اصالة  من 
بلقيــس  و
تحـــيي  و
نــــة  لفنا ا
نانيس عجرم 
ضمن  حفالً 
هذه الفعالية يوم 

١٩ ديسمرب.
بيست  ميدل  مهرجان  ويقام 
 ٢٠٠ ال  يفوق  ما  فيه  يشارك  ايام   ٤ ملدة 
ثماني  عىل  وسيغنون  وعامليني  عرب  فنان 
مسارح ضخمة بنيت خصيصاً لهذا الحدث 
اىل ١٩  ديسمرب   ١٦ الخميس  يوم  يبدأ  الذي 
بزيارة  االستمتاع  وُيمكن  الرياض  يف  منه، 
هذه  خالل  مميز  وبازار  الفاخرة  املطاعم 

الفعالية.


