
بغداد/ متابعة الزوراء:
املسـتقلة  العليـا  املفوضيـة  أكـدت 
لالنتخابـات يف العـراق عـدم وجـود أي 
طعون عىل نتائـج االنتخابات الربملانية 
املحكمـة  لـدى  الحـايل“  الوقـت  ”يف 
االتحادية.وقال عضـو الفريق اإلعالمي 
باملفوضيـة، عمـاد جميـل، يف ترصيـح 
صحفي: إنه ”ليسـت هنـاك اي طعون 
عىل نتائج االنتخابـات الربملانية املبكرة 
يف الوقت الحايل لـدى املحكمة االتحادية 
العليـا، بـل هناك شـكاوى قدمـت لها، 
واحـدة مـن تحالـف الفتـح وشـكوى 
أخرى حـول كوتا النسـاء وثالثة قدمت 

أن  عمـاد  مرشـحني“.ورجح   3 مـن 
”تصادق املحكمة االتحاديـة العليا عىل 
نتائـج االنتخابـات الربملانيـة املبكرة يف 
القريب العاجل، وبعد النظر بالشـكاوى 
املقدمة لها“، مبينـًا أنه ”ليس هناك اي 
توقيت دسـتوري او زمني يلزم املحكمة 
االتحاديـة العليـا املصادقة عـىل اتخاذ 
اي قـرار وفـق اي مـدة كانت“.وحددت 
املحكمـة االتحاديـة، يـوم الــ 13 مـن 
الشـهر الجـاري، موعداً للنظـر بدعوى 
إلغـاء نتائـج االنتخابـات العراقية التي 
تقدم بهـا رئيس تحالف ”الفتح“ األمني 

العام ملنظمة ”بدر“ هادي العامري.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة االتصاالت مشاركتها يف اجتماع 
فريق العمل العربي الثالث للذكاء االصطناعي، 
فيمـا نفت وجود توّجه إلغـالق تطبيق ”تيك 
توك“.وقـال املتحـدث باسـم الـوزارة، رعـد 
املشـهداني، يف ترصيح ”الـزوراء“: ان وزارة 
االتصاالت شـاركت يف االجتماع الثالث لفريق 
العمل العربي للـذكاء االصطناعي الذي عقد 

يف العاصمـة املرصيـة القاهـرة مـن خـالل 
تقنيـة االتصـال الفيديوي (عن بعـد)، وذلك 
ضمن املشـاركات املتواصلـة يف االجتماعات 
السابقة ودور العراق الكبري يف مهام التعديل 
واملناقشـة الفعالـة لالسـرتاتيجية العربيـة 
الـذكاء االصطناعـي واملعدة من قبـل فريق 

العمل العربي للذكاء االصطناعي .

لبنان/ متابعة الزوراء:
بعد وقوع انفجار يف مخيم فلسطيني جنوب 
لبنان، وتأكيد مصادر عسكرية أنه نجم عن 
احرتاق مخزن أسـلحة تابع لحماس، نفت 
الحركـة األمر، منتقدة ما وصفتها بالحملة 
الحـادث  أن  بيـان:  يف  التحريضية.وأكـدت 
الـذي وقـع يف مخيم الربج الشـمايل بمدينة 
صـور الجنوبية، ناتج عـن تماس كهربائي 
يف مخـزن يحـوي كميـة مـن أسـطوانات 
األكسجني والغاز املخصصة ملرىض كورونا، 
وكميـة مـن املنّظفـات واملطّهـرات واملواد 
األوليـة املخّصصـة ملكافحة وبـاء كورونا، 
والتـي كانـت مخّصصـة للتوزيـع ضمـن 
الجهـود اإلغاثية.كمـا أضافـت: أن النريان 
ألحقـت أرضارا ببعـض املمتلـكات، لكـن 
الخسـائر كانت محدودة.إىل ذلك، استنكرت 
ما وصفتها بحملـة التضليل ونرش األخبار 
الوطنيـة لإلعالم  الوكالـة  الكاذبة.وكانـت 
(الوكالـة اللبنانيـة الرسـمية) أفـادت بأن 
االنفجـار وقـع يف مسـتودع أسـلحة تابـع 
لحماس، مضيفة أن قاضيا أمر قوات األمن 
بإجـراء تحقيق.كذلك أكد مصدر عسـكري 

،وسـكان من املخيم لوكالـة فرانس برس، 
للذخـرية  مسـتودع  يف  وقـع  االنفجـار  أن 
واألسـلحة.كما أضاف املصدر العسكري أن 
الحريق شـب ”يف مسـتودع ذخرية وأسلحة 
ومـواد غذائيـة تابـع لحركـة حمـاس، ما 
أّدى إىل وقـوع االنفجار الضخـم“، مضيفا 
أن أسـباب انـدالع النار لـم تّتضح.يذكر أن 
فصائل فلسطينية مسلحة عدة، ومن بينها 
حماس وحركة فتح، تسـيطر فعليا عىل ما 
يقرب من 10 مخيمات فلسطينية يف البالد.

يف حـني ال تدخل القوى األمنية اللبنانية تلك 
املخّيمـات، بموجـب اتفاق غـري معلن بني 
الفلسـطينية والسـلطات  التحرير  منظمة 
اللبنانيـة، حيث تمـارس الفصائل نوعاً من 
األمن الذاتي، وتحتفظ بأسـلحة خفيفة إىل 
متوسـطة.ويؤوي لبنان، بحسـب تقديرات 
رسـمية، 174 ألـف الجـئ فلسـطيني عىل 
األقل يف مخّيمات تحولت عىل مّر السنني إىل 
أحياء عشـوائية مكتظة بالسـّكان واألبنية 
تقديـرات  أّن  إال  الكهربائيـة،  واألسـالك 
مختلفة ترّجح أن يكون العدد الفعيل قرابة 

500 ألف.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
كشـف بول بريمـر، الحاكـم املدني 
األمريكي للعراق بعد سـقوط رئيس 
حسـني،  صـدام  السـابق  النظـام 
تفاصيل ليلة أرس صدام.وعرب مقابلة 
يف برنامج ”السـطر األوسـط“، عىل 
قنـاة MBC، قال بـول بريمر: ”كنت 
يف غرفـة نومـي باملجمع السـكني، 
حينها تلقيت اتصاال من نائبي أجبت 

عليه، وأخربني مبـارشة أنه يتوجب 
عـيل الذهـاب إىل مكتبي كـي أتلقى 
اتصـاال هاتفياً مؤّمنـا، ولم يخربني 
مـن املتصل، فقـد أخربني بـأن هذا 
األمـر ال يحتمل التأخـري، لذلك عدت 
إىل مكتبي عند الساعة الثانية إال ربع 
صباحـا، وكان الجنـرال (األمريكي) 
أبو زيـد قائـد القـوات املركزية عىل 
الهاتـف، وأخربني أنهـم قبضوا عىل 

شـخص يعتقد بأنه صدام حسـني، 
وأنهـم وجدوه يف حفـرة بالقرب من 
تكريـت بمزرعـة ما“.وأكمل بريمر: 
”سـألت الجنرال أبو زيـد عن أفضل 
وأرسع طريقة للتعـرف عليه، حيث 
باسـتخدام  معروفـا  صـدام  كان 
اشـباهه لـه يف الشـكل لـرضورات 
أمنية، فقال سنحرضه اآلن عىل متن 
طائـرة عموديـة وسـنقوم بعرضه 

عـىل املعتقلـني اآلخرين الذيـن كان 
مـن بينهم طـارق عزيز، لنـرى هل 
سـيتعرفون عليه أم ال، وأيضا لديهم 
الحمـض النـووي الخاص بـه الذي 
يتيـح لهـم معرفـة هويتـه بشـكل 
دقيـق، وبالفعـل تم إحضـاره بعد 4 
سـاعات، وتم التأكد مـن هويته بعد 

إجراء تحليل الحمض النووي“.

الزوراء / يوسف سلمان:
افصــح وزير البيئة، جاسـم الفالحي، عن جملة 
من التحديات البيئية التي يواجههـا العراق خالل 
السنوات املقبلـة، مشريا اىل مخاطـر التلوث التي 
تسـجلها محافظة البرصة بسـبب انتاج الحقول 

النفطية وحرق الغـاز املصاحب .وقال الفالحـي، 
يف حديـث مع «الـزوراء»: نحـن نواجـه تحديات 
حقيقيـة تشـمل ٣ مسـتويات، ابرزهـا التغريات 
املناخية حيث االزدياد املضطرد يف درجات الحرارة 
وتناقـص االيـرادات املائيـة، فضال عـن الجفاف 

والعواصـف الغباريـة والتصحـر، وكذلـك التلوث 
البيئي الذي يشـمل املاء والهواء والرتبة».واضاف 
« لدينـا تحديـات كبـرية تتعلق بارتفـاع معدالت 
التلـوث ما يحتـاج اىل معالجـات فاعلـة، وكذلك 
يوجـد تحـٍد آخر هو الضغـط الكبري عـىل التنوع 

 » ان  مبينـا   ،» الطبيعيـة  واملحميـات  االحيائـي 
التلوث داخل العراق له عالقة بوجود مواقع ملوثة 
بسبب الحروب، التزال بحاجة اىل متابعة حكومية 

وينقصها الدعم املايل «.

طرابلس/ متابعة الزوراء:
أعلنـت املفوضيـة العليـا لالنتخابـات 
يف ليبيـا تأجيـل اإلعـالن عـن القائمـة 
لالنتخابـات  للمرتشـحني  النهائيـة 
الرئاسـية إىل مـا بعـد انتهـاء تواصلها 

مـع املجلس األعـىل للقضـاء ومجلس 
النـواب، يف الوقت الذي بدأت فيه اللجنة 
الربملانية، املكلفة بمتابعة سري العملية 
االنتخابيـة، اجتماعاتهـا مـع رئيـيس 
عمـاد  لالنتخابـات  العليـا  املفوضيـة 

السـائح، واملجلس األعىل للقضاء خالد 
االنتخابات،  املرشي.وقالـت مفوضيـة 
يف بيـان: إنها تعكف حالياً عىل مراجعة 
األحـكام الصـادرة عن لجـان الطعون 
واالسـتئناف قبـل اإلعالن عـن القوائم 

األولّية للمرشحني ملنصب رئيس الدولة.
وذكـرت املفوضية أنها سـتتبنى بعض 
اإلجراءات القضائية من خالل تواصلها 
مـع املجلـس األعـىل للقضـاء، وأخرى 
قانونية من خـالل تواصلها مع اللجنة 

املُشـّكلة مـن قبل مجلس النـواب، قبل 
امليض قدماً لإلعالن عن القائمة النهائية 
للمرشحني، واالنتقال إىل اإلعالن عن بدء 

مرحلة الدعاية االنتخابية.
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الزوراء/مصطفى فليح:
اعلنت وزارة العمل والشـؤون االجتماعيـة، اليوم االحد، 
عـن اطالقهـا حملـة خاصـة ملكافحـة تـرسب وعمالة 
االطفـال يف العـراق، ويف حـني اشـارت اىل وجود تنسـيق 
عال مع وزارة الرتبية بهذا الشـأن اكدت مشـاركة بعض 
منظمات املجتمع املدني الدولية واملحلية فيها.وقال مدير 
عـام دائرة العمل والتدريب املهنـي، رائد جبار باهض، يف 
حديث لـ ”الزوراء“: ان ”الحملة الخاصة بمكافحة عمل 
االطفال ستنطلق اليوم االحد بشكل رسمي، وهذه الحملة 
ستتضمن عدة نشاطات وورش عمل ومؤتمرات وحمالت 
تفتيشـية“.واكد ان ”هـذه الحملـة سـتتضمن زيـارات 

للمـدارس التي فيها اكرب نسـبة لتـرسب االطفال وايضا 
ملعامـل الطابوق بالنهروان وبعـض املناطق الصناعية يف 
بغداد“، مؤكدا انها ”ستشمل محافظات وستنطلق حملة 
مماثلة يف نينوى والبرصة“.  وبني ان ”املشـاركني يف هذه 
الحمالت هم مجموعة من املفتشني بالوزارة باإلضافة اىل 
بعض منظمات املجتمع املدني واملنظمات الدولية“. ونوه 
اىل عـدم امتـالك الـوزارة احصائية معتمـدة للمترسبني، 
مشريا اىل ان ”االحصائيات الخاصة باملترسبني تصدر عن 
وزارة الرتبية وهناك تنسـيق عال املسـتوى معها لتحديد 

اعداد املترسبني“.

طهران/ متابعة الزوراء:
حـذر قائـد القـوات الجويـة يف الجيش 
اإليراني، العميد أمري يوسف قرباني، من 
أنـه ”إذا تعرضت البالد للخطر أو ارتكب 
أعداؤنا أي خطأ، فإنهم سيواجهون بردا 
قاسـيا وسـيتم صفعهم“.وقـال العميد 
أمـري يوسـف قربانـي: ” إيـران ال تنوي 
الدخـول يف حـرب مـع أي دولـة، ولكن 
يجـب أن نكـون مسـتعدين للمواجهـة 
والـرد عـىل أطمـاع األعداء“.ويف إشـارة 
إىل العقوبـات املتتاليـة التي فرضت عىل 
إيران، قال قرباني: ”إن العقوبات دفعتنا 
إىل تعزيـز قدراتنـا العسـكرية يف جميع 

القطاعـات، بما يف ذلك املنشـآت والبنية 
التحتيـة ومجـال الصواريـخ والقدرات 
الجويـة وغريهـا“، الفتـا إىل أن ”الدولة 
اإليرانيـة دولة قوية اليوم، ولديها جيش 
قـل نظريه، بفضـل قيادة املرشـد األعىل 
عـيل خامنئي“.وأكمـل: ”مهمـا كانـت 
حجـم املؤامـرة عىل إيـران فإن املرشـد 
األعـىل سـيحبطها من خـالل توجيهاته 
واالسـرتاتيجيات التي يتخذها“.وأشـار 
قائـد القـوات الجويـة إىل أن ”البحريـة 
األمريكيـة يف الخليـج تنظـر إىل القدرات 
اإليرانيـة بصفتهـا القـوة املهيمنة عىل 

املنطقة، والتي لديها اليد العليا“.
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الزوراء/ حسني فالح:
اسـتبعد الخبري يف الشؤون العراقية 
االمريكية املقيم يف واشـنطن، كاتو 
سـعد الله، انسـحاب جميع القوات 
االمريكيـة مـن العـراق قبـل نهاية 
العـام الحايل، وفيمـا رجح ان تكون 
القوات املتبقية التـي قوامها 2500 
سـتتوزع بـني مستشـارين وقـوة 
لحمايتهم، أكد ان الواليات املتحدة ال 
تريد تكرار سـيناريو 2011 بسحب 

جميع قواتها من العراق.
وقال سعد الله يف حديث لـ“الزوراء“: 
”اعتقد انه لن يكون هنالك انسحاب 
كامل للقـوات االمريكية من العراق 
كما حصل يف افغانسـتان“، الفتا اىل 
ان ”القوات التي ستبقى والتي اعلن 
عنها بأن ستتواجد فقط 2500 هناك 
اختـالف بتسـميتها منهم من يقول 
انهـا قتاليـة واالخر يؤكـد انها غري 
قتالية“.وأضاف: ان ”القوات املتبقية 
ربما سيكون جزء منها مستشارين 
والعدد املتبقي منهـم قوات لحماية 
هؤالء املستشارين“، الفتا اىل ان قائد 
القيـادة الوسـطى األمريكية كينيث 
ماكينزي كان واضحـا بأن الواليات 
املتحـدة حـارضة ألي تهديد سـواء 
يف العراق او املنطقة“.واشـار اىل ان 
”العراق بالنسـبة للواليـات املتحدة 

االمريكية يقع ضمن اسـرتاتيجيتها 
اآلن  يمكـن  وال  القومـي  االمـن  يف 
للواليـات املتحـدة ان تنسـحب من 
العراق، فهـم يعتقدون ان وجودهم 
مهـم جـدا ملحاربـة داعـش او ضد 
التهديـدات يف املنطقـة“، مؤكـدا ان 

”الواليات املتحدة تعتقد ان وجودها 
يف العـراق رضوري وال تريد الخروج 
وتكرار سـيناريو عام 2011 عندما 
انسحبوا وتركوا فراغا كبريا“.ولفت 
اىل ان ”واشـنطن تـرى ان االمـن ما 
زال هشـا يف العراق ومـا زالت هناك 

تهديـدات لتنظيم داعـش ”.وكانت 
قيادة العمليات املشـرتكة، قد اكدت 
القـوات  ان  الجمعـة،  امـس  اول 
القتاليـة للتحالـف الدويل سـتغادر 
العـراق بالكامـل قبـل نهايـة هـذا 
الشـهر.وذكرت العمليات املشـرتكة 

حسب البيان الذي تلقت ”الزوراء“: 
أن: ”القوات القتالية للتحالف الدويل 
سـتغادر العراق بالكامل قبل نهاية 
هـذا الشـهر، وننفـي ما صـدر من 
بعض وسائل االعالم بخصوص بقاء 
هذه القوات“.وأضـاف البيان: ”لقد 
تـم االتفـاق بـني العـراق والواليات 
الحـوار  متبنيـات  وفـق  املتحـدة 
االسرتاتيجي ومخرجات اجتماعات 
الفـرق الفنية مؤخراً عىل نقل أفراد 
التحالـف ذوي الـدور القتايل خارج 
العراق واإلعالن رسـمياً عـن إنهاء 
املهـام القتاليـة، وأفـراد التحالـف 
العـراق  يف  موجوديـن  سـيكونون 
لتقديـم الدعم واملشـورة والتمكني 
للقـوات األمنيـة العـراق“، مشـرياً 
اىل أنـه ”تمـت مغـادرة معظم هذه 
القوات بالفعل، وسيتم إخالء الباقني 
خـالل األيـام القادمـة، وسـتكون 
هنـاك مجموعـة من املستشـارين 
تحل محـل القوات السـابقة، ألجل 
دعم القوات األمنية“.وتابع: ”نؤكد 
ثانية مـا صدر من بيـان يوم أمس 
عن مخرجـات الجولـة األخرية من 
الحـوار االسـرتاتيجي بـأن وجـود 
وعمل املستشارين سيكون حصـراً 
وفـق السـيادة العراقيـة والقوانني 

واألعراف الدولية“.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
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بغداد/ الزوراء:
السبت،  امس  الرافدين،  مرصف  دعا 
من  بذمتهم  ما  لتسديد  املتلكئني  املقرتضني 
تلقته  للمرصف  بيان  القروض.وذكر  مبالغ 
املتلكئني  املقرتضني  «دعا  أنه  «الزوراء»: 
القروض،  مبالغ  من  بذمتهم  ما  لتسديد 
والسيما مقرتيض مجمع بسماية السكني».
مراجعة  املتلكئني  «عىل  أن  البيان  وأضاف 
املرتتبة  املبالغ  لتسديد  املرصف  فروع 

عليهم».

@µö6‘æa@Ï«áÌ@ÂÌáœaã€a
áÌáèn€a@∂g@µ˜ÿ‹næa

@Ùá€@\ÊÏ»†^@c@áuÏm@¸@ZÚÓöÏ–æa
bÓ‹»€a@ÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿ0a

@’Ìãœ@ b‡nua@¿@⁄äbìm@p¸bóm¸a
Ô«b‰�ñ¸a@ıb◊â‹€@s€br€a@Ôiã»€a@›‡»€a

@Ú◊ãy@NN@Êb‰j€@¿@Îáfl@äbv–„a@á»i
Úz‹é˛a@Êç¨@Âfl@c5nm@ëbº

@lãèm@Úzœbÿæ@Ò7j◊@Ú‹º@’‹�m@›‡»€a@NN@‚ÏÓ€a
÷aã»€a@¿@fib–†˛a@Ú€b‡«Î
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@ÚÓ”aã«@ÒÜaähi@b»fl@Íá�j»„@Ú€Îá€a@’Ìã†@ZÔ‡√bÿ€a
Ú‹flbÿ€a@ÈnÓœb«@áÓ»nèÌ@÷aã»€aÎ@Úó€bÇ

ÚÓ”aã»€a@Ú€Îá€a@êÓédn€@ÚÌÏ˜æa@Ùã◊â€a@¿

بغداد/ الزوراء:
أكـد رئيـس مجلـس الـوزراء، مصطفى 
الكاظمي، امس السـبت، أن طريق الدولة 
نعّبده معاً بـإرادة عراقية خالصة، فيما 
أشار إىل أن العراق يستعيد عافيته الكاملة 
وتشفى جراحه تباعاً.وقال الكاظمي، يف 
كلمته بمناسـبة الذكرى املئوية لتأسيس 
وتابعتهـا  الحديثـة،  العراقيـة  الدولـة 
«الـزوراء»: «ال يعني أّن العـراق قبل مئة 
عام مـن اليوم لـم يكْن دولـة، فهنا عىل 
األرض التـي تقُف أقـداُم العراقيني عليها 
بثبـات كانت أول دولـة عرفْتها البرشية، 
وأول قانون نّظم حياة البرش، وأول رشطي 
كانت وظيفته حماية الناس، وأول جندي 
نظامـي دافـع عـن الحـدود وضحى من 
أجلها».وأضاف: «هنـا.. عىل األرض التي 
تحرُسها أرواح آبائكم وأجدادكم كان أول 
تنظيم اقتصادي يحفظ الحقوق وامللكية 
والبيع والرشاء، وأول عقاب للمتجاوزين 
عـىل حقـوق النـاس، هنـا.. كانـت أول 
أول  قصيـدة شـعر، والفـن والثقافـة.. 
قاعدة يف علـوم الرياضيات.. أول مخطط 
عمرانـي.. وأول لحظـة وحـي ونبـوة».
وأكد، أن «إدراك العراقيني لكل هذا االرث، 
هـو مسـؤوليتهم التي تناقلتهـا األجياُل 
ووصلتنا، وسـننقلها إىل أجيالنا القادمة 

لنقـول لهم بـكل وضـوح ورصاحة تليق 
بعرص التكنولوجيا الحديث: (هنا العراُق 
..هنـا الدولـة ..وليـس أمامنا مـن خيار 
كعراقيني إال الدفاع عنها وحفظ تأريخها 
ومنـع املتالعبـني بمقدراتها)».ولفت إىل 
ان «هـذا النبع التأريخي املتدفق.. اسـمه 
العـراق، التأريـخ.. التنـوع.. الجغرافيا.. 
التجـارب  والفـن..  والعمـارة  الثقافـة 
واملـرة..  السـعيدة  بأحداثهـا  املرتاكمـة 
اللغات املتفاعلة.. كلها ليست مصادفات، 
بل هي جوهـر مفهوم الدولة الذي فرض 
نفسـه عـام ١٩٢١ رغم كل املسـاجالت 

واالجتهادات».

È»fl@ıb‘€@fiÎcÎ@’ibè€a@‚bƒ‰€a@êÓˆä@ãéc@Ú‹Ó€@›Óñb–m@Â«@—ìÿÌ@ã∫ãi@fiÏi
È»fl@aÏqá•@Âfl@fiÎc@·ÿ®a@ê‹™@Âfl@ıbõ«c@4Î@Ôu@Úubj€a@Êb„á«

اربيل/ متابعة الزوراء:
من املقرر أن يودع فرع البنك املركزي العراقي يف أربيل، اليوم األحد، ٢٠٠ مليار دينار 
يف الحساب املرصيف لوزارة املالية واإلقتصاد يف إقليم كردستان من أجل تمويل الرواتب 
للموظفني والعاملني يف القطاع العام.وقال مصدر يف حكومة اإلقليم يف ترصيح صحفي: 
إنه سيتم تحويل املبلغ عىل الحساب املرصيف للوزارة غدا، األمر الذي سيرسع من عملية 
توزيع الرواتب.ورشعت الوزارة بتاريخ ٢٥ من شهر ترشين الثاني بتوزيع الرواتب بني 
موظفي اإلقليم، إال أن العديد من الوزارات والدوائر واملؤسسات الحكومية لم تتسلم 
الرواتب.وكانت حكومة إقليم كردستان قد عزت نهاية الشهر املايض سبب بطء عملية 
توزيع الرواتب إىل عدم جمع اإليرادات الداخلية وفق ما تقتضيه الرضورة.وكان رئيس 
مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد قرر يف شهر حزيران املايض، رصف ٢٠٠ مليار 

دينار كسلفة مخصصة لدفع رواتب موظفي االقليم الشهرية.
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الزوراء / يوسف سلمان:
جملة  عن  الفالحي،  جاسم  البيئة،  وزير  افصـح 
من التحديات البيئية التي يواجههـا العراق خالل 
السنوات املقبلـة، مشريا اىل مخاطـر التلوث التي 
الحقول  انتاج  بسبب  البرصة  محافظة  تسجلها 

النفطية وحرق الغاز املصاحب .
نحن  ”الزوراء“:  مع  حديث  يف  الفالحـي،  وقال 
مستويات،   3 تشمل  حقيقية  تحديات  نواجه 
ابرزها التغريات املناخية حيث االزدياد املضطرد يف 
فضال  املائية،  االيرادات  وتناقص  الحرارة  درجات 
عن الجفاف والعواصف الغبارية والتصحر، وكذلك 

التلوث البيئي الذي يشمل املاء والهواء والرتبة“.
بارتفاع  تتعلق  كبرية  تحديات  لدينا   ” واضاف 
فاعلة،  معالجات  اىل  يحتاج  ما  التلوث  معدالت 
عىل  الكبري  الضغط  هو  آخر  تحٍد  يوجد  وكذلك 
التنوع االحيائي واملحميات الطبيعية ”، مبينا ان ” 
التلوث داخل العراق له عالقة بوجود مواقع ملوثة 
بسبب الحروب، التزال بحاجة اىل متابعة حكومية 

وينقصها الدعم املايل ”.
هو  العراق  يف  االبرز  التلوث  ملف   ” ان  واوضح 
التلوث باأللغام والعبوات الناسفة، ونحن نتصدر 
بعد  خاصة  التلوث  تصنيف  يف  العالم  دول  الئحة 
لدينا  وكذلك  االرهابية،  داعش  عصابات  توغل 

والجهات  الدولية  املنظمات  مع  فاعل  تعاون 
املايل  الدعم  تتلق  لم  الوزارة  ان  السيما  االممية، 
تمويل  عىل  اعتمدت  بل  طويلة  لسنوات  الالزم 

املانحني واملنظمات الدولية ”.
وتابع ان ” املالكات الفنية نفذت عمليات تنظيف 

والعبوات  باأللغام  ملوثة  واسعة  كثرية  مناطق 
الناسفة ، لكن التزال املساحات امللوثة اكرب بكثري 
وتحتاج اىل دعم اسرتاتيجي اتحادي ومحيل ودويل 
يسري  االلغام  شؤون  برنامج   ” ان  اىل  مشريا   ،”
امتداد  عىل  الجنوبية  املحافظات  يف  جيدة  بوترية 

املحررة  املناطق  ويف  ايران،  الحدودي مع  الرشيط 
من عصابات داعش ”.

املنظمات  مع  العراق  ”تعاون  البيئة  وزير  واكد 
الدولية ملواجهة شح املياه وادخال تقنيات حديثة يف 
االرايض الزراعية ملواجهة ظاهرة التغري املناخي“، 
الفتا اىل ان ” البرصة تعاني تحديات بيئية خطرية 
ان  إذ  النفطية،  بالصناعات  ارتبطت  واكثرها 
نسبة  اعىل  تسجـل  النفط  انتاج  حقول  مناطق 

تلوث، واكثرها ناتج عن حرق الغاز املصاحب ”.
ثروة  حاليا  يهدر  اليزال  العراق   ” ان  واضاف 
انتاج  يف  نسهم  الوقت  وبنفس  مهمة  اقتصادية 
سموم يومية تؤثر عىل حياة املواطنني وصحتهم، 
فضال عن تلوث املياه والرتبة بسبب استخدام مواد 
ان  الخام“، مبينا  بالنفط  التلوث  كيماوية وكذلك 
مع  بالتعاون  مهمة  جهودا  تبذل  البيئة  وزارة   ”
النفط  وزارة  ومع  الدولية  واملنظمات  املانحني 
ومناطق  خاصة  البرصة  يف  التلوث  حجم  لتقليل 

العراق االخرى عامة ”.
استخدام  بصدد  الحكومة   ” ان  القول  اىل  ومىض 
تقنيات حديثة يف الصناعات النفطية والتقليل من 
حرق الغاز املصاحب ”، مشريا اىل ”استمرار العمل 
قطع  الذي  االلغام  ازالة  ملف  يف  وامليداني  الفني 

العراق فيه شوطا مهما حتى اآلن“ .

الزوراء/مصطفى فليح:
والشؤون  العمل  وزارة  اعلنت 
عن  االحد،  اليوم  االجتماعية، 
ملكافحة  خاصة  حملة  اطالقها 
العراق،  يف  االطفال  ترسب وعمالة 
تنسيق  وجود  اىل  اشارت  حني  ويف 
الشأن  الرتبية بهذا  عال مع وزارة 
منظمات  بعض  مشاركة  اكدت 
واملحلية  الدولية  املدني  املجتمع 

فيها.
العمل  دائرة  عام  مدير  وقال 
والتدريب املهني، رائد جبار باهض، 
يف حديث لـ ”الزوراء“: ان ”الحملة 
االطفال  عمل  بمكافحة  الخاصة 
ستنطلق اليوم االحد بشكل رسمي، 
عدة  ستتضمن  الحملة  وهذه 
ومؤتمرات  عمل  وورش  نشاطات 

وحمالت تفتيشية“.

ستتضمن  الحملة  ”هذه  ان  واكد 
اكرب  فيها  التي  للمدارس  زيارات 
وايضا  االطفال  لترسب  نسبة 
ملعامل الطابوق بالنهروان وبعض 
بغداد“،  يف  الصناعية  املناطق 
محافظات  ”ستشمل  انها  مؤكدا 
نينوى  وستنطلق حملة مماثلة يف 

والبرصة“. 
هذه  يف  ”املشاركني  ان  وبني   
من  مجموعة  هم  الحمالت 
اىل  باإلضافة  بالوزارة  املفتشني 
املدني  املجتمع  منظمات  بعض 

واملنظمات الدولية“. 
الوزارة  امتالك  عدم  اىل  ونوه 
للمترسبني،  معتمدة  احصائية 
مشريا اىل ان ”االحصائيات الخاصة 
باملترسبني تصدر عن وزارة الرتبية 
وهناك تنسيق عال املستوى معها 

لتحديد اعداد املترسبني“. 
 وكشف باهض عن ان ”االجراءات 
التي ستتخذ بحق اصحاب املشاريع 
الذين يشغلون عمالة من االطفال 
محاكم  اىل  املبارشة  االحالة  هي 
قانون  حسب  املختصة  العمل 

العمل رقم 37 لسنة 2015“.
كل  تطلق  ”الوزارة  ان  اىل  واشار   
ملكافحة  مشابهة  حمالت  عام 
عمل االطفال باإلضافة اىل حمالت 
تفتيشية خاصة باألجانب وحمالت 
العمال  بشمول  خاصة  تفتيشية 

بالضمان“.
االنسان  حقوق  مفوضية  وكانت 
الجمعة  كشفت،  قد  العراقية 
مدرسة   1000 وجود  عن  املايض، 
طينية يف العراق و8 آالف نقص يف 
املدارس، وبينت ان نسبة االلتحاق 

االبتدائية،  يف   91٪ بلغت  باملدارس 
يف  و18٪  املتوسطة  يف  و36٪ 
الجامعة،  يف  فقط  و14٪  الثانوية 

ونسبة الترسب 73٪.
العراق  يف  االيتام  عدد  ان  واضافت 

يشكلون  وهم  يتيم  ماليني   5 بلغ 
وأن  العالم،  ايتام  من   5% نسبة 
بال  عراقي  طفل  مليون  هنالك 
اوراق ثبوتية، و45 الف طفل (اب 

ينتمي لداعش).

انقرة / متابعة الزوراء:
أردوغان،  طيب  رجب  الرتكي،  الرئيس  وصف 
مواقع التواصل بأنها واحدة من أسوأ التهديدات 
التي تواجه الديمقراطية، فيما تخطط حكومته 
لفرض قوانني جديدة وصفت بأنها تحد من حرية 
التعبري ال سيما عىل وسائل التواصل االجتماعي.
مؤتمر  إىل  مصورة  رسالة  يف  أردوغان  وقال 

امس  اسطنبول  يف  الحكومة  نظمته  لالتصاالت 
أسوشييتد  وكالة  أفادت  ما  بحسب  السبت، 
التي  االجتماعي،  التواصل  ”وسائل  إن  برس: 
للمرة  ظهورها  عند  للحرية  رمز  بأنها  ُوصفت 
لتهديد  الرئيسية  املصادر  أحد  إىل  تحولت  األوىل، 

الديمقراطية“.
”حماية  حكومته  محاوالت  عن  تحدث  كما 

الشعب خاصة الفئات الضعيفة يف املجتمع، من 
حق  انتهاك  دون  املضللة  واملعلومات  األكاذيب 
ومحايدة“،  دقيقة  معلومات  تلقي  يف  املواطنني 

وفق تعبريه.
حكومة  تخطط  فيما  الترصيحات  تلك  وأتت 
يجرم  قانون  إقرار  يف  قدما  للميض  أردوغان 
عرب  املضللة  واملعلومات  الكاذبة  األخبار  نرش 

اإلنرتنت، إال أنه واجه انتقادات عدة يف البالد، إذ 
اعترب ناشطون حقوقيون أن التغيريات املقرتحة 

ستشدد القيود عىل حرية التعبري.
قانونا  املايض  العام  أقرت  كانت  تركيا  أن  يذكر 
يطالب منصات التواصل االجتماعي التي يتابعها 
أكثر من مليون مستخدم بتوظيف ممثل قانوني 

وتخزين البيانات يف البالد.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة االتصاالت مشاركتها 
العربي  العمل  فريق  اجتماع  يف 
فيما  االصطناعي،  للذكاء  الثالث 
تطبيق  إلغالق  توّجه  وجود  نفت 

”تيك توك“.
رعد  الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 
”الزوراء“:  ترصيح  يف  املشهداني، 
يف  شاركت  االتصاالت  وزارة  ان 
العمل  لفريق  الثالث  االجتماع 
الذي  االصطناعي  للذكاء  العربي 
القاهرة  العاصمة املرصية  عقد يف 
من خالل تقنية االتصال الفيديوي 
(عن بعد)، وذلك ضمن املشاركات 
السابقة  االجتماعات  يف  املتواصلة 
ودور العراق الكبري يف مهام التعديل 
لالسرتاتيجية  الفعالة  واملناقشة 
العربية الذكاء االصطناعي واملعدة 
من قبل فريق العمل العربي للذكاء 

االصطناعي .
العراق  مشاركة  ان  واضاف: 
املذكور بممثيل  االجتماع  جاءت يف 
محمود  احمد  االتصاالت  وزارة 
العالقات  دائرة  من  طاهر  وعدنان 
ومشاركتهم  واالعالم،  الخارجية 
وابداء  االجتماع  يف  الفاعلة 
االعداد  موضوع  يف  املالحظات 
للذكاء  العربية  لالسرتاتيجية 
منها  واالستفادة  االصطناعي، 
والخطط  السياسات  اعداد  يف 
الخاصة  والربامج  املطلوبة 
الوزارة  يف  االصطناعي  بالذكاء 
رسم  مهام  يدعم  بما  وتشكيالتها 
سياسة قطاع االتصاالت يف العراق. 
هي  االتصاالت  وزارة  ان  اىل:  الفتا 
عن  املسؤولة  القطاعية  الجهة 
رسم سياسات قطاع االتصاالت يف 

العراق .

االسرتاتيجية  ان  اىل:  واشار 
االصطناعي  للذكاء  العربية 
اىل  املعلنة  برامجها  ضمن  تهدف 
بتطبيقات  الخاصة  االليات  وضع 
والتعريف  االصطناعي  الذكاء 
بموجبها،  العمل  ومتطلبات  بها 
العامة  السياسة  اعداد  ذلك  يف  بما 
عمل  آلليات  التطبيق  املمكنة 
الذكاء االصطناعي ووضع الربامج 

والخطط املطلوبة لتنفيذها .
املشهداني:  قال  اخر،  سياق  ويف 
الفضائية  القنوات  ”بعض  إن 
ومواقع  اإلخبارية  والوكاالت 
نيَّة  بشأن  أنباء  تناولت  التواصل 
الوزارة إغالق تطبيق التواصل (تيك 
املتداولة  ”األنباء  مؤكداً  توك)“، 

عارية عن الصحة“.
وأوضح أن ”آلية اإلغالق تتم بطلب 
مجلس  أو  املركزية  الحكومة 
النوَّاب من وزارة االتصاالت غلق أو 
، ومن ثمَّ تبارش  حجب موقع معنيَّ
ودراسة  جدول  بإعداد  الوزارة 
كاملة وتقديمها اىل مجلس النوُّاب 

للتصويت عليها“.
وأضاف ”ال يوجد إغالق ألي تطبيق 
أو موقع تواصل اجتماعي يف الوقت 

الحارض“.

طرابلس/ متابعة الزوراء:
يف  لالنتخابات  العليا  املفوضية  أعلنت 
النهائية  القائمة  عن  اإلعالن  تأجيل  ليبيا 
للمرتشحني لالنتخابات الرئاسية إىل ما بعد 
انتهاء تواصلها مع املجلس األعىل للقضاء 
فيه  بدأت  الذي  الوقت  يف  النواب،  ومجلس 
سري  بمتابعة  املكلفة  الربملانية،  اللجنة 
العملية االنتخابية، اجتماعاتها مع رئييس 
املفوضية العليا لالنتخابات عماد السائح، 

واملجلس األعىل للقضاء خالد املرشي.
إنها  بيان:  االنتخابات، يف  وقالت مفوضية 
تعكف حالياً عىل مراجعة األحكام الصادرة 
عن لجان الطعون واالستئناف قبل اإلعالن 
ملنصب  للمرشحني  األولّية  القوائم  عن 

رئيس الدولة.
بعض  ستتبنى  أنها  املفوضية  وذكرت 
اإلجراءات القضائية من خالل تواصلها مع 
املجلس األعىل للقضاء، وأخرى قانونية من 
خالل تواصلها مع اللجنة املُشّكلة من قبل 
مجلس النواب، قبل امليض قدماً لإلعالن عن 
إىل  واالنتقال  للمرشحني،  النهائية  القائمة 
اإلعالن عن بدء مرحلة الدعاية االنتخابية.

هذه  لحساسية  ”نظراً  أنه  إىل  وأشارت 
واألمنية  السياسية  والظروف  املرحلة 
ستحرص  املفوضية  فإن  بها،  تحيط  التي 
للتأكد  التقايض  استنفاد جميع طرق  عىل 
الصادرة  األحكام  مع  قرارتها  تطابق  من 
(املصداقية) وتطبيق  مبدأ  يعزز  بما  فيها، 
عىل  تحرص  أنها  القانون“.وأكدت  نص 
مسؤولية  كونها  االنتخابية  العملية  نجاح 

تضامنية ال تتحملها املفوضية بمفردها.
ووفقاً للجدول الزمني للمراحل االنتخابية 
من  كان  املفوضية،  جانب  من  املعلن 
القائمة  عن  اإلعالن  يتم  أن  املفرتض 
الرئاسية  لالنتخابات  للمرتشحني  النهائية 
األول،  ديسمرب/كانون  من  السابع  يوم 
بعد  أقىص،  كحد  املايض،  الثالثاء  املوافق 
ضدهم  والطاعنني  املرتشحني  استيفاء 
انتهتا  اللتني  واالستئناف  الطعن  مرحلتي 

الخميس ما قبل املايض.
النواب كان قد عقد جلسة،  أن مجلس  إال 
العملية  تطورات  ملناقشة  املايض،  الثالثاء 
املفوضية  رئيس  بمشاركة  االنتخابية، 
عماد السائح، بعد دعوة 72 نائباً ملساءلته، 
برملانية  لجنة  تشكيل  إىل  الجلسة  وانتهت 
األعىل  واملجلس  املفوضية  مع  للتواصل 
التي  الصعوبات  عىل  للتعرف  للقضاء 

تواجههما. 
يف غضون ذلك، أكد رئيس اللجنة الربملانية، 
عبد الهادي الصغري، أن االجتماعات ستبدأ 
واملجلس  املفوضية  مسؤويل  مع  اليوم 
تعد  أن  قبل  أيام،  ولعدة  للقضاء،  األعىل 

اللجنة تقريرها لرفعه ملجلس النواب.
وتتكون اللجنة الربملانية من خمسة نواب 
والداخلية  الترشيعية  اللجان  عن  ممثلني 
واألجهزة  والعدل  القومي  واألمن  والدفاع 
قرار  عىل  بناء  النواب،  بمجلس  الرقابية 
تشكيلها خالل جلسة مجلس النواب التي 
ملناقشة  طربق  يف  املايض  الثالثاء  عقدها 

تطورات العملية االنتخابية.
وأوضح رئيس اللجنة الربملانية، يف ترصيح 
لـ“العربي الجديد“: أن االجتماعات ستتابع 

القضاء  ومجلس  املفوضية  عمل  مسار 
العملية  مراحل  ضمن  املقبلة  الفرتة  يف 
الصعوبات  عىل  واالطالع  االنتخابية، 

والعراقيل التي واجهت كال الجهتني.
إجراء  تأجيل  قرار  أن  الصغري:  وأكد 
 24 يوم  املحدد  موعدها  من  االنتخابات 
ديسمرب أو اإلبقاء عىل ذات املوعد لم ُينظر 
النواب  بعد. وقال ”األمر يعود ملجلس  فيه 
يف  ينظر  أن  بعد  املقبلة،  الجلسة  خالل 
تقرير اللجنة النيابية بناء عىل اجتماعاتنا 

الحالية“. 
جلسة  تأجيل  إمكانية  الصغري  ورجح 
مجلس النواب، املقرر عقدها االثنني املقبل، 
أليام  النيابية  اللجنة  الحتياج  ذلك  مرجعاً 
مفوضية  مع  اجتماعاتها  إلنهاء  أخرى 
أن  متوقعا  القضاء،  ومجلس  االنتخابات 
ترفع اللجنة النيابية تقريرها لهيئة رئاسة 

مجلس النواب األربعاء املقبل.
الثالثاء  قرر،  قد  النواب  مجلس  وكان 
املايض، تشكيل لجنة برملانية للتواصل مع 
املفوضية العليا لالنتخابات واملجلس األعىل 

للقضاء ملتابعة سري العملية االنتخابية. 
مجلس  باسم  الرسمي  املتحدث  وأوضح 

إثر  بيان  يف  بليحق،  الله  عبد  النواب 
جلسته  علّق  النواب  مجلس  أن  الجلسة، 
لجنة  تشكيل  وقرر  املقبل،  االثنني  يوم  إىل 
الترشيعية  اللجان  يمثلون  نواب   5 تضم 
والعدل  القومي  واألمن  والدفاع  والداخلية 
النواب، مشرياً  بمجلس  الرقابية  واألجهزة 
إىل أن اللجنة ستقدم تقريرها للمجلس قبل 

جلسة يوم االثنني املقبل.  
الثالثاء  جلسته،  النواب  مجلس  وعقد 
طالبوا  نائباً،   72 لدعوة  استجابة  املايض، 
فيها بمساءلة رئيس مفوضية االنتخابات 
األعىل  املجلس  عن  وممثلني  السائح  عماد 

للقضاء.
وطالب النواب الـ72، يف بيان مشرتك األحد 
النهائية  القائمة  املايض، بعدم اإلعالن عن 
بعد  إال  الرئاسية  لالنتخابات  للمرشحني 
”ليتسّنى  للمساءلة،  رئيسها  خضوع 
وسبل  الوضع،  تقييم  النواب  ملجلس 
يف  موعدها،  يف  االنتخابية  العملية  إنفاذ 
الترشيعات  وفق  مناسبة  سياسية  بيئة 

الصادرة“.
وأشار بيان النواب إىل متابعتهم ”التطورات 
السلبية للعملية االنتخابية“ بقلق، واتهموا 
االنتخابات  ومفوضية  القضاء  مجلس 
االنتخابي،  بالقانون  التقيد  بـ“عدم 
املؤسسات  قبل  من  عليه  وااللتفاف 
لالنتخابات“،  العليا  واملفوضية  القضائية 
التزوير  شبهات  عىل  ”السكوت  وأيضاً 
القضاء  عىل  والتأثري  األصوات،  ورشاء 

ترهيباً وترغيباً“.
الوطنية  ”املسؤولية  أن  البيان  وأضاف 
والتاريخية تحتم علينا عقد جلسة حاسمة 
قانونية،  انتخابية  عملية  إجراء  إلنقاذ 
املؤسسات  وتوحيد  االستقرار  إىل  تؤدي 

ورخاء الشعب“.
لضغوط  الرضوخ  نقبل  ”لن  واستطرد 
خارجية مشبوهة، أو أن نكون شهود زور 
وامتهان  أصوات  ورشاء  تزوير  حفل  عىل 

للمؤسسة القضائية“.

بغداد/ الزوراء:
لأليام  البالد  يف  الطقس  حالة  السبت،  امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنت 

القادمة، فيما توقعت هطول أمطار رعدية يوم األربعاء املقبل.
وذكر بيان للهيئة، تلقته ”الزوراء“: أن ”طقس اليوم األحد سيكون صحواً 
عموم  يف  قليالً  ترتفع  الحرارة  ودرجات  جزئي،  غائم  إىل  تدريجياً  ويتحول 
23 وكربالء  بغداد  يف  العظمى  الحرارة  درجة  البالد، حيث ستكون  مناطق 
املقدسة 22 واربيل  19 وكركوك 24 والبرصة 26 والنارصية 24“.وأضاف 
أن ”يوم غد االثنني سيكون الطقس غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة 
لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة إىل معتدلة الرسعة (10-20)

جزئي،  غائم  الثالثاء  يوم  ”طقس  أن  إىل  البالد“.وأشار  عموم  يف  كم/س 
ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح جنوبية رشقية خفيفة إىل 
معتدلة الرسعة (20-10)كم/س يف عموم البالد“.وأوضح أن ”يوم االربعاء 
سيكون الطقس غائماً جزئياً واحياناً يكون غائماً مع تساقط زخات مطر 
خفيفة يف اماكن متفرقة تكون رعدية احيانا يف املنطقة الوسطى، وسيكون 
الطقس غائماً جزئياً واحيانا يكون غائماً يف املنطقة الشمالية، وغائماً جزئياً 

يف املنطقة الجنوبية، وسرتتفع درجات الحرارة قليالً يف عموم البالد“.
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واشنطن/ متابعة الزوراء:
كشـف بـول بريمـر، الحاكـم املدنـي 
األمريكي للعـراق بعد سـقوط رئيس 
النظام السابق صدام حسني، تفاصيل 

ليلة أرس صدام.
”السـطر  برنامـج  يف  مقابلـة  وعـرب 
األوسـط“، عىل قنـاة MBC، قال بول 
بريمر: ”كنـت يف غرفة نومي باملجمع 
السـكني، حينهـا تلقيـت اتصـاال من 
نائبـي أجبت عليـه، وأخربني مبارشة 
أنـه يتوجـب عـيل الذهـاب إىل مكتبي 
كـي أتلقى اتصاال هاتفيـاً مؤّمنا، ولم 
يخربني من املتصـل، فقد أخربني بأن 
هذا األمر ال يحتمل التأخري، لذلك عدت 
إىل مكتبي عند السـاعة الثانية إال ربع 
صباحا، وكان الجنرال (األمريكي) أبو 
زيد قائـد القوات املركزية عىل الهاتف، 
وأخربنـي أنهـم قبضـوا عىل شـخص 
يعتقـد بأنـه صـدام حسـني، وأنهـم 

وجدوه يف حفـرة بالقرب مـن تكريت 
بمزرعة ما“.

وأكمل بريمر: ”سألت الجنرال أبو زيد 
عن أفضل وأرسع طريقة للتعرف عليه، 
حيث كان صـدام معروفا باسـتخدام 
اشباهه له يف الشكل لرضورات أمنية، 
فقال سـنحرضه اآلن عىل متن طائرة 
عمودية وسنقوم بعرضه عىل املعتقلني 
اآلخريـن الذين كان مـن بينهم طارق 
عزيز، لنرى هل سيتعرفون عليه أم ال، 
وأيضا لديهم الحمض النووي الخاص 
بـه الـذي يتيـح لهـم معرفـة هويته 
بشكل دقيق، وبالفعل تم إحضاره بعد 
4 سـاعات، وتم التأكد من هويته بعد 

إجراء تحليل الحمض النووي“.
وأضاف: ”اتصلت مبـارشة بالدكتورة 
القومـي،  االمـن  مستشـارة  رايـس، 
وقلت لها لقد ألقينا القبض عىل صدام 
العسـكريون  كان  وقتهـا  حسـني.. 

يضعون خطتهم التي تقوم عىل وضع 
صدام حسـني داخل سـفينة بأسطول 
أمريكي يرسو عىل مياه الخليج، ولكن 
أخربت الجنرال أبو زيد باستحالة ذلك، 
فصـدام سـجني عراقـي ال نسـتطيع 
إخراجـه من البالد، فـإذا فعلنا ذلك لن 
يصدق أحـد أننـا قبضنا عليـه، وكان 

يجب إظهاره للعالم“.
”ملـاذا سـلمتم صـدام  وعـىل سـؤال 
حسـني إىل أعدائـه وبهـذه الطريقـة؟ 
أليست الواليات املتحدة ملتزة بحقوق 
اإلنسـان واملعاملة بعدل سواء لصدام 
أو لغريه؟“، أجاب بريمر: ”لقد كان من 
الصعـب إيجاد حلفاء له يسـتطيعون 
القيام بعملية احتجازه، لذلك سـلمناه 
وذات  مسـتقلة،  عراقيـة  لحكومـة 
سيادة، وباعتقادي الحكومة العراقية 
أخضعـت صدام ملحاكمـة عادلة، لكن 
من جهة أخرى قاموا بإعدامه بطريقة 

شـنيعة، ففي عملية اإلعدام سـمحوا 
بدخـول الهواتف والكامريات وهذا يعد 
انتهاكا لحقوق اإلنسان، والتقاط قدر 

ما تشاء من الصور والفيديوهات“.
أداء  حـول  سـؤاال  املحـاور  وطـرح 
واشـنطن بعـرض صـدام، قائـال ”يف 
عرضتموهـا  التـي  الصـور  املقابـل، 
مخالفـة رصيحـة التفاقيـة جنيـف 
يف التعامـل مـع األرسى.. ملـاذا قمتـم 
بعرض صدام حسـني بهـذه الطريقة 
املخالفـة قانونيـا؟“، فأوضح الحاكم 
املدني األمريكي السابق للعراق قائال : 
”ناقشـنا كيفية إقناع الشعب العراقي 
بأن الذي بني أيدينا هو صدام حسـني، 
ولقـد توصلنا إىل احتمالني.. أوال، يجب 
علينـا إظهار صورة لـه، وذلك لم يكن 
كافيـا.. يبقـى االحتمـال الثاني، وهو 
أن يشـهد سياسـيون عراقيـون أمام 
الشـعب العراقي، أنهم شاهدوا صدام 

تحت األرس، وتحدثـوا معه، ما عملناه 
كان انتهاكا التفاقيـة جنيف .. قرارنا 
كان بـكل بسـاطة هو إلقناع الشـعب 
العراقي بأن صـدام بحوزتنا، حتى لو 

اقتىض ذلك انتهاك اتفاقية جنيف“.
وعـن كيفيـة مقابلة صدام حسـني 
وهيأته يف أول مرة التقاه بعد اعتقاله، 
قال بريمر: ”يف البداية اتصلت بالسيد 
عدنان الباجة جـي، رئيس الحكومة 
العراقيـة االنتقاليـة (يقصد الرئيس 
الـدوري ملجلـس الحكـم االنتقـايل) 
وسـألته إن كان بوسـعه جمـع أكرب 
قـدر مـن أعضـاء مجلـس الحكـم 
االنتقايل الراغبـني برؤية صدام الذي 
كان محتجزا حينهـا يف مطار بغداد، 
وبالفعـل قد تم ذلك برسعـة واختار 
إحضار 4 آخريـن، وقد كنا حريصني 
عـىل إعـالن الخـرب يف اليوم نفسـه.. 
وقـام  املطـار،  إىل  جميعـا  توجهنـا 

العريف األمريكي بسـؤالهم إن كانوا 
يرغبـون برؤية صدام عن بعد لتأكيد 
هويتـه، أم كانوا يرغبـون بمقابلته 
مقابلتـه  اختـاروا  وقـد  شـخصيا، 

شخصيا“.
وأكمل بريمر: ”بعد ذلـك أذكر دخولنا 
بممر طويل، مطيل باألبيض واألخرض.. 
كان مكانا تعيسا ومظلما، وآخر املمر 
كانت هنـاك غرفة مضيئة، ربما كانت 
غرفـة اسـتحمام، وصلنـا إليهـا، ويف 
الداخـل وجدنـا رسيرا صغـريا يجلس 
عليه صدام حسني بلحية كثيفة وشعر 
كث، من الواضح أنه لم يحلق منذ عدة 

أشهر، مرتديا سرتة أمريكية“.
وتابـع: ”خمسـة من أعضـاء مجلس 
الطـرف  يف  جالسـني  كانـوا  الحكـم، 
املقابـل لصدام، يخوضون معه حديثا، 
تستطيع تمييز الغضب فيه، وكان كل 
واحـد منهم قـد ذاق الويالت من نظام 

صدام حسني، حتى لو لم تفهمه، كان 
كل واحد من هؤالء الخمسة يملك قريبا 

قتل أو عذب من قبل صدام حسني“.
واسـتطرد بريمر: ”لـم ينظر يل صدام 
مطلقـا.. كنت أقف بجـوار الباب وهو 
عـىل الجهة األخرى، وبجواري الجنرال 
سانشـيز ومرتجـم يخربنـي بـكل ما 

يجري باملعركة الكالمية أمامي“.
وأردف: ”لقـد كان مشـهدا ضوضائيا 
بامتياز، فكان األعضاء غاضبني عليه، 
وهـو غاضب عليهم أيضـا، ولم يظهر 
مكسـورا، عـىل العكـس، فقـد أظهر 
رشاسة واضحة عندما تجري مهاجمته 
مـن قبـل أعضـاء املجلـس، وكان يرد 
عليهـم بتفاصيل دقيقـة عنهم.. كان 
يعتربهـم حفنة مـن الخونـة، لم يقل 
ذلـك رصاحـة، لكـن نظراتـه تفصح 
بذلك، وكان يتعامل مـع الجميع كأنه 

ما زال رئيس جمهورية“.

بغداد/ الزوراء:
أكـد رئيـس مجلـس الـوزراء، مصطفـى 
الكاظمـي، امس السـبت، أن طريق الدولة 
نعّبـده معـاً بـإرادة عراقية خالصـة، فيما 
أشـار إىل أن العراق يستعيد عافيته الكاملة 

وتشفى جراحه تباعاً.
وقال الكاظمي، يف كلمته بمناسـبة الذكرى 
املئوية لتأسـيس الدولـة العراقية الحديثة، 
وتابعتهـا ”الـزوراء“: ”ال يعنـي أّن العراق 
قبـل مئة عام من اليوم لـم يكْن دولة، فهنا 
عىل األرض التي تقُف أقداُم العراقيني عليها 
بثبات كانت أول دولة عرفْتها البرشية، وأول 
قانون نّظم حياة البرش، وأول رشطي كانت 
وظيفته حماية الناس، وأول جندي نظامي 

دافع عن الحدود وضحى من أجلها“.
وأضـاف: ”هنا.. عىل األرض التي تحرُسـها 
أرواح آبائكـم وأجدادكـم كان أول تنظيـم 
اقتصـادي يحفظ الحقـوق وامللكية والبيع 
والـرشاء، وأول عقـاب للمتجاوزيـن عـىل 
حقـوق النـاس، هنـا.. كانـت أول قصيدة 
شـعر، والفن والثقافة.. أول قاعدة يف علوم 
الرياضيـات.. أول مخطـط عمراني.. وأول 

لحظة وحي ونبوة“.
وأكـد، أن ”إدراك العراقيني لـكل هذا االرث، 
هـو مسـؤوليتهم التـي تناقلتهـا األجيـاُل 
ووصلتنـا، وسـننقلها إىل أجيالنـا القادمة 
لنقـول لهم بـكل وضـوح ورصاحـة تليق 
بعـرص التكنولوجيا الحديث: (هنـا العراُق 
..هنـا الدولـة ..وليـس أمامنـا مـن خيار 
كعراقيـني إال الدفاع عنهـا وحفظ تأريخها 

ومنع املتالعبني بمقدراتها)“.
ولفت إىل ان ”هـذا النبع التأريخي املتدفق.. 
اسمه العراق، التأريخ.. التنوع.. الجغرافيا.. 
الثقافة والعمارة والفن.. التجارب املرتاكمة 
بأحداثها السعيدة واملرة.. اللغات املتفاعلة.. 
كلهـا ليسـت مصادفـات، بـل هـي جوهر 
مفهوم الدولة الذي فرض نفسه عام 1921 

رغم كل املساجالت واالجتهادات“.
دولتنـا  إىل  ننظـر  ان  االوان  ”آن  وتابـع: 

بموضوعية، وأن نفتخر بمنجزاتها، ونعرتف 
بأخطائهـا.. ونمـيض إىل األمام متسـلحني 
بإرثنا وقدرات شـعبنا لنكون جنباً إىل جنب 

مع كل الدول الناجحة“.
وأكمـل حديثـه: ” شـعبنا العاشـق للدولة 
واملعادي ملن يعاديها، وقف مع بلده يف أخطر 
مرحلـة مّر بها العراق، عـرف يف كل خطوة 
خطوناهـا أننا كنا مخلصني له وملسـتقبله 
وأوفيـاء الرثه.. وحتى عندمـا كان يمارس 
حقـه يف نقدنـا ومعاتبتنـا، فإنـه كان وما 
زال ينتظر منا ما يسـتحق.. وما يسـتحقه 

العراقيون كبري“.
عافيتـه  يسـتعيد  ”العـراق  ان  إىل  وأشـار 
الكاملـة وتشـفى جراحـه تباعـاً وينهض 
مـن كبواتـه ليحتـل مكانته بإرادة شـعبه 
الذاتية.. جرياننا وأشـقاؤنا والعالم يتفاعل 
مع إرادتكم أنتم ويسـتمع إىل صوت العراق 
النابـع مـن أعماقكـم ..أنتـم أهـل العراق 

وأصحاب القرار فيه وأنتم الدولة“.
وحول انسـحاب القوات القتاليـة األجنبية 
مـن العـراق، قـال الكاظمـي: ”بعـد ايـام 

سنشـهد انسـحاب جميع القوات القتالية 
للتحالف الدويل من العراق يف نطاق االتفاقية 
االمريكـي،  الجانـب  مـع  االسـرتاتيجية 
وسـيكون دورهـا يف مجاالت االستشـارة، 
كداللـة عـىل قـدرة القـوات العراقيـة بكل 
صنوفهـا عىل حفظ أمن العراق واسـتقرار 

شعبه وتطورها املستمر يف هذا املجال“.
تجاذبـات  ”وسـط  القـول:  إىل  وخلـص 
واجتهـادات سياسـية أفرزتهـا االنتخابات 
األخرية يجب أن يطمنئ الجميع ..لن نسمح 
بمس أمنكـم واسـتقراركم“، الفتـاً إىل انه 
”رغـم كل الخالفات فإن القوى السياسـية 
والتيارات الجديدة واملسـتقلني والنخب هم 
أبنـاء هذا الوطن وهم حريصون عليه وعىل 

أمنه“.
النظـر  وجهـات  يف  ”االختـالف  أن  وأكـد، 
والتوجهات يتالىش أمام إيمان الجميع بأن 
العراق هو مظلتنا وهو بيتنا، وأن العبث به 

وبمستقبله خط أحمر“.
وبخصـوص حداثة االغتيال الفاشـلة التي 
تعـرض لها، قال الكاظمي: ”عىل املسـتوى 

الشـخيص، أقدر عالياً كل تعاطف ورسـالة 
اطمئنـان وتضامـن وصلتني بعـد العملية 
االرهابية التي اسـتهدفتني قبل أسـابيع.. 
وأقول بهذا الصدد: إن حياتي ليسـت بأغىل 
مـن حيـاة أي عراقي عـىل امتـداد الوطن، 
ولكنـه طريـٌق الدولـة نعّبـده معاً بـإرادة 
عراقية خالصة ونقية، ومن أجله يسهل كل 

صعب، وترخص أمام عظمته أرواحنا“.
 ونـوه إىل أن ”طريـق الدولـة العراقيـة قد 
يكون صعبـاً ومؤملاً، لكنـه الطريق الوحيد 
الذي يمكـن ألوالدنـا وأحفادنـا أن يمضوا 
إليـه، ألن الال دولة هي خيانة ألنفسـنا أوالً 
ولألجيال القادمة مـن بعدنا، وقبل كل ذلك 
خيانـة الرثنا الحضـاري من سـومر حتى 
هـذه اللحظة، والعراقـي ال يخون ذاته، وال 

وطنه“.
وأردف بالقول: ”يف هـذا اليوم املجيد ذكرى 
مئويـة الدولة العراقيـة أقول لكم: قرن من 
الزمان مىض، وقبله قرون طويلة، وما زلنا 
عىل هذه األرض، أرض دجلة والفرات وشط 
العـرب، أرض الجبـل والهضبـة والصحراء 
والسـهل الرحيـب، أرض أجدادنـا قبل ألف 
ألـف عام وأرض أحفادنـا بعد ألف ألف عام 

إن شاء الله“.
وختم قائالً: ”هذا عراقكم موطئ آدم ومولد 
إبراهيم وأرض األنبياء واألولياء والصالحني، 
السـومريني والبابليني واآلشـوريني  دولـة 
واألكديني، عاصمة أبي الحسنني عيل ابن أبي 
طالب ومثوى جسده، ثورة الحسني وإرثها 
يف دمائنـا جيـًال بعد جيـل، أرض الحضارة 
االسـالمية وارض املرجعية الرشيدة، وطن 
الشـعر والثقافة والفن واالبداع، هذا العراق 
عراقكم وعـراق كل البرشية، الحفاظ عليه 

وعىل إرثه هو واجبنا جميعاً“.
هـذا واقيمت احتفالية مركزية بمناسـبة 
الذكـرى املئوية لتاسـيس الدولة العراقية 
يف العاصمـة بغـداد بحضـور عـدد كبـري 
السياسية  من املسـؤولني والشـخصيات 

والفنية .
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 بغداد/ الزوراء:
حدد رئيس اركان القوات املسلحة 
تيـريي  اول  الفريـق  الفرنسـية، 
بـوركارد، امـس السـبت، مهـام 
مستشـاري بالده يف العراق، فيما 
اشـاد بقـدرة القـوات العراقية يف 
مجال مكافحـة االرهاب وتحقيق 

النرص عىل عصابات داعش.
وذكـر بيـان للعمليات املشـرتكة 
تلقتـه ”الـزوراء“: أن“ نائب قائد 
العمليـات املشـرتكة، الفريق اول 

الركـن عبـد االمري كامـل عبدالله 
اول  الفريـق  اسـتقبل  الشـمري، 
اركان  رئيـس  بـوركارد،  تيـريي 
القوات املسلحة الفرنسية يف مقر 
قيادة العمليات املشرتكة ببغداد“.

وأضاف البيان أن“ الجانبني ناقشا 
سبل التعاون املشرتك بني البلدين، 
الفرنسـيني  وعمـل املستشـارين 
العاملني ضمـن التحالف الدويل يف 
مساعدة القوات املسلحة العراقية 
وسبل تعزيز التعاون والتنسيق يف 

مكافحة االرهاب“.
وثمـن نائـب العمليات املشـرتكة 
يف  الفرنسـية  القـوات  جهـود 
عمليات التحريـر ودورها الفاعل 
كجزء من قـوات التحالـف الدويل 

طيلة السنوات املاضية“. 
االركان  رئيـس  أشـاد  بـدوره، 
الفرنـيس بقدرة القـوات العراقية 
مكافحـة  مجـال  يف  وخرباتهـا 
النـرص عـىل  االرهـاب وتحقيـق 
مشـددا  قيـايس،  بوقـت  داعـش 

”عـىل رضورة الحفـاظ عـىل هذا 
النرص الكبري“، مشريا اىل ان“ دور 
املستشارين الفرنسيني املوجودين 
يف العـراق هو لتقديم االستشـارة 
القـوات  ومسـاعدة  والتدريـب 
العراقيـة يف هزيمـة داعش“. كما 
ابدى ”إعجابه الكبري باألداء الرائع 
للقوات األمنيـة العراقية يف تأمني 

االنتخابات“. 
وأشار اىل أن“ فرنسا تسعى دائما 
لتقديـم الدعـم الكامـل للقـوات 

العراقية وفقـا لالتفاقات  االمنية 
الثنائية بني الطرفني، وحسـب ما 

تحتاجه هذه القوات“.   
وتابع البيان أنـه“ يف نهاية اللقاء 
الـذي حـرضه السـفري الفرنـيس 
القيـادات  مـن  وعـدد  بغـداد  يف 
والفرنسـية،  العراقيـة  االمنيـة 
جـدد الطرفان االلتـزام بالتعاون 
يخـدم  بمـا  املشـرتك  والتنسـيق 
تحقيق االمن واالستقرار يف ربوع 

عراقنا الحبيب“.

الخرطوم/متابعة الزوراء:
أثـار انقـالب املعارضة السـودانية عىل رئيس 
حـول  شـكوكا  حمـدوك  عبداللـه  الـوزراء 
مدى قدرتـه عىل إنقـاذ االنتقال السـيايس يف 
السـودان وهو الذي لم يعد محل ثقة الشـارع 
بعدمـا اصطـف إىل جانب املكون العسـكري، 
وهـو مطالب اآلن بـرضورة تشـكيل مجلس 
وزاري يحظـى بتأييد الشـارع ويكـون قادرا 
عـىل معالجـة األزمـة الراهنة، والتـي تتزامن 
مـع أوضـاع اقتصاديـة حرجـة بعـد توقـف 
الدعم الـدويل وتزايد الرفض الشـعبي للقيادة 

السياسية.

الجيـش  قائـد  املوقـع بـني  االتفـاق  وأفقـد 
السـوداني عبدالفتاح الربهان ورئيس الوزراء 
عبداللـه حمـدوك ثقـة القـوى املدنيـة، التي 
صعـدت احتجاجاتهـا ضّد اصطفـاف املكون 

املدني إىل جانب املؤسسة العسكرية.
وأصبـح عىل حمـدوك الـذي أعيـد إىل منصبه 
بعد نحو شـهر مـن انقالب عسـكري أن يحّل 
هـذه املعضلـة السياسـية، ويحقـق طموحه 
بتشكيل حكومة تضمن للمدنيني القيام بدور 
يف مرحلة االنتقال العاصفة من حكم الفرد إىل 

الديمقراطية.
وإلنقـاذ االنتقال السـيايس، وكذلك سـمعته، 

ويحتاج حمـدوك الخبري االقتصـادي صاحب 
النـربة الهادئـة إىل تأكيد اسـتقالله عن قيادة 
الخامـس  يف  عليـه  فرضـت  التـي  الجيـش، 
الجربيـة  اإلقامـة  أكتوبـر  مـن  والعرشيـن 
واعتقلت بعضا من أعضاء حكومته السـابقة 
لعدة أسابيع قبل التوصل إىل اتفاق معه الشهر 

املايض يقيض بعودته.
ويقـول دبلوماسـيون سـودانيون إنـه مـن 
املحتمل أن يؤدي فشل حمدوك يف اكتساب ثقة 
القوى املدنية مجددا إىل املزيد من االضطرابات 
يف السودان، الذي ينذر تعليق الدعم االقتصادي 
الـدويل له باختالل مـايل يف وقت يحتاج فيه ما 

يقـرب من ثلث سـكان البـالد إىل مسـاعدات 
إنسانية.

وكانـت الواليـات املتحـدة علّقت مسـاعدات 
منـذ  دوالر  مليـون   700 بقيمـة  اقتصاديـة 
االنقالب، كما أوقف البنك الدويل مدفوعاته بعد 

أن وعد بتقديم ملياري دوالر عىل شكل منح.
ويعـّد التمويـل األجنبي طوق نجاة السـودان 
من عقود مـن العزلة، وسـبيله األفضل لدعم 
التحـول الديمقراطـي الـذي بدأ مـع اإلطاحة 
بحكومـة عمر حسـن البشـري يف 2019، لكن 
هذا املسـار انقلب رأسـا عىل عقب بعد انقالب 

الربهان.
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بغداد/ الزوراء:
أكـد رئيس حـزب تقدم محمـد الحلبويس، 
امـس السـبت، وجـوب تشـكيل حكومـة 
قوية وفاعل، فيما اشار اىل السعي ملعالجة 

االنسداد السيايس.
وقـال الحلبـويس يف ترصيح صحفـي: إن 
”التفاهمات واللقاءات مسـتمرة ونسـعى 
إىل امليض يف تشكيل حكومة قوية ومعالجة 
االنسـداد السيايس“، مشـريا اىل أنه ”يجب 
أن يـرى العـراق حكومة قويـة وفاعلة يف 

املرحلة املقبلة“.
وحول مسار اللقاءات الحالية فيما أذا كان 
يتجه لتشـكيل حكومة أغلبيـة أو توافقية 

التفاهمـات  ”ننتظـر  الحلبـويس:  قـال 
السياسية“.

بغداد/ الزوراء:
أكـدت وزارة التجارة، امس السـبت، أن خزين 
الحنطـة مؤمـن، فيمـا كشـفت عـن خطـط 

اسرتاتيجية ملواجهة ارتفاع األسعار.
وقـال وزيـر التجـارة، عـالء الجبـوري، خالل 
مؤتمـر صحفي عقـد يف مقر الرشكـة العامة 
لتصنيع الحبوب، بحسـب بيـان إلعالم الوزارة 
تلقته ”الزوراء“: إنه ”تم عقد اجتماع موسـع 
لرشكتـي تصنيـع الحبـوب وتجـارة والقطاع 
الخـاص املتمثـل بجمعيـة املطاحـن االهليـة 
لرتجمة جملة من القرارات التي اقرها املجلس 
الـوزاري لالقتصـاد مؤخـرا والتـي كانـت من 
اهمهـا مرشوع انتـاج الطحني الصفـر وقرار 
فتـح اسـترياد الحنطـة وآليـات التعـاون بني 
الجهات القطاعيـة الحكومية املعنية والقطاع 

الخاص وبما يخدم الصالح العام ”.
واشار الوزير اىل ”االسـتمرار بتجهيز مفردات 
البطاقـة التموينية بتوقيتاتهـا ووزارته لديها 
الخطـط االسـرتاتيجية للتعـاون مـع املجلس 
الـوزاري والجهـات القطاعية املعنيـة القطاع 
الخـاص ملواجهة زيارة االسـعار وايصال املواد 

بجودة وبسعرها املناسب“.
وأكـد عـىل ”الدعـم الحكومـي الواضـح لهذا 
امللـف بوجـود رؤيـة تكاملية لالسـرتاتيجيات 
التـي وضعتها وزارة التجـارة لتوزيع مفردات 

البطاقـة التموينية لعام 2022 مع التأكيد عىل 
الخزين االسرتاتيجي والحاجة الفعلية من مادة 
الحنطـة وعىل مدى السـنتني او الثـالث املقبلة 
لتأمينها ضمن املفـردات التموينية وخاصة يف 

ظل ارتفاع اسعارها يف االسواق العاملية“.
مـن جانبـه، أكد مديـر عـام الرشكـة العامة 
لتجـارة الحبـوب: ان ”خزين الحنطـة مؤمن، 
ولدى الرشكة خطط للعمل ضمن شقني، االول 
توفري مادة الحنطة املحلية واملستوردة والثاني 
التجـاري لتأمني الطحـني التجـاري بالتعاون 
مع القطـاع الخاص من خـالل توفري الحنطة 
املسـتوردة، فضال عن توفري الحنطـة العلفية 

وبالتعاون مع وزارة الزراعة ”.
ولفت مدير عام الرشكة اىل ”االستمرار بتجهيز 
كميات مـادة الطحـني املقررة ضمـن الحصة 
العـارشة، وأن الحصـة االوىل مـن عـام 2022 
سـتطلق بعد االنتهاء من الحصـة الحالية مع 
تأمـني باقي حصص العام القادم“، مؤكدا عىل 
”االجراءات التي اتخذتها رشكته التي اسهمت 

يف انخفاض اسعار الطحني“.
مـن جانبهـم، اكـد ممثلـو القطـاع الخـاص 
(جمعية املطاحن االهلية) أن ”القطاع الخاص 
رشيك اسـرتاتيجي ورديف مهـم لتأمني خزين 
االسـرتاتيجي للبطاقـة التموينيـة والطحـني 

املستورد“.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة الصحة، امس السـبت، املوقف 
الوبائـي اليومي لفريوس كورونا املسـتجد يف 
العراق، فيما اكدت تسجيل 250 اصابة جديدة 

و6 حاالت وفيات وشفاء 615 حالة.
وذكـرت الوزارة يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: ان 
عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: 12100، 
ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 16539839. 
مبينة: انه تم تسـجيل 250 اصابة جديدة و6 

حاالت وفيات وشفاء 615 حالة.
واضافـت: ان عـدد حـاالت الشـفاء الـكيل: 
حـاالت  عـدد  بينمـا   ،(98.4%)  2054696
االصابـات الكيل: 2087497، اما عدد الحاالت 
التـي تحـت العـالج: 8836، يف حـني ان عدد 
الحاالت الراقـدة يف العناية املركزة: 86، وعدد 
حـاالت الوفيات الـكيل: 23965. الفتة اىل: ان 
عـدد امللقحني ليـوم امـس: 17943، ليصبح 

عدد امللقحني الكيل: 7933246.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
اعلنـت وزارة املـوارد املائية، امس السـبت، عن 
امكانيـة اسـتخدام الخزيـن املائـي يف السـدود 
بسبب شح االيرادات، فيما أكدت اتخاذ إجراءات 
قانونيـة رادعة بحـق املتجاوزين عىل الحصص 

املائية ضمن الخطة الزراعية.
وقال املتحـدث باسـم وزارة املـوارد املائية عيل 
رايض، يف ترصيح صحفي: إن «الوزارة سـتلتزم 
باإلطالقـات املائيـة لتغطيـة الحاجـة حسـب 
الخطـة الزراعيـة، إضافة اىل االطالقـات املائية 
لتأمـن االحتياجـات األخـرى، منهـا محطـات 
االسـالة (مياه الرشب) وكذلك االهوار ولسـان 
ملح البرصة، فضال عن االسـتخدامات الصحية 

والكهرومائية».
وبتوجيـه  املائيـة  املـوارد  «وزارة  أن  وأضـاف 
مركـزي من رئيس الـوزراء مصطفى الكاظمي 
لكل قيادات العمليات واإلدارات املحلية ومجلس 
القضاء األعىل وجميع الجهات املسـؤولة، لدعم  
جهد الـوزارة بمنع التجـاوزات ورفع املضخات 
املائيـة املتجـاوزة عـىل االنهـر، وكذلـك منافـذ 
بحريات األسماك غري الرسمية وغري املرخصة».

وأشـار إىل أن «منع التجاوز عـىل الحصة املائية 
هو لضمان وصول املياه لكل املسـتفيدين ولكل 
البـرصة  محافظـات  وخصوصـا  املحافظـات 
وميسان وذي قار التي تكون اكثر ترضراً بسبب 
التجـاوز عـىل الحصة املائيـة، اضافـة اىل منع 
التجـاوزات البيئيـة عىل نوعية امليـاه من رمي 
املخلفات والنواتج ملحطـات املجاري الخ ..التي 

تؤدي إىل تلويث املياه».
وشـدد عىل «رضورة االلتـزام بخطة االطالقات 
املائيـة لتغطيـة احتياجـات الخطـة الزراعيـة 
ولضمان وصولها لكل املستفيدين عىل مستوى 

املحافظـات، فضال عن ضمـان وصول املياه إىل 
املحافظـات األكثر تـرضرا، بسـبب التجاوزات 

التي تحصل عىل الحصة املائية».
كبـري  هـدف  إىل  تسـعى  «الـوزارة  أن  وأكـد 
وهـو وصـول الحصـة املائيـة كما ونوعـا لكل 
املسـتفيدين»، مبيناً أن «كوادرنا مستمرة برفع 
التجـاوزات عـىل الحصـص املائية بإسـناد من 
قيـادة العمليـات املشـرتكة والجهـد الحكومي 

ومجلس القضاء االعىل».
  ولفـت إىل أن «هنالـك فرقـاً ميدانيـة تابعـة 
للـوزارة تعمـل عىل مدار ٢٤ سـاعة موجودة يف 
املحافظات، وبالتنسـيق مع وزارة الكهرباء من 
خالل قطع التيار الكهربائي عن بعض املحطات 
الكهربائية املتجـاوزة عىل فرتة توزيعات املياه، 
فضـال عـن وجـود إجـراءات صارمـة وتوجيه 
مركـزي للحكومـات املحليـة واملحافظني بعدم 
التدخـل بعمـل وزارة املـوارد املائيـة، من حيث 

توزيعـات امليـاه وعدم التجاوز عىل املسـاحات 
الزراعية املقررة وفق الخطة املدروسة».

وأوضـح أن «الـوزارة اقامـت دعـاوى قضائية 
عـىل املتجاوزيـن، وهنـاك دعـم مـن مجلـس 
القضـاء األعـىل يف هذا املجال، مـن خالل رسعة 
اتخـاذ اإلجراءات القانونيـة»، مبيناً أن «الوزارة 
رفعت مئـات الدعاوى القضائية عـىل كل انواع  

التجاوزات».
واسـتدرك بالقـول: إن «الـوزارة ال تعتمد فقط 
عـىل رفـع الدعـاوى القضائيـة فقـط، بـل إن 
هنالـك إجـراءات ميدانيـة عملية، منهـا عملية 
إزالة مبـارشة لرفع التجـاوزات، خصوصا عىل 
الحصـص املائية بدعم مـن عمليـات القيادات 
والجهـد األمني بالشـكل العام وبالتنسـيق مع 
كل الجهـات ذات العالقة، فضـال عن اإلجراءات 

القانونية والقضائية».
، ويف ما يخص الخطة الزراعية ،أوضح املتحدث 

باسـم وزارة املوارد املائيـة أن «الخطة الزراعية 
للموسـمني الصيفـي والشـتوي تخضـع لعدة 
محددات، إضافة إىل أن هناك تقارير ترد للوزارة 
من دوائـر الزراعة واملوارد املائية يف املحافظات، 
فضال عن عقد اجتماعات مشرتكة عىل مستوى 
عال بـني وزارتي املوارد املائيـة والزراعة للعمل 
وفق معطيات معينة من طبيعة السـنة املائية، 
ومقـدار الخزيـن املائـي املتوفـر، حيـث إن كل 
هـذه التوقعات واملعلومات توضـع أمام اللجنة 
وتخرج اللجان املشـرتكة بقرار حسـب الخطة 

الزراعية».
وذكـر أن «الخطـة الشـتوية لهـذا العـام أقرت 
بنسبة ٥٠٪ عن الخطة للعام املايض التي شملت 
خمسة ماليني دونم، لكن خالل خطة هذا العام 
شـملت مليونني وخمسـمئة ألف دونم،  تتوزع 

عىل مستوى املحافظات حسب كل محافظة».
وبني أن «هنالك ثقالً بتنفيذ الخطة املائية، التي 
عـادة ما تكـون عـىل املحافظـات الواقعة عىل 
عامـود دجلـة خالل الخطـة الشـتوية لتغطية 
املحصـول األكثر فيهـا وهو محصـول الحنطة 
التي بلغت ٢٠٠ ألف دونم، بينما الخطة الصيفية 
ثقلهـا يكون عىل عامود الفـرات وهو محصول 
الشلب والذرة الصفراء، إضافة إىل مجموعة من 
املحاصيل األخرى، لهذا تختلف الحاالت حسـب 

ثقل الخطة الزراعية». 
وختم بالقول: إن «الوزارة لن تستطع إجراء أي 
تغيري يف الخطة الزراعيـة، باعتبار أن املعطيات 
تشري إىل أن هذه السنة شحيحة، وكل اإليرادات 
املائية التي ترد إىل سدودنا وخزاناتنا غري كافية 
لتغطيـة حاجتنا، لذلك نحـن نضطر إىل أن نأخذ 
من الخزيـن املتوفر يف سـدودنا وخزاناتنا، لكي 

نلبي االحتياجات وفق هذه الخطة».

بغداد/الزوراء:
كشـف مجلس الخدمة االتحادي، امس 
السـبت، عن آخر تطـورات إنجاز تنفيذ 
معامـالت عقـود ٣١٥ وتعيـني الطلبـة 

األوائل يف الجامعات.
وقال مدير الدائـرة القانونية يف مجلس 
الخدمة االتحادي سلمان غضبان حسن 
يف ترصيـح صحفي: إن»تعيـني العقود 

محكـوم باملـادة ٦١ / ب مـن قانـون 
املوازنة العامة االتحادية رقم ٢٣ لسـنة 
٢٠٢١ والتـي خولـت مجلـس الـوزراء 
الستحداث درجات وظيفية للمتعاقدين 
الذين مىض عىل تعاقدهم أكثر من خمس 
سـنوات رشيطـة أن تتحمل الـوزارة أو 
الجهة غري املرتبطة بوزارة أو املحافظة 
من تخصيصاتها املاليـة»، الفتاً اىل أن « 

املجلس قام باطالق االستمارة الخاصة 
بتعيني التخصصات التي وردت إليه من 
الجهات القطاعية للمشـمولني بأحكام 

قانوني ٦٧ و٥٩ لسنة ٢٠١٧».
وأشـار اىل أن «املجلـس يسـعى جاهداً 
واملطلـوب  التخصصـات  السـتيعاب 
تعيينها مـن الجهـات القطاعية واألمر 
برمتـه يعتمد عـىل سياسـات الدولة يف 

مسـألة التعيينـات وكل ذلك يرتجم عما 
يـرد يف قانـون املوازنة للسـنة املقبلة»، 
مبيناً أن «أغلب الجهات القطاعية سواء 
الوزارات أو الجهات غري املرتبطة بوزارة 
أو املحافظات لم ترسـل درجات الحذف 
واالستحداث اىل املجلس لكي يتم االعالن 

عنها».
ويف ما يتعلـق بامكانية اعتبـار قرارات 

العام ٢٠٢١ نافـذة يف حال اقرار موازنة 
العـام ٢٠٢٢ ، أوضح حسـن أن «قانون 
املوازنـة يرسي لسـنة واحدة واسـتناداً 
ألحـكام املـادة ١/ تاسـعاً مـن قانون 
اإلدارة املالية رقم ٦ لسـنة ٢٠١٩ يعتمد 
عىل ما يرد يف قانون املوازنة لسنة ٢٠٢٢ 
وأن املجلس من جانبه سوف يطرح ذلك 

عند إجراء مناقشات املوازنة .

بغداد/الزوراء:
أوضحـت وزارة البيئـة، امس السـبت، أسـباب 
تأخر مشـاريع تحويل النفايات اىل طاقة، فيما 
طرحـت حلـوالً للتخلص من النفايـات، مؤكدة 
أنهـا بصدد اطـالق حملـة توعويـة للمواطنني 
بشأن تقليل النفايات وستسجل تقييماً شهرياً، 

معلنة عن املعدل اليومي للنفايات يف بغداد.
وقال مدير عام الدائرة الفنية لوزارة البيئة عيىس 
الفيـاض يف ترصيح صحفـي: إن»هناك مبادرة 
للوزارة خالل السـنوات املاضية لالسـتفادة من 
النفايات وتحويلها اىل طاقة لالسـتفادة، ولكن 
أمانـة بغـداد لديهـا بعـض املالحظات بشـأن 

املبادرة».
وأضـاف أن «مجمـوع النفايـات التـي ما زالت 
تعانـي منها أمانـة بغداد، تصـل معدلها اىل ١٠ 
آالف طن يوميـًا»، مبيناً أن «التغـريات املناخية 

تؤكد عىل رضورة تقليل املخلفات «.
وأشار اىل أن» أمانة بغداد لديها تعاقدات سابقة 
بشـأن النفايات، كان  يفـرتض عليها أن تتجه 
نحـو توعيـة املواطنني لتقليل كميـة املخلفات، 
حيث من املمكن أن تكون هناك رشكات تشرتي 
املخلفات إلنتاج الطاقة، ونحن مع دائرة التوعية 

واإلعالم سنرشح للمواطنني أهمية تقليل كمية 
املخلفات ونبدأ بالتقييم شهرياً».

ولفـت إىل أن «هنـاك فكرة لـكل وزارة أن تعزل 
النفايات إن كانت بالسـتيكية أو زجاجية، لفرز 
النفايـات ويعـاد اسـتخدامها»، مؤكـداً «دعم 

الرشكات التي تعمل عىل إعادة التدوير».

وأكـد أن «موضـوع املخلفـات مهـم جـدا، ألن 
التغـريات املناخيـة تأثـرت بالثـورة الصناعية، 
ونشـاطات االنسـان التـي تسـبب املخلفات» ، 
مشـدداً عـىل «رضورة أن تكـون هنـاك أفـكار 
إلدارة النفايات يف العراق للسيطرة عىل التغريات 

املناخية وتقليل االنبعاثات».

بغداد/ الزوراء:
عقـار  حصـول  عـن  «أسـرتازينيكا»  أعلنـت   
«إيفوشـيلد» (Evusheld)، الرتكيبة التي تضم 
اثنـني مـن األجسـام املضـادة طويلـة املفعول 
cilgavimab /(tixagevimab) عـىل ترخيـص 
االسـتخدام الطارئ يف الواليات املتحدة ألغراض 
الوقاية قبل التعرض لفريوس كوفيد-١٩، ومن 
املتوقـع أن تتوفر الجرعـات األوىل من العقار يف 

غضون أسابيع. 
وكانت إدارة الغذاء والدواء األمريكية قد منحت 
عقار «إيفوشـيلد» ترصيح االستخدام الطارئ 
ألغراض الوقاية قبل التعرض لفريوس كوفيد-
١٩ لـدى البالغني واليافعني من عمـر ١٢ عاماً 
وأكثـر وممـن تبلـغ أوزانهـم ٤٠ كيلوغراماً أو 
أكثر ويعانون من صعف متوسـط إىل شـديد يف 
املناعـة نتيجة حالة صحيـة أو لتناولهم أدوية 
مثبطـة للمناعة، وقد ال يكتسـبون اسـتجابة 
مناعة كافية للقاح املضاد لكوفيد-١٩، إضافة 
إىل الذيـن ال ينصح بتطعيمهـم باللقاح املضاد 
لكوفيـد-١٩. وينبغـي ملـن يتلقـون العقار أال 
يكونـوا مصابـني حاليـاً بفـريوس «سـارس-

كـوف-٢»، أو خالطـوا مؤخراً شـخصاً مصاباً 
بالفريوس. 

يف هـذا السـياق، قـال الدكتور مايـرون ليفني، 
أسـتاذ طب األطفال والطب العام يف كلية الطب 
بجامعة كولورادو يف الواليات املتحدة، والباحث 
زالـت  «مـا   :PROVENT دراسـة  يف  الرئيـيس 
مخاطـر كوفيـد-١٩ تهـدد املاليـني يف الواليات 
املتحـدة وحـول العالـم نظـراً لعجـز أجهزتهم 

املناعية عن توليد استجابة مناعية كافية، حتى 
بعد تلقي كافة الجرعات املوىص بها من اللقاح. 
ويسـعدني  اليـوم أن أقـدم عقـار ‘إيفوشـيلد’ 
ملرضـاي كخيار جديد يمكن إعطاؤه بسـهولة 
و مـن املمكن أن يوفر لهـم حماية طويلة األمد 
ويساعدهم عىل العودة إىل حياتهم اليومية دون 

قيود».
من جهته، قال مينـي بانغالوس، نائب الرئيس 
التنفيذي لشؤون أبحاث وتطوير املستحرضات 
الدوائية الحيويـة لدى «أسـرتازينيكا»: «نفخر 
بدورنـا املحـوري يف مكافحـة جائحـة كوفيد-
١٩، ويعد عقار ‘إيفوشـيلد’ أول عالج باألجسام 
املضـادة يحصـل عىل ترخيـص االسـتخدام يف 
الواليـات املتحـدة األمريكيـة ألغـراض الوقاية 
من أعـراض كوفيد-١٩ قبل التعرض للفريوس، 
ويوفـر حمايـة طويلـة األمد بعد تلقـي جرعة 

واحدة فقط. ويتمتع عقار «إيفوشيلد» بالقدرة 
عىل تحييد جميع املتحورات السـابقة لفريوس 
«سـارس-كوف-٢» حتى تاريخه، ونعمل حالياً  
عىل التأكد من فاعليته ضد متحور ‘أوميكرون’ 
الجديد بأرسع وقت ممكن. وأود يف هذا املقام أن 
أتوجه بالشكر للمشاركني يف التجارب الرسيرية 
والباحثني والعلماء والهيئات الحكومية وزمالئنا 
يف ‘أسرتازينيكا’ الذين ساهموا جميعاً يف تحقيق 

هذا اإلنجاز عىل أرض الواقع».
مـن جانبـه، قـال الدكتـور بريـان كوفمـان، 
الدكتور يف الطب والحائز عىل شـهاد املاجستري 
يف الجراحـة (متقاعـد) واملاجسـتري يف التعليم، 
والرشيك املؤسس ونائب رئيس جمعية رسطان 
الـدم الليمفاوي املزمن: «من أبرز األسـئلة التي 
يطرحهـا املـرىض باسـتمرار: ‘متـى يمكننـي 
معانقة أحفادي مـرة أخرى؟’. وبصفتي طبيباً 
وشـخصاً يعاني من ضعف الجهاز املناعي، آمل 
لعقـار ‘إيفوشـيلد’ أن يتوفر قريبـاً لجميع غري 
القادرين عىل االعتماد عىل اللقاح لوحده لتوفري 

الحماية التي يحتاجون إليها».
ويمثـل عقـار «إيفوشـيلد» مزيجـاً مـن اثنني 
من األجسـام املضادة وحيدة النسـيلة وطويلة 
املفعول، وهو العالج الوحيد القائم عىل األجسام 
املضادة الذي يحصل عىل ترخيص االستخدام يف 
الواليات املتحدة ألغـراض الوقاية قبل التعرض 
لفريوس كوفيد-١٩، وتركيبة األجسـام املضادة 
الوحيدة التي تعطى للمرىض عىل شـكل جرعة 
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االنبار/الزوراء:
اعلن مدير دائرة بلدية جبة بناحية البغدادي بمحافظة االنبار قطري العبيدي ، 
امس السبت، انطالق اكرب حملة لزراعة مختلف املحاصيل الزراعية للقضاء عىل 

ظاهرة التصحر يف املناطق الغربية .
وقـال العبيـدي يف ترصيـح صحفـي إن ”بلدية جبـة بناحية البغـدادي التابعة 
لقضاء هيت وبدعم من عدد كبري من مزارعي القضاء اطلقوا اكرب حملة لزراعة 
مختلف املحاصيل الزراعية يف املسـاحات الغري مسـتغله والتقاطعات الرئيسية 
والفرعية ويف االحياء السـكنية يف خطوة تهدف اىل القضاء عىل ظاهرة التصحر 
وتشـجري املناطق الصحراوية التي تشغل مسـاحات كبرية دون استغاللها من 
قبـل الحكومة املركزية عىل الرغم من ان هـذه االرايض صالحة للزراعة لوجود 

مياه جوفية“.
واضـاف ان ”املناطـق الغربية تعاني ومنـذ اعوام عديدة من عـدم وجود خطة 
متكاملـة من قبـل وزارة الزراعة السـتصالح االرايض الزراعية عـىل الرغم من 
وجود كافة املقومات السـتغالل نحو ٤٠٪ من املسـاحات غري املسـتغلة يف تلك 

املناطق التي تعاني من االهمال وقلة الدعم الحكومي“.
وأوضـح العبيدي أن ”القضاء عـىل ظاهرة التصحر يف املناطـق الغربية تحتاج 
اىل ميزانيـة مالية كبرية نظرا لكرب مسـاحة تلـك األرايض“، مؤكدا ان ”عنارص 
داعش قاموا بعمليات تجريف للمزارع النخيل واملحاصيل الزراعية االخرى ابان 

سيطرتهم عىل مساحات واسعة من مدن االنبار ”. 

بغداد /الزوراء: 
اعلن جهاز مكافحة االرهاب :» ان املناطق 
الفاصلة بني حدود اقليم كردستان واملركز 
ستشـهد عمليـات امنية واسـعة ونوعية 

خالل الفرتة املقبلة «.
صبـاح  الجهـاز  باسـم  املتحـدث  وقـال 
النعمـان يف ترصيح صحفـي:» ان الجهاز 
مسـتمر بعملياته االسـتباقية وفق رؤيته 
االستخبارية وتحليله للعمليات التي ينشط 
بها تنظيم داعش االرهابي، ولديه تنسـيق 
اسـتخباري مـع الـوكاالت االسـتخبارية 
والبيشـمركة واملفاصـل االمنيـة يف اقليم 
كردسـتان « ، مشـريا اىل :» ان االسـبوع 
املـايض شـهد عمليـات واسـعة للجهـاز 
لتفتيش بعض املناطق حيث تم العثور عىل 

عدد من املضافات وتدمريها «.
واكـد :» ان املناطـق الفاصلـة بني حدود 
االقليـم واملناطق االتحاديـة تمثل مناطق 
اهتمـام للجهاز وستشـهد عمليات امنية 
مشـرتكة او خاصـة لقـوات الجهـاز يف 

الفرتة املقبلة «.
واوضح النعمان : ان «قوات الجهاز نفذت 
خـالل الفـرتة القليلـة املاضيـة عمليات 
تفتيـش يف مناطق شـمال ديـاىل وصالح 
الديـن وجبـال قرة جوغ ووادي الشـاي ، 
التي ينشـط بها تنظيم داعـش االرهابي 
، وايضـا يف مناطق صحـراء االنبار حيث 
تم خاللها العثور عـىل عدد من مضافات 
داعـش والقاء القبض عىل ١٦ ارهابيا من 

داعش «.

بغداد/الزوراء:
اعلنت وزارة التجارة، امس السـبت، ان الحصة األوىل من العام القادم سـتطلق مبارشة 

بعد االنتهاء من تجهيز الحصة العارشة لهذا العام .
وقال املتحدث باسم الوزارة محمد حنون يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: ان «وزير 
التجارة عالء الجبوري اوعز باستمرارية تجهيز مادة الطحني للحصص املتتالية وبدون 

انقطاع» .
وأضـاف البيـان ان « االدارة  العامة للرقابة التجارية تعمل عىل تجهيز سـلفة الحبوب 
التالية للحصة العارشة ملواصلة عملية انتاج وتجهيز الطحني حسب الخطة التسويقية 

املركزية لإلنتاج والتوزيع واإلرشاف عىل نوعية الطحني املجهز للمواطنني «
واكـد البيان»حرص الوزارة عىل نوعيـة اإلنتاج والتجهيز ونوعية الحبوب املسـتخدمة 
والطحـني املنتـج وكذلك تطبيق رشوط السـالمة واألمان عن طريق  سـحب نماذج من 
اإلنتـاج لغـرض الفحص ومتابعـة خطوط اإلنتـاج وتنسـيق الجهود والتعـاون لبناء 
مطاحـن القطاع الخاص لتحقيق الهدف األسـايس املتمثل بتوفري الطحني الجيد لعموم 

املواطنني»
 وأضـاف  ان «مسـتوى الخدمات التي تقدمهـا وزارة التجارة من اجـل خدمة املواطن 
والجهـود الكبرية لتوفـري مفردات البطاقـة التموينيـة بالكميات والنوعيـة التي تلبي 

طموحات املواطن يف هذا املجال وباإلمكانات املتوفرة».
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بغداد/الزوراء:
 اكـدت وزارة الرتبيـة، امس السـبت، انها ال تملك 
احصائيـة دقيقـة ملعدالت محـو االميـة يف البالد، 
مبينـة ان ما ينـرش مجرد اسـتبيانات.وقال مدير 
اعـالم مديرية محو االمية يف الوزارة مؤيد العبيدي 
يف ترصيـح صحفي: إنه «ال توجـد اي احصائيات 
دقيقة لنسـبة االمية يف العـراق وكل ما ينرش هي 
اسـتبيانات ملنظمات مختصة بهذا الشأن».ولفت 
اىل انـه «ال توجـد احصائيـة دقيقـة او الرشائـح 
والنسب العمرية التي تنترش بينها االمية».واوضح 
ان «االحصائيات تعتمد عىل التعداد العام للسكان، 
لتنوع الفئات العمرية املشمولة بهذه االحصائيات 
وكل ما مطروح هي نسـب متفرقة وحديث وزارة 

الرتبية عن هذا امللف يكون كأنجازات».

 بغداد/الزوراء:
 كشـفت وزارة الصحة، امس السبت، عن عدد 
امللقحني ضد فريوس كورونا للفئات من أعمار 

١٢-١٨ سنة.
وقالـت عضو الفريق الطبـي اإلعالمي للوزارة 
ربـى فـالح، يف ترصيـح صحفـي: ان «عـدد 
امللقحـني ضـد فـريوس كورونـا مـن الفئات 
الصغرية مـن أعمار ١٢-١٨ سـنة بلـغ لغاية 
اآلن أكثـر من ٢٢١ ألف شـخص، كما أن هناك 
اقباال جيدا عىل تلقي اللقاح وهو مسـتمر ويف 

تزايد».
وبينـت أنه «يف حال احتسـاب النسـب للفئات 
املذكـورة، وبالجرعـة األوىل فإنهـا تبلـغ ٢٧٪ 

والجرعة الثانية ١٧٪، وهي نسب جيدة».
وبخصوص املتحـور «أوميكرون»، أكدت فالح 
ان «العـراق لغاية اآلن لم يدخـل بموجة رابعة 
ولـم تسـجل فيه أي حـاالت للمتحـور الجديد 
أوميكرون، لكن هذا ال يعني ان العراق سيكون 
بعيـداً عـن موجـة جديـدة او دخـول متحور 
جديد مـن وباء فريوس كورونـا خالل املرحلة 

املقبلة».
وأظهرت إحصائيـة نرشتها وكالة رويرتز يوم 
الجمعـة، أن أكثـر من ٢٦٧٫٩٩ مليون نسـمة 
أُصيبوا بفريوس كورونا املستجد عىل مستوى 
العالـم، يف حـني وصـل إجمـايل عـدد الوفيات 
الناتجة عن الفريوس إىل خمسـة ماليني و٥٨٢ 
ألفاً و٨٢٤ حالة، وتصدر العراق الدول العربية 
بعدد اإلصابـات التي بلغت مليونـني و٨٦ ألفاً 
و٧٠٢ إصابـة، فيما بلغ عـدد الوفيات ٢٣ ألفاً 

و٩٤٣ حالة.

بغداد/الزوراء:
أعلنت خليـة االعالم االمني ، امس 
السبت، إحباط عملية تهريب أكثر 
من سـبعة كيلو غرام من الحبوب 
املخـدرة وكيلـو غـرام مـن مادة 
الرتيك بـني محافظة السـليمانية 

وإحدى دول الجوار.

وذكـرت الخليـة يف بيـان ورد لــ 
«الـزوراء» انـه «يف الوقـت الـذي 
يحـاول فيها تجـار املخدرات نرش 
املجتمـع  ابنـاء  بـني  سـمومهم 
العراقـي، يقف األبطـال يف أجهزة 
األمنيـة لهم باملرصـاد، من بينهم 
الشـجعان يف وكالة االسـتخبارات 

حيـث  االتحاديـة،  والتحقيقـات 
تمكنـت الوكالـة وبعمليـة نوعية 
اسـتندت إىل معلومات دقيقة، من 
احباط محاولة تهريب نحو سبعة 
كيلـو غرام مـن الحبـوب املخدرة 
و ٩٠٠٠ الـف حبة مخـدرة وكيلو 
غـرام مـن الرتيـاك االسـود كانت 

مخبأ داخل االرض ومعدة للتهريب 
اىل اراضينـا عىل الرشيط الحدودي 
بني محافظة السـليمانية واحدى 

دول الجوار».
ضبـط  «تـم  انـه  اىل  واشـارت 
االجـراءات  واتخـاذ  املـواد  هـذه 

القانونية».
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت األردن، امـس السـبت، حلـول 
العراق ثالث أكرب مسـتورد للصناعات 
األردنيـة، خـالل الفـرتة مـن (كانون 
الثانـي - ترشيـن الثانـي) مـن العـام 

الحايل.
أن  األردن  صناعـة  غرفـة  وذكـرت 
”صـادرات غرفة صناعـة عّمان زادت 
بنسـبة 16 باملئة خالل األشـهر الـ 11 
املاضية من العام الحايل 2021، مقارنة 
مـع الفرتة نفسـها مـن عـام 2019، 
غالبيـة  بارتفـاع صـادرات  مدفوعـة 

القطاعات الصناعية“.
وأضافت أن ”صادرات الغرفة باألشهر 
الـــ 11 املاضيـة مـن العـام الحـايل، 
دينـار،  مليـارات   4.792 إىل  ارتفعـت 
مقابـل نحـو 4.141 مليـارات دينـار 

للفرتة نفسها من عام 2019“.
وأشـارت غرفة صناعـة األردن، إىل: أن 
”الواليـات املتحـدة االمريكيـة احتلـت 
املرتبة األوىل بأكرب مستورد للصناعات 
األردنية خالل هذه الفرتة، مسـجلة ما 
قيمته 948 ماليني دينار، وجاءت الهند 

ثانياً بــ838 ماليني دينـار، فيما جاء 
العـراق ثالثا لتبلـغ هذه االسـتريادات 
495 مليـون دينار مقابـل 490 مليون 

دينار للفرتة نفسها من عام 2019“.
األردنيـة  ”الصـادرات  أن  إىل  ولفتـت 
للسـعودية انخفضت بنسـبة 4 باملئة، 
مرتاجعـة إىل 524 مليـون دينار خالل 
11 شـهراً من العام الحايل مقابل نحو 
546 مليـون دينار للفرتة نفسـها من 

عام 2019“.
وتوزعت صادرات الغرفة خالل األشهر 
الــ 11 املاضيـة من العـام الحايل عىل 
قطاعـات الصناعـات التعدينية بقيمة 
والكيماويـة  دينـار،  مليـار   256،1
ومسـتحرضات التجميل نحـو 057،1 
مليار دينار، والهندسـية والكهربائية، 
572 مليـون  وتكنولوجيـا املعلومـات 

دينار.

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس الغرفة املشرتكة للتجارة بني ايران والعراق، يحيى 
آل إسحاق، امس السبت، أنه من املمكن زيادة مستوى التبادل 
التجاري بني ايران والعراق اىل سقف 20 مليار دوالر.وقال آل 
إسحاق يف ترصيح أوردته ”فارس“ واطلعت عليه ”الزوراء“: 
إن ”العراق يعد اكرب محل لالسـتثمارات يف املنطقة للسنوات 
الــ15 القادمـة عىل األقل“.وأضـاف املسـؤول اإليراني: أنه 
”البد من التخطيط يف مجال االسـتثمارات املشرتكة مع هذا 

البلد، من اجل تنمية العالقات التجارية الثنائية“.

بغداد/ الزوراء:
أكـد وزيـر النفـط العراقـي، امـس 
السـبت، أن وزارتـه تهـدف اىل زيادة 
وتحسـني  الوطنـي  االنتـاج  وادامـة 
نوعيته، وذلك خـالل افتتاحه محطة 
عزل الغاز ووحدة حقن املاء يف رشكة 
نفط ميسان، (جنوبي البالد)، بطاقة 

68 الف برميل باليوم.  
وقال الوزير احسـان بعـد الجبار، يف 
بيان ورد إىل ”الزوراء“: افتتحنا اليوم 
(أمـس) وحـدة عـزل الغـاز وترقية 
مواصفـات النفـط الخـام، ووحـدة 
حقـن املـاء يف حقـل بـزركان وحقل 
الفكة بطاقة 68 الف برميل باليوم يف 
رشكة نفط ميسان. مؤكداً أن الوزارة 
حريصـة عـىل دعـم رشكات القطاع 
النفطي بهدف تحقيق خطط التنمية 

االقتصادية املستدامة.
وأشار إىل: أن جميع الربامج والخطط 
التي تنفذها رشكات القطاع النفطي 
الغايـة منهـا تحقيـق هدفـني االول 
الوصـول اىل الزيـادات املخطـط لهـا 
من النفط الخام يف غضون السـنوات 
القادمـة، والثانـي اسـتثمار جميـع 
كميات الغاز املنتجة يف كافة الحقول، 
لغرض اسـتقرار توفري امدادات الغاز 
إلنتـاج الطاقـة الكهربائيـة وجميع 
الصناعـات املرتبطـة بهـذا النوع من 
أن جميـع هـذه  الوقـود. موضحـاً: 
هـي  واملتواليـة  املتجـزأة  املشـاريع 

لتحقيق هذا الهدف.
وبـني وزيـر النفط: ان هذه املشـاريع 
تعـد من املشـاريع الرضوريـة املهمة 
والتكامليـة يف عمليـات االنتاج بهدف 

االرتقـاء بمواصفـات النفـط الخـام 
وتعزيـز  تحقيـق  بهـدف  العراقـي، 
العائـدات املالية الوطنية، باإلضافة اىل 
حماية املكامن النفطية والحفاظ عىل 
مسـتويات االنتـاج يف الحقل الذي يعد 
مـن التحديـات التي تواجـه الصناعة 
النفطية، وهي تحديات مرحلة االنتاج 

والتسويق.
وأضـاف: ان العـراق باعتبـاره ثانـي 
بلـد مصـدر للنفط يف منظمـة ”اوبك 
” يتحتـم عليـه املحافظـة عـىل هذا 
املسـتوى مـن خـالل ادامـة املكامن 
والحقول النفط. مشـرياً اىل ان وزارة 
الوطنيـة  النفـط  ورشكـة  النفـط 
تدعمان هذا النشـاط االسـتثماري يف 

كافة الحقول النفطية الذي من شانه 
تعظيـم االيرادات الوطنية ويعمل عىل 

تنمية االقتصاد.
واشاد الوزير بجهود العاملني يف رشكة 
الرشكـة  ان  نفـط ميسـان، مؤكـدا: 
واحدة من اهـم الرشكات الوطنية من 
حيث القدرة االنتاجية، ندعم نشاطها 
االسـتثماري لتحقيق معدالت انتاجية 

عالية.
هـذه  اهميـة  اىل  اسـماعيل  واردف 
املشاريع يف اضافة القيمة االستثمارية 
فإنهـا  كذلـك  املبـارشة،  والتجاريـة 
بالتنميـة  لالرتقـاء  فرصـة  تضيـف 
املجتمعيـة للمنطقة، حيث سـاهمت 
هذه الفعاليات يف خلـق وتوفري فرص 

عمل كثـرية خـالل مرحلـة التنفيذ و 
مرحلة التشغيل.

من جانـب متصل، أكد الوزير إن بالده 
تسـتهدف الوصول إىل الذروة يف عملية 
إنتـاج النفط والغاز.. جـاء ذلك خالل 
حضـوره االحتفال الـذي أقيم يف حقل 
مجنـون يف محافظـة البرصة، ووضع 
اسـتثمار  ملـرشوع  االسـاس  حجـر 
الغـاز الحاميض بهـذا الحقـل بطاقة 
155 مقمـق، وافتتـاح بنايتـي هيئـة 
انتاج وتطويـر حقل مجنون النفطي، 
الحقـل  يف  االلكرتونيـة  والسـيطرة 
أجهـزة ومعـدات  بأحـدث  واملجهـزة 
وبرمجيـات متابعة ومراقبـة اإلنتاج، 
وفقـا لبيان صـادر عن الـوزارة اليوم 

السبت.
ونقـل البيـان عـن الوزيـر قولـه: إن 
التطوير ومسـتوى االنجاز  عمليـات 
املتحققة خالل ثالث سـنوات وسـتة 
اشهر من العمل هو انجاز كبري وبجهد 
وطنـي، يعد من العالمـات الفارقة يف 
صناعـة النفـط العراقية. مشـريا اىل 
نجـاح الجهد الوطني يف تنفيذ التزامه 
امـام الحكومة العراقيـة للوصول إىل 
الطاقـات االنتاجيـة، وتقليـل الكلف 

بنسبة 30 ٪.
وأكـد إسـماعيل ان العراق يسـتهدف 
الوصول إىل انتاج الذروة. منوهاً إىل انه 
وبسـبب فرض قيود االنتـاج تم تغيري 
االسـرتاتيجية اىل انتاج النفط الخفيف 
لتحقيق ايرادات مالية لخزينة الدولة.

مـن جهتهـا، قالـت رشكة تسـويق 
النفط ( سومو) إن إنتاج النفط الخام 
العراقي، بما يف ذلك التدفقات من إقليم 
كوردستان، ارتفع إىل أعىل مستوى يف 
18 شـهرًا عنـد 4.208 ماليني برميل 

يومًيا خالل شهر ترشين الثاني.
الصـادرات  أن  البيانـات  وأظهـرت 
الفيدراليـة قفـزت إىل 3.273 ماليـني 
برميـل يف اليـوم يف ترشيـن الثاني من 
3.119 ماليني برميل يف اليوم يف ترشين 
األول، بينمـا لم تتغري تدفقات حكومة 
إقليم كوردسـتان يف الشـهر عند 408 

آالف برميل يف اليوم.
وبلغ متوسط االستخدام املحيل، والذي 
يشـمل حرق النفـط الخام وتشـغيل 
املصـايف، 518 الـف برميـل يف اليـوم، 
بانخفـاض قدره 5000 برميل يف اليوم 

عن ترشين األول.

aáÌáu@bÓ�–„@b«Îãìfl@|nn–mÎ@NNåbÃ€aÎ@¡–‰€a@Âfl@ÒÎäâ€a@xbn„g@∂g@fiÏñÏ€a@“áËnèÌ@÷aã»€a@Z¡–‰€a
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بغداد/ الزوراء:
املحـيل  االتحـاد  يف  عضـو  كشـف 
محافظـة  يف  الفالحيـة  للجمعيـات 
دياىل، امس السبت، عن تصدير قرابة 
17 الـف طن مـن التمور اىل اسـواق 
18 دولـة بينها 6 اوروبية. من جانب 
اخـر، اكد مسـؤول زراعـي يف دياىل، 
امس، انخفـاض إنتاج الحمضيات يف 
املحافظة لهذا املوسم بنسبة تجاوزت 

50 % بسبب الجفاف وشح املياه.
وقال عضو االتحاد املحيل للجمعيات 
الفالحيـة يف محافظـة ديـاىل، احمد 
الجبـوري، يف ترصيـح صحفـي: إن 
”تصديـر التمـور مـن ديـاىل خـالل 
2021 هو االعـىل يف تاريخ املحافظة 
وبلغ قرابـة 17 الف طـن“، مبينا أن 
”90 % مـن التمـر املصـدر هـو من 
الزهـدي لوجـود اقبـال كبـري عليـه 
خاصة يف اسـواق الهند وبعض الدول 

االسالمية“.
واضاف الجبـوري ان ”التمور يجري 
 6 بينهـا  دولـة   18 اىل  تسـويقها 
اوربيـة مـن خـالل رشكات وتجار“، 
الفتـا اىل ان ”بعض الـدول الخليجية 

بـدأت هي االخـرى باسـترياد التمور 
وخاصة النـادرة منها لوجـود اقبال 
عليهـا باإلضافـة اىل وجـود رشكات 
متخصصة بالتسـويق تسـتورد هي 
االخرى التمور من دياىل ومن ثم يعاد 

تسويقها اىل بلدان اخرى“.
واشـار اىل ان ”فتـح التصدير خطوة 

بالغة االهمية يف دعم بسـاتني النخيل 
يف دياىل وتأمني ايرادات مالية اضافية 

ألصحابها تساعد يف سد التكاليف“.
 70 قرابـة  ديـاىل  وتضـم محافظـة 
الف دونم مـن بسـاتني النخيل تنتح 
عرشات االصنـاف من التمور بعضها 

نادر عىل مستوى العراق.

من جانب اخر، اكد مسؤول زراعي يف 
دياىل، امس السـبت، انخفاض إنتاج 
الحمضيات يف املحافظة لهذا املوسـم 
بنسبة تجاوزت 50 % بسبب الجفاف 

وشح املياه.
وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفالحية 
التميمـي،  ديـاىل، رعـد مغامـس  يف 

يف ترصيـح صحفـي: ان شـح امليـاه 
والجفـاف تسـبب بتـدٍن وانخفاض 
إنتاج الحمضيـات يف عموم الوحدات 
االدارية ورداءة املنتج بشكل ملحوظ 
اىل جانب هالك آالف البساتني املثمرة 

بالحمضيات.
واشار اىل ان عرشات االالف من الدوانم 
الزراعية للحمضيات هلكت واندثرت 
يف مناطق املقدادية وابي صيدا وحتى 
حزام بعقوبـة جراء الجفاف وانعدام 
مصادر املياه، محذرا من فقدان دياىل 
لهويتهـا يف خارطـة البـالد الزراعية 
والتاريخية والتي اشتهرت بـ“مدينة 

الربتقال“.
وجدد التميمي دعوته إلنقاذ دياىل ”ام 
البساتني“ من كوارث الجفاف وهالك 
البسـاتني املثمرة وايجاد حلول بديلة 
إلنقاذ هوية املحافظة واملزارعني من 
اقتصادية ومعيشية جسيمة  كوارث 

ال يمكن تداركها لو استمرت.
وتضم ديـاىل نحو ربع مليـون دونما 
من البسـاتني، 136 الـف دونم منها 
للمحاصيـل  واملتبقـي  للحمضيـات 

االخرى.

بغداد/ الزوراء:
أكدت وزارة الزراعة، امس السبت، قدرتها عىل تجاوز أي أزمة حبوب محتملة 

حال توفر الدعم املايل.
وقـال وكيـل الزراعة الفنـي، ميثـاق عبد الحسـني، يف ترصيـح صحفي: إن 
”الوزارة ليسـت لديها مشكلة يف توفري محاصيل الحنطة، والشعري، أو الذرة، 

ولكن املشكلة تكمن بتوفر املياه الكافية لزراعة األرايض املتوفرة“.
وأضاف عبد الحسـني أنه ”يمكن تعويض أي خسارة يف املساحات باستخدام 

أمثل للمياه الجوفية وبالتنسيق مع وزارة املوارد املائية“.
ولفت إىل أن ”الدعم املايل إذا توفر فإن قطاع الزراعة قادر عىل تجاوز أي أزمة 

حبوب محتملة“. 

بغداد/ نينا:
اكد املختص يف الشـأن االقتصادي، رضغام محمد عيل، ان العراق سيكون 
قادرا عىل اسـرتجاع اصوله املجمدة واستحصال ديون خارجية ومالحقة 

مهربي امواله، لدى انتهاء التزاماته تجاه الكويت.
وقـال محمد عيل يف ترصيح للوكالة الوطنية العراقية لالنباء /نينا/ :“ ان 
الكويت هي آخر حلقة يف مسلسل ديون العراق التي تقع تحت طائلة البند 
السـابع ، والتي قيدت العراق عقودا مـن الزمن من امكانية فتح مصارف 
بالخارج بأصول حكومية وكذلك منعته من اسرتجاع اموال مجمدة وديون 
”.واشـار اىل ان“ الكويت كانت أسوأ الدول تعاونا مع العراق حيث تنازلت 
معظم الدول يف نادي باريس عن جزء كبري من مطالباتها، إال الكويت التي 
لم تتنازل عن اي يشء وارصت عىل قضم موازنة العراق يف كل عام وقيدت 

تعامالته املالية الدولية مستفيدة من قرارات دولية جائرة آذت العراق“.
واضاف :“ عىل الحكومات العراقية املقبلة املطالبة بأصول العراق املجمدة 
منـذ ٣٠ عاما وكذلك مالحقة اموال العراق املهربة ومطالبة دول ورشكات 
مدينـة للعراق“. واوضح الخبري االقتصـادي:“ ان هذه الخطوة هي حدث 
اقتصـادي مهم جدا سـريفع من تصنيف العـراق االئتمانـي ويمكنه من 
توجيه االموال املستقطعة سابقا اىل اوجه تنموية بدءا من العام املقبل“.

واعلن البنك املركـزي العراقي، الخميس املايض، انهاء الرتتيبات املرصفية 
الالزمـة مـع البنـك االحتياطي الفيـدرايل االمريكـي إليقاف االسـتقطاع 

التلقائي لتعويضات الكويت من ايرادات تصدير النفط الخام العراقي
واكـد يف بيان مقتضـب ”امكانية تسـديد املبلغ املتبقي مـن التعويضات 

كامال قبل نهاية العام الحايل ٢٠٢١ إلنهاء هذا امللف“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفع سـعر خام البـرصة الخفيف بعـد اغالقه الجمعة، ليسـجل أرباحا 

أسبوعية تجاوزت 3 دوالرات مع ارتفاع أسعار النفط لألسبوع املايض.
 Omicron ويأتي تعايف األسعار بعد انخفاض املخاوف بشأن تأثري متحور

لفريوس كورونا، عىل الطلب العاملي للنفط.
وارتفع خام البرصة الخفيف يف آخر جلسة له قبل إغالقه الجمعة بمقدار 
43 سـنتاً ليصـل إىل 74.90 دوالراً، ليحقـق أرباحاً أسـبوعية بلغت 3.21 

دوالرات أو ما يعادل نسبتها 4.48 %.
وارتفـع خام برنت، يف آخر جلسـة له قبل إغالقه بمقدار 73 سـنتاً ليصل 
إىل 75.15 دوالراً، ويحقـق ربحا أسـبوعيا بلـغ 5.27 دوالرات او ما يعادل 

نسبته 7.54 % يف أسبوع.
وجرت تسـوية خام غرب تكساس الوسـيط األمريكي عىل ارتفاع بمقدار 
73 سـنتا ليصل إىل 71.67 دوالراً للربميل وحقق ربحا أسـبوعياً أيضاً بلغ 

4.79 دوالرات أو ما يعادل نسبته 7.16 %.

بغداد/ الزوراء:
كشف املتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، امس السبت، 

أولوية املشاريع يف موازنة 2022.
وقـال الهنـداوي يف ترصيـح صحفـي: ان ”املشـاريع املهمة التي سـيتم 
إدراجها يف موازنة العام املقبل سـتكون األولوية فيها للمشاريع املستمرة 
وقيـد التنفيذ التي بلـغ عددها أكثر مـن 6000 مـرشوع“، وضمان عدم 

توقفها أمام أي ظرف مايل أو أي ظرف آخر“.
ولفـت اىل أن ”الرتكيـز سـيكون عـىل املشـاريع التـي فيها نسـب إنجاز 
مختلفة“، موضحاً ان ”إدراج املشـاريع الجديدة لن تكون واسعة طاملا لم 
تنفذ القديمة“، مبيناً أن ”إدراج املشاريع الجديدة سيكون فقط للرضورة 

القصوى وبموافقة مجلس الوزراء“.

بغداد/ الزوراء:
اكدت وزارة الكهرباء، امس السبت، حاجتها اآلنية للغاز املستورد من اجل 

الكهرباء، مبينة أن اعالن وزارة النفط فيه مديات بعيدة.
وقال الناطق باسـم الوازرة احمد العبـادي يف ترصيح صحفي: إن ”اعالن 
وزارة النفط السـابق عن اعادة تأهيل حقول الغاز العراقية لسـد الحاجة 
املحليـة بدال من املـورد من الجانـب االيراني فيه مديات وسـقوف زمنية 

خالل االعوام الثالثة املقبلة“.
واضاف ان ”حاجة للعراق اليوم للغاز آنية“، كاشـفا عن ”اجتماعات مع 

وزارة النفط لتعويض املفقود من الغاز املورد“.
وبـني ان ”جملة من املحددات للعقود املوقعة مـن الجانب االيراني لتوريد 

الغاز منها املطالبة بااللتزامات املالية واجبة الدفع“.

@åÎb§@Û‹«@bËmäá”@á◊˚m@Ú«aäç€a
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بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار الذهب ”االجنبـي والعراقي“ يف األسـواق املحلية، امس 

السبت.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغـداد سـجلت للمثقـال الواحد عيـار 21 مـن الذهب الخليجـي والرتكي 
واألوربي سـعر بيع 366 الف دينار، و سـعر الرشاء 362 الفاً، فيما سجل 
املثقـال الواحـد من الذهب عيار 21 ليوم الخميـس املايض البيع 367 الف 

دينار.
واشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

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

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

@¿@�b–Ó–†@b»uaãm@›vèÌ@kÁâ€a
ÚÓ‹0a@÷aÏé˛a

2021@fi˝Ç@ÚÓ„Üä˛a@pb«b‰ó‹€@ÜäÏnèfl@5◊c@s€bq@÷aã»€a

ä¸ÎÜ@äbÓ‹fl@20@Ä€@÷aã»€a@…fl@äbvn€a@fiÜbjn€a@…œã€@|‡�m@ÊaãÌg



الرياضي

www.alzawraapaper.com

الرياضي

www.alzawraapaper.com

6
No: 7619   Sun   12     Dec    2021العدد:   7619    االحـد    12   كانون االول     2021
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بغداد/ متابعة الزوراء
خرس منتخبنا للناشـئني بكرة القدم أمام نظريه السـعودي بثالثة أهداف نظيفة ضمن 
بطولة غرب آسـيا الثامنة للناشئني، وشهدت املباراة التي جرت عىل ملعب األمري فهد بن 
سـلمان بنادي النهضة يف السـعودية تقدم منتخب الناشئني السعودي بهدف يف الدقيقة 
٤٧ من عمر املباراة بقدم الالعب فرحة عيل الشمراني.كما أحرز الالعب الشمراني الهدف 
الثانـي ملنتخبـه يف الدقيقة ٧١ من عمر املباراة، فيما سـجل العب املنتخب نواف البرشي 
الهـدف الثالـث يف الدقيقة ٨٤ من عمـر املباراة.وبهـذه النتيجة ودع منتخب الناشـئني 

منافسات بطولة غرب اسيا التي تتواصل مبارياتها يف مدينة الدمام بالسعودية.

ãºcÎ@ã–ñc

%b»€a@Ú€Ï�i@pbèœb‰fl@‚bnÇ@¿@=Áâ€a@‚béÏ€bi@xÏnÌ@ãflb«@ÛÓ±@bm@aÏæa@kÉn‰fl@k«¸
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بغداد/ متابعة الزوراء
 اكـد املـدرب، أيـوب أوديشـو، أن 
ال  القـدم  لكـرة  العراقـي  االتحـاد 
لقيـادة  املحـيل  باملـدرب  يرغـب 
املنتخـب، فيما عزا هبوط مسـتوى 
الالعبني إىل مدربـّي اللياقة البدنية.

وأبدى اوديشـو اسـتغرابه ملحاربة 
بعض اعضـاء مجلـس ادارة اتحاد 
الكـرة للمدرب املحـيل ”إذ كان عىل 
االتحاد ان يدعم الكفاءات التدريبية 
يف  الصحيـح  بالشـكل  وتوجيههـا 
العـراق ال ان يتم ابعادها وخسـارة 
خدماتها“.واضـاف ”مـن الغريـب 
جعل املدرب املحـيل الذي يقود فرق 
وشـماعة  سـبباً  املمتـاز  الـدوري 
يف تراجـع اداء الالعبـني باملنتخـب 
الوطنـي“، محمـًال املـدرب الحـايل 
للمنتخب برتوفيتش ومدرب اللياقة 
لالعبـي  البدنـي  الجانـب  تراجـع 
املنتخـب يف تصفيـات كأس العالـم 
وبطولة كأس العرب.ودعا اوديشـو 
اىل تقليص اندية الدوري املمتاز ”الن 

ذلـك يـؤدي اىل التنافـس الحقيقي 
وظهور العبني عىل مسـتوى عال يف 
الفرق، وبالتايل يتم اكتشاف العبني 
يمثلون املنتخب بعد ان تكون الرؤيا 
االنبـاء  للمدرب“.ونفـى  واضحـة 
التـي تداولـت يف الوسـط الريايض 
بمفاتحتـه مـن قبـل اتحـاد الكرة 
لقيـادة املنتخب، مؤكـدا ان ”ال احد 
من االتحاد اتصل بّي بشـأن تدريب 
املنتخب لسـبب بسيط ان االتحاد ال 
يرغب باملـدرب املحيل لكـن يف حال 
دعوتـي لقيـادة املنتخب سـأوافق 
خدمـًة للعراق“.وختـم بالقول ”يف 
حال تسـلمت مهمة تدريب املنتخب 
سـيكون رشطـي عـدم تدخـل اي 
شخص بقراراتي سـوى يف الجانب 
الفنـي وكذلـك يف اختيـار الالعبـني 
وجوانـب اخـرى تخـص مهمتي“، 
الفتاً اىل ان املدرب املحيل ”لديه فكرة 
عن طبيعة الالعب العراقي واسلوبه 
مسـتوياتهم  اعـادة  وبإمكانـه 

لوضعهم الطبيعي“.
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بانكوك/ حسن البيضاني
 موفد اتحاد الصحافة الرياضية 

ارتفع العلم العراقي عىل منصات تتويج االبطال 
يف بطولـة العالم باملواي تاي التي اختتمت يوم 
امس السـبت يف العاصمـة التايالندية بانكوك 
بمشـاركة 92 دولة ، بعد حصول العبنا يحيى 
عامـر يحيى عـىل امليدالية الذهبيـة يف فعالية 
( واي كـرو ) لفئـة الشـباب بعـد تفوقه عىل 

املاليزي و الهندي و الجيكي والفيتنامي. 
فيما حصـل العبنا الدويل يوسـف محمود عىل 
امليداليـة الربونزيـة بعـد ان جـاء ثالثـاً بوزن 
57 كغـم خلـف الالعب الـرويس و الرتكي عىل 

التوايل. 
ويف ختام مشـاركة املنتخـب الوطني يف بطولة 
العالـم تحدث رئيس االتحـاد العراقي املركزي 
للمواي تاي مصطفى جبار علك عن املشـاركة 
و الحصيلة قائـًال: كنا نمني النفس ان نحصد 
اكرب عدد من امليداليات إال ان التنافس بالبطولة 
كان صعباً للغاية ملا ضمته املنتخبات املشاركة 
مـن العبني عىل مسـتوى عـاٍل جـداً وتوضح 
حجـم التطور الحاصـل لدى اغلـب املنتخبات 

املشاركة. 
و اكـد: ان الحصـول عىل ميداليتـني يف بطولة 
العالـم 2021 تعد حصيلة جيـدة بعد حصولنا 
عـىل ميداليـة فضية واحـدة يف بطولـة العالم 

2019 املاضية. 

وبرر علـك عدم وصول اكرب عـدد من الالعبني 
ملنصـات التتويـج بقولـه: مشـاركتنا جاءت 
وفق اسـرتاتيجية مرسـومة حـددت خياراتنا 
بالالعبـني الذيـن يمثلـون املنتخـب الوطنـي 
باملشـاركة العاملية ، اوىل املحددات هي: اختيار 
الالعبني الذين اكملوا جرعات لقاحات القضاء 
عىل فايروس كورونـا املعتمدة وممن يملكون 
بطاقـة صحية دولية تؤكـد تلقيهم للقاحات، 
وثاني املحددات هو السـري بخـط متوازي مع 
خطـة االوملبيـة الوطنيـة العراقيـة بتحضـري 
الالعبني لدورة االلعاب االسيوية، حيث شاركنا 
يف بطولـة العالم بـاالوزان املعتمـدة يف الدورة 
االسـيوية حسب التنسيق والتشاور مع رئيس 
اللجنة االوملبية رعد حمودي واللجنة املشـكلة 

ملناقشة املناهج. 
ومن جانبه، تواصل االمني املايل للجنة االوملبية 
احمـد صـربي مـع الوفـد العراقـي املشـارك 
يف البطولـة بصـورة مسـتمرة ناقـًال تحيـات 
وتشـجيع رئيس اللجنـة االوملبية رعد حمودي 

لالعبني و حثهم عىل تقديم افضل العطاءات. 
وقدم رئيس االتحاد للعبة شكره لرئيس اللجنة 
االوملبيـة واالمني املايل لتواصلهما املسـتمر مع 
البعثـة، ويأتي ذلـك من حرصهمـا عىل نجاح 
املشـاركة و التعـرف عـىل جاهزيـة الالعبـني 
وتحضريهـم للدورة االسـيوية التي نطمح ان 

نحقق فيها االنجازات. 

هذا وقد عقـدت الجمعية العموميـة اجتماعا 
رسمياً يف العاصمة التايالندية بانكوك برئاسة 
رئيـس االتحـاد الدويل للمـواي تـاي ( ايفما ) 
سنجاي تابسوان وتمت مناقشة جدول االعمال 
وخصوصاً ما يتعلق بتوقيت املسابقات املقبلة 

واماكن اقامتها عقب جائحة كورونا. 
وبدأ االجتماع بالوقوف دقيقة صمت عىل ارواح 
ضحايا جائحة كورونا واسـتذكار املتوفني من 
عائلـة املواي تاي بالعالم وعرض صورهم عىل 
الشاشـة داخـل القاعـة ومن ضمـن الذين تم 
اسـتذكارهم الالعـب العراقي السـابق باملواي 
تـاي كرار مهدي عاتي -رحمه الله- وهو نجل 

املشـجع العراقي املعروف مهدي الكرخي. 
وتـم التصويـت عـىل اقامـة بطولـة العالـم 
للمتقدمني يف االمارات - ابو ظبي يف شـهر ايار 
2022 املقبل، وستقام دورة االلعاب العاملية يف 
شـهر تموز يوليو 2022 يف امـريكا وتحديداً يف 
واليـة برمنجهام، وتضيـف العاصمة املاليزية 
كواالملبـور بطولة العالم للشـباب يف شـهر اب 
2022 املقبـل، امـا بطولـة العالـم للجامعات 
 2022 ايلـول  شـهر  يف  روسـيا  فسـتضيفها 

املقبل. 
واشـار مصطفـى جبـار علـك اىل  انمنتخبنـا 
الوطنـي سيشـارك يف البطولـة العربيـة التي 
ستقام شـهر كانون الثاني املقبل يف العاصمة 

االماراتية ابوظبي.

السـليمانية/ احمد العلوجي- محمد 
الرشيفي 

موفـدا االتحـاد العراقـي للصحافـة 

الرياضية 
تتواصل منافسـات البطولـة العربية 
للمبارزة للنساء و الرجال لليوم الثاني 

يف محافظة السـليمانية بقاعة نادي 
السـليمانية الريـايض والتي ينظمها 
االتحـاد املركزي للعبـة بالتعاون مع 
دول   8 بمشـاركة  العربـي  االتحـاد 
عربيـة و بفعاليـات سـالح الشـيش 

وسيف املبارزة والسيف العربي . 
وقال رئيس االتحادين العراقي و غرب 
اسيا للمبارزة زياد حسن: ان البطولة 
العربيـة تجـري وفـق مـا مخطـط 
لهـا مسـبقاً فيمـا يتعلـق بالجوانب 
التنظيمية وتوقيت املنافسات وتوفري 
االمـور اللوجسـتية كافـة والتي من 
يف  كبـري  بشـكل  تسـهم  ان  شـأنها 
انجـاح الحدث العربي. مؤكـداً  قدرة 
العراق عىل تضييف وتنظيم البطوالت 

الدولية بأعىل املستويات . 
الوطنـي  املنتخـب  العبـة  وكشـفت 
العراقـي، شـمس عبـد العزيـز، قوة 
العبـات  مـع  واملنافسـة  املشـاركة 
املنتخبـات العربيـة ال سـيما العبات 
املنتخبـني اللبناني وتحديدا يف سـالح 
الشـيش. معربة عن املها يف تحقيق 
منافسـات  قـادم  يف  افضـل  نتائـج 

البطولة .
وشـهدت نتائج اليوم الثاني للبطولة 
لوسـامه  العـراق  تحقيـق  العربيـة 
الذهبي االول بفعالية سـيف املبارزة 
فرقـي  للرجـال، وتعد املـرة االوىل يف 
تاريخه يحقق فيها املركز االول بهذه 
الفئة بعد ان تمكـن املنتخب العراقي 

مـن تحقيـق فـوز مثـري جـدا  عـىل 
املنتخـب الكويتـي بنتيجـة 45-36، 
فيما احتـل املنتخب السـوري املركز 

الثالث.
وضيع العـب منتخبنـا الوطني عالء 
حسني فرصة حصد املركز االول رغم 
تقدمـه بفـارق 5 نقـاط حـني فرط 
بتقدمه امام العـب املنتخب الكويتي 
عبد العزيز الشـطي الذي قلب تأخره 
اىل فـوز مهم حصد مـن خالله املركز 

االول تاركا للعراق املركز الثاني .
فرقـي  الكويتـي  املنتخـب  وواصـل 
االوىل حـني  املراكـز  للرجـال حصـد 
حقق الوسام الذهبي ايضا  يف فعالية 
السيف العربي بعد فوزه عىل املنتخب 

االردني بنتيجة -45 34 وجاء املنتخب 
العراقي يف املركز الثالث. اما يف فعالية 
سـالح الشـيش فقـد نـال املنتخـب 
الكويتـي املركز االول بعـد الفوز عىل 

املنتخب العراقي بنتيجة 45 - 37.
ويف منافسات النساء يف فعالية السيف 
العربـي فقد ابدعت العبـات املنتخب 
العراقي وتمكن من تحقيق فوز رائع 
عـىل املنتخـب السـوري بنتيجـة 45 
32-، ليحققن الوسـام الذهبي، فيما 
حققـت فتيات سـوريا املركـز االول 
يف  فعاليـة سـيف املبـارزة بعد الفوز 
عـىل املنتخـب العراقـي بنتيجة 45 - 
24 وحلـت العبات فلسـطني باملركز 

الثالث.
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بغداد/ متابعة الزوراء
فاز نـادي  القـوة الجوية عـىل ضيفه فريق 
نـادي الكهربـاء بهدفـني نظيفـني يف املبارة 
التـي جرت عـىل ملعب الشـعب الدويل ضمن 
منافسـات الجولـة الثانيـة عـرش للـدوري 

العراقي املمتاز لكرة القدم .
وجـاء الهدف االول للقـوة الجوية عن طريق 
منتظـر عبـد االمـري يف الدقيقـة الخامسـة 
والعرشيـن مـن الشـوط االول ، ويف الدقيقة 
السـابعة والخمسـني سـجل القـوة الجوية 

هدفه الثاني عن طريق مصطفى محمد.
وبهذه النتيجة رفـع الجوية رصيده للنقطة 
الخامسـة والعـرشون باملركز الثالـث مؤقتاً 
بانتظار نتيجة الزوراء وزاخو يوم غد، بينما 
تجمد رصيد فريق نادي الكهرباء عند النقطة 

الرابعة عرش باملركز العارش.
وحقـق نفـط الوسـط فـوزا مسـتحقا عىل 
أربيل، امس السـبت، بثالثـة أهداف دون رد، 

عىل ملعب النجف الدويل.
واسـتغل مهند عبد الرحيـم تمريرة عرضية، 
ليضعهـا برأسـه يف الشـباك، يف الدقيقة 25، 
مسجال الهدف األول لنفط الوسط، الذي عزز 

النتيجة بهدف آخر لالعب مراد محمد.
وأحرز نفط الوسـط الهدف الثالث، بواسطة 
مهنـد عبـد الرحيـم يف الدقيقـة 75، ليؤمن 
فـوزه ويرفع رصيده إىل النقطة 28، يف املركز 
الثاني، بينما تجمد أربيل عند النقطة الثامنة، 

يف املركز السابع عرش.
ويف مبـاراة أخـرى، خيـم التعـادل اإليجابي 
(1-1) عـىل الكرخ وضيفـه امليناء، يف ملعب 

الساحر أحمد رايض.
وتقـدم الكرخ أوال عـن طريـق الالعب كرار 
سعد، وتعادل للميناء عباس ياس، يف الدقيقة 
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ورفـع الكرخ رصيـده إىل النقطة 8، يف املركز 
السـادس عرش، كمـا رفع املينـاء رصيده إىل 

النقطة 6، يف املركز الثامن عرش.
ويف مبـاراة ثالثـة، واصـل الطلبـة نتائجـه 
الجيـدة، وحقق انتصارا جديدا عىل حسـاب 

الصناعة يف ملعبه، بهدف دون رد.
وجـاء هدف املباراة بواسـطة وكاع رمضان، 

يف الدقيقة 16.
ورفـع الطلبة رصيده بهـذا الفوز إىل النقطة 
23، يف املركـز الرابـع بشـكل مؤقـت، بينما 
تجمـد الصناعة عنـد النقطـة 15، يف املركز 

العارش.

ويف مبـاراة أخـرى، حسـم التعـادل (1-1) 
مواجهة الديوانية والقاسم، التي أقيمت عىل 

ملعب الديوانية.
وسـجل املحـرتف دوف وومي هـدف التقدم 
للديوانية، يف الدقيقة 30، لكن القاسم ضغط 
من أجل العودة، ونجح يف ذلك عرب السـنغايل 

داوده، يف الدقيقة 65.
ورفع القاسم رصيده بذلك إىل النقطة 11، يف 
املركز الرابع عرش، كما رفع الديوانية رصيده 
إىل النقطة الخامسة، يف املركز التاسع عرش.

وُتسـتأنف مسـاء اليـوم األحـد، منافسـات 
الجولـة الـ12 من الـدوري املمتاز، بإقامة 5 
مباريات عـىل مالعب العاصمـة بغداد وعدد 

من املحافظات.
وستدور املباراة األوىل عىل ملعب دالل بمدينة 

زاخـو، حيـث يلتقـي صاحـب األرض زاخو 
ضيفه الزوراء.

ويقـدم زاخو موسـما اسـتثنائيا مع املدرب 
عبد الوهـاب أبو الهيل، وحقق نتائج مميزة، 
فيما سيكون الزوراء أمام مواجهة محفوفة 

باملخاطر.
ويسـعى النفـط السـتعادة توازنـه عندمـا 
يسـتقبل نفط البـرصة، حيث يعيـش األول 
صدمة نتائج، ويتطلع مدربه باسـم قاسـم 
إليجـاد الحلـول الناجعة، من أجـل التقدم يف 

الئحة الرتتيب.
أما نفط البرصة، فعىل العكس يعد موسـمه 
الحايل استثنائيا، من حيث التنظيم والنتائج.
وقد نجـح املـدرب الشـاب، عماد عـودة، يف 
اختيار أدواتـه ليحقق نتائـج باهرة، مكنته 

من أن يكون ندا قويا ألكرب األندية.
وعـىل ملعب بغداد، يسـتضيف أمانـة بغداد 

ضيفه القادم من الشمال، فريق نوروز.
وتعـد املباراة متكافئة يف الكثري من الجوانب، 
بينمـا يعـي مـدرب نـوروز، ويل كريـم، أن 
الخسـارة قـد تتسـبب يف تراجـع الفريق يف 
جـدول الرتتيـب، وبالتـايل سـيدخل املبـاراة 

بثقله.
وسـيدخل النجـف مواجهـة الجولـة الـ12 
بشـعار تعويـض إخفاقـه يف كأس العـراق، 
بعدما ُمني عىل أرضه وبني جماهريه بخسارة 

أمام أمانة بغداد، وغادر البطولة مبكرا.
والتعويـض يف الدوري سـيكون مطلوبا من 
جماهريه، ال سـيما أن املباراة سـهلة نسبيا 
مـع متذيل الرتتيـب، ويف ملعبه وبني أنصاره 

يكون النجف أقوى.
أما سـامراء، فسـيكون مطالبا بنفض غبار 
النتائج السلبية، إذ لم يقدم إىل اآلن ما يشفع 

له للبقاء يف دوري الكبار.
ويف آخـر مواجهات هذه الجولة، يسـتضيف 
املتصدر الرشطة فريق نفط ميسان، واملباراة 
مهمة للطرفـني، فالرشطة يعي جيدا أطماع 
الفرق املنافسـة، التي تنتظر تعثره لالقرتاب 
من الصـدارة، ويسـعى للحفاظ عـىل فارق 

النقاط عىل أقل تقدير.
أما نفط ميسان، الذي يعيش نتائج متذبذبة 
هذا املوسـم، فيعلم أن مواجهة املتصدر هي 
حافـز لجميـع الالعبـني، لتقديـم أنفسـهم 
بشكل مميز، يف مباراة ستكون مرصودة من 

اإلعالم واألندية األخرى.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
عضـو املكتب االعالمي للجنـة االوملبية الوطنية 
العراقيـة الزميل رحيم الدراجي، اكد اكتسـاب 
(والدته) الشفاء التام من االزمة الصحية التي 
تعرضت لها قبل مدة زمنية ليسـت بالقصرية، 
الدراجـي  الزميـل  لوالـدة  الصادقـة  دعواتنـا 
بالشفاء التام وان يمن عليها العيل القدير بالصحة 

والعافية التامتني.
  ******************

االتحاد الدويل لكرة القدم (فيفا) بكتاب رسـمي 
وجهه اىل اتحاد الكرة املركزي، ثمن فيه الجهود 
الكبـرية التي بذلها املنسـق االعالمي للمنتخب 
ومسـاهمته  عمـاد  محمـد  الزميـل  الوطنـي 

الفاعلة وسـلوكه االحرتايف الكبرية الذي جسـده 
خالل الفيلم الوثائقي الذي انتجه فيفا عن منافسات 

كأس العالم عىل مدار خمسني عاما، وكذلك تغطية احداث بطولة كأس 
العرب التي تتواصل فعالياتها يف العاصمة القطرية الدوحة، كل التوفيق 
والنجـاح لزميلنا يف جميع املهام االعالمية التي تسـند له يف قادم الفرتة 

املقبلة.

بغداد/ محمد حمدي
اكد مدير عام دائرة شؤون االقاليم واملحافظات يف وزارة الشباب والرياضة، طالب 
والنجف  الشعب  ملعبي  عىل  املمتاز  الدوري  مباريات  استئناف  املوسوي،  جابر 
التأهيل عىل اكمل وجه،  البذور الشتوية واعمال  بعد االنتهاء من عملية زراعة 
وبمتابعة من وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، وهما اليوم يف جاهزية تامة 

الستقبال فرقنا الوطنية واقامة مباريات الدوري املحيل.

السليمانية/محمد الخفاجي
الوطنية  األوملبية  اللجنة  كرمت 
منتخب  النسوية  ولجنتها  العراقية 
 (٣x٣) السلة  لكرة  النسوي  العراق 
عطفاً عىل النتائج املميزة التي حققها 
التي  املهارات  لتحدي  العالم  بطولة  يف 
الين)   (أون  الـ  طريقة  عىل  جرت 
الوضع  فرضها  التي  القيود  بسبب 
يف  كورونا  وباء  تفيش  نتيجة  الصحي 

أرجاء املعمورة.
الوطنية  األوملبية  اللجنة  رئيس  وكان 
إلتقى العبات  العراقية، رعد حمودي، 
واالدارية،  الفنية  واملالكات  املنتخب 
وعائالتهم، معرباً عن سعادته البالغة 
بلقائهم وتقديم الدعم املمكن للمنتخب 
مطالباً الالعبات برضورة الرتكيز عىل 
ألنه  دراسياً  والتفّوق  العلمي  الجانب 

أساس النجاح يف الرياضة. 
لكرة  العراقي  االتحاد  رئيس  وقال 
ان  العميدي:  حسني  الدكتور  السلة 
لتحدي  العالم  ببطولة  شارك  العراق 
املهارات للبنني والبنات بيد ان منتخب 
تحقيق  يف  الحظ  يحالفه  لم  البنني 
من  البطولة  ودع  اذ  املرجوة،  النتائج 
منتخب  من  العكس  عىل  االول  دورها 
الجيدة  النتائج  واصل  الذي  البنات 

وتمكن من التغلب عىل فرق مجموعته 
يف النتيجة النهائية وحصل عىل املركز 
بذلك  مختزال  عامليا  عرش  الخامس 
يفوق  تصنيفنا  كان  ان  بعد  الزمن 

حاجز املئة واالربعني.
كانت  البطولة  ان  العميدي:  واضاف 
عاما   ١٦ سن  تحت  الشباب  لفئة 
الفوز  من  الفتيات  منتخب  وتمكن 
ليشاركوا  اسيا  يف  فرق  ثمانية  ضمن 
ضمت  مجموعة  مع  العالم  بطولة  يف 
واسبانيا  تونس  العراق  جانب  اىل 
تونس  عىل  الفوز  وبعد  وبورتوريكو، 
واسبانيا تأهل منتخبنا اىل الدور االخري 
العميدي  ملجموعته.واشاد  متصدرا 
تكريم  يف  األوملبية  اللجنة  بمبادرة 
هذا  عىل  والقائمني  املتميزات  الفتيات 
الدكتور  الفني  املدير  السيما  املنتخب 
رزگار محمد الذي بذل جهودا مضنية 
به  والوصول  املنتخب  هذه  تطوير  يف 

اىل مراكز متقدمة عامليا.
املكتب  أعضاء  اللقاء  حرض  وقد  هذا 
العميدي  حسني  الدكتور  التنفيذي 
احمد،  وباسم  گيالن  بيداء  والدكتورة 
واألمينني العام واملايل هيثم عبدالحميد 
واحمد صربي وعضو اللجنة النسوية 

ليىل أحمد.
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حـدَّد نادي تشـيليس، البديـل املحتمـل للمدافع أنطونيـو روديجر، تحسـًبا ملغـادرة األملاني، ملعب 
ستامفورد بريدج بنهاية املوسم الحايل عقب انتهاء تعاقده. ولم يستطع النادي اللندني، حسم ملف 
تجديـد عقد صاحب الـ28 عاًما حتى اآلن، ما يمهد لرحيلـه مجاًنا، الصيف املقبل. ووفقا لصحيفة 

”دييل ميل“ الربيطانية، فإنَّ تشـيليس وضع ويسـيل فوفانا، مدافع ليسـرت سـيتي، عىل رأس 
قائمـة أولوياته، حال مغادرة روديجر.يأتي ذلك رغم إصابة املدافع الفرنيس الشـاب منذ 

فـرتة طويلة عقب تعرضه لكرس مروع يف الشـظية وأربطـة الكاحل خالل مباراة ودية 
ضد فياريال قبل بداية املوسـم. وجاء اختيار نادي العاصمة اإلنجليزية لصاحب الـ20 
عاًما، لكونه أحد املواهب الشـابة الواعدة يف مالعب الربيمريليج. ورغم ذلك، فإن املهمة 
لن تكون سـهلة بالنسـبة للبلوز، نظرًا الرتباط فوفانا بعقد مـع الثعالب حتى يونيو/

حزيران 2025، ما قد يكلفه مبلًغا ضخًما نظري جلبه مللعب ستامفورد بريدج.

حقق فريـق برينتفورد فـوزاً مهماً ومثرياً 
عىل ضيفه واتفورد بهدفني مقابل هدف يف 
افتتاح املرحلة السادسة عرشة من الدوري 

اإلنكليزي املمتاز.
وافتتح إمانويل دينيس التسجيل لواتفورد 
يف الدقيقـة 24 قبـل أن يتعـادل بونتـوس 
جانسـون لربينتفـورد يف الدقيقـة 84 ثـم 
أضـاف بريـان مبيومـو هـدف برينتفورد 

الثاني يف الدقيقة 90.
ورفع برينتفورد رصيده بذلك إىل 20 نقطة 
يف املركـز التاسـع يف حـني تجمـد رصيـد 
واتفـورد عنـد 13 نقطة يف املركز السـابع 

عرش.
ريال مدريد يواجه جاره أتلتيكو

ـ يعود آخـر فوز ألتلتيكـو مدريد يف ملعب 
سـانتياجو برنابيـو، إىل مـا قبـل خمـس 
فرباير/شـباط   27 يف  وتحديـدا  سـنوات، 
2016 بهـدف ألنطـوان جريزمـان، الـذي 
اسـتعاد دفة القيادة يف الروخي بالنكوس، 
وصـار ركيزة أساسـية يف هجـوم الفريق، 
قبيـل مواجهة الديربي املقـررة اليوم األحد 

أمام ريال مدريد.
وكان املهاجـم الفرنـيس حـارضا يف أربعة 
أهـداف، خالل آخر ثـالث مباريات للفريق، 

حيث سجل هدفني وصنع مثلهما.
وسجل جريزمان 133 هدفا يف 257 مباراة 
رسـمية، بمتوسط 0.51 هدف لكل مباراة، 
يف حقبتـه األوىل مـع األتلتي، التـي امتدت 
بـني 2014 حني تم التعاقـد معه قادما من 
ريـال سوسـيداد، و2019 عندمـا انتقل إىل 

برشلونة.
وبعدها بعامني، عـاد جريزمان مرة أخرى 
إىل الروخي بالنكوس، ليسـجل له 7 أهداف 
يف 17 مباراة رسـمية، بمتوسط 0.41 لكل 

لقاء يف حقبته الثانية.
وأصبح املهاجم الفرنيس قريبا من استعادة 
أفضل نسخه، بعد عامني للنسيان قضاهما 
يف برشـلونة، وبدايـة مثـرية للشـكوك يف 

مستهل حقبته الثانية.
وكان جريزمان بديال، يف أول سبع مباريات 
لـه بعـد عودته من البارسـا، وهـو ما أثار 
الشـكوك، بالنظـر إىل أنه كان أساسـيا وال 
غنى عنه يف كتيبة املدرب دييجو سيميوني، 

قبل رحيله إىل الفريق الكتالوني.
لكـن يف الفرتة األخـرية، أصبـح جريزمان 
عنرصا أساسيا مرة أخرى، وشارك يف تسعة 
أهـداف خـالل آخر عـرش مباريـات، حيث 

سجل ستة أهداف وصنع ثالثة لزمالئه.
ومنذ رحيل جريزمـان، لم يفز أتلتيكو عىل 
ريال مدريد، حيث يعود آخر انتصار لرجال 
دييجو سـيميوني عـىل الفريـق امللكي، إىل 
15 أغسـطس/آب 2018، حني فاز 4-2 يف 

الوقت اإلضايف لكأس السوبر األوروبي.
وبعدهـا لم يعرف الروخـي بالنكوس طعم 
الفوز، يف سـبع مواجهات جمعته بالريال، 
خاض املهاجم الفرنـيس اثنتني منها: 0-0 

و3-1 يف 2018-19.
وواجـه األتلتـي الريـال 5 مـرات يف غياب 
جريزمان، حيث تعادل يف ثالث منها وخرس 

اثنتني.
وكان الهـدف الوحيـد الذي سـجله األتلتي 
يف هـذه املواجهـات، خالل التعـادل 1-1 يف 
املوسم املايض، وسجله لويس سواريز عىل 

ملعب واندا ميرتوبوليتانو.
وال يزال الحظ السيئ مالزما ألتلتيكو أمام 
الريال، فلم يعرف طعم الفوز ضده يف الليجا 

خالل آخـر 10 مواجهات، حيث تعادل يف 4 
وخرس يف 6.

ويعـول أتلتيكو عىل الحالـة الرائعة لالعبه 
الفرنـيس يف مواجهـة الديربـي، التي يأمل 
خاللهـا يف كرس هـذا النحس أمـام غريمه 

امللكي.
عىل صعيـد متصل، تعـادل ريـال مايوركا 
مع سيلتا فيجو سـلبيا، خالل املباراة التي 
جمعتهما ضمن الجولة السابعة عرشة من 

الدوري اإلسباني لكرة القدم.
ورفـع مايـوركا رصيـده إىل 20 نقطـة يف 
املركز الثانـي عرش، كما رفع سـلتا فيجو 
رصيده إىل 17 نقطة يف املركز الثالث عرش.

وجاء تعادل مايوركا بعد الفوز عىل أتلتيكو 

مدريد الجولة املاضية، بينما تجاوز سـيلتا 
فيجو السقوط أمام فالنسيا.

آوجسبورج يتغلب عىل كولن
ـ فـاز آوجسـبورج عـىل مضيفـه كولـن 
(2/0)، خـالل املبـاراة التـي جمعتهما يف 
الجولـة الــ15 من الـدوري األملانـي لكرة 

القدم (بوندسليجا).
وسـجل هـديف آوجسـبورج، أندريـه هان 

ونيكالس دوريتش يف الدقيقتني 72 و88.
ورفع آوجسـبورج رصيده إىل 16 نقطة، يف 
املركز الرابع عرش، بينما توقف رصيد كولن 

عند 19 نقطة يف املركز التاسع.
نانت يقلب الطاولة عىل لنس

ـ قلـب نانـت الطاولـة عـىل لنـس بالفوز 
عليه 2-3 بعد أن تخلـف أمامه صفر2- يف 
الشـوط الثانـي ليخرج بفوز مثـري حارماً 
منافسه من الصعود مؤقتاً إىل املركز الثالث 

يف افتتاح املرحلة الثامنة عرشة.
وكان لنـس يأمـل بحصـد نقـاط املبـاراة 
الثـالث وحقق بداية مثالية بعـد أن  افتتح 
التسجيل عندما سدد ماساديو حيدارا كرة 
قويـة لم يتمكن حارس نانـت ألبان الفون 
من التقاطهـا فتهيأت أمام الربتغايل ديفيد 
برييرا دا كوسـتا ليسـجل باكـورة أهدافه 
هـذا املوسـم .(7)  ورسعـان مـا أضـاف 
آرنـو كاليموندو الهدف الثانـي الذي انفرد 
بحارس نانت وأودع الكرة يف شـباكه (15) 
رافعـاً رصيـده إىل 5 أهـداف هذا املوسـم. 
وللمفارقـة، فقـد نجـح لنس يف تسـجيل 
هدفني يف أول ربع سـاعة يف إحدى مباريات 
الـدوري املحـيل للمـرة األوىل منـذ 20 آب/
أغسـطس عام 2005. لكن نانـت انتفض 
يف الشوط الثاني وسجل ثالثة أهداف بينها 
ثنائية لرانـدال كولو مواني (49 و57) قبل 
أن يمنحه موزيس سيمون الفوز يف الدقيقة 
األخرية. وبقي لنـس يف املركز الخامس مع 
27 نقطة يف حـني رفع نانت رصيده إىل 25 

نقطة يف العارش.
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كشـفت قناة الـدوري اإليطايل، عـن املباريات التي سـيتم بثها 
مجاًنا عرب موقع ”يوتيوب“، ضمن منافسـات الجولة السـابعة 

عرشة، بداية من أمس السبت.
وأوضحـت الرابطـة، يف بيان عرب موقعها الرسـمي، أنه سـيتم 
عـرض 5 مباريـات من كل جولـة مجاًنا لجميع مشـجعي كرة 
القدم املقيمني يف منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا، خاصة 

أنه لم تحصل أي قناة عىل حقوق بث الدوري.
وأشـارت القناة الرسـمية للدوري اإليطايل عىل ”يوتيوب“ إىل أنه 
سيتم بث املباريات التالية هذا األسبوع: ”(أودينيزي - ميالن) - 
(روما - سـبيزيا) - (فينيسـيا - يوفنتوس) - (إنرت - كالياري) 

- (نابويل - إمبويل)“.
يذكر أن ميالن يتصـدر جدول ترتيب الدوري اإليطايل برصيد 38 
نقطـة، ثم يأتي إنرت يف املركز الثاني بـ37 نقطة، ويليه نابويل يف 
الرتتيـب الثالث بـ36 نقطة.يشـار إىل أن إنـرت ميالن حصد لقب 

الدوري اإليطايل املوسم املايض، بعد غياب دام 11 عاًما.

تخـىل نجم كـرة املـرضب الربيطاني آنـدي موراي عـن مدربه 
جايمي ديلغادو قبل مطلع عام 2022 بحسـب ما ذكرت تقارير 

يف الصحف اإلنكليزية.
وكان ديلغادو يرشف عىل تدريـب موراي منذ عام 2016 عندما 
قـاده إىل التتويـج ببطولة ويمبلـدون للمرة الثانية يف مسـريته 
وانتزاعـه املركـز األول يف التصنيف العاملـي لالعبني املحرتفني يف 
العام ذاته.وعىل الرغم من عودة موراي لخوض املنافسات خالل 
العام الحايل بعد خضوعه لعمليتني جراحتني يف الورك ابعدته عن 

املالعب لفرتة طويلة، بيد أن تصنيفه تراجع اىل املركز 134.
واشـارت التقارير ذاتها بـان ديلغادو سـينتقل لتدريب الكندي 

دينيس شابوفالوف املصنف 14 عاملياً.
بطولة أسرتاليا املفتوحة، ويستعد موراي للمشاركة يف 

كـرة أوىل البطـوالت األربـع  يف  الكـربى 
مطلـع  العام املقبل.املـرضب 

يعانـي برشـلونة بقوة اقتصاديا منذ بداية املوسـم، لذا فشـلت 
اإلدارة يف دعـم الفريـق بالعبـني مميزين خـالل الصيف املايض، 

وتأمل يف إصالح الوضع باملريكاتو الشتوي املقبل.
وزعمت العديد من التقارير أن برشـلونة بالكاد يسـتطيع إبرام 
صفقـة واحـدة فقط يف الشـتاء، إىل جانب التوقيـع مع الظهري 
الربازيـيل دانـي ألفيس.ووفًقـا لصحيفة ”مونـدو ديبورتيفو“ 
اإلسـبانية، فإن إدارة برشـلونة تجهز مفاجأة سعيدة لتشايف يف 
يناير/كانون الثاني املقبـل، حيث اقرتب النادي الكتالوني كثريًا 

من التوقيع مع فريان توريس، نجم مانشسرت سيتي.
وأشارت الصحيفة اإلسبانية إىل أن إدارة برشلونة ستمنح تشايف 
صفقـة أخـرى بجانب توريـس يف الشـتاء، بـرشط التخيل عن 
الالعبـني غري املرغـوب يف بقائهم مع الفريق، سـواء عن طريق 
البيـع أو اإلعارة أو فسـخ العقد.وأوضحت أن برشـلونة سـيبدأ 
اإلعالن عن املغادرين يوم 21 ديسمرب/كانون أول الجاري، عقب 

خوض مباراة إشبيلية املؤجلة من األسبوع الرابع يف الليجا.

فـرض االتحـاد األوروبي لكـرة القـدم ”يويفا“ 
عقوبـة اإلغـالق الجزئـي للمدرجـات يف املباراة 
املقبلـة بالـدوري األوروبي بحق عـدة أندية من 
بينها آينرتاخـت فرانكفورت؛ بسـبب مخالفات 
خالل مباريات ماضية. وأعلن اليويفا، أن أقسام 
املدرجـات الخاصة بمشـجعي الفريـق صاحب 
الضيافة يف اسـتاد آينرتاخت فرانكفورت ستغلق 
يف املبـاراة املقبلـة للفريـق عـىل ملعبـه، والتـي 
سـتكون يف ثمن نهائي البطولة األوروبية، بعدما 
قام مشـجعوه بإطالق ألعاب نارية خالل مباراة 
أنتويـرب البلجيكي بدور املجموعـات يف نوفمرب 
املاضيكذلك عوقب آينرتاخت فرانكفورت بغرامة 
ماليـة قيمتهـا 30 ألـف يـورو (34 ألـف دوالر) 
كما عوقـب أنتويرب بغرامـة مماثلة ولن يكون 
بإمكانـه بيع تذاكر ملشـجعيه يف املبـاراة املقبلة 

خـارج ملعبه؛ ”بسـبب إطـالق األلعـاب النارية 
وإلقاء املقذوفات، والفوىض من جانب جماهريه 
وأعمـال تخريبية“.كذلـك ألـزم اليويفـا نـادي 
أنتويـرب ”بالتواصل مع آينرتاخـت فرانكفورت 
خالل 30 يوًما للوصول إىل تسوية بشأن األرضار 
التي تسـبب فيها مشـجعوه“. وتعرض مشجع 
إلصابـات خطـرية بسـبب األلعاب الناريـة التي 

أطلقها مشـجع لفريق أنتويـرب، جرى التعرف 
عليه، طبقا ملا ذكرته الرشطة يف فرانكفورت. كما 
تعرض عدة أفراد أمن يف اإلستاد إلصابات بسبب 
األلعاب النارية. وعوقب نـادي فينورد الهولندي 
بغرامـة قيمتها 48 ألف يـورو مع منعه من بيع 
التذاكر ملشـجعيه يف مباراة واحدة خارج أرضه، 
إىل جانب تحديد فرتة متابعة له ملدة عامني، وذلك 
بسـبب قيام مشـجعيه بإطالق األلعـاب النارية 
وإلقـاء املقذوفات إىل أرضية امللعب خالل املباراة 
أمام سـالفيا بـراغ. وجرى إلـزام فينـورد أيضا 
بتعويض نادي سالفيا براغ عن األرضار. وعوقب 
ناديا ليجيا وارسو وبروندبي أيضا بإغالق جزئي 
للمدرجات، كما سيخوض نادي الكمار الهولندي 
مباراتـه املقبلـة خـارج ملعبه بـدون جماهري، 

بسبب مخالفات يف مبارياته األخرية.
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سـيطر نـادي أتلتيكـو مينـريو الربازييل، 
عىل جوائز كأس ”الكـرة الفضية“، والتي 
يتـم منحهـا سـنوًيا ألفضـل الالعبـني يف 
الربازيـل. وحصـد 8 العبـني مـن أتلتيكو 
مينـريو، جوائـز النسـخة رقـم 52، وهم 
إيفرسـون، ماريانو، ألونسو، أرانا، جاير، 
زاراتشـو، ناتشـو وهالك، بخـالف املدرب 
كـوكا. وتركـزت األضواء خـالل حفل هذا 
املوسـم، عـىل الهداف هالك الـذي فاز بـ3 
أفضـل مهاجـم وأفضـل  جوائـز، وهـي 
هـداف والكرة الذهبية التـي ُتمنح ألفضل 
العب يف املسـابقة، بينما فـاز كوكا مدرب 
أتلتيكـو مينـريو، بجائـزة أفضـل مدرب.
وأعرب هالك، عن سـعادته بهـذا التكريم 
وأهميتـه، قائال: ”أن تكـون بطل الدوري 
الربازيـيل، وتحصـد لقب الهـداف، والكرة 
الذهبيـة والكـرة الفضية هو أمـر عظيم 
للغاية“. وأضاف: ”هـذه الجائزة تجعلني 
أسـعد كلما أركض عىل العشـب وأسـعى 
للتحسن كل يوم. شكرًا لكل من صوت يل“.

يذكـر أن الكرة الفضية هي إحدى الجوائز 
التقليدية يف كرة القدم الربازيلية، والختيار 

الفائزيـن، تتـم مشـاهدة جميع 
 ESPNاملباريات من قبل صحفيي قناة

، الذين يخصصـون درجات من 0 إىل 10 
للرياضيني. ويف نهاية البطولة، يتم منح 

الالعبـني أصحاب أعـىل النقاط جائزة 
الكـرة الفضيـة. وجاءت تشـكيلة 

األفضل بالـدوري الربازييل، عىل 
النحو التايل:

حـارس املرمـى: إيفرسـون 
(أتلتيكو مينريو).

أورتيـز  الدفـاع: 
ألونسـو  (براجانتينـو)، 

(أتلتيكو  وأرانا  وماريانو 
مينريو).

إدينلسـون  الوسـط: 
 ، ( ل سـيونا نرتنا إ )
وناتشـو  جايـر 
(أتلتيكـو مينـريو)، 

فيجا (باملرياس).
هالـك  الهجـوم: 
مينـريو)،  (أتلتيكـو 

أرتور (براجانتينو).
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بغداد/ الزوراء:
أفتتح نقيـب الصحفيـني العراقيني 
رئيس اتحاد الصحفيني العرب مؤيد 
الالمي، معرض الصور الفوتوغرافية 
للمصور كريم العبودي بمناسبة يوم 
مناهضة العنف ضد املـرأة، يف قاعة 
النقابـة يف القشـلة بشـارع املتنبي 

وسط بغداد.
الصحفيـني  لنقابـة  بيـان  وذكـر 
انـه  «الـزوراء»:  تلقتـه  العراقيـني 
ضمـن النشـاطات الثقافيـة لنقابة 
الصحفيني العراقيني وبمناسبة يوم 
مناهضـة العنف ضـد املـرأة افتتح 
رئيس اتحاد الصحفيني العرب نقيب 
االسـتاذ مؤيد  العراقيني  الصحفيني 
الالمـي املعرض الشـخيص للمصور 
والـذي  العبـودي  كريـم  الصحفـي 
تضمن مجموعة مميـزة من الصور 
الخاصـة باملرأة العراقيـة وبمختلف 
نشـاطاتها يف مقر النقابة يف شـارع 

املتنبي يف القشلة.
واضاف: ان املعرض حرضه اىل جانب 
نقيب الصحفيني العراقيني السـفري 
الليبي يف بغداد الصيد عيل والدكتورة 
عبري مهدي الجلبي وكيل وزير العمل 
والشـؤون االجتماعيـة، فضـال عن 
عدد من املسـؤولني واعضاء مجلس 

النقابـة وكذلـك عدد مـن املصورين 
وجمع من املواطنني.

وقـال نقيـب الصحفيـني العراقيني 
مؤيد الالمي، بحسـب البيان: ان هذا 
املعرض الـذي نفذه قسـم التصوير 
يف النقابة مسـاهمة مـن اجل اعالء 
صوتنـا النهـاء العنـف ضـد املـراة 
العراقية التـي ناضلت لحقب طويلة 
ليكـون لهـا كيـان وموقـف ازاء كل 

مايحصل يف البلد.
واكـد مسـاندته للمـراة الصحفيـة 
ودعمه لكافة نشـاطاتها النها تؤدي 
دورهـا برباعـة ومهنيـة عالية رغم 

ان  حيـث  والتحديـات،  الصعوبـات 
الصحافـة العراقية قدمت شـهيدات 
وجريحات ممن شاركن يف التغطيات 
املهنيـة وشـاركن مـع اخوانهـن يف 
عمليات التحرير من براثن عصابات 

داعش االرهابية .
من جهتـه، عرب السـفري الليبي، عن 
للنقابة  باملعـرض متمنيـا  اعجابـه 

املزيد من العطاء.
واضاف : خالل سنوات عميل يف بغداد 
وجدت ان املـراة العراقية بطلة قوية 
ال تتوقـف عـن العطـاء يف مختلـف 
االوقـات وحتى يف املناطق السـاخنة 

واملترضرة.
اىل ذلك، اشـارت عضو مجلس نقابة 
الصحفيني العراقيني سـناء النقاش، 
اىل ان اقامـة املعرض هو مسـاهمة 
بسيطة يف التعبري عن راي الصحفيات 
ومطالبتهن بإنصـاف املراة العراقية 
واصـدار ترشيعـات تحد مـن العنف 
االرسي، حيث عربت الصحفيات من 
خالل كتاباتهن يف الصحف ولقائاتهن 
يف الصحافـة املرئيـة واملسـموعة ان 
وحـدة العائلة العراقية وانسـجامها 
واداء كل فـرد فيها بواجبه هو هدف 
بعيـدا عـن املؤثرات التـي يهدف من 

خاللها الواهمون بأنهم سـيتمكنون 
من هدم االرسة واالعـراف والتقاليد 

الجيدة الحميدة.
وكرم نقيب الصحفيني مؤيد الالمي، 
املصور كريم العبودي خالل املعرض 
بدرع االبداع  تعبريا عن امتنانه البداع 
املصورين الذين يمثلهم واداؤه الفني 

الراقي يف املعرض.
مـن  حشـود  املعـرض  وحـرض   
املواطنني وعدد كبري من الصحفيات 
والصحفيني من بغـداد واملحافظات 
والشخصيات السياسية ورواد شارع 

املتنبي.

 بغداد/ متابعة الزوراء:
بلغ عدد الصحفيني املسـجونني يف جميع أنحاء العالم خالل العام 
٢٠٢١ مسـتويات غري مسـبوقة عنـد ٢٩٣ صحفيـا، وفق «لجنة 
حماية الصحفيني» ومقرها نيويورك، ربعهم يقبع خلف القضبان 

يف الصني وميانمار (بورما).
يف تقريرها السنوي، قالت لجنة حماية الصحفيني إن ٥٠ صحفيا 
مسـجونني يف الصـني و٢٦ يف بورما و٢٥ يف مـرص و٢٣ يف فيتنام 

و١٩ يف بيالروس.
ومع إضافة الصحفيني املسـجونني يف السـعودية وإيـران وتركيا 
وروسـيا وإثيوبيا وإريرتيا، يصل إجمـايل عددهم إىل ٢٩٣ صحفيا 
يف سـجون يف أنحاء العالم، اعتبارا من ديسمرب، مقارنة بـ ٢٨٠ يف 

العام الذي سبقه.
و»للسـنة السادسـة عىل التوايل تسـجل لجنة حمايـة الصحفيني 
عددا قياسـيا للصحفيني املسـجونني يف أنحاء العالـم» وفق غول 

سايمون املدير التنفيذي للجنة.

وأضاف يف بيان أن «سجن صحفيني إلعدادهم تقارير إخبارية هو 
السمة التي تميز نظاما استبداديا».

تواصل لجنة حماية الصحفيني منذ ٤٠ عاما، التنديد بما يتعرض 
له صحفيون من قتل وسجن ورقابة واذى جسدي وتهديد.

وتابع البيان: «مـن املؤلم رؤية العديد من الدول عىل الالئحة عاما 
تلـو اآلخر، لكن من املروع بشـكل خـاص أن ميانمار (التسـمية 
األخـرى لبورمـا) وإثيوبيـا أغلقتـا الباب بوحشـية أمـام حرية 

الصحافة».
وأحصت اللجنة ٢٤ صحفيا قتلوا يف أنحاء العالم هذا العام.

وال تزال املكسيك «الدولة األكثر دموية يف النصف الغربي من الكرة 
األرضية بالنسـبة للصحفيـني، مع مقتل ثالثة بسـبب تقاريرهم 
فيمـا يسـتمر التحقيـق ملعرفة دوافع مقتل سـتة آخريـن»، كما 
قالت اللجنة. وأضافت أن عدد الصحفيني املسجونني يعكس»عدم 

تسامح متزايد مع التقارير املستقلة يف أنحاء العالم».
وأشـار التقريـر إىل قيـود يف البيئـة التي يعمل فيهـا صحفيون يف 

أنحاء العالم، ومنها قوانني تستخدم الستهداف صحفيني يف هونغ 
كونغ وشينجيانغ، واالنقالب يف ميانمار (بورما) والحرب يف شمال 

إثيوبيا وقمع املعارضة يف بيالروس.

لندن/متابعة الزوراء:
ألغت غرفة االستئناف يف محكمة لندن 
العليـا الحكم الصادر برفض تسـليم 
مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان 
أسـانج إىل الواليات املتحدة التي تريد 
محاكمته عـىل ترسيبه كميـة هائلة 

من الوثائق الرسمية.
إن  هولرويـد  تيـم  القـايض  وقـال 
املحكمة «تسـمح باالسـتئناف» الذي 
تقدمت بـه الواليات املتحدة، ما يعني 
أن قرار محكمة البداية ألغي، وأن عىل 
القضاء الربيطانـي البّت من جديد يف 
طلب السـلطات األمريكية تسـليمها 

أسانج.
خيارات االستئناف تظل مفتوحة أمام 
فريق أسانج القانوني. وأكدت رشيكته 
سـتيال موريس أنها «ستستأنف هذا 

القرار يف أقرب وقت ممكن».
وتجمـع أنصـار أسـانج أمـام قاعة 
املحكمـة ، وطالبوا باإلفـراج الفوري 
محاكمتـه  أن  معتربيـن  عنـه، 
«سياسـية»، بينما وصفت موسـكو 

القرار بـ»املشني».
وكانـت القاضية الربيطانية فانيسـا 
باريترس، يف وقت سابق من هذا العام، 
رفضت طلباً أمريكياً بتسـليم أسـانج 
إىل الواليات املتحدة، ملواجهة اتهامات 
بالتجسس بسبب نرش «ويكيليكس» 
وثائق عسـكرية رسية قبـل عقد من 

الزمن، وذلك ألسـباب صحية، إذ قالت 
إنـه مـن املرجـح أن يقتل نفسـه إذا 
احتجز يف ظل ظروف سجن قاسية يف 

الواليات املتحدة.
اسـتأنف محامي الحكومة األمريكية 
هذا القرار أمام املحكمة العليا يف لندن، 
ونفى أن صحة أسانج العقلية أضعف 
مـن أن تصمد أمام النظـام القضائي 
األمريكي. وقال املحامي جيمس لويس 
إن أسـانج ليس له تاريخ من اإلصابة 
بمرض عقيل خطري ومسـتمر يسمح 
له بإيذاء نفسه. كما أبلغت السلطات 
األمريكية القضاة الربيطانيني أنهم إذا 
وافقوا عىل تسـليم أسانج فيمكنه أن 
يقيض يف موطنه أسـرتاليا أي عقوبة 

تصدر عليه يف الواليات املتحدة.

أسـانج (٥٠ عاماً) محتجـز حالياً يف 
سـجن بلمـارش شـديد الحراسـة يف 
لندن، بعدما اعُتقل يف إبريل/ نيسـان 
عام ٢٠١٩، بعد سبع سنوات أمضاها 
يف سـفارة اإلكوادور يف لندن حيث لجأ 
بعد انتهـاك رشوط كفالته، خوفاً من 
تسليمه إىل الواليات املتحدة أو السويد، 
حيـث واجـه قضية بتهمـة اغتصاب 

طعن فيها وأسقطت الحقاً.
ويواجه األسرتايل، املدعوم من عدد من 
املنظمات املسـاندة لحرية الصحافة، 
عقوبـة بالسـجن قـد تصـل إىل ١٧٥ 
املتحـدة، لنـرشه  الواليـات  يف  عامـاً 
منـذ عـام ٢٠١٠ أكثـر مـن ٧٠٠ ألف 
وثيقة رسّية عن األنشـطة العسكرية 
والدبلوماسـية األمريكيـة، يف العـراق 

وأفغانسـتان تحديـداً. لكـن محامي 
الحكومـة األمريكيـة قـال إن «أطول 
عقوبـة عىل اإلطـالق لهـذه الجريمة 

هي ٦٣ شهراً».
سـفارة  يف  أسـانج  وجـود  أثنـاء 
أنجـب طفلـني  لنـدن،  يف  اإلكـوادور 
من سـتيال موريس، وهـي عضوة يف 
فريقـه القانوني. ومنحت السـلطات 
الربيطانية، الشـهر املـايض، للزوجني 

اإلذن بالزواج يف سجن بلمارش.
كان موقـع «ياهـو نيـوز» اإلخباري 
كشـف، يف سـبتمرب/أيلول املايض، أن 
مناقشـات أجريت حـول اختطاف أو 
اغتيال أسـانج عـام ٢٠١٧، حني كان 
يقيض عامه الخامس الجئاً يف السفارة 
اإلكوادوريـة يف العاصمـة الربيطانية 
لندن. وكان مدير «وكالة االستخبارات 
املركزيـة» حينها مايك بومبيو، وكبار 
املسـؤولني، غاضبني تحديداً من نرش 
 ،٧ Vault «ويكيليكـس» لـ»فولت ٧»
وهي سلسلة من الوثائق التي كشفت 
عـن أدوات برمجية متطورة وتقنيات 
مسـتخدمة من قبل الوكالة، الخرتاق 
الهواتـف الذكيـة وأجهـزة الكمبيوتر 
وأجهزة التلفزيون والسيارات املتصلة 
باإلنرتنت، يف ترسيب وصف باألكرب يف 

تاريخها. 
ورداً عىل ما ورد يف التقرير، دعا تحالف 
من ٢٥ مؤسسـة صحفيـة وحقوقية 

دولية وزارة العدل األمريكية إىل رصف 
النظـر عـن قضيتها «الخطـرية» ضد 

أسانج.
املنظمات التي ضمت «اتحاد الحريات 
املدنيـة» األمريكـي و»منظمـة العفو 
الدولية» (أمنستي) و»هيومن رايتس 
ووتش» و»لجنـة حماية الصحفيني» 
و»مراسلون بال حدود» وجهت رسالة 
إدارة  يف  العـدل  وزارة  إىل  مشـرتكة 
الرئيـس األمريكي جو بايـدن، دعتها 
فيهـا إىل إسـقاط قضية االسـتئناف 
أسـانج.  بحـق  االتهـام  الئحـة  ورد 
وأشـارت املنظمـات، يف رسـالتها، إىل 
أّن لديهـا وجهـات نظـر مختلفة إزاء 
أسانج ومنظمة «ويكيليكس»، لكنها 
الجنائيـة  القضيـة  أّن  عـىل  «تتفـق 
املرفوعة ضده تشـكل تهديداً خطرياً 
لحريـة الصحافة يف الواليـات املتحدة 

وخارجها».
وعـّربت عـن تقديرها لسـعي اإلدارة 
األمريكية لــ «حماية األمن القومي»، 
لكنها رأت أّن اإلجراءات القانونية ضد 
أسـانج «تهـدد الصحافـة الرضورية 
وأبـدت  الديمقراطيـة».  لحمايـة 
تشـاركه  الـذي  وقلقهـا  مخاوفهـا 
مـع املؤسسـات اإلخباريـة الكربى يف 
اسـتغالل مـا يحصـل مع أسـانج يف 
«تقويض عمل الصحفيني والنارشين 

وحرياتهم».
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الخرطوم/ا.ف.ب:

أعلنت اإلذاعة السودانية «هال ٩٦» عن 
استئناف بثها ، بعد ٤٦ يوماً عىل إيقافه 

بواسطة سلطات االنقالب العسكري.
وقال مديـر اإلنتاج يف «هـال ٩٦» خالد 
يحيى، لوكالـة «فرانس بـرس»: «بعد 
إيقاف اإلذاعة راودني شعور الشخص 
الـذي كانـت لديه القـدرة عـىل النطق 

وفجأة توقفت... إنه شعور مؤلم».
كان قائد الجيش السوداني الفريق أول 
عبد الفتاح الربهان نفذ انقالباً عسكرياً 
يف السـودان، يف الخامس والعرشين من 
أكتوبر/ترشيـن األول املـايض، عندمـا 
االنتقاليـة  السـلطة  مؤسسـات  حـل 
وأطـاح بـرشكاءه املدنيـني الذين كان 
يتقاسـم معهم السلطة بموجب اتفاق 
أبـرم عام ٢٠١٩، عقـب اإلطاحة بعمر 
البشري. ومنذ ذلك الحني، تشهد شوارع 
العاصمة وبعـض الواليات احتجاجات 

مستمرة تطالب بالحكم املدني.
وتزامنـاً مـع قـرارات الربهـان، أوقف 

الجيش بث إذاعـات املوجات القصرية، 
ومن بينها «هال ٩٦» و»مونتي كارلو» 

و»بـي بـي يس». كمـا اعتقـل رئيـس 
الوزراء عبـد الله حمـدوك والكثري من 

أعضـاء حكومته والسياسـيني، إال أن 
حمدوك عاد إىل السلطة بموجب اتفاق 
سـيايس أُبرم يف الحادي والعرشين من 

نوفمرب/ترشين الثاني.
وتتـوىل السـلطة يف السـودان حكومة 
انتقالية حتى إجراء االنتخابات العامة 

يف يوليو/تموز عام ٢٠٢٣.
ورفضـت وزارة اإلعـالم تجديد رخصة 
الخدمة العربية إلذاعة «مونتي كارلو» 
التـي تبـث مـن باريس، فيمـا حظرت 

الخدمة العربية لهيئة «بي بي يس».
وقال مدير الربامج يف اإلذاعة السودانية، 
أبـي عبـد الحليـم، إن «اإلذاعات عادت 
إىل العمـل بعـد مـرور أسـبوعني (عىل 
االنقالب)، باسـتثناء هـال ٩٦ وبي بي 
يس ومونتـي كارلـو». وأوضـح عبـد 
الحليـم أنـه «عندما سـألنا السـلطات 
عـن السـبب، أُحلنـا إىل ضابـط جيش 
قال إن لديـه توجيهات من جهات عليا 
بسبب خط اإلذاعة»، يف إشارة إىل رفض 

املحتوى.
وتأسسـت إذاعة «هال ٩٦» عام ٢٠١٤ 
يف ظـل حكم البشـري، وتبـث برامجها 
يومياً عىل مدار الساعة، وتتمحور حول 
قضايا السياسـة والثقافـة والرياضة 

واملنوعات.
اإلذاعـة  أن  إىل  الحليـم  عبـد  وأشـار 
توقفت عـن بـث برامجهـا االعتيادية 
عندما بدأت االحتجاجات الشعبية ضد 
البشـري «ورحنا نبث األغانـي الوطنية 
والحماسية، لكننا لم نتعرض لإليقاف 

إال مرة واحدة مدتها ٢٤ ساعة».
ويعمـل يف اإلذاعـة ٣٥ مـن الصحفيني 
ومقدمي الربامـج والفنيني واإلداريني، 
وحسـب  األربعـني.  سـن  دون  كلهـم 
اإلحصاءات الرسمية يف السودان، يمثل 
الشـباب أو من هم دون سـن األربعني 
نسـبة ٦٨ يف املئـة مـن التعـداد الـكيل 
لسكان البالد الذي يبلغ نحو ٤٨ مليون 
نسـمة. ونظـم عـرشات الصحافيـني 

السـودانيني األربعـاء املـايض، وقفـة 
احتجاجية أمـام مبنى اإلذاعة، ورفعوا 
الفتات ُكتب عليهـا «ال العتقال األثري» 

و»أطلقوا حرية هال ٩٦».
طوال حكم البشري، ظل السودان يقبع 
يف املرتبة ١٧٤ مـن أصل ١٨٠ يف مؤرش 
منظمة «مراسـلون بال حـدود» لحرية 
الصحافـة. وعقـب إطاحتـه، تحسـن 
ترتيب السودان الذي احتل املرتبة ١٥٩ 

يف املؤرش.
ويف بيان أصدرته الشهر املايض، أشارت 
«الصحفيـني  أن  إىل  الدوليـة  املنظمـة 
السـودانيني يف حالـة حصـار منذ يوم 
وقوع االنقالب، وهذا ما يضع السودان 
يف حالة عزلـة عن العالم». واألسـبوع 
املايض، قدم األمني العام لألمم املتحدة، 
إىل  تقريـره  غوترييـس،  أنطونيـو 
مجلس األمـن الدويل الذي قـال فيه إن 
«الحكومة السودانية يف حالة عداء مع 

الصحفيني».

…Óibéc@Únè€@bÁãƒy@#@Êa@á»i

بغداد/ الزوراء:
انتقل إىل رحمة الله تعاىل، شـيخ املذيعني العراقيني، غازي فيصل، الجمعة ١٠ كانون األول 
عـام ٢٠٢١م يف احدى املستشـفيات املرصية،  بعد تدهور وضعه الصحـي نتيجة معاناته 
الطويلة من مرض عضال. وسادة حالة من الحزن يف الوسط اإلعالمي العراقي وذلك عقب 
رحيـل زعيم وشـيخ املذيعيني املذيع املتألق غازي فيصل والـذي عمل يف العديد من القنوات 

والعراقية خالل الفرتة املاضية، وكانت له بصمته يف املجال اإلعالمي العراقي. 
غـازي فيصل، مذيع ومخرج عراقـي عمل يف دائرة اإلذاعة والتلفزيـون العراقي منذ بداية 

تأسيسه، وهو يعد شيخ املذيعني يف العراق، ومن أوائل العاملني يف التلفاز العراقي.
تلقـى تعليمـه يف العراق وتخـرج من جامعة اإلعـالم العراقية وكانت لـه البداية يف اإلعالم 
العراقي منذ بداية تأسـيس دائرة االذاعة والتلفزيون لتكون له بصمته يف مجاله. وكان قد 
قال يف كالم سابق له إن بدايته كانت منذ الدراسة املتوسطة، حيث كان يتوىل تدريس مادة 
اللغة العربية وآدابها األستاذ الراحل حميد خلخال طيب الله ثراه، وكان أن تنبأ يل بأن أصبح 
مذيعاً ولقيت منه كل رعاية وتشجيع وتواصلت مع مهرجانات الخطابة يف مرحلة الدراسة 
اإلعدادية عىل مستوى أوسع ونمت املوهبة أكثر فأكثر ، وملا قبلت مذيعاً شاءت الصدف أن 
التقي األسـتاذ خلخال يف بغداد بعد سـنوات وكانت أوىل كلماته : الم اقل لك ستصبح مذيعاً 
؟ وال أنـىس هنا ذلك الرعيل الـذي رعاني أول عهدي باإلذاعة واخذ بيدي ومنهم املدير العام 
حينذاك عبد اللطيف الكمايل ومدير اإلذاعة عبدالرحمن فوزي وكبري املذيعني سليم املعروف 
رحمهم الله جميعاً. وتصدر البحث حول موت الذيع وشخ املذيعيني غازي فيصل من خالل 
البحث عىل جوجل وكذلك عىل موقع التواصل اإلجتماعي  اإلجتماعي انستقرام تويرت فيس 
بـوك . بدوره نعى املرصد العراقـي للحريات الصحفية التابع لنقابة الصحفيني العراقيني، 
املذيع غازي فيصل الذي رحل عن عاملنا يف العاصمة املرصية القاهرة . وذكر املرصد يف بيان 
: «ان الراحل غازي فيصل ودع الحياة يف القاهرة حيث يقيم هناك متنقال بينها وبني بغداد 
، بعد عقود من العطاء الثر يف إذاعة بغداد والتلفزيون العراقي، وتدرب عىل يديه العديد من 

املذيعني املبدعني الذين يشغلون مهامهم بجدارة يف وسائل اعالم محلية ودولية».

اوسلو/ا.ف.ب:
رغم تكريم الصحافة بجائزة نوبل للسـالم هذه السـنة، تبقى حرية الصحافة مهددة، بحسب 
ما أعلنه الفائزان بالجائزة. وتلقت الفيليبينية ماريا ريسـا املؤسسـة املشـاركة ملوقع «رابلر» 
اإلخبـاري االسـتقصائي والرويس ديمـرتي موراتوف رئيـس تحرير صحيفة «نوفايـا غازيتا» 
املسـتقلة، الجمعة يف أوسـلو الجائزة التـي منحت لهما يف مطلع ترشيـن األول/أكتوبر تكريما 
ملعركتهما من أجل «الحفاظ عىل حرية التعبري». وقالت ريسا ردا عىل سؤال عما إذا كان فوزها 
بالجائزة العريقة حّسـن وضع الصحافة يف بلدها املصنف يف املرتبة ١٣٨ عىل قائمة «مراسلون 
بـال حدود» لحريـة الصحافة: «حتـى اآلن تبقى حريـة الصحافة مهددة». وذكـرت الصحفية 
البالغة ٥٨ عاما مواطنها وزميلها السـابق جيس ماالبانان مراسل صحيفة «مانيال ستاندارد» 
الذي قتل األربعاء املايض برصاصة يف الرأس، و كان يتعاون مع وكالة «رويرتز» وعمل لحسابها 
خصوصـا عىل موضوع حسـاس يف الفيليبـني هو الحرب عـىل املخدرات. وقالـت: «كأن هناك 
سـيفا مصلتا فوق رؤوسـنا»، مضيفة: «القوانني قائمة اليوم يف الفيليبني لكن ... حني تنقلون 
املعلومـات الحساسـة جدا، تقومون بذلـك عىل مسـؤوليتكم». وتواجه ماريا ريسـا التي تدير 
موقع رابلر الشـديد االنتقاد للرئيس الفيليبيني رودريغو دوتريتي، سـبع مالحقات قضائية يف 
بالدهـا. وهي تحظى اآلن بحرية مرشوطة بانتظار حكم االسـتئناف بعدما أدينت العام املايض 
بالتشـهري. واضطـرت إىل التوجـه ألربع محاكم لطلب إذن بالسـفر إىل أوسـلو لتلقي جائزتها. 
وأدلت ريسا بترصيحاتها إىل جانب موراتوف (٦٠ عاما) الذي وافقها الرأي. وقال ردا عىل سؤال 
حول مخاطر تعرضه إلجراء يف روسـيا يسـتخدم لقمع وسـائل اإلعالم واملنظمـات التي تنتقد 
الكرملني: «إذا كان ثمن جائزة نوبل للسـالم تصنيفنا عمالء للخارج، فليكن». وتابع بحسب ما 
نقلته مرتجمة عن الروسية: «ال أعتقد أن هذا التصنيف سيطلق علينا. يف املقابل، نواجه مخاطر 
أخرىويرغم تصنيف «عمالء للخارج» وسـائل اإلعالم عىل اإلفصـاح عن هذا التصنيف يف جميع 
منشـوراتها من نصوص ومقاطع فيديو ورسـائل نصية عىل شـبكات التواصل االجتماعي. و 
«نوفايا غازيتا» من الصحف القليلة التي ال تزال مستقلة يف مشهد إعالمي مضبوط إىل حد بعيد 

يف روسيا، وهي معروفة بتحقيقاتها حول الفساد واالنتهاكات لحقوق اإلنسان يف الشيشان.
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التاريـخ مـادة خصبـة تنتظـر الرسـام املاهـر 
الذي يسـتطيع تقديمها بشـكل بسـيط وجذاب 
للجمهـور خاصة أولئك الذيـن ال يطيقون النظر 
يف كتـب التاريخ األكاديميـة ويعانون ملال منها. 
الكاتب الجيـد والروائي املاهر هو من يسـتطيع 
أن يطـوع اللغة ويجعلها لينة سـهلة التشـكيل 
بحيـث يأتيك النص سـهالً ولكن ليـس إىل درجة 
االسـتخفاف أو االبتـذال بـل يكون هينـاً، رسيع 
الفهم، شـيقاً، ينسـيك ما حولك ويـرتك القارئ 
يغوص عميقـاً يف تلك الجمل والعبارات واملقاطع 
الرسدية. وهنا أود أن أشري أّن الكاتب حني يحاول 
الكتابـة عن حدث تأريخي أو رواية تاريخية فهو 
يميـل إىل ثالثـة اتجاهـات  األول أن يقدم الحدث 
التاريخـي موضـوع الروايـة كما هو بـدون أي 
تعديـل أو إضافة، والثاني يقدم الحدث التاريخي 
ممزوجـاً بالخيـال ولكـن دون املسـاس بأصـل 
القصـة التاريخية، والثالث يطلـق العنان لخياله 
فيقـدم الحـدث التاريخي من وجهـة نظره ومن 
خـالل نافذته يضيف ما يريده من أحداث خيالية 
قد تكون لم تحدث وال عالقة لها بالتاريخ األصيل 
للحدث ولكنها تضيـف للقصة متعة أكثر. برأيي 
يحق لكاتب الرواية أن يسلك أي مسلك من الثالث 
فال أحد يطالبه أن يقدم الحقيقة مجردة بال خيال 
أو تعديل فهـذا عمل فني ال يخضـع لقواعد، وال 
يعتـرب نصاً أو مرجعاً تاريخيـاً ألصحاب البحوث 

والدراسات التاريخية.
إّن العمـل الذي بني أيدينا هـو من النوع الثاني 
أي مـن الـذي مـزج صاحبـه بني شـخصيات 
خياليـة وأولجها ضمن أحـداث حقيقية رغبة 
منه يف إماطة اللثام عن حقبة زمنية معينة من 
تاريخ العراق اململـوء بالرصاعات، وال أبالغ إذا 
قلـت أّن هذه الفرتة كانت هي األكثر احتداماً يف 
الرصاعات وأشد رضاوة بني الجبهات املتنافسة 
فكرياً وعقائدياً وسياسياً وعسكرياً فيما يعنى 
بالشـأن العراقي تحديداً . ففي السبعينات من 
القرن املايض من تاريخ العراق تدور أحداث هذا 
العمل الذي ينسـاب بهدوء تام من بدايته حتى 
املنتصف ثم تبـدأ األحداث تـزداد وتريتها حتى 

نصل يف نهاية ذروتها إىل العروج الدامي.
من ناحية بناء الشـخصيات التي قام بطرحها 

امليـايل نشـاهد انه قام بوضع عدة شـخصيات 
ليتمكـن مـن إبراز أهـم جوانب الـرصاع بينها 
ومنها: سيد مرتىض (املتّدين) صاحب مكتبة يف 
سـوق الحويش والذي حاول الكاتب من خالله 
إظهـار وجهة نظـر الفكر اإلسـالمي يف الكثري 
من القضايا يف ذلـك الوقت وكذلك توظيف هذه 
الشخصية كمحاور يف عدة نقاشات مع صديقه 
صـربي الخطاط الـذي يتبنى الفكر الشـيوعي 
املاركـيس، والذي كان أول ظهـور له عند مرور 
جنازة املجرم ناظم كزار والذي التقى به صربي 
الخطاط يف أحد السـجون العراقية وتلقى منه 

اشد ألوان العذاب.
 مـا بني سـيد مرتـىض الهاشـمي وبني صربي 
يف  يتجـول  أن  القـارئ  يسـتطيع  الخطـاط 
مسـاحة مـن الحـوارات الفكريـة والعقائدية 
املتجـردة حيث يلتمس القـارئ قدرة الكاتب يف 
تقمص كالً الدورين الشـيوعي واإلسالمي دون 
االنحيـاز لطرف محـدد بل تمكن مـن أن يربر 
لكال الطرفني، مما تـرك الباب مفتوحاً للقارئ 
ليقرر أيهما عىل خطأ وأيهما عىل صواب. ففي 
حوارهما نالحظ قـدرة الكاتب عىل طرح اآلراء 
بـكل موضوعية متنحياً جانباً وفاسـحاً املجال 

ليغوص القـارئ فيما يقرأه، ومـن إحدى هذه 
الحوارات بينهما: (من الظلم للفكر اإلسـالمي 
أن تسـاويه بأفكار األديان األخـرى التي كانت 
تكّمم األفواه وتحّجـر العقول، حيث رمت هذه 
األديـان غاليلـو بالسـجن واتهمتـه بمختلـف 
االتهامات بينما قبله بخمسة قرون كان العالِم 
املسـلم ابن حزم األندليس يطـرح آراءه بحرية 
وهو يثبت كرويـة األرض دون أن يتعرض ملثل 

هذه الهرطقة.) ص32  
(سلّومي املسـودن) هذه الشـخصية املجنونة 
حـاول الكاتب اسـتغاللها يف إبـراز وجهة نظر 
الطبقات املسـحوقة من خـالل كلماته التي قد 
يظنها البعض أنها انطلقت يف غري محلها ولكن 
الحقيقـة أّّن كالمـه كان لـه دالالت ورمزيـات 
معينـة حـاول الكاتب مـن خاللهـا أن يجعله 
بمثابة وزير إعالم الرواية وأحداثها، ففي بداية 
العمـل نجد أّن سـلومي يـرصخ: (عمي فلس، 
عمي فلس وملا لم يجد من يعطيه شيئاً انتفض 
غاضبـاً وهو يهتـف: أين حقي؟ أيـن حقي؟) 
ص45 ، ويف حـوار آخـر نجد أّن سـلّومي ما أن 
عـاد حتى رصخ أيضاً: (وال كلمن يموت يضيع 
تـذكاره هلبت مات جيفـارا وهلبت مويش منه 

انـگطعت أخبـاره) ص86 ، ومن امللفت للنظر 
أّن شخصية (سلّومي فلس) عند احتدام الرصاع 
بني الجماهري والسلطة الحاكمة تختفي إشارة 
من الكاتـب بلفتة ذكية لهامشـية من يمثلهم 

سلًومي فلس . 
(عبداألمري) الشخصية املحورية يف الرواية وإن 
لم تجري عليها أغلب أحداثها، فهو الشـخصية 
التي حاول الكاتب رسـمها بطريقة فنية ذكية 
حول وقت والدته وتسـميته بهذا االسـم تيمنا 
بأحد خدمـة اإلمام الحسـني (ع) وانتقاله من 
محافظـة الديوانية إىل محافظـة النجف مركز 
العلم والدين والسـياحة ليتحقـق فيما بعد ما 

أراده الكاتب من قضية عروجه الدامي . 
كثف الكاتب تركيزه عىل شخصية (عبداألمري) 
ليبنيـه بنـاًء متزنـاً غـري ميـاالً لجهـة معينة 
سـوى الجانب اإلنسـاني فهو كصفحة بيضاء 
اسـتطاعت األحداث أن تصنعه وتقدمه للحياة 
وهـو يف ريعـان شـبابه، ومن خـالل صفحات 
العمل يتبني لنا الكثري من األمور التي قد تكون 
مخفيـة أو غائبـة عن الكثري مـن القراء فضالً 
عـن النجفيني أنفسـهم، فقـد أورد الكثري من 
الطقوس الشعبية يف صفحات متعددة، لن أورد 
االقتباسـات تجنباً لإلطالـة ولكن ال بأس بذكر 
الصفحـات التـي ورد فيها ذكر تلـك الطقوس 
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وهنالـك أيضـاً الكثـري مـن التعاريـف للمـدن 
النجفية والعراقية والهوسـات واألناشـيد ذات 

املوروث الشعبي.   
قيل قديماً (إذا تّم يشء حكم عليه باملوت) ومن 
منطلق املهنية واألمانـة العلمية أحاول هنا أن 
اشخص بعض نقاط الضعف يف الرواية ولكنها 
ال تجعلهـا ضمـن األعمـال املزعجـة أو اململة 
للقارئ أكثر من كونها إشارات عىس أن ال نراها 
يف إعمـال الحقة للكاتب، ومنهـا: تخىل الكاتب 
عن صفتـه الروائيـة يف الكثري مـن التعريفات 
باملدن والشخصيات التاريخية الواردة أسماءها 
يف العمـل وتعامـل بشـكل صحفي أو إنشـائي 
ممـا جعل القـارئ يف حـرية من أمـره فهو لم 
يخربنـا صوت من هذا الـذي يعرفنا بهذه املدن 
والشـخصيات وقد تجنب الكاتب هذا األشكال 

الفني ما بعد منتصف الرواية.

قاسم وايل
   هذا السـؤال الوجودي الكبري يبدو سٔواال 
مسـتفزّاً ..انـا أراه سـٔواال طبيعيا يطلقه 
االنسـان ليس يف لحظـة تأمل فكـري أو 
هيمان الهوتي أوملكوتي إنه سٔوال الناس 
كل النـاس يف قعر الجحيـم االٔريض يمكن 
لهذا السـٔوال أن يتخذ صيغاً مختلفة لعلَّ 
أكثرهـا شـيوعاً ..أال يرى ؟..وهو سـٔوال 
يمكـن أن يطلقـه االٔب أو االٔم أو الزوجـة 
أو الطفـل يف لحظـة ذروة القهـر والفقد 
والفجيعـة وانسـداد االٔفـق أنـا يف عجالة 
وال أريـد الخـوض يف التنظـري االٓن ..أنا يف 
محاولة للكشـف عن الشـذرات الرباقة يف 
هذا املحيط الشـأيه والزمـن املتوقف عند 
أقـىس لحظـات املـرارة والقمع والسـبي 
والتدمري مـا الذي يقوله العراقي الشـاب 
االٓتـي من عمق الخسـارات ،ربيب الحرب 
والحصارات والفـوىض الخالقة؟ ما الذي 
يمكن أن يجرتحه صالح رحيم ابن االثنني 
وعرشين عاما املكّبل بكل هيمنة القوامع 
-الديـن اللغة املـكان والحلم املسـتحيل- 
لننطلق من تسـأول صالح صوت تكسري 
العظام يشبه صوت تكسري الخبز اليابس 
اليس هذا دليال كافيا عىل أن الحرب تتلذذ 

بعظامنا؟ لنٔوسـس لهيمنـة قامع املكان 
الـذي ولد فيـه صالح ولـم يغـادره البتة 
وفيه قرأ وكتب وتنفس واختنق، فما قاله 
صالح سـريينا تلـك الصـورة البانورامية 
الكبرية بكلمـات قليلـة كان بيتنا صغريا 
وكمكتبـة منسـية كنا نزدحـم به ككتب 
ديـن أو كتب تاريخية قديمـة ربما كانت 
الرياح شغوفة باالطالع ال أدري الٔنها مرة 

نت بنا جيداً حّتى طار سـقف الغرفة  تمعَّ
ال أدري ولكـن جيالً ولد يف رحم الفاشـية 
والخـرسان والزيف ال ينتـج غري نصوص 
كهـذه صالح أصغر سـنا من زاهر موىس 
ولكّنـه يف القيامة ذاتها أتذكر هنا ما قاله 
زاهر موىس عن البيت ذاته مجتزٔياً بالطبع 
أمـي وأخوتي وأنـا نتعاون مـع الجدران 
لحمل السـقف أال تالحظون السقف ذاته 

أطارتـه الريـاح الشـغوفة باالطـالع عند 
صالـح وكانت املحاولة لحملـه عند زاهر 
بعد خيبـة الجدران عـيل ان أعرِّف صالح 
رحيم منذ البداية والٔن ذلك فاتني سيعرف 
صالح نفسـه أنـا ابني العزيـز عىل قلبي 
ربيتني عىل يدي ودللتني كثريا يف طفولتي 
رغم عدأيي الشخيص يل أنا مطمنئ من هذا 
الجانب الٔنه سـريثيني بعـد موتي ليس يل 
خيار آخر فأنا هنا اللتقاط الشذرات كما 
أسـلفت أترك لكم فقط فرصـة التحديق 
بها، عّني.. أنا شـغوٌف بها كالرياح ذاتها 
لكّنني لن اقتلع شـيئا أعُدكم.. يف الشذرة 
التاليـة يطلـب صالـح رحيم مـن الوطن 
مقايضة خاصة ليس فيها رابح ال هو وال 
الوطن أيها الوطن البدين صم شـهراً عن 

لحومنا أعطنا فرصًة للتكاثر
ومـن ثم خذنـا كوجبة أخـرية بال حرب!! 
سـيكون الكالم طويالً واالٔبواب ستنفتح 
عىل االٔبواب الكثـرية حني نالحق نصوص 
صالـح رحيـم نّصـاً نّصـاً لذلك سـأكون 
مضطـراً لالٕجتـزاء يف عـرض النصـوص 
املختـارة لعرضهـا يف هذا االٕيجاز سـنمر 
باقتضاب عـىل جزٔييات الشـعر يف نصني 
االٔول لصالح مـع أبيه والثاني لصالح مع 

أمـه دون الخـوض يف الفكـرة ذاتها مرة 
رسقـت خبزة من بيت جارنـا كنت وقتها 
بحاجة ماسـة اىل الطعام لـم آكْل من تلك 
الخبـزة شـبعت بعدمـا أكلـت رضبة من 
والدي ونمُت... يف البالغة التقليدية سنجد 
الجنـاس يف (آكل من تلك الخبزة) و(أكلت 
رضبة) كم هو مختلف ذلـك االٔكل؟ أنا يا 
أمي كأيٌن بسيط مثل نبيٍّ خارس ويخىش 
الرحيل مهما كان رأسـه فارغا كأين عىل 
وشـك االنقراض تدهسه الذرّية يف سهاده 
ومنامـه ويخـاف عـىل نفسـه مـن كلبة 
السـٔوال التـي تلعق عظم اليقـني األبيض 
كل االسـتعارات والتشبيهات عادية لغاية 
(كلبة السـٔوال) و(عظـم اليقني األبيض) 
حيث يتفجر النص كله باالنزياح املذهل.. 
يف نهايـة هذه الورقة التي حاول فيها غري 
متخصص مثيل ان يلج العوالم بال مفاتيح 
..سـأترك لكم ما أثارني يف شذرات صالح 
البالغة االختزال والكثافة والتي يسـميها 
تلويحـات : -1 العـكاز ضمـري الشـجرة 
-2 اللغـة نهـر يابـس يف فـم األخرس -3 
األب رساب اليتيـم -4 لـم احلـم البارحة 
سأنام الليلة -5 الخريف ال يقلل من شان 

الشجرة .
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إن املجموعـة القصصيـة التي عنونهـا كاتبها املبدع 
عبد السـالم بزيد بـ“الخروج من الجنة“، والفائزة يف 
مسـابقة دار ديوان العرب للنرش والتوزيع والصادرة 
عنهـا، هـي مجموعة تحمـل يف طياتهـا قصص من 
عمـق الواقع املعـاش، عالج فيها املبدع عبد السـالم 

بزيد قضايا املجتمع املغربي خاصة والعربي عامة.
لقـد اسـتطاع القاص عبـد السـالم بزيد، أن يسـرب 
غـور الخلل الكامـن يف باطن املجتمـع، الذي يتخبط 
يف مشـاكل متفاوتـة األحجـام مـن ناحيـة تأثريها 
السـيكولوجي عىل الفرد، وما تشكله من عوائق نحو 
تنمية فكرية إنسـانية، سـلط عليها الكاتب نوًرا من 

فانوس الهامش، يف قالب إبداعي شيق.
أجاد الكاتب عبد السـالم بزيد، اختيـار العنوان الذي 
يعترب بدلة العمل األدبي، وقد جاء غامًضا، يثري شهية 
القـارئ، غري فاضح ملحتوى العمل، ويحمل يف طياته 
رسائل تحتاج التأني وقراءة ما بني السطور، لتفكيك 

شفراتها ومعرفة خباياها.
قد اسـتعمل الكاتب يف عملـه الخروج من الجنة، لغة 
جزلة، جميلة املعاني، سلسـة، غـري عصية عىل فهم 
أي قارئ، ما جعـل العمل مميز، ويعج بمفردات تدل 

عـىل تمكن الكاتب من أدواتـه، وتوفره عىل زاد لغوي 
يساعده عىل إخراج القصص يف أبهى حلة.

وظـف الكاتـب عبد السـالم بزيـد الوصـف والصور 

الفنيـة، منـذ بدايـة العمل حتـى نهايته، وقـد تميز 
الكاتـب بذكائـه يف وصـف األماكـن والشـخصيات، 
ووصـف الطبيعـة ألنها  روح االبداع وفاتح شـهيته، 

وقد حاول املبدع وصف الطبيعة بدقة متناهية.
ال حديـث إال عـن القريـة واملدينـة، ألنهمـا الهوية، 
ومسـقط رأس الكاتب وتربيته، فهذين املكانني، طغا 
عىل أحداث املجموعة القصصية، وحاول عرض أفكار 
املكانـني بلغة رسديـة قوية، تأخذ القـارئ إىل عوالم 
خفيـة تحتفل باملكانني عرب مشـاهد فنية بزخم من 

األحداث، تكشف تضاريس املكانني وشاعريتهما.
أما الزمـان نالحظ تنوعـه بني كل الفصـول، يرتبط 
باألحـداث، وشـكل، إذا يتنقـل الكاتب بـني األزمنة، 
ويسـافر عربها دون قيد، تارة يف املـايض والحارض، 

وتارة يتجه نحو املستقبل.
كمـا يلعـب القـاص دور الطبيب النفـيس يف التحكم 
بشـخصيات املجموعة القصصيـة، يحاول أن يصلح 
ويقوم اعوجاج كل شخصية رشيرة، ويرسم الطريق 
لكل شـخصية تاهـت عن طريق الصـواب، ويحافظ 
عىل توازن الصالحة منها، ما يجعلنا يف حرضة كاتب 

يروض شخصياته كما يريد، بطريقة انسيابية.
لقد تمكن الكاتب عبد السـالم بزيد، يف عمله االبداعي 
األنيق، أن يعرج بنـا يف رحلة ممتعة، إىل عوالم الرسد 
الجميـل، بروعة قصصه املنتشـل مـن غيابة الواقع، 

وأجد حياكتها بطريقة إبداعية قل نظريها.
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يف كل مجتمـع قوتـان : األوىل قـوة املتنفذيـن مـن الساسـة 
والعسـكر وأصحاب األموال والجاه ، واألخـرى قوة املثقفني . 
ونجد يف مراحل التاريخ املختلفة إن سلطة هاتني القوتني غري 
متكافئـة دائما فتـارة - وهو األكثر - نجـد رجحان قوة أهل 
السياسة والعسكر واملال عىل حساب قوة املثقفني حتى ليبدو 
دور هؤالء هامشيا وال تأثري لهم إذ إنهم حينها بني تابع مجرب 
يخـىش املوت فقرا أو صوت يتيم ضائع يف لجة األحداث، وتارة 
أخرى تكون القوة للمثقفني وهذا  يحصل - رغم ندرته- حني 
يضعف الجانب األول؛ جانب املتنفذين، ويحصل أيضا يف حالة 

الحرية التي تتاح لهم والتفهم الكامل ألهمية دورهم .
وما يحصل اآلن يف العراق هو غلبة القوة األوىل؛ قوة السياسـة 
والعسـكر وعدم تفهمها لدور املثقف ألسباب كثرية جدا ربما 
يذهـب بنا البحث فيها خـارج املوضوع، وعليـه يمكن القول 
إن عـدم فاعلية املثقـف العراقي يف صياغة الحدث السـيايس 
واالجتماعـي يعـود باألسـاس إىل فعـل تاريخي يقـع خارج 
سـيطرة املثقـف؛ فعل أسـهمت يف صنعـه الرتكيبـة العرقية 
واإلثنية وأمدته الظروف السياسـية املحلية واإلقليمية بنسغ 
مـن الديمومـة، حتى أنهـا لم تفسـح لغريهـا أي دور، فمن 
املؤكـد أن هذه الظروف ال تعد صالحة إلنتاج املثقف وال مهيأة 
لتكوين عضويته، حتى وصل األمر أننا رصنا نسمع انتقادات 
هنا وهناك  ملن يرتك اختصاصـه الدقيق لينتقد الوضع العام، 
وهـذا وحده كاف لقياس حجم املشـكلة التي تعانيها الثقافة 

العراقية .
وعـىل الرغم مـن كل ما تقدم فإن هشاشـُة الواقـِع ومتاعبُه 
ال يمكـن أْن تكوَن مسـوغا النـزواء املثقـِف يف الركـِن البعيد 
مـن غرفـِة الراهن املحتدِم، فهـذه حّجُة تأخُذ بالسـطِح دوَن 
األعمـاق، وهي ذاتها التـي أبعدت املتديـن الحقيقي عن دينِه 
بحجـة تهاوي منطق األحزاب الدينية وزيف رجاالتها،  وذاتها 
التي أبعدت املثقُف عن مسؤولياته بحّجة تردي السائِد الثقايفّ 
، فهذه كلّها حسـابات بحاجة اىل تروٍّ ، فاملثقف الحقيقي هو 

مْن ُيعنى باألشياء بعيداً عّما ُيعرُض لها من تشوهات .
، فالثقافُة  ِ أْن يكـوَن اإلنسـاُن مثقفـاً فهو أمٌر ليـَس بالهـنيِّ
ليسـْت موهبًة فطريًة متأصلًة , وال منحًة توهُب مجاناً ، إنها 
جهٌد واٍع مكتسٌب ، وعمٌل ال يتأّتى ملن يَرْوَن يف الرّاحِة مكسباً , 
والثقافُة ــ بعَد ذاك ــ مسؤوليٌة تجاه الذات ــ أوالً ــ وتجاه 
اآلخر ـــ ثانياً ــ، وبهذا فهي مسـألٌة ال يمكُن التفريُط بها , 
فال بـّد أْن توّجَه لخدمِة الّصالِح العاّم بقـدِر توجيهها لخدمِة 
الّصالـِح الفـردّي وبمـا ال يخالف حريـَة املثقـِف أو يحّد من 
خياراتِه , فال يمكن للثقافِة أْن تكوَن عبثيًة يف زمِن الحاجة إىل 
إصالح اإلنسـاِن أو إعادِة بنائِه ؛ يف زمِن حاجِة الوطِن للمثقف 
ـ , فلْم يخلق العبُث يوما حضارًة  ـــ ناهيك عن أي وقٍت آخرـ 
, ولـم يؤسـس مدناً أو يعمـر أرضاً، أو يردع غطرسـَة معتٍد ؛ 
الثقافُة شعوٌر بمسـؤوليِة االرتباِط باملكاِن والزمان والّناس ، 
وبحٌث عن جماليات ِفعِل املشـاركِة الجمعيـِة ، فال ُيمكن لها 
أبـدا أْن تتخىل عْن متطلباِت الراهـِن الزماني الذي أنتجها ؛ إّن 
من أهـّم معانيها االنتمـاء إىل قضايا الوطِن ، فليس سـّبة أْن 
تكون الثقافـُة منحازًة للوطِن ، وليس ِبدعـاً أْن يكون املثقُف 

وطنياً .

صحون االملنيوم

ما عادت  تلمع مثل السابق

هي مليئة بالذباب..

لذلك نحزن كثريا

    ونختبئ خلف دخان القطارات الراحلة

  ***

ال أحتاج

اال بيت صغري

واصابع امرأه

     تمسح مرايا هذه الجدران الرتيبة

انا اآلخر نرد

تالعب به

    السكارى

بمنتصف عمري بذهول

  **

تكلمت

بكل لغات العالم

ولكن ال أحد يفهمني

ال أحد يفهم

ان هناك آالف البطون خاوية

وانهم يتعكزون عىل رجولة الذباب 

  ***

صلوا

قريبا من النوافذ

لينقذ

الله هذه السفينة من الغرق  

›√@ÒÏzñ
Ôib‘»€a@ïÏíby@äáÓy

HNNN_ÙãÌ@Âfl@⁄b‰ÁcI@·Óyä@3bñ@Ú«Ï‡™@Â«@Ô€Îc@ bj�„a

%˛bi@Ú«6fl@ÚÓóó”@Ú«Ï‡™@Ú‰ßa@Âfl@xÎã©a

Ôflaá€a@xÎã»€a@ÚÌaÎä@¿@ÚÌá‘„@Òıaã”
Ô€bÓæa@!aáj«@kmbÿ‹€

No: 7619   Sun    12     Dec    2021العدد:   7619    االحد    12    كانون االول    2021



املضـادات  أرضار  تقتـرص  ال 
الحيويـة عىل اضطـراب البكرتيا 
الصديقة لألمعـاء فقط، بل تمتد 
النتائج املرتتبة عىل اسـتخدامها 
إىل فـرتة أطـول مما كنـا نعتقد، 
بحسب دراسـة جديدة وجدت أن 
الحيوية تسـبب رضراً  املضادات 

واسعاً للقناة الهضمية.
تفيـد التقارير الطبيـة أن حوايل 
40 باملئـة من البالغني و70 باملئة 
من األطفال يسـتخدمون مضاداً 
حيوياً واحداً عـىل األقل كل عام. 
ويتـم إعطـاء ماليـني الحيوانات 

هذه املضادات الحيوية سنوياً.
عندمـا يتـم اسـتخدام املضادات 
الحيويـة بالطريقـة الصحيحـة 
تسـاعد عىل القضاء عىل العدوى 
التـي تهدد الحيـاة، لكـن يعاني 
واحد من كل 10 يتم عالجهم بهذه 

املضادات من آثارها الجانبية.
يف  اإلفـراط  أن  العلمـاء  يعتقـد 
الحيويـة  املضـادات  اسـتخدام 
يرتبـط بمجموعـة من املشـاكل 
تؤثر عىل عمليـة التمثيل الغذائي 

املناعي،  الجهاز  وأداء  للجلوكوز، 
أنها  الطعـام، ويشـتبه  وهضـم 
مرتبطة أيضاً بالسمنة واإلجهاد.

وقال الربوفيسور أندري مورجان 
األستاذ املسـاعد يف كلية الصيدلة 
”يف  أوريغـون:  واليـة  بجامعـة 
العقـد املـايض تـم التعـرف عىل 
آثار جانبيـة للمضادات الحيوية، 

وننقب حالياً عن جوانب مختلفة 
من هذه اآلثار، وما اكتشـفناه يف 
هذه الدراسـة من أرضار لم يمثل 

مفاجأة يل“.
أن  ُيعتقـد  كان  السـابق  يف 
املضادات الحيويـة تقتل البكرتيا 
الصديقة يف األمعاء وتؤثر بذلك يف 
بعـض وظائف املناعة، لكن بينت 

الدراسـة الجديـدة أن املضـادات 
بطانـة  خاليـا  تدمـر  الحيويـة 

األمعاء.
تعّد طبقة بطانـة األمعاء بمثابة 
جدار مخميل يسـاعد عىل عملية 
امتصاص املاء والجلوكوز واملواد 
الرضوريـة يف مجـرى  الغذائيـة 
الدم، ويشـكل حاجـزاً هاماً بني 

الجسم وبني مستعمرات البكرتيا 
الضخمـة التـي تعيـش يف القناة 

الهضمية.
وتعتـرب البطانـة موطنـاً ملاليني 
الخاليا املناعية ومن مهامها أنها 
تحافظ عىل الرشاكة بني البكرتيا 
الصديقة وبني املكان املستضيف 

لها وهو القناة الهضمية.
اكتشـف الباحثـون أن اضطراب 
التوازن بني املنطقة املسـتضيفة 
للبكرتيـا الصديقـة وبـني هـذه 
البكرتيـا يؤدي إىل خلل يف الهضم، 
والتهاب القولـون التقرّحي، وقد 
ربطت الدراسـة الجديدة بني ذلك 
الخلـل وبني السـمنة، ومشـاكل 
الغذائيـة،  املـواد  امتصـاص 
واالكتئاب، وتعفن الـدم، والربو، 

والحساسية.
دعت نتائج الدراسة إىل استخدام 
نهـج آخر يف القضاء عىل البكرتيا 
السـيئة غري املضـادات الحيوية، 
البكرتيـا  زيـادة  طريـق  عـن 
الصديقـة، لتجنب اآلثار الجانبية 

للمضادات.

مع حلول فصل الشـتاء فإنه يجب 
توخي الحذر واالنتباه بشأن صحة 
املرء ألن السـعال والربد ومشـاكل 
الجهـاز الهضمـي مـن بـني أمور 

أخرى شائعة خالل هذا املوسم.
طريقـة  عـن  تبحـث  كنـت  إذا  و 
رسيعـة وفعالـة للحفـاظ صحتك 
والتغلب عىل مشـاكل الشـتاء ، فال 
داعي للبحث بعـد ، فالزنجبيل من 
أفضـل املرشوبات املثالية لألشـهر 

الباردة .
الفوائد الصحية للزنجبيل الطازج:

1. يساعد عىل تحسني الهضم.

2. يساعد يف إدارة الوزن.
3. يبعدك عن الربد والسعال.

4. يحسن مناعتك.
االنتفـاخ  تقليـل  يف  يسـاعد   .5

والغازات وآالم البطن.
الفوائد املختلفة الستهالك الزنجبيل 

الجاف:
1. سهل الهضم مقارنة بالزنجبيل 

الطازج.
2. يعـّد األمعـاء طبيعياً عىل عكس 

الزنجبيل الطازج.
3. يمكن استخدام الزنجبيل الجاف 

يف جميع املواسم كتوابل أو دواء.

يف التدبري املنزيل، ثمة اسـتخدامات 
أخرى للـ شامبو، تشمل:

1. تنظيف حوض الغسـل وحوض 
االستحمام كما يمكن إضافة بضع 
قطرات من الشـامبو إىل خزَّان املاء 
الخاص باملرحـاض، وعند الضغط 
عىل زرِّ املاء، سـينظف املرحاض.    

2. تنظيـف مالبـس النـوم القطن، 
وذلـك عرب خلط بضـع قطرات من 

الشامبو مع املاء، أثناء الغسل.
واألدوات  املجوهـرات  تنظيـف   .3

ة. املصنوعة من الفضَّ
4. تنظيـف السـيَّارة، عنـد إضافة 
ربع كـوب مـن الشـامبو إىل وعاء 
ميلء باملاء، ما يجعل األوساخ ُتزال 

بسهولة عنها.
5. إزالـة البقع الصعبـة (بقع الدم 
اد،  وذلك  والطعام، مثًال) من السجَّ

من خالل وضع الشامبو عىل البقع 
املذكـورة لعرشيـن دقيقـة، قبـل 

تنظيفها.
6. نزع الدهون من أسطح املطبخ، 

كما غسل األرضيَّات به.
7. تنظيف فرش الشـعر التجميل، 
وأيًضا فـرش التلويـن أيًضا، وذلك 
عـرب نقعها يف وعاء حاو القليل من 

الشامبو.
8. تنظيف فرش الشـعر من خالل 
نقعهـا يف الشـامبو، حيـث يزيـل 
الشـعر العالـق بالفرشـاة. وهـو 
يسـتعمل كبديـل لكريـم الحالقـة 

أيًضا.
9. تنظيف األطباق.

10. تلميـع أوراق النباتات املنزليَّة، 
مـن خالل مسـحها بفوطـة ُمبلَّلة 

باملاء والشامبو.

السـائقني  مـن  العديـد  يواجـه 
زجـاج  عـىل  للبخـار  تكاثًفـا 
سـياراتهم من الدخـل خصوصا 
يف فصل الشـتاء، األمر الذي يعيق 
رؤيـة السـائق للطريـق، ويمكن 
أن يسـتغرق ازالتـه وقتا طويال، 
ولكنـه رضوري من أجـل قيادة 

آمنة.
البخـار عندمـا تختلف  يتشـكل 
ومسـتويات  الحـرارة  درجـات 
الرطوبة داخل السيارة وخارجها، 
الرطوبـة  ترتاكـم  أن  ويمكـن 
مقصـورة  ألن  نظـرًا  والحـرارة 

سيارتك مغلقة. 
ويتحول البخار املرئي إىل قطرات 
صغرية من املـاء، عندما تتالمس 
جزيئـات الرطوبة األكثر دفًئا مع 
الزجاج األمامي البارد، مما يشكل 
ضباًبـا عـىل الجـزء الداخـيل من 
الزجاج، وأحد األسـباب الرئيسية 
للبخـار هـو تنفس النـاس، عىل 
الرغم مـن أن هذا يحدث بشـكل 

طبيعي فقط عند القيام برحلة.
التخفيف من تراكم البخار 

الداخـل  مـن  النوافـذ  إغسـل   -
ترتاكـم  فعندمـا  والخـارج، 
األوسـاخ، فإنها تعطـي الرطوبة 
شيًئا لاللتصاق به. لذلك قد يكون 

إزالتها مفيًدا. 
- واسـتخدم منظًفـا متخصًصا 
لتلميع السـيارات، جنًبا إىل جنب 
مـع قطعـة قمـاش أو جريـدة. 
وسيساعد تنظيف سيارتك بشكل 
منتظـم عـىل تقليل األوسـاخ إىل 
الحد األدنـى وبالتايل تقليل تراكم 

البخار.

- كذلـك يمكنـك أيًضـا التعامـل 
مـع البخـار بوضع مـواد ماصة 

للرطوبة يف سيارتك. 
- وإذا كان الطقـس جاًفا نسـبًيا 
وكان القيـام بذلـك آمًنـا، اتـرك 
النوافذ مفتوحة للسماح لسيارتك 

بالتهوئة. 
- ويمكنك أيًضا تشغيل املدفأة أو 
تسخني الزجاج األمامي إذا كانت 
سيارتك تحتوي عىل زجاج أمامي 
ُمدفأ، أو إسـتخدم نظـام تكييف 

الهواء إلزالة البخار عن النوافذ.

أن حمـام السـاونا يعـد مثالياً 
للتمتع ببرشة نقية وشعر المع 

خالل فصل الشتاء.
والسـبب هو أثنـاء التعرق يتم 
تنظيف البـرشة جيـداً، كما أن 
سـكب املاء البارد عىل الجسـم 
بعد الساونا يساعد عىل انقباض 
املسـام، ومن ثم يتحسن شكل 
البرشة، وهو مـا يعود بالفائدة 
التـي  الدهنيـة،  البـرشة  عـىل 
تميـل لظهور الشـوائب بصفة 

خاصة. 
كما يسـهم حمـام السـاونا يف 
تنشيط الدورة الدموية وعملية 
األيـض وتحفيـز عمليـة تجدد 
الخاليـا فضـًال عـن أنـه يعزز 
القـوى املناعيـة للبـرشة، مـا 
الجافة  للبـرشة  يجعلـه مثالياً 

أيضاً.
ولكـن ينبغي عـىل املـرأة، التي 
تعانـي مـن الجفـاف الشـديد 
للبرشة أو من املشـاكل الجلدية 
مثل استعمال كريم غني باملواد 
املرطبـة قبـل حّمـام السـاونا 
بسـاعة أو ساعتني، مع تغطية 

بقطعـة  الحساسـة  املواضـع 
قمـاش رطبـة أثنـاء التواجـد 
داخل غرفة الساونا، عىل أن يتم 

الجلوس يف الصفوف السفىل. 
وتعمل درجـات الحرارة العالية 
عـىل تفتيـح املسـام، ومـن ثم 
يمكن للبـرشة امتصاص املواد 
الفعالة عىل نحو أفضل. ويمكن 
التأثـري  هـذا  مـن  االسـتفادة 
بعـض  اسـتعمال  خـالل  مـن 
اإلضافات، مثل العسـل املرطب 
وملح البحر، الذي يمنح البرشة 

ملمساً ناعماً ومتجانساً. 
وبفعل درجـات الحرارة العالية 

تنفتـح أيضـاً طبقـة القـرشة 
الخارجية للشعر، وهو ما يمكن 
اسـتغالله من خالل اسـتعمال 
حمامـات الشـعر، التـي تجدد 
شباب الشعر وُتعيد إليه بريقه 
وملعانه؛ حيث يمكنها حينئذ أن 
تتوغل إىل جذور الشعر وتصبح 

أكثر فاعلية وتأثرياً.
وبعد االنتهاء من حمام الساونا 
ينبغي العناية بالبرشة بواسطة 
كريم غني بالزيـوت الطبيعية، 
مثل زيت الزيتون أو زيت اللوز، 
للحفـاظ عـىل رطوبـة  وذلـك 

البرشة.

بسبب إيقاع الحياة الرسيع جداً يف هذه 
األيام، نقيض معظم أوقاتنا ونحن نقوم 
بمهـام متعـددة، حتى عندما نسـتمع 
لآلخرين، نفعل ذلك أثناء القيام بأشياء 
أخـرى، ومع أننا لسـنا جميعـاً أطباء 
نفسـيني ، يمكن أن نسـاعد شخصاً يف 
حل مشكلة ما، عن طريق الحفاظ عىل 
الهـدوء، واالصغـاء باهتمـام، وبطرح 
أسـئلة معتادة خالية مـن االفرتاضات 
وبذلـك  اإلمـكان،  قـدر  واالسـتعارات 
نسـاعد اآلخر عىل تحقيق فكرة أوضح 
عمـا يفكـر فيـه أو يشـعر بـه، وإليك 
خمسـة أرسار يمكـن أن تطـور لديـك 
مهارات االستماع وأدواتك للتعمق يف ما 
يقول من يهمك أمرهم، إذا فكر أحدهم 

بالبوح لك.
الـرس األول: قبـول اآلخـر عـىل ما هو 

عليه
يف حالـة البـوح يحتـاج الشـخص إىل 
االعـرتاف والرجـوع إليـك، فإذا شـعر 
بأنه سـوف تحاسـبينه أو سوف تتغري 
نظرتـك له بعد االعرتاف، فهو لن يتكلم 

وسريفض البوح.
أن توافقـي  أن ال تحاكميـه ال يعنـي 
عـىل ما يقوله، وال يعنـي أن ليس لديك 
اقرتاحات، فالبوح يف نظره هو الشعور 

بقبولـه عـىل ما هـو عليـه، وليس ما 
تريدينـه أن يكـون، فكونـي صبـورة 
معه، أمـا إذا واجهت بوحه بسـيل من 
االنتقادات فأي شـخص سـوف يتكتم 
ولن يبوح أبداً، خوفاً من أن ال يرضيك، 
امنحيـه الفرصة ليشـاطرك كالمه من 
غري نقـد الذع، وأشـعريه بمدى أهمية 

ما يقول.
الرس الثاني: الثقة املتبادلة

يجـب أن يكون هناك ثقـة متبادلة بني 
الطرفـني، اسـتمعي جيـداً ملـا يقـول، 
وعلقـي بإيجابيـة، عندمـا يبـوح لـك 
أحد ما بأرسار شـخصية، قويل له مثالً 
”حسـناً، أنـا قمت بمـا هو أسـوأ من 
ذلـك“ أو ”أنـا فعـًال معجبـة بما قمت 
به“ ووضحي النقطـة التي أعجبت به 
مـن الرس. أشـعريه أنك يف صفـه وانه 
ليس وحيداً يف هذه التجربة، فهذا ليس 

الوقـت املناسـب لتعليـم الصـواب من 
الخطأ، ولكنه الوقت املناسـب لتكوني 

صديقة.
الرس الثالث : العودة إىل املايض

الطريقـة الوحيـدة للبوح أن تشـعري 
الطـرف اآلخر أنـه مهمـا كان ماضيه 
ومهمـا قـال فـأن راضيـة، فجميـع 
العالقـات تكـون متفاوتـة، وال توجد 
عالقة جيدة أو سـيئة باملطلق، ومهما 

كان املايض سيئاً، املهم هو الحارض.
الرس الرابع: استمعي و أنت مطمئنة .. 

ثابتة وقوية
ليس من املستحيل الحصول عىل عالقة 
مخلصة، فالـكل يدعي اإلخالص ولكن 
الحقيقـة أن القلـة من النـاس كذلك، 
والكثـري من األشـخاص يشـعرون أن 
اآلخرين ال يتقبلون الحقيقة بإخالص، 
فجمعينـا يعتقـد أن الخيـال يجعلنـا 
يشعر بالسـعادة لكن يف الحقيقة كلما 
واجهنـا الواقـع كلمـا أصبحنـا أقوى 
وأصلـب، فاملقدرة عـىل قبول اإلخالص 
من اآلخرين ينمو ويزيد عندما ندرك أن 
الحقائـق ال تأتي مـن تصديق اآلخرين 
ولكن عندما نكون صادقني مع أنفسنا 

أوالً.
الـرس الخامـس: كونـي صادقـة مـع 

نفسك
إنه سؤال قديم.. كيف نكون صادقني مع 
غرينا إذا لم نكن صادقني مع أنفسـنا؟ 
الطريقـة األمثـل لجعل الطـرف اآلخر 
يتكلـم هـو أن تكوني رصيحـة، كوني 
طبيعية واقعية وناضجة ومتكافئة ما 
بني القبـول والدفء، والتقدمي الحلول 
الخاصة بك، بل حاويل معرفة ماذا يريد 

الطرف اآلخر.

املكونات
2 كوب ارز ناشف

مرقة منزوعة الدسم
1 ملعقة كبرية قرفة
2 ملعقة كبرية سكر

ملح
1 ملعقة صلصة

1 ملعقة توابل مشكلة
3 ملعقة كبرية زيت عباد شمس +

1 ملعقة كبرية سمنة حسب الرغبة
1/2 كوب زبيب او اكثر

1 كوب لوز مقرش

1 كوب بندق مقرش
1/4 كيلو كبد دجاج مقطعة صغري

1/4 كيلـو قوانـص دجـاج مقطعـة 
صغري

خطوات التحضري
يف وعـاء االرز ضعي الزيت وملعقة من 
السـمن وشوحي االرز جيدا حتى ياخذ 

اللـون الذهبـي
يف وعـاء اخـر ضعـي السـكر واتركيه 
حتـى يتكرمـل م ضيفي عليـه املرقة 

تدريجيا
وتبليه بامللح والفلفل ثم ضيفي ملعقة 

من الصلصة
يف طاسـة ضعـي الزيـت ثـم ضيفـي 
القوانـص اوال وشـوحيها ثـم ضيفي 

الكبد
تبليها بامللح والفلفل والتوابل

ضيفـي املرقـة بالسـكر الكراميل عىل 
االرز واتركيه لينضج

يف طاسة ضعي االملكرسات شوحيها يف 
ملعقة من السمن

يف قالـب ضعـي الكبـد والقوانـص ثم 
ضيفي االرز وضعيهم يف طبق التقديم
ثم زينيهم املكرسات وقدميه ساخنا.

كشـف باحثون يف جنوب إفريقيا بدراسـة 
حديثة، أن لقـاح فايزر يوفر حماية جزئية 
ضد متحور (أوميكـرون)، ويمكن أن توفر 

الجرعة املعززة حماية أكرب.
وأظهرت دراسـة أجريت يف جنوب إفريقيا، 
أن (كورونـا أوميكـرون) يمكنـه ”التهرب 
جزئيا“ من الحماية التي توفرها اللقاحات 
املضـادة لـ(كورونـا)، فيما أكـد علماء أن 

اللقاحات تحمي من املرض الشديد.
و نرشت صحيفة ”وول سـرتيت جورنال“، 
نتائج الدراسة التي أجريت يف معهد األبحاث 
الصحية بجنوب إفريقيا، والتي شـملت 12 

شخصا تم تطعيمهم بلقاح فايزر.
ووجـد العلماء أن اللقاح ينتـج ”واحدا من 
أربعـني“ مـن األجسـام املضـادة املقاومة 
ملتحور (أوميكرون)، مقارنـة بأداء اللقاح 

ضد النسخة األصلية من الفريوس.
وقال أليكس سيغال، عالم الفريوسات الذي 
قاد الدراسـة: ”إن هذا يمثل انخفاضا كبريا 
يف عدد األجسـام املضادة، ولكنه ال يعني أن 
(أوميكرون) يمكنـه الهروب من اللقاحات 

تماما“.
وتعني نتائج الدراسـة أن األشخاص الذين 

تعافـوا سـابقا مـن اإلصابـة بـ(كورونا)، 
يمكـن أن يصابوا مـرة أخـرى، ويمكن أن 

يصاب األشخاص الذين تم تطعيمهم.
و وجدت الدراسة أنه حتى لو تضاءلت قوة 
اللقاحـات يف مواجهـة (أوميكـرون)، فـال 
يزال هناك بعض الحمايـة ضد الفريوس“. 
وأشـارت إىل أن الجرعات املعـززة قد تكون 

أساسية ”يف املعركة مع( أوميكرون).
ووفقا للصحيفة، قد تسـاعد هذه الدراسة 
رشكات األدويـة عـىل تطويـر اللقاحـات، 

تحديـث  عـىل  القـرار  صانعـي  وتسـاعد 
اسـرتاتيجية التلقيح ملواجهة املتحور، فيما 
قال العديد من العلماء إن النتائج ال تسـبب 

الذعر.
وكان مسـؤول كبـري يف منّظمـة الصّحـة 
العامليـة أعلـن الثالثـاء، أنـه ”ليـس هناك 
أي سـبب“ للتشـكيك بفعاليـة اللّقاحـات 
املتوّفرة حالياً ضد (كورونا) يف الحماية ضد 
(أوميكرون)، النسخة املتحّورة الجديدة من 
الفريوس، مؤّكداً أن ال مؤرشات عىل أّن هذه 

املتحورة تسـّبب مرضاً أشّد من ذلك الناجم 
عن املتحّورة دلتا.

وقـال مايكل راين، املسـؤول عـن الحاالت 
الطارئة يف منّظمة الصّحة العاملية، يف مقابلة 
مـع وكالـة فرانس بـرس ”لدينـا لقاحات 
عاليـة الفعالية أثبتـت فعاليتها ضّد جميع 
ات حّتى اآلن، من حيث شـّدة املرض  املتغـريّ
واالستشفاء، وليس هناك أّي سبب للتفكري 
بأّن األمر لن يكون كذلك“ مع (أوميكرون)، 
مشـّدداً يف الوقت نفسه عىل الحاجة إلجراء 

مزيد من األبحاث يف هذا الشأن.
وأضاف هـذا الطبيب الذي نـادراً ما يجري 
مقابالت صحافية فردية ”إن السلوك العام 
الـذي نالحظه حتـى اآلن ال ُيظهر أي زيادة 
يف الخطورة و يف الواقع، فإّن بعض األماكن 
يف أفريقيـا الجنوبيـة تبلّـغ عـن أعـراض 
أخّف باملقارنة مع تلك التي تسـّببها نسـخ 
متحّورة سابقة من الفريوس“. وكان كبري 
علمـاء البيت األبيض أنتوني فاوتيش أّكد أن 
تحديد مدى شدة متحورة فريوس (كورونا) 
الجديدة (أوميكرون)، سيسـتغرق أسابيع، 
لكّن املـؤّرشات األولية تدّل عىل أّنها ليسـت 

أسوأ من سابقاتها بل قد تكون أخّف.
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كثريا ما نسـمع املثل القائل #حكم_قراقـوش الذي يرضب للتدليل عىل 
جـور الحكم وجربوت القايض أو الحاكم، ولهذا يحتج الشـخص الذي 

يحس بأنه قد ظلم يف أمر ما، بتشبيه مصريه بـ ”حكم قراقوش“.
كمـا يقـال لكل شـخص صاحب جـاه وسـلطة، يمارس غـروره عىل 

اآلخرين والبغي، عىل أنه شبيه ” #قراقوش ”.
فمن هو قراقوش؟ وهل هو شخصية حقيقية أم مختلقة؟

وهـل قصتـه فعًال مرتبطـة بالظلم أم أنهـا ككثري مـن القصص، بها 
بعض التدليس والتحويرات التاريخية التي يقوم املجتمع عرب العصور 

بإنتاجها؟
تشـري املصادر الرتاثية إىل أن قراقوش شخصية حقيقية، وقد كان أحد 
وزراء #صالح_الدين_األيوبـي يف #مرص، بـل إنه ركن من أركان توطيد 

حكمه، واسمه بهاء الدين قراقوش.
ويف البـدء كان هذا الشـخص غالًما مملوكًيا، يقـال إنه من أصل تركي 
دون تحديد واضح لهويته، وقد تدرج بجده واجتهاده إىل أن صار قائًدا 
عسـكرًيا يف بالد الشـام ومن ثـم يف مرص التي وصلها مـع بزوغ فجر 

األيوبيني وحكم صالح الدين.
وقـد اعتمد عليه صـالح الدين األيوبي، باإلضافـة إىل اثنني آخرين هما 
الفقيـه عيىس الهـكاري والقايض الفاضل، وعمـل ثالثتهم عىل تثبيت 
دعائـم الدولـة وإنهـاء الفـوىض التي عّمت مـرص بعد وفـاة الخليفة 
العاضد، حيث حاول بعد رجاله الدخول يف صدام مع صالح الدين بأمل 

أن تبقى مرص تحت راية الفاطميني.
وينسب إىل قراقوش أنه قام بدور تاريخي يف إنهاء سطوة أرسة العاضد 
حيث سـجنهم وعزل نسـاءهم عـن رجالهـم، وفّرق عنهـم مواليهم، 

وسيطر عىل ثرورة القرص الفاطمي التي كانت كبرية جًدا.
تذهب بعض الروايات إىل أن قراقوش، ومعناها النرس األسود، بالرتكية، 
كان قـد خدم صالح الدين يف البداية إىل أن وثق فيه الرجل، ومرات يقال 
إنه خدم عم صالح الدين، ويف كل األحوال فهو قد اسـتطاع أن يصل إىل 

مكانة مرموقة يف عرصه.
وينسـب له أنه بنى السـور املحيـط بالقاهرة وقلعة الجبـل، وقناطر 
الجيـزة، وقد كان نائًبا لصالح الدين يف شـؤون الحكم بالديار املرصية 
ويف تدبري األحوال، ويقال إنه كان حسـن املقاصد إال أنه شـديد الحكم 

ويأتي حكمه بطريقة غري تقليدية.
وقىض قراقوش قرابة ثالثني سـنة يخدم صالح الديـن وابنيه، لرتتبط 
صورته لدى العامة باألحكام الغريبة واملدهشة، التي تصوره تارة ذكًيا 
ومـرة غبًيا، وقد تم تناقل الكثري مـن تراثه يف القضاء والحكم إىل اليوم 

ملا فيه من نوادر وطرائف.
فهـو لحدٍّ ما تـم إعادة تصويره وإنتاجه كما حصل مع جحا وأشـعب 
وغريهمـا مـن الشـخصيات الرتاثيـة، التي بدأت بسـيطة ثـم تعقدت 

صورتها، عرب املتناقل بواسطة الناس خالل الحقب والعصور.
ولـم يعـف من الحكـم والدولة إال مع عهد امللك شـقيق صـالح الدين، 

وحيث لزم بعدها بيته إىل أن تويف عام 1201م.

يحكـى أن أحـد الحكام يف الصـني وضع صخرة 
كبرية عىل طريق رئيس فأغلقه تماما ..

ووضع حارساً لرياقبها من خلف شجرة ويخربه 
بردة فعل الناس !!

مـر أول رجل وكان تاجر كبري يف البلدة فنظر إىل 
الصخرة باشمئزاز

منتقـداً من وضعهـا دون أن يعرف أنه الحاكم ، 
فدار هـذا التاجر من حول الصخرة رافعاً صوته 
قائالً : ” سـوف أذهب ألشـكو هذا األمر، سوف 

نعاقب من وضعها“.
ثم مر شـخص أخر وكان يعمـل يف البناء، فقام 
بمـا فعله التاجر لكن صوتـه كان أقل علواً ألنه 

أقل شأناً يف البالد.
ثم مر 3 أصدقاء معاً من الشـباب الذين ما زالوا 

يبحثون عن هويتهم يف الحياة ، وقفوا إىل جانب 
الصخرة وسخروا من وضع بالدهم ووصفوا

من وضعهـا بالجاهل واألحمـق والفوضوي .. 
.ثم انرصفوا إىل بيوتهم.

مـر يومان حتى جـاء فالح عادي مـن الطبقة 
الفقرية ورآها فلم يتكلم وبادر إليها مشمراً عن 
سـاعديه محاوالً دفعها طالباً املسـاعدة ممن 
يمر فتشجع أخرون وساعدوه فدفعوا الصخرة 
حتى أبعدوها عن الطريق وبعد أن أزاح الصخرة 
وجد صندوقاً حفر له مساحة تحت األرض ، يف 
هـذا الصندوق كانت هناك ورقة فيها قطع من 
ذهب ورسـالة مكتوب فيهـا : ” من الحاكم إىل 

من يزيـل هذه الصخرة ، هذه مكافأة لإلنسـان 
اإليجابي املبادر لحل املشـكلة بدالً من الشكوى 

منها“..انظـروا حولكم وشـاهدوا كم مشـكلة 
نعانـي منهـا ونسـتطيع حلها بكل سـهولة لو 

توقفنا عن الشكوى وبدأنا بالحل..

وجـدت دراسـة أجراهـا باحثـون 
الواليـات  يف  كنسـاس  جامعـة  يف 
املتحدة األمريكيـة، بإمكانية حكم  
بعض األشـخاص عىل غريهم،  من 
مجرد النظر إىل أحذيتهم، و معرفة 
أعمارهـم، و أجناسـهم، و بعـض 
آالمهـم االقتصادية، و السياسـية, 
باإلضافـة إىل دخلهم، حيث اعتربت 
زوج األحذيـة نافـذة  الـروح، التي 
توفـر لقطـة واضحـة لشـخصية 
الفـرد, فقد شـملت الدراسـة أكثر 
من 60 طالبا، قاموا بدراسـة  208 
صورة مـن األحذيـة، طلـب منهم 
تحديد أجناس, و أعمار, و الحاالت 
اإلجتماعية, و السـمات الشخصية 
أظهـرت  حيـث  الجنسـني,   لـكال 
النتائج القدرة يف  التعرف عىل بعض 
السمات الشخصية, التي قد تكون 
ركيكة  يف طبيعتها, و لكنها إىل حد 

ما مفيـدة يف معرفـة  مرتدينها, و 
هناك عدة أشكال من األحذية, التي 
قد تعكس بعض صفات األشخاص 

الذين يرتدونها, و من أهمها:
األحذية ذات الكعب العايل

هي أحذية غري مريحة يتم ارتداؤها 

مـن قبـل شـخصيات تبحـث عن 
الهدوء.

األحذية امللونة
يعترب األشـخاص الذين يميلون إىل 
ارتداء هـذه األحذية, باملنفتحني, و 

اإلجتماعني, و الحيويني.

األحذية العملية
تتسم هذه األحذية بكونها وظيفية 

أكثر, و تدل عىل التواضع.
أحذية الكاحل

تغطي هذه األحذية ما فوق الكاحل 
السـمات  مـع  لتتناسـب  بقليـل, 

الشخصية األكثر عدوانية.
األحذية باهظة الثمن

تدل عىل األشخاص ذو الدخل العايل, 
و الذين يميلون إلرتـداء ثرواتهم و 

إظهارها, عن طريق هذه األحذية.
األحذية الجديدة

العالمـات  ذات  األحذيـة  كارتـداء 
التجاريـة  الجديدة, التي تشـري إىل 
قلـق األشـخاص حـول عالقاتهـم  

بشكل عام.
األحذية الرثة

تعطي انطباعا عن األشخاص الذين 
يفكرون بطريقة ليربالية.

صــــورة و حــــدث
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1924 - ملـك العـراق فيصل األول 
يصادق عـىل املعاهـدة العراقية / 

الربيطانية.
1925 - رضا بهلوي يطيح بالشاه 
وينهـي  القاجـاري  مـرزا  أحمـد 
حكـم القاجاريـون لإلمرباطورية 

الفارسية وينصب نفسه شاًها.
1946 - جامعـة الـدول العربيـة 
تصدر القـرار 142 الرافض لقرار 

تقسيم فلسطني.
اسـتقالل  عـن  اإلعـالن   -  1963

كينيا.
اليمـن  جمهوريـة   -  1967
تصبـح  الشـعبية  الديمقراطيـة 

عضوًا يف جامعة الدول العربية.
1976 - تأسيس مؤسسة الكويت 

للتقدم العلمي.
1979 - جمهورية روديسـيا تغري 

اسمها إىل زيمبابوي.
1983 - متطرفون يفجرون سـتة 
عبوات ناسـفة يف الكويت وفشـل 
تفجري سابعة بعد إبطال مفعولها، 
وقد وقعت اإلنفجارات يف السفارة 
األمريكية والسفارة الفرنسية ويف 

مطـار الكويت الـدويل وإنفجارين 
بالقرب من سكن فنيني أمريكيني 
يف منطقة البدع ومنطقة الشعيبة 
مركـز  يف  وانفجـار  الصناعيـة، 
مراقبـة التحكـم التابعـة لـوزارة 
الكهرباء واملـاء، وأدت اإلنفجارات 
إىل مقتـل أربعة أشـخاص وجرح 
62 آخريـن، وقـد تبنـت منظمـة 
الجهاد اإلسـالمي مسؤوليتها عن 

هذه االنفجارات.
1984 - معاوية ولد سـيدي أحمد 
الطايع يقوم بانقالب عسـكري يف 
موريتانيا يطيـح بالرئيس محمد 
خونـه ولـد هيداله ويتـوىل الحكم 

خلًفا له.
1990 - بدأ إرسال القناة الفضائية 
املرصيـة، وهي أول قناة رسـمية 

فضائية يف مرص.
2005 -اغتيـال الصحفي والنائب 
اللبناني جـربان توينـي يف تفجري 

سيارته.
مـن  تطلـب  اللبنانيـة  الحكومـة 
مجلس األمن إنشـاء محكمة ذات 
طابـع دويل ملحاكمة املشـتبه بهم 

الرئيس رفيـق الحريري  باغتيـال 
عـىل أن تشـمل كل الجرائـم منـذ 

محاولة اغتيال مروان حمادة.
2007 - اغتيـال العميـد ركـن يف 
الجيـش اللبناني فرانسـوا الحاج 

بتفجري وقع يف بعبدا.
اإلرسائيليـة  السـلطات   -  2010
تفرج عن رئيس الحركة اإلسالمية 
يف فلسـطني 48 رائد صالح بعد أن 
أمىض حكًما بالسجن ملدة خمسة 
أشـهر بتهمة االعتداء عىل رشطي 

إرسائييل.
2011 - املجلـس الوطني التونيس 
ينتخـب زعيـم حـزب املؤتمر من 
أجل الجمهورية املنصف املرزوقي 
رئيًسـا للجمهورية وذلـك بأغلبية 

153 صوًتا من إجمايل 219.
2013 - السـلطات البنغالية ُتعدم 
األمني العام للجماعة اإلسالمية يف 

بنغالديش عبد القادر مال.
الُسعوديَّة  العربيَّة  2015 -اململكة 
ُتجـري إنتخاباتها البلديَّـة الثالثة 
وهي األوىل التي ُسمح فيها للنساء 

ح لِمناصب محليَّة. بالرتشُّ

مؤتمر باريس للمناخ ينهي أعماله 
باتفاق دويل تاريخي حول املناخ.

2016 - اإلعـالن عن فوز الربتغايل 
كريسـتيانو رونالدو بجائزة الكرة 
الذهبيـة املقدمة مـن طرف مجلة 
فرانـس فوتبـول ألفضـل العب يف 

العالم لسنة 2016.
2018 - فشل سحب الثقة برئيسة 
الـوزراء الربيطانيـة ترييـزا مـاي 
عن زعامـة حـزب املحافظني بعد 
تصويت ألعضاء الحـزب، بأغلبية 

مائتي صوت مقابل 117 صوًتا.
2019 -انتخـاب عبـد املجيد تبون 
رئيًسـا للجزائر، بعـد حصوله عىل 
االنتخابـات  يف   %  58.15 نسـبة 

الرئاسية.
فـوز حـزب املحافظـني بزعامـة 
باألغلبيـة  جونسـون  بوريـس 
العموم  املطلقـة ملقاعـد مجلـس 
يف االنتخابـات العامـة املبكرة، ما 
يسـمح له بتمرير خطـة الخروج 
من االتحاد األوروبـي، بينما تكّبد 
حزب العمال املعارض أسوأ هزيمة 

له منذ الحرب العاملية الثانية.
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غزل عراقي
ــوب ل مكَ ــري  بعم ــي  كلش ــر  ايصي ــون  ك
ــة اصول ــن  ع ــع  يطل ــئ  ش ــكل  ب ــة  وارض
ــيـــــب والش ــر  الكب ــي  حيات اول  ــون  ك
ــة الطفولـــ ــري  عم ــن  م ــة  حلظ ــر  واخ
= = = = = = = = = = = = =
ــو  ماك ــت  وان ــك  عن ــاس  الن ــدت  نش
ــو ماك ــه  مثل ــب  يصاح ــم  اله ــه  علي
ــو  ماك ــكو  ش ــارك  اخب ــمع  اس ــد  اري
ــه عليــــــ ــال  تس ــن  م ــون  املن ــا  ان
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كن ايجابيا

كيف يعكس الحذاء طبيعة الشخصية؟

ÏÄÄÄ◊ÎÜÏé
وزع األرقـام مـن 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسـعة 
الصغـرية ، ثم أكمـل توزيع باقـي األرقام يف األعمدة التسـعة 
الرأسـية واألفقيـة يف املربع الكبري وال تسـتخدم الرقم اال مرة 

واحدة .

رأيس
1قوة طاغية o محب إىل درجة الوله

2أول من اخرتع ماكنة الخياطة
3نصف تامر o مخرتع الحرير االصطناعي

4متشـابهان o متشابهان o كسب مسابقة
5اظهر وجها مرحبا ومبتسما o بيت الدجاج o فصل وصنف

6يلبـس ثيابـا جميلـة ومريحـة وطويلـة o مخـرتع سـاعة اليد 
(معكوسة)

7من عنارص ماء البحر
8مخرتع ماكنة التصوير امللون

9مادة الحياة الحمراء o خشوع وهدوء يف الصالة
10مخرتع سماعة الطبيب

أفقي
1مخرتع الطباعة

2مخرتع الرباشوت o جسم
3نصف رتبت o مخرتع املفاعل النووي

4دكاكني صناعة خفيفة o جوال
5تجنح للسلم o مرشد

6لعبة من لعبات الطاولة
7عصا يف األرض تشد بها الخيمة o من الساحل الرشقي للمتوسط 

قديما
8ادخرت o من الحيوانات ذات الجلد املرتفع الثمن

9اسم مؤنث (معكوسة) o حرف عطف
10مكتشف املوجات الكهرومغناطيسية o مخرتع قلم الرصاص
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قراقوش صاحب األحكام الغريبة

أبـــــــراج

ال تجعـل األفـكار السـلبية والسـوداوية تفسـد 
يومـك. ستشـعر بالراحـة والطمأنينـة فقـط إذا 
تحدثت مع شـخص تحبه ويحبك. ربما تنقذ شـخصا 
ما اليوم من املوت أو ربما تسـعف حيوانا مصابا تجده 
يف طريقك. مسـاعدتك واهتمامك باآلخريـن يعيد إليك 

ثقتك بنفسك.

يوم هادئ وجميل. تريد أن تنجز أعمالك برسعة 
مهما كان حجمها أو صعوبتها. ربما يكون لديك 
وقت إضايف لكي تضع ملساتك األخرية عىل مشاريعك 
الخاصة التي لم تنته منها بعد. إعادة التنظيم والرتتيب 

توفر عليك الجهد فيما بعد.

استخدم قدراتك وذكاءك إليجاد أفضل طريقة 
الجتيـاز املصاعـب. هـذه التجـارب والتحديات 
تجعلك أقـوى فال تنزعج وال تتوتر. سـتنجح اليوم 
يف انشـاء عالقات جديـدة وربما تجـد صديقا مخلصا 
ووفيـا. ال تحب قضاء الوقت بأكملـه يف العمل، ولكنك 

مضطر لذلك اليوم.

يقدم لك هذا اليوم فرصة لعرض كل إمكانياتك 
ومهاراتـك االحرتافيـة يف العمـل. سـترتك لـدى 
اآلخريـن انطباعـات جيدة، وربما تكـون ترصفاتك 
العقالنيـة سـببا يف حصولك عـىل مهنة جديـدة. ربما 
يعرض عليك أحد األشـخاص فرصـة عمل كنت تبحث 

عنها منذ شهور.

أنت مضطـر اليـوم للتنازل عن أحـد حقوقك 
مـن أجل الوصول إىل هدف مـا. ربما تنىس اليوم 
أهم خطـوات الخطة التي وضعتهـا من أجل تنفيذ 
مشـاريعك الفرتة املقبلة. اليوم مناسـب جـدا ملراجعة 
هـذه الخطـوات والتعامل مـع أي تفاصيـل دقيقة أو 

مشكلة كبرية.

تستعد اليوم للتعامل مع األمور بشكل منفتح 
جدا. ال تخش من إبداء رأيك أمام مجموعة كبرية 
من الناس، لعل البعض يشـجعك عـىل تقديم املزيد 
مـن األفكار. قم بتسـجيل كل األحداث اليوم عىل جهاز 

الكمبيوتر الخاص بك، حتى ال تنىس شيئا مهما.

أنـت شـخص ال تحـب الحيـاة الروتينيـة. وال 
تخـاف أبدا من املجهول. تحب االنفتاح والتعرف 
عىل أشـخاص من بـالد مختلفة. تشـعر أحيانا أنك 
بحاجـة إىل تغيري حياتك بالكامـل. حتى تريض رغباتك 
اليـوم، ربما تخوض تجارب جديدة تغري شـكل حياتك 

تماما.

حول طاقتك السـلبية إىل طاقـة إيجابية اليوم. 
قم بعمل قائمة مفصلة بما يفرتض عليك القيام 
به اليوم من مهام وأعمال وواجبات. رتب هذه املهام 
حسـب األولوية. حـان الوقت اآلن لتنظـم وقتك وتتخذ 

خطوات إيجابية جديدة لتطوير مشاريعك.

سـتعاني مـن الفـراغ أو الوحـدة اليـوم خاصة يف 
فرتة الصبـاح، لكن رسعان ما تتحسـن األمور. ترتك 
اليوم انطباعـات جيدة عنك يف نفـوس اآلخرين. املواقف 
التـي تحدث بينـك وبني اآلخرين اليوم تعـزز من روح األلفة 
والتقـارب. تقدم اليـوم وعودا عديدة ولكن هـل أنت بالفعل 

ستستطيع االلتزام بها؟ عليك أن تجيب عن هذا السؤال!

تهمـل صحتـك غالبا. تعانـي اليوم مـن ألم يف 
رأسـك بسـبب كثرة الضغوط. يجب عليك اليوم 
زيـارة الطبيـب لالطمئنـان عـىل حالتـك الصحية. 
تحـب اكتشـاف كل مـا هو جديـد. تحـب االطالع عىل 
الكتـب للتزود باملعرفة. حاول أن تخصص وقتا للراحة 

واالسرتخاء فقط.

حاول أن تهتم بمن باآلخرين اليوم. احرص عىل 
أن توضح ملن حولك باستمرار أهميتهم يف حياتك 
وعـرب لهم عن حبـك. أنت تحب املغامـرة فال ترفض 
العروض التـي يطرحها عليك بعـض األصدقاء. اخرج 

مع األصدقاء وافعل ما تحبه.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

عىل الرغـم من انتهائك أمس مـن كل األعمال 
املسـندة إليك إال أنك اليوم مشـغول بعمل إضايف 
أو مكلـف بمهمة مفرتض تسـليمها يف فرتة زمنية 
محددة.مـن املمكـن أن يكـون مكتبك مكانـا للقاءات 
عاطفية محتملـة. تلفت النظر بحضورك وحماسـتك 

وذكائك، وربما ترتبط بشخص أكرب منك.
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موجودة  كريم  نيليل  املمثلة 
العربية  اململكة  يف  حالياً 
فعاليات  لحضور  السعودية 
االحمر  البحر  مهرجان 
يف  األوىل  بدورته  السينمائي 
هشام  زوجها  برفقة  جدة 

عاشور.
تعود النجمة نيليل كريم خالل 
املرصية  العاصمة  إىل  أيام 
بتصوير  لتبدأ  القاهرة 
الجديد  الرمضاني  مسلسلها 
«أحوال شخصية» الذي يكتبه 
ويخرجه  عيىس  ابراهيم 
تجسد  حيث  العدل،  ماندو 
مدّرسة  شخصية  خالله  من 
عن  تنفصل  لكنها  متزوجة 
جديدة  رحلة  لتبدأ  زوجها، 
معاناة  خاللها  من  تكشف 
املرأة بعد انفصالها يف العديد 

من املواقف الحياتية .
موجودة  نيليل  أن  ذكر  وكما 
حالياً يف جدة لحضور فعاليات 
البحر  ملهرجان  األوىل  الدورة 
وقد  رشف،  كضيفة  االحمر 
يف  بإطاللتها  األنظار  لفتت 
بتصميم  املهرجان  افتتاح 
نور إبراهيم، أما زوجها العب 
هشام  العاملي  االسكواش 
من  بذلة  ارتدى  فقد  عاشور 

تصميم كونكريت.
تصوير  أخرياً  نيليل  وأنهت 

فيه  تعمل  الذي  «الجرس» 
ميمي  بيرت  املخرج  مع 
قائدة  دليلة  دور  فيه  وتؤدي 
فناء  بعد  املستعمرات  إحدى 
خالله  من  وتجسد  البرشية، 
األوىل  للمرة  رشيرة  شخصية 
أمام  بطولته  يف  وتشارك 
عمرو سعد يف أول عمل درامي 
شاشة  عرب  معاً،  يجمعهما 

منصة شاهد اإللكرتونية. 
إنهاء  نيليل  وتنتظر  هذا 
تصوير دورها يف الفيلم 

الوطني  امللحمي 
«الرسب» أمام أحمد 
يضم  الذي  السقا 

كبرية  مجموعة 
من  النجوم  من 

الوطن العربي.

عبد  شريين  املرصية،  الفنانة  أحيت 
انفصالها عن  الوهاب، حفلها األول، بعد 
الفنان حسام حبيب، يف مدينة أبو ظبي، 

ضمن فعاليات مهرجان «أم اإلمارات».
أن  الوهاب  عبد  الفنانة شريين  وحرصت 
بعد طالقها، نقطة  األوىل  إطاللتها  تكون 
الفنية كونها أكدت  مفصلية يف مسريتها 
تعترب  أنها  خاصة  جديد،  من  ستبدأ  أنها 
حدا  يضع  أن  شخص  ألي  يمكن  ال  أنه 

ملوهبتها ونجوميتها.
جمهورها  الوهاب  عبد  شريين  وفاجأت 
حيث  فيه،  ظهرت  الذي  الجديد  باللوك 
عىل  وتمنت  تماما،  الشعر  حليقة  أطلت 
إذ  الطريقة،  بهذه  يتقبلها  أن  جمهورها 
علقت قائلة: «يا رب تقبلوني بالشكل ده 
انا  خلص  فقت،  انني  تعرفون  انتم  بس 

بقيت سنجل».
وكان من الالفت، أن شريين عبد الوهاب 
يف  شعرها  عن  تخلت  التي  أصالة  تحدت 

وهي  قالت  إذ  طالقها،  بعد  األول  حفلها 
أصالة  “اتحدى  شعرها:  عىل  يدها  تضع 

هذه املرة تعمل كده».
وقالت شريين عبد الوهاب يف فيديو: «أنا 
جامدة ومتخافوش عليا، أنا جامدة بيكم 
أنتم  أوي،  بحبكم  فيكم،  بموت  وبحبكم، 

كل حاجة ليا يف الدنيا دي، أنا عندي أمي 
وبناتي وأنتم، ربنا يخليكوا ليا».

املرصي  الفني  الناقد  علق  جهته،  من 
طارق الشناوي عىل حلق النجمة شريين 
كامل،  بشكل  لشعرها  الوهاب  عبد 
والذي أثار الكثري من الجدل حولها خالل 
يسأل  البعض  وجعل  املاضية،  الساعات 

عن سبب فعلها لذلك.
أن  “أظن  قائالً:  الشناوي  طارق  ورصح 
عنه  والتخيل  الشعر  بحالقة  اإلحساس 
بالكامل مثلما فعلت شريين عبد الوهاب 
يعرب عن أنها تبدأ حياة جديدة اآلن، وأنها 
ورغبتها  مستقبلها  عن  برسالة  تبعث 
هذا  وبالتأكيد  جديدة،  صفحة  فتح  يف 
مرتبط بأنها خرجت من حالة كانت فعالً 
كئيبة وحزينة ودائماً كان هناك مشكالت 
إىل  لتنطلق  الخاصة،  حياتها  يف  تعيشها 
والسعادة  بالبهجة  مليئة  أخرى  حياة 

والعمل”.

حظي حفل الفنان املرصي، محمد رمضان، 
يف العاصمة بغداد برتحيب واسع، فيما رمى 

عليه الجمهور الحارض هدايا ثمينة.
عىل  ضخماً  حفالً  رمضان  محمد  وأحيا 
 ٢٠ من  أكثر  حرضه  الند»  «سندباد  أرض 
ساعة  الحضور  أحد  ورمى  شخص،  ألف 
ثمينة عىل محّمد رمضان، وعندما سأل عن 
صاحب الساعة، انهمرت عليه الساعات من 
الحفلة  «إيه  قائالً:  رمضان  ليعلّق  الحضور، 

اليل بتمطر ساعات دي؟».
قبل  بغداد،  العاصمة  رمضان  محمد  ووصل 
أيام وسط حراسة مشددة، لتأمينه وعدم   ٣
حدوث تزاحم يف الطرق بينه وبني جمهوره، 

حتى يصل إىل الفندق الذي ُيقيم فيه بسالم.
الحفل أول حفالت محمد رمضان  وُيعد هذا 

يف العراق.
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الطائفية، وال اسمح لشخٍص  لدعاة  املؤيدين واملنارصين  أنا لست من 

يف  تصب  تافهة  مناقشات  يف  يدخلنا  ان  االجتماعي  مركزه  كان  مهما 

النقاش هو يف كل االحوال نقاش عقيم  الطائفي، الن هذا  الحقد  اطار 

يا  فالوطن  الواحد..  والوطن  الشعب  ابناء  بني  الحقد  يزرع  نافع  وغري 

التمزق  من  عليه  نحافظ  ان  وغالته  غاٍل،  والسماء  االرض  يف  اخوتي 

واالنقسام وتشتيت الجهد باالتجاه املعاكس ملا جاءت به تعاليم ديننا 

العراق  التي نادى بها االجداد قبل االحفاد..  الحنيف واملبادئ االنسانية 

يكون  من  لكائن  نسمح  ولن  اثنني  عىل  القسمة  يقبل  وال  أحد  واحد 

فالعراق  الواحد،  الشعب  ابناء  بني  والترشذم  الفرقة  لنرش  يسعى  ان 

االلوان تفوح منها روائح  او كباقة ورد عطرة تضم كل  كالفسيفساء 

املحبة وااللفة.. فالعراق كبري بعطائه وال يشء أسمى منه.. فالعراق ويف 

كل سنوات الذل لم يشعر باألمان، ولطاملا كان مرسحا لغزوات وحروب 

لكن ارادة الله كانت اقوى من الغزاة.. واقولها برصاحة هذا الكالم موجه 

اىل كل مسؤول رشيف عاهد الله ونفسه والشعب عىل ان يكون بمستوى 

املسؤولية يف الدفاع عن الهوية الوطنية لكل العراقيني بال استثناءات او 

والءات، وتاريخنا حافل بالكثري من القصص التي تكشف لنا عن معدن 

العقود املاضية، تعكس مدى  العراق خالل  الذين حكموا  القادة  الرجال 

هذه  ومن  نقول،  ما  عىل  شواهد  وااليام  األمور،  معالجة  يف  حكمتهم 

والكاظمية  االعظمية  مدينة  بني سكان  وقع  ان رصاعا  يقال  الشواهد 

حول تسمية الجرس الرابط بني املدينتني، كٌل يسعى لتسميته باسم امام 

املذهب الذي ينتمي له، فأهل الكاظمية كانوا يسعون اىل تسمية الجرس 

باسم جرس االمام موىس الكاظم واهل مدينة االعظمية يرغبون بتسميته 

باسم جرس االمام ابو حنيفة النعمان، وكان رصاعا لم يظهر للعلن لكنه 

اسهم يف تعطيل بناء الجرس، ويف ضوء هذا االنقسام تشكل وفد من علية 

نوري  امللكي  النظام  الوزراء يف عهد  رئيس  ملقابلة  الخريين  القوم ومن 

السعيد، وتمت مقابلة هذا الرجل العبقري، وبعد عرض اسباب املشكلة 

قال لهم رئيس الوزراء السعيد ما الضري يف تسمية الجرس بجرس االئمة، 

بفعل  بالرتايض  االمر  وانتهى  االئمة  بجرس  الجرس  تسمية  تمت  وفعال 

حكمة هذا الحاكم العبقري، فالقيادة  اخواني ليست ترشيفا بقدر ما 

هي تكليف، واملكلف املخلص نرفع له القبعة بخشوع ما دام قادرا عىل  

قوة  رغم  االمان  بر  اىل  وايصالها  العراق  هي  التي  السفينة  دفة  قيادة 

وشدة األمواج، فاملؤامرة كبرية وتحتاج اىل جهود كبرية لتجاوز االزمة 

العراق وتقوية  دام هدفنا واحدا وهو خدمة  ما  املمكنة  الخسائر  بأقل 

بنيانه قبل ان يتهاوى الن سقوط سور العراق –ال سامح الله- هو بداية 

لسقوط القيم ويصبح عراقنا عراقا مستباحا، خاصة ان موعد انسحاب 

القوات االجنبية من العراق بات قاب قوسني او ادنى، فلنكن اكثر وعيا، 

ما  اىل  العراق  اوصلت  طاملا  التي  االنانية  وترك  االيثار  بروح  نتحىل  وان 

نحن عليه من ضياع يف زمن انترشت فيه الضباع، فاألمر مطاع ملن كان 

عىل حب الله منصاعاً.

›Ó‹Ç@Âè´@á»é
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حّذر تقرير من ثغرة أمنية كبرية تهدد مسـتخدمي اإلنرتنت، مشريا إىل أن 
الثغرة باتت تثري قلق الباحثني.وأوضح التقرير أن الثغرة التي تسمى “لوغ 
4 شـال”، تسـمح للطرف املهاجم بتنفيذ تعليمات برمجية للحواسـيب.
ونبـه خـرباء أمن الحواسـيب، الجمعـة، إىل وجـود ثغرة أمنيـة كبرية يف 
الربامـج تهدد عدًدا كبريًا من أجهزة الكمبيوتر التي تسـتضيف الخدمات 
واملواقـع اإللكرتونية.ووفـق التقرير، فـإن هذه الثغـرة األمنية تؤثر عىل 
عدة إصدارات من “أباتش”، أحد الربامج الرئيسـية املسـتخدمة لتشغيل 
الربامج.وأضاف أنه “عىل وجه التحديد تأتي الثغرة األمنية املكتشـفة من 
مكتبة (لوغ G4)، وهي مكتبة تستخدمها لغة (جافا) لتخزين املعلومات 

الخاصة بمستعمل اإلنرتنت، مثل بيانات االتصال”. 
واكتشف العديد من الخرباء أنه “من املمكن إرسال رابط إىل املستخدم عرب 
صفحـة ويب وقـراءة محتوى تلك الصفحة من قبل مسـتخدم آخر، وإذا 
كانـت هذه الصفحة تحتوي عىل تعليمات برمجية بلغة ““جافا” فيمكن 
تطبيقها عىل املسـتخدم”.وذكر أن “الثغرات األمنية التي تسـمح لربمجة 
الكمبيوتر بالعمل عن بعد عىل جهاز (تنفيذ التعليمات الربمجية عن ُبعد) 
مثـل (لوغ 4 شـال) ُتعترب خطرية بشـكل خاص، ألنها يمكن عىل سـبيل 
املثال أن تسـمح للمهاجمني باخـرتاق املسـتخدم”.وقال موقع “بليبينغ 
كومبيوتـر” املتخصص إنه “تم اكتشـاف هذه الثغـرة وإبالغها إىل رشكة 
أباتـش، يف 24 ترشيـن الثاني/نوفمرب املايض، من قبل تشـني هاوجني”، 
الخبـري من رشكـة “أليبابـا” الصينية.وأصدرت الرشكـة تحديثا لتفادي 
الثغـرة، لكن األمر يبقى مـرتوكا ملالكي برنامج االسـتخدام لتطبيق هذا 

التحديث بعد ذلك، ملنع املهاجم من استغاللها، بحسب ما نقله التقرير.

يف مسـاع غـري تقليديـة ملواجهة 
تأثـريات التغري املناخـي، تخطط 
كوريا الجنوبية لبناء أول ”مدينة 
للفيضانـات،  مقاومـة  عائمـة“ 
آالف  اسـتيعاب  عـىل  قـادرة 
السكان.وسـتبدأ مدينـة بوسـان 
جنوبي كوريا الجنوبية العمل عىل 
املقبل،  العـام  الطموح  مرشوعها 
املتوقع أن يصبح جاهزا للسـكن 
عام 2025 ويستوعب عند اكتماله 
10 آالف شخص.وستمثل ”املدينة 
العائمة“ حال للمناطق السـاحلية 
املهـددة بالغـرق بسـبب ارتفـاع 
الناجم  البحر  مسـتويات سـطح 
عن االحتباس الحراري، أحد أخطر 
التأثريات للتغري املناخي.وحسـب 
التصميـم، فـإن املدينـة مقامـة 
عـىل منصـات تطفو عىل سـطح 
املاء، ترتفـع أو تنخفض بناء عىل 

منسـوبه بحيـث تتجنـب الغرق.
وسـتأخذ بيـوت املدينـة أشـكال 
لتنقـل  منصـات عائمـة تصنـع 
الحقـا إىل موقعهـا، علمـا أن كل 
حي سيمتد عىل مساحة 5 فدانات 
بحيث يؤوي نحو 300 شخص، يف 
مبان يصل ارتفاعها إىل 7 طوابق.
وستكون املدينة ”ذاتية االكتفاء“ 
وخاليـة من النفايات، إذ سـتضم 
مـزارع مائيـة ومحطـات لتوليد 
الطاقـة النظيفـة من خـالل قوة 
الرياح وحرارة الشمس، فضال عن 
مراكز ملعالجة املياه ومستودعات 
لتخزيـن مياه األمطار.وبالنسـبة 
سـيعتمد  املدينـة،  يف  للتنقـل 
السكان عىل السيارات الكهربائية 
والعّبـارات التـي تعمـل بالطاقة 
الشمسـية، لنقل السـكان إىل الرب 

الرئييس.

حـذر باحثـو األمـن السـيرباني من أن 
العديد من الخدمات الشائعة، بما يف ذلك 
 Twitter Amazon و  Apple iCloud و 
و Cloudflare و Minecraft ، معرضة 
السـتغالل ”zero-day exploit“، ممـا 
ترك فرق أمـن تكنولوجيا املعلومات يف 
العديـد من الـرشكات تتدافـع إلصالح 

.‘Log4Shell’ الثغرة األمنية املسماة
zero-” وقـد تم العثـور عىل اسـتغالل

day“ (وهو هجوم إلكرتوني يسـتهدف 
ثغـرة برمجيـة غري معروفـة لرشكات 
الربامج / برامج مكافحة الفريوسات) 
يف نظام تسـجيل Java املسـتخدم عىل 
 ،“log4j2” واملسـمى  واسـع  نطـاق 
وإذا تم اسـتغالل الثغرة األمنية، فإنها 
تسـمح بتنفيـذ التعليمـات الربمجيـة 
عن ُبعد (RCE) عـىل الخوادم املعرضة 
للخطر، مما يمنح املتسللني القدرة عىل 
استرياد الربامج الضارة التي من شأنها 
للخطـر  األجهـزة  ماليـني  تعـرض  أن 

تماًما.
 LunaSec وقـال باحثـون مـن رشكـة
ألمـن التطبيقات: ”العديـد والعديد من 

الخدمـات معرضـة لهـذا االسـتغالل. 
فقد تـم بالفعل اكتشـاف أن الخدمات 
 Apple و   Steam مثـل  السـحابية 
 Minecraft مثـل  وتطبيقـات   iCloud

معرضة للخطر“.
 كما أشار الباحثون يف منشور باملدونة 
 Apache Struts أي شخص يستخدم“:
من املحتمل أن يكون ضعيًفا. لقد رأينا 
ثغـرات أمنيـة مماثلـة تم اسـتغاللها 
مـن قبل يف خروقات مثـل خرق بيانات 
Equifax 2017“، وبـدأت العديـد مـن 
املشـاريع مفتوحة املصـدر مثل خادم 
يف  بالفعـل   ،  Minecraft ، Paper

.“log4j2” تصحيح استخدامها لـ
فـإن   ،  TechCrunch لتقريـر  ووفًقـا 
الـرشكات التي لديها خـوادم تم التأكد 
 “Log4Shell” مـن تعرضهـا لهجـوم
 Amazon Apple و  حتـى اآلن تشـمل 
 Steam و   Twitter و   Cloudflare و 
و   Tencent و   NetEase و   Baidu و 
Elastic ”، عىل الرغـم من وجود مئات 
إن لـم يكن اآلالف من الرشكات األخرى 

املنظمات املترضرة ”.
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أنابيال  الربامج  ومقدمة  اإلعالمية  ُكرمت 
هالل بلقب أفضل شخصية إعالمية للعام 
نظمته  الذي  الجوائز  حفل  خالل   ٢٠٢١

مجلة GQ  العاملية يف دبي.
وقد وقع اختيار مجلة GQ عىل أنابيال هالل 
جدارتها  أثبتت  إعالمية  شخصية  لكونها 
التلفزيونية  الربامج  تقديم  مجال  يف 
الحفالت  وأضخم  اإلعالمية،  والحوارات 

والنشاطات يف العالم العربي.
ناجحة  أعمال  سيدة  لكونها  باإلضافة 
عىل  الكبري  وتأثريها  العملية،  حياتها  يف 
تعترب  حيث  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
موقع  عىل  متابعة  اإلعالميات  أكثر  من 

انستغرام.
عن  أنابيال  عربت  أخرى،  جهة  من 
سعادتها الكبرية بالتكريم من قبل مجلة 
GQ، وحصولها عىل لقب أفضل شخصية 
 ٢٠٢١ سنة  أن  وخاصة   ،  ٢٠٢١ إعالمية 

كانت مليئة بالصعوبات والتحديات لكنها 
تمكّنت من العثور عىل النجاح خاللها.

عىل  القيمني  لجميع  بالشكر  توجهت  وقد 
الحفل، وكل من دعمها يف مسريتها املهنية حيث 
تدير  التي  هيومانجمت  رشكة  بالشكر  خصت 
عليها  أرشف  التي  إطاللتها  عن  أما  أعمالها. 
أنابيال  خطفت  حداد،  سيدريك  األزياء  خبري 
حيث  املعهودة  بأناقتها  الحفل  خالل  األنظار 

ارتدت جمبسوت أبيض زادها جماالً وأناقة.
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أزمتها  بعد  لها  ظهور  أول  يف 
قبل  لها  تعرضت  التي  الصحية 
شهور والتي احتلت ترند تويرت 
بساعات،  الحلقة  عرض  قبل 
العزيز  عبد  ياسمني  كشفت 
ألول  املرض  مع  معاناتها  عن 

مرة من خالل حلقة خاصة من 
برنامج معكم منى الشاذيل .

ياسمني  كشفت  الحلقة،  بداية  يف 
منذ  منه  تعاني  الذي  املرض  عن 
سنوات وهو «تكيسات املبيض»، وقد 
أجرت له العديد من العمليات إلزالته، 
طعم  ياسمني  ذاقت  املرة  هذه  لكن 
أثناء  طبي  خطأ  حدث  أن  بعد  املوت 
بالقولون  ثقب  إىل  أدى  العملية  إجراء 

وتسمم يف الدم.
خروجها  منذ  أنها  ياسمني  وكشفت 
بآالم  العمليات وهي تشعر  من غرفة 
حولها  من  كل  تخرب  جعلتها  رهيبة 
تدخل  جعلها  ما  «بتموت»؛  أنها 
ومن  حياتها  إلنقاذ  مجدداً  العمليات 

بعدها عاشت 

ياسمني 
غيبوبة  شبه  غرفة يف  داخل 

العناية املركزة ملدة تقرب من خمسة 
أن يكفوا عن  أيام، حتى طلبت منهم 
املوت  يف  ترغب  ألنها  األدوية  إعطائها 
وال تستطيع تحّمل اآلالم أكثر من ذلك 
اللحظة؛  تلك  يف  باملوت  تشعر  وكانت 
فكانت ال تتحدث وال تتحرك وال تشعر 
يقرب  ما  وفقدت  األلم،  سوى  بيشء 
من ١٥ كيلوغراماً يف فرتة قصرية حتى 
دعاء  بعد  التي غرّيت حياتها  اللحظة 
التي  عرفة  وقفة  يوم  لها  جمهورها 
أنقذتها من املوت، ومن بعدها خرجت 
العناية إىل غرفة عادية ولكن  من 
شاهدت  عندما  بعدها  ُصدمت 
معدتها خارج جسدها بسبب 
ما  يف  أجرتها  التي  العملية 
بعد وأصيبت بصدمة قوية 

ملدة شهر تقريباً.
ألول  ياسمني  وكشفت 
العملية  قبل  أنها  مرة 
بشهر فوجئت برسالة 
«الرتبي»  من  غريبة 
الخاص  هاتفها  عىل 
لها  يجهزون  وهم 
بها،  الخاصة  الرتبة 
تخاف  ال  أنها  وذكرت 
تخىش  لكنها  املوت 
من  أوالدها  عىل 

بعدها.

يف  ُيفتتح 
س  د لسا ا
من  عرش 
ن  نو كا
الحايل  األول 
بيست  مدل 
الرياض،  يف 
النجمة  وتشارك 
يف  إليسا  اللبنانية 
حفل االفتتاح بدعوة 
من  ملجموعة  ُوّجهت 

العرب  الفنانني 
من  واختري 

إليسا  بينهم 
قبل  غّنت  التي 

الرياض  يف  قليلة  أسابيع 
أو  فعاليات  ضمن 
موسم  مهرجانات 
تقام  التي  الرياض 

دورياً.
 ٢٠٢٢ عام  أن  ويبدو 

بداياته  يف  سيحمل 
النجمة  إلطالق  مؤرشاً 

وفق  غنائياً  جديداً  إليسا 

الذي  الوقت  يف  لنواعم،  خاصة  معلومات 
اختارت فيه صاحبة «عبايل حبيبي» مجموعة 
سابقة  فرتات  خالل  واأللحان  األغاني  من 

وقررت تسجيلها.
بجديدها  جداً  شغوفة  إليسا  أن  أيضاً  وُعلم 
الغنائي املفرتض أن يكلل املصالحة مع زميلها 

مروان خوري الذي حرض ألحاناً جديدة لها.
ستسلم  اليسا  أن  يتأكد  لم  السياق،  يف 
ولو  توزيع،  رشكة  اىل  الغنائي  جديدها 
حصل ذلك؛ فالطبع ستختار روتانا بعد أن 
قررت قبل عامني دخول عالم اإلنتاج وإنتاج 
محصورة  لتبقى  بنفسها  أغنياتها 
االغاني  لهذه  امتالكها  بحق 
رشكات  لصالح  وليس 

االنتاج.
أغنية  أن  اخرياً  يذكر 
إلليسا  ليك»  «مكتوبة 
رقماً  قريباً  ستدخل 
 ٢٠٠ وهو  قياسياً؛ 
مستمع؛  مليون 
رشكة  صفحة  وقالت 
إنه  تويرت  عىل  روتانا 
أغنية  تحقق  األوىل  للمرة 

من إنتاجها هذا الرقم.
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