
بغداد/ الزوراء:
نفـى املكتب اإلعالمـي ملحافظ صالح 
الدين عمار جرب خليـل، صحة األنباء 
التـي تحدثت عن إقالتـه من منصبه.
وقـال املكتـب يف بيـان : إنـه ”ينفـي 
صحـة األنبـاء التـي تداولتهـا بعض 
التواصـل االجتماعـي من  صفحـات 
أخبـار مفربكة عـن إعفـاء املحافظ 

أو تبديله“.وأشـار إىل أن ”مثـل هـذه 
األخبار تسعى إىل خلط األوراق وإيهام 
الـرأي العام، وأنها عارية عن الصحة، 
وأن أمـر  بقاء محافظ صالح الدين يف 
موقعـه الحايل يعود إىل مـا يقرره هو 
بعـد تأهله ملقعـد يف مجلـس النواب، 
وأن اي إجراءات إدارية بهذا الصدد لم 

تحصل“.

بغداد/ الزوراء:
حـدد صندوق اإلسـكان، امـس االثنني، 
مبالـغ ورشوط منـح قـروض البنـاء.
وقـال مدير الصندوق، ضيـاء موجد، يف 
ترصيـح صحفي: إن ”سـقف القروض 
تم رفعه منـذ بداية العـام الحايل اىل 75 
مليونـاً يف مراكز املحافظات و60 مليوناً 
يف أطـراف بغـداد، و50 مليوناً يف أطراف 
املحافظات“.وأضـاف أن ”التقديـم عىل 
الصنـدوق مفتوح لجميـع املحافظات، 
ضمـن مبـادرة اإلسـكان“، مشـرياً إىل 

أن ”الصنـدوق يمنـح قروضـاً للبناء أو 
إضافـة، أمـا رشاء الوحدات السـكنية، 
املـرصف  اختصـاص  ضمـن  فيقـع 
العقـاري“. وتابـع أن ”رشط مسـاحة 
الـدار أو األرض الــ100 مـرت موجود يف 
نـص القانـون وال يعـدَّل إالَّ بقانـون“، 
موضحاً أنه ”من رشط القانون إذا كان 
السند مستقالً ومسـاحته أقّل من 100 
مـرت، يمنـح قرضاً، أمـا إذا كان السـند 
مشاعاً (مشرتكاً)، فالقانون اشرتط أن 

ال تقل حصة املشاع عن 100 مرت“.

بغداد/الزوراء:
ارتفعـت أسـعار النفـط، امـس االثنـني، 
مواصلة املكاسب التي حققتها يوم الجمعة 
املايض، مدعومة بتفاؤل متزايد بأن يكون 
تأثري أوميكرون املتحور من فريوس كورونا 
محـدودا عـىل النمـو االقتصـادي العاملي 
العقـود  الوقود.وارتفعـت  عـىل  والطلـب 
اآلجلـة لخام برنـت القيايس 53 سـنتا، أو 
للربميـل،  دوالر   75.68 إىل  املئـة،  يف   0.7
بحلول السـاعة 01:00 بتوقيت غرينتش، 

بعـد ارتفاعهـا واحد يف املئة يـوم الجمعة.
وارتفـع خام غرب تكسـاس األمريكي 69 
دوالرا   72.36 إىل  املئـة  يف   1.0 أو  سـنتا، 
للربميـل، بعد أن حقق زيـادة واحد يف املئة 
يف الجلسـة السابقة.وسـجل كال الخامني 
القياسـيني مكاسـب بلغت ثمانية يف املئة 
األسـبوع املايض، يف أول مكسـب أسبوعي 
لهما منذ سبعة أسابيع.واستعاد الخامان 
أكثر من نصف الخسائر التي منيا بها منذ 

تفيش أوميكرون يف 25 نوفمرب.

بغداد/ الزوراء:
توقعت هيئة األنواء الجوية، امس اإلثنني، 
تسـاقط أمطار وحـدوث عواصف رعدية 
بـدءاً مـن الخميـس املقبل.وذكـر بيـان 
للهيئة، تلقته ”الزوراء“: أن ”طقس اليوم 
الثالثـاء سـيكون غائمـاً جزئيـاً واحياناً 

غائمـاً يف عموم البالد، ودرجـات الحرارة 
سـتنخفض قليالً يف املنطقتني الوسـطى 
والشـمالية، وال تغـرّي فيهـا يف املنطقـة 
الجنوبية“.وأضـاف أن ”طقـس يـوم غد 

األربعاء سيكون غائماً جزئياً اىل غائم.

ليبيا / متابعة الزوراء:
أعلنـت املفوضية العليا لالنتخابـات يف ليبيا 
أنهـا سـرتجئ اإلعالن عـن القائمـة األولية 
للمرتشـحني لالنتخابـات الربملانيـة لوقـت 
وجيز، بسبب تجاوز طلبات الرتشح املتوقع، 
وذلـك إىل حني االنتهاء مـن عمليات التدقيق 
واملراجعة.وترشح 5385 شخصا لالنتخابات 
الربملانية يف ليبيا، التي حّدد الربملان إجراءها 

بعـد 30 يوما مـن انتخاب الرئيـس، موزعة 
بـني 75 دائـرة انتخابية يف كل أنحـاء البالد، 
وذلـك للتنافـس عـىل 200 مقعـد برملانـي.
وقالـت املفوضيـة، يف بيـان، امـس االثنني، 
إنها تعكف حاليـا عىل مراجعة كافة طلبات 
الرتشـح والتدقيق يف مـا ورد بها من بيانات 
ومعلومات بالتعاون مع جهات االختصاص 
التي تشرتك مع املفوضية يف عملية املراجعة 

والوقوف عىل مدى صحة رشوط ومتطلبات 
الرتشح.وأشـارت إىل أنه بالنظـر إىل أن عدد 
الطلبـات فـاق التوقع، فإن عمليـة التدقيق 
واملراجعة سوف تأخذ فرتة زمنية أطول مما 
خطـط لها، األمـر الذي سـوف تضطر معه 
املفوضيـة إىل تأجيل وجيـز يف عملية اإلعالن 
عن القوائم األولية ملرتشحي انتخاب مجلس 
عـىل  التأكيـد  املفوضيـة  النواب.وجـّددت 

حياديتها وعدم انحيازها سياسيا ألي طرف 
من األطراف ذات املصلحة يف نجاح أو تأجيل 
هـذه العمليـة، التـي ينتظرهـا 2.5 مليون 
ناخـب ليبي، داعية إىل تكاثف جهود الجميع 
لتنفيذ إرادة الشعب الليبي الذي ينشد السالم 
واالسـتقرار، وإعـالء مصلحـة الوطن فوق 
الجميع.ويرتبـط موعد االنتخابات الربملانية 
بانتخابات الرئاسة، التي تبدو فرص عقدها 

يف موعدهـا شـبه مسـتحيلة، وتقـرتب من 
التأجيل، بعدمـا أعلنت مفوضية االنتخابات 
عـدم قدرتهـا عـىل نـرش القائمـة النهائية 
وقضائيـة،  قانونيـة  ألسـباب  للمرشـحني 
وكذلـك يف ظّل عجـز القوى الدوليـة واألمم 
املتحـدة عن إقنـاع األطراف الليبيـة الفاعلة 
بااللتزام بموعد 24 ديسمرب والقبول بنتائج 

هذه االنتخابات مهما كان الفائز.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، امس 
االثنـني، عـن تثبيـت ١٣٣٣ من اصحـاب العقود، 
فيمـا اشـارت اىل ان الجهـود مـا زالت مسـتمرة 
لغرض تحويل موظفي العقود االنتخابية إىل عقود 
تشـغيلية، اكدت العمل عىل إعـداد برامج تدريبية 

لتطويـر مالكاتها.وقالت املفوضيـة يف بيان تلقته 
«الـزوراء»: انه «بإعالن النتائـج النهائية النتخاب 
مجلـس النـواب العراقـي ٢٠٢١، انتهـت العملية 
االنتخابية املبكرة التي أجرتها مفوضية االنتخابات 
يف (٨٣) دائـرة انتخابيـة منتـرشة يف عموم أرجاء 
العـراق وفًقا للمعايري الدولية بشـفافية وحيادية 

وبنسـبة مشـاركة بلغـت (٤٤٪) للتصويت العام 
والخـاص بواقـع (٩٫٦٢٣٫٦٠١) مصوًتـا يمتلـك 
بطاقة ناخب (طويلة وقصرية األمد)».واضافت ان 
«باكورة العملية االنتخابية بدأت بمرحلة تسـجيل 
وتحديث بيانات الناخبني بايومرتياً واكبتها عملية 
تسجيل املرشحني واألحزاب والتحالفات املتنافسة، 

تبعتهـا مرحلة توزيع بطاقـة الناخب البايومرتية 
وآخرهـا مرحلة االقرتاع التي تمـت يف ظل مراقبة 
محلية ودولية وبحضور وكالء املرشحني واألحزاب 
السياسـية وبتغطية إعالمية واسـعة وقد حظيت 

برضا وإشادة املجتمع الدويل».

بغداد/ الزوراء:
أن  العامليـة  الصحـة  منظمـة  اعلنـت 
املتحـور «أوميكـرون» ينتـرش أكثر من 
نظـريه دلتا، ويتسـبب يف أعـراض أقل 
حـدة، وفيمـا أكـدت املنظمـة أنـه تـم 

رصـد املتحور «أوميكـرون» يف ٦٣ دولة 
حتـى اآلن، وهـو مـا يؤكـد ترصيحات 
الـوزراء  رئيـس  أعلـن  مسـؤوليها، 
الربيطانـي، بوريـس جونسـون، عـن 
أول حالة وفـاة ملريض بريطاني أصيب 

أوميكرون.وذكـرت  كورونـا  بمتحـور 
املنظمـة أن أوميكرون يبـدو أنه ينترش 
بشـكل أرسع من املتحور دلتا، املسؤول 
حالياً عن معظم اإلصابات يف العالم. ولم 
يتم رصد رسعة االنتشـار هذا يف جنوب 

أفريقيا فحسـب، بـل يف اململكة املتحدة 
كذلك، حيث تسـود املتحـور دلتا.وليس 
بإمـكان منظمة الصحـة العاملية حتى 
اآلن - بسـبب نقص البيانات الكافية - 
معرفة ما إذا كان معدل التفيش املرتفع 

لدى السـكان ذوي املناعة العالية يرجع 
إىل حقيقـة أن أوميكـرون «يفلـت مـن 
املناعة، أو يستغل قابلية االنتقال العالية 

الكامنة، أو أنها مزيج من االثنني».
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باريس/ متابعة الزوراء:
بلـغ إجمـايل دخل الرئيـس الفرنـيس، إيمانويل 
ماكرون، نحـو 1.07 مليون يـورو (1.2 مليون 
دوالر) عىل مدار ما يقرب من خمس سنوات منذ 
توليه منصبه، حيث يتقاىض راتباً سنوياً يقارب 
نصـف الــ 400 ألـف دوالر، وهي قيمـة الراتب 
الذي يتلقاه الرئيس األمريكي.باإلضافة إىل 196 
ألف يورو يف األجور السنوية التي تدفعها الدولة، 
حصل ”ماكرون“ عىل مكاسب رأسمالية بقيمة 
6000 يورو معظم السـنوات، وتراوحت عائدات 
كتابه ”الثورة“ لعـام 2016 من صفر يف 2018، 
إيل 141 ألف يـورو يف 2020.وأظهرت املعلومات 
املنشـورة يف الجريـدة الرسـمية الفرنسـية أن 

”ماكرون“ يمتلك عدة حسـابات توفري، لكنه ال 
يمتلـك عقارات أو سـيارات.. وُيطلب من القادة 
الفرنسـيني نرش تفاصيـل أرباحهم يف األشـهر 

األخرية من واليتهم.

طهران/ متابعة الزوراء:
اعلـن رئيـس هيئـة االركان العامـة للقوات 
املسـلحة االيرانيـة ”اللـواء محمـد باقري“، 
عـن مباحثاته حول قضايـا املنطقة مع عدد 
من كبار املسـؤولني االماراتيني والسعوديني، 
واكـد ان ”سـوء الفهـم ازيـل اىل حـد مـا“.
وخالل اسـتقبال مساعد رئيس أركان القوات 
املسـلحة للعمليات والتخطيط العماني، أشار 
اللواء باقري إىل سياسـة خفض التصعيد من 
قبل إيران يف املنطقة، وقال : عقدنا اجتماعات 
مع مسـؤولني من اإلمارات والسعودية حول 
القضايـا اإلقليميـة، وتـم حل سـوء التفاهم 
إىل حـد ما. كما لدينا عالقـات جيدة مع قطر 
والكويت.وأضـاف: بالطبع، ال توجد اتصاالت 

تذكر مع البحرين حتى اآلن، إذ يمكن لسلطنة 
عمان بالتأكيد أن تلعب دورا يف هذا الصدد.وأكد 
رئيـس هيئة األركان العامة للقوات املسـلحة 
أن الجمهوريـة اإلسـالمية يف ظـل الحكومـة 
الجديدة عىل أتم االستعداد لتعزيز عالقاتها مع 
الجـريان وحل سـوء التفاهم.وأضاف باقري: 
نتمنـى أن تتمتع الـدول اإلسـالمية بعالقات 
أخوية وودية وأال تؤدي الخالفات السابقة إىل 
اسـتغاللها من قبل األجانب.وأشـار إىل اآلثار 
املخربـة للتواجـد األجنبي يف املنطقـة، وقال: 
نعتقـد أن دول املنطقة لديهـا القدرة الكاملة 
عىل إرسـاء األمن والدفاع عن مصالحها، وان 
تواجد الجيوش األجنبية يف املنطقة سيؤدي اىل 

انعدام األمن.
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الزوراء/ حسني فالح:
طمأنـت وزارة املوارد املائية املواطنني 
بتأمـني ميـاه الـرشب بشـكل كامل، 
السـدود  اىل  اللجـوء  اكـدت  وفيمـا 
والخزانـات لتأمـني املتطلبـات املائية 
االساسـية، كشـفت عـن اجراءاتهـا 
لرفع التجـاوزات وتلوثـات املياه عىل 

مقتطعات االنهر.
وقـال املتحـدث باسـم الـوزارة، عيل 
انـه  لـ“الـزوراء“:  حديـث  يف  رايض، 
بسـبب شـح امليـاه وقلـة االيـرادات 
املناخيـة  التغيـريات  بسـبب  املائيـة 
لجأت الـوزارة اىل السـدود والخزانات 
لتأمـني امليـاه للمتطلبات االساسـية 
كالزراعـة ومياه الـرشب وغريها من 
االسـتخدامات. الفتـا اىل: ان العـراق 
بتأثـره  عامليـا  الـخامـس  صنـف 
املناخية واملتمثلة  التغيـريات  بظروف 
بارتفـاع درجات الحـرارة وانخفاض 
االمطار.وأضـاف: انـه عندمـا تكون 
ايراداتنا املائية من دول املنبع اقل من 
احتياجاتنـا وفق الخطـط املوضوعة 
نلجأ اىل االستخدام من الخزين املوجود 
يف السـدود والخزانات مـن اجل تأمني 
الحاجة للمتطلبات الرئيسـية. مبينا: 
ان االحتياجات الرئيسـة للمياه الخام 
التي هي الوزارة مسـؤولة عن ادارتها 
تتمثـل باالحتياجـات الزراعية سـواء 
الصيفيـة او الشـتوية وامليـاه الخام 
ملحطات االسـالة لتأمني مياه الرشب 

واالستخدامات االخرى كحصة االهوار 
والبرصة لدفع اللسـان امللحي يف شط 
الصناعيـة  واالسـتخدامات  العـرب 
االخـرى. والصحيـة  والكهرومائيـة 
واشـار اىل: ان هنـاك خططـا للوزارة 
يف الجانـب االخر إلطالقـات املياه من 
السدود والخزانات موضوعة ومدروسة 

عـىل مـدار السـنة وفـق االحتياجات 
سواء للمواسـم الصيفية او الشتوية 
او مـا بينهما، كذلك الخطـط لتوزيع 
املياه املطلقة من الخزانات والسدود و 
ايصالها اىل جميع املحافظات. مؤكدا: 
ان الـوزارة لديهـا خطـة لإلطالقـات 
املائيـة من السـدود والخزانات وايضا 

لديها خطة يف توزيعات املياه.وأوضح: 
امليـاه  توزيعـات  عـىل  يؤثـر  مـا  ان 
ويؤثـر احيانـا عىل وصـول الحصص 
املائيـة خصوصا محافظـات الذنائب 
التـي عـادة تكـون اكثر تـرضرا هي 
املائيـة.  التجـاوزات عـىل الحصـص 
الفتـا اىل: ان من اولويات الوزارة اآلن، 

وبتوجيـه مـن رئيـس الـوزراء ودعم 
من مجلس القضـاء وجميع الجهات 
األمنيـة، وتوجيـه ايضـا للحكومـات 
املحلية لدعـم جهود املوارد املائية ملنع 
ورفـع التجـاوزات سـواء مـا يحصل 
منها عىل قواطع االنهر او مقرتباته او 
مـا يحصل عىل الحصـة املائية. ولفت 
اىل: ان النـوع االخر من التجاوزات هو 
تلويث املياه الناتج عن رمي املخلفات 
من نواتج محطـات املجاري من دون 
معالجـة تلـوث امليـاه. مؤكدا سـعي 
الوزارة لوصول املياه لكل املستفيدين 
كمـا ونوعا.وتابـع: ان تقليـل الخطة 
الزراعية بنسـبة 50 باملئـة جاء وفق 
معطيـات الـوزارة ورؤيتهـا للخزين 
املائي. مبينا: ان هناك لجانا مشـرتكة 
عاليـة املسـتوى بـني املـوارد املائيـة 
والزراعة لوضع الخطة الزراعية وفق 
طبيعة السـنة املائيـة ومعدل الخزين 
: نقوم بتأمني املياه الخام  املائي.وبـنيّ
اىل محطات االسالة لغرض تأمني مياه 
الرشب. مؤكدا: ان مياه الرشب مؤمنة 
بشكل كامل وال خوف يف هذا الجانب.

واختتـم: ان اسـتمرار الشـح املائـي 
سـيؤدي اىل زيـادة االسـتهالكات من 
الخزيـن املائـي ولكن ضمـن خططنا 
يف الفـرتة القادمـة بـأن الخزين يلبي 
االحتياجـات ونأمل السـنة القادم ان 
تكـون سـنة رطبة ووفـرية لتعويض 

هذا النقص.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
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بغداد/ الزوراء:
املبارشة  االثنني،  االتحادي، امس  الخدمة  أعلن مجلس 
 ٣ عىل  املتقدمني  األوائل  للطلبة  املقابالت  بإجراء 
مؤسسات.وقال الناطق الرسمي ملجلس الخدمة العامة 
«الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  اللهيبي،  وسام  االتحادي، 
من  األوىل  للوجبة  املقابالت  بإجراء  بارش  «املجلس  إن 
املتقدمني للتعيني واملشمولني بقانون رقم ٦٧ الخاص 
الدرجات  عىل  للتعيني  واملتقدمني  األوائل،  بالطلبة 
املالية،  الرقابة  املعلنة سابقا لكل من ديوان  الوظيفية 
«املقابالت  أن  الحدودية».وأكد  واملنافذ  الدولة  ومجلس 
جرت بتنظيم عال، صباح (االمس) االثنني، وفق جدول 

منظم وبحضور ممثل عن ديوان الرقابة املالية».

@ıaãuhi@ãíbjÌ@Úflá©a@ê‹™
›ˆaÎ˛a@Új‹�‹€@p˝ib‘æa

@ÂÌá€a@Å˝ñ@≈œb0@Ôfl˝«�a@knÿæa
7Ç˛a@Ú€b”g@Ô–‰Ì

@¬ÎãíÎ@Õ€bjfl@Üá±@Êbÿé�a@÷Îá‰ñ
ıb‰j€a@üÎã”@|‰fl

@á»i@aáÌáu@b«b–mäa@›vèÌ@o„ãi
›Ófl5‹€@aä¸ÎÜ@75Ä€a@ÈÓ�¶

@ÚÌá«ä@äb�flc@fiÏ�Á@…”Ïnm@ıaÏ„˛a
êÓ‡©a@Âfl@aıái

@â‰fl@È‹ÇÜÎ@Ôè„ã–€a@êÓˆã€a@lbèy@Â«@—ìÿ€a
Èjó‰fl@ÈÓ€Ïm
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@ÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿ0a@›Óudm@Zlãy@÷äb†
Ô„Ï„b”Î@kˆbñ@pbibÉn„¸a@wˆbn„@Ú»œaãfl

Êbæãi@ÜÏuÎ@‚á»€@wˆbn‰€a@ıbÃ€�@ÚÓ„bÿflg@áuÏm@¸

الزوراء/مصطفى فليح:
اكـد الخبـري القانونـي، طارق حـرب، ان 
تأجيـل املحكمة االتحاديـة موعد مرافعة  
دعـوى الغـاء نتائـج االنتخابـات  صائب 
وقانوني، ويهدف اىل استكمال التحقيقات 
القضائية، ويف حني اشار اىل خطورة هذه 
الدعوى اوضح اسـباب عدم امكانية الغاء 
نتائـج االنتخابات.وقال حرب يف حديث لـ 
«الـزوراء»: ان «قـرار املحكمـة االتحادية 
بالتأجيل صائب وسـليم ألسـباب قانونية 
وقضائية تحققت يف هـذه الدعوى، والبد 
ان تستكمل املحكمة التحقيقات القضائية 
او  بجلسـة  يحصـل  ال  اسـتكمالها  الن 
جلستني، خاصة ان الدفوع كثرية والدفوع 

فنية وليسـت قانونية او دستورية فيجب 
ان تتأنـى بهـا املحكمـة». ولفـت اىل ان 
«هذه املسألة ليسـت بالبسيطة والدعوى 
آثارهـا خطرية جدا سـواء بالرفض كانت 
او القبـول هناك اثـار، فإذا قبلـت الدعوة 
والغيت النتائـج فاالثار خطرية وبالعكس 
ايضا».وعن اسـتبعاد املحكمة ملرشـحني 
فائزين، قـال الخبري» ال اظن ذلك الن نظر 
املحكمـة يف هذه القضية ليس السـتبعاد 
مرشح فائز او اثنني بل إللغاء النتائج من 
عدمه». وعن عدد مـرات تأجيل املحكمة، 
اكد ان «املحكمة تتحمل تأجيالت اخرى قد 

تصل اىل اربعة او خمسة تأجيالت».  

çÓuÎ@o”Ï€@Êbæ5€a@Ôzíãfl@Ú‡ˆb”@ãì„@›u˚m@pbibÉn„¸a@ÚÓöÏ–fl@NNbÓjÓ€
@á»‘fl@200@Û‹«@êœb‰n‹€@bóÉí@5385@|íãm@á»i

بغداد/ مصطفى العتابي:
اليومي لفريوس كورونا املستجد يف  الوبائي  اعلنت وزارة الصحة، امس االثنني، املوقف 
العراق، فيما اكدت تسجيل ٥٢٢ اصابة جديدة و١٦ حالة وفاة وشفاء ٧٨٣ حالة.وذكرت 
الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: ١٧٠٥٨، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية: ١٦٥٧٠٦٢٤، مبينة انه تم تسجيل ٥٢٢ اصابة جديدة و١٦ حالة 
 ،(٪٩٨٫٥)  ٢٠٥٦٢٣٧ الكيل:  الشفاء  حاالت  عدد  ان  حالة.واضافت:   ٧٨٣ وشفاء  وفاة 
بينما عدد حاالت االصابات الكيل: ٢٠٨٨٣٥٩، اما عدد الحاالت التي تحت العالج: ٨١٢٨، 
يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: ٨٧، وعدد حاالت الوفيات الكيل: ٢٣٩٩٤. 

الفتة اىل ان عدد امللقحني ليوم امس: ٩٢١٩٨، ليصبح عدد امللقحني الكيل: ٨٠٠٩٤٤٧.
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الزوراء/مصطفى فليح:
حرب،  طارق  القانوني،  الخبري  اكد 
موعد  االتحادية  املحكمة  تأجيل  ان 
مرافعة  دعوى الغاء نتائج االنتخابات  
صائب وقانوني ويهدف اىل استكمال 
التحقيقات القضائية، ويف حني اشار 
اىل خطورة هذه الدعوى اوضح اسباب 
عدم امكانية الغاء نتائج االنتخابات.

”الزوراء“:  لـ  حديث  يف  حرب  وقال 
ان ”قرار املحكمة االتحادية بالتأجيل 
قانونية  ألسباب  وسليم  صائب 
الدعوى  هذه  يف  تحققت  وقضائية 
والبد ان تستكمل املحكمة التحقيقات 
يحصل  ال  استكمالها  الن  القضائية 
بجلسة او جلستني خاصة ان الدفوع 
كثرية والدفوع فنية وليست قانونية 
بها  تتأنى  ان  فيجب  دستورية  او 

املحكمة“. 
ليست  املسألة  ”هذه  ان  اىل  ولفت 
خطرية  آثارها  والدعوى  بالبسيطة 
القبول  او  كانت  بالرفض  سواء  جدا 
هناك اثار، فإذا قبلت الدعوة والغيت 
وبالعكس  خطرية  فاالثار  النتائج 

ايضا“.
ملرشحني  املحكمة  استبعاد  وعن 
فائزين، قال الخبري“ ال اظن  ذلك الن 
ليس  القضية  هذه  يف  املحكمة  نظر 

بل  اثنني  او  فائز  مرشح  الستبعاد 
إللغاء النتائج من عدمه“. 

املحكمة،  تأجيل  مرات  عدد  وعن 
تأجيالت  تتحمل  ”املحكمة  ان  اكد 
خمسة  او  اربعة  اىل  تصل  قد  اخرى 

تأجيالت“. 
 واوضح انه ”ال توجد امكانية إللغاء 

نتائج االنتخابات لعدم وجود مجلس 
الغاء  فإن  موجودا  كان  فلو  نواب 
الغاءها  يعني  االنتخابات  نتائج 
عىل  القانون  بحكم   بعدها  ويرتتب 
حل مجلس النواب اجراء االنتخابات، 
املحكمة  الغت  لو  املثال  سبيل  وعىل 
اجراء  سيقرر  فمن  االنتخابات  اآلن 

االنتخابات والدستور ينص عىل وجود 
االنتخابية  والعملية  نواب  مجلس 
تستلزم وجود مجلس نواب“، الفتا اىل 

ان  ”هذا اليشء معقد وغري بسيط“.
العليا،  االتحادية  املحكمة  وأرجأت 
البت بالطعن يف  امس االثنني، مجدداً 

نتائج االنتخابات العراقية املبكرة.

وذكر مصدر يف املحكمة: ان ”املحكمة 
موعد  تأجيل  قررت  العليا  االتحادية 
املقامة  الدعوى  بخصوص  املرافعة 
امامها بشأن الغاء نتائج االنتخابات 
قبل  من  واملقدمة  املبكرة  الربملانية 
العامري  هادي  الفتح  تحالف  رئيس 
من  الـ22  املوافق  األربعاء  يوم  اىل 

كانون االول الحايل“.
املحكمة  حددت  املايض،  واالسبوع 
كانون   13) االثنني  امس  االتحادية، 
بدعوى  للنظر  موعداً  الجاري)  االول 
إلغاء نتائج االنتخابات العراقية التي 
”الفتح“  تحالف  رئيس  بها  تقدم 
هادي  ”بدر“  ملنظمة  العام  األمني 

العامري.
الفتح  تحالف  أن  العامري  ويؤكد 
االتحادية  املحكمة  بقرار  سيلتزم 
بشأن دعوى إلغاء نتائج االنتخابات، 

حتى لو تعرض تحالف ”للظلم“.
بعد  سياسية  ازمة  العراق  ويعيش 
النتائج  االنتخابات  مفوضية  اعالن 
جرت  التي  النهائية  ثم  ومن  االولية 
املايض،  االول  ترشين  من  العارش  يف 
ينفذها  شعبية  اعتصامات  وسط 
والتي  الخارسة،  االحزاب  جمهور 
بالسخارات  اىل  االتهام  اصابع  توجه 

بتنفيذ ”مؤامرة“ لتزوير النتائج.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، امس 
العقود،  اصحاب  من   1333 تثبيت  عن  االثنني، 
مستمرة  زالت  ما  الجهود  ان  اىل  اشارت  فيما 
إىل  االنتخابية  العقود  موظفي  تحويل  لغرض 
برامج  إعداد  عىل  العمل  اكدت  تشغيلية،  عقود 

تدريبية لتطوير مالكاتها.
انه  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  املفوضية  وقالت 
”بإعالن النتائج النهائية النتخاب مجلس النواب 
العراقي 2021، انتهت العملية االنتخابية املبكرة 
التي أجرتها مفوضية االنتخابات يف (83) دائرة 
وفًقا  العراق  أرجاء  عموم  يف  منترشة  انتخابية 
وبنسبة  وحيادية  بشفافية  الدولية  للمعايري 
مشاركة بلغت (%44) للتصويت العام والخاص 
بواقع (9.623.601) مصوًتا يمتلك بطاقة ناخب 

(طويلة وقصرية األمد)“.
بدأت  االنتخابية  العملية  ”باكورة  ان  واضافت 

الناخبني  بيانات  وتحديث  تسجيل  بمرحلة 
املرشحني  تسجيل  عملية  واكبتها  بايومرتياً 
تبعتها مرحلة  املتنافسة،  والتحالفات  واألحزاب 
وآخرها  البايومرتية  الناخب  بطاقة  توزيع 
التي تمت يف ظل مراقبة محلية  مرحلة االقرتاع 
واألحزاب  املرشحني  وكالء  وبحضور  ودولية 
السياسية وبتغطية إعالمية واسعة وقد حظيت 

برضا وإشادة املجتمع الدويل“.
بطاقات  سحب  تم  االقرتاع  يوم  ”خالل  وتابعت 
االقرتاع االلكرتونية (قصرية األمد) من املصوتني 
691.162 )، إذ تعمل املفوضية  البالغ عددهم ( 
يف الوقت الحايل عىل حرصها وتبويبها بالتنسيق 
مع مكاتب املحافظات االنتخابية تمهيًدا إلتالفها 
تعمل  ”املفوضية  ان  اىل  مشرية  الحق“،  وقت  يف 
عىل إدخال وحرص بيانات البطاقات البايومرتية 
التصويت  خالل  املسحوبة  وكذلك  املستلمة  غري 
بطاقة   (812.915) عددها  البالغ  الخاص 

بايومرتية يف برنامج ُمعد لذلك الستئناف عملية 
املفوضني  مجلس  من  قرار  صدور  بعد  التوزيع 

يقيض بهذا األمر“.
اكدت  اللوجستية،  الجوانب  يخص  وفيما 
بيوم  املتعلقة  املواد  جميع  ”اسرتجاع  املفوضية 
عدد  البالغ  االنتخابية  األجهزة  من  االقرتاع 
(57.944) جهاز تحقق وما يماثلها بالعدد من 
جهاز ترسيع النتائج، فضالً عن املواد الحساسة 
املكتب  مخازن  يف  حفظها  وتم  الحساسة  وغري 
مع  االنتخابية  املحافظات  ومكاتب  الوطني 
الوقائية  السالمة  األمنية وتدابري  اإلجراءات  أخذ 

الالزمة لحفظها“.
عىل صعيد آخر، وبتوجيه مبارش من قبل رئيس 
اشارت  خلف،  عدنان  جليل  املفوضني  مجلس 
املفوضية  وأقسام  ”دوائر  ان  اىل  املفوضية 
أدائها  عن  مفصلة  تقارير  إعداد  عىل  تعمل 
عىل  الوقوف  بغية  االنتخابية  العملية  ملراحل 

وأخذ  املهام  تنفيذ  يف  والضعف  القوة  مكامن 
تنفيذ  يف  منها  لالستفادة  املستخلصة  الدروس 
ان  موضحة  الالحقة“،  االنتخابية  العمليات 
ومكتب  املفوضية  بني  مشرتك  تنسيق  ”هناك 
 (UNAMI) االنتخابية  للمساعدة  املتحدة  األمم 
الدولية للنظم االنتخابية (IFES)، يتم  والوكالة 
العمل عىل إعداد برامج تدريبية لتطوير مالكات 
املفوضية وبمختلف االختصاصات لبناء القدرات 

االنتخابية“.
مجلس  رئيس  من  ومتابعة  ”بسعي  انه  وبينت 
املفوضني تم تثبيت (1333) موظفاً من موظفي 
القانونية“،  الرشوط  فيهم  تتوفر  ممن  العقود 
من  مستمرة  زالت  ما  الجهود   ” ان  اىل  الفتة 
املجلس لغرض تحويل موظفي العقود االنتخابية 
مرتاكمة  خربات  من  لهم  ملا  تشغيلية  عقود  إىل 
مجلس  انتخابات  إنجاح  جهود  من  جزءاً  كانت 

النواب العراقي 2021“.

بغداد/ الزوراء:

أن  العاملية  الصحة  منظمة  اعلنت 

أكثر  ينترش  ”أوميكرون“  املتحور 

من نظريه دلتا، ويتسبب يف أعراض 

املنظمة  أكدت  وفيما  حدة،  أقل 

”أوميكرون“  املتحور  رصد  تم  أنه 

ما  وهو  اآلن،  حتى  دولة   63 يف 

أعلن  مسؤوليها،  ترصيحات  يؤكد 

بوريس  الربيطاني  الوزراء  رئيس 

وفاة  حالة  أول  عن  جونسون، 

بمتحور  أصيب  بريطاني  ملريض 

كورونا أوميكرون.

أن أوميكرون يبدو  وذكرت املنظمة 

أنه ينترش بشكل أرسع من املتحور 

معظم  عن  حالياً  املسؤول  دلتا، 

رصد  يتم  ولم  العالم.  يف  اإلصابات 

رسعة االنتشار هذا يف جنوب أفريقيا 

فحسب، بل يف اململكة املتحدة كذلك، 

حيث تسود املتحور دلتا.

الصحة  منظمة  بإمكان  وليس 

نقص  بسبب   - اآلن  حتى  العاملية 

إذا  ما  معرفة   - الكافية  البيانات 

لدى  املرتفع  التفيش  معدل  كان 

يرجع  العالية  املناعة  ذوي  السكان 

إىل حقيقة أن أوميكرون ”يفلت من 

االنتقال  قابلية  يستغل  أو  املناعة، 

من  مزيج  أنها  أو  الكامنة،  العالية 

االثنني“.

يتفوق  ”أن  املنظمة  وتوقعت 

التي  أوميكرون عىل دلتا يف األماكن 

فيها انتقال مجتمعي“.

كافية  غري  تزال  ال  البيانات  أن  غري 

الذي  املرض  حدة  درجة  لتحديد 

رغم  أوميكرون،  املتحور  تسببه 

تبدو  الحايل  الوقت  يف  األعراض  أن 

من  كل  يف  معتدلة“  إىل  ”خفيفة 

للمرة  أفريقيا، حيث ظهرت  جنوب 

االوىل، ويف أوروبا.

الوزراء  رئيس  أعلن  ذلك  غضون  يف 

عن  جونسون،  بوريس  الربيطاني 

بريطاني  ملريض  وفاة  حالة  أول 

أوميكرون،  كورونا  بمتحور  أصيب 

طموحا  برنامجا  البالد  بدأت  فيما 

لتعزيز اللقاحات ضدها.

تأكدت  ”لألسف،  جونسون:  وقال 

باملتحور  األقل  عىل  مريض  وفاة 

من  األحد  حذر  بعدما  أوميكرون“ 

موجة إصابات بها.

ويف شأن اللقاحات املضادة لكوفيد-

املتاحة  املحدودة  البيانات  فإن   ،19

للمتحور  الجينية  البصمة  وكذلك 

يف  ”انخفاض  إىل  تشري  أوميكرون 

الفاعلية“ يف ما يتعلق بالحماية من 

”اإلصابة والعدوى“.

فايزر/بايونتيك  مختربات  وأكدت 

أحد  كومينارتي،  للقاح  املطورة 

لكوفيد  املضادة  اللقاحات  أكثر 

فعالية حتى اآلن، أن لقاحها ال يزال 

”فّعاًال“ عىل املتحور أوميكرون بعد 

”ثالث جرعات“.

وتشجع غالبية البلدان القادرة عىل 

تحمل تكاليف اللقاحات الناس عىل 

الحال  هي  كما  معززة،  جرعة  أخذ 

تواجه  التي  أوروبا  يف  خصوصا 

موجة جديدة من اإلصابات الناجمة 

خففت  ان  بعد  دلتا،  املتحور  عن 

عالوة  الصحية  القيود  مبكر  بشكل 

عىل انخفاض معدالت التطعيم.

بغداد/ الزوراء:
برهم  الجمهورية،  رئيس  بحث 
النواب  مجلس  ورئيس  صالح، 
امس  املشهداني،  محمود  األسبق، 
االستحقاقات  يف  الرشوع  اإلثنني، 

املقبلة بتشكيل حكومة فاعلة.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، تلقته 
أن ”الرئيس برهم صالح  ”الزوراء“: 
استقبل اليوم (أمس) يف قرص السالم 
ببغداد، رئيس مجلس النواب األسبق 

محمود املشهداني“.
خالل  ”جرى  أنه  البيان  وأضاف 
األوضاع  مستجدات  بحث  اللقاء، 
تواجه  التي  والتحديات  السياسية 
البلد، والحاجة لتوحيد الصف الوطني 
البلد،  يف  واالستقرار  األمن  وحماية 
املقبلة  االستحقاقات  يف  والرشوع 
تستجيب  فاعلة  حكومة  بتشكيل 
لتطلعات املواطنني وتحسني األوضاع 

املعيشية والخدمية“.

بغداد/ الزوراء:
الجوية، امس  األنواء  توقعت هيئة 
وحدوث  أمطار  تساقط  اإلثنني، 
الخميس  من  بدءاً  رعدية  عواصف 
تلقته  للهيئة،  بيان  املقبل.وذكر 
”الزوراء“: أن ”طقس اليوم الثالثاء 
سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً 
الحرارة  ودرجات  البالد،  عموم  يف 
املنطقتني  يف  قليالً  ستنخفض 
الوسطى والشمالية، وال تغرّي فيها 
أن  الجنوبية“.وأضاف  املنطقة  يف 
سيكون  األربعاء  غد  يوم  ”طقس 
ودرجات  غائم،  اىل  جزئياً  غائماً 
جميع  يف  قليالً  سرتتفع  الحرارة 
جنوبية  والرياح  البالد،  مناطق 
إىل معتدلة الرسعة  رشقية خفيفة 
املنطقتني  يف  (20-10)كم/س 
وستكون  والشمالية،  الوسطى 
إىل معتدلة  جنوبية رشقية خفيفة 

يف  (30-20)كم/س  الرسعة 
أن  الجنوبية“.وتابع  املنطقة 
الطقس  سيكون  الخميس  ”يوم 
زخات  لتساقط  فرصة  مع  غائماً 
متفرقة  أماكن  يف  خفيفة  مطر 
املنطقتني  يف  احياناً  رعدية  تكون 
الطقس  اما  والشمالية،  الوسطى 
يف املنطقة الجنوبية سيكون غائماً 
يتحول اىل غائم جزئي، وال تغري يف 
مناطق  جميع  يف  الحرارة  درجات 
”يوم  أن  اىل  البيان  البالد“.وأشار 
الطقس  سيكون  املقبل  الجمعة 
أمطار  بتساقط  مصحوب  غائماً 
احياناً  غزيرة  اىل  الشدة  متوسطة 
رعدية خاصة يف  وحدوث عواصف 
االقسام الرشقية مع حدوث سيول 
يف جميع مناطق البالد، أما درجات 
بعموم  قليالً  فستنخفض  الحرارة 

املناطق“.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
من  الدولية  الجنائية  املحكمة  طلبت 
العتقال  معها  التعاون  الدول  جميع 
القذايف  اإلسالم  سيف  الرئايس  املرشح 
مثوله  أجل  من  طليقا،  يزال  ال  الذي 
ضد  جرائم  ارتكابه  بشبهة  أمامها، 

اإلنسانية.
القذايف  اإلسالم  سيف  تقدم  شهر،  وقبل 
الرئاسية  االنتخابات  إىل  بأوراق ترشحه 
يف بالده بعد سنوات من العمل السيايس يف 
الخفاء، لكن املفوضية العليا لالنتخابات 
ليبيا،  يف  االنتخابية  العملية  تدير  التي 
استبعدته من القائمة األولية للمرشحني 
الرتشح،  توفره عىل رشوط  عدم  بحجة 
وبشكل  سبها  محكمة  تقيض  أن  قبل 
الرئايس، بعد  السباق  إىل  نهائي بإعادته 

قبولها الطعن الذي تقدّم به.
لكن املحكمة الجنائية الدولية، تقول إن 
من  لديها،  مطلوبا  يزال  ال  القذايف  نجل 
”جرائم  ارتكاب  بتهمة  محاكمته  أجل 

قمع  محاولة  خالل  اإلنسانية“،  ضد 
احتجاجات مناهضة لنظام حكم والده، 
االعتقال  مذكرة  أن  وتؤكد   ،2011 عام 
الصادرة يف حقه ال تزال سارية املفعول 
لن  له  القانوني  الوضع  وأن  اآلن،  حّتى 

يتغرّي.
وتسود األوساط السياسية الليبية حالة 
من الجدل يف أعقاب ظهور سيف القذايف، 

وترشحه  الراحل،  الليبي  الزعيم  نجل 
وقبوله يف السباق الرئايس، وكذلك تصدّره 
املرشحني  كأكثر  الرأي  الستطالعات 
ترفض  حيث  بالرئاسة،  للفوز  حظوظا 
قوى سياسية محسوبة عىل ثورة فرباير 
منصب  أّي  وتوليه  االبن  القذايف  ترشح 
مقاطعتها  وأعلنت  البالد،  يف  مستقبيل 

لالنتخابات واستعدادها ملنع إجرائها.

بغداد/ الزوراء:
اكد األمني العام ملجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، امس االثنني، إنهاء 80% 

من املشاكل الفنية والقانونية ملرشوع األبنية املدرسية.
الوزراء،  ملجلس  العامة  ”األمانة  إن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الغزي  وقال 
وبعد تسلمها ملّف مرشوع األبنية املدرسية رقم (1) حققت نتائج ملموسة 
ومتقدمة، من خالل تجاوز الروتني والبريوقراطية بدعم مبارش من قبل رئيس 
الوزراء، مصطفى الكاظمي“.وأضاف، خالل ترؤسه اجتماع مرشوع  مجلس 
وزارة الرتبية لألبنية املتلكئة رقم (1): أن ”املرشوع أخذ وقتاً طويالً منذ سنة 
ثمانية  منذ  امللف  تسلمها  ومنذ  الوزراء،  ملجلس  العامة  األمانة  وأن   (2010)
والقانونية،  واملالية  الفنية  واملشكالت  التعارضات  من   (80%) أنهت  أشهر، 
حسم  ”رضورة  عىل  مشددا  واملالية“،  التخطيط  وزارتي  مع  مبارش  بتنسيق 
التي تخص املرشوع، بمدة أقصاها (48) ساعة، وعدم تكرار  املخاطبات  كل 
املتعاونة، ورصف مستحقاتها  التأخري، بعد أن تم تشخيص الرشكات  عملية 
املالية بحسب جداول تقدم العمل، وتوجيه إنذار نهائي إىل الرشكات املتلكئة، 
ورضورة رفع وترية العمل خالل الفرتة املقبلة“.وأشار إىل أن ”األمانة العامة 
ملجلس الوزراء مستمرة بتقديم جميع أنواع الدعم إىل الجهات ذات العالقة؛ من 
أجل تذليل كل العقبات، واستمرار متابعاتها الدورية ملراحل العمل وتشخيص 
عملية  أية  أن  مؤكداً  املهمة،  املرشوعات  من  يعد  املرشوع  كون  الخلل،  نقاط 
الوكيل  االجتماع  الرتبوية“.وحرض  للعملية  وعرقلًة  فساًدا  ُتعدُّ  تحصل  تأخري 
الفني لوزارة الرتبية، واملدير العام لدائرة التخطيط واملتابعة فيها، إضافة إىل 

اإلدارة التنفيذية للمرشوع يف األمانة العامة ملجلس الوزراء.

موسكو/ متابعة الزوراء:
الرويس،  الخارجية  وزير  نائب  قال 
أسباباً  هناك  إن  ريابكوف،  سريغي 
بعض  إحراز  لتوّقع  موسكو  تدعو 
املربم  النووي  االتفاق  إحياء  يف  التقدم 
إىل  التوصل  فرص  وزيادة  إيران  مع 
املحادثات  مؤخراً  تسوية.واستؤنفت 
يف فيينا ملحاولة إحياء االتفاق النووي 
ريابكوف  2015.وقال  عام  يف  املربم 
للعودة  تسوية  إىل  التوصل  فرص  إن 
أن  واعترب  تزداد.  النووي  لالتفاق 
اقرتاحات إيران ”تعكس جدية طهران 
باالتفاق  العمل  الستئناف  القصوى 

”روسيا  ريابكوف:  النووي“.وتابع 
اتصاالتها  خالل  باستمرار  توضح 
أن  األمريكية  املتحدة  الواليات  مع 
عملية  أثناء  بالعقوبات  إيران  تهديد 
املفاوضات أمر غري مرغوب فيه“.من 
النوويني  املفاوضني  كبري  قال  جهته، 
امس   كني،  باقري  عيل  اإليرانيني 
الرامية  فيينا  محادثات  إن  االثنني، 
”إيجابية  النووي  االتفاق  إلحياء 
وسائل  األمام“.ونقلت  إىل  وتميض 
إعالم إيرانية عن كبري املفاوضني قوله 
”أي  اآلن  حتى  تتسلم  لم  طهران  إن 
مقرتح أو مبادرة من الطرف املقابل“.
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تونس/متابعة الزوراء:
التونـيس  الرئيـس  معارضـو  اسـتبق   
قيس سـعيد إقـراره املرتقب لحزمة من 
اإلجـراءات بتصعيـد يسـتهدف تحريك 
الشارع رغم فشلهم يف ذلك سابقا، حيث 
دعت مبـادرة ”مواطنون ضد االنقالب“ 
املحسوبة عىل حركة النهضة اإلسالمية 
إىل تصعيـد االحتجاجـات يف الشـارع إىل 
حني إسقاط ما اعتربته انقالبا، يف إشارة 
إىل مسـار الخامس والعرشين من يوليو 

الذي تعيشه البالد.
وقـام خصـوم الرئيـس التونـيس قيس 
تسـتهدف  جديـدة  بتحـركات  سـعيد 
اسـتباق قرارات من املرتقب أن يتخذها 
يف عيـد الثورة املوافق للسـابع عرش من 
ديسـمرب الجـاري، حيث دعـت مبادرة 
”مواطنـون ضـد االنقالب“ املحسـوبة 
عىل حركة النهضة اإلسالمية إىل تصعيد 

االحتجاجات ضد قيس سعيد.
وتأتي هـذه الدعوة، التي بـدت الفتة يف 
توقيتهـا السـيايس الذي تعيشـه البالد 
حيـث تلـوح يف األفـق معالـم تعديالت 
سياسـية ينوي الرئيس سـعيد وضعها 
وستشمل تغيري نظام الحكم والدستور، 
لتكشف عن سـعي املبادرة ومن ورائها 
حركـة النهضة لتغيري قواعد االشـتباك 
السـيايس يف البـالد خاصـة وأنها تنادي 

بالتصعيد يف الشارع.

ومع ذلك ال يتوقع مراقبون سياسـيون 
املعادلـة  تغيـري  يف  هـؤالء  ينجـح  أن 
السياسـية أو حتـى فـرض نـوع مـن 
الضغط عـىل الرئيس سـعيد الذي أعلن 
يف وقت سـابق عن عزمه تغيري الدستور 
من خـالل تكليف لجنة تقـوم بصياغة 

دستور جديد ُيعرض عىل االستفتاء.
ودعـت املبـادرة يف بيـان نرشته مسـاء 
السـبت إىل املشاركة يف وقفة احتجاجية 
يوم السـابع عرش من ديسـمرب الجاري 

أمـام املرسح البلـدي بالعاصمة يف إطار 
مواجهـة مـا أسـمته انقـالب الخامس 
والعرشين مـن يوليو والثاني والعرشين 

من سبتمرب.
وجاء يف البيـان ”أيها املواطنـون، أيتها 
املواطنـات، يـا أنصـار الثورة واملسـار 
الديمقراطي موعدنا جميعا يوم السابع 
عـرش مـن ديسـمرب يف شـارع الثـورة 
بتونـس العاصمـة بدايـة من السـاعة 
العارشة صباحـا، لنكن جميعا يف املوعد 

يف وقفـة عـز وتصميـم، مـرة أخرى يف 
مواجهة انقالب الخامس والعرشين من 

يوليو والثاني والعرشين من سبتمرب“.
وتابع ”فلنهـب جميعا من كل جهات 
ذكـرى  يف  وقفـة  العزيـز..  الوطـن 
انـدالع رشارة ثورة الحريـة والكرامة 
نفتتح بها مسـارا كفاحيـا متصاعدا 
يف الشـوارع عـىل امتداد شـهر الثورة 
حتـى يـوم الرابـع عـرش مـن ينايـر 
ذكرى هروب املخلوع التي سـنجعلها 

بإرصاركـم ومثابرتكـم ذكـرى إغالق 
قـوس االنقـالب الكريـه وإنهـاء كل 
إجراءاته االستثنائية واستئناف مسار 

البناء الديمقراطي“.
وأضافت املبادرة أن ذلك يهدف إىل ”فرض 
خارطـة طريق مـن أجل عـودة الربملان 
املنتخـب السـتكمال بنـاء املؤسسـات 
والدفاع عن دستور الثورة ومواجهة كل 
أشكال التآمر عليه ومواجهة كل أشكال 
استهداف القضاء والتعدي عىل الحقوق 
الفـردي  الحكـم  وترسـيخ  والحريـات 
وإنقـاذ البالد من انقـالب يذهب بها إىل 
انهيـار اقتصادي واجتماعي سـيعصف 
بآخـر ما تبقـى مـن مقومـات العيش 
الكريـم لشـعبنا وإيقـاف كل أشـكال 
الرتاجع عن املكتسـبات السـيما قانون 
38 الذي أنصـف من طالت بطالتهم من 
شـباب تونس وتحديد موعد النتخابات 
رئاسـية وترشيعية مبكرة نحتكم فيها 

للشعب“.
وذكـرت أنهـا تهـدف أيضـاً إىل ”تجديد 
الرشعيـة املهدورة والتـي يتنافس فيها 
الجميع عىل مشـاريع حكم ديمقراطية 
تحقـق انتظـارات النـاس بعد سـنوات 
مـن ثـورة مغـدورة ومسـار سـيايس 
متعثر لـم يقدر عـىل تحقيـق إنجازات 
اقتصاديـة واجتماعيـة وتنمويـة تنتج 
الثروة وتوزعها بعدل بني أفراد الشـعب 

والجهات“.
وترى دوائر سياسـية يف تونـس أن هذا 
التحـرك ال يكتسـب أيـة أهميـة يف ظل 
املسـار السـيايس الذي تعرفه البالد منذ 
الخامـس والعرشين مـن يوليو خاصة 
أن خصوم املسار املذكور، ويف مقدمتهم 
حركة النهضة اإلسالمية، فشلوا سابقا 
يف تعبئة الشـارع وإيجـاد أوراق ضغط 
رغم تحريك جماعـات ضغط يف الخارج 
تستهدف تشكيل رأي عام دويل مناهض 

لهذا املسار.
ويف إشـارة إىل دعوة املبـادرة قال األمني 
العام لحركة الشـعب زهري املغزاوي ”ال 
عودة إىل ما قبل الخامس والعرشين من 
يوليو حتى لو تم االحتجاج يوم السـابع 
عرش مـن ديسـمرب، اإلرصار كبري حتى 
تبلـغ لحظـة الخامـس والعرشيـن من 

يوليو تحقيق حلم التونسيني“.
وأضاف املغزاوي خالل كلمة له يف اجتماع 
لحزبه أن ”مسـار الخامـس والعرشين 
من يوليو طويـل وفيه صعوبات وهناك 

من يرتصد بالبالد يف الداخل والخارج“.
وبالرغـم مـن اتسـاع دائـرة املعارضني 
للرئيـس سـعيد، خاصـة بعـد انضمام 
أحزاب سياسـية داعمة ملسار الخامس 
والعرشين من يوليو إىل معارضيه، إال أن 
مراقبني يسـتبعدون أن تنجح تحركات 
خصوم الرئيس التونيس يف الضغط عليه 

أو تحقيق أهدافهم.
وُيحذر هؤالء من أن خطة معاريض قيس 
سعيد اآلن هي اللعب عىل وتر املظلومية 
من خـالل اسـتدراج القـوى األمنية إىل 
مواجهة ثم االدعاء بأن منظومة حقوق 

اإلنسان يف البالد قد ُرضبت.
وقـال املحلل السـيايس التونـيس خليل 
الرقيـق إن دعوة مبادرة ”مواطنون ضد 
االنقـالب“ تكشـف عـن حالـة التخبط 
والتشنج التي يعيشها املناهضون ملسار 

الخامس والعرشين من يوليو“.
وتابـع الرقيق ، أن ”تواتر األنباء بشـأن 
إمكانية اتخاذ إجراءات حاسـمة تشمل 
تعليـق العمل بالدسـتور وحـل الربملان 
وتصاعـد تلك التكهنات اسـتفز خصوم 
قيس سعيد ومسار الخامس والعرشين 
من يوليـو، ومع ذلك لن تغري تحركاتهم 

املعادلة السياسية يف البالد“.
وتشـهد تونس مسارا سياسـيا انتقاليا 
دشنه الرئيس سعيد عندما لجأ إىل تفعيل 
الفصل 80 من الدستور واتخذ إجراءات 
مـن بينها تجميـد عمـل واختصاصات 
الربملان الذي تسيطر عليه النهضة ورفع 
الحصانـة عن نوابـه وإقالـة الحكومة 
السـابقة برئاسة هشام املشييش، وهي 
خطـوات رفضتهـا الحركـة اإلسـالمية 
واعتربتها انقالبا لتحشـد ضدها داخليا 

وخارجيا.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
أطلقت الرشطة السودانية قنابل الغاز املسيل 
للدموع، امس االثنني، لتفريق مئات املحتجني 
السـودانيني يف الخرطـوم بالقرب من القرص 

الرئايس خرجوا يطالبون بحكم مدني.
ويتظاهـر املئـات من السـودانيني يف وسـط 
العاصمة واحيائها للتنديد باالتفاق السيايس 
الـذي وقعه قائـد الجيـش الفريـق أول عبد 
الفتاح الربهان مع رئيس الوزراء السـوداني 
عبـد الله حمـدوك الشـهر املـايض بعدما ما 
اطـاح الربهان باملدنيني مـن الحكم االنتقايل 

للبالد يف أكتوبر.
وحمـل املحتجـني أعـالم السـودان وكانـوا 

يهتفون ”الشعب أقوى والردة مستحيلة“.
كذلـك حمل آخـرون الفتات كتـب عليها ”ال 

للتفاوض“ وهتفوا ”مدنية خيار الشعب“.
ودعت بعض النقابات السـودانية ونشـطاء 

سياسـيون، لتنظيم تظاهـرات نحو القرص 
الجمهـوري. يأتـي ذلـك بالتزامن مـع بيان 
للسفارة األمريكية يف الخرطوم تؤكد وقوفها 

إىل جانب الشعب السوداني.
ودعـا تجمـع املهنيـني السـودانيني، يف وقت 
سـابق يف بيـان، املواطنـني إىل التجمع امس 

االثنني، والتوجه صوب القرص الجمهوري.
وقـال يف بيان: ”ندعو كافـة الثائرات والثوار 
للمشـاركة الفاعلة يف مواكب الغد، والصمود 
يف وجـه القمع وترديد الشـعارات املعربة عن 
وحـدة الصـف الوطني خلف قضية إسـقاط 

هذه السلطة الغاشمة“.
مـن جانبهـا، قالـت السـفارة يف بيـان عىل 
”فيسـبوك“: ”نقف مع الشـعب السـوداني 
يف  والعدالـة  والسـالم،  للحريـة،  سـعيه  يف 
مظاهرات اليوم، ونرحـب بالتزام حكومتهم 

بحماية املتظاهرين السلميني“.

بغداد/ الزوراء:
شـدد رئيس جهاز ُمكافحة اإلرهاب، الفريق 
األول الركـن عبـد الوهـاب السـاعدي، امس 
اإلثنني، عـىل أهمية مراجعة االسـرتاتيجات 

املتبعة يف مجال مكافحة اإلرهاب.
وذكر بيـان للجهـاز، تلقتـه ”الـزوراء“: أن 
”الفريـق األول الركن عبد الوهاب السـاعدي 
استقبل اليوم (أمس) سفري جمهورية تونس 
رضا زقيدان يف مقر جهاز ُمكافحة اإلرهاب“، 
مبينـاً أنـه ”تم تبـادل الـرؤى واملواقف التي 
تخص موضوعات اإلرهـاب ورضورة تعزيز 
التعاون يف املجاالت التي تخدم األمن األقليمي 

والعربي“.
ودعـا السـاعدي، وفقـاً للبيـان، إىل ”أهمية 
مجـال  يف  املُتبعـة  االسـرتاتيجات  ُمراجعـة 
ُمكافحة اإلرهاب والتطُرف“، الفتاً اىل ”أهمية 
تطوير األجهزة املعنيـة بُمكافحة اإلرهاب يف 

البلدان التي تعاني من آفة اإلرهاب“. 
من جانبه، أعرب سـفري تونس رضا زقيدان 
عـن ”االعتزاز والتقدير ملا قدمه العراق خالل 
حربه ضد املجاميـع التكفرييـة اإلرهابية“، 
مؤكداً ”استعداد البلدين الشقيقني إىل صياغة 
إطـار للعمـل املُشـرتك يف مجـال ُمكافحـة 

اإلرهاب والفكر املُتطرف“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
احتل العراق املرتبة الخامسة عربيا 
بأعىل معدالت التضخـم.، بارتفاع 

يبلغ %6.5 يف العام 2021.
الـرشق  فوربـس  مجلـة  وقالـت 
األوسط يف تقرير لها : ان ”السودان 
احتلت املرتبة االوىل بأعىل متوسط 
معدالت التضخـم يف الدول العربية 
 194.6% بنسـبة   2021 لعـام 
مقابل %163.3 خـالل 2020 بعد 
تراجـع قيمـة الجنيـه السـوداني 
مقابل الـدوالر األمريكي منذ بداية 

العام بنسبة 695%“.
واضافـت ان ”اليمن حـل ثانًيا من 
حيث أعىل معـدالت التضخم عربيا 
هذا العام عند نسبة %40.7 مقابل 
%23.1 يف عـام كوفيـد19- تليـه 
ليبيا بنسـبة %21.1 يف 2021 من 
%2.8 فقـط خالل العـام املايض، 
ثم الجزائز الرابعة عربًيا بمتوسط 
تضخم سنوي يبلغ %6.5 يف 2021 

مقارنة بـ%2.4 العام املايض“.
وأشـارت إىل أن ”العـراق جـاء يف 
أعـىل  برتتيـب  الخامسـة  املرتبـة 
معدالت التضخـم يف الدول العربية 
حيث سـريتفع التضخم إىل 6.4% 
العام الجـاري 2021 من %0.6 يف 
2020، يف حني سينخفض التضخم 
لعام 2022 اىل %4.5“، مشـرية اىل 

العـراق  يف  التضخـم  ”ارتفـاع  ان 
نتج عـن انتعاش الطلـب املحيل يف 
العـراق وانخفـاض قيمـة العملة 
حدوث ضغـوط تضخمية يف البالد 
عىل الرغم من أن السنوات الثماني 
املاضيـة كانت شـهدت اسـتقرار 
التضخم عن مسـتويات منخفضة 
بسـبب تراجـع أسـعار الـواردات 

وضعف الطلب“.
البنـك  إحصـاءات  تظهـر  ولكـن 

املركزي العراقي أن الدينار العراقي 
تراجـع %23.6 أمام الـدوالر الذي 
تم رصفـه الشـهر املايض بسـعر 
 1198.4 مقابـل  دينـار   1480.8
أي   2020 آذار  دينـار يف مـارس/ 
مع بـدء تفيش الوبـاء يف املنطقة، 
يف  التضخـم  معـدل  ارتفـع  كمـا 
العـراق %6.8 يف شـهر أكتوبـر/ 
ترشين األول املايض، بحسب وزارة 

التخطيط“.

النقـد  ”صنـدوق  ان  واوضحـت 
توقع بقاء السـودان واليمن وليبيا 
والجزائـر يف املراكـز األربعـة األوىل 
من حيث متوسـط معدل التضخم 
بنسـبة   2022 لعـام  السـنوي 
و7.7%  و8%  و31.5%   41.8%
عـىل التوايل، بينما قـد تزيح تونس 
العراق عن املرتبة الخامسـة حيث 
سيصل التضخم يف تونس إىل 6.4% 
العام املقبل بينما سيسجل العراق 

.“4.5%
التـي  ”تونـس  ان  اىل  واشـارت 
التضخم  سريتفع متوسـط معدل 
السـنوي فيها إىل %5.7 هذا العام 
مـن %5.6 العـام املـايض تحل يف 
املركـز السـادس، قبل مـرص التي 
تأتي يف املركز السابع حيث سيصل 
متوسط معدل التضخم للعام املايل 
2020/2021 إىل %4.5 من 5.7% 

يف 2019/2020“.
وتابعت: ”فيما سـريتفع التضخم 
يف الكويـت إىل %3.2 هذا العام من 
املـايض، سـيرتاجع  العـام   2.1%
متوسط التضخم يف السعودية هذا 
العـام إىل %3.2 مـن %3.4 العـام 
املـايض عىل أن يقـرتب من الحدود 
املقبولـة عند %2.2 العـام املقبل، 
كما تحل سـلطنة ُعمـان يف املركز 
العارش بتضخم يبلغ %3 هذا العام 
ومـن املتوقع تراجعـه إىل %2.7 يف 

.“2022
معـدل  ”متوسـط  ان  اىل  ولفتـت 
التضخـم يف باقـي الـدول العربية 
سيبلغ أقل من %2 هذا العام، علًما 
بـأن املؤسسـات النقديـة العاملية 
مثـل مجلس االحتياطـي الفيدرايل 
والبنـك املركزي األوروبـي ترى أن 
املسـتوى املقبول للتضخم هو 2% 

أو أقل قليًال“.
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 لندن/ بي. بي. يس:
حذر مسؤول اسـتخباراتي غربي كبري من 
أنـه إذا قررت روسـيا غـزو أوكرانيـا، فقد 

يمتد الرصاع إىل أوروبا.
ويف حديثه إىل الصحفيني، بما يف ذلك مراسل 
بي بـي يس، قال املسـؤول االسـتخباراتي 
البارز الذي طلب عدم الكشـف عن هويته: 
”دعونا ال نكون كمن ال يرى، إذا بدأت روسيا 
سـيناريو من أي نوع، فإنها ستبدأ أيضا يف 

اتخاذ إجراءات ضد أعضاء الناتو“.
وأضـاف قائـال: ”إن التفكـري يف إمكانيـة 
احتـواء الحـرب داخل أمة واحدة سـيكون 

حماقة“.
وتمثـل هـذه التحذيـرات ترديـدا لصـدى 
املخاوف التي أبداها أكرب مسؤول عسكري 

بريطاني.
فقد قال قائد الجيـش الربيطاني األدمريال 
”إن  للصحفيـني:  راداكـني  تونـي  السـري 
أهمية أسوأ السيناريوهات املتعلقة بالغزو 
الشـامل تتمثـل يف أن ذلـك الغزو سـيكون 
عىل نطاق لم نشـهده يف أوروبا منذ الحرب 

العاملية الثانية“.
ووصف قائـد الجيـش الربيطاني الحشـد 
العسكري الرويس عىل الحدود مع أوكرانيا 

املجاورة بأنه ”مقلق للغاية“.
وعـىل الرغم من تحذيـرات الواليـات املتحدة 
وحلفائها يف حلف شمال األطليس ”الناتو“ من 
أن أي غزو من قبل روسـيا ألوكرانيا سيكون 
لـه ”عواقـب اقتصاديـة وخيمـة“، يسـتمر 

الحشد العسكري ملوسكو عىل الحدود.
وتقدر وكاالت املخابرات الغربية أن روسـيا 
لديهـا بالفعل ما يصـل إىل 100 ألف جندي 

يتمركزون بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، 
إىل جانب الدبابات واملدفعية.

وأشـارت واشـنطن إىل أن ذلـك العـدد قـد 
يرتفـع إىل 175 ألـف جنـدي بنهاية شـهر 

يناير/ كانون الثاني املقبل.
وقال املسؤول االستخباراتي الغربي الكبري 
إنه إذا اختارت روسيا شن هجوم اآلن فانه 
يمكنهـا القيام بذلك، لكنه قـال إن القوات 
الروسـية املحتشـدة عىل الحدود مـا زالت 
تفتقد بعض العنارص الحاسـمة يف املعركة 
مثـل الدعم اللوجسـتي الكامل ومخزونات 
الذخـرية واملستشـفيات امليدانيـة وبنـوك 

الدم.
الحشـد  املخابـرات  مسـؤول  ووصـف 
العسكري الرويس بأنه ”تصعيد بطيء من 

أجل ممارسة الضغط“
من جانبهم، أشار املسـؤولون األمريكيون 
أيضـا إىل زيـادة ”املعلومـات املضللة“ عىل 

وسائل التواصل االجتماعي الروسية.
ويف غضـون ذلـك، أعربت مصـادر دفاعية 
غربيـة أخـرى عـن قلقهـا بشـأن زيـادة 
املعلومات االستخبارية واإلشارات التي يتم 
رصدها والتي تتحدث عن اسـتعداد روسيا 

لغزو أوكرانيا.
وقال مسـؤول االسـتخبارات الغربـي الكبري 
إنه إذا قررت روسـيا غزو أوكرانيا فإن أعدادا 
غفرية من الناس ستنزح من بيوتها وتترشد.

وأضـاف قائال: ”إنـه يمكن أن يكـون لدينا 
عدد كبري جـدا من الالجئني، ومن املتوقع أن 
تكون الوفيات مرتفعـة والدمار كبريا داخل 

أوكرانيا“.
وكانت الحرب التي اندلعت يف رشق أوكرانيا 

يف عـام 2014 قـد أدت إىل مقتـل 14 ألـف 
شـخص وترشيد ما يقدر بنحو 1.4 مليون 

شخص آخرين.
لكن املسؤول االستخباراتي الغربي قال إنه 
بإمكان روسـيا أيضا الـرشوع يف إجراءات 
ضد الدول األعضاء يف حلف شمال األطليس 
”الناتو“ مثل الحرب اإللكرتونية والهجينة، 

وحتى الهجمات الفعلية.
واضاف قائال: ”إنه إذا اتسـع نطاق الحرب 
إىل مـكان آخر، فإن تلك اآلثار سـوف تزداد 

بالتبعية“.
ومازالت نية بوتني مبهمة بالنسبة للغرب، 
لكن املسؤول االسـتخباراتي الغربي الكبري 
حذر من أن ”الخيارات العسـكرية ستكون 
عـىل األرجـح مطروحـة عـىل الطاولـة يف 

الكرملني“ إذا لم يتم تلبية مطالب روسيا.
وتابع قائال: ”هل قـرر بوتني بدء الرصاع؟ 

لم يتضح األمر بعد“.
لكن املسؤول االستخباراتي الغربي أشار إىل 
وجود مزيج من الخطاب العدائي الحاد من 
موسـكو، واالتهامـات بممارسـة أوكرانيا 
وحلف شمال األطليس ”الناتو“ لالستفزاز، 
وانعدام الشـفافية، وسـجل ُمقلـق، بما يف 

ذلك ضم شبه جزيرة القرم يف عام 2014.
وأضاف قائال: ”يضاف إىل ذلك أزمة الحدود 
األخـرية التي تـورط فيهـا آالف املهاجرين 
يف بيالروسـيا، فضـال عـن دعـم روسـيا 

لالنفصاليني يف القوقاز وأماكن أخرى“.
ويف حني قال املسؤول االستخباراتي الغربي 
إنه مـن الصعب القـول إن كل تلك العوامل 
مرتبطـة مـن الناحية االسـرتاتيجية، فقد 
أظهرت التطورات األخرية أن هناك مشكلة 

عىل الجانب الرشقي ألوروبا.
ومـىض املسـؤول االسـتخباراتي الغربـي 
الكبـري يقـول إن الوضع األمنـي يف أوروبا 
لـم يسـبق له مثيـل منذ سـقوط السـتار 

الحديدي.
لقد أوضحت الواليات املتحدة وحلف شمال 
األطليس ”الناتو“ أنهما يريدان إجراء حوار 
مع روسـيا لتجنـب الرصاع، ومـن جانبها 

تريد موسكو أيضا استمرار الحوار.
وقـد مثـل االجتمـاع االفـرتايض للرئيـس 
األمريكـي جـو بايـدن مع نظـريه الرئيس 
الـرويس فالديمري بوتني يف وقت سـابق من 
هذا األسـبوع مجرد بداية، حيث سـيتبعه 
مزيـد مـن املحادثـات مـع الـدول األخرى 

األعضاء يف حلف شمال األطليس ”الناتو“.
لكن مطالب روسيا وما يسمى بـ ”الخطوط 

الحمراء“ تجعل الدبلوماسية صعبة.
وتريـد روسـيا تأكيـدات بـأن أوكرانيا لن 
ُيسـمح لها أبدا باالنضمام إىل حلف شـمال 

األطليس ”الناتو“.
كما تريد موسـكو أيضـا أال يكون ألعضاء 
الناتـو قـوات دائمة أو بنيـة تحتية مقرها 
العسـكرية  املنـاورات  ووقـف  أوكرانيـا، 

بالقرب من الحدود الروسية.
ويـرص حلـف شـمال األطلـيس ”الناتـو“ 
عـىل أنـه تحالف دفاعـي وال يمثـل تهديدا 

لروسيا.
لكن حلف األطلـيس أوضح أيضا أنه يعتقد 
أن ألوكرانيا الحـق يف اتخاذ قراراتها كدولة 
اسـتعداد  ليـس عـىل  وأنـه  ذات سـيادة، 
ملنح روسـيا حـق النقض ”الفيتو“ بشـأن 

مستقبل أوكرانيا.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
االثنـني،  امـس  الداخليـة،  وزارة  كشـفت 
مالبسات حادثة قتل طفلة رشقي العاصمة 

بغداد.
وذكرت الوزارة يف بيان ورد لـ «الزوراء»ك إن 
«مديرية مكافحة اإلجرام يف بغداد كشـفت 
مالبسـات حادثـة قتـل غامضـة لطفلة يف 

منطقة حي الكوفة رشقي العاصمة».
واشارت املديرية اىل «تشكيل فريق عمل بعد 
إحالـة األوراق التحقيقيـة الخاصة بحادث 

قتل طفلة تحت ظروف غامضة».
وتابعـت «تـم االنتقـال اىل محـل الحـادث 
وإعـادة اإلجـراءات التحقيقيـة والكشـف 
عليه، حيـث تم التوصـل اىل معلومات تفيد 
بـأن جدة املجنـى عليهـا وشـقيق والدتها 
كانـا متواجدين داخل الـدار لحظة حصول 
الحـادث، حيـث أشـارت املعلومـات اىل أن 

املجنى عليها قد تعرضت اىل طعن بواسـطة 
سكني حسب تقرير الطب العديل، وأن سبب 

الوفـاة هو تمزق القلـب والرئة اليرسى أثر 
الطعـن بالصدر، ولدى عـرض ما تم جمعه 

من أدلة تشـري اىل تورط املتواجدين يف الدار 
بقتل املجنى عليها تم القبض عليهما، وبعد 
التعمـق بالتحقيـق اعرتفت والدتهـا بقتل 
ابنتها بحضور (أمها وشـقيقها) بواسطة 
الطعـن بالسـكني كونهـا كانـت تلعب مع 
شـقيقها ومنعت جدتها من النوم ليالً، مما 
أثـار اعصابهـا وقامـت برضبهـا وطعنها 
بواسطة سكني داخل الدار، ولدى فرار البنت 
بجرحهـا سـقطت من سـطح الـدار وبعد 
فقدانها للوعي أثر النزيف قاما باالسـتعانة 
بالجريان لنقلها للمستشفى وهناك فارقت 

الحياة».
ولفـت املديريـة اىل، أنـه «تم تدويـن أقوال 
املتهمني ابتدائيا وصدقت قضائياً باالعرتاف 
وقرر قايض التحقيق توقيفهما وفق أحكام 
املـادة ٤٠٥ من قانون العقوبات، وتم إجراء 

كشف الداللة وجاء مطابق للحقيقة».

بغداد/الزوراء:
 ،DMC جدد مركـز اإلعـالم الرقمـي
تأكيـده أهميـة تطبيقـات الهواتـف 
الذكية يف املجتمعات الحديثة ملا تقوم 
به مـن دور وما تضطلع به من مهام 
تسـاهم يف انجاز العديد مـن االعمال 
بسـهولة بعيـدا عـن التعقيـدات بما 
يتناسـب مع التطورات التكنولوجية 

الحديثة.
واوضح املركز يف بيان : ان هنالك عدة 

ظواهر سـلبية قد ازدادت نسـبتها يف 
االشهر االخرية، وخالل جائحة كورونا 
عىل وجه الخصوص، يف كل دول العالم 
ومنهـا ظاهر العنف االرسي التي ُتعد 
من الجرائم التي تهدد النظام األُرسي 

يف املجتمعات املختلقة.
وشـدد املركـز عـىل رضورة معالجة 
بطريقـة  االرسي  العنـف  ظاهـرة 
الرقميـة  التحـوالت  مـع  تتناسـب 
الجاريـة يف العالـم، وذلـك مـن خالل 

تسـهيل عمليـة االبـالغ عـن حـاالت 
العنـف، التي تعد اهم مشـكلة تواجه 
هـذه الظاهـرة، حيـث ان الوصـول 
لوسـائل آمنة اليصال حـاالت العنف 
والشكوى وكيفية تقديمها او اإلخبار 
عنها هي العائق االبرز يف عدم كشـف 

هذه الحاالت.
وأكـد املركـز رضورة انشـاء تطبيق 
الكرتوني يمكن تحميله عىل الهواتف 
الذكيـة، يسـهل للمترضريـن او من 

يعلمـون بوجودهـا بابـالغ الجهـات 
الجريمـة  فاعـل  عـن  القانونيـة 
وتقديمهـم بصـورة إلكرتونيـة بكل 

بساطة وخالل وقت قصري جدا.
وبني املركـز ان التطبيـق اإللكرتوني 
لتقديم الشكوى أو البالغات إلكرتونًيا 
سـيكون مرتبطـا باملحكمة املختصة 
بجرائـم العنـف األرسي املُشـكلة من 
قبـل مجلس القضـاء األعـىل ببيانها 
رقـم (٩) يف   ٢٠٢١/١/١٠ املتضمـن 

تشكيل محكمة متخصصة  بالنظر يف 
قضايا العنف االرسي ومحكمة جنح 

للنظر يف قضايا العنف األُرسي.
التطبيـق  هـذا  ان   : املركـز  وتابـع 
االلكرتوني سـريبط عدة مؤسسـات 
حكوميـة مـع بعضها البعـض، مثل 
الرشطـة  مـع  القضائـي  الجهـاز 
املجتمعيـة مـن اجـل تنسـيق العمل 
واتخاذ اجـراءات فورية ملعالجة هذه 

الظاهرة السلبية.

بغداد/الزوراء:
أعلنـت قيـادة عمليـات بغـداد، امـس 
االثنني، القبض عىل سـتة عرش مطلوبا 
قضائيا بينهم إرهابي وخمسة متهمني 
(بالدگة العشـائرية) مـع ضبط كدس 
لألسـلحة واالعتـدة يف جانبـي الكـرخ 

والرصافة.
لــ  ورد  بيـان  يف  القيـادة  وذكـرت 
«الـزوراء»، إن «قـوة مـن اللـواء (٤٤) 

فرقـة املشـاة الحادية عـرشة، تمكنت 
مـن القـاء القبـض عىل مطلـوب وفق 
املـادة ٤/١ إرهاب بعـد ورود معلومات 
استخبارية تفيد بتواجده ضمن قاطع 
املسـؤولية , يف حـني تمكنـت قـوة من 
اللـواء (٤٢) الفرقة ذاتها من فض نزاع 
اىل  أدى  (السـكاكني)  الحـادة  بـاالالت 
إصابة احدهـم وتم القـاء القبض عىل 
أربعـة متهمني هـم اطراف املشـاجرة 

واسعاف املصاب».
ويف سـياق متصل وعىل ضوء معلومات 
اسـتخبارية، أوضحت القيـادة إنه «تم 
ضبط عجلة نوع (تاهو) سـوداء اللون 
عىل شارع قناة الجيش من قبل قوة مع 
استخبارات فرقة املشاة الحادية عرشة 
وتبني وجود اطالقات نارية عىل العجلة 
وبداخلها (٣) اشـخاص مصابني بطلق 
ناري أدى اىل وفـات اثنني منهم واصابة 

الثالـث يف سـاقه ومـن خـالل تفتيـش 
العجلة ضبط بداخلها األسلحة (رشاشة 
bkc عدد ٢ وبندقية كالشـنكوف عدد ٣ 
ومسـدس عـدد ٢ مع صنـدوق ارشطة 
مملوئة باألعتدة وبعـد املتابعة وتدقيق 
املعلومـات تبني وجود خالف عىل أرايض 

زراعية يف منطقة الرستمية».
وعـىل صعيد أمني آخـر، تمكنت «باقي 
قطعـات الفرقـة مـن خـالل واجبـات 

البحـث والتفتيـش مـن القـاء القبض 
عـىل (١٠) متهمني وفق مـواد قانونية 
مختلفـة رشقـي العاصمة بغـداد، ويف 
غضون ذلك تمكنت قطعات اللواء (٥٥) 
فرقة املشاة السـابعة عرش ومن خالل 
عمليات االنتشـار واالسـتطالع املسلح 
من ضبط كدس لألعتدة مختلفة األنواع 
من مخلفات داعـش اإلرهابي، وفق ما 

جاء يف البيان».

bËmáu@‚b‰m@Ô◊@µÿè€bi@bËnˆäÎ@bËj‹”@o”çfl

@Ú‡ñb»€a@¿@bËn‹–†@o‹n”@C‚cCÄ€@Ú«Îãfl@Ú∫ãu@pbèi˝fl@Â«@—ìÿm@ÚÓ‹Çaá€a

ãé˛a@—‰»€a@pbÀ˝i@Ô‘‹n€@Ô„Î6ÿ€g@’Ój�m@ıbì„�@paÏ«Ü

Úz‹éˇ€@ëá◊@¡jöÎ@bÓˆbõ”@biÏ‹�fl@16@Û‹«@ùj‘€aZÜaáÃi@pbÓ‹‡«
دياىل/الزوراء:

تظاهر العـرشات من ذوي الشـهداء يف 

دياىل، امس االثنني، امام مبنى املحافظة 

لرفع مطلب وحيد.

وقـال عـيل العـزاوي عضـو تنسـيقية 

التظاهرة ان“ ذوي الشهداء من القوات 

وضحايـا  الشـعبي  والحشـد  االمنيـة 

االرهـاب خرجوا يف تظاهـرة هي الثالثة 

هـي اقل من شـهر امام مبنـى حكومة 

دياىل املحلية للمطالبة بانصافهم بتوزيع 

قطع ارايض سكنية مخصصة لهم وفق 

القانـون لكـن لـم يحصـل اي يش منذ 

سنوات عدة رغم الوعود الحكومية“.

واضاف العزاوي،ان“ التظاهرة تاتي من 

اجل انصـاف رشيحة قدمـت تضحيات 

”التحقيـق  اىل  داعيـا  الوطـن“،  الجـل 

العاجل يف اسـباب تاخـر توزيع االرايض 

السكنية“. 

بغداد/الزوراء:
أعلنـت هيئـة املنافـذ الحدودية، امس االثنني، ضبـط عجلة نوع (بـراد) محملة بألبان 
متنوعـة تـمَّ تزويـر ختـم املركـز الصحـي يف املعاملـة الجمركيـة يف منفذ الشـالمجة 

الحدودي.
وذكـر بيان للمنافذ تلقتـه «الزوراء» إن «حمالتها مسـتمرة للتصـدي ملحاوالت الغش 
والتالعب والتزوير كافة، إذ تمكنت مالكات منفذ الشـالمجة الحدودي من ضبط عجلة 
لـة بمادة األلبان (الحليب السـائل والقشـطة  نـوع بـراد خارج الحـرم الجمركي محمَّ

والجبن) بوزن إجمايل بلغ (١٩) طناً».
وأوضـح، أنه «من خالل كشـف البضاعة وتدقيـق املعاملة تبني وجـود تزوير يف أختام 
املركـز الصحـي»، مشـرياً إىل «تنظيم محـرض ضبط أصـويل وإحالة العجلـة واملعاملة 
الجمركيـة إىل قـايض التحقيـق التخاذ اإلجـراءات القانونية املناسـبة بحـق املخالفني 

والرشكة املستوردة».

بغداد/الزوراء:
أوضحـت وزارة التعليـم العـايل والبحـث 
العلمـي، امس االثنـني، آلية فـرض الزي 
املوحد وامكانية تخفيض اجور الجامعات 

االهلية.
وقال املتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي 
«الجامعـات  إن  صحفـي:  ترصيـح  يف 
تحكمها سياقات أكاديميَّة وتحمل هويَّة 
علميَّة وثقافيَّة وهـي املخوَّلة إلدارة ملف 
الـزّي املوّحد وفق ما تراه الئقاً ومناسـباً 

وما تقتضيه بيئة العمل الجامعي».
وأوضح، أنَّ «الجامعـات األهليَّة يحكمها 

م ٢٥ لسنة ٢٠١٦ الذي ينصُّ  القانون املرقَّ
عىل أن مؤسسات التعليم الجامعي األهيل 
»، مشـرياً إىل  لهـا اسـتقالٌل مـايلٌّ وإداريٌّ
أن «الجامعـات األهليَّة أسـهمت يف تقليل 
األجـور فضـًال عن توفـري مقاعـد وُمنح 
دراسـيَّة مدفوعة التكاليـف للطلبة، إذ تمَّ 
تقديـم ما اليقل عن ٣ آالف منحة مجانيَّة 

خالل العام املايض».
وتابـع، أنَّ «بيئة التعليـم األهيل يف العراق 
يحكمها مسـار التعليم الحكومي ويكون 
وفق قانون وترشيعات نافذة بغية خدمة 

املجتمع وتقديم الدعم الالزم للطلبة».

بغداد/الزوراء:
بينت وزارة الصحة، امس االثنني، أسـباب رفع أجور فحص املتزوجني الجدد من ٥٠ إىل 

٧٥ الف دينار.
وقـال عضو الفريق اإلعالمـي الطبي يف وزارة الصحة عبد العظيـم ميثم عباس يف بيان 
اطلعـت عليه «الزوراء»إن ”رفع دائرة دائرة العيادات الطبية الشـعبية أجور فحوصات 
املقبلـني عىل الزواج يأتي من اجل توفري أجهزة طبية مختربية حديثة إلجراء فحوصات 
جديـدة ملرض (الثالسـيميا الوراثي) بسـبب ظهور أعـداد كبرية من املـرىض يف جميع 

املحافظات، وايضا لخطورته وانتقاله من األبوين اىل األطفال“.
وأضـاف عباس، أن ”دائرة العيادات وجهت إعماما لجميع املستشـفيات إلجبار جميع 
املتزوجني عىل إجراء فحوصات الثالسيميا“، مبينا أن ”سبب ارتفاع أجورها جاء نتيجة 

تغطية املبالغ الباهظة (للكتات) الخاصة بالفحوصات“.
وأوضح، أن ”وزارة الصحة تويص الرجال والنسـاء بالخضوع إىل فحوصات وراثية قبل 
الزواج لإلسـهام بتوفري معلومات حول خطورة إنجاب أوالد يعانون من أمراض وراثية 

خطرية“. 

@Òä�Îçfl@Êbj€c@Ú‹v«@¡jõm@âœb‰æa
Ú™˝ì€a@¿
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بغداد/الزوراء:

أعلن مجلس القضاء األعىل، امس االثنني، 

عن صدور حكم بالسجن ملدة ١٠ سنوات 

ملجرم بتهمة بيع ابنه يف بغداد.

وذكـر بيـان للمجلـس تلقته «الـزوراء» 

أن «محكمـة جنايـات الرصافة أصدرت، 

حكماً بالسـجن ملدة ١٠ سنوات بحق أحد 

املجرمني عن جريمة بيـع ابنه الذي يبلغ 

من العمر ثالث سنوات مقابل مبلغ  قدره 

٣٠ ألف دوالر أمريكي يف بغداد».

وأضاف أن «املجرم اتصل به أحد أصدقائه 

وطلب منـه رشاء طفل بثالثني ألف دوالر 

أمريكي لغرض التبني»، مبيناً، أن «املجرم 

أبلغه انه عىل استعداد لبيع ابنه».

وتابـع أنـه «بمتابعـة مـن قبـل قـايض 

محكمـة تحقيـق الرصافة شـكل فريقاً 

للعمل يف مديريـة املكافحة املختصة، وتم 

عىل اثرها القبض عليه بالجرم املشهود»، 

الفتـًا اىل أن «الحكـم بحـق املجـرم يأتي 

اسـتناداً ألحكام املادة ٦/ اوالً وخامسـًا 

من قانون االتجار بالبرش رقم ٢٨ لسـنة 

.«٢٠١٢

 دياىل/الزوراء:
كشـفت دائرة البيئـة يف محافظة ديـاىل، امس 
االثنني، عـن مضمون تقريـر حكومي عن اهم 
انهـر املحافظة.وقـال مدير بيئة ديـاىل عبدالله 
الشـمري يف ترصيح صحفـي ان دائرته ”ووفق 
التعليمات الحكومية اجـرت فحوصات مكثفة 
مليـاه نهـر ديـاىل باعتبـار االهم عىل مسـتوى 
املحافظة ونقـل العينات اىل مختربات بغداد من 
اجـل اكمـال اليـات الفحص من خـالل انظمة 
الشـمري،ان“  وحديثة“.واضـاف  متطـورة 
النتائـج كانت مثرية للقلق ومأسـاوية يف نفس 
الوقت ومضمونها بان مياه نهر دياىل وصلت اىل 
مرحلة عالية يف الرتدي هي االكرب بعد ٢٠٠٣ ما 
يجعلها غري صالحة للرشب والي اسـتخدامات 
برشيـة أخرى“، مؤكـدا أن ”الجفاف يقف وراء 
ما يتعرض له النهر حاليا من انتكاسة كبرية“.

واشـار اىل ان“ بقـاء وضـع النهـر عـىل حالته 
املأسـاوية سـيكون له اثر سـلبي عـىل الصحة 
والبيئـة معـا باالضافـة اىل خطورة اسـتخدام 
مياهه يف سـقي البسـاتني الزراعية خاصة وان 

امليـاه املوجودة فيه هـي قادمة من مبازل ذات 
درجة عالية بامللوحـة باالضافة اىل وجود مياه 

اسنة من بعض التجاوزات“.

ويعـد نهر دياىل بمثابة رشيان الحياة يف مناطق 
واسـعة من املحافظـة خاصة التـي تقف قرب 

ضفافه. 

االنبار/الزوراء:
أعلنـت خلية اإلعـالم األمني، امس 
اإلثنـني، القبـض عىل أربعـة تجار  
للمخـدرات ضبط بحوزتهم كميات 
كبـرية من املـواد املخدرة وأسـلحة 

منوعة ومواد متفجرة يف األنبار.
وذكر بيـان لخلية اإلعـالم األمني، 
«وكالـة  أن  «الـزوراء»،  تلقتـه 

والتحقيقـات  االسـتخبارات 
االتحادية يف وزارة الداخلية تمكنت 
أربعـة  عـىل  القبـض  إلقـاء  مـن 
متهمني يقومـون بتجارة وتعاطي 

املواد املخدرة».
وأضاف أن «القـوة داهمت دار أحد 
هؤالء األربعة امللقى القبض عليهم 
أسـلحة  عـىل  داخلهـا  يف  وعثـرت 

مختلفة عبارة عن  قنابر هاون ٦٠ 
ملم عدد ٥ وصـاروخ قاذفة عدد ١ 
ورمانـات يدوية عـدد ١٠ وبندقية 
ومخـازن   ١ عـدد  كالشـنكوف 
كالشـنكوف عدد ٥ مملوءة بالعتاد 
ومخـازن قنـاص عـدد ٤ ورشيط 
 ٢٠٠ عـىل  يحتـوي   ١ عـدد   BKC
إطالقـة، وعتـاد كالشـنكوف ٢٩٥ 

إطالقة وعتاد جي يس ١٩٠ وناظور 
قناص مع ناظور بندقية». 

 وأشـار إىل، أنـه «تـم التعامـل مع 
املتهمـني أصوليـًا، وعرضهـم مـع 
املضبوطـات أمـام انظـار قـايض 
التحقيق املختص الذي قرر توقيفهم 
وفـق أحكام املادة ( ٢٨) من قانون 

املخدرات واملؤثرات العقلية».

@paÏ‰é@10@Âvè€a
@È‰ia@…Ói@Ú‡Ëni@‚ã1
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جمهورية العراق                                       رقم االضبارة : ٢٠٢١/١٠٤٨
وزارة العدل                                                 التاريخ :  ٦/ ١٢ /٢٠٢١     

دائرة التنفيذ                                                                                       
مديرية تنفيذ النارصية 

اىل املنفذ عليه (حيدر جليل عكلو )
لقـد تحقق لهذه املديرية  من خالل اشـعار املختـار و كتاب مركز رشطة البلدة 
بالعدد ١٣٤٥٣ يف ٢٠٢١/١٢/٥ انك مجهول محل االقامة وليس لك  موطن دائم 
او مؤقت او مختار، يمكن اجراء التبليغ عليه، واسـتنادا للمادة (٢٧) من قانون 
التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور امام هذه املديرية خالل خمسة عرش يوما 
تبدأ من اليوم التايل للنرش لغرض تسليم (اثاث الزوجية ) ويف حالة عدم حضورك 

ستبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ 
املنفذ العدل 
هند سلمان بخيبخ

اوصاف املحرر: 
يف   ٣٠٨٣٥ بالعـدد  النارصيـة  عـدل  كاتـب  دائـرة  مـن  صـادرة  كمبيالـة 

.٢٠١١/١٢/١٥

اعالن
 اىل الرشيـك (صالح طاهر خضري) اقتىض حضورك 
اىل صندوق االسـكان الكائـن يف النجف وذلك لتثبيت 
اقـرارك باملوافقة عـىل قيام رشيـكك (محمد صبار 
حاتم) بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة 
١١٦/ ٣٠٤١ مقاطعة ٦ خان الحماد الحيدرية حدود 
بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض االسكان وخالل 
مدة اقصاها خمسـة عرش يوما داخل العراق وشهر 
واحد خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.

فقدان

فقدت املستمسكات املدرجة ادناه:

سند القبض املرقم ٠٠٤٠٦٧ يف ٢٠١٢/٤/١٠، 

الصـادر من رشكة املنتجات النفطية املنطقة 

الجنوبية/ فرع ذي قار، العائدة للسيد (جميل 

جابر اسـماعيل) حسب كتاب مديرية رشطة 

محافظة ذي قار قسم الجنائية.

املفقودات ١٣٢٣٦ يف ٢٠٢١/١٢/١٣

مجلس القضاء االعىل                                   العدد:٧٦٠٥ / ش / ٢٠٢١
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية    التاريخ: ٥ / ١٢ / ٢٠٢١

محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
اىل املدعى عليها/ زينب محمد لفته

م / تبليغ بالنرش يف صحيفتني محليتني
اصـدرت هذه املحكمة حكما غيابياً اقتـىض تبليغك بقرار الحكم  
الصـادر مـن محكمة االحـوال الشـخصية يف النارصيـة القايض 
(بتصديق الرجعي) بينك وبني املدعي (يوسـف شـطيب موىس) . 
وبالنظـر ملجهولية محل اقامتك  عليـه تقرر تبليغك يف صحيفتني 

يوميتني بالحكم املذكور اعاله.
القايض
مرتىض سليم خصاف

جمهورية العراق 
وزارة العدل                                             رقم االضبارة: ١١٧١/ت/٢٠٢١

التاريخ ٢٠٢١/١٢/٩ دائرة التنفيذ                       
مديرية تنفيذ املناذرة

اىل /املنفذ عليه / سيناء هشام رشيف
لقْد تحقق لهذه املديرية من خالل رشح املبلغ مركز رشطة النعمان بن املنذر

انك مجهول محل اإلقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء 
التبليغ عليه واستنادا للمادة ٢٧ من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديريـة تنفيـذ املناذرة خالل خمسـة عرش يومـا تبدأ من اليـوم التايل للنرش 
ملبـارشة املعامالت التنفيذيـة بحضورك ويف حالة عدم حضورك  سـتبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل
كرار عماد كايت

اوصاف املحرر
قـرار محكمة بداءة املناذرة املرقـم ١٧٣/ب/٢٠٢١ املتضمن الزام املدعي عليها 
سـيناء هشـام رشيف بتأديـة للمدعى عيل كاظـم مطر مبلغ خمسـة وثالثون 

مليون دينار .

اعالن
اىل الرشيكة (عاتقة محمد باقر هادي) اقتىض 
حضـورك اىل مديريـة بلديـة النجـف االرشف 
لغـرض اصـدار اجـازة البناء للرشيـك (رؤى 
مرتىض معني جابر وايمان مكي رضا ابراهيم) 
للقطعـة املرقمـة (٥٨/١٥٠٥) يف النجف حي 
الحنانة  مقاطعـة  خالل عرشة أيام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك.

جمهورية العراق                                        العـدد: ١٦٠/ب٢٠٢١/١
  مجلس القضاء األعىل                        التاريخ : ٢٠٢١/١٢/٧

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة النجف 

اعالن
اىل/ املدعى عليه جواد هادي جواد 

اقاَم املدعي (السـيد مدير بلدية النجف اضافة لوظيفته) الدعوى البدائية املرقمة اعاله 
و التي يطلب فيها الحكم (بإبطال كافة القيود العقار املرقم ٢٩٥٣٨ /٣ حي الجامعة و 
اعادة تسـجيله باسـم دائرة املدعي اعاله اضافة لوظيفته ونظرا ملجهولية محل اقامتك 
حسب رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة الكوفة واشعار مختار السهيلية الجنوبية 
/ عبـد الكريم مهـدي الجبوري  عليـه قررت هـذه املحكمة تبليغك اعالنـا بصحيفتني 
محليتني يوميتني بموعد املرافعة املصادف يف يوم ٢٠٢١/١٢/٢٣ و عند عدم حضورك او 

ارسـال من ينوب عنك قانونا سـوف تجري املرافعة بحقك غيابيا و علنا وفق االصول. 
القايض 
عيل عبد الرضا االسـدي

اعالن
اىل الرشيـك (عـيل حسـن رايض) اقتـىض 
حضورك اىل مديريـة بلدية النجف االرشف 
لغرض اصدار اجازة البناء للرشيك (أرساء 
ناجح متعب) للقطعة املرقمة (٣/٦٩٠٩٨) 
يف النجـف حـي امليـالد مقاطعـة ٤ خالل 
عرشة أيام وبخالفه سـتتم االجراءات دون 

حضورك.
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بغداد/الزوراء:
أعلن مسـؤول حكومـي، امس االثنني، 
عن توقف منح االئتمانات والتسهيالت 
املرصفيـة منتصف شـهر كانون االول 
إىل  الوقـت  ذات  يف  مشـرياً  الجـاري، 
أن رواتـب املوظفـني ال تتاثـر بالجـرد 

السنوي.
وقال املسـؤول يف ترصيح صحفي، إن 
املرصفيـة  والتسـهيالت  ”االئتمانـات 
سـتتوقف اعتبـارا من يـوم 15 كانون 
االول الحايل ألغراض الجرد السـنوي“،  
مبينـاً أن ”الجـرد يسـتمر لغايـة 15 

كانون الثاني املقبل“.

وأوضح أن ”االئتمانـات الحاصلة عىل 
موافقة الرصف سيتم رصفها، يف حني 
أن املعامالت قيد االنجاز ستتوقف لحني 

افتتاح الدوائر مرة اخرى“.
وأضاف املسـؤول أن ”فـروع املصارف 
تقوم خالل فرتة مـن 15 كانون االول، 
ولغايـة 31 من نفس الشـهر بتحصيل 
ديونهـا مـن خـالل مفاتحـة الدوائـر 
الدولة بتسديد اقساط الفوائد واقساط 
الديـون التـي لديهـم وعدم ابقـاء اي 
صكوك لديهم من العام الجاري، وعدم 
تأجيلهـا للسـنة املقبلة“، الفتـاً إىل أن 
”يف هـذه الفرتة تتوقـف ايضاً التنقالت 

واالجازات“.
وأشار إىل أن ”حسابات التوفري تتوقف 
مـن 25 كانـون الثاني ولغايـة انتهاء 
العطلة الخاصة بمناسـبة راس السنة 
امليالديـة ، فيمـا تسـتمر الحسـابات 

الجارية بدون توقف“.
ولفت املسؤول اىل أن ”رواتب املوظفني 
لن تتاثر بالجرد السنوي، وال يتم تقديم 
رواتـب املوظفـني عدة ايام خـالل هذا 
الشـهر ”، مؤكداً أن ”الرواتب تمويلها 
موجـود ويتـم تنزيلهـا يف الحسـابات 
الجاريـة التـي ال تتوقـف مـع الجـرد 

السنوي“.

بغداد/ الزوراء: 
دعـت وزارة التخطيـط، امـس االثنني، 
والبلديـات  واإلسـكان  األعمـار  وزارة 
واالشـغال العامة إىل إتخـاذ اإلجراءات 
الكفيلة بضمان إستمرار انجاز االعمال 
يف املرحلة الثانية مـن مرشوع مجاري 
الديـن  سـامراء، يف محافظـة صـالح 

البالغة نسبة انجازه ٤٠٪ .
وشـددت الـوزارة يف بيـان لهـا تلقـت 
”الـزوراء“ نسـخة منـه عـىل ” أهمية 
إتخـاذ اإلجـراءات الحاسـمة الكفيلـة 
بتنفيـذ خطـة العمـل وفـق التوقيتات 
الزمنيـة املحـددة مـع االلتـزام بجودة 

االعمال واملواصفات الفنية املطلوبة“.
وأضافت“ إن املرشوع يضم شبكة مجار 
للمياه الثقيلة ومياه األمطار ومحطات 
رفع ومحطة معالجة يف مدينة سامراء 
”، مبينـة :“ ان العمـل يتضمـن خدمة 
عدد غري قليل من األحياء السـكنية بما 
يغطي 75 % تقريبا من املساحة الكلية 

للمدينة الحالية ”
وأشارت وزارة التخطيط إىل إنه ”جرت 
تغطيـة مـا نسـبته 25 % تقريبـا من 
مساحة املدينة الحالية يف املرحلة األوىل 
لتنفيـذ مجاري سـامراء“، موضحة :“ 
ان املرشوع يتكون مـن أربعة مكونات 
املعالجـة  محطـة  تشـمل  أساسـية 
بطاقـة (١٥٠) الف مرت مكعب يف اليوم 
باالضافة اىل محطات الرفع ،إذ يشتمل 

املـرشوع عـىل تنفيـذ 13 محطـة رفع 
للميـاه الثقيلة ومياه األمطـار موزعة 
عـىل ثمانيـة مواقـع و شـبكات املياه 
الثقيلة وكذلك شبكات مياه األمطار“ .

بيانهـا  يف  التخطيـط  وزارة  وشـددت 
عىل“اعادة الخدمات االساسية لالحياء 
ومعالجـة  شـبكاتها،  أُنجـزت  التـي 
الحفريـات خاصـة مع دخول موسـم 

االمطار“.

بنكبغداد/الزوراء:
أعلـن البنـك املركـزي العراقـي، امس 
اإلثنني، تجاوز حجـم التبادل التجاري 
بـني العراق واإلمـارات 15 مليار دوالر 
خـالل عـام 2020، فيما أشـار إىل أن 
العراق يسعى إىل جذب 100 مليار دوالر 

يف قطاعات النقل والطاقة والزراعة.
وقال محافظ البنك املركزي مصطفى 
غالـب مخيـف، يف كلمته التـي ألقاها 
بملتقى املصارف العراقية ـ اإلماراتية، 
وتابعتها ”الزوراء“ إن ”امللتقى يهدف 
إىل تعزيز الرشاكة والتعاون بني العراق 
واإلمـارات، اذ تعـد اإلمـارات املدخـل 
الرئيس لسـفن الشـحن نحـو املوانئ 
العراقيـة والرشيـك املـايل والتجـاري 
الرئيس يف حركة االسـترياد والتصدير 
نحـو العـراق“، مشـرياً إىل أن ”حجـم 
التبادل التجاري بني البلدين تجاوز الـ 
15 مليـار دوالر خـالل العام 2020 إىل 
جانب تسوية جزء كبري من استريادات   
العراق من خالل املؤسسـات التجارية 
يف اإلمـارات، مما يحتم رضورة تنظيم 
حركـة األموال والتجارة الخارجية بني 

البلدين“. 
وأضاف ان ”هناك عـدداً من املصارف 
العراقية واإلماراتيـة تعمل يف البلدين، 
ونتطلـع إىل تعزيـز تواجـد املصـارف 
العراقية واالماراتية من خالل ترخيص 
السـتقطاب  البلديـن  كال  يف  الفـروع 

العمليات املالية املتبادلة واملساهمة يف 
دعم االقتصاد“. 

وتابـع مخيـف أن ”القطـاع املـرصيف 
الواعـدة  القطاعـات  مـن  العراقـي 
مـن حيـث فـرص النمـو وقدرته عىل 
اسـتقطاب العمليـات املاليـة وتوفري 
الخدمـات املرصفية للمواطنني“، الفتا 
إىل أن ”العـراق يسـعى اىل جـذب 100 

مليار دوالر يف قطاعات النقل والطاقة 
والزراعة“.

واكـد املحافظ ان ”املصـارف العراقية 
دأبـت وبتوجيـه مـن البنـك املركـزي 
العراقي، عىل مواكبة املعايري املرصفية 
الدولية وتطبيق الحوكمة املؤسساتية 
والكـوادر  الكفـاءات  واسـتقطاب 
املختصـة واعتمادها معايـري االمتثال 

وتمويـل  األمـوال  غسـل  ومكافحـة 
املحاسـبة  اإلرهـاب وتطبيـق معايري 
الدوليـة وزيـادة اإلفصاح املحاسـبي 
والشفافية يف توفري املعلومات وتطبيق 

.“IIIو  II توصيات لجنة بازل
مصـارف  اتحـاد  رئيـس  قـال  فيمـا 
االمـارات عبد العزيز عبـد الله الغرير، 
إن ”العراق الرشيك التجاري السـادس 

لدولة االمـارات، واننا نرى توجه كبري 
مـن البنـك املركـزي العراقـي بدعـم 
العالقة بني قطاع املصارف يف البلدين“، 
مضيفا أن ”اتحاد املصارف جاهز عىل 
تبـادل الخربات مـع القطـاع املرصيف 

العراقي“. 
املـرصيف  القطـاع  ”حجـم  أن  وأكـد 
االماراتي يبلغ اكثر من 1.65 تريليون 
دوالر وهذا يجعله قويا جدا يف السـوق 
املالية، ويدعم االقتصاد غري النفطي“، 
مبينا أن ”املصارف اإلماراتية مستعدة 
للعمل مـع املصارف العراقية وتحقيق 

الرشاكة بما يخدم البلدين“. 
واكـد رئيس رابطة املصـارف الخاصة 
العراقيـة وديـع الحنظـل، ان ”العمل 
املـرصيف العراقـي يف تطـور مسـتمر 
بارشاف وتوجيه من قبل البنك املركزي 
العراقي الذي يطبق أعىل معايري الرقابة 
والحوكمـة ويهيـئ قاعـدة قوية من 
املصارف تخدم األهداف واالسرتاتيجية 

للنهوض باالقتصاد العراقي“. 
وأضـاف ”اننـا نطمح من خـالل هذا 
امللتقـى فتح باب جديد مـن العالقات 
الحسـابات  املتبادلة وفتح  املرصفيـة 
املتبادلـة بـني الطرفـني“، مشـريا إىل 
أن ”املصـارف العراقيـة تمتلك أنظمة 
عالية املسـتوى باإلضافة إىل تطبيقها 
لقوانني مكافحة غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب“.
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بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة الزراعة، امس االثنني، منع 
اسـترياد جميع محاصيل الخرضاوات 
واستثناء بعض الفواكه، فيما وضعت 
رشطاً لزيادة مساحة الخطة الزراعية 

الشتوية.
وقـال املتحـدث باسـم وزارة الزراعة 
حميـد النايـف، يف ترصيـح صحفـي 
إن ”الـوزارة لـم تحـدد أي محاصيـل 
اآلن“،  لغايـة  لالسـترياد  مسـموحة 
مبيناً، أن ”جميـع املحاصيل الزراعية 

متوفرة محلياً، باستثناء الفواكه“.
وأضاف، أن ”معظم الفواكه مسـموح 
باسـتريادها، وال توجد لغايـة اآلن أي 

نية لفتح االسترياد الي محصول“.
وأشـار إىل أن ”االمطار املتسـاقطة يف 
شـمايل العـراق ال تفـي بالغـرض، إذ 
أنها مازالت قليلـة“، موضحاً، أنه ”يف 
حال سـقوط امطار ذات قيمة، ممكن 
التفـاوض مـع وزارة املـوارد املائيـة 

لزيادة الخطة الزراعية الشتوية“.
ولفـت إىل أن ”األنـواء الجويـة تتوقع 
سـقوط كميـات مـن األمطـار عـىل 
مناطق مختلفة من البالد، لذلك ننتظر 

سقوط األمطار وتقييمها“.
 وكشفت الوزارة عن عزمها تـصـديـر 
كمـيـات مــن العسـل املحــيل إلـى 
األسـواق العامليـة بـعــد أن حققـت 

البالد االكتفاء الذاتي منه.
وقـال النايـف، إن ”الــوزارة تـعــد 
لـتـسـويــق  طموحـة  بـرامــج 
الـعسل املحي اىل االسـواق العاملية، اىل 

جانب زيادة كمياته املنتجة مستقبال، 
االكتفـاء  تحقيـق  عقـب  السـيما 
الـذاتـي منه لـلـعـام الــحــالــي، 

وبــرقــم بـلـغ 650 طنا“.

وأضـاف ”يـعــد العسـل الـعـراقـي 
املوجـودة  االنــواع  أجــود  مــن 
باملنطقـة، كمـا أن اسـعاره مناسـبة 
مقارنـة بنظريتهـا فـي االســــواق 
الـعـاملـيـة، إذ يـتـراوح سعر الكيلو 
الـواحــد مـنـه، مــن 25 اىل 60 ألف 
دينار“، عازياً اختالف السـعر اىل نوع 

تغذية النحل“.
”الـــوزارة ومـن  أن  النايـف،  وبـني 
املسـتمرة،  امليدانية  خـالل متابعتهـا 
تدعـم النحالـني املجازيـن مـن خالل 
توفـري اللقاحـات االصليـة والتغذيـة 
العلميـة الجيـدة“ منوها بـأن ”أغلب 
املـجـازيــن،  غـيــر  الـنـحـالــني 
اجـازات  للحصـول عـىل  اتـجـهــوا 

لالستفادة من دعم الوزارة“.
وكـشــف فـي السـياق ذاتـه عــن 
”الـتـعاون مــع شـــركــات مـن 
لـتـوفـيــر  الـخـاص  الـقـطـاع 
الـنـحــل،  تـخـزيــن  عـبــوات 
إســهـامـا بـإيجـاد وسـائل جيـدة 
االسـواق  يف  لبيعـه  جديـدة  ومنافـذ 

العاملية“.

بغداد/الزوراء:
واصلت اللرية اللبنانية هبوطها يف السوق السوداء، امس االثنني، لتصل إىل 
أدنى مسـتوى لها عىل اإلطالق، عند 26350 لرية مقابل الدوالر األمريكي، 
نتيجة ترّدي األوضاع السياسـة الداخليـة، واألزمة مع دول الخليج الداعم 
املـايل الرئيـس للبنان. وأشـار متعاملون يف السـوق املـوازي، إىل أن هناك 
مخاوف من تواصل تراجع اللرية يف األيام املقبلة، لتصل إىل 30 ألفا للدوالر، 

يف غياب أي انفراج داخيل أو يف األزمة مع الدول الخليجية.
ولفتـوا إىل أن املسـتوى الـذي بلغتـه اللرية، لم تصـل إليه منذ نيـل لبنان 

استقالله من االنتداب الفرنيس، قبل أكثر من 70 عاماً..
ورأى هؤالء، أن هناك حالة من التشـاؤم تسود السوق حاليا، بسبب عدم 
انعقاد مجلس الوزراء ألكثر من شـهر، نظرا للخالفات بني بعض األطراف 

السياسية والحزبية التي تحكم لبنان.
وقفزت اللرية، بأكثر من 20 % فور إعالن تشكيل الحكومة برئاسة نجيب 
ميقاتـي يف أيلول/ سـبتمرب املايض، قبل أن تعـود للرتاجع نتيجة األزمات 
املتتالية.ومنذ اندالع أسـوأ أزمة ماليـة يف لبنان أواخر عام 2019، خرست 
اللرية أكثر من 90 % من قيمتها الحقيقية أمام الدوالر؛ ما أدى إىل ارتفاع 
نسـبة الفقر ألكثر من 50 % وزيادة أسـعار السلع االستهالكية بما يزيد 
عىل 500 %.وال يزال البنك املركزي اللبناني يتمسـك بسـعر رسـمي يبلغ 
1507 لريات للدوالر األمريكي، إال أنه قرر أخريا وقف معظم أشكال الدعم 
لواردات السلع األساسية والدواء والوقود والتي كانت تكلفه أكثر من 500 
مليون دوالر سـنويا. ويعانـي لبنان من أزمة حادة نتيجـة تراكم الديون 
الحكومية التي بلغت 98.2 مليار دوالر بنهاية آب/ أغسـطس املايض، أي 
أكثـر من 170 % من الناتج املحيل اإلجمايل، وذلك بسـبب تفيش الفسـاد 

وتراكم عجوزات امليزانيات يف العقد املايض.

بغداد/الزوراء:
اسـتبعد املستشار املايل لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ، امس االثنني، 
طرح تغيري سـعر رصف الدوالر خـالل املوازنة الحاليـة، مبينا ان موازنة 

2022 جاهزة للتصويت.
وقال صالح يف ترصيح صحفي ان ”جميع الترصيحات بشـان تغري سعر 
رصف الدوالر او العودة اىل السعر السابق غري صحيحة، مبينا ان ”الفوائد 
برفع سـعر الـدوالر كبرية وال يمكـن التفريط فيها مطلقـا والحديث عن 

تغيري سعر الرصف بات من املايض“.
واوضـح ان ”السـعر التخميني لربميـل النفط سـيكون يف موازنة 2022 
بنحـو 50 دوالرا وهـو اقل من السـعر العاملي املتوقع والـذي يصل اىل 70 
دوالرا للربميـل الواحد“، مبينا أن ”السـعر العاملي للنفـط يعتمد عىل عدة 
معطيات عاملية، فضال عن وجود نية للحكومة لرفع نسـب االيرادات غري 

النفطية وزيادة االعتماد عليها“.
وتابع صالح ان ”الحكومة ستقدم املوازنة جاهزة اىل الربملان فور االنتهاء 
من االجراءات الدستورية الخاصة باالنتخابات“ مبينا ان ”املوازنة شهدت 
بعـض التغيـريات اىل ان الرقـم املرصود لهـا ال يختلف كثريا عـن موازنة 

 .“2021

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة النفط، امس االثنني، أن رشكة الحفـر العراقية وقعت عقداً 

مع رشكة ZPEC الصينية.
ذكـر بيان للوزارة تلقته ”الـزوراء“ أن ”رشكة الحفر العراقية وقعت عقد 

مشاركة (Partnership contract ) مع رشكة ZPEC الصينية“.
وقال مدير عام رشكة الحفر العراقية باسم عبدالكريم ان ”العقد يتضمن 
تقديـم الدعـم وانجاز االعمـال املصاحبـة لعمليات الحفر واالسـتصالح 
لصالح الرشكات العاملية املشغلة للحقول النفطية العراقية وتطوير كوادر 

الرشكة ونقل الخربات والتكنولوجيا“ .
وأضـاف أن ”هـذه العقود تأتي يف أطـار االرتقاء بعمل الجهـد الوطني يف 

مجال الحفر“. 
يذكـر أن رشكـة الحفر العراقية ابرمـت العديد من العقـود مع الرشكات 
العامليـة املتخصصـة كرشكـة هاليربتـون ورشكـة وذر فـورد ورشكـة 
شلمربجري لتوسيع نطاق عملها واالرساع بتنفيذ املشاريع وادخال انظمة 

حديثة للعمل.

بغداد/الزوراء:
 ناقش محافظ ميسان عيل دواي الزم مع رئيسة الهيئة الوطنية لالستثمار 
سـها النجار ، بمقر الهيئة يف بغداد ، انجاز املشـاريع االستثمارية الكربى 

يف املحافظة .
وقال املحافظ يف ترصيح صحفي انه ناقش مع رئيسـة هيئة االسـتثمار 
اجراءات املشـاريع االستثمارية السـرتاتيجية يف محافظة ميسان ومنها 
مطار ميسـان ومرشوع مصفاة ميسـان بطاقة (١٥٠) الف برميل يومياً 
ومـرشوع االسـكان الوطني (٣٨١٢) وحدة سـكنية مع كافـة الخدمات 

ومرشوع انشاء الفندق السياحي العائم يف االهوار“.
واضاف:“ تم االتفاق عىل اسـتكمال اجراءات املرحلة الحالية خالل سقف 
زمني محـدد والعمل مع كافة االطراف املعنية حـول متابعة إنجاز ما تم 

األتفاق عليه ”.

اسطنبول /متابعة الزوراء:
 سـجلت اللرية الرتكية ظهر امس االثنني رقما قياسـيا جديدا بانخفاض 

القيمة امام الدوالر االمريكي يف تداول االسواق املحلية .
فقد سـجلت اللـرية الرتكية مقابـل الدوالر األمريكـى تراجًعا كبـرًيا عند 
الساعة 12 ظهرا بالتوقيت املحىل وبلغ سعرها الفا و445 لرية مقابل كل 
مئة دوالر امريكي وبهذا االنخفاض والهبوط بالقيمة النقدية تكون اللرية 
الرتكية قد سـجلت رقما قياسـيا يف انخفاض القيمة لم تصله من قبل يف 
تاريخ البالد . ويرجح خرباء املال االتراك ان اجراءات البنك املركزي الرتكي 
االخـرية بخفض سـعر الفائـدة بمقدار100 نقطة أسـاس عـىل عمليات 
إعـادة الـرشاء ”الريبـو“ ليصبح 15 يف املئـة بدال من 16 باملئـة لم تعالج 
االمر بل انعكسـت سلبا لتواصل اللرية سلسـلة انحداراتها.كما ان اسعار 
السـلع والفواكه والخرضاوات واجور النقل واملالبس واالجهزة املنزلية يف 
تصاعد مستمر وبشكل يكاد يكون يوميا نتيجة الطفرات غري الطبيعية يف 

انخفاض قيمة اللرية الرتكية وكذا الحال بالنسبة للعقارات وايجاراتها .

بغداد/الزوراء:
شـهدت أسـعار رصف الدوالر، امس االثنني، اسـتقرارا نسبيا يف البورصة 

الرئيسة واالسواق املحلية بالعاصمة بغداد.
واستقرت اسعار رصف الدوالر يف بورصة الكفاح املركزية يف بغداد، امس، 
مسـجلة 148250 دينـارا، مقابل كل ورقة فئة 100 دوالر.كما اسـتقرت 
اسـعار بيع ورشاء الدوالر يف رشكات الرصافة واألسـواق املحلية يف بغداد، 
حيث بلغ سـعر البيـع  148750 دينارا، لكل ورقة فئـة 100 دوالر، بينما 

بلغت أسعار الرشاء 147750 دينارا، مقابل كل ورقة فئة 100 دوالر. 
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بغداد/ عدي صبار
تّوَج فريـق أمانة بغـداد للمصارعـة الحرة 
بلقـب بطولـة اندية العـراق للشـباب التي 
اختتمت منافسـاتها يف قاعة ملعب الشعب 

الدويل .
وتربـع مصارعو بغداد عىل عرش املسـابقة 
املحلية جاَء بعد منافسـة ساخنة وقوية مع 
العبي فريقي نفـط البرصة والرشطة الذين 

يمتلكون العبني عىل مستوى عاٍل.
وحقـَق العبو أمانـة بغداد اللقـب، واكتفى 
فريـق االعظميـة بإحـراز مركـز الوصافة، 
فيمـا كان املركـز الثالـث من نصيـب فريق 

ديوان الوقف السني.
وقاَل رئيس الهيئة االدارية فالح املسـعودي: 
ان ”الفوز بالبطولة جاء نتيجة للعمل املنظم 
من قبـل الهيئة اإلدارية لنـادي أمانة بغداد، 
التـي حرصت عـىل تهيئـة االجـواء املثالية 
أمام الفريق لكتابة اسمه بحروف من ذهب 
يف سـجالت األبطـال، والظهـور املـرشف يف 

البطولة“.
وأضـاَف : نبـارك لنادينـا هذا االنجـاز الذي 
يضـاف إىل اإلنجـازات التـي يحققهـا فريق 
املصارعـة، مثمنـا“ جهـود الجهـاز الفنـي 
بقيادة املدرب عبد الرحمن بريسـم  ومالكه 
املسـاعد والالعبني، بتحقيق الفـوز وإحراز 

كأس البطولة.
واشـار : اىل أن ”تلـك الجهـود قابلتها رغبة 
صادقة من الجهازين الفني واالداري، فضال 
عن الالعبني، وحرص كبري عىل تقديم افضل 
املسـتويات الفنيـة طيلة فرتة النـزاالت من 
أجل تحقيق اللقب وتربعهم عىل عرش لعبة 

املصارعة“.

ويف سـياق منفصـل، اعلن االتحـاد العراقي 
للمصارعـة ان وفـد املنتخـب االيراني االول 

سـيزور العراق الول مرة بالتاريخ.
وقـال شـعالن عبـد الكاظـم رئيـس اتحاد 
املصارعـة العراقـي: إن ”الزيـارة تاريخيـة 
بهذا املستوى والحجم كون املنتخب االيراني 
يصنـف مـن بني اوائـل مصارعـي العالم“ ، 
مبينا ان ”الوفد يزور العراق برئاسـة رئيس 
االتحاد االيرانـي للمصارعة عيل رضا دبري ، 

ونائب الرئيس حميد سوريان“.
واوضـح ان ”عـدد الوفـد االيرانـي يصل اىل 
30 شـخصا يضـم بينهم اقـوى املصارعني 
العامليني بضمنهـم املصارع املعـروف دولياً 
حسـن يـزدان الحائز عىل وسـامني ذهبيني 
يف االوملبياد ( طوكيـو وريو جانريو) وكذلك 
ستة من املصارعني حائزين عىل املركز االول 
يف بطـوالت العالـم فضال عن حصـول اغلب 

املصارعني عىل ذهبيات بطوالت اسيوية“.
واضاف عبد الكاظم ان ”عدد العبي املنتخب 
22 العبا مـن ابرز العبي ايـران، وان الهدف 
من الدعوة هو إلجراء تدريبات مشرتكة بني 
العبينا وابطال العالم وهذه فرصة لالستفادة 

من خربات مصارعي ايران العامليني“.
وبـني ان ”الدعـوة جاءت من قبلنـا كاتحاد 
عراقي بهـدف تطويـر املسـتوى“، الفتاً اىل 
ان ”مـكان إقامة الوفد االيراني سـيكون يف 
احـدث فنـادق الكاظمية ببغداد وسـتكون 
مـكان التدريبات عىل بسـاط كليـة الرتبية 
البدنيـة وعلـوم الرياضـة بجامعـة بغـداد 
بالجادريـة وعىل بسـاط املركـز التخصيص 
الخـاص باتحـاد اللعبـة يف مجمـع ملعـب 

الشعب الدويل“.
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بغداد / متابعة الزوراء
 شـهدت مواقـع ومنصـات التواصـل االجتماعي انتقـادا من االوسـاط الرياضية والشـعبية 
لالستعانـة بوعاء  مصنوع من مادة الستيل يستخدم داخل املطابخ املنزلية ألجل وضع  الكرة  
الخاصة بمباراة فريقي ناديي امانة بغداد ونوروز عىل منصة ارضية امللعب ضمن دوري الكرة 
املمتاز .وطالب املنتقدون لجنتي الحكام واملسـابقات يف اتحاد الكرة بتربير اسـباب االستعانة 
بهـذا الوعاء ، يف حادثـة تعد مؤرشا سـلبيـا واضحـا عىل ضعف التنظيم يف منافسـات دوري 
الكـرة املمتـاز . وكان فريق أمانة بغداد تغلب عىل فريق نوروز بهدف دون رد سـجله املحرتف 

املوريتاني بالل بل يف الدقيقة ١١ من املباراة التي أقيمت عىل ملعب بغداد .

ãºcÎ@ã–ñc
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بغداد/ متابعة الزوراء
أكـد مـدرُب املنتخـب الوطنـي 
العراقـي، زيليكـو بيرتوفيتش: 
أن الالعب زيدان إقبال سيتواجد 
يف مبـاراة العـراق املقبلـة أمام 

إيران.
وقـال بيرتوفيتـش إن ”الالعب 
زيدان إقبال سـيتواجد يف مباراة 
ايران املقبلـة يف تصفيات كأس 
العالـم بعـد االتفـاق معـه عىل 

توجيه الدعوة له“.  
وأضاف أنه ”سيعقد اجتماعات 
منفـردة مـع مدربـي االندية يف 
الـدوري املمتـاز لـرشح خطـة 

عمله للفرتة املقبلة“. 
يف  تواجـده  ”أن  إىل  وأشـار 
مباريات الدوري املمتاز من أجل 
استقطاب العبني جدد للمنتخب 
الوطنـي والبحـث عـن العبـني 

شباب يف الفرتة املقبلة“.

@áuaÏnÓé@fibj”g@ÊaáÌå@ZînÓœÎ6i
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بغداد/ متابعة الزوراء
عزا املحلل الكروي واملدرب السابق، 
خلف كريم، أسباب تراجع املستوى 
الفنـي لالعبي منتخبنـا الوطني يف 
تصفيـات كأس العالم ومبارياته يف 
بطولـة كأس العـرب يف الدوحة اىل 
ضعف املسـتوى الفنـي والتكتيكي 

لالعبني والفرق.
وقال كريـم إن ” املنتخـب الوطني 
هو نتـاج الدوري املحـيل، فمتى ما 

كان الـدوري قويَّـاً يكـون املنتخب 
والعكـس صحيح،  الوطنـي قويَّـاً 
وهـو مـا شـاهدناه مؤخـراً لفرق 
كأس  بطولـة  يف  العربـي  املغـرب 
العـرب كمـرص والجزائـر واملغرب 
وتونـس الذيـن شـاركوا بالفريـق 
الرديف، فاملنتخـب الجزائري األول 
وليـس  بلمـايض،  جمـال  يدربـه 
مجيـد بوقـرة، واملنتخـب املغربـي 
يقوده مدرب فرنـيس وليس املدرب 

حسـني عموته، وقدموا مستويات 
رائعة فالذي شـاهد مبـاراة املغرب 
والجزائر يتوقع انها ضمن نهائيات 

كأس العالم“.
وأضـاف كريم أن ” الـدوري املمتاز 
غـري قادر عـىل إنتاج العبـني بهذه 
دورينـا  ألنَّ  نفسـها؛  املسـتويات 
ضعيـف اىل أبعد الحـدود، فالالعب 
العراقي يأتي اىل الـدوري وهو غري 
مؤهل بشكل صحيح ولم يتدرب يف 

فرق األشـبال والناشـئني والشباب 
وهـذا التدرج غـري موجـود اليوم. 
مشـرياً إىل أهمية النقل التلفزيوني 
وأثـره عـىل الالعبـني وعـىل الفرق 
وحتى عىل جمهـور الكرة والغرض 
منه مشـاهدة أكـرب لالجيال املقبلة 
كجيل الرباعم والناشـئني واألشبال 

والشباب“.
ومن جهتـه، أكَد املنسـُق اإلعالمي 
للمنتخـِب الوطنـي، محمـد عماد: 

أن مـدرب املنتخـب برتوفيتـش لم 
يستبعد أي العٍب عن القائمة الدوليِة 

التي شاركت يف كأس العرب.
وذكـر محمـد يف بيـان ان ”مـدرب 
املنتخـب دّون العديَد من املالحظات 
عـن الالعبني، إضافة اىل متابعته اىل 
مباريـاِت الـدوري،   وهـو صاحُب 
القرار األخري يف عملية اسـتدعاء أو 

إبعاد الالعبني“. 
وأشـاَر عماد اىل، ان ”املدرب لم يرش 

لغايـة اآلن إىل مسـألة اسـتبعاِد أي 
العـب، وانـه ينظر بعـنِي االعتبار إىل 
عطـاِء الالعـب مـن خـالل متابعته 
إضافـة  املحـيل،  الـدوري  ملباريـاِت 
الالعبـني  ملسـتوياِت  مراقبتـه  اىل 
سـتحدد  ضوئهـا  ويف  املحرتفـني، 
القائمة الجديـدة للمبارياِت املتبقية 
من التصفيـات املؤهلة لكأس العالم 
(٢٠٢٢) التـي سـتعلن حـرصاً عرب 

موقِع االتحاد العراقي لكرِة القدم“.
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بغداد/ الزوراء

عقـدت لجنـُة االنضبـاط يف االتحـاِد 

العراقي لكرِة القدم اجتماعاً ملناقشـِة 

األحـداث التـي رافقـت مبـاراة أربيل 

والرشطة ضمن بطولِة كأس العراق.. 

ولـدى االطـالع عـىل التصويـِر املتلفز 

للمباراِة وما رافقها من أعماِل شـغٍب، 

وكذلك مناقشة تقرير مرشِف املباراة، 

قررت اللجنُة اسـتدعاَء مرشف املباراة 

كاروان محمـد محمد فرج لالسـتماِع 

ألقواله، وقد حَرض يف اليوم املحدد، وتم 

تدوين إفادته. 

وبعد االطـالِع عىل حيثيـات ما حصَل 

مـن تجاوٍز متبـادٍل من قبـل جمهور 

الفريقني، وكذلـك االطالع عىل تصويِر 

مقطـع الفيديو للمشـجِع حيدر نادر 

السـاعدي من جمهـور الرشطة، وما 

ظهـَر يف الفيديـو مـن تهديـٍد ووعيـٍد 

يحاسـب عليـه القانوُن، عليـه تقرر، 

حرمـان نـادي أربيـل مـن اللعب عىل 

وبـدون  مباريـات)  (خمـس  أرضـه 

جمهور، عـىل أن تكون مباراته املقبلة 

لبطولـِة الـكأس من ضمنها اسـتناداً 

للمـادة (67) انضبـاط، وبداللة املادة 

(5) ب / انضبـاط وتوجيـه لفت نظر 

اىل نادي أربيل بـرضورِة توفري رشوِط 

األمن والسالمة داخل امللعب،  ومعاقبة 

مشـجع نـادي الرشطـِة حيـدر نادر 

الساعدي بالحرماِن من دخول املالعب 

ملـدة موسـمني، وذلـك لتحريضه عىل 

افتعاِل املشـاجرات وفـق املادة (54 / 

1) انضبـاط، وبداللة املـادة (77 / 2) 

انضباط ومعاقبة نادي الرشطِة بغرامٍة 

ماليـٍة مقدارهـا مليون دينـار عراقي 

عـن األرضار التي أحدثهـا جمهوره يف 

ملعِب فرانسوا حريري استناداً للمادة 

(135 / 2) انضبـاط، وبداللـة املـادة 

(14) انضباط وإيقاف مرشف املباراة 

كاروان محمد محمد فرج من اإلرشاِف 

عىل املبارياِت ملدة ثالثة أدواٍر ابتداًء من 

الدور الثالث عرش اسـتناداً للمادة (3) 

انضباط، قراراَ قابالَ لالستئناف ضمن 

املدِة القانونّية البالغة سـبعة أياٍم من 

تاريخ التبليغ.

ومـن جهة اخرى، عقَد وزيُر الشـباب 

والرياضـة، رئيـس االتحـاد العراقـّي 

لكـرِة القدم، عدنان درجـال، اجتماعاً 

امـس مـع رؤسـاِء روابط مشـجعي 

األنديـة الجماهرييـة، بحضـور عضو 

االتحـاِد أحمد املوسـوي واألمني العام 

محمد فرحان .

وقاَل رئيس االتحـاد: إن الجمهور يعُد 

املُرتَكـز األسـايس لنجـاِح املباريـات، 

ويزيـُد مـن حالوتها وشـدِة التنافس، 

ومن دون حضـور الجمهور لن يكون 

هناك طعٌم للمبارياِت، كما انه صاحُب 

الفضل عىل النجاحاِت السابقة لكرتنا 

بدعمـه املتواصِل لالعبـني واملنتخبات 

الوطنية.

وأضـاَف: علينـا نبُذ الخالفـات والبدء 

التعـاوُن  عنوانهـا  جديـدٍة  بصفحـٍة 

واإليثـاُر والتكاتـُف لعكـس السـمعِة 

الطيبـة عـن جمهورنـا الكريـم قارياً 

وعربياً، وسـيكون هنـاك اجتماٌع مع 

رؤسـاِء روابـط مشـجعي األنديـة يف 

املقبـل لرتتيِب  املحافظاِت باألسـبوع 

األوراق مـن جديـٍد بطريقـٍة تضمـن 

انسيابيَة املباريات.

وأشـاَر درجال إىل: ان هدفنا األسـمى 

وغايتنا األوىل تتجسـُد يف رفـع الحظِر 

الـدويل عـن مالعبنـا كافـة مـن دون 

العوامـل  مـن  والجمهـوُر  اسـتثناٍء، 

الرئيسـية يف طـي صفحـِة اسـتمرار 

الحظـر بتواجده الفاعـل يف املدرجاِت، 

ونتطلـُع إىل إنهاء تلـك املرحلة وعودِة 

املبارياِت الدولّية يف مالعبنا.

: ان هنـاك محـاوالٍت لزعزعـِة  وبـنّيَ

النظـام يف املدرجاِت، ولكـن جمهورنا 

واٍع ومحنك، ويعرُف كيف يكبح جماَح 

تلك املحاوالت، ويقـيض عليها نهائياً، 

ألننـا نريـُد مالعبنا خاليًة مـن حاالِت 

الشغب .

واختتـَم رئيس اتحـاد الكـرة، عدنان 

درجال، حديثه بالقول: سـعدُت كثرياً 

بإشـادِة االتحاد الدويل لنجـاح بطولِة 

غرب آسـيا الثانيِة للشـباب، وعبارات 

اإلعجـاِب من اتحاد غرب آسـيا، وتلك 

جاءت مـن حضـور الجمهـور املميِز 

املباريـاِت،  يف  الحضـاري  وتشـجيعه 

ونريـُد تكملَة املشـوار للحصـوِل عىل 

قـراِر رفـع الحظِر الدويل عـن مالعبنا 

كافة.

وعّرب رؤسـاُء روابط مشـجعي األندية 

الجماهرييـة عن اسـتعدادهم الكامِل 

للحفـاِظ عـىل النظـام، واالبتعاد عن 

صفـو  تعكـُر  التـي  األمـوِر  جميـع 

املبارياِت، وسعيهم للمساهمِة يف رفع 

الحظر الدويل عن مالعبنا.

بغداد/ حسني عمار
انهى منتخبنا الوطني للسـباحة معسكره التدريبي املقام بمدينة 
الشـارقة يف دولة اإلمارات العربية اسـتعداداً للمشـاركة يف بطولة 
العالـم لأللعاب املائية التي مـن املقرر انطالقها يف ابو ظبي للفرتة 

من 16 وتستمر حتى الـ 21 من الشهر الحايل .
وقـال امني رس االتحاد العراقي للسـباحة واأللعاب املائية هاشـم 
الخزرجي: إن“ املعسكر كان ناجحاً من جميع النواحي، وسباحونا 

عىل اتم االستعداد والجاهزية للدخول يف غمار املنافسة العاملية“.
وأضـاف الخزرجي أن“ املنتخب سـيغادر الشـارقة متجهاً اىل ابو 
ظبي للمشـاركة يف منافسـات بطولـة العالم بالسـباحة االوملبية 
وكذلـك يف بطولة العالم للمياه املفتوحة“، مبيناً أن ” بطولة العالم 
للسـباحة تعد إحدى أبرز الفعاليات الرياضية يف األجندة الرياضية 
العاملية لعام 2021، حيث سـتجمع بني أفضل السباحني يف العالم، 

وأملنا كبري بهمة سباحينا األبطال يف تحقيق أفضل النتائج ”.
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الزميـل الصحفي امري الداغسـتاني عاود عمله 
مـن جديد يف املكتـب االعالمي للجنـة االوملبية 
الوطنية العراقية وذلك عقـب انقضاء اجازته 
املرضية التي اسـتمرت ألكثر من شـهر نتيجة 
حادث السـري الذي تعرض لها قبـل مدة زمنية 
ليسـت بالقصرية االمر الذي جعله طريح الفراش 
بعد تعرضه إلصابة بالغة يف ساقه، امنياتنا للزميل الداغستاني بالشفاء 
العاجل وان يمن عليـه الرحمن بالصحة والعافية والتامتني ويبعد عنه 

كل سوء ورش ومكروه.
 **************

عضو الهيئة العامـة لالتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة الزميـل عيل لفتة قرر تـرك عمله يف 
قناة (شباب سبورت) ألسباب ادارية، امنياتنا 
بالتوفيـق والنجـاح لزميلنـا يف مهمتـه املهنية 

املقبلة.



كشـف العب وسـط بايرن ميونيـخ ومنتخب 
أملانيا جوشـوا كيميتـش أّنه قّرر أخـرياً تلقي 
اللقاح املضاد لكوفيد19-، وذلك بعد تعافيه من 
ارتشاح رئوي ناجم عن إصابته بفريوس كورونا 
سـيبقيه بعيـداً عن املالعب حتى الشـهر املقبل.

وقـال كيميتش ملحطـة ”زد دي أف“ األملانية 
إّنه: ”عندما يوىص بذلك ويكون الوقت 
مناسباً، سأحصل عىل اللقاح“.
النـادي  لنجـم  وسـبق 
ومنتخـب  البافـاري 
رفض  أن  املانشافت 
حيث  اللقاح،  تلقي 
أشعل جدالً ونقاًشا 
واسـعني يف ترشين 
بـر  كتو ا / ل و ال ا
بسـبب  املـايض 
ملـا  للقـاح  رفضـه 
وصفه بـ ”مخاوف 
. “ شـخصية
كيميتش:  وأضـاف 
”كان مـن الصعـب 
التعامـل  يل  بالنسـبة 
وقلقـي،  مخـاويف  مـع 
السبب كنت مرتدداً  ولهذا 
طويلة“.وتابـع:  لفـرتة 
أسـتطيع  أننـي  ”اعتقـدُت 

حمايـة نفيس من الفريوس إذا التزمت بجميع القواعد 
وقمت باالختبارات بشـكل دوري“.وكشـف إبن الـ 26 
عامـاً أّنه سـبق أن حجز موعداً لنفسـه من أجل تلقي 
اللقاح قبل أن يصاب للفريوس الشهر املايض، واعرتف 
أّنه ”كان من االفضل الحصول عليه سابًقا“.وسيتعنّي 
عىل كيميتش االنتظار بعض الوقت قبل ان يحصل عىل 
اللقاح، حيث تويص لجنة كورونا األملانية االنتظار ستة 
أشهر بعد اإلصابة بالفريوس.ومن املتوقع أن يغيب عن 
املالعـب حتى كانون الثاني/يناير حيث يتعاىف من تلف 
الرئة الناجم عن الفريوس.وأبدى مدرب الفريق يوليان 
ناغلسمان األسبوع املايض ثقته من عودة كيميتش إىل 

كامل لياقته البدنية.

أدىل ماركينيوس، مدافع باريس سـان 
جريمـان، بترصيـح صادم عـن زميله 
نيمار جونيور، الذي ُيعاني من إصابة يف 

كاحل القدم.
وقـال ماركينيـوس عـرب شـبكة ”برايـم 
فيديـو“: ”نيمار يعمل بـكل جدية ليكون 
جاهزًا ملراحل الحسـم، فهو يجهز نفسـه 
ليكـون الئًقـا قبل حلـول منافسـات دور 

الـ16 لدوري األبطال“.
وأشـار املدافع الربازييل: ”لقد أجرى نيمار 
فحوصـات طبيـة أشـارت إىل حاجته فرتة 
أطـول من املتوقـع، واآلن عليه أن يسـتعد 
ذهنًيا للتعايف، والعودة للمرحلة الحاسـمة 

يف املوسم“.
كان النـادي البارييس أعلن قبل أسـبوعني 
حاجـة نيمـار فـرتة تـرتاوح مـن 6 إىل 8 

أسابيع من أجل العودة للمالعب.
وعن الفـوز عىل موناكـو بهدفني دون رد، 
يف الجولـة 18 من الـدوري الفرنيس، أضاف 
قائد بـي إس جي: ”نعلم أنـه بإمكاننا تقديم 

مستوى أفضل، ولكن الفوز أهم من األداء“.

وأوضح: ”لقد سـجلنا هدفني يف فريق مميز مثل 
موناكـو، ولن يتذكر أحد األداء يف نهاية املوسـم، 

بل سيتم تسليط الضوء عىل االنتصارات فقط“.
وأتـم ماركينيـوس ترصيحاتـه: ”نعلـم تمامـا 
إمكانيات فريقنـا، وما هي عيوبـه وإيجابياته، 
بالطبـع السـيناريو األفضـل هو الضغـط العايل 
واستخالص الكرة رسيًعا، لكن سيناريو املباريات 
يختلـف، وعلينا أن نحدد وفقا له الطريقة األمثل 
للدفاع، ألننا لسـنا الفريـق األرشس عندما نفقد 
الكرة، لكن عندما نستحوذ عليها نشكل خطورة 

كبرية عىل املنافسني“.
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دخل اإلسـباني تشايف هرينانديز، املدير الفني لربشلونة، يف حالة 
غضـب كبرية، عقب تعادل فريقه مع أوساسـونا (2-2)، ضمن 

منافسات الجولة الـ17 من الليجا.
وكان برشلونة متقدًما بنتيجة (2 - 1) حتى الدقيقة 86، عندما 

تلقى هدف التعادل عن طريق إزكويل أفيال، العب أوساسونا.
ووفًقا لربنامج ”إل تشـرينجيتو“ اإلسـباني، صب تشايف غضبه 
عـىل العبيه عقـب انتهـاء اللقاء، وقـال لهم: ”أنتم لـم تفهموا 

املباراة“.
وبذلك، ظـل البلوجرانـا يف املركز الثامن بجـدول ترتيب الدوري 

اإلسباني، برصيد 24 نقطة، وله مباراة مؤجلة.
وسـيلتقي الفريـق الكتالوني مع بـوكا جونيـورز األرجنتيني، 
اليوم الثالثاء، عىل ملعب ”مرسـول بارك“ بالعاصمة السعودية 
الرياض، يف كأس مارادونا، قبل أن يستعد ملواجهة إلتيش املقررة 
السـبت املقبل، يف الجولة الـ18 من الدوري اإلسباني عىل ملعب 

كامب نو.

دخل نادي نيوكاسـل يونايتد، يف منافسـة قوية مع ميالن، عىل 
ضم أحد الالعبني الهولنديني خالل املريكاتو الشتوي املقبل.

وكتـب فابريزيـو رومانـو، خبـري انتقـاالت الالعبـني واملدربني 
يف أوروبـا، عـىل حسـابه بموقـع التواصـل االجتماعـي تويرت: 
”نيوكاسـل مهتم بشـدة بالتعاقد مع الهولندي سفني بوتمان، 

مدافع ليل، يف يناير/كانون الثاني املقبل“.
وأضـاف: ”بوتمـان يف مقدمة أهداف نيوكاسـل اآلن يف املريكاتو 
الشـتوي، لكـن الفريق اإلنجليزي ينتظر معرفـة موقف ليل من 

بيع مدافعه وسعر الالعب الهولندي“.
وتابع فابريزيو رومانو: ”ميالن يراقب أيًضا حالة بوتمان من أجل 
املريكاتو الشـتوي املقبل، بينما أجرى إشبيلية ووولفرهامبتون 

وأتاالنتا، محادثات من أجل الالعب يف الصيف املايض“.
يذكر أن سـيمون كايري، مدافـع ميالن، تعرض إلصابة يف الركبة 

وسيغيب عن مباريات الروسونريي حتى نهاية املوسم الحايل.
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انضم ناديا مانشسـرت يونايتد وأستون فيال إىل اإلندية التي فتك 
بها فـريوس كورونا يف الـدوري اإلنكليزي لكرة القـدم، وفق ما 

أفادت تقارير محلية.
وأشـارت هيئة االذاعـة الربيطانيـة ”بي بـي يس“ اىل أنه هناك 
شـكوك بإقامـة مبـاراة يونايتد ضد مضيفـه برنتفـورد اليوم 

الثالثاء، بعد إصابات عديدة يف صفوف العبي وموظفي األول.
وكانـت نتائج الالعبني جاءت سـلبية قبل الفـوز 1 -صفر عىل 

نوريتش أول أمس األحد.
فيمـا ذكـر موقـع ”ذي أثلتيـك“ أن أسـتون فيال ألغـى الحصة 
التدريبيـة األحد بعد ثبوت عدد مـن اإلصابات، واحدة يف صفوف 

الالعبني واألخرى بني املوظفني.
وكانت مباراة توتنهام وبرايتون ألغيت أول أمس األحد يف الدوري 
بسـبب إصابات يف صفوف النادي اللندني طالت 13 شخًصا من 

العبني وعاملني.

حقـق النجم كيفن دورانت أفضل رقم هذا املوسـم، وسـجل 51 
نقطـة، ليقود بروكلـني نتس إىل الفـوز عىل مضيفـه ديرتويت 
بيسـتونز 116/104، (فجـر أمس االثنني بتوقيـت جرينيتش)، 

ضمن منافسات دوري كرة السلة األمريكي للمحرتفني.
ورفع بروكلني نتس عدد انتصاراته بذلك إىل 19، مقابل 8 هزائم، 
بينما تلقى ديرتويت بيسـتونز الهزيمـة الحادية والعرشين له، 

مقابل خمسة انتصارات.
واسـتعاد مينيسـوتا تيمربوولفز مذاق االنتصـارات من جديد، 
بعـد خمس هزائـم متتالية، وتغلب عـىل بورتالند تريـل بليزرز 

.116/111
وسـجل أنتوني إدواردز 24 نقطة، كما أحرز كارل أنتوني تاونز 
23 نقطة وعرش متابعات، ليحقق مينيسـوتا تيمربوولفز الفوز 

الثاني عرش له يف املوسم، مقابل 15 هزيمة.

يعتقد السويدي زالتان إبراهيموفيتش، مهاجم 
ميالن، أنه ال يحتاج إىل تحقيق الكرة الذهبية 

ليثبت أنه األفضل.
ولم يحقـق إبـرا (40 عاًمـا) جائزة 

الكرة الذهبية طوال مسريته، رغم 
ما حققه من أرقام وإنجازات يف 

معظم األندية التي لعب لها.
وعن ذلك قال إبراهيموفيتش يف 
ترصيحات نقلها موقع فوتبول 
إيطاليـا :“الكـرة الذهبية يشء 

جميل، لكنني لست بحاجة إليها 
ألثبت أنني األفضل“.

قـال:  يوفنتـوس  يف  فرتتـه  وحـول 
مـع  العمـل  كيفيـة  علمنـي  ”كابيلـو 

األبطـال، عندمـا وصلـت إىل يوفنتوس، كان 
هنـاك باتريـك فيـريا وبافيـل نيدفيـد وفابيو 
كانافارو، لم أكـن مميزًا، لكنني أردت أن أكون 

األفضل“.
وأضـاف: ”كنـت أتدرب ضـد فابيـو كانافارو 
وليليان تورام كل يوم وعندما راوغتهما، كان عيل 

التسجيل 
شـباك  بوفون، يف  جيانلويجي 

تلك الجلسـات كانت رائعة وجعلتني أصبح ما 
أنا عليه اليوم“.

وانضـم إبراهيموفيتـش إىل يوفنتوس، 

قادًما مـن أياكس، يف صيـف 2004، وقد نجح 
أمس يف تسـجيل هدفه رقـم 300 يف الدوريات 
الخمس الكـربى يف أوروبـا، ويعترب الالعب 
الوحيـد الذي حقق هـذا الرقم إىل جانب 

كريستيانو رونالدو وليونيل مييس.
وتابع: ”هذا يعـود إىل العقلية، فأنا 
أتدرب بنفس الطريقـة التي ألعب 
بها، كل يوم هو نهائي، كان األمر 
صعًبـا عندمـا وصلـت إىل ميـالن 
أنشـأنا  لكننـا  الثانيـة)،  (فرتتـه 
مجموعـة قوية وخلقنا جـوًا فوق 

القمة“.
وأكمـل: ”املوظفـون هنـا رائعـون، لقد 
عملـت مـع فـرق أخـرى يف مسـريتي، لكن 
األجـواء هنا ممتـازة حًقا، لم نفـز باألمس أمام 

أودينيزي، كان يجب أن أسجل هدفني“.
وأردف: ”اآلن، أسـتيقظ مـن األلـم كل يوم، لكن 
لدي األدرينالني الكايف لتحقيق اإلسكوديتو، 
باألمس سجلت هدًفا، لكننا لم 

نفز وهذا مؤلم“.
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حقق الربازييل فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد رقًما قياسًيا، يف انتصار فريقه (2 - 0) 
عىل أتلتيكو مدريد، يف الديربي، عىل ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ17 
من الليجا. وصنع فينيسـوس جونيور هديف ريال مدريد اللذين جاءا عن طريق كريم بنزيما 
يف الدقيقة 16، وماركو أسينسـيو يف الدقيقة 57. وبحسب شبكة ”أوبتا“ لإلحصائيات، فإن 

فينيسيوس جونيور أصبح أول العب يصنع هدفني يف ديربي مدريد بالليجا يف القرن الـ21.
ورفـع ريـال مدريد رصيـده إىل 42 نقطة يف صـدارة ترتيب الليجـا، بينما يحتل 

أتلتيكو مدريد املركز الرابع برصيد 29 نقطة.
يشار إىل أن فينيسيوس جونيور يقّدم مستوى رائًعا مع امللكي هذا املوسم، 
إذ سـّجل 10 أهـداف يف الليجـا حتى اآلن يحتل بها املركـز الثالث يف قائمة 
الهدافـني. وقال فينيسـيوس، خالل ترصيحات نقلتهـا صحيفة ”موندو 
ديبورتيفـو“ اإلسـبانية: ”لقـد خضنا واحدة مـن أفضـل املباريات هذا 

املوسم، برتكيز وعقلية، وتنفيذ كل ما طلبه املدرب“.
وأضـاف: ”حـني يقوم ثالثـي الوسـط بعمل جيـد فإننا ننتـرص، فهم 
يتحكمـون يف املباراة، ويجعلون األمر أسـهل بالنسـبة لنـا يف الهجوم. 

يجب أن نسـتمر عىل هذا املنوال، للفوز بأشـياء عظيمة هذا املوسم“.
وعـن مودريتش، علق: ”هـو يبدو كأنه يف الـ22 مـن عمره، ويجعل 
كل يشء سهال للغاية، ودائما يف كامل تركيزه، و كان أفضل العب يف 
املباراة، ودائما ما يقدم يل الكثري من النصائح، فهو شـخص رائع“.

وتابع: ”سعيد جدا بالتمريرتني الحاسمتني لبنزيما وأسينسيو، وأريد 
االستمرار يف مساعدة كريم بنزيما عىل تسجيل العديد من األهداف“.

وأردف: ”أشـعر بسـعادة كبرية ألنني ألعب بهذه الطريقة، وهو 
أمـر طبيعي بسـبب عمـري، ألننـي وصلت ألفضـل فريق يف 

العالـم يف سـن 18 عاما، وهـو أمر معقـد بعض اليشء 
لكنني اآلن أريد االسـتمرار عىل هذا املنوال“. وأتم: 

”كورتوا أفضـل حارس مرمى يف العالم، 
ولم أر أداء مثل الذي يقدمه من قبل، 

ويف كل يـوم أتـدرب معـه يثري 
إعجابـي، وإذا اسـتمر هكـذا 

سيساعدنا كثريا“.

أسـفرت إعادة قرعة ثمن نهائي دوري 
أبطال أوروبا، التي ُسحبت امس اإلثنني، 
بمدينة نيون السـويرسية، عن مواجهة 
نارية لريال مدريد، كما حملت صدامني 

كبريين أيًضا.
ويلعـب ريال مدريـد مع باريس سـان 
جريمان، يف موقعة نارية، حيث سيضطر 
سـريجيو راموس للعودة إىل مدريد مرة 
أخرى، للعب ضد فريقه السـابق، رفقة 
ليونيل مييس، الذي سيسـتعيد ذكريات 
الكالسـيكو، ولكن هذه املـرة من بوابة 

باريس.
نجـم  رونالـدو،  كريسـتيانو  ويعـود 
مانشسـرت يونايتـد، إىل مدينـة مدريـد 
هـو اآلخر، لكـن ملواجهة غريـم فريقه 
السـابق، أتلتيكـو مدريـد، بينما ينتظر 
ليفربـول بقيادة يورجـن كلوب ونجمه 
محمـد صالح، موقعة صعبـة أمام إنرت 

ميالن، بطل الدوري اإليطايل.
وجـاءت القرعة، سـهلة نسـبًيا لبايرن 
ميونـخ، حيـث يلعـب ضـد ريـد بـول 
سـالزبورج، وكذلك مانشسـرت سـيتي 
لشـبونة،  سـبورتينج  يواجـه  الـذي 

وتشيليس الذي يلتقي ليل.

كما أفرزت القرعة مواجهتني متوازنتني، 
حيث يلعـب فياريـال أمـام يوفنتوس، 

وبنفيكا أمام أياكس.
إقامـة مباريـات جولـة  املقـرر  ومـن 

الذهـاب، أيام 15، 16، 22 و23 شـباط  
2022، فيما سـتقام مواجهـات اإلياب 
العـام  مـن  آذار  و16   15  ،9  ،8 أيـام 

املقبل.

وكان االتحـاد األوروبـي لكـرة القـدم 
”يويفا“، قد قرر بشـكل رسـمي إعادة 

القرعة بسبب خطأ يف اإلجراءات.
وقال يويفا يف بيان رسمي: ”بعد حدوث 

مشـكلة فنية يف الربنامج، الذي يرشـد 
املسـؤولني إىل الفـرق املؤهلـة ملواجهة 
بعضها البعـض يف دوري أبطال أوروبا، 
حدث خطأ جوهري يف قرعة دور الـ16 

من البطولة“.
وكانت القرعة قد شـهدت خطأً، بوضع 
مانشسـرت يونايتـد ضمـن االحتماالت 
الخاصة بمنافس فياريال، يف الدور ثمن 

النهائي، وهو ما ال تسمح به اللوائح.
وسحب أندريه أرشافني، مهاجم آرسنال 
السـابق، الكـرة الخاصـة بمانشسـرت 
يونايتـد، ليصبـح األخـري يف مواجهـة 
الفريق اإلسباني، ليضطر النجم الرويس 
إلعادة السحب مرة أخرى، ويخرج هذه 

املرة اسم مانشسرت سيتي.
وال تسـمح لوائح االتحاد األوروبي، بأن 
يلتقي فريقان لعبا مًعا ضمن مجموعة 
واحـدة بـدوري األبطال، يف الـدور ثمن 
النهائـي، وهو مـا ينطبق عـىل يونايتد 

وفياريال.
وبنـاًء عىل ذلـك، تقدم كل مـن أتلتيكو 
مدريـد ومانشسـرت يونايتـد وفياريال 
باحتجاجات عىل نتيجة القرعة، لالتحاد 

األوروبي لكرة القدم ”يويفا“.
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يف  تسـتثمر  إم.بـي.يس  مجموعـة   
املزيـد من املحتـوى النوعـي الرقمي، 
وقوامه اإلنتاجات األصلية، مخصصة 
أعمـال  إلنتـاج  ضخمـة  ميزانيـات 
حرصية لزيادة مسـتخدمي ”شاهد“ 

وتسويق اململكة محليا وعامليا.
املديـر  أبوالسـمح  زينـب  وقالـت 
يف  إم.بـي.يس  السـتوديوهات  العـام 
السعودية، إن لدى املؤسسة ما يقرب 
من ٢٠ مرشوعا تلفزيونيا وسينمائيا 
يف مراحـل مختلفة تتطلـع إىل الضوء 
األخرض إلنتاج البعض منها عىل األقل 

يف غضون ١٨ شهرا القادمة.
وأضافـت ”يف مـا يتعلـق باملحتـوى، 
إم.بـي.يس بشـكل عام ترفع سـقف 
التوقعـات حـول املنطقـة“، وتابعت 
”وعندمـا يتعلـق األمـر بالسـعودية، 
التـي هـي يف املراحـل األوىل مـن بناء 
صناعتها، فاألمر كله يتعلق بأن تكون 
داعمـا، وأن تكون اسـتباقيا وتتحمل 

املخاطر“.
وأشـارت أبوالسـمح إىل أن ”املوهبـة 
موجـودة، وكذلـك الدافـع للتغيـري.. 
عليك فقط أن يكون لديك نظام الدعم 

لتعزيزها وجعلها تزدهر“.
وتعمل مجموعة إم.بي.يس البارزة يف 
العالم العربي والتي تعد حجر الزاوية 
يف القوة الناعمة السعودية، عىل زيادة 
اإلنتاج السـينمائي والتلفزيوني حيث 
من املقـرر أن تنضـم مجموعة كبرية 
مـن املشـاريع الكبـرية قيـد اإلعـداد 

حاليا.
وتعـد إم.بـي.يس يف طليعـة االزدهار 
الحـايل يف صناعة اإلعالم السـعودية، 
والتي تسارعت من خالل النمو يف عدد 

املشرتكني يف منصة شاهد.
إم.بـي.يس  اسـتوديوهات  وتسـتعد 
إلنتاج فيلم عن سـفينة نـوح بعنوان 
”فلك“ خـالل العام القـادم، بميزانية 
تفوق الــ١٠٠ مليون دوالر. ويخطط 
املدينـة  نيـوم،  يف  الفيلـم  لتصويـر 
السعودية املستقبلية قيد اإلنشاء عىل 

حافة البحر األحمر.
وتتضمـن القصة ما ُيعتقـد أنه بقايا 
سـفينة نوح التي ظهـرت فجأة عىل 

شواطئ نيوم بسـبب التغري املناخي. 
وقالت أبوالسـمح ”لديك هذه املدينة 
املسـتقبلية، ومن ثم العثـور عىل هذا 
الفلـك القديـم هنـاك. لذا فـإن هذين 
وكذلـك  فجـأة،  يجتمعـان  العاملـني 
عنهمـا“.  نتعلمهـا  التـي  القصـص 
وأضافـت أن ”التناقـض مثـري جـدا 

لالهتمام“.
وتسـتعد إم.بي.يس أيضا إلنتاج عمل 
بعنـوان ”أرامكـو – صعـود النفـط“ 
يـروي ”القصـة األصليـة لألمريكيني 
األوائـل الذين جـاءوا ليجـدوا النفط، 
وصداقتهـم مـع البـدو“. ويسـتعيد 
العمـل أجـواء عـام ١٩٣٣، حـني أتى 

النفـط يف  األمريكيـون للعثـور عـىل 
توقيـع  وتـم  السـعودية،  الصحـراء 
اتفاقية امتياز بني السعودية ورشكة 

”ستاندرد أويل أوف“ كاليفورنيا.
وقالـت أبوالسـمح عن العمـل ”هذه 
قصـص حقيقيـة تـروي كيـف ترك 
األمريكيون عائالتهم، وشكلوا عائالت 
جديـدة داخـل املخيمـات، وكان ذلك 
بدايـة لـكل هـذا التحـول الـذي نراه 
”أرامكـو“  تطويـر  ويجـري  اآلن“. 
كسلسـلة مـن ثمانية أجـزاء متعددة 
املواسم باللغتني اإلنجليزية والعربية. 
وتجـري املحادثـات مع كاتـب كبري، 
لم يكشـف عن هويته، للمشـاركة يف 

كتابة السلسلة باللغة اإلنجليزية.
كمـا تسـتعد إم.بي.يس إلنتـاج عمل 
للمحـارب/  الذاتيـة  السـرية  يـروي 
الشاعر األسود يف فرتة ما قبل اإلسالم 
عنرتة بن شداد الذي يتم االحتفال به يف 
الذاكرة العربية الجماعية كشـخصية 
عنـرتة  شـعر  يـزال  وال  أسـطورية. 
محبوبا عىل نطاق واسـع حتى يومنا 
هذا. وقالت أبوالسمح ”ما يجعل هذه 
الشخصية وثيقة الصلة بالحارض هو 
أنهـا أيضا قصة رجل نصـف أفريقي 
ونصـف عربـي وواجـه الكثـري مـن 

التمييز والعديد من التحديات“.
إم.بـي.يس  مجموعـة  مديـر  وكان 
الشـيخ وليـد آل إبراهيـم قـال خالل 
حفـل إطالق ”شـاهد“ الجديـد كليا، 
مطلـع عام ٢٠٢٠ يف دبـي ”إن الثورة 
واملعرفية  واالجتماعيـة  االقتصاديـة 
التي تشـهدها السعودية  والشـبابية 
هـي بمثابة حلم راودنا منذ االنطالقة 
واليـوم  إم.بـي.يس،  ملجموعـة  األوىل 
نحن أمام انطالقة جديدة ملجموعتنا، 
شـبيهة بعملية التأسـيس األوىل، مع 
والتوجهـات  األهـداف  يف  االختـالف 

وحجم املنافسة وطبيعتها“.
وأضاف ”مكونـات االنطالقة الجديدة 
لخدمـة شـاهد سـتمكننا مـن األخذ 
بزمام املبادرة لرواية قصصنا بأنفسنا 
للعالم، عـرب إنتاج أفالم ومسلسـالت 
ومحتـوى إعالمي نوعـي بمواصفات 
 ،(MBC Studios) عاملية مـن خـالل
وتوفري منصة رقمية متطورة ورائدة 

إقليميـا، تمتلك املقومات واملواصفات 
الرضورية للمنافسة عامليا“.

وكشـف الرئيس التنفيذي للمجموعة 
مـارك أنطـوان داليوين خـالل الحفل 
النقـاب وقتها عـن رؤيـة إم.بي.يس 
الشـاهد عىل مـدى العامـني املقبلني 
وأهدافها املتوّخاة، وهي عىل حّد قوله 
”مضاعفـة حجـم اسـتثماراتنا عىل 
نحو ضخم يف مجال املسلسالت بوترية 
٤ أضعـاف، بحيـث يكـون جلّهـا من 
األعمـال األصلية والحرصيـة“. وأّكد 
ر خربة  داليويـن أن ”شـاهد سُيسـخِّ
إم.بي.يس الواسعة وباعها الطويل يف 
االسـتثمار والنمو بهدف توفري أفضل 
تجربة إعالم رقمـي – عاملي وأكثرها 

تنوعا يف املنطقة“.
كما كشـف داليوين باألرقام أنه خالل 
السنوات العرش األخرية أنتجت إم.بي.
يس واسـتحوذت عـىل نحـو ٤٦٫٠٠٠ 
سـاعة من املحتوى الرتفيهي العربي، 
 ١٫٣ بنحـو  ُتقـدَّر  إجماليـة  بقيمـة 
مليـار دوالر أمريكي، وهو ما يتضمن 
٢٦٫٠٠٠ سـاعة من اإلعـالم والرتفيه 
وغريه من أنماط املحتوى، و٢٠٫٠٠٠ 
ساعة من املسلسالت التلفزيونية التي 

يفوق عددها الـ٦٠٠ مسلسل.
ومـع زيـادة االسـتثمار يف اإلنتاجات 
مـن  كل  عـرب  واإلقليميـة  املحليـة 
األصليـة“  شـاهد  ”مسلسـالت 
نجـح  األوىل“،  شـاهد  و“عـروض 
”شـاهد VIP“ يف تثبيت نفسه كأبرز 
وأكرب مزّود للمحتـوى األصيل النوعي 

العربـي للجمهـور يف منطقـة الرشق 
األوسط وشمال أفريقيا وما ورائهما. 
ولتوفري قيمة مضافة للمسـتخدمني، 
أبرم ”شـاهد“ مجموعة واسـعة من 
الـرشاكات مـع عـدد مـن العالمـات 
التجارية الرائدة يف مختلف القطاعات 

إقليميا وعامليا.
وقال جاكوب ميجلهد أندرسن رئيس 
املحتوى يف ”شاهد“ إن االختالف الذي 
يطـرأ يوميا عـىل كيفية اسـتخدامنا 
كمشـاهدين  اإلعالمـي  للمحتـوى 
يقابلـه ازدياد يف الطلـب عىل املحتوى 
املرتبـط تحديـدا بقصـص املنطقـة، 
ويسـتطرد قائال ”تشـهد املجتمعات 
يف العموم تطـورا مسـتمرا. من هنا، 
نجـد أن املشـاهد العربـي بـات اليوم 
تّواقـا ملتابعـة تشـكيلة واسـعة من 
اإلنتاجـات النوعيـة الناطقـة باللغة 
العربية، وأعني بذلـك اإلنتاجات التي 
تحمل أبعادا وعناوين ورسائل ترتبط 
بواقع املنطقة وحارضها وحضارتها 
وتاريخهـا وكذلـك مسـتقبلها.. تلـك 
والثقافيـة  االجتماعيـة  القصـص 
الفريدة بنوعيتها وأنماطها الدرامية، 
والتي لم َيسبق لها أن ُرِوَيت أو ُعرضت 

عىل الشاشات“.
 وتابع أندرسـن ”نحـن رّواد يف تقديم 
هـذا النمـط مـن اإلنتاجـات األصلية 
النوعيـة التـي تتمتع بمسـتوى عال 
فنيا ودراميا، ناهيـك عن قدرتها عىل 
الولـوج إىل عقـول وقلـوب الجمهور 

العربي يف مختلف البلدان واملناطق“.

ÒáÌãœ@bóó”@ÎãÌ@áÁbí

لندن/ا.ف.ب:
أصيب مؤسـس موقـع ويكيليكس جوليان 
دماغيـة  بـ»جلطـة  عامـاً)   ٥٠) أسـانج 
طفيفـة» يف نهايـة أكتوبر/ترشين األول يف 
السجن، بخضم معركة قانونية ضد تسليمه 
من اململكة املتحدة للواليات املتحدة، حسبما 

أّكدت خطيبته ستيال موريس.
وقالـت موريس إن أسـانج أُصيـب بجلطة 
دماغية طفيفة يف ٢٧ أكتوبر/ترشين األول 
يف اليوم األول للنظر يف استئناف أمريكي ضد 
رفض تسـليم مؤسـس موقـع ويكيليكس 
الذي تريد واشـنطن محاكمتـه عىل خلفية 

ترسيبه لعدد هائل من الوثائق.
وأسـانج محتجـز منـذ سـنتني ونصـف 
لحراسـة  الخاضـع  بيلمـارش  سـجن  يف 
أمنية مشـددة رشق لنـدن، حيث نقل فور 
إخراجه يف إبريل/نيسان ٢٠١٩ من سفارة 
اإلكـوادور يف لندن إىل حيث لجأ قبل سـبع 
سـنوات، يف وقت كان يواجـه مالحقات يف 
السـويد بتهمة االغتصاب، أُسِقَطت الحقاً. 

وكتبت موريس يف تغريدة: «يجب أن ُيطلق 
رساحه. اآلن».

وأفـادت صحيفـة «ميل أون صنـداي» بأن 
أسـانج أصيب بـ»نوبة إقفاريـة عابرة» أو 
«نوبـة نقص تروية عابرة»، أدت إىل انقطاع 
مؤقـت يف ضـّخ الدم يف جزء مـن الدماغ، ما 

سـّبب له فقداناً يف الذاكرة وعالمات إصابة 
بـأرضار يف األعصاب وترّهـل جفنه األيمن. 
وقالـت الصحيفـة إنـه يأخـذ أدويـة مّذاك 

الوقت.
وقالـت سـتيال موريـس: «أعتقـد أن لعبة 
الشـطرنج هـذه املسـتمرّة، معركـة تلـو 

األخرى، هذا الضغط الشـديد، كل هذا سّبب 
الجلطـة الدماغية لجوليـان يف ٢٧ أكتوبر/
ترشيـن األول»، معربـًة عن خوفهـا من أن 

يعاني خطيبها من جلطة دماغية أخطر.
ويأتي الكشـف عن الحالة الصحية ألسانج 
يف  املتحـدة  للواليـات  كبـري  انتصـار  بعـد 
معركتهـا للحصـول عىل تسـليم مؤسـس 
موقـع ويكيليكـس عندمـا ألغـت محكمة 
استئناف لندن قرار املحكمة االبتدائية بمنع 

تسليمه لواشنطن.
ويعتـزم جوليان أسـانج اسـتئناف الحكم 

أمام املحكمة العليا.
واشـتهر أسانج بشـكل واسـع عام ٢٠١٠ 
حـني ّرسب أكثر مـن ٧٠٠ ألف وثيقة رسية 
متعلقة بحربي العراق وأفغانسـتان، بينها 
أكثر من ٢٥٠ ألف برقية دبلوماسية أربكت 
الواليـات املتحـدة، واعتـربه املدافعون عنه 

بطل حرية اإلعالم.
وهـو يواجـه حكمـاً بالسـجن يف الواليات 

املتحدة لفرتة تصل إىل ١٧٥ عاماً.

أنقرة/متابعـة  الـزوراء:
رجـب  الرتكـي  الرئيـس  صنـف   
التواصل  أردوغـان وسـائل  طيب 
”أحـد  باعتبارهـا  االجتماعـي 
لتهديـد  الرئيسـة  املصـادر 
الديمقراطيـة“ يف إطـار مسـعى 
حكومـة حـزب العدالـة والتنمية 
لفـرض السـيطرة عليهـا مثلمـا 

فعلت بوسـائل اإلعالم التقليدية.
وقال ”يف هـذه املرحلة، تجاوزت 
املضللـة كونها مجرد  املعلومـات 
مسـألة أمن قومـي، وتحولت إىل 

قضيـة     أمـن عاملـي“.
واعترب أردوغان وسـائل التواصل 
االجتماعي ”أحد املصادر الرئيسة 
الحالية“  للديمقراطية  للتهديدات 
يف رسالة جديدة تشري إىل أن القيود 
الجديدة املفروضة عىل اسـتخدام 
التواصـل االجتماعـي يف  وسـائل 

طريقهـا   إىل التنفيـذ.
الرتكية  ونقلت صحيفة ”زمـان“ 
عـن أردوغـان قوله إن ”وسـائل 
التواصـل االجتماعـي، التـي تـم 
الرتحيـب بها كرمز للحرية عندما 
ظهـرت ألول مـرة، تحولـت اآلن 
إىل أحـد املصادر الرئيسـة لتهديد 

الديمقراطيـة    اليـوم“.
وأضاف أردوغان ”يف هذه املرحلة، 
تجاوزت املعلومات املضللة كونها 
مجـرد قضية أمن قومي وتحولت 
إىل قضيـة أمـن عاملـي. ويف هـذا 
الصدد، من املهم إعـالم الجمهور 
ومحاربـة التضليـل والدعايـة يف 

إطـار    الحقيقـة“.
وأدىل أردوغـان بهذه الترصيحات 

يف رسـالة فيديو تم إعدادها لليوم 
األول مـن قمة سـرتاتكوم ٢٠٢١ 
االتصـاالت  إدارة  نظمتهـا  التـي 

الرئاسـية.
الرتكي ”نحاول  الرئيـس  وأضاف 
الفئات  حماية شـعبنا، وخاصـة 
مـن  مجتمعنـا،  يف  الضعيفـة 
املضللـة،  واملعلومـات  األكاذيـب 
دون املسـاس بحـق مواطنينـا يف 
تلقي معلومات دقيقة ومحايدة“. 
وتابـع ”ال يمكن ألّي شـخص أو 
رشكـة أن تكون فـوق القانون.. 
بالتأكيـد لن نسـمح بتقليل قيمة 
عمليـات  خـالل  مـن  الحقيقـة 
أن تغطيها  التضليـل، والحقيقـة 

األكاذيـب“.
هـذه  أن  مراقبـون  واعتـرب 
الترصيحـات تـدل عـىل أن حزب 
العدالـة والتنميـة الحاكـم الـذي 
يتزعمـه أردوغان يسـتعد التخاذ 
إجـراءات أكثـر رصامـة لتنظيـم 

وسـائل التواصل االجتماعي.
يذكـر أن حـزب العدالـة والتنمية 
الحاكـم بزعامـة أردوغـان يعـد 
مـرشوع قانون يفـرض عقوبات 
سـيعتربهم  مـن  عـىل  جنائيـة 
متورطني يف نـرش ”أخبار كاذبة“ 
عـرب  مضللـة“  و“معلومـات 
اإلنرتنـت. ولم يتم نـرش تفاصيل 
القانون علًنا، لكن تقارير مختلفة 
تشري إىل أنه يتوقع إنشاء مديرية 
وسائل التواصل االجتماعي داخل 
الحكومـة ملراقبـة التعليقات عرب 

اإلنرتنـت.
وبحسـب ما ورد، يسعى الترشيع 

القـادم إىل السـجن ملـدة تصل إىل 
خمس سنوات ملستخدمي وسائل 
بتهمـة  االجتماعـي  التواصـل 
واملعلومـات  املزيفـة  ”األخبـار 

املضللـة“.
ويقـرتح املـرشوع أيًضـا إنشـاء 
هيئـة مشـابهة للمجلـس األعىل 
 (RTÜK) والتلفزيـون  لإلذاعـة 

املنظم لوسـائل اإلعالم.
هـي  الترشيـع  مسـودة  وتعـد 
الثانية املتعلقة بوسـائل التواصل 
بهـا  خرجـت  التـي  االجتماعـي 
حكومة حـزب العدالة والتنمية يف 
املاضية، حيث  القليلـة  السـنوات 
سـبق أن أجربت منصات وسـائل 
إنشـاء  االجتماعي عىل  التواصـل 

مكاتـب   يف تركيـا.
التواصـل  منصـات  وتتمتـع 
كبـرية  بشـعبية  االجتماعـي 
بـني األتـراك البالـغ عددهـم ٨٤ 
مليون نسـمة وخاصة يف أوساط 
الشـباب. ومـن أكثـر تلـك املنابر 
وإنسـتغرام  فيسـبوك  ذيوعـا 
وتويرت وسـناب تشات وتيك توك، 

التـي يتابعهـا    املاليـني.
يف  بايـدر  يـاوز  الكاتـب  وقـال 
أردوغـان  ”تحـركات  إن  دراسـة 
يف هـذا الصدد تسـتهدف وسـائل 
التواصـل االجتماعـي التي أعرب 
مـراًرا وتكـراًرا عن ازدرائـه لها، 
واملواقع اإلخباريـة الصغرية التي 
تزداد شـعبية عىل اإلنرتنت، والتي 

تتـم شـيطنتها بشـدة مـن قبـل 
وسـائل اإلعالم املواليـة للحكومة 

وأتباعهـا“.
ويخضع اآلن حوايل ٩٥ يف املئة من 
قطاع اإلعالم للسيطرة التحريرية 
بشـكل  إمـا  أردوغـان  ملعاونـي 
مبارش أو غري مبارش. وتابع بايدر 
قائـال ”ونتيجـة لذلـك، يتعـرض 
غـري  ألخبـار  الرتكـي  الجمهـور 
التعليقات،  مسـبوقة وتعتيم عىل 
وكاد التنوع والخطاب العام الحر 
يختفيـان منذ محاولـة االنقالب. 
ولـم يتبـق سـوى أقل مـن حفنة 
مـن الصحـف الحزبيـة الصغرية، 
والقنـوات التلفزيونيـة الصغـرية 

غـري   الفعالـة“.
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املوصل /نينا:
 اصيبـت صحفيـة ايزيدية تعمل يف قنـاة محلية يف مدينة املوصل بعيـارات نارية يف قضاء 
سنجار غرب املوصل .وقال مصدر يف رشطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية لالنباء/نينا/
ان «الصحفيـة اصيبـت بعيارات نارية خالل محاولة الجيـش فض تظاهرات ملحتجني من 
منارصي حزب العمال الكردسـتاني يف ناحية الشـمال ضمن قضاء سـنجار غرب املوصل 
احتجاجـا عـىل القصـف الرتكي عىل مناطقهـم». مبينـا ان « الصحفية نقلـت عىل اثرها 

ملستشفى قريب من التظاهرات داخل القضاء».

باريس/متابعة الزوراء:
كأنهـا الواليات املتحدة األمريكية عام ٢٠١٦، عندما أعلـن دونالد ترامب حملته االنتخابية 
تحت شـعار «أمريكا أوالً». هذا هو املشـهد هذه األيام يف فرنسـا، بعد خمسـة أعوام، مع 
املرشـح املتطرف للرئاسـة، والكاتب املثري للجدل إريك زيمور، بشـعاره «اسرتداد فرنسا» 
بوصفهـا «مسـلوبًة مـن مهاجرين ومسـلمني وقّرص»، وصفهـم يوماً بأنهـم «لصوص 
ومجرمني».زيمـور وخالل خطابه األول يف مدينـة فيلبانت يف ضواحي العاصمة، قبل أيام، 
تحدث لنحو سـاعة ونصف، بدا خاللها وكأنه يقدم نفسـه كرتامب الفرنيس الذي تهاجمه 
وسـائل اإلعالم، «ألنه يحّذر من خطر الهجرة واملسلمني عىل هوية فرنسا». قال زيمور «ال 
يمر يوم من دون أن يقوم أصحاب السلطة ووسائل اإلعالم بمهاجمتي». جملة قالها ترامب 
خـالل حملته االنتخابية عام ٢٠١٦: «أتعرض لهجمات منظمة من قبل كلينتون ووسـائل 
اإلعـالم». وأضاف زيمور «لن نرتككم ترسقون االنتخابـات»، هذه أيضاً قالها ترامب أمام 
أنصاره: «نحن مجتمعون هنا اليوم لنقول إنهم لن يرسقوا انتصارنا». أوجه التشـابه بني 
الرجلني كبرية، لكن االختالف بينهما وفق توصيف للسـفري الفرنيس السـابق يف واشـنطن 
جـريار ارو، أن «زيمـور رجل مثقف مقارنـة برتامب، وهنا مكمن الخطـورة»، لكنه أيضاً 
يشـبه رئيس الوزراء الربيطاني مهندس «بريكسـت» جوريس بونسـون «باختصار، يريد 
األمريكيون مليارديراً، والربيطانيون شخصاً قادماً من إيتون أو أكسفورد، أما الفرنسيون 
فهـم بحاجة إىل شـخص مثقف، وهي الصـورة التي نجح زيمور يف فرضهـا بقوة». يبني 
زيمور خطابه السيايس عىل أطروحات قومية، تماماً مثلما فعل ترامب، وحتى جونسون، 
ففرنسـا «مهددة بهويتهـا» ويعترب اإلعالم محـركاً لهذا التهديد وأن البـالد تواجه «رهاناً 
هائـًال. يف حـال فزت سـيكون ذلـك بداية اسـرتداد أجمل بلـدان العالم  الشـعب الفرنيس 
يعيـش هنـا منذ ألف عام ويريد أن يظل سـيداً يف بلده». يعترب إريـك زيمور اإلعالم محركاً 
لـ»تهديد فرنسـا بهويتها»وقبل خطاب وصفته وسـائل اإلعالم بـ «خطاب ساعة ونصف 
من الكراهية»، كان زيمور قد أعلن ترشـحه لالنتخابات الرئاسـية املقبلة يف أبريل/نيسان 
٢٠٢٢، بمشـهد درامي، حاول خالله تقليد الجنرال شـارل ديغـول، فجلس وبجانبه ورقة 
يقرأ منها الخطاب، متحدثاً بمايكروفون قديم مثل الذي اسـتخدمه ديغول أثناء مخاطبته 
الفرنسـيني. وخالل هذا الخطاب، قّدم زيمور نفسـه عىل أنه «منقذ لألمة الفرنسية»، مع 
خلفية موسـيقية من السـيمفونية السـابعة لبيتهوفن، يف محاولة ربما ألنسنة الكراهية 
وخطاب ميلء برسائل أراد أن يعرب من خاللها عن الهوية، لكنه كان أقرب إىل رسائل تهديد 
وكراهية عن نسـاء محجبات، ومسـلمون يصلون، وعنف ورسقات يمارسـها املهاجرون 
وأطفالهم.هذه الصورة القاتمة، واملخيفة، ملستقبل بلد األنوار والحضارة، يرسمها زيمور 
بإتقان، فهو هدم محرّمات يف خطاب السياسـة الفرنسـية، وبنى جداراً عالياً من الخوف 
واالنقسام. وإن كان ترامب قد أراد بناء ذلك الجدار عىل الحدود مع املكسيك، فزيمور يريد 
بناءه عىل حدود إسـبانيا وإيطاليا لوقف الهجرة، وداخل أسوار باريس وأحيائها، لتشويه 
صورة عن التسـامح يف فرنسا، تنازع بني الحني واآلخر. فيعد بـ»إنهاء الهجرة وإلغاء حّق 
لم شـمل أرس املهاجرين، وإلغاء املسـاعدات االجتماعية والطبية لألجانب غري األوروبيني، 
أو أولئـك الذيـن ال يرى أنهـم منصهرين يف املجتمـع الفرنيس، ألنهم يحملون أسـماء مثل 
أحمد، وعمر، أو أليخاندور، ويتحدثون داخل منازلهم بلهجات ولغات غري الفرنسية» و»ال 
يأكلون الجبن الفرنيس». كل ذلك، يدفع كثريين للقول إّنهم كانوا «مخطئني عندما ظنوا إّن 

زعيمة اليمني املتطرف مارين لوبان كانت أسوأ كابوس يف فرنسا».

No: 7621   Tue    14     Dec    2021العدد:   7621    الثالثاء    14    كانون االول    2021



بداية املسرية 
ولـد الفنـان الربيعـي يف عـام ١٩٣٧ 
وبدأ بالعمـل يف اإلذاعة ثم التلفزيون، 
حيث قـدم العديد مـن برامج الرتفيه 
واملسـابقات مثل «رحلـة املعرفة» و 
«لقاء األصدقاء» و «الثالثي الضاحك» 

وغريها من األعمال الفنية.
وواكـب الربيعي انطالقـة التلفزيون 
العراقـي عـام ١٩٥٦، حيـث قدم مع 
زميله أنور حريان برنامج «قره قوز» 
الذي اسـتمر عرضه يف الخمسـينيات 
والسـتينيات والسـبعينيات، وأكسبه 
شـهرة كبـرية عـرب شـخصية «أبـو 

شنيور».
وأسـس كذلك لفن املاريونت بالعراق 
مـع صديقـه حـريان، فكونـا فرقـة 
مـرسح بغداد الجوالـة للعرائس التي 
قدمت عروضها يف املدارس واملتنزهات 

وساحات الرتفيه بأنحاء العراق.
مسلسـالت  يف  شـارك  أنـه  كمـا 
تلفزيونيـة، منهـا «السـت كـرايس» 

و»مجنون ليىل يف الريف» وغريها من 
األعمال املرسحية والسينمائية.

الجوائز والتكريم
وكّرم الربيعي من قبـل املركز الثقايف 
العراقـي للطفولـة وفنـون الدمى يف 
أغسـطس املايض بإطالق اسـمه عىل 
دورة هذا العام من مهرجان الشـباب 
الدويل ملرسح الدمى، والتي أقيمت عرب 

اإلنرتنت.
االذاعيـني  ملتقـى  كرمـه  كمـا 
والتلفزيونيـني واقـام لـه احتفاليـة 
مـن  كبـري  عـدد  حرضهـا  كبـرية 

االعالميـني والصحفيـني. 
وقـد اسـتعرض فيها الراحل سـريته 
وفنونه وما قمدمه من برامج اذاعية 
وتلفزيونيـة وقد كرمـة امللتقى بدرع 

االتحاد حينها .
سريته العائلية 

كان والد طارق الربيعي املسـمى عبد 
الـرزاق مجيد مهنـدس كهرباء يعمل 
يف ذلـك الوقـت بتاسـيس الكهرباء يف 
القرص امللكي الذي كان تحت االنشاء 
ولم يسـتخدم اال يف عهد الرئيس عبد 
السـالم عـارف عـام ١٩٦٣ ليكـون 

القرص الجمهوري.
وكان عبد الستار نجم التلفزيون و له 

الكثري من املعجبني و املعجبات.
كان يف حينها ببغـداد لكن كل عائلته 
هاجـرت اىل امريكا منذ خمسـينيات 

وستينيات القرن املايض.

اما فكـري بشـري وهـو االخ االصغر 
للموسـيقي الشـهري منري بشري كان 
فكري يجيد تقليد االصوات النسـائية 
ويذكـر فكـري ان عبـد السـتار كان 
يقوم بـدور قرقوز وكنـو ويقوم هو 
بـادوار زنوبـة . خنفـوس. مجـودة 
وبقبـق ويعزو فكري سـبب تركهما 
الربنامج الن عبد السـتار دخل الكلية 
العسكرية وسافر هو بزمالة دراسية 

خـارج الوطـن .
وبعـد سـتوري بـرز شـابان اخـران 
ليقدمـا ملدة ١٥ عامـا برنامج قرقوز 
وهمـا طـارق الربيعي وانـور حريان 
وكانت البدايـة عام ١٩٥٧ وقد تزامن 
تقديـم الحلقة االوىل من الربنامج مع 
اسـبوع النظافة يف بغداد الذي اقامته 

آنذاك امانة العاصمة. 
برنامـج  مثـل  برنامجهمـا  وكان 
سـتوري يقدم يف السـاعة السادسة 
عـرصاً من كل يـوم خميـس. وال بد 
ان نذكـر ان سـتار وطـارق وانـور 

كانـا متأثرين بربامج قرقوز املرصية 
للفنان شكوكو ثم يف وقت الحق الدمى 
املتحركـة يف مـرص وابرزهـا [الليلـة 

الكبرية] للفنان صالح جاهني.
وقـد اتيحـت لهـذا الثنائـي دراسـة 
مرسحـة العرائـس يف القاهرة ضمن 
بعثـة حكومية يف العام ١٩٦٧ درسـا 
فيهـا مـرسح الدمـى يف التلفزيـون 
املـرصي .. كمـا تدربـا عـىل اوبريت 
(الليلة الكبرية) للفنان صالح جاهني 
واطلعا عىل اوبريت السعادة وهي من 

االعمال املشابهة للقرقوز.
واشتهرت شخصيات الدمى املتحركة 
العراقيـة مثـل ابو شـنيور وغريه اىل 

ان جـاء وقت برامـج الكارتون فقام 
الربيعي بوضـع كل الدمـى املحبوبة 
بصنـدوق ورمـاه يف دجلـة مودعـا 

العـرص الذهبـي للقرقـوز.
طـارق الربيعـي كان يحب عمله بكل 
اخـالص وهـو يقـوم بتحريـك ثالث 
شـخصيات مـن الدمـى يف حـركات 
راقصة مع تأدية كل االصوات الرتاثية 
التي كان يجيدها وبتمكن عال وبكل 

انواعها والوانها ومقاماتها.
لقد أنجب العراق  شـخصيات عراقية  
وطنية، خدمت العراق وأهله وأطفاله 
وأجيالـه  بـكل مـا تسـتطيع، وكل 
من كان حسـب أجتهـاده  ومعرفته 

واختصاصه.
وهـذا ما تجسـد يف   برنامـج  قرقوز  
لألطفال يف تلفزيون بغداد  قبل نصف 
قـرن من الزمان وأكثـر  وبامكانياته  
املحـدودة،  برنامجـا  جميـال  نقيـا، 
يقدمـه أثنان ممـن  نسـاهم  الزمن  
ونـىس جهودهـم، وكما نـىس   بقية  
املبدعـني مـن أرض العـراق  املعطاة 
النقية  .(أكثرية  تلفزيونات ذلك الوقت 

كانت من نوع باي  وكروندنغ).
قرقوز واالطفال 

 كان برنامج  قرقوز  للدمى  البسيطة   
ينتظره  كافة أطفـال العراق و ممن  
املحظوظـة  هـذا  بيوتهـم  أمتلكـت 
الجهـاز السـحري وهـو التلفزيون !  
قبل عقـود من الزمن  كان العراقيون 
يشـاهدون باألسود واألبيض  برامجا  
مختلفـة، تعترب  رائـدة يف املنطقة  آن 
ذاك ، ومنهـا  لعمـو زكـي رحمه الله 
وهو ركن الهواة وصنـدوق العجائب 
للمرحوم فخري الزبيـدي و الرياضة 
يف أسـبوع  للرائد الكبري مؤيد البدري، 
القديـر  لألسـتاذ  للجميـع   والعلـم 
املرحوم كامل الدباغ  ، وبرامج  كبرية 
ثقافيـة للمرحـوم  اللغـوي العالـم  
الخالـد مصطفـى جـواد  ، واملرحوم  
األنسان املؤرخ حسني أمني، والطيب 
الذكـر سـالم اآللـويس  أطـال الله يف 

عمره.

معارصون تحدثوا عن الراحل 
الكاتب والصحفي محسن حسني 

يف تلـك السـنوات وانـا يف بداية عميل 
الصحفـي ابحث عـن كل يشء جديد 
شـجعت سـتوري واسـمه الحقيقي 

عـىل  الـرزاق]  عبـد  السـتار  [عبـد 
ممارسـة هذا الفن املمتع لالطفال يف 
وقت لم يكن فيه مثل هذا الكم الهائل 
من افالم الكارتون والربامج املسـلية 
لالطفـال بل قنوات مسـتقلة لربامج 
االطفال.وكنـت اتردد عـىل منزله مع 
مجموعة مـن الفنانـني والصحفيني 
والدتـه  للسـيدة  ذلـك  يف  والفضـل 
(مهدية) واذكر منهم رضا عيل واحمد 
الخليل الذي تزوجت شقيقته من عبد 
الوهاب شـقيق عبد الستار. رحم الله 
الربيعي كان مدرسة لربامج الطفولة 

يف العراق.
خالد جرب ( املرسم الصغري )

ويـروي صديقنـا خالد جـرب صاحب 
انـور  ان  الصغـري  املرسـم  برنامـج 
حريان الذي غـادر هذه الحياة مبكرا 
تـرك طـارق الربيعـي وحيـداً بعد ان 
اودع رمـوزه وشـخصياته الشـعبية 
مـن الدمى يف صندوق خشـبي مغلق 
لريميهـا يف نهـر دجلـة كاعـالن عن 
نهايـة حقبة الـ(قرقـوز) بدعوى ان 
الدمى شـعبية ال تتناسـب مع عقلية 

وثقافة الطفل املعارص.
ويضيف خالد جرب انـه يف عام ٢٠٠١ 
التقـي بالصدفة مـع الفنـان طارق 
الربيعـي الذي قبلـه واحتضنه وبكى 
وقـال: ابا وليد لقد اذلنـي الزمن فقد 
تركني الفـن وتركته وتحولت اآلن اىل 
عامل يف معمل جبس ومد يده الجدها 

مخدشة ومحروقة .
الفنان والكاتب حافظ العاديل

رحل صديقـي ابو شـنيور ولم يحظ 
بالرعايـة الكافيـة ٨٣ عامـا اغلبهـا 
انفقـت يف بيـت الفـرح واملعلومـات 

الطفالنا ومجتمعنا 
يف اوائـل مـن عمـل يف تحريـك الدمى 
(املاريونيـت) اي االعمـال الخشـبية 
عن طريق الخيوط او الدمى القفازيو 
التـي تحرك بااليادي ولـد عام ٣٧ ويف 
عام ٥٦ بدأ بتقديم برنامج الدمى (اي 

قرقوز ). 
كان يقلد شكوكو يف شخصيته املؤثرة 
وتدرب يف حارة السـقايني مع صالح 

السقا يف الليلة الكبرية. 
ويف لونا بارك كان املصورون يقدمون 
معهـم  الربيعـي  وشـارك  اعمالهـم 
واسـتعانت امانـة العاصمـة حينها 
بطارق الربيعي وانور حريان لتعريف 

النظافة يف املجتمع. 
صـالح السـقا كان مـن املؤثريـن يف 
اندفاع طـارق الربيعـي وانور حريان 

يف مجال مرسح الدمـى وكانا يغنيان 
ياللـه يـا اوالد يللـه يـا اوالد صفكوا 

عيني 
هكـذا كانا يفرحان اطفالنا ويف العام 
١٩٩٥ كان هناك برنامج اسمه نادي 
هيـال هـوب للصديـق وليـد حبوش 
الـذي تاثر بـدوره بالصديقني طارق 
وانـور واجـرى لهما لقاءات وسـلط 
الضوء عىل عملهمـا واعتنى بربنامج 

الطفولة 
أ. د. عبدالقادر الدليمي/ برلني

يف العـام ١٩٦٠ كنا قد أسسـنا فرقة 
اإلذاعـة  يف  نشـاطها  لتقديـم  فنيـة 
واملـرسح  والسـينما  والتلفزيـون 
عنوانهـا ( فرقـة الفنون الشـعبية) 
وكان رئيـس الفرقـة الراحـل الكبري 
األسـتاذ مهنـد األنصـاري ، وحينمـا 
زارنـا الراحـل طارق الربيعـي برفقة 
الفنـان ( املرحوم) أنـور حريان الذي 

كان مالزًمـا دائمـا لطـارق.
وكنـا زمن ذاك قـد اسـتأجرنا غرفة 

صغـرية يف عمـارة تقـع اآلن مقابـل 
وزارة الثقافـة عائدة اىل والد االسـتاذ 
واملصمـم الرائع موفـق الطائي الذي 
كان يشـغل مديـرًا لرشطـة الكمارك 
وهـو عـم الفنـان التشـكييل البارع 
األسـتاذ سـعد الطائي، دخـل االثنان 
طـارق وأنـور وكنـا حينهـا نتـدرب 
عـىل تقديم تمثيليـة تلفزونيه ، وبعد 
السـالم تحدث املرحوم طارق موجًها 
كالمه اىل مهند األنصاري، وقال، نحن 
نحـب بـل نعشـق عالم الدمـى كذلك 
نغني ونريد تقديم برنامجا تلفزيونًيا 
عن طريقكم، كما إننـا نصنع الدمى 
بأنفسـنا، قال لهم مهنـد وهل لديكم 
نـص( سـكربت) فأجابـه الربيعـي 
وملاذا هذا النص؟ ويرد مهند، اسمعوا 
نسـاندكم  معكـم  نحـن  ياشـباب، 
ونعاونكـم ولكن دعونا نكتب األفكار  
أوآل ، ثم نحول هذه األفكار اىل حلقات 
موضوًعـا  اسـبوع  كل  اسـبوعية،  
تربوًيـا بطريقة كوميديـة، ويف اليوم 
التـايل اتفقنـا عـىل ان نلتقـي لنكتب 
عددا مـن الحلقـات وكذلـك قيامكم 
بتصميـم الدمى لكل شـخصية، كما 
أقرتح ان تعطى الشخصيات أسماء» 
شـعبية حتى يتعرف عليها املشـاهد 
الكريـم ، وفعـًال بدءنـا الكتابة وهم 
بـدأوا بتصميـم الدمى، وطلـب مني 
مهنـد أن اىل التلفزيـون وتسـليمهم 
نسـخة من حلقـة أو أكثـر حتى تتم 
املوافقة، وقلت لـه يا مهند نحتاج اىل 
اسم للربنامج، قال بالتأكيد وأقرتحت 
عليهم عدة أسماء ولكن يف النهاية تم 
اإلتفاق عىل تسمية الربنامج ( القره 

قوز) .

الفنـان ( املرحـوم) طـارق الربيعـي 
كان إنساًنا مهذًبا للغاية كذلك زميله 
وصديقـه ( املرحـوم) أنـور حـريان 
، هـو االخـر مهـذب ويصغـي جيدا، 
ولهمـا اإلمكانيـة الرائعـة يف تقليـد 
األصـوات والغناء واألفـكار الرتبوية 
التـي تخاطب املتلقي يف ذلكم الوقت ، 
ورويًدا رويًدا أصبح االثنان مستقالن 
ومـن أعـالم العـراق يف مجـال تقديم 

برنـاغ( القـره قـوز )
الفنـون  فرقـة   ) الفرقـة،  وتـركا 
الشـعبية) لكـن صداقتنـا وإخواننـا 
معهمـا بقـت وأمتـدت خاصـة مـع 
املرحـوم طـارق الربيعـي حتـى فبل 
وفاتـه حيث كان التواصـل بيننا عرب 

الهاتف مستمرًا (بني برلني وبغداد).
رحم الله الصديقـني العزيزين اللذان 
غادرونا اىل الدار اآلخرة لكن كثريا من 
الناس الزالوا يتذكرون عملها ، وبقت 

دمية ( القره قوز ) دونها.
•وهكذا غيب املوت الفنان الرائد طارق 
الربيعي.الشهري بـ (أبو شنيور) و ايل 
أسـس مع زميله الراحل انور حريان 
لفن املاريونت يف العراق، فكونا فرقة 
مرسح بغداد الجوالـة للعرائس التي 
قدمت عروضها يف املدارس واملتنزهات 
وساحات الرتفيه بأنحاء العراق. ولد 
الربيعـي يف عـام ١٩٣٧. وبـدأ العمل 

يف اإلذاعة ثـم التلفزيون فقدم العديد 
واملسـابقات،  الرتفيـه  برامـج  مـن 
واكب انطالقـة التلفزيون العراقي يف 
١٩٥٦، وقـدم مع زميلـه أنور حريان 
برنامـج «قـره قـوز» الذي اسـتمر 
عرضه يف الخمسـينيات والسـتينيات 
والسبعينيات، وأكسـبه شهرة كبرية 
عرب شـخصية «أبو شنيور». والراحل 
( أبـو زرزور) انـور حـريان. وهمـا 
مـن ثنائيات الفـن التي اشـتهرت يف 
تلفزيـون بغـداد وابطـال (القرقـوز 
الجمهورالبغـدادي  احبهـم  الذيـن   (
والجمهـور العراقـي عمومـاً ، همـا 
الفنانان طارق الربيعي والراحل انور 
حريان . فهما اهم ثنائي قدما برنامج 
االطفـال (قرقـوز) وهو عبـارة عن 
لعبة دمى تمسـك باالصابـع يتالعب 
بهما الربيعي وحريان من اجل تفسري 
وتمريـر حكايتهما البغدادية للناس.. 
فباالضافـة اىل الجانـب الكوميدي يف 
لغتهما وحركتهما، كان الربنامج من 
اهم الربامج النقدية للسلوك البرشي 
يف املجتمـع اىل جانـب النقـد الـالذع 
ملؤسسات الدولة من خالل الحكايات 
الربنامـج  يحكيهـا  التـي  الجميلـة 
لريبطهـا بواقعـة معينـة او خطـوة 
تقـدم عليهـا الحكومة. كانـت بداية 
لقاء الثنائي البغـدادي الناجح ضمن 
ركـن الهـواة مـع مؤسـس الربنامج 
املرحـوم (كمال عاكـف) فرغم انهما 
ظهـرا معـاً يف العـام ١٩٥٥ اي قبـل 
الهواة بسـنتني ضمـن برنامج الركن 
العمايل .. كذلك شـاركا مـع القرقوز 
كان  ١٩٥٦الـذي  العـام  يف  املـرصي 
يعـرض احيانـا يف ( لونابـارك ) قرب 
سـينما النرص لكنهمـا كانت مقرات 

بسيطة ..الترتقي لربنامجها القرقوز 
الشهري فيما بعد . اما فكرة الربنامج 
فقد جاءت بعد انسـحاب الفنان عبد 
السـتار عبد الـرزاق الـذي كان يقدم 
القرقـوز قبل طـارق الربيعـي وانور 
حـريان .. حيـث اتفقـا عـىل اعـادة 
الحيـاة اىل الربنامـج وتقديمه مجددا 
وبحلـة جديـدة تختلف عن السـابق. 
وقدمـت اول حلقة جديـدة منه ظهر 
فيها الربيعـي وحريان يف العام ١٩٥٧ 
وقـد تزامن تقديم الربنامج مع حملة 
اسـبوع النظافـة الذي اقامتـه آنذاك 
امانـة العاصمـة. قـام هـذا الثنائي 
بدراسـة مرسح العرائـس يف القاهرة 
ضمـن بعثة حكوميـة يف العام ١٩٦٧ 
درسا فيها مرسح الدمى يف التلفزيون 
املـرصي .. كمـا تدربا عـىل اوبريت ( 
الليلة الكبرية ) بارشاف صالح السقا 
واطلعا عىل اوبريت السعادة وهي من 
االعمال املشابهة للقرقوز. كان طارق 
الربيعـي وانـور حـريان يسـتوحيان 
افكارهمـا يف برنامـج القرقـوز مـن 
عدة اتجاهات. اما عرب الرسـائل التي 
تصـل اىل الربنامج مـن قبل املواطنني 
او من خالل متابعة الصحافة املحلية 
او من خالل املعاناة الشـخصية لهما 
واحتكاكهما مع الناس والتعرف عىل 
همومهم وتطلعاتهـم .. باالضافة اىل 

برنامـج القرقـوز فقد قـدم الثنائي 
الربيعـي وحـريان برامـج اخرى مثل 
برنامج املسـابقات وكانا يستقطبان 
فيه االطفال يف بغداد واملحافظات عىل 
نحو كبري نتيجة السلوبهما الشيق يف 
الحديـث واملحـاورة واللعـب بالدمٰى 
باالصابـع بحيـث جعال حتـى الكبار 
يتابعـون برامجهمـا وهـذا النجـاح 
الكبـري للثنائـي( الربيعـي وحريان ) 
لـم يحققه غريهما يف برامج القرقوز 
. كمـا قدما برنامج (رحلـة املعرفة) 
وبرنامج اخر بعنوان( لقاء االصدقاء) 
وغريهما من الربامج الشـيقة. وهي 
برامج احبها النـاس يف بغداد ، بحكم 
قرب الناس من هذا الثنائي الذي كان 
يذهـب البعـض عنـد خروجهما من 
مبنى االذاعة والتلفزيون لكي يتحدث 
الصـور معهمـا  التقـاط  او  اليهمـا 
كان  لالطفـال...  بالنسـبة  السـيما 
الناس يتابعون برامجهما بشغف قل 
نظريه .. وبرامج ( الربيعي وحريان) 
االطفـال حسـب  تقتـرص عـىل  لـم 
بـل قدمـا برامـج للكبار ايضـا منها 
الربنامج الناجح ( الثالثي الضاحك ) 
اخـراج املرحوم مهـدي الصفار . وقد 
كان الثنائي املرح كثرياً ما يتعرض اىل 
املواقـف الحرجـة يف برنامج القرقوز 
الن البـث كان حيا عىل الهواء. ويذكر 
ان الفنـان املرصي محمود شـكوكو 
 ١٩٦٦ العـام  يف  العـراق  زار  عندمـا 
مـع مجموعـة مـن الفنانـني بينهم 
عبـد الحليم حافـظ وهدى سـلطان 
ولبلبـة وغريهـم قـد التقـى الثنائي 
طـارق الربيعي وانور حـريان وقدما 
امامه مجموعة من مشـاهد القرقوز 
فعـرب عن اعجابه وفرحـه بقابليتهم 
وموهبتهمـا والتقـط معهـم صورة 
تذكاريـة .  ويف عام ٢٠٢٠ نعت نقابة 
الفنـان طـارق  العراقيـني  الفنانـني 
الربيعي بعدما ظل عىل مدى عقودهو 
وزميله انـور حريان  مصدر سـعادة 
للطفـل واألرسة يف بـالده مـن خالل 

عمله بمرسح الدمى.

ذاكرة
www.alzawraapaper.com9

ÊÏÌç–‹n€aÎ@Ú«aà�a@Òã◊aà@Âfl

 

—Ìã€a@¿@\Û‹Ó€@ÊÏ‰™\Î@\Ôéaã◊@oè€a^@bË‰fl@p˝è‹èfl@¿@b◊äbí

@Êa7y@äÏ„aÎ@Ô»Óiã€a@÷äb†@µ‹yaã€a@\o„ÏÌäbæa^@wflaãi@êéc@Âfl@fiÎa@Ò7èfl@ã◊ânèm@ıaäÎç€a
لم يكن الرحل طارق الربيعي وقرينه انور حريان ضمن الجيل الذي عايشته بل سبقني بسنوات عديدة من حيث 
العمل لكنني بالتاكيد عارصته وكانت يل معهم صداقة وقد حرضنا الجلسة االحتفالية التي عقدها ملتقى االذاعيني 
والتلفزيونيني لالحتفاء بطارق الربيعي الذي ابدع هو وزميله انور حريان يف برامج االطفال ومرسح الدمى وتلك 
الربامج التي كانت يف حينها تقدم من تلفزيون العراق واذاعة جمهورية العراق وبعض املسارح يف بغداد .. لقد كانت تلك 
الربامج وبضمنها العلم للجميع والرياضة يف اسبوع من اكثر برامج التلفزيون العراقي متعة يف السنوات االوىل لتاسيسه يف 
١ مايس ١٩٥٦ برنامج الرياضة يف اسبوع ملؤيد البدري وبرنامج العلم للجميع للمرحوم كامل الدباغ وبرنامج قرقوز الذي 

كان يقدمه يف البداية وملدة سنة ستوري (عبد الستار عبد الرزاق) ثم تسلمه الفنانان طارق الربيعي وانور حريان.
الزوراء تستذكر اليوم مسرية هذين الراحلني باعتزاز وتذكر القراء بما قدموه يوما فكانوا اساسا لربامج االطفال 

التي لحقتهم .
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يعّد انقطـاع النفس االنسـدادي 
النومي هو الشكل األكثر شيوًعا 
من اضطرابـات النفس املرتبطة 
بالنـوم، والذي يتسـبب يف توقف 
النفـس وبدئه مـراًرا أثناء النوم. 
تسـرتخي  عندمـا  هـذا  يحـدث 
عضـالت حلقـك، فتعيـق تدفـق 
الهـواء، وتحـد من األكسـجني، 
وترتك أحياًنـا املصابني بانقطاع 
النفس االنسدادي النومي يلهثون 

بحًثا عن الهواء يف الليل.
و يمكـن أن يؤدي هـذا إىل بعض 
املضاعفـات الصحيـة الخطرية، 
مـن أمـراض القلـب إىل ضعـف 
اإلدراك. لسـوء الحـظ بالنسـبة 
ألولئـك الذيـن يعانـون مـن هذا 
العرض، فـإن العديد من أعراض 
الحالـة ال يتـم اكتشـافها منـذ 
حدوثها أثنـاء النـوم. ومع ذلك، 
يقـول الخـرباء أن هنـاك عالمة 
واحدة النقطاع النفس االنسدادي 
النومـي يمكنك التحقـق منها يف 
أي وقـت. مـا عليك سـوى إلقاء 
نظـرة فاحصة عـىل رقبتك، فإذا 

الحظـت أن رقبتك كبرية بشـكل 
غـري طبيعـي، قـد يرتبـط ذلـك 
باحتمالية أكرب لإلصابة بانقطاع 

النفس اإلنسدادي النومي.
وعىل وجه التحديد، الرجال الذين 
يزيد محيط العنق عن 17 بوصة 
والنسـاء مع محيـط العنق أكثر 
من 16 بوصة هـم األكثر عرضة 
لإلصابة بهـذه الحالة، حيث يدل 

هـذا عىل وجـود دهـون زائدة يف 
منطقـة الرقبة، وقد يسـاهم يف 
ازدحام وتضييق أنبوب التنفس، 
مما يزيـد من احتمالية انسـداد 

مجرى الهواء أثناء النوم.
لـذا، فقد أصبـح قيـاس محيط 
يف  معياريـة  ممارسـة  العنـق 
الفحـص البدنـي الحـايل عندما 
يكـون هنـاك اشـتباه يف توقـف 

التنفس أثناء النوم.
وعـىل الرغـم مـن أن العديد من 
األشـخاص الذيـن يعانـون مـن 
توقـف التنفـس أثنـاء النـوم ال 
يدركـون أنهـم مصابـون بهـذه 
الحالـة، إال أن الخـرباء يحذرون 
من أنها قد تسـبب عواقب طبية 
أن  األطبـاء  ويالحـظ  خطـرية. 
االنخفاض املفاجئ يف مستويات 

األكسـجني يف الـدم الـذي يحدث 
أثناء انقطاع النفـس أثناء النوم 
يزيـد مـن ضغـط الـدم ويضـع 
ضغًطا عىل نظام القلب واألوعية 
الدمويـة، ممـا يزيـد مـن خطر 
اإلصابـة بأمـراض القلـب، مثل 
ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب. 
وقـد يكون مرتبًطـا أيًضا بزيادة 

مخاطر اإلصابة بالرسطان.
يوجـد عـادًة نوعان مـن العالج 
النقطاع التنفس االنسدادي، أوًال 
قد يسعى طبيبك إىل عالج السبب 
الكامـن وراء ذلـك إذا تم التعرف 
عليه. عىل سـبيل املثـال، قصور 
انسـداد  أو  االحتقانـي  القلـب 
األنف. ويف مسـار العـالج اآلخر، 
سـيتعامل طبيبك مـع األعراض 

الخاصة بك بنفسه.
أو مـن خـالل التحكـم يف ضغط 
الهـواء مـن خالل جهـاز ضغط 
مجرى الهواء، وقد تالحظ بوجود 
اضطرابـات أقل يف تنفسـك أثناء 
النـوم. ويف بعـض الحـاالت، قـد 

تكون الجراحة خياًرا أيًضا.

بسبب ظروف الحياة الصعبة يستلزم 
الوضـع الحايل ملعظـم األرس العربية 
خـروج األم مـن البيـت إىل العمـل، 
ولكن كيف يمكـن أن يتقبل الصغري 
ذلك، حتى يف سـن الطفولة املتأخرة، 
كيـف يتقبل عودته من املدرسـة وال 
يجد أمه يف انتظاره، أو تركه يف البيت 
مع الخادمـة، وهذا التسـاؤل يقلق 

الكثريات من األمهات.
يجـب أن تكـون األم قـد نجحـت يف 
عزل الطفل تدريجياً عنها عن طريق 
الفطـام، ونقله إىل غرفتـه الخاصة 

لكي ينام ويلعب بها.
يجب أن تعـوده عىل البقـاء مع من 
تثق بهم مثـل الخادمة أو الحماة أو 

أخت الزوج.
العبي مع طفلك لعبة الغميضة لكي 
يتعلـم أن الحياة فيهـا ظهور وفيها 

اختفاء.
يفضـل أن يتـم تأجيـل قـرار العمل 
بالنسـبة لـألم ملـا بعـد عمـر ثالث 

سنوات.
يمكن أن ترتكـي الطفل بالتدريج يف 
البيت وتذهبي لرشاء حلوى أو زيارة 
الجـريان ملدة ال تزيد عن ربع سـاعة 

ثم تزيد بالتدريج.
يجب أن تثني عىل تجاوب طفلك مع 
بعدك عنه وبأنه لم يبكي وينتحب أو 

يمتنع عن الطعام.
أصـربي عىل طفلك وال ترضبيه حني 
يبكـي ملجرد بعـدك عنـه يف الحمام 

مثالً، فذلك يعلقه بك أكثر.

تنظيـف  يف  البـدء  قبـل 
يجـب  الظهـر،  حقيبـة 
إفراغها مـن محتوياتها. 
ولغسـلها يدويًّـا ُينصـح 
باتبـاع خطـوات التدبـري 

املنزيل اآلتية:
| ُيمأل حوض االسـتحمام 
بما يكفي مـن املاء لغمر 
القليل  وُيصـبُّ  الحقيبة. 

من مسحوق أو سائل الغسيل يف املاء، مع الخلط جيًِّدا باليد.
ل غسـله منفرًدا،  | إذا كان اإلطـار الداخيل للحقيبة قابًال لإلزالة، ُيفضَّ
مـع اإلشـارة إىل أنَّ املعادن يمكـن أن يلحقها الصدأ نتيجـة التعرُّض 

املفرط للماء.
| ُتفرك املناطق القذرة بشكل خاص، بفرشاة أسنان قديمة.

| ُتشطف الحقيبة جّيًدا بماء نظيف، وتعلَّق عىل قضيب ستارة حوض 
. االستحمام حتَّى تجفَّ

ية. علًما بأنَّ هذه  من جهٍة ثانيٍة، ُيمكن غسـل حقيبة الظهـر يف الجالَّ
األخـرية ُمفيدة يف غسـل األحذية وقبعـات البيسـبول. ُتضبط حرارة 
ية، ثمَّ توضع شـنطة الظهر داخلها، بعد تغليفها بكيس الغسيل  الجالَّ

ية. الخايل من أي رباط، وذلك يف الرفِّ العلوي من الجالَّ

املقادير :
    البقدونـس: حسـب الرغبة 

(مفروم، للتزيني)
    الخبز الرتكي الرقيق: حسب 

الرغبة (جاهز)
    الثوم: 5 غرام

    الفلفـل األحمـر الحلو: 150 
غراماً

    الشطة: 5 غرام (الرتكية)
 البقدونس: 50 غم (املفروم)

    دهـن الخـروف: 100 غراماً 
(مفروم)

    لحم كتـف الخروف: 1 كيلو 
(مفروم)

طريقة التحضري
1. يخلـط اللحم والدهن يدوياً، 
ثم تضاف إىل هذا الخليط جميع 

املكوّنات، مع الدعك جّيداً.
2. يوضـع هـذا الخليـط عـىل 

أسياخ الشواء.
3. يشـوى، ثـم يلـّف بالخبـز 

الرتكي الرقيـق ويقّطع، وينثر 
البقدونس املفروم فوقه.

4. يقّدم مع البصل والطماطم 
والفلفل الحار املشوي.

قد تكون ردة فعل اإلنسان تجاه 
لدغـة النحلـة والدبـور عاديـة 
لكنها قد تتطور إىل أعراض تهدد 
البعـض  يتحسـس  إذ  الحيـاة، 
أكثـر مـن  الحـرشات  للدغـات 
غريهـم. فكيـف تتـرصف تجاه 

اللسعات؟ 
تـؤدي لدغـات النحـل والدبابري 
يف غضون دقائـق وأحيانا خالل 
سـاعات إىل احمرار وتورم مؤلم 
يف الجلد، وقـد يصل نصف قطر 
هذا التـورم إىل 10 سـنتيمرتات 
وينحرس خـالل يوم واحد. وعىل 
الذيـن يتحسسـون مـن لدغات 
الحـرشات التعـرف عـىل كيفية 
تفـادي أرضارهـا، فمـن املهـم 
اإلرساع يف املعالجـة بعـد لدغـة 

الحرشة.
التحسـس  معالجـة  وتتضمـن 
من لسـعة الحرشات إسـعافات 
أوليـة وكذلـك إجـراءات طويلة 
تأثـري  مـن  للتقليـل  املـدى 
أن  الناتجة. ويجب  الحساسـية 
تزود نفسـك بأدوات اإلسـعاف 
أو  النحـل  لسـعات  مـن  األويل 
الدبابـري وتتضمن هـذه األدوات 
مواد مضادة لاللتهـاب. ويجب 
التـدرب مقدمـاً عىل اإلسـعاف 
األويل واالسـتجابة الرسيعة عند 

حدوث اللسـعة، بحسـب موقع 
أونميدا اإللكرتوني.

من هنا ننصحك باتباع الخطوات 
التاليـة عندما يلسـعك دبور أو 

نحلة:
- يجـب عليـك التـزام الهـدوء، 
يصابـون  ال  النـاس  فمعظـم 
بالحساسية نتيجة لسعة النحلة 
أو الدبور. ورغم ذلك ينبغي أخذ 
لدغـات الحـرشات عـىل محمل 
الجـد ألن عدم التدخل املناسـب 
الرسيـع قـد يـؤدي إىل عواقـب 

وخيمة.
- قم أوالً بنزع شـوكة النحلة أو 
الدبور من الجلد بواسطة ملقط. 
وافعل ذلك بحـذر واحرتاس كي 
ال تنفتـح الغدة السـامة املعلّقة 

عىل شـوكة الحرشة وتتسبب يف 
دخول املزيد من سـم الحرشات 

إىل مجرى الدم يف جسمك.
- برّد موضع اللسعة باستخدام 
الثلـج واملاء البـارد و ضع عليه 

مراهم إزالة االحتقان.
- مـن أجل تقليل الحكة الناتجة 
عن لسعة الجلد ضع سائل الخل 
ـف باملـاء أو رشائـح مـن  املخفَّ

البصل عىل موضع الحكة.
- عند حـدوث اللدغة يف منطقة 
عليـك  يجـب  والرقبـة  الـرأس 
طبيـب  إىل  برسعـة  الذهـاب 
الطارئـة،  والحـاالت  اإلسـعاف 
ألن لدغـة النحلـة أو الدبـور يف 
هذه املنطقة قد تؤدي إىل انتقال 

الورم إىل الشعب الهوائية.

دعونـا نعـرتف، نحن النسـاء، بأننا ال 
نجيـد االعتـذار، حتـى عندما نشـعر 
بالخطـأ، فإن االعتـذار يكـون مهّمة 
صعبـة، نتمنـى أن تنتهـي بكلمتـني 
فحسب، ولكن األمور ال تسري عىل هذا 
النحـو، والحفـاظ عـىل عالقة صحية 
إتقانـك طـرق  إىل  وسـعيدة، يحتـاج 
الحفـاظ عليهـا، بما يف ذلـك أن تعريف 
كيف تعتذرين عندما يحتاج املوقف إىل 
األسـف، وإليِك 5 خطوات تسـاعدك يف 

االعتذار بشكل مقبول..
- وجهاً لوجه

يبـدو االعتـذار عـرب رسـالة نّصية أو 
إلكرتونيـة أسـهل كثـرياً، ولكنه ليس 
فّعاالً، وبما أنـِك أخطأِت، فأنِت مدينة 
باالعتـذار املبـارش، وعليـِك أن تتحيل 
بالشجاعة الكافية للمواجهة، وتذكري 
أن ال يشء أفضـل من التواصل املبارش 
لتوصيـل األفكار واملشـاعر بالشـكل 

السليم.
- أن تعني ذلك

االعتـذار ليس مجرد كلمات فحسـب، 
بوجـوب  مقتنعـة  تكونـي  أن  يجـب 
االعتـذار، وأنـِك تقّدرين مـدى الرضر 
الواقـع عـىل رشيـكك، وبالتـايل فأنِت 

تعتذرين بالفعل، وهذا يظهر بسهولة 
من خـالل كلماتـك ولغة جسـدك، لذا 
عليِك التفكري فعالً واالقتناع باالعتذار 

قبل التنفيذ.

- تحّمل املسؤولية
ال تتحّدثـي عن مـّربرات أو تلقي اللوم 
عـىل الطـرف اآلخـر بينمـا تعتذرين، 
هـذا يـؤّدي إىل تفاقم األمـر والدخول 

يف رصاعـات وتبـادل االتهامـات، بدالً 
من هـذا، وبما أنـِك مقتنعـة بوجوب 
االعتـذار، اعـرتيف وأقرّي بمسـؤوليتك 
عّمـا حدث، هـذا يقطـع جـزءاً كبرياً 

من الطريق لقلب رشيكك، ويشـّجعه 
عـىل تقّبـل اعتـذارك دون الدخـول يف 

مناقشات حادة.
- التوضيح

بالتأكيد يحتوي االعتذار عىل النقاش، 
وليس مجرد كلمات مقتضبة فحسب، 
محاولـة  دون  أسـبابك  رشح  عليـِك 
تجميـل نفسـك، أو إلقـاء اللـوم عىل 
عوامـل أخرى، ووّضحي للطرف اآلخر 
أنـِك فقـط تحاولـني رشح مـا حدث، 
وليس التنّصل من مسؤوليتك تجاه ما 

حدث.
رشح التفاصيـل، وسـياق مـا حـدث 
تفّهـم  اآلخـر عـىل  الطـرف  يسـاعد 

موقفك، وتقّبل اعتذارك.
- التعويض

إن كان الخطـأ يمكـن تعويضـه، فال 
تـرتّددي يف تعويض رشيكك عن اليشء 
الـذي أحزنه، مثالً ألغيـت عّدة مواعيد 
معه، عليـِك تعويضه بموعـد يف أقرب 
فرصـة، وطبعـاً عليـِك االلتـزام هذه 

املرة.
التعويض يشعر رشيكك بأنِك تقّدرينه، 
وأنِك بالفعـل نادمـة وال تنوين تكرار 

الخطأ.

علّـق متخصصون يف علوم الصحة العامة 
والتغذيـة عىل نتائج دراسـة، كشـفت أن 
املتزوجـني أو املرتبطـني عـادة مـا تزداد 
أوزانهـم بمعدالت أكـرب ووترية أرسع من 

العازبني.
وأُجريـت الدراسـة، التي ُنـرشت نتائجها 
مؤخرا يف صحيفـة ”بلوس وان“ العلمية، 
عىل نحو 15 ألف شـخص يف أسرتاليا، بني 
عامـي 2005 و2014، 74 باملئـة منهـم 
متزوجـون أو مرتبطون، وراقبت العادات 
الغذائية للمبحوثني والتغريات التي تصيب 

أوزانهم.
ورغم أن الدراسـة كشـفت أن املتزوجني 

لديهـم عادات غذائية صحية أكثر مقارنة 
بالعـزّاب، منهـا تنـاول كميـات أكرب من 
الخـرضاوات والفواكه وتقليـل الوجبات 
الرسيعـة والتدخني والكحوليـات، فإنهم 
يكونون أكثر عرضة الكتسـاب املزيد من 

الوزن.
وعلّلت كاترين هانكي، بروفيسور الصحة 
العامة يف جامعة غالسغو نتائج الدراسة، 
بعـدة عوامـل، بعضهـا بعيد نسـبيا عن 

العادات الغذائية.
وقالـت هانكـي ”أعتقـد أن التفسـريات 
الواضحة لذلك أنك لم تعد أعزب، وهذا ربما 

يجعلك أقل اهتماما بإنقاص وزنك“.

ويتفق معها خبـري التغذية املتخصص يف 
السمنة والنحافة أرماندو غونزاليز، الذي 
تحدث لـ“نيوزويك“ أيضا، قائال: ”الكثري 
من الناس (العزاب) لديهم الدوافع ليكونوا 
يف صحة أفضل ومظهـر أكثر جاذبية من 

أجل االرتباط برشيك“.
لكنه يضيـف: ”بمجـرد أن يصبح األعزب 
مرتبطا، تختفي الكثري من هذه الدوافع“.

وبالتأكيـد، فإن هـذا ال يعنـي أن الزيادة 
يف الـوزن مصـري كل املرتبطـني، حسـب 
غونزاليز الذي يـرى أن تجنب ذلك يتطلب 
الحفـاظ عـىل جسـد  دوافـع  اسـتعادة 

رشيق.

 هنـاك أسـباب لـكل يشء يف علـم 
الطاقة وهناك تحذيرات مسـتمرة 
مـن بعض األفعال التـي تجلب لك 
الطاقة السـيئة يف حياتك وتجعلك 
تعانـي من مشـكالت وخيمة مثل 
مشـكلة الفقـر وقلة املـال، وهذا 

مـا أكدته الدكتـورة مهـا العطار 
مطورة الطاقة يف حيـث قالت أنه 
توجد أسـباب لقلة املال ويجب أال 
تفعلهـا ولكن أوال عليك أن تعرفها 

حتى تبتعد عنها.
1. عدم وجود محفظة للمال:

وهذا يعني أن املال يطري باستمرار، 
وال يمكن بقائه معك ألطول فرتة، 
فالبد عليك من وضع نقودك مرتبة 
ومنظمة ومفرودة داخل محفظتك 

الخاصة.
2. مكان حفظ املال:

حذرت مطـورة الطاقة من حفظ 
املـال يف مكان سـيئ يف البيت مثل 
الثالجة الفرن الحمام تحت البالط 
وأمثلـة كثرية أخـرى إلخفاء املال 
من الرسقـة، فالبد مـن وضعه يف 

خزينة خاصة به.
3. وقت رصف املال:

رصف املـال يف الصباح الباكر من 
األخطـاء املرضة بحالتـك املالية، 
فهذا يعني انك مستغني عن املال 
ومعـك فائض ويجعـل الحصيلة 
النهائيـة له قليلة يف يدك عىل أخر 

اليوم .
4. التخلص من القمامة:

”خـد الزبالة وانت نـازل“ عبارة 
مـن  الكثـري  تكررهـا  شـائعة 
الزوجـات عـىل مسـامع األزواج 
صباًحـا، إال أن مطـورة الطاقـة 
حذرت من التخلص من القمامة 
صباحـا وقالـت إن هـذا يعني يف 
علـم الطاقـة وجـود فائض عن 
الحاجـة وأنـك ال تحتـاج للرزق، 
فالبد مـن إخـراج القمامـة ليالً 

وقبل النوم مبارشة .
5. خياطة املالبس:

تقول مطـورة الطاقة إن الخياطة 
باملنزل تجلب الفقر بسبب استخدام 
املالبس القديمـة وإصالحها، فإذا 
كان البـد مـن أصـالح يشء عليك 

بارساله ملتخصص يف ذلك .
6. ترسيب املاء:

ترسب املاء من سـباكة البيت من 
اسـباب ترسب املال وهدر الثروة، 
فإذا كان لديك مصدر للمياه تالف 

عليك بإصالحه فوراً .
7. املالبس املقطعة:

املقطعـة  املالبـس  اسـتخدام 
والقديمة خاصة املالبس الداخلية 
تزيد مـن حالـة الفقر، لـذا عليك 

بالتخلص منها فوراً .
وأكـدت مطورة الطاقـة أنه يجب 
العمـل بالنصائـح حتـي ال تجلب 
الفقـر يف حياتك ويجـب عليك ان 
تراقـب افعالـك ومـا يحـدث من 
حولك حتي تتجنب السيئ وتعيش 

يف سعادة وهناء. 
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 يف أحـد األيـام، دخـل فتـى عـىل 
جـده غرفة املكتـب ليجلـس معه 
ويتحـدث، لكن الجـد كان منهمكاً 
يف كتابة يشء ما، كرس الولد حاجز 
الصمت سـائالً: ” هـل تكتب قصة 
يا جدي ؟“...الجد: ” نعم، أنا أكتب 

قصة“
الولـد: ” وهل هـذه القصة تتحدث 

عني؟“.
الجـد: ” ال، إنها ال تتحـدث عنك يا 
بني...أتعرف... (ملتفتاً إىل حفيده) 
هنـاك ماهـو أهم مـن القصـة يا 
بنـي... إنه هذا القلـم (مقدماً إياه 

للفتى).
الولد ممسكاً بالقلم: ” لكنه مجرد 
قلم رصاص يا جـدي...ال أرى فيه 

شيئاً مميزاً“.
أن  مخطئ..أتمنـى  ”أنـت  الجـد: 
تكون مثـل هذا القلـم عندما تكرب 

يا بني“.
الولـد (مسـتغرباً): ” وكيف يكون 

ذلك ؟“.
الجـد: ” حسناً...سـأرشح لـك ما 

خمـس  الرصـاص  أقصد..لقلـم 
إذا أحسـنت االستفادة  خصائص، 
نفـيس  سـالم  يف  سـتعيش  منهـا 
مع نفسـك ومع من حولـك طوال 

حياتك...
نتحكـم  نحـن  األوىل:  الخاصيـة 
بمسـار القلم كيفما شـئنا ونحن 
نكتـب وأنت قادر عـىل أن تفعل ما 
تشـاء وأن تقـرر مصريك بنفسـك 
لكـن التنـىس أبـداً أن هنـاك مـن 
ُيسريك ويتحكم بمصريك يف النهاية 

وهو الله تعاىل...
الخاصية الثانيـة: يف لحظة معينة 
سـأضطر إىل التوقـف عـن الكتابة 
واسـتخدام املـرباة الحـادة ألجعل 
من قلم الرصاص يف وضعية أفضل 
للكتابـة وأنـت كذلـك، قـد ُتضطر 
إىل تّحمـل بعـض املصاعـب واأللم 
والحزن يف لحظة معينة من حياتك 
ولكنها سـتجعلك أقوى يف مواجهة 

مصاعب الحياة.
الخاصيـة الثالثـة: اسـتخدام قلم 
الرصـاص يتيـح لنا أن نسـتخدم 

املمحـاة إذا ارتكبنا أخطـاء، وأنت 
مثلـه قد تضطر إىل محو ونسـيان 
بعض األخطـاء يف حياتك لتعود إىل 

الطريق القويم مرة أخرى.
الخاصيـة الرابعـة: مـا يهـم حقاً 
يف قلـم الرصـاص هو ليـس العود 
الخشبي الذي نمسـكه بأيدينا..بل 
الرصـاص الذي يكـون داخل العود 
الخشـبي هـو األهـم حيـث بدونه 
النسـتطيع الكتابة...وهـذا أنـت..
األهم هو من أنت من الداخل، لذلك 

اسـَع دائماً بأن ترتقـي بروحك إىل 
أعىل واحرص عـىل داخلك أكثر من 

حرصك عىل مظهرك.
الخاصية الخامسة: قلم الرصاص 
يف  نسـتخدمه  عندمـا  أثـراً  يـرتك 
الكتابة..وأنت كقلم الرصاص، عند 
كل فعـل أو تـرصف ترتك أثـراً بني 
الناس وبني من يحيطون بك...لذلك 
فكـر قبل أن ُتقدم عىل قول أو فعل 
شيئ ألن الناس سيتذكرون أفعالك 
وأقوالك السلبية منها واإليجابية“.

يمكن خوض اختبار شـخصية يكشف ارسارها بطرق مختلفة منها 

حركات الجسـم واختيار االلوان وتحديد ما تتم رؤيته اوالً عند النظر 

اىل رسـم ما. ومن املفيد ايضـًا االعتماد عىل هذا الرسـم حيث يظهر 

فيه عدد من االشخاص الذين يقومون بترصفات تحتاج اىل الجرأة او 

تـدل عىل التهور. ومن خالل هذا  االختبار للشـخصية  يكفي اختيار 

الشـخص الذي يعترب االكثر ميالً اىل املغامـرة واالقل عقالنية واالكثر 

تهوراً.

يساعد اختبار الشخصية هذا عىل تحديد صفاتها التي تزعج اآلخرين 

وتدفعهم اىل االبتعاد. وهو يجمع عدداً من االشـخاص الذي يقومون 

بأعمال تشـري اىل الجرأة الزائدة او حب املغامرة او التهور والبعد عن 

التفكـري العقالني. ولخـوض االختبار يكفي اختيار الشـخص الذي 

يعترب االكثر جنوناً تهوراً.

الشخص رقم 1

يـدل اختيـار هذا الشـخص يف اختبـار تحليـل الشـخصية هذا عىل 

التصميـم عىل العمل مـن اجل تحقيق االهـداف يف مختلف اتجاهات 

الحياة. لكنه يشري يف املقابل اىل عدم الرتدد يف استغالل قدرات اآلخرين 

وطاقاتهم ووقتهم من اجل فعل ذلك. كما يدل عىل االسـتعداد الدائم 

للتدخل يف شـؤون هؤالء ليس من اجل املسـاعدة بل بداعي الفضول 

وتمضيـة الوقت. ومن ارسار الشـخصية التي يكشـفها هذا الخيار 

ايضاً الرصاحة الصادمة التي تدفع اىل عدم مراعاة مشـاعر اآلخرين 

وعـدم تفهـم وجهات نظرهـم او الظروف التـي تجعلهم يترصفون 

بطريقة ما.  

الشخص رقم 2

يـدل اختيار الشـخص رقـم 2 يف اختبار الشـخصية هـذا عىل طباع 

تتسـم بالوقاحة احياناً وبتقلب املـزاج وعدم القدرة عىل التعاون مع 

االشـخاص اآلخرين. كما يعنـي كثرة االنتقاد ملـا يفعله هؤالء ليس 

بطريقـة إيجابية بـل من اجـل مضايقتهم واظهـار ضعفهم وعدم 

نجاحهم. ويكشـف هذا االختيـار ايضاً البعد كل البعـد عن الواقعية 

احياناً والعيش يف الكثريمن االوقات يف عالم الحلم وبناء كل العالقات 

واملخططات عىل اساسـه. كما يشري اىل االسـتعداد احياناً للهرب من 

املسؤوليات وعدم تحمل عواقب االفعال ونتائجها اياً تكن.

الشخص رقم 3

من املعـروف أن من يختار هذا الرقم يتمتع بالتفكري العقالني. لكنه 

يف املقابل يحاول السـيطرة عىل افـكار اآلخرين واقرتاحاتهم وآرائهم 

وخياراتهم وعىل مصادرة حقهم يف التعبري عن انفسهم وان كان هذا 

رضورياً جداً. كما انه يسعى اىل القيام بكل املهمات بنفسه وال يمنح 

االشـخاص الذين يعيشـون ويعملون يف محيطـه اي ثقة. ولهذا من 

املمكن ان يجد نفسـه بعيداً عـن الجميع ويعيش حالـة من الوحدة 

التي تمنعه من التفاعل مع محيطه وتجعله يزداد شـعوراً باالنانية. 

ولهذا عليه التفكري ملياً قبل ان تتحول تلك الوحدة اىل اكتئاب وضجر 

وروتني ممل.    

الشخص رقم 4

يـدل اختبار تحليل الشـخصية هذا عىل ان اختيـار الرقم 4 باعتباره 

االكثر تهوراً يشري اىل شخصية منطلقة ومنفتحة واىل صفات قيادية 

ومـرح وحيوية. لكنه يعنـي يف املقابل العناد وعـدم تغيري اآلراء وان 

كان هـذا يصب يف مصلحة عامـة ويخدم مرشوعاً مهماً. ويكشـف 

ايضاً اخذ القرارات الرسيعة احيانـًا واالندفاع نحو القيام باملبادرات 

والخطـوات من دون التفكـري ملياً بالعقبات والعواقب. كذلك يشـري 

اختيـار هذا الرقم يف اختبار الشـخصية هذا اىل اتباع قواعد خاصة يف 

كل امـر من دون االهتمام بمصالح اآلخريـن ومعايريهم وقواعدهم 

ومحظوراتهـم. وهذا اكثر ما يزعج الجميع ويدفعهم اىل االبتعاد واىل 

عدم الرغبة يف التعاون او الحوار او حتى الزيارة.    

صــــورة و حــــدث
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لدمار شديد من جراء زلزال.

أكاديميـة  تأسـيس   -  1751
كأول  العسـكرية  ثريشـيان 

أكاديمية عسكرية يف العالم.
1825 - انـدالع ثـورة الديسـمرب 
يني يف االمرباطورية الروسية ضد 

القيرص نيكوالي االول.
1865 - انطـالق رحلـة السـفري 
املغربي محمد بن سعيد السالوي 

إىل فرنسا.
يقـدم  بالنـك  ماكـس   -  1900
اشـتقاق نظـري لقانون إشـعاع 

الجسم االسود يف ميكانيكا الكم.
1901 - العالم غولييلمو ماركوني 

يجري أول اتصال السلكي.
النرويجـي  املستكشـف   -  1911
روال أموندسن يصل مع أربعة من 
زمالئه إىل نقطة القطب الجنوبي 

للمرة االوىل.
1939 - إقصاء االتحاد السوفيتي 
بعـد  وذلـك  االمـم  عصبـة  مـن 
سـمي  فيمـا  فنلنـدا  مهاجمتـه 

بحرب الشتاء.
1947 - إفتتاح ملعب سـانتياغو 

برينابيو يف مدريد.

1950 - الجمعيـة العامـة لالمـم 
إنشـاء  عـىل  توافـق  املتحـدة 
املتحدة  العليـا لالمـم  املفوضيـة 
كان  والتـي  الالجئـني  لشـؤون 

الهدف من إنشائها
االنسـانية  املسـاعدات  توفـري 
وحماية الالجئني وحل مشكالتهم 

يف مختلف أنحاء العالم.
1955 - إنضمام 16 دولة إىل االمم 
وإيطاليـا  االردن  منهـا  املتحـدة 

وإسبانيا والربتغال.
1957 - تأسـيس الهـالل االحمر 

املغربي.
قـراًرا  إرسائيـل تصـدر   -  1981
بضـم الجـوالن السـوري املحتل، 
وفـرض قانونها عليـه، واملجتمع 

الدويل يقابل القرار بالرفض.
الرسـمي  االعـالن   -  1987
املقاومـة  حركـة  تأسـيس  عـن 
االسـالمية / حمـاس كمنظمـة 
وطنية جهادية تهدف إىل اسرتداد 

فلسطني الوطن
للفلسـطينني  القومي  التاريخـي 
وعاصمته القدس، أسس الحركة 

أحمد ياسني.
1988 - الواليـات املتحـدة توافق 

للمرة االوىل عىل إجـراء مباحثات 
مبـارشة مـع منظمـة التحريـر 
الفلسـطينية وذلـك منـذ اعرتاف 

االمم املتحدة
باملنظمة كممثل رشعي للشـعب 
عضويـة  ومنحهـا  الفلسـطيني 

االمم املتحدة بصفة مراقب.
2003 - رئيـس باكسـتان برفيز 
مرشف ينجـو من محاولة اغتيال 

هي الثالثة منذ توليه السلطة.
- 2004كوبا وفنزويال تؤسسـان 

التحالف من أجل االمريكتني.
افتتاح جرس ميلو رسًميا كأطول 

جرس يف العالم.
2008 - الرئيس االمريكي جورج 
دبليـو بوش يزور العـراق ويوقع 
فيـه مع رئيـس الـوزراء العراقي 
نـوري املالكـي االتفاقيـة االمنية 

العراقية
االمريكيـة، وقد تعـرض الرئيس 
االمريكي أثناء مؤتمر صحفي مع 
رئيس الـوزراء العراقـي إىل قذفه 
بفردتـي حـذاء من قبل مراسـل 

قناة البغدادية منتظر الزيدي.
2009 - قادة دول مجلس التعاون 
الخليجـي يطلقـون مـن الكويت 

مـرشوع الربـط الكهربائـي بني 
دولهم.

2010 - تفجـريان انتحاريـان يف 
مدينة تشـابهار االيرانية من قبل 
اثنني مـن االنتحاريني الذين ّفجرا 
أنفسـهما يف موكب حداد شـيعي 

مزدحم
ما أسفرا عن مقتل 32 وجرح 95 

شخصا.
آه3-  تشـانج  مركبـة   -  2013
الصينَّية تهبط عىل سـطح القمر 
حاملًة مسـبار ”يوتـو“، ُلتصبح 
بذلـك أَّول مركبـة تفعـل ذلك منذ 

سنة 1976م.
- 2017رشكة والـت ديزني تعلن 
معظـم  عـىل  اسـتحواذها  عـن 
أصـول رشكـة ”تونتـي فرسـت 
سينتشوري فوكس“ مقابل 4.52 
مليـار دوالـر. هيئـة االتصاالـت 
الفيدراليـة االمريكية تّصوت عىل 
مقرتح يلغي حزمة قوانني أوباما 
يف  االنرتنـت  بحياديـة  الخاصـة 
البالد ما سيمنح رشكات االتصال 
للتالعـب  قانونيـة  صالحيـات 
برسعـات املواقـع وفـرض رقابة 

عىل محتوى الويب.

acebook ⁄ÏjèÓ–€a@Âfl

غزل عراقي
ــار  النهــــــ ــول  ط ــك  الكابل اهللا  ــاعده  ايس
ــت  متــ ــب  ذاي ــس  اح ــرات  نظ ــس  ب ــي  وان
ــق  بطريــــــــ ــه  اعم مي  ــت  مري ــو  ل ــت  ان
ــفـــــت ش ــركم  ابش ــوت  بص ــاح  ص ــان  ج
ــك  بيــ ــت  ضج ــاس  الن ــه  احلين ــل  توص ال 
ــران  اجليــ ــوا  وزعل ــتكالي  اش ــارعنه  ش
ــت  وتعديـــــــــــ ــلمت  س ــعرفك  ش ــه  إنت
ــــــــــوان  نس ــت  تطلگ وراك  ــدري  مات

Ò5«Î@Úó”

ÚÓóÉí@paäbjnÇa

كونوا كقلم الرصاص...!!؟

اختبار شخصية يكشف ما اذا كنت 
جريئا او متهورا

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

أبـــــــراج

مهنيـاً: تقبل الواقـع وال تعرتض عىل يشء، قـد تثار قضية لها 
عالقـة بعالقات رسيـة لك، أو تعرف غـرية أو تعيش أزمة، ناضل 
حتى ال تتورط يف فضيحة ما وتجنب املواجهات .عاطفياً: إذا شعرت 
بملل يف عالقتك بالرشيك فحاول فعل أشياء جديدة وغري تقليدية وابتعد 
عـن الروتني اليومي املعتاد حتى تتجنب هذا الشـعور .صحياً: قلل من 
تناول املرشوبات الغازية واسـتبدلها باملرشوبـات والعصائر الطبيعية 

حتى ال تزيد من وزنك، ولكي تستعيد رشاقة وحيوية جسمك.

مهنيـاً: تتغلب عىل الهواجس املاضية وتتسـلق السـلّم نحو 
طموحـات جديدة وظروف مناسـبة، حـاول أن تجذب الحظ 
الـذي ينتظرك وال تتخـاذل. عاطفياً: يكون هذا اليـوم دافئاً عىل 
املستوى العاطفي وتنسجم بسهولة مع محيطك القريب والحميم، وال 
عجب اذا ملسـت انفتاح الرشيك عليـك أكثر من أي وقت مىض .صحياً: 
ال تدع نصائح اآلخرين العشـوائية تقنعك بأن ممارسـتك الرياضة لن 
تجديك، خفف من رفع األشياء الثقيلة فقد تعرّض ظهرك آلالم حادة.

مهنيـاً: يـوم إيجابي يطمـنئ فيه بالـك وتتوضح بعض 
األمـور أو تنتهي مـن خالل جهد شـخيص، وتناقش بثقة 
وتنجح يف كسب موّدة اآلخرين. عاطفياً: عىل الرغم من ظهور 
غيمة رمادية بني الحني واآلخر، لن يكون الجوالعام عاصفاً، لذلك 
أدعوك إىل اتخاذ مواقف لينة وإيجابية إذا أمكن. صحياً: إذا أردت أن 
تتحكم يف شهيتك، يجب أن تكون صاحب إرادة قوية ال تضعف أمام 

األطعمة املغرية التي ترضك كثرياً.

مهنيـاً: تحتفـل بانطالقـة سـاّرة وسـعيدة ملرشوع تحلـم به، 
إنـه يـوم واعـد وممتـاز يسـوده االنسـجام وتبـارش تغيـريات 
أو تخّطط  لها، وتتلّقى  نصيحة مفيدة جداً يف هذا الشأن.عاطفياً: إذا 
كنـت عازباً إّنـه يوم ممتاز للوقـوع يف الغرام، وبالتايل فهو مناسـب لتلبية 
الدعوات والخروج للقاء الناس وال بّد من أن تلفت نظر غري شخص يستحق 
اهتمامك.صحياً: كن عىل ثقة أن التخفيف من العصبية والتزام الهدوء أنجع 

دواء للبقاء مرتاحاً، وال يشء يستحق منك أن تبقى عىل هذه الحال.

مهنياً: يحمل هذا اليوم أحداثاً متزاحمة يف العمل تشـكل 
ضغطاً عليك، بحيث تفقد السيطرة عليها. 

عاطفياً: يسـهل عليـك التفاهم والتالقي وإيجـاد الحلول مع 
الرشيـك، وتبـدو قادراً عىل إعـادة اللحمة إىل العالقـة التي توترت 
بعـض اليشء .صحياً: األجواء اإليجابية تدفعـك إىل املزيد من العمل 
والنشـاط وتمدك بحيوية ممتـازة، ال تريد التوقف أو االسـرتاحة، 

فأنت ال تشعر بالتعب.

مهنيـاً: تتلقى خرباً اسـتثنائياً يجعلك سـعيداً ويطرأ ما 
يزرع الفرح يف نفسك، ويحالفك الحظ لكي تظهر مهارتك 

يف التعاطي مع اآلخرين.
عاطفياً: أنت عىل موعد مع الحب واملشاعر العاصفة، وتكون أكثر 

قرباً من الرشيك ملبياً كل رغباته من دون تردد.
صحيـاً: أنـت عاطفي جداً وتتأثر بأبسـط األشـياء وتشـعر أن كل 

األمور ترتك بصماتها عىل نفسيتك.

مهنيـاً: أمامك اليوم فرصة ثمينـة الحراز تقدم، تتوضح 
الخيارات وتسـهل املبادرة، وتسـمع جوابـاً أو توضيحاً يف 

الرؤية، وتشعر بالقوة والقدرة عىل اإلقناع.
عاطفياً: ال تعتقد أّن تغافل الرشيك عن ترصفاتك يفسـح يف املجال 
أمامـك للمـّيض يف الخطـأ، فهو قـادر يف لحظة عىل تغيـري املعادلة 
ملصلحته.صحيـًا: ترتاجـع الضغوط النفسـية واملهنيـة والفكرية، 

وتهدأ أعصابك وتبدأ برؤية الحياة من زاوية إيجابية.

مهنيـاً: ال تحرش أنفك يف مواقـف محرجة، ولن تجدي محاولتك 
لتوضيـح غايتك وأهدافك، والعون الـذي حظيت به أخرياً يتيح لك 

التخطيط بشكل أفضل لضمان املستقبل بكل تفاصيله. 
عاطفيـاً: يكـون تغايض الرشيـك عن تهـّورك، هو الـربكان الهـادئ قبل 
االنفجار، وإذا اسـتنفدت الوسـائل يف معالجة الخلل يف العالقة، قد تضطر 
إىل اعتماد اسـرتاتيجية جديدة .صحياً: تقاوم األمراض بشكل قوي ولست 

بحاجة إىل األدوية لتشعر بالتحسن، كن ليناً وماِش األيام وتطوراتها.

مهنيـاً: ال تبالـغ يف مرصوفـك وكرمـك، وحافـظ عـىل 
اسـتقرارك املايل، كـن معتـدال وال تثق بأي شـخص عابر، 
واحم نقـاط ضعفك.عاطفياً: عالقتك باآلخرين يسـودها جو 
من التفاهم، وخصوصاً أنك منفتح عىل الحياة االجتماعية أكثر من 
ذي قبل .صحياً: يجب تخصيص وقٍت من اليوم لالسرتخاء والتأّمل، 
عن طريـق الجلوس يف مكان هادئ وتصفيـة الذهن، واالبتعاد عن 

األفكار السوداوّية.

مهنيـاً: أجواء العمـل الجيدة رضورية بغيـة التمكن من 
إنجاز األعمال املطلوبة منك بجدارة ونجاح.

عاطفياً: أمور بسيطة قد تحمل الكثري من املتغريات األساسية، 
لذا عليك عدم االستهتار بأي يشء.

صحيـاً: أصبحت أمورك الصحية يف وضع يتطلب الحل الرسيع قبل 
فوات األوان، فال تتأخر يف املعالجة.

مهنياً: تركز عىل أوضاعك املالية وتعيش يوماً مالئماً  لكل 
األوضـاع وتقوم بعملية بيع مللكية أو تطور أسـلوباً جديداً 
يف العمـل وتحقـق النجاحـات واألرباح .عاطفيـاً: يبرشك هذا 
اليوم بأجواء حلوة ورائعة وتسـتقطب اهتمام الرشيك وتبدو نجم 
األماكـن والسـاحات والحفالت .صحياً: الشـعور املتقطـع بالدوار 
يكـون بسـبب قلة النـوم أو لضعف يف النظـر، والتقلبـات يف املزاج 

سببها نفيس والضغط الذي تواجهه نتيجة اإلرهاق يف العمل.
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مهنياً: تتلقى عائدات غري منتظرة عرب مرشوع قديم أو مكافأة 
مالية أو بيع أحد املمتلكات، إال أنك تبقى قلقاً، وقد ينشـأ رصاع 
بني مسؤوليات مهنية وأوضاع خاصة. عاطفياً: عالقتك املنسجمة 
بمـن تحب تجعلك تفكـر يف ارتباط جدي وخصوصـاً أن الفرصة باتت 
سـانحة لتبوح له بمشاعكر مع وجود من يشـجعك عىل اإلقدام عىل هذه 
الخطوة.صحياً: تشـعر بالتفاؤل مما ينعكس إيجاباً عىل وضعك الصحي 

ككل، لكـن واظب عىل تنظيم مواعيد تناول الطعام والتمارين الرياضيـة.
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شاشة  عرب  الدرامية  تجاربها  أوىل  يف 
نجحت  اإللكرتونية،  شاهد  منصة 
تسكت  إبتسام  أكاديمي  ستار  نجمة 
عالية  مشاهدة  نسبة  تحقق  أن  يف 
منذ عرض حلقات مسلسلها الدرامي 
شاهد،  شاشة  عرب  «حياة»  الجديد 
من  أكثر  يف  ترند  أصبحت  إنها  حتى 
املسلسل،  عرض  منذ  العالم  يف  دولة 
فاحتل العمل ترند ١ يف فرنسا واملغرب 

منذ الحلقة األوىل.
هذه  أن  تسكت  إبتسام  رأت 
الشخصية، وهي «حياة»، ملَستها منذ 
للعمل  كثرياً  وتحمست  األوىل  الوهلة 
توافق  التي  األوىل  املرة  وهي  ككل، 
فيها عىل الدور من دون تفكري، ورأت 
أيضاً أن شخصية حياة هي شخصية 
فتاة «مسكينة» تعاني من العديد من 
البكاء  أن  وأكدت  النفسية  األزمات 

املشاهد  من  كثري  يف  قدمته  الذي 
إبتسام  باملئة.وذكرت  مئة  حقيقي 
أنها تشعر بالقلق قبل عرض املسلسل 
الـأم بي يس ألنها تتمنى  عرب شاشة 
أن ينال إعجاب الجمهور، وهو شعور 
طبيعي وصحي ألي فنان.والعمل تدور 
بسيطة  عائلة  من  فتاة  حول  أحداثه 
ظروفها  مع  يومية  معاناة  تعيش 

بوالدتها  تعتني  حيث  الصعبة، 
حل  وتحاول  املريضة 

مشكالت والدها املتكررة، 
مسؤوليتها  جانب  إىل 

أيضاً،  أخواتها  عن 
عىل  تّرص  ولكنها 
طموحاتها  تحقيق 
رغم كل الصعوبات 
يف  تواجهها  التي 

حياتها.

هارناز  الهند،  جمال  ملكة  توجت 
الكون  جمال  ملكة  رسميا  ساندو، 

لسنة ٢٠٢١.
 ٧٩ عىل  عاما)   ٢١) ساندو  وتغلبت 
متسابقة من مختلف البلدان واألقاليم، 
جمال  ملكة  وصيفة  ذلك  يف  بما 
جمال  وملكة  فرييرا،  نادية  باراغواي، 

جنوب إفريقيا الثانية، الليال مسوان.
قبل  من  التاج  عىل  ساندو  وحصلت 
ميزا،  أندريا   ٢٠٢٠ الكون  جمال  ملكة 
ك ملكة  لها  جولة  بأول  تقوم  أن  قبل 
خشبة  عىل  الجديدة  الكون  جمال 
املرسح يف منتجع إيالت اإلرسائييل املطل 

عىل البحر األحمر.
الكون  جمال  ملكة  مسابقة  وعقدت 
٢٠٢١ بعد ٧ أشهر من حصول ميزا (٢٧ 

عاما) عىل تاج ٢٠٢٠ يف مايو املايض.

الفنان  حفل  منظمي  أحد  الخطيب،  كريم  كشف 
قبل  أقيم  الذي  العراق،  يف  املرصي محمد رمضان 
أيام، عن دخوله يف أزمة بينه وبني الطرف الثاني 

سارة عصام.
بينه  توظيف  اتفاقية  أبرم  أنه  الخطيب  وأوضح 
وبني (سارة) يف دبي، بهدف إنشاء كل التسهيالت 
والرتتيبات الالزمة لتوقيع عقد مع الفنان محمد 
الطرف  نظمه  الذي  العام  الحفل  إلحياء  رمضان 

الثاني يف العراق.
االستشارات  كل  قدم  أن  بعد  أنه  وأوضح 
والتسهيالت والتعاون املستمر مع سارة منذ بداية 
توقيع العقد معه حتى وصول محمد رمضان إىل 
مدينة بغداد إلجراء الحفل املذكور، قام هو وفريقه 
الفني بزيارة بغداد عدة مرات، وعملت يف املرشوع 

ألكثر من شهر لإلرشاف عىل االستعدادات.
التي  للعقود  سارة  إبطال  الخطيب  كريم  وأعلن 
 ، الفني  الفريق  واستبعاد  ورفضها،  فسختها 
املربمة مع جميع األطراف،  العقود  وخرق جميع 
 ، عليها  واملتفق  املستحقة  الرسوم  دفع  وتجنب 

كما أوضح.
يف  عضو  لكل  اعتذر   – بيانه  يف   – الخطيب  كريم 
واإلماراتي  والعراقي  اللبناني  املحرتف  الفريق 
تنظيم  أنه غري مسؤول عن  عىل جهودهم، مبيناً 
حفل محمد رمضان وكل ما يتعلق بسارة، الذين 
حافظوا عىل جميع الحقوق، يقاضون ويجمعون 
حقوقها وحقوق فريق محرتف، وتقني ويستعني 

بالقضاء املختص.
مرسح  عىل  غنائيا  حفال  رمضان  محمد  وأحيا 
بحضور  بغداد،  العراقية  بالعاصمة  الند،  سندباد 
بأغانيه  احتفلوا  الذين  املتفرجني  من  كبري  عدد 
بعده..  من  األغاني  كلمات  بغناء  معها  وتفاعلوا 
واستقبل املستمع العراقي محمد رمضان بطريقة 
يف  كان  حيث  فيديو،  بمقاطع  وموثق  أسطورية 
طريقه إىل مقر الحفل يف استقباله عدد كبري من 
املرسح  عىل  وصوله  حتى  والدراجات،  السيارات 

وسط استقبال حار من الجماهري العراقية اضافة 
اىل تأمني زحف القوات االمنية له اىل العراق.

بغداد  ”أحب  الحفل:  خالل  رمضان  محمد  وقال 
أرتدي  ال  استقرارها..  وأحب  آمنة  أريدها  هذه، 
مدح  يف  يشء“،  أي  من  أخاف  وال  واقية  مالبس 
وأظهرت  استقرار،  من  حالًيا  العراق  يشهده  ما 
الساعات  يستقبلون  وهم  الجماهري  الفيديوهات 
عىل  يقف  وهو  رمضان  ملحمد  الثمينة  والهدايا 

املنصة لالحتفال به.

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a
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أبشع صورة للسياسة عندما يغادرها الصدق، ويكون الكذب رائدا لتحديد 
مساراتها ورسم خرائطها والخيط املوصل لجميع تفاعالتها .

الرعاع  تصفيق  وسط  الزيف  ظهر  تعتيل  عندما  للثقافة  صورة  وأبشع 
وهتاف املنافقني والتافهني .

قد  العالم  يكون  الثقافة  بشاعة  مع  السياسة  بشاعة  تجتمع  وعندما 
احتل قلب التفاهة لرتدم كل منابع الخري والعطاء .

كرامة  تمجد  البلهاء  الترصيحات  وماليني  الجوفاء،  الخطابات  ماليني 
وماليني  وااليتام  االرامل  ماليني  وراءها  وتخلف  واملواطن  الوطن  وحياة 

الشباب الذين يبحثون عن عمل ينقذهم من الفقر والذل .
العالم نظاما  الكذب أسسوا لهذا  املنحرفون من تجار الشعارات وكهنة 
قائما عىل ازدواجية املعايري وخلطوا االوراق فضاعت القيم وتاهت الرؤى 
وهربت بوصالت االرشاد، ولم يبق غري شعار واحد يقول : ان لم تكن ذئبا 

اكلتك الذئاب.
ابشع  يمارسون  االنسان  وحقوق  الديمقراطية  بشعارات  املتاجرون 
اوطانهم  بمستقبل  ويعبثون  وحقوقه  االنسان  وينتهكون  الجرائم 
لتلتهب  باملال والجاه واملناصب، وعلينا شحذ عزائمنا  ويخرجون علينا 
وأصحاب  صناديد،  كفاتحني  بحياتهم  والهتاف  لهم  بالتصفيق  أكفنا 
الكسيح يف كل صباح ومع كل ارشاقة كل شمس  املعاق والقلم  الحرف 
امليضء  املرشق  بأنه  غرابا  يهنئ  وغراب  بأناشيدهم  آذاننا  يصفعون 
التهاني  الدنيا غارقة يف الجهل والظالم ، ومع  تبادل  الذي لواله لكانت 
بالدور  عرفانا  الهدهد  تاج  الثاني  رأس  عىل  االول  يضع  والتربيكات 
الريادي يف مسرية التقدم والحرية، بينما يضع الثاني عىل مؤخرة األول 
 ) الصقور  وسخرية  الصغرية  الغربان  تصفيق  وسط  الطاووس  ذيل 

وزغردي يا نفيسة ) .
نحن يف زمن التفاهة بامتياز، واياك ان تقول هذا للسيايس فلديه من التهم 
والشبهات ما تكفي لحرق العالم ، واياك ان ترصح بهذا اىل الغراب فلقد 
تعلم من السيايس كل فنون الغش وأضاف عليها صنوفا من الخطابات 

املبهرجة الطنانة .
وعليك ان تصفق لهم ، يرسقونك وتصفق لهم ، يصادرون رغيف خبزك 
ذئبا  تكن  لم  ان   )  : التافهة  ، وعليك سماع نصيحتهم  بحياتهم  وتهتف 

اكلتك الذئاب )  .
أكتب عن عالم التفاهة الذي غرقنا فيه، عن حياة فقدت صدقها  وأصالتها 
، عن عمر البد ان تقضيه بالهتاف والتصفيق ، وأن ترقص عىل كل الحبال 

، وتجيد صنوف اللغو مع الجميع .
أكتب عن هذا العالم الرعب  املخيف بعدما قرأت كتاب ( نظام التفاهة ) 
للدكتور آالن دونو والذي يتحدث عن عالم استطاع التافهون فيه من بناء 

نظام يقتل االبداع واملبدعني عىل حد سواء ويف كل مجاالت الحياة .
الحمد لله الذي ابعدنا هذا العالم ، ورزقنا بسياسيني ال يعرفون الكذب 
والفساد، وبأهل حرف يتدفق االبداع من آذانهم ومناخرهم مع اطاللة كل 

فجر، وال حول وال قوة اال بالله.
اىل اللقاء...  

›Ìá‰ßa@áºa
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خـالل حفل توزيع جوائـز األلعاب لعام 2021، كشـفت رشكة تطوير 
 PUBG: Battlegrounds أن   Krafton الجنوبيـة  الكوريـة  األلعـاب 
سـتنتقل إىل نموذج ”مجانـي للعب“ (F2P) بدًءا مـن يناير 2022 عىل 

أجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم.
-Ba F2P ، فإنها سـتقدم   ووفًقا ملطور اللعبة، عندما تنتقل اللعبة إىل

tlegrounds Plus ، وهي ترقية اختيارية للحسـاب املميز تتيح لالعبني 
الوصـول إىل مجموعـة متنوعة من امليـزات الجديـدة والحرصية داخل 
اللعبـة، وبينما سـيبدأ جميع الالعبني بالحسـاب األسـايس الذي يوفر 
 Plus الوصـول إىل معظم ميـزات اللعبـة ، يمكنهم الرتقيـة إىل اإلصدار

مقابل رسوم ملرة واحدة قدرها 12.99 دوالًرا أمريكي.
-PUBG: Battl  ووفًقـا لكرافتون، سـيحصل الالعبون الذين اشـرتوا
PUBG - SPECIAL COM- عىل F2P ولعبوها قبل انتقالها إىل grounds
MEMORATIVE PACK ، والتي سـتتضمن ترقية تلقائية للحساب إىل 
Battlegrounds Plus ومجموعة زي Battle-Hardened و Shackle و 

.Legacy Legacy-Hardened ولوحة اسم Shanks Legacy Pan

كشـفت رشكة (فيسـبوك) عن تدعيم مسـاعدات (Portal) املنزلية 
الذكيـة بميزات جديـدة، وبذلك تصبح أكثر األجهزة عملية وسـهولة 

يف االستخدام.
ومن بني أبرز امليزات التي حصلت عليها مسـاعدات (Portal) مؤخرا 
هي ميـزة التحكم عرب األوامـر الصوتية للتحكم بما يراه املسـتخدم 
عرب (فيسـبوك)، إذ بات بإمكان املسـتخدم عىل سبيل املثال أن يرسل 
للجهـاز أمـرا صوتيا يعـرض عليه األخـري (القصص) واملنشـورات 

والتعليقات التي تظهر ينرشها األصدقاء عرب (فيسبوك).
كما بات بإمكان مسـتخدم (Portal) أن يصنع لقطات شاشة لصور 
أصدقائه أو املتصلني معه عرب مكاملات الفيديو وحفظ هذه الصور يف 
جهازه، علما بأن (فيسـبوك) كانت قد حرمت هـذه األجهزة من تلك 

امليزة لسنوات حفاظا عىل الخصوصية كما أشارت.
 (Portal) ومـع التحديثات الجديدة باتت مكاملات الفيديو عرب أجهزة
تتمتـع بتأثريات صورية تشـبه تأثريات الواقع املعـزز، يمكن رؤيتها 

حتى إذا كان احد املتصلني يستخدم هاتفا أو حاسبا لوحيا.

تعد الهواتف القابلة للطي واحدة 
من أشهر التصميمات الناشئة يف 
عالم الهواتف الذكية، لكن رشيحة 
صغـرية فقـط مـن األشـخاص 
ألن  تكاليفهـا  تحمـل  تسـتطيع 
األسـعار تتجاوز تكاليف الهاتف 
الرئيـيس العـادي، لكـن اآلن مع 
زيـادة انتشـار الشاشـة القابلة 
للطـي، قد يتـم تسـعري الهواتف 
القابلة للطي أخريًا بشكل مشابه 
للهواتف املتطـورة العادية، وفًقا 
-Tipster Dig  لتقرير صادر عن

.tal Chat Station
الهواتـف  أن  التقريـر  ويدعـي   
املفصـالت  ذات  للطـي  القابلـة 
األفقية سـيتم تسـعريها بشـكل 

مشابه للهواتف املتطورة العادية، 
لذلك يف جميع االحتماالت، سنرى 
مجموعـة مـن الهواتـف األفقية 
العـام  للطـي  القابلـة  الجديـدة 

املقبل.
 ،Counterpoint ووفًقـا لبحـوث 
ستنمو شـحنات الهواتف القابلة 
للطـي بمقـدار 10x بحلـول عام 
2023، وغني عن القول أن خفض 
األسعار سيكون عامالً رئيسياً يف 
دفـع هـذا النمو، ومع ذلـك، فإن 
الهواتـف الرأسـية القابلـة للطي 
سـتكون أكثر تكلفة من الهواتف 
األفقية، والسـبب هـو أنها توفر 
املزيد من العقارات املعروضة عىل 

الشاشة.

طـور علمـاء يابانيـون لقاحاً 
السـتهداف مـا يسـمى بخاليا 
الزومبـي التـي ترتاكـم بمرور 
الوقت وترض بالخاليا السليمة، 
وُيعتقد أن هذه الخاليا مسؤولة 
عـن مجموعـة مـن األمـراض 
املرتبطة بالعمـر، مثل أمراض 

القلب.
يف  انخفاضـا  البحـث  ووجـد 
عدد خاليـا الزومبي - املعروفة 
الشائخة  الخاليا  رسيريا باسم 
- يف الفرئان التـي تم إعطاؤها 
اللقـاح. كما لوحـظ التأثري يف 
مناطـق مـن الجسـم تأثـرت 

بتصلب الرشايني.
وُتعرف الخاليا الشـائخة باسم 
خاليا الزومبي ألنها تتوقف عن 
االنقسام مثل الخاليا الطبيعية 
ولكنها ال تمـوت، وتبدأ كخاليا 
طبيعيـة، ولكن بعـد تعرضها 
لحـدث إجهاد - مثل اسـتمرار 
تلف الحمض النووي أو اإلصابة 
بفريوس - تدخل يف حالة تعليق 

الحركة بدال من املوت.
ويسمح هذا اللقاح املعتمد عىل 
الببتيد، للجسم بتكوين أجسام 

تلتصـق  أن  يمكـن  مضـادة 
بالخاليا الشائخة، والتي يمكن 
إزالتها بعد ذلك بواسـطة خاليا 
تلتصـق  التـي  البيضـاء  الـدم 
باألجسـام املضادة. ووفقا ملعد 
الدراسة تورو مينامينو، يمكن 
عـالج  ”عـىل  اللقـاح  تطبيـق 
والسـكري  الرشايـني  تصلـب 
املرتبطـة  األخـرى  واألمـراض 

بالشيخوخة“.
وعندما قـام الباحثون بإعطاء 
اللقـاح للفـرئان التـي تعانـي 
انسـداد الرشايـني، وجدوا  من 
الخاليـا  تراكـم  يف  انخفاضـا 
املناطـق  وتقلـص  الشـائخة 
املصابـة باملرض. وذكر الفريق 
الفـرئان  حقنـت  عندمـا  أنـه 
األكرب سـنا، أدى ذلك إىل إبطاء 
عملية إضعاف الجسم املرتبطة 
بالعمر بشـكل إيجابي مقارنة 

بالفرئان غري املحصنة.
وكان هناك أيضـا عىل ما يبدو 
آثـار جانبيـة أقل مـن اللقاح، 
الـذي لـه فـرتة فعاليـة أطول 
أمدا من مضادات الشـيخوخة 

املوجودة، وفقا للدراسة.
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مرييام  اللبنانية،  الفنانة  نرشت 
عىل  الخاصة  صفحتها  عرب  فارس، 
الصور(انستغرام)،  تبادل  تطبيق 
منزلها  داخل  من  لها  فيديو  مقطع 
دايف روجت من  الصغري  مع طفلها 

خالله لحفلها املقبل يف قطر.
كاجوال  بإطاللة  املقطع  يف  وظهرت 
بحضنها  وتضع  عفوية 
الوسيم،  طفلها 
ووجهت رسالة 
لجمهورها 
قطر  يف 

قائلة: 
كتري  »

متشوقة إني أشوفكم يف حفل قطر يوم 
١٦ ديسمرب هنهيص ونرقص ونغني 
مع بعض كل األغاني اليل بتحبوها»، 
لتسأل طفلها عن األمر دون أن يبدي 
براءة.والحظ  بكل  لألمر  اهتمام  أي 
الجمهور تغرّي مالمح طفلها الصغري، 
وبشعره  بوسامته  األنظار  ولفت 
الناعم، الذي عمدت مرييام عىل رفعه 
حركة  يف  شعر،  ببكلة  وجهه  عن 
متابعيها  من  اآلالف  اعجاب  نالت 
الذين تغزلوا بجماله وعلق بعضهم 
بأن مالمحه باتت قريبة لوالدته. 
النجمة  تستعد  وكذلك 
إلحياء  اللبنانية 
يف  غنائي،  حفل 
الرياض  مدينة 
العربية  باململكة 
يف  السعودية، 
ديسمرب   ١٧
والتي  الجاري، 
أن  املنتظر  من 
حفال  يكون 
يا  هري جما

مميزا.

املرصية،  الفنانة  رفضت 
يرسا، عرضني يف السينما 

من  واحد  العاملية، 
من  واآلخر  أمريكا 
وأحدهما  فرنسا 
مقابل  كان 
دوالر  مليون 
كان  وقت  يف 
دوالر  املليون 

رقماً كبرياً حسب 
وصفها، وذلك خالل 

بمهرجان  ندوتها 
السينمائي  األحمر  البحر 

يف دورته األوىل.
سبب  أن  يرسا  وأكدت 
لن  أنها  هو  الرفض 
املنطقة  يرض  شيًئا  تقدم 
أنه  إىل  مشرية  العربية، 
محظوظ  ممثل  يوجد  ال 
عملت  أنها  خاصة  بقدرها، 

مع جميع الفنانني الكبار.
الندوة:  خالل  يرسا  وقالت 
حياتها  طوال  تستسلم  لم  إنها 

تعرقل  ظروف  أو  أوجاع،  ألية 
الفني،  مشوارها  استكمال 
سعادتها  عن  معربة 
بالتواجد يف أول مهرجان 
سينمائي يف السعودية.

عن  تحدثت  كما 
الثالثي  مع  تجربتها 
إمام  عادل  النجم 
عرفة  رشيف  واملخرج 
حامد  وحيد  والكاتب 
اإلرهاب  (املنيس،  أفالم  يف 
الظالم)،  طيور  والكباب، 
 ٣ يف  بالعمل  «محظوظة»  بأنها 
املايض، كما رصحت  القرن  أعمال يف تسعينيات  أهم 
كان  ألنه  جاء  فيلما   ١٧ يف  إمام  عادل  مع  عملها  أن 

يراها يف أوراق السيناريوهات التي يتعاقد عليها.
ورصحت يرسا أيضا أن املخرج العاملي الراحل يوسف 
ناستازيا  األملانية  املمثلة  عن  بدال  اختارها  شاهني 
(إسكندرية  فيلم  يف  البطولة  دور  لتجسيد  كينسكي 
كمان وكمان) رغم أن ذلك كان سيسهل عليه التوزيع 
معها  التعامل  يف  الغرية  شديد  كان  لكنه  أوروبا،  يف 
لدرجة أنه غضب منها ألنها قامت ببطولة مرسحية 

(كعب عايل) دون استشارته فنيا.

رانيا  النجمة،  أعلنت 
يوسف، عن انضمامها 

«منورة  ملسلسل 
 ، « هلها بأ

ليىل  للنجمة 
عرب  علوي، 

صفحتها 
 « م ا نستجر إ »

من  فيديو  ونرشت 
حيث  العمل،  كواليس 

األيام  بدأت تصوير مشاهدها 
نرص  يرسى  املخرج  مع  املاضية 

وجمعت  باملسلسل  الخاص  الديكور  يف  الله، 
مشاهدها األوىل بالفنان أحمد السعدني.

مسلسل «منورة بأهلها» مكون من عدة حكايات، 
صور»،  «قصاقيص  اسم  األوىل  القصة  وتحمل 
باسم  عادل،  غادة  علوي،  ليىل  بطولة  من  وهي 
النجوم،  السباعي وغريهم نخبة من  سمرة، ناهد 

واملسلسل من تأليف محمد أمني رايض.
وتدور أحداث املسلسل يف عام ٢٠٠٨ وهو العمل 
عىل  للعرض  حلقات   ١٠ يف  أحداثه  تدور  الذي 
إحدى املنصات الرقمية خالل الفرتة املقبلة، وهو 
علوي،  ليىل  وبطولة  رايض،  أمني  محمد  تأليف 
السعدني  وأحمد  سمرة،  باسم  عادل،  غادة 
آخر  السباعي، وعدد  الحسن وناهد  أبو  وعباس 
من الفنانني ويسجل العمل ثاني تجارب يرسى 
الله يف دراما املنصات بعدما قدم حلقة يف  نرص 

مسلسل «نمرة٢».


