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بغداد/ الزوراء:
أعلنت مديرية املرور العامة، امس الثالثاء، 
عـن توجـه إلنشـاء 6 مجـرسات يف بغداد، 
فيما أشارت إىل أن رئيس الوزراء أمر بفتح 
الشـوارع املغلقة ورفع الكتل الكونكريتية.
وقـال العميـد محمـد الزيدي، مديـر إعالم 

إن  صحفـي:  ترصيـح  يف  العامـة  املـرور 
”املديريـة اتخـذت خطـوات جـادة إلنهاء 
الزحامات املروريـة، منها توزيع الدوريات 
عىل التقاطعات والساحات لفك االختناقات 
املرورية املستمرة يف بداية الدوام ونهايته“.

بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلنـت وزارة الصحـة، امـس الثالثـاء، 
املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا 
املسـتجد يف العراق، فيما اكدت تسـجيل 
474 اصابـة جديـدة و13 حالـة وفـاة 
وشفاء 696 حالة.وذكرت الوزارة يف بيان 
تلقتـه ”الـزوراء“: ان عـدد الفحوصات 
املختربيـة ليوم امـس: 19275، ليصبح 
عـدد الفحوصات الكليـة: 16589899. 
مبينة انه تم تسجيل 474 اصابة جديدة 

و13 حالـة وفـاة وشـفاء 696 حالـة.
واضافت: ان عدد حاالت الشـفاء الكيل: 
2056933 (%98.5)، بينما عدد حاالت 
االصابـات الـكيل: 2088833، امـا عدد 
الحـاالت التي تحـت العـالج: 7893، يف 
حـني ان عدد الحاالت الراقـدة يف العناية 
املركزة: 94، وعدد حاالت الوفيات الكيل: 
24007. الفتـة اىل ان عدد امللقحني ليوم 
امـس: 92518، ليصبـح عـدد امللقحني 

الكيل: 8060478.

موسكو/ متابعة الزوراء:
عـىل وقـع التوتـر املتصاعـد والخـالف 
املسـتمر بشـأن ملـف أوكرانيـا، دعت 
موسـكو امـس إىل إجـراء مفاوضـات 
فوريـة مـع حلـف األطليس حـول أمن 
البالد، بحسـب ما أفاد الكرملني يف بيان 
امس الثالثاء.فقد طالب الرئيس الرويس، 
محادثـات  بإجـراء  بوتـني،  فالديمـري 
”فورية“ مـع الناتو والواليـات املتحدة 
بشـأن الضمانات التي سـتمنح لروسيا 
حـول أمنها، عىل خلفيـة التوترات حول 
أوكرانيا.كما شـدد عىل رضورة انطالق 
تلـك املناقشـات أو املفاوضـات بشـكل 
عاجل، من أجل الغوص يف ملف أوكرانيا 
واسـتبعاد أي توسع مستقبيل للحلف يف 
الرشق أو نرش أنظمة تهدد األمن الرويس.
وكان بوتـني طالـب أمـس االول  أيضـا 
خالل مكاملـة هاتفية مع رئيس الوزراء 
الربيطاني بوريس جونسـون، ”بوجوب 
البدء فـورا يف مفاوضات بهدف الخروج 
باتفاقيـات قانونية دوليـة واضحة من 
شـأنها أن تمنع املزيد من توسـع الناتو 

رشقا، ونرش أسلحة تهدد روسيا يف بلدان 
مجاورة، ويف أوكرانيا بشـكل أسـايس“.
خـالل  تصاعـدت  الخالفـات  أن  يذكـر 
األشـهر املاضيـة بـني موسـكو والناتو 
الـذي أعلـن رصاحـة وقوفـه إىل جانب 
كييـف، ودعمه ضمها إىل عضويته.فيما 
عمدت الواليات املتحدة، واألوروبيون إىل 
اتهام الروس بالتحضـري لغزو أوكرانيا، 

ما نفته موسكو مراراً.

بريوت/ الزوراء:
أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، 
االنتخابـات  إجـراء  موعـد  تعديـل 
 ،٢٠٢٢ مايـو  يف  لتصبـح  النيابيـة 
بعـد أن كان مجلـس النـواب أكـد 

النيابيـة يف ٢٧  االنتخابـات  إجـراء 
مارس، فيما سـجلت اللرية اللبنانية 
انهيـارا قياسـيا وغـري مسـبوق يف 
تاريـخ لبنـان، حيـث وصـل سـعر 
الـرصف أمام الـدوالر ٢٩ ألفا.وقال 

الرئيس اللبناني ميشال عون: «بعد 
هـذه االحـداث آمـل نهايـة حقبـة 
معّينـة تخطى عمرها الـ٣٠ سـنة، 
وغـرّيُت  سـتحصل  واالنتخابـات 
تاريخ اجرائها لتحصل يف أيار ٢٠٢٢ 

وسنتفق عىل ذلك».وخالل لقائه وفد 
نقابات املحررين، شدد عون عىل أن 
االنتخابات سـتحصل، «واألمر الذي 
غرّيتـه هو تاريـخ اجرائهـا من ٢٧ 
آذار اىل ٨ او ١٥ أيار، ونحن سـنتفق 

عىل ذلك»، مشـريا إىل أنه «مىض عىل 
املتحاوريـن يف لبنان ٣٠ سـنة وهم 
يتحاورون دون نتيجة ويجب تغيري 
املتحاورين ولو كنت أنا من بينهم».

بغداد/ الزوراء:
اكد املتحدث باسـم مجلس الوزراء، حسن ناظم، 
امس الثالثاء، ان مجلس الوزراء وافق عىل إطالق 
الرصف للمشاريع املمولة ضمن االتفاق العراقي 
الصينـي، فيمـا اشـار اىل صدور توجيـه بتنظيم 
مسـألة منافسـة السـيارات الخاصـة ملركبـات 
األجـرة بالعمل.وقـال ناظم يف املؤتمـر الصحفي 

االسـبوعي ملجلس الوزراء تابعته «الـزوراء»: ان 
«رئيـس مجلـس الـوزراء، مصطفـى الكاظمي، 
أصـدر توجيهات عـدة بشـأن الوضـع األمني»، 
الفتا اىل: «صدور توجيـه لوزارة الداخلية بتنظيم 
مسـألة منافسـة السـيارات الخاصـة ملركبـات 
األجـرة بالعمل».واضـاف ان «مجلـس الـوزراء 
قـرر تخصيص مبالغ مالية إلكمـال التحصينات 

عىل الحـدود العراقية السـورية»، مشـريا اىل انه 
«تـم تخصيص ملياري دينـار ملديريات الرتبية يف 
املثنى والديوانية وذي قار وميسان وبابل وصالح 
ملديريـات  املخصصـة  «املبالـغ  ان  الدين».وبـني 
ورشاء  املـدارس  تأهيـل  عـىل  ُتـرصف  الرتبيـة 
«مجلـس  ان  مضيفـا  املدرسـية»،  املسـتلزمات 
الوزراء صـوت عىل دفع الفـروق برواتب األجراء 

اليوميـني يف وزارة التعليـم العايل».واكـد انه «تم 
تخويل وزارة التجارة باستخدام السيولة النقدية 
التـي لديهـا لدفع مسـتحقات الفالحـني ورشاء 
الحنطـة»، مبينـا ان «مجلس الـوزراء وافق عىل 
إطالق الرصف للمشـاريع املمولـة ضمن االتفاق 

العراقي الصيني».

الرياض/ متابعة الزوراء:
اختتمت القمة الخليجية الـ ٤٢ أعمالها 
الثالثـاء، يف  امـس  الريـاض، مسـاء  يف 
قـرص الدرعية، برئاسـة اململكة العربية 
السـعودية، وبحضور قادة دول مجلس 
التعاون الخليجي السـت أو من يمثلهم.

ويف البيـان الختامـي، أكـدت القمة عىل 
أهميـة التحـول الرقمـي يف دول مجلس 

التعاون الخليجي.كما شددت عىل أهمية 
إىل  املـرأة والشـباب.ولفتت  تعزيـز دور 
رضورة العمـل الجماعـي ملواجهة كافة 
التحديات.يف حـني اعترب نايف الحجرف، 
األمني العـام ملجلس التعـاون الخليجي، 
أن أمـن دول املجلس كل ال يتجزأ، معترباً 
األمن الداخيل الخليجي منظومة مرتابطة 
ملواجهة كل التحديات.وأشاد بنتائج جولة 

ويل العهـد السـعودي الخليجية األخرية.
وانطلقت القمة الخليجيـة الـ٤٢، امس 
الثالثاء، يف قرص الدرعية، شمال الرياض 
السـعودية،  العربيـة  اململكـة  برئاسـة 
وبحضـور قـادة دول مجلـس التعـاون 
الخليجـي السـت أو مـن يمثلهـم، وذلك 
لبحث تعزيز التعاون املشـرتك ومواجهة 
التحديـات، والرتكيـز عىل املسـتقبل.ويف 

كلمتـه أثناء انتهـاء الجلسـة املفتوحة، 
رّحـب ويل العهد السـعودي األمري محمد 
بن سـلمان، بالوفود املشـاركة، مشـدداً 
عـىل رضورة ترابط دول مجلس التعاون 
وتوحيد الصف يف وجـه التحديات، وذلك 
بعد مرور ٤ عقود عىل تأسـيس املجلس.
وأشاد بن سلمان بالتضامن الذي أدى إىل 
نجاح مخرجات قمة العال، مشـرياً إىل أن 

املجلس حقق الكثري مـن اإلنجازات.كما 
أوضـح أن بالده مسـتمرة بتعزيز األمن 
واالسـتقرار يف املنطقة.وأكـد عىل أهمية 
الخليجية،  الوحدة االقتصادية  استكمال 
كمـا أكـد ويل العهـد السـعهودي محمد 
بن سـلمان عـىل أهميـة دعم اسـتقرار 

العراق».
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:
واجهت مسودة إعالن سيايس تقدمت 
به قوى سياسـية داخـل تحالف قوي 
الحريـة والتغيري، لرئيـس الوزراء عبد 
الله حمدوك انتقادات الذعة، واعتربته 
إلعطـاء  محاولـة  األطـراف  بعـض 
رشعية لـ“االنقالب“.وتكون مسـودة 
االعالن والذي ينظم الفـرتة االنتقالية 
سياسـية  حاضنـة  بمثابـة  ويعـد 
جديدة، مـن 13 بندا تضمنـت هيكلة 
مجلـس السـيادة، وتقليـص أعضائه 
إىل 6 أشـخاص مـع احتفـاظ رشكاء 

السالم بحصتهم، كما تضمن نصوصا 
رصيحـة بدمج قـوات الدعـم الرسيع 
املثـرية للجـدل يف الجيـش السـوداني 
بجانب إلغاء مجلـس الرشكاء.وواجه 
االعـالن الذي ينتظـر أن يتـم توقيعه 
بني حمـدوك وتلـك القـوى املؤيدة له 
داخـل تحالف الحرية والتغيري املجلس 
املركزي، بجانب قوى سياسـية خارج 
تحالف قوى الحرية والتغيري بشقيها، 
انتقـادات الذعـة قبل خروجـه للعلن 
حيث اعتـربه البعض محاولـة إليجاد 

حاضنة جديدة.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أفادت صحيفة ”وول سـرتيت جورنـال“ بأن اإلمارات 
املتحـدة باالنسـحاب مـن صفقـة  الواليـات  هـددت 
طائـرات ”إف35-“ وطائرات مسـرية بقيمة 23 مليار 
دوالر.ونقلـت الصحيفـة عـن مسـؤولني يف واشـنطن 
أن الحكومـة اإلماراتيـة أبلغت املسـؤولني األمريكيني 
بأنهـا تعتـزم إنهـاء الصفقـة ألن أبـو ظبـي اعتقدت 
أن املتطلبـات األمنيـة التـي وضعتها الواليـات املتحدة 
لحماية األسـلحة عالية التقنية من التجسس الصيني 
”مرهقـة للغاية“.وأضافـت الصحيفـة أنـه لم يتضح 

بعد ما إذا كانت صفقة األسـلحة، التـي تم توقيعها يف 
األيـام األخرية إلدارة ترامـب، قد ألغيـت بالفعل، أو أن 
التهديد اإلماراتي مجرد خطوة تفاوضية عشـية زيارة 
وفد عسـكري إماراتي رفيـع للبنتاغون من أجل إجراء 
محادثات ملدة يومني.ووفقا للصحيفة، فإن املسؤولني 
األمريكيـني ينتابهم ”قلـق متزايد بشـأن نفوذ الصني 
داخل اإلمـارات العربية املتحدة“، ما دفعهم إىل ”تحديد 
رشوط من شـأنها أن تضمـن أن الجيـل الخامس من 
املقاتـالت النفاثـة والطائرات بدون طيـار املتقدمة لن 

تكون عرضة للتجسس الصيني“.

2026@‚b«@ÚÌbË„@¿@¡–‰‹€@kybóæa@åbÃ€a@÷ãy@“b‘Ì�@¡�Ø@Z@@@@@@@@@@@Ä€@lÏ‰ßa@åbÀ@ãÌáfl
Íäb‡rné¸@Ú◊ãì€a@¡�Ç@›Óñb–mÎ@åbÃ€a@Âfl@Ô€b®a@xbn„�a@·vy@Â«@—ì◊

الزوراء/ حسني فالح:
رجح املدير العام لرشكـة غاز الجنوب، 
احدى تشكيالت وزارة النفط، حمزة عبد 
الباقـي، ايقاف حـرق الغاز املصاحب يف 
الحقول النفطية الجنوبية بشكل نهائي 
يف نهايـة عام 2026، وفيما كشـف عن 
حجـم االنتاج الحايل من الغاز وتفاصيل 
خطـط الرشكة السـتثماره، اكد تصدير 
نوعيـات من الغـاز املعالج والسـائل اىل 

الخارج.
وقـال عبد الباقي يف حديث لـ“الزوراء“: 
ان رشكـة غـاز الجنـوب هـي احـدى 
تشكيالت وزارة النفط املعنية باستثمار 
الغـاز يف املنطقة الجنوبيـة يف محافظة 
البرصة، باإلضافة اىل املحافظات االخرى 
كذي قار وميسـان. مبينا: ان من مهام 
الرشكة استثمار الغاز املصاحب للنفط 
الذي ينتج خالل عمليات استخراج النفط 
ونقلـه وتكريـره واسـتخراج السـوائل 
وتصدير الغاز املعالج منه وحتى تصدير 
السـوائل منـه اىل خـارج البلـد، ولدينا 
منشـآت موجـودة ألغـراض التصدير.
واضـاف: ان رشكة غـاز الجنوب دخلت 
برشاكة مع رشكتي شـل ومتسيوبييش 
لتأسـيس رشكـة غـاز البـرصة، وتـم 
تأسـيس الرشكة وبـدأت فعاليتها عام 
2013. موضحـا: ان نسـبة الرشاكة يف 
غاز البـرصة هي بحـدود %51 لصالح 
غاز الجنوب و%44 لصالح رشكة شـل 
و%5 لصالح متسـيوبييش.وتابع: نحن 
يف االدارة العليـا يف رشكـة غـاز البرصة 
أقررنـا خطـة العمل للسـنوات الخمس 

القادمـة وبكلفة وصلـت اىل 3 مليارات 
دوالر، سـيتم خاللها استثمار ما يقارب 
400 مليون قدم مكعب قيايس من الغاز 
مـن حقل الرميلة الشـمايل وحقل غرب 
القرنـة، وهذا سـيكون عـىل مرحلتني، 
االوىل سـتكون بحـدود 200 مليون قدم 
مكعب قيـايس باليـوم، والثانيـة ايضا 

200 مليون قدم مكعب قيايس باليوم.
واشار اىل: ان املرحلة االوىل سيتم خاللها 
اكمـال املـرشوع يف بدايـة عـام 2023 

واملرحلة الثانية سـيتم تشغيله واكماله 
يف نهايـة 2023 او بداية 2024. مؤكدا: 
ان نسـبة االنجاز يف هذا املرشوع بحدود 
%65 من قبل رشكة صينية تقوم حاليا 
 . والكهربائيـة  امليكانيكيـة  باألعمـال 
ولفـت اىل: ان هناك خططا مسـتقبلية 
لرشكة غاز البرصة حسـب العقد املربم 
منهـا بـأن نصـل اىل طاقات اسـتثمار 
الغاز بحـدود الفني مليـون قدم مكعب 
قيايس. مبينا: انه بعد ان يتم اكمال هذا 

املـرشوع عىل مرحلتني سـيعزز الطاقة 
االنتاجية لرشكة غـاز البرصة من 900 
اىل 950 مقمق التي تنتج حاليا اىل 1400 
مقمق.وأوضـح: ان رشكة غاز الجنوب 
باعتبارها مسؤولة عن الحقول االخرى 
يف املنطقة الجنوبية بادرت يف السـنوات 
السابقة باستثمار باقي الغاز املحرق يف 
الحقـول األخرى. مضيفـا: لدينا حقول 
اخـرى ال تدخـل ضمـن اهتمـام رشكة 
غـاز البرصة كحقـل ارطـاوي وطوبة، 

باإلضافـة اىل الحقول التـي تقع ضمن 
جـوالت الرتاخيـص وهـي حقـل غرب 
القرنـة/2 وايضا حقـل مجنون.وبني: 
انـه تم توقيع اتفاقيـة مع رشكة توتال 
كربى الرشكات املعنية يف صناعة النفط 
والغـاز، وهـذه االتفاقيـة تـم توقيعها 
عىل ان يتم اسـتثمار الغـاز من الحقول 
غـرب القرنـة/ 2 ومجنـون وارطـاوي 
وطوبـة واللحيس، بحيث يتم اسـتثمار 
كامـل الغاز يف محافظـة البرصة، حيث 
العقد سـيكون عىل مرحلتني بالنسـبة 
الستثمار الغاز.واكد: انه سيتم استثمار 
الغاز يف الحقول املذكورة خالل مرحلتني 
كل مرحلـة 300 الف مليون قدم مكعب 
قيايس. مشـريا اىل: انه بعد اكمال العمل 
مـع رشكة توتـال يف نهاية عـام 2026 
سـيتم تحقيق الهدف التي تسـعى اليه 
وزارة النفـط والـرشكات املعنيـة وهو 
ايقـاف حـرق الغـاز بشـكل نهائـي يف 
ان هـذا  اىل:  الجنوبية.ولفـت  الحقـول 
املرشوع سيحسن مستوى البيئة، وليس 
فقـط يقلل من هدر كميـات الغاز التي 
تحرق بل الهـدر الحاصل باملـال نتيجة 
حرقـه. مؤكدا: ان الغاز املنتج حاليا هو 
مصاحب للنفط، وبالتايل اي كمية زيادة 
يف انتـاج النفط تقابلها زيـادة يف الغاز.

واختتـم: ان االنتاج حاليا يصل اىل الفني 
مليون قدم مكعب قيايس باليوم، وبدأنا 
نسـتثمر منه بحدود 1250 مليون قدم 
مكعـب قيـايس، وبنحو اكثـر من 750 
مليـون قـدم مكعب قيـايس منه يحرق 

ونعمل عىل استثماره.
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بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، امس 

االربعاء، نتائج قبول املعلمني املجازين دراسيا.
«وزارة  ان  «الزوراء»:  تلقته  للوزارة  بيان  وذكر 
العلمي تعلن نتائج قبول  العايل والبحث  التعليم 
الدراسية  للسنة  دراسيا  املجازين  املعلمني 
الشاغرة».وأضاف:  املقاعد  ٢٠٢١/٢٠٢٢ ضمن 
بوابة  يف  املنشورة  العامة  القناة  «قوائم  ان 
www.dirasat-) الدراسات والتخطيط واملتابعة
gate.org)  ضمت ٦٩ طالبا فيما تضمنت قوائم 

قبول طلبة ذوي الشهداء ٢٣ طالبا».

@fiÏj”@wˆbn„@Â‹»m@·Ó‹»n€a
bÓéaäÜ@ÂÌåb1a@µ‡‹»æa
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النجف االرشف/ الزوراء:
اسـتقبل السـيد السيسـتاني (دام ظله) 
عدداً من املالك الطبي واالداري ملؤسسـة 
الوارث الدولية لعـالج االورام، فيما حقق 
حلـم طفلة مصابة برسطـان الدم.وذكر 
املكتـب االعالمي للسـيد السيسـتاني، يف 
بيان: أن «السيد السيستان، استقبل عدداً 
مـن املـالك الطبي واالداري يف (مؤسسـة 
الـوارث الدوليـة لعـالج االورام) التابعـة 
كربـالء  يف  املطهـرة  الحسـينية  للعتبـة 
املقدسـة، مـع عـدد مـن املـرىض الذين 
يتعالجـون فيهـا وكان مـن بينهم بعض 
األطفـال مـع ذويهم».واسـتمع السـيد 
السيسـتاني اىل «رشح موجـز عـن عمل 
املؤسسـة والخدمات التي تقدمها ملرىض 
الرسطان من مديرهـا العام حيدر حمزة 
العابـدي»، معـرباً عـن «إشـادته البالغة 
بهـذه املؤسسـة الطبية الرائـدة وجهود 
(دام  الكربالئـي  املهـدي  عبـد  العالمـة 

توفيقـه) يف تقديم الرعاية الطبية الجيدة 
لجميـع العراقيني عـىل اختالف مذاهبهم 
وقومياتهم».وأعرب عن «شـكره للمالك 
الطبـي والتمريـيض وجميـع العاملني يف 
املؤسسـة عـىل مسـاعيهم وخدماتهـم 
االنسـانية الجليلـة ودعـا لهـم بالخـري 
والربكة ومزيد التوفيق، كما دعا للمرىض 
بالشـفاء  املـرىض  وسـائر  الحارضيـن 
العاجل والصحة التامة «.وتابع البيان أن 
«السيد السيستاني اسـتمع خالل اللقاء 
اىل الطفلـة (جنـات عماد عبـد الوهاب) 
املصابـة برسطان الـدم التي عـّربت عن 
شـكرها للمرجعيـة الدينيـة يف رعايتهـا 
للمرىض، وامتنانها للمبادرة الطيبة التي 
قامت بها العتبة الحسـينية املقدسـة يف 
توفري العالج املجانـي يف مراكزها لجميع 
املراجعني ملـدة عرشين يومـًا».وكان من 
بني األطفال الطفلة التي طالبت بتحقيق 

حلمها بلقاء السيد السيستاني.

b–€c@29@∂g@ä¸Îá€a@‚bflc@“ãó€a@ã»é@fiÏñÎ@á»i@÷Ïjèfl@7À@aäbÓË„a@›vèm@ÚÓ„b‰j‹€a@Ò7‹€a
ÚÓibÓ‰€a@pbibÉn„¸a@ıaãug@á«Ïfl@›Ìá»m@Â‹»Ì@ÊÏ«

بغداد/ الزوراء:
قرر مجلس القضاء األعىل، امس الثالثاء، تأجيل محاكمة قاتل الهاشمي اىل شباط 
املقبل.وذكر مصدر قضائي أن «القضاء قرر تأجيل محاكمة قاتل الشهيد هشام 
الوزراء،  املقبل».وأعلن رئيس مجلس  العام  اىل ٢٨ من شهر شباط من  الهاشمي 
وقال  الهاشمي.   هشام  قتلة  عىل  القبض  املايض،  تموز  يف  الكاظمي،  مصطفى 
هشام  قتلة  عىل  بالقبض  «وعدنا  «تويرت»:  يف  حسابه  عىل  تغريدة  يف  الكاظمي 
الهاشمي وأوفينا الوعد، وقبل ذلك وضعنا فرق املوت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام 
العدالة، وقبضت قواتنا عىل املئات من املجرمني املتورطني بدم االبرياء». وأضاف أن 
«من حق الجميع االنتقاد، ال نعمل لإلعالنات الرخيصة وال نزايد، بل نقوم بواجبنا 

ما استطعنا لخدمة شعبنا وإحقاق الحق».

@Ô9b:a@›mb”@Ú‡◊b´@›u˚Ì@ıbõ‘€a
›j‘æa@¬bjí@∂g
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بغداد/ الزوراء:
قرر مجلس الوزراء تغيري جهة تنفيذ 
مرشوعات املنافذ الحدودية، من وزارة 
املحافظات  اىل  املنافذ  وهيئة  الداخلية 
التي تقع فيها املنافذ، فيما خول وزارة 
النقدية  السيولة  استخدام  التجارة 

املتوفرة يف رشكاتها لرشاء الحنطة.
الوزراء  لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
رئيس  أن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف 
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  مجلس 
الثامنة  االعتيادية  الجلسة  ترأس 
فيها  جرى  الوزراء،  ملجلس  واألربعني 
البالد،  يف  األحداث  مستجدات  بحث 
عىل  املدرجة  املوضوعات  ومناقشة 

جدول األعمال.
الوزراء  مجلس  رئيس  واستعرض 
البيان،  بحسب  الجلسة،  مستهل  يف 
العراق،  عموم  يف  العامة  األوضاع 
والسياسية،  األمنية  القضايا  وأبرز 
الخدمية  امللفات  استعراض  جانب  إىل 

واالقتصادية املختلفة.
الوزراء  مجلس  جلسة  وشهدت 
الوبائي،  التقرير  استعراض 
جائحة  ملواجهة  املتخذة  واإلجراءات 
لجنة  عمل  ومستجدات  كورونا، 
تعزيز اإلجراءات الحكومية يف مجاالت 
الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ 
للحد من انتشار الفريوس، والخطوات 
الصحة  وزارة  بها  تقوم  التي  املهمة 
اللقاحات  وتأمني  الجائحة،  ملواجهة 

واملستلزمات الطبية األخرى. 
مناقشة  بعد  انه  البيان:  واضاف 
املوضوعات املدرجة عىل جدول األعمال، 

أصدر مجلس الوزراء القرارات اآلتية:
أوالً:

-  تغيري جهة تنفيذ مرشوعات املنافذ 
وزارة  مع  عليها  املتعاقد  الحدودية 
الحدودية  املنافذ  وهيئة  الداخلية 
من  لتكون  املستقبلية؛  واملرشوعات 
املنافذ  فيها  تقع  التي  املحافظات 
املنافذ  الداخلية وهيئة  بدالً من وزارة 
االلتزامات  عكس  مع  الحدودية، 
التعاقدية كافة إىل املحافظات بدالً من 
يستبدل  ال  أن  رشيطة  الجهات،  تلك 
أسلوب التنفيذ EPC بأي أسلوب آخر.

- تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس 
الوزراء (274 لسنة 2019)، وبخالفه 

يتم إنهاء العقد وفقاً للقانون.
-  تتحمل املحافظات مسؤولية إنجاز 
بالتنسيق  صورة  بأفضل  املرشوعات 
مع هيئة املنافذ الحدودية وفقاً للعقود 
الحالية وبأسلوب املقاولة، وأي إجراء 
إنجاز  يتضمن  الحق  قانوني  تعاقدي 
املرشوعات رشيطة أن يكون بأسلوب 

.EPC التنفيذ
العالقة  ذات  الجهات  تخويل    -
صالحية تحويل العقود، والبت بجميع 
املنافذ،  بتمويل  الخاصة  القضايا 
وبمساعدة  املناسبة  الحلول  وإيجاد 

وزارة التخطيط.

مبلغ  إضافة  عىل  املوافقة  ثانياً: 
ثالثة  فقط  دينار،   (3000000000)
هيئة  تخصيصات  من  دينار  مليارات 
األصيل  املبلغ  إىل  واالتصاالت،  اإلعالم 
 210) الوزراء  مجلس  قرار  يف  املبني 
للرشكة  املخصص   ،(2020 لسنة 
إحدى  واملعلوماتية  لالتصاالت  العامة 

رشكات وزارة االتصاالت، لسد تكاليف 
 (IGW) مرشوع بوابات النفاذ الدولية

لخدمات اإلنرتنت.
األمر  لجنة  توصيات  إقرار  ثالثاً: 
املعنية   ،(2021 لسنة   61) الديواني 
املؤقت  واملالك  األجراء  أعداد  بتدقيق 
لعامي (2015 و2016) الهيئة العامة 

لصيانة مشاريع الري والبزل، والهيئة 
يف  واالستصالح  الري  ملشاريع  العامة 

وزارة املوارد املائية.
إضافة  املالية  وزارة  تويل  رابعاً: 
لتأمني  الالزمة  املالية  التخصيصات 
اليوميني  األجراء  رواتب  يف  الفرق 
العايل  التعليم  وزارة  يف  العاملني 

2021، استناداً  والبحث العلمي لسنة 
قانون  من  (50/أ)  املادة  أحكام  إىل 
للسنة  االتحادية  العامة  املوازنة 
إضافة  مراعاة  مع   ،2021 املالية 
لتأمني  الالزمة؛  املالية  التخصيصات 
الفرق يف الرواتب ضمن املوازنة املالية 
املالية  للسنة  آنفاً  املذكورة  للوزارة 
املوازنة  2022، ضمن مرشوع قانون 
العامة االتحادية للسنة املالية 2022، 
آنفاً  املذكورين  تشغيل  يكون  أن  عىل 
الثاني  ترشين   2 تأريخ  قبل  جرى 

.2019
خامساً: تخصيص وزارة املالية مبلغ 
ثالثة  فقط  دينار،   (3000000000)
مليارات دينار إىل مديرية من مديريات 
الديوانية،  (املثنى،  املحافظات  تربية 
ذي قار، ميسان، بابل، صالح الدين)؛ 
ورشاء  املدارس،  وصيانة  لتأهيل 
احتياطي  من  املدرسية  الرحالت 
الطوارئ للسنة املالية/2021، بحسب 
املستشارين  هيئة  كتاب  يف  مثبت  ما 
املرقم بالعدد (1260 يف 9 كانون األول 

2021)، املرفق ربطاً.
التجارة  وزارة  تخويل  سادساً: 
املتوفرة  النقدية  السيولة  استخدام 
عىل  يزيد  ال  وبما  العامة  رشكاتها  يف 
دينار، ثالث مئة   (300000000000)
الحنطة،  رشاء  لغرض  دينار،  مليار 
وتأمني مفردات السلة الغذائية، ودفع 
تقوم  أن  عىل  الفالحني،  مستحقات 

وزارة املالية بتمويل الوزارة بما يعادل 
املبلغ املذكور ضمن تخصيصات وزارة 
الرشكات  إىل  إعادته  لغرض  التجارة 

املذكورة.
سابعاً:

املشاريع  عىل  الرصف  استمرار   .1
املقرة  القروض  من  املمولة  املستمرة 
العامة  املوازنة  قانون  بموجب 
املالية/2021،  للسنة  االتحادية 
والسنوات السابقة بموجب االتفاقيات 
إدراجه من  ما سيتم  املوقعة يف ضوء 
قانون  مرشوع  ضمن  تخصيصات 
للسنة  االتحادية  العامة  املوازنة 
/13) املادة  2022، عىل وفق  املالية/ 

التخطيط،  وزارة  تأييد  وبعد  ثانياً) 
إسوة بذرعات العمل املنجز والفقرات 
مجلس  قراري  يف  الواردة  األخرى 
و(23   ،(2020 لسنة   154) الوزراء 

لسنة 2021).
2.  قيام وزارة املالية بإطالق التمويالت 
الصيني- اإلطاري  باالتفاق  املتعلقة 
تخصيصات  لها  واملرصدة  العراقي، 
ضمن قانون املوازنة العامة االتحادية 
العقود  وفق  املالية/2021،  للسنة 
وضمن  التنفيذ،  جهات  مع  املربمة 
التشغيلية  السلف  برصف  التزاماتها 
إسوة بذرعات العمل املنجز والفقرات 
املشار  القرارات  يف  الواردة  األخرى 
من  صادرة  كتب  عىل  بناء  آنفاً،  إليها 

اللجنة املختصة.

بغداد/ الزوراء:
أعلن وزير التخطيط، خالد بتال، امس الثالثاء، 
ومتوسط  صغري  مرشوع   1000 تمويل  عن 
ان صندوق تطوير  اكد  فيما  العراق،  يف عموم 

املشاريع سيسهم يف بناء االقتصاد.
بغداد  يف  عقده  صحفي  مؤتمر  يف  بتال،  وقال 
مرشوع   1000 تمويل  احتفالية  بمناسبة 
تطوير  صندوق  من  بمنح  وصغري  متوسط 
املشاريع تابعته ”الزوراء“: انه ”تم تقديم الدعم 

املايل لتنفيذ 1000 مرشوع صغري ومتوسط يف 
املناسبة  هذه  ويف  العراقية  املحافظات  عموم 
ونيابة عن جمهورية العراق نثمن املبادرة التي 
املتمثلة  للهجرة  الدولية  املنظمة  من  طرحت 

بقيام صندوق تطوير املشاريع“.
بناء  يف  سيسهم  الصندوق  هذا  أن“  اىل  وأشار 
االقتصاد العراقي كوسيلة لالنعاش االقتصادي 
بعد تخطي العراق تحديات صعبة واجهته من 

خالل اإلرهاب وجائحة كورونا ”.

دفع  يف  كبري  دور  لها  املشاريع  أن“  وأضاف 
القطاعات  يف  االقتصادي  االنتعاش  عجلة 
الشباب  فئة  ودعم  والثانوية  األساسية 
الخريجني من مختلف االختصاصات“، مؤكداً 
بدوائرها  العمل  مستعدة  التخطيط  أن“وزارة 
والبيانات  الدراسات  لتقديم  وتشكيالتها 
يف  للمواضيع  اإلحصاءات  وتوفري  املتاحة 
الصندوق بالتنسيق مع الوزارات واملحافظات 

والدوائر املعنية“.

بريوت/ الزوراء:
ميشال  اللبناني،  الرئيس  أعلن 
إجراء  موعد  تعديل  عون، 
االنتخابات النيابية لتصبح يف مايو 
2022، بعد أن كان مجلس النواب 
يف  النيابية  االنتخابات  إجراء  أكد 
اللرية  سجلت  فيما  مارس،   27
وغري  قياسيا  انهيارا  اللبنانية 
حيث  لبنان،  تاريخ  يف  مسبوق 
الدوالر  أمام  الرصف  سعر  وصل 

29 ألفا.
ميشال  اللبناني  الرئيس  وقال 
آمل  االحداث  هذه  ”بعد  عون: 
نهاية حقبة معّينة تخطى عمرها 
الـ30 سنة، واالنتخابات ستحصل 
يف  لتحصل  اجرائها  تاريخ  وغرّيُت 

أيار 2022 وسنتفق عىل ذلك“.
وخالل لقائه وفد نقابات املحررين، 
االنتخابات  أن  عىل  عون  شدد 
غرّيته  الذي  ”واألمر  ستحصل، 
هو تاريخ اجرائها من 27 آذار اىل 
عىل  سنتفق  ونحن  أيار،   15 او   8
عىل  ”مىض  أنه  إىل  مشريا  ذلك“، 
30 سنة وهم  املتحاورين يف لبنان 
ويجب  نتيجة  دون  يتحاورون 
تغيري املتحاورين ولو كنت أنا من 

بينهم“.
قائم  التفاهم   ” أن  عىل  وشدد 
الحكومة  رئيس  مع  تام  بشكل 
نجيب ميقاتي وأن وجود اختالف 

الخالف  يعني  ال  احيانا  الرأي  يف 
وال يجب أن يسمى بذلك“، أما عن 
العالقة مع ”حزب الله“، فلفت إىل 
أن ”هناك أمور يجب أن تقال بني 
األصدقاء، ونحن ننادي بما يقوله 
يعني  احرتامه  عدم  ألن  الدستور، 

أن تسود الفوىض“.
اللرية  سجلت  اخر  سياق  ويف 
وغري  قياسيا  انهيارا  اللبنانية 
حيث  لبنان،  تاريخ  يف  مسبوق 
الدوالر  أمام  الرصف  سعر  وصل 

29 ألفا.

وسجلت أسعار املحروقات ارتفاعا 
حيث  الثالثاء،  امس  صباح  جديدا 
إىل  املازوت  صفيحة  سعر  وصل 
وتجاوز  لرية،  ألف   338 من  أكثر 
ألف   318 البنزين  صفيحة  سعر 

لرية.
بشكل  األسعار  ترتفع  أن  ويتوقع 
مما  األسواق،  يف  أخرى  مرة  كبري 
إضافية،  أعباء  اللبنانيني  سيكّبد 
لألجور  األدنى  الحد  أصبح  حيث 
يساوي أقل من 25 دوالرا أمريكيا.

وسبق هذا االنهيار الجديد يف سعر 

اللرية االثنني، اجتماع عقده رئيس 
وزير  مع  ميقاتي  نجيب  الوزراء 
وعدد  لبنان  مرصف  وحاكم  املال 
يف  البحث  تم  حيث  الوزراء  من 

شؤون مالية ونقدية.
نيوز  لـ“سكاي  خرباء  وقال 
أمام  اللرية  سعر  إن  عربية“ 
األيام  يف  االنهيار  سيواصل  الدوالر 
املقبلة نتيجة املضاربات الحاصلة 
وموسم األعياد وغياب السياسات 
هذا  للجم  الرسمية  الحكومية 

االرتفاع يف الدوالر.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت مديرية املرور العامة، امس الثالثاء، 
بغداد،  يف  مجرسات   6 إلنشاء  توجه  عن 
فيما أشارت إىل أن رئيس الوزراء أمر بفتح 
الشوارع املغلقة ورفع الكتل الكونكريتية.

إعالم  مدير  الزيدي،  محمد  العميد  وقال 
صحفي:  ترصيح  يف  العامة  املرور 
جادة  خطوات  اتخذت  ”املديرية  إن 
توزيع  منها  املرورية،  الزحامات  إلنهاء 
لفك  والساحات  التقاطعات  الدوريات عىل 
بداية  يف  املستمرة  املرورية  االختناقات 

الدوام ونهايته“.
بغداد  امانة  مع  خطة  ”هنالك  أن  وأضاف 
طريق  افتتح  حيث  املغلقة،  الطرق  لفتح 

وزارة  من  يخرج  الزراعة  لوزارة  مواٍز 
الزراعة“، مؤكداً أن ”هذه الخطط مستمرة 
مصطفى  الوزراء  رئيس  بتوجيه  بالتنفيذ 
املغلقة  الشوارع  أمر بفتح  الذي  الكاظمي 

ورفع الصبات“.
بغداد  امانة  مع  تنسيق  ”وجود  إىل  وأشار 
انشاء  املؤمل  من  حيث  املجرسات،  حول 
من 5 اىل 6 مجرسات“، الفتا اىل أن ”دخول 
عجالت الحمل اىل العاصمة بعد الساعة 5 
عرصا لكي ال يؤثر عىل حركة سري املرور، 
باستثناء  منهم،  املخالفني  محاسبة  وتتم 
السيارات التي فيها موافقات من عمليات 
التي  الحكومية  املشاريع  الستمرار  بغداد 

تحتاج أن تدخل قبل الوقت املحدد“.

بغداد/ الزوراء:
لألمم  التابعة  والزراعة  األغذية  ممثلية  نظمت 
امس  املائية،  املوارد  وزارة  مع  بالتنسيق  املتحدة 
إنتاجية  مراقبة  مرشوع  إلطالق  ورشة  الثالثاء، 
األرايض واملياه عن طريق االستشعار عن بعد، فيما 
لتحسني  مرشوع  عن  املائية  املوارد  وزارة  كشفت 

انتاجية املياه واألرايض يف الزراعة .
وذكرت وزارة املوارد، يف بيان تلقته ”الزوراء“: أنه 
”برعاية وحضور وزير املوارد املائية املهندس مهدي 
والزراعة  األغذية  ممثلية  نظمت  الحمداني،  رشيد 
املوارد  املتحدة وبالتنسيق مع وزارة  التابعة لألمم 
مراقبة  مرشوع  إلطالق  افتتاحية  ورشة  املائية 
إنتاجية األرايض واملياه عن طريق االستشعار عن 

بعد/ املرحلة الثانية“.
إىل  الحمداني،  رشيد  مهدي  املوارد،  وزير  ولفت 
الذي  االقليمي  املرشوع  دول  إىل  العراق  ”انضمام 
تطوير  يف  الرشيكة  البلدان  مساعدة  إىل  يهدف 
املياه  انتاجية  وتحسني  مراقبة  عىل  قدراتها 

املرشوع  ”هذا  أن  مضيفاً  الزراعة“،  يف  واألرايض 
تضاؤل  يفرضها  التي  للتحديات  استجابة  ُيعد 
االنتاج  استدامة  إىل  والحاجة  العذبة  املياه  موارد 
الزراعي لضمان االمن الغذائي يف مواجهة التغريات 

املناخية“.
وأشار الحمداني، إىل أن ”رؤية الوزارة هي تحقيق 
األرايض  زراعة  خالل  من  مستقر  غذائي  أمن 
البيئة  يف  الحاصلة  املناخية  بالتغريات  تتأثر  التي 
املائية  املوارد  عىل  ”الطلب  أن  مبيناً  واملناخ“، 
يشهد ارتفاعاً هائالً يف جميع القطاعات الرئيسة 

املستخدمة للمياه“. 
املستدامة  التنمية  أهداف  ”تحقيق  أن  وأضاف 
يف  تغيرياً  يتطلب  املائية  املوارد  استدامة  وضمان 
الذي  املفرط  االستهالك  وتقليل  إدارتها  أنماط 
فرتات  خالل  للتدهور  البيئية  املنظومات  يعرض 
الجفاف“، مؤكداً ”رضورة العمل عىل إيجاد طرق 
لتقليل عملية تبخر املياه والسيطرة عليها تدريجياً 
الحتساب اإلنتاجية املائية والحصول عىل املعلومات 

من األقمار الصناعية ونتائج النماذج العاملية“. 
”تقديم  البيان:  بحسب  العمل،  ورشة  وتضمنت 
أهمية  ومناقشة  املرشوع  عىل  عامة  نظرة 

مخرجاته يف سياق االولويات الوطنية“، فيما حرض 
والتخطيط  الزراعة  الورشة ”ممثلون عن وزارتي 

واملختصني يف قطاع الري“.
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الرباط/متابعة الزوراء:

 تقـول تقاريـر مغربيـة إن الحكومـة 

األملانية الجديدة برئاسـة أوالف شولتز 

تتجـه إىل مراجعـة موقـف الحكومـة 

السابقة الذي أدى إىل التوتر الدبلومايس 

بني برلني والرباط، وإنها ساعية بجدية 

لطـي صفحـة الخـالف مـع املغـرب، 

وهو مـا يثري تسـاؤالت عّمـا إذا كانت 

الحكومـة تنـوي تغيـري موقفهـا مـن 

قضيـة الصحراء املغربية، السـيما وأن 

العاهـل املغربـي امللك محمد السـادس 

سبق أن أكد أن بالده تريد مواقف دولية 

أكثر جرأة بشـأن الصحراء ما يعني أن 

املغرب لم يعد يقبل باملواقف الضبابية.

ونقـل موقـع هسـربيس املغربـي عن 

الخارجيـة  وزارة  يف  رسـمي  مصـدر 

األملانيـة تأكيـده حـرص برلـني عـىل 

”تجاوز سـوء التفاهـم والتوترات التي 

حصلـت“، وأن ”هـذا يتطلـب التواصل 

املبني عىل الرشاكة واالحرتام املتبادل“، 

نافيـاً انحياز أملانيا إىل الطرح الجزائري 

يف قضية الصحراء.

وأضـاف املصـدر أن برلـني تعتـرب أن 

الرباط بذلت مجهـودات من أجل إنهاء 

النـزاع يف الصحـراء؛ وذلـك مـن خالل 

تقديمها سـنة 2007 ”مساهمة مهمة 

تتمثل يف مقرتح الحكم الذاتي“.

ومن شـأن هذه التوضيحـات أن تذيب 

أسـباب الخالف بـني الجانبـني، والتي 

إىل  املـايض  املغـرب يف مـارس  دفعـت 

اسـتدعاء سـفريته لـدى برلـني زهور 

العلـوي للتشـاور حـول موقـف أملانيا 

-الذي وصفه بـ“السلبي“- من اعرتاف 

الواليات املتحدة بالسـيادة املغربية عىل 

الصحـراء و“محاولة اسـتبعاد الرباط 

من االجتماعات اإلقليمية حول ليبيا“.

ونرشت وسـائل إعـالم مغربيـة وقتها 

مراسـلة مـن وزيـر الخارجيـة نارص 

بوريطـة موجهة إىل مختلـف الوزارات 

املغربيـة تحث عىل ”تعليق كل أشـكال 

التواصـل والتفاعـل والتعاون يف جميع 

املجاالت وبأّي شـكل من األشـكال مع 

التعـاون  األملانيـة وهيئـات  السـفارة 

األملانية واملؤسسـات السياسية التابعة 

لها“.

وأوضح بوريطة يف املراسـلة أن وزارته 

اّتخذت قرارها بسـبب ”سوء تفاهمات 

عميقة حول ما يخّص قضايا أساسـية 

للمملكة املغربية“.

الخارجيـة  وزارة  يف  املصـادر  وعـربت 

األملانيـة، وفـق مـا نقـل عنهـا املوقع 

املغربي، عن أسـف برلـني ألن العالقات 

الثنائية تخيـم عليها األزمة منذ مارس 

املـايض، وأن األزمة ”أثرت عـىل العديد 

من مجاالت تعاوننا“.

وقـال املصـدر الرسـمي يف الخارجيـة 

األملانيـة إن الحكومـة األملانيـة تبـدي 

رغبتها يف التحادث مع الحكومة املغربية 

بشـأن فتح صفحة جديدة بني البلدين، 

مضيفـا أنه ”يمكـن للدبلوماسـيني يف 

هذا الصدد إجراء مثـل هذه املحادثات، 

هـذا  يف  مطلوبـة  فالدبلوماسـية  لـذا 

السياق“.

إن  وبشـأن موضـوع الصحـراء قـال 

”مهمة األمم املتحدة تقتيض إيجاد حل 

لقضية الصحراء. ولهذا قام األمني العام 

لألمم املتحـدة مؤخرا بتعيني سـتيفان 

دي مسـتورا، وهو دبلومايس متمرس، 

يف منصب املبعوث الشخيص“.

وشدد عىل دعم برلني للمبعوث الشخيص 

”إليجـاد  مسـاعيه  يف  املتحـدة  لألمـم 

حل سـيايس عـادل، دائـم ومقبول من 

جميع األطراف“، مشـريا إىل أن ”موقف 

الحكومـة األملانيـة الفيدرالية لم يتغري 

بهـذا الخصوص منـذ عقـود؛ وهو ما 

يتماىش مـع القانون الدويل. وهذا أيضا 

هو املوقف املشرتك لالتحاد األوروبي“.

وأكد هشـام معتضـد، الخبـري املغربي 

يف العالقـات الدولية املقيـم يف كندا، أن 

”اسـتعادة نوعية العالقات الثنائية مع 

املغرب بعد مرحلة املستشـارة السابقة 

أنجيـال مـريكل ليسـت مرتبطـة فقط 

بالرغبة السياسـية لحكومة املستشار 

الجديد بقدر ما هي مرتبطة باسـتعداد 

أملانيا كدولة ملراجعة موقفها من سيادة 

الدولة املغربية عىل أراضيها“.

وأضـاف معتضـد ، أن ”املغـرب ينتظر 

مـن برلني توجهـا دبلوماسـيا واضحا 

تجاه وحدته الرتابية“، مشـددا عىل أنه 

”ال يمكن اسـتئناف العالقـات الثنائية 

بـني البلديـن بعيـًدا عـن أي مراجعـة 

أملانيـة ملوقفها تجاه قضيـة الصحراء 

املغربية“.

وتابع ”هنـاك عامل آخر وهـو املتعلق 

بـني  املؤسسـاتي  التعـاون  باحـرتام 

البلدين، خاصة يف شـقه املتعلق بتبادل 

واالسـتخباراتية،  األمنيـة  املعلومـات 

والـذي أبانت برلني عن عـدم احرتامه، 

بالتحديد رسيـة املعلومات األمنية التي 

تلقتهـا مـن الربـاط يف إطـار التعاون 

األمني املتبادل بني البلدين“.

ووصـف املصـدر السـابق يف الخارجية 

األملانيـة اململكـة املغربيـة بـ“الرشيك 

املهم ألملانيا“.

وأضـاف ”يمكن لـكال البلدين النظر إىل 

65 عاما مـن العالقات الثنائية الوثيقة 

والودية. وبروح هذه الصداقة استجابت 

أملانيا -يف بدايـة الوباء العاملي- برسعة 

وبشـكل غري بريوقراطي لطلب مغربي 

للمسـاعدة؛ وذلـك بحزمة مسـاعدات 

ملواجهـة  النطـاق  وموسـعة  طارئـة 

جائحة  كورونا“.

وشـدد عـىل أن أملانيـا ”دعمـت املغرب 

مسـتمر  بشـكل  التحديـث  مسـار  يف 

وبالتزام كبـري؛ وذلك من خالل التعاون 

اإلنمائـي الثنائـي“ مـن قبيـل تأمـني 

وكذلـك  واملـاء،  الكهربـاء  إمـدادات 

تطوير وتوسـيع توليد الطاقة املتجددة 

وتعزيـز النجاعـة الطاقية. كما أشـار 

إىل التعـاون بني البلدين يف مجال ”املياه 

ويف النمو االقتصادي املسـتدام، السيما 

من خالل تشـجيع املقـاوالت الصغرية 

جـدا والصغـرية واملتوسـطة والتدريب 

املهني“.

وركـز الترصيـح الرسـمي عـىل لغـة 

التعـاون بدل لغـة الخالف التـي كانت 

إىل  تطـرق  إذ  البلديـن،  بـني  سـائدة 

املغـرب  بـني  االسـرتاتيجية  الرشاكـة 

وأملانيـا التي دشـنها البلـدان يف صيف 

2020 والتـي تتعلـق برشاكـة تعزيـز 

الهيدروجـني األخـرض. وأكد اسـتعداد 

الحكومـة األملانيـة ”ملواصلـة التعاون 

لصالح الطرفـني، حيث قدمت تعهدات 

لهذه الغاية يف عام 2020 بمبلغ يقارب 

1.2 مليار يورو“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الخارجيـة، امـس الثالثـاء، 
مؤتمـر  لرئيـس  نائبـاً  العـراق  انتخـاب 
املراجعة السادس التفاقية حظر أو تقييد 

األسلحة.

أحمـد  الـوزارة،  باسـم  املتحـدث  وقـال 
الصحاف، يف بيان مقتضب تلقته ”الزوراء“: 
إنه ”تم انتخاب العراق نائباً لرئيس مؤتمر 
املراجعة السادس التفاقية حظر أو تقييد 

.“(CCW) األسلحة التقليدية

بغداد/ الزوراء:
محمـد  بزعامـة  ”تقـدم“  تحالفـا  اتفـق 
الحلبويس و“عزم“ بزعامة خميس الخنجر، 
عىل خوض مباحثات تشكيل الحكومة ”بوفد 
مشـرتك“، فيمـا أكدا عىل تقديم شـخصيات 
”كفوءة“ للمشـاركة يف الحكومـة وفق مبدأ 

”الرشاكة ال املشاركة“.
وقال التحالفان يف بيان مشـرتك: إن اجتماعا 
موسـعا ُعقـد يف بغـداد، امس الثالثـاء، بني 
وفـدي التحالفني لتدارس سـبل إخراج البالد 

من األزمة الراهنة وفق رؤية مشرتكة.
وأضـاف البيـان: أن أبرز مقـررات االجتماع 
كانـت إعـداد ورقـة مشـرتكة ُتعـرض عىل 
الرشكاء السياسـيني، وتتضمن رؤيًة موحدًة 
وأفكاراً حول الرشاكة بإدارة القرار يف الدولة، 
ومعالجـة عـدة ملفـات اسـرتاتيجية، منها 
قضايـا املختفـني قـرسا وإعـادة النازحني، 

يف  املحـررة  املحافظـات  حقـوق  ومراعـاة 
املوازنـة العامـة وتخصيص املبالـغ الالزمة 
امللفـات  مـن  وغريهـا  إعمارهـا،  إلعـادة 
املصرييـة، والتأكيـد عىل تقديم شـخصيات 
كفوءة للمشـاركة يف الحكومـة املقبلة وفق 

مبدأ الرشاكة ال املشاركة.
د يضم  كما تقرَّر تشـكيل وفـد تفاويض موحَّ
تحالفـي تقـدم والعزم، للتفـاوض مع بقية 
الرشكاء، باإلضافة إىل تحديد توقيتات زمنية 
الجتماعات دورية أسـبوعية بني التحالفني، 
بغيَة مناقشـة تطورات األوضاع السياسية، 

وفق البيان.
إىل  يتطلعـان  ”التحالفـني  أن  البيـان  وأكـد 
تشـكيل الحكومة املقبلة بأرسع وقت ممكن 
لتلبـي  الدسـتورية،  لالسـتحقاقات  وفقـاً 
حاجة املواطن وتحفظ سيادة العراق وهيبة 

الدولة“.

بغداد/ الزوراء:
أكـد رئيس تحالـف الفتـح، هـادي العامري، 
امس الثالثاء، أن األدلة الدقيقة التي قدمت إىل 
املحكمـة االتحادية العليا كفيلـة بإلغاء نتائج 
االنتخابات.وذكـر املكتـب اإلعالمـي لرئيـس 
تحالـف الفتح، يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: أن 
”العامري، اسـتقبل وفد الحـزب الديمقراطي 
الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري يف مكتبه 
بالعاصمـة بغـداد، بحضور عدد مـن قيادات 
تحالف الفتح“، الفتـًا إىل أن ”اللقاء بحث آلية 
تجاوز االزمة السياسية الحالية والخروج من 
االنسـداد السـيايس لتحقيق تطلعات الشعب 
العراقي بـكل اطيافه“.وقـال العامري، خالل 
اللقاء: إن ”االدلة الدقيقة التي قدمت للمحكمة 
االتحاديـة كفيلـة بإثبـات تزويـر االنتخابات 
وإلغاء نتائجها“، مضيفـاً أن ”تقرير الرشكة 

الفاحصة ذكر امكانية تزوير نتائج االنتخابات 
إن  أثـر جرمـي، واملفوضيـة تقـول  أي  دون 
هـذا التهديـد الخطـري مقبول“.ورحب بـ“أي 
استقرار يف اقليم كردستان ألنه سينعكس عىل 
كل محافظـات العراق“.من جانبه، قال رئيس 
وفد الحزب الديمقراطي، هوشيار زيباري، إن 
موقـف حزبه واضح لحـد اآلن، ولن يكون مع 
أي طـرف دون آخر ولديه مشـرتكات يجب أن 
نتعـاون جميعـا مـن أجلها“.وتابـع زيباري: 
”أنتـم حلفاؤنـا وتربطنـا عالقـات جهاديـة 
وسياسـية وحكوميـة منـذ عرشات السـنني، 
ولدينـا تفاهمات مع باقي القوى السياسـية، 
ونحـن نعمل مـع الجميـع لحلحلـة التوترات 
واملشـاكل يف الوضع السـيايس الحايل“.وأردف 
بالقـول: ”إننا نؤيـد دوركم املحـوري الفاعل 

واملهم يف إذابة الجليد بني القوى السياسية“.

الرياض/ متابعة الزوراء:
الــ  الخليجيـة  القمـة  اختتمـت 
مسـاء  الريـاض،  يف  أعمالهـا   42
امـس الثالثـاء، يف قـرص الدرعية، 
برئاسة اململكة العربية السعودية، 
وبحضور قادة دول مجلس التعاون 

الخليجي الست أو من يمثلهم.
ويف البيـان الختامي، أكـدت القمة 
عىل أهمية التحـول الرقمي يف دول 
الخليجي.كمـا  التعـاون  مجلـس 
شددت عىل أهمية تعزيز دور املرأة 

والشباب.
ولفتت إىل رضورة العمل الجماعي 

ملواجهة كافة التحديات.
يف حني اعترب نايف الحجرف، األمني 
العـام ملجلـس التعـاون الخليجي، 
أن أمـن دول املجلـس كل ال يتجزأ، 
معتـرباً األمـن الداخـيل الخليجـي 
كل  ملواجهـة  مرتابطـة  منظومـة 

التحديات.
وأشـاد بنتائـج جولـة ويل العهـد 

السعودي الخليجية األخرية.
الـ42،  وانطلقت القمـة الخليجية 
امـس الثالثـاء، يف قـرص الدرعية، 
اململكة  الريـاض برئاسـة  شـمال 
العربية السـعودية، وبحضور قادة 
الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول 
السـت أو من يمثلهم، وذلك لبحث 
املشـرتك ومواجهة  التعاون  تعزيز 

التحديات، والرتكيز عىل املستقبل.
ويف كلمتـه أثنـاء انتهـاء الجلسـة 
املفتوحة، رّحب ويل العهد السعودي 
األمـري محمد بن سـلمان، بالوفود 

رضورة  عـىل  مشـدداً  املشـاركة، 
ترابط دول مجلس التعاون وتوحيد 
الصـف يف وجـه التحديـات، وذلك 
بعـد مـرور 4 عقود عىل تأسـيس 

املجلس.
وأشاد بن سـلمان بالتضامن الذي 
أدى إىل نجـاح مخرجات قمة العال، 
مشـرياً إىل أن املجلـس حقق الكثري 

من اإلنجازات.
كما أوضح أن بالده مستمرة بتعزيز 

األمن واالستقرار يف املنطقة.
وأكد عىل أهمية اسـتكمال الوحدة 
قائـًال:  الخليجيـة،  االقتصاديـة 
نتطلع اليوم لبنـاء تكتل اقتصادي 

مزدهـر وهـذا يتطلب إيجـاد بيئة 
محفزة تعتمد عـىل تنويع مصادر 

الدخل“.
العهـد السـعهودي  كمـا أكـد ويل 
محمد بن سـلمان عىل أهمية دعم 

استقرار العراق.
نـّوه إىل رضورة الوصـول  وأيضـاً 
لحـل سـيايس يف اليمن، مشـرياً إىل 
أن الحـوار هـو الطريقة املثىل لحل 
النزاعات.وأكد عىل دور السـعودية 

املفصيل يف تجاوز التحديات.
وبشـأن امللف النووي االيراني لفت 
بن سلمان إىل أهمية التعامل بشكل 

جدي مع ملف إيران النووي.

إىل ذلـك، أكـد عـىل رضورة منـع 
أفغانسـتان مـن أن تصبح مصدر 

تهديد للمنطقة.
بـدوره، شـدد ملـك البحرين عىل 
أهميـة دور السـعودية يف تجاوز 
التحديـات، مؤكـداً عـىل رضورة 
قمـة  بيـان  بمضامـني  االلتـزام 

العال.
يف حني اعترب نايف الحجرف األمني 
العـام ملجلـس التعـاون الخليجي، 
أن أمـن دول املجلـس كل ال يتجزأ، 
معتـرباً األمـن الداخـيل الخليجـي 
كل  ملواجهـة  مرتابطـة  منظومـة 
التحديات.وأشـاد بنتائج جولة ويل 

العهد السعودي الخليجية األخرية.
املشـاركة  الوفـود  أن  إىل  يشـار 
بالقمـة الخليجيـة الــ42، كانـت 
وصلت مساء الثالثاء، إىل العاصمة 
وكان  الريـاض،  السـعودية 
باسـتقبالهم ويل العهد السـعودي 

األمري محمد بن سلمان.
فقد وصل نائب رئيس الوزراء فهد 
بن محمود آل سـعيد ممثل سلطنة 
ُعمان، والشـيخ محمد بن راشـد، 
نائب رئيس دولـة اإلمارات، رئيس 
مجلـس الوزراء، حاكـم دبي، وويل 
عهد الكويت الشيخ مشعل األحمد 
الجابر الصباح للمشاركة يف القمة 

الخليجية يف الرياض.
كما اسـتقبل أيضاً األمري محمد بن 
سـلمان أمري قطر الشيخ تميم بن 
حمـد آل ثاني، وأيضاً ملك البحرين 

حمد بن عيىس.
يذكر أن ويل العهد السـعودي األمري 
محمـد بـن سـلمان، كان اختتـم 
قبل نهاية األسـبوع املايض، جولة 
خليجية بدأها من سـلطنة عمان، 
فاإلمارات، مرورا بقطر والبحرين، 
وصوال إىل الكويت، من أجل التأكيد 
عـىل أهميـة تضامـن دول مجلس 
التعاون الخليجي، وتوسـيع دائرة 

الرشاكات االسرتاتيجية.
وأكدت البيانـات الختامية يف الدول 
الخمس عىل تعزيز التعاون بني دول 
املجلس، والحفاظ عىل أمن املنطقة 
واسـتقرارها، وتطوير اقتصاداتها 

وتحقيق الرؤى الخليجية.
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 موسكو/ متابعة الزوراء:
عىل وقـع التوتر املتصاعد والخالف املسـتمر 
بشـأن ملف أوكرانيا، دعت موسكو امس إىل 
إجـراء مفاوضات فورية مـع حلف األطليس 
حول أمن البالد، بحسـب مـا أفاد الكرملني يف 

بيان امس الثالثاء.
فقد طالب الرئيـس الرويس، فالديمري بوتني، 
الناتـو  مـع  ”فوريـة“  محادثـات  بإجـراء 
والواليـات املتحـدة بشـأن الضمانـات التـي 
سـتمنح لروسـيا حـول أمنهـا، عـىل خلفية 

التوترات حول أوكرانيا.
كما شـدد عىل رضورة انطالق تلك املناقشات 
أو املفاوضات بشكل عاجل، من أجل الغوص 
يف ملف أوكرانيا واستبعاد أي توسع مستقبيل 
للحلـف يف الرشق أو نرش أنظمـة تهدد األمن 

الرويس.
وكان بوتـني طالـب أمـس االول  أيضا خالل 
مكاملة هاتفية مع رئيـس الوزراء الربيطاني 

بوريـس جونسـون، ”بوجوب البـدء فورا يف 
مفاوضات بهدف الخروج باتفاقيات قانونية 
دوليـة واضحـة مـن شـأنها أن تمنـع املزيد 
من توسـع الناتو رشقا، ونرش أسـلحة تهدد 
روسـيا يف بلدان مجاورة، ويف أوكرانيا بشكل 

أسايس“.
يذكـر أن الخالفـات تصاعدت خالل األشـهر 
املاضيـة بـني موسـكو والناتـو الـذي أعلن 
رصاحـة وقوفـه إىل جانـب كييـف، ودعمـه 

ضمها إىل عضويته.
فيما عمـدت الواليات املتحـدة، واألوروبيون 
إىل اتهـام الروس بالتحضري لغزو أوكرانيا، ما 

نفته موسكو مراراً.
إال أن القضية األوكرانية لطاملا كانت حساسة 
بالنسـبة إىل الكرملني، فخالل الفرتة املاضية 
أبـدى امتعاضـه مـن نـرش كييـف طائرات 
مسرية (تركية) قرب الحدود، كما انتقد مرارا 

محاوالتها االنضمام إىل حلف األطليس.

ويأخـذ الرئيـس الـرويس عـىل الغربيني عدم 
الوفـاء بوعد قطعوه يف نهايـة الحرب الباردة 

بعدم توسيع الحلف رشقاً.
يف املقابـل، ال يزال ”جرح القـرم“ محفورا يف 
قلب كييف، بعد أن أطاحت انتفاضة شـعبية 
يف أوكرانيا بالنظام املدعوم من موسـكو عام 

2014. لتعمـد روسـيا إثر ذلك، إىل ضم شـبه 
جزيرة القرم.

إال أن القـوات األوكرانية ال تـزال تتواجه مع 
انفصاليـني مدعومـني مـن روسـيا يف رشق 
البالد، بعد أن أدى هذا النزاع املرير منذ سنوات 

إىل مقتل 13 ألف شخص.

@Òáznæa@pbÌ¸Ï€aÎ@Ïmb‰€a@…fl@\ÚÌäÏœ^@pbqÜb´@ıaãuhi@k€b�Ì@µmÏi
bÓ„aã◊Îc@Êdìi@ã‡nèæa@“˝©aÎ@á«bónæa@ãmÏn€a@ÚÓ–‹Ç@Û‹«

No: 7622   Wed   15     Dec    2021العدد:   7622    االربعاء    15   كانون االول     2021



4 alzawraanews@yahoo.com

أمن ومجتمع

 
بغداد/الزوراء:

تتمظهر جريمة االتجار بالبرش بوجوه متعددة 
يف الشارع، إذ ذكر قضاة أن الكثري من مرتكبيها 
يتخـذون مـن رشكات تشـغيل االيـدي العاملة 
غطـاء لهـا، وكذلـك إدارة مجاميـع لألطفـال 

املتسولني وغريها من الصور.
ولم تكن جريمة االتجار بالبرش وليدة السنوات 
األخرية، بل كانت منذ انقسـام البرش إىل فئتني؛ 
سـادة وعبيد، فنشـأت يف البداية ظاهـرة الرق 
وفاقمـت ذلـك الحـروب واسـتخدام الضعفاء 
الرشائـع  جميـع  وأوصـت  وعبيـد،  كأرسى 
ومحاربـة  باملسـاواة   السـماوية  والديانـات 
االستعباد، أما يف العهد الحديث فقد ازداد شيوع 
هذه الظاهرة بعد االستكشافات الجغرافية من 
األمريكيني حيث اتخذت حرفة القرصنة وسيلة 
للـرق إذ يتم بيع سـكان املناطـق املضطهدة يف 

أسواق محددة لهذا الغرض.
وبعـد تطـور الوعي الثقـايف وظهـور تيارات يف 
أوربـا تدعـو إىل التحرر، بادرت الـدول للحد من 
هذه الجريمة ملا لها من تأثري عىل ذات اإلنسـان 
وكرامته ووجوده لذا فقد عقدت عدة اتفاقيات 
دوليـة ملكافحة هذه الظاهرة والحد منها، ومن 
هـذه االتفاقيات هي االتفاقيـة الخاصة بالرق 
العـام / ١٩٢٦ واتفاقيـة منـع إعمال الشـحن 
لعام /١٩٣٠ وبروتوكول منع ومعاقبة االتجار 
باألشخاص وخاصة النسـاء واألطفال واملكمل 
التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة 
عرب الوصيـة والذي اعتمد وعـرض للتوقيـــع 
بمـــوجب قــرار األمم املتحدة يف ١٥/ ترشين 
الثاني / نوفمرب /٢٠٠٠ والذي انضم إليها العراق 
وصادق عىل االتفاقيـة والربوتوكولني املحلفني 
بها، وبناًء عىل هذه االتفاقية تم ترشيع قانون 

مكافحة جريمة االتجار بالبرش رقم ٢٨ لسـنة 
٢٠١٢ كجزء من الجهـود الدولية واملحلية للحد 

من هذه الظاهرة ومعاقبة مرتكبيها.
ويعلـق القايض محمد سـلمان القـايض األول 
ملحكمـة تحقيـق الكرخ عـىل قانـون مكافحة 
جريمـة االتجـار بالبرش، الفتـا إىل أن املادة ( ١ 
/ أوال ) منـه عرفـت باالتجـار بالبـرش: تجنيد 
أشـخاص أو نقلهـم أو إيوائهم أو اسـتقبالهم 
بواسـطة التهديد بالقوة أو اسـتعمالها أو غري 
ذلك من أشكال القرس أو االختطاف أو االحتيال 
أو الخداع واستغالل السلطة أو بإعطاء أو تلقي 
مبالغ ماليـة أو مزايا لنيل موافقة شـخص له 
سـلطة أو والية عىل شـخص آخر بهدف بيعهم 
أو اسـتغاللهم يف أعمـال الدعارة أو االسـتغالل 
أو  القـرسي  العمـل  أو  السـخرة  أو  الجنـيس 
االسـرتقاق أو التسـول أو املتاجـرة بأعضائهم 

البرشية أو ألغراض التجارب الطبية».
وأضاف سلمان «يف هذا التعريف نجد أن املرشع 
العراقي قد وسع صور استغالل الضحايا ملعاقبة 
ومحاسبة املجرمني، بل إن املرشع العراقي ذهب 
إىل ابعد مما جاء يف االتفاقية الدولية حيث أضاف 
صوراً لم يتم ذكرها يف االتفاقية وهي االستغالل 
لغرض التسـول أو التجارب الطبية، وذلك لغاية 
التوسع يف تعريف الجريمة وشمول عدة حاالت 
للحد من هـذه الجريمة رغـم كل هذه الجهود 
املبذولة سـواء عىل الصعيد الدويل أو املحيل للحد 
من جريمة االتجار باألشـخاص إال أنها مازالت 

تجارة نشطة وتديرها شبكات واسعة».
وأشـار سـلمان اىل «القبض عىل عدة شـبكات 
وأشـخاص يقومون بهذه الجرائم مع اإلشارة 
إىل أن القضاء العراقي قد اصدر عدة أحكام ضد 
عدة متهمني يف االتجـار بالبرش كما تم القبض 
عىل عدة شبكات متخصصة لهذا الغرض سيما 

وان هذه الشـبكات بدأت تكثر يف العراق ومنها 
من يحاول اتخاذ مسميات أخرى لغرض إخفاء 
نشاطه مثل إنشـاء رشكة لتشغيل أيدي عاملة 
كظاهـر األمـر إال انـه يف حقيقة نشـاطها هي 
االتجـار بالبرش يف عـدة مجاالت منهـا الدعارة 
أو السـخرة أو العمل القرسي وغريها من صور 

االستغالل».
وعرج سلمان عىل أن «هذه الجريمة قد ازدادت 
واتسـعت يف العراق نتيجة للتطور التكنولوجي 
وتطور وسـائل النقـل واالتصال، لذلـك فقد تم 
إنشـاء مكاتب متخصصـة ملكافحة الجريمة يف 
كل محافظة يف العراق ومارسـت نشـاطها منذ 
تشكيلها لغرض الحد من هذه الجريمة والواقع 
إن الظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
كانت لها األثر األكرب يف شـيوع هذه الجريمة يف 
العـراق السيما بعد عام ( ٢٠٠٣ ) وكذلك نتيجة 
للحـروب التـي حصلـت والنتائـج االجتماعية 

املرتتبـة عليها بعـد ذلك كان لهـا األثر األكرب يف 
انتشار هذه الجريمة».

 وقـد كان لـزواج القـارصات يف بعـض املناطق 
الريفيـة التأثري الفاعل يف ازدياد جريمة االتجار 
بالبـرش وكذلـك محاولـة بعـض املتهمـني بيع 
أطفالهـم لغرض الكسـب املادي مما سـاهم يف 

انتشار هذه الجريمة، كما يقول.
وتابع سـلمان إن «املرشع العراقي نظم قانون 
لسـنة  رقـم /٢٨  بالبـرش  االتجـار  مكافحـة 
٢٠١٢ وقد شـدد عقوبة مرتكبي هذه الجريمة 
لبشـاعتها سـيما إذا مـا ارتكبـت ضمـن اطار 
مؤسسـة أو جماعة إجراميـة منظمة حيث إن 
املـادة (٦) من قانون مكافحـة االتجار بالبرش 
فرضـت عقوبة السـجن املؤبـد وبغرامـــــة 
مــــالية ال تقــل عن ( ١٥٠٠٠٠٠٠) خمسة 
عرش مليون دينار عراقي عىل مرتكبي الجريمة  
وقـد تصـل العقوبـة إىل اإلعـدام يف حالـة وفاة 

الضحية إضافـة إىل بعض النصـوص العقابية 
األخـرى املنصوص عليهـا يف القانون وحسـب 
ظـروف كل جريمـة ومـن هنا نجـد إن املرشع 
العراقـي قـد وسـع حـاالت وصـور اسـتغالل 

الضحايا.
وأتـم القايض حديثة قائالً إن «القضاء العراقي 
بدوره شـدد يف فرض العقوبـات عىل مرتكبي 
الجريمـة وذلـك كـون املتعـارف عليـه يف كل 
مجـاالت القانون إن الغرض من إيقاع العقوبة 
عىل الجانـي يف كل الجرائم هـو نتيجة اعتدائه 
عـىل حق معني جدير بالحماية القانونية فمثالً 
يف جريمـة الرسقة يفرض املـرشع عقوبة عىل 
الجانـي العتدائـه عىل حـق اآلخـر يف التملك أو 
الحيـازة ويف جريمة القتل يتمثـل االعتداء عىل 
حق الشـخص بالحياة ويف جرائم اإليذاء يتمثل  
االعتداء عىل الحق بسـالمة بدن الشخص أما يف 
جريمـة االتجار بالبرش فأنها تسـتهدف كامل 
اإلنسـان وحقوقه لذا تكون من أبشـع الجرائم 
ومن هنا يظهر سبب تشديد القضاء العراقي يف 

محاسبة مرتكبيها».
من جانبه، أوضح القايض مصطفى عبد القادر 
فالح النجدي قايض أول محكمة تحقيق تكريت 
إن املـرشع العراقي اصدر قانونـا خاصا لهذه 
الجريمة وهو قانون مكافحـة االتجار بالبرش 

رقم ٢٨ لسنه ٢٠١٢».
وبني النجـدي إن «املجنى عليه يف هذه الجرائم 
هـو الشـخص الطبيعي الذي تعـرض إىل رضر 
مـادي أو معنـوي ناتـج عـن جرائـم االتجـار 
بالبرش، وترد القضايا الخاصة بجريمة االتجار 
بالبرش يف اغلبها عىل صورة االستغالل الجنيس 
يف قضايـا البغـاء وكذلك عىل صوره اسـتغالل 
األطفـال القارصيـن من قبل ذويهـم يف جرائم 
التسـول التي تعد االتجـار بالبرش عندما يكون 

الجاني من أصول املجني عليه أو من فروعه أو 
مـن له الوالية عليه أو زوجا له حسـب ما نص 
عليه قانون االتجار بالبرش املشار إليه أعاله».

 وأكـد النجدي أن «إعداد هـذه القضايا يف تزايد 
مسـتمر إال إن الجهـات األمنيـة والتحقيقيـة 
تسـعى جاهـدة للكشـف عنهـا وإحالتهـا إىل 
املحاكـم املختصة لكي ينال الفاعلني العقوبات 
املقررة قانونا لتخليص املجتمع من هذه اآلفة 
الخطـرية واملثـال األكثـر وضوحـا عمليا ومن 
خـالل القضايـا املعروضـة حاليا هـي جرائم 
اسـتغالل األطفال القارصين من قبل ذويهم يف 

أعمال  التسول».
وأوضـح القـايض إن «جريمة االتجـار بالبرش 
ليـس لهـا مـكان محـدد أو مدينـة ومحافظة 
تنترش فيهـا أكثر من أخرى وإنما تنشـط عند 
وجـود فاعليها والتخطيط لهـا كبقية الجرائم 
ولكن من املمكن القول أنها تكثر بنسبة اكرب يف 
املدن واملحافظات الكبرية وتقل نسـبيا يف املدن 
واملحافظات الصغرية وذلك لصعوبة اكتشافها 
يف املـدن الكبرية حيـث توجد شـبكات متعددة 
لالتجـار بالبـرش وتتعـدد أسـاليبها يف تحقيق 

الجرائم».
التواصـل  «ملواقـع  إن  اىل  القـايض  ولفـت   
االجتماعـي دور كبري يف انتشـار جرائم االتجار 
بالبرش فمن خاللها أصبح سهال عىل الشبكات 
الجرائـم املنظمـة إدارة ضحاياهـا وتوجيههم 
بالشـكل الـذي يصعب معه كشـف شـبكاتهم 

اإلجرامية».
وخلص النجـدي اىل أن «جريمة االتجار بالبرش 
قـد تجاوزت حـدود العـراق وانتـرشت منه إىل 
املحيط اإلقليمي  وهي منترشة يف الدول املحيطة 
بالعـراق وخاصة جرائم االسـتغالل الجنيس و 

املتاجرة باألعضاء البرشية والتسول».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة التعليم العـايل والبحث 
العلمي، امـس الثالثاء، عن فتح باب 
تطويـر مهـارات الخريجـني، فيمـا 
كشـفت عن وضع خطط لتوظيفهم 

بالتنسيق مع القطاع الخاص.
وقـال مدير عـام دائـرة الدراسـات 
والتخطيط واملتابعة يف وزارة التعليم 
العايل إيهاب ناجي عباس يف ترصيح 
يف  ماضيـة  إن»الـوزارة  صحفـي 

تحديث خططها وامليض بها للرتشيق 
مع سوق العمل وحسب الحاجة بما 
يالئـم متطلباتـه»، مبينـاً أن»هناك 
تطويـراً وتحديثاً للخطط الدراسـية 
مسـتوى  عـىل  التوسـع  أجـل  مـن 
الدراسـات بمـا يالئم سـوق العمل، 
فضال عـن خطط ومناهـج وبرامج 

تدريبية تالئم طلبات السوق».
وأضـاف أن «الـوزارة لديهـا خطط 
الخـاص  القطـاع  مـع  وتنسـيق 

بمختلف القطاعـات يف هذا املجال»، 
مبينـاً أن «بعض الربامـج تتم تحت 
رعايـة املنظمات الدولية اليونسـكو 
واألمم املتحدة ملواكبة التطور العاملي 

يف الجامعات».
خاصـة  شـعبة  «هنـاك  أن  وتابـع 
لتوظيـف وتأهيـل الخريجـني يف كل 
جامعة وتكون بتماس مع الخريجني 
ومع قطـاع االعمـال وبنفس الوقت 
تلقي بالخطط عىل موضوع الربامج 

واملناهج والتدريس يف الجامعات».
وأشـار اىل أن»تعيـني األوائـل يتعلق 
بالجانب الحكومي، حيث إن مجلس 
الخدمة االتحادي هو املعني بموضوع 
التعيني»، مشرياً اىل أن «عمل الوزارة 
هو فتـح باب للخريجني بأن يطوروا 
يف  منافسـني  ويكونـوا  مهاراتهـم 
القطـاع الخـاص، وهـذا جانـب من 
تطويـر اقتصـادي للبلـد مـن خالل 
تطوير القطاع الخاص الذي تسـهم 

فيه الجامعات».
وبشـأن عدد الخريجني، بني أن «عدد 
الخريجني مـن الجامعات الحكومية 
سـواء كليات أو معاهد عىل مستوى 
الجامعـات الحكومية واألهلية للعام 
 ١٦٢ بلـغ  و٢٠٢٠   ٢٠١٩ الـدرايس 
ألف طالب توزعـوا عىل التخصصات 
واالجتماعيـة  والهندسـية  الطبيـة 
والعلـوم  واالقتصـاد  واإلداريـة 

االنسانية».

بغداد/الزوراء:

أصـدرت صنـدوق األمـم املتحدة للسـكان يف 

العراق مجموعة توصيات للحد من العنف ضد 

املـرأة، فيما دعت الحكومـة اىل ترشيع قوانني 

لحماية النساء.

وقالت ممثـل صندوق األمم املتحدة للسـكان 

يف العـراق ريتا كولومبيـا يف ترصيح صحفي، 

امـس الثالثـاء: إن «ملف املـرأة ال يتوقف عىل 

أداء الحكومـة وإنمـا يتطلـب اىل جهود عالية 

وقطاعـات ورشكاء مختلفني لغرض ترسـيم 

السياسـات األفضـل إلنهـاء العنـف القائـم 

عىل النـوع االجتماعي وبعـض التدخالت من 

الـرشكاء من مجتمعـات ومانحـني ووكاالت 

الدولـة وهـو جهـد جماعـي ال يتعلـق فقط 

بالنظم الحكومية».

ودعت كولومبيا «الحكومة اىل رسـم القوانني 

أشـكال  كل  مـن  النسـاء  لحمايـة  األفضـل 

العنـف وترسـيمها بالشـكل األمثـل بحيـث 

تكـون القوانني مسـتجيبة لتدخـل يف مختلف 

القطاعات ونشجع مثل هذا بما يتعلق بالدور 

الحكومي».

وأضافت أن «أهم التوصيات التي نأمل ونويص 

بها جمهورية العراق عىل تبنيها ترشيع قانون 

جيـد وحام لقضايـا العنف القائـم عىل النوع 

االجتماعي وأيضا دعم املؤسسـات الحكومية 

لتطبيـق القانـون»، مشـرية اىل أن «ترشيـع 

القانون ليس كافياً إذا لم يتم تطبيقه واعتماد 

تمكني املرأة يف جميع القطاعات لضمان التأثري 

الحقيقي لوضع النساء وأيضا رشائح املجتمع 

وانهاء العنف القائم عىل النوع االجتماعي».

بغداد/الزوراء:
أحـىص قسـم اإلرشاف الصحـي عـىل املجـازر يف دائـرة 
البيطرة أحد تشكيالت وزارة الزراعة، امس الثالثاء، أعداد 
املجـازر الحكومية يف البالد، فيما حدد الجهات املسـؤولة 

عن املجازر العشوائية.
وقال مدير القسم الدكتور ماجد خلف الكعبي، يف ترصيح 
صحفي إن «ظاهرة الذبح العشوائي غري حضارية، بدأت 
منـذ ثمانينيـات القـرن املـايض واسـتمرت وتفاقمت يف 

الوقت الحارض».
وأضاف أن «من أهم أسـباب ظاهرة الجزر العشوائي هي 
قلة مجازر اللحـوم الحمراء، وعدم وجود مجازر عرصية 
بمواصفات حديثة»، مبيناً أن «آخر مجزرة أنشـئت كانت 

يف عقد الثمانينيات من القرن املايض».

وأشـار إىل أن «دور املديريـة هـو اإلرشاف الصحـي عـىل 
املجـازر العاملـة، لفحص الحيوانات وإعطـاء الصالحية 
للحـوم»، مؤكداً «وجود متابعة مسـتمرة ملحال القصابة 

الرسمية».
وبني أن «هناك جهات عدة مسؤولة عن متابعة ومكافحة 
ظاهرة الذبح العشـوائي»، موضحاً أن «الدائرة الرئيسية 
املسـؤولة عـن هذا النشـاط  حسـب القانون هـي دوائر 
البلدية اسـتناداً اىل قانون البلديات العام رقم ١٦٥ لسـنة 
٦٤ املعدل من املادة ٤٦، التي تكلف وزارة البلديات بانشاء 

املجازر ومنع الذبح خارجها».
وتابع أن «هذا ما تم التأكيد عليه بتعميم كتاب من األمانة 
العامـة ملجلس الـوزراء العـام ٢٠١٧ ، إضافـة اىل القيام 
بحمالت مشـرتكة مع الجهات ذات العالقة وهي البلديات 

والصحة والبيئة، وباالشرتاك مع دائرتنا».
ولفـت إىل أن «عدد املجازر الحكومية الرسـمية العاملة يف 
الوقت الحـارض بحدود ٥٢ مجزرة مـوايش بعموم البالد، 
ولدينـا ما يقـارب ٢٠ مجـزرة دواجـن عاملـة يف الوقت 
الحارض، التي انشـئت وفق قانون تنظيم ذبح الحيوانات 
رقـم ٢٢  لسـنة ٧٢ املعدل وتعليمات رقم ٢ لسـنة ١٩٩٠ 

الصادرة بموجب هذا القانون».
وأكمل بالقـول إن «املجازر الحكومية تكون تحت إرشاف 
السلطة الصحية البيطرية، وهي التي تعطي ايعازاً بعملها 

ومدى توفر الرشوط الصحية والفنية يف هذه املجازر».
وأوضح أن «مهمـة البلدية وأمانة بغـداد مكافحة الذبح 
خـارج مجازر البلديـات بصورة عامة، إضافة إىل انشـاء 

مجازر حديثة».

بغداد/الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة، امس الثالثاء، 
عـن ضبـط حالتـي ابتـزاٍز ودفـع 
رشوٍة، لقاء عدم تطبيق التعليمات 
والقوانني، إضافة إىل ضبط حاوياٍت 
دون وثيقـٍة ُمطابقـٍة يف مينـاء أم 
قرص، وأدوية منتهية الصالحية يف 

محافظة البرصة.
الهيئـة يف بيـان ورد لــ  وذكـرت 
«الزوراء»، إن «دائرة التحقيقات يف 
الهيئة أفادت بقيام مالكات ُمديريَّة 
تحقيـق البرصة من ضبـط رئيس 
لجنة الخدمات ورفع التجاوزات يف 
قائممقاميَّة قضاء الزبري ُمتلبسـًا 
بتسـلُّم الرشـوة بالجرم املشـهود 
من أحد املُواطنني مقابل عدم إزالة 
التجاوزات، ُمبّينًة أن عمليَّة الضبط 
ـت بعد ُمتابعـة املُتَّهـم من قبل  تمَّ
مـالكات ُمديريَّـة التحقيق ونصب 
كمنٍي له يف أحد املطاعم يف املدينة».

وأضافـت الدائـرة بحسـب البيان، 
تـمَّ  ُمنفصلـٍة،  عمليَّـٍة  «ويف  إنـه، 
ضبـط ُمتَّهـٍم منسـوٍب إىل ُمديريَّة 
بتسـلُّم  ُمتلّبسـاً  ُمروراملُحافظـة 
الرشـوة من أحـد املُواطنـني؛ لقاء 
عدم إيصال سـيَّارته إىل قسم حجز 
السـيَّارات التابـع ملُديريَّـة ُمـرور 

البرصة».
وتابعـت إنَّه «تمَّ تنفيذ عمليٍَّة ثالثٍة 

يف ُمديريَّـة گمـرك مينـاء أم قرص 
الشمايل أسفرت عن ضبط ُمعاملٍة 
ـٍة بإحدى الرشكات،  گمرگيٍَّة خاصَّ
بعد الكشـف عن وجـود ُمخالفاٍت 
فيها، ُمشـريًة إىل أنَّ تلك املُخالفات 
فـني يف گمرك  تمثَّلـت بقيـام ُموظَّ
حاويـًة   (٣٩) بإطـالق  قـٍرص  أم 
تحتـوي عىل مـوادَّ ُمختلفـٍة بدون 
وجـود وثيقة ُمطابقة املواد، والذي 
ُيَعـدُّ ُمخالفاً للتعليمـات الگمرگيَّة 
وينتج عنـه تهريب وإدخـال مواد 

ٍح بها». غري ُمرصَّ
وأشـارت إىل أن «العمليَّـة األخـرية 
َذت يف ُمستشفى املوانئ واملراكز  ُنفِّ
ُمحافظـة  مركـز  يف  الصحيَّــة 
الزبـري واملدينة  البـرصة وأقضيـة 

والقرنة، تمَّ خاللها ضبط (١,١١٤) 
شـــريط دواٍء ُمنتـهي الصالحيَّة 
انتهـاء  تاريـخ  التـالعـب يف  تــمَّ 
صالحيَّتهــا، عـرب وضـع (ليبـل) 
يشـري إىل أنَّ تاريخ انتهاء صالحيَّة 
أرشطـة الفحـص هو شـهر تموز 
٢٠٢٢، يف حني ُيشـرُي تاريخ انتهاء 
الصالحيَّـة الحقيقـّي املُثبـت عـىل 

األرشطة إىل أيلول ٢٠٢١».
وتابعـت الدائـرة إنـه تـمَّ تنظيـم 
محـارض ضبـٍط بالعمليَّـات، التي 
ـرات ضبـٍط  ـَذت بموجـب ُمذكَّ ُنفِّ
املُتَّهمني  قضائيٍَّة، وعرضهـا رفقة 
عىل قـايض محكمة تحقيق قضايا 
قـرَّر  الـذي  البـرصة،  يف  النزاهـة 

ة التحقيق. توقيفهم عىل ذمَّ
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بغداد/الزوراء:

امـس  االتحاديـة،  الرشطـة  أعلنـت 

الثالثاء، القبض بالجرم املشـهود عىل 

عصابـة مكونـة مـن أربعـة متهمني 

تتاجر بالقطع األثرية يف بغداد.

وذكـرت وزارة الداخليـة يف بيـان ورد 

لــ «الـزوراء»، إن «قـوة مـن اللـواء 

الثانـي الفرقة األوىل رشطـة اتحادية 

باالشـرتاك مـع مفـرزة مـن شـعبة 

للـواء  الثالـث  الفـوج  اسـتخبارات 

ومفرزة من مديرية الجريمة املنظمة 

، تمكنت مـن إلقاء القبض عىل أربعة 

بتجـارة  املشـهود  بالجـرم  متهمـني 

القطع األثرية يف منطقة ( املشتل حي 

املعلمـني ) ببغـداد ، حيث تمت عملية 

إلقـاء القبض من خالل توفر معلومة 

اسـتخبارية دقيقـة بتواجـد عصابة 

تقـوم بتجـارة القطـع األثرية ضمن 

قاطـع املسـؤولية ، وبعد نصب كمني 

محكم ضمن املنطقة تم إلقاء القبض 

عىل املتهمني وضبط بحوزتهم قطعة 

أثرية نادرة».

وأشـار البيـان إىل إنـه «تـم تسـليم 

املتهمـني مـع املضبوطـات إىل جهـة 

اإلجـراءات  إلكمـال  االختصـاص 

التحقيقية والقانونية بحقهم».

بغداد/الزوراء:
أعلـن جهاز األمن الوطني، امس الثالثاء، ضبط ١٢ كيلوغراماً من املخدرات يف محافظة 

ميسان.
وذكـر بيـان لألمـن الوطنـي تلقتـه «الـزوراء» أنه «بنـاًء عـىل معلومات اسـتخبارية 
واسـتحصال املوافقات القضائية تمكنت مفارز جهـاز األمن الوطني يف محافظتي ذي 
قار وميسـان بعـد مقاطعة املعلومات مـن مداهمة أحد أوكار تجـار املخدرات بناحية 

العزير يف محافظة ميسان، وضبطت بداخله ( ١٢ ) كغم من املواد املخدرة».
وأضـاف أنه «تم تنظيم محـرض ضبط أصويل والتحفظ عـىل املضبوطات لحني اكتمال 

اإلجراءات املتعلقة بملف الدعوى».
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فقدان
فقدْت مني الهوية املرقمة 
والصـادرة   (٢٥٧٨٩)
الصحفيـني  نقابـة  مـن 
(هبة  بإسـم  العراقيـني، 
طالـب محمود) فعىل من 
يعثـر عليها تسـليمها اىل 

جهة االصدار.
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بغداد/الزوراء:
دعت وزارة التخطيط، امس الثالثاء، 
سـلطة الطـريان املدنـي اىل االرساع 
يف انجـار مطـار النارصيـة الـدويل 
أن  مؤكـدة  االقتصاديـة،  ألهميتـه 
مراحـل االنجاز الحالية ال تتناسـب 

مع التوجه الحكومي.
وذكر بيان لـوزارة التخطيط، تلقته 
”الزوراء“، أن ”عىل سـلطة الطريان 
املدنـي دفع وتـرية العمل يف مرشوع 
مطـار النارصيـة الـدويل مـن اجل 
االرساع يف انجـازه وفقـا للتوقيتات 

الزمنية املحددة“.
وأضاف البيـان، أن ”مراحل االنجاز 
التوجـه  مـع  تتناسـب  ال  الحاليـة 
الحكومي، وال مع الدعم الكبري الذي 
قدمته الـوزارة للمرشوع، من حيث 
ادراجه ضمن موازنة 2021، واطالق 

التخصيصات املالية له“.
وأشار إىل أن ”مرشوع مطار النارصية 
يعّد مـن املشـاريع املتميـزة واملهمة 
يف محافظـة ذي قـار، فهـو يتضمن 

مطارا مدنيا  لنقل املسـافرين، وآخر 
ويتميـز  البضائـع،  لنقـل  تجـاري 
بموقعه الحيوي  بالنسبة للمحافظة 
واملحافظـات  املجـاورة، إضافـة إىل 
وقوعه ضمن الرقعـة الجغرافية بني  

آثار أور والزقورة“.
أن  البيـان،  عـرب  الـوزارة  وأكـدت 
”هـذا املـرشوع سـيوفر الكثري من 
فـرص العمل ويمثـل انطالقة جيدة 

للنشـاط االقتصـادي عىل مسـتوى 
املحافظـة وباقي املحافظات“، الفتا 
اىل ان ”االرض املخصصة للمرشوع، 
ُتقّدر مسـاحتها بــ(3416 دونما)، 
وتشـتمل األبنية اإلدارية و الخاصة 
املسـافرين  ومغـادرة  بإسـتقبال 
وقاعات تنظيـم الرحالت، فضال عن 
إنشـاء مدرج ثان إضافـة إىل املدرج 

الحايل“.

ذي قار/الزوراء:
أعلنـت لجنـة األمـر الديوانـي الخاص 
بتطويـر مدينـة أور السـياحيَّة، امس 
الثالثـاء، عن بدء تنفيـذ املرحلة الثالثة 
مـن املـرشوع يف إطـار خطـة لتطوير 
السياحة األثرية يف املحافظة التي باتت 
تسـتقطب السـياح مـن مختلـف دول 

العالم.
وقال النائب االول ملحافظ ذي قار محمد 
هـادي يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“، إن 
”لجنة االمر الديوانـي الخاص بتطوير 

مدينـة أور بارشت املرحلـة الثالثة من 
مراحل انشـاء مدينة اور السـياحية يف 

املحافظة“.
واوضح هادي أنَّ ”املحافظة ومن خالل 
لجنة االمـر الديواني الخـاص بتطوير 
مدينة أور برئاسة االمانة العامة ملجلس 
الـوزراء رشعـت قبل فـرتة بالتخطيط 
النشاء مدينة جديدة قرب الزقورة وهي 
مدينة اور السـياحية الجديدة ووضعت 

خطة من اربع مراحل للتنفيذ“.
وتابع، أن ”املرحلـة االوىل كانت اختيار 

موقع خال من االثار وكانت هي املهمة 
االصعـب وجـرى اختيـار املوقـع بعـد 
الحصول عـىل املوافقـات املطلوبة من 
دائـرة االثار“، مبينا أن ”املرحلة الثانية 
كانـت تتلخـص بإعـداد مخطـط اويل 
لهذه املدينة يحتوي عىل فعاليات كثرية 
منها سـياحية وثقافية وانشاء فنادق 
ومجموعـة فعاليـات ومركـز للتنقيب 
ومخيمـات ودور تشـغيلية وسـياحية 
فضـًال عن انشـاء فلـل خاصـة لكبار 

الشخصيات التي تزور املدينة“.
وأشـار هـادي اىل ان ”املرحلـة الثالثـة 
تهدف إىل الرشوع بانشاء البنى التحتية 
للشـوارع االساسـية لهـذه املدينة بعد 
االنتهاء من إعداد الكشـوفات الخاصة 
أن  املرحلـة“، مؤكـدا  لهـذه  املطلوبـة 
”الخطـوة الرابعـة واالخـرية تأتي بعد 
اكمال املدينة كموقع ومخططات وبنى 
تحتية، حيث ستكون جاهزة لالستثمار 
وفـق رشوط ومواصفات خاصة يمكن 
من خاللها اسـتحداث مـورد اقتصادي 

مهم للمحافظة“.

بغداد/الزوراء:
أحصت الواليات املتحدة االمريكية، امس الثالثاء، 
العـراق  يف  املنفـذة  الخدميـة  مشـاريعها  عـدد 
منـذ العـام 2015، فيما أشـارت اىل مسـاهمتها 
بصنـدوق تنمية املشـاريع لتوفـري 1500 فرصة 

عمل للعراقيني.
وقـال السـفري األمريكـي يف العراق ماثيـو تولر 
بمؤتمر صحفي عقده يف بغداد بمناسبة احتفالية 
تمويـل 1000 مرشوع متوسـط وصغـري بمنح 
من صنـدوق تطوير املشـاريع واملنظمة الدولية 
للهجـرة يف العـراق إن ”الواليـات املتحـدة قدمت 
اىل العراق منذ العام 2015 املسـاعدات االنسانية 
واالنمائيـة التي اثرت ايجابيـاً يف حياة املواطنني 

العراقيني“.
وأضاف أن ”التزامنا طويل األمد بازدهار الشعب 
العراقـي سـواء كان يف مجال الصحـة أو التعليم 
أو البنـاء بعـد حقبـة داعـش أو مسـاعدة رواد 
االعمال العراقيني عىل نجـاح االقتصاد واالعمال 
التجاريـة“، مشـرياً اىل ”أننـا مسـتمرين بهـذا 

االلتزام“.
وأضـاف أن ”الواليات املتحدة أكـرب مانح منفرد 
باملسـاعدات االنسـانية يف العراق لضمان سالمة 
ورفاه القاطنني من النازخـني جراء الرصاع ضد 

داعش“، موضحاً أن ”الواليات املتحدة قدمت منذ 
العام 2014 أكثر من 3 مليارات دوالر مسـاعدات 

إنسانية املنقذة للعراقيني النازحني يف العراق“.
وتابع: ”منذ العـام 2015 نفذت الواليات املتحدة 

االمريكية 850 مرشوعاً للبنية التحتية الستعادة 
الخدمات األساسية التي دمرتها داعش وقد أعدنا 
بنـاء أكثر من 140 مدرسـة و62 محطة ملعالجة 
امليـاه و17 محطة كهرباء فرعية، كما أعدنا بناء 
العيادات واملستشفيات وقدمنا األدوية وقمنا بمد 
خطوط نقل الكهرباء وأصلحنا الطرق والجسور 
، وعملنـا مع أصحاب املنازل إلعادة بناء أكثر من 

ألف منزل ”.
وذكـر أن ”الواليـات املتحـدة سـاهمت يف تعـايف 
االقتصاد العراقي من دمار داعش وجراء جائحة 
كورونـا، من خـالل اسـتثمار قـدرات العراقيني 
وروح املبـادرة لديهـم وابتكاراتهـم وصمودهم 
حتـى يتمكنوا مـن بنـاء مسـتقبلهم“، الفتاً اىل 
أن“القطاع الخاص يف العراق شـهد نمواً وتعافياً 
من خالل صندوق تنمية املشاريع التابع للمنظمة 

الدولية للهجرة“.
 6.4 وأوضـح أن ”مسـاهمتنا البالغـة قيمتهـا 
ماليني دوالر يف صندوق تنمية املشـاريع تمخض 
عنها بشـكل مبارش خلـق 388 عمـًال تجارياً ”، 
مشـرياً اىل ”اننـا نحتفل اليـوم بتوفـري أكثر من 
1500 فرصـة عمـل للعراقيني، وهـذا مثال رائع 
عىل اسـتثمار الشعب االمريكي لقدرات أصدقائه 

ورشكائه الشعب العراقي“.
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بغداد/الزوراء: 

اعلنـت منظمـة اوبـك، امـس الثالثاء، 
ان العراق والسـعودية قـادا اعىل زيادة 
إلمـدادات النفـط مـن بني تسـع دول 
رفعت انتاجها النفطي يف شهر ترشين 

الثاني/ نوفمرب املايض.
وقالـت املنظمـة يف تقريـر، ان ”إنتاج 
الدول األعضاء الـ13 يف أوبك من النفط 
ارتفع بنحو 285 ألف برميل يومًيا خالل 
الشهر املايض، ليصل اىل 27.717 مليون 
برميـل يومًيا بدعم زيادة اإلمدادات من 

تسع دول بينها العراق“.
وبينـت ان ”الزيـادة األكرب جـاءت من 
السـعودية إذ ارتفـع إنتاجهـا النفطي 
بنحو 101 ألـف برميل يومًيا، ليصل إىل 
9.897 مليـون برميل يومًيـا، والعراق 
جاء ثانيـا بأكرب زيادة إلنتاجه النفطي 
بواقـع 91 الف برميل يوميـا ليصل اىل 

4.240 مليون برميل يوميا“.
وتابعـت ان ”نيجرييـا رفعـت انتاجها 
النفطـي بمقدار 85 الـف برميل يوميا 
ليصـل اىل 1.420 مليـون برميل يوميا، 

كما رفعـت الكويـت انتاجهـا بمقدار 
29 الـف برميل يوميـا ليصل اىل 2.531 
مليون برميل يوميـا، ورفعت االمارات 

بمقدار 21 الف برميل ليصل اىل 2.850 
مليون برميل     يوميا“.

واشـارت أوبـك اىل ان ”فنزويـال رفعت 

االنتـاج بمقـدار 15 الـف برميل ليصل 
اىل 625 الـف برميل يوميـا، كما رفعت 
الغابـون والجزائـر انتاجهما بمقدار 9 

االف برميـل يوميا، فيمـا رفعت غينيا 
االسـتوائية انتاجها بمقدار الف برميل 

يوميا لشهر ترشين الثاني“.
ولفتت اىل ”تراجع إنتـاج النفط لدى 4 
دول يف أوبك الشهر املايض، وهي انغوال 
بمقـدار 38 الـف برميل يوميـا، وليبيا 
بمقدار 15 الف برميل يوميا، والكونغو 
بمقدار 14 الف برميـل يوميا، وتراجع 
برميـل  االف   9 ايـران بمقـدار  انتـاج 

يوميا“.
وتتألف سـلة منظمـة الـدول املصدرة 
للنفط (أوبك) املرجعيـة من: والبرصة 
الخفيـف (العـراق)، مزيـج الصحـراء 
(أنغـوال)،  وجرياسـول  (الجزائـر)، 
ودجينـو (الكونغـو)، وزافـريو (غينيا 
االسـتوائية)، وربيع اليـت (الغابون)، 
وإيران الثقيلة (الجمهورية اإلسـالمية 
للتصديـر  والكويـت  اإليرانيـة)، 
(الكويت)، وإس سـدر (ليبيا)، وبوني 
اليـت (نيجرييا)، وعرب اليـت (اململكة 
العربية السـعودية)، ومربان (اإلمارات 

العربية املتحدة)، ومريي (فنزويال).

بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة الكهرباء، امس الثالثاء، أن املباحثات مع ايران تخص قضيتني 
رئيسـتني، فيما أشـارت اىل أن نقـص الغاز االيراني ال عالقـة له بالديون.

وقال املتحدث باسـم الوزارة أحمد مـوىس يف ترصيح صحفي إن ”الوزارة 
شكلت وفوداً مع الجانب االيراني وعرضت عدة مقرتحات وموضوعات من 
شأنها تسديد الديون املسـتحقة والواجب دفعها للجانب االيراني“، مبيناً 

أن ”الوزارة اعلنت عن استعدادها لتسديد جميع مستحقات الغاز“.
وأضـاف أن ”نقص تجهيز الغاز االيرانـي ال عالقة له بالديون وربما يعود 
للحاجـة الفعلية له يف ايران“، مشـرياً اىل أن ”الوزارة تسـتفرس من ايران 
يف الوقـت الحايل ملعرفة االسـباب التي ادت اىل انحسـار اطالقات الطاقة، 
باالضافـة اىل معرفـة مقـدار الديون املتبقيـة يف ذمة الحكومـة العراقية 
جـراء صادرات الغاز االيرانية“. وأشـار اىل أن ”العقود املوقعة مع الجانب 
االيرانـي هي دولية وبروتوكوالت حكومية ، وبالتايل فإن الوزارة تتفاوض 
اآلن مـع الجانب االيراني وتشـعرهم بـرضورة االلتزام بالعقـود املوقعة 
التـي تنص عىل عدم إخـالل الطرفني بها“، مبيناً أن ”انحسـار االطالقات 
حدد من أحمال املنظومة بشـكل كبري من بينها محطات واسط وبغداد“.

وتابع أن ”الوزارة لم تدخل يف ذروة فصل الشتاء بعد ، ويف حال دخولها يف 
هذه الذروة سـتكون هنالك حاجة ملحة اىل الغاز“، موضحاً أن ”البحث ال 
يزال مسـتمراً مع الجانب االيراني لاللتـزام بالعقود املوقعة، باالضافة اىل 

التنسيق مع وزارة النفط لسد النقص الحاصل بتجهيز الغاز“.

بغداد/الزوراء:
بحث وزير التجارة عالء الجبوري مع السـفري الباكستاني يف العراق أحمد 
أمجـد عـيل، امس الثالثـاء، تعزيز الرشاكـة االقتصادية وتفعيـل القطاع 

الخاص.
وقال املتحدث باسـم وزارة التجارة محمد حنـون يف ترصيح صحفي: إن 
”وزير التجارة بحث مع السـفري الباكسـتاني تدعيـم العالقات التجارية 
واالقتصادية بني البلدين وإيجاد آليات جديدة للتعامل مع القطاع الخاص 

وإقامة رشاكات حقيقية“.
وأشـار اىل أن ”وزيـر التجـارة عـالء الجبـوري أكـد أن العراق يسـعى اىل 
تفعيـل العالقات االقتصادية مع كل دول العالم واالسـتفادة من الخربات 
االقتصادية يف هذا املجال وأهمية عقد اللجنة العراقية الباكستانية املشرتكة 
الجتماعاتها وحسـم كافـة امللفات املتعلقة بني البلديـن“، مؤكداً ”أهمية 
إقامة املعرض التخصيص للمنتجات الباكسـتانية الذي من املزمع إقامته 

مطلع العام املقبل والذي سيتم فيه عرض الصناعات الباكستانية“.
وشـدد الجبوري عىل ”أهمية تشـجيع الرشكات الباكسـتانية لالستثمار 
داخـل املحافظـات العراقية واملشـاركة يف املعارض الدوليـة التي يقيمها 
العـراق وأهميـة دعم موقـف العـراق يف املفاوضات مع منظمـة التجارة 

العاملية للحصول عىل العضوية الكاملة يف املنظمة“.
من جانبه أكد ”السـفري الباكستاني رغبة حكومة بالده لتطوير العالقات 
االقتصادية مع العراق“، مشـرياً اىل أن ”باكستان ستقيم معرضاً يف بغداد 
وأربيـل مطلع العام املقبل والذي يهدف اىل تنشـيط مسـتوى التعاون بني 
القطـاع الخاص لكال البلديـن وتطوير وتفعيل العالقـات االقتصادية مع 

العراق“.

بغداد/الزوراء:
ارتفعت أسعار النفط، امس الثالثاء، لكن املكاسب توقفت بسبب مخاوف 
املسـتثمرين إزاء الطلـب عىل النفـط بعد عودة أوروبا وآسـيا فرض قيود 

وسط زيادة يف حاالت اإلصابة بفريوس كورونا.
وصعدت العقود اآلجلة لخام ”برنت“ القيايس بنسـبة 0.19 % إىل 74.53 
دوالراً للربميـل، بحلـول السـاعة 09:30 بتوقيت موسـكو، فيما ارتفعت 
العقود اآلجلة للخام األمريكي ”غرب تكسـاس الوسيط“ بنسبة 0.10 % 

إىل 71.36 دوالراً للربميل.
وقـال إدوارد مويـا، كبري املحللـني يف مؤسسـة ”أوانـدا“: ”املتعاملون يف 
الطاقـة ال يريدون املراهنة عـىل (أوبك+)، لكن جميـع املخاطر القصرية 
املدى، من أوميكرون إىل تشديد مجلس االحتياطي االتحادي (البنك املركزي 
األمريكي) السياسة النقدية، تثبت جميعها أن لها تأثريا سلبيا للغاية عىل 

توقعات أسعار النفط عىل األمد القصري“.
وتشـدد حكومـات حـول العالم، مـن بينها بريطانيـا والنرويـج، القيود 
لوقف انتشـار املتحور أوميكرون، ومنها تقليص الرحالت الجوية وإلغاء 

فعاليات، مما أثار مخاوف بشأن الطلب عىل النفط.
ومع ذلك، رفعت منظمة ”أوبك“ توقعاتها للطلب العاملي عىل النفط للربع 
األول مـن عام 2022 والتزمـت بجدولها الزمني للعودة إىل مسـتويات ما 
قبـل الجائحة مـن اإلنتاج، قائلة إن أوميكرون سـيكون لـه تأثري طفيف 

وقصري.

بغداد/الزوراء:

أعلنت وزارة النفط ،امس الثالثاء، عن تحديد موعد انطالق ملتقى بشـأن 

الطاقة يف العراق.

وقالت الوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“ نسـخة منه إنها“حددت األسـبوع 

املقبل انطالق أعمال امللتقى الوطني لبحث آفاق وتحديات قطاع الطاقة يف 

العـراق، الفتاً اىل أن“املجلس الـوزاري للطاقة ينظم امللتقى الوطني لبحث 

آفاق وتحديات قطاع الطاقة يف العراق“.

وأضـاف أن“امللتقـى الذي يشـارك فيـه كل مـن وزراء  املاليـة ، والنفط، 

والكهرباء ، واملوارد املائية ، وهيئة االستثمار الوطني، وعدد من املسؤولني 

والخرباء واملستشارين يف الوزارات املعنية بهدف الوقوف عىل أهم التحديات 

الراهنة واملسـتقبلية ، والحلول الناجعة ملعالجة املشاكل واملعوقات وسبل 

النهوض بهذه القطاعات من خالل بلورة رؤى علمية واقعية“.

اربيل/الزوراء:
حـددت وزارة التجارة والصناعة يف إقليم كردسـتان، امـس الثالثاء، أبرز 
أهداف تمويل الـ1000 مرشوع، فيما أشـارت اىل أنه سيحمي الشباب من 

الهجرة والجماعات املتطرفة.
وقـال وزير التجـارة والصناعة بإقليم كردسـتان كمال مسـلم يف مؤتمر 
صحفـي عقـده امـس ببغـداد خـالل احتفاليـة تمويـل 1000 مرشوع 
متوسـط وصغري بدعم من املنظمة الدولية للهجـرة يف العراق أن ”تمويل 
الـ1000مرشوع صغري ومتوسـط سـيحقق التنمية ويقلـل من البطالة 
التي يعاني منها الشـعب العراقي“، مبيناً أن ”ذلك سـيحمي الشـباب من 
الوقوع كفريسـة سـهلة للجماعات املتطرفة وزرع األفـكار يف عقولهم ، 

فضالً عن تقليل الهجرة اىل الخارج“.
وأضاف أن ”وزارة التجارة والصناعة يف حكومة إقليم كردسـتان أسهمت 
بتهئية قدرات الشـباب وأصحاب املشاريع الصغرية ، وبذلك فتحت دورات 
تأهيليـة وعملية يف إدارة األعمال“، الفتاً اىل أن ”عـدد الدورات التي قامت 
بها الوزارة 50 دورة تخصصية ألصحاب املشـاريع الصغرية واملتوسـطة، 
وأن عدد املسـتفيدين مـن الدورات 686 شـخصاً، باإلضافـة إىل الدورات 
التـي تم تنفيذها بالتنسـيق مع الجامعات اإليطاليـة 14 دورة حيث كان 
عدد املسـتفيدين مـن الخريجني هو 250 شـخصاً إضافـة إىل العديد من 

الندوات“.
وأكد مسـلم أن ”الهدف مـن تلك الدورات هو توفري فـرص العمل وتهيئة 
الكوادر إلدارة املشاريع الصغرية“، موضحاً أن ”حكومة اإلقليم لم تتوقف 

عن أي فعاليات لدعم الشباب“.

بغداد/الزوراء:
ارتفعـت مبيعـات البنك املركزي من الدوالر، امـس الثالثاء، لتصل إىل أكثر 
من 205 ماليني دوالر. وشهد البنك املركزي خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكـي، ارتفاعا يف مبيعاته من الدوالر بنسـبة 5.13 % لتصل إىل 205 
ماليني و86 الفا، و 190 دوالراً أمريكيا غطاها البنك بسـعر رصف اساس 
بلـغ 1460 ديناراً لـكل دوالر، مقارنـة باالثنني، التي بلغـت املبيعات فيه 
195 مليونـا و 284 الفا و750 دوالرا أمريكيا. وذهبت اغلب مبيعات البنك 
ذهبت لتعزيز األرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات حيث بلغت 
144 مليونـا و 326 الفا و190 دوالرا، فيمـا ذهب املبلغ املتبقي البالغ 60 
مليوناً و 760 ألف دوالر بشـكل نقدي. وقامـت 27 مرصفا بتلبية طلبات 
تعزيـز االرصدة يف الخارج، و 17 مرصفا لتلبيـة الطلبات النقدية، إضافة 

اىل و 248 رشكة توسط.
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بغداد / عدي حاتم 
أكـد  مـدرب املنتخب العراقي للشـباب، عمـاد محمد، أن الكـرة العراقيـة تمر بأصعب 
الظروف.وقـال محمـد إن « من أوصل الكرة العراقية اىل هذا الحال هو من يخرج لإلعالم 
اآلن ويتكلم بسوء عىل الكرة العراقية»، مشرياً اىل أن «الجماهري املحبة لكرة القدم انهارت 

وهي تشاهد ما يحصل للمنتخب الوطني خاصة يف بطولة كأس العرب».
وتابع محمد: «نحن كمعنيني ما يتعبنا هو التفكري املستمر باألسباب التي أدت اىل وصول 
املنتخب اىل هذا املسـتوى»، موضحاً أنه « أبلغ الالعبني يف بطولة غرب آسـيا التي حصل 

عليها مؤخراً أن يحملوا العلم العراقي، وأن العراق هو بطل دائم لهذه البطولة».

ãºcÎ@ã–ñc
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بغداد/ محمد حمدي
استقبل وزير الشباب والرياضة 
عدنان درجال القنصل الربيطاني 
جيمـس كاالغري، وجـرى خالل 
اللقاء اسـتعراض افاق التعاون 
املشـرتك الـذي يخـدم شـبابنا 
كمـا  الرياضيـة،  ومؤسسـاتنا 
اسـتمع الوزير درجـال لعرض 
قدمـه القنصـل التجـاري الذي 
نقـل فيه رغبـة رابطـة االندية 
التعاون  املحرتفـة يف بريطانيـا 
مع العراق يف مجال كرة القدم .

ورحب الوزيـر درجال بالدعوة، 
مؤكدا: ان التعاون املشـرتك مع 
دولة متقدمة يف املجال الريايض 
كربيطانيا سـيخلق تطورا كبريا 
عـىل مسـتوى كرة القـدم نظرا 
ملـا تتمتع به االنديـة االنكليزية 
من مكانة عامليـة كبرية وتفتح 
افاق املستقبل للتعاون بمختلف 
االخـرى،  الرياضيـة  االلعـاب 
موضحا: ان بداية السنة املقبلة 

ستشـهد عقـد اجتماعا مبارش 
مع الجانب الربيطاني لالنطالق 
يف هذه الرشاكة وفتح كل ابواب 
التعـاون مـع االتحـاد العراقي 
لكـرة القـدم بمـا يتمـاىش مع 
رؤيـة االتحـاد يف تطويـر كـرة 
القـدم، حيـث اكـد الوزيـر عىل 
رضورة وضـع برنامج متكامل 
بالتعـاون  السـنية  للفئـات 
مـع رابطـة االنديـة االنكليزية 
املحرتفة التي ستساهم يف اعداد 
للنهـوض  الشـاملة  الدراسـة 
بواقـع كرة القـدم لهـذه الفئة 
وتنفيـذ مـا خطـط لـه االتحاد 
ضمن برامجه وإسرتاتيجيته يف 
هذا امللف، كما سـيكون لرابطة 
الكبري  الدور  االنكليزيـة  االندية 
الـدوري  مسـابقة  انطـالق  يف 
العراقـي للمحرتفني يف املوسـم 
بعـد القـادم، فضـًال عـن ملف 
الرياضة النسوية وباقي امللفات 

الرياضية .

@lã»m@Úœ60a@ÚÌçÓ‹ÿ„¸a@ÚÌá„˛a@Ú�iaä
bÓöbÌä@÷aã»€a@…fl@ÊÎb»n€a@¿@bËnjÀä@Â«

بغـداد/ ثائـر هـادي 
أثبـت أصحـاب الهمـم مـن ذوي االحتياجات 
الخاصـة قدرتهـم عـىل تحقيق مـا عجز عن 
تحقيقـه األسـوياء مـن الرياضيـني ومثلـوا 
العـراق خـري تمثيـل يف جميـع مشـاركاتهم 
الربَّاعة  واسـتحقاقاتهم املحليـة والدوليـة.. 
غـرام رعـد ليلو، بنـت محافظة ديـاىل تحدَّت 
قـت إنجـازات عامليَّـة وكرست  اإلعاقـة وحقَّ
العديـد مـن األرقام رغـم قلة االهتمـام بهذه 
الرشيحة املهمة وضعف التمويل قبل الجهات 

املسؤولة . 
غرام هي البنت البكر ألُرسة متكّونة من سبعة 
أفراد القـت دعماً كبـرياً من والدها ملمارسـة 
هذه الرياضة، وكانـت بداياتها مع نادي دياىل 

الباراملبي لرفع األثقال.
وتحـدث غـرام قائلـة:“ دخلـت رياضـة رفع 
األثقال العام 2009 ويف العام نفسـه أصبحت 
العبة منتخب وطني وشاركت يف بطولة العالم 
يف اإلمارات وحصلت عىل املركز الثالث عاملياً يف 
دبي العام 2011، واملشـاركة الثانية يف روسيا 
وحصلت عىل املركز الثاني، اما املشاركة الثالثة 
فكانت يف ماليزيـا ونلُت امليدالية الذهبية لفئة 
الشـباب وحصلت عىل امليداليـة الفضية لفئة 
املتقدمني وكرست الرقم الشـخيص املسـجل، 
أما املشـاركة الرابعة فكانت يف كوريا ببطولة 
أسياد آسـيا وحصلت عىل املركز الرابع، ورغم 
املنافسـة القويـة كـرست الرقـم الشـخيص 
املسـجل ويف بطولـة كازاخسـتان أمـم آسـيا 
أحرزت امليدالية الذهبية فئة الشباب وامليدالية 

الفضية لفئة املتقدمني، أما املشـاركة األخرية 
كانـت يف بطولة العالم بجورجيا وحصلت عىل 
املركز التاسع والتي يتأهل فيها العرشة األوائل 

اىل أوملبياد فرنسا ”.
واضافـت غـرام ” يف بدايـة دخـويل يف مجـال 
الرياضـة لعبـت املبارزة وشـاركت يف بطوالت 
محليـة وايضا لعبـت التنـس االريض وبعدها 
مارست رياضة رفع االثقال ومن أول مشاركة 
يف بطولة العـراق أحرزت املركـز األول، وأثناء 

االختبارات تغلبت عىل جميع املنافسني، 
 مـن جانبه تحـدث لنا والد البطلـة غرام ليلو 
قائـًال :“ كانت غرام طفلـة صغرية تعاني من 
عدم استطاعتها امليش بسبب وجود كيس ماء 
يف نخاعها الشوكي داخل العمود الفقري، وبعد 
مراجعة عدد كبري من االطباء واملستشفيات يف 
دياىل تم اجراء عمليتني جراحيتني ولكن دونما 
فائـدة، االمـر الذي تسـبب يف تركها الدراسـة 
ولكنها أرصت عـىل تعلم القـراءة والكتابة يف 

املنزل ”.
واضـاف والـد البطلـة، أن“ بداية ممارسـتها 
الرياضـة كانت بالصدفة حيـث ذهبنا النجاز 
معاملـة يف بعقوبة والتقينـا  فتاتني معاقتني 
وطرحت احداهما تسجيل غرام  يف نادي دياىل 
الريـايض وممارسـة احدى االلعـاب الخاصة 
باملعوقـني وذهبنـا يف  اليوم نفسـه عرصاً اىل 
نادي الفروسية وتم تسجيلها يف فريق املعاقني 
التابع للنادي ومارسـت انواعاً عدة من ألعاب 
الرياضة واخرهـا كانت رياضـة رفع االثقال 
التـي اثبتت فيها جدارتهـا تحت رعاية املدرب 

ايهاب نافع“.
وقـال املدرب ايهـاب نافع كامـل املرشف عىل 
فريق رفـع االثقال البارملبيـة إن“  غرام بطله 
اسيوية وعاملية ولها انجازات كبرية يف املحافل 
الدولية وهي العبه مثابرة ولديها ارصار وقوة 
ارادة عاليـة وتسـتطيع ان تحقـق االنجازات 

تحت اي ظرف“. وتابع كامل ” نناشـد رئيس 
الوزراء مصطفـى الكاظمي ووزير الشـباب 
والرياضة عدنـان درجال، باالهتمـام بهؤالء 
الرياضيـني األبطـال الذيـن حققـوا انجازات 
وألقـاب وبطـوالت لـم يتمكن مـن تحقيقها 
وقاعـة  ملعـب  بتوفـري  ونطالـب  االصحـاء 

خاصة برياضـة رفع االثقال املعاقني او حتى 
تخصيص قطعة ارض خاصة بهم تسـتخدم 
الغراض التدريب النهم يتدربون اآلن بضيافة 
ملعـب نادي دياىل علمـاً، أن قاعة ملعب دياىل 
ليسـت مجهـزة بوسـائل تدريـب باملسـتوى 

املطلوب مقارنة بالدول العربية“.

السليمانية/إعالم اللجنة األوملبية
الثالثـاء  امـس  أُختتمـت مسـاء 
بطولـة كأس العـراق لـدول غرب 
أقيمـت  والتـي  باملبـارزة  آسـيا 
بالتزامـن مـع بطولـة العـرب يف 
بكردسـتان  السـليمانية  مدينـة 

العراق.  
العراقـي  االتحـاد  رئيـس  وقـال 
للمبارزة زياد حسـن: ان البطولة 
التي أجريـت ألول مـرة ملنتخبات 
املتقدمني شهدت منافسات عالية 
لـم تكن ضمـن دائـرة التوقعات، 
املنتخبـات  جميـع  حرصـت  اذ 

مرضيـة  بنتائـج  الخـروج  عـىل 
ُتسـّجل إنتصاراتها يف أول نسخة 
مـن بطولة غـرب آسـيا باملبارزة 

ملنتخبات املتقدمني.
ويف ختـام البطولـة حقق منتخب 
يف  الذهبـي  الوسـام  العـراق 
منافسـة الفرقي املختلـط (ثالثة 
مبارزيـن من كل منتخب يبارزون 
منافسيهم كل واحد بسالح معني، 
الشـيش و السيف العربي و سيف 

املبارزة).
ونـال منتخـب الكويـت الوسـام 
الفيض يف منافسة الفرقي املختلط 

فيما حقق منتخب سوريا الوسام 
النحايس فيها.  

وأشاد حسن بدور اللجان العاملة 
وإخراجهـا  البطولـة  إنجـاح  يف 
بأجمـل صـورة السـيما اللجـان 
والتحكيميـة واالعالميـة  الفنيـة 
وكذلك مـالكات اللجنة األوملبية يف 
الترشيفات وتأمني سـيارات نقل 

الوفود والالعبني والحكام. 
والقـت البطولـة إشـادات عربية 
واسـعة من جميع الـدول العربية 
الشقيقة املشاركة وعددها ثمانية 
سـوريا  دول  مثلـت  منتخبـات 

ولبنان واليمـن واالمارات العربية 
وفلسـطني  والكويـت  املتحـدة 
واألردن باالضافـة ملنتخب العراق، 

البلد املنظم للبطولة.
تجدر االشارة اىل ان حفل التتويج 
شـهد تكريماً لجميع املسـاهمني 
بتنظيم البطولة، فضالً عن تقديم 
هدايا تذكارية ألرسة إتحاد املبارزة 
ومـالكات اللجنـة األوملبيـة الذين 
سـاهموا بإنجاح وجميع الزمالء 
الذيـن  واالعالميـني  الصحفيـني 
قامـوا بتغطيـة الحـدث الريايض 

العربي.
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بغداد/ امري الداغستاني
 اكـد رئيس نادي اربيل، وليد عارب، أن 
إدارة النادي سـتطعن بالعقوبات التي 
أصدرتهـا لجنـة االنضبـاط يف االتحاد 
العراقـي لكـرة القـدم التـي صـدرت 
مؤخراً عىل خلفية أعمال الشـغب التي 
شهدتها مباراة فريقّي أربيل والرشطة 

ضمن منافسات بطولة كأس العراق.
وقال عـارب ”اعتقـد ان االدارة تحرتم 
كل  علـم  هـو  الـذي  العراقـي  العلـم 
لـه  باإلسـاءة  تـرىض  وال  العراقيـني 
كونـه يمثـل العـراق بأكملـه“، مؤكداً 
أن ”العلـم العراقـي موجـود عـىل كل 
الدوائـر الحكومية يف اربيل وهناك علم 
كبري بطول مرت و90 سـنتيمرتا يف مقر 
إدارة النـادي ويف غرفتي اعتـزازا بعلم 

الجميع“.
واضاف ”قلة من الشـباب من جمهور 
نـادي اربيـل قاموا بتـرصف مرفوض 
وهـذا ال يعنـي اننـا نرىض بمـا فعلوا، 
علمـا ان مثـل هـذه األمـور تحدث يف 

مالعب العراق والعالم“.
ولفـت اىل ان إدارة نـادي أربيل ال تريد 
تطور األمور وتأخذ مديات اوسع، داعياً 
البعض من وسـائل االعالم العراقي اىل 

تهدئة الوضع وعدم تأجيجه.
نـادي  خـوض  ان  اىل  عـارب  واشـار 
اربيـل ”خمس مباريات خـارج ارضنا 
عقوبة ال يسـتحقها السيما ان االدارة 
التقـت نائـب رئيـس نـادي الرشطـة 
غالـب الزامـيل وتفهـم ما جـرى، وان 
االدارة غـري راضيـة ملا حـدث وحاولت 
جهد إمكانها السـيطرة عىل الجمهور 
الواسـع ونجحـت بذلـك لـوال بعـض 
الجمهـور القليـل الـذي قـام بأمور ال 
نرضاهـا واعتذرنا مـن ادارة الرشطة 

وانتهى األمر بطريقة ودية“.
خمـس  خوضنـا  ”عقوبـة  ان  وبـني 
مباريـات خـارج أرضنـا تؤثـر علينـا 
ماديـا إذ تكلفنا مـن 35 اىل 50 مليون 
دينار، والنادي يمر بأزمة مالية صعبة 
وكان عىل اتحاد الكرة احتواء املوضوع 
السـيما ان اإلدارة ال ذنب لها بما حدث 
بـل عىل العكس كانـت تحاول الخروج 

من هذه الحالة املرفوضة بسالم“.
واكـد عـارب ان ”فريـق نـادي اربيـل 

املحافظـات  وكل  بغـداد  يف  سـيلعب 
العراقية وال يخضع لتهديدات ترصيح 
شـخص او شـخصني مـن الجمهـور 
فنحن عراقيون ولنـا الحق بالتجول يف 

جميع محافظات العراق“.
وختـم أن ”علم العـراق كان منترشاً يف 
كل أرجـاء امللعـب خـالل بطولة غرب 
آسيا للشـباب التي اسـتمرت ألسبوع 
يف اربيل وهذا يدل عىل صدقنا وحسـن 

نوايانا“.
يشـار اىل ان مبـاراة فريقـي الرشطة 
واربيل التي جرت عىل ملعب فرانسـوا 
حريـري يف عاصمة اقليم كوردسـتان 
اربيـل يف الرابع من شـهر كانون األول 
الجـاري، ضمن منافسـات دور الـ16 

القـدم،  العـراق لكـرة  لبطولـة كأس 
شـهدت أعمال شغب وصدامات وقعت 

بني جمهور الفريقني.
وعقـدت لجنـُة االنضبـاط يف االتحـاِد 
العراقي لكرِة القدم اجتماعاً ملناقشـِة 
األحـداث التـي رافقـت مبـاراة أربيـل 
والرشطة ضمـن بطولِة كأس العراق.. 
ولـدى االطـالع عـىل التصويـِر املتلفز 
للمباراِة وما رافقها من أعماِل شـغٍب، 
وكذلك مناقشـة تقرير مرشِف املباراة، 
قررت اللجنُة اسـتدعاَء مرشف املباراة 
كاروان محمـد محمد فرج لالسـتماِع 
ألقوالـه، وقـد حـَرض يف اليـوم املحدد، 
وتم تدوين إفادتـه.. وبعد االطالِع عىل 
حيثيـات ما حصَل من تجـاوٍز متبادٍل 

مـن قبـل جمهـور الفريقـني، وكذلك 
االطـالع عىل تصويـِر مقطـع الفيديو 
للمشـجِع حيـدر نـادر السـاعدي من 
جمهور الرشطـة، وما ظهَر يف الفيديو 
من تهديٍد ووعيٍد يحاسب عليه القانوُن، 
عليـه تقـرر، حرمـان نـادي أربيل من 
اللعـب عىل أرضـه (خمـس مباريات) 
وبدون جمهـور، عىل أن تكون مباراته 
املقبلـة لبطولـِة الـكأس مـن ضمنها 
استناداً للمادة (67) انضباط، وبداللة 
املـادة (5) ب / انضباط، وتوجيه لفت 
نظـر اىل نـادي أربيـل بـرضورِة توفري 
رشوِط األمـن والسـالمة داخل امللعب،  
ومعاقبة مشـجع نادي الرشطِة حيدر 
نـادر السـاعدي بالحرمـاِن من دخول 

املالعب ملدة موسـمني، وذلك لتحريضه 
عىل افتعاِل املشاجرات وفق املادة (54 
/ 1) انضباط، وبداللة املادة (77 / 2) 
انضباط ومعاقبة نادي الرشطِة بغرامٍة 
ماليـٍة مقدارهـا مليون دينـار عراقي 
عـن األرضار التي أحدثهـا جمهوره يف 
ملعِب فرانسـوا حريري استناداً للمادة 
(135 / 2) انضبـاط، وبداللـة املـادة 
(14) انضبـاط 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 
املـدِة القانونّية البالغة سـبعة أياٍم من 

تاريخ التبليغ.
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أقـام مجلس فرع االنبـار بنقابـة الصحفيني 
الزميـل  العراقيـني حفـال تأبينيـا عـىل روح 
الصحفي زياد طارق الذي وافاه االجل قبل أكثر 
من شهر بسـبب مضاعفات فايروس كورونا، 
وحرض الحفـل التأبيني عائلـة الفقيد ونخبة 
من الزمالء وعدد املسؤولني يف محافظة االنبار، 
رحـم الله الفقيد واسـكنه جنات الخلد وألهم اهلـه ومحبيه واصدقائه 

الصرب والسلوان.. وانا لله وانا اليه راجعون.
 ***************

عضو الهيئة العامة يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضية الزميل احمد مطرود الجنابي، احتفل 
بعيد ميالده  يوم امس الثالثاء، خالص االمنيات 
لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 

ومشواره املهني.

بغداد/ حسني عمار 
للكرة  الرشطة  فريق  مرشف  كشف 
الفريق  أن  عن  يعقوب،  عيل  الطائرة، 
الوطني  املنتخب  العب  مع  تعاقد  قد 
اكمال  وبانتظار  غني  مصطفى 
الفنزويل  لالعب  الطبية  الفحوصات 
معه  التعاقد  أمل  عىل  الربت  جوسس 

بشكل رسمي خالل اليومني املقبلني. 
وقال يعقوب إن «الفريق يجري وحداته 
عالية  وانسيابية  بسالسة  التدريبية 
وهناك  تدريبية،  وحدات   ٦ اىل   ٥ بواقع 
ومسائية  صباحية  تدريبية  وحدات 
توجد  وال  مستعدون،  الالعبني  وجميع 
«التمارين  أن  اىل  مشرياً   .» إصابات  أي 
تجرى عىل قاعة الشعب املغلقة استعداداً 
للتجمع الثاني، واملدرب وضع يف اعتباره 
خالل  فيها  وقع  التي  األخطاء  تصحيح 

وأعد  بغداد،  يف  أقيم  الذي  األول  التجمع 
خطة جديدة للفريق يف التجمع الثاني».

وأضاف يعقوب أن «التجمع الثاني كان 
بسبب  لكن  أربيل  يف  إقامته  املقرر  من 
أربيل  يف  حدثت  التي  األخرية  األحداث 
نشطاتها  تعليق  النادي  إدارة  قررت  لذا 
جميعاً داخل اإلقليم جميعاً وإىل اآلن لم 
نعلم ما هو القرار الذي سيتخذه االتحاد 
وسيقرر  األحد  يوم  اجتماعا  لديه  كون 

البديل أو يضع حلوالً لهذا املوضوع» . 
هو  الناشئني  «فريق  أن  يعقوب  وتابع 
ولعبنا  للمتقدمني  املصاحب  الفريق 
مع   ٣-٠ واحدة  وخرسنا  مباراتني، 
الجيش، ويوم األحد تغلبنا عىل الصناعة 
الفريق  ٣-٢، ولدينا خطة لتطوير هذه 
لفريق  وحقيقياً  أساسياً  رافداً  ليكون 

املتقدمني».
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أكد اإلسـباني سـريجيو راموس، مدافع باريس سـان 
جريمان، أنه سـيقاتل من أجل الفريـق البارييس أمام 

ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.
وأسفرت قرعة ثمن نهائي دوري األبطال عن مواجهة 
ناريـة بني باريس سـان جريمان وريـال مدريد األكثر 

تتويجا بالبطولة برصيد 13 لقبا.
وقال راموس يف ترصيحـات أبرزتها صحيفة ”ماركا“ 
اإلسـبانية: ”كنـت أتمنى أال تسـفر القرعـة عن هذه 
املواجهة، لكن العـودة إىل برنابيو تدعو للفرح، خاصة 
أننـي لم أتمكـن من توديـع الجماهري بسـبب جائحة 

كورونا“.
وأضـاف: ”القدر متقلـب، كنت أتمنـى مواجهة فريًقا 
آخـر، أنت تعرف كم املودة والحب بداخيل لريال مدريد، 

اآلن حان دوري للدفاع عن سان جريمان“.
وشدد املدافع اإلسباني: ”سأبذل قصارى جهدي للعبور 
إىل الدور املقبل، أنا ذاهب للموت من أجل باريس سـان 

جريمان، إنه الفريق الذي راهن عّيل“.
وانتقـل رامـوس إىل باريس سـان جريمـان يف الصيف 
املـايض، قادًما من ريال مدريـد، يف صفقة انتقال حر، 

بعد انتهاء عقده مع املرينجي.
ولم يشـارك راموس صاحـب الـ35 عاًمـا مع باريس 
سان جريمان منذ بداية املوسم، سوى يف مباراة واحدة 

فقط، بسبب معاناته من اإلصابة.
ومـن املقرر إقامة مباريات جولة الذهاب أيام 15، 16، 
22 و23 شباط /فرباير املقبل، فيما سيشهد شهر آذار/

مارس املقبل مباريات اإلياب، أيام 8، 9، 15 و16.
كلوب: ثالثي إنرت يصعب املواجهة

ـ كشـف األملاني يورجن كلوب، املدير الفني لليفربول، 
عـن رأيـه يف إعـادة قرعـة دور الــ16 لـدوري أبطال 

أوروبا. 
وكان االتحـاد األوروبـي لكـرة القـدم ”يويفـا“، قـد 
قرر رسـمًيا إعـادة القرعة، التي أقيمـت بمدينة نيون 

السويرسية، بسبب خطأ يف اإلجراءآت.
وشـهدت القرعة خطأً بوضع مانشسرت يونايتد ضمن 
الفرق املرشحة ملواجهة فياريال، يف ثمن النهائي، وهو 
ما ال تسـمح به اللوائـح ألن الفريقني كانا يف مجموعة 

واحدة.

وأسـفرت قرعـة ثمـن النهائـي يف البداية عـن مالقاة 
ليفربول لريد بول سـالزبورج، قبل إعادتها لتسفر عن 

مواجهة بني الريدز وإنرت ميالن.
وقـال كلوب يف ترصيحات للموقع الرسـمي لليفربول: 
”كنـت أشـاهد القرعة عـىل الهـواء مبارشة،ولم يكن 

يجب استكمالها، كان يجب إعادتها مرة أخرى“.
وعن مالقاة إنـرت ميالن، قال: ”كان عـيل االنتظار ملدة 
54 عاًما للعب يف ملعب سـان سـريو ألول مـرة، واآلن 
سيكون من الجميل اللعب هناك مرتني خالل 3 أشهر.. 

هذه أخبار جيدة“.
ولعب ليفربول لقاء الجولة السادسة واألخرية من دور 
املجموعات أمام ميالن، عىل ملعب سـان سـريو، وفاز 

بنتيجة 2-1.
وأضاف: ”بالطبـع القرعة صعبة، ألن إنرت هو متصدر 
الـدوري يف إيطاليـا وفريق جيد.. سـنرى كيف تسـري 

األمور حتى شهر فرباير/شباط املقبل“.
وتابع: ”لديهم أليكسـيس سانشـيز وإدين دجيكو، إىل 
جانب الوتـارو مارتينيز أحد أكثر املهاجمني املثريين يف 
العالم“.وأكمل: ”سيموني إنزاجي مدرب الفريق يقيض 
موسمه األول، واملوسم املايض كانوا أبطاًال للكالتشيو، 

األمر ليس سهًال، لذا سنرى ماذا سيحدث“.
وأتم: ”إنها مباراة مناسبة لدوري األبطال، وعن نفيس 

أتطلع لخوضها بشدة“.
ارتياح يف مانشسرت بعد إعادة القرعة

ـ تسود حالة من االرتياح داخل مانشسرت يونايتد، بعد 
إعادة قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ومواجهة 

أتلتيكو مدريد بدًال من باريس سان جريمان.
وكان االتحـاد األوروبـي لكـرة القـدم ”يويفـا“، قـد 
قرر رسـمًيا إعـادة القرعة، التي أقيمـت بمدينة نيون 

السويرسية، بسبب خطأ تقني.
وشـهدت القرعـة خطـأً بوضـع مانشسـرت يونايتـد 
ضمن الفرق املرشـحة ملواجهة فياريـال، يف الدور ثمن 
النهائـي، وهو ما ال تسـمح به اللوائـح ألنهما كانا يف 
مجموعة واحـدة.وكان من املقرر أن يواجـه اليونايتد 
نظـريه باريس سـان جريمان، لكن بعد إعـادة القرعة 
سـيلعب مع أتلتيكـو مدريد.وقـال أويـن هارجريفز، 
نجم مانشسـرت يونايتد السـابق يف ترصيحات لشبكة 
”BT Sport“: ”أتلتيكـو لديه بعـض الالعبني العامليني، 
مثل جواو فيليكس ولويس سواريز ويان أوبالك، الذي 

يعترب واحدا من أفضل حراس املرمى يف العالم“.

وأضاف: ”ولكن األمر بات أسـهل قليًال عىل مانشسـرت 
يونايتـد، ومع ذلـك، فإن معرفة من سـيمر للدور ربع 

النهائي تشبه اللعب بقطعة نقود“.
وتابـع: ”إنه صدام رائع بني تكتيكـني مختلفني لرالف 

رانجنيك ودييجو سيميوني“.
مـن جانبه، أكد مايـكل أوين، نجم مانشسـرت يونايتد 
السابق، أن سـيميوني ”أحد أفضل املدربني يف العالم“، 
وأقـر ”إنها مبـاراة صعبة ملانشسـرت يونايتـد، لكنها 

أسهل من مواجهة باريس سان جريمان“.
أوليفر كان: نتطلع ملواجهة سالزبورغ 

ـ أبـرزت صحيفة ”سـبورت بيلد“ ترصيحـات أوليفر 
كان، الذي قال: ”نتطلع اآلن ملواجهتنا مع سـالزبورج، 
الذي أظهر مدى جودته يف دور املجموعات، وتأهل ألول 
مرة يف تاريخه لـدور الـ16“.وأضاف الرئيس التنفيذي 
لنادي بايرن ميونخ: ”هناك نشوة كبرية يف سالزبورج، 
الذي يتمتع بفريق مدجج باملواهب الشـابة، وبالطبع 

نحن األوفر حظا يف تلك املواجهتني“.
بوتراجينيو: إعادة القرعة أمر مؤسف

ـ أعـرب إيميليو بوتراجينيو مدير العالقات املؤسسـية 
لنادي ريال مدريد، عن اسـتيائه من إعادة قرعة الدور 

ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وكانـت القرعة قد أسـفرت يف املـرة األوىل عن مواجهة 
ريال مدريد لبنفيكا الربتغايل، قبل أن تتم إعادة القرعة 

مرة أخرى بسبب خطأ تقني.
وأسـفرت القرعـة يف املـرة الثانية عن مواجهـة نارية 
لريال مدريد حيث سـيلعب أمام باريس سـان جريمان 

بطل فرنسا. 
وقـال بوتراجينيـو، خالل ترصيحـات نقلتها صحيفة 
”ماركا“ اإلسـبانية: ”إعادة القرعـة كان أمرا مفاجئا 
ومؤسـفا ويصعب فهمة، بالنظر إىل ماليني املشجعني 
الذين كانوا ينتظرون القرعة، وعالم الرياضة بأرسه“.

وأضاف: ”مواجهة باريس سـان جريمان؟ سـنخوض 
املواجهـة بكل حماس، وندرك ما تعنيه هذه املسـابقة 
للنادي والجماهري، كمـا ندرك صعوبة املنافس وجودة 
الالعبني لديه“.وأضاف: ”نثق بأن فريقنا سـيقدم أداَء 
عظيمـا يف املباراتـني، ونتمنى أن نتواجـد يف قرعة ربع 

النهائي“.
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اسـتجاب خـوان البورتا، رئيس برشـلونة، ألحـد طلبات املدرب 
تشايف هرينانديز التي أرص عليها عند التوقيع مع البارسا.

ووفًقـا لصحيفـة ”سـبورت“ اإلسـبانية، فإن برشـلونة اتفق 
بالفعـل مع الطبيب ريكارد برونا لرئاسـة الخدمـات الطبية يف 

النادي الكتالوني هذا املوسم.
وأشـارت الصحيفة اإلسـبانية إىل أن تشايف أرص عىل التعاقد مع 
برونا قبل تويل املهمة الفنية، من أجل إيقاف وباء اإلصابات التي 
يـرضب الفريق يف املواسـم األخرية، وعانى منه الالعبون بشـدة 

هذا املوسم.
وأوضحت ”سـبورت“ أن االتفاق بني برشـلونة وبرونا سـيعلن 
بشكل رسمي، الخميس املقبل، عقب عودة الفريق األول للبارسا 

من السعودية.
وذكرت أن برونا سيبدأ العمل مع الفريق األول يف برشلونة بشكل 
فوري، وسـيكون هدفـه الرئيس أن يجعل أنسـو فاتي وبيدري 

جاهزين بنسبة 100 % عقب التعايف من اإلصابة.

يرفض مسؤولو باريس سان جريمان، رفع الراية البيضاء أمام إمكانية رحيل املهاجم الفرنيس 
كيليان مبابي عن حديقة األمراء.

وينتهي عقد مبابي مع باريس، الصيف املقبل، لذا يستطيع املهاجم الفرنيس، التوقيع مع أي 
فريق جديد يف يناير/كانون الثاني املقبل.

وحسـب برنامج ”الشرينجيتو“ اإلسـباني، فإنه رغم حصول مبابي عىل الحرية بعد 17 يوًما 
من اآلن، لكن سان جريمان لم يستسلم لقرار املهاجم الفرنيس.

وأشـار الربنامج اإلسباني إىل أن مسؤويل باريس، جددوا املفاوضات مع الالعب مرة أخرى بشأن 
التمديد يف األيام املاضية، لكن دون تقدم ملحوظ يف املحادثات.

وتزعم العديد من التقارير، أن مبابي قرر بشـكل نهائي، االنتقال إىل صفوف ريال مدريد 
يف املريكاتو الصيفي املقبل يف صفقة مجانية.

وكان مبابـي قد رصح لإلعالم منذ عدة أشـهر، بأنـه طلب االنتقال إىل 
ريـال مدريـد يف الصيف املايض، لكـن إدارة باريس سـان جريمان 

رفضت األمر.

طلـب اإليطـايل كارلو أنشـيلوتي، املدير الفني لريـال مدريد، مـن إدارة النادي 
امللكـي، التعاقد مع أحد العبي بايـرن ميونخ. ووفًقا لربنامج ”الشـرينجيتو“ 
اإلسـباني، فإن أنشـيلوتي طلب من إدارة ريال مدريد، ضم الفرنيس كورينتني 
توليسـو، العب وسط بايرن ميونيخ. وأشـار الربنامج اإلسباني إىل أن مسئويل 
ريـال مدريد يخططون لضم توليسـو مجاًنـا يف الصيف املقبـل. وينتهي عقد 
كورينتني توليسـو مع الفريق البافاري يف نهاية املوسم الحايل، وال يوجد تقدم 
يف مفاوضات التجديد بني الطرفني حتى اآلن. وسبق أن عمل كورينتني توليسو 
مـع كارلو أنشـيلوتي، أثناء قيادة األخري لبايرن ميونيخ خالل موسـم -2017

2018. وينتهي عقد الكرواتي لوكا مودريتش، العب وسط املرينجي، يف الصيف 
املقبل، وتزعم العديد من التقارير أن إدارة ريال مدريد ستجدد له ملوسم آخر.
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أعلنـت رابطـة دوري كـرة السـلة األمريكـي 
للمحرتفـني تأجيل املباراتـني املقبلتني لفريق 
شـيكاغو بولز بسـبب تفيش فريوس كورونا 

يف صفوفه.
وقالـت الرابطة يف بيان إن مباراتي شـيكاغو 
أمام ديرتويت بيستونز أمس الثالثاء وتورونتو 
رابتورز غدا الخميس تأجلتا بسـبب ”كوفيد-
19“ دون تحديـد موعد إقامتهما الحقاً، وذلك 
يف أول مباراتـني يتم تأجيلهمـا يف الدوري هذا 

املوسم بسبب الوباء.
وأضافـت أن 10 من العبـي بولز غري متاحني 
حاليـاً بعـد دخولهـم بروتوكـوالت الصحـة 
والسـالمة الخاصة بـ“كوفيد19-“، إىل جانب 

”أعضاء آخرين يف الجهاز الفني“.
ويجـب أن يكون هناك ما ال يقـل عن ثمانية 
العبني سـاملني حتى يتمكن فريق ما من لعب 
مباراة يف الدوري بحسـب لوائح الرابطة التي 
تنـص أيضاً عىل أن الالعب الذي تكون نتيجته 
إيجابية، يجب أن يغيب ملدة عرشة أيام، ما لم 

يقدم اختبارات سلبية متتالية ملدة يومني.
لكن إصابة 10 العبني يف صفوف بولز صعبت 
مهمتـه يف خـوض املباراتـني املقبلتني فطلب 

تأجيلهما وهو ما استجابت له الرابطة.
وذكرت شبكة ”إي إس بي إن“ أن املهاجم أليز 
جونسـون أصبـح أحدث العب تثبـت إصابته 
بفريوس ”كوفيد19-“ االثنني، مشـرية إىل أن 

ديمار ديروزان وزاك الفني وكوبي وايت وتروي 
بـراون جونيـور ومـات تومـاس وجافونتي 
غرين وآيو دوسـونمو وديريك جونز جونيور 
وستانيل جونسون يخضعون إىل بروتوكوالت 

الصحة والسالمة.
وكانـت الرابطـة أجلـت 31 مبـاراة بسـبب 

”كوفيـد19-“ املوسـم املـايض، لكـن إعالن 
االثنـني يمثل املـرة األوىل التي يتم فيها إلغاء 

املباريات يف موسم 2021 - 2022.
ويحتـل بولز الذي يعد من بني العديد من فرق 
الدوري التي لديها تشـكيلة مطّعمة بالكامل، 
املركـز الثالث يف املنطقـة الرشقية برصيد 17 

فـوزا و10 هزائم خلـف ميلووكي باكس 
حاكل اللقب وبروكلني نتس.
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كشـف تقرير إسـباني، عـن مفاجأة بشـأن رحيـل النرويجي 
إيرلينج هاالند، مهاجم بوروسـيا دورتمونـد، عن ناديه األملاني 
يف املوسم الحايل. ويمتد عقد هاالند مع بوروسيا دورتموند حتى 
صيف عام 2024، لكن تزعم بعض التقارير بوجود رشط جزائي 
يسـمح للمهاجم النرويجـي، بالرحيل يف نهاية املوسـم الحايل.
ووفًقا لربنامج ”الشرينجيتو“ اإلسباني، فإن مينو رايوال، وكيل 
أعمال هاالنـد، يحاول نقل املهاجم النرويجـي خارج دورتموند 
خـالل املريكاتـو الشـتوي املقبل. وذكـرت تقاريـر صحفية أن 
هاالند رفض االنتقال إىل صفوف يوفنتوس ومانشسـرت يونايتد 
وفًقا ملعايريه الخاصة، بشـأن اختيار وجهته الجديدة، بناء عىل 
مرشوع الفريق. وكان مينـو رايوال قد رصح مؤخرًا بأن الالعب 
النرويجي سـينتقل إىل واحد من أفضـل 15 نادًيا يف قارة أوروبا، 
ورضب أمثلة بريال مدريد وبرشـلونة ومانشسرت سيتي وبايرن 
ميونيـخ وأتلتيكـو مدريد. مـن جهة أخرى، عقـد اإليطايل مينو 
رايوال، وكيل الالعبني الشـهري، اجتماًعا مـع بافل نيدفيد، نائب 
رئيـس يوفنتـوس، يف مدينـة تورينـو. ووفًقا ملوقع ”كالتشـيو 
مريكاتـو“ اإليطايل، فإن رايوال ونيدفيد اجتمعا يف مطعم شـهري 
يف وسـط تورينو لتناول العشـاء. وأشـار املوقـع اإليطايل إىل أن 
االجتماع شهد مناقشة مستقبل لوكا بيليجريني الذي يبحث عن 
فرصة أكرب للمشـاركة يف املباريات مـع يوفنتوس، وقد يرحل يف 
املريكاتو الشتوي املقبل. وأوضح أنه تمت مناقشة حاجة مويس 
كني لالسـتمرارية يف املشـاركة، ومدى تأثري بحث يوفنتوس عن 
مهاجم سـوبر عىل فرصه مسـتقبًال.وذكر ”كالتشيو مريكاتو“ 
أن ملف ماتياس دي ليخت كان األكثر إثارة يف االجتماع، ال سيما 
أن رايوال سـبق أن ربطه باالنتقال إىل برشلونة أو بايرن ميونخ.
ووفًقا لصحيفة ”الجازيتا ديللو سبورت“ اإليطالية، فإن رايوال، 
أنذر نيدفيد برحيل دي ليخت عن يوفنتوس إذا فشـل يف الصعود 
إىل دوري أبطـال أوروبا يف املوسـم املقبلوفيمـا يتعلق بصفقات 
يوفنتوس، ناقش رايوال ونيدفيـد إمكانية تعاقد اليويف مع ريان 

جرافينبريش العب وسط أياكس، وأوين وينديل مدافع ألكمار.

أعـرب املدرب األملانـي غرينوت رور عن ”خيبـة أمله الكبرية“ 
غداة إقالته مـن تدريب املنتخب النيجريي لكرة القدم قبل أقل 
من شـهر من نهائيات كأس أمم إفريقيا املقررة يف الكامريون 
من التاسـع من كانون الثاني/يناير إىل السـادس من شباط/
فربايـر املقبلني. وأقيـل رور من منصبه بعد أسـابيع عدة من 
التكهنات بشـأن مسـتقبله بسـبب العروض السـيئة ملنتخب 
”النسور املمتازة“. وقال رور لوكالة فرانس برس: ”إنها خيبة 
أمل كبرية، لكنني ال أريد املجادلة، إنه ليس أسلوبي“، معرباً عن 
اقتناعه ”بأنه نيجرييا سـتظهر بمستوى جيد جدا يف كأس أمم 
إفريقيـا ألن املنتخـب جاهز ومجموعته موحدة جداً ومسـتعدة 

للتحديات التي تنتظرها“.
وكان رور يـرشف عىل اإلدارة الفنية للمنتخـب النيجريي منذ آب/

أغسطس 2016.
وقـاد رور نيجرييـا إىل مونديـال 2018 يف روسـيا وإىل املركـز الثالث يف 

نهائيـات أمم إفريقيا األخـرية يف مرص عام 2019، بعد خسـارته 1 - 2 يف 
نصـف النهائي أمام الجزائـر التي توجت الحقاً باللقـب. كما نجح رور يف 
 FIFA قيـادة نيجرييـا إىل الـدور الفاصل املؤهـل إىل نهائيـات كأس العالم
قطـر 2022™، لكـن التعادل أمـام الرأس األخـرض 1-1 يف الجولة األخرية 

ـل بإقالته. مـن دور املجموعات، عجَّ
وعـنيَّ االتحـاد النيجـريي مكانه 
الـذي  إيغوافويـن  أوغسـتني 
سـبق له قيادته يف الفرتة 
و2007   2005 بـني 
ثـم مؤقتـا عـام 

.2010
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أنقرة/متابعة   الزوراء: 
ترى األوساط املؤيدة للمعارضة يف تركيا 
أن رفـض السياسـية املخرضمة مريال 
أكشينار، رئيسـة حزب «الجيد» الرتكي 
املعارض، ما تعتـربه محاوالت القنوات 
املوالية للحكومة استفزازها والتشويش 
عـىل جوالتهـا ولقاءاتها مـع املواطنني 
يف أنحاء البالد، تجسـيداً ملـا تتعرض له 
أحزاب املعارضة من تضييق واستهداف. 
ووفق هذه األوسـاط يحصل ذلك يف ظل 
غياب املنصات اإلعالمية الداعمة للقوى 
املعارضة بسبب سـيطرة الحكومة عىل 
أكثر من ٩٥ يف املئة من وسائل اإلعالم يف 
البالد، بحسب ما رصدت منظمات دولية 

متخصصة.
هـذا الوضع دفـع املعارضـة الرتكية إىل 
محاولـة التعويـض بوسـائل التواصـل 
االجتماعي. وعرب هذه الوسـائل تحاول 
إىل  وآرائهـا  بأفكارهـا  الوصـول  اآلن 
الجمهور، باإلضافة إىل قنوات تلفزيونية 
وصحف تعد عـىل أصابع اليدين وتواجه 
محـاوالت بأسـاليب حكوميـة مختلفة 
للتضييق عليها. بل حتى وسائل التواصل 
محـاوالت  إىل  تتعـرض  االجتماعـي 
للسـيطرة عليها عرب ترشيعات متعددة 
والتنميـة»  «العدالـة  حـزب  اقرتحهـا 
الحاكـم بزعامـة الرئيـس الرتكي رجب 
طيب إردوغـان، وحليفه حزب «الحركة 

القومية».
أكشـينار  هاجـم  إردوغـان  الرئيـس 
النتقادهـا قنـاة «إيه خـرب» املوالية له، 
قائـال يف كلمـة خالل مهرجان للشـباب 
يف العاصمـة أنقرة، أخرياً: «سـامحوني 

سـأتحدث عن السيدة التي ترتأس حزب 
الجيد، كيف المرأة أن تتمادى يف الشتائم 
إىل هـذا الحـد، تحت سـقف الربملـان... 
إنها ال تعلم شـيئاً عن األدب أو الحياء». 
وكانت أكشـينار قد قالت، يف كلمة أمام 
املجموعـة الربملانية لحزبهـا: «يمكنكم 
(الحكومة) استفزازي عرب قناة إيه خرب 
- املوالية للنظام -... يمكنكم استفزازي 
عرب َمن يـزورون املواقـع اإلباحية، لقد 
فعلتم ذلك يا أخي إردوغان... ليكن، َمن 

يخافون منكم هم   مثلكم!».
تضييق وضعف إمكانيات

يف أي حـال، تعانـي أحـزاب املعارضة يف 
تركيـا غيابـاً شـبه تام ألي نافـذة تطل 
عربها عـىل الجماهري، فتعرض أفكارها 
التـي  للمشـاكل  وحلولهـا  وبرامجهـا 
تواجههـا البالد. أما السـبب األسـايس، 
كما سـبقت اإلشـارة، فهـو خضوع ما 
يفـوق ٩٥ يف املئة من الصحف والقنوات 
أو  املبـارشة  للسـيطرة  التلفزيونيـة 

غري املبارشة لحـزب «العدالـة والتنمية 
الحاكـم». ونتيجة لهـذا الوضع تحاول 
السياسـية  والشـخصيات  األحـزاب 
املعارضـة الوصـول إىل الجماهـري عـرب 
وسائل التواصل االجتماعي التي عوضت 
إىل حٍد بعيد غياب نوافذ التعبري، ووفرت 
تفاعـًال مبـارشا ومؤثـراً مـع جمـوع 
املواطنـني. وعـىل سـبيل املثـال، عندما 
أعلـن رئيس الوزراء األسـبق أحمد داود 
أوغلو، يف ديسـمرب (كانون األول) ٢٠١٩ 
إطـالق حزبـه املعـارض الجديد باسـم 
«املسـتقبل»، بعـد انفصالـه عـن حزب 
«العدالة والتنمية» الحاكم لخالفات مع 
الرئيـس إردوغـان، فإنـه انتقد رصاحة 
أن  ذكـر  التـي  التضييـق»  «سياسـات 
يفرضانهـا عـىل  إردوغـان وحكومتـه 

املؤسسات اإلعالمية.
والواقع أن داود أوغلو لم يجد قناة واحدة 
تغطي حفـل إطـالق حزبـه الجديد، ما 
اضطره إىل إطالقه عرب موقع«فيسبوك»، 

واشتكى من أن أجهزة حكومة إردوغان 
«تصـدر قـرارات سياسـية بعيـدة عن 
القانون» بهدف التضييق عىل املؤسسات 

اإلعالمية املعارضة.
إعالم املعارضة

يف املقابـل، يوجـد عـدد مـن الصحـف 
والقنـوات، تعد عـىل أصابـع اليدين، ال 
تـزال يف صـف املعارضة، لكنهـا تواجه 
أزمـات وضغوطاً من جانـب الحكومة، 
سـواء بمالحقتهـا بالرضائـب أو فرض 
الغرامـات الضخمة أو إيقـاف الربامج. 
ولـم تكن الحـال بالنسـبة لنائب رئيس 
الوزراء األسبق عيل باباجان أفضل بكثري 
ممـا كانت عليـه مع داود أوغلـو، فبعد 
اسـتقالته من حزب «العدالة والتنمية» 
الحاكـم يف يوليـو (تمـوز) ٢٠١٩ أطلق 
حزبه «الديمقراطية والتقدم» يف مارس 
(آذار) ٢٠٢٠، وبـدوره لـم يحـظ حزب 
باباجان بتغطية إعالمية تذكر، ولم تلق 
تحـركات باباجان إال لقـاء واحدا ظهر 
فيـه عىل قناة «خـرب تـورك»، والظهور 
مرة أخـرى عرب موقع «تـي ٢٤»، إال أن 
االعتمـاد الرئيس لفريقـه يبقى منصباً 
عىل وسـائل التواصل االجتماعي، فضال 
عـن قناة «فوكـس» التي باتـت النافذة 
األبـرز للمعارضـة مع قناتـي «تييل ١» 

و«خلق تي يف».
من ناحية أخرى، أثبتت وسائل التواصل 
االجتماعـي فاعلية كبرية جداً يف الحملة 
التـي خاضهـا رئيـس بلدية إسـطنبول 
(املعـارض) أكـرم إمـام أوغلـو خـالل 
املحليـة يف مـارس ٢٠١٩،  االنتخابـات 
ولقـد فاز إمـام أوغلـو يف جولتها األوىل، 

ثم يف جولة اإلعـادة يف يونيو (حزيران)، 
بفارق شاسـع جداً عن منافسـه رئيس 
الـوزراء السـابق بن عيل يلدريـم. وكان 
«ترسـانة»  بدعـم  حظـي  قـد  األخـري 
مـن القنـوات والصحف املواليـة لحزب 
«العدالـة والتنميـة» الحاكـم، ومع ذلك 
تفـوق عليه إمـام أوغلو مرشـح حزب 

الشعب الجمهوري يف الجولتني.
وبعـد هـذه التجربـة، اعترب خـرباء أن 
وسـائل التواصـل االجتماعـي أحدثـت 
انقالبـًا هائالً يف تلـك االنتخابات، وباتت 
القبضـة املفروضة عىل وسـائل اإلعالم 
التقليديـة مـن جانـب الحكومـة قليلة 
الجـدوى وضعيفة التأثري بشـكل كبري، 
وال سـيما بعدمـا باتت جميعهـا صوتاً 
واحـداً ينطق بلسـان الحكومة، ما دفع 
املواطنني للبحث عن التنوع عرب وسـائل 

التواصل االجتماعي.
وحقـاً، تنبهـت الحكومـة إىل خطـورة 
وسـائل التواصـل االجتماعـي كسـالح 
فعـال يف يد املعارضـة، منحها قوة تأثري 
هائلة يف الشـارع الرتكـي، وباألخص يف 
أوساط الشباب واملثقفني. ولهذا السبب 
شـن إردوغـان وحليفـه رئيـس حـزب 
الحركة القومية، دولت بهشـيل، حمالت 
«مكمـن  بأنهـا  ووصفهـا  لشـيطنتها 

الرشور والقاذورات».
ويف السـياق ذاتـه، أقـر الربملـان الرتكي 
العام املايض قانوناً فرض قيوداً مشددة 
عىل مشغيل مواقع التواصل االجتماعي، 
وألزمهـا بفتح مكاتب وتعيني ممثلني يف 
البالد، والسـماح للحكومة باالطالع عىل 
محتـوى بعضهـا وتقييـده، كما فرض 

غرامات ضخمة عىل   املخالفني.
مزيد من القيود

أيضـاً، طرحـت الحكومـة عـىل الربملان 
خـالل أكتوبـر (ترشيـن األول) املـايض 
مرشوع قانون يفرض مزيداً من القيود 
عىل استخدام مواقع التواصل االجتماعي 
بذريعة التصدي لنرش معلومات وأخبار 
كاذبـة. وتضمـن مـرشوع القانون هذا 
محاكمـة املتهمـني بإهانـة شـخص يف 
وسـائل التواصـل االجتماعي بالسـجن 
ملدة ترتاوح من ٣ أشـهر إىل سنتني، كما 
يواجـه الذين ينرشون ويصدرون أخباراً 
كاذبة عقوبات بالسـجن من سـنة إىل ٥ 

سنوات.
هذا، وأفادت تقارير سابقة بأن حكومة 
إردوغـان تعتـزم إنشـاء هيئـة، ربمـا 
تسمى «املجلس األعىل لوسائل التواصل 
االجتماعـي»، بالتنسـيق مـع «املجلس 
األعـىل لإلذاعـة والتلفزيـون» الذي هو 
عـىل  ورقابيـة  تنظيميـة  هيئـة  أعـىل 
وسـائل اإلعالم يف البالد. وقال إردوغان، 
بهذا الصـدد، إننا نعتزم «منـع التلوث» 
بإقـرار الئحـة لتنظيم مواقـع التواصل 
االجتماعـي عىل شـاكلة املعمـول به يف 
أوروبا. وتوعد السياسـيني والصحفيني 
وغريهم من الفئات بتقييد الوسائل التي 
يسـتخدمونها إلثارة الرأي العام. وتابع 
مضيفاً «لن ننىس كم عدد الشـخصيات 
املمتلئـة قلوبهـم بالعداء تجـاه بلدهم، 
من سياسـيني إىل صحفيني ومتصيدين 
عىل مواقع التواصـل االجتماعي... إنهم 
يحاولـون اسـتغالل آالم أمتنـا بالكذب 

والتشويه واالستفزاز».

سـارعت  الرتكيـة  املعارضـة  أن  غـري 
إىل وصـف مـرشوع القانـون املقـرتح، 
قمـع  أدوات  مـن  جديـدة  «أداة  بأنـه 
حريـة التعبـري وكبـت اآلراء املعارضـة 
إلردوغـان  املوجهـة  واالنتقـادات» 
وحكومتـه. وطالبت بالتوقف عن فرض 
املزيـد من القيـود. وقال عـيل باباجان، 
رئيـس حـزب «الديمقراطيـة والتقدم» 
يف سـياق انتقاده إن «الشـباب اختنقوا 
ويحاولـون الهروب خارج البالد بسـبب 

كثرة القيود».
ومن جانب آخر، كشفت مؤسسة «حرية 
التعبري» الحقوقية، عـن أن عدد املواقع 
اإللكرتونية املحجوبة يف تركيا، بلغ العام 
املايض ٤٦٧ ألفاً، مـا اعتربه معارضون 
«دليال عىل اسـتمرار النهـج القمعي» يف 
البـالد. وذكرت املؤسسـة، يف تقرير لها، 
أن قـرار حجـب املواقـع اإللكرتونيـة ال 
يعود فقط للجهات القضائية املختصة؛ 
بل هناك أكثر من ٢٠ مؤسسـة رسمية، 
ال صلـة لها باملحاكـم، لديها القدرة عىل 
حجب أي موقع مـن دون الحصول عىل 
قـرار قضائي. وأن نحـو ٩٥ يف املئة من 
قطاع اإلعالم يخضع اآلن لسياسة قرص 
إردوغـان التحريرية، إما بشـكل مبارش 
أو غري مبـارش. وبينما يثري وضع حرية 
الصحافـة والتعبـري يف تركيـا انتقادات 
واسـعة مـن جانـب املنظمـات املعنية 
بحريـة الصحافة وشـؤون الصحفيني، 
أفـاد تصنيـف منظمـة «مراسـلون بال 
حـدود» برتاجـع تركيـا إىل املرتبـة ١٥٧ 
بني ١٨٠ دولة يف قائمة حرية الصحافة. 

(عن/صحيفة  الرشق االوسط).
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الرباط/متابعـة    الـزوراء:
الوطنيـة  الرشكـة  اسـتقبلت 
لإلذاعة والتلفـزة املغربية، بمقرها 
املركـزي، طلبـة يف علـوم االتصال 
والصحافة؛ وذلك يف إطار انفتاحها 
عـىل محيطها املهنـي واألكاديمي، 
وتفعيال لربنامجها السنوي املتعلق 
بتنظيـم األيـام التكوينيـة لفائـدة 
طلبة الجامعـة واملعاهد الصحفية 
يف  املتخصصـة  العليـا  واملـدارس 
والبرصي.وانطلق  السـمعي  مهـن 
هـذا اللقـاء، الذي تـم يف التزام تام 
بإجراءات السالمة ورشوط التباعد 
املعمول بها، بعرض قدمته مديرية 
املؤسسـاتية،  والعالقات  التواصـل 
اسـتعرضت تاريخ هذه املؤسسـة 
اإلعالميـة الوطنيـة العريقـة منـذ 
١٩٢٨، وكـذا  لهـا سـنة  بـث  أول 
أهـم التحـوالت القانونية واإلدارية 
والتقنية التي شـهدتها منذ تحولها 
إىل رشكة وطنية لإلذاعـة والتلفزة 

الطلبـة  وتعـرف    .٢٠٠٦ سـنة 
املسـتفيدون عـىل مختلـف مراحل 
اإلنتـاج التلفزيوني واإلذاعي؛ وذلك 
األسـتوديوهات  زيـارة  من خـالل 
وغـرف األخبـار الخاصـة بالقنـاة 

”األوىل“، بتأطري مـن مدير األخبار 
بهـا.

كما التحق هـؤالء الطلبة مرفوقني 
بمؤطريهم بأسـتوديوهات اإلذاعة 
ملعاينـة  و“شـني-أنتري“  الوطنيـة 

التفاعلية،  اإلذاعيـة  الربامج  إذاعة 
تقنيـة  رشوحـات  تلقـوا  حيـث 
متعلقـة بإنتاج هـذه النوعية من 
الربامج مـن طرف املسـؤولني عن 
عـن  إذاعتهـا  وقنـوات  إنتاجهـا، 

األثـري واألنرتنيـت وكذلك  طريـق 
طريـق  عـن  متابعتهـا  إمكانيـة 

.snrtlive تطبيـق
امليدانية،  الزيـارة  وتنـدرج هـذه 
حسـب بـالغ صحفـي ، يف إطـار 
الوطنيـة  الرشكـة  مسـاهمة 
لإلذاعة والتلفزة يف إنجاح الدخول 
الجامعـي ٢٠٢١ -٢٠٢٢ للمعاهد 
الصحفيـة واملـدارس العليـا ملهن 
والسـينما،  البـرصي  السـمعي 
بهدف اإلدماج املهني املبكر لهؤالء 
الطلبة عن طريـق تعزيز قدراتهم 
امليدانية باملجال السمعي البرصي، 
والصحفيـة  التقنيـة  أبعـاده  يف 
األيـام  تأتـي هـذه  والفنية.كمـا 
انسـجاما مـع خيـار  التكوينيـة 
الرشكـة الوطنية لإلذاعـة والتلفزة 
اإلسرتاتيجي الرامي إىل املساهمة يف 
االرتقاء باملنتوج السمعي البرصي 
الوطني وفق مقاربة تشـاركية مع 

مختلف   املتدخلني يف هـذا املجـال.

تونس/متابعـة    الـزوراء:
الصحفيـني  عـىل  االعتـداءات  نسـق  شـهد 
تصاعداً خالل شـهر ترشين الثاني/ نوفمرب 
٢٠٢١، وفقـا للتقرير الذي أصدرتـه النقابة 
الوطنية للصحفيني التونسـيني امس االثنني. 
التقريـر أكد أنه تـّم تسـجيل ١٧ اعتداء عىل 
الصحفيني. وقد سـجل شهر ترشين الثاني/

نوفمرب ارتفاعاً يف االعتداءات مقارنة بشـهر 
ترشيـن األول/ أكتوبـر حني تم تسـجيل ١٥ 
اعتـداء. وقد طالـت االعتـداءات ٢١ صحفيا 
وصحفيـة، ويعمـل الصحفيـون الضحايا يف 
١٣ مؤسسـة إعالميـة، من بينهـا ٦ إذاعات 
و٥ قنـوات تلفزيونيـة ووكالة أنبـاء وموقع 
القضائيـة  الجهـات  وتصـدرت  إلكرتونـي. 
ومعارضـو قـرارات الرئيـس قيـس سـعيد 
وناشـطو التواصـل االجتماعـي واملحتجون 
وموظفـون عموميـون ترتيـب املعتدين عىل 
وكان  منهـم،  لـكل  باعتداءيـن  الصحفيـني 
املجمـدون  والنـواب  املحليـون  املسـؤولون 

ومجهولون وإعالميون ومواطنون مسؤولني 
عـن اعتـداء       وحيـد لـكل   منهـم. 

وتركـزت االعتـداءات عـىل الصحفيني خالل 
يف   ٢٠٢١ نوفمـرب  الثانـي/  ترشيـن  شـهر 
محافظـة تونـس العاصمة يف ٩ مناسـبات، 
يف حني سـجلت محافظـة صفاقس ٣ حاالت 
اعتـداء،  نابـل حالتـي  اعتـداء، ومحافظـة 
وُسـجلت حالـة اعتـداء وحيـدة يف كل مـن 

محافظات بن عروس وباجة وسوسـة.
التقريـر دعـا يف توصياتـه املجلـس األعـىل 
للقضـاء إىل إدانة ممارسـة القضـاة للرقابة 
املسـبقة عىل املحتويات اإلعالمية، ودعوتهم 
إىل احرتام مقتضيات ما جاء به باب الحقوق 
والحريات من منع للرقابة املسـبقة والتدخل 
يف املحتويـات اإلعالميـة، كمـا طالـب وزارة 
الداخليـة بمحاسـبة أعوانها املسـؤولني عن 
خـالل  الصحفيـني  اسـتهدفت  مضايقـات 

تغطيتهـم االحتجاجـات     والتظاهـرات.
وأكدت فوزية الغيلويف عضو املكتب التنفيذي 

للنقابة الوطنية للصحفيني التونسيني املكلفة 
بالعالقـات الخارجيـة ، أن «هذه االعتداءات 
مرفوضـة،  والصحفيـات  الصحفيـني  عـىل 
ونحن نطالب السـلطات التونسـية بالتدخل 
لوقفهـا، خاصـة مـن قبـل املوظفـني الذين 

يعـودون لهـا . وأضافت «نطالب السـلطات 
القضائيـة بالترسيـع يف حسـم  امللفات التي 
تتعلـق باالعتـداءات عـىل الصحفيني حتى ال 
تتواصل سياسـة اإلفـالت من العقـاب التي 

تزيـد يف ارتفـاع    هـذه االعتـداءات».

بريوت/متابعـة الـزوراء:
تقـّدم تجّمـع نقابة الصحافـة البديلـة يف لبنان، امـس االثنني، 
بدعـوى قضائية إلبطال نتائج االنتخابـات النقابية، التي عقدت 
يف األول مـن ديسـمرب/كانون األول وأدت إىل فوز الئحة «الوحدة 
النقابيـة» برئاسـة نقيـب محـرري الصحافـة اللبنانية جوزف 

القصيفي، وسـاهمت يف تمديد واليته.
وتهـدف الدعـوى، التـي تقـّدم بهـا التجمـع عرب مرشـحته إىل 
االنتخابـات الصحفيـة إليسـار قبييس (حازت عـىل ٩٣ صوتاً)، 
أيضـاً إىل طلـب تعديل عدد من املـواد يف النظام الداخـيل للنقابة 
ضمن مهلة شـهر من تبلُّغ مجلس النقابة الحايل القرار، وتعيني 
خبري للكشـف عىل جدول االنتسـاب وإلزام النقابة بشـطب كل 
مـن يتبني أنه منتسـب خالفـاً للقانون. واسـتندت الدعوى التي 
قّدمهـا املستشـار القانونـي للتجّمـع املحامي فـاروق املغربي 
أمـام املحكمـة االبتدائيـة يف بعبـدا، الغرفة الناظـرة يف القضايا 
النقابيـة، إىل تقرير الجمعيـة اللبنانيـة لديمقراطية االنتخابات 
LADE التـي راقبـت العمليـة االنتخابية بناًء عـىل طلب قبييس 
وأربعة مرشـحني مسـتقلني آخرين، وإىل ما رصده التجمع من 
خروقات ومخالفات تتوزع عـىل ثالثة محاور: األول: املخالفات 
التي سـجلت خـالل العمليـة االنتخابيـة وقبلها. الثانـي: الخلل 
يف النظـام الداخيل الـذي يتعارض ومبـادئ االنتخابـات العادلة 
والنزيهـة. الثالـث: الخروقـات القانونية يف جدول املنتسـبني إىل 

نقابـة املحررين.ويقول املغربي، إن «هذه الدعـوى تبلّغ للجهة 
املدعـى عليهـا، أي نقابـة املحررين ممثلـة بنقيبهـا القصيفي، 
ولديهـا مهلـة ١٥ يومـا للجواب عليهـا، ومن ثم تعطـى للجهة 
املدعيـة مهلة ١٠ أيام لإلجابة، ومن ثم ١٠ أيـام للمدعى عليها، 
ونحـن طلبنا يف هذا اإلطار تقصري املهل، والقضاء يحق له فرض 
الجواب خالل أسـبوع مثالً، كما طلبنا تعيني خبري للكشـف عىل 

الجـدول النقابـي،      ونحـن ننتظـر قـرار    املحكمـة».
وال يسـتبعد املغربي إبطال النتائج باعتبار أن «الدعوى استندت 
إىل أسـباب جدية للطعن، سـواء لعدم مراعاة مبادئ الشـفافية 
والنزاهة، أو محاولة منع املدعية من ممارسـة حقوق أساسـية 
لهـا، وملخالفة االنتخابات املادة ٢٣ مـن النظام الداخيل للنقابة، 

أو عىل صعيد وجود تنسـيب غري قانونـي إىل النقابة وغريها من 
.«LADE   املخالفـات،  التـي وثقتهـا    أيضـاً جمعيـة

وتضمنـت االنتخابـات عدم مراعـاة مبادئ الشـفافية والنزاهة 
نظـراً لتكليف نقيب املحررين وبعض أعضاء املجلس املرشـحني 
بمهمـة االرشاف بنفسـهم عىل العمليـة االنتخابيـة وتنظيمها، 
عدا عـن محاولـة منع قبيـيس من ممارسـة حقوق أساسـية، 
عرب تأخري تسـليمها جـدول الشـطب وتهديدها عنـد مطالبتها 
بحقوقهـا رسـمياً بمالحقتهـا نقابياً ومسـلكياً وجزائياً يف حال 
خـوض أي «مغامـرة قضائيـة»، وذلـك وفق ما جاء يف أسـباب 
الدعـوى، إضافـة إىل مخالفـات جّمـة أخـرى. ورصـد مراقبـو 
LADE الكثري من املخالفات يف يوم االقرتاع، منها قيام أحد أفراد 
لجنـة اإلرشاف عىل االنتخابـات، املوجود عند طاولة االسـتقبال 
الرئيسـة، بتوزيع لوائـح تابعة لالئحة الوحـدة النقابية (دعاية 
انتخابيـة) أثناء قيامه بتوزيع القسـائم املخصصة لالقرتاع عىل 
بـاب مركز االقرتاع.كما رصدوا مرافقة بعض املرشـحني لبعض 
الناخبـني منذ دخولهـم إىل القلم حتى مغادرتهـم، وقيام العديد 
من الناخبني باالقرتاع خارج املعزل، ما شـكل خرقاً فاضحاً ملبدأ 

رسيـة االقـرتاع.
وبلغـت نسـبة االقـرتاع يف االنتخابـات حـوايل ٧٣٫٥ يف املئة من 
مجمـوع جدول الناخبني، مع اقـرتاع ٦٧١ محرراً من أصل ٩١٢ 

مـن الذيـن يحـق لهـم التصويـت.
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بغداد/الزوراء:
اقامت دائرة صحة بغداد الكرخ، امس الثالثاء، دورة شـاملة ملنسقي االعالم يف املؤسسات 
الصحية بهدف تطوير مهارات املنسقني االعالميني باستمرار و مواكبة املستجدات يف عالم 

الصحافة واكسابهم املهارات الالزمة الداء عملهم بفعالية كبرية.
وقال مدير شـعبة االعالم مروة منعم مجيد يف بيان تلقته «الزوراء» انه « تم اختتام الدورة 
التدريبية املركزة حول االعالم و دور املنسـق االعالمي املؤسسـات الصحية»، مضيفة  ان « 
الدورة شـملت اقامة محارضات نظرية عملية حول اساسـيات التصوير و املونتاج وحول 
كيفيـة صياغة و كتابة الخـرب و مصادر جمع املعلومات و الفروقـات بني اخبار الصحف 
و االذاعـة و القنـوات التلفازية فضال عن محـارضات حول التصويـر الفوتوغرايف و إدارة 

محتوى شبكات التواصل االجتماعي يف العمل الصحفي» .
واكدت ان «الهدف من الدورة هو تطوير مهارات املنسـقني االعالميني باستمرار و مواكبة 
املسـتجدات يف عالم الصحافة و اإلعـالم باالضافة اىل تزويد املتدربـني باملهارات و املعارف 
املتعلقـة بمصادر الخـرب الصحفي و كيفيـة صياغته و التحرير الصحفـي و الرتكيز عىل 
الجانـب التطبيقـي لصقل مهارات املتدربني يف املجال امليداني مـا ينعكس عىل جودة األداء 
و تحسـني املخرجـات و تحقيق الرسـالة اإلعالمية املنشـودة».  يف ختام الـدورة تم اجراء 
اختبار عميل للمشـاركني لبيان مدى استفادتهم من املوضوعات التي طرحت خالل الدورة 

لتمكنهم من أداء واجباتهم اإلعالمية يف املؤسسات الصحية العاملني فيها .

واشنطن/متابعة الزوراء:
أصـدَر مكتـب املدعي العام األمريكي يف منطقة فريمونت بياناً صحفياً قال فيه إّن املنتج يف 
شـبكة «يس أن أن» جون غريفني (٤٤ عامـًا) «اعتقل يوم ووجهت إليه ثالث تهم مرتبطة 
باسـتخدام منشـأة للتجارة تربط بني الواليات ملحاولة إقناع قارصات باالنخراط يف نشاط 
جنيس غري قانوني». وجاء إصدار البيان بعد يومني من اعتقال مكتب التحقيقات الفيدرايل 
غريفـني، املنتج يف CNN من ٨ سـنوات، بتهم متعددة. وبنى االدعـاء التهم التي وجهها إىل 
املنتـج األمريكـي (الذي عمل مع اإلعالمي املفصول من الشـبكة كريـس كومو) بعد رصد 
محادثات بينه وبني أولياء أمور البنات القارصات، بعدما حاول إقناع أهاليهّن «بالسـماح 
لـه بتدريبهن عىل الخضوع جنسـياً» إىل جانب اتهامه بالقيام «بنشـاط جنيس مع قارص 
عمرها ٩ سـنوات»، بحسب بيان املدعي العام الذي نقلته شبكة «يس أن أن». ويف تفاصيل 
هـذه الحادثة، قـال االدعاء إن غريفني أقنع أمـا وابنتها (٩ سـنوات) بمقابلته يف يوليو/

تمـوز ٢٠٢٠، واوصلهمـا إىل منزله يف فريمونت وقام بتشـجيع الطفلة عـىل «االنخراط يف 
نشـاط جنيس غري قانوني». وبحسـب محادثات منفصلة عىل مختلف منصات الدردشـة 
فـإن غريفني قال إنه يؤمن «بطريقة حياة» تكون فيها «النسـاء خاضعات جنسـًيا وأقل 
قيمة من الرجال». من جهتها أصدرت شبكة CNN بياناً قالت فيه إن االتهامات املوجهة إىل 
املنتج لديها «مقلقة للغاية». وتأتي هذه التهم بعد أيام من فصل اإلعالمي الشـهري كريس 
كومو عىل خلفية مسـاعدته لشـقيقه حاكم نيويورك السابق أندرو كومو يف مواجهة تهم 

التحرش الجنيس املوجهة له، إىل جانب اتهامه هو نفسه بسوء السلوك الجنيس.
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اإللحاد بمعناه الواسـع هو عدم 

االعتقاد أو اإليمان بوجود اآللهة، 

وباملعنى الضيق، يعد اإللحاد عىل 

وجه التحديد موقف أنه ال توجد 

آلهـة، عموًمـا يشـري مصطلح 

اإللحـاد إىل غيـاب االعتقاد بأن 

اآللهة موجـودة، ويتناقض هذا 

الفكـر مع فكرة اإليمان بالله أو 

اإللوهية، إذ إّن مصطلح اإللوهية 

يعنـي االعتقاد بأنـه يوجد عىل 

األقـل إله واحد.تبلـور مصطلح 

اإللحاد عقب انتشار الفكر الحر 

وتنامـي  العلمّيـة  والشـكوكّية 

نشـاط التيارات الفكرية يف نقد 

األديـان، اذ مال امللحدون األوائل 

إىل تعريف أنفسـهم باسـتخدام 

كلمـة ”ملحد“ يف القـرن الثامن 

عرش يف عرص التنوير، وشـهدت 

حركـة  أول  الفرنسـية  الثـورة 

التاريـخ  يف  كـربى  سياسـية 

للدفاع عن سيادة العقل البرشي 

فضـًال عن تيـار مـن اإللحاد لم 

يسـبق له مثيل، ترتاوح الحجج 

اإللحادية بني الحجج الفلسفية 

إىل االجتماعية والتاريخية، اذ أن 

املربرات لعدم اإليمان بوجود إله 

تشمل الحجج وأن هناك نقًصا يف 

األدلة التجريبية، وعىل الرغم من 

أن بعض امللحدين تّبنى فلسفات 

علمانيـة      (مثـل اإلنسـانية 

والتشـكك)،  إّال أنـه ليس هناك 

ايديولوجيـة واحدة أو مجموعة 

من السـلوكيات التـي يلتزم بها 

امللحـدون جميًع، كمـا ال توجد 

مدرسـة فلسـفية واحدة تجمع 

امللحديـن، فمنهـم مـن ينطوي 

تحـت لـواء املدرسـة املاديـة أو 

الطبيعية والكثري يميلون باتجاه 

العلم والتشـكيك خصوًصا فيما 

يتصـل بعالم مـا وراء الطبيعة، 

يـرى بعض امللحديـن بأنه ليس 

هنـاك عناد بـني اإللحـاد ودين 

البوذيـة ألن البوذيني أو بعضهم 

ال  ولكنهـم  البوذيـة  يعتنقـون 

يعتقـدون بوجود إلـه، كما يرى 

كثـري مـن امللحديـن أن اإللحاد 

نظرة أكثر صحـة من اإللوهية، 

وبالتايل فإّن عبء اإلثبات ال يقع 

عىل عاتق امللحـد لدحض وجود 

اللـه بل عىل املؤمـن بالله تقديم 

بـه بحسـب  مـربرات لإليمـان 

قولهم.  بدءا نشري إىل أن اإللحاد 

ظاهـرة تتداخـل فيهـا عوامـل 

دينية ،سياسـية ،سـيكولوجية 

اقتصاديـة،   ، اجتماعيـة 

وحضارية، وان أسـباب اإللحاد 

تختلـف  املـايض  يف  والالدينيـة 

األنظمـة  سـقوط  بعـد  عنهـا 

يف  واالسـتبدادية  الدكتاتوريـة، 

تونـس وليبيا ومـرص ، ويف زمن 

حكم أحزاب اإلسـالم السـيايس 

يف العـراق، ففي السـابق كان يف 

غالبـه ناجما عن حـاالت فردية 

أو جماعـات فكريـة مثـال ذلك 

أبو العالء املعـري وابن الرواندي 

وجماعة إخـوان الصفا املعتزلة 

الذين قالوا يف الديـن والقرآن ما 

ال يجـرؤ احـد عىل قولـه اليوم، 

وال تعنينـا هنا فلسـفة اإللحاد، 

وتاريـخ تنامي نشـاط التيارات 

الفكريـة يف نقد األديان وظهرت 

ظاهرة اإللحاد بسـبب ردة فعل 

ضد التطرف، والجمـود الديني، 

ونفور من الدين ناجم عن تشدد 

اجتماعي، وظهور أشـياخ الغلو 

الذيـن بغضـوا الديـن إىل الناس 

الفكرية،  التناقضـات  وبسـبب 

والثقافية التي تروج لها أنظمة 

الحكـم العربيـة، سـوء ترصف 

الحـّكام العـرب نحـو املواطـن 

وعبثهم بمقدرات حياته، النفور 

الديـن بحجـة أنـه جعـل  مـن 

البـرش يقتـل بعضهـم بعضـا، 

تساؤالت من قبيل لو كان الدين 

اإلسـالمي هو الحق فلماذا نحن 

يف ذيل األمم؟ وملـاذا نحن األكثر 

متعددة  مذاهـب  تخلفا؟وجـود 

يف الدين اإلسـالمي تجعل الشاب 

يحتار ويتسـاءل ويتشـكك،من 

األسباب  االغرتاب وعدم الشعور 

بوجـود معنـى للحيـاة والعزلة 

االجتماعيـة التـي  يعانـي منها 

الشـباب يف املجتمعـات العربية 

اإللحـاد  أسـباب  آخـرون  عـزا 

فكـري  فـراغ  إىل  العـراق  يف 

وانحـراف سـلوكي يف مجتمـع 

الغرض منه  باملتناقضـات  يعج 

إبراز الشـخصية غـري املتوازنة، 

وخطـاب ديني بائـس يتناقض 

الثـورة التكنولوجية والعلم   مع 

والحضارة فرسها آخرون بأنها 

ليست ألحادا بقدر ما رفضا ألداء 

الفرائض الدينية من قبل شباب 

اليـوم جاء كرد فعل ملمارسـات 

رجال الدين املنغمسني يف ملذات 

السـلطة  ومغرياتهـا  اختلـف 

املستجيبون يف تحديد ما إذا كان 

اإللحاد ظاهرة ايجابية أو سلبية 

من حيـث بعده السـيايس اتفق 

آخرون مـع الـرأي القائـل بأن 

الديـن يف املجتمعـات الغربية ال 

يدرس يف املدارس، وأن اإلنسـان 

لـه الحـق يف امتـالك حريتـه يف 

القـران أيـة رصيحة يف سـورة 

الكهف تقـول (من شـاء منكم 

فليؤمـن ومـن شـاء فليكفـر) 

اضطهاد املرأة باسم اإلسالم دفع 

بالكثري من الفتيات العربيات إىل 

ترك الدين،االتجـاه نحو اإللحاد 

بوصفه موضة فكرية ووسـيلة 

للفـت أنظـار اآلخريـن، زيـادة 

البطالـة بـني الشـباب مـع أن 

بلدانهـم غنية اآللـف الخريجني 

العاطلني عن العمـل ، يف العراق 

مـع انه يقع عىل بحر من النفط 

اعتمـاد الخطـاب الديني عقلية 

أسـطورية تتضمن قصصا غري 

ثابتـة ومعجـزات تتناقـض مع 

القوانـني العلمية تضع الشـاب 

بني خيارين إمـا أن يعيش حالة 

تناقـض بـني خيـال وواقـع،أو 

أن ال يصـدق  بمرويـات القرآن 

والسـنة االغرتاب وعدم الشعور 

بوجـود معنـى للحيـاة والعزلة 

االجتماعيـة التـي يعانـي منها 

،الشباب يف املجتمعات العربية. 

إىل  الدعـوة  إشـاعة  مرتـىض 

اإللحـاد والالدينية عـرب مواقع 

التواصـل االجتماعي والسـيما    

التـي  العربيـة  املجتمعـات  يف 

انتـرشت فيها ظاهـرة اإللحاد 

حينما تبدأ الروائية جمانة حداد 

عربـي)  (سـوبرمان  روايتهـا 

بالتسـاؤل الغريـب بقولها ملاذا 

أنـا ملحـدة ؟ وتجيب بنفسـها 

عـن السـؤال املطـروح بقولها 

: أنـا ملحـدة هذا ليس شـعارا 

من الشـعارات التـي تتبدل مع 

الوقت، تبعـا للظروف واألحوال 

هـذا ليـس ادعاء أتبنـاه ألكون 

ىل موضة العـرص الذي قد يبدو 

بعضـه ملحـدا، وبعضـه اآلخر 

مغرقا يف التدين الظالمي األعمى 

، أنا ملحدة بناء عىل موقف عقيل 

بحت يف مـا مـىض، عندما كنت 

طفلة، كنت اشـعر باني مؤمنة 

بان الله الذي تنشات عىل حبه يف 

بيئتي العائلية هو جوهر أسايس 

يف كياني بان الحياة الشـخصية 

واالجتماعيـة  والعائليـة 

والثقافيـة والروحيـة بل الحياة 

يف الكـون مطلقـا، ال يمكـن أن 

تكـون إال بـه ، ميـز الفالسـفة 

ومايـكل  فلـو  أنطونـي  مثـل 

مارتـن مقارنـة بـني نوعني من 

اإللحاد، وهمـا اإللحاد اإليجابي 

أو الصلـب) واإللحـاد  (القـوي 

السـلبي (الضعيف اللني). يؤكد 

اإللحـاد اإليجابـي رصاحًة عىل 

عـدم وجـود إلـه، بينما يشـمل 

األشـكال  كل  السـلبي  اإللحـاد 

الالتأليـه. طبًقـا  األخـرى مـن 

لهذا التصنيف، أي شـخص غري 

مؤله إمـا ملحد إيجابي أو ملحد 

سـلبي.  لـم تنشـأ مصطلحات 

قوي وضعيـف إال قريًبـا، بينما 

مصطلحـات  أصـول  ترجـع 

اإللحـاد اإليجابـي والسـلبي إىل 

عهد قديم، واسُتخدمت (بطرائق 

مغايرة) يف املصنفات الفلسفية 

ويف التربيـرات الكاثوليكيـة عن 

املسـيحية، ُيعترب الالأدريني بناًء 

التصنيـف ملحديـن  عـىل هـذا 

سلبيني، ونحن نعتقد بان جمانة 

حـداد من النوع الثانـي لإللحاد 

مـع   : تقـول  فنراهـا  السـلبي 

الوقت لم اعد اشعر هذا الشعور 

، لم اعد اشـعر بان هذا الجوهر 

يمـال كيانـي أنا لم اعـد أنا التي 

ولدت يف تلك البيئة املؤمنة ملاذا؟ 

اآلني أريد أن اخرج عىل طفولتي 

وبيئتـي  وتقاليـدي  وطقـويس 

وأهيل وعائلتـي ؟ أم ألني تأثرت 

بجوهر مناقض يميل عيل موقفا 

مضادا ملا تنشـات عليـه ؟ هذه 

الصفحات ليست بحثا عن الله ، 

أنها بكل بسـاطة بحث عني عن 

أغواري عن السفر الداخيل الذي 

اسـافره يف أعماقـي حيث احفر 

عميقا عميقا الكتنه نفيس ، فال 

أجد ذلـك الله الذي كان أسـاس 

حياتـي يف مـا مـىض   من خالل 

دراستنا النفسية للروائية جمانة 

حـداد ، وروايتهـا ( سـوبرمان 

عربـي)  نجدهـا تتحـدث عـن 

انعكست  النفسية مما  أعماقها 

سـلبا عـىل شـخصيتها الدينية 

وإيمانهـا املطلق باللـه العظيم، 

أصبحـت لديهـا ردة فعل كبرية 

تجـاه رجـال الدين ، والكنيسـة 

واملجتمع اإلسـالمي وهي تقدم 

األدلة العلميـة الدامغة ، وتمتلك 

وبأسـلوب  الطـرح  يف  الجـرأة 

أدبي متميز مما يدل عىل سـعة 

ثقافتها  واطالعها، وخصوصا يف 

الجنسية الحساسة  املوضوعات 

بالنسـبة للمجتمع العربي فهي 

تمارس النقد الالذع وهي تتحدث 

بشكل فاضح فنراها تقول: كان 

جارنا استعرائيا ، يحب الكشف 

عـن عورتـه أمـام اآلخرين كان 

متقدما يف السن، متغضن الوجه 

ومثـريا لالشـمئزاز وكان كلمـا 

صادفنـي عىل السـلم عائدة من 

املدرسـة فتـح رداءه  يف وجهي 

كان يلبـس رداء دائمـا لسـبب 

لم اعرفـه قط ويرينـي قضيبه 

املتجعد اذكر انـه كان يردد عىل 

مسـامعي قبـل أن أدبـر هاربة 

ألختفـي داخل بيتنا هيا املسـيه 

تعرفني انك تريدين ذلك.

نفسـية  فعـل  ردة  فهـي  أذن 

صدمـت بهـا الروائيـة جمانـة 

املقـدس/  خـالل  مـن  حـداد 

املدنـس  الكنيسـة / الخطيئة ، 

واملجتمع ألذكوري املتسلط عىل 

،والدكتاتورية  املضطهـدة  املرأة 

الدمويـة التـي حكمـت الـدول 

العربيـة ، وانفصام شـخصيات 

املجتمـع وهـي تـربر إلحادهـا 

ألننـي  ملحـدة  لسـت  بقولهـا 

ماركسـية ، وال أنا ملحدة ألنني 

عدمية ، أو من أتباع الشـيطان ، 

أو اشتهي إثارة االنتباه أو ارغب 

يف زيـادة عـدد أعدائـي لدي من 

االنتباه ومـن األعداء ما يكفيني 

وأكثـر أنـا ملحدة بكل بسـاطة 

الن عقـيل وكرامتي كانسـان / 

إنسـانة يحـوالن دون إيمانـي ، 

وأؤمـن مـن حقـي أن اعرب عن 

ذلك .  
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كمـا قال األديـب الكبري محمد العـيل يف مقالته يف جريـدة (اليوم) 

السـعودية عدد يوم الثالثاء املوافق 11 محرم 1433هـ: (الكلمات 

تتغري معانيها عرب الزمن وعرب تطور املجتمع معرفًة ووعياً..) وإن 

كان ما أعنيه هنا يبتعد كثرياً أو قليالً عما فهمته من مقولة العيل، 

ولكن كلها تصب يف مصب تتداخل فيه املعاني واملفاهيم، وتتمحور 

يف إطار واحد، وتجري يف مضمار مشرتك. 

طالعتني مفردة (املصبنة) وأنا أسـتمع ألحـد الربامج الثقافية يف 

إذاعـة دولة الكويت منذ فرتة، وكان موضـوع الحلقة أو جزء منه 

عـن األدب والرتاث القطـري، خاصة القصص الشـعبية القطرية، 

وتنـاول الربنامج كتاب ”القصص الشـعبي يف قطر“ ملؤلفه محمد 

طالب الدويك إن لم تخن الذاكرة.. وحينما بحثت عنها يف القاموس 

وجـدت أنها تعنـي: ”جمع مصبنات ومصابـن“: مصنع الصابون 

ومعملـه، وهذا ما كنُت أدركه وأعرفه. ولكنهاـ  أي مفردة املصبنة 

ـ تعني حسـب املفهـوم الشـعبي: املجلس الذي يكـون من ضمن 

ملحقـات املنـزل، ويجتمـع فيه مجموعـة من الشـباب يتداولون 

أحاديثهم وسـهراتهم، ويحدث فيما بينهم تجـاوزات أكثر مما لو 

كان معهم آخرون، وربما يصل األمر بهم إىل ما ال يستلطف فعله.

ولعل هذه املفردة منترشة يف دول الخليج العربي مع اختالف بسيط 

جداً يف استخدامها، فهي يف قطر تحديداً تعني املكان أو املجلس أما 

يف غري قطر فتعني فئة معينة من الشباب، فيقال هؤالء (مصبنة) 

وال فـرق إن كانـت تخص املكان أو األشـخاص أنفسـهم بقدر ما 

تعني السـلوك الصـادر منهم يف هذا املكان الـذي يجتمعون فيه أو 

غريه، فالسلوك املمارس منهم هو األساس يف الوصف أو التسمية.. 

حيث بعض سـلوكياتهم تأخذ مسـاحة أكرب وربمـا تتجاوز الحد 

الطبيعـي وتصل إىل أمور ال تمارس يف املجالس والتجمعات العادية 

ويستنكر العرف عليهم فعلها. 

املفـردة العربية يتغري مفهومها واسـتخدامها من وقت آلخر ومن 

مـكان آلخر، لسـُت يف هـذا املقال أتقـىص مدى اسـتخدام املفردة 

العربية وتاريخهـا وتغرياتها وال حتى مفـردة (املصبنة)، ولكنني 

يف صدد معرفة مفهوم مصطلـح ربما يكون من املفردات املحكية 

املحليـة، التي قد يكون مفهومها يغلب عليه املحلية، كما يف مفردة 

(املصبنـة) ففي الـرتاث القطري يغلب املعنى غـري الجميل عليها، 

ويطلـق عىل املكان بينما يتبدل هذا املعنى ويطلق عىل األشـخاص 

لسـلوك ما غري جميل يصدر منهم وعنهم، ويبقى املعنى واملفهوم 

يخضعان للعرف والبيئة التـي يتواجدان فيها مختلفني عن بيئات 

أخـرى، وهنـا أعني املفهوم الشـعبي أمـا العربي فهـو ثابت وإن 

تغري عرب الزمن والتطورات حسـب فهمنا ملا قاله األديب السعودي 

العيل.
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خرجـت مرعوبة من الصـِف , ترصخ 
التدريـس، التالميـذ يختفون  أوقفـوا 
بـني درٍس وآخـر ، حـني فتـش املدير 
حقائبهـم، عثر يف مـادة التاريخ، عىل 

أشالٍء و رؤوس.
**************
 نافذة  _

الطالب الذي شـارك يف املعرض، رسـم 
صـورة مشـوهة  , بيتـاً بال شـبابيك، 
دمـى معاقـة،  جسـد غامـض . حني 
سـمع صوتاً يصدر من اللوحة، تركها 

وخرج مرسعا. سأل املعلم  رفاقه ؟ 

قـال أحدهـم : ذهب يبحـث عن رأس 
أبيه .

***************
 استئصال____

نجح الطبيـب يف اسـتخراج الورم من 
عينيـه، يف اإلناء عثر عـىل صور عدة ، 
آخرهـا كانـت لطفلـه الوحيـد، و أمه 

تركض به نحو الوادي .
***********

 كابوس _
باص الروضة الذي ركبته , لم يأخذني 
إىل طفولتي , سلك طرق وعرة .  سألني 

أصغرهم وهو يرمم ابتسامته :
- هل أنت  نازح  مثلنا !؟

- ال .. فتحـت بـاب غرفتـي و ركضت 
نحـو  العـراء،  ويف أذني صـوت طفل 

يرصخ و وطن ينئ .
*************

و فاء   _

طلـب منـي إشـعال سـيجارته، أخـذ 
يتحـدث عـن الوحـدة و امللـل، عندما 
اقرتبـت الحافلة، مسـكت يده، التفت 

نحوي و قال: إىل اين أيها الغريب؟
_ إىل البيت يا أبي. 
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يقول ابن خلـدون - عرب تاريخ العرب 
الطويل كان السـيايس دوماً يستخدم 
املثقـف، مهمـا كانـت التسـمية التي 
أطلقها هـؤالء عىل املثقفـني أصحاب 
القلم لقد اسُتخدموا املثقف دوماً نظري 
أعطيـات السـلطة بـدءاً من الشـاعر 
اآلداب  كاتـب  الناصـح  حتـى  املـداح 
السلطانية. وأفضلهم نأى بنفسه عن 
خدمـة السـلطان فعاش فقـرياً بينما 
رفل املتزلفون يف الحرير. سيايس يزعم 
الذكاء ولكنـه يملك املال أكثر، ومثقف 
ال يفلـح يف تسـويقها  أفـكاراً  يملـك 
فتنشـأ عالقة تبعية يقودها السلطان 
الجديـد (رئيس الجمهوريـة أو امللك), 
مغانـم  مقابـل  ونصائحـك  أفـكارك 
السلطة، فكان أن اسـتعبدت السلطة 
كل مثقفيها، وعاقبت من رفض موقع 
التابع بالسـجن واإلبعـاد والتهميش؛ 
هذا إذا لم يكن ثوريـاً فيطاَرد يف رزقه 

وحياته حد البؤس
املثقف قادر عىل إنتاج منظومة خطاب 
تربر كل ما يرى ما دام العطاء متوفراً, 
حتـى صار مثقف السـلطة آلـة تربير 
صمـاء تغض الطرف عـن كل الهزائم, 
السياسيون الجدد ساروا سرية القدامى 

يف محاولة استخدام املثقف يدعى عند 
الحاجة إىل التربير أو يف أفضل الحاالت 
التوجيـه بمنطق أيها املثقـف فكر لنا 
وابَق بعيداً؛ فالسـلطة لنا إن عاجالً أو 
آجالً وأنت مهمتك األوىل أن تنتج أفكاراً 
وكراسـات برامج نحكـم بها، ولكن ال 
تطمـع يف أكثر مـن هـذا التقدير، أنت 
صالح لتسـاعدنا ال لتحكم بـدالً منا!! 
وال يبدو أن املثقف سـيكون يف الصورة 
إال كمكمـل لسـيايس يملـك الرغبة يف 
السـلطة ويتفقـد وسـائلها وأهمهـا 
القدرة عىل إنتاج أفكار مقنعة تتحول 
إىل كراسـات عملية للحكـم. بعيداً عن 
تلـك الطريـق السـالكة والتي لـم تؤدِّ 
إىل أي منفـذ، أي طريـق ترتيـب وضع 

الناس بقوانني يطبخها برملان كسـول 
هو عبارة عن بـرج عاجي منعزل عن 

نبض الشارع املنتفض
املثقف العربـي يعيش محنـة الوقوع 
بني فكـّي سـلطتني تتناوبـان خنقه، 
املتمثلـة  السياسـية  السـلطة  همـا 
بالحكومـات، والسـلطة الدينيـة التي 
تمارسـها أحزاب اإلسـالم السـيايس، 
موازيـة،  حكومـات  تكـون  وتـكاد 
تمارس سـلطات ال تخوِّلها الدسـاتري 
بممارستها، ورغم تلك القيود، املثقف 
لهاتـني  االستسـالم  بعـدم  مطالـب 
السـلطتني، وربما نتفاجـأه اذا علمنا 
, خوف بعـض األنظمة مـن املثقفني، 
وتسـلبهم  وهنـاك،  هنـا  لتطاردهـم 
حرياتهم، وتمنـع الكثريين من حقهم 
يف العيش بسـالم، إضافـًة إىل تهميش 
أدوارهـم يف املجتمع. الـرصاُع محتدم، 
ويبدو أنه يف وطننا العربي أزيل، ومرور 
السـنوات ال يبرش بالخري، فلغة الحوار 
تـكاد تكـون معدومـًة بـني الطرفني، 
يف إطـار محـاوالت إسـكات األنظمـة 
للمثقف، وسعي املثقف إلثبات وجوده 
وإخراج كلمته املخنوقة, تهميش دور 
املثقف من قبـل الحكومات له تأثريات 
سـلبية كبـرية، وقالـت: للمثقف عني 

ثالثـة، فهـو يرى مـا وراء السـطوح، 
وما خلف القشور، وتهميش دوره هو 
تحجيم لعطائه وإبداعه، وإيقاف لفكر 
خـالق، وهـو مـا سـيؤدي إىل مجتمع 

جاهل، والجاهل عدو نفسه.
الحريـة بحاجـة إىل ثقافـة، والثقافة 
األنظمة  الحكومات،وبعض  مسؤولية 
تخاف من الثقافة واملثقفني، فال تعمل 
عىل إشـاعة ثقافـة الحريـة والتعبري، 
ويدل ايضـا عىل أنهـا ال تعمل لصالح 
املثقـف  جدليـة  واملجتمـع,  النـاس 
والسـيايس قائمة وأزليـة، الحكومات 
حريصـة عىل أن تبقى صورتها المعة، 
ويف املقابل، فواجب املثقف والكاتب ان 
يراقب وينتقد،وال يجـوز أن يقف عىل 
الحياد، أو أن يكون موالياً ألي سلطة، 
وما دامت السـلطة ال تستطيع إصالح 
نفسها، وال تسـمح للكاتب بأن يقول 
رأيه يف أفعالها، فسـتبقى السـلطة يف 
مكانها، وسيبقى الواقع عىل حاله---
ان الثقافة تحتاج كما تحتاج السياسة 
إىل روح االسـتقرار واألمن لكي تنشط 
وتزدهـر وتقـدم لألمـة نتاجهـا. ولذا 
فهي تحتاج إىل تكاتف جهود مثقفيها 
وصناع القرار فيها للوصول باملجتمع 

إىل بر األمان.
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ـّى من الذاكرة تجل

خارجا ً من مياه السنني العميقِة

ـّة ً تقطر أردانُه فض

وشعاعا ً َبلِيْل

بعينيه ليل جميْل

و للشمس رائحة من قوام ٍنحيْل

و يومئ يل بابتسامِتِه

وبها كان يدفع عن َصمتنا أو أحاديثنا

الشحوب الكئيب

ـّق لؤلؤة من أساريرِه ويعل

فيتسـع النهـُر تحت الظهـريِة باسـطة ًفيه 

مرآَتها

ـُطى أو تمّر الشوارع مفتوحة ًبالخ

خطوة ً.. خطوتني

ونرتّد عند جدار ثقيل

و بوابة ٍ صامتة

إذن !

سوف أطلقه خارج الذاكرة ْ

مقصيا ًعنه سقف الليايل التي رزحْت فوقنا

والجداَر الثقيل ْ

ِمْن ُطُفولتي

َرْغَبتي

َتْمَسُح بَيَديها

واد آثاَر السَّ

النُّوُر يف ُكُتٍب

وُغباٌر َعىل نواِفِذها

َيلَْعُب

ُلْعَبَة اْألَوْغاد

لوَحاٌت

عىل ُرُفوِف ذاِكرَتي

ًى  لَْت إِىل أََجٍل َغرْيِ ُمَسمَّ أَجَّ

َعْن َحياِتها الرُّقاد
أَْمواُج َدسٍّ

َترُّسُم ِبريَشِتها

َخرَْبشاٍت

ماد َوُتَعثُِّر ِنيََّة الضِّ

ِجراٌح َتصيُح

َوأَْمواٌت

عىل حاِفِة اْنِتظار 

َمتى َستقوُم

َوَتُشمَّ

ِمَن الُْكُتِب

َعْطَر الزَّباد
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لألشـعة  الحامـل  األم  تتعـرض 
السـينية، ومن األفضـل تجنبها 
عـىل  األشـعة  مخاطـر  لكثـرة 
مخاطـر  أهـم  إليـِك  الحامـل، 
التعرض لألشـعة السـينية أثناء 

الحمل.
1 -تشوهات للجنني 

ُيمنع اسـتخدام األشعة السينية 
أثنـاء الحمـل؛ ألنهـا يمكـن أن 
تسبب بعض التشوهات للجنني، 
فخالل األسابيع األوىل من الحمل، 
تنقسـم خاليا الجنـني بالكامل، 
لتصبـح  باسـتمرار  وتتكاثـر 
أعضـاء مختلفة، وبالتـايل فهي 
حساسة جداً لإلشـعاع، ويعتمد 
الخطر عىل جرعة اإلشعاع، لذلك 
يف حالة الكرس أو املرض الخطري 
يجـب عليـك إبـالغ طاقم قسـم 
التصوير الطبـي بأنك حامل عند 

القيام بهذا النوع من الفحص.
2 -اإلجهاض 

يف بدايـة الحمـل، تـزداد مخاطر 
اإلجهاض، عندما يتعرض الجنني 
لجرعـة أعـىل من اإلشـعاع فمن 
املمكـن أن تتلـف خاليـا الجنني 
يف بدايـة تكوينهـا، ومن األفضل 
توخـي الحذر خالل األيـام األوىل 

بعد إخصاب البويضة.
3 -تشوهات الخاليا العصبية

اعتبـاراً مـن الشـهر الثالث من 
الحمل، تزداد مخاطر التشوهات 
العصبيـة للجنـني، هـذا الخطر 
يزداد فرص حدوثه بني األسبوع 
الثامن والخامس عرش (الشـهر 
الثالـث والرابـع)، ويحـدث هذا 
عندمـا تتكاثر الخاليـا العصبية 
وتأخـذ مكانهـا يف الدمـاغ، وقد 
تتأثـر وظائف الدماغ التي تحدث 
يف هذه املرحلـة، مما قد يؤدي إىل 

تشـوهات الخاليـا العصبيـة إذا 
كانت الجرعة اإلشعاعية املعطاة 

عالية.
4 -اإلصابة بالرسطان 

يمكن أن يؤدي التعرض لإلشعاع 
يف أي وقـت أثناء الحمل إىل زيادة 
خطـر إصابة الطفـل بالرسطان 
ذلـك يف  وبعـد  الطفولـة،  أثنـاء 
مرحلة البلوغ، ويزيد هذا الخطر 
املعطـاة  الجرعـة  زادت  كلمـا 
تجديـد  لرسعـة  نظـراً  للجنـني 

الخاليا يف هذه املراحل.

السـينية عند طبيب  -5األشـعة 
األسنان 

األسـنان  طبيـب  إىل  الذهـاب 
رضوري عندمـا تكونـني حامالً، 
وإن خطر اإلصابة بالتسـوس أو 
التهـاب اللثة أثنـاء الحمل أعىل، 
ال  برسعـة،  معالجتـه  ويجـب 
ُتحظر األشـعة السنية الصغرية؛ 
ألنها تقـدم جرعة من اإلشـعاع 
أقل مـن اإلشـعاع الطبيعي الذي 

يمتصه الجنني بشكل طبيعي.
كيف تؤثر األشـعة السـينية عىل 

الخصوبة؟
يف النهايـة يجـب االنتبـاه إىل أنه 
ال يشـكل إجراء األشعة السينية 
املوضعية خطـراً عىل الخصوبة، 
ومـن ناحيـة أخـرى، يمكـن أن 
الفحوصـات  ملضاعفـة  يكـون 
السـينية  األشـعة  باسـتخدام 
التصويـر  الضوئـي،  (املاسـح 
بيولوجية،  تأثـريات  الشـعاعي) 
لذلك يجـب بذل الجهـود لتجنب 
إجراء الكثري من هذه االختبارات 
قـدر اإلمـكان عندما يكـون ذلك 

ممكناً بالطبع.
إذا كانت األشـعة السينية للجزء 
العلـوي مـن الجسـم (الصدر أو 
الرقبة أو األسنان)، فإن مخاطر 
التعرض عىل الجنني تقل، وال يتم 
توجيه شـعاع األشـعة السـينية 
مبـارشة إىل الرحم والجنني، ومع 
ذلك، فإن األشـعة السينية للجزء 
األوسـط مـن الجسـم (الجـذع، 
والحـوض،  واملعـدة،  والبطـن، 
وأسـفل الظهـر، والـكىل) تمثل 
للرحـم  للتعـرض  أكـرب  خطـراً 
وبالتايل الجنـني، ومن الرضوري 
إخبـار الطبيـب عن حملـك قبل 

إجراء األشعة السينية.

 كمحاولـة لتوفـري املـال والطاقة، يلجـأ الكثري مـن الناس إىل اسـتبدال 
املصابيح العادية بمصابيح قياسـية موفرة للطاقة وصديقة للبيئة، لكن 
مؤخرا برزت العديد من التقارير التي ُتشري إىل خطورة استعمال املصابيح 
املوفرة للطاقة بفعل الغازات السامة املنبعثة منها عند كرس اللمبة وأيضا 

الناتجة عن االستعمال الطويل لها!
مخاطر املصابيح املوفرة للطاقة

فبحسـب دراسة أجراها باحثون يف معهد فراونهوفر التابع لوكالة الهيئة 
االتحاديـة األملانيـة للبيئة، ُوجـد أن الغازات املنبعثة مـن مصابيح توفري 
الطاقة املكسورة ُتفرج عن غاز الزئبق برتكيز أعىل بـ20 مرة من تركيزه 
املقبول يف الهواء. وبحسـب الدراسـة، فإن األعراض التي ُتسببها الغازات 

املنبعثة من املصابيح املوفرة للطاقة هي:
الدوخـة صـداع عنقودي وصداع نصفـي تعب وعدم القـدرة عىل الرتكيز 

قلق.
وبعض الدراسات ربطت إمكانية اإلصابة بالرسطان عند التعرض املستمر 
لهذه اللمبات املوفرة للطاقة، وهذه أسـباب كافية تجعلك تعود الستعمال 

اللمبات املتوهجة العادية:
املصابيـح املوفـرة للطاقة تحتـوي عىل الزئبـق، والزئبق عنـرص يؤثر يف 
األعصاب خاصة األطفال والنسـاء الحوامل. فهو سام بشكل خاص عىل 
الدمـاغ، الجهاز العصبـي، الكبد والكىل، ويمكن أن يـؤدي إىل تلف أنظمة 
القلـب واألوعيـة الدموية والجهـاز املناعـي والقدرة اإلنجابيـة، عدا عن 
األعراض السـابقة املرتبطـة بزيادة تركيـز الزئبق كالصـداع والزهايمر 
وفقـدان الذاكـرة والقلـق. وجـدت دراسـة أُجريت مـن قبل بيـرت بروان 
يف مختـرب برلـني بأملانيـا أن املصابيح املوفـرة للطاقة تحتـوي عىل مواد 
مرسطنة سامة تسبب الرسطان مثل: الفينول: وهو مركب بلوري أبيض 
صلب، مسـتخلص من قطران الفحم وُيستعمل يف الصناعات الكيميائية. 
النفثالـني: مادة بيضاء متقلبة بلورية ُينتجها قطران الفحم، وتسـتعمل 
كمادة خام إلنتاج املواد الكيميائية. ستايرين: هيدروكربونات سائلة غري 
مشـبعة ُيحصـل عليها كمنتج ثانـوي من النفط. من املسـلّمات األخرى 
حول تأثري املصابيح املوفرة للطاقة، انبعاث كمية كبرية من األشعة فوق 
البنفسـجية التي ُيمكن أن يؤدي التعرض املسـتمر لها إىل رسطان الجلد. 
كما أن األشـعة فوق البنفسـجية تهاجم الجهاز املناعي وتسـبب أرضار 
بالغة ألنسـجة الجسـم وأنسـجة الجلد. يف النهاية، ُيمكن االسـتنتاج أن 
ُسـّمية املصابيح املوفرة للطاقة كفيلة بإلقاها بالقمامة والتخلص منها 
بالطريقـة الصحيحة. وإذا ما انكرس مصباح من هذه املصابيح يف املنزل، 
فعليـك بفتح النوافذ واألبواب ملـدة 15 دقيقة عىل األقل للحد من التعرض 

للغازات السامة املنبعثة منها.

أن تدليـك القدمـني قـد يكون 
أمـرا مهما جـدا، ألنه يسـاعد 
عىل االسـرتخاء ويعزز الصحة 
العقليـة والجسـدية و تدليـك 
مـن  يتجـزأ  ال  جـزء  القـدم 
التفكـري، ألن معظمنا ال يعرف 
حقيقـة أن القدم بهـا نهايات 
عصبيـة تكـون هـي وصـالت 
مبـارشة بأجهـزة مختلفة من 

الجسم.
باالضافة اىل أن تحفيز النهايات 
العصبية له تأثري عالجي، وذلك 
القدمـني،  تدليـك  خـالل  مـن 
فهـى تعمل عىل تعزيـز الدورة 
الدمويـة ىف القدمني والشـعور 

باالسرتخاء.
ويف هـذا اإلطار يذكـر التقرير 
بعض الفوائـد الصحية لتدليك 

القدمني، والتي تتضمن اآلتي:
1 - تعمـل عـىل تعزيـز تدفـق 

الـدم وتحفيز مناطق معينة يف 
القدمني، مما يجعل الشـخص 
قادرا عىل التمتع والنوم بشكل 

رسيع.
2 - تدليـك القدمـني يمكـن أن 
يحفز نقـاط معينة ىف القدمني 

تقلل من األلم أسفل الظهر.
3 - ارتـداء األحذية قد يسـبب 

الدموية  الـدورة  إعاقة وصول 
إىل القدمني، وعند تدليكها ينتج 
عنها تعزيز الـدورة الدموية ىف 

القدمني مرة أخرى.
4 - من املمكن أن يؤدي ضعف 
الدورة الدموية يف السـاقني إىل 
حدوث تـورم، وتدليك القدمني 

يمكن أن يمنع هذه املشكلة.

توصـل العلمـاء إىل أن ”ثنائي 
مركـب  وهـو  أ“  الفينـول 
كيميائـي ُيسـتخدم يف صنـع 
الغذائيـة  األطعمـة  معلبـات 
واملرشوبـات ومنهـا زجاجات 
امليـاه يزيـد مـن خطـر تطور 

البدانة لدى   األطفال.
العلماء  الدراسـة قـام  فخالل 
بتحليل 369 عينة بول ألمهات 
وأطفالهـن، وكان قـد تم أخذ 
عينات البـول لألمهات وهن يف 
أشـهرهن الثالثـة األخرية من 
الحمل ولألطفال وهم يف أعمار 
مـا بني 3 و5 سـنوات. كما تم 
قيـاس طـول ووزن األطفـال 
حني تراوحت أعمارهم ما بني  

5 و7 سنوات.
فالحظ العلمـاء تواجد ”ثنائي 
الفينـول أ“ يف 94 باملئـة مـن 
عينـات البول التـي أُِخذت من 

النساء خالل فرتة حملهن.
وبعد أخـذ العوامل االجتماعية 
واالقتصاديـة والبيئيـة بعـني 
أن  العلمـاء  وجـد  االعتبـار 

الجنني يتعرض  لتأثري ”ثنائي 
الفينـول أ“ وهـو داخـل بطن 
أمـه وينعكس تأثـريه ارتفاعا 
يف كتلة الجسـم لـدى األطفال 
عنـد بلوغهـم سـبع سـنوات 
من العمر. وكلما كانت نسـبة 
تركيز ”ثنائـي الفينول أ“ أكرب 
يف عينـة البـول لـدى األم، زاد 

مؤرش الكتلة لدى   الطفل.
”ثنائـي  أن  العلمـاء  وأفـاد 
أرضار  عـدة  لـه  أ“  الفينـول 
صحيـة حيـث يقـوم بتوقيف 
إنتاج الهرمونات الهامة لصحة 
املفاصل يف الجسـم ويؤدي إىل 

زيـادة خطـر اإلصابـة بالربو 
املبكـر  والبلـوغ  الكآبـة  وإىل 
الفتيات واإلصابة بمرض  لدى 
السكري وأمراض السمنة لدى 

األطفال وأمراض القلب. 
النسـاء  األطبـاء  ويـويص 
الحوامـل خـالل فـرتة الحمل 
املمتـدة من 7-3 أشـهر بالحد 
من اسـتخدام املنتجات املعلبة 
واألواني البالستيكية وإحضار 
باستخدام  بأنفسـهن  الطعام 
األوانـي الفخاريـة أو حاويات 
من الصلـب غري قابلـة للصدأ 

لحماية أنفسهن وأطفالهن.

قضـاء فرتات طويلة من وقتـك برفقة زمالئك يف 
العمل، وتأسـيس شـبكة من العالقـات يف محل 
عملك أمر رضوري وال غنى عنه لتحقيق النجاح، 
ولزيادة اإلنتاجية والشـعور بالسـعادة، وهذا ما 
أكدتـه الكثري من التجارب واألبحاث التي اُجريت 

عىل مدار األعوام املاضية.
وملساعدتك عىل الظهور كشخص يتمتع بمعدالت 
مرتفعة من الذكاء العاطفي، نستعرض مجموعة 

من العبارات التي عليك التوقف عن قولها:
”أنا ُمتعب“

ال تكن شخًصا سلبًيا وال تتحدث عن مدى شعورك 
بالتعـب، بالتأكيد كلنا نشـعر بالتعـب واإلرهاق 
البدنـي والذهني يف مرحلة مـا، ولكن تجنب نقل 
هذا الشـعور إىل زمالئك، ألنه أشبه بالعدوى التي 
تنتقل من شـخص إىل آخر. بغـض النظر عما إذا 
كانت السـاعة التاسـعة صباًحا ولم تنـم جيًدا، 
أو كانت الساعة السادسـة مساًء وقضيت يوًما 
طويالً مليًئـا باملهام واألعمال، فـال ُتخرب زميلك 
أنك ُمجهد وُمرهـق، ألنك بهذه الطريقة تبعث له 

رسائل سلبية، تجعله هو اآلخر ُمرهقا.
”لقد سئمت من...“

قد تكون يف حالة مزاجية تجعلك تشعر باالستياء 
إزاء األشـخاص املحيطـني بك أو الظـروف التي 
تمر بهـا، خاصة عندمـا تمر بأزمات ومشـاكل 
عـىل فـرتات متالحقة، ولكنـك ال تذهـب إلخبار 

زميلك بأنك ”سـئمت من تقديم العروض لعمالء 
يرفضونهـا باسـتمرار“، أو ”أنـك سـئمت مـن 
العمل يف هذا املكان“، ألنك بهذه الطريقة سـوف 
تثري الكثري من التسـاؤالت، وسـوف تبدو وكأنك 
شـخص مريض يريـد الحصـول عـىل االهتمام 

ولفت األنظار، ألنه يعجز عن حل ملشكلة.
”أنا قلق عىل..../ خائف من...“

يوجد الكثري من األشـياء التي تدفعك إىل الشعور 
بالقلـق والخوف يف محل العمـل، ربما نخاف من 

أال نتمكـن من االنتهاء من هـذه املهمة يف املوعد 
املُحـدد، أو نقلـق مـن أال يحصـل العـرض الذي 
نقدمه عىل استحسـان وقبـول زمالئنا ومديرنا، 
أو الوقـوع يف أزمة أو مشـكلة مـع زميل، وكلها 
أمور طبيعية وكثرية الحدوث، ولكن مشـاركتها 
مع األشـخاص املحيطني بنا يف العمل، قد تجعلك 
تبدو وكأنك تشعر بالتهديد أو العزلة، وأنك تعاني 

من مشاكل للثقة باآلخرين.
”ال أهتم ُمطلًقا“

نسـمع هذه العبارة يف املكتـب يف بعض األحيان، 
ولكـن زيادتهـا تخلـق جـوًا مشـحوًنا بالطاقة 
السـلبية، هي ُتظهر الشـخص وكأنه يعاني من 
غضب مكبوت، وتجعله يبدو وكأنه ليس لديه أي 

نسبة من الذكاء العاطفي.
”ُمستحيل“

إذا اسـتخدمت هـذه الكلمـة بطريقـة سـلبية 
فإنك سـوف تلحـق الـرضر بصورتـك يف أذهان 
زمالئك واألشـخاص املحيطني بك، مثل أن تقول 
”مسـتحيل أن انتهـي مـن هـذه املهمـة بحلول 
الغد“، أو ”مسـتحيل أن أتمكن من السهر طوال 
الليـل للعمل عـىل هـذا املـرشوع“. باإلضافة إىل 
املشـاعر السـلبية املصاحبة لهذه الكلمة، فإنها 
ُتظهـر أيًضا نوًعا من عـدم الثقة بالنفس، وعدم 

الرغبة يف التعاون مع اآلخرين.
”أيا كان ”

وهـذه إحدى العبارات التي عليـك تجنبها تماًما، 
وأال تسـتخدمها إطالًقا يف املكتب، فهي تحمل يف 
طياتها رسالة عدوانية، وكأنك تقول لآلخرين ”ال 
يهمني أي يشء تقوله أو تفكر فيه“، كما أنها قد 
ُتعرضك لـألذى يف حالة أن يقـول مديرك للفريق 
”دعونا نجتمع للعمل عىل هذه املشكلة“، ثم ترد 
عليـه أنت قائالً ”أيـا كان“، أنت بهـذه الطريقة 
تبعث لـه برسـالة ُمفادها ”ال يهمنـي األمر وال 

أكرتث بحل املشكلة“.

املقادير :
سكر: كوب

الزبـدة: 4 مالعق كبـرية (لينة 
بحرارة الغرفة)
البيض: 2 حبة

(ناضجـة  حبـة   2 املـوز: 
مهروسة)

لبن زبادي: نصف كوب
الفانيليا: ملعقة صغرية

طحني: كوب
نبيكنج صودا: ملعقة صغرية

بيكنج بودر: ملعقة صغرية
صغـرية  ملعقـة  القرفـة: 

(مطحونة)
(مقـرشة  حبـة   2 التفـاح: 

ومقطعة ملكعبات صغرية)
الجاهـزة:  الكراميـل  صلصـة 

كوب (للتغطية)
الجـوز: تلـت كـوب (مفـروم، 

للتغطية)
طريقة التحضري

1 سـخني الفـرن عىل حـرارة 
.350

2 اخفقـي السـكر والزبدة ملدة 
دقيقتني حتى يصبح كالفتات.

3أضيفـي البيـض مـع الخفق 

حتى يصبح املزيج هش وفاتح 
اللون.

4أضيفـي املوز املهروس واللبن 
الزبادي والفانيال مع االستمرار 
يتجانـس  حتـى  بالخفـق 

الخليط.
5انخيل الطحني والبيكنج باودر 

والصودا والقرفة يف وعاء آخر.
الطحـني  خليـط  أضيفـي   6
والزبـدة  البيـض  خليـط  إىل 
واللبـن وحركـي بامللعقة حتى 

يتجانس.
وحركـي  التفـاح  7أضيفـي 

بامللعقة حتى يتوزع.
8 ادهني صينية 9 انش بالزبدة 
وبطنيهـا بورق الزبـدة وصبي 

الخليط فيها.
9أدخيل الصينية للفرن املحمى 
مسـبقا واخبزيها ملدة 50 - 60 
دقيقـة حتى تنضـج واتركيها 

لتربد.
الكراميل  10 سـخني صـوص 
باملايكرويف ملـدة 10 ثواني ثم 
أضيفـي الجوز وحركـي وعند 
الوجـه  عـىل  وزعـي  التقديـم 

صوص الكراميل والجوز.
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يرتافـق فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة 
مع مشاكل الشعر بالنسبة للمحجبة العاملة 
التي تقيض سـاعات طويلة خارج املنزل بني 
الوظيفة وإتمام مهام حياتية مختلفة . فمع 
ارتفاع درجات الحرارة والتعرق تزيد الحاجة 
إىل تهوية فروة الرأس. وألن األمر غري ممكن 
وسـط سـاعات الغياب الطويلة عـن املنزل، 
ترتاكـم الزيوت عىل فروة الرأس، ما يؤدي إىل 

ظهور مشكلة القرشة وضعف الشعر.
مشـكلتها  عرضـت  السـيدات  احـدى 
قائلة:عانيت من هذه املشـكلة لفرتة طويلة 
وكانـت نصائح أطباء الجلد رضورة التهوية 
لشـعري، وهـو أمـر ال يمكننـي تحقيقـه . 
ورغـم اسـتخدام العديـد من الشـامبوهات 
واملسـتحرضات، لـم أصل إىل نتيجـة جدية. 
وهنا، نصحتني والدتي باالسـتعانة بوصفة 

جدتي ” الخل األبيض ”.
ال أخفي قلقي بداية؛ كوني أعاني من ضعف 
شـعري منـذ إنجاب طفـيل ، لكـن الرتكيبة 

الطبيعيـة ملسـتحرض الخل وعـدم وجود أي 
إضافـات كيميائية دفعتنـي لتجربة محلول 
الخـل األبيض...وبالفعـل، ومنذ االسـتخدام 

األول، حصلت عىل نتائج مبهرة.
اختفت القرشة بنسبة تصل إىل 90 باملئة من 
أول غسـلة ونهائياً يف الغسـلة الثانية ، رغم 
عدم تغيـري أي تفصيل من عاداتـي اليومية 
التـي توجب عّيل ارتداء غطاء الرأس القطني 
والحجـاب لفـرتة ال تقل عن عرش سـاعات 

متواصلة يومياً.
مكونات املحلول :

ملعقـة كبرية من الخـل األبيض مع ليرت من 
املياه الصافية .

الطريقة :
اغسيل شعرك بالشامبو جيداً ومن ثم كرري 
غسـله باملاء لتتأكدي من خلـوه من الرغوة 
، بعدها قومي بغسـله باملحلـول الذي يلعب 
دوراً أشـبه باملطهـر لفروة الـرأس. يمكنك 

تكرار الوصفة بعد عرشة أيام.



عبارة كثرياً ما يستعملها العراقيون عند 
رشائهم لحاجة من البائع بالسوق.. اي 
هـي نوع من انواع العملـة اي ال تعطيه 
سـعر معـني ولكنـك تسـأل البائـع ان 

يخفض شويه من سعر البضاعة.. 

والطريف انه يقال يف يوم من االيام واحد 
ديشـرتي باگة كرفس من امـرأة دتبيع 
الخـرضة بالسـوق فيقول لها الشـاري 
بعـد ما بيهـا مجال فرتد عليـه املرأة اي 
مجـال للتخفيـض، علمـا انهـا تبيع له 

بأبخس سـعر وبأبخس عمولة نقدية.. 
وعـىل سـبيل املثال هـي قالت له سـعر 
الباگـة فلس واحد فكيـف تخفض بأقل 
من ذا السـعر النه ال يوجد عمله اقل من 

الفلس.

يمكن اختبار درجة السعادة والنجاح يف العام 2022 من خالل 

هذا الرسم. فهو يحتوي عىل اشكال عدة متداخلة. ومن املمكن 

ان يرى من ينظرون اليه احد هذه االشكال دون االخرى. اذاً من 

اجـل خوض هـذا االختبار يجب اوالً النظر برسعة اىل الرسـم. 

وبعد لحظات قليلة جداً يجب تحديد الشـكل الذي تمت رؤيته. 

فهذا يمكن ان يكشف بعض ارسار املصري يف العام الجديد. 

اختبار السعادة والنجاح من خالل الرسم 

من اجل خوض اختبار درجة السعادة والنجاح يف 2022، يجب 

النظر اىل الرسم وتحديد اي شكل تمت رؤيته اوالً. 

وجه املرأة 

مـن املمكـن ان يـرى من ينظـر برسعـة اىل هذا الرسـم وجه 

املـرأة اوالً. وهـو يدل عىل ان العام 2022 قـد يحمل العديد من 

االخبار السـارة وقد يتيح الكثري من الفرص التي لم تتوفر قط 

يف سـنوات مقبلـة. كما ان هذا قـد يعني امكانيـة التخيل عن 

بعض العادات غري الجيدة التي ادت يف املايض اىل نتائج سلبية. 

ويشـري اىل احتمال وقوع بعض االحداث التي تساعد مصادفًة 

عىل قطف ثمار جهود سابقة. وهو ما يمكن ان يحدث انقالباً 

كبـرياً عىل مسـتوى الحياة املهنيـة او املاديـة او االجتماعية. 

كذلـك من املمكن ان يعني هذا امتـالك الطاقة الالزمة إلحداث 

التغيـري الكبري يف الحياة واالسـتعداد لتحمـل كل التبعات التي 

يمكن ان تنتج عن ذلك والتي قد تكون جيدة يف معظم االحيان. 

ويمكن ان تكشـف رؤية وجـه املرأة ايضاً يف هـذا االختبار ان 

درجة السـعادة والنجـاح يف الحياة مع حلـول العام 2022 قد 

تكـون كبرية بفضـل العديد مـن الفرص التي يمكـن ان تتاح 

والتي يجب السعي اىل االستفادة منها قدر االمكان. 

املزهرية 

قـد يرى من يريـد خوض اختبـار درجة السـعادة والنجاح يف 

2022 اوالً املزهريـة مـع الورود وغري هذا مـن التفاصيل ذات 

الصلـة. وهو ما يمكـن ان يدل عىل ان العـام الجديد قد يكون 

عام تحقـق الوعـود واالنتظـارات وتحقيق االمنيـات الكثرية 

التي تراكمت منذ سـنوات مضت. كما انه قد يشـري اىل التمتع 

باالهميـة الكبرية عـىل املسـتوى االجتماعي واملهنـي. وربما 

يرتبـط هذا برتقيـة مـا او بحيازة ثقـة احدى املسـؤوالت او 

بالقدرة عىل االسـتفادة الكربى مـن عرض مهني ما. كذلك قد 

يتعلـق هذا بتزايد مسـتوى الثقة بالـذات وبالتمتع بالصفات 

التي تدفع دائماً اىل القيام بخطوات ايجابية من اجل التقدم اىل 

االمـام. كذلك يمكن ان تعني رؤيـة املزهرية اوالً عند النظر اىل 

الرسم التمتع بالروح التنافسية واالستعداد لخوض املغامرات 

وان كانـت غري محسـوبة النتائـج. وهو ما يمكن ان يسـاعد 

عـىل تحقيـق الكثري من النجاح بـل التفوق وبالتايل السـعادة 

عىل مسـتويات الحياة كافة. اذاً يشـري اختبار درجة السعادة 

والنجاح يف العام 2022 اىل ان الحظ يرافق بعض االشخاص يف 

حال تمكنوا من اسـتغالل بعض الفرص والعالقات بالطريقة 

الجيدة من اجل بلوغ اهدافهم وتحقيق العديد من طموحاتهم 

واحالمهم.
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* السـمكة التـي تملك أسـنانا اكثر مـن أي حيوان آخر هي سـمكة 
القطة إذ لديها 3980 سـناً اما السـمكة التي تملك اقل أسـنانا فهي 

سمكة الكركون وهذه السمكة تملك سنني فقط . 
* اكثر الحيوانات حدة يف البرص الصقر والنعام والظباء . 

* اصغر نبات زهري قطره 1,5 – 5,7 مم واسـمه وليفا ويعيش عىل 
املستنقعات . 

* اكرب شـجرة هي شجرة الخشـب االحمر ارتفاعها 83 م ومحيطها 
عند القاعدة 30 م وتوجد يف امريكا . 

* أطول نهر يف العالم نهر النيل ( يف افريقيا ) طوله 6738 كم ثم نهر 
االمازون ( امريكا الجنوبية ) طوله 2437 كم . 

* اكرب بحرية يف العالم بحرية قزوين مساحتها 440 ألف كم مربع . 
*هل تعلم أن أنثـى البعوض هى التى تمتص الدم لنضج البيض، أما 

الذكر فيتغذى عىل عصارة النباتات ورحيق االزهار.
*هل تعلم أن الفيل هو الحيوان الوحيد الذي له أربع ركب.

*هـل تعلـم أن العالم ابن خلدون هو مؤسـس علـم االجتماع،  وهو 
دراسة الحياة االجتماعية للبِرش سواء بشكل مجموعات أو مجتمعات 

باالضافة إىل دراسة التفاعالت االجتماعية بني البرش.
*هـل تعلـم أنه تّم اخرتاع سـاعة اليـد يف عام 1904 مـن ِقبل لويس 

كارتييه.
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غزل عراقي
ما يهز گلبه الشوگ شوما يجينــــــي ؟
يمكن طلع بذات لو گلبه صينــــــــي 

متعجبة النسوان تطلگ فرد يــــــــوم
طلوگي بالساعات كل ساعة اذب توم 

رش الدرب تيزاب حايف أجيلــــــــك
لك شيل بالرجلني املاتجيلـــــــــــــك

يكفي حبيب الروح يكفي بـــــــواري
أسست نص بغداد مي ومجـــــــاري 

صــــورة و حــــدث

687 - رسجيوس االول ينتخب بابا 
للكنيسة الكاثوليكية.

1256 - هوالكو خان يسـتويل عىل 
معقـل الحشاشـني يف أملوت ويدمر 

قلعتهم.
1467 - شـتيفان الكبري يهزم ملك 
املجر ماتيـاس كورفينوس، والذي 

أصيب ثالث مرات يف معركة بايا.
1791 - بدء الدراسة يف أول مدرسة 
للقانون أو كلية حقوق يف الواليات 
املتحدة وذلك يف جامعة بنسلفانيا.

1794 - الثـورة الفرنسـية تلغـي 
محكمة الثورة التي تولت محاكمة 
رمـوز العهـد امللكـي يف السـنوات 

االوىل للثورة.
1914 - الجيـش الرصبي يسـتعيد 
النمسـاوي  الجيـش  مـن  بلغـراد 

املجري.
1918 - املؤتمـر اليهـودي العاملـي 
يعقـد أول مؤتمـر لـه يف الواليـات 

املتحدة.
1931 - توقيع معاهدة بني اململكة 
املتوكلية اليمنيـة واململكة العربية 
السـعودية وتمت املوافقة عليها يف 

يناير 1932.
1945 - الجنرال دوغالس ماكارثر 
يأمر بإلغاء الشنتو كدين رسمي يف 

اليابان وذلك أثناء احتالل اليابان.
1952 - إجـراء أول جراحة لتغيري 
جنـس إنسـان يف العالـم وكانـت 
للدنماركـي ”جورج يورجنسـن“، 
”كريسـتني  إىل  تحـول  والـذي 

يورجنسن“.
1955 - تأسـيس الجامعـة الليبية 
يف بنغـازي، لتكـون أول جامعة يف 

ليبيا.
االمريكيـة  1973الجمعيـة   -
 0–13 لالطباء النفسـيني تصـوت 
الزالة املثلية الجنسـية من الالئحة 
الرسـمية لالضطرابـات النفسـية 
والدليـل التشـخييص واالحصائـي 

لالضطرابات النفسية.
وزيـر الخارجيـة االمريكـي هنري 
كيسنجر يزور دمشق للمرة االوىل، 
تبعتها زيارات أخرى ضمن جوالت 

مكوكية بني سوريا وإرسائيل
انتهـت بالتوصـل إىل اتفاقية فض 
أيـار  يف  الجانبـني  بـني  االشـتباك 

.1974
1998 - الرئيـس الجزائري اليمني 
حمدانـي  إسـماعيل  يعـني  زروال 

رئًيسا للحكومة.
2001 - إعـاده افتتـاح بـرج بيـزا 
املائـل بعـد 11 سـنة مـن االغالق 
والصيانـة بتكلفة بلغت 27 مليون 
إيقـاف  دون  مـن  أمريكـي  دوالر 

ميالن الربج.
يدعـو  الفقيـه  سـعد   -  2004
يف  واعتصامـات  ملظاهـرات 
السـعودية تعبرًيا ملعارضته لنظام 

الحكم فيها.
الـدورة  أعمـال  اختتـام   -  2009
الثالثني للقمة الخليجية يف الكويت 
باالتفاق عىل تشكيل قوة مشرتكة 

للتدخل الرسيع ملواجهة االخطار
االمنية ووضع جدول زمني للوحدة 
النقدية الخليجية وإنشـاء مجلس 

نقدي مشرتك.
2010 - مجلـس االمن الدويل يتخذ 
قراًرا بإنهاء غالبية العقوبات التي 
كان فرضها عىل العـراق أبان عهد 

الرئيس السابق صدام حسني.
االمريكـي  العلـم  إنـزال   -  2011
يف العـراق إيذاًنـا بانتهـاء الوجـود 
االمريكي فيه والذي اسـتمر قرابة 
تسـعة أعوام وذلك بحضـور وزير 

الدفاع االمريكي ليون بانيتا.
يتوجهـون  2012املرصيـون   -
للمشـاركة يف  االقـرتاع  لصناديـق 
الجولـة االوىل مـن االسـتفتاء عىل 
إنقسـام  الجديد وسـط  الدسـتور 

حوله.
مقتـل العقيد يوسـف الجـادر أحد 
قـادة الجيش السـوري الحر، أثناء 
املعارك مع قوات الجيش السـوري 

حول مدرسـة املشـاة قرب حلب.
الرئيـس  2013 - تشـيع جثمـان 
أفريقيا نيلسـون  السـابق لجنوب 

مانديال بعد 10 أيام من وفاته.
2013 - فشـل االنقالب العسـكري 
يف جنـوب السـودان واندالع الحرب 

االهلية يف البالد.
تشـكيل  عـن  االعـالن   -  2015
حلف عسـكري بقيادة اُلسـعودَّية 
التحالف االسـالمي  ـمى  تحت مسَّ

العسكري ُلمكافحة االرهاب.
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 o 1حرم الله قولها للوالدين
عوضا عن o طري اسطوري 

يف قصص السندباد
2حيـوان بحـري يمـوه يف 

محيطه له ثالثة قلوب
 o يابسـة   o دورانـا  3دار 

ضوء ضعيف
4نصف سوار o نصف ايوب 

o عصفور
5طائـر اسـطوري يحرتق 

ويعود يبعث من جديد
6نصف واعد o عدم القدرة 
عىل البيع لظروف السـوق 

أو السلعة (معكوسة)
يف  ابريـة  زوائـد   o 7قلمـا 

النبات o ثلثا حوت
 o 8زهـرة تحيـة الصبـاح
االسـم االنجليزي لعصفور 
سمي به شخصية انجليزية 

اسطورية
9طائر منقاره طويل ذكر يف 
القرآن الكريم o طائر مغرد 
اللون سميت  وغالبا اصفر 

به جزر قرب املغرب
10قـرد من الطبقـة العليا 

موطنه جنوب رشق آسيا

رأيس
1حيتان صغرية يف قمة الذكاء 

o صوت الضحك
2طـري صغري مهاجـر يصطاد 
عىل شـواطئ املتوسط oمحب 

(معكوسة)
أثـر   o املوسـيقي  السـلم  3يف 

الضوء o قط
التـي تخفـى فيها  4األماكـن 

األشياء o افتداء
5طـري ال يطري يعيش يف القارة 
القطبة الجنوبية o اصاب اآلخر 

بحيث لم يقو عىل الحركة
6حيـوان ضخـم يبيـت فـرتة 
 o يف السلم املوسيقي o الشـتاء

حرفان من كراج
 o (معكوسـة) 7حيـث تدخـل

حروف كروان (مبعثرة)
8طائـر ال يقوى عـىل الطريان 
ألوانـه زاهيـة خالبـة o وحدة 

قياس الطاقة
9هرب o ثعبان شـديد السمية 
مـن  كان  منتفخـة  أوداج  ذو 

مقدسات قدماء املرصيني
10حيـوان أفريقـي ضخـم له 
o قرنـان مـن الشـعر الكثيف

الـرتاث  يف  اسـطوري  حيـوان 
الصيني

-علّمتنـي الحيـاة أن أجعل قلبـي مدينة بيوتهـا املحّبة 
وطرقها التسامح والعفو، وأن أعطي وال أنتظر الرد عىل 
العطـاء، وأن أصدق مع نفيس قبـل أن أطلب من أحد أن 
يفهمنـي، وعلّمتني أن ال أندم عىل يشء، وأن أجعل األمل 

مصباحاً يرافقني يف كّل مكان.

-إذا كان األمـس ضاع فبني يديك اليـوم، وإذا كان اليوم 
سـوف يجمع أوراقـه ويرحل فلديك الغـد، ال تحزن عىل 
األمـس فهو لن يعود، وال تأسـف عىل اليـوم فهو راحل، 

واحلم بشمس مضيئة يف غٍد جميل

-حيانـاً يغرقنـا الحـزن حتى نعتـاد عليه وننـىس أّن يف 
الحياة أشياء كثرية يمكن أن تسعدنا، وأّن حولنا وجوهاً 
كثرية يمكن أن تيضء يف ظالم أّيامنا شمعة، فابحث عن 
قلب يمنحك الضوء، وال ترتك نفسك رهينة ألحزان الليايل 

املظلمة.
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أبـــــــراج

التوتر الذي تشـعر به اليوم قد تكون بحاجة إليه 
لكـي تكون أكثر وعيا بالقضايـا املطروحة أمامك. 
كلمـا كنـت أمينـا ومخلصـا عنـد تعاملك مـع بعض 
األشخاص، عشت يف سالم وأمان وحب معهم. كن عىل 

تواصل بمن حولك دائما.

ال تخـرس املقربـني منـك فربما تكون يف أشـد 
الحاجة إليهـم الفرتة القادمة. ربما تكون بعض 
تعليقـات األهل أو الزمالء جارحة أو قاسـية إىل حد 
ما ولكنك يجب أن تستفيد منها. دافع عن نفسك ولكن 

بهدوء وبطريقة مهذبة.

يـوم ممتاز بالنسـبة لـك، ألنك ستسـطيع فيه 
التعبري عن مشاعرك ملن حولك بدون خوف. ثق يف 
نفسـك ويف قدراتك الخاصة. الوقت مهم جدا بالنسبة 
لك اليوم فـال تضعه. ربما تأتيك أكثر من فرصة لتحقيق 
أحالمك التي ظننت يف لحظة ما أنها أصبحت مستحيلة.

ربما يكون من الصعب عليـك اليوم أن تتعامل 
مع بعض املشاكل. تركز بشكل كبري عىل مشكلة 
واحدة وترتك باقي املشـاكل للغد. ربما ال تجد الحل 
املناسب ولكنك فقط تحاول أكثر من مرة. هذا اليوم غري 

مناسب لتضييع الوقت يف البحث عن حلول للمشاكل.

الناس من حولك سيقدرون الجهود التي تبذلها 
من أجل إسعادهم.أعط الحبيب فرصة ملقابلتك 
لكي يرشح لك ما أسـأت فهمه أمس. االنعزال ليس 

حال منطقيا.
يجـب أن تتحـاور معه لكـي تصال إىل حـل يرضيكما. 

اضحك وافرح مع األصدقاء يف املساء.

من األفضل أن تأخذ اليوم قسـطا من الراحة. 
انظر لكل يشء مـن حولك وتابع األحداث لحظة 
بلحظة. اسـتمتع بقضاء سـهرة مميـزة مع األهل 
واألصدقاء وناقش بعض األفكار املهمة. شـاهد فيلمك 

املفضل معهم أو مرسحيتك.

ال تهـرب مـن أي مشـكلة تواجهك اليـوم. أي 
ضغط عصبـي قد تتعرض له اليوم قد يتضاعف 
ويؤثر سـلبا عىل صحتك إن لم تحاول التعامل معه. 
كلما واجهت املشاكل يف الوقت الحايل، كنت أقل ندما يف 
املسـتقبل. ربما ال يفهم اآلخرون احتياجاتك مادمت ال 

توضحها لهم.

ال تفرتض تلقائيا أنك تستطيع حل كافة املشاكل 
واألزمات بمفردك هذا اليوم. التحدث مع من حولك 
يف بعض األمور سيسـاعدك عىل إيجاد حلول منطقية. 
اطلب املسـاعدة من اآلخرين عند شعورك بالحاجة إليهم. 
ال تخجـل من طلب املسـاعدة، فكلنا لدينا مشـاكل ونمر 

بأزمات.

حاول أن تدرج يف قائمة أعمالك اليوم مساعدة 
اآلخريـن قبل أي يشء آخر. تحاول اليوم حل لغز 
مـا بهـدوء وبمفردك. قيامـك باملهام بنفسـك دون 
االعتماد عىل اآلخرين أمر مهم ورضوري، ولكن الخطوة 

القادمة قد تتطلب املساعدة من بعض األطراف.

أحالمـك لـن تتحقـق إال إذا كنـت مؤمنـا بهـا 
وتعمل عىل تحقيقها. ال يوجد أي شـخص سواك 
سيسـعى لتحقيق هذه األحـالم. يجب أن تقوم بكل 
يشء بنفسـك خاصـة إذا كان هذا اليشء يخصك. يجب 
أن تثق يف نفسك وأن تؤمن أنه ال يوجد يشء مستحيل.

إذا كنت تتحدث اليوم عن شـخص آخر، ال تقل 
عنه أي يشء قد يحزنه إذا سمعه لو كان أمامك. 
ليـس لديك أي عـذر لكي تترصف بهذا الشـكل. كن 
حـذرا واخـرت كالمك بـذكاء ألن مـا تقوله سـيكون له 
تأثـري عىل اآلخريـن. قد يكون هناك شـخص ينرش كل 

ما تقوله.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ربمـا تهرب مـن بعـض االلتزامـات اليوم. ال 
تطلـب دوما املسـاعدة من أي شـخص واعتمد 
عىل نفسك. كن قويا ودع اآلخرون يعرفون قدراتك 
ومهاراتـك الخاصـة. مهمتـك اليـوم هـي أن تحمـي 
مشـاعرك وقلبك. ال تشـغل عقلك بهموم اآلخرين. كن 

عدوانيا إذا اضطرتك بعض املواقف لذلك.



حماقي  محمد  النجوم  يجتمع 
وماجد  املاجد  وراشد  وإليسا 
ُيقام  غنائي  حفل  يف  املهندس، 
بمدينة الرياض باململكة العربية 
السعودية ضمن فعاليات ساوند 
الخميس  يوم  وذلك  ستورم، 

املوافق ١٦ ديسمرب الجاري.
حماقي  محمد  النجم  وطرح 
«يا  الجديد  الغنائي  ألبومه 
بموقع  قناته  عرب  كامًال  فاتني» 
 ١٤ من  واملكون  «يوتيوب»، 

أغنية.
املاجد،  راشد  الفنان  وطرح 
«نفس  الجديدة  أغنيته  مؤخرا 
املفرتق»، عىل موقع الفيديوهات 
أشعار  من  وهي  «يوتيوب»، 
فايز  الفنان  ألحان  ومن  جموح 
نور  موسيقي  وتوزيع  السعيد 

هاشم.
املهندس  ماجد  املطرب  وطرح 
موقع  عىل  أغانيه  أحدث 
اسم  تحمل  والتي  يوتيوب، 
كلمات  من  واألغنية  «مسكني»، 
محمد  وألحان  الشعالن،  فيصل 
ويف  سريوس،  توزيع  طويحي، 
أغنية  طرح  أكتوبر،  شهر  أول 
جديدة تحمل اسم «حرام تروح» 

أحمد  وهي من كلمات 
وألحان  علوي، 

الهرمي،  أحمد 
ميثم  وتوزيع 

عالء الدين.

والفنان  املقدم  إنجي  الفنانة  تشارك 
 «١١:١١» فيلم  يف  الرشنوبي،  محمد 
تصوير  بدأت  الذي  نصار،  إياد  للنجم 
غادة  مع  املاضية  األسابيع  مشاهدها 
الديكورات  يف  العمل  وبطل  عادل 
إخراج  من  والعمل  بالفيلم،  الخاصة 

كريم أبو زيد.
إنجي  لـ  يعرض  أخرى،  ناحية  من 
 ٤٥ الـ  «قواعد  مسلسل  حالًيا،  املقدم 
للطالق»، وتناقش من خالله العديد من 
القضايا االجتماعية، ويشارك فيه عدد 
الشناوي،  النجوم منهم عمر  كبري من 
سايل  أبوزيد،  إنجي  كرم،  هيدي 
أبو  شاهني وآخرين وإخراج مصطفي 
األمريكي  املسلسل  عن  مأخوذ  سيف، 
Girlfriends’ Guide to Divorce، الذي 
عىل   ٢٠١٨ وحتى   ٢٠١٤ يف  عرضه  تم 
 ٤٥ يف  أحداثه  وتدور  أجزاء،  خمسة 

حلقة.

رمضان  موسم  يف  املقدم  إنجي  ويذكر 
من  الثاني  الجزء  بطولة  يف   ٢٠٢١
مسلسل «االختيار» مع كريم عبدالعزيز 
هاني  تأليف  من  وكان  مكي  وأحمد 

رسحان وإخراج بيرت ميمي.

يف  يشارك  الرشنوبي  محمد  الفنان  اما 
بطولة فيلم «بضع ساعات يف يوم ما» 
االسم  نفس  تحمل  رواية  عن  املأخوذ 
تصويره  ويتم  صادق،  محمد  للكاتب 

حالياً.

يحيى النجم عايص الحالني حفالً غنائًيا، يف 
العراق يوم ٢٣ ديسمرب الجاري، عىل مرسح 
السندباد، ومن املقرر أن يقدم عايص الحالني 
الجديدة  أغانيه  أجمل  باقة من  الحفل  خالل 
مشواره  مدار  عىل  بها  تغنى  التي  والقديمة 

الغنائي.
وكان النجم عايص الحالني قد حل ضيًفا يف 
الكيالني،  وفاء  لإلعالمية  «السرية»  برنامج 
الحلقة  خالل  وتحدث   ،Dmc قناة  عىل  املذاع 
عن والديه وطفولته، قائال: «اسمي الحقيقي 
داخيل  من  أنزعه  لم  االسم  وهذا  محمد 
وكل  أوراقي  بكل  وموجود  معي  وعايش 
وملا  عائلتي،  وبني  بيني  وباألخص  حياتي 
بفتكر والدى ووالدتي بتذكر هذا االسم ألنهم 
فضلوا يندهوا عليا به، واسم عايص ظل معي 

بحكم انه اسم الشهرة».
 ١٠ عندي  «وأنا  الحالني:  عايص  وأضاف 
أكون  طموح  وعندي  بحلم  كنت  سنني 
أو  أنا  سواء  أحالمي  تلِغ  لم  والحروب  فنان، 
أنى حتى  أتخيل  أكن  ملا  أنا صغري  كل جييل، 
أطلع عىل التليفزيون، وأكيد الحظ لعب دور 
وين  من  أنت  وقايل  أسمر  سيمو  سألني  وملا 
وملا سمع إني بغنى الفلكور والرتاث اللبناني 
ألن  يقبلوني،  إنهم  أرسع  فرصة  كان  يمكن 

كان قليل اليل بيغني هذا النمط وقتها».
وتابع عايص الحالني: «أكرت مشهد ال أنساه 
وقت الحرب عندما نكون موجودين بالبيوت 
ومش عارفني القذائف هاتنزل فني وملا نكون 
ارجعوا  ويقولوا  األبواب،  يفتحوا  املادرس  يف 
البيوت وكان الوقت مرعب واحنا راجعني يف 

الشارع ملنازلنا».

 ١٣ «احنا  الحالني:  عايص  قال  أرسته  وعن 
أخ وأخت ويمكن ده ألن أيام زمان كل عيلة 
بتتمنى أن يكون عندهم ولد، وأهيل أنجبوا يف 
األول ٨ بنات، وكان الوالد مصمم لسبب آخر 
أيضا وهو أنه كان وحيد وعائلة والدي مش 
عائلة كبرية وعندي عمتني فقط، فكان عاوز 

يعمل عائلة كبرية وأنا رقم ١١ يف إخواتي».
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ال أعرف محمد رمضان «وال زغرا بيه»، وال هو يعرفني «وال زغرا بي».. 
بعد  «أطكطك»  وأحيانا  رشاد..  الصاحب  وعبد  حسني  لزهور  حدي  أنا 
املكال»، وسيد  «يبنات  يـ  الرسمي مع فهد بالن خصوصا  الدوام  أوقات 
خليفة «إشلونكم إزيكم».. تزامن مجيء هذا الفنان الالفنان بمواصفات 
جيلنا نحن «الدقة القديمة» مع احتفالنا ببلوغ العراق مائة عام.. الزميل 
العرشية  يف  دولتنا  بدايات  بشأن  لطيفة  اىل مفارقة  التفت  عبود  عباس 
األوىل من القرن العرشين وبلوغها املائة العام يف العرشية األوىل من القرن 
الحادي والعرشين.. كتب أبو وائل يف صفحته بالفيس بوك إنه يف الوقت 
الذي أحيت أم كلثوم احتفاالت العراق عند تأسيس دولته قبل مائة عام، 
بينما يحيي محمد رمضان بعد مائة عام احتفاالتنا بهذه املناسبة عاري 

الصدر. 
  صحيح جدا ما ذهب إليه األستاذ عباس، لكنني أتساءل: أليس أم كلثوم 
مرصية ومحمد رمضان مرصيا، وبينهما شعبان عبد الرحيم الذي يكره 
عن  املسؤول  من  األسئلة:  يف  وأستمر  موىس؟..  عمرو  ويحب  إرسائيل 
تردي الذوق الفني والجمايل بعد مائة سنة بني أوىل حفالت أم كلثوم وآخر 
حفالت محمد رمضان يف بغداد ؟ وأيضا أسال كم محمد رمضان وربما 
«أتعس» عندنا يف العراق؟ ويف مرص؟ ويف ويف؟.. أليس الرتدي يف كل يشء 

أصبح سمة املرحلة والحقبة التي نعيش فيها؟ 
أو  مشاهدته  يريدون  عما  التعبري  يف  الناس  حرية  مصادرة  أريد  لست   
سماعه، لكن ليس من حق أحد أن ال يحتكم اىل معايري يف تحديد الجودة.. 
جودة كل يشء بدءا من البضاعة املطروحة يف السوق اىل تلك التي نشرتيها 
من الخارج ونخضعها اىل التقييس والسيطرة النوعية.. ألم نصدر نحن 
اىل  العكربة»  لدغتني  «يمه  من  بدءا  رمضان  محمد  اىل  أقرب  نماذج 
«صمون عرشة بألف»؟، تحت أي تربير يمكن أن نفرس رسيان ظواهر 
لفنانني وفنانات وموديالت وكلهم من النوع الذي يمكن أن يقال بحقه 

«زايعته الكاع»؟    
الرتدي والتجهيل والتسطيح سواء  املشكلة تكمن يف رسيان فكر   أصل 
يف الذوق العام أو السلوك الفردي واملجتمعي أو رسيان أنماط وموديالت 
تبدأ  حتى  االجتماعي  التواصل  مواقع  يف  «طشها»  ملجرد  وفنية  ثقافية 
كلما  طردية  واملعادلة  اإلعجاب..  اليكات  ماليني  وأحيانا  آالف،  تحصد 
اإلعجاب  فإن  انحطاطا  أكثر  واملستوى  والذائقة  الذوق  يف  االنحدار  كان 
أعرف  ال  ساعات  عراقيون  «يكيت»  أن  يعني  ماذا  تتضاعف..  والشهرة 
إن كانت ثمينة أم رخيصة عىل فنان وهو يتالقفها بكلتا يديه بدال من 
أن يؤدي ما يفرتض إنها أغنية؟ إذا كانت هذه الساعات رخيصة الثمن 
فهي إهانة للفنان برصف النظر عن رأينا يف مستوى فنه.. ملاذا يحرض 
كل هذا العدد من الناس حفلة فنان لكي يمعنوا يف إهانته برمي الساعات 
عليه علما أن أسعار البطاقات نفسها غالية جدا بمقاييس الدخل اليومي 
للفرد عندنا؟. أما إذا كانت ماركات فإن املصيبة أعظم.. مرة أخرى لست 
إنه  يفرتض  فنان  عىل  ورميها  ساعته  خلع  يف  أحد  حرية  مصادرة  أريد 
يغني عىل املرسح ال مدافعاً يف رد الساعات التي انهالت عليه، لكن يبدو 

أن جمهور هذا الفنان مثله و .. شبيه اليشء منجذب اليه.
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اسـتغل مواطـن نيوزلندي مخـاوف العديد مـن املواطنني مـن تلقيهم 
تطعيـم فريوس (كورونـا)، حيث أقنعهـم بدفع املال لـه مقابل تلقيه 

اللقاح بدال منهم، يف حادثة وصفت بالغرابة.
وال يزال العديد من سـكان معظم الـدول مرتددين يف تلقي اللقاح، وهو 
ما اسـتغله هذا املواطن، الذي تلقـي اللقاح ملا يصل إىل 10 مرات يف يوم 
واحد.يشـار إىل أن الرجل قد تحصل عىل مال، مقابـل تلقيه اللقاحات، 
نيابة عن أشخاص آخرين، وهو ما استدعى السلطات الصحية يف البالد 
إىل فتـح تحقيق.وذكرت اسـرتيد كورنيف مديرة برنامـج التطعيم: إن 
”وزارة الصحـة يف البالد، تأخذ هذا األمر عىل محمل الجد، لدينا مخاوف 

بشأن هذا الوضع ونعمل مع الهيئات املعنية“.
وأضافـت ”أن وجـود حالـة تطعيـم غري دقيقـة، ال يعرضك فحسـب 
ملخاطـر، إنمـا يعـرض أصدقـاءك وأرستـك ومجتمعك ملخاطـر وفرق 
الرعايـة الصحيـة، التـي تعالجـك اآلن، يف املسـتقبل“.ويف نيوزيلندا، ال 
يتعني أن يكشـف املواطنـون عن هوياتهم، عند تلقـي اللقاح، وهذا ما 

ساعد املواطن يف تلقي اللقاح نيابة عن اآلخرين.

منذ ظهور Spaces من رشكة تويرت يف وقت سابق من هذا العام، ورد أن مئات 
األشـخاص قد انضمـوا إىل مناقشـات صوتية مبارشة بقيـادة أنصار طالبان 
والقوميـني البيض والنشـطاء املناهضني للقاحات الذين ينـرشون معلومات 
مضللـة عن فـريوس كورونـا .ولم يكـن لـدى تويـرت أدوات اإلرشاف الالزمة 
ملكافحـة التنمر والدعـوات إىل العنف وخطاب الكراهيـة يف Spaces قبل طرح 
منافـس كلوب هاوس. وذلـك بالرغم من معرفة املديريـن التنفيذيني بأن ذلك 
يؤدي عىل األرجح إىل سوء االستخدام.وال تحتوي Spaces عىل مرشفني برشيني 
أو تقنية يمكنها مراقبة الصوت يف الوقت الفعيل، وتعد مراجعة الصوت تلقائًيا 
أكثـر صعوبة من النص، واعتمدت الرشكة حتـى اآلن عىل املجتمع لإلبالغ عن 
Spaces التي يعتقدون أنها تنتهك القواعد.ومع ذلك، إذا كان املضيف يستخدم 
Spaces ملشـاركة وجهات نظـر عنرصية أو متعصبة، واتفـق جمهوره معه، 
فمـن غـري املحتمل أن يقوم املسـتمع بإبالغ فريق األمان يف تويرت باملناقشـة.
ووفًقا للتقرير، سـاعدت تقنية تويرت يف انتشـار بعض هذه املناقشات، ونظرًا 
ألن Spaces كانـت تحشـد جماهري كبرية، فقـد أدركت األنظمـة أنها تحظى 
بشـعبية، وروجتهـا ملزيد مـن املسـتخدمني.وقالت املتحدثة باسـم الرشكة، 
فيفيانا ويوال، لصحيفة واشنطن بوست، إنه تم التعامل مع الخطأ املفرتض، 
وقالت ويوال: كان ضمان سالمة األشخاص وتشجيع املحادثات الصحية، مع 
مسـاعدة املضيفني واملسـتمعني يف التحكم بالتجربة، من األولويات الرئيسية 
منذ بداية تطوير Spaces.وأشارت املتحدثة إىل أن الرشكة تستكشف السبل من 
حيث اإلرشاف عىل Spaces يف الوقت الفعيل، ولكن هذا ليس شيًئا متاًحا يف هذا 
الوقت، وقالت إن الرشكة لديها بعض إجراءات الحماية املعمول بها، ويمكنها 
فحص عناوين Spaces للبحث عن الكلمات الرئيسية املمنوعة، ولكن يمكن أن 

يضمن تعديل الهجاء تجاوز عوامل التصفية للكلمات التي بها مشكالت.

مـن املقـرر أن يحـدث تصادم يف 
الفضـاء يف العـام 2022، وعلماء 
وكالة ناسـا يتحرضون لدراسـة 

نتائج هذا التصادم.
كان الهـدف مـن اختبـار إعـادة 
املـزدوج،  الكويكبـات  توجيـه 
املعـروف اختصـاًرا باإلنجليزيـة 
أجرتـه  الـذي   (DART) باسـم 
وكالـة الفضـاء األمريكيـة يف 24 
هـو:  الثاني/نوفمـرب  ترشيـن 
االصطدام بكويكب يعرف باسـم 

ديمورفوس.
فـإذا نجحت مركبة اختبار إعادة 
توجيـه الكويكبات املزدوج، التي 
تـم إطالقها عـىل متن صـاروخ 
سـبيس إكـس فالكـون 9، مـن 
تغيـري رسعة الكويكب واتجاهه، 
فقد يصبح لدى علماء ناسـا أداة 
الستخدامها يف حالة ما أصبح أحد 
الكويكبات يف مسار تصادمي مع 
األرض، وبذلـك يتـم إنقاذ كوكب 

األرض من كارثة محتملة.
ومـن املتوقـع أن تصـل مركبـة 
اختبـار إعـادة توجيـه الكويكب 
شـبكة  إىل  الفضائيـة  املـزدوج 
الكويكبات يف الفرتة ما بني أيلول 
/ سبتمرب وترشين األول / أكتوبر 

.2022
وقـال مديـر وكالـة ناسـا بيـل 
نيلسـون يف حديـث أدىل بـه يـوم 
إن  الثاني/نوفمـرب  ترشيـن   24
”اختبار إعادة توجيه الكويكبات 
املزدوج يحـول الخيال العلمي إىل 
حقيقة علمية وهي شـهادة عىل 
نشـاط ناسـا وابتكارهـا ملا فيه 

الخري للجميع.
ويؤكـد علمـاء ناسـا أنهـم لـم 
يعثـروا عىل أي خطر وشـيك من 
الكويكبات يهدد األرض، ولكنهم 
مسـتعدين  يكونـوا  أن  يريـدون 
يف  اصطـدام  حـدوث  الحتمـال 

املستقبل.

-A  أصـدرت رشكة آبـل تطبيق
املصمم ملسـاعدة  الجديـد   droid
أولئـك الذيـن ليس لديهـم جهاز 
iOS ملعرفـة مـا إذا كان شـخص 
مـا يسـتخدم AirTag وهو جهاز 
تتبع من رشكة آبل  أو جهاز آخر 
متوافق مع Find My للتطفل عىل 
-enga  موقعهـم، وفقا لتقريـر
ged.وعندمـا يعثـر الربنامج عىل 
عالمـة AirTag قريبـة تم فصلها 
عن مالكها، فسـيتم وضع عالمة 
عليها عىل أنها ”عالمة AirTag غري 
معروفـة، إذا كان يتبعك بعد ذلك 
ملدة 10 دقائق فيمكنك اسـتخدام 
التطبيق إلخبار املتعقب بتشـغيل 
صوت مما يسـهل العثـور عليه، 
ويف هـذه املرحلـة يمكنك الضغط 
عىل الجهاز بهاتفـك املتوافق مع 
NFC وسـتتلقى تعليمـات حـول 
كيفية إزالـة بطاريته أو تعطيلها 

بأي طريقة أخرى.
 Apple حسـاب  إىل  تحتـاج  وال 
هـو  كمـا  التطبيـق  السـتخدام 
أيًضـا  ويمكنـه  أعـاله،  مذكـور 
اكتشـاف أدوات التتبـع املتوافقة 
  AirTag وتوفـر   ،Find My مـع 
ميـزات خصوصيـة وأمـان رائدة 
يف الصناعـة، ونحن اليـوم بصدد 
توسـيع إمكانات جديدة لتشـمل 

 .Android أجهزة
 Tracker Detect ويمنـح 
Android القدرة عىل  مستخدمي 
أدوات  أو    AirTag عـن  البحـث 
 Find تعقب العنارص التـي تدعم
My والتي قد تسـافر معهم دون 
-A  علمهم، ”قال متحدث باسم
ple لــ Engadget. ”نحـن نرفع 
مستوى الخصوصية ملستخدمينا 
يحـذو  أن  ونأمـل  والصناعـة، 

اآلخرون حذوهم“.
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أعلنت اإلعالمية األردنية املشهورة، 
عال الفارس، بشكل مفاجئ، وعرب 
التواصل  مواقع  يف  حساباتها 
عىل  قرانها  عقد  عن  االجتماعي، 
شاب بريطاني من أصول عربية.

عن  باإلعالن  “الفارس”  واكتفت 
عقد قرانها، دون الدخول يف املزيد 
يف  كتبت  حيث  التفاصيل،  من 
تغريدة عرب حسابها يف ““تويرت”: 
عىل  قراني  عقد  الله  وبحمد  «تم 
بريطاني من أصول عربية،  شاب 
اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع 
مودة  بيننا  واجعل  خري  يف  بيننا 
اإلعالمية  تأكيد  ورحمة”.ورغم 
األردنية أن أصول زوجها عربية، إال 
راجت  معلومات  أن 
يف  متابعني  بني 
مواقع التواصل 
زوجها  بأن 
ألصول  يعود 

إيرانية.
كتنف  ا و
عال  حفل 
س  ر لفا ا
ية  لرس ا
 ، مة لتا ا
فق  و و
املتداول 
نها  فإ
مت  قا

بمصادرة 
قبل هواتف الحضور 

عدم  عىل  حرصا  القاعة،  دخول 
مقاطع  أو  صور  أي  التقاط 
العريس،  هوية  كشف  أو  فيديو 
فندق  يف  أقيم  الذي  الحفل  خالل 
األردنية  بالعاصمة  “فريمونت” 
األردنية  اإلعالمية  عّمان.وانتقلت 
عال الفارس للعمل يف قناة الجزيرة 
أيلول  سبتمرب/  يف  القطرية 
مغادرتها  بعد   ،٢٠١٩ عام  من 
يس”  بي  “أم  قنوات  مجموعة 
يف  الفارس  ٢٠١٧.وواجهت  عام 
مع  حقيقية  أزمة  الفرتة،  تلك 
عىل  تغريدتها  بسبب  السعوديني 
موقع ““تويرت”، تزامنا مع إعالن 
ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس 
إلرسائيل،  عاصمة  القدس  مدينة 
سعوديني  متابعني  غضب  مثرية 
الدول  مواقف  من  سخرت  بعدما 
وشعوبها  العربية 
رأسها  وعىل 
ململكة  ا

العربية 

النجمة  اعتذرت 
سمني  يا

عن  رئيس 
مسلسل 

ن  مضا ر
الذي  املقبل 
يجمعها  أن  املقرر  من  كان 
سعد،  عمرو  النجم  مع 

حققاه  الذي  النجاح  بعد 
رمضان  موسم  يف  معاً 

«ملوك  مسلسل  يف  املايض 
الجدعنة».

أعلن  قد  الصباح  صادق  املنتج  وكان 
أن  تلفزيوني  برنامج  خالل  سابقاً 
مسلسل  تقديم  هي  املقبلة  خطته 
سعد  وعمرو  رئيس  ياسمني  يجمع 
ولكن  موىس،  خالد  أحمد  واملخرج 
بعد  رئيس  ياسمني  اعتذار  جاء 

يف  املشاركة  عن  العمل  مخرج  اعتذار 
املسلسل.

إلطالق  رئيس  ياسمني  وتستعد 
فيلمها قمر ١٤ يف دور العرض 
عرضه  بعد  السينمائية، 
الدورة  يف  األول  العاملي 
الجونة  املاضية من مهرجان 
جانب  إىل  الدويل،  السينمائي 
الذي  القمر»  «جارة  فيلمها 
إطالقه  وتنتظر  بطولته  تتصدر 

قريباً يف دور العرض.
بطولة  يف  ياسمني  شاركت  وأخرياً، 
مسلسل ٦٠ دقيقة، الذي ُعرض حرصياً عىل منصة 
شاهد vip، ليتصدر ترند منصة شاهد طوال فرتة 
عرضه، كما حصد املسلسل ردود فعل إيجابية عىل 
يتناوله من  ملا  نظراً  االجتماعي  التواصل  منصات 
قضايا مجتمعية مثل االستغالل الجنيس والتحرش 

والعنف األرسي.

ماريا  العراق،  جمال  ملكة  تأهلت 
النهائية  املرحلة  إىل  فرهاد، 

جمال  ملكة  ملسابقة 
اقترصت  والتي  العالم، 

عىل ٤٠ مشرتكة.
ويف ٢١ ترشين الثاني، 
توجهت ماريا فرهاد، 
التي  بورتوريكو  إىل 
الجزيرة  يف  تقع 
لتتنافس  الكاريبية 
ملكات  من   ١٠٩ بني 

من  القادمات  الجمال، 
دول العالم املختلفة.

أول  فرهاد  ماريا  وتعد 
عىل  تتنافس  عراقية 
ملكة  مسابقة  لقب 

جمال العالم.
ويف يوليو/ تموز املايض، 

ماريا  الشابة  توجت 
جمال  ملكة  بلقب  فرهاد 

بعد   ،٢٠٢١ لعام  العراق 
منافسة مع ١٧ متسابَقة من 

مختلف محافظات البالد.
موصلّية،  شابة  هي  وفرهاد، 

الحمدانية  قضاء  من  مسيحية 
نينوى.  بمحافظة  نينوى  سهل  يف 

ونزحت إىل محافظة أربيل؛ بعد سيطرة 
تنظيم داعش عىل نينوى يف عام ٢٠١٤.

السعودية.


