
بغداد/ الزوراء:
نفت وزارة الهجـرة واملهجرين، امس 
األربعـاء، إصابة الوزيـر إيفان جابرو 
بجلطة.وقالـت الـوزارة يف بيان تلقته 
”الـزوراء“: إن ”جابـرو تعرضـت اىل 
وعكـة صحية بسـبب الجهـد البدني 

الـذي أصابهـا نتيجة العمل املسـتمر 
عنايـة  لفئـات  امليدانيـة  والزيـارات 
عـدد  يف  اوضاعهـم  ملتابعـة  الـوزارة 
مـن املحافظـات خالل هـذه الفرتة“.

وأضافـت أن ”الوزيرة تعافت وغادرت 
املستشفى“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلـن البنـك املركزي العراقـي إعداده 
العملـة،  هيكليـة  مـرشوع  دراسـة 
فيمـا حدد اآلثار السـلبية عنـد إعادة 
رصف الـدوالر إىل 1200 دينار.وقـال 
البنـك لوكالـة األنبـاء الرسـمية: إن 
”البنـك املركـزي أنجـز إعداد دراسـة 
مـرشوع هيكليـة العملـة“، مبينا أن 
”توقيـت تنفيـذ املـرشوع يعتمد عىل 
سياسـة البنـك والظروف السياسـية 
واالقتصاديـة للبلد“.وأضـاف، أنه ”ال 
توجد نيـة لـدى البنك بإصـدار فئات 
جديدة للعملة“، مشريا اىل ”االستمرار 
الجديـدة  النقديـة  األوراق  بتوفـري 
لتعويـض األوراق النقديـة التالفـة“.
وعـن اآلثـار السـلبية التـي تسـببها 
إعـادة رصف الـدوالر إىل 1200 دينار 
يف حال لو أصدر مجلس النواب املقبل 
قرارا بذلك، أكد البنك أن ”ذلك سـيؤثر 
بشكل سلبي وسيؤدي اىل خروج سعر 
الرصف يف السوق املوازي (املحيل) عن 
السيطرة وبالتايل حدوث تقلبات حادة 
يف سـعر الـرصف تـؤدي اىل االرضار 
بمصالح املواطنني واملشاريع“، مشريا 
اىل أن ”ذلـك سيسـبب زعزعـة الثقة 

باسـتقرار النظام املايل يف العراق، كما 
سيؤدي هكذا قرار اىل خروج املشاريع 
املحليـة  واإلنتاجيـة  االسـتثمارية 
عن املنافسـة وبالتـايل مفاقمة أزمة 
البطالة نتيجة توقف تلك املشاريع عن 
العمل“.وتابع أن ”رفع سـعر الرصف 
أدى اىل زيـادة تنافسـية املنتج املحيل 
وبالتـايل زيـادة الحصة السـوقية له، 
فضال عـن تخفيض ضغـط النفقات 
عىل وزارة املالية بنسبة %23 وهو ما 
مكـن وزارة املالية من تجـاوز األزمة 
الناتجـة عن انخفاض أسـعار النفط 
عامليا خالل 2020 واالشـهر األوىل من 
2021“، موضحـا أن ”ذلـك أدى ايضا 
اىل زيـادة مرونـة املاليـة العامـة عىل 
اجـراء اإلصالحـات البنيويـة الالزمة 
لتحقيق االسـتدامة املالية يف العراق“.
وبشـأن احتياطي البنـك املركزي من 
العملـة االجنبية، ذكر البنك أن ”حجم 
االحتياطيات األجنبية االجمالية خالل 
شـهر كانـون األول 2021 وصـل اىل 
أن  اىل  الفتـا  دوالر“،  مليـار   63.793
”حجم االحتياطيات األجنبية الصافية 
خالل الشـهر الحايل وصل اىل 59.980 

مليار دوالر“.

انقرة/ متابعة الزوراء:
تراجعت قيمة اللرية الرتكية التي تشهد 
انهيـاًرا حاًدا منذ أسـابيع، إىل مسـتوى 
قيايس جديد، امس األربعاء، لتبلغ 14,7 
لرية مقابل الدوالر، عشية قرار للمرصف 
املركـزي بشـأن معـّدالت الفائدة.ومنذ 
األول من يناير، حني كانت قيمتها 7,43 
لـريات مقابل الـدوالر الواحـد، خرست 

العملـة الرتكية أكثر مـن 49 يف املئة من 
قيمتهـا مقابـل العملة الخـرضاء، من 

بينها 30 يف املئة يف شهر نوفمرب وحده.
ويف وقـت تجـاوزت نسـبة التضّخـم يف 
نوفمرب الـ21 يف املئة عىل أساس سنوي، 
رفـض الرئيـس الرتكـي، رجـب طيـب 
إردوغان، رفع معـّدالت الفائدة وتعديل 

سياسته املالية.

برلني/ متابعة الزوراء:
أوالف  األملانـي،  املستشـار  حـذر 
شـولتس، مـن أن روسـيا سـتدفع 
”ثمناً باهظاً“ إذا اجتاحت أوكرانيا، 
فيمـا أعلنـت أملانيـا طـرد اثنني من 
موظفي سـفارة موسكو لديها غري 

مرغـوب فيهما، عقـب إصدار حكم 
بسجن مواطن رويس مدى الحياة.

وقال املستشار األملاني أوالف شولتس 
أمـام مجلـس النواب (بوندسـتاغ): 
”يف هـذه األيـام، نراقب بقلـق بالغ 
الوضع األمني عىل الحدود الروسـية 

األوكرانية“، وفـق فرانس برس.كما 
أضاف: ”سنناقش ذلك بشكل مكثف 
يف املجلـس األوروبـي وقمة الرشاكة 

الرشقية“ لالتحاد األوروبي.
كذلـك أوضـح: ”اسـمحوا يل، إذا لم 
يفهـم الجميـع ذلـك بعـد، أن أكرر 

مـا قالته سـلفتي (أنغيـال مريكل): 
كل انتهـاك لوحدة األرايض سـيكون 
له ثمـن، ثمـن باهظ“، فيمـا تزداد 
موسـكو  اجتيـاح  مـن  املخـاوف 
ألوكرانيـا. ويف سـياق اخـر أعلنـت 
أملانيا طرد اثنني من موظفي سفارة 

غـري  شـخصيتني  لديهـا  موسـكو 
مرغـوب فيهما، عقـب إصدار حكم 
بسـجن مواطن رويس مـدى الحياة 
بتهمة اغتيال قائد ميداني شيشاني 

سابق يف برلني عام 2019.

الزوراء / يوسف سلمان: 
تزامنـاً مع ترقـب مصادقة املحكمـة االتحادية 
عىل اسماء املرشحني وتأجيل املحكمة االتحادية 
موعـد النظـر يف دعـوى الطعـن بإلغـاء نتائـج 
االنتخابـات ، اعلـن يف العاصمـة بغداد تشـكيل 
تحالف جديد يضم مرشـحني فائزين عن حركة 

امتـداد وحـراك الجيل الجديد و الكتلة الشـعبية 
ومجموعة اخرى من املرشـحني الفائزين، تحت 
عنوان تحالف «من اجل الشعب» سيتبنى العمل 
السـيايس املشـرتك يف الدورة الترشيعية الجديدة 
. وقال املتحدث الرسـمي باسـم حركـة امتداد، 
منـار العبيـدي، لـ»الـزوراء»: ان «حركة امتداد 

سـتتجه اىل جبهـة املعارضة يف حال لـم تتمكن 
من تشـكيل الكتلـة األكرب التي تؤهلنا لتشـكيل 
«الحـركات  ان  اىل  املقبلـة»، مشـريا  الحكومـة 
الجديدة مع املستقلني فازوا بأكثر من ٧٠ مقعدا 
يف االنتخابات «. واضاف ان « الحكومة التوافقية 
هي الخيار االقرب للعملية السياسـية يف العراق 

خالل الفـرتة القريبة املقبلة نتيجـة للمعطيات 
والظـروف الحاليـة للوضـع يف البلـد»، مبينا ان 
«هنـاك مطالبات مـن بعض األطـراف لحكومة 
اغلبية سياسـية لكن هذا الخيـار يبدو صعبا يف 

املرحلة الحالية ألسباب مختلفة».

 بغداد/ الزوراء:
حذرت منظمـة الصحـة العاملية من أن 
متحور فـريوس كورونا الجديد املعروف 
يكـون منتـرشا يف  ربمـا  بأوميكـرون، 
معظم دول العالم.وكانت حاالت مصابة 

باملتحور قد تم تشـخيصها يف ٧٧ دولة. 
تيـدروس  املنظمـة،  عـام  مديـر  لكـن 
أدهانـوم غيربيسـوس، قـال إن املتحور 
ربما موجود يف عدة دول لم تكتشفه بعد، 
وهو ينترش برسعة غري مسـبوقة.وقال 

دكتور تيدروس إنه «قلق من االسـتهانة 
بمتحور أوميكرون».وأضاف: «بالتأكيد، 
لقد علمتنـا التجربة اآلن أن االسـتهانة 
بهـذا الفريوس يعرضنـا للخطر. وحتى 
إذا ما كان أوميكرون يتسـبب يف أمراض 

أقل شـدة، فإن الرقـم الكبري للحاالت قد 
يضغط مرة أخرى عىل األنظمة الصحية 
غري الجاهزة».وظهر متحور أوميكرون 
للمرة األوىل يف جنوب إفريقيا يف نوفمرب/
ترشيـن ثانـي املـايض، ومذاك شـهدت 

الدولة زيـادة كبـرية يف اإلصابات، حتى 
إن رئيس البالد سـرييل رامافوزا أصيب 
بكوفيـد-١٩، وهو حاليـا يف عزلة طبية 

ويعاني من أعراض متوسطة.
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طهران/ متابعة الزوراء:
أكدت الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية، امس األربعاء، 
أنها أبرمت اتفاقا مع إيران الستبدال كامريات املراقبة 
يف منشـأة كرج إلنتاج مكونات أجهزة الطرد املركزي 
إزالتها إيران بعد تعرض املنشأة لهجوم تخريبي عىل 
ما يبـدو يونيو.وقالت الوكالـة يف بيان: ”االتفاق مع 
طهران الستبدال كامريات املراقبة يف منشأة كرج يعد 
تطـورا مهما ألنشـطة التحقق واملراقبـة التي تقوم 
بها الوكالة يف إيران“.ونقلـت رويرتز عن الوكالة إنه 
سـيتم تركيب الكامريات الجديـدة ”يف غضون أيام“.

ويف وقت سـابق، ذكرت وكالة ”نور نيوز“ اإلخبارية 
اإليرانيـة، املقربـة مـن مجلـس األمن القومـي: أنه 
”يف بادرة حسـن نية سـمحت إيـران للوكالة الدولية 
للطاقـة الذرية برتكيب كامريات جديـدة لتحل محل 
تلك التي ترضرت خالل عملية تخريبية“ اسـتهدفت 

منشـأة كرج النووية.وأكـدت الـوكاالت اإليرانية أن 
املوافقـة كانت ”طوعية مـن جانب إيـران للحد من 
سـوء التفاهـم (الذي شـاب) عالقاتها مـع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية“.ويف 23 يونيو، أعلنت طهران 
إحبـاط عملية ”تخريـب“ ُنسـبت إىل إرسائيل كانت 
تستهدف أحد مباني املنظمة اإليرانية للطاقة الذرية، 
وقد تحطمت إحدى الكامريات وترضرت اخرى بشدة 
جـراء الحادث. وتم فتح تحقيق بالحادث. واوضحت 
وكاالت األنبـاء ”نظـرا النتهـاء التحقيـق األمنـي يف 
الكامـريات املتـرضرة، وكذلك قـرار الوكالـة بإدانة 
التخريب يف مجمع تيسا واملوافقة عىل الفحص الفني 
للكامريات مـن قبل خرباء إيرانيني قبل تركيبها، فقد 
سمحت إيران للوكالة باستبدال الكامريات املترضرة 

بأخرى جديدة“.

باريس/ متابعة الزوراء:
حددت السـلطات الفرنسـية رسـميا هوية األشخاص 
الذيـن ماتـوا غرقـا يف مضيـق املانش الشـهر املايض، 
وبينهـم طفـالن ونسـاء، ومعظمهـم ملهاجريـن من 
إن  ”الغارديـان“  صحيفـة  األوسـط.وقالت  الـرشق 
السـلطات الفرنسـية كشـفت هوية 26 شـخصا من 
أصـل 27 غرقوا يف حادثة الـزورق يف قناة املانش وتبني 
أن معظمهـم من األكـراد العراقيني.وذكر املدعي العام 
يف باريـس أن 16 مـن الضحايـا هـم أكـراد عراقيون، 
وأربعة أفغان وثالثة إثيوبيـني، وكان هناك أيضا امرأة 
صومالية ورجـالن أحدهما مرصي واآلخر إيراني.ومن 
بني القتـىل كان هناك 17 رجال تراوحـت أعمارهم بني 
19 و26 عامـا، وسـبع نسـاء أعمارهن بـني 22 و46 
عامـا، باإلضافة ملراهق عمره 16 عاما وطفل يبلغ من 
العمر سـبعة أعوام.وأشارت الصحيفة إىل أن السلطات 
غالبـا ما تواجه صعوبـات يف التعرف عىل هوية طالبي 
اللجـوء املوتـى ألنهم ال يحملـون وثائق رسـمية أثناء 

محاولتهـم العبور.وأضافت الصحيفـة الربيطانية أن 
املحققني الفرنسـيني ال يزالون يحاولون تكوين صورة 
أوضح ملـا حدث خـالل الكارثة، مبينة أنهـم يحققون 
يف تقاريـر تفيـد بأن الركاب كانوا قـد اتصلوا بخدمات 
الطوارئ الفرنسية والربيطانية لطلب املساعدة عندما 
بـدأ زورقهـم بالغرق.وبحسـب التحقيـق، فقـد غادر 
املهاجـرون ”يف نهاية الليل“ من لـون بالج قرب غراند 
سـينث، حيث يخيم العديد من املهاجرين عىل الساحل 
الشمايل لفرنسا.وأضافت أن املهاجرين استعملوا قاربا 
مطاطا قابال للنفخ متوسـط املستوى له أرضية مرنة، 
مخصصـا لعملية عبـور واحدة. وبحسـب ترصيحات 
الناجي الكردي الذي أكدت املحافظة البحرية الفرنسية 
أنه ناٍج بالفعل، كان مهاجر مرصي أكرب سنا منه يتوىل 
قيادة القارب. واسـتقل القارب ما ال يقل عن 19 رجال 
وسبع نسـاء وشـابان صغريان وطفل، معظمهم كان 
يضع سـرتات نجاة برتقالية. وقـال الناجي الكردي إن 

املهربني أحصوا 33 راكبا، وفقا لفرانس برس. 
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الزوراء/ حسني فالح:
أكـد ائتـالف دولـة القانـون ان االطار 
التنسـيقي لديه تفاهمات مع عدد من 
الكتل واملستقلني لإلعالن عن تحالفاته 
بعد مصادقـة املحكمـة االتحادية عىل 
نتائـج االنتخابـات، وفيمـا نفى طرح 
محـددا  الـوزراء،  لرئاسـة  مرشـحني 
مواصفـات رئيس الحكومة املقبل، رأى 
محلل سـيايس ان املباحثات السياسية 
قـد تفـيض اىل حكومـة تمثـل جميـع 

املكونات.
وقـال املتحـدث باسـم االئتـالف، بهاء 
الدين النـوري، يف حديـث لـ“الزوراء“: 
ان زيارة وفد االطار التنسـيقي برئاسة 
نـوري املالكي اىل تحالف عزم برئاسـة 
خميس الخنجـر تعد زيـارات متبادلة، 
حيـث كانت هناك ايضا زيـارة لعزم اىل 
االطـار. مبينـا: ان هذه الزيـارات تأتي 
للتفاهـم وتنسـيق املواقـف ملخرجـات 
العمليـة االنتخابية وما حصل فيها من 
شبهات وكيفية معالجة تلك الشبهات.

واضـاف: ان االطار التنسـيقي شـكل 
لجنة تضـم ممثلني من جميـع القوى 
داخـل االطار التنسـيقي للتفاوض مع 
جميع الكتل السياسـية دون اسـتثناء 
منها الفائزة وحتى املستقلني للتشاور 
النظـر  وجهـات  ولتبـادل  والتحـاور 
ألجـل االتفـاق املبدئـي. مؤكـدا وجود 
تفاهمـات مـع عـزم وكتل سياسـية 
اخرى وعدد كبري من املستقلني وسيتم 

االعالن عـن التحالفـات الجديـدة بعد 
مصادقة املحكمة االتحادية عىل نتائج 
االنتخابات.وتابـع: ليـس لدينا تحفظ 
عـىل كتلة معينـة، وجميـع الكتل التي 
تريـد املشـاركة يف الحكومـة وتذهـب 
باتجاه ان تكون الحكومة قوية وتدعم 
متطلبـات الشـارع العراقـي سـنكون 
قريبـني منهـا. الفتـا اىل: ان هناك كتال 

سياسـية فيها وجهات النظر مختلفة 
إال ان يف الزيـارات والتحاور والتشـاور 
يمكـن الوصـول اىل تفاهـم واىل نتائج 
وحلول.وبشـأن رئيس الـوزراء املقبل، 
قال النوري: لم يطرح االطار التنسيقي 
حتـى اآلن اسـم رئيس الـوزراء املقبل. 
موضحا: ان اللجان يف االطار التنسيقي 
سـتضع مع الكتل االخـرى مواصفات 

رئيـس الحكومـة املقبـل لكـي يكـون 
مدعومـا مـن جميـع الكتل.وبـنّي: ان 
مواصفات رئيـس الوزراء املقبل تتمثل 
بـأن يكـون قويـا ويسـتطيع ان يعيد 
هيبـة الدولة ويعيد النظام االقتصادي، 
ويسيطر عىل السـوق ويلبي متطلبات 
يحتاجـه  ومـا  العراقـي  الشـارع 
املواطنون. مؤكـدا: انه حتى اآلن طرح 

رئاسة الوزراء لم تدرج ضمن مباحثات 
االطار التنسيقي مع الكتل االخرى، وما 
يشـاع حول ذلك فإنه عار عن الصحة.

السـيايس،  املحلـل  مـن جهتـه، قـال 
عيل بيـدر، يف حديـث لـ“الـزوراء“: إن 
”تحالـف عزم حّفـز الكتل السياسـية 
االخـرى عـىل املـيض قدًمـا يف إجـراء 
حوارات والوصول اىل حالة من التوافق 
فيما بينهـا. الفتا اىل: ان هنـاك توافقا 
سنيا سـنيا جامعا سـريى النور قريًبا 
وهو يحظـى بقبول شـعبي .وأضاف: 
انه ال مناص من إجراء توافق سـيايس 
شـامل بعيًدا عن عملية فرض االرادات 
والجميع يخىش مـن املعارضة او حتى 
التواجد فيهـا. مبينا: ان البلد ال يحتمل 
املزيد مـن االزمـات، وجميع املشـاكل 
كانـت نتيجة االزمـة السياسـية التي 
تميض يف طريقها للحل .واشـار اىل: ان 
التوجهات السياسية تسعى لخلق بيئة 
مناسـبة للحوار بعيًدا عن التشـنجات 
التي حصلت بعيـد االنتخابات. مؤكدا: 
ان الشـارع العراقـي بات اكثـر رقابة 
عىل العملية السياسـية والتي يجب ان 
تقـدم برنامًجـا إصالحًيا ينسـجم مع 
رغبات الشـارع .وتابـع: ان املباحثات 
السياسـية قد تفـيض اىل حكومة تمثل 
جميع املكونات التي تنوي تقديم املزيد 
مـن التنازالت لتحقيـق اإلصالح خدمة 
للمواطـن، وعكـس ذلـك قـد نعـود اىل 

الوراء كثريًا عىل حساب العراقيني .
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بغداد/ الزوراء:
الفئات  األربعاء،  امس  والعمرة،  الحّج  هيئة  حدَّدت 
أنها  إىل  أشارت  فيما  العمرة،  بأداء  لها  املسموح 
موسم  بشأن  السعودي  الجانب  من  قرارات  تنتظر 
الحّج املقبل.وقال مدير إعالم الهيئة، جمال البدري، 
بالرشوط  ملتزم  «العراق  إنَّ  صحفي:  ترصيح  يف 
الصّحّية والتعليمات الصادرة من الجانب السعودي 
بشأن الحّج والعمرة»، مبّيناً أنَّ «من يمتلك البطاقة 
بشكل  العمرة  يؤّدي  أْن  له  يمكن  الدوليَّة  الصّحّية 
قرارات  بانتظار  «الهيئة  أنَّ  البدري  طبيعي».وتابع 
العراقيني  عدد  تحديد  بشأن  السعودي  الجانب 

املسموح لهم بأداء مناسك الحج يف املوسم املقبل».
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بغداد/ الزوراء:
شدَّد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
امـس األربعاء، عـىل العمـل ملواجهة آفة 
العنـف، وفيمـا اقـرتح تنظيـم ورشـات 
عمـل ملواجهته، أكد أن العـراق يمتلك ٤٧ 
ألـف مخطوطة، فيما شـدد عىل رضورة 
يف  الكاظمـي،  عليها.وقـال  الحفـاظ 
كلمته خـالل مؤتمـر «التطـرف العنيف 
وأشـكال مواجهتـه - الحالـة العراقية»، 
تابعتها «الـزوراء»: إنه «ال خيـار أمامنا 
إال التمسـك بالهويـة العراقيـة واالنتماء 
لهـذا الوطـن العـراق الكبـري بإنجازاتـه 

وحضارتـه ومواطنيه»، داعياً اىل «البحث 
يف أسـباب تورط بعض الشـباب بالعنف، 
والكشـف عن األسـباب، ومنها التخلف، 
والتعليـم،  الصحـة  وإهمـال  والجهـل، 
اإلنسـان». بكرامـة  االهتمـام  وعـدم 
وأوضـح أن «التطرّف والعنـف ظاهرتان 
عامليتان بسـبب انعكاسـات التكنولوجيا 
أن  إىل  مشـرياً  العالـم»،  يف  والتغيـريات 
«العراق يشهد ظاهرة خاصة، فالعنف يف 
مجتمعنا له أسباب، ومنها تقصري الدولة 

والحكومات».
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بغداد/ الزوراء:
الستقبال  اإللكرتونية  االستمارة  إطالق  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  أعلنت 
دائرة  املركزي.وذكرت  القبول  يف  الفئات  بعض  لنتائج  املصاحبة  االعرتاضات  طلبات 
العالقات واالعالم يف الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: ان «دائرة الدراسات والتخطيط 
واملتابعة حددت املشمولني بالتقديم اىل االستمارة اإللكرتونية، وهم كل من الطلبة الذين 
لم يقدموا عىل استمارة القبول املركزي أو الذين لم يظهر لهم قبول، فضال عن الطلبة 
الدراسات  الذين معدالتهم ٧٥ ٪ فأعىل وظهر قبولهم يف املعاهد.»واضافت: ان بوابة 
انتهاء  غاية  اىل  االعرتاضات  طلبات  باستقبال  تستمر   (www.dirasat-gate.org)
الدوام الرسمي من يوم الثالثاء املقبل املوافق ٢١/١٢/٢٠٢١ ، ويتاح للطالب التقديم 
االستمارة  فتح  الحقا  سيتم  فيما  املعلنة،  الدنيا  الحدود  وفق  عىل  خيارات  عرشة  إىل 

اإللكرتونية الخاصة بالطلبة من ذوي الشهداء املشمولني بالفئات املشار إليها.
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بغداد/ الزوراء:
مصطفى  الوزراء،  رئيس  شدَّد 
الكاظمي، امس األربعاء، عىل العمل 
اقرتح  وفيما  العنف،  آفة  ملواجهة 
أكد  ملواجهته،  عمل  ورشات  تنظيم 
أن العراق يمتلك 47 ألف مخطوطة، 
الحفاظ  رضورة  عىل  شدد  فيما 

عليها.
خالل  كلمته  يف  الكاظمي،  وقال 
وأشكال  العنيف  ”التطرف  مؤتمر 
العراقية“،  الحالة   - مواجهته 
خيار  ”ال  إنه  ”الزوراء“:  تابعتها 
العراقية  بالهوية  التمسك  إال  أمامنا 
الكبري  العراق  الوطن  لهذا  واالنتماء 
ومواطنيه“،  وحضارته  بإنجازاته 
تورط  أسباب  يف  ”البحث  اىل  داعياً 
بعض الشباب بالعنف، والكشف عن 
والجهل،  التخلف،  ومنها  األسباب، 
وعدم  والتعليم،  الصحة  وإهمال 

االهتمام بكرامة اإلنسان“.
والعنف  ”التطرّف  أن  وأوضح 
ظاهرتان عامليتان بسبب انعكاسات 
العالم“،  يف  والتغيريات  التكنولوجيا 
أن ”العراق يشهد ظاهرة  إىل  مشرياً 
له  مجتمعنا  يف  فالعنف  خاصة، 
الدولة  تقصري  ومنها  أسباب، 

والحكومات“.
الجروح  من  الكثري  ”لدينا  واضاف 
وعلينا  مجتمعنا،  يف  والتداعيات 
واألهم  ملعالجتها  جميعاً  التعاون 
التطرف  أسباب  عن  البحث  هو 

الشديد، والبحث يف ظروف نشأته يف 
العراق“.

بيوم  احتفلنا  أيام  ”قبل  وتابع، 
التحرير  منذ  تغيرياً  النرص، وشهدنا 
ولغاية اليوم، ولدينا حركة عمرانية 
بسيطة  حركة  مازالت  لكنها 
الفتاً  ننطلق“،  حتى  نبدأ  أن  ويجب 
البنى  تشييد  يف  تقصري  ”وجود  إىل 
نعاني  ومازلنا  والخدمات،  التحتية 

من تداعيات الفساد“.
وعلينا   ، الحلُّ هو  ”الحوار  أنَّ  وذكر 
حصل،  مما  الدروس  نستنبط  أن 
ومن أسبابه: إن العراقيني يتطلعون 

وترسيخ  املؤسسات  دولة  لبناء 
من  لنا  والبد  الديمقراطية،  أسس 
وأن  العنف،  ثقافة  عىل  االنتصار 
نتطلع  وأن  الحوار،  ثقافة  تنترص 

ملستقبل أفضل“. 
الوزراء،  رئيس  أكد  اخر،  سياق  ويف 
األربعاء،  امس  الكاظمي،  مصطفى 
أن العراق يمتلك 47 ألف مخطوطة، 
الحفاظ  رضورة  عىل  شدد  فيما 

عليها.
خالل  له  كلمة  يف  الكاظمي،  وقال 
لدار  األساس  حجر  وضعه  حفل 
تابعتها  العراقية  املخطوطات 

من  العمل  ”يتوجب  انه  ”الزوراء“: 
أجل الحفاظ عىل كنوز املخطوطات 
العراقية؛ كي ننقل املوروث العراقي 
األجيال  ولتفخر  آخر،  إىل  جيل  من 

بما صنعه األجداد“.
من  أكثر  تضم  ”الدار  أن  وأضاف 
نفائس  من  مخطوطة  ألف   47
كنوز املعرفة والتأريخ والرتاث، ولم 
أكثر  منذ  والتأهيل  التحديث  تشهد 
يليق  ال  عاماً؛ وهذا مما  ثمانني  من 
بالعراق وال بإرثه الحضاري“، مشريا 
اىل ان ”الدار تضم أثمن املخطوطات 
وأكثرها ندرة، وعىل رأسها املصاحف 

نهج  من  النسخ  وأقدم  املخطوطة 
أبي  بن  عيل  املؤمنني  ألمري  البالغة 
ما  وهي  السالم)،  (عليه  طالب 
عليها  والحفاظ  مراعاتها  توجب 
وأرشفتها رقمياً كي ال يضيع املزيد 

من تراثنا الكبري“.
أهمية  ”عىل  الكاظمي  وشدد 
واإلنتاج“،  الزخم  بهذا  االستمرار 
مقدما شكره للعاملني يف الدار“. وأكد 
ودعم  عملهم   ”دعم  عىل  الكاظمي 

مرشوع تطوير الدار وتحديثها“.
”العراق  أن  عىل  الكاظمي  وشدد 
متميز بتنوّعه، وعلينا أن نحّول هذا 
من  بدالً  للقوة،  مصدر  إىل  التنّوع 
تنفق  الدول  بعض  إن  إذ  الضعف، 
التنّوع  خلق  أجل  من  طائلة  أمواالً 
نقبل  أن  وعلينا  مجتمعاتها،  يف 
وجهات  يف  واالختالف  بالتعددية 

النظر“.
سوية  ”العمل  رضورة  عىل  وشدد 
أنَّ  مؤكداً  الفساد“،  آفة  ملواجهة 
كبرية  جهوداً  بذلت  قد  ”الحكومة 
تحديات  تواجه  ومازالت  ملواجهته، 
هذه  يف  إجراءاتها  بسبب  كبرية، 
التهديدات  ومازالت  املواجهة، 
مكافحة  للجنة  وعلنية  مستمرة 

الفساد“.
ورشات  ”تنظيم  الكاظمي  واقرتح 
إن  إذ  العنف،  ملواجة  مستمرة  عمل 
لدينا مسؤوليات تجاه شعبنا، وعلينا 

العمل لبناء حّس وطني جديد“.

الزوراء / يوسف سلمان: 
املحكمة  مصادقة  ترقب  مع  تزامناً 
املرشحني  اسماء  عىل  االتحادية 
موعد  االتحادية  املحكمة  وتأجيل 
نتائج  بإلغاء  الطعن  دعوى  يف  النظر 
بغداد  العاصمة  يف  اعلن   ، االنتخابات 
مرشحني  يضم  جديد  تحالف  تشكيل 
فائزين عن حركة امتداد وحراك الجيل 
ومجموعة  الشعبية  الكتلة  و  الجديد 
تحت  الفائزين،  املرشحني  من  اخرى 
الشعب“  اجل  ”من  تحالف  عنوان 
يف  املشرتك  السيايس  العمل  سيتبنى 

الدورة الترشيعية الجديدة . 
حركة  باسم  الرسمي  املتحدث  وقال 
لـ“الزوراء“:  العبيدي،  منار  امتداد، 
جبهة  اىل  ستتجه  امتداد  ”حركة  ان 
من  تتمكن  لم  حال  يف  املعارضة 
تؤهلنا  التي  األكرب  الكتلة  تشكيل 
لتشكيل الحكومة املقبلة“، مشريا اىل 
املستقلني  مع  الجديدة  ”الحركات  ان 
يف  مقعدا   70 من  بأكثر  فازوا 

االنتخابات ”. 
واضاف ان ” الحكومة التوافقية هي 
يف  السياسية  للعملية  االقرب  الخيار 
املقبلة  القريبة  الفرتة  خالل  العراق 
الحالية  والظروف  للمعطيات  نتيجة 

”هناك  ان  مبينا  البلد“،  يف  للوضع 
مطالبات من بعض األطراف لحكومة 
اغلبية سياسية لكن هذا الخيار يبدو 
ألسباب  الحالية  املرحلة  يف  صعبا 

مختلفة“.
وازاء ذلك، افصحت حركة حقوق ان 
الحكومة التوافقية هي االقرب للكتل 

املتقاربة يف عدد املقاعد النيابية .
حسن  حقوق،  حركة  عضو  وقال 
الزوراء ”: ان ” املخرج  الدراجي، لـ“ 
هو  الحايل  السيايس  لالنسداد  الوحيد 
الفائزة  السياسية  األحزاب  ترسيع 
الحكومة  لتشكيل  التوافقات  بلورة 
حكومة  تشكيل  مستبعدا  الجديدة“. 
يرغب  الجميع  الن  سياسية  اغلبية 

املشاركة يف الحكومة الجديدة .
واوضح ان ” تشكيل حكومة االغلبية 
القوى  بعض  عنها  تتحدث  التي 
تصمد  يجعلها  لن  حاليا  السياسية 

ألشهر معدودة ”.
استمرار  فرص  من  الدراجي  وقلل 
الخالفات بني االطار التنسيقي والتيار 
الحكومة  تشكيل  بشأن  الصدري 
ونتائج االنتخابات، مبينا ان ” تحالف 
سيلزم  والكردية  السنية  القوى 
مشريا   ،” االندماج  عىل  الطرفني 

التنسيقي  االطار  مكونات   ” ان  اىل 
من  رسميا  موقفا  تنتظر  مازالت 
تشكيل  ملف  لتحديد  الصدري  التيار 

الحكومة املقبلة ”.
لن  التنسيقي  االطار   ” ان  واضاف 
الحكومة  لتشكيل  بالذهاب  يوافق 
رغم  الصدري  التيار  دون  املقبلة 
امتالك االطار مقاعد تؤهله لذلك مع 
القوى السياسية االخرى“، عادا ان ” 
القوى الكردية والسنية ستشارك معا 

يف تشكيل الحكومة ”.
املستقليـن  املرشحني  من  عدد  وكان 
من الفائزين بنتائج انتخابات مجلس 
من  العارش  يف  جرت  التي  النواب، 
الشهر  اعلنوا  املايض،  االول  ترشين 
جديدة  نيابية  كتلة  تشكيل  املايض 
للعمل ضمن الدورة الترشيعية املقبلة، 
عن  الفائز  املرشح  اختيار  تم  حيث 
محافظة النجف االرشف محمد عنوز 

منسقا للكتلة الجديدة .

بغداد/ الزوراء:
”تقدم“ محمد  تحالف  رئيس  بحث 
العام  األمني  ممثلة  مع  الحلبويس 
جينني  العراق  يف  املتحدة  لألمم 
بالسخارت، امس األربعاء، تطورات 
يف  واألمنية  السياسية  األوضاع 

البالد. 
وذكر بيان لرئيس تحالف تقدم تلقته 

استقبل  ”الحلبويس  أن  ”الزوراء“: 
العام لألمم املتحدة يف  ممثلَة األمني 

العراق جينني بالسخارت“.
خالل  ”جرت  أنه  البيان  وأضاف 
األوضاع  تطورات  مناقشة  اللقاء 
البالد،  يف  واألمنية  السياسية 
والعمل  الحوار  أهمية  عىل  والتأكيد 

بما ينسجم مع تحديات املرحلة“.

بغداد/ الزوراء:
للعراقيني  مرور  جواز   420 منح  األربعاء،  امس  الخارجية،  وزارة  أعلنت 
للعراقيني  منح  املرور  جواز  أن  مؤكدة  البيالروسية،  الحدود  عىل  العالقني 

الراغبني بالعودة طوعاً.
إن  الوزارة، أحمد الصحاف، يف بيان تلقته ”الزوراء“:  املتحدث باسم  وقال 
من  طوعاً  بالعودة  الراغبني  للعراقيني  مرور  جواز   420 منحت  ”الوزارة 

العالقني عىل الحدود البيالروسية“.
يف  العراق  سفارتي  جهود  ضمن  جاء  املرور  جوازات  ”منح  أن  وأضاف 
موسكو وواشو، ومن خالل الفرق القنصلية امليدانية يف بيالروسيا، ليتوانيا، 

التيفيا، وبولندا“.

بغداد/ الزوراء:
حذرت منظمة الصحة العاملية من أن متحور فريوس كورونا 
الجديد املعروف بأوميكرون، ربما يكون منترشا يف معظم دول 

العالم.
وكانت حاالت مصابة باملتحور قد تم تشخيصها يف 77 دولة. 
لكن مدير عام املنظمة، تيدروس أدهانوم غيربيسوس، قال إن 
املتحور ربما موجود يف عدة دول لم تكتشفه بعد، وهو ينترش 

برسعة غري مسبوقة.
بمتحور  االستهانة  من  ”قلق  إنه  تيدروس  دكتور  وقال 

أوميكرون“.
وأضاف: ”بالتأكيد، لقد علمتنا التجربة اآلن أن االستهانة بهذا 
الفريوس يعرضنا للخطر. وحتى إذا ما كان أوميكرون يتسبب 
يف أمراض أقل شدة، فإن الرقم الكبري للحاالت قد يضغط مرة 

أخرى عىل األنظمة الصحية غري الجاهزة“.
يف  إفريقيا  جنوب  يف  األوىل  للمرة  أوميكرون  متحور  وظهر 
نوفمرب/ترشين ثاني املايض، ومذاك شهدت الدولة زيادة كبرية 
أصيب  رامافوزا  سرييل  البالد  رئيس  إن  حتى  اإلصابات،  يف 
أعراض  من  ويعاني  طبية  عزلة  يف  حاليا  وهو  بكوفيد19-، 

متوسطة.
إفريقيا، وكذلك  الرحالت من وإىل جنوب  الدول  أوقفت بعض 
أوميكرون، ولكن  بعدما ظهر متحور  بها  املحيطة  الدول  من 

هذه اإلجراءات لم توقف انتشار املتحور حول العالم.
وقال دكتور تيدروس للصحفيني إن أوميكرون ”ينترش بمعدل 

لم نشاهده مع أي متحور سابق“.
دولة  عرشة  اإلحدى  أزالت  أنها  الربيطانية  الحكومة  وأعلنت 
الصحة  وزير  قال  فقد  الحمراء،  القائمة  عىل  وضعتها  التي 
جدا  كبري  بشكل  انترش  املتحور  إن  جاويد  ساجد  الربيطاني 

لدرجة أن القواعد لم تعد مؤثرة إىل درجة كبرية.
وتعترب اململكة املتحدة واحدة من عدة دول شددت إجراءاتها يف 

ظل املخاوف من املتحور الجديد.
وُطلب ممن يعيشون يف اسكتلندا أن يقللوا من التجمعات إىل 

ثالثة أشخاص يف املرة الواحدة مع اقرتاب أعياد امليالد.
قبل  أسبوعا  ستغلق  االبتدائية  املدارس  أن  هولندا  وأعلنت 
تقديم  حظر  النرويج  قررت  بينما  امليالد،  أعياد  عطالت  بدء 
إجراءات  عدة  بني  من  والبارات،  املطاعم  يف  الكحوليات 

اتخذتها.
وخالل مؤتمر صحفي، كرر الدكتور تيدروس املخاوف بشأن 

عدم توفري اللقاحات بشكل عادل لدول العالم، يف وقت تسارع 
انتشار  التلقيح يف ظل  الدول لتقديم جرعة معززة من  بعض 

أوميكرون.
وأظهرت الدراسات الحديثة الخاصة بلقاح فايزر/بيونتيك أنه 
أنتج أجساما مضادة أقل يف مواجهة أوميكرون مقارنة بتلك 
التي أنتجها يف مواجهة الساللة األصلية للفريوس. ولكن هذا 

الفارق يمكن تعويضه من خالل جرعة ثالثة معززة.
وقال مدير عام منظمة الصحة العاملية إن الجرعة املعززة ”قد 

تلعب دورا هاما“ يف مقاومة انتشار كوفيد19-.
كمال قال: ”اتباع النظام أمر مهم. إعطاء جرعة معززة ملن هم 
معرضون للمرض الشديد أو املوت، ببساطة يعرض حياة من 
هم يف حاجة للجرعة األوىل للخطر، خاصة إذا كانوا معرضني 
بتوريد  الخاصة  للقيود  يعود  وهذا  كبري،  بشكل  للخطر 

اللقاح“.
وزادت اإلمدادات الخاصة بربنامج تقاسم اللقاحات العاملي - 
كوفاكس - يف األشهر األخرية. ولكن مسؤويل الصحة يخشون 
املاليني من جرعات  توريد عرشات  من تكرر حدوث نقص يف 
فيه  تسبب  والذي  الجاري،  العام  منتصف  حدث  كما  اللقاح، 
جزئيا توقف الهند عن التصدير، حني انترشت حاالت اإلصابة 

بكوفيد فيها.
للخطر عىل جرعة  املعرضني  لم يحصل بعض  أفقر،  ويف دول 

واحدة حتى اآلن.

طهران/ متابعة الزوراء:
الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  أكدت 
مع  اتفاقا  أبرمت  أنها  األربعاء،  امس 
يف  املراقبة  كامريات  الستبدال  إيران 
منشأة كرج إلنتاج مكونات أجهزة الطرد 
املركزي إزالتها إيران بعد تعرض املنشأة 

لهجوم تخريبي عىل ما يبدو يونيو.
مع  ”االتفاق  بيان:  يف  الوكالة  وقالت 
يف  املراقبة  كامريات  الستبدال  طهران 
ألنشطة  مهما  تطورا  يعد  كرج  منشأة 
الوكالة  بها  تقوم  التي  واملراقبة  التحقق 

يف إيران“.
سيتم  إنه  الوكالة  عن  رويرتز  ونقلت 
غضون  ”يف  الجديدة  الكامريات  تركيب 

أيام“.
ويف وقت سابق، ذكرت وكالة ”نور نيوز“ 
مجلس  من  املقربة  اإليرانية،  اإلخبارية 
نية  حسن  بادرة  ”يف  أنه  القومي:  األمن 
للطاقة  الدولية  للوكالة  إيران  سمحت 
الذرية برتكيب كامريات جديدة لتحل محل 
تلك التي ترضرت خالل عملية تخريبية“ 

استهدفت منشأة كرج النووية.
املوافقة  أن  اإليرانية  الوكاالت  وأكدت 
كانت ”طوعية من جانب إيران للحد من 
سوء التفاهم (الذي شاب) عالقاتها مع 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية“.
إحباط  طهران  أعلنت  يونيو،   23 ويف 
عملية ”تخريب“ ُنسبت إىل إرسائيل كانت 
اإليرانية  املنظمة  مباني  أحد  تستهدف 
إحدى  تحطمت  وقد  الذرية،  للطاقة 
جراء  بشدة  اخرى  وترضرت  الكامريات 

الحادث. وتم فتح تحقيق بالحادث.
النتهاء  ”نظرا  األنباء  وكاالت  واوضحت 
املترضرة،  الكامريات  يف  األمني  التحقيق 
يف  التخريب  بإدانة  الوكالة  قرار  وكذلك 
الفحص  عىل  واملوافقة  تيسا  مجمع 
الفني للكامريات من قبل خرباء إيرانيني 
قبل تركيبها، فقد سمحت إيران للوكالة 
بأخرى  املترضرة  الكامريات  باستبدال 
جديدة“، حسب ما نقلت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ويتزامن ذلك مع استئناف محادثات فيينا 

يف 29 نوفمرب يف العاصمة النمساوية بني 
إيران وروسيا وأملانيا وبريطانيا وفرنسا 
االتفاق  إلحياء  محاولة  يف  والصني 
الكثري  رفع  أتاح   2015 يف  املربم  النووي 
عىل  مفروضة  كانت  التي  العقوبات  من 
نشاطاتها  من  الحّد  مقابل  وذلك  إيران، 

النووية وضمان سلمية برنامجها.
من جهته أعلن وزير الخارجية اإليراني، 
طهران  توصل  اللهيان،  عبد  أمري  حسني 
الدولية  الوكالة  مع  جيد  ”اتفاق  إىل 

للطاقة الذرية“.
اللهيان: ”توصلنا  أمري عبد  وقال حسني 
الوكالة  اتفاق جيد مع  إىل  املاضية  الليلة 
الدولية للطاقة الذرية من شأنها معالجة 
برنامج  بشأن  املزعومة  املخاوف  بعض 
عىل  وتساعد  السلمي،  النووي  إيران 

استمرار التعاون مع الوكالة وتعزيزه“.
”نحن  اللهيان:  عبد  أمري  وأضاف 
هذه  يف  تقدم  إحراز  بشأن  متفائلون 
الطرف  إذا ترصف  املحادثات  الجولة من 

اآلخر بواقعية“.
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تونس/متابعة الزوراء:
 أربـك الرئيـس التونيس قيس سـعيد 
خصومه حني ألقى خطابا مطوال قبل 
ثالثة أيام عىل حلول ذكرى الثورة حدد 
فيـه خارطة طريق تفصيلية للمرحلة 
االنتقالية التي سـتمتد عاًما كامال، يف 
وقت كان فيه هـؤالء الخصوم يعّدون 
السابع  الحتجاجات بمناسـبة ذكرى 
للتغطيـة عـىل  عـرش مـن ديسـمرب 

قراراته.
وقالت أوسـاط سياسـية تونسية إن 
قيس سعيد سـحب البساط من تحت 
أقـدام املعارضني -بمختلف تلويناتهم 
وصفوفهـم- بإعالنه خطة سياسـية 
واضحـة املعالـم بالنسـبة إىل املرحلة 
املقبلة دون الخضوع ألي ابتزاز من أي 
جهة، خاصة تلك التي سـعت للتفكري 
بـدال عنـه واقـرتاح خطـط تفصيلية 
تعرضها عليه للسري وفق عنارص هذه 

الخطط يف املرحلة القادمة.
وكان قيس سعيد رصيحا وواضحا يف 
انتقاد مختلف خصومه، سـواء الذين 
وقفوا بشكل مكشوف ضد اإلجراءات 
االسـتثنائية يوم الخامـس والعرشين 
مـن يوليو أو أولئـك الذين دعموها ثم 
انقلبـوا عليهـا بعد أن خـاب ظنهم يف 
الحصول عـىل مكاسـب ومواقع لهم 

وألحزابهم ومنظماتهم من خاللها.
وقـال املحلل السـيايس صـالح الدين 
الجـوريش إن ”الرئيس لـم يتأثر بكل 
الضغوط“، سـواء من األحزاب أو من 
التي اعرتضت  الشخصيات السياسية 
عىل قـرارات الخامـس والعرشين من 

يوليـو، و“هو مّرص عـىل إتمام تنفيذ 
مرشوعـه السـيايس“ بتغيـري نظـام 

الحكم يف البالد.
وتابع ”حاول عرب مناورته السياسية 
أن يسـحب البسـاط من تحـت أقدام 
خصومـة بالتأكيـد عىل وجـود أجندة 

ورزنامة وتواريخ محددة“.
وفيما شـدد الرئيـس التونيس عىل أنه 
وحـده مـن اتخـذ إجـراءات الخامس 
والعرشين من يوليو، وسعى لتأكيد أنه 
صاحب املبادرة والقـرار وأن ما يهمه 
هو خدمة الناس، هَدَف تقديُمه خطًة 
تفصيليـًة إىل طمأنـة الخارج، سـواء 

الـدول التي لديها مصالـح مع تونس 
مثل مجموعة الدول السبع أو االتحاد 
األوروبـي أو الجهـات الدولية املانحة 
التي طلبت من تونس أن تضع سـقفا 
واضحا للمرحلة االنتقالية وتعيد بناء 
مؤسسـات رشعيـة عـرب االنتخابات، 
وهـو ما جـاء يف خطاب قيس سـعيد 

الذي ألقاه مساء االثنني املايض.
وأعلـن الرئيس سـعّيد عـن جملة من 
القـرارات تتمثل يف اإلبقاء عىل املجلس 
النيابـي معلقـا أو مجمـدا إىل تاريـخ 
 2022 السـابع عـرش مـن ديسـمرب 
موعد تنظيم انتخابـات نيابية مبكرة 

وفقـا لقانون االنتخابات الذي سـيتم 
تنقيحه.

كمـا أعلن أنه مع مطلـع يناير القادم 
سـينطلق تنظيـم استشـارة وطنيـة 
إلكرتونيـة عىل أن تنتهـي يف العرشين 
من مارس وسـتتوىل لجنة تتكون من 
خرباء تأليف مختلـف املقرتحات التي 
سـيعرب عنها التونسـيون حتى نهاية 
يونيـو، عـىل أن ينظـم االسـتفتاء يف 
الخامـس والعرشين من يوليو 2022، 

وهو يوم عيد الجمهورية.
ويـرى مراقبـون محليـون أن قيـس 
سعيد جارى املطالب الخارجية بوضع 

سـقف للمرحلـة االنتقاليـة، لكنه لم 
يعّد خطة مستعجلة، بل رسم خارطة 
طريـق ووفر لها الوقت الكايف من أجل 
إنجاحها بعيدا عن ردود الفعل، خاصة 
ممـن توّهم عـودة الربملـان املجمد أو 
إجـراء انتخابـات بقانـون انتخابـي 
يكـرس الفـوىض والتشـتت ويعطـي 

الغلبة لألحزاب التي تمتلك األموال.
وشدد قيس سعّيد -مستندا إىل تقرير 
محكمة املحاسـبات حول االنتخابات 
الرئاسية والنيابية لعام 2019، والذي 
أظهر تجاوزات ألحزاب سياسية- عىل 
أنهـم ”تقاضوا الـدوالرات واليوروات 
مـن الخـارج يف االنتخابات السـابقة 
ومازالـوا يتقاضون األمـوال ولم تتم 
مقاضاتهم“، داعيـا القضاء إىل إقرار 
أحكام.ورد الرئيس عىل منتقديه قائال 
”ال رجوع إىل الوراء أبدا، ومن يريدون 
أن يسـريوا عكـس مسـار التاريـخ، 
فليعلموا أن الشـعب لفظهم والتاريخ 

لفظهم“.
كما سـعى لطمأنة رجـال األعمال 
الذين عاشوا خالل العرشية املاضية 
ظروفا صعبة بسبب تعدد مشاريع 
املصالحـة، وهـي مشـاريع تخـدم 
األحـزاب وأجنداتها بابتزاز أصحاب 
وخاصـة  واملسـتثمرين  األمـوال 
منهم الذين تخلـدت بذممهم ديون 
لفائدة الدولة. وأشار الرئيس سعيد 
قانـون  مـرشوع  سـيقدم  أنـه  إىل 
الصلـح الجزائي الذي ينـوي عقده 
مع رجـال األعمال املعنيـني مقابل 
تعهدهم بإنجاز مشاريع يف الجهات 

الفقرية.
وحث أسـتاذ القانون والوزير السابق 
الصـادق شـعبان املسـتثمرين عـىل 
العودة إىل نشـاطهم قائـال ”كل يشء 
واضح، مناخ األعمال سـوف يتطور، 

وعجلة االقتصاد بدأت تتحرك“.
وقال شـعبان يف تدوينة عىل صفحته 
الرسـمية قـي فيسـبوك إن خطـاب 
الثالث عرش من ديسمرب يحدد املسار 
وإن سنة فقط ستكفي لربوز ”طبقة 
سياسـية  جديدة… وحياة سياسـية 
أكثر شـفافية… وتنافسية تستند إىل 

أخالقيات“.
من جانبه اعترب حـزب ”التحالف من 
أجـل تونـس“ أّن ”اإلجـراءات املعلن 
عنهـا توّضـح معالـم الطريق لسـنة 
قادمـة تتّوج بانتخابـات ديمقراطية 
تعيد املؤسسـة الترشيعيـة إىل دورها 
يف دعم أسـس الدولة وسـيادة قرارها 
وفق ما سـيفرزه االسـتفتاء الشعبي 
مـن تعديـالت عـىل الدسـتور وعـىل 

النظام االنتخابي“.
وأضاف أن خطاب الرئيس سـعيد هو 
”إعالن نهاية منظومة فاشلة وتهيئة 
لجيـل  وأخالقيـة  قانونيـة  أرضيـة 

سيايس“.
واعتربت حركة ”النهضة“ اإلسـالمية 
الثالثاء أن خارطة الطريق التي أعلنها 
الرئيس سعيد ”خطوة أحادية ال تلزم 

سواه“.
وقـال ريـاض الشـعيبي، املستشـار 
راشـد  الحركـة  لرئيـس  السـيايس 
الغنـويش، إن تمادي قيس سـعيد ”يف 

وضع خارطـة للمرحلة القادمة دون 
استشـارة الفاعلـني السياسـيني بما 
يف ذلـك مجلـس النواب يعتـرب خطوة 

أحادية وال تلزم سواه“.
ويف محاولـة لتأليب الـرأي العام ضد 
قيـس سـعيد وحكومتـه قـال األمني 
العـام لالتحاد العام التونيس للشـغل 
”الحكومـة،  إن  الطبوبـي  نورالديـن 
التي تجـري مفاوضات مـع صندوق 
النقـد الـدويل للحصـول عـىل تمويل 
جديد، اقرتحت خفـض فاتورة أجور 
املوظفني يف القطاع العام بنسبة 10 يف 
املئة“ مضيفـا أن االتحاد يرفض هذه 

املقرتحات.
وتابع نورالدين الطبوبي أن ”الحكومة 
التـي تقـول يف العلن إنها قـادرة عىل 
الوفاء بكل االلتزامات للشعب، تخربنا 
يف االجتماعـات املغلقـة بأنها ليسـت 

لديها أموال حتى لدفع الرواتب“.
وانتقد مراقبون موقف اتحاد الشـغل 
مسـؤوليته  مـن  تملًصـا  واعتـربوه 
يف إنقـاذ الوضـع االقتصـادي للبـالد 

وتصفيًة لحساباته مع قيس سعيد.
ولفـت هـؤالء إىل أن ما يعنـي االتحاد 
هو تسـجيل نقاط ضد قيس سـعيد، 
لذلـك فـإن هـذا الرفـض متوقـع؛ إذ 
سيسـعى لتأليـب املوظفـني ومن ثم 
استخدامهم يف معارك الشارع. وأشار 
املراقبون إىل أن مقرتح الحكومة ليس 
مجحفـا مقارنة بدول أخرى خفضت 
رواتـب املوظفـني إىل نسـب أكرب من 
هـذه وحولـت العمـل إىل دوام جزئي 

ورسحت موظفني.

بغداد/ الزوراء:
شـهدت العاصمة بغداد، امـس االربعاء، 
زخمـا مروريـا خانقـا، فيمـا أوضحـت 
مديريـة املرور العامة سـبب االزدحامات 

التي تشهدها بعض شوارع بغداد .
وقال مديـر عالقات وإعالم املرور، العميد 
إن  حيـدر كريـم، يف ترصيـح صحفـي: 
”سـبب االزدحامات التي تشهدها بعض 
شوارع بغداد يعود اىل قطوعات يف منطقة 

األعظمية، وتحديداً بساحة الِدالل“، مبيناً 
أن ”هذا القطع مؤقت“.

وأضاف أن ”هـذا القطع أثر بعض اليشء 
يف طريق ساحة عنرت باتجاه جامع النداء 
يف األعظمية“، مشرياً اىل أن ”القطع حدث 
بني جرس بن حيان اىل سـاحة الِدالل، كما 

أن هناك قطعاً آخَر عىل الجرس الحديد“.
وتابع أنه ”تمَّ التنسيق مع القوة املاسكة 

هناك لفتح بعض الطرق“.

بغداد/ الزوراء:
دعا مستشار األمن القومي، قاسم األعرجي، 
امس األربعاء، إىل تشكيل مجلس أعىل للزراعة 
لتأمـني الغـذاء املسـتدام، فيما أشـار إىل أن 
الكثري من دول العالم ال تمتلك مصادر للمياه 
لكن لديها زراعة وتقوم بتصدير محاصيلها.

وقال املكتب اإلعالمي ملستشار األمن القومي 
”برعايـة  انـه  ”الـزوراء“:  تلقتـه  بيـان  يف 
مستشـار األمن القومـي ،قاسـم األعرجي، 
ووزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، عقدت 
الورشـة الوطنية ملناقشة املسـّودة النهائية 
الغذائـي،  لألمـن  الوطنيـة  لالسـرتاتيجية 
والتي اسـتضافها مركز النهرين للدراسـات 
األمـن  ملستشـارية  التابـع  االسـرتاتيجية، 

القومي، وبمشاركة الجهات ذات العالقة“.
وأضـاف أن ”الورشـة تهـدف لتعزيـز مبـدأ 
لتنفيـذ  والتعـاون،  والرشاكـة  التنسـيق 
الغذائـي،  لألمـن  الوطنيـة  اإلسـرتاتيجية 
وتحقيـق أهدافها عـىل املسـتوى الوطني“، 

مشرياً إىل أن ”الحارضين ناقشوا اسرتاتيجية 
األمن الغذائي يف العراق، والتي تمتد لغاية عام 
2030، لضمـان حصول جميع أفراد املجتمع 

عىل غذاء كاٍف وآمن وبشكل مستدام“. 
وأكـد األعرجي، يف كلمـة له خالل الورشـة: 
أن ”الكثـري من دول العالـم ال تمتلك مصادر 
للميـاه، لكـن لديهـا زراعة وتقـوم بتصدير 
محاصيلهـا“، مبينا أن ”تأمـني الغذاء الكايف 
واملستدام يحتاج إىل توفري جميع املستلزمات 

التي تدعم الزراعة والفالحني يف العراق“.
وشـدد األعرجي عىل ”أهميـة وجود مجلس 
أعـىل للزراعـة، تشـرتك فيـه جهـود جميع 
الـوزارات واملؤسسـات والقطاعـات املعنية، 
لرسم سياسة اسرتاتيجية للنهوض بالقطاع 
الزراعـي، وبمعدل يمتـد لغاية عـام 2030، 
لتأمـني الغـذاء املسـتدام“، الفتـاً إىل ”دعـم 
مستشـارية األمن القومـي لـوزارة الزراعة 
وجميع املؤسسـات املعنية، لتحقيق أهدافها 

االسرتاتيجية“.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن األمـني العام ملجلـس الوزراء، 
حميد نعيـم الغزي، امـس األربعاء، 
التصاميـم  إعـداد  مـن  االنتهـاء 
األساسية ملرشوع مدينة أور األثرية، 
فيمـا أكـد أن أور هي هويـة العراق 

التأريخية وبوابته نحو دول العالم.
وقال الغزي يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
إن ”مدينـة أور األثريـة هـي هوية 
العراق التأريخيـة وبوابته نحو دول 
العالم، نظـراً ملا تمتلكـه من مكانة 
تأريخية وأثرية تمتد إىل آالف السنني، 
وما شهدته من اهتمام دويل حظيت 
به بعد زيارة قداسـة بابا الفاتيكان 

إليها“.
وأضـاف، خـالل ترؤسـه االجتمـاع 
الخاص ببحث جـدول أعمال اللجنة 
املعنيـة بعمليـة تطوير مدينـة أور 
السياحية، التي ترشف عليها األمانة 
العامـة ملجلس الـوزراء: أن ”اللجنة 
شـارفت عـىل االنتهاء مـن املهمات 
املوكلـة إليهـا؛ إذ عقـدت أكثـر من 
عـرشة اجتماعات، وضعـت خاللها 
الرؤى واملقرتحات األساسية، فضالً 
عـن االنتهـاء مـن إعـداد التصاميم 

األساسـية للمرشوع، بالتنسيق مع 
العالقـة،  ذات  القطاعيـة  الجهـات 
وأن املرحلـة املقبلة سـتكون عملية 
اإلدراج واإلحالـة؛ لغـرض املبـارشة 
الفعلية باملـرشوع“. موجها ”وزارة 
الثقافـة والسـياحة واآلثـار بالعمل 

الفـوري عىل إجـراء التعاقـدات مع 
الـرشكات الرصينة؛ لغرض املبارشة 
بأعمـال التنقيب اإلضافيـة وتأهيل 
بيـت النبي إبراهيـم (ع)، والزقورة، 
واملقربة امللكية، بعد أن أوصت اللجنة 
بتخصيص مبلـغ (19) مليار دينار، 

إىل تخصيـص مبلـغ (10)  إضافـة 
مليـارات دينار عرب صنـدوق إعمار 
املحافظـة، ألعمـال الصيانة وإدامة 

البنى التحتية للمدينة األثرية“.
وأشـار إىل أن ”عملية تطوير املدينة 
إنشاء  الجديدة ستتضمن  السياحية 

ومسـجد  األديـان،  لحـوار  مركـز 
وكنيسة ومتحف، وإنشاء مجمعات 
سـكنية وفندقية، ومناطق سياحية 
قبلـة  منهـا  سـتجعل  وترفيهيـة، 
للزائريـن من داخل وخـارج العراق، 
ال سـيما وأن املدينـة محاذية ملطار 
سيشـهد  الـذي  الـدويل،  النارصيـة 
عمليـة تطويره وتأهيلـه بعد وضع 
بمـا  للمـرشوع،  األسـاس  الحجـر 
يسهم يف تسهيل استقطاب الزائرين 

من خارج العراق“.
وحرض االجتماع نائـب األمني العام 
ملجلـس الـوزراء، فرهاد نعمـة الله 
العـام  حسـني، ومستشـار األمـني 
ملجلـس الـوزراء لشـؤون الخدمات 
اللطيـف،  عبـد  صبـاح  واإلعمـار 
ومستشـار رئيس مجلـس الوزراء، 
إضافـة  الهنـداوي،  الحسـني  عبـد 
إىل وكيـل وزارة االعمـار واإلسـكان 
واألشـغال والبلديات العامـة، جابر 
الحسـاني، والنائـب األول ملحافـظ 
ذي قار محمـد هادي، وممثلون عن 
وزارة الثقافـة والسـياحة واآلثـار، 
والدوائر ذات العالقة يف محافظة ذي 

قار.
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برلني/ متابعة الزوراء:
حـذر املستشـار األملانـي أوالف 
شـولتس، من أن روسيا ستدفع 
اجتاحـت  إذا  باهظـاً“  ”ثمنـاً 
أوكرانيـا،  فيمـا أعلنـت أملانيـا 
طـرد اثنني من موظفي سـفارة 
موسـكو لديها شـخصيتني غري 
مرغـوب فيهمـا، عقـب إصـدار 
حكم بسجن مواطن رويس مدى 

الحياة.
وقـال املستشـار األملانـي أوالف 
النواب  أمـام مجلـس  شـولتس 
(بوندسـتاغ): ”يف هـذه األيـام، 
نراقب بقلـق بالغ الوضع األمني 
عىل الحدود الروسية األوكرانية“، 

وفق فرانس برس.
كمـا أضـاف: ”سـنناقش ذلـك 
بشكل مكثف يف املجلس األوروبي 
وقمة الرشاكة الرشقية“ لالتحاد 

األوروبي.
كذلك أوضح: ”اسمحوا يل، إذا لم 
يفهم الجميع ذلـك بعد، أن أكرر 
ما قالته سلفتي (أنغيال مريكل): 
األرايض  لوحـدة  انتهـاك  كل 
سـيكون له ثمن، ثمـن باهظ“، 
فيما تزداد املخـاوف من اجتياح 

موسكو ألوكرانيا.
ويف سـياق اخـر أعلنـت أملانيـا 
طـرد اثنني من موظفي سـفارة 
موسـكو لديها شـخصيتني غري 

مرغـوب فيهمـا، عقـب إصـدار 
رويس  مواطـن  بسـجن  حكـم 
مدى الحياة بتهمـة اغتيال قائد 
ميداني شيشـاني سابق يف برلني 

عام 2019.
وأكدت وزيرة الخارجية األملانية، 
أنالينا بريبـوك، امس األربعاء أن 
وزارتها استدعت السفري الرويس 
لدى برلني عىل خلفية هذا الحكم 
وأبلغته بقرار طرد الدبلوماسيني 
االثنني اللذين لم يتم الكشف عن 

اسميهما.
ووصفـت بريبـوك قتـل القائـد 
السـابق  الشيشـاني  امليدانـي 
زليمخان خانغوشفييل الذي كان 

يحمل الجنسـية الجورجية بأنه 
يمثـل ”انتهـاكا خطـريا لقانون 
أملانيا وسيادتها وسيقوض بشدة 

العالقات بني أملانيا وروسيا“.
مـن جانبهـا، شـددت املتحدثـة 
باسـم وزارة الخارجية الروسية 
ماريـا زاخاروفـا عـىل أن قـرار 
برلـني األخري لن يبقـى بدون رد 

مناسب من قبل موسكو.
وأفادت األجهـزة األمنية األملانية 
املواطـن  بـأن  سـابق  وقـت  يف 
الـرويس املدان بارتـكاب جريمة 
القتـل وصـل إىل برلـني بوثائـق 
مزورة، ويف 23 أغسـطس 2019 
أطلـق النار وقتل خانغوشـفييل 

البالـغ مـن العمـر 40 عامـا يف 
حديقة تريجارتن وسط برلني.

يذكر أن رشق أوكرانيا يشهد منذ 
عام 2014 حرباً بني االنفصاليني 
ُيعتـرب  الذيـن  لروسـيا  املوالـني 
العسـكري  داعمهـم  الكرملـني 
رغـم نفيـه ذلك، وقـوات كييف. 
وبدأ النزاع بعد ضم روسـيا شبه 
جزيرة القرم، وأسـفر مذاك عن 

أكثر من 13 ألف قتيل.
ارتفـع  األخـرية،  األسـابيع  ويف 
إذ  فجـأة،  التوتـر  مسـتوى 
تتهـم الـدول الغربيـة الكرملني 
بالتحضـري لغـزو أوكرانيا. وهو 

ما ينفيه الكرملني.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس األربعاء، حالة 
الطقس لأليام املقبلة، فيمـا توقعت انخفاضاً 

يف درجات الحرارة بدءاً من غد الجمعة.
 وذكر بيان للهيئة، تلقته ”الزوراء“: أن ”طقس 
اليوم الخميس سـيكون غائمـاً جزئياً اىل غائم 
مع تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة يف املنطقة 
الوسـطى، وغائماً جزئياً اىل غائم مع تسـاقط 
زخات مطر خفيفة اىل متوسـطة الشدة تكون 
رعدية احياناً وخاصة عىل االقسام الرشقية يف 
املنطقة الشمالية، أما طقس املنطقة الجنوبية 
فسـيكون غائمـاً جزئيـاً اىل غائـم، يف حني أن 

درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق 
يف عموم البالد“.

وأضاف أن ”يوم غد الجمعة سـيكون الطقس 
فيه غائمـاً جزئياً اىل غائم مع تسـاقط زخات 
مطر متفرقة تكون رعدية احياناً يف املنطقتني 
الوسـطى والجنوبيـة، بينما سـيكون طقس 
املنطقـة الشـمالية غائماً مصحوباً بتسـاقط 
أمطار خفيفة اىل متوسطة الشدة تكون رعدية 
أحيانـاً، ودرجـات الحـرارة سـتنخفض قليالً 
يف املنطقتني الوسـطى والشـمالية، وستكون 
مقاربة لليوم السـابق يف املنطقة الجنوبية من 

البالد“.

وتابـع البيان أنَّ ”يوم السـبت املقبل سـيكون 
الطقـس غائمـاً جزئيـاً اىل غائم مع تسـاقط 
زخات مطر يف األقسـام الرشقيـة من املنطقة 
الوسطى، وسـيكون طقس املنطقة الشمالية 
غائمـاً جزئيـاً اىل غائـم مـع تسـاقط أمطـار 
خفيفـة اىل متوسـطة الشـدة، خاصـة عـىل 
االقسـام الرشقيـة منها تكون رعديـة احياناً، 
بينما سـيكون طقس املنطقة الجنوبية غائماً 
جزئياً اىل غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة 
ومتفرقـة تكـون رعديـة احياناً، أمـا درجات 
الحـرارة فسـتكون مقاربـة لليوم السـابق يف 
األقسام الوسطى والشمالية، فيما ستنخفض 

قليالً عن اليوم السـابق يف القسم الجنوبي من 
البالد“.

وأوضح أن ”يوم األحد املقبل سـيكون الطقس 
غائماً جزئياً اىل غائم مع تسـاقط زخات مطر 
يف االقسـام الرشقيـة مـن املنطقة الوسـطى، 
وسـيكون طقـس املنطقـة الشـمالية غائمـاً 
جزئياً اىل غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة 
وخاصـة عـىل االقسـام الرشقية منهـا، بينما 
سيكون طقس املنطقة الجنوبية غائماً جزئياً 
اىل غائم مع تسـاقط أمطار خفيفة ومتفرقة، 
أمـا درجـات الحـرارة فسـتنخفض قليالً عن 

اليوم السابق بعموم املناطق“.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
سـلط تقرير ملؤسسـة كونراد ادينـاور األملانية 
الضوء عـىل حرائق املستشـفيات يف العراق عام 
٢٠٢١ والتي تسـببت بوفاة املئات من العراقيني 
خالل فرتة جائحة فايـروس كورونا، فيما حمل 
الواليـات املتحـدة األمريكيـة مسـؤولية تفـكك 

النظام الصحي.
وذكر التقريـر الذي اطلعت عليـه «الزوراء»: ان 
“الحرائق التي اندلعت يف مستشـفيات النارصية 
وبغـداد وتسـببت بمئـات القتـىل اشـار فيهـا 
الصحفيـون العراقيـون اىل سلسـلة طويلة من 
العوامـل املسـاهمة التي أدت إىل املأسـاة، بما يف 
ذلك مواد البناء الواهية والقابلة لالشتعال بشدة 
، وانفجار خزانات األكسـجني التي تمت إدارتها 
بشكل يسء، والتماس الكهربائي، ونقص معدات 
السـالمة من الحرائق، لكن العراقيني العاديني يف 
القـوا باللـوم يف الواقع اىل سـبب اعمق يكمن يف 

الفساد ”.
واضاف ان “ العراقيني بينوا ان الفساد املسترشي 
يف القطاع الصحي العراقي كان السبب وراء عدم 
قيام دولة غنية بالنفط مثل العراق ببناء وصيانة 
مرافق صحيـة آمنة حيث ان نظـام املحاصصة 
السـيايس جعل االحـزاب الحاكمة تسـتويل عىل 

القطاعـني العـام والخاص عىل حٍد سـواء، كما 
ان االنخـراط يف أشـكال الكسـب غـري املرشوع 
التي سـمحت تدريجًيا بتقويض الوصول العادل 
إىل املؤسسـات العامـة واألسـواق الخاصة التي 

يسيطرون عليها“.
واوضح التقرير ان “الفسـاد يف العراق مجموعة 
شـاذة من املعامالت غري املرشوعة فهناك تنازع 
عىل السـلطة بني حفنة من األحزاب السياسية، 

كل منهـا يهيمـن عـىل مخصصـات امليزانيـة، 
والتوظيف، والتعاقد داخل وزارة واحدة أو أكثر، 
حيث يتـم التضحيـة بجـودة الخدمة مـن أجل 
الحفاظ عىل ممارسـات الكسـب غـري املرشوع 

التي تغذي اإليرادات يف شبكات املحسوبية ”.
وبني ان “مثل هذه املمارسات منترشة يف جميع 
األسـواق  إىل  باإلضافـة  الحكومـة  مسـتويات 
الخاصـة ، حيث يتخذ الفسـاد أشـكاًال مختلفة 

ويأتي مع مخاطر كبرية بشـكل خاص يف قطاع 
الرعايـة الصحيـة“، مبينـة أن ”تفـكك نظـام 
الرعايـة الصحيـة يف العراق الذي كان مشـهوًرا 
بسـبب الحـروب التي قادتهـا الواليـات املتحدة 
باإلضافـة إىل عقوبات األمـم املتحدة موثق جيًدا 
يف دراسـات العلـوم الطبيـة واالجتماعية، ولكن 
لم يتم إيالء اهتمام كبري نسـبًيا للطرق التي يتم 
من خاللها الفساد املنظم الذي يمكن القول بأنه 

األكثر تآكًال وخطورة“.
واشـار التقريـر اىل أن “ كل سلسـلة آليـات 
التوريـد ومراقبـة الجـودة يف قطـاع الرعاية 
الصحيـة مصممـة لضبطهـا تحت سـيطرة 
املصالـح السياسـية القويـة، وهـي دائما ما 
تكون محل شـك وخصوصا يف سـوق االدوية 
حيث غالبا مـا يكون هناك غيـاب الختبارات 

السالمة والجودة ”.
ونـوه التقريـر اىل أن “ السـيطرة اإلداريـة عىل 
وزارة الصحة يف بغداد تغريت رسـمًيا عدة مرات 
بني األحـزاب السياسـية عىل املسـتوى الوزاري 
يف حقبـة ما بعد الغزو، لكـن وزارة الصحة كان 
يهمـني عليها عملًيا فصيل سـيايس معني يمثله 
كبار املسـؤولني عـرب الوزارة مما يجعل سـلطة 

الوزير مرشوطة يف أحسن األحوال“. 

بغداد/الزوراء:

يف  التحقيقـات  دائـرة  أعلنـت 

االربعـاء،  امـس  النزاهـة،  هيئـة 

عـىل  لالسـتيالء  ُمحاولـٍة  إحبـاط 

عـقـاٍر عائـٍد للدولـة تبلـغ قيمتـه 

(٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليارات ديناٍر يف 

كربالء، وضبط مسـؤوٍل يف ُمديريَّـة 

الزراعة باملُحافظة ُمتلّبساً بالرشوة.

لــ  ورد  بيـان  يف  الدائـرة  وذكـرت 

يف  املُؤلَّـف  «الفريـق  أنَّ  «الـزوراء»: 

مكتـب تحقيـق كربالء، الـذي انتقل 

إىل دائـرة عقـارات الدولـة وُمديريَّة 

املُحافظـة،  يف  العقـاري  التسـجيل 

الكتـاب  أصـل  ضبـط  مـن  ـن  تمكَّ

الخـاصِّ بالعقار العائـدة ملكيَّته إىل 

ة الصدور،  وزارة املاليَّة وكتـاب صحَّ

ة  فضالً عن ُمعاملة التصحيح الخاصَّ

بالعقـار ومعاملـة تصحيـح جنس 

العقـار التي تـمَّ بموجبها تغيري حقِّ 

ف فيه ملصلحة أحد املُواطنني»،  الترصُّ

الفتـًة إىل «قيمتـه التقديريَّـة تبلـغ 

(٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليارات دينار».

ـن  وأضافـت إنَّ «فريـق العمـل تمكَّ

يف عمليَّـٍة ُمنفصلٍة مـن ضبط ُمدير 

الشعبة الصحراويَّة يف ُمديريَّة زراعة 

كربالء ُمتلّبسـًا بتسـلُّم الرشـوة من 

أحد املُراجعني؛ لقـاء إكمال إجراءات 

ـة بتأجري عقاٍر تبلغ  املُعاملة الخاصَّ

مسـاحته (٢٥) دونمـاً»، ُمبّينـًة أنَّ 

م الرشـوة، كما  «املُتَّهم اعرتف بتسـلُّ

اعرتف عىل ُمتَّهٍم آخر كرشيٍك له».

وتابعـت الدائرة، «ويف عمليَّـٍة ثالثٍة، 

قام الفريـق الذي انتقـل إىل عدٍد من 

واملراكـز  الحكوميَّـة  املُستشـفيات 

بضبـط  املُحافظـة  يف  الصحيَّــة 

ُمنتهـي  دواء  رشيـط   (٣,٠٧٢)

الصالحيَّـة»، الفتـًة إىل أنَّ «تلك املوادَّ 

ة  تـمَّ تجهيزها من قبل الرشكة العامَّ

واملُسـتلزمات  األدويـة  لتسـويق 

سـات الصحيَّـة يف  الطبيَّــة إىل املُؤسَّ

املُحافظـة، ُمبّينـًة أنَّ تاريـخ انتهاء 

صالحيَّـة أرشطـة الفحـص املُثبـت 

عىل علب األرشطة ُيشـرُي إىل ٧/٣١/ 

٢٠٢٢، يف حني ُيشـرُي تاريـخ انتهاء 

عـىل  املُثبـت  الحقيقـّي  الصالحيَّـة 

األرشطة إىل تموز ٢٠٢١».

واشـارت اىل، «تنظيم محارض ضبٍط 

بموجـب  ـَذت  ُنفِّ التـي  بالعمليَّـات 

رات ضبـطٍ قضائيَّـٍة، وعرضها  ُمذكَّ

الثانيـة  القضيَّـة  يف  املُتَّهـم  رفقـة 

عىل قـايض محكمة تحقيـق كربالء 

ة بقضايـا النزاهة، الذي قرَّر  املُختصَّ

توقيفـه وفق أحـكام القـرار (١٦٠ 

لسـنة ١٩٨٣) وإصـدار أمـر قبـٍض 

بحقِّ رشيكه».
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البرصة/الزوراء:
أعلنـت هيئة املنافذ الحدودية، امس األربعاء، ضبـط (٨) حاويات وإحباط محاولة 

هدر باملال العام يف أم قرص األوسط.
وذكـر بيان للهيئة، تلقتـه «الزوراء: «تنفيـذاً لتوجيهات رئيس الهيئـة عمر الوائيل 
ومن خالل تكثيف الدور الرقابي والعمل امليداني واإلرشاف املبارش عىل منع التهريب 
أو تالعـب باملـال العـام، تمكنـت مديريـة منفذ مينـاء أم قرص األوسـط بجهودها 
ومعلوماتها الخاصة من ضبط (٨) حاويات خارج الحرم الجمركي مخالفة لرشوط 

وضوابط االسترياد».
وأضـاف أنه «بعد الكشـف والتدقيق تبني وجود (مسـتلزمات طبيـة) تم التالعب يف 

الكميات املرصح عنها مما سبب هدراً باملال العام».  
وتابـع البيان أنه «تم تنظيم محرض ضبط أصويل وإحالة الكيفية إىل القضاء التخاذ 

اإلجراءات القانونية بحق املخالفني».

ذي قار/الزوراء:
 افاد مصدر امني يف ذي قار بأن سـجن 
النارصية املركزي (الحوت) شهد تنفيذ 
حكم االعدام بحق مدان بتفجري يف مدينة 
النارصية قبل سنوات باإلضافة اىل اثننِي 

اخريِن متهمني باإلرهاب.
وقال املصدر لشـبكة أخبـار النارصية: 
ان حكـم االعـدام الـذي جـرى تنفيذه 
بحق ثالثة ارهابيني يف سـجن النارصية 
املركزي (الحوت) بعد اكتساب احكامهم 

رئيـس  ومصادقـة  القطعيـة  الدرجـة 
الجمهورية عليها .

وأوضـح: ان املدانـني الذيـن اعدموا هم 
كل مـن ( ا م ج ) مـن سـكنة محافظة 
ذي قـار، شـارك بتفجـري حـي أريدو يف 
النارصية يف صيف عـام ٢٠١٣ ، و( ع ر 
ح ) من سـكنة بغداد شـارك بتفجري يف 
محافظـة كربالء بإدخـال عجلة، و ( ج 
ز م ) مـن سـكنة كربالء مـدان بقضايا 

ارهابية .

بغداد/الزوراء:
ـة والبيئة، امس األربعـاء، توفري اللُّقاح لجميع الفئات املسـتهدفة،  ـدت وزارة الصحَّ أكَّ

فيما حدَّدت رشطاً لتجديد التعاقد مع الرشكات املنتجة للُّقاح.  
وقال املتحدث باسـم الوزارة، سـيف البدر، يف ترصيح صحفـي: إنَّ «الحكومة العراقيَّة 
تعاقـدت عـىل الجرعات بما يكفي للجميع من الفئات املسـتهدفة باللُّقاح من الشـعب 
العراقي»، مبيناً أن «الجرعات مستمرة بالوصول خالل نهاية العام الحايل ومطلع العام 

املقبل».
وأضاف أن «الوزارة مستمرة بتجديد التعاقد مع الرشكات املنتجة للُّقاح، إذا كانت هنالك 

حاجة لجرعات إضافية، سيتم التعاقد مبارشة، ونحن مستمرون يف هذه السياسة».
رت اللُّقاح لجميع املشمولني، سواء  وأكد البدر أن «الحكومة العراقية ووزارة الصحة وفَّ

أكان بالجرعتني األوىل والثانية أم الثالثة التعزيزية».
وأشار إىل أن «الوزارة مستمرة بسياسة التثقيف الصحي للمجتمع الخاصة باللُّقاحات 
واإلجراءات الحسـابيَّة للمخالفني»، معرباً عن أملـه «بتصاعد أعداد املقبلني عىل اللُّقاح 
وخصوصـاً بعد دعوتنا التي وجهت لوسـائل اإلعالم املحليَّة والدوليَّـة واإلقليميَّة، وذلك 

يَّة عن الجائحة». لنرش وسائل التثقيف والتوعية الصحِّ
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دياىل/الزوراء:
حذرت دائرة البيئة يف محافظة دياىل، امس االربعاء، 
مـن هـالك ”غابـة كنعان“ التـي تعتـرب احد اكرب 
غابـات املحافظة.وقـال مدير بيئة ديـاىل، عبدالله 
الشـمري، يف ترصيح صحفـي: ان“ اطراف ناحية 
كنعـان (٢٠كم رشق بعقوبة) تضـم اخر الغابات 
يف دياىل والتي انشـئت نهاية عقد السـبعينات من 
القرن املايض عىل مسـاحة تزيـد عن ٣ االف دونم 
يف اطار خطط زيادة االحزمة الخرضاء حول املدن 
وهو واحـدة من عدة غابـات اندثـرت اغلبها ولم 
تبقى سـوى هـذه الغابة“.واضاف الشـمري ان“ 
الغابة قاومت الظروف الصعبة ألكثر من ٤٠ سنة 
والتزال موجودة لكن يمكن ان نفقدها يف املوسـم 
القادم إذا لم تكن هناك جهود عىل االرض للحد من 
قسـوة الجفاف الحاد الذي يرضب مناطق واسعة 
مـن دياىل خاصة الرشقية منها ما يسـتدعي حفر 
ابار او تأمني الحد االدنى من مياه السقي للحفاظ 
عىل الغابة من الهالك“.واشار اىل ان ”الغاية والتي 
ال يعـرف موقعها الكثـريون تشـكل حاليا موقعا 
مثاليـا لرتبيـة النحـل وانتـاج العسـل، باإلضافة 
اىل انهـا موقـع سـياحي ترتـاده بعـض االرس يف 
املناسـبات لكنه غري مستثمر بالشكل الصحيح“، 
مؤكدا أن ”هذه الغابة ربما تصبح اثر بعد عني اذا 
لـم تمتد إليها يد العون بشـكل مبكر قبل ان يأتي 
املوسـم القادم الذي ربما يكون حاسـما يف مصري 

تلك لغابة“.

بغداد/ الزوراء:
  يعتـرب معـرض اإللكرتونيـات االسـتهالكية 
أكـرب حدث مـن نوعـه يف العالم، حيـث يمهد 
الطريق يف شـهر يناير من كل عام لالتجاهات 
القادمـة يف هـذه الصناعـة العامليـة. ويـويل 
عالم التكنولوجيـا اهتماماً خاصاً للخطابات 
الرئيسية التي تلقى خالله يف كل دورة، والتي 
ال تتنـاول افتتـاح الحدث فحسـب، بـل إنها 
تقدم اتجـاه املنتجات والخدمـات والتقنيات 

املستقبلية.
سامسـونج  تشـارك   ،٢٠٠٢ العـام  ومنـذ 
لإللكرتونيات فلسفتها ورؤيتها للعام املقبل، 
ومـا بعـده، وذلك من خـالل مـا مجموعه ٦ 
خطابات رئيسية يف الحدث. ويف نسخة ٢٠٢٢ 
التي ستقام حضورياً هذا العام  بعد أن كانت 
افرتاضياً العام املايض بسـبب الوباء، سيلقي 
جونغ هـي هان، نائب رئيـس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي يف سامسونج لإللكرتونيات 
كلمته تحت عنوان «معاً من أجل الغد» لعرض 

اتجاه التطور التكنولوجي يف املستقبل.
وقبل إلقاء هـذه الكلمة، جمعت غرفة أخبار 
سامسونج املوضوعات الرئيسية واالتجاهات 
التكنولوجية التي طرحت يف الكلمات الرئيسية 
التي تطرق لها مسؤولو سامسونج يف الحدث 
يف الفـرتة مـن ٢٠١١ وحتـى ٢٠٢٠، لتقديـم 
نظرة ثاقبة حول تطور عبـارة «التكنولوجيا 

املستقبلية»، وما تعنيه بالفعل.

 ،٢٠٢٢ املعـرض  مـن  القادمـة  النسـخة  يف 
سـتقدم سامسـونج كلمتها الرئيسـية تحت 
شـعار «معاً مـن أجل الغـد»، ويتمحور حول 
فكـرة «رضورة وجـود التكنولوجيا بما يعود 
بالنفع عـىل اإلنسـانية واألرض يف آن واحد»، 

وهي مسألة بالغة األهمية.
وستكشف سامسـونج عن جهودها متعددة 
األوجه لجعل الحياة عىل األرض أكثر استدامة، 
والتأكيد عىل أهمية مشاركة الجميع للحد من 
تغـري املناخ أينمـا كانوا. وستكشـف الرشكة 
أيضـاً عن أحـدث تقنياتها املبتكرة ملسـاعدة 

املستخدمني عىل االستمتاع بأنماط حياة أكثر 
ثراًء بناًء عىل خدمة محّسـنة ومخصصة لكل 
شـخص، وتوفري تجارب معـززة تمكنهم من 

التواصل مع بعضهم بعضاً.
وسـيتم بـث كلمـة سامسـونج يف معـرض  
٢٠٢٢عـرب اإلنرتنت عـىل موقع غرفـة أخبار 
سامسـونج لإللكرتونيات الرشق األوسـط يف 
تمام الساعة ٦:٣٠ من مساء ٤ يناير بتوقيت 
املحيـط الهـادي (PST). وندعوكـم ملتابعـة 
الكلمة ملعرفة املزيـد عن أحدث رؤية للرشكة 

ودورها يف تغيري التقنيات املبتكرة للعالم.
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رقم االضبارة: ٩٩٦/ت/٢٠٢١ جمهورية العراق      
وزارة العدل                                       التاريخ: ٢٠٢١/١٢/١٥ 

دائرة التنفيذ        
 مديرية تنفيذ املشخاب

اعالن
تبيـع مديريـة املشـخاب العقار تسلسـل سـهام الديـن ١٥٥ م٩ الواقع يف 
املشخاب العائد للمدينني (فيصل جمال وجماعة) املحجوز لقاء طلب الدائن 
(حبيب هادي عبد) البالغ  مليون دينار. فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه 
املديريـة خالل مـدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مسـتصحبا معه 
التامينات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشـهادة الجنسـية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل 
عماد بجاي

املواصفات:
١- موقعه ورقمه : املشخاب شارع مشخاب ابو صخري

٢- جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى سيحاً
٣- حـدوده واوصافه : يقع يف مدخل املشـخاب تحده مـن الجهة االمامية 

شارع مشخاب ابو صخري ومحله الخلفية نهر املشخاب.
٤- مشتمالته:

٥- مساحته:    سهام الدين فيصل جمال مشري وجماعة
٦- درجة العمران: 

٧-  الشاغل : قسم من الرشكاء 
٨- القيمة املقدرة: ٩٠٠,٠٠٠ تسعمائة الف دينار

اعالن
 اىل الرشيـك (صـالح طاهـر خضـري) اقتىض 
حضورك اىل صندوق االسكان الكائن يف النجف 
وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك 
(محمـد صبـار حاتـم) بالبنـاء عـىل حصته 
 ٣٠٢١  /١١٦ املرقمـة  القطعـة  يف  املشـاعة 
املقاطعـة ( ٦ خـان الحمـاد الحيدرية) حدود 
بلدية النجف ولغرض تسـليفه قرض االسكان 
وخـالل مدة اقصاها خمسـة عرش يوما داخل 
العراق وشـهر واحد خارج العـراق من تاريخ 
نرش االعالن وبعكسـه سوف يسـقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال.
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 جمهورية العراق                           العدد/٣٩٥/ش/٢٠٢١
التاريخ :٢٠٢١/١٢/١٤ مجلس القضاء األعىل  

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية    
محكمة االحوال الشخصية  يف غماس    

اعالن 
املدعية/ نهاد محمود صالح 

املدعى عليه/ عالء كاظم عبد السادة
اىل املدعى عليه/ عالء كاظم عبد السادة

اقامت املدعية اعاله الدعـوى املرقمة ٣٩٥/ش/٢٠٢١ امام 
هـذه املحكمة تطلـب فيها الحكـم باثبات حضانـة الطفل 
حسـني منك والحكم باجرة حضانة وملجهولية محل اقامتك 
قـررت املحكمة  تبليغك بصحيفتـني محليتني يوميتني وعني 
يوم ٢٠٢١/١٢/٢٠ موعدا للمرافعة الساعة التاسعة صباحا 
ويف حالة عدم حضورك او ارسـال من يمثلك قانونا ستجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون واالصول.
القايض
احمد برهان حميد

جمهورية العراق                           العدد/٣٩٤/ش/٢٠٢١
مجلس القضاء األعىل                   التاريخ:٢٠٢١/١٢/١٤

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية    
محكمة االحوال الشخصية  يف غماس    

اعالن 
املدعية / نهاد محمود صالح

املدعى عليه/ عالء كاظم عبد الساده
اىل املدعى عليه/ عالء كاظم عبد الساده

اقامِت املدعيـة اعاله الدعوى املرقمـة ٣٩٤/ش/٢٠٢١ امام 
هذه املحكمة تطلب فيها الحكم بالنفقة املاضية واملسـتمرة 
لها ونفقة مستمرة للطفل حسني منك وملجهولية محل اقامتك 
قـررت املحكمة  تبليغك يف صحيفتـني محليتني يوميتني وعني 
يوم ٢٠٢١/١٢/٢٠ موعدا للمرافعة السـاعة التاسعة صباحا 
ويف حال عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا ستجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلناً وفق القانون  و االصول.
القايض
احمد برهان حميد



بغداد/ الزوراء:
اعلنـت جمعيـة مصـدري الفواكـه 
والخرضوات يف البحر االبيض املتوسط 
الرتكيـة (AKİB)، امس االربعاء، ان 
العـراق جـاء باملرتبة الثالثـة كأكرب 
مسـتورد للفواكه والخرض الطازجة 

خالل شهر ترشين الثاني املايض.
وقال رئيس الجمعية نجدت سـني يف 
تقريـر اطلعـت عليه ”الـزوراء“: ان 
”تركيـا صـدرت 367.9 مليون دوالر 
مـن الفاكهـة والخـرض الطازجة يف 
نوفمـرب/ ترشين الثانـي“، مبينا ان 
”64 باملئة من هذه الفواكه والخرض 
ذهبت لألسـواق الرئيسـة الخمسـة 

االوىل“.
الرئيسـة  ”األسـواق  أن  واضـاف 
الفواكـه  مـن  تركيـا  لصـادرات 
والخـرضوات الطازجة هـي االتحاد 
املسـتقلة  الدول  األوروبـي ورابطـة 
والرشق األوسـط“، مبينـا أن ”هناك 

جهودا جديدة إلدخال أسـواق جديدة 
يف شمال إفريقيا وجنوب آسيا“.

وأشـار سـني اىل أن ”روسـيا احتلت 
املرتبـة األوىل يف قائمـة الـدول التـي 
الثانـي  ترشيـن  يف  إليهـا  صـّدروا 
بقيمـة 137.6 مليـون دوالر، تليهـا 
أوكرانيـا ثانيـا بقيمـة 39.5 مليون 
دوالر والعـراق ثالثا بقيمة 31 مليون 

دوالر“.
ولفت سني انه ”عىل الرغم من التدهور 
يف سلسـلة التوريـد وزيـادة تكاليف 
اإلنتاج والخدمات اللوجسـتية، فإننا 
نواصل بـذل جهـود كبـرية لتحقيق 
أقـىص اسـتفادة مـن العمـل الجاد 
والجهود التي يبذلها املنتجون األتراك 

يف األسواق العاملية“.

بغداد/ نينا:
 وصف الخبري يف الشأن االقتصادي، مالذ األمني، اجراءات دعم 
وزارة الزراعـة للقطاع الزراعي باإلجراءات ”الخجولة“، فيما 
دعا اىل تقديم دعم حقيقي للزراعة متمثل بـ/ منح القروض 
وتوفـري املسـتلزمات الزراعية وتشـجيع البيـوت الزجاجية 

والبالستيكية والري بالتنقيط.
وقـال االمـني يف ترصيح للوكالـة الوطنية العراقيـة لألنباء/ 
نينـا / : العـراق يعد منـذ االزل بلدا زراعيا مـن الدرجة االوىل 
لخصوبـة ارضه وتوفر املياه وتنـوع اجوائه ما يتيح له تنوع 
انتاج املحاصيل ويف جميع املواسـم. مبينا: ان تخبط الخطط 
الزراعيـة بالتزامـن مع فتح الحـدود امام االسـترياد ادى اىل 
تدهـور القطاع الزراعي بعـد ان توفرت املحاصيـل الزراعية 
املسـتوردة بأسعار ارخص من املحلية ووضع املنتج العراقي 
يف خانة املنافسة الضعيفة ما ادى اىل خسائر كبرية للمزارعني 

والفالحني نتج عنه عزوف اغلب الفالحني عن الزراعة ”.
واكـد االمـني ان ” االجـراءات التـي تتخذهـا وزارة الزراعـة 
الحاليـة لدعم االنتاج املحيل من خالل منع اسـترياد املنتجات 
املتوفـرة محليـا ” خجولـة ”. داعيا ”الـوزارة اىل تقديم دعم 
حقيقي للزراعة عن طريق منح القروض وتوفري املستلزمات 

الزراعيـة كاآلليـات والبـذور واالسـمدة واملبيـدات بأسـعار 
مدعومة اىل جانب تشـجيع البيوت الزجاجية والبالسـتيكية 
والـري بالتنقيـط بهدف االرتقـاء بكمية ونوعيـة املحاصيل 

الزراعية“.
واشـار اىل: ”ان ايرادات تصدير النفط تشـكل نسبة تزيد عن 
%90 مـن ميزانيـة العراق اال ان هـذه االيـرادات قد تختفي 
نهائيا خالل العقد املقبل نتيجـة للتطورات الجارية يف مجال 
الطاقة النظيفة والتوجه نحو الطاقة غري املكلفة كالشـمس 
والرياح واالمواج وباطن االرض، ما يسـتدعي ان تضع وزارة 
الزراعـة خططـا نوعيـة وجريئـة لتطوير وتوسـيع القطاع 
الزراعـي واعداده كبديل عن النفط يف حال انتهاء االسـتفادة 

منه.
وتابع االمني: خطت وزارة الزراعة خطوة ممتازة قبل ايام من 
خالل اصدارها توجيها بمنع استرياد جميع انواع الخرضوات 
لتوفرها محليا وسـمحت باسـترياد الفواكه، وهذا بحد ذاته 
يشـكل دعمـا وتشـجيعا للقطـاع الزراعي املحـيل، ونطمح 
ان تقـدم الـوزارة دعمها وتشـجيعها نحو انتـاج الفواكه يف 
مواسـمها مع اسـتخدام التقنيات إلنتاجها يف مواسم اخرى 

لتكون متوفرة طيلة ايام السنة.

بغداد/ الزوراء:
نظمـت القنصليـة العامة لدولـة االمارات 
العربيـة املتحـدة بأربيل لقاًء بـني ممثلني 
كردسـتان  بإقليـم  التجـارة  وزارة  عـن 
العراق، ورشكة نون رائدة رشكات التجارة 
والـرشق  اإلمـارات  دولـة  يف  االلكرتونيـة 
األوسط بهدف بحث خطوات دخول السوق 

العراقية عرب بوابة إقليم كردستان.
وقـال قنصـل عـام دولـة االمـارات أحمد 
الظاهـري، خالل اللقـاء الذي تـم عن بعد 
”اوناليـن“: إن ”إقليـم كردسـتان العـراق 
وبعد تحديث قانون االسـتثمار واإلجراءات 
التي تقدم للرشكات بهدف تسهيل دخولها 
اىل سـوق اإلقليم، صار أكثر جذباً للرشكات 
مع توفر أهم ميزة تعزز نجاح االستثمارات 
وهي توفر األمن والبنى التحتية الداعمة“. 
وبـني الظاهـري، وفـق بيـان للقنصليـة 
ورد ”للـزوراء“، امس األربعـاء: أن ”اقليم 
كردستان محب يتطلع لزيادة االستثمارات 
لديه ومحـب عىل وجه الخصـوص لتعزيز 
العالقات مع دولة االمارات العربية املتحدة، 
واسـتقطاب رشكاتهـا للعمـل يف اإلقليـم، 

عليه نلحـظ ان هناك تسـهيالت للرشكات 
االماراتية العاملة حالياً يف اإلقليم وبالنسبة 

للراغبة بتسجيل دخولها“. 
وأعتـرب الظاهري ”أداء الرشكات اإلماراتية 
يف إقليم كردسـتان ناجحاً ومؤثراً تسـاهم 
وبشكل كبري يف تطوير الكثري من القطاعات 
أبرزهـا الطاقـة حيث تسـاهم بدعم انتاج 
مـا يصـل اىل 70 % مـن الكهربـاء املنتجة 

باستخدام الغاز“.
واختتـم قنصل عـام دولة اإلمـارات كلمته 
باللقـاء، قائـًال: ”قمنا بمناقشـة موضوع 
التعـاون يف قطاع التجـارة االلكرتونية مع 
وزير التجارة والصناعة بإقليم كردسـتان، 
تضمـن تشـجيع الـرشكات العاملـة بهذا 
املجال وعىل رأسها رشكة نون التي تعد من 
الـرشكات الرائدة يف دولـة االمارات ونفخر 
بها كونها استطاعت خالل فرتة قصرية ان 

تحقق حضوراً قوياً“.
ومن جانب وزارة التجارة والصناعة بإقليم 
كردسـتان، حرض اللقاء املستشـار فتحي 
املدرس، وقال يف كلمته: إن املواطنني بإقليم 
كردسـتان يتطلعـون لـكل جديـد ومنهـا 

املنصـات التجاريـة االلكرتونيـة. مضيفـاً 
”حاليـاً ليـس هنـاك رشكات مسـجلة يف 
االقليـم ملمارسـة هكذا انشـطة، رغم ذلك 
هناك اقبال عىل التعامل مع رشكات اجنبية 

مقارها موجودة يف الخارج مثل امازون“.
ولفـت املـدرس إىل انـه ”يف حـال دخـول 
رشكة كربى بهذا القطاع مثل نون السـوق 
العراقية، وهي سـوق كبرية، نتوقع نجاحا 
كبريا لها باعتباره ليس هناك منافسني لها، 
وقياسـاً عـىل النجاح الالفت الـذي حققته 
قبلها رشكات أخـرى كرشكة طلبات وهي 
إماراتيـة أيضـاً ولديهـا منصـة الكرتونية 
تركز عـىل نقل الوجبات الغذائية للزبائن يف 

إقليم كوردستان“.
وأكـد مستشـار وزارة التجـارة والصناعة 
فتحـي املـدرس عـىل: أن الـوزارة والوزير 
شـخصياً يدعم دخول املزيـد من الرشكات 
ويرحـب  كردسـتان،  إقليـم  اىل  االجنبيـة 
بتسـجيل نـون للتجـارة االلكرتونيـة فرع 
لهـا باإلقليـم، وان الوزارة سـتتوىل يف هذه 
الحالة تقديم كافة التسهيالت واملخاطبات 

الرضورية للرشكة إلطالق خدماتها.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة التخطيط، امس االربعاء، عن ارتفاع 
أسـعار املواد االنشـائية يف العراق لشـهر ترشين 
الثانـي املـايض بعد صعود الـدوالر أمـام العملة 

املحلية.
وقال الجهاز املركزي لإلحصـاء التابع للوزارة يف 
تقرير لـه اطلعت عليـه ”الزوراء“: انـه ”نتيجة 
ارتفاع سعر رصف الدوالر يف االسواق املحلية ادى 
ذلك بدوره اىل رفع اسـعار املواد االنشائية املحلية 
واملسـتوردة يف القطاع الخاص بنسـب متفاوتة 
عـىل مسـتوى املحافظـات كافة مـا عـدا اقليم 
كردسـتان“، مبينا انـه ”تمت متابعة وتسـجيل 
64 مـادة بنـاء تم تسـجيلها يف األسـواق املحلية 
لشـهر ترشين الثاني املايض ومقارنتها بأسـعار 
شـهر ترشين الثاني 2020 الذي ارتفع فيه سعر 

الدوالر“.
االكثـر  للمـواد  املـؤرشات  ”اهـم  ان  واضـاف 
اسـتخداما وتأثريا يف األسـواق كانـت لثالث مواد 

شملت الطابوق واالسمنت والحديد“. 
واشـار اىل ان ”معـدل سـعر الطابـوق العـادي 
لشـهر ترشين الثاني املايض بلـغ 183 الف دينار 
لكل 1000 طابوقة مسـجال ارتفاعـا بلغ 31 % 
عن معدل سعر شـهر ترشين الثاني 2020 الذي 
كان قد بلغ 140 الف دينـار لكل 1000 طابوقة، 
فيما بلغ سعر الطابوق الجمهوري لشهر ترشين 
الثاني املايض 194 الف دينار لكل 1000 طابوقة 

مسـجال ارتفاعا بنسـبة 20 % عن معدل سـعر 
شـهر ترشين الثانـي 2020 الذي بلـغ 161 الف 

دينار لكل 1000 طابوقة“.

واوضح ان ”معدل سـعر االسمنت العادي لشهر 
ترشيـن الثاني املايض بلغ 103 الـف دينار للطن 
الواحد مسـجال ارتفاعا بنسـبة 14 % عن معدل 

سـعر شهر ترشين الثاني 2020 الذي كان بسعر 
90 الف دينار للطن الواحد، فيما بلغ معدل سعر 
االسمنت املقاوم لشهر ترشين الثاني املايض 121 
الف دينار للطن الواحد مسجال ارتفاعا بنسبة 6 
% عن معدل سعر شهر ترشين الثاني 2020 الذي 
كان بسعر 112 الف دينار للطن الواحد، فيما بلغ 
سعر السـمنت االبيض لشهر ترشين الثاني 195 
الف دينار للطن الواحد مسـجال ارتفاعا بنسـبة 
5 % عن معدل سـعر شـهر ترشين الثاني 2020 

الذي بلغ السعر فيه 186 الف دينار“.
وبـني ان اسـعار الحديد ” الشـيش“ من املنشـأ 
األجنبي لشهر ترشين الثاني املايض بلغت مليونا 
و303 الـف دينـار للطن الواحد مسـجال ارتفاعا 
بنسبة 67 % عن معدل سعر شهر ترشين الثاني 
2020 الـذي كان بسـعر 779 الـف دينـار للطن 
الواحد، فيما بلغ معدل سعر الحديد“ الشيلمان“ 
لشـهر ترشين الثاني املايض 22 الف دينار للمرت 
الواحد مسـجال ارتفاعا بنسـبة 47 % عن معدل 
سعر شهر ترشين الثاني 2020 الذي بلغ 15 الف 

دينار للمرت الواحد“.
ولفت اىل ان ”معدل سـعر طابوق الثرمستون يف 
ترشين الثاني املايض بلغ مليونا و962 الف دينار 
مسـجال ارتفاعا بنسـبة 6 % عن شـهر ترشين 
الثانـي 2020 الذي بلغ معدل السـعر فيه مليونا 

و852 الف دينار“.
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 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس االربعاء، مستقرا 

بنسبة (0.00%).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليـوم امس كما 
ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (541.973.531) سهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (628.987.220) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امـس عـىل (561.06) نقطة 
مستقرا بنسبة (%0.00) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (561.07) 

نقطة.
وتم تداول اسـهم (32) رشكة من اصل (105) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (21) رشكة.
وبلغ عدد االسـهم املشرتاة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق (28) 
مليون سهم بقيمة بلغت (78) مليون دينار من خالل تنفيذ (42) صفقة 

عىل اسهم اربع رشكات.
بينمـا بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(118) مليـون سـهم بقيمة بلغـت (171) مليون دينار مـن خالل تنفيذ 

(95) صفقة عىل اسهم ست رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منذ عـام 2009، ويسـعى إلطـالق نظام التـداول عرب 
االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسـات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميس، ومـدرج فيه 105 رشكات مسـاهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصـارف واالتصـاالت والصناعـة والزراعـة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت الحـواالت الخارجيـة يف مبيعات البنـك املركزي، امـس االربعاء، 

لتسجل اكثر من 170 مليون دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي شـهد امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكي، ارتفاعا يف الحواالت الخارجية عىل الرغم من انخفاض مبيعاته 
بشكل عام بنسبة 1.95 % لتصل إىل 201 مليوناً، و 729 الف و766 دوالر 
أمريكيا غطاها البنك بسـعر رصف اسـاس بلغ 1460 دينـاراً لكل دوالر، 
مقارنـة بيـوم الثالثاء، التي بلغـت املبيعات فيه 205 مليونـا و 86 الفا و 

190 دوالر أمريكي.
واشـار اىل ان اغلب مبيعـات البنك ذهبت لتعزيز األرصـدة يف الخارج عىل 
شكل حواالت واعتمادات حيث بلغت 173 مليونا و 899 الفا و766 دوالرا، 

فيما ذهب املبلغ املتبقي البالغ 27 مليوناً و 830 ألف دوالر بشكل نقدي.
وأشـار املصـدر إىل أن 26 مرصفـا قامت بتلبية طلبـات تعزيز االرصدة يف 
الخـارج، و8 مصـارف لتلبيـة الطلبات النقديـة، إضافـة اىل 149 رشكة 

توسط.

بغداد/ الزوراء:
أفادت وزارة الخزانة االمريكية بأن حيازة العراق من السـندات االمريكية 
انخفضت اىل اكثر من 60 باملئة خالل عرش سنوات لتصل اىل 17.954 مليار 
دوالر خالل شـهر ايلول املايض. وقالـت الخزانة يف جدول لها اطلعت عليه 
”الـزوراء“: ان حيازة العراق من السـندات انخفضت خالل عرش سـنوات 
وبنسـبة 61.34 %“، مبينة ان ”العراق اشرتى السندات االمريكية يف عام 
2012 وبمعدل سـنوي بلغ 46.316 مليـار دوالر، لتنخفض يف عام 2013 
اىل 42.1 مليار دوالر كمعدل سنوي، فيما بلغت يف عام 2014 كمعدل 28.2 
مليـار دوالر“. واضافت ان ”السـندات التي اشـرتاها العـراق لعام 2015 
بلغـت كمعـدل سـنوي 25.6 مليـار دوالر، لتصبح هذه السـندات يف عام 
2016 كمعدل سنوي 15.3 مليار دوالر، لرتتفع قليال يف عام 2017 كمعدل 
سنوي اىل 16.6 مليار دوالر“. وتابعت بالقول ان ”املعدل السنوي للسندات 
املشـرتاة من قبل العراق لعام 2018 بلغـت 27 مليار دوالر، ولتبلغ يف عام 
2019 كمعـدل سـنوي 34 مليار دوالر“. واشـارت اىل ان املعدل السـنوي 
للسـندات املشـرتاة لعام 2020 بلغت 24.7 مليـار دوالر، ولتبلغ 17.954 

مليار دوالر كمعدل خالل التسعة اشهر من العام الحايل 2021“.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق املحلية، امس األربعاء.
وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة   بغداد 
سجلت، امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والرتكي 
واألوربي بلغ 363 الف دينار، وسـعر الرشاء بلغ 359 الفاً، فيما بلغت اسـعار 
البيع ليوم امس الثالثاء 267 الف دينار للمثقال الواحد. وأشار إىل أن سعر بيع 
املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضاً أيضاً عند 333 الف 
دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 329 ألفا. وفيما يخص أسعار الذهب يف محال 
الصاغة، فأن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 365 الف 
دينار و370 ألفاً، فيما تراوح سـعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 335 الفاً 

و340 الف دينار.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت رشكـة نفط البرصة عن مسـاٍع لوصول انتاج حقـل مجنون النفطي 
اىل أكثـر مـن 800 ألف برميل نفـط يوميا ألغراض التصديـر، وذلك عىل ضوء 
املشـاريع السابقة والجديدة واملسـتقبلية يف الحقل. وقال معاون املدير العام 
لشـؤون اإلنتاج والجهد الوطني، باسـم الغالبي: إن ”لديهم خطة بهذا الشأن 
يجري إنجازها بعد عقد ورشات عمل مع رشكة إنرت أويل ورشكة {كي بي ار} 
واخرى موحدة عقدت خارج البلد، وورشـة ستعقد االسبوع املقبل مع وكيل 
وزارة النفط ملناقشـة هذا الخطة واحتياجاتها“. وبني ان هذه املسـاعي ”من 
شـأنها رفع االنتـاج 200 ألف برميل يوميا، باإلضافـة اىل املوجود الحايل الذي 
يناهز الـ 450 ألف برميل من النفط الخام“. وتابع الغالبي ان ”الخطة تعترب 
متكاملة وتشـمل قواعد لآلبار، وحفر آبار، ومحطة عزل جديدة، ومنظومتي 
خزن وتصدير“. وكانت وزارة النفط قد وضعت، الجمعة املايض، حجر االساس 
ملرشوع استثمار الغاز الحاميض يف الحقل بطاقة 155 مقمق وافتتاح بنايتي 
هيئـة إنتاج وتطوير حقل مجنون النفطي، والسـيطرة االلكرتونية يف الحقل 
واملجهزة بأحدث أجهزة ومعدات وبرامجيات متابعة ومراقبة اإلنتاج بحسـب 

ما أكدته للمربد رشكة نفط البرصة.

بغداد/ الزوراء:
انطلقت يف محافظة البرصة، امس األربعاء، فعاليات مؤتمر ميناء الفاو الكبري برعاية رشكة 
موانئ العراق وجامعة البرصة والذي يسـتمر ملدة يومني. ويشارك يف املؤتمر باحثون من دول 
عربية وعاملية وسـتقدم فيه عدة دراسـات مختصة يف اهمية امليناء ودوره يف التجارة العاملي.

وقـال املدير العام للرشكـة فرحان الفرطويس يف كلمـة: ”إن موانئ العـراق وجامعة البرصة 
رشيـكان يف كل الفعاليات العلمية التي تسـاهم يف تقديم وتقدم العـراق إىل األمام“. وأضاف: 
إن مؤتمر ميناء الفاو الكبري والتحديات االسـرتاتيجية واالفاق املسـتقبلية هو أحد الفعاليات 
التي حرصت الرشكة العامة ملوانئ العراق عىل املشاركة فيها وتقديم كل مستلزمات نجاحها. 

واوضح: أن ميناء الفاو الكبري هو مرشوع وحلم العراقيني الذي اصبح حقيقة هذا اليوم.
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بغداد/ حسني عمار 
اختـارت الهيئـة اإلداريـة لنادي الكهربـاء الريـايض ملعب كربالء 
الدويل أرضاً مفرتضة لفريقه الكروي بدالً من ملعب التاجي إلقامة 

مبارياته املقبلة ضمن دوري الكرة املمتاز للموسم الحايل .
وقال مديـر املكتب اإلعالمي لنادي الكهرباء خيـام الخزرجي إن ” 

إدارة النـادي اختـارت ملعب كربالء الدويل أرضـاً لفريق الكرة بدالً 
من ملعـب التاجي لخوض باقي مبارياتـه املقبلة ”، موضحاً أن ” 
الفريق سيصل اليوم اىل محافظة كربالء وسيجري وحدته التدريبية 
استعداداً ملباراته أمام الصناعة والتي ستقام اليوم الخميس ضمن 

الجولة الثالثة عرشة من الدوري املمتاز“.
وأضـاف الخزرجي أن ” الفريق يتمتـع بمعنويات عالية خصوصاً 
بعد الدعم املقدَّم من قبل إدارة النادي السـيما أنه أتى بعد الخسارة 
الكبرية أمـام القوة الجوية ومن ثم التأهل اىل دور الثمانية لبطولة 

كأس العراق ”.
وأشـار الخزرجـي اىل أن ” الفريق عانى من الغيابـات يف مبارياته 
األخـرية كفرحان شـكور وأمري اياد بسـبب اإلصابة وسـتتوضح 
جاهزيتهمـا من عدمهـا خالل يوم املبـاراة“، الفتـاً إىل أن ” فريق 
الصناعـة مـن األندية املثابـرة ويمتلك عنارص شـبابية وحصيلته 
15 نقطـة، والجهاز التدريبي للكهرباء يكـنُّ كلَّ االحرتام والتقدير 
لفريق الصناعة وستكون املباراة صعبة لفريقني كونهما من أندية 

وسط سلَّم الرتتيب ”.
ويحتـلُّ فريـق الكهرباء املركـز الحادي عرش يف سـلم ترتيب اندية 
الـدوري املمتاز برصيد 14 نقطة جمعهـا من 12 مباراة فاز بثالث 

منها وتعادل يف خمس وخرس أربع مباريات .
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بغداد/ متابعة الزوراء
يفتقد فريق زاخو إىل ثالثة من العبيه املؤثرين يف مباراة الجولة الثالثة عرشة من الدوري املمتاز أمام النفط املقررة 
يـوم غـد الجمعة يف ملعب نـادي النفط.وقال مرشف الكرة يف نـادي زاخو، طه زاخويل: الفريق سـيفتقد خدمات 
ثالثة العبني مؤثرين هم الربازيليني برونو الفريا وهيليوم ونريو باإلضافة إىل حميد حاجي، ويغيب الثالثي بداعي 
اإليقاف نتيجة تراكم البطاقات امللونة».وأشار: «املباراة مهمة جدا للتعويض بعد الخسارة يف الجولة املاضية أمام 
الزوراء، والفريق عازم عىل العودة مجددا إىل سـكة االنتصارات رغم أن النفط من الفرق املميزة يف الدوري».وبني: 
«املباراة سـتكون عىل ملعب النفط ونعرف جيدا إمكانيات الفريق املنافس وقوته عىل ملعبه، باملقابل لدينا بعض 

األوراق الرابحة، وحاول املدرب عبد الوهاب أبو الهيل تحضري الفريق بشكل مثايل للمباراة».
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بغداد/ متابعة الزوراء
أكد مدرب فريق الحشـد الشـعبي لكرة السـلة ، شـريزاد االترويش، أن 
قيادة فريق مثل الحشد مسؤولية كبرية ال تخلو من الصعوبة كونه من 

فرق املقدمة وواحداً من املنافسني عىل لقب الدوري املمتاز.
وقال االترويش إن“ تويل تدريب فريق بهذا االسـم تعد مسـؤولية كبرية 
ال تخلو من الصعوبة السـيما أنه أحرز املركز الثالث يف املوسم املايض”، 
مبيناً أن“ املوسـم الحايل أكثر تنافسـية ومسـتويات الفـرق والالعبني 
متقاربة جداً وطموحي هو الوصول لقمة الرتتيب واحراز لقب البطولة 
من خـالل تضافر جهود الجميع وتكاتف الالعبني لتقديم يشء بسـيط 

لهذا النادي الذي لم يبخل عىل الالعبني بأي يشء“.
واضاف االترويش أن“ الفريق كثف اسـتعداداته ملباراة السـماوة املقرر 
اقامتها اليـوم الخميس، والالعبون عىل أتمَّ االسـتعداد وبروح معنوية 

عالية لخوض املباراة والعودة بالفوز“.
وقدم االترويش شـكره للهيئة اإلدارية لنادي الحشد التي وضعت ثقتها 
بـه وأعطتـه  الصالحيات كافـة التي تخدم الفريـق وتضعه يف منصات 
التتويـج، مشـيداً بـدور املدرب محمـد النجار الذي وضـع بصمته عىل 

الفريق ووصل به اىل املراكز املتقدمة.
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بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
بسم الله الرحمن الرحيم

(َيا أَيَُّتَها النَّْفـسُ الُْمْطَمِئنَُّة إْرِجِعي إَِىل 
َربِِّك َراِضَيًة َمرِْضيَّـًة َفاْدُخِيل ِيف ِعَباِدي 

َوإْدُخِيل َجنَِّتي)
صدق الله العيل العظيم

نعـت اللجنة األوملبية الوطنية العراقية 

عميـد  لرحيـل  الرياضيـة  األوسـاط 
كلية الرتبيـة البدنية وعلـوم الرياضة 
بجامعة بغداد األسبق، االستاذ الدكتور 
(قاسم محمد حسـن الخاقاني) الذي 
وافاه األجل فجر امس االربعاء املوافق 

الخامس عرش من الشهر الجاري. 
لقـد كان الراحـل انموذجـاً سـامياً يف 

وأكاديميـاً  الريـايض ومدربـاً  الخلـق 
الطلبـة  ألبنائـه  ومخلصـاً  فاضـًال 

والالعبني. 
الباقيات  الرحمة والغفـران والجنـان 
للفقيد، سـائلني الله جلَّ وعال أن يلهم 
ذويـه الصرب والسـلوان، وإّنـا لله وإّنا 

إليه راجعون.

بغداد/ محمد سليم
ار ، العبـة رماية وألعاب  أماني نصَّ
قوى من ذوي االحتياجات الخاصة 
تبلـغ مـن العمر 21 عاماً شـاركت 
يف العديـد مـن البطـوالت املحليَّـة 
والدوليَّـة وأحـرزت أوسـمة ملونة 
ورفعت اسم العراق عالياً يف املحافل 

الدولّية .
وتجرعت أماني ، وهـي من مواليد 
مدينـة النارصيـة جنوبـي العراق، 
معاناتها وهمومها، بوصفها شابة 

عاشت يف ظروف استثنائية، تتحدى 
الوجـع  لتقتنـص فـرص النجـاح 
رياضيـة  مناسـبة  كلِّ  يف  والفـوز 
لرتتقـي منّصـات التتويـج رافعـة 

عالمة االنتصار واإلرادة.
وقالـت أماني نصـار انها ” لم تكن 
تعـرف أن الحريـق الـذي حـدث يف 
بيتها قبل عرش سـنوات سـيحولها 
من ضحيـة إىل بطلـة رياضية عىل 
مسـتوى العـراق والوطـن العربي 
وتحقـق إنجازات كبـرية لرتفع من 

الظـروف  سـقف طموحهـا رغـم 
الصحيـة التـي مـرَّت بهـا طـوال 

سنوات“.
وأضـاف أماني أنها ” أحرزت املركز 
األول يف يف بطولة أسـياد آسـيا التي 
جـرت يف ماليزيـا بإحرازهـا ثـالث 
ميداليـات ذهبية واملركـز الثاني يف 
بطولـة فـزاع الدولية التـي اقيمت 
بدولـة اإلمارات العربية املتحدة هذا 
عىل صعيد املشاركات الخارجية، أما 
عىل الصعيد املحيل ففد أحرزت ثالث 

ميداليات ذهبية، ويف مجال الرماية 
أحرزت املركز الثاني والثالث“.

وبيَّنت الالعبة ان: ”إعاقتي هي برت 
الطرفـني بسـبب اطالق نـاري عىل 
مدفأة نفطيَّة، ما أدَّى إىل انفجارها 
وإحراقي ودخـويل يف غيبوبة لثالثة 
أشهر وبقيت تحت العالج ملدة سنة 
كاملـة  يف مستشـفى ابـن سـينا، 
فكانت أياما صعبـة جداً عيل وعىل 
أهـيل، ولكن والحمد لله اسـتطعت 

تجاوز ذلك“.
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بغداد/ متابعة الزوراء
تنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة 
الثالثة عرشة من الدوري املمتاز، حيث  
ستقام أربع مواجهات، اثنتان منها يف 
السـاعة الثانية ظهراً حيث سـيلتقي 
فريقـا نـادي امانة بغـداد مع ضيفه 
نادي الكرخ عىل ملعب االول، ويضيف 
فريق نادي اربيل فريق القوة الجوية، 
اما املباراة الثالثة فسـتقام يف الساعة 
الرابعة عرصا عىل ملعب كربالء الدويل 
وتجمع فريقّي الكهربـاء والصناعة، 
أمـا املباراة الرابعة فسـتكون يف تمام 
السـاعة السادسة مسـاًء عىل ملعب 
الشـعب الـدويل بـني فريقـّي الطلبة 

وضيفه القاسم.
وتتواصل املنافسـات يوم غد الجمعة 
بإقامة سـت مواجهات، أربع منها يف 
الساعة الثانية ظهراً، اذ يضيف فريق 
نـادي النفـط عىل ملعبـه فريق نادي 
زاخو، ويالقي نفط ميسان عىل ملعبه 
فريـق النجـف، بينمـا يواجـه نوروز 
عىل ملعـب السـليمانية ضيفه فريق 
الرشطة، ويضيف فريق سـامراء عىل 

ملعبه فريق الديوانية.
وتقـام مبـاراة واحـدة عـىل ملعـب 
الفيحـاء تجمع فريقّي امليناء بضيفه 
فريق الزوراء، وعىل نفس امللعب تقام 
آخـر مباراة ضمن الجولـة 13 تجمع 
اصحاب االرض والجمهور نادي نفط 

البرصة وضيفه فريق نفط الوسط.
مـن جانـب اخـر، اعلنـت ادارة نادي 
اربيل عن ملعبها الذي سـيكون بديال 
مللعب فرانسو حريري بعد قرار لجنة 
االنضبـاط يف االتحـاد العراقـي لكرة 
القدم بحرمـان الفريق مـن اللعب يف 
ملعبـه لخمس جوالت بسـبب احداث 
الشغب االخرية التي تخللت لقاء اربيل 

والرشطة ببطولة كأس العراق.
وقـال رئيـس النـادي وليد عـارب ان 
”النادي قرر ان يكون ملعب دهوك هو 
امللعب البديل بعد قرار لجنة االنضباط 
الذي سيسـتأنف عليه من قبل نادينا 
لالجحاف الذي سيلحقنا جراء القرار 

االخري“.
واشـار اىل ان ”اختيارنـا مللعب دهوك 
هـو لقربـه مـن اربيـل والن العبينـا 

اعتادوا عـىل ارضيته، اذ خاضوا عليه 
عدة مواجهـات بعد تعذر ملعب اربيل 
احتضان لقاءات النادي يف وقت سابق 

للصيانة“.
ويف سـياق منفصل، ذكر  نائب رئيس 
ان  الزامـيل:  غالـب  الرشطـة  نـادي 
االحـداث التـي رافقـت مبـاراة اربيل 
والرشطة انتهت وسيتم حلها بالكامل 
خالل زيـارة مقبلة لوفد نـادي اربيل 

لبغداد.
وقال الزاميل ان ”ادارة الرشطة اتفقت 
مـع ادارة اربيـل عـىل زيـارة األخرية 
لـألوىل لعقد جلسـة ودية بـني جميع 

االطراف لفض الخالف بينها“.
املتمثلـة  اربيـل  ”ادارة  ان  واضـاف 
برئيس النادي، وليـد عارب، محرتمة 
جـدا وكان موقفها مـع وفد الرشطة 
ايجابيـا جـدا وال خـالف معهـا عـىل 
املحسـوبني  بعـض  ان  إال  يشء  اي 
عـىل جمهـور اربيـل هـم مـن قاموا 
بفعلتهم والبد من وضع حد ملثل هكذا 

تجاوزات“.
واشـار الزاميل اىل ان ”اتصاالت جرت 
مابني االدارتـني وقد آثر رئيس النادي 
وليد عارب وممثلني من االدارة لزيارة 
نادينا مـن أجل تقديم االعتذار لإلدارة 

وجمهـور الرشطة ملا بدر من عدد من 
جمهـور اربيـل حفاظاً عـىل العالقة 

الطيبة بني الناديني ولوأد الفتنة“.
وأكد ”عدم وجـود أي خالف مع ادارة 
نـادي أربيـل، بـل عـىل العكـس كان 
موقفهـا مرشفا تجاه ماحـدث، وقد 
اسـتضافني يف مقر النـادي يف غرفته 
الخاصـة، وكان هنـاك علـم عراقـي 
كبـري قد وضـع يف احـد اركان النادي 
بكل احرتام واعتـزاز ، وهذا يدل مدى 

احرتامهم للعلم العراقي“.
واشـار اىل ان ”املوضـوع انتهى والبد 
من حسمه نهائياً وبصفتنا مسؤولني 

سنسـعى لـزرع املحبة واالخـوة بني 
اطيـاف ومكونـات الشـعب العراقي، 
وان شـاء الله تعـود العالقات ألفضل 
حال، وان يكـون االحرتام املتبادل بني 

جماهري الفرق العراقية حارضا“.
يشـار اىل ان مباراة فريقـي الرشطة 
واربيل التي جرت عىل ملعب فرانسـو 
حريـري يف عاصمة اقليم كردسـتان 
اربيل يف الرابع من شهر كانون األول، 
ضمن منافسـات دور الــ16 لبطولة 
كأس العـراق لكـرة القـدم، شـهدت 
أعمـال شـغب وصدامـات وقعت بني 

جمهور الفريقني.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
جهـود كبـرية بذلهـا موفـدا االتحـاد العراقـي 
للصحافـة الرياضية الزميـالن احمد العلوجي 
ومحمد الرشيفي يف تغطية منافسات البطولة 
العربيـة باملبـارزة التـي اختتمـت مؤخـرا يف 
محافظة السـليمانية بإقليم كردسـتان العراق 
وشـاركت فيهـا ثمانيـة منتخبات عربيـة، حيث 
اسهم العلوجي والرشيفي يف رفد وسائل االعالم برسائل صحفية يومية 

معززة بالصور.
 ********************

عضو الهيئة العامة لالتحـاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة الزميل طالل العامـري اكد انتصاره 
عـىل فايروس كورونا اللعني بعـد ان اصيب به 
للمرة الرابعة رغم تلقيه جرعتي اللقاح املضاد 

للفايـروس، خالـص االمنيـات لزميلنـا العزيـز 
بالشـفاء التام ، وان يلبسـه رب العزة واالجالل ثوب 

الصحة والعافية وان يعود ملمارسة عمله املهني من جديد.
 ********************

عضو الهيئة العامة يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضية الزميل عباس عيل هندي، احتفل بعيد 
ميـالده  يوم امـس االربعاء، خالـص االمنيات 
لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 

ومشواره املهني.

بغداد/ محمد الخفاجي
اللجنة  رئيس  وبرعاية   ، الدولية  الشعب  مالعب  عىل  االربعاء  امس  صباح  انطلقت 
األوملبية الوطنية العراقية رعد حمودي ، بطولة العراق بالتنس للفئات العمرية (١٤ و 
١٦ عام) .وقال نائب رئيس االتحاد املركزي للتنس اسعد شاكر: ان الهدف من اقامة 
الدولية  سريالنكا  بطولة  يف  سيمثلنا  الذي  الوطني  املنتخب  اختيار  هو  البطولة  هذه 
التي ستقام يف منتصف شباط القادم .واضاف: ان البطولة شهدت مشاركة واسعة 
من مختلف محافظات العراق، إذ بلغ عدد املشرتكني ٢٤ مشاركا سيتنافسون حتى 
يوم الجمعة املقبل موعد ختام البطولة. واشاد شاكر بدعم اللجنة األوملبية الوطنية 
فيها رعد حمودي  يقدم  التي  االوىل  املرة  ليست  قائال: هذه   ، التنس  العراقية التحاد 
الدعم املادي واللوجستي لنا، إذ سبق ذلك اقامة معسكر تدريبي ملنتخباتنا قبل انطالق 

بطولة غرب اسيا ، لذلك ال بد لنا ان نثني عىل دعمه ومساندته لالتحادات الوطنية.

بغداد/ متابعة الزوراء
مختصان  كوبيان  مدربان  وصل 
املركبة  والسباقات  الرمي  بفعاليتي 
األربعاء،  العاصمة بغداد فجر امس  إىل 
العبي  من  عدد  تدريب  عىل  لإلرشاف 

املنتخبات الوطنية أللعاب القوى. 
الدكتور   ، التنفيذي  املدير  واستقبل 
زيدون جواد واألمني العام التحاد ألعاب 
يف  املدربني  صادق،  عيل  الدكتور  القوى 

مطار بغداد فور وصولهما. 
الدكتور  لالتحاد،  التنفيذي  املدير  وقال 
الكوبني  املدربني  اأن  جواد:  زيدون 
ألكيس فرانسيسكو بروماير املتخصص 
لويس  وجريسني  بأنواعه،  الرمي  يف 

املركبة  السباقات  مدرب  كاسرتو 
للنساء،  والسباعي  للرجال  عشاري 
وصال صباح امس إىل بغداد، وسيبارشان 
العمل بشكل مبارش اعتبارا من األسبوع 

املقبل. 
يومني  خالل  ينتظر  االتحاد  أن  وبني: 
لفعاليات  جزائري  مدرب  وصول 
والطويلة،  املتوسطة  املسافات  ركض 

وفعاليات الرسعة والحواجز.
خطوة  اتخذ  االتحاد  أن  إىل:  وأشار 
التعاقد مع املدربني األجانب، ألنه مؤمن 
وأن  بالعراق،  كثرية  مواهب  بوجود 
االستعانة بمدربني أكفاء سيطور كثريا 

من إنجازات الرياضيني.
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استعرض املتصدر مانشسـرت سيتي أمام 
ضيفـه ليدز يونايتد واكتسـحه بسـباعية 
نظيفـة يف الجولـة السـابعة عـرشة مـن 
الـدوري اإلنكليـزي املمتاز محققـاً فوزه 

السابع توالياً.
ورفـع فريـق الـ“سـيتيزنس“ رصيده إىل 
41 نقطـة يف الصدارة بفـارق 4 نقاط عن 
ليفربول الثاني والذي يستضيف نيوكاسل 
اليـوم الخميـس يف ختام الجولـة، يف حني 
تجّمـد رصيد ليدز عنـد 16 نقطة يف املركز 

السادس عرش.
عـىل ملعـب االتحاد يف مانشسـرت، سـّجل 
أهـداف سـيتي كل مـن فيـل فوديـن (8) 
وجاك غريليش (13) والبلجيكي كيفن دو 
بروين (32 و62) والجزائري رياض محرز 
(49) وجون ستونز (74) والهولندي ناثان 

أكي .(78) 
وهي أكرب خسـارة يف الـدوري اإلنكليزي - 
الدرجة العليا لليدز يونايتد بالتسـاوي مع 
خسـارته أمام سـتوك سـيتي عام 1934 

بنتيجة .(1-8) 
ويف مباراته التدريبية رقم 568 مع األندية، 
كانت هذه املرة األوىل التي تتلقى فيها شباك 
املدرب األرجنتيني مارسـيلو بييلسا سبعة 

أهداف، وفق موقع ”أوبتا“ لإلحصاءآت.
ويف مبـاراة ثانيـة حقق أسـتون فيال فوزاً 
سـهالً خارج أرضـه عىل نوريتش سـيتي 
 22 إىل  بهدفـني نظيفـني فرفـع رصيـده 
نقطة يف املركز التاسع يف حني تجمد رصيد 

نوريتش عند 10 نقاط يف املركز األخري.
وسّجل هديف الفائز كل من جاكوب رامزي 

(34) ووأويل واتكينز .(87) 
واسـتمرت فوىض تفيش فـريوس كورونا 
وتسـببت بتأجيل مباراة مانشسرت يونايتد 
أمام مضيفـه برنتفورد يف األمسـية ذاتها 

بسـبب إصابـات بـني العبـي وموظفـي 
”الشـياطني الحمر“، بعد أن أرجأت مباراة 
توتنهام وبرايتـون األحد املايض يف املرحلة 
الفريـق  صفـوف  يف  إلصابـات  السـابقة 

اللندني.
بايرن بطل الخريف الرشيف

ـ حسم بايرن ميونيخ، الساعي إىل تتويجه 
العارش توالياً يف الدوري األملاني لكرة القدم، 
لقـب بطـل الخريف الـرشيف قبـل مباراته 
2021، وذلـك باكتسـاحه  األخـرية لعـام 
مضيفه شتوتغارت 5 -صفر بفضل ثالثية 
لسـريج غنابري وثنائيـة للبولندي روبرت 

ليفاندوفسكي يف املرحلة السادسة عرشة.
وشاءت الصدف أن يتوج العمالق البافاري 
بلقـب بطـل الخريف مرتني يف عـام واحد، 
وذلـك ألن النصف األول من املوسـم املايض 
امتد ملـا بعد العطلة الشـتوية التقليدية يف 

أملانيا.
ورفـع فريق املـدرب يوليـان ناغلسـمان 
رصيـده إىل 40 نقطـة وابتعـد يف الصدارة 
موقتا بفارق 9 نقاط عن غريمه ومالحقه 
بوروسـيا دورتمونـد الـذي اسـتضاف يف 
سـاعة متأخـرة مـن ليلـة أمـس األربعاء 
غرويـرت فورث األخري، ما سـمح له بإنهاء 

النصـف األول من املوسـم يف الصدارة قبل 
مباراته األخرية لهذا العام ضد فولفسبورغ 

يوم الجمعة املقبل.
ويأمل النـادي البافـاري أن يصب التاريخ 
يف صالحه بعد إحرازه لقب الخريف الرشيف 
للمرة الخامسة والعرشين يف تاريخه، ألنه 
توج بطالً للدوري يف 21 من املواسم الـ24 

السابقة التي أنهى فيها العام متصدراً.
وال يبـدو أن أحـداً قـادٌر هذا املوسـم عىل 
الوقـوف بوجه زحـف بايرن رغـم التغيري 
الفنـي الذي حصل برحيل هانزي فليك من 
أجل االرشاف عـىل املنتخب الوطني وقدوم 

ناغلسمان.
بامتيـاز  املبـاراة  بطـل  غنابـري  وكان 
بتسـجيله الهدفني األولني، ثـم مرر كرتي 
الهدفـني الثالـث والرابع لليفاندوفسـكي 
ليعادل األخري الرقم القيايس لعدد األهداف 
خـالل عام واحد لالعب من الدوري األملاني 
الراحـل  ”املدفعجـي“  باسـم  واملسـجل 
أسـطورة بايرن غريد مولر، قبل أن يختتم 
بنفسـه املهرجـان بهـدف شـخيص ثالث 
وخامـس لفريقـه الذي بـات أول فريق يف 
تاريـخ الدوري يسـجل 52 هدفـاً بعد 16 
مرحلـة، متفوقاً عىل نفسـه بالـذات (50 

هدفاً موسم 1976 - 1977).
وقبـل أن يودع العام يـوم الجمعة املقبل يف 
معقل بايـرن، مني فولفسـبورغ بهزيمة 
ثالثة توالياً عىل أرضه وسادسة عىل التوايل 
باملجمـل محليـاً وقاريـاً، بخسـارته أمام 
كولـن 3-2 يف مباراة تقـدم خاللها مرتني 
عرب لـوكاس نميشـا (8) والهولندي فوت 
فيغهورست (51)، قبل أن يعادل الضيوف 
بواسـطة الفرنيس أنتوني موديست (34) 

ثم مارك ألكسندر أوث .(73) 
وعندمـا كانـت املبـاراة تلفـظ أنفاسـها 
األخرية، خطف موديست بهدفه الشخيص 
الثانـي الفوز الخامس لكولن هذا املوسـم 
ليصعـد به اىل املركـز الثامن موقتـاً بـ22 
نقطة، فيما تجمد رصيد فولفسبورغ عند 

20 يف املركز الحادي عرش مؤقتا.
وبات ماينتس سادسـاً موقتاً أيضاً بفوزه 
الكبـري عـىل ضيفـه هرتـا برلـني ومدربه 
الجديد الرتكـي تايفون كوركوت -4صفر، 
فيمـا حقـق أرمينيا بيليفيلد فـوزه الثاني 
فقط للموسم بتغلبه عىل ضيفه بوخوم 2 
-صفـر، لكنه بقي قابعاً يف املركز السـابع 

عرش قبل األخري برصيد 13 نقطة.
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توج بوكا جونيورز بكأس مارادونا بعدما تغلب عىل برشلونة بركالت 
الرتجيح عقب انتهاء اللقاء بالتعادل بهدف ملثله يف املباراة التي جرت 

بني الفريقني يف العاصمة السعودية الرياض.
وأقيمـت املواجهة بعد قرابـة العام من وفـاة مارادونا يف 25 ترشين 
الثاني/نوفمـرب 2020، عن 60 عاماً متأثراً بنوبة قلبية بعد أسـابيع 
مـن خضوعـه لعملية جراحيـة يف الدمـاغ. وحرضت املبـاراة عائلة 
املتـوج بـكأس العالـم يف مونديـال املكسـيك 1986، وعـدد كبري من 
رؤساء األندية السـعودية، والالعبني السـابقني والحاليني، إىل جانب 
عـدد من اإلعالميني الذين توافدوا من عدة دول لتغطية املباراة، فضالً 
عن حضـور جماهريي كبري. وارتدى مارادونا قميص بوكا جونيورز 
مرتـني، األوىل يف موسـم 1981 - 1982 ثـم يف عـام 1995، يف آخـر 
موسمني احرتافيني له يف مسرية طويلة. ولعب أيضاً بألوان برشلونة 
ملدة موسـمني بني عامي 1982 و1984، حيث خاض 58 مباراة وفاز 
بكأس امللك، قبل انتقاله إىل نابويل اإليطايل حيث حقق مآثره الكروية.
تقدم برشـلونة الذي شـارك بالفريـق الرديف بهدف فـريان جوتغال 
(51) وأدرك بـوكا جونيـور التعـادل بهـدف إتشـيكييل سـيبايوس 
.(76) وشـارك مع برشـلونة للمرة األوىل العبه الربازييل داني ألفيش 
(38 عامـاً) العائد إليه كالعـب حر بعدما غادر النـادي الكاتلوني يف 
حزيران/يونيو 2016، عىل أن يشـارك مع فريقـه الجديد-القديم يف 

املباريات الرسمية اعتباراً من كانون الثاني/يناير املقبل.

دخـل نجـم غولـدن سـتايت ووريـرز 
سـتيفن كوري كتب األرقام القياسـية 
عندمـا بـات صاحـب أعىل عـدد من 
الرميـات الثالثية يف تاريـخ الدوري 
األمريكي لكـرة السـلة عندما نجح 
يف تسـديدتني مـن خلـف القوس يف 
مطلع مباراة فريقـه ضد نيويورك 
نيكـس يف طريقه إىل الفـوز -105

.96
وكان كوري (33 عاماً) يف حاجة 
إىل النجاح يف تسـديدتني ثالثيتني 
ليحطـم الرقم القيايس السـابق 
املسـجل باسـم راي ألن (2973 
رمية ثالثيـة)، فحقق األوىل بعد 
أقـل مـن دقيقتـني عـىل بداية 
املباراة معـادالً رقم األخري، ثم 
الرقم  أضاع فرصـة تحطيـم 
لكـن  ثانيـة،  محاولـة  مـن 
الثالثـة كانـت ثابتـه وجاءت 
بــ7  األول  الربـع  نهايـة  قبـل 
دقائـق و33 ثانيـة لريفع رصيده 
إىل 2974 رميـة ثالثيـة عىل ملعب 
ماديسون سكوير غاردن الشهري 
يف نيويـورك ليحتفـل مع زمالئه 

بهذا اإلنجاز.
ويبـدو أن هذا امللعـب يعترب فأل 
خـري عـىل كـوري ألنـه نجح يف 
تسجيل 54 نقطة يف سلة نيكس 
أيضـاً يف 27 شـباط/فرباير عام 

.2013
ونجح كوري يف تحقيق هذا الرقم 
يف 789 مبـاراة يف حـني احتاج ألن 

إىل 1300 مباراة.
وعلق كوري الذي سـجل 22 نقطة 
يف املبـاراة عىل إنجازه بقوله: ”كانت 
مشاعر كثرية تختلجني قبل تحطيمي 
هذا الرقم. لقد بذلت جهوداً كبرية لكي 
أصـل إىل هنا. إنه حلمي منـذ أن لعبت 

كرة السلة“.
وأضاف: ”أنها لحظـات فريدة وال أجد 
الكلمات املناسبة لشكر الجميع الذين 
احتفلـوا معي بهذه اللحظات الرائعة 

بالنسبة ايل“.

أمـا مدربه سـتيف كـري فقال عـن رد فعل 
الجمهـور داخـل امللعب بقوله: ”إنه شـالل 
من الحب واملسـاندة حظي به سـتيفن من 

الجميع داخل هذا املبنى“.
أمـا زميله يف الفريـق درايموند غرين فقال: 
”إنهـا العظمـة“، يف حـني قال نجـم لوس 
انجليـس ليكـرز ليـربون جيمـس: ”لقـد 
وصلـت للتـو إىل داالس ألجـد بان سـتيفن 
كوري يحقق الرقم القيايس واألهم من ذلك 
فعله عىل ملعب ماديسـون سكوير غاردن. 

تهانينا يا صديقي انت مدهش“.
وكان لسـان حان اسـطورة ليكـرز ماجيك 
جنسـون مماثـال بقوله: ”شـكرا سـتيفن 
كوري، لقد أحدثت ثورة يف لعبة كرة السـلة 

اىل االبد“.
وكـوري يف طريقـه اىل تحقيـق 400 رميـة 
ثالثيـة خـالل املوسـم الحايل إذا ما اسـتمر 
عىل هذا املعدل ما سـريفع رقمه القيايس إىل 
أكثر من 3200 رمية علماً بانه أنهى املباراة 
بتسـجيله 5 مرات يف هذا االختصاص رافعا 

رصيده اىل 2977.
ويملك كوري الذي يخوض موسـمه الثالث 
عرش، مسرية مظفرة شهدت تتويجه بطالً 
لـدوري ”أن بي ايه“ ثـالث مرات يف صفوف 
فريقه الحايل أعـوام 2015 و2017 و2018 
كما أختـري أفضل العـب يف الـدوري مرتني 

عامي 2015 و2016.

أما أفضل مسجل يف صفوف نيويورك نيكس 
فكان نجمه جوليـوس راندل مع 31 نقطة  

بعيدا عن زميله ديريك روز مع 15 نقطة.
وعـزز غولـدن سـتايت بالتـايل رصيـده يف 
صدارة املنطقة الغربية مع 23 انتصارا هذا 

املوسم مقابل 5 هزائم.
ولم يتأثر بروكلني نتس بغياب سبعة العبني 
بداعي إجـراءآت بروتوكول فريوس كورونا 
ونجح يف الخروج فائزاً عىل تورونتو رابتورز 
129-131 بعـد التمديد. ومن أبرز الغائبني، 
الدريـدج  والماركـوس  هـاردن  جيمـس 

وجيمس جونسون وجيفون كارتر.
وتألق نجم نتس كيفن دورانت وسجل تريبل 
دابل مع 34 نقطة و13 متابعة و11 تمريرة 
حاسـمة واضاف باتي ميلز 30 نقطة (رقم 
قيـايس شـخيص هـذا املوسـم) علمـا بأن 
األخري سـجل الثالثية التي جـرت الفريقني 
اىل التمديـد قبل نهاية الوقـت االصيل ب13 
ثانية.كما تغلب فينيكس صنز عىل بورتالند 

ترايل باليزرز 107-111 بعد التمديد أيضا.
ويف غياب نجمه كيفن بوكر إلصابة يف فخذه، 
اعتمد صنز عىل املخـرضم كريس بول (24 
نقطـة و14 تمرير حاسـمة و8 متابعات) 
وعـىل دياندريـه ايتون مـع 28 نقطة و23 
متابعة. يف املقابل، سـجل داميان ليالرد 31 
نقطـة ونجـح يف 10 تمريـرات حاسـمة يف 

صفوف الخارس.

أثـار الفرنـيس كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، الجـدل مرة أخرى حول إمكانية انضمام مواطنـه كيليان مبابي، نجم باريس 
سـان جريمان، للمرينجي يف الصيف املقبل. وينتهي تعاقد مبابي مع باريس بنهاية املوسـم الجاري، وتشـري معظم التقارير 
إىل رفضـه تجديـد عقده من أجل االنتقال لريال مدريـد يف الصيف القادم. وأكدت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ اإلسـبانية أن 
بنزيما تلقى سؤاال عن إمكانية تعاقد الريال مع صديقه وزميله باملنتخب الفرنيس كيليان مبابي، وأن مهاجم امللكي لم ينف 

أثـارت الجدل حول هذا األمر. وقال بنزيمـا: ”التعاقد مع مبابي يف الصيف؟ لنرى ما إذا كان األمـر، بل إن إجابته 
هذه املرة األوىل التي يربط فيها بنزيما بني مبابي وريال مدريد، وهو ما أغضب مسؤويل سيأتي“. وال تعد 

سـان  جريمان بشـدة من قبل. وعن مشـوار ريال مدريد هذا املوسـم، قال بنزيما: ”الفريق باريس 
صـدارة ترتيب الليجـا، وتأهلنا للدور الثاني يف دوري أبطال أوروبا، علينا االسـتمرار جيـد، نحتـل 

هـذا  املنـوال حتى النهايـة“. وحول مـا إذا كان ريال مدريد هو األقـرب للتتويج بدوري عـىل 
 ، ل ألبطـا قـال: ”من السـابق ألوانـه الحديث عن املرشـح املفضل، لكننا نسـري عىل الطريق ا
وأضاف: ”أشـعر بتحسـن، كل عام أحاول أن أفعل ما هو أفضل من العام السابق، الصحيح“.

نحن جميًعا يف نفس القارب، ويف نفس املسار“.
وأكمـل: ”ريال مدريـد جيد للغاية، فعـال جًدا ولديه خيـارات يف كل 

البطوالت التي ينافس فيها“.
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شـدد املـدرب األرجنتيني لباريس سـان جريمان 
الفرنـيس ماوريسـيو بوتشـيتينو عـىل رضورة 
التمتـع بـ“الثقـة بالنفـس“ يف مواجهـة ريـال 
مدريد اإلسـباني، خصم النـادي البارييس يف ثمن 
نهائـي دوري أبطـال أوروبا.وبعدما وقع يف بادئ 
األمـر عىل مانشسـرت يونايتد اإلنكليـزي ونجمه 
الجديـد القديـم الربتغـايل كريسـتيانو رونالدو، 

القرعـة  يف  خطـأ  لتي تسـبب  ا
االتحـاد  أجراهـا 
للعبـة  األوروبـي 

تهـا  د عا بإ
بالكامـل، فجاء 

يف  جريمان  سان 
الثانيـة ضد  املـرة 

ريـال مدريـد حامل 
الرقـم القيايس بعـدد ألقاب املسـابقة .(13) 

وتعترب املواجهة بني قطبي العاصمتني الفرنسية 
واإلسـبانية األبـرز يف ثمن النهائي، وهي سـتعيد 
النجم األرجنتيني ليونيل مييس اىل إسبانيا ملواجهة 
الفريق الذي كان غريمه من 2004 حتى املوسـم 
املنرصم حني كان يدافع عن ألوان برشلونة.وشدد 
بوتشـيتينو غداة القرعة عىل رضورة ”أن نتمتع 
بالثقة بالنفس“، معترباً أن سان جريمان ”يتمتع 
بالنوعية الكافية للفـوز بهذه املواجهة واالنتقال 
اىل الدور التايل. هذا هو الهدف“.وأقر بوتشـيتينو 
بحسـب مـا نقـل عنـه املوقـع الرسـمي للنادي 
بصعوبـة املهمة ضد ريـال ”يف مباراتني صعبتني 
ألنـه فريق يملك مدرباً رائعـاً والعبني رائعني“، يف 

إشـارة اىل اإليطايل كارلو أنشيلوتي الذي سبق أن 
درب سـان جريمان من نهاية 2011 حتى 2013 
قبل أن يرتكه لإلرشاف عىل ريال يف أول تجربة مع 
األخري. وسـتكون مباراة الذهاب يف 15 شـباط/

فربايـر يف باريس، قبل أن يحل رجال بوتشـيتينو 
ضيوفـاً عـىل النـادي امللكـي يف 9 آذار/مـارس 
إيابـاً. وسـتكون املـرة الثانية التـي يتواجه فيها 
الفريقـان يف دور إقصائي من املسـابقة القارية 
األم، بعـد موسـم 2017 - 2018 حني فـاز ريال 
3 - 1 ذهابـاً و2 - 1 إياباً، قبل أن يسـتعيد سـان 

جريمـان اعتباره يف املوسـم التـايل لكن يف دور 

املجموعـات حـني فـاز ذهاباً عىل 
أرضـه 3 -صفر قبل التعـادل إيابـاً 2-2. ويغرد 
كل مـن الفريقـني وحيداً يف صـدارة دوري بالده، 
إذ يتصـدر سـان جرمـان بفـارق 13 نقطة عن 
أقـرب مالحقيه بعد 18 مرحلـة، فيما يبتعد ريال 
بفارق 8 نقاط عن إشبيلية الثاني و13 عن جاره 
اللدود أتلتيكو حامـل اللقب بعد فوزه عىل األخري 
2 -صفـر يف املرحلـة 17 األحـد املـايض يف دربـي 
العاصمة.لكـن بالنسـبة لبوتشـيتينو املواجهـة 
ضد ريـال ”سـتكون يف شـباط/فرباير، وبالتايل 
الوضـع الفني الحايل ال يعني الكثري. األهم هو أن 
نصل اىل شـباط/فرباير يف أفضـل ظروف ممكنة 
وأن نقـوم بتقييم كل العب عىل حـدة“. ورأى أن 
”الحـظ يلعب دوره دائماً، كاإلصابات التي يمكن 
أن تؤثـر عـىل الفريق“، واعـداً بأن يتحسـن أداء 
فريقـه مع تقدم األسـابيع يف رده عىل االنتقادات 
املوجهـة له بسـبب األداء املتأرجح ملييس ورفاقه 
الذيـن يفتقـدون حالياً نيمـار بسـبب لإلصابة، 
لكنه سـيكون جاهزاً ملواجهة الغريم ريال (دافع 
سابقاً عن ألوان برشلونة) بما أن عودته متوقعة 

يف منتصف الشهر املقبل.

كشـف تقرير صحفـي إيطايل، عـن آخـر املسـتجدات املتعلقة 
بمسـتقبل النجم الدنماركي كريسـتيان إريكسـن، العب وسط 
إنرت ميالن.وتعرض إريكسـن لنوبة قلبية خـالل مباراة منتخب 
بالده أمام فنلندا، ضمن منافسات (يورو 2020) الصيف املايض، 
وأكدت العديد من التقارير أنه لن يمارس كرة القدم مرة أخرى.
وبحسـب صحيفة ”ال جازيتا ديلو سبورت“ اإليطالية، فإن إنرت 
سيفسـخ تعاقده مع إريكسـن باالتفاق بني الطرفني. وأشارت 
الصحيفة، إىل أن إنرت يدعم ويحرتم إريكسـن، لكن لوائح بطولة 
الكالتشيو تمنع االستعانة بالعب يستخدم جهاز تنظيم رضبات 
القلـب. وعاد إريكسـن مؤخـرًا للتدريب مع ناديه السـابق 
أودنس الدنماركي، يف ظل عدم سـماح إيطاليا له باللعب 
أو التدرب باستخدام األجهزة املزروعة. ويرتبط 
إريكسـن بعقد مع النرياتزوري حتى يونيو/ 
حزيران 2024، ويحصل عىل راتب سـنوي 

بقيمة 7 ماليني يورو.
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باريس/متابعة الزوراء:
ال يهـم إذا كان سـفرك خارج الحدود سـببه 
تغطيـة حدث معني، أو حضور ورش ودورات 
تدريبيـة، أو حتى دراسـة أكاديمية. يف جميع 
الحـاالت، لديـك –كصحفي- فرصـة عظيمة 
للحصـول عـىل خربات وتجـارب رائعـة أكثر 
بكثـري مما تتوقـع. فقط جهز جواز سـفرك 
الصحفيـني  شـبكة  فطائـرة  بنـا،  والتحـق 
الدوليـني يف انتظارك لتأخـذك يف رحلة خاصة 
جـًدا، نعدك أن تعـود منها بمعلومـات كافية 
حول الحصول عىل أقىص استفادة من تجربة 

السفر يف العام ٢٠٢٢.
البتوب وهاتف ذكي

قبـل أن تتحرك إىل املطار، يجـب أن تتأكد من 
أن حقيبتـك تحـوي أشـياء مهمة سـتفيدك 
يف عملـك الصجفـي، عـىل رأسـها «البتـوب» 
بنظـام تشـغيل جيد، متناسـب واملهـام التي 
تحتـاج إليها، وهنا نذكـرك أن معظم الخرباء 
ينصحون بالبحـث عن عالمـة تجارية جيدة 
أكثر من البحث عن سـعر رخيص، وبحسـب 
تصنيف موقع «البتوب ماج» ألفضل العالمات 
التجاريـة ألجهـزة الالبتـوب بناء عـىل جودة 
التصنيـع، تأتـي رشكـة إسـوس يف املقدمة، 
يليها ديل، ثم إتش بـي، وبعدها إم إس آي ثم 
لينوفو، وال تنس أن يكون معك محول كهرباء 
دويل مناسـب للسـفر مع مخارج يو إس بي، 
وتسـتطيع رشاءه من أغلـب املتاجر ومواقع 

البيع يف بلدك.
ال تنـس كذلـك أن يكـون معـك هاتـف مميز 
بكامريا قوية، يتيح لـك التقاط أفضل الصور 
ومقاطـع الفيديو يف كافة الظـروف، وتحرير 
الصـور والفيديوهـات، مـع بطاريـة قويـة، 
ويمكنـك أن تعـرف مـن هنا أفضـل الهواتف 

املحمولة التي تحوي كامريا محرتفة سـتخدم 
كل صحفي.

وإذا كان الالبتوب والهاتـف باألهمية الكبرية 
ليكونا يف حقيبة سـفرك فهناك أشـياء أخرى 
ال تقل أهمية، ربما لن تحملها معك يف حقيبة 
سـفرك لكنها يجـب أن تكون يف رأسـك ومن 
ضمـن خططك قبـل وخـالل السـفر، تعالوا 

نتعرف إليها مًعا:
التشبيك

من األشـياء التي يجـب أن تحرص عليها عند 
سـفرك يف مهمة صحفية خـارج الحدود هي 
التشبيك مع مؤسسـات ومنظمات ومبادرات 
إعالميـة تقـع يف الدولة التي سـتتوجه إليها، 
وهذا األمر يحتاج بحًثا جيًدا عىل اإلنرتنت قبل 
السـفر، لتعرف أبرز تلك األماكن والدور الذي 
تقوم به، وترسـل لهم رسـائل بريد إلكرتوني 
تعرفهم فيها بنفسـك وبمـا تقوم به، وتطلب 
منهـم أن يحددوا لك موعًدا لزيارتهم والتعرف 
إليهـم عن قرب، بعض هذه األماكن قد تكون 
مهمتها هي دعم وتمويل املرشوعات الصحفية 

التي تقام يف دول أخرى، وبعضها اآلخر يمكن 
أن يرحب بالتعاون معك كمراسـل بعد عودتك 
لبلـدك، وهناك أماكن أخرى يمكن أن توفر لك 
ورًشا ودورات تدريبية يف مجاالت مختلفة قد 
تكـون يف حاجة لها، وبعـض األماكن األخرى 
توفـر منًحـا تدريبيـة للصحفيني مـن الدول 

العربية.
والتشبيك ال يشرتط أن يكون فقط مع أماكن 
إعالميـة، لكنـه يمكـن أن يكـون كذلـك مع 
صحفيني من البلد التي ستسافر إليه، مهتمني 
بنفس املجال الذي تهتم به، وتشـبيكك معهم 
يمكـن أن يوفـر لك فيمـا بعـد معرفة فرص 
العمل الصحفية املناسـبة، وفـرص التدريب، 
أو حتـى يمكن أن تتشـاركوا مًعـا يف قصص 

صحفية عابرة للحدود.
وتذكر دائًما أّن التشـبيك يحتاج منك المتالك 
مهـارات تواصل جيدة مـع البرش، وقدرة عىل 
تقديم نفسك وأفكارك بشكل ناجح وحقيقي، 
وأن ال تهمـل أبـًدا أي «بطاقة عمـل - بيزنس 
كارد» تحصل عليه من أي شخص، بل تتواصل 

معه بعد عودتك بشـكل محرتف لكن من دون 
إلحاح، وأن يكون معك أنت شخصًيا «بيزنس 
كارد» يحـوي كل بيانـات التواصل معك بلغة 

إنجليزية سليمة.
إلقاء التحية

قد تختلف طريقـة إلقاء التحية من بلد آلخر، 
وقـد يكـون لتحية إيجابيـة معينـة يف بلد ما 
معنى سلبًيا يف بلد آخر، لذا نحتاج جميًعا قبل 
السفر أن نتعرف إىل أشـكال التحية الرسمية 
واملقبولـة يف البلـد الـذي سنسـافر إليـه، إىل 
جانـب معرفـة الفرق إذ كان الرجل سـيحيي 
رجـًال مثلـه، أو امـرأة أو شـخصية كبرية يف 
العمـر وغريهـا مـن الفروقات، ويمكـن لهذا 
الرابـط أن يعطينا فكرة عامـة عن هذا األمر، 
أما هذا الرابط فيحمل فكرة شـاملة أكثر عن 
مـا تعنيـه حركة جسـد معينة يف بلـد معني. 
وهناك مقاطع فيديو يمكن االسـتفادة منها 
لرشح طريقة سـهلة ورسيعة أشكال التحية 

يف العالم.
وال تنـس أبـًدا أن التباين هو قيمـة عظيمة، 
وأن احرتام ثقافات الشـعوب لهو كلمة الرس 
للوصـول إىل قلوبهـم، وثق أن السـخرية من 
طريقـة التحيـة يف بلد معني أمام شـعبها لن 
تعطي أبـًدا أي انطباع إيجابي عن الشـخص 

الذي يقوم بهذا الفعل.
ال تتوقف عن اإلبداع

واحدة مـن األخطـاء الكبرية التـي يقوم بها 
الكثري مـن الناس عند السـفر هـي البقاء يف 
غرفهـم الفندقية أكرب وقـت ممكن! فالفكرة 
األساسـية من السـفر، هي اكتشـاف أشياء 
جديـدة كل لحظة، والصحفـي يجب أن يظل 
صحفًيـا حتـى وهو خـارج حدود بلـده، وال 
يكتفي أبًدا باملهمة التي سـافر من أجلها، بل 

يجب عليه التفكري يف إنجاز قصص عن البرش 
والحيـاة يف األرض التي أوصلتـه لها طائرته، 
يمكنـك مثًال إعـداد تقرير عّمـا يتمّيز به هذا 
البلـد، أو الرابـط بني هذا البلد وبلـدك األم، أو 
البحث عن مواضيع لـم تتم تغطيتها من قبل 
عـن هذا البلد سـواء كانت مواضيـع ثقافية، 

مناخية، فنية، شعبية، وغريها.
وهنـاك نماذج كثـرية قـررت أن تحول فرص 
سفرها إىل إبداع من نوع مختلف، مثل املصور 
األسرتايل جيمس موليسون الذي سافر إىل دول 
عـدة، وقرر أن يتلقط بكامريته صوًرا ألطفال 
هـذه الدول وهـم يف غـرف نومهـم، وبعدها 
 where» وثق مرشوعـه هذا يف كتاب بعنـوان
children sleep» أو «حيـث ينـام األطفـال» 
عـرض فيه مجموعة من الصـور ألطفال من 
مختلف املستويات املعيشية وأعطى نبذة عن 
قصـة كل طفل، وحني تشـاهد هـذه الصور 
سـتالحظ مدى التباين يف مستوى حياة هؤالء 
األطفـال، وسـتدرك أن السـفر فرصـة كبرية 

للنجاح.. واإلبداع.
التعامل مع الخطر

يف السـفر سنكتشـف أشـياء رائعـة، لكننـا 
معرضون ملقابلة مخاطـر محتملة! لذلك فإّن 
التـرصف السـليم مع تلك املخاطـر هو ثقافة 
يجـب أن نجيدها بشـكل محـرتف، ومن املهم 
جـًدا قبـل السـفر أن نبحث جيًدا عـن الوضع 
األمني يف املدينة التي سنحط فيها رحالنا، وأن 
يكـون لدينا أرقـام الطوارئ فيهـا، ومن املهم 
كذلك أن نجهز خطة تحركات مسبقة وتكون 
مـع رئيـس التحرير الذي نعمل معـه يف بلدنا، 
حتى يستطيع التواصل بمعلومات مع الجهات 
األمنية إذا تعرضنا الختطاف مثًال، وإذا طورنا 
هـذه الخطـة أو حدثناهـا يجـب أن نتواصل 

بالتفاصيل الجديدة مع رئيس التحرير.
وإىل جانب خط الهاتف األصيل الذي سنسافر 
بـه من بلدنا –بعد التأكد من تشـغيل خاصية 
التجـوال بـه- يجب أن نشـرتي خًطـا محلًيا 
من البلد الذي سنسـافر إليه وأن نعطي الرقم 
ألشـخاص نثق بهم حتى يستطيعوا التواصل 

معنا إذا لم يسـتطعوا ذلك عرب رقمنا األصيل.
وإىل جانب ما سبق مهم أن نلتزم بأي نصائح 
تعرضهـا السـلطات يف البلـد الذي سنسـافر 
إليه لألجانب، قد يكون منها عىل سـبيل املثال 
عدم السـري بمبالغ نقدية كبرية، عدم الذهاب 
ملناطـق معينة إال قبـل التأكد مـن إنها آمنة، 
والتعامـل بحذر مـع الغرباء حتـى نتأكد من 
اسـتحقاقهم لثقتنـا وهكـذا، وباإلضافـة إىل 
إرشادات السـلطات هناك نصائح أكثر يمكن 
الحصـول عليها عـرب مواقع السـفر العاملية 
التي توّفر نصائح قيمة من مستخدمني مروا 

بتجارب معينة يف أي بلد.
وأخريًا..

هنـاك مجموعة كتـب باللغـة العربيـة تقدم 
معلومات قيمة جًدا لكل مسافر، أعّدها كتاب 
عرب من عشاق السفر، ونقلوا عربها خرباتهم 
الحقيقيـة مع السـفر، وكيفية اكتشـاف كل 
خبايـا الدول التي توجهوا لها، ومنها سلسـلة 
كتب «حكايات مرحة وتأمالت» للكاتب جمال 
عمـارة، الـذي ينقل خاللهـا الكاتـب تجاربه 
بالتفصيـل يف السـفر للعديد مـن دول العالم، 
وكتاب «هوستيل» للكاتبة شريين عادل، الذي 
يعـد أقرب لدليـل كامل يف السـفر غري املكلف، 
وال يفوتكـم متابعة مدونة «مسـافر الكنبة» 
للكاتـب عمرو بـدوي، الذي ينقـل من خاللها 
تجربة سفره ألكثر من ٤٨ دولة. (عن/شبكة 

الصحفيني الدوليني)

األنبـار/ الـزوراء:
اقامت نقابة الصحفيني العراقيني، 
فرع االنبار، حفال تأبينيا بمناسـبة 
الصحفـي  املرحـوم  اربعينيـة 
زياد طـارق مهيـدي، وعـىل قاعة 
الرمـادي،  قضـاء  قائممقاميـة 
وبحضـور ممثـل السـيد املحافـظ 
االستاذ باسـم االنباري ومدير عام 
الرشكـة العامـة لصناعـة الزجاج 
الفقيد وذويه  والسـرياميك وعائلة 

وشـخصيات إعالمية  وعشـائرية.
 حيث عـّرب الدكتور أحمد الراشـد، 
رئيـس فـرع نقابـة الصحفيني يف 
االنبـار، يف كلمـة له أثنـاء الحفل، 
عـن حزنه الكبـري بفقـدان الزميل 
بإنسـانيته  زيـاد طـارق، مشـيدا 
ووطنيته وخلقه الرفيع، مثنياً عىل 
التزامـه وحبه ملهنتـه دون كلل او 
ملل.. ثم جـاءت كلمة ذوي الفقيد 

لشـقيقه فـؤاد طـارق التـي عـرب 
فيها عن شـكره وتقديره العاليني 

ألبنـاء السـلطة الرابعـة عىل هذه 
املشـاعر الطيبـة التـي يحملونهـا 

تجاه زميلهم املرحـوم زياد، حيث 
قال: ان الفقيد كان إنسانا طموحا 

وصحفيـا مبدعـا يف مجـال عمله 
مـع  اإلنسـانية  بالقيـم  ويتمتـع 
زمالئه وجميع العاملني معه يف كل 
املجـاالت.. وتضمـن الحفل فيديو 
اسـتعرض سرية ومسـرية الفقيد 
الصحفيـة وابـرز محطاته، فضالً 
عن عـدد مـن القصائد الشـعرية 
ألقاهـا عدد من شـعراء املحافظة 

بحـق الزميـل     الراحـل.
التأبينـي،  الحفـل  ختـام  ويف 
قدم السـيد باسـم االنبـاري درع 
محافظـة االنبار هدية من السـيد 
فرحـان  عـيل  الدكتـور  املحافـظ 
قـدم  كذلـك  الفقيـد،  عائلـة  إىل 
الدكتور احمد الراشـد ومدير عام 
الرشكـة العامة لصناعـة الزجاج 
والسـرياميك دروع الوفاء مقدمة 
من فرع نقابة الصحفيني يف االنبار 

وإذاعـة    الجزيـرة .

الرباط/متابعـة الـزوراء:
يحسـم القضاء املغربي أمس األربعاء، يف طلب 
اإلفراج املؤقت الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن 
الصحفي املغربي سـليمان الريسـوني، يف وقت 

توالـت فيـه        املطالبـات بإطـالق  رساحـه.
وكشـفت مصـادر مطلعـة مـن هيئـة دفـاع 
الصحفـي الريسـوني ، أن محكمة االسـتئناف 
بمدينـة الـدار البيضـاء قررت، مسـاء االثنني، 
خـالل جلسـة املحاكمـة، إرجاء البـت يف طلب 
اإلفراج املؤقت الذي تقدمت به الهيئة إىل جلسة 

أمـس     األربعـاء.
ويأتـي ذلـك يف وقـت تواصلـت فيـه املطالبات 
بإطالق رساح رئيـس التحرير لصحيفة «أخبار 
اليـوم» املغربيـة املتوقفـة عـن الصـدور، كان 
آخرهـا ما عربت عنـه «مجموعة مغربيات ضد 
االعتقـال السـيايس»، التي أصـدرت، اول امس 
الثالثاء، بيانا اعتربت فيه أن وضعية الريسوني 
تسـتدعي تمتيعه باإلفـراج املؤقت يف أفق إنهاء 

املحاكمـة   التـي     يتعـرض لهـا.
وإىل جانـب الحسـم يف طلـب اإلفـراج املؤقت، 
قـررت محكمة االسـتئناف بالـدار البيضاء، يف 
نهاية جلسـة مسـاء الثالثـاء، مواصلـة ردود 
الدفاع والنظر يف الدفوعات الشـكلية والطلبات 
األولية التي تقدم بها الهيئة خالل جلسـة الغد.
وكانـت محكمـة االسـتئناف يف مدينـة الـدار 
البيضـاء قد قضت، يف ١٠ يوليو/ تموز املايض، 

بسجن الريسوني ملدة خمس سنوات، بعد إدانته 
بتهمتي «هتك عرض بعنف» و»احتجاز»، فيما 
ُحكـم بتعويض للمشـتكي بــ١٠٠ ألف درهم 

(١٠ آالف دوالر).
وكان الصحفي الريسوني قد غاب عن جلسات 
محاكمته األخرية يف محكمة االستئناف بمدينة 
الـدار البيضـاء، وذلـك بالتزامـن مـع دخولـه 
إرضابـًا مفتوحـاً عن الطعـام، وصـل إىل أكثر 
مـن ٩٣ يومـاً، احتجاجاً عىل اعتقالـه، مطالباً 
بمحاكمتـه يف حالـة رساح. علماً بأنـه معتقل 
عـىل خلفيـة اتهامات نرشها شـاب عىل موقع 

«فيسـبوك»  باالعتداء عليه جنسـياً.
وقوبلـت جميـع طلبات اإلفـراج املؤقـت التي 
تقدمـت بهـا هيئـة الدفـاع عـن الريسـوني، 
بالرفـض من قبـل محكمـة االسـتئناف، رغم 

مغربيـة  وهيئـات  منظمـات  مطالبـة  تزايـد 
ودولية بوقف اعتقاله ومتابعته يف حالة رساح، 
احرتامـًا لقرينة الرباءة، مـع توفري كل رشوط 

املحاكمـة    العادلـة.
ومنـذ انطـالق محاكمته، يف ٩ فرباير/ شـباط 
أّن  الريسـوني  املـايض، اعتـربت هيئـة دفـاع 
ملفه «سـيايس بامتياز، يستهدف رضب حرية 
الـرأي والتعبـري وحريـة الصحافـة»، مذّكـرة 
الجهات املسـؤولة عن اعتقاله بحقه يف الحياة 
والسـالمة البدنية والنفسـية. يف املقابل، تشدد 
السـلطات املغربيـة عـىل اسـتقاللية القضـاء 
وقانونية اإلجـراءات املتخذة بحق الريسـوني، 
نافيـًة حدوث أي تراجع عىل مسـتوى الحقوق 
والحريـات يف البالد. ويف سـياق اخـر بعث امللك 
املغربي محمد السـادس برقية تعزية ومواساة 

إىل أفراد أرسة    الصحفي الراحـل فهـد يعتـة.
وقـال امللـك يف هـذه الربقيـة: ”علمنـا بعميق 
التأثـر النبأ املحزن لوفـاة املشـمول بعفو الله 
ورضوانـه الصحفي املقتدر األسـتاذ فهد يعتة، 
الذي برحيله فقدت السـاحة اإلعالمية الوطنية 
أحـد أعالمهـا املشـهود لـه بااللتـزام واملهنية 
العالية، ونكران الذات، وبمسـاهمته يف تطوير 
الصحافـة املكتوبة، وترسـيخ الصـورة النبيلة 

ملهنتهـا     وأخالقياتهـا“.
وأعـرب امللـك، بهذه املناسـبة األليمـة، ألرسة 
الفقيـد ولكافـة أهلـه وذويـه، ومـن خاللهم 
ألرسته الصحفية والجامعية الكبرية، ولسـائر 
أصدقائـه ومحبيه، عـن أحر التعـازي وأصدق 
مشـاعر املواسـاة يف هـذا املصاب الـذي ال راد 
لقضـاء اللـه فيـه، سـائال املـوىل عـز وجل أن 

يلهمهم جميل الصرب وحسـن العزاء.
وممـا جاء يف هـذه الربقيـة: ”مسـتحرضين، 
بـكل تقدير، مـا كان يتحىل بـه فقيدكم العزيز 
مـن خلق رفيع، وغرية وطنيـة صادقة، والتزام 
بمقدسـات األمـة وثوابتها، لنتـرضع إىل العيل 
القديـر أن يسـكنه فسـيح جناتـه، ويجزيـه 
خـري الجزاء عما أسـداه لوطنـه وملجتمعه من 
خدمـات جليلـة، وعما قـدم بین يـدي ربه من 
صالح األعمـال، وأن يلقيه نرضة ورسورا، يوم 

تجـد كل نفس   ما عملت من خـري محـرضا“.

واشـنطن/ا.ف.ب:
اختـارت مجلة تايـم األمريكيـة، رئيس رشكة 
«تسال» لصناعة السـيارات الكهربائية ورشكة 
استكشـاف الفضـاء «سـبايس إكـس» إيلون 
ماسـك شـخصية العـام. ويخلـف أغنـى رجل 
عىل هـذا الكوكب مع ثروة تقـدر بنحو ٢٦٥,٤ 
مليار دوالر وفق مجلة فوربس، رئيس الواليات 

املتحدة جو بايـدن   ونائبته  كامـاال هاريـس.
وماسـك البالـغ خمسـني عاًما ُيعـرف عنه أنه 
غريـب األطـوار، وكذلك رسـائله السـيالة عىل 
تويرت حيـث لديه أكثـر من ٦٦ مليـون متتبع. 
أفريقـي  جنـوب  أصـل  مـن  األعمـال  ورجـل 
الحاصـل عىل الجنسـية الكندية ثـم األمريكية، 
ليس شـخصية توافقية. كتب مراسـلو «تايم» 
عـن رجـل األعمـال امللياردير: «أمىض ماسـك 

حياتـه يتحـدى حاسـديه، ويبـدو اآلن أنـه يف 
وضع يسـمح له بأن يضعهم يف مكانهم». كان 
عـام ٢٠٢١ عاًمـا ناجًحا ملاسـك وأعماله. فقد 
فازت رشكة «سبايس إكس» بعقد حرصي مع 
وكالة «ناسـا» يف نيسـان/إبريل إلرسـال رواد 
فضـاء إىل القمر. ويف أيلول/سـبتمرب، أرسـلت 
الرشكة أربعة سائحني إىل الفضاء يف أول مهمة 
مداريـة يف التاريخ من دون رائد فضاء محرتف 
عىل متنها. يتحدث ماسـك بحماس عن خططه 

السـتعمار املريخ خالل السـنوات القادمة.
التـي تجـاوزت قيمتهـا  زالـت «تسـال»  ومـا 
السـوقية ١٠٠٠ مليـار دوالر يف وول سـرتيت 
يف ترشيـن األول/أكتوبـر، تهيمـن عىل سـوق 

السـيارات الكهربائية.
قال ماسـك يف مقابلة مـع «تايم»: «كان هدفنا 

مـع تسـال دائًمـا أن نضـع نموذًجـا يحتـذى 
بـه يف قطـاع صناعـة السـيارات مـع األمل يف 
أن يقـوم املصنعـون اآلخـرون أيًضـا بتصنيع 
سـيارات كهربائية من أجل ترسيع االنتقال إىل 

التكنولوجيا املسـتدامة».
وأطلق ماسـك عرب «تويرت» قبل أسـابيع قليلة 
اسـتطالًعا سأل فيه متابعيه عما إذا كان يتعني 
عليه بيع ١٠٪ من أسـهمه يف الرشكة أم ال. قال 

معظم املشـاركني إنهم يؤيدون ذلك.
منـذ ذلك الحني، باع ماسـك أكثر من ١١ مليون 

سـهم من    أسـهم «تسـال».
أيار/مايـو  الرتفيهـي، قـدم يف  الصعيـد  عـىل 
الربنامـج الرتفيهـي الشـهري «سـاترداي نايت 

اليـف»  عـىل قنـاة  إن  بـي   يس.
عىل شـبكته االجتماعية املفضلة، يروج ماسك 

بشـكل متكرر لبعض العمالت املشـفرة، بما يف 
ذلك دودجكوين Dogecoin وتتسـبب تغريداته 
يف أحيـان كثـرية يف إحـداث تغـريات قويـة يف 
األسـعار.تمنح مجلـة تايـم لقـب «شـخصية 
العـام» منـذ عـام ١٩٢٧. وآخر رئيـس رشكة 
أمريكـي حصل عىل اللقب هو الرئيس التنفيذي 
لرشكـة «ميتا بالتفورمز» (سـابًقا فيسـبوك) 

مـارك زوكربـريغ   يف عـام ٢٠١٠.
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لندن /وكاالت:
قال شقيق جوليان أسـانج، غابرييل شيبتون، يف نيويورك، إنه يخىش وفاة مؤسس موقع 

ويكيليكس خالل املعركة القانونية ضد تسليمه من اململكة املتحدة إىل الواليات املتحدة.
وتظاهر شيبتون، وهو منتج سينمائي، أمام القنصلية الربيطانية يف مانهاتن مع مجموعة 
من نحو ٣٠ شـخصا، بينهم املمثلة األمريكية الكوميدية سـوزان سـاراندون واملوسـيقي 
الربيطاني روجر ووترز، مؤسـس فرقة «بينك فلويد». وقال شـيبتون إنه «قلق جدا» حيال 
مـا يثقل كاهل جوليان ويزيد الضغط عليـه. ورصح لوكالة فرانس برس: «نحن نعيش يف 
خـوف من أنه لـن يصمد أو أن يموت» خالل اإلجراءات القضائية املتعلقة بتسـليمه. وهي 
ليسـت املرة األوىل التي ُيبدي فيها شـيبتون قلقه حيال صحة أخيه البالغ خمسـني عاماً. 
وكانت خطيبة أسـانج، ستيال موريس، كشفت لصحيفة «ميل» الربيطانية، األحد املايض، 
أنه أصيب نهاية ترشين األول/أكتوبر بجلطة دماغية يف السـجن. ويقبع األسـرتايل أسانج 
يف سـجن شديد الحراسة قرب لندن. وكان أوِقف يف نيسان/إبريل ٢٠١٩، بعد سبع سنوات 
عىل لجوئه إىل سفارة اإلكوادور يف لندن. وقال شقيق  أسانج « انه لم يعد الرجل الذي كان 
عليـه عندما بدأ كل ذلـك»، لكنه «يظل قويا ومكافحا». وعّرب أقارب أسـانج ومؤّيدوه عن 
مخاوفهم هذه، بعد انتصار كبري للواليات املتحدة، يف معركتها للتوّصل إىل تسـليم مؤّسس 
موقـع ويكيليكـس، بعدما ألغت املحكمـة الربيطانّية العليا قرار املحكمـة االبتدائية بمنع 
تسـليمه إىل واشنطن. وتحدثت املمثلة سوزان ساراندون عن أّن الصحف األمريكية، وبينها 
«نيويـورك تايمز» و»واشـنطن بوسـت»، لم تكن لديها مشـكلة يف نرش ما ّرسبه أسـانج 
لكنهـا اليوم صامتة حيـال ما يحصل له. واعتـربت أن هذه القضيـة مرتبطة بالصحافة 
وبحريـة املعلومات وبنرشها للعموم وأنهـا يجب أن تمس الجميع. وتتهم الواليات املتحدة 
أسـانج بنرش أكثر من ٧٠٠ ألف وثيقة رسية اعتبارا من ٢٠١٠ عن األنشـطة العسـكرية 
والدبلوماسـية األمريكية، وال سـيما يف العراق وأفغانسـتان. وهو مالحق خصوصا بتهمة 
التجسـس ويواجه عقوبـة تصل إىل ١٧٥ عاما يف السـجن يف قضية تمّثل بحسـب مؤّيديه 

هجوما خطرا جدا عىل حرية الصحافة.

ادلب/متابعة الزوراء:
كشـفت شـبكة إخبارية محلية، مـن خالل اسـتبانة أجرته يف محافظة إدلب شـمال غربي 
سورية، عن ارتكاب مسؤول يف «هيئة تحرير الشام» (جبهة النرصة سابقاً) يحمل الجنسية 
األردنيـة عـرشات االنتهاكات بحـق اإلعالميني والناشـطني يف املنطقة، الذيـن فّضلوا التكتم 
عليهـا خوفاً من املالحقة األمنية. وأوضحت شـبكة «شـام» اإلخبارية أنها اسـتهدفت أكثر 
من ٧٠ ناشـطاً من أبنـاء محافظة إدلب واملحافظات األخرى العاملني يف إدلب بعدة أسـئلة، 
أجمـع قرابة ٩٠ باملئة منهم عـىل أن املدعو «محمد نزّال» املعروف باسـم «خطاب األردني» 
أردني الجنسية من أصول فلسطينية، هو األكثر إساءة للناشطني يف املنطقة، وهو من يقود 
الحمـالت املتعاقبـة ضدهم بشـكل مبارش تارة وأخرى عـرب أدواته متمثلـة بمكتب مديرية 
اإلعـالم يف حكومـة «اإلنقاذ» التي تعترب الجناح السـيايس لتحرير الشـام. وبحسـب نتائج 
االسـتبانة، فإن املسـؤول يف هيئة تحرير الشـام مقرّب من زعيمها «أبـو محمد الجوالني» 
ويّتبع وسـائل عدة يف التضييق عىل الناشـطني الرافضني لتوجهـات الهيئة وحكومتها، تارًة 
باالعتقال وتارة بالتهديد والوعيد عرب الجهاز األمني للهيئة، وعرب تبليغات تصل إىل الناشطني 
ملراجعة مكتب العالقات يف حكومة اإلنقاذ بسبب منشور ينتقد الحكومة أو الهيئة، وأشار إىل 
أنه لجأ أخرياً لتسـجيل دعاوى ضد النشـطاء ضمن قضاء الهيئة، بتهم عدة لرتهيبهم والحد 
مـن انتقادهم. وبّينت االسـتبانة أن «األردني» مكلف من قيادة الهيئـة يف إدارة ملف اإلعالم 
يف مناطق سـيطرة األخـرية، وأنه يعمل عىل تقويـة الذراع اإلعالمي لها، عرب شـخصيات تم 
اسـتقطابها لتكون واجهة إعالمية بمؤسسـات واجهتها مستقلة وحقيقتها تبعية مبارشة 
للهيئة.ولفتت الشـبكة إىل أن الجوالني أعطى املسـؤول اإلعالمـي صالحيات كبرية يف «هيئة 
تحرير الشام»، وسلّمه مكتب العالقات اإلعالمية يف الهيئة، وله عالقة وثيقة بالجهاز األمني 
ويتوىل مع فريق كبري عملية تتبع حسـابات الناشـطني عرب مواقع التواصل وغرف األخبار، 
وتسـجيل كل منشـور أو حديث لهم ضد الهيئة، ليقوم برفع دعاوى قضائية ضدهم الحقاً 
ضمن مؤسسات حكومة اإلنقاذ.واعتدى عنارص تابعون للهيئة عىل ناشطني إعالميني اثنني 
يف محافظة إدلب، أثناء تغطيتهما دخول قافلة تضم مساعدات إنسانية أممية إىل املحافظة، 
قادمة من مناطق سـيطرة الحكومة السـورية. وتصور هيئة تحرير الشام نفسها عىل أنها 
جهـة تحرتم اإلعالميني والعمل اإلعالمي، لكّن الشـبكة السـورية لحقوق اإلنسـان أصدرت 
تقريراً يف مايـو/ أيار الفائت وّثقت فيه ١٧ حالة اعتقال وخطف بحق الصحفيني والعاملني 

يف مجال اإلعالم عىل يد عنارصها، من أصل ٤٢ وثقتها منذ مايو ٢٠٢٠.
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ZôbÇ@O@ıaäÎç€a
أن تخـرج مـن بني ضجيـج املطابـع رواية 

يضعهـا كاتبهـا عـىل واجهـات املعـارض 

واملكاتـب فـال نجـد صعوبة فيمـا يقوم به 

، لكـن الصعوبـة البالغـة واملهـارة العالية 

والقـدرة الفائقة يف كتابة رواية مسـتوفية 

لـرشوط نجاحهـا وخصائـص قدرتها عىل 

التفاعـل بعيـدة عـن كل اشـكال الحشـو 

املقرف والتقريرية الساذجة والرتهل القبيح 

، رواية مشدودة يف حبكتها كأفعى الصحراء 

، ولغة روائية واسلوب رسدي قادر عىل خلق 

حاضنـات الترصيح والتلميـح ضمن مبناه 

ومعناه .

الروايـة صنعـة قائمـة عـىل االبـداع وعىل 

التفاعل الواعي اثناء كتابتها يرافقها ذاكرة 

متقدة ووجع داخيل ومخاض عسـري ..

أتحـدث هنـا عـن الروايـة الناجحـة وعـن 

الروائـي الناجـح وعن الجهد الفنـي القائم 

عىل اسـاس التميز ودقة االختيار واملراجعة 

الدقيقة واملحاكمة الصارمة لكل خصائص 

هذا الفـن ابتداء من منبعه وحتى مصبه و: 

(  ما يكتب دون جهد ، يقرأ دون متعة ) كما 

يقول االديب صموئيل جونسـون .

الرواية الناجحـة التي تقوم عىل منظومتني 

أساسيتني هما اللغوية والداللية ونجاحهما 

مرتبـط ارتباطـا وثيقـا عىل وثيقـة الزواج 

الرشعية وقدرتهما عىل االنجاب والخلق .

والقصـة فن آخر يختلف عن فن الرواية من 

حيـث العنـارص املكونـة لهما ، ولسـنا هنا 

بصدد التفريـق بينهما فهذا االمر يحتاج اىل 

بحـث مسـتفيض ووقت طويـل ، فما نريد 

الوصـول اليه هـو عـدم القـول إن الرواية 

تمثل قمة الجبل والقصة تمثل السفح رغم 

وجود القواسـم املشرتكة بينهما ،  فالقصة 

الناجحة تحتاج ربما اىل جهد اكرب من الجهد 

الذي يبذله الروائي كونها تعتمد عىل تقنيات 

دقيقة ومعقدة اهمها التكثيف  يف االسـلوب 

القصـيص والوحـدة يف البناء والشـطارة يف 

زرع بـؤر االثـارة واالنارة يف رسـم الفضاء 

القصيص وما يتعلق بالشـخصية املحورية 

دون الشخصية النامية ويف التخلص من كل 

الخيوط السـائبة التي تتعلـق بمكان وزمن 

القصة وخلـق التوتر املطلوب الذي يشـكل 

الفاتحة لخلق الرصاع داخل جسد النص .

من يقرأ ما كتبه القاص األستاذ امجد توفيق 

يـدرك براعته يف كتابة القصـة رغم درجات 

التفـاوت بـني مجموعتيـه  القصصيتـني ( 

الثلـج .. الثلـج ) و (الجبل االبيـض)، ومن 

يقرأ ما كتبه الروائي االستاذ توفيق يكتشف 

دون جهـد مهارتـه يف كتابـة الرواية ، هذه 

املهـارة التـي تتجـىل بوضـوح يف روايتيه ( 

الظالل الطويلة والساخر العظيم ) .

سـأدعوكم اىل سـياحة رسيعة بـني مرافئ 

القـاص والروائـي أمجـدد توفيـق

االسم : امجـد توفيـق  

التحصيل الدرايس : بكالوريوس إعالم  

الوظائف :  

مدير الثقافة الجماهريية يف بغداد  

رئيس تحرير مجلة الطليعة  

رئيس تحرير مجلة فنون  

رئيس تحرير مجلة قطوف  

رئيس سلسلة القصة والرواية واملرسحية يف 

وزارة الثقافة  

مديـر االخبـار والربامج السياسـية يف قناة 

البغدادية  

مديـر عام قناة الرشـيد الفضائيـة .   مدير 

عام مؤسسة الوسيط االعالمية  

مستشار 

ـ كاتب وقاص وروائي أصدر كتبا يف القصة 

والرواية والنقد ، منها :  

-1 الثلـج .. الثلـج / مجموعـة قصصيـة 

1974/ وزارة الثقافة واالعالم  

-2 الجبـل األبيـض / مجموعـة قصصيـة 

1977/ وزارة الثقافـة واالعـالم / طبعـة 

ثانية 1985  

-3 قلعـة تارا / مجموعة قصصية 2000 / 

اتحاد الكتاب العرب يف دمشق

-4 موسـيقى الحـواس والغرائـز / وزارة 

الثقافة / دائرة الشؤون الثقافية 2000 

وزارة   /  2000 روايـة   / املطـر  بـرج   5-  

الثقافة / دائرة الشؤون الثقافية . 

-6 طفولـة جبـل / روايـة  2002 / وزارة 

الثقافة / دائرة الشـؤون الثقافية  

-7 نحل القلم ، عسل الثقافة / كتاب نقدي 

2001 / وزارة الثقافة / املوسوعة الصغرية 

 .

 -8 الطيـور الحرة / روايـة 2002 / طبعة 

ثانية 2019  

-9 الظالل الطويلـة / رواية 2008 / اتحاد 

الكتاب العرب يف دمشـق / طبعة ثانية الدار 

العربية 2018 .

-10 السـاخر العظيـم / رواية 2018 / دار 

فضـاءات يف عمـان / طبعـة ثانيـة بغـداد 

  . 2021

-11 الخطـأ الذهبي / مجموعة قصصية / 

دار الصحيفة العربية / دمشق 2020 .  

-12 رحلـة مـع السـاخر العظيـم / اعداد 

دراسـات ملجموعـة من النقـاد واألدباء عن 

الروايـة 2019 .  

-13 امجـد توفيـق نهر بني قرنـني / كتاب 

نقدي لحمـدي مخلف الحديثـي عن تجربة 

امجد توفيق االبداعية .  

-14 تحـوالت أمجد توفيق يف الخطأ الذهبي 

/ كتاب لالستاذ حمدي مخلف . 

-15 للنـار ظـل املعنـى / قـراءات يف رواية 

الظالل الطويلة ألمجد توفيق . 

-16 كتـاب القصـة / اعـداد أمجـد توفيق 

ولطفية الدليمـي . صدر عن مجلة الطليعة 

االدبية 1978 .

ـ نرش مئات املقاالت والدراسات يف الصحف 

واملجالت العراقية والعربية . 

ـ ترجمـت أعمالـه إىل اللغـات االنكليزيـة 

والفرنسية واالسبانية والروسية . 

ـ حولت بعض أعماله إىل أفالم وتمثيليات . 

ثقافية الزوراء دخلت بيدر القاص والروائي 

امجد توفيق وخرجت منه بهذا العطاء :

* يقال ان سـطوة الشـعر تراجعت لصالح 

القصـة والروايـة  ، مـا تعليقـك عـىل هـذا 

القول؟ 

هـذا القـول يفـرتض أن ثمة منافسـة بني 

أنواع االبداع حسـب تجنيـس أي نوع ، وهو 

افـرتاض مـن الصعب عّيل قبوله ، فالشـعر 

واألنـواع   ، العـرب  ديـوان  وسـيبقى  كان 

االبداعية تشـرتك يف جذر واحـد هو القيمة 

الجمالية ، ومـن الواضح أن املوجة الكثيفة 

يف انتـاج الروايـات ونرشهـا شـكل أرضية 

لهـذه الفرضية ، لكن ذلك مرتبط بأسـباب 

وظروف يطول البحث فيها ، املهم ما نسـبة 

الروايات الجيدة يف كل ما ينرش ، وهل هناك 

قراء حقيقيون لها ؟ 

حديقـة االبداع تضم أزهـارا متنوعة ، ومن 

حـق أي إنسـان أن يعجـب بالزهـرة التـي 

يختارهـا ، لكـن اختياره ليـس موجها ضد 

االعجاب بزهرة أخرى .  

ومـا هو أهـم من وجهـة نظري أن نسـبة 

القراء يف تناقص ، وأفضل ديوان أو رواية ال 

يطبع أكثر من ألف نسـخة تعاني من سوء 

توزيـع كارثي . فالجسـور شـبه مقطوعة 

بـني املبـدع والقـارئ ، وليس هنـاك فرصة 

حقيقية للتغيـري ، فما زال الكتاب مطروحا 

عىل األرصفة ، بينما تحظى األحذية بعرض 

أخـاذ وراء زجاج نظيف . وما زالت وسـائل 

االعـالم مـن قنـوات تلفزيونية أو وسـائل 

التواصـل االجتماعـي تعلـن عـن كل يشء 

وتضع ميزانيات لكل منتوج إال الكتاب .  

* ما الذي يدهشك يف الرواية الناجحة ؟ 

يدهشني الجمال 

يدهشني الفكر 

تدهشني اللغة 

يدهشني البناء الذكي  

يدهشـني ثـراء املبـدع يف التجربـة وثـراءه 

املعريف  

ينبغـي أن نتمتع بقـراءة الروايـة ، واملتعة 

التـي أقصدها ليسـت مرادفة للتسـلية بل 

إثارة الحافز لخوض تجربة .  

* تأخذ الجملة االوىل اهتماما اسـتثنائيا يف 

كتابة الرواية ، يف روايتك (( الظالل الطويلة 

) كنت رائعا يف افتتاحيتها ( الشجاعة الحقة 

ال تبحث عن شـهود وتوثيق واعالن ) ، يرى 

البعـض ان ( مدخـل ) الـذي سـبق الفصل 

االول والـذي كان خارجـا عن حـدود النص 

الروائي قـد اختطف وهج هـذه االفتتاحية 

، وقـد اعدتـه يف روايتك األخرى ( السـاخر 

العظيم ) فماذا تقول ؟ 

ـ لـكل شـيخ طريقته كمـا يقـال ، املدخل 

مفتـاح قـد يكون رضوريا يف روايـة ما ، أو 

زائدا يف رواية أخرى ، وطبيعة املداخل مركزة 

ذلك أنها تستهدف ثيمة الرواية ، أما الجملة 

األوىل يف أية رواية فال تحظى باألهمية نفسها 

فهي جزء من بناء متشـعب مقسـم حسب 

طبيعة الرواية وأسـلوب كتابتها ، واالشارة 

إىل الجملـة األوىل يف روايـة الظـالل الطويلة 

تكشـف طبيعة وعي املؤلف أو الشـخصية 

الروائيـة ، عموما أجد أن االهتمام ينبغي أن 

ينصـب عـىل عبـارات الروايـة بأكملهـا . 

س4 : هـل تعتقد ان ثمـة رضورة لوجود ( 

مالحظـة ) يف روايتك ( السـاخر العظيم ) ؟ 

وهل هي محاولة إلبعاد القارئ عن املشاركة 

يف اكتشاف ما تريد توضيحه ؟ 

  ـــ ربمـا تكـون روايـة السـاخر العظيم 

هـي الروايـة الوحيدة التي كتبـت مالحظة 

يف مقدمتهـا ، أقـول : إن طبيعـة الروايـة 

مسـؤولة عن وجود مالحظة ما ، فالساخر 

العظيـم روايـة ممتـدة تأخذ زمنـا طويال ، 

وتتعرض للحواف الحادة يف حياتنا ، وهناك 

شـخصيات وأحداث كثرية يمكن أن تقرتب 

أو تتشـابه مع أحداث وشـخصيات واقعية 

، وألن الروائـي ليـس مؤرخـا وألنه مهموم 

بالقيمة الجمالية فهو غري مطالب بتحقيق 

نوع من الدقة مع أي حدث قد يكون معروفا 

للقراء ، والروائي إنسان أعزل ال يملك سوى 

قلمه وأفكاره وسـعيه لجعـل الحياة أجمل 

، لذلك يحاول أن يحمي نفسـه ، والشـواهد 

عىل تعـرض املبدعني يف العالم إىل تسـاؤالت 

ومحاكم وشكاوى كثرية جدا . املبدع بشكل 

عـام يخىش مـن سـوء التفسـري أو اطالق 

قناعات من قبل اآلخرين لم يكن يفكر فيها 

أو يقصدها . 

ومن املؤكد كما أرى أن املالحظة ال تستهدف 

إبعاد القارئ عن املشاركة يف استلهام أجواء 

الرواية قدر كونها اجراء دفاعيا لحسم سوء 

التلقي بما ينعكس سلبا عىل املبدع .  

مـن  الكثـري  رواياتـك عـىل  تعتمـد   : س5 

الشـخصيات الروائية الرئيسـة او الثانوية 

وجميعهـا مرتبطة بأحـداث الرواية ، كيف 

تسـتطيع مللمة الخيـوط الروائية السـائبة 

حفاظـا عـىل حبكـة الروايـة وابعادها عن 

حاالت الرتهل ( الساخر العظيم مثال ) ؟ 

ــ أظن أن االخالص للعمل وقيمه ، والخربة 

والتجربـة ، يمكـن أن يكونـوا جوابـا عـن 

القـدرة يف عـدم الوقوع يف متاهة التشـظي 

غري املسيطر عليه ، فالساخر العظيم رواية 

تحـاول االمسـاك بجمرة هـي خالصة فهم 

فنـي لواقع يمور باألحداث ، يف زمن يشـهد 

تصدعات رسيعة مفاجئة . 

تنفتـح الروايـة عـىل شـخصيات وحوادث 

ومدن وتاريخ وآمال ، تبدأ من مدينة املوصل 

يف لحظـة تاريخيـة صعبة تمثلت بسـقوط 

كارثـي أمـام مسـلحي داعش ، عـرب عائلة 

موصليـة تشـهد مـا حـدث وتكـون مركزا 

لصـورة متسـعة الزاويـة لقـراءة رشفهـا 

الوصول إىل فهم بـدل الدفاع عن قناعات أو 

تبني آراء ، وهاجسـها اشـادة قيم جمالية 

وتكوينات فنية لتؤكد بصمتها االبداعية . 

حلقـات وعالقات متشـعبة ، مدن وتاريخ ، 

وأحداث تكون االحاطة بتفاصيلها مناسبة 

تعطي الحق كله للسـاخر العظيم أن يكون 

عـىل موجة سـاخرة قادرة عىل اسـتحضار 

املعنى العميـق للبحث عن الحرية . تلك هي 

حكمة السـاخر العظيـم يف قدرته عىل وخز 

العقل ، ومده بأسباب الحيوية . 

س6 : يف تاريخـك الحافل بالعطـاء واالبداع 

طبعـت لك خمس مجاميع قصصية او اكثر 

، ودخلـت اىل عالـم الرواية وانجـزت العديد 

من الروايات ، أي الجنسـني أحب اىل نفسـك 

يف الكتابة ؟ 

ـــ  نعـم كتبت القصـة القصـرية ، وكتبت 

الروايـة ، وكل جنـس محكـوم بمسـاحة 

ومحـددات أو مواصفـات ، فمـا يصلـح أن 

يكـون قصة قصرية ال يمكـن أن ننفخ فيه 

ليصبـح رواية ، والرواية الحقيقية ال تصلح 

أن نخترصهـا كـي تكـون قصـة قصرية . 

زمـن وأحداث وشـخصيات وأفـكار ، منها 

ما ينفتح ليشـكل عاملـا تسـتلهمه الرواية 

، ومنهـا مـا يركز عـىل قيم محـددة تكون 

القصة القصرية شكال مناسبا له . 

وشـخصيا أحـب القصـة القصـرية وأحب 

الرواية أيضـا ، وال أعتقـد أن أحدهما بديال 

عن اآلخـر أو يمكن أن يلغيـه . ويف تجربتي 

الخاصة فإن طبيعة العمل االبداعي تشـكل 

تجنيسـه ، فاألعمال الكبرية املمتدة تستلزم 

مساحة ال تستجيب لها سوى الرواية .  

يف  واضحـة  نراهـا  الشـعرية  الرسديـة   *

مجموعاتـك القصصية ، هـل تعتقد ان هذا 

اللون من االسـلوب الرسدي يصلح يف كتابة 

الرواية ؟ 

ــ اللغة ليسـت وسـيلة إنما طريقة تفكري 

، وكائـن حي وفضيلة أية مفردة تسـتخدم 

إبداعيـا أن تكون حاضنة إلحسـاس صادق 

همـه القيـم الجماليـة والتعبـري عـن قلق 

اإلنسان املعارص يف بحثه عن الحرية واملعنى 

العميق لوجوده . 

نعـم ، يف تجربتـي كنـت معنيـا بتنمية هذا 

اإلحساس وكرس املعنى القامويس للمفردات 

لصالح بنية تسـتفيد من الشعر واملوسيقى 

والفنـون التشـكيلية ، وما زلـت أعتقد أنها 

طريقـة تعـرب عـن فهمـي لهـدف األعمال 

اإلبداعية .  

* نلـت العديد من الجوائز ، وكنت مرشـحا 

لنيـل جائزة اليونسـكو عـن العـراق ، ماذا 

تعني الجائزة لديك ؟ 

ــ كل مبدع يسـعد بنجاح عمـل له ، ويعتز 

إذا مـا نال هذا العمـل جائزة ، رشط ذلك أن 

تكـون الجهة املانحة جديـرة بمنحها وعىل 

وفق منهج شـفاف وقيم إبداعية ال تخضع 

العتبارات السياسـة واألجندات التي تحاول 

لوي عنق اإلبداع لصالح قيم غري إبداعية . 

إن الجوائـز والتقديـر يف تجربتـي االبداعية 

جـاءت اعرتافا بجهد وقيمـة ، ولم أكتب يف 

يـوم ما عمـال معدا لجائـزة مـا مهما كان 

نوعها ، ولست مستعدا لتبني منهج ال ينبع 

من قلبي استجابة لرشوط واضعي الجوائز 

. فرشط أية جائزة هي االستحقاق الرشعي 

لها وال يشء غري ذلك .  

* كتـب الكثري مـن النقـاد والباحثني حول 

منجـزك الـرسدي ، كيـف تنظر اىل املشـهد 

النقدي عرب مسـرية ابداعك الطويلة ؟ 

ــ عىل مسـتوى شـخيص ال شـكوى لدي ، 

فأعمايل حظيت بمتابعات ودراسـات نقدية 

لنقـاد وأدباء أكـن لهم الكثري مـن االحرتام 

والتقديـر ، بل عمـدت يف الفـرتة األخرية إىل 

جمـع ما كتب عـن أي عمـل يل واصداره يف 

كتاب بهدف التوثيق ، بعد أن فقدت عرشات 

الدراسات واملقاالت التي تناولت تجربتي . 

ولكـن كمتابع للحيـاة الثقافية أقـول : ما 

زالت املشـهد النقـدي يعاني مـن أمراض ، 

حاله يف ذلك حال بقية عنارص املشهد الثقايف 

بشـكل عام ، فليـس غريبـا أن يهمل كتاب 

مهـم لصالح كتـاب آخر بشـكو من ضعف 

واضـح يف مفاصله كافة ، وليـس غريبا أن 

تقع بعـض املقـاالت النقديـة يف مجامالت 

بعيدا عن قيمة النقد ودوره املهم يف الكشف 

واالحاطـة ، وليس غريبـا أن يدخل الجانب 

الحزبـي واالنتمـاءات الفكريـة يف االهتمام 

بعمل دون آخر ، ولكن هذه األمراض ليست 

حكرا عىل النقد بل هي أمراض مسـتعصية 

يف واقعنا العام .  

10 : لـكل كاتـب طقوسـه يف الكتابـة ، ما 

هي طقوس القاص والروائي االستاذ امجد 

توفيق ؟ 

ــ ليس لدي طقس خاص ، أو مسـتلزمات 

ينبغـي توفرهـا ، ال يشء غـري أن أكون عىل 

موجـة صافية ، ففي لحظة الكتابة انفصل 

تمامـا عـن العالـم الخارجي مسـتغرقا يف 

عالـم الروايـة أو القصة ، متابعـا لألحداث 

 ، مسـبقة  قـرارات  ال   ، والشـخصيات 

وال خريطـة صارمـة ألتـزم بتفاصيلهـا ، 

فالقواعد والوصايا واملعايري وجدت ، ووجد 

أيضا أسـلوب خرقها يف كل زمـان ومكان ، 

وتجربتي قائمة عىل نظرة متسعة الزاوية ، 

وفهـم يتعاطف مع اآلخر ، فالحقيقة كانت 

وما زالت أقرب األكاذيب إىل نفيس .  

وأكثر مفردة ال أستسـيغها هي ( الكراهية 

) ألنـي ال أسـتطيع أن أكـره أحـدا ، قـد ال 

أحـب شـخصا مـا أو حالـة مـا ، وال أحب 

سـلوكا بعينه ، وأتمنى أن يتغري ، لكن كلمة 

الكراهية صعبة للغاية .  

* مـا رأيـك بالـذي يقـول : ( النـص الجيد 

يفرض نفسـه عىل الجميـع ) يف هذا العالم 

الذي تتالعب فيه قوى الدعاية واالعالم ؟ 

ـ نظريـا يمكن أن نفهـم العبارة ونتعاطف 

معهـا ، أمـا عمليـا فلدينا من الشـواهد ما 

يجعلنا نخجل أمام حاالت ومشاهد مناقضة 

لهذه العبارة ..  

هـل منحت جائـزة نوبل ألفضـل األدباء يف 

العالم ؟ 

هل كانت معايري الجوائز الدولية متطابقة 

مع أهدافها املعلنة ؟ 

ألـم نشـهد ذبـول وانكسـار أدبـاء كبـار 

عىل خلفيـة مواقـف معاديـة لتوجهاتهم 

الفكرية؟ 

هناك أدباء تم تصنيع الهاالت التي تحيطهم 

عرب جوائز ملفقة واهتمام اعالمي مدفوع 

األجر ، وهنـاك مبدعون حقيقيون يعانون 

من أبسط مستلزمات الحياة . 

عالـم ما يـزال ينئ مـن فشـله ، وتاريخنا 

لألسـف الشـديد تاريـخ اخفـاق بالرغـم 

مـن التقـدم الحاصـل يف مجـاالت الحيـاة 

كافـة ، وإال كيف نفرس الحـروب يف العالم 

؟ وكيـف يوافـق هـذا العالـم املجنون عىل 

مجاعة شـعوب ؟ وكيـف يتعامل مع برش 

ال يسـتهدفون سـوى حياة مسـتقرة عرب 

الهجرة أو الهرب من واقعهم البائس ؟  

الحق لوحده ال يغري شيئا ، والجودة لوحدها 

ال تكفي .. 

ال بد من وسائل كي يفعل الحق فعله 

وال بد من وسائل لتؤكد الجودة نفسها 

ولألسف نحن بعيدون عن ذلك بعد نجمة .  

القصـيص  املـكان يف قلمـك  تأثـري  * مـا 

والروائي ؟ 

منـذ البدايـة كان الجبل معلمـي األول ، لم 

يكـن مكانا ، كان صديقـا ، توضأت بلغته 

املهيبة ، بصوته الواثق ، بشـجاعته التي ال 

تحتمـي بشـهود ، تعلمـت أن الصدق الذي 

يرغمـك الخـوف عليـه غري الصـدق النابع 

من قلبـك غري الصدق الـذي يمتحن رشفك 

وقيمك . 

منحني الجبل حبه ، ال يشء غري الحب 

والحب وحده هو ما يشكل عالقتي باملكان 

منذ اليـوم الذي تعلمت فيـه درس الجبل ، 

وغادرتـه إىل مدن وأماكـن ، فتحول الجبل 

من مكان إىل قيمة .  

دهوك ، املوصـل ، كربالء ، بغداد ، محطات 

سكنت قلبي ، لم أغادرها ولست معنيا بأي 

بديـل ، وألنهـا كذلك ، فلها شـواهد ، بل أن 

وجودها كان حاسما يف كل ما أكتب ..
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يشكو كثريون من زيادة الوزن، خالل فصل الشتاء، عندما 
يدفعهـم انخفاض الحرارة إىل تناول الطعام بكميات أكرب 
من املعتاد ملنح الجسم شعورا بالدفء، األمر الذي يجعلهم 
يخرسون لياقتهم، وال سيما أن ممارسة األنشطة البدنية 

يف الخارج تصبح أمرا صعبا، بسبب الطقس.
وتثـار التسـاؤالت يف فصل الشـتاء حول السـبل املمكنة 
ليحافظ اإلنسـان عىل وزنـه، دون أن يتأثر بالفصل الذي 
تصاحبـه مرشوبـات وأطعمة خاصـة، فما هـو النظام 
الغذائـي األمثـل للحفـاظ عـىل اللياقـة البدنيـة يف هـذه 

األشهر؟.
يقول استشاري السـمنة والنحافة وخبري التغذية، هاني 
جـربان، إن الشـتاء يصاحبه نهـم أكرب لتنـاول الطعام، 

وبعض األشخاص يصابون بـ ”االكتئاب املوسمي“ 
ويحاولـون التغلـب عليه من خـالل األكل، وهذا 

األمر يزيد احتمال زيادة الوزن.
ويويص جربان يف ترصيحات ملوقع ”سكاي 
نيـوز عربيـة“، بالحـرص عىل ممارسـة 
الرياضـة خـالل فصـل الشـتاء بشـكل 
منتظـم، لتجنب زيادة الـوزن، إىل جانب 
اتبـاع نظـام غذائي صحي غنـي باملواد 
التـي تسـهم يف تدفئة الجسـم، دون أن 

تكون مرتفعة السعرات الحرارية. 
وينصح الخبري أيضا بتقسيم الوجبات 
أي وجبـة  اليـوم،  6 يف  إىل  األساسـية 
كل ثالث سـاعات، فيما أشـارت بعض 

الدراسـات إىل أن متوسط زيادة الوزن يف 
فصل الشتاء بالنسبة للكثريين يرتاوح بني 

ثالثة وخمسة كيلوغرامات.
وعـىل مسـتوى املرشوبـات، يقـول خبـري التغذية إن 
مرشوبات يجري استهالكها يف الشتاء تتسبب يف زيادة 

الوزن، مثل السـحلب الذي يحتوي عىل النشاء والحليب 

واملكرسات، يف حني يمكن استبداله بمرشوبات أخرى به، 
مثـل القرفـة والزنجبيل، فهي مرشوبات سـاخنة تعطي 
شعورا بالدفء كما أنها قليلة السعرات الحرارية، إضافة 

إىل الليمون الساخن، أو ”حمص الشام“، لكن باعتدال.
جربان  مـن وحّذر  اإلكثـار  مـن 

ء  لحسـا الـذي يحتوي عىل ا
كما  ”الكريمة“، 

إىل  اإلفراط يف تناول نبه 
الدجاج  حساء 
 ، للحـم ا و
ناصحا بتناول 
ئـر  لعصا ا
لطبيعية  ا
ت  ا ذ

السعرات الحرارية األقل.
ويشـري خبري التغذية إىل أهمية تناول الفواكه الحمضية، 
خصوصا الربتقال، ألنها تمنح الجسـم شـعورا بالشبع، 
وينصح بأن يتم أكلهـا وليس تناولها كعصائر، وذلك من 

أجل االستفادة من األلياف ألجل الشعور بالشبع.
كـم ينصح أيضا بتنـاول أطعمة خالية الدسـم، واالبتعاد 
عـن الخبز األبيـض، واالعتماد عـىل الخبـز املصنوع من 
الحبـوب الكاملة، مع اإلكثار بشـكل أكرب من الخرضوات 
التي تساعد عىل الشعور بالدفء، عىل أن تكون منخفضة 

السعرات.
وعن املمارسـات الخاطئة التي يتبعها البعض يف الشتاء، 
مثل اإلكثـار من تناول السـكريات، عىل غـرار الحلويات 
الرشقيـة والغربية وغري ذلـك من املأكـوالت واملرشوبات 
التـي تحتوي عىل نسـب عالية من السـكريات، ال سـيما 
أنها تساعد عىل منح الجسم شعورا بالدفء، قال جربان: 
”تساعد السـكريات عىل الشعور بالدفء مؤقتا، لكنها يف 
الوقت نفسـه تتسـبب يف زيادة الوزن بشـكل كبري، لذا 

ينصح باالعتماد عىل الفاكهة بشكل أكرب“.
ويويص استشـاري السـمنة والنحافـة بأهمية االبتعاد 
عن مصادر االكتئاب املوسـمي يف الشـتاء، والحرص عىل 
التواجد مع األهل واألصدقاء للشـعور بدفء التجمعات، 
وحتى الخروج من املنزل والتعرض للشـمس التي تمد 

الجسم بفيتامني“د“.
وكانت دراسـة قد أجراهـا باحثون 
يف كليـة الطـب بجامعـة ”ألبريت“ 
الكندية قد ربطت بـني قلة التعرض 
إىل الشـمس يف فصل الشـتاء وزيادة 
الوزن، عىل اعتبار أن قلة التعرض 
إىل أشـعة الشـمس تتسـبب 
يف تخزيـن الجسـم ملزيد من 

الدهون.

تعـد نزالت الـربد شـائعة عند 
األطفال، ويمكـن عالج الزكام 
وسـيالن األنـف عنـد األطفال 
فهـي  الحيويـة  باملضـادات 
تحـارب البكترييـا ولكنهـا لن 
تعالج نـزالت الربد لدى طفلك؛ 

ألن الزكام مرض فريويس.
املـرض  عـالج  يمكـن  وال 
الفريويس باملضـادات الحيوية 
حديثـي  األطفـال  باسـتثناء 
الذيـن  األطفـال  أو  الـوالدة 
يعانـون مـن ضعـف املناعـة، 
فإن نـزالت الربد عنـد األطفال 
األصحاء ليست خطرية، وعادة 
ما تختفـي يف غضون 4 إىل 10 

أيام دون عالج.
عندمـا يصـاب طفلـك بنزلـة 
برد، فإنـه سيشـعر يف البداية 
بأنه ليس عىل مـا يرام، وغالباً 
ما يتبعـه التهـاب يف الحلق أو 

سيالن األنف أو السعال.
يمكن أن توفر بعض العالجات 
تخفيـف  البسـيطة،  املنزليـة 
االحتقـان لألطفـال بـدالً مـن 
أدويـة السـعال والـربد، وهي 

كالتايل:
- ملعقة عسل 

أظهـرت العديد من الدراسـات 
أن ابتـالع ملعقـة صغرية (15 
مـل) مـن العسـل قبـل حوايل 
نصف سـاعة مـن النوم يمكن 
أن يسـاعدك يف الحصـول عىل 
نـوم أفضل ليـًال، مـن املعتقد 
أن خصائـص العسـل املضادة 
قـد  والبكترييـا  للميكروبـات 
تكون فعالة، ومع ذلك، تذكري 
أن األطفال الذين تقل أعمارهم 
أن  عـن عـام واحـد ال يجـب 
يتناولـوا العسـل أبـداً بسـبب 
خطر اإلصابة بالتسمم الغذائي 

عند الرضع.
-الكثري من السوائل 

قد يبـدأ الطفل الذي يعاني من 
سـيالن األنـف بالتنفـس مـن 
فمـه. قـد يسـبب التنفس عن 
طريق الفم العديد من األرضار 

للجهـاز التنفـيس، لذلـك، من 
املهم زيادة تناول طفلك لحليب 
األم أو الحليب االصطناعي، إذا 
كان عمر طفلك أكثر من سـتة 
أشـهر، يمكنـك إعطـاؤه املاء 

والسوائل األخرى أيضاً.
إن إبقـاء الطفـل رطبـاً يعـد 
رضورياً، قدمي لطفلك كميات 
الطعـام وخاصة  صغرية مـن 
السـوائل يف كثري مـن األحيان، 
املالئمـة  الخيـارات  تشـمل 
وعصـري  الحسـاء،  لألطفـال 
الجيـد  البديـل  يعـد  التفـاح، 
للعصـري هـو شـاي الكركديه 

بالفواكه املربد.
-رذاذ املحلول امللحي 

قطـرات  تسـاعد  أن  يمكـن 
تخفيـف  يف  امللحـي  املحلـول 
املخاط والتخلص منه خاصة، 
وأن سـيالن األنـف قد يسـبب 
أنـف  يف  املخـاط  مـن  الكثـري 
طفلك، ممـا قد يعيق تنفسـه 
اسـتخدام  ويمكـن  بسـهولة، 
شفاط السـتخراج املخاط من 
أنـف الطفـل؛ ملسـاعدته عـىل 

التنفس بشكل أفضل.
ويمكنك محاولة تعليم األطفال 
الذيـن تـرتاوح أعمارهـم بني 
سـتة أعوام وما فوق الغرغرة 
باملاء املالح (ملعقة صغرية من 
ملـح الطعام مذاب يف كوب من 
املاء الدافئ وهي طريقة فعالة 

لتخفيف التهاب الحلق.

-رفع الرأس 
مـن  الطفـل  رأس  رفـع  يعـد 
الطـرق الفعالـة لجعـل طفلك 
يشـعر بالتحسـن، فال يساعد 
إفـراز املخـاط  ذلـك فقـط يف 
بشـكل أفضـل، ولكنـه يمنـع 
أيضاً املخـاط مـن الترسب إىل 
الحلـق، مما قد يـؤدي عادًة إىل 

اإلصابة بنوبات السعال.
أفضل طـرق الوقاية من نزالت 

الربد 
تعد أبرز طـرق محاربة إصابة 
طفلك بنزالت الربد هي حمايته 
مـن التعـرض لتيـارات الهواء 
مجموعـة  وإليـك  املبـارشة، 

نصائح أخرى وهي كالتايل:
اإلكثـار مـن تقديـم األطعمـة 
الصحية لطفلك والتي تسـاعد 
عـىل رفـع مناعتـه، وتزيد من 
مقاومتهـم الكتسـاب العدوى 
يجـب عـىل األم الحـرص عىل 
غسـل اليدين باسـتمرار باملاء 
قبـل  خصوصـاً  والصابـون 

الرضاعة أو مالمسة األطفال.
يف حالة إصابة أحد أفراد املنزل 
بنزالت الربد يجب محاولة إبقاء 
طفلك بعيداً، يجب التأكيد عىل 
الطفـل برضورة وضـع منديل 
أثناء العطس والسـعال لتقليل 
ومنـع  العـدوى  نقـل  فـرص 
حديثـي  لألطفـال  الزيـارات 
الوالدة، وتجنب التجمعات قدر 

املستطاع.

ال يمكنـك عزيزتي الفصل بني مكانة 
زوجك وبـني مكانـه أم زوجك عندك 
ألنه بقدر احرتامـك لزوجك وتقديرك 
له بقـدر احرتام ألم زوجـك وتقديرك 
لهـا، ولذلـك ال يمكن أن تكـون ردود 
أفعـاك قويـة معها إذا مـا تدخلت يف 
تربيـة أطفالـك، ولذلـك احـذري أن 
تندفعـي يف ردود أفعالك تجاه تدخلها 
يف تربية أطفالك، حفاظاً عىل قدرها، 
وحفاظاً عىل هدوء واستقرار عالقتك 

بزوجك.
وألهمية هذا املوضوع وحساسـيته، 
تقـدم داليـا شـيحة خبـرية أرسيـة 
وزوجيـة بدبـي، حيل ذكيـة تمنع أم 
زوجك من التدخـل يف تربية أطفالك، 
عليـك تطبيقهـا والرتكيـز عليها مع 
مراعاة مشـاعر أم زوجـك للحصول 

عىل نتيجة أفضل، وهذه الحيل هي:
مساعدة أم زوجك عىل اإلنشغال بأمر 

آخر
عليك مراعـاة الفراغ الذي تعاني منه 
أم زوجـك، ولذلـك عليـك بالتفكري يف 
أمـور يمكنها القيام بها واالنشـغال 
بهـا مثـل مطالبتهـا بالطبـخ ألنها 

طاهية ممتازة.
ويمكنـك أيضـاَ أن تعطـي ألم زوجك 
مسـاحة كبرية للتواصل مع زوجك ( 
ابنها)، ألن ذلك سـيحول بني تدخلها 

يف تربية أطفالك.
امدحي أم  زوجك

تقول شـيحة أنه يجب عليك التعامل 
بـذكاء مـع أم زوجـك، كأن تقومـي 
دون  أطفالهـا  تربيـة  يف  بمدحهـا 
تدخـالت اآلخريـن، والثنـاء عليها يف 
نتائـج تربيتها ألطفالهـا، وإخبارها 
برغبتك يف أن تسـلكي نفـس الدرب، 
وأن تفعـيل مثلمـا فعلـت هـي مـع 
أبنائها، بأن تكون الرتبية لك بمفردك 

ودون تدخالت اآلخرين، وأن تسألهيا 
عـن أخطاء الرتبية التـي وقعت فيها 
لتتجنبيها، وعـن أفضل طرق الرتبية 
التـي يمكنـك اتباعهـا، ليكـون ذلك 
رسـالة دافئة لها برغبتـك يف فعل ما 
قامـت به هي من قبل واعتمادك عىل 

نفسك يف تربية أطفالك.
تـرك   األمـر     للـزوج

إذا لـم تجدي املحاوالت السـابقة مع 
أم زوجك، عليـك بالتحيل بالصرب وأن 

تخربي زوجك برضورة الحديث معها 
بطريقة ودودة ولطيفة، وأن يخربها 
رصاحـة بعدم التدخل يف تربية األبناء 
بطريقـة لبقـة ولطيفـة، وأن يطلب 
منهـا أن تركـز أكثر عىل دلـع األبناء 
والعطف عليهـم ألنه ال يريد إرهاقها 

يف تربية األبناء.
التعامـل مع تدخـل الحماة يف الرتبية 

وكأنه نصيحة
وبحسـب شـيحة، يمكنك غاليتي أن 

تتعاميل مـع تدخل حماتـك يف تربية 
األبناء وكأنه نصيحـة، وأن تتجاهيل 
بعـض اليشء عـن ذلـك، فقـد يعود 
تدخـل الحمـاة يف تربيـة األبنـاء إىل 
أسـباب عديدة، منها وحـدة الحماة، 
وعدم إنشـغالها بأمور أخرى، ولذلك 
عليك أن تستمعي إىل نصائحها بهدوء 
ولـك مطلـق الحريـة يف تطبيقها من 

عدمه.
أن يكـون األب واألم بمثابـة إحتكار 

لألم
ومن حيل ذكية تمنع أم زوجك التدخل 
يف تربيـة أبنائك، اإلتفـاق بني األبوين 
واألبنـاء عـىل أن للجـدة كل الحـب 
واالحـرتام والتقديـر، ولكـن الكلمة 
األوىل والـرأي األخري لهمـا هما فقط 
ودون غريهما، حتى يكونوا عىل خلق 
دائم وتحت أعني األبوين ومراقبتهم، 
ولكي تكـون عالقتهـم بجدتهم عىل 
خـري مـا يـرام، خصوصاً مـع تأكيد 
بعـض الدراسـات عىل أهميـة وجود 
الجد والجدة يف حيـاة األطفال وكيف 
لذلـك أن يدعـم من نموهـم ويحقق 
واإلسـتقرار،  بالسـعادة  شـعورهم 
وهو ما أثبتته الدراسات الحديثة من 
أن الطفـل املولـود يف أرسة متكاملـة 
األطراف ويف ظل وجود الجد أو الجدة 

يكون مستقر عاطفياً ونفسياً. 

املكوّنات
لتحضري الكيكة:

دقيق – كوبان
بيض – 2

ماء – كوب
سمن أو زيت – نصف كوب

حليب بودرة – ملعقتان كبريتان
ملعقتـان   – بـاودر  بايكنـغ 

صغريتان
ملح – ملعقة صغرية

فلفل أسود – رّشة
لتحضري الحشوة:

لبنة – كوبان
جزر مبشور – كوب

خيار مقّطع إىل دوائر – 1

طماطم مقّطع إىل رشائح – 1
بقدونس مفروم – نصف كوب

ومهروسة  مسـلوقة  بطاطس 
3 –

الحجم مفروم  بصل متوسـط 
1 –

كمون – رّشـة
ملح – رّشة

فلفل أسود – رّشة
طريقة العمل

وعـاء،  يف  الكيكـة:  لتحضـري   -
ضعـي الدقيق والحليـب البودرة 
والبايكنغ بـاودر وامللح والفلفل 

األسود.
- أخلطي املكونات الجافة معاً. 

- يف الخالط الكهربائي، أخلطي 
البيض مع املاء والزيت.

الجافـة  املكونـات  أضيفـي   -
واخلطي. 

- إدهني صينية بالزيت واسكبي 
فيها الخليط.

فـرن  إىل  الصينيـة  أدخـيل   -
محّمى مسبقاً عىل حرارة 170 
درجـة مئوية ملّدة 25 دقيقة أو 

حتى ينضج. 
- أخرجـي الكيكـة مـن الفرن 

واتركيها تربد قليالً.
- قّطعـي الكيـك من الوسـط 

بطريقة أفقّية. 
حّمـي  الحشـوة:  لتحضـري   -

ملعقتني كبريتـني من الزيت يف 
قدر وشّوحي البصل حتى يذبل 

قليالً. 
- أضيفي البطاطس ثّم التوابل 

والبقدونس. 
- أخلطي املكونات جيداً. 

- بعد تقسيم الكيكة، إحشيها 
أوالً بالللبنة.

- وّزعي حشـوة البطاطس ثم 
ضعي طبقة الكيكة الثانية. 

بالكامـل  الكيكـة  غّطـي   -
بالكمية املتبقية من اللبنة.

- زّيني األطراف بالجزر املبشـور 
ورّيص الوجـه بحلقـات الخيـار 

ورشائح الطماطم.
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دراسـة حديثـة، أن العمـل مـن املنـزل يزيد 
مخاطر ارتكاب األخطاء، مقارنة بالعمل من 

املكتب.
وقالـت صحيفة ”ديـيل ميـل“ الربيطانية إن 
باحثني يف مدرسـة روتـردام لـإلدارة التابعة 
لجامعة إيراسموس، اعتمدوا يف دراستهم عىل 
جـودة لعب الشـطرنج عرب اإلنرتنـت مقارنة 

باللعب وجها لوجه.
وأوضحـت أنه تـم تحليل أكثر مـن 215 ألف 
حركـة يف اللعبة قام بها الالعبـون، مربزة أن 
النتائـج خلصـت إىل أن التنافس عرب اإلنرتنت 

يزيد من مخاطر ارتكاب لألخطاء.
وذكـر الباحثون أن النتائـج، التي تم التوصل 
إليها باالعتماد عىل الذكاء االصطناعي، تؤكد 

أن عدم التواجد يف املكتب يرض باإلنتاجية.
وأضافـوا: ”البحـث أظهر أن العمـل عن بعد 
يمكن أن يعيق قدرة الناس عىل القيام بمهام 

عقلية مكثفة وهم بمفردهم يف منازلهم“.
وتم االعتماد عىل لعبة الشـطرنج يف الدراسة، 
ألنها تشبه عددا من أنواع األعمال يف املكاتب، 
مـن خـالل االعتمـاد عـىل املهـارات املعرفية 

والعمل تحت ضغط الوقت.
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تفضل السيدات رشاء منتجات 
التجميـل، التـي تتناسـب مع 
مالمح وجها، ودرجة برشتها، 
أنـواع  بعـض  هنـاك  ولكـن 
املكياج املزورة التي من املمكن 
أن تسـبب بعض املشاكل عىل 

صحة البرشة والوجه.
عـىل الرغـم أن هنـاك بعـض 
الرشكات التي تقوم بتقليد كل 
شئ متواجد عىل العبوة، إال أن 

هناك بعض االختالفات التي من املمكن من خاللها معرفة الفرق بينهما.
الشـك يف أن السـعر هو العامل األسـايس الذي يفرق بني املكياج األصيل، 

.copy والـ ،first copy واملزور، ولكن هناك درجات يف ذلك مثل
إليك بعض النصائح ملعرفة الفرق بني املكياج األصيل واملزور:

- الربايمر
1 تختلف رائحة الربايمر األصيل عن املزور، فتكون أقوى ومقبولة.

2 ملمـس األصيل ناعـم للغاية، ويعمل عـىل ترطيب البـرشة، وإعطائها 
مظهر جذاب، عكس املزور فيعطي لوك غري طبيعي للبرشة.

3أما عن اللون، فاألصيل يكون طبيعي يشبه درجة البرشة، فاملزور يكون 
غامق وال يعطي املظهر املطلوب.

- الكونسيلر
1 األصيل يكون سـهل االندماج تحت العـني، ويعطي مظهر طبيعي دون 

أن يسبب التجاعيد.
2 املـزور، يعطي مظهر غري طبيعي وشـاحبة تحـت العني، وإطاللة غري 

طبيعية لشكل املكياج.
-قلم الحواجب

1األصيل، ملمسـه ناعم، واللون تقيل، ال يحتـاج أن تضعي كثري منه عىل 
الحاجب، مع إعطاء لوك طبيعي لشكل الحاجب.

2املـزور، لونـه بيكون أسـود تقيل للغايـة، مظهره غري طبيعـي، يحتاج 
تمريره أكثر من مرة عىل الحاجب، فمن املمكن أن يسـبب وقوع يف شـعر 

الحاجب.
- كريم االساس

1االصيل، لونه طبيعي وملمسه ناعم، وسهل االندماج عىل الوجه، إضافة 
أنه ال يتأثر بدرجة الحرارة، ويعمل عىل إخفاء عيوب البرشة.

2املـزور، لونه غري طبيعي، وال يعطيكي إطاللة نرضة و طبيعية، كما أنه 
يحتاج وقت للتأكد من اندماجه بالشكل املطلوب عىل البرشة.

- الهايليرت، وأحمر الخدود ”بالرش“
1األصيل، تختلف شـكل العبوة عن املزورة، من خالل طريقة كتابة أسـم 

املاركة، ووتتميز العبوة بالصالبة عن املزورة فتكون بالستيك.
2 اختالف يف درجات األلوان املتواجدة داخل العبوة.

- االيشـادور1 يختلف األصيل عن املزور من ناحية امللمس، ونعومته عىل 
الوجه.

2 إذا تواجد صورة عىل العبوة، فعىل املزورة تكون غري واضحة.
3 األختـالف من حيث الفاعليـة، فاألصل من املمكن أن تضعي منه طبقو 
واحدة لإلكتفاء بالغرض، أما املزور ستضعي منه طبقات كثرية للحصول 

عىل اللوك املرغوب فيه.
-أحمر الشفاه

يكون أحمر الشـفاه األصيل، ملمسـه ناعم ال يسـبب تشـققات الشفاه، 
ويتم ثباته ملدة أطول عن املزور.

-االيالينر
األصـيل، يعطيكـي مظهر طبيعـي وجذاب للعـني، إذ يكون لونـه داكن، 
وثقيل، أما املزور بعض املاركات ربما تسـبب لك حساسية العني فعليكي 
توخي الحذر، كما من املمكن أن يسبب لكي بعض الحكة يف جفن العني.



تتحـدد فصيلـة الـدم عـن طريـق 
الجينـات التـي يرثها اإلنسـان من 
املـواد  عـىل  تعتمـد  كمـا  والديـه، 
املوجـودة يف الـدم، بحسـب موقـع 
 Daily Health دييل هيلث بوسـت”

Post“، ومن   تلك املواد:
الربوتينـات  وهـي  األنتيجـني   •
املوجـودة عـىل سـطح خاليـا الدم 
الحمـراء، وهي املسـؤولة عن إنتاج 

األجسام املضادة.
• األجسام املضادة وهي الربوتينات 
املكافحة للعـدوى وتوجد يف البالزما 
و#  الـدم)،  مـن  السـائل  (الجـزء 
األجسام_املضادة جزء من #الجهاز_

بمهاجمـة  يقـوم  الـذي  املناعـي 
يف  ُوجـدت  إذا  محـددة  أنتيجينـات 

الجسم.
ABOنظام الـ

يف ظل هذا النظام، قد ينتمي الدم إىل 
واحدة من 4 مجموعات:

 A بمعنـى أن لديـك أنتيجينـات A •
عىل خاليـا الدم الحمراء واألجسـام 
املضـادة B (أي األجسـام املضـادة 

.(B التي تهاجم أنتيجينات
األنتيجـني  لديـك  أن  بمعنـى   B  •
ملكافحـة  املضـادة  واألجسـام   B

.A أنتيجينات
 A يعني أن لديـك األنتيجينات AB •
وB، ولكن ال توجد األجسام املضادة 

.Bأو املضادة لـ Aلـ
• O ليس لديك أية أنتيجينات، ولكن 
 Aتوجد كل من األجسـام املضادة لـ

.Bو
Rh نظام

يمكـن أن تكون لخاليا الدم الحمراء 

أيضـا أنتيجني آخر يسـمى #عامل_
.(factor Rh) ريسوس

ويمكن لدمك   أن يكون:
أيضـا  (ويسـمى  إيجابـي   RhD  •
أن  بمعنـى  إيجابـي)  W ريسـوس 

األنتيجني موجود.
أيضـاً  (ويسـمى  سـلبي   RhD  •
ريسوس سلبي) بمعنى أن األنتيجني 

غري موجود.
وحسـب مجموعة ABO ومجموعة 
دمـك.  فصيلـة  تحديـد  يتـم   RhD
عىل سـبيل املثـال، إذا كان الدم هو 
مجموعـة O وRhD إيجابـي، فـإن 

فصيلة دمك تكون  O إيجابية.
إن املـواد املجهريـة املوجـودة عـىل 
سـطح خاليا الدم والتي تتفاعل مع 
الجهـاز املناعي إما لرفـع أو تقليل 

خطر التعرض ألمراض عدة.
وهذا يعني أنه اعتمـاداً عىل فصيلة 
الـدم A، B، AB، أو O قـد يكون من 
املرجـح أن تصـاب بالرسطان مثالً، 
أو القرحة، أو أمراض القلب أو حتى 

مشاكل الذاكرة.
A النوع

• يكون األشـخاص الذيـن يحملون 
فصيلـة الـدم A بصفة عامـة أكثر 
عرضـة لرسطـان املعـدة، خاصـة 
الكحوليـات  يرشبـون  كانـوا  إذا 
ويدخنـون، بنسـبة 20 % أكثر من 

.Oو B النوعني
• تكون النساء الالتي يحملن فصيلة 
دم A سلبي عاليات الخصوبة خاصة 
يف سن الثالثينيات، أكثر من غريهن، 
وفقاً ملا يقوله الباحثون يف كلية طب 

ألربت أينشتاين يف نيويورك.

B النوع
• األشـخاص الذيـن ينتمـون لهذه 
أكثـر عرضـة  املجموعـة يكونـون 

لرسطان البنكرياس.
• كما أنهـم أكثر عرضة للمشـاكل 
الخرف  بالذاكرة، وكذلـك  املرتبطـة 

والزهايمر يف السنوات الالحقة.
• كمـا أنهم أكثـر عرضـة لإلصابة 

بالقرحة والعدوى.
• وعـادة مـا يكـون األيـض لـدى 
املنتمـني لهـذه املجموعـة أعىل من 

أصحاب أنواع الدم األخرى.
• يمكـن ألصحـاب النـوع B بنـاء 
العضـالت أرسع وأسـهل وعىل هذا 
النحـو، يمكـن أن يحققـوا نتائـج 

أفضل من ممارسة الرياضة.
O النوع

• األشخاص املنتمون لهذه املجموعة 
أقل عرضة لإلصابة بأمراض القلب.

املجموعـة  هـذه  مـن   %37  •
برسطـان  لإلصابـة  عرضـة  أقـل 

البنكرياس.
• عـادة ما تكـون هـذه املجموعة 

بالنوبـات  لإلصابـة  عرضـة  أقـل 
القلبيـة ورسطـان املعـدة مقارنة 

باملجموعات األخرى.
لهـذه  ينتمـون  الذيـن  الرجـال   •

املجموعة يكونون عرضة للبدانة.
 O النـوع  النسـاء مـن  • وتتسـم 

بانخفاض مستويات الخصوبة.
AB النوع

 AB يكـون أصحاب فصيلـة الدم •
عرضة لتطور أمراض القلب بنسبة 

23 % أكثر من اآلخرين.
• هـم أكثر عرضة لخطـر اإلصابة 

بمشاكل األمراض املعرفية.
 AB الحوامـل مـن فصيلـة الـدم •
يعانني أكثر من ارتفاع ضغط الدم 

املعروف باسم ”تسمم الحمل“.
أكثـر  الفصيلـة  • أصحـاب هـذه 
للتعـرض   82% بنسـبة  عرضـة 

ملشاكل مرتبطة بالذاكرة.
 AB يتقاسـم أفـراد فصيلة الـدم 
املزايا والتحديات التي قد يواجهها 
 A الـدم  فصيلـة  مـن  كل  أفـراد 

.B وفصيلة الدم

*النقود ليست مصنوعة من الورق .. وإنما من القطن.
* الكريس الكهربائي اخرتعه طبيب أسنان.

*الكاتشب كان ُيستخدم يف القرن الثامن عرش كدواء.
*الذين يتحدثون اإلنجليزية يف الصني أكثر من سكان الواليات املتحدة 

األمريكية.
* حاسة التذوق لدى الفراشات يف قدميها.

* الفيلة هي الحيوانات الوحيدة التي ال تستطيع القفز.
* حجـم عينيك اآلن هو نفس حجمها عنـد والدتك ، فالعيون ال تنمو 

بعكس األنف واألذن.
* تسقط النملة دائما عىل جانبها االيمن عندما تتسمم.

* عني النعامة اكرب من دماغها.
* تزيد السنة الشمسيةعن السنة القمرية عرشة أيــام.

* يمكن للحلزون ان ينام ملدة ثالث سنوات.
* جميع الدببةالقطبية عرساء (تستخدم اليد اليرسى) .

* يستخدم رجال االسكيمو الثالجات ملنع الطعام من التجمد!!
* صوت البطة ال صدى له وال احد يعلم ملاذا؟!

* من املمكن ان تصعد البقرة الدرج ولكن من املستحيل ان تنزل.

صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

1899 - تأسـس نـادي إيـه يس 
ميـالن اإليطايل عىل يـد اإلنجليزي 

هريبرت كيلبن.
1916 - اغتيـال الراهـب الرويس 
غريغوري راسبوتني عىل يد النبالء 
الروس الذين كانوا يتوقون إلنهاء 

تأثريه عىل العائلة املالكة.
1938 - وقـوع اشـتباك بني أحد 
املجلـس  حـراس  وأحـد  التجـار 
الترشيعي يف الكويـت أدى إىل حل 

املجلس بعد عدة أيام.
1969 - الربملان الربيطاني يصوت 
بأغلبيه كبرية لصالح إلغاء عقوبة 

اإلعدام يف حالة جرائم القتل.
1971 - البحرين تعلن استقاللها 
عـن اململكـة املتحـدة وذلـك بعد 
مئة وعرش سـنوات مـن االحتالل 

الربيطاني.
1988 - بـدء الحـوار الرسـمي 
بـني الواليـات املتحـدة ومنظمة 

التحرير الفلسطينية.
جمهوريـة  -اسـتقالل   1991
االتحـاد  عـن  كازاخسـتان 

السوفيتي.
املتحـدة  األمـم  قـرار  إلغـاء 
الـذي سـاوى بـني الصهيونيـة 

والعنرصية.
ثعلـب  عمليـة  بـدأ   -  1998
الصحراء التي قامت بها الواليات 
املتحـدة ضد  املتحـدة واململكـة 
العـراق وذلـك بقصـف أهـداف 
بصواريخ  حساسـة  ومنشـئات 
العملية مدة  كـروز، واسـتمرت 

ثالثة أيام.
2004 - أحـد املواقع اإلسـالمية 
ينرش رشيط صوتي ألسـامة بن 
الدن يشيد فيه تفجري القنصلية 
جـدة  مدينـة  يف  األمريكيـة 

السعودية.
2007 - قـوات األمـن العراقيـة 

تتسـلم أمـن مدينـة البرصة من 
القوات الربيطانية.

يف  املركـزي  -املجلـس   2009
منظمـة التحريـر الفلسـطينية 
يقرر تمديد والية الرئيس محمود 
عباس واملجلس الترشيعي وذلك 
حتى إجراء االنتخابات الرئاسية 
والترشيعيـة، وحركـة حمـاس 
املجلس  القـرار وتصـف  ترفض 

املركزي بغري الرشعي.
مجلـس األمـة الكويتـي يجـدد 
الثقـة برئيـس الـوزراء الشـيخ 
نـارص املحمـد األحمـد الصباح 
بأغلبية 35 نائًبا مقابل 13 نائًبا 
مع طرح الثقـة وامتناع نائب يف 
جلسة اسـتثنائية للتصويت عىل 
طلب عـدم إمـكان التعاون معه 
بعد اسـتجوابه الذي نوقش يف 8 

ديسمرب.
2012 -مخيـم الريموك لالجئني 

الفلسـطينني يف دمشق يتعرض 
للقصـف بطائرات امليـغ التابعة 
لقـوات النظـام السـوري ممـا 
أدى إىل نـزوح نسـبة كبـرية من 

السكان.
شـابة هنديـة تتعـرض للرضب 
واالغتصـاب الجماعـي يف دلهي، 
واسـعة  احتجاجـات  أثـار  مـا 

النطاق يف البالد.
2013 - ميشـال باشـييل تفـوز 
برئاسة تشـييل لفرتة ثانية غري 

متتالية.
 132 حـوايل  مقتـل   -  2014
شـخًصا يف ُهجـوٍم نفذته حركة 
طالبـان عـىل إحدى املـدارس يف 

پشاور، بپاكستان.
ج  2017 - نـادي ريال مدريد ُيَتوَّ
بلقب كأس العالم لألندية 2017 
بعـد فوزه عـىل غريميـو بهدف 

نظيف يف املباراة النهائية.
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غزل عراقي
ــدود   اخل ــه  رممن ــع   الدم ــاض  انق ــه  عل
ــه   لگانـــ ــا  م ــس  ب ــك  الضح ــه  وواعدن
ــور   القصــ ــل  له ــس  ب ــرح  الف ــدري  مان
ــه    واجانـــــــــــــ ــر  مام ــذر  يعت ــك  لذل
ــك   بي ــو  ل ــه  بين ــو  ل ــبب   الس ــدري  ن ــا  وم
ــه امانـــــــــــ ــكل  وب ــن  زم ــا  ي ــح  وضّ
ــون العيـــــ ــدام  گ ــدگ  الص ــجون  مس
ــه عنانـــــــــــ ــق  طال ــو  ش ــذاّب  والچ
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تعرف على مرضك القادم من فصيلة دمك

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

واحدة .

أفقي :
تسـببت   ( حـرب…….   )  1-
فيها امرأة يف الجاهلية – امرأة 

عمران .
-2 مظهر – ذو النورين .

-3 ( الـ….. ) من أسـماء الله 
الحسنى – يرتدد عىل .

 – غنمـه  الراعـي  دعـاء   4-
خضع .

-5 مـن الشـهور الرسيانية – 
نؤاخي ( معكوسة ) .

-6 بـذل نعلـه ( مبعثـرة ) – 
قادم .

-7 « أكثر الـ…… فإن السفر 
طويل » ( معكوسـة ) – يف كل 
ذات كبد رطبة ….( معكوسة 

) – األمر من ( باع ) .
-8 أشـمل – نصـف مبـدأ – ( 
خباب بـن الـ…… ) سـادس 

من أسلموا .
-9 ( نـاء ) مبعثرة – بدايات ( 

معكوسة ) .
10– نتـدرب – من الضمائر ( 

معكوسة ) .

عمودي :
-1 شـعوب – ماتـوا يف 

سبيل الله .
-2 أعلم األمة بالحالل و 

الحرام ( معكوسة ) .
الهمذانـي   ……  )  3-
املقامـة  صاحـب   (

القريضية .
 ) كتـاب  صاحـب   4-
مشـكالت  و  اإلسـالم 

الحضارة ) .
-5 جيش جرار

قتلـه  مـن  آخـر   6-
الحجاج.

أبـو سـفيان بـن   »  7-
فتيـان  سـيد   «  .……
الجنـة ( معكوسـة ) – 

األمر من ( كان ) .
-8 أنقذنا – متشابهان .

-9 أنـا ( مبعثـرة ) – « 
إنما يوىف الـ ….. أجرهم 

بغري حساب »
-10 نكلـت بحمـزة بن 

عبد املطلب .

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊
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أبـــــــراج

مهنيـاً: ال تغامـر من أجل أمـور تافهـة، ألن األمر قد 
ينعكس عليك سلباً فتدفع ثمن اندفاعك غري املربَّر.

عاطفياً: تقديم املسـاعدة للرشيك يكون مهماً جداً، ويخلق 
ارتياحاً بني املحيطني بكما.

صحيـاً: حاول ان تواظب عىل تناول وجبات الطعام أكثر من 
ثالث مرات يومياً، فهذا مفيد جداً.

مهنياً: تحرض اجتماعاً مهماً تكون نتائجه إيجابية 
ملصلحتـك وتندفع يف تنفيذ مشـاريع معلقة منذ مدة 
طويلة.عاطفيـاً: تشـعر بسـعادة كبـرية عندما تميض 
والرشيك أوقاتاً ممتعة وتتمنـى أن تطول لتبقى قربه أطول 
مدة ممكنة.صحياً: ال تستخف بشمس أيلول فهي مؤذية إذا 

عرّضت نفسك لها مدة طويلة

مهنياً: ابتعد عن إثارة املشكالت وتجّنب األماكن املشحونة 
بالتوّتر واألخطار، قد تخرس الرّهان وتشعر بالضعف فتقع 
ضحّيـة االضطرابات. عاطفياً: التـرصف بمزاجية مع الرشيك 
يدفعـه إىل االبتعاد عنك وتجنبك تدريجياً، حاول تحسـني تّرصفاتك 
معـه. صحياً: عـىل الرغم من حيويتك فإن حياتـك املهنية قد تحثك 

عىل استجماع قواك واالعتناء بنفسك أكثر فأكثر.

مهنياً: تشـعر هذا اليوم بحس املنافسة الذي تتمتع 
به يف مواجهـة التحديات والتغلب عىل املصاعب مهما 
تكن كبـرية وصعبة. عاطفيـاً: تدعو الحبيب إىل جلسـة 
رومانسية فيلبي دعوتك برسور، وتتناقشان يف شؤون القلب 
والحـب. صحياً: ترّيـث قبل القيام بنشـاطات مكثفة دفعة 

واحدة، خذ األمور بالرتوي، ومّهد لها خطوة خطوة.

مهنياً: ال تخاطر بعملك وال تقم بأي مغامرات وإال 
ستخذل املحيطني بك

عاطفياً: ال تتجاهل العواطف التي تربطك بالرشيك ألنك 
قد تجرح مشاعره يف أي وقت

صحيـاً: كن عىل يقني أن االنتباه للصحة أمر غاية يف األهمية 
ويتطلب بعض التضحيات

مهنيـاً: أوضاعـك املالية قد تتحسـن بعض اليشء 
بسـبب قلة اإلنفاق غري املجـدي، وال توقع أي وثيقة 

قبل أن تدقق يف تفاصيلها وبنودها.
عاطفيـاً: إذا رغبت يف الزواج فهنيئاً لك رشط اختيار يوم ييل 
تاريخ ميالدك وال يسبقه. صحياً: تتمتع بالحيوية والنشاط 

وال يخيفك املرض وترفض أن ترقد يف الفراش.

مهنيـاً: تمنحك النظرة الشـمولية ارتياحاً يف العمل 
وقدرة كربى عىل تحليل الواقع.

عاطفيـاً: ال تتـكل عـىل الحبيـب بل كـن مسـؤوالً عن 
احتياجاتك وال تقّدم له الوعود الكاذبة.

صحياً: حاول أن تخّفف بعض اليشء من األعمال غري املجدية 
والعشوائية.

مهنيـاً: ترتاكم التحديات وتتسـابق لتمتحن قدرتك 
عىل املواجهة وعىل الصمود وإبداء اإلرادة الصلبة

عاطفيـاً: يبـدو التواصل مع الرشيك صعبـاً هذا اليوم إذ 
يسود سوء التفاهم بينكما

صحيـاً: ال تـرتدد يف االبتعـاد عـن كل مـا من شـأنه إرهاق 
أعصابك مهما تكن الظروف

مهنيـاً: قـد تقـدم عىل تـرك العمل نتيجـة الضغوط 
الكثرية التي تواجهها، ناهيك باملضايقات املستمرة من 
بعض الزمالء. عاطفياً: تستعيد العالقة العاطفية وهجها، 
وتختار البقاء قرب الرشيـك أطول مدة ممكنة لتعوض األيام 
التي باعدت بينكما. صحياً: مارس السـباحة قدر املسـتطاع 

فهي الوحيدة التي تخلصك من آالم الظهر والكتفني.

مهنيـاً: ال تظهر كل طاقاتك وإمكاناتك خشـية أن 
يستغلّهما الزمالء ويوظفوهما ملصلحتهم

عاطفيـاً: قد تـراوح األمور مكانها ثم تتبـدل، ما يجعلك 
تنطلق بمغامرة جديدة من دون أن ترتك لك وقتاً لفراغ

صحياً: ال تبذل جهداً مضاعفاً يف أعمال لسـت أنت مسـؤوالً 
عنها، بل أترك األمور ألربابها وأرح نفسك

مهنيـاً: إحذر الترسع يف الكالم، وتجّنب قدر اإلمكان 
فرض وجهة نظرك يف يوم سلبي

عاطفيـاً: تظهـر بعـض الصدامـات يف اآلراء وتتعـرّض 
لبعض التجـارب التي تمتحن خصال الرشيـك كما تريده أن 
يعاملـك هو.صحيـاً: تتلقى عروضاً للسـفر، لكنك قد تختار 

منها ما تشعر بأنه يتطلب حركة ونشاطاً.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنياً: تسـتخدم وسائل متطورة وحديثة للوصول 
يف عملك إىل مستوى أعىل يليق بفكاءاتك.

عاطفياً: حّكم عقلـك وتصالح مع الرشيك ألنك بحاجة 
إليه أكثر من أي وقت مىض.

صحياً: مارس هواية ركوب الدراجة الهوائية إنما يف املناطق 
السهلية فقط.
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يحكـى أن ملـكا أعـرج وال يرى إال 
بعني واحدة

يف أحـد األيـام …. دعـا هـذا امللك [ 
فنانـني ] ؛ لريسـموا لـه صورتـه 
الشخصية برشط ” أال تظهر عيوبه 

“ يف هذه الصورة !
فرفـض كل الفنانـني رسـم هـذه 

الصورة !
فكيف سريسمون امللك بعينني وهو 

اليملك سوى عني واحدة ؟
وكيف يصورونه بقدمني سـليمتني 

وهو أعرج ؟
ولكن …!

وسـط هذا الرفض الجماعي تقدم 
أحد الفنانني وقبل رسم الصورة ،

وبالفعـل رسـم صـورة جميلة ويف 
غايــة الروعة .

كيف ؟
تصـور أن امللـك ممسـكاً ببندقيـة 
الصيـد (بالطبع كان يغمض إحدى 
العرجـاء  قدمـه  عينيه)ويحنـي 
وهكذا رسـم صورة امللك بال عيوب 

وبكل بساطة..
{ ليتنا نحاول أن نرسم صورة جيدة 
عن اآلخريـن } مهما كانت عيوبهم 

واضحة ..
وعندمـا ننقل هذه الصـورة للناس 
نسـرت األخطاء ..فال يوجد شخص 

خال من العيوب !
فلنأخـذ الجانـب اإليجابـي داخـل 
أنفسـنا وأنفـس اآلخريـن ونـرتك 

السلبي فقط
لراحتنا وراحة اآلخرين .. كن جميل 

اللفظ ، تكن جميل القبول.

lÏÓ»€a@6é



لفيلم  املنتجة  الجهة  أعلنت 
«الجريمة « ألحمد عز ومنة شلبي 
العرض  دور  يف  طرحه  موعد  عن 
وتدور  ديسمرب،   ٢٩ يف  السينمائية 
أحداثه حول شاب يعاني من مرض 
حبيس  يجعله  «الهلوسة»  نفيس 
املستشفيات إىل أن ينجح يف الهروب 
ويتورط يف العديد من الجرائم بعد 
املستشفى.ونجح  من  خروجه 
ألحمد  «العنكبوت»  فيلم  صناع 
كل  ينهوا  أن  زكي  ومنى  السقا 
التحضريات الخاصة بعرضه يف دور 
املوسم  خالل  السينمائية  العرض 
من  حيث  الجديد؛  السينمائي 
املقرر عرضه يف ٥ يناير بداية العام 
حول  أحداثه  تدور  والفيلم  املقبل، 
عصابات املافيا التي يتورط معهم 
ويجسده  شقيقه  بسبب  السقا 
فني  عمل  أول  يف  العابدين  ظافر 
«الكاهن»  فيلم  معاً.ويف  يجمعهما 
املوسم  يف  ودرة  نصار  إياد  يشارك 
السينمائي يف تجربة خاصة؛ حيث 
قتل  جريمة  حول  أحداثه  تدور 
تعمل  فريوز  حياة  تقلب  غامضة 
يعاني  الذي  وزوجها  الصحافة  يف 

حياتهما  يجعل  نفيس  مرض  من 
يف  مكانها  وللكوميديا  مستحيلة. 
حيث  السنة  رأس  موسم  خريطة 
محمود  وكريم  شلبي  منة  تشارك 
تجاربهما  أوىل  يف  العزيز  عبد 
أجل  «من  فيلم  يف  معاً  السينمائية 
عائلة  حول  أحداثه  وتدور  زيكو»، 
ابنها  حلم  تحقيق  تحاول  بسيطة 
«زيكو» ليصل إىل مسابقة لألطفال 
ما  سيوة،  منطقة  يف  العباقرة 
الخروج يف رحلة  يقررون  يجعلهم 
من منزلهم إىل سيوة يف سيارة دفن 
املوتى من أجل زيكو.ويف «قمر ١٤» 
الذي يعتمد عىل البطولة الجماعية 
عادل  وغادة  البنوي  خالد  بني 
وياسمني رئيس وأحمد الفيشاوي 
وأحمد  مالك  وأحمد  رضا  وشريين 
والعمل  اليزيد،  أبو  وأسماء  حاتم 

سبع  خالل  أحداثه  تدور 
يكون  ليلة  حول  ساعات 

فيها القمر بدراً فيؤثر عىل 
إىل  الحب  قصص  أبطال 

 ،١٤ قمر  يختفي  أن 
ومن املقرر عرضه يف 

٢٩ ديسمرب.

«مربع  الجديد  فيلمها  بوسرت  عن  روجينا  الفنانة  كشفت 
الجاري،  ديسمرب   ٢٢ طرحه  املقرر  من  حيث  برمودا»، 
حيث نرشت روجينا بوسرت الفيلم عىل صفحتها عىل موقع 
انستجرام، وعلقت عليه بـ « بسم الله توكلنا عىل الله فيلم 
مربع برمودة يوم ٢٢/١٢ /٢٠٢١ يف السينما تأليف هشام 
هالل، إخراج طارق رفعت» وظهر يف البوسرت بجانب روجينا، 

الفنانني، هنا شيحا، وعمرو عبد الجليل، ومصطفى خاطر.
تم االنتهاء من تصويره مطلع الشهر املايض، وقارب مخرجه 
واملكساج  املونتاج  عمليات  من  االنتهاء  عىل  رفعت  طارق 

وتجهيزه للعرض.
العمل  بطيل  تصيب  نفسية  ظاهرة  حول  األحداث  وتدور 
شيحة  هنا  ومعهم  الجليل،  عبد  وعمرو  خاطر  مصطفى 

وروجينا وتتواىل األحداث.
ويظهر عمرو عبد الجليل بمظهر مختلف خالل الفيلم حيث 
الفنان  أما  األحداث،  ضمن  «حبيش»  تدعى  شخصية  يؤدي 
فنه  يسوقه  تشكييل  فنان  بدور  فيقوم  خاطر  مصطفى 

وأعماله إىل الوقوع يف العديد من املغامرات الصعبة ويصاب 
بأزمة نفسية سببت له «فوبيا»، فيما تجسد روجينا شخصية 

تدعى «تي تي السلحدار»، وهي خبرية تنمية برشية.

للمخرج  «أماني»  العراقي  الفيلم  حصد 
يف  الذهبي  الخالل  جائزة  املاهود  فاضل 

املهرجان الدويل للفيلم القصري بتونس.
الوثائقي  للفيلم  الدويل  املهرجان  واختتم 
السابعة  دورته  بمدنني  القصري  والروائي 
الرسمية  للمسابقة  الجوائز  بتوزيع 

لألفالم.
 ٥ فيلماً:   ١٨ األفالم  ملسابقة  ح  ترشَّ وقد 
أفالم وثائقية و ١٣ فيلماً روائياً وهي تمثل 

١٣ دولة.
وقال املخرج العراقي فاضل املاهود إن فيلم 
«أماني» يروي قصة بطلة رياضية عراقية 
تعرضت لحادث اطالق نار وتمَّ برت ساقيها 
اإلعاقة  تحدي  من  تمكنت  ذلك  كل  ورغم 
وحصدت  الرياضية  بمسريتها  واالستمرار 
عىل جوائز عاملية «، مبيناً «أن الفيلم حصل 
ج بجائزة  عىل لقب أفضل فيلم وثائقي وتوُّ
للفيلم  الدويل  املهرجان  يف  الذهبي  الخالل 

القصري بتونس».
وحفاظاً عىل قيمة جوائز املهرجان حجبت 
الربونزي  الخالل  جائزة  التحكيم  لجنة 

األفالم  مسابقة  يف  الفيض  الخالل  وجائزة 
التي  املقاييس  غياب  بسبب  الوثائقية 

حددتها لتقييم العمل.»
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يف عالم اليوم مرسحيات مفربكة وأكاذيب مطبوخة بطريقة غريبة 
فيه  تختلط  اليوم  عالم  منه،  تقرتب  وال  الواقع  تعرف  ال  وشعارات 
املواقف  وتتزاوج  منها،  االسود  من  االبيض  فرز  فيصعب  االوراق 
لدرجة يصعب فيها معرفة املذكر من املؤنث وعمليات تجميل ال اثر 

للجمال فيها .
يف عاملنا اليوم ثمة سيناريوهات معلبة وجاهزة ومصدرة، ومشاريع 
ما  وألن  أجمع،  العالم  ومسمع  مرأى  عىل  أصحابها  أعلنها  خطرة 
الكثري فالبد من مواجهته بحذر ودراية  الخطورة  يحدث يحمل من 

وذكاء .
بركان،  يقف عىل فوهة  أكثر،  الصورة  اتضحت  ان  بعد  اليوم  عاملنا 
فإذا ما انفجر وتصاعدت حممه فسوف يحرق ما تبقى من األخرض 
ومن  لنريانه،  شهية  املعدمة  الفقرية  الطبقات  وستكون  واليابس، 
حاضنات  اىل  رأسه  دفع  يحاول  انما  جميلة  ملونة  صورة  يرسم 
الوهم، فالظاهرة السياسية ال تفرس وفق العواطف الساذجة ، وال 

مجال للنوايا املضمرة واملكشوفة يف معرفة أبعادها وتأثريها .
الرصاعات الدموية يف البلد الواحد، والحروب بني البلدان ، والخالفات 
التي  والترصيحات  والثارات،  لألحقاد  مستنقعات  اىل  انقلبت  التي 
والتلويح  والوعيد  التهديد  تتضمن  والتي  صباح  كل  علينا  تخرج 

بالعصا الغليظة، جميعها تنذر بوقوع فجيعة يف هذه املنطقة.
ما يزيد الطني بلة ، والصورة عتمة يتلخص يف ان السياسيني الذين 
يدفعون االحداث باتجاه الهزيمة اعتمدوا عىل الساذجني، وبدال من 
ان ينريوا الدرب لهم ، ويضعوهم أمام ما يحدث ، بدأ كل واحد من 
هؤالء السياسيني يطفي شمعته ويمارس مع هؤالء طقوس الظالم 
، وهي ظاهرة ربما تحدث ألول  لكسب ودهم، ومسايرة عواطفهم 
مرة يف التاريخ السيايس الحديث ، وأصبح الجمهور العريض يشكل 
سياجا للسيايس، وهو ال يميز بني ما ينفعه وما يرضه، وبهذا ظهرت 
خارطة سياسية جديدة قائمة عىل رصاع االجنحة، يف فضاء سيايس 
واسع يعتقد كل جناح فيه أنه القادر عىل تحقيق االنتصارات الباهرة 
وإلحاق الرضر الفادح باآلخرين ، وانه القادر عىل دفع الحياة اىل بر 
االمان ، وبدأ الجميع يدخل اىل عالم الوهم من خالل هتاف وتصفيق 

األسيجة الرثة من الشعوب .
املشهد السيايس لعموم املنطقة يعاني من ازمات حادة، وتصدعات 
خلق  مما  األم،  الهوية  عىل  الفرعية  الهويات  تغليب  نتيجة  خطرة 
املتمثلة  الشعب  ابعدت  التي  واالصطفافات  التخندقات  من  املزيد 
الوطنية، حيث ال توجد مصلحة أخرى أعىل من مصلحة  باملصلحة 
الذي يتجه نحو  الهدف  الوطن والشعب، وال يوجد هدف أسمى من 
الوطن ، ويف خضم ما يحدث ومع رسعة وترية التهديدات، فالبد من 
بر  اىل  الوطن  سفينة  ودفع  والحذر  الحيطة  حاالت  أقىص  ممارسة 
غري  يجيدها  ال  عالية  مهارة  اىل  تحتاج  مهمة  وهي  واألمان،  االمن 

الرجال.
اىل اللقاء...
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بغداد/ الزوراء:  
كشـفت العالمة التجاريـة realme للهواتف الذكيـة األرسع نموًا يف 
 realme GT العالـم عن إطالقها للجهاز الذي لطاملـا انتظره الجميع
Neo2 وذلك يف العرشين من ديسمرب، يوم االثنني عىل الساعة الثامنة 

مساءاً بتوقيت العراق.
 وتحقـق تشـكيلة realme GT Neo توازًنا مثالًيا، حيث ترمز GT إىل 
أحدث التقنيات بينما تجسد NEO موقف realme الشاب يف التصميم 

.12GB RAM +256GB املستقبيل. سيتوفر بنسخة الـ
يتميـز realme GT Neo2 بتصميـم رقمـي حضـاري مذهل ، يتميز 
بوجـود لـون حرصي لــ NEO، فهو بعتـرب إعادة تصـور ما يمكن 
أن تقدمـه التكنولوجيـا والطبيعـة لتصميم الهواتـف الذكية. عمل 
املصممـون لدينا عـن كثب مع األلـوان التكميلية لخلـق تأثري لوني 
متناغم ملهم وحيوي، اختيار جريء للون النيون عايل التشبع. حيث 
تقوم مادة AG بإنهاء التناقض يف تباين األلوان  الالمعة، مما يجعله 
 NEO مثري لإلعجاب ومميز بني الجميع.  وسيكون متاًحا باللونني ال
 nano -  األسود. باإلضافة لتوفري 7 طبقات نانوية  NEOاألزرق و ال
multilayers متعددة الطبقات سطًحا أكثر سالسة وانعكاًسا دقيًقا 
للضـوء، مـع  مقاومـة للخدش وأيضـاً بنفس الوقـت فهي صديقة 
للبيئـة ومضادة لبصمات األصابع. تماًما مثـل الحرير ، مما ُيعطيه 

مظهر المع وملمس لطيف.

بريوت/ متابعة الزوراء:
فازت الطالبة ماريا مسعود عودة، 
البالغة من العمر 13 عاما من بلدة 
عرسال الحدودية يف البقاع الشمايل 
للبنان، مؤخرا، يف املسابقة العاملية 
للحسـاب  االفرتاضيـة  الوديـة 

الذهني.
ونظمـت املسـابقة بالتعـاون مع 
مجموعـة مـن الـدول مـن بينها 
اليابان، الصني، كوريـا الجنوبية، 
الواليات املتحدة األمريكية، األردن، 
لبنـان، العراق، ماليزيا، أسـرتاليا، 

ماكاو، بريطانيا، وهونغ كونغ.
وقالت ماريا الفائزة باملسـابقة يف 
حديـث خاص مع موقع ”سـكاي 
نيـوز عربيـة“: ”أنا سـعيدة بهذا 
الفوز يف ظروفنـا الحالية، وأهدي 
الجائـزة هذه لكل مـن عمل ألجيل 
يف املنـزل واملدرسـة“. وأضافـت: 
”أعيش يف منـزل صغري مع والدي 
يف  شـاركت  الثالثـة..  وأخوتـي 
املسـابقة ممثلة مدرسـة املختار 
يف بلدتنا عرسـال، حيـث أدرس يف 
معهد متخصص للحساب الذهني 
يف البلـدة، وأمـارس فيـه هوايتي 
املفضلـة يف الرياضيات واملسـائل 

الحسابية الرسيعة“.
ماريـا:  قالـت  املسـابقة،  وعـن 
”خضعـت لها يوم السـبت املايض 
مسـاء  النتيجـة  عـىل  وحصلـت 
االثنني، وكنـت يف طليعة املتبارين 

ونلت املرتبة األوىل عامليا“.
وتابعت قائلة: ”شارك يف املسابقة 
700 طالـب وطالبة مـن مختلف 
دول العالم بينهم 22 طالبا وطالبة 
من لبنان وأنا كنت واحدة منهم“.

وحـول االختبـارات يف املسـابقة، 

أوضحـت ماريا: ”املسـابقة كانت 
عرب اإلنرتنـت، وعبارة عن أسـئلة 
رسيعة محددة بالدقائق (3 دقائق 
ونصـف الدقيقة) ردا عىل أسـئلة 
حسـابية للحساب الذهني تنوعت 
بني مسـائل حسـابية يف القسمة 
والطـرح،  والجمـع  والـرضب 
وفوجئـت بأنهم أرسـلوا إىل مدير 
املركـز نتيجتـي وفـوزي باملرتبة 

األوىل عامليا“.
ماريـا التي لـم تقرر بعـد مهنتها 
املسـتقبلية، قالت إن هذه النتيجة 
عززت أكثر فأكثر ثقتها بنفسـها، 
الفتـة إىل أنـه وعـىل الرغـم مـن 
ظـروف التعليم الصعبـة يف لبنان 
يف ظـل غياب تام للتيار الكهربائي 
وصعوبة توفـر التدفئة يف املناطق 
النائيـة والجبليـة، فـإن ”األحالم 
واملثابرة أقوى من أي أزمة تصيب 
لبنـان ”.وختمـت حديثهـا قائلة: 
”أنوي إكمال تعليمي حتى النهاية 
ومسـاعدة أهيل عىل تأمني قسـط 
املدرسـة، فأنـا أتلقـى تعليمي يف 
القطـاع الخاص يف ظـروف مادية 

صعبة“.

طـور علماء قناع وجـه جديداً 
املضـادة  األجسـام  يسـتخدم 
للنعام لكشـف فريوس كورونا 
عن طريق التوهج تحت األشعة 

فوق البنفسجية.
القنـاع الجديـد يحتـوي عـىل 
مرشح (فلرت) مغطى بأجسام 
النعـام  يمتلكهـا  مضـادة 
كورونـا،  فـريوس  تسـتهدف 
بعدما بّينت أبحاث سـابقة أن 
هـذه الطيـور لديهـا مقاومـة 

قوية لألمراض.
وتـم اسـتخراج هذه األجسـام 
املضادة من بيـض النعام الذي 
ُحقن بجرعة غري نشـطة وغري 

مهددة من فريوس كورونا.
أجراهـا  صغـرية  دراسـة  ويف 
باحثون مـن جامعة محافظة 
كيوتـو يف غرب اليابـان، ارتدى 
32 شـخصاً األقنعـة الجديـدة 
ملدة ثماني سـاعات قبـل إزالة 

بمـادة  ورشـها  املرشـحات 
كيميائية تيضء تحت األشـعة 
فوق البنفسجية يف حالة وجود 
أنفـاس  يف  كورونـا  فـريوس 

مرتديها.
ووجـد الباحثـون أن تلـك التي 
األشـخاص  يضعهـا  كان 
توهجت  بالفـريوس  املصابون 
بالفعل من عنـد منطقة األنف 

والفم.
باإلضافة إىل ذلـك، قال الفريق 
دي إي  الــ(إل  اإلضـاءة  إن 
LED) الخاصة بالهاتف الذكي 
يمكن استخدامها أيضاً لكشف 

الفريوس.
ويأمـل الفريـق أن يمكـن هذا 
االبتكار مـن إجـراء اختبارات 
منخفضـة التكلفـة لفـريوس 
كورونـا يف املنـزل، رغـم أنهـم 
لم يكشـفوا عن تكلفـة القناع 

الواحد.
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الفنانة املرصية، ياسمني  اختريت 
 ١٠٠ أجمل  قائمة  ضمن  صربي، 
وجه يف العالم لعام ٢٠٢١، لتكون 
املنضمة  الوحيدة  العربية  النجمة 
سيتم  التي  للمسابقة،  اآلن  حتى 
ديسمرب   ٢٧ يوم  نتائجها  إعالن 
الحساب  نرشه  ملا  وفقا  الجاري، 
الرسمي ملسابقة «tccandler» عرب 
والفيديوهات  الصور  تبادل  موقع 

«انستجرام».
القائمة نجوم من مختلف  وتضم 
أو  بوليوود  من  سواء  الفئات، 
نجمات  من  آخرين  أو  هوليوود 

 ، ضة يا لر إىل ا باإلضافة 

مشاركة 
جمال  ملكات 

من أنحاء العالم كافة.
ولم تكن تلك املرة األوىل، التي ترشح 
فيها ياسمني صربي ضمن قائمة 
أجمل ١٠٠ وجه حول العالم، فقد 
عام  يف  للقائمة  وانضمت  سبق، 

٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠٢٠.
مرتدية  صربي،  ياسمني  وظهرت 
وجودها  خالل  وحجاب  عباءة 
العباءة  جاءت  إذ  جدة،  مطار  يف 
معها  نسقت  الواسع،  باالستايل 
األبيض،  باللون  للرأس  غطاء 
وكشفت عن جزء من شعرها، 
القائمني  استقبالها  يف  وكان 
األحمر  البحر  مهرجان  عىل 
ركوبها  حتى  السينمائي، 

السيارة.
وأثارت صورتها حالة من الجدل 
عرب مواقع التواصل االجتماعي، 
التي  التعليقات،  عنها  عربت 
كان منها: «محرتمة، تعرف ماذا 
والزمان،  املكان  يف  تلبس 
صفات  هذه 
األذكيــــــــاء 

الواثقون».

اللبنانية،  الفنانة  أكدت 

تسعى  أنها  نور، 

الختيار  دائما 

أعمالها الفنية 

بدقة شديدة، 

تفضل  وال 

جد  ا لتو ا

بعمل  إال 

لها  يضيف 

تحدثت  كما  فنيا، 

الدرامية  تجربتها  عن 

الجديدة من خالل مسلسل «عمر الناجي» 

الذي تتعاون فيه مع الفنان املرصي أمري 

كرارة.

«لست  كشفت:  أعمالها،  قلة  وعن 

مقلة، ولكن أدقق كثريا يف اختياراتي، 

وأسعى دائما للتواجد من خالل أعمال 

وأستطيع  فنيا،  يل  تضيف  فنية 

الجديد  أقدم  أن  خاللها  من 

مني  اعتاد  كما  للجمهور 

أنني  جانب  إىل  هذا  دائما، 

البد أن أكون راضية تماما 

خصوصا  أقدمه،  عما 

أتواجد  أن  أحب  ال  أنني 

ملجرد التواجد، أو أن أقدم 

عمال من أجل املال».

عن  اللبنانية  نور  وكشفت 

قائلة:  شخصيتها،  مالمح  بعض 

الضغط  عن  واالبتعاد  الهدوء،  «أحب 

العصبي، واألمور التي تستنزف طاقتي، كما أنني 

اتخاذ  يف  بالتأني  يتميزون  الذين  األشخاص  من 

القرارات وعدم الترسع، وأميل كثريا للطبيعة التي 

أجد نفيس فيها وأجد متعة كبرية وراحة بها، لذلك 

أحب الخضار والبحر».

 أعلنت الجامعة الوطنية 
حفل  إلغاء  قار  ذي  يف 
رياض  رحمة  الفنانة 

عيد  يف  إقامته  املقرر 
الجيش يف النارصية.

وذكر بيان للجامعة: ”نود أن 
ننوه لجميع متابعينا وطالبنا 
األحبة وأهايل النارصية الكرام 
للعلوم  الوطنية  الجامعة  بأن 
بالدرجة  تسعى  والتكنولوجيا 
ملصلحة  للعمل  األساس 
فعالياتها  جميع  يف  النارصية 
ودعم  ولتطوير  ونشاطاتها 
محافظتنا  يف  الخاص  القطاع 

الحبيبة“.
”رؤية  أن  البيان  وأضاف 
هي  الحفل  لهذا  الجامعة 
جميع  سكنة  لتحفيز 

عىل  العراقية  املحافظات 
بمعاملها  قار  ذي  محافظة  زيارة 

إىل  باإلضافة  واألثرية،  السياحية 
ومنتسبينا  بأبطالنا  االحتفال 

بمناسبة عيد الجيش العراقي“.
نحرتم  ”نحن  البيان:  وتابع 

النظر  ووجهات  اآلراء  جميع 
التي طرحها أهايل النارصية 

الوطنية  الجامعة  لكادر 
الحفل،  هذا  بخصوص 

ولذلك نعلن إلغاء الحفل 
يف الوقت الحايل“.


