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الزوراء/مصطفى فليح:
توقع املحلل السـيايس، عيل البيدر، ان 
تـرى الحكومة الجديـدة النور يف ربيع 
العام ٢٠٢٢ ، ويف حني أكد ان الحكومة 
بـرشوط  توافقيـة  سـتكون  املقبلـة 
األغلبية، أشـار اىل ان عدوى الخالفات 
املكونـات  بيـوت  بـني  تنتـرش  بـدأت 
السياسـية. وقـال البيـدر يف حديث لـ 
«الزوراء»: انه «وفق املعطيات الحالية 
حتـى اآلن لم ترسع املحكمة االتحادية 
باملصادقة عىل نتائج االنتخابات والتي 
قـد تذهـب اىل التأجيـل»، مبينـا «بعد 

املصادقة هنالك مدد وفرتات دستورية 
تتمثـل بعقـد الجلسـة االوىل واختيار 
رئيس الربملان وتتمثـل باختيار رئيس 
جمهورية جديد وهو الذي سيقدم عىل 
اختيـار رئيـس للحكومـة، كل هذا قد 
يقودنا اىل مدة تقرتب من الثالثة أشهر 
وربما تطـول أكثر».وتوقع «ربما ترى 
الحكومة الجديـدة النور يف ربيع العام 
٢٠٢٢»، مؤكـدا ان «هـذه املـدة تعترب 
طويلة قياسـا بفرتة اجراء االنتخابات 

التي جرت يف العارش من أكتوبر.

بغداد/الزوراء:
شهدت محافظات ذي قار، ودياىل، وواسط، وميسان، 
والسليمانية، امس األحد، تظاهرات غاضبة للمطالبة 
بالتعيينات والخدمـات وتعديل الرواتب أدت إىل إغالق 
مبـاٍن حكومية.وقال مراسـل ”الـزوراء“: إن ”أهايل 
بعـض القرى يف قضـاء الغراف قطعوا طرقاً رئيسـة 
تربـط مـع مدينـة النارصيـة باإلطـارات املحرتقـة 
للمطالبة بتوفـري الخدمات“، مبيناً أن ”أهايل منطقة 
املهيديـة قطعوا أيضا أحد الطـرق يف مدينة النارصية 
للمطالبة بالخدمات“.وأضـاف أن ”خريجي الكليات 
واملعاهـد التقنيـة قاموا بقطـع الطريق امـام مبنى 
محافظة ذي قارللمطالبة بالتعيينات“، مشـرياً إىل أنَّ 
”خريجي الكليات واملعاهد التقنية يواصلون االعتصام 
أمام مباني املؤسسـات النفطيـة يف ذي قار للمطالبة 
بتوفري درجات وظيفية“.وتابـع: أنَّ ”موظفي عقود 
صحـة ذي قار نظمـوا وقفة احتجاجيـة أمام مبنى 
دائـرة الصحـة للمطالبـة بتعديـل رواتبهم“.وأغلـق 
خريجون يطالبون بالتعيني، مبنى محافظة ذي قار، 
وطلبوا من املوظفني يف ديـوان املحافظة الوقوف مع 

مطالبهم ومنعوهم من الدخول.

 بغداد/ الزوراء:
احتـل العـراق الرتتيـب السـادس بني 
الدول العربية يف حجم الدين الحكومي 
املركـزي ”العام“ كنسـبة مـن الناتج 
املحـيل اإلجمايل لعـام 2020، وبلغ هذا 

الديـن يف العـراق خـالل العـام املايض 
%84.21 .وجـاء السـودان يف الرتتيب 
األول كأعـىل نسـبة يف الديـن بنسـبة 
%272.92 بينمـا كانـت الكويت األقل 

نسبة بـ 11.71 .

دلهي/ متابعة الزوراء:
قال مسـؤول بالرشطـة الهندية، امس 
األحـد، إن السـلطات اعتقلت العرشات 
رسيعـة  طـرق  قطـع  يف  ملشـاركتهم 
احتجاجـا عىل حاالت تسـمم غذائي يف 
وحدة ”فوكسكون“ بالهند، والتي تتوىل 
تصنيع هواتف ”آيفون“ لرشكة ”أبل“.

وكان أكثـر مـن 150 مـن العاملـني يف 
وحـدة إنتـاج ”فوكسـكون“ بجنـوب 
الهنـد قـد نقلـوا إىل املستشـفيات بعد 

إصابتهـم بتسـمم غذائـي يف املسـاكن 
التابعة للرشكة والتي يقيم فيها أغلبية 
العاملني.وذكـر مسـؤول الرشطـة أن 
حاالت التسـمم أدت إىل احتجاجات من 
جانب العاملـني وأقاربهم الذين قطعوا 
طريقا رئيسيا بني تشيناي وبنجغالور 
لعـدة سـاعات.وأضاف أنه تـم اعتقال 
قرابـة 70 امـرأة و22 رجـال منذ قطع 
الطريـق يـوم السـبت، وفق مـا نقلت 

”رويرتز“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، 
امس األحد، عن منح اجازات تأسيس لـ266 
حزًبـا، فيمـا اشـارت اىل اسـتمرار الجهود 
بمتابعة ملـف موظفي العقـود االنتخابية 
ملعالجة موضوعهم يف تحويـل نوع التعاقد 
من انتخابي اىل تشغييل.وقالت املفوضية يف 

بيان تلقتـه ”الزوراء“: انـه ”بهدف تطوير 
العمل يف املجـال االنتخابي، تعمل املفوضية 
حالياً بتوجيه مـن رئيس مجلس املفوضني 
القـايض جليـل عدنـان خلـف، عـىل إعداد 
دراسـات فنيـة وماليـة وقانونيـة وإدارية 

للعملية االنتخابية األخرية.

لندن/ متابعة الزوراء:
أبلغت اململكـة املتحدة، عـن 90418 
حالة إصابة جديدة بفريوس كورونا، 
ووصلـت أكثـر مـن 90 ألـف إصابة 
يف يومـني عـىل التـوايل (93045 يوم 
الجمعـة)، وفًقـا لبيانـات حكومية. 
كما أبلغـت البالد عن 125 حالة وفاة 

خـالل الـ 24 سـاعة املاضية.وأعلنت 
السلطات الصحية الربيطانية يف وقت 
سـابق أنه تم تأكيـد أكثر من 10059 
حالة مختلفة من متغري أوميكرون يف 
أحدث أرقامهـا اليومية، حيث يرتفع 
الجديـدة فريوس  إصابـات السـاللة 
اململكـة  أنحـاء  جميـع  يف  كورونـا 

املتحدة.يف سـياق متصل، أعلن عمدة 
لنـدن، صـادق خـان، حالـة ”الحدث 
الكبري“ يف العاصمة الربيطانية، حيث 
استمرت حاالت أوميكرون يف االرتفاع 
يوم السبت، حسبما ورد يف بيان ُنرش 
عىل موقع جمعية لندن عىل اإلنرتنت.
اتخـذ خـان القـرار ”بعد مناقشـات 

مع قـادة مـن هيئة الصحـة يف لندن 
والسلطات املحلية وخدمات الطوارئ 
وغريهـا مـن الخدمات األساسـية يف 
العاصمـة“، وفًقـا للبيان.يأتـي هذا 
يف الوقـت الـذي زاد فيه عـدد حاالت 
كوفيد - 19 يف لندن بشكل رسيع، مع 
65525 حالة مؤكـدة جديدة يف األيام 

السـبعة املاضيـة، و 26418 حالة تم 
اإلبـالغ عنهـا يف فـرتة الـ 24 سـاعة 
املاضيـة وحدهـا - وهـو أعـىل رقـم 
منذ بداية الوباء. يف األسـبوع املايض، 
ارتفـع عـدد مـرىض كوفيـد - 19 يف 
مستشـفيات لنـدن بنسـبة 29%“، 

وفًقا لجمعية لندن.

بغداد/ الزوراء:
رد وزيـر الشـباب والرياضـة عدنان 
درجال، فجر امس األحد، عىل اتهامات 
أثـريت ضـده يف ملـف التعاقـد مـع 
رشكتني للتسـويق والبث التلفزيوني 
الخاص باتحاد كـرة القدم، فيما اكد 
ان العقـود ابرمـت مـن قبـل رئيـس 
الهيئة التطبيعية السـابق اياد بنيان.   
وقال درجال يف منشور عىل فيسبوك، 
تابعه ”الـزوراء“: اطلعت عىل االخبار 

الكاذبة التي اطلقها لالسـف البعض 
من املحسـوبني عىل االعـالم يف الفرتة 
االخرية بـأن العقود التـي ابرمت مع 
رشكتي برو واالضـواء تمت من قبيل 
وهذا الكالم عار عن الصحة.وأضاف: 
لـم ولن اوقع اي عقد كما ذكر مؤخرا  
وان العقـد الذي تم توقيعه مع رشكة 
قـد وقـع يف مقـر رشكـة  االضـواء 
االضواء بني اياد بنيـان رئيس الهيئة 
التطبيعيـة واملديـر املفـوض لرشكة 

االضواء السـيد محمد . وإن ما رصح 
به أحـد االعالميني من إن العقد قد تم 
توقيعـه يف بيتـي فهو كـذب وإفرتاء 
هدفـه االسـاءة لنـا وخلـط االوراق.
وتابـع درجـال: إما بخصـوص عقد 
الرعايـة مـع رشكـة زيـن والخاص 
بدعم ورعاية منتخبنا الوطني فقد تم 
توقيعه بني السـيد أياد بنيان ورشكة 
برو، وهي رشكة وسـيطة بني رشكة 

زين لالتصاالت واللجنة التطبيعية.

طهران/ متابعة الزوراء:
أجلـت إيران سـفريها، حسـن إيرلـو، يف صنعاء 
بعـد أيـام مـن إصابتـه بكورونـا، إذ غـادر عىل 
متن طائرة عراقية بموافقـة من قوات التحالف 
بقيادة السـعودية.وقال مسؤول سعودي لوكالة 
الصحافة الفرنسية إن السفري اإليراني يف صنعاء 

غـادر السـبت عـىل متـن طائـرة عراقيـة، وقد 
يكـون حاليا يف بغـداد بعد موافقـة الرياض عىل 
السـماح برحيله إثر وسـاطة عراقيـة وُعمانية  
بـني الحوثيـني والسـعوديني.ويف طهـران، قـال 
املتحدث باسـم وزارة الخارجية اإليرانية سـعيد 
خطيب زاده، عرب حسـابه عىل تويرت، إن سـفري 

جمهوريـة إيـران اإلسـالمية يف اليمـن أصيـب 
بفريوس كورونا منذ عدة أيام، ويحتاج إىل عناية 
طبيـة عاجلـة. وأضـاف «بمسـاعدة بعض دول 
املنطقـة (لم يحددهـا) يجري نقل حسـن إيرلو 
إىل البالد»، مشـيدا بالبلدان املشاركة يف ما سماه 
العمل اإلنساني، دون تفاصيل أخرى.من جهته، 

كتب املتحدث باسم الحوثيني، محمد عبد السالم، 
عىل تويرت: «تفاهم إيراني سـعودي عرب بغداد تم 
بموجبه نقل السـفري اإليرانـي بصنعاء عىل متن 
طائرة عراقية وذلك لظروفه الصحية، وما يرد يف 
وسـائل اإلعالم من روايات وتكهنات فهي عارية 

عن الصحة».
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ليبيا/ متابعة الزوراء:
أصبـح تأجيـل االنتخابـات الليبية أمـرا واقعا ال مفـر منه عىل 
ما يبدو، وسـط عدم اسـتعداد أي من األطراف الفاعلة يف البالد 
إلعالن الخطوة رسميا.ووسط هذا التخبط، ظهر خالف جيل بني 
الربملـان واملفوضية العليا، فبعدما أعلـن رئيس املفوضية العليا 
لالنتخابـات عمـاد السـايح، يف ترصيحات إعالميـة، أنه يف حال 
تأجيل االنتخابات، فإن الربملان هو املؤسسـة التي سـتعلن عن 
ذلك وليس املفوضيـة، ألنها ال تملك االختصاص، مضيفا أن من 
أصدر أمر التنفيذ هو من يصدر أمر اإليقاف، وهو من يقرر يوم 
االقرتاع والتأجيل، اعترب النائـب وعضو اللجنة الربملانية ملتابعة 
العمليـة االنتخابيـة صالـح افحيمـة، يف ترصيـح لـ“العربية.

نـت“، أن الربملان لن يعلن عن تأجيـل أبدا.وأضاف أن املفوضية 
هـي من أعلنـت مقدرتها عىل إجراء االنتخابـات، وبالتايل عليها 

إعالن التأجيـل أيضاً.كما أوضح افحيمة، أن الربملان سـيجتمع 
بعد انقضاء املوعد املحدد لالنتخابات أي بعد 24 ديسمرب، ليعلن 
لليبيني عن تعّذر إجرائها وأسباب ذلك، ويضع جميع املؤسسات 
أمام مسؤولياتها، كما سيشمل هذا اإلعالن حزمة من اإلجراءات 
سـيتم اإلفصاح عنهـا يف حينها.وجاءت هذه التطـورات بعدما 
أعلنـت اللجنة الربملانية املكلفة بمتابعـة العملية االنتخابية عن 
استالمها التقارير املطلوبة من الجهات املعنية حول االنتخابات، 
وعىل رأسـها تقريـر املفوضية العليـا لالنتخابـات، وقالت إنها 
ستقوم بفحصها، ثم رفع توصياتها إىل الربملان.وشّددت اللجنة 
عىل أن املفوضية كجهة تنفيذية تعد هي املسؤولة أمام الليبيني 
عن إعالن إمكانيـة الوفاء بموعد االسـتحقاق االنتخابي املحّدد 
مـن عدمـه، مشـرية إىل أن مهمتهـا تكمن فقط يف رفـع تقرير 

الربملان الذي يقّرر بدوره ما يراه مناسبا.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
املوقـع  السـيايس  لالتفـاق  رفضـاً 
بـني قائـد الجيـش ورئيـس مجلس 
السيادة االنتقايل عبد الفتاح الربهان 
ورئيـس الـوزراء عبداللـه حمدوك، 
وضـد اإلجـراءات االسـتثنائية التي 
صـدرت يف 25 أكتوبر الفائت، اقتحم 
متظاهـرون القرص الرئايس وسـط 
للبوابـة  وصلـوا  بعدمـا  العاصمـة 
الجنوبية، داعيني إىل اعتصام مفتوح.
وأفاد مصدر بأن مئـات املتظاهرين 
توافدوا إىل قلب العاصمة السـودانية 
الخرطوم منددين باالتفاق السيايس 

بـني الربهـان وحمدوك.وأضافت أن 
الجيش قام بإغـالق عدد من الطرق 
إىل  إضافـة  العاصمـة  يف  الرئيسـية 
متظاهريـن  أن  الجسـور.ونقل 
وسـط  الرئـايس  القـرص  اقتحمـوا 
للبوابـة  وصلـوا  بعدمـا  العاصمـة 
اعتصـام  إىل  داعيـني  الجنوبيـة، 
مفتـوح.يف حني أكـدت معلومات أن 
قـوات األمـن السـودانية عملت عىل 
تفرقة املحتجني بإطالق الغاز املسيل 
وحاولـت  صفوفهـم،  يف  للدمـوع 

إبعادهم عن القرص الجمهوري.
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الزوراء/ حسني فالح:
أعلنـت وزارة الصحـة أنها ستسـمح 
بأخذ الجرعة الثالثة من لقاح كورونا 
من عمـر 12 عاما فما فوق عند توفر 
الكافيـة، وفيمـا حـددت  اللقاحـات 

الفئات املشـمولة حاليا بأخذ الجرعة 
املعـززة، وان تراجع املنحنـى الوبائي 
حالـة  اىل  العـراق  وصـول  يعنـي  ال 
االطمئنان من الفـريوس،  َحذَّرت من 
خطورة دخول وانتشار املتحوِّر الجديد 

يف العراق.وقـال مديـر الصحة العامة 
رياض الحلفي يف حديث لـ“الزوراء“: 
ان التعليمات التـي اصدرت من وزارة 
الصحـة اىل الدوائر واملؤسسـات كافة 
حـددت فيهـا الفئات املشـمولة بأخذ 

الجرعـة الثالثـة مـن لقـاح كورونا. 
هـي  املشـمولة  الفئـات  ان  مبينـا 
االشـخاص الذين يعانون من امراض 
مزمنة والكوادر الصحية وكبار السن 
ممن فوق 60 عاما لكون هذه الفئات 

االكثـر خطورة.واضاف: انه بعد توفر 
اللقاحـات الكافيـة سـيتم السـماح 
لشـمول جميـع الفئات مـن عمر 12 

عاما فما فوق باخذ الجرعة الثالثة. 
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بغداد/ الزوراء:
القايض  األعىل  القضاء  مجلس  رئيس  بحث 
العراق  يف  الرويس  والسفري  زيدان  فائق 
ايلربوس كوتراشيف، امس األحد، التعاون بني 
بيان  القضائي.وذكر  االختصاص  يف  البلدين 
أن  «الزوراء»:  تلقته  األعىل،  القضاء  ملجلس 
فائق  القايض  األعىل  القضاء  مجلس  «رئيس 
يف  االتحادية  روسيا  سفري  استقبل،  زيدان 
البيان  كوتراشيف».وأضاف  ايلربوس  العراق 
يف  البلدين  بني  التعاون  تباحثا  «الجانبني  أن 

االختصاص القضائي».
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الزوراء / يوسف سلمـان:

افصح تحالف العزم عن رؤيتـه الجتماعات 
تشـكيل  ومفاوضـات  السياسـية  الكتـل 
الحكومة الجديدة .وقال القيادي يف التحالف 
احمد الجبوري « ابو مازن « لـ» الزوراء «: 
ان « كل االجتماعات واملفاوضات السياسية 
الحالية لم نتطرق فيها اىل ترشـيح اي من 
الشـخصيات للتشـكيل الرئايس الجديد «، 
مبينـا ان» الكتل السياسـية تتحـاور اآلن 
حـول بنـاء الدولـة ، وكل االسـتحقاقات 
االخرى ستأتي تباعا «.واضاف ان « جميع 
الكتل والتحالفات السياسية االخرى قريبة 
مـن تحالف العزم وال نريـد ان نكون بعيدا 
عن اي طرف يف العملية السياسية ، وكذلك 
ليـس لدينا خط احمـر مع اية جهـة الننا 
نحـاول تقريـب وجهات النظـر مع جميع 
االطراف «.وحول مرشـحي املكون السـني 
لرئاسـة مجلس النواب يف الدورة الجديدة ، 
اوضح ابو مازن، رئيـس ائتالف الجماهري 
الوطنيـة املنضوي يف تحالف العزم: انه « ال 
حديث عن هذا املنصب اآلن، ولم يطرح اسم 
معيـن ولم يدعم مرشـح عىل حساب آخر 
«، مشـريا اىل ان « اسماء املرشحيـن سيتم 
تداولهـا خـالل االسـابيع املقبلـة «.وحول 

التوجـه االكثر قبـوال لتشـكيل التحالفات 
الكبرية داخل الحكومة ، اوضح ان « الرؤية 
التي يتفق عليها اغلب االطراف يف تشـكيل 
الحكومة الجديدة  هـي التوافقية «، مبينا 
ان « األرقـام التي حصلت عليها الكتل التي 
تدعـو اىل األغلبية ال تؤهلهـا اجماال اىل ذلك 
«.واضـاف ان « مهمـة التحالف الجوهرية 
السـعي لتأسـيس رشاكة حقيقية يف ادارة 
السـلطة والدولة ، ال املشاركة الشكلية من 
خالل املناصب ، واعادة النظر يف السياسات 
القـرار  احتـكار  اىل  ادت  التـي  املعتمـدة 

السيايس.

áyaÎ@‚ÏÌ@¿@b„ÎäÏ◊@ëÎ7–i@ÒáÌáu@Úibñg@—€c@90@Âfl@ãr◊c@›vèm@bÓ„b�Ìãi

بغداد/ الزوراء:
الخرضاء  املنطقة  استهداف  االحد،  أمس  فجر  االمني،  اإلعالم  خلية  أعلنت 
ببغداد بصاروخي كاتيوشا.وذكرت الخلية يف بيان تلقته «الزوراء»: أن «املنطقة 
مبينة  كاتيوشا»،  نوع  صاروخني  بواسطة  قصف  اىل  تعرضت  ببغداد  الخرضاء 
انه «تم تفجري األول بالجو بواسطة منظومة سريام اما الثاني فقد سقط قرب 
ساحة االحتفاالت، مما تسبب بارضار بعجلتني مدنيتني».وأضافت أن «القوات 
مصدر  افاد  جهته،  اإلطالق».من  موقع  وتحديد  تحقيق  بعملية  بارشت  األمنية 
أمني، بالعثور عىل منصات اطالق صواريخ يف شارع فلسطني رشقي العاصمة 
بغداد.وقال املصدر ان «قوة امنية عثرت عىل منصات اطالق صواريخ يف شارع 
أجنبية،  سفارات  الخرضاء  املنطقة  بغداد».وتضم  العاصمة  رشقي  فلسطني 
الخرضاء،  املنطقة  للصواريخ.وشهدت  متكرر  هدف  وهي  حكومية،  ومباني 
رئيس  الغتيال  فاشلة  محاولة   املايض،  الثاني)  (ترشين  نوفمرب  من  السابع  يف 

الوزراء مصطفى الكاظمي يف هجوم بطائرات مسرّية.
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الزوراء/ حسني فالح:
ستسمح  أنها  الصحة  وزارة  أعلنت 
بأخذ الجرعة الثالثة من لقاح كورونا 
من عمر 12 عاما فما فوق عند توفر 
اللقاحات الكافية، وفيما حددت الفئات 
املعززة،  الجرعة  بأخذ  املشمولة حاليا 
يعني  ال  الوبائي  املنحنى  تراجع  وان 
وصول العراق اىل حالة االطمئنان من 
َحذَّرت من خطورة دخول  الفريوس،  

وانتشار املتحوِّر الجديد يف العراق.
رياض  العامة  الصحة  مدير  وقال 
ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  الحلفي 
وزارة  من  اصدرت  التي  التعليمات 
كافة  واملؤسسات  الدوائر  اىل  الصحة 
بأخذ  املشمولة  الفئات  فيها  حددت 
الجرعة الثالثة من لقاح كورونا. مبينا 
االشخاص  هي  املشمولة  الفئات  ان 
مزمنة  امراض  من  يعانون  الذين 
ممن  السن  وكبار  الصحية  والكوادر 
فوق 60 عاما لكون هذه الفئات االكثر 

خطورة.
اللقاحات  توفر  بعد  انه  واضاف: 
السماح لشمول جميع  الكافية سيتم 
فوق  فما  عاما   12 عمر  من  الفئات 
باخذ الجرعة الثالثة. مؤكدا: انه ليس 
ان  الثالث  الجرعات  بأن  رشط  هناك 
بإمكان  اي  واحدة،  رشكة  من  تكون 
من  بجرعتني  املطعمني  االشخاص 
الجرعة  او سينوفارم اخذ  اسرتازنيكا 

الثالثة من فايزر.

اليومي  االصابات  معدل  تدني  وبشأن 
تراجع  ان  اىل:  الحلفي  اشار  لكورونا، 
ان  تعني  ال  بكورونا  االصابات  عدد 
الوبائية  املوجة  من  مأمن  يف  العراق 
 50 اىل   30 نحو  ان  مؤكدا  الرابعة. 
دولة سجلت اصابات باملتحور الجديد 

اوميكرون.
البالد  دخول  احتمالية  ان  وتابع: 
باملوجة الوبائية الرابعة ما زالت قائمة 
موجات  بشكل  يتحرك  الوباء  لكون 
والفريوس موجود يف العراق فال يوجد 
حالة  اىل  وصل  العراق  بأن  دليل  اي 
الرابعة  املوجة  ان  اىل  االطمئنان. الفتا 
بأي وقت والتحورات  الحدوث  ممكنة 

منترشة.
ويف وقت سابق،  أعلنت وزارة الصحة 
املتحور  تشخيص  عىل  امكانيتها 
جددت  فيما  ”اوميكرون“،  الجديد 
إصابة  أي  تسجيل  عدم  تاكيدها 

بمتحور أوميكرون.
سيف  الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 
البدر، يف ترصيح صحفي: إن ”الصحة 
تتابع عن كثب اإلصابات واملستجدات 
الدول  يف  تحدث  التي  الجديد  للمتحور 
للعراق“،  واملجاورة  اإلقليم  ضمن 
يسجل  لم  اآلن  ”لغاية  انه  اىل  مشريا 

العراق اية اصابة باملتحور الجديد“.
قدرة  عىل  ”نؤكد  البدر  واضاف 
هذه  رصد  يف  العراقية  املختربات 
الفتاً  االخرى“،  والسالالت  الساللة 

املسافرين  نطالب  مازلنا  ”اننا  اىل 
الـ من  الفحوصات  بإجراء  القادمني 

 72 قبل  تكون  ان  يجب  والتي    PCR
ساعة من السفر“.

قد  العاملية  الصحة  منظمة  وكانت 
االستخدام  عىل  موافقتها  أعلنت 
الهندي  ”كوفوفاكس“  للقاح  الطارئ 

املضاد لفريوس كورونا.
وقالت املنظمة إن هذا اللقاح ”ينتجه 

الهندي برتخيص من  اللقاحات  مركز 
آلية  من  جزءا  ويشكل  ”نوفوفاكس“ 
لتوزيع  الدويل  (النظام  ”كوفاكس“ 
الجهود  تعزيز  يتيح  ما  اللقاحات)، 
القائمة لتلقيح عدد أكرب من الناس يف 

الدول منخفضة الدخل“.
ويف السياق ذاته، َحذَّرت وزارة الصحة، 
امس األحد، من خطورة دخول وانتشار 
دعت  فيما  العراق،  يف  الجديد  املتحوِّر 

جميع املواطنني الذين لم يتلقوا اللقاح 
حتى اآلن، أو من لم يستكملوا جدول 
التلقيح  ملراكز  التوجه  اىل  اللقاحات، 

املنترشة يف جميع املحافظات.
تلقته  بيان  يف  الوزارة،  وقالت 
واملختصني  ”الخرباء  إن  ”الزوراء“: 
التطورات  يتابعون  الصحة  وزارة  يف 
العاملي  الوبائي  املوقف  يف  املتسارعة 
اإلصابات،  الحاصلة يف نسب  والزيادة 

وبعض  األوروبية  الدول  يف  وخاصة 
متحوِّر  لظهور   نتيجة  الجوار  دول 
املتحوِّرات  عن  يتميز  الذي  أوميكرون 
برسعة  كوفيد19-  لفريوس  السابقة 
تتخذ  الدول  تلك  جعل  ما  انتشاره، 
ومشددة،  رسيعة  وقائية  إجراءات 

وفرض اإلغالق التام لبعض الدول“. 
دخول  خطورة  ”من  الوزارة  وحذرت 
بلدنا،  يف  الجديد  املتحور  وانتشار 
الذي قد يؤثر يف الوضع الوبائي الحايل 
للسيطرة  املستمرة  الجهود  وعرقلة 
موجة  يف  العراق  دخول  بالتايل  عليه، 
مشرية  سابقاتها“،  من  أقىس  وبائية 
العلمية  والبحوث  ”التقارير  أن  اىل 
الرصينة أكدت أهمية لقاحات كوفيد-
املرىض  دخول  نسب  تقليل  يف   19
كبري،  بشكل  والوفيات  املستشفيات، 
ولم يثبت حتى اآلن أن املتحور الجديد 
للقاحات  مقاوم  هو  (اوميكرون) 

الرصينة واملعتمدة حالياً“. 
وحثَّت الوزارة ”الجميع عىل املشاركة 
املوجة  خطورة  درء  جهود  يف  الفعالة 
الوبائية القادمة من خالل زيادة نسب 
امللقحني يف املجتمع والذي سيسهم يف 
تقليل شدة اإلصابات للمرىض وتقليل 
وكذلك  للمستشفيات  الدخول  نسب 
املواطنني  جميع  داعية  الوفيات“، 
او  اآلن  حتى  اللقاح  يتلقوا  لم  ”الذين 
اللقاحات،  جدول  يستكملوا  لم  ممن 
املنترشة  التلقيح  اىل مراكز  التوجه  اىل 

يف جميع محافظات بلدنا لتلقي لقاح 
كوفيد19- ، حيث تتوفر كميات كبرية 
مراكزنا  يف  املختلفة  اللقاحات  من 
الصحية ومن مناشئ رصينة ومعتمدة 

من قبل منظمة الصحة العاملية“.
من  االستفادة  ”رضورة  عىل  وشددت 
قليلة  اإلصابات  حيث  الحالية،  الفرتة 
واملراكز الصحية غري مزدحمة، تفادياً 
املراكز  يف  يحصل  قد  الذي  للتزاحم 
العدوى  نسب  تصاعد  عند  الصحية، 
من  عنها  ينتج  قد  وما  واالصابات 
”القنوات  داعية  اللقاحات“،  يف  شحٍّ 
الدينية  واملؤسسات  كافة  اإلعالمية 
بتكثيف  املدني  املجتمع  ومنظمات 
حمالتها التوعوية لحثِّ املواطنني عىل 
اإلرساع بأخذ اللقاح يف أقرب وقت مع 
الوقائية  باإلجراءات  اإللتزام  رضورة 

الالزمة“. 
وابطال  الوزارة  ”مالكات  أن  وأكدت 
يف  ما  كل  يبذلون  األبيض  جيشها 
الخبيث  الوباء  عىل  للسيطرة  وسعهم 
واملستلزمات  اللقاحات  توفري  من 
التشخيصية وتوسيع السعة الرسيرية 
الستيعاب أعداد املرىض والحفاظ عىل 
اإلنجاز األهم يف تحسن الوضع الوبأيي 
اإلصابات  بعدد  املستمر  والتناقص 
األسابيع  مدار  عىل  معاً،  والوفيات 
نسب  يف  واضح  وتراجع  املاضية 
التشخيصية  الفحوصات  يف  اإلصابات 

يف جميع مٔوسساتنا الصحية“.

بغداد/الزوراء:
شهدت محافظات ذي قار، ودياىل، 
والسليمانية،  وميسان،  وواسط، 
غاضبة  تظاهرات  األحد،  امس 
والخدمات  بالتعيينات  للمطالبة 
وتعديل الرواتب أدت إىل إغالق مباٍن 

حكومية.
وقال مراسل ”الزوراء“: إن ”أهايل 
الغراف  قضاء  يف  القرى  بعض 
مع  تربط  رئيسة  طرقاً  قطعوا 
مدينة النارصية باإلطارات املحرتقة 
للمطالبة بتوفري الخدمات“، مبيناً 
قطعوا  املهيدية  منطقة  ”أهايل  أن 
أيضا أحد الطرق يف مدينة النارصية 

للمطالبة بالخدمات“.
الكليات  ”خريجي  أن  وأضاف 
بقطع  قاموا  التقنية  واملعاهد 
ذي  محافظة  مبنى  امام  الطريق 
مشرياً  بالتعيينات“،  قارللمطالبة 
واملعاهد  الكليات  ”خريجي  أنَّ  إىل 
أمام  االعتصام  يواصلون  التقنية 
يف  النفطية  املؤسسات  مباني 
درجات  بتوفري  للمطالبة  قار  ذي 

”موظفي  أنَّ  وظيفية“.وتابع: 
قار نظموا وقفة  عقود صحة ذي 
احتجاجية أمام مبنى دائرة الصحة 

للمطالبة بتعديل رواتبهم“.
وأغلق خريجون يطالبون بالتعيني، 
وطلبوا  قار،  ذي  محافظة  مبنى 
املحافظة  ديوان  يف  املوظفني  من 
ومنعوهم  مطالبهم  مع  الوقوف 

من الدخول.
كما نظم عدد من طلبة كلية طب 
األحد،  امس  ميسان،  يف  األسنان 
نقص  عىل  احتجاجاً  تظاهرة 
مراسل  التدرييس.وقال  الكادر 
املرحلة  ”طلبة  إن  ”الزوراء“: 
الثانية يف كلية طب األسنان جامعة 
تظاهرة  امس  نظموا  ميسان 
لجامعة  الخارجية  البوابة  أمام 
نقص  بإكمال  للمطالبة  ميسان، 
نقص  وإكمال  التدرييس  الكادر 
باملختربات  وتجهيزها  البناية 
وأشار  العميل“.  التدريب  وأدوات 
طالبوا  ”املتظاهرين  أن  إىل 
بتشكيل مجلس كلية لتحديد املواد 

وزارة  توجيه  حسب  األساسية 
لجنة  تشكيل  إىل  إضافة  التعليم، 

إلعادة حقوق الطلبة املوازي“.
من  عدد  جدد  ذاتها  املحافظة  ويف 
الرتبوية تظاهرة  الكليات  خريجي 
ميسان  تربية  مديرية  امام 
وفق  بالتعيني  بشمولهم  للمطالبة 
و  واالستحداث  الحذف  درجات 
بإقرانهم  اسوة  بالتعاقد  شمولهم 

من املحارضين.
التسويف  املتظاهرون  ورفض 
املديرية  قبل  من  واملماطلة 
والضغط عىل اصحاب القرار لتلبية 
ان  اىل  املراسل  مطالبهم.واشار 
خريجي  االف   ٦ اليتجاوز  عددهم 
ومن كال الجنسني، وهذه التظاهرة 
تربية  امام  للخريجني  الرابعه  هي 

ميسان.
العرشات  أغلق  واسط،  ويف 
غري  الرتبويني  الخريجني  من 
املحارضين تربية واسط للمطالبة 

بفرص وظيفية.
العرشات  تظاهر  حيث  دياىل،  واىل 

الفنية  املعاهد  من  خريجي  من 
امام مبنى محافظة دياىل للمطالبة 
بالتعيينات ما ادى اىل قطع شارع 
زخم  وخلق  بالكامل  املحافظة 

مروري حاد.
كردستان،  بإقليم  السليمانية  ويف 
جامعة  وأساتذة  موظفو  تظاهر 
تأخري  عىل  احتجاجا  السليمانية 

رصف الرواتب و مشكالت أخرى.
”الكوادر  إن  املوظفني  احد  وقال 
أمام  تظاهرت  والتعليمية  اإلدارية 
السليمانية  جامعة  رئاسة  مبنى 
وهي  مطالب  ثالثة  اىل  لالستجابة 
املتأخرة  الشهرية  الرواتب  رصف 
وكذلك  يوما   (  50) من  الكثر 
العالوات  الرتفيعات و  أمور  تسيري 
املستقطعة  املخصصات  ورصف 
املالية.وأكد  االزمة  بحجة  منهم 
باالعتصام  استمرارهم  املحتجون 
التعليم  وزارة  استجابة  لحني 
العايل والبحث العلمي يف كردستان 
ملطالبهم، داعني الجامعات األخرى 

اىل مساندتهم.

الزوراء / يوسف سلمـان:
رؤيتـه  عن  العزم  تحالف  افصح 
السياسية  الكتل  الجتماعات 
الحكومة  تشكيل  ومفاوضات 

الجديدة .
احمد  التحالف  يف  القيادي  وقال 
الجبوري ” ابو مازن ” لـ“ الزوراء 
”: ان ” كل االجتماعات واملفاوضات 
السياسية الحالية لم نتطرق فيها اىل 
ترشيح اي من الشخصيات للتشكيل 
الكتل  ان“  ”، مبينا  الجديد  الرئايس 
بناء  حول  اآلن  تتحاور  السياسية 
الدولة ، وكل االستحقاقات االخرى 

ستأتي تباعا ”.
الكتل  جميع   ” ان  واضاف 
االخرى  السياسية  والتحالفات 
قريبة من تحالف العزم وال نريد ان 
نكون بعيدا عن اي طرف يف العملية 
لدينا خط  ليس  ، وكذلك  السياسية 
نحاول  الننا  جهة  اية  مع  احمر 
جميع  مع  النظر  وجهات  تقريب 

االطراف ”.
السني  املكون  مرشحي  وحول 
الدورة  يف  النواب  مجلس  لرئاسة 
رئيس  مازن،  ابو  اوضح   ، الجديدة 
املنضوي  الوطنية  الجماهري  ائتالف 
حديث  ال   ” انه  العزم:  تحالف  يف 

يطرح  ولم  اآلن،  املنصب  هذا  عن 
مرشـح  يدعم  ولم  معيـن  اسم 
 ” ان  اىل  آخر ”، مشريا  عىل حساب 
تداولها  سيتم  املرشحيـن  اسماء 

خالل االسابيع املقبلة ”.
وحول التوجه االكثر قبوال لتشكيل 
التحالفات الكبرية داخل الحكومة ، 
اوضح ان ” الرؤية التي يتفق عليها 
الحكومة  تشكيل  يف  االطراف  اغلب 
الجديدة  هي التوافقية ”، مبينا ان 
الكتل  عليها  التي حصلت  األرقام   ”
تؤهلها  ال  األغلبية  اىل  تدعو  التي 

اجماال اىل ذلك ”.
التحالف  مهمة   ” ان  واضاف 
لتأسيس  السعي  الجوهرية 

السلطة  ادارة  يف  حقيقية  رشاكة 
من  الشكلية  املشاركة  ال   ، والدولة 
يف  النظر  واعادة   ، املناصب  خالل 
اىل  ادت  التي  املعتمدة  السياسات 
احتكار القرار السيايس ”، مبينا ان 
” التحالف سيعمل لتصحيح املسار 
وإعادة رسم السياسات التفاوضية 
 ، لضمان وحدة حقوق محافظاتنا 
اىل  وعودتهم  النازحني  ملف  واولها 
ديارهم ، وملف املغيبني وملف اعادة 
تخصيصات  من  مناطقنا  إعمار 
وملف  املانحة  الدول  من  ال  املوازنة 
االمن وملف اعادة محاكمة املتهمني 

واملحتجزين لحسم قضاياهم .
املتحدث  استبعد  حيث   ، ذلك  يأتي 

الرسمي باسم تحالف العزم، سالم 
رئيس  والية  تجديد  العيساوي، 
محمد  السابق  النواب  مجلس 
الحلبويس، مؤكدا ان تحالفه لم يعط 
تعهدات لتحالف تقدم باملوافقة عىل 
لوالية  الحلبويس  طموحات  تبني 

ثانية.
وقال العيساوي، يف ترصيح صحفي: 
ترسيبها  تم  التي  املعلومات   ” ان 
يف  والحلبويس  الخنجر  لقاء  اثناء 
حول  تفاهمات  حصول  من  بغداد 
تجديد  عىل  العزم  تحالف  موافقة 
لرئاسة  الحلبويس  محمد  والية 
عارية  ثانية  لدورة  النواب  مجلس 
هذه  لحد  نتطرق  ولم  الصحة  عن 
التحالفات  كيفية  عىل  الساعة 
وتشكيل الحكومة وتقاسم السلطة 

.”
واضاف ان ” الحوارات التي اجريت 
كونها  التعدوا  االئتالفني  بني 
النظر  وجهات  ملعرفة  حوارات 
تخص  التي  املواضيع  من  عدد  يف 
تقاسم  وان  السياسية،  العملية 
اليها لحني  املناصب لم يتم التطرق 
عىل  املصادقة  بعد  الصورة  اتضاح 
املحكمة  قبل  من  االنتخابات  نتائج 

االتحادية ”.

الزوراء/مصطفى فليح:
البيدر،  عيل  السيايس،  املحلل  توقع 
يف  النور  الجديدة  الحكومة  ترى  ان 
ان  أكد  حني  ويف   ،  2022 العام  ربيع 
توافقية  ستكون  املقبلة  الحكومة 
عدوى  ان  اىل  أشار  األغلبية،  برشوط 
بيوت  بني  تنترش  بدأت  الخالفات 

املكونات السياسية.
 وقال البيدر يف حديث لـ ”الزوراء“: انه 
”وفق املعطيات الحالية حتى اآلن لم 
باملصادقة  االتحادية  املحكمة  ترسع 
عىل نتائج االنتخابات والتي قد تذهب 
املصادقة  ”بعد  مبينا  التأجيل“،  اىل 
تتمثل  دستورية  وفرتات  مدد  هنالك 
رئيس  واختيار  االوىل  الجلسة  بعقد 
رئيس  باختيار  وتتمثل  الربملان 
سيقدم  الذي  وهو  جديد  جمهورية 
عىل اختيار رئيس للحكومة، كل هذا 

الثالثة  اىل مدة تقرتب من  قد يقودنا 
أشهر وربما تطول أكثر“.

الجديدة  وتوقع ”ربما ترى الحكومة 
النور يف ربيع العام 2022“، مؤكدا ان 
”هذه املدة تعترب طويلة قياسا بفرتة 
اجراء االنتخابات التي جرت يف العارش 
من أكتوبر، وهذا االمر يدل عىل حالة 
اليها  وصلت  السيايس  االنسداد  من 
السياسية وحالة من فقدان  العملية 
عىل  يدل  ما  ”وهذا  مضيفا  الثقة“، 
غري  البالد  يف  السياسية  املنظومة  ان 
واألمني  الخدمي  بالواقع  مكرتثة 
العراقيون  يعيشه  الذي  واالقتصادي 
اليوم بفعل االزمات السياسية ومنها 

ازمة تشكيل الحكومة املقبلة ”.
الكتل  بني  الخالفات  عمق  وعن   
ان  البيدر  أوضح  السياسية، 
وواضحة  موجودة  اليوم  ”الخالفات 

بدايتها  كانت  وان  اآلن،  حتى  للعيان 
عدوى  ان  إال  الشيعي  البيت  داخل 
بيوت  بني  تنترش  بدأت  الخالفات 
”السنة  ان   اىل  مشريا  املكونات“، 
حتى اآلن لم يتفقوا بشكل مطلق عىل 
الكثري من التفاصيل كحصص املكون 
وخصوصا  االنتخابي  استحقاقه  او 

منصب رئيس الربملان“.
وتابع ” يف البيت الشيعي هناك فجوة 
عميقة يصعب ردمها بسهولة سيما 
بعد  ذات  اراها  خالفات  هنالك  ان 
السياسية  املنظومة  بني  عقائدي 
السياسية  الخالفات  اىل  إضافة 
والرصاعات الشخصية بني الزعامات 
املالكي  نوري  السيد  بني  خصوصا 

والسيد مقتدى الصدر ”.
الكردي  البيت  ”اما  بالقول  ومىض   
من  كبري  حد  اىل  اهدأ  انه  فيبدو 

الحزب  ان  خصوصا  البيوت  تلك 
ابدى  الكردستاني  الديمقراطي 
مع  والتعاطي  الحوارات  يف  مرونة 
اليوم  من  وهو  السياسية  األحزاب 
بعقد  رشع  النتائج  إلعالن  األول 
مع  والحوارات  اللقاءات  من  الكثري 
السياسية  الكردية  األطراف  مختلف 
تشارك  لم  والتي  والخارسة  الفائزة 
يتزعم  ”اليوم  انه  اىل  مشريا  أصال“. 
اكثر  عىل  بحصوله  الكردي  البيت 
بقية  عكس   عىل  مقعدا  ثالثني  من 
الفائزة  األخرى  املكونات  يف  األحزاب 
عىل  الحصول  من  تتمكن  لم  التي 
البيوت  داخل  املطلقة  األغلبية 

الخاصة باملكونات ”.
واكد ان ”االزمة داخل البيت الشيعي 
استطاع  واذا  مفصلية،  ازمة  تعترب 
ردمها  الشيعة  السياسيون  الفرقاء 

يف  االزمات  بقية  طمر  املمكن  فمن 
البيوت األخرى“.

جميع  ان  نرى  املقابل  ”يف  وأضاف 
األطراف السياسية ال تريد للصدر ان 
يكون يف املعارضة ويف نفس التوقيت 
وتلك  بالقرار  يتفرد  ان  ترغب  ال  هي 

ازمة“. 
السيايس  ”املناخ  ان  اىل  ولفت   
الحكومات  لدى  السياسية  والثقافة 
والذهاب  التوافق  اىل  جرت  املتعاقبة 
او  فرديا  يكون  ربما  املعارضة  اىل 
جزئيا داخل املكونات“، مؤكدا ”لذلك 
بهذا  املعارضة  اىل  امليض  يمكن  ال 
وال  الصدري،  التيار  كحجم  الحجم 
بتشكيل  املطلقة  الثقة  منحه  يمكن 
ستكون  انه  واعتقد  اغلبية،  حكومة 
برشوط  توافقية  حكومة  هنالك 

األغلبية“.  

بغداد/ الزوراء:
لالنتخابات،  املستقلة  العليا  املفوضية  أعلنت 
لـ266  تأسيس  اجازات  منح  عن  األحد،  امس 
حزًبا، فيما اشارت اىل استمرار الجهود بمتابعة 
ملعالجة  االنتخابية  العقود  موظفي  ملف 
موضوعهم يف تحويل نوع التعاقد من انتخابي 

اىل تشغييل.
انه  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  املفوضية  وقالت 
”بهدف تطوير العمل يف املجال االنتخابي، تعمل 
مجلس  رئيس  من  بتوجيه  حالياً  املفوضية 
املفوضني القايض جليل عدنان خلف، عىل إعداد 
دراسات فنية ومالية وقانونية وإدارية للعملية 
تقييم  يف  منها  لالستفادة  األخرية؛  االنتخابية 
تحسني  يضمن  بما  العمل  وتقويم  الحدث  هذا 

مستوى األداء لالستحقاقات املقبلة“.

واضافت انه ”ضمن خطة إسرتاتيجية ممنهجة 
املحافظات  مكاتب  خالل  من  املفوضية  تعمل 
وترسيخ  االنتخابي  الوعي  االنتخابية عىل نرش 
املدارس  طلبة  أوساط  بني  الحر  االقرتاع  فكرة 
يف  مشمولة  أعمارهم  ستكون  ممن  االعدادية 
ممارسات  بإجراء  وذلك  املقبلة،  االنتخابات 
تحاكي عملية االقرتاع  بالتنسيق مع املؤسسات 
مكتب  بذلك  رشع  إذ  املحافظة،  يف  الرتبوية 
رشوع  عن  فضالً  االنتخابي  املثنى  محافظة 
التوعية  يف  تنظيم محارضات   يف  مكتب دهوك 

التثقيف االنتخابي“.
والتنظيمات  األحزاب  ”دائرة  ان  اىل  واشارت 
السياسية التابعة ملفوضية االنتخابات مستمرة 
بمنح إجازة تأسيس لألحزاب الراغبة بالتسجيل، 
حيث بلغ عددها (266) حزًبا منها (5) أحزاب 

 (57) إىل  إضافة  مرشوطة  بإجازة  مسجلة 
التحالفات  عدد  بلغ  كما  التأسيس،  قيد  حزًبا 
املصادق عليها (42) تحالًفا  لغاية اآلن“، الفتة 
بإتخاذ  مستمرة  االنتخابات  ”مفوضية  ان  اىل 
موظفي  بيانات  لتبويب  العملية  االجراءات 
لغرض  االقرتاع  عملية  يف  أسهموا  الذين  الدولة 
استكمال اإلجراءات املتعلقة بعملهم وفق قرار 

مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2021“.
اكدت  التنظيمي،  اإلداري  املستوى  وعىل 
ملف  بمتابعة  الجهود  ”استمرار  املفوضية 
االنتخابية ملعالجة موضوعهم  العقود  موظفي 
التعاقد من انتخابي اىل تشغييل  يف تحويل نوع 
يف الهيكل الوظيفي للمفوضية وفق الفقرة رقم 
(2) من قرار مجلس الوزراء رقم (284) لسنة 

.“2021

”بتوجيه  انه  االقرتاع، ذكرت  وبما يخص مواد 
املفوضني جليل  رئيس مجلس  قبل  مبارش من 
االنتخابية  املكاتب  مدراء  يرشف  خلف،  عدنان 
لخزن  املعدة  للمفوضية  التابعة  املخازن  عىل 
أجهزة وُعدد االقرتاع لالطمئنان عىل جاهزيتها 

وسالمتها والحفاظ عىل محتوياتها“.
التحتية  البنى  لتوسيع  مسعاه  وضمن 
”مجلس  ان  املفوضية  اوضحت  للمفوضية، 
احرتايف  أستوديو  إنشاء  عىل  عمل  املفوضني 
إلنتاج املواد التثقيفية الخاصة بعمل املفوضية 
يف خطوة ملواكبة التطور التكنولوجي، وحرص 
مستوى  بأعىل  األستوديو  جعل  عىل  املجلس 
لخدمة العملية االنتخابية؛ ليكون أول أستوديو 
مفوضية  يف  العمل  تأسيس  منذ  نوعه  من 

االنتخابات“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس األحد، 
حالة الطقس يف البالد لألسبوع الحايل، 
فيما توقعت تساقط أمطار رعدية مع 

تصاعد للغبار بدءاً من اليوم.
”الزوراء“:  تلقته  للهيئة  بيان  وذكر   
أن ”طقس البالد ليوم االثنني سيكون 
تساقط  مع  غائم  اىل  جزئياً  غائماً 
بالعواصف  مصحوبة  مطر  زخات 
الحرارة  ،ودرجات  احياناً  الرعدية 
يف  السابق  لليوم  مقاربة  ستكون 
سيكون  فيما  الوسطى،  املنطقة 
غائماً   الشمالية  املنطقة  يف  الطقس 
تزداد  الرعدية  بالعواصف  مصحوباً 
تتساقط  كما  ليالً  األمطار  غزارة 
الثلوج فوق املرتفعات الجبلية وبعض 
الضباب  تشكيل  مع  منها  االماكن 
ودرجات   ، تدريجياً  يزول  صباحاً 
اليوم  عن  قليالً  ستنخفض  الحرارة 
السابق ،أما املنطقة الجنوبية سيكون 
الطقس غائماً مع تساقط زخات مطر 
متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية 
قليالً  ترتفع  الحرارة  ،ودرجات  احياناً 

عن اليوم السابق ”.
وأضاف، أنَّ ”الطقس ليوم غد الثالثاء 
جزئي  غائم  بني  الوسطى  املنطقة  يف 
مطر  زخات  تساقط  مع  غائم  اىل 
يتحسن  منها  الرشقية  االقسام  يف 
صباحاً  الضباب  يتشكل  كما  تدريجياً 
سيكون  ،بينما  تدريجياً  يزول  ثم 
طقس املنطقة الشمالية غائماً ممطراً 
احياناً  الرعدية  بالعواصف  مصحوباً 
متفرقة  اقسام  يف  الثلوج  تساقط  مع 
صباحاً  الضباب  يتشكل  كما  منها 
سيكون  حني  ،يف  تدريجياً  يزول  ثم 
جزئياً  الجنوبية غائماً  املنطقة  طقس 
االقسام  يف  مطر  زخات  تساقط  مع 
كما  تدريجياً  يتحسن  منها  الرشقية 

يتشكل الضباب صباحاً يزول تدريجياً 
فستنخفض  الحرارة  درجات  ،أما 
بعموم  السابق  اليوم  درجات عن  عدة 

البالد“.
ليوم  الطقس   ” أن  اىل  البيان  وأشار 
سيكون  الوسطى  املنطقة  يف  األربعاء 
غائماً جزئياً يتحول اىل غائم مع فرصة 
لتساقط زخات مطريف االقسام الغربية 
ثم  صباحاً  الضباب  يتشكل  كما  منها 
درجات  يف  تغري  وال   ، تدريجياً  يزول 
الحرارة ، بينما سيكون طقس املنطقة 
مصحوباً  ممطراً  غائماً  الشمالية 
بالعواصف الرعدية احياناً مع تساقط 
الثلوج فوق املرتفعات الجبلية واقسام 
الضباب  يتشكل  كما  منها  متفرقة 
صباحاً يزول تدريجياً ،ودرجات الحرارة 
سيكون  فيما   ، السابق  لليوم  مقاربة 
جزئياً  الجنوبية غائماً  املنطقة  طقس 
الضباب  كما يتشكل  تدريجياً  يتحسن 
،ودرجات  تدريجياً  فيزول  صباحاً 

الحرارة مقاربة لليوم السابق ”.
الخميس  ليوم  الطقس   ” أن  اىل  ولفت 
سيكون  الوسطى  املنطقة  يف  املقبل 
فرصة  مع  غائم  اىل  جزئياً  غائماً 
لتساقط زخات مطر يف االقسام الغربية 
صباحاً  الضباب  يتشكل  كما  منها 
الحرارة  ودرجات   ، تدريجياً  يزول 
بينما سيكون   ، السابق  لليوم  مقاربة 
مع  غائماً  الشمالية  املنطقة  طقس 
الثلوج  وتساقط  مطر  زخات  تساقط 
يتشكل  الرشقية منها كما  االقسام  يف 
تدريجياً  يزول  صباحاً  الضباب 
،ودرجات الحرارة ستنخفض قليالً عن 
طقس  سيكون  فيما   ، السابق  اليوم 
كما  جزئياً  غائماً  الجنوبية  املنطقة 
يتشكل الضباب صباحاً يزول تدريجياً 
،وال تغري يف درجات الحرارة عن اليوم 

السابق ”.
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اشنطن/متابعة الزوراء:
 ربمـا يعتقد الرئيس الرويس فالديمري 
بوتني أن الوقت مناسب لغزو أوكرانيا 
إذا مـا رفض الناتـو مطالبه. وتوضح 
الدالئـل أن بوتـني يـرى إدارة الرئيس 
األمريكـي جـو بايـدن ضعيفـة بعـد 

االنسحاب من أفغانستان.
وكانت روسيا قد شعرت يف عام 2014 
أنها واثقة بما فيه الكفاية لضم شـبه 
جزيـرة القرم، وفـرض رشوطها عىل 
أوكرانيا. ويعترب حشد 170 ألف جندي 
عىل حـدود أوكرانيـا أمـرا مبالغا فيه 
كإشـارة دبلوماسـية، ويمثـل تهديدا 

هجوميا.
ويف ضوء ما تم ذكره يتسـاءل تريانس 
كييل نائب رئيس ومدير قسـم أبحاث 
البحـث  بمؤسسـة  الداخـيل  األمـن 
والتطوير األمريكيـة (راند)، وتيموثي 
بونـدز أحـد كبـار الزمـالء، ومايـكل 
جونسـون محلل األبحاث العسـكرية 
بمؤسسـة راند يف تقريـر نرشه موقع 
”راند“ عـن الطريقة التـي يمكن بها 

ردع بوتني.
ويقـول الباحثـون الثالثـة إن بوتـني 
ربما يبحث عن فرصة إلعادة ترسـيخ 
مجال نفوذ روسـيا. إذ يعترب بوتني أن 
انهيار االتحاد السـوفييتي كارثة ذات 
أبعـاد تاريخيـة، ويـرى أن اسـتعادة 
تعزيـز  إىل  أيضـا  سـيؤدي  أوكرانيـا 

صورتـه كرئيس قوي اسـتطاع تغيري 
حالة االنحدار التي شـهدتها روسـيا، 
الجيوسـيايس،  مركزهـا  واسـتعادة 

خاصة يف منطقة الرشق األوسط.
ويف حقيقـة األمـر، ال تمثـل أّي مـن 
قوات الناتو الربية يف أوروبا الحالية أو 

املقرتحة أي تهديد أكيد لروسيا.
وترتاوح املواقف بالنسبة إىل ما ينبغي 
أن تفعله الواليـات املتحدة وحلفاؤها 
األوروبيون مـا بني تشـجيع أوكرانيا 
عىل رسعة تنفيذ الجوانب غري القابلة 

مينسـك،  بروتوكـول  مـن  للنقـاش 
والتـرصف بعنايـة إلظهـار االلتـزام 
دون التسبب يف أي اسـتفزاز، وإحياء 

الجهود الخاصة بتسليح أوكرانيا.
وتـردد أن وزيـر الخارجيـة األمريكي 
أنتوني بلينكن قال إن ”الدبلوماسـية 
هي الوسـيلة املسـؤولة لحسـم هذه 

األزمة املحتملة“.
ويمكـن القول إنـه يعني بهـذا أن أّي 
اندفـاع طائـش نحو نزاع مع روسـيا 
أمر غري حكيم، وأن الدبلوماسية أثناء 

أوقات النـزاع املحتمل تشـمل مراعاة 
خطر العواقب العسكرية.

وأعرب الباحثون عن اتفاقهم مع هذا 
الرأي. وقالوا إنـه مع ذلك، فإنه إذا ما 
قامت روسيا بغزو أوكرانيا، وتنصيب 
حكومـة صديقة لهـا، وأقامـت دولة 
عازلة، فإن ذلك سـوف يغـري التوازن 
االسرتاتيجي يف أوروبا أكثر مما أسفر 

عنه ضم شبه جزيرة القرم.
ونظـرا إىل أن القوات الروسـية تتمتع 
بتأمـني جبهتهـا الجنوبيـة، ووجـود 

بيالروسـيا يف نطـاق النفـوذ الـرويس 
بشـكل حاسـم، فإنه يمكنها أن تمثل 
تهديـدا مبـارشا لبولنـدا وتعـزل دول 

البلطيق.
ومـن املحتمل أيضا أنـه من املمكن أن 
يكون هذا هو بداية حرب باردة. ومن 
املمكن أيضا أن يقلل ذلك بدرجة كبرية 
من قـدرة الواليات املتحـدة عىل إدارة 

التنافس مع الصني.
وقال الباحثون إنه تمشيا مع الحاجة 
إىل ”التحديـد“ عند وضـع أّي مفاهيم 
تبّنـي  الناتـو  للحـرب، فـإن بوسـع 
اسـرتاتيجية مزدوجـة للحفـاظ عىل 
وضـع أوكرانيا املسـتقل، وردع اندالع 

أّي حرب جديدة يف أوروبا.
وكمـا اقـرتح هنري كيسـنجر يف عام 
الواليـات  ترفـض  أن  يمكـن   2014
املتحدة التوسع يف عضوية الناتو ولكن 
مع اإلرصار عىل أن تظل أوكرانيا حرة 

يف أن تحكم نفسها دون ضغط.
ويمكـن للناتو واالتحـاد األوروبي أن 
يحددا بوضـوح التكاليف االقتصادية 
ألّي عـدوان رويس، بمـا يف ذلـك وضع 
اسـرتاتيجية إلنهاء اعتماد أوروبا عىل 
الغـاز الطبيعي الـرويس. ومن املمكن 
أن تعلن الواليات املتحدة عن اعتزامها 
ودعـم  باألسـلحة،  أوكرانيـا  تزويـد 
املقاومة طويلة األمد لالحتالل الرويس 

إذا لزم األمر.

وأكـد الباحثـون أن العـدوان الرويس 
املتجدد يمكن أن يشـكل أيضا أخطارا 
جسـيمة بالنسـبة إىل أوروبـا، وليس 
فقط إىل أوكرانيا. ويف ظل اسـتعدادات 
أو  أوكرانيـا  عـىل  للضغـط  روسـيا 
أن  احتمـال  مـن  واملخـاوف  غزوهـا 
تفعـل نفـس الـيشء يف دول البلطيق، 
للتعـرف  الناتـو وقـت  مـا زال لـدى 
عـىل التهديد الـرويس، واالتفـاق عىل 
اسـرتاتيجية دفاعيـة جديـدة، ووقف 
خفض امليزانيات العسـكرية، ووضع 
خطـة دفـاع قويـة، وإعـداد القوات 
الالزمة لتنفيذها، واسـتعادة التدريب 
واالسـتعداد، وتحسـني وضعـه، وإال 
سيواجه الناتو خطر حدوث أمر واقع 

يف بولندا ودول البلطيق.
وأضـاف الباحثون أنه مـن املمكن أن 
تقود الواليات املتحدة التحالف ولكنها 
ال تسـتطيع مجابهـة هـذا التحـدي 
دون الحلفـاء األوروبيـني، فالجيـش 
األمريكي من جانبـه يمكنه نرش مقر 
قيادة قـوي قادر عىل قيادة قوة مهام 
خاصة مشرتكة، وإرسال فرقة مدرعة 
إىل بولنـدا باإلضافـة إىل تقديـم دعـم 
لوجيسـتي، وباملثل يمكـن لربيطانيا 
وتجهيـز  جمـع  وأملانيـا  وفرنسـا 
وإعـداد قوات كافية للمشـاركة يف أّي 

مواجهة.
تتمتـع  روسـيا  أن  الباحثـون  وأكـد 

بالقـدرة عىل انتهـاز الفـرص، لكنها 
تفتقـر إىل قـوة االتحاد السـوفييتي، 
فبوتني ال يريد حشد الناتو، مما يؤدي 
إىل انـدالع حرب بـاردة تضيف ضغطا 

كبريا عىل االقتصاد الرويس.
وأسوأ نتيجة لبوتني ال ترقى إىل الحرب 
سـتكون إعادة إحياء الناتـو، بقيادة 
قوات أمريكية قادرة تتواجد عىل حدود 

روسيا أو بالقرب منها.
ومـن املمكن أن يشـكل اتخـاذ إجراء 
اآلن لتوضيح أن هذا سـوف يحدث إذا 
لم يغـري نهجه، ردعا محـدد الغرض. 
وربمـا تكـون هناك حاجـة إىل بعض 
التحسـينات يف القـدرات بغض النظر 
املسـتقبلية  الروسـية  الترصفات  عن 
(مثـل إرسـال مقـر قيـادة متمكـن 
إىل بولنـدا، وإعـادة إحيـاء ميزانيـات 
الناتو العسـكرية)، بينما  وإمكانيات 
يمكـن أن تعتمـد أّي خطـوات أخرى 
عىل الترصفات الروسـية (مثل تحريك 
قوات برية أمريكيـة ثقيلة واملزيد من 

النظم الجوية إىل أوروبا).
واختتـم الباحثـون تقريرهـم بالقول 
إنـه بعـد مـرور سـنوات دون تهديد 
واضـح من جانب روسـيا، ربما يدرك 
قـادة الناتـو والسـلطات الترشيعيـة 
أن الظـروف األمنيـة تغـرّيت، وأنه قد 
انتهى الكثري من حاالت الوضع الراهن 

السياسية املريحة.

اسطنبول/ متابعة الزوراء:
تظاهر آالف األتراك يف مدينة إسطنبول، امس 
األحـد، احتجاجا عىل غالء املعيشـة والفقر، 
وتنديـدا بسياسـات الرئيـس رجـب طيـب 

أردوغان االقتصادية.
وجـاءت التظاهـرة االحتجاجيـة تلبية لنداء 
كونفدراليـة نقابـات عمال الخدمـة العامة 
أنقـرة  والعاصمـة  إسـطنبول  يف  للتجمـع 
احتجاجـا عـىل تدهـور اقتصاد البـالد جراء 
الرئيـس رجـب طيـب  سياسـات حكومـة 
األوضـاع  تـردي  إىل  أدت  والتـي  أردوغـان 

املعيشية لألتراك.
ونـدد املتظاهرون، الذين احتشـدوا يف ميدان 
كارتـال واملناطـق املحيطة به يف إسـطنبول 
بغـالء املعيشـة وارتفـاع األسـعار يف الفرتة 

األخرية 
وخضع املحتجون لرقابة أمنية مشددة وهم 
حاملـني الفتات كتب عليهـا ”ال نريد العيش 
بالحـد األدنـى وإنمـا نريـد حياة إنسـانية“ 

و“نطالب بأجر يكفي حياة كريمة“.
وردد املتظاهرون شعارات تطالب باستقالة 
املعيشـية،  األوضـاع  وتحسـني  الحكومـة 
مؤكدين أن الشعب سيحاسب حكومة حزب 

العدالة والتنمية.
وتشـهد مـدن تركيـة مختلفـة احتجاجات 
متواصلة عـىل األوضاع املعيشـية املرتدية يف 

البالد، وتجمع أمس السـبت آالف األشخاص 
يف واليتـي ديـار بكـر رشقـي البـالد وإزمري 
غربها تلبية لدعوة كونفدرالية نقابات عمال 
الخدمات العامة احتجاجا عىل غالء املعيشـة 

والفقر.
كمـا خرج ليل السـبت مئات الطـالب بوالية 
إغديـر رشقـي تركيـا تنديـدا بزيـادة تكلفة 

املواصالت وأسعار الطعام.
وكانـت الحكومة الرتكية قـد أعلنت عن رفع 
قيمـة الحد األدنى لألجـور يف البالد إىل 4250 
لـرية (258 دوالرا أمريكيا) وهي تعد أقل من 
الفرتة التي كانت فيها اللرية الرتكية مستقرة 
نظرا الرتفاع سـعر رصف الدوالر أمام اللرية 
الرتكيـة ومعـدالت التضخـم إىل مسـتويات 

قياسية.
وتواصـل اللـرية الرتكيـة انخفاضهـا أمـام 
أمـام   16.55 وسـجلت  األجنبيـة  العمـالت 
الـدوالر و18.45 أمام اليـورو نهاية تداوالت 

الجمعة املاضية.
وكان البنـك املركـزي الرتكي قـد أقر خفضا 
جديدا يف أسعار الفائدة الخميس املايض رغم 

ارتفاع معدالت التضخم بالبالد.
وأثرت اإلجـراءات االقتصادية التي تقوم بها 
السـلطة عىل جيب املواطن الذي يواجه غالء 
معيشـيا وارتفاعا يف أسعار السلع األساسية 

بما فيها الخبز والحليب.

ابوظبي/ميدل ايست اونالين:
 قـال مسـؤول إماراتـي كبـري امـس االحد ان 
احتفال بـالده باليوم الوطنـي القطري يحمل 
رسائل ايجابية ويؤكد عىل طي صفحة الخالف 
بـني ابوظبي والدوحـة بعد مرور حوايل سـنة 
عىل املصالحة التي وضعت حدا للتوتر بني دول 

الخليج.
ومسـاء الجمعـة، أيضء بـرج خليفـة يف دبي 
وبعـض املباني البارزة يف االمـارات بألوان علم 

دولة قطر احتفاال بيومها الوطني.
وكتب املستشـار الدبلومـايس لرئيس االمارات 
انـور قرقاش عىل تويرت ان هذا االحتفال يحمل 
التقاليـد  تتجـاوز  إيجابيـة  ورسـائل  دالالت 
األخويـة بـني دول الخليـج العربـي ليؤكـد أن 
صفحة الخالف طويت وأن اتفاق الُعال راسـخ 

وجوهري“.
وشـهدت دول خليجية أخرى احتفاالت مماثلة 
باليـوم الوطنـي القطـري ومنهـا السـعودية 
والكويت، كما شـهدت مرص األمـر ذاته حيث 

أُيضء بـرج القاهرة الجمعة بألـوان علم دولة 
قطر.

ويف يناير/ كانون الثاني املايض، صدر بيان عن 
القمة الخليجية الـ41 بمدينة العال السعودية، 
معلنا نهاية أزمة حادة اندلعت منتصف 2017، 
بني قطـر مـن جهـة والسـعودية واإلمـارات 

والبحرين ومرص من جهة أخرى.
واضاف قرقـاش ان ”منظور اإلمارات للتعامل 
مـع تحديـات العقـود املقبلـة يسـتند اىل طي 
الخالفات والبناء عىل املشرتك وتعزيز التضامن 

والتعاون“.
وخالل الشهور االخرية، فتحت االمارات خطوط 
اتصـال مع دول يف االقليم تشـهد عالقاتها مع 
ابوظبـي توتـرات وخالفـات، ضمـن سياسـة 

”تصفري املشاكل“ التي انتهجتها االمارات.
وتبـادل مسـؤولون كبـار يف االمـارات وايران 
الزيارات مؤخرا. كا زار ويل عهد ابوظبي الشيخ 
محمد بن زايـد ال نهيان تركيا، انسـجاما مع 

السياسة االماراتية الجديدة.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
رفضـاً لالتفاق السـيايس املوقع 
بني قائد الجيش ورئيس مجلس 
السـيادة االنتقـايل عبـد الفتـاح 
الربهان ورئيـس الوزراء عبدالله 
اإلجـراءات  وضـد  حمـدوك، 
يف  صـدرت  التـي  االسـتثنائية 
اقتحـم  الفائـت،  أكتوبـر   25
الرئـايس  القـرص  متظاهـرون 
وسـط العاصمـة بعدمـا وصلوا 
إىل  داعيـني  الجنوبيـة،  للبوابـة 

اعتصام مفتوح.
وأفاد مصدر بأن مئات املتظاهرين 
توافدوا إىل قلب العاصمة السودانية 
باالتفـاق  مندديـن  الخرطـوم 

السيايس بني الربهان وحمدوك.
وأضافـت أن الجيش قـام بإغالق 
يف  الرئيسـية  الطـرق  مـن  عـدد 

العاصمة إضافة إىل الجسور.
اقتحمـوا  متظاهريـن  أن  ونقـل 
الرئـايس وسـط العاصمة  القرص 
بعدمـا وصلـوا للبوابـة الجنوبية، 

داعيني إىل اعتصام مفتوح.
يف حـني أكدت معلومـات أن قوات 
األمن السودانية عملت عىل تفرقة 
املحتجـني بإطـالق الغـاز املسـيل 
وحاولـت  صفوفهـم،  يف  للدمـوع 

إبعادهم عن القرص الجمهوري.

وكانت تنسـيقيات لجان املقاومة 
بالخرطـوم قـد أعلنـت يف بيـان، 
أن املواكـب سـتتوجه إىل القـرص 
بتسـليم  للمطالبـة  الجمهـوري 

السلطة للمدنيني.
أما قـوى الحريـة والتغيري فدعت 
كل قطاعـات الشـعب للمشـاركة 
يف املظاهـرات السـلمية، وطرحت 

إعالناً سياسياً يؤكد رضورة إجراء 
إصالحات سياسـية شـاملة خالل 
الفـرتة االنتقاليـة تنتهـي بإجراء 

انتخابات حرة ونزيهة.
بدوره، أكد رئيـس الوزراء عبدالله 
حمدوك، أن االتفاق السيايس أكثر 
الطـرق فعاليـة للعودة إىل مسـار 
التحول املدنـي الديمقراطي، الفتاً 

إىل أن توقيعه عىل االتفاق السيايس 
جاء لقناعته بأنه سيؤدي إىل حقن 

دماء الشباب.
كما أضاف يف بيان نرشه عرب تويرت: 
”نواجـه تراجعـاً كبرياً يف مسـرية 
الثورة يهـدد أمن البـالد ووحدتها 

واستقرارها“.
كذلك شـدد عىل تمسـك الحكومة 

بالعدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم 
واالنتهاكات بحق املواطنني.

من جانبه، أعلن املجلس السيادي، 
السـبت، أن البـالد تمـر بمرحلـة 
انتقالية حساسـة، مؤكـداً أهمية 
عـدم التفريـط يف أمن واسـتقرار 
البالد ألنـه من دون أمـن ال يمكن 
الحديـث عن تحـول ديمقراطي يف 

السودان.
وقـال املجلـس إن املرحلـة املقبلة 
ستشـهد إجـراء انتخابـات حـرة 
ونزيهة، ويجب أن يسبق ذلك سالم 
عـودة  يف  للمسـاهمة  واسـتقرار 

النازحني والالجئني.
يذكر أنه يف 21 نوفمرب الفائت، وقع 
الربهان وحمدوك اتفاقاً سياسـياً 
ملنصبـه،  األخـري  عـودة  تضمـن 
وتشـكيل حكومة كفـاءات، إال أن 
قوى سياسـية ومدنيـة عربت عن 
رفضها لالتفاق، متعهدة بمواصلة 
االحتجاجات حتـى تحقيق الحكم 

املدني الكامل.
أتى ذلـك بعـد أن فرضـت القوات 
العسـكرية يف 25 أكتوبـر املايض، 
إجراءات استثنائية، حلت بموجبها 
الحكومة ومجلس السيادة السابق، 
وعلقت العمل بالوثيقة الدستورية، 

وفرضت حالة الطوارئ.
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إسالم آباد/متابعة الزوراء:
إسـالم  الباكسـتانية  العاصمـة  يف  انطلـق   
 57 يضـم  دويل  مؤتمـر  األحـد،  آباد،امـس 
دولـة إسـالمية لبحث سـبل التصـدي لألزمة 
يف  املتفاقمـة  واإلنسـانية  االقتصاديـة 
أفغانسـتان، وهو مؤتمر يشكل أيضا اختبارا 

دبلوماسيا لقادة طالبان.
ويعد اجتماع دول منظمة التعاون اإلسـالمي 
أول مؤتمر كبري بشأن أفغانستان منذ سيطرة 

طالبان عىل البالد يف أغسطس الفائت.
وسـتكون أمام الدبلوماسيني مهمة حساسة 
تتمثـل يف مسـاعدة االقتصـاد األفغاني، دون 

دعم النظام اإلسالمي.
وقـال وزيـر الخارجيـة الباكسـتاني، شـاه 
الـدورة  افتتـاح  خـالل  قريـيش،  محمـود 
االسـتثنائية الــ17 يف مبنى الربملان بإسـالم 
أبـاد، إن ”أكثـر مـن نصف الشـعب األفغاني 
يعانـي مـن نقـص الغـذاء وماليـني األطفال 
يف أفغانسـتان معرضون لخطر املوت بسـبب 

سوء التغذية“.
وأضـاف أن بالده ”تتأثـر باألزمة اإلنسـانية 
يف أفغانسـتان وال يمكـن أن نسـتبعد خطـر 

االنهيار االقتصادي الكامل هناك“.
وينعقـد االجتماع االسـتثنائي بناء عىل طلب 
السعودية بصفتها رئيسة الدورة الـ14 للقمة 
اإلسـالمية لـ“االسـتجابة لألزمة اإلنسـانية 

الخطرية التي يواجهها الشعب األفغاني“.
وبدوره، قال وزير الخارجية السـعودي األمري 

فيصل بـن فرحان آل سـعود، يف كلمة ألقاها 
االنهيـار  أن  ”تـدرك  اململكـة  إن  بالجلسـة، 
االقتصـادي وتدهـور األوضـاع املعيشـية يف 
أفغانستان لن يكون مأساة إنسانية فحسب، 
بـل سـيؤدي إىل املزيـد مـن عـدم االسـتقرار 
وسـيقود إىل عواقـب وخيمـة عـىل السـالم 

واالستقرار اإلقليمي والدويل“.
وأعرب الوزير السعودي عن أمله يف أن تساهم 
االسـتجابة  تقديـم  يف  االجتمـاع  مخرجـات 
اإلنسانية الفورية للشعب األفغاني من خالل 
تعهـدات الـدول املانحـة واآلليـات املقرتحـة 
كإنشاء صندوق ائتماني إنساني ألفغانستان 

تحت إرشاف البنك اإلسالمي للتنمية.
وأضاف أن ”أفغانستان تقف اآلن عىل مفرتق 
طرق وانهيار الوضع الحايل سـيقود للفوىض 
التي سـتصب يف مصلحة املتطرفني وانتشـار 

اإلرهاب“.
ودعـا أمـني عام منظمـة التعاون اإلسـالمي 
حسـني إبراهيم طه، الذي تسـلم مهام عمله 
الشـهر املايض، يف كلمة ألقاها خالل الجلسة 
االفتتاحيـة للمؤتمـر األطـراف األفغانيـة إىل 
تهيئـة الظـروف لتحقيـق األمـن ومسـاعدة 

املنظمات اإلنسانية يف مبارشة مهامها.
وقـال إن املجتمع الدويل مطالـب أكثر من أي 
وقـت مىض بضمـان عدم اسـتخدام األرايض 

األفغانية مالذا للجماعات اإلرهابية.
ويأتي انعقاد املؤتمر يف ظل مخاوف من أزمة 
إنسـانية كبرية يف أفغانسـتان مـع بدء فصل 

الشـتاء، واسـتمرار تجميـد املجتمـع الدويل 
مليـارات الـدوالرات من املسـاعدات واألصول 

عقب عودة طالبان إىل السلطة.
وتقول األمم املتحدة إن أفغانسـتان التي يبلغ 
عدد سكانها 38 مليون نسمة تواجه ”واحدة 
من أسـوأ الكوارث اإلنسانية يف العالم“، بينما 
حـذر برنامـج األغذيـة العاملي التابـع لألمم 

املتحدة من مجاعة خطرية مقبلة.
وطلب مسـؤولو طالبـان املسـاعدة يف إعادة 
بنـاء االقتصاد األفغاني املدمر وتوفري الطعام 
ألكثر من 20 مليون شخص مهددين بالجوع. 
وبدأت بعض الدول ومنظمات اإلغاثة يف تقديم 
املسـاعدات، ولكـن االنهيـار الوشـيك لنظام 

الدولة املرصيف أدى إىل تعقيد العمل.
تحتـاج  املبـارشة  املسـاعدة  إىل  وباإلضافـة 
اسـتقرار  توفـري  للمسـاعدة يف  أفغانسـتان 
اقتصـادي عىل املـدى البعيـد. ويتوقف الكثري 
عىل مدى اسـتعداد واشـنطن لرفع العقوبات 
االقتصادية ضـد زعماء طالبـان التي جعلت 
مؤسسـات وحكومات كثرية تتجنب التعامل 

املبارش مع حكومتهم.
وكان مركز إسـالم أبـاد اإلداري مغلقا تماما 
امـس األحـد أمـام العامـة، وأحيط بأسـالك 
شـائكة وحواجـز، وُيتوقع أن تنتهـي القمة 
التـي تسـتمر يومـا واحـدا، بوعـود بتقديـم 

مساعدات.
التعـاون  منظمـة  دول  ممثـيل  جانـب  وإىل 
اإلسـالمي الذيـن حـرضوا إىل مقـر الربملـان 

الباكسـتاني، شـارك ممثلو الواليـات املتحدة 
والصـني وروسـيا واالتحاد األوروبـي واألمم 

املتحدة يف املؤتمر.
وحرض االجتمـاع أيضا القائـم بأعمال وزير 
خارجيـة طالبان أمري خـان متقي عىل الرغم 
من عـدم اعـرتاف أي دولة رسـميا حتى اآلن 

بالحكومة الجديدة يف كابول.
وقبيل انعقـاد املؤتمر أكد قرييش إن االجتماع 
سيتحدث ”نيابة عن الشعب األفغاني“ وليس 

باسم ”مجموعة معينة“ من السكان.
وبحسـب وزير الخارجية الباكستاني ”هناك 
فارق بني االعرتاف“ بالنظام الجديد يف كابول 
و“التعامـل معـه“. وقال للصحفيـني ”علينا 
أن نشـجعهم عـن طريـق اإلقنـاع والتدابـري 
الصحيـح“.  االتجـاه  للسـري يف  التحفيزيـة، 
واعتـرب أن ”سياسـة اإلكـراه والرتهيـب لـم 

تنجح. لو نجحت، ملا كنا يف هذا الوضع“.
وأعلنت طالبان، التي حكمت أفغانستان آخر 
مـرة يف 2001، عفـوا عن مسـؤويل الحكومة 
السابقة وقالت إنها لن تسمح أبدا باستخدام 
أفغانسـتان قاعدة لشـن هجمات عىل الدول 

األخرى.
ولكنهـا واجهـت انتقـادات شـديدة ملنعهـا 
النساء والفتيات من العمل والتعليم واستبعاد 
قطاعات واسـعة مـن املجتمـع األفغاني من 
الحكومـة وتم اتهامها باالعتـداء عىل حقوق 
اإلنسان وكذلك استهداف املسؤولني السابقني 

عىل الرغم من تعهدها بالعفو عنهم.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أعلن وزيـر التخطيـط، خالد بتـال النجم، امس 
األحـد، ان أنظمـة تعداد السـكان محليـة، فيما 
اشـار اىل ان التعداد سـُينفذ بمشـاركة أكثر من 

١٥٠ الف عداد.
وذكـرت الـوزارة يف بيـان: ان «وزيـر التخطيط 
خالد بتـال النجـم أرشف،  عىل التجربـة القبلية 
امليدانيـة السـابعة التي ُينفذهـا الجهاز املركزي 
لإلحصاء، استعدادا الجراء التعداد العام للسكان 
واملسـاكن، املزمع تنفيذه قبل نهاية العام املقبل 
٢٠٢٢»، مبينة ان «التجربة امليدانية جرت يف احد 

املجمعات السكنية العمودية بجانب الكرخ».
وقـال النجـم، خـالل مرافقتـه للفـرق امليدانية 
ولقائه باالرس املشـمولة: إن «هـذه التجربة تعّد 
مكملـة للتجـارب التـي أجرتها الـوزارة متمثلة 
بالجهـاز املركزي لإلحصـاء والجهات السـاندة 
له»، مبينا انها «شـملت عمليات الحزم والحرص 
والرتقيم وسُتتبعها تجارب أخرى  لحني الوصول 

إىل يوم تنفيذ التعداد».
واضـاف ان «التعدادات السـابقة يف العراق كانت 
تجـري بطريقـة ورقيـة وكانـت عمليـة إدخال 
البيانـات تأخذ وقتـا طويال، لذا فـإن املخرجات 
كانت تطـول أكثر من سـنة، أما اآلن فسـيكون 
التعداد ألكرتونيا عن طريق جهاز لوحي (التابلت) 
يحمله العـداد إلدخال جميع املعلومات وترسـل 
ٱنيـا إىل مركز البيانات يف مقـر الوزارة»، موضحا 
ان «النتائج النهائية سـتكمل يف اقل من ٣ أشهر 

لنحصل عىل مخرجات التعداد بشكل كامل».
وتابـع ان «التعـداد سـُينفذ بمشـاركة أكثر من 

( ١٥٠ ) الـف عداد، موزعني عـىل جميع مناطق 
العراق، وسـتكون لدينا امكانية للمراقبة السيما 
وإن جميع املناطق والوحدات السـكنية مثبتة يف 
الجهـاز اللوحي وبإسـتطاعة املتحكم او املراقب 
يف مقـر الـوزارة أن يراقب تحرك العـداد»، داعيا 
املواطنني إىل «التعاون مع العدادين يف يوم التعداد 
وعدم الحك أو شـطب اإلشارات وإزالة امللصقات 

الخاصة بالتعداد، كونها مهمة جدا للعدادين».
االنمائـي  والتعـاون  التخطيـط  وزارة  وقـدرت 
العراقيـة، امس االحد،  تعداد نفـوس العراق مع 
نهايـة العام الحـايل ٢٠٢١، مبينـة أن  العاصمة 
بغداد تعـد اكثر املحافظات بعدد السـكان، فيما 
أشـارت إىل أن النمـو السـكاني للبـالد مـا زال 

مرتفعاً.

وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة 
الهنـداوي، يف ترصيح صحفي: إن «تعداد نفوس 
العراق وفق التقديرات السكانية للجهاز املركزي 
لإلحصـاء سـيكون يف نهايـة ٢٠٢١ اكثر من ٤١ 

مليون نسمة».
وأضـاف الهنـداوي أن «العاصمة بغـداد احتلت 
املرتبة االوىل بعدد السكان حيث انه من املتوقع ان 
يكون تعداد السكان فيها ما بني ٨٫٧٥٠ مليون اىل 
٨٫٨٠٠ مليون نسمة، تليها نينوى باملرتبة الثانية 
وبحـدود ٤ ماليني نسـمة ومن ثم البـرصة ثالثاً 
بأكثر من ٣ ماليني نسـمة، ومن ثم تأتي ذي قار 
وبابل والسـليمانية بأكثر من مليونني نسـمة»، 
الفتا اىل ان «اقل املحافظات سكانا هي محافظة 

املثنى بنفوس ٨٦٠ الف نسمة».

وأشـار الهنـداوي إىل أن «نسـبة النمو السـنوية 
للسكان البالغة ٢٫٦ باملئة ما زالت مرتفعة بالرغم 
من انخفاضها من ٣٫٥ باملئة قبل عرش سـنوات، 
حيث ان تحويل هذه النسـبة لرقم فاننا نتحدث 
عن حجم زيادة سـكانية سـنوية ترتاوح ما بني 
٨٥٠ الف اىل مليون نسـمة سـنوياً»، موضحاً أن 
«العراق يعد ثاني اكرب نمو سكاني من بني الدول 

العربية بعد مرص»
ولفت الهنداوي إىل أن «وزارة التخطيط ومن اجل 
تقليل تأثري النمو السـكاني املتزايد واالسـتفادة 
من هذه الزيادة فأنها بدأت منذ سـنوات سابقة 
بإدمـاج البعد السـكاني ضمن خطـط التنمية، 

وايضاً وضعت سياسات سكانية بعيدة املدى»
وأوضح أن «هذه السياسات تستند اىل مجموعة 
مـن املسـارات تهـدف مـن لتحويـل الزيـادات 
السـكانية مـن عبء عـىل التنمية اىل سياسـات 
تنمويـة فاعلة منها االهتمام بالشـباب التي تعد 
الرشيحة االكرب من خالل تمكينهم وتوفري فرص 
عمل لهم وايضاً توفري السكن ومسار الصحة من 
خالل توفري اوضاع صحية افضل ومسار التعليم 
ومسـار توفري الخدمات والبنى التحتية ومسـار 
املـرأة وتمكينهـا ومسـار رشاكـة مـع القطـاع 

الخاص».
وأجري آخر تعداد سـكاني يف العراق عام ١٩٩٧، 
وعىل مـدى ١٥ عامـا املاضية لـم تتوافق القوى 
السياسـية عىل إجراء التعداد الذي يعترب األساس 
يف توزيع الثروات يف البالد ورسم الخطط التنموية 
وتقويـم نتائجهـا ووضـع الخطـط الصحيحـة 

إلعادة اإلعمار.

بغداد/الزوراء:

أعلنت مديرية مكافحـة املخدرات يف 

وزارة الداخليـة، امـس األحـد، إعداد 

خطـة شـاملة وخاصـة يف مكافحة 

األعمـار  املخـدرات، وفيمـا حـددت 

املسـتهدفة مـن هذه املـواد، وجهت 

دعوة اىل وزارة الصحة.

وقال مدير قسـم العالقـات واإلعالم 

يف املديرية العامة ملكافحة املخدرات،  

العقيد بـالل صبحي جرب، يف ترصيح 

صحفي: إن «املديرية العامة لشؤون 

املخدرات هي مديرية عامة تخصصية 

تعنـى بمكافحـة جرائـم املخـدرات 

والقبض عىل مرتكبيها استناداً اىل ما 

جاء يف قانون املخدرات رقم ٥٠ لسنة 

٢٠١٧»، مبينا انه «خالل العام الحايل 

اعدت املديرية خطة شـاملة وخاصة 

يف مكافحة تجار املخدرات».

واضـاف انه «تـم القـاء القبض عىل 

اكثـر مـن ١١ الفـاً مـن املتعاطـني 

والتجار واملروجني لهذه املواد املخدرة 

خالل هذا العام  ٦٠٪ منهم هم تجار 

مخدرات»، مؤكداً أن «املديرية العامة 

الغانمـي  الداخليـة عثمـان  ووزيـر 

جادين يف محاربة تجار املخدرات».

وتابع انه»يجـب أن يكون هناك دور 

كبري تقوم بها وزارة الصحة من خالل 

التوعية املسـتمرة باالضافة اىل وجود 

ملعالجـة  متخصصـة  مستشـفيات 

املدمنني بامكانيات بسيطة».

و  البـرصة  «محافظتـي  أن  وذكـر 

بالتهريـب  االوىل  تعـربان  ميسـان 

والتعاطـي يف املحافظـات الجنوبية، 

امـا املحافظـات الغربيـة التـي يتـم 

تهريب منها حبـوب الكبتاجون عرب 

سـوريا والصحراء وتدخل من املنافذ 

«املخـدرات  ان  مشـددا  االنبـار»،  يف 

تستهدف املجتمع بصورة عامًة لكن 

الفئة االكثر هي االعمار من ١٥ لغاية 

٢٥ عاما».

البرصة / نينا :
 اعلنـت حكومـة البـرصة املحلية عـن اكمال 
املرحلـة االوىل ملـرشوع الحوكمـة االلكرتونية 
ومنظومـة الــ ( داتا سـنرت ) بمقر الحكومة 

املحلية .
وقـال النائـب االول ملحافـظ البـرصة، محمد 
التميمي، يف بيان صحفي: ان» العمل جار حاليا 
ضمن املرحلة الثانية الكمال الربامجيات وربط 

الدوائر الخارجية املرتبطة مع املحافظة».
واضـاف ان»مـرشوع الـــ (داتا سـنرت) هو 
عبـارة عن (سـريفر) يربط البيانـات بني عدد 
مـن الدوائر والجهات الحكوميـة باملحافظة ، 
ويقدم خدمات بمجال الرتاسـل بشكل مشفر 
بـدون اسـتخدام االنرتنـت ، انمـا باسـتخدام 
تكنولوجيـا ( انرتانـت ) . والوظيفـة الثانيـة 
التي يقوم بها هي جمع املعلومات وارشـفتها 
وعرضها بشكل جدول موحد لزيادة الشفافية 
يف العمـل بني كل اقسـام الحكومـة املحلية يف 
البـرصة ، والدوائـر املرتبطة بهـا « ، مبينا انه 
تم حاليا ربط االقسـام االساسية يف محافظة 
البرصة ، ومنها اقسـام الحسـابات والتدقيق 
والتخطيط وادارة املشاريع والعقود الحكومية 
والتعاقدات وقسم الهندسة واملوارد البرشية ، 

والدائرة املالية والشـؤون االدارية وغريها من 
االقسام املهمة بديوان محافظة البرصة «.

واضـاف ان» املراحـل املقبلـة ستشـهد ربـط 
الدوائـر الحكوميـة االخرى بديـوان املحافظة 
، وايضـا ربط دائرة البطاقـة املوحدة ، وكذلك 
قيـادة الرشطـة ، والعمل عىل ربـط كامريات 
املراقبة يف الشـوارع بالبيانـات البيومرتية من 
اجل زيادة االمـن واملعلومات االساسـية التي 

يتم الحصول عليها من الــ (داتا سـنرت) وهذا 
ماسـنعمل عـىل انجازه يف اقـرب وقت ممكن 

ضمن املرحلة الثانية .
واشـار التميمـي ، اىل :» ان التوجه مسـتقبال 
سـيكون لربـط املنظومـة مـع دائـرة مـرور 
البـرصة للتعرف عىل ارقام لوحات السـيارات 
املطلوبة امنيا بالتعـاون مع قيادتي العمليات 

والرشطة «.

 أربيل/الزوراء:
حدد محافظ أربيل، أوميد خوشـناو، 
امس األحد، قيمة األرضار الناتجة عن 
السيول، فيما دعا الحكومة االتحادية 
إىل إرسـال جزء من ميزانية الطوارئ.

وقال خوشـناو يف مؤتمر صحفي: إن 

”قيمة األرضار التي سـببتها السيول 
يف املحافظـة بلغت ٢١ مليـار دينار“، 
مبينـاً أنه ”تـم تدمري نحـو ٤٠٢ من 
املنـازل و١٥٣ محـًال تجاريـاً و٨٦٧ 
عوائـل   ٢٥٠٩” أن  سـيارة“.وأضاف 
تـرضرت إثر هذه السـيول“، مشـرياً 

إىل أن ”عـدد الوفيات بلغ ١٢ شـخصاً 
تم العثور عـىل جثث ١٠ منهم“.ودعا 
إىل  االتحاديـة  الحكومـة  خوشـناو 
”إرسـال جزء مـن ميزانيـة الطوارئ 
القنصليـات  مطالبـاً  للمسـاعدة“، 

واملنظمات بـ“تقديم املساعدة“.

وأكـد محافـظ أربيـل أنـه ”تـم فتح 
املسـاعدات  لتقديـم  بنكـي  حسـاب 
املاليـة، وفرقنـا تعمـل عـىل تنظيف 
”احرتامـاً  أنـه  موضحـاً  املناطـق“، 
للوفيات والشهداء لن نقوم بإقامة أي 

حفل رسمي بمناسبة رأس السنة“. 
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بغداد/الزوراء:

دمرت القوات االمنية يف بغداد واالنبار، 

امـس االحـد، ثمانيـة اوكار لعنارص 

تنظيم داعش اتخذوها مالذاً لالختباء 

وتأمني الدعم اللوجستي.

ان  االنبـار:  يف  امنـي  مصـدر  وقـال 

القـوات االمنيـة نفذت حملـة امنية 

استباقية اسـتهدفت مناطق صحراء 

اقضية القائـم والرطبة وحديثة، عىل 

خلفية ورود معلومات اسـتخباراتية 

افـادت بقيـام بقايا عنـارص تنظيم 

داعش بإنشـاء خمسة مواقع ارتكاز 

رسية جديدة يف تلك املناطق تستخدم 

يف عمليـات االختفـاء وخـزن املـواد 

الغذائية واالسلحة.

وبـني: ان الحملة اسـفرت عن تدمري 

دون  املسـتهدفة  االنفـاق  جميـع 

وقوع اي اصابـات يف صفوف القوات 

األمنية.

واشـار اىل: ان القوات االمنية شـددت 

خـالل الفـرتة الحالية مـن اجراءاتها 

االمنية عىل املناطق الصحراوية فيما 

يقـوم طريان القـوة الجوية بعمليات 

اسـتطالع جويـة لتلـك املناطـق بعد 

قصـف مواقع ارتـكاز عنارص تنظيم 

داعش.

من جانبها، اعلنت خلية اإلعالم األمني 

يف بيان ورد «الزوراء» ان مفارز وكالة 

االسـتخبارات والتحقيقات االتحادية 

مـع  وبالتعـاون  الداخليـة  وزارة  يف 

قوة مـن اللواء ٥٩ بالجيـش العراقي 

وكتيبة استطالع قيادة عمليات بغداد، 

نفـذت واجباً لـرضب معاقل اإلرهاب 

وتجفيف منابعه يف بساتني الطارمية 

شمايل بغداد

واوضحت ان القوات عثرت عىل ثالثة 

أوكار مركزيـة لإلرهابيني تسـتخدم 

للدعم اللوجستي وعبوات ناسفة.

بغداد/الزوراء:

 أفاد مصدر امني، امس االحد، بأن انفجاراً اسـتهدف رتل دعم للتحالف الدويل يف 

محافظة االنبار غربي العراق.

وقـال املصدر إن عبوة ناسـفة اسـتهدفت، ظهر االحد، رتل دعم لوجسـتي تابع 

للتحالف الدويل اثناء مروره ضمن حدود محافظة االنبار.

وأوضح املصدر أن االنفجار لم يسفر عن اي اصابات تذكر، إال أنه تسبب بارضار 

مادية بسيطة باحدى عجالت الرتل.

ويف وقت سـابق، امس األحد، أحبطت القوات االمنية العراقية تفجريين بواسطة 

عبوتني ناسفتني كانتا معدتني الستهداف ارتال الدعم اللوجستي التابع للتحالف 

الـدويل املناهـض لتنظيـم داعـش، والتي تمـر عىل الطريـق الرسيـع الرابط بني 

محافظة بابل والعاصمة بغداد.

بغداد/الزوراء:

أعلنت قيـادة عمليات بغـداد، امس 

األحـد، القبض عـىل ٣٨ متهماً وفق 

مواد قانونية مختلفة وضبط اسلحة 

واعتدة ومواد مخدرة.

لــ  بيـان ورد  القيـادة يف  وذكـرت 

املشـرتكة  «املفـارز  إن  «الـزوراء»: 

يف قيـادة عمليات بغـداد ومن خالل 

انتشارها يف جانبي الكرخ والرصافة، 

تمكنت مـن القاء القبض عىل (٣٨) 

متهمـاً يحملـون جنسـيات اجنبية 

ملخالفتهم تعليمـات وضوابط دائرة 

اإلقامة والجنسية».

وأضاف البيان إنـه «تم ضبط (٢٢) 

مسدس وبندقية واحدة غري مرخصة 

االعتـدة  مـن  كميـة  اىل  باإلضافـة 

مختلفة األنـواع و(١٠) غرامات من 

مادة الكريسـتال واجهـزة تعاطيها 

غـري  وادويـة  مخـدرة،  وحبـوب 

مرخصة وضبط عدد من املخالفات 

املرورية».

وأشـار اىل انـه «تـم إحالـة امللقـى 

القبض عليهم واملـواد املضبوطة اىل 

الجهات املختصة».

بغداد / نينا :

 قررت وزارة الصحة تشـكيل لجنة طبية مختصـة ملتابعة حالة الفتاة « مريم 

« التي تعرضت اىل حادث حرق بمادة التيزاب .

واطلع وزير الصحة وكالة، هاني موىس العقابي، خالل لقائه امس االحد، والد 

الفتاة مريم سـتار البالغـة من العمر ١٦ عاماً ، التـي تعرضت اىل حادث حرق 

بمـادة التيزاب، عـىل الحالة الصحية لهـا والعالج الذي قدم لها خالل االشـهر 

املاضية يف مستشفى االمام عيل ( عليه السالم ) يف بغداد – الرصافة.

ووجه العقابي بأن تكون اللجنة الفنية برئاسـة الوكيل االداري وعضوية مدير 

قسـم االسـتقدام واالخالء الطبي وعدد من االطباء االختصـاص، وذلك لتحديد 

اوليات العالج خارج العراق.
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بغداد/ الزوراء:

 أوقفت مفـارز الرشطة املجتمعية يف دائرة 

العالقـات واإلعـالم بـوزارة الداخلية حالة 

ابتزاز الكرتوني يف بغداد .

احـد  «ان  الداخليـة  لـوزارة  بيـان  وذكـر 

األشـخاص مارس حالـة ابتـزاز الكرتوني 

بحق سيدة من خالل تهديدها بنرش صورها 

الشـخصية عىل مواقع التواصل االجتماعي 

مقابل الرضوخ لرغباته الدنيئة، كما أعادت 

الرشطـة املجتمعيـة فتـاة يتيمـة األبوين 

اىل ذويهـا، بعد هروبها من منزلها بسـبب 

تعنيف شـقيقها لها، والضغوط النفسـية 

التي تعانيها».

واضـاف البيـان: «اتخذت مفـارز الرشطة 

املجتمعية اإلجـراءات الالزمة بحـق املبتز، 

وقامـت بتأمـني حسـاب الضحيـة وحذف 

محتوى االبتزاز، كمـا قدمت الدعم النفيس 

واملعنوي للفتاة املعنفة، واتخذت اإلجراءات 

الالزمـة بحق شـقيقها، وسـتنظم مفارز 

املجتمعيـة زيـارات دوريـة لسـكن الفتاة 

للوقـوف عـىل أوضاعهـا وتقديـم الرعاية 

الالزمة لها «.

بغداد/الزوراء:
اكـد الخبـري البيئي يف منظمة (طبيعـة العراق) 
املعنية بمناطق االهوار، جاسـم االسـدي، امس 
االحـد، ان االهـوار الوسـطى والجنوبية فقدت 
عـرشات االالف مـن الطيـور املهاجـرة نتيجة 
ازمة الجفاف التي تعرضت لها طيلة السـنوات 

الثالث املاضية بسبب قلة االطالقات املائية وقلة 
االمطار.

وقال االسـدي يف ترصيح صحفـي: ان“ األهوار 
الوسـطى وتحديداً الربكة البغدادية التي تقع يف 
عمق مناطـق أهوار الجبايـش يف محافظة ذي 
قـار ، وما حولها كانت عام ٢٠٠٧- ٢٠٠٨ تضم 

عـرشات اآلالف مـن الطيور املهاجرة، لألسـف 
تقلص هذا العدد اىل بضعة عرشات يف شتاء هذا 

العام“
وأشـار اىل انـه ”مـع تغـري نمـط االسـتيطان، 
وجفـاف مسـاحات أهوارية متعـددة لم نلحظ 
سـوى طيور النـوارس التـي انفردت باملشـهد 
الطبيعي لعدم صيدها وهي شـاهدة عىل بؤس 
أغمـار األهـوار وانخفـاض مناسـيب املياه اىل 

مستويات هي األسوأ منذ سنوات“.
ولفـت االسـدي اىل انـه ”بالعادة تصـل الطيور 
املهاجرة إىل األهوار بـني ترشين الثاني وكانون 
الثانـي من كل عـام، قادمة من أوربـا وأمريكا 
وروسـيا، لكـن الجفـاف وانخفاض مناسـيب 
املياه يف مناطق االهـوار أدى اىل هجرة جماعية 

من الطيور النادرة“.
وتشكل مسـاحة األهوار نحو ١٧٪ من مساحة 
العراق، وتغطـي املياه حـوايل ٣٫٨ مليون دونم 
مـن األرايض العراقيـة، منهـا ٢٫٣ مليون دونم 
مغطاة بمياه األهوار، بحسب تقارير حكومية، 
وتشـكل هذه البيئة تنوعا أحيائيـا نادرا وبيئة 

مواتية لعبور الطيور املهاجرة.
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                                      العدد: ٩١١٦/ش/٢٠٢١
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية      التاريخ:٢٠٢١/١٢/١٩

اىل املدعى عليه زين العابدين حسني عيل
م/تبليغ

قامت املدعية (رسى فاخر كامل) الدعوى الرشعية املرقمة اعاله والتي 
تطلب فيها (التفريق القضائي للهجر الجسدي)وبالنظر ملجهولية محل 
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ لذا تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني 
يوميتـني بالحضـور امـام هذه املحكمـة صباح يـوم املرافعـة املوافق 
٢٠٢١/١٢/٢٨ السـاعة التاسـعة صباحاً وعند عدم حضورك او ارسال 

من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفق القانون.
القايض
مرتىض سليم خصاف

فقدان
فقدت منـي الهوية املرقمة ١٩٥٧٢ 
والصـادرة مـن نقابـة الصحفيني 
العراقيني بإسم (طاهر غازي كريم) 
فعىل مـن يعثر عليها تسـليمها اىل 

جهة االصدار.
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بغداد/ نينا:
 أكدت رئيسـة الهيئة الوطنية لالسـتثمار سها داود نجار 
أن الهيئة مسـتمرة بإجراءاتها املتعلقة بسـحب اإلجازات 
االستثمارية للمشاريع املتلكئة التي ترتاوح نسب إنجازها 
بـني الــ(%35-0) من أصل املـرشوع تنفيـذاً لتوجيهات 
رئيس مجلس الـوزراء مصطفى الكاظمـي خالل زيارته 

ملقر الهيئة يف نيسان املايض.
وأوضحـت النجار يف بيان ” أن الهيئة عاكفة عىل دراسـة 
تلك املشـاريع وفق لجان مختصة للوقوف عىل مالبسـات 
كل مرشوع وأسـباب تلكؤه بالتنسيق بني الهيئة الوطنية 
بذلـك  املحافظـات  يف  االسـتثمار  وهيئـات  لالسـتثمار 
الخصوص، وأن هناك تعاوناً كبرياً لحرص تلك املشاريع غري 

املنجزة واملتلكئة لدعم واقع االستثمار يف املحافظات“.
وذاوضحـت :“ ان هـذا القـرار أسـهم ، بشـكل كبـري ، يف 
فرز املسـتثمر الجاد ودعمه من خالل دراسـة املالبسـات 
واإلشـكاالت التـي تواجـه مرشوعـه واملسـتثمر املتلكئ 
الذي أساء اسـتخدام أدوات االسـتثمار األساسية املتمثلة 
باإلعفاءات الرضيبية والرسوم وسمات الدخول أو غريها 

بما أسهم بتعطيل مسرية االستثمار يف العراق“.
يذكـر ان يف مقدمـة املحافظات التي تم سـحب اإلجازات 
االسـتثمارية منهـا هـي محافظـة نينـوى التـي بلغـت 
(22) إجـازة اسـتثمارية موزعة عىل مختلـف القطاعات 

النجـف  االقتصاديـة يف املحافظـة، وشـهدت محافظـة 
األرشف سـحب إجـازات اسـتثمارية بينما تـدرس هيئة 
اسـتثمار محافظـة البـرصة إمكانية سـحب(16) إجازة 
اسـتثمارية، فيمـا تتواصل املحافظات األخرى بمناقشـة 
عـدد من اإلجـازات االسـتثمارية التي تم سـحب بعضها 

ودراسة البعض اآلخر منها من قبل اللجان املختصة“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنـت وزارة الخزانة االمريكية، امس االحـد، عن ارتفاع 
حيـازة العراق من السـندات االمريكية بأكثـر من ملياري 
دوالر لتصـل اىل 20.364 مليـار دوالر خالل شـهر ترشين 
األول املايض.وقالـت الخزانـة يف جـدول لهـا اطلعت عليه 
”الـزوراء“: ان ”حيـازة العـراق مـن السـندات الخزانـة 
االمريكية لشهر ترشين االول ارتفعت بمقدار 2.410 مليار 

دوالر وبنسبة %13.55 لتصل اىل 20.364 مليار دوالر بعد 
ان كانت 17.954 مليار دوالر يف شهر أيلول املايض“.

مبينة ان ” هذه السـندات انخفضت عن نفس الشـهر من 
العام املايض 2020 عندما كانت حيازة العراق من السندات 
تبلـغ 21.6 مليار دوالر“.واضافت ان ”السـندات العراقية 
منها ضمانات طويلة األمـد بمقدار 9.028 مليارات دوالر 
وضمانـات قصرية االجـل بمقـدار 11.336 مليار دوالر“، 
مشـرية إىل أن هـذه السـندات تمثـل %0.2 من السـندات 
العالم.عربيا تأتي السعودية يف مقدمة الدول االكثر حيازة 
وبواقـع 116.4 مليار دوالر وتأتي بعدهـا االمارات بواقع 
53 مليار دوالر وتأتي الكويت ثالثا بواقع 45.9 مليار دوالر 
ومـن ثم العـراق رابعا وعمان خامسـا بواقـع 5 مليارات 

دوالر، ثم املغرب بواقع 3.7 مليارات دوالر.
واشارت اىل ان ”اكثر الدول حيازة للسندات االمريكية هي 
اليابان وبواقع 1.320 ترليـون دوالر تليها الصني وبواقع 
1.065 ترليـون دوالر تليهـا بريطانيا وبواقـع 579 مليار 

دوالر“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الزراعة، امس األحد، عن 
إعـداد خطـة متكاملة لتنميـة قطاع 
الفواكه، فيما حددت حاجة العراق من 

الحنطة سنوياً.
وقـال الناطـق باسـم الـوزارة حميد 
النايـف، يف حديـث صحفي: إنـه ”تم 
إعداد خطـة ومنهاج متكامـل لتنمية 
قطاع الفواكه بشـكل عـام، للوصول 
لالكتفـاء الذاتـي بالرغـم من الشـّح 
املـايل“، مبيناً، أن ”الـوزارة تعاني من 
قلـة األموال، إذ إنَّ هذه الربامج تحتاج 
اىل األمـوال، ولـو كان هنـاك دعم مايل 
الفتتحنا الكثـري من املـزارع، لتطوير 
هذا القطاع، والتفاهم مع الفالحني“.

رؤى  ”لدينـا  انـه  النايـف  وأضـاف 
سـرتاتيجية حكومية للتغيري الجذري، 
لتنميـة  سـرتاتيجية  خطـة  واعـداد 
القطـاع الزراعـي، حتى يتـم تحقيق 
مشـدداً  للمواطـن“،  الغذائـي  األمـن 
عـىل ”أهميـة دعـم الفـالح باألمـور 
اللوجسـتية، إذ إنَّ قلـة األمـوال لدعم 
الفالحـني أثقلـت كاهلهـم، أضافة إىل 

عدم منح مسـتحقاتهم املالية وكذلك 
السماد باإلضافة اىل مشكلة املياه“.

د أنَّ ”تناقص الحنطة يف العراق هو  وأكَّ

جرس إنذار“، مبيناً، أنه ”جاء بسـبب 
الدعـم الحكومـي القليـل جداً وشـّح 

املياه“.

وبشـأن الصناعـات التحويليـة، ذكر 
التحويليـة  ”الصناعـات  أنَّ  النايـف 
تسـاعد عىل إبقـاء العملـة الصعبة يف 

داخل البلد، وتشـغل الكثري من األيدي 
العاملـة، أضافة إىل تشـجيع الفالحني 
واملزارعني لزيادة اإلنتاج، ورفد املعامل 
باملنتجـات الزراعة، بـدالً من التخلص 
من الفائض يف الشـارع“، موضحا، أن 
”العـراق فيـه كل املـواد األولية، فقط 

نحتاج اىل إنشاء املعامل“.
وتابع أنه ”ال توجد رؤية سـرتاتيجية، 
لتفعيل وتطوير الصناعات التحويلية، 
يتبـَق  ولـم  متوفـر،  يشء  كل  حيـث 
غـري انشـاء املعامـل لحـّل الكثري من 
األزمات“، معرباً عـن أمله، أن ”تكون 
املخصصـات املالية مـن موازنة العام 
املقبل 2022 كافية للوزارة، التي تمثل 

%60 من الشعب العراقي“.
وأكـد النايف عىل ”أهميـة تغيري نظام 
يتـم  أْن  إذ يجـب  الزراعـة،  يف  اإلرواء 
ـات، لـو اعتمدنـا عىل ثلث  جلب مرشَّ
املاء القادم من تركيا بأسـلوب االرواء 
الحديث الكتفينا“، الفتاً، اىل أنَّ ”العراق 
يحتـاج لزراعـة 5 ماليـني دونـم مـن 
محصول الحنطة يف عـدة محافظات، 

لسد الحاجة املحلية“. 

بغداد/ الزوراء:
اعتربت وزارة املوارد املائية، امس األحد، أن موجة 
األمطـار الغزيـرة التـي هطلت عـىل املحافظات 
الشـمالية، هي ”بدايـة نهاية“ مرحلـة الجفاف 

التي مرت بها البالد لثالثة مواسم متتالية.
وقـال الوزير مهدي الحمدانـي يف ترصيح تابعته 
”الـزوراء“: إن ”زيارتـه إىل صالح الديـن وقبلها 
نينوى، تأتي ملتابعة ملف السـيول، إذ يشـهد سد 
الدبـس إطالقات جيدة جاري متابعتها عىل طول 
عمود نهـر دجلـة“، مضيفا أنه ”سـيتم تحويل 
كامل الكميات الفائضة من خالل دجلة إىل بحرية 
الثرثار لخزنهـا وتعويض النقص الحاصل خالل 

مدة الجفاف“.
وأشـار الحمدانـي إىل أن ”الـوزارة سـتعمل عىل 
االستفادة من كامل كميات مياه السيول لحاجة 
البالد املاّسة لها لتعويض مخزونها الذي تناقص 
خالل العامني املاضيني بشكل كبري“، عاداً موجة 
األمطار ”بداية النهاية ملرحلة الجفاف التي مرت 

بها البالد لثالثة مواسم متتالية“.
من جهته، كشـف مستشار وزير الزراعة، مهدي 

ضمـد القيـيس، امـس االحـد، عـن نية الـوزارة 
توسـيع الخطة الزراعية للموسم الشتوي يف عدة 

محافظات، مبينا ان االمطـار انهت ازمة خانقة 
كانت تعصـف بالعراق.وقـال القييس يف ترصيح 

صحفـي: إن ”العراق يف اواخر ايامه وقبل هطول 
املطر اعتمد عىل الحزين املائي االسرتاتيجي وهو 
االخـرية اال ان سـقوط االمطار وموجة السـيول 

رفعت تلك االزمة والخطر عن البالد“.
واضـاف ان ”االمطـار التي تسـقط هـي تكفي 
لزراعـة محاصيـل الحنطة والشـعري بواسـطة 
الزراعـة الديمية فضال عن تقليص تركيز ملوحة 
االرض يف بعـض املناطـق“، مبينـا ان ”الطلـب 
العاملـي املتزايد عـىل الحنطة والشـعري وزراعته 
يف العـراق يمنح فرصة سـيادية للبالد يف تحقيق 
جزء من االسـتهالك املحيل، فضال عن زيادة نمو 
االعشـاب والتـي تسـتخدم يف الرعـي وحصـول 

املواطن عىل اللحوم ”.
واوضـح القيـيس ان ”الخطة الزراعية الشـتوية 
تعرضت اىل التقليص بنسـبة %50 اال ان وصول 
ميـاه السـيول اىل السـدود واالنهـار يسـهم يف 
زيـادة االمال ويعيد افكار الوزارة يف زيادة نسـب 
املسـاحات الزراعيـة وال سـيما يف نينـوى ودياىل 
وكركـوك وغريها من املحافظات التي تعتمد عىل 

الزراعة الديمية“.
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 بغداد/ الزوراء:
كشف وزير الصناعة العراقي، منهل الخباز، عن إعادة تشغيل 15 مصنعا 

حكوميا يف البالد.
وقـال خبـاز يف مؤتمر صحفي مـن املوصـل تابعته ”الـزوراء“: إن ”عدد 

املصانع التابعة للدولة والتي كانت متوقفة يصل اىل 85 مصنعا“.
وأضاف أن ”الوزارة نجحت يف إعادة تشغيل 15 مصنعا منها بشكل كامل، 
فيمـا يجري العمـل عىل اعادة تشـغيل ثالثة مصانع اخـرى خالل الفرتة 

القادمة“.
أما بشأن أداء الحكومة بشكل عام، فقال إن حكومة الكاظمي ”جاءت يف 

ظل ظروف حرجة وكانت لجائحة كورونا اثر كبري عىل ادائها“.
وأردف بالقول ”رغم ضيق الوقت، اال انها حققت الكثري علما أن ما انجزته 

لم يلب مستوى الطموح“، بحسب تعبريه.

 

البرصة / نينا :
 منحت هيئة اسـتثمار البرصة امس االحد اجازة القامة مرشوع سـكني 
تجاري خدمي تتجاوز قيمته ٢٤٦ مليون دوالر يف مركز محافظة البرصة 
.وقال رئيس الهيئة عالء عبد الحسـني يف بيان:“ ان الرشكة االسـتثمارية 
ستقوم بانشاء ٣٩ برجا سكنيا عىل مساحة ٢٠٠ دونم تحتوي عىل ٢٢٢٣ 
شـقة سكنية خالل مدة ٧٢ شهرا قرب شط البرصة و سيحتوي املرشوع 

ايضا عىل اجزاء تجارية و خدمية .

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسـعار يف سـوق العراق لألوراق املالية، امس االحد، مرتفعا 

بنسبة (0.51%).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليـوم امس كما 
ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (728.867.601) سـهم، بينما بلغت قيمة 

االسهم (821.771.841) دينارا. 
واغلـق مـؤرش االسـعار ISX 60  يف جلسـة امس عـىل (564.49) نقطة 
مرتفعا بنسبة (%0.51) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (562.01) 

نقطة.
وتم تداول اسـهم (34) 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 املشـرتاة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق (7) 
ماليني سهم بقيمة بلغت (20) مليون دينار من خالل تنفيذ (19) صفقة 

عىل اسهم رشكة واحدة.
بينمـا بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(51) مليون سهم بقيمة بلغت (135) مليون دينار من خالل تنفيذ (91) 

صفقة عىل اسهم (7) 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:
أفادت دائرة التحقيقات يف الهيئة بقيامها بالكشف عن حاالت هدٍر للمال 

ة والرضيبة يف ُمحافظة ميسان. العام يف دائرتي الصحَّ
وأشـارت الدائـرة يف بيـان تلقـت ”الـزوراء“ نسـخة منـه إىل: أنَّ ”فريق 
ة  عمل مكتب تحقيق ميسـان التابـع للهيئة، الذي انتقـل إىل دائرة الصحَّ
يف املُحافظـة، قـام بضبط أصـل ُمسـتندات رصٍف تخصُّ عقـود تنظيف 
مستشـفياٍت تمَّ رصفها خالفـًا للقانون“، ُمبّينـًة أنَّ ”مبالغها وصلت إىل 

(223) مليون ديناٍر“.
ة قاموا برصف املُسـتحقات  وأضافت إنَّ ”ثالثة ُمحاسـبني يف دائرة الصحَّ
ـدات والتنظيف ضمن العقد الخـاصِّ بتنظيف  املاليَّـة ألحد مكاتـب التعهُّ
ُمستشـفيات (الطفل للـوالدة، والصدر التعليمي، والزهـراوي الجراحي) 
للضوابـط  خالفـاً   (30/9/2019 ولغايـة   1/12/2017) مـن  للُمـدَّة 

ا أدَّى إىل حدوث هدٍر باملال العام“. والتعليمات والقانون؛ ممَّ
ن، بعـد البحث  ويف عمليَّـٍة ُمنفصلـٍة، أوضحـت الدائـرة أن ”الفريـق تمكَّ
والتحـري يف دائرة الرضيبـة يف املُحافظة من ضبـط ُمخالفاٍت يف عدٍد من 

األضابري التي تمَّ شطبها، األمر الذي تسبَّب بهدٍر يف املال العام“.
وأضافت إنَّ ”الفريق عثر عىل (36) إضبارًة من أضابري املُكلَّفني تمَّ شطبها 
خالفاً للقانـون والتعليمات، فضالً عـن عدم اتِّباع السـياقات القانونيَّـة 

املعمول بها يف شطب أضابري املُكلَّفني“.
وبيَّـنـت الدائـرة انـه ”تـم تنظيـم محرضيـن أصوليَّـني باملضبوطات يف 
رتـني قضائيَّتـني، وعرضهما عىل  تا بنـاًء عىل ُمذكَّ العمليَّـتـني، اللتـني تمَّ
؛ الذي قرَّر إجراء التحقيق يف القضيَّة الثانية؛ وفقاً  قايض التحقيق املُختصِّ

ألحكام املادَّة (340) من قانون العقوبات“.

بغداد/ الزوراء:
أعلن وزير العمل والشـؤون االجتماعية، عـادل الركابي، امس االحد، عن 
اسـرتجاع 80 مليار دينار من املتجاوزين عىل شـبكة الحماية خالل العام 

الحايل، والذين وصل عددهم اىل 49 الف متقاعد وموظف حكومي.
وقال الركابي يف ترصيح صحفي: ان ”اغلب املتجاوزين كانوا من موظفي 
وزارات الدولـة، وتـم ايقاف رواتـب البعض منهم، السـيما ضمن وزارتي 
الداخليـة والدفاع لكون رواتبهم عالية ويمكنهم السـداد بشـكل مبارش، 

فيما تم تقسيطها عىل موظفي الوزارات ذات الرواتب املتدنية“.
واشار اىل ”اسـتمرار الوزارة بمرشوع األتمتة االلكرتونية املتضمن الربط 
الشـبكي وترقيـم الربامج لتحقيـق العدالة بنظـام الحمايـة االجتماعية 
وكشـف املتجاوزين عىل رواتبها، وباعتماد خطوات سبقت تنفيذه، اولها 
تحديـد الجهـات الحكومية التي سـيتم الربط الشـبكي معهـا، ومعرفة 

احتياجاتها التكنولوجية ورصد الثغرات ورفع مستوى االداء املؤسيس“.
واوضح الركابي ان ”الخطوة الثانية تتضمن تفعيل برنامج االرس املنتجة 
مـن خالل تمكني املرأة اقتصاديا، وربطه باإلعانات النقدية املرشوطة بما 

يضمن استمرار االوالد يف التعليم اضافة اىل نظام الرعاية الصحية“. 

بغداد/ الزوراء:
انجـزت املالكات الفنية والهندسـية يف رشكة الحفـر العراقية البرئ االول 
خباز / 39 ضمن العقد املربم مع رشكة نفط الشمال الستصالح 10 ابار 

يف حقل خباز النفطي الواقع غربي محافظة كركوك .
وقـال اعـالم الرشكـة يف بيان: انـه تم خـالل عمليات االسـتصالح انزال 
صمامات السـيطرة التحت سـطحية ( s.s.s..v ) من اجل إعادة تشـغيل 

هذا البرئ واملحافظة عليه من العمليات التخريبية واإلرهابية .
 IDC 206 واضاف“ ان عمليات االستصالح جرت باستخدام جهاز الحفر
ذي القـدرة الحصانيـة HP 1500. مبينا: ان الرشكة سـتقوم بزج جهاز 
اخـر يف نفس الحقـل باالتفاق مع رشكة نفط الشـمال لالرساع يف انجاز 

العمل.

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار الذهب ”االجنبـي والعراقي“ يف األسـواق املحلية، امس 

االحد.
وقال مصدرإن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة بشارع النهر يف العاصمة 
بغـداد سـجلت للمثقـال الواحد عيـار 21 مـن الذهب الخليجـي والرتكي 
واألوربي سـعر بيع 369 الف دينار، و سـعر الرشاء 365 الفاً، وهي نفس 

االسعار التي سجلت ليوم امس السبت.
واشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

استقرارا ايضا عند 339 الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 335 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 370 الف دينار و375 ألفاً، فيما تراوح سعر 
البيـع مثقـال الذهب العراقي بـني 340 الفاً و345 الف دينار.. ويسـاوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).
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بغداد/ حسني عمار 
ـد املـدرِّب الكروي والالعب الدويل السـابق حيدر محمـود، أنَّ الجولة الــ (١٣) من أضعف جوالت  أكَّ
الـدوري املمتاز لكرة القدم للموسـم الحايل مـن حيث النتائج .وقال محمود إن « سـت مباريات من 
أصل عرش منها انتهت بالتعادل فيما تحقق الفوز يف اربع مباريات بفارق هدف واحد» ، مضيفاً، أن 
« الجولة شـهدت منافسـة الحقيقية من فرق القاع مع فرق املقدمة وهذا يعد مؤرشاً جيداً يف هذه 
الجولة «.وأشار محمود إىل أن» مستوى فرق دوري الكرة املمتاز متذبذب من مباراة اىل اخرى واغلبها 
» فرق  بحاجـة اىل اعـادة تنظيم من الناحية الدفاعية والهجومية لغرض املنافسـة بقوة «، مبيناً، أنَّ

الدوري تمتلك الكثري من املواهب الشابة لكنهم بحاجة اىل التوظيف الصحيح داخل امللعب».
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بغداد/ حسام عبد الرضا
مع انتهاء منافسـات الدور التاسع من املرحلة األوىل سيتوقف  الدوري  املمتاز 
لكرة اليد بسـبب استعداد  املنتخب الوطني لكرة اليد يف البطولة اآلسيوية لكرة 
اليـد. واحتدم الرصاع عىل صدارة دوري اليد املمتاز بعدما حقق فريق الرشطة 
االنتصـار  عـىل فريق دياىل بـ 26 هدفـا مقابل 18 يف املبـاراة التي أقيمت عىل 
قاعة املدرسـة التخصصية ليحافظ عىل صدارة الدوري بينما هبط فريق دياىل 
إىل املركـز الرابع، وعاد فريـق الجيش من محافظة السـليمانية بانتصار رائع 
عـىل الخصم العنيد فريق السـليمانية بـ 39 هدفـا مقابل 28  ابقاه يف الرتتيب 
الثانـي وبفارق املواجهات عن املتصدر وقاد املباراة الثنائي التحكيمي اسـامه 
سامي وبالل إبراهيم ، فريق الحشد الشعبي استطاع الحصول عىل اغىل النقاط 
بتحقيقـه الفوز عىل مسـتضيفه فريق التعاون بــ 33 هدفا مقابل 29 ليقفز 
الفريـق إىل املركز الثالث وبفارق األهداف عن دياىل الرابع يف املباراة التي أقيمت 
عـىل قاعة جامعة املعارف وبـادارة الثنائي الدويل خالد شـاكر وفاضل كاظم، 
ويف مباراة الهبوط من املراكز املتأخر اسـتطاع فريق الكوفة من تحقيق الفوز 
الصعـب والثانـي عىل التوايل عىل فريق املسـيب بـ 25 هدفـا مقابل 21 ليقفز 
الفريـق إىل املركز التاسـع 6 نقاط  بينما هبط فريق املسـيب إىل املركز العارش 
بــ 4 نقـاط  يف املباراة التي أقيمت عىل قاعة نادي الكوفة وأدار املباراة الحكام 
حيدر سلمان وعمار نارص، وعاد فريق كربالء إىل سكه االنتصارات بفوزه عىل 
فريـق الكوت القابع باملركز األخري حيـث انتهت بـ 31 هدفا مقابل 26 وجرت 
املبـاراة عـىل قاعة نادي الكوت وأصبح رصيد كربـالء 10 نقاط باملركز الثامن 

وقاد املباراة الثنائي التحكيمي االتحادي محمد سعد ومومن عبد الكريم.

بغداد/ متابعة الزوراء

اقرتب نـادي أربيل الريايض ، مـن التعاقد مع املدرب السـوري نزار 

محروس، لقيادة الفريق حتى نهاية املوسم الحايل.

وقـال مصـدر ”مفاوضات أربيـل مع محـروس اسـتمرت 10 أيام 

يف الدوحـة، حيـث يتواجد محـروس بالدوحة لتحليـل بطولة كأس 

العرب“.

وأردف: ”سيساعد املحروس مواطنه سائد سويدان كمدرب مساعد، 

وسـامر ريحانـي مدربا لحـراس املرمـى، عىل أن يبـارش املحروس 

مهامه بشكل رسمي، األربعاء املقبل“.

ويحتـل أربيـل املركز 18 بني فرق الـدوري املمتاز برصيـد 8 نقاط، 

وسيواجه الصناعة الثالثاء املقبل، ضمن منافسات الجولة الـ14.

وسـبق ودرب نزار محـروس فريق أربيل، وتوج معـه بلقب الدوري 

املحيل ووصافة كأس االتحاد اآلسيوي يف عام (2011 2012-).

فيمـا درب محروس العديد مـن الفرق العربيـة يف األردن واإلمارات 

والسـعودية ولبنان، فيما آخر محطاته التدريبية كانت مع منتخب 

بالده وتمت إقالته لسوء النتائج.

@Âfl@l6‘Ì@ëÎã´@äaç„@äÏè€a
@›Óiäc@’Ìãœ@kÌäám

@äÎá€a@pbèœb‰fl@¯uãÌ@áÓ€a@Üb•a
?†Ï€a@kÉn‰æa@kjèi@åbn‡æa بغداد/ احمد الغراوي

اختتمت عىل قاعة الشـعب ببغداد بطولة 
انديـة العـراق ( للمتقدمـني رجـال) بعد 
ثالثة ايام من املنافسات القوية بني اكثر 
مـن 300 العب مثلـوا اغلب انديـة بغداد 

واملحافظات،
البطولـة اقيمـت وفـق االنظمـة الدولية 
للعبـة  الـدويل  االتحـاد  ارشاف  وتحـت 
بأستخدام احدث اجهزة التنقيط املعمول 

بها عاملياً،
املنافسات اشـتدت يف اليوم الختامي بني 
العبي اندية الرشطة وامانة بغداد وامليناء 
والشورجة  حيث هيمنت هذه االندية عىل 

النزاالت النهائية. 
وكان نادي الرشطة االكثر تتويجاً باملراكز 
الفرقـي  باملجمـوع  اوالً  ليكـون  االوىل 
متقدماً عىل منافسـه املبارش فريق امانة 
بغداد الذي حـل ثانياً، بينمـا وصل نادي 
الشـورجة الحتـالل ثالـث املراكز تـاركاً 

الرتتيب الرابع لنادي امليناء،

وسـيتم اختيار ابـرز العنـارص من هذه 
البطولة لتشـكيل العبي املنتخب الوطني 
تخضرياً للمشاركة ببطولة العرب يف دبي 

مطلع العام املقبل .
وشـهدت املنافسـاُت مواجهـاٍت قويـة، 
أربعـة  عـىل  الرشطـة  فريـق  وحصـَل 
اوسـمة متنوعٍة، بوسام ذهبي وفضيتني 
وبرونزية، حيث استطاَع الالعب عيل عبد 
الكريم مـن حصد املركز االول بوزن فوق 
الثقيـل، وحصـل الالعبان محمـد رحيم 
وسـجاد محمد عىل الوسـامني الفضيني 
بـوزن (58) و( 68)، فيما حصَل الالعب 
عبداللـه فرحان عىل املركـز الثالث بوزن 

 .(80)
يشـاُر اىل ان فريـق الرشطـة  قـد حصل 
عـىل أربعة اوسـمة متنوعـة، 3 ذهبيات 
وبرونزيـة ليصبـح العـدد الـكيل لفريق 
الرشطـة ثمانية أوسـمٍة ليحصل الفريق 
عىل لقب بطولة أندية العراق بالتايكواندو 

فرقياً.

بغداد/رافد البدري - املنسق االعالمي لالتحاد
توج نادي البيشـمركة من محافظة السليمانية 
بلقب بطولـة كاس اندية العراق للدرجة املمتازة 
بالشـطرنج الكالسـك برصيد 13 نقطـة، وجاء 
نادي الجنسية يف الوصافة برصيد 11 نقطة، وحل 
ثالثاً نادي العمال برصيد 10 نقاط، وتمكن نادي 
الفكـر من احـراز املركز الرابـع برصيد 8 نقاط، 
وجاء خانزاد خامسـاً برصيد 7 نقاط، وعشـتار 
سادسـاً 5 نقاط، واملصلحة والعربـي باملركزين 
السابع والثامن عىل التوايل برصيد نقطة واحدة، 
وجرت منافسـات البطولة التي اسـتمرت لثالثة 
ايـام وحرضهـا رئيـس اتحـاد اللعبـة وجميع 
االعضـاء يف قاعـة البنـت هـاوس بفنـدق االنرت 
ببغداد، وبمشاركة 52 العب والعبة يمثلون اندية 
البيشـمركة والعمال والجنسية والفكر وخانزاد 

وعشتار واملصلحة والنادي العربي.

وتحـدث رئيـس االتحـاد ظافـر عبـد االمري عن 
البطولة قائالً:  ان املشـاركة يف هذه البطولة كان 
دون مستوى الطموح بسـبب الظروف الخاصة 
، اال ان 8 انديـة تمكنوا مـن االنخراط يف البطولة 
التي شـهدت تنافسـاً قوياً بني االندية املشاركة، 
مضيفـاً ان نادي البيشـمركة تمكن مـن احراز 
اللقب بجدارة، بعد ان تفوق عىل االندية املشاركة 
نظراً  للتوليفة القوية لالعبيه ، حيث ضم الفريق 
الشـمايل العبني اثنني من املنتخـب الوطني وهم 
اكار عـيل صالـح وزوزك صالح، وكذلـك الالعب 
احمـد جزا العب منتخب شـباب العـراق واريان 
احسـان بطل العراق بلعبـة الخاطف، لذلك مثلوا 
هؤالء الالعبني مجموعة قويـة جداً وتمكنوا من 
الفـوز يف 6 جوالت من اصل 7،  حيث فاز الفريق 
عىل اندية عشـتار والفكر بنتيجـة (1-3)، وعىل 
اندية خانـزاد واملصلحة والنـادي العربي بنفس 

النتيجـة (0-4) ،وفاز عىل نـادي العمال بنتيجة 
(-3.5 0.5)، فيمـا تعادل يف جولة واحدة جمعته 

بنادي الجنسية بنتيجة (2-2).
واوضح ان نادي الجنسـية ظهر بمسـتوى كبري 
وكان خصمـاً صعباً لالنديـة التي واجهها، حيث 
تمكن مـن احـراج البيشـمركة يف الجولـة التي 
خاضاهـا معاً والتـي انتهـت بالتعـادل بنتيجة 
املحـرتف  الالعـب  صفوفـه  يف  ضـم  اذ   ،(2-2)
االيرانـي رضـا مهـدوي، والـذي التحـق متاخراً 
لظـروف خاصـة وشـارك يف الجوالت الخامسـة 
والسادسـة والسـابعة فقط ، مما اثر سلباً عىل 
نتائـج الفريـق يف التحصيل النهائـي، ورغم ذلك 
فان الفريق حصل عىل املركز الثاني وبجدارة بعد 
ان جمـع 11 نقطة مـن 7 جوالت، حيث فاز يف 5 
منها، وتعـادل يف واحدة، وخرس بمثلها من نادي 

العمال بنتيجة (2.5-1.5) .

⁄6ìfl@·Áb–m@Òã◊âfl@Êb»”Ïm@ÚÓ„aãÌ¸aÎ@ÚÓ”aã»€a@ÊbnÓjæÎ˛a@Êbn‰v‹€a
‚˝«¸a@›ˆbéÏ€@7j◊@äÏõy

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية 
عدسة/ قحطان سليم

الوطنيـة  األوملبيـة  اللجنـة  وقعـت 
العراقية صباح امس األحد بمقرها يف 
العاصمة بغداد مذكرة تفاهم ريايض 
مشـرتك مع نظريتها اللجنة األوملبية 

الوطنية لجمهورية إيران االسالمية.
ومثل الجانب العراقي بتوقيع املذكرة 
الوطنيـة  األوملبيـة  اللجنـة  رئيـس 
العراقيـة رعـد حمـودي فيمـا مثـل 
الجانب االيراني رئيس اللجنة األوملبية 
االيرانية الدكتور سـّيد رضا صالحي 

أمريي.

È–Óõi@kyãÌ@ÜÏº
وألقى حمودي كلمة ترحيبية موجزة 
قـال فيهـا ”التخفـى عـىل مراقـب 
منصـف القفـزة الواضحـة للرياضة 
االيرانية قاريا وعامليا وهو نتاج عقود 
من سـنوات العمل املضني والتجربة 

املرتاكمة يف رياضة االنجاز العايل“.
ومـىض حمودي للقـول ”إننا يف غاية 
السـعادة ونحن نوقـع مذكرة تفاهم 
ريايض مفتـوح مع اللجنـة األوملبية 
االيرانية عىل وفق مشرتكات رياضية 
البلديـن،  منـاخ  بتشـابه  نختزلهـا 
والطبيعة البدنية للشـعبني الجارين، 
الريـايض  التنافـس  وإشـرتاكهما يف 
املبارش الـذي يجمعهما قارياً ودولياً، 
باالضافـة للبنـى التحتيـة الرياضية 
لتبـادل  سـعياً  إيـران،  يف  املتطـورة 
الخربات الرياضية بـكل جوانبها من 
أجل تحقيق ما يصبو إليه الرياضيون 

يف بلدينا“.

È„b‰nflg@ájÌ@7flc
من جانبه أبدى رئيس اللجنة األوملبية 
االيرانية الدكتور سـّيد رضا صالحي 
أمـريي إمتنانه العـايل لرئيس اللجنة 
األوملبيـة الوطنيـة العراقية، وزمالئه 

يف املكتب التنفيذي ومالكات األوملبية 
العاملة عىل حفاوة الرتحاب وحسـن 
الضيافة واالسـتقبال قائـًال ”ان هذا 
ليس بغريب أبداً عىل الشعب العراقي 
املضيـاف واملعروف بكرمه وسـلوكه 

الحضاري العايل“.
ومىض للقول ان ”حمودي شـخصية 
أوملبيـة دولية وقاريـة، وهو معروف 
القاريـة  الرياضيـة  األوسـاط   يف 
واآلسـيوية، كمـا أنه معـروف لدينا 
يف إيـران كونـه نجـم ريـايض حقق 
ذاتـه العبـاً وقائـداً ملنتخـب الكرة يف 
العـراق لعدة سـنوات“.ووّجه أمريي 
دعـوة رسـمية لنظريه رعـد حمودي 
لزيـارة جمهوريـة إيران االسـالمية 
الرياضيـة  املنشـآت  واالطـالع عـىل 
الجاهزة القامة املعسكرات التدريبية 
وتهيئـة للرياضيني لجميع االتحادات 

الرياضية العراقية.

ÅÏn–fl@ÊÎb»m
تسـاؤالت  عـىل  الـرد  معـرض  ويف 
رؤسـاء االتحـادات الرياضيـة الوطنية 
واالعالميني قال أمريي ”ان هناك العديد 
من املنشـآت الرياضية الكربى يف ايران 
وبأحدث املواصفـات العاملية واملتطورة 
عامليا وهذا ما جعل ايران من بني الدول 
املتفوقة برياضة اإلنجاز العايل“، مشرياً 
اىل ان كل املنشـآت اإليرانيـة هـي تحت 
تـرصف اللجنة األوملبيـة العراقية وهذا 
واجـب علينا تجاه العـراق الذي تربطنا 
بـه عالقـات طيبة السـيما وان السـيد 
رعد حمـودي يحظـى باحـرتام جميع 
اللجان األوملبية يف العالم ومنها ايران ملا 
لشخص رئيس اللجنة األوملبية العراقية 

يف ايران من احرتام لتأريخه املميز“.

b‰maÜb•g@…Ó‡ß@b‰”b–mg@ZÜÏº
من جانبه ثمن رئيس اللجنة األوملبية 
العراقيـة رعد حمودي زيـارة نظريه 

اإليرانـي اىل  بغـداد وتقديـم الدعـم 
جميـع  وفتـح  العراقيـة  للرياضـة 
املنشـآت الرياضيـة أمـام االتحادات 
الرياضيـة الوطنية مؤكـداً ان مذكرة 
األوملبيتـني  اللجنتـني  بـني  التعـاون 
العراقيـة وااليرانيـة سـيفتح أفاقـا 
جديدة لالتحادات الرياضية الستغالل 
خـربات الجانب اإليرانـي إداريا وفنيا 
مـن خـالل املعايشـات التي سـتقام 
يف  ايـران فضـال عـن توفر املنشـآت 
الرياضيـة التـي ستسـهم يف تطوير 
قابليـات الرياضيـني العراقيني بغية 
الوصـول بهم اىل الجاهزيـة املطلوبة 
جميـع  عـىل  اإلنجـازات  لتحقيـق 

املستويات.
وقـال حمـودي أن ”مذكـرة التعاون 
الريايض مع االوملبية االيرانية  تشكل 
أرضيـة صلبـة للتعـاون املسـتقبيل 
بـني الجانبـني، وسـيكون لهـا أبعاد 

إيجابيـة يف تحقيق التطوير املنشـود 
يف كال البلديـن مـن خالل االسـتفادة 
من عنارص القوة لـكل طرف وتبادل 
الخـربات فيمـا بينهمـا“، مؤكداً عىل 
حـرص االوملبية العراقيـة عىل زيادة 
الزيـارات للفـرق الرياضيـة وإقامة 
واملباريـات  التدريبيـة  املعسـكرات 

التجريبية يف شتى االلعاب. 
واضـاف حمـودي ”نأمل مـن خالل 
توقيـع هذه املذكـرة تعزيـز التعاون 
التي جمعتنا يف العديد من املناسـبات 
عرب جوانب التطوير املتعددة، و نأمل 
بتواصـل بالعمل معاً خالل السـنوات 
املقبلـة لتحقيق النجاحات التي تعود 

بالفائدة عىل الجانبني“.

…Óœä@=æÎc@äÏõy
ويف الختام تبادل رعد حمودي وضيفة 
الدكتـور سـيد رضـا أمـريي الهدايا 
التذكارية وهي دروع تحاكي املعنينَي 

الريايض والوطني يف البلدين. 
التفاهـم  مذكـرة  توقيـع  وحـرض 
الريايض عن الجاني العراقي النائبان 
األول والثانـي لرئيس اللجنة األوملبية 
الوطنيـة العراقية  إيـاد نجف وحيدر 
الجميـيل وأعضـاء املكتـب التنفيذي 
الدكتـور حسـني العميـدي والدكتور 
ابراهيـم البهـاديل والدكتـورة بيـداء 
كيالن وعدنان طعيـس واألمني العام 
املـايل  الحميـد واألمـني  هيثـم عبـد 
أحمـد صـربي، باالضافـة لعـدد من 
رؤسـاء االتحادات الرياضية الوطنية 
العراقيـة، فيمـا حـرض التوقيع عن 
املكتـب  عضـوا  االيرانـي  الجانـب 
التنفيذي للجنة األوملبية االيرانية عيل 
رضـا رحيمي وسـيد عابـد إفتخاري 
ومدير العالقات العامـة محمود عبد 
اللهي ومدير العالقات الخارجية فريد 

فتاحيان.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
العدد التاسع والخمسني من صحيفة الريايض التي 
تصـدر عن االتحـاد العراقي للصحافـة الرياضية 
رأى النور امس االحد، وتضمن العديد من املقاالت 
واالخبـار واملواضيع الخاصـة برياضة كرة القدم 
وبقية األلعـاب األخرى التي زينت باقالم صحفية 
مرموقة، خالص االمنيات الرسة الصحيفة الرائعة 

بمواصلة النجاح يف قادم األيام.
  *****************

الزميـل عمـار عبدول اعلـن نهاية مشـواره مع 
نادي الحسـني الريايض، حيث عمل مع النادي 
منسقا اعالميا منذ خمسة اعوام، كل االمنيات 
التوفيـق ومواصلـة النجاح للزميـل عبدول يف 

خطواته املقبلة.

 ***********************
الزميـل االعالمـي الدكتور موفق عبـد الوهاب، 
احتفـل بعيـد ميالده  قبـل ايام قليلـة، خالص 
االمنيات لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة النجاح 

يف حياته ومشواره املهني.

 ترجلت يا قاسم الخاقاني عن صهوة  جوادك 
مازلـت شـابا لم تجن  مـن سـنابل حقلَك ما 
يكفـي مؤونة للمـوت . حراٌم علينا أن نشـهد 
بـزوغ الفجـر  وأفول  بدٍرك املنري يف سـمائنا . 
سـتفتقدك يا قاسم اروقة عمادة كلية الرتبية 
وعلـوم الرياضـة يف بغـداد والكوفةوتتذكرك 
اسيا بطلها . كل من عرفك يؤرش ملكانتك التي 
رفدتها بكثري من التواضع واالحرتام ، لم ُتغرِك 
املناصب ولم ُتغري ِجلدك بل زادتك ِرفعة ورشفا 
كـون التعيني بأي منصب ، بالنسـبة لك ، هو 
تكليـف وليـس ترشيفا . خضت غمـار البحر 
الواسـع وبقيـت مجاذيفـك صامـدة يف وجه 
األنـواء . اردت بناء اإلنسـان ولم ترتدد لحظة 
بان تكون املثل األعىل لطلبتك ، متسلحا بالصرب 
واملثابرة كيوم كنت طالبا يف مرحلة الدكتوراه 
وكنت مرشفا عليك مع الدكتور رصيح الفضيل  
. يومها توسمت فيك خريا واستبرشت بوجود 
طالب متميز يسـتطيع اكمـال الطريق . لكن 
الحياة غري منصفـة الختيارها األفضل والذي 
يـرتك جرحا نازفـا يف القلـوب ال يضمده غري 
التسـليم لقضاء اللـه وقدره .نـم قرير العني 
يا قاسـم فمثلـك ال ُينىس الن الخلود يتجسـد 
اعماال ومنجـزات تتكلم عـن صاحبها ليبقى 

منارة ساطعة ال يخبو نورها .
اليخفـف حزني عليـك حتى التقيـك يف رحاب 

الله .

حافظ فريق الرشطة عىل تصدره لدوري 

اندية العـراق املمتاز بكـرة القدم جامعا 

35 نقطـة بعـد فـوزه امـس االول عـىل 

نـوروز بنتيجة 3 اهداف لهدفني ووسـع 

الفـارق مع اقرب مالحقيه نفط الوسـط  

الثانـي والزوراء الثالث بفارق االهداف اىل 

6  نقاط والقـوة الجوية رابعا برصيد 28 

نقطة .

واسـفرت مباريات الجولة الثالثة عرشة 

عن فـوز القوة الجوية عـىل اربيل بهدف 

حمادي احمد والنجف عىل نفط ميسـان 

 7 يف  التعـادل  وحـرض  بيضـاء  بثنائيـة 

لقـاءات 3 منها سـلبيا بني امانـة بغداد 

والكـرخ والنفـط مـع زاخـو وسـامراء 

والديوانيـة وانتهـت 3 مباريـات بنتيجة 

هدف لهدف الطلبة امام القاسـم وامليناء 

والـزوراء ونفط البـرصة بمواجهة نفط 

الوسـط وشـهد لقاء الكهرباء والصناعة 

عن تعادلهما االيجابي 2 / 2 .

وسـجلت يف الدور الحايل 18 هدفا 5 منها 

يف لقـاء نـوروز والرشطـة و4 اهـداف يف 

ويتصـدر  والصناعـة  الكهربـاء  مبـاراة 

قائمـة الهدافـني االهـواري الطويـل من 

نادي الزوراء ومهيمن سليم من الكهرباء 

برصيـد 8 اهـداف ومحمـود املـواس من 

الرشطـة 7 اهداف ومهند عبد الرحيم من 

نفط الوسط 7 اهداف .
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بحضـور جماهريي كبـري يتقدمهم د.ايـاد عالوي 
رئيـس الـوزراء االسـبق ود.العجييل وزيـر التعليم 
العايل االسـبق  نظـم نادي رجـال االعمـال الثقايف 
احتفالـه السـنوي الختيـار الشـخصية املتميزة يف 
قاعـة بغداد يـوم  الجمعة املوافـق 2021/12/17 
حيث اختري د.حسـنني معلـة الشـخصية املتميزة 
لعام 2021 لجهوده الكبرية يف دعم الثقافة العراقية  
ومنظمات املجتمع املدني ورفعه اسم العراق عاليا 

يف املمارسات املحلية واملحافل  العربية والدولية . Îñ_Èá||◊^
@áÄy¸a@‚ÏÌ@äáóm@ÚÓ«Ïjéa@ÚÓöbÌä@Ú–Ózñ
ÚÓöbÌã€a@Úœbzó‹€@Ô”aã»€a@Üb•¸a@Â«@pbz–ñ@X
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عندمـا زرت اليمن يف املرة االوىل ورجعت اىل بلدي سـألني كثريون 
كيف وجدت اليمن ؟ فقلت وجدتهم كانهم يف صدر الرسالة خلقا 
وادبا وعروبة ومازال اهل اليمن يتمسـكون بهذه السـمات رغم 
عاديات الزمن وقد الحظت وانا اجوب مدن اليمن اسـماء القبائل 
والعشائر وااللقاب كما موجودة يف العراق فعرفت ان اليمن اصل 
العرب وهم يف حروبهم دفاعا عن الدين الجديد اسـتوطنوا يف دول 
مختلفـة ومنها العراق فكانت التسـميات واحدة هنا وهناك لكن 
لليمانيـني ميزة اخرى حباهم بها ارشف الخلق الرسـول االعظم 
صل الله عليه وسـلم عندما قـال ( االيمان يمان والحكمة يمانية 
) وقـال صل الله علية وسـلم ( اتاكم اهل اليمـن ارق قلوبا والني 
افئـدة ) ولعمري هذا زاد معنـوي كبري يفتخر به اهل اليمن وهم 

الذين دخلوا االسالم افواجا وقاتلوا دفاعا عنه افواجا .
كانت الدويـالت االغريقية موطن االلعـاب االوملبية القديمة776 
قبـل امليـالد  دويالت متناثـرة تكثر بينها الحروب للسـيطرة عىل 
بعضهـا  لكـن هذه الدويـالت تتوقف عـن الحـروب عندما ترى 
الحمام يطلق يف سـماء املدن االغريقية سـميته انا يف  مؤلفي عن 
االعـالم (حمائم االعالم الريـايض ) لتعلن الهدنة املقدسـة وترك 
الحروب والتوجة اىل سـوح الرياضة االوملبيـة للتنافس الريايض 

بعيدا عن ادوات الحرب .
سـقت هذا املثل وانا ارى احتفاالت اليمن بفوز منتخب الناشئني 
ببطولة غرب اسيا  فقد ترك املحاربون اسلحتهم وتابعوا بما تيرس 
لهم من وسـائل االتصال ليعيشوا لحظات سعيدة تتابع خطوات 
ابنائهـم يف اوقات عصيبة وهم يتابعـون ركالت الجزاء باعصاب 
مشـدوة مقرتنة  بالدعاء يف تسـجيل االهداف امـا الجماهري عىل 
امتداد ساحات اليمن الكبرية فقد توحدوا بهتاف  ( بالروح بالدم 
نفديـك يايمن ) هذه الفرحةانتظرها اهل اليمن طويال وتحققت 
بفضل ركالت  اقدام غضة لتشيع االمل والبهجة يف نفوس الشعب 

اليمني ومحبيه .
احيي ناشئة اليمن الذين جعلوا   شعبهم يشعر بالفرحة والبهجة 
وعربوا بإرصارهم عىل الفوز واطاحوا باعتى الفرق التي قابلوها. 
كما احيي املدرب الشاب قيس محمد صالح الذي كنت اتابعه العبا 
يف نـادي التالل عميد االندية العربية وكان طالبي يف البكالوريوس 
واملاجستري شابا طموحا يسري عىل نهج من سبقوه والذين يشار 
لهـم بالبنان تميزا يف املجـاالت  االكاديميـة واالعالمية والكروية 
الدكتـور عبد امللـك بانافع رحمه الله والدكتـور عزان عبده قائد 
والدكتور وسـيم عبد املنان وزهري موشـجي ومحمـد البيضاني 
ومصطفى سعيد نارصوسـامي عمرومحمد سالم واماني نارص 
وخالد االعسـم ونبيل العـوذيل وقيرصعلمي وعادل سـعيد وعيل 
محسـن املرييس ورشف محفـوظ وعمر البارك وابـو بكر املاس 
والدكتور عزام خليفة وعيل النونو واالعالمي الريايض الكبري عبد 

الله الصعفاني وعادل االعسم ويارس االعسم .
نأمل بان تكون الرياضة صانعة السـالم وان يكون  لها نصيب يف 
صنع السالم اليمني الذي انهكته الحرب منذ عام 2015 ومازالت 
وتركـت جروحا غائـرة يف البرش واالقتصـاد .اتمنى ان يضع اهل 
اليمن امام اعينهم ماكرمهم به رسول االنسانية محمد صىل الله 
عليه وسـلم ( االيمان يمان والحكمة يمانيـة  ) وتتغلب الحكمة 
عىل جعجعة السـالح ويعود الحب والوئام يؤطر حياتهم فالدماء 
التي تسـيل هي دمـاء يمنية وحان الوقت اليقـاف نزيفها لتعود 

اليمن قبلة النظار العرب .

تنطلـق اليوم االحـد وغد االثنني منافسـات 

املرحلة الثانية لدوري تنس كرة القدم املمتاز 

بفعالياته الثالث الفردي والزوجي والثالثي . 

وقال رئيس االتحـاد  العراقي املركزي للعبة 

الدكتـور صفاء صاحب يف ترصيح لصحيفة 

( الريـايض ) ان منافسـات الـدوري املمتاز 

بلعبة تنس كرة القدم سـتنطلق اليوم االحد 

وغـد االثنـني  وبالفعاليـات الثـالث الفردي 

والزوجـي والثالثـي بمشـاركة ثمانية فرق 

تتنافـس فيمـا بينها عـىل قاعتي الشـعب 

لأللعـاب الرياضية  وقاعة االتحـاد  التابعة 

لـوزارة الشـباب والرياضـة . واضـاف تـم 

االتفاق مـع القناة العراقيـة الرياضية عىل 

نقل وقائع املباريات بشـكل مبارش  لسـعي 

االتحـاد نـرش اللعبـة  والتعريف بها اسـوة 

بباقي االلعاب االخرى عىل الرغم من النتائج  

الكبرية التـي تحققت للمنتخبـات الوطنية 

خالل مشاركاتها الخارجية ببطوالت العالم 

خـالل العام الحـايل واالعـوام املاضية ولكال 

باملسـتويات  صاحـب  واشـاد   . الجنسـني 

الفنيـة العاليـة التـي ظهـرت بهـا الفـرق 

املشاركة خالل تصفيات املرحلة االوىل حيث 

اشتدت املنافسـة ثابتة نحو تحقيق اهدافه 

املرسـومة. ويذكـر الصناعـات الكهربائية  

وشهربان والطوز وابي غرق وبلدية البرصة  

وامليناء وبلد وشـباب االمري هي من تشـارك 

ببطولـة الـدوري املمتاز حيـث تصدر فريق 

الصناعات الكهربائية مرحلته االوىل برصيد 

57 نقطة فيما حل فريقي شهربان والطوز  

باملركزيـن الثانـي والثالث ولـكل منهما 51 

نقطة .

جدد االتحـاد الخليجي لكرة 

القـدم ثقتـه بملـف البرصة 

25 من  النسـخة  الستضافة 

البطولـة يف كانون الثاني من 

العام 2023 حسـب ما قرره 

لالتحـاد  التنفيـذي  املكتـب 

يف اجتماعـه يـوم الخميـس 

الكابتـن  بحضـور  املـايض 

.واشـرتط  درجـال  عدنـان 

اكمـال  الخليجـي  االتحـاد 

التحضـريات الالزمـة القامة 

البطولة املقبلـة يف تموز من 

العام املقبـل واختار الكويت 

بديال عن البرصة يف حال عدم 

االسـتضافة  انهاء متطلبات 

ومثـل  املقـرر  موعدهـا  يف 

االتحاد العراقـي يف االجتماع 

االخري رئيسه الكابتن عدنان 

درجـال وامـني الـرس محمد 

فرحان .

عـىل صعيد اخـر ابقى اتحاد 

الكرة عـىل املدرب برتوفيتش 

لقيـادة منتخبنـا الوطني يف 

التصفيات االسـيوية املؤهلة 

ملونديال الدوحـة وترك االمر 

لـه الختيـار مسـاعديه من 

بني اسـماء محلية مطروحة 

من بينها قـيص منري ورزاق 

فرحان وحيـدر محمود ومن 

املؤمل تسـمية مدرب اللياقة 

البدنيـة خلفا للمقـال وابرز 

املرشـحني االسباني غونزالو 

والعراقي رسدار محمد .

اعلـن رئيس االتحـاد العراقـي املركزي لكرة 

الطاولـة هـريدة رؤوف ان اختبـارات  العبي 

املنتخبـات الوطنية بكافة الفئات سـتنطلق 

يف الثالـث والعرشين من كانون االول الجاري  

وسـتجري بقاعة مركـز املوهبـة الرياضية 

التابع لوزارة الشباب والرياضة . 

وقـال يف ترصيـح ( للريايض )  انـه يف ضوء 

نتائـج االختبـارات التـي سـتجري بأرشاف 

االتحاد املركزي  سـيتم اختيـار العبي كافة 

املنتخبـات الوطنيـة من الرباعـم  وصوال اىل 

املتقدمني التي تسـتعد لالستحقاقات املقبلة 

للموسم 2022 . 

منوهـا اىل ان بطولة العراق الدولية سـتقام 

يف اذار القـادم وبأرشاف االتحاد الدويل  وهي 

ضمـن السلسـلة املعتمـدة من قبـل االتحاد 

للبلـدان املنضويـة تحـت مضلته وسـيكون 

االتحاد العراقي مجرد جهة تنظيمية فقط .

اىل ذلك اشار رؤوف اىل انه شارك يف اجتماعات  

اللجان االوملبية العربية بدورته العرشين الذي 

عقد يف اململكـة العربية السـعودية قبل ايام 

ممثـال عن العـراق بصفته عضـوا يف املكتب 

التنفيـذي للجنة االوملبيـة  الوطنية العراقية 

وتم فيه اختيار مكتب تنفيذي جديد لالتحاد 

االوملبي العربي .

تجـرى اليـوم مراسـم توقيع 

مذكرة تفاهم ريايض مشـرتك 

االوملبيتـني  اللجنتـني  بـني 

مقـر  يف  وااليرانيـة  العراقيـة 

بشـارع  الوطنيـة  اللجنـة 

بحضـور  ببغـداد  فلسـطني 

الكابتـن رعد حمودي ونظريه 

الدكتور سيد رضا امريي .

التفاهـم  اتفاقيـة  وتتضمـن 

العديد من االنشـطة املشرتكة 

وزيـارات  الخـربات  وتبـادل 

الفعاليـات  واقامـة  الفـرق 

يف البلديـن بمـا يخـدم العمل 

الريـايض يف املسـتقبل القريب 

ودعت اللجنة االوملبية الوطنية 

املختلفـة  االعـالم  وسـائل 

لحضور توقيع مذكرة التعاون 

يف مقرها بالعاصمة .

ذكـر رئيـس االتحـاد العراقـي املركزي 

للجودو سمري املوسوي ان االتحاد تعاقد 

مع املدرب التونيس انيس لونيفي  لتدريب 

املنتخبات الوطنية واعتبارا من االول من 

كانـون الثاني املقبل وملدة موسـم واحد 

قابـل للتجديـد . واضـاف يف ترصيـح ( 

للريـايض ) ان املدرب التونيس سـيرشف 

عـىل جميـع املنتخبات  بفئاتهـا االربعة 

االشـبال والناشئني والشباب واملتقدمني  

وهو من سـيختار كادره املساعد والذي 

سـيكون من املدربني املحليـني علما انه 

احـد ابطـال اللعبـة يف العالـم ويمتلـك 

عالقات واسـعة  مع االتحـاد الدويل . اىل 

ذلـك اشـار املوسـوي ان اتحـاده  عقد 

بروتوكـول تعاون مع االتحـاد التونيس 

الشـقيق يتضمن تبادل الخربات  واقامة 

يف  للمنتخبـات  التدريبيـة  املعسـكرات 

البلدين ستسـهم بتطور اللعبة  بشـكل 

افضـل واوسـع . وعـىل صعيـد متصـل 

سيشـارك العراق بالعبني  مغرتبني اثنني 

وهمـا  عامر هاتف  وتمـار امليل ببطولة 

غرانـد اسـالم للمتقدمني  التي سـتقام 

يف باريس شهر شـباط من العام القادم  

منوها اىل ان بداية العام  سيشهد افتتاح 

املقـر الجديد لالتحـاد الكائـن بمنطقة 

البياع يف العاصمة بغداد .

áÓó€a@Üb„@ÚÌb«ãi@äáóm

يبـدأ منتخبنـا الوطني لكـرة اليد 
ملنافسـات  اسـتعداداته  اليـوم 
البطولة االسيوية العرشين والتي 
ستقام يف السعودية الشهر املقبل 
حيث اقام االتحاد معسكرا تدريبيا 
داخليا يمتد اىل يوم 24 من الشهر 
الجاري بوحـدات تدريبية مكثفة 
صباحية ومسـائية يغـادر بعده 
مبارشة اىل ايـران ملالقاة منتخبها 
االول ونادي سبهان بطل الدوري. 

عىل ان يعود يوم 29 / 12 اىل بغداد 
وسيغادر الوفد اىل قطر للمشاركة 
يف البطولـة الدوليـة الوديـة التي 
سـتقام هنـاك بدأ مـن 2 / 1 قبل 
ان يشـد الرحـال اىل مدينة الدمام 
السعودية للمشاركة يف منافسات 
البطولة االسـيوية العرشين لكرة 
اليـد املؤهلة لـكأس العالم 2023 
يف بولندا والسويد والتي من املقرر 
لها ان تنطلق يوم الثامن عرش من 

كانون الثاني 2022



تلقى فريـق لوس أنجليس ليكـرز، املنافس بدوري كرة السـلة 
األمريكي للمحرتفني، صدمة قويـة امس األحد، بعد تأكد غياب 
نجمه أنتوني ديفيز ملدة 4 أسـابيع عىل األقل، بسبب اإلصابة يف 

الركبة.
وتعـرض ديفيز لإلصابة خالل املبـاراة التي خرسها ليكرز أمام 
مينيسـوتا تيمربولفز بنتيجة (110-92) يـوم الجمعة املايض، 

وخضع ألشـعة وفحوصات طبيـة أمس السـبت، ليتأكد غيابه 
لنحو 4 أسابيع.

وشـارك ديفيـز يف 27 من أصـل 30 مباراة خاضهـا ليكرز هذا 
املوسـم، وبلـغ معـدل تسـجيله 23.3 نقطـة و9.9 

متابعة و2.9 تمريرة حاسـمة و2 حائط صد 
يف املباراة الواحدة.

وانضـم ديفيـز لقائمـة الغائبني عن 
صفـوف ليكرز والتـي تضم افريي 

تاكـر  هورتـون  وتالـني  بـراديل 
ودوايت هـوارد وماليـك مونك 

وكيندريك نان واوستني ريفز، 
حيث يغيبـون جميعا نظرا 

للربوتوكـول  لخضوعهـم 
الخـاص  الصحـي 

فـريوس  بمواجهـة 
كورونا املستجد.

انتزع فريق إشـبيلية فـوًزا صعًبا (2-1) 
مـن ضيفه أتلتيكو مدريـد، حامل اللقب 
ضمن املرحلة الـ18 من الدوري اإلسباني 

لكرة القدم.
إيفـان  بهـدف سـجله  إشـبيلية  تقـدم 
راكيتيتـش يف الدقيقة السـابعة، وتعادل 
أتلتيكـو مدريـد عـن طريـق فيليبـي يف 
33، قبـل أن يسـجل لـوكاس  الدقيقـة 
الفـوز إلشـبيلية يف  أوكامبـوس هـدف 

الدقيقة (88).
وبذلك الفوز، رفع إشبيلية رصيده إىل 37 
نقطة يف املركز الثاني، فيما توقف رصيد 
أتلتيكـو مدريـد عند 29 نقطـة يف املركز 

الخامس.
ويأتـي هـذا الفـوز، قبـل يومـني مـن 
املواجهـة القويـة التـي تنتظر إشـبيلية 
الذي يستضيف برشلونة، يوم غد الثالثاء 
عـىل ملعب  رامـون سانشـيز بيزخوان، 
يف مواجهـة مؤجلـة من املرحلـة الرابعة 

بالدوري اإلسباني.
حقق برشـلونة فوزا صعبـا (2-3) عىل 
ضيفه إلتيش ضمن منافسات الجولة 18 

من الليجا.
وسـجل أهداف برشـلونة الثالثي الشاب 
جايف وجوتجال ونيكو يف الدقائق 16 و19 
و85، بينما سـجل إلتيش عـرب مورينتي 

ومييا يف الدقائق 62 و63.
وبهذا االنتصار رفع برشـلونة رصيده إىل 
27 نقطـة يف املركز السـابع، بينما تجمد 
رصيـد إلتـيش عنـد 15 نقطـة يف املركز 

السادس عرش.

بدأت املباراة بضغط من برشـلونة، وكاد 
جوتجال أن يفتتح التسـجيل لربشلونة يف 
الدقيقة 2 بتسـديدة من داخـل املنطقة، 

تصدى لها حارس إلتيش.
ونجـح فـريان جوتجال يف تسـجيل هدف 
التقـدم لربشـلونة يف الدقيقـة 16، فمن 
ركلـة ركنيـة للفريق الكتالوني، اسـتغل 
الشاب جوتجال الفرصة وسدد كرة رأسية 
يف شباك إلتيش، ليمنح التقدم لبلوجرانا.

وأضاف جايف الهدف الثاني لربشـلونة يف 
الدقيقـة 19، حيث اسـتلم كـرة يف عمق 
منطقـة جـزاء إلتـيش بعـد تمريـرة من 

لينجليـت، وانطلق ثم سـدد أسـفل يمني 
الحارس باديا.

الثالـث  الهـدف  ُيضيـف  أن  وكاد جـايف 
لربشلونة يف الدقيقة 21، حيث تلقى كرة 
عرضيـة داخل املنطقة، لكنه سـدد أعىل 
مرمـى إلتيش.وجـاءت أخطـر محاوالت 
إلتـيش يف الدقيقة 24، حيـث تلقى روكو 
كرة داخل منطقة برشـلونة، وسـدد عىل 
مرمى بلوجرانا، لكن تري شتيجن تصدى 

لها برباعة.
وواصـل برشـلونة محاوالتـه لتوسـيع 
الفارق، حيث مـرر ديمبيل كرة يف العمق 

لجوتجال الذي سدد بيمينه لكن الحارس 
باديـا تصـدى لها عىل مرتـني يف الدقيقة 

.28
وأرسـل أراوخـو تمريـرة لعبـد الصمـد 
الزلزويل داخل منطقة جزاء إلتيش، وسدد 
الشـاب املغربي لكن أعىل مرمى إلتيش يف 

الدقيقة 38.
وأعاق موخيكا العب إلتيش، تسديدة من 
جايف العـب برشـلونة بعدمـا تلقى كرة 
عرضية من جوردي ألبا، ليحرم بلوجرانا 

من الهدف الثالث يف الدقيقة 44.
وانتهـى الشـوط األول بتقدم برشـلونة 

بهدفني دون رد.

ومـع بدايـة الشـوط الثانـي، كاد لـوكا 
بويي أن ُيسـجل الهـدف األول إللتيش يف 
الدقيقة 47، حيث استغل الخطأ بني إريك 
جارسيا ولينجليت وسدد كرة تصدى لها 

تري شتيجن.
ونجح خوسـيه مورينتـي العب إلتيش يف 
تسـجيل الهدف األول لفريقه يف الدقيقة 
62، حيـث سـدد كـرة قوية عـىل حدود 
منطقة الجـزاء، عىل يمـني الحارس تري 

شتيجن الذي فشل يف التصدي لها.
واقتنـص بـريي ميـا العب إلتـيش هدف 
التعـادل لفريقـه يف الدقيقـة 63، حيـث 
أرسـل زميله مورينتي كـرة عرضية من 
الطرف األيمن، سددها ميا بالرأس أسفل 

يمني الحارس تري شتيجن.
وأهـدر جوتجـال فرصة تسـجيل الهدف 
الثالـث لربشـلونة يف الدقيقـة 65، حيث 
تلقـى كرة عرضيـة من الطـرف األيرس، 

لكنه سدد أعىل املرمى.
وأضاع نيكو فرصة تسجيل الهدف الثالث 
من فرصة عىل مرتني، حيث انطلق وسدد 
كـرة تصدى لهـا الحارس، لرتتـد مجددا 
ويسدد نيكو وهذه املرة تصدى لها املدافع 

باالسيوس عىل خط املرمى.
واقتنص نيكو الهدف الثالث لربشـلونة، 
يف الدقيقـة 85، حيـث تلقـى كـرة داخل 
منطقـة الجـزاء من زميله جايف، وسـدد 
عىل يمني الحارس باديا، ليهدي بلوجرانا 

النقاط الثالث.
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تحـدث الربازيـيل ليونـاردو، املديـر الريايض لباريس سـان 
جريمـان، عـن مسـتقبل نجمـه الفرنـيس كيليـان مبابي، 

مهاجم الفريق.
وينتهـي عقد مبابي مع باريـس يف الصيف املقبل، ويرفض 

الالعب الفرنيس حتى اآلن كل عروض التجديد.
 “le10sport” وقال ليوناردو، يف ترصيحات أبرزها موقع
الفرنيس: ”كيليان يشعر بالراحة يف باريس، وال 
يوجد أي يشء حوله يؤثر يف أدائه أو حياته 
اليوميـة أو مزاجـه، عىل العكـس تماًما، 
يمكـن اعتبـار الحديث عن مسـتقبله 

حافزًا جديًدا له“.

وأضاف: ”يعتقد الناس أننا نقول هذا بسبب رغبتنا أن يوقع 
عقًدا جديًدا معنا، لكن هذا غري صحيح. إنه وصل إىل مرحلة 

مذهلة من النضج يف عمر 22 أو 23 عاًما تقريًبا“.
وتابـع: ”إن مبابي يمثل وضًعا خاًصـا للغاية، ألننا نتحدث 
عـن اقرتاب عقد أفضل العب يف العالم مـن االنتهاء. إذا قرر 

البقاء، سيبقى ألننا نريد ذلك أيًضا“.
واختتـم: ”أعتقـد أن مبابـي واملقربـني منـه يتعاملون مع 
املوقـف بهدوء شـديد، لكن هـذا الوضع معقـد، بمعنى أنك 
تريـده أن يبقى طـوال حياته يف باريس، لكـن علينا احرتام 
موقفه، وأعتقد أن هناك احتماالت جيدة يف استمراره معنا. 

أنا أصدق ذلك“.

تـوج ريفر بليت بلقب كأس األبطال، آخر بطولة يف موسـم كرة القـدم األرجنتينية، بعدما 
اكتسح كولون برباعية نظيفة.

وحملـت رباعيـة ريفـر بليت توقيـع خوليـان ألباريز يف مناسـبتني وبنخامني رولييسـري 
والكولومبي خورخي كاراسكال.

ويعد هذا اللقب الثالث لبوكا هذا العام بعد كأس السوبر األرجنتيني والدوري املحيل.
وكانـت هذه النسـخة الثانيـة من بطولة كأس األبطـال التي تجمع الفائـز بكأس الدوري 
(كولـون) والفائـز بالدوري (ريفر بليت)، علما بأن النسـخة األوىل توج بها راسـينج عىل 

حساب تيجري.
ويعد هذا اللقب الـ12 للمدرب مارسـيلو جاياردو مع ريفر بليت يف واحدة من أنجح حقب 

النادي يف تاريخه املمتد عىل مدار 120 عاما.

تجهز إدارة مانشسـرت سـيتي مكافأة مجزيـة للربتغايل 
برناردو سيلفا، نجم الفريق، خالل املوسم الحايل.

ووفًقـا لصحيفة ”ذا صن“ الربيطانيـة، فإنه رغم امتداد 
عقد سـيلفا مع مانشسرت سيتي حتى صيف 2025، لكن 
النادي يرغب يف التوقيع معه عىل عقد جديد مع مضاعفة 

الراتب.
وجـاء ذلك بعـد أن قدم برناردو سـيلفا، مسـتوى مثريًا 
لإلعجـاب يف املوسـم الحـايل، وحجـز مقعًدا أساسـًيا يف 

تشكيلة املدرب بيب جوارديوال.
وأشـارت الصحيفـة إىل أن راتـب سـيلفا يف العقد الجديد 

سـيصل إىل 300 ألف إسـرتليني أسـبوعًيا، مـا يعني أنه 
سـيصبح يف أعىل فئة رواتب داخل الفريق إىل جانب رحيم 

سرتلينج، وكيفني دي بروين.
وذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن برناردو سـيلفا تحدث مع 
جوارديـوال يف الصيف املايض، وطلب الرحيـل عن النادي 
عقب تعاقد السيتي مع جاك جريليش مقابل 100 مليون 

إسرتليني.
وكان برنـاردو سـيلفا صاحـب الــ27 عاًمـا مرتبًطـا 
باالنتقال إىل برشلونة وميالن يف املريكاتو الصيفي املايض، 

وفًقا للعديد من التقارير الصحفية.

Ô„Î6ÿ€a@‚˝«a

ÒáÓu@êÌäbi@…fl@Ôibjfl@ıb‘i@p¸b‡nya@ZÎÜäb„ÏÓ€

يعاني أتلتيكو مدريد حالًيا من أسوأ سلسلة نتائج يف عهد دييجو 
سـيميوني، بعد أن تعرض للهزيمة الثالثة عىل التوايل يف الدوري 
اإلسباني عىل يد إشبيلية أمس السبت، يف سابقة لم تحدث خالل 
فـرتة املـدرب األرجنتيني منذ نحو 10 سـنوات.وجاءت الهزيمة 
(1-2) يف إشـبيلية عقب سـقوط أتلتيكو بملعبـه أمام مايوركا 
(1-2)، وخسـارة الديربي أمام ريال مدريد (0-2) يف سانتياجو 
برنابيو.وكانت أسوأ سلسلة محلية لسيميوني حني خرس مرتني 
متتاليتني يف الليجا، يف 3 مناسبات يف 2012 (أمام ليفانتي وريال 
مدريـد) و2016 (أمام ريال سوسـيداد وريـال مدريد) و2019 

(أمام ريال بيتيس وريال مدريد).

@¿@ÒáÌáu@ÚÓébÓ”@‚b”äc@@Úq˝q
=√Ïidi@Úybjè‹€@%b»€a@Ú€Ï�i

ãËí@Òáæ@çÓ–ÌÜ@pbfláÇ@Âfl@åãÿÓ€@‚ã•@Úibñ�a

@xÏnÌÎ@ÊÏ€Ï◊@|ènÿÌ@oÓ‹i@ã–Ìä
fib�i˛a@ëdÿi

@ÚÌç™@Òdœbÿfl@çË∞@>Óé@6èì„bfl
b–‹Óé@ÎÜäb„5€

Êdìi@aá«Î@…�‘Ì@Ï‰Ón„b–„g
lã»€a@ëd◊@›j‘nèfl@

ربط هانز يواكيم فاتسـكه، الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند، 
مهاجمه النرويجي إيرلينج هاالند باالنتقال إىل ريال مدريد.

وينتهـي عقد هاالند مع بوروسـيا دورتمونـد يف صيف 2024، لكن 
تزعـم تقاريـر أن املهاجـم النرويجي لديه رشط جزائي يسـمح له 

بالرحيل يف الصيف املقبل مقابل 75 مليون يورو فقط.
وقال فاتسكه، يف ترصيحات أبرزتها صحيفة ”بيلد“ األملانية: ”أعلم 
أن جميع األندية األوروبية الكربى تريد التعاقد مع هاالند خصوصا 

ريال مدريد. لقد تأكد االهتمام الكبري من جانب ريال مدريد“.
وأضـاف: ”أعتقد أن الدوري اإلسـباني سـيكون أنسـب لهاالند من 
اإلنجليزي يف يوم من األيام، لكن بشـكل عام نأمل أن يبقى إيرلينج 

معنا“.
يذكر أن هاالند ارتبط باالنتقال إىل ريال مدريد وبرشـلونة يف الليجا، 
ومانشسـرت سـيتي وتشـيليس يف الربيمريليج، باإلضافة إىل باريس 

سان جريمان ويوفنتوس.
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اليـوم  يف  اإلثـارة  ازدادت 
الثالث من منافسات بطولة 
للمسـافات  للسـباحة  العالـم 
والتـي  مـرتا)،   25) القصـرية 
اإلماراتيـة  العاصمـة  تسـتضيفها 
أبوظبي بصالـة االتحاد أرينا بجزيرة 
ياس، بعدما شهدت السباقات تسجيل 

3 أرقام قياسية جديدة.
وجـاء الرقم القيـايس األول عـن طريق 
السباحة سـيوبهان بريناديت من هونج 
كونج يف نهائي 100 مرت حرة، مسـجلة 

زمن (50.98) ثانية.
فيما سـجلت الرقـم القيـايس الثاني، 
الصينية بينج يل يف سباق 800 مرت حرة 

للسيدات، مسجلة (8:2:90) دقيقة.
أما الرقم القيايس الثالث للبطولة، فتم 
تسجيله باسم منتخب هولندا يف سباق 

4×50 مرت، وقدره (1:36:2) دقيقة.
وعىل صعيد امليداليات، شهدت املنافسات 
حصد الواليات املتحدة، 6 ميداليات، بواقع 
ذهبيتـني وفضيـة و3 برونزيـات، لتصعد 
إىل قمـة ترتيب البطولة برصيـد 16 ميدالية، 

بواقع 4 ذهبيات، و4 فضيات، و8 برونزيات.
وتراجعـت كنـدا إىل املرتبة الثانيـة، بعدما اكتفت 
بحصـد ميدالية فضية واحـدة، لرتفع رصيدها إىل 3 
ذهبيـات و3 فضيات، وحلـت إيطاليـا يف املركز الثالث 

بذهبيتني، و3 فضيات و3 برونزيات.
أمـا املركـز الرابع، فـكان من نصيـب السـويد، بذهبيتني 
وفضية وبرونزيتني، فيما كان املركز الخامس من نصيب كل 

من الصني وهونج كونج، ولكل منهما ذهبيتان يف رصيده.
وانطلقـت النهائيات بنهائي 200 مرت صـدر رجال، وفاز بذهبيته 

األمريكـي نيـك فينـك بزمـن (2:02:28) دقيقة، ونـال الفضية، 
الهولندي أرنو كامينجا، ونال الربونزية، األمريكي ويل ليكون.

ونالت سـيوبهان برناديت، ذهبية سـباق 100 مرت حرة سـيدات، 
فيمـا كانـت الفضـة من نصيب السـويدية سـارة سويسـتورم، 

وذهبت الربونزية إىل األمريكية آبي ويتزل.
ويف نهائي 200 مرت ظهر سيدات، كان الذهب من نصيب األمريكية 
ويان رايت، فيما جاءت الكندية كييل ماس يف املركز الثاني وحصلت 

عىل الفضية، وحلت ثالثة األمريكية إيزابيل ستادن.
أما لقب سباق 100 مرت فراشة وذهبيته، فذهب إىل اإليطايل ماتيو 
ريفولتا، فيما كانت الفضية من نصيب الجنوب أفريقي تشـاد لو 
كلوس، وحل ثالثاً سـباح االتحاد الرويس أندريـه ميناكوف، ونال 

الربونزية.
ويف نهائـي 800 مـرت حرة سـيدات، نجحت بينجي يل، يف تسـجيل 
رقـم قيايس جديـد لبطولة العالم للمسـافات القصـرية، لتحصد 
الذهب، وحلت يف املركز الثاني سـباحة االتحاد الرويس أناسـتازيا 

كريبيشنكوفا، ويف املركز الثالث اإليطالية سيمونا كواداريال.
واختتمت منافسـات اليوم الثالث بنهائي سباق 4×50 مرت متنوع 
مختلط، والـذي حلق بلقبه منتخب هولنـدا، فيما كانت الوصافة 

من نصيب الواليات املتحدة، وحلت إيطاليا ثالثة.

قدم السويرسي جياني إنفانتينو، رئيس االتحاد الدويل  
لكرة القدم ”فيفا“، وعًدا بشأن مستقبل بطولة كأس 

العرب.
واسـتضافت قطر، بطولة كأس العـرب عىل مدار 18 
يوًمـا، وفاز باللقـب املنتخـب الجزائـري ألول مرة يف 

تاريخه.

وقـال إنفانتينـو يف ترصيحـات 
تليفزيونية، ”شاهدنا كأس العرب 

التـي كانت ناجحـة بـكل املقاييس 
بجميـع البلدان العربيـة وجميع أنحاء 

العالم. كرة القدم لديها السـحر. الجميع 
كان سـعيًدا ليس فقط يف قطر، لكن يف جميع 

البلدان العربية، وأيًضا يف دول العالم التي تابعت 
البطولة“.

وتابع: ”كأس العرب أثبت الحقيقة التي تؤكد أن كرة 
القدم توحد الشـعوب. هذا ما شـاهدناه وأعتقد أنه 
حان وقت تنظيم هذه البطولة بشكل مستمر“.وأتم 
رئيس الفيفا: ”سـنجعل هـذا األمر قابـل للتحقيق 
وسـننظم كأس العـرب مـرة أخـرى تحـت مظلـة 
االتحـاد الدويل. سـندرس آلية تحقيق ذلك ونسـعى 
لتكرار تنظيم البطولة مرة أخرى مسـتقبالً وبصفة 

مستمرة“
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باريس/متابعة الزوراء:
يواجـه عـدد مـن الصحـف واملجالت 
املتخصصـة يف العالم العربي، تحديات 
العمـل  اسـتمرارية  تعرقـل  كثـرية 
الصحفـي بالشـكل املطلـوب، وذلـك 
بسـبب عوامـل عـّدة متداخلـة، ولعّل 
أهمها، ما أفرزه التحول التكنولوجي، 
إذ سـاهم بشكل مبارش أو غري مبارش 
يف تراجـع مبيعـات الجرائـد واملجالت 
املطبوعة، وبالتايل عدم قدرة املؤسسات 

اإلعالمية عىل ضمان استمراريتها.
لكـن يف املقابـل، نجـد أّن عـدًدا مـن 
مـن  تمكنـت  املتخصصـة  املجـالت 
الحفاظ عىل استمراريتها، بالرغم من 
كل هـذه التحديات، حيث اسـتطاعت 
أن تصمد أمـام كل املتغريات التي تأثر 
بهـا العمل الصحفـي التقليدي. مجلة 
زمان املغربية، هي إحدى هذه املجالت 
التي حافظت عىل استمراريتها إلحدى 

عرشة سنة.
وتقـدم املجلـة املتخصصـة يف تاريـخ 
املغرب منذ انطالقها يف ترشين الثاني/

نوفمـرب مـن سـنة ٢٠١٠، باقـة من 
املقاالت التي تغـوص يف تاريخ املغرب 
البعيد والقريب، لتشـكل بذلك استثناًء 
يف مجـال اشـتغالها باعتبارها املجلة 

الوحيدة املتخصصة يف تاريخ املغرب.
وفًقـا ملؤّسسـها، الصحفـي يوسـف 
املجلـة  الغـرض مـن  شـمريو، فـإن 
هـو الحفـاظ عـىل التاريـخ الحديث، 

والعصور القديمـة واألثرية والعصور 
الوسـطى، وأن ترّوج للتاريخ الوطني. 
وكتب شـمريو يف افتتاحية العدد األول 
مـن النسـخة العربية للمجلـة قبل ٨ 
سـنوات أّن تجربة النسـخة الفرنسية 
أظهرت أّن طلب املغاربة ملعرفة تاريخ 
بالدهم هو طلب جـدي ومتنام، مربًزا 
أّن «املجلـة ال تطمـح إلعـادة كتابـة 
تاريـخ املغرب بل إن هدفها هو تمكني 
جمهور واسـع من القراء من االطالع 

عىل تاريخ املغرب».
أرادت  الدوليـني  الصحفيـني  شـبكة 
تقريـب جمهورهـا يف الوطـن العربي 
أكثـر مـن هـذه التجربـة الناجحـة، 

وتواصلت مع غسـان الكشـوري، أحد 
الصحفيني باملجلة.

يقول الكشـوري يف حديثه مع الشبكة 
إّن أقسـام املجلة تتوزع بني الحوارات 
وبـني املقـاالت التاريخيـة يف جميـع 
مراحـل التاريـخ، والقسـم الرئيس يف 
املجلـة هـو ملـف العـدد الـذي يكون 
عـىل غـالف املجلـة كل شـهر. ومـن 
أهم األقسـام يضيف غسـان:»قضية 
والتاريخ  السـتار،  سـاخنة، وكشـف 
املنيس، ونافـذة عىل الرتاث، وبورتريه، 
ثم الحوار الذي يطلق عليه «شاهد عىل 
الحـدث»، والحـوار الرئيـس الذي هو 

ضيف زمان».

فيمـا يخـص محتـوى املجلـة، يقول 
غسـان إّنه يخصص لجميع املواضيع 
باألسـاس  تمـس  التـي  التاريخيـة، 
املغـرب وتاريخه، منذ مـا قبل التاريخ 
إىل الزمـن الراهـن الذي نعيشـه، وتتم 
معالجة املواضيع كيفما كانت ظواهر 
أو أحداث أو شـخصيات، ويتم احرتام 
املنهجية واملعايـري العلمية يف الكتابة، 
ألن هنـاك لجنة علميـة تدقق املقاالت 

وتؤطر املواضيع املختارة.
وأشـار غسـان إىل أنـه مـع بداية كل 
شـهر، تعقـد املجلـة اجتماعـا لهيئة 
اللجنـة  التحريـر وبحضـور أعضـاء 
العلمية مـن املؤرخني (تتكـون من ٦ 

أشـخاص)، وتتم مناقشة االقرتاحات 
وتحديد كيفية معالجتها، ويتم اختيار 
مواضيع تهم الجمهور املغربي وتعرفه 

بتاريخ بالده.
مقاومة التحوالت والتطور الذي يعرفه 

املجتمع اإلعالمي
بعـد مـرور ١١ عاًمـا عـىل تأسـيس 
املجلة، يجيب غسان عىل سؤال مفاده 
«كيف تقيمون هـذه التجربة؟»، عرب 
جوابـه بالقـول: «أي تجربـة إعالمية 
يف املغـرب تواجه التحـول الذي يعرفه 
املجتمع املغربي، أي مدى ارتفاع نسبة 
املقروئية، وإقبال القراء أو انرصافهم 
عـن متابعـة الصحافـة واإلصـدارات 
الورقية، وأظـن أن مجلة زمان تقاوم 
التحوالت والتطور الذي يعرفه املجتمع 
اإلعالمـي، وتطـور مـن تجربتها عىل 

املستوى الداخيل والخارجي».
ممـا يـويص بـه أصحـاب التخصص 
- املؤرخـون واألكاديميـون- أّن مـن 
يريـد الكتابـة يف مواضيـع تاريخيـة، 
أو التاريـخ عموًمـا، مـن الصحفيـني 
أو غريهـم، عليـه أن يلتـزم باملنهجية 
العلميـة، أو عـىل األقـل التفريـق بني 

الذاكرة والتاريخ.
يجـب الرجـوع إىل املراجـع التاريخية 
املعتمـدة، وعـد االنحيـاز إىل جهة عىل 
حسـاب أخرى، وإذا مـا أراد الصحفي 
االعتمـاد عـىل الذاكـرة (أي مذكـرات 
السياسـيني مثال، أو أشخاص عاشوا 

فرتة معينة) وعليه أن يتحرى التدقيق 
العلمي يف ما يقوله الشخص ويتطابق 
مـع واقـع االحـداث ومنطقهـا. كما 
يسـتوجب أن يتجنب األحكام املسبقة 
أو التوظيـف األيديولوجـي لقضية ما 

عىل حساب حدث وقضية أخرى.
التجـرد مـن القناعـات واالنتمـاءات 

السياسية
يجـب عـىل الصحفـي أن يطـور مـن 
قدراتـه حـول هـذا األمـر، باالطـالع 
وقـراءة تاريـخ املغـرب مثـال (وأهـم 
األحـداث التي طبعت العالـم)، كيفما 
كان القسم الذي يكتب فيه، فكل يشء 
مرتبط بالتاريخ، ومن األفضل أن يعزز 
مواده وتقاريره بخلفية تاريخية عن 

املوضوع الذي يكتبه.
االختصـاص،  أهـل  مـع  االستشـارة 
واحرتام املجـاالت، فال يعقل أن يقصد 
العلـوم  يف  باحثـا  او  سوسـيولوجًيا 
السياسية إلنجاز مادة تتعلق بأحداث 
تاريخيـة دقيقة وحساسـة، والعكس 

بالعكس.
االختيار االلكرتوني مصري ال مفر منه

فـرض التطـور التكنولوجي وخدمات 
اإلنرتنت عىل املجـالت والجرائد إصدار 
نسـخ إلكرتونيـة مـن أجـل ضمـان 
اسـتدامتها، حيث أن مبيعات النسـخ 
املطبوعة تراجعت بشكل كبري بحسب 
آخـر الدراسـات. يف هذا السـياق يربز 
غسان أن «االختيار االلكرتوني، مصري 

ال مفر منه لـدى كل تجربة إعالمية يف 
العالم بأرسه وليس املغرب وحده».

وأكـد املتحـدث أن مجلة زمـان قامت 
بتطويـر املوقـع الخاص بهـا، وأغنته 
بمقـاالت حـول ما يقـع يف املغرب من 
أخبـار ذات صلـة بالتاريـخ أو بأهـم 
األحداث اليومية الطارئة بالبالد، ففي 
نهايـة املطـاف تظل مجلـة صحفية؛ 
وبالتـايل ال غنـى لها، كانـت ورقية أو 
إلكرتونية، عن مواكبة ما يقع بشـكل 

يومي ودقيق.
االلتزام باملصداقية ملواجهة التحديات

رًدا عىل سـؤال حول التحديات التي 
الكشـوري  املجلـة، لفت  تواجههـا 
إىل أّن أكـرب تحّد تواجهـه أي تجربة 
إعالميـة، هو املحافظـة عىل قرائها 
ومتابعيهـا، وتوسـيع مـدار القراء 
إىل أبعـد مـدى، أي جلب قـراء جدد، 
لتعميـم املعرفـة والخـرب، وإلعطاء 
املجلة واملنرب اإلعالمي نفسا وروحا 
متجـددة. قبـل أن يؤكـد أن املجلـة 
«تحاول بكل ما استطاعت أن تحفر 
املغـرب، لكـي يكتشـف  تاريـخ  يف 
الجميـع أن املغرب بلد غنـي ثقافًيا 
وحضارًيا، وأنه ممتـد ملئات العقود 
والقرون، وتحاول أن تلتزم بالجدية 
منهـا  انطلقـت  التـي  واملصداقيـة 
قبـل ١١ عامـا يف جميـع مقاالتها، 

بالنسختني العربية والفرنسية».
(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)

الرباط/متابعـة الـزوراء:
واحتفـاًء   ،٢٠٠٢ عـام  منـذ 
لإلعـالم»،  العاملـي  بـ»اليـوم 
عملت وزارة الثقافة والشـباب 
والرياضة عىل إطـالق مفاجأة 
الكـربى  الوطنيـة  «الجائـزة 
جائـزًة  وهـي  للصحافـة»، 
للقطـاع  تكريمـاً  سـنوية 
صنـوٍف  يف  املغربـي  اإلعالمـي 
شـّتى من األجنـاس الصحفية 
كالتلفـزة واإلذاعـة والصحافة 
والوكالة  واإللكرتونّية  املكتوبة 
األمازيغي  الصحفـي  واإلنتـاج 
الصـورة  وجائـزة  والحّسـاني 
والكاريكاتـري، هـذا فضالً عن 
السـنوّية  التقديريـة  الجائـزة 
التي تمنحها لشخصية إعالمّية 
أّثرت يف مسار الصحافة وقّدمت 
محتـوى ُمغايـراً يف مرشوعهـا 

اإلعالمـي.
غري أّن هذه الجائـزة «املهّمة» 
كمـا يراهـا صحفّيو الُسـلطة، 
لم تسـتطع التأثري يف الصحافة 
التـي  الطريقـة  ألّن  املغربّيـة، 
تّمت بها، عىل مستوى الرشوط 
بهـا،  تمنـح  التـي  والكيفيـة 
ُمتصّدعـة  انطالقتهـا  جعلـت 
وهّشـة وُمنهـارة يف أساسـها، 
وغـري قادرٍة عىل خلـق الحدث، 
خاّصـة أّنهـا تمّر مـن دون أْن 
ُتحـّرك سـاكناً داخـل الجسـم 
املغربي، رغـم هالٍة  الصحفـي 
إعالمّيٍة كاذبٍة ُمدّججة بخطاب 
تظـّل  وتنانينهـا،  الُسـلطة 
ُترافقهـا داخـل اإلعـالم املرئي 
طويلـٍة،  ألسـابيع  الرسـمّي 
بحيث إّن الجهة املسـؤولة عن 
منح هذه الجائزة ال ُتعنّي لجان 
تحكيمها، إالّ من داخل دواليب 
اإلعالم الُسـلطوي والحزبي، ما 
يجعل أشـخاصاً كثـراً منها، ال 
أحد يعرفهم وال سـمع بهم وال 
قرأ لهم مقالة واحدة يف قضايا 

االجتمـاع املغربـي.
التي  الطريقـة  وبالتـايل، فـإّن 
تتوّسـلها الـوزارة ملنـح هـذه 
املؤّسسـات  ألكثـر  الجائـزة 
تواطـؤاً معهـا، يجعلها تخرس 
فكرة «الجائزة الوطنية الكربى 
للصحافـة» يف املغرب اإلعالمي، 
غـرّيت  جديـدٍة  وجـوٍه  أمـام 
سياسـات الصحافـة املغربّيـة 
التحـّوالت  قلـب  يف  وجعلتهـا 
العامليـة، رغـم غلبـة التقنيـة 
والتغطيات الصحفية واملقاالت 
الوصفيـة وانخفاض منسـوب 
الجـدل والتحليـل والنقد، وهي 
أموٌر منهجّية يجب أْن يتسـلّح 
بها الصحفـّي وال يتنازل عنها 

للقيـام بعملـه.
املاضيـة  السـنوات  ففـي 
الجائزة هشاشـة، بعد  ازدادت 
ُمدّونون  حملـة نقديـة شـّنها 
وصحفّيـون أحرار عن أسـباب 
مـن  وحرمانهـم  تغييبهـم 
عـىل  الجائـزة،  يف  املُشـاركة 
خلفيـة الدور البارز الذي تلعبه 

هذه األقالم املُسـتقلّة يف تحرير 
ُمخّيلـة الفـرد املغربـي وفتـح 
وجدانه عىل مصادر معلوماتية 
جديـدٍة وأكثـر مهنيـة، بعيـداً 
عن اإلعالم الرسـمّي وما يدور 
يف فلكـه مـن فذلكـة ورشنقة 
وتنميٍط. إذ لم تعمل الوزارة وال 
للصحافة»  الوطنـي  «املجلـس 
عىل رضورة اإلنصـات وتفعيل 
املطالب املرشوعـة بغية  هـذه 
خلق بعٍض مـن التنّوع والغنى 
بهـذه  للفـوز  و»املنافسـة» 

الجائـزة الوطنيـة.
وإذا كان الجهـة املُنّظمة تّدعي 
الحيـاد واملوضوعيـة يف وضـع 
واألسـماء  العلميـة  اللجـان 
الفائزة والشـخصيات املُكّرمة، 
ملـاذا ال ُتقـدم ببسـاطٍة، عـىل 
الرتشـيح  كيفيـات  تغيـري 
الّنظر يف سوسيولوجيا  وتجديد 
الجائـزة والطريقـة الرسـمّية 
التـي يتم بها تكريس صورتها، 
ال كجائـزة ُتمنـح لــ «سـلطة 
رابعة» ُمضـاّدة، وإّنما أضحت 

تثمـني  وسـائل  مـن  وسـيلة 
الُسـلطة يف املغرب؟ واألكثر من 
ذلك، لم تحصل األقـالم الجاّدة 
عـىل هـذه الجائـزة الوطنيـة، 
ُتقصيهم  الرتشـيح  ألّن رشوط 
ُمبـارشة، آنـذاك ُيصبـح إعالم 
الدولة ُمتّوجاً ويحصد ببساطٍة 
الصحفّيـة،  األجنـاس  كل 
للشـفافية  واضح  وهذا خـرق 
تتشـّدق  اللتـني  واملوضوعيـة 

بهمـا الجهـة املُنّظمـة.
املُدّونني  بعـض  ولعـل خـروج 
املَغاربـة هـذه األيـام، لحظـة 
اإلعـالن عـن انطـالق دورتهـا 
اإلشـكالّية  ُيؤّكـد  الجديـدة، 
األزلية لهذه الجائزة ورشوطها 
اإلقصائية والتعّسفية املُتعّمدة، 
تمهيداً لوالدة إعـالٍم جديٍد تبدأ 
ُمخّططاتـه مـن قبـة مجلـس 
النواب وتنتهـي داخل الصحف 
املرئـي  واإلعـالم  التقليديـة 

الرسـمّي.
وعىل الرغم من أهواٍل وتعّسفاٍت 
أملّـت  واعتقـاالٍت  وانتكاسـاٍت 

املغربـي  الصحفـي  بالجسـم 
اآلونـة األخـرية، إال أن أعيـان 
هـذه الجائـزة لـم يفكـروا يف 
تغيـري رشط رضورة أْن يكون 
املُرّشـح حاصالً عـىل «بطاقة 
الصحافة» وأْن يكون عامالً يف 
الوطنية.  اإلعالمّية  املؤّسسات 
املراسـلني  عـن  مـاذا  لكـْن 
واملُدّونني الصحفيني املُستقلنّي 
الذيـن ظلّـوا منذ تفّجر شـبح 
كورونـا قريبـني بمواّدهم من 
قصصهـم  ينقلـون  النـاس، 
للقـارئ األجنبي؟  وحكاياتهم 
أليـس جديـراً الرتحيـب بهـم 
وإرشاكهـم يف جائزة «وطنية» 
املدنـي  حّقهـم  يضمـن  بمـا 

واملهنـي؟
ونظـراً إىل التغييب الذي يطال 
يف كل سـنٍة بعـض الصحفيني 
املغاربـة، بـدا كأّن الجائـزة يف 
منحـٍة  مجـّرد  النـاس  عيـون 
ألشـخاص  الـوزارة  تدفعهـا 
تثميناً  الرسـمّي،  اإلعـالم  مـن 
ملجهوداتهـم عىل ما قّدموه لها 
مـن تغطياٍت وتطبيل، من دون 

أّي مجهـوٍد ُيذكـر.
كل هذا يف الوقت الذي يقبع فيه 
صحفّيون َمغاربة يف السـجون 
أو حّتـى الذيـن رحلـوا بعدمـا 
أدركـوا هـول املُسـتنقع الـذي 
حفرته الُسلطة يف جسد اإلعالم 
أشـكاله  بمختلـف  املغربـي 
وألوانـه، إذ أضحـى الدعم هو 
الكـربى إلقامة صحف  الغايـة 
إعالمّيـة  مؤّسسـاٍت  وفتـح 
تتسـابق يف تقديـم والٍء ُمزّيف 
والناس  ومؤّسسـات  للُسـلطة 
تموت من قسـوة الـربد واملطر 
وأمـام أعـني اإلعالم الرسـمي، 
مـن دون أْن يسـتطيع أّي منٍرب 
إعالمـي تعرية واقـع االجتماع 
مـن  يختزنـه  ومـا  املغربـي 

تناقضاٍت وأهواٍل وتصّدعـات.

باريس/أ.ف.ب:
ُفتح تحقيق جديد يسـتهدف مقدم نرشات 
األخبـار التلفزيونيـة السـابق يف فرنسـا، 
باتريـك بوافر دارفور، الـذي تتهمه الكاتبة 
فلورانـس بورسـيل باغتصابهـا، عـىل ما 
أفـادت بـه النيابـة العامة وكالـة «فرانس 

برس».
وتتهم فلورانس بورسيل (٣٨ عاماً)، مقدم 
نرشة األخبار السابق عرب «تي إف ١»، القناة 
التلفزيونية األوىل يف فرنسـا، بإرغامها عىل 
إقامة عالقات جنسـية معـه عامي ٢٠٠٤ 
و٢٠٠٩. وتقّدمـت بشـكوى أوىل ضّد بوافر 
دارفور يف ١٥ فرباير/شـباط، لكـّن النيابة 
العامـة يف نانتري كّفت املالحقات يف القضية 
نهاية يونيو/حزيران، بسـبب «عدم كفاية 

األدلّة».
وأوضحت النيابة العامة، لـ»فرانس برس»، 
أن التحقيق الجديد يتناول الوقائع نفسـها 
التي اعتربت «أدلة غري كافية»، مؤكدة بذلك 

خرباً أوردته «تي إف ١- إل يس إي».
ويتيـح النظام القضائـي الفرنيس للمّدعي 

اتخـاذ صفة االدعـاء املدني الشـخيص، إذا 
حفـظ قضاة النيابة العـام التحقيق األويل، 
ما يـؤدي إىل تعيـني قايض تحقيـق يحقق 
يف القضيـة مجدداً، وهو مـا فعلته لورانس 

بورسيل، نهاية نوفمرب/ترشين الثاني.
كذلك فتحت النيابة العامة يف نانتري تحقيقاً 

ثانياً يستهدف بوافر دارفور، يتوالها قضاة 
يف النيابة العامة.

ويأتـي هذا التحقيق األويل عىل إثر شـكوى 
قدمتهـا األسـبوع املـايض امـرأة اتهمـت 
خـالل  باغتصابهـا،  والكاتـب  الصحفـي 
«مهرجـان كاّن السـينمائي الـدويل» عـام 

١٩٨٥، عندمـا كانت يف الثالثـة والعرشين، 
وهـي قضية يفرتض أن تكون قد سـقطت 

بمرور الزمن.
ورأت محاميتهـا لوري هينيش، يف ترصيح 
يف  تحقيـق  فتـح  أن  بـرس»،  لـ»فرانـس 
واقعة مّر عليها الزمن ُيظهر أن «شجاعة» 

موكلتها «لم تذهب سـدًى».
وأوضح مصدر مطلع عـىل امللف أن النيابة 
فتحت هـذا التحقيـق األويل، ألن «من املهم 
التحقـق مـن الوقائـع قبـل تحديد مـا إذا 
كانت سـاقطة بمرور الزمن أو ال». وأشـار 
هذا املصـدر إىل أن «موجة االتهامات» التي 
تسـتهدف باتريـك بوافـر دارفـور «تدفـع 

(القضاء) إىل التحقق» من هذه الوقائع.
وبـنّي إحصاء أجرته وكالة «فرانس برس»، 
أن مـا ال يقل عن ٢٧ امرأة أدلني بشـهادات 
أمام املحققـني أو يف الصحافة يتهمن فيها 
باتريك بوافر دارفور باالغتصاب أو االعتداء 
بينهـّن  الجنـيس،  التحـرش  أو  الجنـيس 
قارصتان عنـد ارتكاب الجرائـم املزعومة. 

ورفعت ١١ امرأة دعاوى قضائية.
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القاهرة/ متابعة الزوراء:
أفـاد مراسـلنا يف مرص بـأن محكمـة الجنايات، حكمت امـس األحد، بـ»املؤبـد» للقيادي 
محمـود عزت يف قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البالد، وإفشـاء أرسار 
األمن القومي.وقد صححت صحيفة «الوطن» املرصية خربا كانت قد نرشته يف وقت سابق 
من امس بخصوص الحكم عىل محمود عزت يف قضية التخابر مع «حماس» وأعلنت صدور 
حكم باملؤبد.وجاء يف التصحيح الذي أجرته الصحيفة: «قضت محكمة جنايات أمن الدولة 
العليـا املنعقدة يف طرة، امس االحد بمعاقبة اإلرهابي محمود عزت، القائم بأعمال مرشـد 
جماعة «اإلخوان» اإلرهابية، بالسـجن املؤبد إلدانته بتهمة التخابر مع جهات أجنبية ضد 
مصالح البالد».وأضافت الصحيفة: «ونسبت النيابة العامة للمحكوم عليه، ارتكاب جرائم 
االشرتاك يف ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البالد وهي حركة «حماس» 
و»حزب الله» اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري اإليراني، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية 
داخـل البالد، وإفشـاء أرسار الدفاع عنهـا لدولة أجنبية ومن يعملـون ملصلحتها، وتمويل 
اإلرهـاب، فضال عن تلقي بعض املتهمني تدريبات عسـكرية بقطـاع غزة لتحقيق أغراض 
التنظيـم الـدويل لتنظيم «اإلخـوان»، وارتـكاب أفعال تؤدي إىل املسـاس باسـتقالل البالد 
ووحدتها وسـالمة أراضيها».وكانت املعلومات السـابقة التي أوردتهـا صحيفة «الوطن» 
قبـل التصحيح وجرى تداولها، تتضمـن ماييل: «أيدت محكمة جنايات أمن الدولة العليا يف 
مـرص، امس األحد، حكم اإلعدام الصادر ضد محمود عزت، القائم بأعمال مرشـد جماعة 

«اإلخوان» سابقا».

 
برلني/متابعـة الـزوراء:

وصفت الخدمة الصحفية لشـبكة RT ممارسـات رئيس هيئـة الرقابة عىل اإلعالم األوروبي 
توبيـاس شـميد بأنهـا «مخزيـة»، حيـث طعـن يف رشعيـة بـث RT يف أملانيـا، وقـال إنهـا 

«مزعجـة».
وقالـت الشـبكة الروسـية يف بيان عنهـا: «يعتقد املفـوض خطأ أن RT DE تقـع جغرافيا يف 

برلني، يف حني أنها تبث من اسـتوديوهاتها يف موسـكو برتخيص صادر عن رصبيا».
وأضافـت: «يحاول املفوض شـميد حاليا اسـتخدام سـلطاته للضغط عىل مشـغيل القنوات 
الفضائية األوروبيني املسـتقلني لوقف بث قناة RT DE.. نحن نعترب مثل هذه املمارسات من 

جانبـه غري معقولة، ومخزية برصاحة، ناهيك عـن انتهاكهـا للحقـوق القانونيـة للقنـاة».
وأشـار شـميد يف تعليـق عىل منع بـث القنـاة الجديـدة إىل أن «RT الجديدة مزعجة وسـيتم 
تعقبها».مـن جهته، أكد املكتب اإلعالمي لرشكة «غوغل» يف روسـيا بديث لوكالة «تاس»، أن 
«حجب حسـاب RT DE جاء بدعوى التفاف هذه القناة عىل القيود املفروضة عليها من قبل 
املوقع يف سبتمرب املايض».وأضاف: «حساب RT DE سبق أن حذف من «يوتيوب» يف سبتمرب، 
بدعـوى مخالفـة رشوط الخدمات، ويف حال تم حذف الحسـاب فال يجـوز أن يفتح أو يملك 
 RT auf Sendung ويديـر صاحبه أي حسـابات أخرى يف «يوتيـوب»، ولذا تم حذف حسـاب

أيضا ملخالفته رشوط االسـتخدام وااللتفاف عىل القيود املفروضة سـابقا».
وأطلقت شـبكة RT يف ١٦ ديسـمرب بث قنـاة RT DE اإلخبارية الجديـدة باللغة األملانية عىل 

مدار ٢٤ سـاعة، لتبث األخبار الحية والربامج الحوارية واألفالم الوثائقية.
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    مـا هـو البديـل الـذي يـوايس روح باسـم فرات ، 

الصمت أو الحلم أو القلق ، أم القصيدة ؟     
  (( أُنرُي القلق بالحرسات
وأويف بنذوري ألطرد الندم

اآلس أنثره عىل احالمي 
وأقود صمتي للتفجع)) 

   يقول الشـاعر جان سكاسيل: ( ال يخرتع الشعراء 
القصائد ، فالقصائد موجودة يف مكان ما ، هناك منذ 
زمن طويل جدا ، هي هناك وال يفعل الشـاعر شـيئا 

سوى أن يكشف عنها) 
    القصائـد ليسـت اخـرتاع وليسـت لحظـات آنيـة 
يدونها الشاعر حيث شاء له الوقت ، القصيدة عملية 
والدة تحتـاج اىل فرتة حضانة يطرح عربها الشـاعر 
مكابـدات الروح ولواعج النفـس بعد مخاض طويل 
مـع ألـم توظيف اللفـظ للمعنـى الكامـن ، كل ذلك 
ليطـرح عربها معنى الرفض وليلبي طموحه ، ولكن 
هل تكفي مجلدات لباسـم فـرات حتى تعرب عن ذلك 

الوجع والشوق الذي عاناه ؟ 
    حني نتكلم مع باسم فرات فنحن نتكلم عن الوطن 
والتاريخ وبـالد املهجر ال حديث رابـع بينهم، تحمل 
مجموعته الشعرية ( أشهق بأساليف وابتسم) صورة 
االرتباط الحميم بالتاريخ والحضارة  ويبتسـم فخرا 
بامجاد اسالفه ، لذا عربت عن ثنائية الحب / الوطن 
، الحضـور / الغيـاب ، إذ يتمثل الحضـور بذكريات 
الوطـن / اليتم / الفقر / الطفولـة، وايام مدينته / 
كربـالء الخالـدة يف وجدانه ، التي كثـريا ما اتخذ من 

املرأة رمزا لها ، وهو يقول :ص 47 
كانت خطاي تتعثر يف ” عقد السادة“ 

وفقري ينشب آهاته يف ”حي الحسني“ 
أتأرجُح باليتم واملحبة 

وبلهفتي أتبعثُر
طفٌل ال جيوَب يف ثيابِه

ينظُر ألقراطك والحلوى
التي طاملا هجم عليها بنظراته فقط  

واملرأة هي الثيمة الثانية بعد الوطن يف شـعر باسـم 
فرات ولكنها ليست مرىس للجسد أو معشوقه يتغنى 
بجمالها فقط بل هي الوطن بكامله حني يتخذ منها 
رمـزا للوطن أو يجعل الوطن كاملعشـوقة يتغزل بها 
غـزال عفيفا يليـق بتاريخهـا واصلهـا؛ ألن انفعاله 
الناتج مـن فراق الوطن انتقل اىل املـرأة فتكون رمزا 

لذلك الفراق االريض  :ص45 

أتوجـُع لذكرك وأنا أقرأُ قصائد امام عشـاق مصابني 
بالفقد 

اخربهم عن حياتي املُلطخة بوحل هجرانك 
عن أميل املقيد بمشبك شعرك

امـام  أرصخ  حـني  يل  فـرات“  تعنيف“باسـم  عـن 
الجميالت انك األجمل 

   وقوة ابداع الشاعر تكمن يف حضور املرأة فيه ، ألنها 
ترفده بتشعبات خيالية ، وتحوالت داللية عرب الصور 
الشـعرية مقارنـة بوجودها الواقعـي ، وقد مثلت يف 
شعر باسـم حقيقة ورمزا يف آن واحد ، واستطاع أن 
يقدمهـا يف قالب إيحائـي جميل؛ ألنها رمـز للعطاء 
والجمال والحياة فهي املتنفس الوحيد الذي يلجأ اليه 
الشـاعر؛ إلخراج ما يف نفسه من ألم وقهر يبوح به ، 

فهو القائل : ص60  
كنُت أكُتُب ” احبك“ 

عىل القلِب املُقابل لِشباِكك
عاشٌق أنهكه اإلفالس والُيتم،

كانت يدي ُملطخًة بعصا املُعلِِّم
وأنيني يهتف لك ،

وأنت خلف النافذة
تمنحني داللك غرورا

تبتسمني لجنوني
باك. وتغلقني الشُّ

    ومـا نلحظـه عـرب العناوين الثانويـة يف املجموعة 
مثل ( شاعر يفكر يف غيابك ، شاعر يتوجع ـ اتشبث 

بـك حلما ، أرقب غيابك ، باملطر اغسـل ذكرياتي ، ال 
احد سـواك ...الخ) جميعها تشري اىل معنى الغياب و 
الضياع واالنكسار والحنني والغربة ، سببه واحد هو 
البعـد عن الوطن ذلك الهاجس الوحيد الذي يطارده ، 

فقصيدة انكسار تعرب عن ذلك : 76 
وغربُة نخلٍة عىل جبٍل يحارصُه ُمحيٌط

ربما أنا فاشٌل بالحبِّ أتدارُك ثراءك
بقصائد تستهويك لقتل الفراغ

وتجيُد بعثرة شظاياي
تتنزهني يف ذاكرتي وأنا أُحيص ُفؤوس الغربة 

تنهاُل عىل شجرة ايامي   
     وثيمـة اخـرى نلحظها أن الشـاعر يدجج شـعره 
ببعـض املصطلحـات األجنبيـة وهـذه تكاد تشـكل 
ظاهرة كبرية يف شـعر باسـم فرات ؛ دليل عىل تأثره 
بذلـك البلد ولغته أو عاداته وتقاليده ؛ ألن بالد املهجر 
أو املنفـى اصبـح جزءا مـن حياته تشـاركه يف حله 
وترحالـه وكتاباته ، وهـذا التأثر له مـدى أكرب حني 
جسد رحالته يف كتاباته الرسدية ودراسات تفصيلية 
عـن ذلك البلد الذي حل فيه ، فكيف ال يكون لها وزن 
خاص يف كتاباته الشعرية ، وأن رحالته  اشبه برحلة 
شعرية يسـابقها لكي يدونها شـعريا قبل أن تكون 
رسدية ، وانا اتفق مع القارئ ربما كان باسـم فرات 
متقصـد يف اضافـة تلك املصطلحـات أو ربمـا تأتي 
سـهوا يف افكاره فيدونها ، نعم كيف ال وهو الذي قرأ 

العالم بقلبه وتحسسه . 

  واخريا ، فأن الشـعر لدى باسم فرات يف مجموعته ( 
اشهق بأساليف وابتسم)هو مكان رمزي فهو املغرتب 
الذي آل إليه شتات العراقيني ، تنقله بني عدة  دول ال 
تعني شيئا إزاء االمكنة الغائبة ذات الحضور الواضح 
يف ذات باسـم فرات املنكرسة شـوقا وغربة املتبعثرة 
هنـا وهناك يف بقاع االرض وال تجد املسـتقر اال فيما 
اسـتقر بقلب الشـاعر ، لذا اتخذ من الشـعر محاورا 

جيدا يطرح إليه أنني العراق. 
 أن ارتباط باسـم فـرات الحميم باإلنسـان واألرض 
واملـرأة والطفولـة واألم  منحـت شـعريته الحركـة 
والحيوية ؛ ألنها قد المسـت قضايا الوجود املستمرة 
واملتجددة وألغيت السكون والرتابة القادمة من شعر 
املواقـف حينما تزول يزول معها الشـعر ومتعلقاته، 
واندماج املوهبة واملعرفة الشـعرية حفظت شعريته 
مـن االنـزالق نحـو اي عموميـة تحيـد بهـا عن أي 
خصوصية  باسـم فـرات  ؛ إذ يف شـعره روح التعايل  
والتحـدي رغم لغـة الحزن واالنكسـار ولكـن تجاه 

الوطن فقط .   
      كان وال يـزال باسـم فرات يعيش عامله الشـعري 
بصدق العاشـق وإخالص الثائر لوطنـه  وكرم املرأة 
وحنـو األم املجنـى عليها بفراقيني بـآن واحد ، ومن 
يقرأ شـعره يلحظ بدقة القـراءة وايحائها بأن هناك 
خيطـا مـن اللهفة نحـو الوصـول اىل يشء ال يدركه 
باسـم وال يمكن أن يشـعر بتدفقـه ؛ ألن الذات حني 
تكرس فهي كالزجاجة ال يمكن أن تجرب مرة اخرى .  
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تختلف القراءة بحسـب توجهات كل قارئ وانا هنا اجمع كل 

التوجهات يف بوتقة واحدة ويمكن تقسـيم القراء اىل قسمني 

االول هـو القـارئ الناقد الحر وهـو الذي يمتلـك ملكة النقد 

سواء بالدراسة االكاديمية او التعلم الذاتي والناقد االكاديمي 

املسـتمر يف الدرس االكاديمي وطالب الدراسات العليا وطالب 

الجامعة وناقد الصحف والقسـم الثاني هو القارئ بتنوعاته 

وهـو القارئ الذي اليهدف من وراء القراءة اال املتعة والفائدة 

الغري بدون أي قصدية اخرى.

 وكل القـراء يف هذين القسـمني يشـرتكون يف عملية القراءة 

لكن نتيجة هذه القراءة تختلف بحسب اسبابها وقصديتها.

فالناقـد االكاديمي مثالً مجـرب عىل قراءة العديـد من الكتب 

االدبية من روايات وقصص قصرية وشـعر كي يشتغل عليها 

يف بحوثـه ويطبق عليها منهج من مناهـج النقد الذي يتبناه 

ويف بعض االحيان تكون تلك البحوث السـباب الرتقية العلمية 

او املحـارضات يف الـدرس االكاديمـي بينما الناقـد الحر يقرأ 

تلـك الكتب ليس جرباً بل لكـون عمله يتطلب ذلك وهو يختار 

مـا يقرأ وهو يعرف مسـبقاً انه سـيكتب عنـه وكذلك طالب 

الدراسات العليا الذي يختار كاتباً بعينه او موضوع تخصيص 

فيضطـر لقراءة العديد من تلك الكتب قراءة فاحصة تحليلية 

كـي يخـرج بالنهاية بنتيجـة لبحثه الـذي يروم مـن خالله 

الحصـول عـىل االجـازة العلميـة.

بينما قارئ القسـم الثاني يقرأ تلك الكتب باختيار حر وبدون 

اي قرسية وبمتعة فائقة وهنا تختلف نتيجة القراءة ويختلف 

انطباعـه عن الكتـاب فأنا مثالً حينما اقـرأ اي كتاب ادبي او 

نقدي يتولد عندي انطباع معني نحوه سواء بالسلب وااليجاب 

بينما القارئ يف القسـم االول غالباً غري معنـي بهذا االنطباع 

الجمايل وانما هو معنـي بالقيمة االكاديمية والنقدية فهو ال 

يكتب نقـداً انطباعياً باملعنى الذي تعنيـه نظريات التلقي بل 

يكتب نقداً يمكن ان نسميه تحليل بحكم الدرس.

وبسـبب تطـور وسـائل طـرح الـرأي يف وسـائل التواصـل 

االجتماعـي واملدونات االلكرتونية وانتشـار نظريات القراءة 

وجماليات التلقـي واعادة القارئ مرة اخرى اىل املواجهة بعد 

قرن مـن االبعاد القرسي فأننا نقرأ بني الحني واالخر مقاالت 

عىل شـكل اراء تابعة للقراءة يكتبها قراء القسـم الثاني بكل 

حريـة وبدون اي ضغوط بشـكل عام وبحياديـة يفتقد اليها 

الكثـري من النقـاد ألن مانراه من كتابات نقديـة يكتبها نقاد 

محرتفـون ال ينتمـي اىل النقـد بقدر مـا ينتمـي اىل املجاملة 

املفضوحة.

فالقـارئ الثانـي يقـرأ الكتاب وهو غـري مكبل بقيـود النقد 

املنهجية او االراء املسـبقة ولكون بعض الكّتاب غري مهتمني 

بشـكل او بغريه بأهميـة هذا القـارئ لذا فأنهـم يتفاجأون 

بانطباعـه او اراءه التي يكتبها نتيجة قراءته وهذا القارئ يف 

الغالـب ال يعرف هـذا الكاتب وليس يف نيته ابداً ان يسـيئ اىل 

شخص الكاتب بقدر ما ينوي طرح رأيه وحسب.

وأي منتج ادبي مهما كان مسـتواه جيداً اليمكن ان يكتمل اال 

بوجود قارئ له سـواء كان هذا القارئ يقرأه بقصدية البحث 

والتحليـل او املتعة فقط والقـراءة هي تأليف ثاني ألن عملية 

التأويل هي اكتشاف ماقاله املؤلف ومالم يقله أيضاً.

وانا من املؤمنني بأن قراءة االدب بشكل عام هو متعة ذهنية 

وترف فكـري كما يقال وبـدون هذه املتعة والرتف سـيكون 

االدب ببساطة مجرد رسائل ايديولوجية وخطاب موجه ليس 

اكثر.
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روائـي يرصد بعـني صادقة يكتـب للناس 
والحقيقة ، يخلـق عوامله بطريقة التخييل، 
يالقحهـا مـن الواقع التي هـي بذرته االوىل 

من خالل عنونة تحمل ثنائية ضدية 
(فضاء ضيـق)  التي تجمع سـعة الفضاء 
ورحباتـه والضيـق او كمـا يقـال ضاقـت 
االرض بمـا رحبت تعبري عن الشـدة  وتأزم 
الحـال، عنـوان لرواية لألديـب الروائي عيل 
لفته سعيد الصادرة عن دار الفؤاد املرصية 

عام 2019 .
جاءت عنونـة الرواية بنية اسـمية  كطعم 
اسـتدراجي للقـارئ يحـوي قدرة نفسـية 
مكثفة، تكشـف عـن قصديـة الكاتب ولم 
يكـن اعتباطيـا يف اختيـاره يعلـن ظهوره، 
يلخص افـكار الـذات وفلسـفتها الواقعية 
وهو تعريـض وليس ترصيـح يحمل داللة 
كلية ينطوي عىل ابعاد عميقة، كون العنوان 
ال يبوح بـرسه وانما يتحىل بالغموض الذي 
يشـد انتباه القارئ يرتبـع عىل لوحة غالف 
رسيالية شخص بال رأس  يتوسط كرسيني 
فارغني يضع ساق عىل ساق متكتف اليدين 
بوضع املرتقـب الراصد يخـرج من موضع 
الـرأس دخان كثيف مما  يوسـع مسـاحة 
تأويلـه يف ذهـن املتلقـي ورغبته الشـديدة  
يف الولـوج اىل عالم الرواية. أمـا اآللية التي 
اعتمدهـا الكاتـب يف بنـاء الحـدث وتوزيع 
الوحدات الرسدية، تشـكل مجمـل احداثها 
موزعة يف شكل مقاطع رسدية عمد الروائي 

اىل ترقيمها دون عنونة.
وزع الكاتب وحداتـه الرسدية ابتدأ بمطلع 
وصفـي للزمان وتأثريه عىل املـكان ألجواء 
مدينتـه يف نهـار صيفـي وارتفـاع شـديد 
بدرجـات الحرارة وان االجسـاد تنـز عرقاً 
كلمـا صعـدت الشـمس عـن افـق املدينة، 
يصف حركة السـيارات وهي تطلق اصوات 
منبهاتهـا وتنفـث الدخـان الـذي يزيد من 
اختنـاق كل ما هو كائن حي يف املدينة ، مع 
ضجيج املولدات الكهربائية التي توزعت يف 
االحيـاء حتى يف القرى وحركة العمال وهي 
تعلـق صور بأحجـام مختلفة للمرشـحني 
لالنتخابات ، التي تشعره بالفوىض والضحك 

عىل الذقون :
«لـم يكـن ذلـك الصبـاح من شـهر مايس 
مشابها للصباحات األخرى . كانت الشمس 
تسقط عىل رطوبة خلفها مساء مرتبك عىل 
األشـجار والناس واإلسـفلت وحتى جدران 
العمـارات واألبنيـة املختلفـة.. فيها كانت 
األجسـاد تنر عرقا يشـبه صمًغا ذائباً كلّما 
صعدت الشـمس عن أفق املدينة الرشقي.. 
كنت قد سمعت وناقشت وجادلت إن صيف 
هذا العام سيكون شـديا. الحرارة ومزعجا 
حتى سياسـيا، وهذه بوادر سـخونته التي 
جعلـت من األيـادي تسـارع ملسـح العرق 
مـن الوجوه وتحـت األبـاط، واملنبجس من 
مسامات أخرى جعلت البعض يفتح ساقيه 
ليزيـل حكة بـدأت يف املناطق الحساسـة.» 

ص7 
أن الوسائل الفنية  التي اعتمدها (الروائي) 
يف توليـد الداللـة الكليـة للروايـة من خالل 
تطور البنـاء الفني للمكان يف رواية (فضاء 

ضيق) 
جاءت العنونة معربة عن املكان  والتي ترد  
مرة بلفظ الفضاء ومرة يرد بلفظ الحيز اال 
ان فضاء الرواية أشـمل وأوسـع من معنى 
املكان فهو يخص أمكنة متعددة، فاملقهى، 
املنزل، الشـارع، السـاحة، الزقـاق، الحي، 
املدرسة، الرصيف، املدينة ،املطاعم، املحال 
تجارية  كل واحدة منها يعد مكانا محددا.

إن الروائي يدرك تماما ما يكتبه ويجيد لغة 
الروايـة وصناعتهـا   وهو يقـدم للمتلقي 

الكثـري مـن الوقائع التي تلخـص ما وصل 
اليه املجتمع .

املكان:
(فضاء ضيق)هذا الفضاء يتسـع ويضيق 
حسب ما تشعر به الشخصية يف الرواية قد 
يتقلص هـذا املكان (عالـم مغلق) .ويدفع 
هذا الضيق (املكان) الشخصية  اىل االماكن 
املفتوحة  واالنتقال من مكان يورث الضيق 
اىل آخـر ينشـد فيـه الحريـة. حيـث نجـد 
الشـارع الذي يضم السـوق الـذي يحتوي 
املتاجر ومقاهي وغريهـا من االماكن التي 
يحتاجها الناس امكنـة عامة تمنح الناس 
حرية الفعل وامكانية التنقل وسعة االطالع 

هي امكنة انفتاح عىل العالم الخارجي  
ان املكان يعكس ما تشـعر به الشـخصية 
مـن حـزن وضيق او فرح وسـعة  حسـب 
طبيعـة العالقـة بـني الشـخصية واملكان 
التي يرسـمها الروائي ضيقة احياناً تعطي 
الشـعور بان الشـخصية تعيش يف نوع من 
السجن او ان تكون مفتوحة تعطي شعور 

االنطالق والحرية والحركة :
كمـا  منخفـض  بصـوٍت  التحيـة  «ألقـى 
هـي عادته ، راسـما عىل وجهه ابتسـامة 
العابدين الراضني عـل كّل يشء.. ويرد عىل 
االشـياء بأحسن منها ، معربّاً عن كل ضيق 

بالرضا» ص13
ويسـبغ املكان عـىل الشـخصيات طابعه، 
وعاداتهـا  ولباسـها  لهجتهـا  يف  فيؤثـر 

وطريقة حياتها.. 

لقد اتخـذ الروائي أرضيـة روايته (املكان) 
املسـتمد من الواقع الـذي يعد صلة الوصل 
بني الواقـع والروايـة، الروائـي يلتقط لنا 
الصـورة الذهنيـة للمكان  والتـي تعطينا 
النفـيس  الجانـب  فيهـا  يختلـط  ابعـاد 
باملـادي. وان الروائي يرسـم مكاناً تتحرك 
فيـه شـخصيات روايتـه ويحملـه دالالت 
معينة.. فاملكان هـو االرض التي تحتضن 
الشـخصيات وهـو عنـرص اسـايس مـن 
عنـارص بنـاء الروايـة ألنه يحـوي جميع 
عنـارص الرواية مـن شـخصيات واحداث 
وزمان حيث تتخذ الشـخصيات من املكان 

مرسحاً ال حداثها.
واملكان  يف رواية (فضاء ضيق) ليس معزوال 
عن الشـخصية بل هو مكان امتزجت فيه 
املشـاعر وليس مجرد شارع وبنايات وانما 
سـيل من املشاعر بل يسـاهم بشكل كبري 
يف تحديـد هوية االنسـان، ثـم» ان التالعب 
بصورة املكان  يف الرواية يمكن استغالله اىل 
اقـىص الحدود، فإسـقاط  الحالة  الفكرية 
أو النفسـية لألبطـال عـىل املحيـط الـذي 
يوجد فيه، يجعل للمكان داللة تفوق دوره 
املألوف كديكور أو كوسـيط يؤطر االحداث 
، انمـا يتحول املـكان يف الحالـة اىل محاور 
حقيقي ويقتحم عليه الرسد محررا نفسه 

هكذا من أغالل الوصف»
«جلس عىل حافة الرصيف.. وضع مرفقيه 
عىل ركبتيه تاركاً رأسـه بـني ذراعيه كمن 
ينظـر اىل األرض بلمحـة فوتوغرافية لعله 
يجد صورة تعينه.. لـم يجلس مجتبى ولم 
يطلـب منه الجلـوس.. رأى صاحبه يخرج 
علبة سـكائره فسـارع بـدون مقدمات اىل 
أخـذ واحدة وانتظر اشـتعالها.. فـرآه وقد 
انهار، وأن يديه ترتخيان، ورأسـه يسـقط 
عىل كفه األيمن، وتحمر عيناه فيها تصاعد 
لهاثـه يبحـث يف رساب عـن يشء بعيـد.» 
ص68 إن املـكان له دور يفوق كونه مجرد 
مرسح تجـري فيه االحداث حيث يسـاهم 
بشـكل او بآخر يف اعطاء نظرة شـاملة يف 
الروايـة وبهـذه النظـرة الشـاملة للفضاء 
الروائـي وهـي احـدى العالمـات املميـزة 

للكتابة الروائية الجديدة.

بادرتني رشفُتها ذاَت صباٍح

بالُبكاء والَعويل..

كانت غيمًة ُتلقي رذاَذها عىل وجهي

لم أرشب قهوتي يف ذلَك الّصباح

ن سيجارتي...!! لم أدخِّ

لم أمتِط رشاعَي صوَب رشفِتها

باغتني جنوٌن بربرّي

َعربَش إىل رأيس،

وخيََّم عىل وجهي

مازال فنجاُن قهوتي أمامي لم يرشِب

يدي تمتدُّ إىل علبة الّسجائر

دونما رغبٍة

وعيناَي مزروعتان عىل رشفتها.

مدينٌة ... بحجم انتظاري،

وحجم جنوني،

وشهوتي

ورائحُة أنوثِتها َترضُب

ما َتبقى مْن عقيل

احتجَب القمر...!!

غبٌش أرى الكوَن من غري وجِهها

أَدخُل اللّيَل، ...

يف رسوالِِه األسود

أُعربُد يف ُدُجاه

وأَلعُن الوَقَت الذي

عَرب ذاكرتي من دونها

بارٌد هذا الّشعوُر،

بال لوٍن أو أمل

سيميض نهاٌر من دون وجِهِك

الوقـُت يمـدُّ بندقيَتـه صـوَب ياَسـمني 

الّضوء

وَيرصُع أزهاَره البيضاَء

َتَطؤها أقداُم العابرين إىل الوراء

خطواٌت تروح، وتجيُء...

وأُعلُن إفالَيس أمام موجٍة

أعادتني إىل األمام

أخرُج من مداخن بيوِتها العتيقِة

منتظراً غيمًة تغسلني

من سواٍد علق بي

منذ بدء الخليقة

أال يمكنني أن أفقد ذاكرتي فأُولَُد

عارياً من آثامي وذنوبي،

ولعنات أقداري ؟!!

**
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cنِت الّصالُة وقبلتي وُدعائي..

ُقرآُن فجٍر وابتهاُل رجاِء..
ومنحِتني رسَّ الوجوِد وكنزَُه
وفتحِت يل فتحاً لخرِي لقاِء..

وأنرِْت ليالً كاَن سجناً حالكاً
مثُل النجوِم بليلٍة ظلماِء..

َفّتقِت زهراً يف َيباِس ُجنينٍة

وسكبِت عشقاً يف عيوِن املاِء..
أجريِت لحناً يف سكوِن جهالٍة
فتدافعْت كاملُزِن يف الصحراِء..
وتموَسقْت تلَك الّشفاُه بلحنها

وتغّنجْت وتلّطفْت بإبـــاِء..
وتسابقْت أحالُمنا للقاِئها

وتمّنعْت ِعزّاً بثوِب بهــاِء..
لِك رسُّ (موىس) بْل طهارُة (مريٍم)

أْو ُحسُن(يوسَف) أْو نذيُر بالِء..
لِك ما أَقّل سفنُي (نوٍح) بهجًة

أْو َمْن َحوَْتُه النوُن صوَت قضاِء..
لِك ما أقاَم (محّمٌد) يف غارِه

إْذ قْد تعلَّم بعَد كّل عنـــــاِء..
لِك ما تلْت تلَك القرائُح جودًة
فتعلّقْت عصماَء يف األرجاِء..

وسطعِت فكراً يف العقوِل وزينًة

ونبضِت قلباً بعَد طوِل جفاِء..
كلُّ اللّغاِت لها زماٌن ينتهي

إالِّك حرُفِك يف فِم الُبلَغـــاِء..
يا منَرب الغِد والحداثِة واألُىل

وقصيدتي وقضّيتي وَعـزائي..
سيظلُّ حرُف الّضاِد منبَع ِعزّتي

ووقايتي من آفِة الّدَخـــالِء..
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تعانـي الكثري من النسـاء مـن صعوبة التعامل مـع طفليها الصغري 
املدلـل واملولود الجديد، وكيفيـة التفريق يف طريقـة الرعاية بينهما، 

ويجب أال تتعاميل مع الطفل األول عىل أنه قد اصبح كبرياً.
ويجب أيضاً أال تتعاميل مع الطفل الجديد عىل أنه ال يفهم وال يشعر، 

فهذه معادلة صعبة ويجب أن تحافظي عىل التوازن بني طرفيها.
وقدمت املرشدة الرتبوية نيفني سعادة أهم النصائح الستقبال املولود 

الجديد من قبل األطفال األكرب سناً وهي كاآلتي:
يف هذه املرحلة يمكن أن تستغيل وجود الطفل األول يف البيت، ووجودك 
أنـت واألب فقـط لكـي تخـربي طفلـك األول أن لديـك رساً وعليه أن 
يحتفظ به، ويف هذه الحالة فسوف ترضبني عصفورين بحجر واحد، 
فأنت تعلمني طفلك حفظ األرسار ويف نفس الوقت يتعلم طفلك أن له 
مكانـة لديك. ويمكن أن تتفقي مع األب أن يتصنع املفاجأة والفرحة 
النه يكون عىل علم مسـبق بالطبع بالحمل الجديد. اطلبي من طفلك 
أن يخرب األب بالخرب املفرح فهذا يكون من أفضل وأجمل الطرق لكي 

يشعر الطفل بالفرحة والتقبل.
كمـا يمكـن أن تطلبي منـه أن يخرب الجدة حني تأتـي لزيارتكم فهو 
بذلك يصبح لديه شـعوراً باملسؤولية، ويعرب عن فرحته الحقيقية.يف 

مرحلة الحمل تفرح البنت باملولود الجديد أكثر من الولد
اطلبي منه أن يجلس بالقرب من بطنك وأخربيه أنه سوف يتحدث إىل 
” البيبـي“. قويل له أن عليه أن يسـأل البيبي عن صحته بقوله: كيف 
حالـك يا بيبي؟، ويف هذه الحالة سـوف يفعل وهو يف غاية الدهشـة 
والفرحـة. كما يمكن أن تطلبي منـه أن يحدث البيبي بأي خرب جديد 

يحدث يف العائلة.
وسـوف تالحظني أنه قـد اصبح ينقل األخبار له، كمـا يعلمه األرقام 
والحـروف التـي تعلمها ويروي لـه القصص، وهكـذا تخلقني عالقة 
جيـدة قبـل أن يأتي املولـود إىل النور.عنـد الوالدة مشـاعر مختلطة 

للطفل األكرب
ال ترسـيل الطفل لبيت آخر قبل الوالدة بعدة أيام؛ فسـوف يؤذي هذا 
الترصف الطفل األكرب بدرجة كبرية دون أن تشـعري، وسوف يجعله 

يكره املولود الجديد.
واطلبـي من طفلك األكرب أن يتمنى لك السـالمة، أخربيه أنك سـوف 

تذهبـني إىل الطبيـب لكي يسـاعدك عىل خـروج البيبي مـن بطنك.ال 
تهميل مشـاعر الطفـل لو بكى حني يـرى حجم بطنك قبـل الوالدة، 
فاألمر بالنسـبة له يختلط ما بني القلـق والغرية والرتقب.بعد الوالدة 

احريص عىل وجود عالقة محبة بني األكرب واألصغر
قدمـي لطفلك األكرب هديـة جميلة وأخربيه أنها مـن املولود الجديد.
ضعيـه يف حضنك والعبيـه وداعبيه؛ تذكري أنه يشـعر بالغرية وبأن 
البساط قد انسحب من تحت قدميه، يف حني أن املولود الجديد يحتاج 
للرضاعـة والقليل من الرعاية النفسـية مثل وضعه يف حضنك ولذلك 

قومي بمنح الطفل األكرب القسم األكرب من الحب والرعاية.
وال ترصخـي يف الطفل األكرب حني يقرتب من املولـود الجديد. اطلبي 
منـه أن يحـرس املولود الجديد فهو بذلك سـوف يشـعر باملسـئولية 
نحـوه، فتصنعي النـوم واطلبي منـه أن ينبهك حـني يبكي الصغري، 

وانتظري ردة فعله وموقفه نحو شقيقه األصغر.
ويجب أن يشرتك الطفل األكرب عندما تقرري أن تختاري اسماً للمولود 
الجديـد. يف حـال رغبتك بأن تختـاري اسـماً معيناً للمولـود الجديد 
فقومـي بطرحـه عىل الطفل األكرب وسـوف ترين أنه قد استحسـنه 
وسـوف يختاره برسعة لشـقيقه ألنه يكون حريصـاً عىل أن تكوني 

راضية عنه.

تعاني الكثري من الفتيات والنساء 
من تساقط شعر الحاجبني، لذلك 
يلجـنئ إىل التاتو لرسـم الحاجب 

بطريقة دائمة أو مؤقتة.
يمكنـك يف حاالت مختلفة رسـم 
الحاجب بشـكل دائـم، خاصة يف 
املناخ الحار الذي سيجعل مكياجك 

يتعرض لعدم االستقرار.
ليـس مهماً أن تقومـي بنزع كل 
شـعر حاجبـك، فيمكنـك االبقاء 

عليهما حتى يكتمالن.
بعـد ذلك يقـوم املختص برسـم 
حاجبك حتى يصل لشكل وجهك 
املناسـب، وسيرتشـد بذلـك عمل 

التاتو.
- بعـد الحقن بالبنـج املوضعي، 

يسـتخدم املتخصص إبرة لحقن 
الجلد باملادة امللون.

هناك نوعان أساسيان من التاتو، 
إمـا دائـم وفيه ُتسـتخدم صبغة 
دائمـة ال تزول سـوى بالليزر، أو 
تاتو مؤقت يـزول بعد مرور عام 

ونصف إىل عامني.

الترسع كلمة نسـتخدمها كثرياً للتعبري 
لوصـف  ونسـتخدمها  التهـور،  عـن 
اإلنسـان قليـل الحكمـة؛ فالتـرسع يف 
الحكـم عـىل اآلخرين، يسـاهم يف خلق 
العديد من املشـاكل، وقد يؤدي إىل ظلم 
األشـخاص، كما أن الترسع غالباً يأتي 
بنتائج سـلبية؛ فكما قيل: «العجلة من 
الشيطان»، والترسع يف اتخاذ القرارات 
الحاسـمة، قد ينهي مسـرية الشخص 
قـد  كثـرية  خسـائر  وهنـاك  مبكـراً، 
تسـقط عىل األرس واملجتمعـات نتيجة 

الشخصيات املترسعة.
وقـد تعانـي بعـض الزوجات مـن تلك 
مـن  الـزوج  كان  حـال  يف  السـلبيات 
النوع املترسع، كثـري العجلة يف قراراته 
وترصفاته، وهناك نمـاذج كثرية عليك 

الحذر منها، وهي:
قـد  األزواج  بعـض  الوظيفـة:  تغيـري 
يصابون بامللل من عملهم، أو يواجهون 
بعـض املضايقـات بـه؛ ممـا يجعلهم 
يتخـذون قـراراً مترسعـاً برتكـه دون 
دراسـة العواقب التي سـوف تطرأ عىل 
األرسة، وبـدون وجـود وظيفـة بديلـة 
تسـاعد عـىل اسـتمرار شـؤون املنزل، 
وهنا قـد تتهـدد األرسة، ويجـب عليك 

كزوجـة، التعامل مع األمـر قبل وقوع 
الكارثة، كأن تدريس معه أبعاد املوضوع 

وسلبياته.
الغرية املترسعة: قد تكون الغرية أسلوباً 

للتعبري عن الحب وعن مشـاعرنا تجاه 
من نحب، ولكـن إذا كانت تلك الغرية ال 
يحكمهـا العقل؛ فقد تؤدي إىل مشـاكل 
أرسيـة عديدة، وهناك بعـض الزوجات 

واجهـن مواقـف قاسـية، قـد تصل إىل 
حـد التعدي الجسـدي والطـالق نتيجة 
غرية أزواجهن وإصدار أحكام مسـبقة 

خاطئة بطريقة مترسعة.

قرارات فجائية: مـن املمتع أن يفاجئك 
زوجـك من حني آلخر بإحدى املفاجآت، 
ولكن إذا كانت تلـك املفاجأة من النوع 
باهظ الثمـن وغري مدروسـة، قد تعود 
عىل أرستك بالرضر، وقد تسـبب أزمات 
مالية غري محسـوبة، وهنا يأتي دورك؛ 
فـإذا كان زوجك من ذلك النـوع، عليك 
أن تـرصي عـىل إرشاكك يف كل كبـرية 

وصغرية.
الترسع يف الحكم: من األخطاء الشـائعة 
والعيوب الراسـخة يف اإلنسـان، الترسع 
يف الحكـم؛ فـال يجـوز لإلنسـان العاقل 
والفاهم والواعي أن يترسع بإصدار حكم 
عـىل اآلخرين دون أن تكـون لديه األدلة 
والرباهني؛ فقـد يفقد بذلـك مصداقيته 
االجتماعيـة  العالقـات  مـن  والكثـري 
واألرسيـة.إذا أردنـا أال نتـرسع يف اتخاذ 
أحكامنـا، علينـا أن نـرتوى ونتمهـل يف 
اتخاذ قراراتنـا، ونراجع عقولنا ونشـد 
أعصابنـا يف كل األوقـات؛ حتـى ال نظلم 
وال ُنظلـم، ومـن الصعـب علينـا نحـن 
األنـاس البسـطاء أن نـرتوى يف حكمنا، 
ولكـن يجب علينا أن نحاول جاهدين أن 
نحافـظ عىل هـدوء أعصابنـا، وال نتخذ 

قراراً غري مدروس بشكل جيد.
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-1 ال يأكل الجيفة مطلًقا.
-2 هـو من السـباع ومن سـاللة 

ملوك الحيوانات.
الذئـب زواج  -3 ال يحـدث عنـد 
املحـارم أي أنـه ال يتزوج من أمه 

أو اخته كباقي الحيوانات.
-4 وفـاء األزواج لديـه منقطـع 
النظـري أي أنـه يتزوج مـن ذئبة 
واحدة مدى الحيـاة وكذلك تفعل 
األنثـى و لذلك فـإن الذئب يعرف 
أبناءه فهم يخلقون من أم واحدة 

وأب واحد.
-5 يف حالـة مـوت أحـد الزوجني 
يقام حـداد من قبـل املتبقي ملدة 
ال تقـل عـن ثالثـة أشـهر وقـد 
تسـتمر سـنة كاملـة تصاحبها 

حاالت انتحار وقليل ما يبقى أحد 
الزوجني عىل قيد الحياة.

-6 ُيلقـب الذئب باالبـن البار ألنه 

الحيـوان الوحيد الـذي يرب والديه 
بعد وصولهما ملرحلة الشيخوخة 
مجـاراة  عـىل  القـدرة  وعـدم 

القطيـع يف الصيـد فيبقى األبوان 
يف الوكـر ويصطـاد لهمـا االبناء 

ويطعموهما.
-7 عندما يرغب الذئب أو الذئبة يف 
التزاوج يجب عليهما ترك القطيع 
والبحث عن قرين من قطيع آخر 
وتحديـد منطقـة خاصـة بهمـا 
وإنشـاء عائلة خاصـة بهما إذ ال 
يقبل االبوان بوجـود حالة تزاوج 
ثانية داخـل القطيـع ويعتربانها 

مزاحمة لهما يف قيادة القطيع.
فلذلك عندما يطلقون لقب الذئب 
عىل رجل فهم يأملون به أن يحمل 
صفـات الذئـب مثـل الشـجاعة 
والوفـاء والتنزه عن السفاسـف 

وعزة النفس ومربة الوالدين.
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يتعـرض الكثـري مـن األشـخاص 
لنـزالت الـربد، مـع دخـول فصـل 
الشـتاء وتدنـي درجـات الحـرارة، 
املسـكنات  تنـاول  إىل  فيسـارعون 
واألقـراص العالجيـة املختلفة، من 
دون استشـارة طبية. فيما آخرون 
يطبقون وصفـات منزلية متنوعة؛ 
بهدف رسعـة التخلص من أعراض 
نـزالت الـربد، دون إدراكهـم ملا قد 
يرتتـب عىل ذلك مـن نتائج قد تؤثر 
عـىل صحتهـم أو تفاقـم املشـكلة 

لديهم.
يف التـايل 7 أخطاء شـائعة ترتكبها 
غالبية املرىض خالل فصل الشـتاء 

لعالج نزلة الربد وهي كاآلتي:
-1 النفـخ يف األنـف عنـد انسـداده 
يحـاول البعـض أن ينفـخ الهـواء 
بشـّدة عرب األنف بسـبب انسداده، 
لفتـح مجـرى الهـواء؛ لكـن ذلك، 
بحسـب األطباء، قـد يكون سـبباً 
لعدة مشاكل أخرى، حيث إن النفخ 
الشـديد قـد يذهـب بالفريوسـات 
إىل الجيـوب األنفية، األمـر الذي قد 
يتسبب بالتهابها أيضاً، ويطيل مدة 

الشفاء.
األنـف  التخلـص مـن مخـاط   2-
بشـكل خاطئ شـدد األطبـاء عىل 
رضورة االنتبـاه إىل طريقـة تفريغ 
النحـو  عـىل  املخـاط  مـن  األنـف 
الصحيـح، من دون الشـّد وتحريك 
املنديـل وإصدار األصوات أثناء هذه 
العملية، فقـد يكون من الرضوري 
القيـام بذلـك بطريقة سلسـة عرب 
عملية التنظيف اليومي السلس، مع 
استخدام املناديل الورقية والتخلص 
منهـا فـوراً بعد االسـتخدام، حيث 
يقلل هذا اإلجراء من خطر انتشـار 

مسببات األمراض 

ويفضـل إغـالق أحد ثقـوب األنف، 
ثـم القيام بضغط خفيف للهواء إىل 
الخارج، مع الربت عىل األنف برفق، 

وليس الفرك؛ لتجّنب احمراره.
-3 اسـتخدام بخاخات األنف لفرتة 
طويلة تعترب بخاخات األنف املزيلة 
لالحتقـان بمثابـة ”نعمـة“ خالل 
حاالت نزالت الربد، لكنها قد تتحول 
إىل ”نقمة“ عند اسـتخدامها لفرتة 
طويلـة جداً، حيث يمكـن أن ُتلحق 
أرضاراً شـديدة باألغشية املخاطية 

لألنف.
ونصح األطبـاء والصيادلـة األملان 
باسـتخدام البخاخات ملدة أسـبوع 
واحد عىل األكثـر إذا لزم األمر؛ ألنه 
إذا تـمَّ اسـتخدامها لفـرتة طويلة، 
فإنَّ األغشـية املخاطيـة تعتاد عىل 
الجرعة العادية، وتتحول إىل مشكلة 

يطلق عليها ”ظاهرة االرتداد“.
 وبمجرد أن يتالىش الـرذاذ، تنتفخ 
األغشـية املخاطيـة بشـكل مفرط 

وتصبح النتائج معاكسة تماماً.
ويمكن أن يؤدي االسـتخدام طويل 

املدى إىل سيالن األنف املزمن.

لبخـاخ  الخاطـئ  االسـتخدام   4-
بعـدة بخـات  البعـض  األنفيقـوم 
متتالية يف األنف باستخدام البخاخ، 
الجراثيـم  دخـول  يف  يتسـبب  مـا 
والفريوسات إىل األنف، ولذلك يشدد 
األطبـاء عىل رضورة القيـام ببخة 
واحـدة، ثم إخراج وسـحب البخاخ 
من فتحة األنف، للسـماح لألبخرة 

بإخراج الجراثيم.
وبعد االستخدام، يجب تعقيم رأس 
البخـاخ تمامـاً أو تنظيفـه باملـاء 

الساخن قبل وضع الغطاء الواقي.
-5 خفـض الحـرارة برسعة كبرية 
تسـاعد األدوية الخافضـة للحرارة 
عـىل الشـعور بالتحسـن الرسيع، 
لكن ارتفـاع درجة حرارة الجسـم 
حيـث  جـداً؛  مهمـة  وظيفـة  لـه 
تسـاعد الحمى جهـاز املناعي عىل 
التعامل بشـكل أفضل مع مسببات 
األمراض. وتـّرسع درجات الحرارة 
املرتفعة مـن ردود الفعل الدفاعية 

الالزمة.
ومـن ناحية أخرى، يمكن أن تكون 
الحمى الشديدة خطرية، لذلك يجب 

أن يؤخـذ يف االعتبار خفض الحمى 
عنـد األطفال من حـوايل 38 درجة، 

ولدى البالغني من 38.5 درجة.
وقبـل تنـاول الحبـوب أو األدويـة 
الخافضة للحرارة، يمكن استخدام 
العالجـات املنزليـة؛ مثـل كمادات 

التربيد حول الساق أو الصدر.
-6 عدم أخذ وقت راحة مناسب من 
عيـوب األدوية الخافضـة للحرارة، 
شعور املريض بتحسن وهمي، لكن 
الحقيقة يف داخل الجسـم مخالفة 

لهذا الشعور.
ويؤدي هذا الشـعور، وفق األطباء، 
إىل منـح رغبة لـدى البعض ملتابعة 
أنشـطتهم وحياتهـم اليومية؛ مثل 
ممارسـة  أو  العمـل  إىل  الذهـاب 
الرياضـة، بـدالً مـن منح الجسـم 

القسط الرضوري من الراحة.
وينصـح األطبـاء بـرضورة تجّنب 
التماريـن واإلجهاد ومنح الجسـم 
الراحة الكافية والرضورية للشفاء 
االسـتلقاء  الرسيـع، مـع رضورة 

بالرسير لحني ذهاب األعراض.
-7 زيادة التعرق عن طريق الساونا 
أو غريها يلجأ البعض عند إصابتهم 
بنـزالت الربد لزيـادة التعـرق؛ عن 
مثـل  اإلجـراءات،  بعـض  طريـق 
الذهـاب إىل السـاونا، لكـن األطباء 
أكدوا أن هذه الفكـرة خاطئة، وأن 
العكس هـو الصحيح؛ ”الذهاب إىل 
السـاونا يزيد مـن أعـراض نزالت 

الربد“.
فعندما تكون درجة حرارة الجسم 
أعىل مـن 37.5 درجة، تكون زيارة 
السـاونا من املحرمات؛ ألن التغيري 
من درجات الحرارة يسـبب التباساً 
يف عمليـة التنظيم املسـتقل لدرجة 

حرارة الجسم.

مـن املؤكـد أن النظافـة تعـد صفـة وعـادة 
إيجابيـة، غري أنه ليسـت ثمة حاجـة لتعقيم 
كل ما تالمسـه من أشياء حتى داخل الجدران 
األربعة يف منزلك. باملقابل، هناك مناطق معينة 

تحتاج تعقيما بالذات.
فبعـض الجراثيـم املنتـرشة داخل املنـزل لن 
تلحـق بك الرضر، بل هي يف الحقيقة يمكن أن 

تساعدك عىل بناء الجهاز املناعي لجسمك.
وتوضح دراسـة ملركز أملانـي مختص بتقديم 
املشورة للمسـتهلكني أنه يمكنك أن تستخدم 
املـواد املطهـرة فقـط لتنظيف منزلـك عندما 

تتطلب الـرضورة ذلك، وإحـدى الحاالت التي 
تسـتدعي التنظيف املكثف هي وجود شخص 

يقيم باملنزل ومصاب بمرض معد.

وعـىل الرغم من أنه من الشـائع وجـود مواد 
تنظيف كثرية ومتعددة داخل املنزل فإن كثريا 
من األماكن فيـه يتم تجاهلهـا يف األغلب عند 

القيام بعملية التنظيف.
وهـذه األماكن بالذات هي التـي يمكن للمواد 
املنظفـة واملطهـرة أن تسـاعد عـىل مقاومة 
انتشار البكترييا الضارة فيها، فاملربدات -عىل 
سـبيل املثال- يجـب أن يتم تنظيفها بشـكل 
منتظـم بمـادة منظفة لـكل األغـراض، كما 
يجب تنظيف مقابض األبواب باملسح من حني 

آلخر.
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كثري من النسـاء اللواتي يجلسـن بشكل مستمر وال 
يمارسـن أي نشـاط بدني خصوصاً بعد سـن ال65 

عاما.
وأجـرى باحثـون يف كلية الطب بجامعة سـان ديغو 
مـن الواليات املتحـدة دراسـة، حيث قامـوا بقياس 
عملية الشـيخوخة هذه عند طـول القطعة النهائية 
(تيلومـري)، وهـي عبـارة عـن كبسـوالت صغـرية 
تتموضع يف نهاية سلسـلة الحمض النووي، وتقرص 

بشكل طبيعي مع التقدم يف السن. 
وسـبب وجود هذه القطع النهائيـة أو التيلومري هو 
لكـي تمنع الكروموزوم مـن التدهور والتلف. وطول 
التيلومري هو مؤرش إىل العمر الحيوي لإلنسان، والذي 

قد ال يتوافق دائماً مع العمر الزمني.
واكتشـف الباحثون أن هذه التيلومريات تكون أطول 

لدى النسـاء اللواتي يتحركن بشكل متكرر عىل مدار 
اليوم الواحد.

بعد هذه الدراسـة يجب عىل النسـاء القيام بالحركة 
بشـكل مسـتمر ، يف عمر الشـباب، يجب أن يستمر 
النشـاط الجسـدي كجـزء مـن الحيـاة اليومية مع 

التقدم بالسن.
 كما أنهم ينصحون كبار السن باالستمرار يف الحركة 

بممارسة التمارين اآلتية:
• تماريـن اآليروبكـس املعتدلـة، كاملـيش أو ركـوب 
الدراجـة الهوائيـة ملـدة ال تقـل عـن 150 دقيقـة يف 

األسبوع.
الجسـم،  يف  الكبـرية  العضـالت  ملرونـة  تماريـن   •
مثـل السـاقني واألرداف والظهر والصـدر والكتفني 

والذراعني، يومني يف األسبوع عىل األقل.

Òãÿjæa@ÚÇÏÉÓì€a@k‰vn€@¬bì‰€aÎ@Ú◊ã®a
ŸnÓi@¿@ŸjÓj†

=املقادير
بسكويت: 2 باكيت (سادة)

كبرية  مالعق   5 الكاكاو:  بودرة 
شوكوالتة

 نيوتيال: 6 مالعق كبرية
علبة  (كل  علبتني  القشطة: 

125غم)
مالعق   3 نيوتيال:  شوكوالتة 

كبرية 
حبة   2 للتزيني)الشوكوالتة: 

(مذوبة، للتزيني)
طريقة التحضري

قطع  إىل  البسكويت  يكرس   1
جميع  إليه  وتضاف  متوسطة 
املكونات ما عدا مكونات الزينة.

تتمازج  حتى  املكونات  2تخلط 
سيليكون  قالب  يف  توضع  ثم 
لعدم  نايلون  بكيس  مغطى 

التصاق الخليط.
إىل  5 ساعات  بالفريزر  3توضع 

ليلة كاملة تخرج وتقلب.
مع  املذوبة  الشوكوالتة  4نخلط 
شوكوالتة النوتيال ونصب املزيج 

فوق الليزي كيك وتقدم.

Ñj�æa
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أسهب الشـعراء يف التغزل بألوان 
العيـون املختلفة وحـاول علماء 
النفـس التعرف عىل الشـخصية 
مـن خالل العني، لكـن أحد أفرع 
الطب البديل تعتمد عىل لون العني 
لتشـخيص األمـراض والوقايـة 
منهـا، فكيف يكشـف لون عينك 

عن مرضك؟
أو  القزحيـة  علـم  يعتمـد 
العني  (اإليريدولوجي) عـىل لون 
كوسـيلة لتشـخيص العديد من 
الجسـم ونقصـان  األمـراض يف 
مواد معينة فيه، بناء عىل دراسة 
التطور الجينـي الذي ينتج ألوان 
العيون املختلفـة. ويعتمد خرباء 
هـذا العلـم وهـو أحـد مجاالت 
الطب البديل، عىل الفحص املتأني 
للعني سـواء للقزحية (الحدقة) 
ولبيـاض العـني. وتصنـف ألوان 
العيون لدى خـرباء الطب البديل 
إىل ثالثة أنواع، كل نوع منها أكثر 
عرضة لإلصابـة بأمراض معينة 
أو بنقص مواد مهمة يف الجسم، 
وفقا لتقرير نرشه موقع ”بيرس 

جيزوند ليبني“ األملاني.
أصحـاب  األوىل  الفئـة  وتضـم 
العيون الزرقاء والرمادية وهؤالء 
أكثـر عرضة ملشـكالت السـمع 
والجيـوب األنفيـة وآالم الحلـق. 
وتزيد حساسـية أصحـاب ألوان 

تلـك العيـون ملشـكالت الجهـاز 
التنفيس ومشكالت الكىل واملعدة 
واملفاصـل، وفقـا لخـرباء علـم 
القزحية. ويشـري وجود خطوط 
بيضـاء صغـرية يف حدقـة العني 
الزرقاء أو الرمادية، إىل اضطراب 
يف الجهاز العصبـي وهنا ينصح 
خـرباء الطـب البديـل بأعشـاب 
مهدئـة عالوة عـىل اإلكثـار من 

الرياضة والحركة بشكل عام.
أصحاب العيون البنية والداكنة

وتضـم الفئـة الثانيـة أصحـاب 
العيـون البنية والداكنـة وهؤالء 
بالفحـص  الخـرباء  ينصحهـم 
الدائـم لوظائـف الكبـد وحالـة 
العظام والـدورة الدموية. وتضم 
العيـون  أصحـاب  الفئـة  هـذه 
البنيـة الفاتحـة أو الداكنة حتى 
أغمـق درجـات العيـون القريبة 
هـؤالء  ويصنـف  األسـود،  مـن 

بأنهم  القزحيـة“  وفقا لـ“علـم 
أكثر عرضة لإلصابة بمشـكالت 
الـدم وامتصـاص بعـض املـواد 
مثل الحديد واليود والكالسـيوم. 
وغالبـا مـا يتمتع أصحـاب هذه 
األلوان مـن العيون بصحة جيدة 
يف فرتات الشـباب، لكن مشكالت 
الكوليسرتول وفقر الدم قد تظهر 
لديهم يف الفرتة من 25 وحتى 30 

عاما.
الكبـد  أهميـة فحـص  وتكمـن 
هنـا لتجنب مشـكالت السـمنة 
والغـدة الدرقيـة واالضطرابـات 
الهورمونيـة التـي قد تنشـأ مع 
الوقـت. وينصـح خـرباء الطـب 
البديـل أصحـاب هـذه العيـون، 
باإلكثـار من ممارسـة الرياضة 
الدموية  الدورة  لتجنب مشكالت 
عـالوة عـىل االسـتعانة ببعـض 

املكمالت الغذائية.

وتأتـي باقي ألـوان العيون تحت 
فئـة ”األلـوان الخليطـة“ وهي 
تضم أصحـاب أي ألوان مختلفة 
عن املجموعتني السـابقتني مثل 
العيـون الخـرضاء أو الخـرضاء 
التي تميل للبني. وينصح الخرباء 
أصحاب هذه العيـون باالهتمام 
مـع  خاصـة  والكبـد،  باملـرارة 
ظهور أعراض مثل امتالء البطن 
الشـديد بعد أقل قدر من الطعام 
أو التجشؤ املستمر وهي أعراض 
ناتجة عن عـدم إفـراز إنزيمات 

هضم كافية وكذلك اإلمساك.
أمـا بالنسـبة ألصحـاب حدقـة 
العـني ذات اللون األخرض الفاتح 
جـدا، فهم أكثر عرضـة لإلصابة 
بأمـراض الجهـاز البـويل، وفقا 
لتقرير حول نفس املوضوع نرشه 
موقع ”جيزوندهايتس تريندس“ 
األملانـي. وينصـح خـرباء الطب 
البديـل هذه الفئة بتناول الطعام 
ببطء مع الحرص عىل تخصيص 
أوقات طويلة للتنزه واالسرتخاء 
لدعـم عملية الهضـم مع اإلكثار 
النعنـاع والينسـون كمواد  مـن 
محفزة إلنزيمات الهضم. ويشدد 
خـرباء هـذا املجال عـىل العوامل 
األخرى املسـببة لألمـراض ومن 
بينهـا التغذيـة وأسـلوب الحياة 

والنظافة الشخصية أيضا. 

صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

1522 – سقوط جزيرة رودس 
يف أيدي العثمانيني بعد حصار 

دام ستة أشهر.
1803 - الفرنسيون يسلمون 
إىل  ولويزيانـا  أورلينـز  نيـو 
الواليـات املتحـدة التي قامت 

برشائها.
1973 - اغتيال رئيس الوزراء 
كاريـرو  لويـس  اإلسـباني 

بالنكـو وذلك بتفجري سـيارة 
مفخخة يف العاصمة مدريد.

1982 - يـارس عرفـات ومعه 
ما يقارب األربعة آالف مقاتل 
فلسـطيني يغـادرون مدينـة 
طرابلـس وذلك بعـد االجتياح 

اإلرسائييل للبنان.
1989 - الواليات املتحدة ترسل 
قواتهـا إىل بنما وذلـك إلزاحة 

رئيسها مانويل نورييغا.
1995 - قـوات حلـف شـمال 
األطليس / الناتو تبدأ باالنتشار 
يف البوسـنة والهرسـك وذلـك 
إلحالل السـالم بعـد الحروب 
بـني  جربـت  التـي  الدمويـة 
العرقيات الرصبية والكرواتية 

واملسلمة.
1999 - مقاطعة ماكاو تعود 

وذلـك  الصينيـة  السـيادة  إىل 
بعد اسـتعمار برتغايل دام 99 

سنة.
2001 - الجمعية العامة لألمم 
املتحدة تتبنى قرار يحث العراق 
عـىل اإلطـالق الفـوري لكافـة 
األرسى واملرتهنـني الكويتيـني 
وغريهـم من جنسـيات أخرى 

من السجون العراقية.

غزل عراقي
ــام  تن ــي  روح ــل  خ ــل  باللي ــس  ب ــي  كلب ــا  ي
ــزام  أح ــزم  أحت ــم  للضي ــح  الصب ــن  وم
* * * * *

ــه  بي ــت  تع ــكل  ول ــود  فره ــح  صب ــي  كلب
ــه  اطي ــن  آمل ــرت  ح ــان  دي ــف  ال ــاب  وبالب
* * * * *

ــك  وراوي ــر  ينط ــواي  ياه ــب  الكل ــت  ري
ــك  بي ــم  وحل دم  ــك  علي ــه  عفي ــت  كل ــا  ج
* * * * *

ــوفه  تش ــر  ينط ــاب  ب ــي  ب ــب  الكل ــت  ري
ــه  تعوف ــن  م ــك  ح ــه  بي ــرك  غي ــفت  ش ــو  ول
* * * * *

ــار  بن ــه  واتالحك ــوس  أمب ــه  اكص ارد  ــي  كلب
ــذكار  ت ــره  للعش ــول  ويك ــن  يح ــن  خاف
* * * * *

ــاب  ط ــال  ف ــزف  ين ــدالل  بال ــرح  ج ــس  ب
ــاب االحب ــه  ملالك ــذكار  ت ــل  يظ ــه  خل

ÚÓóÉí@paäbjnÇa

NN@›rfl@Úó”

لون العيون.. وسيلة لتشخيص األمراض

الكلمات االفقية 
 1 – شاعر لقب بـ شاعر القطرين 

 2 – متشابهان – أحد خطباء الثورة الفرنسية 
 3 – لدغ – للنهي – نبرص مجزومة 

 4 – ديوان شعر لسعيد عقل – اسم علم مذكر 
 5 – ضعف – عكسها  الغنج والدلع 

 6 – رضب مـن كبـار البقر يكون داجنـاً ومنه أصناف 
وحشية – قرع 

 7 – اإلنصاف – كرم 
 8 – نوعي أو صنفي – االسم الثاني لشاعر غنائي عربي 

راحل 
9 – ممثل مرصي.
الكلمات العمودية

1 – االسم األول ملطرب عاملي – شدَّد الطلب 
 2 – مدينة يف جنوب غربي الواليات املتحدة 

 3 – عيب – أقصد 
 4 – اداة جزم – من أسماء األسد 

 5 – مقياس إنكليزي للمسافات – يف املقدمة 
 6 – مدينة لبنانية – عكسها حيوان أليف 

 7 – نصف رامز – حاجز – كأس 
 8 – شاعر عبايس كان متطرياً 

 9 – مقاطعة قديمة يف شمال غربي فرنسا.

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

هل تعلم أن قوس قزح ال يظهر إال إذا كانت الزاوية بني الشمس 

وخط األفق أقل من 40 درجة مئوية.

-هـل تعلم أن بصمـة اللسـان َتختلف من شـخص آلخر، مثل 

بصمة األصبع.

-هل تعلم أن استخدام املُطهرات املُضادة للبكترييا أقل كفاءة من 

املاء والصابون  استخدام 

يف قتل الجراثيم.

ُفقـدان  أن  تعلـم  -هـل 

ُمدِّة  الوعـي َيحُدث بعـد 

ـف  10-8 ثـواٍن مـن توقُّ

ق الدم إىل الدماغ.  َتدفُّ

-هل تعلم أن طول الحبل 

الشوكي لإلنسان ُيساوي 

45 سـم يف الرجـال و43 

سم يف النساء. 

-هل تعلم أن عدد الخاليا 

املُستقبالت لحاسة الشم 

ُتسـاوي  اإلنسـان  عنـد 

تقريباً 40 مليون خلية. 

-هـل تعلم أن القيام بتناول الخرضاوات يومياً يقوم بتحسـني 

ِصحة الجسم، وُيقلِّل من مخاطر اإلصابة بأمراض عديدة.

-هل تعلم أن التمسـاح ال يستطيع أن يقوم بإخراج لسانه من 

فمه. 

-هـل تعلم أن صاحب أكـرب عيون يف العالم هو حيـوان الحبَّار 

العمالق.

-هل تعلم أن قلب الروبيان يقع يف رأسه.

·ÄÄÄÄÄÄ‹»m@›ÄÄÄÄÄÁ

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

أبـــــــراج

ال تجرب نفسك اليوم عىل تحقيق يشء ما تراه من 
وجهة نظرك عديـم الفائدة. إذا أرصرت عىل أن كل 
يشء يجب أن تقوم به بنفسك دون تدخل من اآلخرين، 
سـتكون بهـذه الطريقـة تجنـي عـىل نفسـك وتجهد 

أعصابك بالتايل سيؤثر كل ذلك يف صحتك.

إذا كنت تعمـل اليوم عىل أن تكون مختلفا أنت 
والحبيب عن الجميع، كن مستعدا لتغيري حياتك 
العاطفيـة اآلن! عندمـا تكـون لديك النيـة للتغيري، 
ستجد أمامك أكثر من فرصة لتحقيق ذلك. خالل األيام 
القليلـة املاضية ستشـعر أنـك تحب رشيـكك أكثر وال 

تستطيع االبتعاد عنه.

كل فـرد يعي جيدا أنـه ال يوجد يشء عىل وجه 
الكـرة األرضية يمكن أن يمنعـك من اتخاذ قرار 
مـا أو القيـام بـيشء مـا. إذا كان الجميـع بجانبك 
ويؤيدك، ستشـعر بأنك أقوى شخص يف هذا العالم. قد 

تكون بحاجة إىل مساعدة من حولك.

بغـض النظر عـن األىس والحزن الذي شـعرت 
بهما الفـرتة املاضية، فإن األمور التي سـتحدث 
اليـوم كافيـة ألن تجعلـك سـعيدا ومـرسورا باقي 
األسـبوع. ال تتخـذ أي قـرارات وال تلـزم نفسـك بـأي 
مسـؤوليات أو التزامات تحتاج إىل وقت طويل. سامح 

من أخطأ يف حقك اليوم.

أهـم يشء بالنسـبة لك اليوم هو أن تشـعر أن 
مـن حولـك يحبونـك، ولكنـك تقلق فلـن تكون 
سـببا يف حزنهم أو تعاستهم. ربما ال تكون الصديق 
األفضـل ولكـن معظم األشـخاص يفضلـون التحدث 
معـك. التعامل بصدق وبإخالص سيكشـف لك حقيقة 

مشاعرهم تجاهك وكذلك مشاعرك تجاههم.

عىل الرغم من أنك تنتقل من مكان ملكان آخر، 
إال أنك تشـعر أنك لم تحقق شـيئا ولـم تصل إىل 
يشء مفيـد حتـى اآلن. من األفضـل أن تركز كامل 
طاقتـك عىل يشء واحد. ابدأ من الصفر واسـتمر حتى 
تصـل إىل ما تريد. ابحث عن جذور املشـكلة وما يتعلق 

بها حتى تستطيع حلها.

كن قريبا ممن تحب. ابحث عن طرق للسعادة 
بنفسك وال تيأس. قم بزيارة أحد األصدقاء فربما 
يدلـك أحدهم عـىل الطرق التـي تناسـبك. االهتمام 
بأدق التفاصيل لن يكـن يف صالحك اليوم. تقدم لألمام 

وال تخف من املستقبل.

كن مطيعا ألوامر رؤسائك يف العمل. أي خطوة 
ايجابيـة اليوم قد يكون لها تأثري عىل مسـتقبلك 
بالتأكيد قريبا. إذا كنت تريد أن تلتفت انتباه شخص 
ما، يجب أن تسـتغل يف هذه الحالـة مواهبك الفنية. ال 

تنزعج إذا حدث يشء غري متوقع اليوم.

ربما يسـتغلك البعـض ويجعلك حقـل تجارب 
خاصا به. قد تفكـر اليوم يف تغيري نظام حياتك. 
هذا التغيري ليس رضوريا اليوم ولكنه يسـاعدك عىل 
التخلـص من اإلحسـاس بامللل والروتني. سـيكون كل 

يشء عىل ما يرام قريبا.

البعـض يقـول إن الحب أو الضحـك هو أفضل 
دواء لـكل داء، ولكـن أحيانا تكـون األدوية هي 
أفضـل طريقـة للشـفاء. تأكـد أنك تهتـم بصحتك 
اليوم كما تعودت. صحتك النفسـية ومزاجك سيتأثران 

بالتدريج بتدهور حالتك الصحية.

عـن  التعبـري  ويف  ترصفاتـك  يف  معتـدال  كـن 
أحاسيسـك. يف نهاية اليوم، ستنشغل باملشاركة 
يف بعض األنشـطة املسـلية مع األصدقـاء. إذا كنت 
موهوبا يف الشـعر أو الغناء او املوسيقى أو األدب، فنم 
هذه املواهب. سـيدعمك األشخاص األقرب لك، ولكن ال 

تغفل عن أهدافك وتحل باملثابرة دائًما.
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الحـب يف طريقه إليك. قد يكافئك شـخص ما 
عىل املجهود الـذي تبذله هذه الفرتة يف العمل أو 
يف املنزل. اهرب من املكان الذي تشـعر أنه غري آمن 
لك وألرستـك، واجلس مع األشـخاص الذين تراهم من 
وجهـة نظرك مرحني. ال تفكـر يف ما يقلقك اآلن. هناك 

أكثر من سبب لتكون سعيدا اليوم.

يـرضب هذا املثل للشـخص الـذي يقع بـني داهيتـني تصيبانه فال 

يستطيع منهما خالصا ، حتى يصيبه من األذى ما اليقدر عىل دفعه 

أو النجاة من ّرشه 

أصله : 

أن رجال كانت له زوجة اسمها حانة فلما أسّنت تاقت نفسه للزواج 

من امرأة أصغر منها . فبنى بفتاة صغرية مليحة ، حسـناء اسـمها 

مانـة فكان يعـدل بينهما كما أمر الله تعاىل فيقـيض ليلة مع حانة 

وليلـة مع مانة فال يغبط إحداهمـا حقها وكانت كل واحدة تريد ان 

تسـتأثر به وحدها ، فكان إذا اختىل بزوجته األوىل حانة تأخذ بعض 

الشـعرات السـوداء من لحيته فتنتفها ، حتـى تصبح لحيته بيضاء 

، فيشـعر بأنـه كهل وأنـه من سـنها وينبغي أن يكـون لها وحدها 

دون سـواها . وإذا اختىل بزوجته الصغـرية مانة فأنها تنتف بعض 

الشعرات البيضاء من لحيته حتى تصبح لحيته سوداء فيشعر بأنه 

ال يزال شـابا وأنه ينبغـي أن يكون لها وحدهـا دون غريها ومازال 

دأب زوجتيه معه حتى اختفى شـعر لحيته مع األيام ولم يبق منها 

وال شعرة واحدة . 

ويف ذات يـوم كان الرجـل جالسـا مـع بعـض أصحابـه يف املقهى ، 

فسـأله أحدهم : (( هاي شـنو أبـو فالن ؟ وين لحيتـك ؟ .. مزّينها 

؟)) فقـال الرجـل : (( ال والله مازّينتها ولكن (( بني حانة ومانة ... 

ضاعت لحانه ) فسـأله أصحابه عن مغـزى قوله ، فأخربهم الخرب 

، فضحكـوا مـن ذلك طويـال وتعّجبوا من صرب الرجل املسـكني عىل 

مافعلته زوجتاه به ، وذهب ذلك القول مثال 
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الصمـون العراقي لم يكن متداول يف السـابق ، انمـا جاءت فكرته 

يف عرشينيـات واربعينيـات القرن املايض وانتقلت هـذه الفكرة اىل 

(Shotis puri) العراق من جورجيا، ويعرف لديهم باسم

دخـل العـراق عندما هاجـر الكثري مـن األرمن اىل العـراق يف نهاية 

اربعينيات القرن املايض بسـبب الحروب العاملية وان اول شـخص 

أنتج الصمون يف العراق ارمني اسـمه (سـيمون) يف مدينة بغداد يف 

منطقة ( باب األغا )ومنه اشتق اسم (صمون )الذي شاع صيته يف 

جميع ارجاء العراق.



صدرت عن رشكة روتانا أغنية «قلبي عىل قلبه» للنجمة الذهبية نوال 
الزغبي، من كلمات أحمد مايض وألحان زياد برجي، وبها تعود نوال 
الزغبي إىل الغناء الرومانيس، وحصدت بعد نرش األغنية عىل صفحات 
ومنصات روتانا تحليقاً عالياً وصلت إىل حد تصدرها ترند لثالثة أيام 

متتالية عىل متصفح تويرت.
ثقة  كسب  يف  الزغبي  نجحت  التعليقات،  خالل  من  أنه  والواضح 
الجمهور مجدداَ بالغناء باللهجة اللبنانية، فضالً عن بساطة وسهولة 

تصوير الكليب املرافق للكلمات.
بني  تعاون  آخر  ستكون  قلبه»  عىل  «قلبي  أغنية  أن  علم  ذلك،  إىل 

ستلجأ  أنها  الواضح  من  التي  روتانا  ورشكة  الذهبية  النجمة 
إىل اإلنتاج الخاص تماماً، كما هي حال إليسا التي قالت قبل 

عام إنها سترتك روتانا لكنها ستظل عىل صداقة وثقة بها، 
والرشكة  الفنانات  بني  الجديد  التعاون  آفاق  أن  ويبدو 

السعودية سيقترص عىل التوزيع الخاص باإلصدارات 
الغنائية الجديدة ونرشها عىل محمالت أو املنصات 

بالطبع  ومنها  باألغاني،  الخاصة  اإللكرتونية 
منصة ديزر الفرنسية «توأم» إنتاج رشكة 

روتانا الفنية منذ ثالث سنوات.

محمد  املرصي،  الفنان  أكد 
برنامج  مع  لقائه  خالل  حماقي، 
قناة  عىل  املذاع   (mbctrending)
mbc٤، دخوله قريباً عالم السينما 
تفاصيله،  يتكتم  جديد  بفيلم 
معلومة  أي  عن  الكشف  رافضاً 

عنه.
الفيلم يف مرحلة  إن  وقال حماقي 
منه  االنتهاء  يتم  وعندما  الكتابة، 
التفاصيل،  بعض  عن  سيفصح 
سهالً،  ليس  الفيلم  أن  إىل  مضيفاً 
شوية  لعب  فيه  «فيلم  قائالً: 
كل  عن  ونعلن  كتابة  فنخلص 

حاجة».
حفالً  أحيا  قد  حماقي  وكان 
بمهرجان ساوند  بالرياض  غنائياً 
بيست  ميل  مسارح  عىل  ستورم 

بالرشق  موسيقية  فعالية  أكرب 
من  العديد  خاللها  وقدم  األوسط، 
فاتني)  (يا  األخري  األلبوم  أغاني 

والتي حققت نجاحاً كبرياً.
ألبومه  حماقي  محمد  وطرح 
عرب  كامًال  فاتني)  (يا  الجديد 
واملكون  (يوتيوب)،  بموقع  قناته 
األسماء  أبرز  ومن  أغنية،   ١٤ من 
ألبومه  يف  معها  تعاون  التي 
بهجت  أيمن  الشعراء  من  الجديد، 
حسني،  تامر  طعيمة،  أمري  قمر، 
محمد عاطف، عزيز الشافعي، أما 
امللحنون فتعاون مع كل من عمرو 
ومحمد  عيل،  وتامر  مصطفى، 
فتعاون  املوزعون  أما  النادى، 
إبراهيم،  وأحمد  وتوما،  تميم  مع 

وأمني نبيل.

ماكو»  «كليش  العراقي  الفيلم  ُيعرض 
للمخرجة ميسون الباجه جي ضمن مسابقة 
من  الخامسة  الدورة  خالل  الروائية  األفالم 
يف  الدويل  السينمائي  السليمانية  مهرجان 
 ٣ الساعة  تمام  يف  االثنني،  اليوم  العراق، 
عرضه  ليكون  وذلك  العراق،  بتوقيت  عًرصا 
األول يف بلده، بعد أن نال الفيلم مؤخرًا إشادة 
واسعة يف أعقاب نجاح عرضه األول عربًيا يف 

مهرجان القاهرة السينمائي الدوىل.
وتدور أحداث الفيلم عىل خلفية أعمال العنف 
 ٢٠٠٦ عام  من  األخري  األسبوع  يف  الطائفي 
ويروي  األضحى،  وعيد  الكريسماس  بني 
بغداد  العراقية  العاصمة  سكان  قصص 
اليومية  حياتهم  يعيشوا  أن  يحاولون  حيث 
وغري  الشديد  العنف  نوبات  من  الرغم  عىل 
يف  للمخاطر.  عرضة  تجعلهم  التي  املتوقع 
الفيلم قصة سارة وهي  قلب األحداث يروي 
الكتابة  يف  رغبتها  فقدت  عزباء  وأم  روائية 
نتيجة ألعمال العنف.. ُقبيل بدء العام الجديد 
ويف أعقاب أحداث ما كانت يف الحسبان تهيئ 
مجهول  ملستقبل  أنفسهم  وجريانها  سارة 
واٍه  شعور  تشكيل  يحاولون  بينما  املعالم 

باألمل.
وكان الفيلم قد شهد عرضه العاملي األول يف 
كان  وقبلها  السينمائي  رساييفو  مهرجان 
«كليش ماكو» قد فاز بجائزة IWC املقدمة يف 

ومقدارها  الدويل  السينمائي  دبي  مهرجان 
١٠٠ ألف دوالر.. كتبت الفيلم ميسون الباجه 
جي بالتعاون مع رشيكتها يف الكتابة املقيمة 
حرضتا  واللتان  الجبوري  إرادة  بغداد  يف 
سويًة العرض األول للفيلم يف العالم العربي يف 

القاهرة يف نوفمرب املايض.
العديدين  الفيلم  ممثيل  قائمة  تشمل 
والقادمني من السليمانية وبغداد ومن خارج 
دور  (يف  الجندي  دارينا  مثل  أسماء  العراق 
واحمد  عباس  ومريم  حّجار  وباسم  سارة) 

وزيدون  عبيد  وبديعة  عرب  ولبوة  هاشمي 
سلمان خلف وسهام مصطفى وسامي العيل 
وعيل الكريم والفنان العراقي املشهور محمود 
أبو العباس. مصممة األزياء واإلنتاج هي ريا 
عايص والتي أدت دوراً تمثيلياً يف الفيلم أيضاً، 
يف  شارك  الذي  العراقي  الفيلم  طاقم  ويضم 
اإلنتاج كمساعد أول للمخرجة كل من حيدر 
واملقطوعات  الدراجي  ياسني  وأحمد  حاكم 
الفنانني  تأليف  من  التصويرية  املوسيقية 

العراقيني خيام الالمي وإحسان اإلمام.
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من  بروك  نورث  االنگليزية  الباخرة  عىل  صعدت  التاريخ  خلدها  أسماء 
ميناء جدة عىل البحر االحمر متجهني اىل البرصة واىل بغداد لتتم إجراءات 
التي رافقت االمري  العراق وهذه االسماء  تتويج األمري فيصل ملكاً عىل 
امللك هم خمسة ضيوفه وأصدقائه وأولهم السيد محمد حسن صدر الدين 
نورالدين رشف الدين الكظماوي ويوسف السويدي ابن العائله الكرخية 
املعروفة الوحيدة الحاصلة عىل فرمان عثماني بالدفن يف جامع الشيخ 
املشهورين  االوسط  الفرات  منطقة  شيوخ  من  وثالثة  الكرخي  معروف 
هم السيد علوان اليارسي والسيد محسن أبو طبيخ والشيخ رايح العطيه 
والحاشية من ثمانية أشخاص هم ثالثة عراقيني كانوا يف جيش التحرير 
وصبيح  كمال  وابراهيم  جودت  عيل  العربية  الثورة  جيش  يقوده  الذي 
نجيب وأربعة من الشام الكربى التي كانت تضم لبنان وسوريا وقلسطني 
واالردن هم رستم حيدر من بعلبك وتحسني قدري وأمني الكسباني ومكي 
االنگليزي  املستشار  وامللك فيصل هو  االمري  رافق  واحد  الرشبتي، وآخر 
الدبلومايس  الجانب  عىل  بأغلبه  مقترصا  دوره  كان  والذي  كورنواليس 
الباخرة  ظهر  عىل  امللك  رفاق  فكانوا  السابقون  الـ١٣  أما  واألتيكيت. 
عند ابحارها من جدة التي وصلت اىل البرصة يوم الثالث والعرشين من 
كربالء  اىل  الوجهة  تغيري  امللك  االمري  طلب  وهنالك  حزيران،  شهر  نفس 
والنجف ألداء مراسيم الزيارة قبل الذهاب اىل بغداد، وفعالً أدى مراسيم 
الزيارة ليكمل طريقه اىل بغداد ووصل اىل بغداد يف اليوم قبل االخري من 
يحصل  لم  حافل  شعبي  استقبال  وسط  السنة  هذه  من  حزيران  شهر 
بمناسبة  حفالت  البغدادية  الجهات  من  الكثري  وأقامت  سابقاً،  مثيله 
وصوله، وأولهم رئيس وزراء أول حكومة وطنية تم تشكيلها يف الشهر 
النقيب وقد  الرحمن  السيد عبد  السابقة سنة ١٩٢٠  السنة  العارش من 
الجغفرية  املدرسة  وأقامت  الجديد  بامللك  تليق  تكريمية  حفلة  كانت 
بشأن  العراقية  املحافظات  يف  استفتاء  اجراء  وتم  له،  تكريمياً  حفالً 
قليل كان  اتجاه  املحافظات وكان هنالك  امللكي فوافقت جميع  النظام 
امللكي،  النظام  عىل  االجماع  مع  سار  ولكنه  الجمهوري،  النظام  يفضل 
ويف الحادي عرش من تموز قرر مجلس الوزراء باالجماع املناداة باالمري 
فيصل ملكاً عىل العراق وتم ارسال القرار اىل املندوب السامي الربيطاني 
ولم يوافق امللك عىل اجراء التتويج، وإنما حدد يوم الثالث والعرشين من 
آب موعداً للتتويج ملصادفة ذلك اليوم يوم الغدير الذي تذكر كتب التاريخ 
أنه كان يوم إعالن الرسول لإلمام عيل يف حادثة تاريخية معروفة تيمناً 
من امللك فيصل بهذه املناسبة، وصادف هذا اليوم ٢٣/٨/١٩٢١ الثالث 
الحالية،  القشلة  بناية  يف  التتويج  اجراء  وتم  آب،  شهر  من  والعرشين 
ويف جزء الحديقة القريب من برج ساعة القشلة، واشرتط امللك الجديد 
صالة  قبل  اكماله  يتم  لكي  صباحا  السادسة  الساعة  االحتفال  يبدأ  أن 
الربيطاني  السامي  واملندوب  العراق  ابناء  من  الكثري  وحرض  الظهر، 
املالية ساسون حسقيل عىل  االنگليز والعراقيني وأرص وزير  واملوظفني 
اىل  االنگليزي  كوكس  من  سيستبدل  البالد  حاكم  الن  الحكومه  استقالة 
قرأ سكرتري مجلس  االوروبية، وفعالً  الدول  به يف  امللك كما هو معمول 
الوزراء حسني أفنان استقالة الحكومة، حيث قبل امللك االستقالة وأمر 
وفاة  بعد  الدستوري  العرف  هذا  استمر  وقد  مجدداً،  الحكومة  بتشكيل 
الثاني ولم  امللك فيصل االول ووفاة امللك غازي وعند تتويج امللك فيصل 
يعمل بهذا العرف إال يف مرة واحدة عند وفاة الرئيس عبد السالم عارف 
حيث استقالت حكومة البزاز وتم تشكيلها مجددا بعد تعيني عبد الرحمن 
عارف سنة ١٩٦٦ ، وقد توىل تتويج امللك إجرائياً وفعلياً من رافقه عىل 
النورث بروك السيد محمد حسن صدر الدين، وقد غاب رئيس الوزراء عبد 
الرحمن النقيب ملرضه وبعد ذلك سارت اجراءات تأسيس الدولة الجديدة 
والربملان  والدستور  املوصل  ضم  من  بدءا  االول  فيصل  امللك  أجاد  التي 
وانتهت يف نهاية سنة ١٩٣٢ بصدور قرار مجلس عصبة االمم باالعرتاف 
بالعراق دولة، واعتبار العراق الدولة ٥٧ يف تسلسل دول العالم، وحصل 

العراق عىل عضوية املنظمة الدولية.
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طّور خرباء يف جامعة ديوك األمريكية مادة ذكية جديدة تفتح سلسـلة 
من الفتحات الصغرية للسـماح للحرارة بالهروب عندما يبدأ الشـخص 
بالتعـرق، حيث تغلـق الفتحات مرة أخرى لالحتفـاظ بالحرارة بمجرد 
جفافها، ويقول مطوروها األمريكيون إنه نظرًا ألن املادة خفيفة الوزن 
تسـتخدم الفيزياء بدالً من اإللكرتونيـات لفتح الفتحات، فمن املحتمل 
أن تكون بمثابة رقعة صغرية عىل أنواع مختلفة من املالبس للمساعدة 
يف الحفـاظ عىل مرتديها مرتاًحا.ووفقـا ملا ذكرته صحيفة ”دييل ميل“ 
الربيطانية، قال بوتشون هسو، األستاذ املساعد يف الهندسة امليكانيكية 
وعلوم املواد يف ديوك: ”عادًة ما يرتدي األشخاص الذين يمارسون رياضة 
التزلج أو امليش ملسـافات طويلة يف الطقس البارد طبقات حتى يتمكنوا 
من ضبط مقدار الحرارة التي تحبسها مالبسهم مع ارتفاع درجة حرارة 
أجسـامهم ’‘.وأضاف الباحـث، ”ولكن من خالل وضـع رقع من املادة 
يمكن أن تخرج الحرارة عند تعرق الشخص بشكل اسرتاتيجي، ويمكن 
للمرء أن يتخيل صنع نسيج من قطعة واحدة تناسب الجميع.“لم يذكر 
هسـو وفريقه كم سـيتم تسـعري رقع املواد تجارًيـا أو تكلفة صنعها، 
ومع ذلك، فقد اختار صنعه جزئًيا من النايلون ألنه غري مكلف وخفيف 
الوزن وناعم، وإذا تم تقطيعه إىل رشائح، فإنه يتجعد عىل نفسه عندما 
يتعرض جانـب واحد للرطوبة.كما أنه باملقارنة مع النسـيج التقليدي 
املتوسط الذي يمثله مزيج من البوليسرت والياف لدنة ، تكون املادة أكثر 
دفًئـا بنسـبة 16 يف املائة عندما تجف مع إغـالق اللوحات و %14 أكثر 

برودة عندما تكون رطبة مع فتح اللوحات.

تنبـأت رشكـة (فايزر) بـأن جائحة (كورونا) ستسـتمر حتـى 2024، 
موضحًة أن نسخة من لقاحها بجرعة أصغر لألطفال بني عامني وأربعة 
أعوام أحدثت اسـتجابة مناعيـة أضعف من املتوقع، وهـو ما يمكن أن 
يرجـئ ترخيص اسـتخدامها.وقال ميكائيل دولسـتن، كبري املسـؤولني 
العلميـني يف فايزر يف بيان إىل املسـتثمرين: ”إن الرشكـة تتوقع أن تظل 
بعـض املناطـق تتعـرض إلصابـات بمسـتوى الجائحة خـالل العام أو 
العامـني املقبلني. وأضاف أن دوالً أخرى سـيتوطن فيهـا املرض بأعداد 
منخفضة يمكن السيطرة عليها خالل نفس تلك الفرتة الزمنية“.وتنبأت 
الرشكـة بأن املرض سـيتوطن عىل هـذا النحو يف العالـم بحلول 2024.
وأضـاف دولسـتن: ”متى وكيـف يحدث هـذا بالضبط، األمر سـيعتمد 
عـىل تطور املرض ومدى الفعالية التي سـينرش بهـا املجتمع اللقاحات 
واألدويـة والتوزيـع املتكافـئ إىل األماكـن التـي بهـا معـدالت تطعيـم 
منخفضة“.وطـورت فايـزر لقاحها لـ(كوفيد19-) مـع رشكة بيونتك 
األملانيـة وتتوقع حاليـُا أن تبلغ عائداته 31 مليـار دوالر يف العام املقبل، 
وتعتزم الرشكة إنتاج أربعة مليارات جرعة يف العام املقبل.وأدت الحبوب 
التجريبية املضادة للفريوسـات والتي تسـمى (باكسـلوفيد) إىل خفض 
الحاالت التي تستدعي العالج باملستشفيات والوفيات بنسبة %90، بني 
األشـخاص األكثر عرضة للخطر، وذلك يف تجربة رسيرية. وقدرت ثالثة 
تحليـالت مبيعات منه ترتاوح بـني 15 و25 مليـار دوالر يف العام املقبل 

طبقا لبيانات نظام التقديرات آي.بي.إي.إس. من ريفنيتيف.

أجنبيـة  تقاريـر  عـدة  كشـفت 
عـن بيع جهـاز الكمبيوتـر الذي 
”ويكيبيديا“  مؤسـس  استخدمه 
جيمـي ويلـز عند برمجـة املوقع 
ألول مـرة قبـل عقديـن، إضافـة 
للصفحة األوىل من املوقع الشهري 
بتكنولوجيا NFT للتوثيق الرقمي، 
بحـوايل مليـون دوالر يف مزاد لدار 

كريستيز.
جهـاز  فـإن  للتقريـر  ووفًقـا 
الكمبيوتـر تم بيعـه مقابل 187 
بلـغ  فيمـا  دوالر،  و500  ألًفـا 
سـعر الصفحة األوىل مـن املوقع 
األسايس بتكنولوجيا ”ان اف تي“ 
بأربعـة أضعـاف املبلـغ مع 750 

ألف دوالر.
”كريسـتيز“  دار  وعرضـت 
مركـز  يف  مقرهـا  يف  القطعتـني 
روكفيلـر يف نيويورك قبل 12 يوم 
من موعد املزاد الذي انطلق بسعر 
100 دوالر لـكل منهمـا قبـل أن 
تزداد القيمة يف اللحظات األخرية.

عنـد  كريسـتيز  دار  وأشـارت 
اإلعـالن عن املـزاد إىل أن الصفحة 

األوىل مـن املوقـع مقدمة بنسـق 
صـورة ”جبيج“، وهـي تفاعلية 
إذ يمكن للمشرتي ”تعديلها“ من 
أجـل ”إعادة إنشـاء تجربـة بناء 
ويكيبيديـا“، ثم العودة إىل حالتها 
جهـاز  باسـتخدام  األساسـية 

توقيت.
وأوضح بيـرت كالرنت، األخصائي 
يف الكتـب واملنشـورات لـدى دار 
كريسـتيز لوكالـة فرانـس برس 
أن القطعـة الرقميـة بنسـق ”ان 
اف تـي“ املعتمـد لتوثيـق أصالة 
املنتجات الرقمية، ”أنشأها جيمي 
ويلـز وتظهـر شـكل ويكيبيديـا 
عندما أنشـأها وأطلـق صفحتها 

األوىل، مع عبارة أهال للعالم“.
وقـال جيمـي ويلـز يف بيـان عند 
اإلعـالن عن املـزاد إن ربـح املبيع 
لتمويـل  منـه  بجـزء  سـيصب 
مرشوعـه ”دبليو تي سوسـيال، 
”وهـي شـبكة اجتماعيـة غـري 
مركزيـة وغري تجاريـة تخلو من 
اإلعالنات والتتبع وجمع البيانات 

واملعلومات املضللة“.

أخرب الطبيب الكندي مايكل ناريف، 
الـذي يعمـل يف معهـد األبحـاث 
بجامعة مانيتوبا، يف حسـابه عىل 
تيك تـوك عن حالة غري عادية من 

الحمل خارج الرحم.
وفقـا للطبيـب، بـدأ جنـني املرأة 
البالغـة مـن العمـر 33 عامـا يف 
التطور يف الكبد، وقال إن هذه هي 
الحالة األوىل التي تصادفه من هذا 

النوع.

صـور  نتائـج  عـىل  نـاريف  علـق 
املوجات فوق الصوتية للمريضة: 
أننـي رأيـت كل يشء  ”اعتقـدت 

بوضوح تام“.
وفقـا لألخصائي، فإن املمارسـة 
املعتـادة يف حاالت الحمـل خارج 
الرحم هي ظهور جنني يف تجويف 
البطـن، ولكـن ممكـن أن تكون 
هذه الحالة األوىل املسـجلة لحمل 

يف الكبد.
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جنات  النجمة  تغنى 
«شارع  مسلسل  ترت 

كل  بطولة  من   «٩
رانيا  الفنانة  من 

ومحمود  يوسف 
حيث  املغني،  عبد 
أبطاله من  انتهى 
تصوير جزء كبري 

األيام  خالل  منه 
بمنطقة  املاضية 

عىل  األخرض  الحزام 
اإلسكندرية  مرص  طريق 

املشاهد  وجمعت  الصحراوى، 
ولم  الفنانني،  من  كبريًا  عدًدا 

موعد  عىل  اآلن  حتى  يستقر 
عرضه.

املسلسل يسجل التعاون الثاني بني 
السيناريست حسني مصطفى محرم 

واملخرج محمد عبد الخالق بعدما قدما 
سوياً مسلسل «بيت الساليف» قبل عامني، 

وشارك يف بطولته بويس وعبري صربي وأحمد 
سمري  وحازم  فضاىل  ومنة  حسني  صالح 

وجيهان خليل وأرشف مصلحي وطارق 
صربي وعدد آخر من الفنانني.

البوم  آخر  كان  أخرى،  ناحية  من 
انتظارك» يحتوي  يف  «أنا  جنات 

باللهجة  أغنية   ١١ عىل 
عدد  مع  وتعاونت  املرصية، 
والشعراء  امللحنني  من 
بجانب  الكبار  واملوزعني 

الشباب.

بنيتها الصافية وقلبها الطيب 
ال  الخدومة،  وشخصيتها 
تتوانى تارا عماد عن مساعدة 
املقربني إليها حتى إن جاء ذلك 
الزوجية  حياتها  حساب  عىل 
هذه  عليها  ستنقلب  فهل  الهادئة، 
الصفات باكتشافها لخداع زوجها؟ هذا ما 
املعادي  بيت  ستات  مسلسل  أحداث  عنه  ستكشف 
عىل منصة شاهد ضمن سلسلة  ُيعرض حالياً  الذي 

أعمالها األصلية.
وناجحة  منطلقة  شخصية  عماد)  (تارا  رضوى 
إحدى  إليها  تلجأ  الزوجية،  وحياتها  عملها  يف 
بال  نفسها  األخرية  وجدت  أن  بعد  صديقاتها 
مأوى، لتقرر رضوى استضافتها عندها يف بيتها 
الذي انتقلت إليه هي وزوجها حديثاً، الذي شهد 

أحداثاً غامضة وجرائم قتل متعددة يف عصور مختلفة.
وبرغم اعرتاض زوجها يف أول األمر عىل إقامة الصديقة 
بتفقد  الجديدة، لكنه ُيعجب بها عندما يراها ويبدأ رساً 
تكتشفه  ما  وهو  ميديا،  السوشال  عىل  املثرية  صورها 
عن  ترتاجع  ولكنها  شديدة،  بصدمة  وتصاب  رضوى 
ستظل  فهل  نيته،  حسن  زوجها  يف  وتفرتض  موقفها 
رضوى متمسكة بموقفها حتى النهاية؟ هذا ما ستكشف 

عنه أحداث املسلسل.
عصور  ثالثة  خالل  أحداثه  تدور  املعادي»  بيت  «ستات 
مختلفة وهي الستينيات والثمانينيات وعرصنا الحايل، يف 
السوداء،  بالكوميديا  املغلف  واإلثارة  التشويق  من  إطار 
 Why Women وهو النسخة العربية للمسلسل األمريكي
الذي القى نجاحاً عند عرضه موسمني منه خالل    Kill
٢٠١٩ و٢٠٢١، واملسلسل بطولة كندة علوش، تارا عماد 

وإنجي املقدم وإنجي كيوان.

الغموض  يغلفه  كبري  بيت  يف 
والذي يشهد جرائم قتل متعددة 
عىل مدار ثالثة عصور مختلفة 
وهي الستينيات والثمانينيات 
كندة  تعيش  الحايل،  وعرصنا 
طاعة  املطيعة  الزوجة  علوش 

لزوجها  واملستسلمة  عمياء 
رأساً  حياتها  لتنقلب  املتسلط، 

وذلك  لها،  خيانته  بعد  عقب  عىل 
أحداث  خالل  من 

مسلسل 
ستات بيت 
املعادي 
لذي  ا

ض  يعر
شاهد ضمن حالياً عىل منصة 

سلسلة أعمالها األصلية.
كبرية  كل  يف  زوجها  تحكم  برغم 
تشدده  وبرغم  حياتها  يف  وصغرية 
علوش)  (كندة  مريم  لكن  معها، 
تعيش حياة زوجية مستقرة ال يعكر 
بل  التحكمات،  هذه  مثل  صفوها 
لها ومنسجمة معها  هي مستسلمة 
تماماً، إىل أن تأتي اللحظة الفارقة يف 
حياتها عندما تكتشف خيانة زوجها 
املطاعم  أحد  يف  تعمل  نادلة  مع  لها 

التي يرتدد عليها. 
أحداثه  تدور  املعادي  بيت  ستات 
وهي  مختلفة  عصور  ثالثة  خالل 
وعرصنا  والثمانينيات  الستينيات 
التشويق  من  إطار  يف  الحايل، 
بالكوميديا  املغلف  واإلثارة 
السوداء، وهو النسخة 
العربية للمسلسل 
 Why األمريكي 
 Women Kill
القى  الذي 
عند  نجاحاً 
ضه  عر
سمني  مو
خالل  منه 
 ٢ ٠ ١ ٩

و٢٠٢١.
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