
بغداد/ الزوراء:
حـذر رئيـس هيئـة النزاهـة، عـالء جـواد 
الساعدي، امس االثنني، من تداعيات الفساد، 
فيما حث العالم عىل مواجهة خطره.وقالت 
الهيئـة يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان ”العراق 
شـارك يف الـدورة التاسـعة ملؤتمـر الـدول 
األطـراف يف اتفاقية األمـم املتحدة ملُكافحة 
الفسـاد املُنعقد يف رشم الشـيخ بجمهوريَّة 
مـرص العربيَّة“.واكد رئيـس الوفد/ رئيس 
السـاعدي،  جـواد  عـالء  النزاهـة،  هيئـة 
بكلمتـه يف املُؤتمـر عـىل ”خطـوات العراق 

التـي تنـدرج يف بـاب االسـتجابة ملُتطلبات 
االتفاقية األمميَّة ملُكافحة الفساد، ومن تلك 
اإلنجـازات املُتحّققة إقرار مجلـس الوزراء 
لالسـرتاتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهـة وُمكافحة 
الفسـاد لألعـوام الثالثـة (2021 – 2024) 
بعـد أن أعدَّتهـا وقامـت بصياغـة مواّدها 
وبنودها هيئة النزاهة ُممثلة العراق يف هذه 
االتفاقيَّـة بالتعـاون مع الجهـات الوطنيَّة 
ة وبرنامـج األمم املُتَّحـدة اإلنمائي  املُختصَّ

.“(UNDP)

بغداد/الزوراء:
أصـدرت محكمـة جنايـات الرصافـة، 
امس االثنـني، حكما بحق احد املجرمني 
بالسـجن ملدة عرش سـنوات عن جريمة 
انتحاله صفة قـاٍض يف مجلس القضاء 
املكتـب اإلعالمـي ملجلس  االعىل.وذكـر 
القضاء األعىل، يف بيان تلقته ”الزوراء“: 

أن ”املجـرم الـذي انتحـل صفـة قاٍض 
قـام بأخـذ مبالـغ مالية من املشـتكي 
مقابـل قيامه بإعادة محاكمة (شـقيق 
املشـتكي) املحكـوم عليـه باإلعـدام“.
وأضـاف البيـان أن ”املحكمـة اصدرت 
حكمها بحق املجرم وفقا ألحكام القرار 

160/ اوالً / 1 و2 لسنة 1983 ”.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الداخليـة الكويتيـة، امس 
اإلثنني، انه ستتم إعادة فتح منفذ العبديل 
الحدودي مع العراق اليوم األربعاء.ونقلت 
صحيفـة ”القبـس“ الكويتية عـن بيان 
للـوزارة قولهـا: إنه ”سـيتم فتـح املنفذ 
الحدودي يوميا ابتداًء من الساعة الثامنة 

صباحـاً حتـى السـاعة الثامنـة مسـاًء 
للدخـول، وعـىل مـدار اليوم للخـروج“.
واضافت ان ”هذه الخطوة تأتي بالتنسيق 
مـع وزارة الصحـة الكويتيـة، بعد إغالق 
املنفذ، مـع التأكيد عـىل رضورة االلتزام 
وتطبيـق اإلجـراءات الوقائيـة الصحيـة 

الالزمة التي فرضتها وزارة الصحة“.

طهران/ متابعة الزوراء: 
أعلنـت وزارة الخارجية اإليرانية أنه ال 
يوجد موعد ثابت الستئناف محادثات 
املتحدث  النووي.وكشف  فيينا بشـأن 
باسم الخارجية، سـعيد خطيب زاده، 
يف مؤتمر صحايف، عن أن الوفد اإليراني 
لم يجِر مفاوضات مبارشة مع الجانب 
األمريكـي، بل تسـلم بعض الرسـائل 
عـرب إنريكي مـورا، املنسـق األوروبي 
للمفاوضات.وأضـاف: أن بـالده ردت 
عـىل الرسـائل األمريكية بصـورة غري 

مبارشة.فيمـا أتت هذه التطورات بعد 
أيام قليلة من إعالن مسـؤول أمريكي 
أن املفاوضـات مع إيـران لم تصل بعد 
لنقطة رفع العقوبات، مشـرياً إىل أنها 
ال تـزال تناقش قضايـا ال حلوال.فيما 
حذر الدبلومايس لصحيفة ”بوليتكو“ 
رافضاً الكشف عن اسمه، من مخاطر 
فشـل املحادثـات مـع إيـران، والـذي 
قـد يـؤدي لسـباق تسـلح يف الـرشق 

األوسط.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
حـذر 3 جنراالت متقاعدين يف الجيش 
األمريكي من تمرد أو حرب أهلية، إذا 
تم رفض نتائج  االنتخابات الرئاسـية 
لعـام 2024 مـن قبل بعـض عنارص 
بصحيفـة  رأي  مقـال  الجيـش. ويف 

اللـواء  أعـرب  بوسـت“،  ”واشـنطن 
السـابق الجنرال، بول إيتـون، واللواء 
السـابق أنطونيـو تاجوبـا، والعميـد 
السـابق الجنرال سـتيفن أندرسـون، 
”مـع  السـابقون:  الجنـراالت  قـال 
اقرتابنا من الذكـرى األوىل لالنتفاضة 

املميتة يف مبنـى الكابيتول األمريكي، 
نشـعر جميعا، نحن كبار املسـؤولني 
العسـكريني السـابقني، بقلق متزايد 
الرئاسية  بشـأن تداعيات االنتخابات 
لعـام 2024 واحتمال حـدوث فوىض 
مميتة داخل جيشـنا، األمـر الذي من 

شـأنه أن يضع الجميع األمريكيني يف 
خطـر شـديد“.وأوضحوا أن ”إحـدى 
نقاط قوة جيشنا تتمثل يف أنه مستمد 
مـن التنـوع السـكاني، فهو يشـمل 
مجموعـة مـن األفـراد، كلهـم لديهم 
معتقـدات وخلفيـات مختلفة. ولكن 

بـدون حفظـه بشـكل مسـتمر، فإن 
احتمال حدوث انهيار عسكري يعكس 
االنهيـار االجتماعي أو السـيايس أمر 
حقيقي للغاية“.ورأوا أن ”هناك بوادر 

اضطراب محتمل يف قواتنا املسلحة.

الزوراء/ حسني فالح:
كشـفت االمانـة العامة ملجلس الـوزراء عن 
تفاصيل إبرامها ١٥ عقدا مع الجانب الصيني 
لبنـاء الف مدرسـة، وفيمـا حـددت املعايري 
التـي تتم مـن خاللهـا توزيع املـدارس عىل 
املحافظات، اكدت دخـول االتفاقية االطارية 

العراقيـة الصينية دخلت حيـز التنفيذ.وقال 
املتحدث باسـم امانة مجلـس الوزراء، حيدر 
مجيد، يف حديث لـ»الزوراء»: ان مرشوع بناء 
الف مدرسـة نموذجية يأتـي ضمن مرشوع 
الـ ٧ االف مدرسـة وضمن املرشوع الوطني 
لبنـاء املـدارس الـذي اطلقه رئيـس الوزراء 

واللجنة املرشفة برئاسة االمني العام ملجلس 
الوزراء واالدارة التنفيذيـة يف االمانة العامة.
واضـاف: ان املـرشوع كان يتضمـن املرحلة 
االوىل اعداد التصاميم من قبل املركز الوطني 
لالستشارات الهندسية التابع لوزارة االعمار 
واالسـكان، وتم بعد ذلك اختيـار ٣ تصاميم 

لبناء مـدارس نموذجية. الفتـا اىل: ان االمني 
العام وجه بأن تكـون تصاميم املدارس وفق 
مواصفـات عامليـة ونموذجيـة تحتوي عىل 
مختربات وساحات للرياضة وقاعات علمية 

للتالميذ.

انقرة/ متابعة الزوراء:
تواصـل اللـرية الرتكية تسـجيل هبوط 
أكثـر  عنـد  قيمتهـا  يف  مسـبوق  غـري 
مـن ١٧٫٥ مقابـل الـدوالر، فيمـا تعهد 
الرئيـس الرتكي، رجب طيـب أردوغان، 
بخفـض معـدل التضخم، حيـث يتبنى 

سياسـة نقدية تخفض أسـعار الفائدة 
بهـدف تحفيز النمـو واإلنتـاج وتعزيز 
الصـادرات. يشـار إىل أن أردوغان طاملا 
عـارض النموذج االقتصـادي التقليدي، 
معتربا أن خفض معـدالت الفائدة جزء 
االقتصـادي»  االسـتقالل  مـن «حـرب 

ومعيدا التأكيد أن ارتفـاع الفوائد يدفع 
أزمـة  األعىل.وتسـببت  اىل  بالتضخـم 
العملـة يف دفع الكثري مـن األتراك إىل ما 
دون الخط الرسمي للفقر، فيما تظاهر 
املئات يف شوارع أنقرة وإسطنبول خالل 
نهاية األسـبوع احتجاجا عىل السياسة 

النقدية للحكومة.وأفاد أردوغان، خالل 
قمة تركية أفريقية يف إسطنبول اختتمت 
السـبت: «عاجال أم آجـال، كما خفضنا 
التضخـم إىل أربعة باملئـة عندما توليت 
السلطة.. سنقوم بخفضه مرة أخرى».
وقال الزعيم الرتكي، يف لقاء مع شـباب 

أفارقـة وفق مقطع فيديـو ُنرش األحد: 
«لكننـي لـن أسـمح بتعـرض مواطني 
وشعبي للسحق بسبب أسعار الفائدة»، 
سـينخفض  اللـه  شـاء  «إن  مضيفـا 

التضخم بأرسع وقت ممكن». 

@µó€a@…fl@aá‘«@15@‚aãig@›Óñb–m@@@@@@@@@@@Ä€@—ìÿm@ıaäåÏ€a@ê‹™@Ú„bflc
Úéäáfl@—€c@ıb‰i@7Ìb»fl@Üá•Î

·Éõn€a@ù–£@áË»nÌ@ÊbÀÎÜäcÎ@bË†ÏjÁ@›ñaÏm@ÚÓ◊6€a@Ò7‹€a
ä¸Îá€a@›ib‘fl@17.5@Âfl@ãr◊˛@bËn‡Ó”@…uaãm@á»i

بغداد/ الزوراء:
أعلـن منتـدى االقتصـادي العاملـي تأجيـل 
االجتماع السنوي لقادة العالم واملليارديرات 
إىل  املقبـل  ينايـر  اىل  التنفيذيـني  واملديريـن 
منتصف عام 2022، الـذي كان مقررا عقده 
السـويرسي. الجبـيل  دافـوس  منتجـع  يف 
وقـال منتـدى االقتصـادي العاملـي يف بيان: 
إن ”املنتـدى االقتصـادي العاملـي سـيؤجل 
بسـويرسا  دافـوس  يف  السـنوي  اجتماعـه 
يف ضوء اسـتمرار حالـة عدم اليقني بشـأن 
تفيش أوميكـرون.. من املخطط اآلن يف أوائل 
الصيف“.ولفتت بحسـب البيان إىل أنه ”كان 
من املقرر عقد االجتماع السـنوي يف دافوس 
بـني 17 و 21 ينايـر 2022.. ومن املقرر اآلن 

عقده يف أوائل الصيف“.وأضافت: ”سـينضم 
املشـاركون بدالً من ذلك إىل سلسـلة رئيسية 
من جلسـات ”حالة العالم“ التي تجمع قادة 
العالـم عـرب اإلنرتنـت للرتكيز عىل تشـكيل 
الحلول للتحديات األكثـر إلحاًحا يف العالم“.
وقـال كالوس شـواب، املؤسـس والرئيـس 
التنفيـذي للمنتـدى االقتصـادي العاملي: إن 
”تأجيل االجتماع السـنوي لـن يمنع التقدم 
مـن خـالل اسـتمرار االجتماعـات الرقمية 
لقادة األعمـال والحكومة واملجتمع املدني“.
وأضـاف: ”لقد تقدم التعـاون بني القطاعني 
العام والخاص طوال فرتة الوباء وسيسـتمر 
ذلك عىل قدم وسـاق.. نتطلـع إىل الجمع بني 

قادة العالم شخصًيا قريًبا“.

بريوت/ الزوراء:
قال األمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو غوترييس، إن املنظمة 
الدولية حصلت عـىل ”تأكيدات“ من الزعمـاء اللبنانيني بأن 
االنتخابات املرتقبة يف سـنة 2022 ستجري يف موعدها.وأكد 
غوترييـس، خالل لقـاء مع رئيـس الـوزراء اللبناني، نجيب 
ميقاتي، يف بريوت: ”وقوف املنظمة الدولية إىل جانب لبنان“، 
قائـال: ”سـنكون يف خدمتكم مع مختلف املؤسسـات املالية 
الدولية“.ووصف غوترييـس الوضع يف لبنان بالصعب، قائال 
إن األمـم املتحـدة ”حريصة عىل إجـراء اإلصالحات يف لبنان، 
وذلك عىل أسـاس إرشاك املجتمع املدنـي والقطاع الخاص“.

مـن جانبه، قال رئيس الوزراء اللبناني إن زيارة األمني العام 
لألمم املتحدة إىل البالد، تؤكد ”وقوف املنظمة الدائم إىل جانب 
لبنان ودعمه بكل اإلمكانات والوسـائل، ال سـيما يف األوقات 
العصيبة“.وأعرب ميقاتي عن شـكره لقـوات ”اليونيفيل“، 
عـىل ”الدور التي تقـوم به إىل جانب الجيـش يف حفظ األمن 

واالسـتقرار يف جنوب البالد“.وتحدث أيضا عن األزمات التي 
يعانيهـا لبنـان، مشـريا إىل أزمـة النزوح السـوري وجائحة 
كورونا واألزمة االقتصادية وانفجار مرفأ بريوت.عىل صعيد 
آخـر، التقى األمني العام لألمم املتحـدة، امس االثنني، بعض 
القـادة الدينيـني يف لبنـان، فيما أكـد املشـاركون ”التزامهم 
قيم االنفتاح والتسـامح والتعايش باعتبارهما جوهر هوية 
لبنان واستقراره“.وبحسب بيان صادر عن مكتب املنظمة يف 
بريوت، فقد شـدد املشـاركون عىل ”أهمية الحفاظ عىل هذه 
القيم التي هي مـن صلب اإليمان، وخصوصا يف هذه املرحلة 
الحرجـة التي تشـهد أزمـة ماليـة واقتصاديـة واجتماعية 
متفاقمة تلقي بوطأتهـا الخانقة عىل عموم الناس“.وأعرب 
املشـاركون عن ”عزمهم الرتكيز عىل ما يوحد لبنان ويجمع 
ابناءه“، وشجعوا ”أبناء الديانات واملذاهب املختلفة عىل فعل 
الـيشء عينه، واعتماد الحوار وسـيلة لحـل الخالفات بروح 

التوافق والعمل الجماعي“.
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الزوراء / يوسف سلمان:
جلسـة  موعـد  مـع  تزامنـا 
املحكمـة االتحاديـة للنظر يف 
دعـوى الطعن بإلغـاء نتائج 
انعقادها  املقـرر  االنتخابات، 
االربعـاء، يواصـل  يـوم غـد 
ممثلو قوى االطار التنسيقي 
اجتماعاتهـم الدورية للبحث 
التحالفـات  تشـكيل  عـن 
الجديدة، فيما ترتقب االوساط 
السياسية والشـعبية االعالن 
رسـميا عـن املصادقـة عـىل 
اسـماء املرشـحني الفائزيـن 
.وكشـف االطـار التنسـيقي 
عن زيـارة مرتقبـة اىل زعيم 
السيد مقتدى  التيار الصدري 
الصدر يف الحنانـة بمحافظة 
اىل  مشـريا  االرشف،  النجـف 
االطار سـيجتمعون  ان قوى 
أيضا مـع القوى السياسـية 
موضـوع  لبحـث  األخـرى 
تشكيل الحكومة.وقال عضو 
املوسـوي،  حامـد  االطـار، 
لــ“ الـزوراء ”: ان ”االطـار 
معايـري  يناقـش  التنسـيقي 
ترشيح رئيس الوزراء املقبل، 
لكـن دون التطرق اىل اسـماء 
او شـخصيات معينة، وعليه 
سـيكون ترشـيح شـخصية 
رئيس الوزراء بعد حسم ملف 

نتائـج االنتخابات ”. واضاف 
ان ” االطار التنسـيقي وضع 
الختيـار  ومعايـري  آليـات 
الـوزراء  رئيـس  شـخصية 
للحكومة املقبلة“، مبينا ان ” 
التنسيقي بصدد  االطار  قوى 

ارسـال وفـود تفاوضيـة اىل 
الكتل السياسية، ومنها زيارة 
قريبـة لوفد من قـوى االطار 
اىل زعيم التيـار الصدري قبل 
مماثلـة  بزيـارات  الـرشوع 
مـع قـوى اخـرى ”.واضاف 

ان ” مجمـل الحـوارات التـي 
ال  االطـار  وفـود  سـيجرها 
تعنـي اننـا قـد نتخـىل عـن 
دعـوى الطعن لـدى املحكمة 
االتحاديـة، وسـتبقى الهدف 
بمـا  التزامنـا  مـع  الرئيـس 

سـتقرره وتفصل به املحكمة 
االتحاديـة ”.يأتـي ذلـك بعد 
تأكيـد حركـة حقـوق عـدم 
ترشيح قوى االطار التنسيقي 
اي شـخصية جديـدة ملنصب 
رئيـس مجلس الـوزراء حتى 

اآلن.وقال املرشـح عن حركة 
حقـوق، املنضويـة يف االطار 
التنسـيقي عبـاس العرداوي 
لــ“ الـزوراء ”: ان ” ال توجد 
حـول  حـوارات  اآلن  حتـى 
تشـكيل الحكومة الجديدة او 
لشغل  املطروحة  الشخصيات 
املنصـب الحكومي ”، مشـريا 
اىل ان ” االطـار التنسـيقي لم 
يرشـح رسـميا اي شخصية 
لحد اآلن، بسبب وجود اخفاق 
النتائـج  واضـح يف معالجـة 
وطمأنة الرشكاء“.واضاف ان 
”االطار التنسـيقي لم يتطرق 
تسـوية  عـن  حديـث  اي  اىل 
االمـر، او حصـول تفاهمات 
حول تشكيل الحكومة املقبلة 
املتظاهريـن   ” ان  مبينـا   ،”
ينتظـرون اعالناً رسـمياً من 
قبل الحكومة باالسـتجابة اىل 
مطالبنـا، وقـد ثبـت لدينا ان 
هنـاك تغيـريا يف الصناديق“.  
رفـض  ”حالـة  ان  واوضـح 
للنتائـج جاءت بشـكل علني 
واملطالبة بالعد والفرز اليدوي، 
الن الجماهري الناخبة تقف مع 
مرشـحيها، وتريد ان تحافظ 
عـىل اصواتهـا، ووقوفهـا يف 
حالة اعتصام إليصال الصوت 

اىل املفوضية“.
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بغداد/ الزوراء:
ان  الجبوري،  عالء  التجارة،  وزير  اعلن 
السنة  املقبل، رأس  الثاني  االول من كانون 
سلة  اول  توزيع  موعد  سيكون  امليالدية، 
التجارة،  وزير  ٢٠٢٢.وقال  عام  يف  غذائية 
مرونة  هناك  ان  بيان:»  يف  الجبوري،  عالء 
الغذائية وفقاً  السلة  لتغيري بعض مفردات 
العامة،  باملوازنة  لها  تخصيصه  يتم  ملا 
وسيكون هناك تنسيق مستمر بني وزارتي 
االموال  رصف  حول  واملالية  التجارة 

املخصصة للسلة الغذائية «.
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الزوراء/ مصطفى فليح:
اكدت وزارة الصحة استعدادها التام 
ملواجهة الساللة الجديدة بعد تسجيل 
اصابـة باملتحـور يف ايـران، ويف حني 
اشـارت اىل مضيها بإعطـاء الجرعة 
الثالثـة لفئـات محـددة، اشـرتطت 
زيادة نسـبة التلقيح للخروج من اي 
موجة ممكـن ان يتعرض لهـا البلد.

وقالت عضو الفريق الطبي االعالمي 
لـوزارة الصحة ، ربى فالح حسـن يف 
ترصيـح لــ» الـزوراء»: ان «العراق 
غـري مسـتثنى من دخـول اي موجة 
جديـدة او اصابـة باملتحـور الجديد، 
وهـذا ما حـذرت منـه وزارة الصحة 
حتى قبل ظهوره بالـدول العربية»، 
مشـرية اىل ان «الـوزارة حـذرت من 
احتماليـة ظهـور موجـات اخرى او 
سـالالت اخـرى ومتحـورات جديدة 
من املمكـن ان نشـهدها نتيجة عدم 
االلتزام وايضا التغـريات التي تحدث 
عىل الفايروس بني فـرتة واخرى ويف 

حـال تدنـي نسـب التلقيح».واكدت 
«اىل حـد هذه اللحظة لم نسـجل اي 
اصابة باملتحور الجديـد «اميكرون» 
ولـم ندخـل بموجـة وبائيـة رابعة، 
ولكن مـن املتوقـع باملرحلـة املقبلة 
ممكـن ان ندخـل بـأي لحظـة بهذا 
املتحـور او تكـون هنـاك اصابات او 
حتى يف سـاللة دلتا السابقة»، الفتة 
اىل «خروج العـراق من املوجة الثالثة 
كان نتيجـة زيـادة نسـب التلقيح». 
وعن مسـتوى االقبـال عـىل اللقاح، 
قالت حسـن اننا «وصلنـا تقريبا اىل 
اكثر من ٨ ماليني متلٍق للقاح وبلغت 
نسـبة متلقي الجرعة االوىل ٢٨٪ من 
الفئات املستهدفة و١٨٪ من الجرعة 
الثانية»، مؤكدة ان «الهدف كما ذكر 
وزير الصحـة ان نصل كمعدل يومي 
عىل االقـل اىل ٣٠٠ الـف ولكن معدل 
امللقحـني حاليا يصـل اىل مئة او اقل، 

وهناك تراجع بنسب التلقيح».

2024@ÚÓébˆã€a@pbibÉn„¸a@@á»i@ÚÓ‹Ác@lãy@Îc@Üã∏@Âfl@ÊÎäâ±@ÊÏÓÿÌãflc@p¸aã‰u
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بغداد/ الزوراء:
التقديم  استمارة  اإلثنني،  امس  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  أطلقت 
اإللكرتوني لقبول الطلبة األوائل من خريجي املدارس املهنية ضمن املقاعد الشاغرة 
إن  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  ٢٠٢١/٢٠٢٢.وقالت  الدراسية  األوىل  للوجبة 
«دائرة الدراسات والتخطيط واملتابعة حددت الطلبة املشمولني بالتقديم وهم الطلبة 
استمارة  ضمن  األول  الخيار  يف  قبولهم  يتم  لم  والذين  قبول  لهم  يظهر  لم  الذين 
التقديم يف الوجبة االوىل».واضافت ان» التقديم مستمر عرب بوابة لدائرة الدراسات 
الـ٢٥  املوافق  السبت  يوم  حتى   (www.dirasat-gate.org) واملتابعة  والتخطيط 
التقنية الحكومية (الدراسة  من كانون االول الحايل، فإن قبول الطلبة يف الكليات 

الصباحية) يتم حسب خيارات الطالب للكليات واألقسام املناظرة لكل تخصص».
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الزوراء/ مصطفى فليح:
ملواجهة  التام  استعدادها  الصحة  وزارة  اكدت 
يف  باملتحور  اصابة  تسجيل  بعد  الجديدة  الساللة 
ايران، ويف حني اشارت اىل مضيها بإعطاء الجرعة 
نسبة  زيادة  اشرتطت  محددة،  لفئات  الثالثة 
التلقيح للخروج من اي موجة ممكن ان يتعرض 

لها البلد.
وقالت عضو الفريق الطبي االعالمي لوزارة الصحة 
ان  الزوراء“:  لـ“  ترصيح  يف  حسن  فالح  ربى   ،
”العراق غري مستثنى من دخول اي موجة جديدة 
منه  حذرت  ما  وهذا  الجديد،  باملتحور  اصابة  او 
العربية“،  بالدول  الصحة حتى قبل ظهوره  وزارة 
مشرية اىل ان ”الوزارة حذرت من احتمالية ظهور 
موجات اخرى او سالالت اخرى ومتحورات جديدة 
من املمكن ان نشهدها نتيجة عدم االلتزام وايضا 
فرتة  بني  الفايروس  عىل  تحدث  التي  التغريات 

واخرى ويف حال تدني نسب التلقيح“.
اللحظة لم نسجل اي اصابة  واكدت ”اىل حد هذه 
بموجة  ندخل  ولم  ”اميكرون“  الجديد  باملتحور 
املقبلة  باملرحلة  املتوقع  من  ولكن  رابعة،  وبائية 
ممكن ان ندخل بأي لحظة بهذا املتحور او تكون 
السابقة“،  دلتا  ساللة  يف  حتى  او  اصابات  هناك 

كان  الثالثة  املوجة  من  العراق  ”خروج  اىل  الفتة 
نتيجة زيادة نسب التلقيح“. 

وعن مستوى االقبال عىل اللقاح، قالت حسن اننا 
للقاح  متلٍق  8 ماليني  اكثر من  اىل  تقريبا  ”وصلنا 
من   28% االوىل  الجرعة  متلقي  نسبة  وبلغت 
الثانية“،  الجرعة  من  و18%  املستهدفة  الفئات 
مؤكدة ان ”الهدف كما ذكر وزير الصحة ان نصل 
الف ولكن معدل   300 اىل  االقل  كمعدل يومي عىل 
امللقحني حاليا يصل اىل مئة او اقل، وهناك تراجع 

بنسب التلقيح“.
”نتيجة  ذلك  االعالمي  الفريق  عضو  وعللت 
االصابات،  بأعداد  لالنخفاض  املواطنني  مالحظة 
البالد  يعرض  بالتأكيد  وهذا  تراٍخ،  حدوث  وبالتايل 
املها  الدخول يف بموجات جديدة“، معربة عن  اىل 
ان ” تزداد االعداد يف الفرتة القادمة، وبالتايل نقلل 

من تأثري اي موجة ممكن ندخل فيها“.  
حددت  الثالثة،  بالجرعة  املستهدفة  الفئات  وعن 
عاما  الـ60  اعمارهم  تتجاوز  ممن  السن  ”كبار 
املناعة،  ونقص  مزمنة  امراض  لديهم  والذين 
من  الصحية  باملؤسسات  يعملون  الذين  وكذلك 
الكوادر الطبية والصحية والذين عىل تماس مبارش 
االولوية  لهم  ”هؤالء  مؤكدة  كورونا“.  مرىض  مع 

كمرحلة اوىل الحتمالية وصولهم اىل حاالت شديدة 
الفئات  بقية  شمول  مستقبال  ويمكن  وحرجة 
املستهدفة“ مشرية اىل ان ”هذه الجرعة هي جرعة 

تعزيزية تزيد من املناعة للفئات املستهدفة“
واملنافذ  املراكز  عرب  الوزارة  ”مبارشة  واكدت 
التلقيحية بإعطاء الجرعة الثالثة منذ اصدار القرار 

والتعليمات بذلك“. 
اىل  املتحور  دخول  بعد  الوزارة  استعدادات  وعن 
جميع  اتخذت  ”الوزارة  ان  حسن  قالت  ايران، 
اجراءاتها االحرتازية والوقائية تحسبا ألي ساللة 
ممكن ان تظهر او موجة وبائية ممكن ان ترضب 

البالد بما يف ذلك وصول اوميكرون“.
زيادة  ناحية  استعداد من  ”الوزارة عىل  ان  وبينت 
السعة الرسيرية وزيادة معامل االوكسجني وتوفري 
اي  ملواجهة  والتشخيصية  الطبية  املستلزمات 
اىل  دخلت  ساللة  من  ”اكثر  ان  اىل  الفتة  جائحة“، 
بتظافر  نواجهها  ان  استطعنا  ذلك  ومع  العراق 

الجهود ومن الجهات الداعمة والساندة“.
 وختمت: ”نأمل ان شاء الله بالفرتة القادمة يف حال 
دخلنا بموجة ان نتعداها، ولكن برشط زيادة نسب 
موجة  أي  تأثري  تقليل  اىل  يؤدي  ذلك  الن  امللقحني 

ممكن ان نتعرض لها سواء حاليا او مستقبال“.

الزوراء/ حسني فالح:
عن  الوزراء  ملجلس  العامة  االمانة  كشفت 
الصيني  الجانب  مع  عقدا   15 إبرامها  تفاصيل 
التي  املعايري  حددت  وفيما  مدرسة،  الف  لبناء 
املحافظات،  عىل  املدارس  توزيع  خاللها  من  تتم 
اكدت دخول االتفاقية االطارية العراقية الصينية 

دخلت حيز التنفيذ.
وقال املتحدث باسم امانة مجلس الوزراء، حيدر 
بناء  مرشوع  ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  مجيد، 
الـ  مرشوع  ضمن  يأتي  نموذجية  مدرسة  الف 
لبناء  الوطني  املرشوع  وضمن  مدرسة  االف   7
واللجنة  الوزراء  رئيس  اطلقه  الذي  املدارس 
الوزراء  ملجلس  العام  االمني  برئاسة  املرشفة 

واالدارة التنفيذية يف االمانة العامة.
املرحلة  يتضمن  كان  املرشوع  ان  واضاف: 
الوطني  املركز  قبل  من  التصاميم  اعداد  االوىل 
االعمار  لوزارة  التابع  الهندسية  لالستشارات 
3 تصاميم لبناء  واالسكان، وتم بعد ذلك اختيار 
مدارس نموذجية. الفتا اىل: ان االمني العام وجه 
مواصفات  وفق  املدارس  تصاميم  تكون  بأن 
عاملية ونموذجية تحتوي عىل مختربات وساحات 

للرياضة وقاعات علمية للتالميذ.

مع  املباحثات  انطلقت  ذلك  بعد  انه  اىل:  واشار 
حيث  الدبلوماسية،  الطرق  عرب  الصيني  الجانب 
رشحت السفارة الصينية يف بغداد رشكات وجرت 
مباحثات بهذا الصدد ألشهر عدة، بعدها تم رفع 
صادق  انه  حيث  الوزراء،  مجلس  اىل  توصية 
ووافق عىل التعاقد مع رشكتي بورجاينا وسينوك 

إلنشاء هذه املدارس.
عقدا   15 توقيع  تم  املايض  الخميس  ان  وتابع: 
ضمن هذا املرشوع مع الجانب الصيني بحضور 
الوزراء  ملجلس  العام  واالمني  الوزراء  رئيس 
مدرسة  االف  ان  مبينا:  التنفيذية.  واالدارة 

ستتوزع بني 15 محافظة .
ولفت اىل: ان االمانة العامة ملجلس الوزراء عملت 
عىل تهيئة االرايض بعد ان تم التنسيق مع االدارات 
املحلية يف املحافظات، واآلن االلف قطعة جاهزة. 
مؤكدا: انه تم وضع اهم 3 معايري لبناء املدارس 
النسبة  حساب  هو  االول  السكاني،  وتوزيعها 
السكانية للمحافظة والثاني االخذ بنظر االهتمام 
املدارس الطينية ستكون بديلة لها، والثالث هناك 

مدارس تحتوي عىل دوام مزدوج وثالثي.
النهائية،  مراحله  اىل  وصل  املرشوع  ان  وبني: 
البسيطة  الفنية  االجراءات  بعض  هناك  وقريبا 

للجانب الصيني للمبارشة باملرشوع.
وبشأن االتفاقية الصينية، قال مجيد: ان االتفاقية 
ما  حسب  تتوقف  لم  الصينية  العراقية  االطارية 
ومواقع  االعالم  وسائل  بعض  من  ويشاع  اشيع 
العليا  اللجنة  ان  مبينا:  االجتماعي.  التواصل 
التي وجه بتشكيلها رئيس الوزراء التي يرتأسها 
االمني العام كانت بعضويتها مستشارون لرئيس 
املالية  وزارتي  عن  فضال  العام  واالمني  الوزراء 
كل  وضعت  حيث  املركزي،  والبنك  والتخطيط 
النهائية  الصيغة  اىل  للوصول  التعليمات واالعداد 

للمبارشة باالتفاقية.
وكان  التنفيذ،  حيز  دخلت  االتفاقية  ان  واكد: 
وضع  وتم  النارصية  مطار  هو  ابرم  عقد  اول 
حجر االساس يف حزيران املايض وقريبا الرشكة 
ان  اىل:  الفتا  بالتنفيذ.  وتبارش  االرض  ستتسلم 
تطوير  مرشوع  لطرح  للحكومة  فكرة  هنالك 
وحدة  الف   90 عىل  يحتوي  الذي  الصدر  مدينة 

سكنية ضمن االتفاقية العراقية الصينية .
واختتم: ايضا وزارة التخطيط تعمل عىل ادراج 
املرشوعات الحيوية واملهمة كمرشوعات الطاقة 
املجاري  ملحطات  التحتية  والبنى  والصحة 

واملياه.
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اعالن
اىل الرشيك (برشى محمد حسن) اقتىض حضورك 
اىل صندوق االسكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت 
اقـرارك باملوافقـة عىل قيام رشيـكك (عيل  مهدي 
حسـن) بالبنـاء عىل حصتـه املشـاعة يف القطعة 
املرقمـة (٣٦٩/٣٨٣٥) حي املعلمـني حدود بلدية 
النجـف ولغرض تسـليفه قرض االسـكان وخالل 
مدة اقصاها خمسة عرش يوم داخل العراق وشهر 
واحد خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.

اعالن
اىل الرشيك (بهاء اسماعيل ابراهيم) اقتىض حضورك 
اىل صندوق االسـكان الكائن يف النجـف وذلك لتثبيت 
اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك (زمن عبد الحمزة 
علـوان) بالبنـاء عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعـة 
املرقمة (١٠/١٠) مقاطعة ٤٦/عباسية حدود بلدية 
النجف ولغرض تسـليفه قرض االسكان وخالل مدة 
اقصاها خمسـة عرش يوم داخل العراق وشهر واحد 
خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.

العدد:٤١٥٢ جمهورية العراق    
مجلس القضاء االعىل                            التاريخ:٢٠٢١/١١/٢٥

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

اىل املدعو 
م/ اعالن

قـدم طالب حجة الوفاة زكية عباس حسـني  طلباً اىل هذه املحكمة 
يروم فيه اسـتصدار حجـة وفاة بحق املدعو (زكية عباس حسـني) 
قـررت املحكمة تبليغك يف الصحـف املحلية فعليـك الحضور امامها 
خـالل عـرشة ايام مـن تاريخ نـرش االعـالن وبخالفه سـيتم النظر 

بالطلب وفق القانون.
القايض
اثري فاهم حسن

العدد:٤١٥٢ جمهورية العراق    
التاريخ:٢٠٢١/١١/٢٥ مجلس القضاء االعىل  

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية                
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

اىل املدعو 
م/ اعالن

قـدم طالب حجة الوفاة رضـا موىس كاظم  طلبـاً اىل هذه املحكمة 
يـروم فيه اسـتصدار حجة وفـاة بحق املدعو (هـدى موىس كاظم) 
قـررت املحكمة تبليغك يف الصحـف املحلية فعليـك الحضور امامها 
خـالل عـرشة ايام مـن تاريخ نـرش االعـالن وبخالفه سـيتم النظر 

بالطلب وفق القانون.
القايض
اثري فاهم حسن

اعالن
اىل الرشيك (فليحة حسن فرحان) اقتىض حضورك 
اىل صندوق االسـكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت 
اقـرارك باملوافقـة عـىل قيـام رشيكك (سـارة عبد 
الرضا وحيد) بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة 
املرقمة (١٦٨/١٢٣) املقاطعة ٤٤/ الحرية ) حدود 
بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض االسكان وخالل 
مدة اقصاها خمسـة عرش يوم داخل العراق وشهر 
واحد خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.

اعالن
اقتـىض  اىل الرشيـك (حميـدة مجهـول سـاجت) 
حضورك اىل صندوق االسكان الكائن يف النجف وذلك 
لتثبيـت اقرارك باملوافقة عـىل قيام رشيكك (محمد 
هادي طاهر) بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة 
املرقمة (٣/٥٥٩٢١) حي النداء  حدود بلدية النجف 
ولغـرض تسـليفه قـرض االسـكان وخـالل مـدة 
اقصاها خمسة عرش يوم داخل العراق وشهر واحد 
خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.

جمهورية العراق      العدد:٤١٥٣
التاريخ:٢٠٢١/١١/٢٥ مجلس القضاء االعىل      

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

اىل املدعو 
م/ اعالن

قـدم طالـب حجة الوفاة ندى مـوىس كاظم  طلبـاً اىل هذه املحكمة 
يـروم فيـه اسـتصدار حجة وفاة بحـق املدعو (ندى مـوىس كاظم) 
قـررت املحكمة تبليغك يف الصحـف املحلية فعليـك الحضور امامها 
خـالل عـرشة ايام مـن تاريخ نـرش االعـالن وبخالفه سـيتم النظر 

بالطلب وفق القانون.
القايض
اثري فاهم حسن

فقدان 
فقد سند العقار املرقم ٧٢٨٤٢/٣ 
حـي الوفاء يف النجف باسـم (عيل 
جميـل عيـىس مـوىس) والصـادر 
مـن مديرية التسـجيل العقاري يف 
النجف فعىل من يعثر عليه تسليمه 

اىل جهة االصدار.

الجمهورية العراقية
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة                اعالن عن بيع عقارات                نموذج رقم (١٨) تسجيل عقاري
دائرة التسجيل العقاري يف الشطرة 

سـتبيُع دائرة التسـجيل العقاري يف الشـطرة باملزايدة العلنية العقـارات املوصوفة اعـاله العائد للراهن 
صندوق االسـكان العراقي لقاء طلب الدائن املرتهن حسـني كريم يوسـف البالغ (٤٥,٠٠٠,٠٠٠ خمسـة 
واربعـون مليون دينار عراقي) فعىل الراغب يف االشـرتاك مراجعة هذه الدائـرة  خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مسـتصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية التقل 
عن ١٠٪ من القيمة املقدرة ازاء كل عقار مبيع اعاله يرغب يف االشرتاك يف مزايدته وان املزايدة ستجري يف 

الساعة (١٢) ظهرا من اليوم االخري .
عادل هاشم منخي 
مدير التسجيل العقاري يف الشطرة

الجمهورية العراقية
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة                اعالن عن بيع عقارات                نموذج رقم (١٨) تسجيل عقاري
دائرة التسجيل العقاري يف الشطرة 

ستبيُع دائرة التسجيل العقاري يف الشطرة باملزايدة العلنية العقارات املوصوفة اعاله العائد للراهن 
صندوق االسكان العراقي لقاء طلب الدائن املرتهن عبد الله عبيد جرب البالغ (٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ثالثون 
مليون دينار عراقي) فعىل الراغب يف االشـرتاك مراجعة هذه الدائرة  خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليـوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مسـتصحبا معه تأمينات قانونيـة نقدية او كفالة مرصفية 
التقـل عـن ١٠٪ من القيمة املقـدرة ازاء كل عقار مبيـع اعاله يرغب يف االشـرتاك يف مزايدته وان 

املزايدة ستجري يف الساعة (١٢) ظهرا من اليوم االخري .
عادل هاشم منخي 
مدير التسجيل العقاري يف الشطرة

الجمهورية العراقية
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة                اعالن عن بيع عقارات                نموذج رقم (١٨) تسجيل عقاري
دائرة التسجيل العقاري يف الشطرة 

ستبيُع دائرة التسجيل العقاري يف الشطرة باملزايدة العلنية العقارات املوصوفة اعاله العائد للراهن 
صندوق االسكان العراقي لقاء طلب الدائن املرتهن سعد خضري عبد  البالغ (٣٥,٠٠٠,٠٠٠ خمسة 
وثالثـون مليـون دينار عراقي) فعىل الراغب يف االشـرتاك مراجعة هذه الدائـرة  خالل ثالثني يوما 
اعتبـارا من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مسـتصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة 
مرصفية التقل عن ١٠٪ من القيمة املقدرة ازاء كل عقار مبيع اعاله يرغب يف االشرتاك يف مزايدته 

وان املزايدة ستجري يف الساعة (١٢) ظهرا من اليوم االخري .
عادل هاشم منخي 
مدير التسجيل العقاري يف الشطرة

الجمهورية العراقية
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة                اعالن عن بيع عقارات                نموذج رقم (١٨) تسجيل عقاري
دائرة التسجيل العقاري يف الشطرة 

ستبيُع دائرة التسجيل العقاري يف الشطرة باملزايدة العلنية العقارات املوصوفة اعاله العائد للراهن 
صنـدوق االسـكان العراقي لقـاء طلب الدائن املرتهن نجاح شـمخي جبار البالـغ (٣٠,٠٠٠,٠٠٠ 
ثالثـون مليـون دينار عراقـي) فعىل الراغب يف االشـرتاك مراجعة هذه الدائرة  خـالل ثالثني يوما 
اعتبـارا من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مسـتصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة 
مرصفية التقل عن ١٠٪ من القيمة املقدرة ازاء كل عقار مبيع اعاله يرغب يف االشرتاك يف مزايدته 

وان املزايدة ستجري يف الساعة (١٢) ظهرا من اليوم االخري .
عادل هاشم منخي 
مدير التسجيل العقاري يف الشطرة

اىل الرشيـك (جمـال كاظم 

حضورك  )اقتىض  محسـن 

اىل مديريـة بلديـة النجـف 

االرشف لغرض اصدار اجازة 

البناء للرشيك (نور شـاكر 

املرقمـه  القطعـه  نعمـه) 

(٥٣٦٠٤/٣ )يف النجف حي 

خـالل   ٤ مقاطعـه  النـداء 

عرشه ايام وبخالفه سـتتم 

االجراءات دون حضورك.
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بغداد/ الزوراء:
امس  الجوية،  األنواء  هيئة  توقعت 
الحرارة  درجات  يف  انخفاضاً  اإلثنني، 

بدءاً من اليوم الثالثاء.
 وذكر بيان للهيئة تلقته ”الزوراء“: أن 
سيكون  الثالثاء  لليوم  البالد  ”طقس 
املنطقتني  يف  غائم  اىل  جزئياً  غائماً 

سيكون  بينما  والجنوبية،  الوسطى 
جزئياً  غائماً  الشمالية  املنطقة  طقس 
اىل غائم مصحوب بتساقط أمطار تكون 
للثلوج فوق  رعدية احياناً مع تساقط 
املرتفعات الجبلية كما يتشكل الضباب 
درجات  أما  تدريجياً،  يزول  ثم  صباحاً 
عن  درجات  عدة  فستنخفض  الحرارة 

اليوم السابق بعموم البالد“.
األربعاء  غد  ليوم  ”الطقس  أنَّ  وأضاف 
املنطقتني  يف  جزئياً  غائماً  سيكون 
سيكون  بينما  والجنوبية،  الوسطى 
جزئياً  غائماً  الشمالية  املنطقة  طقس 
أمطار  بتساقط  مصحوب  غائم  اىل 
الرشقية  األقسام  يف  غزارة  أكثر  تكون 

منها ورعدية احياناً مع تساقط للثلوج 
ويتشكل  الجبلية  املرتفعات  فوق 
الضباب صباحاً ثم يزول تدريجياً، فيما 
لليوم  الحرارة مقاربة  ستكون درجات 

السابق يف جميع مناطق البالد“.
الخميس  يوم  أن ”طقس  البيان  وتابع 
املقبل يف املنطقتني الوسطى والشمالية 

سيكون غائماً جزئياً اىل غائم مع فرصة 
لتساقط زّخات مطر خفيفة يف أماكن 
الضباب  يتشكل  كما  منها،  متفرقة 
صباحاً ال يلبث أن يزول تدريجياً، بينما 
سيكون طقس املنطقة الجنوبية غائماً 
الحرارة  درجات  ستكون  فيما  جزئياً، 

مقاربة لليوم السابق بعموم البالد“.

الجمعة  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 
سيكون  بينما  تدريجياً،  يزول  لكنه 
جزئياً  غائماً  الشمالية  املنطقة  طقس 

كما يتشكل الضباب صباحاً وال يمكث 
طويالً، يف حني سيكون طقس املنطقة 
درجات  أما  جزئياً،  غائماً  الجنوبية 
االقسام  يف  قليالً  فستنخفض  الحرارة 
الوسطى والشمالية، وال تغري فيها عن 
من  الجنوبي  القسم  يف  السابق  اليوم 

البالد“.
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بغداد/ الزوراء:

حـذر رئيس هيئة النزاهـة، عالء جواد 

السـاعدي، امس االثنـني، من تداعيات 

الفسـاد، فيما حث العالم عىل مواجهة 

خطره.

وقالت الهيئة يف بيان تلقته ”الزوراء“: 

ان ”العراق شـارك يف الدورة التاسـعة 

ملؤتمر الدول األطـراف يف اتفاقية األمم 

املتحدة ملُكافحة الفساد املُنعقد يف رشم 

الشيخ بجمهوريَّة مرص العربيَّة“.

هيئـة  رئيـس  الوفـد/  رئيـس  واكـد 

النزاهة، عالء جواد السـاعدي، بكلمته 

يف املُؤتمر عـىل ”خطوات العـراق التي 

تنـدرج يف بـاب االسـتجابة ملُتطلبـات 

االتفاقيـة األمميَّـة ملُكافحة الفسـاد، 

ومـن تلـك اإلنجـازات املُتحّققـة إقرار 

مجلس الوزراء لالسـرتاتيجيَّة الوطنيَّة 

للنزاهـة وُمكافحـة الفسـاد لألعـوام 

الثالثة (2021 – 2024) بعد أن أعدَّتها 

وقامت بصياغة مواّدها وبنودها هيئة 

النزاهة ُممثلة العراق يف هذه االتفاقيَّة 

ة  بالتعاون مع الجهات الوطنيَّة املُختصَّ

اإلنمائـي  املُتَّحـدة  األمـم  وبرنامـج 

.“(UNDP)

وأشار الساعدي إىل ”سنِّ بعض القوانني 

الداعمة للمنظومة القانونيَّة املُتصدِّية 

للفساد كقانون هيئة النزاهة والكسب 

ع صالحيَّات هيئة  غري املرشوع، إذ وسَّ

ُنها  النزاهة االتحاديَّة ومنحهـا ما ُيمكِّ

والفاسـدين  الفسـاد  ُمالحقـة  مـن 

بفاعليَّـٍة وديناميَّـٍة أكثـر يف الجانبـني 

األول  والتعديـل  والوقائـي،  الردعـي 

لقانون صندوق اسـرتداد أموال العراق 

رقم (9) لسنة 2012، ومرشوع قانوٍن 

السـرتداد األموال املُهرَّبة الذي اقرتحته 

رئاسـة الجمهوريَّة، فضـًال عن غريها 

من القوانني املُقرَّة واألخرى املقرتحة“، 

الفتـًا إىل ”اسـتضافة العـراق مؤتمـراً 

ـعاً شـاركت فيه العديد من  دولياً ُموسَّ

الدول نوقشـت فيه ُمعوِّقات االسرتداد 

واملشاكل القانونيَّة والسياسيَّة والفنيَّة 

التي تقُف حجر عثرٍة دون تسهيل هذه 

ـراً إىل  ـة، وانضمـام العـراق ُمؤخَّ املُهمَّ

مبادرة ”Globe“؛ سعياً منه الستثمار 

أي جهـد يخـدم خطواتـه يف ُمعالجـة 

الفسـاد ويفـيض إىل عدم توفـري بيئٍة 

آمنٍة للفاسدين“.

وتابـع ”إنَّ العراق ممثالً بهيئة النزاهة 

واألجهـزة الرقابيَّـة األخرى لـم يكتِف 

بُمعالجـة آفـة الفسـاد عـرب الجوانب 

الزجريَّـة الردعيَّة، بـل تعدَّاها أيضاً إىل 

الجوانـب الوقائيَّة واألخـرى التوعويَّة 

التثقيفيَّـة عرب تنظيـم برامج تثقيفيٍَّة 

توعويَّـٍة ووقائيَّـٍة عـدٍَّة، فضـًال عـن 

ُن األجهزة  إجراءات وقائيٍة أخـرى ُتمكِّ

الرقابيَّـة من االطالع عـىل الذمم املاليَّة 

للُمكلَّفني بكشـفها، وفـرض عقوباٍت 

صارمـٍة بحـقِّ املُمتنعـني عـن تقديم 

الكشف يف املُدد املُحدَّدة“.

ويف مجال املُسـاعدة الفنيَّـة والتقنيَّة، 

نوه السـاعدي ”بإطالق مرشوع (دعم 

الفسـاد  ملُكافحـة  العدالـة  ُمبـادرات 

وتعزيـز تسـوية النزاعـات التجاريَّة) 

الـذي ُتموُِّلـُه بعثـة االتحـاد األوربـيِّ 

وُينّفُذُه برنامـج األمم املُتَّحدة اإلنمائي 

الثغـرات  معالجـة  بهـدف   ،(UNDP)

ملُكافحـة  واالسـرتاتيجيَّة  الترشيعيَّـة 

الفسـاد يف العـراق، وتحسـني القـدرة 

واإلطـار القانونـيِّ إلجـراء التقـايض 

التجـاري، وتهيئـة مناٍخ مـن الدعم يف 

الربملان ملُكافحة الفساد، وتعزيز نظام 

القضـاء التجـاري، وإرشاك املجتمـع 

املدنـيِّ واإلعـالم واملواطنـني يف حـواٍر 

بنَّاٍء؛ بغية تحقيق اإلصالح يف ُمكافحة 

الفسـاد“، الفتـا اىل ”مـرشوع (بنـاء 

الثقة) الذي أطلقه بالتعاون مع املكتب 

اإلقليميِّ التابع للربنامج، والذي  يهدف 

إىل بنـاء الثقة بـني املُواطن والحكومة، 

ودعم االسـرتاتيجيَّة الوطنيَّـة للنزاهة 

قـدرات  ورفـع  الفسـاد،  وُمكافحـة 

العاملـني يف األجهزة الرقابيَّة من خالل 

التدريب ونقل الخربات“.

التاسـعة  الدورة  واخُتِتَمـت فعاليـات 

ملؤتمر الدول األطـراف يف اتفاقية األمم 

املُتَّحـدة ملُكافحة الفسـاد، التي ُعِقَدت 

بمدينة رشم الشـيخ عىل مدى خمسة 

أياٍم برئاسـة مـرص ومشـاركة وزراء 

وممثـيل الـدول األطـراف يف االتفاقيَّة، 

صـة  املُتخصِّ الدوليَّـة  مـات  واملُنظَّ

سـات املجتمـع املدنـي يف مجال  وُمؤسَّ

النزاهة ومكافحة  الشـفافية وحماية 

الفساد، باالتفاق عىل عدَّة قراراٍت تتعلق 

باسـتعادة األمـوال املنهوبـة وتفعيـل 

التعـاون اإلقليمـيِّ والـدويلِّ والتعليـم 

وتمكـني الشـباب، فضالً عـن ُمتابعة 

احـرتام االلتزامـات التـي تـمَّ قطعها 

خالل الـدورات السـابقة للمؤتمر؛ من 

أجل منع الفسـاد والتعـاون فيما بني 

الرقابيَّة وأجهزة ُمكافحة  سـات  املُؤسَّ

الفسـاد يف الـدول األطـراف، فيمـا تمَّ 

تحديـد موعـد انعقاد الـدورة العارشة 

للُمؤتمر يف الواليـات املُتَّحدة األمريكيَّة 

– واشنطن.

فيما تـمَّ اعتمـاد إعالن رشم الشـيخ 

الـذي تقدَّمـت بـه جمهوريَّـة مـرص 

العربيَّـة، بشـأن ُمحاربـة الفسـاد يف 

أوقـات األزمـات مـن ضمن قـرارات 

د عىل ”رضورة التعايف  املؤتمر، إذ شـدَّ

من جائحة كورونا بنزاهٍة، ومساعدة 

الـدول عىل دعـم جاهزيَّتهـا ملُواجهة 

حاالت الطوارئ يف املستقبل، فضالً عن 

الرتكيز عىل املخاطر املُتزايدة للفسـاد 

ممثلًة يف اإلنفـاق االقتصادي واإلغاثة 

الصحيَّـة، والدعـوات للـدول األعضاء 

إىل سـلوك أفضـل املمارسـات؛ بهدف 

تطوير دالئل إرشاديٍَّة لتعزيز التعاون 

ملُنع الفسـاد وتحديـده والتحقيق فيه 

وُمالحقته“.

وعـىل هامـش املُؤتمـر، التقـى رئيس 

الوفـد العراقـي عـالء جواد السـاعدي 

بوكيـل األمني العام لألمم املُتَّحدة املدير 

التنفيذي للــ(UNDC) غادة وايل، وتم 

”بحـث سـبل تعزيـز أوارص التعـاون 

مـة الدوليَّة يف ميدان  بني العراق واملُنظَّ

مكافحة الفساد“.

إىل  اللقـاء  السـاعدي خـالل  وتطـرَّق 

”أهميَّة دعم األجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة، 

ال سـيما هيئـة النزاهة بعدِّهـا ُممثلة 

العـراق يف االتفاقيَّـة األمميَّـة ملُكافحة 

الفسـاد، وتعزيز ذلـك الدعم من خالل 

التقنـي  والتعـاون  الخـربات  تبـادل 

والفني“.

وحـثَّ السـاعدي ”دوَل العالـم عىل 

الوقوف بوجه الفسـاد والفاسـدين 

لتحجيـم  ـٍة  ُمرتاصَّ كتلـٍة  بشـكل 

”تداعياتـه  مـن  ُمحـذِّراً  خطـره“، 

التـي باتت ُتهدُِّد مسـتقبل شـعوب 

العالـم كافـة دون اسـتثناٍء، وتنخر 

سـات الدولـة، وتعيـق فـرص  ُمؤسَّ

التنمية واالستثمار“.

واتفـق الجانبـان عـىل أهميَّة السـعي 

الحثيـث إىل دعـوة الـدول األطـراف يف 

االتفاقية األمميَّة لاللتـزام بُمقرَّراتها، 

ال سـيما تلك املُتعلِّقة باسرتداد األصول 

واالستجابة لطلبات املُساعدة القانونيَّة، 

وتذليل الصعوبات أمام جهود اسرتداد 

املُدانني يف قضايا الفسـاد بشكٍل فاعٍل 

يسهم يف تحقيق مرامي وأهداف الدول 

املنضوية يف االتفاقيَّة.  

طهران/ متابعة الزوراء: 
أعلنت وزارة الخارجيـة اإليرانية أنه ال يوجد 
موعد ثابت السـتئناف محادثات فيينا بشأن 

النووي.
وكشـف املتحـدث باسـم الخارجية، سـعيد 
أن  يف مؤتمـر صحـايف، عـن  زاده،  خطيـب 
الوفـد اإليراني لـم يجِر مفاوضـات مبارشة 
مـع الجانـب األمريكـي، بـل تسـلم بعـض 
الرسـائل عرب إنريكي مورا، املنسق األوروبي 

للمفاوضات.
وأضاف: أن بالده ردت عىل الرسائل األمريكية 

بصورة غري مبارشة.
فيمـا أتت هذه التطورات بعـد أيام قليلة من 
إعـالن مسـؤول أمريكـي أن املفاوضات مع 
إيـران لم تصل بعـد لنقطة رفـع العقوبات، 
مشـرياً إىل أنهـا ال تـزال تناقـش قضايـا ال 

حلوال.
فيما حذر الدبلومـايس لصحيفة ”بوليتكو“ 
رافضاً الكشـف عن اسمه، من مخاطر فشل 
املحادثات مع إيران، والذي قد يؤدي لسـباق 

تسلح يف الرشق األوسط.
وكشـف أيضاً عن أن الواليات املتحدة قدمت 

عرضا جيـدا إليران يف جولـة محادثات فيينا 
األخرية.

يشـار إىل أن املتحـدث باسـم منظمة الطاقة 
الذريـة يف إيران كان أعلن بدء الفحص الفني 
لكامريات املراقبة الجديدة التي سيتم تركيبها 
يف مجمع تيسـا النـووي يف مدينة كرج غرب 

طهران.
وأوضـح أن الكامريات الجديدة سـتحل محل 
الكامـريات القديمة للوكالـة الدولية للطاقة 
الذريـة، والتي ترضرت أواخـر يونيو املايض، 
وقالت إيران إن عمال تخريبيا اتهمت إرسائيل 
بالوقوف وراء تسـبب بخروج الكامريات عن 

العمل.
كما اشرتط النظام اإليراني، بحسب اإلعالم 
الرسـمي يف طهران، عددا من الرشوط قبل 
املوافقة عىل وضع الكامريات، بينها إجراء 
تقييـم أمني حـول أبعاد عمليـة التخريب 
التي طالت أجهزة املراقبة السابقة، وكذلك 
إدانة عمليات التخريب عىل لسـان الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذرية، إضافـة إىل إجراء 
فحوص فنيـة وأمنية عـىل الكامريات قبل 

تركيبها.

انقرة/ متابعة الزوراء:
تواصـل اللـرية الرتكية تسـجيل هبـوط غري 
مسـبوق يف قيمتها عند أكثر من 17.5 مقابل 
الدوالر، فيما تعهد الرئيس الرتكي، رجب طيب 
أردوغان، بخفض معدل التضخم، حيث يتبنى 
سياسـة نقدية تخفض أسعار الفائدة بهدف 

تحفيز النمو واإلنتاج وتعزيز الصادرات. 
يشـار إىل أن أردوغـان طاملا عـارض النموذج 
خفـض  أن  معتـربا  التقليـدي،  االقتصـادي 
معدالت الفائـدة جزء من ”حرب االسـتقالل 
االقتصادي“ ومعيدا التأكيد أن ارتفاع الفوائد 

يدفع بالتضخم اىل األعىل.
وتسـببت أزمـة العملـة يف دفـع الكثـري من 
األتراك إىل ما دون الخط الرسمي للفقر، فيما 
تظاهـر املئات يف شـوارع أنقرة وإسـطنبول 
خالل نهاية األسبوع احتجاجا عىل السياسة 

النقدية للحكومة.
وأفـاد أردوغان، خـالل قمة تركيـة أفريقية 
يف إسـطنبول اختتمـت السـبت: ”عاجـال أم 
آجـال، كما خفضنـا التضخـم إىل أربعة باملئة 
عندما توليت السلطة.. سنقوم بخفضه مرة 

أخرى“.
وقـال الزعيـم الرتكـي، يف لقـاء مـع شـباب 
أفارقة وفق مقطع فيديو ُنرش األحد: ”لكنني 
لن أسـمح بتعرض مواطني وشعبي للسحق 
بسبب أسعار الفائدة“، مضيفا ”إن شاء الله 

سينخفض التضخم بأرسع وقت ممكن“. 
 واملرة األخرية التي سجل فيها معدل التضخم 
أربعـة باملئـة كانـت عـام 2011، لكنـه عاد 
إىل االرتفـاع بشـكل مطـرد منذ عـام 2017. 
وخفـض البنك املركـزي الرتكـي بضغط من 
أردوغـان سـعر الفائدة الرئيـيس 500 نقطة 

منذ أيلول/سبتمرب.
ثم عـاد وخفضهـا للمـرة الرابعة األسـبوع 

املايض رغـم وصول معدل التضخم السـنوي 
إىل 21,31 باملئـة يف ترشين الثاني/نوفمرب، يف 

حني توقع خرباء ارتفاعا آخر هذا الشهر.
 وشـدد أردوغان يف خطاب ألقاه مسـاء األحد 
يف إسـطنبول عـىل رضورة خفـض معـدالت 
تتعـرض  تركيـا  أن  عـىل  مشـددا  الفائـدة. 
لـ“هجمات عبثية“ موجها انتقادات حادة إىل 
جمعية رجال األعمال والصناعيني املستقلني 

يف تركيا ”توسياد“.
 وكانـت الجمعيـة قد أثارت غضـب أردوغان 
بمطالبتهـا، السـبت، الحكومـة بالتخيل عن 
السياسـات االقتصاديـة الحاليـة والعودة إىل 

”قواعد العلوم االقتصادية“.
ويدعـو الرئيـس الرتكـي إىل خفـض أسـعار 
الفائدة بهدف تحفيز النمـو واإلنتاج وتعزيز 
الصادرات.. وخرست اللـرية الرتكية نحو 40 
باملئة مـن قيمتها مقابـل الدوالر منـذ بداية 
ترشيـن الثاني/نوفمـرب، مـع مخـاوف من 

تراجع إضايف.
ودفعـت أزمـة العملـة الكثري من األتـراك إىل 
ما دون الخط الرسـمي للفقـر، وخالل نهاية 
األسـبوع تظاهـر مئـات يف شـوارع أنقـرة 
وإسـطنبول احتجاجا عىل السياسة النقدية 

للحكومة.
لكن أردوغان أشـار إىل قرار تاريخي تم تبنيه 
األسـبوع املـايض يقـيض برفع الحـد األدنى 
لألجـور بنسـبة 50 باملئـة اعتبارا مـن العام 

املقبل.
 وتسـود مخاوف من اضطرار تركيا لفرض 
ضوابط عىل رؤوس األموال بعد تدهور قيمة 
اللـرية، إال أن أردوغان وصف هذه الهواجس 
”االقتصـاد  إن  وقـال  ”تفاهـات“.  بأنهـا 
الرتكي سيواصل طريقه وفق قواعد السوق 

الحرة“.

موسكو/ متابعة الزوراء:
أكـد الرئيس الرويس، فالديمـري بوتني، إنه تم 
إحبـاط 61 جريمـة إرهابية، بمـا يف ذلك 32 
هجوما إرهابيا، يف روسيا خالل 11 شهرا من 
عام 2021، مشـريا إىل أنه مـن املهم مواصلة 

العمل بفعالية يف مكافحة اإلرهاب.
وقال بوتـني: ”اليوم، تفـرض الحالة الدولية 
الصعبة وطبيعة وحجـم التحديات واملخاطر 
الحديثـة طلبات متزايدة عـىل عمل الخدمات 
الخاصة، وأوال وقبل كل يشء، يف حل املهمات 
الرئيسية ذات األولوية: محاربة اإلرهاب بقوة 

وقسوة“.
وأضاف الرئيس يف رسـالة بالفيديو تهنئة اىل 
قـوات األمن: ”لقـد كانت هناك يف السـنوات 
األخرية نجاحات كبرية وديناميكيات إيجابية 
بشـكل عـام يف هـذا املجـال الصعـب واألهم 

للغاية“.
وتابـع بوتني ”تم إحباط عىل مدى السـنوات 
الــ 11 املاضية أكثر من 200 هجوم إرهابي، 

كمـا انخفض عـدد الجرائـم اإلرهابيـة التي 
ارتكبت خالل هذه الفرتة عدة مرات“.

ولفت إىل أنه تم تفـادي الغالبية العظمى من 
هـذه الجرائم يف مرحلة اإلعداد، بما يف ذلك 32 
هجوما إرهابيا.. هذا يعد نتيجة جيدة لكن ما 

زالت هناك مشاكل كثرية.
وشـدد الرئيس عىل أن ”هذا [التطرف] تهديد 
مبارش لوحدة روسـيا.. من الـرضوري قمع 
أي مظهـر من مظاهر كـره األجانب والعداء 
االجتماعـي والدينـي برصامـة، ملنـع تورط 
النـاس، وخاصـة الشـباب، يف أنشـطة غـري 

مرشوعة مناهضة للحكومة“.
ودعا بوتني إىل ”مزيد من التصفية الهجومية 
اإلرهابيـة  الجماعـات  لخاليـا  والفعالـة 

الدولية“.
ولفت الرئيس الرويس إىل إن دور االستخبارات 
الخارجيـة يف ضمـان أمـن روسـيا آخـذ يف 
االزدياد، وهذا يتعلـق بالتحليل الرسيع وعايل 

الجودة للمعلومات الدولية.
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الخرطوم/ األناضول:
قال الجيش السـوداني،امس اإلثنني، إنه ”لن 
يفـرط يف أمن بالده القومي وسـيحمي خيار 
قيـام االنتخابـات وتطلعـات الشـعب نحـو 

الديمقراطية“.
جاء ذلك بحسب بيان صحفي للعميد الطاهر 
أبو هاجة، املستشـار اإلعالمي لقائد الجيش، 
غداة تظاهـرات يف العاصمة الخرطوم ومدن 
العسـكري“  لـ“االنقـالب  رفضـا  أخـرى، 
واالتفاق السـيايس األخري، وللمطالبة بحكم 

مدني.
وقال أبـو هاجة: ”القوات املسـلحة والقوات 
األمنية لـم ولن تفرط يف أمـن البالد القومي، 
فجهـات كثـرية حلمهـا أن تـرى السـودان 
ممزقـا ليـس إىل دويالت وإنما ممسـوح عن 

الخارطة“.
وتابع : التظاهرات رفعت شـعارات مختلفة 
ممـا يؤكد اختـالف األجندة والـرؤى، والنربة 
الخالفية والعدائيـة الصارخة يمكن أن تعيق 

التحول الديمقراطي السلس“.
وأشـار إىل أن االتفاق السـيايس املوقع يف 21 
نوفمرب/ترشيـن الثانـي املـايض بـني رئيس 
مجلس السـيادة عبد الفتاح الربهان ورئيس 
مجلـس الـوزراء عبـد اللـه حمـدوك، ”يعـد 
األسـاس الـذي يجـب أن تبنـى عليـه الرؤى 

السياسية االنتقالية“.
وأردف: ”مـن األفضـل للقـوى املختلفـة أن 
توحد برامجها واسرتاتيجيتها إلنجاح الفرتة 

االنتقالية وتحقيق التحول الديمقراطي“.
واسـتطرد : ”القوات املسـلحة دائما منحازة 
لخيار الشـعب وتطلعاته نحـو الديمقراطية 
عـرب انتخابات حـرة ونزيهة وسـتحمي هذا 

الخيار“.
ودعا أبو هاجة، الجميع للسعي للحفاظ عىل 
املصالـح العليا بعيدا عن مـا صفه، بـ“هوى 

النفس واملصالح الحزبية الضيقة“.
و أعلنت وزارة الصحة السـودانية األحد، عن 
إصابة 123 مواطنا إثـر مواجهات بني قوات 
األمن ومحتجني يف العاصمة الخرطوم ووالية 

كسال رشقي البالد.
وكان شـهود عيـان أبلغوا األناضـول، األحد، 
بخـروج متظاهرين يف مدن عطـربة والدامر 
ودنقـال والربقيـق وكريمة (شـمال) ومدني 
واملناقل (وسـط) والضعني ونيـاال وزالنجي 
والفارش وكبكابية (غرب) وكوستي واألبيض 

(جنوب) وبورتسودان وحلفا الجديدة (رشق) 
وسنار (جنوب رشق).

وتتزامـن االحتجاجـات مـع الذكـرى الثالثة 
النطـالق ثـورة 19 ديسـمرب/ كانـون األول 
2018، التي دفعت قيادة الجيش لعزل رئيس 
البـالد عمـر البشـري يف 11 أبريـل/ نيسـان 

.2019
ويشـهد السـودان، منـذ 25 أكتوبر/ ترشين 
األول املـايض، احتجاجـات رفضـا إلجراءات 
اتخذهـا الربهـان يف اليـوم ذاتـه، تضمنـت 
إعـالن حالة الطوارئ وحل مجليس السـيادة 
والـوزراء االنتقاليني وعزل رئيـس الحكومة 
عبد الله حمدوك، عقب اعتقال قيادات حزبية 
ومسـؤولني، ضمن إجـراءات وصفتها قوى 

سياسية بأنها ”انقالب عسكري“.
الربهـان  وقـع  املـايض،  نوفمـرب   21 ويف 
وحمـدوك اتفاقـا سياسـيا يتضمـن عودة 
األخري ملنصبه، وتشـكيل حكومة كفاءات، 
وإطالق رساح املعتقلني السياسيني، وتعهد 
الطرفني بالعمل سـويا السـتكمال املسـار 

الديمقراطي.
إال أن قـوى سياسـية ومدنيـة عـربت عـن 
رفضها لالتفاق باعتبـاره ”محاولة لرشعنة 
االنقالب“، متعهـدة بمواصلـة االحتجاجات 

حتى تحقيق الحكم املدني الكامل.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
يف  متقاعديـن  جنـراالت   3 حـذر 
الجيـش األمريكـي مـن تمـرد أو 
حـرب أهليـة، إذا تم رفـض نتائج 
 االنتخابـات الرئاسـية لعام 2024 

من قبل بعض عنارص الجيش. 
ويف مقال رأي بصحيفة ”واشنطن 
السـابق  اللـواء  أعـرب  بوسـت“، 
الجنرال، بول إيتون، واللواء السابق 
أنطونيو تاجوبا، والعميد السـابق 
الجنـرال سـتيفن أندرسـون، قال 
الجنراالت السابقون: ”مع اقرتابنا 
من الذكرى األوىل لالنتفاضة املميتة 
يف مبنى الكابيتول األمريكي، نشعر 
املسـؤولني  كبـار  نحـن  جميعـا، 

العسكريني السابقني، بقلق متزايد 
بشأن تداعيات االنتخابات الرئاسية 
لعام 2024 واحتمال حدوث فوىض 
مميتة داخل جيشنا، األمر الذي من 
شـأنه أن يضع الجميع األمريكيني 

يف خطر شديد“.
وأوضحـوا أن ”إحـدى نقـاط قوة 
جيشـنا تتمثـل يف أنه مسـتمد من 
يشـمل  فهـو  السـكاني،  التنـوع 
مجموعة من األفـراد، كلهم لديهم 
معتقدات وخلفيات مختلفة. ولكن 
بدون حفظه بشـكل مستمر، فإن 
احتمـال حـدوث انهيار عسـكري 
أو  االجتماعـي  االنهيـار  يعكـس 

السيايس أمر حقيقي للغاية“.

ورأوا أن ”هنـاك بـوادر اضطـراب 
محتمل يف قواتنا املسـلحة. ففي 6 
يناير املايض، شارك عدد مثري للقلق 
من قدامى املحاربني وأفراد الخدمة 
الفعليـة يف الجيـش يف الهجوم عىل 
مبنـى الكابيتـول. ومن بـني أكثر 
مـن 1 مـن كل 10 مـن املتهمني يف 
الهجمـات لديـه سـجل خدمـة يف 
الجيـش“، مشـريين إىل أن ”بعض 
أفراد الخدمة قـد يتعهدون بالوالء 
لـ“خـارس“ تابع للرئيس السـابق 
دونالـد ترامـب يرفـض االعـرتاف 
بالهزيمة، ويحـاول قيادة حكومة 
الظل. ويف ظل مثل هذا السـيناريو، 
ليس من الغريب القـول إن انهيارا 

عسكريا قد يؤدي إىل حرب أهلية“.
وأعرب الجنراالت الثالثة املتقاعدين 
عن خشـيتهم مـن أنـه ”إذا كانت 
عليهـا  متنـازع   2024 انتخابـات 
وتقسـم الوالءات، فهنـاك احتمال 
النهيار كامل لتسلسل القيادة عىل 
طول الخطوط الحزبية“، وأضافوا: 
”فكرة تنظيـم وحدات مارقة فيما 
بينها لدعم القائد العام الرشعي ال 

يمكن نبذها“.
هذا وشـددوا عىل أنه ”يجب القيام 
بكل يشء ملنع تمرد آخر، بما يف ذلك 
محاسـبة القادة الذين ألهموا آخر 
شـخص لديهـم ومراجعـة كيفية 
التعامل مـع األوامر غري القانونية، 

والقيام بعمل اسـتخباراتي لتحديد 
وإبعـاد املتمرديـن املحتملني، كما 
يجب أن يعمـل الجيش عىل تحديد 
كيفية انتشار املعلومات املضللة يف 

الرتب“.
”إجـراء  إىل  البنتاغـون  ودعـوا 
مراجعـة للرتبيـة املدنيـة لجميـع 
األعضاء بشـأن الدسـتور وسالمة 
مراجعـة  وإجـراء  االنتخابـات، 
لقوانـني الحـرب وكيفيـة تحديـد 
القانونيـة والتعامل  األوامـر غـري 
معها.. ويجب أن يعـزز البنتاغون 
وحدة القيادة ليوضح بشكل كامل 
لكل عضـو يف وزارة الدفاع من هم 

املسؤولون عنه“.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة، امـس االثنني، عن ايقاف 
هدر ما يقارب ٧٥ مليار دينار شهرياً من خالل 
تنفيـذ فرقهـا خمـس عمليات ضبـط تهريب 
لسعات االنرتنت يف عدد من املحافظات، كاشفة 

عن فتح ٢٩ قضية جزائية تتعلق بهذا امللف.
وقال املُدير العامُّ لدائـرة التحقيقات يف الهيئة، 
كريـم الغـزي، يف حـوار اطلعت «الـزوراء»: إن 
”الهيئة اتخـذت عددا من اإلجـراءات للحدِّ من 
تهريب سـعات اإلنرتنـت بالتنسـيق والتواصل 
ووزارة  واملُخربيـن  ـة  الخاصَّ املصـادر  مـع 
االتِّصـاالت وهيئة اإلعالم واالتِّصاالت، للوصول 
إىل األشـخاص أو الرشكات التي تقوُم بعمليَّات 
التهريب لسعات االنرتنت“، ُموضحاً أنَّ ”الهيئة 
سـبق أن ألَّفـت عـدَّة فـرٍق ميدانيَّـٍة يف بغـداد 
وكركوك ودياىل وواسـط والبـرصة، مع تأليف 
في هيئة النزاهة  لجنٍة ُمشرتكٍة برئاسـة ُموظَّ
ة لالتِّصاالت  االتحاديَّة وعضويَّـة الرشكة العامَّ
واملعلوماتيَّة وهيئة اإلعالم واالتِّصاالت، إلجراء 
الكشف والتحرّي عن تجاوزات بعض الرشكات 
املُخالفـة التي تقـوُم بعمليَّات تهريب سـعات 

االنرتنت يف مختلف أنحاء العراق“.
وأضاف الغزي أن ”الهيئة وبعد أن ترد معلوماٌت 
اليها يتمُّ اتخاذ اإلجراءات الالزمة من تسـجيل 

املعلومـات أو تدوين اإلفادات، ثـمَّ يبدأ الجانب 
العمـيلُّ املُتمثِّـل باالنتقـال امليدانـيِّ والكشـف 
والتحـرّي والتحقيـق أصولياً وانتهـاًء بضبط 
املُتورِّطني مع األجهزة واملُعدَّات املُسـتخَدمة يف 
ة املعلومات“، الفتاً  عمليَّة التهريب إن ثبتت صحَّ
إىل أن ”عمليَّـات الكشـف والتحـرِّي عن طريق 
ـب شـبكات االنرتنـت (السـعات املُهرَّبة)  تعقُّ
للوصـول إىل مصادرها، وكذلـك الرشكات التي 
ُتغذِّيها، تتمُّ باالسـتعانة بأجهزٍة وُمعدَّاٍت فنيٍَّة 

وُمهندسني ذوي اختصاٍص يف هذا املجال“.
ن مالكات دائرته عرب عمليَّات ضبط  د ”تمكُّ وأكَّ
ذتها، من منع  تهريب سـعات االنرتنت التـي نفَّ
هـدر قرابة ٧٥ مليـار ديناٍر شـهرياً يف خمس 
عمليَّـاٍت فقط من تلـك العمليَّات“، ُمشـرياً إىل 
”فتح (٢٩) قضيًَّة جزائيًَّة تتعلَّق بملّف تهريب 

سعات اإلنرتنت“.
وعـن طريقة تهريب سـعات االنرتنت، كشـف 
املُديـر العامُّ لدائـرة التحقيقـات يف الهيئة عن 

أنَّ ”نتائـج تحرِّيـات دائرته أثبتـت أنَّ عمليات 
تهريب سـعات االنرتنت كانت تتـمُّ بطريقتني؛ 
ا أن يكون التهريب السـلكياً وعرب األثري (عن  إمَّ
طريق نصب أبراٍج ُمتتاليٍة تنقل السعات هوائياً 
وصوالً إىل الرشكة الرئيسة ومن ثمَّ توزيعها بني 
املُشـرتكني)، أو عن طريـق القابلوات الضوئيَّة 
بمـّد قابلـواٍت مدفونٍة تحـت األرض وصوالً إىل 
الرشكة الرئيسـة ومـن ثمَّ توزيعهـا أيضاً بني 

املُشرتكني“.
وشـّخص الغزي األسـباب التي تقود إىل اتساع 
عمليَّات تهريب سـعات االنرتنت داخل الحدود 
إىل  بيعهـا  ثـمَّ  ومـن  للُمحافظـات  اإلداريَّـة 
املُشـرتكني، مبيناً أنَّ ”سعر رشاء اللمدة (وهي 
وحـدة قياس سـعات االنرتنـت) أقـلَّ بكثرٍي يف 
بعـض املُحافظات من السـعر املُحـدَّد من قبل 

وزارة االتِّصاالت“.
وأشار اىل أن ”السعات املُهرَّبة هي أساساً سعاٌت 
تدخُل العراق من بعض الدول املُجاورة من دون 
املُرور عرب (البوابات الوطنيَّة) الرسـميَّة املُعدَّة 
لغرض السـيطرة عليها وإيصالهـا إىل الجهات 
الحكوميَّـة املعنيَّـة، فضالً عن أنَّهـا تكوُن غري 
خاضعـٍة للتحاُسـب الگمرگـي أو الرضيبيِّ أو 
الرسـوم املفروضة قانوناً عىل الـرشكات التي 

تعمل وفق الضوابط املُحدَّدة“. 

 بغداد/الزوراء:
ناقشـت لجنـة تحديـد تسـعرية أجور 
الخدمـات اإللكرتونيـة خـالل اجتماع 
عقـد يف األمانة العامة ملجلـس الوزراء 
وضع آلية مناسبة؛ لتحديد األجور التي 
ُتراعي حجم الخدمة اإللكرتونية املقدمة 

للمواطنني وبتكاليف مخفضة.
وذكرت االمانة العامـة ملجلس الوزراء 
يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: ان 
«رئيس اللجنـة وكيل وزارة االتصاالت، 
وادي كريـم وادي اكد خـالل االجتماع، 
عـىل رضورة أن تكون أجـور الخدمات 
الوزارات  التـي سـتقدمها  اإللكرتونية 

املواطنـني  إىل  الخدميـة  والجهـات 
مخفضة، وفق دراسـة جـدوى تعدها 
الوزارات تراعي حجم هـذه الخدمة»، 
مشـريا إىل أن «هنـاك توجهـا حكوميا 
للتحـول الرقمـي وأتمتة عمـل جميع 
الوزارات لتقديـم الخدمات اإللكرتونية 

للمواطنني».
خـالل  «جـرى  انـه  البيـان  واضـاف 
الجلسـة  االجتمـاع مناقشـة فقـرات 
واالستماع إىل مداخالت أعضاء اللّجنة، 
وأبرز املعوقات واالحتياجات التي يجب 

توافرها للوصول إىل أفضل النتائج».
ويف ختـام االجتماع أنهـى وكيل وزارة 

االتصاالت أعمال اللجنة بعدة توصيات 
عـىل أن ترفـع إىل لجنة األمـر الديواني 
٢٢ لسـنة ٢٠٢٠ (لجنة إدارة وتنسـيق 
النشـاط الحكومـي باتجـاه الحوكمة 
اإللكرتونيـة) وهـي: تعميـم كتاب إىل 
الـوزارات كافـة لوضـع أولوية ضمن 
منهاجهـا الحكومـي املقبـل بالتحول 
الرقمـي والتوجـه إىل أتمتـة أعمالهـا 
موازنتهـا  مـن  مبالـغ  وتخصيـص 
وتقديـم  للمـرشوع،  االسـتثمارية 
الـوزارات دراسـة جـدوى عـن مجمل 
الخدمات اإللكرتونية التي ستقدمها إىل 

املواطنني واألجور املقرتحة لها».

بغداد/الزوراء:
اعلنـت كلية العلوم السياسـية بجامعـة النهرين، 
امـس االثنني، انها سـتنظم املؤتمـر العلمي الدويل 
الذي يحمل عنوان (االسرتاتيجية العراقية ملكافحة 
االرهـاب من املواجهـة اىل الوقاية) وذلك عىل قاعة 
املؤتمرات الكربى بجامعـة النهرين، يوم الخميس 
املقبـل، بالتعـاون مـع جهـاز مكافحـة االرهاب، 
وبمشـاركة باحثـني ومختصني يف مجـال االرهاب 
ملكافحته.وقـال عميـد  العراقيـة  واالسـرتاتيجية 
كلية العلوم السياسـية بجامعـة النهرين، ورئيس 
اللجنـة املرشفـة عىل املؤتمـر، عيل فـارس حميد، 
يف بيـان تلقتـه «الـزوراء»: ان «املؤتمـر يتضمـن 
محاور بدور السياسات التعليمية بمكافحة الفكر 
املتطـرف، والوقايـة مـن االرهاب واسـرتاتيجيات 
يف  العراقيـة  واالسـرتاتيجية  املسـتدام،  التعـايف 
مكافحـة االرهـاب، الفـرص والتحديـات، واهـم 
التحديـات االقليميـة والدوليـة ملكافحـة االرهاب 
يف العراق».واضـاف ان «لجانـا علميـة واعالميـة 
واخـرى تحضريية تواصل اسـتعداداتها، للتحضري 
للمؤتمر وتوفري سـبل انجاحه»، مؤكدا ان «بحوثا 
علميـة نوعية سـتقدم يف املؤتمر مـن قبل باحثني 

ومختصـني يف جهاز مكافحـة االرهـاب العراقي، 
واساتذة وباحثني من مختلف الجامعات العراقية».

واكد العميد ان «املؤتمر يعد جهدا وطنيا يضاف اىل 
الجهود االخرى التي تسهم يف بناء الوطن ومكافحة 

خطر االرهـاب والجماعات املتطرفـة التي حاولت 
العبث بأمن البالد، كما انه يعرض التجربة املتميزة 
التـي خاضها العراق يف التصـدي لإلرهاب واالفكار 

التكفريية».

بغداد/الزوراء:

أعلنـت قوات األمن العراقيـة، امس االثنني، 

إلقاء القبض عىل مطلوبـني اثنني، أحدهما 

متهـم بتعاطي وترويج املواد املخدرة، وآخر 

بالتزويـر يف العاصمة بغـداد، فيما اعتقلت 

قـوة من مكافحـة اإلجـرام متهمـاً ينتحل 

صفة ضابط.

وذكـرت الرشطـة االتحاديـة يف بيـان ورد 

«الزوراء»: أن «مفارز اللواء الثامن بالفرقة 

الثانية يف الرشطة االتحادية املنترشة ضمن 

قواطـع املسـؤولية يف منطقـة الكاظميـة 

مفـارز  مـع  وباالشـرتاك  بغـداد،  شـمايل 

استخبارات الفوج الثالث، ألقت القبض عىل 

متهم بتعاطي وترويـج املخدرات وبحوزته 

كيـس صغري يحتوي عىل (مادة الكرسـتال 

املخدرة، بايبني للتعاطي، قداحة، آلة جارحة 

سكني)».

وأضافت أن «قوة من اللواء السادس الفرقة 

الثانية رشطة اتحادية باالشرتاك مع مفرزة 

من مكافحة إجرام حي العامل، من القبض 

عىل متهـم مطلوب وفق أحـكام املادة ٢٩٨ 

(تزويـر) يف منطقة (حي الشـهداء) غربي 

بغداد، والصادر بحقه أمر قبض حسب قرار 

قايض محكمة تحقيق الكرخ».

من جانبهـا، ذكرت وكالة الوزارة لشـؤون 

الرشطـة، يف بيان آخـر ورد «الـزوراء»: أن 

«مفـارز مديريـة مكافحـة إجـرام بغداد/ 

مكتـب إجرام أبو غريـب، ألقت القبض عىل 

متهـم ينتحل صفة ضابـط أوهم املواطنني 

بالتعيـني يف إحـدى األجهزة األمنيـة املهمة 

بالدولـة مقابل مبلغ مايل قـدره (١٥) ألف 

دوالر أمريكي».

وأوضحت أن «كميناً محكماً نصب له وأدى 

إىل إلقـاء القبـض عليه، حيـث دونت أقواله 

باالعـرتاف ابتدائياً وصدقـت قضائياً، وقرر 

قـايض التحقيق توقيفه وفـق أحكام املادة 

١٦٠ مـن قانـون العقوبـات لينـال جزاءه 

العادل».

إىل ذلك، نفذت مفارز مديرية مكافحة إجرام 

بغـداد أوامـر إلقـاء القبض بحـق عدد من 

املتهمني بقضايا الرسقة والتزوير ومطلوبني 

بقضايـا جنائية مختلفـة، وضبطت عجلة 

واعتقلت حائزها ضمن مكاتب املكافحة يف 

جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة.

كما أفاد مصـدر أمني، امس االثنني، بإلقاء 

القبض عـىل ثالثة متهمني بتجارة وتعاطي 

املخدرات رشقي العاصمة بغداد.

وقـال املصـدر إن «معلومـات وردت تفيـد 

بوجـود اشـخاص مطلوبني وفـق املادة ٢٨ 

مخـدرات وبالجرم املشـهود يف منطقة حي 

طـارق الوسـط»، مبينـا أنـه «تم تشـكيل 

فريق عمل بـإرشاف مقدم لواء ٤٢ وضابط 

اسـتخبارات ل٤٢ والقـوة بإمـرة مسـاعد 

امـر الفوج مع امر الرسيـة الثانية ومفرزة 

اسـتخبارات الفوج مع مفرزة من مكافحة 

مخـدرات مدينـة الصدر، وتـم القبض عىل 

املتهمـني كل من «حسـني الدراجـي» الذي 

يسـكن حي طارق، واملتهم «حيدر املياحي» 

الذي يسـكن العبيـدي، باالضافـة اىل املتهم 

«محمد الجناني» الذي يسكن حي النرص».

وأشـار إىل إنه «تـم تسـليم املتهمني بوصل 

تسـلم اصـويل إىل مكافحة مخـدرات مدينة 

الصدر».
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بغداد/الزوراء:

اعلنت الرشطـة املجتمعية، امس االثنني، 
إحبـاط محاولتي ابتـزاز لفتاتني وإعادة 
مبلـغ ١٠٠٠ دوالر إلحـدى ضحايا.وقالت 
املجتمعية يف بيان تلقت «الزوراء»، نسخة 
منـه: أن «مفـارز الرشطـة املجتمعية يف 
دائـرة العالقات واإلعالم بـوزارة الداخلية 
احبطـت بعمليتني منفصلتـني محاولتي 
ابتـزاز الكرتوني تعرضـت لهما فتاتني يف 

ان  ودياىل».واضافـت  بغـداد  محافظتـي 
«تلك املفارز تمكنت من الوصول للمبتزين 
اللذيـن هددا ضحيتاهمـا بنرش صورهما 
الشخصية عىل مواقع التواصل االجتماعي 
مقابل املال أو الرضوخ لرغباتهم الدنيئة، 
وواجهتهما بأدلة االدانة واتخذت بحقهما 
اإلجـراءات الالزمة، بعـد أن قامت بحذف 
محتوى االبتزاز وتأمني حسابي الضحيتني 

وإعادة مبلغ (١٠٠٠) دوالر إلحداهما». 

واسط/الزوراء:
أعلنت وزارة البيئة، امس االثنني، عن إتالف لحوم غري صالحة لالسـتهالك البرشي وإحالة 
املخالفني عىل القضاء يف واسـط.وذكر مدير بيئة واسط، صباح عباس فليح، يف بيان تلقته 
«الزوراء»: أن «لجنة الَجْزر التي تضم مديرية بيئة واسـط واملستشـفى البيطري والرشطة 
البيئيـة واألمن املحيلِّ - كثَّفت جوالتها التفتيشـية عىل محال القصابة يف مركز الكوت ملنع 
الَجْزر العشـوائي داخل املناطق السكنية»، مبيناً أن «اللجنة رصدت كميات من اللحوم غري 
الصالحة لالسـتهالك البرشي، وقامـت عىل الفور بإتالفها وإحالـة املخالفني إىل القضاء».

وأضاف أن «اللجنة بارشت بأخذ تعهدات عىل أصحاب محال القصابة لبيع اللحوم بأن يكون 
الَجـْزر داخل مجـزرة املعهد التقني، فضالً عن التزامهم بتجديـد اإلجازات الصحية وإجازة 

ممارسة املهنة إىل جانب االعتناء بالنظافة والتعقيم باملعقمات وارتداء الصداري».

بغداد/الزوراء:
حددت هيئة األنـواء الجوية، امس االثنني، 
املناطـق املتوقع تعرضها إىل سـيول، فيما 
أشارت اىل استمرار تسـاقط االمطار حتى 

الجمعة املقبلة.
وقـال مدير إعـالم األنـواء الجويـة، عامر 
الجابـري، يف ترصيح صحفـي: إن «الهيئة 
حذَّرت مسـبقاً من حدوث سيول يف شمايل 
بـاألرواح  خسـائر  خلفـت  والتـي  البـالد 
تسـاقط  «اسـتمرار  متوقعـًا  واالمـالك»، 
أمطـار متنوعة الشـدة حتى يـوم الجمعة 

املقبل».
واضـاف «هنـاك توقعات بتسـاقط امطار 
يـوم الجمعـة املقبـل يف األقسـام الغربيـة 
مـن املنطقة الوسـطى، فيما سـتغيب عن 
الشـمالية والجنوبيـة وننتظـر التحديثات 

ذلـك  حتـى  املناخيـة  واملتغـريات  اآلنيـة 
الحني».

وأكـد أن «هيئـة األنواء ال تسـتبعد حدوث 
سيول يف باقي املناطق بسبب التغري الرسيع 
يف املنظومات الجوية»، مشرياً اىل أن «بغداد 
غري مهددة بالسيول حالياً، لكن من املتوقع 
ان تـرضب السـيول مناطـق حدوديـة يف 
رشقي البالد ومنها دياىل والعمارة ومنطقة 

عيل الغربي والسماوة «.
وأكـد أن «هنـاك متابعـة مسـتمرة لحظة 
رسيعـة  الجويـة  للمنظومـات  بالحظـة 
«االنـواء  ان  اىل  الفتـًا  املناخـي»،  التغـري 
تعطي التحذيرات االسـتباقية لتكون هناك 
اسـتعدادات يف الدفاع املدنـي وكذلك وزارة 
املـوارد ولديهم خطط مسـتمرة وتنسـيق 

عاٍل معهم».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة التعليـم العايل والبحـث العلمي، امس االثنني، إطالق قنـاة القبول املبارش 

ضمن التعليم الحكومي الخاص الصباحي (املوازي) للعام الدرايس ٢٠٢١/٢٠٢٢.
وذكـر بيان للوزارة، تلقتـه «الزوراء»: أن «الـوزارة أطلقت قناة القبـول املبارش ضمن 
التعليـم الحكومـي الخاص الصباحـي (املوازي) للعـام الـدرايس ٢٠٢١/٢٠٢٢، حيث 
أن الكليـات ذات القبول املبارش سـتتوىل إجراء االختبار الخـاص بالطلبة املتقدمني من 
خريجي الدراسة اإلعدادية للفروع االحيائي والتطبيقي واألدبي واملهني ومعاهد الفنون 

ومدارس الوقفني للسنتني الدراسيتني ٢٠١٩/٢٠٢٠ و٢٠٢٠/٢٠٢١».
وأضاف أن «إجراءات التقديم عىل القبول املبارش ستسـتمر حتى نهاية الدوام الرسـمي 

من يوم الخميس املوافق ٣٠/١٢/٢٠٢١».
وأشـار إىل أنه «سيتم تزويد الجامعات باسم املسـتخدم وكلمة املرور الخاصة بالنافذة 
اإللكرتونية عرب بوابة الدراسات والتخطيط واملتابعة (www.dirasat-gate.org) إلدخال 

بيانات الطلبة الناجحني باالختبار حرصا».
الجدير بالذكر أن الكليات املعنية بهذه القناة هي كليات الرتبية البدنية وعلوم الرياضة 
وأقسـام الرتبية البدنية وعلوم الرياضة وكليات الفنون الجميلة وأقسام الرتبية الفنية 
وكلية الفنون التطبيقية يف الجامعة التقنية الوسـطى وقسـم رياض األطفال يف كليات 

الرتبية األساسية وكليات العلوم اإلسالمية والفقه والدراسات القرآنية.
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ذي قار/الزوراء:
اكـد مدير بلدية النارصيـة يف محافظة ذي قار، 
مؤيـد كاظم، امس االثنني، شـمول فئة األجراء 
اليوميـني بالتعاقد مع الدائرة وفقاً للقرار ٣١٥، 
الفتا اىل إن عدد األجراء الذين تم شـمولهم وفقاً 

للقرار ٣١٥ بلغ ٢١١١ موظفاً.
وقـال كاظـم يف ترصيـح صحفـي: ان ”وزارة 
املاليـة وافقت عىل شـمول االجـراء اليوميني يف 
مديرية بلديـة النارصية بالقـرار ٣١٥ الخاص 

برتتيب عمل العقود واالجراء اليوميني“.
واشـار اىل ان“ االجـراء يف بلدية النارصية مىض 
عـىل خدمتهم سـنوات عديـدة دون تفعيل ذلك 
القـرار، األمر الـذي دعاهـم إىل التظاهر يف عدة 

مرات“.

بغداد/الزوراء:

التابعـة لـوزارة  أعلنـت مديريـة اإلقامـة 

الداخلية، امس االثنني، تسـفري ٢٤٩ أجنبياً 

خـالل ١١ يومـاً، وذلـك ملخالفتهـم رشوط 

اإلقامة.

وذكـرت املديريـة يف بيان تلقتـه «الزوراء»: 

أن ”كوادر مديرية شـؤون اإلقامة (بغداد) 

قامت بتسـفري وإبعاد ٢٤٩ شخصاً البعض 

منهم يمتهن التسول من مختلف الجنسيات 

خـارج األرايض العراقية، ملخالفتهم رشوط 

قانـون إقامـة األجانـب العراقـي رقـم ٧٦ 

للفـرتة مـن ١٢/٩ وحتـى  لسـنة ٢٠١٧، 

.“٢٠١٢/١٢/٢٠

املديريـة أن ”جهودهـا مسـتمرة  وأكـدت 

داعيـًة  املخالفـني“،  األجانـب  يف مالحقـة 

املواطنني إىل ”عدم إيواء األشخاص األجانب 

املخالفني للقانون واإلبالغ الفوري عن محل 

تواجدهم خدمة للصالح العام».

 بغداد/الزوراء:

اعلنت خلية اإلعالم االمني، امس االثنني، القبض 

عىل اربعة ارهابيني غرب نينوى.

وقالـت الخليـة يف بيـان تلقتـه «الـزوراء»: انه 

”بنـاًء عـىل معلومات دقيقـة، وتكثيـف الجهد 

االستخباري؛ تمكنت مفارز جهاز األمن الوطني 

يف غـرب محافظة نينوى مـن القاء القبض عىل 

اربعـة ارهابيني صادرة بحقهـم مذكرات قبض 

وتحٍر وفـق احكام املـادة (٤/ ارهاب) بمناطق 

متفرقة من قاطع املسؤولية“.

واضافت انه ”تم تدوين اقوالهم اصولياً واعرتفوا 

بعملهـم فيمـا يسـمى واليـة الجزيـرة وضمن 

دواويـن (الجنـد والغنائـم والحسـبة) ونفـذوا 

عمليـات قتل بحـق املواطنـني واالسـتيالء عىل 

ممتلكاتهم، فضال عن مشاركتهم يف املواجهات 

ضـد القـوات األمنية ابـان عمليـات التحرير“، 

مبينة انه ”جـرى احالتهم اىل الجهات القانونية 

املختصة التخاذ االجراءات القضائية الالزمة“.
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بغداد/ الزوراء:
سـوق  يف  االسـعار  مـؤرش  اغلـق 
العراق لألوراق املاليـة، امس االثنني، 

منخفضا بنسبة (0.49 %).
وجـاءت مـؤرشات التـداول لسـوق 
ليـوم  املاليـة  لـألوراق  العـراق 
امـس كمـا يـيل: بلغ عـدد االسـهم 
 (49.966.501.339) املتداولـة 
سـهما، بينمـا بلغـت قيمة االسـهم 

(56.388.400.927) دينارا. 

واغلـق مـؤرش االسـعار ISX 60 يف 
جلسـة امس عـىل (562.15) نقطة 
عـن   (%  0.49) بنسـبة  منخفضـا 
اغالقـه يف الجلسـة السـابقة البالغ 

(564.49) نقطة.
وتـم تـداول اسـهم (36) رشكة من 
اصل (105) رشكة مدرجة يف السوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار 
من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 
 (21) املـايل  االفصـاح  بتعليمـات 

رشكة.
املشـرتاة مـن  االسـهم  وبلـغ عـدد 
املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق 
(22) مليون سهم بقيمة بلغت (23) 
مليـون دينار مـن خـالل تنفيذ (8) 

صفقات عىل اسهم رشكتني.
بينمـا بلغ عـدد االسـهم املباعة من 
املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق 
(53) مليون سهم بقيمة بلغت (64) 
مليـون دينار من خـالل تنفيذ (55) 

صفقة عىل اسهم 8 رشكات.
يذكر ان سـوق العراق لألوراق املالية 
قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منـذ عـام 2009، 
ويسـعى إلطـالق نظام التـداول عرب 
االنرتنيت للمستثمرين، وينظم خمس 
جلسـات تداول اسبوعيا من االحد اىل 
الخميس، ومـدرج فيه 105 رشكات 
مسـاهمة عراقيـة تمثـل قطاعـات 
والصناعـة  واالتصـاالت  املصـارف 
والزراعة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
حـذر الخبري االقتصادي، وسـام التميمي، امـس االثنني، من 
لجـوء تركيـا اىل تقليص حصة العـراق من امليـاه عرب دجلة 
والفـرات، بهدف القضاء عىل الزراعة العراقية واجبار التاجر 
بالتوجـه اليها لرشاء منتجاتهـا الزراعية بهدف ادخال عملة 

صعبة للبالد وتعويض خسائر اللرية امام الدوالر.
وقـال التميمـي يف ترصيح صحفـي: ان ”تركيا تسـعى بكل 
الطـرق املتاحـة للضغط عـىل دول الجوار مـن اجل تعويض 
خسـائر اللـرية امام الـدوالر، عن طريـق تصديـر منتجاتها 

الزراعية والصناعية فضال عن السياحة“.

وأضاف ان ”قيام تركيا بإنشاء سدود عىل نهر دجلة واخرها 
سد الجزرة، سيؤثر بشـكل كبري يف العراق، وبدأت تستخدمه 
كسـالح لخفض حصة البـالد من املياه، بهـدف القضاء عىل 
الزراعة والثروة السـمكية، بحيث يصبـح التاجر مجرباً عىل 

استرياد منتجاتها الزراعية والغذائية الحيوانية“.
وبـني ان ”الدول التي خرست عملتها امـام الدوالر ال يمكنها 
تعويض الخسـارة من الداخل، ألنها ستدور يف حلقة مغلقة، 
بل سـتعمل عىل اتخاذ إجراءات مع الـدول األخرى خصوصا 
التـي ترتبـط معها تجاريا لضمـان توريـد بضائعها إلدخال 

العملة الصعبة“. 

بغداد/ الزوراء:
اعلن وزير الصناعة والتعدين والتجارة 
اإليرانـي، سـيد رضـا فاطمـي امـني، 
تفعیل وتطوير خطوط إنتاج السيارات 
وجمهوريـة  السـنغال  يف  اإليرانيـة 

أذربيجان وسوريا والعراق.
واشار فاطمي امني، يف ترصيح صحفي 
اطلعـت عليه ”الـزوراء“ اىل اسـتئناف 

خطوط إنتاج السيارات اإليرانية يف دول 
أخرى، وأعلنـت عن برامج ومخططات 
لزيادة تصدير السيارات اإليرانية بنسبة 
30 ٪ بحلول عام 2025 ، معتربا تدشین 
وتطويـر خطـوط إنتـاج السـيارات يف 
دول اخـری أحد الحلول لتحقیق الهدف 

املنشود.
وقـال: ”بإمكاننا ان نصـدر قطع غيار 

والعـراق  کسـوريا  دول  إىل  سـيارات 
والسـنغال وجمهورية أذربيجـان بدالً 
من تصدير السـيارات والـذي قد يطاله 

بعض القيود الجمركية“.
وشدد عىل ان وزارة الصناعة والتعدين 
والتجـارة تحرص علی اجهاض الحظر 
بـدال مـن التفافـه، قائال: لدينـا أدوات 

جيدة لتحقیق الهدف. 

بغداد/ الزوراء:
أكـد عضـو مجلـس ادارة اتحـاد رجـال 
األعمال العراقيني، عبد الحسـن الزيادي، 
السـوري–  امللتقـى  ان  االثنـني،  امـس 
العراقـي، الـذي أقيـم يف 12 مـن الشـهر 
الجـاري أثمر عـن نتائج طيبـة تصب يف 
صالـح اقتصاد كل مـن العراق وسـوريا 
يف قطاعـات الصناعـة والتجـارة وتبادل 
الخـربات، فضال عـن تطوير واقـع النقل 
بـني البلديـن، وجوانـب اقتصادية مهمة 

وحيوية أخرى.
إن  صحفـي:  حديـث  يف  الزيـادي  وقـال 
”امللتقـى شـهد توقيـع مذكـرات تفاهم 
تمهيـدا للوصول اىل اتفاقيات مسـتقبلية 
بـني نخبة من املسـتثمرين ورجال أعمال 
سـوريني وعراقيـني، يف جوانب اقتصادية 
مهمـة، كاتفاقيـة تعـاون مشـرتك بـني 
املجموعة الدولية لرجال وسيدات األعمال 
يف سورية وهيئة املدن الصناعية العراقية 
إلطـالق دليـل املـدن الصناعية السـوري 

العراقي“.
وتابع أنه ”تمَّ التوقيع عىل اتفاقية تعاون 

مشـرتك بني املجموعـة املذكـورة واتحاد 
رجـال األعمـال إلقامة معـرض التصدير 

جانـب  اىل  اربيـل،  يف  املتنقـل  السـوري 
انشـاء رشكة تأمـني عراقية يف سـوريا، 

وانشاء رشكة سـورية عراقية لالستثمار 
والتسـويق الزراعي بني البلدين بالتنسيق 

مع اتحاد الجمعيات الزراعية يف العراق“، 
مشـريا اىل ”االتفـاق بالعمـل عىل مقرتح 
تفعيل مجلس األعمال السـوري العراقي 

بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة“.
وبني الزيادي أن التوصيات تضمنت ”بحث 
تسـهيل دخـول السـوريني مـن اصحـاب 
الخربة والكفاءة اىل العراق بضمانة عملهم 
برشكاتهـم، فضـال عـن سـبل تخفيـض 
كلـف النقـل الـربي والبحري بما يتناسـب 
مـع القدرة الرشائيـة ملواطنـي البلدين، اىل 
جانب سبل ايجاد صيغة قانونية لتخفيض 
الرسـوم والرضائب املفروضة بني البلدين، 

أو اعفائها كليا أو جزئيا“.
وأكـد عضو اتحـاد رجال األعمـال رضورة 
”إعـادة تفعيل العمل بخط السـكك الحديد 
الرابـط بني العراق وسـورية، كونه األرسع 
واألكثر أمانا، وأقل كلفة يف نقل املسـافرين 
والبضائع عىل حد سواء، عالوة عىل رضورة 
جعل مثـل هـذه امللتقيات دوريـة ويفضل 
أن تكـون متعـددة مع املهتمني مـن الدول 

العربية األخرى“.
واسـتطرد الزيادي ”انه جاء يف التوصيات 

التأكيـد عـىل رضورة التواصـل مع غرف 
الصناعة والتجارة واتحاد رجال االعمال يف 
كال البلدين إليجاد قاعدة بيانات بأسـماء 
الـرشكات وأصحاب الفعاليـات التجارية 
والصناعيـة وتوزيعهـا بـني املشـاركني، 
بهدف تأسيس روابط وفرص عمل وتبادل 

خربات ناجز“.
واختتم حديثه بالقول ”أجمع املشاركون 
عىل رضورة العمل عىل تشكيل فرق عمل 
ومتابعـة لتنفيذ ما امكن مـن مخرجات 
امللتقـى وإصـدار التقارير الدوريـة، بما 
تمَّ تنفيـذه من تلك املخرجـات، اىل جانب 

تشخيص معيقات تنفيذها“.
يشـار اىل أن الحدث سـبقه اجتماع، عقد 
يف مقر اتحاد رجـال اإلعمال العراقيني، يف 
الخامس من الشـهر الجاري، بني االتحاد 
ووفـد مـن املجموعـة الدوليـة لسـيدات 
ورجـال األعمال السـورية، عـىل هامش 
التحضـري للمؤتمـر واملعرض الـذي عقد 
يف سـوريا للفـرتة مـن 12 ولغاية 14 من 
الشـهر الحـايل، والذي نظمتـه املجموعة 

املذكورة.

بغداد/ الزوراء:
حدد مستشـار رئيس الوزراء للشؤون 
االقتصاديـة، مظهـر محمـد صالـح، 
امـس االثنـني، رشطاً لتحقيـق توازن 
فعيل يف موازنـة 2022 من دون عجز. 
وفيمـا اكـد ان البنـك املركـزي يمتلك 
حاليـا احتياطـا نقديـا مريحـا مـن 
العمـالت االجنبيـة، لفـت اىل ان هناك 
تالزمـا طرديـا بـني فائض الحسـاب 
الجاري مليزان املدفوعات العراقي وبني 

تطور االحتياطيات االجنبية.
وقـال صالـح يف ترصيـح صحفي: إن 
”توقعات البنك الـدويل التي اطلقها يف 
أواخر شـهر ترشيـن األول مـن العام 
رؤيتـه بشـأن  فيهـا  بـنيَّ  املنـرصم، 
متوسط أسعار النفط يف العالم 2022 
 74 والتـي توقعهـا أن تكـون بنحـو 
دوالراً للربميل الواحد كمتوسـط طوال 
العـام املقبـل، كما توقـع أن تنخفض 
اىل متوسـط سـنوي ليبلـغ 64 دوالراً 

للربميل يف العام 2023“.
وأضاف أنَّ ”عوائد النفط املقدرة بواقع 
50 دوالراً يف مسـودة قانـون موازنـة 

العـام املقبـل 2022 والتـي اعـدت ال 
محالة عىل عجز تحوطي ربما هو أقل 
مـن العجز التحوطي املبـني يف موازنة 
العام 2021 وبافرتاض تماثل سـقوف 
االنفـاق يف موازنة 2022 ملـا هو عليه 

يف موازنة 2021، فـإن املوازنة العامة 
االتحادية للعام 2022 سـتحقق حالة 
التـوازن الفعـيل (مـن دون اي عجـز 

يذكر)“.
وتابـع صالـح أن ”ذلـك يكـون إذا ما 

تعـدى متوسـط سـعر برميـل النفط 
71- بنحـو  ليكـون   2022 العـام  يف 
72 دوالراً للربميـل الواحـد وفـق واقع 

االنفاق الحكومي املتوقع وسقوفه“.
من جانب اخر، اكد الخبري االقتصادي 
واملستشـار املـايل للحكومـة، مظهـر 
محمد صالـح، ان البنك املركزي يمتلك 
حاليـا احتياطـا نقديـا مريحـا مـن 
العمـالت االجنبيـة، الفتـا اىل ان هناك 
تالزمـا طرديـا بـني فائض الحسـاب 
الجاري مليزان املدفوعات العراقي وبني 

تطور االحتياطيات االجنبية.
وقـال صالـح يف ترصيـح صحفي: ان 
املركـزي  للبنـك  النقديـة  ”السياسـة 
العراقـي يمتلك اليـوم، اداة احتياطية 
أجنبية قوية يمكنها الحفاظ عىل القوة 
الرشائيـة للدينـار العراقـي ومواجهة 
التوقعـات التضخمية بمقـدرة عالية 
بفعـل الفائـض يف الحسـاب الجـاري 

مليزان املدفوعات ”.
وأضـاف ان“ احتيـاط البنـك املركزي 
العراقي من الدوالر يمكن ان يستغل من 
خالل قوة التدخل يف فرض االسـتقرار 

يف سـوق الرصف عرب عمليات السوق 
للسـلطة  تمارسـها  التـي  املفتوحـة 
النقديـة لبلـوغ االهـداف التشـغيلية 

للسياسة النقدية بكل يرس ومرونة“.
وأشـار اىل ان ”هنـاك مـؤرشا ايجابيا 
للبنـك  االجنبـي  االحتياطـي  برتاكـم 
املركـزي العراقـي خـالل عـام ٢٠٢١ 
بنسـبة تغري باتجاه الزيادة بأكثر من 
٢٠٪ مقارنة بمسـتويات العام ٢٠٢٠، 
معنى ذلك ان تغطيـة العملة االجنبية 
للدينـار العراقـي قـد ارتفعـت حقـا 
واخذت تقرتب من التطابق يف تغطيتها 

للنقد األساس“.
وكشف البنك املركزي العراقي، يف وقت 
سـابق، عـن ارتفاع احتياطـي العملة 
مليـار   64 اىل  إىل  العراقـي  الصعبـة 

دوالر.
وتعد االحتياطيات الدولية، أو احتياطي 
النقد األجنبيـ  الودائع والسـندات من 
العمـالت األجنبيـة التـي تحتفظ بها 
البنـوك املركزيـة والسـلطات النقدية 
ـ مهمـة لدعـم العملة ودفـع الديون 

املستحقة عىل الدولة.

ÚÌÜbón”a@pbÓ”b–ma@á‘»€@aáÓË∏@·Áb–m@paã◊âfl@Êb»”ÏÌ@bÌäÏéÎ@÷aã»€a
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بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار الذهب ”االجنبـي والعراقي“ يف األسـواق املحلية، امس 

االثنني.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغـداد سـجلت للمثقـال الواحد عيـار 21 مـن الذهب الخليجـي والرتكي 
واألوربي سعر بيع 369 الف دينار، وسعر الرشاء 365 الفاً، وهي االسعار 

نفسها التي سجلت ليوم امس االحد.
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).

بغداد/ الزوراء:
أكـدت وزارة النفط، امـس االثنني، انها تجهز مادة النفط االسـود ملعامل 

الطابوق بسعر مدعوم.
وقالت الـوزارة يف بيـان ورد اىل ”الزوراء“: انها ”ملتزمـة بتجهيز معامل 
الطابوق بالحصة املقررة لها من مادة النفط االسـود وبالسعر املدعوم“، 

مبينة ان ”السعر املدعوم يمثل 15 % من سعر النرشة العاملية“.
واضافـت انها ”تدرس طلبات أصحاب معامـل الطابوق بتزويدها بكمية 

الوقود عند توقف املعامل ألغراض الصيانة“.
وشهدت بعض املحافظات تظاهرات ألصحاب معامل الطابوق يف يشكون 

من ارتفاع أسعار الوقود املجهز لهم.
وكانـت رشكة توزيع املنتجات النفطية التابعـة للوزارة قد نفت، يف أيلول 
املايض، أي ارتفاع يف أسـعار النفط األسود املجهز ملعامل الطابوق، مشرية 
إىل ان السعر املعتمد من النفط األسود هو 100 ألف دينار للطن الواحد، أي 

بما يعادل 100 دينار للرت الواحد.

بغداد/ الزوراء:
قـرر مجلس الوزراء إطالق التمويالت املتعلقـة باالتفاق اإلطاري العراقي 

– الصيني.
وذكرت األمانة العامة ملجلس الوزراء يف بيان تلقته ”الزوراء“: أن ”املجلس 
وافق عىل اسـتمرار الرصف عىل املشاريع املسـتمرة املُمولة من القروض 
املُقـّرة بموجـب قانون املوازنـة العامـة االتحادية للسـنة املالية/2021، 
والسـنوات السـابقة بموجب االتفاقيات املوقعة يف ضوء ما سـيدرج من 
تخصيصات ضمن مرشوع قانون املوازنة العامة االتحادية للسنة املالية/ 

.“2022
مبينـة أن ”ذلك يأتي عىل وفق املادة (13/ثانياً) مـن قانون اإلدارة املالية 

االتحادية (6 لسنة 2019) املعدل“.
وأضافـت أن ”نص القـرار تضمن قيـام وزارة املالية بإطـالق التمويالت 
املتعلقـة باالتفاق اإلطاري الصيني - العراقـي، واملرصدة لها تخصيصات 
ضمن قانون املوازنة العامة االتحادية للسـنة املالية/2021، وفق العقود 
املربمة مع جهات التنفيذ، وضمن التزاماتها برصف السـلف التشـغيلية، 
بنـاٍء عـىل مـا أوردتـه وزارة التخطيـط، وفقـاً لتوجيهـات لجنـة األمر 
الديواني (83 لسـنة 2021) املهنيـة بتحديد األولويـات الوطنية ومعايري 
اختيـار املرشوعات ضمن اتفاقية إطار التعـاون بني الحكومتني العراقية 

والصينية“. 

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت مبيعات البنـك املركزي العراقي يف مزاد بيع عملـة الدوالر االمريكي، 

امس االثنني، لتصل اىل اكثر من 198 مليون دوالر، بمشاركة 45 مرصفاً.
وذكـر مصدر أن البنك املركزي شـهد، امس، خالل مـزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكـي، ارتفاعـاً يف مبيعاته من الـدوالر بنسـبة 1.54 %، لتصل إىل  198 
مليوناً و28 الفاً، و107 دوالرات، غطاها البنك بسعر رصف اساس بلغ 1460 
دينـاراً لـكل دوالر، مقارنة بيوم امس االحـد، حيث بلغت املبيعـات فيه 195 

مليوناً و 794 الفاً و310 دوالرات.
وأشـار إىل أن اغلب مبيعات البنك ذهبت لتعزيز األرصدة يف الخارج عىل شـكل 
حـواالت واعتمادات، حيث بلغـت 149 مليوناً و 918 الفـاً و107 دوالر، فيما 

ذهب املبلغ املتبقي البالغ 48  مليوناً و 110 االف دوالر بشكل نقدي.
ونوه املصدر إىل أن 26 مرصفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، 

منها 19 مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل و 193 رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
انخفضْت أسـعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي بشـكل طفيف، 

امس االثنني، يف البورصتني الرئيستني بالعاصمة بغداد، واقليم كردستان.
وقال مصدر إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سجلتا صباح امس 
147850 دينارا عراقيا مقابل 100 دوالر أمريكي.. فيما سـجلت األسـعار صباح 

األحد 147900 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.
وأشـار املصدر إىل أن اسـعار البيع والرشاء انخفضت يف محال الصريفة باألسواق 
املحليـة يف بغـداد، حيث بلغ سـعر البيـع 148250 دينارا عراقيا لـكل 100 دوالر 
امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء 147250 دينارا عراقيا لكل 100 دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شـهدت اسعار الدوالر انخفاضا ايضا، 
حيث بلغ سـعر البيع 148000 دينار لكل 100 دوالر امريكي، وبلغ سـعر الرشاء 

147900 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة النقل/ الرشكة العامة ملوانئ العراق، امس االثنني، عن نسـب إنجاز 
عدد من املشـاريع املهمة والحيوية املنجـزة يف ميناء ام قرص الجنوبي. وقال مدير 
عـام املوانـئ فرحان الفرطـويس يف بيان تلقت ”الزوراء” نسـخة منـه: إننا نعمل 
حسـب توجيه وزيـر النقل الكابتن نارص الشـبيل بتطوير أرصفـة ومرافق امليناء 
حيث وصلت أغلب املشاريع اىل مراحل متقدمة يف االنجاز والتي ستسهم بدورها يف 
تحقيق استقبال اكرب للسفن مع نسب انجاز عالية من مناولة للبضائع.وأضاف أن 
الرؤية املستقبلية إلدارة الرشكة هو تطوير جميع األرصفة وجعلها جاذبة للتجار 
والبضائع حيث شملت حملة إعادة اإلعمار والتطوير رصيف رقم  8  ورصيف رقم 
9 وكذلك انشـاء نظام جباية إلكرتونية EBS بالتعاون مع احدى الرشكات العاملة 
يف املوانـئ كذلـك تطويـر رصيف رقـم  1 , 2 ,3  دعما ملفردات البطاقـة التموينية 
بالتعـاون مـع رشكـة أخرى  كذلـك تطويـر األرصفـة  5 , 4 , 9 , 7  بالتعاون مع 

الرشكات العاملة عليها وجميع هذه املشاريع وصلت إىل نسب إنجاز متقدمة .

@¿@b–Ó–†@böb–Øa@›vèÌ@ä¸Îá€a
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بغداد/ متابعة الزوراء
 هدد سكرتري نادي دهوك باالنسحاب من النشاطات الرياضية كافة عىل مستوى العراق واقليم كوردستان.  
وقال جاسـم محمد إن «نادي دهوك يمر بضائقة مالية كبرية، واذا ما اسـتمر الوضع عىل ماهو عليه اآلن 
فإن النادي سـيضطر لالنسـحاب من الدوري العراقي للدرجة االوىل لكرة القدم، وكذلك من الدوري املمتاز 

يف اقليم كورستان».
وكشـف سـكرتري نادي دهوك عن أن «العبي فريق النادي لم يسـلموا مسـتحقاتهم املادية منذ ٤٥ يوماً، 
ويهـددون بـرتك صفوف الفريق»، مشـرياً إىل أن «مجلس  النادي اوصل مطالبـه اىل رئيس حكومة االقليم 

ومحافظ دهوك لدعم النادي وحل مشاكله املادية».

ãºcÎ@ã–ñc

ÚzöaÎ@—»ö@Ú�‘„@µj«˝€a@Ú”bÓ€Î@?†Ï€a@…fl@7j◊@›‡«@b„ãƒn‰Ì@ZînÓœÎ6i
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بغداد /منى احمد
بحضـور النائـب الثالث لرئيس 
الوطنيـة  األوملبيـة  اللجنـة 
العراقية الدكتـور أحمد حنون، 
بطولـة  منافسـات  اختتمـت 
بالبيسـبول  النسـوية  العـراق 
5 التـي أقيمـت  بقاعـة نـادي 
العدل يف العاصمة بغداد املغلقة 
بمشـاركة ستة فرق مثلت ست 
محافظات هـي بغداد بجانبيها 
(الكـرخ والرصافـة) وميسـان 

والديوانية ونينوى وكركوك.  
وقـال رئيـس االتحـاد العراقي 
املركـزي للبيسـبول والسـوفت 
بول عيل البلداوي: ان منافسات 
تأهـل  عـن  أسـفرت  البطولـة 
ناديي الديوانية ونينوى للمباراة 
النهائيـة إنتهـت بفـوز فريـق 
املركـز األول  الديوانيـة محققاً 
فرقيا بنتيجة -10 5 ليحل فريق 

نينوى باملركز الثاني.
فريـق  ان  البلـداوي:  وأضـاف 

ميسان جاء ثالثاً.
البطولـة  مباريـات  ان  مبينـا: 
حظيـت بمتابعـة جمهور كبري 

من محبي اللعبة.
وختـم رئيـس االتحـاد حديثه: 
ان النائـب الثالث لرئيس اللجنة 
األوملبية الوطنية العراقية، نائب 
رئيـس االتحـاد الدكتـور أحمد 
حنـون، وزع يف ختـام البطولة 
الفائـزة  الفـرق  بـني  الجوائـز 

باملراكز الثالثة االوىل .
يذكـر ان البطولـة  أقيمت ألول  
مـرة يف  العـراق خصوصـاً بعد 
إعتمادها من قبل االتحاد الدويل 
للبيسـبول ضمن دورة األلعاب 
األوملبية للشباب التي من املؤمل 
إقامة منافساتها عام  2024 يف 

السنغال.
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بغداد/ زيد الزيدي
اكد مدرب منتخبنا الوطني بكرة القدم، 
فالديمري بيرتوفيتش، انه يهدف اىل بناء 
منتخـب قوي بعنارص جديدة  تسـتحق 
تمثيـل الكـرة العراقيـة خـالل الفـرتة 

املقبلة.
وقـال بيرتوفيتـش: انـه سـيتم تعزيـز 
صفـوف املنتخـب بعـدد مـن الالعبـني 
املحرتفـني الذي لم يتسـن لنـا دعوتهم 
سـابقاً، اضافـة اىل املميزيـن من العبي 
الـدوري بغيـة الحصـول عىل تشـكيلة 

الالعبـني  مـن  ومنسـجمة  متجانسـة 
املحليـني إضافـة اىل املحرتفني. مشـريا 
يف الوقـت ذاتـه اىل: ان هنـاك عددا ليس 
بالقليـل مـن العبـي املنتخـب الحاليني 
غـري مؤهلـني قياسـا ملسـتواهم الفني 
للتواجد وتمثيل املنتخب الوطني يف قادم 

البطوالت واالستحقاقات الخارجية.
وأضاف: ان املعضلة الكبرية التي تؤرقني 
هي ضعف اللياقـة البدنية لدى الالعبني 
والتـي تحتـاج اىل عمـل كبـري لإلرتقاء 
بهـا قبـل خـوض املباريـات املتبقية يف 

التصفيات االسيوية املؤهلة اىل نهائيات 
كأس العالم يف قطر العام املقبل اضف اىل 
ذلك أرى ان اعمار عدد كبري من الالعبني 
لها تأثري سلبي عىل اداء املنتخب الوطني 

قبل االستحقاقات املقبلة .
وتابـع: ما زلـت مقتنعا بصحـة قراري 
بإناطـة تنفيذ ركلة الجزاء لحسـن عبد 
الكريـم بدالً عن ايمن حسـني يف املباراة 
التـي انتهـت بالتعـادل اإليجابـي امام 
منتخـب عمـان يف بطولـة كأس العرب 

االخرية التي اختتمت مؤخرا يف قطر.

بغداد/ محمد حمدي
اكد مستشـار وزارة الشباب والرياضة 
لشـؤون الرياضة، الدكتور حسـن عيل 
كريم، ان مرشوع الحلم الكروي الجديد 
بات رضورة ملحة للنهوض بواقع كرة 
القـدم العراقية ومسـتقبلها للدخول يف 

ركب املنافسة والتطور . 
واضـاف: ان مـرشوع الحلـم للفئـات 
العمريـة لكـرة القـدم هـو اليـوم امل   
وحاجـة واقعيـة ملحـة  لصناعة جيل 

جديد وفق املعايري العلمية الحديثة. 
 مبينـا: انـه مرشوع شـامل انطلق من 
رحـم معاناة واقع كرة القـدم العراقية 
ويهدف اىل الوصول لكرة قدم حديثة بكل 
مكوناتها بـدأ من أعداد وتأهيل الكوادر 
البرشية -الفنية واإلدارية-  اي املدربني 
واملـدراء اإلداريني والكـوادر التابعة من 
خالل االستفادة من مرافقتهم للخربات 
األجنبية التي سـتعمل ضمن املرشوع، 
ومن ثم صناعة جيـل جديد لكرة القدم 

ليـس لـه القـدرة عـىل املنافسـة عـىل 
املسـتوى العاملي فحسـب بـل ان يكون 
مؤهال بشـكل متكامل وطنيـا وثقافيا 
وعلميـا وتربويـا ملواكبـة اكـرب الفرق 

العاملية . 
وأضـاف: أننـا مـن خـالل هـذا العمل 
نسـتطيع القـول ان العـراق وعىل مدى 
العـرش سـنوات القادمـة سـيكون له 
منتخبـات عاليـة املسـتوى تمثله خري 
تمثيـل يف املحافـل الدوليـة فضـال عن 

الكـوادر العاملة الفنيـة واالدارية التي 
سـيكون لها شـأن كبري يف مجـال كرة 
القدم من خالل الخطوات التي سيسـري 

وفقها املرشوع . 
املـرشوع  سـريافق  بالقـول:  وتابـع   
خطـوات كبـري مـن العمل عـىل تهيئة 
جميـع الظروف االجتماعيـة والصحية 
الالعبـني  مسـتوى  وتطويـر  لصقـل 
املوهوبني والتي تتمثل يف بيئة الدراسـة 
والسـكن واإلطعام واملناهـج املتطورة 

والخارجيـة  الداخليـة  واملعسـكرات 
والتجهيـزات عـىل مسـتوى عـايل مـن 

الجودة .  
مشـريا اىل: ان هذه العملية سـتطبق يف 
مرشوع البطـل االوملبي الذي سـيعتمد 
عـىل رياضـات االنجـاز مـن االلعـاب 
الفرديـة والتي يمكن للعـراق ان يحقق 
بهـا تفوقـا عـىل املسـتوى القـاري و 
العاملـي، وهـو طموح جماهـريي كبري 

وهدف نسعى اليه جميعا.
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بغداد/ إعالم اللجنة األوملبية

صحب رئيس اللجنة األوملبية الوطنية 

العراقيـة رعـد حمودي صبـاح امس 

االثنني نظـريه االيراني الدكتور سـّيد 

رضـا صالحـي أمـريي بجولـة إطلعا 

خاللها عىل املنشآت الرياضية الخاصة 

األول يف  العلمـي  الريـايض  بالـرصح 

العـراق ممثـًال بكلية الرتبيـة البدنية 

وعلوم الرياضة بجامعة بغداد الكائنة 

يف الجادرية.

وإلتقيـا بعميد الكليـة الدكتور صباح 

قاسـم وعدد من إسـاتذة الكلية حيث 

تبادال الهدايا التذكارية باملناسبة.

الوحـدة  وأمـريي  حمـودي  وحـرض 

التدريبية املشرتكة بني العبي املنتخبني 

العراقـي وااليرانـي باملصارعـة خالل 

املعسـكر الذي يجريه املنتخب الضيف 

يف العاصمة بغداد.

وأشـاد حمـودي بعمـل القائمـني 

عىل كليـة الرتبيـة البدنيـة وعلوم 

الرياضية بجامعة بغداد وبشخص 

عميدهـا الدكتـور صبـاح قاسـم 

والعاملـني  االسـاتذة  عـن  فضـًال 

فيهـا، مؤكـداً: ان تواجـد منتخب 

ايران باملصارعة يف العاصمة بغداد 

يحظـى باهتمـام اللجنـة األوملبية 

وإتحاد اللعبـة ملا يمكن ان تضيفه 

هذه الزيـارة من عائد فني للعبة يف 

العـراق باالحتكاك مـع املصارعني 

االيرانيـني الذين سـجلوا منجزهم 

البنّي يف املشاركات الخارجية لكافة 

الفئات العمرية.

من جانبه، أبدى رئيس اللجنة األوملبية 

الرياضية  باملنشـآت  االيرانية إعجابه 

للكليـة التـي تضمهـا جامعـة بغداد 

مبيناً يف الوقت ذاته ان اللجنة األوملبية 

االيرانيـة تتطلـع اىل ان يكون التعاون 

الريايض املشـرتك بني البلدين اشـمل 

خالل املرحلة املقبلة لتحظى الرياضة 

يف العـراق وايـران عـىل إعـداد أفضل 

لكليهمـا قبـل املشـاركات الخارجية 

التـي تنتظـر املنتخبـات الوطنيـة يف 

البلدين.

ورافق رئيس اللجنة األوملبية الوطنية 

العراقيـة رعـد حمـودي يف زيارته اىل 

جامعـة بغـداد كال مـن األمـني العام 

هيثـم عبد الحميد واألمـني املايل أحمد 

صربي.

كمـا حرض عن الجانب اإليراني عضوا 

املكتـب التنفيـذي عيل رضـا رحيمي 

وسـيد عابد إفتخاري ومدير العالقات 

العامـة محمـود عبـد اللهـي ومديـر 

العالقات الخارجية فريد فتاحيان.

املنشـآت  يف  جوالتهمـا  سـياق  ويف 

رئيـس  حـرض  العراقيـة  الرياضيـة 

اللجنـة األوملبية الوطنية العراقية رعد 

حمودي وضيفه رئيس اللجنة األوملبية 

االيرانيـة الدكتور سـّيد رضا صالحي 

أمريي مبـاراة فريقي الرشطة ودجلة 

يف الـدوري السـلوي العراقـي املمتاز 

والتـي أقيمـت مسـاء امـس بقاعـة 

الشعب يف العاصمة بغداد.

وأعرب أمـريي عن سـعادته بحضور 

مباراة رسمية خالل تواجده ببغداد.

 الفتاً اىل انه تفاجأ بمستوى الفريقني 

وشدة التنافس والحضور الجماهريي 

يف مباريات الدوري السلوي.

وقدم عضـو املكتب التنفيـذي رئيس 

االتحاد العراقي لكرة السـلة، الدكتور 

االتحـاد  درع  العميـدي،  حسـني 

لرئيـيس اللجنتني األوملبيتـني العراقية 

وااليرانية. 

وحرض املباراة عضوا املكتب التنفيذي 

للجنة األوملبية الدكتور حسني العميدي 

والدكتـورة بيداء گيـالن واألمني العام 

للجنة األوملبية الوطنية العراقية هيثم 

عبدالحميـد واألمني املايل أحمد صربي 

فيمـا حرضهـا أيضـا الوفـد املرافق 

لرئيس اللجنة األوملبية االيرانية.

بغداد/ حسني عمار 
يسـتعد منتخبنا الوطني لكرة اليد للمشـاركة بمنافسـات بطولة 
كاس آسـيا املؤهلة اىل كأس العالم التي ستقام يف محافظة الدمام 

السعودية للفرتة من 18 وتستمر لغاية 31 من الشهر املقبل.
وقـال رئيس االتحـاد العراقي املركزي لكرة اليـد محمد االعرجي: 
إن اتحـاد اللعبة أعدَّ برنامجاً متكامـًال للمنتخب الوطني للوصول 
بـه اىل الجاهزيـة التامة قبـل الدخول يف املنافسـات اآلسـيوية“، 
مبيناً أّن“ املنتخب انهى معسـكراً داخلياً يف محافظة السـليمانية 
اسـتمر ملدة عرشة أيام قبل دخول الالعبني مع انديتهم بمنافسات 
الدوري املمتاز“، الفتاً اىل ”أن املنتخب يجري حالياً معسكراً مغلقاً 
يف محافظـة النجـف االرشف، ويسـتمر من  18 حتـى الـ 22  من 

الشهر الحايل ”.

واضاف االعرجي ان“ املنتخب سـيقيم معسكراً خارجياً تحتضنه 
العاصمـة االيرانية طهـران للفرتة من 22 ويسـتمر حتى 30 من 
الشهر الحايل“، مشـرياً اىل أن“ املعسكر سيتضمن إجراء مباراتني 
تجريبيتني مـع املنتخب الوطني االيراني ومنتخب الشـباب يومي 
25 و27 من الشـهر الحايل، باالضافة اىل اربع مباريات مع االندية 

املتقدمة يف الدوري االيراني“.
وتابع االعرجي أن“ املنتخب الوطني سيتوجه مطلع الشهر املقبل 
اىل دولـة قطـر  للمشـاركة يف بطولـة دولية تنطلـق يف الثالث من 
كانـون الثاني املقبل وتسـتمر حتى الثامن منه بمشـاركة اربعة 
منتخبات، بعدها سـيدخل املنتخب معسـكراً مغلقـاً يف بغداد قبل 
السفر اىل السعودية لخوض غمار البطولة اآلسيوية املؤهلة لكأس 

العالم“.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
االوساط الرياضية واالعالمية والصحفية قدمت 
تعازيهـا الحـارة اىل عضـو املكتـب التنفيـذي  
لالتحاد العراقـي للصحافـة الرياضية الزميل 
عمار سـاطع ، وذلـك لوفاة املغفـور له والده 
.. سـائلني اللـه العـيل القدير ان يتغمـد الفقيد 
برحمته الواسعة ويسكنه جنات الفردوس ويرزق 
اهلـه ومحبيه الصرب والسـلوان وانا للـه وانا اليه راجعـون. كما تقدُم 
االتحاد العراقّي للصحافِة الرياضيِة بأحر التعازي وخالِص املواساة إىل 
عضو الهيئة اإلدارية يف االتحاِد عمار سـاطع لوفـاة والده، مبتهلني إىل 
الباري جل يف عاله أن يتغمده بواسع رحمته، ويغفر له ويسكنه فسيح 

جناته، ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
  ***********************

عضو الهيئـة العامة يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضية الزميل عبـد الحكيم مصطفى، احتفل 
بعيـد ميالده قبـل ايـام قليلة، خالـص االمنيات 

لزميلنـا بالعمر املديد ومواصلـة النجاح يف حياته 
ومشواره املهني.

عماد  الزوراء-  متابعة  بغداد/ 
الركابي

إدارة  الرشطة  نادي  ادارة  استقبلت   
نادي اربيل يف بغداد وتم تقديم االعتذار 
به  قام  ملا  الرشطة  إلدارة  الرسمي 
البعض القليل من جمهور اربيل خالل 

مباراة الفريقني األخرية.
للشعب  اعتذارها  اربيل  ادارة  وقدمت 
يف  رافضة  الرشطة  وادارة  العراقي 
الوقت نفسه تمزيق علم العراق الذي 

يعترب علم كل العراقيني.
نادي  رئيس  كافة  عارب  وليد  وقال 
اربيل «جئنا اىل بغداد إلعادة العالقات 
التوتر  بعد  الناديني  بني  الطيبة 
اربيل  لقاء  يف  حدث  وما  الجماهريي 
من  العراق  كأس  ببطولة  والرشطة 
جمهور  عىل  املحسوبني  بعض  قبل 

اربيل».
نعتذر  بغداد  يف  هنا  «نحن  واضاف 
القليلة جدا من  القلة  بدر من قبل  ملا 

الجمهور ونرجو قبول اعتذارنا».
وتربطنا  اخوة  «نحن  عارب  وختم 
العالقة  لتوطيد  اوارص طيبة ونسعى 
ما  وراء  االنجرار  وعدم  االخوية 

يشتتنا».
لجنة  رئيس  عزا  كافة   جانبه  ومن 
لكرة  العراقي  االتحاد  يف  االنضباط 
أسباب  حالته،  عبد  طه  كافة  القدم 
أربيل  ملعب  يف  الشغب  أعمال  تكرار 
إىل غياب االستعانة بعنارص مختصة 
بأمن املالعب واالكتفاء بعدد قليل من 

األسايش .
أربيل استقبل  وقال حالته إن» ملعب 
الكثري من الفرق واحتضن العديد من 
األحداث  لكنَّ  أرضه،  عىل  املباريات 
أربيل  مباراة  يف  جرت  التي  األخرية 
أربع  من  أكثر  قبلها  وما  والرشطة 

مباريات صاحبتها أعمال شغب «.
الرئيس  «السبب  أن  حالته  وأوضح 
إدارة  ليست  الحاالت  هذه  حدوث  يف 
بحاجة  امللعب  ولكنَّ  تحديداً  النادي 
امللعب  أن»  اىل  اىل أمن مالعب «. الفتاً 
عنارص  من  قليل  بعدد  يستعني 
العرشين  يتعدَّْوَن  ال  الذين  االسايش 
جماهريي  حضور  مقابل  عنرصاً، 

كبري يفوق الـ ١٢ ألف متفرج». 
اىل  بحاجة  امللعب  أن»  حالته  وأضاف 
 ٤٠٠ عن  عددهم  يقلُّ  ال  مالعب  أمن 
ولديهم  مدربني  يكونون  شخص، 
وكيفية  القدم  كرة  بمباريات  الخربة 
والالعبني  الجمهور  مع  التعامل 
التي تحدث  الظروف  والَحَكم وجميع 

يف امللعب». 
وتابع حالته أن» عىل لجنة املسابقات 
األمر  الكرة وكل من يعنيهم  اتحاد  يف 
امللعب  بزيارة  تقوم  لجنة  يشكلوا  أن 
وتحديد  الحال  واقع  عىل  وتطلع 
السلبيات السيما الجانب األمني الذي 
يف  جاء  كما  االنضباط  لجنة  تؤكده 
املادة ٥ من الئحة االنضباط التي تشدد 
املالعب  عىل عاميل األمن والسالمة يف 
االنضباط ستتابع  ان» لجنة  «. مبيناً 
هذا األمر عن قرب، ولن تسمح بإقامة 
املباريات عىل هذا امللعب لحني اكتمال 
إلنجاح  الرضورية  الرشوط  جميع 

املباريات املقامة عىل أرضه».
الرشطة  فريقي  مباراة  ان  اىل  يشار 
واربيل التي جرت عىل ملعب فرانسوا 
كوردستان  اقليم  عاصمة  يف  حريري 
الرابع من شهر كانون األول  اربيل يف 
الـ١٦  دور  منافسات  ضمن  الجاري، 
القدم،  لكرة  العراق  كأس  لبطولة 
شهدت اعمال شغب وصدامات وقعت 

بني جمهور الفريقني.
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عجـز ريال مدريد عن فك شـيفرة دفاع قاديش 
ليخرج بتعادل محبـط أمام أحد الفرق املتأخرة 

يف الرتتيب.
وأوقف قاديش سلسلة انتصارات مضيفه ريال 
مدريـد عندما أجربه عىل التعادل 0-0 يف املرحلة 
الثامنة عرشة من الدوري اإلسباني لكرة القدم.

وسـيطر ريال مدريـد عىل املبـاراة مـن البداية 
بنسـبة اسـتحواذ أكثـر مـن 82 باملئـة مع 36 
تسـديدة دون أن يتمكـن من هّز شـباك ضيفه 
رغم تواجـد الفرنـيس كريم بنزيمـة والربازييل 

فينيسيوس يف القائمة األساسية.
وبعد 10 انتصارات متتالية يف جميع املسابقات 
فشل ريال مدريد بإيجاد الحلول لريتفع رصيده 
إىل 43 نقطة يف صدارة  الدوري اإلسباني وبفارق 

ست نقاط عن إشبيلية الوصيف.
ورفع قاديش رصيده إىل 14 نقطة يف املركز قبل 

األخري.
وبـدت جليا معاناة ريال مدريـد من غياب أكثر 
مـن العـب أسـايس بسـبب اإلصابـة وفريوس 
كورونا خصوصـاً صانع ألعابـه الكرواتي لوكا 
مودريتش واملهاجـم الربازييل رودريغو وماركو 
أسنسيو وداني كارفاخال والويلزي غاريث بايل 

وإيسكو والربازييل مارسيلو.
كارلـو  اإليطـايل  مدريـد  ريـال  مـدرب  ودفـع 
أنشـيلوتي بصانـع األلعـاب الـدويل البلجيكـي 
إدين هازار أساسـياً وذلك للمرة األوىل منذ ثالثة 
أشـهر وتحديداً 19 أيلول/سـبتمرب املايض ضد 

فالنسيا.
وضغط ريال مدريد منذ البداية بحثاً عن افتتاح 
التسـجيل لكنه وجـد صعوبة كبـرية يف اخرتاق 
دفـاع النـادي األندليس فلجأ إىل التسـديد البعيد 
دون خطـورة كبرية باسـتثناء كرة قوية لالعب 
وسـطه الدويل األوروغوياني فيديركو فالفريدي 
بيمناه من خـارج املنطقة أبعدها ليديسـما إىل 

ركنية .(23) 

وكاد األملانـي تونـي كـروس يخـدع ليديسـما 
بتمريـرة عرضية داخـل املنطقة حـاول هازار 
متابعتهـا برأسـه لكـن حامي عريـن الضيوف 
أبعدها يف توقيت مناسـب قبل أن يشتتها الدفاع 

 (55).
وسـدد كاسـيمريو كرة قوية بيمناه من خارج 

املنطقة بجوار القائم األيرس .(57) 
وتالعـب فينيسـيوس بالدفـاع وتوغـل داخـل 
املنطقة وسـدد كرة قوية أبعدها ليديسـما قبل 

أن يشتتها املدافع فايل .(59) 
وكاد البديل املخرضم ألفارو نيغريدو (36 عاماً) 
يفعلها ويهز شـباك البلجيكـي كورتوا من أول 
هجمـة لقاديش عندما تلقى كرة داخل املنطقة 

سددها زاحفة بجوار القائم األيرس .(74) 
وكثف ريال مدريد من ضغطه يف الدقائق املتبقية 

دون جدوى.
ليفربول يفقد نقطتني أمام توتنهام

ـ توقفت االنتصـارات املتتالية لليفربول وخرج 
بنقطـة التعـادل أمام مضيفـه توتنهام 2-2 يف 
املرحلـة الثامنـة عرشة مـن مسـابقة الدوري 

اإلنكليزي املمتاز.
وكان ليفربـول الطرف األفضـل يف بداية املباراة 
وكاد يفتتـح التسـجيل مبكراً برأسـية مدافعه 
األيـرس روبرتسـون من مسـافة قريبـة بجوار 
القائـم األيـرس (2)، وتسـديدة قويـة للمدافع 
االخر ترينت ألكسندر-أرنولد من خارج املنطقة 
أبعدها حـارس املرمى الفرنـيس هوغو لوريس 

بصعوبة إىل ركنية .(11) 
ونجح توتنهام يف افتتاح التسجيل خالفاً ملجريات 
اللعب ومن هجمة مرتدة اثر تمريرة بينية داخل 

املنطقة من الفرنـيس تانغي ندومبييل إىل هاري 
كاين املتوغل فسددها بيمناه عىل يمني الحارس 

الربازييل أليسون بيكر .(13) 
وهو الهـدف األول لكاين عـىل أرض فريقه هذا 
املوسـم واضعاً حداً لصيام لثماني مباريات عىل 

ملعب توتنهام هوسترب وتحديداً 788 دقيقة.
وكاد توتنهـام يضيف الهـدف الثاني من هجمة 
مرتدة قادها كاين ومرر الكرة إىل الدويل الكوري 
الجنوبي هيونغ مني سـون املنفرد فتابعها من 

مسافة قريبة بجوار القائم األيمن .(16) 
وسـدد العب الوسـط الـدويل الغينـي نابي كيتا 
كرة قويـة من خارج املنطقة أبعدها لوريس إىل 

ركنية .(23) 
وأهدر دييل أيل فرصة ذهبية للتعزيز إثر تمريرة 
رائعة من سون أبعدها أليسون بأطراف أصابعه 

إىل ركنية لم تثمر .(29) 
ونجـح الـدويل الربتغـايل دييغـو جوتـا يف إدراك 
التعـادل لليفربول برضبة رأسـية من مسـافة 
قريبـة إثـر تمريـرة عرضيـة من روبرتسـتون 

 (35).
ونجح ليفربول يف التقدم برأسية روبرتسون من 
مسـافة قريبة إثر تمريرة من ألكسندر-ترينت 
بعـد كـرة مبعـدة من لوريـس إثر دربكـة أمام 

املرمى .(70) 
وأدرك توتنهـام التعـادل بخطـأ فـادح لحارس 
مرمـى ليفربـول يف تشـتيت كـرة بينيـة داخل 
منطقتـه مـن أمام سـون فتهيأت أمـام األخري 

الذي تابعها داخل املرمى الخايل .(74) 
وتلقى ليفربول رضبة موجعة بطرد مدافعه 
روبرتسـون إثـر تدخل قوي مـن الخلف عىل 
املدافـع الربازييل إيمرسـون تأكد منه الحكم 
بـاول ترينـي عقـب اللجـوء إىل تقنيـة حكم 

الفيديو املساعد ”يف أيه آر“ .(77) 
وبات روبرتسـتون أول العب يسجل ويصنع 
الـدوري اإلنكليـزي منـذ  هدفـاً ويطـرد يف 

الرصبي ميرتوفيتش عام 2016.
وصـار رصيـد ليفربـول 41 نقطـة يف املركز 
الثانـي بفـارق ثـالث نقـاط عن مانشسـرت 
سـيتي املتصدر فيما رفع توتنهام رصيده إىل 

26 نقطة.
ـ وانتـزع نابـويل فـوًزا بشـق األنفـس مـن 
مضيفـه ميـالن، بهـدف دون مقابـل، عـىل 
ملعب سان سريو، ضمن منافسات األسبوع 
الـ18 من الدوري اإليطايل. سجل إليف إملاس 
هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة الخامسة من 
بداية اللقاء. بهـذا الفوز، رفع نابويل رصيده 
إىل 39 نقطـة ويصعد للمركـز الثاني بجدول 
الرتتيب خلف املتصدر إنرت (43)، بينما تجمد 
رصيد ميـالن عند 39 نقطة ويرتاجع للمركز 

الثالث.
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وجه اإلسـباني سـريجيو راموس، مدافـع باريس سـان جريمان، 
رسـالة إىل جمهـور النادي الفرنـيس، عقب مشـاركته الثانية معه 
هذا املوسـم، خالل الفـوز عىل فيني أولنوي بثالثيـة نظيفة، ضمن 

منافسات دور الـ64 من كأس فرنسا.
ونرش راموس عىل حسـابه يف ”تويـرت“ صورة له من املباراة، وكتب 
عليها: ”سـعيد بتحقيق الفوز يف كأس فرنسـا، وشـعرت باالرتياح 

عقب العودة للفريق.. إىل األمام“.
وانتقل راموس إىل سـان جريمـان الصيف املـايض، قادًما من ريال 

مدريد يف صفقة انتقال حر.
ولم يشـارك صاحب الـ35 عاًما مع باريس سوى يف مباراتني فقط، 

حتى اآلن، بسبب معاناته من عدة إصابات.
ويسـتعد سـان جريمان ملواجهة لوريـان، األربعاء املقبـل، يف إطار 

الجولة الـ19 من الدوري الفرنيس.

يسـعى نـادي يوفنتـوس، للتعاقـد مع مهاجـم جديد خـالل فرتة 
االنتقاالت الشتوية املقبلة.

وحسـب موقع ”كالتشـيو مريكاتو“، فإن ماسـيميليانو أليجري، 
مـدرب يوفنتوس، يريـد الحصول عىل مهاجم مميـز داخل منطقة 

الجزاء.
ولـم يقدم مويس كـني وكايو جـورج، اإلضافة املطلوبـة يف الخط 

األمامي للسيدة العجوز هذا املوسم.
وأشار املوقع إىل أن أليجري سيعقد لقاء مع مسؤويل يوفنتوس عقب 

مباراة كالياري، ملناقشة ميزانية املريكاتو وتحديد الصفقات.
وأوضح أن ماورو إيكاردي، مهاجم باريس سان جريمان، يعد الهدف 
األول ليوفنتوس يف الشـتاء، برشط قدومه عىل سـبيل اإلعارة ملدة 6 

أشهر أو 18 شهرًا، لكن الفريق الفرنيس يرفض هذا االقرتاح.
وذكر ”كالتشـيو مريكاتو“ أن الخيار الثانـي والثالث ليوفنتوس يف 
املريكاتو الشـتوي، يتمثل يف إدينسـون كافاني (مانشسرت يونايتد) 

وبيري إيمرييك أوباميانج (آرسنال).
وقال املوقع إن جيانلوكا سكاماكا (ساسولو) ولورينزو لوكا (بيزا) 
يف نفـس مكانة كافانـي وأوباميانـج لدى يوفنتـوس، لكن يفضل 
األخري، ضم العبني من خارج إيطاليا، لالسـتفادة من مرسوم النمو 

الذي يجعل اليويف يدفع رضائب أقل.

دافـع ليوناردو، املدير الريايض لباريس سـان جريمان، عن أداء 
النجم األرجنتيني ليونيل مييس مع الفريق الفرنيس.

وقال ليوناردو، يف ترصيحـات أبرزتها صحيفة ”ماركا“ 
اإلسـبانية: ”ال يوجـد جدال حول مييس بالنسـبة يل.. 
إذا بـدأت يف الجـدل حوله، فأنت ال تعرف شـيًئا عن 
كـرة القدم“. وأضاف: ”أرقـام مييس رائعة يف هذه 
األشـهر.. لقد شـارك مع مبابـي يف جميع أهداف 
الفريـق تقريًبا، إنـه حاسـم، وكان يلعب بنفس 
الطريقة ملدة 20 عاًمـا“. وواصل: ”تتغري األمور 
عندما يكون هنـاك العبون آخـرون (مميزون) 
إىل جانـب ميـيس.. لكنه يسـتطيع التكيف ألنه 
عبقري، وعىل العباقرة اآلخرين التكيف معه“.
وأردف: ”أنـا سـعيد بعمل فيلـم وثائقي عن 
نيمـار، حيث سـيبدأ الفيلم بحديـث الالعب 

عن نفسـه، ثم يجعلنا نلتقي به“.واختتم ليوناردو: ”نيمار ليس 
وحًشـا.. صحيح أنه فعل أشـياء مثل الذهـاب إىل الحفالت، لكن 

نيمار الحقيقي فعل أيًضا أشياء لم يظهرها من قبل“.

فتح اإليطـايل مينو رايوال، وكيل الالعبني الشـهري، 
الباب أمام برشلونة، من أجل التعاقد مع النرويجي 
إيرلينـج هاالنـد، مهاجـم بوروسـيا دورتمونـد.
ويرتبـط هاالنـد بعقد مـع دورتمونـد حتى صيف 
2024، لكـن تزعـم العديد من التقاريـر أن الالعب 

يتمتـع بـرشط جزائي يف عقده، يسـمح 
املقبـل. الصيـف  يف  بالرحيـل  لـه 

ترصيحـات  يف  رايـوال،  وقـال 
أن  يمكـن  هـل   NOS لشـبكة 
ينتظـر هاالند برشـلونة؟ يمكن 
الجميـع“. الالعـب،  ينتظـر  أن 
وشـدد: ”ليـس لدينـا أي اتفاق 

األندية، سنبحث  مسبق مع 
عـن الخيـار األفضـل وال 
نسـتبعد بقاء هاالند عاًما 

آخـر يف دورتمونـد. نظرًيا 
ال يزال األمر ممكًنا“.وأضاف: 
”هل يستطيع برشـلونة إبرام 
صفقة هاالند؟ البارسا سيظل 

أحـد أكـرب األنديـة يف العالـم رغـم وضعـه الحايل. 
إنهم سـيعودون يف غضون عـام أو عامني“. وتابع 
”مسـتقبل ماتياس دي ليخت؟ أعتقـد أننا جميًعا 
نعرف األندية التي يجب ذكرها هنا من أجل مستقبل 
املدافـع الهولندي، ومـع كل االحرتام الواجب، فهي 
ليسـت أندية مثل فورتونا دوسلدورف.. 
سنرى ما سيحدث هذا الصيف“.
وأتـم: ”انتقـال دي ليخـت إىل 
الـدوري اإلنجليـزي املمتاز؟ 
يمكـن أن ينتقـل أيًضـا إىل 
برشـلونة أو ريـال مدريـد 
باريس سان جريمان“. أو 
وعلق مينـو رايـوال، وكيل 
عـىل  الشـهري،  الالعبـني 
خرجـت  التـي  الترسيبـات 
مؤخرًا عن العمولة التي حصل 
عليها من أجـل نقل بول بوجبا 
مانشسـرت  إىل  يوفنتـوس  مـن 
وزعمـت   .2016 يف  يونايتـد 

شـبكة ”Football Leaks“ الخاصـة بالترسيبـات 
يف عالم كـرة القدم، أن رايوال حصل عىل 50 مليون 
يورو كعمولـة. وقال رايوال يف ترصيحـات أبرزتها 
صحيفـة آس: ”عمولة صفقة بوجبـا؟ املبلغ الذي 
رسبته الشبكة غري صحيح. لن أقول املزيد عن هذه 
الصفقة“. وأضاف: ”لم يحدث أي يشء غري قانوني 
يف هذه الصفقة، هـذا النوع من التعاقدات يتضمن 
مبالغ كبرية“. ونوه: ”من أين تعتقد أنهم يحصلون 
عىل هذه األموال؟ من التلفزيون والرعاية ومبيعات 
التذاكـر، ألن الجماهـري تريد رؤيـة الالعبني الذين 
أعمـل معهم“. وتابع: ”سـيطرة الفيفـا عىل قيمة 
العمولة التي يحصل عليها الوكالء؟ كل ما سيفعله 
هـذا األمـر أن يرفـع سـعر الصفقـات“. وزعمت 
تقارير مؤخرًا، أن الفيفا سيضع حًدا أقىص لعمولة 
الـوكالء يف الصفقات، عىل أن يكـون االتحاد الدويل 
وسـيًطا يف نقل العمولة من األندية للوكالء. وأردف 
رايوال: ”بالنسـبة يل من األفضل إلغاء تلك الرسوم، 
مما سـيعني وجود املزيد من األموال يمكن وضعها 

يف رواتب الالعبني الذين سيدفعون يل“.

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl
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سّجل ديفن بوكر 16 نقطة يف مشاركته األوىل 
بعد غيابه لسبع مباريات وقاد فينيكس صنز، 
متصـدر ترتيـب دوري كـرة السـلة األمريكي 
للمحرتفني، إىل الفوز عىل تشـارلوت هورنتس 

بنتيجة 137 - 106.
وغاب بوكر عن املالعب بسـبب إجهاد يف أوتار 
الركبة اليـرسى، لكنه أظهـر رغبة رسيعة يف 
العودة إىل سـابق تألقه فأحـرز أربع ثالثيات، 
إضافـة إىل سـت متابعات وخمـس تمريرات 
حاسـمة يف 26 دقيقة من اللقـاء الذي هيمن 
عليه صنز وتقـدم بفارق 29 نقطة مع نهاية 
النصـف األول. يملـك صنـز الرصيـد األفضل 
يف الـدوري، فضـًال عـن فـوزه بــ 23 مباراة 
مـن أصل آخـر 25، بما فيها 14 فـوزاً متتاليا 
عىل أرضـه . كذلك، أحـرز جافايل ماكغي 19 
نقطـة والنـدري شـاميت 15، فيمـا أضـاف 
ديانـدري أيتـون 15 نقطـة مـع 15 متابعة.

يف الجانـب اآلخـر، أحـرز مايلـز بريدجـز 26 

نقطـة وكييل أوبر 18 لصالح تشـارلوت الذي 
تلقى خسـارته الثامنة يف آخـر 11 مباراة.

ويف شـيكاغو، سـّجل ديمار ديروزن 38 
نقطـة بعدما غاب ألسـبوعني بسـبب 
بروتوكول كوفيد- 19، ليقود شيكاغو 
بولـز إىل الفـوز عـىل لـوس انجليس 
ليكـرز بنتيجـة 115 - 110.سـّجل 
املونتينغري نيكوال فوشـيفيتش 19 
نقطـة مع 13 متابعة، وأضاف العب 
ليكرز السـابق لونزو بول 19 نقطة 
ليعود بولز اىل سكة االنتصارات بعد 
خسـارتني متتاليتني. خـاض بولز 
مباراته األوىل منذ 11 كانون االول/

ديسـمرب إثـر تأجيـل مواجهتني له 
بسـبب إجراءات كوفيد- 19.سّجل 
لليكرز ليـربون جيمس 31 نقطة، 

 21 أنتونـي  كارميلـو  وأضـاف 
 ،20 نقطة وراسل وسـتربوك 

لكن ذلك لـم يجنب فريقهم 
خسارته الثانية عىل التوايل.

ويف ممفيس، سـّجل 
 17 ليـالرد  داميان 
الــ  نقاطـه  مـن 
32 يف الربـع األول 

بورتالنـد  ليقـود 
اىل  باليـزرز  ترايـل 
ممفيـس  فرملـة 
غريزليـز والتغلـب 

عليه 105 - 100.
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وصـف حـارس مرمى ريال مدريد، البلجيكـي تيبو كورتوا، التعادل السـلبي لفريقه 
أمام قادش بالليجا بـ“املحبط نوعا ما“.

وقـال كورتـوا عقب املبـاراة: ”إنه أمر محبـط نوعا مـا.. دافعوا بشـكل جيد، هذه 
املباريات تصبح معقدة عندما نفشل يف التسجيل، مثلما حدث من قبل مع أوساسونا 

وشرييف.. نحن نلعب بشكل جيد ونحاول تحسني األداء“.
وتابـع: ”إنـه أمر مؤسـف، لكننا فقدنا مـن قبل نقاطا عـىل أرضنا أمـام فياريال 
وأوساسـونا، وينبغـي املواصلة وإنهاء العام بشـكل جيد يوم غـد األربعاء“ حينما 

سيذهب الريال ملواجهة أتلتيك بيلباو يف سان ماميس.
وحافـظ املريينجـي، رغم التعادل، عـىل صدارة الليجا برصيـد 43 نقطة، بفارق 6 

نقاط عن أقرب مالحقيه، إشبيلية، الذي لعب مباراة أقل.
وعـن الحفاظ عىل شـباكه نظيفة للمباراة الخامسـة، قال كورتـوا: ”نحن ندافع 
بشـكل جيد، يف بداية املوسم واجهنا حظا سيئا باستقبالنا لعدة أهداف.. األهم أن 

نحافظ عىل شباكنا نظيفة أمام فرق قوية“.

¡j´@ïÜb”@…fl@fiÜb»n€a@ZaÏmäÏ◊
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لندن/متابعة الزوراء: 
عـام ١٨٩٢ أّسـس شـقيقان سـوريان همـا نجيـب 
وإبراهيم عربييل أول صحيفة باللغة العربية يف الواليات 
املتحدة واختارا لها اسم «كوكب أمريكا». ولقد أسست 
هذه الصحيفة الرائدة يف مدينة نيويورك وظلت تصدر 
حتـى عـام ١٩٠٨. ولم يطل الوقت حتـى أخذت تظهر 
صحف ومجـالت أخرى تكاثـرت ونمت بالتـوازي مع 
نمو الجالية العربية يف األمريكتني الشمالية والجنوبية. 
وعـّزز وجود هـذه النهضة الصحفية بضعـة عوامل، 
لعـل أهمهـا: أوالً، رسـوخ الحضـور العربـي املهاجر 
يف األمريكيتـني. وثانيـًا، تمتع هذا الحضـور بالتأهيل 
العلمي والثقايف الكايف إلطالق إعالم ال يقترص عىل نقل 
الخرب فحسـب بل يشمل االهتمامات األدبية والثقافية 
أيضاً. وثالثا، املتغريات السياسـية الداخلية واإلقليمية 
املتالحقـة يف الوطـن األم، الذي هـو يف حالة املهاجرين 
األوائـل بالد الشـام. ورابعـاً، التغـريات االجتماعية – 
كمسـائل املـرأة والديـن والتحـول االقتصـادي - التي 
أخـذت تمس مجتمعـات أوطان املهاجريـن يف منطقة 
الرشق األوسـط، وتفاعلهم معها بفضل تطور وسائل 

االتصال.
وحقاً، انعكسـت يف املطبوعات الرائدة كل االهتمامات 
وامليول والتنوعـات وحتى االختالفات السياسـية، وال 
سـيما بعد ١٩٢٠ الذي شـهد انعقـاد مؤتمر الصلح يف 
باريـس بنهاية الحـرب العامليـة األوىل، وإعادة رسـم 
خارطـة منطقة الرشق األدنى التي ينتمي إليها معظم 

املهاجرين األوائل.
والواقـع، كمـا تذكـر إحـدى الدراسـات، أن الصحف 
واملجالت األوىل شـكلت النواة الزدهـار الحياة الثقافية 
للعرب األمريكيني. ثم أنها أسـهمت بشكل مبارش عرب 
مقاالتهـا ومواقفهـا، وحتـى إعالناتهـا التجاريـة، يف 
تطويـر تفاعلهم وبلورة فهمهم مجتمعاتهم الجديدة. 
أضـف إىل ذلك أنهـا لعبت دوراً نشـطاً يف تعريفهم عىل 
تفاصيلها وال سـيما عىل ثقافاتهـا وبيئاتها املتنوعة. 
وهـذا سـواء عـىل مسـتوى الجاليـات املهاجـرة التي 
اسـتقرت يف املـدن أو األريـاف، ويف املناطـق الصناعية 

يف واليات ميشـيغن وكونكتيكـت وأوهايو، أو أحواض 
املناجم يف ويست فريجينيا وبنسلفانيا.

واملعـروف، أن مصانع السـيارات التـي ازدهرت خالل 
مطلـع القـرن العرشيـن يف واليـات شـمال املتحـدة، 
وباألخص يف ميشيغن، استقطبت كثرة من املهاجرين 
«الشـوام». وراهناً تشكل مدينة ديربورن - حيث املقر 
الرئيس رشكـة فورد، وهي مالصقـة ملدينة ديرتويت، 
مركز ثقل سـكاني وثقايف عربي يحسب حسابه يف أي 

انتخابات محلية أو عىل مستوى الوالية.
- السياسة

عىل الصعيد السـيايس، كانت مسـألة «الهوية» إحدى 
أبـرز الخالفات التـي عّربت عنها جمعيـات املهاجرين 
وانعكست يف كتابات ناشطيهم، وبالتايل، مطبوعاتهم. 
إذ بينمـا كان بعضهم يتكلـم عن «الهوية السـورية» 
الجامعة لبالد الشام، ظهرت جماعات تنادي بالكيانية 
األضيـق مثـل «الكيـان اللبنانـي»، وجماعـات أخرى 
ذهبـت أبعد مشـّددة عىل فكـرة العـرب والعروبة. بل، 

قبل اندالع الحـرب العاملية األوىل، كانـت هناك أصوات 
عربية مهاجرة تدعم الهويـة العثمانية وتتبناها، مثل 
صحيفة «الدليـل». ولكن انتهاء الحرب بهزيمة الدولة 
العثمانية، ونشـوء نظام إقليمي بديـل يرعاه الغرب، 
فتحـا فتـح البـاب عـىل مرصاعيه عـىل الجـدل حول 

الهويات البديلة.
ومثلما انقسمت األراء يف الوطن األم حول هذه املسألة 
انقسـمت يف املهاجر، وذهبت احياناً يف اتجاهات دينية 
ومذهبيـة. ولقـد نـرش نجيب ديـاب، صاحـب «مرآة 
الغرب»، ُخَطباً لقادة مسـلمني يف القاهـرة تؤيد األمة 
السـورية، كذلك نشطت مؤسسات وجمعيات وأحزاب 
تحمل أسـماء كـ{االتحاد السـوري» و{حزب سورية 
الجديدة» و»العالم السوري». ويف حني نادت شخصيات 
مثـل نّعوم مكرزل، مالـك «الهـدى» ونارشها – و هو 
مسـيحي بارز من الطائفة املارونية - بكيان مسـتقل 
للبنـان. ظهـرت الـروح العروبية جلية يف مؤسسـات 
وجمعيـات ومطبوعـات كصحيفتي «نهضـة العرب» 

و»البيـان»، وأيضـاً يف «العصبة األندلسـية» األدبية يف 
أمريكا الجنوبية.

وبما يخّص «العصبة األندلسـية»، فإن ذكرها ال يجوز 
أن يمّر بمعزل عن توأمها الشـهري يف أمريكا الشمالية، 
أال وهـي «الرابطـة القلميـة». والحقيقـة أنـه كانـت 
لـ{الرابطـة القلميـة» و{العصبة األندلسـية» الريادة 
يف مضمـاري أدب النهضـة واإلبداع الثقـايف العربي يف 
األمريكتـني. ولقد ولدت فكـرة «الرابطـة» عام ١٩١٦ 
قبل تأسيسـها رسـميا عام ١٩٢٠ يف مدينـة نيويورك 
بهمة أدباء مهاجرين من بالد الشـام (سـوريا ولبنان 
وفلسـطني) كان يف طليعتهـم: جـربان خليـل جـربان 
وميخائيـل نعيمة ونسـيب عريضة والشـقيقان ندرة 
وعبداملسـيح حـداد ورشـيد أيوب وغريهـم. وكان من 
ثمـار جهود هـؤالء صـدور صحـف ومجـالت عربية 
اللسـان والروح أشـهرها: مجلـة «الفنون» (نسـيب 
عريضة) و»السـائح» (عبداملسـيح حداد) و»السمري» 

(إيليا أبو مايض).
وأما عن «العصبة األندلسـية» فأسست يف وقت الحق، 
تحديـداً يف ينايـر (كانـون الثانـي) ١٩٣٣، وكان مـن 
أبرز شـخصياتها الفكرية واألدبية شـعراء آل املعلوف 
وأدباؤهم (فوزي وشـفيق إبنا العالمة عيىس إسـكندر 
املعلـوف) وكل مـن رشـيد سـليم الخـوري «الشـاعر 
القروي» والياس فرحات وعقل الجّر وشـكر الله الجّر 
وتوفيق ضعون وسـلمى الصائغ. ولقد ترأسها ميشال 
املعلوف بني ١٩٣٣ و١٩٥٨ وخلفه يف الرئاسة «الشاعر 

القروي».
عـىل صعيد متصـل، تفيد املصـادر أن سـلوم مكرزل، 
(من قرية الُفريكة يف منطقة املتن يف جبل لبنان، وهي 
نفسـها قريـة العالمة واألديب أمني الريحاني) أسـس 
عـام ١٩١٠، اسـتجابة للطلب املتزايـد، أول آلة طباعة 

عربية يف مدينة نيويورك.
خطـوة سـلوم – وهو شـقيق نعوم مكـرزل – عزَّزت 
كثرياً نشـاط الصحافة والنرش واملطبوعات حتى عقد 
الثالثينيـات مـن القرن املـايض. ثم أنه بـرزت صحف 
أخـرى يف الواليات املتحدة خـارج نيويورك، التي كانت 

مركز الطباعـة والنرش حينها. وكان وقع هذه الفورة 
يف الطباعـة والنـرش كبـرياً، بدليل أنه عـام ١٩٣٠ ويف 
مجتمـع لم يتجاوز تعداد سـكانه الــ ١٤٠ ألف عربي 
أمريكـي، توافـر ما ال يقل عـن ٨١ داراً للنرش. وهو ما 
يعادل صحيفة لكل ١٨٠٠ مهاجر عربي، مقابل معدل 
عـام للواليات املتحدة ككل يبلـغ صحيفة لكل ٥٠ ألف 

أمريكي.
- أقدم الصحف واملجالت العربية يف األمريكتني

> كوكب أمـريكا (نجيب وإبراهيم عربييل) – نيويورك 
١٨٩٢ –

> الرقيب (أسـعد خالد ونعوم لبكي) – ريو دي جانريو 
١٨٩٦ –

> األيام (يوسف نعمان املعلوف) – نيويورك – ١٨٩٧
> الهـدى (نعوم مكـرزل) – فيالدلفيا ثـم نيويورك – 

١٨٩٨
> مرآة الغرب (نجيب دياب) – نيويورك – ١٨٩٩
> العدل (شكري أنطون) – ساو باولو – ١٩٠٠

> املناظر (نعوم لبكي) – ساو باولو – ١٩٠١
> جراب الكردي (أنطون زريق) – نيويورك – ١٩٠٢
> السالم (وديع شمعون) – بوينوس آيرس – ١٩٠٢

> املهاجر (أمني الغرّيب) – نيويورك – ١٩٠٣
> األفكار (سعيد أبو جمرة) – ساو باولو – ١٩٠٣

> الزمـان (ميخائيـل السـمرا) – بوينـوس آيـرس – 
١٩٠٥

> أبو الهول (شكري الخوري) – ساو باولو – ١٩٠٦
> الجامعة (فرح أنطون) – نيويورك – ١٩٠٧

> الخواطـر (يوسـف صالـح الحلـو) – مكسـيكو – 
١٩٠٨

> امليزان (إسـطفان وجورج غلبوني) – ساو بالولو – 
١٩٠٩

> الغربال (يوسف مسلّم) – مكسيكو – ١٩١٠
> البيان (سليمان بّدور وعباس أبو شقرا) – بروكلن-

نيويورك – ١٩١١
> السـائح (عبد املسـيح حـداد) – نيويـورك – ١٩١٢  

(عن/صحيفة الرشق األوسط)

Übõ€a@ÚÃ‹€@Ôæb»€a@‚ÏÓ€a@Újéb‰∑

القاهرة/متابعـة   الـزوراء:
وافـق مجلس إدارة الهيئـة العامة للرقابة 
املالية عـىل مقرتح ترشيعي، بإضافة مادة 
جديدة يف الباب السـادس من قانون سوق 
رأس املـال، تتضمـن حظـر وتجريـم نرش 
توصيـات واستشـارات مرتبطـة باألوراق 

املاليـة املقيـدة   بالبورصـة    املرصيـة.
وتضمنت املـادة الجديـدة املقرتحة، خالل 
الشـهر الحايل، معاقبة الصحفيني يف حالة 
النرش بــ «عقوبتي الحبـس والغرامة، أو 
بإحـدى هاتـني العقوبتني لتحقيـق الردع 
العام، لكل من نـرش بأي طريقة من طرق 
العالنية يف إحدى وسـائل اإلعـالم املختلفة 
أو مواقـع التواصل االجتماعـي أو املواقع 
اإللكرتونية، أخبـاراً أو بيانات أو توصيات 
املقيـد  الـرشكات  بشـأن  معلومـات،  أو 
البورصـة  يف  ماليـة  أدوات  أو  أوراق  لهـا 

املرصيـة».
هـذا االستسـهال يف تضمـني مـواد تقيض 
بحبـس الصحفيـني ومعاقبتهـم يف قضايا 
النـرش تنّبـه لـه عدد مـن صحفيـي امللف 
االقتصادي يف مرص، ملقني بالكرة يف ملعب 

نقابة الصحفيني ملناقشـة األمر والتدخل.
يف نوفمرب/ترشين الثاني املايض، استجاب 
مجلس النواب املرصي ملالحظات صحفيني 

بشأن املادة الخامسـة من مرشوع قانون 
الصحيـة  والجوائـح  األوبئـة  مواجهـة 
التـي منعـت أي عقوبـة سـالبة للحريـة 
يف الجرائـم التـي ترتكـب بطريـق النـرش 
أو العالنيـة للصحفيـني، بينمـا قوبل هذا 
التعديـل باعرتاضات حادة واتهامات بعدم 

الدسـتورية.
أدخل الربملان تعديالت عىل املادة الخامسـة 
األوبئـة  مواجهـة  قانـون  مـرشوع  مـن 
والجوائـح، بإضافـة فقـرة للمـادة األوىل، 

مأخـوذة من املـادة ٢٩ من قانـون تنظيم 
الصحافة واإلعـالم واملجلس األعىل لتنظيم 
اإلعـالم، والتـي تنـص عـىل أنـه «يعاقـب 
بالحبـس وبغرامة ال تزيد عىل عرشين ألف 
جنيـه، أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل من 
خالـف أحد اإلجـراءات أو التدابري الصادرة 
مـن اللجنـة أو القـرارات الصـادرة تنفيذاً 
لهـا، وفقاً ألحـكام هذا القانـون، ويعاقب 
بالعقوبـة املقـررة يف الفقرة السـابقة كل 
مـن أذاع أو نـرش أو روج عمـداً أخباراً أو 

مغرضـة  أو  كاذبـة  شـائعات  أو  بيانـات 
مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شـأن 
ذلـك تكدير السـلم العام بـني املواطنني أو 

إلحـاق  الـرضر  باملصلحـة     العامـة».
اسـتجابة محـدودة أثنـى عليهـا البعـض 
ورأوا فيهـا انتصـاراً للحريـات الصحفية، 
بينمـا قابلها آخرون باعـرتاض مبني عىل 
أسـاس مطلـق، يتعلـق برفـض الحبس يف 
قضايـا النرش» عامة،   وليـس للصحفيني 

فقـط.
وألغى الدستور املرصي عام ٢٠١٤ يف مادته 
٧١ الحبـس االحتياطـي يف قضايـا النرش، 
إّال يف ثـالث حـاالت حـرصاً، وهـي التمييز 
بـني املواطنـني، والتحريـض عـىل العنف، 
والطعن يف أعـراض األفـراد. ونصت املادة 
عـىل أنـه «يحظر بـأي وجه فـرض رقابة 
عىل الصحف ووسـائل اإلعالم املرصية، أو 
مصادرتهـا، أو وقفها، أو إغالقها. ويجوز 
استثناء فرض رقابة محددة عليها يف زمن 
الحـرب أو التعبئة العامة. وال توقع عقوبة 
سـالبة للحريـة يف الجرائـم التـي ترتكـب 
بطريـق النـرش أو العالنيـة، أمـا الجرائـم 
املتعلقة بالتحريض عىل العنف أو بالتمييز 
بني املواطنني أو بالطعن يف أعراض األفراد، 

فيحـدد  عقوباتهـا   القانـون».

الدوحة/متابعة الزوراء:
 لم تعد قطـر تكتفي بسـيطرتها اإلخباريـة والرياضية، لذلك 
تسـعى إىل حجز مكان لها يف سـوق القنـوات الرتفيهية، وهي 
تستعد إلطالق قناة ”العربي ٢“ يف الثاني من يناير القادم، بعد 

عامني من التحضريات.
وأعلنـت قنوات التلفزيـون العربي عـن إطالق قنـاة ”العربي 
٢“ مـن العاصمة القطرية الدوحة يوم الثاني من شـهر يناير 
املقبـل. وهي قناة ترفيهيـة ثقافية منوعة متعـددة املنصات، 
”تقدم للجمهور العربي مفهوما للتلفزيون العائيل يشمل جيل 

الشباب، وذلك من خالل برامج جديدة ومتنوعة تهمه“.
وأوضحـت القنوات خالل بيان صحفي أنها ”تسـعى إىل تقديم 
محتوى ترفيهي ثقايف مميز يناسـب تعددية املشارب واألذواق 

يف أنحاء الوطن العربي، ويضعها يف طليعة القنوات املنوعة“.
وينظـر إىل القنـاة الجديـدة عىل أنهـا ”نواة أوىل“ تسـعى من 
خاللهـا قطر إىل اختبار السـوق يف مرحلة أوىل، ثـم االنتقال يف 
مراحـل قادمة إىل منافسـة قنوات الرتفيه يف الرشق األوسـط، 
التـي حجزت لنفسـها حصة األسـد من سـوق املشـاهدين يف 

العالم العربي.
ومـع انطالق القنـاة الجديدة تختتـم قناة ”العربـي٢“ عملية 
تحّولهـا إىل قنـاة إخباريـة متكاملـة ُتعنـى بمتابعـة الحدث 
وخلفياته، وتقديم الخرب والتحليل والتقييم والتحقيق. وسوف 
تظهـر القنـاة األصليـة مـن اآلن فصاعـدا باسـم ”العربي – 

أخبار“.
وأعلنت قناة ”العربي ٢“ أنها سـوف تعرض للمشـاهد العربي 
باقـات مـن الربامـج تتنوع بـني املوسـيقى والفـن واملجتمع 
والكوميديا والدراما واألفالم والوثائقيات. ومن أهمها مسلسل 
”بستان الرشق“ الذي ينتج خصيصا للقناة ويبث خمسة أيام 
يف األسـبوع. ومن الربامج التي سـتبثها القناة برامج ”طرب“ 
مـع الفنـان اللبناني مروان خـوري، و“ريمكس“ مـع الفنان 
املـرصي حمـزة نمـرة، و“مقامـات“، وبرنامج ثقـايف منوع 

بعنوان ”روافد“.
 وتتوفر قطر عىل مؤسسـات إعالمية ”عاملية نخبوية“ تشمل 

األخبـار والرياضة، لكنها ال تتوفر عىل قنوات إعالمية ترفيهية 
متخصصـة موجهة للمشـاهد العربي، تنافـس باقات قنوات 

عربية متخصصة يف مجال الرتفيه العام يف الرشق األوسط.
ووضعـت باقـات القنـوات املتخصصـة اإلخباريـة كالجزيرة 
والجزيـرة اإلنجليزيـة والجزيرة مبارش، التـي ينظر إليها عىل 
أنهـا ”قنبلة قطر النووية“، البلد الخليجي الصغري عىل خارطة 
اإلعالم العاملي يف فرتة قياسـية لم يسـبق أن سـبقتها إليها أي 
منظومـة إعالمية متخصصة يف العالـم، وتأتي القوة اإلعالمية 
القطريـة الثانيـة يف قنوات الجزيـرة الرياضيـة، التي تحولت 
الحقـا إىل مجموعـة قنوات ”بي.أن.سـبورتس“ واسـتطاعت 
بدورهـا أن تضع لنفسـها مكانا هاما عىل املسـتويني العربي 
والعاملـي، يف وقت أقـرص مما اسـتغرقت الجزيـرة اإلخبارية. 
ومكنت مجموعة قنوات ”بي.أن.سـبورتس“ قطر من احتكار 
أحد مصادر الرتفيه وليس كله، وذلك من خالل سيطرة الشبكة 
عـىل حقوق بـث البطـوالت واملسـابقات األوروبيـة والقارية 
تحديـدا، والدوريات الكبرية يف كل دول العالم يف منطقة الرشق 

األوسط.
وكانـت القنوات اإلخبارية العربية بلغت من األهمية ما جعلها 
إحـدى األدوات التـي غـريت وجه الحـراك السـيايس يف العالم 
العربـي مع انطالق ثـورات ٢٠١١، حيث كانت هـذه القنوات 
الوجهـة األوىل للجمهـور العربي بـال منازع، لكن هـذا التأثري 
بـدأ بالرتاجع يف السـنوات األخرية حني أصبح املشـاهد مثقال 

بالقضايا السياسية ويبحث عن فسحة ترفيه.
وانتقلت القنوات اإلخبارية العربية إىل املرتبة الثانية يف تفضيالت 
الجمهور، وخرست نسبة ال يستهان بها من املشاهدين لصالح 
القنوات الفضائية الرتفيهية، عىل غرار مجموعة ”أم.بي.يس“ 
السـعودية وقنوات ”أبوظبي“ و“دبـي“ اإلماراتية وغريها من 

الشبكات اللبنانية واملرصية املتنوعة.
ويقول اإلعالمي القطري ذعار الرشـيدي ”كانت هناك تجارب 
قطريـة مـع القنـوات الرتفيهيـة املتنوعـة، ولكن أيـا من تلك 
التجـارب لم يتعد حدود املحلية“، ويضيف أنه ”كان عىل اطالع 
قريـب عـىل إحدى تلـك التجارب بحكـم عميل كمقـدم برامج 

ومتخصـص بالشـأن اإلعالمي، وكانت املشـكلة أن األسـلوب 
الذي تم بـه اإلعداد لتلك القنوات تم بجهـد أقل بكثري مما قدم 
للجزيـرة بل وباهتمام أقل، لذا كانت التجارب أقل من أن تصل 
إىل املشاهد الخليجي، ناهيك عن وصولها إىل املشاهد العربي“.

ويضيـف ”يمكـن بالطاقات واإلمكانـات اإلعالميـة النخبوبة 
املوجـودة يف قطر تأسـيس باقـة قنوات ترفيهيـة متخصصة 
تنافـس الباقات العربية كأم.بي.يس وروتانا، ولكن دائما ومن 
خالل ما تلمسته من اطالعي عىل تقارير تجربة تأسيس إحدى 
القنـوات الرتفيهيـة القطريـة قبل سـنوات أن املشـكلة كانت 
تكمن يف تحديد الهدف النهائي لتلك القنوات واالسـتفادة منها 

إعالميا“.
ويؤكـد اإلعالمي القطري أنه ”ليس مـن الصعب أبدا عىل قطر 
التي تمتلك قاعدة إعالمية عاملية محرتفة أن تطلق باقة جديدة 
تختص بالرتفيه، وتكتسـح الفضاء وتتفوق عىل باقات قنوات 
الرتفيـه العربي املنترشة عـرب الفضاء التلفزيونـي، فقط عىل 
القائمـني عىل تأسـيس مثـل تلك القنـوات تحديـد احتياجات 
املشاهد املستهلك قبل بث قناة كمنتج، ومن ثم يبحثون له عن 

مستهلك“.
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بغداد/ الزوراء:
زار وفد من نقابة الصحفيني العراقيني، دائرة صحة الكرخ، فيما بارك الوفد ملدير عام 

الدائرة سعد كامل الالمي بمناسبة تسنمه املنصب.
وذكر بيان لدائرة صحة الكرخ تلقته «الزوراء»: أن «مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ 
الدكتور سعد كامل الالمي استقبل بمكتبه وفد من نقابة الصحفيني العراقيني برئاسة 

الزميل كاظم تكليف املوسوي». 
ونقل املوسوي، بحسب البيان، برقية تهنئة و تحيات نقيب الصحفيني العراقيني مٔويد 
الالمي اىل مدير عام صحة بغداد الكرخ بمناسـبة تسـنمه منصب مدير عام الدائرة و 
تقديـم باقة ورد، مؤكدا أننا عـىل ثقة أنكم بخربتكم ومهنيتكم املعهودة سـتحققون 
طفـرة نوعية يف الواقع الطبي و الصحي لالرتقاء بعمل جميع املؤسسـات الصحية يف 

جانب الكرخ و تطوير ادائها  .
مـن جانبه عـرب مدير عام الدائرة سـعد كامل الالمـي ، عن شـكره و امتنانه لنقيب 
الصحفيني العراقيني مٔويد الالمي وجميع اعضاء النقابة بمواقفهم الداعمة و املستمر 
البطـال الجيـش االبيض، مؤكدا ان ابـواب الدائرة مفتوحة لجميـع االعالميني الظهار 
الجانب االيجابي للمؤسسات الصحية من خالل تقديمهم الخدمات الطبية و الصحية 

للمواطنني .

بغداد/نينا:
 أبلغ عبد الرحمن الغزايل مذيع األخبار يف قناة ديوان الفضائية املرصد العراقي للحريات 
الصحفية يف نقابة الصحفيني العراقيني، إنه تعرض اىل الرضب املربح من قبل جماعة 
تضم أشـخاصا عدة عندمـا كان برفقة أرسته يف بغداد. وقال الغـزايل للمرصد، بينما 
كنـت مـع عائلتي يف منطقـة العرصات يف بغـداد قطعت طريقي سـيارة دفع رباعي 
سـوداء اللون، ترّجـل منها أربعة أشـخاص وقامـوا باالعتداء عّيل رضًبـا، وتهديدي 
بالقتـل، دون تدخٍل من قـوات الرشطة املتواجدة هناك، والتـي أكتفت بتفريق بعض 
املدنيـني الذيـن تدخلوا ملنع املجموعة مـن إكمال اعتدائهم. واضـاف الغزايل للمرصد، 
بالرغـم من إبراز هويتي وهوية زوجتي التي تعمل صحفية هي األخرى، ورغم توّعد 
وزارة الداخليـة بجلب األشـخاص ومعرفة الجهـة التي أقدمت عىل هـذا الفعل، بعد 
إقامتـي دعوى قضائية، إال إن األمر أهمل دون معرفة األسـباب. لذا أطالب بحمايتي 

وعائلتي، والكشف عن الجهات التي تهدد أمن الصحفيني وتروّعهم.
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ذاكرة استضافت د. هيثم واول سؤال تقدمنا به هو :-
-كيـف ومتـى تولـدت لديـه الفكـرة الن يكـون فنانـا 

فاجاب:-
-الحقيقة ان عائلتي ال يمتون باية صلة اىل الفن بل كانت 
توجهاتهـم علمية بحتة فوالدي مثـال كان خبريا نفطيا 
عمل يف رشكـة نفط كركوك والباقون كلهم بتخصصات 
علمية اما انا فقد توجهت نحو الفن حبا ورغبة رغم ا ن 

اهيل كانوا يطمحون يل التوجه العلمي املشابه لهم .
امـا انا فقد كانت رغباتي مكرسـة نحو االدب والشـعر 
والفـن والثقافـة ربما الني عشـت يف منطقـة مفتوحة 
فكنت دائمـا اتخيل وجودي فيها وعنـد تخرجي اكملت 

الفنون الجميلة واستمررت يف تنفيذ رغباتي .
-ربما سـتكون اسـئلتنا لك غري ما اعتدنا عليه فنسالك 

عن اخر اعمالك االن ؟
-اخـر عمل بيـدي االن عىل تنتايم هو مسلسـل اسـمه 
تسـجيل خروج وقد انتهينا منـه وهو يعرف االن اخراج 
عيل فاضل واالن ايضا اعمل بروفا عىل مرسحية اسـمها 
اختالف اخراج مهند هادي وفكرة العمل جميلة وممتازة 
وهـي كيـف تتحول الفكـرة يف دمـاغ االنسـان اىل وهم 
وخرافـة وبعد ذلك يبدا االنسـان يقتل مـن اجل تحقيق 
الهدف ومعي سـهى سالم ومرتىض واخراج مهند هادي 
وللعلم ان بروفاتنا مستمرة وهناك مرشوع اخر ملسلسل 

اخر لرمضان لم اتاكد منه حتى االن .
-اقرب عمل اىل نفسك وملاذا ؟ 

-كل االعمـال هـي قريبـة اىل نفيس لكن الفيلـم العاملي 
الذي عملته ( بغداد يف خيايل ) صورته يف سويرسا واملانيا 
وانجلرتا عندما تراه سرتى شخصيتي ( توفيق ) تتحدث 
عـن ماسـات العـراق يف الخـارج والداخـل عن مسـرية 
ماساتهم خالل الفرتة املعارصة التي عشناها وما قبلها 

وازماتها فقد كانت الشخصية عميقة جدا.
-وهـل ان د .هيثم راض عن الحركـة الفنية واملرسحية 

بالذات االن ؟
-ال توجد لدينا حركة فنية او مرسحية بل توجد مبادرات 
واعمـاال فرديـة  واقصد بهذا ان فالنـا يعمل عمال واخر 
يعمل عمال اخر اما كمرشوع ثقايف اسـرتاتيجي متكامل 
كمواسـم واعمال مسـتمرة بدون توقف فهذا ال يسمى 
مرشوعا اسرتاتيجيا للعمل املرسحي يف العراق . اذا توجد 
فعاليـات مرسحية وليس حركة فنيـة متكاملة االرجاء 
فهناك اعمال فيها جيد وفيها ضعيف وفيها رديء ايضا 
. املنتجـون االن يعملـون يف العـراق من اجـل املهرجان 

فقط 
-لـك اعمـال اخـرى يف مجال االخـراج بودنـا ان نتعرف 

عليها ؟
- بـدات االخـراج ١٩٩٨ مع اول مرسحيـة من اخراجي 
واسمها ( اعتذر استاذي ) فحصلت عىل جائزة بمهرجان 
القاهرة الدويل عام ٢٠٠٤ ثم اخذت اعمل عىل مرسحيات 
اخرى مثل الضالل ومـوت مواطن عميل ومرض الرشق 

الديمقراطـي ويف فرنسـا عندمـا شـاهدوا اعمـايل عرب 
املهرجانـات بدأت الـدول االوربية تتعامـل معي الخراج 
اعمال لها فمثال يف فرنسـا اخرجت لهم ٤ اعمال ملمثلني 
فرنسـيني وكنـت اخ معـي ممثلني عراقيـني فمثال اخر 
عمـل عملته يف فرنسـا هو ثالثية اورسـتيا وكتبت عني 
يف فرنسـا دراسـات مهمة ومقاالت حـول اخراجي لتلك 
االعمال ولهذا اقـو ل ان العمل املرسحي فعاليات فردية 
وال انس اننـي قدمت اعماال يف املانيا وعملت مع ممثلني 

املان ولهذا فان عالقتي باوروبا يف مجال املرسح ممتازة 
كذلك عملت فلما عاليا وصورته يف دول اوروبية.

بعـد كل هذه املسـرية واالعمـال العاملية هل   -
لديك طموح معني لتنفيذ عمل تطمح له ؟

-انـا طموحاتي ال تتوقـف فقبل يوم يواحـد من وفاتي 
لدي مشـاريع اطمح لها اما عـىل صعيد الواقع فانا قبل 
قليـل كان معـي اتصاال مـع ممثلني فرنسـيني ملرشوع 
اسـمه كلكامش اعمله لهم يف فرنسـا امـا امنياتي فانا 
عـام ٢٠٠١ كان لدي مـرشوع كان عدد املمثلني به كنت 
اتحـدث فيه مـع الراحـل يوسـف العاني وعبـد الخالق 
املختـار ومقداد عبد الرضـا وعزيز خيـون واقبال نعيم 
كلهـم كانوا مشـاركني يف مرسحيـة وانـا اخرجها لكن 
حينها حدث خـالف مع املؤلف ولهذا لـم اكمل املرشوع 
فهـذا طموحي واملرشوع اسـمه (خلـف البنايات) فهذا 
املـرشوع اتمنى ان ارجع لـه يوما واعيـد تنفيذه ولدي 
طمـوح اخر ان اعمل عمـل اخر اسـمه ( عائلة عراقية 
جـدا ) وفكرتها اخذتها من طالب السـوداني رحمه الله 
وكتبته د .عواطف ولكـن هذا العمل كلما بدأت بتنفيذه 

تحصل لدي مشكلة فيتاخر تنفيذه .
-طيـب بعد كل هـذه االعمال هل باالمـكان ان نعود اىل 

البداية ونسال عن بدايات د. هيثم مع الفن ؟
-لم افكـر يوما ان اكـون ممثال والسـبب احالم اهيل يف 
ان امتلـك اختصاصا علميا لكن وانا طالب يف املتوسـطة 
جاني اسـتاذ كان مسـؤوال عىل النشاط املدريس  فطلب 
مني ان انفذ شـخصية هاملت فقلت لـه انا لم اجرب يف 
حياتـي التمثيل فشـجعني اما دخـويل اكاديمية الفنون 
الجميلة فكان بسـبب صديق يل والـده يقرأ الكتب كثريا 
وبعـد وفـاة والده كنت ارافقـه يف مشـاهدة تلك الكتب 

فاخذتني الرغبة باملطالعة مما تسبب يف انخفاض معديل 
املدريس يف االعدادية فاضطررت اىل التقديم اىل االكاديمية 
وتـم قبويل يف املرسح وبعد ان دخلت عالم املرسح احببته 
كثـريا وبدأت اعمل ويف حينها كان االسـتاذ سـامي عبد 

الحميد فشجعني عىل املشـاركة يف دور كلكامش وفعال 
دخلـت العمليـة واسـتمر عمـيل هكـذا وكانـت لك هي 

البدايات .
-ملاذا اعجبك التمثيل ؟  

-التمثيل نزعة متواجدة يف شخصية كل انسان هو ممثل 
داخل نفسـه التمثيل عنرص متجذر يف حياة االنسـان و 
االنسـان لديه نزوع نحو االخر دائما عندما يقدم نفسه 
لالخرين حتى يف املشـهد االجتماعي و لهـذا تراه ممثال 
يحاول ان يتقمص االشـياء بشكل ال أرادي و قد احببت 
التمثيـل الن كنت اتخيل االشـياء و انفذها مع نفيس يف 
حياتي اليومية و كنت اكتب السيناريو يف خيايل و احاول 

ان انفذه واقعيا .
-س/ كيف تحاول تنفيذ افكارك و انت عىل املرسح ؟

-سـنة ١٩٩١ قبـل أن انفـذ مرسحيـة القلـب يف مكان 
اخر كنت اعمل مع السـت هند و عندما شـاهدت العمل 
طرحـت عليه فكرة تنفيذ عمل اسـمه مهـا و اريد منك 

ان تكـون احـد االطراف و بمـا اني كنت لـم اتعامل مع 
الكامره بشـكل مبارش فأقرتحـت عيل ان تدربني هي و 
كنت متخوفا ألسـباب اجتماعيه فدخلت معها يف العمل 
و كان املصور حسني التكريتي رحمه الله لديه عمل اخر 
يف مسلسل فأعطاني شخصية وقحة جدا فقبلتها اثرت 

عيل شخصيا يف الشارع 
-س/ هل اعجبتك فكرة ظهورك عىل الشاشة؟

-نعـم . كانت فكرة جميلة ان اظهر يف الشـارع و الناس 
تـأرش يل هذا فالن و لكـن بعد كل هـذه التجربة اصبح 

االختيار مهم جدا لدي .
-هـل باالمـكان ان نتعـرف عـىل اعمالـك بشـكل عام 

وسنوات تنفيذها ؟ 
-نعم سـاذكر لـك اعمايل وسـنوات تنفيذهـا ايضا وقد 

عرضت كلها يف التلفزيون .
املها 

القلب يف مكان آخر   ١٩٩١
األرشعة   ١٩٩٥

السفري ناظم الغزايل   ١٩٩٦
أبو جعفر املنصور   ١٩٩٨

مناوي باشا ج١   ٢٠٠٠
مناوي باشا ج٢   ٢٠٠١

املهندس كمال القضية ٢٣٨   ٢٠٠١
املصري القادم   ٢٠٠٧

بيت البنات   ٢٠٠٨
غزالة   ٢٠١٠

الهروب املستحيل   ٢٠١١
طريق نعيمة   ٢٠١٢

تسجيل خروج   ٢٠٢١
يف املرسح

الشخصية املرسحية  سنة اإلنتاج 
أنتوباشتم كلكامش   ١٩٧٤

حكاية صديقني   ١٩٨٨
األسري مئة عام من املحبة   ١٩٩٦

يف أعايل الحب   ١٩٩٧
هام سيدرا   ١٩٩٩

هريوسرتات   ٢٠٠٠
أعتذر أستاذي لم أقصد   ٢٠٠٤

موت املكان 
هاملت بالهاملت 

ديزدمونة 
حفلة املاس 

الخل فانيا 
مواطن عنيد  

يف السينما
الشخصية الفيلم  سنة اإلنتاج 

توفيق بغداد يف خيايل   ٢٠١٧
اما يف اإلخراج

(٢٠١١):الرشق الديمقراطي
(٢٠١١):ثالثية أورستيا

(٢٠١١):عائلة عراقية جدا
(٢٠١١):ظالل

(٢٠١٠):حمام النساء
- هل تتذكر الجوائز والتكريمات ؟

- منـذ كنت  طالباً يف كلّية الفنون الجميلة، كنت متفوقاً 
ضمن أقراني من الطلبة حتى تخرّجي يف الكلّية وتقديمي 
عـدداً من األعمال املهمـة يف املرسح العراقي ويف رصيدي 
الشـخيص، منها: «ديزدمونة»، «حفلـة املاس»، و«مئة 
عام من املحبة»، إضافـة إىل األعمال املهمة التي قّدمتها 
يف التلفزيـون والتـي كان مـن أهمها دوري يف مسلسـل 

«مناوي باشا» يف جزئه الثاني . 
- هل انت متفائل بطلبتك ؟

- بحكـم عمـيل أسـتاذاً جامعيـاً، أُدّرس الفـن ألجيـال 
جديدة، وأشـعر بالتفاؤل ملستقبل الفن يف بالدي، فلدينا 
مواهب شابة تفجرت، وستحتل مكانها بعد أن صقلتها 
التجـارب املرّة التي عشـناها، والتي تكفـي زاداً إبداعياً 

لـ٢٠٠ عام».
- الذي نريد ان تقدمه لهذا املجتمع؟

 - نحن كـ فنانني يجب ان نسـأل انفسنا هذا السؤال ما 
هو املرسح الجاد ؟

- املرسح بشـكل عام وليس فقط املرسح الجاد، وتأريخ 
املـرسح العراقي هـي ظواهـر فردية، وليسـت ظاهرة 
مرسحيـة سـاهمت مؤسسـات يف تنشـيطه، ولكن ما 
تحولت اىل ظاهرة مرسحية ووضعت برنامجها العرشي 
أو الخميس، بمعنى ماذا قدمنا من هنا اىل خمس سنوات 
او عرشة، املرسح مهمته االساسـية هي اعمار االنسان، 
كما تعمر اي مدينة اي اعمار االنسان مع اعمار املدينة، 
والسؤال هل هناك اعمار االنسان ؟... انا بالنسبة يل أشك 

يف ذلك.
اسضاف ملتقى الثالثاء يف اتحاد االدباء والكتاب، كعادته 

اسـبوعياً واحـداً مـن الفنانـني العراقيني مـن اصحاب 
التجربة املميزة سواء اكاديمياً او اخراجاً او تمثيالً.

-ما رايك باسـتضافة ملتقـى االذاعيـني والتلفزيونيني 
الذي اقيم يف اتحاد االدباء لك؟

-اننـا يجب ان نحب بعضنا وان نخدم فننا وبلدنا. ولهذا 
يف حينها طلبت من الدكتور صالح القصب ان يبدأ الكالم 

عني وقد اعجبني قوله عندما قال :-
-ثالثون عاما من املحبة تربطني بهيثم، شـكلت تجربة 
جميلـة ومضيئـة له ولنـا. ويرشفني انـي اطلقت عليه 
لقب االمري البليغ يف مهرجان قرطاج اثناء جلسة نقدية 
باملهرجـان. وكان هذا النموذج من جيـل مبدع لم يتأثر 
بأحد، سـواء مـن املمثلني يف هـذا الجيل او مـن النقاد. 
وهؤالء حاولوا ان يؤسسـوا ملعمـار جديد يف املرسح كما 
فعـل قبلهم السـابقون. واضاف: هيثـم عقلية جمالية 
مركبة تصنع الجمال بأروع صوره. وكانت تجربته تثري 
اسـئلة كبرية لجيله والجيل الذي اعقبـه. عملت معه يف 
غري عمل منها حفلـة املاس، وكان فيها مفكرا ويضيف 
لـدوره وللمرسحيـة، وحارضا يف كل املشـاهد حتى تلك 
التـي اليظهـر فيهـا. ان التمثيل عنرص مهـم يف العملية 
الفنية، والسيما اذا كان مبنيا عىل تحقيق الذات وخدمة 
املجتمع. والتمثيل موجود يف حياتنا العادية لكننا نعيده 
عىل خشـبة املـرسح. واالنسـان يف حياته يحـاول ان ال 
يكشـف املسـكوت عنه بـل يتحايل عليه بحكـم طبيعة 
التقاليد والديـن وغريها. اما يف املرسح فاملمثل يكشـف 

املسكوت عنه وربما يعالجه او يطرح بدائل له.
-برايك كيف ترى املمثل الحقيقي ؟

-هنـاك مجموعـات مـن التقنيـات يف عمل املمثـل اذا 
اسـتطاع ان يربزها امام الجمهور سنقول عنه صاحب 
تلقائية. اما بالنسـبة للممثـل غري االكاديمي فننصحه 
بالتدريب عىل هـذه التقنيات والضوابط داخل املجتمع 
املجتمـع افضـل مـدرب  الشـارع، الن  او  العائلـة  او 
للممثل، لكي يلم بها وهذا نسـميه التدريب قبل الدرس 

االكاديمي. 
- عرضـت مرسحيـة (اعتذر اسـتاذي) يف العـراق قبل 
انتقالهـا إىل مهرجـان القاهـرة للمـرسح التجريبـي 
وحصولها عىل جائزة أفضل عرض متكامل.. هل تشعر 
بأن فريق العمـل اختلفت قابليته للعرض نحو األفضل 

بعد منح املرسحية عدة جوائز..؟
- ال نسـتطيع أن نكون مراوغني عـىل مفهوم الجوائز، 
ونّدعـي بأنهـا ال تهمنا.. الجوائـز رضورية وهي حالة 
معنويـة تدفـع إىل األمـام وإىل العمل الدؤوب، وتشـعر 
الفرد بمكنونات طاقته وحيويته، وأن ما يفعله مهماً.. 
ولذلك فالفريق املرسحي بعد حصوله عىل عدة جوائز يف 
مهرجان القاهـرة، ازدادت حيويته وانتماءه للمرسح، 
واألخـري مهم جـداً يف مناقشـة خطابات الفرد بشـكل 
أعمـق، فالفـرد املـرتّدد يف انتمائه للمرسح، لـن يبدع.. 
وخصوصـا إذا كان يف طور الشـباب. وباملناسـبة فإن 
فريق العمل هم من الشباب، والحلقة ال ينفك مجهودها 
عـن اسـمها، فهي تنتـج عروضاً كثـرية يلزمها الكثري 
مـن التمرين، الـذي يحتاج إىل جلد واألخـري لن يتحقق 
بالشكل األفضل، ما لم يكن هناك دعم معنوي مستمر 
ألعضـاء الفريق.. وعليه فـإن املهرجانات العربية التي 
تحتضن تجارب الورش املرسحية املختلفة مهمة لخلق 
الحـوار الثقايف مع الثقافات األخرى، ويف الوقت نفسـه 
هي مهمة داخل البلـد الواحد لدفع املرسحيني خطوات 
لألمام، ليشـعروا بأن ما يصنعـون ويبدعون له جدوى 

عىل أقل تقدير.
- ذكـرت يف حديثـك عن اخـر اعمالـك ان اتصاال حدث 

اليوم بينك وبني فنانني فرنسيني حدثنا بوضوح عنه .
– التعـاون بينـي وبني الفرنسـيني قديـم فقد عرضت 
عـام ٢٠١١ مرسحية يف مهرجان أربيل الدويل، حرضته 
إحدى عرشة دولة، منها أملانيا وبلجيكا وبولندا وغريها، 
فجاءتنـي دعـوة ألكون املشـارك العربـي الوحيد فيه، 
فشـاركت بعمل «مرض الرشق ديمقراطـي»، لم أفكر 
حينـذاك بالتنافس مع األعمال األخرى ألنني شـاركت 
كضيـف رشف، لكن اللجنـة أرصت عىل دخـول العمل 
ضمن املنافسـة، فاختري عميل كأفضـل عمل متكامل. 
كانـت هنـاك مخرجـة يف املـرسح الوطنـي الفرنـيس 
عرضت عّيل مرشوعاً مرسحياً عن «ثالثية أورسرتس»، 
وهـو النـّص األول يف تاريـخ البرشيـة املتحـّدث عـن 
الديمقراطية. يف السنة التي تلت العرض، جاءتني دعوة 
لعمل مرسحي متعدد اللغات، العمل ما زال قائماً، واآلن 
سأقوم باختيار ممثلني، واملخرجة الفرنسية ستختار، 
وأيضاً مخرج بلجيكي سيقوم باختيار طاقمه، اما االن 

فقد ذكرت ما سبب االتصال سابقا يف حديثي .
-وماذا تقول اخريا ؟

-انا متفائل بوجود مؤسسات فنية لها الدور يف تخريج 
فنانـني لهـم املسـتقبل الزاهـر يف ايجاد مـرسح تقني 

اسرتاتيجي مع امنياتي لبلدي بالخري والسؤدد .
-اخريا ال اخر نتمنى لكم النجاح واالسـتمرار يف العطاء 

الكبري .
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التي عرب من خاللها عن هموم  التلفزيونية واملرسحية  االعمال  العديد من  ممثل عراقي قدم 
املواطن واملجتمع العراقي وترك بصمة واضحة بني اقرانه ومن اعماله املرسحية اعايل الفردوس 
وكلكامش واعايل الحب ومواطن عنيد ومسلسل بيت البنات وغريها الكثري احتفى به ملتقى االذاعيني 

والتلفزيونيني وقدم يف االحتفاء عىل انه  واحد من رموز االبداع العراقي .
هو الدكتور هيثم عبدالرزاق، الذي عرفناه اكاديميا بارزا يف كلية الفنون الجميلة يدرس اصول التمثيل 
ومعاني الحركة، وطلبته يشهدون له بالعرفان، النه كان يعلمهم صيغ الجمال واملعرفة، وممثال اليشق 

له غبار يف الكثري من االدوار البديعة يف التلفزيون واملرسح، ومخرجا رائعا للكثري من االعمال 
املرسحية.
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هنـاك أطعمة إذا التزمـت بها املرأة 
الحامل بجانـب الغذاء الصحي، من 
املمكن أن تحفـز نمو دماغ الجنني، 
وتؤثـر عليه وتجعله مـن املتميزين 
بالذكاء والقدرات اإلدراكية العالية.

ممارسة الرياضة.
للسـيدات  الرياضيـة  األنشـطة 
الحوامل تؤدي إىل زيادة نضج دماغ 
الجنـني بشـكل جيـد، وتعـزز مـن 
قدرات الجنني العقلية، ولفرتة تصل 

من 15 إىل 25 دقيقة مستمرة.
وتكـرار هذه الرياضـة عدد 3 مرات 
عىل مدار األسبوع تعمل عىل تحفيز 
نمو دماغ الجنني بصورة ملحوظة، 
عكـس حالـة الكسـل فهو يسـبب 
اإلصابـة بمضاعفات تـرض الجنني 

واألم.
والنشـاط  الحركـة  أن  واملعـروف 
يؤديـان إىل سـهولة الحمـل، كمـا 
يعجـالن مـن عمليـة التعـايف بعـد 
إصابـة  فـرص  تقليـل  و  الـوالدة، 

الطفل بالتخمة.
تناول السمك يزيد من ذكاء الجنني 
يعد السـمك من أهـم األطعمة التي 
تزيد مـن ذكاء الجنـني، وخصوًصا 
السـمك الغني باألحمـاض الدهنية 
مخـه،  لنمـو  الـالزم   3 أوميجـا 
ويمكن للحامل أيًضا تناول أسـماك 

الرسدين، التي تحتـوي عىل عنرص 
األوميجا 3 الذي يساعد يف تطور مخ 
الجنني، وتعد كبسوالت زيت السمك 
بديالً إذا كانت الحامل ال تحب تناول 

األسماك.
األفوكادو والبطيخ 

يحتوي األفوكادو عىل كميات كبرية 
من حمض الفوليك يحتوي البطيخ 
عـىل العديد من الفوائـد للحامل، إذ 
إنـه يحتـوي عـىل عنـرص الكربيت 

والفسـفور، كما أنه غني بفيتامني 
”ب“و“أ“، مـا يسـاعد عـىل زيادة 

ذكاء الجنني.
يحتوي األفوكادو عىل كميات كبرية 
من حمض الفوليك، الحصن الواقي 
الـذي يعمل عـىل حمايـة األعصاب 
يف الجهـاز العصبـي املركـزي لـدى 

الجنني.
كمـا تحتوي بذور قرع العسـل عىل 
نسـب عالية مـن الزنـك الرضوري 

وتنشـيطه،  بأكملـه  املـخ  لبنـاء 
اإلرسـال  عمليـات  وتحسـني 
واالسـتقبال لدى الجنني، لذا ينصح 
بتنـاول نحو 7 جرامـات يوميًّا من 

قرع العسل.
الخرضوات الورقية

تحتوي العديـد من الخرضوات عىل 
مضادات أكسـدة قوية، وخصوًصا 
الثمـار داكنة اللـون؛ حيث تحتوي 
عـىل نسـب عاليـة مـن مضـادات 

األكسـدة، التي تحمي مـخ الجنني 
من الخلل، وتسـهم يف زيادة نسـبة 

ذكائه.
السـبانخ مـن األطعمـة الشـهرية 
الغنيـة بالحديد، التـي تحتوي عىل 
حمـض الفوليـك، وتسـاعد املـواد 
املضادة لألكسدة املوجودة فيها عىل 
تجديد أنسجة الطفل وتطور ذكائه، 
ويمكـن لألم أن تلـد طفل ذكي، من 
خـالل تناول قبضـة من اللـوز كل 
يـوم، كما يمكنها تنـاول مجموعة 
متنوعة من املكرسات، التي تحتوى 

عىل الدهون الصحية األوميجا 3.
وإن تنـاول الحامـل لألطعمـة مثل 
البيـض -مثال- خالل فـرتة الحمل، 
يسـاعد يف والدة أطفال أذكياء، كما 
يعمل عىل تشـكيل الخاليا العصبية 

للطفل بشكل أفضل.
ويحتوى الجبن عىل فيتامني د، املهم 
لنمو دماغ األطفال، كما أنه موجود 
البقـر،  ولحـم  والكبـد  البيـض  يف 
والبيـض يعمل عـىل تعزيز وظائف 
املـخ ونمو ذاكـرة الجنـني وذكائه، 
تنـاويل بيضتـني يومّيـاً، ويحتـوى 
اللبـن عىل نسـبة عالية مـن اليود، 
الذي يساهم يف تطوير الدماغ، ونمو 
العقـل، كما يؤدي نقصـه إىل زيادة 

نسب التخلف العقيل عند األطفال.

صاب الكثري من األشـخاص بآالم يف املفاصل، والتي قد تحدث بسـبب 
حـاالت صحيـة مختلفـة، مثـل التهـاب املفاصـل أو إصابة الجسـم 

بالتهابات، قد يصاحب هذا األلم تصلب أو تورم يف املنطقة املصابة.
يعتقد الخرباء أن السبب وراء زيادة آالم املفاصل يف فصل الشتاء يكمن 
يف أن الجسم خالل هذا املوسم البارد يبدأ يف حفظ الحرارة أكثر، وضخ 

كمية أكرب من الدم إىل أعضاء الجسم.
ويف هذه الحالة، تصبح األوعية الدموية املوجودة يف أذرعنا والسـاقني 
والكتفني ومفاصل الركبة جامدة أو متصلبة بعض اليشء، ما يسـبب 

األلم واالنزعاج.
وأشـار الخـرباء أيًضـا إىل أن التغـري يف الضغط الجوي قد يتسـبب يف 
اإلصابـة بالتهاب املفاصل، أو تعزيز الحالة إذا كان الشـخص مصاًبا 
بها بالفعل، باإلضافة إىل حقيقة أن األعصاب تصبح أكثر حساسية يف 

الطقس البارد، مما يزيد األلم.
طرق بسيطة للتعامل مع الحالة

الدفء
من أوىل الطرق التي تسـاعد عىل تفادي مشـكلة آالم املفاصل يف فصل 
الشـتاء هي الحـرص والحفـاظ عىل دفء جسـمك وارتـداء املالبس 

الصوفية، قبل الخروج من املنزل.
تناول الكثري من املاء

قـد يؤدي الجفاف إىل تشـنج العضـالت وآالم املفاصـل، ولتجنب هذه 
املشـكلة يحـرص عىل مد الجسـم بمـا يحتاجه مـن ترطيب، ورشب 

الكثري من املاء يف مختلف الفصول، وليس الصيف فقط.
D فيتامني

يعـد فيتامني D من العنارص األساسـية والرضورية لصحة الجسـم، 
وانخفـاض مسـتوياته يجعل الشـخص أكثر حساسـية لأللم ويزيد 
خطر اإلصابة بهشاشة العظام، لذا من املهم تناول الكثري من مصادر 
فيتامني D، وقضاء بعض الوقت تحت الشمس، التي تعد مصدًرا غنًيا 

وطبيعًيا لهذا الفيتامني.
وتتنوع مصادر فيتامني D بني األسماك الدهنية، مثل التونة والسلمون 

واملاكريل، باإلضافة إىل عصري الربتقال والحليب والبيض والجبن.
تنشيط الجسم

باإلضافـة ملـا ذكـر، ال تنـَس تنشـيط جسـمك وممارسـة التمارين 
الرياضية، فالرياضة تسـاعد يف الحفاظ عىل صحة العظام وتعزيزها 
وتخفيـف األلـم، وإذا الحظت اسـتمرار األلم بعد اتبـاع تلك النصائح 
فعليك استشـارة طبيب العظام أو املعالـج الطبيعي، وال تهمل الحالة 

حتى ال يتفاقم الوضع.

توصلـت العديد من الدراسـات 
العمـل  ضغـوط  أن  الجديـدة 
واملخـاوف املالية قـد تزيد من 
خطر اإلصابة بسـكتة دماغية 

أو نوبة قلبية تصل إىل 30 %.
الباحثـني  مـن  فريـق  وربـط 
السويديني بني مخاطر اإلصابة 
واألوعيـة  القلـب  بأمـراض 
التوتـر  ومسـتويات  الدمويـة 
العالية، من خالل دراسـة عينة 
دولية تضم أكثـر من 100 ألف 

شخص.
رشح  الخـرباء  يسـتطيع  وال 
إليـه  توصلـوا  الـذي  الرابـط 
بشكل قاطع، أو حتى إذا كانت 
مسـتويات التوتـر العالية هي 
سـبب أمراض القلـب واألوعية 

الدموية.
ومـع ذلـك، تشـري الدراسـات 
أن  إىل  بالفعـل  السـابقة 
مـن  املرتفعـة  املسـتويات 
عـن  الناتجـة  الكورتيـزول 
اإلجهـاد طويل األمـد يمكن أن 
تزيد من نسـبة الكوليسـرتول 
يف الدم والدهون الثالثية وسكر 

الدم وضغط الدم.
وقالـت مؤلفـة الدراسـة أنيكا 
الطـب  أسـتاذة  روزينجريـن، 
”ليـس  جوتنـربج:  بجامعـة 
معروفا بالضبط ما الذي يسبب 
ارتفاع مخاطر اإلصابة بأمراض 
القلـب واألوعيـة الدمويـة بني 
األشـخاص الذيـن يعانـون من 
اإلجهاد الشديد، لكن العديد من 
العمليـات املختلفة يف الجسـم، 
مثـل تصلـب الرشايـني وتجلط 

الدم، قد تتأثر باإلجهاد“.
مـن  الحـد  أردنـا  ”إذا  وتابـع: 
مخاطر اإلصابة بأمراض القلب 
واألوعية الدموية عىل مسـتوى 
العالـم، فنحن بحاجة إىل اعتبار 
اإلجهـاد عامل خطـر آخر قابل 

للتعديل“.
ويشـري مصطلح أمراض القلب 
واألوعية الدموية إىل جميع أنواع 
األمـراض التي تؤثـر عىل القلب 
أو األوعية الدمويـة، بما يف ذلك 
أمراض القلب التاجية (انسـداد 
أن  يمكـن  والتـي  الرشايـني)، 
تسبب النوبات القلبية والسكتة 

الدماغية وغري ذلك.
واألوعيـة  القلـب  وأمـراض 
الدموية هي السبب األول للوفاة 

عىل مستوى العالم، حيث تودي 
بحيـاة مـا يقـدر بنحـو 17.9 

مليون شخص كل عام.
واسـتند هذا البحـث الجديد إىل 
البيانات التـي جمعت بني يناير 
2003 ومـارس 2021 املأخوذة 
-Prospective U  مـن دراسـة
 ban Rural Epidemiology
PURE))، وخـالل هـذا الوقت، 
تم تسـجيل 5934 حالـة قلبية 
وعائية يف شـكل احتشاء عضلة 
القلـب أو السـكتة الدماغية أو 

قصور القلب.
وشارك يف PURE أكثر من 200 
ألف مشارك، لكن البحث الجديد 
ركز عىل 118706 مشاركا ليس 
لديهـم أي تاريـخ مـن أمراض 

القلب واألوعية الدموية.
وكان املشـاركون من 21 دولة، 
الدخـل،  عاليـة  بلـدان  أربعـة 
والسـويد  كنـدا  ذلـك  يف  (بمـا 
املتحـدة)،  العربيـة  واإلمـارات 
الدخـل  متوسـطة  دولـة  و12 
(بمـا يف ذلـك الربازيـل وبولندا 
وجنوب إفريقيا) وخمسة بلدان 
منخفضـة الدخـل (بمـا يف ذلك 

الهند وباكستان، وزيمبابوي).
وكانت الـدول الغربية الكبرية، 
بمـا يف ذلـك اململكـة املتحـدة 
والواليـات املتحدة، والدول ذات 
الكثافـة السـكانية العالية بما 
يف ذلك الصني وروسيا واليابان 

غري متواجدة بني العينات.
املشـاركني  أعمـار  وتراوحـت 
من الرجال والنسـاء من 35 إىل 
70 عامـا، ويف البدايـة، ُطرحت 
عليهـم أسـئلة حـول اإلجهـاد 
امللحـوظ يف العام املايض، ووقع 
تصنيفهـم عـىل مقيـاس مـن 
صفـر (دون إجهـاد) إىل ثالثـة 

(إجهاد شديد).
وقـع تعريف (اإلجهـاد)، خالل 

الدراسة، عىل أنه الشعور بالتوتر 
بسـبب  القلـق  أو  االنفعـال  أو 
عوامل يف العمـل أو يف املنزل، أو 
التعـرض لصعوبـات مالية، أو 
التعرض ألحداث صعبة وأوقات 

صعبة يف حياتهم.
 7.3% أن  النتائـج  ووجـدت 
شـديد،  لضغـط  تعرضـوا 
لضغـط  تعرضـوا  و18.4% 
تعرضـوا  و29.4%  معتـدل، 
لضغـط منخفـض، و%44 لـم 

يتعرضوا لضغط نفيس.
وكان أولئـك الذيـن يعانون من 
ضغـوط شـديدة أصغـر سـنا 
قليال، ويتصفون بشكل متكرر 
بعوامل الخطـر مثل التدخني أو 
السـمنة يف منطقـة البطن، ويف 
كثـري من األحيان يف البلدان ذات 

الدخل املرتفع.
الذيـن  للمشـاركني  وبالنسـبة 
يعانـون مـن ضغـوط عاليـة، 
بأحـد  اإلصابـة  خطـر  ارتفـع 
أشـكال أمراض القلب واألوعية 
الدموية بنسبة %22، والنوبات 
القلبية بنسـبة %24 والسـكتة 

الدماغية بنسبة 30%.
وكانت هـذه املخاطـر مرتفعة 
حتـى بعد تعديـالت االختالفات 
يف عوامـل الخطـر بـني أولئـك 
ضغـوط  مـن  يعانـون  الذيـن 
عاليـة ومنخفضـة، ومـن أهم 
ما يميـز هذه الورقـة الجديدة، 
 JAMA التـي ُنـرشت يف مجلـة
أن مستويات   ،Network Open
أحـداث  قبـل  ُصنفـت  التوتـر 
الدموية، وفقا  القلب واألوعيـة 

للفريق.
ومع ذلك، لم تسـتطع الدراسـة 
اإلجابة عمـا إذا كان اإلجهاد له 
تأثري أكثـر حدة أو مزمنا، أو ما 
إذا كان تأثريه يختلف بني فئات 

الدخل يف الدولة الواحدة.

ُترّبـني طفلـِك بطريقٍة معّينـة وزوجِك 
يتعاطى معه بطريقٍة أخرى... كّل واحٍد 

منكما يتشّبث برأيه، وهنا يبدأ العراك!
يف مرحلٍة من املراحل، ال شّك مررِت بهذا 
املوقف وخضِت مثل هذه التجربة. ففي 
النهاية، أنِت وزوجِك شخصان مختلفان 
ويتمّيـز الواحـد منكما أحيانـاً أو غالباً 
عـن اآلخـر بمقاربـٍة تربويـٍة مختلفة. 
ومن الطبيعي أن تنشأ بينكما من وقٍت 

آلخر بعض الخالفات.
ويف هـذا اإلطـار، ال بـّد مـن التنبيـه إىل 
الفـارق املهم بـني اختـالف األهل حول 
التواصـل مـع األطفـال وعـدم  طـرق 
قدرتهم عـىل االتفاق حول قـرار يتعلّق 
برتبية هؤالء. فأنِت مثـًال ُتحبني التكلّم 
مع طفلِك عندما يرتكب خطأً ما، بينما 
ُيفّضـل زوجِك الهدوء ويتّرصف بتحفٍظ 

أكرب معه.
كّل واحـد منكمـا وال  وهـذه مقاربـة 
مشـكلة يف أّي منهما. إنما املشـكلة لو 
ارتأيِت معاقبة طفلِك بشـّدة ألنه كذب، 
وزوجِك اعترب األمر عادياً واسـتخّف به. 
يف هذه الحالة، رّدة فعل كّل واحد منكما 
هي الفتيلة التي سُتشـعل نريان الحرب 
بينكمـا وُتزّكـي لـدى طفلكما شـعوراً 
بعدم األمان أو رغبـًة يف التفريق بينكما 

والتعايل عىل قراراتكما..
وحلّكمـا بأن تتحـدا معاً كفريـٍق واحٍد 
وتعمال يـداً بيد لرتبية طفلكمـا. وفيما 
يف  ملسـاعدتكما  النصائـح  بعـض  يـيل 

تحقيق ذلك:
اّتفقي وزوجِك عىل دعم واحدكما اآلخر 
يف كّل املواقـف. وإن كان أحدكمـا ُيوّجه 
مالحظًة للطفل، فلُيبدي اآلخر موافقته 
ودعمه له حتى لو لم يكن كذلك ضمنياً. 
فالطفـل يستشـعر عـدم اتحـاد أهله، 
األمر الذي يمنحه سـلطاناً عليهما وعىل 

سلطتهما.

ال تتشـاجرا بخصوص طفلكما وأمامه 
يف األمـور التي تعنيه وتتعلّق برتبيته، بل 
واجها املواقـف معا جنبـاً إىل جنب كما 
أرشنا يف النقطة السـابقة. وعندما تهدأ 
األمور، حاوال مناقشـة األمور بعقالنية 
وحكمـة للتوصل إىل قـراٍر موّحد ُيريض 

الطرفني.
يف حال عدم التوّصل إىل اتفاق بشأن قرار 

يخّص طفلكما، فلُيحاول الطرف األكثر 
اقتناعـاً باملسـألة إقنـاع الطـرف اآلخر 
بـرضورة اعتماد وجهة نظره ومجاراته 
ودعمه ”ألنه يرى خرياً فيها“ أو ”ألنه ال 

يرى رضراً فيها“.
يف كّل مـرة تدعمـني فيها زوجِك بشـأن 
قرار ال ُيلبـي رغبات طفلكمـا، أظهري 
تعاطفـِك تجـاه الصغـري مـن دون أن 

تمّيس باتحادكما كأهل. بهذه الطريقة 
سيشـعر طفلكمـا بـأّن أحـداً يتفّهمه 

وسيتخّطى استياءه.
عّمقـي معرفتـِك بتاريخ عائلـة زوجِك 
ومعتقداتهـا حتـى تتمّكنـي مـن فهم 
وجهـة نظـره بشـأن تربيـة طفلكمـا 
أكثـر  بطريقـة  معهـا  والتعاطـي 
موضوعية وأقل شخصية. وانطالقاً من 
هذه املعرفة، حاويل مساعدته وإقناعه 

بالتغيري إن كان لألفضل.
بدال من أن تتشـاجرا حـول من منكما 
محـق أو مخطـئ بشـأن مسـألة مـا، 
فّكـرا يف العمل معاً عـىل خطٍة موّحدة. 
خـذا وقتـاً مسـتقطعاً إن أردتمـا، ثـم 
عـودا للجلوس مع بعضكمـا والتحّدث 

واإلصغاء لبعضكما البعض.
إصغي بـكّل بسـاطة إىل نظـرة زوجِك 
لألمـور واملسـتقبل واعـريف أكثـر عـن 
تمنياته ومخاوفه من دون أن ُتقاطعيه 
أو تلوميه أو تحمـيل راية الدفاع ضّده. 
فاإلصغـاء ُيسـاعد أحيانـاً كثـرية عىل 
وجهـات  وتقريـب  اآلخـر  اسـتيعاب 

النظر.
ويف حـال جرّبـِت وزوجـِك كّل النصائح 
والطـرق الالزمـة لالتفـاق عـىل تربيـة 
طفليكمـا لكـن دون جـدوى، ال عيـب 
بطلـب املسـاعدة من أهـل االختصاص 
واملستشـارين يف شـؤون تربية األطفال 
ملسـاعدتكما عىل التفاهم مع بعضكما 

البعض ملا فيه مصلحة صغريكما!

املكوّنات
بسكويت - 36 حبة

زبدة مذّوبة - 125 غرام
سكر بودرة - 6 مالعق كبرية

كاكاو - 6 مالعق كبرية
حليب مكّثف محىل - نصف كوب

شوكوالتة مذّوبة - 100 غرام
طريقة العمل

- يف وعاء متوسـط الحجم، ضعي 

الحليـب املكثـف املحـىل، السـكر، 
الزبدة والكاكاو.

- أخلطـي املكونـات جيـداً حتـى 
تحصيل عىل مزيج متجانس.

قطـع  اىل  البسـكويت  كـّرسي   -
متوسـطة الحجـم ثـم اضيفيهـا 
اىل املزيـج وقلّبـي حتـى تتداخـل 

املكونات.
- وّزعي خليط البسكويت يف قالب 

مغلّـف بـورق غـري الصـق، ُريص 
الخليـط جيـداً ثـم غلّفـي الوجـه 

جيداً.
- أدخـيل القالـب اىل الثالجـة اىل 4 

ساعات عىل األقل حتى يجمد.
- أخرجي القالب من الثالجة، ازييل 
الورق ثم قّطعي الكيك اىل مكعبات 
متوسطة الحجم وقدميها مبارشة 

عىل سفرتك.
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 الكثري من الفتيات يعانني من صعوبة طول 
شـعرهن، هـذا ال يعنـي أن شـعرك ال ينمو، 
ولكنه غري قادر عىل االحتفاظ بالنمو بسبب 
بعض العوامل، فما هي األسـباب التي تمنع 

حصولك عىل شعر طويل.
اإلفراط يف ارهاق الشعر

كم مرة تقومني بتمشـيط شـعرك أو تلوينه 
أو تعريضـه للحـرارة أو التالعب به بشـكل 
عام؟ واعتماًدا عىل إجابتك عىل ذلك، قد يقدم 
لك تفسـرياً لسـبب معاناتك مـن أجل إحراز 
تقدم يف رحلة نمو الشـعر، ولكن ليس فقط 
اإلرهاق واملعالجة الكيميائية هي التي تعيق 
نمو شعرك؛ يف بعض األحيان يمكن أن تكون 
األنماط والعادات السيئة املرهقة هي السبب 

أيضاً.
لهذا مـن األفضل تجنب األنماط التي تتطلب 
الكثـري مـن التالعب بشـعرك وفروة رأسـك 
بمعنـى ال تبالغـي بتصفيـف شـعرك، أو يف 
معالجته، أو بترسيحه بشـكل يومي حتى ال 

تعرضيه للتعب.
عدم قص الشعر

مـن املهـم التأكد مـن قيامك بقـص أطراف 
شعرك لضمان عدم تفاقم األطراف املتقصفة 
وإلحاق املزيـد من الرضر بخصالت الشـعر 
التـي تضطرك فيما بعد إىل قصه، وإذا لم يتم 

قص الشعر بشكل متكرر أو بشكل صحيح، 
فإن األطراف املتقصفة ستسـتمر يف تقسيم 
جـذع الشـعرة وتـؤدي يف النهايـة إىل تكرس 
مدمـر مما يجعل مـن املسـتحيل االحتفاظ 

بالطول. 
ويويص بتشـذيب الشـعر كل ثالثة إىل أربعة 
أشـهر، وقومـي بقـص الشـعر يف طبقاتـه 
حـادة  غـري  تقنيـة  باسـتخدام  الطبيعيـة 
بحيث يمكن إزالـة جميع األطراف املترضرة 

بالتساوي .
عدم ترطيب الشعر

شـعرك مثـل النبـات إىل جانـب حاجتـه إىل 
مسـاحة للتنفـس من أجـل االزدهـار، فإنه 
يحتاج أيضاً إىل الرطوبـة والكثري منها، لكن 
كما يالحظ، فـإن الكثري من النسـاء يعلقن 

بهذا ألنهن ال يعرفن أهمية ترطيب الشعر.
ترطيـب الشـعر بشـكل صحيح هـو عملية 
استخدام مرطبات خفيفة الوزن، وبروتينات 
طبيعيـة، وأحمـاض أمينيـة، وفيتامينـات 
مهمـة تتغلغـل يف أليـاف الشـعر، لتحسـن 
امتصاص املاء واملغذيات حتى يتمكن الشعر 
مـن االحتفـاظ بالرطوبـة واالحتفـاظ بها، 
ويتضمـن ترطيب الشـعر عملية اسـتخدام 
الكريمات والزيوت املرطبة لتغطية السـطح 

الخارجي للشعر إلغالق جذع الشعرة.
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يف سـنة 1995 تـم القبـض عـىل لـص 
أمريكي اسـمه ”مـاك آرثـر ويلر“ وهو 

يحاول رسقة بنك يف عز النهار ..!
عندما حققت معه الرشطة سـألوه ملاذا 
ارتكبت الجريمة يف هذا الوقت ومن دون 

أي وسيلة تنكر ..؟
اندهـش و انهـار وهو يـرصخ أنه كان 
متنكرا، فاضطـرت الرشطة أن تواجهه 
التـي  املراقبـة  كامـريات  بفيديوهـات 

أظهرته وهو بدون أي قناع..
اجاب ”مـاك آرثـر“ بكل ثقـة وأريحية 
بأنـه كان داهن وجهـه بعصري الليمون 
العتقـاده أنـه مثـل الحرب الـرسي وأنه 
أن  أو  التعـرف عـىل مالمحـه  سـيمنع 

ترصده كامريات املراقبة..
هذه الحادثة ألهمت العاملان النفسـيان 

”دانينـغ و كروجـر“ الطـالق النظريـة 
النفسية الشهرية واليل سميت بـ (تأثري 
-Dunning–Kruger e  دانينغ وكروجر

.(.fect
والتي كان فحواها :

” أن األشـخاص متدنـي الـذكاء وقلييل 
الكفاءة دائما عندهم إحسـاس بجنون 
العظمة وواثقني مـن قدرتهم الضعيفة 

ألقيص حد ”.
لـو فكـرت للحظـة سـتجد ان كالمهم 
منطقـي جـدا إىل حد مخيـف لدرجة إن 
هـذه النوعية من البرش متفشـية يف كل 

مكان حولنا ..
يف نفس اللحظة تجد كثريا من املوهوبني 
واألذكياء يعانون من وسـاوس وشكوك 
وأحاسيس سخيفة بأنهم ال يستحقون 

النجاح الـذي وصلوا اليه ودائما خائفني 
ان ينكشـف امرهـم يف أي وقـت ويطلق 
عيل هذه الظاهـرة متالزمة املحتال أو ” 

” impostor syndrome
” مشـكلة العالم أن األغبياء واملتشددين 
واثقون بأنفسهم أشـد الثقة دائما، أما 

الحكماء فـ تملئهم الشكوك ..! ”.

يرتبط شـكل الجسـم عادة بنمط الحياة وبالنظام الغذائي. إال أن 
بعض الخرباء يشريون إىل أّنه يعكس أيضاً طبيعة عالقتك العاطفية 
والزوجية. فهو يكشـف ما تحبينـه يف هذه العالقة والصفات التي 

تتوقني إىل توفرها لدى رشيك حياتك من خالل هذا االختبار.
-1 شكل اإلجاصة

يعنـي هذا الشـكل أّنـك تحّبني خـوض العالقة العاطفيـة الجادة 
واالرتبـاط الزوجـي الدائم واملسـتمر. كما يشـري إىل أّنـك متطلبة 
وشـديدة االنتباه إىل التفاصيل يف إطار حياتك الزوجية. ويعني هذا 
الشـكل أيضاً أّنك تلتزمني بواجباتك وتحرصني عىل القيام بها عىل 

أكمل وجه.
-2 الشكل البيضاوي

يدّل شـكل جسـمك يف هـذه الحالة عـىل أنك تحصلني عـىل كل ما 
تريديـن يف إطـار حياتك الزوجية. ويشـري إىل أّنـه ال يمكن رشيك 
حياتك مقاومة جاذبيتك وحضورك املميز. إال أّنه يدل عىل أن عليك 
التفكري مليـًا وأال تأخذي بعض القرارات عىل عجل فقط تقعني يف 

الخطأ، ما ينعكس سلباً عىل حياتك الخاصة.
-3 شكل امللعقة

إذا كان هذا الوصـف ينطبق عىل مظهرك الخارجي فهو يعني أّنك 
تحبـني الحفاظ عـىل أنوثتك من أجل لفت انتباه زوجك. ويكشـف 
أّنـك تحبني أن يقوم األخـري بالثناء عىل جمالـك وأناقتك. كما يدّل 
عـىل أّنك منفتحة عىل مجتمعك وتريديـن لرشيك حياتك أن يتحىل 
بهـذه الصفـة أيضاً. ويشـري إىل أّنـك تبحثني عن الرجـل الصادق 

والناضج والجدي.
-4 شكل التفاحة

يعنـي هذا الشـكل أّنك تبذلـني الكثري من الجهود مـن أجل تمتني 
العالقـة التي تجمعك ورشيـك حياتك. كما يدّل عىل أّنك تشـعرين 

باالنزعاج يف حال لم تتفق آراؤكما ووجهات نظركما. بل يشـري إىل 
أّنك رسعان ما تشعرين بالغرية وتحبني أن تكوني صاحبة الكلمة 

األوىل واألخرية يف حياتك الزوجية.  
-5 شكل حبة الفستق

إذا كان هذا الشكل ينطبق عىل جسمك فهو يدّل عىل أّنك تحبني أن 
تعيـيش حياة زوجية حافلة بالفـرح واالحتفال. وهو يدّل عىل أّنك 
اجتماعية وتتوقني دائماً إىل العيش ورشيك حياتك وسط األصدقاء 
واملقربني. ويشـري شـكل الجسـم هذا أيضاً إىل أّنـك تحاولني قدر 

اإلمكان االبتعاد عن الروتني.  
-6 شكل ثمرة الفريز

يـدّل هذا الشـكل عىل أن رجـل حياتك املثـايل هو ذلك الـذي يجيد 
اسـتخدام العقل واملنطق لعالج كل املشكالت التي قد تواجهانها يف 
حياتكما. كما يعني أّنه يرّكز عىل ذكائك أكثر من أّي صفة أخرى. 

لذا يجب عليك العمل عىل تنمية قدراتك الذهنية.

11 مرفأ
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وزع األرقام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية، 
ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسـعة الرأسـية واألفقية يف 

املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.
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=تم التقاط اول صورة ملونة يف العام 1861 وكانت لفراشة مزركشة. 
=خالل السنوات الـ 3500 املاضــية لـــم يـنــــعم العــالم بالسـالم 

واختفاء الحروب اال ملـــدة 230 عـاماً فقط عىل فرتات متقطعة. 
=رسعـة انتقـال املوجـات الصوتيـة عرب املاء تـوازي 3 اضعـاف رسعة 

انتقالها عرب الهواء. 
=إذا طـاردك تمسـاح مفـرتس، فاركـض يف مسـار متعـرج وذلـك ألن 

التـماسيح ال تستطيع مطاردة فريستها اال يف مسار مستقيم.
بشـكل عام االذن اليمنى لدى االنسـان تسـمع بصـورة افضل من االذن 

اليرسى.
=أكثر من 300 مليون من خاليا جسم اإلنسان تموت يف كل دقيقة اال ان 

خاليا اخرى جديدة تحل محلها. 
=الفيل هو اثقل حيوان ثديي يعيش عىل األرض حيث يبلغ متوسط وزنه 

نحو 365 كيلوغراماً. 
=حتى القرن التاسـع عـرش كانت النقود تصنع من جلـود الحيوانات يف 

روسيا. 
=البكترييـا تشـكل مـا نسـبته 70 يف املئة من اجمـايل الكائنـات الحية 

املوجودة يف العالم. 

·ÄÄÄÄÄÄ‹»m@›ÄÄÄÄÄÁ

غزل عراقي
كل جرح بيه يطيب اكدر علـــــــــى دواه 
بس جرحي من فركاك متحري ويـــــــــاه 

بتابوت احط الروح ودافنها بالبـــــــــاب 
خاف من اموت تكول عافوني االحبــاب

مشتاك الك مشتاك شوك اقوى من شوك
يل تسوى نص الكون بس شفتك الفــوك 

كلبي جزيره عشك وحبك شواطيهـــــــــا
وانت الشمس والكمر وانت الهوى البيها

صــــورة و حــــدث

1832 - انتصار الجيش املرصي 
بقيادة إبراهيم باشا عىل الجيش 

العثماني يف موقعة قونية.
إديسون يخرتع  1879 -توماس 

املصباح الكهربائي.
1908 - افتتاح الجامعة األهلية 
املرصية والتي تعترب أول جامعة 

عربية.
1914 - أملانيـا تشـن أول غـارة 
جويـة عـىل بريطانيـا بمركبـة 
أثنـاء  وذلـك  الجويـة  زيبولـني 

الحرب العاملية األوىل.
1937 - والـت ديزنـي ينتج أول 
فيلم كرتوني طويل بعنوان سنو 

وايت واألقزام السبعة.
1938 - أمـري الكويـت الشـيخ 
أحمد الجابر الصباح يحل املجلس 
الترشيعي بعد سـتة شـهور من 
تكوينـه ويدعو النتخاب مجلس 

جديد يف 27 ديسمرب.
1949 - قيـام جمهوريـة أملانيا 

الفدرالية يف أملانيا الغربية.
1951 -ليبيا تنال استقاللها.

1957 - تدشـني أول جامعـة يف 
املغرب وذلك يف مدينة الرباط.

1958 - انتخـاب شـارل ديغول 
الفرنسـية،  للجمهورية  رئيًسـا 
ليصبح أول رئيس يف الجمهورية 

الخامسة.
1964 - مجلـس عمـوم اململكة 

املتحدة يلغي عقوبة اإلعدام.

1968 - الواليـات املتحدة تطلق 
رواد   3 وبـه   8 أبولـو  صـاروخ 
فضـاء أمريكيني إىل مـدار حول 

القمر.
جنيـف  مؤتمـر  عقـد   -  1973
برعايـة األمم املتحـدة والواليات 
السـوفيتي  واالتحـاد  املتحـدة 
واألردن  مـرص  وحضـور 

وإرسائيل.
1979 - توقيع اتفاق ينهي تمرد 
التاج  مسـتعمرة روديسـيا عىل 
 41 اسـتمر  والـذي  الربيطانـي 

عام.
افتتـاح مـرشوع سـد   - 1986
مأرب مـن قبل الرئيـس اليمني 
عيل عبد الله صالح ورئيس دولة 
اإلمارات العربية املتحدة زايد بن 

سلطان آل نهيان.
1988 - انفجـار طائـرة بوينـغ 
747 تابعة لخطوط بان أمريكان 
العامليـة فوق مدينـة لوكربي يف 
اسكتلندا يسـفر عن مقتل 269 
شـخصا، وهو مـا عـرف الحًقا 

باسم قضية لوكربي.
1991 - 11 جمهورية سوفيتية 
سـابقة يوقعون يف كازاخستان 
االتحـاد  نهايـة  يعلـن  اتفاًقـا 
مجموعـة  وإقامـة  السـوفيتي 

الدول املستقلة.
1995 -مدينـة بيـت لحم تنتقل 
إىل  اإلرسائيليـة  السـيطرة  مـن 

الفلسطينيني .
تصادم قطارين عند البدرشني يف 
مرص يؤدي إىل مقتل 75 وإصابة 

املئات.
1999 - الحرس املدني اإلسباني 
يوقـف شـاحنه محملـة بـ950 
كيلوغـرام من املتفجـرات املعدة 
للتفجـري من قبـل منظمـة إيتا 

اإلنفصالية.
العسـكري  املجلـس   -  2008
يرفـع  موريتانيـا  يف  الحاكـم 
اإلقامـة الجربيـة عـن الرئيـس 
املخلوع سيدي محمد ولد الشيخ 

عبد الله.
2010 - مجلـس النواب العراقي 
يمنـح الثقه للحكومـة الجديدة 
التي شكلها رئيس الوزراء نوري 
املالكـي بعـد فـرتة طويلـة من 

إجراء االنتخابات.
2015 - لجنـة القيـم باالتحـاد 
الدويل لكرة القدم (فيفا) تعاقب 
سيب بالتر رئيس الفيفا وميشيل 
بالتيني رئيـس االتحاد األوروبي 
لكرة القـدم باإليقاف ملدة ثماني 

سنوات.
2017 - الجمعيـة العامـة لألمم 
املتحـدة ُتِقـرُّ باألغلبية مرشوع 
قرار يرفض تغيري وضع القدس 
القانونـي بعـد أن اعرتفـت بها 
عاصمـة  املتحـدة  الواليـات 

إلرسائيل.
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أبـــــــراج

 االبتعـاد عـن املشـكالت يسـاعدك عـىل الرتكيز 
أفضل، فحافظ عىل هـذه الوترية بعض الترصفات 
الصبيانية لن يكون ملصلحتك، وقد يزعج الرشيك كثرة 
الضغـوط سـيئة جـداً، والبحث عـن الراحة هـو الحل 

األنسب لذلك.

 أخبار ساّرة وانفراجات مهّمة تطال الوضع املهني 
يف الدرجـة األوىل. تتحّمس لكل ما هـو جديد وجريء 
تّرصفاتك اسـتفزازية، بحيـث ال تعجبك إطالًقا تحركات 
الحبيـب وال تقتنـع باألعـذار التـي ُيقّدمها بعض النشـاط 
الفكري أو الجسـدي بني يوم وآخر ال ينعكس إال إيجاباً عىل 

نفسيتك وصحتك.

 التفـرّد يف الـرأي مسـألة خطـرية وذات أبعاد، وال 
سـيما إذا كان ذلـك سـينعكس سـلباً عـىل طبيعـة 
العالقة مع الزمـالء الفكرة التي تكوّنت عند الرشيك، قد 
تدفعه إىل القيام بخطوات غري مدروسـة، فسارع إىل توضيح 
األمورالتخفيف قدر املستطاع من ساعات العمل، ومضاعفة 

ممارسة الرياضة قرار صائب.

ال يسـمح هـذا اليوم بارتـكاب األخطـاء ألّنك بذلك 
تعرّض نفسك لخسـارة الفرص الثمينة املقبلة. لذلك 
حاول قـدر اإلمكان إنجاز كل ما عليـك انجازه عىل نحو 
صحيح وسـليم أطلب املسـاعدة إذا شـئت، وضـع كربياءك 
جانباً! تسـعى لرتسيخ العالقة بالرشيك، ونجاحك يف تحقيق 
ذلـك مرتبط بمـدى قدرتك عىل إقناعه بجديتـك ال تتهاون يف 

بعض املسائل الصحية، وحّكم عقلك يف حلها.

 بـادر اىل تكثيف التحركات االجتماعية، فهو يوم ممّيز 
يسـلّط األضواء عىل قدراتك اإلبداعية واإلنسـانية، ولعلك 
تنال جوائز أو ميداليات تقديراً لجهودك إذا كنت عازًبا أعترب 
هذا اليوم مالئماً إلعادة النظر يف استمرارية عزوبيتك. فأنَت مقبل 
عـىل مرحلة مهّمـة وديناميكة مـن حياتك ال تكـن من أصحاب 

القرارات الضعيفة، وال سيما حني يتعلق األمر بوضعك الصحي.

تراكـم املشـكالت يف العمل قـد يـؤدي اىل مواجهة 
مع اآلخرين، فسـارع إىل تخّطي ذلك لرتتاح أكثر قد 
تمـّر العالقة بالرشيـك بفرتة اختبار غـري معلنة، فكن 
أكثـر حـذراً وخصوصـاً أن الخطأ حاليـاً ممنـوع انتبه إىل 
نوعية أكلك، واحرص عىل تناول الخايل من الدسم والدهون 

والنشويات.

التفاؤل وااليجابية يفتحان الكثري من االبواب، وهذا 
يضمن لك مستقبالً زاهراً الرشيك يبحث عن املستقبل، 
فيما تكتفي بالتسـلية وهنا يظهر سـبب الخالف الراحة 
رضوريـة بني وقـت وآخر، فحـاول ان تجد الوقت املناسـب 

لذلك.

مهمـا حـاول بعضهم تشـويه صورتـك، فإّنهم لن 
يتمكنـوا من ذلـك، فرصيـدك الكبرييحرمهم تحقيق 
مبتغاهم قد تخرس الرهان مع الرشيك، لكن عليك الرتيث 
ثـم انتظـار عبور العاصفـة لتنهـض مجـدداً وتنطلق نحو 
األفضل كن عنيداً ومتشـبثاً بكل مـا يعود بالفائدة الصحية، 

وبرهن للجميع حسن قرارات.

 تكون الحركة كبرية، وتكون مسـتعداً ألخذ املبادرة 
وخوض تجربة جديدة. تبدو األمور واضحة وشفافة، 
ويسهل عليك اتخاذ القرار ال تضعف أمام بعض املشكالت 
الصغـرية التي يثريها األعداء يف وجهـك واجههم وتغلب عىل 
نياتهم السـيئة وضعك الصحي بـني الجيد وغري الجيد، الحل 

بيدك أنت وحدك.

 قـد تربـح قضيـة أو جائـزة، وربمـا تحصـل عىل 
تقديرأو ومكافأة. تحصل عىل منصب جديد أو رشوط 
أفضـل يف العمل أو عروض مهمـة أو عقد يجعلك فخوراً 
بنفسك قد تعيش مخاوف من عدم القدرة عىل إنجاح عالقتك 
العاطفيـة. تبدو قلقاً أو تضطر اىل مسـايرة الرشيك، وربما 
تجابهـه رافضاً ترصفاته معك ترتّدد املراجع املؤثرة يف دعمك 
بعـد مراحـل طـوال، فتخضع لضغـط كبـري وتواجه بعض 

االضطرابات الصحية.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

 تميل اىل توسيع رقعة نشاطاتك فاملشاريع الكثرية 
والنشـاط موجود. خالفات حول مـرياث قد تتطور. 
أخبـار بعيدة تحمـل البهجة لألرسة عالقتـك العاطفية 
سـتكون مميزة ، السـفر سـيكون مرشوعك املفضل بحيث 
سـتندفع نحو أفٍق جديدة لتوسـيع أعمالك انتبه إىل صحتك 

وال تجعل كل يشء يرتاكم عليك بصورة مفاجئة.  
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الكلمات العمودية
-1آلهـة الـوالدة يف النيبـال - ُيقـال انـه سـم الحيـاة 

الزوجية
-2 مرض معد - مهنة التذوق (م) - قادم

-3 أصلح البناء - من الظواهر الفلكية
-4 من األنبياء عليهم السالم (م) - ذهاب النوم (م)

-5 من ال أسنان له (م)
-6 بـرج شـهري بإيطاليا -  منظمة عسـكرية سـابقة 

لدول أوروبا الوسطى والرشقية (م)
-7 حفر البرئ - لعق بلسانه - تمادى يف الخصومة

-8 شحذ السكني - أكرب غدة يف جسم اإلنسان
-9 بحـر - عنـرص كيميائـي، ذو العـدد الـذري 28 يف 

الجدول الدوري للعنارص
-10 وسخ – إشتاق

الكلمات االفقية
-1 امللك الذي مّزق كتاب الرسول صىل الله عليه و سلم

-2الجنون - سورة قرآنية
-3 طعن بسن إبرة أو رمح

-4 يرقد -  تأكل و تأكل و ال تموت و اذا رشبت تموت
-5 من األزهار - للنصب

-6سـائل هيدروكربونـي ،مشـتق مـن النفـط ،قابـل 
لالشتعال 

-7 ذاق - خبأ - من أخوات كان
-8 هيبة - متشابهان

-9 ملحد - التمر قبل أن ينضج
-10 الُحب الشديد  

 أخلـق الظروف املناسـبة يف حياتك، لكن سـيطر 
عـىل انفعاالتـك وغضبـك وترسعك تسـيطر الغرية 
واملناكفـات العاطفيـة وتخـاف عـىل عالقـة مـا من 
االنهيـار بـادر إىل اختيار مكان صالح للقيام بسـاعة ميش 

فيه صباحاً.



بأغنية  أحالم  الفنانة  تواكب 
قلب  يف  «عالم  بعنوان  جديدة 
دولة» من إنتاج املكتب اإلعالمي 
لحكومة اإلمارات، حملة «أجمل 
ترويجاً  وذلك  العالم»  يف  شتاء 
لدولة  السياحية  للمعالم 
اإلمارات العربية املتحدة تجول 
فيها عىل معالم اإلمارات السبع 
السياحي  الجذب  نقاط  وأهم 
أصالة  خاللها  من  وُتربز  فيها 
وإنجازات  وثقافتها  تراثها 
الحضارية  وقيمه  شعبها 
واملنفتحة  املضيافة  وطبيعته 

عىل مختلف الثقافات.
«اإلمارات  أغنية  وتستعرض 
كتب  والتي  دولة»،  يف  َعالٌم 
اإلماراتي  الشاعر  كلماتها 
الفنان  ولّحنها  املشريي،  أنور 
اإلماراتي أحمد الهرمي، الطابع 

الفريد لدولة اإلمارات عامليا.
الطابع  عىل  األغنية  وتركز 
املميز لشتاء اإلمارات ومستوى 
السياح  يلقاه  الذي  الرتحيب 

عىل أرضها بالقول . 
وُتختتم األغنية باإلضاءة مجددا 
والثقافة  الفريدة  القيم  عىل 
وشعبها  لإلمارات  األصيلة 
للجميع  مفتوحة  دعوة  يف 
وخارجها  الدولة  داخل  من 
فيها  السياحية  املرافق  لزيارة 
الحياة  جوانب  عىل  والتعرف 
بـ»أروع  واالستمتاع  كافة 

شتاء يف العالم.
أغنية أحالم تأتي لرتافق انطالق 
العالم»  يف  شتاء  «أجمل  حملة 
عىل  الثاني  للعام  اإلمارات  يف 
بني  الفرتة  خالل  وذلك  التوايل 

١٥ ديسمرب ٢٠٢١ ونهاية يناير 
٢٠٢٢، التي تركز عىل العنرص 
واألبرز  األول  العامل  اإلنساني 
أية  مكانة  تكريس  يف  واألهم 
عاملية،  سياحية  كوجهة  دولة 
مستويات  تجسده  ما  وهو 
الدولة والتي تعد بني  األمان يف 
عن  فضالً  العالم،  يف  األعىل 
مشاعر األخوة والرتحاب وقيم 
واحرتام  والشمول  التسامح 
يحس  التي  والتنوع  التعددية 
بدءاً  الدولة  يزور  من  كل  بها 
الربية  واملنافذ  املطارات  من 
تعامل  إىل  ووصوالً  والبحرية 
الشارع،  يف  العادي  اإلنسان 

الذي  االستقبال  وحسن 
سائح  كل  ُيشعر 

نينة  لطمأ با
ة  د لسعا ا و

موضع  كونه 
حيب  تر
حل  حيثما 
أي  ويف 
من  مكان 

الدولة.

«الثمانية»،  مسلسل  أبطال  يستعد 
رأس  إجازة  بعد  التصوير  الستئناف 
السنة الجديدة، حيث من املقرر السفر 
لعدة دول والتي تشهد املشاهد الخارجية 
حلقات،   ٨ يتضمن  والذي  للمسلسل 
املستشار  ملعايل  األوىل  التجربة  وهو 

تركى آل شيخ يف مجال الدراما.
تجسد  مصطفى  ريم  املمثلة  أن  وعلم 
ويرتدد  كبارية،  يف  راقصة  شخصية 
عليها املمثل خالد الصاوي والذي يعمل 
كرجل أعمال صاحب نفوذ قوية، لتنشأ 
تنكشف  ولكنها  حب  عالقة  بينهم 
خالل  املفاجآت  من  العديد  وتحدث 

األحداث.
من ناحية أخرى، تستعد ريم مصطفى 
من  مرة  ألول  املرسح  تجربة  لخوض 
املقرر  الليل»  نص  «يف  مرسحية  خالل 
بالسعودية،  الرياض  عرضها يف موسم 
ويشارك يف بطولتها غادة عادل، حسن 

«توتا»  الرحمن  عبد  محمد  الرداد، 
وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو 
إجراء  عىل  حالياً  تعكف  حيث  عرفة، 
مسارح  أحد  عىل  املرسحية  بروفات 

وسط البلد.
الفنانة ريم مصطفى  ان  الذكر  الجدير 

بإطالالتها  متابعيها  اثارة  عىل  اعتادت 
أعمالها  آخر  وكان  دوًما،  املتميزة 
املنصات  احدى  خالل  من  الدرامية 
االلكرتونية بمسلسل «شديد الخطورة» 
مع الفنان أحمد العويض والذي حققت 

من خالله نجاحا جماهرييا كبريا.

حفال  نبيل،  سيف  العراقي،  الفنان  أحيا 

يف  مرة،  ألول  ضخما،  استعراضيا  غنائيا 

قطر وسط حشد كبري من الجماهري.

انيقة جدا  ببذلة  االنظار  نبيل  ولفت سيف 

امللكي  الربيطاني  التصميم  من  مستوحاة 

ايليو  واالزياء  املوضة  خبري  تصميم  من 

مسلم.

وقدم سيف نبيل العديد من اغنياته القديمة 

والجديدة، باإلضافة اىل اغنية السيدة فريوز 

الهوا»، وسط تفاعل كبري من  «نسم علينا 

اغنياته  كلمات  رددوا  الذين  الحارضين 

واشعلوا املرسح بحماسهم.

األخيرة
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يحتفل العالُم يف الثامن عرش من كانون األوَّل/ ديسمرب من كِل عام باليوم 
العاملي للغِة العربية، وهو اليوُم الذي أصدرت فيه األمُم املتحدة قرارها عام 
األمِم  يف  العمل  ولغات  الرسمّية  اللغاِت  ضمن  العربية  اللغِة  بإدخاِل   ١٩٧٣

املتحدة.
ُتعُد اللغُة العربية ركناً من أركان التنوِعِ الثقايف للبرشية، وهي إحدى اللغات 
األكثر انتشاراً واستخداماً يف العالم، إذ يتكلمها يومياً ما يزيد عىل ٤٠٠ مليون 

نسمة من سكاِن املعمورة.
املهملة بحسب  أو  املستخدمة  - سواء  العربية  اللغة  يف  الكلمات  وتبلُغ عدد 
«دون  كلمًة   (١٢,٣٠٢,٩١٢)  - العربية  اللغة  ومعاجم  واملراجع  املصادر 
تكراٍر»، وتبلُغ ٢٥ ضعًفا عدد كلمات اللغِة اإلنجليزية التي تتكون من ٦٠٠ 

ألف كلمة.
يف  الكلمات  عدد  فمثالً  األخرى،  الحية  اللغات  يف  الكلماِت  لعدد  بالنسبِة  أما 
الفرنسية ال يتجاوز ١٥٠ ألف كلمٍة وعدد الكلمات الروسية ١٣٠ ألف كلمة. 

للغِة العربية أهميٌة قصوى لدى املسلمني، فهي لغٌة مقدسٌة (لغة القرآن)، 
بإتقاِن بعٍض من كلماتها.  إال  األخرى يف اإلسالم  الصالُة والعبادات  تتم  وال 
كما انها توحُد مئات املاليني من الناس يف ٢٢ دولًة ناطقًة بالعربية، وتربُط 

نحو ملياري مسلم يستخدمونها يف صالتهم ودعائهم.
إن لإلمالِء يف اللغة العربية منزلًة كبريًة، السيما يف عرصنا هذا، بعد االبتعاِد 
واالستغناء يف أغلب األحياِن عن استعمال «الورقة والقلم».. فهو من األسِس 
املهمة للكتابة والتعبري، وضعفه يقلُل من منزلِة الكاتب وشأنه، او صاحب 
العالقة، ويشوُه الكتابة ويعيُق الفهَم للقارئ، وربما يخجُل البعُض من طلب 

املساعدة يف التدقيِق اإلمالئي فيما يكتبه.
«األخطاء  كثرة  عند  الوقوَف  وددُت  العربية  للغة  العاملي  اليوم  وبمناسبِة 

اإلمالئية» التي نلمسها يومياً من خالل عملنا الصحفي الدؤوب.
أقلقت  لطاملا  مشكلٌة  ضعفها  أو  اإلمالئية»  «األخطاء  مشكلة  إن   .. أقوُل 
الحكومية،  واملؤسسات  التدريسية،  الهيئات  والسيما  وأحرجته،  منا  الكثرَي 
إال  نتَج  ما  القلق  األمور.. وإن هذا  أولياء  املدني، وحتى  املجتمع  ومنظمات 

ملعرفِة الجميع بأهميِة اإلمالء يف اللغة .
العليا من  الشهادات  وأصحاب  واملثقفني  الكّتاب  من  الكثرُي  يسلم  لم  نعم.. 

الضعِف اإلمالئي الذي أصبح يشكل لهم حرجاً كبرياً عند كتاباتهم.
همزٌة  فيها  التي  الكلمات  كتابَة  يتجنب  بعضهم  أن  مؤخراً،  علمُت،  ولقد 
متوسطة أو متطرفة، ويبحث فـي قاموسه عن كلماٍت رديفٍة تؤدي املعنى 

نفسه، لكن من دون همزات!
وتعوُد أهم أسباب «األخطاء اإلمالئية» الشائعة اىل الضعِف يف القراءة وعدم 
التدريِب الكايف عليها، وأيضا اىل عدِم القدرة عىل التمييز بني األصواِت املتقاربة 

أو نسيان القاعدة اإلمالئية الضابطة.
تردنا يومياً الكثري من الرسائل عرب «املوبايل» او مواقع التواصل االجتماعي، 
َمن  ان  فيها  والكارثُة  اإلمالئية»،  «األخطاء  بـ  مليئًة  تكون  ما  غالباً  والتي 

يقعون يف الخطأ هم ممن يحملون «الشهادات» التي ال يستهان بها .
ولطاملا تمنيُت أن يكون «الضعف اإلمالئي» من األمراِض التي يمكن عالجها 

باألدوية والعقاقري!
كتَب يل أحد األصدقاء، وهو يشغُل منصباً رفيعاً، عرب «الفايرب» اسمي، فإذا 
به يكتبه «يحيا» بدالً من «يحيى»، حقيقًة صدمت، لكني لم أستطع تنبيهه 

خجالً منه، وزميٌل آخر لم يكتب اسمي سوى مرًة واحدًة صحيحاً.
لكن باملقابل لدينا من الكّتاب والصحفيني وأصحاب الشهادات العليا الذين 

من الصعوبة أن تجَد يف كتاباتهم «أخطاًء إمالئية».
وإليكم بعض األمثلة عىل «األخطاء اإلمالئية» الشائعة التي تردنا باستمرار: 
«كتابة الظاء بدل الضاد والعكس.. ضابط تكتب ظابط، قرض تكتب قرظ».
أما كتابُة الهاء بدل التاء املربوطة فيقع فيها الكثرُي، عىل الرغم أن العكس قد 
يحدث أحياًنا ولكنه غري شائٍع.. «مكتبة تكتب مكتبه، مدرسة تكتب مدرسه 

ومدفأة تكتب مدفأه».
والهمزاُت فـي وسط الكلمِة أيضا لها نصيٌب كبرٌي من األخطاء، مثالً «عباءة 

تكتب عبائة، وفجأة تكتب فجئة، وتأملون تكتب تاءملون» .
ومن األخطاء الشائعة األخرى: «أنِت» تكتب «انتي» و«كنِت» تكتب «كنتي» 
و «إليِك» تكتب «إليكي»، وأيضا «البسيط» تكتب البصيط، و«تباطؤ» تكتب 

تباطوء، و«القارئ» تكتب القاريء، و«ينبئ» تكتب ينبيء.
لذا  التي تمُر علينا يومياً،  الختام أقول.. كثرية هي «األخطاء اإلمالئية»  ويف 
يجب التفكرُي ملياً بكيفيِة تجاوزها، وتنبيه َمن يقع فيها احرتاماً ملكانِة لغتنا 

العربية يف العالم.
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أطلقت وزارة العمل األمريكية تحقيقاً بشـأن املبلغني عن املخالفات 
يف رشكـة آبل، يف أحـدث عالمة عـىل التوترات بني الرشكة الشـهرية 
برسيتها وموظفيها الحاليني والسـابقني التي امتدت إىل الرأي العام، 

وفقا لتقرير البوابة العربية لألخبار التقنية.
وقال متحدث باسـم وزارة العمل: يمكننـا أن نؤكد أن هناك تحقيًقا 

مفتوًحا للمبلغني عن املخالفات يف رشكة آبل.
ويقـوم برنامج حمايـة املبلغني عن املخالفات التابـع لوزارة العمل، 
الـذي تديـره إدارة الصحة والسـالمة املهنيـة، بالتحقيـق يف حاالت 
االنتقـام املزعوم من قبـل أصحاب العمل ضد العمـال الذين يثريون 
مخاوف بشـأن قضايا مثل سـالمة املوظفني.وامتنعت وزارة العمل 
عـن إبداء أي تفاصيل بشـأن التحقيـق أو ما دفعـه، ولكن املوظفة 
السـابقة يف الرشكة، آشـيل جوفيك، تلقت إخطاًرا مـن إدارة الصحة 
والسـالمة املهنية بأنهـا فتحت تحقيًقا بناًء عىل شـكوى قدمتها يف 
وقت سـابق من هـذا العام.وكانـت جوفيك، كبرية مديـري الربامج 
الهندسـية السابقة يف آبل، رصيحة يف األشهر األخرية بشأن املخاوف 
التـي قالـت إنها بـدأت برفعهـا إىل الرشكة يف شـهر مـارس 2021 
حـول قضايا السـالمة البيئية والصحيـة يف مكتـب صنيفيل بوالية 
بكاليفورنيـا حيث كانت تعمل.وقالـت إن الرشكة رفضت مخاوفها 
وطلبـت منها عدم التحدث عنها، وقدمت جوفيك شـكاوى إىل وكالة 

حماية البيئة األمريكية ولجنة األوراق املالية والبورصات.

أصـدر إنسـتجرام ميـزات تتعامـل مـع إدمـان وسـائل التواصـل 
االجتماعـي، فمن السـهل قضاء سـاعات عـىل التطبيـق من خالل 
التمرير عرب الشاشة، ولهذا السبب قدم إنستجرام ميزتني للمساعدة 
 Daily“و “Take a Break” :يف إدمان وسـائل التواصـل االجتماعـي
Limit“، تشـجع كلتا امليزتني املستخدمني عىل التوقف عن استخدام 

التطبيق بعد فرتة زمنية محددة وكرس دورة التمرير. 
وال تتوفـر ميزة Take a Break إال عـىل iPhone، ولكن يمكنك إعداد 

.Androidو iPhone عىل كل من “Daily Limit”
سـوف يذكرك تطبيق Take a Break بالتوقف عن استخدام التطبيق 

بمجرد استخدامه لفرتة طويلة دون إغالقه.

عضـالت  خاليـا  إرسـال  سـيتم 
إىل  الصغـر  متناهيـة  برشيـة 
الفضاء يف تجربة الكتشاف أرسار 
الشـيخوخة ومحاولة إطالة عمر 
البـرش والتمتـع بحيـاة صحيـة 

أفضل.
ووفًقـا لصحيفـة ”ديـيل ميـل“ 
الربيطانيـة، مـن املقـرر إطـالق 
التجربة التي تحمل اسم ”ميكرو 
إيدج“ إىل محطـة الفضاء الدولية 
-SpaceX Fa  عىل متن صـاروخ

. con 9
 MicroAge تـم تصميـم تجربـة
بواسـطة باحثـني مـن جامعـة 
ليفربول، وسـتعمل عـىل محطة 

الفضاء الدولية. 
الخاليـا ليسـت أكـرب مـن حجم 
حبـة أرز، وقد تم تغليف كل منها 
يف حامـل مطبـوع ثالثـي األبعاد 

بحجم مرباة صغرية للرحلة.
يأمـل الفريـق الـذي يقـف وراء 
الدراسـة التي تبلـغ تكلفتها 1.2 
مليون جنيه إسرتليني أن النتائج 

خاليـا  نمـو  بمراقبـة  املتعلقـة 
العضـالت يف الجاذبيـة الصغرى، 
ستسـاعد الناس عىل عيش حياة 

أطول وأكثر صحة.
ويمكـن أن يتسـبب قضاء الوقت 
دون تأثريات الجاذبية يف إضعاف 
عضـالت رواد الفضاء، تماًما كما 
يحدث يف الشيخوخة، قبل التعايف 
عنـد عودتهم إىل األرض، لذلك أراد 
الباحثـون الربيطانيـون دراسـة 
األنسجة العضلية يف الفضاء وعىل 

األرض.
تـم تمويل املهمة مـن قبل وكالة 
الفضاء الربيطانية، عىل أمل ”حل 
لغـز سـبب ضعف العضـالت مع 
تقدم العمر“، وربما إيجاد طريقة 

ملنع حدوث ذلك.
تفقـد  العمـر،  يف  تقدمنـا  مـع 
عضالتنا الكتلة والقوة، مما يؤدي 
إىل مجموعة من املشاكل األخرى، 
بما يف ذلك خطر السقوط، ووقت 
تعـايف أكـرب مـن اإلصابـة، وفًقا 

لفريق الباحثني.

كشـفت رشكة (غوغل) عن ميزة 
جديدة، تسهل عملية البحث التي 
يجريها املسـتخدمني عن الطبيب 
املناسـب لـه ولحالتـه الصحية، 
حيـث تقـدم الرشكـة العديد من 
فـرتة  كل  يف  الجديـدة  امليـزات 

ملستخدميها.
وتسمح امليزة الجديدة ملستخدمي 
(غوغل) يف الواليات املتحدة بإدراج 
اللغات التي يمكنهم التحدث بها، 
مـا يسـهل األمر عىل األشـخاص 
الذين يتحدثـون لغات أخرى غري 

اللغة اإلنجليزية.
وذكـرت (غوغـل) عـرب مدونتها، 
االنتباه إىل امليزات األخرى املضافة 
مؤخـرًا والتـي تعالـج التحديات 
التي يواجههـا املرىض مع النظام 

الصحي األمريكي.
ويعترب التعامل يف نظـام الرعاية 
أمرًا  املتحـدة  الصحيـة بالواليات 
صعًبا للغاية، مـا يدفع ثالثة من 

كل أربعة أشخاص إىل اإلنرتنت أوالً 
يف بحثهم عن املعلومات الصحية، 
والتـي يحصلـون عليهـا عندمـا 
يتاح لهـم الوصـول إىل مرتجمني 
مدربـني أو عند رؤيتهـم من قبل 
مقدمي خدمات يتحدثون لغاتهم 

األصلية.
ويمكن من خالل امليزة الجديدة أن 
يحصل املسـتخدم عىل معلومات 
صحيـة موثوقـة، وكذلـك العثور 
عـىل طبيـب يقبـل تأمينهـم من 
قبل مقدمـي الخدمات املدرجة يف 

البحث.
وتأتي هـذه امليزة الجديدة لتنضم 
إىل مجموعة مـن امليزات األخرى، 
يسـتفيد منهـا طالبـو الرعايـة 
الصحيـة، مـن بينها القـدرة عىل 
إضافـة روابـط إىل املواقـع حيث 
املواعيد،  يمكن للمـرىض تحديـد 
وإدراج الحـاالت الصحيـة التـي 

يعالجها مقدم الخدمة.
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أكرب  بلقيس  الفنانة  قدمت 
العربية  اململكة  يف  غنائي  حفل 
فاعليات  أيام  ثاني  يف  السعودية 
يف  بيست»  «ميدل  مهرجان 
من  أكثر  بحضور  الرياض، 
العربي  الجمهور  من  آالف   ٢١٠
طوال  أغنياتها  مع  تفاعل  الذي 

الحفل.
جي  الدي  بلقيس  وشاركت 
خالل  من   salvadore العاملي 
دودوم»   » وهما  أغنيتني  تقديم 

و»إنتهى» .
هو  بيست»  «ميدل  مهرجان 
الرشق  أكرب فعالية موسيقية يف 
األوسط، انطلقت يف الرياض منذ 
عىل  وسُتقام  يومني 
أيام،  أربعة  مدار 
خاللها  يشارك 
الدي  أشهر 
جي يف العالم، 
من  وباقة 
نجوم  أملع 
يف  الغناء 
لم  لعا ا

العربي.
نت  كا و

بلقيس 
ى  حد إ

مفاجآت 
الجمهور العربي 

إليشيا  العاملية  الفنانة  حفل  يف 
كيز الذي ُقدم عىل مرسح إكسبو 
أيام،  عدة  منذ  دبي  إمارة  يف 
افتتحت  كيز  إليشيا  أن  خاصة 
بلقيس،  مع  غنائي  بديو  حفلها 
  common أغنية  معاً  غنتا  حيث 

ثم أغنية «إنتهى».
الجدير بالذكر أن العاملية إليشيا 
كيز أثناء زيارتها لدولة اإلمارات 
طلبت لقاء بلقيس إليجاد تعاون 
عليه  وترتب  بينهما  موسيقي 
يف  األخري  حفلها  يف  مشاركتها 

دبي.
فرتة  تعيش  بلقيس  أن  يذكر 
الحفالت  مستوى  عىل  نشاط 
العام  هذا  نهاية  يف  الغنائية 
بعدما شاركت يف احتفاالت العيد 
الوطني لدولة اإلمارات الخمسني 
الشهر  مطلع  غنائيتني  بحفلتني 
الشارقة  يف  إحداهما  الجاري، 
يف  واألخرى  خورفكان  مدرج  يف 
ثم قدمت حفالً  أبو ظبي،  إمارة 
كأس  مهرجان  ختام  ضمن 

العرب بالدوحة.
بلقيس  تحيي  أن  املقرر  ومن 
ضمن  جماهريياً  حفالً 
نهاية  السنة  رأس  احتفاالت 
أبو  إمارة  يف  الجاري  الشهر 
ظبي بمشاركة كل من الفنان 
واللبنانية  الجسمي  حسني 

إليسا.
طرح  بلقيس  وتنتظر 
لها  غنائي  كليب  أحدث 
املقبل،  يناير  شهر  خالل 
قدمتها  أغنية  وهي 
باللهجة املرصية يف ثاني 
الجمهور  مع  تجاربها 
أغنية  بعد  املرصي، 
التي  «دبلومايس» 
أشهر  منذ  طرحتها 
خاللها  تعاونت  قليلة 
الشافعي  عزيز  مع 
جالل  واملوزع 
وأخرجها  الحمداوي 

عيل أبو طالب.

يف  النور،  عبد  سريين  النجمة،  ُتطّل 

بعنوان  ُمتمّيزة  ميالدّية  حلقة 

.«LBCI«نور العيد» عىل الـ»

 ٢٤ الجمعة  امليالد  ليلة 

نرشة  بعد  ديسمرب 

املسائية،  األخبار 

 «LBCI«الـ جمهور 

حلقة  مع  موعد  عىل 

تجربتها  تعيش  إنسانّية 

خاللها  من  تزرع  سريين،  النجمة 

عىل  والفرح  واألمل  البسمة 

وجوه ضيوفها. 

النجومية  تجمع  حلقة 

واإلنسانّية، حيث ستتشارك 

إنسانّية  حاالت  مع  سريين 

العيد  معاني  تستضيفها 

العديد  معها  حاملة  والعطاء، 

من املفاجآت والحلول.

اللبنانية،  الفنانة  شاركت 
ندوة  يف  سماحة،  كارول 
تحت  العربية  اللغة  لدعم 
رعاية رئيس الجمهورية 
الفتاح  عبد  املرصي 

كانت  الندوة  السييس، 
ضمن فعاليات اكسبو 
نرشت   ..٢٠٢٠ دبي 
كارول مقطع فيديو 
مشاركتها  لتوثيق 
عىل وسائل التواصل 
 . . عي جتما ال ا
املتابعون  تمكن 

وزيرة  يشاهدوا  ان 
نبيلة  املرصية  الهجرة 

الفنانة  تقدم  وهي  مكارم 
بالصوت  صوتها  واصفة  اللبنانية 

الرقيق، صوت االم.
قائلة:  الفيديو  عىل  كارول  وعلقت 

عربي»  يف  «إتكلم  ندوة  يف  «مشاركتي 
العربية  يف  اللغة  لدعم  دبي٢٠٢٠  اكسبو 

رئاسة  العربية  برعاية  للغة  العاملي  اليوم 
الجمهورية املرصية و وزارة الهجرة».


