
بغداد/ الزوراء:
بمتحـور  املصابـني  أعـداد  تضاعـف  أدى 
”أوميكرون“ الجديد عىل نحو رسيع يف أنحاء 
العالـم، إىل اتخاذ تدابـري وقائية ورفع حالة 
التأهـب خاصة قبل أيام قليلة من احتفاالت 
أرجـأت  السـنة.فقد  ورأس  امليـالد  عيـد 

نيوزيلنـدا، امـس الثالثاء، املوعـد الذي كان 
مقررا إلعـادة فتح حدودها الدولية بسـبب 
االنتشـار الرسيـع للمتحـور ”أوميكـرون“ 
حـول العالـم كما أعـادت عـدة دول أخرى 
فرض إجراءات اإلغالق والتباعد االجتماعي.
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بغداد/ الزوراء:
تتواصل الهجمات التي تسـتهدف أرتال 
التحالـف الدويل، الـذي تقـوده الواليات 
املتحدة األمريكية ضـد تنظيم ”داعش“ 
اإلرهابـي، وذلـك قبل 9 أيـام عىل موعد 
انسحاب جميع القوات القتالية التابعة 
للتحالف مـن العراق، وفقـاً لتفاهمات 
سـابقة بني بغداد وواشنطن نتجت من 
4 جوالت مـن الحوار االسـرتاتيجي بني 
البلدين.وقالـت مصـادر أمنيـة، امـس 
الثالثاء: إّن رتالً للدعم اللوجسـتي تابعاً 
للتحالـف الدويل، تعـرّض لتفجري بعبوة 
ناسـفة يف أثنـاء مـروره عـىل الطريـق 
أقـىص  البـرصة  الرسيـع يف محافظـة 
جنـوب العراق. مشـرية إىل أّن ”التفجري 
تسـبب بحدوث أرضار طفيفة يف إحدى 
شـاحنات الرتل“.وجـاء التفجـري بعـد 
يوم واحد عىل اسـتهداف رتـل للتحالف 

الـدويل يف محافظة األنبـار غربي البالد، 
الرتل.وقبـل  يف  أرضاراً  ُيحـدث  أن  دون 
ذلك، تمّكنت القوات العراقية من إحباط 
محاولة لتفجري عبوتني ناسـفتني كانتا 
معدتني الستهداف أرتال التحالف الدويل 
عىل الطريق الـدويل الرسيع يف محافظة 
بابل جنوبي البالد.وقال املتحدث باسـم 
القائـد العـام للقـوات املسـلحة، اللواء 
يحيى رسول، يف بيان: إّن إحدى العبوتني 
مضادة للدروع كانت معدة للتفجري قرب 
جرس قاعدة ”كالسو“. موضحاً أّن عبوة 
ناسفة أخرى كانت معدة للتفجري أيضاً 
يف منطقة الشـوميل. وتواصل جماعات 
مسـلحة هجماتها ضد أرتـال التحالف 
الدويل، عـىل الرغم من تأكيد السـلطات 
العراقيـة أّن القـوات القتاليـة األجنبية 
سـتخرج بشكل نهائي من العراق يف 31 

ديسمرب/كانون األول الحايل.

بغداد/ الزوراء:
وصف مستشار رئاسـة مجلس النواب 
السـابق، همام الشـماع، امس الثالثاء، 
الـدوالر بالنكسـة  قـرار تغيـري رصف 
االقتصاديـة، مبينا ان القرار تسـبب يف 
رفع نسب الفقر والبطالة وانهى وجود 
االقتصاد العراقي باألصل.وقال الشماع 
يف حـوار تابعتـه ”الـزوراء“: إن ”تغيري 
سـعر الـدوالر سـبب انتكاسـة بليغـة 
لالقتصـاد العراقـي، وان وزيـر املاليـة 
هو الوحيد الذي يتحمل مسـؤولية رفع 
الـدوالر، وقد خرق القانـون عندما قرر 
رفع سـعر الـدوالر واتبع الحيـل إلقناع 

الكتل برفـع سـعر الدوالر“.واضاف ان 
“الورقـة البيضـاء ال يمكـن ان تطبـق 
يف ظـل االزمـة املاليـة“، مشـريا اىل أن 
”الحكومـة ضللـت الكتـل السياسـية 
بالورقـة البيضـاء مـا تسـبب بجعـل 
االقتصاد العراقي حبيسا لسعر الرصف 
الحايل“.واشـار الشـماع اىل ان ”العراق 
ال يسـتطيع اسـتعادة عافيته والفساد 
يتضاعف يوما بعد اخر، وان مستويات 
البطالة والفقر ارتفعت اىل سـقف عاٍل 
جـدا“، الفتا اىل ان ”الكسـاد التضخمي 
مشكلة كبرية لم يناقشها رئيس الوزراء 

ومستشاروه“.

طهران/ متابعة الزوراء:
اإليرانيـة،  الخارجيـة  وزيـر  حمـل 
حسـني أمري عبد اللهيان، السعودية 
مسـؤولية وفـاة سـفري بـالده لدى 
حكومـة صنعاء، حسـن إيرلو، الذي 
بفـريوس  بإصابتـه  متأثـرا  تـويف 
كورونا.وقال عبد اللهيان للصحفيني 

امس الثالثـاء: ”بخصوص ما حدث 
للشـهيد إيرلـو، تابعنا لبضعـة أيام 
الحصـول عـىل ترصيـح عـرب دولة 
ثالثـة إلرسـال طائـرة من إيـران أو 
دولة أخرى لنقله فورا إىل مستشفى 
مجهـز جيـدا يف إيران، لكن لألسـف 
اتخذ الجانب السعودي قراره متأخرا 

وتلـكأت بعـض األجهـزة التنفيذية 
املجال“.وتابـع  هـذا  يف  السـعودية 
”سـنعلن احتجاجنـا رسـميا وفـق 
املعاهدات واملواثيق الدولية، ويف نفس 
الوقت نتمنـى أن يتمكـن اليمن من 
الخروج مـن هذه الحـرب والحصار 
اإلنسـاني القـايس عرب حل سـيايس 

الخارجيـة  وقت“.وكانـت  أرسع  يف 
اإليرانيـة أعلنت أن ”سـفري“ طهران 
لدى اليمن حسـن إيرلو تـويف متأثرا 
بإصابته بفريوس كورونا، بحسب ما 
نقلته وكالة ”فارس“.وقال املتحدث 
باسـم الخارجية سعيد خطيب زادة، 
”أصيـب  إيرلـو  إن  الثالثـاء:  امـس 

بفـريوس كورونـا يف محـل مهمتـه 
يف اليمـن، وعـاد إىل البالد لألسـف يف 
ظروف غـري مواتية بسـبب التعاون 
املتأخر من بعض الدول، وعىل الرغم 
من اسـتخدام جميـع مراحل العالج 
لتحسـني حالتـه الصحيـة، اال انـه 

استشهد فجر الثالثاء“.

بغداد/ الزوراء:
اعلن رئيـس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
امـس الثالثـاء، إنطـالق عملية تجهيز السـندات 
لألرايض ضمن مبادرة داري، وفيما صّوت مجلس 
الـوزراء، عـىل االسـتمرار بجبايـة ٥ آالف دينـار 

مقطوعـة عـن الشـاحنات يف املنافـذ الحدودية، 
وافـق عـىل تخصيـص ٣٠٠ مليـون دينـار لدعم 
رشيحة املتفرغني الزراعيـني واالطباء البيطريني.

وقال املكتـب اإلعالمي لرئيس مجلـس الوزراء يف 
بيـان تلقته «الزوراء»: ان «رئيس مجلس الوزراء، 

مصطفـى الكاظمـي، اعلـن يف جلسـة مجلـس 
الوزراء انطـالق عملية تجهيز السـندات لألرايض 
التـي سـتوزع للمواطنـني ضمـن مبـادرة داري 
السـكنية».واضاف الكاظمي بحسـب البيان: انه 
«سـيتم منح ٨٤ ألـف سـند أويل للمواطنني الذين 

سجلوا يف املوقع اإللكرتوني ملبادرة داري، وحصلوا 
عىل أعىل النقاط»، مبينا: «تعهدنا بتوزيع األرايض 
وأوفينا بهذا الوعد، وأتقدم بالشكر لوزارة اإلعمار 

واإلسكان والبلديات، وجميع الجهات املساندة.

لندن/ متابعة الزوراء:
قضت املحكمة العليا يف لندن بأن يدفع 
حاكـم دبـي الشـيخ محمد بن راشـد 
آل مكتـوم، مبلـغ ٥٥٠ مليـون جنيـه 
إسـرتليني (٧٣٠ مليون دوالر) لزوجته 
السـابقة وطفليـه، وهـو مبلغ قيايس 
يف بريطانيا ملثل هذه التسـويات بينها 
٢٥١,٥ مليـون جنيه لألمـرية هيا بنت 
الحسـني و٢٩٠ مليون جنيـه لتغطية 
نفقـات رعايـة الطفلـني. ويعترب ذلك 
أكـرب مبلـغ لتسـوية قضية طـالق يف 

بريطانيـا بعـد معركـة قضائية كربى 
عـىل حضانـة األطفـال شـهدت عـدة 
تقلبات.وحكم القايض فيليب مور بأن 
يدفع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
لزوجتـه السـابقة األمـرية هيـا بنـت 
الحسني ٢٥١,٥ مليون جنيه إسرتليني 
جنيـه  مليـون   ٢٩٠ بقيمـة  وكفالـة 
لتغطية نفقات رعاية الطفلني وأمنهما 
كبالغـني بعـد معركـة عـىل حضانـة 
األطفال حسـب ما جاء يف حكم صادر 
عـن محكمـة الشـؤون العائليـة نرش 

الثالثاء.وأوضـح القـايض مـور «نظرا 
املتعلقة  العامة  ملكانتهما والتهديـدات 
باالرهاب والخطف التـي يواجهانها يف 
ظل ظروف كهذه، فهم يف وضع ضعف 
عـىل وجه الخصـوص وبحاجة إىل أمن 

معزز لضمان سالمتهم يف هذا البلد».
وأضـاف أن «التهديـد الرئيـيس الـذي 
يواجهانـه يأتـي منه، الشـيخ محمد، 
وليـس مـن أطـراف خارجية».وقـال 
القايض «إنها ال تطلب مكافأة لنفسها 
بل تأمني وتعويض عن ممتلكاتها التي 

ضاعت نتيجـة انفصالها عن زوجها».
وكانت املحكمة العليـا الربيطانية رأت 
الشـيخ  أن  األول/أكتوبـر  ترشيـن  يف 
محمـد سـمح بقرصنة هاتـف زوجته 
أن  ُيثبت  الربيطانيني.ولـم  ومحاميهـا 
القضائية  القرصنة مرتبطـة باملعركة 
التـي يتواجـه فيها الشـيخ محمد مع 
زوجته للحصول عىل عودة طفليهما إىل 
دبي.وشـدد القايض عىل أن حاكم دبي 
مـارس «مضايقـات وترهيـب للوالدة 
إنكلرتا».وتعتـرب  إىل  مغادرتهـا  قبـل 

التعويضات املالية التي قضت املحكمة 
بدفعهـا مـن األعـىل التي تقـر يف إطار 
تسـوية طالق أمام القضـاء اإلنكليزي 
منذ قضيـة تاتيانـا أحمدوفـا الزوجة 
السـابقة للمليارديـر الـرويس فرهـاد 
أحمـدوف. وهربت هيـا إىل بريطانيا يف 
أبريـل ٢٠١٩ مـع طفليهـا. ومنذ ذلك 
الحني، تخوض يف سلسلة من الجلسات 
املتعلقـة بالحضانـة، وكلفت الرسـوم 
القانونية حتى اآلن أكثر من ٧٠ مليون 

جنيه إسرتليني، وفقا لـ»الغارديان».
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الزوراء/ مصطفى فليح:
توقع عضو اللجنة املالية النيابية السـابقة، جمال 
كوجـر، ان يتأخر اقـرار املوازنة العامـة اىل نهاية 
الربـع االول مـن 2022، فيمـا اشـار اىل ان تأخري 
تشكيل الحكومة لن يتسـبب بأزمة مالية حادة يف 
البلد.وقال كوجر يف حديث لـ ”الزوراء“: ان ”اقرار 
املوازنـة سـيكون مبـارشة بعد تشـكيل الحكومة 
الجديدة ومناقشـة مسـودة املوازنة من قبل وزارة 

املالية وارسالها اىل مجلس الوزراء لتجري املصادقة 
عليها ثم ارسالها اىل مجلس النواب وقراءتها قراءة 
اوىل وثانية والتصويت عليهـا يف املجلس“، متوقعا 
ان ” يتـم اقرارها يف نهاية الشـهر الثالث من العام 
املقبـل عـىل غـرار موازنـة 2021“.  واضـاف ان 
”املوازنة الحالية ستتحول اىل 1/12 يف ضوء قانون 

االدارة املالية“.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
سـجلت لجنة أطبـاء السـودان املركزية وفاة 
متظاهـر ثان متأثـرا بجروحه بعـد أن أصيب 
األحد بالرصـاص خالل املظاهـرات املناهضة 
لالنقـالب العسـكري واملطالبة بعـودة الحكم 
املدنـي، لريتفع عـدد القتـىل إىل 47 منذ اندالع 
االحتجاجـات يف أكتوبر/ترشيـن األول، فيمـا 
قالت مسـؤولة حكومية إنه قد تم أيضا توثيق 
حادثي اغتصاب ملتظاهرتني عىل األقل شاركتا 
اللجنـة  ديسـمرب“.وأعلنت   19 مظاهـرة  ”يف 

املناهضة لالنقالب يف بيان عن وفاة عبد املنعم 
محمـد عيل (28 عاما) بعدمـا كان قد ”أصيب 
برصاصـة يف الرأس من قبل قـوات االنقالبيني 
خـالل مشـاركته يف مليونيـة 19 ديسـمرب يف 
مواكب محلية أمدرمان“.وحتى اآلن وحسـب 
إحصـاءات لجنـة األطباء، قتل اثنـان وأصيب 
أكثر من 300 شخص بجروح خالل املظاهرات 
الحاشدة األحد التي وصلت حتى أسوار القرص 

الجمهوري.
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الزوراء/ حسني فالح:
حـذرت املفوضيـة العليا لحقوق 
االنسـان من تفاقم نسبة الفقر 
يف البالد نتيجة غيـاب املعالجات 
املسـتوى  لتحسـني  الحقيقيـة 
املعايش للمواطنني، وفيما حددت 
مجموعـة مقرتحـات لتخفيض 
خبـري  شـدد  الفقـر،  نسـبة 
اقتصادي عىل رضورة االستفادة 
من ارتفـاع اسـعار النفط لدعم 

الفئات الفقرية من املجتمعة.
وقـال عضـو املفوضيـة، فاضل 
الغراوي، يف حديـث لـ“الزوراء“: 
ان هناك أسبابا عدة وراء ارتفاع 
منهـا  البـالد،  يف  الفقـر  نسـبة 
وغيـاب  الخاطئـة  السياسـات 
املعالجـات الحقيقيـة للتداعيات 
املتفشـية،  والبطالة  االقتصادية 
وكذلك عـدم معالجة املشـكالت 
املجتمعيـة، وايضـا عـدم وجود 
مـوارد اساسـية تدر دخـال ثابتا 
لألفـراد وعدم تأسـيس صندوق 
لالجيال الذي يمكن له ان يساعد 
الفقـر. نسـبة  تخفيـض  عـىل 
وأضـاف: ان هنـاك العديـد مـن 
االرس مـا زالـت تقبع ضمن خط 
الفقـر نتيجة للعوامـل املذكورة، 
ومداخيلهـا  مواردهـا  حيـث 
تتناسـب مـع  بسـيطة جـدا ال 
الوضـع االقتصـادي الـذي يمـر 

بـه البلـد اآلن. الفتـا اىل: ان قلـة 
فرص العمل والتوظيفات وزيادة 
الديـون التي بـدأت تنخر موازنة 
الدولة العراقية وكذلك االشكالية 
يف معالجة موارد الدولة العراقية 
كلها كانت عوامل مسـاعدة عىل 
ارتفاع نسـبة الفقر.واشـار اىل: 
ان الحكومات املتعاقبة قد يكون 
لهـا دور كامـل يف زيـادة هـذه 

الحالـة لعـدم معالجتها بشـكل 
جـذري. مشـددا عـىل: ان تكون 
هناك معالجة شـاملة ومتكاملة 
بدءا من وضع سياسة اقتصادية 
واضحة املعالم، والرتكيز عىل دعم 
الربامج الخاصة بالنسبة للعوائل 
التي ضمن خط الفقر وتأسـيس 
صنـدوق االجيال ووضع نسـبة 
من املوارد النفطية لتكون نسبة 

مبارشة للمواطنني، هذه العوامل 
قد تسـاعد عىل تحسـني الوضع 
للمواطن.بـدوره،  االقتصـادي 
رأى الخبـري االقتصـادي، باسـم 
انطـوان، يف حديـث ”الـزوراء“: 
أن االرتفاع الذي شـهده أسـعار 
النفـط يمكن االسـتفادة منه يف 
دعم الفئات الهشة والفقرية من 
املجتمع من خالل انشاء مشاريع 

مـدرة للدخل.وأشـار إىل رضورة 
اسـتثمار هذا االرتفاع عرب إعمار 
مناطـق عديدة يف العـراق وخلق 
دعـم للقطـاع الخـاص وغريها 
تتوجـه  التـي  اإلجـراءات  مـن 
نحـو االسـتثمار لخلـق فرصـة 
عمل وتحقيـق فائـدة حقيقية. 
محـذرا من زيادة نسـب البطالة 
والفقـر يف البـالد نتيجـة لغياب 

املعالجـات الحقيقيـة.ويف وقـت 
سـابق، حـددت وزارة التخطيط 
مسـارات خطة خفض الفقر يف 
البـالد، فيما كشـفت عن طبيعة 
االجتماعي.وقال  صندوقها  عمل 
وكيـل وزير التخطيط للشـؤون 
الفنية، ماهر حمـاد، يف ترصيح 
العليـا  ”اللجنـة  إن  صحفـي: 
لسياسات تخفيف الفقر تواصل 
عملهـا بعـد إعـادة تأليفها يف 8 
حزيران املايض، وتم تحويل ملف 
تخفيـف الفقر للمجلس الوزاري 
لالقتصاد“. وأضاف أن ”معالجة 
امللف ليست من املواضيع السهلة 
وتتطلـب العمل عىل عـدة امور، 
العـوز  وخاصـة تحديـد نسـبة 
املـايل املبارش ألن الفقـر يف البالد 
(متعـدد األبعاد) وصـورُه نقص 
والتعليـم  الصحيـة  الخدمـات 
والخدمات أو مستلزمات املعيشة 
أن ”املعالجة  االساسـية“، مبينا 
تتـم بالعمل عـىل تلك املسـارات 
لتخفيـف الفقر“. وأشـار إىل أن 
”عامل الفقـر الرئيس هو الفقر 
املـايل املرتبط بالعجـز عن توفري 
األساسية،  املعيشـة  مستلزمات 
ويرتابـط ذلك مـع عمل شـبكة 
وتمكـني  االجتماعيـة  الحمايـة 
الفقـراء من خـالل إيجاد فرص 

العمل“.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@

µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@Úib‘„@Â«@äáóm@Úflb«@ÚÓébÓé@ÚÓflÏÌ

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/ الزوراء:
عدم  الثالثاء،  امس  الرقمي،  اإلعالم  مركز  أعلن 
تعرض نتائج الثالث املتوسط لالخرتاق.وقال املركز 
يف بيان تلقته «الزوراء»: إن «نتائج الثالث املتوسط 
لم تتعرض لالخرتاق، ولم يتم التالعب بها». وأضاف 
عن  املسؤولني  قبل  من  اهمال  هو  حصل  «ما  أن 
النتائج، حيث تم إعطاء صالحية التعديل عىل أسماء 
وزارة  للجميع».وأعلنت  درايف  كوكل  يف  امللفات 
الرتبية، امس الثالثاء، النتائج النهائية لالمتحانات 
العامة لطلبة الثالث املتوسط (الدور الثالث والدور 

الثاني التكمييل) للعام الدرايس ٢٠٢٠ – ٢٠٢١.

@s€br€a@wˆbn„@ZÔ‡”ã€a@‚˝«�a
÷a6Ç˝€@üã»nm@%@¡éÏnæa

@“áËnèm@>€a@pb‡v:a@äaã‡néa
÷aã»€a@¿@Ô€Îá€a@—€bzn€a@fibmäc

ÚÓ€bn‘€a@ÈmaÏ”@lbzè„a@á«Ïfl@Û‹«@‚bÌc@9@›j”

@ä¸Îá€a@“ãñ@ã»é@7ÓÃm@Z b‡ì€a@‚b‡Á
ã‘–€aÎ@Ú€b�j€a@·�ƒ«Î@ÚÌÜbón”a@Úèÿ„

@fiÏy@kÁdn€a@Ú€by@…œãÌ@\ÊÎãÿÓflÎc^
—«bõnm@Èi@µibóæa@Üaá«cÎ@%b»€a

Ú‰è€a@ëcäÎ@Ü˝Óæa@áÓ«@p¸b–nya@Âfl@‚bÌc@›j”

@kjènÌ@Â€@ÚflÏÿ®a@›Óÿìm@7Çdm@ZãuÏ◊@fibª
á‹j€a@¿@ÒÜby@ÚÓ€bfl@Úflådi

@lbónÀaÎ@Êbq@›Ón”@¬Ï‘é@ZÊaÜÏè€a
‚Ï†ã©a@¿@pbubvnya@fi˝Ç@µmãÁbƒnfl

2022@Âfl@fiÎ˛a@…iã€a@ÚÌbË„@¿@Ú„åaÏæa@äaã”g@·nÌ@Êc@…”Ïm

÷aåã€a@áj«@ÛÓ±@ıbèÓfl@Ú‘ibè€a@Újˆb‰€a@’¢@ùj”@ãflc@äáóÌ@ıbõ‘€a

b«ãènfl@Êb◊@Òãÿ€a@Üb•a@êÓˆä@ÊbÓiÎ@ÚÓ»Ój�n€a@¿@Ô‹‡»i@äÏÉœ@Z@ÊbÓ‰i6@ô

2@ô

 @‚ÏÓ€a@ÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿz‡‹€@ÒáÌáu@Úè‹u
pbibÉn„¸a@wˆbn„@ıbÃ€g@ÙÏ«Ü@¿@ãƒ‰‹€

@÷Ï‘y@µ‡õm@∂g@Ï«ám@á«b‘n€a
Ú‹j‘æa@‚aÏ«˛a@pb„åaÏfl@¿@µ‘znèæa

الزوراء / يوسف سلمان:
تعقـد املحكمة االتحاديـة، صباح اليوم 
يف  للنظـر  جديـدة  جلسـة  االربعـاء، 
دعـوى الغاء نتائـج االنتخابات املقدمة 
مـن تحالف الفتـح والتـي كانت قررت 
تأجيلها االسـبوع املـايض، فيما اعادت 
االوسـاط السياسـية ترجيح توقعاتها 
الخاصـة  الجلسـة  تأجيـل  بإمكانيـة 
بإلغـاء نتائـج االنتخابات مـرة اخرى، 
لوجـود ادلة جديدة سـيتم عرضها عىل 
املحكمـة االتحاديـة.وازاء ذلـك، جـدد 
االطـار التنسـيقي تأكيـده تقديم ادلة 
جديدة بشـأن دعوى الطعـون يف نتائج 
االنتخابـات النيابية .وقال عضو االطار 
القانونـي  الفريـق  ومـن  التنسـيقي، 

لتحالـف الفتـح املعنـي بمتابعـة ملف 
الدعوى، حسني العقابي، لـ» الزوراء «: 
ان « هناك اكثر من ٤ طعون مقدمة من 
مختلف القوى السياسية امام املحكمة 
االتحادية بشأن تزوير نتائج االنتخابات 
 » ان  «.واضـاف  باألصـوات  والتالعـب 
القانون االنتخابي النافذ هو قانون غري 
دستوري بشـأن آلية احتساب االصوات 
وتوزيـع الدوائـر االنتخابيـة ، ويجـب 
اعـادة النظـر بآلية احتسـاب االصوات 
وفق القانون السابق «، مبينا ان «الحل 
االمثـل هو اعـادة فرز االصـوات يدويا 
لفض الخالفات بشـأن ملف االنتخابات 

وامليض لتشكيل الحكومة الجديدة «.

بغداد/ الزوراء:
دعت هيئة التقاعد العامة، امس الثالثاء، 
اىل تضمني حقوق املسـتحقني بموازنات 
األعوام املقبلة.وقالت الهيئة يف بيان تلقته 
«الـزوراء»: إن «هيئة التقاعد العامة هي 
مؤسسـة خدمية وال بّد مـن إبعادها عن 
املزايدات السياسـية»، داعية إىل «تضمني 

حقـوق املسـتحقني باملوازنـات العامـة 
لألعـوام املقبلـة، يف ظـل عـدم تضمينها 
باألعـوام السـابقة بدالً من التشـكيك يف 
عمـل الهيئة».وأكـدت الهيئـة «حرصها 
الشديد عىل ضمان إنجاز جميع املعامالت 
ملستحقيها عىل وجه الرسعة ألن ذلك من 

صميم واجبها».

Èˆ˝ug@7Çdni@bË‡ËnmÎ@\ıb»‰ñ@Ùá€@bÁ7–é^@ÒbœÎ@ÚÓ€Î˚èfl@ÚÌÜÏ»è€a@›‡•@ÊaãÌg
b„ÎäÏ◊@ëÎ7–i@Ènibñhi@aãqdnfl@ÈmbœÎ@á»i

بغداد/ الزوراء:
يف  الثالثاء،  امس  العراقي،  الدينار  مقابل  األمريكي  الدوالر  رصف  أسعار  انخفضت 
بورصة  إن  مصدر  كردستان.وقال  اقليم  ويف  بغداد،  بالعاصمة  الرئيسية  البورصة 
الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سجلت صباح امس ١٤٧٧٥٠ ديناراً عراقياً مقابل 
١٠٠ دوالر أمريكي.. فيما سجلت االسعار صباح االثنني ١٤٧٨٥٠ ديناراً عراقياً مقابل 
١٠٠ دوالر امريكي.وأشار املصدر إىل أن اسعار البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة 
باألسواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع ١٤٨٢٥٠ دينارا عراقيا لكل ١٠٠ دوالر 
امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء ١٤٧٢٥٠ دينارا عراقيا لكل ١٠٠ دوالر امريكي.أما 
يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدوالر انخفاضا ايضا، حيث بلغ 
سعر البيع ١٤٧٩٥٠ ديناراً لكل ١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ سعر الرشاء ١٤٧٨٠٠ دينار 

لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

@böb–Øa@áËìm@ä¸Îá€a@“ãñ@äb»éc
·Ó‹”�aÎ@ÜaáÃi@¿@b–Ó–†
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âœb‰æa@¿@pb‰ybì€a@Â«@Ú«Ï�‘fl@äb‰ÌÜ@“¸e@U@ÚÌbju@Û‹«@p�ÏóÌ@ıaäåÏ€a@ê‹™

@áË»nÌÎ@\äaÜ^@ÒäÜbjfl@Â‡ö@paá‰è€a@çÓË§@÷˝�„a@Â‹»Ì@Ô‡√bÿ€a
ÙãÇc@üäc@Ú»�”@—€c@532@…ÌåÏni

pbibÉn„¸a@wˆbn„@ıbÃ€g@ÙÏ«Ü@¿@ãƒ‰‹€@‚ÏÓ€a@ÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿz‡‹€@ÒáÌáu@Úè‹u
ÂÌÜÏ‘–æa@bËmbÌbº@pbóó¨@·‹èm@Ú‡Ëni

@Újˆb‰€a@’¢@ùj”@ãflc@äáóÌ@ıbõ‘€a
÷aåã€a@áj«@ÛÓ±@ıbèÓfl@Ú‘ibè€a

@Úflådi@kjènÌ@Â€@ÚflÏÿ®a@›Óÿìm@7Çdm@ZãuÏ◊@fibª
á‹j€a@¿@ÒÜby@ÚÓ€bfl

RPRR@Âfl@fiÎ˛a@…iã€a@ÚÌbË„@¿@Ú„åaÏæa@äaã”g@·nÌ@Êc@…”Ïm

@ÚÓ”aã»€a@pb”˝»€a@ZÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä
@bÁçÌç»m@k∞Î@Ú‡Ëfl@ÚÓ€b�Ì�a

Ô€Îá€a@—€bzn€a@lbzè„a@paıaãug@Û‹«@ ˝†˝€@›Óiäc@∂g@›óÌ@?flc@áœÎ

ZÜá»€a @ @ @ @ @ @ @ @ @ @›‘‰€a@ÒäaåÎ
RPRQOQROQTZÑÌäbn€a @ @ @ @ @ @ôb©a@›‘‰€a@ÒäaÜ�@Úflb»€a@Ú◊ãì€a

QTQXR@·”ä@Ê˝«a
›◊b„@lbèy@Û‹«

بغداد/ الزوراء:
اعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 
الكاظمي، امس الثالثاء، إنطالق عملية 
تجهيز السندات لألرايض ضمن مبادرة 
الوزراء،  مجلس  صوّت  وفيما  داري، 
دينار  آالف   5 بجباية  االستمرار  عىل 
املنافذ  يف  الشاحنات  عن  مقطوعة 
 300 تخصيص  عىل  وافق  الحدودية، 
املتفرغني  رشيحة  لدعم  دينار  مليون 

الزراعيني واالطباء البيطريني.
مجلس  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وقال 
ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 
مصطفى  الوزراء،  مجلس  ”رئيس 
مجلس  جلسة  يف  اعلن  الكاظمي، 
الوزراء انطالق عملية تجهيز السندات 
لألرايض التي ستوزع للمواطنني ضمن 

مبادرة داري السكنية“.
البيان:  بحسب  الكاظمي  واضاف 
أويل  سند  ألف   84 منح  ”سيتم  انه 
املوقع  يف  سجلوا  الذين  للمواطنني 
اإللكرتوني ملبادرة داري، وحصلوا عىل 
أعىل النقاط“، مبينا: ”تعهدنا بتوزيع 
وأتقدم  الوعد،  بهذا  وأوفينا  األرايض 
واإلسكان  اإلعمار  لوزارة  بالشكر 
املساندة،  الجهات  وجميع  والبلديات، 
الوزراء  مجلس  رئيس  ومكتب 

إلنجازهم هذا العمل“.
من جهته، اكد وزير االتصاالت أركان 
الوزراء  مجلس  رئيس  ان  الشيباني، 
مصطفى الكاظمي تعهد بتوزيع 532 
مبادرة  أخرى ضمن  أرض  ألف قطعة 
تخصيص  إىل  اشار  وفيما  داري، 

لتغطية  الصحة  لوزارة  دينار  ملياري 
عالج جرحى التظاهرات.

الصحفي  املؤتمر  يف  الشيباني  وقال 
تابعته  الوزراء  ملجلس  االسبوعي 
”الزوراء“: ان ”الكاظمي تعهد بتوزيع 
ضمن  أخرى  أرض  قطعة  ألف   532
مبادرة داري“، الفتا اىل ان ”الكاظمي 
للباعة  جذرية  حلول  بإيجاد  وجه 

املتجولني“.
 300 تخصيص  ”تم  انه  واضاف 
املتفرغني  رشيحة  لدعم  دينار  مليون 

الزراعيني واألطباء البيطريني العاطلني 
تخصيص  اىل  باالضافة  العمل،  عن 
احتياجات  لتأمني  دينار  مليون   500
مخيمات النازحني يف كردستان ومخيم 
وزارة  ”تويل  اىل  مشريا  الجدعة“، 
التعاقد مع رشكة نريويجية  الكهرباء 
يف  الشمسية  الطاقة  مشاريع  لتنفيذ 

كربالء املقدسة“.
ملياري  تخصيص  ”تم  انه  اىل  ولفت 
عالج  لتغطية  الصحة  لوزارة  دينار 
اىل  باالضافة  التظاهرات،  جرحى 

من  دينار  مليار   1.5 تخصيص 
مشاريع  لتشغيل  الطوارئ  احتياطي 
الري والبزل“، مبينا انه ”تم تخصيص 
الطوارئ  احتياطي  من  دينار  ملياري 

ملواجهة السيول يف كردستان“.
املنافذ  هيئة  ذكرت  ذاته،  السياق  ويف 
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الحدودية، 
عدنان  عمر  اللواء  الهيئة  ”رئيس  أن 
الوزراء  مجلس  جلسة  حرض  الوائيل، 
املوافق  الثالثاء  اليوم  املنعقدة 
مناقشة  وتمت   ،21/12/2021

العامة  الهيئة  املالية/  وزارة  مقرتح 
للجمارك املتضمن (الغاء قرار مجلس 
 2020 لسنة   214 املرقم  الوزراء 
املوازين  أجور  بتخفيض  الخاص 
 10000 جباية  اىل  والعودة  الجرسية 

دينار للطن الواحد“.)
االستماع  ”بعد  أنه  البيان،  وأضاف 
ملداخلة رئيس الهيئة وعرضه االسباب 
هيئة  وعرضتها  سبق  التي  املوجبة 
واهمية  الحدودية حول جدوى  املنافذ 
يف  الجرسي  امليزان  اجور  تخفيض 
اهمها  كان  والتي  الحدودية  املنافذ 
منافذنا  يف  والتجارة  املستوردين  دعم 
عىل  االجور  وتخفيض  االتحادية 
أجل  من  التجاري  التبادل  يف  العاملني 
التجارة وكذلك املحافظة عىل  تشجيع 
اسعار املواد الغذائية والزراعية وباقي 
البضائع الواردة عرب منافذنا االتحادية، 
التي  املوجبة  لالسباب  االستماع  وبعد 
عرضها الوائيل صوت املجلس باالجماع 
نص  ما  وفق  بالعمل  االستمرار  عىل 
لسنة   214 الوزراء  مجلس  قرار  عليه 
2020 واالستمرار بجباية أجور ميزان 
5 االف دينار مقطوعة عن كل شاحنة 
عرب  التجارة  وتشجيع  دعم  اجل  من 

منافذنا االتحادية“.
الحدودية  املنافذ  ”هيئة  أن  وتابع، 
مستمرة بتقديم املقرتحات التي تخدم 
انسيابية التجارة وتنشيطها والوقوف 
املهم دعما  املجال  العاملني يف هذا  مع 
لالقتصاد العراقي وخدمة ألبناء شعبنا 

الكريم“.

الزوراء / يوسف سلمان:

تعقد املحكمة االتحادية، صباح اليوم االربعاء، 

نتائج  الغاء  دعوى  يف  للنظر  جديدة  جلسة 

والتي  الفتح  تحالف  من  املقدمة  االنتخابات 

فيما  املايض،  االسبوع  تأجيلها  قررت  كانت 

توقعاتها  ترجيح  السياسية  االوساط  اعادت 

بإمكانية تأجيل الجلسة الخاصة بإلغاء نتائج 

جديدة  ادلة  لوجود  اخرى،  مرة  االنتخابات 

سيتم عرضها عىل املحكمة االتحادية.

وازاء ذلك، جدد االطار التنسيقي تأكيده تقديم 

نتائج  يف  الطعون  دعوى  بشأن  جديدة  ادلة 

االنتخابات النيابية .

الفريق  ومن  التنسيقي،  االطار  عضو  وقال 

ملف  بمتابعة  املعني  الفتح  لتحالف  القانوني 

الدعوى، حسني العقابي، لـ“ الزوراء ”: ان ” 

مختلف  من  مقدمة  طعون   4 من  اكثر  هناك 

االتحادية  املحكمة  امام  السياسية  القوى 

والتالعب  االنتخابات  نتائج  تزوير  بشأن 

باألصوات ”.

واضاف ان ” القانون االنتخابي النافذ هو قانون 

االصوات  احتساب  آلية  بشأن  دستوري  غري 

وتوزيع الدوائر االنتخابية ، ويجب اعادة النظر 

بآلية احتساب االصوات وفق القانون السابق ”، 

مبينا ان ”الحل االمثل هو اعادة فرز االصوات 

االنتخابات  ملف  بشأن  الخالفات  لفض  يدويا 

وامليض لتشكيل الحكومة الجديدة ”.

يف  مازالت  القضائية  الدعوى   ” ان  واوضح 

وهناك  االتحادية  املحكمة  لدى  الدراسة  طور 

عادا   ،” املحكمة  عىل  سنعرضها  جديدة  ادلة 

ان ”احتمالية تأجيل جلسة املحكمة االتحادية 

 ،” واقعا  اصبحت  االنتخابات  الغاء  بخصوص 

مشريا اىل ان املادة 98 من الدستور تؤكد احقية 

املحكمة االتحادية بإلغاء االنتخابات ”.

هناك   ” ان  التنسيقي  االطار  عضو  واكد 

تساؤالت واستفهامات كثرية يف هذه االنتخابات 

اقرتاع  ورقة  الف   900 من  اكثر  وجود  منها 

باطلة  تكن  لم  فحصها  وعند  باطلة،  وبطاقة 

واقعا ، وكذلك آالف من صناديق االقرتاع التي 

املحدد  اغالقها  موعد  من  ساعات  بعد  اغلقت 

املكررة  االصوات  آالف   ” ان  مبينا   ،” رسميا 

ولم  وقضائيا  انتخابيا  بشأنها  اجراء  يتخذ  لم 

تؤخذ بنظر االعتبار تقرير ومالحظات الرشكة 

الفاحصة االملانية ليهمل التقرير تماما ، فضال 

عن االرباك واالخطاء يف القضايا االجرائية منذ 

يوم 11 ترشين االول املايض وحتى اآلن ”.

معالجتها  تتم  ال  االخطاء  هذه   ” ان  واضاف 

الشامل،  اليدوي  والفرز  العد  اىل  بالعودة  إال 

املفوضية  ارتكبتها  جسيمة  اخطاء  هناك  الن 

العد  اجراء  اىل  بالعودة  إال  واليمكن تصحيحها 

والفرز اليدوي الشامل ”.

بغداد/ الزوراء:
نينوى  تحقيق  محكمة  أصدرت 
املختصة بقضايا النزاهة أمر قبض 
بحق عضو مجلس النواب السابق 
الرزاق)،  عبد  يحيى  (ميساء 
استنادا إىل أحكام املادة (340) من 

قانون العقوبات.
إنها   : للمحكمة  بيان  وقال 
عضو  بحق  قبض  أمر  ”أصدرت 
(ميساء  السابق  النواب  مجلس 
إىل  استناداً  الرزاق)  عبد  يحيى 
قانون  من   (340) املادة  أحكام 

العقوبات“.
عىل  جاء  ”ذلك  أن  وأضاف 
النائبة  إىل  املوجهة  التهم  خلفية 
تسلمها  قضية  يف  الرزاق)  (عبد 
حمايتها،  من  أفراد  مخصصات 
مدة  منذ  مفقودين  كونهم  رغم 
سيطرة عصابات داعش اإلرهابية 

عىل محافظة نينوى“.
القضية  تفاصيل  ”بناًء عىل  وأكد: 

مديرية  يف  فيها  التحقيق  تم  التي 
املحافظة،  يف  النزاهة  تحقيق 
أصدرت املحكمة أمر القبض بحق 
املادة  أحكام  إىل  استناداً  النائبة، 
إيقاع  عىل  تنص  التي  الحكمية 
عىل  تزيد  ال  مدة  السجن  عقوبة 
أو  موظف  كل  بحق  سنوات  سبع 
رضراً  أحدث  عامة  بخدمة  مكلف 
التي  الجهة  مصلحة  أو  بأموال 
بحكم  بها  يتصل  أو  فيها  يعمل 
األشخاص  بأموال  أو  وظيفته 

املعهودة بها إليه“.
االتحاديَّة،  النزاهة  هيئة  وكشفت 
امس الثالثاء، عن تفاصيل صدور 
أمر قبٍض لعضٍو أسبق يف مجلس 
نينوى،  ُمحافظة  عن  النُّوَّاب 
ُمبّينًة أنَّ املتهم قام بتسلُّم رواتب 
من  الرغم  عىل  الحماية،  ُمنتسبي 
سيطرة  بعد  مفقودين  كونهم 
عىل  اإلرهابية  داعش  عصابات 

املحافظة.

الزوراء/ مصطفى فليح:
توقع عضو اللجنة املالية النيابية السابقة، 
جمال كوجر، ان يتأخر اقرار املوازنة العامة 
اىل نهاية الربع االول من 2022، فيما اشار 
يتسبب  لن  الحكومة  تشكيل  تأخري  ان  اىل 

بأزمة مالية حادة يف البلد.
ان  ”الزوراء“:  لـ  حديث  يف  كوجر  وقال 
”اقرار املوازنة سيكون مبارشة بعد تشكيل 
مسودة  ومناقشة  الجديدة  الحكومة 
اىل  املالية وارسالها  املوازنة من قبل وزارة 
مجلس الوزراء لتجري املصادقة عليها ثم 
ارسالها اىل مجلس النواب وقراءتها قراءة 
املجلس“،  يف  عليها  والتصويت  وثانية  اوىل 
الشهر  نهاية  يف  اقرارها  يتم   ” ان  متوقعا 
موازنة  غرار  عىل  املقبل  العام  من  الثالث 

.“2021
  واضاف ان ”املوازنة الحالية ستتحول اىل 
1/12 يف ضوء قانون االدارة املالية“، الفتا اىل 
ان ”الحكومة الحالية هي حكومة ترصيف 
اعمال وليست لديها صالحية رصف مبالغ 

اضافية خارجة عن موازنة 2021 وليست 
لها صالحية إلقرار اي قانون او اعطاء اي 
مبلغ جديد ألي مرشوع جديد خارج االطار 
املثبت يف املوازنة، وما نحتاج اليه يف موازنة 
لتغطية  التشغييل  الجانب  سيكون   2022
إلدارة  الحكومة  تحتاجه  وما  الرواتب 

الوزارات والهيئات واملؤسسات“. 
 وتابع ”يف كل تغيري حكومي قد ال تتشكل 
القانون  ترشيع  من  تتمكن  وال  الحكومة 
بسبب  ليس  وهذا  املالية،  السنة  بداية  يف 
عدم وجود حكومة جديدة وانما قد يتأخر 
سياسية،  او  مادية  ألسباب  القانون 
حني  يف   30/3 يف  اقرت   2021 فموازنة 
الصالحية  كاملة  حكومة  لدينا  كانت  انه 

وليست حكومة ترصيف اعمال“. 
واكد ان ”تأخري الحكومة لن يتسبب بأزمة 
لديك  تكون  عندما  بالتأكيد  ولكن  حادة، 
والحكومة  السنة  بداية  يف  مقرة  موازنة 
فهذا  الحكومي،  برنامجها  بحسب  تنفق 
افضل بكثري من ان يذهب ربع السنة املالية 

ثم تكون لدينا موازنة“. 
الحكومة  تشكيل  ”وترية  ان  اىل  ولفت 
اعالن  بعد  تتسارع  سوف  االكرب  والكتلة 
النتائج،  عىل  االتحادية  املحكمة  مصادقة 
وباعتقادي  املصادقة،  بانتظار  اآلن  ونحن 

ستتسارع االحداث والقرارات“.

بغداد/ الزوراء:
األمني،  اإلعالم  خلية  أعلنت 
امس الثالثاء، وصول وفد أمني 
لإلطالع  أربيل،  محافظة  إىل 
القوات  عىل إجراءات انسحاب 
القتالية التابعة للتحالف الدويل 

من العراق.
بيان  يف  الخلية،  وذكرت 
”بوترية  أنه  ”الزوراء“:  تلقته 
الفنية  اللجنة  تواصل  عالية 
إجراءاتها  العراقية  العسكرية 

االتفاق  تنفيذ  ملتابعة  وعملها 
التحالف  قوات  مع  العراقي 
قواتها  النسحاب  الدويل 
بعثاتها  عىل  والبقاء  القتالية 

االستشارية“.
وأضاف البيان أن ”وفد اللجنة 
العمليات  قائد  نائب  الذي ضم 
األمن  جهاز  ورئيس  املشرتكة 
الوطني وممثال عن مستشارية 
االعالم  وخلية  القومي  االمن 
اركان  رئيس  ومعاون  االمني 

العمليات  لشؤون  الجيش 
وعددا من الضباط، وصل اليوم 
محافظة  اىل  (أمس)  الثالثاء 
اإلجراءات  عىل  لإلطالع  أربيل 
والتفاصيل الخاصة بانسحاب 

قوات التحالف وتحويلها“.
الخطوة  ”هذه  أن  إىل  ولفت 
اللجنة  اكملت  أن  بعد  جاءت 
العراقية  العسكرية  الفنية 
املتعلقة  اإلجراءات  جميع 
التحالف  قوات  بانسحاب 

من   18 يوم  زيارته  خالل 
محافظة  الجاري  الشهر 
االنبار للغرض نفسه، ومتابعة 
واألجهزة  اآلليات  بتسلم  البدء 
عىل  التأكيد  عن  فضال  الفنية، 
املتبقية  الدويل  التحالف  بعثة 
تحديد  تم  والتي  العراق  يف 
املشورة  تقديم  يف  مهمتها 
للقوات  والتمكني  واملساعدة 
املرحلة  خالل  العراقية  األمنية 

الحالية“.

بغداد/ الزوراء:

حاجة  وجود  الثالثاء،  امس  صالح،  برهم  الجمهورية  رئيس  أكد 

ُملحة لتخفيف توترات املنطقة، فيما أشار اىل ان العالقات العراقية 

اإليطالية مهمة ويجب تعزيزها يف مختلف املجاالت.

وذكر مكتبه اإلعالمي يف بيان تلقته ”الزوراء“: أن ”الرئيس صالح 

تسلم يف قرص السالم ببغداد، أوراق اعتماد السفري اإليطايل الجديد 

لدى العراق ماوريتسيو كريكانتي“.

وثيقة  اإليطالية  العراقية  ”العالقات  أن  الجمهورية  رئيس  وأّكد 

ومهمة، ويجب تعزيزها يف مختلف املجاالت، والعمل معاً ملواجهة 

التحديات املختلفة، وخصوصاً مكافحة اإلرهاب والفكر املتطرف، 

وتعزيز التعاون االقتصادي والثقايف والعمل البيئي“، مشيداً ”بدور 

إيطاليا املساند للعراق“.

املنطقة،  توترات  لتخفيف  ُملحة  حاجة  ”هناك  إن  صالح:  وقال 

ستنعكس  التي  القائمة  الخالفات  حسم  يف  الحوار  مسار  ودعم 

إيجاباً عىل األمن واالستقرار اإلقليمي“، مشدداً عىل ”أهمية الدور 

واستقراره  أمنه  ضمان  ورضورة  املنطقة،  يف  للعراق  املحوري 

وسيادته“.

تعلُن الرشكة العامة إلدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجري 
تبدأ  الخامس عرش  اليوم  ادناه يف محافظة (بغداد) يف  املدرجة  الخطوط 
اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن وفقاً لقانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ املعدل.. والرشوط التي يمكن الحصول عليها من 

قسم الرشكة اعاله لقاء مبلغ (٥٠٠٠) دينار غري قابل للرد.
فعىل الراغبني الحضور يف الساعة العارشة يف مقر الرشكة اعاله وان يقدم 
العامة  (الرشكة  اىل  معنون  الرضيبة  من  ذمته  براءة  يؤيد  كتاب  املزايد 
إلدارة النقل الخاص) وهوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية او (البطاقة 
التأمينات  ويدفع  االصلية)  (النسخ  السكن  وبطاقة  املوحدة)  الوطنية 
القانونية البالغة ٢٠٪ بصك مصدق ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور 
خدمة بنسبة ٢٪، وكذلك يتحمل الناكل فرق البدلني يف عدد سنني العقد.. 

علما اذا صادف موعد املزايدة عطلة رسمية تجري املزايدة يف اليوم التايل.

مدة االيجار سنة واحدة.... يدفع عىل شكل قسط واحد.
كريم هاشم حسني الجابري
                                             املدير العام
                                            رئيس مجلس االدارة
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بغداد/ متابعة الزوراء:

فـرض  الصينيـة  الحكومـة  أعلنـت 

مسـؤولني  أربعـة  عـىل  عقوبـات 

أمريكيـني بعد تعليقاتهـم عىل وضع 

حقـوق اإلنسـان والحريـة الدينية يف 

شينجيانغ.

وقـال الناطق باسـم وزارة الخارجية 

”نتخـذ  ليجيـان:  تشـاو  الصينـي، 

إجـراءات يف حق أربعة أشـخاص من 

لجنـة الواليات املتحدة للحرية الدينية 

الدولية: رئيستها نادين ماينزا ونائبها 

نوري توركل، والعضوان فيها أنوريما 

بهارغافا وجيمس دبليو كار“.

وساهمت محنة أقلية اإليغور املسلمة 

التـي تعيـش يف مقاطعة شـينجيانغ 

العالقـات  تدهـور  يف  الصينيـة 

الدبلوماسـية بني الغـرب وبكني التي 

تنفي قيامها بأي انتهاكات.

عـىل  عقوبـات  واشـنطن  وفرضـت 

سياسيني ورشكات صينية، كما أعلنت 

األوملبيـة  األلعـاب  دورة  مقاطعتهـا 

الشـتوية املقبلة دبلوماسـيا، ما أثار 

غضبا يف بكني وإجراءات باملثل.

وأوضح ليجيـان للصحفيني أن ”هذه 

اإلجـراءات التي تـم اتخاذها تشـمل 

منع األشـخاص املذكورين من دخول 

الصني وتجميد أصولهم يف الرب الرئييس 

للصني وهونغ كونغ وماكاو“.

وأضـاف ”كمـا يحظر عـىل املواطنني 

واملؤسسـات الصينيـة التعامـل مـع 

هؤالء األشخاص“.

ولجنة الواليات املتحدة للحرية الدينية 

الدولية، تم إنشاؤها عام 1998، وهي 

لجنـة فيدرالية تدرس وضـع الحرية 

الدينيـة يف كل أنحـاء العالـم، وكانت 

منتقدا رصيحـا للطريقة التي تعامل 

الصني بها أقلية اإليغور املسلمة.

وتقول منظمـات مدافعة عن حقوق 

اإلنسـان إنـه تـم احتجـاز أكثـر من 

مليون شـخص مـن أقليـة اإليغور يف 

مراكز إعادة تأهيل سيايس.

لكـن بكـني ترفـض هـذه االتهامات 

وتتحـدث عـن مراكـز تدريـب مهني 

عـن  ”املتدربـني“  إبعـاد  إىل  تهـدف 

التطرف.

وتقول جماعـات حقوقية وحكومات 

أجنبية إنها وجـدت أدلة عىل عمليات 

احتجاز جماعي وعمل قرسي وتلقني 

سـيايس وتعذيب وتطهـري. ووصفت 

واشنطن ذلك بأنه إبادة.

ويف العارش من ديسمرب الحايل، فرضت 

وزارة الخزانة األمريكية عقوبات عىل 

أشـخاص وكيانات مرتبطة بالصني، 

وروسيا، وميانمار، وكوريا الشمالية، 

وبنغالديش.

وهذه العقوبـات، يف أغلبها، ذات صلة 

بوضعيـة حقوق اإلنسـان، يف البلدان 

املذكورة.

اليـوم  ”يف  للـوزارة:  بيـان  يف  وجـاء 

العاملـي لحقوق اإلنسـان، قام مكتب 

مراقبة األصول األجنبية التابع لوزارة 

الخزانـة األمريكيـة بتحديـد 15 فردا 

و10 كيانـات لعالقتهـم بانتهـاكات 

حقوق اإلنسـان والقمع يف العديد من 

البلدان حول العالم“.

وانضمت كل من كندا واململكة املتحدة 

إىل الواليات املتحدة يف فرض العقوبات 

املتعلقـة بانتهاكات حقوق اإلنسـان 

يف ميانمار، يف حني فرضت واشـنطن 

عقوبات جديدة، هي األوىل عىل كوريا 

الشـمالية، تحـت إدارة الرئيـس جو 

بايدن.

وأضافـت وزارة الخزانة رشكة الذكاء 

االصطناعي الصينية ”سـانس تايم“ 

إىل القائمة السوداء، ألنها توفر برامج 

للتعرف عىل الوجه، تركز بشكل خاص 

عىل تحديد املنتمني ألقلية اإليغور.

ويقدر خرباء األمم املتحدة ومنظمات 

حقوقية، أن أكثر من مليون شخص، 

وأفـراد  اإليغـور  مـن  ومعظمهـم 

األقليات املسـلمة األخرى، اعتقلوا يف 

السـنوات األخرية يف شـبكة واسـعة 

مـن املراكـز، يف منطقـة بعيدة غرب 

شينجيانغ.

كما منعت وزارة الخارجية األمريكية 

12 شـخصا مـن السـفر إىل الواليات 

املتحدة، بما يف ذلك مسؤولني يف الصني 

وبيالروس، ورسيالنكا.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئة األنـواء الجوية، امـس الثالثاء، 
حالـة الطقس يف البـالد لأليـام املقبلة، فيما 
توقعت تسـاقط أمطـار وثلـوج وانخفاض 

بدرجات الحرارة بدءاً من اليوم.
 وذكـر بيـان للهيئـة تلقتـه ”الـزوراء“: أن 
”طقـس البالد لليوم األربعاء سـيكون غائماً 
جزئيـاً اىل غائـم يف املنطقة الوسـطى، بينما 
سـيكون طقـس املنطقـة الشـمالية غائماً 
ممطـراً وتكـون األمطار متوسـطة الشـدة 
وغزيرة يف األقسام الرشقية ويتحول الطقس 
تدريجياً اىل غائم جزئي كما تتسـاقط الثلوج 
فوق املرتفعات الجبلية، فيما سيكون طقس 
املنطقـة الجنوبية غائماً جزئيـاً، أما درجات 
الحـرارة فسـتكون مقاربة لليوم السـابق يف 

جميع مناطق البالد“.
وأضـاف أنَّ ”طقـس يـوم غـد الخميـس يف 
املنطقة الوسـطى سـيكون غائمـاً جزئياً اىل 
غائـم مع تسـاقط زّخـات مطـر خفيفة يف 
أماكن متفرقـة منها، فيما سـيكون طقس 
املنطقـة الشـمالية غائمـاً جزئيـاً اىل غائـم 
مع فرصة لتسـاقط زّخات مطـر خفيفة يف 
أماكـن متفرقـة منهـا، مع تسـاقط للثلوج 
فوق املرتفعات الجبلية كما يتشـكل الضباب 
صباحـاً وال يلبـث أن يـزول تدريجيـاً، بينما 
سـيكون طقـس املنطقـة الجنوبيـة صحواً 
يتحـول تدريجيـاً اىل غائم جزئـي وأحياناً اىل 
غائم، أما سـتكون درجات الحـرارة مقاربة 
لليوم السابق يف االقسام الوسطى والجنوبية، 
يف حني ستسـجل درجات الحـرارة الصغرى 

دون الصفر املئوي، ودرجات الحرارة العظمى 
مقاربة لليوم السـابق يف القسم الشمايل من 

البالد“.
وتابـع البيـان أن ” الطقس ليـوم الجمعة يف 
املنطقة الوسـطى سـيكون غائمـاً جزئياً اىل 
غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة 
خـالل الليـل يف أماكـن متفرقـة منهـا كما 
يتشكل الضباب صباحاً لكنه يزول تدريجياً، 
ودرجـات الحرارة سـتنخفض بضع درجات 
، بينمـا سـيكون طقـس املنطقة الشـمالية 
غائماً جزئياً كما يتشـكل الضبـاب صباحاً، 
ويـزول تدريجيـاً كما تتسـاقط الثلوج فوق 
املرتفعـات الجبلية، ودرجـات الحرارة تكون 
مقاربة لليوم السابق، يف حني سيكون طقس 
املنطقـة الجنوبية صحواً مـع بعض الغيوم، 

ودرجات الحرارة ستنخفض قليالً ”. 
ولفت اىل أن ” الطقس ليوم السـبت املقبل يف 
املنطقة الوسـطى سـيكون غائمـاً جزئياً اىل 
غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة 
يف أماكـن متفرقـة كمـا يتشـكل الضبـاب 
صباحـاً ويـزول تدريجيـاً، بينمـا سـيكون 
طقس املنطقة الشـمالية غائمـاً جزئياً كما 
يتشكل الضباب صباحاً، ويزول تدريجياً كما 
تتسـاقط الثلوج فوق املرتفعـات الجبلية، يف 
حني سيكون طقس املنطقة الجنوبية غائماً 
جزئيـاً وأحيانـاً غائمـاً يتحـول تدريجياً اىل 
صحو، أما درجات الحرارة فستنخفض قليالً 
يف االقسـام الوسـطى والجنوبية، وسـتكون 
مقاربة لليوم السـابق يف القسم الشمايل من 

البالد“.

موسكو/ متابعة الزوراء:
غازيتـا“  ”نيزافيسـيمايا  صحيفـة  رأت 
الروسـية، امس الثالثـاء، أن الصـني تراهن 
عىل العـراق يف زيادة نفوذها بمنطقة الرشق 

األوسط.
وقالـت الصحيفـة يف تقريـر نرشتـه حـول 
”رهانات بكني واسـتثماراتها يف العراق“: إن 
رشكات حكوميـة صينية وقعـت اتفاقا مع 
السـلطات العراقية لبناء 1000 مدرسـة،=. 
مبينة أن بغداد تأمل يف استعادة نظام التعليم 
الـذي دمرتـه الحـرب بمسـاعدة جمهورية 

الصني الشعبية.
وتتوقع بكني، وفق الصحيفة، زيادة نفوذها 
يف الـرشق األوسـط باالعتمـاد عـىل العـراق 
الذي يجذب معظم االسـتثمارات الصينية يف 
املنطقة، مشـرية إىل أن الصـني أصبحت أكرب 

مشرت للنفط العراقي.
ونقلـت الصحيفة عن  املسـترشقة والخبرية 
السياسية ”إيلينا سوبونينا“، القول: ”لطاملا 
جـذب العراق انتباه الصينيـني. يف أيام صدام 
حسـني، كانوا مهتمني بحقول النفط والغاز 
ويوقعون العقود. حتى بعد اإلطاحة بصدام، 
تمكن الصينيون من الحصول عىل موطئ قدم 
يف تلك السـوق، عىل الرغم من أنهم استثمروا 
يف نطاق ضيـق للغاية، نظـرا للوضع األمني 
الصعـب هنـاك. حتـى إن العمـال الصينيني 
وقعوا رهائن بيد اإلرهابيني. وبعد كل حادث 

من هـذا القبيل، كان البزنـس الصيني يغدو 
أكثـر حـذرا. ومع ذلـك فالعـراق، بالنسـبة 
للصني، حيث تقـدر احتياطيات النفط بما ال 

يقل عن 112 مليار برميل، يفتح الشهية“.
وأضافت: ”بعد أن أطاح األمريكيون بصدام، 
سـاد االعتقـاد لفـرتة طويلة بـأن الرشكات 
األمريكية ستأتي إىل العراق، وأن النفط همها 
األكرب. اتضح أن األمر ليس كذلك. فعىل الرغم 
من وجود بزنس أمريكي يف السوق العراقية، 
إال أنـه محدود للغاية. فقـد أثار انعدام األمن 
خوف املستثمرين األمريكيني. كما أن تطوير 
إنتـاج النفـط يف الواليـات املتحـدة جعل من 
املمكن تخيل واشـنطن دون ألم عن وجودها 
الكثيـف يف العـراق. مـن ناحية أخـرى، يمأل 
الصينيـون الفـراغ الذي ظهر بعـد أن خفف 
األمريكيون من تركيزهـم عىل املنطقة. لكن 
الـرشكات الروسـية تعمـل أيضـا يف العراق. 
وبالنسـبة لهـا، قـد يشـكل تعزيـز وجـود 

الصينيني منافسة جادة“.
وووقعت الحكومة العراقية، منتصف الشهر 
الجاري، 15 عقداً مـع الجانب الصيني لبناء 

ألف مدرسة يف انحاء متفرقة من البالد.
ويف الثامـن والعرشيـن من ترشيـن الثاني 
العسـكرية  السـلطات  أفـادت  املـايض، 
العراقية، باسـتنفار امنـي لحماية رشكات 
صينية تنفذ مرشوع بناء 1000 مدرسـة يف 

عموم العراق.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
سجلت لجنة أطباء السودان املركزية 
وفاة متظاهـر ثان متأثرا بجروحه 
بعـد أن أصيـب األحـد بالرصـاص 
خالل املظاهرات املناهضة لالنقالب 
العسـكري واملطالبة بعودة الحكم 
املدنـي، لريتفـع عدد القتـىل إىل 47 
منذ اندالع االحتجاجات يف أكتوبر/

ترشين األول، فيما قالت مسـؤولة 
حكوميـة إنـه قد تـم أيضـا توثيق 
حادثـي اغتصـاب ملتظاهرتني عىل 
 19 مظاهـرة  ”يف  شـاركتا  األقـل 

ديسمرب“.
وأعلنت اللجنـة املناهضة لالنقالب 
يف بيان عن وفـاة عبد املنعم محمد 
عـيل (28 عامـا) بعدمـا كان قـد 
”أصيب برصاصة يف الرأس من قبل 
قـوات االنقالبيني خالل مشـاركته 
يف مليونيـة 19 ديسـمرب يف مواكب 

محلية أمدرمان“.
إحصـاءات  وحسـب  اآلن  وحتـى 
لجنـة األطبـاء، قتل اثنـان وأصيب 
أكثـر مـن 300 شـخص بجـروح 
خـالل املظاهـرات الحاشـدة األحد 
التـي وصلت حتـى أسـوار القرص 
الثالثـة  الذكـرى  يف  الجمهـوري، 
األول  ديسـمرب/كانون   19 لثـورة 
2019 التي أسـقطت عمر البشري، 

للمطالبة بحكم مدني.
وضمـن هذا السـياق، قالت اللجنة 

إنـه ”بهـذا يرتفـع عـدد الشـهداء 
الذيـن حصدتهم آلة االنقالب إىل 47 
شـهيدا“، منذ بـدء االحتجاجات يف 

أكتوبر/ترشين األول.
ويف السـياق ذاته كشـفت مسؤولة 
يف التنميـة االجتماعية بالسـودان، 
امـس الثالثـاء، عن توثيـق حالتي 
”اغتصـاب ملتظاهرتـني“ شـاركتا 
يف احتجاجـات األحد التي أسـفرت 
أيضا عن مقتل شـخصني وإصابة 

آخرين.

وقالـت سـليمى الخليفة إسـحق، 
مديـرة وحدة مكافحـة العنف ضد 
املرأة بـوزارة التنميـة االجتماعية، 
لوكالة فرانس برس ”وثقنا حالتي 
اغتصـاب ملتظاهرتـني شـاركتا يف 

مظاهرة 19 ديسمرب“.
الحالتـني  أن  إسـحق  وأوضحـت 
تلقتـا مسـاعدة طبية، مشـرية إىل 
أن ”إحداهـن دونـت بالغا واألخرى 
رفضـت اتخاذ إجـراءات قانونية“، 
مـن دون توضيح أي تفاصيل حول 

البالغ أو املتهم.
دارفـور،  محامـي  هيئـة  وكانـت 
أفـادت يف بيان االثنني، بأنه ”وقعت 
عدة جرائم جسـيمة بحق الثائرات 
بني يـوم (األحد) عقب مسـرية 19 
ديسـمرب..، ومـن أفظـع الجرائـم 
املرتكبة وأكثرها جسامة: اغتصاب 

الحرائر“.
وأضافت الهيئة أنه ”حسب إفادات 
بعـض املغتصبـات فقد تـم تهديد 
بعضهـن بفتـح بالغـات جنائيـة 

ضدهـن بممارسـة الدعـارة وذلك 
إلجبارهن عىل الصمت“.

وتزامنا، أعلنت لجنة أطباء السودان 
الثامنـة  املركزيـة وفـاة شـاب يف 
والعرشيـن مـن العمـر كان أصيب 
التظاهـرات  يف  األحـد  بالرصـاص 
املناهضة لالنقالب واملطالبة بحكم 

مدني.
ويف 25 أكتوبـر، أعلـن قائد الجيش 
عبد الفتاح الربهـان إقالة حكومة 
عبـد اللـه حمـدوك وحـل مجلـس 
السيادة وهما سلطتي الحكم خالل 
املرحلة االنتقاليـة التي يفرتض أن 
تفيض إىل تسـليم السلطة لحكومة 
مدنية منتخبـة ديمقراطيا يف العام 

.2023
ورغـم إعـادة حمـدوك إىل منصبه 
مـن دون حكومتـه يف 21 نوفمـرب 
بموجـب اتفاق سـيايس معه، فإن 
هـذا االتفـاق لـم يـرض الشـارع 
السـوداني الذي بات يطالب بحكم 

مدني خالص.
ودعا تحالـف قوى الحرية والتغيري 
إىل اسـتمرار التصعيـد ضـد هيمنة 

العسكريني عىل السلطة.
وعىل جـدران الخرطـوم، كما عىل 
التواصل االجتماعي وجه  وسـائل 
تظاهـرات  إىل  دعـوات  ناشـطون 
ديسـمرب  و30   25 يف  جديـدة 

الجاري.

@üb–ØaÎ@xÏ‹qÎ@äb�flc@ZıaÏ„˛a
‚ÏÓ€a@Âfl@�aıái@Òäaã®a@pbuäái

@Û‹«@ÂÁaãm@µó€a@ZÚÓéÎä@Ú–Ózñ
¡éÎ˛a@÷ãì€a@¿@bÁàÏ–„@ÒÜbÌç€@ÜaáÃi

—«bõnm@Èi@µibóæa@Üaá«cÎ@%b»€a@fiÏy@kÁdn€a@Ú€by@…œãÌ@\ÊÎãÿÓflÎc^

\ÊÎãÿÓflÎc^@Êdìi@“ÎbÉæa@äaã‡néa@¡éÎ@¡–‰€a@äb»éc@ b–mäa

@fi˝Ç@µmãÁbƒnfl@lbÄÄónÀaÎ@Êbq@›Ón”@¬Ï‘ÄÄé@ZÊaÜÏÄÄè€a
‚Ï†ã©a@¿@pbubvnya

بغداد/ الزوراء:
بمتحـور  املصابـني  أعـداد  تضاعـف  أدى 
”أوميكرون“ الجديد عىل نحو رسيع يف أنحاء 
العالـم، إىل اتخـاذ تدابري وقائيـة ورفع حالة 
التأهب خاصة قبل أيـام قليلة من احتفاالت 

عيد امليالد ورأس السنة.
فقـد أرجأت نيوزيلندا، امـس الثالثاء، املوعد 
حدودهـا  فتـح  إلعـادة  مقـررا  كان  الـذي 
الدولية بسـبب االنتشـار الرسيـع للمتحور 
”أوميكـرون“ حـول العالم كمـا أعادت عدة 
دول أخرى فرض إجـراءات اإلغالق والتباعد 

االجتماعي.
وقال كريـس هيبكينز، الوزير املسـؤول عن 
مواجهـة كوفيـد19- يف البالد التـي فرضت 
بعضا من أشـد إجـراءات مكافحـة كوفيد-
19 رصامـة يف العالـم، إن نيوزيلنـدا أرجأت 
بـدء عملية مقررة إلعادة فتح حدودها حتى 

نهاية فرباير.
ويف الهند، دعا رئيس وزراء حكومة نيودلهي 
أرفيند كيجريوال املواطنني إىل وضع كمامات 
وحـث الحكومـة االتحاديـة عـىل السـماح 

بإعطـاء جرعة لقاح تنشـيطية إذ سـجلت 
البالد 200 حالة إصابـة باملتحور أوميكرون 

يف أنحاء 12 والية.
الصحـة  وزارة  تجـري  سـنغافورة،  ويف 
فحوصـات لتحديـد مـا إذا كان أوميكـرون 
السـبب يف إصابـة مجموعة مشـتبه بها من 
األشـخاص يف صالة لأللعـاب الرياضية كما 
حـذرت الوزارة من احتمال إصابة العديد من 

األشخاص.
أمـا يف الواليـات املتحـدة، فقال مسـؤولون 
إن املتحـور أودى يوم االثنـني بحياة رجل لم 
يحصل عىل التطعيم يف تكساس بعدما أصبح 

أوميكرون الساللة السائدة يف البالد. 
واصطـف املواطنـون يف طوابـري يف نيويورك 
وواشـنطن ومـدن أمريكيـة أخـرى إلجراء 
فحوص كوفيد19- يف مسعى منهم الكتشاف 
ما إذا كانوا مصابـني بالعدوى قبل االحتفال 

بالعطلة مع أرسهم.
وكانـت كوريـا الجنوبيـة وهولنـدا وأملانيـا 
وإيرلنـدا من بني الـدول التي أعـادت فرض 
إغـالق جزئـي أو كيل أو إجـراءات التباعـد 

االجتماعي يف األيام القليلة املاضية.
وأضافـت إرسائيل الواليات املتحدة إىل قائمة 
الدول املحظور السـفر إليها بسبب مخاوف 
مـن املتحـور ”أوميكـرون“، بينمـا قالـت 
الكويـت إنها سـتطلب مـن الوافديـن إليها 
الحصول عىل جرعة تنشيطية يف حالة مرور 

أكثر من تسـعة أشـهر عىل تلقيهم الجرعة 
الثانية.

من جهتها، أعلنت تايالند أنها سـتعيد فرض 
الحجر الصحي اإللزامي عىل الزائرين األجانب 
بسبب فريوس كورونا املستجد، وذلك بسبب 

مخاوف من انتشار متحور ”أوميكرون“.

بغداد/ الزوراء:

ارتفعت أسـعار النفـط، عىل الرغم 

من استمرار قلق املستثمرين بشأن 

االنتشـار الرسيـع ملتغـري فريوس 

كورونـا أوميكـرون عىل مسـتوى 

العالـم، مما دفع الـدول إىل التفكري 

يف املزيد من القيود التي من املحتمل 

أن تؤثر عىل الطلب عىل الوقود.

وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت 

59 سنتاً، أو ٪0.8، إىل 72.11 دوالًرا 

 05:13 السـاعة  بحلـول  للربميـل 

ارتفعت  بتوقيـت غرينتش، بينمـا 

العقود اآلجلة لخام غرب تكسـاس 

73 سـنًتا، أو  الوسـيط األمريكـي 

٪1.1، إىل 69.34 دوالًرا للربميل.

وتقـف العديد مـن الـدول يف حالة 

تأهـب قصـوى قبل أيـام فقط من 

احتفاالت عيد امليالد ورأس السـنة 

-Om  الجديدة، مع تضاعف عدوى

cron برسعة يف جميع أنحاء أوروبا 

والواليات املتحدة وآسيا، بما يف ذلك 

يف اليابان.

ومع ذلك، قالت رشكة مودرنا، يوم 

االثنني، إن جرعـة معززة من لقاح 

COVID-19 بـدا أنهـا وقائية ضد 

متغـري Omicron رسيـع االنتشـار 

يف االختبـارات املعمليـة، مما يوفر 

بعض األمل للمستثمرين.

فـإن  املعـروض،  صعيـد  عـىل 

االحصائيات تشـري اىل التـزام أوبك 

+ بتخفيضات إنتـاج النفط ارتفع 

إىل ٪117 يف نوفمـرب من ٪116 قبل 

شـهر، مما يشـري إىل أن مستويات 

اإلنتـاج ال تـزال أقـل بكثـري مـن 

األهداف املتفق عليها. 

Ú‰è€a@ëcäÎ@Ü˝Óæa@áÓ«@p¸b–nya@Âfl@‚bÌc@›j”

No: 7627   Wed   22     Dec    2021العدد:   7627    االربعاء    22   كانون االول     2021



4 alzawraanews@yahoo.com

امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء: 
أعلنـت مديرية الدفـاع املدني، امـس الثالثاء، 
وضع خطة ملواجهة السيول من ثالثة محاور، 
وفيما وجهت رسالة اىل املواطنني، حذرت وزارة 

املوارد املائية الساكنني قرب أحواض االنهر .
وقال مدير إعالم الدفـاع املدني، العميد جودت 
عبـد الرحمـن، يف ترصيح صحفـي: إن «هناك 
خطـة محدثة طبقـت يف السـنوات السـابقة 
تتعامـل من خاللهـا املديرية مـع الفيضانات 

والسيول».
وأضـاف أن «الخطة تتكون من عـدة محاور، 
األول استباقي وهو إصدار الوصايا واالرشادات 
يف حال ارتفاع مناسـيب األنهـر والفيضانات، 
واملحـور الثاني تهيئة جميـع خطط الطوارئ 
الخاصـة باملديريـة واسـتنفار مراكـز الدفاع 
املدنـي وتلقي االشـعارات اآلنيـة اللفظية من 
هيئة االنـواء الجوية ملعرفـة جميع التفاصيل 
والتقلبات وتحديد األماكن التي سـتكون فيها 

غزارة األمطار أو قدوم السيول».
االجتمـاع  كان  الثالـث  «املحـور  أن  واوضـح 
باملحافظـني باعتبارهـم أعىل املسـؤولني عن 
الدفـاع املدنـي يف محافظاتهم بحسـب قانون 
املديرية ٤٤ لسـنة ٢٠١٣ «، مشـرياً اىل أنه «تم 
التداول خالل االجتماع دعم املديريات الساندة 

وتحديـد مهـام كل جهة يف حـال حصلت أزمة 
فيضان وسيول أو ارتفاع األنهر».

وأشار اىل أن «مديرية الدفاع املدني تعمل خالل 
٢٤ سـاعة املاضية ومستمرة يف العمل عىل هذا 
النحـو ليكون االسـتعداد كامـًال»، منوهاً بأن 
«الدفاع املدني يطمنئ املواطنني يف حال حصول 
أي طارئ من فيضان وسيول أو أمطار غزيرة 
سـتكون املديرية جاهـزة للتعامل الفوري مع 

أي طارئ».

ويف سـياق آخـر، حـددت وزارة املـوارد املائية 
مصري السـيول التي شـهدتها مناطق يف البالد 
مؤخـراً، فيمـا وجهـت تحذيراً لسـكان بعض 

املناطق.
وقـال املستشـار بوزارة املـوارد املائيـة، عون 
ذياب، يف ترصيح صحفي: إن «لدى وزارة املوارد 
املائيـة خططاً ملواجهة السـيول واالسـتفادة 
منها بأقىص ما يمكن من فائدة، وذلك بتوجيه 
امليـاه اىل الخزانات التي فيهـا فراغات خزنية 

كبرية واالستفادة من هذه الكميات».
وأضـاف أن «هنـاك فائـدة كبـرية مـن املياه 
الواردة نتيجة هذه السـيول، عـىل الرغم مما 
تركته من أرضار برشية ومادية، لكن باملقابل 
توجـد جوانـب ايجابيـة، حيث تـم توجيهها 
بشـكل كامل اىل األنهـر والخزانات والسـدود 
الواقعـة عىل نهـر دجلـة، وذلـك ألن األمطار 
واملنطقـة  الشـمالية  املنطقـة  يف  محصـورة 
الشـمالية الرشقية يف اإلقليم وهي محافظات 
دهوك وأربيل والسليمانية التي شهدت أمطاراً 

غزيرة».
وأشـار إىل أن «اسـتمرار األمطـار خـالل هـذا 
االسبوع الحايل، سيضيف حالة من االطمئنان 
محـذراً  القـادم»،  الصيـف  مواجهـة  بشـأن 
املواطنني السـاكنني بقرب أحـواض األنهر ويف 
الجـزرات الوسـطية من النـزوح إليها، لوجود 
احتمالية ارتفاع يف مناسيب املياه يف نهر دجلة 

من اواخر املوصل اىل سدة سامراء».
وتابع أن «الوزارة سـبق أن وجهـت تحذيرات 
وأبلغـت مواطني صـالح الدين بـذات التحذير 

لالنتباه من مياه األنهار».
وتعرضت مدن إقليم كردستان، بداية األسبوع، 
ألمطـار غزيـرة أعقبتهـا فيضانات وسـيول 

دفعت باملياه للعديد من املحافظات.

بغداد/ الزوراء:
عـــن  الـصـحــة  وزارة  عـبــرت 
شـح  حصـول  مـن  خـشــيـتـهـا 
باللقاحـات يف حـال انتشـار املتحور 
{اوميكـرون} الــذي اليــزال يجتاح 

دول العالم بــســرعــة.
تــعــزيـــز  مــديـــر  وقــــال 
الـصـحــة يف الوزارة، هيثم العبيدي، 
يف ترصيـح صحفـي ان «املـتـحــور 
يـجـتــاح  لـكـورونــا  الـجـديــد 
الـعـالـم بــســـرعــة، حــيــث 

انــتــشــر فـــي قـــرابـــة ٩٠ 
دولـــة وبـنـســب عـالـيـة جــدا 

بـسـبـب الـعـدوى الرسيعة».
واوضـــح ان «الــدول املـتـقـدمـة 
الـتــي وصلـت الـى نسـبة جـيـدة 
بـمـعــدل التطعيم لــم تكن بمأمن 
مـن انتشـار اوميكرون، بـل العكس 
الـى  الـــدول  تـحـولــت بـعــض 
بـــؤرة للفـريوس ومنهـا بريطانيـا 
الـتــي تفىش بها بنسـبة ٦٠ ٪ مـن 
االصــابــات، وحـل مـحـل سـاللة 

يـشــكـل  واخــــذ  {الـدلـتــا} 
خــطـــورة كـبـيــرة مـع ارتفاع 
حـاالت دخـول املستشـفيات للعناية 
املركزة، وانتشاره الواسع بني االطفال 

من ٦ أعـوام فما فـوق».
مـــن  جرعتـني  «اخــذ  أن  وأكـد 
مـــن  يــقـــي  الــلــقـاح 
الــجـديــد، وهــمــا  املــتــحور 
كــافــيــتــان لــلــذيــن هــم 
اقــــل مـــن ٦٠ عامـاً وبإمكانها 
تخفيـف خطـر االصابـة وتحويلهـا 

مـن حـاالت شـديدة اىل متوسـطة او 
مـنـاعـة  وتـعـطــي  خـفـيـفــة 
قـــد تـصــل بـني ٨٥ – ٨٠ ٪، مـع 
الـجـرعــة  عـلــى  الـحــرص 
التعزيزيـة الثالثة التـي تعطى لفئات 

االختطار العايل».
ونبـه العبيدي الـى «ضــرورة عـدم 
االعتمـاد عـلـى املـوقـف الـوبـائـي 
الـحـالـي باإلصابات النــه ال يـعـد 
مــؤشـــراً ملـنـاعــة املـجـتـمـع 
مـن االصابة باملتحـور الجديد، وحتى 

لـو كانـت نـســبـة االصــابـــات 
الــضـــروري  فـمــن  قـلـيـلــة 
هـــذه  مـــن  االســـتــفــادة 
اعـــداد  بــزيـــادة  املــــدة 
املــلــقــحـــني، ألن املــنــافــذ 
غــيـر مـزدحــمــة، ولـــتـفادي 
يــحــصــل  الــــذي  الــزخـــم 
عـنـد دخــول الـفـيـروس وتصاعد 
نسـب الـعــدوى واالصـــابــــات 
الـــى اآلالف مـــا يــــؤدي الــى 

شح اللقاحات».

بغداد/الزوراء:
نجـح الفنان العراقي، سـعيد هويدي، يف رسـم 
صورة أخاذة مللهمة عربية متقبلة ملرض البهاق، 
باستخدام خيوط ومسـامري فقط ليحقق بذلك 
لقب غينيس لألرقام القياسـية ألكرب عمل فني 

بالخيط واملسمار يف العالم.
واشـرتطت غينيس لألرقـام القياسـية معايري 
صارمـة العتمـاد هذا الرقـم القيـايس، أبرزها 
اسـتخدام خيط متصل واحد، ليشـكل الصورة 
املطلوبة التـي بلغت أبعادهـا ٦٫٣ أمتار مربعة 

(نحو ٦٧ قدماً مربعة و٢٠ إنشاً).
وشكلت اللوحة خمسمائة مسمار و٦٦٣٧ مرتاً 
من الخيوط، أي ما يفوق ارتفاع جبل كليمنغارو 
الشـهري يف أفريقيـا، أو ٨ مرات مـن طول برج 
خليفة األشـهر يف دبي. وتزينت اللوحة بمالمح 
وجـٍه أخاذ للمؤثرة العربيـة لجينة صالح، املرأة 
املرصيـة التي تنشـد رفـع الوعي حـول مرض 

البهاق عربياً، واليوم عاملياً.
ويعكـس العمـل الفني تناسـب اللونني األبيض 

واألسـود كإشارة إىل درجات األلوان لدى مرىض 
البهاق، حيث استفاد الفنان العراقي من الضوء 
الـذي يتخلل الخيـوط، وينعكس عـىل الخلفية 
إليضاح مالمح لجينة ويرسـل رسالة سامية إىل 

مجتمع مرىض البهاق حول العالم. 
هويدي لم يكن يوماً رساماً، ولم يحَظ باملوهبة 

الرصفـة لبلوغ هذا الحلم، إال أنه يؤمن بمفهوم 
املمارسـة حتى التفوق. ويقول: «مع املمارسة 
يصبـح اإلنسـان أكثـر قـدرة عىل قـراءة صور 
الوجه بأبعاد الظل والضوء، لم أكن رسـاماً ألبدأ 
يف هذا املجال، وهذا مـا يعطيك مثاالً واضحاً أن 
املمارسة تنجب اإلتقان، واإلتقان بدوره ينجب 

املوهبة».
وتطلب العمل عىل الصورة ١٦ ساعة، إال أن هذا 
الوقـت أرسع من املعـدل املطلـوب بكثري حيث 
تتطلب لوحات مشـابهة ما يفوق الـ٤٠ ساعة 

عمل إلنجازها.
مـن جهتها، عـربت لجينـة صالح عن سـعادة 
بالغة السـتخدام الفنان سعيد هويدي صورتها 
كأيقونـة لعمل عاملـي كهذا، سيسـاهم يف رفع 
الوعـي حـول جمـال مـرىض البهـاق يف أنحاء 
العالـم. وقالت إنهـا بدأت حياتهـا باملعاناة مع 
مـرض الصدفية، ثم البهاق، إال أنها حولت هذه 
األمـراض إىل أيقونـة جماليـة فريـدة، وغـريت 

حياتها إىل األفضل.

بغداد/ الزوراء:
أفصحـت هيئة النزاهـة االتحاديَّة عـن تنفيذها 
أربع عمليَّـات ضبٍط يف ُمحافظة النجف األرشف، 
نها مـن ضبط حـاالت تجاوٍز  كاشـفًة عـن تمكُّ
، وتالعباٍت  للصالحيَّـات يف منح عقاٍر اسـتثماريٍّ

أدَّت إىل حصول هدٍر باملال العام يف املُحافظة.
وأشـارت دائرة التحقيقات يف الهيئة، ويف معرض 
ذت بناًء  حديثها عـن تفاصيل العمليَّات التـي ُنفِّ
ن فريق عمل  رات ضبٍط قضائيٍَّة، إىل تمكُّ عىل ُمذكَّ
مـن مكتب تحقيـق النجف، الذي انتقـل إىل هيأة 
اسـتثمار املُحافظـة، من ضبـط األوليَّـات كافة 
املُتعلقة بقيام ُمحافظ النجف بتجاوز الصالحيَّات 
املمنوحة له بإحالة عقاٍر إىل االسـتثمار؛ الفتة إىل 
ٌص  أنَّ العقار املُحال بشكٍل ُمخالف للقانون ُمخصَّ
إلنشاء مجمٍع تجاريٍّ وساحٍة لوقوف السيَّارات.

ذ ثـالث عمليَّاٍت  وأضافـت الدائـرة: إن الفريق نفَّ
أخرى ُمنفصلٍة يف ُمديريَّة بلديَّة النجف، أسـفرت 
عن ضبط أصل أوليَّات إضبارة لجنة التقدير األوىل 
ـة بنقل ملكيَّة عقاٍر من ُمديريَّة البلديَّة إىل  الخاصَّ
فـات من بيٍع  ملـٍك رصٍف (عرصـة) قابلٍة للترصُّ
ا أدَّى إىل هدٍر باملال العام،  وإيجاٍر واسـتثماٍر؛ ممَّ

علماً أنَّ قيمة العقار تبلغ (٤٥٠) مليون دينار.
نت فـرق املكتـب، يف عمليَّـٍة ُمنفصلة  فيمـا تمكَّ
أخرى يف املُديريَّة، مـن ضبط أوليَّات تتعلق بقيام 
اٍل بمبلغ  البلديَّة بتأجري آلياٍت أهليٍَّة واستخدام ُعمَّ
(٤٠٠) مليـون دينـاٍر؛ لتغطية إحدى املُناسـبات 

خـالل عام ٢٠٢١، الفتًة إىل أنَّ ذلك تمَّ بدون إعالٍن 
أو ُمناقصٍة، بالرغم من امتالك البلديَّـة لعدٍد كبرٍي 

من اآلليات.
ويف عمـليَّـٍة رابـعٍة، ضبـط الـفـريق إجازة بناٍء 
ة بعـقاٍر تمَّ بيعـه وفق املادَّة (٢٥)  رة خاصَّ ُمـزوَّ
مـن قانون بيـع وإيجـار أمـوال الدولـة إىل أحد 
املُواطنـني؛ لقاء تسـلُّم مبالغ ماليَّـٍة، عىل الرغم 
من حصول مواطٍن آخر عىل املُوافقات األصوليَّـة 

لرشاء العقار ذاته.
وتمَّ تنظيم محارض ضبٍط أصوليٍَّة باملضبوطات، 
وعرضها عـىل قـايض محكـمة تحقيـق النجف 

ـة بالنــظـر يف قـضايـا الـنـزاهـة؛  الـُمخـتصَّ
الـذي قرَّر اسـتقدام ُمدير بلديَّة النجف سـابقاً، 
إضافة إىل (٩) ُمتَّهمـني آخرين وفق أحكام املواد 

(٣٤٠) من قانون العقوبات.
ن الهيئة مطلع ترشين الثاني  تجدر اإلشارة إىل تمكُّ
املايض، وعرب رصدها امليداني ملُديريَّـات التخطيط 
العمرانيِّ والبلديَّة والتسـجيل العقاري يف النجف، 
مـن ضبط عمليَّات فرز قطع أراٍض بشـكـٍل غري 
أصـويلٍّ وبـصـورٍة ُمخالـفٍة للقـانــون، أفضت 
إىل إصـدار القضاء أوامر اسـتقدام بحق عدد من 

املسؤولني يف املُحافظة.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئة املنافذ الحدودية، امس الثالثاء، عـن ضبط ( ٥) حاويات مخالفة لرشوط 

وضوابط االسترياد يف ميناء أم قرص .
وذكـر بيـان للهيئة تلقته «الـزوراء» أن «هيئة املنافذ الحدوديـة يف منفذ ميناء أم قرص 
األوسـط وبتنفيذ قرار قايض تحقيق محكمة أم قرص بارشت حسم موضوع الحاويات 
املكدسـة التـي تجاوزت املـدة القانونية عـىل بقائهـا يف املينـاء دون مراجعة أصحاب 
العالقـة». مبينـاً أنه «تم ضبـط (٥) حاويـات مخالفة لـرشوط وضوابط االسـترياد، 

باالعتماد عىل مصادر الهيئة الخاصة».                                                           
واضاف ان» من خالل الكشـف والتدقيق تبـني وجود (دراجات نارية، محرضات اطفاء 
الحريـق، اجـزاء معمل متكامل، علـب قرنفل)، حيث تـم الضبط واإلحالـة إىل القضاء 

اربيل/الزوراء:
أعلنـت حكومـة اقليـم كردسـتان، امس 
الثالثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي سبعة 

أيام.
وقـال الناطق باسـم الحكومـة، جوتيار 
عادل، يف ورد «الزوراء»: إن «حكومة اقليم 
كردستان قررت تعطيل الدوام الرسمي يف 

جميـع دوائرها بدءاً من الـ٢٥ من كانون 
األول الحايل ولغاية األول من كانون الثاني 
املقبل».واضاف «ذلك جاء بمناسبة اعياد 
امليـالد ورأس السـنة امليالديـة»، مشـريا 
اىل أن «موعد الدوام الرسـمي سـيكون يف 
الثانـي من كانـون الثاني املقبـل بجميع 

املؤسسات الحكومية».

بغداد/الزوراء:
كشـفت وكالـة الـوزارة لشـؤون الرشطة، 
امس الثالثاء، عن حادث قتل غامض بسبب 

املرياث يف بغداد.
وذكـرت الوكالـة يف بيان ورد لــ «الزوراء»: 
إنه «بعد ان أحيلت اىل مكتب مكافحة اجرام 
املدائن التابع لوكالة شؤون الرشطة األوراق 
التحقيقيـة الخاصة بحادث قتـل امرأة مع 
ولدهـا يف منطقـة جرس ديـاىل جنوب رشق 
العاصمـة بغـداد، عـىل الفـور تـم املبارشة 
بالتحري وجمع املعلومات عن الحادث واخذ 
املوافقـات االصوليـة واالسـتعانة بالطـرق 
الفنية الحديثة حيث اثمرت الجهود بالتوصل 

اىل الجاني وهو شـقيق املجنـى عليها وخال 
ولدها حيـث ان عملية القتل جـاءت نتيجة 

خالفات عائلية فيما بينهم بسبب اإلرث».
واشـار البيان اىل إنه «وبعـد متابعة الجاني 
ونصب الكمائن له تم القبض عليه والتحقيق 
معه ومواجهتـه باألدلة املتوفرة ضده إنهار 
واعرتف رصاحة بارتكابه للجريمة من خالل 

اطالق النار بواسطة سالح مسدس».
وتابـع «دونت اقـوال املتهم وتـم تصديقها 
قضائيـا امام قايض التحقيـق وقرر توقيفه 
اسـتنادا ألحـكام املـادة (٤٠٦) مـن قانون 
العقوبات وتقديمـه إىل القضاء لينال جزائه 

العادل».

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت الرشكة العامـة إلدارة النقـل الخاص بـوزارة النقل، امس الثالثـاء، عن اطالق 
حمالت ملنع سـائقي النقل الخاص من االسـتمرار بظاهرة صعود الركاب اىل مركباتهم 

خارج املرائب الرسمية.
وقال مدير الرشكة، كريم الجابري، يف بيان اطلعت عليه «الزوراء»: إن ”الرشكة اطلقت 
حمالت ملنع سـائقي النقل الخاص من االسـتمرار بظاهرة صعود الركاب اىل مركباتهم 

خارج املرائب الرسمية، كونها تسبب حاالت زحام يف الشوارع“.
وكشـف الجابري عن ”اسـتحداث لجنة مركزية للحد من الظواهر السـلبية التي تعيق 
عمل النقل الخاص“، مشـريا اىل وجود ”خطـوات لتفعيل دور الرشكة الرقابي للحد من 
الظواهـر السـلبية، ومعالجة املعوقـات التي تواجـه عملها لتعزيز التواصـل واالرتقاء 

بمستوى العمل  خدمة للصالح العام“.
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االنبار/الزوراء:

أعلنت مديرية االسـتخبارات العسـكرية، امس 

الثالثاء، االطاحة باإلرهابي املسؤول عن جباية 

الزكاة لداعش من رعاة االغنام يف االنبار.

وذكـرت املديرية يف بيان ورد لـ «الـزوراء»: إنه 

«وبعملية نوعية استباقية نفذت وفقاً ملعلومات 

اسـتخبارية دقيقة لشعبة اسـتخبارات الفرقة 

العـارشة والتي اكدت تواجد االرهابي املسـؤول 

عـن جمع الـزكاة لعصابـات داعـش االرهابي 

مـن رعاة االغنام، وعىل اثـر ذلك تحركت مفارز 

استخبارات الفرقة واستخبارات لواء املشاة ٣٨ 

وقوة من اللـواء اعاله نحو الهدف وتمكنت من 

القاء القبض عليه يف منطقة سليجية بالرمادي 

يف محافظة االنبار».

وأضـاف البيان إن «اإلرهاب يعـد من املطلوبني 

للقضـاء بموجـب مذكـرة قبض وفـق املادة ٤ 

إرهاب».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت قيـادة عمليات بغـداد، امـس الثالثاء، 
القبـض عـىل ١٩ مطلوبـاً وفق مـواد قانونية 
مختلفة، وضبط أسـلحة واعتدة ومواد مخدرة 

يف جانبي الكرخ والرصافة.
وذكـرت القيـادة يف بيان ورد لـ «الـزوراء»: إن 
«قطعات فرقة املشـاة الحاديـة عرشة املتمثلة 
القـاء  مـن  تمكنـت   ،  (٤٢-٤٤) باللواءيـن 
القبـض عـىل ١٥ مطلوبـاً وفق مـواد قانونية 
مختلفـة بينهم متهمني اثنـني وفق املادة ١/٤ 

ارهـاب ومتهمتني اثنتني وفـق املادة ٤٠٥ ق.ع 
، باإلضافـة اىل ضبط اسـلحة واعتدة :( بندقية 
عدد ٢،مسـدس عدد ٢، عتاد مختلف عدد ١٥٢ 
اطالقـة ، مخازن مختلفة االنـواع عدد ٩ ) مع 
ضبط كمية من املواد املخدرة واجهزة تعاطيها 
ضمن قاطع املسؤولية رشقي العاصمة بغداد».
وتابع البيان إن «الفرقة الثانية رشطة اتحادية 
واصلـت انتشـارها يف قواطع مسـؤولياتها، اذ 
تمكنـت قوة من اللـواء السـادس، من القبض 
عىل ثالثـة متهمني وفـق مواد قانونيـة بينهم 

اثنـني ضبـط بحوزتهـم اسـلحة واعتـدة غري 
مرخصة، جاء ذلك اثناء واجب التفتيش ونصب 

السيطرات املفاجئة».
وأشار إىل إن «قوة من اللواء الخامس يف الفرقة 
ذاتهـا، تمكنـت مـن تنفيـذ امر القـاء القبض 
عـىل متهمة وفق املـادة ١٦٠ ق.ع ضمن قاطع 

مسؤولية الفرقة يف جانب الكرخ».
املتهمـني  تسـليم  «تـم  إنـه  البيـان  وأوضـح 
واملـواد املضبوطة اىل الجهـات املختصة التخاذ 

اإلجراءات القانونية بحقهم».

الديوانية/الزوراء:
وجهت مديرية بيئة الديوانية أوامر 
غلق لعدد من األنشـطة الصناعية 
القوانـني  ملخالفتهـا  والخدميـة 

البيئية.

وقالت مدير بيئة الديوانية، ساهرة 
خليـل إبراهيـم: ان «اوامـر الغلق 
شـملت موقعـا لتجميع سـكراب 
الحديـد أمـام أكاديميـة الرشطـة 
ومعمال إلنتاج املخلالت قرب جرس 

النجـف»، مؤكـدة «ان أوامر الغلق 
جاءت ملخالفة األنشـطة املادة ١١ 
من قانون حماية وتحسـني البيئة 
(ممارسـة العمـل دون الحصـول 

عىل املوافقة البيئية)». 

الزيـارات  «تكثيـف  اىل  وأشـارت 
امليدانيـة للفـرق الرقابيـة البيئية 
بصـورة دوريـة مـن اجـل تقليل 
نسب التلوث واملحافظة عىل صحة 

املواطن وبيئته».
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جمهورية العراق
وزارة العدل                                                             تنفيذ /٣٠

دائرة التنفيذ                                                        رقم االضبارة: ٢٠٢١/٣٢٤
مديرية تنفيذ غماس                                            التاريخ: ٢٠٢١/١٢/١٩

الــى / املنفذ عليه
عالء كاظم عبد السادة

لقد تحقق لهذه املديرية من ان املدين املذكور اعاله بموجب كتاب مركز رشطة 
غماس بالعدد ١١٨٠٣ من ٢٠٢١/١٢/١٣

انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم أو مؤقت أو مختار، يمكن اجراء 
التبليـغ عليه، واسـتنادا للمـادة ( ٢٧ ) من قانـون التنفيذ تقـرر تبليغك اعالنا 
بالحضـور يف مديرية تنفيذ غماس خالل خمسـة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل 
للنرش ملبـارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك سـتبارش 

هذه املديرية بجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.  
املنفذ العدل
كرار عدنان هادي

اوصاف املحرر:                                                                                                   
حجة تصديق زواج خارجي بالعدد ٢٠١٧/١٨٩ يف ٢٠١٧/٨/٢٣

الصادرة من محكمة االحوال الشخصية يف غماس .

اعالن 
 اىل الرشيكة (ليىل جاسـم حمزة) اقتىض حضورك 
اىل صندوق االسـكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت 
اقـرارك باملوافقـة عىل قيام رشيـكك (حميد كاظم 
رزاق) بالبنـاء عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعـة 
بلديـة  حـدود   ٤ مقاطعـه   (٨٤٠٠٨/٣) املرقمـة 
النجـف، ولغرض تسـليفه قرض االسـكان وخالل 
مدة اقصاها خمسة عرش يوما داخل العراق وشهر 
واحد خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.

جمهورية العراق                                      محكمة بداءة الشطرة  
مجلس القضاء االعىل                               العدد: ٨٤٧ / ب / ٢٠٢١ 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية             التاريخ: ١٢/٢١/ ٢٠٢١ 
اعالن

اىل/ برشى عبد الكاظم لفته
اقام املدعي (سـجاد عيل جبار) الدعوى املرقمة اعاله يطلب فيها مبلغاً 
قدره تسـعة ماليني و ٨٠٠ الف دينار عن قيمة بيع مخشـالت ذهبية.. 
وحيـث انك مجهول محل االقامة يف الوقت الحارض حسـب رشح القائم 
بالتبليـغ ومختار املنطقة، عليه تقرر تبليغك بالصحف املحلية للحضور 
امام هذه املحكمة او من ينوب عنك صباح يوم ٢٠٢١/١٢/٢٦ وبعكسه 

ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق االصول.
القايض 
عيىس عطوان عبد الله 

اعالن 
اىل الرشيكة (زهره شـمخي عبد) اقتىض حضورك 
اىل صندوق االسـكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت 
اقـرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك (سـجاد صبار 
فرهـود) بالبنـاء عىل حصتـه املشـاعة يف القطعة 
املرقمة (٣٧٧/٦) املقاطعة (٢٠/ ابو شوره) 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.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة التخطيط، امس 
الثالثـاء، عـن ارتفـاع معـدل 
لشـهر  الشـهري  التضخـم 
الثاني املايض بنسـبة  ترشين 
%0.5 وارتفاع السنوي بنسبة 

.8.4%
وقال الجهاز املركزي لإلحصاء 
التابـع للـوزارة يف بيـان ورد 
”معـدل  إن  ”الـزوراء“:  اىل 
الثاني  التضخم لشهر ترشين 
املايض ارتفع بنسبة (0.5%)، 
مقارنة بشـهر ترشيـن االول 

الذي سـبقه“.
التضخـم  ”معـدل  ان  مبينـا 
السنوي لشـهر ترشين الثاني 
لسـنة 2021 باملقارنة بنفس 
الفرتة من العام املايض 2020، 
شـهد ارتفاعـا بنسـبة بلغت 

.“(8.4%)
املركزي  ان ”الجهـاز  واضاف 
لإلحصـاء، ومـن خالل قسـم 
يقـوم  القياسـية،  األرقـام 
بإعداد تقرير االرقام القياسية 
املسـتهلك، شـهريا،  ألسـعار 

والتي تشـمل املتابعة امليدانية 
ألكثـر  األسـعار،  ملتغـريات 
وخدمـة  سـلعة   (333) مـن 
يف جميـع املحافظـات، تمثـل 
(%88)، مـن حجـم اإلنفـاق 
الـكيل لـألرسة العراقيـة عىل 

السلع والخدمات“.
”املجاميـع  ان  اىل  واشـار 
السـلعية التـي كانـت االكثر 
ارتفاعا يف االسـعار الشـهرية 
الثانـي عـن  لشـهر ترشيـن 
ترشيـن االول من العام 2021 
السـلع  قسـم  سـجل  فقـد 

ارتفاعا  املتنوعـة  والخدمـات 
قـدره 3.7 باملئة، كما سـجل 
قسـم املالبس واالحذية نسبة 
بسـبب   2% بلغـت  ارتفـاع 
االحذيـة  مجموعـة  ارتفـاع 
بنسبة %2.6 واملالبس بنسبة 

.“19%
ولفت اىل ”ان قسم التجهيزات 
ارتفاعـا  املنزليـة  واملعـدات 
ارتفـاع  بسـبب   ،1.1% بلـغ 
االجهزة املنزلية بنسبة 1.2% 
بنسـبة  األثـاث  ومجموعـة 

.“0.9%

بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، 

امس االول االثنني، منخفضا لليوم الثاني تواليا.
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق العـراق لألوراق 
املالية ليوم امس كما ييل: بلغ عدد االسهم املتداولة 
قيمـة  بلغـت  بينمـا  سـهما،   (824.029.016)
االسـهم (781.964.066) دينـارا. واغلـق مؤرش 

االسـعار ISX 60 يف جلسـة امس منخفضا لليوم 
الثاني تواليا عن اغالقه يف الجلسـة السابقة البالغ 
(562.15) نقطة.وتـم تداول اسـهم (34) رشكة 
من اصل (105) رشكة مدرجة يف السـوق، واصبح 
عدد الـرشكات املوقوفـة بقرار من هيئـة االوراق 
املالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح املايل (21) 
رشكة.وبلغ عدد االسـهم املشرتاة من املستثمرين 

غري العراقيني يف السوق (356) مليون سهم بقيمة 
بلغـت (355) مليون دينار من خـالل تنفيذ (54) 
صفقة عىل اسـهم خمـس رشكات.بينما بلغ عدد 
االسـهم املباعة من املسـتثمرين غـري العراقيني يف 
السوق (55) مليون سهم بقيمة بلغت (67) مليون 
دينـار من خـالل تنفيـذ (49) صفقة عىل اسـهم 
خمس رشكات.يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية 

قد اسـتخدم انظمة التـداول االلكرتونـي وااليداع 
املركـزي منذ عام 2009، ويسـعى إلطـالق نظام 
التداول عرب االنرتنت للمسـتثمرين، وينظم خمس 
جلسـات تداول اسـبوعيا من االحـد اىل الخميس، 
ومـدرج فيه 105 رشكات مسـاهمة عراقية تمثل 
قطاعات املصارف واالتصاالت والصناعة والزراعة 

والتـأمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـْت وزارة النفـط، امـس الثالثـاء، 
عن مواصلـة رشكة املشـاريع النفطية 
أعمالها بتنفيذ مرشوع األنبوب البحري 
ضمن القرض الياباني لإلسهام يف زيادة 
الطاقة التصديريـة، وتوفري مرونة أكثر 
لتمرير الخـام العراقي عرب موانئ البالد 
عـىل الخليج. مـن جانب اخـر، انجزت 
املـالكات الفنيـة والهندسـية يف رشكة 
الحفـر العراقيـة عمليـات حفـر البـرئ 
النفطيـة طوبـة / ٥٤ يف حقـل الطوبة 
لصالح رشكة نفط البرصة بعمق ٢٤٦٠ 

مرتا.
عليـه  اطلعـت  للـوزارة  بيـان  وذكـر 
”الـزوراء“: أن ”املـرشوع تركـز عليـه 
عـىل  االسـرتاتيجية  ألهميتـه  الـوزارة 
مسـتوى الصناعة النفطيـة العراقية“، 
مبينـا أن ”رشكـة املشـاريع النفطيـة، 
ومنذ بداية املرشوع يف آذار املايض، تركز 
عىل اكمال الجزء الربي لألنبوب البحري 

الثالـث، عـىل أمـل أن يسـلم اىل الجهـة 
املنتفعـة وهـي رشكة نفـط البرصة يف 

حزيران املقبل“.

واضاف البيـان ان ”املرشوع يتكون من 
ثالثة مواقـع، األول منطقة الصمامات 
السـاحلية (BVS) وتتضمـن فعاليـات 

مـد أنبوب 48 عقدة مع نصب صمامات 
بملحقاتها وكذلك اعمال الدفن والتغليف 

بالحجر اضافة اىل بناية الكهرباء“.

وتابع: ان ”املوقع الثاني يقع يف منطقة 
(Mini Faw) وتتضمن مد ولحام انبوب 
قياس 48 عقدة بطول 750 مرتاً ونصب 
سـبعة صمامـات مـع االعمـال املدنية 
وتنفيـذ القواعـد الكونكريتيـة، اضافة 
اىل تنفيـذ حـوض للترصيـف ومرسـلة 
القاشـطة ومنظومة الدفـع“، مبينا ان 
”املوقع الثالث يتضمن بناية السـيطرة 
املركزيـة داخـل مسـتودع الفـاو مـع 

تفصيالتها كافة“.
من جانب اخر، انجـزت املالكات الفنية 
والهندسـية يف رشكـة الحفـر العراقية 
عمليـات حفر البـرئ النفطيـة طوبة / 
٥٤ يف حقل الطوبـة لصالح رشكة نفط 

البرصة بعمق ٢٤٦٠ مرتا.
وذكر اعـالم الرشكـة يف بيـان: ”انه تم 
انجاز عمليات الحفر باسـتخدام جهاز 
الحفـر IDC 21 ذي القـدرة الحصانيـة 
HP يف فـرتة زمنيـة قدرهـا ٦٨   2000

يوما“.
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السعراملادة

  2,500 الف دينار زيت الطعام ( 1 لرت )

  9,500 الف دينار رز محمود ( 5 كغم )

 8,250 الف ديناررز العربة ( 4,5 كغم) 

 1,250 الف دينارسكر ( 1 كغم ) 

 1,750 الف دينارمعجون طماطم ( كبرية)

 2,500 الف دينارفاصوليا ( 1 كغم )

 2,500 الف دينارلوبيا ( 1 كغم )

 2,500 الف دينارباقالء( 1 كغم )

 2,000 الف دينارعدس( 1 كغم )

 2,250 الف دينارحمص( 1 كغم )

 1,250 الف ديناربرغل طبخ ( 1 كغم )

 2,000 الف دينارماش( 1 كغم )

ÚÓˆbì„�a@ÜaÏæa@äb»éc
السعراملادة

1,300,000 مليون دينارشيش اوكراني (1 طن)

.1,090,000 مليون دينارشيش عراقي  ( 1 طن)

120,000   الف دينارسمنت عراقي  مقاوم ( 1 طن)

115,000  الف دينارسمنت عراقي عـادي ( 1 طن)

375,000 الف دينار  سكس رمل فحص

275.000  الف دينارسكس حصو مكرس

730.000  الف ديناردبل الطابوق

930,000 الف ديناردبل طابوق احمر

500,000  الف دينارجص  ( 1طن )

بغداد/ الزوراء:
انخفضـت مبيعات البنك املركزي من الدوالر، امس الثالثاء، لتصل اىل اكثر 

من 195 مليون دوالر، منها اكثر من 147 مليون دوالر حواالت خارجية.

وذكر مصدر أن البنك املركزي شـهد امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكي، انخفاضا يف مبيعاته من الدوالر بنسـبة %1.52 لتصل إىل 195 
مليونا و339 الفا، و350 دوالراً أمريكيا غطاها البنك بسعر رصف اساس 
بلـغ 1460 ديناراً لكل دوالر، مقارنة بيوم امـس االول االثنني، التي بلغت 

املبيعات فيه 198 مليونا و28 الفاً و107 دوالرات أمريكي.
واشـار اىل ان اغلب مبيعـات البنك ذهبت لتعزيز األرصـدة يف الخارج عىل 
شـكل حواالت واعتمادات حيث بلغـت 147 مليوناً و29 الفاً و350 دوالراً، 

فيما ذهب املبلغ املتبقي البالغ 48 مليوناً و310 ألف دوالر بشكل نقدي.
وأشـار املصـدر إىل أن 26 مرصفـا قامت بتلبية طلبـات تعزيز االرصدة يف 
الخـارج، 18 مرصفـا لتلبيـة الطلبـات النقدية، إضافـة اىل و 218 رشكة 

توسط.

بغداد/ الزوراء:
استبعَد مستشار مايل لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، حصول انهيار 

للعملة املحلية {الدينار العراقي}“.
وقال مظهـر محمد صالح يف ترصيح صحفـي :“ال يحصل انهيار للعملة 

املحلية والدينار العراقي قوي وتغطيه احتياطات أجنبية جيدة“.
ولفت اىل ان ”السياسة النقدية تتعاطى بالدوالر، واللجوء لنظام العملتني 
{املحليـة واألجنبيـة يف التجارة} بسـببني لوجود تحوطـات بالتعامل مع 

العملة األجنبية واستقرارها وكذلك استقرار التعامالت بها أيضاً“.
يشـار اىل ان السـوق املحلية وبعض تجار الجملة بـدأوا بالتعامل بالدوالر 
االمريكـي حرصاً دون العملـة املحلية، وذلك للتخوف مـن حصول انهيار 
للدينـار والعملة املحلية كما حصل يف دور مجـاورة وباملنطقة مثل تركيا 

وإيران ولبنان.

بغداد/ الزوراء:
وجهـِت وزارة املالية العراقية، امس الثالثاء، دائرة الدين العام، وبالتعاون 
مع البنك املركزي العراقي، بإطالق اإلصدارية الثانية لسندات البناء القابلة 

للتداول يف سوق األوراق املالية.
وأوضـح املكتـب اإلعالمـي للـوزارة يف بيـان ورد اىل ”الـزوراء“: أن ”هذه 
الخطوة تأتي بعد نجاح االصدارية األوىل للسـندات التي أسهمت يف تمويل 
عمليـات التنمية االقتصادية ودعم املشـاريع االسـتثمارية، باإلضافة إىل 

اإلقبال املتزايد من قبل املواطنني“.
وأشـارت إىل أن ”السـندات سـتكون متاحة للتداول ملدة شـهر واحد، وأن 

فئات السندات املطروحة للتداول هي:
-1 سند فئة (500000) دينار، بفائدة سنوية مقدارها %6 ألجل سنتني.

-2 سند فئة (1000000) دينار، بفائدة مقدارها %7 ألجل 4 سنوات.
إىل  بالـرشاء  الراغبـني  املواطنـني  للبيـان،  املاليـة، وفقـاً  ودعـت وزارة 
”تقديـم طلباتهم عـرب املصارف املجازة لغرض االسـتفادة مـن الفرصة 

االستثمارية“.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن وزيـر التجـارة، عـالء احمد الجبـوري، امـس الثالثاء، عـن اطالق 
مستحقات الفالحني واملزارعني املسـوقني ملحصول الحنطة ملوسم 2021 
خالل االيام القليلة القادمة.وذكر مكتبه اإلعالمي يف بيان تلقت ”الزوراء“ 
نسـخة منـه: ان ”رئيـس مجلـس الـوزراء وجه خالل ترأسـه الجلسـة 
االعتياديـة الرابعـة واالربعـني ملجلـس الـوزراء وجهه بتخصيـص مبلغ 
250 مليار دينار لغرض رصف مسـتحقات الفالحني املسـوقني ملحصول 
الحنطة للموسـم التسويقي 2021“.واشـار البيان أن ”التنسيق مستمر 
مـع وزارة املالية لغرض تحويل املبلغ من مسـتحقات الفالحني لحسـاب 
رشكة الحبوب، حيث سـتقوم الرشكة بعدها بإجراءاتها بتقسـيم املبالغ 
للمواقع، وحسـب التعليمـات والضوابط املعمول بهـا بالرشكة“.الجدير 
بالذكـر ان وزير التجارة اعلن يف وقت سـابق اسـتمرار دفع مسـتحقات 
الفالحني واملزارعني قبل نهاية هذا العام، دعما لهم ولالسـتعداد للموسـم 
التسـويقي املقبل الذي ينطلق بشهر نيسـان من العام املقبل والذي يمثل 
الخزين االسـرتاتيجي ملادة الحنطة التي تسـتخدم بإنتـاج مادة الطحني 

املجهز يف البطاقة التموينية“.

بغداد/ الزوراء:
اقـرَّ مدير ناحيـة البغـدادي بمحافظة االنبـار، رشحبيـل العبيدي، امس 
الثالثـاء، بانهيـار الواقع الزراعـي يف املناطق الغربية جـراء ضعف الدعم 

الحكومي للمزارعني.
وقـال العبيـدي يف ترصيح صحفي: إن ”الواقع الزراعـي يف مناطق ناحية 
البغدادي بقضاء هيت غربيي االنبار سجل تراجع كبري لم تشهده املناطق 
الغربية منذ اكثر من 17 عاما بسبب االجراءات غري املدروسة التي اتخذتها 
وزارات الزراعـة والكهرباء واملوارد املائيـة يف كيفية التعامل مع املزارعني 
الذيـن جوبهـوا بحرب عـىل الزراعة وكأن هنـاك مخطط النهيـار الواقع 
الزراعي يف املناطـق الغربية ”.واضاف ان“ املزارعني يقومون برشاء الطن 
الواحد من الحنطة يف السـوق السـوداء بـ 1700 دوالر، وعند تسويقه اىل 
مراكز التسـويق يتم رشاء الطن بـ 400 الف دينار فقط ما دعا املزارعني 
اىل العزوف عن الزراعة بسـبب االجـراءات املتخذة من قبل الوزرات املعنية 
التي حددت اجراءات اكثر رصامة يف عملية التعامل مع املزارعني مما ينذر 
يف موسـم هو االسـوأ منذ اكثر من 17 عاما“.وأوضح العبيدي ان ”وزارة 
الزراعة لم تجهز املزارعني بالبذور واالسـمدة والبيوت الزجاجية واملعدات 
الزراعيـة الرضورية“، مؤكـدا ان“ االرتقـاء بالواقع الزراعـي بحاجة اىل 
دعم حكومي من خالل تجهيز الفالحني بكل املسـتلزمات الزراعية ورشاء 

محاصيلهم الزراعية بأسعار مشجعة“.

@ÏÆ@Õ‹jm@Ú‹‡»€a@Üaçfl@pb»Ójfl
@ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@195

@äbÓË„a@›ó±@Â€@Zá‡´@ãËƒfl
ÒáÓu@pb†bÓnya@ÈÓ�ÃmÎ@äb‰Ìá‹€

@�aáÌáu@�aäaáñg@’‹�m@ÚÓ€bæa
ıb‰j€a@paá‰è€

@pb‘znèfl@Âfl@ÒáÌáu@Ú»œÜ@÷˝†g
µ«äaçæaÎ@µy˝–€a

@\äbÓË„a^@Â«@táznÌ@äbj„c@fiÎ˚èfl
ÚÓiãÃ€a@’†b‰æbi@Ú«aäç€a
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@ãËì€a@·Éõn€a@fiá»fl@ b–mäa@Z¡Ó�Én€a
Ô„br€a@ÂÌãìn€@Ï‰è€aÎ

ÚÓ‹0a@÷aÏé˛a@¿@kÁâ€a@äb»éc@…uaãm

@ÂuaÎá€aÎ@‚Ïz‹€a@äb»éc
السعراملادة

 12,000 – 13,000 الفلحم غنم عراقي  (1 كغم ) 

 11,000 – 12,000 الفلحم عجل عراقي (1 كغم )

 7,500 – 8,000 الفلحم عجل مستورد (1 كغم )

 4,250 دينار دجاج عراقي حي ( 1 كغم ) 

5000 – 5,500 دينارسمك كـارب حي  ( 1 كغم ) 

4000 دينار فخد دجاج عراقي ( 1 كغم )

3500 دينار فخذ دجاج مستورد ( 1كغم )

4000 ديناراجنحـة مستـوردة  ( ١كغم )

4000 ديناراجنحـة عراقيــــة  ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج عراقي ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج مستورد ( ١كغم )

6,000 – 6,500 دينارطبقة البيض  العراقي

ãõ©aÎ@È◊aÏ–€a@äb»éc
السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1000-1250 دينارالربتقال750 دينارالطماطة

2000-2500 دينارالخوخ750-1000 دينارالخيار

750-1000 دينارالتفاح750-1000 دينارالبطاطا

750-1000 دينارالليمون500-750 دينارالباذنجان

1000-1250 ديناراللنكي750-1000 دينارالفلفل

1000 دينارنارنج750-1000 دينارخس

1250-1500 ديناراملوز2500 دينارفاصوليا

1500 دينار الكيوي-750 500 ديناربصل

1000-1500 ديناررمان750 دينارشجر

750 ديناررقي750 دينارقرنابيط

750 ديناربطيخ750 دينارلهانة

2000-2500 دينارالعنب1500 ديناراللوبيا

1500 ديناركريب فوت1500 دينارالجزر

4000 دينارتمر برحي500-750 دينارشلغم

1500 دينارالسندي500-750 دينارشونذر

بغداد/ الزوراء:
الذهـب  أسـعار  انخفضـت 
يف  والعراقـي“  ”االجنبـي 
امـس  املحليـة،  األسـواق 

الثالثاء.
وقال مصدر إن أسعار الذهب 
يف أسواق الجملة ب   شارع النهر 
يف العاصمـة   بغـداد سـجلت، 
للمثقـال  بيـع  امـس، سـعر 
الواحـد عيـار 21 مـن الذهب 
واألوربي  والرتكـي  الخليجـي 
بلـغ 367 الـف دينار، وسـعر 
فيمـا  الفـاً،   363 بلـغ  رشاء 
الذهـب يوم  سـجلت اسـعار 
امـس االثنني 369 الـف دينار 

للمثقال الواحد.
وأشار إىل أن سـعر بيع املثقال 
الواحـد عيـار 21 مـن الذهب 

العراقي سـجل انخفاضاً ايضاً 
عنـد 337 الـف دينـار، يف حني 

بلغ سعر الرشاء 333 ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهب يف 
محال الصاغة، فإن سـعر بيع 
مثقـال الذهـب الخليجي عيار 

21 يـرتاوح بني 370 الف دينار 
و375 ألفـاً، فيما تراوح سـعر 
العراقي  الذهـب  البيع مثقـال 
بني 340 الفاً و345 الف دينار.. 
ويسـاوي املثقـال الواحـد من 

الذهب (خمسة غرامات).
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@Úflådi@ã∫@›Óiäc@’Ìãœ@Z·Ìã◊@Ï◊7í
ıbnì€a@p¸b‘n„a@ãƒn‰„Î@Ò7j◊

بغداد/ متابعة الزوراء
أكد العب املنتخب الوطني ونادي أربيل، شريكو كريم، أن النادي يمر بأزمة كبرية بعد تراجع ترتيبه 
يف قائمـة فرق الـدوري املمتاز.وقال كريم إن «فريق أربيل يمر بأصعب الظروف السـيما بعد نزيف 
النقاط يف مباريات الدوري املمتاز، حتى صار موقعه يف مكان ال يحسد عليه، بعد أن كان يف مقدمة 
الفرق ملواسم عديدة يقبع اآلن يف املركز ١٨ يف جدول الرتتيب».وأوضح أن «أسباباً عدة جعلت النادي 
يتأخر يف الرتتيب الذي ال يليق باسـمه الكبري، ومنها تغيري املدربني وعدم االستقرار واإلصابات التي 
لحقت بالعبني بارزين».وأضاف كريم أن «الفريق سـيظهر بشكل مغاير يف املرحلة الثانية، إذ سيتم 

ضم العبني جدد عىل مستوى عال».

ãºcÎ@ã–ñc

p˝ÌÏ€a@Ô„b»m@b‰mã◊Î@äÎá€a@k‘€@Û‹«@ÒÏ‘i@êœb‰Óé@ıaäÎç€a@Záº@‚bó«

بغداد /حسني عمار 
أعلـن االتحـاد العراقي لكـرة الطائرة انطـالق الـدوري املمتاز لكرة 
الطائرة يوم 23 من الشهر الجاري. وقال رئيس االتحاد العراقي لكرة 
الطائرة جميل العبادي إن ”الدوري سينطلق عىل شكل تجمعني، األول 
يف أربيـل والثاني يف بغداد“، مشـرياً اىل أن ”تجمع أربيل يتكون من 7 
أندية وهي الصناعة وبسـطاميل وأربيـل وقرقوش ودوكان واملصايف 
والحبانية“.وتابـع العبادي أن ”مجموعة بغـداد تتألف من الرشطة 

وغاز الجنوب وحديثة ومدينة الشهداء والبيشمركة والبحري“.

@Êb‰õn•@›ÓiäcÎ@ÜaáÃi
åbn‡æa@Òãˆb�€a@äÎÜ@pbèœb‰fl

Ú‰n–€a@ÜcÎ@¿@bÁäÎÜÎ@ÚÓöbÌã€a@bËyÎä@onjqc@›Óiäc@ÒäaÜg@ZÔ‹flaç€a

حوار / بلقيس أحمد
اكـد مـدرب فربق الـزوراء بكـرة القدم 
ان فريقـه لن يرمـي املنديل يف مشـوار 
املنافسـة عىل درع الدوري املمتاز برغم 
وجود منافسني اقوياء َعىل اللقب امثال 
القـوة الجويـة حامل اللقـب والرشطة 
الذي يتصـدر حاليا جـدول ترتيب فرق 

الدوري املمتاز .
واضـاف عصـام حمـد: ان الـزوراء ال 
ينقصـه يشء مـن اجـل املنافسـة َعىل 
اللقب املحـيل، فالفريق يملـك مقومات 
النجاح حتـى الالعبـني املحرتفني الذين 
يمثلـون النـوارس أصبحـوا مصدر قوة 
للفريـق االبيض نحـو تحقيـق امنيات 
وطموحـات جمهـور النـوارس بإحراز 
لقـب الـدوري املمتـاز للموسـم الحايل. 

أبـرز  ان  اىل:  ذاتـه  الوقـت  يف  مشـريا 
الصعوبـات التـي يواجهـا يف عمله هي 
الضغوطات فيما يخص جدول املباريات 
حيث ال تمنحنا املسابقة فرصة للتدريب   
وتصحيح االخطاء واالستشفاء لالعبني 

حتى يكونوا يف اتم الجاهزية.
وفيمـا يخص تقييـم مسـتوى املنتخب 
الوطنـي يف بطولة كأس العـرب، أوضح 
حمـد: أن املسـتوى الـذي ظهـر عليـه 
املنتخـب  ال يلبـي  طموحـات الجماهري  
فالكـرة العراقيـة  تعانـي مـن الفوىض   
نتيجة غياب التخطيط وافتقار الوسـط  
للقيـادات الرياضية  التـي تمتلك الرؤية 
الصحيحـة للواقـع ووضـع املعالجـات 
الحقيقيـة للنهوض بكرة القدم بشـكل 
خـاص والرياضـة بشـكل عـام. مبينا:  

ان  الهبـوط الكبـري يف مسـتوى املنتخب 
الوطني والنتائج السـلبية سـواء كانت 
يف بطولـة كأس العـرب او يف التصفيات 
ان  مـن  اكـرب  قطـر  ملونديـال  املؤهلـة 
يتحملها شخص معني  فغياب التخطيط 
والفوىض  وفقر البنى التحتية للتدريب يف 
السنوات السابقة وايضا  ضعف  القاعدة 
للعبة يجعل واقعنا الريايض متخلفا جدا 

ومن الصعب تصحيح املسار فيه. 
أما عن رؤيته  للكرة العراقية ومستقبل 
املنتخبـات الوطنية، فأجـاب: ان الكرة 
وعـدم  الفـوىض  تحكمهـا  العراقيـة 
التخطيط والبعد عن االحرتافية يف العمل 
وبالتـايل تحتـاج اىل  تخطيـط واصـالح 
بـأدوات نظيفـة بعيدا عن الفسـاد كي 

ننهض بها من جديد.

äÎá€a@¿@µœáËi@›Óiäc@‚çËÌ@Ú«b‰ó€aÎ@¬b‘„@t˝ri@ıaãflbé@Âfl@ÜÏ»Ì@Új‹�€a
@ëdÿ€a@Ú€Ï�j€@ÚÓ„b‡r€a@äÎÜ@pbÌäbjfl@k«˝fl@áÌá•

بغداد/ متابعة الزوراء
حقـق فريـق الطلبـة فـوزا صعبـا عىل 
مضيفه سامراء بهدف دون رد يف املباراة 
التـي أقيمـت امـس الثالثـاء، بافتتـاح 

الجولة 14 من الدوري املمتاز.
الطلبـة حقـق بداية مثاليـة وتمكن من 
تسـجيل هدف مبكـر عرب قائـد الفريق 
كرار محمد يف الدقيقة الثانية من املباراة، 
وتابع ضغطه عىل مرمى سامراء وأضاع 
املحرتف سـتيفن بافور كـرة خطرة بعد 
أن سـدد الكرة بأحضـان الحارس زهري 

فاضل.
فيمـا أضاع أسـعد كاظـم أخطر فرص 
سـامراء لينتهـي الشـوط األول بتقـدم 

الطلبة بهدف دون رد.
ويف الشـوط الثاني تحسـن أداء سامراء 
نسبيا وهدد مرمى الطلبة برأسية لالعب 
مصطفى حسـن تصـدى لهـا الحارس 

حسن أحمد.
وحـاول سـامراء مجددا مـن ركلة حرة 
لالعب محمـد عدنان اصطدمت باملدافع 

وغريت مسارها.
فيما سدد العب الطلبة مصطفى حسني 
كرة علت العارضة، لتنتهي املباراة بفوز 

الطلبة بهدف دون رد.
ورفـع الطلبـة رصيـده إىل النقطـة 27 
يف املركـز الخامـس فيمـا تجمـد رصيد 
سـامراء عند النقطـة الرابعـة يف املركز 

األخري.
بينما تمكن فريق الصناعة من العودة إىل 
سكة االنتصارات بفوزه مساء امس عىل 
ضيفـه أربيل بهدفـني دون رد يف املباراة 

التي أقيمت يف ملعب الصناعة.
فاجـأ الصناعـة ضيفـه ببدايـة ناريـة 
تمكن خاللها من تسجيل هدف مبكر يف 
الدقيقة السادسـة من املباراة بواسـطة 
الالعب مصطفى رايض، ورغم محاوالت 
أربيـل للعودة إىل املبـاراة لكنه دفع ثمن 
اندفاعه ليتلقى هدفا ثانيا يف الدقيقة 35 
عـرب الالعب اثري صالح لينتهي الشـوط 

األول بتقدم الصناعة بهدفني دون رد.
ويف الشوط الثاني سعى أربيل للعودة إىل 
أجواء املباراة وتقليـص الفارق، وحاول 
بتسـديدة لشـريكو كريم علت العارضة 
وأخـرى لـربزان شـريزاد مـرت بجـوار 
القائم فيما نجح الصناعة يف غلق املنافذ 

حتـى نهاية املباراة ليخرج فائزا بهدفني 
دون رد.

ورفع الصناعة رصيده إىل النقطة 19 يف 
املركز التاسـع بينما تجمـد رصيد أربيل 
عنـد النقطة الثامنـة يف املركز السـابع 

عرش.
وحقـق فريق القاسـم فـوزا مهما عىل 
ضيفه الكهرباء بهدف دون رد يف املباراة 
التي أقيمت مساء امس يف ملعب الكفل..
القاسم نجح يف اسـتثمار عاميل األرض 
والجمهـور ودخل املباراة بعزيمة تكللت 
بهدف يف الدقيقة 19 بأقدام الالعب عمار 
داخل، وحـاول الكهرباء العودة للمباراة 
لكنـه أضاع فرصة بأقدام مصطفى عيل 
وأخـرى برأسـية مهيمن سـليم لينتهي 
الشـوط األول بتقدم القاسم بهدف دون 

رد.
الكهربـاء  حـاول  الثانـي  الشـوط  ويف 

عـرب مهاجمه محمود أحمـد ولم تنجح 
املحاولـة فيمـا أضـاع عـالء محيسـن 
هجمة مرتدة للقاسم، ورغم األفضلية يف 
االسـتحواذ لفريق الكهرباء لكن املباراة 

انتهت بفوز القاسم بهدف دون رد.
ورفع القاسـم رصيـده إىل النقطة 15 يف 
املركـز الثاني عـرش بينمـا تجمد رصيد 
املركـز  يف   15 النقطـة  عنـد  الكهربـاء 

الحادي عرش.
وخيـم التعادل 1-1 عىل مبـاراة فريقي 
امليناء وأمانة بغداد، التي أقيمت مسـاء 

امس الثالثاء، يف ملعب الفيحاء.
املينـاء كان الطـرف األفضـل يف بدايـة 
املباراة وحاول تهديد مرمى أمانة بغداد، 
قبـل أن يحصل عـىل ركلة جـزاء تمكن 
املحـرتف اليمنـي نـارص محمـدوه من 
تنفيذها بنجاح مسـجال هدف التقدم يف 
الدقيقـة 26، فيمـا لم تنجـح محاوالت 

أمانـة بغداد يف تعديل النتيجة قبل نهاية 
الشوط األول.

ومع انطالقة الشوط الثاني تمكن أمانة 
بغداد من العودة، وتسجيل هدف التعادل 
عرب مهاجمه رضا فاضل الذي هز شباك 

امليناء يف الدقيقة األوىل (46).
وسـعى الفريقـان الحقـا لفـك التعادل 
وخطـف النقـاط الثالث، لكـن لم تنجح 
الهجمـات القليلة التي حصـال عليها يف 
تغيـري النتيجـة، فانتهت املبـاراة بهدف 

لكل منهما.
ورفـع امليناء رصيده إىل النقطة 8، يحتل 
بها املركز السابع عرش، ويف املقابل رفع 
أمانة بغداد رصيده إىل النقطة 18، ليحتل 

املركز العارش يف جدول الرتتيب.
لجنـُة  أقامـت  منفصـل،  سـياق  ويف 
املسـابقات يف االتحـاد العراقـّي لكـرة 
القـدم، امـس الثالثـاء، قرعـة تحديـد 

مالعـب مباريـات دور الثمانية لبطولة 
 2022  - 2021 كأس العـراق للموسـم 
والتـي سـتلعب بنظام خـروج املغلوب 
من مباراٍة واحدٍة، عىل أن تقام مباريات 
دور األربعـة بطريقة الذهـاب واإلياب.

واسـفرت قرعـة تحديـد املالعـب عـن 
تضييـف فريق زاخو يف ملعبه منافسـه 
مصايف الجنـوب ويلعـب الكهرباء أمام 
أمانـة بغـداد يف ملعب كربـالء، ويلتقي 
الكـرخ أربيل يف ملعـب األول، ويحتضن 
ملعـب الشـعب الـدويل مبـاراة فريقي 
القـوة الجويـة والزوراء.واوضح رئيس 
لجنة املسابقات، حيدر عويف إن مباريات 
دور الثمانيـة سـتقام يف نهايـة املرحلة 
األوىل من الـدوري املمتاز أو موعد يحدد 
الحقاً بـرشط إقامتها يف أيـام فيفا دي 
أو األيام االعتيادية حسـب جدول لجنة 

املسابقات.

بغداد/ متابعة الزوراء

 أشـاد نائـب رئيس نـادي الرشطة، رئيـس النادي وكالـة، غالب 

الزاميل، بـدور رئيس نادي أربيل وإدارته، مؤكـداً أن ما قامت بها 

إدارة النادي يعكس عن الوجه الحقيقي لهذه املدينة.

وقال الزاميل إن ”الرياضة هي من توحد وتسهم يف تدعيم العالقات 

الطيبة“، مؤكـداً أن ”إدارة أربيل أثبتت أنهـا رياضية وتقوم بدور 

كبري يف وأد الفتنة“.

وأشـار إىل أن ”االدارتـني التقيـا يف مديرية شـباب ورياضة مدينة 

الصـدر، بدعوة من املديريـة“، الفتاً إىل أن ”إدارة الرشطة ثمنت ما 

قامت به املديرية من مبادرة طيبة“.

وتابـع: ”طلبنا من األخـوة يف أربيل أّال تتكرر مثـل هكذا تداعيات 

سـواء مع نـادي الرشطة أو أي نـاٍد آخر، وأن تكـون عالقة طيبة 

ولتجمعنـا الرياضـة دائماً“، مشـدداً عىل رضورة ”إعـادة النظر 

بتوفري وسـائل السـالمة واألمان للوفـود الرياضية كـي ال تتكرر 

أحداث شغب مشابهة يقوم بها جمع قليل من الجماهري“.

وأكـد الزامـيل، أن ”إدارة الرشطـة قبلـت االعتـذار برحابة صدر، 

وسـتعمل عىل تعزيـز وتوطيد العالقات بني الناديني، والسـيما أن 

جذور العالقة تمتد لسنوات طويلة، فالرياضة توحد الجميع“.

وخلص نائب رئيس نادي الرشطة، إىل القول إن ”الخالفات وأعمال 

الشـغب تحدث يف كل مالعب العالم، لكـن ال يرغب أحداً أن تحدث 

بمالعب العـراق كافة، ويتم العمل عىل بنـاء العالقات الطيبة بني 

رياضيي العراق“.

واسـتقبلت ادارة نـادي الرشطـة، إدارة نادي اربيـل يف بغداد وتم 

تقديـم االعتذار الرسـمي إلدارة الرشطة ملا قام بـه البعض القليل 

من جمهور نادي أربيل خالل مباراة الفريقني األخرية.

يشـار إىل أن مباراة فريقي الرشطة واربيـل التي جرت عىل ملعب 

فرانسـوا حريـر يف عاصمة اقليم كوردسـتان اربيـل يف الرابع من 

شـهر كانون األول الجـاري، ضمن منافسـات دور الـ16 لبطولة 

كأس العراق لكرة القدم، شـهدت اعمال شـغب وصدامات وقعت 

بني جمهور الفريقني.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
املكتبـة االكاديمية تتعـزز بمؤلف جديـد (الخطاب 
الدعائي والقوة الناعمة يف وسـائل االعالم الجديدة) 
عـن دار امجـد للنـرش، لطالبـة الدكتـوراه يف كليـة 
االعـالم-  جامعـة بغـداد  عضو اللجنة النسـوية يف 
االتحـاد العراقـي للصحافـة الرياضية، شـفاء عبد 
الزهـرة الكناني ، وهو االصـدار الثالث بعد اصدارها 
االول (الخصائـص املهنية للعاملني يف وكاالت االنباء 
امليدانية وااللكرتونية ) واالصدار الثاني (شـبكات التواصل االجتماعي 
واالدمان الرقمـي مخاطر التفاعليـة واالندماج التقنـي)، كل التوفيق 
والنجـاح لعقيلـة الزميـل الصحفي فـالح النارص يف خطواتهـا املقبلة 

ومسريتها املهنية.
 ******************

مذيع النرشة الرياضية يف القناة العراقية االخبارية 
الزميل حسـني بديع ثمن كل من حرض مراسم 
عزاء خاله او اتصل او ارسـل برقيات التعازي، 
ويلتمـس العذر لـكل من لم تسـعفه الظروف 

لتقديم التعازي بهذا املصاب، سائال العيل القدير 
ان يحفـظ الجميع ويجنبهم مع عوائلهم الكريمة 

كل رش ومكروه.

بغداد/ متابعة الزوراء
اعلن رئيس الهيئة التطبيعية املنحلة يف 
االتحاد العراقي لكرة القدم، اياد بنيان، 
معد  ضد  قضائية  دعوى  سريفع  انه 
ومقدم احد الربامج العراقية الساخرة، 
نافياً تورطه بقضايا فساد مايل خالل 

ترأسه للهيئة.
وقال بنيان: انه ممتعض ومستاء مما 
تتداوله بعض وسائل االعالم واتهامها 
خالل  قانونية  غري  عقود  بإبرام  له 
«انا  مؤكدا  التطبيعية.  للهيئة  رئاسته 
وهناك  هنا  يقال  وما  عميل  من  واثق 
مجرد اثارة وكالم غري صحيح، السيما 
احمد  اظهرها  التي  الوثائق  بشأن 
البشري يف الحلقة االخرية من برنامجه 

البشري شو».
يف  البشري  احمد  «سأقايض  واضاف 
واتهاماته  لتجاوزاته  الدولية  املحاكم 
السيما انني اعرف محل اقامته خارج 
هذه  من  «استغرب  مردفا  البالد»، 
الهجمة ضدي رغم انني خدمت الكرة 

العراقية بكل صدق واخالص».
عليها  تعاقدت  التي  «االعالنات  وتابع 
رئيسا  كنت  حينما  التطبيعية  الهيئة 
مليوني  القدم  كرة  التحاد  عادت  لها 
ومليون  زين  رشكة  من  مليون  دوالر، 
من رشكة امربو، وكان االجدر شكرنا 
لتأميننا مبالغ طائلة لالتحاد، يف حني 

كانت تنرش االعالنات يف السابق مجانا 
وال ينتفع منها االتحاد».

طالت  التي  «االتهامات  بنيان  واردف 
تعاملنا مع رشكة وهمية  بأننا  عملنا 
اتهام خاطئ ال صحة له كون الرشكة 
ليست  هي  معها  نتعامل  كنا  التي 
هذه  تأسيس  تم  بل  امبور،  رشكة 
الرشكة بعد ستة اشهر من غلق امربو 
القضاء  سيثبته  ما  وهذا  السابقة 

العادل قريباً».
السابق  الدويل  الالعب  يخص  وفيما 
«نشأت  ان  بنيان  اكد  اكرم،  نشأت 
وهي  اخرى  رشكة  مع  تعامل  اكرم 
(سما االحرتاف) وكان ذلك يف الخامس 
االول  ترشين  شهر  من  والعرشين 
يحاسب  خطأ  اي  يرتكب  ولم  املايض 
مجال  ويف  باختياراته  حر  فهو  عليه 

حياته».
الشباب  وزير  ترصيح  وبشأن 
والرياضة، رئيس االتحاد العراقي لكرة 
اتهامات  بشأن  درجال،  عدنان  القدم 
بيانه  ان  «اعتقد  بنيان  البشري، اوضح 
يف  الشخصية  صفحته  عرب  نرش  الذي 
موقع فيسبوك كان مترسعا وجاء عرب 

ضغوط مقربني لتربير موقفه».
واضاف « عدنان درجال حر بما يرصح 
ونتمنى  به  يتحدث  عما  مسؤول  وهو 

له التوفيق بعمله».

@ÚÓ»Ój�n€a@¿@Ô‹‡»i@äÏÉœ@Z@ÊbÓ‰i
b«ãènfl@Êb◊@Òãÿ€a@Üb•a@êÓˆä@ÊbÓiÎ

بغداد/ متابعة الزوراء
 تغلـب نـادي الرشطـة عـىل نـادي دجلة 
الجامعـة بنتيجـة 68-88 ضمن سلسـلة 

الدوري املمتاز بكرة السلة.
وشـهدت الفـرتة االوىل تفوق نـادي دجلة 
الجامعـة بنتيجـة (18-24) وواصل نادي 
دجلـة الجامعة تفوقه خالل الفرتة الثانية 

ليحسـمها بنتيجـة (39-42) واسـتطاع 
نـادي الرشطة من قلـب مجريـات اللقاء 
لصالحـه لينهـي الفـرتة الثالثـة لصالحه 
بنتيجـة (54-63) ليحافظ نادي الرشطة 
عىل تفوقه واستطاع من توسيع الفارق اىل 
20 نقطة ليحسـم اللقاء لصالحه بنتيجة 

.(88-68)

@äÎÜ@¿@Ú‹uÜ@Û‹«@÷Ï–nÌ@Ú†ãì€a
åbn‡æa@Ú‹è€a



سـيكون ملعب جاسم بن حمد بالدوحة 
اليـوم األربعاء، مرسحا ملباراة مثرية بني 
األهـيل املـرصي والرجـاء البيضاوي، يف 

كأس السوبر األفريقي. 
ويبحـث ممثـل الكـرة املغربيـة وبطـل 
يف  الثالـث  لقبـه  عـن  الكونفيدراليـة، 
املنافسـة، بعـد أن فاز بـه عامي 2000 
و2019، بينمـا حقـق الفريـق املرصي، 
بطـل دوري األبطال، كأس السـوبر يف 7 
مناسبات، سنوات 2002، 2006، 2007، 

2009، 2013، 2014 و2021. 
وتميـل الكفـة للرجـاء عـىل مسـتوى 
املواجهـات الثنائيـة، بعدمـا التقيـا يف 
البطـوالت األفريقيـة 6 مـرات، وحقـق 
الفريـق البيضاوي الفـوز مرتني وخرس 

مرة وتعادال يف 3 مباريات.
بينمـا تفّوق األهـيل يف مواجهاته الـ24 
املنافسـات  يف  املغربيـة  األنديـة  ضـد 
األفريقية املختلفة، إذ فاز يف 10 مباريات 

وتعادل يف 8 وخرس 6 مرات.
ولم ينجح أي فريق مغربي يف الفوز عىل 
األنديـة املرصية يف كأس السـوبر ضمن 
3 مواجهـات، وكانت املبـاراة األوىل عام 
2003، حيـث اصطدم الوداد بالزمالك يف 

القاهرة وفاز األخري 3 - 1.

يف  امللكـي  بالجيـش  األهـيل  والتقـى   
القاهـرة عـام 2006، وانتهـت املبـاراة 
بفـوز األهالويني بـركالت الرتجيح، بعد 

نهاية املباراة بالتعادل السلبي.
أمـا املواجهة الثالث فكانت يف النسـخة 
املاضيـة، حيـث التقـى األهـيل بنهضة 
بـركان يف الدوحة، وفـاز النادي املرصي 

.0 - 2
األهيل بتسح بالخربة

يحسـب لألهـيل أن له شـخصية البطل 
ودائما يدخل أي منافسة بهدف التتويج، 
ويعرف كيف يقتنـص األلقاب بتاريخه 
املرصع بالكؤوس، وسيسـعى لذلك أمام 
الرجاء، متسـلحا بخربة نجومه ومدربه 
الجنوب أفريقي موسيماني الذي له أيضا 

تجارب كبرية عىل املستوى القاري. 
ولألهيل كل اإلمكانيات لريشـح نفسـه 

للصعود عـىل منصـة التتويـج، بفضل 
أسطول نجومه، يتقدمهم محمد مجدي 
”أفشة“ ومحمد رشيف وعمرو السولية 
وعيل معلول والحارس الشناوى وبرييس 

تاو. 
ويملك موسيماني عدة خيارات برشية، 
حارضيـن  الالعبـني  كل  أن  خاصـة 
باسـتثناء احتمـال غياب أيمـن أرشف 
لإلصابـة، مع تسـجيل 6 العبني جدد يف 
القائمـة، يتقدمهم تـاو، بخالف الرجاء 

الذي لم يسجل أي العب جديد. 
طموحات الرجاء 

يسـعى الرجاء لكسـري هيمنـة األهيل، 
لكنـه يـدرك أن املهمة لن تكون سـهلة 

أمام واحد من أقوى األندية األفريقية.
املـدرب  الرجاويـة  الكتيبـة  ويقـود 
البلجيكي مارك فيلموتس يف رابع مباراة 
مع الفريق البيضاوي، بعد أن جاء بديال 

للتونيس األسـعد الشـابي، حيث سـجل 
فوزيـن وخسـارة يف الـدوري املغربـي، 

ويطارد أول لقب له مع الرجاء. 
وسـيخوض الفريـق البيضـاوي املباراة 
بصفوف مكتملة، ويبقى مركز الهجوم 
من املراكز التـي تقلق املدرب البلجيكي، 
بسبب تراجعه والفراغ الذي تركه رحيل 

رحيمي وماالنجو. 
ويعـول فيلموتـس عىل نجـوم الفريق، 
من أمثـال أنس الزنيتـي ومحمد نهريي 
والحافيظي وأحـداد ومتويل، لكنه يدرك 
أن الحوار مع موسـيماني سيكون قويا 
عىل املسـتوى التكتيكي، كمـا أن طريق 
الوصول لشـطِّ كأس السـوبر لن يكون 

سهال. 
ويخوض األهيل املرصي مواجهة السوبر 
اإلفريقي للمرة الثانية عىل التوايل، بعدما 
فاز عىل نهضة بركان املغربي (2 - 0) يف 

أيار املايض بالعاصمة القطرية الدوحة.
ويصطـدم بطل دوري األبطـال بالرجاء 
املغربـي (حامـل لقـب الكونفدراليـة)، 
اليوم األربعاء، عـىل ملعب أحمد بن عيل 
املونديـايل يف الدوحـة، لحسـم السـوبر 
اإلفريقـي. ويخوض األهـيل املواجهة يف 
ظروف مختلفـة بعض اليشء عن لقائه 

قبل 7 أشهر أمام نهضة بركان.
ويلتقي املارد األحمر بالرجاء، وقد تمكن 
من الحصول عىل قسط من الراحة عقب 
توقف الـدوري املرصي، بسـبب بطولة 
كأس العرب، فآخر مباراة رسمية لعبها 
كانت يوم 25 ترشين الثاني املايض أمام 

سموحة بالدوري، وفاز بنتيجة 4 - 0.
واسـتعد األهـيل بمباراتـني وديتني ضد 
طالئع الجيـش (1-1) وسـموحة (5 - 

1)، خالل فرتة التوقف.
وقـدم الفريـق بدايـة قويـة يف الدوري 

املـرصي، بعدما حقـق 6 انتصـارات يف 
بداية مشواره بالبطولة املحلية بالعالمة 

الكاملة.
أمـا قبـل موقعة بـركان، فـكان األهيل 
منشـغال بمواجهتي ربـع نهائي دوري 
األبطـال، حيـث فـاز عـىل صـن داونـز 
يف القاهـرة 0-2، ثـم سـافر إىل جنـوب 
إفريقيـا وتعـادال بنتيجـة 1-1، قبل أن 

يطري إىل قطر لخوض السوبر.
كما دعم األهـيل صفوفه بعدة صفقات 
الجنـوب  الـدويل  رأسـها  عـىل  قويـة، 
إفريقي برييس تـاو واملوزمبيقي لويس 
ميكيسوني، بجانب حسام حسن وكريم 
فؤاد، بخالف عـودة الثنائي املعار أحمد 

عبد القادر وعمار حمدي.
ويغيب عـن صفوف القلعـة الحمراء يف 
مواجهة السوبر، الالعب صالح محسن، 
الـذي سـجل الهـدف الثانـي للفريق يف 

مرمى نهضة بركان.
ومن جانبه يتسـلح الرجـاء بـ5 وقائع 
تاريخية تمكن فيهـا بطل الكونفدرالية 
من اقتناص لقب السـوبر اإلفريقي، من 

حامل لقب دوري األبطال.
البداية كانت بخسـارة الـوداد املغربي عىل 
يد أفريكا سبورتس اإليفواري (بطل كأس 
الكـؤوس) يف أول نسـخة للسـوبر عـام 
1993 بالعاصمـة اإليفوارية. وفاز أفريكا 
سبورتس يف تلك املواجهة بركالت الرتجيح 
(5 - 3)، بعدمـا فـرض التعـادل (2-2) 

كلمته عىل املباراة. 
ويف عام 1998، خرس الرجاء عىل يد النجم 
السـاحيل (بطـل كأس الكـؤوس)، حـني 
تعادل الفريقان (2-2)، قبل أن يحسـمها 
بطـل تونـس بـركالت الرتجيـح (4 - 2). 
وخرس الرتجي السـوبر اإلفريقي 3 مرات 
وهو بطال لدوري األبطال، أولها عام 2012 
لصالـح املغرب الفـايس بنتيجـة (4 - 3) 

بركالت الرتجيح، عقب التعادل (1-1).  
وخـرس الرتجـي أمـام الرجـاء (بطـل 
الكونفدرالية) بنتيجة (2-1) يف السوبر 
عام 2019، كما خرس للمرة الثالثة عام 
2020 أمام الزمالك (بطل الكونفدرالية) 

بنتيجة (1-3).
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أكـد تقريـر صحفي إسـباني، امـس االول اإلثنـني، أن الربازييل 
داني ألفيس، ظهري برشـلونة، لن يتمكن من خوض مباراة ريال 
مايـوركا يف الليجا، يـوم 2 كانون الثاني املقبـل. وانضم ألفيس 
(38 عاًما) إىل برشـلونة، الشـهر املايض، يف صفقـة انتقال حر، 
لكنـه لن يتمكن من خوض أي مباراة رسـمية مـع الفريق قبل 
الشـهر املقبل. وبحسـب صحيفـة ”سـبورت“ الكتالونية، كان 
جمهور برشـلونة ُيمّني نفسـه برؤية ألفيس خالل مباراة ريال 
مايـوركا، املقـرر لها يوم 2  كانـون الثاني املقبـل. ولكن، وفًقا 
للوائـح االنتقـاالت يف الليجـا، لن يتمكن ألفيـس من خوض تلك 
املباراة، وسيبدأ رحلته مع برشـلونة، بداية من مباراة ليناريس 
ديبورتيفـو، يف دور الــ32 لكأس ملك إسـبانيا، يـوم 5  كانون 
الثاني املقبل. وتبدأ فرتة االنتقاالت الشـتوية يف إسـبانيا، يوم 3 
يناير/ كانون الثاني، املقبل، ويحق للربازييل املشـاركة رسـميا 
مـع الفريـق، منذ هـذا التاريخ. ويتـدرب ألفيس مع برشـلونة 
حالًيا بشـكل منتظم، وشـارك بالفعل مع الفريـق خالل مباراة 
بـوكا جونيورز الودية، التي أقيمت عىل كأس مارادونا، باململكة 

العربية السعودية.

أكـد تقريـر صحفي إيطايل، أن سـتيفانو بيويل املديـر الفني مليالن، 
سيستعيد أحد نجوم الفريق، خالل مواجهة إمبويل.

ويحـل ميالن ضيفـا ثقيال عىل إمبويل، اليوم األربعـاء بملعب كارلو 
كاستيالني، ضمن الجولة 19 من الدوري اإليطايل.

وبحسـب موقـع ”فوتبول إيطاليـا“، فإن الفرنيس ثيـو هرينانديز 
الظهـري األيـرس مليالن، عاد ليشـارك يف تدريبـات فريقـه ، وبالتايل 

سيكون ضمن القائمة املسافرة ملواجهة إمبويل.
وأضاف أن ثيو الذي غاب عن مباراة نابويل األخرية بسـبب معاناته 
مـن أعراض اإلنفلونزا، تحسـنت حالته وعاد ليشـارك يف التدريبات 
الجماعية بشـكل كامل، ليؤكد قدرته عىل املشاركة بداية من اللقاء 

القادم.
ولفـت املوقـع إىل أن ميـالن سـيفقد العديد مـن العنـارص التي لم 
تكتمل عملية شـفائها، وهم ”رفائيل لياو، دافيد كاالبريا، ريبيتش، 

بيليجري، سيمون كاير، أليساندرو بليزاري“.
جدير بالذكر أن ميالن يحتل املركز الثالث بجدول ترتيب الكالتشـيو 
برصيد 39 نقطة بالتسـاوي مع نابـويل، الذي يحل ثانيا، وبفارق 4 

نقاط عن املتصدر إنرت.

  أقال فنربخشة الرتكي مدربه الربتغايل فيتور برييرا بعد تعادله يف آخر مباراة 
له مع بشـكتاش بهدفني ملثلهما. وكانت الجماهري قـد طالبت بإقالة املدرب 
أو اسـتقالته بعد هذه املبـاراة. وجاء يف بيان صادر عن النـادي: ”توصلنا إىل 
اتفـاق مع مدربنا فيتور برييرا بخصوص إنهاء عقده“. ووجه النادي الشـكر 
للمـدرب عـىل الخدمات التي قدمها وتمنـى له التوفيق. وتـوىل املدرب الربتغايل 
(53 عاما) تدريب الفريق يف تموز املايض، مع العلم بأنه سـبق وقاده بني عامي 
2015 و2016. وخيم التعادل 2/2 عىل املباراة التي جمعت بني فنربخشة وضيفه 

بشكتاش يف قمة مباريات الجولة السابعة عرش من الدوري الرتكي لكرة القدم.

يخطط مانشسرت يونايتد للتعاقد 
مـع مديـر فنـي من الـدوري 

خـالل  اإلسـباني 

األملاني الصيـف املقبل. ويقـود 
رالـف رانجنيـك الشـياطني الحمـر بشـكل 
مؤقت حتى نهاية املوسـم فقط، ثم سـيلعب 
دوًرا استشارًيا مع النادي يف العامني املقبلني.

ووفًقا لربنامج ”الشرينجيتو“ اإلسباني، فإن 

مسؤويل مانشسـرت يونايتد سيحاولون إقناع 
األرجنتينـي ديييجو سـيميوني، املدير الفني 
ألتلتيكو مدريـد بقيادة الفريـق اإلنجليزي يف 

املوسم املقبل.
ويمتـد العقـد الحـايل لدييجو سـيميوني مع 
أتلتيكو مدريد حتى صيف 2024، لكن تراجع 
نتائـج وأداء الروخيبالنكوس هذا املوسـم قد 

تعجل باالنفصال بني الطرفني.
ويحتـل أتلتيكو مدريد حالًيـا املركز الخامس 
يف جدول ترتيب الدوري اإلسـباني برصيد 29 
نقطة، كما أنه خرس آخر 3 مباريات يف الليجا.
يذكر أن العديد من التقارير ربطت مانشسـرت 
األرجنتينـي  مـع  بالتعاقـد  أيًضـا  يونايتـد 

ماوريسـيو بوكيتينـو، مـدرب باريس سـان 
جريمان، يف املوسم املقبل.

بيـب  اإلسـباني  وجـه 
جوارديوال، املدير الفني الحايل 
واألسـبق  سـيتي  ملانشسـرت 
لربشلونة، رسالة إىل جماهري 
النادي الكتالوني، طالب فيها 
بالهـدوء والصـرب، مؤكـدا أن 
الجيـل الحـايل للبارسـا مع 
املـدرب تشـايف هرينانديـز، 
قادر عىل تحقيق النجاحات 

يف السنوات القادمة.
وقال جوارديوال يف ترصيحات 
أبرزتهـا صحيفـة ”مونـدو 
اإلسـبانية:  ديبورتيفـو“ 
هـذا  كل  تسـتحق  ال  ”الحيـاة 
العناء، اآلن نمر (برشلونة) بوقت 
عصيـب، ولكن ماذا سـيحدث إذا 
لـم نفز هذا العـام أو الذي يليه 

ببطوالت؟ ما هي املشكلة؟ سوف 
نفوز بعد ذلك“. وأضاف: ”اليشء 
الجيـد هو أن هنـاك مجلس إدارة 
جيـد جًدا، ومدرب ممتاز ألنه عىل 
الرغم من أنني لم أره يف التدريبات، 
إال أننـي كنـت أسـتخدمه كالعب 

وأعـرف حبه للعبـة والنادي، وما 
يجب القيام به حالًيا هو تصديقه 
النهاية“. والوقـوف معـه حتـى 
وتابـع: ”الفريـق سـوف يمـيض 
قدًمـا، سـيأخذ األمـر وقًتـا أكثر 
قليًال، لكن لدي شـعور بأن بعض 

البـذور يتـم زراعتها وسـتعطينا 
نتائـج جيـدة جـًدا يف النهايـة“. 
وأكمل: ”هنـاك جيًال يبدو مميزا، 
ويظهـر أنه مع مزيد مـن الوقت 
برشـلونة  سـيعود  والتعاقـدات 
لسـابق عهده مرة أخـرى، ولكن 
أهـم يشء هـو الصـرب، فالحيـاة 
انتصارات فقط“. وختم:  ليسـت 
”ومـع ذلك فالجماهـري معذورة، 
ألنهـا اعتـادت عـىل النجاحـات، 
فخالل العقد املايض، فاز برشلونة 
بالدوريات والكؤوس، ولكن يف أحد 
املواسـم ودعنا دوري األبطال من 
نصـف النهائي، فاعتـربه البعض 
فشـال ذريعا، فكيف ال يشـعرون 
بالتوتر اآلن بعد أن تم وصف ليلة 

واحدة سيئة بالفشل؟“.

قـرر االتحاد الدويل للفروسـية، تغريم 
وإيقـاف محمد طـارق طلعت، العب 
منتخـب مـرص، بعـد إيجابيـة عينة 
”مواد مخدرة“، ما يهدد بإلغاء نتائج 
املنتخب يف أوملبياد طوكيو األخرية.
منافسـات  إىل  الواقعـة  وتعـود 
البطولـة اإلفريقية التـي أقيمت 
التأهيليـة  باملغـرب،  الربـاط  يف 

لدورة األلعاب األوملبيـة طوكيو 2021. وأجرى 
املشاركون يف البطولة اختبارين، وثبتت إيجابية 
العينتني لالعب، بعد سـقوط العينة األوىل والتي 
تم تحليلها بعد جلسة عقب الخضوع للتحقيق.
وقررت لجنة التحقيـق إيقاف الفارس املرصي 
ملدة عامني وتغريمه 7 آالف فرانك سـويرسي ، 
باإلضافة إىل 2000 فرانك كرسـوم إضافية عن 
التحقيق. يذكر أن طارق كان أحد املشاركني يف 

منافسـات دوري األمم، الذي تأهـل من خالله 
املنتخب املرصي لألوملبياد، ما يهدد نتائج مرص 
يف دورة ألعاب طوكيو. وكان فرسـان مرص قد 
تلقوا إشـادة بعد املشـاركة يف أوملبياد طوكيو، 
حيث نجـح الثنائي نائل نصـار ومحمد طاهر 
زيـادة يف التأهل ملنافسـات النهائي من بني 75 
فارسـا شـاركوا يف التصفيات، وهو أمر يحدث 

ألول مرة منذ عام 1924.

أصيـب العب جديـد من صفـوف ريال 
مدريـد بفريوس كورونا املسـتجد، رغم 

عدم إعالن النادي امللكي حتى اآلن.
ووفًقـا لصحيفـة ”ماركا“ اإلسـبانية، 
فإن إيسـكو، العب وسـط ريال مدريد، 
حصـل عـىل نتيجـة إيجابيـة يف اختبار 
األجسـام املضـادة الذي قام به، مسـاء 

أمس االول االثنني.

وأشارت الصحيفة اإلسبانية إىل أن ريال 
مدريد قرر إجراء اختبار PCR إليسكو، 
للتأكد من نتيجة االختبار األول. وكشفت 
أن إيسكو كان يعاني من بعض أعراض 
فريوس كورونا، السبت املايض، رغم أن 

نتيجة اختباراته جاءت سلبية. 
 وأوضحـت ”مـاركا“ أن اإليطايل كارلو 
أنشـيلوتي، مدرب ريال مدريد، استبعد 

إيسـكو من مبـاراة قـادش األخرية 
بسبب التهاب اللوزتني. 

وكان فـريوس كورونا رضب عدًدا 
مـن العبـي ريـال مدريـد مؤخرًا، 
وهـم: لوكا مودريتش - مارسـيلو 
رودريجـو   - أسينسـيو  ماركـو   -

جويس - جاريث بيـل - أندري 
لونني.
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سـجل النجم سـتيفن كاري 30 
سـتيت  جولـدن  ليقـود  نقطـة 
واريورز إىل الفوز عىل ساكرامنتو 
ضمـن   ،98  /  113 كينجـز 
السـلة  كـرة  دوري  منافسـات 
وأضاف  للمحرتفـني.  األمريكـي 
نقطـة   16 جريـن  درايمونـد 
و11 متابعـة وعـرش تمريـرات 
واريـورز  ليحقـق  حاسـمة، 
االنتصـار الخامس والعرشين له 

هذا املوسـم مقابل سـت هزائم.
وسـجل جويـل إمبيـد 41 نقطة 
وعرش متابعـات ليقود فيالدلفيا 
سيفنتي سيكرسز إىل الفوز عىل 

بوسطن سلتيكس 108 / 103.
 26 كاري  سـيث  سـجل  كذلـك 
نقطة وأضـاف توبياس هاريس 
سـيكرسز  ليحقـق  نقطـة   25
االنتصـار السـادس عـرش له يف 
املوسـم مقابل 15 هزيمة، بينما 

كانـت الهزيمـة هي السادسـة 
عرش لبوسطن سلتيكس مققابل 

15 انتصارا.
وحقـق أوكالهوما سـيتي ثاندر 
التـوايل  الثانـي عـىل  االنتصـار 
وتغلب عىل ممفيس جريزليس 
102 / 99 مسـتفيدا من تألق 
جيلجيوس-ألكسـندر  شـاي 
الـذي سـجل 23 نقطة، وقد 
كان االنتصـار هـو العارش 

لثاندر هذا املوسـم مقابل 
19 هزيمة. ويف مباريات 

أخرى، تغلب شيكاغو 
بولز عىل هيوسـتن 

 /  133 روكتـس 
118 ويوتـا جاز 
تشـارلوت  عـىل 

 102  /  112 هورينتـس 
وسـان أنطونيو سبريز 

عـىل لـوس أنجليس 
 /  116 كليـربز 

. 92

أعرب بغداد بونجاح، هداف املنتخب الجزائري، عن تمنياته 
بقيادة املحاربني لتحقيق إنجاز يف بطولة كأس العالم قطر 

2022، والوصول إىل الدور ربع النهائي، أو نصف نهائي.

ويف حديث جمع بونجاح 
الجمهوريـة  برئيـس 

الجزائري، عبد املجيد تبون، 
عـرب هـذا األخـري عـن تمنياتـه 

بتحقيـق املحاربني إلنجـاز يف نهائيات 
كأس أفريقيـا، وبعدها تجاوز الدور األول من 

كأس العالـم. وقـال بونجاح خـالل رده عىل الرئيس 
الجزائري: ”سنصل إىل ربع النهائي، أو نصف النهائي، لم 

ال؟“. وحـرص الرئيس تبون، عىل تكريـم بعثة املحاربني، 
العائـدة من قطر، بعـد نجاحها يف الفـوز ببطولة كأس 
املنتخبـات  مشـاركات  تاريـخ  يف  مـرة  ألول  العـرب، 
الجزائرية. ويعد بونجاح أحد أبرز الالعبني الذين ضمنوا 
تواجدهم رفقة كتيبة املحاربني، يف نهائيات كأس األمم 
األفريقية وكأس العالم يف حال نجح املنتخب الجزائري 

يف تجاوز املباراة الفاصلة املؤهلة للنهائيات.
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القاهرة/متابعة الزوراء: 
دّشنت مجلة «قناص» الثقافية، التي 
تصـدر من سـلطنة عمـان، عددها 
األول، رافعة شـعار «األدب والفن يف 
مواجهة العنف»، وتنفتح من خالله 
عىل شتى أشكال التجريب يف الفنون 
واآلداب يف تموجها الزمني واالعتداد 
بالتنوع والشمولية، يف الذهاب نحو 

الجهات والضفاف.
«قنـاص» مجلـة إلكرتونية، تنهض 
فكرتهـا عـىل خلطـة شـيقة بـني 
الشعر والرسد والصورة، يف محاولة 
لتأسيس تشـكيل أبعد، وكما تقول: 
«الحريـة يف أن نقتنـص تلك اللحظة 
رغباتنـا،  فيهـا  ُنعمـل  الهاربـة، 
نتشـاركها يف مسـاحة قنـاص؛ ويف 

تفاعلها وتالطمها نحتفل بها».
تفتتـح املجلـة بـاب الشـعر بهـذه 
تنطـوي  املفـردة  «حيـث  الجملـة: 
وتنكشـف، مفردة نقرأهـا فتنبعث 
فيها الـروح، تلك الـروح الكامنة». 

نقـرأ يف هذا الباب لكل من الشـعراء 
عاشـور الطويبـي، ومنعـم رحمة، 

وصالح العامري، وزاهر الساملي.
ويطـل علينـا بـاب الـرسد بجملـة 
افتتاحيـة: «الرسد حكاية، شـفهية 
نتداولهـا يف زمن إىل زمن، أقصوصة، 
قصـة، رحلـة، روايـة، وهنـاك ألف 
ليلـة فربيـق نهار»، حيـث نقرأ لكل 
مـن: صفـاء بلحسـاوية، وشـيماء 
النجار، وأحمد يوسف عقيلة، وخالد 

شاطي.
ويشمل باب مكتبة بورخيس أربعة 
والرتجمـات،  القـراءات،  محـاور؛ 
يف  حديثـاً.  وصـدر  والدراسـات، 
افتتاحية هذا الباب نقرأ: «يف مكتبة 
بورخيس، أصطدم بمكتبة بابل، ذات 
الرفوف السداسـية غري املتناهية... 
أدخل يف تلـك املتاهة الشـيقة، بحثاً 
عن ذلك الكتاب، كتاب كل الكتب». يف 
محور قراءات، كتبت األديبة فاطمة 
غندور «عرشة أعـوام يف طرابلس»، 

وكتـب الناقد السـوري أنـور محمد 
عن «حياة متوسطية» ألمجد نارص، 
فيما كتـب الشـاعر املرصي رشيف 
الشـافعي عن رواية «برونـز وعباد 
الشـاعر  الشـمس»، بـدوره كتـب 
املغربـي رشـيد الخديـري «البحـث 
عـن الذات بني جيلـني» الذي يناقش 

سريورة محمد برادة اإلبداعية. 
ويف محـور الدراسـات كتبت الكاتبة 
السورية إينانة الصالح عن «القارئ 
والكاتب عىل ضفـة واحدة» تداولياً، 
وكتب زاهر السـاملي «مدخل لقراءة 
قصيـدة بورتريـه شـخيص يف مرآة 
األمريكـي جـون  للشـاعر  محدبـة 
آشـبريي». يف محـور الرتجمـة نقرأ 
«قصـة اسـرتاحة القهـوة» لـروب 
بتلر برتجمـة الدكتورة علياء الداية، 
وقصائـد للبورتريكيـة لـوز ماريـا 
لوبيز. ويشمل باب عني قناص أربعة 
محـاور: التشـكيل، والفوتوغـراف، 
والسـينما، واملـرسح. يف افتتاحيـة 

هـذا البـاب نقـرأ: «فـالش يـيضء 
َعَتَمة، ووهج ألوان، وظالل خشـبة 
املـرسح، وقبلة السـينما... تلك عني 
قنـاص» يف محـور التشـكيل: حوار 
مـع الفنـان العراقـي فاخـر محمد 
«الروح الداخلية وحدسية األشكال» 
أجراه الناقد العراقي خضري الزيدي، 
ويف محـور السـينما عـرض لفيلـم 
«غـروب الشـمس» للمخـرج الزلو 
نيمـس، ويف محور فوتوغراف حاور 
هانـي السـاملي الفنان زيـاد دحالن 
تحت عنـوان «قناص الصـورة». يف 
محور املرسح: كتب بسـام الكلباني 
عن مرسحيـة «الشـقيقات الثالث» 

لتشيخوف.
األكاديميـة  تقـرأ  فيديـو  بـاب  يف 
غنـدور  فاطمـة  الليبيـة  واألديبـة 
مقطعـاً من كتاب «عـرشة أعوام يف 
طرابلـس». ويف بـاب أخبـار ثقافية 
ثمـة تغطيـات عـدة عـن «معرض 
فرانكفـورت للكتـاب»، وعـن «أيام 

قرطـاج السـينمائية»، وكذلـك عن 
معرض الشارقة الدويل للكتاب، فيما 
كتبت روال حسن يف وداع الشخصية 
املكتنزة سـهري البابـيل، التي رحلْت 

عن دنيانا مؤخراً.
يتكـون مجلـس تحريـر املجلة من: 
السـاملي  زاهـر  الُعمانـي  الشـاعر 
رئيسـاً للتحرير والكاتب والصحفي 
السـوري عمـاد الدين مـوىس مديراً 
للتحرير، والكاتب الفلسطيني هاني 
الساملي سـكرترياً للتحرير. أسهمت 
يف العـدد األول مجموعة من الكتاب 

والنقاد واملبدعني. 
(عن/ صحيفة الرشق األوسط)
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غزة/متابعة الزوراء:
الفلسـطينية  الصحفيـة  تنـُج  لـم 
دعـاء مصلح مـن مخالـب البطالة 
التـي طالـت الكثـري مـن صحفيي 
ظـل  يف  غـزة،  قطـاع  وصحفيـات 
الصحفيني  أمـام  التحديـات  تزايـد 
الفلسـطينيني السـاعني للحصـول 
عـىل عمـل يف «مهنة املتاعـب»، مع 
استمرار االنقسام وغياب التوظيف 
املؤسـيس وحالـة الـرتدي يف سـوق 

اإلعالم.
وتتقاسـم العديـد مـن الصحفيات 
الفلسـطينيات الواقـع ذاتـه، حيث 
يتحكم يف قطاع اإلعالم الفلسطيني 
العديـد مـن العوامل، ومنهـا زيادة 
نسب الخريجني يف أقسام الصحافة 
واإلعـالم يف ظـل واقـع اقتصـادي 
سيئ، وانعدام فرص العمل، وتوقف 
عدد مـن القنوات واملواقع اإلخبارية 
املحلية والدوليـة، فيما تتجه بعض 

األحـوال  أفضـل  يف  الصحفيـات 
للعمـل وفـق آلية «القطعـة»، ويتم 
فيهـا حصـول الصحفي عـىل مبلغ 
مقطوع، مقابـل كل مادة صحفية 
تنرش. وتعاني املؤسسـات اإلعالمية 
املحلية منذ سنوات من أزمات مالية 
خانقة، وفـق تعبري القائمني عليها، 
فيما تحظى وسائل اإلعالم املطبوعة 

عـىل نصيـب األسـد يف تلـك األزمة، 
مـا دفـع الصحفيـات للعمـل وفق 
نظام القطعة مـع الصحف العربية 
األزمـات  شـبح  أن  إال  والدوليـة، 

والتوقف الحقهن أيضاً.
 ، مصلـح  دعـاء  الصحفيـة  بـدأت 
رحلتها مـع عالم الصحافة واإلعالم 
يف الحقـل اإلذاعي، وقـد تنقلت بني 

عـدد من اإلذاعـات املحليـة بفعل 
تدنـي األجور وبحثها عن األفضل، 
إىل أن بـدأت أزمـة كورونـا يف عام 
٢٠٢٠ املـايض، والتي أوقفتها كلًيا 
عن عملها يف اإللقـاء الصوتي مع 

موقع عربي وإذاعة محلية.
توقفهـا  أن  مصلـح  وتوضـح 
املفاجئ عن العمل، سّبب لها حالة 
مـن االرتباك ووضعها يف مأزق، ما 
دفعهـا إىل التفكـري جدًيـا، والبدء 
يف  الخـاص  مرشوعهـا  بافتتـاح 
التجميـل، وهو مـرشوع بعيد عن 
تخصصهـا، الـذي تقـول إنهـا لم 

تشعر فيه باألمان الوظيفي.
الفلسطينيات  الصحفيات  وتتخوف 
بفعـل  مجهـول،  مسـتقبل  مـن 
مـن  الرواتـب  لخفـض  تعرضهـن 
مؤسسـاتهن اإلعالميـة، إىل جانـب 
الفصل التعسـفي، والـذي يضعهن 
أمـام مصـري قـاس، ال يجـدن فيه 

الدخل الذي يعينهن عىل توفري حياة 
كريمة.

ابتسام  الفلسـطينية  الصحفية  أما 
مهـدي، والتي فقدت عملهـا أيضاً، 
فتقـول ، أن أحوال العمل تبدلت منذ 
عام ٢٠١٧، وذلك بعد إغالق الصحيفة 
التي كانت تعمل بها، وكانت تختص 
بالجرحى الفلسـطينيني، عالوة عىل 
توقـف معظم املؤسسـات اإلعالمية 
التـي كانت تعمـل معها وفـق آلية 

القطع، عن استقبال األفكار.
وتبني مهـدي أن الواقع الجديد دفع 
أوضاعهـا االقتصاديـة إىل الـرتدي، 
يف  بشـكل غـري مسـبوق، خاصـة 
ظـل انعدام فـرص العمـل، وتتابع: 
«مـا زلـت أتواصـل مـع العديد من 
أشـعر  لكننـي  العربيـة،  املواقـع 
باإلذالل للموافقة عـىل الفكرة التي 
أقـوم بتقديمها، أو الـرد عىل الربيد 
االلكرتونـي الخـاص بهـا، إذ باتت 

بعض األعمال تتعلق بالواسطة».
صعيدهـا  وعـىل  أنهـا  وتوضـح 
الشـخيص تحاول البحث عن مجال 
عمـل مختلف، وبعيـد عن تخصص 
الصحافة، خاصة بعد أن انخفضت 
باملـواد  الخاصـة  املكافـأة  قيمـة 
اإلعالميـة، ووصولهـا إىل أقـل مـن 
النصف يف بعض األحيان، ما تعتربه 
«إعدامـا لقيمـة املـادة الصحفيـة، 
أيًضـا،  تكتبهـا  التـي  وللصحفيـة 
وتقـول «ومـع ذلـك تجد مـن يقبل 
الكتابة مقابل أسعار زهيدة، وهذه 

مشكلة إضافية».
وتتأرجح الصحفيات الفلسطينيات 
بني خياريـن، أحالهما ُمر، إذ تعاني 
فرصـة  أي  انعـدام  مـن  بعضهـن 
للعمـل، فيمـا يعاني البعـض اآلخر 
من ظـروف العمل القاسـية، والتي 
تتعرض خاللها لتقليص الرواتب، أو 
خفض أسعار املواد، أو حتى الفصل 

التعسفي والطرد.
وكان للصحفية الفلسـطينية أمرية 
تعرضـت  قاسـية،  تجربـة  سـمري 
لهـا بعـد العمـل يف موقـع إخباري 
فلسـطيني محيل، حيث بدأت العمل 
يف مجال الصحافة املكتوبة منذ نحو 
٢٠ عاماً، وقد تأثـر العمل مع بداية 

االنقسام الفلسطيني يف ٢٠٠٧.
أن تدهـور   ، امـرية سـمري  وتبـني 
يف  تسـبب  االقتصاديـة  األوضـاع 
أزمات ماليـة، ويتم تجاوزها، إىل أن 
جـاءت جائحة كورونـا، والتي أدت 
إىل إغالق املؤسسـة التـي تعمل بها. 
وتقول أمرية: «تـم إبالغنا بمواصلة 
العمل ملن يرغب عىل سـبيل التطوع 
نظرًا لألزمة املالية، ومن ثم معاودة 
الطلـب للعمـل مقابـل مبلغ صغري 
للغايـة، لكنني رفضت، وقمت برفع 
للمطالبـة  خدمـة،  نهايـة  قضيـة 

بمستحقاتي املالية».

بريوت/متابعـة الـزوراء:
رد القـايض املنفرد املدني يف بعبدا 
إلياس  لبنـان)  (محافظـة جبـل 
صـالح مخيـرب الناظـر يف قضايا 
نقابة  املسـتعجلة طلـب  األمـور 
محـرري الصحافة اللبنانية بمنع 
تجّمـع نقابـة الصحافـة البديلة 
مـن القيام بأي نشـاط عرب كافة 
واملسموعة  املرئية  اإلعالم  وسائل 
عىل كافة األرايض اللبنانية، وذلك 
أسـاس  أي  إىل  اسـتناده  لعـدم 

قانوني سـليم.
أصـدره  الـذي  القـرار  واسـتند 
اللبنانـي  الدسـتور  إىل  مخيـرب 
التي  ومعاهدات حقوق اإلنسـان 
سـيما  وال  لبنـان،  عليهـا  وقـع 
منهـا املتعلقة بحق التجمع وحق 

التعبـري عـن الـرأي.
أن  قـراره  يف  القـايض  ويؤكـد 
الطلب بالشـكل الوارد فيه يهدف 
إىل اتخاذ تدبري وقائي لرفع رضر 
احتمـايل يف غيـاب مـا يثبـت أنه 
يتم التعـرض لها بشـكل ميسء، 
وال يمكـن بالتـايل إدراجـه ضمن 
التي  واالحتياطية  املؤقتة  التدابري 

يمكـن لقايض األمور املسـتعجلة 
أن  عـىل  يشـدد  كمـا  اتخاذهـا. 
التجّمـع املذكـور ينـدرج ضمـن 
إطـار حريـة الـرأي والتعبري كما 

وحريـة التجّمـع.
وشدد املستشار القانوني للتجّمع 
املحامـي فـاروق املغربي، عىل أن 
الحكم الصـادر عن قايض األمور 
نموذجـي  بعبـدا  يف  املسـتعجلة 

وحـق  التعبـري  حريـة  ويكـرس 
التجمع، كما يكرس دور القضاء 
العامـة  الحريـات  حمايـة  يف 

والحريـة الفرديـة.
وأجمعـت آراء الصحفيـني الذين 
استنكروا خطوة نقابة املحررين، 
ووضعوهـا يف خانـة كـّم األفواه 
انتـرص  اليـوم  القضـاء  أن  عـىل 
لحرية التعبري يف مواجهة النقابة، 

التي ال تعّرب إال عن نفس السلطة 
السياسـية واملنظومة الحاكمة.

الصحافة  نقابة محـرري  وكانت 
اللبنانيـة تقدمـت يـوم الجمعـة 
األمـور  قـايض  أمـام  املـايض 
املسـتعجلة بطلـب منـع تجّمـع 
مـن  البديلـة  الصحافـة  نقابـة 
ممارسـة أي نشـاط عـرب كافـة 
واملسموعة  املرئية  اإلعالم  وسائل 

خصوصاً  ومنعـه  واإللكرتونيـة 
من نـرش أي أخبار، أو بيانات أو 
مقاالت مـن أي نوع حفاظاً عىل 
حقوق املسـتدعية ومنعاً للرضر 
أعمالهـا  يهـدد  الـذي  الداهـم 
وطالبـت بغرامة إكراهية قدرها 
١٠٠ مليـون لـرية مـن أعضـاء 
لجنـة التنسـيق الــ١٢ عـن كل 

مخالفـة   للقـرار.
واسـتنكرت جمعيات ومنظمات 
كبـرية  ومجموعـة  وتجمعـات 
مـن الصحفيـني خطـوة نقابـة 
املحرريـن، مشـددين عـىل أنهـا 
تكملـة ملسلسـل التضييـق عـىل 
الحريـات وزيـادة الخنـاق عـىل 
كل معـارض ألداء النقابـة ومن 

خلفها املنظومة السياسـية.
الصحافة  نقابـة  ويعـرِّف تجّمع 
البديلة عن نفسـه بأننا «عامالت 
وعاملـون يف املجـال اإلعالمـي يف 
لبنـان ال تمثلنا النقابة السـائدة، 
نعلـن الثورة عـىل الوضع املرعب 
وبـدء  مهنتنـا  داخـل  والركيـك 
مسـريتنا نحـو نقابـة صحافـة 

بديلـة».

لندن/متابعة الزوراء:
انتقـدت منظمـة «هيومـن رايتـس ووتش»، 
اإلجراءات السعودية بحق املخالفني لـ»عقيدة 
الدولـة»، يف بيـان نرش معلومـات حول حكم 
قضائي بسجن صحفي يمني ١٥ عاماً بتهمة 

«الردة».
ويف ٢١ أكتوبر/ترشيـن األول الفائـت، أعلنت 
محكمـة نجران السـعودية، الحكم بالسـجن 
عـىل الصحفـي اليمنـي عـيل أبو لحـوم (٣٨ 
عاماً)، بناء عىل تعليقات عىل تويرت، اعتربتها 

مرّوجة لـ»الردة واإللحاد والكفر».
وقـال نائـب مديـر قسـم الرشق األوسـط يف 
املنظمة، مايكل بيج، إن السـلطات السعودية 
«ال تّدخر أي جهد لتصوير البالد عىل أنها دولة 
متسـامحة وإصالحية، لكـن مخالفة عقيدة 
الدولـة يف الدين ال تزال ُتعاقب بالسـجن لعقد 

ونصف من الزمن».
ودعا املسـؤول يف املنظمة، الفنانني املشاركني 
يف الفعاليات التي تدعمها الحكومة السعودية، 
إىل التفكـري «مليـًا وجديـاً» فيمـا إذا كانـوا 

يساعدون يف «تلميع صورة الحكومة».
وقال «يتطلب تحديث السـعودية أوالً التوقف 

عن مراقبة املعتقدات الشخصية للناس. ومع 
سـعي السـعودية إىل تحديـث نظـام العدالـة 
الجنائيـة، عليهـا أن تعطـي األولوية بشـكل 
عاجـل إللغـاء تجريـم التعبري السـلمي، بدءاً 
من إلغـاء تجريـم التجديف». ولـم يرش بيان 
املنظمة، رصاحة، إىل أي مطالبة بإطالق رساح 

الصحفي اليمني.
واعتقلـت السـلطات السـعودية أبـو لحـوم، 
ونقلتـه يف سـبتمرب/ أغسـطس/آب،   ٢٣ يف 

أيلول املايض، إىل سـجن نجـران جنوب البالد، 

بعد احتجازه يف قسـم التحقيق لدى الرشطة 
الجنائية.ونقلـت املنظمـة عـن مصـدر- لـم 
تسـمه- أن «أبو لحوم» اتصل بعائلته يف اليوم 
التـايل وأخربهم بمكانه، وأن أسـاس اعتقاله 
هو نشاطه يف مواقع التواصل االجتماعي.ويف 
مطلع سـبتمرب/أيلول املايض، ُسـمح ألرسته 
بزيارتـه يف السـجن لخمس دقائـق، بحضور 
حـراس األمن، وتمّكـن من االتصـال بأقاربه 
أكثر مـن مرة. لكن السـلطات السـعودية لم 
تسـمح له بتوكيل محام أثنـاء اعتقاله األويل 
واستجوابه، وُسـمح لعائلته بتوكيل املحامي 

بعد شهر من اعتقاله.
ويف ١٠ أكتوبر/ترشيـن األول، عقدت املحكمة 
الجزائيـة يف نجران أول جلسـة محاكمة ألبو 
لحوم، «وقد كان يعلم بالتهم الرسمية املوجهة 

له، لكن محاميه لم يكن يعلم بها».
وقالـت املنظمـة، إن املحكمـة عقدت جلسـة 
ثانية طلب خاللها محامي أبو لحوم، مراجعة 
التغريدات املزعومة واسـتدعاء الشـهود. ويف 
٢٦ أكتوبر/ترشين األول، أعلن القايض الحكم 

والعقوبة من دون سماع شهود الدفاع.
واتهمت النيابة أبو لحوم بمجموعة من التهم 

املتعلقـة بالـردة والتجديف، بما فيهـا: إنكار 
وجود الله، والتمثيل به، والتشـكيك واإلساءة 
للـه وديـن اإلسـالم ونبيـه محمـد، و»الـردة 
واإللحـاد والكفـر بالله عز وجـل والدعوة إىل 
ذلـك، وإنتـاج ونـرش وترويـج ما من شـأنه 
املسـاس بالنظام العام والقيم الدينية واآلداب 

العامة يف وسائل التواصل االجتماعي».
وقـال املصدر الـذي نقلـت عنه املنظمـة، إن 
أسـاس قضيـة االدعـاء ضـد أبـو لحـوم هو 
اعرتافه الذي انتزعته النيابة بالتهديد بتوجيه 
االتهـام إىل زوجته إذا لم يوقـع عىل االعرتاف، 
فيما طالـب ممثلو االدعاء بإعـدام أبو لحوم 
عىل أساس «الحدود». وأضافت املنظمة «وألن 
أبو لحـوم تراجـع عـن اعرتافـه يف املحكمة، 
رفضت املحكمة استخدام الحد وحكمت عليه 
بالسجن عرش سنوات بناء عىل مبدأ «التعزير» 
يف الرشيعة اإلسـالمية، والذي بموجبه يتمتع 
القضـاة بسـلطة تقديريـة واسـعة لتحديـد 
العقوبات يف القضايا الفردية، والسجن خمس 
سـنوات بناء عىل املادة ٦ من قانون مكافحة 

الجرائم اإللكرتونية يف السعودية».
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القاهرة/متابعة الزوراء:
مـىض أكثر مـن عام عـىل حبس الصحفـي املـرصي يف جريدة «الشـعب» وعضـو نقابة 
الصحفيـني املرصية، عامر عبد املنعم، يف سـجن ليمان طرة عىل ذمـة القضية رقم ١٠١٧ 
لسـنة ٢٠٢٠ حـرص أمن دولـة عليا، يف ظروف حبس قاسـية، تزيد حالته الصحية سـوءاً 
وُتعـرِّض حياته للخطر.وكانت قوات األمن املرصية قد اعتقلته من منزله يف منطقة الهرم 
يوم ١٨ ديسـمرب/كانون األول ٢٠٢٠، ليظهر أمام نيابة أمن الدولة يف التجمع الخامس يف 
٢٠ ديسمرب/كانون األول، ويتّم التحقيق معه بتهم تتعلق «بنرش أخبار كاذبة، واالنضمام 
إىل جماعة أسسـت عىل خالف القانون». ونرش «مركز الشـهاب لحقوق اإلنسان»، رسالة 
مـن زوجـة عامر عبد املنعـم قالت فيها: «لم أتخّيـل يوماً أن يضعني القـدر يف هذا املوقف 
وأن أكون زوجة صحفي معتقل، سـجني رأي.. كنت أتابع أخبار سـجناء الرأي ومعاناتهم 
وأرسهم، لكن لم أتخيل أن الوضع بهذا السوء».وتابعت زوجة الصحفي يف رسالتها: «سنة 
كاملة حصلت فيها أموٌر كثرية لنا كأرسة وعامر ليس معنا، ونحن الذين كنا نعتمد عليه يف 
إدارة كل تفاصيل حياتنا.... سنة كاملة وأنا أقيض كل أسبوع أمام ليمان طرة من الثامنة 
صباًحا ألسجل دخويل لزيارة عامر عىل الساعة الواحدة أو الثانية ظهراً».يذكر أن الصحفي 
عامـر عبد املنعم مصاب منذ سـنوات طويلة بمرض السـكري، ويحتـاج إىل الحصول عىل 
جرعـات اإلنسـولني بصفة دوريـة، إضافة إىل إجرائـه عمليتني جراحيتـني يف عينيه قبيل 
اعتقاله. وبسـبب ظـروف االعتقال وعدم حصوله عىل الرعايـة الصحية الالزمة، أصيب يف 
شـهر رمضان املايض بالتهاب فريويس شـديد، وبالفعل تم عرضه عىل طبيب السجن ولم 
يطرأ أي تحسـن عليه.وبحسـب مصادر حقوقية، تقدمت أرسته بعدة طلبات لعالجه عىل 
نفقتهم الشـخصية خارج السـجن، ولكـن دائما ما كانت تقابل طلباتهـم بالرفض. وبعد 
إصابته منذ شـهر بآالم شديدة أسفل الظهر، وبعد طلبات متكررة، تمت إحالته ملستشفى 

ليمان طرة، وحقنه بحقنة فولتارين، وال تزال آالم الظهر مستمرة.

كابل/متابعة الزوراء:
منذ وصول حركة طالبان إىل السلطة يف أفغانستان منتصف آب، أغلق ٤٣ باملئة من وسائل 
اإلعـالم يف البالد ما دفـع اىل البطالة ٦٠ باملئة من الصحفيني الذكـور ومعظم الصحفيات، 
وفق دراسـة أجرتها منظمة مراسلون بال حدود مع جمعية الصحفيني األفغان املستقلني. 
وأوردت الدراسـة أنه «من بني ٥٤٣ وسيلة إعالم أحصيت مطلع الصيف، ال يزال ٣١٢ منها 
فقط تعمل يف نهاية ترشين الثاني ٢٠٢١. ويعني ذلك أنه يف غضون ثالثة أشهر اختفى ٤٣ 
باملئة من وسـائل اإلعالم األفغانية». وقالت مراسـلون بال حدود إن «أكثر من أربع من كل 
عـرش وسـائل إعالم اختفت و٦٠ باملئة من الصحفيني واإلعالميـني غري قادرين عىل العمل 
اآلن»، والنسـاء هن األكثر ترضرا مع فقدان ٨٤ باملئة منهن وظائفهن.وتم احتساب هذه 
البيانات عىل أساس إحصاء لعدد وسائل اإلعالم والصحفيني النشطني قبل استيالء طالبان 
عىل السلطة يف ١٥ آب ٢٠٢١، وفق املنظمة غري الحكومية.وأضافت الدراسة أنه «حتى قبل 
أربعة أشهر، كان لدى معظم واليات أفغانستان ما ال يقل عن عرش وسائل إعالم خاصة»، 
واآلن «تـكاد بعض املناطق تفتقر إىل وسـائل اإلعالم املحلية».وفقـدت منطقة كابل حيث 
كان الرتكيـز اإلعالمي األعىل، أكثر من نصف وسـائل اإلعالم (٥١ باملئـة)، فمن أصل ١٤٨ 
منـربا إعالميا تم احصاؤها قبل منتصف آب، واصـل ٧٢ منها فقط العمل يف نهاية ترشين 
الثاني.ومن بني ١٠٧٩٠ شـخصا كانوا يعملون يف وسـائل اإلعـالم األفغانية (بينهم ٢٤٩٠ 
امـرأة) يف مطلع آب «٤٣٦٠ منهـم فقط واصلوا العمل وقت الدراسـة (٣٩٥٠ رجالً و٤١٠ 
نساء)».وفقدت أكثر من أربع من كل خمس إعالميات وظائفهن، وتشري الدراسة إىل أنه يف 

١٥ من واليات أفغانستان البالغ عددها ٣٤ «لم تعد هناك أي امرأة تعمل» يف الصحافة.
ويعود ذلك إىل «رضورة أن تلتزم وسائل اإلعالم الرشوط املفروضة من طالبان التي تسيطر 
عىل تلك املناطق، وهي تشـمل تنحيـة الصحفيات». ويف العاصمـة األفغانية كابل، تراجع 
عـدد الصحفيات مـن ١١٩٠ قبل وصـول طالبـان إىل ٣٩٠.وبات عىل الصحفيـني االلتزام 
بـ»القواعـد اإلحدى عـرشة للصحافة» و»األمر باملعروف والنهي عـن املنكر». قبل التمكن 
من تغطية موضوع ما، يجب عىل الصحفيني أوال إبالغ وزارة اإلرشاف، والحصول عىل إذن 

بهدف التحقق من عملهم قبل البث.
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كنت تحت وطأة االكتشاف التلقائي 
لنبـض املدينـة ومتحفهـا املعماري 
املمتـد عىل مـد النظـر والغائب عن 
األوىل  زيارتـي  يف  اإلعـالم  وسـائل 
للقاهرة قبـل أكثر من عقـد. هناك 
فـوىض معماريـة ال تعمـي الذائقة 
البرصية فحسب، بل تضيق األنفاس 

عىل السكان أنفسهم.
الحقيقيـة  مـرص  أن  أومـن  فأنـا 
غـري متاحـة يف كل الكـم الهائل من 
الضجيج اإلعالمي والفني واألدبي.. 
هنـاك خديعـة مرّت عـىل املرصيني 
قبـل أن تمـّر عـىل العـرب برّمتهم، 
فخلف كل هـذا الضجيـج اإلعالمي 
للبـالد  الحقيقيـة  الصـورة  غّيبـت 
وطبائعهـا وثقافتهـا، أمـام صورة 

مزيفة سائدة.
لذلك تركت خطاي تميش عىل هواها 

يف طرقات القاهرة يف محاولة تدوين 
ذهني عّمـا أتوق إليه، لكن مشـهد 
قطـع كل ما أفكر به، أنه ببسـاطة 

صورة مريعة عن الرياء الديني.
لبيـع  نسـبيا  واسـعا  محـال  كان 
العصائـر بمكائن تقليديـة، تجلس 
سـيدة يف منتصف العمر عىل طاولة 
الشـاربني،  مـن  النقـود  السـتالم 
فيما يقـف رجل ضخـم بلحية كثة 
ونظـرات متجهمـة لتقديـم عصري 

الجزر والربتقال.
الغريـب أنـه ال يـرّد عـىل أّي طلب، 
ويكتفـي بتنفيـذ الطلبـات برسعة 
األقـداح بهـدوء  وتلقائيـة ويقـدم 
للزبائـن، كان بـني عـرصه وأخرى 
يرفـع نسـخة صغـرية مـن القرآن 
الكريم مغلف بحقيبـة جلدية ليقرأ 
اآليات بصوت يكاد يكون مسـموعا 

لكل املتواجدين يف املحل.
إثـارة  إيلّ  بالنسـبة  املشـهد  مثـَل 
منقطعـة النظري، وكان عّيل أن أقف 
وأشـرتي وإن لـم أرشب، وبالفعـل 
طلبت قدحـا من عصـري الجزر من 
الرجل امللتحـي الواقف خلف ماكنة 
عرص الفواكه اليدوية واملشـغول يف 
الوقت نفسه بقراءة آيات من الذكر 
الحكيـم، لم يبال بدهشـتي فيما لم 
أرفع نظراتي عنه، فانتبهت السيدة 
النبهاري مبتسمة وطلبت منه إعداد 
قدح من عصـري الجزر مطالبة إياي 

بالثمن.
يبـدو أن انبهـاري من املشـهد غري 
املتوازن برسيالية دينية فائقة، كان 
معتـادا بالنسـبة إىل هذه السـيدة، 
الواضح من مالبسها الطبيعية أنها 
ال تمـّت بصلة قرابة إىل قارئ القرآن 
وعارص الربتقال والجزر، وإال لظهر 

التشدد يف طبيعة لباسها.
مهما يكـن من أمر، وضعـت القدح 
عىل الطاولة ولم أتذوقه، فيما استمر 
انبهاري من مشهد متكرر لرجل يقرأ 

القـرآن بكتاب صغـري، ويتوقف مع 
كل طلـب لتقديم العصائر للزبائن يف 
دورة مسـتمرة ال تحمل غـري الرياء 

واالستعراض املتعجرف.
لم يكن بمقدوري أن أتحدث مع هذا 
الرجـل، مع أن ابتسـامة املرأة كانت 
تشـجع عـىل إطـالق السـؤال، لكن 
الـرتدد يف داخيل، أنا الغريب الزائر إىل 
هـذه البـالد للمـرة األوىل، حال دون 
أن أظهر لعبتـي وجرأتي الصحافية 

معا!

ال يمكن أن يسـتفيد هـذا الرجل من 
قراءة لكتاب مقـّدس يقطعها عليه 
الزبائن بشكل مسـتمّر، مثلما ليس 
بالطمأنينـة  يشـعر  أن  بمقـدوره 
واملتعـة اللغوية واملعرفية الكامنة يف 
اآليات الكريمة يف متجر ضاج بصوت 
ماكينـة العرص وطلبات املشـرتين، 
لكـن املفهـوم يف كّل ذلـك أن فكـرة 
الرياء تتحول عند مثله إىل استعراض 
ديني متغطرس أمـام اآلخرين، وإن 

كان الله غري معني به.

اللغـة يف سـياقها الروحي والثقايف 
هـي هبة مـن أعظم الهبـات التي 
أنعـم الله بهـا عىل اإلنسـان وبها 
امتاز عن املالئكة وسائر الكائنات. 
وهذا ما يشـري إليه القرآن يف قوله 
تعـاىل ”وََعلََّم آَدَم اْألَْسـَماَء ُكلََّها ُثمَّ 
َعرََضُهْم َعَىل الَْمَالِئَكِة َفَقاَل أَْنِبُئوِني 
ِبأَْسـَماِء َهُؤَالِء إِْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي“ 
(البقرة ٣١)، فقد أودع الله القدرة 
األسـماء  تعلّـم  عـىل  اإلنسـان  يف 
وابتكار أسماء لألشياء التي تعرض 
أمام حواّسه أو للمعاني التي تلوح 

يف عقله ووجدانه.
فاإلنسـان هو الكائن الوحيد الذي 
يملك القـدرة عىل البيـان وترجمة 
أفكاره ومشاعره وخرباته ونقلها 
لآلخرين. وهذا من مظاهر التكريم 
التي خّصها الرحمن باإلنسان كما 
يقول تعاىل ”الرَّْحَمُن. َعلََّم الُْقرْآَن. 
الَْبَيـاَن“  َعلََّمـُه  اْإلِْنَسـاَن.  َخلَـَق 

(الرحمـن: ١ – ٤).
جعل الله لكل فصيلة من الكائنات 
الحيـة لغة واحدة وكذلك األمر لكل 
قانـون مـن القوانـني الطبيعيـة، 
الخالـق  حكمـة  اقتضـت  بينمـا 
بـأن يجعل لـكل أمـة مـن الناس 
لغة ولسـانا مختلفـا ومتميزا عن 
غريهـا، كما يقـول الخالـق تعاىل 
آَياِتـِه  التنزيـل ”َوِمـْن  يف رصيـح 
ـَماَواِت َواْألَْرِض َواْخِتَالُف  َخلُْق السَّ
لَِك َآلَياٍت  أَلِْسَنِتُكْم َوأَلْوَاِنُكْم“ إِنَّ ِيف َذٰ

لِلَْعالِِمنَي“ (الروم ٢٢).
أن  إىل  الفالسـفة  بعـض  ذهـب 
اإلنسـان عاجز عن التفكري خارج 
اللغـة، وبعضهـم ذهـب إىل وجود 
عالقـة جدليـة بـني الفكـر واللغة 
مفادهـا أن ”الفكـر يصنـع اللغة 
وهي تصنعه“، وهذا يعني أن جمود 
الفكر يعّطـل نموَّ اللغة وتطورها. 
وأنه ال بد لكل لغـة أن تتطوَّر لكي 
تعربِّ عن انشغاالت أهلها وآدميتهم 
وتطلعاتهـم الفكريـة وحرياتهـم 

املنضبطة.
ليسـت جميع اللغات عىل مسـافة 
واحـدة من حيث اسـتيعاب تطور 
األفـكار أو التعبـري عن املشـاعر. 
وهنا يمكن القـول إن أبدع اللغات 
وأرقاهـا هـي تلـك التـي تعرب عن 
مشاعر اإلنسـان املرهفة وأفكاره 
املركبـة. وهنا ندرك فرادة اللسـان 
العربـي والعلّـة وراء اصطفاء الله 
تعـاىل لهـذه اللغـة لتكـون رِحما 
وِمهـادا  املبـني  اإللهـي  للوحـي 

لرسالته الخاتمة للعاملني.
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ال تهـدد معرفـة اللغـات األخـرى 
وإتقانهـا وعينا بقيمـة لغتنا األم 
أو رفعـة مكانتها، كمـا ال تقترص 
أهمية تعلّم لغات الشعوب األخرى 
مكرهـم“،  ”أمـن  مقولـة  وفـق 
فحاجتنا إىل ذلك تنبع من حاجاتنا 
الحضاريـة املتواصلـة للتعلـم من 
عـن  والبحـث  اآلخريـن  تجـارب 
مختلـف  يف  املعرفيـة  إبداعاتهـم 
املجاالت. وأستذكر هنا عميد األدب 
العربـي الدكتـور طـه حسـني يف 
كتابه ”لحظات“ الذي كان يعتربه 
وسيلة لتحقيق حالة من االندماج 
بني الّرشق والغرب، حيث دّون فيه 
الّلحظات األدبّية التي عاشـها أّيام 

شـبابه بني األدبـاء يف الغرب، وبني 
الُقرّاء يف الّرشق. وكان طه حسـني 
يؤمن أنه لو تـم تناول هذا الكتاب 
من ِقبل الُقرّاء عن فهم، سيؤدي إىل 
نرش املوّدة، والتفاهم بني شـعوب 

العالم العربي والغربي.
وقـد أعطـى القـرآن الكريـم للغة 
العربية روحـا جديدة وألقى عليها 
ثـوب الخلود، فـكان ِحفـظ اللغة 
العربية هو من ِحفـظ الله لكتابه 
الـذي تعهـد به. فـال سـبيل لفهم 
القـرآن وتعّقـل معانيـه دون فهم 
اللغـة العربيـة ودراسـة أسـاليب 
بيانهـا. وهكـذا ورغـم كل املحـن 
واألزمـات التـي مّر بهـا العرب ما 
زالـت اللغـة العربيـة تحافظ عىل 

وجودها وسحر جمالها.
يحـث القرآن الكريـم عىل رضورة 
االنسجام بني بالغة األقوال وحسن 
العمل والسـلوك وعدم التباين بني 
القـول والفعل، كمـا يف قوله تعاىل  
َها الَِّذيـَن آَمُنوا لَِم َتُقوُلوَن َما  ”َيا أَيُّ
َال َتْفَعُلـوَن. َكُربَ َمْقًتا ِعْنـَد اللَِّه أَْن 
َتُقوُلـوا َما َال َتْفَعُلـوَن“ (الصف: ٢ 

.(٣ –
اللغـة العربيـة هـي أكثر مـن لغة 
لسان فهي وجدان العرب وعقلهم 
ومستودع فكرهم وذاكرتهم، وهي 
الربـاط الجامـع الـذي يصـل بني 
أبنائهـا يف الحـارض واملـايض. ولم 
تكن العربية مجرد لغة شعر وأدب 
وديـن فقـد أصبحت لغة فلسـفة 

الثقافـة  عـىل  وانفتحـت  وعلـوم 
اليونانية والفارسية والهندية منذ 
حركـة الرتجمـة وتأسـيس بيـت 

الحكمة يف زمن املأمون.
لقد أسهم اإلسـالم يف الحفاظ عىل 
اللغة العربية وانفتاحها عىل دروب 
العاملية، فقد جذب اإلسالم شعوبا 
كبـرية عشـقت العربية كعشـقها 
اإلسـالم، فكتبـوا فيهـا علومهـم 
ودونوا أشـعارهم وألّفـوا املجلدات 
الضخمـة يف األدب والطـب والفقه 
والفلسـفة والفلـك والرياضيـات، 
تماما كما فعل ابن سينا والفارابي 
ومسـلم  والبخـاري  والبريونـي 

والرتمذي وغريهم.
ليست مشكلة اللغة العربية يف عدم 

قدرتها عىل التطور، وإنما باألفكار 
النمطية التي يحملها بعض أبنائها، 
وعـدم شـعورهم بحرقة السـؤال 
عقـب إجابـة ”ال أعـرف“. جاء يف 
كلمة الشـاعرة البولندية فيسوافا 
اسـتالمها  أثنـاء  شيمبورسـكا 
لجائزة نوبـل يف اآلداب ”ال أعرف.. 
كلمتان لهما جناحان. لو أن نيوتن 
لـم يقل لنفسـه ال أعـرف، كان يف 
التفاحة  أحسن األحوال سـيلتقط 
ويأكلهـا“. ولطاملا كانـت العربية 
لغة الدين والدنيا والثقافة والفكر، 
وهـي كذلـك أول الجوامـع التـي 
يلتقي عليها أبناء الضمائر الحّية، 
وكمـا يقـول الرصـايف: وتجمعنـا 
جوامـع كربيـات/ أولهـن سـيدة 

اللغـات ال بـد لنا أن نـدرك طبيعة 
األزمـة الحضاريـة التي تعيشـها 
مجتمعاتنـا العربية وغـري العربية 
وأثرهـا يف إضعـاف اللغـة العربية 
كوسـيلة لالتصال. وحيث أن اللغة 
العربية قد اعُرتف بها كلغة رسمية 
يف األمم املتحـدة، فيجب مضاعفة 
الـرتاث  عـىل  للحفـاظ  الجهـود 
النوعـي يف مجتمعاتنـا العربيـة يف 
املوطن واملهجـر، وتطوير األنظمة 
والترشيعات  والقوانـني  التعليمية 
التي تحفظ الـرتاث واللغة العربية 
وعـىل  املعـارصة.  مجتمعاتنـا  يف 
املسـتوى العاملي يجـب العمل عىل 
تعزيـز حضـور اللغـة العربيـة يف 
الثقافـة واألدب العاملـي وتكثيـف 
الحضـور املعريف العربي يف شـبكة 

البحث العاملية.
إن نهضة الشعوب تبدأ عندما تثق 
بذاتها وتعتصم بلغتها وتعمل عىل 
تطويـر معارفهـا وآدابها وتضافر 
جهـود أبنائها جميعـا، وهنا يجب 
اإلشارة إىل ما قام به العرب مسلمني 
النهضـة  عـرص  يف  ومسـيحيني 
النهـوض  الحديثـة مـن  العربيـة 
باللغة العربية وعلومها، وسـعيهم 
نحو إقامـة املؤسسـات التعليمية 
وإصدار الصحـف واملجالت باللغة 
العربية، وقد استمدوا إبداعهم من 
إيمانهـم العميـق بمركزيـة اللغة 
العربيـة يف مرشوعهـم النهضوي؛ 
وال ننـىس أولئك الذيـن دفعوا ثمن 
قناعاتهم عـرب التاريخ املعارص يف 
سـبيل إبداء الرأي وتربئة الضمري.
واليـوم ورغـم كل الصعوبات التي 
تحيـط بنـا ونحـن عىل مشـارف 
العـام الجديد ال بـد أن نؤمن ونثق 
بمقومات هذه األمة وقدرتها عىل 
صناعـة مسـتقبل أفضـل ينهض 
بمجتمعاتنا ويدفعنا نحو استئناف 

مسريتنا الحضارية.

أسـباب املـوت يف العـراق كثـرية 
وربمـا تكون أكثر من كل اسـباب 
املوت املوجودة يف اي بلد يف العالم، 
لكـن هذه االسـباب غالبـاً مايتم 
تجاهلها او اخفائها، فالذي يموت 
يف السـجن او يف مراكـز االعتقـال 
غالبـا ما يشـار اىل تدهـور حالته 
الصحيـة او جلطـة او اي سـبب 
آخـر قد يكـون السـبب الحقيقي 

اويخفي ورائه سبباً آخر.
وتمثل االخطاء الطبية سبباُ للكثري 
من حاالت الوفاة او االصابات التي 
تـؤدي اىل حـاالت العجـز والعوق 
والتشـوه يف االجسـام واالعضـاء 
البرشية، لكنه يبقى سبباً يحرص 
االجهـزة  يف  والعاملـني  االطبـاء 
الصحية عىل انـكاره وفعل كل ما 
يمكن فعله من أجل تضييع معامله 
وتشـتيث صـوره وآثـاره وبمـا 

يحمي االرسة الصحية بكاملها.
ورغم ان االخطاء الطبية موجودة 
العالـم،  ومنتـرشة يف أغلـب دول 
لكـن يف العراق االمـر يختلف النها 
تأخـذ ابعـاداً اخرى كثـرية تتصل 
بالسياسة واالحزاب والشخصيات 
والقبائـل  والعشـائر  املتنفـذة 
الطائفـة  اىل  وربمـا  وااللقـاب 
واملذهـب الـذي تعـود اليـه هوية 
ثـم  اوالً  املستشـفى  او  الطبيـب 

هوية الضحية.
هذا املوضـوع يشـكوا الناس من 
ظلم الجهاز الطبي وعجز القانون 
والقضـاء يف حمايتهـم والحصول 
عىل حقوقهم، فـال يبقى لهم غري 
الدعاء والدعاء عىل من تسبب بهذا 
الدمار والخراب الـذي طال الكثري 

من اوجه الحيـاة يف العراق ومنها 
قطاع الصحة والدواء.

بانـه كل  الطبـي  الخطـأ  ُيعـرف 
مخالفـة أو خـروج مـن الطبيب 
يف سـلوكه عىل القواعـد واألصول 
الطبيـة التـي يقـيض بهـا العلم، 
واملتعارف عليهـا نظريا وعمليا يف 
الطب، أو إخالله بواجبات الحيطة 
القانون  التـي يفرضهـا  والحـذر 
واملهنة عليه؛ وذلك متى ما ترتبت 
عىل فعلـه نتائج جسـيمة كان يف 
قدرته وواجباً عليه أن يكون يقظا 

وحذرا من أن يرض باملريض.
كمـا ُيعـرف أيضا باسـم اإلهمال 
الطبي وفشل الطبيب يف تشخيص 
التشـخيص  أو  املريـض،  حالـة 
الخاطـئ ووصف عـالج او اجراء 
عمليـة بناءاً عىل هذا التشـخيص 
الخاطـئ او ارتـكاب خطـأ أثنـاء 
إجـراء العمليـة او بعـد اجرائهـا 
عندما يهمل او يخطأ يف تشخيص 
حالتـه الصحيـة، وكذلك يف إعطاء 
دواء خاطـئ وعـدم رشح طبيعة 
العالج أو رشحـه بطريقة خاطئة 

للمريض.
ان معانـاة املـرىض مـن االخطاء 
الطبيـة واالصابـات التـي تحدث 
نتيجة للعالج والـذي غالبا ما يتم 
تبسـيطه بانـه حـادث طبـي او 
قضاء وقدر، لكنه ليس بالرضورة 
ان يكـون هـذا الخطـأ أو إالهمال 
عمدا، فهو مـن جرائم الخطأ لكن 
مـن املهـم والـرضوري إذا أصيب 
اي شـخص نتيجة لإلهمال الطبي 
فيجـب ان تكـون هنـاك رصاحة 
وشفافية يف تقديم املتسببني اطباء 
او ادارة الجهاز الطبي واملستشفى 
احصائيـات  عـن  واالعـالن  بـل 
ضحايـا االطبـاء واملستشـفيات، 
وبما يضمن فرض العقاب ويمكن 
كل متـرضر مـن الحصـول عـىل 
تعويض مـادي ومعنوي من جراء 
هذا الخطأ الطبي الذى يرقى هذه 
االيـام اىل درجة الجريمة ورضورة 

تطبيق القانون عىل الجميع.
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    حالفني الحظ حضور منتدى عاملي 
يسـمى world social forum عقـد 
يومهـا يف مدينة حيدر ابـاد الهندية 
يف الشهر االول من العام ٢٠٠٣ وهو 
تجمـع لـكل التكتـالت والتحالفات 
اليسـارية leftists يف العالـم واتذكر 
الكاتـب  اسـتقبال  جـرى  كيـف 

االقتصادي اليسـاري الشهري سمري 
امني بحفـاوة بالغة والفتة للنظر اال 
 Accumulation وهو صاحـب كتاب
on a World Scale احد اهم املصادر 
يف مادة التنمية االقتصادية يف جامعة 
اوتاوا يف كندا لطلبة الدراسات العليا 
كما اتذكر قبل اربعني عاماً . جعلتني 
هذه املناسبة ان ادقق ساعات وايام 
بالبحث عن الحقيقـة العلمية لهذة 
املدينة الهند التي كانت تضم مناجم 
املاس …..وان املاسه الكبرية يف التاج 
الربيطاني املسماة كوهان نور يقال 
ان مصدرهـا من مناجـم حيدر اباد 
وهي املاسـة التي اسـتحوذت عليها 
رشكة الهند الرشقية وأصبحت جزءاً 
مـن جواهر التـاج الربيطاني عندما 
للملكـة فيكتوريـا عندمـا  أهديـت 
توجـت امرباطـورة عىل الهنـد عام 

.١٨٧٧

    تعرفـت حقا من خالل تلك الزيارة 
ملدينـة حيـدر ابـاد وللمـرة االوىل يف 
حياتـي االطالع عـىل معالـم املدينة 
العلمية و االكاديمية والتقنية العالية 
وهي املدينة التي ضمت وقتها قرابة 
 ، تكنولوجـي  ومعهـد  جامعـة   ٤٠
وكان من بني تلك املعالم الوقوف عىل 
مجمـع (رقمي )منعزل عـن الناس 
ضـم مفاصل مهمة مـن تكنولوجيا 
املعلومات واسس عىل غرار ما جرى 
عندمـا  حقـا،  بنغلور/الهنديـة  يف 
 Jayant توىل املهندس جيانـت باليغا
Baliga مهـام دخول الهند يف العرص 

الرقمي.
    كان جيانـت باليغـا يعمل رئيسـاً 
اإللكرتونيـات  تطويـر  ملؤسسـة 
وخططـه   ، الهنـد  يف  الحكوميـة 
بانشـاء مدينـة إلكرتونيـة لصناعة 
تقنيـات املعلومـات عـىل مـدى ١٠ 

سنوات لتعليم وتأهيل مليون طالب 
لتكنولوجيا املعلومات .

    وعرفت يومها ان من اسرتاتيجيات 
ذلـك املجمـع التقني الكبـري املنعزل 
جـداً يف حيدر اباد ،الذي يضم شـقق 
سـكنية راقيـة للعاملـني ومجمـع 
تسويقي كبري (سوبرماركت)خاص 
بتلك النخبة العاملة اضافة اىل غريها 
من وسـائل الخدمات والراحة ، فان 
املجمـع يتوىل مـن بـني مهامه عىل 
سـبيل املثال تدقيق موازين املراجعة 
اليومية trial balances وتطبيقاتها 
لحسـابات كربيات رشكات الطريان 
واملصارف يف شـمال اوروبا وامريكا 
مستفيدين من فرق الوقت حقا بني 
شـمال العالم وجنوبـه وعرب تطور 
شـبكًة االنرتنيـت وهي واحـدة من 
اعمال ذلك املجمع وبكلف منخفضة 

جدا .

    دارت االيـام و حالفني الحظ مرة 
ثانيـة كـي احرض مؤتمـراً اخر ضم 
هـذه املرة قـوى من اقـىص اليمني 
وكان  العالـم  يف   Wright wings
العـام  مـن  ايضـا  االول  الشـهر  يف 
االقتصـادي  املنتـدى  وهـو   ٢٠١٥
العاملـي world economic forum يف 
دافوس بسـويرسا. وجاء حضور بل 
غيتس رئيس رشكة مايكروسـوفت 
واملستثمر االول بالعالم يف تكنولوجيا 
املعلومات وعمالقة آخرين من وادي 
السـيلكون ليعطـوا طعمـا آخـر يف 
تجمعات (اليمني )(الرقمية) ،عندها 
ايقنت ان العالم الرقمي بات يكتسح 
االرض مـن جنـوب العالم بيسـاره 
، ويكتسـح شـمال العالـم بيمينـه 
جغرافيـات  يف  جميعـه  ليصطـف 
الفضاء بال هـوادة …… انها العوملة 

الرقمية.
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يصاحـب انخفاض درجات الحرارة يف فصل الشـتاء عـادات غذائية 
خاصة، الدافع لها بالدرجة األوىل منح الجسم شعورا بالدفء، وتعزيز 

املناعة يف مواجهة األمراض التي تنشط يف هذا الفصل.
وثمـة أطعمة ُينصح بأال تخلو منها ”موائد الشـتاء“ نظرا ملا تحويه 
من عنارصغذائية مهمة لصحة الجسم يف هذا الفصل وأجوائه الباردة 
التي يتعني معها االنتباه أكثر من أي فصل آخر لنمط النظام الغذائي 

للحفاظ عىل صحة الجسم.
وحـول أبرز األطعمة ”الصديقة للشـتاء“ والتي ينصح باملداومة عىل 
تناولهـا خالل هـذا الفصل، قال استشـاري عالج السـمنة والتغذية 
العالجية يف القاهرة، الدكتور مصطفى سـاري: ”هناك الفواكه التي 
تمنح الجسـم شعورا بالدفء وتسـاعد أيضا عىل تقوية املناعة، مثل 
الربتقال واليوسـفي والكيـوي، إضافة إىل املـوز والليمون، حيث تمد 

الجسم بفيتامني (يس)“.
وأشار ساري إىل أن ”املوز بشكل خاص مهم جدا ملنح الجسم شعورا 
بالدفء، نظرا الحتوائه عىل فيتامني (ب) واملغنسـيوم، وهما مهمان 
لوظائف الغدة الدرقية والكظرية، والغدد املسـؤولة عن تنظيم درجة 

حرارة الجسم“.
أطباق حليفة لجهاز املناعة

كمـا ينصح خبري التغذية ببـدء اليوم بتناول الشـوفان أو أي حبوب 
كاملـة عمومـا، وذلـك لكونها مصدرا مهمـا للطاقة التـي يحتاجها 
الجسـم، الحتوائهـا عىل نسـبة عالية مـن الكربوهيـدرات التي تمد 
الجسـم بالطاقة، كما أنها تحتوي عىل نسـبة عالية من الفيتامينات 

واأللياف.
ومـن بـني األطعمة التي ينصح سـاري بتناولها لفائدتهـا يف التدفئة 
وتقوية املناعة، اللحوم الحمراء وكذلك األسماك، مشريا إىل أن ”اللحوم 
بها نسبة عالية من الحديد، وهو مهم للجهاز املناعي، عالوة عىل أنها 
تزيد نسبة األوكسجني بالجسم، وبالتايل تقلل من درجة الربودة التي 

يشعر بها الشخص، ألن األوكسجني يعطي طاقة وحرارة.
وأضاف ساري: ”تحتوي اللحوم عىل نسبة عالية من فيتامني بي 12 

وهو مهم لصحة األعصاب وجهاز املناعة“.
كذلك ينصح سـاري بتنـاول البطاطس لغناهـا بالكربوهيدرات التي 
تمد الجسـم بالطاقة، وفيتامـني (ج) والبوتاسـيوم واأللياف املهمة 

لدعم املناعة ورفع حرارة الجسم. 

يبـدو لـك أن زواجـك يف حالـة انحـدار 
عاطفي مستمر، أنتما تختلفان كل يوم 
تقريبـا وتتجادالن عـىل كل يشء ويبدو 

لكما أن مشاكلكما ليس لها حل.
وإن لم تكونا تتناقشان بحدة فأنتما ال 
تكلمـان بعضكما إال يف الحـدود الدنيا، 

إنكما تعيشان كزوجني منفصلني.
ربمـا تكوني مللت أو ربما يكون زوجك 
ال مبـال وأنـت غاضبـة مـن الحالة. يف 
هـذه الحالـة ال بـد من قرار اسـرتجاع 
زواجـك، ويف سـبيل ذلك ال بـد من عمل 
عدة محاوالت لرفع العاطفة ومنسوب 
التفاهـم يف العالقـة. هنـا بضعة حيل، 
يقوم ببعضهـا الرشيكان أو أحدهما يف 

سبيل تحسني عالقتهما.

@¿@êÓ€c@Ú‹Óy^@bË„Ï‡èÌ@∂Î˛a@Ú‹Ó®a
Z\kˆbv»€a@Ü˝i

وتقـوم الحيلة عـىل وضـع مغلف عىل 
طاولـة املطبـخ أو عـىل عتبـة البـاب، 
املهم أن تكـون أول ما يقع عليه الزوج 
املغلـف  املنــزل، ويف  إىل  العـودة  حـني 
األول مكتـوب ”عزيزي أرجـو أن تفتح 
الثالجـة“، وحـني يفتـح الثالجـة يجد 
عصـري الربتقـال البارد يف نهـار صيفي 
حار وإىل جانبه مغلف آخر فيه أمر آخر 
تطلبينـه منـه، اللعبة أصـال تقوم عىل 
متعـة االسـتدراج واللعب مـع الرشيك، 
استمري، قويل له مثال: ”أرجو أن تدخل 
إىل الحمام“، يف الحمام سـيجد الشموع 

واملـاء السـاخن بانتظـاره، أو مثـال يف 
الغرفة سـيجد الورد منثورا عىل األرض 
وحتى الرسيـر. إنها حيلة ال شـك فيها 
وهـي رس من أرسار الزوجني ومتعتهما 

الخاصة.

@’íb»€a@Ú‹Óy^@bË„Ï‡èÌ@ÚÓ„br€a@Ú‹Ó®a
Z\≈‘Ó€a

تنـرصف باكراً من عملـك وتذهب ملحل 
األزهار وتبتاع باقة من الورد الذي تحبه 

وتعود إىل املنـزل لتستقبلها وهي عائدة 
متعبة من العمل، تفتح لها الباب وتقبل 
يدهـا، وتأخذها إىل الكـريس وتجلس إىل 
جانبهـا وتبـدأ بتدليك يديهـا لرتتاح. يف 
الخلفيـة املوسـيقى التي تحبهـا، وأنت 
تسـألها بـكل يقظـة ”أخربينـي عـن 
يومك“. اتركها تتكلم وأنت تسمع جيدا 
وتشـعرها بذلـك، حتى إن شـكت منك. 
وحني تنتهي من الكالم دلك كتفيها وقل 
لها إنك حرضت الغداء بنفسـك. السؤال 

األخري يف هذه الحيلة هو : ”كيف تحبني 
أن تقيض بقية اليوم؟ نحن عىل مزاجك 

اليوم“.

Z\Ÿjyc@b„c@Ú‹Óy^@Úr€br€a@Ú‹Ó®a
هـذه الحيلة يمكـن أن يسـتخدمها أي 
رشيـك فيكمـا، والهـدف منهـا التذكري 
بالحب، أحيانـا تتجادالن وتتجادالن بال 
طائل، عـىل أحد منكما أن يبـادر فجأة 
ومـن دون داعي لقول : أحبك. سـيظل 
الرشيك اآلخر يتكلـم ويتجاهل ما قلت، 

ولكـن كررهـا بصـوت عال. سـيقول 
حسـنا هذه املرة، ولدى تكرارها للمرة 
الثالثـة سيسـمعك اآلخـر جيـدا. عىل 
األغلب سيسـأل ملـاذا تقولني ذلك؟ هل 
تعتقديـن أني سـأهدأ وغضبي يزول و 
…و …“ كرريها مرة أخرى وأخرى هذه 
الليلة والتي بعدها سيسـمعها جيدا يف 
األخري، بل أنه سيحب أن يسمعها، إنها 

طريقة تزيل الكثري من الخالفات.

@Ú‹Óy^@bË„Ï‡èÌ@Ú»iaã€a@Ú‹Ó®a
Z\Òãybè€a@ÚÌãè€a@Ú‹yã€a

اسـتيقظي يوم العطلة وأيقظي زوجك 
واطلبي منـه ارتداء مالبسـه فلديكما 
مشـوار رضوري. سيظل يسـأل ملاذا، 
قويل له فقط إنهـا مفاجأة. يف الطريق 
سيكتشـف أنكمـا ذاهبـان يف رحلة إىل 
البحر أو أنك حجزت يف منتجع يدللكما 
طيلـة اليـوم، وإن كنـت تقدريـن فإىل 
املطـار يف رحلة ويك إند إىل مدينة أو بلد 

قريب.

@’Ó‘•@Ú‹Óy^@ÔÁ@Úèflb©a@Ú‹Ó®a
Z\pbÓ‰fl˛a

يسـمع أحدكما اآلخر وهو يتمنى شيئاً 
بقوة دائما ويحلـم به. لقد عملت طيلة 
السـنة لتجميع ثمن هذه الهدية، رحلة 
إىل باريس التي يحلـم بزيارتها، حقيبة 
يجلـب  يشء  ال  امتالكها..إلـخ  تتمنـى 
السـعادة مثل معرفتك أن رشيك حياتك 

يفكر ويحاول أن يحقق لك أمنياتك.

حساسـية  يعانـي  البعـض 
شديدة من البيض، ويمتنعون 
عن تناول الحلويات بأصنافها 
لخوفهم من وجوده بمكونات 
معظـم الحلويـات، نقدم لك 
كعـك الفانيليا الخفيف بدون 

بيض.
املقادير:

- طحني: كوبان.

- سكر: كوب.
كـوب  الربتقـال:  عصـري   -

وربع.
الفانيليـا: نصـف ملعقـة   -

صغرية.
- الزيت: 6 مالعق كبرية.

- بيكنج بودر: ملعقة.
- الخل: ملعقة كبرية.

طريقة التحضري:

1. يسـخن الفـرن عىل درجة 
حرارة 180 درجة.

الربتقال  2. اخلطـي عصـري 
والزيت والفانيـال والخل معا 

يف وعاء مناسب الحجم.
الطحني والسـكر  3. اخلطي 

والبيكنج باودر معا.
4. ضعـي املكونات السـائلة 
عىل املكونات الجافة واخلطي 

بامللعقة حتى تختفي تماماً 
آثار الطحني.

الكيـك  خليـط  اسـكبي   .5
بقالـب مدهون زيت ورشـة 
 40 ملـدة  واخبزيـه  طحـني 

دقيقة أو حتى ينضج.
6. زينـي وجـه الكعكة عند 
التقديـم برشـة من السـكر 

البودرة.
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 Marker” تسـمي هذه الكرات 
balls“ أي كرات تعليم، والهدف 
منها جعل الطائرات التي تحلق 
عـىل ارتفـاع منخفـض قادرة 

عىل رؤيتها.
وتكمن مشكلة خطوط الطاقة 
السـمك،  قليلـة  بأنهـا  هـذه 
وبالتايل يصعب رؤيتها بالنسبة 
تكـون  وعندمـا  للطائـرات، 
الطائرة هيلوكوبرت عىل سـبيل 
املثال قـد تصطدم بهـا فيؤدي 
ذلـك إىل حـادث، وقـد حدثـت 
بالفعل عدة كوارث بسبب هذه 

األسالك.
ولكـن ملـاذا تـم اختيـار كرات 
لتوضع عىل خطوط الكهرباء؟ 
نفـس  تملـك  ألنهـا  الجـواب 
الشـكل من كافـة الزوايا، وأما 

اختـالف األلوان، فهـو لضمان 
أيضـاً  وهنـاك  االنتبـاه  لفـت 
كرات زرقاء وخرضاء يف بعض 

البلدان.

وألن طريقة الكرات هذه ليست 
مثالية، فـإن هناك نظام حديث 
نظـام  وهـو   ،OCAS يسـمى 

تحذير من العوائق للطائرات.

التونـيس  الباحـث  أفـاد 
أحمـد الرباعـي بـأن متحـور 
فـريوس  مـن  ”أوميكـرون“ 
كورونا الذي يبدو أقل خطورة 
عـىل مسـتوى األعـراض، قـد 
يكون مؤرشا عىل ”بداية نهاية 

الفريوس وإضعافه“.
ترصيـح  يف  الرباعـي  وأكـد 
الـذي  ”املـرشوع  أن  إعالمـي 
مـن  أكثـر  منـذ  انطلـق  كان 
سـنة باالشـرتاك بني جامعات 
صفاقـس واملنسـتري وتونـس 
املنـار وعـدد مـن املؤسسـات 
منها  الجامعية  االستشـفائية 
ب تونس  العسـكري  املستشفى 
واملستشـفى الجامعي الحبيب 
الجامعي  بورقيبة واملستشفى 
حاليـا  أدرك  شـاكر  الهـادي 
مرحلـة متقدمة تقـدر بحوايل 
مـن  أهدافـه  مـن  باملئـة   80
الناحية العلمية واالنعكاسـات 
املجتمعية للدراسـة والنصائح 

التي يمكن أن تنبثق عنها“.
املـرشوع  ”أنجـز  وأضـاف: 
الـذي يسـاهم فيـه خـرباء يف 

علم الفريوسـات وعلم الوراثة 
وتحليل البيانات حاليا دراسـة 
متابعـة  يف  عينـة   34 عـىل 
الفـريوس بينت أنـه باختالف 
املتحـورات تختلـف األعـراض 
هـو  دلتـا  متحـور  أن  علمـا 
يف  تونـس  يف  حاليـا  الطاغـي 

مستوى اإلصابات“.
واعترب الرباعي أنه رغم رسعة 
االنتشار الكبرية التي يتميز بها 
”أوميكرون“ فإن الخوف الكبري 

الـذي أبـداه عدد مـن األطراف 
”مبالغ فيه وهو ما أكدته عديد 
بها  املوثـوق  العلمية  املقـاالت 
التي ارتكـزت بالخصوص عىل 
محدوديـة خطـورة األعـراض 

التي يفرزها“.
بمركـز  باحـث  والرباعـي 
ب صفاقـس  البيوتكنولوجيـا 
ومنسـق البحـث العلمي حول 
”كوفيـد 19 والعوامل الوراثية 

املؤثرة يف خطورة اإلصابة“.
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التحديق بالشاشـات هـو ظاهرة 
العـرص: الـكل يركـز عيونـه عىل 
الكمبيوتر والهاتف. لذلك  شاشـة 
فـإن حوايل ثلثي البرش من ”الجيل 
الحديـث“ يعانـون مـن ”مـرض 
نصائـح  يـيل  فيمـا  الكرتونـي“. 
عملية إلراحة العيـون واملحافظة 

عىل صحتها.
يتحدث العلماء عن ما يشـبه وباء 
شـامل يجتاح العالـم، ألن الناس 
يمضون أوقاتا طويلة يحدقون يف 

الشاشات.
 املوظفـون يمضـون يف مكاتبهم 
سـاعات يعملون أمام الكمبيوتر، 
ثـم يسـتخدمون الهاتـف الذكـي 
أوقـات  يف  املحمـول  والحاسـب 
فراغهم، وحتى أثناء تناول الطعام 

أو عند االستلقاء يف الرسير.
وأمـام هذا الجلوس املتواصل أمام 
الشاشـات يومـا بعد يوم وشـهرا 
بعد شهر وسـنة بعد سنة، سيجد 
املرء نفسـه يعاني بعد عدة أعوام 

من مشاكل يف العينني.
وأكثر من يعاني من هذه املشـكلة 
هم من ولـدوا يف ثمانينيات القرن 
املـايض، ألنهم الجيل الذي بدأ فرتة 
مراهقتـه وشـبابه مـع انتشـار 
الكمبيوتـرات والهواتـف الذكيـة. 
الواليـات  يف  وخاصـة  الغـرب،  يف 

املتحدة يحذر الخرباء مما يسـمى 
”األمـراض الرقميـة“ التي تصيب 
العيون. دراسـة حديثـة تظهر أن 
68 باملئـة مـن جيـل الثمانينـات 
مصاب بتلك األمـراض، كما نقلت 

صحيفة ”دي فيلت“ األملانية.
كيف تحدث املشاكل يف العني؟

تبدأ معاناة العني بعد سـاعتني أو 
أكثر من التحديق يف الشاشة. آلية 
حـدوث املشـكلة كالتايل: عدسـة 
العـني تفقـد مرونتهـا، وتضطـر 
لبذلـك جهد أكثـر من أجـل رؤية 

القريبة بوضـوح ودقة.  األشـياء 
أعراض اإلصابة ترتاوح من احمرار 
العـني إىل حصول حرقـة يف العني، 
وأيضا جفاف العني، وعدم القدرة 
عىل الرؤية الواضحة، وتعب العني. 
وتمتد املعاناة لتشمل آالم يف الرأس 
والظهر والرقبة. وبحسـب خرباء 
الصحـة، فـإن مشـاكل العني قد 

تتطور لتصبح مرضا خطريا.
كيـف نحمـي العـني ونخفف من 

معاناتها؟
بال شـك فـإن أسـهل إجابـة هي 

التخـيل عـن كل أنواع الشاشـات 
وعدم النظر إليهـا. ولكن هذا غري 
ممكـن يف عرصنـا الحـايل. فكيف 
يمكن تخفيف معانـاة العني دون 
االستغناء التام عن هذه األجهزة؟

1 - تخفيـض الوقت الذي نمضيه 
ونحن نحدق يف الشاشات.

قصـرية  اسـرتاحات  عمـل   -  2
متكـررة، بحيث يبعد املـرء نظره 
عـن الشاشـة وينظـر إىل نقطـة 
بعيدة قـدر اإلمـكان. كأن ينهض 
من عىل كرسيه ويذهب إىل النافذة 

وينظر باتجـاه األفق البعيد. يجب 
أن يحصل ذلك مرة كل 20 دقيقة.

3 - الوضعيـة السـليمة لشاشـة 
الكمبيوتر: الحافة العليا لشاشـة 
الكمبيوتـر يجب أن تكون أخفض 
إىل عـرشة سـنتيمرتات  بخمسـة 
عن مسـتوى النظـر. ويجب إبعاد 
العني عن الشاشـة بحـوايل 50 إىل 
75 سـنتيمرتا، كمـا ينصح موقع 

”بيزميس“ اإللكرتوني.
املكيـف واملروحـة:  4 - وضعيـة 
يجـب وضـع املكيـف واملروحة يف 
مكان بعيـد عن العيـون بحيث ال 
يأتـي التيار الذي ترسـله مبارشة 

إىل وجهنا.
5 - تطبيقـا ملبـدأ: ”وداوه بالتـي 
كانـت هـي الـداء“، فـإن هنـاك 
تطبيقا إلكرتونيا يمكن من خالله 
أن يختـرب املرء مـا إذا كان يعاني 
ويختـرب  والتعـب.  الضغـط  مـن 
هذا التطبيـق مقـدار الوقت الذي 
تحتاجـه العـني لرؤيـة يشء بعيد 
بدقـة عاليـة، ثـم رؤية الشاشـة 

بدقة عالية، وبالعكس.
6 - النظـر إىل األفـق البعيـد مهم 
جـدا، ألنه يعكـس تمامـا القدرة 
الحقيقيـة لعيوننـا. لذلـك يجـب 
النظـر باسـتمرار إىل أبعـد نقطة 

ممكنة.

__AAANNNN@Ú»ˆbí@ıb�Ça@Âfl@…‰nflaÎ@äâya

ÚÓj†@|ˆbó„

_ãmÏÓj‡ÿ€aÎ@—mb:a@Úíbí@‚bflc@b‰„ÏÓ«@Ô‡Æ@—Ó◊

…ˆbí@=†@Âÿèfl@Âfl@paãÌâ•@NNÛ‹ÿ€aÎ@ájÿ€a@—‹m@¿@kjènÌ
قالت الدكتورة جوليا غرييني من مؤسسـة 
“الصيدليـة الرقميـة” إن مسـكن الكودين 
الذي يعترب عالجا فعـاال لكثري من الحاالت، 

قد يتسبب يف تلف الكبد والكىل.
وذكـرت غريينـي إن “الكوديـن دواء يجب 
أن يكون اإلنسـان حذًرا للغاية بشأنه، ألنه 
يمكن أن يسـبب مضاعفات مزمنة رئيسية 

بما فيها اإلدمان“. 
وأضافـت غريينـي: ”اإلدمان عـىل الكودين 
يمكن أن يسـبب مشـاكل عقلية وجسـدية 
طويلـة األمد، مثل تلـف الكبـد وتلف الكىل 
والتهـاب البنكريـاس الحـاد… وإىل جانب 
هـذه الحـاالت يمكن أن يـؤدي اإلدمان عىل 
الكوديـن إىل تلف بعـض أجـزاء الدماغ، ما 
يـؤدي إىل زيـادة خطـر اإلصابـة باالكتئاب 

املزمن والقلق“. 
ولفتـت غريينـي إىل أنه عىل الرغـم من بيع 
الكوديـن دون وصفة طبية، إال أنه ال ينبغي 
اسـتخدامه ملدة تزيد عـن ثالثة أيام، ويجب 

استخدامه فقط عند الرضورة القصوى.

وأضافـت غرييني: ؟“حـاول دائًمـا تجربة 
أدويـة الخط األول األخـرى ملكافحة األلم يف 
املقام األول، وإذا لم تكن متأكًدا، فتحدث إىل 

الطبيب“.
ونبهـت غريينـي إىل أن الكثـري مـن الناس 

يعيشـون يف وهـم، وهو أنه من املسـتحيل 
اإلدمان عىل عقار ال يحتاج إىل وصفة طبية 
لرشائـه، الفتة إىل أن الكثري من األشـخاص 
أصبحوا فعال مدمنـني وعليهم اآلن التعامل 

مع قضايا أكثر خطورة من األلم.

وحـذرت غريينـي مـن أن الكوديـن ليـس 
مناسـبا للجميـع وأنـه يمكن تنـاول هذه 
املسـكنات فقط من قبل البالغني واألطفال 

الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاًما.
وقالـت غرييني: “أعـِط الكوديـن لألطفال 
الذيـن ترتاوح أعمارهم بـني 12 و 18 عاًما 
فقـط إذا لـم تنجح املسـكنات اليومية مثل 

الباراسيتامول واأليبوبروفني”.
وشـددت غرييني عىل رضورة إبالغ الطبيب 
يف حـال كان لدى املريض رد فعل تحسـيس 
تجـاه الكوديـن أو أي أدوية أخـرى أو لديه 
مشـاكل يف الرئة أو إصابة يف الرأس أو حالة 
يف الغدة الكظرية أو مرض يسبب النوبات أو 
اإلدمان عىل الكحول أو خمول الغدة الدرقية 
أو مشـاكل يف الكىل أو الكبـد أو حصوات يف 
املـرارة أو تضخـم الربوسـتاتا أو ضغط دم 

منخفض.
وهنـاك عـدد كبـري مـن املسـكنات املتاحة 
يف األسـواق دون وصفـة طبيـة، إال أن عىل 

اإلنسان الحذر يف استخدامها. 
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مـن املمكـن ان يرتبـط االسـم 
الشـخصية  ارسار  ببعـض 
وصفاتهـا املختلفـة. ولهذا من 
االختبـار  هـذا  تجربـة  املفيـد 
الذي قد يكشـف بعـض الطباع 
املرتبطـة بالسـؤال كيف اعرف 
شـخصيتي مـن حرف اسـمي 

باالنكليزية. 
ملن يسأل كيف اعرف شخصيتي 
مـن حـرف اسـمي باالنكليزية 
الكثري مـن االجابـات التي تدل 
عـىل بعـض صفاتهـا الظاهرة 

والخفية. 
A يـدل عىل امتـالك القدرة عىل 
املثابرة واملواجهة وبذل الجهود 
من اجل تحقيق التقدم اىل االمام 
ايـاً تكن الظروف التي يمكن ان 

تقف عائقاً امام ذلك. 
B يشـري هذا الحـرف اىل التحيل 
بالصـرب والقـدرة عـىل تحمـل 
انـه  كمـا  الصعبـة.  الظـروف 
يمكن ان يعني التفاؤل والنظرة 

االيجابية اىل الحياة. 
 C يمكن ان يكون من يبدأ اسمه 
بهذا الحرف شـخصاً اجتماعياً 
وقادراً عىل بناء العالقات املفيدة 

التي يمكن ان تسـاهم يف تغيري 
مسار حياته نحو االفضل. 

D يتسـم من يحمل اسـماً يبدأ 
بالحساسـية  الحـرف  بهـذا 
وبالقـدرة عـىل التعاطـف مـع 
يحسـن  ال  كان  وان  اآلخريـن 
التعبـري عـن مشـاعره بشـكل 

واضح. 
E يدل هـذا الحرف عـىل تقدير 
االسـتعداد  وعـىل  الصداقـة 
للتضحيـة من اجل االشـخاص 
الذيـن يحتاجـون اىل هـذا. كما 
انـه يشـري اىل التمتـع بموهبة 
حـل النزاعـات التي تنشـأ بني 

االشخاص. 
الـذي  االسـم  حامـل  يميـل   F

املثاليـة  اىل   F بالحـرف  يبـدأ 
ويحرص عىل تصحيح االخطاء 
التـي يمكـن ان يتـم ارتكابهـا 
يف محيطـه. وهـذا ما يشـعره 
بالغربـة واالختـالف يف بعـض 

االحيان. 
G حني يبدأ االسـم بهذا الحرف 
فهذا يدل عىل التمتع بشخصية 
صلبة يمكنها مواجهة املصاعب 
اياً بلغ حجمها. كما انه يشري اىل 
العناد والقوة وعدم االسـتعداد 

لالستسالم. 
H يظهر حامل االسـم الذي يبدأ 
بهـذا الحـرف اسـتعداده غالباً 
لالستماع اىل شـكاوى اآلخرين 
وآرائهـم. فهـو يتسـم باملرونة 

عـىل  والقـدرة  والدبلوماسـية 
التكيف مع مختلف الظروف. 

I يتسم هذا الشخص بالفضول 
وبامليـل اىل االطـالع واملعرفـة. 
وهـو يـدأب عـىل البحـث عـن 
التـي تجري  اسـباب االحـداث 
يف محيطـه وعـن النتائـج التي 
يمكـن ان تنجـم عنهـا. ولهـذا 
يمكنه املسـاعدة عىل ايجاد حل 

للكثري من املشاكل. 
J من ابـرز الصفات التي يمكن 
ان يتسـم بهـا مـن يبدأ اسـمه 
بهـذا الحـرف الطيبـة والقدرة 
عىل اظهـار اللطف يف كل مكان 
فضـًال عن التمتع بالشـخصية 

الجذابة. 
K هـو الحـرف الـذي يـدل عىل 
عـىل  القـدرة  وعـىل  الكتمـان 
اخفـاء االرسار كما عىل الخجل 

والصدق والوضوح.  
L يعنـي هـذا الحـرف التمتـع 
بالكاريزمـا التي تجعـل الكثري 
من االشخاص يقدمون طلبات 
الصداقـة. كما يشـري اىل الذكاء 
يف  التميـز  واىل  العـادي  غـري 

الحضور والترصف. 

صــــورة و حــــدث

مرفأ
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1948 -اسـتئناف املعارك يف صحراء النقب 
وذلك أثناء حرب 1948.

سـجافر الدين براويرانيغارا ينشأ حكومة 
طوارئ يف جمهورية إندونيسيا يف سومطرة 

الغربية.
1956 - القـوات الفرنسـية والربيطانيـة 

تنهي انسحابها من مدينة بورسعيد.
يف  النفطيـة  الصناعـات  -تأميـم   1964

سوريا.
التفرقـة  تحظـر  املتحـدة  -األمـم   1965

العنرصية.
1966 - االتحـاد السـوفيتي يطلق مركبة 
فضائيـة إىل القمر لتحليل سـطحه بفضل 

ذراع آلية.
1971 - انتخاب النمساوي كورت فالدهايم 

أميًنا عاًما لألمم املتحدة خلًفا ليو ثانت.
الثالثـة  الكاملـة  الجلسـة  عقـد   -  1978
للمؤتمـر الوطنـي الحـادي عـرش للحـزب 
الشيوعي الصيني يف بكني حيث عكس دينج 
شـياو بينـج سياسـات عهد مـاو ملواصلة 

برنامج اإلصالح االقتصادي الصيني.
1984 - برنـارد غوتز يطلق النار عىل أربعة 
متجولـني عىل متن قطـار رسيع يف منطقة 

مانهاتن بمدينة نيويورك.
1987 - حزبـا االتحـاد الوطنـي األفريقـي 
الزيمبابـوي واالتحـاد الشـعبي األفريقـي 
الزيمبابـوي يف زمبابوي يتوصالن إىل اتفاق 
ينهي العنف يف منطقة ماتابيليالند املعروفة 

باسم غوكوراوندي.
1989 -جماهري األملان الرشقيني يقتحمون 
بوابة براندنبورغ إحدى بوابات جدار برلني.

سقوط الحكم الشيوعي يف رومانيا وهروب 
الرئيس نيكوالي تشاوتشيسكو وزوجته.

1990 -اجتمـاع قمـة طـارئ لقـادة دول 
مجلس التعاون الخليجي يف الدوحة ملناقشة 

الغزو العراقي للكويت.
1992 - تحطـم طائـرة الخطـوط الجوية 
العربيـة الليبيـة الرحلـة 1103 قرب مطار 
طرابلـس بينمـا كانت يف رحلـة داخلية بني 
مدينتي بنغازي وطرابلس، وأدى الحادث إىل 

مقتل 157 راكًبا معظمهم من الليبيني.
1993 - صـدور أول دسـتور غري عنرصي 
يف جنـوب أفريقيا، وبرملـان جنوب أفريقيا 

يقره.
1997 -حسـني محمد فرح عيد يتنازل عن 
لقب رئيس الصومال املتنازع عليه بالتوقيع 
عىل إعالن القاهـرة يف القاهرة، مرص وهي 
الخطـوة الرئيسـة األوىل نحـو املصالحة يف 

الصومال منذ عام 1991.
2001 -القـوة املتعددة الجنسـيات إلحالل 
”إيسـاف“  أفغانسـتان  يف  االسـتقرار 
والحكومة األفغانية برئاسة حامد قرضاي 

تبدآن مهامهما.
2004 - السـعودية تسـحب سـفريها من 
ليبيـا وتطلـب من السـفري الليبـي مغادرة 
اململكة وذلك بعـد اتهامها للحكومة الليبية 

يف مؤامرة ترمي الغتيال ويل العهد األمري عبد 
الله بن عبد العزيز آل سعود.

2008 - تمـزق دخـان الرمـاد يف منطقـة 
احتـواء النفايات الصلبـة يف مقاطعة روان 
بوالية تينيـيس حيث أطلق 4,200,000 مرت 

مكعب من مالط الرماد املتطاير.
2010 - رئيـس الواليـات املتحـدة بـاراك 
أوباما يلغي سياسـة ال تسأل، ال تقل التي 
تبلـغ 17 عاما والتـي تحظر عـىل املثليني 
الذين يخدمون يف الجيش األمريكي اإلعالن 

عن مثليتهم.
2013 - هجـوم نفـذه انتحـاري بسـيارة 
مفخخة ضد بوابة تفتيش يف برسس رشقي 
مدينـة بنغازي الليبية هو األول من نوعه يف 
البالد بعد ثورة 17 فرباير يسفر عن مقتل 7 

جنود ليبيني وجرح العرشات.
يف  السـبيس  قائـد  الباجـي  فـوز   -  2014
االنتخابـات الرئاسـية ليصبـح أول رئيـس 
الثـورة  بعـد  مبـارشة  بطريقـة  منتخـب 

التونسية وذلك خلفا للمنصف املرزوقي.
2016 - النظام السـوري يعلـن عن انتهاء 
معركـة حلـب وإجـالء مقاتـيل املعارضـة 
السـورية وعوائلهم واملقاتلـني األجانب من 

األحياء الرشقية للمدينة.
2018 - أمـواج تسـونامي ترضب مضيق 
سـوندا يف إندونيسـيا، وتتسـبب عىل األقل 
يف مقتـل 437 شـخًصا وإصابـة 14,059 

آخرين.
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غزل عراقي
ــوب  ــف اليعقـــــــــ ــب يوس ــد ح ــك بك حبيت
ــي  المـــــونـ ــكثر  ش ــي  ياغال ــك  حب ــى  وعل
ــب  يطـي ــص  بالقمي و  ــة  اعم ــوب  يعق واذا 
ــي عيونــ ــع  ترج ــمك  باس ــمع  اس ــن  م ــي  ان
- - - - - - -
ــاح  ترتـــــــــ ــي  روح ــن  بلك ــاك  انس ــت  كل
ــه أذيــــــــــــــ ــس  ب ــك  حب ــيان  نس ــفت  ش
ــراك  الـــــــف ــلونة  ش ــاك  وي ــرب  اج ــت  وكل
ــه اليــــــــــــ ــوت  امل ــي  يعن ــركاك  ف ــع  طل
ــروح  ال ــرد  ي ــمك  وش ــوى  اله ــت  ان ــاري  اث
ــه بيـــــــ ــي  وكلش ــي  حيات ــمك  اس ــع  وطل

ÚÓóÉí@paäbjnÇa

@›rfl@Úó”

اعرف شخصيتك من حرف اسمك باالنكليزية

أفقي
 o 1أقىس املواد يف الطبيعة

يرق ويتقبل التغيري
o يف  الحريـر  أنـواع  2أرق 

أقدام الخيل
3أعلنـت للمـأل o خـريات 
ملخلوقـه  الخالـق  يهبهـا 

ويزيدها
4ليـث (معكوسـة) o ثلثا 

واد
5نعمل عمـال ونداوم عىل 

عمله o عكس
6بقايا زائدة يف آخر الطعام 

o من أطراف االنسان
7ثلثا جـاد o رمز الكربيت 
تقـوى   o الكيميـاء  يف 

ومراقبة احكام الدين
8تقال للموافقة o اسـناد 

o دافع وحمى
9أمرية ويلـز الراحلة o ما 

يعتليه امللك
الحليب  مشـتقات  10من 
واضـع   o (معكوسـة) 

نظرية التطور

رأيس
1يف الفـم o نوع صغري 

من الجراد
o من  2قارب بمحـرك 

أوزان الشعر
غفـا   o 3معلمـات 

(معكوسة)
رأي  عـن  4العـودة 

خاطئ
صفـات  5مـن 
الدكتاتوريـة  النظـم 

والعنرصية واملحتلة
6ود شديد

7عنرص مشع
 o (معكوسـة)  8وزن 
 o مـن جواهـر البحـر

ثلثا عون
للمناقشـة  9يجتمـع 
 o لتحقيق أكرب كسـب
حديـث وفيـه سـمات 

العرص
 o 10نزوره ونرتدد عليه
أعلن صدور أو االنتهاء 

من عمل يشء جديد

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊
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أبـــــــراج

قضـاء ليلـة رومانسـية يف املنـزل مـع الحبيـب 
قد يحسـن العالقـة بينكمـا. عالقتـك متوترة مع 
األصدقاء هذه الفرتة، ولكن ربما يحدث موقف ما اليوم 
يغـري العالقة تماما إما لألفضل أو األسـوأ. ستكتشـف 

اليوم أن أصدقاءك أصبحوا أعداءك.

ابـذل كل جهدك اليوم حتى تتواصل مع شـخص 
مـا انقطع االتصـال بينك وبينه لعدة أشـهر. ربما 
يعنفـك هذا الشـخص يف البداية ولكن حـاول أكثر من 
مرة. ال بأس إذا أرسـلت له خطابا تروي له وضعك وسبب 
عدم اتصالـك به الفرتة املاضية. دع هذا الشـخص يعرف 

أنك تهتم به ولم تنسه.

ربما تجد اليوم نفسـك يف موقـف محرج فإما 
أن تقول الصدق لكي تصارح من أمامك بحقيقة 
ما، أو تكذب لتخفي عنه شـيئا ما. قد يكون الخيار 
صعبـا أحيانـا، خاصـة إذا كنـت تخاف مـن أن تؤذي 

مشاعر اآلخرين. ال تتخل عن مبادئك وأخالقياتك.

هل تفكر يف التغيري هذه الفرتة؟ إذا شـعرت أن 
حياتك أصبحت مملة وغري سـعيدة، أمامك أكثر 
مـن فرصة اليوم للتغيري. كل ما عليك فعله أن تحدد 
مـا تريد أن تغـريه. إذا فكرت يف قضـاء يومك يف املنزل، 

غري مكان قطع األثاث ورتبها بطريقة مختلفة.

املواقـف السـخيفة التي تتعرض لهـا اليوم قد 
تجعلك تشعر بأنك مضغوط وقلق. تفكر فجأة يف 
الهروب من كل يشء مهما كانت النتائج. هروبك اآلن 
لن يكون لصالحك فالنتيجة سـتكون أسوأ مما تتخيل. 

ركز عىل املهام التي تحتاج إىل رسعة وجودة اآلن.

تظن أن مـن حولك ال يحبونك وال يهتمون بك. 
إذا كنت أعزب، قد تسـوء حالتك ويتغري مزاجك. 
ابتسـم للحياة. إذا أرصرت عىل التفكري يف املشاكل، 
لن تجد من يسألك عن سبب حزنك وتغري مزاجك. حاول 

أن تسعد نفسك من خالل القيام بأشياء تحبها.

ال ترفـع صوتـك اليوم عـىل األشـخاص الذين 
يسـاعدونك ويدعمونك باسـتمرار. ال تعط الفر 
صة ألي شـخص لكـي يحل لك مشـاكلك، بل يجب 
عليك أن تحلها بنفسـك. لديك فرصة اليوم لكي تعيش 

حياة سعيدة لألبد، فحاول أن تستغلها.

تشـعر بقوة العاطفة وتزداد رغبتك يف التقرب 
مـن الرشيـك الذي تكن لـه كل الحـب والتقدير. 
إذا شـعرت أن وضعك الصحي يتحسـن، فهذا جراء 
تطبيق إرشادات أصحاب االختصاص يف مجال التغذية. 

ال تتخل عن أصدقائك يف الفرتة الحالية.

دلل نفسـك واهتم بصحتك، خاصة إذا شـعرت بالتعب 
هـذا اليوم. قد يرتاجع أداؤك ومسـتواك يف العمل تدريجيا 
بسـبب العمل لفرتات طويلة. إذا كانـت لديك فرصة لقضاء 
بعـض الوقت يف املنزل، يفضل أن تسـتغله يف النوم والراحة. من 
األفضـل دائمـا أن تكون حكيمـا وغري مترسع يف اتخـاذ قرارتك 

حتى وإن استغرقت وقتا طويال.

لديك قدرة غري عادية عىل حل مشاكلك يف وقت 
قصري جدا. إذا واجهتك مشـكلة ما تعامل معها 
وحدد سـببها. ال تصدق ما تسمعه اليوم من بعض 
األشـخاص، بـل تأكد مـن كل خرب ومعلومة بنفسـك. 
سـتتعلم أشـياء جديدة اليوم بسـبب اختالطك ببعض 

األشخاص األكرب منك سنا.

تمر بظرف صعب اليوم وأنت بأمس الحاجة إىل 
مسـاندة الرشيك لتجاوز مـا تواجهه بأقل رضر 
ممكـن، فـال ترتدد يف االتصـال به. تنضـم إىل إحدى 
الفرق أو املجموعات الرياضية وتواظب عىل املشـاركة 
يف جميـع أنشـطتها لكـي تنقص وزنـك وتحافظ عىل 

صحتك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ربمـا تهتم باحتياجات ومطالب اآلخرين أكثر 
مـن مطالبك الشـخصية. يجـب أن يكون هناك 
تـوازن بني األنانية ونكران الذات. ال تضح بنفسـك 
مـن أجـل خدمة اآلخريـن. من املهـم جـدا أن تفكر يف 

نفسك أوال.

يف تجربة قام بها أحد علماء األحياء البحرية، تّم وضع سمكة قرش 
كبـرية يف حوض مائـي، وأُضيف بعـد ذلك مجموعة من األسـماك 
الصغـرية كُطعم للقرش.. وكما هـو متوّقع فقد هجم القرش عىل 
األسـماك الصغرية والتهمها كلّهـا، بعد ذلك، وضـع العالم فاصالً 
زجاجًيا قّسـم به الحوض إىل قسمني متسـاويني، فجعل األسماك 
الصغـرية يف أحد الجانبني، وسـمكة القرش يف الجانب اآلخر. هجم 
القـرش يف الحال، لكّنـه يف هذه املرّة اصطـدم بالفاصل الزجاجي، 
بْيَد أّنه اسـتمّر يف املحاولة دون كلل أو ملل، يف حني كانت األسـماك 

الصغرية تسبح بهدوء وأمان.
 وبعـد مرور عـّدة سـاعات استسـلم القـرش أخـرًيا وتوّقف عن 
املحاولـة. تّم تكرار التجربة مـرّات عديدة خالل األسـابيع القليلة 
الالحقـة، وكانت عدوانيـة القرش تقّل يف كّل مرّة، إالّ أن استسـلم 
تماًمـا وتوّقف عن مهاجمة األسـماك الصغرية من األصل. عندها، 
أزال عالـم األحياء اللوح الزجاجـي، لكن القرش لم يبادر بالهجوم 
هذه املـّرة أيًضا، فقد أصبـح مؤمًنا تماًما بوجـود الحاجز الخفي 
بينه وبني األسـماك الصغرية. العربة املسـتفادة مـن هذه القصة: 
كثـريون هـم مـن يفقـدون األمل تماًمـا بعـد تلّقيهـم الصدمات 
وفشـلهم عـّدة مـرّات، كما هو الحال مع سـمكة القـرش يف هذه 
القصة القصرية،نفّضل حينها البقاء ُمثقلني بهزائم املايض، وبأنّنا 

لن ننجح أبًدا.
 نبنـي يف عقولنا حواجز وهميـة، يف حني أّنها ربما لم تعد موجودة 
بعـد اآلن. ال تتوّقف عـن املحاولة أبًدا، فالنجـاُح قد يكون عىل بعد 

خطوة واحدة فقط منك.

يرضب للشخص الكسول الذي تعّود عىل البطالة وعاش عالة عىل غريه 
من الناس.

أصله: 
أن رجـال كان له ولـد كسـول ، وكان كلما يحاول إصالحه وإرشـاده ، 
يزداد كسـال وبـالدة ، حتى تعب الرجل ومّل ويأس من إصالحه وسـلم 
أمـره إىل اللـه تعاىل . ويف ذات يـوم قرر الرجل أن يرسـل ابنه إىل مجمع 
التنابلـة ليعيش بينهم ويصبح واحدا منهم ، فرييح ويسـرتيح . وكان 
التنابلة آنذاك يعيشون يف بستان كبري يف إحدى ضواحي بغداد ، ينامون 
فيـه طيلـة يومهم . فإذا جاعـوا أكلوا مما يتسـاقط عليهم من رطب ، 
من النخيل املوجودة يف البسـتان ، وإذا أحّسـوا بالظمـأ رشبوا من ماء 
السـاقية . ذهب الرجل إىل شـيخ التنابلة ورشح له األمر وسلّم له ولده 
الكسـول . فرحب شـيخ التنابلة بالتنبل الجديد وقال له : (( شوف بابا 
روح نام هناك يم الساكية .. وملا توكع يمك رطبة من النخلة أكلها وإذا 
عطشـت إرشب من ماي الساكية .. وإنت ما مطلوب منك أي عمل هنا 
)) . فانبطح الولد عىل األرض ، قرب الساقية ، يف إنتظار سقوط الرطب 
بالقرب منه ، وبعد مدة وجيزة سـقطت رطبة بالقرب من رأسـه ، فلم 
يكلّف نفسـه عناء إلتقاطهـا ووضعها يف فمه ، فقـال بكالمه البطيء 
املتثائب : (( رحم الله والديه اليل يخّيل الرطبة بحلكي )) . فسمع شيخ 
التنابلة ماقاله التنبل الجديد فضحك منه واسـتدعاه إليه ، وقال له : (( 
كـوم ولك كوم روح ألبـوك كول له : آني تنبل ونص .. و ماأحتاج أعيش 
ويـه التنابلة حتى أتعلّم منهـم )) . ثم علم الناس بحكاية ذلك الصبي ، 
وعجبوا من كسله وضحكوا من فعله ، فقالوا فيه (( تنبل أبو رطبة )) 

وذهب ذلك القول مثال .
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الكويتية،  الفنانة  تفاعلت 
قصة  مع  الفضالة،  إلهام 
مريم  العراقية،  الشابة 
«األمرية»،  بـ  امللقبة  الركابي، 
 ٧ نحو  قبل  تعرضت  التي 
أشهر العتداء من قبل شخص 
عىل  حارقة  مادة  سكب  ملثم 
لرفضها  منها  انتقاما  وجهها 

الزواج به.
وأعلنت الفنانة الكويتية عزمها 
وعائلتها،  الفتاة  مع  التواصل 
برابط  تزويدها  تم  أن  عقب 
متابعيها،  قبل  من  حسابها 
الفتاة  عائلة  من  طلبها  بعد 
حساباتها  عرب  معها  التواصل 

بمواقع التواصل االجتماعي.
مقطع  عرب  الفضالة،  وقدمت 
عرب  نرشته  قصري  فيديو 
شات»،  «سناب  يف  حسابها 
شكرها لكل من سعى لتسهيل 
التي  الفتاة  مع  تواصلها 
لعالج  عمليات  لبضع  تحتاج 

التشوهات التي لحقت بها.
أنها  الكويتية  الفنانة  وأكدت 
دون  الفتاة»،  مع  «ستتواصل 
عما  أخرى،  تفاصيل  ذكر 
تنوي تقديمه للشابة العراقية 

التي تصدرت قضيتها حديث 
النشطاء يف األيام القليلة 

املاضية.

محمود  الشاب،  العراقي  النجم  اختتم 
اإلمارات  أم  مهرجان  حفالت  الرتكي، 
٢٠٢١، بحفل كبري  «جمهوراً وتنظيماً»، 
أغنياته  أجمل  من  مجموعة  غناء  تخلله 
التي تفاعل معها الجمهور غناء وترديداً، 
ومشاعر  الكبرية  الفرح  صيحات  وسط 
ونصف  ساعة  مدار  عىل  قدمها  املحبة، 
الساعة، حملت أجواء الفرح بني الجمهور 
الحارض يف كورنيش أبو ظبي من مختلف 

الجنسيات اإلماراتية والعراقية والعربية.
املرسح  عىل  الرتكي  محمود  أطل  إن  وما 
حتى استقبله الجمهور بعبارات الرتحيب 
عن  عّربت  التي  والصيحات  والتصفيق 
محبتهم، ليتنقل برفقة فرقته املوسيقية 
يف  وأشهرهم  العازفني  أهم  تضم  التي 
هيثم  املايسرتو  بقيادة  العربي  الوطن 
األغنيات،  من  مجموعة  عرب  سعدون، 
يحفظها  التي  «اشمك»  أغنية  بينها  من 
حب  اشبعك  «تعال  وأغنية  الجمهور، 
الناس،  «فقدت  واألغاني  دالل»  أشبعك 

تدرون شقّيل»، وغريها من أهم أغنياته.  
ودولة  ظبي  أبو  إمارة  إىل  منه  وإهداء 
محمود  قدم  املتحدة،  العربية  اإلمارات 
حملت  لإلمارات  وطنية  أغنية  الرتكي 
ألول  يقدمها  التي  العرب»  «شيخ  عنوان 
الجمهور،  أمام  املبارش  الغناء  عرب  مرة 
بعد أن كان قد طرحها عرب قناته الخاصة 
مقام  إىل  إهداء  اليوتيوب،  يف  والرسمية 

آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  صاحب 
نهيان.

وعّرب محمود الرتكي عن سعادته بإحياء 
أبو  مدينة  يف  الجماهريية  حفالته  أوىل 
قائالً:  بالجمهور  مرحباً  وقال  ظبي، 
«اليوم يل الفخر أن أكون معكم يف اإلمارات 
يف  اإلمارات  أم  مهرجان  حفالت  بختام 
عاصمة اإلمارات الغالية أبو ظبي»، مثنياً 
رشكة  مع  ولتعاونه  الرائع،  التنظيم  عىل 
مجلس  ورئيس  الفني  لإلنتاج  اليارسي 
احرتامه  مؤكداً  اليارسي،  صالح  إدارتها 
الحفل  إنجاح  وتقديره لكل من أسهم يف 

هذا النجاح الكبري.
منصات  يف  حسابه  عرب  الرتكي  وعّرب 
انتهاء  بعد  االجتماعي  التواصل  وسائل 
زينها  أروع..  وال  «حفلة  قائالً:  الحفل 
أم  العزيز يف مهرجان  وجودكم جمهورنا 
كل  الغالية..  ظبي  أبو  يف   ٢٠٢١ اإلمارات 
الشكر لكم ولحضوركم وللتنظيم الرائع.. 

شكراً اإلمارات».

املطربون  يجتمع 
حاتم  العراقيون 

نبيل  وسيف  العراقي 
وأصيل هميم يف حفل غنائي 

باململكة  الرياض  بموسم 
العربية السعودية، والتي تحمل 

والفرات»،  دجلة  «ليلة  عنوان 
شهر  من   ٢٤ املوافق  الجمعة  يوم 

ديسمرب، ويقدمون خالله باقة مميزة 
من أشهر أغنياتهم العراقية.

وأحيا الفنان حاتم العراقي، مؤخرًا، حفالً 
وشاركه  الدويل،  بابل  مهرجان  يف  غنائًيا 
النجم الكبري هاني شاكر، وأعلن العراقي 
املهرجان  هذا  اىل  بالعودة  سعادته  عن 

العريق يف وطنه العراق.
وطرح املطرب العراقي سيف نبيل، مؤخرًا، 
موقع  عىل  ياني»،  «آه  اسم  تحمل  أغنية 
الفيديوهات «يوتيوب»، والتي صورها عىل 

طريقة الفيديو كليب، واألغنية من كلمات 
صباغ،  عمر  وتوزيع  نبيل،  سيف  وألحان 

والكليب من إخراج دان حداد.
اكتسب  نبيل  سيف  املطرب  أن  يذكر 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  من  شهرته 

أغنيته  تجاوزت  حيث 
مليون  الـ٣٠٠  حاجز  موت»  «عشك 
وأغنيته  يوتيوب،  موقع  عرب  مشاهدة 
«عالي أنت» تخطت حاجز الـ ٢٠٠ مليون 

مشاهدة.
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تكاد تحمل كل أحياء وشوارع وساحات العاصمة بغداد اسمني أو ثالثة 
عىل األقل طبقا للعهود واألنظمة السياسية التي مرت عىل العراق طوال 
١٠٠ عام من عمر دولتنا التي احتفلنا قبل أيام بمئويتها األوىل.. وبرصف 
لهذا  واألذواق  األهواء  حسب  واملسميات  التسميات  اختالف  عن  النظر 
النظام أو العهد أو ذاك، فإن كل هذه األحياء والشوارع والساحات، بل 
وحتى األزقة تحمل دائما وأبدا وستبقى االسم األول لها طبقا لنظرية أبي 
تمام «ما الحب إال للحبيب األول».. لو أردت عرض إحصائية هنا لألحياء 
والشوارع واملدن والساحات واألزقة يف بغداد حرصا الحتجت اىل موسوعة 

ال مقال حيزه محدود يف صحيفة يومية. 
كل قارئ لهذا املقال سوف تكون يف ذهنه عدة أحياء وشوارع وساحات 
وأزقة تغريت تسمياتها عدة مرات طوال نصف ٦٠ سنة من عمر العراق 
الذي كان مستقرا يف سلوكه  امللكي  العهد  تلت  التي  فاألنظمة  الحديث، 
وكور»  «كورها  استثناء  دون  كلها  كانت  عاما   ٣٨ طوال  وتسمياته 
الشوارع والساحات واألحياء، هذا األمر أدى اىل أن تتزاحم األسماء عىل 
يخلد  أن  يريد  عهد  كل  ألن  والساحات  والشوارع  األحياء  من  العرشات 

الحاكم أو الزعيم أو الرئيس أو القائد.  
وألن األنظمة التي تلت امللكية ال تعمر طويال يف العادة فإن النظام الذي 
يأتي يغري أحيانا بالجملة تسميات الشوارع والساحات واألحياء واألزقة 
تلك  كل  عليه  تتفق  رمز  هناك  ربما  أو  نسيانه  يتم  أو  ربي  رحم  ما  إال 
األنظمة وهو نادر يف كل األحوال.. لم يختلف نظام ما بعد عام ٢٠٠٣ عما 
قبله من عهود وأنظمة يف فلسفة تغيري املشاهد والشواهد.. فعىل مدى 
الـ١٨ عاما املاضية كانت وما زالت له صوالت وجوالت يف تغيري األسماء 
واملسميات مع علم الجميع أن الذاكرة الشعبية الجمعية تبقى تحتفظ 

إما باالسم األول أو االسم األكثر شهرة. 
أسماء  هناك  فإن  والتغيري  التبديل  عمليات  من  إليه  أرشنا  ما  ومع 
بني  من  األقل..  يف  األشكال  من  بشكل  واالتجاهات  امليول  فوق  تبقى 
الشهري  شارعه  تأهيل  اآلن  يعاد  الذي  املتنبي  عن  فضال  األسماء،  هذه 
املتفرع من شارع الرشيد، هناك الفارابي الفيلسوف والريايض والطبيب 
واملوسيقي صاحب كتاب «آراء أهل املدينة الفاضلة».. الرشيد هو اآلخر 
بقي مثل املنصور الذي، وإن خضع تمثاله اىل عدة محاوالت اجتثاث لم 
تنجح، غري قابل للتغيري برغم مرور العديد من األنظمة والعهود، وهذه 
بسبب  النظر  تلفت  الفارابي  مشكلة  لكن  بالتأكيد..  اإليجابيات  إحدى 
اختيار مكان غري مناسب لوضع تمثاله الذي كان نحته النحات الشهري 
املرحوم إسماعيل فتاح الرتك.. وللطرفة فإن الشاعر الراحل، عبد الرزاق 
عبد الواحد، كان يمازح الرتك قائال «إسماعيل فتاح الرتك .. كلها تماثيله 
عن  تحدثنا  إذا  «جرك»،  ال  فنية  تحف  الرتك  تماثيل  أن  والحق  جرك».. 

الرصايف وعبد املحسن الكاظمي وأبي نواس وغريها. 
منطقة  ويف  الوثبة»،  «ساحة  اسمها  شهرية  ساحة  يف  وضع  فالتمثال 
مشهورة باسم حافظ القايض.. فما صلة الفارابي باملكان حتى لو كان 
باملكني كما يقال، فللوثبة رجالها، وكان يمكن اختيار أحدهم لتخليده.. 
واألهم ماذا لو أراد الفارابي العزف وهو املوسيقي املعروف.. هل يسمع 

عزفه أحد، السيما إنه بالقرب من .. سوق الصفارين؟
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وضع مسـتخدمو ”أندرويد“ يف حالة تأهب بشـأن تطبيق خطري تسـلل إىل 
متجر ”غوغل بالي“، جرى تحميله من قبل أكثر من نصف مليون شخص.
وتعـد برامج ”جوكـر“ الضارة واحـدة من أكثـر أدوات القرصنة شـهرة، 
القـادرة عـىل توقيع مسـتخدمي ”أندرويـد“ عىل خدمات اشـرتاك باهظة 
الثمـن. ومنذ أن اكُتشـف برنامج ”جوكر“ ألول مرة يف عـام 2019، أصبح 
خيـارا مفضـال للممثلني السـيئني الذين يسـتهدفون أجهـزة ”أندرويد“.. 
واآلن عثر عىل قطعة الربنامج سـيئة السـمعة عىل تطبيـق ُحّمل أكثر من 
 Color 500000 مرة من متجر ”غوغل بالي“.وُيعرف التطبيق املعني باسم
Message، ويبـدو أنه غري ضار بما يكفـي للوهلة األوىل - مدعيا أنه يجعل 
الرسائل النصية القصرية ”أكثر متعة وجماال“ باستخدام الرموز التعبريية 
 Color فإن ما يقدمه ،Pradeo الجديدة واملزيد.ولكن، كما وجد باحثون من
Message لم يكن سـوى ”ممتع وجميل“ - حيـث كان التطبيق مجرد أداة 
مصممة لرسقة األموال من املسـتخدمني املطمئنني.وكتب روكسـان سواو 
مـن Pradeo: ”يوضح تحليلنا لتطبيـق Color Message  من خالل محرك 
Pradeo Security أنه يصل إىل قائمة جهات اتصال املستخدمني ويخرجها 
عرب الشبكة. ويف الوقت نفسه، يشرتك التطبيق تلقائيا يف الخدمات املدفوعة 
غري املرغوب فيها دون علم املسـتخدمني. ويصعب إزالتـه، فالتطبيق لديه 
القـدرة عـىل إخفـاء الرمـز بمجـرد تثبيته“.وعندما نرشت رشكـة األمن 
السـيرباني النتائـج التي توصلت إليها يوم الخميس 16 ديسـمرب، قالوا إن 
التطبيـق ال يزال متاحا عىل متجر غوغل. ولحسـن الحـظ، منذ ذلك الحني، 

تمت إزالة الربنامج بعد اتصال ArsTechnica  ب غوغل بشأن التهديد.
ومـع ذلك، بينمـا حذف التطبيق من متجر ”بالي“، فلن يسـاعد ذلك مئات 
اآلالف من األشـخاص الذين قامـوا بالفعل بتنزيل التطبيـق عىل هواتفهم 
التـي تعمل بنظام ”أندرويد“.وإذا كنت من بني أكثر من 500000 شـخص 
قامـوا بتنزيـل Color Massage، فتأكـد مـن حـذف التطبيق عـىل الفور. 
ويمكنـك حذفه عن طريق فتح متجر ”غوغل بالي“، ثم التوجه إىل القائمة 

تطبيقاتي وألعابي. وحدد التطبيق املخرتق واخرت إلغاء التثبيت.

تمنـع رشكـة أمـازون اسـتخدام العمـال للهواتـف يف املسـتودعات وفقا 
لسياستها املتبعة يف منع نقل أي معلومات عن العمل أو االنشغال بالهواتف 

عن تسليم الشحنات املطلوبة منهم بصورة صحيحة .
وتخفف أمازون حاليا سـيطرتها عىل أنشـطة العمال مع تصاعد مخاوف 
السالمة، وتم إخبار املوظفني يف 17 ديسمرب أنه يمكنهم االحتفاظ بهواتفهم 
يف متناول اليد ”حتى إشعار آخر، وفقا لتقرير engadged التقني. وحظرت 
الرشكة الهواتف يف املسـتودعات للعمال لسنوات، لكنها خففت من نهجها 
مع انتشار جائحة COVID-19، وكان الحظر عىل وشك االستئناف يف يناير 

.2022
يف حـني أن أمـازون لم تفـرس القـرار، إال أنه يأتـي بعـد أن رضب إعصار 
مسـتودًعا يف إدواردسـفيل، إلينوي، مما أسـفر عن مقتل سـتة أشخاص، 
كمـا يأتي بعد ارتفاع يف حاالت COVID-19، وطالب موظفو املسـتودعات 
بالوصول إىل هواتفهم من أجل تنبيهات السالمة والبقاء عىل اتصال يف حالة 

الطوارئ. 
وكان من املمكن أن يبدو الحظر املعاد صامًتا، ال سـيما يف ضوء حادث قام 
فيه املرسـل من العمال بالضغط عىل السـائق ملواصلة تسليم الطرود أثناء 

.Edwardsville حدوث إعصار يف منطقة

أعلـن، جويـل مونتالبانو، مدير 
للمحطـة  األمريكـي  الربنامـج 
ناسـا  أن  الدوليـة،  الفضائيـة 
ستبذل قصارى جهدها من أجل 
اسـتمرار تشـغيل املحطـة عىل 

األقل حتى عام 2030.
”يكمـن  مونتالبانـو:  ويقـول 
هدفنا يف استمرار تشغيل املحطة 
الدوليـة. حاليا تعمل  الفضائية 
املحطـة عـىل أكمل وجـه. وإن 
ناسـا، بما يف ذلك أنا شـخصًيا، 
وكذلك رشكاؤنا، سنبذل قصارى 
جهدنا لجعلهـا تعمل حتى عام 

2030“.. بحسب تاس.
عـىل  أن  إىل  منتالبانـو  ويشـري 
االتفاق  الدوليـني  رشكاء ناسـا 
مع ”حكوماتهم“ بشـأن مصري 
يف  الدوليـة  الفضائيـة  املحطـة 

املستقبل.
يذكـر أن كاتي لودرسـن مديرة 
الفضائيـة  الرحـالت  برامـج 
املأهولة يف ناسا، سبق أن أعلنت 
يف مؤتمـر غاغاريـن الـدويل، أن 
رئاسة ناسا تأمل بتمديد تشغيل 
املحطـة الفضائيـة الدولية ملدة 

10 سنوات عىل األقل.
وكان يـوري بوريسـوف، نائب 
رئيـس وزراء روسـيا، قـد أعلن 
يف شـهر أبريل املايض، أن سـوء 
حالة املحطـة الفضائية الدولية 
قـد تكـون لـه عواقـب كارثية. 
وأن روسـيا قـادرة عـىل تمويل 
محطة فضائيـة جديدة بصورة 
مستقلة، وهي مسـتعدة لدعوة 
رشكاء أجانـب للتعـاون يف هذا 

املجال.

أعلـن القائمون عىل ”إنسـتجرام“ 
عن طـرح ميزات جديدة ستسـهل 
عىل املستخدمني استعمال منصات 
الشـبكة عرب مجموعة متنوعة من 
األجهـزة، وخـالل تدوينـة لـه عىل 
”تويرت“، أشار رئيس ”إنستجرام“ 
آدم موسريي إىل عدة ميزات جديدة 
منهـا ميـزة Profile Embed اللتي 
تمنح املستخدمني إمكانية تضمني 
نسخة مصغرة من حساباتهم عىل 
”إنسـتجرام“ عـرب مواقـع الويـب 
املختلفة.وأشار موسريي إىل أن هذه 
امليـزة ستسـهل عىل املسـتخدمني 
دمـج حسـابات ”إنسـتجرام“ مع 
مختلف أنـواع املواقـع اإللكرتونية 
واملدونات عرب اإلنرتنت، ما سيحقق 
لهـذه الحسـابات انتشـارا أوسـع 
وسيسهل للرتويج لها عرب الشبكة 

العنكبوتية.
وتخترب هذه امليزة عند مسـتخدمي 
”إنسـتجرام“ يف الواليـات املتحـدة 
حاليا، ومن املتوقع أن تصل إىل باقي 
املسـتخدمني بدءا من بدايـة العام 
القادم.ومـن امليـزات الجديدة التي 
حصل عليها ”إنستجرام“ أيضا هي 
ميـزة Visual Replies التـي تتيح 
للمسـتخدمني بالرد عىل التعليقات 
عىل املنشـورات عرب مقاطع فيديو 

.Reels باستخدام خدمات
كمـا ظهـر يف إنسـتجرام مؤخـرا 
تسـمح  التـي   Playback ميـزة 
للمستخدمني بصنع مقتطفات من 
أشهر ”القصص“ التي نرشوها عام 
2021، وإعادة نرش هذه املقتطفات 
بعد إجـراء تعديالت عليهـا يف حال 

رغبتهم.
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دبي / الزوراء:
نوال  اللبنانية،  النجمة  أحيت   
ضخما  غنائيا  حفال  الزغبي، 
الزغبي  وأمتعت  دبي،  إمارة  يف 
دسمة،  غنائية  بوجبة  الحضور 
حيث قدمت مجموعة من أشهر 
القديمة  بني  تنوعت  أغنياتها 
باي»  «كدة  من  بداية  والجديدة، 
مرورا  قلبي»،  عىل  و»أرقص 
بحلم  عمري  «طول  بأغنيات 
مع  رجعتيل»،  والليايل  غايل  يا 
اإلماراتي  جمهورها  إهدائها 
الوطنية  أغنيتها 
«جنة جنة 
تسلم 
يا 

وطنا».
كما 

احتفلت نوال الزغبي مع محبيها 
«قلبي  الجديدة  أغنيتها  بنجاح 
خاللها  تعاملت  التي  قلبه»  عىل 
الذي  برجي  زياد  الفنان  مع 
تقديم  عرب  تلحينها،  مهمة  توىل 
خالل  لها  األول  الحي  العرض 
الحفل وأرست األنظار بإطاللتها 
أسود  بفستان  وتألقت  الجريئة، 
ومن  كامالً  الظهر  مكشوف 

قماش الدانتيل والشيفون.
أمتعت  قد  الزعبي  نوال  وكانت 
دسمة  غنائية  بوجبة  الحضور 
يف ختام احتفالية افتتاح مرسح 
«ليا» وفندق رامي دريمز يف دبي، 
وسيم  اإلعالمي  الحفل  وقدم 
فعاليات  ضمت  حيث  منديل، 
األكروبات  عروض  االفتتاح 
املعارص.  والرقص  البهلوانية 
أشهر  الزعبي  قدمت  فيما 
القديمة  بني  تنوعت  أغنياتها 
والجديدة، بداية من «كده باي» 
و»ارقص عىل قلبي» مرورا 
عمري  «طول  بأغنيات 
و»الليايل  غايل»  يا  بحلم 
إهدائها  مع  رجعتيل»، 
اإلماراتي  جمهورها 
الوطنية  أغنيتها 
تسلم  جنة  «جنة 

يا وطنا».

أعلنت الفنانة املرصية، غادة 

عبد الرازق، يف أكثر من 

لن  أنها  مناسبة 

تشارك يف سباق 

القادم  الدراما 

ن  مضا ر )

٢٠٢٢) إال أنها 

عن  تراجعت 

لتعلن  قرارها 

كتها  ر مشا

توقيع  بمسلسل 

حسن  الشاب  املخرج 

ونور  هيباتيا  وتأليف  صالح 

حمدي.

وكان املخرج حسن صالح قد 

بمؤلفي  جمعته  صورة  نرش 

الخاص  حسابه  عىل  املسلسل 

خاللها  من  أعلن  بـ(فيسبوك) 

األوىل  اإلخراجية  تجربته  خوضه 

مع الفنانة غادة عبد الرازق يف 

رمضان القادم دون أن يذكر 

العمل  عن  تفاصيل  أي 

مكتفياً باإلعالن عن بدء 

كانون  يف  التحضريات 

القادم  (يناير)  الثاني 

يف  التصوير  يبدأ  أن  عىل 

ليعرض  (فرباير)  شباط 

رمضان   ) موسم  ضمن 

.(٢٠٢٢

غادة  الفنانة  أعمال  آخر  أن  يذكر 

الذي خاضت  غزال)،  (لحم  الرازق مسلسل  عبد 

رشيف  بطولة   ٢٠٢١ املنرصم  الرمضاني  املاراثون  به 

سالمة، عمرو عبدالجليل، مي سليم، وفاء عامر، رحاب 

أحمد خليل، رشيف دسوقي، وليد  إيهاب فهمي،  الجمل، 

فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد 

أسامة.
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رغم انشغالها بمرشوعها الجديد وابتعادها خالل هذه 
يف  الساحة  عن  وغيابها  جمهورها  عن  مؤقتاً  الفرتة 
املنافسة الرمضانية لعام ٢٠٢٢، لكن هناك مفاجأة 

نجيم  نسيب  نادين  تحرضها  خاصة 
عن  الغياب  إعالنها  .بعد  لجمهورها 

نرشت  لكنها  الرمضانية،  الدراما 
باملنتج  صورة خاصة تجمعها 

اللبناني صادق الصباح عرب 
عىل  الرسمية  صفحتها 

لتكشف  اإلنستغرام، 
هذه  تفاصيل  عن 

حيث  الجلسة؛ 
نادين  أن  علم 

عىل  اتفقت 
يم  تقد

سم  ملو ا

ني  لثا ا
مسلسلها  من 

األخري  الدرامي 
مع  زهرة»  «صالون 

املنتج صادق الصباح، عىل أن 
تبدأ التحضريات األوىل له فور 
املبارك  رمضان  شهر  انتهاء 
أنهت  قد  الرشكة  لتكون 
باملوسم  الرمضانية  أعمالها 

الجديد لعام ٢٠٢٢.
فقد   ٢٠٢٠ مصري  عن  أما 
تأكد عدم وجود جزء جديد 
وقتنا  حتى  العمل  من 

الحايل.


