
بغداد/ مصطفى العتابي:
االثنـني،  امـس  التنسـيقي،  االطـار  طـرح 
مبـادرة من تسـع نقاط لحل ازمة االنسـداد 
السـيايس، ودعا جميع الرشكاء السياسـيني 
اىل العمـل الجاد من اجل الوصـول اىل حلول.

وذكـر االطـار يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: أنه 
”حرصـا منا عىل مصالـح الشـعب العراقي 
وبغيـة تلبية تطلعاتـه يف االصالح والخدمات 
والتصـدي للفسـاد والنهـوض بالعـراق عىل 
االصعدة كافة، والسـعي لتوفري سبل العيش 
الكريم لجميع أبنائه وحرصا عىل االسـتقرار 
البـالد  يف  واالجتماعـي  واالمنـي  السـيايس 
وتطويق االزمـة وتفكيكها وعبور االنسـداد 
السيايس الحاصل والخروج من جو األزمة اىل 
فضاء التفاهـم والتفاعل الوطني بني القوى 
واالحزاب والشخصيات السياسية التي تمثل 
جميع املكونات“.وتابع: ولبلورة رؤية وطنية 
موحدة متماسكة تكون جرسا لعبور املرحلة 
الحالية وتسـهم يف بناء دولة مقتدرة خادمة 

للشـعب نعرض الخطوط الرئيسية ملبادرتنا 
كمنطلق للحـوارات والتفاهمات، وتركز عىل 

التايل:
اوال: رضورة استيعاب كل الطعون والشكاوى 
املقدمة دسـتوريا وقانونيا بخصوص نتائج 
االنتخابات النيابية من قبل الجهات القضائية 

املعنية ودعم املسارات القانونية.
ثانيـا: ال يكـون الرتكيز عىل شـكل الحكومة 
وتمثيلهـا وانما يكون الرتكيـز عىل الربنامج 
الحكومـي الـذي يتضمـن تحقيق السـيادة 
الناجزة ومحاربة الفسـاد ومعالجة البطالة 
وتوفري الخدمات ورفع املسـتوى االقتصادي 
للمواطنني وايجاد آليات رصينة ملعالجة ازمة 
رفـع سـعر رصف الـدوالر وتفعيـل الزراعة 
والصناعـة وتشـجيع االسـتثمار والقطـاع 
الخاص ومعالجة ازمة املياه الخطرة، وغريها 
مـن امللفـات العاجلـة التـي تتعلـق بالحياة 

اليومية للمواطنني.

بغداد/ الزوراء:
دعـت مديرية املـرور العامـة، اصحاب 
الدراجـات الناريـة اىل التوجه ملجمعات 
التسجيل يف بغداد واملحافظات لتسجيل 
دراجاتهم.وذكرت املديرية يف بيان تلقته 
”الزوراء“: أن ”مدير املرور العام، اللواء 
الربيعي،  الحقوقـي طـارق إسـماعيل 
يدعـو اصحاب الدراجـات النارية كافة 
للتوجه اىل مجمعات التسـجيل يف بغداد 
واملحافظـات لتسـجيل دراجاتهـم من 
(٤٠) يس يس فما فوق وبجميع انواعها 
(دراجات ذات العجلتني والثالث عجالت 
لغـرض  يأتـي  ”ذلـك  أن  )“.وأضافـت 
االسـتفادة مـن قـرار ٤٨ مـن قانـون 
املوازنة رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢١ الذي ضمن 

لهم حق التسـجيل وقبـل انتهاء الفرتة 
أصـدرت  القرار“.كذلـك  لهـذا  املقـررة 
مديريـة املـرور العام تنويهـا إلصحاب 
تلقته  للمديرية  بيـان  الدرَّاجات.وذكـر 
”الزوراء“: أنَّ ”مدير املرور العام، اللواء 
الربيعي،  الحقوقـي طـارق إسـماعيل 
يدعو أصحاب الدرَّاجات كافة اىل التوجه 
ملوقع تسـجيل الرسـتمية باإلضافة اىل 
موقع تسجيل الحسينية، وذلك لتخفيف 
الزخـم عىل موقع الحسـينية وتسـهيل 
سري املعامالت يف املواقع“.وأضاف البيان 
أنَّ ”ذلك يهدف اىل رسعة تسجيل جميع 
الدرَّاجات خالل هذا الفرتة واالسـتفادة 
مـن القـرار 48 الـذي اصدرتـه مديرية 

املرور العامة“.

بغداد/ الزوراء:
اعلن مرصف الرافدين، امس االحد، املبارشة 
بتوزيـع رواتـب املوظفـني عـرب البطاقـة 
لـه  بيـان  يف  املـرصف  االلكرتونية.وذكـر 

تلقتـه ”الزوراء“: أنه ”بارش بتوزيع رواتب 
املوظفـني عرب البطاقـة االلكرتونية“.وبني 
املرصف، خـالل البيـان: أن“ بعض فروعه 

فتحت لغرض استكمال رصف الرواتب“.

باريس/ متابعة الزوراء:
يف  قياسـيا  رقمـا  فرنسـا  سـجلت 
اإلصابـات بكوفيـد19- باإلعـالن عن 
104611 حالـة إصابـة لتكـرس بذلك 
حاجـز املئة ألـف إصابة للمـرة األوىل 
اسـتمرار  الوبـاء، مـع  تفـيش  منـذ 

االنتشـار الرسيع ملتحـور أوميكرون 
يف البالد.وأفـادت السـلطات الصحية 
أن عـدد املرىض بكوفيد19- يف وحدات 
إىل  ليصـل   28 زاد  الفائقـة  الرعايـة 
3282 شـخصا.وكانت البـالد تخّطت 
يف الرابـع مـن كانون األول/ديسـمرب 

عتبـة 50 ألـف إصابـة بكوفيـد19-، 
لتكون الحصيلة بذلك تضاعفت خالل 
ثالثة أسـابيع، وفق معطيـات الهيئة 
الفرنسية  الحكومة  الصحية.وتحاول 
التصـدي لتفيش املتحـّورة أوميكرون 
يف البـالد. ويعقـد الرئيـس الفرنيس، 

اإلثنـني  اليـوم  ماكـرون،  إيمانويـل 
عـرب الفيديو، جلسـة ملجلـس الدفاع 
الصحـي السـاعة 16,00 (15,00 ت 
غ)، أي قبل سـاعة مـن موعد انعقاد 
مجلس الوزراء الذي يفرتض أن يتبنى 
مـرشوع قانـون ينـص عـىل إلزامية 

املطروح  السؤال  التلقيح.لكن  شهادة 
هو: هل تعلن الحكومة الفرنسية قبل 
أقل من أسبوع عىل رأس السنة تشديد 
القيـود أم تختار االسـتمرار يف القيود 

الحالية؟

بغداد/ الزوراء:
هنأ رئيس الجمهورية برهـم صالح، ورئيس مجلس 
الـوزراء مصطفـى الكاظمـي، ونقيـب الصحفيـني 
العراقيـني رئيـس اتحـاد الصحفيـني العـرب مؤيـد 
الالمي، املسـيحيني بمناسبة اعياد امليالد املجيد للسيد 
املسـيح (عليه السـالم)، خالل القداس الـذي أقيم يف 
كاتدرائية ماريوسف وسيدة النجاة ببغداد، فيما دعوا 
اىل الوحدة الوطنية والتسـامح بني ابناء الشعب.وقال 
رئيس الجمهورية برهم صالـح يف تغريدة له تابعتها 
«الزوراء»: « ُنبارك ألهلنا املسيحيني بحلول أعياد امليالد 
املجيد للسـيد املسيح، ونؤكد دعمنا للمسيحيني الذين 

عانوا من آثار التطرف واإلرهاب، وشاركهم يف املعاناة 
اخوتهم من املكونات األخرى».وأضاف، أن «اليوم نحن 
بأمـّس الحاجة لوقفة جادة تؤسـس لدولـة مقتدرة 
وحكم رشـيد ُيعـيل مبـدأ املواطنة ويحمـي الحقوق 
والتعايـش السـلمي».من جهته، هنأ رئيـس الوزراء 
مصطفـى الكاظمـي، الشـعب العراقي واملسـيحيني 
يف ذكـرى ميالد السـيد املسـيح (عليه السـالم).وقال 
الكاظمـي يف تغريدة لـه تابعتها «الزوراء»: «أسـمى 
التهاني إىل كل العراقيني، وخصوصاً املسيحيني منهم 

واإلنسانية جمعاء بذكرى ميالد سيدنا املسيح».

اربيل/ الزوراء:
 ١٦ جثامـني  االحـد،  امـس  أعيـدت، 
مهاجـرا عراقيـا قضـوا بحـادث غرق 
مركب يف بحر املانش يف ترشين الثاني/ 
نوفمرب، إىل كردسـتان يف شمال العراق 

ليواروا الثرى، عندما فرغ هواء قاربهم 
املطاطي أثنـاء محاولتهم عبور القنال 
اإلنكليـزي (بحر املانـش) به.ووصلت 
الطائرة التي تحمل جثامني الضحايا إىل 
مطـار أربيل عاصمة اإلقليم ذي الحكم 

الذاتي، قبل أن تعمل سـيارات إسعاف 
كردسـتان.  إىل  الجثامـني  نقـل  عـىل 
وتوجهـت سـيارات االسـعاف إىل مدن 
داربنديخـان ورانيـا وأيضا سـوران او 
قـادراوا، حيث التقـت فرانس برس، يف 

نوفمرب، عائـالت الضحايـا التي كانت 
تنتظـر بحرقة وصول أنبـاء عن أبن أو 
قريب كان عىل متن القارب. وقىض ٢٧ 
شـخصا عىل األقل يف الحادث املأساوي 
الذي وقـع يف ٢٤ نوفمـرب، ويعد األكثر 

دموية يف بحر املانـش الذي يتدفق اليه 
إىل  للوصـول  محاولـة  يف  املهاجـرون 
أرايض بريطانيـا عىل متـن قوارب غري 

آمنة. 
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نيويورك / متابعة الزوراء:
ألغيـت أكثر من 7000 رحلة جوية حول العالم 
خـالل عطلـة عيد امليـالد نهاية األسـبوع وتم 
تأجيـل اآلالف، وفق ما ذكـر موقع متخصص 
بتعقـب حركـة الطـريان، امس األحـد، يف ظل 
تفـيش متحورة فريوس كورونـا ”أوميكرون“ 
شـديدة العدوى.ويفاقم سـوء األحول الجوية 
االضطرابـات التي يشـهدها قطاع السـفر يف 
الواليـات املتحـدة، حيـث يتوقـع بـأن تحدث 
عواصـف حالة مـن الفوىض عـىل الطرقات يف 
 “Flightaware.com” غرب البالد.وأفاد موقع
) فاليـت أوير) عن إلغـاء أكثر من 2000 رحلة 
جويـة، امس األحد، بينهـا أكثر من 570 رحلة 
قادمـة مـن أو متوّجهة إىل مطـارات أمريكية، 
فيما تأّجلت أكثر من 4000 رحلة أخرى.وطلب 
طيـارون ومضيفـون وغريهم مـن املوظفني 
إىل  للخضـوع  أو اضطـروا  إجـازات مرضيـة 

حجر صحـي بعدما خالطـوا مصابني بكوفيد 
أجـرب رشكات  بالوبـاء، مـا  أو أصيبـوا هـم 
إيرالينـز“  و“يونايتـد  و“دلتـا“  ”لوفتهانـزا“ 
و“جيت بلو“ و“أالسـكا ايرالينز“، وغريها من 
رشكات الطريان عـىل إلغاء رحالت يف فرتة من 
العام يبلـغ السـفر ذروتـه فيها.وألغيت نحو 
2800 رحلة جوية، السبت، حول العالم، بينها 
أكثر مـن 990 رحلة قادمة مـن أو مّتجهة إىل 
مطـارات يف الواليـات املتحـدة، وتجـاوز عدد 
الرحالت املؤجلة 8500 رحلة.وألغيت، الجمعة، 
حـوايل 2400 رحلة، فيما أُعلـن تأخري مواعيد 
نحو 11 ألفـا. وأُعلن العدد األكـرب من قرارات 
إلغـاء الرحـالت يف أوسـاط رشكات الطـريان 
الصينيـة، إذ أعلنـت ”تشـاينا إيسـرتن“ إلغاء 
حوايل ألـف رحلة (أي أكثر مـن 20 يف املئة من 
رحالتها املقررة الجمعة والسبت)، فيما أوقفت 
”ايـر تشـاينا“ 20 يف املئة تقريبـا من رحالتها 

املقررة خالل هـذه الفرتة.وفيما تخيم درجات 
حرارة دافئة غري اعتيادية عىل الواليات الواقعة 
يف رشق الواليات املتحدة، حذرت هيئة األرصاد 
الجوية الوطنية االمريكية من عواصف تشـمل 
حـاالت صقيع وتجمد قصـوى يف أجزاء كبرية 
من مناطـق الغـرب االمريكي.وأضافت الهيئة 
يف بيـان: ”األجواء الباردة بشـكل حاد وموجة 
رطوبة من املحيط الهادئ تؤديان اىل تسـاقط 
الثلـوج لفـرتات طويلة عـىل الجبـال، إضافة 
اىل هطـول لألمطـار عـىل املناطق السـاحلية 
والوديـان، وبعضهـا يكـون غزيـرا أحيانـا“. 
ويتوقـع أن يكون معـدل تسـاقط الثلوج من 
إثنـني اىل أربعة اقدام (61 اىل 122 سـنتيمرتا) 
خـالل عطلـة نهايـة األسـبوع، وقـد يكـون 
الرتاكم أكرب يف بعض املناطق مثل جبال سـيريا 
الشمالية والوسـطى يف كاليفورنيا وأوريغون، 

بحسب هيئة األرصاد.

كابل/ متابعة الزوراء:
أعلنـت حركـة طالبان، التـي تتوىل 
لـن  أنـه  أفغانسـتان،  يف  السـلطة 
يسـمح للنسـاء الراغبات بالسـفر 
ملسـافات طويلة الصعـود عىل متن 
وسـائل النقـل، إال إذا كـن برفقـة 
أحـد أقربائهـن الذكور.كما حضت 
اإلرشـادات الجديدة، الصـادرة عن 
وزارة األمـر باملعـروف والنهي عن 
املنكر، جميع أصحاب املركبات عىل 
نقل النسـاء الالتي يرتدين الحجاب 
فحسب.وقال الناطق باسم الوزارة، 

صـادق عاكـف مهاجـر، لفرانـس 
بـرس: ”يجـب أال يتم نقل النسـاء 
اللواتي ينوين السـفر إىل مسـافات 
تبلـغ أكثـر مـن 72 كـم، إال إذا كن 
بصحبة أحد أفراد العائلة املقربني“.

وتأتي اإلرشـادات التي تـم تداولها 
عىل شـبكات التواصـل االجتماعي، 
بعـد أسـابيع من طلب الـوزارة من 
األفغانيـة  التلفزيونيـة  القنـوات 
التوقف عن عـرض األفالم الدرامية 

واملسلسالت التي تمثل فيها نساء.
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الزوراء/ حسني فالح:
همـام  االقتصـادي،  املستشـار  أكـد 
والنفقـات  الرواتـب  ان  الشـماع، 
التشغيلية مؤمنة بشكل كامل يف حال 
عـدم اقرار موازنة عـام 2022، وفيما 
حـدد تداعيـات تدهـور عمـالت دول 
الجوار عىل االقتصاد العراقي، اشار اىل 
ان سياسة تغيري سـعر رصف لم تحد 

من اإلغراق السلعي يف السوق.
وقال الشـماع يف حديـث لـ“الزوراء“: 
واخـرى  سـلبية  تأثـريات  هنـاك  ان 
دول  يف  العمـالت  لتدهـور  ايجابيـة 
الجوار واملنطقة، السـيما عمالت دول 
تركيا وايران وسـوريا ولبنان وغريها. 
مبينـا: ان التأثـري السـلبي يتمثـل يف 
سـعر  وانخفـاض  الصـادرات  ضـخ 
السـعر املصدر، وتشـجيع االسـترياد 
البضائـع  ان  لها.واضـاف:  العراقـي 
الرتكية وااليرانية والسورية تغزو اآلن 
االسـواق العراقية عىل حساب البلدان 
املجاورة االخرى كاالردن والسـعودية 
والكويـت، مما ادى اىل اغراق السـوق 
العراقية وتأخري نمو القطاع الصناعي 
الخاص وكذلك االنتاج املحيل. الفتا اىل: 
ان الجانـب االيجابـي هو ان السـياح 
العراقيني مسـتفيدون مـن انخفاض 
السـياحة  ألغـراض  العمـالت  هـذه 
واالسـتثمار الن اسـعار عمـالت دول 

الجـوار انخفضت اكثر مـن انخفاض 
قيمـة الدينـار العراقي.واشـار اىل: ان 
مقابـل  الـدوالر  رصف  سـعر  تغيـري 
الدينـار العراقـي لم يحد مـن االغراق 
السـلعي الـذي تتعـرض له االسـواق 
املحلية، وانما ارض باالقتصاد واملواطن 

العراقي.وبشـأن موازنـة عام 2022 ، 
قال الشـماع: انه لن تحصل مشكالت 
ماليـة يف حـال تأخـر او عـدم اقـرار 
موازنـة عام 2022 كمـا حصل يف عام 
2020، لكون اسـعار النفـط ما زالت 
حتـى اآلن مرتفعـة اىل حـد ممكن ان 

تغطي احتياجـات املوازنة. مؤكدا: انه 
اىل اآلن الحكومة لم تتشـكل وال نعرف 
الجهات التي سـتتعامل مع االقتصاد 
العراقـي. ولفت اىل: ان الرواتب مؤمنة 
بشكل كامل يف حال عدم اقرار املوازنة 
.ويف وقت سابق، حدد مستشار رئيس 

الـوزراء للشـؤون االقتصادية، مظهر 
محمـد صالح، رشطـاً لتحقيق توازن 
فعيل يف موازنـة 2022 من دون عجز.

وقـال صالـح يف ترصيـح صحفي: إن 
”توقعات البنك الـدويل التي اطلقها يف 
أواخر شـهر ترشيـن األول مـن العام 
بـنيَّ فيهـا رؤيتـه بشـأن  املنـرصم، 
متوسط أسعار النفط يف العالم 2022 
والتـي توقعهـا أن تكـون بنحـو 74 
دوالراً للربميل الواحد كمتوسـط طوال 
العـام املقبـل، كما توقـع أن تنخفض 
اىل متوسـط سـنوي ليبلـغ 64 دوالراً 
للربميـل يف العـام 2023“.وأضاف أنَّ 
”عوائد النفط املقدرة بواقع 50 دوالراً 
يف مسـودة قانون موازنة العام املقبل 
2022 والتـي اعـدت ال محالـة عـىل 
عجـز تحوطي ربما هو أقل من العجز 
التحوطي املبني يف موازنة العام 2021 
وبافـرتاض تماثل سـقوف االنفاق يف 
موازنـة 2022 ملا هو عليـه يف موازنة 
2021، فإن املوازنـة العامة االتحادية 
للعـام 2022 سـتحقق حالـة التوازن 
الفعـيل (مـن دون اي عجـز يذكر)“. 
مشـرياً اىل أن ”ذلك يكـون إذا ما تعدى 
متوسـط سـعر برميل النفط يف العام 
دوالراً   71-72 بنحـو  ليكـون   2022
للربميـل الواحـد وفـق واقـع االنفاق 

الحكومي املتوقع وسقوفه“.

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

@12
Úz–ñ

äb‰ÌÜ@500@ã»è€aالعدد:   7629    االثنين    27   كانون االول     2021 …Ój‹€@Úóó¨@7ÀNo: 7629   Mon   27     Dec    2021

بغداد/ الزوراء:
أحمد  الخارجية،  وزارة  باسم  املتحدث  أعلن 
الصحاف، امس األحد، أنَّ ١١٠ مهاجرين عالقني 
العراق.  إىل  سيعودون  البولندية  الحدود  عىل 
أنَّ  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الصحاف  وذكر 
البولندية  الحدود  عىل  عالقون  مهاجرين   ١١٠»
سيعودون للعراق طوعياً بعد متابعة من سفارة 
يف  الوزارة  وجهود  بولندا  يف  العراق  جمهورية 
ت بالتنسيق  ذلك».وأضاف البيان أنَّ «إعادتهم تمَّ
بغداد  مطاري  عرب  الليتواني  الجانب  مع 

وأربيل».

@ÜÎá®a@Û‹«@µ‘€b«@110@ZÚÓuäb©a
÷aã»€a@∂g@ÊÎÜÏ»Óé@ÚÌá‰€Ïj€a

@…èm@Âfl@ÒäÜbjfl@Åã�Ì@Ô‘Óè‰n€a@äb†�a
ÔébÓè€a@Üaáè„¸a@Úflåc@›®@¬b‘„

pbibÉn„¸a@wˆbn„@Û‹«@ÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿ0a@Ú”Übófl@›Ój”

@pbuaäá€a@lbzñc@Ï«ám@äÎãæa
·ËmbuaäÜ@›Óvèm@∂g@ÚÌäb‰€a

@kmaÎä@…ÌåÏm@ãíbjÌ@ÂÌáœaã€a
µ–√Ïæa

\ÊÎãÿÓflÎc^@ıa�ãu@%b»€a@¿@ÚÌÏu@Ú‹yä@7000@Âfl@ãr◊c@ıbÃ€g@ã–è€a@Âfl@ıbè‰€a@…‰∏@Êbj€b†
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 @ÙÏ«Ü@‚ÏÓ€a@·è•@ÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿ0a
ÚÓ„bæ5€a@pbibÉn„¸a@wˆbn‰i@Â»�€a

@åaÏæa@fiÏj‘€a@wˆbn„@Â‹»m@·Ó‹»n€a
pb»flbßa@¿

الزوراء / يوسف سلمـان
تنعقـد، اليـوم االثنـني، جلسـة مقـررة 
للمحكمـة االتحاديـة إلصـدار القـرار يف 
الدعـوى املقدمـة من قبل تحالـف الفتح 
وممثـيل كتـل االطـار التنسـيقي إللغاء 
نتائج االنتخابـات الربملانية التي جرت يف 
العارش من ترشين االول املايض .وارجأت 
املحكمـة جلسـتها اىل اليـوم االثنني بدال 
مـن املوعد املحدد سـابقا يوم امس االحد 
الـذي اعلنتـه الحكومـة عطلة رسـمية 
بمناسبة اعياد امليالد للسيد املسيح (عليه 
السالم) .يأتي ذلك بعد ان قررت املحكمة 

االتحاديـة ختام املرافعة يف دعوى الطعن 
بتزويـر نتائـج االنتخابـات، وذلـك بعـد 
االستماع اىل اخر دفوع وطلبات الطرفني 
املتداعـني، حيث قضت بتحديد يوم الـ٢٦ 
من الشـهر الحايل موعدا إلصدار القرار يف 
الدعـوى املقدمـة من قبل تحالـف الفتح 
وممثيل كتل االطار التنسيقي .وازاء ذلك، 
توقـع محامي االطار التنسـيقي، محمد 
اصـدار  الجلسـة  تشـهد  ان  السـاعدي، 
قـرار نهائي عىل دعـوى الطعـن بنتائج 

االنتخابات .

بغداد/ الزوراء:
والبحـث  العـايل  التعليـم  وزارة  أعلنـت 
العلمي، امس األحـد، نتائج قبول الطلبة 
ضمن قنـاة التعليـم الحكومـي الخاص 
الصباحـي (املـوازي) للسـنة الدراسـية 
٢٠٢١/٢٠٢٢.وذكر بيـان للوزارة، تلقته 
«الزوراء»: أن «النتائج املنشـورة يف بوابة 
www.) الدراسـات والتخطيـط واملتابعة
dirasat-gate.org) تضمنـت قبول اثنني 
وعرشين ألفاً وسـتة طـالب موزعني بني 

السـنة  (١٨٥٧٣) طالبـاً مـن خريجـي 
 (٣٤٥٣) و   ٢٠٢٠/٢٠٢١ الدراسـية 
طالبـاً مـن خريجـي السـنة الدراسـية 
٢٠١٩/٢٠٢٠ ، فيما بلغت أعداد املقبولني 
يف كليـات املجموعـة الطبيـة ضمن هذه 
الـوزارة  طالباً».ودعـت   ٣٩١١ القنـاة 
«الطلبـة املقبولني اىل الـرشوع بإجراءات 
التسـجيل واملبارشة يف الجامعـات ابتداًء 
من يـوم االثنني املوافـق ٢٧ كانون األول 

.«٢٠٢١

b„ÎäÏÿi@bÓflÏÌ@Úibñg@—€c@100@Ä€a@Újn«@Û�Énm@bè„ãœ@NN@∂Î˛a@Òã‡‹€
@\ÊÎãÿÓflÎc^@äÏznæ@…Ìãè€a@äbìn„¸a@äaã‡néa@…fl

بغداد/ متابعة الزوراء:
من  التاسع  منذ  البالد  يف  قتالية  قوات  لديه  تعد  لم  أنه  العراق  يف  الدويل  التحالف  أكد 
األول/  «اعتبارا من ٩ كانون  التحالف يف ترصيح صحفي:  الجاري.وقال  األول  كانون 
ديسمرب، لم تعد هناك قوات أمريكية أو قوات للتحالف تخدم بدور قتايل يف العراق، لقد 
كنا متقدمني عىل الجدول الزمني وقمنا بتنفيذ االلتزامات التي تم التعهد بها يف الحوار 
االنتقال  «كان  أنه  ٢٠٢١».وأضاف  يوليو  حزيران/  يف  والعراق  املتحدة  الواليات  بني 
املبكر ممكنا بسبب التقدم الهائل الذي حققته قوات األمن العراقية، بما يف ذلك قوات 
البشمركة، يف تطوير القدرة والقابلية عىل قيادة القتال ضد عصابات داعش اإلرهابية».
املهمة  فإن  العراق،  يف  املتبقية  التحالف  وقوات  األمريكية  للقوات  «وبالنسبة  وتابع: 
األساسية هي تقديم املشورة واملساعدة وتمكني قوات األمن العراقية من الحفاظ عىل 

الهزيمة الدائمة لداعش».

@paÏ”@b‰Ìá€@á»m@%@Z@Ô€Îá€a@—€bzn€a
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الزوراء / يوسف سلمـان
مقررة  جلسة  االثنني،  اليوم  تنعقد، 
يف  القرار  إلصدار  االتحادية  للمحكمة 
الدعوى املقدمة من قبل تحالف الفتح 
إللغاء  التنسيقي  االطار  كتل  وممثيل 
نتائج االنتخابات الربملانية التي جرت 

يف العارش من ترشين االول املايض .
اليوم  اىل  جلستها  املحكمة  وارجأت 
سابقا  املحدد  املوعد  من  بدال  االثنني 
يوم امس االحد الذي اعلنته الحكومة 
امليالد  اعياد  بمناسبة  رسمية  عطلة 

للسيد املسيح (عليه السالم) .
املحكمة  قررت  ان  بعد  ذلك  يأتي 
دعوى  يف  املرافعة  ختام  االتحادية 
الطعن بتزوير نتائج االنتخابات، وذلك 
وطلبات  دفوع  اخر  اىل  االستماع  بعد 
الطرفني املتداعني، حيث قضت بتحديد 
موعدا  الحايل  الشهر  من  الـ26  يوم 
من  املقدمة  الدعوى  يف  القرار  إلصدار 
قبل تحالف الفتح وممثيل كتل االطار 

التنسيقي .
االطار  محامي  توقع  ذلك،  وازاء 
التنسيقي، محمد الساعدي، ان تشهد 
الجلسة اصدار قرار نهائي عىل دعوى 

الطعن بنتائج االنتخابات .
ان  الزوراء“:  لـ“  الساعدي  وقال 
جلستها  ستعقد  االتحادية  ”املحكمة 
قابل  غري  املوعد  وهذا  االثنني،  اليوم 
للتأجيل مرة أخرى“. مبينا ”لن يكون 

هناك تأجيل يف حسم الدعوى أو اصدار 
حددت  املحكمة  الن  بشأنها،  القرار 
الرسمية  العطلة  لكن  الحكم،  موعد 

أّجلت النطق بالحكم“.
واوضح ان ”املحكمة االتحادية أّجلت 
التي  النهائي  القرار  إلصدار  جلستها 
كان مقررا عقدها امس االحد اىل اليوم 
رسمية  عطلة  اعالن  بسبب  االثنني، 

بمناسب اعياد امليالد ”.
ستصدره  الذي  القرار   ” ان  واضاف 
ملزماً  سيكون  االتحادية  املحكمة 
للجميع وغري قابل للطعن عىل اعتبار 
ملزمة  االتحادية  املحكمة  قرارات  ان 
الكثري  تقديم  ”تم  انه  مبينا  وباتة“، 
عدم  تثبت  التي  والوثائق  األدلة  من 
االنتخابية،  بالعملية  نزاهة  وجود 

ولهذا نتوقع اصدار قرار من املحكمة 
االتحادية بشأن النتائج املعلنة ”.

ورجح محامي االطار التنسيقي ان ” 
تصدر املحكمة االتحادية قرارا بإلغاء 
نتائج بعض املحطات واجراء عمليات 
عّد وفرز يدوي ملحطات اخرى لكشف 
األدلة  وفق  والتالعب  التزوير  عمليات 
التي وردت يف دعوى كتل تحالف الفتح 

سيكون  املحكمة  ”قرار  ان  مؤكدا   ،”
وقرار  ضغوط،  اي  عن  بعيدا  مهنيا 
لنا  وملزما  محرتما  سيكون  املحكمة 

عىل حد سواء ”.
اتهم   ، املاض  االسبوع  جلسة  وخالل 
رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، 
قانونها  بخرق  االنتخابات  مفوضية 
مطالبا بإلغاء كل النتائج التي جاءت 

نتيجة استخدام جهاز ”يس الف“ .
امام  افادته  خالل  العامري،  وقال 
املحكمة االتحادية وتابعتها ” الزوراء 
”: ان ” املفوضية حرمت خمسة ماليني 
مواطن من املشاركة يف االقرتاع بسبب 
االنتخاب“،  بطاقات  استبدال  عدم 
مطالبا بإلغاء كل النتائج التي جاءت 
نتيجة استخدام جهاز C1000 واعادة 
  C900الـ خالل  من  النتائج  حساب 
واجراء العد اليدوي للمحطات التي تم 
مختصني  خرباء  قبل  من  يدويا  عّدها 

واساتذة الجامعات ”.
واضاف ان ” املفوضية خالفت قانونها 
ملراقبة  فنية  رشكة  مع  بالتعاقد 
وترسيع  الفاحصة  الرشكة  وتقييم 
رئيس  مع  تحدثنا  وقد  النتائج، 
املفوضية ووعدنا قبل االنتخابات بأن 
يِف  لم  ولكنه  نزيهة  انتخابات  تكون 
التنسيقي  االطار  ان“  ”، مبينا  بوعده 
ومختصني  خرباء  بانتخاب  سيطالب 

بشأن ملف نتائج االنتخابات ”.

بغداد/مصطفى العتابي :
طرح االطار التنسيقي، امس االثنني، مبادرة من 
ودعا  السيايس،  االنسداد  ازمة  لحل  نقاط  تسع 
من  الجاد  العمل  اىل  السياسيني  الرشكاء  جميع 

اجل الوصول اىل حلول.
وذكر االطار يف بيان تلقته ”الزوراء“: أنه ”حرصا 
تلبية  وبغية  العراقي  الشعب  مصالح  عىل  منا 
تطلعاته يف االصالح والخدمات والتصدي للفساد 
والسعي  كافة،  االصعدة  عىل  بالعراق  والنهوض 
لتوفري سبل العيش الكريم لجميع ابنائه وحرصا 
يف  واالجتماعي  واالمني  السيايس  االستقرار  عىل 
البالد وتطويق االزمة وتفكيكها وعبور االنسداد 
اىل  األزمة  جو  من  والخروج  الحاصل  السيايس 
القوى  بني  الوطني  والتفاعل  التفاهم  فضاء 
تمثل  التي  السياسية  والشخصيات  واالحزاب 
وطنية  رؤية  ولبلورة  املكونات“.وتابع:  جميع 

املرحلة  لعبور  جرسا  تكون  متماسكة  موحدة 
خادمة  مقتدرة  دولة  بناء  يف  وتسهم  الحالية 
ملبادرتنا  الرئيسية  الخطوط  نعرض  للشعب 
عىل  وتركز  والتفاهمات  للحوارات  كمنطلق 

التايل:
والشكاوى  الطعون  كل  استيعاب  رضورة  اوال: 
نتائج  بخصوص  وقانونيا  دستوريا  املقدمة 
القضائية  الجهات  قبل  من  النيابية  االنتخابات 

املعنية ودعم املسارات القانونية.
ثانيا: ال يكون الرتكيز عىل شكل الحكومة وتمثيلها 
الحكومي  الربنامج  عىل  الرتكيز  يكون  وانما 
الناجزة ومحاربة  السيادة  تحقيق  يتضمن  الذي 
الفساد ومعالجة البطالة وتوفري الخدمات ورفع 
اليات  وايجاد  للمواطنني  االقتصادي  املستوى 
الدوالر  رصف  سعر  رفع  ازمة  ملعالجة  رصينة 
االستثمار  وتشجيع  والصناعة  الزراعة  وتفعيل 

الخطرية  املياه  ازمة  ومعالجة  الخاص  والقطاع 
بالحياة  تتعلق  التي  العاجلة  امللفات  وغريها من 

اليومية للمواطنني.
تعالج  التي  الترشيعات  دعم  عىل  االتفاق  ثالثا: 
رفع  عىل  وتعمل  للمواطنني  االساسية  املشاكل 
املستوى االقتصادي وتحافظ عىل الهوية الثقافية 

للشعب العراقي.
للقوات  القتالية  القدرات  مستوى  رفع  رابعا: 
ورشطة  جيش  من  صنوفها  بكافة  املسلحة 
والحشد  االرهاب  مكافحة  وجهاز  اتحادية 
االجهزة  جميع  ودعم  والبيشمركة  الشعبي 

االمنية.
خامسا: الحفاظ عىل الحشد الشعبي ورفع قدراته 

ومأسسته واستكمال بناءته وفق القانون.
سادسا: معالجة اختالل التوازن الربملاني الناتج 
ايجاد  خالل  من  االنتخابات  بنتائج  الخلل  عن 

معالجات دقيقة ضمان عدم التفرد بسن القوانني 
والترشيعات والتغيري املقر منها او ابطاله.

سابعا: لتحقيق الرشاكة الحقيقية يف ادارة الدولة 
نرى رضورة تشكيل مجلس السياسات كمجلس 

استشاري لحني ترشيع قانون مجلس االتحاد.
للقوى  مكفول  حق  السياسية  املعارضة  ثامنا: 
الراغبة بها وعىل القوى التي تتفاهم عىل تشكيل 
املسؤولية  وتحمل  ذلك،  عن  االعالن  الحكومة 
التنفيذية  السلطة  يف  ممثليهم  اداء  عن  كاملة 

امام الشعب.
القوى  التفاق  الثالث  الرئاسات  تخضع  تاسعا: 

السياسية مع مراعاة العرف الدستوري السائد.
الرشكاء  جميع  البيان،  بحسب  االطار،  ودعا 
اىل  الوصول  اجل  الجاد من  العمل  اىل  السياسيني 
حلول يقتنع بها شعبنا الذي ما زال يعاني الكثري 

من النواقص.

بغداد/الزوراء:
نفت وزارة الصحة، ، تسجيل أي إصابة بـ“أوميكرون“ املتحور الجديد من فريوس 

كورونا، فيما حذرت من الرتاخي يف يف مواجهة جائحة كورونا.
وقال املتحدث باسم الوزارة سيف البدر، يف بيان : ”انفي بشكل رسمي وقاطع كل 
املعلومات التي تنترش برسعة، ويتم تداولها إعالمياً، عن ظهور إصابات بساللة 
أوميكرون“.وأضاف، ”لم نسجل لغاية اللحظة أي إصابة مؤكدة بمتحور الجديد 

يف بغداد وباقي املحافظات العراقية“.
ولم يستبعد البدر ”تسجيل إصابات بأوميكرون يف األيام املقبلة داخل العراق“.

يف  البدر:  سيف  الوزارة،  باسم  املتحدث  قال  الوبائي  املوقف  ”انخفاض  وبشان 
الخطر، ونحذر بشدة  الوبائي ال يعني زوال  املوقف  انخفاض  ان  ترصيح متلفز: 

من حدوث موجة وبائية رابعة“.
اىل ان ”املعلومات عن املتحور اوميكرون ما زالت تتوارد، لكننا نشدد عىل  ولفت 
رضورة االلتزام املستمر باالجراءات الوقائية وتلقي اللقاحات التي توفر الحماية 
ألكثر من ساللة من هذه الجائحة“.وعد البدر ”اإلقبال عىل اللقاح دون املستوى 
ماليني  خمسة  بينهم  شخص،  ماليني   9 تلقيح  من  نقرتب  ”أننا  مبينا  املقبول“. 
وزارة  طموح  ضمن  ليس  اإلقبال  لكن  املرحيل  الهدف  تحقيق  ورغم  بجرعتني، 

الصحة التي تريد مضاعفة العدد الذي يصل يوميا بمعدل 100 الف ملقح“.

اربيل/ الزوراء:
 16 جثامني  االحد،  امس  أعيدت، 
غرق  بحادث  قضوا  عراقيا  مهاجرا 
مركب يف بحر املانش يف ترشين الثاني/ 
العراق  إىل كردستان يف شمال  نوفمرب، 
ليواروا الثرى، عندما فرغ هواء قاربهم 
القنال  أثناء محاولتهم عبور  املطاطي 

اإلنكليزي (بحر املانش) به.
جثامني  تحمل  التي  الطائرة  ووصلت 
عاصمة  أربيل  مطار  إىل  الضحايا 
اإلقليم ذي الحكم الذاتي، قبل أن تعمل 
سيارات إسعاف عىل نقل الجثامني إىل 
كردستان. وتوجهت سيارات االسعاف 
وأيضا  ورانيا  داربنديخان  مدن  إىل 
سوران او قادراوا، حيث التقت فرانس 
برس، يف نوفمرب، عائالت الضحايا التي 
عن  أنباء  وصول  بحرقة  تنتظر  كانت 

أبن أو قريب كان عىل متن القارب. 
وقىض 27 شخصا عىل األقل يف الحادث 
نوفمرب،   24 يف  وقع  الذي  املأساوي 
املانش  بحر  يف  دموية  األكثر  ويعد 
الذي يتدفق اليه املهاجرون يف محاولة 
متن  عىل  بريطانيا  أرايض  إىل  للوصول 

قوارب غري آمنة. 
وصول  املفجوعة  العائالت  وانتظرت 
وفق  اربيل،  مطار  داخل  الجثامني 
مصور وكالة فرانس برس، حيث تجمع 
واألطفال  والنساء  الرجال  عرشات 

النساء  اآلخر..  البعض  يوايس  بعضهم 
الدموع،  ذرفن  األسود  ارتدين  اللواتي 
واحداهن حملت صورة شاب يف مقتبل 

العمر.
وجرى تحديد هويات 26 من الضحايا 
يف فرنسا، من بينهم 17 رجال و7 نساء 
عاما،   46 إىل   19 بني  أعمارهم  تراوح 

وطفل يبلغ من العمر 7 سنوات. 
ومن بني الضحايا أيضا كردي إيراني و3 
أثيوبيني وصومايل و4 أفغان ومرصي، 

باإلضافة إىل العراقيني الـ16. 
الليل“  نهاية  ”يف  املهاجرون  وغادر 
سينث،  غراند  قرب  بالج  لون  من 
عىل  املهاجرين  من  العديد  يخيم  حيث 
متن  عىل  لفرنسا،  الشمايل  الساحل 
قارب مطاطي قابل للنفخ، ليعربوا إىل 

السواحل اإلنكليزية. 
عراقي  كردي  إال  الغرق  من  ينج  لم 
الداخلية  وزارة  وفق  وسوداني، 
أحىص  أحدهما،  وبحسب  الفرنسية.. 
املهربون 33 شخصا عىل متن القارب. 
التي  النداءات  حول  تساؤالت  وتثار 
أطلقوها  قد  املهاجرين  أن  يفرتض 
والربيطانية  الفرنسية  للسلطات 
أفاد  كما  بالغرق  مركبهم  بدأ  حينما 
البحرية  املحافظة  لكن  الناجني،  أحد 
الفرنسية قالت إنه يف حال االتصال بها 

ال يمكنها عدم التدخل.

تعلـُن محافظـة ذي قار (العقـود الحكومية) عن مناقصة مرشوع (االعمال التكميلية ملرشوع انشـاء اعدادية صناعـة ذي قار) ضمن خطة تنمية 
االقاليـم لعام ٢٠٢١ واسـتنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لسـنة ٢٠١٤ املعدلة الصادرة مـن وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها 
وتعليمـات تنفيـذ املوازنة العامة االتحادية لعام ٢٠٢١ . إن وثيقة الدعوة لتقديم العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سـوف تنرش يف 

الجرائد الوطنية (الزوراء ، البينة الجديدة ، الرشق)
وسـيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق اآللية املعتمدة (الوثائق القياسـية) والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشـرتاك 

فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبإمكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء. إن اسلوب الدفع 
سـيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسـم حسـابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسـوف يتم عقد املؤتمر الخاص باإلجابات عىل استفسارات 
املشـاركني يف املناقصـة عند السـاعة ١٢ ظهرا من يوم االحد املصـادف ٢٠٢١/١٢/١٩ يف املديرية العامة لرتبية محافظـة ذي قار فعىل الراغبني من 
الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة 
مديريـة بلديـة النارصية لرشاء نسـخة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان سـعر العطاء الواحد (وكما مؤرش ازاءه) غـري قابلة للرد عىل ان يتم 
تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية غري نافذة واوراق التسـجيل واوراق التسـجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن 

العطاء املستمسكات التالية:-
١- متطلبات التأهيل املطلوبة:-

أ - املتطلبـات الفنيـة: الخـربة التخصصية (االعمال املماثلـة) ولعقد عدد (١) وبمبلغ ال يقـل عن (٣,١٦٨,٠٠٠,٠٠٠) ثالثة مليـارات ومائة وثمانية 
وستون مليون دينار عراقي وللسنوات الـ (١٠) السابقة تم انجازها بنجاح وجودة كاملة .

ب - املعدات واالليات (توفري او تعاقد) 

ج - الكوادر الفنية

د - املتطلبات املالية:-
اوال:- االداء املايل السـابق الذي يظهر تحقيق االرباح للسـنتني األخريتني يف حال توفرها او السـنتني التي سـبقت االزمة املالية هي (٢٠١٢-٢٠١٣) 

(كشف الحسابات الختامية).
ثانيا:- املوارد املالية (السيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي (٣٢٦,٠٠٠,٠٠٠) ثالثمائة وستة 

وعرشون مليون دينار عراقي.
ثالثا : معدل االيراد السنوي ان يكون اكرب من او يساوي (٢,٦٤٠,٠٠٠,٠٠٠) اثنان مليار وستمائة واربعون مليون دينار عراقي (وعىل ان ال يقل عن 

سنتني وال يزيد عن عرش سنوات) وخالل السنوات العرشة السابقة.
هـ - املتطلبات القانونية:

اوال:- االهلية وتشـمل (جنسـية الرشكة مقدمـة العطاء –اليوجد تضـارب باملصالح، لم يتـم ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة السـوداء، الرشكات 
اململوكة للدولة (ان تثبت انها مسـتقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل) غري مسـتبعدة 

من قبل صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/ مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات).
ثانيا:- عدم ممانعة (نسخة اصلية +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار.

ثالثا:- شـهادة تأسـيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة الخارجية 
العراقية.

رابعا: هوية تسـجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسـب ما مطلوب يف الجدول 
ادناه.

خامسا: وصل رشاء املناقصة (نسخة اصلية +نسخة مصورة)

٢- كل العطـاءات يجـب ان تتضمـن ضمان للعطاء (التأمينات االوليـة) ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سـفتجة 
صـادرة مـن مرصف معتمد يف العراق وبنسـبة ١٪ من مبلغ الكلفة التخمينيـة للمرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد (ديوان محافظة ذي قار/ قسـم 
العقود الحكومية) ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة ١٥٠ يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز (الرشكة او املقاول) الذي 
ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة ٥٪ من مبلغ االحالة عىل ان يكون 

خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
٣- يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايري التأهيل املحددة 
فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسـية 

بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
٤- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات بمدة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.

٥- ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
٦- تتحمـل من ترسـو عليه املناقصة اجور النـرش واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحـال بعهدتها العمل كافة الرضائب 

والرسوم التي تفرض من قبل الدولة وأي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
٧- يلتزم الطرف الثاني بأن يشـغل ما ال يقل عن (٣٠٪) من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشـغيل إال يف حالة اعتذار املركز عن 

توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
٨- يف حالـة اشـرتاك اكثـر من مناقـص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسـؤوليتهم تضامنيـة تكافلية يف ذلك لتنفيـذه عىل ان يقدم عقد 
مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة معزز بتعهد من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب يف حال رسو املناقصة 
عليهمـا عـىل ان يتم تقديم عقـد الرشاكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيـع العقد خالل مدة ال تتجاوز (١٤ يوما) من تاريـخ توقيع العقد ويف حال 

انسحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املشرتكني معاملة الناكل او املخل وحسب واقع الحال.
٩- املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل اىل املوقع.

١٠- تتحمـل الدائرة املسـتفيدة مسـؤولية الكشـف الفني املعـد من قبلها واعتدال اسـعاره وكذلك تنفيـذ العمل باعتبارها ممثال لـرب العمل بعقد 
املقاولة.

١١- املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
١٢- تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باسـتكمال النواقص التي تسـمح بها التعليمات خالل سـبعة ايام من تاريخ فتح 

عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
١٣- تكـون االولويـة للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السـعر والنوعية املجهزة مدى مطابقتها 

للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ١٦١٣٥/٧/٤ يف ٢٠١٧/٨/٣ .
١٤-  ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل.

١٥- ان آخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة (١١) ظهرا من يوم الثالثاء املصادف ٢٠٢٢/١/٤ اىل العنوان التايل (محافظة ذي قار-قسم العقود 
الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية قرب مرصف الرشـيد- فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى هيئة االعمار سـابقا) عىل ان تكون االسـعار 
املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع 
االوراق مختومـة بختـم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقـم الهاتف والربيد االلكرتوني ويلتزم املقاول بصحتـه ويعترب التبليغ من خالله 
ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن وال يسمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، 
وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار مبنى املحافظة الجديد شارع االمام عيل 
(ع). وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف 

مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
١٦- تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه لحني توفر التخصيصات املالية والتمويل الالزم.

 الدكتور 
احمد غني الخفاجي
محافظ ذي قار 
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الكاب / أ ف ب:

تويف االسقف ديسـموند توتو كبري أخر 

أبناء جيله مـن رموز الكفاح ضّد نظام 

الفصـل العنـرصي يف جنـوب إفريقيا، 

األحد، عن 90 عاما، يف أحد مستشفيات 

مدينـة الـكاب بعـد حيـاة أمضاهـا يف 

التنديد بالظلم واملظلومني.

وحتـى السـاعات األخرية مـن حياته، 

بقي األسـقف الـذي منح جائـزة نوبل 

السالم ورصاحته يف إدانة الظلم وانتقاد 

كل السلطات.

وباسـم ”الشـعب بأكمله“، عّرب رئيس 

جنـوب إفريقيـا سـرييل رامابـوزا عن 

”الحزن العميق لوفـاة“ أحد أهم وجوه 

التاريـخ يف البلـد، وفق بيـان صادر عن 

الرئاسة.

وقـال رامابوزا إن وفاة ديسـموند توتو 

تشـكل ”فصال جديدا مـن فصول حداد 

أّمتنـا يف وداع جيـل مذهـل مـن أبنـاء 

البلـد الذيـن تركوا لنـا جنـوب إفريقيا 

محّررة“.

وأضـاف أن توتـو كان ”رجـال يتمّيـز 

بـذكاء الفـت ونزاهة ولـم تتمكن قوى 

مـن  (االبارتايـد)  العنـرصي  الفصـل 

دحـره. وكان عىل قدر كبري من الرّقة يف 

تعاطفه مع الذين كابدوا القمع والظلم 

والعنـف يف نظام الفصل العنرصي ومع 

املظلومـني والظاملـني عىل حّد سـواء يف 

العالم أجمع“.

وتوّىل ديسـموند توتو الـذي ابتكر لقب 

”بلـد قوس قزح“ لجنـوب إفريقيا، بعد 

إرسـاء أسـس الديموقراطيـة يف 1994 

وانتخـاب صديقه نلسـون مانديال عىل 

الحقيقـة  لجنـة  رئاسـة  البلـد،  رأس 

واملصالحة، عىل أمل طّي صفحة الحقد 

بني األعراق.

ويف األشـهر األخـرية، تراجـع الوضـع 

الصحـي لتوتـو الـذي كان أبنـاء بلـده 

يسّمونه تحّببا ”ذي أرتش“.

ولم يعد يتحدث يف العلن لكنه كان يوّجه 

دائما تحّية إىل الصحافيني الذين يتابعون 

تنقالته، ببسـمة أو نظرة معـّربة، كما 

حـدث مثال خـالل تلّقيه اللقـاح املضاد 

لكوفيد19- يف أحد املستشفيات أو خالل 

قـّداس يف مدينة الـكاب احتفاء ببلوغه 

90 عاما يف ترشين األول/أكتوبر.

ويف أعقـاب إعـالن نبـأ الوفـاة، أقيمت 

صـالة يف كاتدرائية القديس جورج التي 

كانت رعيته سـابقا. وبـدأ معّزون من 

كافـة األعـراق، يتوافـدون إىل منزله يف 

الكاب حاملـني باقات من الـورد، وفق 

صحافيي وكالة فراس برس يف املوقع.

وقالـت داين هريد املتقاعـدة املقيمة يف 

الحـّي ”من املؤسـف جـّدا أن يرحل عن 

عاملنا. فهو كان رجال يف غاية الطيبة“.

وضـع العبـو الكريكيـت مـن جنـوب 

إفريقيا شارة سوداء عىل أذرعهم حدادا 

عىل توتو يف اليوم األول من مباراة مهّمة 

ضّد الهند بالقرب من جوهانسبورغ.

وقـال كبري األسـاقفة األنغليـكان تابو 

ماخوبـا ”نبكـي رحيلـه“، نيابـة عـن 

رعايا كنيسـته وعن ”ماليني األشخاص 

يف جنـوب إفريقيـا والقـارة اإلفريقيـة 

واملعمورة“. واضاف ”علينا، كمسيحيني 

ومؤمنني، االحتفاء بمسرية رجل عميق 

اإليمـان كان تركيـزه األول واألخري عىل 

عالقته مع الخالق“.

وتابـع ماخوبا ”لم يكـن يخىش أحدا... 

وكان ينـّدد باألنظمـة التـي تحـّط من 

شأن اإلنسانية، لكن عندما كان مرتكبو 

السـوء يتغرّيون فعال مـن الداخل، كان 

يقتـدي بالـرّب ويعـرب عن اسـتعداده 

ملسامحتهم“.

ورسعـان ما علّقـت مؤسسـة مانديال 

عىل نبـأ الوفاة. وقالت إنه خسـارة ”ال 

ُتعـوض“، مشـريا إىل أنـه ”كان رجـى 

اسـتثنائية وحياتـه كانت بالنسـبة إىل 

كثريين يف جنوب إفريقيا والعالم بركة. 

كان شخصا مذهال، مفّكرا، قائدا، راعيا 

صالحا“.

من جهته، قال رئيس الوزراء الربيطاني 

بوريـس جونسـون إنه يشـعر ”بحزن 

عميق“ لوفاة توتو ، مشـيًدا بـ ”قيادته 

ال  التـي  الدعابـة  ”روح  و  الفكريـة“ 

ُتقهر“ لديه. وكتب يف تغريدة عىل تويرت 

”شـعرت بحـزن عميق عندمـا علمت“ 

بوفاة توتو.

أساسـية يف  وأضـاف ”كان شـخصية 

ويف  العنـرصي  الفصـل  ضـد  النضـال 

النضـال من أجل إنشـاء جنوب إفريقيا 

جديـدة. سـنتذكره لقيادتـه الروحيـة 

وروح الدعابة التي ال ُتقهر“ لديه.

ولـد ديسـموند توتـو يف السـابع مـن 

لعائلـة   1931 األول/أكتوبـر  ترشيـن 

متواضعـة يف كلريكسـدورب وهي بلدة 

صغرية غنيـة باملناجـم يف جنوب غرب 

جوهانسربغ. وقد أصيب خالل طفولته 

بشلل األطفال.

وكان يحلم بأن يصبـح طبيبا لكنه تىل 

عـن هذا الطمـوح لنقـص اإلمكانيات. 

وقـد أصبح مدرسـا قبـل أن يسـتقيل 

احتجاًجا عىل التعليم املتدني املخصص 

للسود ودخوله إىل الكنيسة.

يف سـن الثالثـني ُرسـم كاهًنـا ودرس 

ودّرس يف بريطانيا وليسـوتو ثم استقر 

يف جوهانسـربغ يف 1975. يف تلك الفرتة 

ويف أسـوأ أوقات الفصل العنرصي نظم 

مسريات سلمية ودعا إىل فرض عقوبات 

دولية عىل نظام البيض يف بريتوريا. ولم 

يحمه من السجن سـوى صفته كرجل 

دين.

وديسـموند توتـو الـذي عـني رئيسـا 

وللطائفـة  تـاون  كيـب  ألسـاقفة 

متزوًجـا  كان  بلـده،  يف  األنغليكانيـة 

منـذ 1955 مـن ليا وأنجـب منها أربعة 

أطفال.

يف 1984، منح جائزة نوبل للسالم. ومع 

إحالل الديموقراطية بعد عرش سـنوات 

ترأس ”لجنة الحقيقة واملصالحة“ عىل 

أمل طـي صفحة الكراهيـة العنرصية. 

لكـن آماله تبـددت برسعـة إذ حصلت 

األغلبيـة السـوداء عىل حـق التصويت 

لكنها بقيت فقرية إىل حد كبري.

وبعـد ذلك تصـدى لتجـاوزات حكومة 

حـزب املؤتمر الوطنـي األفريقـي بدءا 

من أخطاء الرئيس السابق ثابو مبيكي 

يف محاربـة اإليدز. حتـى أنه وعد يف عام 

للحـزب  أبـًدا  التصويـت  بعـدم   2013

الذي انترص عـىل الفصل العنرصي مرة 

أخرى.

وعـىل الرغـم مـن تشـخيص إصابتـه 

برسطان الربوسـتاتا يف 1997 وإقامته 

عـدة مرات يف املستشـفى، لم ينسـحب 

الرجل الذي عرف بحيويته االسـتثنائية 

مـن الحيـاة العامة إال بشـكل تدريجي 

وتقاسـم حسـابا عىل تويرت مـع ابنته 

مفو التي تدير مؤسسته.

وقـد تمسـك بحلمـه بجنـوب إفريقيا 

متعددة األعراق وتسودها املساواة.

عند وفـاة نيلسـون مانديـال يف 2013، 

أنعش ديزموند توتو مراسـم مملة جدا 

عرب الـرصاخ بقوة ”نعم“ للجمهور بعد 

أن قـال أمامـه ”نعد الله بأننا سـنحذو 

حذو نيلسون مانديال!“.

كابل/ متابعة الزوراء:
أعلنـت حركة طالبان التي تتوىل السـلطة يف 
أفغانسـتان، أنه لن يسمح للنساء الراغبات 
بالسفر ملسـافات طويلة، الصعود عىل متن 
وسائل النقل، إال إذا كن برفقة أحد أقربائهن 

الذكور.
كما حضت اإلرشادات الجديدة الصادرة عن 
وزارة األمـر باملعـروف والنهي عـن املنكر، 
جميـع أصحـاب املركبات عىل نقل النسـاء 

الالتي يرتدين الحجاب فحسب.
وقال الناطق باسـم الـوزارة، صادق عاكف 
مهاجـر، لفرانس برس، ”يجـب أال يتم نقل 
النسـاء اللواتي ينوين السـفر إىل مسـافات 
تبلغ أكثر من 72 كم، إال إذا كن بصحبة أحد 

أفراد العائلة املقربني“.
وتأتـي اإلرشـادات التـي تـم تداولهـا عـىل 
شـبكات التواصل االجتماعي، بعد أسـابيع 
من طلب الـوزارة من القنـوات التلفزيونية 
األفغانية التوقف عن عرض األفالم الدرامية 

واملسلسالت التي تمثل فيها نساء.
كما دعت الوزارة الصحفيات اللواتي يعملن 
عـىل  الحجـاب  ارتـداء  إىل  التلفزيونـات  يف 

الشاشة.
وأضاف مهاجر أن ”ارتداء الحجاب سيكون 
رشطا للنسـاء اللواتي يردن ركوب وسـائل 
الـوزارة  توجيهـات  أمـرت  كمـا  النقـل“. 

النـاس بالتوقف عن تشـغيل املوسـيقى يف 
مركباتهم.

ومنـذ تولت السـلطة يف أغسـطس املايض، 
فرضـت طالبان قيـودا عديدة عىل النسـاء 
والفتيـات، رغـم تعهدها بحكم أقل تشـددا 
مقارنة بأول والية لها يف تسـعينيات القرن 

املايض.
وتم إقناع سلطات طالبان يف عدد من الواليات 
بإعادة فتـح املدارس، لكـن الفتيات ما زلن 

محرومات من ارتياد املدارس الثانوية.
ويف وقت سابق هذا الشهر، أصدرت الحركة 
مرسوما باسم زعيمها يأمر الحكومة بمنح 
النسـاء حقوقهن، دون ذكر حق الفتيات يف 

التعليم.
ويأمل ناشـطون بأن تقدم طالبان تنازالت 
يف مجال حقوق النسـاء، يف مسـعى لكسب 
االعـرتاف الدويل، وعودة املسـاعدات إىل البلد 
الذي يعد بني األفقر يف العالم، وفقا لفرانس 

برس.
ولطاملا أشـارت أبرز الجهـات املانحة إىل أن 
احرتام حقوق النسـاء رشط إلعـادة تقديم 

املساعدات.
وفرضت الحركة يف واليتها األوىل عىل النساء 
ارتـداء الربقـع، ولم تسـمح لهـن بمغادرة 
منازلهـن مـن دون مرافـق، ومنعتهـن من 

العمل والتعليم.

عمان/ الزوراء:

أعلنت وزارة الصحة األردنية تسجيل 295 

إصابـة جديـدة بمتحور فـريوس كورونا 

”أوميكرون“، امس األحد، يف اململكة.

وقـال مسـؤول ملـف كورونـا يف األردن، 

عـادل البلبييس، يف ترصيـح لوكالة األنباء 

املؤكـدة  ”الحـاالت  إن  ”بـرتا“:  األردنيـة 

لإلصابة بـ“أوميكـرون“ يف األردن وصلت 

إىل 328 حالـة، وهي مجموع الحاالت التي 

قامت الـوزارة باإلعالن عنهـا خالل األيام 

املاضية“.

وأكد البلبييس أن ”وزارة الصحة ستستمر 

باإلعـالن عن أي حاالت يتم تأكيد إصابتها 

تباعا وبكل شفافية“.

من جهته، قال وزير الصحة األردني، فراس 

الهواري، إن األيام املقبلة ستشهد زيادة يف 

أعداد اإلصابات بمتحور ”أوميكرون“.

وأضـاف، خالل لقـاء مـع اللجنـة املالية 

النيابيـة امـس األحـد: أن ”كل اإلصابـات 

باملتحـور الجديـد أعراضهـا خفيفـة، وال 

إىل  للدخـول  املصابـني  مـن  أي  يحتـاج 

املستشفيات، وذلك نتيجة تلقيهم جرعتي 

اللقاح عىل األقل“.

وكشف عن أن ”االصابات بـ“أوميكرون“ 

ستسـتمر بالزيادة حتى يصبح النسـخة 

السائدة.

موسكو/ متابعة الزوراء:
فالديمـري  الـرويس  الرئيـس  قـال 
بوتـني، إنـه سـيفكر مليـا يف عدد 
من الخيارات، يف حال فشـل الغرب 
للحصـول عـىل  تلبيـة مسـعاه  يف 
”ضمانات أمنيـة“ تحول دون ضم 
أوكرانيـا إىل حلف شـمال األطليس 

(الناتو).
وقدمت موسـكو مسـودات وثائق 
أمنيـة أوائـل هـذا الشـهر، تطالب 
حلف شمال األطليس (ناتو) برفض 
وجمهوريـات  أوكرانيـا  عضويـة 
االتحاد السوفييتي السابق األخرى، 
والرتاجع عن االنتشـار العسـكري 

للحلف يف وسط ورشق أوروبا.
وحـّث بوتـني الـدول الغربيـة عىل 
التحـرك برسعـة لتلبيـة مطالبـه، 
محـذرا من أن موسـكو سـتضطر 
إىل اتخـاذ ”تدابري عسـكرية تقنية 
مـا  الغـرب  واصـل  إذا  مناسـبة“ 
سماه ”مسـاره العدواني عىل عتبة 

وطننا“.
رد  حـول  سـؤال  عـن  إجابـة  ويف 
موسـكو، قال بوتني، يف ترصيحات 
بثهـا التلفزيون الرسـمي الرويس، 
امس األحد، ”قد يكون الرد متنوعا. 
األمر سـيعتمد عىل املقرتحات التي 
سيقدمها يل خرباؤنا العسكريون“.

ورفضت الواليات املتحدة وحلفاؤها 
تقديم نوع الضمان الذي يطالب به 
بوتني بشـأن أوكرانيا، مشريين إىل 
مبدأ الـ“ناتو“ الذي يتيح العضوية 

ألي دولـة مؤهلة. بيـد أنهم وافقوا 
عىل بدء محادثات أمنية مع روسيا 

الشهر املقبل لبحث مخاوفها.
مـع  املحادثـات  إن  بوتـني  وقـال 

الواليات املتحدة ستعقد يف جنيف.
إجـراء  املقـرر  مـن  وبالتـوازي، 
مفاوضات بني روسيا وحلف شمال 
األطليس، ويتوقع إجراء مناقشـات 
أوسـع تحـت رعاية منظمـة األمن 

والتعاون يف أوروبا.
وقـال بوتـني، يف ترصيحـات بثـت 
قدمـت  روسـيا  إن  األحـد،  امـس 
مطالبهـا عىل أمـل الحصـول عىل 

رد بنـاء مـن الغرب، مضيفـا: ”لم 
نقدم عىل هذا األمر لنصل إىل طريق 
مسـدود، لكـن بغـرض التوصل إىل 
نتيجة دبلوماسـية تفاوضية سيتم 
تحديدها يف وثائـق ملزمة قانونا“، 
”الناتـو“  منـح  أن  عـىل  مشـددا 
عضويته ألوكرانيا أو نرش أسـلحة 
الحلـف هنـاك بمثابـة خـط أحمر 
ملوسكو لن يسمح للغرب بتجاوزه.

وقال: ”ليس لدينا مجال للرتاجع“، 
مضيفا أن ”الناتو“ يمكن أن ينرش 
صواريخ يف أوكرانيا تسـتغرق أربع 
أو خمس دقائق فقـط للوصول إىل 

موسـكو، مضيفا: ”لقد دفعونا إىل 
حد ال يمكننـا عبوره. لقـد أخذونا 
إىل النقطـة التي يجب أن نقول لهم 

عندها ببساطة: توقفوا“.
كذلـك، أعـرب بوتني عـن قلقه من 
إمكانيـة محاولة الواليـات املتحدة 
وحلفائهـا إطالـة أمـد املحادثـات 
كغطـاء  واسـتخدامها  األمنيـة 
ملواصلة الحشـد العسكري بالقرب 
من روسـيا، وأشـار إىل أن روسـيا 
أعلنـت مطالبهـا األمنيـة لجعلهـا 
معروفة للجمهور ولزيادة الضغط 
عىل الواليـات املتحدة وحلفائها من 

أجل التفاوض عىل اتفاق أمني.
وقال: ”لدينا هـدف واحد فقط هو 
التوصـل إىل اتفاقات من شـأنها أن 
تضمن أمن روسـيا ومواطنيها اآلن 

ويف منظور طويل األمد“.

وقـدم الكرملـني مطالبـه األمنيـة 
الحشـد  حـول  التوتـرات  وسـط 
العسـكري الـرويس بالقـرب مـن 
أوكرانيا يف األسابيع األخرية، والذي 
غـذى املخـاوف الغربيـة مـن غزو 

محتمل.
وحذر الرئيـس األمريكي جو بايدن 
عـرب  مكاملـة  يف  الـرويس،  نظـريه 
الفيديـو، يف وقـت سـابق مـن هذا 
الشـهر، مـن أن روسـيا سـتواجه 
هاجمـت  إذا  وخيمـة“  ”عواقـب 
أوكرانيا. ونفت روسيا نيتها القيام 
بغـزو، واتهمـت بدورهـا أوكرانيا 
اسـتعادة  ملحاولـة  بالتخطيـط 
السـيطرة عـىل األقاليـم الخاضعة 
حاليا لسيطرة املتمردين املدعومني 
مـن موسـكو بالقـوة، األمـر الذي 

تنفيه أوكرانيا.
وضمت روسـيا شـبه جزيرة القرم 
األوكرانيـة عـام 2014 بعـد وقـت 
قصري مـن دعمها التمرد االنفصايل 
يف رشق البـالد. وأسـفر القتال عىل 
مـدى أكثـر من سـبع سـنوات عن 
مقتـل أكثر مـن 14 ألف شـخص، 
الصناعـة  معقـل  تدمـري  إىل  وأدى 
األوكرانية، املعروف باسم دونباس.
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باريس/ متابعة الزوراء:
سـجلت فرنسـا رقمـا قياسـيا يف اإلصابات 
بكوفيـد19- باإلعـالن عـن 104611 حالـة 
إصابة لتكـرس بذلك حاجز املئـة ألف إصابة 
للمـرة األوىل منذ تفيش الوباء، مع اسـتمرار 

االنتشار الرسيع ملتحور أوميكرون يف البالد.
وأفـادت السـلطات الصحيـة أن عدد املرىض 
بكوفيـد19- يف وحدات الرعايـة الفائقة زاد 

28 ليصل إىل 3282 شخصا.
وكانـت البـالد تخّطـت يف الرابع مـن كانون 
األول/ديسمرب عتبة 50 ألف إصابة بكوفيد-

تضاعفـت  بذلـك  الحصيلـة  لتكـون   ،19
خـالل ثالثة أسـابيع، وفق معطيـات الهيئة 

الصحية.
وتحاول الحكومة الفرنسية التصدي لتفيش 
املتحـّورة أوميكرون يف البالد. ويعقد الرئيس 
الفرنـيس، إيمانويـل ماكرون، اليـوم اإلثنني 
عرب الفيديو، جلسـة ملجلـس الدفاع الصحي 
قبـل  أي  غ)،  ت   15,00)  16,00 السـاعة 
سـاعة من موعد انعقاد مجلس الوزراء الذي 
يفرتض أن يتبنى مـرشوع قانون ينص عىل 

إلزامية شهادة التلقيح.

لكن السؤال املطروح هو: هل تعلن الحكومة 
الفرنسـية قبـل أقل من أسـبوع عـىل رأس 
السـنة تشـديد القيود أم تختار االستمرار يف 

القيود الحالية؟
وتفـرض مناطق فرنسـية تدابري خاصة بها 
عىل غرار سـافوا (جنوب رشق)، حيث ينص 
قـرار للسـلطات املحليـة دخل حيـز التنفيذ 
يف 30 ترشيـن الثاني/نوفمـرب عـىل إلزامية 
الكمامات ملن يبلغـون 11 عاما ما فوق، بما 
يف ذلك يف األماكن غـري املغلقة ويف التجّمعات 
التي تضم أكثر من عرشة أشخاص عىل غرار 

األسواق وقاعات العروض.
كذلك تفرض مناطق شـامبريي وإيكس-يل-
بان وألبريفيل ومناطق محطات التزلج (عىل 
غـرار تينيـي وال بالنيي) إلزاميـة الكمامات 
ملـن يبلغون 11 عاما وما فوق بني التاسـعة 

صباحا ومنتصف الليل.
ومنذ بدء الجائحة سـّجلت فرنسـا 122 ألفا 
و546 وفـاة، بينهـا 84 حالـة يف السـاعات 
األربع والعرشين املاضية (169 وفاة يف اليوم 

السابق).
ومنـذ إطالق حملـة التلقيح يف فرنسـا تلقى 

52 مليونـا و712 ألفا و462 شـخصا جرعة 
لقاح واحـدة عىل األقـل (أي 78,2 باملئة من 
السـكان)، فيما تلقى 51 مليونا و606 آالف 
و171 شخصا كامل الجرعات اللقاحية (أي 

76,5 باملئة من السكان).
ومنـذ بـدء حملة إعطـاء الجرعـة اللقاحية 
املعززة للمناعة تلقاها 21 مليونا و947 ألفا 

و185 شخصا.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أعلنت دائـرة العمل والتدريـب املهني يف وزارة 
العمل والشـؤون االجتماعية، امس األحد، بدء 
الخطـوات األوَّليَّـة إلعـداد السياسـة الوطنية 

للتشغيل، فيما حددت موعد انطالقها.
وقـال مديـر عـام العمـل والتدريـب املهني يف 
الوزارة، رائد جبار باهض، يف ترصيح صحفي: 
إنَّ «اللجنة العليا للتخطيط وتشغيل وتخطيط 
القوى العاملة عقدت عدة لقاءات واجتماعات 
برئاسـة وزير العمـل والشـؤون االجتماعية، 
وكان آخرها ورشـة عمل يف العاصمة األردنية 
عمان بالتنسـيق مـع منظمة العمـل الدولية، 
وطنيـة  سياسـة  اعـداد  موضـوع  ملناقشـة 

للتشغيل حالًيا». 
وأضـاف أنه «تـمَّ تشـكيل لجنـة لكتابة هذه 
ت تسمية اعضاء ارتكاز من كل  السياسة، وتمَّ
وزارة عراقيـة، وحالياً بدأنـا الخطوات األولية 
إلعـداد هذه السياسـة، بعـد أن يكتمل تدريب 
وبناء قدرات مالكات كتابة السياسـة، سـيتم 

العمل بهذه السياسة».
واشـار إىل أنـه «مـن املتوقـع إقرار السياسـة 
الوطنيـة للتشـغيل مطلـع العام املقبـل أو يف 

منتصفـه مـن قبـل االمانـة العامـة ملجلـس 
الوزراء، وسرتسـم السياسات العامة للتشغيل 

يف البلد».
وكان وزير العمل والشؤون االجتماعية، عادل 
الركابي، دعا، االثنـني ٨ ترشين الثاني ٢٠٢١، 
إىل وضع سياسة حديثة لتشغيل القوى العاملة 
لكـون املشـكلة األساسـية يف العـراق تتمثـل 

بالبطالـة، نتيجـة عدم وجـود خطط واضحة 
ملعالجة هذه املشكلة.

وقال الوزير خالل ترؤسه (اجتماع اللجنة العليا 
لتخطيـط القوى العاملـة يف العراق) املنعقد يف 
العاصمة االردنية، بحسـب بيـان نقله مكتبه 
اإلعالمي: إن «آالف الشباب يف العراق يطمحون 
للحصول عـىل فرصة عمل، إذ إنهـم يمتلكون 

االمكانيات والخربات التي تؤهلهم لالنخراط يف 
سـوق العمل»، مؤكدا رضورة «أن يكون هناك 
جهـد تكاميل حقيقي من قبـل الجميع إليجاد 

الحلول املناسبة لهذه املشكلة».
وأوضح أن «وزارة العمل عىل استعداد الستقبال 
االفـكار والحلول لتجاوز هـذه املرحلة املهمة 
لكـون الجميـع معنيـاً باملوضوع سـواء أكان 
مـن اتحادات ونقابـات عمالية أم مؤسسـات 
حكوميـة معنيـة بصياغـة وتنفيذ سياسـات 
التشـغيل، مؤكـداً أهميـة الجديـة والشـعور 
العايل باملسـؤولية لوضع تصـور حقيقي لهذا 

املوضوع».
وأضـاف البيـان أن «االجتماع تخللـه عدد من 
املداخـالت مـن قبل املشـاركني حـول صياغة 
سياسات التشـغيل الوطنية وتحليل مؤرشات 
سـوق العمـل يف العراق، بهـدف تعزيـز قدرة 
املعنيـة  الـوزارات  الحكوميـني يف  املسـؤولني 
وممثيل منظمـات العمال واصحاب العمل عىل 
االسـهام يف صياغة وتنفيذ سياسـات تشغيل 
فاعلـة عـىل املسـتوى الوطني وتطويـر فهم 
اعمق لسـوق العمـل، وكيفية االسـتفادة من 

خربات منظمة العمل الدولية بهذا الشأن».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة الداخلية العراقية ارتفاع 
عدد حاالت االنتحار خالل عام ٢٠٢١، 
وتشـكيل لجان متخصصة لدراسة ما 

وصفتها بـ»الظاهرة».
وقـال املتحـدث باسـم الـوزارة، خالد 
املحنا، يف ترصيح صحفي: إنه «نتيجة 
لزيادة نسـب حاالت االنتحار يف عموم 
البـالد، اتخـذت وزارة الداخليـة جملة 
التدابـري، منهـا تشـكيل لجـان  مـن 
متخصصـة لدراسـة هـذه الظاهرة، 
والخـروج بمعطيـات تبـني أسـبابها 

ونسبتها مقارنة بدول الجوار».
وأوضـح املحنـا: أن حـاالت االنتحـار 
املسـجلة عام ٢٠٢١ بلغت ٧٧٢ حالة، 
وهي أكثر بنحـو ١٠٠ حالة عن العام 
املـايض (٦٦٣ حالـة)، قائال إن حاالت 
االنتحـار بـدأت منذ عـام ٢٠١٦ تتجه 

نحو االزدياد.
وعام ٢٠١٦ بلغت حاالت االنتحار ٣٩٣ 
حالـة، ويف ٢٠١٧ بلغـت ٤٦٢ حالـة، 
وعام ٢٠١٨ بلغت ٥٣٠ حالة، و٢٠١٩ 

بلغت ٦٠٥ حاالت.
وأضـاف أن «الفئـات العمرية أقل من 

٢٠ سنة كانت نسـبتهم ٣٦٫٦ يف املئة، 
ومن الـ ٢٠ إىل ٣٠ عاما كانت نسبتهم 
٣٢٫٢ يف املئة، أما نسبة الذكور فتشكل 

٥٥٫٩ يف املئة، واإلناث ٤٤٫٨ يف املئة».
وبـني املحنـا أن «حـاالت االنتحار بني 
املتزوجـني تشـكل ٤٠ يف املئـة، وبـني 

العزب ٥٥ يف املئة».
وفيمـا يخص املراحـل التعليمية، قال 
إن «نسـبة املنتحريـن مـن الذين كان 
تحصيلهـم الـدرايس أقل مـن املرحلة 
االبتدائيـة بلغـت ٦٢٫٢ يف املئة، ودون 
املتوسطة ١٦٫٩ يف املئة، والعاطلني عن 

العمل ٣٥ يف املئة، وربات البيوت ٢٩٫٩ 
يف املئة».

وعـن دوافع االنتحـار، أكـد: أن هناك 
أسبابا عديدة، ومنها ما يتعلق بالضغط 
النفيس، وشـكل عدد املنتحرين بسبب 
ذلـك ٣٦٫٢٢ يف املئة، أمـا االضطرابات 

النفسية فبلغت ٣٤٫٦٤ يف املئة.
وأشار أيضا إىل أسباب تتعلق بالتفكك 
والوضـع  األرسي  والعنـف  األرسي 
االقتصـادي، إذ يشـكل الفقـر ١٣ يف 
املئة، والبطالة ٩٫٥ يف املئة، واألسـباب 
الطمـوح  تحقيـق  وعـدم  الدراسـية 

١٣٫٣٨ يف املئـة، والفشـل الدرايس ٥٫٥ 
يف املئة.

التـي  الدراسـة  أن  املحنـا:  وتابـع 
أعدتهـا الوزارة حول حـاالت االنتحار 
«خلصـت إىل مجموعة مـن الحقائق، 
وقدمـت عـدة توصيـات»، ومنهـا ما 
يتعلـق بتعزيز قسـم الدعم النفيس يف 
وزارة الصحـة، وزيـادة الدعم املقدم 
مـن وزارة الشـباب والرياضـة ألفراد 
املجتمع، بهدف املسـاهمة يف إشـغال 
وقتهـم ومسـاعدتهم عىل ممارسـة 

هواياتهم.
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بغداد/الزوراء:
أعلنـت خلية اإلعـالم األمني، امـس األحد، انطالق عمليـات أمنية يف ثـالث محافظات، 

ملالحقة بقايا عصابات داعش اإلرهابية ومكافحة الجريمة بمختلف صورها.
وذكـر بيـان لخلية اإلعالم، تلقتـه «الزوراء»: أنـه «بإرشاف قيادة العمليات املشـرتكة، 
ووفقـاً ملعلومات اسـتخبارية دقيقـة، رشعت القطعـات األمنية، صبـاح امس، بثالث 
عمليات اسـتباقية، األوىل جنوب غربي قضاء الرطبة من خالل الفرقة الخامسة وقيادة 

عمليات األنبار».
وتابـع «أما الثانية فقـد انطلقت غربي الثرثـار تنفذها قطعات قيـادة عمليات صالح 
الديـن والقطعـات املتجحفلة معها، فيمـا جاءت العملية الثالثـة جنوب قضاء الحرض 
يف محافظة نينوى، اشـرتكت فيها قطعات الفرقـة العرشين والقطعات املتجحفلة مع 

قيادة عمليات غرب نينوى».
وأضـاف أن «هـذه العمليات تأتـي بالتزامن ملالحقـة بقايا عصابات داعـش اإلرهابية 

وتطهري األرايض ومكافحة الجريمة بمختلف صورها ومن أجل خلق بيئة آمنة».

بغداد/الزوراء:
أعلنت رشكـة توزيع املنتجـات النفطية، 
امس األحد، ُقـْرَب توزيع الوجبـة الثانية 
مـن النفـط األبيـض للمناطق الوسـطى 
والجنوبيـة، فيمـا أوضحـت اإلجـراءات 
املتَّبعـة عند فقدان قسـيمة توزيع النفط 

األبيض.
وقـال معـاون مدير عـام رشكـة توزيع 
املنتجات النفطية، احسـان موىس غانم، 
يف ترصيح صحفي: إنه «تمَّ توزيع الوجبة 
للمناطق الشمالية والغربية بواقع ١٠٠ لرت 
لكل عائلة يـوم ١٠/٢٠ ، وأطلقنا الوجبة 

الثانية قبل أيام للمناطق الشمالية».
الوسـطى  للمناطـق  «وزعنـا  وتابـع 
والجنوبيـة والفرات األوسـط بواقع ١٠٠ 
لرت أيضاً يوم ١١/٢٠ ، وسـنطلق بعد أيام 

الوجبة الثانية أيضاً».
وطمـأن غانم املواطنـني بـ»وجود خزين 
كاٍف من النفط األبيض خصوصاً يف فصل 
الشـتاء»، الفتـاً، اىل أنَّ «املواطـن يمتلـك 
حاليـاً خزينـاً بحـدود ١٠٠ لـرت، واألمور 

تجري بانسيابية عالية». 
وأشـار إىل أنـه «كل عائلـة لديهـا بطاقة 
وقودية، وكذلك لـكل محافظة لديها رقم 
مخصـص لتجهيز الوقـود»، موضحاً أنه 
«يف حال فقد املواطن قسـيمة أو من ليس 
لديه قسـيمة، يراجع أقـرب مركز توزيع 
للمشـتقات النفطيـة املنتـرشة يف جميع 
محافظـات العراق، مثال عىل ذلك إذا كان 
عىل مسـتوى بغداد يراجع مركز الكيالني 
مستمسـكاته  ويقـدم  الكيالنـي  فـرع 

وتكتمل اإلجراءات».

بغداد/الزوراء:
اعلنت هيئة النزاهة، امس االحد، استقدام وزير ومدير عام سابقني عىل خلفيَّة التحقيق 

بعقود وزارة الرتبية.
وقالت الهيئة يف بيان تلقته «الزوراء»: إن «دائرة التحقيقات يف الهيئة، وبمعرض حديثها 
عن تفاصيل القضيَّة التي تتعلق بشـبهة (استيالء أحد أعضاء مجلس النواب عىل عقود 
ة بالنظر  وزارة الرتبيـة)، أشـارت إىل إصـدار قايض تحقيـق محكمة الرصافـة املختصَّ
بقضايا النزاهة أمر استقداٍم لوزير الرتبية واملدير العام لرشكة النهرين للطباعة وإنتاج 
املسـتلزمات الرتبويَّة السـابقني؛ اسـتناداً إىل أحكام املادة (٣٤٠) من قانون العقوبات 

العراقي». 
واضافت ان «تفاصيل القضيَّة تشري إىل اتهام أحد أعضاء مجلس النواب باالستيالء عىل 
عقـود وزارة الرتبيـة لطباعة الكتـب والدفاتر، وإحالة عقد طباعـة الدفرت املدريس من 
قبل قسـم العقود إىل رشكة النهرين التي قامت بدورهـا بإحالة العقد إلحدى الرشكات 

األهليَّة؛ لغرض طباعته خارج العراق».
وتابعـت ان «قـايض التحقيق ونتيجة املعطيـات املتوفرة لتوصيـات الفريق التحقيقي 
املؤلف يف هيئة النزاهة االتحاديَّة، قرَّر إصدار أمر االستقدام بحق املشكو منهما؛ استناداً 

ملضامني املادة الحكميَّة».
واشارت اىل ان «الهيئة سبقت أن أعلنت عن صدور أحكاٍم قضائيٍَّة مختلفة بحقِّ الوزير 
السـابق ووكيل وزير الرتبية ومدير قسم الرقابة الداخليَّة وسكرتري الوزير (السابقني)، 
فضـًال عن املدير املفـوض للرشكة املتعاقدة معهـا، عىل خلفيَّة مخالفاٍت شـابت عقداً 

أبرمته الوزارة مع إحدى الرشكات األهليَّة».
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بغداد/الزوراء:
كشفت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الرشطة، 
امس األحد، جريمة قتل غامضة لفتاة تبلغ من 
العمر ١٧ عاما من قبل والدتها غربي العاصمة 

بغداد.
وذكـرت الوكالة يف بيان ورد لــ «الزوراء»: إنه 
«بعد أن توفـرت معلومات لـدى مفارز مكتب 
مكافحة اجرام ابي غريب التابع لوكالة شؤون 
الرشطـة عن وجود حادث قتـل لفتاة تبلغ من 
العمـر (١٧) عامـا ضمـن منطقة أبـو غريب 
غربـي العاصمـة بغـداد، عىل الفـور وألهمية 
املوضوع تم تشـكيل فريق عمـل واالنتقال اىل 

محل الحادث».
وأضاف إنـه «بعـد التحري وجمـع املعلومات 
تبـني أن الحادث جنائي ولـدى إجراء التحقيق 
مـع أهل املجنـى عليهـا اعرتفت والـدة الفتاة 

رصاحة عن ارتكابها للجريمة».
وأشار البيان إىل إنه «تم تدوين أقوالها باالعرتاف 
ابتدائيا وصدقت قضائيا، وقرر قايض التحقيق 
توقيفهـا وفـق أحكام املـادة ٤٠٦ مـن قانون 
العقوبات، يف حني تم إجراء كشف الداللة وجاء 

مطابق للحقيقة والواقع».

بغداد/الزوراء:
 يف مـؤرش مقلق حول تـردي البنية 
بالعراق،  التعليـم  التحتيـة لقطـاع 
البـالد،  يف  الرتبيـة  وزارة  كشـفت 
مؤخرا، أن عدد املـدارس الطينية يف 

عموم البالد وصل إىل نحو مئتني.
وتتحدث األرقام الرسـمية يف العراق 
عن الحاجة إىل بناء ٨ آالف مدرسـة، 
خـالل السـنوات الخمـس القادمة، 
مشـرية إىل أن مـا يعـرف بالـدوام 
القـرى  يكثـر يف  الثالثـي  الـدرايس 

واألرياف.
هـو  الثالثـي،  بالـدوام  واملقصـود 
رسيـان ثالثـة أنـواع من الـدوام يف 
يف  ذلـك  ويكـون  واحـدة،  مدرسـة 
الصبـاح والظهـر واملسـائي، األمر 
الذي يؤدي إىل تقليل السـاعات التي 
يدرسها التلميذ يف الحالة الطبيعية.

ويبدأ الدوام الصباحي عادة يف هذه 
املـدارس، مـن السـاعة ٨ صباحـا 
ويستمر حتى ١١ صباحاً، ثم ينطلق 
دوام الظهر الذي يمتد حتى الساعة 

٣ ظهرا.
أمـا الـدوام الثالـث فينتهي مسـاًء 
بحلول الساعة ٦ مساًء، وسط تنبيه 
من خرباء الرتبية إىل تأثريات سـلبية 
كـربى لهـذا النمـط عـىل تحصيـل 

الطالب.
وجـاء التنبيه إىل املـدراس الطينية، 
وزارة  لوكيـل  ترصيحـات  خـالل 
الرتبيـة، فالح القييس، الـذي أكد أن 
هناك مـدارس يف العاصمة العراقية 
بغـداد، يقـوم مديروهـا بالتدريس 

بسبب نقص الكوادر التعليمية.
وكشـف املسـؤول عـن أن العـراق 

بحاجـة إىل ١٠ آالف بناية مدرسـية 
لسد النقص يف هذا املجال، وأنه وفق 
معدل بناء املدارس، تحتاج البالد إىل 
١٥ سـنة إلكمال النقـص يف األبنية 

املدرسية.
 وينبـه مراقبـون وخـرباء تربويون 
عراقيـون إىل تعـدد وتفاقم مظاهر 
أزمـة قطـاع التعليم يف العـراق، من 
قبيل نقص كوادر التدريس، وتفيش 
ظواهر الترسب بني الطالب والعنف 
املدريس، إضافـة إىل الـدوام الثنائي 
والثالثـي بفعـل قلة عـدد املدارس، 
معالجـات  تسـتدعي  أمـور  وهـي 
عاجلـة ألن التدهـور التعليمي بات 

واقعا.
 وللوقـوف عـىل أبعاد هـذه األزمة 
التي تهدد املسـتقبل الدرايس ألجيال 
مـن العراقيـني، وتطـال بتداعياتها 
السـلبية مختلف القطاعات املهنية 
واالنتاجية، يقـول الباحث العراقي، 
عيل البيدر، يف ترصيح صحفي، «منذ 
العام ١٩٨٠ بدأت مع األسف مرحلة 
االنهيـار التعليمي يف بـالد الرافدين، 

مع دخول العراق يف الحرب مع إيران 
ومن ثم حرب الخليج الثانية وحرب 
الداخلية  العام ٢٠٠٣، والرصاعـات 
املتواصلـة بعدهـا عـىل مـدى عقد 

ونصف العقد».
واسـتطرد الباحـث «كل ذلـك قـاد 
لرتاجـع اهتمـام مؤسسـات الدولة 
عامـة بالتعليـم وتراجـع أولويتـه، 
فالعراق بات يسـخر جـل ميزانيته 
والرتسـانات،  وللتسـليح  للحـروب 
وهـذا انعكـس بالتـايل سـلبا عـىل 
تطـوره،  وآفـاق  التعليـم  واقـع 
فاملعلـم العراقي مثال راتبـه متدن، 
وتبعـا لذلـك، فتفاعلـه يف املدرسـة 
ليـس يف املسـتوى املطلـوب، وعـىل 
صعيـد املناهـج الدراسـية الرتبوية 
هنـاك تسـييس مخل لهـا وطغيان 
ايديولوجـي واضح عليهـا، ملصلحة 
جهات نافذة ومهيمنة عىل العراق».

ويتابع البيدر رشح الواقع التعليمي 
املـزري يف العـراق، بالقـول: «ليـس 
مـن اختصـاص وزارة الرتبيـة بناء 
املـدارس، بـل إن اختصاصها يتمثل 

أساسا يف وضع السياسات الرتبوية 
والتعليميـة، ألن تأمـني العدد الكايف 
مـن املـدارس وسـد النقـص الحاد 
الدولـة ككل،  فيها،مـن مسـؤولية 
بامللفـات  وهـي منشـغلة لألسـف 
األمنيـة والسياسـية، عىل حسـاب 
ملفـات التنمية والتعليـم والطبابة 
وغريها، مـن ملفـات حيوية تمس 

حياة املواطنني بشكل مبارش».
االلتهـاء  أن  الباحـث  ويضيـف 
والخارجيـة،  الداخليـة  بالحـروب 
وعدم إيالء االهتمام املطلوب والكايف 
للتعليم من قبل الدولة العراقية أدى 
عـىل مدى عقـود إىل تراجـع االقبال 
أو التفاعـل االجتماعـي مـع فكرة 
التعليـم خاصـة، خاصـة أننـا نرى 
نسـب البطالـة املرتفعـة يف العراق، 
بسـبب األزمـات املركبـة العاصفة 

بالبالد».
يتسـاءلون  هنـا  «النـاس  وتابـع 
مثـال ملـاذا نتعلـم؟ طاملا أنـه ليس 
ثمـة مسـتقبل مهنـي وال وظيفـي 
للمتخرجني، وبالتايل يتم االقبال عىل 
تعلم حرف مهنية ال تحتاج لدراسـة 
ألن فرصهـا يف سـوق العمـل أوفـر 
حظا، من فـرص حملة الشـهادات 

والدارسني».
يوضـح البيدر أن «هنـاك ما يقارب 
٨ ماليـني مواطـن أمـي يف العـراق 
حسـب املؤرشات والتقارير الدولية، 
وهـذا رقم كارثي بكافـة املقاييس، 
ويعنـي أن ثمـة بيئـات اجتماعيـة 
عراقيـة تنفر مـن التعليم وتتوجس 
منه، وهذا بال ريب أكرب خطر يتهدد 

مستقبل العراق والعراقيني».

بغداد/الزوراء:
أوضـح مجلـس القضـاء األعـىل، امـس األحد، 
حقيقـة القبـض عـىل «قـاٍض» يحتـال عـىل 

املواطنني.
وذكـر إعالم القضاء يف بيـان ورد «الزوراء»: إنه 
«تداولت وسـائل التواصل االجتماعي تسـجيال 
يتضمـن القبض عىل شـخص يف مطعـم يدعي 

انـه قـاٍض والواقع غري ذلـك تمامـا، إذ ان هذا 
الشـخص محتال عىل املواطنـني وينتحل صفة 
القـايض ويتقـاىض منهـم مبالغ ماليـة بداعي 

مساعدتهم يف قضاياهم».
وأضـاف البيان إنه «عند وصـول اخبار بذلك اىل 
املحكمة املختصة تم االتفاق مع الجهات االمنية 
إللقـاء القبض عليه بالجرم املشـهود بالتعاون 

مع احد املواطنني الذي احتال عليه هذا الشخص، 
وفعال تم القبض عليه وتوقيفه واجراء التحقيق 
معه واحيـل عىل محكمة جنايات الرصافة التي 

اصدرت الحكم بسجنه مدة عرش سنوات».
وأشـار البيـان إىل إنـه «سـبق ان اعلـن املركـز 
االعالمـي ملجلـس القضاء االعىل عـن هذا الخرب 

بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢١».
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جمهورية العراق                                                                                     العدد: ٦٨٠/ب/٢٠٢١
مجلس القضاء االعىل                                                                                                         التأريخ: ٢٠٢١/١٢/٢٣

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

اعـــــالن
ستبيُع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية عىل  العقار تسلسل ٤٢/١٣٨/٧٣ العكر وخالل ثالثة  ايام اعتباراً من اليوم التايل 
للنرش واذا صادف اليوم الثالث عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهراً يف قاعة محكمة البداءة فعىل الراغبني 
بالرشاء الحضور يف املكان والزمان املعينني مسـتصحبني معهم التأمينات القانونية بنسـبة ١٠٪  بصك مصدق مع رسـم تسـجيل العقار 
بنسبة ٣٪ وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء و ان الداللية عىل املشرتي علما انه تم بيع العقار عىل الرشيك عبد الحسن خلف 
عبد الحسـني بمبلغ ثالثة وخمسـون مليون دينار وحصل الضم من قبل الرشيكة نور صدام زغري بموجب قيمومتها عىل زوجها املحجوز 

بنسبة ٥٪ عىل بدل املزايدة االخرية .
القايض 
حسني عبد حاتم

• االوصاف:-
١-  العقار يقع يف مدينة النارصية املنصورية قرب الجامع الذهبي وهو عبارة عن دار سكن غري مشغولة من احد مكونة من استقبال وهول 

وكلدور وغرفتني ومطبخ ومجموعة صحية مبني من الطابوق ومسقف بالشيلمان ومجهز باملاء والكهرباء درجة العمران متوسطة.
٢-   مساحة العقار ١٥٠ م٢.

٣- القيمة املقدرة للعقار خمسة وستون مليون دينار فقط.
٤- الدار  غري مشغولة احد.

مالحظة:-
النرش يف صحيفتني محليتني.

ان يكون االعالن بصورة واضحة

جمهورية العراق                                                                                   العدد: ١٢٢٠/ب ع/٢٠٢٠
مجلس القضاء االعىل                                                                                      التأريخ: ٢٠٢١/١٢/٢٣

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

اعـــــالن
سـتبيُع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنيةعىل  العقار تسلسـل ١٠٢١/١١٠ جزيرة وخالل ثالثون يوما اعتباراً من اليوم التايل للنرش واذا صادف 
يوم الثالثون عطلة رسـمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام السـاعة الثانية عرش ظهراً يف قاعة محكمة البداءة فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان 
املعينني مسـتصحبني معهم التأمينات القانونية بنسـبة ١٠٪  بصك مصدق مع رسـم تسجيل العقار بنسبة ٣٪ وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء 

علما ان الداللية عىل املشرتي.
القايض 
حسني عبد حاتم

•االوصاف:-
١- العقار عبارة عن بناية تجارية تقع يف منطقة الرشقية مقابل مدرسـة الرشقية وهي ركن تطل عىل شـارعني رئييس وفرعي مكونة من اربعة محالت امامية 
وتسعة محالت داخل الفرع العقار مبني من الطابوق ومسقف بالكونكريت ويف اعىل البناية بيتونه مبينة من الطابوق ومسقفة بالكونكريت العقار مغلق ساعة 

الكشف.
٢- مساحة العقار ٢٧٣ م٢.

٣-القيمة املقدرة للعقار خمسمائة مليون دينار فقط.
٤-الدار غري مشغولة من احد ساعة اجراء الكشف.

مالحظة:-
النرش يف صحيفتني محليتني.

ان يكون االعالن بصورة واضحة

جمهورية العراق                                                                                                             العدد: ٢٣٠٧/ب/٢٠٢٠
مجلس القضاء االعىل                                                                                     التأريخ: ٢٠٢١/١٢/٢٣

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

اعـــــالن
سـتبيُع محكمـة بداءة النارصيـة وعن طريق املزايدة العلنية عىل  العقار تسلسـل ٤٧٥٢/١١٠ جزيـرة وخالل ثالثون يوما 
اعتباراً من اليوم التايل للنرش واذا صادف يوم الثالثون عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهراً 
يف قاعـة محكمـة البداءة فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان املعينني مسـتصحبني معهم التأمينات القانونية 
بنسـبة ١٠٪  بصك مصدق مع رسـم تسـجيل العقار بنسـبة ٣٪ وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء علما ان 

الداللية عىل املشرتي.
القايض 
حسني عبد حاتم

•االوصاف:-
١- العقـار يقع يف النارصية الصالحية  شـارع العروبة دخل فرع قريب عىل شـارع ابراهيم الخليـل وهو عبارة عن عرصة 

خالية من البناء محاطة بدور سكنية.
٢- مساحة العقار ٢٠٠ م٢.

٣-القيمة املقدرة للعقار مائتان مليون دينار فقط.
مالحظة:-

النرش يف صحيفتني محليتني.
ان يكون االعالن بصورة واضحة

جمهورية العراق                العدد: ٦٧٩٥/ ش/ ٢٠٢١

مجلس القضاء االعىل           التاريخ : ٢٠٢١/١٢/٢٥                      

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              

محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

 املدعى عليه (عيل نايف معييش)

 م/ تبليغ بقرار حكم غيابي

بتأريـخ ٢٠٢١/١٢/١٤  و بعـدد اضبـارة  ( ٦٧٩٥/  

ش/٢٠٢١) اصدرْت هذه املحكمة  حكما غيابيا  اقتىض 

(التفريـق) وبالنظـر ملجهوليـة محل اقامتـك  يف الوقت 

الحارض حسـب رشح املبلغ القضائي (عيل كاظم) عليه 

تقـرر تبليغـك بصحيفتني محليتـني يوميتـني  بالحكم 

املذكور اعـاله و بأمكانك  االعـرتاض  خالل مده عرشة 

ايام من اليوم التايل  لتاريخ نرش االعالن 

                                  القايض

مرتىض سليم خصاف
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بغداد/الزوراء:
النفـط  تسـويق  رشكـة  أعلنـت 
العراقية“ سـومو“، امس األحد، أن 
الـرشكات النفطيـة الهنديـة كانت 
األكثر عـددا لرشاء النفـط العراقي 

خالل شهر ترشين الثاني املايض.
إحصائيـة  يف  ”سـومو“  وذكـرت 
الرسـمي  موقعهـا  عـىل  نرشتهـا 
أن  ”الـزوراء“،  عليهـا  واطلعـت 
”الرشكات الهندية كانت األكثر عدداً 
من بني الـرشكات العامليـة االٔخرى 
يف رشاء النفـط العراقـي وبواقع 8 
رشكات من أصـل 30 رشكة قامت 
بـرشاء النفـط خالل شـهر ترشين 

الثاني“.
وأضافـت أن ”الـرشكات الصينيـة 
جاءت ثانيا بعدد 7 رشكات ومن ثم 
جاءت الـرشكات االمريكيـة بواقع 
البقيـة  توزعـت  فيمـا  4 رشكات، 

عىل الـرشكات االسـبانية واالردنية 
والربيطانيـة والفرنسـية والرتكيـة 
و(هولندية - بريطانية ) واليونانية 
واليابانيـة  والكويتيـة  وااليطاليـة 
والكوريـة الجنوبيـة وبواقع رشكة 

واحدة لكل منهما“.
واشـارت سـومو اىل انها ”تعتمد يف 
بيعها للنفـط العراقي عـىل املعايري 
الرئيسـية للتعاقـد مـع الـرشكات 
الكربى واملتوسطة  العاملية  النفطية 
املتكاملـة  والحكوميـة  املسـتقلة 

عموديا“.
ووفقا ”ابرز الـرشكات العاملية التي 
اشـرتت النفط العراقـي هي رشكة 
برتوجاينـة  و  الهنديـة  ”بهـارات 
الصينية واكسون موبيل وشيفرون 
االمريكية وشل الهولندية الربيطانية 
وايني االيطالية ,وبي بي الربيطانية 

وكاز بروم الروسية.
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بغداد/الزوراء:
حـدَّد رئيس هيئة املنافذ الحدوديـة عمر الوائيل، امس األحد، املنافذ األكثر 
اسـتقبالً للوافدين، فيما أشـار اىل أن افتتاح منفذ جميمة مع السـعودية 

متوقف عىل إجراٍء واحٍد.
وقال الوائيل يف ترصيح  صحفي إنَّ ”مجلس هيئة املنافذ الحدودية صوَّت 
باملوافقة عىل فتح منفذ جميمة يف محافظة السـماوة مع اململكة العربية 
السـعودية من أجل رفع املسـتوى االقتصادي ألبناء املحافظة، فضالً عن 

تشغيل األيدي العاملة العراقية وزيادة التبادل التجاري بني البلدين“.
وأضـاف، أن ”هيئـة املنافـذ بانتظـار موافقة الجانـب السـعودي ،إذ تمَّ 

إشعارهم عن طريق القنوات الدبلوماسية“.
وتابع الوائيل، أنَّ ”منفذ مطار بغداد الدويل والنجف األرشف شهدا استقباالً   
واسعاً للوافدين“، موضحاً، أنَّ ”عدد الوافدين كان بنسبة أقل من ذي قبل 

بسبب جائحة كورونا“.

االنبار/الزوراء:
كشـف مستشار محافظة االنبار للشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز ان 
رشكة االستكشافات النفطية اكتشـفت 16 موقعا مهما وحيويا لحقول 
النفط والغاز والفوسفات ومختلف املعادن يف املناطق الغربية القريبة من 

الرشيط الحدودي مع سوريا .
وقـال الطرمـوز يف ترصيح صحفـي إن ”رشكة االستكشـافات النفطية 
احدى تشـكيالت وزارة النفـط اكدت انها تمكنت من اكتشـاف 16 رقعة 
جغرافيـة غنية بحقول النفط والغاز واملعادن املختلفة يف مناطق حدودية 

هي العنز وجنوب الرطبة وعكاشات وطوبال والوليد“.
واضاف ان ”مدة تنفيذ املسـوحات للرقع الخمسـة التي تم تحديدها لبدء 
عمليـات االستكشـاف هي اربعة سـنوات باسـتخدام فرقتـني زلزاليتني  
كمرحلـة اوىل  تليها مرحلة ثانية الستكشـاف خمس رقع اخرى ومرحلة 

ثالثة الستكشاف الرقع الست املتبقية“.
وشـدد الطرمـوز عـىل ”رضورة اسـتكمال االجـراءات الفنيـة واالدارية 
والتخصيصـات املاليـة املطلوبـة إلدراج مـرشوع تطويـر ( 5) رقع منها 
ضمـن موازنـة عـام 2022، ألهميتها  يف االسـتثمار األمثل للغـاز  وتلبية 

االحتياجات املحلية ”.
يشـار اىل ان الفرق الزلزالية البالغ عددها 20 فريقا تجري عمليات تنقيب 
واسـعة النطاق يف املناطـق الغربية القريبة وصـوال اىل الرشيط الحدودي 

مع سوريا. 

بغداد/الزوراء:
كشفت وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات العامة،عن نسب انجاز مراحل 

تنفيذ مرشوع مجمع التاجيات السكني يف بغداد. 
وذكـر بيان للـوزارة تلقته ”الزوراء“ أنها ”تواصـل تنفيذ مرشوع مجمع 

التاجيات السكني يف بغداد، بواقع 1392 وحدة سكنية“.  
وأضاف البيان، أن ”العمل متواصل يف تنفيذ املرشوع باسـلوب االستثمار، 
وفـق احدث التقنيـات التي تعتمدها الـوزارة يف بناء املجمعات السـكنية 
(ICF)، وهـي تقنيـة القوالـب الكونكريتيـة املعزولـة، وقد بلغت نسـبة 
انجاز املرشوع نحو 28 %“.وأشـار إىل أن ”املجمـع ُينفذ وفق (6) نماذج 
من الشـقق السكنية، بمسـاحات ترتاوح بني (118م – 161م)، مصممة 
بأسـلوب DOPLEX (طابقـني)، وينفـرد الطابق األول بالغـرف الخدمية 
(االستقبال واملطبخ والوحدات الصحية) والطابق الثاني يضم غرف النوم 
ووحدة صحية متكاملة، و يوفر هذا التصميم اإلحساس للعائلة العراقية، 

بأنها تسكن دارا مستقلة“.

اسطنبول/متابعة الزوراء:
 اعلـن وزيـر الثقافة والسـياحة الرتكي محمـد نوري أرصـوي ان تركيا 

تخطط لتحقيق 34.5 مليار دوالر من إيرادات السياحة للعام املقبل .
وقـال أرصـوي يف ترصيح صحفـي : أن وباء كورونا الذي أثـر عىل العالم 
بأرسه تسـبب يف حالة غموض بخصوص السياحة العام الحايل وكانت قد 
وصلت إيرادات السـياحة العام املايض إىل 12 مليار دوالر، وكنا قد وضعنا 
بداية العام الحايل هدف تحقيق زيادة بنسبة 100 باملئة وكان صعبا، لكن 
تحقق هذا الرقم مع نهاية العام الجاري“. واشار وزير السياحة الرتكي اىل 
أن عام 2019 شهد تسجيل رقم قيايس باإليرادات التي وصلت 34.5 مليار 

دوالر حيث سجلت الجهات املختصة /51/ مليونا و700 الف سائح. 
وشدد عىل ان تركيا سيكون هدفها األول هو تحقيق أالرقام التي حققتها 

عام 2019 يف اإليرادات. 

بكني/متابعة الزوراء:
أعلنـت ادارة الجمارك الصينية، أن الصـادرات النفطية العراقية اىل الصني 
انخفضت خالل 11 شـهراً من العام الحـايل 2021.وقالت االدارة يف تقرير 
لها اطلعت عليه ”الزوراء“، إن ”واردات الصني النفطية من الرشق األوسط 
تراجعت بنسـبة ٪0.7 عىل أساس سنوي إىل 235.54 مليون طن مرتي او 
5.17 مليون برميل يومياً يف األشـهر 11 األوىل من العام الحايل، وهي تمثل 
%50.5 من حصـة سـوقها النفطي“.وأضافت أن ”وارداتهـا من العراق 
خـالل 11 شـهراً االوىل من العام الحايل بلغـت 49.06 مليون طن مرتي او 
352.16 مليـون برميـل، وبما يعادل 32 مليون برميل شـهرياً، وبنسـبة 
انخفاض بلغت %13.8 مقارنة بنفس الفرتة من العام املايض 2020 التي 
بلغـت الواردات فيها 56.94 مليون طن او ما يعادل 404 ماليني برميل او 
ما يعادل 36.80 مليون برميل شـهريا“. وأضافت أن ”السـعودية جاءت 
باملرتبـة االوىل كأكـرب مصدر للنفط اىل الصني تليها روسـيا ثانياً، ومن ثم 

العراق ثالثاً، وعمان رابعاً، وانغوال خامساً“.
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بغداد/الزوراء:
الطاقـة  معلومـات  إدارة  أعلنـت 
األمريكيـة، امـس األحـد، أن العراق 
جـاء باملرتبـة الرابعـة كأكرب مصدر 
للنفط الخام ألمريكا خالل األسـبوع 

املايض.
وقالـت اإلدارة يف تقرير اطلعت عليه 
”الزوراء“، ان ”متوسط االستريادات 
األمريكيـة مـن النفط الخـام خالل 
األسـبوع املايض من تسع دول بلغت 
5.234 ماليني برميل يوميا منخفضة 
بمقـدار 635 الف برميـل باليوم عن 
االسـبوع الـذي سـبقه والـذي بلـغ 

5.869 ماليني برميل يوميا“.
واضافت ان ”امريكا استوردت النفط 
الخـام من العـراق بمعـدل 359 ألف 
برميل يوميا خالل االسـبوع املايض، 
مرتفعـا عـن األسـبوع الذي سـبقه 
والذي بلغت متوسـط الصادرات فيه 
29 الـف برميل يوميا وهو بذلك يأتي 
ضمـن رابع اكرب مصدر للنفط الخام 

إىل امريكا خالل االسبوع املايض“.

اإليـرادات  ”اكثـر  ان  اىل  واشـارت 
النفطيـة ألمريـكا خـالل األسـبوع 
املـايض جاءت من كنـدا وبمعدل بلغ 
3,147 ماليـني برميـل يوميـا، تليها 
503 آالف برميـل  املكسـيك بمعـدل 
يوميـا، تلتها السـعودية بمعدل 384 
الـف برميل يوميا، ثم روسـيا بمعدل 

224 الف برميـل يوميا، ثم االكوادور 
بمعدل 195 الف برميل يوميا“.

ووفقا لإلدارة فان ”كمية االستريادات 
األمريكيـة من النفط الخـام من كال 
الدولتـني الربازيـل وكولومبيـا بلغت 
معـدل 146 ألف برميل يوميا، تليهما 

نيجرييا بمعدل 128 الف برميل“.

بغداد/الزوراء:
أفصحـت الرشكـة العامـة للموانـئ 
العراقية، عن مشاريعها املنجزة وآخر 
مسـتجدات العمل بسـاحة الرتحيب 
الكربى، فيما أكدت اسـتكمال جميع 

الطرق املؤدية للموانئ.
وقـال مدير الرشكـة الكابتن فرحان 
صحفـي،  ترصيـح  يف  الفرطـويس 
تابعـه ”املركز الخـربي الوطني“: إن 
”املديريـة مقبلة عـىل اتمام انشـاء 

سـاحة الرتحيـب الكـربى للتأهيـل 
والكشـف الجمركي بمساحة مليون 

ونصف املليون مرت مربع“.
وأضاف، أنـه ”تم بدء العمل باملرحلة 
االوىل خـالل العام الحـايل وهو عبارة 
عن نصف مليون مرت مربع وسيكون 
 2000 مـن  اكثـر  ايـواء  بامكانهـا 
شاحنة ويتم فيها الفحص الكمركي 
مـع توفراالسـناد االمنـي والبوابات 
الدوائر  الخاصة باملـرشوع وجميـع 

الخدمية التي سـتكون مهيأة لخدمة 
الجهات السـاندة وترتبـط الكرتونيا 
بمنصـة املوانـئ وسـتكون جاهـزة 
قبل منتصف العام القادم مع جميع 
ملحقاتهـا هـذا مـا يخـص التبادل 

التجاري“.
وأضاف الفرطويس، أنه ”فيما يخص 
الطـرق هنالك حملـة اعمار كبرية يف 
الطـرق املؤدية اىل املوانئ وتم تحقيق 
تطور مهم يتمثل باسـتكمال طريق 
الدخول بنسبة 100 % وباقي طريق 
الخروج والذي وصلت نسـبة انجازه 
اكثرمن 75 % وبدأت حملة تشـجري 
كبرية لكل الطرق واملسارات املحاذية 
للطـرق من اجل تشـييدها يف مداخل 

امليناء“.
وبني يف الوقـت نفسـه، أن ”الطريق 
الـذي يربـط مينـاء الفاو بـام قرص 
سـيمر بمجرس بحـدود 500 مرت عن 
امليناء وسـيفتح مرفدا جديـدا مليناء 
ام قـرص واسـتكملنا جميـع الطرق 
التـي تربـط ميناء ام قـرص بالطرق 

الخارجية“.

ÒÜäÏnèæa@…‹è€a@…Ój€@Ù5◊@ÚÌäb§@p˝ˆb«@äbÿnya@—”Ïm@paäbfl�a@ÚflÏÿy
لندن/متابعة الزوراء:

قالـت صحيفـة ”فايننشـال تايمز“ إن 
حكومـة اإلمارات أبلغت عائالت تجارية 
كربى يف البالد أنها تعتزم وقف احتكارها 
لبيع السلع املستوردة، يف محاولة لجذب 

املزيد من االستثمارات.
وقالـت الصحيفة الربيطانيـة يف تقرير 
لهـا امـس األحد، إنـه عىل مـدى عقود 
كان عـىل الرشكات متعددة الجنسـيات 
تعيني رشكاء محليني لتوزيع سـلعها يف 

اإلمارات.
اآلن  اإلماراتيـة  الحكومـة  واقرتحـت 
التلقائـي  التجديـد  ينهـي  ترشيعـا 
التفاقيات الوكاالت التجارية الحالية، ما 
يمنح الرشكات األجنبية املرونة لتوزيع 
سـلعها الخاصة أو تغيري وكيلها املحيل 

عند انتهاء العقد.
ونقلـت عـن مسـؤول إماراتـي قولـه: 
تتمتـع  أن  املنطقـي  مـن  يعـد  ”لـم 
العائالت اإلماراتيـة الفردية بهذه القوة 
وبالوصول التفضييل إىل الثروة السهلة. 
علينا تحديث اقتصادنا“، مشـريا إىل أنه 
من املتوقع أن تتم املوافقة عىل القانون 
الجديد من قبل القيـادة اإلماراتية، لكن 
التوقيـت ال يـزال غري مؤكـد. ولم تقدم 

حكومة اإلمارات أي تعليق.
وبحسـب ”فايننشـال تايمز“، سيؤدي 
العقـد  ”تمزيـق  إىل  املقـرتح  اإلصـالح 
االجتماعـي“ طويل األمـد بني الحكومة 
والعائـالت التجارية اإلماراتيـة املؤثرة، 

الفطيـم  مثـل  أسـماء  ذلـك  يف  بمـا 
والرستماني وجمعة املاجد، لتحل محل 
عقود مـن الحمايـة للمصالـح املحلية 

لصالح الكيانات األجنبية.
وقال حبيب املال، الرئيس التنفيذي لفرع 
الرشق األوسـط لرشكة بيكـر ماكنزي 
للمحاماة: ”هذه واحدة من املحظورات 
التي يصعب ملسـها نظـرا لتأثريها عىل 
للعائالت،  اململوكـة  املحليـة  الـرشكات 
وهي واحدة من أكرب قطاعات االقتصاد 

اإلماراتي“.
وتشـكل الـرشكات اململوكـة للعائالت، 
مـن الـرشكات الصغـرية إىل التكتـالت 
التي تـم بناؤها عىل مدى عقود من قبل 
مجموعـات تجارية رائـدة، 90 يف املائة 
من القطـاع الخاص يف اإلمارات العربية 
املتحـدة، والذي يمثـل بحد ذاتـه حوايل 

ثالثة أرباع العمالة.
والتغيريات هي جزء من حملة اإلمارات 
لجذب املزيـد من االسـتثمار، من خالل 

واالجتماعيـة  القانونيـة  التغيـريات 
اإلقامـة  برامـج  مثـل  التنافسـية، 
طويلة األجـل وقيود أقل عـىل التعايش 

والكحول.
وتسـارعت وتـرية اإلصـالح يف أعقـاب 
املنافسة االقتصادية الناشئة مع اململكة 
العربية السـعودية املجـاورة. وفرضت 
اململكـة، كجزء مـن خططهـا للتنويع 
بعيدا عـن الهيدروكربونـات، تعريفات 
جمركية عـىل واردات الخليج، وتضغط 

عىل الرشكات متعددة الجنسـيات لنقل 
مقارها اإلقليمية إىل الرياض.

بحسـب ”فايننشـال تايمـز“، تهيمـن 
العائـالت التجاريـة يف دبـي عـىل قطاع 
قطـاع  يدعـم  الـذي  بالتجزئـة  البيـع 
والـذي  املدينـة،  يف  املزدهـر  السـياحة 
ينتعش مرة أخرى حيث يجتذب التعامل 
الناجـح مع الوبـاء الزائريـن واملقيمني 
الجـدد. وعنـد انتهاء اتفاقيـات الوكالة 
التجارية، مـن املتوقع أن يتلقى الوكالء 
املحليـون تعويضا عن اسـتثماراتهم يف 
البنية التحتية للبيع بالتجزئة وشبكات 

املبيعات.
وسيسـتفيد املستهلك إذا انتقل النموذج 
مـن وكيل حـرصي إىل أكثر مـن موزع. 
ومـع ذلـك، فقد قـام الـوكالء املحليون 
باسـتثمارات كبـرية يف هذه الـوكاالت، 
وبحسـب املال، سـيكون مـن العدل عىل 
األقل منحهم بضع سنوات إليجاد نموذج 
أفضل مـع مديري املـدارس األجنبية أو 

للحصول عىل عائد عىل استثماراتهم.
ويف السـنوات األخـرية، ُسـمح لبعـض 
الوافديـن الجـدد األجانـب، بمـا يف ذلك 
متاجرهـم  بفتـح  و“تيسـال“،  ”أبـل“ 
الخاصـة دون وكالء محليـني. وتطلـب 
الـرشكات متعـددة الجنسـيات األخرى 
من رشكائهـا املحليني تغيـري اتفاقيات 
الوكالة إىل مشاريع مشرتكة، مما يمنح 
هـذه الـرشكات مزيـدا مـن التحكم يف 

التسويق وزيادة عائداتها املحتملة.

بغداد/الزوراء:
 ارتفعـت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسـواق املحلية بشـكل 

طفيف، امس االحد
وسـجلت أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شـارع النهر يف العاصمة   بغداد 
صبـاح امس، سـعر بيع للمثقـال الواحد عيـار 21 من الذهـب الخليجي 

والرتكي واألوربي بلغ 372 الف دينار، وسعر رشاء بلغ 368 الفاً.
 إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعاً 

ايضاً عند 342 الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 338 ألفاً.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فأن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيار 21 يـرتاوح بني 375 الـف دينار و380 ألفـاً، فيما تراوح 
سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 345 الفاً و350 الف دينار. ويساوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/الزوراء:
وجه وزير التخطيط خالد بتال النجم، امس االحد، بمعالجة املشاكل التي 

تحول دون انجاز مرشوعي محطة سد حديثة والديزالت.
وذكـرت وزارة التخطيط يف بيان تلقت ”الزوراء“ نسـخة منه، ان ”الوزير 
بتال زار محطة سـد حديثة الكهرومائية، واطلع عىل طبيعة عمل السـد، 
وما سيوفره من طاقة كهربائية يمكن ان تسهم يف زيادة الكميات املنتجة 
من الطاقة، وبالتايل تحقيق اسـتقرار اعىل يف الكهرباء املجهزة للمواطنني 

يف عموم العراق“. 
 أوضـح بتـال أن ”زيارته ملرشوع سـد حديثة، تأتي يف اطـار مهام وزارة 
التخطيط، يف متابعة املشـاريع ميدانيا والوقوف عىل املشـاكل والتحديات 
التي تواجه تنفيذ تلك املشـاريع، والعمل املشرتك مع الجهات ذات العالقة 
مـن اجل  معالجة جميع املعوقات، وضمان سـري انجاز املشـاريع ضمن 
التوقيتـات الزمنية املحددة لها“، الفتا اىل ”تشـكيل فـرق متخصصة من 
املهندسني والفنيني ضمن دائرة املتابعة املركزية يف وزارة التخطيط، تتوىل 
زيارة جميع املشـاريع السـيما االسـرتاتيجية منها، واالطالع عىل نسـب 

االنجاز واالنحراف فيها“.
كما أطلـع الوزير خالل زيارته إىل قضاء حديثـة، “ عىل مرشوع الديزالت 
يف القضاء وتجول يف اروقة املرشوع، واطلع عىل نسب االنجاز فيه، ووجه 
بمعالجـة املشـاكل التـي تواجه املـرشوع من اجـل انجازه وفـق الخطة 

املوضوعة لذلك“.
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@÷aã»€a@kÉn‰fl@Ûflãfl@ëäby@ÒbœÎ
ÚÓËi@Êbèyg@’jé˛a

بابل/متابعة الزوراء:
 أعلن نادي بابل يوم اول امس السـبت عن وفاة حارس مرمى منتخب العراق العسـكري 
ونـادي القوة الجوية يف سـتينات القرن املايض احسـان بهية بعـد رصاعه مع املرض يف 
مستشفى الحلة الجراحي. وقال عالء الخفاجي مسؤول اعالم النادي: ان حارس منتخب 
العراق العسـكري االسـبق ونادي الجوية وأنديـة بابل املحلية يف سـتينات القرن املايض 
احسـان بهية تويف مساء السـبت بعد رصاع مع املرض. واضاف: أن بهية حقق انجازات 

رياضية مميزة مع األندية التي حرس مرماها.

ãºcÎ@ã–ñc

›Óiäc@¿@fib‘q˛a@…œãi@lã»€a@Ú€Ï�i@÷˝�„g@NNÜÏºÎ@fibuäÜ@äÏõ¢
بغداد/ أمري الداغستاني

يف  املسـابقات  لجنـة  اكـدت   
االتحاد العراقي لكرة القدم ان 
املمتاز لن  الدوري  منافسـات 
تتوقف خالل مباراتي املنتخب 
ايـران ولبنان،  امـام  العراقي 
نافية ما تتداوله بعض وسائل 

االعالم بهذا الصدد.
وقال عضو اللجنة نجم االويس 
ان ”التوقف سـيكون بشـكل 
طبيعي والسـيما بعـد انتهاء 
الـدوري  مـن  االوىل  املرحلـة 
املمتـاز وليس توقفاً  العراقي 

اجبارياً“.
واوضح ان ”منافسات الجولة 
19 االخرية مـن املرحلة االوىل 
مـن الـدوري تنتهي يـوم 16 
مـن شـهر كانـون الثاني من 
املنتخب  املقبـل وتجمع  العام 
سـيكون بعدها يـوم وتحديدا 

يوم 17 من الشهر ذاته“.
واضـاف االويس ان ”التوقـف 

بـني املرحلتـني سـيكون ملدة 
عـرشة ايام وهـي الفرتة التي 
املنتخـب  خاللهـا  سيسـتعد 
العراقي لخوض مباراتيه امام 
ايران ولبنان ضمن التصفيات 

املؤهلة لكأس العالم“.
”منافسـات  ان  اىل  واشـار 
املرحلـة الثانيـة مـن الدوري 
انتهـاء  بعـد  ستسـتأنف 
املنتخـب الوطني مـن مهمته 
يف التصفيات االسيوية املؤهلة 
لـكأس العالم وبهـذا ال يكون 
إذ سـتكون يف فـرتة  توقـف، 

اسرتاحة املرحلتني“.
املنتخـب  العبـو  وسـيتجمع 
العراقي يوم 17 كانون الثاني 
املنتخـب  ويخـوض   ،2022
مباراة ودية يف 21 من الشـهر 
املقبل، استعداداً للقاء إيران يف 
طهران يـوم 27 كانون الثاني 
املقبـل، ولبنـان يف األول مـن 

شباط املقبل.

@ÊaãÌg@‚bflc@b‰jÉn‰fl@bmaäbjfl@ZÔéÎ˛a
äÎá€a@pbÌäbjfl@b–”Ïm@Â€@Êb‰j€Î

@çÌç»n€@áÌáu@“6´@Â«@szj„@Z›ìÓ‰í
äÏ‘ó€a@“Ï–ñ

@ÊaãÌg@¿@Íãÿè»fl@·nn≤@áÓ€a@Òã◊@kÉn‰fl
bÓée@Ú€Ï�j€@a7õ•

 bª�bi@äaÜ�aÎ@Ô€bæa@ÂÌãÌã‘n€a@Û‹«@÷ÜbóÌ@Úybjè€a@Üb•a

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية 
بحضور  وزير الشباب والرياضة عدنان 
درجال، ورئيس اللجنة األوملبية الوطنية 
العراقيـة رعـد حمـودي، إنطلقت امس 
يف مدينة أربيل، وستسـتمر ثمانية أيام،  
بطولـة العـرب برفـع األثقـال للرجال 
والنسـاء بمشـاركة 10 منتخبات تمثل 

عرشة دول عربية.  
وقال األمني العـام للجنة األوملبية، هيثم 
عبد الحميـد ”ان البطولة العربية كانت 
ستشـهد مشـاركة أكثر من 16 منتخباً 
عربيـاً لكـن تفـيش متحـور أوميكرون 
حال لتقليـص العدد اىل عرشة منتخبات 

فقط“. 
 وإعتـرب عبدالحميـد انطـالق البطولـة 
وتنظيميـا  إداريـا  نجاحـا  العـراق  يف 
مضافـا للرياضـة العراقيـة و ومضـة 
مرشقـة يف تأريـخ رياضة رفـع االثقال 

يف العـراق. معربـاً عن ”أمله باسـتمرار  
إسـتضافة العراق للمنافسـات العربية 

القاريةوالدولية“.
واضاف عبد الحميد: ان لعبة رفع االثقال 
تحظى باهتمام محيل كبري حيث إتسعت 
قواعدها بشـكل بائن وقطعت مشـوارا 
كبـريا مـن النجـاح املحـيل والخارجي.  
وتوقع عبدالحميد ان البطولة ستشـهد 
تألقا كبريا ألبطال العـرب والعراق وهم 

يتنافسون عىل إرتقاء منصة االوسمة.
هذا وحـرض حفل االفتتـاح أيضا ممثل 
حكومة إقليم كردستان العراق الدكتور 
حكيم خرسو ومدير الشـباب والرياضة 
يف االقليـم الدكتور شـاكر احمد سـمو 
وعضوا املكتـب التنفيذي للجنة األوملبية 
الوطنية العراقيـة الدكتور هردة رؤوف 
وبختيار رفيق باالضافة لرؤساء الوفود 

العربية املشاركة.

›mb‘€a@o”Ï€a@¿@ÜaáÃi@Ú„bflc@‚bflc@ãr»nÌ@ıaäÎç€aÎ@ıb‰Óæa@Û‹«@È”Ï–ni@Òäaáó€bi@á»njÌ@Ú†ãì€a
@µœáËi@ıaãflbé@‚çËÌ@ıbiãËÿ€a

بغداد/ متابعة الزوراء

عدسة/ غيث جاسم

قلب فريـق الرشطة تأخـره بهدف 

التـي  املبـاراة  يف   ،(3-1) فـوز  إىل 

جمعتهما عىل ملعب الشـعب الدويل 

لحسـاب الجولـة 15 مـن الـدوري  

املمتاز.

وتقدم فريق امليناء بهدف من ركلة 

جزاء احتسـبها الحكم مهند قاسم 

يف الدقيقـة 30، وطـرد عـىل إثرها 

مدافع الرشطة فيصل جاسم.

وسـجل املحـرتف نـارص محمدوه 

ركلة الجزاء، لينتهي الشـوط األول 

بتقدم امليناء.

ويف الشـوط الثاني، احتسب الحكم 

ركلـة جـزاء للرشطـة يف الدقيقـة 

61 وطـرد عـىل إثرها العـب امليناء 

إبراهيم نعيم، وسجل منها محمود 

املواس هدف التعادل للرشطة.

وعاد املواس وسـجل الهدف الثاني 

للرشطة يف الدقيقة 72.

حـاول امليناء العـودة للمباراة لكنه 

دفع ثمـن اندفاعه الهجومي بهدف 

ثالـث سـجله الـدويل السـابق عيل 

حصني يف الدقيقة الثانية من الوقت 

بدل الضائع.

ورفع الرشطة رصيده إىل 41 نقطة 

يف صـدارة الرتتيـب، وتجمـد رصيد 

املينـاء عند 9 نقاط يف املركز الثامن 

عرش.

وحسـم التعـادل اإليجابـي (1-1) 

مواجهة أمانة بغداد والزوراء، امس 

األحد، عىل ملعب بغداد .

الـزوراء الـذي يعانـي مـن تراجع 

نتائجـه يف الجـوالت األخرية سـعى 

عـىل  وحصـل  التـوازن  السـتعادة 

فرصتني يف الشوط األول.

لكن الـزوراء لم يحسـن اسـتثمار 

الفرصتـني عرب املحـرتف الجزائري 

لهواري الطويل وسـعد عبد األمري، 

لينتهي الشوط األول (0-0).

ويف الشوط الثاني تمكن الزوراء من 

افتتاح النتيجة بالدقيقة (70) عرب 

الالعب حسام كاظم.

وضغـط أمانـة بغـداد وتمكن من 

إدراك التعـادل يف الدقيقـة (90+3) 

عرب مدافعه يوسف االلويس لتنتهي 

املبـاراة بالتعـادل (1-1).  

ورفـع الـزوراء رصيـده إىل النقطة 

30 ليحتل املركـز الرابع، بينما رفع 

أمانـة بغداد رصيـده إىل النقطة 19 

ليحتل املركز التاسع. 

فـوزا  الكهربـاء  فريـق  وحقـق 

مهما عىل منافسـه فريق سـامراء 

وبهدفـني نظيفـني حمـال توقيـع 

الالعبني فرحان شـكور ومصطفى 

عـيل يف اللقاء الـذي اقيم عىل ملعب 

منافسـات  الـدويل ضمـن  كربـالء 

الجولـة الخامسـة عـرشة لـدوري 

الكرة املمتاز.

ويف مبـاراة أخـرى، فـرض التعادل 

نفسـه يف مبـاراة الكـرخ وضيفـه 

النجـف، التـي أقيمـت عـىل ملعب 

الساحر أحمد رايض بنادي الكرخ. 

تمكن النجف من افتتاح النتيجة يف 

الدقيقـة (29) عـرب مهاجمه أحمد 

لفتة (كوني) لينتهي الشـوط األول 

بتقـدم فريقـه بهـدف دون رد. 

ويف الشوط الثاني حصل الكرخ عىل 

ركلة جزاء يف الدقيقة (55)، سـجل 

عماد محسن هدف التعادل، لتنتهي 

املبـاراة بالتعـادل (1-1). 

ورفـع نـادي النجـف رصيـده 42 

ليحتـل املركز السـادس، بينما رفع 

الكرخ رصيده إىل النقطة 10 ليحتل 

املركز السابع عرش.

وحقق فريق أربيـل فوزا مهما عىل 

ضيفه القاسم، بهدف دون رد، عىل 

ملعـب فرانسـو حريـري لحسـاب 

الجولـة ذاتهـا. 

وسجل هريدي سيامند هدف التقدم 

لفريـق أربيل يف الدقيقـة (44)، ثم 

حاول القاسم العودة للمباراة لكنه 

لم يستغل الفرص.

ورفع أربيل رصيـده إىل النقطة 11 

ليحتـل املركـز الـ16، بينمـا تجمد 

رصيد القاسم عند النقطة 15 يحتل 

بهم املركز الـ13.

التعـادل اإليجابـي مبـاراة  حسـم 

الديربي بـني فريقـي النفط ونفط 

الوسـط، بهـدف لـكال الفريقـني، 

والتي أقيمت مساء امس األحد عىل 

ملعب نادي النفط الريايض.

حـاول فريـق النفط عـرب مهاجمه 

حسـام جاد اللـه، لكـن كرته علت 

العارضـة، بينمـا توغـل املنصوري 

بكرة وسـددها، فمرت كرته بجوار 

القائم لينتهي الشوط األول بالتعادل 

السلبي.

ويف الشـوط الثاني، سعى الفريقان 

لتغيـري النتيجـة ونجـح النفط من 

التسـجيل بأقـدام وليـد كريـم من 

ركلة جزاء يف الدقيقة 67.

لكـن نفط الوسـط عـادل النتيجة 

بعدها بدقيقة واحدة، عرب املحرتف 

املغربـي عمـر املنصـوري، لتنتهي 

املباراة بالتعادل اإليجابي (1-1). 

إىل  الوسـط رصيـده  ورفـع نفـط 

النقطـة 30 يف املركـز الرابع، بينما 

رفع النفط رصيده إىل النقطة 18 يف 

املركز العارش.

بغداد/ متابعة الزوراء
أكد رايض شنيشل، مدرب فريق القوة الجوية بكرة 
القدم، أن الجهاز الفني سيبحث عن العب محرتف 
يف فـرتة االنتقـاالت الشـتوية، ليضـاف إىل قائمـة 

الفريق.
وقال شنيشـل ”نوعية الالعبني املحرتفني الذين تم 
التعاقد معهم لم يوفقوا يف تشـكيل إضافة نوعية، 
مـا يحتم علينا عىل األقل التعاقد مع العب محرتف 

واحد خالل فرتة االنتقاالت الشتوية“.
واسـتكمل مدرب القوة الجويـة: ”فقدنا اثنني من 
املحرتفـني هما إحسـان حـداد الذي انتهـى عقده 
مـع الفريـق والالعـب ولسـون املصـاب بالتهاب 
الكبـد الفـريويس والـذي ابتعد عن الفريق بسـبب 

اإلصابة“.
وأشـار شنيشـل: ”ان الالعبـني املحليـني جيـدون 
والفريـق مكتٍف، لكن يف حـال طلب بعض الالعبني 
مغـادرة الفريـق سـنفكر يف تعويضهـم يف فـرتة 

االنتقاالت الشتوية“.
وأتم مـدرب القوة الجويـة: ”الجهـاز الفني يركز 
حاليـا عىل رضورة إعـادة توازن الفريـق، وإعادة 
الالعبني املصابني سـتمنح الجهـاز الفني خيارات 

أكرب عىل دكة البدالء“.
يشـار إىل أن فريق القوة الجوية يحتل املركز الثاني 

برصيد 31 نقطة يف جدول ترتيب الدوري املمتاز.

بغداد/ حسني عمار
اختتـم املنتخـب الوطنـي لكـرة اليـد 
العاصمـة  يف  التدريبـي  معسـكره 
اإليرانيـة طهـران اسـتعداداً لبطولـة 
آسيا املقرر إقامتها  يف اململكة العربية 
السعودية للفرتة من 18 وحتى 31 من 
الشهر املقبل واملؤهلة إىل بطولة كأس 

العالم.
وقـال رئيس االتحـاد العراقي املركزي 
لكرة اليد، محمد األعرجي: إن ”املنتخب 

خاض ثـالث مباريـات تجريبية خالل 
املعسـكر، مباراتـان منهـا مـع بطل 
الـدوري اإليراني للدرجـة األوىل وتغلّب 
عليه بفارق كبري من األهداف، واملباراة 
األخرى أمـام املنتخب الوطني اإليراني 
الـذي يعـد مـن املنتخبـات املتقدمـة 
آسـيوياً والتي خرسناها بفارق هدف 

واحد وبنتيجة 27/28 هدفا“.
”منتخبنـا  أنَّ  األعرجـي  وأضـاف 
الوطني قـدَّم مباراة رائعـة جداً وكان 

قـاب قوسـني أو أدنى من الفـوز لوال 
اضاعة رمية سـبعة امتار يف اللحظات 
االخـرية مـن املبـاراة“، مشـرياً اىل أنَّ 
”هذه الخسـارة تعد حافزاً لتشخيص 

األخطاء ومحاولة تصحيحها“.
وتابع األعرجي أنَّ ”املنتخب سيخوض 
معسكراً ثانياً يف دولة قطر قبل التوجه 
اىل السـعودية ومواجهة منتخبها يوم 
14 من الشهر املقبل استعداداً للدخول 

يف منافسات بطولة آسيا“.

بغداد/ متابعة الزوراء
العراقـي  لالتحـاد  العموميـة  الجمعيـة  صادقـت 
للسـباحة والرياضـات املائيـة عـىل التقريرين املايل 
واإلداري لالتحـاد يف االجتماعني العادي وغري العادي 
بحضـور رئيس وأعضاء االتحاد.وذكـر بيان التحاد 
ـت املصادقة عـىل التقريريـن املايل  اللعبـة:“ انـه تمَّ
واإلداري بموافقة وتصويت من قبل جميع األعضاء 

“ رئيس اتحـاد اللعبة خالد  الحضـور ”.وأضـاف أنَّ
كبيان وعد باسـتمرار العمل بالصـورة التي تضمن 
تطوير األلعـاب املائية يف العراق ودعم جميع األندية 
الرياضيـة وحثهم عىل رعاية ودعـم جميع األلعاب 
املائيـة من أجل زيادة قاعدة هـذه األلعاب واالرتقاء 
بها نحو منصات التتويج العربية واآلسيويَّة والدوليَّة 

يف املستقبل القريب“.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
عضو املكتب التنفيذي لالتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة الزميـل عمار سـاطع، ثمن كل من 
حرض مراسـم عـزاء والده او اتصل او ارسـل 
برقيـات التعـازي، ويلتمس العـذر لكل من لم 
تسـعفه الظروف لتقديم التعازي بهذا املصاب، 
سائال العيل القدير ان يحفظ الجميع ويجنبهم مع 

عوائلهم الكريمة كل رش ومكروه.
 ******************

الزميلـة الصحفيـة انتصـار الـرساج املحـررة يف 
صحيفة الصباح تعاني من ازمة صحية اجربتها 
عـىل الرقـود يف الفراش خـالل األيـام املاضية، 
خالص دعواتنـا اىل الخلوقة الرساج بالشـفاء 
العاجـل وان يمـن عليهـا الرحمـن بالصحـة 

والعافية وان تعود بأفضل حال لعملها.



طلب األملاني رالف رانجنيك، مدرب مانشسرت يونايتد، 
من إدارة الشـياطني الحمر، التعاقد مع أحد الالعبني 

الواعدين من البوندسليجا.
ويقود رانجنيك، الشياطني الحمر حتى نهاية املوسم 
الحـايل، ثـم سـيتوىل دوًرا استشـارًيا يف النـادي ملدة 

عامني.
وقالت صحيفة ذا صن الربيطانية، إنَّ رانجنيك طالب 
إدارة مانشسـرت يونايتد بضم األملاني فلوريان فريتز 

العب وسط باير ليفركوزن، صاحب الـ18 عاًما.
وأشـارت الصحيفة الربيطانيـة، إىل أن فريتز يحظى 
باهتمـام الكثري من كبـار أوروبا، لذا فإن سـعره قد 

يصل إىل 60 مليون إسرتليني.
رانجنيـك  أن  وأوضحـت 

طالب بحسـم الصفقة 
يف الصيف املقبل، سواء 
اسـتمر يف دوره الفنـي 

انتقـل  أو  الفريـق،  مـع 
يف  االستشـارية  مهمتـه  إىل 

النادي.
وقالـت ”ذا صـن“ إن فريتـز يوصـف 
بأنه أفضل العب شـاب أملاني يف خط 

الوسط يف الوقت الحايل.

مـع األيام األخرية من عـام 2021، تظهر لغة 
األرقـام واإلحصائيـات لتفرض نفسـها عىل 
سـاحة الكرة العاملية، فتكشـف عـن ظواهر 

مختلفة وحصاد لألفضل عىل مدار العام.
ويف 2021 لعب رقم 2 دور البطولة بعالم كرة 
القدم، سـواء بالنسبة لالعبني أو منتخبات أو 

أندية أو مدربني.
وحصـد تشـيليس لقـب دوري أبطـال أوروبا 
الثانـي يف تاريخـه بعـد ذلـك الـذي تـوج به 
عـام 2012، وذلـك بعد تغلبـه يف النهائي عىل 
مانشسـرت سـيتي 1 - 0، فيمـا بـات األملاني 
تومـاس توخيـل ثاني مـدرب يقـود فريقني 
مختلفـني يف نهائيني متتاليني بـدوري أبطال 

أوروبا.
وتـوج النرويجـي إيرلينـج هاالنـد مهاجـم 
بوروسيا دورتموند بلقب هداف دوري األبطال 
بـ10 أهـداف، متفوقا بهدفـني عىل الفرنيس 

كيليان مبابي العب باريس سان جريمان.
كمـا فـاز املـدرب أونـاي إيمـري، بالـدوري 
األوروبي مـع فريقني، فبعد أن تـوج باللقب 
مـع إشـبيلية 3 مـرات، عـاد ليفـوز بـه مع 
فياريـال عـىل حسـاب مانشسـرت يونايتد يف 
نهائـي انتهـى بـركالت الرتجيح بعـد انتهاء 
الوقت األصيل للمباراة بتسـجيل هدفني اثنني 

ليتعادل الفريقان 1-1.
وخرس مانشسرت يونايتد ثاني نهائي يخوضه 
بالدوري األوروبي، بعدما كان قد فاز بنسخة 

عام 2017 عىل حسـاب أياكس بنتيجة 2 - 0. 
وفـاز أتلتيكو مدريد بلقب الدوري اإلسـباني 
الثاني له مع املدير الفنـي األرجنتيني دييجو 
سيميوني، فيما تفوق أتلتيكو مدريد بنقطتني 

عىل ريال مدريد ليتوج بالليجا. وفازت إيطاليا 
بكأس األمم األوروبية للمرة الثانية يف تاريخها 
بعـد تغلبها عـىل إنجلـرتا بـركالت الرتجيح، 
بعـد أن انتهـى الوقت األصيل واإلضـايف للقاء 

بتسجيل هدفني بتعادل الفريقني 1-1.
وانتهـت النسـخة الثانيـة مـن دوري األمـم 
األوروبية بفوز فرنسـا عىل إسـبانيا بهدفني 
مقابـل هدف، حيـث أقيمت املرحلـة النهائية 

من دوري األمم يف ملعبني ومدينتني هما سان 
سـريو يف ميالنو وملعب يوفنتوس يف تورينو. 
سـجل ثالثة العبني هدفني يف املرحلة النهائية 
مـن دوري األمم، هـم كيليان مبابـي وكريم 
بنزيمـا وفـريان توريـس، فيما تـوج مهاجم 
باريس سـان جريمـان بلقب هـداف البطولة 
بعدما صنع هدفا آخر. توج باملرياس الربازييل 
بكأس ليربتادوريس للنسخة الثانية عىل التوايل 
بعد تغلبه عىل فالمنجو بهدفني مقابل هدف. 
الربتغـايل أبيل فرييريا فاز مجددا مع باملرياس 
بـكأس ليربتادوريس، ليصبـح أول مدير فني 
يحقق لقبـني متتاليني مع فريـق، منذ إنجاز 
كارلوس بيانكي مـع بوكا جونيورز يف 2000 
و2001، كمـا أنه ثاني مـدرب برتغايل يحصد 
لقـب البطولـة منـذ جورجي جيسـوس مع 
فالمنجو يف 2019. وحصد أتلتيكو باراناينيس 
الربازيـيل، لقـب كوبـا سـودأمريكانا للمـرة 
الثانيـة بعد فوزه عىل مواطنـه براجانتينو يف 
النهائـي بهدف دون رد، إذ كان اللقب األول يف 
2018 عىل حساب جونيور الكولومبي، بفوزه 
للمـرة الثانيـة، ليتعادل باراناينـيس مع بوكا 
جونيـورز وإندبنديينتـي األرجنتينيني يف عدد 

مرات الفوز بالبطولة.
خاضـت الواليـات املتحـدة واملكسـيك للمرة 
الثانيـة عىل التوايل نهائـي كأس الكونكاكاف 
الذهبية، حيث فـازت الواليات املتحدة باللقب 

بعد عامني من تتويجها به للمرة األخرية.
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أعلن نادي أستون فيال عن إصابة مدربه ستيفن جريارد بفريوس 
كورونا املستجد ”كوفيد- 19“.

وجاء يف تغريـدة للنادي عىل موقع تويرت: ”يمكن ألسـتون فيال 
أن يؤكـد أن املدرب سـتيفن جريارد لن يكون قـادًرا عىل حضور 
مباراة تشـلييس ومواجهة ليدز يونايتد كونه سـيكون يف العزل 
بعد إصابته بكوفيد- 19“. وأرجئت مباراة أسـتون فيال األخرية 
عىل أرضه ضد برينيل قبل سـاعات من انطالقها األسبوع املايض 

بعد تفيش الفريوس يف صفوف الفريق املضيف.

بات فريـق ليفربول مهـدًدا بخسـارة الثنائي سـاديو ماني 
ونابي كيتا يف مباراة تشـيليس، املقرر لها يوم 2 يناير/كانون 

الثانٍي املقبل يف الجولة 21 من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
ووفًقـا لصحيفـة مـريور الربيطانيـة، فإن ليفربـول ضمن 
مشـاركة محمد صـالح يف املبـاراة، بعـد التوصـل إىل اتفاق 
مـع االتحـاد املـرصي، بتأجيل انضمـام الالعب إىل معسـكر 

الفراعنة.
وأشـارت الصحيفة الربيطانيـة إىل أن ليفربول لم يصل حتى 
اآلن إىل اتفاق مماثل مع االتحادين السـنغايل والغيني لحسـم 

مصري ماني وكيتا.
وأوضحـت أن ليفربـول حصـل عىل دفعة أخـرى عقب تعايف 
الثالثـي فريجيـل فـان دايك وكورتيـس جونـز وفابينيو من 
اإلصابـة بكورونـا، وسـيعودون للمشـاركة باملباريات ضد 

ليسرت سيتي يوم 28 ديسمرب/كانون األول الجاري.
وذكـرت أن الريـدز تلقى املزيد مـن األخبار السـارة، بعد أن 
أوصت الحكومـة الربيطانية، بتقليل مـدة العزل الصحي ما 
يعنـي أن تياجـو ألكانتارا مـن املحتمل أن يكـون متاًحا ضد 

تشيليس.

ترتقـب جماهري كرة القـدم األفريقية، انطـالق بطولة كأس األمم، 
املقـرر إقامتها خالل الفرتة من 9 يناير/كانون الثاني إىل 6 فرباير/
شـباط 2022. وبحسـب موقع توتو مريكاتو اإليطايل، فإن بطولة 
كأس األمـم األفريقية سـتضم 25 العًبا من أنديـة الدوري اإليطايل، 
حيـث يضـم منتخب الجزائر الثنائي إسـماعيل بن نـارص (ميالن) 
وأدم ونـاس (نابـويل). ويضم منتخـب الكامـريون كال من مارتني 
هانجوال (هيالس فريونا) وأنجوسـيا (نابويل)، ويتواجد أفينا جيان 
(روما) بمنتخب غانا، وأمادو دياوارا (روما) بغينيا، السانا كوليبايل 
(سـالريينتانا) العب مـايل، املغربي سـفيان أمرابـط (فيورنتينا)، 
والتونـيس وجدي كرشيدة (سـالريينتانا). أمـا منتخبات مثل كوت 
ديفـوار فتضـم 4 العبـني، هم أكبا أكـربو (التسـيو)، فرانك كييس 
(ميـالن) والثنائـي جونيور تـراوري وجرييمي بوجا (ساسـولو)، 
وبمنتخب جامبيا كل من موىس بارو (بولونيا) إبريما داربو (روما) 
عمر كويل (سـامبدوريا) إبريما كويل (سـبيزيا). كما يضم منتخب 
نيجرييـا كال مـن: أوسـمني (نابـويل)، أوال إينا (تورينـو)، إيبوهي 
وأوكرييكي (فينيزيا). أما منتخب السنغال فيمثله كل من إبراهيما 
مباي (بولونيا)، كيتا بالدي (كالياري)، بالو توريه (ميالن) وكاليدو 

كوليبايل (نابويل).

صحفـي  تقريـر  كشـف 
حقيقـة  عـن  إسـباني، 
موافقـة الفرنـيس عثمان 
ديمبيل، نجم برشلونة، عىل 
توقيع عقد جديد مع النادي 

الكتالوني.
وينتهـي عقـد ديمبيل صاحب 
الــ24 عاًمـا مـع برشـلونة يف 
الصيف املقبل، ويستطيع الجناح 
الفرنيس التوقيع مجاًنا مع أي ناٍد 

يف الشهر املقبل.
ووفًقا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“، 
فـإن بعض وسـائل اإلعـالم تعاملت 
مؤخرًا مع تجديـد ديمبيل عىل أنه أمر 
مفروغ منـه، كما زعمت أن مدة العقد 
الجديد مع برشلونة ستكون 5 سنوات.

وأشارت إىل أن ديمبيل ووكيله لم يرصحا 
مـع  االسـتمرار  يخـص  يشء  أي  عـن 
برشـلونة، رغـم أن األخري ينتظـر الرد يف 
موعد أقصاه 31 كانون األول/ديسمرب 

الجاري.
مـن  مقربـة  مصـادر  أن  وأوضحـت 
املفاوضـات، أكدت أن ديمبيل أبلغ الرئيس 
خوان البورتـا واملدرب تشـايف هرينانديز، 
برغبته يف االسـتمرار من أجل كسب املزيد 

من الوقت يف املفاوضات.
وقالت املصـادر إن ديمبيل ووكيله لم يردا 
حتى اآلن عىل العرض األخري من برشلونة، 
 3 اآلن  لديـه  الالعـب  أن  إىل  أشـار  كمـا 
عروض من نيوكاسـل ومانشسرت يونايتد 

وليفربول.
وذكرت أن عرض نيوكاسـل األكثر إغراء، 
حيث سيحصل ديمبيل عىل مكافأة توقيع 
بقيمة 15 مليون يورو، باإلضافة إىل راتب 

سنوي يبلغ 15 مليوًنا أيًضا.
وأشـارت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إىل 
أن هذه األرقام تتفوق بشـكل واضح عىل 

العرض األخري الذي قدمه برشلونة.
ولـم يوافـق ديمبيل حتـى اآلن عىل عرض 
نيوكاسـل، ألن األخـري يعانـي ويتواجد يف 

مراكز الهبوط، ويخـىش الجناح الفرنيس 
أن يوقع اآلن، ثم يلعب يف دور الدرجة األوىل 

بإنجلرتا خالل املوسم املقبل.
وأكـدت الصحيفـة أن عريض مانشسـرت 
يونايتـد وليفربول بعيدان عن األرقام التي 
يقدمها نيوكاسل، ويرغب ديمبيل يف كسب 
املزيد من الوقت قبل اتخاذ قراره النهائي.

مـع اقرتاب عام 2022 يعد مسـتقبل العبـي كرة القدم 
الواعديـن، الفرنيس كيليان مبابـي والنرويجي إيرلينج 

هاالند، من أكثر األمور املرتقبة يف عالم كرة القدم.
وبينما بات انتقـال مبابي للريال مرجًحا، يف ظل انتهاء 
عقده مع باريس سـان جريمان، الصيف املقبل، يخىش 
رؤساء كبار أندية أوروبا، أن ينتقل هاالند أيًضا للنادي 

امللكي.
وعىل رأس هؤالء الرؤسـاء يربز خوان البورتا، رئيس 
برشـلونة، الـذي اجتمع منـذ فرتة قصـرية مع وكيل 
هاالنـد، مينو رايوال، وفقا ملا ذكرتـه صحيفة ماركا 

اإلسبانية.
ويسـعى البورتـا لتعزيز صفوف برشـلونة املتعثر 
حاليـا، ال سـيما بعد رحيـل نجمـه ليونيل مييس 
الصيف املـايض إىل باريس سـان جريمـان، حيث 

يلعب حاليا مع مبابي.
ومع اقـرتاب املريكاتـو الشـتوي، تتطلـع اإلدارة 
إلبرام صفقات، تريض املدير الفني للفريق تشـايف 
هرينانديـز، رغـم أن جميعهـا لـن تتـم بصـورة 

عاجلة.
ويف إطار سـعيه لضم هاالند، اجتمـع البورتا منذ 
أيام مع وكيل أعماله مينـو رايوال، لبحث إمكانية 

انتقال العب بوروسيا دورتموند لصفوف الربسا.

وقـد أقر البورتا يف اجتماعات مختلفة مـع إدارته، بأنه يرغب 
يف أن يحول بأي شـكل من األشكال دون انتقال هاالند إىل ريال 
مدريد، ال سيما وأنه ينزعج بالفعل من التفكري يف رؤية مبابي 

يقود هجوم امللكي بجانب كريم بنزيما وفينيسيوس.
ويف ظـل حالة الرتاجع التي يعيشـها برشـلونة عىل مسـتوى 
النتائج واألداء، سـيكون من الصعب عليه مجاراة هذه النخبة 
مـن النجـوم بني صفوف منافسـه املبارش ريـال مدريد، الذي 

يسعى لتكوين جيل جديد من ”الجالكتيكوس“.
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يعتقد العبو ريال مدريد أن النادي امللكي حسـم التعاقد 
مـع أحد الالعبـني البارزيـن يف صفوف تشـيليس خالل 

املوسم الحايل.
وينتهـي عقد املدافع األملاني أنطونيو روديجر مع البلوز 
يف الصيـف املقبل، ولم يوافق عـىل عروض التجديد حتى 
اآلن.ووفًقـا لصحيفـة ”تيليجـراف“ الربيطانيـة، فإن 
روديجر سـينتقل إىل ريال مدريـد يف الصيف املقبل، عرب 
صفقـة مجانية. وأشـارت الصحيفـة الربيطانية إىل أن 
العبي ريال مدريد يتحدثون يف غرفة املالبس أن روديجر 
سـيصبح زميلهـم الجديد يف املوسـم املقبـل. وأوضحت 

”تيليجـراف“ أن روديجـر سـبق أن زامل 
كل من إيدين هازارد وتيبو كورتوا، نجمي 
ريال مدريد، يف تشيليس، كما أن لديه عالقة 
جيدة مع دافيد أالبا مدافع املرينجي، وسبق 
أن حاول األملاني إقناع النمساوي باالنضمام 

إىل البلوز يف املوسم املايض.
وذكرت أن روديجر رفض العرض األخري من 
تشـيليس للتجديد مقابل 140 ألف إسرتليني 
أسبوعًيا، وطلب مضاعفة الراتب، األمر الذي 

وافق عليه ريال مدريد.
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سـجل سـتيفن كـوري 33 نقطـة 
ليقـود غولـدن سـتايت إىل الفـوز 
مـا  فينيكـس،  عـىل   107  -  116
منـح األفضلية لووريـرز عىل صنر 
يف تحقيـق أفضل سـجل يف الدوري 
األمريكـي للمحرتفـني يف يـوم عيد 
امليالد، الذي شـهد خسارة خامسة 

توالياً لليكرز أمام نتس.
وأّثر تزايـد اإلصابـات بكوفيد- 19 
يف الدوري، عىل األجـواء االحتفالية 
للمباريات السبت، لكن ذلك لم يمنع 

الفرحة.
وقـال مـدرب ووريرز سـتيف كري: 
الفـوز جـاء يف عيـد  أن  ”حقيقـة 
امليالد، ونحـن خارج أرضنا، فيا لها 

من هدية عيد رائعة لشباننا“.
وأضاف: ”من الواضح أنهم أعطوها 
ألنفسـهم، لكن مـن املمتـع اللعب 
يف عيـد امليالد، هناك أجـواء خاصة 
ومـن الواضـح أن هذه املبـاراة مع 
الفريقـني اللذيـن يمتلـكان أفضل 
سـجل يف الدوري كان لها إحساس 

خاص“.
وسـجل أوتـو بورتـر جونيـور 19 
نقطـة، 13 منهـا يف الربـع الرابـع 
حينمـا حسـم ووريـورز املشـادة 
معركـة  مـن  منتـرصاً  بخروجـه 
اللحظـات األخرية التي شـهدت 12 

تغرياً يف النتيجة.

بغيـاب  املبـاراة  وخـاض ووريـرز 
ثالثـة مـن هدافيـه األربعـة، وهو 

داميون  يل أندرو ويغينز، 
ن  ا د ر جـو و

 ، ل بـو
بسـبب 

كوفيد19-.لكـن  حيـال  املخـاوف 
كوري مـأل الفراغ، وللمـرة األوىل يف 
تسـع مباريات بعيد امليالد، سـجل 
أكثر مـن 20  نقطة رغم أنه احتاج 
إىل محـاوالت كثـرية، عـىل غـرار 
خمس تسـديدات مـن أصل 16  
ثالثيـة. وقـال كـوري، الـذي 
أشـاد بتـوازن بورتـر بعدما 
أنهى ووريرز سلسـلة من 15 
انتصاراً لصنز عىل أرضه: ”أنا 
فخور بالجميع، ألنه لم يخرتنا 
للفـوز  النـاس  مـن  الكثـري 

الليلة“.
يف املقابل لـم تكن األمور عىل ما 
يـرام لفريق لوس أنجليـس ليكرز، 
بعدما فشل يف الخروج منترصاً 

أمام بروكلني نتس العائد من توقف 
كوفيد- 19 الذي دام أسبوعاً.

وبالتـايل، فإن نتس الـذي كان لديه 
13 العبـًا خارج تشـكيلته بسـبب 
كورونا األسـبوع املايض واضطر إىل 
تأجيل ثـالث مباريات، تقدم بفارق 
23 نقطة يف الربع الرابع، لكنه شهد 
إدراكاً للتعـادل من قبـل ليكرز قبل 
45  ثانية من النهاية، قبل أن يحرز 
نتس سـبع نقاط ويضمن انتصاراً 

122 - 115  يف لوس أنجليس.
وسـجل جيمس هـاردن الذي غاب 
عن ثـالث مباريـات ”تريبـل دابل“ 
مـن 36 نقطـة و10 متابعات و10 

تمريرات حاسمة.
سجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 
36 نقطة بعد عودته من بروتوكوالت 
كورونـا، ليقـود ميلووكـي باكـس 
حامل اللقب للفـوز 113-117 عىل 
بوسطن سـلتيكس املثقل بإصابات 

كورونا.
وأحـرز أنتيتوكونمبـو الـذي غـاب 
عن خمـس مباريـات، 29 نقطة يف 
الشـوط الثاني. وكان لدى بوسطن 
تسـعة العبني غري متاحني بسـبب 
مخـاوف كورونـا، رغـم أن جايلني 
براون وجايسـون تاتوم وماركوس 
سمارت سجلوا 69 نقطة مجتمعني 

لبوسطن.
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برلني/متابعة الزوراء:
األورومتوسـطي  املرصـد  أعـرب   
لحقوق اإلنسـان عـن قلقـه البالغ 
وتشـويه  اسـتهداف  تصاعـد  إزاء 
الصحفيني العرب العاملني يف وسائل 

اإلعالم األملانية.
وقال املرصد األورومتوسطي ومقره 
جنيف ”منذ أن أصدر الربملان األملاني 
قرارا يصف حملة املقاطعة وسحب 
االستثمارات والعقوبات ضد إرسائيل 
شـهدت  للسـامية،  معاديـة  أّنهـا 
البالد حمـالت متزايدة تهدف للخلط 
بـني معـاداة الصهيونيـة ومعـاداة 
السامية، وتجريم انتقاد االنتهاكات 

اإلرسائيلية ضد الفلسطينيني“.
وأكد املرصد أّن هذا ال يشـكل خطرا 
جسـيما عىل حرية التعبري فحسب، 
بل ينطوي عىل اسـتخدام االتهامات 
ضـد  كسـالح  السـامية  بمعـاداة 

الشخصيات العامة من األقلّيات.
ويف وقـت سـابق مـن هـذا الشـهر 
أعلنت اإلذاعة الدولية األملانية العامة 
(دويتشـه فيلـه) اململوكـة للدولـة 
عـن وقف بعـض موظفيهـا العرب 
والعاملني املسـتقلني يف الخارج عن 
العمـل، عـىل أن يتـم فتـح تحقيق، 
األملانيـة  العـدل  وزيـرة  بمشـاركة 
السابقة سابني لوثيورس شنارنربغر 

والطبيب النفيس الفلسـطيني أحمد 
منصور، باتهامات تتعلق بمعاداتهم 

للسامية.
وحدد خمسـة صحفيني عرب بينهم 
فلسـطينيان اثنان أوقفوا عن العمل 
بسـبب نرشهـم منشـورات تنتقـد 

إرسائيل.
كما أعلنت مؤسسة ”دويتشه فيله“ 
اإلعالميـة هذا الشـهر أيضـا تعليق 

التعاون مـع قناة ”رؤيـا“ األردنية. 
اإلعالميـة  املؤسسـة  وأوضحـت 
الدولية لجمهوريـة أملانيا االتحادية 
أن السـبب يف هذه الخطوة يرجع إىل 
”قيام القناة بنرش تعليقات ورسوم 
إلرسائيـل  معاديـة  كاريكاترييـة 
ومعادية للسامية يف وسائل التواصل 

االجتماعي“.
التـي  فيلـه“  ”دويتشـه  وشـددت 

تمولهـا الحكومة األملانيـة، يف بيان، 
عـىل أن موظفيها كلهـم ”ملتزمون 
واسـرتاتيجيات  لقيـم  باإلخـالص 
املؤسسـة األملانية، سـواء داخليا أو 
خارجيا. من بني هذه القيم االعرتاف 
الواضح لدويتشه فيله بحق إرسائيل 
يف الوجود، إضافة إىل املوقف الواضح 
ضـد معـاداة السـامية“، مؤكدة أن 
هـذه السياسـة تنطبـق أيضـا عىل 

مواقـع  يف  الشـخصية  الحسـابات 
التواصل االجتماعي.

وكانـت إذاعـة غرب أملانيـا قبل هذا 
اإلعالن بوقت قصري أوقفت الربنامج 
العلمـي ”كـواركات“ الـذي تقدمـه 
نيمي الحسن الصحفية األملانية من 
أصـول فلسـطينية، بسـبب مزاعم 

مماثلة تتعلق بـ“معاداة إرسائيل“.
أّن  إىل  األورومتوسـطي  وأشـار 
وأعضـاء  واملنظمـات  الصحـف 
الجماعات اليمينية املتطرفة املوالية 
إلرسائيل تستهدف الصحفيني العرب 
أو الفلسـطينيني يف وسـائل اإلعـالم 
األملانيـة، وتبذل جهودا كبرية للبحث 
يف ماضيهم من أجـل الوصول إىل ما 
يدينهم ومن ثم توقيفهم عن العمل.

وذكـر أن حمالت التشـويه تقوم عىل 
مغالطة الذنـب باالرتباط (رفض رأي 
معني بالنظر إىل معتنقيه)، أو تسليط 
الضـوء بشـكل انتقائي عـىل كتابات 
قديمـة للصحفيني املسـتهدفني قد ال 
تمثل توجهاتهم الحالية بالرضورة، أو 
تعمد إسـاءة تفسري أو إخراج كالمهم 
اتهامـات  السـتحضار  سـياقه  مـن 

بمعاداة السامية.
وقال املرصد إن دويتشـه فيله سـبق 
أن وزعـت دليال داخليـا من صفحتني 
للصحفيني العاملـني لديها  يهدف إىل 

”ترسـيخ االنحياز إلرسائيل يف وسائل 
اإلعـالم األملانية بـدال مـن الدفاع عن 
املرصـد  ونّبـه  الصحفيـة“.  املبـادئ 
اإلعـالم  وسـائل  األورومتوسـطي 
األملانيـة مثل دويتشـه فيلـه وإذاعة 
غرب أملانيا إىل خطورة طرد الصحفيني 
الفلسـطينيني والعرب بشكل تعسفي 
بسـبب حمالت التشـهري التي تنفذها 
الجماعـات املواليـة لـ“إرسائيـل“ أو 
اليمـني املتطـرف. وأكـد أن ذلـك من 
شـأنه تحفيـز املزيد من االسـتهداف 
التمييزي لشخصيات عامة من أصول 

فلسطينية أو عربية.
الصحفيـني  نقابـة  مجلـس  وكان 
األردنيـني قـد أصـدر بيانـاً مشـرتكاً 
مـع نقابة الصحفيني الفلسـطينيني، 
يدينـان فيـه اتهامات وجهتهـا قناة 
«دويتشه فيله» األملانية» لقناة «رؤيا» 

األردنية بمعاداة السامية. 
واسـتنكر املجلسـان، قرار «دويتشه 
فيلـه» إنهـاء رشاكتهـا مـع «رؤيا»، 
مدينـني بشـدة «االتهامـات الباطلـة 

واملغالطات بحق «رؤيا». 
واعتـرب البيـان أن هـذا القـرار هو 
انحياز من «دويتشه فيله» ورضوخ 
ومحاولتـه  اإلرسائيـيل،  لالحتـالل 
املستمرة إسكات صوت الحق وعدم 
كشف الجرائم التي يقوم بها وكرس 

الكلمة الصادقة واملوضوعية. 
وأشـار البيان إىل أن هذا القرار بعيد 
الحياديـة واملهنيـة  البعـد عـن  كل 
الصحفية، التي يجـب أن تتحىل بها 
وسـائل اإلعـالم لكشـف الحقيقـة 
وممارسة دورها بمسؤولية، ويشكل 
خرقـاً متعمـداً للمواثيـق واألعراف 

الدولية، وهو أمر مرفوض. 
وأعـرب البيان عـن دعـم النقابتني 
واألهـداف  «رؤيـا»  لقنـاة  املطلـق 
الرامية دوماً إىل كشف حقيقة كيان 
االحتالل اإلرسائييل، واستخدامه كل 
أشـكال الضغط لتضليل الرأي العام 
والتغطيـة عـىل جرائمـه وعدوانـه 
املتواصل عىل الشـعب الفلسـطيني 

واألمة العربية وتشويه الحقائق. 
األملانيـة  املؤسسـة  البيـان  وطالـب 
الـذي  القـرار،  هـذا  عـن  بالرتاجـع 
يتعـارض مع مبـادئ العمل الصحايف 
واملهني ومدونات السـلوك وأخالقيات 
املهنة، ومسـاندة كافة وسائل اإلعالم 
للشـعب  انحيازهـا  يف  وتوجهاتهـا 

الفلسطيني ولحقوقه.
وأكـد البيان دعـم النقابتـني األردنية 
والفلسـطينية املطلق لوسائل اإلعالم 
املحلية والوطنية والدولية املنارصة يف 
تعرية ممارسات االحتالل الصهيوني 

ضد الشعب الفلسطيني األعزل. 

 رام اللـه/ متابعـة الـزوراء:
الصحفيـني  نقابتـا  عـربت 
عـن  واألردنيـني،  الفلسـطينيني، 
إذاعة  الشـديدتني لقـرار  إدانتهما 
(دوتشـيه فيلـه) األملانيـة إنهـاء 
(رؤيـا)  فضائيـة  مـع  رشاكتهـا 

األردنيـة.
بيانهمـا،  يف  النقابتـان  واعتـربت 
امس األحـد، القرار بأنـه «منحاز 
االرسائيـيل،  االحتـالل  لروايـة 
صهيونيـة،  المـالءات  ورضـوخ 
وهو ما يضـع اإلذاعـة األملانية يف 
خانة العداء للحقوق الفلسـطينية 
حياديتهـا  ويفقدهـا  والعربيـة، 

ومهنيتهـا».
وأعلنتـا دعمهمـا الكامـل لقنـاة 
وتغطيتهـا  وسياسـتها  (رؤيـا) 
املهنية لجرائم االحتالل االرسائييل، 
وسعيها الدائم لكشف حقيقة كيان 

االحتالل وسياسـاته وممارسـاته 
التـي  واالسـتعمارية  العنرصيـة 
تدينها وتحذر من مخاطرها دوماً 
الهيئـات واملنظمـات األمميـة ويف 

مقدمتها األمـم املتحدة ومنظاتها 
أملانيـا  املتفرعـة، والتـي تشـارك 
إىل  القنـاة  ودعتـا  عضويتهـا،  يف 
اسـتمرار عملهـا بذات السياسـة 

والتوجهـات الوطنيـة واملهنيـة.
النقابتـني  «أن  البيـان:  وأضـاف 
تجمعان عىل رفضهما السـتخدام 
السـامية) مـن  (معـاداة  فزاعـة 

االحتـالل  وجـه  تجميـل  أجـل 
والتغطيـة  القبيـح،  االرسائيـيل 
عـىل جرائمـه وعدوانـه املتواصل 
عـىل الشـعب الفلسـطيني واألمة 
العربية جمعاء، ومواصلة احتالله 
لـالرايض العربية، ويف هـذا تضليل 
وتشـويه  العـام،  للـرأي  واضـح 
مبـادئ  يتعـارض مـع  للحقائـق 
العمل الصحفـي املهني، ومدونات 
السـلوك واخالقيـات املهنـة التـي 

تدوسـها (دوتشـيه فيله)».
ودعـت النقابتان إذاعة (دوتشـيه 
فيلـه) إىل الرتاجـع عـن قرارهـا، 
الفلسـطينية  الروايـة  وإلنصـاف 
والعربية والتمسك بالحياد واملهنية 
الحقائـق،  وكشـف  الصحفيـة، 
خاصـة تلك التي تميـط اللثام عن 
جرائم االحتالل يف القدس وسـائر 

األرايض الفلسـطينية املحتلة.

مسقط/بي.بي.يس:
شـهدت مواقـع التواصـل االجتماعـي يف عمان 
حملة تضامن واسـعة مع املذيعـة خلود العلوي 
بسـبب قرار إيقاف ومنعها مـن مواصلة تقديم 

برنامج حواري إذاعي.
وبحسب بعض الناشـطني واإلعالميني ، أوقفت 
املذيعـة العمانية عن العمـل وتقديم أي برنامج 
منـذ األسـبوع األول من ديسـمرب كانـون األول 
الجاري، بنـاًء عىل قرار جاء باتصـال من وزارة 

اإلعالم وأبلغ إلدارة اإلذاعة شفهياً.  
وتقدم خلود العلوي برنامج ”كل األسـئلة“ الذي 
حقق نجاحا يف الفرتة املاضية يف إذاعة  هال أف أم 
وهـي أيضا مدير عام اإلذاعة التي تعد أول إذاعة 

خاصة يف  عمان.
وتداول ناشـطون مقطع من مقابلة قد أجرتها 
خلود مع عضو مجلس الشـورى العماني محمد 
الزدجـايل، وجـه فيها األخـري انتقادات لرئاسـة 

مجلس الشورى ووزارة اإلعالم.
ويف وقت سـابق أصـدرت وزارة اإلعالم العمانية 
تعميما طلبت فيه من وسـائل اإلعالم التنسـيق 
املسـبق مـع مجلـس الشـورى عند اسـتضافة 

أعضاء الشورى.
وعـرب املتضامنون عـن امتعاضهم الشـديد من 
قـرار إيقاف خلود محذرين من تراجع مسـتوى 

حرية الصحافة واإلعالم يف البالد.
وألقى آخرون مسـؤولية احتـالل عمان الرتتيب 
١٣٣ عامليا من أصل ١٨٠ دولة يف املؤرش السنوي 
لحريـة الصحافة العاملي لعـام ٢٠٢١ عىل بعض 

القرارات التي يتخذها املسؤولون..
وتعليقـا عـىل األخبـار املتداولة اعتـرب هالل بن 
حمـد الصارمي رئيس اللجنـة الصحية والبيئية 
بمجلـس الشـورى العمانـي أن «املذيعـة خلود 
العلوي تسـتحق التكريم وليـس اإليقاف» وأكد 
أنه سـيعمل شـخصيا عىل تبني أداة اسـتجواب 
وزير االعالم ملخالفته الرصيحة للنظام األسايس 

للدولة بكبت حرية التعبري».
ورأى البعض أن «قـرار إيقاف خلود العلوي هو 
تخويف لكل إعالمي عماني «ورسالة له مفادها 

«الزم حدودك واال مصريك االيقاف».
يف املقابل رفض بعضهـم املس بصالحيات وزير 
اإلعـالم العمانـي التـي تمنحـه الحـق يف اتخاذ 
اإلجراءات املناسـبة وفرض الضوابط عىل املنابر 

اإلعالمية .
ودافع بعضهم عن قرار اإليقاف آلن قرار الوزارة 
بوجـوب التنسـيق قبل اسـتضافة أي عضو من 

مجلس الشورى كان واضحا.

واعتـرب آخر أن الناس تعبـت من االتهامات التي 
يصدرهـا بعض األشـخاص عىل وسـائل اإلعالم 
ووسائل التواصل االجتماعي بحق الحكومة من 

دون ذكر للدالئل والرباهني.

نيويورك/متابعة الزوراء:
حكم قاض يف نيويورك، بأنه يجب 
عىل صحيفة «نيويورك تايمز» أن 
تعيد املذكرات التي حصلت عليها، 
والتي كتبها محـام عن مجموعة 
الناشـطني املحافظـة «بروجكت 

.Project Veritas «فرييتاس
يؤكـد الحكـم الصـادر عن قايض 
محكمة واليـة نيويورك تشـارلز 
وود أمـره املؤقت الشـهر املايض 
الناشـطني  جماعـة  لصالـح 

املحافظة.
يمنـع الحكـم «نيويـورك تايمز» 
من تغطيـة املذكرات التـي كتبها 
قبل سـنوات محامـي «بروجكت 
فرييتـاس» بنيامـني بـار، بعدما 
نرشتها الصحيفة الشـهر املايض 
كيفيـة  حـول  قصـة  جانـب  إىل 
قيـام املجموعة املحافظة سـيئة 
السمعة بالحصول عىل املعلومات، 
غالباً باسـتخدام أسماء مزيفة أو 

بالكامريات الخفية.
كشـفت  قـد  الصحيفـة  كانـت 
يف التقريـر، الـذي حمـل عنـوان 

والخـط  فرييتـاس  «بروجكـت 
الفاصل بني الصحافة والتجسس 
بـار  نصيحـة  عـن  السـيايس»، 
ألعضاء املجموعة بشأن جهودها 
للتجسس عىل موظفي الحكومة، 

دونالـد  إزاء  مشـاعرهم  ملعرفـة 
ترامب الذي كان رئيسـاً حينها.

منصبـه  يتـوىل  جمهـوري  وود 
منـذ عـام ٢٠١٠، ورفـض حجة 
املذكـرات تضمنت  بأن  الصحيفة 

قضايـا تهـم الـرأي العـام. كمـا 
الحكـم الصحيفـة بإعـادة  أمـر 
ملفات حصل عليهـا صحافيوها 
خالل تحقيقهـم حول «بروجكت 

فرييتاس».

ووصـف نارش «نيويـورك تايمز» 
الحكـم  سـالزبرغر  إيه.جـي. 
بـ»غري املسـبوق» الذي «قد يهدد 
بفضح املصـادر»، يف بيان أصدره 
الجمعـة. وكتبـت هيئـة تحريـر 
الصحيفة، إن «القـايض وود أخذ 
عـىل عاتقـه تقرير ما تسـتطيع 
(نيويـورك تايمـز) نـرشه وما ال 
تسـتطيع. هذه ليسـت الطريقة 
التي يفرتض أن يعمل بها التعديل 

األول» للدستور.
الحكـم،  الصحيفـة  واسـتأنفت 

بحسب بيان سالزبرغر.
يعد الحكـم أحدث تطور يف دعوى 
التشـهري التي رفعتهـا املجموعة 
الثانـي  نوفمرب/ترشيـن  يف 
٢٠٢٠، بشـأن تغطيـة «نيويورك 
تايمـز» فيديـو نرشتـه يزعم أنه 
الناخبـني  تزويـر  ُيظهـر جهـود 
ذكـرت  مينيسـوتا.  يف  املزعومـة 
سلسـلة مـن تقاريـر الصحيفـة 
حينهـا أن الفيديـو كان جزءاً من 
«حملة تضليـل» منظمة من قبل 

«بروجكـت فرييتـاس».

@È‡Ó‹èm@äaã”@ÊÏ–„dnèÌ@w„béc@ÊbÓ€Ïu@Ïflb´
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لندن/ا.ف.ب:
أعلنت خطيبة مؤسـس موقع «ويكيليكس»، جوليان أسـانج، إن محاميه بدؤوا، أمام 

املحكمة العليا يف اململكة املتحدة إجراءات استئناف قرار تسليمه إىل الواليات املتحدة.
وألغت محكمة اسـتئناف لندن يف ١٠ ديسـمرب/كانون األول قراراً ابتدائياً بمنع ترحيل 
أسـانج إىل الواليات املتحـدة التي تتهمه بنرش أكثر من ٧٠٠ ألـف وثيقة رسية اعتباراً 
مـن عام ٢٠١٠، تتعلق بأنشـطة عسـكرية ودبلوماسـية أمريكية ال سـيما يف العراق 
وأفغانسـتان.ويالحق أسـانج خصوصاً بتهمة التجسـس، وهو مهـدد يف حال حوكم 
يف الواليـات املتحدة بعقوبة بالسـجن تصل إىل ١٧٥ عامـًا. وتمثل هذه القضية يف رأي 
مؤيديـه اعتداء خطـراً للغاية عـىل حريـة الصحافة.وقالت خطيبته سـتيال موريس 
عـرب «تويرت»، إن محاميه بدؤوا الخميس املايض إجراءات اسـتئناف القرار القضائي.

وأوضحـت موريـس، وهي محاميـة وأم لطفليهما، أن القرار بشـأن احتمال مراجعة 
القضية يف املحكمة العليا ليس متوقعاً قبل األسبوع الثالث من كانون الثاني/يناير.

خالل جلسة االسـتئناف بشأن تسليمه يف نهاية أكتوبر/ترشين األول، قدمت الواليات 
املتحدة تطمينات حول ظروف التوقيف التي ستخصص ملؤسس «ويكيليكس».

وشـدد قضـاة محكمة االسـتئناف عـىل أن التأكيدات التـي قدمتها الواليـات املتحدة 
«تعهدات رسـمية قدمتها حكومة إىل أخرى».وجوليان أسـانج معتقل يف سجن شديد 
الحراسـة قـرب لندن منذ عامـني ونصف، إثـر توقيفه يف إبريل/نيسـان ٢٠١٩ بعدما 

أمىض سبع سنوات يف سفارة اإلكوادور يف لندن حيث لجأ إثر اإلفراج عنه بكفالة.
وجاء قراره خشـية تسـليمه إىل الواليات املتحدة أو السويد، حيث رفعت ضده قضايا 

اغتصاب أسقطت يف وقت الحق.

لومي/ أ. ف. ب:
وجهت سـلطات توغو اىل صحفيني اثنني محتجزيـن ومعروفني بانتقادهما للحكومة 
تهمتي «ازدراء السـلطة» و»نرش األضاليل عىل وسـائل التواصل االجتماعي»، وفق ما 

أفاد محاميهما.
وكانـت أجهزة األمن قد اعتقلـت فرديناند آيتي مدير صحيفـة «اللتريناتيف» النصف 
اسـبوعية وجويـل إيغـا مديـر صحيفـة «فراترينتـي» يف ١٠ كانون األول/ديسـمرب 
واحتجزتهمـا عـىل خلفيـة تعليقات أدليا بها خـالل مشـاركتهما يف برنامج يبث عرب 

اإلنرتنت.
وقـال املحامي إيلوم كبـادي إن الصحفيني ُنقال الجمعة إىل سـجن لومي يف العاصمة، 
مضيفـا أن صحفيا ثالثا شـارك أيضا يف اللقاء وضع تحـت اإلرشاف القضائي.ودعت 
منظمة العفو الدولية يف وقٍت سابق من هذا الشهر إىل اإلفراج عن آيتي وإيغا، منددة بما 
وصفته بـ»اعتقالهما التعسفي» ومتهمة السلطات بالعمل عىل «إسكات املنتقدين».

وغالبا ما تتهم منظمـات حقوقية هذه الدولة الصغرية يف غرب أفريقيا التي يحكمها 
الرئيس فور غناسينغبي منذ عام ٢٠٠٥ بقمع شخصيات املعارضة ووسائل اإلعالم.

وسـبق أن تم تعليق صدور «اللتريناتيف» يف شـباط/فرباير ملدة أربعة أشهر يف قضية 
تتعلق بوزير اإلسكان يف الحكومة كويف تسولينيانو، ويف آذار/مارس ٢٠٢٠ بعد شكوى 

من السفري الفرنيس السابق لدى توغو.
كما تم وقف صحيفة «فراترينتي» عن الصدور يف آذار/مارس ٢٠٢٠ ملدة شـهرين بعد 

نرشها مقاال أدانت فيه منع صحيفتني أخريني.

’‹‘fl@lã»€a@µÓ–zó€a@Âfl@ÚÓ„bæ˛a@‚˝«�a@›ˆbéÎ@7Ë�m@ZCÔ�éÏnflÎäÎ˛aD

No: 7629   Mon    27     Dec    2021العدد:   7629    االثنين    27    كانون االول    2021



www.alzawraapaper.com

ثقافية

@bu@b�éÏj€a

 

Êb‡‹è€a@ÊaÏ‹«
Ô”aã«@á”b„@

Òâœb„

الشـعر، صوت من األعماق، إّما ينسـُل هادئاً كنهٍر ينساُب بني 
الصخور ولعشـب ينرش الحياة وإّما صوُتُ هـادر ُيعلن الَتمُرد 
و العصيـان، و إّما غضُب بُركان ينفجُر هـادراً ليحرَق الرشَّ و 
العدى الشـعُر عالُم مـن األحالم يغفو عىل و جنـاِت الزهور و 
أجنحِة الفراشـاِت عاشقات الشـمِس مرًة و مرًة أُخرٰى يسبُح 
يف ملكوِت الله الواسـعة لينزَل ضيفاً عىل قلِب محٍب ُيرفرُف يف 
ثنايا صدوٍر ارهقتها األالم و الهجران مرة و مرة اخرٰى يطوُف 
يف عوالَم تمطُر حباً و ندٰى و اشـواقاً تهيُم همساً وِدفئا الشعُر 
نغمـاُت اِلهيه ُتذيُب القلـوَب مرًة، ومرة أُخـرٰى تصدُح برضِب 
طبوَل الحرِب وِرصاِع اإلنسانيه املوِجعه الشعُر احساُس جميُل، 

و سحُر ُيفيُق القلوَب النائمة
مشـحونة  فعاليـة  اىل  املسـتهلك(املتلقي)  فيـه  يتحـول 
بالحركـة والتسـاؤل..بتأمله اللحظة الحياتيـة التي يقتنصها 
املنتج(القـاص) ويضعهـا بني يـدي وامام عينـي قارئه ببناء 
متماسـك يكشـف عن اتقانه فن اللعبة القصصية املبنية عىل 

الدقة والتناسب يف اختيار االلفاظ مع فعل درامي خاطف
قبَل سـنني الليايل كانت اقرص و الشمس اكثر ِدفئاً كانت تبُزغ 
مـن الـرشق..... ال أدري؟ الليايل أبداً ال تعـرف اإلنتهاء و قلبي 
الصغـري هذا لََكم هو صغرٌي يا إلهي، ال يسـُع أميل الوحيد أُريُد 
قلبا ً بسـعِة الدنيا.. بسعة الزمن.. بسعة الحبيب إلهي.. إما أن 

ُتَبِدَل قلبي بغريِه و إِّما أن ُتعينني عىل نسياِن الهموم.
ُربما يف يوٍم ما يف يوٍم ما
 ُرّبما سنلتقي يف يوٍم ما 

يف يوم ربيع، يف شتاء أو يف يوم من أيام الخريف
 ال أدري يف تلَك اللحظة

 لن نكوَن لوحدنا ورقٍة ما، وردة
 ربما وجهاً لن نكوَن لوحدنا

 ستفتش عيوننا عن نظراتها القديمة
 لن تجدها

 ألنَّ عيوننا لن تلتقي ثانيًة.
اضحـك ابتسـم، اضحك دومـاً إذا كنت َ تريد أن تعيَش إعشـق 
الوجه الباسـم إعشـق الربيع إعشق الشـمس إعشق كل يشء 
الربيع، الشـمس، الوجوه الباسـمة إبتدأت الحياة بإبتسـامة. 
ُربمـا يف يوٍم ما يف يوٍم ما ُرّبما سـنلتقي يف يوٍم ما يف يوم ربيع، 
يف شـتاء أو يف يـوم من أيام الخريـف ال أدري يف تلَك اللحظة لن 
نكـوَن لوحدنا ورقٍة مـا، وردة ربمـا وجهاً لن نكـوَن لوحدنا 
سـتفتش عيوننا عن نظراتها القديمة لن تجدها ألنَّ عيوننا لن 

تلتقي ثانيًة.

ãÌáj€a@ÚÌãÉœ
غـادة  السـمان كاتبـة وأديبة سـورية. 
ولدت يف دمشـق ألرسة شـامية،. والدها 
الدكتـور أحمـد السـمان حاصـل عـىل 
شـهادة الدكتـوراه مـن السـوربون يف 
االقتصاد السيايس وكان رئيسا للجامعة 
السـورية ووزيرا للتعليم يف سوريا لفرتة 
مـن الوقـت. تأثرت كثـرياً بسـبب وفاة 
والدتها وهي صغـرية. كان والدها محبا 
للعلـم واألدب العاملـي ومولعـا بالـرتاث 

العربي يف الوقت نفسه، 
األوىل  القصصيـة  أصـدرت مجموعتهـا 
«عيناك قـدري» يف العام ١٩٦٢ واعتربت 
يومهـا واحدة مـن الكاتبات النسـويات 
اللواتي ظهرن يف تلك الفرتة، مثل كوليت 
خوري وليىل بعلبكي، لكن غادة استمرت 
مختلفـا  أدبـا  تقـدم  أن  واسـتطاعت 
ومتميـزا خرجـت به من اإلطـار الضيق 
ملشاكل املرأة والحركات النسوية إىل آفاق 

اجتماعية ونفسية وإنسانية.
سـافرت غـادة إىل أوروبـا وتنقلـت بني 
وعملـت  األوربيـة  العواصـم  معظـم 
كمراسـلة صحفيـة لكنها عمـدت أيضا 
إىل اكتشـاف العالـم وصقل شـخصيتها 
األدب  مناهـل  عـىل  بالتعـرف  األدبيـة 
يف  ذلـك  أثـر  وظهـر  هنـاك،  والثقافـة 

مجموعتهـا الثالثـة «ليل الغربـاء» عام 
يف  كبـريا  نضجـا  أظهـرت  التـي   ١٩٦٦
مسـريتها األدبيـة وجعلت كبـار النقاد 
آنذاك مثل محمود أمـني العالم يعرتفون 
بها وبتميزها. ورغـم أن توجها الفكري 
اقرب إىل الليرباليـة الغربية، إال أنها ربما 
كانـت حينها تبـدي ميـال إىل التوجهات 
اليسـارية السـائدة آنذاك يف بعض املدن 

العربية وقد زارت عدن يف اليمن الجنوبي 
يف عهدهـا املاركيس وافردت لعدن شـيئا 

من كتاباتها.
يف عام ١٩٧٣ أصدرت مجموعتها الرابعة 
«رحيل املرافئ القديمـة» والتي اعتربها 
البعض األهـم بـني كل مجاميعها حيث 
قدمـت بقالـب أدبي بـارع املـأزق الذي 
يعيشـه املثقف العربي والهوة السحيقة 

بني فكرة وسـلوكه. يف أواخر عام ١٩٧٤ 
أصـدرت روايتهـا «بـريوت ٧٥» والتـي 
غاصـت فيها بعيـدا عن القنـاع الجميل 
لسـويرسا الرشق إىل حيث القاع املشوه 
املحتقـن، وقالـت عىل لسـان عرافة من 
شخصيات الرواية «أرى الدم.. أرى كثريا 
مـن الـدم» وما لبثـت أن نشـبت الحرب 
األهليـة بعـد بضعة أشـهر مـن صدور 

الرواية.
مـع روايتيها «كوابيس بـريوت « ١٩٧٧ 
و»ليلـة املليـار» ١٩٨٦ تكرسـت غـادة 
كواحـدة من أهـّم الروائيـني والروائيات 
العـرب. ويعتربها بعض النقـاد الكاتبة 

العربية األهم حتى من نجيب محفوظ.
تجمـع غادة يف أسـلوبها األدبي بني تيار 
الوعـي يف الكتابـة ومقاطـع الفيديـو-
تيب مع نبض شـعري مميز خاص بها. 
صـدرت عنهـا عدة كتـب نقديـة وبعدة 
لغـات، كما ترجمـت بعـض اعمالها إىل 
سـبعة عرش لغـة حية وبعضهـا انترش 
عىل صعيـد تجاري واسـع. ال تزال غادة 
تنتج، صـدرت لها « الرواية املسـتحيلة: 
 ،١٩٩٧ عـام  دمشـقية»  فسيفسـاء 
وسهرة تنكرية للموتى عام ٢٠٠٣ والتي 
عـادت فيها للتنبوء بأن األوضاع يف لبنان 

معرضة لالنفجار.

غادة السمان (١٩٤٢- ) روائية وشاعرة 
سـورية. تعترب غـادة السـمان من أهم 
الكاتبات السوريات يف القرن املايض، فقد 

كانت روائية وشاعرة وأيضاً صحفية. .
نـرشت السـمان باكورتهـا مـن القصة 
مـن  (مسـتوحاة  بعنـوان  القصـرية 
مدرسـتها  مجلـة  يف   ( الرياضيـات 

الثانوية.
يف بدايـة العام ١٩٦٠ نـرشت العديد من 
املجموعـات القصصيه ك « عيناك قدري 
« , « زمـن الحب اآلخر « ، «البحر ُيحاكم 
سمكة « ويف العام ١٩٦٥ نرشت « ال بحر 
يف بـريوت « ويف العام ١٩٦٦ «ليل الغرباء 

»
ويف العام ١٩٧٥ نرشت السـمان روايتها 
الشـهرية بـريوت ٧٥ والتـي حـازت من 
خاللها عىل جائزة فولربايت، حيث جعلت 

مـن بـريوت مدينـة الجنـون واملـوت.
ويف العـام ١٩٧٦ نـرشت السـمان رواية 
الرعب والخيـال « كوابيس بريوت « وقد 
كان الرواي عـىل درجة كبرية من الرعب 
واألحداث غـري املُصدقة، وقد أحدثت تلك 

الرواية دوى كبري.
ويف العـام ١٩٨٦ كتبـت روايتها الثالثة « 
ليلة املليار « ويف تلك الرواية أُظهرت ُثقل 

وموهبة السمان الفذة والواقعية. 
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يف  هنـا  حديثنـا  سـيقترص 
أوالد   ) القصصيـة  املجموعـة 
القابالت ) عن تلقي اإلشـارة أو 
العالمة الجمالية حسب ، أي إن 
مـدار الحديث هنا سـيكون بني 
، وبالرجوع  املتلقـي واإلشـارة 
إىل مفردات خطاطة ياكوبسون 
يف التوصيل ( املرسـل ـ الرسالة 
ـاملرسـل إليـه ـ قنـاة االتصال 
ـ الشـفرة ـ السـياق ) نجـد أن 
الوظيفـة الجماليـة هـي التـي 
اإلشـارة  تجعـل  أن  تسـتطيع 
إىل  يشـري  االتصـايل  الفعـل  أو 
األشـياء أو إىل العالـم الخارجي 
، أي تجعلـه عمـال أدبيـا ، ويف 
الواقـع الذي نعيـش فيه يمكن 
أن تحصـل مطابقة بـني فكرنا 
والعالـم الخارجـي ، ومن جهة 
أخـرى فـان ربـط الجمالية أو 
الشـعرية باإلشـارة يفـيض إىل 
شعرية املعنى وجماليته ، ونحن 
إذا ما سلكنا سـلوكا بنيويا هنا 
وانغلقنـا عـىل النـص بوصفـه 
منبع املعنـى الوحيـد نكون قد 
بحثنـا يف ( بناء ) املعنى وليس ( 
إنتاجه ) ، أي سـوف نعتمد عىل 
ما انطوى عليـه النص من بنى 
لغويـة وسـياقية وتناصية مع 
أفكار دينية وأساطري وخرافات 
، ذلـك ألن إنتـاج املعنـى يرتبط 
بخـربات املتلقـي ومـا اختمـر 
يف ذهنـه مـن ثقافـات متنوعة 
ملالمسـة  مقاربتـني  هنـاك    ،
شعرية املعنى األدبي يف اإلشارة 
أو العالمـة األدبيـة ؛ األوىل هـي 
شـعرية بناء املعنى الذي تتبناه 
البنيوية ، والثانية هي شـعرية 
إنتاج املعنى التي يتبناها التأويل 
السيميائي يف ضوء الحرية التي 
إتاحتها نظرية القراءة والتلقي  
ينتـج  السـيميائي  فاملـؤول   ،
والعالمـات  اإلشـارات  دالالت 
والرمـوز التـي تنطـوي عليهـا 
دون  مـن  األدبيـة  النصـوص 
الرجوع إىل دالالتهـا املعجمية ، 

بل يعمل عىل فهمه الخاص تبعا 
الثقـايف وموهبتـه  السـتعداده 
، وال يتبـادر إىل الذهـن هنـا أن 
هـذه القـراءة غـري منضبطة ، 
ذلك ألن املؤول السـيميائي ليس 
حـرا يف صنع املعنى ، بل هو حر 
يف العثـور عليـه بإتبـاع طرائق 
عديـدة خـارج نطـاق الكلمات 
، أي انـه يسـتطيع إضافـة أي 
معنى يشـاء ، بـل املعاني كلها 
التـي يسـتطيع ربطهـا بالنص 
عن طريق الشفرة التأويلية ، أي 
انه يسـتطيع أن يغـرف معانيه 
من مرجعيات تقع خارج النص 
بعيـدا عـــن  نطـاق الكلمـات  
االتجاهـني  كال  ،وسـنوظف 
بعـض  معانـي  إىل  التوصـل  يف 
اإلشـارات أو العالمـات األدبيـة 
الجماليـة يف قصـص      (خالـد 
ناجـي)  ، وسـنركز حديثنا عىل 
بعض عنـارص الرسد الرئيسـة 
الفضـاء  و  كالشـخصية        
إشـارات  بوصفهـا  الـرسدي 
سـيميائية جماليـة ، فضال عن 
عنارص أخـرى بعينها كالعنوان 
،عـىل أن نرتك الباقـي مبثوثا يف 
أثناء الدراسـة خوفا من اإلطالة 
هنـا  يفوتنـا  وال   ، والتكـرار 
اإلشـارة إىل إفادتنـا مـن بعض 
املحـاوالت التجريبيـة الرائدة يف 
هـذا املوضـوع ، والسـيما تلـك 

التجـارب التي خاضهـا النقاد , 
ويعد العنوان  الركيزة األساسية 
ملعرفـة النـص والداللـة عليه , 
ومثلما نسـمي األشـخاص فان 
للكتاب  االسـم  يعنـي  العنـوان 
كاالسـم  للكتـاب  ,فالعنـوان 
للـيشء , بـه يعـرف وبفضلـه 
يتداول , يشـار بـه إليه ويدل به  
عليه  ,وبمـا يحمله من قصدية 
فاعلـة لكشـف الباطـن بفعـل 
أرادة ملزمـة للبدايـة وإحـراج 
املعنى ,لـذا فان العنـوان يكون 
صلة قائمة بني مقاصد املرسـل 
وتجلياتها الداللية يف العمل  ,إن 
عالقـة العمـل بالعنـوان عالقة 
فاعلية تتكئ عىل منطق الضبط 
, تلك العالقة أنما نكتشـفها من 
الرتابط بني املرسـل بمراسلته ( 
العمـل + العنـوان ) فهـو فاعل 
,ونحـن  ذاك    وفاعـل   , هـذا 
نعد العنـوان خطابا سـيميائيا 
فكريـا , يحمل مقاصد شـتى , 
الن االتجـاه املرسـوم للفاعلية 
املستحرضة يعتمد عىل قصدية 
املرسل , فالعنوان خطاب يعرف 
من خـالل العمـل الـذي يتوجه 
بـه إىل املتلقـي ,ذلـك ممكن من 
خـالل سـياق الفعـل اإلبداعي , 
وقـد تضيع عـىل املتلقـي آليات 
التعامل مع العمـل إذا ما توهم 
العالمات  أخـرى مـن  فضاءات 

ال يمكن أن تكـون فاعلة,بل أن 
هنـاك ترابطـا وتزامنـا جدليني 
بـني العنـوان والنـص يف عالقة 
مفتـاح  والعنـوان   , املحايثـة 
الشـفرة والخطـاب ,  وعنـوان 
(أوالد  القصصيـة  املجموعـة 
القابالت) يشـتمل عىل عالمات 
سـيميائية متعـددة تفـيض إىل 
دالالت خارجيـة تكشـف عنها 
بنيتهـا السـطحية التـي تحيل 
عىل البنيات العميقة التي تتمثل 
بالعالم الداليل الـذي يحيل عليه 
املبـدع  خالـد ناجي ٠ويكشـف 
النـص عـن فضائيـني دالليـني 
مهمني أولهما يحيل عىل الفضاء 
الزماني , (أوالد ) , واآلخر يحيل 
عىل الفضاء املكاني ,(القابالت)  
, وبـني الفضـاء األول , والثاني 
يتوسط اسم القاص خالد ناجي 
, لريبط بني العاملني ربطا مبهما 
, ومن هنا يبدأ الفضول يتسـلل 
إىل املتلقـي  الذي تركـه القاص 
املبـدع  قد فعل فعلـه يف املتلقي 
, إذ أحاله عـىل كل جنس فضاء 
زماني متسـع اآلفاق , ومكاني 
من خالل اإلشـارة السـيميائية 
الجماليـة التي تعطـي للعنوان 
بعدا سـيميائيا واسعا من خالل 
أراده  الـذي  املضمـر  املعنـى 
القـاص , والـذي تتطابـق مـع 
القصصية  املجموعـة  مضمون 

, فنـراه يقول : هـذه املقدمات 
يـرست ان يعقل نذرهـا بعد أن 
أعراضها  أن  املجربـات  اخربنها 
أعـراض حمـل فنـذرت برسعة 
وتلقائيـة أن كان هـذا صحيحا  
ووضعـت ولـدا لتبيتن بـه ليلة 
عند دكه املسـجد الوحيد النائي 
دون أن يعلم احد  نذر بني الهزل 
والتحـدي والرجاء , ال ادري ملاذا 
تخلـت عـن حكايتهـا هـذه ّ؟! 

لتؤثر حكايات أخرى  
ومن املألـوف أال يقدم السـياق 
ـ عـىل وفق مـا تقـدم ـ إضاءة 
للمعنـى إذا لـم يرشكـه املؤلف 
قـال  وان  حتـى   ، قصـده  يف 
بتغنشـتني  ال تفتش عن معنى 
الكلمة ، وإنما عن الطريقة التي 
تسـتعمل فيهـا  ، بيـد أن األمر 
ليس بهذه السـهولة ، فحتى لو 
كان املعنـى مرتبطاـ  كما يقول 
أصحـاب النظريـة القصديـة ـ 
بقصد املؤلف فليس من السـهل 
تحديـده فالقـارئ هنـا يتوهم 
بأنـه املؤلـف ويذهـب بعيـدا يف 
تحقيق غاياته بانتهاكه القواعد 
األخالقيـة   ، فيزعـم أن هذا هو 
قصـد املؤلـف، أو أن تفسـريه 
للنص هو التفسري الوحيد الذي 
يتطابق وقصد املؤلف   ،ولغرض 
التقليـل من حدة هذه املشـكلة 
النظرية  اقرتح أصحـاب هـذه 

ربط املعنى األدبي بشكل العمل 
األدبي ، بوصفه انعكاسا للقصد  
، وسوى ذلك فان أفضل الطرائق 
للوصـول إىل قصد املؤلف هي ما 
دعـت إليـه املناهـج السـياقية 
واالجتماعيـة  كالنفسـية 
والتاريخية عندما أعطت املؤلف 
مكانـة عليـا وسـلطة إىل حـد 
جعلت العمل األدبي معه أسـريا 
يف دائرة مبدعه ، فال معنى إال ما 
أراده املؤلف نفسه ، فجعل هذا 
جهد النقـاد والباحثـني ينصب 
عـىل دراسـة شـخصية املبـدع 
وحالتـه النفسـية واالجتماعية 
وظروفه البيئية والتاريخية التي 
أبـدع فيهـا ، فضال عـن ثقافته 
وميولـه حتى يتمكنـوا بعد ذلك 
من التوصـل إىل مقصده ، ومن 
الطبيعي أن يكـون كل ذلك عىل 
حسـاب النص اإلبداعي نفسـه 
فـريوي لنا القـاص خالد ناجي 
قصته سأحكي وتنصتني : نيس 
األب عمله أو تناسـاه الن فكرة 
وجـود الرصاصـة قـد هيمنـت 
عليـه , كيـف جـاءت ؟ وملاذا يف 
باب بيتـه هو دون باقي البيوت 
؟ هـل هـي مجـرد مصادفة أم 
هنـاك معنـى محدد أو رسـالة 
مـا ؟ كيـف سـتكون ردة فعله 
ازارء كل هـذه االحتماالت ؟  إن 
أيديولوجيـة وثقافـة القـارئ ، 
فضال عـن زمانه ومواقفه كلها 
عنارص تدخل يف تشـكيل املعنى 
وإنتاجـه  ، ذلـك ألن القـارئ ال 
يأتي إىل النص خلوا من كل يشء 
، ولغـرض التقليل من حدة ميل 
النظريـة صوب  أصحاب هـذه 
القـارئ وعده املنتـج الحقيقي 
والوحيـد للمعنـى األدبي اقرتح 
النقدية  أصحاب مدرسة جنيف 
القصديـة  بـني  وسـطا  حـال 
والقـراءة والتلقـي وهـو إقامة 
املعنى األدبي عىل ثنائية اإلنتاج 
بني القـارئ واملؤلـف معا  ، ويف 
ضوء ما تقدم يتضح أن التحليل 
السيميائي يقرا ما بني السطور 
ويستكشـف العالقـات الداللية 
غري املرئية، وهو يتأثر بشخصية 

من يقـوم بـه وبالسـياق الذي 
حوله ، ألنه يربط النص بالواقع 
، لذلـك قـد يختلـف التحليل من 
شـخص إىل آخر ومن منطقة إىل 
أخرى ومن فرتة زمنية إىل أخرى 
، وهو مجال خصب لإلبداع لعدم 
وجود القيود عليه ، سوى وجود 
دالئل عىل صحة هذا التحليل من 

عدمها٠ 

مـا يميـز القـاص خالـد ناجي 
شـعرية الرسد يف كتابة قصصه 
املعربة عن واقعية وبما تحمل من 
رمزية تحتاج إىل القارئ املثقف 
, الذي لديه القـدرة النقدية عىل 
الكلمات املضمرة  كشف معاني 
, واملبثوثـة يف ثنايـا مجموعتـه 
القصصية الرائعـة التي تناولت 

أعداء العراق.      

لحظة الحلم..
ُتشاغلني دائما

تقضُّ مضجعي
بني لحظة وأخرى

انتظرها..
رغم خطيئتها واستحواذها

أحبها ألنها تاخذني
اىل ابعِد الخطى

اىل عالٍم لم يأِت ايلَّ بعد
،،،،،،،،،،،،،،،،،
لحظة الحلم

احساٌس..
بني املوت والحياة

ألجل من أََُحب
واعشق واموُت فيه

هو يعرُف كم اتلذُذ بأملَه
اكتُبُه  دائماً وسط الحدقات..

ويف رشاع ُسفني
وأسارير ذاتي

،،،،،،،،،،،
لحظة الحلم.. 

معاندة دائما
تستفزُّ األشياء

تفتشُّ عن ذاكرٍة  مثقوبة
وعن أننٍي اليهدأ
فحبيبي مازال

يأنُّ من االلم
مجروح من الشمال اىل الجنوب

تسعُفني الذاكرة ألجلِه وحده
انه الساكُن يف الفردوس االبدي

انه وجعي وأملي
انه العراق
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لـم يكـن أهـل القريـة يعرفون 
ـلِطة ،  يف ُدنَياهـم مـن أُّبهـِة السُّ
وَصولجـان الحكومـة ؛ إّال هـذا 
نـدوق ، لـه جـربوٌت ترَّبـع  الصُّ
َكصنـٍم معبود يف فؤادهـم ، قوٌة 
ُتسـَكُب ُكلَّ يوٍم من فتحٍة بجداِر 
بيِت شيخ البلد ، تعبُث يد « سمري 
« البوسـطجي َمطلـَع ُكّل َنهاٍر، 
يشبع الَحّبارة ، ُيخِرُج ورقته بعد 
إّذ أغرقها حـربه األزرق ، ُتجلّلها 
َهيبة املـريي وجربوتـه ، قبل أن 
يعتـرص عينـه ليطلـق صيحـًة  
كا  تَنساُب بعد َجهٍد َصفريا ُمضحِّ
:» يا أبو الفتوح ، وّزع الجوابات 
وراس أمك» ،تتعّطل عجلة الحياة 

عن دورانها ، تتوقف كوانني الّنار 
وَيـربد أوارهـا   ، تـذوُب أصواُت 
الزرازير يف َجـوِف الَفضاِء  ، ُمنُذ 
عرفت دراجة « سـمري « األطلس  
طريقها لقريتنا ، والّناس يف أنٍس 
منها ، َتحمُل إليهـم الَخيَط الذي 
يربطهـم بدنياهـم ، َبـاَت الـّرشّ 
فيِه قنعوا  والَخري فاِصـال من الرتَّ
بـِه عـن َسـأم املعيشـة  ، ما إن 
َيلمحـُه الّصغـار ، حّتى يتهالكوا 
عليـِه يف َزفٍة َعارمٍة :» البوسـطا 
جـا .. البوسـطا جـا « ، بداياتِه 
خب يهّشمهم بعنٍف   َكرِه هذا الصَّ
، لكـن بمروِر األيام َسـاله، طاملا 
َجَعَل َشـخصِه موضـع َحفاوٍة  ، 
َتدوُر رحى َحـرب َرضوس بني « 

صدام وإيـران « َيَتسـّمع العالُم 
فظائعهـا  ، يصـل قريتنـا مـن 
مآسـيها ما تَنخلع لـه القلوب ، 
ُيهِرُول الَغالبة جهة « البوسطا « 
ينتظروا  مقَدمـه، دعواٌت ُترَفع، 
وأكف تتلقى ندى الّصباح الطاهر 
يف ابتهـاِل املُنقطـع ؛ أن يحفـَظ 
الله الغائبنَي ، تندفع « نفيسـة» 
َتُزّك بَعرَجتها  ، مبهورة األنفاس 
:»وبركات يا سمري أفندي مفيش 
جـواب لـه ، بـركات وياهـم يف 
بغـداد «، يـرشع ُمناديـا بلكنـِة 
تعـايل  ، تنفجـر الَحناجـر ملبية 
يف ُخشـوٍع :» أفنـدم .. أفنـدم» ، 
يَتشـّمم العَجائُز األظرَف يف خبٍل 
ـكون صوت  ولوعة   ، يقطع السُّ

با   فتـاة ناهد ، ُمفَعَمـٌة بماِء الصِّ
، يخـدش صوتهـا الهـدوء كمـا 
خدَش جمالها العيون  ، تقوُل يف 
ميوعة:» مفيش جواب من أبويا 
يا عّم سمري ؟!» ، ترتّنح الكلماُت 
فـوَق شـفتيِه، يَنكـّب َكاملَجنوِن 
ينبّش الحقيبَة ، يناولها الخطاب 
تتلقفه يف تغّنـٍج صارخ ، قبل أن 
الّنرجس تتالعب  تنفلت كزهـرِة 
بهـا الرِّيـاُح يف يـوٍم َعاِصـف   ، 
توارث الّنـاس يف قريتنا مهابة « 
البوسطا»  ، فكالمه الُيرّد ، تجف 
تقاطيعه ُيـِربز مظروفا  ُمنَتِفخا 
بـاألوراِق ، يرد بكلمـٍة واحدة يفّ 
هـدوء :» الحـالوة.. الحـالوة «، 
يسـيل االبتسـام يف تجاعيِد وجه 

عجـوٍز  ، يدّس يـده يف جيبِه ثم 
ينفحه املعلوم .

لـم تسـلم قريتنـا مـن هجمـِة 
الَحداثة ، بهتت مكانة» البوسطا» 
، وعال غبار الّنسيان صندوقه    ، 
ذاَت صبيحٍة ، َنَزَل « سـمري « من 
فوِق دراجته  ، ينتزع الّتحيات يف 

فتـوٍر مقلق   ، جاهد كي يضحك 
، فعصاه الّضحـك، ألقى الّتحيَة 
عـىل بيـِت شـيخ البلـد قائـال يف 
إيجاز :» غدا سوَف يحرض رجال 
املصلحة ألخذ الصنـدوق»، ركَب 
دراجتـه ماِرقـا يغشـاه ّصمت 

الرّهيب .
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التغذية السليمة لها دور كبري يف تحمل الجسم للمشاق، فضالً عن 
دورها النفيس يف إدخال السعادة إىل اإلنسان، واليوم نتعرف إىل أهم 

األطعمة التي تجعلك تقاوم اإلجهاد وتشعرك بالسعادة، وهي:
الخرضاوات الورقية، مثل السـبانخ، تحتـوي عىل حمض الفوليك 
والـذي ينتج الدوبامني وهي مادي كيميائية يفرزها املخ للشـعور 

باملتعة، وتحافظ عىل الهدوء، وتحسن من املزاج لليوم التايل.
صـدر الديك الرومـي، األطعمة الغنية بالربوتني تسـاعد عىل إنتاج 
األحمـاض األمينية وذلك يسـاعد عىل إنتاج ”السـريوتونني“ وهي 

املادة التي تنظم مشاعر الجوع والسعادة.
دقيق الشوفان، الكربوهيدرات تساعد املخ عىل إنتاج السريوتونني 
وتعمل بمثابة مضادات لالكتئاب، والتي يمكن الحصول عليها من 

دقيق الشوفان.
الزبادي، غنـي بالربوبيوتيك الذي يقاوم البكرتيـا يف األمعاء والتي 
هـي من أهـم أسـباب الشـعور بالتوتر واإلجهـاد، كمـا أنه غني 

بالكالسيوم والربوتني.
سـمك السلمون، األدرينالني يمكن أن يرفع هرمونات القلق، ولكن 
األحمـاض الدهنية والتي يحتوي السـلمون عليهـا لها خصائص 
مضـادة لاللتهابات تسـاعد يف مواجهة اآلثار السـلبية لهرمونات 

التوتر.
التوت، غني بمضادات األكسدة واملغذيات النباتية التي تساعد عىل 

مقاومة التوتر وتقوية املناعة وتحسني الصحة بوجه عام.
الفسـتق، مفيد لصحة القلب ويقلل مـن التوتر عن طريق خفض 
ضغـط الدم وتنظيم معدل رضبات القلـب، ويحتوي عىل املغذيات 

النباتية األساسية املضادة لألكسدة.
الشـوكوالتة الداكنـة، لها تأثري فعـال يف تقليل هرمونـات التوتر، 
وتحتوي عىل مضادات األكسـدة التي تساعد عىل اسرتخاء جدران 

األوعية الدموية وتخفض ضغط الدم وتنظم الدورة الدموية.
الحليـب، مصدر ممتاز لفيتامني D وغريهـا من مواد غذائية تعزز 

الشعور بالسعادة ويخفض من االضطرابات والشعور بالهلع.
أفـوكادو، يـؤدي لشـعور رائـه بالشـبع واالمتالء دون إحسـاس 
بالتخمة مما يسـاعد عىل الشعور بالسعادة طوال اليوم ومقاومة 

اإلجهاد.

يعمد بعض األزواج إىل إنفاق املال دون 
مـربر أو عـىل غـري األساسـيات، مما 
يرتتـب عليـه نقص يف ميزانيـة املنزل 
عىل حساب ما هو رضوري، فإذا كان 
زوجك مبذراً بهـذه الطريقة إليك هذه 

النصائح للتعامل معه:
• أسـلوب املناقشـة بحيـث تقومـي 
الشـهرية معـه  امليزانيـة  بمناقشـة 
ووضـع بند لإلنفاق الشـهري املعتدل 
بحيث ال يؤثر هذا اإلنفاق يف املصاريف 
املسـتقبلية وعمل بنود لكل من املأكل 

وامللبس ومصاريف األوالد .
• حـاويل أن تهتمـي بشـؤون زوجـك 
وأن تتبادال الحديث معا عىل انه يقوم 
باالدخـار مـن الراتـب وان تنصحيـه 
بعدم التبذير ويكـون الحوار فيه نوع 
مـن الـود والتفاهم ليس بشـكل من 
الشـجار بحيث يتقبل منك هذا الكالم 

بصدر رحب.
• حاويل أن تناقيش معه فكرة الدخول 
يف مشـاريع حسـب رغبتـه وأي مـن 
أو  املجـاالت يفضـل سـواء تجاريـة 
صناعيـة أو عقاريـة وتقويل لـه انها 

فكرة مربحة لو أننا كل شـهر ادخرنا 
مبلغ معـني من الراتـب ويكون زائدا 
عن حاجاتنا األساسـية ونقوم بعمل 

مرشوع مربح.
• عندما تناقشني معه كل هذه األمور 
يجـب أن يكـون يف يـدك دفـرت حتى 
تقومي بتدوين الراتب الداخل واملبلغ 
النقـدي املـرصوف عـىل االحتياجات 

األساسية وما هو متبقي وهكذا .
• من املمكن أن تقنعي زوجك بادخار 
مبلـغ نقدي من كل شـهر من الراتب 
الشهري وتجميعه حتى يصبح مبلغاً 
كبرياً ويتم فتح به وديعة يف البنك ملدة 
عام مثالً وأخذ اإليراد الذي يخرج منها 
ويتـم الرصف منه عىل أن يبقى املبلغ 
األسـايس كما هو ولن يتم سـحبه إال 

إذا لزم األمر.
• مـن املمكـن أن تقـويل لـه أن تقوم 
بادخـار مبلـغ مـن الراتب الشـهري 
وذلـك كل شـهر حتـى سـن التقاعد 
يكون لديك مبلغ كبري تسـتطيع عمل 
مـرشوع به أو فتـح وديعة تؤمن بها 

حياتك.

املقادير:
½1 كوب أرز منقوع

300 غ لحم بقري مفروم
مسـلوقة  دجـاج  قطعـة 

ومقطعة
½ كوب بازيال مسلوقة

¼ كوب شعريية
½ كوب زيت نباتي

أوراق عجينة البقالوة
ملعقة صغرية ملح

عقـدة  صغـرية  ملعقـة   ½
صفراء

½ ملعقة صغرية زعرت بري
½ ملعقة صغرية قرفة

½ ملعقة صغرية فلفل أسود
½ ملعقة صغرية بهار حلو

½ ملعقة صغرية كمون
بهيـل  صغـرية  ملعقـة   ½

مطحون
1 جزر

1 بطاطس
1 بصل

3 بيص مسلوق
½1 كوب ماء

بـالو  الـربدة  عمـل  طريقـة 
العراقية:

-1 قومـي بتقطيـع البصـل، 
البطاطس والجزر.

الزعـرت،  امللـح،  اضيفـي   2-
والكمـون  األسـود،  الفلفـل 
عـىل اللحم ثم قومـي بالخلط 
وتشـكيل اللحـم عـىل شـكل 

كرات.
-3 يف مقالة عىل النار، سّخني 
القليـل مـن الزيت ثـم حّمري 

الكرات من جميع الجهات.
-4 ارفعـي الكـرات من املقالة 
ثـم اضيفـي البصـل باملقـالة 
وقومي بالتقليب حتى يشـقر 

ثم ارفعيه من املقالة.
-5 يف نفـس املقـالة، أضيفـي 
وقومـي  والجـزر  البطاطـس 
بالتقليـب ثم اضيفـي البازيال 

وقومي بالتقليب.
-6 ارفعيها من املقالة ويف نفس 
املقالة أضيفي البيض املسلوق 
وقلّيـه مـن كل االتجاهات ثم 

ارفعيه من عىل النار.

-7 يف وعـاء عىل النار سـّخني 
ملعقتني من الزيت، ثم اضيفي 
الشـعريية وقومـي بالتقليـب 

حتى تتحمر.
التوابـل  املـاء،  اضيفـي   8-
ومكعب مرق الدجاج واتركيها 

حتى الغليان
-9 اضيفي األرز عليها واتركيه 

حتى ينضج.
البطاطـس،  اضيفـي   10-
البازيـال والجـزر يف وعاء كبري 
ثم اضيفي عىل املزيج الدجاج، 

البصل وكرات اللحم.
-11 قومي بالخلط.

-12 يف مقالة عىل النار حمري 
اللوز ثم اضيفي الزبيب.

-13 بعـد نضـج األرز، ادهني 
قالب فرن بالزبدة ثم ضعي به 
عدة طبقات من ورق البقالوة 
مـع دهـن الطبقـات بالزبدة 

واحدة تلو األخرى.
-14 عـىل حافة القالب، ضعي 
البقـالوة  عـدة طبقـات مـن 

وادهنيها بالزبدة أيضاً.
ضعـي  املنتصـف  يف   15-
الحشـو من كل املكونات التي 

حرضتيها.
-16غّطي الوجه بالبقالوة.
-17 ادهني الوجه بالبيض.

-18 أدخـيل القالب الفرن عىل 
درجة حرارة 170 ملدة 25-30 

دقيقة وحتى يتحمر الوجه.
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التألق بإطاللة جذَّابة وأنيقة عىل الدوام يهمُّ كثريات، 
إذ تتطلَّع عاشقات املوضة إىل مواكبة صيحات األزياء 
الدارجـة يف كلِّ موسـم. لكن، ثمة سـؤال عـن كيفيَّة 

الحفاظ عىل جودة ورونق مالبس املوسم الفائت؟
اإلجابـة يف اآلتـي حـول االهتمـام بمالبس املواسـم 

الفائتة، والحفاظ عىل جودتها عند تخزينها:
يعدُّ غسـل املالبس من بـني الخطوات األهـمِّ الواجب 
اتباعهـا قبـل تخزينـه، وذلـك للحفاظ عـىل نضارة 
ألوانهـا ورونقها خطوال فـرتة التخزين. ولذا، ُينصح 
م األقمشـة ”داوني“ خالل الغسـيل  باسـتخدام ُمنعِّ

لحمايتها من بهتان األلوان والتمدُّد وظهور الوبر.
م األلبسة ”داوني“ بطريقة مشابهة لبلسم  يعمل منعِّ
الشعر؛ هو ُيسـاعد يف تنعيم ألياف النسيج يف املرحلة 
األخـرية من الغسـيل، ما ُيسـاهم يف حمايـة املالبس 
والحفـاظ عىل رونقها. ومع اسـتخدام هذه الرتكيبة 
ـة بحماية األلياف، ُيمكـن التماس الفرق بعد  الخاصَّ
غسـل املالبـس 5 أو 10 مرَّات، حيث سـيخفُّ ظهور 

الوبر وُيحافظ عىل مقاس املالبس ونعومة ملمسها.
ترتيب املالبس وتنسيقها باستخدام امللصقات

من بني األمور األساسيَّة عند القيام بتخزين املالبس: 
د من سـهولة إيجادها  ترتيبهـا بحسـب نوعها، للتأكُّ
يف املوسـم املقبل. ويف هذا اإلطار، ُيسـاعد اسـتخدام 
ملصقات املالبس للحفاظ عىل تنظيمها جيًِّدا. ويجب 
األخـذ بعني االعتبـار رضورة عدم تخزيـن املالبس يف 
أكياس من البالستيك، إذ سيصيبها هذا التدبري بالتلف 
ن مع مرور الوقت جـرَّاء قلَّة وجود  والبهتـان والتعفُّ
الهـواء فيهـا. وباملُقابل، ُينصح باسـتخدام األكياس 
الة  القطن بسـبب ُمكوِّناتها الطبيعيَّة وتركيبتها الفعَّ

ة وزنها. والصحيَّة وخفَّ

قات املالبس الخشـب  الجديـر بالذكـر أن اختيـار عالَّ
ـل يف تعليق املعاطف، مـع وضع هذه األخرية يف  ُمفضَّ
مكاٍن جيِّد التهوية عىل الدوام. وال ُبدَّ من الحرص عىل 
قة املالبس بشـكل مناسـب،  وضع كلِّ قطعة عىل عالَّ

بما يُحافظ عىل شكلها ورونقها.
ال حاجـة لتخزيـن كلِّ املالبـس املوسـميَّة، إذ ُيمكـن 
اإلبقاء عىل السـرتات الخفيفة والصوف إلضفاء ملسة 
جذَّابـة وعرصيَّة عىل اإلطـالالت اليوميَّة. ولكن، ال بدَّ 
م األقمشة للعناية باملالبس بشكل  من اسـتخدام منعِّ
م األقمشـة ”داوني“  جيِّـد. ويف هذا اإلطار، ُيعـدُّ منعِّ
واحًدا من منتجـات العناية باملالبـس األكثر تفضيًال 
ملسـتهلكي املنطقـة، ويعود ذلـك إىل جودتـه العالية 
ومزايـاه املبتكرة. ولذا، سـواًء كنت تعتزمني توضيب 
املالبس للموسـم املقبـل أو االسـتمتاع باملالبس التي 
تواكب صيحات املوضة األحدث، ال تغفيل عن استخدام 

منعم ”داوني“ لحمايتها  والحفاظ عليها.

ال تـزال منّظمـة الصحة العاملية 
تتابع عـن كثب تطورات متحور 
(أوميكـرون) وأعراضه ورسعة 
انتشاره، حيث يعيش العالم منذ 
أكثر من سـنتني يف قلق مستمر 
(كورونـا)  فـريوس  بسـبب 

واملتحّورات الناتجة منه.
أن  واألطبـاء  املراقبـون  وأكـد 
املـرىض الذين تـم تطعيمهم قد 
أظهـروا أعراضـاً خفيفـة عنـد 
الجديـد،  باملتحـور  إصابتهـم 
مؤكدين أن فقدان حاسـة الشم 
لـم يكن من األعراض عىل عكس 

اإلصابة بـ(كورونا).
وقـال الدكتور شوشـني باجاج، 
ملجموعـة  املؤّسـس  املديـر 
مستشـفيات أوجاال سيجنوس: 
”بناًء عـىل التقارير األولية، فإن 
لدى أوميكرون خمسـة أعراض 
وهـي:  بـه،  خاصـة  مختلفـة 

الجاف،  السـعال  الحلق،  التهاب 
عضليـة  آالم  الشـديد،  التعـب 

خفيفة وتعّرق لييل“.
ولفت اىل أن هذه األعراض تختلف 
عن أعراض الرشح، والتي تشمل 
انسداد األنف أو سيالنه، الصداع، 
وأحياناً آالم العضالت والسـعال 
والتهـاب الحلق وارتفـاع درجة 

األذنـني  يف  والضغـط  الحـرارة 
وفقدان حاسَتي الذوق والشم.

ولفـت الطبيـب اىل أن أعـراض 
كلتا الحالتني متشـابهة تقريباً، 
ولذلـك يفّضـل عمل اختبـار الـ 
والخضـوع  األمـر  لحسـم   pcr
لإلجـراءات االحرتازيـة الوقائية 

للحد من انتقال العدوى.
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يعّد تقـوس السـاقني من املشـاكل 
الشـائعة، وتتمثل يف انحناء القدمني 
للخـارج ابتـداء مـن الركبتني حتى 
أسـفل الكاحلني عند الوقوف بشكل 

مستقيم. 
 فيما ييل نتعـرف عىل تمارين لعالج 
تقـوس السـاقني يف التقريـر اآلتي، 

وفقاً لـ“سيدتي“:
السـاقني  تقـوس  لعـالج  تماريـن 
تماريـن تسـاعد عىل شـد األطراف 

السفلية وتقوية الساقني
وفوائدهـا  الرياضـة  أهميـة  رغـم 
عىل الصحـة العامة، يفضـل تجّنب 
الرياضـات عاليـة التأثـري يف حالـة 
تقوس السـاقني، مثـل الجري وكرة 
القـدم، إذ إن الضغـط عـىل مفصل 
الركبـة يمكـن أن يزيـد مـن خطـر 
اإلصابة بهشاشـة العظام يف الركبة 

ومتالزمة آالم الفخذ الرضفي.
رغـم ذلـك، يجـب أال تدعـي تقوس 
ممارسـة  مـن  يمنعـك  السـاقني 
الرياضة. فقد تمكن كثري من الناس 
ممـن يعانون هذه املشـكلة من أداء 
الرياضة دون  وظائفهم وممارسـة 

ألـم أو مشـاكل. فـإذا كنـت تعتنني 
بركبتيك وتمارسـني الرياضة بشكل 
صحيح، فقد تتمكنني من تجّنب أي 

إصابة أو ألم. 
السـفلية  األطـراف  شـّد  ويسـاعد 
وتقوية الوركني والساقني يف الحفاظ 

عىل صحة ركبتيك.
قد يحتاج األشـخاص الذين يعانون 
الرتكيـز  إىل  السـاقني  تقـوس  مـن 
عـىل التمرينـات الخاصة بتحسـني 
التوازن، ما قد يؤدي إىل تحسـني أداء 
األنشـطة اليومية وربما يساعد عىل 

منع السقوط.
تمرين األسـطوانة الرغوية يسـاعد 
إمساك أسطوانة رغوية بني الساقني 
أثناء ملس أصابع القدم عىل تنشـيط 

املقابض مع شّد الركبتني للداخل.
ضعي أسـطوانة رغوية أو منشـفة 
ملفوفـة بـني ركبتيـك. قفـي، مـع 
مباعـدة قدميـك بضـع بوصات من 
بعضهمـا البعـض. اضغطـي عـىل 
األسـطوانة الرغويـة بـني سـاقيك، 
وحافظي عىل ركبتيك مسـتقيمتني، 
وانحني لألمام للمس أصابع قدميك. 

اذهبـي إىل أدنى مسـتوى ممكن، ثم 
عودي مـرة أخرى وارفعـي ذراعيك 

فوقك. كرري التمرين 10 مرات.
تمرين أصابع يف القرفصاء يستهدف 
هذا التمرين عضالت الفخذ الداخلية، 

ويقوي عضالت الركبة
ابدئـي بالوقـوف مـع املباعـدة بني 
قدميـك بمقدار ثالث بوصات. أديري 
أصابع قدميـك تجاه بعضها البعض 
حتى تلمـيس أصابع قدميك الكبرية. 
بعـد ذلـك، اجليس إىل أدنى مسـتوى 
ممكن وقومـي بمّد ذراعيك بشـكل 
مستقيم لألمام للحفاظ عىل التوازن. 
انزيل القرفصاء بقدر ما تستطيعني. 
من الطبيعي أن يكون نطاق حركتك 

محدوًدا يف هذا التمرين.
تمرين االسـتلقاء الجانبي يستهدف 
هـذا التمريـن العضـالت التـي تدير 

الساقني وتوجه الركبتني إىل األمام
استلِقي عىل جانبك مع وضع رجليك 
فوق بعضهما البعض وثني الركبتني 
بزاويـة 90 درجـة. يجب أن يشـّكل 
جسـمك خطاً مسـتقيماً من رأسك 
إىل ركبتيك. حافظي عىل ركبتيك مًعا 

وارفعـي قدمـك العلوية عن أسـفل 
قدمـك، مـع تدويـر رجلـك العلوية 

للداخل.
تسـتطيعني،  مـا  ألقـىص  ارفعيهـا 
مع الحفـاظ عىل ثنـي الركبتني، ثم 

اخفضيها ألسفل ببطء.
كرري 10 مرات يف كل سـاق. يمكنك 
مصغـر  مقاومـة  رشيـط  إضافـة 

لبعض املقاومة اإلضافية
تمريـن تمـدد األلويـة يسـاعد هذا 
عـىل  الفخـذ  عضـالت  التمريـن 
اإلسرتخاء للسماح لركبتيك بالدخول 

قليالً.
اسـتلِقي عىل ظهرك مع ثني ركبتيك 
وتـرك قدميك مفرودتني عىل األرض. 
ارفعي سـاقك اليمنى وضعي الجزء 
الخارجـي مـن كاحلـك األيمـن عرب 

ركبتك اليرسى.
مدي يدك اليرسى تحت قدمك اليمنى 

وامسكي بمقدمة ساقك اليرسى.
انحني للخلف وعانقي ركبتك اليرسى 
باتجاه صـدرك، مع إطالـة املؤخرة 
اليمنى. اسـتمري ملـدة 30 ثانية ثم 

قومي بالتبديل بني الجانبني.

يعّد العامل األسـايس لإلصابة 
بفقـر الدم، هو عدم الحصول 
عىل كمية كافيـة من الحديد. 
الطفـل املصـاب بفقـر الـدم 
ليـس لديه ما يكفي من خاليا 
الدم الحمراء أو الهيموجلوبني 

الكايف.
بروتني  هـو  والهيموجلوبـني 
الحمراء  الـدم  يسـمح لخاليا 
بنقل األكسجني إىل خاليا أخرى 
يف الجسـم. الحديـد رضوري 

لتكوين الهيموجلوبني. 
وكشـف أطبـاء واختصاصيو 
لألمهات أهم أسباب وعالجات 

نقص الحديد عند الطفل.
مـا الـذي يسـبب فقـر الـدم 
الناجـم عـن نقـص الحديـد 
عند الطفل؟ قـد ال يكون لدى 
الحامل ما يكفـي من الحديد 

املخزن.
الغذائيـة  الحميـات   -  1
حيـث  الحديـد.  منخفضـة 
يمتص الجسـم كمية صغرية 
فقط مـن الحديـد املوجود يف 

الطعام.
2 - األطفـال حديثـي الوالدة، 
يتمتعـن  ألمهـات  املولوديـن 

بصحـة جيـدة، يكـون لديهم 
الحديـد الذي يحصلـون عليه 
الثالثة األخرية  خالل األشـهر 

من الحمل فقط.
األمهـات  مـن  الرضـع   -  3
أو  الـدم  بفقـر  املصابـات 
مشـاكل صحية أخـرى قد ال 
يكـون لديهـم ما يكفـي من 
الحديد املخزن. والرضع الذين 
يولدون مبكراً قد ال يحصلون 

عىل ما يكفي من الحديد.
أشـهر،   6 إىل   4 يف عمـر   -  4
يكـون الحديـد املخـزن أثناء 
الحمل عند مستوى منخفض. 
ويسـتخدم املزيد مـن الحديد 

مع نمو الرضيع.
مـا هـي أعـراض فقـر الـدم 
الناجم عـن نقص الحديد عند 
الطفل؟االنفعال أو الهياج من 

أعراض نقص الحديد
جلد شاحب

االنفعال أو الهياج
قلة الطاقة أو التعب بسهولة 

(التعب)
رضبات قلب رسيعة

التهاب أو تورم اللسان
تضخم الطحال

الرغبة يف تنـاول مواد غريبة، 
الجليـد  أو  األوسـاخ  مثـل 

(وتسمى أيضاً بيكا)
كيف يتم تشـخيص فقر الدم 
الناجم عـن نقص الحديد عند 
الطفل؟يتم إجراء فحص فقر 
الـدم الروتينـي، ألن فقر الدم 
شـائع عند األطفـال وغالباً ال 

تظهر عليهم أعراض.
 يجب أن يشمل الفحص أيضاً 
تقييمـاً للمخاطر. مع مراعاة 

األمور اآلتية:
إذا كان مستوى الهيموجلوبني 
منخفضاً، يتم إجراء املزيد من 
اختبـارات الدم، وإذا كان لدى 
طفلك عامل خطر يف أي عمر، 

يتم إجراء اختبارات الدم.

يمكـن أيضاً إجـراء اختبارات 
الدم لفقـر الدم أثناء الفحص 
البدني الروتيني أو الفحوصات 

لألطفال يف أي عمر.
كيـف يتـم عـالج فقـر الـدم 
الناجم عـن نقص الحديد عند 
الطفـل؟ ابتـداًء مـن عمـر 4 
الرضع  أشـهر، يجب إعطـاء 
رضاعـة  يرضعـون  الذيـن 
طبيعيـة فقـط أو يرضعـون 
جزئياً مكمـالت الحديد يومياً 
حتى يبـدأوا يف تناول األطعمة 

الغنية بالحديد.
الذيـن  الرضـع  يحتـاج  ال 
يتغـذون من اللبـن الصناعي 
إىل مكمالت الحديد، وال ينبغي 
إعطـاء الحليب كامل الدسـم 

للرضع أقل من 12 شهراً.
الرضـع  يتنـاول  أن  ويجـب 
واألطفـال الصغـار مـن عمر 
أطعمـة  سـنوات   3 إىل   1
بالحديد. وهي تشـمل  غنيـة 
الحبوب املضـاف إليها الحديد 
واللحوم الحمراء والخرضوات 
بالحديد. الفواكه التي تحتوي 
عىل فيتامني يس مهمة أيضاً. 
يسـاعد فيتامني يس الجسـم 

عىل امتصاص الحديد.
 تناول مكمالت الحديد

حبـوب  أو  قطـرات  تؤخـذ 
الحديـد عىل مدى عدة أشـهر 
لزيـادة مسـتويات الحديد يف 
الدم. يمكن أن تؤدي مكمالت 
الحديد إىل تهيج املعدة وتغيري 
لـون حـركات األمعـاء. يجب 
تناولهـا عىل معـدة فارغة أو 
مـع عصـري الربتقـال لزيادة 
لـم يتمكـن  إذا  االمتصـاص، 
الطفـل مـن تنـاول القطرات 
أو الحبوب، فقـد تكون هناك 
حاجـة إىل الحديـد الوريـدي، 

لكن هذا نادر الحصول.
• اتبـاع نظـام غذائـي غنـي 
بالحديـد: تناول األطعمة التي 

تحتوي عىل الحديد
يمكن أن يسـاعد تناول نظام 
غذائي غنـي بالحديد يف عالج 
فقـر الـدم الناجم عـن نقص 
الحديد. تشمل املصادر الجيدة 

للحديد ما ييل:
1 - الحبوب والخبز واملعكرونة 

واألرز املخصـب بالحديـد.
2 - اللحـوم، مثل لحـم البقر 
ولحم الضـأن، والكبد، ولحوم 

األعضاء األخرى.
الدجـاج  مثـل  الدواجـن   -  3
والبط والديك الرومي (خاصة 

اللحوم الداكنة).
4 - األسماك، مثل املحار، بما يف 
ذلك املحار وبلح البحر واملحار 

والرسدين واألنشوجة.
مـن  الورقيـة  الخـرض   -  5
الربوكيل،  امللفوف، مثل  عائلة 

واللفت، والكرنب.
6 - البقوليات، مثل الفاصوليا 
والبازالء الخرضاء؛ الفاصوليا 
الجافة والبازالء، مثل فاصوليا 
السـوداء  والبـازالء  البينتـو 

والفاصوليا املعلبة.
7 - خبز القمح الكامل املخمر 

بالخمرية ولفائف   القمح.
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التلفزيـون  مخـرتع أمريكـي معـروف ورائـد 
األمريكـي وأشـهر اخرتعاتـه هـو التلفزيـون 
اإللكرتوني. قدم العديد من املساهمات التي كانت 
حاسـمة يف التطور املبكر لجميـع اإللكرتونيات 
والتلفزيون. وربما كان أفضل اخرتاع له هو أول 
جهـاز يعمل بكامـل طاقتـه اإللكرتونية أنبوب 
كامريا الفيديو ” مرشح الصورة ” ( باإلنجليزية 
 (  ”  video camera tube “image dissector
وهو أول نظـام تلفزيوني كامل، وايضا هو أول 
شخص أسـتطاع أثبات مثل هذا النظام للناس. 
وضع فارنسـورث نظام للتلفزيـون الكامل مع 

الكامـريا وأنتجه تجاريا عن طريق رشكة فارنسـورث للتلفزيـون والراديو من 
عام 1938 إىل عام 1951.

يف وقـت الحق فارنسـورث اخرتع جهـاز صغري لالندماج النووي، والذي سـمي 
Farnsworth–Hirsch fusor أو ببسـاطة ”fusor“ لتوظيـف كهربـاء الحبـس 
بالقصـور الذاتي (IEC) وأن لم يكـن هذا الجهاز عميل لتوليـد الطاقة النووية 
فإنـه يخدم كمصـدر قابل للحياة مـن النيوترونات. وكان تصميـم هذا الجهاز 

.Philo Farnsworth امللهم األول ملفاعل  االنصهار النووي    األخرى مثل
لدى فارنسورث 165 براءة اخرتاع ومعظمها يف التلفزيون و إذاعة.

وتويف 11 مارس 1971 بمرض التهاب الرئة.
عمل فارنزوورث عىل كشـف مبدأ عمل مجزئ الصور يف صيف عام 1921، قبل 
عيد ميالده الخامس عرش بفرتة قصرية، وقدم النسخة األوىل القابلة للعمل منه 
يف السابع من سبتمرب عام 1927، بعد أن أكمل عامه الحادي والعرشين يف شهر 
أغسـطس السـابق. نظرًا لحياته يف املزرعة، أتى إلهامه ملسـح الصورة بشـكل 
سلسلة من الخطوط نتيجة حركة الذهاب واإلياب املستمرة املستخدمة يف حراثة 
الحقل. يف سـياق قضية تدخل يف براءة االخرتاع رفعتها رشكة راديو أمريكا عام 
1934 وُحسـمت يف فربايـر عـام 1935، أحرض مـدرس الكيمياء الـذي علمه يف 
الثانوية جاسـتن توملان مخطًطا كان قد رسمه لرسم أراه إياه فارنزوورث عىل 
اللوح األسود يف ربيع عام 1922. ربح فارنزوورث القضية؛ طالبت رشكة راديو 
أمريكا باالسـتئناف عام 1936 وخرست القضية. تلقى فارنزوورث عائدات من 
رشكة راديو أمريكا لكنه لم يصبح ثرًيا يف حياته. اسُتخدم أنبوب كامريا الفيديو 
-الذي ُطور بفضل املجهودات املشرتكة لكل من فارنزوورث وزووريكني والعديد 
غريهـم- يف جميع كامريات التلفزيون تقريًبا حتـى أواخر القرن العرشين حني 

بدأت تقنيات جديدة مثل جهاز اقرتان الشحنة بالظهور.
طـور فارنزوورث أيًضا «تذبـذب الصورة»، وهو أنبوب أشـعة مهبطية يعرض 

الصور امللتقطة بواسطة مجزئ الصور.
دعا فارنزوورث جهازه باسم مجزئ الصور ألنه حول العنارص الفردية للصورة 
إىل كهرباء كلٌّ عىل حدة. استبدل باألقراص الدوارة عنرص السيزيوم، وهو عنرص 

يصدر إلكرتونات عند تعرضه إىل الضوء.
يف عـام 1984، أُضيف اسـم فارنـزوورث إىل صالة فخر املخرتعـني الوطنيني يف 

الواليات املتحدة.

اختبار إدمان الفيس بوك

ÑÌäbn€a@Âfl@pbÓóÉí

حدد بعض علماء النفس معايري 
اإلدمـان عىل املوقـع االجتماعي 
الفيـس بـوك مبتكريـن اختبارا 
سـهال يمكنـك مـن تشـخيص 
حالتك ومكان وقوفك عىل سـلم 
اإلدمـان عىل الفيس بـوك . هذا 
االختبـار الـذي نـرش يف املجلـة 
 Psychological  ) األكاديميـة 
Reports ) يثبت أن شـخصاً ما 
هو مدمن فيس بـوك باالعتماد 
عىل ”العنارص الستة األساسية“ 
الربوز،  لإلدمـان، وهـي: مـدى 
تغرّيات املـزاج، أعراض االمتناع، 
قدرة االحتمال، النزاع واالنتكاس 
- أي العوامل ذاتها التي تستعمل 
لتشـخيص مـدى اإلدمـان عىل 
املواد املخـدرة و غريها . ولذلك، 
فإن كنت تنكـر أنك مدمن فيس 
بوك ، إليك اختبار بسيط قد يثبت 
أنـك عىل خطـأ - أو عىل صواب. 
كّل ما عليك فعله هو اإلجابة عن 
األسئلة التالية بصدق من رقم 1 

إىل 10 :

1- هل تـزور موقع الفيس بوك 
يوميا اكثر من مرة ؟

نعم :  ال : 
- 2. هل تميض الكثري من الوقت 

يف استخدام الفيس بوك ؟
نعم :  ال : 

3-. هـل يسـاعدك الفيـس بوك 
عىل نسيان همومك اليومية ؟

نعم :  ال : 
4-. هـل حاولـت التخفيـف من 
اسـتخدام الفيـس بـوك ، لكنك 

فشلت ؟

نعم :  ال : 
5-. هل تصبح متوتراً او تشـعر 
باالحباط إذا لم تتمكن من تفقد 

الفيس بوك ؟
نعم :  ال : 

- 6. هـل تسـتخدم الفيس بوك 
أو  عملـك  وقـت  حسـاب  عـىل 

دراستك ؟
نعم :  ال : 

- 7 هل تسهر الليل أحيانا فقط 
ألجل التواصل مع أصدقائك عىل 

الفيس بوك ؟

نعم :  ال : 
- 8. هـل تفتح صفحـة الفيس 
إتصالـك  حـال  مبـارش  بـوك 

باالنرتنت ؟
نعم :  ال : 

يف  بالرغبـة  تشـعر  هـل   .9  -
تفقد الفيس بـوك خارج اوقات 

االتصال ؟
نعم :  ال : 

- 10 هل تجد الوقت يمر برسعة 
خالل إستعمالك للفيس بوك ؟

نعم :  ال :

*دراسـة بريطانيـة حديثـة تؤكـد بـأن 
الشـخص املعتاد عىل الكذب بإسـتطاعته 

إكتشاف الكاذبني أمامه بسهولة.
*  يعيـش النرس 100 سـنة لكنـه يموت 
باكراً وال يعمر هذا ألنه ينتحر حني ُيصاب 

بمرض.  

* يسـتحيل أن تطوي قطعـة ورق مربعة 
الشكل عىل نفسـها ألكثر من ثمان مرات 

مهما كان حجمها كبريا.
* إيقاظ الشـخص النائم بطريقة مرعبة 
يمكـن أن يصيبه بـأرضار دماغية وحالة 

نفسية سيئة بشكل دائم.

*  دخان السجائر يحتوي ما عىل أكثر من 
200 مادة سـامة من ضمنها أكثر من 40 

مادة تسبب الرسطان.
* أنفـك يسـيل إذا بكيـت ألن هنـاك حفر 
صغرية يف زوايا العني تسقط منها الدموع 

إىل أنفك.

صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

537 - االنتهـاء مـن بنـاء كاتدرائيـة آيـا 
صوفيا يف القسطنطينية.

1875 - تأسـيس جريدة األهـرام املرصية 
وقـد صدر العدد األول منها يف 5 أغسـطس 

.1876
1934 - فارس تغري اسـمها إىل إيران وذلك 

بمرسوم حكومي.
1938 - إجراء انتخابات املجلس الترشيعي 

الكويتي الثاني.
-  1945تقسـيم كوريا إىل شطرين شمايل 

وجنوبي.
إنشاء البنك الدويل وصندوق النقد الدويل.

الشيخ مصطفى عبد الرازق يتوىل مشيخة 
الجامع األزهر.

1949 - االعـالن اسـتقالل إندونيسـيا عن 
هولندا.

1958 - مرص واالتحاد السـوفيتي يوقعان 
اتفاق خـاص حول بنـاء املرحلة االوىل من 

السد العايل.
1966 - الواليات املتحدة وفيتنام الجنوبية 

يشـنان هجوما مشـرتكا عىل أحـد معاقل 
”غابـة  يف  أماًنـا  وأكثرهـا  ”الفيتكونـغ“ 

يومينه“ والتي تقع يف“دلتا ميكونج“.
االول  كارلـوس  خـوان  امللـك   1978  -
يقـوم بالتصديق عىل الدسـتور االسـباني 
الديمقراطـي وذلك بعد إقراره يف اسـتفتاء 

قومي.
رئيس املجلس الشـعبي الوطني الجزائري 
رابـح بيطـاط يتـوىل رئاسـة الجمهورية 
بالنيابة بعد وفاة الرئيس هواري بومدين.

1979 - االتحاد السـوفيتي يرسل 75000 
جنـدي االفغانسـتان لتعزيـز حكـم باراك 
كارميل الزعيم الجديـد للدولة ويف محاولة 

لتوفري
1985 - هجمـات متزامنـة عـىل مطـار 
ليوناردو دا فينيش يف روما بإيطاليا ومطار 
فيينا الـدويل يف النمسـا وذلـك عندما فتح 

مسلحون النريان
عند بوابة الوصول الخاصة برشكة طريان 

االرسائيلية.

1991 - روسيا تحتل املقعد الدائم الخامس 
يف اأملم املتحدة بداًل من االتحاد السـوفيتي 
لتصبح إحدى الـدول الخمس التي لها حق 

النقض / الفيتو.
2001 - الواليـات املتحـدة والصـني تبدآن 

صفحة جديدة من العالقات التجارية.
2007 - اغتيال بينظري بوتو رئيسـة وزراء 
وتبعـة  بالرصـاص  السـابقة  باكسـتان 

بتفجري إنتحاري.
2008 - إرسائيـل تبـدأ بعمليـة عسـكرية 
اسـمتها ”الرصاص املصبوب“ ضد حركة 
حمـاس، وأطلقـت عليها حمـاس معركة 
الفرقان حيـث قامت قواته الجوية بشـن 
غـارات مفاجئـة عـىل قطاع غـزة أدت إىل 
سـقوط ما ال يقل عن 1315 قتيال و5340 

جريحا.
 2100 الرحلـة  طائـرة  ُسـقوط   -  2019
التابعـة ُِلخطـوط بـك إير عـىل مُقرٍبة من 
مطـار أملاتـي الـدويل ومـرصع 12 راًكبـا 

وإصابة 54 آخرين كانوا عىل متنها.

acebook ⁄ÏjèÓ–€a@Âfl

غزل عراقي
ــر  خيـــــــــ كل  ــت  وتأمل ــت  وامل ــجاني  ش
ــي  عيونـ ــى  عل ــني  ب ــرح  الف ــرعه  وشبس
ــنيـــــــن  س ــر  عش ــال  م ــاعر  مش ــلمتك  س
ــي  ضنونـــــــــــ ــب  تخي ــوم  ي ــبت  وماحس
ــني  يوم ــرك  معاش ــي...  عفتن ــك  لوم ــا  وم
ــي عافـــــــــون ــر  عم ــرتهم  العاش ــا  ان اذا 
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همسات..
-عند نطقي باسمك حبيبي كل شيء بداخلي يتبعثر.

-ال أطلب منك الكثير أريد فقط وعد منك أن تظل 
بجانبي آلخر ثانية بحياتي.

-أحبك كثيرا لكن رمبا أظهر لك القليل فقط.
-كل يوم أقضيه معك يصير من أحلى أيامي.

أبـــــــراج

حاول أن تفكر اليوم بشـكل إيجابـي وإذا اقرتح 
أحـد عليـك الذهاب يف رحلـة أو العشـاء عىل ضوء 

الشموع فال ترفض .
 ربما تقابل الليلة مـن يعدك بالحب فانتهز الفرصة 
واسـتمتع بقضـاء مسـاء رائع . كن هادئـا وحاول 
أن تسـيطر عـىل اندفاعـك عندمـا تتعامـل مع من 

بجوارك.

لو كنـت محل ثقة وإعجاب اآلخرين، فال تتخل 
عنهـم، أو تتهرب من مسـاعدتهم، حتى ال تتغري 

صورتك الجميلة يف نظرهم، ويخيب أملهم بك.

غالبا ما تظهر يف الوقت ويف املكان املناسبني ما 
يجعلك تحصل عىل تقدير اآلخرين.

 يمكنك اإلعداد لعشـاء لطيف يف فندق خارج حدود 
املدينـة. التكن مندفعا عند إتخـاذ قراراتك حتى ال تقع 

يف الخطأ.

الثقـة بالنفس هي مفتاح السـعادة والحصول 
عىل إعجاب اآلخرين.

 تتفاجـأ أن كثريا من األشـخاص حولك يحملون لك 
بداخلهم مشاعر حب وربما تقابل رشيك حياتك. حاول 

أن تبتعد عن أي يشء يجعلك تتألم.

ربمـا تتخـذ اليوم قـرارا مهما يتعلـق بحياتك 
الخاصة، وستربز نتائجه مستقبال.

 ال تتجاهل حقـك يف الحصول عىل إجازات احيانا، 
الن شـعورك بآالم يف انحاء متفرقة من جسدك عالمة 
ال تقبـل الشـك الحتياجـك الشـديد للراحـة يف الوقت 

الحايل.

قد تشـعر اليـوم أنك بحاجـة إىل الرتفيه عن 
نفسـك، فحـاول أن تلتقـى بأصدقائـك أو قم 
بتنظيـم حفلـة أو اذهـب إىل النادي أو سـافر إىل 
احدى جـزر اليونان، وقبل هذا كله ال ترهق نفسـك 
باملزيـد من العمل. ال تهتم بمن يحاولون التودد إليك 
الليلـة ولكـن اهتم بنفسـك فقط. تخل عـن عاداتك 
السـخيفة حتـى ال يتسـبب هـذا يف افسـاد عالقتك 

باآلخرين.

لـو كان ضمريك يؤنبك ألنك قد تسـببت يف إيذاء 
شخص ما عندما كذبت وألصقت به اتهاما لتنفي 
التهمـة عن نفسـك، ربما عليك أن تطهر نفسـك من 
هذا الذنـب. اذهب له، واعرتف بذنبـك واعتذر، وتحمل 
مسؤوليتك عما ألحقته به من أرضار حتى تنام مرتاح 

الضمري.

لـو كان لديك وقت فراغ اليـوم، ال تضع فرصة 
اعتـدال الطقـس يف هـذا الوقت من العـام واقبل 
أي دعـوة تتلقاها للذهاب يف نزهـة لطيفة بصحبة 

األصدقاء.

لديك الكثري مـن العلم والخـرية حصيلة عملك 
ومجهـودك خالل الفـرتة املاضية. ال تكـن أنانيا 
وبخيـال. اهتم اليوم بنقل بعض خرباتك ومعلوماتك 
للمبتدئني. تعشق األرسار والكتمان يف حياتك الخاصة، 
لكن تذكر أن سـقراط قال: ” تكلم حتى أراك“، فحاول 

أن تخرج ما يضيق به صدرك.

كل ابـن آدم خطـاء، فـال تثقل كاهلـك بالندم 
عىل خطأ ارتكبتـه، واألفضل أن تحاول تصحيح 

خطأك، واالعتذار ملن أخطأت يف حقه.

االستسالم لألحزان سيجعلها تنمو وتنمو، وقد 
تبتلعـك يف النهاية. اخرج اليوم بصحبة األصدقاء 
املقربـني، لعـل ذلك ينسـيك همومـك، ويخفف عنك 

أحزانك.
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األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

تفكـر يف الحب وترغـب يف االسـتمتاع بعالقة 
ناجحـة. ال تتعجـل واسـتمتع بالحيـاة وبـكل 

الفرص التي تتيحها لك.
 اترك أصدقاءك املقربني يسـتمتعون بيشء من الحرية، 
وال تحـاول مراقبتهم باسـتمرار، وسـيقدرون لك ذلك 

جدا.

حدثـت هـذه القصـة عـىل متـن 
احدى طائـرات الخطـوط الجوية 
الربيطانيـة، انطلقـت الطائرة من 
جنـوب افريقيـا متجهـة اىل لندن 
الدرجـة  مقاعـد  ويف  بانجلـرتا، 
السـياحية جلسـت سـيدة بيضاء 
البـرشة تبلـغ مـن العمـر حـوايل 
تفاجـأت  وقـد  عامـاً،  خمسـني 
هذه السـيدة قبل انطـالق الطائرة 
اسـود  رجـل  بجلـوس  بلحظـات 
فأظهـرت  بجانبهـا،  البـرشة 
اسـتياءها مـن هـذا االمـر وبدت 
الضيـق بوضوح  عليهـا عالمـات 
وبعد مـرور عدة دقائق اسـتدعت 
هذه السـيدة املضيفة وقالت لها : 
كيف تجلسـوني بجوار هذا الرجل 
يمكننـي  ال  انـا  البشـع،  االسـود 
ان اسـتمر يف رحلتـي بجانـب هذا 
أن  وعليكـم  املقـرف،  الشـخص 
توفروا يل مقعداً بديالً .. قالت هذه 
الكلمات بصوت مرتفع وبال خجل 
الـذي  للشـخص  احـرتام  ذرة  وال 
بجانبهـا . فمـا كان مـن املضيفة 
إال ان قالـت لهـا بابتسـامة باردة 
: اهدئـي قليـًال يا سـيدتي، إن كل 
املقاعد عىل الطائرة ممتلئة تقريباً، 
ولكني سوف ابحث عن مقعد خال 
عيل الفور، وهكـذا غابت املضيفة 
لعـدة دقائـق ثـم عـادت قائلـة : 

سـيدتي، انـا لـم اجـد اي مقاعـد 
خاليـة يف الدرجـة السـياحية كما 
اخربتـك، ولكننـي ابلغـت الكابتن 
بشـكواكي وقد اخربنه أنه ال توجد 
اي مقاعد شـاغرة كذلـك يف درجة 
رجال االعمال، ولكـن يوجد مقعد 

واحد خال يف الدرجة االويل .
وقبل أن تتحدث السـيدة البيضاء 
كالم  عـىل  تجيـب  او  يشء  بـأي 
املضيفة، اكملت املضيفة حديثها 
قائـًال : ليس من املعتاد يف رشكتنا 
أن نسـمح لراكـب مـن الدرجـة 
السـياحية ان يجلـس يف مقاعـد 
الدرجـة االويل، ولكـن وفقـاً لهذا 
الظرف االسـتثنائي فـإن الكابتن 
أخربني انه من غـري الالئق تماماً 
الجلـوس  عـيل  احـداً  نرغـم  ان 
بجـوار شـخص مقـرف اىل هـذا 
الحـد البشـع، ولذلك …. سـكتت 
املضيفـة للحظات ثـم التفتت اىل 
الرجل االسـود وقالت له : ارجوك 
يـا سـيدي، هـل يمكنـك أن تأتي 
معـي فهنـاك مقعـد ينتظـرك يف 
الدرجة االوىل . كان الركاب جميعاً 
يتابعون املوقف ويسـمعون كالم 
املضيفة، ويف هذه اللحظات وقف 
الـركاب مذهولون وصفقـوا لها 
بحرارة عىل ردها الرائع وترصفها 

املؤثر .

täÎÎç„äbœ@Ï‹Óœ

Òãˆb�€a@Û‹«@ÚÌãó‰«

No: 7629   Mon    27     Dec    2021العدد:   7629    االثنين    27    كانون االول    2021

@ÜaáÃji@Òbv‰€a@ÒáÓé@ÚèÓ‰◊@¿@@|Óèæa@áÓ«

أفقي
1طريق معبد الستخدام الطيارات 

o رقة يف التعامل أو يف الشكل
مهرجـان   o حربـة  2مجمـوع 

موسيقي تونيس
3يوضـع عـىل الحصـان o ممر 
بـني  شـهري  حـدودي  جبـيل 

افغانستان وباكستان
4فعل اصدار الصوت من حرشات 
مثل النحل o مدينة عراقية نشـأ 
فيهـا خـط مـن خطـوط اللغة 

العربية املهمة
5أطـول أنهار االتحـاد األوروبي 

والثاني بعد نهر الفولغا
6فعـل مـاض مرتبـط بنشـاط 
الحرامي (معكوسـة) o يف الحية 

ويوصف بالزعاف (معكوسة)
7لك ويستخدمه غريك أكثر منك 

o تقال يف لون العيون
8احتفـاالت تقـام يف مناسـبات 

تكريمية أو تسويقية وغريها
9نصـف واحد o مطرب سـوري 
oإلـه  الطـرب  بسـلطان  يلقـب 

الشمس عند الفراعنة
10باعـث النهضة املوسـيقية يف 

مرص

رأيس
1بحر واسـع o البحر العميق 
ويسـتخدم للداللة عىل كتاب 

يف اللغة
2جواهر o نقوم بدرسها

3قمـة األشـياء o ملون بلون 
من ألوان البرشة

4شـاعر لبناني مهجري o له 
الهوائي حول  بالغالف  عالقة 

األرض
5حالة القعود o ملك الغابة

6الة موسـيقية جلدية o رمز 
الكربيـت يف الكيميـاء o بنت 

تتسم بالعناد
7عكس متماسك o ”.... زاده 
الخيـال“ كنـا غناهـا محمد 

عبد الوهاب
8مطربـة تونسـية o مرتفع 

(معكوسة)
 o البعـض)  (بلهجـة  9كـرة 
بمعنـى  مؤنـث  علـم  اسـم 
القـردة الصغرية o يف السـلم 

املوسيقي
10انفجار الصبح o رجل دين 
مسـيحي o آخـر يشء يحمل 

فيه اإلنسان إىل مثواه األخري



فيديو  الساهر، مقطع  كاظم  الفنان،  شارك 
من أغنيته «فاكهة الحب» عىل تويرت، معلًقا 
بمناسبة  التهاني  وأصدق  األماني  أطيب   »

عيد امليالد املجيد».
اما نجوى كرم كتبت عىل تويرت «بميالدك يا 

يسوع بتتجّدد املحّبة بقلوبنا».
«ميالد  تغريدتها:  يف  قالت  الزغبي  ونوال 
مجيد ويا رب اإليام اليل جايي تحملنا صحة 
وطمأنينة وراحة بال وإيام حلوة بكل معنى 

الكلمة بحبكن».
وتمنى عايص الحالني أن تحمل هذه املناسبة 
الخري «ميالد مجيد نسأل الله أن تحمل هذه 
اىل  والرجاء  والفرح  الخري  املباركة  املناسبة 
العالم اجمع.. راجياً من الله ان يحفظ وطننا 
الحبيب لبنان من كل رش وينعاد عىل الجميع 

بالخري والربكة وراحة البال».
 كما شاركت نادين نجيم صورة مع طفليها 
بالفرح  عليكم  ينعاد   » معلقة  تويرت،  عىل 
والصحة والخري وأهم يش راحة البال... ميالد 
مجيد مني ومن هاڤن و حوڤاني كل الحب».

سريين عبد النور شاركت فيديو من أغنيتها 
عيد  «عنا  عليه:  علقت  العيد»  «نور  الجديدة 
احىل عيد كل الدنيي حب ينعاد عليكن بالخري 

الصحة والسالم».

وكارول سماحة شاركت فيديو برفقة ابنتها 
معلقة:  الكريسماس،  شجرة  أمام  من  تاال 
«ميالد مني ومن تاال واختارت خلفية أغنية 

«سانتا» من ألبومها امليالدي.

العراقي،  وحاتم  نبيل،  وسيف  هميم،  أصيل 
«ليلة  عنوان  تحت  أقيم  الذي  حفلهم  أشعلوا 
آرينا  عبده  محمد  مرسح  عىل  والفرات»  دجلة 
ضمن فعاليات موسم الرياض، وقد شهد الحفل 

حضورا جماهرييا كبريا.
حاتم العراقي تألق يف حفله بليلة دجلة والفرات 
مرسح  خشبة  عىل  لصعوده  األوىل  اللحظة  منذ 
محمد عبده آرينا، حيث قدم العديد من األغاني 
بينها  من  كان  والتي  الجمهور  انتظرها  التي 
حظت  التي  مهاجر»،  يا  وين  «أشوفك  أغنية 
بتفاعل كبري من قبل الجمهور الذي حرض الحفل 
«لو  أغنية  بينها  من  أغنية  من  بأكثر  وأطربهم 
بيدي»، و»حبك ايل وملكي وقدم شكره للجمهور 
نبيل أشعل  الكبري.سيف  الحضور  السعودي عىل 
أبهر  آرينا، حيث  حفله عىل مرسح محمد عبده 
التي  «ممكن»  بأغنية  الحضور  العراقي  النجم 
تعد أحد أبرز أغاني ٢٠٢١، والتي شاركت الفنانة 
بعض  املرسح  شهد  كما  معه،  غنائها  بلقيس 
الذي  العراقي  النجم  غناء  أثناء  االستعراضات 

نبيل  سيف  عيني»،  «عيني  أغنية  يف  كذلك  تألق 
أن  وأكد  الكبري،  السعودي  للجمهور  الشكر  قدم 
يف  اململكة  يف  جمهوره  مع  دائما  تواصال  هناك 
كافة الحفالت التي يشارك فيها، فقال يف فيديو 
ذواق  شعب  عليهم  جديد  ليس  السعودية  «أهل 
للفن، وكل مرة أصعد عىل خشبة املرسح يف جدة 

أو الرياض يدهشوني بحضورهم وتفاعلهم».
دجلة  «ليلة  حفل  بدأت  فقد  هميم  أصيل  اما 
قدمت  كما  ظهور»،  «آخر  بأغنية  والفرات» 
النجمة العراقية مجموعة من أجمل ما غنت خالل 
«يشبهك  أغنية  قدمت  هميم  أصيل  مسريتها، 
املطربة  عربت  كما  أغانيها،  أشهر  أحد  قلبي» 
دجلة  ليلة  يف  باملشاركة  سعادتها  عن  العراقية 
والفرات وغنائها عىل مرسح محمد عبده آرينا.. 
محمد  مرسح  عىل  بالغناء  «استمتعت  فقالت: 
عىل  غنائي  أثناء  بالوقت  اشعر  ولم  آرينا،  عبده 
املرسح، والشعب السعودي ذواق للفن، وسعيدة 
محمد  الفنان  اسم  يحمل  مرسح  عىل  بغنائي 

عبده وهذا بالتأكيد إضافة ملسريتي الفنية».

استضاف اإلعالمي، نزار الفارس، الفنانة املرصية 

الشابة منة عرفة وزوجها الفنان محمود املهدي، 

يقدمه  الذي  الفارس»  «مع  برنامج  عىل  وذلك 

اإلعالمي العراقي نزار الفارس عىل قناة «الرشيد 

العراقية».

وجهها  التي  التساؤالت  عىل  بالرد  عرفة  وقامت 

لها اإلعالمي عن سبب قبولها الزواج من محمود 

املهدي، عىل الرغم من زواجه من قبل مرتني ولديه 

ثالثة أطفال، وهي لم يسبق لها أن تتزوج.

هل  لها:  قال  حيث  ملنة،  سؤال  الفارس  ووجه 

هي  لرتد  زواجه  عىل  السابق  لخطيبك  باركتي 

كدا  زي  سؤال  تسألني  مينفعش  «ال..  بعصبية: 

ألنه جوزي قاعد جمبي».

من  الهدف  كان  إذا  ما  حول  سؤاال  وجه  كما 

الفنان  وبني  بينهم  جرت  التي  األخرية  األزمة 

عودتهما  لرسعة  الرتيند  بسبب  نجاتي  محمد 

«لو  املهدي:  قال  الطالق،  إعالن  بعد  لبعضهما 

واحد  يوم  بقى  الطالق  مكنش  الغرض  ده  كان 

الرتيند يكرت وما  ورجعنا كنا قعدنا فرتة عشان 

حدث صدفة وسوء تقدير مني».

بغداد/ الزوراء:
برهم صالح،  الجمهورية  رئيس  هنأ 
مصطفى  الوزراء  مجلس  ورئيس 
الصحفيني  ونقيب  الكاظمي، 
الصحفيني  اتحاد  رئيس  العراقيني 
املسيحيني  الالمي،  مؤيد  العرب 
للسيد  املجيد  امليالد  اعياد  بمناسبة 
املسيح (عليه السالم)، خالل القداس 
ماريوسف  كاتدرائية  يف  أقيم  الذي 
ببغداد، فيما دعوا اىل الوحدة الوطنية 

والتسامح بني ابناء الشعب.
وقال رئيس الجمهورية برهم صالح 
«الزوراء»:  تابعتها  له  تغريدة  يف 
« ُنبارك ألهلنا املسيحيني بحلول أعياد 
ونؤكد  املسيح،  للسيد  املجيد  امليالد 
من  عانوا  الذين  للمسيحيني  دعمنا 
وشاركهم  واإلرهاب،  التطرف  آثار 
املكونات  من  اخوتهم  املعاناة  يف 

األخرى».
بأمّس  نحن  «اليوم  أن  وأضاف 
لدولة  تؤسس  جادة  لوقفة  الحاجة 
مبدأ  ُيعيل  رشيد  وحكم  مقتدرة 
والتعايش  الحقوق  ويحمي  املواطنة 

السلمي».
الوزراء،  رئيس  هنأ  جهته،  من 
مصطفى الكاظمي، الشعب العراقي 
السيد  ميالد  ذكرى  يف  واملسيحيني 

املسيح (عليه السالم).
الكاظمي يف تغريدة له تابعتها  وقال 
كل  إىل  التهاني  «أسمى  «الزوراء»: 
املسيحيني  وخصوصاً  العراقيني، 
بذكرى  جمعاء  واإلنسانية  منهم 

ميالد سيدنا املسيح».
املجيدة  الذكرى  «هذه  أن  وأضاف 
بقيم  التمسك  من  املزيد  إىل  تدفعنا 
تحت  واألخوة  والتسامح  التعايش 
يحميه  الذي  العراق  وطننا  سقف 
التحديات  رغم  أبنائه  جميع  ويبنيه 

الكبرية».
الوزراء،  مجلس  رئيس  أكد  كما 
يوجد  ال  أنه  الكاظمي،  مصطفى 
إىل  أشار  فيما  الحوار،  سوى  أمامنا 
بدأت  البيضاء  االقتصادية  الورقة  أن 

تثمر.
خالل  له  كلمة  يف  الكاظمي  وقال 
كاتدرائية  يف  أقيم  الذي  القداس 

عيد  بمناسبة  ببغداد  ماريوسف 
تلقته  ملكتبه  بيان  يف  املجيد،  امليالد 
يتوقف  امليالد  يوم  «يف  «الزوراء»: 
صوت الحرب، ويجب علينا االستمرار 
البرش  الله  خلق  لقد  األمل،  بصناعة 
شعوباً وقبائل وأدياناً، والعراق جامع 
لهذه املكونات العديدة، ويجب علينا 
أن نحافظ عىل هذا اإلرث العراقي يف 

التنّوع».
وأضاف: «نحتفل بأعياد امليالد املجيد 
وطنية  لهوية  رمزاً  أصبحت  التي 
أن  علينا  ويتحتم  عابرة،  عراقية 
للطوائف  عابرة  عراقية  هوية  نخلق 
امليالد  بأيام  نحتفل  واليوم  واألديان، 
بالروحانية،  لالحتفاء  أياماً  بوصفها 
والتسامح، والحياة»، مؤكدا «توحُدنا 
ذكرى  هي  التي  املقدسة  األيام  هذه 
مليالد سيدنا املسيح، نبياً للمسيحيني 

واملسلمني عىل حٍد سواء».
مواجهة  يف  سابقاً  توحدنا   » وتابع: 
للتنظيمات  والتصدي  اإلرهاب 
اإلرهابية ونتوحد اليوم يف إحياء يوم 
العراقيون  شارك  لقد  املجيد،  امليالد 

اإلرهاب،  مواجهة  يف  أطيافهم  بكل 
الطوائف  وكل  ومسيحيون  مسلمون 
األخرى»، مبينا انه «من هذا املنطلق، 
وكانت  العراق  البابا  قداسة  زار 
العراق  أهمية  عىل  مصداقاً  الزيارة 
هذه  بعثت  وقد  والروحية،  الرمزية 
بالعراق  أجمع  العالم  اهتمام  الزيارة 
(عليه  إبراهيم  من  لألديان،  كموطن 

السالم) إىل نبينا محمد (ص)».
بلدكم  وهو  البلد  «هذا  أن  إىل  وأشار 
يمّثل تنوعاً دينياً غنياً ورصيداً برشياً 
وحضارياً وروحياً للعالم أجمع يمتلُك 
الديني  التنوع  وهو  حقيقية،  ثروًة 
والثقايف الذي يمتلكه العراق، وينبغي 
بعض  قوة،  مصدر  جعله  للعراقيني 
من  الدوالرات  مليارات  تنفق  الدول 
أجل خلق التنوع؛ لهذا علينا استثمار 
العراق  بمكانة  يدعم  بما  التنوع 

الوطنية واإلقليمية والدولية».
لحكومتي  كان  «قد  بالقول:  ومىض 
تعمل  أن  العام  ونصف  العام  خالل 
املجتمع  قوى  بجميع  النهوض  عىل 
أجل  من  كافة؛  الخرية  بمكوناتها 

تدعيم مكانة العراق اإلقليمية، فضالً 
الروحية  النهضة  دعم  محاولة  عن 
العراقي  املجتمع  ألطياف  والوطنية 
من أجل إرجاع التالحم بني مكوناته، 
اإلقليمية  مكانته  تدعيم  أجل  ومن 
املسيحيني  ألهلنا  كان  قد  والدولية، 
والقيادات  الدين  رجال  وتكاتف 
املسيحية مع املكونات األخرى دور ال 
غنى عنه بأن تعمل يداً بيد؛ من أجل 

تدعيم هذه املكانة».
وبني: «لقد شهد العراق حركة وطنية 
ودبلوماسية قوية خالل هذه الفرتة، 
التي  الجسيمة  التحديات  رغم  وذلك 
الجائحة  من  حكومتي  واجهتها 
واألزمة االقتصادية والرصاع اإلقليمي 
والدويل»، مؤكدا انه «ما كان لذلك أن 
متعاونني  العراقيون  يكن  لم  لو  يتمَّ 
لجهود  ومساندين  بينهم  فيما 

الحكومة.»
العراق،  اسم  رفع  يف  «نجحنا  وتابع: 
التأسيسية  الخطوات  ووضع 
وإجراء  االقتصادي،  لإلصالح  األوىل 
فرتة  يف  ونزيهة  ناجحة  االنتخابات 

مشاريع  إطالق  إىل  مضافاً  قياسية، 
مع  االقتصادي  والتعاون  اإلعمار 
العراق  مكانة  وتعزيِز  املنطقة  دول 
مرًة  نؤكد  مضيفا:  ودولياً»،  إقليمياً 
ثانيًة: ال يمكن تخيل هوية العراقيني 
بدون املسيحيني وال يمكُن ذلك بدون 
مواطني  من  كافة  األخرى  املكونات 

العراق.
ولفت إىل أنه «ال اعتقد بوجود انسداد 
سيايس، أو يف العمل السيايس، كانت 
تحديات  وهناك  انتخابات  هناك 
بعض  حوار،  هناك  واآلن  نواجهها 
الدول تتأخر فيها تشكيل الحكومات 
أمامنا  خيار  يوجد  ال  طويلة،  ملدة 
سوى الحوار فهو الحل لبناء مستقبل 
طوائفهم،  بكل  بالعراقيني  يليق 
ويجب أن يكون الحوار فرصة لألمل 
ال أن يتحول إىل عنرص تهديد وابتزاز، 
التفاهم»،  طريق  عن  يبنى  فالعراق 
من  نسمع  «لألسف  بأن  منوها 
أعداد املسيحيني بالعراق يف  إن  يقول 
تناقص مستمر؛ لهذا يجب أن نشجع 
العراق  يف  البقاء  عىل  املسيحيني 

واملساهمة يف بناء هذا الوطن، وبناء 
هويته الوطنية، وأن نواجه التحديات 

سوياً».
رفع  تم  أسابيع  «قبل  أنه  وأوضح 
درجتني،  االئتماني  العراق  تصنيف 
عام  منذ  مرة  ألول  يحدث  ما  وهو 
الورقة  نتائج  هي  وهذه  ٢٠٠٣؛ 
التي  االقتصادي  لإلصالح  البيضاء 

بدأت تثمر».
الصحفيني  نقيب  هنأ  جانبه،  من 
العام  اتحاد  رئيس  العراقيني، 
الالمي،  مؤيد  العرب،  للصحفيني 
امليالد  عيد  بمناسبة  املسيحيني 

املجيد.
«الالمي  ان  «الزوراء»:  مراسل  وذكر 
بغداد  يف  النجاة  سيدة  كنيسة  زار 
أجمل  وقدم  املسيح،  عيد  بمناسبة 
اخواننا  إىل  والتهاني  التربيكات 

املسيحني بمناسبة عيدهم.
واضاف انه «كان يف استقبال النقيب، 
يف  الكوثليك  الرسيان  الطائفة  رئيس 
يوسف  األب  مارافرام  املطران  بغداد 

عبه «.
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يعمـل باحثـون من تايالند عـىل تطوير لقاح ضـد فريوس كورونا املسـتجد، 
باسـتخدام أوراق التبغ، يف ظل املخاوف املتصاعـدة من املتحور ”أوميكرون“.

وذكـر ان التجـارب عىل اللقاحـات القائمة عىل أوراق التبغ بـدأت منذ 2020، 
ومـن املنتظر أن تنطلق التجارب الرسيرية عىل البرش، خالل ربيع العام املقبل.

ويعتمـد اللقاح املرتقب عىل التبغ األسـرتايل املعروف بمسـتواه املنخفض من 
النيكوتني، والذي يختلف عن التبغ الذي يجري استخدامه يف صناعة السجائر، 
حيث يسـعى العلماء لالسـتفادة من الرسعة التي ينمو بهذا هذا التبغ، والتي 
تتيح تحويله إىل لقاح يف غضون شهر فقط.من جانبها، قالت املديرة التنفيذية 
يف رشكة ”بيا فيتو فارم“، سـوثريا تايشاخو نافود: إن تطوير نموذج من هذا 
اللقاح يسـتغرق عرشة أيـام فقط، كما ال تتجـاوز مدة التجـارب عليه ثالثة 
أسابيع، والتي ستحدد مدى فاعليته، مشرية إىل أن العمل جار عىل تطوير لقاح 
مضاد ملتحور ”أوميكرون“، خالل الوقت الحايل.وتعتمد طريقة إنتاج لقاح من 
التبغ عىل تحويل أوراق التبغ إىل ما يشبه تربة خصبة إلنتاج بروتينات تتصدى 
لفـريوس كورونا املسـتجد، بعدها يتم عـرص هذه النباتات بهدف اسـتخراج 

الربوتينات التي تسـاعد جهاز املناعة عىل التصدي لفريوس كورونا.

قام مخـرتع ياباني بتطويـر نموذجا 
أوليا لشاشة تلفزيون قابلة لـ“اللعق“ 
يمكنهـا عكس نكهـات الطعام، وهي 
خطـوة أخـرى نحـو إنشـاء تجربـة 
الحواس.والجهاز  متعـددة  مشـاهدة 
 ،(Taste the TV (TTTV املسـمى 
يسـتخدم 10 علب نكهات يتم رشـها 
معا لتكوين مذاق طعام معني، ثم يتم 
لف عينة النكهة ووضعها فوق شاشة 
تلفزيـون مسـطحة ليقـوم املشـاهد 
بتجربتهـا، وفقـاً لـ“روسـيا اليوم“.

وقال هومي مياشيتا، بجامعة ميجي 
يف طوكيـو، إنه يف عـرص كوفيد 19-، 
يمكن لهذا النوع مـن التكنولوجيا أن 

يعزز طريقة تواصل الناس وتفاعلهم 
مـع العالـم الخارجـي، مشـريا إىل أن 
”الهدف هو تمكـني الناس من تجربة 
يشء مثـل تناول الطعام يف مطعم عىل 
الجانـب اآلخر من العالـم، حتى أثناء 
مياشـيتا  املنزل“.ويعمـل  يف  البقـاء 
مـع فريق من حـوايل 30 طالبا أنتجوا 
مجموعة متنوعة من األجهزة املتعلقة 
بالنكهـة، بمـا يف ذلـك الشـوكة التي 
تجعل مـذاق الطعام أكثر ثـراء. وقال 
إنه بنى نموذجـا أوليا لـTTTV خالل 
العـام املـايض وأن النسـخة التجارية 
سـتكلف حـوايل 100000 يـن (حوايل 

875 دوالر أمريكي).
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واملصطلحات  الكلمات  معاني  التأمل وتفسري  يف  اإلنسان  عندما يرسف 
سيجد ان اتعس مصطلح أورق عقول العراقيني االرشاف وهز كيانهم ذلك 
فاملحاصصة  املحاصصة،  معنى  ما  ادراك  وما  املحاصصة  مصطلح  هو 
كاهل  ارهق  وطاملا   ٢٠٠٣ عام  بعد  العراق  دخل  سيايس  مصطلح 
عىل  ووضعنا  وعقائدية  فكرية  رصاعات  يف  فأقحمنا  دخل  العراقيني.. 
التحول  االشقاء واألصدقاء، وجعل منهم يف ضوء هذا  اعتاب حرب بني 
اعداء كل يضمر الرش لآلخر، وهذا املصطلح والنهج املغلوط يف السياسة 
يؤدي اىل كارثة غري محمودة العواقب.. ومن هذا املنطلق الفكري الضيق 
فأنا ال احب السياسة النها طريق للتعاسة وال احب الرتويج لحزب هو 
حتى  الرئاسة،  ومغانم  مكاسب  عىل  للحصول  يسعى  االحوال  كل  يف 
املصطلحات السياسية اكرهها الن اغلبها ال تجلب للشعب غري التعاسة.. 
التي  باملحاصصة  يتعلق  ما  وكل  السياسة  قواميس  ملحوت  يل  قدر  ولو 
ما  ادراك  وما  للمعاصصة،  رديف  أقول،  ملا  وعفوا  األحوال،  كل  يف  هي 
يف  الصدارة  وقع  ترشين  يف  الشعب  النتفاضة  كان  وقد  املعاصصة،  هي 
التعبري عن رفض هذا النوع من السياسة التي تعترب تحديا حقيقيا امام 
عنها من  نجم  وما  السابقة  السياسات  اثبتت  وقد  برامج حكومية،  أي 
الوطن،  داخلية بني رشكاء  للعقول وحروب  للكفاءات وتهجري  تهميش 
بالعنف  اتصفت  جماعات  السياسة  هذه  جوانب  بعض  يف  وتمظهرت 
الحكومات  كل  يواجه  تحديا  يمثل  ما  واألمان، وهو  االمن  البالد  افقدت 
وهو ما يفرض عىل اي حكومة مقبلة فرض العدالة االجتماعية والتنمية 
واصبحت  تطورت  التي  املحاصصة  عىل  للقضاء  االساليب  بكل  والعمل 
معاصصة، فأنا كعراقي اخترب وعارص االنظمة السابقة اشمئُز من كلمة 
محاصصة وأسميها مع نفيس معاصصة، وعذرا لهذه التسمية، لكنها 
الحقيقة هي معاصصة واملحاصصة توأمان يف املعنى، فاملعاصصة التي 
النسل من االنقراض لفصيل  هي طريق البد منه للتكاثر والحفاظ عىل 
معني من الحيوانات تسعى مرغمة اىل التقارب بني الفصيل الواحد تبعد 
العابرة،  الشهوانية  النزوة  هذه  عواقب  من  خوفا  االخر  عن  احدهما 
واملحاصصة ايضا تحدث فجوة بني ابناء الشعب الواحد، واالثنان سيان 

يف املعنى والتطبيق .
املحاصصة مصطلح اطلقه دعاة الطائفية للتسرت عىل عوراتهم وزالتهم، 
الحيوانات..  اذى بني فصيلة معينة من  واملعاصصة عملية ال تخلو من 
إذن الخلل ليس باملحاصصة كنظام انما الخلل يف تضييفها اىل مستوى 
التغيري  الذي لم تتمكن حكومة  إليه.. هذا االمر  الذي وصلت  املعاصصة 
تجاوزه.. فعندما تأخرت الكتل السياسية يف التوافق عىل توزيع املناصب 
الحكومية بينها، ولحاجة الحكومة لعمل بعض املواقع الشاغرة، لجأت 
بمفهومها  للمحاصصة  يخضع  االختيار  فكان  بالوكالة،  التعيني  اىل 
الضيق.. نتمنى عىل السياسيني املعنيني يف اصدار القرار توخي الحيطة 
قد  مسدود  طريق  اىل  البالد  اوصل  الذي  واملسلك  النهج  هذا  من  والحذر 
يؤدي يف النهاية اىل تقسيم املقسم وتجزئة املجزأ عندها ستكون الكارثة 
وسيحل الخراب بالبلد وتتحول البالد اىل كونتونات ضعيفة أبعدنا الله عز 

جالله من ذلك اليوم الكئيب الذي نتمنى ان ال يحصل.
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وّقعـت املمثلـة اللبنانية، نـور، عقد 
االنضمام إىل أبطال مسلسل ”راجعني 
يا هـوا“ لتكـون ثانـي املوقعني بعد 
النجـم خالـد النبـوي، وجـاري ضم 
العديد من النجوم للعمل، مع العلم أن 
هذه هي املرة األوىل التي تتعاون فيها 
نور مع النبوي.وسـُيعرض املسلسل 
يف املوسـم الرمضانـي املقبل، عىل أن 
يحمل مفاجئة سارة لعشاق الكاتب 
الكبري الراحل أسـامة أنور عكاشـة، 
حيـث تعيد رشكـة أروما سـتوديوز 
الكاتب الكبري إىل املنافسة الرمضانية 
هذا العام من خالل مسلسل ”راجعني 
يا هوا“.املسلسـل سـيخرجه محمد 
سـالمة الـذي حقـق عـدة نجاحات 
رمضانية مـع مسلسـالته ”رحيم“ 
و“الحرامـي“ و“نصيبي وقسـمتك“ 
محمد  ”موىس“.والكاتب  ومسلسـل 
سـليمان عبـد املالك قـّدم العديد من 
”تامـر  منهـا  الناجحـة،  التجـارب 
وشـوقية“ و“بـاب الخلق“ و“اسـم 
مؤقـت“ و“فرق توقيـت“ و“ممالك 

النار“ و“قرص النيل.“
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