
الزوراء/مصطفى فليح:
اوضح مستشـار الحكومة املايل، مظهر 
محمد صالح، ان مرشوع هيكلة العملة 
هو مجرد اقرتاح وعملية كمالية لتفادي 
مشـكالت تكثـري االرقام يف الحسـابات 
ورفع كفاءة نظـام املدفوعات النقدية، 
ويف حـني اشـار اىل ان اعتمـاده يقتيض 
توافر رشطني مهمـني، اكد عدم عالقته 
بالقـوة الرشائية للعملـة ولن يحدث اي 
تبـدل يف الدخـل الحقيقـي لألفراد.وقال 

صالح يف حديث لـ ”الزوراء“: ان ”اعادة 
هيكلة العملة او حـذف االصفار الثالثة 
مـن العملة هـو مرشوع إلصـالح ادارة 
املدفوعـات النقديـة يف بالدنـا، ويعنـي 
ايضـاً حذف ثالثة اصفار من حسـابات 
واحصـاءات جمهورية العراق كافة كما 
كان مقرتحـا سـابقا يف العـام ٢٠١١ يف 
عهـد الدكتور سـنان الشـبيبي محافظ 

البنك املركزي العراقي االسبق“.

بغداد/ الزوراء:
اعلـن وزيـر الداخليـة، عثمـان الغانمي، 
انجـاز ملف تحويل حملة الشـهادات من 
املالك العسـكري إىل املدني.وقال الغانمي 
يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: ”عندما نبحث 
عن مفاهيم العمل املهني والوطني، نجده 
يف تضافـر الجهود بني مؤسسـات الدولة 

لخدمـة اآلخرين، ومـن بينها مـا تميزت 
بـه وزارة املالية، بعـد أن أنجزت موضوع  
املـالك  مـن  الشـهادات  حملـة  تحويـل 
العسـكري اىل املدنـي من منتسـبي وزارة 
الداخلية“.وأضـاف: ”عليه وجهنا بكتاب 
شـكر وتقدير لكل من سعى اىل إنجاز هذا 

االمر من العاملني يف وزارة املالية“.

بغداد/ الزوراء:
الجويـة، امـس  أعلنـت هيئـة االنـواء 
الثالثـاء، حالـة الطقـس يف البالد خالل 
االيـام القادمـة، فيمـا توقعـت حدوث 
امطـار وعواصـف رعديـة وسـيول يف 
مناطـق متفرقـة مـن البالد.وذكر بيان 
للهيئـة تلقتـه ”الـزوراء“: أنَّ ”طقـس 

البالد اليوم األربعاء يف املنطقة الوسطى 
سـيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع 
تسـاقط زخات مطر خفيفـة يف أماكن 
متفرقـة منهـا، بينما سـيكون طقس 
املنطقـة الشـمالية غائمـاً جزئيـاً مـع 

تشكل الضباب صباحاً.

دمشق/ الزوراء:
أفـادت وكالـة ”سـانا“ السـورية أن 
محيـط مرفـأ الالذقية تعـرض، فجر 
امـس الثالثـاء، إىل قصـف صاروخي 
إرسائييل.وقالـت الوكالـة نقـال عـن 
مصدر عسكري إن الطريان اإلرسائييل 
”نفـذ حـوايل السـاعة 3:21 من فجر 
امـس عدوانـا جويـا برشـقات مـن 
الصواريـخ من عمق البحر املتوسـط 

مسـتهدفا  الالذقيـة،  مدينـة  غـرب 
سـاحة الحاويات يف املينـاء التجاري 
أن  إىل  املصـدر  الالذقية“.وأشـار  يف 
”العـدوان اإلرسائييل أدى إىل اشـتعال 
أرضار  وحـدوث  املـكان  يف  الحرائـق 
مادية كبرية“.وقصفت إرسائيل أيضا 
يف السابع من الشـهر الجاري محيط 
مينـاء الالذقيـة مـا أدى إىل اشـتعال 

النريان يف عدد من الحاويات.

عمان/ الزوراء:
سادت حالة من الفوىض واندلع عراك 
باأليـدي تحت قبـة الربملـان األردني، 
مع بدء املجلـس مناقشـة التعديالت 
الدسـتورية التـي أرسـلتها الحكومة 
عندمـا  األمـور  للمجلس.وتطـورت 
رشع املجلس يف مناقشـة تعديل املادة 
السادسـة من التعديل، والتي تضيف 
كلمة ”األردنيات“ يف عبارة ”األردنيني 

أمام القانون سواء ال تمييز بينهم“.
وبـدأ النقـاش حـول إضافـة كلمـة 

األردنيـات، ومـا إذا كانـت رضورة ام 
زيادة لغويـة. وعندها احتدم النقاش 
واملناقشـة  الحديـث  أولويـة  حـول 
لِتتطور إىل اشتباكات باأليدي استدعت 
رفع الجلسـة ملدة نصف سـاعة.وبعد 
اسـتئناف الجلسـة حصل عراك جديد 
باأليدي بني النـواب عندما رفض أحد 
النواب قبول اعتذار من رئيس املجلس.
وقرر رئيس مجلـس النواب، املحامي 
عبد الكريم الدغمي، رفع الجلسة التي 
انعقدت امس الثالثاء إىل اليوم األربعاء 

إثـر فوىض سـادت املجلـس، وفقا ملا 
ذكـرت مواقع إخباريـة محلية.وكان 
سـادت الجلسـة، التي انعقدت امس 
ملناقشـة التعديالت الدستورية، حالة 
من الفوىض والعراك بني بعض أعضاء 
املجلـس.ودارت العديد من املشـادات 
والفوىض بني النواب بعد حديث رئيس 
اللجنـة القانونيـة النيابيـة املحامـي 
عبـد املنعـم العـودات عـن التعديالت 

الدستورية.

الزوراء / يوسف سلمان:
اثـارت االوسـاط االقتصاديـة واملجتمعيـة ردود 
فعـل متضاربـة حـول التوقعـات املثـرية للجدل 
التي افصح عنها وزير املالية، عيل عالوي، بشـأن 
مستقبل االقتصاد املحيل يف السنوات املقبلة جراء 

اعتمـاد العراق الـكيل عـىل السياسـات النفطية 
يف تمويـل ايـرادات املوازنـة العامـة.وإزاء ذلـك، 
قللت اوسـاط نيابيـة مختلفة مـن توقعات وزير 
املاليـة املثـرية للجـدل، فيما عدت اوسـاط اخرى 
ان تحذيـرات عـالوي سياسـية اكثـر مـن كونها 

اقتصاديـة، وال يمكـن إلقاء اللوم عـىل املوظفني 
يف تدهـور االقتصـاد .حيـث وصفت عضـو لجنة 
االقتصاد يف الربملان السـابق، ندى شـاكر جودت، 
توقعـات وزير املاليـة عيل عالوي بشـأن ترسيح 
املوظفني بأنها تهرب من املسـؤولية عن تداعيات 

رفـع سـعر رصف الـدوالر .وقالـت جـودت لــ» 
الـزوراء»: ان « ترصيحات وزير املالية عيل عالوي 
األخرية بشـأن ترسيـح املوظفني مخيبـة لآلمال 

وتؤرش بأنه ال يفقه شيئا يف االدارة املالية «.

بريوت/ الزوراء:
أكد رئيـس الحكومـة اللبنانية، نجيب 
ميقاتي، أنه عندما سيجد أن استقالته 
«هي الحل»، لن يتأخر ثانية يف تقديمها، 
أمـا إذا وجد أنهـا «تسـاهم بمزيد من 
الخـراب»، فلـن يسـتقيل أبـدا، فيمـا 

انتقد تعطيل عمل حكومته.ويف مؤتمر 
صحفـي حـول آخـر املسـتجدات عىل 
السـاحة اللبنانية، قال نجيب ميقاتي: 
«وسط هذه االزمات املصريية كان قدر 
حكومة «معا لإلنقاذ» أن تقبل التحدي 
وتحاول بكل ما استطاعت ان تخفف يف 

املرحلة األوىل من رسعة تفاقم االزمة.. 
كان السـعي دائماً لوضح األسس لبدء 
مسـرية اإلنقاذ ومعالجـة ما أمكن من 
ملفات طارئة، ووضع املشكالت الكثرية 
عىل سـكة الحل الصحيح»، الفتا إىل أن 
«توقـف جلسـات مجلس الـوزراء منذ 

الثاني عرش من أكتوبر الفائت يشـكل 
خلال بنيويا يف عمـل الحكومة ال يمكن 
عنه».وأضـاف  التغـايض  او  تجاهلـه 
ميقاتـي: «لـم أقصد يف إطاللتـي اليوم 
أن اعيد عىل مسامعكم ما يواجهنا من 
صعوبـات ومشـاكل، أو أن أكـرر لكم 

الحديـث عمـا بارشنا به مـن خطوات 
أوليـة ملعالجـة امللفات األكثـر الحاحاً 
بمسـاعدة الـدول الصديقـة والجهات 
الدولية والعربيـة املعنية والبنك الدويل، 

ومؤسسات األمم املتحدة.. 
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بغداد/ الزوراء:
واصلت أسعار النفط ارتفاعها، امس 
الثالثـاء، وذلـك بفضل توقعـات بأنه 
لـن يكون للمتحـور ”أوميكرون“ من 
فـريوس كورونـا سـوى أثـر محدود 
عىل الطلـب العاملي.وبحلول السـاعة 
ارتفعت  11:09 بتوقيـت غرينيتـش، 
العقود اآلجلـة للخام األمريكي ”غرب 
تكساس الوسيط“ بنسبة %1.52 إىل 
76.72 دوالرا للربميل.فيمـا صعـدت 
العقـود اآلجلة لخام ”برنت“ بنسـبة 
للربميـل،  دوالرا   79.61 إىل   1.28%

”بلومـربغ“. موقـع  لبيانـات  وفقـا 
وقال وزير الصحة الربيطاني، سـاجد 
جاويد، االثنـني، إن إنجلرتا لن تفرض 
أي قيـود جديـدة متعلقـة بفـريوس 
كورونـا قبـل نهايـة عـام 2021، إذ 
تنتظر الحكومة املزيـد من األدلة عىل 
مـا إذا كانت األجهـزة الصحية قادرة 
عـىل التعامـل مـع معـدالت اإلصابة 
النفط بما  املرتفعة.وارتفعت أسـعار 
يزيد عىل 50 باملئة هذا العام مدعومة 
بتعـايف الطلـب وتخفيـض مجموعة 

”أوبك+“ إلنتاجها.

الكويت/ الزوراء:
صدر أمـر أمريي بتشـكيل الحكومة الكويتيـة الجديدة، 
برئاسـة الشـيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وتتضمن 
15 وزيرا.وبحسـب وكالة األنباء الكويتيـة (كونا)، فقد 
تم تعيني حمـد جابر العيل الصباح نائبـا لرئيس مجلس 
الـوزراء ووزيرا للدفـاع، وأحمد منصـور األحمد الصباح 
نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.كما تم تعيني 
محمد عبد اللطيف الفـارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء 
ووزيرا للنفط ووزيرا للكهربـاء واملاء والطاقة املتجددة، 
وعيـيس أحمد محمـد حسـن الكنـدري وزيـرا لألوقاف 
والشؤون اإلسـالمية، وأحمد نارص املحمد الصباح وزيرا 
للخارجية ووزير دولة لشـؤون مجلس الوزراء، ورنا عبد 
هلـال عبد الرحمن الفـارس وزيرة دولة لشـؤون البلدية 

ووزيرة دولة لشـؤون االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، 
وعـيل فهـد املضف وزيـرا للرتبيـة ووزيرا للتعليـم العايل 
والبحـث العلمـي، وجمال هاضل سـالم الجالـوي وزيرا 
للعدل ووزير دولة لشـؤون تعزيز النزاهـة، وحمد أحمد 
روح الدين وزيرا لإلعالم والثقافة، وخالد مهوس سليمان 
السـعيد وزيرا للصحة، وعبد الوهاب محمد الرشيد وزيرا 
للماليـة ووزير دولة للشـؤون االقتصادية واالسـتثمار، 
وعيل حسـني عيل املوىس وزيـرا لألشـغال العامة ووزير 
دولـة لشـؤون الشـباب، وفهـد مطلق نصـار الرشيعان 
وزيـرا للتجـارة والصناعة، ومبـارك زيد العـرو املطريي 
وزيرا للشـؤون االجتماعيـة والتنميـة املجتمعية ووزير 
دولة لشـؤون اإلسكان والتطوير العمراني، ومحمد عبيد 

الراجحي وزير دولة لشؤون مجلس األمة.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـف مراقبون للشـأن السيايس عن 
سيناريوهات عدة إلعالن الكتلة االكرب 
املقبلـة، وفيمـا  الحكومـة  وتشـكيل 
رجحوا بأن الحكومة املقبلة سـتكون 
توافقيـة بـرشوط االغلبيـة لتحقيـق 
مرحلة اصالحيـة تريض جميع القوى 
السياسـية، اكـدوا ان الصدريـني هم 
االقـرب لإلعـالن عن تحالفـات الكتلة 

االكرب.
وقال الباحث يف الشـأن السيايس، عيل 
بيدر، يف حديث لـ“الزوراء“: ان ”رغبات 
ومسـاعيه  الصـدر  مقتـدى  السـيد 
لتشـكيل حكومة اغلبية سياسـية لن 
تتحقق كون ان هـذه الفكرة ينقصها 
السياسـية والوعـي والنضج  الثقافة 
السـيايس لكـي تكتمـل، خصوصا ان 
العراق يف مرحلة حديثة من ممارسـة 
دوره السيايس الديمقراطي. مبينا: ان 
اقرب السـيناريوهات سـتكون هنالك 
حكومـة توافقية بـرشوط االغلبية او 
حكومة توافقيـة ذات توجه اصالحي 
مطلـق تقيض عىل الفسـاد والسـالح 
املنتـرش، ويمكـن ان نحقـق مـن ذلك 
مرحلـة اصالحية جديـدة تتالءم ايضا 
مع مـا طرحته ترشين ومـا يرغب به 
العراقيـون، وتـريض جميـع االطراف 
التوافق  السياسية.وأوضح: انه ضمن 

الذي سـيصار اليه سوف يكون هنالك 
خياران بأن يكون رئيس وزراء صدريا 
او مرشـحا مـن قبـل السـيد الصـدر 
يقابله زعامة املكون سـوف تكون من 
نصيب جناح االطار التنسيقي وتحديدا 
نوري املالكـي، وعندما يكـون االطار 

التنسـيقي يف السـلطة التنفيذيـة ويف 
الحكومة الجديدة سوف نشهد زعامة 
سياسية من قبل التيار الصدري، وهذا 
اشبه بتبادل االدوار ال اكثر .من جهته، 
رأى املحلل السـيايس، عصـام الفييل، 
انه بعـد مصادقة املحكمـة االتحادية 

عىل نتائـج االنتخابات اصبحت جميع 
القوى السياسـية امام االمـر الواقع، 
وبالتايل نجـد ان هنالك تغـريا واضحا 
حتـى يف طبيعـة الخطـاب السـيايس 
.وقال الفيـيل يف حديث لـ“الـزوراء“: 
ان هنالـك قوى اعلنت رصاحة انها لن 

تشارك يف الحكومة سواء كانت حركة 
حقوق او تيار الحكمة برئاسـة السيد 
عمـار الحكيم، اضافة اىل كتائب حزب 
الله الذين اعلنوا انهم سيسـتمرون يف 
نهجهـم، فضال عـن انه لـم يتبق من 
االطـار التنسـيقي إال جزء مـن الفتح 
اضافة اىل املالكي.واشـار اىل: ان نوري 
املالكي ربما سـيذهب الن يكون نائب 
رئيس جمهورية باالتفاق خاصة اذا ما 
اعلن هذا املنصب سـيكون حرصا من 
اختيار رئيـس الجمهورية الذي يختار 
نوابه ةقد يكون جزءا من عملية اتفاق 
مسـبق بهذا االطار. مؤكدا: ان السـيد 
الصـدر ربما تكون كتلتـه هي االقرب 
يف تشـكيل الحكومة املقبلة خاصة ان 
كل املعطيـات تقول ان هنالـك اتفاقا 
وتحركا واضحا للسيد الصدر مع كثري 
من االطراف السياسية العراقية.ولفت 
اىل: ان االطـار التنسـيقي خطابـه ما 
بعد املصادقة يختلـف تماما عما كان 
قبل املصادقـة، حيث كان يتحدث قبل 
املصادقـة بأنه يمتلك ما يقارب الـ 90 
مقعدا انتخابيا لكن اآلن لم يكن يمتلك 
هـذا العـدد خاصة بعد اعـالن اطرافه 
بـأن الكثـري منهم لـن يكونـوا ضمن 
املشـهد السـيايس القادم. مؤكدا: انه 
ستكون هنالك مراجعة شاملة ملختلف 

ادائهم .

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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بغداد/ الزوراء:
العراقية،  الجوية  الخطوط  رشكة  اعلنت 
 – بغداد  خط  انطالق  النقل،  لوزارة  التابعة 
املتحدث  الخميس.وقال  غدا  الشيخ  رشم 
جليل،  حسني  الجوية،  الخطوط  رشكة  باسم 
يف ترصيح صحفي: إن «هناك خطة تهدف اىل 
افتتاح خطوط جديدة وخطوط كانت متوقفة 
جليل  الدول».وأضاف  من  والكثري  العراق  بني 
ان «اوىل تلك الخطوط هي خط بغداد – رشم 
غد  يوم  النور  سريى  الخط  فهذا  الشيخ، 

الخميس «.

@¡Ç@÷˝�„a@ZÚÌÏßa@¬Ï�©a
êÓ‡©a@aáÀ@ÑÓì€a@‚ãí –@ÜaáÃi

@ Îãìfl@Ú‹‡»€a@Ú‹ÿÓÁ@Zá‡´@ãËƒfl
ÒÏ‘€bi@È€@Ú”˝«@¸@Ô€b‡◊
Üaãœ˛a@›ÇÜÎ@ÚÓˆaãì€a@

@Ú‹º@›ÌÏ•@—‹fl@åb≠g@Â‹»Ì@ÔπbÃ€a
Ô„áæa@∂g@ãÿè»€a@Âfl@paÜbËì€a

@ÚÌá«ä@—ñaÏ«Î@äb�flc@ZıaÏ„˛a
Ü˝j€a@Âfl@Ú”ã–nfl@’†b‰fl@¿@fiÏÓéÎ

@¡Ó´@Û‹«@Ô‹Óˆaãég@ÔÇÎäbñ@—ó”
bÌäÏé@lãÀ@ÚÓ”à˝€a@dœãfl

@Újn«@Âfl@l6‘mÎ@…–mãm@¡–‰€a@äb»éc
›Ófl5‹€@aä¸ÎÜ@80@Ä€a

@á€bÇ@Åbjñ@Úébˆãi@ÒáÌáu@ÚflÏÿy@›Óÿìm@NNoÌÏÿ€a
aãÌåÎ@15@Â‡õnm@Åbjó€a
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@ãflb»€bi@…‡n∞@äáó€a@áÓè€a@NN‚ÏÓ€a
Ú„b‰®a@¿@übÓ–€aÎ@Ô‹«ç©aÎ

@›‘‰€aÎ@pb‰ÓÓ»n€a@—”Ïm@ÚÓ€bæa
pb»Óœ6€aÎ@paÎ˝»€aÎ

lbzè„¸a@∂a@ÂÌãÁbƒnæa@Ï«áÌ@Ô‘Óè‰n€a@äb†�a

بغداد/ الزوراء:
وجه زعيم التيار الصدري، السـيد مقتدى 
الصدر، دعـوة لقيادات االطار التنسـيقي 
(هـادي العامـري وقيس الخزعـيل وفالح 
الفياض) اىل عقد اجتماع يف منطقة الحنانة 
بمحافظة النجـف االرشف اليوم االربعاء، 
فيما دعـا االطـار التنسـيقي املتظاهرين 
االنسـحاب. إىل  كافـة  املحافظـات  يف 
وقال القيادي يف اإلطار التنسـيقي، سـعد 
السـعدي، يف ترصيـح صحفـي: إن «زعيم 
التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، وجه 
دعوة اىل القيادات يف االطار التنسـيقي، كل 
من هادي العامري، وقيس الخزعيل، وفالح 
الفياض، لغرض عقد اجتماع بمنزل الصدر 
يف الحنانة، اليوم األربعاء».وبني السعدي ان 
«االجتماع هو اكمـال لالجتماع األول الذي 

عقد يف منـزل العامـري يف العاصمة بغداد 
قبـل أيـام، وهـذه االجتماعـات تهدف اىل 
الوصول اىل اتفاق حول تشـكيل الحكومة 
العراقيـة الجديدة».ويف سـياق اخـر، دعا 
اإلطار التنسـيقي املتظاهريـن ضد نتائج 
اإلنتخابات الترشيعية إىل االنسـحاب.وقال 
مدير املكتـب اإلعالمي لرئيس ائتالف دولة 
القانـون، هشـام الركابي، يف بيـان تلقته 
«الـزوراء»: إن «االطـار التنسـيقي يوجه 
رسالة شـكر عالية املضامني للمتظاهرين 
ويشـكرهم عىل محافظتهم عىل السـلمية 
وفضحهـم للتزوير وترسـيخ ذلـك يف رأي 
العالـم اجمع وفضح الجهـات التي وقفت 
وراءه».وأضـاف الركابي أن «اإلطار يدعو 
املتظاهرين اىل االنسـحاب مع احتفاظهم 

بحق التظاهر يف االيام املقبلة».

بغداد/ الزوراء:
أصـدرت وزارة املاليـة، امـس الثالثاء، 
تعليماتهـا بإيقـاف التعيينـات والنقل 
والرتقيـات،  والعـالوات  والرتفيعـات 

وتنظيـم األمور املاليـة والقانونية وفق 
نسـبة الـرصف ١٢/١، لحـني ترشيـع 
املوازنـة ابتـداًء مـن ١ كانـون الثانـي 

.٢٠٢٢

\ÚÌäÏnéá€a@p˝Ìá»n€a^@Úì”b‰fl@fi˝Ç@Ô„Üä˛a@laÏ‰€a@ê‹™@¿@áÌ˛bi@⁄aã«

بغداد/ الزوراء:
للمصادقة  الجمهورية  رئاسة  الثالثاء،  امس  لالنتخابات،  املستقلة  العليا  املفوضية  خاطبت 
عىل النتائج النهائية لالنتخابات.وقالت املفوضية يف وثيقة اطلعت عليها «الزوراء»: انه «نظراً 
إلعالن املفوضية النتائج النهائية النتخابات مجلس النواب العراقي لعام ٢٠٢١، وبعد مصادقة 
يف  (٨٣/مكتب/١٤٩٧/٢٠٢١)  بالعدد  كتابها  بموجب  النتائج  عىل  العليا  االتحادية  املحكمة 
٢٠٢١/١٢/٢٧، واستنادا اىل احكام املادة (٥٤) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ التي 
يوما   ١٥ خالل  جمهوري  بمرسوم  لالنعقاد  النواب  مجلس  الجمهورية  رئيس  (يدعو  تنص 
اسماء  عىل  املصادقة  اىل  ندعو  العامة)».وتابعت:»  االنتخابات  نتائج  عىل  املصادقة  تاريخ  من 
االتحادية  املحكمة  من  عليهم  املصادق   ٢٠٢١ لعام  العراقي  النواب  مجلس  بعضوية  الفائزين 
عادل  سعده   .١) بالتسلسل  تبدأ  والتي  (١٧٥/اتحادية/٢٠٢١)  بالعدد  قرارها  بموجب  العليا 

غضيب شتيت الحسيناوي) وتنتهي بالتسلسل (٣٢٩. حسني عيل مردان عبدالله النجيمي)».
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µ‡Ëfl@µ†ãí@ãœaÏm@Ôõn‘Ì@ÍÜb‡n«a@Êa@∂g@äbíc

Übón”¸a@paäbèfl@|Ózóm@¿@ÚÓ‹ó–fl@ÊÏÿné@Ú‹j‘æa@…iä˛a@paÏ‰è€a@Êc@á◊c

lbÁä�a@Úzœbÿfl@fib™@¿@pÎ7i@…fl@’Óè‰n€a@ÚÓ‡Ác@á◊˚Ì@ÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä
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@ÒÏ‘€bi@È€@Ú”˝«@¸@Ô€b‡◊@ Îãìfl@Ú‹‡»€a@Ú‹ÿÓÁ@Zá‡´@ãËƒfl
Üaãœ˛a@›ÇÜÎ@ÚÓˆaãì€a

@ÔÁÎ@EYY@oÃ‹i@Ô€b®a@‚b»€a@Ú„åaÏfl@âÓ–‰m@Újè„@Z¡Ó�Én€a@ãÌåÎ
ÚÓöbæa@‚aÏ«˛bi@Ú„äb‘fl@Û‹«˛a

@\÷Ïjèfl@7À^@äbìn„a@Âfl@äâ•@Úzó€a
÷aã»€a@¿@ÊÎãÿÓflÎc@äÏznæ

@fiÏÓéÎ@ÚÌá«ä@—ñaÏ«Î@äb�flc@ZıaÏ„˛a
Ü˝j€a@Âfl@Ú”ã–nfl@’†b‰fl@¿

بغداد/ الزوراء:
برهم صالح،  الجمهورية،  رئيس  أكد 
التعاون  أهمية  الثالثاء،  امس 
العسكري مع لبنان والتنسيق بمجال 
وزير  وقع  فيما  اإلرهاب،  مكافحة 
الدفاع جمعة عناد مع نظريه اللبناني 
موريس سليم مذكرة تفاهم لتطوير 

العالقات العسكرية.
بيان  يف  الجمهورية  رئاسة  وقالت 
صالح،  إن“الرئيس  ”الزوراء“:  تلقته 
قرص  يف  (أمس)  اليوم  استقبل 
اللبناني  الدفاع  وزير  ببغداد،  السالم 
”الوزير  أن  مبينة  سليم“،  موريس 
ميشال  اللبناني  الرئيس  تحيات  نقل 
فيما  صالح،  برهم  الرئيس  إىل  عون 
حّمل الرئيس صالح الوزير تحياته إىل 

الرئيس عون“.
بحث  اللقاء  خالل  ”تم  أنه  وأضافت 
العالقات املشرتكة التي تجمع البلدين 
أن  اىل  الفتة  الشقيقني“،  والشعبني 
الثنائية  العالقات  أهمية  أّكد  ”اللقاء 
العمل  ورضورة  اللبنانية،  العراقية 

املجاالت،  مختلف  يف  تعزيزها  عىل 
عرب  العسكري  املجال  يف  والتعاون 
االتفاقيات والتفاهمات املُربمة يف هذا 
مكافحة  مجال  يف  والتنسيق  الصدد، 

اإلرهاب“.
من جانبه، ثّمن الوزير موريس سليم 
الشعب  إىل  املساند  العراق  ”موقف 
استقراره،  إلرساء  والداعم  اللبناني، 

يف  لبنان  جانب  إىل  العراق  ووقوف 
مؤكداً  والتحديات“،  األزمات  مختلف 
العراق  واستقرار  بأمن  لبنان  ”التزام 
وإعادته لدوره املحوري ودعم جهوده 

الرامية إلرساء السالم يف املنطقة“.
ولبنان  العراق  وقع  ذلك،  غضون  يف 
تفاهم  مذكرة  بغداد،  العاصمة  يف 
العسكرية  العالقات  بتطوير  خاصة 

بني البلدين.
تلقته  بيان  يف  الدفاع  وزارة  وذكرت 
جمعة  الدفاع  وزير  ان  ”الزوراء“: 
عناد سعدون استقبل نظريه اللبناني 
تعزيز  سبل  وبحثا  سليم  موريس 
مختلف  يف  البلدين  بني  العالقات 

املجاالت.
توقيع  جرى  أنه  إىل  الوزارة  وأشارت 
مذكرة تفاهم خاصة بتطوير العالقات 

الثنائية العسكرية بني البلدين .
التقى  قد  اللبناني  الدفاع  وكان وزير 
األعرجي،  قاسم  بغداد،  يف  أمس  اول 
العراقي،  القومي  األمن  مستشار 
الثنائية،  العالقات  معه  وبحث 
املصالح  إىل  االلتفات  ورضورة 
والسعي  البلدين  بني  املشرتكة 
مختلف  يف  وتطويرها  لتعزيزها 

املجاالت.

الزوراء / يوسف سلمان:
ردود  واملجتمعية  االقتصادية  االوساط  اثارت 
للجدل  املثرية  التوقعات  حول  متضاربـة  فعل 
التي افصح عنها وزير املالية، عيل عالوي، بشأن 
مستقبل االقتصاد املحيل يف السنوات املقبلة جراء 
النفطية يف  السياسات  الكيل عىل  العراق  اعتماد 

تمويل ايرادات املوازنة العامة.
من  مختلفة  نيابية  اوساط  قللت  ذلك،  وإزاء 
عدت  فيما  للجدل،  املثرية  املالية  وزير  توقعات 
اوساط اخرى ان تحذيرات عالوي سياسية اكثر 
من كونها اقتصادية، وال يمكن إلقاء اللوم عىل 

املوظفني يف تدهور االقتصاد .
الربملان  يف  االقتصاد  لجنة  عضو  وصفت  حيث 
السابق، ندى شاكر جودت، توقعات وزير املالية 
عيل عالوي بشأن ترسيح املوظفني بأنها تهرب 
رصف  سعر  رفع  تداعيات  عن  املسؤولية  من 

الدوالر .
وقالت جودت لـ“ الزوراء“: ان ” ترصيحات وزير 
املالية عيل عالوي األخرية بشأن ترسيح املوظفني 
مخيبة لآلمال وتؤرش بأنه ال يفقه شيئا يف االدارة 
كان  ربما  عالوي  ترصيح   ” ان  مبينة   ،” املالية 
مقصودا لتربير تنصله عن املسؤولية يف اجراءات 
رفع سعر رصف الدوالر، وعدم تحقيق أي تحسن 

يف االقتصاد العراقي كما زعم يف حينه ”.
االيرادات  عىل  يعتمد  العراق   ” ان  واضافت 
النفطية بنسبة اكثر من 90 %، وااليرادات غري 
النفطية تصل نحو 7 - 10 %، كما أن موظفي 
وتم  مهولة،  كبرية  اعداداً  يشكلون  ال  الدولة 
عدم  ظل  يف  املوظفني،  من  مواليد  ستة  ترسيح 
بموجب  التقاعد  عىل  واالحالة  تعيينات  وجود 

قانون التقاعد ”.
وصول  يعني  ال  املوظفني  ”وجود  ان  واوضحت 
وجود  عدم  كذلك  االفالس،  مرحلة  اىل  العراق 
العاملية  النفط  اسعار  ارتفاع  ظل  ويف  تعيينات 
اقتصاد  اي  يف  الطبيعية  املسائل  من  تعترب 
نفطي“، مبينة ان ”تنشيط القطاعات، الزراعي 
والصناعي والسياحي، وتشغيل املعامل املتوقفة 

هي حلول ممكنة ألي ازمة اقتصادية ”.
باملقابل، انتقد الخبري يف الشأن االقتصادي، رعد 
املالية عيل عالوي حول  وزير  تويج، ترصيحات 
ترسيح املوظفني يف السنوات املقبلة، واصفا هذه 

الترصيحات بأنها ” فقاعة ”.
وقال تويج، يف بيان صحفي: ان ” ترصيح وزير 
املالية بأن الطلب عىل النفط غري مرن حتى بعد 
25 عاما ترصيح غري دقيق، وذلك للنمو السكاني 
 ، للنفط  املتنوع  واالستخدام  املتزايد،  العاملي 

عن  عبارة  العاملة  القوى  ترسيح  فإن  لذلك 
فقاعة، ولكن هذا االمر ال يمنع من التحسب من 
الصدمات النفطية التي مر بها العراق عدة مرات 
النخفاض  نتيجة   2019  ،  2008،2015 ألعوام 

اسعار النفط ” .
العاملة  للقوى  وزارة  تأسيس  تويج  واقرتح 

ان  مبينا  البطالة،  وامتصاص  االصالح  هدفها 
معالجة  عىل  يعمل  ان  يجب  الوزارة  تأسيس   ”
ان  ذكر  ما  وخاصة  كبرية،  اقتصادية  مشكلة 
املبالغ املخصصة للمتقاعدين بحدود 19 تريليون 
يف  دينار  تريليون   25 تبلغ  ان  ويتوقع  دينار، 

االعوام القادمة ”.

الزوراء/مصطفى فليح:
مظهر  املايل،  الحكومة  مستشار  اوضح 
العملة  هيكلة  مرشوع  ان  صالح،  محمد 
لتفادي  اقرتاح وعملية كمالية  هو مجرد 
مشكالت تكثري االرقام يف الحسابات ورفع 
النقدية، ويف حني  كفاءة نظام املدفوعات 
اشار اىل ان اعتماده يقتيض توافر رشطني 
بالقوة الرشائية  اكد عدم عالقته  مهمني، 
الدخل  يف  تبدل  اي  يحدث  ولن  للعملة 

الحقيقي لألفراد.
ان  ”الزوراء“:  لـ  حديث  يف  صالح  وقال 
االصفار  حذف  او  العملة  هيكلة  ”اعادة 
إلصالح  مرشوع  هو  العملة  من  الثالثة 
بالدنا، ويعني  النقدية يف  املدفوعات  ادارة 
حسابات  من  اصفار  ثالثة  حذف  ايضاً 
كما  كافة  العراق  جمهورية  واحصاءات 
كان مقرتحا سابقا يف العام ٢٠١١ يف عهد 
البنك  محافظ  الشبيبي  سنان  الدكتور 

املركزي العراقي االسبق“.

ضمن  يقع  املرشوع  ”هذا  ان  واضاف 
منذ  دولة   ٦٠ قرابة  مارستها  سياسة 
التضخم  اخفاقات  بسبب  الثانية  الحرب 
الجامح الذي ادى اىل تكاثر غري طبيعي يف 
الحسابات  العملة واجمايل  عدد االرقام يف 

واالرقام ذات الصلة“. 
لتفادي  يأتي  املقرتح  ”املرشوع  ان  وبني 
مشكالت تكثري االرقام يف الحسابات، وهو 
باعتماد  التداول  ارقام  عقد  الذي  االمر 
باثنتي  الدخول  ومنها  جدا،  كبرية  ارقام 
بسبب  اكثر  او  عرشية  مرتبة  عرشة 
االقتصاد  يف  حدث  الذي  الجامح  التضخم 
الحصار  ومنها  السابقة،  بالدنا  ظرف  يف 
ابان  التضخمية  ومشكالته  االقتصادي 

التسعينيات“ .
وتابع ”فضال عن ان اعادة الهيكلة تسمح 
التي  االصغر  العملة  من  فئات  باستخدام 
اندثرت  والتي  الصغرية  املعامالت  تخص 
والفئات  الكبرية  االرقام  بسبب  تماماً 

الرقمية العالية جدا“.
يف  تعد  العملة  ”هيكلة  ان  اىل  ولفت 
كفاءة  لرفع  كمالية  عملية  كافة  االحوال 
االرقام  وتداول  النقدية،  املدفوعات  نظام 
بالقوة  له  عالقة  وال  ارشق،  بشكل  ايضا 
يف  تبدل  اي  يحدث  وال  للعملة  الرشائية 
لتسهيل  وانما  لألفراد،  الحقيقي  الدخل 
انه  مؤكدا  اصغر“.  بأرقام  املعامالت 
االمر  تعلق  بقدر  الدولة  مهام  من  ”يبقى 
وتصغريها،  واالحصاءات  بالحسابات 
ومن مهام للبنك املركزي طبعا قدر تعلق 

االمر بفئات العملة وتغريها ”.
مقيدا  سيبقى  ”املرشوع  ان  اىل  واشار   
مجلس  يصدره  خاص  قانون  بترشيع 
السلطة  بعد مصادقة  الشأن  بهذا  النواب 
السلطة  من  وبمقرتح  عليه،  التنفيذية 

النقدية“. 
واوضح ان ”هيكلة العملة مجرد مرشوع 
(مقرتح) ومعد لدى السلطة النقدية حتى 

توافر  يقتيض  واعتماده  الحارض،  الوقت 
سيايس  استقرار  وجود  االول:  رشطني: 
واقتصادي متالزم وطويل االجل، والثاني: 
النقدية  السلطات  بني  متوافقة  ارادة 

والتنفيذية والترشيعية للسري فيه“.

بغداد/ الزوراء: 
النجم،  بتال  خالد  التخطيط،  وزير  أعلن 
الحايل  العام  املايل ملوازنة  التنفيذ  ان نسبة 
بلغت %99 وهي االعىل مقارنًة بالسنوات 
املايض، فيما اكد ان السنوات االربع املقبلة 
املسارات  تصحيح  يف  مفصلية  ستكون 

االقتصادية يف العراق.
هيأة  الجتماع  ترؤسه  خالل  النجم،  وقال 
الرأي يف الوزارة بجلستها السادسة واالخرية 
ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  العام،  لهذا 
يعود  املوازنة  يف  التنفيذ  نسبة  ارتفاع 
املشاريع  تنفيذ  يف  املتزايدة  الحركة  اىل 
املالية  التخصيصات  االستثمارية، واطالق 
مشيدا  الثالث،  بمراحلها  املشاريع  لهذه 
منتسبو  قدمها  التي  الكبرية  بالجهود 
خطط  تنفيذ  متابعة  يف  التخطيط  وزارة 
بوزارة  املرتبطة  غري  والجهات  الوزارات 
الوزارة  يف  العمل  ان  مبينا  واملحافظات، 
كان يتواصل بنحو مستمر بما يف ذلك ايام 

العطل الرسمية.

السنوات  ان  اىل:  التخطيط  وزير  ولفت 
االربع املقبلة ستكون مفصلية يف االقتصاد 
العراقي، بعد التداعيات الكبرية والخطرية 
التي واجهها البلد خالل السنوات املاضية. 

مرحلة  ستكون  املقبلة  املرحلة  ان  مؤكدا 
واالقتصادية،  التنموية  املسارات  تصحيح 
وصوال لتحسني مستوى الخدمات املقدمة 

للمواطنني يف جميع املجاالت.

جلستها  يف  الرأي  هيأة  ناقشت  ذلك  اىل 
الوزارة،  وكيال  حرضها  التي  السادسة، 
واملديرون  والتشكيالت  االجهزة  ورؤساء 
القضايا  من  عددا  الوزارة،  يف  العامون 
الدوائر  بعمل  الصلة  ذات  وامللفات 
املشاريع،  تنفيذ  ومتابعة  والتشكيالت 
االداء  مستوى  تحسني  باتجاه  والعمل 

للعاملني يف الوزارة.
بحسب  االجتماع،  خالل  جرى،  كما 
مذكرة  مرشوع  مسودة  مناقشة  البيان، 
الصناعية  امللكية  حقوق  مجال  يف  تفاهم 
والسيطرة  للتقييس  املركزي  الجهاز  بني 
النوعية، ومديرية حماية امللكية التجارية 

والصناعية السورية.
التعاون  افاق  مناقشة  االجتماع  وشهد 
والجامعة  التخطيط  وزارة  بني  املشرتك 
االمريكية يف بغداد، يف مجال برامج القيادة 
االحصائي،  بالتحليل  الخاصة  والربامج 
اللغة  وتطوير  االستشارية،  والخدمات 

االنكليزية.

بغداد/الزوراء:
امس  الصحة،  وزارة  حذرت 
وبائية  موجة  دخول  من  الثالثاء، 
باملتحور  اصابات  وتسجيل  جديدة 
االلتزام  غياب  مع  ”اوميكرون“ 

باإلجراءات الوقائية.
الصحة،  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
صحفي:  ترصيح  يف  البدر،  سيف 
”حتى هذه الساعة من لم نسجل اي 
ونأمل  اوميكرون،  باملتحور  اصابة 
الشائعات  اثارة  عدم  املواطنني  من 
يف دخول املتحور والصحة شفافة يف 

اعالن اإلصابات“.

عن  االنباء  ”تتوارد  أنه  وأضاف 
حدوث اصابات باوميكرون رغم انه 
امر ممكن ومتوقع، وال يعلن ذلك إال 

املخترب املركزي يف وزارة الصحة“.
اىل  ”الجميع  الوزارة  ودعت 
الوقائية  لإلجراءات  الجاد  التطبيق 
أثبتت  التي  اللقاحات  عىل  واالقبال 
حقيقة  وقاية  بتحقيقها  علميا 
كورونا  بفريوس  اإلصابات  من 
”هناك  ان  مبيناً  ومتحوراتها“، 
االمر  وهذا  للوباء،  قياسيا  انحسارا 
جيد نسبيا ونتمنى الوصول اىل صفر 

باالصابات“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة االنواء الجوية، امس الثالثاء، حالة الطقس يف البالد خالل 
االيام القادمة، فيما توقعت حدوث امطار وعواصف رعدية وسيول يف 

مناطق متفرقة من البالد.
األربعاء  اليوم  البالد  أنَّ ”طقس  ”الزوراء“:  تلقته  للهيئة  بيان  وذكر 
يف املنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط 
طقس  سيكون  بينما  منها،  متفرقة  أماكن  يف  خفيفة  مطر  زخات 
فيما  صباحاً،  الضباب  تشكل  مع  جزئياً  غائماً  الشمالية  املنطقة 
امطار  بتساقط  مصحوباً  غائماً  الجنوبية  املنطقة  طقس  سيكون 
االقسام  يف  غزارتها  وتزداد  احياناً  رعدية  تكون  الشدة  متوسطة 
املنطقة  يف  قليالً  فستنخفض  الحرارة  درجات  أما  منها،  الرشقية 
الوسطى، وال تغري فيها يف املنطقتني الشمالية والجنوبية من البالد“.

 وأضاف أنَّ ”الطقس ليوم غد الخميس يف املنطقة الوسطى سيكون 
غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة 
الشمالية  املنطقة  طقس  سيكون  بينما  صباحاً،  الضباب  ويتشكل 
طقس  سيكون  فيما  صباحاً،  الضباب  تشكل  مع  غائم  اىل  صحواً 
املنطقة الجنوبية غائماً مصحوباً بتساقط امطار متوسطة اىل غزيرة 
وحدوث عواصف رعدية مع احتمال حدوث سيول يف بعض االماكن 

منها، وال تغري يف درجات الحرارة بعموم البالد“.
وأشار اىل أنَّ ”الطقس ليوم الجمعة سيكون صحواً اىل غائم مع تشكل 
سيكون  بينما  والشمالية،  الوسطى  املنطقتني  يف  صباحاً  الضباب 
منها  الرشقية  االقسام  ويف  جزئياً  غائماً  الجنوبية  املنطقة  طقس 
رعدية  تكون  متوسطة  اىل  خفيفة  امطار  تساقط  مع  غائماً  يكون 
يف  قليالً  فستنخفض  الحرارة  درجات  أما  الضباب،  وتشكل  احياناً 

عموم البالد“.
صحواً  سيكون  املقبل  السبت  ليوم  ”الطقس  أن  اىل  البيان  ولفت 
الوسطى  املنطقتني  يف  صباحاً  الضباب  ويتشكل  الغيوم  بعض  مع 
غائم  اىل  صحواً  الجنوبية  املنطقة  طقس  سيكون  بينما  والشمالية، 
يف  الحرارة  درجات  يف  تغري  وال  صباحاً،  الضباب  ويتشكل  جزئي 
االقسام الوسطى والشمالية، يف حني سرتتفع قليالً يف القسم الجنوبي 

من البالد“.
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١- يرس الرشكة العامة لتصنيع الحبوب ان تعلن (للمرة الثانية) عن مناقصة لتحميل وتفريغ وتكييس وتنضيد ورزم وخياطة مواد 

الرشكة داخل مطحنة الدورة. 
لتنفيذ  منها  جزء  استخدام  وينوي  االتحادية)  (املوازنة  ضمن  املالية  التخصيصات  الحبوب  لتصنيع  العامة  الرشكة  لدى  تتوفر   -٢

الخدمات تحميل وتفريغ وتكييس وتنضيد ورزم وخياطة مواد الرشكة داخل مطحنة الدورة.
٣- بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق املناقصة باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل الرشكة العامة لتصنيع الحبوب 
/القسم القانوني وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار بموجب صك مصدق من احد املصارف 

الحكومية بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني يف اعاله.
عدن/  بغداد/ساحة  محافظة  يف  الكائن  العام  املدير  الحبوب/مكتب  لتصنيع  العامة  (الرشكة  اآلتي  العنوان  اىل  العطاءات  تسلم   -٤
مدخل مدينة الحرية) يف املوعد املحدد اقصـاه الساعة العارشة صباحا من يوم ٢٠٢٢/١/١٩ حسب توقيت مدينة بغداد وسوف ترفض 

العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف ذات الوقت والتاريخ والعنوان.
او  العقود الحكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ يف كل ما لم يرد به نص يف هذا االعالن  الواردة يف تعليمات تنفيذ  النصوص   ((ترسي كافة 

يتعارض معها يف املضمون))
يجب ان تتضمن العطاءات ما ييل:-

١- شهادة تأسيس الرشكة مقدمة العطاء مع براءة ذمة عن رسوم التجديد لدى دائرة مسجل الرشكات.
٢- التأمينات االولية تقدم بصك مصدق او خطاب ضمان بمبلغ (٣٩٧٠٨٠٠٠) تسعة وثالثون مليون وسبعمائة وثمانية االف دينار 
التي تمثل ٣٪ من الكلفة التخمينية من احد املصارف املعتمدة ومحرر ألمر الرشكة من قبل املناقص حرصا او من يخوله قانونا عىل ان 

ال تقل نفاذيته (٣٥) يوم من تاريخ انتهاء نفاذية العطاء البالغة ١٢٠ مائة وعرشون يوما من املوعد النهائي لتقديم العطاء. 
٣- كتاب عدم ممانعة من دخول املناقصات من الهيئة العامة للرضائب لعام ٢٠٢٢ ومعنون اىل الرشكة العامة لتصنيع الحبوب حرصا 

(عىل ان يلتزم املناقص بجلب ما يؤيد براءة ذمته عند احالة املناقصة بعهدته). 
٤- وصل رشاء رشوط املناقصة. 

٥- تقديم اعمال مماثلة.
بخصوص  اما  اإلصدار.  جهة  من  االصل  طبق  ومختومة  مصدقة  تكون  ان  يجب  (مستنسخة)  مصورة  وثائق  تقديم  حالة  يف   -٦
املستمسكات الثبوتية (البطاقة املوحدة او هوية االحوال املدنية، شهادة الجنسية، بطاقة السكن وغريها) تتم مطابقتها مع االصل 

عند االحالة .
٧- يتم انعقاد املؤتمر الخاص لإلجابة عىل استفسارات املشاركني يف هذه املناقصات يف الساعة العارشة صباحا حسب توقيت بغداد من 

يوم ٢٠٢٢/١/١٢ يف مقر الرشكة/القسم القانوني.
٨- يف حال مصادفة يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون اليوم التايل موعدا الستالم وفتح العطاءات.

املرفقات: جدول
اثري داود سلمان 
املدير العام ورئيس مجلس االدارة وكالة
http:/www./tasneehobob.mot.gov.iq
e.mail:grain_contract@yahoo.com
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 وتحميلها عبر الحزام الناقل وتنضيدها داخل السيارة
اربعة االف ومائتان  4250

 وخمسون دينار
ررة تعبئة وخياطة اكياس الطحين باالوزان المق  .2

الى المخزن وتنضيدها وتحميلها عبر الحزام الناقل 
 واعادة تحميلها مرة اخرى الى السيارة

خمسة االف  5400
 واربعمائة دينار

 تعبئة وخياطة اكياس النخالة والشوائب باالوزان  .3
المقررة وتحميلها بالسيارة وتفريغها وتنضيدها داخل 

 المخزن

اربعة االف  4500
 وخمسمائة دينار 

تحميل اكياس النخالة من المخزن وتنضيدها داخل   .4
 السيارة 

الف واربعمائة  1400
 دينار

تفريغ اكياس النخالة الواردة الى المطحنة من   .5
 المواقع والمطاحن االخرى في الشركة وتنضيدها

 داخل المخزن 

الف ومائتان  1250
 وخمسون دينار

تفريغ الحنطة الخام الواردة الى المطحنة من   .6
السايلوات بالسيارات غير القالبة وتنظيف الساحة 

المحيطة بعين االستالم بعد التفريغ وتوفير عمال من 
 الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثامنة مساءاً.

ثمانمائة وخمسون  850
 دينار

 الفا دينار 2000 تفريغ اكياس الطحين الوارد الى المطحنة   .7
 الف دينار 1000 مداورة اكياس الطحين الوارد الى المطحنة  .8
 الف دينار 1000 تحميل اكياس الطحين الوارد الى المطحنة  .9

تنظيف طوابق المطحنة والسرداب والمخازن   .10
والساحات من الطحين والنواتج المتناثرة  والمسقفات

والنفايات وتنظيف خطوط شبكة تصريف مياه 
االمطار مع تنظيف السواقي الكونكريتية الظاهرية 
وتنظيف المانهوالت الرئيسية الخاصة بالشبكة مع 

تنظيف فوهات استالم مياه االمطار (كليات) 
وتنظيف الخطوط الواصلة بين الفوهات 

نظيف محطة الضخ الرئيسية ورفع والمانهوالت وت
الحشائش واالدغال وبأي واسطة تؤدي الغرض الى 

المكان الذي يحدده الطرف االول داخل او خارج 
 المطحنة (شهريا)

اربعة ماليين  4700000
 ً  وسبعمائة الف دينار شهريا
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مقديشو/متابعة الزوراء:
 قال مراقبـون سياسـيون إن تصعيد 
الرئيـس الصومـايل، محمـد عبداللـه، 
املكنـى بفرماجو، ضد رئيـس الوزراء 
حسني روبيل، وسعيه إلجراء انتخابات 
وفق رشوطـه يتنزالن ضمـن األجندة 
الرتكيـة التـي تدفـع نحـو انتخابات 
صومالية تفـرز قيادة مواليـة ألنقرة 
وقـادرة عـىل حماية املصالـح الرتكية 
وتنفيذ سلسلة من االتفاقيات التي تم 
توقيعها يف السنوات املاضية، يف الوقت 
الذي ال يتجـاوز فيه الدعـم املوجه إىل 
رئيس الـوزراء ترصيحات روتينية من 
دول غربيـة تحث فيهـا عىل اإلرساع يف 

إجراء االنتخابات.
وأشـار املراقبـون إىل أن نقطة الخالف 
الرئيسـية التي تقلق فرماجـو تتعلق 
بتمسـك رئيس الـوزراء باإلرشاف عىل 
مختلـف تفاصيل اإلعـداد لالنتخابات، 
وهو ما يهدد خطط الرئيس لالستمرار 
لدورة رئاسـية جديدة وانتخاب برملان 
موال لـه، كما يهـدد فرص اسـتمرار 
الدعم الرتكي له إن لم يقدر عىل توجيه 

االنتخابات إىل ما تريده أنقرة.
أن  املـايض  السـبت  وأعلـن فرماجـو 
رئيـس الوزراء ”فشـل يف إنجاز مهمة 
إجراء االنتخابـات“ يف البالد بعد توليه 
مسـؤولية قيـادة االنتخابـات يف مايو 
املـايض، إثـر خالفـات نشـبت آنـذاك 
حـول بعـض األمـور الفنيـة املتعلقة 

بالسـباق ومنها ”آلية تشـكيل اللجان 
االنتخابية“.

وأضـاف البيـان أن رئيـس الحكومـة 
”انحـرف عن مسـار االنتخابـات من 
خالل رضب وحـدة اللجان االنتخابية، 
ما يشكل تهديدا السـتقالليتها“، كما 
أقدم رئيـس الحكومة -وفـق البيان- 
عىل ”إصدار قرارات أحادية الجانب (لم 
يذكرها) وقد ترض بمسـار االنتخابات 

الرئاسية والربملانية“.
ودعا فرماجو إىل عقد مؤتمر تشاوري 

يجمـع الحكومة االتحاديـة والواليات 
العاصمـة  وسـلطات  الصوماليـة 
مقديشو الختيار ”قيادة كفؤة“ تقوم 
بالعملية االنتخابية التي تشمل انتخاب 
أعضـاء مجلـيس النواب والشـيوخ يف 

الربملان وكذلك رئيس الجمهورية.
من جانبه، اتهم روبيل الرئيس فرماجو 
بمحاولـة ”االنقـالب عـىل الحكومـة 
والدسـتور وقوانـني البلد“ بعـد قراره 
تعليـق مهام رئيس الوزراء ووضع حد 

لصالحياته.

ويعتـرب فرماجـو املنتهيـة واليته منذ 
نحـو عـام، والـذي أخفـق سـابقا يف 
التمديـد لنحـو عامـني إضافيـني، أن 
تركيا حليف قوي، حيث تقوم بتدريب 
القوات العسكرية التابعة له، مستفيدة 
من القاعدة العسـكرية الضخمة التي 

شيدتها يف الصومال.
وأكـد الخبـري يف الشـؤون األفريقيـة، 
حمـدي عبدالرحمـن: أن الـرصاع بني 
فرماجو وروبيل هذه املرة خطري ويعيد 
األول  املربـع  إىل  الصومـال  يف  األزمـة 

بعـد أن الحـت يف األفق مالمـح يمكن 
أن تخفـف حدتهـا من خـالل التوافق 

السابق حول إجراء االنتخابات.
وأضاف أن ”العنرص املفصيل يف املعادلة 
هـو أن فرماجـو مدعـوم مـن تركيـا 
بشكل واضح بعد أن ألقت أنقرة بثقلها 
العسـكري خلفه، وهو مـا يعزز ثقته 
يف أنه قادر عىل تحـدي غريمه والعمل 
مـن أجل تفويـت الفرصة عـىل إجراء 

انتخابات قد تبعده عن السلطة“.
وقـال حمـدي عبدالرحمـن إن ”تركيا 
تقـوم بتدريب قـوات الجيش بشـكل 
مكثـف، وخطـت خطوة كبـرية عقب 
إىل  طيـار  دون  طائـرات  توريدهـا 
مقديشـو، وهـي الورقـة الرابحـة يف 
يـد فرماجو إذا تـم اللجـوء إىل الخيار 

العسكري لحسم رصاعه مع روبيل“.
وأشـار مكتب روبيل إىل أن الرجل يقوم 
بمهامه اليوميـة كاملعتاد بعدما اعترب 
ما قام به فرماجو ”محاولة فاشـلة“ 
للسـيطرة عسـكريا عىل مكتبه، وأنه 
”ملتـزم تمامـا بالوفـاء بمسـؤوليته 
الوطنية إلجراء عملية انتخابية مقبولة 

تتوج بانتقال سلمي للسلطة“.
ومـن املتوقـع عـدم استسـالم روبيل 
بسـهولة، بعد أن وصلته إشارات دعم 
مـن بعض القـوى الغربيـة املتحفظة 

عىل تغول تركيا يف الصومال.
وأشـاد ممثلو املجتمع الدويل بالجهود 
التي يبذلها روبيل يف ترسيع االنتخابات 

وجعلها شفافة وذات مصداقية، حيث 
رحبـوا باالجتماعات التـي عقدها من 
قبـل مـع اتحـاد املرشـحني واملجتمع 
املدنـي وأقـّروا بأهميـة االسـتماع إىل 

مقرتحاتهم بشأن االنتخابات.
الدوليـة  القـوى  بعـض  ومارسـت 
ضغوطا سياسـية إلجراء االنتخابات 
السـلطة  يف  الجمـود  حالـة  ووقـف 
وإنهاء الفراغ الدسـتوري الذي يؤدي 
إىل انسـداد أفـق املصالحـة الوطنية، 
وهـي الورقـة التـي يرى روبـيل أنها 
يمكن أن تساعده يف الحد من تصورات 
فرماجـو، كمـا أجربتـه منـذ بضعة 
أشـهر عىل الرتاجع عن االسـتمرار يف 

السلطة ملدة عامني.
وحثـت كل مـن السـفارة األمريكيـة 
والربيطانية يف مقديشو قادة الصومال 
لنـزع  فوريـة  خطـوات  اتخـاذ  عـىل 
فتيـل التوترات واالمتنـاع عن األعمال 
االسـتفزازية وتجنب العنـف، يف تأكيد 
عـىل أنهما تدعمان إجـراء االنتخابات 

وضد أّي محاوالت لتعطيلها.
ويقـول املراقبـون إن موقـف املجتمع 
الغربي لن يتجـاوز حدود الترصيحات 
التي تحض عىل ضبط النفس وااللتزام 
بمسـار االنتخابـات ومـا إىل ذلـك من 
عبارات تتوقـف عند الحدود اإلعالمية، 
فال واشنطن تريد االنخراط مبارشة يف 

األزمة وال لندن ترغب يف ذلك.
ويلفـت هـؤالء إىل أن قـرار الواليـات 

املتحـدة سـحب قواتها مـن الصومال 
أخل بأحد عنارص التوازن األمني، ففي 
الوقـت الذي وفر فيه لحركة الشـباب 
الصوماليـة املتطرفـة فرصـة زيـادة 
نفوذها حصلت تركيا عىل ضوء أخرض 
لتكريـس نفوذهـا العسـكري ودعـم 
حليفها يف السـلطة فرماجو الذي يريد 
أن يفرض سـيطرته عىل أرض الواقع 
كبديـل عن إجراء انتخابـات ال يضمن 

أن تصب نتائجها يف صالحه.
وقالـت واشـنطن إنها ”تشـعر بقلق 
عميـق إزاء عمليات التأخري املسـتمرة 
واملخالفـات اإلجرائيـة التـي تقـوض 

صدقية العملية االنتخابية“.
وحاول فرماجو أن يضفي عىل رصاعه 
منهجـا أخالقيا كـي ال تكون املواجهة 
الخارجية مبكرة وأبوابها مفتوحة عىل 
مرصاعيها، فأمر بإيقاف قائد البحرية 
الصوماليـة الجنرال عبدالحميد محمد 
دريـر الـذي اتهـم روبيل بنهـب أراٍض 

تابعة للبحرية.
الجيش  وطالـب باسـتكمال تحقيـق 
السـلطة  اسـتغالل  سـوء  مزاعـم  يف 
اململوكـة  العامـة  األرايض  واختـالس 
ممتلـكات  عـىل  والحفـاظ  للجيـش 
القوات املسـلحة، وهـي القضية التي 
استند إليها يف قراره بشأن تعليق عمل 
وصالحيات رئيـس الـوزراء الذي قال 
”إنه متهم بالفسـاد واختالس األموال 

العامة“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الرتبية، امـس الثالثاء، موافقة 
وزارة التعليم العايل بالسماح لخريجي الكلية 
الرتبويـة املفتوحـة بالتقديم عىل الدراسـات 
العليـا يف الجامعـات العراقية بـدءاً من عام 

.(٢٠٢٣-٢٠٢٤)
وقالت الـوزارة يف بيان تلقته ”الـزوراء“: إن 
”جهودهـا الحثيثـة واملتواصلـة والتي بذلت 
مـن قبل وزيـر الرتبية، عيل حميـد الدليمي، 
وبمتابعـٍة دقيقة من وكيل الوزارة للشـؤون 
العلميـة عـادل البصييص مـع وزارة التعليم 

العايل تمخض عنها حصول املوافقة والسماح 
لخريجي الكلية الرتبويـة املفتوحة بالتقديم 
عىل الدراسـات العليا يف الجامعـات العراقية 
كافة بدءاً من العام الدرايس (٢٠٢٣ - ٢٠٢٤) 
وحسب الضوابط والرشوط املعلنة للتقديم يف 
ذلـك العام، وهذا ُيعد االنجـاز االول من نوعه 

منذ تأسيس الكلية عام 1998“.
وأضاف البيان ان ”هذه الخطوة ستسـهم يف 
رفد مؤسسـات الرتبيـة بالكفـاءات العلمية 
الـذي سـينعكس ايجابـاً يف تطويـر العملية 

التعليمية والرتبوية“.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة، امس االربعاء، املوقف 
الوبائـي اليومي لفريوس كورونا املسـتجد 
يف العـراق، فيما اكدت تسـجيل 225 اصابة 
 390 جديـدة و7 حـاالت وفيـات وشـفاء 

حالة.
وذكـرت الـوزارة يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: 
ان عـدد الفحوصات املختربيـة ليوم امس: 
12634، ليصبـح عدد الفحوصـات الكلية: 
16789447. مبينـة: انـه تم تسـجيل 225 

اصابـة جديـدة و7 حـاالت وفيات وشـفاء 
390 حالة.

واضافـت: ان عـدد حـاالت الشـفاء الكيل: 
2063808 (%98.6)، بينمـا عـدد حـاالت 
عـدد  أمـا   ،2092875 الـكيل:  االصابـات 
الحاالت التي تحت العالج: 4921، يف حني ان 
عـدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: 84، 
وعدد حاالت الوفيـات الكيل: 24146. الفتة 
اىل: ان عـدد امللقحـني ليوم امـس: 63910، 

ليصبح عدد امللقحني الكيل: 8482581.

بغداد/الزوراء:
وجـه مجلس الخدمـة االتحـادي، امس 

الثالثاء، دعوة للمقبولني بالتعيينات.
وذكـر الناطق الرسـمي ملجلـس الخدمة 
اللهيبـي، يف  العامـة االتحـادي، وسـام 
بيـان تلقته ”الزوراء“: أن ”عىل املقبولني 
للتعيينات يف كل من وزارة الصحة، وديوان 
الرقابة املالية، وبيـت الحكمة، ومجلس 
الدولة وهيئـة املنافذ الحدودية، مراجعة 

دوائرهم دون الرجوع إىل املجلس“. 

وأضـاف أن ”املجلـس كان قـد صـادق 
مسـبقاً عىل التعيينات املذكـورة آنفاً ملن 
تـم قبولهـم للتوظيف، وتم ارسـال كتب 
رسمية باألسماء والتفاصيل إىل الجهات 

ذات العالقة“.
أن  للبيـان:  وفقـاً  اللهيبـي،  وأوضـح 
”املجلس ليسـت له عالقـة باملقابالت او 
التنقالت“، داعيـا ”املقبولني اىل مراجعة 
دوائرهـم ذات العالقـة التي تـم قبولهم 

فيها مسبقا“.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار رصف الدوالر األمريكي 
مقابل الدينار العراقي، امس الثالثاء، يف 
البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد ويف 

اقليم كردستان.
الكفـاح  بورصـة  إن  مصـدر  وقـال 
والحارثيـة املركزيـة يف بغداد، سـجلت 
صبـاح اليـوم، 147850 دينـاراً عراقياً 
مقابل 100 دوالر أمريكي، فيما سجلت 
االسـعار صباح االثنـني 147900 دينار 

عراقي مقابل 100 دوالر امريكي.
والـرشاء  البيـع  اسـعار  أن  إىل  وأشـار 

انخفضـت يف محال الصريفة باألسـواق 
املحليـة يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيع 
148250 دينـاراً عراقيـاً لكل 100 دوالر 
امريكـي، بينمـا بلغـت أسـعار الرشاء 
147250 دينـاراً عراقيـاً لكل 100 دوالر 

امريكي.
أمـا يف اربيـل عاصمة اقليم كردسـتان، 
فقد شـهدت اسـعار الـدوالر انخفاضا 
ايضـاً، حيث بلغ سـعر البيـع 147900 
دينـار لـكل 100 دوالر امريكـي، وبلـغ 
سـعر الرشاء 147700 دينـار لكل 100 

دوالر امريكي.

عمان/ الزوراء:
سـادت حالـة من الفـوىض واندلع 
عـراك باأليـدي تحـت قبـة الربملان 
األردنـي، مع بدء املجلس مناقشـة 
التعديالت الدستورية التي أرسلتها 

الحكومة للمجلس.
رشع  عندمـا  األمـور  وتطـورت 
املجلـس يف مناقشـة تعديـل املادة 
والتـي  التعديـل،  مـن  السادسـة 
تضيف كلمـة ”األردنيات“ يف عبارة 
”األردنيـني أمـام القانون سـواء ال 

تمييز بينهم“.
وبـدأ النقاش حـول إضافـة كلمة 
األردنيـات، وما إذا كانت رضورة ام 

زيادة لغوية.
حـول  النقـاش  احتـدم  وعندهـا   
لِتتطور  الحديث واملناقشـة  أولوية 
إىل اشتباكات باأليدي استدعت رفع 

الجلسة ملدة نصف ساعة.
وبعد استئناف الجلسة حصل عراك 
جديـد باأليدي بـني النـواب عندما 
رفض أحد النـواب قبول اعتذار من 

رئيس املجلس.
وقرر رئيس مجلس النواب، املحامي 
عبد الكريم الدغمي، رفع الجلسـة 
التي انعقدت امس الثالثاء إىل اليوم 
األربعاء إثر فوىض سـادت املجلس، 
وفقـا ملـا ذكـرت مواقـع إخبارية 

محلية.
وكان سادت الجلسة، التي انعقدت 

امس ملناقشة التعديالت الدستورية، 
حالـة مـن الفـوىض والعـراك بني 

بعض أعضاء املجلس.
املشـادات  مـن  العديـد  ودارت 
والفـوىض بـني النواب بعـد حديث 
رئيـس اللجنـة القانونيـة النيابية 
املحامـي عبـد املنعم العـودات عن 

التعديالت الدستورية.
وطلب الدغمي من النائب سـليمان 
أبـو يحيى الخـروج من الجلسـة، 
قائال لـه :“إنت بتصـب الزيت عىل 

النار“.
وكانت اللجنـة القانونية يف مجلس 
النـواب األردنـي، قـد أقـرت لـدى 
اجتماعها األحد برئاسـة العودات، 
مـرشوع تعديـل الدسـتور األردني 
لسنة 2021، وذلك تمهيدا لعرضها 

عىل الربملان ملناقشتها وإقراراها
وأشار العودات، يف مؤتمر صحفي، 
إىل أبـرز التعديـالت التـي أدخلتهـا 
اللجنة عىل املرشوع، وأهمها دعوة 
العاهـل األردنـي، النعقـاد مجلس 

األمن الوطني والسياسة الخارجية 
يف حالـة الرضورة، وتغيري مسـمى 
املجلـس بحيـث يصبـح ”مجلـس 
األمـن القومي“ بدال عـن الوطني، 
األنبـاء  وكالـة  ذكـرت  ملـا  وفقـا 

الرسمية ”برتا“.
ولفـت العـودات وقتهـا إىل أنه ”ال 
حاجـة ملـا ورد يف املـادة الثالثة من 
مـرشوع التعديـالت املقدمـة مـن 
الحكومة والتي نصت عىل أن يكون 
جاللة امللك رئيسا لهذا املجلس، ألن 

جاللته رأس الدولة ورئيس السلطة 
التنفيذية“.

ألغـت  قـد  اللجنـة  أن  إىل  وأشـار 
املتعلقة بتعيـني عضوي  ”الفقـرة 
مجلس األمن الوطني مع تضمينها 
باملـادة (28) مـن املـرشوع، وهي 
املـادة التي تتنـاول ممارسـة امللك 
لصالحياته يف تعيني قايض القضاة، 
ورئيس املجلـس القضائي الرشعي 
الديـوان  ورئيـس  العـام  واملفتـي 
امللكـي الهاشـمي ووزيـر البـالط 

ومستشاري امللك“.
ونبـه إىل أن ”التعديـالت لـم تمنح 
اختصاصـات جديدة للملـك، وإنما 
هي اختصاصات أصيلة، حيث جاء 
التعديـل لتبيـان كيفيـة ممارسـة 
عـىل  ولإلبقـاء  الصالحيـات  تلـك 
حياديـة هذه املناصب الحساسـة، 
بعيدا عن أي اعتبارات سياسـية أو 
حزبيـة وهذا هو املبدأ املسـتخلص 
مـن التعديالت عىل املـادة 40، وهو 
ضمـان حيـاد املؤسسـات الدينية 

واألمنية“.
كمـا وافقت اللجنـة القانونية عىل 
بقية التعديالت الدستورية، وأهمها 
انتخاب رئيس مجلس النواب لسنة 
واحدة بدال من سـنتني، والسـماح 
ألعضـاء املجلـس بإعفـاء رئيـس 
املجلس يف حـال عجزه عـن القيام 

بواجباته.
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بريوت/ الزوراء:
أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، 
أنه عندما سـيجد أن اسـتقالته ”هي الحل“، 
لن يتأخر ثانية يف تقديمهـا، أما إذا وجد أنها 
”تسـاهم بمزيد من الخراب“، فلن يسـتقيل 

أبدا، فيما انتقد تعطيل عمل حكومته.
ويف مؤتمر صحفي حول آخر املستجدات عىل 
الساحة اللبنانية، قال نجيب ميقاتي: ”وسط 
هذه االزمات املصريية كان قدر حكومة ”معا 
لإلنقـاذ“ أن تقبـل التحدي وتحـاول بكل ما 
اسـتطاعت ان تخفـف يف املرحلـة األوىل مـن 
رسعـة تفاقـم االزمـة.. كان السـعي دائمـاً 
لوضح األسـس لبدء مسرية اإلنقاذ ومعالجة 
ما أمكن من ملفات طارئة، ووضع املشكالت 
الكثرية عىل سكة الحل الصحيح“، الفتا إىل أن 
”توقف جلسـات مجلس الـوزراء منذ الثاني 
عرش من أكتوبر الفائت يشكل خلال بنيويا يف 
عمل الحكومة ال يمكـن تجاهله او التغايض 

عنه“.
وأضـاف ميقاتي: ”لم أقصد يف إطاللتي اليوم 
أن اعيـد عـىل مسـامعكم مـا يواجهنـا من 
صعوبـات ومشـاكل، أو أن أكرر لكم الحديث 
عما بارشنـا به من خطـوات أوليـة ملعالجة 

الـدول  بمسـاعدة  الحاحـاً  األكثـر  امللفـات 
الصديقـة والجهات الدوليـة والعربية املعنية 
والبنـك الـدويل، ومؤسسـات األمـم املتحدة.. 
كنت عىل يقني أننا سـنحمل كرة نار، ولكن ال 

خيار أمامنا إال املساهمة يف إطفاء النار“.
وأكمل: ”قبلنا املهمة ولم نرتدد يف تحّملها رغم 
معرفتنا املسـبقة بحجم الصعوبات وهولها، 
ورغـم النصائح التـي تلقيناها بـأن ما نحن 
بصدده مهمة مستحيلة.. وأنا عىل قناعة انه 
عندما تلوح إمكانية تخفيف أوجاع اللبنانيني 
وتجميـع الطاقـات الداخليـة والخارجية يف 
سـبيل بدء مرحلة الخـروج من هـذا النفق، 
ال يمكـن التلكؤ وال يجـوز الهروب من تحمل 

املسؤولية وإطالق ورشة املعالجة“.
ملنـع  وجـد  ”الدسـتور  ميقاتـي:  وأضـاف 
التعطيـل. أنا أول السـاعني ملعاودة جلسـات 

الحكومة“.
وتابـع ميقاتـي: ”منـذ اليـوم األول لألزمـة 
الحكوميـة عكفـت، ومـا أزال، عـىل إجـراء 
الجلسـات  لعـودة  الرضوريـة  االتصـاالت 
الحكومية، وتريثت يف الدعوة اىل عقد جلسـة 
ملجلـس الـوزراء حتـى ال يشـكل هـذا األمر 
تعقيـدا إضافيـا يصعب تجاوزه، وسأسـعى 

دائما لعودة انعقاد مجلس الوزراء، وسنعمل 
بكل جهد إلقرار املوازنة العامة“.

واسـتطرد: ”بما أن مكونا أساسيا ال يحرض 
الجلسـات، فلـن أدعـو إىل انعقـاد مجلـس 

الوزراء“.
هذا وأكد رئيس الحكومة قائال: ”أي تسـوية 
سـتكون عىل حسـاب املؤسسـات لن أسـري 

بها“.
وعـن التحقيقات يف انفجار مرفأ بريوت، قال 
ميقاتي: ”صحيح أيضـا أننا نتفهم هواجس 
ومطالب رشيحة واسـعة من اللبنانيني يف ما 
يتعلق بقضية التحقيقـات الجارية بانفجار 
مرفـأ بـريوت، وندعـو اىل أن تكـون املعالجة 
ضمن األطر الدسـتورية والقانونية“، مشريا 
إىل أنـه ”ال بد من تكرار الدعوة إلبعاد القضاء 
عن التجاذب السـيايس، وصون اسـتقالليته 
للحفاظ عىل أحد اهم ركائز الوطن.. مشكلتنا 
الكـربى يف لبنان أننا نتجاهل القوانني املحلية 
ونتعامـى عن القوانني الدولية، يف وقت ال حل 
يرتجى إال من خالل االلتزام أوال باسـتقاللية 

القضاء، وثانيا بالرشعية الدولية“.
وعن إمكانية اسـتبدال حاكـم مرصف لبنان 
رياض سـالمة، قال رئيس الـوزراء اللبناني: 

”خـالل الحـرب ال نغـري الضبـاط، ونحن يف 
وضع صعب، وال يمكنني أن أغري ضباطي“.

أوضـح  االنتخابـات،  ملـف  إىل  تطرقـه  ويف 
ميقاتـي قائال: ”نحن ماضـون حتى النهاية 
إلجـراء االنتخابات وسـأتابع هـذا املوضوع 
بشـكل كامـل، ومسـؤوليتنا أن يحصـل هذا 

االستحقاق يف وقته“.
الجمهوريـة،  رئيـس  أن  ”أعتقـد  وأضـاف: 
ميشـال عون، سيوقع مرسوم دعوة الهيئات 
الناخبـة، واتفقنـا مـع عون عـىل تاريخ 15 

مايو إلجراء االنتخابات“.

äÏnéá€aÎ@ÚÓ„bq@ãÇdmc@Â‹œ@›®a@ÔÁ@>€b‘néa@o„b◊@aàg@ZÔmb‘Ófl
ÚflÏÿ®a@›Ó�»m@…‰æ@áuÎ@

pbèé˚æa@lbèy@Û‹«@ÚÌÏèm@di@7è€a@‚á«@á◊c

No: 7631   Wed   29     Dec    2021العدد:   7631    االربعاء    29   كانون االول     2021



4 alzawraanews@yahoo.com

امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
كشـفت وزارة التخطيـط، امـس الثالثاء، عن 
خطتهـا املسـتدامة حتـى العـام ٢٠٣٠، فيما 
توقعـت انخفاضا بمعدالت النمو السـكاني يف 

السنوات املقبلة.
وقـال املتحـدث باسـم الـوزارة، عبـد الزهرة 
الهنـداوي، يف ترصيـح صحفـي: إن «خطـة 
التنميـة املسـتدامة لغاية عـام ٢٠٣٠ تتضمن 
العمـل عىل تحقيق مجموعة مـن االهداف ويف 
مقدمتها محاربة الفقـر، فضال عن مجموعة 
من االهـداف االخرى التي تم وضع سياسـات 
وخطط لكل واحدة منها»، الفتا اىل ان «الوزارة 
ما زالت تعمل ضمن اسرتاتيجية خفض الفقر 
٢٠٢٢ وتمـت املبـارشة  للمـدة مـن ٢٠١٨ – 
جديـدة  اسـرتاتيجية  لوضـع  باالسـتعدادات 
ملكافحـة الفقـر يف البالد مـن ٢٠٢٣ – ٢٠٢٧ ، 
اضافة اىل سياسـات اخرى وصـوال اىل تحقيق 

التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠».
وبني ان «مسـألة تحديد النسـل ال يوجد حتى 

اآلن توجـه بإصـدار او ترشيع قانـون لتحديد 
النسل، وإنما العمل يجري عىل اشاعة الثقافة 
االجتماعية والتوعوية برضورة تنظيم االرسة 
من خـالل املباعـدة بـني الـوالدات وتنظيمها 

بشـكل يـؤدي اىل تقليل الـوالدات»، الفتا اىل ان 
«حجم االرسة يف العراق شـهد انخفاضا خالل 
ال ١٠ سـنوات االخـرية، وهـذا يعـود اىل تفهم 
االرس بـرضورة التنظيـم االرسي وتقليل عدد 

الوالدات بشكل عام».
ولفـت اىل انـه «وفق املعـدالت الحاليـة للنمو 
السـكاني يف العـراق، فسـنويا يرتفـع عـدد 
السـكان بمـا يقـارب املليون نسـمة، وبواقع 
١٠ ماليني نسـمة خالل ١٠ سـنوات والوصول 
اىل ١٠٠ مليون نسـمة بعد ٦ عقود»، مؤكدا ان 
«اسـتمرار النمو عـىل الوضع الحايل وبنسـبة 
٢/٦، فإنه من املتوقع ان تشهد معدالت النمو 

انخفاضا يف السنوات املقبلة».
وبشـأن البطالة يف البـالد، ذكر الهنـداوي: ان 
«مسـألة البطالة ترتبـط بالجوانـب التنموية 
واالقتصادية، وبحسـب االحصاءات فإن نسبة 
البطالة بلغت ١٤ باملئـة يف عموم البالد»، الفتا 
اىل ان «خطـة الـوزارة التنمويـة الخمسـية، 
فضال عن خطة العراق للتنمية املستدامة لعام 
٢٠٣٠، واسـرتاتيجية تطوير القطاع الخاص، 
جميعهـا مخرجات تؤدي اىل توفري فرص عمل 
جديدة تستوعب الزيادة السكانية والخريجني 

الذين يدخلون اىل سوق العمل».

بابل/الزوراء:
امـس  بابـل،  محافظـة  خاطبـت 
العامـة ملجلـس  االمانـة  الثالثـاء، 
املحارضيـن  بشـأن  الـوزراء 

واإلداريني.
عليهـا  اطلعـت  وثيقـة  وبحسـب 

«الـزوراء»، فـإن ”محافظـة بابـل 
العامـة ملجلـس  االمانـة  خاطبـت 
الوزراء بشـأن مطالـب املحارضين 
واالداريـني املتعاقدين مـع املديرية 

العامة للرتبية يف بابل“.
”املطالـب  ان  الوثيقـة  واوضحـت 

تضمنت تجديد عقودهم وفق القرار 
٣١٥ واعتبـارا مـن تاريـخ صـدور 
تعديـل القرار مع االشـارة اىل املادة 
٥٠/أ من قانـون املوازنة االتحادية 
لعام ٢٠٢١ وبشـكل تلقائي، فضال 
عن اسـتكمال اإلجراءات مع وزارة 

املالية لغرض توفري التخصيص املايل 
بحسب كتاب املديرية املرقم ٤٠٤٦٤ 
يف ٢٠٢١/١١/٣٠ الـذي تم رفعه اىل 
وزارة املاليـة بكتـاب وزارة الرتبية 

املرقم ٥٢٤٠٨ يف ٢٠٢١/١٢/١٢“.
واشـارت اىل ان املطالـب تضمنـت 

الحـذف  درجـات  ”اطـالق  ايضـاً 
السـنوات“،  واالسـتحداث لجميـع 
داعيـة اىل ”النظر لهـذه الفئة بعني 
االهتمام كون ان لهـم دورا بارزا يف 
سـري العملية الرتبويـة يف املحافظة 

وال يمكن االستغناء عنهم“.

تحقيق / بلقيس أحمد:
مع تعدد خيارات التواصل ما بني الشاب 
والشـابة خـالل فـرتة الخطوبـة والتي 
اتاحتها التطورات التكنولوجية الحديثة 
ومـا رافقهـا مـن انفتـاح لـدى بعض 
فئـات املجتمـع، فإنهـا تحمـل جوانب 
ايجابية ويف الوقت نفسـه خطرية وذات 
طابـع سـلبي، لتؤدي يف بعـض الحاالت 
االجتماعـي بـني  والتنافـر  الطـالق  إىل 
عوائـل الطرفني، وقـد تصـل اىل التنافر 
العشـائري، ومهما تكن األسـباب يبقى 
الطـالق أبغض الحالل عنـد الله، وتبقى 
تفاصيل هذا النـوع تحمل أرسارا أغرب 
مـن الخيال، إذ تزايـدت يف اآلونة األخرية 
عنـد بعـض املخطوبـني مـن الشـباب 
والشـابات متحولة إىل نوع من الفوىض 
والحرية، ولنكن واقعيني فإن هذا النوع 
من الطالق اضحى وصمة جديدة تالحق 
املرأة ولقباً اجتماعياً يحيلها إىل صفوف 
املطلقات مع قرب احتفالهن بيوم املرأة 

العاملي للمطلقات.
(جريـدة الـزوراء) كانـت لهـا جولة يف 
إحـدى املحاكم الرشعيـة، طرحت هذه 
املحاور عـىل بعض املخطوبـني، وكذلك 
عىل رجـال القانـون، مع سـماع بعض 
الحاالت وكذلك رأي املراجع الدينية بذلك، 
مع تسـاؤالت مفادها هـل من املنطقي 
واإلنصـاف أن تسـمى الفتـاة مطلقـة 
ملجـرد أنها ارتبطت بعقد زواج ملدة قد ال 
تصل إىل شـهر (فـرتة الخطوبة)؟ وملاذا 
هذا اللقـب طاملا أنه ليـس هناك دخول 
أو خلـوة تذكـر؟ أم هـي مجـرد ألقاب 

إجتماعية زادت الطني بلة؟.

ÚÓÁaÎ@wvyÎ@ÚöÏœãfl@¬Îãí
مـن  حسـن)  (أحمـد  الشـاب  يقـول   
مدينـة الغزاليـة، متحدثـا عـن تجربـة 
فسـخ خطوبته ما قبل الدخول: طلقت 
خطيبتـي (د.م) بسـبب تعنـت والدهـا 
وتعقيـد تعاملهـم معي وكأننـي غريب 
أن والدهـا كان يجـرب  عنهـم، لدرجـة 
أخاها عىل الجلـوس بيننا، ومنعي أيضا 
من إرسال رسـائل عرب املوبايل، كما انه 
حدد يل سـاعات الخروج معها، واشرتط 
أن تكـون يف يـوم الجمعة فقـط ألنه ال 
يذهـب إىل العمل، حينهـا أخربت والدتي 
يف النهايـة بـرضورة تحديد فسـخ عقد 

الخطوبة والطالق.
أمـا الشـابة (أمل نـارص) وهـي إحدى 
ضحايـا هذا النوع من الطـالق، فتقول: 

تم طالقي بعد أشـهر مـن خطبتي عىل 
شاب عامل يعمل يف بالشورجة، والسبب 
يف طلبي الطالق منه هو ما أسـمعه من 
كالم وتنمـر صديقاتـي املسـتمر عليه، 
فهـو يعمل بأجور يوميـة ومعدل دخله 
األسـبوعي ال يسـاعد عىل تلبية طلباتي 
مسـتقبال، باإلضافة إىل كونه ال يتواصل 
معـي عرب الهاتـف يوميـاً، فأصبحت ال 

أطيقه فهو من النـوع العادي جدا لذلك 
طلبت الطالق منه .

@kjé@läb”˛aÎ@›Á˛a@p˝Çám
ÚiÏ�©a@Ñèœ@¿

(ارساء محمـد) ربة منزل تقول: القصة 
التي قصمت ظهر خطوبتي من (اياد.ع) 
حدثت حينمـا جاءتني حماتي عىل بيت 
أهيل لعلمها أن أخاها يقيض السهرة مع 

أخي، وحينما حاولـت اقناعها بحقيقة 
األمـر وان وجود اخيها ليـس من اجيل، 
قالـت يل : «بعدك مـا تزوجتيه وإخذتيه 
منـا، ماذا يحدث لو تمـت عملية الزواج 
!»، وجـراء هذه التدخالت طلبت فسـخ 
الخطوبـة، وهذا ما تم ولكنني لألسـف 
أصبحـت أحمـل لقـب مطلقة بسـببها 
رغـم أننـي لـم أقـض معه وقت سـوى 
شـهرين من خطوبتنا، ويمكنني القول 

إن قلـة وعـي األهل هـي التي تسـببت 
يف هـدم حياتنـا الزوجيـة التي لـم تبدأ 
بعـد، وأصبحنـا ضحية لتدخـالت أخته 

وتفكريها التافه .

@ÚÓ«b‡nu¸a@áÓ€b‘n€a@7qdm@
Íäbÿ„g@Âÿ∫@¸@›flb«

حمزة خالد الكنانـي/ باحث اجتماعي، 
يقـول عن هـذه الحـاالت: ال يمكننا ان 

ننكر دور وتأثـري العادات والتقاليد التي 
تفـرض عـىل الخطيبـني مـا قبـل عقد 
الخطوبـة، ومنها تحجيـم أهل الطرفني 
عىل عدم فسـح الفرصـة ملعرفة أفضل 
وهـي من أهم األسـباب التـي تجعلهما 
يصالن إىل الطالق أثناء عقد الخطوبة» .

العقـود خـارج املحكمة جانب يسـاعد 
عىل التملص من الزواج

ويضيـف الكنانـي: «ومسـألة أخرى أن 
أغلـب عقـود الخطوبـة تكـون خـارج 
املحكمـة، والبعـض منهـم يعتمـد عىل 
العـرف الدينـي (عقـد السـيد أو رجـل 
الديـن) حتـى لـو تمـت عملية الـزواج 
رشعيـًا، نحن لسـنا ضد هـذه التقاليد 
االجتماعية والدينية، ولكننا نراها جانبا 
سهال يتملص منه أحد الطرفني، كما أن 
قلة النضوج العقيل لكال الطرفني، وعدم 
شعورهما باملسؤولية تبقى هي الفيصل 

يف تحديد الكثري من اسـباب فسـخ عقد 
الخطوبة والطالق».

@î«@‚áËm@Âÿè€a@¬Îãí
ÚÓuÎç€a

 ويبني الكناني، قائال: ال يمكننا أيضا ان 
نغفل دور أزمة السـكن يف هذا املوضوع 
والذي يفاقم مشاكل قبل الزواج وبعده، 
فاألهل يريدون البنتهم أن تعيش مستقلة 

عن بيـت أهل زوجهـا منعاً للمشـاكل، 
وهنـا يضطـر الخطيب إىل توفري شـقة 
ملـك أو إيجـار، فـإذا لم يتمكـن الزوج 
من توفري شقة مسـتقلة تبدأ الخالفات 
التـي قد تفيض يف النهاية إىل الطالق قبل 
إتمام مراسـيم الزواج، والعراق كما هو 
معـروف يعاني من أزمـة خانقة يف بناء 

الوحدات السكنية واملنازل .

@5n»Ì@¸@Ô”aã»€a@ÊÏ„b‘€a
µœã�‹€@bflç‹fl@aá‘«@Új�©a

إىل ذلك، أشـار املحامي، طالب الخالدي، 
اىل: أن أحـكام الفقرة الثالثـة من املادة 
الثالثـة من قانـون األحوال الشـخصية 
(١٨٨لسـنة  واملرقـم  النافـذ  العراقـي 
١٩٥٩) تقـول بأن الوعد بالزواج وقراءة 
سـورة الفاتحة للخطبـة ال تعترب عقدا، 
ممـا يعني أن كال الطرفـني غري ملزمني 
بإتمـام عملية الزواج، ومـن حقهما أن 
يعـدال عن الخطوبة رشعـًا وقانوناً، فال 
إلـزام ولهم مطلق الحريـة بالعدول عن 
مراسـيم الخطوبة متى تولدت القناعة 
بينهمـا، كمـا ال يرتتـب أي أثـر قانوني 

عليهما». 
وبـني نظـرة القانون ونظـرة املجتمع 
تبقى هذه الحاالت مشكلة قد تتنامى 
يف املسـتقبل لتتحـول اىل ظاهرة، وهذا 
يسـرتعي مـن الجهـات ذات العالقـة 
تسـليط الضوء عليها وازالة مسبباتها 
عـىل  الخطـرية  النعكاسـاتها  نظـرا 
بنـاء االرسة العراقيـة التـي هـي نواة 

املجتمع.

˝j‘nèfl@Ô„bÿè€a@Ï‡‰€a@p¸á»fl@¿@böb–Øa@o»”Ïm

paÏ‰é@t˝r€@Ü˝j€a@¿@ã‘–€a@Úzœbÿæ@ÒáÌáu@ÚÓvÓma6éa@Z¡Ó�Én€a

µÌäaÜ�aÎ@ÂÌãöb0a@ÜÏ‘«@áÌávni@ıaäåÏ€a@ê‹™@Ú„bflc@k€b�m@›ibi

µiÏ�Éæa@á‰«@ÛöÏ–€a@ù»i@áÌaçm@…fl@pb‘‹�æa@Üá»€@¿bög@·”ä@NNÚiÏ�©a@á‘«@Ñèœ
ÚiÏ�©a@Ò6œ@fi˝Ç@lbjì€a@µi@bfl@›ñaÏn€a@paäbÓÇ@Üá»m@…fl

البرصة/الزوراء:

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الرشطة، امس الثالثاء، القبض عىل متهمني وضبط 

بحوزتهم (٤١٦) غراما من مادة الكريستال املخدرة وأدوات تعاٍط يف البرصة.

وقالـت الوكالة يف بيان ورد «الـزوراء»: انه «تم القبض عـىل متهمني وضبط بحوزتهم 

(٤١٦) غراما مادة الكريستال املخدرة وأدوات تعاٍط يف البرصة».

واضـاف انه «تم اتخاذ االجـراءات القانونية بحقهم واحالتهـم اىل القضاء وفق احكام 

املادة ٢٨ مخدرات لينالوا جزاءهم العادل».

بغداد/الزوراء:
وجهـت الهيئـة العامـة للكمـارك، امس 
الثالثـاء، بفتح مكاتـب كمركية محاذية 
إلقليم كردستان العراق للحد من التهريب 

و استيفاء فروقات الرسم.
وذكرت الهيئة يف بيان ورد لـ «الزوراء»: ان 
«مدير عام الهيئة العامة للكمارك شـاكر 
الزبيـدي عقد اجتماًعا ضم مدراء املناطق 
الكمركية، وتضمـن االجتماع التأكيد عىل 
متابعـة اعمـال دوائر الهيئـة كافة واداء 
موظفيها بشكل يرتقي اىل اهمية الكمارك 
مـن خـالل تعظيـم االيـرادات، اضافة اىل 
متابعـة االجـراءات القانونيـة الخاصـة 

باألمـوال املرتوكة واملكدسـة وآلية بيعها 
بما تسـاهم هذه االموال يف رفد االيرادات 

الكمركية».
وتابـع «كما تـم توجيـه مـدراء املناطق 
املبـارشة بفتح مكاتـب كمركية محاذية 
إلقليم كردستان العراق للحد من التهريب 

واستيفاء فروقات الرسم».
واكد مدير عام الكمـارك ان «يكون مدير 
املنطقـة الكمركية املسـؤول املبارش عىل 
الدوائر املرتبطة بـه وموظفيها من خالل 
تقييم العمل بشـكل كبري وفعال للوقوف 
وسـبل  واالخفاقـات  النشـاطات  عـىل 

معالجتها «.

بغداد/الزوراء:
أعلنـت هيئـة النزاهة االتحاديَّة، امـس الثالثاء، عن تنفيذ ثـالث عمليات ضبط بفروع 

املرصف الزراعي يف محافظة دياىل.
وذكـر بيان لدائرة التحقيقات يف الهيئـة تلقته «الزوراء»: أن «فريق عمل مكتب تحقيق 
ديـاىل، انتقل إىل الـمرصف الزراعيِّ التعاونـيِّ يف املقـداديَّة، وقام بضبط معامالت منح 
قـروٍض؛ لرشاء آليات ومكائن زراعيٍَّة بمبلغ (١٧٣) مليون دينار» ، ُموضحاً أنَّ «عمليَّة 

ت خالفاً للضوابط». الرصف تمَّ
ن يف عمليٍَّة ُمنفصلٍة يف املرصف املذكور من ضبط أصل ُمعاملة  وأضاف أنَّ «الفريق تمكَّ

قرٍض تمَّ ترويُجها باسم أحد األشخاص دون علمه، خالفاً للضوابط والتعليمات».
َذت يف املرصف الزراعـيِّ يف هبهب، عـن ضبـط أصل  وتابـع البيـان أن «عمليَّة ثالثة، ُنفِّ
رٍة»، الفتاً إىل أنَّ «مبلغ  أولـيَّــات إضبارة قرٍض تمَّ صـــرفـه؛ بـنـاًء عىل كفاالٍت ُمزوَّ

القرض املرصوف بصورٍة ُمخالفٍة للقانون بلغ (٨٥) مليون ديناٍر».
راٍت  ـذة؛ بناًء عىل ُمذكَّ وأشـار اىل أنه «تـمَّ تنظيم محارض ضبط أصوليٍَّة بالعمليَّات املُنفَّ
ة بقضايا النزاهة؛ التخاذ  قضائيٍَّة، وعرضها عىل قايض محكمة تحقيق بعقوبة املُختصَّ

اإلجراءات القانونيَّة املُناسبة».

@CfibnèÌãÿ€aD@Âfl@Ò7j◊@ÚÓ‡◊@¡jö
@Òãój€a@¿@bËÌçˆby@fib‘n«aÎ

@ÚÌàb´@kmbÿfl@|n–i@ÈuÏm@⁄äb‡ÿ€a
kÌãËn€a@Âfl@áz‹€@ÊbnéÜãÿ€

@¿@¡jö@pbÓ‹‡«@t˝q@â–‰m@ÚÁaç‰€a
∂bÌái@Ô«aäç€a@“ãóæa@ Îãœ

بغداد/الزوراء:

مرشوعـاً  البيئـة  وزارة  أطلقـت 

أول  املسـتنرصية  الجامعة  لجعـل 

جامعـة خرضاء صديقـة للبيئة يف 

إطـار تعزيـز جهـود الرشاكة مع 

ملواجهـة  التعليميَّـة  املؤسسـات 

التغريات املناخية.

وقال وزير البيئة، جاسم الفالحي، 

يف بيـان اطلعـت عليه «الـزوراء»: 

إن ”الـوزارة أعـّدت خطـة لتعزيز 

الرشاكة مع املؤسسـات التعليمية 

املناخية، وعليه  التغـريات  ملجابهة 

تـّم اختيـار الجامعة املسـتنرصية 

لتكون أول جامعة خرضاء صديقة 

للبيئة لتشجيع االعتماد عىل الطاقة 

املؤسسـات  جميـع  يف  املتجـددة 

التعليمية والحكومية“.

وأضاف الفالحي أنَّ ”املرحلة املقبلة 

تتطلـب تقليـل املسـاس باإلنتـاج 

النفطـي والتحـول نحـو االقتصاد 

األخـرض والطاقة النظيفـة، وهذا 

ودعـم  الجهـود  تكاتـف  يتطلـب 

ذات  واملؤسسـات  الـوزارات  كّل 

العالقة السـيما بعـد االنضمام إىل 

اتفاقية التغـري املناخي التي عدها 

نقطة تحول مهمـة من املتوقع أن 

تنعكـس إيجاباً عىل الصعيد البيئي 

واالجتماعي واالقتصادي للبالد“.

بغداد/الزوراء:

اعلنـت خلية اإلعالم األمني، امـس الثالثاء، 

لاللتحـاق  يدعـو  ارهابـي  عـىل  القبـض 

بعصابات داعش االرهابي يف نينوى.

وذكـرت الخليـة يف بيـان تلقته «الـزوراء»: 

انه ”اسـتناداً ملعلومات اسـتخبارية دقيقة 

احـدى   ١٤ الفرقـة  اسـتخبارات  لشـعبة 

مفاصـل مديرية االسـتخبارات العسـكرية 

يف وزارة الدفـاع، والتـي اكـدت دخـول احد 

االرهابيني ملنطقة الحاج عيل يف نينوى يقوم 

بدعوة شـباب املنطقة لاللتحـاق بعصابات 

داعـش اإلرهابيـة ويعمـل عـىل تثقيفهـم 

باتجاه التحريض ضد القوات االمنية“.

واضافت أنـه ”عىل اثر ذلـك وبالتعاون مع 

قـوة مـن الفوج الثانـي لواء املشـاة ٥٠ تم 

نصب كمني له يف املنطقة املذكورة والقبض 

عليه“، الفتـة اىل انه ”من العنارص املطلوبة 

للقضاء وفق املادة ٤ إرهاب“.

بغداد/الزوراء:

أعـادت الرشطـة املجتمعية، امس الثالثـاء، امرأة 

هاربة اىل ذويها يف بغداد.

وذكـرت املجتمعيـة يف بيـان تلقته «الـزوراء»: أن 

”مفارزها يف دائرة العالقات واإلعالم ببغداد اعادت 

امرأة هاربة بسـبب العنف واملشـاكل الزوجية اىل 

ذويها“.

واضافـت أن ”العمليـة جـاءت عىل خلفيـة لجوء 

إحـدى السـيدات اىل الرشطة املجتمعيـة، مطالبة 

إياها التدخل لحل مشاكلها الزوجية والعنف الذي 

يمـارس ضدها وتسـليمها لذويهـا“، الفتة اىل انه 

”تم اصـدار التوجيهات إلحدى مفـارز املجتمعية 

املشـاكل  أسـباب  الوقـوف عـىل  بغيـة  للتحـرك 

واالسـهام يف ايجاد الحلول الجذرية لها بالتنسيق 

مع ذوي املرأة“.

وتابعت ان ”املفرزة قامت باملهمة املكلفة بها بعد 

أن قامت بتسـليم املـرأة لذويها اصوليـا، وحثتهم 

عـىل تقديم الرعاية والعناية لها، وحل مشـاكلهم 

بالحوار والطرق الودية بعيدا عن العنف واإلكراه، 

حفاظـا عىل نسـيج األرسة وكيانهـا“، منوهة اىل 

ان ”املفرزة سـتنفذ زيـارات دورية ملسـكن املرأة 

للوقوف عىل أوضاعها واحتياجاتها“.
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فقدان
 (٢٥٦٠) املرقمـة  الهويـة  منـي  فقـدت 
والصادرة مـن نقابة الصحفيـني العراقيني 
بإسم (ميسـون ضياء الدين محسن)، فعىل 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

!a@á‰«@fi˝®a@ùÃic@÷˝�€a@Û‘jÌ@lbjé˛a@Âÿm@b‡Ëfl

قال تعـاىل ((َيا أَيَُّتَها النَّْفُس الُْمْطَمِئنَّـُة اْرِجِعي إَِىل َربِِّك َراِضَيًة 

رِْضيَّة َفاْدُخِيل ِيف ِعَباِدي َواْدُخِيل َجنَِّتي)) صدق الله العظيم. مَّ

تتقدُم أرسة تحرير صحيفة «الزوراء» بأحر التعازي واملواساة 

إىل األخ والزميل «دريد سلمان» لوفاة والده رحمه الله.  

سائلني املوىل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه 

فسيح جناته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه، ويلهم أهله وذويه 

الصرب والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

ÚÄÄÄÄÄÌç»m



بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الصناعـة واملعادن، امس 
الثالثـاء، دعـم وزارة الكهربـاء بــ14 
منتجـاً يخدم منظومـة الطاقة، وفيما 
كشـفت حجم ديون الكهرباء، أشـارت 
اىل اتفاق مشرتك لتطوير قطاع الطاقة 

الكهربائية.
وقالت الوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
إن ”وزارة الصناعة واملعادن بتشكيالتها 
العامة مسـتمرة بتنفيذ عقـود تجهيز 
وتنصيب وتشغيل املحطات الكهربائية 
املناطـق  يف  الكهربـاء  وزارة  لصالـح 
والجنوبيـة،  والوسـطى  الشـمالية 

وبطاقات كهربائية مختلفة“.
لديهـا  الكهربـاء  ”وزارة  أن  مبينـة 
االمكانيـات العاليـة من مـواد وخربات 
هندسية وفنية لتأهيل املحطات الثانوية 

لتوزيع ونقل الطاقة“.
وأضافـت أن ”الـوزارة مسـتمرة برفـد 
رشكات دوائـر وزارة الكهرباء بمختلف 
املنتجـات التـي تسـهم بشـكل فاعـل 

يف دعـم شـبكات نقـل وتوزيـع الطاقة 
التوزيـع  محـوالت  منهـا  الكهربائيـة 
والقدرة الكهربائية بأنواعها والقابلوات 
الكهربائيـة بمختلف قياسـاتها للجهد 
الواطـئ، واملحطـات الثانويـة ولوحات 
الواطئ  الكهربائية وللجهدين  السيطرة 
واملتوسط، فضال عن منظومات تحسني 
وبعـدة  الكهربائيـة  القـدرة  معامـل 

أنـواع والعـدادات الكهربائيـة بأنواعها 
والذكيـة  وااللكرتونيـة  (امليكانيكيـة 
واملسـبقة الدفع) وأعمدة نقـل الطاقة 
وأعمـدة اإلنـارة وأبـراج نقـل الطاقـة 
االقتصادية  الشـوارع  انـارة  ومصابيح 
بمختلـف االنـواع، وصناديق الكيوسـك 

الكهربائية البلرات بأنواعها“.
وتابعت أن ”وزارتي الصناعة والكهرباء 

اتفـق  حيـث  مسـتمرة،  تواصـل  عـىل 
الطرفان عىل بيان حاجة وزارة الكهرباء 
من املنتجات أعاله لسـنة 2022 ليتسنى 
لـوزارة الصناعـة واملعـادن االسـتعداد 
إلنتاجها واسـتعدادها اىل فصل الصيف 
وتصليـح  تأهيـل  وخصوصـا  القـادم 
رشكات  يف  العاطلـة  املحـوالت  آالف 
وزارة الكهرباء وبجودة عالية واسـعار 

مناسبة“.
الفتـة اىل ان ”وزيـر الكهربـاء وكالة قد 
وجه بتعاون رشكات الوزارة يف تسـهيل 
مهمة توقيع العقـود مع رشكات وزارة 
الصناعـة، واالرساع يف تسـليم املحوالت 
املعطوبة لغرض البـدء بأعمال الصيانة 

والتأهيل“.
واوضحت الـوزارة ان ”ديـون الكهرباء 
لصالـح وزارة الصناعـة زادت عىل 300 
مليـار دينار“، مشـرية اىل ان ”الصناعة 
مسـتمرة بالتعاون مـع وزارة الكهرباء 
والصالـح  املواطنـني  خدمـة  لتقديـم 

العام“. 

بغداد/ الزوراء:
 بارشت رشكـة دايو الكورية املنفذة ملرشوع مينـاء الفاو الكبري، 
امـس الثالثاء، يف دق الركائز لغرض االختبار عرب 22 ركيزة بطول 

اكثر من 50 مرتا لفحص الرتبة والركيزة.
وقـال مديـر الرشكـة العامة ملوانئ العـراق، فرحـان الفرطويس، 
يف ترصيـح صحفـي: ان ”العمليـة تجـرى بمرحلتـني االوىل الدق 
باالهتـزاز والثانية الدق من خالل قطعتني االوىل 30 مرتا و24 مرتا 

لغرض اختبار الركيزة والرتبة“.
واضـاف ان ”رشكـة املوانئ سـبق ان اعلنـت عن عمليـة اختبار 
التصاميـم، وان دق الركائـز يعترب احد االعمـال التمهيدية إلنجاز 

االرصفة الخمسة“.
واكد الفرطويس ان ”العمل مسـتمر يف العقود الخمسة كافة التي 
ابرمت نهاية عام 2020 سواء كانت االرصفة او ساحة الحاويات، 

وكذلـك الطريـق الرابط والنفق املغمور ونسـب االعمـال متقدمة 
بأكثـر مما هو مخطـط له يف العقود“. وتابـع ان ”العمل املجدول 

كان يفرتض ان يكون بعد اطالق االموال يف شهر اب بينما بارشت 
الرشكة بعد توقيع العقود بعرشة ايام“.

مـن جانبهـا، قالت مديـر هيئة ميناء الفـاو الكبري، هنـادي عبد 
الرزاق: ان ”عقود املرشوع تنقسـم اىل قسمني االول وقعت عقوده 
عام 2019 وهي مشـاريع شـارفت عىل االنجاز بالكامل، والقسم 
االخر هي العقود الخمسـة التي وقعت عـام 2020“. وأضافت ان 
”من ضمن العقود الخمسة التي ابرمت مع رشكة دايو الكورية هو 
عقد الطريق الرابط بني ميناء الفاو الكبري وميناء ام قرص والعمل 
فيه يسـري بوترية جيدة ونسب انجاز عالية منذ بداية العام الحايل 
وقبـل اطالق التخصيصات املالية التي وصلت منتصف الشـهر اب 
املايض“. واردفت ان ”العمل يسـري وفـق الجدول الزمني املوضوع 
مـن قبل رشكة دايو، وال يوجد اي تأخـري او توقف يف العمل، وتتم 

اآلن تهيئة االعمال الخاصة بالتصاميم التفصيلية للميناء“.
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بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت أسـعار الذهـب ”االجنبي والعراقـي“ يف األسـواق املحلية، امس 

الثالثاء.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجـي والرتكي واألوربي بلغ 373 الف دينار، و سـعر رشاء 369 الفاً، 
فيما سجلت اسعار الذهب ليوم امس االول االثنني 371 الف دينار للمثقال 

الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

ارتفاعاً ايضاً عند 343 الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 339 ألفاً.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 375 الف دينار و380 ألفاً، فيما تراوح سعر 
البيـع مثقـال الذهب العراقي بـني 345 الفاً و350 الف دينار.. ويسـاوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة االتصـاالت، امـس الثالثاء، عـن مبارشتها تنفيـذ التعاون 
املشـرتك مع نظريتيها يف االردن ومرص لتنفيذ مشاريع االتمتة والحوكمة 
االلكرتونية والقمر الصناعي، فيما كشف عن اخر تطورات مرشوع القمر 

الصناعي العراقي.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة، رعد املشهداني، يف ترصيح صحفي: 
ان ”الـوزارة بـارشت تنفيذ اتفاقيات التعاون الثالثي املشـرتك بني العراق 
ومـرص واالردن، للبدء بمرحلة ابرام العقود مع الجانبني املرصي واالردني 
لتنفيذ مشـاريع الحوكمة االلكرتونية واالتمتة االلكرتونية، والسـيما بعد 
ان وجـه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإدخـال التكنولوجيا الحديثة 
والربامجيـات املتطـورة لجميـع مؤسسـات الدولـة اىل جانب اسـتخدام 
الذكاء الصناعي يف جميع مفاصل املجتمع املؤسسـاتي ملواكبة التطورات 

الحاصلة بهذا املجال“.
وأضـاف املشـهداني أن ”مرشوع القمر الصناعي العراقـي املزمع انجازه 
وصـل ملرحلة العطـاءات املقدمـة من قبل الـرشكات املختصـة بصناعة 
االقمـار الصناعية، حيث قدمت عطاءات مختلفة من قبل رشكات عراقية 
وعربيـة واجنبية، وسـيتم قبول عطاء الرشكة التـي تتوفر فيها الرشوط 

الخاصة بصناعة اقمار صناعية حديثة“.
وأشـار اىل أن ”جمهورية مـرص العربية من ابرز الـدول العربية املختصة 
والفعالة بصناعة االقمار الصناعية وتطوير عملية تشغيلها وادارتها بعد 

عملية صناعتها“.

بغداد/ الزوراء:
أكـدت عضو لجنة االقتصاد يف مجلس النواب املنحل، ندى شـاكر جودت، 
امـس الثالثـاء، أن قـرار رفع سـعر الدوالر تسـبب بخلق أربعـة امراض 

اجتماعية فتاكة يف العراق.
وقالت شـاكر يف حديث صحفي: ان“ قرار رفع سـعر الدوالر رغم رفضنا 
لـه إال انه جاء وفق معطيـات الحكومة ملعالجة ازمـة مالية محددة لكن 
االوضاع تغريت بعد ارتفاع اسـعار النفـط وخفض الفجوة املالية رغم ان 
القـرار الصحيـح كان يف تعزيز قدرات الحكومة يف مواجهة الفسـاد الذي 

يلتهم مليارات الدوالرات سنويا من قطاعات مهمة“.
واضافت شاكر ان ”بقاء سعر رصف الدوالر يف وضعه الحايل دون اي تغري 
خلق 4 امراض اجتماعية فتاكة ابرزها الفقر الذي قاد اىل زيادة يف معدالت 
الجريمة واالدمان والطالق“، مبينا ان ”الحكومة هي املسـؤول االول عما 
يجـري للمجتمـع العراقي من تحديات خطره خاصة وان نسـبة الفقر يف 

ارتفاع مستمر“.
واشارت اىل ان ”اعادة النظر بسعر رصف الدوالر يجب ان تكون اولوية الي 
حكومـة قادمة الن بقاء االمور عىل وضعها تعني الدفع بماليني العراقيني 

اىل هاوية الفقر املدقع والذي ستكون نتائجه وخيمة“.

بغداد/ الزوراء:
حذر النائب السابق عن محافظة النجف االرشف، فاضل الفتالوي، من تراجع 
القطاع الزراعي ونسـبة اإلنتاج بعد ارتفاع سعر رصف الدوالر، وغياب الدعم 
الحكومـي لهذا القطاع.وقال الفتالوي يف ترصيـح صحفي: ان ”الزراعة تمر 
بوضـع يسء، إذ ال يوجد لها أي دعم حكومي وهنـاك خطة ممنهجة لتدمري 
الزراعة العراقية، إذ بلغ انتاج النجف من محصول الشلب 70 الف طن يف حني 
انتجت العام املايض اكثر من 100 الف طن“. وأضاف ان ”الفالحني يف النجف 
مازالوا يطالبون الجهات املسـؤولة بتسليم مستحقاتهم، حيث مازالت بذمة 
الحكومـة مبالغ كبرية كمسـتحقات للحنطة“. وبني ان ”أسـعار األسـمدة 
ارتفعـت كثريا واثر ذلك بشـكل سـلبي عىل مسـتوى الزراعـة، خصوصا ان 
مشرتيات العراق للمحاصيل الزراعية الرتكية خالل 10 اشهر فقط قد تجاوز 
الـ 35 مليون دوالر“. الفتا اىل ان ”ارتفاع سعر الدوالر وغياب الدعم الحكومي 
تسبب بزيادة سعر طن السماد ووصوله اىل 600 الف دينار، بعد ان كان سعر 

الطن 256 الف دينار وهو ما ألحق رضرا كبريا بالقطاع الزراعي“.
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@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏæa@äb»éa
السعراملادة

  2,500 دينار زيت الطعام ( 1 لرت )

  9,500 دينار رز محمود ( 5 كغم )

 8,250 ديناررز العربة ( 4,5 كغم) 

 1,000-1,250 دينارسكر ( 1 كغم ) 

 1,750 دينارمعجون طماطم ( كبرية)

 2,500 دينارفاصوليا ( 1 كغم )

 2,500 دينارلوبيا ( 1 كغم )

 2,500 دينارباقالء( 1 كغم )

 2,000 دينارعدس( 1 كغم )

 2,250 دينارحمص( 1 كغم )

 1,250 ديناربرغل طبخ ( 1 كغم )

 2,000 دينارماش( 1 كغم )

ÚÓˆbì„�a@ÜaÏæa@äb»éc
السعراملادة

1,300,000 دينارشيش اوكراني (1 طن)

.1,090,000 دينارشيش عراقي  ( 1 طن)

120,000   دينارسمنت عراقي  مقاوم ( 1 طن)

115,000  دينارسمنت عراقي عـادي ( 1 طن)

375,000 دينار  سكس رمل فحص

275.000  دينارسكس حصو مكرس

730.000  ديناردبل الطابوق

930,000 ديناردبل طابوق احمر

500,000  دينارجص  ( 1طن )

@ÂuaÎá€aÎ@‚Ïz‹€a@äb»éc
السعراملادة

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

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

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

 3,500 دينار دجاج عراقي حي ( 1 كغم ) 

5.500 – 6000 دينارسمك كـارب حي  ( 1 كغم ) 

4000 دينار فخذ دجاج عراقي ( 1 كغم )

3500 دينار فخذ دجاج مستورد ( 1كغم )

4000 ديناراجنحـة مستـوردة  ( ١كغم )

4000 ديناراجنحـة عراقيــــة  ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج عراقي ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج مستورد ( ١كغم )

6,000 – 6,500 دينارطبقة البيض  العراقي

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

1000-1250 دينارالربتقال750 دينارالطماطة

2000-2500 دينارالخوخ750 دينارالخيار

1000-1250 دينارالتفاح750 دينارالبطاطا

750-1000 دينارالليمون1000 دينارالباذنجان

1000-1250 ديناراللنكي1000دينارالفلفل

1000 دينارنارنج500-750 دينارخس

1250-1500 ديناراملوز2000 دينارفاصوليا

1500 دينار الكيوي500-750 ديناربصل

1250-1500 ديناررمان750 دينارشجر

750 ديناررقي750 دينارقرنابيط

750 ديناربطيخ750 دينارلهانة

2000-2500 دينارالعنب1500 ديناراللوبيا

1500 ديناركريب فوت1500 دينارالجزر

4000 دينارتمر برحي500 دينارشلغم

1500 دينارالسندي500 دينارشونذر

بغداد/ الزوراء:
عّد خبـري اقتصادي أن الرشاء 
النقـدي للـدوالر كاٍف لتغطية 
الطلب املحيل، فيما انخفضت 
مبيعـات البنـك املركـزي من 
الدوالر، امـس الثالثاء، لتصل 
اىل أكثر من 200 مليون دوالر.
واعتـرب الخبـري املـايل، هـالل 
الطحـان، يف حديـث صحفي: 
ان ”مبيعـات البنـك املركـزي 
من الدوالر التي تكون بشـكل 
نقـدي هـي كافيـة لتغطيـة 
األسـواق املحليـة سـواء كان 

للمتعاملني به أو املواطنني“.
 مبينـا ان ”النشـاط التجاري 
يف العراق واالسـتريادات تمول 
عن طريق الحواالت الخارجية 
التـي تأخذ معظـم حجم هذه 

املبيعات من الدوالر“.
البنك  واضـاف ان ”اسـتمرار 
لبيـع الدوالر حد بشـكل كبري 

من ارتفاع الدوالر“.
الفتـا إىل أن ”املبيعات النقدية 
من الـدوالر لن تتعـدى حاجز 
يوميـا،  دوالر  مليـون   50
وهـي مـا تحتاجـه املصارف 
يف معامالتهـا ومـا تحتاجـه 

األسواق املحلية“.
البنك  انخفضت مبيعات  فيما 
املركـزي مـن الـدوالر، امـس 
الثالثـاء، لتصـل اىل أكثـر من 

200 مليون دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي 
شـهد امس خالل مزاده لبيع 
االمريكـي،  الـدوالر  ورشاء 
مـن  مبيعاتـه  يف  انخفاضـا 
الدوالر بنسـبة %5.16 لتصل 
الفـاً  و629  مليـون   202 إىل 
أمريكيـة  دوالرات  و408 
غطاهـا البنـك بسـعر رصف 
اسـاس بلغ 1460 ديناراً لكل 
امـس  بيـوم  مقارنـة  دوالر، 
االثنـني، التي بلغـت املبيعات 

الفـا  213 مليونـا و71  فيـه 
و890 دوالرا أمريكيا.

مبيعـات  اغلـب  ان  واضـاف 
البنـك ذهبت لتعزيـز األرصدة 
يف الخارج عىل شـكل حواالت 
واعتمـادات حيـث بلغت 154 
و408  ألفـاً  و689  مليونـاً 
املبلـغ  دوالرات، فيمـا ذهـب 
املتبقـي البالـغ 47 مليونـاً و 

940 ألف دوالر بشكل نقدي.
 25 أن  إىل:  املصـدر  وأشـار 
بتلبية طلبات  مرصفا قامـت 
تعزيـز االرصـدة يف الخـارج، 
18 مرصفـا لتلبيـة الطلبـات 
و217  اىل  إضافـة  النقديـة، 

رشكة توسط.

بغداد / نينا:
 اكـد الخبـري االقتصـادي، حـازم هـادي، ان 
ترصيح وزير املالية مبالغ فيه والنفط العراقي 
ال يمكن نضوبه خالل 10 سنوات. وقال للوكالة 
الوطنية العراقية لألنباء / نينا /: هذا الترصيح 
مبالغ فيه الن االحتياطي النفطي عال جدا وال 
يمكن نضوبه خالل السـنوات العرش. واضاف 
هادي: ان اسـتخدام الطاقة البديلة سوف يقلل 
مـن اسـتخدامات النفط مما يـؤدي اىل خفض 
الواردات منه، وهذه مشكلة كبرية للعراق الذي 

يعتمد عىل 90 % منه يف عملية التمويل.
وتابـع: يمكـن ان نقـول ان اسـتخدام الطاقة 

البديلـة ناقـوس الخطر ممـا يتطلـب التوجه 
اىل عمليـة التنميـة الزراعيـة والصناعيـة غري 
النفطيـة وطـرق الحريـر والتنمية املسـتدامة 
لخلـق املصادر االخـرى للتعويـض عن مصدر 
النفط بنسبة تقلل االعتماد عىل ايراداته سنويا 
ورفع الناتج املحيل االجمايل بوترية تنسجم مع 

االنخفاض يف مصدر الطاقة.
وكان وزير املالية عيل عالوي قال، بترصيح، ان 
النفط سـينهار لألبد بعد 10 سنوات، وسيقوم 
العـراق بترسيـح موظفيه، بسـبب اسـتمرار 
االعتمـاد عـىل النفط الذي يشـكل أكثر من 90 

%من إيرادات الدولة.

بغداد/ الزوراء:
قـال رئيـس مجلـس إدارة كابيتال بنـك األردني، 
بسـام السـالم، انـه يسـعى للتوسـع يف العـراق 

والسعودية لتمويل التجارة بني هذه الدول.
وقال السـالم يف ترصيح صحفي ان ”البنك يسعى 
إىل التوسـع يف العراق من خالل حصته البالغة 62 
باملئـة يف البنك األهـيل العراقي، وهـو بنك تجزئة 
تضاعفـت أصولـه تقريبا يف غضون عـام إىل 1.1 
مليار دوالر“. وأوضح السالم أن ”بنك املال األردني 
حصل عـىل موافقـة مجلس الـوزراء السـعودي 

الفتتـاح فرع للبنك األهيل العراقي يف الدولة الغنية 
بالنفـط، مما سـيعزز تمويل التجـارة بني الدول 
الثـالث املجاورة“. وكان جـوردان كابيتال بنك قد 
انهى، يف وقت سابق من هذا العام، االستحواذ ايضا 
عـىل أعمال بنك عوده اللبناني يف العراق واألردن يف 
خطوة لتنويع وتوسـيع عملياتـه اإلقليمية.وقال 
السـالم املرصيف الكبـري: إن أصول بنـك رأس املال 
األردنـي، الذي يضم مسـاهميه كبـار الصناعيني 
والـرشكات يف البـالد، نمت بنسـبة 45 ٪ منذ هذا 

العام حتى اآلن إىل حوايل ستة مليارات دوالر.

@…Óji@ç◊ãæa@äaã‡néa@ZÔ€bfl@7jÇ
È«b–mäa@Âfl@7j◊@›ÿìi@áy@ä¸Îá€a

paÏ‰é@10@fi˝Ç@ÈiÏõ„@Âÿ∫@¸@Ô”aã»€a@¡–‰€a@ZÜbón”a

Òäbvn€a@›ÌÏ‡n€@÷aã»€a@¿@…éÏn‹€@Û»èÌ@Ô„Üäc@Ÿ‰i

Ú”b�€a@ÚflÏƒ‰fl@ãÌÏ�mÎ@›ÓÁdm@Û‹«@Êb‘–nm@ıbiãËÿ€aÎ@Ú«b‰ó€a
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@lbjì€a@ÒäaåÎÎ@ÚÌãñb‰€a@k»‹fl@ Îãìfl@kzé
Òâ–‰æa@Ú◊ãì€a@‚ãÃm

بغداد/ متابعة الزوراء
 اعلنت الدائرة الهندسية يف وزارة الشباب والرياضة سحب  العمل من رشكة «سار اورو» املنفذة ملرشوع 
ملعب النارصية االوملبي سـعة ٣٠ الف متفرج بسـبب تلكـؤ وتأخر الرشكة املنفـذة باالنجاز.وقال مدير 
الدائـرة الهندسـية يف وزارة الشـباب والرياضـة نجم عبـد الواحد «لقد شـكلنا لجنة من وزارة الشـباب 
والرياضة ونقابة املهندسـني وتم سـحب العمل من الرشكة لعدم اإليفاء بفقرات العقد واالنجاز حسـب 
التوقيتات املتفق عليها».واشار اىل ان «اللجنة التي شكلت من قبل وزارة الشباب والرياضة قّيمت مراحل 
االنجـاز ووجـدت ان الرشكة تلكأت وتأخرت بشـكل كبري.واضاف انه «تم اتخاذ قرار بسـحب العمل من 

الرشكة ومنحها لرشكة اخرى رشط ان تدفع الرشكة السابقة (سار اورو) نفقات املرشوع بالكامل».

ãºcÎ@ã–ñc

ÏÇaå@k»‹fl@Û‹«@‚b‘m@>€a@pbÌäbjæa@Âfl@ÒÏuãfl@ÚÓ‰œ@Òáˆbœ@¸@Z›ìÓ‰í

@ıbè‰‹€@Òåbn‡æa@Úuäá‹€@÷aã»€a@ÚÌá„c@Ú€Ï�i@k‘‹i@xÏnÌ@p¸bóm¸a@Üb„

بغداد/ امري الداغستاني
رشـح املـدرب الكروي، سـمري 
كاظـم، ثالثـة مدربـني محليني 
الوطنـي بعد  املنتخـب  لقيـادة 
إقالة املدرب زيليكو بيرتوفيتش، 
فيما اقرتح حـل املنتخب الحايل 
كأس  منافسـات  انتهـاء  بعـد 

العالم 2022.
وقـال كاظـم ”ارشـح املدربني 
رايض شنيشل، وايوب اوديشو، 
املنتخب  لقيادة  وباسم قاسـم، 
الوطني بعـد بيرتوفيتش، وذلك 
بإمكانياتهم  التامـة  لقناعتـي 
الكـرة  اعـادة  عـىل  وقدرتهـم 

العراقية اىل التنافس“.
ودعا االتحاد العراقي لكرة القدم 
اىل ”رضورة إقالـة بيرتوفيتـش 
بعـد  الوطنـي  املنتخـب  وحـل 
االنتهاء مـن التصفيات املؤهلة 
لكأس العالـم كونه مدرباً فقرياً 
وغري قـادر عىل قيـادة منتخب 

بثقل املنتخب العراقي“.

ونصـح كاظم االتحـاد العراقي 
تتجـاوز  ال  ”العبـني  بدعـوة 
أعمارهم 22-21سنة من خرية 
العبي العـراق ليكونوا جاهزين 
يف عمـر مناسـب لـكأس العالم 
2026، وبهذا التخطيط يتم بناء 
منتخب بإمكانـه التأهل لكأس 
العالم السـيما ان العـراق زاخر 
باملواهب الكرويـة ويعد منجماً 
لالعبـني بحاجة اىل من يقودهم 

بشكل جيد“.
انـه ”يف حـال ارص  اىل  واشـار 
االتحاد عـىل جلب مدرب أجنبي 
يقـود املنتخـب الوطنـي فعليه 
أن يختـار مدربـاً عىل مسـتوى 
عال جـدا يحمـل فكـراً تدريبياً 
متطوراً“.وكان االتحاد العراقي 
لكـرة القـدم قـرر اإلبقـاء عىل 
املنتخـب  لقيـادة  بيرتوفيتـش 
األربـع  مبارياتـه  يف  الوطنـي 
املتبقية مـن التصفيات املؤهلة 

لكأس العالم.

@Ú€b”g@Òãÿ€a@Üb•a@Û‹«@Z·√b◊@78
Ô‹´@läá∑@Ú„b»né¸aÎ@înÓœÎ6Ói

@t˝r€a@ıaäÎç€a@Òaäbjfl@¬b‘‰i@’y˛a@Êb◊@ÜaáÃi@Ú„bflc@Zk€b†@‚béÎ

بغداد/ انتصار الرساج
 أكد مدرب فريق القوة الجوية بكرة القدم، 
رايض شنيشل، ان اللعب عىل أرضية ملعب 
نـادي زاخو غري الصالحة للعـب اثر تماما 
عـىل نتيجـة اللقاء الـذي انتهـى بالتعادل 
السـلبي بـني الفريقـني ضمن منافسـات 
االسـبوع الخامـس عـرش لـدوري الكـرة 

املمتاز.
وقال شنيشـل: ان الفريق لم ولن يستطيع 
تقديـم مسـتوى مثـايل عندمـا يلعب عىل 
ارضية غري صالحة للعب اطالقا كتلك التي 
شاهدنا يف ملعب نادي زاخو مما القى هذا 
االمر بظالله السلبية واثر كثريا عىل مردود 
فريقي الجوية وزاخو وبالتايل خلت املباراة 

من اية ملحات فنية تذكر.
واشار اىل: انه ويف مثل هكذا مالعب تختفي 
الفائـدة الفنيـة ويتغـري  اسـلوب اللعـب 
ويصبـح االعتمـاد عـىل الكـرات الطويلة  
والحاالت الثابتة هو السـائد وتصبح نسبة 
اللعـب الفعيل قليلة جداً وبالتايل لن نحصل 
عىل اية فائدة فنية تذكر يف هكذا مباريات.

بغداد/رافد البدري
املنسق االعالمي لالتحاد

للنسـاء  االتصـاالت  نـادي   تـوج 

بلقب بطولة انديـة العراق للدرجة 
املمتـازة بالشـطرنج، والتي جرت 
منافسـاتها يف قاعـة فنـدق االنرت 

ببغـداد بمشـاركة 9 انديـة، هـي 
ومعهـد  والقادسـية  االتصـاالت 
كابابالنـكا والشـهداء والجرحـى 
وشباب الحسـني والتقدم وشباب 
العـراق والحمزة والعـدل، وتمكن 
فريـق االتصـاالت مـن جمـع 10 
نقـاط من 5 جـوالت وهي العالمة 
الكاملـة، وجـاء نـادي القادسـية 
ثانيـاً برصيد 8 نقاط واحتل معهد 
كابابالنكا من اربيـل املركز الثالث 

برصيد 6 نقاط، 
وتحـدث رئيـس االتحـاد العراقي 
للعبـة ظافـر عبـد االمـري قائـًال: 
البطولـة تمثـل خاتمـة  ان هـذه 
البطـوالت التـي وضعـت يف اجندة 
اتحاد اللعبة لهذا العام، والذي شهد 
اقامـة بطوالت العـراق للمتقدمني 

والشباب والفئات العمرية واالندية 
للنسـاء والرجال. مضيفاً: ان هذه 
البطولة شـهدت منافسـات قوية 
جداً بني الفرق التـي احتلت املركز 
االتصـاالت  وهـي  االوىل  الثالثـة 
وتمكن  وكابابالنـكا،  والقادسـية 
يف  الفـوز  االتصـاالت مـن  فريـق 
جميع الجوالت التي خاضها، نظراً 
المتالكه العبات سوبر وهن: سايل 
عبـاس عبـد الزهرة بطلـة العراق 
للعـام الحايل وطيبـة مهدي عطية 
العبـة املنتخـب الوطنـي وزينـب 
عاصـف التي هـي االخـرى مثلت 
املنتخـب العراقي لسـنوات عديدة 
والالعبـة دلباك اسـماعيل ابراهيم 
التـي هـي االخـرى مـن الالعبات 
املتميـزات، لذلـك لـم يجـد فريـق 

االتصـاالت اي صعوبـة يف اجتيـاز 
منافسـيه واحداً بعـد االخر، حيث 
تفـوق يف الجولـة االوىل عىل فريق 
بنتيجـة(4-0)،  الحسـني  شـباب 
ويف الثانية اجتاز فريق القادسـية 
3.5-) بنتيجـة  القـوي  املنافـس 

0.5)، ويف الثالثـة تفوق عىل فريق 
معهـد كابابالنـكا التخصيص من 
وتجـاوز   ،(4-0) بنتيجـة  اربيـل 
فريـق شـباب العـراق يف الجولـة 
الرابعـة (0-4)، وبنفـس النتيجة 
فاز عىل فريق الشـهداء والجرحى 

.(4-0)
عبـد االمـري اكـد: ان غيـاب اندية 
والبيشـمركة  والهـدف  الكهربـاء 
وخان زاد بسبب الضائقة املالية قد 
اثر سـلباً عىل البطولة وكان سبباً 

يف انخفاض املسـتوى العام لها، اذ 
ان هذه االندية تمتلك قاعدة كبرية 
وقوية من الالعبات اغلبهن يمثلن 
منتخبات العـراق ولجميع الفئات 
العمريـة، وغيابهن عن املشـاركة 
كان السـبب يف غياب عدد كبريمن 
موضحـاً:  املتميـزات.  الالعبـات 
ان البطولـة جـرت وفـق النظـام 
السويرسي الكالسك من 5 جوالت، 
زمن الجولة 60 دقيقة، مع اضافة 
30 ثانية لكل نقلة منجزة، وارشف 
عليهـا نائب رئيـس اتحـاد اللعبة 
فرحـان نصـري الوائـيل ، فيما ادار 
جوالتهـا الحكـم الدويل اسـماعيل 
برنامـج  عـىل  وارشف  ابراهيـم، 
السويس مانجر عضو اتحاد اللعبة 

عمر ابراهيم النارصي.
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بغداد/ مؤنس عبد الله
كـرّم رئيـس اللجنـة األوملبيـة الوطنية 
العراقيـة، رعد حمودي، امـس الثالثاء، 
العبـي ومدربي منتخب املواي تاي الذين 
حققوا إنجازاً الفتاً يف منافسـات بطولة 
العالـم األخرية التي أقيمـت يف العاصمة 
التايلنديـة بانكـوك بمشـاركة أكثر من 
90 دولة، بعدما حقـق املنتخب العراقي 
وسـاماً ذهبياً وآخر نحاسـياً عن طريق 

الالعبني يحيى عامر ويوسف محمود.
وعـّرب رئيـس اللجنـة األوملبيـة الوطنية 
العراقية عـن فخره وإعتـزازه الكبريين 
بمـا تحقق من منجز مرمـوق يف بطولة 
العالم األخرية يف تايالند بمشاركة أبطال 
العالـم باللعبة معترباً مـا قدمته اللجنة 

األوملبية لهم تكريما بسيطا.
واكد حمودي: ان اتحاد املواي تاي اصبح 
من اتحادات االنجاز العايل وذات النشاط 
املميز والتي تعمـل بصمت دون ضجيج 
وهـذا مـا الحظته بشـكل قريـب خالل 
زيارتـي األخرية ملقـر االتحـاد ومعاينة 
املنتخـب  لالعبـي  التدريبيـة  الوحـدة 
الوطني قبل مشـاركتهم ببطولة العالم، 
لذلك نالحظ وجود عدد كبري من االبطال 

يف هذه الرياضة.
وحث حمودي الجميع عىل بذل مجهودات 
اكرب يف البطوالت واملحافل املقبلة من اجل 
تعزيز ما تحقق من منجز مهم من خالل 
الوقوف عىل منصات التتويج واالستماع 
لعزف النشيد الوطني العراقي. مبينا: ان 
مدربـي اللعبة ينتظرهم دور مهم يتمثل 
يف توعية الالعبني وارشـادهم اىل الطرق 
الصحيحـة بعيـدا عن تناول املنشـطات 
ورضورة االهتمام بالوحـدات التدريبية 
وتطويـر الجانب الفنـي واملحافظة عىل 

صحة الالعبني.
من جانبه، ثمن رئيـس االتحاد العراقي 
للمـواي تـاي، مصطفـى جبـار علـگ، 
االهتمام الكبري الذي يوليه رئيس اللجنة 
األوملبية الوطنية رعد حمودي لعمل اتحاد 
اللعبة ومتابعته املسـتمرة للمشـاركات 
املنتخبات الوطنيـة لكل الفئات العمرية 
وعمل كل االتحادات الوطنية ومشاركات 
املنتخبات العراقية يف املحافل الخارجية، 
كمـا أشـاد علـك بـدور االمينـني العام 
واملايل السيدين هيثم عبد الحميد واحمد 

صربي من خـالل متابعتهما واتصالهما 
الدائم بوفد املنتخب الذي شـارك مؤخرا 

يف بطولة العالم.
بدوره، أشـاد مدرب منتخب املواي تاي، 
عـيل سـاهر، بالدعـم الالمحـدود الذي 
تقدمه اللجنة األوملبية لجميع االتحادات 
الوطنية، ومنها اتحاد املواي تاي، وحث 
الوطنيـة  املنتخبـات  والعبـات  العبـي 
عـىل الظهور بشـكل مميـز يف البطوالت 

الخارجية واملحافل الدولية.
املـواي  منتخـب  تكريـم  وحـرض  هـذا 
تـاي الحاصـل عـىل الوسـامني الذهبي 
والنحـايس يف بطولـة العالـم بتايالنـد،  
هيثم عبـد الحميـد األمني العـام للجنة 
األوملبيـة الوطنية واحمـد صربي األمني 

املايل للجنة األوملبية.

بغداد/ الزوراء
 أكـد مدرب فريق أمانة بغداد بكرة القدم، وسـام طالب، ان 
فريقه كان األقرب لتحقيق الفوز عىل فريق الزوراء يف املباراة 
التي انتهـت بالتعادل االيجابي ضمن منافسـات االسـبوع 

الخامس عرش لدوري الكمرة املمتاز.
وقـال طالـب: ان العبـي فريقه تفننـوا يف اضاعـة الفرص 
املحققـة للتهديف امـام حارس مرمى فريـق الزوراء جالل 
حسن وبالتايل الترسع وسوء التمركز اضاع عىل امانة بغداد 

فوزا مستحقا عىل الزوراء يف تلك املباراة.
 وأضـاف طالـب: ان فريقـه قدم مبـاراة كبرية امـام فريق 
كبـري وجماهريي مثل الزوراء، وكان امانة بغداد هو الطرف 
االفضل يف اغلب دقائق اللقاء. مبينا يف الوقت ذاته: أن فريقه 

يسـري بخطوات ثابتـة نحو الطريق الصحيـح، ومن جانبنا 
نعمـل عىل تـاليف الكثري من األخطـاء التي ارتكبـت يف بداية 
املوسم، ومحاولة اعادة زرع الثقة من جديد بالالعبني عقب 
التحسـن والتطـور الواضح يف املسـتوى والنتائج ونسـعى  
لالسـتمرار بنفـس الروحية ونفـس الحمـاس يف املباريات 

املقبلة.
وتابـع: ان امانة بغداد يعاني من إصابـات كثرية وقد تصل 
إىل اربـع او خمـس إصابات أبرزها اصابـة الرباط الصليبي 
للمحرتف صاموئيل ايكو، فضال عن اصابة الالعبني سـجاد 
حسني وعيل حسني اللذين من املؤمل ان ينخرطان من جديد 
يف الوحـدات التدريبية خالل االيام القليلة املقبلة، وهذا االمر 

ينطبق ايضا عىل الالعب ميالد صباح.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
االوسـاط الرياضية واالعالميـة والصحفية قدمت 
تعازيها الحارة اىل الزميـل الصحفي صالح عبد 
املهـدي، وذلك لوفـاة املغفور له ابن شـقيقته 
اثـر مـرض لم يمهلـه طويـال ... سـائلني الله 
العيل القدير ان يتغمد الفقيد برحمته الواسـعة 
ويسـكنه جنات الفردوس ويـرزق اهله ومحبيه 

الصرب والسلوان.. وانا لله وانا اليه راجعون.
 ***********************

عمت الفرحة منزل مقدم برنامج (كووول) الذي 
يبث من عىل شاشـة قنـاة (الغدير) الفضائية، 
الزميـل حيدر الرماحـي وحرمـه املصون بعد 
ان رزقهما الباري عز وجل بمولودة اسـمياها 

(ماسـه)، امنياتنـا الصادقـة للجميلـة ماسـه 
بموفـور الصحـة والعافية والسـعادة الدائمة وان 

يجعلهـا رب العاملني من بنات االيمان والذريـة الصالحة ويحفظها مع 
عائلتها الكريمة من كل رش ومكروه.

بغداد/ منى احمد
جرت  التي  والنساء  للرجال  بالبولينغ  والسالم  النرص  بطولة  لقب  بغداد  امانة  نادي  احرز   
اندية مثلت العاصمة  الديوانية بمشاركة ٨  فعالياتها عىل قاعة هاوس بولينغ يف محافظة 
بغداد وبقية املحافظات األخرى. وقال رئيس االتحاد العراقي للعبة شاكر عبد الحسني: ان 
منافسات فئة املتقدمني اسفرت عن فوز الالعب حيدر احمد من نادي امانة بغداد باملركز 
األول تاله ثانيا زميله من ذات النادي حيدر جليل بينما كان املركز الثالث من نصيب العب 
املرور سيف ماهر. مبينا يف الوقت ذاته: ان الالعب عيل حيدر من نادي السياحة توج بلقب 
منافسات فئة الشباب وجاء ثانيا العب نادي النرص عيل فراس وحل ثالثا الالعب احمد اكرم 
من نادي االعظمية. وأضاف عبد الحسني: ان نادي امانة بغداد استحوذ عىل املراكز الثالثة 
األوىل لفئة املتقدمات للنساء، حيث توجت الالعبة منى خوشو باملركز األول تلتها ثانية الالعبة 
االء عبد الحسني وكان املركز الثالث من نصيب الالعبة سجى هادي، ويف منافسات الشابات 
من  عدنان  شهد  الالعبة  وجاءت  االول  املركز  املرور  نادي  من  ماهر  شمس  الالعبة  أحرزت 
نادي السياحة باملركز الثاني بينما كان املركز الثالث من نصيب الالعبة مالك شاكر من نادي 
امانة بغداد واملرور  املنافسات هي:  التي شاركت يف  الثمانية  األندية  ان  الخطوط. موضحا: 
االتحاد عىل  اثنى رئيس  نهاية حديثه،  والنرص والسالم.ويف  والسياحة  واالرمني واالعظمية 

الجهود املبذولة من قبل لجنة  الحكام من خالل دورهم البارز يف انجاح البطولة.

بغداد/ الزوراء
أجرى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال 
اتصاال هاتفيا بالالعب الدويل السابق بكرة 
شخصيا  بعالجه  وتكفل  طالب  عيل  السلة 
يف مستشفى ابن سينا يف بغداد.وقال  عيل 
هاتفياً  به  اتصل  الشباب  وزير  ان  طالب: 
وطمأن عىل حالته الصحية والعالجية وأكد 
إبن  مستشفى  إىل  بنقله  شخصيا  متابعته 

سينا وتكليف لجنة طبية مختصة من أطباء 
الصحية  حالته  عىل  للوقوف  اختصاص 
واجراء الفحوصات الرسيرية  لغرض إجراء 
بالنجاح.وأعرب  تكلل  نأمل  التي  العملية 
الشباب  لوزير  وتقديره  شكره  عن  طالب 
ملا قدمه من دعم  والرياضة عدنان درجال 
ومتابعة  والرياضيني  للرياضة  واهتمام 

احوالهم وظروفهم الصعبة.
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جنـاح  كواريزمـا  ريـكاردو  رغـب 
البالغ  الربتغايل،  فيتوريا جيمارايـش 
مـن العمر 38 عامـا، مواصلة اللعب 
عامني آخرين عىل األقل حتى بلوغه 

األربعني.
وأقـر الالعب السـابق بصفوف كل 
من برشلونة وإنرت ميالن وتشيليس 
وبشـكتاش يف مقابـة مـع قنـاة 
آي  (إس  الربتغاليـة  التليفزيـون 
يس) بـأن التفكري يف أنه بات قريبا 
من ”لحظـة التوقف عن فعل أكثر 

ما يروق له“ يشعره بالذعر.
وأوضح كواريزما الذي بدأ مسـريته 
بفريق الناشئني يف سبورتنج الربتغايل 
ويفخر بكونه غجريـا كما أكد مرارا، 
أنـه عىل هامـش كرة القدم، سـيواصل 

اهتمامه بمساعدة الفقراء ومحاربة العنرصية.
وعىل الرغم مـن أنه لم يكن يفكر يف ذلك قبل بضع 
سـنوات، فإنـه يـرى مسـتقبله، بمجـرد اعتزاله 
اللعب، كمدرب للشباب اليافعني، مضيفا: ”سنرى 

ذلك الحقا“.

الثانـي مـع فيتوريـا  ويعـد هـذا هـو موسـمه 
جيمارايش ومن املقـرر أن ينتهي عقده يف يونيو/
حزيران املقبل، وقد تمكن من أرس قلوب الجماهري 

بأسلوبه الرائع يف املراوغة.
وكانـت الفـرتة التي قضاهـا يف املنتخـب الربتغايل 
تحت إرشاف املدرب فرناندو سانتوس ولعب رفقة 
النجم كريسـتيانو رونالدو ناجحة أيضا، خاصة يف 
يورو 2016 بفرنسا التي فازت بها الربتغال، ولعب 

فيها كواريزما دورا مهما رغم أنه كان بديال.

بدأ نـادي يوفنتوس مفاوضـات التعاقد مع مهاجم جديـد، خالل املريكاتو 
الشتوي املقبل.

ووفًقا لصحيفة ”الجازيتا ديللو سبورت“، فإن يوفنتوس أجرى مفاوضات 
أوليـة غري رسـمية مع ساسـولو بشـأن ضم مهاجمـه الشـاب جيانلوكا 

سكاماكا (22 عاًما) يف يناير/كانون الثاني.
وأشـارت إىل أن سـكاماكا بات الهدف األول لإليطايل ماسيميليانو أليجري، 

مدرب يوفنتوس، خالل املريكاتو املقبل.
وأوضحت أن الناديني يرتبطان بعالقات جيدة، منذ انتقال مانويل لوكاتيليل 

إىل السيدة العجوز يف الصيف املايض.
وذكرت الصحيفة اإليطالية أن ساسولو يقدر سكاماكا بـ40 مليون يورو، 

يف حني يرغب يوفنتوس يف دفع مقابل يرتاوح بني 30 و35 مليون يورو.
وختمـت: ”يوفنتـوس أبلغ ساسـولو بأنهم يريـدون الصفقة عىل سـبيل 
اإلعارة مع أحقية أو إلزامية الرشاء، ألن الوضع املايل للنادي ال يتحمل إبرام 

تعاقدات كبرية يف يناير“.
وتراجـع يوفنتوس عن االتفاق الـذي توصل إليه مع مهاجمـه األرجنتيني 

باولو ديباال بشأن التجديد.
وينتهـي عقد ديباال مع يوفنتـوس يف صيف 2022، ما يعني أنه يسـتطيع 

التفاوض والتوقيع مع أي ناٍد، بدًءا من شهر يناير/ كانون الثاني املقبل.
ووفًقا لصحيفة ”الجازيتا ديللو سـبورت“ اإليطالية، فإن يوفنتوس توصل 
إىل اتفاق نهائي مع ديباال بشـأن التجديد منذ عدة أسـابيع، لكن لم يتمكن 

التوقيع بشـأن مشـاكل إداريـة تتعلق بوضـع وكيله الالعـب مـن 
خورخي أنطون يف االتحاد اإليطايل.

وكان االتفاق ينص عىل حصول ديباال عىل 

10 ماليني يورو يف العقد الجديد حتى 2026، حيث سيكون الراتب الثابت 8 
ماليني يورو، باإلضافة إىل متغريات بقيمة مليوني يورو.

وأشـارت الصحيفة إىل أن يوفنتوس مصمـم اآلن عىل تغيري رشوط االتفاق 
األخري، بسبب معاناة ديباال مؤخرًا من مشاكل بدنية.

وأوضحـت أن يوفنتـوس يطالب ديبـاال بخفض راتبه الثابـت، ورفع قيمة 
املتغـريات يف االتفاق الجديد، كما أن العقد سـيكون 3 سـنوات فقط وليس 

خمسة.
وقالت الصحيفة، إن رد الالعب تمثل يف أنه لن يوقع عىل عقد يوفنتوس قبل 
شـهر فرباير/ شـباط املقبل، لذا سـيحصل عىل فرصة التحدث بحرية مع 

أندية أخرى قبل اتخاذ قراره النهائي.

د تقريـر صحفي بريطانـي، أنَّ أزمة  أكَّ
تجديد عقد محمد صالح، نجم ليفربول، 

ال تزال قائمة يف الريدز دون حل.
وينتهـي عقد صـالح يف صيـف 2023، 
وتزعـم تقارير أن الالعب املرصي يطلب 
مضاعفة راتبه الحايل من أجل التجديد.

ووفًقـا لصحيفة ”مـريور“ الربيطانية، 
فإن ليفربـول يقرتب من مرحلة الخطر 
(آخر 18 شـهرًا) يف عقد صالح، لذا عليه 
أن يتخـذ قـراًرا نهائًيـا بشـأن الالعـب 

املرصي، سواء بالتجديد أو البيع.
وأشـارت إىل أن ليفربـول قـد يتعـرض 
النتقادات بسـبب تأخره يف حسم مصري 
صـالح، لكـن إمكانيـة ارتـكاب الالعب 
املـرصي خطـأ واضحـا يحتـاج لرتكيز 

أكرب.
السـابق  صـالح  زميـل  أن  وأوضحـت 
جورجينيـو فينالـدوم خـري مثـال عىل 
الفخ الذي يقرتب منـه الالعب املرصي، 
إذا أرص عىل طلباتـه التي ال يقدر عليها 

ليفربول.
وذكـرت أنه بعد أشـهر قليلة من فشـل 
فينالـدوم  بـني  التجديـد  مفاوضـات 
وليفربول، وجد الالعب الهولندي نفسه 
يف باريس سـان جريمـان ويحصل عىل 

الراتب الذي طلبه.
وأضافت: ”لكن يواجه فينالدوم مشكلة 
أخرى تتعلق باملشاركة، حيث لم يخض 

سـوى 5 مباريات كاملة حتـى اآلن مع 
باريس“.

وزادت: ”مـن الصعـب أن يتحول صالح 
إىل مقاعـد البـدالء إذا انتقـل إىل أي ناٍد، 
لكنه سـيواجه مشـكلة تتعلق بالعثور 

عىل املكان الذي يلبي طلباته“.
وتابعـت: ”صـالح ال يملـك الكثـري من 
الخيـارات، بسـبب األزمـة املاليـة التي 

يعيشها ريال مدريد وبرشلونة، وبالتايل 
سـيكون أمامه مانشسرت سيتي وسان 

جريمان فقط“.
وأردفت: ”إذا انتقل إىل السـيتي سـيدمر 
كل ذكرياتـه مع ليفربـول، بينما اللعب 
مع باريـس يف الـدوري الفرنـيس األقل 
قـوة، من السـهل أن يجعلـه يختنق، ال 
سيما أن الفريق هناك متخم بالنجوم“.

وختمـت ”مـريور“ تقريرهـا بالتأكيـد 
أن مـا حدث لفينالدوم سـيكون بمثابة 
تحذيـر صارخ لصالح، يف املـرة القادمة 
التي يجلـس فيها إلجراء مفاوضات مع 

ليفربول.
ليفربول يناور بورقة بوين

ـ لجأ مسؤولو ليفربول مؤخرًا إىل ورقة 
ضغـط من أجـل إقناع الالعـب املرصي 

محمد صـالح بالتوقيع عـىل عقد جديد 
مع الريدز.

ووفًقـا لصحيفة ”مـريور“ الربيطانية، 
فإن تحرك ليفربول مؤخـرًا للتعاقد مع 
جارود بوين، نجم وسـت هام، قد يجرب 

الالعب املرصي عىل التجديد.
وأشـارت إىل أن ليفربـول مسـتعد لبيع 
صـالح يف يناير/كانون ثـان أو الصيف 
املقبـل، إذا اسـتمر يف املماطلـة بشـأن 

التوقيع عىل العقد الجديد.
وأوضحـت أن ليفربـول سـيلجأ أوًال إىل 
بعـض الحيل إلقنـاع صـالح بالتجديد، 
ومنها القيام بتحركات جادة تجاه بديل 

محتمل له (جارود بوين).
وذكرت أن مناورة ليفربول بورقة بوين 
قد تكون عالية املخاطر، لكن ربما تصبح 
كافيـة إلقناع صالح بالبقاء وتخليه عن 

املطالب الكبرية يف الراتب السنوي.
بويـن  إنَّ صفقـة  الصحيفـة،  وقالـت 
بمثابـة تحذيـر مـن ليفربـول لصـالح 
مفاده: ”نحـن قادرون عىل اسـتبدالك، 
وأنت ستواجه خطر فقدان فرصة رائعة 
ملواصلة الفـوز بالبطوالت الكربى معنا، 
ال سـيما مع قلة األنديـة املتاحة لتوفري 

نفس الظروف“.
وأضافت أن خطـوة التفاوض الجاد مع 
بويـن جعلـت ليفربول يف موقـف أقوى 

خالل محادثات التجديد مع صالح.
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تحدث جـاري نيفيل، العب مانشسـرت يونايتد السـابق، عن 
الخطة التي يطبقها األملاني رالف رانجنيك، مدرب الشـياطني 

الحمر، يف املباريات األخرية.
وقـال نيفيـل، يف ترصيحـات أبرزتهـا صحيفـة ”مـريور“ 
الربيطانيـة: ”يجب أن يبدأ رونالدو وأن يجاوره مهاجم آخر، 

إنه بحاجة إىل رشيك متفاهم يلعب معه يف املقدمة“.
وأضاف: ”يحدث بعض القلق إذا وضعت جرينوود وراشفورد 
مـع رونالدو، ألنهمـا يعودان لتقديـم أدوار دفاعية، ويصبح 

رونالدو يف املقدمة بمفرده“.
واختتم: ”رونالدو يحتاج إىل شخص يف املقدمة بجانبه، أعتقد 
أن رونالدو بدا جيًدا عند اللعب بجانب راشـفورد، هذه إحدى 
فوائد هذا النظام، كما أن ماركوس ظهر بشـكل رائع عندما 

لعب يف املقدمة“.
يذكـر أن رونالـدو لم يسـجل تحت قيـادة رالـف رانجنيك يف 

مانشسرت يونايتد، إال هدًفا واحًدا من ركلة جزاء.

ما زال السباق مشتعال بني أندية أوروبا الكربى، من أجل ضم 
النرويجي إيرلينج هاالند، مهاجم بوروسـيا دورتموند، العام 

املقبل.
ورغم ارتباطه بعقد مع أسود الفيستيفال حتى صيف 2024، 
إال أن هناك بندا يسـمح للـدويل النرويجي بالرحيل مقابل 75 

مليون يورو بحلول عام 2022.
وبحسـب صحيفة ”سـبورت بيلد“، فإن مانشسـرت سـيتي 
تواصل بالفعل مع صاحـب الـ21 عاما، لبحث مدى إمكانية 

ضمه الصيف املقبل.
يأتي ذلك رغم رغبة بيب جوارديوال، مدرب مانشسرت سيتي، 
يف جلـب اإلنجليزي هاري كـني، مهاجم توتنهام هوتسـبري، 

مللعب االتحاد.
وتسعى إدارة دورتموند ملنع رحيل هاالند عن ملعب سيجنال 
إيدونا بارك، عرب إغرائه براتب سـنوي يبلغ 16 مليون يورو، 
يجعله األعىل أجرا يف النادي.وال يعد مانشسـرت سيتي النادي 
الوحيـد املهتـم بالظفـر بخدمات هاالنـد، إذ ينافسـه جاره 

مانشسرت يونايتد والعمالق اإلسباني ريال مدريد.

انتهـت مواجهة مانشسـرت يونايتد ومسـتضيفه نيوكاسـل 
يونايتـد عـىل وقـع التعادل بهـدف لهـدف يف ختـام املرحلة 

التاسعة عرشة من الدوري اإلنكليزي املمتاز.
خرجت املباراة قوية ومثرية منذ دقائقها األوىل وحتى صافرة 
النهاية، وقدم أصحاب األرض أفضل مباراة لهم هذا املوسـم 
إىل اآلن، ونجـح آالن سـانت ماكسـيمني يف افتتاح التسـجيل 

لنيوكاسل يف الدقيقة 7 من تسديدة رائعة.
وتمكـن املهاجم البديل إدينسـون كافاني مـن إدراك التعادل 
ملانشسرت يونايتد يف الدقيقة 71 بعد أن سدد يف أقدام املدافعني 

ثم ارتدت الكرة له مجدداً فوضعها يف املرمى.
وأصبح رصيد مانشسـرت يونايتد 28 نقطة يف املركز السـابع 
فيمـا رفع نيوكاسـل رصيـده إىل 11 نقطة يف املركز التاسـع 
عـرش.وكان مانشسـرت يونايتد افتقـد قبل املبـاراة مبارشة 
لخدمـات املدافـع فيكتـور لينديلوف بسـبب ثبـوت إصابته 

بفريوس كورونا.

يخطط ميالن للتعاقد مع أحـد الالعبني املنبوذين 
يف صفوف باريس سـان جريمان، خالل املريكاتو 

الشتوي املقبل.
ويبحـث ميـالن عـن مدافـع جديد عقـب إصابة 
نجمه الدنماركي سيمون كايري، وتأكد غيابه عن 

املباريات حتى نهاية املوسم.
ووفًقا ملوقع ”كالتشـيو مريكاتـو“ اإليطايل، فإن 
اسم السـنغايل عبدو ديالو، مدافع سان جريمان، 

ظهر بشكل مفاجئ يف مريكاتو ميالن الشتوي.

وزعمـت العديـد مـن التقارير مؤخـرًا أن باريس 
وضـع ديالـو، ضمن قائمـة املعروضـني للبيع يف 

الشتاء.
وأشـار املوقع اإليطايل إىل أن ماوريسيو بوكيتينو، 
مدرب سـان جريمان، كان يستخدم ديالو كظهري 

أيرس بعيًدا عن مركزه األسايس يف قلب الدفاع.
وأوضح ”كالتشيو مريكاتو“ أن ميالن لديه عالقة 
جيـدة مع وكالء ديالو، الذين أبلغوا الروسـونريي 

بموافقة الالعب عىل االنتقال إىل الدوري اإليطايل.

تأخر نادي برشلونة يف اإلعالن الرسمي عن التعاقد مع اإلسباني 
فريان توريس، نجم مانشسرت سيتي.

ووفًقا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ اإلسـبانية، فإن برشـلونة 
خطط لإلعالن عن الصفقة، بعد اجتياز الالعب للفحص الطبي.

وقالـت مصـادر قريبـة مـن املفاوضـات، إن هنـاك مشـاكل 
بريوقراطيـة عنـد مراجعة العقود وراء تأخر برشـلونة يف إعالن 
الصفقة، حيث لم يتلق النادي الكتالوني املسـتندات الكاملة من 

نظريه اإلنجليزي، والتي ال يمكن دونها إنهاء الصفقة.
وأضافـت أن الناديني يراجعان العقود حتى تكون مناسـبة مع 
متطلبـات رابطـة الليجا من حيـث قانون اللعب املـايل النظيف 
ومعـدل الرواتـب، ألنه كما اعرتف برشـلونة من قبـل، يجب أن 
يغادر العبون أو يكون هناك تطورات تساعد يف الحصول يف رفع 

معدل الرواتب.
وأشـارت الصحيفة إىل أن برشـلونة كان ينـوي تقديم 

توريس السـاعة 12 ظهر امـس الثالثاء، عىل ملعب 
”كامب نو“، لكن بعـد تأخر الصفقة من التوقع، 

تأجل التقديم إىل فرتة ما بعد الظهر.
يذكر أن برشـلونة اتفق مع مانشسرت سيتي 

عىل حسم صفقة توريس، مقابل 55 مليون 
يورو، باإلضافة إىل 10 ماليني كمتغريات.
ويسـعى برشـلونة لتدعيم خـط دفاعه 
بصفقـة يف فـرتة االنتقـاالت الشـتوية 
املقبلة، خاصـة أن الفريـق الكتالوني 
عانى كثريًا عىل مستوى الخط الخلفي 

يف املوسم الحايل.
ووفًقا لصحيفـة ”موندو ديبورتيفو“ 
اإلسبانية، فإن وصول مهاجم آخر إىل 
برشـلونة، عقب حسـم صفقة فريان 

توريس من مانشسـرت سـيتي أمر غري 
مستبعد.

لكن مسـؤويل النـادي الكتالوني يمنحون 
األولويـة اآلن إىل التعاقـد مع العـب جديد يف 

خط الدفاع.
وأوضحـت الصحيفـة اإلسـبانية أن برشـلونة 

مهتم بضم الربازييل لويز فيليبي، مدافع التسيو، 
الذي ينتهي عقده مع النسور يف الصيف املقبل.

وذكرت الصحيفة أن برشلونة يواجه منافسة من ريال بيتيس 
عىل صفقة لويز فيليبي.

وأشـارت إىل أن برشـلونة مسـتعد للتخيل عن رباعـي الدفاع: 
كليمنت لينجليه وصامويل أومتيتي وسريجينو دست وأوسكار 

مينجويزا سواء يف الشتاء أو خالل الصيف املقبل.
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يفكر الربازييل مارسـيلو، ظهري ريـال مدريد، يف اتخاذ 
قرار غري منتظر يف نهاية املوسم الحايل.

وينتهي عقد مارسيلو مع ريال مدريد يف صيف 2022، وال 
توجد أي مفاوضات بني الطرفني حالًيا بشأن التجديد.

وفًقا  لصحيفة ”ماركا“ اإلسبانية، فإن مارسيلو و
كان يعلم ما ينتظـره يف ريال مدريد هذا 
املوسم، وأن دوره مع الفريق سيرتاجع 

كثريًا.
شـارك  مارسـيلو  أن  إىل  وأشـارت 

مـع ريـال مدريد هذا املوسـم يف 138 دقيقـة فقط خالل 5 
مباريات.

وأوضحت أن مارسـيلو تلقى هدية هذا املوسم عقب إصابة 
الظهري األيرس األسـايس فريالند مينـدي، لكن املدرب كارلو 

أنشيلوتي فضل عليه ميجيل جوترييز ودافيد أالبا.
وذكـرت أن عالقة مارسـيلو بريال مدريد كالعب سـتنتهي 
يف املوسـم الحـايل، ويفكر الظهري الربازيـيل يف إعالن اعتزال 
كرة القدم خالل الصيف املقبل، بخالف ما تردد سـابقا بأنه 

استقر عىل العودة لفلومينينيس.
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بريوت/متابعة الزوراء:
أسـوأ مـا يمكـن أن يحـدث لوسـيلة 
إعالمية هو أن تتحول من ناقل للقصة 
إىل القصة يف حد ذاتها، خاصة إذا كانت 
نهايتهـا حزينـة؛ إذ تحـول تلفزيـون 
املستقبل من شـعاع من األمل وشاهد 
عىل مـرشوع رفيق الحريـري إىل رمز 

فشل سيايس وإعالمي البنه سعد.
أثـارت صـور متداولـة عـىل مواقـع 
هـدم  تظهـر  االجتماعـي  التواصـل 
مبنـى تلفزيـون املسـتقبل يف منطقة 
الروشـة بالعاصمـة اللبنانيـة بريوت 
جدال وحنينا وشـماتة بـني اللبنانيني. 
وقـال متابعون إن صفحـة أخرى من 
صفحـات ”الرئيـس الشـهيد“ رفيـق 
الحريـري تطـوى يف بريوت إثـر هدم 
مبنـى تلفزيون املسـتقبل (القديم) يف 
منطقة الروشـة؛ إذ كان املبنى شاهدا 
عـىل بدايـة شاشـة املسـتقبل ورمزا 

إلعالم الحريري. 
وقالـت مصـادر إعالميـة لبنانيـة إن 
أرملة رئيس وزراء لبنان األسبق رفيق 
الحريـري نـازك الحريـري قامت عرب 
وكيلهـا بعملية الهـدم وعرض األرض 
للبيع. لكن ناشطني حاولوا إبعاد األمر 
عن عائلـة الحريري بنفي عالقة نازك 
الحريري بالعقار وكشـفوا أن العقار 
بيع يف السـابق للسـفارة السعودية يف 

بريوت وهو عقار تابع لها.

وتمنـى معلقون لـو تأجل سـيناريو 
الهـدم ألن املبنـى يسـتمد قيمتـه من 

رمزيته ولو كان قديما ومهجورا. 
وبعد انطالقة مبهرة عام ١٩٩٣ تحول 
تلفزيون املسـتقبل إىل منافس رشس 
عىل الصعيدين املحيل اللبناني ومن ثم 
اإلقليمي العربي خالل التسعينيات وِيف 

مطلع األلفية.
وبرسعة تحّول ذلك املرشوع إىل شعاع 
من األمل. وشيئاً فشيئاً غزا ”املستقبل“ 
الفضـاء بقنواته املوجهـة إىل مختلف 
مناطق العالم، فتحولت القناة الوليدة 
خالل سـنوات إىل شـبكة شـملت عدة 
قنوات وصحيفة حملت االسـم نفسه 

وإذاعة بعنوان ”الرشق“.
ويقـول فيصـل عباس رئيـس تحرير 
”عرب نيوز“ السـعودية ”يف الروشـة، 
والشـيعي  السـّني  وعمـَل  تعايـَش 
واملسيحي والدرزي جنباً إىل جنب بكل 
انسـجام. كّنا نفطر معـا يف رمضان، 
قبل أن نعـاود العمل تحضـرياً لنرشة 

الثامنـة مسـاء. وكنـا نزيـن املكاتب 
بشـجرة امليـالد يف ديسـمرب، ونحتفل 
بـه عـىل الشاشـة وخلفهـا. وحـده 
’املسـتقبل‘ كان ينقل صـالة الجمعة، 
لجميـع  ويبـارك  األحـد،  وعظـات 
الطوائف بأعيادهم. وحده ’املستقبل‘ 
كان يبث نرشاته بالعربية واإلنجليزية 

والفرنسية واألرمنية“.
لكـن ”املسـتقبل“ لـم يكن قنـاة لكل 
اللبنانيني. ولعل أبرز مثال عىل ذلك هو 
الصاروخ الـذي أطلقـه ”مجهولون“ 
عىل مبنى األخبار بالروشة عام ٢٠٠٣. 
وكانت الرسالة واضحة يف ذلك الوقت؛ 
فبغّض النظر عن شعبيته داخل لبنان 
وخارجه لم يكن ”املسـتقبل“ يف أعني 
البعض سـوى امتداد ملرشوع الرئيس 
بالطبـع،  الحريـري.  رفيـق  املغـدور 
تـم اغتيـال مـرشوع رفيـق الحريري 
باغتياله شخصياً عام ٢٠٠٥؛ فبعد أن 
ثبتت نفسـها كقنـاة ”الحقيقة ألجل 
لبنان“ رسعان ما جاءها الجواب عىل 
أيدي أناس تحركهم عىل األرجح نفس 

األصابع التي اغتالت الحريري. 
وبالرغـم مـن التضييـق واملضايقات 
أوفيـاء  ”املسـتقبل“  موظفـو  بقـي 
الحريـري،  رفيـق  ولخـط  لعملهـم 
متحملـني حتى الضائقـة املادية التي 
عصفت بابنه سعد الذي رّسخ مكانته 
كزعيم لتيار ”املستقبل“، قبل أن يعلن 

يف الثامن عرش من سـبتمرب ٢٠١٩ عن 
تعليق العمـل يف تلفزيون ’املسـتقبل‘ 
التابـع له بعد ٢٦ عاما من تأسيسـه، 
معلال قراره بأسباب مادية، وذلك بعد 
أشـهر قليلة من إنهـاء عمل صحيفة 

”املستقبل“.
يف نهاية يناير ٢٠١٩ أصدرت صحيفة 
األخـري  الورقـي  عددهـا  ’املسـتقبل‘ 
بعـد عرشين عاما من بـدء صدورها، 
وتحولـت إىل موقـع إلكرتونـي. وكان 
الحريـري أوضـح أّن ”املحطة ال تتخذ 
قـرارا بوقف العمـل.. بل تعلـن نهاية 
مرحلـة مـن مسـريتها لتتمكـن مـن 
املرتاكمـة،  املاديـة  األعبـاء  معالجـة 
وتسـتعد ملرحلـة جديدة تتطلـع فيها 
إىل العـودة يف غضـون األشـهر املقبلة 
بحلـة إعالميـة وإخبارية تتـالءم مع 

اإلمكانات املتاحة“.
وأعلنـت مصادر مقربـة من الحريري 
يف سـبتمرب املايض اسـتعداد تلفزيون 
املسـتقبل للعودة إىل البـث قريبا؛ فقد 
كشـفت عن بدء التحضـريات التقنية 

للعودة إىل العمل والبث من جديد.
ونقلـت مواقـع إعالميـة لبنانيـة عن 
الصحفي واملحلل السيايس املقرب من 
تيار املسـتقبل عبدالله بـارودي قوله 
”سـعد الحريري اّتخذ القـرار النهائي 

بإعادة فتح تلفزيون املستقبل“.
أما يف ما يتعلّـق باملوعد فلفت بارودي 

الشـهرين  خـالل  سـيتّم  ذلـك  أّن  إىل 
املقبلـني، مشـدًدا عـىل أّن ”الحريري 
أبلـغ املعنيـني يف تيـار املسـتقبل بهذا 
القرار الحاسـم وقد بدأت التحضريات 
التقنية منذ حوايل الشهر لعودة العمل 
يف التلفزيـون والبث مـن جديد“. لكن 

ذلك لم يحدث.
يف املقابل سـيطر الحنني عىل تغريدات 
اإلعالميـني الذيـن سـبق أن عملـوا يف 

تلفزيون املستقبل. 
يف املقابـل عرب معلقون عـن أملهم يف 
عـودة تلفزيون املسـتقبل قريبا. فيما 
حـاول آخـرون البحـث عن األسـباب 

النهاية الحزينة.  
ولم تخل بعض التغريدات من الشماتة 
يف االبن سـعد الحريري الـذي حّملوه 
األوضـاع.  إليـه  آلـت  مـا  مسـؤولية 
فيما صـاغ معلقون عنوانـا للمرحلة 

”سنفروا بحياتكم“. 
وحـاول معلقون إسـقاط عملية هدم 
التلفزيون عىل لبنان بأكمله وقالوا إن 
”عملية الهدم عميقـة يف رمزيتها“ إذ 

أن ”لبنان بال مستقبل أصال“. 
وهدم مبنى تلفزيون املستقبل بلبنان، 
كلمـة مسـتقبل لم تعـد تنفـع يف بلد 
يرجـع إىل الخلف كمـا أن الهدم يؤرش 
عـىل مرحلـة قادمـة لتيار املسـتقبل 
السـيايس الذي يرأسـه الرئيس سـعد 

الحريري. 
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بغـداد/ متابعـة    الـزوراء:
اختـارت لجنة التحكيـم األعمال 
الدوليـة  بالجائـزة  الفائـزة 
املخصصـة للصحفيـني الحربيني 
RT تكريما  والتي أسسـتها قناة 
لذكرى مراسـلها خالـد الخطيب 

الذي قتل يف سـوريا عام ٢٠١٧.
وفيما ييل أسماء األعمال الفائزة 
بالجائـزة يف عـام ٢٠٢١، وفقـا 

لقـرارات   لجنـة   التحكيـم:
األعمـال  «أفضـل  الفئـة   (١
النـزاع  الصحفيـة مـن مناطـق 

بصيغـة   الفيديـو»:
- ألكسـندر لوكيانوف (روسيا)، 
قناة «روسـيا  الهادر»،  «الصمت 

،«٢٤
وهـو تقرير خـاص صور يف خط 
التمـاس بمنطقة دونباس برشق 
أوكرانيـا، حيث تتزايـد انتهاكات 
لنظـام  األوكرانـي  الجيـش 
وقـف إطـالق النار، وفقـا ملمثيل 
الشـعبية  دونيتسـك  جمهوريـة 
املعلنـة من طـرف واحد. وتحدث 
املحليني  السـكان  الصحفي مـع 
الذيـن يقومـون بإعـادة ترميـم 
أثنـاء عمليـات  املدمـرة  املنـازل 

القصـف.
األعمـال  «أفضـل  الفئـة   (٢
النـزاع  الصحفيـة مـن مناطـق 

بصيغـة النـص    املكتـوب»:
(الواليـات  تشـوبرا  أنـوج   -
املتحـدة)، «معارك وإراقة الدماء 
يف مأرب»، وكالة»فرانس برس»،

وهـو تقريـر يصـف الوضـع يف 
اليمنيـة حيث  محافظـة مـأرب 
قتـل املئـات خـالل عدة شـهور 
من املعـارك الرشسـة التي دارت 
يف املنطقة ضمـن الحرب األهلية 
عـام  منـذ  اليمـن  يف  املسـتمرة 

٢٠١٤
٣) الفئة «أفضل التقارير واألفالم 

الوثائقية:     مـا بعـد الحـرب»:
- رانيـا العبد الله سـيف فرحان 
قنـاة  مخـاض»،   » (اليمـن) 

،YEMEN-TV
وهـو فيلم وثائقـي قصري يروي 
حياة ٣٨ عائلـة يف اليمن، أُجربت 
بسـبب  ديارهـا  مغـادرة  عـىل 

القتاليـة، ويعاني هؤالء  األعمال 
النـاس، وال سـيما النسـاء، من 
واألدوية.  الطبية  الرعايـة  نقص 
وتوجه الصحفيون إىل السـلطات 
بمسـاعدة  فوعدتهـم  املحليـة 

بطـالت    الفيلـم.
(الواليـات  واديـكار  نيهـا   -
املتحـدة)، «القصـة الخفية وراء 
القتـال من أجل كابـو ديلغادو»، 

صحيفـة   «التلغـراف».
وهو مقـال اسـتقصائي مكرس 
يف  الشـباب  انسـياق  ملشـكلة 
مقاطعـة كابو ديلغادو بشـمال 
رشق موزمبيـق نحـو التطـرف، 
حيث يشكل الشباب، الذين يرون 

أن سـلطات البـالد تقيـد وصول 
السـكان إىل مواردهـا الطبيعية، 
وغالبيـة  إرهابيـة.  جماعـات 
القتـىل الذيـن يسـقطون جـراء 
هجمات املسـلحني عـىل البلدات 

والقـرى     هـم  مدنيـون.
بجائزة خالد  الفائزون  وسيمنح 
 ٢٠٢١ لعـام  الدوليـة  الخطيـب 
مكافـأة مالية قدرهـا نحو ٢٠٠ 

ألـف    روبـل.
 ضمت لجنة تحكيم الجائزة هذا 

العـام كال مـن:
املراسـل  بوّدوبنـي،  يفغينـي   -
الحربي الحائز عـىل ثالث جوائز 
تلفزيونيـة  TEFI عـىل عمله يف 

سـوريا وأوكرانيا.
ألكسـندر كوتـس، الصحفـي   -
لصحيفـة  الحربـي  واملراسـل 
برافـدا»،  «كومسومولسـكايا 
وهـو حائز عىل عدد من الجوائز، 
حكوميـة،  جوائـز  بينهـا  ومـن 
عىل تغطية األحـداث من مناطق 

النـزاع.
املراسـلة  فينوشـينا،  ماريـا   -
الحربيـة لقنـاة RT التـي غّطت 
التي  الكـربى  النزاعات املسـلحة 
دارت يف السنوات األخرية، ناهيك 
عن االحتجاجات الحاشـدة حول 

العالـم.
الصحفيـة  غولينجـر،  إيفـا   -
شـؤون  يف  والخبـرية  والكاتبـة 
للواليـات  الخارجيـة  السياسـة 

املتحدة ودول أمريـكا الالتينيـة.

- أحمد جمعة، الخبري يف الشؤون 
العربية، مراسـل صحيفة «اليوم 

السـابع» املرصية.
أنتونوبولوس،  كونستانتينوس   -
الصحفـي اليونانـي الحائـز عىل 

عـدد مـن الجوائـز الدوليـة.
يذكر أن الدورة األوىل لجائزة خالد 
الخطيب، فاز بها متنافسون من 
العراق وإيرلندا وسـنغافورة، ويف 
عام ٢٠١٩ ضمت قائمة الفائزين 
مشـاركني من روسـيا والواليات 
املتحدة وإيطاليا والهند، وتناولت 
أعمالهـم الصحفيـة الرصاعـات 
الدائرة يف سـوريا والعراق وليبيا، 
الجائـزة  حـاز   ٢٠٢٠ عـام  ويف 
مراسـلون حربيـون من روسـيا 

وسـوريا والهند.
أسسـت قنـاة RT جائـزة خالـد 
الدوليـة  التذكاريـة  الخطيـب 
تخليـدا لذكـرى الصحفـي خالد 
الخطيب الذي عمـل لصالح قناة 
RT Arabic وسـقط قتيال يف سن 
٢٥ عاما جـراء قصف صاروخي 
محافظـة  يف  املسـلحون  شـنه 

حمص السـورية عام ٢٠١٧.
يف  يغطـي  الخطيـب  خالـد  كان 
تقاريره معارك القوات الحكومية 
ضد اإلرهابيني، وقد وّقع الرئيس 
الـرويس فالديمـري بوتـني يف عام 
خالـد  بتقليـد  مرسـوما   ٢٠١٨
الشـجاعة»  «ميداليـة  الخطيـب 
التـي تـم تسـليمها لعائلته خالل 

الفعالية األوىل لتسـليم الجوائز.

وارسو / أ ف ب: 
عطل الرئيس البولندي أندريه دودا 
قانونـا مثريا للجدل حول وسـائل 
بأنه  اإلعـالم يشـتبه معارضـوه 
يهدف إىل إسكات القناة اإلخبارية 
املستقلة «تي يف ان٢٤» التي تهيمن 
«ديسـكوفري»  محطـة  عليهـا 

األمريكية.
وقال دودا يف إعالن عرب التلفزيون 
«أضـع فيتـو» عـىل القانـون بعد 
انتقـادات شـديدة مـن الواليـات 

املتحدة وأوروبا.
والنص الذي أقره الربملان البولندي 
األول/ديسـمرب  كانـون   ١٧ يف 
وأراده حـزب القانـون والعدالـة 
الشـعبوي الحاكم، يهدف إىل منع 
الرشكات التي ال تنتمي إىل املنطقة 
االقتصادية األوروبية (تضم الدول 
ال٢٧ األعضاء يف االتحاد األوروبي 
والنروج)  وليشتنشتاين  وأيسلندا 
من امتالك حصة أغلبية يف رشكات 

إعالم بولندية.
ويلزم القانون لـو وقعه الرئيس، 
املجموعة األمريكية «ديسكوفري» 
ببيـع حصتها يف «تي يف ان» إحدى 
أكرب شبكات التلفزيون الخاصة يف 
بولندا. و»تي يف ان٢٤» هي قناتها 
اإلخبارية التي تبث مدى ٢٤ ساعة 

وتنتقد املحافظني الحاكمني.
مـن جهتهـا، أكـدت الحكومة أن 

القانـون يجـب أن يحمي املشـهد 
اإلعالمـي البولندي مـن جهات قد 

تكون معادية مثل روسيا.
وقـال دودا إنه يبقـى حريصا عىل 
ذلـك لكن يجب أال يقوض القانون 
االسـتثمارات القائمة أو يتعارض 

مع االتفاقيات الدولية.
أن  البولنـدي  الرئيـس  وأضـاف 
«األشـخاص الذين تحدثـت إليهم 
قلقون بشـأن هذا الوضع. لديهم 
حجج مختلفة. تحدثوا عن السالم 
إىل  (...) لسـنا بحاجـة  والهـدوء 
رصاع جديد ومشكلة جديدة. لدينا 

الكثري من املشاكل».
يحظـى الرئيـس البولنـدي بدعم 
حـزب القانـون والعدالـة الحاكم 
لكنه اختلـف مع قادته عىل بعض 

النقاط يف املايض.
واثـار يف ٢٠١٧ عاصفـة بتعطيله 
إصالحـني قضائيـني قـال إنهمـا 
يمنحـان النائب العـام وهو وزير 
العـدل أيضـا، صالحيـات مبالغـا 

فيها.
القائـم باألعمـال األمريكي  وكان 
يف وارسـو بيكـس أليـو طلب من 
تعطيـل هـذا  البولنـدي  الرئيـس 
القانون، مشـريا إىل أن واشـنطن 
«تشـعر بخيبـة أمـل كبـرية» من 

إقرار هذا النص.
وأكـد متحـدث باسـم املفوضيـة 

األوروبيـة أن هذا القانون ينطوي 
عىل «مخاطر جسـيمة عىل حرية 
وتعددية وسائل اإلعالم يف بولندا».

 ١٩ يف  املحتجـني  آالف  وتظاهـر 
ملوحني  األول/ديسـمرب،  كانـون 
االتحاد األوروبي ومرددين  بأعالم 
هتافات مـن بينها «إعالم حر!» و 

«نريد الفيتو!».
البولنـدي  الـوزراء  وقـال رئيـس 
السابق والرئيس السابق للمجلس 
األوروبي دونالد توسك الذي يرأس 
حـزب «املنـرب املدنـي» املعـارض 

أن  أثبـت  دودا  الرئيـس  قـرار  إن 
«الضغط يجدي».

القانون والعدالة  ويسـيطر حزب 
عـىل التلفزيون العـام «تي يف بي» 
الذي أصبح أحد املكاسـب الكربى 
للحكومة الشـعبوية، وعىل معظم 

وسائل اإلعالم يف املناطق.
القانـون  حـزب  وصـول  ومنـذ 
 ٢٠١٥ يف  السـلطة  إىل  والعدالـة 
يف  مرتبـة   ٤٦ بولنـدا  تراجعـت   ،
تصنيـف املنظمة غـري الحكومية 
«مراسـلون بال حـدود» إىل املرتبة 

.٦٤
وتخوض بولندا واالتحاد األوروبي 
مواجهة منذ عدة سـنوات بشـأن 
إصالحات قضائيـة أطلقها حزب 

القانون والعدالة منذ ٢٠١٥.
األوروبيـة  املفوضيـة  وبـدأت 
األسـبوع املايض إجـراءات انتهاك 
ضد وارسـو بعد أحـكام أصدرتها 
البولنديـة  الدسـتورية  املحكمـة 
االتحـاد  قانـون  حكـم  تتحـدى 
األوروبـي وسـلطة محكمة العدل 

األوروبية.

@ÚflÏƒ‰fl@ıb‰i@·«á€@Ï«áÌ@ãˆaçu@ãÌåÎ
@µ�è‹–€@Ú‹‘nèfl@p¸bóma

@Ôì‹j€a@á€bÇ@ãóæa@Ô–zó€a@…fl@’Ó‘zn€a
ùÌãzn€a@Ú‡Ëni

2021@ÚÓ€Îá€a@kÓ�©a@á€bÇ@Òçˆb°@ÂÌçˆb–€a@µÓiã®a@µÓ–zó€a@ıb8c@Â‹»m@RT

‚˝«�a@fiÏy@fiáv‹€@a7rfl@b„Ï„b”@›�»Ì@á‰€Ïj€a@êÓˆã€a

 
الجزائر/متابعة الزوراء:

طالب وزير جزائري بتمكني الشـعب الفلسـطيني من كامـل حقوقه يف بناء منظومة 
اتصاالت مستقلة، وكذا دعم فلسطني للحصول عىل العضوية الكاملة يف االتحاد الربيدي 
العاملي خالل املؤتمر االسـتثنائي املقرر عام ٢٠٢٣. وقال وزير الربيد واالتصاالت كريم 
بيبـي تريكي، امس االثنني، خالل مشـاركته (عرب تقنية التحـارض املرئي عن بعد) يف 
الدورة الـ٢٥ ملجلس الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات، إن الجهود العربية يجب أن 
تتوجه نحو تمكني دولة فلسطني من بناء أنظمة اتصاالت حديثة وموثوقة، وحصولها 
عـىل حقوقها الربيديـة املرشوعة من خـالل العمل عـىل تنفيذ قرارات االتحـاد الدويل 
لالتصـاالت واالتحـاد الربيدي العاملي ذات الصلـة. وحّث الوزيـر الجزائري عىل توحيد 
الجهود العربية لدعم املوقف الفلسطيني و «رفع القيود والعراقيل لتسهيل املساعدات 
التقنية للدولة يف سبيل إقامة مجتمع معلومات فلسطيني آمن، قائم عىل تكنولوجيات 
حديثة ورشاكات فعالة ومالئمة». كما حّث عىل «مساعدتها يف الحصول عىل العضوية 
الكاملـة يف االتحاد الربيدي العاملي خالل املؤتمر االسـتثنائي املزمع عقده خالل سـنة 

٢٠٢٣، من خالل تشكيل فريق عربي يكلف بهذا املسعى».

القاهرة/متابعة الزوراء:
قال الصحفي املرصي خالد البليش، رئيس تحرير موقع «درب» اإلخباري الخاص، إنه تلقى 
استدعاًء للتحقيق يف بالغ يتهمه بالتحريض. وقال البليش، عرب «فيسبوك» وموقع «درب»، 
إن االستدعاء جاء من خالل اتصال هاتفي من نيابة وسط القاهرة الكلية يطلبه حضورياً 
لسـماع أقواله حول بـالغ يتهمه بـ»التحريض ونرش أخبار كاذبـة». وقررت النيابة إرجاء 
التحقيـق مع البليش إىل جلسـة يوم الثالثـاء، ٤ يناير/كانون الثاني، لسـماع أقواله حول 
البـالغ رقم ٤٦٤٩ لسـنة ٢٠٢٠. وقال البلـيش إنه طلب إخطار نقابـة الصحفيني املرصية 
لحضور جلسة التحقيق معه. وكتب البليش عما دار يف جلسة التحقيق، امس االثنني، قائال: 
«طلبت إخطار النقابة فتم إخطاري أن األمر بسـيط، أخطرت الزمالء بالنقابة واملحامني، 
وكان القـرار هو الحضـور االثنني لالطالع عىل البـالغ وطلب التأجيل لجلسـة قادمة، مع 
إخطار النقابة، والتي مثلها بالفعل زميالن من املجلس، هما هشام يونس ومحمود كامل، 
بصحبـة محامـي النقابة األسـتاذ إبراهيم زين الديـن». وتابع البلـيش: «رأيت من جانبي 
االكتفاء بحضور محام واحد ، بعد أن وصلني عدد من املكاملات تعلن استعدادها للحضور، 
نتيجة قيام أحـد الزمالء الذين أخطرتهم بالخرب بإعالنه لعدد من األصدقاء، فاعتذرت لهم 
بـأن األمر حتى اآلن إجرائي، موجهاً الشـكر للجميع عىل دعمهـم املتوقع، وبالفعل حرض 
معي األسـتاذ محمد عيىس الرصوي يف جلسـة االثنني». وأكمل البلـيش: «وصلت للنيابة يف 
املوعـد املحـدد، ألفاجأ بأنني أمام بالغـات مقدمة من ٩ مواطنني، تتضمـن صوراً ضوئية 
ألخبار منسوبة لـ(درب)، أحدها منشور عىل صفحتي، والباقي عىل صفحة (درب)، طبقاً 
للبالغات املقدمة، وهي أخبار يف مجملها تدور حول انتخابات الربملان املاضية، منها تقرير 
للمجلس القومي لحقوق اإلنسان حول املرحلة األوىل، ومنها عدد من املتابعات والتغطيات 

لالنتخابات، وكذلك بعض األخبار الخاصة بتجديدات الحبس وأوضاع املحبوسني».
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لم يمِض شـهر واحد عىل وفـاة والدي حتى اتصل 

بي أحد املحامني قائًال أن الفقيد ترك لك وصية!!
فوجئت بما سمعت، ولم اعرف ملاذا خّصني والدي 
بذلـك دون غـريي مـن اخوتي رغم إنـي أصغرهم 
سـناً، ولم اكـن متميـزًا عليهم بيشء جسـدي او 
ذهنـي، ربمـا هو رآني أكثر شـبهاً به مـن البقية 
وتوسـم بي ان اكون امتـداداً له.. ليتـه حًيا حتى 
اسـأله.. لكن هيهات هيهات فاالموات ال يعودون 

بل نذهب نحن اليهم صاغرين.
تشـابكت عندي األفكار عن ماهية الوصية، قلقت 
جًدا واخذت الظنون بي لحني ما احرض يل املحامي 

حقيبة قال ستجد يف داخلها الوصية!
تـرددت بإمسـاك الحقيبـة، أو باألحـرى تملكني 
الخـوف منهـا، لكنـه طمأنني وخفـف من روعي 

قائالً:
ال تخف.. ال تخف املسـألة وما فيها ان هناك ظرًفا 
ورقًيا مغلًقا مكتوًبا عليه اسمك وما عليك إّال فتحه 
ومعرفـة ما بـِه، وألني متأكد ان مـرياث أبي ليس 
ذهًبا او فضة وال بيوًتا أو بسـاتني (ومن أين تأتيه 
الثروة وهو الذي قىض عمـره زاهًدا بالدنيا وأكثر 
وقتـه يقضيه بقـراءة الكتب التاريخيـة والدينية 
التـي لم تفارقه) خامرني الشـك بأنـه يريدني أن 
أؤدي فريضـة لـم يكملها او عمـًال تركه منقوصاً 
ويلزمنـي اتمامه، وهذا أيًضا بعيـد االحتمال ألني 
اعرف أبي حق املعرفة أنه لم يرتك فرًضا ولم ينَس 

عمًال إّال أتّمه.
أصابنـي القلق أكثـر مع فضول شـديد ملعرفة ما 
مكتوب بالوصيـة، رمقت الحقيبة بنظرة خاطفة 
وتمتمت مع نفيس.. ال أتذكر أني شاهدتها سابًقا 

عند أبي وال حتى يف غرفته!
 لـم انتبـه للمحامي وهـو يغادر املـكان، وضعت 
الحقيبـة عىل الرسير وهممـت بفتحها ألعرف ما 
مطلوب مني، ترددت قليًال خوًفا من املجهول الذي 
ينتظرني ويقلب حياتي رأًسـا عىل عقب، وبخوف 
مشـوب بقلق أن يكون هذا مقلًبا اعّده يل أحدهم، 
مـددت يدي ثانيـًة وهـي ترتجف.. بحـذر فتحت 
الحقيبـة وبحذر اكثر امسـكت بالظـرف وفتحته 
بخـوف وكأننـي افتـح قـًربا فرعونًيـا أخـىش أن 
تصيبني لعنته.. فوجئت بحجم الورقة! لقد كانت 
مجرد قصاصة ورق صغرية ومكتوب فيها جملة:

(انظر اىل قاع الحقيبة)!
مـا هـذا؟ َمن كتـب هـذه الجملـة؟ مـاذا يف قاع 
الحقيبـة؟ وهناك شـيًئا آخر.. الخـط املكتوب به 
الجملة ال يعود ألبي! فأنا أعرف خّطه منذ طفولتي 
عندما كان يكتب مالحظاته يف شهادتي املدرسية.
إذن.. َمـن كتـب هذا؟ هذه التسـاؤالت شـغلتني 
وجعلتنـي يف حرية من أمري، بعـد قليل من الرتدد 
اقدمت عىل فعـٍل لم اكن مقتنعاً بـه، لكني فعلتُه 
امتثاًال ألمر أبي الـذي أبرّه حًيا وميًتا، توكلت عىل 
الله ومددت رأيس يف جـوف الحقيبة ألنظر ماذا يف 
قاعها، لم تمِض إّال ثواٍن معدودة حتى شـعرت ما 
لم اشـعر به سـابًقا، كانـت هناك قوة لـم اتبينها 
جعلتني اغلق عينّي واحدثت طنيًنا شديًدا يف اذني، 

وأن شـيًئا ما يرفع قدمّي عن ارضية الغرفة رويًدا 
رويدا، ارتعبت فأمسـكت بمقبيض الحقيبة بكلتا 
يديَّ حتى نزعتها من رأيس، سـقطت مغشًيا عّيل، 
وملا افقـت وجدت نفـيس وكأني انسـل من تحت 
األرض.. الظالم يحيط بي من كل جانب، بصعوبة 
شـديدة تحركت يدي وأزاحت الـرتاب عن وجهي، 
باغتنـي ضـوء سـاطع، لحظتهـا ُخيـل يل إني يف 

السماء السابعة وجًها لوجه.. امام الله!!
هكـذا ظننت! لم يخطر ببايل غري إني مت ونهضت 
مـن قـربي بعـد ان تركنـي املشـيعون عائدين اىل 
بيوتهـم، ارتعـدت فرائيص و أصابتني قشـعريرة 
جعلتنـي اهتـز لثـواٍن وكأنهـا دهـٌر، رغـم هول 

الصدمة سألت نفيس.. 
كيـف يمكننـي ان ارى الله وأنا اعـرف انه تعاىل ال 

يجّسم بشكل وال يراه أحد؟ 
أيعقـل أن شـيخ املسـجد الـذي اصـّيل خلفه كان 

يخربنا بأحاديث دينية غري دقيقة؟ 
قبل أن اجد جواًبا لسـؤايل تالشت صورة الشخص 
الـذي كنـت أظنه (اللـه) واختفى مـن الوجود، يف 
الوقت نفسـه قِدَم تجاهي شـخٌص مسنٌّ معتمرًا 
عمامـة بيضـاء ينسـدل مـن تحتها َشـعٌر ابيض 
يغطي كتفيه العريضـني ويحمل كتاًبا كبريًا يضم 
بني دفتيه مئات االوراق وقال يل.. كنت بانتظارك!  

سألته مرعوًبا.. َمن أنت؟ وماذا تريد مني؟
تقـدم خطـوة وفتـح الكتاب الـذي يحملـه، فاذا 
بأوراقـه بيضاء وليس فيه حـرٌف واحٌد، ثم قال يل 

بصوت رخيم يصاحبه صدى:
اقرتب.. اقرتب ال تخف.. اقرأ.

كان الصدى يعيد يل هذه الكلمات أكثر من مرة
 اقرتب.. اقرتب ال تخف.. اقرأ
اقرتب.. اقرتب ال تخف.. اقرأ 

- ماذا أقرأ وكل اوراق كتابك فارغة.
وبينما أنا انتظر جوابه سـمعت صوتاً هو صوتي 

يقرأ ما موجود يف الصفحة األوىل من الكتاب!
يا إلهي ما هذا؟ كأني أرى رشيطاً ملسرية حياتي!

اسـتمر صوتي يقرأ واألحداث ترتى حدثاً بعد آخر 
وأنا يف ذهول وحرية.. رأيت يوميات حياتي وكأنها 
فيلٌم سـينمائي.. رأيت  طفولتي وصباي وشبابي 
شـاهدت خطاياي الصغرية، شـاهدت القليل من 

اعمال خري قمُت بها.
فجأة بدأ النور يخفت شـيًئا فشيًئا والظالم يطبق 

يف أرجاء املكان، ُذعرت مما رأيت فصحت عالًيا:
يا إلهي أين أنا .. أين أنا؟

ال تِخـف يا ولدي.. منذ اسـبوع وأنت راقٌد قربي يف 
وادي السالم!

التفت اىل جهة الصوت.. 
يا إلهي! انه صوت أبي!

Ô‡Ó‡n€a@Åbjñ@NNÜ
(نظريتـه  يف  إيـزر)   ) يطـرح 
التجاوب)   بجماليـة  الخاصـة 
فكـرًة تقـوم عـىل أن التأثـري 
والتجـاوب ينشـأ مـن عالقـة 
جدليـة بني اإلظهار واإلخفاء - 
بتعبـري آخر - ينشـأ من الفرق 

بني ماذا يقال وماذا ُيقصد؟
ويبـدو يل أّن هذه الجدلية بدت 
واضحة القسـمات يف كثري من 
نمـاذج القصيدة الكالسـيكية 
اسـتهلكت  أن  بعـد  املَُحدَّثـة؛ 
نفسـها، ونفـَد خزيُنهـا مـن 
الجّدة، فلجأت إىل أكل نفسـها، 
بل ويف أحيـان كثرية اجرتارها، 
وصـار التحديث فيهـا ينهض 
البنية  عـىل تحريـك سـكونية 
الداخلية التي تفرز (املسـتوى 
الـداليل)، مـع مـا فيهـا مـن 
ه  إيهامات تحديث شـكيل، أرشَّ
دارسـون ُكثر وعـّدوه مغايرًة 
لشـكلها التناظـري (صـدر / 
عجـز) الكالسـيكي، ألنه كٌرس 
التمظهـر  ثبـات  لعنجهيـة 
الشـكيل للقصيـدة العموديـة، 
إذ ينتقـل البيـت مـن املظهـر 
التناظري الشـطري إىل املظهر  
فيـه  يسـتجيب  الـذي  الحـر، 
شـكل البيت إىل إرادة الشـاعر، 
بحسـب  بـدوره  فُيشـكله 
لضمـان  املعنـى،  بروتكـوالت 
اسـتجابة جّيدة، وبغض النظر  
عـن وجهـة نظـري الخاصـة  
بهـذا التحديـث القـرشي الذي 
تحتفظ فيه القصيدة بنظامها 
الشـطري عىل نحو آخر والذي 
يعـود للظهـور عند ممارسـة 
االلقـاء، فـإّن جوهـر التجديد 
يف القصيـدة املعـارصة، قائـم 
عـىل حركتهـا الداخليـة، التي 
تبـدأ مـن املفـردة ذات الطاقة 
بتفعيل  واملتصلـة  الشـاعرية، 
محـور االختيـار عند الشـاعر 
املبدع الصادر عـن همِّ التجديد 
والرغبـة يف تحقيـق فتوحـات 
التحديـث، وتنتقـل إىل الرتكيب 
الجزئـي فالرتكيب الـكّيل، فإذا 
تعّطل هذا املحور، بقي الشاعر 
يعيـش عـىل شـعرية غـريه، 
ويعتمـد عـىل معجـم معلّـٍب 
ـِيل، يكون  جاهـز، ومناخ تطفُّ
فيـه كائنـا شـعريا رشيطيـا 

الطفييل هذا  طفيلّيا، والشاعر 
تقوم دورة حياته الشعرية عىل 
االعتماد عىل أنواع من العالقات 
الكائنـات  بـني  التكافليـة 
الشـعرية من مختلف العصور 
، فهـو كائن شـعري يعتمد يف 
املعيشـة الشـعرية  يف مراحـل 
حياتـه املختلفة عـىل أكثر من 
عائل واحد، وهو شاعر كسول، 
عاطـٌل عـن العمـل الشـعري 
الحقيقي، تقتـرص وظيفته يف 
النص عـىل التنظيـم ومحاولة 
الشـعرية  الُجـذاذات  لصـق 
التـي َتمّكـن مـن قصقصتهـا 
مـن قصائد أخرى عىل سـطح 
الوقـت  يف  وهـو  قصيدتـه، 
نفسـه مخادٌع يعمل بكل قّوته 
التلفيقيـة عـىل إقنـاع املتلّقي 
السـحرية،  لعمليته  الخاضـع 
بـأن النـص ماركـة ُمسـّجلة 
باسـمه، وهـو يف الواقع الفّني 
اسـتدعاءات واعية (ينبغي أن 
نفـّرق هنـا بـني هـذا الصنيع 
التناص)،  الصّحـي وبـني  غري 
ألجزاء مـن قصائـد معارصة، 
ُتمّثل بالنسبة للشاعر الطفييل 
النمـاذج الشـعرية العليا، التي 
ترتفـع نسـبة االسـتجابة لها 
واإلعجاب بها يف منـاخ التلّقي 
الشـائع، وموضتـه املهيمنـة، 
هـذه  أمـام  أجدنـي  ولعلنـي 
الظاهرة غري الصحية، مطالبا  
معـارصة  شـعرية  بتأشـري  
األمثـل،  األنمـوذج  مّثلـت 
والبيئة املناسـبة،  لنشاط تلك 
وهـو  الشـعرية،  الطفيليـات 
شـعر الشـاعر العراقي الكبري 

(أجـود مجبـل)، الـذي أصبح 
مـادة خـام لصناعـة كثري من 
القصائـد التلفيقيـة، السـيما 

املُْبَتِدَئة منها.
وقـد يقـول قائـل بـأن مالمح 
القصيـدة األجوديـة ال تخفـى 
عىل القارئ املثـايل الَفِطن، بما 
سـّجلت مـن ظواهر  شـّكلت 
خاصـة،  أسـلوبية  بصمـة 
رسعـان ما تطفو عىل سـطح 
القصيـدة املُلّفقـة فتفضحها، 
كاإلكثـار من (جموع التأنيث) 
، واسـتدعاء (الرمز) الذي كاد 
أن يندثر وسـط أكـوام املجاز، 
الفاعـل  (املجـاز  وتوظيـف 
الرؤية)  املسـتجيب لسـياقات 
وهـذه  الرؤيـة)،  و(وحـدة 
الخصيصـة بحد ذاتهـا، كفيلة 
التلفيق،  بأن تفضـح تجـارب 
إذ ال يقـوى الشـاعر الطفيـيل 
مهما أُوتَي من قّوة شـيطانية 
ُمراوَِغـة، عـىل إخفـاء ضعف 
القصيـدة الناتج عن تشـتتها، 
وتنافـر أبياتهـا، فهـي جسـد 
مسـخ، ُمشـّكل من أجـزاء تم 
اسـتقطاعها من أجساد شّتى 
واملحتـوى،  األداء  متباينـة 
يفتقر لوحـدة املظهر،  وتوافق 
العنارص، وانسـجام املكوّنات، 
وتكاملية التصوير، ولهذا ُيمثل 
هذا األنموذج شـاهدا حّيا عىل 
النـص ذي القـوام الهـش، إال 
املخاِتلَة  الطبيعة اإلغوائيـة  أّن 
لبعـض القصائـد التلفيقية قد 
ُتوقـع بعـض القرّاء يف شـباك 
إىل  يـؤّدي  ممـا  مصائدهـا، 
إخفاقه يف اإلمسـاك بهشاشـة 

هكذا نمـاذج ملّفقـة، وعزلها 
عن النموذج األمثل .

التـي  الظاهـرة  الهشاشـة  إن 
القصيـدة  بنيـة  عـىل  ُتهيمـن 
التلفيقية تأتي من محاولة الزج 
برتاكيـب تصويريـة متنافرة يف 
سـياق تصويري واحـد،  ويجب 
أن نفّرق هنا بني ظاهرة صحية 
تجتمـع فيها املتناقضات (أعني 
متنافـرات  وبـني  املفارقـة)، 
مدفوعة عنوة، ألَْن تكون جسدا 
، صادٍر  واحدا عىل غري هديٍّ فنيٍّ

عن رؤيٍة هادفٍة. 
وكثـريا ما ُتحرز هـذه القصائد 
املحافـل  يف  تصفيقيـا  فتحـا 
إال  الغنائيـة،  االسـتجابة  ذات 
أنها اسـتجابة آنيـة رسعان ما 
تتبّخر بمجـرّد أن تتفّرق جموع 
املصفقـني، ولهـذا فـإن أبرز ما 
ُيمّيـز هـذا النمط مـن القصائد 
شيوع (ظاهرة التسامي) فيها، 
فإّنك قد تسـتجيب لها، وتنفعل 
بهـا، وتتفاعل معهـا، يف لحظة 
والدتهـا األوىل، لكنـك ال تنجـح 
يف اإلمسـاك بلحظتها الشـعرية 
مهما حاولت، ألنها ستتسـامى 
فيزياويـا، وتنتقـل مـن الحالة 
الصلبة إىل الحالة الغازية، بدون 
أن تمـر بالحالة السـائلة، وهذا 
برأيـي ُيمثـل معيـارا ناجحا يف 
فحص جودة شـعرية القصيدة 
املعـارصة، واختبـار تماسـكها 
عـن  وصدورهـا  وانسـجامها 
وحدة رؤية وبنية فن، وتماسـك 

مظهر، ورسوخ جوهر.
وهـذا - نفسـه - ُيفّرس تراجع 
ظاهرة تلّقي القصيدة الفصحى 

واالحتفاظ بها يف الذاكرة، وهو 
ذاتـه تفسـري ناجـح لرسـوخ 
كثري من نماذج الشـعر الرتاثي 
واملعـارص يف الذاكـرة الجمعية 
ملجتمعنـا العربي، بغض النظر 

عن حضورها املدريس.
الشـعري  النمـوذج  كان  وملّـا 
وحـدة  عـىل  ينهـض  األمثـل، 
بنيوية فاعلـة، وأخرى رؤيوية 
هادفـة، يقرتحان معـاً مناخاً 
مشـرتكاً للتواصـل املُنِتـج بني 
يضمـُن  والشـاعر،  املتلقـي 
اتصـاالً مسـتمرّا يعمـل عـىل 
استبعاد اسباب قطع االتصال، 
ومنـع حدوث فعـل االنفصال،   
فإن الشـعر املُتطّفل سبب من 
أسـباب عـودة شـيوع ظاهرة 
وانخفـاض  البيـت)،  (وحـدة 
نسـبة حضور (وحـدة النص) 
يف القصيدة إىل مسـتوى خطري 
بعـض  انعدامهـا يف  إىل  يصـل 
الحاالت املَرَِضّيـة، وهذا ينتقل 
بالشـعر مـن منطقـة املتعـة 
والفائدة  واالنتشـاء  والجمـال 
وديمومـة التأثـري، اىل مناطـق 
اللعـب والفـوىض والالجـدوى 
التأثـري، مما  وآنّيـة  والعبثيـة 
يعود سلبا عىل الكتابة الشعرية 
الفصحى بشـكل عـام، بعد أن 
ُيصاب القـارئ بامللل واإلرهاق 
وخيبـات األمـل املتكـّررة مـع 
تكـرار كل أنموذج مـن نماذج 

الشعر الطفييل،
ويف هـذه الحالـة فـإن الفعل 
اإلبداعـي (القصيدة الطفيلية) 
ال يكـون إال نـزوة غري مكتملة 

عىل حّد تعبري سارتر .

@@@@@@ÔrÌá®a@ÜbË„@O@äaÏy
ظهـرت وفاء أخرض كشـاعرة متميزة 
عن شـاعرات جيلهـا يف الوقت الذي بدأ 
ينـزوي الشـعر ، وتقـل ذائقـة الناس 
االدبيـة ، وتكثـر الهفـوات والثغـرات 
الشـعرية  النصـوص  مـن  الكثـري  يف 
واالدبيـة وفاء شـاعرة واديبـه ، تغنت 
بالحب والشـوق اىل الحرية واالنعتاق ، 
وكغريهـا من شـاعرات العرب ، تأثرت 
وفـاء ببيئتها يف منطقة أنصار النبطية 

بلبنان
وفاء اخرض شـاعرة الحب االستثنائية 
، لخصـت فلسـفتها الشـعرية بعبارة 
واحدة ، انا امراة اسـتثنائية ، ألنني أنا 

ما انا عليه وأبتسم 
لغة وفاء أخرض الشـعرية لغة بسيطة 
، شـفافة ، رقيقـة وقاسـية معا ، لغة 
خاصة بها ، وفـاء متمكنة من ادواتها 
، حتى وهي تستخدم فساتينها وكتبها 
ادوات شعرية يف قصائدها ، تجذب من 
يقرأها ، تنتقي عباراتها بدقة ، تراتيلها 
الدينيـة تظهـر بـني كلمات شـعرها ، 
ومفردتها تـدور حول الحـب والحرية 
، اىل درجـة ان الكرة االرضية بالنسـبة 
اليها اليجب ان تدور حول نفسـها ، بل 

حول الحرية واألنعناق
لم تنىس وفاء انها ابنة البيئة ، فتشارك 
الكثري من النسـاء سفرة يف كازينو ، أو 
ندوات شعرية، او حتى مظاهرات ضد 
السـلطة الحاكمـة وضد الظلـم وقهر 

الشعوب واذاللها
تقول وفاء ، احلم بلبنان بدون لصوص 
، وعندما خرجت يف مظاهرات مع نساء 
مثيل ، شـعرت بأنني استعدت هويتي ، 
وشـعرت بأنسـانيتي وأنوثتي ، اود لو 

ارصخ بأعىل صوتي بذلك
نكره مفردتهـا احيانـا ، ولكن عندما 
نعيد قرائتها مرة اخرى نكتشـف حبنا 
لهـا ، هـذا التنـوع والتلون يف شـعرها 
، يعكـس ثـراء ماتمتلكه مـن ادوات ، 
وخيال واسع ، ومقدرة وتمكن يف اللغة ، 
وبساطة وسالسة يف االسلوب ، تجربتها 
يف الحياة وشخصيتها املتمردة كأنثى ، 
جعل من أسـلوبها الشعري ، كحصان 

بري جامح ، لكنه حصان اصيل وليس 
هجـني ، هـي نقيـض جميـل ، يشـبه 
فاكهة السندي العراقية ، تشم عطرها 
عن بعد ، شـكلها ولونها يشء ومذاقها 
وطعمها يشء آخر مختلف تماما، ما أن 
تقـرأ قصيدة لها حتـى يتخيل اليك انك 
تشاهد مئة صورة ، بل مئة لوحه ، كل 
لوحة رسمت بريشة فنان مختلف عن 
اآلخر ، ويف زمن يختلف عن االخر ، ثرية 
اىل درجة قدرتها عىل امتالك املاليني من 

هذه الصور
وفاء كشـاعرة التشـبه بنات جيلها – 
يقولون انها التشـبه الشاعرة اللبنانية 
فينوس خوري أو الجزائرية اسيا جبار 
، بل هي تشـبه نفسها , هي وال تقرتب 
من شـاعرات جيلهـا ، لكنهـا تحاكي 
احيانا شـاعرات جيل اخر ، فهي تشبه 
مي زيادة يف عبارتها الشـهرية ، حياتي 

املثالية جعلتني اجهل دسائس البرش
أشهُد اني عكَس الريح أشهُد باملحبة يف 

زمن الكراهية
كمـا أن اسـلوب وفاء يمثـل رصخة يف 
وجـة الكثري من األنـات والعذابات عند 
النسـاء ، والجرأة التي تمتلكها التشبه 
بنـات جيلها لكنها قد تكون بشـمل او 

بآخـر تأثرت ايضا بالشـاعرة االيرانية 
املتمردة فروغ فرخزادة ، التي جسـدت 

تجربة حياتها يف الشعر بطريقتها 
كلكـم رحلتـم وبقيت أنا هنـا وحيدة ، 

تكاد تقتلني الوحدة
وفـاء حاكت هـذا النـوع مـن األلم يف 

قصائدها
وفـاء اليمكننـا ان نختـزل تجربتهـا ، 
ولكـن ان اردنا ان نضع تعبريا بكلمتني 
عنها فسـيكون .. أنثى متحررة .تقول 
عـن نفسـها /أكتـب منـذ أّول الوعي؛ 
لكني لم أنرش إّال منذ ٤ سـنوات. كانت 
مجموعتي األوىل أشـبه برصخة: لست 
بخري أبدا، وهـوذا عنوانها، صدرت عن 
دار النهضة.٢٠١٧ ومـع دار الفارابي: 
يف فمـي بريـق.٢٠١٨ وعـن دار دملون: 
أنا ألقي عليـك الّشـهوة.٢٠٢١ وقريبا 
تصـدر مجموعتي الرابعـة: كافرة وال 
أعتـذر؛ وكذلك روايتـي األوىل، لو يصح 

أن نسميها رواية: أنا أخطئ كثريا
مجـازة يف علـم النفـس العيـادي ويف 
آداب اللغة الفرنسـية. ودرست يف كلية 
الرتبيـة: تعليم الفلسـفة . حاليا تعمل 
الفلسـفة.  مـادة  يف  تربـوي  كمرشـد 
وتدّرس كذلك املـادة عينها يف الصفوف 

الثانوية
الكتاب بالنسبة ليها نورا وطريقا ولذة 
ومأوى؛ توصف نفسـها /إذ كنت أحيا 
يف منطقة محـارصة بالحروب والقهر 
واملوت؛ كنـت أكتب ألؤكـد لنفيس قبل 
العالـم أّنـي حّيـة، وأّن معاناتـي ذات 
معنـى ذات قيمـة. كنـت أؤرخ حزني، 
حتى أرسـلت رسـالة وأنا يف التاسـعة 
عـرشة من عمري أشـكو عربها القهر 
الذي كاد أن يهزمني إىل مجلة مشهورة، 
وكان الرّد أّن ما أرسـلته إلينا هو شعر 
وليـس مشـكلة! كنـت اعشـق نـزار 
ودرويش، ويف صفوف الدراسة مّستني 
شـاعرية ابـن الرومـي وأبي نـواس.. 
أعجبـت باملتنبي حينهـا لكّني لم أحّب 
تلونـه. األدب الفرنيس أرسني: بدءا من 
راسـني ومرورا بفيكتور هيغو وبودلري 
وروسـو وفولتـري وغريهم حتـى ألبري 
كامي وسـارتر. يقولون انك التشبهني 
شـاعرات جيلك , كيـف تفرسين ذلك ؟ 
أعتقـد أن املبـدع الحقيقـي بالرضورة 
يحمل ذاتـه اإللهية الفريـدة يف أعماله 
وإّال ما جـدوى وما معنى وما قيمة ما 

يكتب, 
ما الذي يحرك قريحتك الشعرية؟ 

والحـب  العشـق  عـىل  إرصاري  رّبمـا 
والفرح واإليمـان حّتى اليقني بالحياة، 
وبوعي اإلنسان الذي هو هبة من خالق 
هـذه الحيـاة، هبـة علينـا أن نرعاها 
ونكرّسـها ونحتفي بهـا. *عندما تقع 
النكبات والهزائم يف املجتمعات العربية 
يثور الشعراء وال يجدون سبيالً للتعبري 
عنها سوى بالسخرية فكيف عربت عن 
األزمة اللبنانية هذا السـؤال ... جعلني 
أصمت وأحاول عبثا تجاوز اإلحسـاس 
بالغّصة. أنا مقهورة بعمق عىل أوطاننا 
العربية بدءا من العراق اليمن، سـوريا، 
مـرص... أّمـا لبنان الذي هـو عصفور 
الـرشق.. فأنـا حزينـة بشـأنه حتـى 
الرصاخ املكتوم أحيانا وحتى القصيدة 
أحيانـا أخرى... أحاول البحث عن حل، 
وأجـده يف منظومة قيم جديـدة علينا 
ترسـيخها تقوم عـىل الحريـة والعدل 

والصدق والحب
تكتبـني للحـب – وللعشـق – وللوطن 
كرصخـة يف زمن الضيـاع والكراهية- 

حدثينا عن ذلك؟ 
الوجود بكليته يغدو ثقيال وعبثيا إن لم 
نصّدق أّنه ثمار عشـق الله لنا. والحياة 
بتفاصيلها عـبء أثقل إن لم ننُج منها 
بالتخييـل والفن والعشـق. الوطن أّول 
األلفـة ومـأوى األهـل ورفقـاء الدرب 
والـروح. وأزعم رغم اللصـوص الذين 
رسقـوا مّنـا وطننـا، والذيـن يعملون 
ليل نهار عىل قتـل روحنا الوطنية عرب 
زعمهم أّن لبنان ليس وطنا وأنه حفنة 
مـن تّجـار الطوائف واألحـزاب تتنازع 
وتتفـق فقط عىل املحاصصة؛ رغم هذا 
ورغما عنهم، لبنـان وطن وحقيقي يف 
نفوسـنا ويف أحالمنـا وأحـالم مبدعينا 

وأقله يف أغانينا---
ما عـاد الرجـل مرشوعاً شـعرياً يلهم 

األنثى،ما رأيِك؟ 
يف مسرية الحياة، ال بّد من صديق رفيق 
درب وطريق. وأعتقد أن الرجل بالنسبة 
للمرأة هو الرفيق األروع واأللذ واألغنى. 
الفن حوار مع ذات يسـكنها آخر؛ آخر 
أم، آخـر أب، آخـر إبـن، وآخرإنسـان، 

وآخر زوج وحبيب

صوتك حني أتى
عىل ذاكرتي...! 

من الفقد ساورتني 
ودائع النسيان ، وأستهل وجهِك 

املغسول بالربد واألمطار 
غوايتِك بمنتصف الزحمة

تحت أغطية النعاس
ودهاليز املكنون املثري

للدهشة والغثيان
صحبة بعبث األصابع 

وركضة لغابٍة أتعبتها السيقان 
تحيط  بأكداس اللذة 

مواكب الحرائق 
وطوابري الدخان

الأقتني ذاكرة طفل أنا
الزلـت الرببري ينقـش مجمل تفاصيـل الغرق 

بالقصب 
عىل املاء

يضاجع ظل األجساد
يتعرى مثل الرمل

يكتب التأريخ عىل الحيطان
أثقلت كاهيل وأنتي 

تشاغبي فراغاتنا القديمة
تلوحي للشهوِة بمدافن الرداء 

وبهرجة األلوان
ياصديقتـي خيوطنا تسـارعت خـارج مداراتنا 

بنوافذ الحزن
واهنة كقشة الناجني

ال تجتاز املوجات 
لو تدرين أي غفوة يشتهي

رأيس وأي وسادة 
يصنع الريش اِن توقفت 

عن التحليق أجنحة
أدمنت هجرة عصافريها

وما عادت تأرس قلب الريح 
قوافل املواسم 

وال تعلم من أين سيبدا الذوبان ،،،
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مع دخـول اإلنرتنـت حياتنـا اليومية 
أصبـح لـه نصيـب ال بـأس بـه وقتنا 
بكل مـا يحتويه من مشـاعر وأحداث 
وعالقات وحتى األعمـال اليومية بات 
له حيز كبري منهـا، ومع هذا االحتالل 
أصبحـت عـدة أمـور تحـدث بشـكل 
أسـهل كأن تتحدث مع أي شـخص يف 
أي مـكان يف العالم بالصوت والصورة، 
وتعقـد صفقـات تجني منهـا ماليني 
الجنيهـات بضغطـة زر، وأيضـاً قـد 
تبني عالقة شـبه متكاملـة وتحيا بها 
وتشـاركها أشـد تفاصيل حياتك دقة 
وتعيش معها يف عالم من نسـج فكرك 
وتحركهـا للقمة والقاع يوماً بعد يوم، 
وقد تنهيها بضغطة زر أيضاً، ما جعل 
الخيانة الزوجية ”الفيسبوكية“ رشكاً 

واسعاً تسقط فيه العديد من النساء.
عـن هـذا الـرشك نتحدث يف السـطور 

التالية:
بداية نجد الشـاب سـواء كان زوجاً أو 
أبـاً أو صاحب خاتـم  يف يمني لعروس 
تنتظـر يـوم زفافها عليه تـارة يخفي 
ليخاطـب  العزوبيـة  ويدعـي  األمـر 
رشيحة مـا، وتارة أخـرى يتحدث عن 
رشيكتـه ذاكـراً أن األهـل أرغموه عىل 

الـزواج منهـا ملصلحة ماديـة وأخرى 
لوصيـة أحـد الوالدين الـذي يتقمص 
دور امليت يف تلك القصة، وعىل الهامش 

الـزوج ضحيـة فـرتة خطبـة زائفـة 
خدعتـه فيها الزوجة بصفات ليسـت 
فيها وحياة لم يِعشـها معها، ويتفنن 

يف وصـف الزوجـة املتسـلطة التـي ال 
يعرف كيفية نيل رضاها وهو الحنون 
املعطـاء الـذي يبـذل القليـل والكثـري 

ليحصل عليـه، وما تلبـث الضحية أن 
تستشـعر األلـم والفرصـة الكامنة يف 
العطاء الذي يفتقده لتحظى برشاكته، 
فالحيـاة الزوجية تراها أمام عينيها يف 
كل لحظة وتقـدم كل ما تملك لتنالها، 

وما خفي كان أعظم.
امـا العواقـب وما تدركـه الكثريات أن 
مثـل هذه األمور قد تكـون مغيمة من 
الطرف الثاني، ويمكن أن ينهيها وقت 
ما شاء بضغطة زر عىل اختيار البلوك، 
فتصبح التجربة التي تعترب خيانة من 
الطرفني رساباً ال وجود له، ويف األغلب 
يتألـم الطرف الضحية املشـارك يف تلك 
التجربة ويتغـري عامله ويعاني األمرين 
ويقـيض نفـس املسـافة أو ضعفهـا 
ليخـرج منها ويسـتكمل باقي حياته، 
وذلك كله بسـبب رغبته يف خوض تلك 

املغامرة دون أدنى تفكري يف آثارها.
لذلـك ننصـح النسـاء ونقـول أِفقن 
واستخدمن العقول مع القلوب جنباً 
إىل جنـب، فالعيـب ليس يف الوسـائل 
املتقدمة املتاحة، بل يف اسـتخداماتنا 
االختيـارات  وكل  واعيـة،  الغـري 
متاحة، فقط اضغطي عىل الزر الذي 

تشائني.
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ثمـرة الرمان هـي واحدة من 
الفواكـه التـي تحتـوي عـىل 
مـادة البوليفينول، وهي مادة 
بمضـادات  غنيـة  كيميائيـة 
األكسـدة القويـة، وتوجـد يف 
الرمان بنسـبة كبرية، مقارنة 
بالعديـد مـن أنـواع الفاكهـة 
األخرى. تساعد هذه املضادات 
يف إزالة الجذور الحرّة، وحماية 
الخاليا من التلف. كما تحتوي 
ثمـرة رمـان واحدة عـىل أكثر 
احتياجاتـك  مـن   %  40 مـن 
 ،C اليوميـة من فيتامـني يس
وبالتايل يسـاعد ذلك يف الوقاية 
من أمراض الـربد واإلنفلونزا، 
والجلـد،  البـرشة  وتحسـني 
والوقاية من الخاليا الشائخة.

ويف السـطور اآلتية تعرّف عىل 
نتائـج دراسـة علميـة حديثة 
حول فوائـد الرمان يف محاربة 

الخاليا الرسطانية:
عـىل  الرمـان  ثمـار  تحتـوي 
مركبـني نباتيـني لهمـا فوائد 
عديـدة،  وعالجيـة  صحيـة 

وهما:
- مرّكبات البونيكاالجني، وهي 
عبـارة عـن مضادات أكسـدة 
قوية لها ثالثة أضعاف نشاط 
مضادات األكسدة املوجودة يف 
الشاي األخرض، وتوجد بشكل 
رئيس يف عصري وقرش الرمان.

- نوع من حمض اللينوليك ذي 
التأثـريات البيولوجية القوية، 
ويعد الحمض الدهني الرئييس 
بالثمرة، ويوجـد يف زيت بذور 

الرمان.
بتنـاول  األطبـاء  وينصـح 
كبـار السـن لعصـري الرمـان 
باستمرار، للوقاية من أمراض 
الخـرف، التي تؤثر عىل اإلدراك 

والرتكيز.
كشـفت دراسة حديثة أجراها 
األمريكـي  الوطنـي  املركـز 
ملعلومات التكنولوجيا الحيوية، 
أن فاكهـة الرمـان غنية بعدد 
مـن املـواد املفيـدة ومضادات 
األكسدة مما يعطيها إمكانية 
مقاومـة االلتهابات، بحسـب 

.“ncbi” موقع
ووفقا للدراسـة، فـإنَّ الرمان 
هي الفاكهـة الوحيدة القادرة 
عـىل منـع أنـواع مختلفة من 
الرئـة  كرسطـان  الرسطـان 

والغـدد  والقولـون  والجلـد 
الثدييـة، كمـا أن الرمان قادر 
مخاطـر  تقليـل  عـىل  أيضـاً 
القلـب  بأمـراض  اإلصابـة 

واألوعية الدموية.
وللرمـان، وفـق العلماء، تأثري 
التناسـيل  إيجابي عىل الجهاز 
وضبـط  الجـروح  والتئـام 
مستوى الكوليسرتول يف الدم.

كمـا يسـاهم تنـاول أو رشب 
عصري الرمان بصورة منتظمة 
املناعـي  الجهـاز  تقويـة  يف 
للجسـم وهي ميـزة مهمة يف 
انتشـار فـريوس كورونا  ظل 

املستجد.
التأثـري  العلمـاء  وأرجـع 
املكونات  إىل  للرمـان  اإليجابي 
واملستقلبات الحيوية املختلفة 

يف تركيبته الكيميائية.
فوائد الرمان األخرى

العديد  الرمان أيضـاً  لفاكهـة 
الفوائد الصحية والغذائية  من 
وذلـك الحتوائهـا عـىل عدد ال 
يحىص من املرّكبات واملغذيات 
األكسـدة  مضـادات  مثـل 
واملضادات الفريوسية. إضافة 
وحمـض  الفيتامينـات  إىل 

الفوليك، ومن أبرز فوائدها:
- محاربة الشيخوخة

عـىل  الرمـان  ثمـار  تحتـوي 
تركيـزات عالية مـن مضادات 
األكسـدة وهو ما يوفر حماية 
املرّكبـات  أرضار  مـن  كبـرية 
املسؤولة عن شيخوخة الخاليا 

املبكرة من خالل زيادة نسـبة 
األكسـجني الواصلة إىل الخاليا 
والتي تعمل عىل تعزيز صحتها 
ونشاطها وتمنع تدهور صحة 

األنسجة بشكل عام.
- تمييع الدم

األكسـدة  مضـادات  تسـاعد 
املوجـودة يف ثمـار الرمان عىل 
زيادة سـيولة الدم، وتسـاهم 
يف منع الصفائـح الدموية من 
التجلط والتخثر، وهو ما يقلل 
الجلطات  مـن فـرص تكـّون 
الدموية التي قد تسبب انسداد 
الرشايني، كما أن زيادة سيولة 
وتدفـق الـدم يف األوعيـة تزيد 
من تروية الخاليا باألكسـجني 

واملغذيات.
- الوقاية من أمراض القلب

تساهم ثمار الرمان يف الوقاية 
من تصلـب الرشايني وأمراض 
املميتـة، ألنها  القلـب  رشايني 
تمنـع تأكسـد الكوليسـرتول 
الضـاّر وتقلل فرصة ترسـبه 
عىل جـدار الرشايـني، وبالتايل 
أمراض  اإلنسـان مـن  حماية 

رشايني القلب التاجية.
- الحماية من التهاب املفاصل

تحتوي ثمار الرمان عىل تركيز 
االلتهاب  كبري مـن مضـادات 
واألكسدة، لذلك فإنَّ لها فوائد 
غـرضوف  حمايـة  يف  كبـرية 
املفاصـل مـن أرضار املرّكبات 
االلتهابـي،  واإلنزيـم  الحـرّة 
الذي قد يكون سـبباً يف التهاب 

املفاصل.
- تحسني القدرات العقلية

يمكن أن يساهم رشب عصري 
الرمان بشـكل يومـي يف عالج 
ضعف الذاكرة، كما أنه مفيد يف 
عالج بعض األمـراض العقلية 

مثل الزهايمر والخرف.
- تحسني عملية الهضم

يمكن لعصـري الرمان أن يقلل 
االلتهـاب يف األمعاء ويحّسـن 
الهضـم، كمـا أنـه قـد يكون 
مفيـداً لألشـخاص املصابـني 
بـداء كرون والتهـاب القولون 
األمعـاء  وأمـراض  التقرحـي 

االلتهابية األخرى.
- إنقاص الوزن

الرمان عىل سـعرات  يحتـوي 
حراريـة قليلـة ويسـاعد عىل 
ترسيع عملية التمثيل الغذائي. 
وبالتـايل يسـهم بشـكل ما يف 

إنقاص الوزن .
- الحفاظ عىل صحة األسنان

تسـاعد املرّكبـات النباتيـة يف 
الرمان يف مكافحة بعض أنواع 
املبيضات  وخمـرية  البكترييـا 
البيضـاء؛ ولهـذا للرمـان دور 
وقائي مـن التهابات وأمراض 

اللثة ودواعم األسنان.
الـدم  فقـر  مـن  الوقايـة   -

وأعراضه
بفضـل احتوائـه عـىل الحديد 
الـدم  خاليـا  لصنـع  الـالزم 
الحمراء بشكل صحي، يحمي 

الرمان من فقر الدم.

 أحـد املشـاهد الكالسـيكية يف كل منـزل أن 
يدعي أحد األطفال أن درجة حرارته مرتفعة، 
أو أن بطنـه تؤملـه بشـدة، حتـى يتهرب من 
الذهاب للمدرسـة أو الحضانـة، أو حتى من 

القيام بواجباته املنزلية.
يرى بعض املتخصصون يف علم نفس األطفال، 
أن األطفال ليس لديهم نية حقيقية للكذب أو 
لإلدعاء، بـل أن وقوعهم تحت ضغط اإلجبار 
هو ما يسـبب لهم الشعور باأللم، وهو ليس 

ألم حقيقي لكنه ألم نفيس فقط.
ملـاذا يدعـي الطفـل املرض؟رصـدت بعـض 

الدراسـات النفسـية هذه الحالـة، وأكدت أن 
رفض الطفل الذهاب للمدرسـة أو الحضانة 
بإدعـاء املـرض، كان خلفهـا مجموعـة من 
األسـباب النفسية، مثل القلق من يشء معني 
يف املدرسـة أو الحضانـة، أو حتى يف الطريق، 
وكذلك هناك بعض األطفال الذين يعانون من 

القلق االجتماعي وصعوبة يف االندماج.
كمـا أن االكتئـاب الـذي يمكـن أن يصيـب 
األطفـال قـد يكـون سـبًبا يف عـدم رغبتهم 
بالخروج من البيت، وأضافت الدراسة أسباب 
تتعلـق بتغيـريات داخلـة األرسة، مثل وجود 

طفل جديـد، أو انفصال األم واألب، أو حاالت 
الوفاة.

إىل جانب احتمال وجود ما يعاني منه الطفل، 
مثل حـاالت صعوبـة التعلم غري املكتشـفة، 
التي ستجعله يتجنب االختالط بأقرانه بسبب 

التهكم عليه.
ماذا عليِك فعله يف هذه الحالة؟يجب عليِك كأم 
أن تبحثي عن أسـباب ادعـاء طفلك للمرض، 

وعدم رغبته يف الخروج من املنزل.
وال تصبـي غضبـك عليه بل حاوريـه بهدوء، 

لتعريف ما هو سبب رغبته بالبقاء يف املنزل.
وحاويل عدم الضغط عليه وتفهمي مشـاعره 
الصغرية يف عدم الرغبـة يف الذهاب ملكان ما، 
وإذا كان ال ُبـد من أن يذهب للحضانة اليوم، 
فارشحي له بهدوء أنِك سـتكونني بجواره إذا 

ما شعر بألم أكرب وستعودين به للمنزل.
نصيحة:حاويل أن تكوني عىل تواصل مستمر 
والنـادي  الحضانـة  الصغـري يف  مـع عاملـه 
والشارع، اعريف ما يكدر صفوه يف تلك األماكن، 
التـي قد تكون هي واحدة من األسـباب التي 

تجعله ال يرغب يف الخروج من املنزل.
وابحثي أيًضا يف املنزل عن أسـباب قد تصيبه 
بقلق أو اضطراب معني، قد تكونني انشـغلِت 
عنه فـرتة، وهو يريد فقـط أن يعيد انتباهك 

له.

تتبع الخطوات اآلتية يف تحضري املحاليـل املنزلّية الخاّصة بــتنظيف 
الزجاج، مع أهّمية ارتداء زوجني من القّفازات قبل الرشوع يف العمل، 
كما مسح األغربة عن السطح، بوساطة قطعة قماش نظيفة. إشارة 

إىل أن الزجاج يتطلّب التنظيف، بصورة دورّية.
الخـّل: يحتوي الخّل األبيض عىل حمض الخليك الفّعال يف القضاء عىل 
البكترييـا، وزيادة ملعـان الزجاج. يف هذا اإلطـار، ُتمأل زجاجة نظيفة 
ذات بّخاخ بكميتني متساويتني من الخّل واملاء، مع إضافة 10 قطرات 

من الزيت العطري إىل هذا الخليط املنزيل.
الخـّل األبيـض يحتـوي عىل حمـض الخليـك الفّعـال يف القضاء عىل 

البكترييا، وزيادة ملعان الزجاج
تغلق الزجاجة، مع رّجها مراًرا، فيسـتخدم املزيج يف تنظيف الزجاج، 
مـع رضورة األخذ يف االعتبار االمتناع عن املسـح بوسـاطة املناشـف 
الورقّية، ألنها سـترتك الوبـر خلفها. باملقابل، تفيد االسـتعانة بورق 

الجرائد القديمة، والتي تعطي أفضل النتائج يف مسح الزجاج.
الخّل ونشـاء الذرة: ُيمزج ربع الكوب من الخّل األبيض بملعقة كبرية 
من نشـاء الذرة، وكوبني من املاء داخل زجاجة ذات بّخاخ، مع غلقها 
ورّجها جّيًدا. يرّش املزيج عىل األسـطح الزجاجّية، مع املسح، مراًرا، 

فاستخدام املاء الدافئ إلزالة بقايا الخليط، وتجفيف الزجاج.
عصـري الليمـون الحامض: ُيسـّهل عصـري الليمـون إزالة األوسـاخ 
املرتاكمة عىل األسطح الزجاجّية، الحتواء العصري املذكور عىل حمض 

السرتيك يف تركيبه.

الزيـوت العطرّيـة: تحتـوي الزيـوت العطرّية عـىل نسـبٍة عاليٍة من 
املرّكبـات الكيميائّيـة الضالعـة يف تنظيف الزجـاج، بفعالّيـة. مثًال: 
ُيساهم زيت الشـاي يف تنظيف الزجاج، وتلميعه، علًما أن املستحرض 
املذكور يتمّتـع بخصائص مضادة للبكترييا ومطهرة للفطريات، كما 

يساعد يف منع تكّون العفن.
املاء السـاخن: هو فّعال وحده يف إزالة األوساخ املرتاكمة عىل األسطح 
الزجاجّية، وتلميعها. من جهٍة ثانيٍة، ُيضاف بضع قطرات من سـائل 
الجـيل إىل املـاء السـاخن، مع الخلـط جّيـًدا، بغية العناية باألسـطح 

الزجاجّية، مع غسلها بعد ذلك، وتجفيفها.
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املقادير :
دجاجة تم تنظيفها وتقطيعها 
اىل 4 او 8 قطـع حسـب الرغبة 

3.
 كـوب أرز طويـل الحبـة .
بصلة كبرية  مفرومة .

3 حبات طماطم  مفرومة .
2 معلقة كبرية معجون صلصة 

طماطم .
3 حبات جزر مبشورة .
نصف كوب زيت نباتى .

حبة فلفل احمر او اخرض حار 
.

بهـارات  مـن  كبـار  معلقتـني 
الكبسة.

 طريقة عمل الكبسة :
يتم غسـل االرز ونقعـه يف املاء 
ملـدة ال تقـل عن نصف سـاعة 
.يف انـاء عميق عـىل النار نقوم 
بوضـع الزيـت النباتـى حتـى 
يسـخن قليالً ثم نضـع البصلة 
املفرومة مع التقليب حتى تصل 
الـىل اللون الذهبـي .ثم نضيف 
الطماطـم املفرومـة ومعجون 
والجـزر  الطماطـم  صلصـة 
املبشور مع التقليب حتى تذبل 

جميع املكونـات .نضيف قطع 
الفـراخ مـع التقليـب فرتة من 
الوقت .نضيف مقـدار من املاء 
بحيـث يغطـي جميـع الخليط 
املوجـود يف االنـاء ثـم نضيـف 
بهارات الكبسـة مع امللح ويتم 
تـرك الخليـط عـىل النـار حتى 
تمام نضج الفـراخ .عند التأكد 
من تمام نضج الفراخ يتم رفع 
الفـراخ من القدر وتركها جانباً 
.يف انـاء اخـر يتـم وضـع االرز 
مـع كـوب ونصـف مـن املرقة 
لكل كـوب ارز ويتم تعلية النار 

حتـى يرتب االرز كل املرقة التي 
تم اضافتها اليـه ثم يتم تهدئة 
النار ويرتك حتـى تمام النضج 
.يف صينيـة يتـم دهنهـا بمادة 
دهنيـة يتم رص قطـع الدجاج 
ودهن سـطحها بمـادة دهنية 
وادخالهـا اىل الفـرن الـذي تـم 
تسـخينة مسـبقا حتـى تحمر 
الفـراخ .بعـد احمـرار الفـراخ 
ونضـج االرز يتـم التقديـم عن 
طريق غـرف االرز ىف اناء ورص 
قطـع الفراخ اعىل منـه ، يقدم 

ساخن وبالهنا والشفا .

 يبدأ الطفل التسـنني عادة يف سـن 6 
أشـهر تقريباً، ومن املمكن أن يبدأ يف 
سـن ما بني 3 إىل 12 شهراً، وُيقصد 
بذلك..عملية ظهور املجموعة األوىل، 
املعروفة باألسـنان األوىل أو األسنان 
اللبنيـة، وشـقها للثـة، مـا يسـبب 

للطفل شعور باأللم وعدم الراحة.
 ويمكن لسـيالن اللعـاب واالنزعاج 
والدمـوع أن تجعـل عمليـة ظهـور 
األسـنان مرحلة صعبـة عىل الرضع 

واآلباء عىل حد السواء.
يحصـل األطفـال عـىل نوعـني مـن 
األسـنان: األسنان اللبنية أو األسنان 
األوليـة واألسـنان الدائمـة، املعتـاد 
أن معظـم األطفـال يحصلـون عىل 
أسنانهم اللبنية األوىل بعد حوايل ستة 
أشـهر من الوالدة، يف حني أن البعض 
قـد ال يحصـل عليهـا حتـى يبلغـوا 

السنة األوىل من العمر.
التسـنني يسـتمر فرتة حتـى ظهور 
األرضاس..التي قد تصل إىل سـنتني، 
وحتى ظهور أسـنان كبرية يف الجزء 
الخلفـي من الفم، والتـي تأتي عادة 
يف 33-23 شـهراً، هذه األسـنان لها 
أسطح عريضة ومسطحة تساعد يف 

طحن الطعام بشكل صحيح.
ولـدى األطفال زوجان من األرضاس 
األوىل والثانيـة؛ زوج واحد يف الفكني 
السـفيل والعلوي. وتظهر األرضاس 
األوىل املؤقتـة عادة مـا بني 12 و 16 
شـهراً، واألرضاس الثانيـة بـني 20 
تسلسـل  يختلـف  شـهراً.وقد  و30 
ظهور التسنني بني األطفال، لهذا إذا 
لم يحصـل طفلك عـىل األرضاس يف 

الوقت املحدد، فال داعي للقلق.
مضـغ  األرضاس  ظهـور  عالمـات 
األصابع أو املالبس عالمة عىل ظهور 

الرضس:
الغضـب وقـرص املـزاج ألن عمليـة 

التسنني قد تكون مؤملة.
سـيالن اللعاب بسـبب زيـادة إفراز 
جميـع  عنـد  يظهـر  (ال  اللعـاب 

األطفال).
حمى منخفضة الدرجة، مع درجات 

حرارة ترتاوح من 37 إىل 38 درجة.
املالبـس، ممـا  أو  األصابـع  مضـغ 
يشـجعهم عىل اسـتخدام لسـانهم 

وإدراكهم لذلك.
النوم املتقطع بسـبب األلـم، كما أن 
قلة النوم تزيد من حساسيتهم تجاه 

األلم.
ألـم واحمـرار يف اللثة حـول منطقة 

بزوغ األسنان.
بعـض األطفـال ال يعانـون مـن ألم 
شديد عند دخول األرضاس، لكن هذا 
ليـس هو الحـال للجميع، لـذا هناك 
بعض العالجات للمسـاعدة يف تقليل 

آالم التسنني وهي كما ييل:
1 -افركـي لثة الطفل بإصبع نظيف 

أو بقطعة قماش ناعمة ورطبة.
2 -ضعـي ملعقـة بـاردة عـىل لثـة 

الطفل..
التسـنني  حلقـات  -اسـتخدمي   3
عنـد  احـرتيس  لكـن  املطاطيـة، 

استخدامها حتى ال يختنق.
كيفيـة العنايـة بـأرضاس الطفـل 

نظفي فم طفلك بعد كل رضعه
بعـد ظهـور أرضاس طفلـك، حاويل 
الحفـاظ عـىل عـادات الفـم التالية 
لضمان صحة األسنان واللثة وتجنب 

العدوى البكتريية:
نظفـي فـم طفلـك بعـد كل رضعه 
لتجنـب تراكـم البكترييـا التـي قـد 

تسبب تسوس األسنان أو فقدانها.
اسـتخدمي فرشـاة أسـنان ناعمـة 
لتنظيف أسنانهم من جميع الجوانب 

بحركة دائرية برضبات لطيفة.
يف  الفرشـاة  اسـتخدام  تجنبـي 
االتجاهـني ذهابـًا وإيابـاً ألنهـا قد 

تؤذي اللثة.
اسـتخدمي كميـة بحجـم حبة من 
معجون األسنان بالفلورايد لألطفال 
دون سـن 3 سـنوات، حيـث يقلـل 

الفلورايد من خطر التسويس.



انا فتاة خريجة جامعة  تم عقد قراني بعد انتظار طويل عىل شخص 
لطاملـا تمنيت أنني أحظى برشيـك حياة مثله، ولكن مشـكلتي هي 
إحسـايس الدائم بالفقـد والخسـارة، ال أعلم ملاذا لدي هذا الشـعور 
املسـتمر، لـدي تخيالت بأن زواجي هـذا هو بعيد عـن متناول يدي. 
صحيـح أعلم بأنه يجب أن أفوض أمـري إىل الله، وقد فوضته وأعلم 
أن كل يشء بيد الله، وأال أحَد يمكنه مرضتي إال بإذن الله، ولكن هذا 

الشعور دائم وأشعر بأنه لن يختفي.
وأرهقنـي،  أتعبنـي 
باإلضافة إىل أنني أصبحت 
أي خـري  يأتينـي  عندمـا 
أو أي أمـر طيـب أصـاب 
وباإلحسـاس  بالدهشـة 
بالشـفقة عـىل نفيس، أو 
أنـه مجـرد حلـم وليـس 

حقيقة.
أنا مررت بتجارب سابقة، 
أمـر  كل  يف  إننـي  حيـث 
أحصل عليه أو أقوم به ال 
أصبحـت مصابة  يكتمل، 

باإلحبـاط الدائـم، وأن كل أمر طيب يل هو خـارج توقعاتي، وأن كل 
يشء ربما سيأتي.

ماذا أفعل، وكيف أتخلص من هذه املشاعر السلبية؟
الحلول والنصائح:

1 - آمـل أال تكونـي من هـؤالء األشـخاص الذين يرتكون أنفسـهم 
ألوهام الحزن واإلحباط، وأكثرها ال تكون لألسـف إال أوهاماً يغذيها 

املزاج وتعطل التفكري.
2 - لألسـف أيضـاً، فنحـن يف تربيتنا لـم نتعود عىل مراقبة أنفسـنا 
ومحاسبتهاا، ولألسف أيضاً فأكثر ما نقوم به يأتي باسم الواجب أو 
التقاليد أو العادات، وهذا طبعاً ال غبار عليه، لكن املشـكلة تبدأ حني 

ننىس داخلنا، أي شخصيتنا الحقيقية.
3 - املشـكلة أيضـاً أنه بدالً من أن تحويل دروس املايض يف الخسـارة 
أو اإلحباط إىل دروس تجعل منك شـخصية قوية ومتماسـكة تركت 

العنان للكسل؛ كي يوصلك إىل هذه النتيجة.
4 - قلـت الكسـل وأكـرره؛ ألن اإلنسـان املشـغول ال يملـك الوقـت 
لالسـرتخاء يف حزن بـال معنى، وأرجـو أن تتذكـري أن الحزن أيضاً 
يجعل اإلنسان السـوي والعاقل قوياً يف داخله، ويملك وجداناً عميقاً 

يجعله يفهم الحياة ويكثر من العطاء.
5 - املشاعر السلبية أنانية. أقنعي نفسك بهذا، فهي حقيقة وانفيض 
عنك الكسـل، وفكري بربنامج حافل تستعدين فيه لزواجك بالتفاؤل 
واملرح، واالشـتغال عىل نفسـك بتطويرها يف التعلم، واكتساب خربة 
جديـدة، والتعرف عىل آفاق العالقـات العائلية التي تجعل من حياتك 

املقبلة بإذن الله فرصاً للسعادة واملشاركة والعطاء.
6 - افتحي قلبك للحياة وابدئي باالهتمام بمن حولك وشاهدي أفالماً 
كوميديـة تعلمـك املـرح، وماريس رياضـة خفيفة تحسـن مزاجك، 
وفكـري أن تقومـي بعمل خاص خـارج الروتني، خاصـة يف العطلة 
األسـبوعية، وعارشي األشـخاص الذين يتحلون بالظرف والحيوية؛ 

كي تصيبي نفسك بأحىل عدوى بإذن الله! 

لغة العيون

fiÏ‹yÎ@›◊bìfl

يقـال ان العني هي مرآة الروح و 
من خاللها يمكن فهم شخصيات 
وترصفاتهـم  البـرش  مختلـف 
بشكل جيد، ولكن ما هي املعايري 
التـي يجـب إتباعها حتـى تفهم 
لغـة العيـون عنـد النظـر إليها، 
فنظرة العني تعني نصف الكالم، 
لكن القيـل يفهم ذلـك الكالم أو 
التعابـري التي تدل عليهـا العني، 
وسـنقدم خـالل هذا املقـال أهم 
املعلومات عن لغة العيون و أنواع 

العيون.
أنواع العيون و دالالتها

املبتسـمة، تعـرب هـذه  العيـون 
العيـون عـن سـعادة حقيقـة، 
املشـاركة  للعيـون  يمكـن  فـال 
يف ابتسـامة زائفـة أو مـن أجل 

املجاملة.
العيون الخجلة

يف العـادة مـا يتجنـب أصحـاب 
النظرة الخجلة، التواصل بالنظر, 
أنهـم  عـىل  فهمهـم  يسـوء  و 
كاذبون، ولكن أظهرت الدراسات 
أن األشـخاص الكاذبون عادة ما 
ينظـروا بتواصـل حتـى يجتنبوا 
الشـبهات, و أن عدم القدرة عىل 
التواصـل املسـتمر بالعيون يدل, 
إما عىل الخجل أو امللل أو التوتر.

العيون الودودة
النظر بشكل مبارش للعيون أثناء 
الحديث يدل عـىل الراحة و الثقة 
بالطرف األخر، و الثقة بالنفس, 

و االهتمام بالحديث.
العيون املغلقة

أن أغالق العيـون أو تغطيتهم أو 
إنـزال جفن العني لفـرتة طويلة, 
يعتـرب تـرصف ال إرادي لصد أي 

يشء ال يرد الشخص سماعه.

الطرف بالعيون 
أن الطرف بالعيون بشـكل رسيع 
يدل عىل التوتر بشكل عام، ولكن 
لوحظ أن الشخص الكاذب يطرف 

بعيونه بشكل رسيع أيضا.
التحديق الفارغ 

عندمـا يحـدق الشـخص لفـرتة 
طويلة دون أن يطرف بعينه أثناء 
إجراء حديث مع أحد األشخاص, 
فهـذا يدل عـىل الشـعور بامللل و 

عدم االهتمام.
العيون الحائرة

عندما تتحـرك العينان من جانب 
ألخـر بتكـرار، هـذا يـدل عىل أن 
الشخص يقوم بالتفكري بعمليات 
حسـابية و جمـع املعلومات من 

ذاكرته.
العيون الحادة 

تدل النظرة الحادة عىل مشاكل يف 
الرتكيز، و كما تـدل عىل الغضب 
و التوتـر، و يمكن أن تدل عىل أن 

الشخص يقوم بعملية تقييم.
توسع الحدقة 

عندما تتوسـع حدقة العني أثناء 
أجـراء محادثـة، فهذا يـدل عىل 
اهتمام الشـخص بالحديث, كما 
يمكن أن تتسـع الحدقـة حينما 
ينظـر شـخص لـيشء باهتمام, 
كما يجب التنويه ألن حدقة العني 

تتوسع يف املناطق املظلمة.
العيون الرباقة 

يقال أن الشعور بالسعادة يجعل 
العيون براقة, و الشعور بالحزن 
يقلل من بريـق العيون, و هذا ما 
أثبتته الدراسـات عىل تغري مزاج 

بعض األشخاص.
لغة العيون يف االعجاب

عندما يعجب شـخص باخر فإن 

ذلـك يظهر عليه من خالل حركة 
األعني فنظـرات االعجاب تختلف 
عن باقي النظـرات النها النظرة 
ترتكـز يف عيون الشـخص االخر 
ثـم االنتقـال تدريجيـا للنظر اىل 
حركات اليدين و الفم و الشـفاه 
و تفاصيـل الوجـه االخـرى ثـم 
يعـاود النظـر اىل العيـون فمثل 
تلـك النظرات تدل عـىل االعجاب 
ومحاولـة التقرب من الشـخص 
االخر، لذلك عندما تجد شـخص 
و  الترصفـات  بتلـك  يتـرصف 
حركات العني يجب عليك معرفة 

أن ذلك الشخص معجب بك.
لغة العيون يف الحب

نظـرات الحـب لهـا عـدة دالالت 
حسـب الحلـة النفسـية و مزاج 
الشـخص االخر، فـإذا نظرت اىل 
من تحـب فإنـك تنظـر بطريقة 
عفويـة وبنظرة عطـف و حنان 
فالعيون من خالل حركاتها تبني 
للطرف االخر انك محب له وغالبا 
متقطعـة  النظـرات  تكـون  مـا 
ومرافقـة لالبتسـامة، وتتحـول 
العيون اىل عيون خائفة اذا عانى 
الشـخص الذي تحبـه اي مكروه 
وتتسم النظرات الخاصة يف الحب 
الجمـال و الصفاء فهـي نظرات 

دائما ما تكون متالقة.

لغة العيون يف الكره
غالبـا مـا تكـون نظـرات الكرة 
و الحقـد نظـرات قاسـية فهي 
فالعـني عندمـا تنظـر النسـان 
مكـروة فإن تلـك النظرات تكون 
بعيـدة عـن االخـالق نوعـا ما و 
تكـون متعجرفة ايضا، وتشـكل 
نظرة الكره نوعا من عدم الراحة 
النفسـية للطرف االخر و السبب 
يف ذلـك انـه يقـرا العـني وكأنها 

تقول له انا اكرهك.
لغة العيون الكاذبة

عندما يحاول شـخصا ما الكذب 
و اخفاء الحقيقة فإن ذلك يظهر 
و بشـكل مبـارش يف عينـة فنجد 
الشـخص الـذي يحـاول الكـذب 
يتـالىش النظـر للشـخص االخر 
مبارشة و تكـون نظراته رسيعة 
ايضا كما انه يشـيح بعينه يمينا 
و يسـار ثم تتوقف عـن الحركة 
لفرتة قصرية جـدا وهذا يدل عىل 
ان الشـخص املتكلـم يحـاول ان 
يخلق افـكارا جيده ويرتجمها اىل 
كالم كـي يبقـى بعيدا عـن قول 
الحقيقة، كما تبدو العني يف حالة 
قلق وذلك يظهر من خالل رسعة 
اغـالق العـني و فتحهـا مثل تلك 
االالت تبني ان الشـخص متوتر و 

قلق من اي سؤال يطرح عليه.

صــــورة و حــــدث
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1170 - اغتيـال القديس توماس بيكيت 
يف كاتدرائيـة كانرتبـري بواسـطة أتباع 
امللـك هنـري الثاني وذلـك نتيجة لرصاع 

معه.
بقيـادة  الربيطانـي  الجيـش   -  1778
أرشيبالد كامبل يحتل سافانا يف جورجيا 

وذلك خالل حرب االستقالل األمريكية.
1786 - انعقـاد جمعيـة األعيـان خالل 

الثورة الفرنسية.
1874ـ  أعلن الجنرال مارتينيث كامبوس 
عن تمرد سـاغونتو لصالـح عودة نظام 
بوربون امللكي يف شخص الدون الفونسو 

دي بوربون نجل إيزابيل الثانية.
1890 ـ وقـوع مذبحة الركبة الجريحة، 
التـي ُقتل فيها مـا ال يقل عـن 150 من 

هنود الالكوتا عىل يد الجيش األمريكي.
تقصـف  األملانيـة  الطائـرات   -  1940
لنـدن بالقنابل الحارقة وقـد أدى ذلك إىل 
اشـتعال النريان يف أنحـاء املدينة ومبنى 

الربملان، كمـا أدى إىل مـرصع ما يقارب 
3600 مدني بريطاني وذلك بفرتة الحرب 

العاملية الثانية.
1944 - صـدور أول عـدد مـن جريـدة 

لوموند الفرنسية.
1947 - منظمـة اإلرجون اليهودية تنفذ 
مذبحـة يف باب العمـود يف القدس وتقتل 

وتجرح 41 فلسطينًيا.
1975 - صـدور قانـون بريطانـي يضع 
حـًدا للتمييـز بـني الجنسـني يف األجور، 
ونص القانون عىل حـق املرأة بالحصول 
عىل أجر مساو ألجر الرجل، كما يمنحها 
حقوًقـا متسـاوية يف العمـل واملجتمع، 
وأصبـح التمييـز بني الجنسـني من قبل 
أصحاب العمل أمراً غري قانوني ويعاقب 

عليه القانون.
1993 - اختتام محادثات فلسـطينية / 
إرسائيلية يف القاهرة بني وزير الخارجية 
إرسائييل شـمعون برييز وممثل السلطة 

الوطنية الفلسطينية محمود عباس دون 
تسوية العقبات املتعلقة باألمن.

1997 - هونغ كونغ تبدأ بقتل 1250000 
دجاجـة لوقف انتشـار مـرض إنفلونزا 

الطيور.
1998 - قادة الخمـري الحمر يف كمبوديا 
يقدمـون اعتذارهـم عـن املجـازر التي 
فـرتة  إبـان  املدنيـني  بحـق  ارتكبوهـا 
السبعينيات والتي نتج عنها حوايل مليون 

ونصف املليون قتيل.
2001 - حريـق كبري يف الحـي التاريخي 
وسـط العاصمة البريوفية ليما يؤدي إىل 

مرصع 280 شخصاً وإصابة آالف.
2016 - اإلعـالن عن اتفـاق رويس تركي 
لوقف إطالق النار يف سـوريا تمهيًدا لحل 

سيايس ينهي األزمة السورية.
2020 - مقتـل مـا ال يقل عن 7 أشـخاص 
وإصابـة أكثر مـن 20 آخرين جـراء زلزال 

بقوة 6.4 رضب مدينة برتينجا بكرواتيا.
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غزل عراقي
ــن وي ــي  ل ــول  گ ــس  ب ــن  يازم ــك  عذاب
ــه اللفانـــــــــــــ ــوم  ي ــن  م ــني  تعبان
ــاة املعانــــ ــش  لي ــي  هل ــا  ي ــأل  ونس
؟! ــه  خيانـــــ ــد  توج ــكم  قاموس ــي  ف
ــر واخلي ــه  الطيب ــه  عرفن ــم  عدك ــن  م
؟؟ ــه  معان ــي  قاس ــن  الزم ــش  چالي
ــاض االنق ــع  ونبي ــع  للدمــــ ــع  نرج
ــترانه اش ــه  صفق ــزن  احل ــاده  وكالع
ــاي ّـ وفـ ــو  ه ــس  ب ــع  للدمــ ــكراً  وش

ــانه   ونس ــه  اصل ــر  ومانك ــريف  ش

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

واحدة .
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أبـــــــراج

عقلك متفتح اليوم ولديك القدرة عىل اسـتيعاب أي 
معلومة تتلقاها. ربما تواجهك بعض التحديات خالل 
األيـام القليلـة القادمة، فكـن متيقظا ومسـتعدا. اهتم 
بمواهبـك واسـعى إىل تنميتها، فسـتكون سـببا يف تغيري 
حياتـك بالكامل قريبا. أصبحت قريبا جدا من أهدافك فال 

ترتاجع.

عـىل الرغم من وجود الحبيـب بجانبك هذا اليوم، 
إال أنك ال تقدر ذلك.

 سـيحمل هـذا اليـوم احتمـاالت إيجابيـة عديـدة 
ومشـاريع مختلفـة وخطـوات ناجحـة، فلديـك قدرة 
وحماس ومناخ مناسـب لكي توّظف طاقاتك وتتوصل 

إىل إنجاز ما تريد.

سـتحصل عىل مبلغ من املال يف أي ساعة اليوم. 
كنـت تنتظر هـذا املبلغ منـذ وقت طويـل، ولذلك 
ستشـعر بالسعادة عند اسـتالمه. لديك خطط عديدة 
تـود أن تنفذهـا لتحسـني وضعك املـايل. ربمـا تدخر هذا 
املبلـغ وتقرر أال تنفقه اآلن، أو ربما تفكر يف اسـتثماره يف 

مرشوع ما.

تمر هذه األيام بتجربة سـيئة جدا يف العمل وهذا 
يؤثـر يف مسـتواك وأدائـك. ربمـا يكون هـذا األمر 
سـببا يف طلب اجازة من مديرك أو االنقطاع عن العمل 
دون إخبار أحد. قد يطرح عليك بعض األشـخاص أسـئلة 
عديدة ولكنك لن تجيب عليها. اسـرتخ يف املساء واستمتع 

بوقتك!

انضباطك يف العمل وحسـن سـلوكك يف الترصف 
يرفعـان من أسـهمك كثرياً، وهذا يضعـك يف دائرة 
الضوء ويسـاعد عىل تحسـني ظروفك. عليك أن تتنبه 
لترصفاتـك هذا اليوم، وخصوصا أن خسـارة الرشيك من 
شـأنها أن تزيد األمور تعقيداً. تضع كل مشـاغلك جانباً، 

وتعطي ممارسة الرياضة األولوية.

الحـب  سـوى  اليـوم  يشء  أي  يف  تفكـر  لـن 
والرومانسـية، فـإذا كنت أعزب، سـتنجذب اليوم 
لشـخص ما تتعرف عليـه يف العمل، فكن حريصا عىل 
التعـرف عليه بطريقـة مهذبة. اقرتح عليـه تناول الغداء 
أو العشـاء معك للتحـدث يف أمور تتعلـق بالعمل. ربما ال 

تحصل عىل ما تريده اليوم، ولكن غدا سيكون أفضل.

ترغـب بشـدة يف الذهـاب للتسـوق اليـوم ولكن 
نحذرك من ذلك فقد تنفـق أموالك يف رشاء أغراض 

ال تحتاجها هذه الفرتة.
 إذا كان الذهاب إىل التسوق شيئا رضوريا عليك اصطحب 
أحـد أصدقائك معـك لكي ينصحك ويرشـدك أىل األغراض 

األكثر أهمية.

توقـع اليـوم زيـارة أحـد األصدقاء لـك يف الفرتة 
الصباحيـة. من املتوقع أن هذه الزيارة ستسـعدك 
ولكنها ستكلفك الكثري. أنت محظوظ جدا اليوم فربما 
يعاملك رشيكك معاملـة خاصة وينفذ لك كل أوامرك عىل 
غري العادة. ستسـلك طريقا جديدا وستتبع منهجا معينا 

لكي تحقق أحالمك.

انـت شـخص عمـيل جـدا خاصـة فيمـا يتعلق 
باملاديـات أو بوضعـك املـايل بصفـة عامـة، ولكن 
انتبه فقد يسـبب ذلك الشعور بالضغط والقلق. هناك 
شـخص ما مهـم جدا يف حياتك تريـد أن تعرب له عن حبك 
واهتمامـك به، ولكن الكالم وحـده ال يكفي، يجب أن تدل 

ترصفاتك عىل ذلك.

قد يظهر بعـض التطورات الغريبة هذه الفرتة 
بالتحديـد إمـا يف حياتـك املهنيـة أو العاطفية. 
وربما تطرأ مسـؤوليات ملّحة ومهّمة تبني مهارتك 
وقدرتك عىل تحمل املصاعب. خصص هذه الفرتة إلعادة 
الحسـابات وإلعـادة النظـر يف أسـلوب عملـك وكالمك 

وترصفاتك.

اهتمامـك بأرستـك يشء ال بـد منه اليـوم مهما 
كانت مسـؤولياتك والتزاماتك. قد يكون هذا الوقت 
هو األنسب لالنتهاء من البحث الذي بدأت فيه منذ عدة 
أشـهر. هل تظن أن والدتك تشـبه جدتك يف كل يشء؟ هذا 
األمـر ال يعجبك تمامـا، أليس كذلك؟ سـيخربك أحد أفراد 

أرستك بأرسار جديدة عن عائلتك وستكون فخورا بها.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

لسـت عىل ما يرام اليوم، ولكنك تسعى لتحقيق 
أهدافـك رغـم كل الظروف املعاكسـة والتحديات. 
سـتقيض يومـا مثاليا إذا فكـرت يف قـراءة كتاب ما 
أو كتابـة مقالـة قصرية. قد يكون هذا األمر بالنسـبة لك 
ممال وغري شـيق ولكنه عىل األقـل ال يحتاج إىل مجهود أو 

طاقة.
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دبي / الزوراء/ ظافر جلود:
كتب  الخوار،  عيل  اإلماراتي،  الشاعر 
بوالده،  متأثراً  عاماً   ١٦ الشعر وعمره 
له أكثر من مائة أغنية وقصيدة وطنية 
من  أكثر  يف  شارك  عاطفية،  وغنائية 
بجائزة  وفاز  للشعر،  عربي  مهرجان 
األغنية  مهرجان  يف  عربي  نص  أفضل 
العربية يف املنامة سنة  ١٩٩٦. كما فاز 
سنة  اإلماراتية  األغنية  «فارس»  بلقب 
التي  األغاني  من  بعدد  اشتهر   ..١٩٩٥
تغنى بها فنانون خليجيون وعرب، منها 
غناها  التي  بحبك»  تذكرني  «ال  أغنية 
الفنان ميحد حمد يف بداية التسعينيات. 
عيل  الشاعر  إنجازات  نعدد  وحينما 
ضيافة  يف  اليوم  هو  الذي  الخوار 
والثقافة  الشعر  مجال  يف  (الزوراء) 
علينا  فيكون  والتلفزيون،  والفنون 
لزاماً أن نؤرش له هذا الكم املتحقق ملبدع 
وبني  وأزقته،  الشعر  بيوت  بني  عاش 

لحن الوتر وعذوبته.
اليوم،  الشعرية  الساحة  تقرأ  كيف   *

وهل تتلمس أصواتا جديدة تتصاعد؟

باألقالم  مليئة  الشعرية  ساحتنا   -
الشعري  بعطائها  نفتخر  التي  املبدعة 
كبرية  والدة  غرفة  بمثابة  وهي  املميز، 

يولد فيها املبدعون.
* هل ارتقى الشعر باللغة أم كان الشعر 

سبباً يف انتشار اللغة؟
لغة،  ألي  رقي  ذاته  بحد  الشعر   -
فمفردات الشعر منتقاة بعناية من قبل 
يرصع  أن  يحاول  شاعر  فكل  الشاعر، 
أبياته بأجمل وأرقى املفردات لكي يقدم 
عقداً من جواهر الكلمات يف كل قصيدة 
يكتبها، أما بالنسبة لالنتشار فأعتقد أن 
لهجتنا،  إيصال  يف  رئييس  سبب  الشعر 
أرجاء  إىل  اإلماراتية  اللهجة  وأقصد هنا 

الوطن العربي كافة.
الخوار  بيد عيل  أمسك  * هل هناك من 

ليخطو الخطوة األوىل يف عالم الشعر؟
- هناك من أمسك بيدي ليجعلني أخطو 
خطواتي األوىل يف عالم الشعر وهم ُكثر، 
أتقدم  ال  حتى  بيدي  أمسك  من  وهناك 
طبعاً  قلة  وهم  العالم،  هذا  يف  خطوة 

وفشلوا يف ذلك.

* وماذا عن بدايتك مع الشعر؟
من  بمساعدة  ناجحة  كانت  بدايتي   -
وهم  النجاح،  إىل  ألخطو  بيدي  أمسكوا 
أنفسهم من جنبوني دروب الفشل، فلهم 

مني كل الشكر والتقدير والعرفان.
هذه  مثل  مستقبل  تجد  كيف   *

الربامج؟

مرشقا،  يكون  ما  دائماً  مستقبلها   -  
تفرزهم  الذين  الشعراء  هم  وأنوارها 
هذه الربامج، وما يعيبها هو أن وهجها 
تكرار  مع  فشيئاً  شيئاً  التاليش  يف  يبدأ 
بشكل  تحديثها  يتم  لم  إذا  املواسم 

مستمر.
* الشعر الغنائي كيف تراه اآلن؟

- الشعر الغنائي هو أحد أبناء القصيدة 
عىل  األم  أقدم  ما  دائماً  وأنا  العمودية، 
بعض  يف  ولكنني  األغنية،  يف  األبناء 
األحيان القليلة قد أستعني بأحد أبنائها 

حسب ما تطلبه حاجة األغنية.
* من يتقدم اآلخر بالنسبة إىل الجمهور: 

الفنان (امللحن، املطرب) أم الشاعر؟
املطرب،  إال  يرى  ال  العادي  الجمهور   -
شعرياً  والواعي  املثقف  الجمهور  أما 
وفنياً فهو يرى الشاعر وامللحن واملوزع 

املوسيقي كذلك.
الذي  الفنان  الكثريون، فمن  لك  * غنى 

تمنيت أن يؤدي قصائدك ويشدو بها؟
- قيرص الغناء كاظم الساهر، واملغفور 
جاسم،  جابر  الفنان  الله  بإذن  لهم 

والفنان أبوبكر سالم.
* كيف تجد عالقة الشعر بالناقد والنقد، 

وما الذي قدمه كل طرف لآلخر؟
الناقد تحول إىل حاقد لألسف يف نظر   -
الكثري  يعجب  يعد  فلم  الشعراء،  بعض 
من الشعراء، أما النقد البناء الذي يقوم 
األحيان  بعض  يف  مسارنا  بتصحيح 

نفتقده هذه األيام.
أن يحقق  النقد استطاع  أن  * هل ترى 
ولغته  الشاعر  بني  التوازن  معادلة 
من  الشعبية،  بالساحة  وجمهوره 

وجهة نظرك؟
الشعبية  الساحة  أن  أنت  ترى  وهل   -
التوازن  بتحقيق  يقومون  نقاد  فيها 

واملعادالت التي تتحدث عنها؟
* أنا اسأل سيدي الشاعر كوني صحفيا 

ولست ناقدا؟
الشعرية  ساحتنا  بأن  تأكيد  هذا   -

تفتقد الناقد.
املتلقي  عند  الشعر  مكانة  ارتبطت   *
تركه  الذي  الزخم  الثقايف  باملوروث 
ديوان  الشعر  إن  قيل  حتى  األولون، 
الكالم  هذا  ينطبق  حد  أي  فإىل  العرب، 

عىل الشعر الشعبي (النبطي)؟
- الشعر الشعبي هو ديوان العرب أيضاً، 
ويحتفظ باملوروث الشعبي لكل شعب، 
وهو توثيق لحقب من الزمن واألحداث.
انه  أم  تعلمه،  يمكن  الشعر  هل   *

مكتسب، أم موهبة إلهية؟

- هو موهبة إلهية تصقلها بتعلمك من 
اآلخرين حتى تكتسب الخربة الكافية.

عىل  شاعرنا  قلب  إىل  القصائد  أحب   *
الخّوار؟

قلمي  حرب  أسالت  التي  القصائد   -
ودموع عيناي وأنا أكتبها.

تشكيل  يف  دور  للوراثة  هل   *
شاعريتك؟

للشعر  املحبة  فالعائلة  بالتأكيد،   -
تخطيط  بال  العالم  هذا  تدخل  تجعلك 
مسبق منك، وال تنىس الجينات الشعرية 

الوراثية.
التي  الشعرية  املكانة  حققت  هل   *

تطمح لها؟
- حققت بعضها، وأطمح يف الباقي.

* ما رأيك بالعنرص النسائي يف الساحة 
الشعرية؟

فعال  عنرص  النسائي  العنرص   -
الساحة  يف  املرموقة  مكانته  وله 
بالكثري  املعجبني  من  وأنا  الشعرية، 
اإلماراتية  الشعرية  األصوات  من 

والخليجية.

هميم،  أصيل  العراقية،  الفنانة  طرحت 
طريقة  عىل  جاءت  التي  الجديدة  أغنيتها 
محمود  الفنان  برفقة  الغنائي»،  «الديو 
رومانسية،  بطريقة  جاءت  والتي  الرتكي، 
يف  حسابيهما  عرب  الثنائي  علق  حيث 
داعني  األغنية،  تلك  عىل  «إنستغرام» 
وانتظار  إليها،  االستماع  إىل  جمهورهما 

رأيهم.
بني  الغناء  يف  االنسجام  من  حالة  وظهرت 
من  كبري  تفاعل  وسط  والرتكي،  هميم 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  يف  املتابعني 

الذين أشادوا باألغنية وكلماتها.
مع  «جديدي  قائلة:  هميم،  أصيل  وكتبت 
الفنان املبدع محمود الرتكي، أتمنى أن تنال 
إعجابكم»، فيما شارك الرتكي ذات املنشور 
عرب حسابه يف «إنستغرام»، متمنياً أن تنال 
األغنية إعجاب الجمهور، وهي من كلمات 
محمد الواصف، وألحان عيل صابر، وتوزيع 

فرشيد  وغيتار  الراوي،  محب  وماسرتينغ 
السفري،  محمد  وتحرير  ومونتاج  أدهمي، 

وإنتاج محمود الرتكي.

ومحمود  هميم  أصيل  ظهور  يلفت  ودائماً 
الرتكي معاً األنظار، حيث يتوقع البعض أن 

هناك حالة حب تجمع الثنائي.

تتسابق القنوات التلفزيونية يف سهرة 
عرب  النجوم  الستقبال  السنة  رأس 
برامجهم، كما أن الجمهور ينتظرهم 

بحماس.
عىل  ضيفة  أنغام  النجمة  تحل 
مع  الدوبلكس»  من  «اليف  برنامج 
تليفزيوني،  أول حوار  يف  فاهيتا  أبلة 
 ،ON E شاشة  عىل  السنة  رأس  ليلة 
بعد فرتة طويلة من االنقطاع إعالمياً 

عن الظهور.
وتستقبل النجمة أنغام، العام الجديد 
الرحمن،  وعبد  عمر  أوالدها  بصحبة 
طريفة  أجواء  يف  الحلقة  خالل 
من  مزيدا  وتكشف  وكوميدية، 
األرسار عن حياتها الشخصية وأقرب 
وعىل  الفني  الوسط  من  أصدقائها 
رأسهم شريين عبد الوهاب وكواليس 

تجمعهما  التي  الفسيخ  عزومات 
بشكل مستمر.

وتحدث عمر وعبد الرحمن عن مزايا 
تجيد  التي  واألطباق  أنغام  وسلبيات 
واملكرونة  األرز  وخاصة  إعدادها 
واألسباب التي تدفعها لعدم الظهور 
الشمايل  بالساحل  السهر  أماكن  يف 

مثل باقي الفنانني.
ويستضيف برنامج صاحبة السعادة، 
الوهاب  عبد  شريين  الكبرية  النجمة 
يونس،  إسعاد  اإلعالمية  بصحبة 
السنة  رأس  ليلة  خاصة  سهرة  يف 
 dmc الجمعة املقبل، عىل شاشة قناة
، وذلك يف أول حوار تليفزيوني مطول 

لها بعد أزمتها األخرية.
فيها  تظهر  التي  السهرة  وخالل 
شريين عبد الوهاب مع ابنتيها مريم 

وهنا، تكشف مزيداً من األرسار حول 
وتحسم  والشخصية،  الفنية  حياتها 
األخبار  من  العديد  حول  الجدل 
خالل  حارصتها  التي  والشائعات 

الفرتة األخرية .
عبد  شريين  املطربة  تكشف  كما 
التي  الحقيقية  األسباب  عن  الوهاب 
دفعتها للتخيل عن شعرها وظهورها 
جدالً  أثار  الذي  الجديد  اللوك  بهذا 
ومواقع  املرصي  الشارع  يف  واسعاً 

التواصل االجتماعي املختلفة.
نجم  يحل  استثنائية،  حلقة  ويف 
املنتخب الوطني وليفربول اإلنجليزي 
محمد صالح، ضيفاً بربنامج صاحبة 
يف  الحلقة  صورت  حيث  السعادة، 

إنجلرتا.
تستضيف  السنة،  برأس  واحتفاال 

تامر  النجم  الشاذيل،  منى  اإلعالمية 
بربنامج  استثنائي  لقاء  يف  حسني 
يوم  يذاع  الشاذيل»،  منى  «معكم 
الساعة  تمام  يف  املقبل،  الجمعة 

.cbc التاسعة مساء، عىل قناة
عن  اللقاء  خالل  تامر  ويتحدث 
التي  املتتالية  النجاحات  كواليس 
الفني، سواء  حققها خالل مشواره 
يف التمثيل أو الغناء عىل مدار عرشين 
الساحة  عىل  ظهوره  منذ  عاما، 

الفنية ألول مرة وحتى اآلن.
بدايات  عن  مرة  ألول  يحكي  كما 
ساللم  عىل  الغنائية  موهبته  ظهور 
كواليس  كانت  وكيف  الجامعة، 
شاشة  خالل  من  األول  ظهوره 
بداية  كان  الذي  املرصي  التلفزيون 

انطالقه يف مشوار النجومية.

Ô◊6€a@ÜÏ‡´Î@·Ó‡Á@›Óñc@…‡§@ÚÓ‰Àc

@3D@k€bÉ‡i@ãˆb†@pÏiÎä@Ú«bj†
’ˆaãz€a@äbìn„a@…‰fl@È‰ÿ‡Ì

نجح فريـق من مهنديس جامعة سـتانفورد يف بناء روبوت طائر 
بمخالب اصطناعية صغرية، بعد سـنوات من دراسة 

كيفيـة بنـاء الروبوتات التـي تحاكـي القدرات 
مـن  الفكـرة  وجـاءت  بالطيـور،  الشـبيهة 

محـاكاة قدرة الطيور عـىل الجلوس عىل أي 
فـرع تقريًبا، بغض النظـر عن حجمها أو 

الظروف الجوية املحيطة، فإنهم قادرون 
عىل تعديل رحلتهم بسهولة وال يبدو أن 
أي نقطة هبوط صعبة للغاية بالنسبة 
لهم.وكان مهندسو جامعة ستانفورد، 
مـارك كتكوسـكي وديفيـد لينتينك، 
وكذلـك ويليـام رودريك، مسـئولني 
عـن إنشـاء الروبـوت، حيث وصف 
األخري املرشوع بأنه لم يكن سلًسـا 
تماًمـا، قائـال ”ليـس من السـهل 
تقليد كيف تطري الطيور“.وأضاف 
رودريك: ”بعد ماليني السـنني من 
التطـور، فإنهم يجعلـون اإلقالع 
والهبوط يبدو سهالً للغاية، حتى 
من بـني كل التعقيدات والتنوع يف 
أغصان األشجار التي قد تجدها يف 
للروبوت  املخالب  الغابة“.تسـمح 
بحمـل األشـياء وكذلـك الهبـوط 
والجلـوس عىل مجموعة واسـعة 

من األسطح، واسـتغرق األمر أكثر 
مـن 20 محاولـة لوضـع اللمسـات 
األخرية عىل التصميم.ويعد الروبوت 

بمثابة طائرة بدون طيار ذات أربع أرجل 
يسمى (SNAG)، والذي يشري إىل املسرية 
الجوية النمطية املسـتوحاة من الطبيعة.

أنـواع  هبـوط  سـلوك  الباحثـون  ودرس 
صغـرية من الببغاء بشـكل خاص، وحدث 

هـذا يف بيئة خاضعـة للرقابـة حيث كانت 
الببغـاوات تطـري بـني أسـطح مختلفة من 

جميع األشكال واألحجام واملواد املختلفة.
تمكن الروبوت من توفري بيانات قيمة لدراسة 
الطقـس يف واليـة أوريجون من خـالل جهاز 
استشـعار الحـرارة، لذلك يمكن اسـتخدامه 

لرصـد الحرائـق وربمـا املسـاعدة يف تنفيذ 
مهام البحث واإلنقاذ.

حلقة أورا ليس فقط حلقة الذكية 
ففـي معـرض CES 2022 تعلن 
-M  رشكة التكنولوجيا الصحية
 Movano Ring عـن خاتـم vano
، وهو جهـاز قابل لالرتداء يهدف 
إىل مسـاعدة األشـخاص بتكلفة 
األمـراض  مراقبـة  يف  معقولـة 
املزمنـة وفهـم بياناتهـم بشـكل 
 Movano Ring أفضل.وسـيقيس
جميع املقاييس األساسية، بما يف 
ذلك معدل رضبات القلب، وتقلب 
 ،(HRV) معـدل رضبـات القلـب
ودرجـة  والتنفـس،  والنـوم، 
الحرارة، ومسـتويات األكسـجني 
يف الـدم، والخطوات، والسـعرات 
الحرارية املحروقة، ومع ذلك، بدالً 
من تفريـغ البيانات الخام، تقول 
موفانـو إنهـا سـتخترص كيفية 
ارتباط املقاييس ببعضها البعض 
اسـتباقية  أكثـر  نهًجـا  واتخـذ 
للتخفيـف من مخاطـر األمراض 
املزمنـة، وعـىل سـبيل املثـال قد 
Movano كيـف  يخـربك تطبيـق 
تؤثـر عادات التمريـن عىل أنماط 
نومـك أو معـدل رضبـات القلب 

بمرور الوقت.
وهـذا ليس مفاجًئـا - فاملزيد من 
صانعي األجهـزة القابلة لالرتداء 
يبتعدون عن الخطوات والسعرات 
الحرارية لصالح النتائج واألفكار 

 Oura املبسطة، وتستخدم كل من
Ring و Whoop و Fitbit الدرجات 
لوضع بيانات النوم واالسرتداد يف 
سـياقها ولكنها تركـز يف الغالب 
عىل إخبارك بما إذا كنت سـتدفع 
نفسـك أو تأخذ األمر بسـهولة ىف 

يوم معني. 
كما أنها مصحوبة برسوم بيانية 
وأوصـاف مطولة يمكن أن تكون 
مربكـة يف بعـض األحيـان تقول 
تكـون  أن  تريـد  إنهـا   Movano
رؤاها أكثر قابلية للتنفيذ، وحتى 
شاشـة  لقطـات  ُتظهـر  ال  اآلن 
 Movano التطبيـق التـي أظهرها
The Verge أي يشء غري مسبوق 
ولكن الطريقة التي يتم بها تقديم 
البيانـات أكثر قابليـة للفهم من 
العديد من أجهزة التتبع املوجودة 

هناك.
وهناك بعض األشياء األخرى التي 
 ،Movano تساعد عىل إبراز حلقة
الجهاز نفسه  للمبتدئني  بالنسبة 
ليس بشـًعا ونحيًفا بشـكل مثري 
لإلعجـاب، ويقـول الدكتور جون 
ماسرتوتوتارو، الرئيس التنفيذي 
لرشكـة Movano، إن الرتكيز عىل 
التصميم األكثر أناقة كان اختياًرا 
متعمًدا، حيث تم تصميم الجهاز 

للنسـاء مـن جميع  خصيًصـا 
األعمار.
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جمهور  أحالم،  اإلماراتية،  الفنانة  فاجأت 
الرياض  موسم  فعاليات  ضمن  حفلها 

بينهم خالل  الهدايا  بتوزيع   ،٢٠٢١
املرسح.وتضمنت  عىل  غنائها 
العطر  من  زجاجة  الهدايا 
اململكة،  يف  خصيصاً  صنعت 
األلبوم  إىل  باإلضافة 
الخاص  الجديد  الغنائي 

وقامت  عيونك،  فدوة  بها 
بني  الشيكوالته  بتوزيع  أيضاً 

استعراضاً  الحفل  الجمهور.شهد 
غنائياً، والتي ظهرت من خالله أحالم 

أبرز  راقصة.ومن  فرقة  بصحبة  املرسح  عىل 

بكائها  هو  املرسح،  عىل  أحالم  بها  مرت  التي  املواقف 
الراحل  الشاعر  كلمات  من  أغنية  تقديمها  خالل 
الحفل،  يف  عائلته  بحضور  الرشيدي  مساعد 
معاذ  خديجة  السعودّية  املغّنية  تدفع  أن  قبل 
عنها.وصعد  الجميل  كالمها  بسبب  البكاء  إىل 
مع  املرسح  إىل  الهاجري  مبارك  أحالم  زوج 
ابنهما فاهد، حيث احتضناها وقّبالها بحرارة 
وعفوية، احتفاًء بنجاحها الكبري الذي شكرت 
جمهورها السعودي واملستشار تركي آل الشيخ 
ُتصدر  أن  املتوقع  عليه.ومن  الرتفيه  هيئة  رئيس 
أحالم قريباً أغنية «عالم يف قلب دولة»، ضمن حملة 
معالم  خاللها  من  تربز  والتي  العالم»،  يف  شتاء  «أجمل 

اإلمارات السبعة وأهم نقاط الجذب السياحي فيها.
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مشاهدها  تصوير  كريم،  نيليل  النجمة،  تبدأ 
«أحوال  الجديد  مسلسلها  من  األوىل 
جمال  العمل  منتج  أكد  حسبما  شخصية»، 
االسم  هو  العمل  اسم  أن  موضًحا  العدل، 
املبدئي حتى اآلن، وسوف يتم االستقرار عىل 

االسم النهائي خالل األيام القليلة املقبلة.
بالشهر  موظفة  دور  كريم  نيليل  وتجسد 
خالل  معاناة  رحلة  وتعيش  العقاري 
عيىس  إبراهيم  تأليف  وهو  األحداث، 
وإخراج ماندو العدل وإنتاج جمال 
العمل  بطولة  يف  ويشارك  العدل، 
عامر،  وفاء  سالمة،  رشيف 
ثروت  محمد  حاتم،  أحمد 

وجارى التعاقد مع باقي الفنانني املشاركني يف 
البطولة.

نيليل  أمام  سالمة  رشيف  الفنان  يجسد  بينما 
كريم دور زوجها، ويحدث انفصال بينهما بعد 
انجابهما طفلني وتتصاعد األحداث بينهما بعد 

ذلك.
من  مؤخرا  انتهت  كريم  نيليل  أن  إىل  يشار 
أحداثه  تدور  الذي  «الجرس»  مسلسل  تصوير 
الغموض  لدراما  العمل  وينتمي  حلقات،   ٦ يف 

والتشويق والخيال.
«وعد  يوسف  عمرو  مسلسل  يف  وتظهر 
عىل  عرضه  واملقرر  رشف،  كضيفة  الشيطان» 

احدى املنصات الرقمية خالل الفرتة املقبلة.
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بدءا من حصانه الذي تالسن معه يف شعب بوان ببالد فارس «يقول 

بشعب بوان حصاني .. أعن هذا يساق اىل الطعان .. أبوكم آدم سن 

املعايص ..  وعلمكم مفارقة الجنان» اىل ناقته التي لم يساوره الشك يف 

والئها له «شيم الليايل أن تشكك ناقتي .. صدري بها أفىض أم البيداء» 

يبقى للمتنبي الشاعر ال الشارع املعاد بناؤه وترميمه زقاقا متفرعا 

من شارع الرشيد حصة من كل يشء.. أليس هو القائل (الخيل والليل 

املتنبي  والقلم)..  والقرطاس  والسيف  والرمح   .. تعرفني  والبيداء 

مشاكله  إحدى  هي  هذه  تكون  قد  بزقاق..  وال  بشارع  ال  اليختزل 

وربما أزماته النفسية أو اإلجتماعية أو طموحاته التي تتعدى حدود 

قدرة اآلخرين عىل تحقيقها حتى لو كانوا ملوكا أو سالطني. 

الدولة  سيف  أحب  الكره..  يف  وال  الحب  يف  ال  حياديا  ليس  واملتنبي 

الحمداني زعيما عربيا بمواصفات ذلك الزمان للزعامة ثم زحف عىل 

أخته خولة عاشقا متبتال.. وإذا كان الحياء حال دون التشبيب بها 

غزال فإن موتها الفاجع لم يمنعه من التعبري عن هذا الحب عىل شكل 

رثاء صادق (طوى الجزيرة حتى جاءني خرب .. فزعت فيه بآمايل اىل 

الكذب.. وملا لم يدع يل صدقه أمال .. رشقت بالدمع حتى كان يرشق 

من  (ضاج)  حني  معا..  واملفجوع  بالفاجع  يليق  عظيم  رثاء  بي).. 

سيف الدولة اكتفى بالعتاب فقط (يا أعدل الناس إال يف معاملتي .. 

فيك الخصام وأنت الخصم والحكم).. لكن حني «زهق» من األستاذ 

كافور األخشيدي كتب فيه شعرا يخالف الئحة جنيف لحقوق اإلنسان 

ملا ينطوي عليه من نعرة عنرصية فاقعة (ال تشرتي العبد إال والعصا 

معه...). 

الذي  األكرب  العرب  الجواهري شاعر  بلغة  الفتيان  املتنبي فتى  يبقى 

لوالدته.. كان  األلفية  الذكرى  أجمل قصائده يف  قال فيه واحدة من 

ذلك عام ١٩٧٧ يف قاعة ابن النديم يف بني امليدان والباب املعظم حيث 

كنت حارضا تلك األمسية التي ال أجمل منها بحضور فطاحلة الشعر 

العربي.. ففيها قرأ الجواهري فتى الفتيان وقرأ محمود درويش «أحمد 

الزعرت» وسعدي يوسف «نهايات الشمال األفريقي» ويوسف الصائغ 

«إنتظريني عند تخوم البحر». كما قرأ آخرون من بينهم نزار قباني 

وبدوي الجبل ومحمد الفيتوري أجمل ما لديهم يف تلك املناسبة.

شاعر  العربي..  الوجدان  يف  حضورا  األكثر  الشاعر  املتنبي  هو  هذا 

يكاد  وكوابيسنا..  أحالمنا  وخيباتنا،  وطموحاتنا  آمالنا  كل  يختزل 

يكون هو العالمة الفارقة األكثر دهشة يف الشعر العربي عىل مرص 

عن  تعبريا  األكثر  لكنه  شاعرية  األكثر  هو  يكون  ال  قد  العصور.. 

اإلخرتاق  قادر عىل  املتنبي  والقارئ.. نص  النص  العالقة بني  طبيعة 

اىل  دائما.. نص يكاد الينتهي حيث رسعان ما ينتقل منه «الشاعر» 

«املتلقي».. ال يهم أن يكون املتلقي قارئا عاديا أم متذوقا أم ناقدا.. 

الخاصة  واملوضوعية،  الذاتية  القراءات  كل  عىل  مفتوح  املتنبي  نص 

نفسه  مدح  الذي  املتنبي  إال  الشعراء  عىل  كثريا  نختلف  والعامة.. 

كثريا «أرى كل يوم تحت ضبني شويعر» أو «وما الدهر إال من رواة 

أحقيته  عىل  نتفق  لكننا  صوتي»،  غري  صوت  كل  «دع  أو  قصائدي» 

فيما يقول.. برصف النظر عن التسمية.. شارع أم زقاق، فإن إعادة 

إعمار شارع الشاعر الذي نبحث فيه عنا دائما عمل يستحق التقدير 

واإلعجاب.. ملن بنى ومّول وجمّال.
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