
@@@2@ô@›Óñb–m

بغداد/ الزوراء:
الـوزراء،  رئيـس  إن  مصـدر  افـاد 
مصطفـى الكاظمـي، سـيزور مرص، 
غـدا اإلثنـني، للمشـاركة يف فعاليـات 
النسـخة الرابعـة من ”منتدى شـباب 
العالم“، الذي تنظمه الرئاسة املرصية 
بمدينة رشم الشـيخ، فيمـا أوضح انه 
من املقـرر ان يلتقي الكاظمي الرئيس 
املـرصي عبـد الفتـاح السـييس عـىل 
هامـش ”منتدى شـباب العالم“ .وأكد 
املصدر أن الزيارة تستمر ليومني، حيث 
يشـارك الكاظمـي يف فعاليـات تبحث 
قضايـا التغـري املناخـي، والتطـورات 
التكنولوجيـة، وواقع البلـدان يف فرتة 
ما بعد جائحة كورونا.واشـار املصدر 
اىل انـه من املقرر ان يلتقـي الكاظمي 
الرئيـس السـييس، ويعقـدا اجتماعـا 
لتعزيز التعاون بني البلدين الشقيقني. 
وتنطلق فعاليات النسـخة الرابعة من 
منتدى شـباب العالم، بحضور ورعاية 
الرئيـس عبد الفتاح السـييس، بمدينة 
رشم الشيخ بجنوب سـيناء، يف الفرتة 
مـن 10 إىل 13 ينايـر/ كانـون الثاني  

العالـم  شـباب  منتـدى  2022.وٌيعـد 
منصة دولية لجميع الشـباب املؤثرين 
داخل مجتمعاتهـم واملؤمنني بقدرتهم 
عىل التغيري لألفضـل، وقد أعلنت إدارة 
املنتـدى بدء وصـول الوفود املشـاركة 
يف املنتـدى، الجمعـة 7 ينايـر الجاري، 
إىل مدينـة السـالم رشم الشـيخ، حيث 
يمثل الشـباب املشـاركون الجنسيات 
املختلفـة مـن 196 دولـة مـن جميع 

قارات العالم.

بغداد/الزوراء:
أعلنت خلية اإلعالم األمني، امس السبت، 
تسـلم العراق من الجانب السـوري 50 
عراقياً مـن املنتمني اىل داعش االرهابي.
وقالـت الخليـة يف بيـان ورد ”الزوراء“: 
ان ”العـراق تسـلم 50 متهمـاً عراقيـاً 
ينتمـون اىل عنارص عصابات داعش من 
الذين ألقي القبض عليهم داخل األرايض 

السورية سـابقاً“، مشرياً اىل أن ”عملية 
التسـليم جـرت بالتنسـيق بـني قيـادة 
السـوري  املشـرتكة والجانب  العمليات 
عن طريق منفـذ ربيعة“.واضاف البيان 
أنه ”تم تسليمهم اىل وكالة االستخبارات 
والتحقيقات االتحادية يف وزارة الداخلية 
التخـاذ اإلجـراءات القانونيـة الالزمـة 

بحقهم“.

بغداد/ الزوراء:
تجاوز عدد اإلصابات بفريوس كورونا 
حـول العالم الــ300 مليـون إصابة، 
يف حـني وصـل إجمـايل عـدد الوفيات 
الناتجة عن الفريوس إىل أكثر من 5.4 
مليـون وفاة، وتـم تسـجيل إصابات 
دول   210 مـن  أكثـر  يف  بالفـريوس 
ومناطـق منـذ اكتشـاف أوىل حـاالت 
اإلصابـة بالصني يف ديسـمرب/ كانون 

األول 2019. وأفـادت جامعـة جونـز 
هوبكنز األمريكية بارتفاع إجمايل عدد 
اإلصابات بفريوس كورونا يف العالم إىل 
نحو 303 ماليني إصابة، وإجمايل عدد 

الوفيات إىل أكثر من 5.4 مليون وفاة.
وبحسـب بيانات الجامعة بلغ إجمايل 
اإلصابـات بفريوس كورونـا يف العالم 
الوفيـات  وإجمـايل   ،302.937.207
الواليـات  .وتصـدرت   5.478.995

املتحـدة قائمـة الدول مـن حيث عدد 
الوفيات جراء الفـريوس بـ836.478 
حالة وفـاة، وبلـغ إجمـايل اإلصابات 
الربازيـل  59.388.528.تلتهـا  فيهـا 
عـدد  حيـث  مـن  الثانيـة  املرتبـة  يف 
الوفيـات بــ619.654 حالـة وفـاة، 
.22.328.252 اإلصابـات  وإجمـايل 
يف املرتبـة الثالثة تأتي الهنـد بإجمايل 
وفيـات  483.178 وإجمـايل إصابات   

35.226.386ويف املرتبة الرابعة روسيا 
من حيث عـدد الوفيات بــ308.258 

وإجمايل إصابات 10.437.471. 
ويف املرتبة الخامسة املكسيك بإجمايل 
وفيـات 299.970 وإجمـايل إصابـات 
4.055.095.وسادسـا البريو بإجمايل 
إصابـات  وفيـات202.934 وإجمـايل 
السـابعة  املرتبـة  2.329.717.ويف 
بريطانيـا بإجمايل وفيـات 150.223 

وإجمايل إصابات 14.280.490.
ويف املرتبة الثامنة إندونيسـيا بإجمايل 
وفيـات 144.121 وإجمـايل إصابـات 
التاسـعة  املرتبـة  ويف   4.265.187
 138.697 وفيـات  بإجمـايل  إيطاليـا 
وإجمـايل إصابـات 7.083.762.تلتها 
بإجمـايل  إيـران  العـارشة  املرتبـة  يف 
وفيـات 131.821 وإجمـايل إصابـات 

.6.204.224

الزوراء/ حسني فالح:
عـىل الرغم مـن الوعـود الحكومية التي 
اطلقهـا املسـؤولون يف وزارة الكهربـاء 
قبل بدء موسـم الشتاء بتحسن ساعات 
تجهيـز الطاقـة للمواطـن، إال ان ازمـة 

الكهربـاء تتفاقم مع بدء ذروة الشـتاء، 
االمر الـذي جعل معدل تجهيز الطاقة يف 
بعض مناطق العاصمة ال يتجاوز ٤ اىل ٦ 
ساعات يف اليوم، وفيما حمل مختصون 
وزارتـي الكهربـاء والنفـط مسـؤولية 

الكهربائيـة  الطاقـة  تجهيـز  تراجـع 
وارتفاع اجور امبري املولدات االهلية التي 
يصل يف بعـض املناطق اىل ٢٥ الف دينار 
شهريا، داعني الحكومة اىل وضع خطط 
اسرتاتيجية لالستفادة من الغاز العراقي 

لالسـتفادة منه يف توليد الطاقة بدال من 
حرقه.وقـال العضـو السـابق يف لجنـة 
النفط والطاقة النيابية، غالب محمد، يف 
حديث لـ»الزوراء»: ان حل ازمة الطاقة 
مرتبط بوزارتي الكهرباء والنفط. مبينا: 

ان وزارة النفط تعد وزارة تنفيذية تقوم 
بتجهيز الوقود والغاز الخاص للمحطات 
الكهربائيـة، ووزارة الكهربـاء مهمتها 
توليـد وتوزيـع الطاقة عـىل املواطنني.

واضاف: ان هناك مشـكلة يف الوزارتني، 

حيث ان النفط تفتقر اىل خطط استثمار 
الغاز ومازالت تحرقه يف الحقول النفطية 
ووزارة الكهربـاء لـم تعالـج مشـكالت 
التحويل والنقل والتوزيع. مؤكدا: حاجة 
العـراق اىل ٢٤ الف ميكا واط من الطاقة 

يف ذروتي الشتاء والصيف .واشار اىل: ان 
التوليد الحايل اكثر من ٢٠ الف ميكاواط 
إال انـه ال يوجد الوقود الكايف للوصول اىل 

هذا الرقم.

كازاخستان/ متابعة الزوراء:
اعترب الرئيس الكازاخسـتاني، قاسـم 
جومـارت توكايف، أن بـالده تعرضت 
لـ»عدوان مسـلح» نفـذه «إرهابيون 
مدربون يف الخارج»، مشـريا إىل أنه تم 
رصـد ٢٠ ألفا منهم يف أملـا آتا وحدها.

وقـال توكايـف، يف سلسـلة تغريـدات 
موجـة  إن  «تويـرت»:  عـرب  نرشهـا 
االحتجاجـات التي شـهدتها البالد منذ 
٢ ينايـر «أدت إىل تصعيـد الحق للعنف 
يف كل أنحـاء البـالد وأشـعلت أعمـال 
شـغب جماعية وهجمـات عىل املباني 

الحكومية واملنشـآت اإلدارية والقواعد 
مطـار  عـىل  واالسـتيالء  العسـكرية 
أملـا آتـا وطائـرات محليـة وأجنبية».
وأضـاف: «أظهـر تحليـل الوضـع أن 
كازاخسـتان واجهـت عمليـة عدوان 
مسـلح تم تدبريه وتنسـيقه جيدا من 

قبـل املنفذيـن والعصابـات اإلرهابية 
الذين تلقوا تدريبـات يف خارج البالد».
وتابع: «أفـراد العصابات واإلرهابيون 
للغايـة  جيـدا  ومنظمـون  مدربـون 
وتجـري قيادتهـم من مركـز خاص.. 
بعضهم تحدثـوا بلغات غري كازاخية.. 

كانـت هنـاك ٦ موجات مـن هجمات 
اإلرهابيـني يف أملـا آتا عىل األقـل، وبلغ 
عددهم العام ٢٠ ألف شخص».ورصح 
توكايف: «رضبوا وقتلوا رجال الرشطة 

والجنود الشباب.
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القاهرة/ متابعة الزوراء:
وصل الناشط السيايس، رامي شعث، امس السبت، إىل 
باريس، بعدما أطلقت رساحه السلطات املرصية وكان 
قد أمىض عامني ونصف خلف القضبان. وأكد شعث: أنه 
مصمم عىل مواصلة املعركة، وسيكمل النضال لتحرير 
رفاقـه وأصدقائـه من السـجون املرصيـة. ومن أجل 
الحصول عىل حريته، اضطر شعث البالغ من العمر 48 
عاما للتخيل عن جنسيته املرصية، إذ أنه ولد وترعرع يف 

مرص من أم مرصية وأب فلسطيني.وفور وصوله، أكد 
شـعث أمام عدد من الصحافيني يف باريس، أنه مصمم 
عىل مواصلة املعركة، وسـيكمل النضال لتحرير رفاقه 
وأصدقائه من السجون املرصية.وكانت أرسة شعث قد 
أعلنت، امس السـبت يف بيان، أن السلطات املرصية قد 
أفرجت عن رامي بعـد عامني ونصف من الحبس وهو 
اآلن يف طريقـه إىل باريـس، ولكـن بعد ”إجبـاره“ عىل 

التنازل عن جنسيته املرصية.

نيجرييا / متابعة الزوراء:
قال سـكان محليون يف شمال غربي نيجرييا 
إن مسـلحني قتلوا ما يزيد عىل 140 شخصا.
وأوضح أربعة من السـكان يف شـمال غربي 
نيجرييـا، يف ترصيـح لوكالـة فرانـس برس 
امس السبت، أن املسـلحني املعروفني محليا 
بأنهم ”قطاع طرق“ قتلوا 140 شـخصا عىل 
األقل يف عدة عمليات خالل األسبوع الجاري.
ونقلـت فرانـس بـرس عـن أحـد السـكان 

املحليـني، ويدعـى بـاالراب الحاجـي، وهـو 
زعيـم مجموعة يف إحـدى القرى املترضرة يف 
والية زامفارا، قوله ”لقد دفنا 143 شـخصا 
قتلـوا عىل أيـدي قطاع طـرق يف الهجمات“.
ولم تؤكد السـلطات هـذه املعلومات.غري أن 
وكالـة رويرتز، قالـت يف خرب لهـا، الجمعة، 
إن عصابات مسـلحة قتلت ما ال يقل عن 30 

شخصا يف والية زامفارا.
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الزوراء / يوسف سلمان:
يفتتـح مجلس النـواب العراقي، 
صباح اليوم االحد، أوىل جلسـاته 
الترشيعيـة  للـدورة  الرسـمية 
سـيؤدي  حيـث  الخامسـة، 
املرشحون الفائزون الجدد اليمني 
الدسـتورية يف القاعة الرسـمية 
الكـربى داخـل املبنـى الربملاني، 
بعـد ان اعلنـت األمانـة العامـة 
اكتمـال جميع  النـواب  ملجلـس 
االجـراءات الفنيـة والتحضريات 
اللوجسـتية لعقد جلسة مجلس 
النـواب الرسـمية األوىل لدورتـه 
 الترشيعية الخامسة صباح اليوم

االحد .
وسيتضمن جدول اعمال الجلسة 
االفتتاحية الرسمية االوىل ثماني 
فقرات أقرتها الدائـرة الربملانية، 
تبـدأ اوال بالسـالم الجمهـوري، 
ثـم تـالوة آي من الذكـر الحكيم 
وقراءة سورة الفاتحة عىل ارواح 
العـراق، تعقبهـا كلمة  شـهداء 

األمني العام ملجلس النواب ترحيبا 
بأعضـاء مجلس النـواب وقراءة 
أسـماء الحضور.ثـم يتوىل رئيس 
السن االكرب ادارة الجلسة يرافقها 
تالوة آي من الذكر الكريم، ويدعو 
الفائزين  السـن االعضـاء  رئيس 
بانتخابـات مجلس النـواب ألداء 
اليمـني الدسـتورية، بعدها يلقي 

رئيس السن كلمة بمناسبة بداية 
الـدورة االنتخابية الخامسـة، ثم 
يعلـن فتح باب الرتشـيح ملنصب 
رئيـس مجلـس النـواب ونائبيه.
يف غضـون ذلك، تشـهد العاصمة 
اجتماعـات  سلسـلة  بغـداد 
مشرتكة لقيادات وزعامات الكتل 
السياسية قبل ساعات من انعقاد 
الجلسـة الرسـمية االوىل للربملان 

الجديد، حيث تسعى تلك االطراف 
اىل توافقـات إلعـالن تحالفاتهـا 
تشـكيل  عـىل  لالتفـاق  رسـميا 
الكتلة االكرب واختيار املرشحيـن 
النـواب  مجلـس  لرئاسـتي 
والجمهورية .حيث يخوض الوفد 
الكـردي املشـرتك مـن الحزبـني 
الديمقراطي الكردستاني واالتحاد 
الوطنـي سلسـلة اجتماعات مع 

قـادة الكتل يف بغـداد، فيما التقى 
الديمقراطـي  الحـزب  رئيـس 
بارزاني،  مسـعود  الكردسـتاني، 
وفدا مشـرتكا مـن تحالفي تقدم 
برئاسـة محمد الحلبـويس وعزم 
برئاسة خميس الخنجر يف مدينة 
اربيل  .يأتي ذلك، وسـط تداعيات 
انشـقاق داخل تحالـف العزم مع 
اعالن بعض االعضاء عن ترشيح 

محمود املشـهداني ملنصب رئيس 
مجلس النواب، حيـث اعلن خالد 
الرتشـح  عـن  تنازلـه  العبيـدي 
لصالح املشـهداني، لكن اوساطا 
سياسـية اخرى اكـدت ان القوى 
الشـيعية والكردية لـن يكون لها 
فيتـو عـىل اي شـخصية تتـوىل 
منصب رئاسة الربملان؛ برشط ان 
يتفق عليه رئيـس تحالفي تقدم 

محمـد الحلبويس وعـزم خميس 
الخنجـر .باملقابـل، جـدد زعيـم 
التيـار الصـدري، السـيد مقتدى 
الصدر، طرح رؤيته عن تشـكيل 
حكومة االغلبية تتكون من كتلته 
مع تحالفي تقـدم وعزم والحزب 
الديمقراطـي وكتلة تصميم، لكن 
الوفد الكردي تـربأ رسيعا عن اي 
تحالـف مع تلك االطـراف، مؤكدا 
انه يفضل اتفـاق مكونات البيت 
الشـيعي، كما نفت كتلتا تصميم 
اىل  انضمامهمـا  عـزم  وتحالـف 
التيـار الصدري كمـا كتب الصدر 
يف تغريدتـه االخـرية.اىل ذلك، اكد 
تفاهـم  ان  التنسـيقي  االطـار 
املكون السـني فيما بينهم وكذلك 
تفاهـم ممثـيل املكـون الكـردي 
يفرض تفاهماً شيعيا، كما تعهد 
بالعمل بـكل جهد من أجل انجاح 
هـذه التفاهمـات .واكـد االطـار 
التنسـيقي، عقب اجتمـاع مغلق 
مع قيادات الوفد الكردي املشرتك، 
تفاهمـات  اىل  التوصـل  رضورة 
معالجـة  يف  تسـهم  مشـرتكة 
االشـكاليات الراهنة واالنتقال اىل 
مرحلة تشـكيل الحكومة، كما تم 
االتفاق عـىل احـرتام خصوصية 
وعـدم  االجتماعيـة،  املكونـات 
الوقـوف مـع طرف عىل حسـاب 

طرف آخر.

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

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/ الزوراء: 
بوفاة  صالح،  برهم  الجمهورية،  رئيس  عزّى 
محافظ البنك املركزي االسبق سنان الشبيبي.وقال 
صالح يف برقية التعزية تلقتها «الزوراء»: «بحزن 
وألم بالغني، تلقينا نبأ وفاة األستاذ الدكتور سنان 
الشبيبي، الشخصية الوطنية واألكاديمية العراقية 
والحافلة  الطويلة  مسريته  ُمستذكرين  الرصينة، 
الدولة،  مؤسسات  خدمة  يف  وعمله  واملثابرة 
«أحّر  واملالية».وأضاف:  االقتصادية  والقطاعات 
التعازي ألرسة الفقيد ولجميع أصدقائه ومحبيه، 

والرحمة الواسعة له ودوام الذكر الطيب».

@ç◊ãæa@Ÿ‰j€a@≈œb´@ÒbœÎ
=Ójì€a@Êb‰é@’jé˛a

@äÏõ®@ÑÓì€a@‚ãí@¿@aáÀ@Ô‡√bÿ€a
\%b»€a@lbjí@Ùán‰fl^

@ıb‡n„�bi@b‡Ënfl@50@÷aã»€a@·‹èm@bÌäÏé
\î«aÜ^@∂g

@k‘«@êÌäbi@∂g@›óÌ@s»í@Ôflaä@ÔébÓè€a@¡íb‰€a
@Èyaãé@ÚÌãóæa@pb�‹è€a@÷˝†g

êj®a@Âfl@—ó„Î@µflb«@á»i@bóÉí@140@Û‹«@áÌçÌ@bfl@›n‘fl@NNbÌ7vÓ„
µz‹èfl@áÌc@Û‹«

µnƒœb´@¿@¡ì‰m@Úibó»i@¡jmãfl@ÚÌãìj€a@ıbõ«˛a@…Ój€@äbè8@fib‘n«a
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@Êbÿfl@¸Î@ÚÓ–ˆb�‹€@Êbÿfl@¸@Zäáó€a@áÓè€a
CÚÓ‰†Î@ÚÓj‹ÀcD@ÚflÏÿy@›i@ÚÓ”ã»‹€

pb†ÏÃõ€a@›◊@÷Ïœ@ã®a@k»ì€a@ÒÜaäg@Êc@á◊c

بغداد/ الزوراء:
جدد زعيـم التيـار الصـدري، السـيد مقتدى 
الصـدر، امـس السـبت، موقفه إزاء تشـكيل 
الحكومـة االتحاديـة املقبلة، وانها سـتكون 
حكومة «أغلبيـة وطنية»، فيما اكـد ان إرادة 
الشـعب الحر فـوق كل الضغوطـات الغربية 
والرشقية.وقـال السـيد الصـدر يف تغريدة له 
عـىل «تويـرت» تابعتهـا «الـزوراء»: «اليوم ال 
مكان للطائفية وال مكان للعرقية، بل حكومة 
أغلبيـة وطنيـة، يدافـع الشـيعي فيهـا عـن 
حقوق األقليات والسنة والكورد».وأضاف أنه 
«سيدافع الكوردي عن حقوق األقليات والسنة 
والشيعة، وسيدافع السّني عن حقوق األقليات 
والشـيعة والكورد».ولفـت إىل أنـه «اليـوم ال 
مـكان للفسـاد، فسـتكون الطوائـف أجمـع 
منـارصة لإلصالح»، مشـددا عىل أنـه «اليوم 
ال مكان للمليشـيات، فالكل سـيدعم الجيش 
والرشطة والقوات األمنية، وسـيعلو القانون 
بقضـاء عراقـي نزيه».وتابع الصـدر «اليوم 
سـنقول نحـن والشـعب: كّال للتبعيـة قرارنا 
عراقي شيعي سـني كردي تركماني مسيحي 
فيـيل شـبكي إيزيـدي صابئـي: (فسيفسـاء 
عراقيـة وطنيـة ال رشقيـة وال غربيـة)».ويف 
تغريدة اخرى، أكد زعيم التيار الصدري، السيد 
مقتدى الصدر، أن إرادة الشعب الحر فوق كل 
الضغوطـات الغربيـة والرشقية.وقال السـيد 
الصدر يف تغريدة عىل حسـابه بموقع (تويرت) 

اول امـس الجمعـة: إن «إرادة الشـعب الحـر 
فـوق كل الضغوطـات الخارجيـة (الغربيـة) 
منهـا، فضال عـن (الرشقيـة)». وأضـاف أن 
«إرادة الشـعب هي (حكومة أغلبية وطنية)، 
وأن أي ضغوطات خارجية لن تثنينا عن ذلك، 
وأي تهديدات سـتزيدنا (تصميما) و(تقدما) 
و(عزما) نحـو (ديمقراطيـة) عراقية أصيلة 
حـرة ونزيهـة». وتابـع السـيد الصـدر: «لذا 
فعليهـم أن يعـوا أن قـوة (املذهـب) من قوة 
العـراق ومـن قوة طوائفـه وأعراقـه، وأن أي 
مساس بسـمعة املذهب وسمعة املقاومة من 
خالل نرش التهديدات والعنف لن يجدي نفعا.. 
فنحـن أول من قاوم من الشـيعة حينما كان 
الجميـع يمثل أمـام املحتل أو يدافـع عنهم.. 
اللـه وأحسـنوا وال تخلطـوا األوراق  فاتقـوا 
فلسـنا أصحاب مطامع سياسـية، بل جل ما 
يهمنا هو (الوطن)، وحب الوطن من اإليمان، 

ولن نركع إال لله».

ÂÌãÇe@µÌ˝fl@5.4@Âfl@ãr◊c@ÒbœÎÎ@ÊÏÓ‹fl@300Ä€a@Û�Énm@bÓæb«@b„ÎäÏ◊@pbibñg
Èœbìn◊a@â‰fl@’†b‰flÎ@fiÎÜ@210@Âfl@ãr◊c@¿

بغداد/ الزوراء:
حذرت مديرية املرور العامة، من أسلوب يتبعه أصحاب «الكراجات» العشوائية بشأن الغرامات 
العامة،  املرور  مديرية  باسم  الرسمي  املتحدث  العجالت.وقال  أصحاب  عىل  برتاكمها  يتسبب 
وقيادة  بغداد  أمانة  مع  مستمراً  تعاوناً  «هنالك  إن  صحفي:  ترصيح  يف  كريم،  حيدر  العميد 
العمليات املشرتكة إلزالة الكراجات العشوائية»، مبينا أن «موضوع الكراجات من اختصاص 
أمانة بغداد وقيادة العمليات املشرتكة، ألنهما الجهتان املختصتان بمنح رخص فتح الكراجات».
الكراجات  يف  مركباتهم  يرتكون  الذين  املواطنني  تحاسب  العامة  املرور  «مديرية  أن  وأضاف 
العشوائية، وتقطع لهم غرامات مالية بوصوالت، وترتكها لهم عىل تلك املركبات، لكن أصحاب 
الكراجات يقومون برفع الوصوالت تحايالً عىل املواطنني وهذه حيلة».ودعا املواطنني إىل «عدم 
مخالفة القوانني املرورية بسبب الكراجات العشوائية، والذهاب إىل الكراجات الرسمية من أجل 

الحفاظ عىل املركبات من الرضر، وتجنباً لفرض الغرامات املالية نتيجة ملخالفة القانون».

@pbflaãÃ€a@—«bõÌ@lÏ‹éc@Âfl@äâ•@äÎãæa
ÚÓˆaÏì»€a@Cpbuaãÿ€aD@È»jnm
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@@@3ô@›Óñb–m

@@@2ô@›Óñb–m



Ô€b®a@ Ïjé˛a@—ón‰fl@Òäaã®a@pbuäÜ@¿@üb–ØaÎ@äb�flc@ZıaÏ„˛a
بغداد/ الزوراء:

أعلنـت هيئة األنـواء الجوية، امس السـبت، 
حالـة الطقس يف البـالد لأليام املقبلـة، فيما 
توقعـت هطـول أمطار رعديـة وانخفاض يف 

درجات الحرارة منتصف األسبوع الحايل.
وذكر بيان للهيئة، تلقته «الزوراء»: أن «طقس 
اليوم االحد سـيكون صحواً إىل غائم جزئي يف 
الوسـطى والجنوبية، وسـيكون  املنطقتـني 
غائمـاً جزئياً يتحول ليـًال إىل غائم يف املنطقة 
الشـمالية، ودرجـات الحرارة مقاربـة لليوم 
السـابق يف جميـع مناطـق البالد، وسـتكون 
درجات الحـرارة العظمى يف دهـوك واملوصل 

واالنبـار  وبغـداد   ،١٢ وديـاىل   ،  ١٦ وأربيـل 
وكربالء املقدسـة والنجف االرشف والديوانية 

والنارصية واملثنى ٢٣، والبرصة ٢١».
وأشار إىل أن «يوم غد االثنني سيكون الطقس 
يف املنطقة الوسطى غائماً مع تساقط أمطار 
ابتداًء من االقسام الغربية منها تشمل معظم 
أقسـامها ليالً، بينما سيكون طقس املنطقة 
الشـمالية غائمـاً ممطراً مـع فرصة لحدوث 
عواصف رعدية احياناً، وسـيكون الطقس يف 
املنطقة الجنوبية غائماً مع تسـاقط األمطار 
ليالً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السـابق 

يف جميع مناطق البالد».
ولفـت إىل أن «الحالـة الجويـة ليـوم الثالثاء 

املقبلة سـيكون الطقس يف املنطقة الوسطى 
غائمـاً ممطراً مـع فرصة لحـدوث عواصف 
رعديـة احيانـاً يتحـول إىل غائم جزئـي ليالً، 
وسيكون الطقس يف املنطقة الشمالية غائماً 
جزئيـاً مـع حدوث عواصـف رعديـة احيانا، 
وسيكون الطقس يف املنطقة الجنوبية غائماً 
مع امطار يف اماكـن متفرقة منها يتحول اىل 
غائم جزئـي بعد الظهـر، ودرجـات الحرارة 

تنخفض قليالً يف جميع مناطق البالد».
وبني أن «طقس يوم االربعاء سـيكون صحواً 
مع بعـض الغيوم وضبـاب خفيف، ودرجات 
الحـرارة ترتفـع قليـًال، يف جميـع مناطـق 

البالد».

جمهورية العراق
رئاسة مجلس الوزراء      

ديوان الوقف الشيعي                     العدد:٢٠
مديرية الوقف الشيعي يف ذي قار

شعبة األمالك املوقوفة                                        التاريخ: ٢٠٢٢/١/٥
إعالن 

تعلن مديرية الوقف الشـيعي يف ذي قار عن اجراء املزايدة العلنية عىل العقار املدرج ادناه (ايجار سـنوي) 
فعىل الراغبني باالشـرتاك باملزايدة العلنية مراجعة مقر مديرية الوقف الشـيعي يف ذي قار خالل مدة سبعة 
ايام من تاريخ نرش االعالن يف الجريدة الرسـمية مسـتصحبني معهم التأمينـات القانونية البالغة ٢٠٪ من 
القيمـة املقدرة وصـورة من هوية االحـوال املدنية وبطاقة سـكن وتأييد املختار مصـدق وإذا صادف يوم 
املزايدة عطلة رسمية فاليوم الذي يليه عىل ان يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن والداللية 
ويدفع بدل ايجار سنوي دفعة واحدة بعد مرور سبعة ايام من تاريخ االحالة القطعية عىل ان تجري املزايدة 

الساعة (العارشة) صباحا يف مقر مديرية الوقف الشيعي يف ذي قار.

م.ر. مهندسني
احمد كريم عبد الجبار
مدير الوقف الشيعي يف ذي قار

جمهورية العراق                                                                                     العدد: ١٣٣٤/ب/٢٠٢١
مجلس القضاء االعىل                                                                                         التأريخ: ٢٠٢٢/١/٤

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

اعـــــالن
سـتبيُع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسـل ٢/٤١٥ سيف، وخالل ثالثون يوماً اعتباراً 
مـن اليـوم التايل للنـرش واذا صادف يوم الثالثون عطلة رسـمية ففي اليوم الـذي يليه ويف تمام السـاعة الثانية عرش 
ظهراً يف قاعة محكمة البداءة فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان املعينني مسـتصحبني معهم التأمينات 
القانونية بنسـبة ١٠٪ بصك مصدق مع رسـم تسـجيل العقار بنسـبة ٣٪ وال نقبـل املبالغ النقدية ان لـم يكونوا من 

الرشكاء وان الداللية عىل املشرتي  .
القايض االول
عزيز شنته الجابري

•االوصاف:-
١- العقار تجاري يقع يف مدينة النارصية شـارع الحبوبي قرب محالت باقي حسـون وهو عبارة عن بناية ذو طابقني 
الطابق االول عبارة عن محالت عدد خمسـة كانت مغلقة سـاعة اجراء الكشـف. أما الطابق الثاني عبارة عن شـقتني 

مستقلتني، عموم العقار قديم ومتهالك ومجهز باملاء والكهرباء مبني من الطابوق ومسقف بالشيلمان.
٢- مساحة العقار ١,٢٢,٣٠ م٢.

٣-القيمة املقدرة للعقار مائتان واربعة واربعون مليون وستمائة الف دينار فقط. 

bË«b�‘„a@Âfl@ÊÎãflânÌ@ÊÏ‰†aÏæaÎ@·”b–nm@ıbiãËÿ€a@Úflåc@NNbË‰Óèzni@ÚÓflÏÿ®a@ÜÏ«Ï€a@·Àä

@…uaãm@ÚÓ€Î˚èfl@Ê˝‡znm@¡–‰€aÎ@ıbiãËÿ€a@Z@@@@@@@@@@Ä€@ÊÏón¨
ÚÓ‹Á˛a@paá€Ïæa@7jflc@äÏuc@ b–mäaÎ@Ú”b�€a@çÓË§

C%b»€a@lbjí@Ùán‰flD@äÏõ®@ÑÓì€a@‚ãí@¿@aáÀ@Ô‡√bÿ€a

الزوراء/ حسني فالح:
الحكومية  الوعود  من  الرغم  عىل 
وزارة  يف  املسؤولون  اطلقها  التي 
الشتاء  موسم  بدء  قبل  الكهرباء 
الطاقة  تجهيز  ساعات  بتحسن 
الكهرباء  ازمة  ان  إال  للمواطن، 
االمر  الشتاء،  ذروة  بدء  مع  تتفاقم 
يف  الطاقة  تجهيز  معدل  جعل  الذي 
بعض مناطق العاصمة ال يتجاوز 4 
وفيما حمل  اليوم،  يف  6 ساعات  اىل 
مختصون وزارتي الكهرباء والنفط 
الطاقة  تجهيز  تراجع  مسؤولية 
امبري  اجور  وارتفاع  الكهربائية 
املولدات االهلية التي يصل يف بعض 
شهريا،  دينار  الف   25 اىل  املناطق 
خطط  وضع  اىل  الحكومة  داعني 
الغاز  من  لالستفادة  اسرتاتيجية 
توليد  يف  منه  لالستفادة  العراقي 

الطاقة بدال من حرقه.
وقال العضو السابق يف لجنة النفط 
يف  محمد،  غالب  النيابية،  والطاقة 
ازمة  حل  ان  لـ“الزوراء“:  حديث 
الكهرباء  بوزارتي  مرتبط  الطاقة 
النفط  وزارة  ان  مبينا:  والنفط. 

بتجهيز  تقوم  تنفيذية  وزارة  تعد 
للمحطات  الخاص  والغاز  الوقود 
الكهرباء  ووزارة  الكهربائية، 
عىل  الطاقة  وتوزيع  توليد  مهمتها 

املواطنني.
يف  مشكلة  هناك  ان  واضاف: 
تفتقر  النفط  ان  حيث  الوزارتني، 
ومازالت  الغاز  استثمار  خطط  اىل 
ووزارة  النفطية  الحقول  يف  تحرقه 
الكهرباء لم تعالج مشكالت التحويل 
حاجة  مؤكدا:  والتوزيع.  والنقل 
من  واط  ميكا  الف   24 اىل  العراق 

الطاقة يف ذروتي الشتاء والصيف .
واشار اىل: ان التوليد الحايل اكثر من 
يوجد  ال  انه  إال  ميكاواط  الف   20
الوقود الكايف للوصول اىل هذا الرقم. 
اكرب  ثالث  يعد  العراق  ان  مبينا: 
احتياطي للغاز يف العالم، فهو يحتاج 
الستثمار  اسرتاتيجية  خطط  اىل 
الغاز بدال من حرقه واالستفادة منه 

يف توليد املحطات الكهربائية.
النفطي،  الخبري  اتهم  جهته،  من 
بالسعي  جهات  الجواهري،  حمزة 
العراق بال كهرباء ومستوردا  لبقاء 

للغاز من الخارج، ما ادى اىل تفاقم 
ازمة الكهرباء يف البلد.

حديث  يف  الجواهري  وقال 
لـ“الزوراء“: ان سبب عدم استثمار 
محطات  تشغيل  يف  املصاحب  الغاز 
الطاقة الكهربائية يرجع إىل جهات 
عراقية تسعى إلبقاء البالد مستوردا 
أمام  عائقا  تقف  انها  حيث  للغاز، 
الذي  املصاحب  الغاز  استثمار 
خسائر  الدولة  ويكبد  يوميا  يحرق 
ملصالحهم  الدوالرات  بماليني  مالية 
التي  الدول  ومصالح  الشخصية 

تدعمهم.
وعلمت ”الزوراء“ من مواطنني من 
مناطق مختلفة من العاصمة بغداد 
تجهيز  ساعات  يف  تفاوت  بوجود 
هناك  ان  حيث  الكهربائية،  الطاقة 
التجهيز  تتجاوز ساعات  ال  مناطق 
بينما  يوميا،  ساعات   6 اىل   4 فيها 
تام  شبه  اطفاء  من  تعاني  اخرى 
الجهات  من  االسباب  معرفة  دون 

املعنية.
اجور  ارتفاع  من  املواطنون  وشكا 
وصل  التي  االهلية  املولدات  امبري 

سعر االمبري يف بعض املناطق اىل 25 
الف دينار شهريا .

االتصال  ”الزوراء“  وحاولت 
الكهرباء،  وزارة  باسم  باملتحدث 
حول  اكثر  للتعرف  العبادي،  احمد 
لم  انه  إال  الكهربائية  الطاقة  ازمة 
متلفز  حديث  يف  رصح  ولكنه  يرد، 
العراق  يف  الطاقة  ”وضع  إن  قائال: 
احمال  تحديد  يزال  وال  سيئ، 
سلبا  ينعكس  االنتاجية  املحطات 
الكهرباء“.  تجهيز  ساعات  عىل 
املنقوص  ”الغاز  أن  إىل  مشريا 
تكفي  ال  قليلة  مالية  وتخصيصات 
عىل  سلبا  انعكست  الطلب  ملواكبة 

قطاع الكهرباء“.
وأضاف أن ”الجانب اإليراني ال ندين 
كانون  شهر  مستحقات  بغري  له 
األول من العام املايض“، الفتا إىل أنه 
دفع  بشأن  املالية  وزارة  ”خاطبنا 

مستحقات الغاز اإليراني“.
واشار اىل أن ” العاصمة بغداد اليوم 
بالطاقة  تجهيزا  املحافظات  أسوأ 
الفرات  ومحافظات  الكهربائية 

األوسط“.

بغداد/ الزوراء:
افاد مصدر إن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
سيزور مرص، غدا اإلثنني، للمشاركة يف فعاليات 
النسخة الرابعة من ”منتدى شباب العالم“، الذي 
تنظمه الرئاسة املرصية بمدينة رشم الشيخ، فيما 
أوضح انه من املقرر ان يلتقي الكاظمي الرئيس 
املرصي عبد الفتاح السييس عىل هامش ”منتدى 

شباب العالم“ .
حيث  ليومني،  تستمر  الزيارة  أن  املصدر  وأكد 
يشارك الكاظمي يف فعاليات تبحث قضايا التغري 
البلدان  التكنولوجية، وواقع  والتطورات  املناخي، 

يف فرتة ما بعد جائحة كورونا.
واشار املصدر اىل انه من املقرر ان يلتقي الكاظمي 
الرئيس السييس، ويعقدا اجتماعا لتعزيز التعاون 

بني البلدين الشقيقني. 
منتدى  من  الرابعة  النسخة  فعاليات  وتنطلق 
شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح 
يف  سيناء،  بجنوب  الشيخ  رشم  بمدينة  السييس، 
الفرتة من 10 إىل 13 يناير/ كانون الثاني  2022.

لجميع  دولية  منصة  العالم  شباب  منتدى  وٌيعد 
واملؤمنني  مجتمعاتهم  داخل  املؤثرين  الشباب 
إدارة  أعلنت  وقد  لألفضل،  التغيري  عىل  بقدرتهم 
املنتدى،  يف  املشاركة  الوفود  وصول  بدء  املنتدى 
رشم  السالم  مدينة  إىل  الجاري،  يناير   7 الجمعة 
الشيخ، حيث يمثل الشباب املشاركون الجنسيات 

املختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم.
وكانت إدارة املنتدى تلقت أكثر من 500 ألف طلب 
واملشاركة  للحضور  العالم  شباب  من  تسجيل 
اآلتي؛  بالرتتيب  القارات  مختلف  من  املنتدى  يف 
أمريكا  الشمالية،  أمريكا  آسيا،  أوروبا،  أفريقيا، 

الجنوبية.
مجموعة  العالم  شباب  منتدى  إدارة  أعلنت  كما 
من املعايري الختيار الشخصيات املؤثرة والشباب 
تتضمن  والتي  العالم،  أنحاء  جميع  من  الواعد 

اختيار القيادات الشابة ممن يتمتعون بالخربات 
تتعلق  التي  والتعليمية  واملهنية  الشخصية 
باملوضوعات التي يناقشها املنتدى، وكذلك الشباب 
لحل  الحقيقي  والشغف  الطموح  أصحاب  من 

املشكالت العاملية وابتكار املبادرات لغد أفضل.
مجموعة  العالم  شباب  منتدى  إدارة  تقدم  كما 
للشباب  تسمح  التي  الخيارات  من  متنوعة 
باملشاركة يف الفعاليات كعضو فريق، أو مشارك 
عمل،  بورشة  مشارك  أو  املحاكاة،  بنموذج 
الحدث..  موضوع  عىل  اعتماًدا  الكثري  وغريها 
طلبات  لفحص  فريقا  املنتدى  إدارة  وتخصص 
املستندات  ذلك مراجعة بعض  املشاركة، ويشمل 
مثل السرية الذاتية، أو أسباب الرغبة يف الحضور، 
يقدمها  التي  البحثية  واألوراق  الفيديوهات  أو 

الراغبون يف القيام بدور املتحدثني.
وباإلضافة لذلك، تحرص إدارة املنتدى عىل إتاحة 
الفرصة أمام الشباب من مختلف دول العالم بما 

يضمن التمثيل العادل، ليشمل ُمختلف الجنسيات 
والتخصصات العلمية، فضالً عن إعطاء الفرصة 
إىل  باإلضافة  الجنسني،  من  للشباب  املتساوية 
القدرات الخاصة، وكذلك  دعوة الشباب من ذوي 
اإلنسانية  التجارب  وأصحاب  علمياً  املتفوقون 

املٌلهمة.
منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عاملي يقام 
بمدينة رشم الشيخ يف جنوب سيناء، تحت رعاية 
املنتدى  وانطلق  السييس،  الفتاح  عبد  الرئيس 
2017 و2018  عرب ثالث نسخ يف األعوام املاضية 
العالم  شباب  جمع  إىل  املنتدى  ويهدف  و2019، 
التنمية،  الحوار ومناقشة قضايا  تعزيز  أجل  من 
وإرسال رسالة سالم وازدهار من مرص إىل العالم، 
التابعة  االجتماعية  التنمية  لجنة  اعتمدت  وقد 
منتدى  من  السابقة  الثالث  النسخ  املتحدة  لألمم 
ملناقشة  دولية  كمنصة  مرص،  يف  العالم  شباب 

قضايا الشباب.
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كازاخستان/ متابعة الزوراء:
اعتـرب الرئيس الكازاخسـتاني، قاسـم 
جومـارت توكايـف، أن بـالده تعرضت 
لـ“عـدوان مسـلح“ نفـذه ”إرهابيون 
مدربـون يف الخارج“، مشـريا إىل أنه تم 

رصد 20 ألفا منهم يف أملا آتا وحدها.
وقـال توكايـف، يف سلسـلة تغريـدات 
موجـة  إن  ”تويـرت“:  عـرب  نرشهـا 
االحتجاجـات التي شـهدتها البالد منذ 
2 ينايـر ”أدت إىل تصعيـد الحق للعنف 
يف كل أنحـاء البـالد وأشـعلت أعمـال 
شـغب جماعية وهجمات عـىل املباني 
الحكومية واملنشـآت اإلدارية والقواعد 
العسـكرية واالستيالء عىل مطار أملا آتا 

وطائرات محلية وأجنبية“.
أن  الوضـع  وأضـاف: ”أظهـر تحليـل 
كازاخسـتان واجهـت عمليـة عـدوان 
مسـلح تم تدبـريه وتنسـيقه جيدا من 
قبـل املنفذيـن والعصابـات اإلرهابيـة 

الذين تلقوا تدريبات يف خارج البالد“.
وتابـع: ”أفراد العصابـات واإلرهابيون 
مدربون ومنظمون جيدا للغاية وتجري 
قيادتهـم مـن مركز خـاص.. بعضهم 
تحدثـوا بلغات غـري كازاخيـة.. كانت 

هناك 6 موجات من هجمات اإلرهابيني 
يف أملا آتا عىل األقـل، وبلغ عددهم العام 

20 ألف شخص“.
ورصح توكايـف: ”رضبوا وقتلوا رجال 
الرشطـة والجنـود الشـباب، وأرضموا 

النـار يف املباني اإلداريـة، ونهبوا املنازل 
الخاصـة واملتاجـر، وقتلـوا املواطنـني 
مـن  الشـابات..  واغتصبـوا  املدنيـني، 
وجهة نظري األساسـية: ال مفاوضات 

مع اإلرهابيني، يجب أن نقتلهم“.

كما اعتقلت السـلطات يف كازاخسـتان 
قائد لجنة األمن الوطني السابق، كريم 
ماسـيموف، بتهمة ”الخيانة العظمى“ 
بعـد إقالته يف أعقاب أعمال الشـغب يف 

البـالد، وفقا ملا ذكرته لجنة األمن امس 
السبت دون الخوض يف التفاصيل.

وقالت ”لجنة األمن الوطني“، يف بيانها: 
إن مديرها السابق اعتقل الخميس بعد 
بدء تحقيـق بتهمة الخيانـة العظمى. 
مضيفـة: أنـه تـم اعتقـال مسـؤولني 

آخرين لالشتباه بـ“الخيانة“.
وبدا أن قوات األمن استعادت السيطرة 
االقتصاديـة  العاصمـة  شـوارع  عـىل 
أملاتـي، الجمعـة، بعد عنـف دام أياما، 

وفقا ملا ذكرته وكالة رويرتز.
وقالت وكالة ”سـبوتنيك كازاخستان“ 
إن مدينـة أملـا آتا شـهدت صباح امس 
السـبت، تبادال إلطالق النـار بني قوات 
األمن ومسـلحني، وسـط انتشار أمني 
مكافحـة  عمليـة  واسـتمرار  كثيـف 

اإلرهاب.
وقالـت الوكالة: ”تواصل إطالق النار يف 
مركـز أملا آتا، وعملية مكافحة اإلرهاب 

يف املدينة مستمرة“.
سـكان  يسـاعد  الوكالـة،  وبحسـب 
املدينة الرشطـة عىل تحديد املجموعات 
املشـبوهة مـن األشـخاص، إذ يختبئ 

املسلحون يف الساحات والحدائق.

ويف سياق متصل، قالت مصادر يف وزارة 
الداخلية الكازاخية إنه تم احتجاز أكثر 
من 4.2 ألف شخص، ومن بني املعتقلني 

رعايا أجانب.
وجـاء يف البيـان: ”مـن بـني املعتقلني 
مواطنون أجانـب.. إذ اعتقلت الرشطة 
4266 شـخصا.. ويف إحـدى قـرى أملـا 
آتـا، تم اعتقال أكثر من مائة شـخص، 
تـم  فقـد  أوليـة  معطيـات  وبحسـب 
اعتقـال مواطنـني مـن دول مجـاورة 

لكازاخستان“.
كمـا عثرت القـوات األمنيـة عىل مخبأ 
لألسـلحة يف منطقة زامبيـل، من بينها 

عدة رشاشات ومسدسات.
وتعمـد املسـلحون إىل خطف سـيارات 
اإلطفـاء تحت تهديـد السـالح وقاموا 
بإحراقهـا، كما تعمـدوا إىل إحراق عدة 

مباٍن حكومية.
وتشـهد كازاخسـتان، منذ مطلع شهر 
يناير الحايل، تظاهرات حاشدة ترافقها 
يف  وانطلقـت  واسـعة،  عنـف  أعمـال 
البداية مـن مدينتـي جاناوزين وأكتاو 
باحتجاجـات عىل ارتفاع أسـعار الغاز 

املسال إىل ضعفني.

وانترشت التظاهرات بعد ذلك يف مناطق 
أخرى من البالد، بما يف ذلك أملا آتا، أكرب 
مدينـة يف كازاخسـتان، بينمـا اندلعت 
اشـتباكات مسـلحة دامية واسعة أدت 
إىل مقتـل عرشات األشـخاص وإصابة 
اآلالف، بمـا يف ذلك يف صفوف املحتجني 

وقوات األمن.
ويف ظـل هذه التطـورات، أعلـن رئيس 
كازاخسـتان، قاسم جومارت توكايف، 
إقالـة الحكومة وتـرؤس مجلس األمن 
وفـرض حالة الطـوارئ عىل مسـتوى 
عموم البالد، كما وجه دعوة رسمية إىل 
منظمة معاهدة األمن الجماعي إلرسال 

قوات حفظ سالم إىل البالد.
وأرسل أعضاء املنظمة قوات حفظ سالم 
جماعيـة إىل كازاخسـتان، من روسـيا 
وأرمينيـا وبيالروسـيا  وقريغيزسـتان 
وطاجيكسـتان، وتتمثـل مهـام هـذه 
اإلداريـة  املبانـي  حمايـة  يف  القـوات 
والدبلوماسية ومساعدة الجيش املحيل 
يف الحفـاظ عـىل القانون والنظـام، إذ 
تجري القوات األمنية الكازاخية عملية 
واسعة ملكافحة اإلرهاب يف البالد لبسط 

االستقرار واألمن.

نيجرييا / متابعة الزوراء:
قال سكان محليون يف شمال غربي نيجرييا 
إن مسلحني قتلوا ما يزيد عىل 140 شخصا.
وأوضح أربعة من السـكان يف شـمال غربي 
نيجرييـا، يف ترصيـح لوكالـة فرانس برس 
امس السـبت، أن املسلحني املعروفني محليا 
بأنهـم ”قطـاع طـرق“ قتلوا 140 شـخصا 
عىل األقـل يف عـدة عمليات خالل األسـبوع 

الجاري.
ونقلـت فرانـس بـرس عـن أحـد السـكان 
املحليـني، ويدعـى بـاالراب الحاجـي، وهو 
زعيم مجموعـة يف إحدى القرى املترضرة يف 
والية زامفارا، قوله ”لقد دفنا 143 شـخصا 
قتلوا عـىل أيدي قطاع طـرق يف الهجمات“.

ولم تؤكد السلطات هذه املعلومات.
غـري أن وكالـة رويـرتز، قالت يف خـرب لها، 
الجمعـة، إن عصابـات مسـلحة قتلت ما ال 

يقل عن 30 شخصا يف والية زامفارا.
ونقلت الوكالة عن سـكان ومصـادر أمنية 
قولها، الجمعة، إن عصابات مسـلحة قتلت 
مـا ال يقل عن 30 شـخصا يف والية زامفارا، 
بعـد مهاجمتها عدة قرى يف منطقة تشـهد 

أزمة أمنية منذ أكثر من عامني.
ووقعت سلسـلة هجمـات يف شـمال غربي 

نيجرييا الذي يشـهد زيادة كبـرية يف جرائم 
الخطف الجماعية وغريها من جرائم العنف 
منـذ أواخـر 2020 مـع مواجهـة الحكومة 
صعوبـة يف الحفـاظ عىل القانـون والنظام 

وسط اقتصاد متدهور.
وقـال ثالثة مـن السـكان إن الهجـوم عىل 
منطقـة أنـكا يف زامفارا وقع ظهـر الثالثاء 
املـايض عندمـا اقتحـم أكثـر مـن 300 من 
قطاع الطرق املسـلحني الذين كانوا يركبون 
دراجـات نارية 8 قرى، وبدأوا يف إطالق النار 

بشكل متقطع.
وقال متحدث باسـم حاكم زامفارا لرويرتز: 
إن الجيـش اعـرتض املسـلحني وامتنع عن 
توضيح تفاصيل أخرى. فيما امتنع املتحدث 
باسـم رشطـة الواليـة محمـد شـيخو عن 

التعليق.
وتعـد زامفارا من بني أكثـر الواليات ترضرا 
من جرائـم الخطف، وقالت السـلطات إنها 
قطعـت االتصاالت هناك منذ أوائل سـبتمرب 
لعرقلة التنسيق بني قطاع الطرق ومساعدة 

القوات املسلحة عىل التصدي لها.
لكـن هـذا أدى أيضـا إىل عدم معرفة سـوى 
عدد قليل من الناس ما يجري يف زامفارا ألن 

السلطات ال تقدم أي معلومات.

بريوت/د ب أ:
أفادت مصادر موثوقة يف لبنان بأن  ”الشـلل 
الحكومـي“ قائم يف البالد حتى إشـعاٍر آخر، 
مؤكدة  أنه  ”ال رابط بني مرسوم فتح الدورة 
االسـتثنائية، وبـني محاولـة ابتـداع حلـول 

ومخارج إلعادة إحياء جلسات الحكومة“.
الجمهوريـة  لصحيفـة  املصـادر،  وقالـت 
إن  السـبت،  امـس  عددهـا  يف  ”اللبنانيـة“ 
”األجواء السياسية املحيطة بتعّطل جلسات 
مجلس الـوزراء، تيش بأّن الشـلل الحكومي 
سـيبقى قائمـاً إىل أجل غري مسـّمى، ذلك أّن 
األمور مـا زالت عالقة يف مرّبـع التعقيد عىل 
نحو ما كانت عليه قبل صدور مرسـوم فتح 
الـدورة، أكان حيال امللـف الحكومي وتعّطل 
جلسـات مجلـس الـوزراء، أو حيـال ملـف 
التحقيق يف انفجار مرفـأ بريوت، وخصوصاً 
أّن األسـباب املانعـة لهـذا االنعقاد مـا زالت 

معّقدة وعالقة عند مسألة الصالحّيات“.
وبحسـب املصادر، لم يحـدث تغري حتى اآلن 
يف موقف ثنائي حركة ”أمـل“ و“حزب الله“ 
لناحية عدم مشـاركة وزرائهما يف جلسـات 
مجلس الوزراء، ”بل أّن مشاركتهما مرتبطة 
بالتزام املحقق العديل القايض البيطار األصول 
الدسـتورية، وعدم املـّس بصالحيات املجلس 
النيابـي وكذلـك صالحيـات املجلـس األعىل 

ملحاكمة الرؤساء والوزراء“.
وأضافـت أّن ”موقـف الثنائي ما زال ُيشـّدد 
عىل الفصـل بني التحقيق العـديل وصالحيته 
يف ما يتعلّق باملوّظفني حرصاً، وبني صالحية 
املجلـس األعىل ملحاكمـة الرؤسـاء والوزراء 
يف محاكمـة الوزراء السـابقني الذيـن اّدعى 

عليهم القايض البيطار وأصدر بحق بعضهم 
مذكرات توقيف غيابية“.

وكان رئيـس مجلس الـوزراء نجيب ميقاتي  
قـال إن “ املوازنـة العامة لعـام 2022 باتت 
جاهـزة وسـوف اتسـلمها خـالل اليومـني 
املقبلـني، وفور حصول هـذا األمر يصبح من 
الرضوري التئـام مجلس الـوزراء إلقرارها، 
وهو رشط أسايس بالنسبة إىل صندوق النقد 
الدويل ولكل املواضيـع اإلصالحية التي نعمل 

عليها“.
وأضـاف ميقاتي، بعـد اجتماعـه مع رئيس 
الجمهورية العماد ميشال عون يف قرص بعبدا 
يـوم األربعاء املايض  :“ ندعو مجلس الوزراء 
إىل االنعقـاد عند اسـتالم املوازنـة، للنظر بها 
كونها املسألة األهم يف الوقت الراهن، ومن ثم 

إرسالها إىل مجلس النواب“.
وقال:“اتفقنـا أوالً عىل توقيع مرسـوم فتح 
دورة اسـتثنائية ملجلـس النواب تبدأ بشـكل 

فوري إىل حني حلول موعد الدورة العادية.
يذكـر أن مجلس الـوزراء لم ينعقـد منذ 12 
ترشين أول/أكتوبر املايض،  ويف آخر جلسـة 
لـه طالـب وزراء “ حركـة أمـل“ و “ حـزب 
الله ”بكف يد قـايض التحقيق العديل يف ملف 
انفجار مرفأ بـريوت طارق البيطار، التهامه 
باالستنسـابية والتسـييس، وقوبـل طلبهم 
برفض عـدد آخر من الوزراء ورفض ميقاتي 

ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
ولم ينعقد مجلس الـوزراء منذ ذلك التاريخ،  
ويشرتط وزراء ”حركة أمل“ و “ حزب الله“ 
املشـاركة يف جلسـات الحكومة حال اتخذت 

الحكومة موقفاً من القايض البيطار.

 الزوراء/ مصطفى فليح:
نفت وزارة الصحة، امس السـبت، 
الرابعـة  باملوجـة  العـراق  دخـول 
عـىل الرغم مـن تسـجيل اصابات 
باملتحـور الجديـد، ويف حني حذرت 
من خطورته، اشـارت اىل ان فرض 
حظـر التجوال من صالحيات لجنة 
الصحة والسـالمة الوطنية حسب 
مسـتجدات املوقف الوبائي واعداد 

االصابات.
الطبـي  الفريـق  عضـو  وقالـت 
اإلعالمى بوزارة الصحة، ربى فالح 
حسـن: ان ”هنـاك اجـراءات مـن 
ناحية زيادة الفحوصات للمواطنني 
او للمشـكوك بإصابتهم، وستكون 
هناك رقابـة صحية عـىل املدارس 
ملتابعـة مـدى تطبيـق االجـراءات 
الوقائيـة واخـذ اللقـاح بالنسـبة 

للفئات املشمولة بالتطعيم ”. 
واضافت ”تم توفري كل املستلزمات 
وتحديـث  والعالجيـة  الطبيـة 
ملعالجـة  العالجيـة  الربوتوكـوالت 
املصابـني وتوفري عـدد ارسة كاٍف 
سواء يف وحدة العناية التنفسية او 
يف املؤسسات الصحية، كذلك توفري 
اجهـزة تنفس اصطناعي تحسـبا 

ألي زيادة بأعداد االصابات“. 
 واوضحـت ”نحن تعرضنـا ملوجة 

ثالثة هي موجة دلتا واستطعنا من 
خـالل زيادة خربة الكـوادر الطبية 
والصحية طول فرتة هذه الجائحة 
اضافة اىل زيادة نسب امللقحني من 
الخروج من هـذه املوجة“، معربة 
عن املها ان ”تزداد نسب امللقحني 
حتى نسـتطيع مواجهة اي موجة 
ممكـن ان نتعـرض لهـا حاليـا او 

مستقبال، ونقلل من تأثريها“. 

وعن دخول العراق باملوجة الرابعة، 
قالت حسـن: ”يف حـال زادت اعداد 
االصابات بصورة ملحوظة وفعلية 
عندها يمكن ان نقول اننا دخلنا يف 
املوجة الرابعة سواء كانت بالدلتا او 
املتحور اوميكرون، ولكن هذا ينذر 

بأننا قد ندخل باملوجة الرابعة“.  
حظـر  ”فـرض  ان  اىل  واشـارت   
لجنـة  صالحيـات  مـن  التجـوال 

الصحة والسـالمة الوطنية حسب 
مسـتجدات املوقف الوبائي واعداد 
االصابات والحاالت الحرجة الداخلة 
اىل املستشـفيات وايضا التوصيات 
التي ترفع للجنـة“، مؤكدة ”حاليا 

ال يوجد مثل هذا القرار“ .
الحاليـة  ”االعـداد  ان  اىل  ولفتـت 
املسـجلة قليلة، ونحـن ال نقلل من 
اهميـة هـذا املوضـوع“، مبينة ان 

”الـوزارة اعلنـت اصابـة خمسـة 
وبعـض  دهـوك  يف  اشـخاص 
الدبلوماسـيني االجانـب يف بغـداد 
القادمني من اوربا الذين كشف عن 
اصابتهم بعد اخـذ العينات واجراء 
الفحـص لدى عودتهم من السـفر 
واتضـح اصابتهـم بأوميكـرون“، 

مؤكدة ”وجود مالمسني لهم“.  
أكـدت  الثالثـة،  الجرعـة  وعـن   
”عدم وجـود مانع طبـي من اخذ 
املواطنـني الجرعة الثالثـة، ولكننا 
نركـز حاليـا عـىل الفئـات االكثر 
عرضة لإلصابة بالفـريوس واكثر 
عرضـة للمضاعفـات وهـم كبار 
السـن واصحاب االعـراض املزمنة 
ومـرىض الضغـط والسـكر ومـن 
لديهـم مشـكالت صحيـة كنقص 
عرضـة،  اكثـر  وهـؤالء  املناعـة 
وتركيزنا عىل تغطيـة هذه الفئات 
بالجرعة الثالثة ”. ومضت بالقول 
”كمـا ان الكوادر الطبية والصحية 
لكونهم  املعززة  بالجرعة  مشمولة 
عـىل تمـاس مبـارش مـع مرىض 
كورونـا وهم خـط الصـد االول“، 
مستدركة: ولكن ”ال مانع ان تأخذ 
فئات اخرى الجرعة الثالثة، ولكننا 
امام وجود رشيحة لم تأخذ اىل اآلن 

الجرعة االوىل“. 
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أنقرة/متابعة الزوراء:
 يتخـوف الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان 
من ردة فعل الشباب خالل االنتخابات املقررة 
العام القادم، يف ظل استطالعات رأي متعددة 
ترى أن نسبة عالية من الشباب غري متحمسة 
للمشاركة يف التصويت، والبعض اآلخر ال يرى 
مـربرا لدعم أردوغان للعودة إىل مدة رئاسـية 

جديدة.
ويعترب مراقبون أن الشباب هم األكثر ترضرا 
مـن السياسـات التـي اعتمدهـا أردوغان يف 
السـنوات األخـرية، وخاصة تشـبثه بموقفه 
إىل  وقـاد  اللـرية  أزمـة  أعـاق معالجـة  مـا 
خسـارة اآلالف من فرص العمل يف القطاعني 
الحكومـي والخاص، مشـريين كذلـك إىل أن 
األفكار املحافظة ألردوغان ال تالقي حماسـا 
لـدى األجيال الجديدة التي تحّمله مسـؤولية 
تراجـع مناخ الحريـة يف البـالد والرقابة عىل 

اإلنرتنت.
ويبدي الكثري من الشبان قلقهم من املستقبل، 
وال يرون يف أردوغان الشـخصية القادرة عىل 

تحقيق مطالبهم وتحسني أوضاع تركيا.
ويقـول يوسـف ضيـاء غولـر إنـه كأبنـاء 
هـذا الجيـل ال يمتلـك ذكريات عـن النهضة 
االقتصاديـة يف تركيـا خالل العقـد األول من 
حكـم أردوغان، ولكـن لديه صـورة واضحة 
عن الصعوبات التي يعيشـها األتراك يف العقد 

الثاني.
وأورد غولر، طالب الطب البالغ 20 عاما، ”أنا 
متشـائم حيال املستقبل“ معربا عن شكوكه 
بشأن جميع األحزاب السياسية. وقال لوكالة 
فرانس برس ”نحن بلـد ال يمكن التكهن فيه 
(باملسـتقبل). كيف أعرف ما سـيحصل بعد 
أن أتخـرج إذا كنت جاهال بما سـيحدث بعد 

خمسة أشهر“.
ويعتقد املحللون أن ما يسّمى ”جيل زد“ الذي 
ييل جيل األلفية، واملتنوع سياسيا مثل تركيا 
نفسها، يمسـك بأحد مفاتيح املسار الشائك 
ألردوغان نحو إعادة انتخابه ومساعيه إلبقاء 
الحزب ذي الجذور اإلسالمية يف السلطة لعقد 

ثالث عىل التوايل.
لكن عىل عكس شباب 2002 حني كان صعود 
أردوغـان بمثابة ابتعاد عن الفسـاد املنهجي 
والركـود االقتصـادي، يبدو مراهقـو الفرتة 
الحالية أكثر ميال إللقاء اللوم يف متاعبهم عىل 

أردوغان نفسه.
ومن بـني تلك املتاعـب تضخم هائـل وعملة 
متدهورة واقتصاد مرتاجع يتقاىض فيه أكثر 
من 40 يف املئة من اليد العاملة الحد األدنى من 
األجور. و“الوضـع االقتصادي الصعب حاليا 
من شـأنه أن يوسـع الهوة بني ما يسـتطيع 
الحزب الحاكـم توفريه وما يريده الشـبان“، 
كمـا ترى املديـرة املسـاعدة لربنامج جامعة 

ستانفورد حول تركيا عائشة علمدار أوغلو.
ويدرك أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي 
يتزعمـه أهمية كسـب الشـبان عـن طريق 
تنظيـم التجمعـات والسـعي ملعرفـة سـبل 

الوصول إليهم عىل اإلنرتنت.
واعتـرب أردوغان يف افتتاح مهرجان للشـباب 
استمر ستة أيام يف العاصمة أنقرة يف نوفمرب 
2021 أن ”مفتـاح االنتخابـات املقبلـة هـو 
شـبابنا وليس هـذا الحـزب أو ذاك“. وقالت 
علمـدار أوغلـو ”بمجـرد متابعـة خطابـات 
الرئيس وسـواه مـن قادة األحـزاب.. نرى أن 

الشبان يشكلون مصدر قلق كبري“.
العدالـة والتنميـة  ورغـم محـاوالت حـزب 
عـىل  معهـم  والحـوار  بالشـباب  لالتصـال 

حسـابات خاصة، إال أنه ثبت لديه أن كسـب 
ثقة الناخبني الشـباب مسـألة صعبة املنال، 
العدالـة  حـزب  إىل  بالنسـبة  فقـط  وليـس 

والتنمية.
ففـي اسـتطالع شـمل ثالثـة آالف شـاب يف 
محافظـات تركيا البالـغ عددها 81، خلصت 
وكالـة االسـتطالعات ”تركيا رابـورو“ إىل أن 
58 يف املئة لن ينضموا ألّي حركة سياسية أو 

حزب كسبيل لبناء مجتمع أفضل.
وقال مدير ”تركيا رابورو“ تجان سلجوقي ”ال 
يعتقدون أن املشهد السيايس الحايل يمكنه أن 
يخدمهـم“. وأوضح ”لديهم ثقة ضعيفة جدا 
باألحزاب السياسية أو املؤسسات السياسية 

عموما“.
وكالـة  مـن  غيزيجـي  مـراد  قـال  بـدوره 
االسـتطالعات إن الجيـل املولـود بـني 1980 

و1999 يشمل العديد من الناخبني املرتددين، 
وخصوصا من النسـاء، ما يجعلهم ربما أكثر 
أهميـة يف االنتخابات املقبلـة مقارنة بالفئة 

األصغر سنا.
وقـال غيزيجي لصحيفة ”سـوزجو“، ”هذه 
املجموعـة التي تضـم 18.4 مليون شـخص 
تمثـل 32.6 يف املئـة مـن الناخبـني“. غري أن 
الناخبني الشبان يمكنهم مع ذلك أن يحسموا 

مصري حزب ّما يف انتخابات متقاربة.
ويرى سلجوقي أن أداء حزب العدالة والتنمية 
أسـوأ من املعـدل الوطني لدى الشـبان، رغم 
أن ”الفـوارق (بـني األحزاب) ال تغـري قواعد 
اللعبة“ يف هذه املرحلة. وحذر سلجوقي أيضا 
من اعتبار الشـبان كتلة تصويت متجانسة، 
مؤكـدا أن ”الشـباب متنوعون مثل الشـعب 

الرتكي عموما“.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أكـد نقيـب الصيادلـة، مصطفـى الهيتي، أن 
قانـون صندوق تقاعـد الصيادلـة بحاجة إىل 
تعديـل، وفيما أوضح أسـباب توقـف الجباية 
ضمـن الصنـدوق، أشـار إىل أن مجلـس إدارة 
الصنـدوق يضم ثالث جهـات متمثلة بوزارتي 

املالية والصحة إضافة إىل النقابة.
وقال الهيتـي، يف ترصيح صحفي: إن ”قانون 
صنـدوق التقاعـد قديـم ويعود لعـام ١٩٧٠، 
وهناك تغريات كثرية باألنظمة والقوانني، وقد 
بارشنـا قبل أكثر من سـنة بدراسـة امكانية 
اسـتثمار أموال الصندوق بالشـكل الذي يوفر 
للصيدالنـي راتبـاً تقاعدياً أفضل مـن الراتب 
الحايل، وهذا يساعدنا باتجاهني، األول تحسني 
وضـع الصيدالني بشـكل جيـد، والثاني يبنى 
عـىل األول حيـث سـيكون هناك إحيـاء جييل 
من الشـباب محل الجيل القديم الذين اسـتمر 

بالعمل نتيجة العوز وقلة الراتب التقاعدي“.
وأضـاف أن ”الدراسـة تـم التواصـل بهـا مع 
مستشـارين ماليني يف داخـل العراق وخارجه 
ومستشـار مايل من أمريكا والذي قدم دراسة 
أيضـاً يف هذا املوضوع، وعرضت الدراسـة عىل 
مجموعـة من الصيادلة وتم عمل دعوة عامة، 
حرضهـا الصيادلـة بينهـم مدير عـام البنك 

الصناعـي، لدراسـة كيفيـة اسـتثمار أمـوال 
الصنـدوق من أجل ضمـان العائدات، كونه إن 

بقي عىل ما هو عليه فلن يقدم أية منفعة“.
وأوضـح أن ”الدراسـة مـا زالت قيـد النقاش 
وهـي موجودة لـدى مجلـس إدارة الصندوق 
الـذي يضم ٣ جهـات منهـا نقابـة الصيادلة 
ووزارتا املالية والصحة“، مشرياً إىل أن ”هناك 
بعض الواردات التي يجب أن تدخل يف صندوق 
التقاعـد وهـي نصـف يف املئـة مـن مبيعـات 

األدويـة يف العـراق والتـي كانت تسـتحصلها 
الرشكة العامة لألدويـة، حيث يجب أن تدخل 
يف الصندوق بحسـب القانـون، لكنها توقفت 

بعد العام ٢٠٠٣“.
وأكـد أن ”هـذه االمـوال إذا تمـت جبايتهـا 
سـيكون هنـاك تغيري كبري وسـتخرج نسـبة 
عالية من الصيادلة عن الخدمة بأريحية، كون 
راتبهم التقاعدي سـيكون مجزياً، ال سيما أن 
هنـاك يف املقابـل أعـدادا هائلة مـن الصيادلة 

الذين يتخرجون سنوياً من الكليات الحكومية 
واألهلية“.

وبـني أن ”تحريـك الصنـدوق بالشـكل الـذي 
تـم اقرتاحـه سـيؤمن تحقيـق واردات، وأن 
االموال املسـتثمرة يف الصندوق بهذه الطريقة 
ستسـاعد الصيادلـة الجدد عىل أخذ سـلف أو 
قروض ضمن املشاريع الصغرية من الصندوق 
لفتـح صيدليات جديدة أو مذاخـر ورشاء دار 
سـكنية أو شـقة أو حتـى أموال للدراسـة“، 
مؤكداً أنه ”ال حاجـة لتغيري القانون بل فقط 
تعديلـه لتحقيق آلية اسـتثمار األمـوال، ورفد 

الصندوق باملبالغ التي طلبها القانون“.
ونـوه الهيتـي إىل أن ”الجبايـة كانـت مفعلة 
قبل العام ٢٠٠٣، لكنها توقفت كون اسـترياد 
األدويـة كان من قبل الرشكـة العامة لألدوية 
مبـارشة وهي الوحيـدة التي تسـتطيع البيع 
للسوق وبإمكانها الجباية، أما اآلن فاالسترياد 
أصبح من القطاع الخاص وهو ما أدى اىل هذا 
الخلـل، وأيضاً هناك ادوية تأتي من قبل وزارة 
الصحـة واإلخـراج الجمركـي، وبالتـايل هذه 
املبالغ عـىل أقل تقدير من املمكن أن ترسـلها 
أن ”الـوزارة  الـوزارة إىل الصنـدوق“، مبينـاً 
موافقـة ولكنهـا تحتـاج اىل آليـة مـن وزارة 

املالية“.

بغداد/الزوراء:
أفاد مصدران أمنيان يف األنبار، امس 
السـبت، بإلقاء القبض عىل عنرص 
بـارز يف تنظيـم داعـش، فضالً عن 
اعتقال عصابتي رسقة يف منطقتني 

متفرقتني من املحافظة.
وأبلغ أحد املصـادر أن «قوات األمن 
نصبت كميناً لعنرص بارز يف تنظيم 
داعش عىل خلفيـة ورود معلومات 

استخباراتية أفادت بتواجده داخل 
أحد أحياء مدينة الفلوجة، وتمكنت 

من اعتقاله».
وأوضح املصدر أن «املعتقل شـارك 
بعمليات اسـتهداف القوات األمنية 
إبـان سـيطرة تنظيـم داعـش عىل 
مساحات واسعة من مدن األنبار»، 
الفتـًا إىل أن «قـوات األمـن تجـري 
حالياً تحقيقات مع املعتقل ملعرفة 

بقية عنارص الخلية النائمة لتنظيم 
داعش، وأماكن تواجدهم».

إىل ذلـك، ذكر مصدر آخـر أن «قوة 
مـن فـوج طـوارئ رشطـة األنبار 
السـادس، طوقـت بالكامل سـوق 
النزيزة وسـط مدينة الفلوجة، عىل 
خلفية ورود معلومات استخباراتية 
تفيـد بوجـود عصابتـني يرومـان 
رسقة واسـتبدال مصوغات ذهبية 

(تقليـد برازييل) من إحـدى محال 
بيع الذهب».

األمنيـة  «القـوات  أن  وأضـاف 
املراقبـة  بكامـريات  اسـتعانت 
املوجـودة داخـل السـوق واعتقلت 
العصابتـني، تكونت األوىل من امرأة 
وطفلني، فيما ضمـت الثانية امرأة 

ورجل من أهايل بغداد».
وعلم املصدر أن «العصابة تعمل عىل 

استدراج أصحاب محال املصوغات 
الذهبية، من خـالل إيهامهم بأنهم 
يرمـون رشاءهـا حيث يسـتبدلون 
املصوغـات الذهبية بأخرى (شـبه 
صاحـب  إىل  ويعيدونهـا  مـزورة) 
املحل لحظة رشائها، وعند اكتشاف 
امـرأة يقومون بعمليـة رصاخ بأن 
مصوغاتهم تمـت رسقتها من قبل 

صاحب املحل أو املارة».

بغداد/ الزوراء:
بغـداد  اسـتثمار  هيئـة  اسـتعرضت 
عمـوم  يف  االسـتثمارية  مشـاريعها 
القطاعـات خالل عام (٢٠٢١)، مؤكدة 
ان مستوى العمل واالنجاز فيها ارتفع 
بوتـرية عالية من أجل بناء آفاق جديدة 

تخدم مصلحة البلد . 
وذكرت الهيئـة يف بيان تلقت «الزوراء» 
نسـخة منه: ان «الهيئة لم تّدخر جهداً 
أو إبداعـاً لرتص البنيان الـذي ال ُيهدم 
ولتكـون عاصمتنـا مناراً بـني عواصم 

العالم «.
وكشـفت الهيئـة عـن انهـا «حققـت 
خـالل عـام (٢٠٢١) إنجـازات مهمـة 
يف جميـع القطاعات حيـث وصل عدد 

يف  املمنوحـة  االسـتثمارية  اإلجـازات 
إجـازة   (١١٤) إىل  التجـاري  القطـاع 
اسـتثمارية فيما بلغ عـدد اإلجازات يف 
القطـاع التعليمـي ألهميتـه الكبرية يف 
بنـاء جيل مثقـف وواٍع إىل (٣٦) إجازة 
استثمارية»، الفتة اىل انها «وضعت وفق 
قانون االسـتثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ 
املعدل ضمـن أولويات عملهـا القطاع 
السـكني وجذبت العديـد من الرشكات 
االسـتثمارية الرصينة لتنفيذ املشاريع 
فيـه حيث بلغ عدد اإلجازات السـكنية 

املمنوحة إىل منح (٨٣) إجازة».
 واضاف البيان «ومن أجل دعم القطاع 
الزراعـي والنهـوض به منحـت الهيئة 
(٢٣) إجـازة اسـتثمارية، أمـا القطاع 

السياحي فقد بلغ هو االخر (٩٣) إجازة 
اسـتثمارية وكان للقطـاع الصناعـي 
نصيـب أيضاً مـن هذا االهتمـام كونه 
أحد أهـم مكونـات االقتصـاد الوطني 
ويوفر العديد من فرص العمل للشباب، 
حيـث منحـت الهيئـة (٤٥) إجـازة يف 
القطـاع الصناعي، أما القطاع الصحي 
فقـد ُمنـح فيـه (٢٧) إجـازة، ليكون 
مجموع اإلجـازات املمنوحة ويف جميع 
القطاعـات (٤٢١)، منهـا (٣٠) إجازة 
تم منحها خالل عام ٢٠٢١ موزعة بني 

جميع القطاعات».   
واكد ان «هيئة اسـتثمار بغداد اسهمت 
نسـب  بتقليـص  عملهـا  خـالل  مـن 
البطالـة املنتـرشة يف العاصمـة بغـداد 
مـن خالل توفريهـا للعديـد من فرص 
العمـل للعاطلني عن طريـق توظيفهم 
وضمـان  االسـتثمارية  املشـاريع  يف 
العمـل  وزارة  طريـق  عـن  حقوقهـم 
والشـؤون االجتماعية حتى وصل عدد 
العمالة املحلية يف املشاريع االستثمارية 
إىل ما يقارب (٦٠) ألف عامل». مضيفا 
«ولـم يتوقف عمل الهيئـة إىل هذا الحد 
بل تجاوزتـه لتبدأ برفـد خزينة الدولة 
بالواردات اإلضافية التي وصلت إىل أكثر 
مـن (١،٠١٦،١٧٧،٠٠٠) مليار وسـتة 
عرش مليوناً ومائة وسبعة وسبعني ألف 
دينار خالل األشـهر املاضيـة وذلك من 
خالل اسـتيفائها اجوراً عـن الخدمات 

التـي تقدمها للمسـتثمرين والرشكات 
االسـتثمارية املنفـذة داخـل العاصمة 
ويف مختلف القطاعات».  مؤكدا ان هذا 
املبلغ يعد األعىل نسبة للسنوات املاضية 
مما وضع الهيئة يف مقدمة املؤسسـات 
الحكوميـة (املمولـة مركزيـاً) والتـي 

فاقت وارداتها مستوى نفقاتها .»
وتابع «كما شـهد عـام ٢٠٢١ تحقيقاً 
لعـدة منجـزات للهيئة تمثلـت بتوزيع 
الوجبـة الثالثـة مـن بنايـات مجمـع 
زهور بغداد السـكني الكائن يف منطقة 
نعريية وكيارة / بمحاذاة رسيع محمد 
القاسـم، إذ تـم تسـليم (٢٤٠) وحـدة 
سكنية كما تم افتتاح مرشوع (مجمع 
مدارس أحباب الله النموذجي) يف مدينة 
الكاظمية املقدسة الذي يتميز بتصاميم 
حديثـة وتقنيات علمية وكـوادر كفؤة 

تخدم املسرية التعليمية».
واضاف « كما سجل عام ٢٠٢١ انطالق 
حملـة االسـتثمار واإلعمـار الشـاملة 
مـن قبل دولة رئيس الـوزراء التي كان 
للهيئـة دور كبـري فيهـا والتي وضعت 
لهـا آلية عمـل مشـرتكة بالتعاون مع 
الجهـات ذات العالقة لتجـاوز الروتني 
املشـاريع  ملتابعـة  لجنـة  وتشـكيل 
املتلكئـة مـن خـالل العمل عـىل تذليل 
املعوقـات املرافقة له. كمـا قدم رئيس 
هيئـة اسـتثمار بغداد املهنـدس حيدر 
املبـارش  واإلسـناد  الدعـم  االنصـاري 

للمشاريع االستثمارية من خالل قيامه 
بجوالت تفقدية متعـددة بغية الوقوف 
عـىل املعوقات التـي تواجـه الرشكات 
املستثمرة والعمل عىل تذليلها والخروج 

بالحلول الجذرية لها .» 
واوضح البيـان «كان للهيئة العديد من 
املشاركات يف األنشطة واملحافل املحلية 
املهمـة مـن بينهـا املشـاركة الفعالة 
للهيئة يف جلسـة تخطيط بناء القدرات 

املقامـة مـن قبـل مؤسسـة (تكامل) 
لدعم هيئات االسـتثمار يف املحافظات، 
معـرض  يف  مشـاركتها  اىل  باإلضافـة 
أربيل لالستثمار والعقار والبناء الثاني 
الـذي حقق نجاحاً كبـرياً بني املعارض 

املقامة يف إقليم كوردستان العراق .»
واضاف «كما شاركت الهيئة بفعاليات 
يف  األول  الـدويل  االسـتثمار  (مؤتمـر 
ناقـش  الـذي  البـرصة)  محافظـة 

وتهيئـة  خلـق  أهمهـا  محـاور  عـدة 
املنـاخ االسـتثماري لعمـل الـرشكات 
املحافظـات،  جميـع  يف  واملسـتثمرين 
عـالوة عىل ذلك فقد شـهد عـام ٢٠٢١ 
انطالق نظام املنصة اإللكرتونية ملتابعة 
املشـاريع االسـتثمارية، وتذليل جميع 
العقبات التي تواجه عمل املسـتثمرين 
الختزال الوقت وتجاوز الروتني يف العمل 

من خاللها».
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بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلية، امس السـبت، القبض عىل سمسـار بيـع أعضاء برشية مرتبط 

بعصابة تنشط يف بغداد وأربيل.
الوزارة قالت يف بيان ورد «الزوراء»: أنه «بعد توفر معلومات اسـتخبارية دقيقة بوجود 
عصابة متخصصة باالتجار باألعضاء البرشية يتوزع سكن أفرادها يف محافظات أربيل، 
وبغداد، وميسـان، حيث تعمل عىل رشاء األعضاء البرشية من املواطنني من ذوي الدخل 
املـايل املحدود، وإجراء عمليـة رفع الكىل يف مراكز ومستشـفيات خاصة بهم، ويتواجد 
أحد أفرادها يف محافظة ميسان إلجراء الفحوصات الطبية ملن تم االتفاق معهم سابقا 
عىل بيع أحد أعضائه البرشية لغرض إجراء العمليات، وبعد أخذ املوافقات القانونية تم 
تشـكيل فريق عمـل مختص ومتابعة تحركات املتهم واسـتدراجه يف منطقة ابو رمانة 
ونصب كمني محكم والقبض عليه، وضبط بحوزته هاتف نقال يسـتخدمه يف االتصال 

مع شبكة االتجار بالبرش».
وأضـاف انـه «تم تدويـن أقوالـه واعرتف رصاحـة بقيامة باالشـرتاك مـع مجموعته 
اإلجرامية بإرسـال عدد من األشخاص اىل محافظتي أربيل والسليمانية إلجراء عمليات 
بيـع الكىل مقابل مبالـغ مالية ضخمة، تم توقيفة وفق املـادة ٦ / من قانون مكافحة 

االتجار بالبرش».

بغداد/الزوراء:
 كشـفت وزارة الرتبيـة، امـس السـبت، 
عن خطتها المتحانات نصف السـنة، مع 

احتمالية تصاعد االصابات بكورونا.
وقـال مدير عام االمتحانـات عبد الكاظم 
الكعبـي يف ترصيـح صحفـي إن «الوزارة 
مسـتعدة لكل االجـراءات الوقائيـة التي 

تنجح العملية االمتحانية».
االجـراءات  تشـديد  «سـيتم  واضـاف: 

وااللتـزام بالتباعـد االجتماعـي وتوفـري 
الخطط البديلة إذا تطلب االمر ذلك».

وبـني ان «الوضع اآلن مسـتقر ونأمل أال 
نحتاج اىل اي خطـة، وان يتم التعامل مع 
العـام الدرايس والدوام كمـا هو يف الحياة 

الطبيعية».
االصابـات  تصاعـد  مـن  خـرباء  وحـذر 
بفـريوس كورونـا يف العـراق مـع دخول 

العالم املوجة الوبائية الرابعة.

النجف/الزوراء:
بحـث رئيس جهـاز األمن الوطني، حميد الشـطري، امس السـبت، يف محافظة النجف 

األرشف ملفي الجريمة املنظمة واملخدرات.
وقال الشطري، خالل مؤتمر صحفي حرضته تابعته «الزوراء»: إنه «استمتع اىل طبيعة 
التهديـدات يف محافظـة األرشف»، مؤكـداً أن «جهاز األمن الوطني سـيعمل عىل تأمني 

الوضع يف املحافظة».
وأشـار اىل أن «هنـاك تحديـات تواجـه املحافظة تمت مناقشـتها، واسـتعرض خطط 

معالجتها»، مشدداً عىل «وجود خطط ملعالجة جميع هذه التحديات».
بـدوره، قال النائب األول ملحافظ النجف األرشف، هاشـم الكرعـاوي: إن «اللقاء بحث 
الحديث عن أهمية النجف كونها مدينة سياحية ورضورة معالجة ملف املخدرات بشكل 
دقيـق»، مبيناً أنه «تم التنسـيق بشـكل فاعل مع جهاز األمن الوطني السـتتباب امللف 

األمني».
وأكد الكرعاوي عىل «أهمية بناء املعلومة، ويجب أن يكون مسؤول األجهزة األمنية من 
داخل النجف األرشف»، مشرياً اىل أن «القوات القتالية تم سحبها، وأن املحافظة بحاجة 

إىل آليات ومصادر تمويلية لألجهزة األمنية».

@ÚÌãìj€a@ıbõ«˛a@…Ój€@äbè8@fib‘n«a
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بغداد/الزوراء:
أعلنت خلية االعالم االمني القبض عىل (٤٩) 
متهما بحيازة االسلحة غري املرخصة واملواد 

املخدرة يف العاصمة بغداد.
وذكـرت الخليـة يف بيان ورد لــ «الزوراء»: 
ان «املفـارز املشـرتكة يف قيـادة العمليـات 
ومـن خـالل دورياتهـا املنتـرشة يف جانبي 
الكرخ والرصافة، تمكنت خالل (٧٢ سـاعة 
املاضية) من القاء القبض عىل (٢٣) متهماً 
بحيـازة ومتاجرة املواد املخـدرة فيما القت 
القبـض عىل (٢٦) متهماً بحيازة االسـلحة 

واالعتدة غري املرخصة».
واشـارت اىل «ضبط اسـلحة واعتدة (بنادق 
مختلفة عدد ٨، مسدسات عدد ٢٣ مسدس، 
عتاد مختلف االنواع ١٨٦٤ اطالقة، مخازن 
عتاد عدد ٤٥ مخزنا، ورمانة دخانية عدد٢) 

مع (٩) باجات مزورة».
ولفتـت اىل «ضبـط حبـوب ومـواد مخدرة 
واجهـزة تعاطيهـا وادويـة متنوعـة غـري 

مرخصة».
وتابعـت الخليـة «حيـث تـم إحالـة امللقى 
القبض عليهم واملواد املضبوطة اىل الجهات 
القانونيـة  االجـراءات  التخـاذ  املختصـة 

بحقهم».

بغداد/الزوراء:
اّطلع وزير املوارد املائية، مهدي رشيد الحمداني، 
امس السـبت، عـىل أعمال تأهيـل محطة ضخ 

املياه يف دياىل. 
أن  «الـزوراء»:  تلقتـه  للـوزارة  بيـان  وذكـر 
«الحمدانـي وصـل إىل محافظـة ديـاىل يرافقه 

املستشـار الفنـي للـوزارة وعـدد مـن املديرين 
العامني ومديري تشـكيالت الـوزارة العاملني يف 
املحافظة لالطالع عىل أعمال تأهيل محطة ضخ 

أسفل الخالص».
وقال الحمدانـي إن «هذه املحطة األكرب لتغذية 
محافظـة دياىل بامليـاه من نهر دجلـة وتأمني 

كافـة احتياجـات املحافظـة من ميـاه الرشب 
وإرواء البساتني». مؤكدا انه «من املزمع إكمال 

أعمال تأهيلها خالل الشهرين القادمني». 
وبني أن «تشـكيالت الـوزارة تعمل عـىل تأهيل 
املحطة إضافة إىل كري نهر دجلة ضمن املنطقة 
بهـدف تأمني إطالقات مائية مسـتمرة حتى يف 
حال انخفـاض مناسـيب امليـاه»، موضحاً أن 

«الوزارة توىل هذه املحطة اهتماماً خاصاً.»
وأشـار وزير املوارد املائيـة إىل أن «هناك تعاونا 
كبريا مع الجانب الرتكي يف ما يخص ملف املياه 
وأن الـوزارة سرتسـل وفـداً فنياً عايل املسـتوى 
اىل الجمهوريـة الرتكيـة لالتفـاق عـىل خطـة 
لتشـغيل السـدود خالل الفرتة القادمة، ونأمل 
من الجانـب اإليراني التعـاون يف مجال املياه». 
مؤكـدا أن «حقـوق العـراق املائية خـط أحمر 
والـوزارة حريصة عىل اسـتحصال حصة مائية 
عادلة. مشرياً إىل: أن االجراءات األحادية من قبل 
الجمهوريـة اإليرانية َحرمت محافظة دياىل من 

الزراعة.

النجف/الزوراء:
الرشطـة  مديريـة  أعلنـت 
السـبت،  امـس  املجتمعيـة، 
ايقـاف عملتي ابتـزاز لفتاتني 
يف محافظتـي األنبـار والنجف 

األرشف.
وذكـرت املديريـة يف بيـان ورد 

لـ «الزوراء»: أن «مفارز قسم 
الرشطـة املجتمعيـة يف دائـرة 
بـوزارة  واإلعـالم  العالقـات 
محاولتـي  أوقفـت  الداخليـة 
مارسـها  الكرتونـي  ابتـزاز 
شـخصني بحـق فتاتـني مـن 
والنجـف  األنبـار  محافظتـي 

األرشف».
«الرشطـة  ان  واضافـت 
املجتمعيـة اتخـذت اإلجراءات 
الالزمة بحق املبتزين بعد أن تم 
حذف محتـوى االبتزاز وتأمني 

حسابي الضحيتني».
وحـذرت الرشطـة املجتمعيـة 

النسـاء  وخاصـة  املواطنـني، 
«خطـورة  مـن  والفتيـات 
اآلمـن  غـري  االسـتخدام 
للتكنولوجيـا الحديثة ومواقع 
التواصل االجتماعي، والتعويل 
الشـخصية عرب  العالقات  عىل 

الفضاء االلكرتوني الخطر».
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بغداد/ الزوراء:
أكدِت الهيئـة العامة للجمـارك، امس 
السبت، العمل عىل إعادة جميع النقاط 
الجمركيـة بالطـرق املؤديـة إىل منافذ 
كردستان، فيما كشفت تحقيق زيادة 
بإيـرادات العام املايض 2021 بنسـبة 

17 % مقارنة بعام 2020.
القانونيـة  الشـؤون  مديـر  وقـال 
والجمركية يف الهيئة، عادل سـليمان، 
يف ترصيـح لقنـاة العراقيـة اإلخبارية 
تابعته ”الـزوراء“: إن ”الهيئة حققت 
زيادة يف اإليرادات مقارنة بالعام املايض 
بنسـبة من 15 اىل 17 % بجهود املدير 
العـام والـكادر الوظيفـي يف الهيئة“، 
الفتـًا إىل أن ”اجتماعـات عـدة عقدت 
بعد تسـنم املدير منصبه مـع الكوادر 

الوظيفية يف الهيئة العامة للجمارك“.
خـالل  ”تـم  أنـه  سـليمان  وأضـاف 
متابعـة  عـىل  الرتكيـز  االجتماعـات 
الرشكات التي ترتبت بذمتها العديد من 
املبالـغ بفروقات الرسـوم الجمركية، 
إضافـة إىل الرتكيز عىل األقسـام كافة 
والعاملـني يف املنافذ الحدودية بمتابعة 
إجراءات الكشـف الدقيق مـع متابعة 
قواعـد التقييـد والتـي أدت اىل زيـادة 

كبرية يف الرسـوم الجمركيـة، وهو ما 
أكـدت عليه هيئـة النزاهـة االتحادية 
عند االشـادة بالهيئة العامة للجمارك 
عىل ما حققته دائرة الجمارك وتحقيق 

الواردات التي كانت ضائعة“.

ولفت إىل أن ”النسبة التي تم تحقيقها 
كان معظمها يف الربع األخري من العام 
املـايض 2021، حيـث تمـت مضاعفة 
الجهـد الـذي حقـق أكثر مـن نصفي 
مـا تحقق يف األشـهر االوىل مـن العام 

املايض“.
وتابع أنه ”تم الحضور يف وزارة املالية 
وعقـد اجتماعـات مـع وزيـر املاليـة 
ومديـر الجمارك، حيث تم وضع خطة 
جديـدة لتنفيذها يف هـذا العام 2022 

مـن خـالل إعـادة النظـر يف الرسـوم 
الجمركيـة كافـة، إضافـة إىل أتمتـة 
العمل الجمركـي، حيث تم عقد اتفاق 
مع منظمـة التجـارة الدوليـة ألتمتة 
العمـل الجمركـي الذي سـوف يحقق 
اكثر من 50 % من مضاعفة االيرادات 

املستحصلة“.
وأشـار إىل أن ”هناك عمـًال عىل إعادة 
النقـاط الجمركيـة يف الطـرق املؤدية 
اىل منافـذ اقليم كردسـتان كافة وذلك 
لعـدم االلتزام بقرار 18 لسـنة 2019، 
إضافـة اىل وجـود العديـد مـن املنافذ 
غري الرسـمية“، مؤكـداً أن ”هذا العام 
سيشهد انفجاراً يف اإليرادات الجمركية 

بعد تحقيق ذلك“.
ويف ما يخص منفذي الوليد وربيعة، قال 
سليمان: إن ”املنفذين اللذين يقعان يف 
محافظة نينوى مع سوريا فإن العمل 
فيهما مكتمـل وجاهز للمبارشة، لكن 
املشـكلة تكمـن يف الجانـب السـوري 
حيث هنـاك تقع أرايض املنفـذ يف أياٍد 
غري حكوميـة، ولذلك توقـف العمل“، 
معربـاً عن أمله يف أن ”تهدأ األوضاع يف 
الجانب السوري وإعادة العمل يف هذه 

املراكز الجمركية“.

بغداد/ الزوراء:
أكـدت وزارة الصناعـة توقيـع عقد 
تطويـر إلنشـاء مدينـة صناعيـة يف 
كربالء املقدسة من شأنه توفري 5 آالف 
فرصة عمـل، ضمن توجـه حكومي 
إلنشـاء مدن مماثلة يف كل محافظة. 
من جهتها، افتتحْت محافظة ذي قار 
املدينـة الصناعية أمام املسـتثمرين 
بعـد تجهيزها بجميع البنى التحتية، 
متوقعة أن توفر 50 ألف فرصة عمل 

ألبناء املحافظة.
وقـال مدير عام هيئة املدن الصناعية 
التابعـة لـوزارة الصناعـة واملعادن، 
حامد عواد محمد، يف ترصيح صحفي: 
انه ”بعد تفعيل هيئة املدن الصناعية 
استطاعت الهيئة خالل فرتة قياسية 
لـكل  صناعيـة  مدينـة  تؤسـس  أن 
محافظة ومن هذه املحافظات كربالء 
املقدسـة حيث تم توقيع عقد تطوير 
مدينة صناعية أنموذجية متخصصة 
بالصناعات البرتوكيماوية والهندسية 
وامليكانيكية بمسـاحة 5300 دونم“، 
مبينـا أن ”هذه املدينة مـن املؤمل أن 
توفر نحو خمسة آالف فرصة عمل“.

وأضـاف محمد أن ”املدينة سـتكون 
جاذبة لالسـتثمار، وتضم عدداً كبرياً 
مـن الصناعـات والصناعيـني كونها 
مخدومة بالبنـى التحتية وقريبة من 
مصفى كربالء املقدسـة“، مشرياً إىل 
أنها ”سـتوفر صناعـات كثرية كانت 
تستورد من الخارج، حيث تم توقيع 
العقـد وحاليـاً يف طور وضـع حجر 

االساس خالل االسبوع القادم“.
وتابع أنه ”تم تأسيس مدن صناعية 
يف املحافظات الباقية“، الفتاً اىل ”أننا 
أعلنا عن فرصة لتطوير مدينة واسط 

مدينة ذكية بمسـاحة خمسـة آالف 
دونـم، ووجهنا دعوات لكل املطورين 
يف  بالدخـول  واالجانـب  العراقيـني 

تطوير هذه املدينة الصناعية“.
ولفـت اىل أنـه ”يف املرحلـة املتبقيـة 
سـيتم إكمال االجراءات مـع الدوائر 
القطاعيـة ودائـرة عقـارات الدولـة 
واألمانة العامة، ومن ثم إعالن فرص 
يف محافظات العـراق كافة مثل بابل 
واملثنـى والديوانية ونينـوى وصالح 
سـتكون  املقبلـة  واملرحلـة  الديـن، 

مرحلة املدن الصناعية“.
من جهتها، افتتحْت محافظة ذي قار 
املدينـة الصناعية أمام املسـتثمرين 
بعـد تجهيزها بجميع البنى التحتية، 
متوقعة أن توفر 50 ألف فرصة عمل 

ألبناء املحافظة.
اإلعالمـي  املكتـب  مديـر  وقـال 
للمحافظـة، كاظم صبار، يف ترصيح 
افتتـح،  ”املحافـظ  إن  صحفـي: 
التـي  الصناعيـة  املدينـة  الجمعـة، 
اقيمـت عىل مسـاحة 2000 دونم، إذ 
جـرى تجهيزهـا بجميـع الخدمـات 

والبنى التحتية الالزمة لجعلها مدينة 
صناعية نموذجية جاذبة لالستثمار 
املحـيل واألجنبـي ولتسـهم يف دعـم 

االقتصاد الوطني“.
وكشـف صابر عن ”تلقـي املحافظة 
ورجـال  مسـتثمرين  مـن  طلبـات 
أعمـال راغبني بإنشـاء مشـاريعهم 
االسـتثمارية يف املدينـة الصناعية“، 
الفـرص  توزيـع   “ أنَّ إىل  الفتـًا 
االستثمارية بني املتقدمني سيخضع 
ملعايـري دقيقـة وضعتهـا املحافظة 
بهـدف جعل املدينـة الصناعية يف ذي 
قـار مركـزاً صناعيـاً مهمـاً يف البالد 

خالل املرحلة املقبلة“.
الصناعيـة  “املدينـة  أن  إىل  وأشـار 
تضم أربـع مناطق صناعيـة، اثنتان 
واثنتـان  الخفيفـة  للصناعـات 
جانـب  إىل  املتوسـطة  للصناعـات 
مرصف كبري للتـداول املايل والتجاري 
داخـل املدينـة، فضـًال عـن خدمـات 
لوجستية وفنية تقدم لرجال األعمال 
بهـدف تذليل املصاعب التي تواجههم 

يف إنجاز مشاريعهم االستثمارية“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلـن املجلـس العاملـي للذهـب، امس 
العالـم  احتياطيـات  تراجـع  السـبت، 
من الذهـب بعد قيـام البنـوك املركزية 
للـدول ببيع كميـات كبرية مـن الذهب 
خالل شـهر واحد، فيمـا حافظ العراق 
عـىل مركزه العاملي. مـن جانب متصل، 
”االجنبـي  الذهـب  أسـعار  انخفضـت 
والعراقـي“ يف األسـواق املحليـة، امس 

السبت.
وقال املجلـس العاملي للذهـب يف أحدث 
جـدول له لشـهر كانـون الثانـي لعام 
2022، واطلعـت عليـه ”الـزوراء“: ان 
”احتياطي العاملي للذهب تراجع نتيجة 
قيام البنوك املركزية ببيع كميات كبرية 
منـه وبواقـع 21.5 طن مـن الذهب“، 
مبينة ان ”أوزبكستان باعت من الذهب 
بمقدار 21.5 طن لتصل إىل 353.6 طن، 
فيمـا باعـت تركيـا 7 أطنان وروسـيا 
3.1 طن وجمهورية قريغيزسـتان 1.4 

طن“.
ان ”مجموعـة صغـرية مـن  واضـاف 
املشـرتين املنتظمني اشرتت كميات من 
الذهـب وهـي كازاخسـتان 4.3 طـن، 
بولندا 3.4 طن، الهند 2.8 طن، وأيرلندا 

0.7 طن“.

واشار اىل ان ”العراق حافظ عىل مركزه 
العاملي 39 للشهر السـادس عىل التوايل  
مـن أصـل 100 دولة مدرجـة بالجدول 
بأكرب احتياطـي للذهب لتبلـغ حيازته 
مـن الذهب 96.4 طن وهـي تمثل 9 % 

من باقي احتياطاته االخرى“.
واوضـح ان ”العـراق حافـظ أيضا عىل 

مرتبتـه الخامسـة عربيـا بعـد كل من 
السـعودية وليبيـا والجزائـر ولبنان“، 
مبينـا ان ”مجموع حيـازة الذهب لدى 
الـدول العربية الخمسـة تبلـغ 996.5 

طنا“.
ولفـت اىل ان ” الواليات املتحدة ما زالت 
ترتبـع باقي الدول بأكـرب حيازة للذهب 

يف العالم وبواقـع 8.133 ألف طن تليها 
أملانيـا 3.359 الف طن ومـن ثم جاءت 
إيطاليـا 2.451 الـف طن، فيمـا تذيلت 
سورينام باملرتبة 100 وبواقع 1.5 طن 

تسبقها اليمن وبواقع 1.6 طن“.
يذكـر أن املجلس العاملـي للذهب والذي 
يقـع مقـره يف اململكة املتحـدة ويمتلك 

خربة واسـعة ومعرفة عميقة بالعوامل 
املسببة لتغيري السوق، ويتكون أعضاؤه 
من أكرب رشكات تعدين الذهب يف العالم 

وأكثرها تقدماً.
من جانـب متصـل، انخفضت أسـعار 
الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسـواق 

املحلية، امس السبت.
وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق 
الجملة ب   شـارع النهر يف العاصمة   بغداد 
سجلت صباح امس، سعر بيع للمثقال 
الواحـد عيـار 21 من الذهـب الخليجي 
والرتكي واألوربي بلـغ 368 الف دينار، 
وسـعر رشاء 364 الفـاً، فيما سـجلت 
اسـعار الذهب ليـوم الخميـس املايض 

370 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقـال الواحد 
عيـار 21 مـن الذهـب العراقي سـجل 
انخفاضاً ايضا عنـد 338 الف دينار، يف 

حني بلغ سعر الرشاء 334 ألفاً.
وفيمـا يخص أسـعار الذهـب يف محال 
الصاغة، فإن سـعر بيـع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار 21 يـرتاوح بـني 370 
الف دينار و375 ألفاً، فيما تراوح سعر 
البيع مثقـال الذهـب العراقي بني 340 
الفاً و345 الف دينار.. ويساوي املثقال 

الواحد من الذهب (خمسة غرامات).
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة النفط، امس السـبت، أن صادرات العراق النفطية خالل عام 
2021 بلغـت أكثر مليار برميل، مشـرية إىل أن الصـني والهند كانتا األكثر 
رشاء للنفط العراقي. وقالت رشكة تسـويق النفط (سـومو) يف إحصائية 
عىل موقعها الرسـمي، واطلعت عليها ”الـزوراء“: إن مجموع الصادرات 
النفطيـة للعام 2021 بلغ مليـارا و 102 مليون و188 الف برميل، بمعدل 
تصديـر شـهري بلـغ 91 مليونـاً و849 ألف برميـل، وبمعـدل يومي بلغ 
مليونـني و962 ألـف برميل. وبينـت: أن اإليرادات املتحققـة من مبيعات 
النفـط الخـام بلغـت 68 مليـارا و995 مليـون دوالر، بمعـدل 5 مليارات 
و749 مليون دوالر شهرياً. موضحة: أن معدل سعر البيع الشهري للنفط 
الخام بلغ 68 دوالراً و366 سـنتا للربميل. وأشارت سومو إىل: أن مجموع 
الصـادرات مـن الحقول النفطية يف البرصة ووسـط العـراق املصدرة عن 
طريـق موانئ البـرصة خالل العـام 2021 بلغت 966 مليونـا و 844 ألف 
برميل، ، فيما بلغت الصادرات من حقول كركوك من ميناء جيهان الرتكي 
35 مليونـا و650 ألف برميـل، وبلغت الصـادرات إىل األردن خالل االربعة 
االشـهر التي تـم التصدير اليها 884 ألفـا و835 برميـال“. ولفتت اىل: أن 
الـرشكات النفطية الهنديـة والصينية كانت األكثـر رشاء للنفط العراقي 
تليهـا الرشكات األمريكية. ويصـدر العراق ما يقارب من 70 % من نفطه 
الخام إىل آسـيا وخاصـة الهند والصني عن طريق موانـئ الخليج العربي، 

فيما يصدر البقية وعن طريق جيهان الرتكي اىل أوروبا وامريكا.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة النقل، امس السبت، استقبال سفينة تحمل عىل متنها قرابة 

40 الف طن من مادة السكر الخام.
وذكـرت الرشكـة العامـة ملوانئ العراق يف بيان: أنها اسـتقبلت سـفينتي 

بضائع، وناقلة نفط يف ميناء ام قرص الجنوبي.
ونقـل البيان عن مديـر عام الرشكة، فرحان الفرطـويس، قوله: إن ميناء 
ام قرص الجنوبي اسـتقبل عىل رصيف ( 8B ) ناقلة نفط سـيتم شـحنها 
باملشـتقات النفطية فيما رسـت سـفينة محملة بـ39 الف طن من مادة 
السكر الخام عىل رصيف رقم ( 1 )، وسفينة اخرى رست عىل رصيف رقم 

( 5 ) عىل متنها حاويات مختلفة االحجام ومواد متنوعة .

بغداد/ الزوراء:
جدد مرصف الرافدين، امس السبت، دعوته للمتلكئني يف تسديد ما بذمتهم 
من اقساط شهرية. وقال املرصف يف بيان مقتضب تلقت ”الزوراء“ نسخة 
منه: إن ”فروعنا مفتوحة السـتقبال املقرتضني املتلكئني الذين لم يسددوا 

ما بذمتهم من االقساط الشهرية للقروض وال سيما بسماية“.
وكان قـد دعا املرصف باالمس ”املتلكئني مراجعة فروع املرصف لتسـديد 

ما بذمتهم من اقساط القروض الشهرية“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة االتصـاالت، امس السـبت، عن طـرق بديلة ملوازنة اسـعار 
كارتات الشـحن يف البـالد. وقال الناطق باسـم الوزارة، رعد املشـهداني، 
يف ترصيـح صحفـي: إنه ”مـع وجود اي ازمـة تكون هنالك طـرق بديلة 
الحتوائها ووزارة االتصاالت جادة يف توفري املشـاريع التي توازن يف اسعار 
الكارتات ومنع اسـتغاللها“. وبني ان هذه املشاريع ”مثل الفايرب تو هوم 
والـ FTH، فهي مشاريع عراقية وطنية بامتياز وبالعملة العراقية وليست 
بالـدوالر، لذلك فإن هنالك طرقا بديلة“. واضاف: ”نؤكد اننا وزارة عراقية 

ذات سيادة عراقية ال تتعامل بالدوالر بل بالدينار“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئـة اسـتثمار املثنى، امس السـبت، انهـا سـحبت ١٠٠ اجازة 

استثمارية يف مختلف القطاعات، منذ تأسيسها يف عام ٢٠٠٨.
واشـار نائـب مدير عـام الهيئة، عامـر عبـاس، يف حديث إذاعـي تابعته 
”الزوراء“ إىل: ان ”أسـباب سـحب تلك اإلجازات تعود لتدني نسب اإلنجاز 

وعدم استغالل األرايض التي منحت لها“.
واضـاف إن ”الهيئة قامت بسـحب هـذه اإلجازات بعد تلكؤ املسـتثمر يف 
العمل أو لعدم الكفاءة املالية والفنية“، موضحا أن ”اإلجازات التي سحبت 
أعلنت كفرص استثمارية مرة أخرى وفق الضوابط القانونية التي اقرتها 

الهيئة الوطنية لالستثمار“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت محافظة كركوك، امس السـبت، أن زراعة املحاصيل االسرتاتيجية 
تواجه مشكالت عدة أبرزها النقص الحاد بكميات الجرع السمادية لرعاية 
ما يزيد عن الـ 500 ألف دونم مزروعة بمحصويل الحنطة والشعري. وقالت 
معاونة مدير زراعة كركوك، أحالم فخر الدين، يف ترصيح صحفي: ”هناك 
إجـراءات أمنية روتينية ومطولة، تعرقل حركة مرور شـاحنات الفالحني 
ومتطلباتهـم الحقلية املختلفـة“، مطالبة ”برضورة تخفيضها إسـهاماً 
بجهود إنجاح الخطة الشتوية والتي زرع ضمنها 500 ألف دونم بالحنطة 
وثمانيـة آالف دونم بالشـعري“. وأضافـت فخر الديـن أن ”أغلب مزارعي 
املحافظـة يعانون حالياً من نقص الجرعة السـمادية ألن الحصة املقررة 
ال تلبـي احتياج املزارع، ما قد يهـدد الواقع الزراعي يف املحافظة“. وكانت 
كركوك قد نجحت، يف وقت سـابق، من زراعة ما يقرب من مليون ونصف 
املليـون دونم بمحصـول الحنطة، مـن ضمن مسـاحة األرايض الصالحة 

للزراعة فيها والبالغة مليونني ونصف املليون دونم.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الزراعـة، امس السـبت، التحرك إلنشـاء مصنع للمرشـات 
املائية يف بغداد عرب االستثمار السعودي، فيما أشارت إىل عدم وجود توجه 

لتوسيع الخطة الشتوية.
وقال املتحدث باسم الوزارة، حميد النايف، يف ترصيح صحفي: إن ”هنالك 
تنسـيقاً مع رشكة رفيف السعودية لالسـتثمار يف مجال املرشات“، مبيناً 
أن ”املفاوضات ما زالت مسـتمرة معها إلنشـاء معمل للمرشات املائية يف 

بغداد“.
وأضـاف أن ”مسـألة املرشـات كبرية جـداً، حيـث قمنا بدعـوة الوزارات 
املعنية، إلنشاء معمل خاص بصناعة املرشات املائية“، مبيناً أن ”املرشات 
هـي جزء من عملية التقنـني التي تتبعها وزارة الزراعـة، يف الحفاظ عىل 

مناسيب املياه“.
وأشار إىل أن ”الوزارة لديها عقد مع وزارة الصناعة لتجهيز سماد اليوريا، 
وهـو غـري كاٍف للخطة الزراعيـة“، مبيناً أن ”هنالك تلكـؤاً يف عمل وزارة 

الصناعة بخصوص األسمدة، ولم تف بمواعيد التسليم“.
وبـني أنه ”عند تسـلم األسـمدة سـيتم توزيعهـا مبارشة بـني الفالحني 
واملزارعـني، أمـا سـماد اليوريـا فننتظر املوسـم الخرضي ليتـم نرشها، 

ويكون مع بداية موسم الزارعة، أي بعد شهر من اآلن“.

@…‰ófl@ıbì„�@⁄ãznm@Ú«aäç€a
ÜaáÃi@¿@ÚÓˆbæa@pbíã‡‹€ @Ú‰Ìáfl@ıbì„�@á‘«@…Ó”Ïm@Â‹»m@Úéá‘æa@ı˝iã◊

Úƒœb0a@¿@ÚÓ«b‰ñ

بغداد/ الزوراء:
ارجع الخبري االقتصادي، نبيل جبار التميمي، امس السبت، أسباب ارتفاع 
أسعار الوحدات السكنية بأسعار مبالغ بها اىل استغالل أصحاب الرشكات 
االسـتثمارية، فيما أشـار إىل أن ارتفاع االسعار يحمل يف طياته الكثري من 
املخاطـر. وقال التميمـي يف ترصيح صحفـي: إن ”الحكومـات املتعاقبة 
منحـت الفرص االسـتثمارية بشـكل شـبه مجاني للـرشكات عرب توفري 
اراٍض مهمـة دون االنتفاع منها ببيعها بأثمـان ممكن ان تحقق إيرادات 
باهظـة لخزينة الدولـة لكن انتفعت منها الـرشكات عرب عرض الوحدات 

السكنية بأسعار تمثل ٣٠٠% من كلف انشائها“.
واضاف ان ”كلفة الوحدة السكنية ترتاوح اليوم بني ٥٠ إىل ٧٥ الف دوالر، 
اي ٧٥ اىل ١٠٠ مليـون، إال انهـا تباع بأضعاف كلفتهـا من قبل الرشكات 

االستثمارية يف بغداد“.
وأشار إىل أن ”االسرتاتيجية الحكومية السابقة هي انشاء وحدات سكنية 
لم تسـتطع الحكومات انشـاء اكثر من ١٢ الف وحده سـكنية منذ ٢٠٠٣ 
لغاية ٢٠١٤“. مبينا أن ”االنشطة بعد ٢٠١٤ توقفت بسبب عجز املوازنات 
ثـم انتقلـت االسـرتاتيجيات الحكومية إلنشـاء الوحدات السـكانية عرب 

مشاريع االستثمار“.

@ b–mäa@lbjéc@µjÌ@Übón”a
Ú‡ñb»€a@¿@ÚÓ‰ÿè€a@paáyÏ€a
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@b‰»fl@ã‡nèfl@Å˝ñ@áºc@ZÚ†ãì€a@ÒäaÜg
b‰j†b≤@%@Üb•¸aÎ

بغداد/عماد الركابي 
أكـدت إدارة نـادي الرشطة الريـايض أن املدرب املسـاعد لفريق ناديها بكرة القـدم أحمد صالح 

مستمر مع الفريق ، ولم يتم تفريغه للمنتخب الوطني.
وقـال رئيس نادي الرشطة غالـب الزاميل إن «إدارة النادي لم تتلق أي كتاب رسـمي من االتحاد 
يبلغها فيه عن التعاقد مع املدرب املسـاعد لفريق كرة القدم يف النادي أحمد صالح ليكون مدرباً 

مساعداً يف صفوف الجهاز الفني للمنتخب الوطني».
وأضـاف: «نحن ال نقف بطموح املدرب لكن هناك عقد معه وعلينا فسـخ هذا العقد بالرتايض يف 

حال وصلنا الكتاب الرسمي، وليس من املنطقي أن يتم إخبارنا عن طريق اإلعالم فقط».

ãºcÎ@ã–ñc

kzè‰Ì@%@Ú†ãì€aÎ@bÓée@fib�ic@¿@÷aã»€a@˝rø@ÚÌÏßaÎ@ıaäÎç€a@Zlbó‘€a

@lbè◊Î@Ôñb«@ÊbÓ„b‰j‹€a
@ÊbèÓfl@¡–‰€@Ê˝‘n‰Ì

·éb‘€aÎ

@Ú–”Ïnfl@ı˝iã◊@¿@ÚÓöbÌã€a@…Ìäbìæa@Âfl@Üá«@ZÔ◊ãm
äbqá„¸a@Ô„b»m@ÙãÇcÎ

@ÈœÏ–ñ@·«áÌ@ÚÓ„aÏÌá€a
›Ó„äÏ◊bfl@7jÓ‹€a@…œaáæbi

بغداد/ متابعة الزوراء
افـاد نائب مدير العالقـات يف اتحاد الكرة، 
سيف عادل القصاب، أنه ال يوجد انسحاب 
لفريق نادي الرشطة من دوري أبطال آسيا 
كما يتـداول ذلك بعدد من وسـائل اإلعالم 

ومواقع التواصل االجتماعي.
وقال عادل ان ”نادي الرشطة لم ينسـحب 
مـن البطولـة ألنه اصـًال لم يقم بإرسـال 
ورفع اسـتمارة الدخـول للبطولة يف نظام 
(االفـكاس) قبـل املـدة املحـددة مـن قبل 
االتحاد اآلسـيوي لكرة القدم ، وهي يوم 8 
من الشهر كانون االول من العام املايض“.

واضـاف ان ”أي ناٍد ال يلتـزم بهذا التاريخ 
بإرسـال اسـتمارات الدخول للمسـابقات 
اآلسيوية ال يعتمد باملشاركة حتى إن كان 

نادياً مرخصاً“.
واكـد ان ”االنديـة العراقيـة التي أرسـلت 
االسـتمارات واعتمـدت اسـتماراتها هما 
القوة الجويـة والزوراء، لـذا فإن الرشطة 
ال يعـد منسـحباً من البطولـة كما تخطئ 
بعض وسـائل اإلعـالم بالوصـف كونه لم 

يدخل يف املشاركة اصال هذا العام“.
واوضـح ان ”نـادي النجف حسـب مركزه 

يف املوسـم املايض هـو الـذي كان يحق له 
املشاركة رسميا وليس نادي الرشطة لكن 
كون نـادي النجف لم يكمل اإلجراءات ولم 
يحصل عـىل الرخصة اآلسـيوية لم يعتمد 
من قبل االتحاد اآلسيوي يف املشاركة، بينما 
كان مركـز نادي الرشطة بعد نادي النجف 
الرخصـة االسـيوية وكان  وحصـل عـىل 
يحق له املشـاركة لو انه اكمل اسـتمارات 
الدخول للمشـاركة حسـب املـدة املحددة 
من قبل اآلسـيوي وحسب رسـالة االتحاد 
اآلسيوي األخرية التي وصلتنا أمس واعتمد 
حصـة االتحـاد يف املشـاركة وهـي مقعد 
واحـد مجموعات ومقعـد يف امللحق، القوة 
الجوية والزوراء فقط والقرعة ستجري يف 
السابع عرش من هذا الشهر يف مقر االتحاد 

اآلسيوي بماليزيا“.
وكانـت وسـائل اعـالم اكـدت ان االتحاد 
االسـيوي لكرة القدم اعلن انسحاب فريق 
نـادي الرشطـة العراقي مـن دوري أبطال 
آسـيا ممـا اضطـر االسـيوي اىل تعديـل 
مواجهـات امللحق، إذ كان الغرافة القطري 
هو املستفيد من انسحاب الرشطة ليشارك 

بدوري املجموعات.

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلن نادي شـباب الساحل اللبناني انتقال نجميه عباس عايص 

ومصطفى كساب إىل الدوري العراقي املمتاز. 
ويحتل شـباب السـاحل املركز الثاني يف ترتيب الدوري اللبناني، 

برصيد 17 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف العهد املتصدر (20).
وقـال النـادي، عرب صفحته الرسـمية: إنه وافق عـىل ”احرتاف 
عبـاس عايص نجـم منتخب لبنان إىل فريق نفط ميسـان ملدة 6 

أشهر“.
وأضاف: ”كما احرتف مصطفى كسـاب إىل نادي القاسـم ملدة 6 

أشهر أيضا“.
ويعترب هذا النبأ بمثابة رضبة قوية لجماهري شـباب السـاحل، 

املتعطشة للمنافسة عىل لقب بطولة الدوري.

كربالء/ عباس الرحيمي

طالـب مدير شـباب ورياضة كربـالء، وليد 

تركـي، وزارة الشـباب والرياضة بتسـديد 

مـا بذمتها مـن املبالـغ املاليـة املخصصة 

للـرشكات العاملـة يف املشـاريع الرياضية 

املتلكئة يف كربالء لغرض إنجازها وتسليمها 

للجهـات املعنيـة بهـا، داعيـاً اىل تشـكيل 

لجنـة خاصة لدراسـة الواقـع الذي وصلت 

إليه املشـاريع الرياضية ومـا تعانيه أغلب 

مديريات الشباب والرياضة. 

 وقـال تركـي إن“ مديريته حاليـاً تابعة اىل 

محافظـة كربالء حسـب نقـل الصالحيات 

وهنالـك عدة مشـاريع متوقفة منـذ العام 

املقاولـون،  2014 ألسـباب عديـدة منهـا 

ووزارة الشـباب والرياضة، والتخصيصات 

املالية“، مضيفاً أن“ من بني تلك املشـاريع 

التـي تخدم مدينة كربالء والجانب الريايض 

املدينـة  يف  األوملبـي  املسـبح  هـو  عمومـاً 

الرياضية الـذي وصلت نسـبة اإلندثار فيه 

اىل ما يقرب من التسـعني باملئة حتى أصبح 

خربة“. 

حاولـت،  مديريتـه  أن“  تركـي  وأوضـح   

جهـد اإلمـكان أن تعيـد الرشكـة اىل العمل 

واتفقت مع محافظ كربالء ووزارة الشباب 

والرياضة يف سـبيل إعادة العمل اىل الرشكة 

التي تعهدت بدورها بمواصلة العمل بعد أخذ 

جزء من التخصيصات املالية للمرشوع“.

وأضاف تركـي أن“ منتدى شـباب من فئة 

(أ) يف قضـاء الهندية يحتوي عىل مسـابح 

وقاعات رياضية هو اآلخر يعاني من التلكؤ 

يف إنجـازه، وقد سـحب العمل مـن الرشكة 

ووصل فيه االندثار اىل نسـب عالية ومازال 

العمـل متوقفـاً فيـه منذ أكثـر من خمس 

سـنوات، وكذلك منتـدى الثقافـة والفنون 

الذي تمَّ سـحب العمل مـن الرشكة املنفذة 

عىل الرغم من اقرتاب إنجاز املرشوع“.

¡j´@?†Ï€a@ÙÏnèflÎ@µflÏÿ0a@Ôˆ˝flç€@�b‡«Ü@>€b‘néa@oflá”Z@ÜÏ»èfl
Ô„Ï€âÇ@ÊÏiã‘æa

بغداد / انتصار الرساج 
بعد أن ترأس اتحاد كرة القدم لدورتني 
متتاليتني، وحقق العديد من املكاسـب 
للكـرة العراقيـة تحـت ترأسـه، والتي 
كان مـن أبرزهـا رفـع الحظـر جزئيا 
عن مالعبنا وخوض عدد من املباريات 
عـىل األرايض العراقيـة، هنالـك بعض 
الظـروف التـي حالـت دون مواصلته 
العمـل، واجربته عىل تقديم اسـتقالته 

من منصبه.
عبـد الخالق مسـعود ، يفتـح قلبه لـ 
(الـزوراء) قائـًال: لقـد ترأسـت اتحاد 
الكرة دورتني متتاليتني، نجحت باألوىل 
نجاحاً كبريا ، ويف الثانية يمكنني القول 
انها ليسـت بقـوة الـدورة األوىل، لكن 
هـذا ال يمنع كون منتخبنا كان يسـري 
بخطى جيدة يف تلك الفرتة، واسـتطاع 
من تحقيق نتائج ايجابية أبرزها الفوز 
عىل املنتخب اإليراني يف أرضه، والتعادل 

مع املنتخب البحريني ايضا.
وأضـاف: خالل فـرتة تـرأيس لالتحاد 
العراقـي لكرة القـدم نجحنا اىل حد ما 
يف رفع الحظر عن مالعبنا، واسـتطعنا 
خـوض العديد مـن املباريـات الدولية 
والودية عىل ارضنا، كان أبرزها مباراة 
العراق واالردن يف تصفيات كأس العالم 
٢٠١٤ يف اربيـل، وكذلك مبـاراة العراق 
وهونغ كونـغ يف تصفيات كأس العالم  
٢٠٢٢ يف البرصة ، والكثري من املباريات 
الوديـة ومباريـات كأس اسـيا ايضا، 
ولكن وبسـبب تراجع الوضع األمني يف 
العـراق تمت إعادة فـرض الحظر عىل 
مالعبنـا من قبل االتحاد اآلسـيوي مع 

األسف.
وأكـد مسـعود: تعرضت للخـذالن من 
بعـض املقربـني يل يف االتحـاد سـابقاً 
وايضا من بعض العاملني فيه، يف وقت 
كنت قد وضعت جـل ثقتي بهم، لكني 
فوجئت بموقفهم اتجاهي يف أول أزمة 
تعرضت لها ، ليظهروا عىل حقيقتهم. 
وكشـف: لقـد قدمـت اسـتقالتي من 
االتحاد العراقي لكرة القدم لعدة اسباب 

كان اولهـا صعوبة األجـواء يف االتحاد 
وعدم قدرتنـا للعمل يف هكـذا ظروف، 
وكذلـك بسـبب الظلم الـذي تعرض له 
الزمـالء يف االتحـاد العراقـي، الدكتور 
صباح رضـا وسـتار زويـر اضافة اىل 
األخ وليد طربة، الذين تعرضوا للسجن 
بسـبب الشـكاوى التي قدمت ضدهم 
يف املحاكم العراقيـة وكذلك يف محكمة 
لنـا  البـد  كان  والتـي  الدوليـة،  كأس 
مـن الوقـوف اىل جانبهـم واخراجهـم 

من السـجن بعـد تنفيذ االمـر الرئايس 
والقايض بتقديم اسـتقالتنا الجماعية 

ليتسنى االفراج عنهم!.
وبني: رغم تقديم االستقالة من رئاسة 
اتحـاد الكـرة العراقية إال انـي ما زلت 
محتفظـاً بمكانتـي كعضـو يف املكتب 
التنفيـذي لالتحـاد االسـيوي، ونائـب 
رئيـس لجنـة املسـابقات يف االتحـاد 
اآلسـيوي ايضـاً، وبقية وقتـي أقضيه 
مـع عائلتـي، ولسـت نادماً أبـدا عىل 

تقديم االستقالة.
وأشـار اىل: ان مـا تمـر به كـرة القدم 
العراقية امر غري مقبول البتة، بسـبب 
سـوء النتائـج وعـدم صـواب اختيار 
املدرب الذي ال يليق باسم وتاريخ الكرة 
العراقيـة، ومـا يمـر بـه املنتخـب من 
تخبطات كبـرية وسـوء للنتائج وعدم 
استقرار عىل تشكيلة موحدة، وإضافة 
اسـماء ومغادرة اسماء أخرى هو امر 

يدعو للسخرية!.

وختم مسعود حديثه قائال: االستقرار 
امـر  التشـكيل  اختيـار  يف  والتـوازن 
البـد منـه ، وهو من مسـؤولية املدرب 
أوال واخـريا، والذي البـد أن يكون عىل 
مستوى املسـؤولية وطموح الجماهري 
والشارع الريايض، وما اظهرته بطولة 
العـرب االخرية من مسـتوى متواضع 
لكرة القدم يجعـل الجميع مطالبا بأن 
يكـون التغيـري القـادم كبـريا وجذريا 

إلنقاذ ما يمكن إنقاذه.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
شـهدت قاعة الجواهري باالتحـاد العام لالدباء 
والكتاب يف العراق عرص امس السـبت احتفالية 
توقيع كتاب ” أحالم وكوابيس الرياضة العراقية 
يف نصف قرن“ للصحفي الريايض محمد ابراهيم، 
وشـهدت االحتفالية حضورا كبريا من قبل رجال 
الصحافـة واالعـالم وجمع اخر مـن الرياضيني 

بمختلف عناوينهم.
والكتاب هو االول للزميل ابراهيم  الذي عمل خالل مسريته التي امتدت 
ألكثـر مـن اربعة عقود سـكرتريا لتحرير صحف  ” الكـرة ” و“املالعب 
” و“الريايض ” ورئيسـا لالقسـام الرياضية يف“املرشق ” و“املستقبل ” 
ونرشت له عرشات االعمدة يف الصحف املحلية  ” الزمان ” و ” الدستور 
و“ الغد ”، فضال عن صحيفة الوطن القطرية، وستقوم الزوراء بقراءة 

نقدية للكتاب يف عدد مقبل.
 **********************

معد الربامج يف القناة الرياضية العراقية الزميل 
عـيل اسـماعيل، احتفل بعيد ميـالده  قبل ايام 
قليلة، خالـص االمنيات لزميلنـا بالعمر املديد 

ومواصلة النجاح يف حياته ومشواره املهني.

بغداد/ متابعة الزوراء
 ذكر الالعب الدويل السابق واملدرب الحايل، حبيب جعفر، أن اختيار مدربي كرة القدم 
للمنتخبات الوطنية أصبح من خالل العالقات والذين يمدحون وال يتحدثون بسوء عن 
االتحاد.وقال حبيب جعفر: ان اغلب املدربني الذين يكلفون لتدريب املنتخبات الوطنية 
ال يملكون ”منجزاً“ يمكنهم أن يكونوا مؤهلني لقيادة فرقنا يف محافل دولية.واوضح: 
يوجد مدربون أخذوا أماكن تدريبية ملنتخبات كرة القدم عن طريق التطبيل واملدح يف 
مواقع التواصل االجتماعي.وأشار اىل: أن االختيار لم يكن فنياً وال وفق معايري تمكن 
املدرب ان يكون قادرا عىل قيادة فريق عىل مستوى منتخب وطني وهذا خلل كبري يؤثر 
سلبا عىل مستقبل الكرة العراقية.ودعا اتحاد الكرة للعمل بشكل صحيح يف اختياراته 

للمالكات التدريبية لتدريب املنتخبات، وعدم االختيار بهذه الطريقة املرفوضة.

بغداد/ متابعة الزوراء
العراق  أندية  ببطولة  الصليخ  نادي  توج   
للمصارعة الحرة للرباعم، وذلك يف أول نشاط 

التحاد املصارعة يف العام ٢٠٢٢.
التدريبي  املركز  قاعة  عىل  املسابقة  وجرت 
بمشاركة  بغداد،  يف  الدويل  الشعب  بملعب 
للعبة  العراقي  االتحاد  رئيس  نادياً.وقال   ١٢
أول  أقام  «االتحاد  إن  الكاظم  عبد  شعالن 
للرباعم». العراق  أندية  بطولة  وهي  نشاط 
نادي  فريق  تتويج  عن  النتائج  وأسفرت 
الصليخ باملركز األول بعد جمعه ١٨٠ نقطة، 
وجمع  ثانياً  السلمان  مدرسة  فريق  وحل 
ميسان  نادي  فريق  جاء  بينما  نقطة،   ١٧٠
ثالثاً وجمع ١٤٩ نقطة.واضاف عبد الكاظم 

اقامة  عىل  كبري  بشكل  يحرص  «االتحاد  أن 
كونها  العمرية  للفئات  الخاصة  البطوالت 
أساس املنتخبات الوطنية». مبيناً أن «املواهب 
إعدادها  ليتم  الفئات  هذه  من  ُتكتشف 
بشكل صحيح ثم رفع املتميزين للمنتخبات 
الوطنية».وأوضح أن «االتحاد وضع منهاجه 
العام والذي سيشهد مشاركات  الكامل لهذا 
املنتخبات  مشاركة  جانب  إىل  عديدة  داخلية 
يف بطوالت خارجية مقبلة».عىل صعيد آخر، 
للمصارعة  املركزي  العراقي  االتحاد  أعلن 
ترشيح الحكمني الدوليني عيل قاسم، ويارس 
فالح لقيادة نزاالت بطولة العالم العسكرية 
األسبوع  مطلع  انطالقها  املؤمل  من  التي 

املقبل يف العاصمة االيرانية طهران.
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بغداد/ متابعة الزوراء
الديوانيـة  نـادي  إدارة  أعلنـت 
الريـايض تعاقدهـا مـع ألفـني 
منتخـب  مدافـع  ماكورنيـل 
ليبرييا، يف أول صفقات املريكاتو 

الشتوي.
إن  بيانـه:  يف  النـادي  وقـال 
مدافـع املنتخـب الليبريي ألفني 
ماكورنيل سيعزز الخط الخلفي 
للفريـق، اعتبـارا مـن الجولـة 

املقبلة بالدوري املمتاز.
األحمـر  ”الفريـق  وأضـاف: 
سـيواصل التعاقـد مـع العبني 
محرتفني آخرين، وفق ما يحدده 

املدرب حمزة هادي“.
يذكـر أن الديوانيـة يعانـي هذا 
نتائجـه  تدهـور  مـن  املوسـم 
(قبـل   19 للمركـز  وتراجعـه 

األخري) برصيد 12 نقطة.
ويبتعـد الديوانيـة -الـذي يملك 
مبـاراة مؤجلـة- عـن نـوروز، 
صاحـب آخـر مراكـز البقاء يف 

الدوري (16)، بفارق 4 نقاط.



يجهـز نـادي برشـلونة لصفقة من الـدوري اإلنجليـزي املمتاز، 
تحسـًبا لرحيل الجنـاح الفرنيس عثمـان ديمبيل، خالل املوسـم 
الحايل.وينتهـي عقـد ديمبـيل مـع البارسـا الصيف املقبـل، ولم 
يوافـق عىل عرض التجديد حتى اآلن، وقد يبيعه النادي الكتالوني 
هـذا الشـتاء، أو يرحـل مجاًنا بنهايـة املوسـم.ووفًقا لصحيفة 
”سبورت“ اإلسبانية، فإن برشلونة يعمل عىل ضم أداما تراوري، 
نجم وولفرهامبتون، إذا لم ينجح يف تجديد عقد ديمبيل.وأشـارت 
إىل أن اإلدارة الرياضيـة يف برشـلونة تـرى أن صفقة تراوري هي 

الحل األمثل للحفاظ عىل قوة البارسا.
وأوضحـت أن خورخي مينديز، وكيل تراوري، يقود عملية إعادة 
نجم وولفرهامبتون إىل ”كامب نو“.وسـبق أن تواجد الالعب يف 
برشـلونة، قبل أن ينتقل إىل أسـتون فيال يف 2015.وذكرت 
الصحيفة اإلسبانية أن برشلونة لديه عالقة ممتازة 
مـع وولفرهامبتـون منذ انتقال نيلسـون 
سـيميدو وفرانسيسكو ترينكاو إىل 

صفـوف النادي اإلنجليزي.وختمت ”سـبورت“ أن تـراوري لديه 
عالقـة جيـدة أيًضا بعـدد من العبي برشـلونة مثل جـوردي ألبا 

وسريجيو بوسكيتس وسريجي روبريتو وفريان توريس.
شـهدت مبـاراة حامل اللقـب ميلووكـي باكس أمـام بروكلني 
نتس اسـتعراضاً لنجم األول اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي 
سـجل 31 نقطة، مسـاهماً يف فوز فريقه 121 - 109 يف الدوري 
األمريكي للمحرتفني بكرة السـلة، فيمـا كان يوتا جاز املنقوص 
عىل موعد مع خسـارة قاسـية أمـام تورونتو رابتـورز. وحقق 
اليونانـي الذي غاب مؤخراً عن خمس مباريات بسـبب إجراءآت 
كوفيـد19-، معـدل 32 نقطة وأكثـر من 10 مرتـدات يف املباراة 
الواحـد خالل سـت مواجهات منـذ عودته. وكانت هـذه املباراة 
السـابعة تواليـاً التي يسـّجل فيهـا أنتيتوكونمبـو 30 نقطة يف 
مواجهة بروكلني. وقال اليوناني بعد املباراة إن ”هناك الكثري من 
اإلثـارة يف األجواء عندما تلعب يف بروكلني. تمكنا من االسـتفادة 
من املسـاحة للتسـديد. دافعنا وسـاعدنا بعضنـا البعض. لعبنا 
بشكل جيد“. من جهته، اعترب دارفني هام املدرب املؤقت لباكس 
أن أنتيتوكونمبو ”يأتي ويسـّجل الرضبة القاضية القاتلة يف كل 
مرة. بمجـرد أن يرى تمركزنا، يعرف األماكن التي يريد الوصول 
إليها“. وسـبق مليلووكي الذي يحتل املركز الثالث حالياً يف ترتيب 
املنطقـة الرشقية، أن أسـقط بروكلني املوسـم املـايض يف الدور 
نصف النهائي قبل أن يتّوج بطالً. وبالنسـبة لنتس ثاني املنطقة 
الرشقية الذي خرس يف أربع من آخر خمس مباريات، سجل كيفن 
دورانت 29 نقطة وتسع متابعات وسبع تمريرات حاسمة، فيما 
أنهى جيمس هـاردن املباراة برصيد 16 نقطة وتسـع متابعات 
وسـبع تمريرات حاسـمة. وبالطبع فإن بروكلني الذي لعب عىل 
أرضه، كان محروماً من خدمات كايري إيرفينغ الذي لم ُيسـمح 
لـه باللعـب إال يف املباريـات الخارجية (باسـتثناء تورونتو) بعد 
رفضه تلقي اللقاح املضاد لكورونا. وال ُيسـمح إليرفينغ باللعب 
عـىل أرض بروكلني بسـبب إلزامية التطعيـم يف مدينة نيويورك.

ويف تورنتـو، حقـق فريـد فانفليت ”تريبـل دابـل“ (37 نقطة، 
10 متابعـات و10 تمريرات حاسـمة) يف املبـاراة التي فاز فيها 
تورونتـو رابتورز 108-122 عـىل يوتا جاز الـذي كان محروماً 

من ثمانية العبني، بينهم دونوفان ميتشل (آالم يف 
الظهـر) ورودي غوبـرت (بروتوكول صحي).

وبهذا الـ“تريبل دابل“ األول له يف مسـريته، 
منـح فانفليـت تورونتو الفـوز الخامس 

توالياً. وقال فانفليت إن زمالءه سـّهلوا 
عليه التسـجيل، فأضـاف الكامريوني 

باسكال سياكام 17 نقطة، والكندي 
كريس بوشيه 13 نقطة، وسكوتي 

بارنـز 11 نقطة وتسـع متابعات.
وإىل جانب نجميه األبرزين ميتشل 
وغوبرت، ُحرم يوتا من األسرتايل 

جـو إنغلز (بروتوكـول كوفيد-
19)، ومايـك كونـيل (إصابـة 
الكرواتـي بويان  الركبـة)،  يف 
(إصبـع)،  بوغدانوفيتـش 
رويس أونيـل (ركبة)، رودي 
وجـوردان  (كاحـل)،  غـاي 
ويف  (ظهـر).  كالركسـون 
شيكاغو، أحرز زاك الفني 27 
نقطة ليمنح فريق شيكاغو 
عـىل  التاسـع  فـوزه  بولـز 
التوايل، عىل حساب واشنطن 

ويـزاردز 130 - 122. وهـذه 
أطول سلسـلة انتصارات لبولز 

ز يف عـرشة مواسـم. وبفضل ذلك،  عز
ترتيـب فريـق شـيكاغو مركـزه يف صـدارة 

املنطقـة الرشقيـة. ويف املنطقـة الرشقية نفسـها، فرض 
فريق فيالدلفيا سفنتي سيكرسز (خامس الرتتيب) نفسه 
أمام سـان أنتونيو سـبريز وفاز عليـه 119 - 100، فيما 
سـقط بورتالند ترايل باليزرز عىل أرضـه أمام كليفالند 
كافاليريز 101 - 114. ويف لوس أنجليس، سجل ليربون 
جيمس 32 نقطة وماليك مونك 29 نقطة، ليتغلب لوس 
أنجليس ليكرز السادس يف ترتيب املنطقة الغربية، عىل 
أتالنتـا هوكس 134 - 118 ويحقق فـوزه الرابع عىل 
التـوايل. ويف مباراة أخرى، سـقط هيوسـتن روكتس 
متذيل ترتيب املنطقة الغربية، أمام داالس مافريكس 
الخامـس 130 - 106. وهذه هي الخسـارة رقم 29 
لروكتس يف مقابل 11 فوزاً.ويف مواجهات ثانية، فاز 
دنفـر ناغتس عىل سـاكرامنتو كينغـز 121 - 111، 
فيما سقط أوكالهوما سـيتي ثاندر أمام مينيسوتا 

تمربوولفز 105 - 135.

أعلن االتحاد الدويل لكرة القدم عن القائمة النهائية التي ستنافس عىل 
جائزة أفضل العب يف العالم التي يقدمها فيفا.

وشـهدت القائمـة النهائية تواجد املرصي محمد صـالح رفقة كل من 
البولندي ليفاندوفسكي واألرجنتيني ليونيل مييس.

ويقدم صالح موسـماً مبهراً مع ليفربـول اإلنكليزي حالياً حيث حّطم 
العديد من األرقام الشخصية والعاملية يف األشهر املاضية.

وتوج نجم بايـرن ميونيخ األملاني ليفاندوفسـكي بالجائزة العام قبل 
املـايض أمام الربتغايل كريسـتيانو رونالدو ومييس، لكنـه احتل املركز 
الثانـي يف جائـزة الكـرة الذهبيـة 2021 التي تمنحها مجلـة ”فرانس 
فوتبـول“ خلـف ”الربغـوث“ األرجنتينـي الذي تـوج بالجائـزة للمرة 

السابعة يف مسريته االحرتافية (رقم قيايس).
وحـل مهاجـم ليفربـول االنكليزي صـالح ثالثاً يف جائـزة أفضل العب 
التـي يمنحها االتحاد الدويل عـام 2018 خلف الكرواتي لوكا مودريتش 

ورونالدو.
ولـدى السـيدات، انحرصت املنافسـة بني العبتي برشـلونة اإلسـباني 
أليكسـيا بوتياس وجينيفر هريموسـو ومهاجمة تشـيليس االنكليزي 

االسرتالية سامامثا ماي كري.
وسـتخلف الفائـزة اإلنكليزيـة لويس برونـز التي حصلت عـىل جائزة 

.2020
ويتـم اختيـار الفائزيـن بجوائز أفضل العـب والعبة ومـدرب ومدربة 
وحـارس مرمى من خالل عملية تصويت يشـارك فيها قادة املنتخبات 

الوطنية ومدربيها، إضافة اىل الصحفيني واملشجعني.
وأغلق باب التصويت يف العارش من كانون األول/ديسمرب املايض.

ويتنافـس األملاني مانويل نوير (بايـرن ميونيخ) واإليطايل جانلويجي 
دونارومـا (باريس سـان جرمـان الفرنـيس) والسـنغايل إدوار مندي 
(تشيليس) عىل جائزة أفضل حارس مرمى، واإليطايل روبرتو مانشيني 
(منتخـب بالده) واألملاني توماس توخيل (تشـيليس) واإلسـباني بيب 

غوارديوال (مانشسرت سيتي اإلنكليزي) عىل جائزة أفضل مدرب.
ولدى السيدات، انحرصت املنافسة بني اإلسباني لويس كورتيس الذي 
قاد فريقه برشلونة إىل الثالثية (الدوري والكأس املحليان ودوري أبطال 
أوروبا) املوسـم املايض، واإلنكليزية إيما هايز التي قادت تشـيليس إىل 
وصافـة دوري األبطال، والهولندية سـارينا فيغمان الدولية السـابقة 
ومدربة منتخب بالدها حتى الصيف املايض حيث تم تعيينها يف أيلول/
سبتمرب املايض عىل رأس االدارة الفنية للمنتخب اإلنكليزي خلفاً للدويل 

فيل نيفيل.
وسيقام حفل توزيع الجوائز عن بعد من مقر االتحاد الدويل لكرة القدم 

يف زيوريخ يف 17 كانون الثاني/يناير الحايل.

اسـتغل بوروسـيا مونشـنغالدباخ وضـع 
مضيفـه بايـرن ميونيخ املثقـل بالغيابات 
جـراء جائحـة كورونـا، وأسـقطه 2 - 1 
عىل ملعـب ”أليانتس أرينـا“ يف ميونيخ يف 
افتتاح منافسات املرحلة الثامنة عرشة من 

الدوري األملاني لكرة القدم.
وكان بايرن ميونيخ البادئ بالتسجيل عرب 
هدافه الدويل البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
(18)، لكن الضيوف ردوا بهدفني لفلوريان 
نوهاوس (27) والنمسـاوي ستيفان الينر 

.(31)
وهـي الخسـارة الثالثـة لبايـرن ميونيـخ 
 43 عنـد  رصيـده  فتجّمـد  املوسـم  هـذا 
نقطـة يف الصـدارة، فيما خطف بوروسـيا 
مونشنغالدباخ النقاط الثالث ورفع رصيده 

إىل 22 نقطة يف املركز الحادي عرش.
مرسيليا يتجاوز عقبة بوردو بنجاح

ـ انفرد مرسـيليا باملركز الثاني بفوزه عىل 
مضيفه بـوردو 1 -صفر يف افتتاح املرحلة 
العرشين من الدوري الفرنيس لكرة القدم.

ويدين مرسـيليا بفوزه العارش هذا املوسم 
واألول عـىل أرض مضيفه منذ 44 عاما، إىل 
مهاجمه الدويل الرتكي دجنغيز أوندر املعار 
من نادي روما اإليطايل والذي سجل الهدف 

الوحيد يف الدقيقة 37.
نقطـة،   36 إىل  ورفـع مرسـيليا رصيـده 
وبفـارق 10 نقـاط خلـف باريـس سـان 

جريمان املتصّدر، وثالث نقاط أمام رشيكه 
السابق نيس.

يف املقابـل، تجّمـد رصيـد بـوردو عند 17 

نقطـة يف املركـز السـابع عرش بخسـارته 
التاسعة هذا املوسم.

مانشسرت سيتي إىل الدور الرابع
ـ تأهل مانشسـرت سـيتي إىل الـدور الرابع 
من مسـابقة كأس االتحاد اإلنكليزي لكرة 

القدم بفـوزه الباهر عىل سـويندون تاون 
بأربعة أهداف لواحد.

وتناوب عىل تسجيل أهداف ”السيتيزنس“ 
كل مـن الربتغـايل برنـاردو سـيلفا (14) 
والربازييل غابرييل جيسوس (28) واألملاني 

إلكاي غوندوغان (59) وكول باملر .(82) 
املقابـل وّقـع هـاري ميكـردي هـدف  يف 

سويندون تاون الوحيد .(78) 
تعثر مفاجئ لسبورتنج لشبونة

ـ فـاز سـانتا كالرا عىل ضيفه سـبورتنج 
لشبونة 3/2، خالل املباراة التي جمعتهما، 
يف الجولة الــ17 من الدوري الربتغايل لكرة 

القدم.
وسـجل أهداف سـانتا كالرا، جيان باتريك 
يف  وريكاردينيـو،  هينريكـي  ولينكولـن 

الدقائق 30 و51 و78.
وأحـرز هـديف سـبورتينج لشـبونة، جواو 
الدقيقتـني  يف  سـارابيا،  وبابلـو  بالينيـا 

العارشة و50.
وأنهى لشـبونة املباراة بعرشة العبني، بعد 
طـرد دانييل براجانزا يف الدقيقة الثالثة من 

الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
ورفع سانتا كالرا رصيده بذلك إىل 16 نقطة، 
يف املركـز الثالث عرش، بينمـا توقف رصيد 
لشـبونة عنـد 44 نقطـة يف املركـز الثاني، 
بفارق األهـداف خلف بورتو املتصدر، الذي 

لعب مباراة أقل.
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قدمـت الكازاخيـة إيلينـا ريباكينا، الــ14 عاملياً، أداء قويـاً لتهزم 
اليابانيـة ميسـاكي دوي 6 - 4 و6 - 3 وتحجـز مقعـداً يف نهائـي 
بطولة أدياليد األسـرتالية. وقالت ريباكينا: ”كانت مواجهة صعبة. 
بدأت ببـطء ولم يكن تركيـزي ثابتاً كما لعبت (دوي) بشـكل جيد 
وأنا سـعيدة بالفوز. سـاعدني إرسـايل كثرياً اليوم“. وأضافت: ”يف 
نهاية العام أريد أن أكون ضمن أول عرش العبات بالتصنيف العاملي 
واللعب جيداً يف البطوالت الكربى“.وستلتقي ريباكينا يف النهائي مع 
األسرتالية آشيل بارتي، األوىل عىل العالم، والفائزة عىل البولندية إيغا 

شفونتيك، التاسعة عاملياً، بمجموعتني دون مقابل 6 - 2 و6 - 4.

يعاني نجم توتنهـام اإلنكليزي الدويل الكـوري الجنوبي هيونغ 
مني سـون من إصابة عضلية وسـيغيب عن مباريات حاسـمة 
يف الدوري ومسـابقتي الكأس املحليتـني للفريق اللندني ومدربه 
اإليطـايل أنتونيو كونتي. وتعرّض سـون لإلصابـة يف املباراة ضد 
الجـار تشـيليس يف ذهـاب نصـف نهائـي كأس رابطـة األندية 
اإلنكليزيـة املحرتفـة (صفـر- 2)، ومـن املتوقـع أن يغيب عن 
املالعب حتى نافذة املباريات الدولية أواخر الشهر الحايل بحسب 
كونتـي. وقال كونتـي: ”كان موقًفا غريًبا أمام تشـيليس، حيث 
أجريت تغيريين، بإخراج سـون والربازييل لوكاس مورا، لكن لم 
يكن ذلك بسـبب إصابتهما، بل كان األمر يتعلق فقط بإراحتهما 
قليـًال“. وأضـاف: ”يف اليـوم التايل كان (سـون) يعانـي من ألم 
عضيل يف إحدى سـاقيه“. وأوضح كونتي أنه سيغيب عن مباراة 
اإلياب يف كأس الرابطة، وثالث مباريات يف الدوري: ضد أرسـنال، 
وضد ليسرت سـيتي، والدربي اآلخر ضد تشيليس، وهي مباريات 
حاسـمة لتوتنهـام سـادس الدوري برصيـد 33 نقطـة بفارق 
نقطتـني خلف أرسـنال الرابع، لكنـه لعب مباراتني أقل بسـبب 

كثرة الحاالت اإليجابية لـ“كوفيد19-“ يف صفوفه.
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يثق مسؤولو مانشسرت سيتي بأن نجم 
الفريـق رحيم سـرتلينج، سـيوقع عىل 
عقد جديـد للبقاء يف ملعب االتحاد، قبل 

الصيف املقبل.
وينتهي عقد سـرتلينج بعد 18 شـهرًا، 
وأثـريت التكهنات مؤخرًا بشـأن رغبته 
يف الرحيل إلسبانيا للعب يف صفوف ريال 

مدريد أو برشلونة.
وذكرت صحيفة ”دييل ميل“ الربيطانية، 
أن مانشسـرت سيتي يثق يف بقاء الالعب 

مع الفريق.
وأضافـت: ”يأتي تراجع سـرتلينج عن 
الرحيل بعد تحسـن عالقتـه مؤخرًا مع 
املـدرب بيب جوارديـوال، الذي اسـتبعد 
الفريـق  مباريـات  معظـم  يف  الالعـب 

بالنصف الثاني من املوسم املايض“.
وينتظر سـرتلينج (27 عاما) مشاهدة 
عـدد املباريـات التـي سـيحظى بها يف 
األسـابيع املقبلـة، قبل أن يتخـذ قراره 
النهائي بشـأن االستمرار مع مانشسرت 

سـيتي، وهـو الفريـق الذي 
انتقـل إليـه قبـل 7 أعـوام 
قادًمـا من ليفربـول مقابل 

49 مليون إسرتليني.
الصحيفـة  وختمـت 
أبـرز  ”مـن  الربيطانيـة: 

التطورات يف مسار تجديد عقد 
سرتلينج، أنه للمرة األوىل، وافق 

عـىل عـدم الرحيـل عـن الفريق 
خالل الشهر الجاري“.



بغـداد/ متابعـة    الـزوراء:
االبتـكار  عـن  الكثـري  قيـل  لقـد 
التكنولوجي يف غرف األخبار، ولكّن 
واالسـرتاتيجيات  البرشي  السـلوك 
التـي تحركـه ال تحظـى بالرتكيـز 

الـكايف.
 Incubadora القيـادة  حاضنـة  يف 
يف  عقدناهـا  التـي   de Liderazgo
منظمـة Chicas Poderosas عـام 
٢٠٢١ بدعـم مـن مبـادرة جوجـل 
لألخبار، ناقشـنا األشكال املتداخلة 
للقيـادة وكيفيـة دمج ممارسـات 
عمـل أكثـر شـموًال. كمـا ناقـش 
 ٢٥ مـع  واملتحدثـون  املوجهـون 
مؤسسة إعالمية يف أمريكا الالتينية 
العمـل  لديناميـات  يمكـن  كيـف 
الجماعي الفّعالة وتشجيع التعاون 
يف  الصحفيـني  مسـاعدة  والتنـوع 

تعزيز االبتـكار يف غـرف   األخبـار.
وإليكـم بعـض األفـكار التـي تّمت 
يف  التفكـري  إلعـادة  مناقشـتها 

موضـوع  االبتـكار     يف اإلعـالم:
العمـل بنطـاق     صغـري يمكـن أن 

يحـدث تأثـرًيا      هائـال
املحررة  تقـول تشـارو هينريكيـز، 
تايمـز،  نيويـورك  صحيفـة  لـدى 
أن  يمكـن  التصميمـي  التفكـري  إّن 
الخطـوات  أوىل  باتخـاذ  يسـاعدك 
نحو حـّل املشـاكل التـي تواجهها، 
وذلك من خالل تحديدها وتصنيفها 
وتنظيمها. ويف الوقت ذاته، حاول أن 
تركز عىل «التجارب الصغرية»: فإذا 
حاولنا معالجة العديد من التحديات 
يف الوقت نفسـه، قـد يصعب قياس 
أّن  هينريكيـز  وتضيـف  النتائـج. 
األفعال  تتطلـب  الفّعالـة  التجـارب 

والنتائـج املقصـودة    أيًضـا.
ومـن املهـم أن تحـدد أهدافـك وأن 
تعريفـك  بشـأن  واضًحـا  تكـون 
للنجاح. كما يمكن للتحيل بالواقعية 
بشـأن العقبات املحتملة أن يسـاعد 

يف تنظيـم هذه العمليـة. ومن املهم 
أيًضا تحديد فرتة زمنية إلجراء هذه 

االختبـارات    والتجـارب.
الثقـة  مسـاحة  تؤثـر  أن  يمكـن 

والتعاون يف فريقك بشـكل إيجابي
عند خلق املسـاحات التعاونية، ضع 
يف االعتبار أّن هناك عدة طرق للعمل 
مًعا، فالتعاون يأتي بأشكال عديدة، 
لـذا نويص بالتعامل معـه بالطريقة 

التي تناسـب الفريق.
يف هـذا السـياق، تقـول بيلني أريس 
التحريـر  مديـرة  تريسـريوس، 
واالتصـاالت السـابقة لـدى منظمة 
Chicas Poderosas، إن التعرف عىل 
زمالئك يعـد نقطة انطـالق مثالية. 
وتنصـح بـأن تتعـرف إىل تجاربهم 
التـي  واألدوات  السـابقة  العمليـة 

يعرفونها وما يرغبـون يف تجربتـه.
ومـن الـرضوري أيًضـا التخيل عن 
القرارات الفردية وتبني ممارسـات 
العمل األفقيـة بدًال منهـا. ويمكنك 
خلـق مسـاحات آمنة تتيـح لجميع 
أعضـاء الفريق التعبري عن أفكارهم 
يقـل  ال  مـا  وهـو  ومخاوفهـم، 

أهميـة عـن التفاهم حـول جوانب 
التعاونـي، مثـل ديناميـات  العمـل 
االجتماعـات وأدواتهـا – خاصة إذا 

كنـت تعمـل     عـن ُبعـد.
وأخريًا، من الرضوري طلب املساعدة 
واعتبـار هذا النوع من العمل عملية 
تعلُّـم تعاونيـة، فالتعـاون يتيح لنا 

املـيض قدًمـا وتحقيـق     أهدافنـا.
تناوب األدوار يتيـح لفريقـك تعلُّـم 

املهـارات   الجديدة   والتعاطف مـع 
زمـالء    العمـل

يمكـن لتنـاوب األدوار القياديـة أن 
يسـاعد مؤسسـتك يف االبتعـاد عـن 
التقليديـة. التنظيميـة  الهيـاكل 
ويف هـذا اإلطـار، تقـرتح ياسـانيا 
إلينيا أجيالر جيـل أن يخترب أعضاء 
الفريـق أنفسـهم يف أدوار مختلفة، 
مما يتيح لهـم تعلُّم األمور املختلفة 
وتطويـر املهارات الجديـدة، وكذلك 
تعزيـز التعاطـف مع الزمـالء. فإذا 
وضعت نفسـك مـكان أحـد الزمالء 
قـد  أسـبوعني،  ملـدة  املحرريـن  أو 
تدرك حجـم التحديات التـي تواجه 
القياديـة،  باملناصـب  العاملـني 

والعكـس     صحيـح.
كما يمكن لتناوب األدوار أن يساعد 
أعضاء الفريق عىل الراحة ومشاركة 

جـزء   مـن عـبء     العمـل.
الفريـق املتنـوع     يعنـي قصًصـا 

ومنهجيـات    متنوعـة
تقـول أوفيليا باسـرتانا إّن «التنوع 
مدرسـة هائلة ملهارات القيادة»، إذ 
يتيـح لنا بنـاء الفـرق ذات وجهات 
النظـر املختلفـة وأن نبتكر ونصّمم 

قصًصـا   مؤثـرة.
ولتحقيـق ذلـك، إبـدأ بالتفكري فيما 
لديـك  العمـل  عمليـات  كانـت  إذا 
تشـمل جميـع األفراد يف املؤسسـة. 
واسأل نفسـك عّما إذا كنت تستمع 
إليهم بشـكل فعـيل وإذا كنت تخلق 
مع  واألفكار،  للمشـاركة  مساحات 
يف  معهـم  تعاطفـك  عـىل  الحفـاظ 

الوقـت     ذاتـه.
تعزز مدونـة قواعد السـلوك املبنية 
عىل االحرتام ديناميات العمل اآلمنة، 
لذا من املهم تيسـري املناقشات التي 
تسـمح ألعضاء الفريق بالتعبري عن 
املختلفة وتشجيعهم  النظر  وجهات 

عـىل    ذلـك.
وعـالوة عـىل ذلـك، يسـمح تحديد 
والقضـاء  اإلقصائيـة  املمارسـات 
عليهـا بتعزيـز اإلدماج والشـمول. 
فعىل سـبيل املثال، إن لم تكن لديك 
منظوًرا  تتضمـن  عمل  ممارسـات 
جنسـانًيا، فإّن وجود فريق متنوع 
تبنيهـا.  عـىل  يشـجعك  أن  يمكـن 
وبذلـك، يمكنـك تقديـم منهجيات 
أكثر شـموًال، بما يف ذلـك القصص 

التي تنرشها مؤسسـتك.
ضع اسرتاتيجية االبتكار املناسـبة 

لـك    ولفريقـك
إّن وضع اسرتاتيجية لالبتكار ليس 
لحسـن  ولكـن  السـهلة.  باملهمـة 
الحـظ، يمكـن للعمـل التعاوني أن 
يخفـف هذا العـبء. وقـد تفاجئك 
النتائج. ويمكنك تجربة هذا االختبار 
البسيط: اسـأل نفسك وفريقك عما 
تريـدون جميًعـا تحقيقه، ثم ارشح 
السـبب. فمهما كانت أهدافك، تأكد 

من األسـباب الكامنة وراءها.
«الهـدف»  تحـّدد  أن  وبمجـرد 
«كيفيـة»  يف  فكـر  و»السـبب»، 
اسـرتاتيجيات  يف  فكـر  تحقيقـه. 
متعـددة ثم حدد األولويات. ويمكنك 
باسـتخدام  تصميـم خارطة طريق 
مخطـط جانـت ملسـاعدتك يف رؤية 
الصـورة األكـرب وتحديـد األهـداف 
عرب جداول زمنية واضحة. وسـوف 
يسـاعدك ذلك أيًضا يف تحديد املوارد 
املتاحـة أو غري املتاحـة لديك. وفّكر 
دائًما بالنتائج والتأثري الذي تتوقعه، 
يف  يسـاعدنا  أن  يمكنـه  فالقيـاس 

ـن. التعلُّم   والتحسُّ
وعند تحديد املمارسـات أو املنتجات 
بذلـك مـع فريقـك.  ُقـم  املبتكـرة، 
اسـتمع إليه بشـكل أكثر وأكرب. ُكن 

مؤمًنـا     بالفريـق   وِثـق بعملـه.
عن شـبكة الصحفيني الدوليني

تونس/متابعـة    الـزوراء:
يعيش التلفزيون الرسـمي التونـيس، بقناتيه 
األوىل والثانيـة، حالة من التخبـط والضبابية 
غـري مسـبوقة يف تاريخـه، وتراجعـاً يف إنتاج 
الربامـج الجديـدة، فضالً عـن اكتفائه بإعادة 
األعمـال الدراميـة والربامـج القديمـة، وهي 
حالـة أرجعتهـا «الجامعـة العامـة لإلعالم»، 
املنضوية تحت لواء «االتحاد التونيس للشغل»، 
إىل أخطاء يف التسـيري ومحاولة بعض األطراف 
السياسـية التدخل يف الخـط التحريري لخدمة 

أجنداتها السياسـية.
وأعلنـت أطـراف نقابيـة، الخميـس يف نـدوة 
صحفية، عن تحركات عـدة إلعادة التلفزيون 
مؤسسـة  باعتبـاره  الطبيعيـة،  مكانتـه  إىل 
التونسـيني  كل  إىل  خطابهـا  توجـه  رسـمية 
والسياسـية،  الفكريـة  مشـاربهم  بمختلـف 
وأولها إرضاب عام يف ١٣ يناير/كانون الثاني 

الحـايل.
وخـالل الندوة الصحفية، أكدت رئيسـة نقابة 

الرسـمي  التلفزيـون  يف  التلفـزي  اإلخـراج 
التونيس ملياء إبراهيم أّن األوضاع يف املؤسسـة 
تدخـًال»،  وتتطلـب  «غـري مقبولـة  أصبحـت 
مشرية إىل أّن قرار اإلنتاج يف التلفزيون «أصبح 
سياسـياً يتخذ من خارج مقره»، من دون أن 
تحدد األطراف السياسـية التـي تتدخل يف هذا 

الشـأن.
لكن جهـات عدة ترى أّن الرئاسـة التونسـية 
لهـا اليـد الطوىل يف هـذه املؤسسـة، بعد قرار 
الرئيس قيس سعّيد، يف ٢٧ يوليو/تموز، إقالة 
املدير العام للتلفزيون محمد األسعد الداهش، 
وتكليف عواطف الصغروني بالتسـيري املؤقت.

واعتـرب رئيـس نقابـة التقنيـني يف التلفزيون 
التونيس وليد منرص أّن هذا التلفزيون يتعرض 
إىل «تدمري ممنهج»، مسـتذكراً عدم بث سهرة 
ليلة رأس السـنة، وعدم نقل مقابالت البطولة 
املحلية لكـرة القدم التـي كان ينقلها حرصياً 
منذ تأسيسـه سـنة ١٩٦٦، وعدم إيفاد فريق 
كأس  يف  تونـس  مشـاركة  لتغطيـة  إعالمـي 

العـرب لكرة القدم التـي احتضنتهـا    قطـر.
واتهم منرص، املدير العام السـابق للتلفزيون، 
بالفسـاد املايل، الفتاً إىل اقتناء تجهيزات تقنية 
وتجهيز اسـتوديوهات بأموال طائلة من دون 

اسـتغاللها عملياً.
مليـاء إبراهيـم ووليـد منـرص حّمـال «الهيئة 

املستقلة لالتصال السمعي البرصي» (الهايكا) 
التونسـيني  للصحفيـني  الوطنيـة  والنقابـة 
جـزءاً من املسـؤولية عمـا آلت إليـه األوضاع 
التونـيس، بسـبب موافقتهمـا  التلفزيـون  يف 
عىل تعيني مسـؤولني عىل التلفزيون «ال رؤية 

إصالحيـة واضحـة»    لديهـم.
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القاهرة/متابعة الزوراء:
 أملـح البعض من مقدمـي الربامج الليلية 
”تـوك شـو“ يف بعض املحطـات املرصية 
إىل  التابعـة لجهـات رسـمية،  الخاصـة 
اإلذاعـة  باتحـاد  العاملـني  رسـالة  أن 
والتلفزيـون (ماسـبريو) املرصي وصلت 
إىل القيـادة السياسـية، يف إشـارة إىل أن 
السـييس  عبدالفتـاح  املـرصي  الرئيـس 
بات معنيـا باألمر ويجـري حاليا البحث 
عن حل مناسـب لألزمة ملنـع تفاقمها أو 
خروجها عن املألوف، وأن هناك استجابة 
لتسوية املشاكل املالية التي كانت سببا يف 

املظاهرات.
وأكـدت مصادر إعالمية أن هناك انزعاجا 
أمنيـا مـن تجمـع العاملني يف ماسـبريو 
احتجاجا عـىل ترصفات بعـض قياداته، 
ألنهـا تعيـد شـبح التظاهـرات الفئويـة 
السـابقة، وقـد تدفـع آخرين إىل سـلوك 
هذا الطريق للضغط عىل املسـؤولني، وال 
تقتـرص عىل رشيحـة العاملـني يف مبنى 
التلفزيون الذين يصل عددهم لنحو ثالثني 

ألف شخص.
وتخلصـت الحكومة املرصيـة من صداع 
التظاهرات الفئوية بقوانني منع التظاهر 
التي صدرت قبل أعوام، وتم تطويق العديد 
من النقابات املهينة التي لعبت دورا مهما 
يف الحض عـىل االحتجاج عـرب ترشيعات 

كبلت تحركات املنتسبني إليها.
الهيئـة  رئيـس  أن   ، املصـادر  وأضافـت 
الوطنيـة لإلعالم حسـني زين لم ُيحسـن 
التعامل السـيايس مع املحتجني، وارتكب 
أخطـاء إدارية يف ظل حالـة من االحتقان 
عمت فئة عريضة مـن العاملني جراء ما 
يعتقـدون أنـه مجامالت كان يقـوم بها 
لبعض اإلعالميني من خارج ماسبريو عىل 
حساب أبنائه الذين أمضوا أعواما طويلة 

يف العمـل من دون الحصول عىل حقوقهم 
يف العـالوات السـنوية ومكافـآت نهايـة 

الخدمة القانونية منذ سنوات.
للهيئـة  الرسـمية  الصفحـة  وأنكـرت 
الوطنيـة لإلعـالم عـىل فيسـبوك وجـود 
مظاهـرات أو احتجاجـات داخـل مبنـى 
ماسـبريو، وزعمـت أن التجمهـر تكدس 
نتيجة تدافع املوظفـني بعد تطبيق نظام 
البصمة يف الدخـول والخروج، يف محاولة 

إلنكار وجود الغضب.
وأثـار نظام البصمة الـذي تم التنبيه عىل 

رضورة العمـل بـه يف التلفزيـون غضب 
البعض حيث يستلزم الحضور يوميا ملقر 
ماسـبريو، بـرصف النظر عن ممارسـة 
عمـل حقيقـي أم ال، وتحـول االحتجـاج 
عىل تطبيقه بـال مراعاة ألي مواءمات إىل 
وسـيلة للكشـف عن خالفات مع حسني 
زيـن، الـذي يؤخـذ عليـه عـدم مراعاته 
حقوق العاملني املالية بذريعة أن امليزانية 
حقـوق  بـرصف  تسـمح  ال  املخصصـة 

العاملني.
بيانـا  املاليـة املرصيـة  وأصـدرت وزارة 

أّكدت فيه أن جميع مسـتحقات العاملني 
ترصف بانتظام وتوجه إىل الهيئة الوطنية 
لإلعالم يف موعدها، بما يعني أن رئيسـها 
يتحمل مسـؤولية الغضب املتفجر، حتى 
سـارع وقال إن األموال التي كانت ترسل 
إىل الهيئة يذهب جزء كبري منها إىل أعمال 

التطوير، يف محاولة المتصاص الغضب.
وكربت كـرة الثلج داخل مبنى ماسـبريو 
وكـرست الكثري من الحواجـز التي كانت 
تمنـع العاملني من التظاهر، حيث نكأ رد 
زين جراحا إعالمية قديمة بشأن التطوير 

ومصـريه، إذ لم يعد التلفزيون الرسـمي 
يحتـل أهمية لـدى القائمني عـىل اإلعالم 
يف مرص أو يشـهد تطويرا مهنيا ملموسا 
أو يقوم بدوره املعتاد، وتمت االسـتعانة 
بقنوات خاصة مختلفة لتكون بديال عنه، 
األمر الذي أفقده الدور الذي كان يقوم به 

يف دعم الدولة املرصية.
التـي  والفيديوهـات  الصـور  وكشـفت 
انترشت عىل مواقـع التواصل االجتماعي 
األيـام املاضيـة عن وجود أزمـة حقيقية 
داخل ماسـبريو، فاألعداد التي تجمهرت 
ليسـت قليلة أو شاردة فقد ردد أصحابها 
الحيـاة  عـن  غابـت  سياسـية  عبـارات 
املرصيـة منـذ سـنوات، يف تطـور خطري 

يصعب التقليل منه.
مبنـى  داخـل  مـن  املتظاهـرون  وقـال 
التلفزيـون املـرصي ”هـو يمـيش.. هـو 
يرحل“ كدليل عىل عدم القبول باسـتمرار 
رئيـس الهيئـة الوطنيـة لإلعـالم، وهـي 
الجهة الرسـمية املنوط بها اإلرشاف عىل 
اإلذاعة والتلفزيـون، لكنها تفرغت لدعم 

القنوات الخاصة.
وتقدمـت العضو يف الربملان املرصي أمرية 
صابـر ببيـان عاجـل إىل مجلـس النواب 
ملناقشـة ما يجـري يف التلفزيـون، وهي 
خطـوة تـيش بـأن األزمـة خرجـت عـن 
السـيطرة داخـل ماسـبريو، وانتقلت إىل 
الربملان، ويمكن أن تكون لها انعكاسـات 

كبرية.
ويقـول خـرباء إن تظاهـرات العاملني يف 
ماسـبريو أعادت إىل الواجهة أزمة اإلعالم 
الرسـمي ومـا يمكن أن تجـره معها من 
تداعيـات سياسـية، ولـم تعـد املشـكلة 
منحرصة يف الشق املايل، وهو جزء حيوي 
يف حاجة إىل تعامل حاسم معه، بل تتجاوز 
الرتاكمات التي أدت إىل تجاهل حل تكدس 

اآلالف من العاملني يف ماسـبريو بال عمل 
حقيقي.

الدولـة  أجهـزة  أن  إىل  الخـرباء  ويشـري 
املرصية يمكنها أن تحتوي األزمة الناشبة 
بسـبب ترصفات حسني زين التي أدت إىل 
خروج االحتجاجات بهذا الشكل من خالل 
تجميده أو إقالته مع رصف املسـتحقات 
املتأخرة، لكن سوف تظل األزمة الهيكلية 
التي يعاني منها اإلعالم املرصي مستمرة 
ألنهـا ال تقـع ضمـن أولويـات الحكومة 

حاليا.
وقد اسـتقال وزير الدولة لإلعالم أسـامة 
هيكل منذ حوايل عام ولم يتم تعيني وزير 
آخر بدال منه وأصبح هذا املنصب شـاغرا 
حتى اآلن، وذلك بعد خالفات نشـبت بينه 
وبني الهيئات الثالث املسؤولة عن اإلعالم 
نتيجـة التداخل الحاصل يف املسـؤوليات، 
وهي املجلس األعىل لإلعالم ويرأسـه كرم 
جرب، والهيئة الوطنية للصحافة ويرأسها 
عبدالصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية 

لإلعالم ويرأسها حسني زين.
وتعد أزمة ماسـبريو الجديـدة واحدة من 
األزمـات التي تطل برأسـها مـن حني إىل 
آخر، والتي يرجعها خرباء إىل وجود عيوب 
هيكلية يف الجسم اإلعالمي املرصي، والتي 
تحتاج إىل عالج عاجـل يتضمن مقاربات 

عملية تتعلق بإصالح النواحي املالية.
كمـا أنه من الـرضوري أن تصـل عملية 
اإلصـالح إىل البحـث رسيعـا يف املضمون 
املقـدم من خالل التلفزيون الرسـمي ألن 
جزءا من الهتافات التي تعالت استهدفت 
بعـض األسـماء التـي جـرى االسـتعانة 
بهـا من خارج ماسـبريو، مـن صحفيني 
وإعالميـني، ترصف لهم مكافآت سـخية 
ال يتحصـل عليهـا عاملـون يف التلفزيون 

املرصي.
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بغداد / نينا:
 هنأ نقيب الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني العرب مؤيد الالمي ، جيشـنا 

العراقي الباسل بمناسبة الذكرى السنوية ١٠١ لتأسيسه .
وكتب الالمي يف تغريدة عرب منصة تويرت للتواصل االجتماعي ، «مبارك للجيش العراقي 
البطل بكل صنوفه وهو يحتفل بالذكرى السنوية ١٠١ لتأسيسه ، ونقف له بكل إجالل 
وإكـرام ألنـه الضمانة لوجـود عراق قوي وشـامخ ، كل الحب والتقديـر لهذا الجيش 
األبي وتحية لشـهدائه األبرار الذين ضحوا بحياتهم الغالية دفاعاً عن العراق وواجهوا 

االرهاب وانترصوا عليه».

كربالء/نينا:
 اطلـق فرع نقابـة الصحفيني العراقيني يف كربالء املقدسـة مبادرة صنـدوق التكافل 
االجتماعـي لـالرسة الصحفيـة يف املحافظة بهدف مسـاعدة الحاالت االنسـانية التي 

تتطلب دعما ماليا.
وقـال رئيـس فـرع النقابة الزميل حسـني الشـمري : «ان هذه املبـادرة هي مرشوع 
انساني يهدف اىل تقديم املساعدة للزمالء الصحفيني يف الهيئة العامة والساكنني ضمن 
الحـدود اإلدارية ملحافظة كربالء املقدسـة ممـن يتعرضون لحـوادث وظروف قاهرة 
تجعلهم بحاجة اىل مد يد العون من قبل زمالئهم ، فضال عن تقوية االوارص اإلنسانية 

يف الوسط الصحفي».
واضاف الشـمري: « ان الفرع اعّد الئحة تضمنت آلية محكمة لتنظيم جمع التربعات 
وتسـليمها للمحتاجني منهم، مشريا اىل تشكيل لجنة تضمنت ثالثة من اعضاء الهيئة 
االداريـة واثنني مـن الهيئة العامة تتـوىل تنظيم عمل الصندوق وتنفيـذ فقرات الئحة 

العمل التي اقرتها الهيئة االدارية لفرع كربالء».
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ونحـن نتصفح هذ الكتـاب املهم والقيم 
،مـن اعـداد ومشـاركة الدكتـور مولود 
مرعـي الويـس والصـادر عـن دار نون 
 ٢٠٢٠ والتوزيـع  والنـرش  للطباعـة 
،نشـعر ان هنـاك جانبا روحيا ونفسـيا 
واجتماعيـا وابداعيا إضافـة اىل الجانب 
االدبـي والعلمي ، يعكـس مالمح تجربة 
القـاص جمـال نـوري خـالل مسـريته 
التـي  األدبيـة  بالنتاجـات  الزاخـرة 
أثـرت املشـهد الثقـايف والسـاحة األدبية 
وبطريقـة تمثل هويته التـي املتفرد بها 
وحافـظ عليهـا يف حقل الكتابـة األدبية 
وخاصة (القصةالقصرية ) كجنس ادبي 
اخلص لـُه وتفانى يف كتابتـه مما جعله 
يقـف يف طليعـة ُكتاب القصـة القصرية 
يف محافظـة صـالح الدين و رمـزاً بارزاً 
أسـس املالمح الفنية والشـاعرية فضال 
عن اشـتغاله يف تثويـر الجوهر اإلبداعي 
لهذا الفـن الجميـل الذي ال يسـتهان به 

عـىل مـر    األجيـال.  
الدراسـات واملقـاالت النقديـة الواردة يف 
هذا الكتـاب والتي قدمهـا نخبة متميزة 
مـن الُكتـاب والكاتبـات عىل أثـر قراءة 
قصـص مختـارة لجمال نـوري ،تمكنت 
من اإلحاطـة الشـاملة بمنجـز  القاص 
االبداعي  وابعاده االيجابية عىل الساحة 
االدبيـة، كونها ركـزت بشـكل اكاديمي 
تلـك  إضـاءة  عـىل  وموضوعـي  وفنـي 
النصـوص اإلبداعيـة من زوايـا مختلفة 
، وتفكيكهـا اىل مكوناتهـا األولية إبتداًء 
من عتبة العنوان و أسـلوب الرسد وذروة 
الحدث والشـخصيات والتقنيات الزمنية 
والـدالالت املكانية والشـخصيات والبناء 
واألسـلوب  الحـوارات  وبنـاء  اللغـوي 
الخاص بالقـاص ، اىل جانب الرتكيز عىل 

مضامينها اإلنسـانية والفكرية.  
يعـد هـذا الكتـاب مـن الكتـب النقديـة 
محوريـن  عـىل  ارتكـز  الـذي  املهمـة 
واملحـور  اإلنسـاني  أساسـيني؛(املحور 

االكاديمـي)  
اوالً :املحـور اإلنسـاني : يسـلط الضـوء 
عـىل املنجز اإلبداعي للقاص جمال نوري 
الزاخـر بالصور واملشـاهد واالقتناصات 
االجتماعيـة  واملضامـني  الواقعيـة 
انسـاني  بإطار  والثقافيـة  والسياسـية 
ووجداني، متبعاً احساسـه العـايل اثناء 

الكتابـة اذ يصـف الكتابـة (بأنها عذاب 
واحـرتاق ومراوغـة مـع مـرارة الحيـاة 
ومـالذ ومرفأ ورصخة يف وجه البشـاعة 
والظلم وكل ما هو ال انسـاني)، فالقصة 
القصـرية عند جمال نوري ليسـت مجرد 
سطور عىل ورق بل تمثل (مساحة نثرية 
ينقل مـن خاللها مواقفـه اتجاه الحياة 
والعالقـات اإلنسـانية) وتعرب عن موقف 
أو جانـب من جوانب الحيـاة، كما عرف 
األسـتاذ فـؤاد قنديـل القصـة القصرية 
بأنهـا (نـص ادبي نثـري يصـور موقفاً 
او شـعوراً انسـانياً وتصويـراً مكثفاً له 
آن  كاتريـن  عرفتهـا  وكمـا  مغـزى)… 
بورتـر بأنها (العمل الـذي يقدم فكرة يف 
املقـام األول ثم معلومة ما عـن الطبيعة 
مـا  وهـذا  عميـق)…  بحـس  البرشيـة 
انتهجـه بالفعـل القـاص جمـال نوري 
بقصصه التي تنطـوي عىل طرح قضايا 
،بطريقـة  اليوميـة  حياتهـم  يف  النـاس 
والحس  والعاطفة  باالنفعاالت  مشحونة 
اإلنسـاني واملشـاعر الجياشـة واملعاني 
الجديـدة واملبتكرة ،ولهـذا كتابة القصة 
القصرية لم تكن يوماً باألمر اليسـريعليه 
فهي تخضع لطقوسـه الخاصة الحافلة 
بروحيته وملسـاته  فـال يرتكن اىل طاولة 
يف  تختمرالفكـرة  ان  بعـد  اال  الكتابـة 
ذهنـه وتتضح مالمحهـا،  فلهذا نجد ان 
كل قصصـه تراوحـت بـني االجتماعيـة 

والعاطفية والسياسـية.  
ثانيـاً : املحـور االكاديمـي: وهـو محور 
ادبي وعلمي بحـت يرتقي ليكون بمثابة 

دروس نقديـة وتعليميـة للكتاب والنقاد 
الجـدد عىل حـد سـواء، فتمهـد الطريق 
امامهـم وترفدهـم بالـرشوط والقواعد 
واألساسـيات الرضوريـة لكتابـة جنس 
واحرتافيـة  بدقـة  القصـرية  القصـة 

عاليـة…  
هـذا  يف  الـواردة  واملقـاالت   الدراسـات 
الكتـاب تناولـت اضمامـة مـن قصص 
القاص جمـال نـوري محاولـة تحليلها  
مرموزاتهـا  بـني  والبحـث  وتأويلهـا 
والتدقيـق والتمحيـص يف بالغـة النـص 
والتنقـل بني مناخاتها املكانية والزمانية 
والرسديـة  لسـرب معالـم هـذا الجنـس 
األدبـي وتفاعله مع املجتمـع ومعطياته  

اإليجابية والسـلبية  
اذ تضمـن الكتاب أربعة دراسـات مهمة 

مثـل:  
_الزمـن يف قصـص جمـال نـوري للناقد 

الدكتـور رمضـان عـيل   عبـود  
_التكامـل الـرسدي يف قصة سـرية عصا 

للدكتـور مولـود مرعـي    الويـس  
_فاعليـة الحوار يف قصـص جمال نوري 

للباحثة ندى حسـن محمد  
_دالالت املـكان يف قصـص جمـال نوري 

للباحثة ندى حسـن محمد زنكنة  
  ومجموعـة من املقـاالت تصب يف نفس 
مجـرى الدراسـات لكنها بأبعـاد اخرى 
إنسـانية وحاالت اجتماعية تمس صميم 

الواقـع …  
الـرسدي  النـص  يف  االغـرتاب  _ظواهـر 

للدكتـور مثنـى    كاظـم    صـادق  
_أثـر الحرب والحصـار والنزوح يف الباب 
الرابع لجمـال نوري:الدكتور فيصل عبد 

الوهـاب  
_بني شدة االحداث وتكثيف اللغة: وجدان 

عبـد   العزيـز  
_قـراءة يف قصـة البـاب الرابـع للقاص 
جمال نوري:الدكتور باسل مولود يوسف 

والدكتورة سـفانة شـعبان الصايف  
_االزمات النفسـية والسلوك اإلنساني يف 
قصص البـاب الرابع لجمـال نوري:اياد 

خضري الشـمري 
_شـمس خلف الغيوم وخطابها اإلبداعي 

املتفرد:مهنـد التكريتـي  
_قراءة يف قصـة غورنيكا عراقية للقاص 
جمال نوري :عبدالكريـم يحيى الزيباري

Anfal
Anfal Kadhim

_القـاص جمـال نـوري لـم ينقطع عن 
املنابـع األصليـة للقصـة القصرية:فهـد 

عنـرت   الدوخـي. 
واخـرياً يمكننا القـول ان كتاب (فنارات 
رسديـة) يعـد كتابـا منهجيـا بامتيـاز 
ومرجعـا مهمـا للولوج اىل عالـم القصة 
القـرصة كجنـس أدبي صعب يسـتدعي 
معرفـة جيـدة بـرشوط ومعايـري كتابة 
هـذا الجنس الـرسدي املتميـز  يف العراق 
وتناول املقرتبات التي يمكن لها أن تمهد  

للخـوض  يف غمار هـذا  الفـن  الجميـل.
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الكاتب مسـكون بالجمـال والّدهشـة، يكتب ألّنه يعشـق هذه 
الحالـة املتفرّدة، هـذه اللّحظات الّتي يرسقها مـن واقع مرير، 
واقـع يفـرض عليـه محـاكاة الّروتني، ومجـاراة أمـور الحياة 

الرّتيبة.
هـذا الجنون اللّذيذ الّذي يحياه، ال يوّد مفارقته أو الّتفريط فيه، 
لذا يسـتمّر يف نرش هذا الجمال وتقاسـمه مـع اآلخر مهما كان 

موقفه من هذا اإلبداع.
بـدأت تجربتي الّروائّية مع روايتي األوىل ”امرأة افرتاضية“ كنت 
أستمّد األحداث من الواقع ومن املايض البعيد، فقد منحت بطلة 
روايتي سمرية بعض ما عشته من مآٍس، ليس ألجل كتابة يشء 
مـن حياتي، ولكّن البطلة كانت قريبة مّني يف الخيال ويف الواقع 

أيضا.
الفصـام كان موضوعها األسـايس، مع العالقات الفيسـبوكّية 

الّتي أّثرت كثريا عىل حياة نشطاء هذه املواقع.
الّتعريف بتيهرت عاصمة الّدولة الرّسـتمية، وبشـهدائها الّذين 
ضّحـوا ألجلها، وإبراز أهـّم مناطقها الّسـياحّية، كلّها عنارص 

متفرّقة أدرجتها يف هذه الّرواية.
أعتـرب هذه الّتجربة ممّيزة إذ كانـت الّرواية يف القائمة القصرية 
لجائـزة محّمـد ديب الـّدورة الّسـابعة 2020 وهـذا نجاح كبري 

بالّنسبة يل.
روايتـي الّثانية كانت بعنـوان ”نخب األوىل“ وهـي نتاج تجربة 
إلحـدى الّصديقات، تناولـت فيها إدمان الخمـر، وإدمان الحّب 
األّول يف حياتنا، كيف تكون األوىل دائما املسـيطرة عىل مشـاعر 

الرّجل، خاّصة ملّا تكون املشاعر صادقة من املايض الجميل.
”نخب األوىل“ مأساة اجتماعّية حقيقّية من مرض الزّهايمر إىل 

االغتصاب، إىل الّرسطان إىل حياة بعاهات روحّية وجسدّية.
عمـل آخر أعتربه عمال ناضجا جّدا، وهو كتابة مذّكرات مجاهد 
كان قائدا يف منطقة تيارت أّيام الّثورة، ”الّسـابعة بحدود الّنار“ 
تسـجيل شـهادات حّية وجمع الّصور، الحكايـات والّتضحيات 
الّتي ال تنتهي، جعلتني أذوق طعما آخر للكتابة عن الحّرية الّتي 

ال تأتي سوى بالّنار.
كانت هناك دراسـات نقدّيـة حول الّروايتني، حقيقة اسـتفدت 
منها كثريا، وسلّطت الّضوء عىل جوانب جميلة ومكنونات رائعة، 

كما كشفت يل بعض العيوب الّتي لم أنتبه لها منذ البداية.
الّنقـد يف الجزائـر خاّصة، ويف الوطـن العربّي عاّمـة قليل جّدا، 

ويكاد يكون مثل املجامالت الّثقافية يف بعض األحيان.
أسـوأ ما يصـادف الكاتب هـو الّطبع والّتوزيـع، إذ صارت دور 
الّنـرش تتهرّب من عملّية الّتوزيع الّتي باتت ترهق الكّتاب زيادة 

عىل مصاريف الّنرش.
ورغم صعوبـات الّنرش، وقلّـة املقروئّية، يظّل الكاتب متشـّبثا 

بخيط أمل يوصله لّرب األمان، بّر القرّاء بلغته يف كّل مكان. 
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 عـد العنـوان من أهـم عنارص 
وملحقاتـه  املـوازي  النـص 
الداخليـة؛ نظـرا لكونـه مدخال 
أساسـيا يف قراءة اإلبداع األدبي، 
عامـة،  بصفـة  والتخييـيل 
والقصـيص بصفة خاصة، ومن 
املعلـوم كذلـك أن العنـوان هـو 
عتبـة النص وبدايته، وإشـارته 
األوىل، وهو العالمـة التي تطبع 
وتسـميه،  النـص،  أو  الكتـاب 
وتميـزه عن غـريه، وهو كذلك 
من العنارص املجاورة واملحيطة 
جانـب  إىل  الرئيـس  بالنـص 
الحوايش، والهوامش، واملقدمات 
واملقتبسـات واألدلة األيقونية  ، 
لقد أهمـل العنوان كثريا سـواء 
مـن قبـل الدارسـني العـرب أم 
وحديثا،ألنهم  قديمـا  الغربيـني 
اعتربوا العنوان هامشـا القيمة 
اليقـدم  لغويـا  وملفوظـا  لـه، 
شـيئا إىل تحليـل النـص األدبي؛ 
لذلـك تجـاوزوه إىل النـص كما 
تجاوزوا باقـي العتبات األخرى 
، ولكـن  بالنـص  تحيـط  التـي 
ليس العنوان الذي يتقدم النص 
ويفتتـح مسـرية نمـوه يقـول 
عيل جعفـر العالق مجرد اسـم 
يـدل عـىل العمـل األدبـي يحدد 
انتمـاءه ألب  هويتـه، ويكرس 
ما، لقد صار أبعد من ذلك بكثري 
وأوضحـت عالقته بالنص بالغة 
التعقيـد، إنـه مدخـل إىل عمارة 
النص، وإضاءة بارعة وغامضة 
ألبهائه، وممراته املتشابكة لقد 
أخذ العنوان يتمـرد عىل إهماله 
ثانية  وينهـض  فرتات طويلـة، 
مـن رمـاده الـذي حجبـه عن 
فاعليتـه، وأقصـاه إىل ليـل من 
النسـيان، ولم يلتفت إىل وظيفة 
العنوان إال مؤخرا  ، وعىل الرغم 
من هذا اإلهمال فقد التفت إليه 
بعـض الدارسـني يف الثقافتـني 
قديمـا  واألجنبيـة  العربيـة، 
وحديثـا، وتنبـه إليـه الباحثون 

يف مجـال السـيميوطيقا، وعلم 
الـرسد ، واملنطـق، وأشـاروا إىل 
األدب،  يف  اإلجمـايل  مضمونـه 
نظـرا  واإلشـهار  والسـينما، 
واللغوية،  املرجعيـة،  لوظائفـه 
وحرصوا  واأليقونية،  والتأثريية 
عىل تمييزه يف دراسـات معمقة 
برشت بعلم جديد ذي استقاللية 
تامة، أال وهو علم العنوان الذي 
سـاهم يف صياغتـه وتأسيسـه 
معـارصون  غربيـون  باحثـون 
(جـريار  منهـم:              
جنيت،وهنري مرتان،ولوسـيان 
گولدمان، وشـارل گريفلوروج، 
روفروليوهويـك )الـذي يعـرف 
العنـوان بكونـه مجموعـة من 
يمكنهـا   ، اللسـانية  الدالئـل 
أن تثبـت يف بدايـة النـص مـن 
إىل  ،واإلشـارة  تعيينـه  أجـل 
مضمونـه اإلجمـايل ومـن أجل 
جـذب الجمهور املقصـود ،هذا 
وقـد نـادى لوسـيان گولدمـان 
الدارسـني ،والباحثـني الغربيني 
إىل االهتمـام بالعتبـات بصفـة 
عامـة، والعنوان بصفة خاصة، 
وأكد يف قراءته السوسـيولوجية 
الجديدة مدى  الفرنسية  للرواية 
قلـة النقـاد الذين تعرضـوا إىل 
مسألة بسـيطة مثل العنوان يف 
رواية الرائي، لذي يشري مع ذلك 
الكتاب،  إىل مضمـون  بوضـوح 
ليتفحصـوه بمـا يسـتحق من 

عناية  ،وتعد دراسـة( العتبات) 
لجريار جنيت أهم دراسة علمية 
العتبـات  مقاربـة  يف  ممنهجـة 
بصفـة عامة ،والعنـوان بصفة 
خاصـة؛ ألنهـا تسرتشـد بعلـم 
يف  النصيـة  واملقاربـة  الـرسد، 
شكل أسـئلة ومسائل، وتفرض 
عنده نوعا من التحليل ، ويبقى 
الفعـيل   املؤسـس  ليـو هويـك  
لعلم العنوان ؛ ألنه قام بدراسـة 
العنونـة مـن منظـور مفتـوح 
املنهجـي  العمـق  إىل  يسـتند 
اللسانيات  الكبري عىل  ،واالطالع 
،وتاريخ  السـيميوطيقا  ونتائج 
الكتـاب والكتابـة، فقـد رصـد 
سـيميوطيقيا  رصـدا  العنونـة 
مـن خـالل الرتكيـز عـىل بناها 
،ودالالتهـا ،ووظائفها ، كما أن 
النقـد العربـي لم يـول العنوان 
أهميـة تذكر، بل ظـل يمر عليه 
مر الكرام، لكن اآلن بدأ االهتمام 
بعتبـات النـص وصـار ينـدرج 
ضمـن سـياق نظـري، وتحلييل 
عام يعتنـي بإبراز مـا للعتبات 
مـن وظيفة يف فهـم خصوصية 
النـص، وتحديد جانب أسـايس 
مـن مقاصـده الدالليـة، وهـو 
اهتمام أضحى يف الوقت الراهن 
مصـدرا لصياغة أسـئلة دقيقة 
تعيـد االعتبـار لهـذه املحافـل 
النصية املتنوعة األنسـاق وقوفا 
،ويعـني طرائق  عندمـا يميزها 

اشـتغالها؟  .
 ومـن أهـم الدراسـات العربية 
دراسـة  عـىل  انصبـت  التـي 
وتأريخـا  تعريفـا  العنـوان 
،وتحليـال، وتصنيفـا نذكـر ما 
املغاربـة  الباحثـون  أنجـزه 
إىل  سـباقني  كانـوا  الذيـن 
تعريف القـارئ العربي بكيفية 
العنـوان تنظريا  االشـتغال عىل 
وتطبيقا، إن العنوان عبارة عن 
عالمة لسـانية وسـيميولوجية 
غالبـا ماتكـون يف بداية النص، 
لها وظيفة تعيينيـة ومدلولية، 
أثنـاء تلقي  ووظيفة تأشـريية 
النص ،والتلذذ به تقبال وتفاعال، 
يقـول الباحث املغربـي إدريس 
الوظيفـة  مؤكـدا  الناقـوري 
اإلشـهارية ،والقانونية للعنوان 
تتجـاوز داللة العنـوان دالالته 
لتنـدرج  ،والجماليـة  الفنيـة 
التبادليـة  العالقـة  إطـار  يف 
االقتصادية، والتجارية تحديدا؛ 
وذلـك ألن الكتـاب اليعدو كونه 
من الناحية االقتصادية منتوجا 
تجاريا يفرتض فيه أن تكون له 
عالقـة مميزة، وبهـذه العالمة 
بالضبـط يحول العنوان املنتوج 
األدبي أو الفني إىل سـلعة قابلة 
للتـداول، هـذا فضال عـن كونه 
وثيقـة قانونية ،وسـندا رشعيا 
يثبـت ملكية الكتـاب أو النص، 
ولجنـس  لصاحبـه  وانتمـاءه 

معني من أجناس األدب أو الفن 
يوجـه  هوالـذي  العنـوان  إن   ،
قـراءة كتاب(ألـواح رافدينية )   
للدكتـور عبد األمـري الحمداني 
، ويغتنـي بدوره بمعان جديدة 
دالالتـه   تتوضـح  مـا  بمقـدار 
فهـو املفتـاح الـذي بـه تحـل 
،وإيقاع نسـقها  األحداث  ألغاز 
الـرسدي،  وتوترهـا  الدرامـي، 
يف  أهميتـه  مـدى  عـىل  عـالوة 
الدالليـة  البنيـة  اسـتخالص 
الخطاب  للنص، وتحديد تيمات 
، وإضـاءة النصـوص بهـا، إن 
العنوان كما كتب كلود دوشـيه 
عنـرص من النـص الـكيل الذي 
يستبقه ويسـتذكره يف آن، بما 
أنـه حـارض يف البـدء، وخـالل 
الحديـث الـذي يدشـنه، يعمـل 
كأداة وصـل وتعديـل للقراءة ، 
هـو يف الحقيقة مـرآة مصغرة 
النـيص  النسـيج  ذلـك  لـكل 
،واسـم فارغ ، وهـذا يعني أنه 
عالمـة ضمـن عالمـات أوسـع 
هـي التـي تشـكل قـوام العمل 
الفني باعتباره نظاما، ونسـقا 
معالجـة  يعالـج  أن  يقتـيض 
منهجيـة أساسـها أن داللة أية 
عالمـة مرتبطة ارتباطـا بنائيا 
أخرى، ومن  بـدالالت  التراكميا 
ثـم فـإن العنـوان قـد يجسـد 
املدخـل النظـري إىل العالم الذي 
يسـميه، ولكنه اليخلقـه إذ إن 
العالقة بني الطرفني قد التكون 
مبـارشة  كمـا هـو الشـأن يف 
اآلثـار الفنيـة التي يحيـل فيها 
العنوان عىل النص، والنص عىل 
مجموعة عالمات لسانية تشري 
إىل  للنـص  العـام  املحتـوى  إىل 
كونـه لعبة فنيـة وحوارية بني 
التحدد والالتحدد، بني املرجعية 
املتعددة  الـدالالت  املحددة وبني 
وذلك يف حركـة دائبة بني نصني 
متفاعلني يف زمـن القراءة ،وقد 
جسـد ذلك كاتبنا  الدكتور عبد 
األمري الحمداني  يف كتابه  (ألواح 
عنـوان  يحلـل  ،إذ  رافدينيـه) 
كتابـه بطريقـة الحديـث عـن 

النصوص السومرية القديمة  ، 
فنراه يقول : سـيجد املتلقي أن 
ثمـة محاولة للوصـول إىل فهم 
معني لتلك النصوص ، ولكل منا 
وجهة نظـره يف هـذا الجانب ، 
لذلك فان طريقة عرض الكتاب 
تسـتعني بمنهـج معـني مهـم 
هو( االثنوغرافيا) ألنه يسـمح 
بمـد جسـور الحـارض املعاش 
مـع املـايض الضـارب يف القدم 
، وهو مـا يؤهل القـارئ لفهم 
معني لألحداث التي أسـهمت يف 
نشـوء تلك الحضـارة ، ومعرفة 
أسباب املنحنيات الخطرية التي 
مـرت بهـا دويالتها املؤسسـة 
وسـالالتها الحاكمة  إن (الواح 
رافدينيـة  ) عنـوان يقع ضمن 
ما يعرف بالسهل املمتنع إذا ما 
قراناه قـراءة سـطحية عابرة 
نظـرة  إليـه  بالنظـر  تكتفـي 
جانبية ، عىل أن النظرة املحايثة 
العميقـة ربما تكشـف لنا عما 
دفنـه فيه مبدعه من أشـارات، 
وعالمـات دالـة ، وانطالقـا من 
كل هذا قد يكون باإلمكان تتبع 
عمل العنوان يف النص والرشوع 
،للعناوين  تصنيفيـة  نمذجة  يف 
يف كتاب الـواح رافدينيـه وفقا 
والتحليـل    بالـرشح  لعالقاتهـا 
بالـذات عن طريـق االختزال إىل 
الحـد األقىص، فإمـا أن املقدمة   
تعرب عن عنوانها تشبعه، وتفك 
رمـوزه، وتمحـوه، وإمـا أنها 
تعيـد إدماجـه يف جمـاع النص 
،وتبلبـل السـنن الدعائـي عـن 
طريـق التشـديد عـىل الوظيفة 
للعنـوان،  الكامنـة  الشـعرية 
والعالمـة  املعلومـة،  محولـة 
إىل قيمـة والخـرب إىل إيحـاء  ، 
يلتصـق به العمل الشـعري  قد 
يكون صورة كليـة تحدد هوية 
اإلبداع،وتيمتـه العامة، وتجمع 
شذراته يف بنية مقوالتية تعتمد 
وهـذه  أوالرتميـز،  االسـتعارة 
الصـورة العنوانيـة قـد تكـون 
فضائيـة يتقاطـع فيها املرجع 
مع املجـاز، وقيامه بدور املركز 

يف الحركـة الشـعرية ،وتحديـد 
جعلـه  يسـكنه  مـن  مصائـر 
يقوم بدور البطولـة الفعلية يف 
السومرية  الشـعرية  النصوص 
القديمـة ، ويفرض نفسـه عىل 
عنوانهـا ، ويبلـور رؤية املؤلف 

لعاملـه ، ومـن هنا فهـو صيغة 
الفنية  ،وكليتها  للكتاب  مطلقة 
واملجازيـة، إنه اليتـم إال بجمع 
الصور املشـتتة ،وتجميعها من 
جديـد يف بؤرة ملوضوعات عامة 

تصـف  العمـل   األدبـي .

يف أوِل العمِر
لم أستطْع أْن أفّرسَ 

ملاذا كلُّ األشجار
ِتصعُد شامخًة لألعىل  

إالَّ أشجاَر التنِي وأشجاَر الزيتوِن ..
يف حدائِق بيوِت املدينِة التي ُولِْدُت فيها.

كما لم أستطْع أيًضا أن أُفّرسَ
-حنَي انتصَف العمُر -

ملاذا معظُم نساِء قصِص الحبِّ
فاتناٌت 

ويحملَْن يف  أعماِق رؤوِسِهنَّ 
شكَل وحجَم وأسماَء

األطفاِل الذين سيولدون يوًما.
ولحظَة رأيُت يف املرآِة 

أوَل خطٍّ أبيَض يف َشعِر رأيس 
لم أستطْع أْن أفّرسَ 

ملاذا رصُت أُشِبُه طيوَر الّسمان .. 
حنَي تسقُط ُفرادى 

يف شباِك الصيادين أوَل الخريف.
ولحظَة َولَجُت باَب الستنْي

َ حاولُت أْن أُفرسِّ
ملاذا كلَّما ركنُت للنوِم 

وجدُت  ”الفراتَ“  تحَت الغطاِء
يرتجُف .. 

يتمتُم ويهذي :
أيُّها الشعراُء 

لوِني ... زمِّ
زملوني .
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ُحكَم عليـه باملؤّبد، لكنه ابتكـر حيلة ينجو بها 
مـن هـذا الحكم القـايس، فراح يكتـُب يوميات 
خاصـة يصف فيهـا طريقة حياته كمـا لو أنه 
ينعـم بالحرية: «اليـوم يف نيـس ...»، «اليوم يف 

القاهـرة ...». 
علم مديُر الحبس بذلك فاستدعاه وأّنبُه بقسوة 
ألن تلك اليوميات كانت تعني هروبا من السجن 

تحظـرُه القوانـني واألنظمـة   املعمـول بهـا. 
حني جّردوُه من يوميات هروبه، مات السـجنُي 

مـن األىس.

áÓ»é@µvé@pbÓflÏÌ



عندما يتحول الخوف عليه..اىل الخوف منه.
عندمـا التتعمد اثارة انتباهـه بغيابها املتعمد عن 

اماكن تواجده.
أفضـل  ىف  أمامـه  تكـون  أن  التحـرص  عندمـا 

حاالتها.
عندما التتظاهر بالحزن..كى تثري قلقه عليها.

عندما التتفنن ىف اثارة غريته بكيد األنثى.
عندما ال تنتظره بقلق وترقب وظنون نسائية.

عندمـا التحـىص عـدد أيـام غيابه..وعددااليـام 
املتبقية لعودته.

عندما التتبع خطواته نحو نساء اخريات.
عندمـا التـرشح كلماتـه وتلميحاتـه ومايقصد 

ومااليقصد.
عندما التهتم بوجود أخريات ىف محيط اهتمامه.

عندما التتهرب بعد الفراق من رؤية بقاياه.
عندما التمتلـئ عيناها بالدمـوع اذا باغتتها بعد 

الفراق..ذكرى منه
عندما ال تتجنب الحديث عنه مع االخريات.

عندمـا ال تنتظـر اتصالـه كهدية السـماء يف ليىل 
الحنني.

عندما التهتم كثري بالصادر اليه والوارد منه.
عندما تتوقف عن تكـرار النظر اىل هاتفها الجوال 

كلما دخلت او خرجت.
عندما التتلفت حولها قبل االتصال به..

عندما ال تغلق األبواب عندما تحادثه هاتفيا..
عندما اليخفق قلبها بشدة وهي تسمع صوته

عندمـا التتغـري نـربة صوتهـا والـوان وجهها يف 
وجوده.

عندمـا اليفجر بـرد املطر يف قلبهـا..دفء حنينها 
اليه...والتتمني ان تكون بصحبته يف املطر.

عندمـا تتوقف عن الشـعور بالـروع والخوف من 
سؤالها...ماذا فعلت االيام بقلبه..

عندما يتوقف لسانها عىل الدعاء له..أو عليه.
عندما يطاوعها قلبها عىل التخلص من بقاياه.

عندمـا ال تـرتدد كثـريا يف مايجب أن تكتـب اليه..
ومااليجب ان تكتب عنه.

عندما تشعر ان الحياة لم تتوقف برحيله.
عندمـا تضحك بسـخرية من نفسـها حني تتذكر 

حبها له.
عندما تشـعر بـأن حجمه يف قلبهـا كان اكرب من 
حجمـه الحقيقي..وتكتشـف مسـاحات مازالت 

خالية يف قلبها لتسع غريه.
عندما يداخلها الشـك يف ان احساسها تجاهه كان 

شيئا اخر غري الحب.
عندمـا تنهمر مـن عيونهـا دموع النـدم عىل كل 

تفاصيلها وطقوسها معه.
عندما تشـعر بالخجل من نفسـها حني تتذكر ان 

مثله كان حبيبها.
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تتطلّـب فرشـة النـوم تنظيفاً 
مسـتمراً، مـع الحـرص عـىل 
تهوئتها من حني آلخر؛ لضمان 

نوم صحي وهانئ.
نقـدم لك طرق تنظيف فرشـة 

النوم، يف ما يأتي:
- احـريص عـىل تهوئة فرشـة 
النوم مرّة كل شـهر، من خالل 
خارجـاً  الشـمس  يف  وضعهـا 
لبضـع سـاعات؛ مما يسـاعد 
عـىل التخلـص مـن الرطوبـة 
والروائـح الكريهـة التـي قـد 

تؤدي إىل العفونة.
- قومـي بخلط بضـع قطرات 
من الزيت العطري والقليل من 
”كربونـات الصوديـوم“، ومن 
ثـم ريش الخليـط عىل فرشـة 
النوم، واتركيه ملدة ساعتني، ثم 
أزييل الخليط بواسطة املكنسة 

الكهربائيـة، مما يسـاعد عىل 
التخلـص من األتربـة والغبار، 
ويمنـح فرشـة النـوم رائحـة 

منعشة.
- يمكـن اسـتعمال القليل من 
مسحوق غسول األطباق إلزالة 
البقـع عن فـرش النـوم، ومن 

ثم مسـحها باملاء البـارد، مع 
الحـرص عىل دخـول الهواء إىل 

الغرفة لتجّف الفرشة تماماً.
- أخرياً، قومي بتدوير وضعية 
الفرشـة مـن خـالل قلبها من 
األعىل إىل األسفل كّل 8 أسابيع 

تقريباً.

يف عرصنا هـذا، تعترب القيلولة 
بمثابـة زر إعـادة التنظيـم يف 
أجهـزة الكمبيوتـر، ذلـك أنها 
تمنح اإلنسـان نشـاطاً جديداً 
ليكمـل يومه مـن دون تعب أو 
كلـل، خصوصاً ملـن يحتاج إىل 

سهرة طويلة.
وتعمـل القيلولة عىل تحسـني 
املزاج وتقلل الشـعور باإلرهاق 
والتعـب، لكن يف بعض األحيان 
قد تكون القيلولة متعبة إذا ما 

اتخذت منحى خاطئاً.
وحتـى يمكن للمـرء الحصول 
عىل القيلولة املالئمة، فإن هناك 
العديد من الطرق للحصول عىل 

أفضل فائدة من القيلولة:
تتمثـل الطريقـة األوىل بتناول 
فنجـان مـن القهـوة قبل نحو 
20 دقيقـة مـن القيلولة، إذ إن 
مفعولها سيظهر مبارشة بعد 
قيلولـة قصرية ال تتجـاوز 20 
دقيقة، ما يمنح املرء نشـاطاً، 
وإال فإنه سيغط يف نوم عميق.

الطريقـة الثانيـة تتلخـص يف 
مـدة القيلولـة بمـا يتناسـب 

واحتياجات املرء

قيلولـة  إن  العلمـاء  ويقـول 
مدتهـا 90 دقيقـة تمنـح املرء 
تحسناً يف النشاط، بنسبة تصل 
إىل 40 يف املئة، أما القيلولة ملدة 
10 دقائـق، فإنهـا تمنـح املرء 
نشاطاً آنياً، يف حني أن القيلولة 
ملدة نصف ساعة فإنه قد تدفع 
املرء للشعور بشكل من أشكال 
الرتنح بعد وقت من النشـاط، 

وبالتايل العودة إىل النعاس.
وتسـتند الطريقـة الثالثـة إىل 
اختيار الوقت األفضل للقيلولة، 
وبحسـب الخرباء، فـإن الوقت 
السـاعة  قبـل  هـو  األفضـل 

الخامسة مساء.

القيلولـة  إن  الخـرباء  ويقـول 
املتأخرة قد تربك مواعيد النوم، 
مـن  يعانـون  ملـن  خصوصـاً 

اضطرابات النوم.
الطريقـة الرابعـة هـي تناول 
بعـد  البـارد  املـاء  مـن  كأس 
اليقظـة مبـارشة، ويعترب ذلك 

أرسع وأسهل وسيلة لليقظة.
لالسـتلقاء  داعـي  ال  وأخـرياً، 
مـن أجـل القيلولـة، إذ يعتـرب 
الخرباء أن النوم أثناء الجلوس 
أمر مناسـب، ومفعوله مماثل 
تماماً لالسـتلقاء، لكن البعض 
يحـذرون مـن مخاطـر للنوم 

الطويل أثناء الجلوس.
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صفة املرونة مهمة جداً ملسـتقبل 
سـالحه  هـي  فاملرونـة  طفلـك، 
الحيـاة، وتقبل  ملواجهة صعوبات 
األشـياء غـري املثاليـة، كمـا أنهـا 
تقـّوي إرادتـه وتزيـد تفاؤله، فال 

يستسلم لليأس أو الهزيمة.
وهناك بعض النصائح املهمة التي 
يمكـن أن تسـاعدك يف تربية طفل 

يتمتع باملرونة. 
-1 امنحي طفلك فرصة للكفاح

للكفـاح  فرصـة  طفلـك  امنحـي 
ومواجهـة مشـاكله بنفسـه، مـا 
يجعلـه أكثر قدرة عـىل التأقلم من 
أجل حل مشـاكله، وتقبل الظروف 

التي ال يمكن تغيريها.
بالشـعور  لطفلـك  اسـمحي   2-

بالفشل
الشـعور بالفشـل من وقـت آلخر 
يعلّم طفلـك أن ليس كل ما يتمناه 
يدركـه، وأن عليه تقبـل الهزائم يف 
بعض األحيان، وهذا يجعله أقوى، 
وأكثـر قدرة عىل تخطـي األزمات، 

وال يستسلم بسهولة.
-3 تدريـب الطفـل عـىل االعرتاف 

بالخطأ

من السـهل أن يلقـي الطفل اللوم 
عىل غـريه عندما يقع يف مشـكلة، 
ولكن الصـواب هو تعويـد الطفل 
عىل رفض دور الضحية، واالعرتاف 
بالخطأ، وتحمل مسـؤولية أفعاله 

وقراراته.
-4 تعليـم الطفـل مهـارات إدارة 

األزمات

التعامـل مع األزمات لـه مهارات، 
يجـب أن تعلميهـا لطفلـك قبل أن 
ترتكيـه يكافح بمفرده يف مواجهة 

مشاكله.
-5 تعليم الطفل مهارة التعبري عن 

مشاعره
من املهم أن يتعلـم طفلك تصنيف 
مشـاعره، والتعبري عنها برصاحة 

والطرق الصحيحـة، حتى يتعرف 
إىل مشـاعره ويتفهمها ويتقبلها، 
ومن ثم يتمكن مـن التأقلم مع ما 

يزعجه.
-6 تعليـم الطفـل مهـارة ضبـط 

النفس
يف  طفلـك  تسـاعد  أدوات  هنـاك 
تهدئـة نفسـه عنـد الغضـب من 

أجل السـيطرة عىل انفعاالته، مثل 
القـراءة، والتلويـن، أو االسـتماع 
النفس  للموسيقى، ومهارة ضبط 
نعمة عظيمة تسـتمر مـع الطفل 
باقي حياته، وتساعده عىل التأقلم 
والتحيل بشـخصية مرنة وصبورة 

وحكيمة.
-7 الربـط بني نتائـج الطفل وبني 

الجهد الذي يبذله
ربـط نتائـج طفلـك بموهبتـه أو 
ذكائـه، يعلّمه الغـرور، أما ربطها 
بالجهد الذي بذله، فيعلمه املثابرة، 
كما يسـّهل عليه التأقلـم يف حالة 

التعثر.
-8 اعتذري عن أخطائك

وتمتعـي  لطفلـك،  قـدوة  كونـي 
بالتواضـع عندمـا تخطئـني، فـال 
بالخطـأ،  االعـرتاف  مـن  بـأس 
واالعتـذار عنـه، وبـذل الجهد من 
أجـل إصـالح مـا أفسـده خطؤك، 
فهذا يـرضب مثاالً إيجابيـًا مهماً 
لطفلك، يسـاعده عـىل التأقلم مع 
نفسـه بكل مـا يفعله من أشـياء 
جيدة أو أخطاء، وهذه أهم سمات 

الشخصية املرنة.
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وفقـاً لدراسـة أمريكيـة جديدة، فإن املـرىض الذين 
يعانون من السـمنة املفرطة، وسبق لهم أن خضعوا 
لجراحة السمنة لديهم مخاطر أقل لإلصابة بالشكل 

.Covid-19 الحاد من كورونا أو
نعلم أن السـمنة عامل خطر لإلصابة بأشكال حاّدة 
 (BMI) إن وجود مؤرش كتلة الجسم .Covid-19 من
أعـىل من 30 يعرضـك ملضاعفات أكثـر خطورة بعد 

.SARS-CoV-2 اإلصابة بفريوس كورونا
وفقـاً لدراسـة جديـدة أجرتهـا كليفالنـد كلينك يف 
الواليـات املتحـدة، فـإنَّ فقـدان الـوزن ”الكبـري“ 
سيسـمح بالتايل للمرىض الذين يعانون من السـمنة 

.Covid-19 بتقليل خطر اإلصابة بالشكل الحاد من
الباحثـون  درس  االسـتنتاج  هـذا  إىل  وللوصـول 
األمريكيـون بيانـات طبيـة تخـص 20212 مريضاً 
يعانون من السمنة. من بينهم، خضع 5053 مريضاً 
لعمليـة جراحيـة لعـالج البدانـة بني عامـي 2004 

و2017.
فريوس كورونا: إنقاص الوزن يقلل من خطر حدوث 

مضاعفات
املعلومـات األوىل: منـذ بدايـة وبـاء كورونـا، أصيب 
%9.1 مـن املرىض الذيـن خضعوا لجراحة السـمنة 
و%8.7 مـن املـرىض الذيـن لـم يخضعـوا لعمليات 

جراحية للسمنة.
الحـظ الباحثـون أن املرىض الذين خضعـوا لجراحة 
السـمنة لديهم مخاطر أقل بنسبة 49 % تقريباً من 
SARS- دخول املستشـفى بسـبب فـريوس كورونا
CoV-2. لديهـم أيضـاً خطـر أقـل (بنسـبة 63 %) 
للحاجـة إىل العالج باألكسـجني أو اإلصابة بأعراض 

حاّدة لـ Covid-19 (بنسبة 60 %).
وقـد خلـص العلماء، الذيـن نرشوا عملهـم يف مجلة 
JAMA Surgery املتخصصـة، إىل أن ”هـذا العمـل 
يشـري إىل أن فقدان الوزن قد يحّسـن مسار اإلصابة 
بفريوس كورونـا SARS-CoV-2 لدى املرىض الذين 

يعانون من السمنة املفرطة“.
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 أكدت دراسة طبية حديثة، أجريت بجامعة كاليفورنيا، مخاطر اإلفراط 
يف تناول البسكويت والكيك، ألنها تؤدي إىل ارتفاع معدل اإلصابة بمرض 

الزهايمر، إضافة إىل أنها تتسبب يف تدمري الذاكرة تماماً.
قام فريق البحث القائم عىل الدراسة، بفحص الحالة الصحية لـ1000 
شـخص يتمتعون بصحة جيدة، وأعمارهم أقل من 45 سـنة، أسفرت 
نتائج الفحص أن البسكويت والكيك، اللذين يحتويان عىل دهون ُتعرف 

بـ“الدهون التقابلية“، يؤديان إىل ضعف الذاكرة.
وأوضـح فريق البحث أن تلـك األرضار ترجع إىل الدهون املوجودة داخل 
العديـد من أنواع البسـكويت والكيك واألطعمة الجاهـزة، تتم إضافتها 
لتحسـني امللمس واملذاق، وهي تصنع من خالل إضافة الهيدروجني إىل 
الزيـوت النباتية لُتصبح صلبة، ولكنها تعد أخطر من الدهون املشـبعة 

التي ترفع معدل اإلصابة بالسمنة، وأمراض القلب.
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املقادير :
    دقيـق: 3 اكواب (أو 600 غ من 

الدقيق العادي، للعجينة)
ملح: ملعقة صغرية (للعجينة)

كبريتـان  ملعقتـان  سـكر:      
(للعجينة)

النباتي: ملعقتان كبريتان  الزيت 
(للعجينة)

    املـاء: كوب وربع (أو 300 مل، 
للعجينة)

الزيـت النباتـي: 2 ملعقة كبرية 
(للحشوة)

لحـم غنم: 500 غرامـاً (مفروم، 
للحشوة)

(املقّطـع،  150 غرامـاً  البصـل: 
للحشوة)

(مسـحوق،  فّصـان  الثـوم:      
للحشوة)

    القرفـة: نصف ملعقة صغرية 
(املطحونة، للحشوة)

    كبـش القرنفـل: نصف ملعقة 
صغرية (مطحون، للحشوة)

    الكمـون: نصف ملعقة صغرية 
(مطحون، للحشوة)

    ماء سـاخن: نصـف كوب (أو 
125 مل، للحشوة)

    مـرق دجـاج: 2 مكعب (أو 20 
غ، للحشوة)

    البيـض: 2 حبـة (مخفوقتـان 
قليالً، للحشوة)

    البصـل األخـرض: نصف كوب 
(أو 40 غ، املقّطع، للحشوة)

    طماطـم: 100 غراماً (مقّرشة 
ومقّطعة إىل مكّعبات، للحشوة)

طريقة التحضري
1. ُيمـزج الدقيق وامللح والسـّكر 
يف وعـاء وُيضـاف الزيـت واملـاء 
تدريجّيـاً إىل أن تصبـح العجينة 
ناعمـة وطرّية. ُتغّطـى العجينة 

وّترتك لرتتاح يف مكان دافئ.
2. ُيحمـى الزيت النباتّي يف مقالة 
وُتضاف اللحمـة املفرومة وُترتك 

لتصبح بّنية اللون. 
ُيضاف البصل والثـوم والبهارات 
وُيقـىل املزيـج مـع التحريـك إىل 
أن ُتطهـى اللحمة كلّيـاً ويصبح 

البصل شفافاً.
3. ُتضـاف املـاء ومرقـة الدجاج 

ماجـي وُيـرتك املزيـج عـىل نار 
خفيفـة إىل أن يتـّرشب السـائل 

كله.
املخفـوق  البيـض  ُيضـاف   .4
والطماطـم  األخـرض  والبصـل 
وُتمزج هـذه املكوّنات معاً للتأكد 

من أنها توّزعت بشكل متساٍو.
كـرات  إىل  العجينـة  ُتقسـم   .5
صغرية بحجم كرة الغولف وُترّق 

لتصبح طبقة رقيقة.
6. توضع ملعقة من الحشـوة يف 
وسـط العجينـة وُتلـّف األطراف 

لتصبح عىل شكل مرّبع.
7. ُتقـىل العجينـة املحشـّوة ملّدة 
دقيقتني مـن كل ناحية أو إىل أن 

تصبح ذهبّية اللون.

 الحمـل تجربـة عظيمـة، لكنهـا 
محفوفـة باملخاطر، يجب عىل األم 
أن تكـون حريصـة أثنـاء شـهور 
الحمـل، حتـى تتجنـب الوقوع يف 
أخطـاء يمكـن أن تسـبب أرضاراً 

لطفلها.
وهناك 5 أخطاء شـائعة يمكن أن 
تقع فيها الحامـل، تعريف إليها من 
خالل السـطور التاليـة، وتجنبيها 

أثناء شهور حملك.
1 - تخطي مواعيد الطبيب

املتابعة الدورية مع طبيب أمراض 
النساء خالل شهور الحمل، ليست 
اختياراً، فاملتابعة تتيح لألم معرفة 
كل ما يمر به الجنني، ما يشـعرها 
الوسـيلة  أنـه  كمـا  باالطمئنـان، 
الوحيـدة للتدخـل املبكـر يف حـال 
ظهور أي مشـكلة يف صحة الحمل 

أو صحة الجنني.
لذلـك ال تفّوتـي مواعيـد املتابعـة 

الدورية مع طبيبك أبداً.
العـادات  عـن  التخـيل  عـدم   -  2

السيئة
العـادات السـيئة مثـل التدخـني، 
رشب الكحوليـات، السـهر، تناول 
مثـل  الصحيـة  غـري  األطعمـة 
واملقليـات  الرسيعـة  الوجبـات 
واللحـوم املصنعة واألطعمة املليئة 
بالسـكر املصّنـع، جميعها عادات 
تعـرّض األم للسـمنة، ما يؤثر عىل 
صحـة حملهـا، كمـا ينتقـل هذا 
الرضر للجنـني، ويجعلـه معرضاً 
وأمـراض  بالسـمنة،  لإلصابـة 
السـكري والقلب، كما يزيد فرص 

الـوالدة املبكـرة، مـا ينـذر بوالدة 
طفـل معرّض لإلصابة بالعديد من 

األمراض.
لذا احريص عىل التخيل عن عاداتك 
السـيئة عند التخطيـط للحمل، أو 

فور العلم بأنِك حامل.
3 - اإلفراط يف تناول الطعام

كل مـا تحتـاج إليـه الحامـل هو 
250 سـعرة حراريـة إضافيـة يف 
اليوم، زيادة عن سعراتها الحرارية 
الطبيعيـة، لذا فاإلفـراط يف تناول 
الطعـام بدعـوى تغذيـة الجنـني، 
مـا هـو إال وزن زائـد، يجعـل األم 
معرضة لإلصابـة باألمراض، مثل 

مرض سكري الحمل.
4 - اإلفـراط يف رشاء مسـتلزمات 

املولود
قد تندفع األم وتشـرتي الكثري من 
مسـتلزمات املولود التـي يمكن أال 
تحتاج إليها أصـًال، ما يعني إهدار 

املال.
املسـتلزمات  رشاء  حـاويل  لـذا 
الرضوريـة، وبعـد الـوالدة يمكنِك 
رشاء مـا تشـعرين أنـِك بحاجـة 

حقيقية إليه.
5 - التخيل عن الحياة االجتماعية

تظـن بعـض األمهـات أن التفرغ 
لإلنجـاب يعني التخيل عـن الحياة 
االجتماعية بالكامـل، ما يجعلهن 

عرضة لإلصابة باالكتئاب.
عالقاتـك  عـن  تتخـيل  ال  لـذا 
بالدعـم  وتمتعـي  االجتماعيـة، 
النفيس الذي يقدمـه لِك أصدقاؤك 

وأقاربك.
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أنا متزوجة من شـاب من جنسـية مختلفة عنـي، ولدينا طفل، 
وأفكر يف الحمل، مشـكلتي أن زوجي يحب النساء ويحب التغزل 
فيهـن، فـكل ما أحمـل هاتفـه أندم ألنـي دخلت حسـابه ألرى 
الرسـائل التي يرسلها لعدد من البنات، ومنهن من يحكي معهن 
عـن الجنس، وأخريات يحاول أن يتعرف عليهن، عدد كبري، حتى 

أنه صار ينزل تطبيقات لبنات يعرضن أنفسهن
املهـم أنه منذ زواجنـا كانت هذه الوضعية سـبب كل مشـاكلنا 
ووصلنـا للطالق مرتني، وعندمـا أواجهه يحلف أنـه ال يعمل أي 
عالقة، ويقول أن الله سيحاسبه للمعصية، ثم يقول إنه ال يرتكب 
معصية، لكن أنا تعبت ورصت أتعصب وصار رأيس دائماً يؤملني، 
وتهت والله، رصت أشك أن زوجي مريض نفسياً بهذا الذي يقوم 
به. املهم أنا لسـت مقرصة معه من أية ناحية. كل النصائح التي 

تقدم للنساء ألتزم بها، لكن بدون جدوى. 
النصائح والحلول:

1لسـت وحدك مـن تعاني من مثل هـذه الحالة، ولـن أقول إنها 
مشكلة ألنك لست طرفاً فيها!!

 2وضعـك يشـبه املئات بـل اآلالف من النسـاء املبتليـات بأزواج 
عيونهم فارغ

 3هـذا النوع مـن األزواج يطلق عليهم خـرباء العالقات الزوجية 
والعائليـة صفـة ال Vulnerableوأقـرب معنـى لهـذا التوصيف 

باللغة العربية الضعيف أو املعطوب!
4زوجـك إذاً مصاب بهذا العطب، فهو كالطفـل املدلل يبحث عن 
األلعاب ليكتشفها، ثم يرميها، وهو طفل كسول ومحدود الذكاء 

ويحتاج إىل ترويض!
 5الحل إذاً هو إشـغاله وإنهاكه بدالً من مراقبته واإلصابة بوجع 

الرأس والحرية بسبب تلك املراقبة.
 6مطلـوب منـك أن تكوني قائدة بيتـك وعائلتك. أنـت من يقرر 
اإلنجاب، فـال ترتددي وتمتعي بأمومتك وامـألي بيتك باألطفال، 
وسـارعي إىل تغيـري نمـط حياتـك وألزمـي زوجك بمسـاعدات 
واحتياجـات للبيت ولك ولـألوالد، فالواضح أن لديه فراغاً يحاول 

أن يمأله بصور البنات واللغو واللهو!
 7مشـكلتك إذن ليسـت صعبة أو خطرة، بل هي حالة ستتالىش 
إذا مـا ترصفت كقائدة ومـألت بيتك بضجيج العمل واملشـاركة 
واملرح والناس املريحني واللمة العائلية والطعام اللذيذ والتسـلية 
والضحـك وكل ذلك بمواكبة مع الدعـاء لزوجك بالهداية والتوكل 
عـىل الله الذي يسـاعد الناس الطيبني والخرييـن والذين يحمون 

أنفسهم وعائالتهم من االنزالق إىل املعايص.
 8أخـرياً كوني قوية وعملية ومؤمنة برعاية الله سـعيك لحماية 

زوجك وعائلتك، فتنجحي وتسعدي بإذن الله

خـالل عمليـة سـطو يف الصـني، 
رصخ لص البنـك موجهاً كالمه إىل 

األشخاص املوجودين داخل البنك:
”ال تتحركـوا، املـال ملـك للدولـة 

وحياتكم ملك لكم.“
اسـتلقى الجميع عـىل األرض بكل 
هـدوء. وهـذا ما يسـمى ”مفهوم 
تغيـري التفكـري“ تغيـري الطريقـة 

التقليدية يف التفكري.
وعندما اسـتلقت سيدة عىل طاولة 
بشكل اسـتفزازي، رصخ اللص يف 
وجهها: ”رجـاء كوني متحرضة.. 
هذه رسقـة وليسـت اغتصـاب!“ 
”االحرتافيـة“  يسـمى  مـا  وهـذا 
الرتكيـز فقـط عىل مـا تدربت عىل 

القيام به.
عندمـا عاد اللصـوص إىل مقرهم، 
قـال اللص األصغـر عمـراً، والذي 
يحمل شـهادة ماجسـتري يف إدارة 
اللصـوص وكان  األعمـال“ لزعيم 
 6 أكربهـم سـناً وكان قـد أنهـى 
سنوات تعليم يف املدرسة االبتدائية، 
”يـا زعيـم دعنـا نحـيص كـم من 

األموال رسقنا.
نهـره الزعيـم وقال لـه ”أنت غبي 
جداً! هـذا مبلغ كبري مـن األموال, 
وسـتأخذ منا وقتاً طويـًال لعدها. 
سـنعرف الليلة من نرشات األخبار 
كم رسقنـا من األمـوال!“ وهذا ما 
يسـمى الخـربة. ففي هـذه األيام، 
الخـربة أكثـر أهمية مـن املؤهالت 

الورقية!
بعد أن غادر اللصـوص البنك, قال 
مديـر البنـك ملديـر الفـرع, اتصل 

بالرشطة برسعة.
ولكن مدير الفـرع قال له: ”انتظر 
دوالر  ماليـني   10 نأخـذ  دعنـا 
ونحتفظ بها ألنفسنا ونضيفها إىل 
الـ70 مليون دوالر التي اختلسناها 
سـابقاً! وهذا ما يسمى بالسباحة 
مـع التيـار.“ أي تحويل وضع غري 

موات لصالحك!
قال مدير الفرع:

”سيكون األمر رائعاً إذا كان هناك 
رسقة كل شـهر.“ وهذا ما يسمى 
قتل امللل. أي السـعادة الشـخصية 

أكثر أهمية من وظيفتك.
يف اليوم التايل، ذكرت وكاالت األنباء 
أن 100 مليـون دوالرتمت رسقتها 

من البنك.
قام اللصوص بعـد النقود املرة تلو 
األخـرى، ويف كل مرة كانوا يجدون 
أن املبلـغ 20 مليـون دوالر فقـط. 
فغضـب اللصـوص كثـرياً وقالـوا 
”خاطرنـا بحياتنـا مـن أجـل 20 
مليـون دوالر، و مدير البنك حصل 
تتسـخ  أن  دون  مليونـاً   80 عـىل 

مالبسه.“
وهنا يبدو أن من األفضل أن تكون 
متعلمـاً بـدالً مـن أن تكـون لصاً! 
وهذا ما يسـمى ”املعرفة تسـاوي 

قيمتها ذهباً!“
كان مدير البنك يبتسـم سعيداً ألن 
خسـائره يف سـوق األسـهم تمـت 

تغطيتها بهذه الرسقة.
وهذا ما يسمى ”اقتناص الفرصة.“ 
أي الجـرأة عىل القيـام باملخاطرة، 
فاللصـوص الحقيقيـون هم غالباً 
املدراء املاليني وغريهم كثر، لكنهم 

لصوص بشهادات!

بطـرق  األشـخاص  يتكلـم 
مختلفـة، فمنهم من يتحدث 
إىل اآلخريـن برسعـة ومنهـم 
من يفعل هذا بهـدوء... وكل 
يعكـس  الطـرق  هـذه  مـن 
خفايا شـخصياتهم إذاً راقب 
تتكلـم بهـا  التـي  الطريقـة 

لتتعرف إىل نفسك أكثر.
1 تتكلم بهدوء

أياً يكـن املوقف الذي تواجهه 
فأنت تتكلم بهدوء تام. ويدل 
هذا عـىل أّنك دائم السـيطرة 
عىل األمور. ويعني أّنك تتكتم 
عـىل كل ما يحـدث يف حياتك 
الخاصة. فأنت ال تشكي أمرك 
إىل اآلخريـن وإن كنت تشـعر 
بالضيـق واالنزعـاج. ولهـذا 
يعتقد الكثريون أّنك ال تواجه 

أي مشكالت يف حياتك.

2 تقول جمالً قصرية
إذا كنت تتلفظ بجملة قصرية 
وتسـكت قبـل أن تبـدأ جملة 
أخرى، فهذا يشري إىل أّنك تقدر 
نفسك كثرياً وتتمتع بالثقافة 
والعمـق والكثري من الصفات 
يحرتمهـا  التـي  املماثلـة 
اآلخـرون أيضـاً. كما يشـري 
هـذا إىل أّنـك عقالنـي وقادرة 

عـىل تفهم ظروف ومشـاكل 
األشخاص املحيطني بك وعىل 

احتوائها.
3  تتكلم بطريقة متقطعة

إذا كانت جملك غري مرتابطة، 
أي أّنك تعرب عن أفكار عدة يف 
جملـة واحدة، فيكشـف هذا 
أنك عصبي املزاج ومترسع يف 
أخـذ القرارات. كمـا يدل عىل 

أّنك ترتبك كلمـا حدث تغيري، 
وإن كان بسـيطاً يف حياتـك. 
ويعني أيضاً عـىل أّن احتمال 
معاناتـك من االكتئـاب كبري 
جـداً، فانتبـه وقـارب األمور 
بطريقة أكثر هدوًءا وعقالنية 

مما تفعل اليوم.
4 تقول جمالً طويلة

يف حـال كانت جملـك طويلة 
أثنـاء الـكالم، فأنـت رصيح 
وال تحـب املواربـة أو الخداع. 
كمـا أن الكـذب هـو أكثر ما 
يزعجك. ولهـذا تبتعد رسيعاً 
ال  الذيـن  األشـخاص  عـن 
يتعاملـون معـك بصدق. كما 
أّنك موضوعـي وال تدافع عن 
أي شـخص أو قضية بتطرف 
أو انحيـاز. وهـذا مـا يجعلك 

تكتسب احرتام الجميع.
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غزل عراقي
معـــــــــــــــذور انــت  بجمالـك  تتباهـى 
جيلـــــــــك اتبـاهـى  بيــك  االجـيـال  عـــىل 
مرتـــــــــــاح وحـيــل  انــه  بحـبـك  علـيـل 
عليــلــــــــــــك يسـمــوني  كامــــو  ال 
عـليــــــــك  اشـتـكـي  افـكــر  مـــرات  واذا 
اشـتكيـــلك عــنــدي  مــن  اركـــض  اجـيــك 

صــــورة و حــــدث

ضـم  تعلـن  إيطاليـا   -  1939
طرابلـس وبرقـة إليهـا وتمنـح 

سكانهما جنسيتها.
1945 - الواليـات املتحـدة تغزو 

جزيرة لوزون الفلبينية.
1946 -تأسـيس جماعة االخوان 

املسلمني يف االردن.
1951 - االفتتـاح الرسـمي ملقر 

االمم املتحدة يف  نيويورك.
1960 - جمـال عبد النارص يضع 
حجر االسـاس لبناء السـد العايل 
بعـد إقـراض االتحاد السـوفيتي 
لبالده مبلـغ 100 مليـون دوالر، 

مع رفض
البنك الدويل تمويل بناء السد. 

معاديـة  تظاهـرات   -  1964
لالمريكيـني يف منطقـة قناة بنما 
التي تديرها الواليات املتحدة منذ 

.1903
1968 - انشـاء منظمـة اقطـار 

العربية املصدرة للبرتول.
الجيـش  مـن  قـوات   -  1986
االرسائيـيل أو ما يسـمى بحرس 
حظـر  بفـرض  تقـوم  الحـدود 
التجول يف منطقة املسجد االقىص 

وتقدم عىل  اعتقال
وحـراس  املصلـني  مـن  أعـداد 
املسـجد إثـر تصديهـم العضـاء 
لجنة الداخلية التابعة للكنيسـت 
أول  هـذه  وكانـت  االرسائيـيل، 

محاولة اعتداء رسمية
عىل االقىص.

1989 - بعد وسـاطة سـعودية، 
سـوريا  بـني  العالقـات  إعـادة 
واملغـرب والتـي قطعـت قبـل 3 
سـنوات بعد زيارة رئيس الوزراء 

االرسائييل
للمغرب.

1990 - تدشـني انبـوب النفـط 
ينبـع  إىل  يصـل  الـذي  العراقـي 

السعودية عىل البحر االحمر.
الخارجيـة  وزيـر   -  1991
االمريكـي جيمـس بيكـر يعلـن 
فشـل املحادثات بينه وبني وزير 
الخارجيـة العراقي طـارق عزيز 

وذلك لعدم  إيجاد
مرونـة مـن العـراق لالسـتجابة 
لقـرارات مجلـس االمـن الـدويل 
النسـحاب العـراق مـن الكويت، 
ويذكر أن هناك سوء فهم عراقي 

للرد الدويل
عىل غزو الكويت وأنه لم يسـمع 
شًيئا من عزيز يشري إىل أن العراق 

سينسـحب  من الكويت.
2004 - اتفاق تتعهد ليبيا بموجبه 
تقديم تعويضات لعائاالت ضحايا 
اعتداء عىل طائـرة تابعة لرشكة 
أوتا الفرنسية يف 1989 أسفر عن 

مقتل 170.
يتسـلم  قرنـق  2005جـون   -
لجنـوب  رئيـس  كأول  السـلطة 
اتفاقية نيفاشـا  السـودان بعـد 
للسـالم بني الحكومة السودانية 

والحركة الشـعبية  لتحرير

السودان.
انتخابـات يف فلسـطني النتخاب 
الوطنيـة  السـلطة  رئيـس 
الفلسطينية خلًفا ليارس عرفات، 
النتيجـة فـوز محمـود  وكانـت 

عباس بمقعد الرئاسة
بنسبة 62.%

الـدويل  االمـن  - مجلـس   2009
يتبنـى القـرار 1860 الداعـي إىل 
وقف فوري الطالق النار يف قطاع 

غزة يليه انسحاب كامل للقوات
االرسائيلية.

2010 - وزير الخارجية املرصي 
أحمـد أبـو الغيط يعلـن أن بالده 
قررت منع أي قوافل مسـاعدات 
إنسـانية لغزة من عبور أراضيها 
مهمـا يكـن مصدرهـا أو نوعية 

القائمني عليها.
- 2011بـدأ عمليـة التصويت يف 
اسـتفتاء تقريـر مصـري جنوب 

السودان.
إرسائيل تهدم بيت مفتي القدس 

السابق أمني الحسيني.
لكـرة  الـدويل  2017االتحـاد   -
القـدم يعلن رفع عـدد املنتخبات 
املشـاركة يف كأس العالـم لكـرة 
القـدم إىل 48 منتخبـا ابتداًء من 

نسخة 2026.
2021 - تحطم طائرة رسيويجايا 
الرحلة 182 التي كان عىل متنها 
العاصمـة  شـمال  شـًخصا   62

االندونيسية جاكرتا.
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أبـــــــراج

تبـدو نشـيطا وجريئا يف نفس الوقت، ولذلك سـتلفت 

انتبـاه الجميع حتـى املارين يف الطـرق العامة. ال تظن 

أبـدا أنك تحتاج إىل إنفـاق أموال باهظة لتحسـني مظهرك. 

اخرت مالبس بسـيطة وكن واثقا من نفسـك. إن ما تحتاجه 

اليـوم هو التواصل مع مجموعة من األصدقاء ومشـاركتهم 

يف بعض األنشطة الرياضية.

ربما تشعر اليوم ببعض القلق بسبب خوفك عىل 
مسـتقبلك املهني. ربما تشعر بالقوة أحيانا ولكن 
غالبـا ما يطغى الشـعور بالخـوف والضعـف عليك. 
أمامك فرصة جيدة اليوم لتبدأ من جديد. عليك أن تحرتم 

مواعيدك مع اآلخرين حتى ال تفقد احرتامهم لك.

سـتتقدم بشـكل كبـري يف عملـك وهـذا بفضـل 
مجهـودك املبالغ فيـه خالل الفرتة األخـرية، ولكن 
يجب أن تقلل من اندفاعك وترسعك، ألن هذا األمر سوف 
ينعكس بالسـلب عليك، وتجنب املناقشـات التي تسبب لك 

اإلحباط والرصاع حتى تصل لهدفك بسهولة ويرس.

يوم ميلء باملواقف املربكة التي تسبب لك االضطراب والقلق 

نوعا ما. ترصفات اآلخرين معك قد تجعلك محبطا وغري مقبل 

عىل الحياة. أنت شـخص حسـاس جدا ولذلك تتأثر بـأي تعليق أو 

ترصف ال يرضيك من قبل اآلخرين. تحاول الرتكيز عىل تحقيق أحالمك 

ولكن من الصعب الرتكيز وأنت تمر بحالة نفسية سيئة.

الناس من حولك سيقدرون الجهود التي تبذلها 
من أجل إسعادهم.أعط الحبيب فرصة ملقابلتك 
لكي يرشح لك ما أسـأت فهمه أمس. االنعزال ليس 

حال منطقيا.
يجـب أن تتحـاور معه لكـي تصال إىل حـل يرضيكما. 

اضحك وافرح مع األصدقاء يف املساء.

أيـام جميلة بانتظارك بـرشط أن تتبنى نظرة 
إيجابية للحياة وتكف االنشغال باألفكار السلبية 
السـيئة، فهـذه الطريقـة يف الحياة سـتضيع منك 
فرصا كبرية بانتظارك. انظر للحياة بتفتح أكرب خاصة 

أن كل الظروف لصالحك هذه األيام.

تواجه منعطفا غري متوقع يف حياتك العاطفية، 
وقد يتسـبب هـذا يف أن تعيد النظـر يف قرار مهم 
اتخذته مؤخرا، ولكنك سـتدرك قريبـا أنه ال يمكنك 
تغيـري ما حدث بالفعل. الندم لـن يفيد اآلن، لذلك عليك 

أن تتخلص من شعورك بالذنب.

تشـعر أنـك ال تسـتطيع أن تعمـل حتـى يف املنزل. 
ترصفاتـك الخاطئة هي السـبب األول والرئيس وراء 
شـعورك بامللل واإلحباط. حاول أن تخـرج مع مجموعة 
من األصدقاء يف مكان مفتوح وأن تشاركهم يف القيام ببعض 

األنشطة الرتفيهية حتى تنىس أعباء العمل ومشاكله.

مشـاكلك التـي تواجهـك اليـوم ليـس لهـا إال 
التواصل البناء مع املحيطني بك. كل مرة تتحدث 
فيها، سـتجد من حولك يصغون إليك بشـكل غريب 
جـدا. كلما كنت قويا يف إثبـات وتقديم وجهات نظرك، 

اقتنع من حولك بها بسهولة.

قد تكـون يف رصاع دائـم مع أرستـك ولكن هذا 
الـرصاع يمكـن التغلب عليـه بقليل مـن الحكمة 
والعقـل. ال تكـن متسـلطا وال ترص عىل رأيـك، تقبل 
وجهات نظر اآلخرين. ال تتشاجر مع أفراد أرستك ملجرد 

أنك وجدت أن بعض األمور لم تحدث كما كنت تتمنى.

من املتوقع أن تشعر أنك غري متحفز عىل القيام بأي 
يشء اليوم. ال تقلق فعندما تنجز أول مهمة، سيكون 
من السـهل عليك إنجاز البقية. لديك مشـكلة مع أرستك 
وهـذا ما يؤثر يف أدائك. مارس بعـض التمارين الرياضية أو 

حتى رياضة امليش، وستالحظ أن مزاجك يتحسن.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

الحـب بالنسـبة لـك أهـم يشء فهـو كاملـاء 
والهـواء، وال يمكنـك الحيـاة بـدون الدخول يف 
قصة حب جديدة، وهو يشء جميل بال شـك ولكنه 
يدفعك أحيانا نحو اختيارات خاطئة ال يجب أن تتورط 
بهـا. حاول أن تتحـىل ببعض الصرب وتأكـد أن األجمل 

بانتظارك.

الكلمات العمودية
-1مقـدار// الجبل الذي رسـت عليه سـفينة 

سيدنا نوح عليه السالم .
-2 تجدها يف ”نال“//مدينة سورية.

-3 دار حول اليشء/يقعد.
-4تجدها يف ”ورم“//عاصمة أفريقية.

-5 وجهة نظر//رمز جربي//للنداء.
-6مدينة تركية//حرض.

-7وسخ الدسم.
-8أعطى//تجدها يف“امتحان“.

-9 سمني.
-10 نركض// من األنبياء عليهم السالم .

الكلمات األفقية 
-1من زوجات سـيدنا ابراهيم عليه السالم//

درب.
-2 أعرض نهر يف العالم.

-3 بحر// مداد.
-4 للنداء// أقرص نهر يف العالم.

-5 قطع البقر //بواسطتي.
-6 جوهر// ملس//ضمري متصل.

-7 متشابهان//للجزم.
-8 عاصمة إفريقية .

-9 الشمس.
-10من األنبياء عليهم السالم//صدق//ملس.

No: 7636   Sun    9     Jan    2022العدد:   7636    االحد    9    كانون الثاني    2022

@“aã†c@ÊÎái@â€a@È‹–†@…fl@ÒáyaÎ@÷bèi@äÏé@lc@ÒÜb»é



أبو  مها  املرصية  املمثلة  توفيت 
عوف عن عمر ناهز ٦٥ عاما بعد 

رصاع مع املرض.
التمثيلية  املهن  نقابة  ونعت 
الفنانة الراحلة، يف بيان نرشته عرب 

حسابها يف «فيسبوك».
«تنعى  البيان:  يف  النقابة  وقالت 
وجموع  التمثيلية  املهن  نقابة 
أبو  مها  الغالية  الفنانة  الفنانني 
عوف.. إنا لله وإنا إليه راجعون».
مرض  من  الراحلة  الفنانة  وعانت 
خالل  صارعته  الذي  الرسطان، 
لتلفظ  عمرها،  من  األخرية  الفرتة 
أحد  داخل  األخرية  أنفاسها 
القاهرة. يف  الخاصة  املستشفيات 
والراحلة هي ابنة املوسيقار الراحل 
-١٩١٩) عوف  أبو  شفيق  أحمد 
املوسيقي  وشقيقة   (٢٠٠٤
عوف.  أبو  عزت  الراحل  واملمثل 
مدينة  يف  عوف  أبو  مها  وولدت 
القاهرة عام ١٩٥٩، وتخرجت من 
الجامعة األمريكية، قبل أن تنضم 
ومنال  ومريفت  منى  أخواتها  مع 
شكلها  التي  إم)  (فور  لفرقة 
نهاية  عوف  أبو  عزت  شقيقهن 
مع  السبعينيات.وبالتوازي  حقبة 
قدمها  الغناء،  عالم  يف  انطالقها 
املخرج حسن اإلمام يف دور صغري 
أمام  النساء)  تظلموا  (ال  بفيلم 
ثروت وتحية  اإلمام وهناء  حسني 

كاريوكا وسعيد صالح.

توالت بعد ذلك أعمالها السينمائية 
ولكني  أكذب  ال  “أنا  ومنها: 
والخط  للطلبة،  وممنوع  أتجمل، 
الحب  الصيف  ويف  الساخن، 

ومعلش  األوقات،  وأحىل  جنون، 
البحار،  وأمري  بنتبهدل،  إحنا 

أشهر  الزوجية”.ومن  وغش 
التلفزيونية:  أعمالها 

“ساحرة الجنوب، وراجل 
وأرض  ستات،  وست 
العائيل،  جو، وبالحجم 
وليه  الصعيد،  ونرس 
بالحب،  وكله  أل، 

واتنني يف الصندوق، 
القمر،  وزي 

والدايرة”.

انضمت الفنانة العراقية، آسيا كمال، إىل 
نهائي»،  «بالغ  الدرامي  املسلسل  فريق 
خرسوه،  سلطان  الكويتي  للمخرج 
حيث سيدخل حيز التنفيذ بعد ١٠ أيام، 
عبداملحسن  الكاتب  تأليف  من  وهو 
«ماجيك  رشكة  إنتاج  ومن  الروضان، 
مال  وأحمد  محسن  لألخوين  لنس» 

حسني.
كما يشارك يف بطولته كوكبة كبرية من 
صالح  بينهم  والعراق،  الخليج  نجوم 
الحداد،  عبدالعزيز  حمادة،  باسمة  املال، 
عيل  العنزي،  سارة  الحداد،  حسني 
يفّ  نورا،  حال  الشيخيل،  إبراهيم  السبع، 
من  كل  يشارك  العراق  ومن  الرشقاوي، 
أمري إحسان وبراء الزبيدي وآسيا كمال.

من جهته، قال منتج العمل محسن مال 
مسلسل  هو  نهائي»  «بالغ  إن  حسني: 
الكاتب  أحداثه  بنسج  قام  حقبوي 
الروضان، يف حني يتوىل إخراجه خرسوه، 

الثالثة،  األطراف  التقت  أن  سبق  «حيث 
يف  املنتجة،  والرشكة  واملخرج  الكاتب 
لتجديد  حالياً  ونسعى  مهمة،  أعمال 
بيننا  ما  يف  العمل  جسور  ومد  التعاون 
الذي  الحقبوي  املسلسل  هذا  خالل  من 
يعّد من األعمال الضخمة لناحية اإلنتاج، 

تغطية  عىل  لنس)  (ماجيك  تحرص  إذ 
تفاصيله اإلنتاجية كافة، ليظهر بصورة 
ُتريض طموحنا كرشكة منتجة، وتريض 
ذائقة الجمهور، كما نويل اهتماماً بالغاً 
الدرامي  املوسم  يف  العمل  يظهر  أن  عىل 

لشهر رمضان الفضيل» .

والجديد  الثاني  املوسم  حلقات  أوىل  انطلقت 
من برنامج اكتشاف املواهب الغنائية «عراق 
مواقع  رياض  رحمة  أشعلت  حيث  آيدول»، 
التصوير  جلسة  بسبب  ميديا  السوشيال 
فستاناً  فارتدت  الربنامج،  بربومو  الخاصة 

عىل شكل «نوتة موسيقية» ضخمة.
أوىل  انطلقت  عراق»  يا  «غنِّ  شعار  وتحت 
عراق  برنامج  من  الثاني  املوسم  حلقات 
وكشفت  يس»،  بي  الـ»أم  شاشة  عرب  آيدول 
عن املشاركني بتجربة األداء، حيث ستستمر 
ليبدأ  أسبوعني  مدار  عىل  حلقات  أربع  ملدة 
بعدها املشاركون بمرحلة العروض املبارشة 

ليلة كل جمعة.
الجدير بالذكر أن لجنة تحكيم املوسم الجديد 
من برنامج «عراق آيدول» تضم كالً من رحمة 
حيث  العراقي،  وحاتم  نبيل  وسيف  رياض 
يقف أمامهم املشرتكون يف كل حلقة الختيار 
للموسم  املتقدمني  بني  من  املواهب  أفضل 

الجديد، والربنامج تقدمه ميس عنرب.
عىل صعيد آخر، تعرض شاشة منصة شاهد 

عنوان  تحمل  خاصة  حلقة  اإللكرتونية 
ليلة كل  آيدول إكسرتا» عرب شاشتها  «عراق 
الفائز باملوسم األول  أن يقدمها  جمعة، عىل 

من الربنامج «عيل ليو» خالل حلقات تجارب 
مدربي  مع  املبارشة  الحلقات  وبعد  األداء 

االصوات أيضاً لتقييم املشرتكني.
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 عىل طاولة العشـاء، يجتمع 
أنحـاء  مـن  مختلفـون  نجـوم 

الوطن العربي يف تجربة خاصة 
عـرب شاشـة منصة شـاهد 

اإللكرتونية.
 The secret تحـت عنـوان
عـرض  بـدأ   dinner club

حلقات مختلفة من برنامج 
جديـد عـرب شاشـة منصـة 

ويبـدو  اإللكرتونيـة،  شـاهد 
األول مـن نوعه يف هذا املجال حيث 

تدور حلقاته حول دعوة خاصة للجمهور 
ليشـاهد نجومهم املفضلني عىل طاولة عشـاء 

خاصة ملناقشة أفكار جريئة ومختلفة 
خـالل الحلقة.. وتحمـل كل حلقة 
عنواناً للعشـاء يف مكان مختلف 
وغـري متوقـع عـىل اإلطـالق، 
يجتمع فيه النجوم املعزومون 
عىل طاولة العشاء، وال يعرف 
اآلخر.والربنامـج  منهـم  أّي 
يضم مجموعة كبرية من نجوم 
الدول العربية بداية من ستيفاني 
صليبـا ومايا دياب وباسـل خياط 
وأمل بوشوشة وأحمد صالح السعدني 
ومـرام عيل وغريهـم من النجـوم الذين أنهوا 

تصوير حلقاتهم ضمن الربنامج.

عامـر،  أيتـن  الفنانـة،  طرحـت 
أوىل تجاربهـا كمطربة من خالل 
أغنية «بناقص»، من كلمات تامر 
حسني، وألحان وليد سعد، وتوزيع 
أحمـد إبراهيم، وصورتها املخرجة 
بتول عرفة بطريقة الفيديو كليب، 
وجاءت هذه التجربة بمثابة الحلم 
الـذي تحقـق أليتـن بعـد سـنوات 

عديدة، حيث سـبق وأكـدت أن الغناء 
حلم تأخر ١٨ عاما.

وقدمـت املخرجـة بتـول عرفـة مـن 
خالل الكليب رؤية تمثيلية، خاصة أن 
املطربة معها هـذه املرة ممثلة قادرة 
عـىل التقمص مـن شـخصية أخرى، 
حيـث ناقشـت املخرجـة مـن خـالل 
الفنانـة أيتن عامـر أنموذجا متواجدا 

بكثـرة مـن الفتيـات الالتـي تغلقـن 
حياتهـن عـىل شـخص، ومـع زيادة 
االهتمام املبالغ فيه يبتعد عنها بسبب 
هـذا االهتمـام الزائـد الـذي ُيشـعره 
بالخنقة، بحسـب تعبريات الشـباب، 
وعندما يرتكها تواجه صدمة حقيقية 
حتى تستعيد حياتها مرة أخرى ولكن 

بصعوبة.

االحتفال بذكرى تأسيس الجيش العراقي له طعم خاص باعتباره 

واحدا من الجوانب البارزة من تاريخ العراق الحديث، ففي السادس 

من كانون الثاني عام ١٩٢١ انبثقت  الرشارة االوىل بإعالن تأسيس 

يمتلك  الذي  العسكري  جعفر  الوزير  بقيادة  وطني  عراقي  جيش 

الرحمن  عبد  حكومة  زمن  يف  كبرية  وسياسية  عسكرية  إمكانية 

وقد  (ع)،  الكاظم  موىس  فوج  هو  فوج  اول  تشكيل  بعد  النقيب 

ضم هذا الفوج عددا كبريا من ضباط الجيش اغلبهم اكمل علومه 

هذا  لبث  وما  العثماني،  االستعمار  زمن  يف  تركيا  يف  العسكرية 

الفوج ان توسع حتى تأسست قوتان هما القوة الجوية والبحرية 

تهديد  أي  ملواجهة  بها  بأس  ال  امكانيات  يمتلك  واصبح  إلسناده، 

بعض  طموح  وبسبب  الجيش  هذا  لكن  البالد،  يواجه  خارجي 

بعض  وبدأ  مساره،  عن  ينحرف  بدأ  الحكم  يف  للمشاركة  الضباط 

بانقالب  اولها  بدأ  عسكرية  انقالبات  ينفذون  املغامرين  الضباط 

عام ١٩٣٦ برئاسة قائد الفرقة الثانية الفريق بكر صدقي شكلت 

الحال  اثره حكومة جديدة برئاسة حكمت سليمان، واستمر  عىل 

بأحداث دراماتيكية توجت بانقالب ١٤ تموز عام ١٩٥٨ الذي  اسقط 

النظام امللكي وادخل الجيش يف مزيد من االرباك بعد مقتل العائلة 

يشهد  لم  أكرب جريمة  يف  الشوارع  يف  افرادها  اغلب  امللكية وسحل 

الجيش  كان  فقد  املأساة  حجم  ورغم  مثيال،  الحديث  التاريخ  لها 

السياسيني  بعض  لكن  مصالحه،  يراعي  للشعب  نصريا  العراقي 

املغامرين حرفوا مهامه بعد تنفيذ حروب عبثية ال فائدة منها بدأت 

الطرفني  املواطنني من كال  ايران راح ضحيتها ماليني  بالحرب مع 

اعالن  نتائجها  من  كانت  طائشة  عملية  يف  الكويت  بغزو  وانتهت 

اضافة  أمريكا،  بزعامة  عديدة  اجنبية  دول  مع  واملواجهة  الحرب 

العراقي  الجيش  هيبة  الحرب  هذه  افقدت  مما  عربية،  دول  اىل 

متكافئة،  وغري  متوازنة  غري  معركة  يف  قطعاته  اغلب  تدمري  بعد 

اصدر  حتى  البغيض  االحتالل  وحدث  الحرب  هذه  انتهت  ان  وما 

الجيش وترسيح  بحل  قرارا  بريمر)  (بول  االمريكي  املدني  الحاكم 

اغلب عنارصه، فأصبح العراق ارضا مستباحة، مما شّجع عنارص 

االرهاب لشن هجمات عىل املدن العراقية، حيث سقطت اربع مدن 

من دون مقاومة، إال ان هذا الوضع املخزي لم يستمر طويال، حيث 

الله ورعاه»  السيستاني «حفظه  السيد عيل  الديني  املرجع  اصدر 

فتواه الجهادية، فلبى نداء الواجب فتية عاهدوا الله والوطن عىل 

مساندة الجيش العراقي والدخول يف معارك ضارية كتفاً عىل كتف 

مع اخوتهم عنارص الجيش، وتم تحرير هذه املدن بوقت قيايس.. 

فتحية للجيش العراقي يف عيده األغر، وتحية ملن سانده يف تحقيق 

النرص، وكل عام وقواتنا املسلحة بألف خري.
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 iOS بدأت أبل أيًضا يف طرح نظام التشغيل ، iPhone 13  مع إطالق سلسلة
15، وقد تم الكشف عن iOS 15 يف WWDC العام املايض، حيث جلب بعض 
 Focus و SharePlay املعاد تصميمه و Safari امليزات البارزة مثل متصفح
Mode و Live Text والعديـد من امليزات األخرى.فيما يجلب التحديث أيًضا 
ميزات أمان وخصوصية جديدة، ومنذ بداية الطرح، أبلغ املسـتخدمون عن 
العديد من املشـكالت يف نظام التشـغيل واآلن انضم خطـأ جديد إىل العربة، 
ووفًقـا لتقرير صـادر عـن MacRumors ، فإن الخطأ يف تطبيق الرسـائل 
يرسـل إعالمات بالقراءة حتى عندما يتم تعطيل امليزة من قبل املسـتخدم.
وبالنسـبة ألولئـك الذيـن ال يعرفون، فإن إيصاالت االسـتالم تشـبه تماًما 
 ،WhatsApp العالمـات الزرقاء التـي يمكن للمـرء رؤيتها أثناء اسـتخدام
ويتحـول نص ”تم التسـليم“ املوجود أسـفل iMessage إىل ”قراءة“ عندما 
يتم إرسـال الرسالة من قبل مستخدم آخر، وتجدر اإلشارة إىل أن إشعارات 
القراءة تظهر فقط عند تشغيل امليزة يف تطبيق اإلعدادات. بمجرد التمكني، 
تتـم مزامنة اإلعداد عرب جميع أجهزة أبل التي تسـتخدم نفس معرف أبل.
ويشري تقرير MacRumors إىل أن تطبيق الرسائل ال يراعي دائًما اإلعدادات 
التي حددها املستخدمون، وتمكن عدد قليل من األشخاص من حل املشكلة 
مؤقًتـا عن طريق إعادة تشـغيل أجهزتهم ولكن لم يتم اكتشـاف حل دائم 
حتـى اآلن، فيما أزال نظام التشـغيل الجديد أيًضا ميزة من مسـاعد صوت 
أبـل Siri، ووفًقا ألحد التقارير، لم يعد بإمكان Siri تقييم األغاني التي يتم 
تشغيلها عىل تطبيق أبل Music يف نظام التشغيل iOS 15 أو إصدار أحدث.

يرسـم األطفال شـخصيات فريدة 
التفكـري  منـا  تتطلـب  وخياليـة 
بشـكل مختلف قليـًال للتعرف عىل 
األشخاص واألشـياء يف صورهم.. 
يف حـني أنه قـد يكون من السـهل 
جـًدا عىل األهـل أو املعلـم رؤية ما 
ُيقصـد برسـم الطفـل ومـا يريـد 
إظهـاره، فإن الـذكاء االصطناعي 
يكافح يف هذه املهمة ألن رسومات 
األطفـال غالًبـا مـا يتم إنشـاؤها 

بطرق مجردة.
من خالل قسـم Meta AI، طورت 
الرشكـة املعروفـة سـابًقا باسـم 
فيسبوك رسومات متحرّكة، وهي 
أداة ”أوىل من نوعها“ تعمل تلقائًيا 
عـىل تحريـك رسـومات األطفـال 
يمكـن  البـرش.  تشـبه  ألشـكال 

للربنامج تحديد الشكل وعزله عن 
الرسـم األوسـع وتجهيـزه وجعله 
يرقـص بـرشط أن يكون الرسـم 

واضًحا بدرجة كافية!
اإلنجاز يف هـذا االبتكار هو تدريب 
فهـم  عـىل  االصطناعـي  الـذكاء 
مسـتوى التجـرد الـذي يرسـم به 
األطفال.. وقد يسـاعد عىل التعرف 
بأطـراف  املثقوبـة  النقطـة  عـىل 
مشـوهة تعـّرب عـن الفكـرة التي 
يأخذهـا الطفـل عن شـخٍص ما. 
فاألطفال يصـورون الناس بطرق 
عديـدة، وكان عىل Meta الحصول 
عـىل أداتهم للتعـرف عىل أكرب عدد 
ممكن من هذه الطرق. لذلك يقوم 
فريـق واسـع بعمليـة تطوير هذا 

االبتكار بكل تفاصيله.

يسـتعد تطبيـق التواصـل الفـوري ”واتسـآب“ إلطـالق أوىل تحديثاته 
الكربى خالل العام الجديد 2022.وذكر أن ”واتسـآب“ يعمل حاليا عىل 
إضافة صور حسـابات جهات االتصال إىل تنبيهات الرسائل التي تظهر 

عىل شاشة هاتف املستخدم.
وذكـر أنـه رصد اسـتخدم هـذه امليـزة يف اإلصـدار التجريبـي لتطبيق 
التواصل الفوري (واتسـآب بيتـا)، يف الهواتف التي تعمل بنظام ”أي أو 
أس“، أي أجهـزة أبل، وخاصة باإلصـدار 15.ومع تطبيق هذه الخدمة، 
فـإن ”واتسـآب“ يكون قد انضـم إىل االتجاه العـام يف التطبيقات الذي 
يظهر صورة مـع التنبيه، مثل ”تويرت“.وعند تفعيـل الخدمة الجديدة، 
سـيتلقى املستخدم إشعارا عىل شاشـة هاتفه مع صورة ملف حساب 
املستخدم الذي أرسل له رسالة عرب ”واتسآب“.ويف أواخر العام املايض، 
بدأ ”واتسآب“ يف اختبار الكثري من املزايا الجديدة التي سيجري إطالقها 
يف العام الجاري 2022، مثل منح مرشيف املجموعات مزيدا من السيطرة 

عليها.

بـدأ تطبيـق التواصـل االجتماعي 
العالـم،  يف  األشـهر  للصـور 
ميـزة  اختبـار  يف  “انسـتغرام”، 
عـىل  الخاصـة”  “اإلعجابـات 

.(Stories) القصص
األم  الرشكـة  “ميتـا”،  وأكـدت 
لتطبيـق ““انسـتغرام”، أن امليزة 
متاحة حالياً ملجموعة صغرية من 

األشخاص عىل مستوى العالم.
وأوضحـت الرشكـة أن الشـخص 
صاحب القصة هو فقط من يمكنه 
رؤية العـدد اإلجمـايل لإلعجابات، 
مشـرية إىل أنه ال توجـد أي خطط 

لجعل عدد اإلعجابات علنياً.
 وقال متحدث باسم رشكة “ميتا”: 
“نحن نعمل دائماً عىل إيجاد طرق 
ملساعدة األشـخاص عىل التواصل 
مـع من يهتمـون بهـم”. وأضاف 
يف ترصيحـات أدىل بها ملوقع “تيك 
كرانش” التقني: “نحن اآلن نخترب 
Story Like، وهـي طريقة تمكن 
املسـتخدمني مـن التفاعـل أكثـر 
مع القصـص، وال يراها إال مؤلف 

القصة”. 
يف غضـون ذلك، كشـف عـدد من 
املسـتخدمني أنهـم بـدأوا يف رؤية 
لقطـات شاشـة  امليـزة ونـرشوا 
(screenshot) للخاصيـة الجديدة 
يف تغريدات عرب تطبيق ““تويرت”، 

حيث
املسـتخدمني،  أن  الصـور  تظهـر 
الذيـن هـم جـزء مـن االختبـار، 
سـيتلقون إشـعاراً يفيد بأنهم قد 

يتلقون إعجابات عىل قصصهم.
جميـع  أن  بالذكـر  والجديـر 
مسـتخدمي تطبيق ““انستغرام” 
يتمتعون حالياً بالرد عىل القصص 
عـرب ثمانية خيـارات مـن الرموز 
التعبرييـة (emoji)، بمـا يف ذلـك 
الضحـك واملفاجأة والعني بشـكل 
قلب والدمـوع والتصفيـق والنار 
واالحتفال والعالمـة املئوية، علماً 
بـأن ردود الفعل هذه غـري مرئية 
للعامـة، لكن الشـخص الذي نرش 
القصـة يمكنه رؤيـة إجمايل عدد 
ردود الفعل التـي تلقاها لكل رمز 

تعبريي.
مـع  التفاعـل  إىل  وباإلضافـة 
القصـص، تمنـح امليـزة الجديدة 
املسـتخدمني واملؤثريـن وصانعي 
املحتـوى وسـيلة جديـدة لقياس 
بنفـس  قصصهـم  يف  املشـاركة 
طريقة مشاركاتهم. وتأتي تجربة 
بعدمـا  الجديـدة  ““انسـتغرام” 
للمسـتخدمني  املنصـة  سـمحت 
عـىل  اإلعجابـات  رقـم  بإخفـاء 
عـام  يف  مـرة  ألول  مشـاركاتهم 
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يف  رئيس،  ياسمني  النجمة،  تنطلق 
خالل  من  لها  مرسحية  بطولة  أول 
مرسحية «أحفاد رّيا وسكينة»، التي 

تتعاون فيها مع دينا الرشبيني.
خالل  من  تجّسد  ياسمني  أن  وعلم 

وسكينة»  رّيا  «أحفاد  مرسحية 
التي  الظلو  شوكت  بويس  شخصية 
والعربيات  الدلع  حياة  من  تنتقل 
حارة  درب  إىل  والتسّوق،  والرفاهية 
املهابيل حيث تصطدم بحياة شعبية 

تعشها  من لم 
قبل.

وعىل 
ملستوى  ا

رئيس  ياسمني  تستعد  السينمائي، 
دور  يف   «١٤ «قمر  فيلمها  إلطالق 
عرضه  بعد  السينمائية،  العرض 
من  املاضية  بالدورة  األول  العاملي 
الدويل،  السينمائي  الجونة  مهرجان 
القمر»  «جارة  فيلمها  بجانب  ذلك 
الذي تتصدر بطولته وتنتظر إطالقه 

قريباً يف دور العرض.
تصدرت  الدرامي،  الصعيد  وعىل 
ياسمني رئيس بطولة مسلسل «٦٠ 
عىل  حرصياً  ُعرض  الذي  دقيقة» 
تريند  وتصّدر   ،vip شاهد  منصة 
منصة شاهد طوال فرتة عرضه، كما 
إيجابية  أفعال  ردود  املسلسل  حصد 
االجتماعي  التواصل  منصات  عىل 
نظراً ملا يتناوله من قضايا مجتمعية 
والتحرش  الجنيس  االستغالل  مثل 

والعنف األرسي.
ويبدو أن ياسمني ستحصل عىل 
إجازة رمضانية هذا املوسم، 
عن  أخرياً  اعتذرت  حيث 
عدم املشاركة يف بطولة 
مسلسل عمرو سعد 
واملأخوذ  الجديد 
فيلم  عن 
ه  ملشبو ا
عيم  للز
ل  د عا

إمام.

عىل بعد أيام من بداية تصوير مسلسل 
رمضاني، إنتاج رشكة الصّباح إخوان 
يجمع بني النجوم السوريني عابد فهد، 
سالفة معمار ومعتصم النهار، علمت 
نواعم أن املمثلة اللبنانية نادين الرايس 
وحتى  البطولة،  ثالثي  مع  ُمرشحة 
عن  الصباح  رشكة  تعلن  لم  الساعة 
اسم املسلسل الذي تغري من «بريوت 
إىل اسم آخر سيعلن عنه مع   «٣٠٣
عليه  يرشف  الذي  التصوير  بداية 

املخرج إييل السمعان.
واقعية  قصة  املسلسل  يروي 
حصلت يف بريوت، ولها تداعيات يف 

بعض الدول العربية واألوروبية.
املرة  هذه  الرايس  نادين  تعود 
وتنقل  مشرتكة  عربية  دراما  يف 
واقًعا عربياً بحسب ما رشح عن 
أحداث املسلسل، وسيتم التصوير 
املمثل  يحرض  فيما  بريوت  يف 
الحايل  االسبوع  نهاية  فهد  عابد 
اإلبقاء  املفرتض  ومن  لبنان،  اىل 
بداية  حتى  التصوير  يف  التأخر  أو 
شهر رمضان يف االول من نيسان/

أبريل املقبل.
مقلة  الرايس  نادين  الفنانة  أن  يذكر   

وقدمت  االخرية  السنوات  يف  أعمالها  يف 
العام املايض مسلسالً واحداً هو «زوج تحت 

اإلقامة الجربية «مع الفنان زياد برجي واملمثلة 
هبة نور.

@bflaäá€a@∂g@Ôéaã€a@ÂÌÜb„
Ú◊6ìæa@ÚÓiã»€a


