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بغداد/ الزوراء:
أكـد رئيس مجلس الـوزراء، مصطفى 
الكاظمي، أن قرار رفع اسم العراق عن 
قائمـة الدول عالية املخاطر يف غسـيل 
األمـوال وتمويل اإلرهاب خطوة مهّمة 
يف تكريس الدبلوماسية العراقية.وقال 
الكاظمـي يف تغريـدة له عـىل ”تويرت“ 
تابعتهـا ”الـزوراء“: ان قـرار االتحاد 
األوروبي رفع اسـم العـراق عن قائمة 
الدول عالية املخاطر يف غسـيل األموال 
يف  اإلرهـاب خطـوة مهّمـة  وتمويـل 
تكريس الدبلوماسية العراقية الفاعلة 
لخدمـة مصالـح الوطـن. واضاف: ان 
والدبلوماسـية  الحكوميـة  الجهـود 
مسـتمرة عىل صعـد مختلفـة لوضع 
العـراق يف املكانة التي يسـتحقها.ويف 
وقت سـابق، أعلنـت وزارة الخارجية 

رفع اسـم العـراق عن قائمـة االتحاد 
األوروبي للدول ذات املخاطر العالية يف 
مجال مكافحة غسـل األموال وتمويل 

اإلرهاب.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس االثنني، 
حالـة الطقس يف البـالد لأليـام املقبلة، 
فيما توقعت اسـتمرار تسـاقط األمطار 
حتى الجمعـة املقبل.وذكر بيان للهيئة، 
تلقته ”الزوراء“: أن ”طقس البالد اليوم 
الثالثاء سيكون غائماً جزئياً إىل غائم مع 
تساقط أمطار خفيفة يف أماكن متعددة 
منهـا يتحسـن تدريجيـاً بعـد الظهر يف 
املنطقة الوسـطى، فيما سيكون طقس 
املنطقة الشـمالية غائماً جزئياً إىل غائم 

مـع تسـاقط أمطـار خفيفـة يف أماكن 
متعـددة منهـا يتحسـن تدريجيـاً بعـد 
الظهر كما تتسـاقط الثلوج يف أقسامها 
الجبلية، يف حني سيكون طقس املنطقة 
الجنوبيـة غائمـاً جزئيـاً إىل غائـم مـع 
تساقط أمطار خفيفة ويتحول الطقس 
تدريجياً اىل صحو، أمـا درجات الحرارة 
فسـتنخفض قليالً يف االقسام الوسطى 
والشمالية، بينما ستكون مقاربة لليوم 

السابق يف القسم الجنوبي من البالد“.

بغداد/ الزوراء:
امـس  النفـط،  أسـعار  ارتفعـت 
االثنـني، حيـث أدى تعطـل اإلمـدادات 
تعويـض  إىل  وليبيـا  كازاخسـتان  يف 
املخاوف الناجمة عـن االرتفاع العاملي 
الرسيع يف اإلصابات بساللة أوميكرون 
املتحـورة من فـريوس كورونا.وارتفع 
خـام برنت 19 سـنتا أو 0.2 يف املئة إىل 
81.94 دوالرا للربميـل السـاعة 10:06 
بتوقيـت غرينتـش، بينمـا ارتفع خام 
غرب تكسـاس الوسـيط األمريكي 20 

سـنًتا أو 0.3 يف املئـة إىل 79.10 دوالرا 
للربميل.وارتفعت أسعار النفط خمسة 
يف املئة األسـبوع املايض بعد أن عطلت 
االحتجاجـات يف كازاخسـتان خطوط 
القطـارات، وأرضت باإلنتـاج يف تنجري 
أكرب حقول النفـط يف البالد، بينما أدت 
صيانـة خط أنابيـب يف ليبيا إىل خفض 
اإلنتـاج مـن 1.3 مليون برميـل يوميا 
العام املايض إىل 729 ألف برميل يوميا، 

وفقا لـ“رويرتز“.

كازاخستان/ متابعة الزوراء:
قالت وزارة الداخلية يف كازاخسـتان 
إن قـوات األمـن اعتقلـت يف املجمـل 
7939 شـخصا، حتـى العـارش مـن 
يناير، خالل االضطرابات التي وقعت 
األسبوع املايض والتي تعد أسوأ موجة 
عنـف يف تاريخ تلـك الدولـة الواقعة 

يف آسيا الوسـطى بعد انهيار االتحاد 
السوفيتي.وتم لفرتة وجيزة االستيالء 
عىل مباني الحكـم املحيل أو إحراقها 
يف العديـد من املدن الكربى األسـبوع 
املايض، حيـث تحولـت االحتجاجات 
السلمية يف البداية ضد ارتفاع أسعار 
الوقـود إىل أعمـال عنف.هـذا وعـاد 

اإلنرتنت، امس االثنني، إىل أملاتا كربى 
مـدن كازاخسـتان بعد انقطـاع دام 
5 أيـام تزامـن مع مواجهـات دامية 
العاصمة  القتـىل.ويف  خلفت عرشات 
االقتصادية البالغ عدد سـكانها 1.8 
مليـون نسـمة، بات تصفـح املواقع 
اإللكرتونيـة املحليـة واألجنبيـة من 

جديـد متاحا الذي أعلِـن يوما للحداد 
وتعـود  االضطرابـات.  أعقـاب  يف 
الحيـاة تدريجـا إىل طبيعتهـا يف أملاتا 
حيث اسـتعادت وسـائل النقل العام 
نشـاطها يف شـوارع املدينـة للمـرة 
األوىل منـذ بـدء االضطرابات.وقدمت 
كازاخستان أعمال العنف يف أملاتا عىل 

أنها هجوم من ”مجموعات إرهابية“ 
وأعربت عن اسـتيائها مـن التغطية 
اإلعالمية األجنبية لألحداث التي بدأت 
بتظاهرات احتجاجا عىل رفع أسعار 
املحروقات يف غرب البالد يف الثاني من 

يناير.

الزوراء/مصطفى فليح:
حـذرت وزارة الصحـة، امـس االثنني، مـن امكانية 
دخول العـراق باملوجة الرابعة للوبـاء بفعل الزيادة 
امللحوظـة يف اعـداد اإلصابـات، وفيما شـددت عىل 
اهمية اخذ اللقـاح ودوره يف تقليل اي موجة حالية 
او مسـتقبلية، اكدت وزارة الصحة تسـجيل ١٣٦٨ 
اصابة جديدة و٥ حاالت وفاة وشـفاء ٣١٠ حاالت.

وقالـت عضو الفريق الطبي االعالمـي للوزارة، ربى 
فـالح حسـن، يف حديث لـ»الـزوراء»: اننـا «نالحظ 
من خـالل املوقف الوبائي زيادة تدريجية مسـتمرة 

وملحوظة بأعداد االصابات وزيادة الحاالت املوجبة 
ممـا ينذر ببداية موجـة جديدة».مؤكدة ان «هذا ما 
حذرت منه وزارة الصحة يف جميع بياناتها السابقة 
والحالية حول اهمية وخطورة الوضع الوبائي سواء 
عامليـا او محليـا يف حال عـدم االلتـزام باالجراءات 
الوقائيـة والتهاون باخذ اللقاح «.وشـددت حسـن 
عىل «اهمية اخذ اللقاح ودوره يف تقليل تأثري املوجة 
او حتـى املوجـات القادمة االخرى». مشـرية اىل ان 
«اللقاح سـاهم بشكل كبري يف تقليل اعداد االصابات 
واعـداد الداخلـني اىل املستشـفيات بحاالت شـديدة 

وحرجـة، وخروجنا مـن املوجة الثالثة السـابقة».
واضافـت ان «االلتزام باالجراءات الوقائية من لبس 
الكمامة وتباعد اجتماعي واخذ اللقاح، هو السـبيل 
الوحيـد ملحاربـة اي متحـور والحد من انتشـاره، 
ومنـع ظهـور اي متحـورات اخرى قد تكون اشـد 
خطـورة مـن سـابقاتها «.يف غضـون ذلـك اعلنت 
وزارة الصحـة، امس االثنني، املوقف الوبائي اليومي 
لفـريوس كورونـا املسـتجد يف العراق، فيمـا اكدت 
تسجيل ١٣٦٨ اصابة جديدة و٥ حاالت وفاة وشفاء 
٣١٠ حاالت.وذكرت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: 

ان عـدد الفحوصات املختربية ليـوم امس: ١٥٣١٩، 
ليصبح عدد الفحوصات الكلية: ١٦٩٣٦٣٧٥. مبينة 
انه تم تسـجيل ١٣٦٨ اصابة جديدة و٥ حاالت وفاة 
وشفاء ٣١٠ حاالت.واضافت: ان عدد حاالت الشفاء 
حـاالت  عـدد  بينمـا   ،(٪٩٨٫٥)  ٢٠٦٧٦٩٢ الـكيل: 
االصابـات الكيل: ٢٠٩٨٩٠٨، أما عـدد الحاالت التي 
تحـت العالج: ٧٠٠٤، يف حني ان عدد الحاالت الراقدة 
يف العناية املركزة: ٥٩، وعـدد حاالت الوفيات الكيل: 
٢٤٢١٢. الفتـة اىل: ان عـدد امللقحـني ليـوم امـس: 

٧٠٤٠٢، ليصبح عدد امللقحني الكيل: ٨٧٠٢١١٢.

القاهرة/ الزوراء:
الفتـاح  عبـد  املـرصي،  الرئيـس  أكـد 
السييس، تضامنه الكيل مع لبنان خاصة 
يف الوضـع الراهـن الـذي يمـر به.وأكد 
السـييس، خالل منتدى «شباب العالم» 

يف نسـخته الرابعـة برشم الشـيخ، عىل 
«التضامن الـكيل مع لبنان خصوصا يف 
الضائقة التي يمر بها»، مبديا «استعداد 
مرص لإلسـهام يف إيصال الغاز املرصي 
املوقعة».وأعطـى  املعاهـدات  وفـق 

الرئيـس املـرصي توجيهاته «لتسـهيل 
املوضـوع واإلرساع يف تنفيـذه»، وقـال 
السييس لرئيس مجلس الوزراء اللبناني 
نجيب ميقاتي: «لبنان يف قلبي شخصيا 
ويف ضمري ووجـدان مرص».من جهته، 

شـدد ميقاتي عىل دور مرص وشـكرها 
عىل «دعم لبنان وأهمية رعايتها لعملية 
إعادة النهـوض العربي العام».ومنتدى 
شـباب العالـم هو حدث سـنوي عاملي 
يقـام بمدينـة رشم الشـيخ يف جنـوب 

سـيناء، تحـت رعاية الرئيـس املرصي 
عبد الفتاح السييس، وقد انطلق املنتدى 
عرب ٣ نسـخ يف األعـوام املاضية ٢٠١٧ 

و٢٠١٨ و٢٠١٩.
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أوكرانيا/ متابعة الزوراء:
حـذر األمـني العـام لحلف شـمال األطلـيس، ينس 
سـتولتنربغ، روسـيا من ”كلفة عالية“ سـتتكبدها 
يف حال شـنت هجوما جديـدا عىل أوكرانيـا، مؤكدا 
دعم الحلف لـ“حق أوكرانيا يف الدفاع عن نفسـها“.

وقـال ينـس سـتولتنربغ، خـالل اجتماع مـع نائب 
رئيـس الـوزراء األوكرانـي: ”نريد أن نوجه رسـالة 
واضحـة إىل روسـيا، بأننـا موحدون، وبأن روسـيا 
سـتتكبد كلفة عالية اقتصادية وسياسـية، يف حال 
اسـتخدمت مجددا القوة العسـكرية ضد أوكرانيا“، 
وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.وكان ستولتنربغ 
يتحدث قبـل اجتماع للجنة ”األطليس-أوكرانيا“ مع 
نائبة رئيس الوزراء األوكرانية، أولغا ستيفانيشينا، 

حيـث شـددا عـىل ”رضورة الحـوار مع موسـكو“ 
لتجنب استخدام وسائل عسكرية.وتجري محادثات 
منذ األحد يف جنيف، بني الـروس واألمريكيني.. ومن 
املرتقـب عقـد اجتمـاع ملجلـس األطليس-روسـيا، 
األربعـاء، يف بروكسـل، هو األول منـذ يوليو 2019. 
وسيتبعه، الخميس، اجتماع ملنظمة األمن والتعاون 
يف أوروبـا، يف فيينا.وقالـت ستيفانيشـينا: ”ال يشء 
بشـأن أوكرانيا يجب أن يتـم دون أوكرانيا. املعتدي 
أن  ليـس يف وضـع يخولـه فـرض رشوط، طاملـا 
الدبابـات الروسـية لم تغـادر الحـدود األوكرانية“.

وكانت أمريكا قد تعهدت برد ”قاٍس“ عىل أي عدوان 
رويس يستهدف أوكرانيا.

الكويت/ الزوراء:
قرر مجلس الوزراء الكويتي تحديد نسبة 
عدد العاملني يف مقار العمل الحكومية بما 
ال يتجاوز نسبة %50.وأسند قرار مجلس 
إىل كل جهـة حكوميـة تحديـد  الـوزراء 
النسـبة املالئمـة لهـا بما ال يجـاوز هذه 
الحـدود عىل أن يعمل بالقـرار اعتبارا من 
غـدا األربعاء وحتى إشـعار آخر، وتكليف 
ديوان الخدمـة املدنية بتنفيذ القرار.وقال 
رئيـس مركز التواصـل الحكومي الناطق 
الرسـمي باسـم الحكومة طـارق املزرم 
عرب الحسـاب الرسمي للمركز عىل موقع 
التواصل االجتماعـي ”تويرت“ إن مجلس 

الـوزراء دعـا القطاع الخـاص لتخفيض 
عـدد العاملـني يف مقـار العمـل إىل الحـد 
األدنـى املمكـن لتسـيري األعمال.وأضاف 
املـزرم أن القـرارات شـملت التأكيد عىل 
العاملـني يف الحضانات ونـوادي األطفال 
بـرضورة اكتمال التحصـني ضد فريوس 
قيامهـم  مـن  التأكـد  وكذلـك  كورونـا، 
بااللتـزام بتطبيق االشـرتاطات الصحية.

وبـني أن مجلس الوزراء قرر اقتصار عقد 
االجتماعات واملؤتمرات والدورات الداخلية 
عن طريق االتصال عن بعـد وذلك اعتبارا 

من غدا األربعاء وحتى إشعار آخر.
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الزوراء/ حسني فالح:
السيايس  للشـأن  أكد مراقبون 
ان جلسة انتخاب رئيس الربملان 
ونائبيـه  الحلبـويس  محمـد 
دسـتورية ومـا حصل بشـأن 
الكتلـة االكـرب من قبـل رئيس 
املشـهداني،  محمـود  السـن، 
للقانون، وفيما حددوا  مخالف 
مـدة 15 يومـا لتقديم مرشـح 
الجمهوريـة،  رئيـس  ملنصـب 
رجحوا حسم مناصب الرئاسات 

الثالث خالل مدة شهر.
وقال الخبري القانوني، القايض 
وائـل عبـد اللطيـف، يف حديث 
لـ“الزوراء“: ان الجلسـة االوىل 
للـدورة الترشيعيـة الخامسـة 
كانت دستورية النه ال يمكن ان 
ننتظر شفاء او عالج كبري السن 
عنـد تعرضـه لوعكـة صحية، 
وهنالـك بديـالن لـه طرحتهما 
مفوضيـة االنتخابـات. مؤكدا: 
انـه ال يوجـد لفظ يف الدسـتور 
اسمه الكتلة األكرب، ولكن اللفظ 
املوجـود هـو الكتلـة النيابيـة 
االكثر عددا .واضاف: ان رئيس 
السن ال يسمح له برفع الجلسة 
وانما يتوجب عليـه اكمال اداء 
اليمـني الدسـتورية وفتح باب 
الرتشيح لهيئة رئاسة الربملان، 
أما يرفع الجلسـة فهذا مخالف 

للقانون النه مكلف بثالث نقاط 
اساسـية االوىل يقـدم التهنئـة 
لالعضـاء والثانية تأدية اليمني 
يفتـح  والثالثـة  الدسـتورية 
باب الرتشـيح لرئيـس مجلس 

نائبـا اوال ونائبـا  النـواب ثـم 
ثانيـا .وتابـع: ان الـذي حصل 
ليـس مـن اختصـاص رئيـس 
املشـهداني،  محمـود  السـن، 
واتخـاذه اجـراء الكتلـة االكرب 

كان مستعجال. مبينا: ان احالة 
االكـرب مـن  الكتلـة  موضـوع 
قبـل املشـهداني اىل املستشـار 
القانونـي يعـد من االجـراءات 
االدارية الترشيعية وتختص بها 

فقط الهيئة عندمـا يتم اكمال 
انتخابها.اىل ذلك، قال الخبري يف 
شؤون الدستور، عيل التميمي، 
ان  لـ“الـزوراء“:  حديـث  يف 
”الجلسة االوىل وما حصل فيها 

من اشـكاليات فيهـا تفاصيل 
كثرية الن املادة 54 من الدستور 
بأكـرب  الجلسـة  تعقـد  قالـت 
االعضاء سـنا. مبينا: ان رئيس 
السـن حسـب كتاب املفوضية 
هو محمود املشهداني، وحددت 
معه احتياطا ايضا بشـخصني.

واضـاف: ان رئيس السـن رفع 
الجلسـة وتعـرض اىل اعتـداء، 
ونكـون امـام االحتياط يف حال 
اعتـذار املشـهداني او اصابتـه 
بمـرض او حالـة طارئـة فهنا 
االعتذار يكـون اختياريا، وهنا 
نكون امـام حالـة البديل الذي 
يحـل محله. الفتـا اىل: ان هناك 
فرقـا بـني االعتـذار ملـرض او 
لظـرف طـارئ وبـني االعتداء، 
إال ان االعتـداء الـذي جـاء عىل 
رئيـس السـن يشـكل جريمـة 
يعاقب عليهـا قانون العقوبات 
يف املـادة 229 التي هي االعتداء 
عىل موظف اثناء تأدية الواجب 
وعقوبتها 3 سنوات. وتابع: ان 
االحتياط كان ايضا املشكلة النه 
ليس مـن االحتيـاط املعتمدين 
من املفوضية والذي بلغوا فيها 
االمانـة العامة للربملـان، فكان 
اكرب االعضاء سـنا بعـد اعتذار 

االحتياط االثنني معا.
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بغداد/الزوراء:
متهم  عىل  القبض  القاء  الداخلية،  وزارة  أعلنت 
العراق،  يف  للتسول  املروجني  أهم  من  الجنسية  اجنبي 
باالضافة إىل ٤٥ مخالفاً آخر.وذكر بيان للوزارة تلقته 
وتكثيف  امليدانية  املتابعة  خالل  انه”ومن  ”الزوراء»“: 
الجهود الرقابية، تمكنت مفارز مديرية شؤون اإلقامة 
يف مديرية األحوال املدنية والجوازات واإلقامة من إلقاء 
أهم  من  يعترب  الجنسية،  اجنبي  شخص  عىل  القبض 
للبالد  املتسولني  واستقدام  العراق  يف  للتسول  املروجني 
”القوات  أن  االجتماعي“.وأضاف  التواصل  مواقع  عرب 
االمنية تمكنت ايضا من القاء القبض عىل ٤٥ مخالفاً 
لرشوط وضوابط اإلقامة يف منطقة البتاويني والبياع“.

@xÎãfl@·Ádi@|Ó�m@ÚÓ‹Çaá€a
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@ÚÓ€b«@fiÎá€a@Ú‡ˆb”@Â«@÷aã»€a@…œä@ZÔ‡√bÿ€a
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بغداد/ الزوراء:
عرب صحفيون وفنانـون وادباء، 
سـخطهم  عـن  االثنـني،  امـس 
مـن اجـراءات توزيـع املكافـأة 
التشـجيعية بعد فشل آلية العمل 
برصفهـا من قبـل وزارة الثقافة 
والسـياحة واالثار.وقال عدد من 
الصحفيـني والفنانـني واالدبـاء 
يف حديثهـم لـ»الـزوراء»: ان آلية 
توزيع املكافأة التشجيعية كانت 
مهينـة وغـري مهنيـة وال تليـق 
بالرشائـح املثقفة مـن املجتمع، 
تكـون  ان  املفـرتض  مـن  وكان 
االجـراءات اكثر دقـة وانتظاما. 
مبينـني: ان مـا حصـل يف اليـوم 
االول لتوزيـع املنحـة (املكافـأة 
التشـجيعية) داخـل مقـر وزارة 
الثقافـة كان عبـارة عـن فوىض 
تحدث بهـا الجميع. وطالبوا بأن 
تكـون آلية توزيع املنحة حسـب 

الحـروف االبجديـة عـىل ان تزيد الوزارة  عدد املحاسـبني واملدققـني، وان يكون 
التسـليم بصورة نظامية وبانسـيابية عالية لتاليف التدافـع واالزدحام واختصار 
الوقـت للوزارة وللصحفيني، وعـدم تعرضهم لالهانة كما حدث امس.وأشـاروا 
اىل ان هنـاك خطورة صحية عىل الصحفيني والفنانني واالدباء يف حال اسـتمرار 

الوزارة العمل باآللية املحددة من قبلها، السيما يف ظل تفيش وباء كورونا.

‚bÌc@U@Òáæ@ b�‘„a@á»i@o„6„�a@ÒÜÏ«Î@òÉí@“¸e@X@ÏÆ@fib‘n«a@NNÊbnèÇaåb◊

بغداد/ الزوراء:
بإجراءات  يتعلق  رأي مسبق  إعطاء  اإلثنني،  امس  العليا،  االتحادية  املحكمة  نفت 
بيان  يف  االتحادية  للمحكمة  اإلعالمي  املركز  الربملان.وذكر  رئاسة  انتخاب  جلسة 
مسبق  رأي  إعطاء  بخصوص  البعض  يتداوله  ملا  صحة  «ال  أنه  «الزوراء»:  تلقته 
من املحكمة االتحادية سواء من رئيسها أو أحد أعضائها يتعلق بإجراءات جلسة 
مجلس النواب املنعقدة أمسس بتأريخ التاسع من كانون الثاني الحايل».ودعا املركز 
«الجهات كافة إىل توخي الدقة بعدم نسب أي رأي أو ترصيح إىل املحكمة االتحادية 
العليا، ألن ذلك سوف يعرض من يصدر عنه اىل املساءلة القانونية».وانتخب مجلس 
النواب، األحد، بدورته الترشيعية الخامسة، محمد الحلبويس رئيساً وحاكم الزاميل 

نائباً أول وشاخوان عبد الله نائباً ثانياً.
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الزوراء/ حسني فالح:
ان  السيايس  للشأن  مراقبون  أكد 
الربملان محمد  انتخاب رئيس  جلسة 
وما  دستورية  ونائبيه  الحلبويس 
قبل  من  االكرب  الكتلة  بشأن  حصل 
املشهداني،  محمود  السن،  رئيس 
مدة  حددوا  وفيما  للقانون،  مخالف 
15 يوما لتقديم مرشح ملنصب رئيس 
مناصب  حسم  رجحوا  الجمهورية، 

الرئاسات الثالث خالل مدة شهر.
وائل  القايض  القانوني،  الخبري  وقال 
لـ“الزوراء“:  حديث  يف  اللطيف،  عبد 
الترشيعية  للدورة  االوىل  الجلسة  ان 
ال  النه  دستورية  كانت  الخامسة 
يمكن ان ننتظر شفاء او عالج كبري 
صحية،  لوعكة  تعرضه  عند  السن 
وهنالك بديالن له طرحتهما مفوضية 
االنتخابات. مؤكدا: انه ال يوجد لفظ 
يف الدستور اسمه الكتلة األكرب، ولكن 
النيابية  الكتلة  هو  املوجود  اللفظ 

االكثر عددا .
يسمح  ال  السن  رئيس  ان  واضاف: 
الجلسة وانما يتوجب عليه  له برفع 
وفتح  الدستورية  اليمني  اداء  اكمال 
الربملان،  رئاسة  لهيئة  الرتشيح  باب 
مخالف  فهذا  الجلسة  يرفع  أما 
نقاط  بثالث  مكلف  النه  للقانون 
اساسية االوىل يقدم التهنئة لالعضاء 
الدستورية  اليمني  تأدية  والثانية 
لرئيس  الرتشيح  باب  يفتح  والثالثة 
ونائبا  اوال  نائبا  ثم  النواب  مجلس 

ثانيا .
من  ليس  حصل  الذي  ان  وتابع: 
محمود  السن،  رئيس  اختصاص 
الكتلة  اجراء  واتخاذه  املشهداني، 
ان  مبينا:  مستعجال.  كان  االكرب 
احالة موضوع الكتلة االكرب من قبل 
املشهداني اىل املستشار القانوني يعد 
الترشيعية  االدارية  االجراءات  من 
وتختص بها فقط الهيئة عندما يتم 

اكمال انتخابها.
اىل ذلك، قال الخبري يف شؤون الدستور، 
عيل التميمي، يف حديث لـ“الزوراء“: 
فيها  حصل  وما  االوىل  ”الجلسة  ان 
كثرية  تفاصيل  فيها  اشكاليات  من 
الن املادة 54 من الدستور قالت تعقد 
الجلسة بأكرب االعضاء سنا. مبينا: ان 
املفوضية  كتاب  حسب  السن  رئيس 
هو محمود املشهداني، وحددت معه 

احتياطا ايضا بشخصني.
واضاف: ان رئيس السن رفع الجلسة 
امام  ونكون  اعتداء،  اىل  وتعرض 
االحتياط يف حال اعتذار املشهداني او 
اصابته بمرض او حالة طارئة فهنا 
اختياريا، وهنا نكون  االعتذار يكون 
محله.  يحل  الذي  البديل  حالة  امام 
االعتذار  بني  فرقا  هناك  ان  اىل:  الفتا 
ملرض او لظرف طارئ وبني االعتداء، 
رئيس  عىل  جاء  الذي  االعتداء  ان  إال 

عليها  يعاقب  جريمة  يشكل  السن 
التي   229 املادة  يف  العقوبات  قانون 
تأدية  اثناء  االعتداء عىل موظف  هي 

الواجب وعقوبتها 3 سنوات. 
وتابع: ان االحتياط كان ايضا املشكلة 
النه ليس من االحتياط املعتمدين من 
االمانة  فيها  بلغوا  والذي  املفوضية 
االعضاء  اكرب  فكان  للربملان،  العامة 
سنا بعد اعتذار االحتياط االثنني معا. 
موضحا: انه كان يفرتض لكبري السن 
ليومني  الجلسة  يؤجل  ان  الجديد 
الدستورية  الناحية  من  متاح  وهذا 
هي   54 املادة  يف  الواردة  املدة  الن 
حدد  الجمهورية  ورئيس  يوما   15
السن  رئيس  فكان  يوما   13 بـ  املدة 
بأن  املشهداني  زميله  مع  تعاطفا 
ذلك  ويطلب  ليومني،  الجلسة  يؤجل 
نصف  البسيطة،  االغلبية  بتصويت 

عدد الحضور زائد واحد .

فتح  ايضا  يفرتض  بالقول:  ومىض 
له  تعرض  الذي  لالعتداء  تحقيق 
الربملان  امانة  قبل  من  املشهداني 
واالستعانة  االسباب  ملعرفة 
بالكامريات، وهذا قد يؤدي اىل استبدال 
اىل  واحالتهم  اعتدوا  الذين  النواب 

املحاكم املختصة.
السيايس،  املحلل  رأى  جهته،  من 
الناحية  من  ان  الفييل،  عصام 
السن  رئيس  واجبات  القانونية 
االوىل  اساسيتني  نقطتني  عىل  تقوم 
الفائزين  للنواب  دعوته  تكون 
وهذا  القسم  ألداء  باالنتخابات 
يذهب  ان  يجب  واالخرى  أّداه،  ما 
الختيار  بالدعوة  يعرف  ما  باتجاه 
ذلك  وغري  ونائبيه،  الربملان  رئيس 
موضوع  الن  مسؤوليته،  من  ليس 
حرصا  يكون  االكرب  الكتلة  اختيار 
الربملان  رئاسة  هيئة  صالحيات  من 

املنتخب.
محمود  السن،  رئيس  ان  واضاف: 
القانونية  واجباته  خرق  املشهداني، 
الكتلة االكرب  والدستورية، الن اعالن 
الرئيس  انتخاب  اعالن  بعد  يكون 
من  انه  مبينا:  الربملان.  يف  الدائم 
الناحية القانونية عندما يغيب رئيس 

السن ال بد من ان يكون له بديل.
واشار اىل: ان الحكومة ذهبت اىل ابعد 
اسماء  ثالثة  ذلك حينما وضعت  من 
لكبار السن، وهم محمود املشهداني 

ثم خالد الدراجي ثم عامر الفائز.
الفييل:  قال  التحالفات،  وبشأن 
طوليا  تحالفا  اجرى  الحلبويس  ان 
والديمقراطي  الصدر  السيد  يضم 
ذهابه  اىل  اضافة  الكردستاني 
النهائية  املحصلة  ويف  للخنجر، 
استطاع الحصول عىل أكثر من 200 
لجملة  نتيجة  جاءت  وهذه  صوت، 

من التفاهمات اعقبتها اتفاقات.
الشأن  يف  الباحث  ذكر  ذلك،  اىل 
وفق  انه  الباوي،  محمود  السيايس، 
هيئة  انتخاب  بعد  الدستورية  االطر 
رئيس  عىل  يتوجب  الربملان  رئاسة 
الرتشيح ملنصب  النواب فتح  مجلس 

رئيس الجمهورية ملدة 15 يوما.
رئيس  ان  لـ“الزوراء“:  الباوي  وقال 
محمد  املنتخب،  النواب  مجلس 
فتح  املنصب  تسنمه  بعد  الحلبويس، 
الجمهورية  رئيس  ملنصب  الرتشيح 
اجراء  يعد  وهذا  يوما،   15 وملدة 

دستوريا.
من  رأيناه  ما  بفعل  انه  وختم: 
تحالفات واتفاقات يف جلسة الربملان 
رئيس  انتخاب  شهدت  التي  االوىل 
من  تامة  بأريحية  ونائبيه  الربملان 
التفاهمات  دليل عىل  األصوات، فهذا 
ال  سوف  السياسية  الكتل  بني 
بقليل  اكثر  او  شهرا  سوى  تستغرق 

لحسم مناصب الرئاسات الثالث.

بغداد/ الزوراء:
باب  فتح  االثنني،  امس  النواب،  مجلس  أعلن 
حدد  فيما  الجمهورية،  رئيس  ملنصب  الرتشيح 

رشوط الرتشيح للمنصب.
انه  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  املجلس  وذكر 
 (8) رقم  القانون  من   (3 و   2) للمواد  ”استناداً 
ملنصب  الرتشيح  احكام  (قانون   2012 لسنة 
رئيس الجمهورية)، تم فتح باب الرتشيح ملنصب 

رئيس الجمهورية“.
ممن  بالرتشيح  الراغبني  ”عىل  ان  واضافت 
تقديم  ادناه  املدرجة  الرشوط  فيهم  تتوافر 
طلباتهم التحريرية مشفوعة بالوثائق الرسمية 
التي تثبت توافر تلك الرشوط فيهم مع سريهم 
وتسليمها  النواب  مجلس  رئاسة  إىل  الذاتية 

قرص   – النواب  مجلس  يف  القانونية  الدائرة  اىل 
التاسعة  الساعة  من  االوقات  خالل  املؤتمرات 
من  الظهر  بعد  الثالثة  الساعة  ولغاية  صباحاً 
أيام (الثالثاء واالربعاء والخميس) املوافقة (11 
يثبت  12 و 13/1/2022) لقاء وصل تسليم  و 
ومرافقاته  التقديم  وتاريخ  الطلب  تقديمه  فيه 

من وثائق“.
رئيس  ملنصب  للرتشيح  ”يشرتط  وتابع 
الجمهورية استناداً اىل املادة (1) من القانون ما 

يأتي:
أوالً: عراقي بالوالدة ومن أبوين عراقيني.

من  سنة  األربعني  وأتم  األهلية  كامل  ثانياً: 
عمره. 

ومن  سياسية  وخربة  حسنة  سمعة  ذو  ثالثاً: 

والعدالة  واالستقامة  بالنزاهة  له  املشهود 
واالخالص للوطن. 

الشهادة  الدرايس عن  يقل تحصيله  أن ال  رابعاً: 
وزارة  قبل  من  بها  املعرتف  األولية  الجامعية 

التعليم العايل والبحث العلمي يف العراق. 
خامسا: غري محكوم بجريمة مخلة بالرشف. 

بأحكام  املشمولني  من  يكون  ال  أن  سادساً: 
إجراءات قانون املساءلة والعدالة أو أية إجراءات 

تحل محلها)
الجمهورية  رئيس  ”انتخاب  ان  املجلس  وتابع 
يوم  نهاية  اقصاه  موعد  خالل  سيجري 
من  (72/ثانياً/ب)  للمادة  تطبيقاً   8/2/2022

الدستور“.
الحلبويس،  محمد  النواب  مجلس  رئيس  وكان 

ملنصب  الرتشيح  باب  فتح  األحد،  مساء  أعلن 
األوىل  الجلسة  رفع  فيما  الجمهورية،  رئيس 
يف  الثانية  الجلسة  يحدد موعد  أن  للمجلس عىل 

وقت الحق.
: أن ”فرتة الرتشيح  وقال الحلبويس يف كلمة له 
يوماً   15 لـ  تمتد  الجمهورية  رئيس  ملنصب 
عىل  التصويت  جلسة  تجري  األخري  اليوم  ويف 

املرشحني“.
وانتخب مجلس النواب اليوم بدورته الترشيعية 
الخامسة، محمد الحلبويس رئيساً وحاكم الزاميل 

نائباً أول وشاخوان عبد الله نائباً ثانياً.
الترشيعية  بدورته  النواب  مجلس  وانتخب 
وحاكم  رئيساً،  الحلبويس  محمد  الخامسة، 

الزاميل نائباً أول وشاخوان عبد الله نائباً ثانياً.

بغداد/ الزوراء:
ه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، امس االثنني،  وجَّ
رشطة  عنارص  بحق  تحقيقي  مجلس  بتشكيل 

اعتدوا عىل مواطن يف بغداد.
بيان  يف  الداخلية  لوزير  اإلعالمي  املكتب  وقال 
عثمان  الداخلية،  ”وزير  إّن  ”الزوراء“:  تلقته 
من  عليه  االعتداء  تم  مواطناً  استضاف  الغانمي، 
قبل مجموعة ضباط ومنتسبني يف بغداد، بحضور 
جميع من قام باالعتداء عليه“، مبيناً أن ”االعتداء 
مواقع  بعض  عىل  نرش  فيديو  مقطع  يف  ظهر 

التواصل االجتماعي“.

وأكد الغانمي أن ”حقوق اإلنسان فوق كل اعتبار، 
وأنه ال يسمح إطالقاً باإلعتداء عىل أي مواطن مهما 
الترصفات  ”هذه  أن  اىل  مشرياً  األسباب“،  كانت 
تمت  ال  املسيئة  العنارص  هذه  قبل  من  الفردية 

بصلة اىل أخالق وتعليمات املؤسسة األمنية“.
القانونية  اإلجراءات  بـ“اتخاذ  الغانمي  ووجه 
بحقهم  تحقيقي  وإقامة مجلس  بحقهم،  الالزمة 

عىل أن ينجز خالل سبعة إيام“.
واستمع الغانمي اىل ”طلبات واحتياجات املواطن“، 
مؤكداً أنه ”سيعمل عىل محاسبة املقرصين بحقه 

بأشد العقوبات“.

الرياض/ الزوراء:
املعلومات،  وتقنية  االتصاالت  وزير  بحث 
السعودي عبدالله بن عامر السواحه، مع وزير 
والوفد  الشيباني  أركان  العراقي،  االتصاالت 
يف  البلدين  بني  التعاون  تعزيز  له، سبل  املرافق 
الرقمية  والحكومة  الرقمي،  االقتصاد  مجال 

بحسب صحيفة عكاظ السعودية.
واستعرض االجتماع التجربة السعودية الرائدة 
االتصاالت  وتطوير  الرقمي  التحّول  مجايل  يف 
والبنية التحتية، التي أسهمت إىل جانب تبنيها 
الثورة  إليها  توصلت  التي  التقنيات  ألحدث 

إىل  اململكة  وصول  تعزيز  يف  الرابعة  الصناعية 
الرشكات  ودعم  املجال،  هذا  يف  متقدمة  مراكز 
التقنية السعودية للتوسع يف األسواق العراقية.

وحرض االجتماع نائب وزير االتصاالت وتقنية 
ومحافظ  العوهيل،  هيثم  املهندس  املعلومات، 
الدكتور  املعلومات،  وتقنية  االتصاالت  هيئة 
االتصاالت  وزير  ومساعد  التميمي،  محمد 
الدسوقي،  منري  الدكتور  املعلومات،  وتقنية 
املهندس  الرقمية،  الحكومة  هيئة  ومحافظ 
التعاون  ملنظمة  العام  واألمني  الصويان،  أحمد 

الرقمي، ديمة اليحيى.

اربيل/الزوراء:

كردستان  إقليم  حكومة  رئيس  رحب 

بقرار  االثنني،  امس  بارزاني  مرسور 

العراق من  االتحاد األوروبي رفع اسم 

غسيل  يف  املخاطر  عالية  الدول  الئحة 

األموال وتمويل اإلرهاب، مشريا إىل أن 

إصالح  تسهيل  يف  سيسهم  القرار  هذا 

القطاع املرصيف .

”الزوراء“؛  ورد  بيان  يف  بارزاني  وقال 

األوروبي  االتحاد  بقرار  بشدة  ”أرحب 

البلدان  قائمة  من  العراق  اسم  رفع 

األموال“.  غسيل  يف  املخاطر  عالية 

إقليم  حكومة  عملت  ”لقد  واضاف 

كردستان والحكومة االتحادية يف بغداد، 

خالل السنوات األخرية، مع رشكائنا يف 

منابع  استهداف  عىل  الدويل  املجتمع 

اإلجرامية،  والشبكات  اإلرهاب  تمويل 

القانونية  غري  املزادات  سيما  وال 

غري  املالية  والرشكات  العمالت  لبيع 

الرسمية“.

وبني أن ”اإلصالحات الحكومية، ومنها 

وإجراءات  والخدمات  العامة  املالية 

وشفافية  الحدودية  واملنافذ  العقود 

رشكة  تراجعها  التي  النفط  مبيعات 

(ديلويت)، جعلتنا أقوى يف حربنا ضد 

الفساد، حيث عززنا الرقابة واإلرشاف 

إقليم  حكومة  ربط  عرب  إيراداتنا  عىل 

العاملي،  املرصيف  بالنظام  كردستان 

األفق  يف  يلوح  تزايد  ومع  واآلن 

للتعاون املايل واالستثماري من االتحاد 

القطاع  إصالح  سيكون  األوروبي، 

تقديم  يف  بكثري  أسهل  ودعمه  املرصيف 

الخدمات للجمهور“.

كردستان،  يف  لنا  ”بالنسبة  انه  وتابع 

فإن هذا أمراً شخصياً، إذ حاول داعش 

تقويض نمط حياتنا لكنه فشل يف ذلك، 

ولهذا السبب وضعنا أنفسنا يف مقدمة 

الستئصال  الدولية  الجهود  ووسط 

(مجموعة  خالل  من  تمويله  منابع 

التابعة  داعش)  تمويل  مكافحة  عمل 

للتحالف الدويل“.

أجرينا  ”كذلك  بارزاني:  وأكمل 

أجل  ومن  أجلنا  من  التغيريات  هذه 

مستقبلنا، ولو لم نقم بهذه اإلصالحات 

التجارة  ومعالجة  القتصادنا  الهيكلية 

الفرصة  هذه  رأينا  ملا  املرشوعة،  غري 

ُتسنح أمامنا مع أصدقائنا يف أوروبا“.

وشدد عىل أن ”هذا النجاح الذي نحققه 

بالجهود  أوروبا  اعرتاف  ومع  اليوم، 

علينا  يحتم  وبغداد،  أربيل  يف  املشرتكة 

لضمان  ذلك  من  أبعد  إىل  ُقدماً  امليض 

ومزدهر  مرشق  اقتصادي  مستقبل 

بـ“أننا  ثقته  عن  معربا  ألطفالنا“، 

اليوم كنقطة تحول  الوراء  إىل  سننظر 

يف مسرية كردستان لطي املايض، نحو 

مستقبل عاملي مزدهر وسلمي لشعب 

كردستان“.

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 
العراق  اسم  رفع  قرار  أن  الكاظمي، 
املخاطر  عالية  الدول  قائمة  عن 
اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسيل  يف 
خطوة مهّمة يف تكريس الدبلوماسية 

العراقية.
عىل  له  تغريدة  يف  الكاظمي  وقال 
قرار  ان  ”الزوراء“:  تابعتها  ”تويرت“ 
االتحاد األوروبي رفع اسم العراق عن 
قائمة الدول عالية املخاطر يف غسيل 
األموال وتمويل اإلرهاب خطوة مهّمة 
العراقية  الدبلوماسية  تكريس  يف 

الفاعلة لخدمة مصالح الوطن. 
الحكومية  الجهود  ان  واضاف: 
صعد  عىل  مستمرة  والدبلوماسية 
مختلفة لوضع العراق يف املكانة التي 

يستحقها.
وزارة  أعلنت  سابق،  وقت  ويف 
الخارجية رفع اسم العراق عن قائمة 
االتحاد األوروبي للدول ذات املخاطر 
غسل  مكافحة  مجال  يف  العالية 

األموال وتمويل اإلرهاب.

تلقته  بيان  يف  الوزارة  وقالت 
املفوضية  ”بعثة  إن  ”الزوراء“: 
األوروبية سلمت اليوم رئيس الوزراء، 
الكاظمي، رسالة تضمنت  مصطفى 
االتحاد  قائمة  عن  العراق  اسم  رفع 
العالية  للدول ذات املخاطر  األوروبي 
األموال  غسل  مكافحة  مجال  يف 

وتمويل اإلرهاب“.
فيها  هنأت  ”البعثة  أن  وأضافت 
العراق عىل ما تم اتخاذه من إجراءات 
منظومة  لتحسني  كبرية  وجهود 
ومحاربة  األموال  غسل  مكافحة 

تمويل اإلرهاب“.
وأثنت الوزارة عىل ”التعاون اإليجابي 
واملستمر الذي قدمه االتحاد األوروبي 
القرار  عىل  صوتت  التي  والدول 
أن  بعد  العراق،  يف  االتحاد  وبعثة 
مستوى  إىل  بإجراءاته  العراق  ارتقى 
الشكر  مقدمة   ،” الدولية  املتطلبات 
وزارة  من  الوطنية  ”الجهات  اىل 
املالية والبنك املركزي العراقي وبقية 
الجهات الساندة لها التي أسهمت يف 

تحقيق هذا اإلنجاز“.

بغداد/ الزوراء:
امس  النفط،  أسعار  ارتفعت 
االثنني، حيث أدى تعطل اإلمدادات 
يف كازاخستان وليبيا إىل تعويض 
االرتفاع  عن  الناجمة  املخاوف 
اإلصابات  يف  الرسيع  العاملي 
من  املتحورة  أوميكرون  بساللة 

فريوس كورونا.
أو  سنتا   19 برنت  خام  وارتفع 
دوالرا   81.94 إىل  املئة  يف   0.2
بتوقيت   10:06 الساعة  للربميل 
غرينتش، بينما ارتفع خام غرب 
 20 األمريكي  الوسيط  تكساس 
 79.10 إىل  املئة  يف   0.3 أو  سنًتا 

دوالرا للربميل.
خمسة  النفط  أسعار  وارتفعت 
بعد  املايض  األسبوع  املئة  يف 
يف  االحتجاجات  عطلت  أن 
القطارات،  خطوط  كازاخستان 
أكرب  تنجري  يف  باإلنتاج  وأرضت 
حقول النفط يف البالد، بينما أدت 
إىل  ليبيا  يف  أنابيب  خط  صيانة 
مليون   1.3 من  اإلنتاج  خفض 
إىل  املايض  العام  يوميا  برميل 
وفقا  يوميا،  برميل  ألف   729

لـ“رويرتز“.
الدعم  أيضا  النفط  واستمد 

الذي  العاملي  الطلب  ارتفاع  من 
من  اإلمداد  زيادات  تواكبه  ال 
تضم  التي  ”أوبك+“،  مجموعة 
للبرتول  املصدرة  البلدان  منظمة 

(أوبك) وحلفاء.
ديسمرب  يف  أوبك  إنتاج  وارتفع 
كانون األول 70 ألف برميل يوميا 
عن الشهر السابق، وهو ما يقل 
بها  املسموح  الزيادة  عن  كثريا 
البالغة  ”أوبك+“  اتفاق  بموجب 
والذي  يوميا،  برميل  ألف   253
يف  خفضه  تم  الذي  اإلنتاج  أعاد 
2020 عندما انهار الطلب يف ظل 

إغالقات ”كوفيد19-“.
اإلصابة  حاالت  ارتفاع  لكن 
عىل  ضغطا  شّكل  بكوفيد19- 
من  الرغم  فعىل  النفط،  أسعار 
أظهرت  األولية  الدراسات  أن 
انخفاض خطر اإلصابة بأمراض 
املستشفيات  دخول  أو  خطرية 
أوميكرون  املتحور  بسبب 
باملقارنة  كورونا  فريوس  من 
عليه،  السابق  دلتا  باملتحور 
الصحية  الرعاية  شبكات  وجدت 
وإيطاليا  وبريطانيا  إسبانيا  يف 
وغريها نفسها يف ظروف شديدة 

الصعوبة.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس االثنني، حالة الطقس يف البالد لأليام املقبلة، 

فيما توقعت استمرار تساقط األمطار حتى الجمعة املقبل.
سيكون  الثالثاء  اليوم  البالد  ”طقس  أن  ”الزوراء“:  تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 
غائماً جزئياً إىل غائم مع تساقط أمطار خفيفة يف أماكن متعددة منها يتحسن 
تدريجياً بعد الظهر يف املنطقة الوسطى، فيما سيكون طقس املنطقة الشمالية 
غائماً جزئياً إىل غائم مع تساقط أمطار خفيفة يف أماكن متعددة منها يتحسن 
تدريجياً بعد الظهر كما تتساقط الثلوج يف أقسامها الجبلية، يف حني سيكون 
خفيفة  أمطار  تساقط  مع  غائم  إىل  جزئياً  غائماً  الجنوبية  املنطقة  طقس 
ويتحول الطقس تدريجياً اىل صحو، أما درجات الحرارة فستنخفض قليالً يف 
القسم  يف  السابق  لليوم  مقاربة  ستكون  بينما  والشمالية،  الوسطى  االقسام 

الجنوبي من البالد“.
الغيوم  بعض  مع  صحواً  سيكون  االربعاء  غد  يوم  ”طقس  أن  البيان  وأضاف 
والجنوبية،  الوسطى  املنطقتني  يف  غائم  واحياناً  جزئي  غائم  اىل  ليالً  يتحول 
بينما سيكون طقس املنطقة الشمالية غائماً جزئياً إىل غائم مع تساقط أمطار 
خفيفة يف أماكن متفرقة تكون رعدية احياناً كما يتشكل الضباب يف الصباح 
الباكر يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة سرتتفع قليالً عن اليوم السابق بعموم 

البالد“.
وأشار إىل أن ”طقس يوم الخميس يف املنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً 
واحياناً غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة يف االقسام الرشقية منها تكون 
رعدية احياناً، بينما سيكون طقس املنطقة الشمالية غائماً جزئياً إىل غائم مع 
تساقط زخات مطر خفيفة اىل متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً، يف حني 
سيكون طقس املنطقة الجنوبية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط زخات 
مطر خفيفة يف أماكن متفرقة، أما درجات الحرارة فستنخفض قليالً عن اليوم 

السابق بعموم البالد“.  
والجنوبية  الوسطى  املنطقتني  يف  املقبل،  الجمعة  يوم  ”طقس  أن  إىل  ولفت 
اىل متوسطة  امطار خفيفة  مع تساقط  غائماً  واحياناً  سيكون غائماً جزئياً 
طقس  سيكون  بينما  احياناً،  رعدية  تكون  منها  الرشقية  االقسام  يف  الشدة 
اىل  خفيفة  امطار  تساقط  مع  غائماً  واحياناً  جزئياً  غائماً  الشمالية  املنطقة 
مقاربة  فستكون  الحرارة  درجات  أما  احياناً،  رعدية  تكون  الشدة  متوسطة 

لليوم السابق بعموم البالد“.  
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الرباط/متابعة الزوراء:
من املؤكد أن عام 2022؛ لن يحقق تقدًما 
كبـرًيا يف العالقـات الثنائية إلسـبانيا مع 
الواليات املتحـدة، وفًقا لخرباء من املعهد 
امللكي اإلسـباني ”إِلْكانـو“، الذين حذروا 
أيًضـا من خطـر املواجهـة بـني الجزائر 
واملغـرب والتأثري عىل سلسـلة كاملة من 
”نقاط الضعف“ التي ال تساعد الحكومة 

اإلسبانية يف عملها الخارجي.
يف تقريرهم املعنون بـ“إسـبانيا يف العالم 
يف عام 2022: وجهات النظر والتحديات“، 
قـام الباحثـون الرئيسـيون يف مراجعـة 
مؤسسـة الفكر اإلسـبانية، من بني أمور 
أخـرى، بجوانب السـمعة يف إسـبانيا أو 
التحديـات األمنية أو العالقات مع البلدان 

األخرى.
وحذر خرباء مركز التفكري اإلسباني، من 
أن ”خطـر التصعيد بـني الجزائر واملغرب 
حقيقي“ بعد أن قطعت الجزائر العالقات 

مع الرباط يف آب/أغسطس املايض.
ويشـري معهد ”إِلْكانـو“، إىل أنه ال ينبغي 
اسـتبعاد ”مواجهة مسـلحة مبارشة أو 
بمشاركة جبهة البوليساريو“ بني الرباط 
والجزائـر، األمر الذي قد ”يشـعل النار يف 
شمال إفريقيا ويزعزع استقرار محيطها 

يف البحر املتوسط والساحل“.
امللكـي  املعهـد  يعتـرب خـرباء  وبالتـايل، 
اإلسـباني ”إِلْكانو“  أنه من املُلح ”البحث 
عـن طرق لخفـض التصعيـد لتجنب رش 
أكـرب“، مؤكدين عـىل أن إسـبانيا ”يجب 
أن تسـعى إىل خفض التوتـر بني جريانها 

الجنوبيني وفتح قنوات للحوار“.
”إذا لـم يؤدي هذا املسـار إىل نتائج وكان 
الرصاع يعرض املصالح الوطنية للخطر، 
أن  اإلسـبانية  الحكومـة  عـىل  فينبغـي 
تتخذ تدابـري أكثر حزما، والتي سـتكون 

أكثـر فعاليـة كلمـا زاد الدعم السـيايس 
واالجتماعـي لديها، وسـعت إىل مزيد من 
التنسـيق مـع االتحـاد األوروبـي“ يؤكد 
خرباء ”إِلْكانو“ يف تقريرهم، دون توضيح 

نوع اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها.
ويف سـياق عـدم اليقـني الحـايل، ”يمكن 
للسياسـة الخارجية اإلسبانية االستفادة 
والفـرص  القـوة  نقـاط  مختلـف  مـن 
املحتملة، ولكنها ستكون أيًضا مرشوطة 
سياسـية  طبيعـة  ذات  ضعـف  بنقـاط 
واقتصاديـة وإداريـة“، كمـا أكـد خرباء 

املعهد اإلسباني ”إِلْكانو“.
وأعربت الحكومة اإلسبانية عن ”رغبتها 
يف تعزيـز عمـل أجنبي أكثـر طموًحا عىل 
املدى املتوسـط والطويـل“، لكن ”الوضع 

قصـري املـدى ثبـت أنـه سـلبي يف إظهار 
القيـادة والرتقـب والتوقـع“ التي عربت 
عنها اسرتاتيجية العمل الخارجي التي تم 

اإلعالن عنها يف نيسان/ أبريل املايض.
ووفًقـا لباحثـي ”إِلْكانو“، أظهـر الوباء 
مـرة أخـرى ”نقـاط ضعـف اقتصادية 
مهمـة يف البـالد مثل عدم كفايـة القدرة 
الصناعيـة واالبتكاريـة، وقـدر كبري من 
االعتماد عىل السـياحة، واملشاكل املالية 
التـي تـم تأجيلهـا مؤقًتـا فقـط بفضل 

األموال األوروبية“.
ويـرى خـرباء املعهـد امللكي اإلسـباني، 
التفكـري  يف  املتخصـص  ”إِلْكانـو“، 
السـيايس  ”املنـاخ  أن  االسـرتاتيجي 
الداخـيل املضطـرب هو عامـل آخر يمنع 

االسـتفادة بشـكل أفضـل مـن الفـرص 
ويف  الخارجيـة  السياسـة  يف  املوجـودة 
االتحـاد األوروبي“، مشـريين إىل الوضع 
يف كاتالونيا و“االسـتقطاب القوي بشأن 

جميع القضايا املحلية تقريًبا“.
كما يسـلطون الضوء عىل ”التغيريات“ يف 
وزارة الخارجيـة، التي مرت من خمسـة 
محطات رئيسـية منذ عام 2016، مع ما 

يرتتب عىل ذلك من ”تغيرٍي للمرحلة“.
ويعترب هؤالء الخرباء اإلسبان أن ”كل من 
هذه املرحالت كانـت مصحوبة باالقرتاح 
املقابـل لتجديـد الخطـط، واملخططـات 
التنظيميـة واملعدات، دون أن يكون هناك 
الكثري مـن الوقـت حتى تؤتـي ثمارها“ 

وفق قولهم.

ويف حالـة الوزير الجديـد، خويس مانويل 
ألباريس، ”يبدأ بميزة العالقة الوثيقة مع 
رئيس الوزراء، الذي كان مستشاره الدويل 
الرئييس لسنوات، يف كل من الحزب والحًقا 
يف مونكلوا“، باإلضافة إىل معرفته الجيدة 
”بمتطلبـات الـوزارة، كونه دبلوماسـًيا 

محرتًفا“.
”بالنظر إىل عام 2022، فإن املوقف العام 
إلسبانيا عىل السـاحة الدولية واألوروبية 
فهـو بالوترية التي يتعاىف بهـا االقتصاد، 
والقدرة عىل تنفيذ اإلصالحات يف املجالني 
األخـرض والرقمـي املحملـة عـىل أموال 
الجيـل القـادم مـن االتحـاد األوروبي“، 

يحذر الخرباء.
ومن وجهة نظٍر أكثر سياسيًة، فـ“الهدف 
هو إنشاء دينامية من اليقني واالستقرار 
تمتـد أيًضـا إىل اإلدارة العملياتيـة“ يؤكد 

الخرباء.
عىل املسـتوى األوروبي، يرى خرباء معهد 
”إِلْكانـو“ أن ”2022 هـو عام إلسـبانيا 
املتفق  لتنفيذ اإلصالحات واالسـتثمارات 
عليها مـع املفوضية األوروبيـة يف الوقت 
املناسـب، ضمن خطـة التعـايف والتحول 
والقـدرة عىل الصمود وتحديـد األولويات 
واملبادئ التوجيهية للسلوك“ خالل رئاسة 
دورة االتحـاد األوروبـي التي سـتعقد يف 

النصف الثاني من عام 2023.
وفيمـا يتعلـق بهـذه القضيـة، يأسـف 
الخـرباء ملا وصفوه بـ“انتكاسـة“ رحيل 
وزيـر الدولـة لالتحـاد األوروبـي، خوان 
غونزاليـس باربـا، يف نهاية شـهر كانون 

األول/ ديسمرب.
وشـددوا عىل أنه ”يف غضون ست سنوات 
يف  أشـخاص  سـتة  هنـاك  كان  فقـط“ 
”منصـب كان متوسـط مدتـه يف العقود 
الثالثـة األوىل من العضويـة حوايل خمس 

سنوات“.
ومن بني القضايا قيد املناقشة والتي تهم 
إسـبانيا بشكل خاص؛ التحول إىل الوضع 
الدائـم ألداة االنتعـاش األوروبيـة وكذلك 
إصالح القواعد املاليـة، عىل الرغم من أن 
خـرباء ”إِلْكانـو“ يف هذه املسـألة األخرية 
يشـككون يف مرونـة ميثـاق االسـتقرار 
والنمو، الذي تدافع عنه حكومة سانشيز، 

قبل نهاية عام 2022.
وفيمـا يتعلـق بالواليـات املتحـدة، فـإن 
وصول جو بايدن يعنـي تغيريًا يف العالقة 
عـرب األطليس، ولكن أيًضا ”نهاية حقبة“ 
منذ ”تراجع“ مسـتوى اهتمام واشنطن 

بأوروبا.
وعىل املستوى الثنائي، يقر املعهد امللكي، 
للدراسـات االسـرتاتيجية الدوليـة؛ بـأن 
العالقـة ”لم تكـن خالية مـن االحتكاك“ 
يف العـام املايض، مشـرًيا إىل ”الجدل حول 
االجتمـاع القصـري يف قمـة الناتـو“ بني 

سانشيز وبايدن.
وبينمـا يقـرتب موعـد وصول السـفرية 
األمريكيـة الجديـدة يف مدريد، جوليسـا 
رينوسـو، يقول خرباء هذا املركز الفكري 
اإلسـباني إن ”قمة بني واشنطن ومدريد 

غري متوقعة قبل قمة الناتو“.
”كل يشء يشـري إىل أن األجندة اإلسبانية 
األمريكية ستسـتمر حرصًيـا عرب قنوات 
األطليس (بروكسل-واشنطن)، مما يقلل 
من إمكانات إسبانيا“ كما يقول الخرباء.

العالقات مع روسيا
املعهـد  يؤكـد  بروسـيا،  يتعلـق  وفيمـا 
امللكي، أن املوقف اإلسباني ”تأثر تقليديا 
بالبعـد الجغـرايف والعالقـات االقتصادية 

املنخفضة“.
ويـرى املعهـد يف تقريره إىل أن ”إسـبانيا 
ليس لديها سياسة خارجية محددة تجاه 

روسـيا، ويظل تطورها يف إطـار االتحاد 
األوروبي وحلف شمال األطليس“.

ويشـري إىل أن تحديات روسـيا بالنسـبة 
لالتحاد األوروبي هي نفسـها إلسـبانيا، 
مستشـهدين بـ“االعتمـاد عـىل الطاقة، 
التنافس املتزايد بني بروكسـل وموسـكو 
يف البلدان التي تشـكل جزًءا من سياسـة 
األوروبـي  لالتحـاد  الرشقيـة  الجـوار 
(أرمينيا، أذربيجان، بيالروسيا، جورجيا، 
مولدوفـا وأوكرانيـا)، مـع غيـاب هيكل 

أمني ودفاعي أوروبي“.
ويف هذا السـياق، يمكن إلسبانيا أن تلعب 
”دوًرا مزدوًجـا“، من ناحية الحفاظ عىل 
مشاركتها داخل الناتو ”يف مراقبة املجال 
الجـوي لـدول البلطيق (إسـتونيا، التفيا 

وليتوانيا)“.
ومـن ناحية أخرى، املسـاهمة ”يف تعزيز 
الوحدة األوروبية يف عالقتها مع روسيا“، 
مما يعني ”تعزيـز املرونة الديمقراطية“ 
التحـوالت  ودعـم  األعضـاء  للـدول 
الديمقراطيـة يف دول االتحاد السـوفيتي 

السابق ”للهروب من نفوذ موسكو“.
يؤكد الخرباء أن ”إسبانيا تواجه تحديات 
متجـددة يف أمريكا الالتينيـة عام 2022، 
سـواء يف العالقـات اإلقليميـة والثنائية، 
ولكـن أيًضـا يف العالقـات الدبلوماسـية 

واالقتصادية (االستثمار والتجارة)“.
وعـىل املسـتوى الثنائي، ”تعتمـد طبيعة 
التحيـز  عـىل  دولـة  كل  مـع  االرتبـاط 
السيايس األيديولوجي لكل حكومة“، مع 
اإلشـارة إىل أن فنزويال، نيكاراغوا وكوبا 

أكثر البلدان تعقيًدا.
ومن ناحية أخرى، فهم ملتزمون بالعمل 
مع املمثل السامي وخدمة العمل الخارجي 
األوروبي ملحاولة إعادة إطالق العالقة بني 

االتحاد األوروبي وأمريكا الالتينية.

          

بغداد/ الزوراء:

هنأت السـفارة األمريكيـة يف بغداد، امس 

االثنـني، انتخـاب رئاسـة مجلـس النواب 

العراقـي، فيما عربت عن أملهـا باإلرساع 

بعملية تشكيل الحكومة.

وذكـر بيـان للسـفارة تلقته ”الـزوراء“: 

بـت بانعقـاد الدورة الخامسـة  انهـا ”رحَّ

ملجلس النواب العراقـي والذي ُيعُد جزءاً ال 

يتجـزأ من العمليـة الديمقراطية العراقية 

والسيادة الوطنية“.

وأضـاف ”نتقـّدم بأحـّر التهانـي لرئيس 

مجلـس النـواب املُعـاد انتخابـه، محمـد 

الحلبـويس، وكذلـك النائـب األول لرئيـس 

مجلـس النـواب حاكـم الزامـيل والنائـب 

الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد 

الله“.

وأشـار اىل أنـه ”بالنظـر إىل الـدور املُهـم 

الـذي يؤديه العـراق يف االسـتقرار واألمن 

اإلقليميني، فإننا نشارك األمل يف أن يرشع 

الجديـد  النـواب  العـراق ومجلـس  قـادُة 

باإلرساع يف عملية تشـكيل حكومة جديدة 

ليتسنى لها االضطالع بالعمل املُهم واملُتمّثل 

يف االستمرار يف حماية الديمقراطية ودعم 

السيادة الوطنية والتصدي للتحديات املُلِّحة 

التي تواجه العراق واملنطقة حالياً“.

واعربت عـن أملها ان ”تعكـَس الحكومة 

الجديـدة، فـور تشـكيلها، إرادة الشـعب 

العراقي، وأن تعمل عـىل معالجة تحديات 

واألمـن  اإلنسـان  وحقـوق  الحوكمـة 

واالقتصاد يف العراق“.

بريوت/ الزوراء:

تراجعت اللرية اللبنانية إىل أدنى مستوياتها 

عىل اإلطـالق، حيث تخطى الـدوالر الـ31 

ألف لـرية للمـرة األوىل منـذ بدايـة األزمة 

االقتصادية عام 2019.

الهواتـف  وتطبيقـات  املواقـع  وحسـب 

املحمولـة لتتبع سـعر السـوق السـوداء، 

سـجل الدوالر امـس االثنـني 31050 لرية 

للمبيع، و31000 لرية للرشاء.

يذكـر أن سـعر الـرصف الرسـمي للـرية 

اللبنانية مثبت منذ العام 1997 عند 1507 

القيمـة السـوقية  إال أن  لـريات للـدوالر، 

للعملة الوطنية تراجعـت بأكثر من 95% 

يف غضون عامني من األزمة االقتصادية.

وقد بـات الحد األدنى لألجـور أقل من 23 

دوالرا، بينما تواصل أسعار الوقود والعديد 

من السلع األساسية التي رفع الدعم عنها، 

ارتفاعها.

أوكرانيا/ متابعة الزوراء:
حـذر األمـني العام لحلـف شـمال األطليس، 
ينس ستولتنربغ، روسـيا من ”كلفة عالية“ 
سـتتكبدها يف حال شـنت هجوما جديدا عىل 
أوكرانيـا، مؤكدا دعم الحلف لـ“حق أوكرانيا 

يف الدفاع عن نفسها“.
وقال ينـس سـتولتنربغ، خـالل اجتماع مع 
نائب رئيس الوزراء األوكراني: ”نريد أن نوجه 
رسـالة واضحة إىل روسـيا، بأننـا موحدون، 
وبأن روسيا سـتتكبد كلفة عالية اقتصادية 
وسياسـية، يف حال اسـتخدمت مجددا القوة 
العسـكرية ضـد أوكرانيـا“، وفق مـا ذكرت 

وكالة فرانس برس.
وكان سـتولتنربغ يتحدث قبل اجتماع للجنة 
”األطليس-أوكرانيا“ مع نائبة رئيس الوزراء 
األوكرانية، أولغا ستيفانيشـينا، حيث شـددا 
عـىل ”رضورة الحوار مع موسـكو“ لتجنب 

استخدام وسائل عسكرية.
وتجـري محادثـات منذ األحـد يف جنيف، بني 
الـروس واألمريكيـني.. ومـن املرتقـب عقـد 
اجتمـاع ملجلـس األطليس-روسـيا، األربعاء، 

يف بروكسـل، هـو األول منـذ يوليـو 2019. 
وسـيتبعه، الخميس، اجتمـاع ملنظمة األمن 

والتعاون يف أوروبا، يف فيينا.
وقالت ستيفانيشينا: ”ال يشء بشأن أوكرانيا 
يجب أن يتـم دون أوكرانيـا. املعتدي ليس يف 
وضع يخوله فرض رشوط، طاملا أن الدبابات 

الروسية لم تغادر الحدود األوكرانية“.
وكانت أمريكا قد تعهدت برد ”قاٍس“ عىل أي 

عدوان رويس يستهدف أوكرانيا.
مـن جانبه، أكد سـتولتنربغ أن ”أوكرانيا لها 
الحق يف الدفاع عن نفسـها“، مضيفا: ”نحن 
ندعم أوكرانيا ونساعدها عىل تعزيز حقها يف 

الدفاع عن النفس“.
ويقـدم الحلفـاء بشـكل ثنائـي تجهيـزات 
وتمويال لتحديث القوات املسلحة األوكرانية، 

كما أوضح األمني العام لحلف األطليس.
واسـتطرد: ”من غري الواقعـي ترقب أن تحل 
املشـاكل بحلـول نهاية هـذا األسـبوع، مع 
انتهـاء االجتماعات املقررة.. ما نأمله هو أن 
نتمكن من االتفاق عىل النهج الواجب اتباعه، 

وهو سلسلة لقاءات وعملية“.

القاهرة/ الزوراء:
أكد الرئيس املـرصي، عبد الفتاح 
السييس، تضامنه الكيل مع لبنان 
خاصة يف الوضع الراهن الذي يمر 

به.
وأكد السييس، خالل منتدى ”شباب 
العالـم“ يف نسـخته الرابعة برشم 
الشـيخ، عىل ”التضامن الكيل مع 
لبنـان خصوصـا يف الضائقة التي 
يمر بها“، مبديا ”اسـتعداد مرص 
لإلسـهام يف إيصـال الغاز املرصي 

وفق املعاهدات املوقعة“.
وأعطى الرئيس املرصي توجيهاته 
يف  واإلرساع  املوضـوع  ”لتسـهيل 
لرئيس  السـييس  تنفيـذه“، وقال 
مجلـس الـوزراء اللبنانـي نجيب 
ميقاتي: ”لبنان يف قلبي شـخصيا 

ويف ضمري ووجدان مرص“.
من جهته، شـدد ميقاتي عىل دور 
مرص وشـكرها عىل ”دعـم لبنان 
وأهميـة رعايتهـا لعمليـة إعادة 

النهوض العربي العام“.
ومنتدى شـباب العالـم هو حدث 

سـنوي عاملي يقـام بمدينة رشم 
الشـيخ يف جنـوب سـيناء، تحـت 
رعاية الرئيس املرصي عبد الفتاح 
املنتـدى  انطلـق  وقـد  السـييس، 

عـرب 3 نسـخ يف األعـوام املاضية 
2017 و2018 و2019، حيـث تم 
اسـتضافة أكثر من 15000 شاب 
وشـابة مـن 160 دولة عـىل مدار 

هذه الدورات الثالث.
يف غضـون ذلك، كشـفت وسـائل 
وزيـر  أن  عـن  مرصيـة  إعـالم 
الخارجية املرصي، سامح شكري، 

أصيب بفريوس كورونا.
إن  وقالـت، نقـال عـن مصـادر: 
شـكري موجود يف منزلـه ويتابع 
عمل الوزارة بشـكل متواصل عن 

بعد مؤكدة أنه يتماثل للشفاء.
وكان فـريوس كورونـا قد أصاب 
عدداً من مشاهري الفن والرياضة 
واإلعالم يف مرص خالل بداية العام 
الجديـد، حيـث أصيـب اإلعالمـي 
الفنانـة  وزوجتـه  أديـب  عمـرو 
الحديدي. وكذلـك اإلعالمية  مليس 
والسيناريسـت  الصغـري،  مهـا 
تامـر حبيب والسيناريسـت أيمن 

سالمة.
الفنانـني،  الفـريوس  وداهـم 
عبدالرحمـن أبـو زهـرة ونجـالء 
بـدر، كمـا داهـم خمـايس العبي 
النادي األهيل يارس إبراهيم وأحمد 
عقد القـادر ولويس ميكيسـوني 
وبرييس تاو وأحمد نبيل، وحارس 
مرمـى الزمالـك محمد أبـو جبل 
ومـدرب حـراس مرمـى املنتخب 

الوطني عصام الحرضي.
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كازاخستان/ متابعة الزوراء:
إن  الداخليـة يف كازاخسـتان  قالـت وزارة 
 7939 املجمـل  يف  اعتقلـت  األمـن  قـوات 
شـخصا، حتـى العارش مـن ينايـر، خالل 
االضطرابـات التي وقعت األسـبوع املايض 
والتي تعد أسـوأ موجة عنـف يف تاريخ تلك 
الدولة الواقعة يف آسـيا الوسطى بعد انهيار 

االتحاد السوفيتي.
وتم لفـرتة وجيـزة االسـتيالء عـىل مباني 
الحكـم املحيل أو إحراقها يف العديد من املدن 
الكـربى األسـبوع املـايض، حيـث تحولـت 

االحتجاجات السلمية يف البداية ضد ارتفاع 
أسعار الوقود إىل أعمال عنف.

هـذا وعاد اإلنرتنـت، امس االثنـني، إىل أملاتا 
كربى مـدن كازاخسـتان بعد انقطـاع دام 
5 أيام تزامـن مع مواجهـات دامية خلفت 

عرشات القتىل.
عـدد  البالـغ  االقتصاديـة  العاصمـة  ويف 
سـكانها 1.8 مليون نسـمة، بـات تصفح 
املواقـع اإللكرتونية املحليـة واألجنبية من 
جديـد متاحـا الـذي أعلِـن يوما للحـداد يف 

أعقاب االضطرابات.

وتعود الحيـاة تدريجـا إىل طبيعتها يف أملاتا 
حيث استعادت وسائل النقل العام نشاطها 
يف شـوارع املدينـة للمـرة األوىل منـذ بـدء 

االضطرابات.
وقدمت كازاخسـتان أعمـال العنف يف أملاتا 
عىل أنها هجوم مـن ”مجموعات إرهابية“ 
وأعربت عن استيائها من التغطية اإلعالمية 
األجنبيـة لألحـداث التـي بـدأت بتظاهرات 
احتجاجـا عـىل رفـع أسـعار املحروقات يف 

غرب البالد يف الثاني من يناير.
وسـحبت وزارة اإلعـالم ترصيحـا نـرش يف 

وقـت سـابق عـرب ”تليغـرام“ ومفـاده أن 
أكثر من 164 شـخصا ُقتلـوا يف البالد خالل 
االضطرابات، مشرية ملوقعني إلكرتونيني إىل 

أن هذا الترصيح أتى نتيجة ”خطأ تقني“.
وأكـدت وزارة الخارجيـة يف بيان وجهته إىل 
وسـائل اإلعالم، امـس االثنـني، أن املقاالت 
التي نرشتها وسائل اإلعالم األجنبية أعطت 
”االنطباع الخاطئ بأن حكومة كازاخستان 
هاجمت متظاهرين سلميني. واجهت قوات 
األمن حشودا عنيفة ارتكبت أعماال إرهابية 

فاضحة“.

الكويت/ الزوراء:

قـرر مجلـس الـوزراء الكويتي 

تحديـد نسـبة عـدد العاملني يف 

مقـار العمـل الحكوميـة بما ال 

يتجاوز نسبة 50%.

وأسـند قرار مجلس الـوزراء إىل 

كل جهة حكومية تحديد النسبة 

املالئمة لهـا بما ال يجـاوز هذه 

الحـدود عـىل أن يعمـل بالقرار 

اعتبـارا من غـدا األربعاء وحتى 

إشـعار آخـر، وتكليـف ديـوان 

الخدمة املدنية بتنفيذ القرار.

وقـال رئيـس مركـز التواصـل 

الرسـمي  الناطـق  الحكومـي 

باسـم الحكومـة طـارق املزرم 

عرب الحسـاب الرسـمي للمركز 

عىل موقـع التواصل االجتماعي 

”تويـرت“ إن مجلس الوزراء دعا 

القطاع الخـاص لتخفيض عدد 

العاملـني يف مقار العمل إىل الحد 

األدنى املمكن لتسيري األعمال.

القـرارات  أن  املـزرم  وأضـاف 

شـملت التأكيـد عـىل العاملـني 

يف الحضانـات ونـوادي األطفال 

برضورة اكتمـال التحصني ضد 

فـريوس كورونا، وكذلـك التأكد 

من قيامهـم بااللتـزام بتطبيق 

االشرتاطات الصحية.

وبـني أن مجلـس الـوزراء قرر 

االجتماعـات  عقـد  اقتصـار 

واملؤتمـرات والـدورات الداخلية 

عن طريق االتصال عن بعد وذلك 

اعتبـارا من غـدا األربعاء وحتى 

إشعار آخر.

وأشـار إىل أن املجلس قرر كذلك 

إلـزام وسـائل النقـل الجماعي 

العام بعدم تجـاوز عدد الركاب 

عـن 50 %، مع االلتزام بتطبيق 

والوقائية  الصحيـة  اإلجـراءات 

اعتبـارا مـن بعـد غـد األربعاء 

وحتى إشعار آخر.

وقـال إن مجلـس الـوزراء قرر 

تكليـف الهيئة العامـة للرياضة 

بالتأكيد عىل الجماهري الحارضة 

لألنشـطة الرياضيـة بـرضورة 

اكتمـال التحصني ضـد فريوس 

بتطبيـق  وااللتـزام  كورونـا 

االشرتاطات الصحية.

وأشار إىل أن مجلس الوزراء قرر 

التأكيـد عىل العاملـني ومرتادي 

واألنديـة  الصالونـات  مـن  كل 

اكتمـال  بـرضورة  الصحيـة 

التحصني ضد فريوس كورونا.

وبـني أن مجلـس الـوزراء قرر 

الجهـات  كافـة  عـىل  التعميـم 

الحكوميـة التي تقـدم خدمات 

للمراجعني بتنفيذ تلك الخدمات 

عـن طريـق ”األون اليـن“، ويف 

حـال الحاجـة إىل التواجـد يتـم 

ذلك عرب حجـز موعد يف (منصة 

متـى) املركزيـة إلدارة املواعيـد 

تطبيـق  يف  وذلـك  الحكوميـة 

سـهل أو منصات حجز املواعيد 

الخاصة يف الجهة.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أعلنـت هيئـة النزاهـة االتحاديَّـة يف محافظـة 
النجـف، امس االثنـني، إحباط محاولـٍة إلدخال 
لة بمئـات األطنان من  عدٍد مـن العجـالت املُحمَّ
مادَّة خام الحديد اإلسـفنجي مجهول املصدر إىل 

املحافظة.
دائـرة التحقيقات يف الهيئة، وبمعرض حديثها 
ذتها  عـن تفاصيـل العمليَّـة النوعيَّة التـي نفَّ
ـرٍة قضائيَّـٍة، أفـادت بـ»تحرُّك  بموجـب ُمذكَّ
مـالكات مكتـب تحقيـق الهيئـة يف ُمحافظة 
النجـف إىل حـدود املُحافظة مـن جهة منطقة 
(غماس)؛ بناًء عىل املعلومات الدقيقة املُتوّفرة 
ن مـن ضبـط (١٩) عجلة حمٍل  لديهـا، لتتمكَّ
كبرية (قاطرة ومقطـورة) محملة بــ(٧٢٢) 
طنـاً من مـادَّة خـام الحديد اإلسـفنجي ذات 
االسـتخدام املـزدوج، إذ ُتسـتخَدُم يف مجاالٍت 
مختلفـٍة، منهـا خطرة عـىل حيـاة املواطنني 

وأمنهم».
وتابعـت إنَّ «التحقيقـات األوليَّـة مـع املُتَّهمني 
املضبوطـني، وهم سـائقو العجــالت، قادت إىل 
وجود العديد من املُخالفـات املُرتكبة، إذ تبنيَّ أنَّ 
لـة يف العجالت املضبوطـة مجهولة  املـواد املُحمَّ
مصدر»، الفتًة إىل «وجود اختالٍف كبرٍي بني أرقام 
ة  وَّاق مع الوصوالت الخاصَّ العجالت وأسماء السُّ
بهـا، وعـدم وجود خـط سـرٍي للعجالت(بوجر) 

وبدون منفيست».
عـن  املسـؤولني  بـ»تعـاون  الدائـرة  ونوَّهـت 
السـيطرات يف املنطقـة التي ُطلَِب منهـا التََّحرُّز 
عىل العجـالت واملواد املضبوطة لحـني نقلها، إذ 
تمَّ تنظيم محرض ضبٍط أصويلٍّ باملوادِّ والعجالت 
واملُتَّهمـني املضبوطني يف العمليَّـة؛ بغية العرض 
ة؛ التخاذ القرارات  عىل الجهات القضائيَّة املُختصَّ

املناسبة».
وتأتي هـذه العمليَّة ضمن عملياٍت عدٍَّة إلحباط 
ذتهـا الهيئـة يف األشـهر  محـاوالت التهريـب نفَّ

املنرصمـة، فقـد أحـبطـت أواخـر آب املـايض 
عمـليَّـات تهـريـٍب لـمـادَّة الحديــد الثـقيـل 
يف ذي قـار إىل خـارج البلـد تحت ذريعـة تدوير 
النفايـات مـن معـمـٍل تابـٍع لرشكــٍة أجنبيٍَّة، 
نـت أواخـر تموز من إحباط محاولـٍة  فيما تمكَّ
لـة بمادَّة  لتهـريـب عجـالٍت نـوع (تريلة) ُمحمَّ
حديد سـكراب السـيَّارات املكبوس تـمَّ تهريبها 
ة للحديد والصلب يف دياىل، ويف  من الرشكـة العامَّ
العـارش من كانون الثاني مـن العام املنرصم تمَّ 
لَة  إحباط ُمحاولـٍة لتهريب (١٥) شـاحنة ُمَحمَّ

بمـادة الحديد والنحاس «السـكراب» من إحدى 
دوائر الدولة يف ُمحافظة دياىل أيضاً.

كما أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس االثنني، 
عـن صـدور أوامـر اسـتقداٍم بحـقِّ مسـؤولني 

سابقني يف نينوى عىل خلفية فقدان عجالت.
وقال بيـان لدائـرة التحقيقـات يف الهيئة تلقته 
ة  «الـزوراء» إن «محكمة تحقيـق نينوى املُختصَّ
بقضايـا النزاهة أصـدرت أوامر اسـتقداٍم بحّق 
رئيـس مجلـس املُحافظة السـابق، فضـًال عن 
(٢٢) عضـواً من أعضاء املجلس للدورة األخرية، 
صدر بحقهـم (٢٤) أمر اسـتقدام»، الفتاً إىل أنَّ 
«األمر صدر عىل خلفيَّة التحقيق يف قضيَّة فقدان 
تهم أثناء سيطرة تنظيم  العجالت التي كانت بذمَّ

داعش اإلرهابيِّ عىل املُحافظة».
وأضاف البيان أنَّ «األوامر الصادرة؛ اسـتناداً إىل 
أحكام املادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، شملت 
أيضـاً نائـب رئيـس مجلـس محافظـة نينوى، 

ورئييس مجلس قضائي الحمدانيَّـة وتلكيف».
وأعلنت الهيئة يف وقت سـابق عـن صدور أوامر 
اسـتقداٍم وقبـٍض بحـقِّ مسـؤولني محلّيـني يف 
ُمحافظة نينوى، من بينهم ُمحافظون سابقون 
ورئيـس وأعضاء يف مجلس املُحافظة، فضالً عن 
صـدور أحـكاٍم تراوحـت بني الحبس والسـجن 
شـملت بعضهـم؛ عـىل خلفيَّـة قضايـا تتعلـق 

بالفساد وهدٍر للمال العام.

بغداد/الزوراء:
اعلنـت وزارة الصحـة، امـس االثنني، 
فتـح بـاب التقديـم للدراسـات العليا 
(الدبلوم العايل، املاجستري، الدكتوراه) 
داخـل العراق للعام الـدرايس ٢٠٢٢ – 

.٢٠٢٣
وقال مدير عام دائرة التخطيط وتنمية 
املوارد يف الـوزارة، توفيق وليد توفيق، 
يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: انه ”يجب 
اعـداد الية للرتشـيح من قبـل الدوائر 

واملتضمنـة تشـكيل لجنة للدراسـات 
العليـا يف كل دائـرة صحة تصادق عىل 
اسـتمارات الرتشـيح وتتحمل الدائرة 
مسـؤولية دقة املعلومات املوجودة يف 
االستمارة ويتم تزويد دائرة التخطيط 
يف الـوزارة بطلبـات الراغبـني بإكمال 
الدراسة عن طريق البوابة االلكرتونية 
يف تلك الدوائر وضمن السـقف الزمني 
املحـدد نهايـة الـدوام الرسـمي ليوم 

الخميس املوافق ٢٠٢٢/٢/١٧“.

واضاف ان ”املتقدم للدراسات العليا ال 
يحق له الدخول اىل االمتحان التنافيس 
اال بعـد الحصـول عـىل عـدم ممانعة 
الـوزارة – دائـرة التخطيـط وتنميـة 
املـوارد حرصا وبخالفـة يعترب القبول 
الغيـا“، مشـريا اىل ان ”يكـون املتقدم 
لدراسـة الدبلـوم العـايل واملاجسـتري 
والدكتـوراه قـد اكمل سـنتني خدمة 
وظيفية فعلية بعـد حصوله عىل اخر 
شـهادة لغاية ٢٠٢٢/١٠/١ ويشرتط 

يف املتقدم للدراسة ان تكون لديه خدمة 
فعلية ملدة سنتني بعد حصوله عىل اخر 
شهادة من تاريخ مبارشته بالوظيفة 
لغايـة ٢٠٢٢/١٠/١ ، ويسـتثنى من 
هـذه الفقـرة الحاصـل عىل شـهادة 
املاجسـتري بتقدير امتيـاز او جيد جدا 
وضمـن املـدة املقـررة وبـدون تمديد 

للحاصلني عىل شهادة املاجستري“.
وجـود  عـدم  ”رضورة  عـىل  وشـدد 
عقوبتـني ادارية خالل السـنة االخرية 

واعتبـارا مـن ٢٠٢١/١/١ وان يكون 
مسـتمرا بالخدمـة وعـدم تمتعه بأي 
اجـازة طويلـة، وان ال يكـون مـن قد 
تم قبوله يف دراسـات عليـا عراقية او 
عربيـة او اجنبيـة او برنامـج البورد 
العراقي والعربي والغي قبوله بسـبب 
يعـزى اىل تقصـريه او تركه الدراسـة 
او التدريب ألسـباب غـري مرشوعة او 
يكون قد فصـل منهـا او مرقن قيده 

بسبب الغش او التزوير“.

بغداد/الزوراء:

أعلنت خلية االعالم األمني، امس االثنني، القبض 

عـىل (١٠) متهمني وفق مـواد قانونية مختلفة 

بينهـم إرهابـي ومروجـني للمخـدرات وضبط 

أسلحة غري مرخصة يف العاصمة بغداد.

وذكـرت الخليـة يف بيـان ورد لـ «الـزوراء»: ان 

«القطعـات األمنيـة يف فرقـة املشـاة الحاديـة 

عرشة تمكنت من تنفيذ واجبات بحث وتفتيش 

واسـتطالع مسـلح ضمن مناطق رشقي بغداد، 

تمكنت خاللها من القاء القبض سـتة متهمني 

وفـق مواد قانونيـة مختلفة بينهـم متهم وفق 

احـكام املـادة ١/٤ إرهـاب بعد رصـد تواجده 

ضمن قاطـع مسـؤولية الفرقـة، باإلضافة اىل 

ضبـط (١٩) غـم من مـادة الكرسـتال املخدرة 

وأدوات تعاطيهـا مـع عـدد مـن األسـلحة غري 

املرخصة».

اىل ذلك، «نفذت قوة امنية مشـرتكة من الفرقة 

األوىل رشطة اتحادية ومفارز من االمن الوطني 

ووزارة الصحـة واجـب تفتيش أحـد املذاخر يف 

الكـرادة، تمكنت خالله من مصـادرة كمية من 

االدوية منتهية الصالحية».

واشـارت اىل انـه «تم القـاء القبض عـىل ثالثة 

متهمـني وفق احكام مـواد (التزوير، املخدرات، 

الرشوع بالقتل) ضمن قاطع الرصافة».

وعـىل صعيد متصـل، «تمكنت مديرية شـؤون 

السيطرات، وخالل عمليات التفتيش والتدقيق يف 

احدى السيطرات جنوب بغداد، من القاء القبض 

عىل متهم برتويج وتعاطي املواد املخدرة، ضبط 

بحوزته (١٧٠) غم من مادة الكرسـتال املخدرة 

مع أجهزة تعاطيها، ويف االثناء»

ولفـت البيان اىل انه «تم تسـليم املتهمني واملواد 

املضبوطة اىل الجهات املختصة التخاذ اإلجراءات 

القانونية بحقهم اصوليا».

اربيل/ الزوراء:
أحصت هيئة حماية وتحسـني البيئة يف اإلقليم، 
امس االثنني، عدد االجازات املمنوحة للمشاريع 
املنجزة خـالل عام، فيما أشـارت اىل تخصيص 

نحو ٢٥٩ دونماً لجعلها مناطق خرضاء.
وقال رئيـس هيئة حماية البيئـة، عبد الرحمن 
صديـق، خـالل مؤتمـر صحفـي: إن «الهيئـة 
اسـتطاعت وضع اإلقليم ضمن الئحـة القوائم 
العامليـة حيث تعمل عىل تفعيـل مناهج جديدة 
للمحافظـة عـىل البيئـة واألماكـن الطبيعية يف 
محافظات اإلقليم بالتنسـيق مـع وزارة البيئة 
االتحاديـة واملنظمـات وقنصليات  بالحكومـة 

الدول األجنبية».
واضـاف أنه «سـيقام مؤتمر دوليـاً للمحافظة 
عىل البيئة بالتنسيق مع هيئة االستثمار بدعوة 
٥٠٠ مستثمر، وسيصدر دليل خاص باالستثمار 
األخرض»، مبيناً أنـه «تّم تنفيذ ٢٨٧٦ مرشوعاً، 
خـالل العام املـايض مطابقة للـرشوط فيما لم 

ينجز ٤٨ مرشوعاً».
وتابع أن «هناك اهتماماً بالبيئة واحياء ذكراها، 
إذ تم تخصيص يوم معني من السنة ملحافظات 
ومدن االقليم، مثال: اربيل ١٤ آذار والسـليمانية 

١٥ ترشين الثاني ودهوك شهر ايلول مع ذكرى 
تأسـيس املحافظـة، حيث تعمـل باإلقليم ٢٢٠ 

منظمة يف مجال البيئة».
واكـد صديق انه «تم تخصيص نحو ٢٥٩ دونماً 
من ارايض املشاريع السكنية والصناعية لجعلها 

مناطـق خرضاء لحماية البيئـة يف االقليم، فمن 
أحـد رشوط منح االجـازة ألي مـرشوع، يجب 
لـزرع األشـجار  يتـم تخصيـص مسـاحة  أن 
وتكون خرضاء حسـب حجم األرض املخصصة 

للمرشوع».
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نينوى/الزوراء:

أعلن الحشـد الشـعبي، امس االثنني، 

انطـالق عمليـة أمنيـة مشـرتكة مع 

الجيش يف جزيرة نينوى.

ورد  بيـان  يف  الحشـد  اعـالم  وذكـر 

إن «قـوة مشـرتكة مـن  «الـزوراء»: 

الحشـد الشـعبي اللواء ٤٤ ، وبإسناد 

مديريـات مقاتلـة الدروع والهندسـة 

املتفجـرات  ومكافحـة  العسـكرية 

واملدفعيـة يف الحشـد الشـعبي وقـوة 

من الجيـش العراقي بغطاء جوي من 

طريان الجيش والقـوة الجوية، نفذت 

عملية أمنية يف جزيرة نينوى.

وأوضـح البيـان إن «العملية سـبقت 

قصفا كثيفا لطائرات (f١٦) عىل اوكار 

جرذان داعش يف جزيرة الحرض جنوب 

غرب نينوى، ومازالت قطعاتنا تواصل 

تقدمهـا بتنفيـذ االهـداف املرسـومة 

لهذه العملية، سـنوافيكم بالتفاصيل 

الحقا».

 جمهورية العراق                                                                       العدد: ٨٢٥/ب/٢٠٢١
مجلس القضاء األعىل                                                                   التاريخ:٢٠٢٢/١/١٠

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية 
محكمة بداءة الشطرة 

إعالن
عطفاً عىل قرار محكمتنا سـتبيع هذه املحكمة  باملزايدة العلنية  العقار  تسلسـل ٨ /٢٠٠٩ مستشـفى والعائدة للرشكاء منتويه جبار عبد الحسني 
ورشكاؤها واملكتسـب الدرجة القطعية فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل مدة (٣٠) يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش يف الصحف 
املحلية مسـتصحبني معهم  هويات األحوال املدنية وشـهادة  الجنسـية العراقية وتأمينات قانونية  بنسبة ١٠٪ من القيمة املقدرة للعقار عند وضع 

اليد ان لم يكن من الرشكاء ويتحمل املشرتي أجور اإلعالن والداللية.
القايض
عيىس عطوان عبدالله

االوصاف:
دار سـكن مفرز بصورة غري رسـمية اىل دارين ومحل تجاري مبني من الطابوق ومسـقف بالشيلمان متوسـطة العمران وتقع يف مدينة الشطرة يف 

العسكري.
القيمة املقدرة: مائة وخمسة عرش مليون دينار عراقي.

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة العمـل والشـؤون االجتماعية، امـس اإلثنني، رصف رواتـب العمال 

املتقاعدين املضمونني يف بغداد واملحافظات لشهر كانون الثاني من سنة ٢٠٢٢.
وقالـت املدير العام لدائـرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمـال، خلود حريان، يف 
بيـان تلقته «الزوراء»: ان «الدائرة وبإرشاف مبـارش من قبل الوزير عادل الركابي 
اسـتكملت جميع اإلجراءات املتعلقة بإطالق رواتـب العمال املتقاعدين املضمونني 
لديهـا اعتباراً من السـاعة الثانية من عرص امس االثنـني املوافق الـ١٠ من كانون 

الثاني الحال».
وأضافت ان «الرواتب سـتوزع مع مكافأة مقدارها ٥٠ ألف دينار كل شـهر لحني 

اقرار القانون الجديد».

النجف/الزوراء:

أعلنـت خلية اإلعالم األمني، امـس االثنني، القبض عىل مسـافر أجنبي بحوزته 

كمية كبرية من العملة اللبنانية بمطار النجف األرشف.

وذكـرت الخلية يف بيان ورد لـ «الزوراء»: إن «وكالة االسـتخبارات والتحقيقات 

االتحادية يف وزارة الداخلية بالتعاون مع مفرزة من الجمارك، ومن خالل تدقيق 

املسـافرين القادمـني اىل مطار النجـف االرشف، تمكنت من القـاء القبض عىل 

احد املسـافرين اجنبي الجنسـية بحوزته كمية كبرية من العملة اللبنانية كانت 

مخفية داخل علب حلويات».

واضافت أنه «تم اتخاذ االجراءات القانونية بحقه».

كركوك/الزوراء:
نفت دائرة املنتوجات النفطية يف محافظة 
كركوك، امس االثنـني، وجود أزمة غاز يف 
املحافظـة، فيمـا كشـفت عن إجـراءات 
عاجلة ملتابعة عمليات البيع بشكل عادل 
بني مناطق املحافظة ومحاسبة املتالعبني 

باألسعار.
وقـال مسـؤول إعـالم الدائـرة، غسـان 
محمد، يف بيـان اطلعت عليـه ”الزوراء“: 
إن ”اللجـان التفتيشـية التابعـة للدائرة، 
اتخذت إجراءاتها ملتابعة الوكالء ومناطق 
بيع اسطوانات الغاز املسال ومراقبة سعر 
بيعها لتنفيـذ اإلجـراءات القانونية بحق 

املتالعبني أو من يخلق أزمة يف املناطق من 
خـالل متابعة الوكيل، إضافـة إىل متابعة 
أسباب وعالج عدم توزيعها بمناطق دون 

غريها“.
من جانبه، أوضح مسـؤول إعـالم تعبئة 
غـاز كركوك، نهـاد البياتـي: أن ”رشكته 
صعدت مـن انتاجهـا للغاز املسـال، كما 
وضعـت آليـة لتوزيـع اسـطوانتها بـني 
املناطق بشـكل عادل، عالوة عىل إطالقها 
حملة لتوزيعها من خالل سـاحات بيعها 
واملنترشة يف املحافظة وبالسعر الحكومي 
املدعـوم“، مؤكدا ”عـدم وجـود أي أزمة 

للغاز باملحافظة“.
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بغداد/الزوراء:

اعلنـت خلية االعـالم األمني، امـس اإلثنني، 

اإلطاحـة بما يسـمى رشعي قاطـع جنوب 

الكرخ.

وقالـت الخليـة يف بيان تلقته «الـزوراء»: إن 

«وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية 

يف وزارة الداخليـة تواصـل عملياتها االمنية 

لرضب معاقـل االرهاب وتجفيـف منابعهم 

واسـتنادا ملعلومـات اسـتخباراتية دقيقـة 

تمكنت من إلقاء القبض عىل احد االرهابيني 

املطلوب وفق أحكام املادة (٤/ارهاب) وذلك 

النتمائه لعصابات داعش االرهابي».

واضافـت ان «االرهابـي كان يعمل بمنصب 

مايسـمى رشعي قاطع جنوب الكرخ حيث 

تـم القبض عليه   يف سـجن بوكا عام ٢٠٠٣ 

ويف عـام ٢٠١٦ عمـل بما يسـمى الحسـبة 

ضمن قاطع نينـوى»، مبينـة ان «االرهابي 

مـن عائلة ارهابية ولديه اشـقاء احدهم تم 

تنفيـذ حكم االعدام بحقه عام ٢٠١٤ واآلخر 

فجـره نفسـه العفنة عـىل قـوات التحالف 

والثالث محكوم مؤبد والرابع محكوم اعدام 

يف سـجن ذي قار والخامس يعمل مقاتل بما 

يسـمى فرقة الفرقان عني جالـوت وهارب 

حاليا».

وتابعـت انه «تم اتخاذ االجـراءات القانونية 

الالزمة بحق االرهابي».

بغداد/الزوراء:

أحصـت مديرية املـرور العامة، امـس االثنني، 

أعـداد املركبـات الخصـويص املحتجـزة خالل 

اسبوعني.

وقـال مدير املـرور، اللواء طارق اسـماعيل، يف 

ترصيـح صحفي: إنَّ «املديرية اتخذت إجراءات 

عديدة بحق املركبات الخصويص ممن يعملون 

باألجـرة»، مبينـاً أنَّـه «تمَّ حجز مـا يقرب من 

٢٨٠٠ عجلـة خـالل األسـبوعني املاضيـني يف 

بغداد».

واوضـح أن «عمل املركبات الخصويص باألجرة 

يـؤدي اىل زخـم مـروري، والبـد لنا مـن اتخاذ 

اجـراءات بحقهم وفق القانون»، مشـرياً إىل أنَّ 

«العقوبة وفـق القانون تقـيض بحجز املركبة 

املخالفة ٥ أيام وغرامة ١٠٠ ألف دينار»

واضـاف «يف حال تكـرار املخالفة تضاعف مدة 

الحجز اىل ١٠ أيام»، الفتاً اىل أنَّ «مفارز املديرية 

منترشة بعموم محافظات البالد».

وكانـت مديريـة املـرور العامـة، قـد أصدرت 

تنويهـاً يف (٢٣/ آذار/ ٢٠٢١)، أكـدت فيه أنها 

سـتقوم بإجراءات مشددة منها حجز املركبات 

لعـرشة أيام وفرض غرامة مالية بحق اصحاب 

املركبـات الخصـويص الذيـن يعملـون بصفة 

سائق أجرة.

 بغد/الزوراء:

أعلنت وزارة الهجرة واملهجرين، 

امس االثنـني، أن إجراءات غلق 

بمحافظـة   ٥ الجدعـة  مخيـم 

نينوى بشـكل نهائـي، الجاري 

مـع  بالتنسـيق  بهـا  العمـل 

الوطنـي،  األمـن  مستشـارية 

تتطلب وقتا إلنجازها بالكامل، 

ليتـم بعدهـا إعالن خلـو البالد 

بالكامـل عـدا كردسـتان، مـن 

مخيمات الالجئني.

وقال معاون مدير دائرة الهجرة 

واملهجريـن فرع نينـوى، عازم 

حـازم داوود، يف بيـان اطلعـت 

”إغـالق  إن  ”الـزوراء“:  عليـه 

مخيـم الجدعـة ٥، مـن األمور 

حاليـا  الـوزارة  تنفذهـا  التـي 

بالتنسيق مع مستشارية األمن 

الوطني من خالل التشجيع عىل 

العـودة الطوعية لألرس املتبقية 

يف املخيـم حاليا وعددها ١٠٦٠، 

مـن أصل ٤٠ ألفا كانت تسـكن 

مخيماتـه الــ ١٤ املنتـرشة يف 

محافظة نينوى“.

وأضـاف داوود أن ”العمـل جار 

إلعادة من تبقى منها إىل مناطق 

سكناها األصلية“.

وتضـم كردسـتان ٢٦ مخيمـا 

للنازحـني، ١٦ منهـا يف دهوك، 

يف  وأربعـة  أربيـل،  يف  وسـتة 

السليمانية، ويبلغ عدد قاطنيها 

قرابة الـ ٣٥٠ ألف نازح.
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إعالن
اىل الرشيـك (ناظـم حسـن عبـد عـوده) 
اقتىض حضـورك اىل مديرية بلدية النجف 
البنـاء  اجـازة  اصـدار  لغـرض  االرشف 
للرشيك (نصري عبيد كاظم حريز) للقطعة 
املرقمة (٥٥٦٧/١) يف النجف حي القدس 
مقاطعـة ٣ خـالل عـرشة ايـام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك.



بغداد/متابعة الزوراء:
املتحـدة  األمـم  لجنـة  توقعـت 
لغربـي  واالجتماعيـة  االقتصاديـة 
آسـيا ”إسكوا“ انتعاشـة اقتصادية 
للمنطقـة العربيـة يف عامـي 2022 

و2023.
ونقلـت صحيفة ”هسـربيس“ عن 
”إسـكوا“، ما ذكرته يف بحث بعنوان 
”التطورات االقتصادية واالجتماعية 
يف املنطقة العربيـة 2020 – 2021، 
االنتعـاش  اسـتمرار  فيـه  توقعـت 
االقتصادي الذي بدأ يف 2021، لريتفع 
الناتـج املحيل اإلجمـايل للمنطقة إىل 
3.7 يف املئـة يف 2022، و3.6 يف املئـة 

يف 2023.
وتنبأت اللجنة بـأن وترية االنتعاش 
سـتختلف بـني البلـدان وفقـا لعدة 
معايـري مـن بينهـا حسـب رسعـة 
فـريوس  ضـد  التلقيـح  حمـالت 
كورونا، وعائدات النفط والسياحة، 
وحجـم التحويالت املاليـة وتدفقات 

املساعدات اإلنمائية.

واعتمـدت اللجنـة يف توقعاتهـا عـىل 
سيناريوهني، أحدهما محافظ واآلخر 
متفائل، يفرتض األول اسـتمرار وترية 

التطعيـم عـىل بطئها، ومع متوسـط 
لسعر النفط بـ 60 دوالرا للربميل، أما 
اآلخـر فيفرتض تقدم حمالت التطعيم 

وارتفاع الطلـب عىل النفط عامليا، وأن 
يكون متوسط سـعر النفط 80 دوالرا 

للربميل.

من جانبه، توقع أحمد مومي، املرشف 
عـىل فريق إعـداد البحـث، أن معدالت 
الفقـر يف املنطقة العربية سـتنخفض 
من 27 يف املئة من مجموع السـكان يف 
2021 إىل نحو 26 يف املئة يف 2023، مع 
استمرار وجود تفاوت بني مجموعات 
البلدان، مـع بقاء معـدالت البطالة يف 
املنطقـة من أعـىل املعـدالت يف العالم، 
يف  املئـة  يف   10.7 إىل  نسـبتها  لتصـل 
2023، بعـد أن كانـت 11.8 يف املئة يف 

.2021
وأضافت اللجنـة يف توقعاتها أن ينمو 
البلـدان  يف  اإلجمـايل  املحـيل  الناتـج 
املتأثرة بالنزاعات بواقع 4.5 يف املئة يف 
2022، و6.9 يف املئة يف 2023، مشـرية 
إىل أن هـذه التوقعـات قد تتأثر بشـدة 
الجديـد لفريوس  املتحـور  بتداعيـات 
كورونا ”أوميكـرون“ لتحقق معدالت 
نمو ال تزيد عـن 2.8 يف املئة يف 2022، 
وذلك قبل أن تسـتعيد عافيتها مجددا 
يف 2023 لتصـل معدالت النمو فيها إىل 

6.4 يف املئة.

  بغداد/الزوراء:
 أقـرتح مظهر مـحـمـد صـالـح، 
املستشـار املـايل لرئيس الــوزراء، 
أمريـن  الكاظمـي،  مصطفـى 
لتعويـض آثـار أرضار رفع سـعر 
رصف الـدوالر منـذ أكثر مـن عام 
وانعكاسه سلباً عىل أصحاب الدخل 

املحدود وغالء األسعار.
ورغــم دفـاعـه عـن الــقــرار، 
اكــد مسـاهمته بتعزيـز  الــذي 
االيـــرادات املالية للعراق، وســد 
جــزء مهم مـن عجـز املـوازنـة، 
بيـد إن صالـح يرى ضـــرورة أن 
تـتـجـه الـسـيـاســة املـالـيـة 
تعويـض عـادل  اجـــراء  الـــى 
للدخـل لتقليـل اآلثـار املرتتبة عىل 

القرار.
سـعر  :“تخفيـض  إن  وقــال 
صــرف الدينار بالنسـبة للموازنة 
العامة، مثل والدة مـا يسـمى بــ 
(التكييف الـنـقــدي) اي تحقيق 
 % 23 ايـرادات اضافيـة نسـبتها 
مـن قيمـة االيـــرادات النفطيـة 
للحكومـة  السـنوية  الـدوالريــة 
جــراء فـروقـات التحويل، وهـي 
تعد فــي االحـوال كافـة من باب 
الرضائـب التضخمية، اذ سـاعدت 
التضخمية  الرضيبيـة  االيــرادات 
يف سـد جانـب مهم مــن جـوانب 
العجز فــي املـوازنـة التشـغيلية  
لـلعـام 2021 وبـما يقرب من 20 

تـريـلـيـون دينار“.
الحكومـي،  املستشـار  ولفـت 
اىل أنـه ”وبعـد طـرح مـا يرتتـب 
مدفوعـات  عـىل  تخفيـض  مـن 
الـخـارجـيــة،  الحكومـة 
فـــإن صايف ايـرادات الـضـريبة 
الـتـضـخـمـيـة ال يقل تقديـرها 
تريليـون  عـــن21  الـسـنـوي 

دينار“.

ونتيجـة لـآلثــار الـتــي خلفها 
قـــرار تغيري سـعر الرصف، يبني 
صالح رضورة ”تدارك“ مسـألتني، 
تكيــف  بـتحقيـق  االوىل  تتمثـل 
مـايل مـالزم للتـكيـف النقـدي يف 
االيـرادات غري الـنفطية للحكومة، 
ماهــو  أن  تدلـل  فـاملــؤرشات 
غـري  ايـــرادات  مــن  مخطـط 
نفطيـة فـي مـوازنــة 2021 هي 
بنحـو 20 تريليـون دينـار، ولكـن 
عمليـا لـم يتحقق منها ســوى 8 
تريليونات ديـنـار، معنى ذلـك أن 
{االيـرادات غـري النفطية لم تحقق 
التكييفـات املاليـة الـالزمـة} بـل 
حـل صـافـي الرضيبة التضخمية 
الـتـحـصـيـل  ضـعــف  مـحـل 
املـالـيــة  الـضـرائــب  فــي 
التقليدية، وهو امر يقع عىل عاتق 

االدارة املالية يف االحوال كافة.
وأشار صالح اىل أن املسألة الثانية، 
التـي ينبغـي تداركها هـي ارتفاع 
معـدالت التضخم وزحفه اىل حافة 
8-9 % ما ولد أثراً يسمى بأثر الدخل 
النـقدي الهابـط وانـخـفـاض يف 
الـقـوة الرشائية لدخول الطبقات 
واملـحـدودة  واملحرومـة  الفقـرية 
الدخـل، داعيـاً اىل اجـراء تعويض 
أسـس  اعتمـاد  او  للدخـل  عـادل 
توزيعية مالئمة من خالل توسـيع 

يف  التموينيـة  البطاقـة  برنامـج 
الكمية واملساحة، وكـذلـك تمكني 
بـرامــج الـتـصــدي للفقر فـي 
اطـار الـرعـايـة االجـتـمـاعـيـة 
بـشــكـل مـلـمـوس واوســـع 
للتخفيـف من معـدالت الفقر التي 

تصاعدت“.
وكان البنك املركزي العراقي قرر يف 
19 من كانـون األول 2020 يف بيان 
له رفع سـعر بيـع الـدوالر للبنوك 
ورشكات الرصافة إىل 1460 دينارا، 
مـن 1182 دينـارا للـدوالر الواحد، 
بهـدف تعويـض تراجـع اإليرادات 
النفطية الناجم عن تدهور أسـعار 
النفـط. وأضـاف البنك أن السـبب 
قيمـة  تخفيـض  وراء  الرئيـيس 
الدينار هو سـد فجـوة التضخم يف 
ميزانيـة 2021 بعد انهيار أسـعار 
النفـط العاملية، وهو مصدر رئيس 
للمـوارد املاليـة العراقيـة. وقال يف 
بيانـه ”األزمة املاليـة التي تعرض 
لهـا العراق بسـبب جائحة كورونا 
أدت إىل حدوث عجز كبري يف املوازنة 
العامـة“. وأوضـح البنـك أن قرار 
خفض قيمة العملـة جاء كخطوة 
اسـتباقية ”حرصا مـن البنك عىل 
احتياطياتـه  اسـتنزاف  تفـادي 
األجنبية“، وملساعدة الحكومة عىل 

تأمني رواتب املوظفني العموميني.

  بغداد/الزوراء:
 اعلـن وزير التجارة امس االثنني عن 
اطالق تجهيز الحصة األوىل من مادة 

الطحني للعام 2022.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت ”الزوراء“ 
نسـخة منـه، ان ”الرشكـة العامـة 
لتصنيع الحبوب دعت وكالء الطحني 
يف بغـداد واملحافظـات اىل مراجعـة 
مراكز القطع لتسـلم قوائـم تجهيز 
الطحني للحصة االوىل اعتبارا من يوم 
األربعاء القادم املوافق ٢٠٢٢/١/١٢ 
، فضـال عن توجيه قسـم التسـويق 
الرشكـة  وفـروع  العـام  املقـر  يف 
باملحافظات اىل املبارشة بقطع قوائم 
تجهيز الوكالء بمادة الطحني حسب 

جداول قطع الوكالء“.
واشـار البيـان ان“ التنسـيق جاري 
بني رشكتـي تصنيع الحبوب وتجارة 
الحبـوب الطـالق خلطـات الحبـوب 
املخصصة للمطاحـن املكلفة بانتاج 
الحصـة األوىل من الطحني املخصص 

لصالح نظام البطاقة التموينية“.

فيمـا لفتـت إىل ان ”اعمامـا صـدر 
مـن رشكة تصنيع الحبـوب يتضمن 
جـدوالً بمواعيـد القطـع ومراجعـة 

الزمنيـة  التوقيتـات  وفـق  الـوكالء 
املحددة وحسـب الخطة التسـويقية 
لـكل  املحـددة  املركزيـة وباملواعيـد 

قاطع مـع مراعاة اسـبقية التجهيز 
للمناطـق االكثر فقراً ، مع التشـديد 
عـىل االلتزام التام بالرشوط الصحية 

للصحـة  العليـا  اللجنـة  ومقـررات 
والسالمة الوطنية بارتداء الكمامات 
والتباعد االجتماعي وتنسـيق عملية 
مراجعة الـوكالء لتجنـب التجمعات 
خـالل عملية القطـع وتوجيه مراكز 
القطع بالتعاون يف تطبيق االجراءات 
الوقائيـة لتسـهيل عمليـة مراجعـة 

الوكالء“.
ودعـت الـوزارة ”جميـع املواطنيني 
السـتالم حصصهم من مادة الطحني 
بعـد التأكـد مـن سـالمة الكميـات 
املجهـزة واالبـالغ عـن املخالفات إن 
وجـدت مـن خـالل االتصال بقسـم 
تصنيـع  فـروع رشكـة  او  الرقابـة 
الحبوب يف املحافظـات لغرض اتخاذ 

االجراءات املناسبة بحق املخالفني“.
ونوهـت انـه“ تـم توجيـه اللجـان 
الرقابيـة واملواطنـني بمتابعة نوعية 
الطحني وختم املطحنة وتاريخ االنتاج 
قبل اسـتالم الحصة املقررة لتاليف اي 
حـاالت تالعـب يف الكميـات املوزعة 

واالبالغ عن الحاالت السلبية“.
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خوزستان/متابعة الزوراء:
اعلـن حاكـم مدينة دشـت آزادكان يف محافظة خوزسـتان (جنوب غرب 
ايران)، حميد سيالوي، امس االثنني، عن زيادة يف صادرات السلع االيرانية 
اىل العراق عرب معرب جذابه الحدودي بنسـبة 266 باملئة يف األشهر التسعة 

األوىل من العام الجاري االيراني (بدا يف 21 مارس 2021).
وقـال سـيالوي يف يف ترصيحات أوردتهـا وكالة االنباء اإليرانية الرسـمية 
واطلعـت عليه ”الزوراء“، انه تم تصديـر 82 مليونا و 306 ألف دوالر من 
البضائـع غري النفطية إىل العراق عرب معرب جذابه التجارية خالل االشـهر 
الـ9 املاضية ما يظهر زيادة بنسبة 266 يف املائة مقارنة مع الفرتة املماثلة 

للعام املايض.
واوضـح انه خالل هذه الفرتة تم تصدير 316 الف و161طن من البضائع 
بمـا فيها الخـرضوات والفواكه واملـواد الغذائية واملنتجـات املائية ومواد 
البناء والسـلع املنزليـة وامليكانيكية إىل العراق من جمـارك جذابه، والتي 
شـهدت نموا بنسـبة 448 باملئـة يف الوزن مقارنة مع الفـرتة املماثلة من 

العام املايض.
واشـار اىل أن حجم البضائع املصـدرة من حدود جذابة يف نفس الفرتة من 
العام املايض كانت 57 الفا و681طن بقيمة 22 مليونا و 468 ألف دوالر.

يشـار إىل أن العمـل يف منفـذ ”جذابه“ الحـدودي، بدأ يف عـام 2009، وتم 
تخصيصـه الجتيـاز الزائرين، ونقل شـحنات السـلع والبضائـع وتقديم 

الخدمات لرجال األعمال يف البلدين

بغداد/الزوراء:
اكـد فريـق اتمتة الجمارك واملنافـذ، امس االثنني، تفعيـل برنامج الوصل 

الجمركي والرضيبي واالستمرار يف العمل اإللكرتوني.
وقالت هيئـة املنافذ الحدودية يف بيان تلقته ”الـزوراء“، ان ”فريق أتمتت 
الجمـارك واملنافـذ عقد امـس يف مقر هيئـة املنافذ اجتماعا عـرب الدائرة 
التلفزيونيـة املغلقـة“، مبينـة انـه ”تم مراجعـة اإلجـراءات والتوصيات 
السابقة مع التأكيد عىل تنفيذ الخطط املرسومة وفق االسرتاتيجية املعدة 

من قبل الفريق“.
واضافـت انه ”تم االتفاق عىل تفعيل برنامج الوصل الجمركي والرضيبي 
املعد من قبل كوادر هيئة املنافذ الحدودية وإرسال فريق مشرتك للمبارشة 
بالربنامج يف كافة املنافذ الحدودية والذي سـيكون له اثر مهم يف الحفاظ 

عىل املال العام وضمان جباية االموال الحقيقية للدولة“.
وبينـت ان ”االجتمـاع شـهد تجاوب وتقـارب باالفكار مـن كافة اعضاء 
الفريق والذي سينعكس ايجابا عىل واقع العمل االلكرتوني يف كافة املنافذ 
الحدودية“، مشـرية اىل ان ”رئيس الفريق حـث كافة االعضاء عىل تقديم 
روئ ومقرتحات تسهم يف تفعيل ونجاح الحوكمة االلكرتونية وادخالها يف 
كافـة مفاصل العمل، والتأكيد عىل اهمية االسـتمرار يف العمل اإللكرتوني 
املتواجد حاليا يف كافة املنافذ عرب املنصة االلكرتونية لكونه من االجراءات 
التـي ثبتـت نجاحها يف منع عمليـات التزويـر والتالعب باملـال العام مع 

رضورة تطويره تدريجًيا“.

انقرة/متابعة الزوراء:
كشـف تقريـر اصدره اتحـاد مصـدري منطقة بحـر إيجة، 
امـس االثنني، أن العراق جاء باملرتبة الثالثة كأكرب مسـتورد 

للفراولة الرتكية خالل العام املايض.
ووفق أرقام التقرير، ، فأن صادرات تركيا من الفراولة خالل 
العـام املايض بلغـت، 46 مليونـاً و118 ألـف دوالر أمريكي، 
مبينـة أن ”الفراولـة الرتكيـة وصلـت خالل العـام املنرصم 

أسواق 43 دولة حول العالم“.

وأوضحـت أن ”تركيا صدرت خالل عام 2021 معدل 42 الفا 
و500 طن من الفراولة بزيادة 66 باملئة عن العام 2020 التي 
بلغت فيها الصادرات 25 الفاً و600 طن من الفراولة وبقيمة 

مالية بلغت 25 مليون دوالر“.
واشارت اىل ان ”روسيا جاءت يف املرتبة األوىل بني الدول األكثر 
اسـترياداً للفراولـة الرتكية بــ27 مليونـاً و810 آالف دوالر، 
تلتهـا رومانيا بـ8 ماليني و910 آالف دوالر والعراق ثالثا بـ5 

ماليني و608 آالف دوالر“.

موسكو /متابعة الزوراء:
أكدت روسـاتوم عمـالق الطاقة النووية الروسـية امـس االثنني، تحقيق 
محطـات الطاقـة النوويـة الروسـية رقمـا قياسـيا بتوليدهـا أكثر من 

222.436 مليار كيلووات ساعة.
وأكد أنـدري بيرتوف، املدير العام لرشكـة ”Rosenergoatom“ أنه يف عام 
2021، كانت محطات الطاقة النووية تعمل بشكل موثوق وآمن: ”إننا لم 

ننفذ فقط، بل تجاوزنا أيًضا مهمة الدولة لتوليد الكهرباء“.
وقدمـت محطات الطاقـة النووية كالينينسـكايا (أكثر مـن 34.3 مليار 
كيلـوواط يف السـاعة) وباالكوفسـكايا (أكثر من 33 مليـار كيلو واط يف 
السـاعة) وروسـتوف (أكثر مـن 31.7 مليار كيلو واط يف السـاعة) وهذا 
ترتيب أقىص إنتاج بني محطات الطاقة النووية الروسـية التي قدمت أكرب 

مساهمة يف الرقم القيايس التايل.
وكانت العوامل الرئيسية التي لعبت دوًرا كبريًا يف زيادة توليد الكهرباء هي 
تشـغيل وحدة الطاقة رقم 6 يف لينينغراد ”NPP“ يف مارس 2021 بسـعة 

1200 ميجاوات.
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بغداد/الزوراء:
ارتفعت أسـعار رصف الدوالر، امس اإلثنني، يف األسـواق املحلية. وسجلت 
لت أسعار  أسـعار بيع الدوالر، 148.250 ديناراً لكل 100 دوالر، فيما سـجَّ

رشاء الدوالر 148.000 دينار لكل 100 دوالر.
وقرر البنك املركزي العراقي يف وقت سابق، تعديل سعر رصف الدوالر أمام 
الدينار العراقي، إذ بلغ سـعر رشاء الدوالر مـن وزارة املالية 1450 ديناراً، 
أما سـعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ1460 ديناراً لكل دوالر، فيما يكون 

سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكل دوالر.

بغداد/متابعة الزوراء:
تراجعـت األسـهم األوروبيـة يف تعامـالت، امـس االثنني، بعد أن سـجلت 
األسبوع املايض أول هبوط أسبوعي منذ ثالثة أسابيع وسط تزايد اإلصابات 

بكوفيد- 19 والغموض املتزايد الذي يكتنف مسار أسعار الفائدة.
وهبـط مؤرش سـتوكس 600 األوروبي 0.4 % تحت وطأة هبوط أسـهم 
قطاعـات العقارات والتكنولوجيـا والصناعة يف الوقت الذي سـجلت فيه 

أسواق األسهم العاملية الكربى ارتفاعات بصعوبة.
وترتكز األنظار يف السـوق اآلن عىل بيانات البطالة يف منطقة اليورو لشهر 
نوفمرب ومؤرش سـنتكس الذي يقيس معنويات املسـتثمرين لشهر يناير، 

وفق لرويرتز.
وقفز سـهم بنك كاريـج 4.3 % بعد تقرير ذكر أن مـرصف بي.بي.إي.آر 
بانـكا خامس أكرب بنـوك إيطاليا قدم عرضا محسـنا لرشائه للتفوق عىل 

العرض املنافس من كريدي أجريكول إيطاليا.

دياىل/الزوراء:
اعلنـت هيئة اسـتثمار محافظة ديـاىل، امس االثنني، عـن منح 11 اجازة 

استثمارية يف قطاعات مختلفة.
وقـال مدير الهيئة كريـم العزاوي يف ترصيح صحفي ان“ هيئة اسـتثمار 
ديـاىل منحـت ( ١١ ) أجـازة أسـتثمارية لـرشكات محلية ومسـتثمرين 
لغرض أنشـاء مشاريع أستثمارية بمختلف القطاعات يف أقضية ونواحي 
املحافظة وحسـب موقع ومسـاحة االرض املرشحة لالسـتثمار من قبل 

الدوائر القطاعية “.
واضاف العزاوي، ان“ االجازات االستثمارية توزعت عىل القطاعات التالية 
وهـي القطاع الخدمي (٨) مرشوع والصحـي (١) مرشوع والزراعي(١) 
مرشوع والرتفيهي (١) مرشوع وبكلفة أجمالية قدرها (٣٠١٣٠٦٩٢.٨٥ 
) دوالر من حساب الرشكات واملستثمرين وفرص العمل التي توفرها هذه 

املشاريع بلغت (٧٢٠ ) فرصة عمل البناء املحافظة .
وتابـع، أن ”جميـع املشـاريع بمتابعة مسـتمرة من قبل اللجـان الفنية 
عىل وفق املخططات الهندسـية ودراسـة الجدوى االقتصادية والتصاميم 
املعتمدة وأن الهيئة ملتزمة بقانون االستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ املعدل 

واالنظمة والتعليمات الخاصة به ”. 
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بغداد/ متابعة الزوراء
اكـد العـب املنتخب العراقـي، عيل عدنان، انـه ال امل بالعـودة رسيعاً اىل املالعب جـراء تعرضه 
لإلصابة.وقال عدنان: إنه كان يتمنى ان يكون ضمن تشكيلة املنتخب واالستمرار باللعب وتمثيل 
الوطني إال ان االصابة سـتبعده طويال عن املالعب والتي تم تحديدها بمدة اربعة أشهر.واشـار 
اىل: ان عمليـة الربـاط الصليبي ليس باليشء الهـني فإنها مع فرتة التأهيـل تحتاج ملدة طويلة. 
مبينا انه سيسـعى بكل جهده من اجل العودة الرسيعـة للمالعب.وتابع عدنان: انه اطمأن عىل 
مركزه باملنتخب. موضحاً انه مقتنع تماماً بمسـتوى الالعبني مهند جعاز وحسـن رائد.ومىض 

بالقول: انهما مؤهالن مللء الفراغ الذي تركه وسعيد بوجودهما باملنتخب اىل جانب زمالئهم.
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بغداد/ متابعة الزوراء
 أعلنـت إدارة سـامراء تعاقدها 
مع الالعـب أحمد حميـد قادما 
من نادي املـرور لتمثيل الفريق 
يف املرحلـة الثانيـة مـن الدوري 

املمتاز.
وأحمد حميد هـو أوىل صفقات 
سـامراء باالنتقاالت الشـتوية، 
كمـا انضـم لصفوف سـامراء 
الالعـب عـيل سـعيد الـذي مثل 
أنديـة  أحـد  الجامعـة،  فريـق 

الدرجة األوىل. 
وبدأ سامر سعيد، املدرب الجديد 
امللوية، خطـوات ترميم  ألبنـاء 
موقـع  لتحسـني  الصفـوف، 
الفريـق، الذي مـازال يحتل قاع 
الرتتيـب برصيـد 4 نقاط فقط، 

أي  ينجـح يف تسـجيل  أن  دون 
انتصـار حتى اآلن يف املسـابقة 
التي عاد لها مجددا بعد سنوات 
الدرجـة  دوري  يف  اللعـب  مـن 

األوىل.
 كمـا فتح الجهـاز الفني نافذة 
الدويل  للتفاوض مـع الحـارس 
السـابق نور صـربي للدفاع عن 
شباك الكتيبة الحمراء يف املرحلة 
الثانيـة رغم ابتعاده عن املالعب 

منذ منتصف املوسم املايض.
يذكر أن نور صربي اتجه للعمل 
كمقـدم للربامـج الرياضيـة يف 
إحـدى القنـوات املحليـة، كمـا 
عمـل محلـال فنيـاً يف القنـوات 
الناقلة لبطولة كأس العرب التي 

اختتمت مؤخرا يف قطر.

@…fl@üÎb–nm@ıaãflbé@ÒäaÜg
5ñ@äÏ„@ëäb®a

@“6±@áÌå@Ïic@äáÓy@Ô„b‰j‹€a@ÚÌåbÃ€a@lbjí@·ubËfl
åbn‡æa@äÎá€a@¿

بغداد/ متابعة الزوراء
التقليدي  الجوية غريمه  القوة  يستضيف 
الزوراء يف كالسيكو الكرة العراقية، اليوم  
الدويل، ضمن  الشعب  الثالثاء، عىل ملعب 

الجولة ١٨ من الدوري.
ويحتل فريق القوة الجوية املركز الخامس 
الزوراء  يحتل  فيما  نقطة،   ٣٢ برصيد 
املركز الثالث يف جدول الرتتيب برصيد ٣٣ 

نقطة.
وأكد رايض شنيشل، مدرب القوة الجوية 
إعالمي  باهتمام  تحظى  «املباراة  ان 
أفضل  لتقديم  نتطلع  لذا  وجماهريي، 

املستويات يف الكالسيكو».
الئحة  يف  الفريقني  «وضع  وأضاف: 
أفضل  بحكم وجود  الرتتيب غري طبيعي، 
الالعبني عىل املستوى املحيل يف الفريقني، 

ونحاول الفوز باملباراة والعودة إىل مراكز 
املقدمة».

املدرب  األمري،  عبد  حيدر  قال  جانبه،  من 
أمام  جيدا  أداء  «قدمنا  للزوراء:  املؤقت 
الخسارة،  نستحق  نكن  ولم  الرشطة 
نتمنى استمرار نفس األداء وروح الفريق 
الفوز وإحراز  القوة الجوية، نحتاج  أمام 

النقاط الثالث ملصالحة جماهرينا».

بغداد/ متابعة الزوراء

أعلن نادي شـباب الغازية اللبناني رحيل هدافه حيدر أبو زيد إىل 

الدوري العراقي املمتاز.

وكتب شـباب الغازية عرب حسابه الرسـمي عىل موقع التواصل 

االجتماعي ”فيسـبوك“: ”وصـول العب نادي الشـباب الغازية، 

حيـدر أبو زيـد إىل العراق لخـوض تجربة جديـدة ىف أحد األندية 

هناك“.

وأردف النادي اللبناني: ”كل التوفيق لالعب املوهوب الذي ساهم 

بصعود فريقه الشـباب الغازية إىل مصـاف أندية الدرجة األوىل.. 

كل الشكر والتقدير لالعب.. وكل التوفيق بمسريته الكروية“.

وكان أبو زيد قد سـجل 11 هدفا يف دوري الدرجة الثانية وتصدر 

قائمـة الهدافـني، وتألق بشـكل كبري هذا املوسـم وقـاد الفريق 

لضمان الصدارة والتأهل لدوري الدرجة األوىل.

وقـال عـيل حسـون، رئيـس نـادي شـباب الغازيـة: ان الالعب 

سـيحرتف ملدة 3 أشـهر عىل سـبيل اإلعارة ومن ثم سـيعود إىل 

الفريق.. وأبارك له عىل هذه الخطوة. 

وشـهدت الفرتة املاضية رحيل العديد من نجوم لبنان إىل الدوري 

العراقـي، أبرزهـم عباس عايص (شـباب السـاحل) ومصطفى 

كساب (شباب الساحل) وحسن املهنى (الربج) ومحمد مقصود 

(طرابلس).

بغداد/ محمد حنون الجزائري
يف زيـارة هي االوىل لـه اىل جمهورية العراق، 
وصـل رئيـس االتحادين االسـيوي والعربي 
للركبي ونائب رئيس االتحاد االماراتي قيس 
الظالعي مع االمني العـام لالتحاد االماراتي 
للركبي محمـد الزعابـي اىل العاصمة بغداد 
امـس االثنـني، وكان يف اسـتقبالهما رئيس 
لجنة الركبـي العراقي فريق عبـد الله هزاع 
واالمـني العـام محمد حنـون واالمـني املايل 

محمد ايمن وعضو اللجنة زاهر ذياب.
وعـرب الظالعي عن سـعادته بزيـارة العراق 
التي ستشـهد لقاءات عدة مع الشـخصيات 
الرياضية ، مشـريا اىل ان الغايـة من الزيارة 
دعم لجنـة الركبي العراقـي وتطويرها من 

قبل االتحاد االسيوي 
ومـن جهته، اكد محمـد الزعابي ان الفرحة 
كبـرية وال توصف بتواجده يف العراق العظيم 
الذي يمتلك حضارة عريقة. مبينا ان االتحاد 
االماراتـي للركبي سـيوقع اتفاقيـة تعاون 
لتطويـر الركبي العراقي خـالل تواجدهم يف 

بغداد .
وقـال رئيـس لجنة الركبـي العراقـي فريق 
هـزاع: ان زيـارة  الظالعـي والزعابـي تأتي 
من بـاب دعـم وتطويـر رياضـة الركبي يف 
العراق ، حيث سيشهد اللقاء توقيع اتفاقية 
بـني العراق واالمارات لتطويـر اللعبة يف بالد 
الرافديـن من خـالل اقامـة دورات تدريبية 
وتحكيميـة فضال عـن معسـكرات تدريبية 

ومعايشـة للمدربني مـع منتخبات االمارات 
يف دبي.

واضـاف: ان زيـارة الظالعي ستشـهد لقاء 
خاص مع وزيـر الشـباب والرياضة عدنان 
رعـد  االوملبيـة  اللجنـة  ورئيـس  درجـال، 
حمودي، ومستشـار رئيس الوزراء للشؤون 
الرياضية اياد بنيان، من اجل التنسيق معهم 
ورسم خارطة طريق لتطوير ونرش اللعبة يف 
العراق. واوضح: ان الظالعي سيزور تدريبات 
املنتخب الوطني لركبي الرجال الذي يسـتعد 

للمشاركة يف البطوالت الخارجية املقبلة.
يشـار اىل ان لجنـة الركبي تـم االعرتاف بها 
رسـميا من قبل اإلتحاد الـدويل للركبي عام 

2021 واالتحاد االسيوي عام 2020 .
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بغداد/ متابعة الزوراء
عدسة/ ياسني عامر

تغلب فريق الرشطة عـىل نظريه النجف، 
بنتيجـة (0-1)، امس االثنني، عىل ملعب 
الشـعب الدويل، ضمـن مواجهات الجولة 

الـ18 من الدوري املمتاز.
وتمكـن عيل يوسـف من تسـجيل هدف 
الفـوز الثمني للرشطـة يف الدقيقة (60)، 

ليعزز الفريق صدارته لجدول الرتتيب.
وحقـق فريق الرشطـة الفوز السـادس 
عـرش له هـذا املوسـم بالـدوري، يف أبرز 
حصيلـة للكتيبـة الخـرضاء منـذ عـدة 

مواسم.
ووصل فريق الرشطة إىل النقطة الـ(50) 
له قبـل نهاية مرحلة الذهاب من الدوري  

املمتاز بجولة واحدة.
يف املقابل تعرض فريق النجف إىل الخسارة 
السادسـة، وظـل يف الرتتيـب السـادس 

برصيد 28 نقطة.
انتصاراتـه يف  أربيـل مسلسـل  وواصـل 
الدوري العراقـي املمتاز، بتحقيقه الفوز 
الرابع تواليا تحت قيادة مدربه السـوري 
نـزار محـروس، امـس االثنـني، عندمـا 
تخطـى ضيفه نـوروز (2-4) عىل ملعب 

دهوك.
وسجل شريكو كريم الهدف األول ألربيل، 
يف الدقيقـة 6، ثـم أضـاف راوه يوسـف 
الهـدف الثانـي، يف الدقيقـة 10، وتكفـل 
ياسـني عدنان بالهدف الثالث يف الدقيقة 

.22
ويف النصف الثاني من املباراة، قلص اسو 
رسـتم الفارق لنوروز، عنـد الدقيقة 57، 
لكن ياسـني عدنـان أحرز الهـدف الرابع 

للقلعة الصفراء، يف الدقيقة 66.
وقبل نهايـة املباراة بسـبع دقائق، نجح 
اسـو رسـتم يف تسـجيل الهـدف الثانـي 

للضيوف، من ركلة جزاء.
وبهذا االنتصار، رفع أربيل رصيده إىل 20 
نقطـة، يف املركز الـ12، بينما بقي رصيد 
نوروز بـ16 نقطـة، يف املركز الـ16، بعد 

تلقيه للخسارة العارشة هذا املوسم.
وحسـم فريـق نفـط ميسـان، الديربـي 
النفطي عىل حسـاب جاره وضيفه نفط 
البـرصة، بالفوز بنتيجة 4 - 1، يف املباراة 
التي أقيمت امس اإلثنني يف ملعب ميسان 

األوملبي.

تقـدم الضيوف بهدف سـجله حيدر عبد 
الرحيـم يف الدقيقـة 13، إال أن أصحـاب 
األرض تمكنـوا مـن تسـجيل 4 أهـداف 
يف الشـوط الثانـي، نصفهـا عـن طريق 
املتألق أحمد سعيد يف الدقيقتني 56 و70، 
والثنائيـة األخـرى تكفـل بهـا املخرضم 
وسام سـعدون يف الدقيقتني 75 و88 من 

زمن املباراة.
ورفع نفط ميسـان رصيده إىل 22 نقطة 
يف املركز 11، وظل نفط البرصة يف الرتتيب 

الثامن برصيد 25 نقطة.
ويف مبـاراة أخرى، امس اإلثنـني، اكتفى 
فريق الصناعة بنقطة وحيدة، إثر تعادله 

السلبي مع ضيفه نفط الوسط. 
ورفـع الصناعة رصيـده إىل 23 نقطة يف 
املركز 9، بينما أصبح رصيد نفط الوسط 

34 نقطة يف الرتتيب الثاني مؤقتاً.  

وعقَد االتحاُد العراقـي لكرِة القدم، ظهر 
امـس االثنني، يف مقـره، املؤتمرين الفني 
واألمنـي ملباراِة القـوة الجويـة والزوراء 
التـي سـتقاُم اليـوم الثالثـاء يف ملعـب 
الشعب الدويل بالسـاعِة الرابعة والنصف 
عرصاً لحسـاب مباريـاِت الجولِة الثامنة 
عرشة ملنافسـاِت الدوري املمتاز، وحَرض 
املؤتمر الفني النائـب األول لرئيس اتحاد 
الكرة عيل جبار وعضو لجنة املسـابقات 
عـيل عبيـس ومديـر قسـم املسـابقات 
شـهاب أحمد، فضالً عن ممثيل الفريقني 
وروابـط  السـاندة  األمنيـة  والجهـات 
املشجعني، باإلضافة إىل اللجنِة األمنية يف 

اتحاد الكرة. 
وسـريتدي فريـُق الجويـة الـزي األزرق 
الكامل، بينما يرتدي حارس مرماه اللون 
األسود، فيما سريتدي فريق الزوراء الزي 

األبيـض الكامـل، وحارس مرمـاه اللون 
األخرض. 

وتم االتفاُق يف املؤتمر الفني عىل إجراءاِت 
الربوتوكـول الصحي املُعتمـد قبل املباراِة 
للمـالكاِت  وكذلـك  الفريقـني،  لالعبـي 
التدريبّيـة اىل جانـِب التأكيد عىل رضورِة 
التشـجيع النظيـِف واالبتعاد عـن األموِر 
الخارجِة عن املألوف، ومنع دخول األلعاِب 
النارّيـة واألنابيب املعدنّية الحاملة ألعالم 
الناديـني وتوفـري املسـتلزمات الصحيـة 

والطبية.
وأكـَد النائـب األول لرئيس اتحـاد الكرة، 
عيل جبار: ان  املباراة تعُد خطوًة يف طريِق 
رفع الحظر املفروض عن العاصمة بغداد، 
فضالً عن كونها ستكون مراقبًة ومتابعًة 
من قبل االتحادين اآلسيوي والدويل لكرِة 
القـدم، لذلـك يتطلُب من الجميع حسـن 

الترصف ألنها ال تحتمل الخطأ. 
وأفاَد: ان التنظيم الجيد  للمباراِة له أبعاٌد 
كبرية، ومباريات الدوري جزٌء مهٌم لرفع 

الحظِر الكروي عن بغداد.
مضيفـاً: ان مـن حـق كل ناٍد أن يسـعى 
للفـوِز لكننـا يجـب أن  نكون بمسـتوى 
املسـؤولية، والبـد أن يكـون االنضبـاُط 
حارضاً بدءا من الجهاز الفني ومصطبة 
الفريقني وصوالً اىل الجمهوِر الن املصطبة 

هي املرآُة العاكسة للجمهور.
متمنياً، يف ختام حديثه: أن تظهر املباراُة 
بأبهى صورٍة كونهـا تجمع قطبي الكرة 

العراقية، وأتمنى التوفيَق للفريقني.
وأبـدى ممثـال الفريقني سـعيهما الجاد 
بأحسـن  املواجهـِة  إلظهـار  والحثيـث  
صورة ألنها تمس سمعَة الكرِة العراقية، 

ولكونها بوابة لرفِع الحظر عن مالعبنا.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
املحـرر يف القسـم الريـايض بصحيفة الـزوراء 
الزميـل محمـد مأمـون، ثمـن كل مـن حرض 
مراسـم عزاء والده او اتصل او ارسـل برقيات 
التعـازي، ويلتمس العذر لكل من لم تسـعفه 
الظروف لتقديـم التعازي بهذا املصاب، سـائال 
العـيل القديـر ان يحفـظ الجميـع ويجنبهـم مع 

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

الزميل الصحفي حيدر كاظم، املحرر يف صحيفة 
الصبـاح، يعاني من ازمة صحيـة اجربته عىل 
الرقود يف مستشـفى البنـوك األهيل خالل األيام 

املاضية، خالص دعواتنا لزميلنا بالشفاء العاجل 
وان يمن عليـه الرحمن بالصحة والعافية وان يعود 

فضل  حال ألرسته وعمله.بأ
 *********************

املعلق الرياض،ي الزميـل عالء عبد الله، احتفل 
بعيد قبـل ايام قليلة، خالـص االمنيات لزميلنا 
النجـاح يف حياتـه  املديـد ومواصلـة  بالعمـر 

ومشواره املهني.

بغداد/ الزوراء
عدسة/ قحطان سليم

احتضنت قاعة الشـعب لاللعاب الرياضية، امس االثنـني، لقاء فريق النفط مع 
السـماوة لحسـاب املرحلـة الثانية من الـدوري املمتاز لكرة السـلة حيث حقق 
املضيـف فريـق النفط الربـع االول بنتيجة ٢٥ نقطـة مقابـل ١٩ نقطة لفريق 
السـماوة ليعود من جديد متصدر الدوري ليحقق الفوز بالربع الثاني ٥٠ نقطة 
مقابـل ٣٥ نقطة، اما الفرتة الثالثة فقد حـاول فيها الضيوف لكن دون جدوى، 
عاد فريق النفط لتحقيق الربع الثالث وبنتيجة ٧١ مقابل ٥٤ .. ويف الربع الرابع 
واالخـري اثبت النفطيون علو كعبهم وختموا املباراة لصالحهم بنتيجة ٩٠ نقطة 
مقابـل ٧٤ نقطـة، وحصـد العب نادي النفـط فريد رعدي لقـب افضل العب يف 

املباراة بعد ان جمع 19 نقطة و2 ريباوند وبفاعلية 16 خالل املباراة.

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلن نادي الزوراء الريايض تعاقده مع 
صفقات  أوىل  يف  أحمد،  زياد  املهاجم، 

النوارس يف االنتقاالت الشتوية.
رئيس  العقد  توقيع  مراسم  وحرض 
املؤقت  واملدرب  حسن،  فالح  النادي 

حيدر عبد األمري.
لتعزيز  أحمد  زياد  مع  التعاقد  ويأتي 
رغم  البيضاء،  للكتيبة  األمامي  الخط 
مثل  املتميزة  األسماء  بعض  وجود 
طويل  لهواري  الجزائري  املحرتف 
الذي ينافس عىل لقب الهداف للموسم 

الحايل، إذ يحتل املركز الثاني برصيد ٩ 
أهداف.

مثل  أن  أحمد  زياد  للمهاجم  وسبق 
املايض، ولعب  املوسم  يف  الطلبة  فريق 
أندية دهوك وأربيل والنجف  أيضا مع 

يف املواسم املنرصمة.
يذكر أن مهاجم الزوراء منار طه أعلن 
مغادرته لفريقه بعد تجربة قصرية لم 

يكتب لها النجاح. 
الجوية  القوة  مع  الزوراء  ويلتقي 
اليوم   ،١٨ الجولة  مباريات  قمة  يف 

الثالثاء، يف ملعب الشعب الدويل.
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كشـف األملاني رالف رانجنيـك، مدرب 
مانشسـرت يونايتـد، آخر املسـتجدات 
مهاجمـه  بمسـتقبل  املتعلقـة 

األوروجواياني إدينسون كافاني.
وارتبط اسم كافاني، 34 عاًما، بالرحيل 
عن أولد ترافـورد، يف يناير/كانون ثان 
الجـاري، واالنتقال إىل برشـلونة، علًما 
بـأن عقـده الحـايل ينتهـي يف الصيف 
املقبل. وقـال رانجنيـك، يف ترصيحات 

أبرزها حساب فابريزيو رومانو، خبري 
سـوق االنتقـاالت: ”لقـد تحدثـت مع 
كافاني ملدة نصف سـاعة. أخربني أنه 
سـيبقى يف يونايتد خالل يناير/كانون 
الثانـي“. وأضاف رانجنيـك: ”يمكنني 
االعتمـاد عـىل كافاني لتقديـم أفضل 
مـا لديـه، وليكون نموذًجـا يحتذى به 
للعنارص الشـابة“. وانضم كافاني، إىل 
مانشسـرت يونايتـد، يف صيـف 2020، 

ًمـا  د قا
باريس  مـن 

جريمـان،  سـان 
يف صفقـة انتقال حـر، قبل 

أن ُيجـدد عقـده ملوسـم آخـر. 
األوروجوياني،  املهاجـم  وخاض 
11 مباراة مع مانشسرت يونايتد، 
يف جميع املسابقات هذا املوسم، 

وسجل هدفني.

احتفل غولدن ستايت ووريرز بعودة كالي تومسون بأفضل 
طريقـة ممكنة بفوزه عىل ضيفـه كليفالند كافاليريز 96 - 

.82
بعد غياب 31 شـهرًا بسـبب اإلصابة، عاد كالي تومسـون 
املتـّوج بلقب دوري كرة السـلة األمريكـي للمحرتفني ثالث 
مرات إىل املنافسـات، ليحتفل فريقه غولدن ستايت ووريرز 
بــ“كالي داي“ بأفضـل طريقة ممكنة بفـوزه عىل ضيفه 
كليفالنـد كافاليريز 96 - 82، فيمـا حقق ممفيس غريزليز 

فوزه التاسع توالياً يف معقل لوس أنجليس ليكرز.
وحظي تومسـون برتحيب حار واسـتقبل استقبال األبطال 
يف أول مباراة له يف ”تشـايس أرينا“ يف سـان فرانسيسـكو 
الذي بات منذ أيلول/سـبتمرب 2019 امللعب املعتمد من قبل 

الفريق.
سـّجل تومسون أول نقاط ووريرز يف املباراة وسط تصفيق 
حـار، قبل أن يشـعل املدرجات بسـلة سـاحقة قبـل 2:56 
دقيقتـني من نهايـة الشـوط االول، متجاوًزا العـب ارتكاز 
كليفالند جاريت ألني ومسـجال السـلة بمواجهة العَبني من 
الخصم، ليؤّكد ”صالبة“ قدميه. وقبل الدخول اىل االسرتاحة، 

سّجل اختصايص الرميات البعيدة، الثالثية األوىل.
أنهى تومسـون اللقـاء برصيد 17 نقطة، مع 7 تسـديدات 
ناجحـة من أصل 18 محاولة يف 20 دقيقة خاضها، والتقط 
ثالث متابعات وقام بتصد للكرة يف طريق ووريرز اىل انتصار 

ثـان توالًيا رافًعا رصيده اىل 30 فوز مقابل تسـع 
هزائـم، متسـاوًيا مـع فينيكـس صنـز كأفضل 

رصيد يف الدوري.
وقـال بعـد املبـاراة: ”كنـت سـعيد جـًدا ملجرّد 
تواجـدي عىل أرض امللعـب والقيـام بما أحب. 

أستعيد إيقاعي، إنه شعور رائع“.
وخاض تومسـون (31 عاًمـا) آخر مباراة يف 
الـدوري يف 13 حزيران/يونيو 2019 عندما 

أصيـب بتمزق يف الربـاط الصليبي األمامي 
يف ركبتـه اليـرسى يف املبـاراة السادسـة 
مـن الدور النهائي عندما تـّوج تورونتو 
رابتـورز باللقـب. كان يف طريق عودته 
من تلـك اإلصابة قبـل أن يتعرّض، بعد 
أكثر من 17 شهرًا، لتمّزق يف وتر أخري يف 
رجله اليمنى. واحتفل زمالء تومسـون، 
بمـن فيهـم سـتيفن كـوري ودرايموند 

غريـن، بعودته قبل املبـاراة بعد أن دخلوا 
اىل عمليـة اإلحمـاء وهم يرتـدون القميص 

رقـم 11 الخاص به. وعند تقديـم الفريق قبل 
صافرة البداية، ارتفعت األصوات بشكل هائل وسط 

هديـر يف امللعب عند ذكر اسـمه.قال يف هـذا الصدد: ”كان 
شعوًرا ال يصدق. الرتحيب يف بداية املباراة... أنا فقط ممتن 
لهـؤالء الجماهـري. كانت ليلة مميزة. لن أنـىس هذه الليلة 

يف ووريرز مـع 28 نقطة، أبًدا“.كان كوري أفضل مسجل 
أساسـًيا فقط لكرة فيما بـدأ غرين املصاب 

احتفـاء  بعودة تومسـون البدايـة 
أن يخرج طيلة  املبـاراة.قبل 
قـال املدّرب سـتيف 
كري: ”كنـت مذهوال 

وثقتـه  اتزانـه  مـن 
لفـرتة  غيـاب  بعـد 

طويلة“.

انتقد أوناي إيمـري، املدير الفني لفياريال، تغريدة 
جـريارد بيكيه، مدافع برشـلونة، التي رد فيها عىل 
حسـاب فالنسيا عىل ”تويرت“، عندما هاجم األخري 
التحكيـم عقـب مواجهـة ريـال مدريـد األخرية يف 

الليجا.
وكان الحساب الرسمي لفالنسيا قد كتب: ”تتكرر 
الرسقة يف مدريد عىل طريقة مسلسل (ال كاسا دي 
بابل)“، يف إشارة إىل اعتقاد الخفافيش بعدم صحة 
ركلة الجزاء التي اُحتسـبت لكاسيمريو، خالل فوز 

املريينجي .(4 - 1) 
وعلـق بيكيـه عـىل التغريـدة سـاخرًا: ”ال تقولوا 

ألنكـم  عـاٍل،  بصـوت  ن ذلـك  ضو سـتتعر
إيمـري للعقاب“.وعـن ذلـك،  قـال 

املؤتمر  لصحفـي خـالل  ا
مبـاراة فريقه الـذي أعقـب 
(2-2): أمـام أتلتيكو  مدريد 

، ”يف مباراتنـا ضد  نة شـلو بر

كانت هناك ركلة جزاء عىل بيكيه لم ُتحتسب، واآلن 
يعلق عىل مباراة ريال مدريد وفالنسـيا عرب تويرت.. 

يجب أال يخدع الناس ويكون صادًقا“.
واسـتطرد: ”يجب أن يتحىل بالصدق وال يتسبب يف 
إربـاك الناس.. الغريـب يف األمر أن حكم الفيديو لم 

يصحح القرار وقتها، وكان ذلك كارثًيا“.
وتابع إيمري: ”اآلن بيكيه بدًال من أن يصمت، أطلق 
ما قاله لخداع الناس.. يبدو يل أننا لسنا صادقني أو 

مخلصني مع الحكام“.
وعـن مواجهـة األتلتي، 

قـال: ”قدمنـا مباراة 
جيـدة أمام بطل 
الليجـا.. كانـت 
تحـٍد،  بمثابـة 

أننـا  وأعتقـد 
هـا  خضنا

بشـكل 

جيد“.
وأردف: ”كنـا نرغـب يف مواصلة السـري عىل نفس 
املنوال واملسـتوى، وقمنـا بذلك.. لعبنا باملسـتوى 
الـذي نريده أمام بطـل الليجا، رغـم الغيابات التي 

تؤثر علينا“.
وأبدى أسـفه إللغاء هدف سـجله العـب فياريال، 
داني باريخو، بعد لجوء الحكم لتقنية الفار، قائال: 
”يؤملني ما حدث.. لم تكن ملسـة يد، لقد دفع الكرة 
بأعىل فخذه وليس بيده“.وأضـاف: ”قدمنا مباراة 
جيـدة، وأعجبنـي أداء الالعبـني.. الفريـق يتطور 
ذهنيا، وهـذا أمر جيد“.وتابع إيمـري: ”الفوز أمر 

معقد للغاية، كل مباراة بمثابة نهائي.. 
نأمـل أن نواصل االقرتاب مـن أفضل املراكز يف 
الليجـا، فهـذا طموحنـا، 
أجله  وسـنكافح من 
يف  نقـع  أن  دون 

اإلحباط“.

حسـم التعادل اإليجابي بهدف لهدف مباراة القمة بني 
ليون وباريس سـان جريمان ضمـن املرحلة العرشين 

من الدوري الفرنيس لكرة القدم.
ووضـع لوكاس باكيتـا فريقه ليـون يف املقدمة بهدف 
أحـرزه يف الدقيقـة 7 قبل أن يتعادل ثيلو كريير لسـان 

جريمان يف الدقيقة 76.
واسـتمر سـان جريمان يف الصدارة برصيـد 47 نقطة 
بينما رفع ليون رصيـده إىل 25 نقطة يف املركز الحادي 

عرش.
وأحـرز باكيتا هـدف التقـدم لليون مبكـراً إثر هجمة 
منسـقة من ملسـة واحدة لزمالئه قبـل أن يتلقى كرة 
خلـف الدفـاع مـن مواطنه برونـو غيمارايـش خارج 
املنطقة فهيأها لنفسـه داخلها وسـددها قوية بيمناه 
عىل يسـار حارس املرمى الدويل الكوسـتاريكي كيلور 

نافاس .(7) 
وضغط باريس سـان جريمـان بقـوة وكان قريبا من 
ادراك التعـادل يف أكثـر من مناسـبة لـوال تألق حارس 
مرمى أصحاب األرض الربتغايل أنتوني لوبيش خصوصا 
يف إبعاد تسـديدتني قوية لالرجنتيني لياندرو باريديس 
من خارج املنطقة (21)، وأخرى ساقطة للقائد الدويل 
الربازيـيل ماركينيوس مـن حافتهـا (24)، فيما حرم 
القائم األيرس البعيد كيليان مبابي يف هز الشـباك برده 

تسديدته الخادعة من خارج املنطقة .(42) 
ونجـح باريـس سـان جريمـان يف إدراك التعـادل عرب 
مدافعـه كيهرر بتسـديدة زاحفـة من داخـل املنطقة 

 (76).
وهـو التعـادل الرابع تواليـا لليون الذي لـم يذق طعم 

الفوز يف مبارياته الخمس األخرية.
إنرت يف الصدارة

ـ فاز إنرت عىل ضيفه التسـيو 2 - 1 يف املرحلة الحادية 
والعرشين من الدوري اإليطايل لكرة القدم.

ورفـع إنرت رصيده اىل 48 نقطـة متقدماً بفارق نقطة 
واحـدة عىل ميالن علماً بـأن األول يملك مباراة مؤجلة 
لم يخضها ضد بولونيا منتصف هذا األسـبوع بسـبب 

تفيش فريوس كورونا يف صفوف األخري.

عىل ملعب ”جوسـيبي مياتسـا“، كان إنـرت عىل املوعد 
وتغلب عىل التسيو 2 - 1.

 “VAR” وبعـد أن ألغت تقنية حكـم الفيديو املسـاعد
هدفاً للمهاجـم األرجنتيني الوتارو مارتينيز بعد مرور 
17 دقيقة، نجح فريقه يف افتتاح التسـجيل بواسـطة 

أليساندرو باستوني بتسديدة قوية بيرساه .(30) 
ورسعان ما رد هداف التسـيو تشـريو إيموبييل بعدها 
بخمـس دقائق.وحسـم املدافـع السـلوفاكي ميـالن 

شكرينيار النتيجة يف صالح إنرت يف الدقيقة 67.
ودخل إنرت مباراته ضد التسـيو تحت ضغط كبري كون 
جاره ميالن حقق قبلها فوزاً كبرياً خارج ملعبه بثالثية 
نظيفة عـىل مضيفه فينيتسـيا وانتزع منـه الصدارة 

مؤقتاً.
وعزز كل من نابويل أتاالنتا مركزهما بني األربعة األوائل 

بفـوز األول الصعب عىل سـمبدوريا 1 -صفر، يف حني 
اكتسح الثاني مضيفه أودينيزي 6 - 2.

كولن يرتقي إىل املركز السادس
ـ صعـد كولن إىل املركز السـادس من الـدوري األملاني 
لكـرة القدم بفـوزه الرصيح عىل هرتا برلـني 3 - 1 يف 

عقر دار األخري يف ختام املرحلة الثامنة عرشة.
وواصل مهاجم كولن الفرنيس أنتوني موديست وصاله 
مع الشـباك وسـجل هدفـه الرابع يف آخـر 3 مباريات 
بافتتاحه التسـجيل عىل امللعب األوملبـي يف برلني بكرة 

رأسية مستغال كرة عرضية من مارك اوث .(30) 
والهدف هو الثاني عرش ملوديست يف 18 مباراة خاضها 
هـذا املوسـم يف الدوري املحـيل ليحتل املركـز الرابع يف 
ترتيـب الهدافني وراء البولندي روبرت ليفاندوفسـكي 
مهاجـم بايرن ميونيخ، والتشـيكي باتريك شـيك من 

باير ليفركوزن والنرويجي إيرلينغ هاالند من بوروسيا 
دورتموند.

وأضاف العب الوسـط السلوفاكي أوندريه دودا الهدف 
الثاني بتسديدة قوية من مشارف املنطقة (32).

ورد هرتا برلني يف مطلع الشـوط الثانـي عندما انربى 
التشـيكي فالديمري داريـدا لكرة حرة مبـارشة بنجاح 
(57)، لكن الكلمة األخرية كانت للضيوف عندما سجل 
البديـل البلجيكي يـان ثيلمان هدف الفـوز يف الدقيقة 
االوىل مـن الوقت بـدل الضائـع عندمـا راوغ الحارس 

وأودع الكرة يف الشباك الخالية.
ويف مباراة ثانية، تغلب بوخوم عىل فولفسبورغ بهدف 

سجله الرصبي ميلوش بانتوفيتش .(65) 
قّمة فياريال وأتلتيكو متعادلة

ـ انتهـت مواجهـة فياريـال وضيفـه أتلتيكـو مدريد 
بالتعـادل اإليجابـي 2-2 يف الجولـة 20 مـن الـدوري 
اإلسـباني لكـرة القدم.وسـجل كل مـن بـاو توريس 
(29) وألبريتـو مورينو (58) هـديف فياريال فيما دّون 
األرجنتينـي أنخيل كوريـا (10) وجيفـري كوندوغبيا 

(67) هديف أتلتيكو.
ويحتـل أتلتيكو مدريد املركز الرابـع بـ33 نقطة فيما 

يملك فياريال 29 نقطة يف املركز الثامن.
نوتنغهام فوريست يطيح بأرسنال

ـ حقق نوتنغهام فوريسـت مفاجأة من العيار الثقيل 
بإخراجه أرسـنال من الدور الثالث من مسـابقة كأس 

االتحاد اإلنكليزي بالفوز عليه 1 -صفر.
وخاض أرسـنال، املتوج بـ14 لقباً يف املسابقة املباراة، 
شـأنه يف ذلك شـأن معظـم أنديـة النخبة، بتشـكيلة 
معظمها مـن الصف الرديف.وتميز أداء أرسـنال الذي 
كان الطـرف األفضل يف الشـوط األول بالبطء الشـديد 
يف بناء الهجمات فلم يشـكل خطورة كبرية عىل مرمى 
اصحـاب األرض.بيـد أن نوتنغهام كرش عـن أنيابه يف 
الشـوط الثاني وسـيطر عىل مجريات اللعب، وبعد أن 
أضـاع العبـوه فرصاً حقيقية للتسـجيل نجـح البديل 
لويس غرابان يف تسجيل الهدف الوحيد عندما استثمر 

كرة عرضية تابعها داخل الشباك يف الدقيقة 83.
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فرسَّ ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جريمان، سبب 
عدم اعتماده عىل سريجيو راموس، يف التشكيل األسايس ملباراة 

ليون، التي انتهت (1-1)، بالدوري الفرنيس.
وقـال بوكيتينـو عرب شـبكة ”برايم فيديو“: ”هناك منافسـة 
بني جميـع الالعبني. رأيت أنه من األفضل إرشاك ماركينيوس، 

وكيمبيمبي، وربما يلعب راموس يف املباريات املقبلة“.
وأكـد املدرب األرجنتينـي ”لكن راموس ال يعاني من مشـاكل 

صحية“.
وبسـؤاله بشأن أن مباراة ليون هي أفضل إعداد ملواجهة ريال 
مدريد يف دوري األبطال، رد ماوريسـيو: ”ال يمكن أبًدا التكهن 
بحالة الفريق وظروفه يف غضون شهر. كل األندية تعيش فرتة 

مجنونة، ويبقى األهم التكيف عىل األوضاع بشكل يومي“.
وتطرق املدير الفني لسـان جريمان لتحليل التعادل مع ليون، 
قائال: ”اسـتقبال هدف مبكـر يدفع أي فريـق لتغيري طريقة 
وخطة لعبه، لقـد كان ليون منظما للغايـة، وكانوا ينتظرون 
أخطاءنـا، ولعبـوا بخمسـة مدافعـني، ونجحـوا يف تضييـق 

املساحات“.
واستدرك: ”لكن مستوانا تحسن يف الشوط الثاني، كنا األفضل، 
وخلقنـا بعـض الفـرص، وسـيطرنا عـىل املبـاراة، وهاجمنا 
وبالطبـع الحت بعض الفرص للمنافـس، لكن إجماال باريس 

كان األفضل“.
وأتم ماوريسـيو بوكيتينو ترصيحاتـه: ”لقد أخطأنا يف بعض 
األحيـان بامليـل للعب يف وسـط امللعب واملسـاحات الضيقة يف 
الوقت الذي كان األفضل أن نلعب بشـكل مبارش، ففي الشوط 
األول كان إيقاعنـا بطيئا، وافتقدنا الحلول ثم تحسـنا كثريا يف 

الثاني، وكنا أكثر رشاسة“.

أعلن العب التنس األسـرتايل نيك كرييوس عـن إصابته بفريوس 
كورونا.

وقال كرييوس إنه انسحب من بطولة سيدني للتنس بعد إصابته 
بالفريوس لكنه عرب عن أمله يف اللحاق ببطولة أسرتاليا املفتوحة 

األسبوع املقبل: ”لو سارت كل األمور عىل ما يرام“.
وانسـحب كرييوس من بطولة ملبورن األسـبوع املايض بسبب 
معاناتـه من الربو قبل أن ينسـحب من مواجهـة اإليطايل فابيو 

فونيني املصنف السابع.

فيدريكو  اإليطـايل  يخضع 
كييزا، نجم يوفنتوس لفحص 
طبي عىل ركبته، بعد إصابته أمام 
روما.وسـقط كييزا عـىل أرض ملعب 
مبـاراة فريقه أمام روما،  وبدا أنه عانى 
من تجـدد اإلصابـة يف الركبـة اليرسى، 
ليغـادر  اللقـاء،  إكمـال  ولـم يسـتطع 
ديـان  (32) ويحـل مكانـه  الدقيقـة  يف 
كولوسيفسكي. وتشري بعض التقارير، إىل 

أن كييـزا يعاني من تمزق محتمل يف الرباط 
الصليبـي األمامـي، بينما تقـول أخرى إنه 
يعاني من إجهاد يف أربطة الركبة. وبحسـب 
موقـع ”فوتبول إيطاليا“، فقـد وصل كييزا 
يف الصبـاح إىل عيـادة يوفنتـوس الخاصـة، 
بصحبة والده، للخضوع للفحوصات الطبية 
وتحديد مدى إصابته. وعاد كييزا إىل املالعب 
يف مباراة نابويل، التي سـبقت مبـاراة روما 

مبارشة، بعد تعافيه من إصابة عضلية.
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 واشنطن/متابعة الزوراء: 
قبل بضعة أيام، أحيا األمريكيون الذكرى 
األوىل ألحـداث ٦ يناير (كانـون الثاني)، 
حـني اقتحم أنصـار الرئيـس األمريكي 
السـابق دونالد ترمب مبنـى الكابيتول، 
بهدف تعطيل جلسة تثبيت فوز الرئيس 

جو بايدن.
أحـداث ذلـك اليـوم حظيـت وال تـزال 
بنقاشـات لـم تتوقف عن دور وسـائل 
عـن  الدفـاع  يف  األمريكيـة  اإلعـالم 
بـات  التـي  األمريكيـة،  الديمقراطيـة 
كثريون يخشـون مـن انهيارهـا، ال بل 
ويشـكك البعض يف وجودها أصالً. ومع 
أن النقـاش، يتنـاول «حدثـاً أمريكيـاً» 
بامتيـاز، إّال أنـه مـن نافـل القـول إن 
تأثرياتـه، أبعد بكثري من حـدود أمريكا، 
وخصوصـاً عـىل النظـم الديمقراطيـة 
والغربية منها عـىل وجه الخصوص، يف 
ظل الرصاع املفتوح مع نظريات قديمة 
- جديـدة، تـروج للنظـم االسـتبدادية 

كنموذج يحتذى.
يقـول العديـد من الخـرباء والنقـاد إن 
كربيات وسائل اإلعالم وأبرز الصحفيني 
األمريكيـني بذلـوا خـالل العـام املايض 
جهوداً إيجابية، لنرش تحقيقات «كشفت 
أكاذيـب السياسـيني» حـول حقيقة ما 
جـرى قبل يوم ٦ ينايـر وخالله وبعده. 
لكـن رغم ذلـك، هناك قضية رئيسـة ال 
تـزال غائبـة عن وسـائل اإلعـالم، رغم 
إدراكها فرديـاً من الصحفيني، تتمثل يف 
كيفية «رفع الحصار عن الديمقراطية»، 

التي تتآكل يوماً بعد يوم.
افتتاحية إلحدى أبرز الصحف األمريكية 
أشـارت إىل األدلـة املتزايـدة عـن هـذا 
التـي  باملضايقـات  ولخصتـه  التـآكل. 
يتعـرض لهـا مسـؤولو االنتخابات من 
قبل مدمني نظريـة املؤامرة، وتهديدات 
يصوتـون  الذيـن  للسياسـيني  بالقتـل 
محكمـني ضمائرهم، بينمـا املرشعون 
الجمهوريـون - وخصوصـاً يف الواليات 
التي يسيطرون عليها - يدفعون بقوانني 
وإجـراءات لجعل حـق التصويـت أكثر 
صعوبـة عـىل املواطنني، وتسـهيل قلب 
نتائج التصويت الرشعية عىل الحزبيني.

وحقاً، اليوم، أصبحـت املزاعم الوهمية 
بالتزوير وتكتيـكات «أوقفوا الرسقة»، 
قـادة  مـن  للعديـد  شـائعة  وسـيلة 
إلجهـاض  الشـعبويني،  الـدول  بعـض 
الديمقراطيـة. ولطاملا كانـت مثل هذه 
يف  لالضطرابـات  مصـدراً  األسـاليب 
البلـدان التـي تكافـح من أجـل تطوير 
الديمقراطيـة، لكـن مـا جـرى يف أهـم 
وأقوى ديمقراطية يف العالم، يمثل بداية 
حقبة جديدة خطرية، بحسـب املؤرخة 

آن أبلباوم.
ممـا ال شـك فيـه أن بعض املؤسسـات 
وحياديـة،  رصانـة  األكثـر  اإلخباريـة 
تقـوم بعمـل صحفـي مهم حـول هذا 
املوضوع. عىل سبيل املثال نرشت وكالة 
املـايض،  األسـبوع  «أسوشـييتدبرس» 
بالتفصيـل،  فيـه  أوضحـت  تحقيقـاً 
الطرق التـي تحالف بهـا الجمهوريون 
مـع الرئيس ترمب، بعد أحـداث ٦ يناير 
- التـي وصفتها بمحاولة انقالب شـبه 

فاشـلة - معتـربة أنهـا كانـت عمليـة 
تمهيدية لعام ٢٠٢٤. وتناول التقرير ما 
يحدث يف «سـاحات القتـال» يف الواليات 
التي يمكن أن تقرر هوية الشـاغل التايل 
للبيـت األبيض، بالقول: «يف ميشـيغان، 
حيث يعيـد الحزب الجمهـوري تجميع 
أعضاء مجالس محليـة مغمورة يمكن 
أن تمنـع املوافقة عـىل االنتخابات. ويف 
واليتي ويسكونسـن وبنسـلفانيا تدعم 
الهيئات الترشيعية التي يسـيطر عليها 
الجمهوريـون، (املراجعـات) املفتوحـة 
النتخابات عام ٢٠٢٠. عىل غرار ما جرى 
يف والية أريزونا». ويختـم التقرير قائالً 
إن «الجهـود مهيـأة لتأجيـج التضليـل 
والغضب بشـأن نتائج ٢٠٢٠ لسـنوات 

قادمة».
التغطية اإلعالمية القارصة

وسائل إعالم أخرى ركزت أيضاً عىل تلك 
املمارسـات، لكن التحذير األهم هو «أن 
التغطيات اإلعالمية املؤيدة للديمقراطية، 
ال تزال قارصة وعرضيـة وغري منتظمة 
عـىل نطاق واسـع، ولـم تكن جـزءاً من 
خطة تحريرية شاملة تدرك تماماً مقدار 
الخطر الذي تتعرض لـه ديمقراطيتنا»، 
بحسـب صحيفة «ذي أتالنتيـك». وهي 
تـرى أن الدفاع عـن حقـوق التصويت، 
الحكوميـة،  والتوازنـات  والضوابـط 
واملعايري الديمقراطيـة، يجب أن يتحول 

إىل قضية دائمة لوسائل اإلعالم.
بيد أن كل هذا لم يمنع رشائح واسعة من 
الشعب األمريكي، بمعزل عن انتماءاتها 
الحزبية، من التشـكيك بحيادية اإلعالم 
وموضوعيتـه وصدقيته. إذ يقول تقرير 
ملؤسسة «غالوب» البحثية، إن التطورات 
التكنولوجيـة جعلـت مـن السـهل عىل 
األمريكيني التواصل مع بعضهم البعض 
والحصـول عـىل املعلومات، بمـا يف ذلك 
تفاصيـل القضايا الرئيسـة التي تواجه 
البـالد. لكـن هـذه التطـورات «تمثـل 
تحديـات وفرصـاً لألفراد واملؤسسـات 
األمريكية عىل حد سـواء، فاملعلومات ال 
تتوفر بسهولة فحسب، بل وأيضاً املزيد 
مـن املعلومـات املضللة. وقـد ال يتمكن 
كثريون مـن تمييـز الفرق بـني االثنني 

بسـهولة». ووسـط املشـهد املعلوماتي 
املتغـري، تآكلت الثقة بوسـائل اإلعالم يف 
الواليات املتحـدة، مما جعل من الصعب 
عـىل وسـائل اإلعـالم اإلخباريـة الوفاء 
املتمثلـة  الديمقراطيـة  بمسـؤولياتها 
قـادة  ومحاسـبة  الجمهـور  إعـالم  يف 

الحكومة.
وفعـًال، يعتقـد معظـم األمريكيـني أنه 
بات مـن الصعب اآلن أن يكون املرء عىل 
اطـالع جيد وأن يحدد األخبـار الدقيقة. 
ثم إنهـم باتـوا ينظرون بشـكل متزايد 
إىل وسـائل اإلعـالم عـىل أنهـا متحيزة، 
ويكافحون بصعوبة للعثور عىل مصادر 
األخبـار املوضوعيـة. لكن، مـع هذا، ما 
زالوا يعتقدون أن وسـائل اإلعالم ال تزال 
تلعب دوراً حاسماً يف ديمقراطيتنا، وإن 
كانوا قلييل الثقة بشـأن كيفية اضطالع 

وسائل اإلعالم بهذا الدور.
استطالع «إيبسوس»

اسـتطالع  يظهـر  ثانيـة،  ناحيـة  مـن 
«إيبسـوس»  ملؤسسـة  مشـرتك  جديـد 
األمريكيـني  أن  الوطنيـة،  اإلذاعـة  مـع 
بشـأن  العميـق  بالتشـاؤم  يشـعرون 
مسـتقبل الديمقراطيـة، بعـد عام عىل 
هجـوم ٦ ينايـر. إذ يعتقـد ٦٤ يف املائـة 
األمريكيـة «يف  الديمقراطيـة  أن  منهـم 
أزمة ومعرضة لخطر الفشـل». ويشعر 
بشـكل  الشـعور  بهـذا  الجمهوريـون 
أكثـر حـدة، إذ يتفـق ثلثا املشـاركني يف 
االسـتطالع من الحـزب الجمهوري مع 
االّدعـاء الكاذب بـأن «تزويـر الناخبني 
ساعد جو بايدن يف الفوز بانتخابات عام 
٢٠٢٠»، وهو ركيزة أساسـية لـ«الكذبة 
الكبـرية» بأن االنتخابـات قد ُرسقت من 
ترمب. كذلك يواصل أقل بقليل من نصف 
الجمهوريـني القـول إنهـم مسـتعدون 
لقبـول نتائـج انتخابـات ٢٠٢٠، وهذه 
النسـبة ظلـت مـن دون تغيـري تقريبـاً 
منـذ يناير املـايض. أمـا الديمقراطيون، 
فيعربون من جهتهم أيضاً عن استيائهم 
من حالـة الديمقراطية، ولكن ألسـباب 
مختلفة تماماً، من بينها قلقهم بشـأن 
قيـود التصويـت التـي أقرتهـا املجالس 
الترشيعية للواليات التي يسـيطر عليها 

الجمهوريون يف أعقاب انتخابات ٢٠٢٠.
بيـد أن ما تصفه مجلـة «فورين أفريز» 
العاملي  الديمقراطي  املرموقة بـ«الركود 
الـذي طال أمـده» نـراه وقـد تحول يف 
السـنوات األخرية إىل ظاهـرة أكثر إثارة 
للقلق هـي «املوجـة العكسـية الثالثة» 
من االنهيـارات الديمقراطيـة التي حذر 
عالـم السياسـة صمويـل هنتينغتـون 
مـن أنهـا قـد تتبـع االندفـاع امللحـوظ 
الثمانينيـات  يف  الديمقراطـي  للتقـدم 
والتسـعينيات. ووفق مؤسسة «فريدوم 
هاوس»، شهدت السنوات الـ١٥ املاضية 
السياسـية والحريات  للحقـوق  تراجعاً 
املدنية يف عـدد أكرب من البلدان، أكثر من 
املكاسـب التي شـهدتها. ولكن منذ عام 
٢٠١٥ وحتـى ٢٠١٩. تحول هذا االتجاه 
إىل األسـوأ بشـكل حـاد. ولقـد كانـت 
السـنوات الخمس، هـي األوىل منذ بداية 
املوجة الثالثة عـام ١٩٧٤. عندما تخلّت 
١٢ دولة عن الديمقراطية، مقابل تحول 

٧ دول إىل الديمقراطية.
واليوم، تواجـه الواليـات املتحدة حركة 
متناميـة مناهضـة للديمقراطية، ليس 
فقط من صفوف املتطرفني املهمشـني، 
بـل أيضـاً مـن مجموعـة كبـرية مـن 
أصحـاب املناصب، وهـي حركة تتحدى 
أسـس الديمقراطيـة االنتخابيـة ذاتها. 
وإذا تواصل هـذا املنحى، يمكن أن تغدو 
الواليات املتحدة أول ديمقراطية صناعية 
متقدمة تخفـق يف تلبية الحد األدنى من 
الرشوط إلجراء انتخابـات حرة ونزيهة 
كما يحددهـا علماء السياسـة وغريهم 

من علماء الديمقراطية.
وهنـا يعتقـد البعـض أن مشـاكل عدة 
تقف بـني صانعي السياسـة األمريكيني 
للديمقراطيـة. عـىل  املؤيـدة  واألجنـدة 
رأسـها النمو االقتصادي األمريكي الذي 
يعتمد بشـكل كبري عىل األربـاح املركزة 
التكنولوجيـا  مجـاالت  يف  للـرشكات 
التجارية  واألدويـة والرتفيـه والعالمـة 
االسـتهالكية والقطاعات املالية. وهذه 
الـرشكات هي نفسـها التـي تمثل أكرب 
العقبات أمام رفع معايري العمل العاملية 

وتحرير قواعد امللكية الفكرية.

القاهرة/متابعة الزوراء:
يف أغسـطس/آب ٢٠١٤، طرح 
رجـل األعمال املـرصي محمد 
األمـني، رئيـس مجلـس إدارة 
«مجموعـة املسـتقبل للنـرش 
والتوزيـع» ومجموعـة قنوات 
CBC، مبـادرة تبنتها الجمعية 
ملؤسسـة  التابعـة  الخرييـة 
«املسـتقبل» لرعايـة األطفال، 
أحـد  لتبنـي  بـه،  الخاصـة 
ضحايـا التعذيـب يف دار أيتام، 
مناشـًدا الرئيـس عبـد الفتاح 
السييس العمل عىل إنشاء «دار 
رعاية وطنية كـربى» لأليتام، 
عـىل غـرار مـرشوع االهتمام 
بأطفـال الشـوارع، املطـروح 
صنـدوق  مشـاريع  ضمـن 
«تحيا مرص»، الـذي أوىص به 

الرئيس. 
ثم يف مـارس/آذار عام ٢٠٢١، 
وقـف األمـني بجـوار محافظ 
بني سـويف ووزيرة التضامن 
نيفـني  املرصيـة  االجتماعـي 
القبـاج، الفتتـاح دار «األيـدي 
األمينـة»، املخصصـة لرعايـة 
ملؤسسـته.  والتابعة  الفتيـات 
يف املحافظة نفسـها، ويف اليوم 
حجـر  األمـني  وضـع  نفسـه 
«املسـتقبل  مجمـع  أسـاس 
األمـني» لرعاية األيتـام وكبار 

السن.
«إحسـانات»  سلسـلة  لكـن 
، يف ٨  انتهـت  األمـني  محمـد 
 ،٢٠٢٢ الثانـي  يناير/كانـون 
بعدمـا صـدر قرار بسـجنه ٤ 
أيام عىل ذمة التحقيق يف قضية 
تتعلـق بتهمة االتجـار بالبرش 
واالعتـداء عىل فتيـات يف داَري 
أيتام أسسهما يف محافظة بني 

سويف.
بشـكل غامض، لم يصدر خرب 
القبـض عـىل األمني مـن قبل 
النيابـة العامة املرصية، بل إن 
مصادر صحفية عدة كشـفت 
عـىل  ُوّزع  توقيفـه  خـرب  أن 
رؤساء تحرير الصحف واملواقع 
التابعة للمخابرات العامة عرب 
«واتسـاب»،  عـىل  مجموعـة 
تضم رؤساء التحرير ويديرها 
العقيد أحمد شعبان، املسؤول 
األول عن وسـائل اإلعالم داخل 

جهاز املخابرات. 
لكـن من هـو محمـد األمني؟ 
وكيف انتهى به املطاف موقوفاً 

بتهمة االتجار بالبرش؟
مجموعـة  مؤسـس  األمـني، 
يس»،  بـي  «يس  قنـوات 
األخبار  ووكالـة  و»مـودرن»، 
العربية AUA، وقناة «النهار»، 

كمـا كان رشيـكاً يف مجموعة 
«عامر غروب».

دخل رجل األعمال محمد األمني 
مجـال اإلعـالم بعد ثـورة ٢٥ 
ينايـر/ كانون الثانـي ٢٠١١، 
 ،CBC بإنشائه باقة فضائيات
 CBC» ثم تبعهـا بقنـاة ثانية
دراما» ثم ثالثـة CBC+٢. ويف 
سبتمرب/ أيلول ٢٠١١، اشرتى 
٨٥ يف املائة مـن قناة «النهار» 
وقنـاة «النهـار درامـا»، لكنه 
تركهمـا فيما بعد، ثم اشـرتى 
«مـودرن»  قنـوات  مجموعـة 
(«مودرن سبورت» – «مودرن 

كورة» – «مودرن حرية»). 
اعتقال رجال األعمال واإلعالم 
لم يبدأ مع محمد األمني فقط، 
بل سـبقته وقائع عـدة. فقبل 
أيام مـن القبض عـىل األمني، 
ألقـي القبـض عـىل اإلعالمي 
رئيـس  عكاشـة،  توفيـق 
مجلـس إدارة قناة «الفراعني» 
الفضائية، داخل مطار القاهرة 
الدويل، عىل خلفيـة تنفيذ عدة 
أحكام قضائية يف قضايا نفقة 

سابقة.
قبل تلك الواقعة بأشـهر عدة، 
يونيو/حزيـران  يف  وتحديـًدا 
األمـن  قـوات  ألقـت   ،٢٠٢١
املرصيـة القبـض عـىل رجـل 
األعمال حسن راتب، مالك قناة 
بتمويـل  التهامـه  «املحـور»، 
عمليـات التنقيـب عـن اآلثار 
التي كان يضطلـع بها النائب 
السابق عالء حسانني املعروف 

بـ»نائب الجن والعفاريت».
آخـرون،  و٢١  راتـب  وأحيـل 
جميعهم محبوسون عدا اثنني 
هاربني، إىل محكمة الجنايات، 
بعد اتهام حسـانني بتشـكيله 
وإدارته عصابة بغرض تهريب 
اآلثـار إىل خارج البالد، وإتالفه 
جـزء  بفصـل  منقولـة  آثـاًرا 
منها عمًدا، واتجـاره يف اآلثار 
واشرتاكه مع مجهول بطريق 
االتفـاق يف تزييف آثـار بقصد 

االحتيال.

العامـة  النيابـة  ووجهـت 
لحسـن راتب تهمة االشـرتاك 
مع حسـانني يف العصابة التي 
لتنفيـذ  بتمويلهـا  يديرهـا، 
خططهـا اإلجراميـة، وكذلـك 
ارتـكاب  يف  معـه  اشـرتاكه 
جريمـة إجراء أعمـال حفر يف 
أربعة مواقع، بغرض الحصول 
عىل اآلثـار مـن دون ترخيص 
واالتجـار فيهـا، بينمـا اُتهـم 
باالنضمـام  املتهمـني  باقـي 
إليهـا،  املشـار  العصابـة  إىل 
وإخفـاء البعـض منهـم آثارا 
التهريـب، وإجرائهـم  بقصـد 
أعمال حفـر يف املواقع األربعة 

املذكورة.
وكان راتب قـد أعلن يف ٢٠١٨، 
التضامـن  وزيـرة  بحضـور 
وايل،  غـادة  آنـذاك،  املرصيـة، 
التـربع بثلـث ثروتـه لجمعية 
خرييـة لدعـم اإلبـداع يف إطار 
 ٢٠٣٠ مـرص  اسـرتاتيجية 
وأهـداف التنميـة املسـتدامة. 
األمـني وراتـب وغريهمـا من 
رجـال األعمال ومـالك اإلعالم 
أوائـل  مـن  كانـوا  املـرصي 
«تحيـا  لصنـدوق  املتربعـني 
مرص» استجابة لدعوة الرئيس 
عبد الفتاح السـييس يف يوليو/
إجمـايل  وبلـغ   ،٢٠١٤ تمـوز 
التربعات آنذاك نحو ٥ مليارات 
و٥٩٤ مليـون جنيـه (حـوايل 
موزعـة  دوالر)،  مليـون   ٣٥٥
عىل تحويالت نقدية بشـيكات 

وتربعات عينية.
وكانـت يف مقدمـة املتربعـني 
 ٣ بواقـع  سـاويرس  عائلـة 
مليـارات جنيـه (١٩٠ مليون 
دوالر)، ثم رجل األعمال محمد 
األمـني بقيمـة نصف أسـهمه 
يف مجموعـة «عامـر غروب»، 
مليـون  و٢٠٠  مليـار  بواقـع 
دوالر)،  مليـون   ٧٦) جنيـه 
ورجل األعمـال منصور عامر، 
«عامـر  مجموعـة  صاحـب 
غـروب»، بواقـع ٥٠٠ مليـون 

جنيه (٣٢ مليون دوالر). 
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باريس/متابعة الزوراء:
غالًبا ما يتوّقع القراء واملتابعون من 
الصحفيـني تقديـم املعلومة يف قالب 
مبسـط ومفهـوم، لكـّن املعلومـات 
الربملانية  القادمـة مـن املؤسسـات 
تبقى يف كثري من األحيان غري واضحة 
بالنسـبة للبعـض، عـىل الرغـم من 
اهتمامهـم بها، ال سـيما إن لم يكن 
املتابعون ملّمني باملفاهيم السياسية 

وأدوار الفاعلني السياسيني. 
وليكتمل عمل الصحفـي الذي تناط 
به مهمة تغطية أشـغال املؤسسـات 
الربملانيـة، مـن الـرضوري أن ُيدرك 
ومختلـف  املؤسسـات  هـذه  عمـل 
جوانـب العمـل الربملانـي يف عالقته 
مـع اهتمامـات املواطنـني وربطها 

بمختلف جوانب العمل الصحفي.
ولإلحاطة بـكل هذه الجوانـب، أعّد 
الصحفي والباحث يف اإلعالم والعلوم 
دليـًال  مسـكني  يونـس  السياسـية 
تدريبًيا شـامًال موجًهـا للصحفيني 
لتغطية أشغال مجلس النواب بصفته 
مؤسسـة برملانية ترشيعية، وجاء يف 
مقدمتـه التعريفية أّن الدليل «يعتمد 
عـىل منهجيـة تجمـع بـني املقاربة 
القانونيـة مـن خالل تقديـم صورة 
شاملة حول أدوار وخصائص وطرق 
اشـتغال مؤسسـة مجلـس النواب، 
باستحضار دائم الهتمامات ومجال 
مقاربـة  ثـم  الصحفيـني؛  اشـتغال 
مهنيـة إعالميـة مقارنـة، تتمثل يف 
مسح شامل للتجارب الدولية، سواء 
منها العريقة أو الناشئة ديمقراطًيا، 
وتقديمها يف قالب مبسـط ومنهجية 
عملية تالمس مختلف جوانب العمل 

الصحفي يف عالقته بتغطية مؤسسة 
برملانية كمجلس النواب».

شـبكة الصحفيني الدوليني تواصلت 
مع الصحفي يونس مسكني للتحّدث 
عـن أهميـة هـذا الدليـل بالنسـبة 
أّن  للصحفيـني حيـث جـاء يف رده 
«أهميـة هـذا الدليل تكمـن بأهمية 
موضوعـه»، وأضـاف أنـه ال يخفى 
عىل أحد مدى ارتباط عمل الصحافة 
ووظائفها بالدولـة الحديثة القائمة 
عـىل الديمقراطية وفصل السـلطات 
وتمكـني املواطـن وإسـماع صوته، 
وأنـه ال يجهل أحد أهميـة ومركزية 
املؤسسـة الربملانيـة يف هـذه الدولة 

الحديثة.
أّن هـذا  أّكـد  انطالًقـا مّمـا سـبق، 
الدليـل يرمـي أوًال إىل إثـارة انتبـاه 
الصحفيني وتحفيزهـم عىل التفكري 
تطبـع  التـي  الخصوصيـات  يف 

عملهـم عندما يتعلق األمـر بتغطية 
أشـغال املؤسسـة الربملانية، ولّخص 
الصحفـي هـذا الدليـل بشـكل عام 
بأنه «يقـّدم املؤسسـة الربملانية من 
الزاويـة التي تهـم الصحفي وتخدم 
وظيفته، والجانب العميل للممارسة 
الصحفيـة، باالعتماد عىل الكثري من 
الفضىل  املقارنة واملمارسة  التجارب 
التي طّورتها األمم املتقّدمة يف مجايل 
الديمقراطيـة واإلعـالم، مع محاولة 
تقديمها بشـكل مكثف حتى يتمكن 
الصحفيون من مالمسة الخصائص 
التقنية واملهنية للعمل عىل املوضوع 
األخالقيـة  واملحاذيـر  الربملانـي، 
ومكامـن املسـؤولية التـي ينطـوي 

عليها عملهم يف هذا املجال».
مـن خـالل اطالعنا عىل نسـخة من 
الدليـل املتوفـرة عىل موقـع جمعية 
سمسم - مشاركة مواطنة بصفتها 

املؤسسـة املرشفة عىل إنتاجه نجده 
ينقسـم إىل محورين أساسيني، األول 
يشمل تعريفات شاملة من أجل بناء 
معرفـة لدى الصحفيـني بخصائص 
وأدوار مجلـس النـواب انطالًقـا من 
التمثيـل  معنـى  وتفسـري  توضيـح 
السـيايس تاريخًيـا وتوضيـح ملـاذا 
يحتاج املواطنني إىل منَتَخبني للنيابة 

عنهم.
كمـا يتوجـه الدليـل إىل التخصـص 
أكثـر يف املواثيق الدسـتورية املتعلقة 
بالربملان والتمثيلية السياسية، ويقّدم 
رشًحـا مفصًال ملسـاعدة الصحفيني 
يف فهـم مراحل االنتخابـات بصفتها 
الطريق إىل مجلـس النواب مع رشح 
مبسـط لنمـط اإلنتخـاب ومراحـل 
إعالن النتائج وتقسيم األدوار واملهام 
ووظائـف اللجـان الترشيعية وكيف 

يتم تحضري مشاريع القوانني.

ويتطـّرق الدليـل إىل وسـائل وأدوار 
املواطنـني يف عمليـة اتخـاذ القـرار 
مـن إمكانية مراقبة عمـل الحكومة 
وآليات تقييم السياسـات العمومية، 
معتمًدا يف ذلك عىل رسـوم توضيحية 
ومراجـع قانونيـة لتيسـري الوصول 
ملصادر املعلومـات املعتمدة، ويختتم 
هذا املحـور بقاموس العمل الربملاني 
الذي يسّهل التعامل مع املصطلحات 

املعمول بها.
وقد تّم تخصيص املحـور الثاني من 
الدليـل لإلعـالم الربملانـي، بالتطرق 
ملبادئـه وخصائصـه وأدواره حيـث 
يسـتهّل هذا املحـور بتعريـف لعالم 
االجتماع الفرنـيس دومينيك والتون، 
الذي عرّف فيـه اإلعالم الربملاني بأّنه 
«الفضـاء الذي يتم فيه تبـادل اآلراء 
املتعارضـة من قبل ثالثة العبني هم: 
رجـال السياسـة واإلعالميني والرأي 

العام».
ثـّم يقـّدم الدليـل تلخيًصـا ملبـادئ 
اإلعـالم الربملانـي يف ثمانـي نقـاط 
وهي كالتايل: أن يكون إعالًما نشـًطا 
واسـتباقًيا؛ موجزًا وشـامًال يلّخص 
مـا هـو أسـايس؛ دقيًقـا ومبـاًرشا 
درًءا للتأويـالت والغمـوض؛ متوازًنا 
وعادًال يف التغطية؛ مسـتداًما وليس 
مناسـباتًيا؛ صادًقا ولـو تطلب األمر 
اإلبالغ عـن أمـور مزعجـة؛ واضًحا 
ومفهوًمـا وقابـًال لالسـتيعاب مـن 
بلغـة  يصـاغ  وأن  العمـوم؛  طـرف 

املتلقي.
اإلعـالم  لوظائـف  بالنسـبة  أمـا 
الربملاني، فقد قّدمها الدليل يف كونها 
مـن وسـائل تعزيـز الديمقراطيـة، 

وتسـاهم يف الحضور الفاعل لإلعالم 
من خالل تمكني املواطن من متابعة 
العمل الربملاني، مع الدفاع عن صورة 
الربملان بإظهار دوره يف تعزيز الثقة 
يف املمارسـة الديمقراطيـة، كمـا أن 
مـن أهم وظائف اإلعالم الربملاني هو 
قدرته عـىل دعم الوظيفـة التمثيلية 
بتوفري  للربملـان  والرقابية ملؤسسـة 
فرصـة مراقبـة العمـل الربملاني من 
طرف املواطنني عرب متابعة الجلسات 
والقرارات الصادرة وتقييمها بنقلها 
مـن نقاشـات داخل قبـة الربملان إىل 

الفضاء العام.
وعمل الدليل عـىل إبراز ثالث تقنيات 
وقواعـد لإلعالم الربملانـي وهي كما 

ييل:
١. الرسعة يف نقل الخرب بدون إغفال 
الجانب املتعلق باإلجراءات املسطرية 
املعمـول بها يف إصـدار القـرارات يف 

الربملان.
٢. تبسـيط املعلومـة بالشـكل الذي 

يجعلها يف متناول املتلقي.
مـن  الصـادرة  املعلومـات  نقـل   .٣
الربملان من العمومية إىل الخصوصية 
املتلقـي  اهتمامـات  للتناسـب مـع 

وتطلعاته.
وقد قـّدم الدليـل أيًضا عـرش قواعد 
للتغطية الصحفية للربملان كتلخيص 
القواعـد املرجعيـة الكـربى يف مجال 
املواكبة الصحفية لعمل املؤسسـات 
الربملانية التي قدمها الخبري اإلعالمي 
والصحفي السـابق يف هيئـة اإلذاعة 
بـوب  يس»،  بـي  «بـي  الربيطانيـة 

إيجينتون.
ولـم يغفـل الدليـل إبـراز مميـزات 

الشـأن  يف  املتخصـص  الصحفـي 
الربملانـي، وإعطاء نصائـح ملا قد ما 
يف  املتخصـص  الصحفـي  يحتاجـه 
تغطيـة العمل الربملانـي من مهارات 

ومعارف.
وخّصص أيًضا قسًما لقواعد الكتابة 
والتغطيـة مـن داخـل الربملـان مـع 
تقديـم مصـادر لألخبـار يف التغطية 
الصحفيـة للربملان. وبعدما قّدم عدة 
نقـاط متعلقة بأخالقيـات التغطية 
الصحفيـة للربملـان، اختتـم الدليـل 
بتوصيـات ونصائح عامـة ومصادر 
ووثائـق مرجعيـة لـكل املعلومـات 

املذكورة يف الدليل.
يف نهاية حوارنا مع الصحفي يونس 
مسكني طلبنا منه أن يقدم إرشادات 
لكيفيـة اسـتفادة الصحفيـني مـن 
دول أخرى مـن مخرجات هذا الدليل 
وكيفيـة تطبيـق هـذه التجربـة يف 
بلدانهـم، فرّد كما ييل: «هـذا الدليل، 
وباسـتثناء الجـزء الخـاص بوصف 
املغربي وسـلطاته  النـواب  مجلـس 
ومسـاطر اشتغاله الداخيل، ال يحمل 
مجـال  يف  مغربيـة  خصوصيـة  أي 
للمؤسسـة  الصحفيـة  التغطيـة 
جـّل  اسـتلهم  لكونـه  الربملانيـة، 
مضامينه من التجارب الرائدة عاملًيا، 
سـواء منها التي أفرزتها املمارسـة 
العملية لبعض الهيئات واملؤسسـات 
الربملانية أو تلك التي أنتجتها دراسات 
وأبحاث علميـة يف هذا املجال. بالتايل 
يشكل هذا الدليل مرجًعا موحًدا، مع 
بالطبع،  إمكانية تطويره وتجويده 
لكل الناطقني باللغة العربية».(عن/

شبكة الصحفيني الدوليني)
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واضـٌح  املصطلـح،  هـذا  إنَّ 

ومعـروٌف يف تقنيـات الروايـة، 

شـكلَّ حيِّـزاً كبـرياً يف الروايـة 

الحديثـة، لعـلَّ ما نقصـُد بهذا 

املصطلـح هو: أن تكـون املُدن 

Hero)، وهـذه  هـي البطـل ( 

يف  كثـرية  أمثلـة  لهـا  تقنيـة 

الروايـات، وهنـا تتدخـل املدن 

لتحكـي وُتستنطق عَرب أسلوٍب 

فالعمليـُة  احـرتايف،  تكنيكـي 

االبـداع  ويتجـىلَّ  إبداعيـة 

وصعوبته فيها يف الكّيفّية التي 

الروائي  الخطـاب  عليها  ُيبنـى 

عامـةً. 

العنواُن الذي ُيشكـُل عتبًة أوىل 

لولوج النص، كاَن يحمُل عالمًة 

واضحـًة، بـأن هنـاك روحيـة 

سرتتفـع بالنـِص وترتقـي به 

إىل مصاف الرسديـات املرتفعة 

واملعنويـة،  الفنيـة  بقيمتهـا 

املعجمـي  التعريـف  خالصـة 

لكلمة عـروج  تعني : االرتفاع، 

وهـذا الصعـود ال بـدَّ أن يكوَن 

من االسفـل إىل األعىل، ومفردة 

عـروج، كثرياً ما تأتـي بصورٍة 

كعـروج  مجازيـٍة،  معنويـٍة 

املالئكـة بـني األرض والسماء، 

يتبـادر  الـذي  املعنـى  ولكـن 

إىل ذهـن املتلقـي هـو عـروج 

الشهـداء  بارئهـا،  إىل  الـروح 

لهـم النصيب األكثـر، يف معنى 

ولـو  هـذا!  الروحـي  العـروج 

مضينا يف الروايـة حتى النهاية 

معنـيٌّ  الخطـاب  أن  ألدركنـا 

التـي  وبأرواحهـم  بالشهـداء 

حلّقـت يف أعـىل ِعليـني.

الكـالم  الروائـي  يضـع  ال 

االقتبايس أو املُستعار ُجزافاً بل 

هي رسالٌة واضحـٌة، أن القوَل 

لديـه قصدية معينيـة ينشدها 

الكاتـب مـن وراء ذكـره لهذا 

القـول، فـأّول كلمـة ُتصادفنا 

هـي اقتبـاٌس لألديـب بلـزاك : 

(الروايـُة هـي التاريخ الخاص 

باألمـم). ولهذا القـول ُتفرسه 

الكلمـة التي سيذكرهـا املؤلف 

ليوضـح النزوع الـرسدي الذي 

ستنتهجـه الروايـة يف خطابها 

العـام، إذ يقـول: تاريـخ األمم 

والشعـوب هو سجـل أحداثها، 

ومهمـا كانـت مشاعرنـا حول 

صانعيـه، فقد نختلف أو نتفق، 

أو  أو نكـره أشـخاصه  نحـب 

أحداثه، زمانه أو مكانه.. لكننا 

نجـزم أّن ذلـك التاريـخ محـُل 

تقديـر واحـرتام. هـذه الكلمة 

كانـت تحمُل رسالة مفادها أن 

التاريخ ويحرتم  القاص يحرتم 

شـخصياته وينظر لهـم نظرة 

موضوعيـة، حينما يريد دراسة 

حيـاة أولئـك النـاس.

تكـّون يف الذهن انطباعـاً أولياً 

حـول الثيمـة التـي سيشتغـل 

املنهـج  وهـي  عليهـا،  الـرسد 

التاريخي أو التقنية التاريخية، 

فكثـرياً من الروايـات ترجع إىل 

الوراء كثـرياً ، وبعض الروايات 

ممـا  أكثـر  الخلـف  إىل  ترجـع 

تتقـدم إىل األمـام! وهذا واضٌح 

يف أن الكاتـب يعيـش املايض أو 

يعيـش فيـه املـايض محفـوراً 

بالذاكـرة، وكلمـا كانـت قيـم 

الحداثـة أكثـر تكـون النظـرة 

للخلف قليلـة، ندخُل إىل الرواية 

بفكـرٍة تاريخيـة، كأننـا نقـرأ 

أو نستعـد الستحضـار واقعـة 

. تاريخيـة بثـوٍب أدبـيٍّ

النجـُف، املدينـة التـي شـكلت 

عمـوم  يف  رسديـًة  متواليـًة 

فصـول هذه الروايـة، إذ تعنى 

بـأن تستنطُق املدينـة يف كلِّ ما 

يخصها، املدينـة كانت الصوت 

املهيمـن يف الرسائـل الخطابية 

وهـذه  الكاتـب،  بثهـا  التـي 

النزعـة يف استنطـاق األمكنـة 

ليسـت وليـدة وال جديـدة، بـل 

لدينـا أمثلة كثرية يصعب عدها 

التقنيـة الرسدية، نجد  يف هذه 

يف كلِّ فصٍل من الفصول، بداية 

تمهيديـة عـن النجـف ، وكأن 

البدايـات  كـل  يبتـدأ  القـاص 

باملدينة لرييـد أن يرسل رسالة 

الـراوي  بـأن  رسديـة مبطنـة 

األبرز هو املدينـة ، إذ جعل من 

هذا املكان روحاً حّية متفاعلة، 

ولهـا عواطف ومشاعـر، وبث 

عرب رسائـٍل كثـرية، أن النزوع 

الـذي يذهـب إليه هـو أن يرتك 

نفسهـا  عـن  تتحـدث  املدينـة 

بنفسها، وهـذا تم عرب توظيف 

قرائـن ُتبنى مـع الرسد صعوداً 

أو جذبـاً، ففي  وهبوطاً، شـداً 

صفحـة ١٣١ يقـول: تستقبـل 

بمـا  شـباط  شـهر  النجـف 

تحملـه أيامه من تقلبات... ويف 

صفحـة ١٤٩: لم تكـن النجف 

قطعـة  إال  الغابـر  الزمـن  يف 

صحراء قاحلـة... هذه التقنية 

الرسدية، لجأ إليها نخبة كبرية 

من كتاب الرواية، وعىل رأسهم 

الروائي نجيب محفوظ، إذ نقل 

لنـا الحـارة املرصيـة القديمة، 

القلعـة، الجماليـة وغريها من 

األماكـن الغارقـة يف محليتهـا 

املحليـة  الشعبيـة  وهويتهـا 

املرصيـة، فعرفنا هذه األماكن 

عرب رسديـة روائية، وهنا جعل 

الروائـي امليـايل، النجـف تظهر 

نفسهـا للمتلقـي عـرب تقنيـة 

روائيـة أيضـاً.

الـذي  واألبـرز  املهـم  الجانـب 

ركـز عليه القـاص، هو النزوع 

الثوري لـدى أبناء هذه املدينة، 

التـي اتخذهـا مدينـة مركزية 

للثـورة عـىل السلطـة املتجربة 

النجـف  فمثلـت  والقمعيـة، 

بقيمها الروحيـة قطباً مركزياً 

ومحوريـاً لالنتفاضـة الدينية، 

الشهـداء تحـدوا السلطـة من 

أجـل عقيدتهـم الدينيـة، وهنا 

الشخـيص  الحضـور  يتمثـل 

مواقفهـم  عـرب  للشخصيـات 

وحضورهم املكثف، شخصياٌت 

عـىل  ليصعـب  حتـى  كثـريٌة، 

كاملـًة،  ُيحصيهـا  أن  القـارئ 

إذ موسوعيـة الحـدث وتشعبه 

وتفرعـه إىل فـروٍع كثرية، حتَم 

عىل الروائـي أن يعطيه الحرية 

يف عـدد الشخصيـات.

نلمـُح إرصار الروائي أن يجعل 

بكـل  حضـوراً  تملـك  املدينـة 

هـذا التكثيـف، ولكننـا لم نجد 

الصوت األخـر، ونعني به األخر 

يف الرواية، الرواية لها وصوتان، 

صوت للبطل، وصوت  لخصمه، 

فالبطـل يف هـذه الروايـة كان 

الذيـن  وشـخوصها  املدينـة 

يمثلونهـا وتمثلهم بصٍف واحٍد 

نسمـع  فلـم  الخصـم،  يقابـل 

للصـوت اآلخـر يف الروايـة، بل 

يكـاد يكون هامشيـاً أو ثانوياً 

البطـل!  صـوت  مـع  مقارنـًة 

وربمـا كـان األجـدر أن ُيوازَن 

نراه  بينهمـا، فمثـًال  الروائـّي 

ورؤاه  أدلجتـه  يفـرُض  يكـاد 

كتـب  إذ  املتلقـي،  عـىل  حتـى 

عـىل غـالف الكتـاب: يف صمت 

الليـل املترسبل بالحديـد، رأيُت 

الشفـاه املثكولـة تعـّض عـىل 

ذكريـات الجراح، رأيـُت الرياح 

تعزف عـىل قيثارة مـن أسالك 

شـائكة زرعتهـا السلطة بينها 

وبـني شـعبها، مـا بـني إلهام 

اليمـني وأوهام اليسـار... هذا 

امليـل الشخيص  النـص ُيظهـر 

الفكـري للكاتـب، فهـو يعطي 

َملََكـة  وهـي  اإللهـام  صفـة 

ربانيـة ُتعطـى لألنبيـاء ومـن 

عىل شـاكلتهم، يف حنٍي نجد أنه 

ُيسفـه اآلخر، بكلمـة ( أوهام) 

وما بني اإللهـام واألوهام فرق 

جهـورٌي كبـري!

 نجـَح الروائيُّ يف هـذه التقنية 

املكـان  باستنطـاق  الرسديـة، 

املدينـة  رسديـاً،  وتوظيفـه 

السياسيـة  جوانبهـا،  كـل  يف 

واالجتماعيـة والنفسيـة كانت 

ممثلًة عـرب تفاعل شـخوصها 

تميـُل هـذه  الحـدث،  ودرامـا 

الروايـة إىل نـوٍع درامـيٍّ ، ألن 

تمثيـًال  يتمثـل  كـان  النـص 

دراميـاً، ولعل حركـة الشهداء 

وتحديهـم السلطة، تمثل حراك 

التاريـخ العـام، إذ دومـاً هناك 

سلطـة تخالف عقيـدة الشعب 

الـذي تحكمـه.

املجتمـع  الروايـة،  صـورت 

بتفكـريه ورؤاه ومـدى وعيه، 

املجتمع لم يفكر بإسقاط هذه 

السلطـة بقدر ما كـان ُيخطط 

للذهاب إىل مدينة كربالء إلحياء 

مفارقـة  وهـذه   ! طقوسهـم 

املجتمع  الرواية صورت  كبرية، 

بمـا هو، كأن الكاتب يريد أن ال 

ُيضيف منه شـيئاً، بـل الحراك 

الشعبي املنتفـض، كان صورًة 

ناصعـًة يف جبـني الحريـة.

تاريخـي  نـزوع  ذات  الروايـة 

واجتماعي، نلمح البطل وهو ( 

مدينة النجـف) هو املركز الذي 

ُبنيت عليه الرواية أو من أجله، 

الذي يتأمـل الكاتب وهو يرسد 

لنـا يوميات املدينـة وكيف أنها 

تشكُل املركـز يف القرار والثورة 

والتمرد، هذه التقنية الرسدية، 

هي اعطاء املكان قيمة رسدية، 

فالروايـة  نفسـه،  ليعـرب عـن 

استنطقـت وأعطـت الحرية يف 

الكـالم للمدينة، املكـان ُيشكل 

حّيـزاً مهمـاً يف الروايـة، ولعل 

املكـان  املوسوعـي يف  الباحـث 

النصـرّي، قـد  األستـاذ ياسـني 

اشـتغل يف كل كتبه النقدية عن 

املكـان حتى اضحـى موسوعة 

فـإذن  بامتيـاز!  مكانـي  نقـد 

املكـان ليـس شـيئاً اعتباطيـاً 

هـذه  يف  املكـان  الروايـة،  يف 

الرواية تجّىل عـرب استحضاره 

وعـده البطـل يف كـل الروايـة، 

الشخصيات التـي وردت كانت 

الكثـرة  وهـذه  جـداً،  كثـرية 

تشويقيـاً  أن  مسوّغـاً  أعطـت 

للكاتب، أن يحـوَل فكرة البطل 

من بـني كل هـذه الشخصيات 

إىل املدينـة، الحاضنة لكل هذه 

كانـت  الروايـة  الشخصيـات. 

مشهديـة يف كثرٍي من الحوارات 

التـي دارت بـني الشخـوص.
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تدخـل األحداث يف نصـوص رسدية 
روائيـة تاريخيـة، كثيمـة أساسية 
لنقـل  رئيسـة،  مركزيـة  وبـؤرة 
حقبة زمنيـة ومكانية يجد الروائي 
لتدوينهـا،  ملحـة  رضورة  فيهـا 
ومعالجتها فنياً وفق السياق الفني 
الذي يتطلبـه فن صناعـة الرواية، 
ويأتـي ذلـك ألسبـاب عديـدة منها 
الرمـوز  لبعـض  استذكـار  إعـادة 
الروائي،  التي وجـد  والشخصيـات 
إعادة احيائهـا وتقديمها للمتلقي، 
يـود  مهمـة  سياسيـة  أحـداث  أو 
ايصالها، أو أحداث اجتماعية ظلت 
عالقـة يف ذهنـه، وهنـاك كثري من 
األسبـاب التي يجد الروائي رضورة 
روايـة  وعـرب  ونقـف  لتقديمهـا، 
(أطياف خالصجـي) للروائي ناظم 
جليـل املوسـوي عند حقبـة زمنية 
 ،١٩٦٨  -١٩١٦ مـن  الفـرتة  هـي 
لينقـل لنا حيـاة اليهـود العراقيني، 
حيـث يقول يف مستهل روايته وقبل 

الولـوج يف متابعـة االحـداث:
(اليهـود العراقيون كانـوا إخوة لنا 
ال أعـداء كاليوم! تعايشوا وعاشـوا 
معنـا يف هـذه املدينـة للفـرتة من 
١٩١٦ -١٩٦٨ وكـان وجودهم قبل 
هذا التاريخ بكثـري، أبعدوا من قبل 
الحكومـات املتالحقـة يف قضيـة ال 

رأي لنـا بهـا) 
هـذا  أحـداث  خّضـم  ندخـل  ثـم 

الشخصيـة  مـع  لنكـون  النـص، 
وهـو  األول  وساردهـا  الرئيسـة 
عـزرا خالصجـي، وهـو واحـد من 
البارزيـن  اليهوديـة  الشخصيـات 
الذي رحـل مـن (أبو الفضـل)، إىل 
مدينة الحميدية التـي سميت فيما 
بعـد بمدينـة الشاميـة، وهـو أحد 
االثرياء الذين يملكون املال ألغراض 
التـي  املهمـة  التجـارة واملشاريـع 
تدر عليـه الربح الوفـري، له وألبناء 
املدينـة، ويصـف لنـا الروائي رحلة 
عزرا وابن اخته صالح، واندهاشـه 

بمدينة الحميدية، قبل أن يدخلهـا:
الحميديـة،  هـذه  أن  (أصحيـح 
أصحيح يا خـال عزرا! أجبته ببطء 
نعـم، نعـم. ُخيل يل كأنـي عربت اىل 
زمن آخر! عندهـا نزلت من مهرتي 

ونظـرت إليـه، َفَعل مثـيل اغرتفت 
بكفي مـاًء من ساقيـة تدفق منها 
املـاء برسعة، ذهبـت بعيـداً وقلت 
كأننـي أحدث الساقيـة ُهنا سأودع 

حياتـي)(ص٢٨ )
وهكـذا نكتشـف ومـن خـالل هذا 
النـص الروائـي، أن الروائـي نقلنا 
اىل تلـك الحقبـة الزمنيـة، وقدم لنا 
شـخصية عزرا وعائلـة خالصجي، 
ليستعـرض لنا مواقف هذه االرسة 
وغريهم من اليهـود العراقيني، وما 
قدمـوه مـن عطـاء لهـذه املدينة، 
وهـم يعيشون بينهم أخـوة أحباء، 
يشاركـون الجميـع حياتهـم بكـل 
طقوسهـا، وعندمـا استقـر الحال 
بعـزرا وابـن اخته يف هـذه املدينة، 
عمـد اىل رشاء االرايض وبيـت لـه، 

يف  مشاركتـه  اىل  املزارعـني  ودعـا 
مـزارع  لكـل  نخلـة  مائـة  غـرس 
والذين كان عددهم عرشين مزارعاً 
وجني ثمارها، وطلب من املزارعني 
أن يزرعوا النخيـل، وبأعداد كبرية، 
وعندمـا تثمـر سيكونـون رشكـاء 
معه يف املال الذي سوف يجنونه من 
التمور، وطلب كذلك منهم زراعة رز 
العنـرب التي تشتهر به هذه املدينة، 
ثـم طلب من ابـن أخته أن يجلب له 
ارسته مـن (أبو الفضـل)، ليستقر 
يف هذه املدينـة، وهكذا تشعر أرسة 
عـزرا بسعـادة وفرح غامـر، وهم 
يرون السنابل الذهبيـة لرز العنرب، 
التني  واشـجار  الباسـق،  والنخيـل 

وغريها من االشـجار.
وهكذا نتعمق يف نمو بناء شخصية 

عزرا وارستـه، واليهـود العراقيني، 
لننتقـل اىل حقبـة أكثـر اهميـة يف 
تاريـخ البلـد، وهي فـرتة االحتالل 
الخنـاق  ضيـق  الـذي  الربيطانـي، 
عـىل مدينـة الشامية، وشـن حملة 
قاسية عىل اهايل املدينة، مع قصف 
مكثف عـىل مساكنها، فانربى عزرا 
اليهـودي وتقـدم ملواجهـة القائـد 
لجمـن، والتباحـث معـه لتخفيـف 
وطـأة الحصار عىل املدينة، وايقاف 
القصـف املدفعي، ويستجيب القائد 
أن  رشط  عـزرا  لكـالم  الربيطانـي 
ال يتعـرض احـد لجنـوده، وهكـذا 
االنسانـي  الخطـاب  هـذا  ومـن 
والوطنـي، نكتشـف مـدى اهتمام 
اليهـود وحبهـم لوطنهـم، وأبنائه، 
ثم تستمر االعمـال الوطنية فيشق 
عزرا نهـرا للمدينة، لـريوي االرض 
وابنـاء املدينـة، وسمي هـذا النهر 

بأسـم (نهراليهـودي):
(قابلـت عجـوزاً مع ابنهـا الصغري 
كانت تسري وتتوقف والطفل يرصخ 
بوجهها، يبدو أنه كان معرتضاً عىل 
بالسؤال  بادرتنـي  طريقة مشيهـا 
كـم يبعـد عنا نهـر اليهـودي  قلُت 
هامساً من بركات الرب اصبح نهر 
اليهـودي يـرشف عىل قريـة عكر، 
ال ادري هـل أجبتهـا أْْم ال، أخذنـي 
الفخـر بمآثرنـا، سمعـُت شـخصاً 
طاعناً بالعمر يرتحم ألمواتنا لتدفق 

املـاء مـن حولهـم)(ص١٤٥)

ملتابعـة  االحـداث  وهكـذا تستمـر 
مآثـر عـزرا وارسة خالصجـي وما 
قدمـوه من تفـان يدل عـىل حبهم 
لهـذه الرتبة، وهي الثيمة التي عمد 
الروائـي تنميتهـا من خـالل مسار 
الرسد واحـداث هذا النـص، بعدها 
يموت عزرا تاركـاً ارسته بني افراد 
املدينـة، ويقوم الروائـي بقيام ابنه 
ياهـو بـإدارة دفـة االحـداث، وهو 
الصفـات  يف  أبيـه  عـن  يختلـف  ال 
الوطـن والخـري  والسمـات وحـب 
ألبنـاء املدينـة، ثـم يستعـرض لنا 
الروائـي الشخصيـات اليهوديـة يف 
مدينـة الشامية مثـل الحالق داود، 
ويعقوب الكئيب، وكرجية اليهودية 
بائعة السمك، والياهو الصغري العب 
كـرة الطاولـة، والساحـر سنـدق، 
واملعلـم سليـم اليهـودي، وصبـاح 
بائـع املأكوالت، ومـويش األصهب، 
يف  واطبـاء  الخياطـة،  وسميحـة 
وواشـنطونيو،  الصحـي،  املركـز 

واملمرضـة     صالحـة.
وهكـذا يقـدم لنـا الروائـي ناظـم 
جليـل الوسـوي روايتـه التاريخية 
(أطياف خالصجي) لينقل لنا حياة 
لوطنهم،  العراقيـني وحبهم  اليهود 
ومآثرهـم التـي ما زالت شـاخصة 
للعيـان، شـاهداً عـىل هـذا الحـب 

والوفـاء.
من اصدارات احمد املالكي- بغداد- 
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يبـدو السؤال مهما، ملاذا يلجأ البعض عـىل مختلف ثقافاتهم 

وانتماءاتهـم ومرجعياتهـم اىل عملية شـتم الجميع يف حالة 

رفضه ليشء يحصل يف البالد سواء  كان سياسًيا أو اجتماعيا 

أو حتى فنيا؟.هل هي نزعة ارتبطت بعملية االستهجان التي 

يريـد توصيلها من يّتخـذ من عملية (الشتـم) أو (السب) أو 

حتـى االنتقاص بطريقٍة مذلة؟ أن هـذه الظاهرة تحّولت اىل 

مـا أطلق عليه جلـد الذات للتعبري عن الرفـض الكّيل ملا طرح 

ومن ثم اتهامه للجميع انهم جهلة وأغبياء و(ما تصري جارة) 

وغريها بل يلجأ البعـض اىل التعّمق مستغال بطريقة ذكية أو 

غري ذكية ملا كتب أو طرح من رأي اىل طرح رأيه شامال الواقع 

كلّـه وليـس ردا عىل  ما كتب، وهذا األمر ال عىل فئة معينة بل 

هـي لغة تستخـدم للتعبري عـن كوامن محتشـدة متناقضة. 

لكـن األدهى منها هو ما يكون األدبـاء حني يلجأ بعضهم اىل 

عملية جلـد اآلخرين بحجة (سوط) النقـد أو إبداء الرأي، أو 

حصـول حالة تهّكم لظاهـرة غري جيدة، فيتـم التعميم دون 

أن يـدري مطلقهـا انه جزء مـن هذه املنظومـة التي يحاول 

التقليـل من شـأنها وكأنه خـارج رسب املجمـوع.. أو انه ال 

ينتمـي اىل مسرية  األدب حني يطلـق عبارة ان األدب العراقي 

مشلـول وأسري  تجـارب اآلخرين أو انهويحمـل إطنابا وغري 

ملـم بجماليات الفن األدبي وأنه يف حالـة انحدار واستسهال 

وكثـرة النرش، وغريهـا من تلك االجتهـادات التي يربزها عىل 

انـه األكثر معرفـة بما يجـري دون أن يـدرك ان تطرّيه هذا 

سيصيبـه ألنه جزء من هـذه املنظومة. ولذا نرى يف السنوات 

األخرية عملية جلد الـذات توّسعت وصارت جزًءا من الثقافة 

والسلـوك لدى مـن يعتقد انه يدخل يف خانـة املثقفني، وهذه 

عمليـة غـري صحية وغـري صالحة النهـا ال تأتي عـن عملية 

فحص وقراءة، بل جـاءت اتباعا لرأي أطلقه البعض ليتحّول 

اىل مقولـٍة ثم شـائعٍة لتتخذ عىل انهـا مقولة قارة عىل األدب 

العراقـي الذي يعانـي الكثري مـن الخلل واالنحـدار متناسني 

انهـم أرسى مقـوالت نقاد أجانـب تختلف بيئاتهـم الثقافية 

واالجتماعيـة وحتى املرجعيات عـن البيئـة العراقية املثخنة 

بالجـراح  وصـدق    التجربـة.

 

متى القاك يا سحر الحياة ؟
لِك يف القلب شوق ويف الروح صالة..

أخطف من عينيك  جمري ..
واحيل الدمع طوق نجاة..

ليتني القاك ..
وارى العشق فيك حلما كي أراه..

فأنـا عاشـق املوج الـذي يتهـادى كمرساة 
نجاة.. 

وعبري الوجه كنور الفجر وضحاه.
متى القاك يا سحر الحياة ؟..

يا لهفة  القلب وياشهقة الروح ..
ابحث يف اروقة املايض..

وارٰى وجهك وضاح البسمات..
يرسمك خيايل عىل جدار الروح.. 

لوحة اجمل فتاة..
يا أول ما احببت ..

وآخر َمْن تهجرني فيها الكلمات..
ياليتني  القاك..

و لو ضاقت بي كل الطرقات..
اكتب عنك قصيدة ..

واعرب  بحر الخوف ..
وأعيد لعينيك القبالت..

يا آنسة الرشق اسمك محفوظ..
يف عطر الورد وشذاه ِسحر مشاة..

هل تأتني يف حلم..؟  
ارى فيك صورة عشق.. 

وحب كان ومازال للعمر نجاة..
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بـني ليلـة وضحاها انتبـه الناس يف إحـدى القرى إىل 
أن غمامـة كبـرية حجبت ضـوء الشمـس عن بعض 
بيوتهـم، وأحالـت صباحهـم ليـًال،  لـم تستمر هذه 
الغمامة إّال ساعات عدة وبعدها تالشـت واختفت، ثم 
عادت يف اليوم الثاني وألقت بظاللها عىل بيوت أُخرى 
وانسحبـت دون أن يعـريوا لهـا اهتمامـاً، ورجعـت 
لهـم يف يوٍم آخر وبـدأت تغطي بيـوت كثرية، وأخذت 
تتوسـع يوماً بعد يوم حتـى ثبت حجمها وصار ظلها 
القاتـم يغطي كل بيـوت القرية التي بـدت وكأنها يف 

ليـل    طويـل.
انتبه أهل القرية اىل انهم سبق وأن رأوا هذه الغمامة 

لكـن ليـس بهـذا   الحجـم    الكبـري! 
ُسقـط يف أيديهـم ولم يعرفـوا ماذا يفعلـون، وكانت 
أول تداعيات هـذه الغمامة أن الناس لم يتعرفوا عىل 
مواقيـت صلواتهم وال أوقات نومهم، فاختلط عندهم 

الليـل بالنهـار ولم تنفـع إلزالة هـذه الغمامة ادعية 
رجال الدين وال ترضعـات الكهول والنساء واألطفال 
الذيـن ضعف حالهم وهزلت جلودهم ورّكت عظامهم 
نتيجـة عدم تعرضهم ألشـعة الشمس، لذلك أمر كبري 
القريـة وبعد التـداول مع ندمائه وحاشـيته املقربني 
أن يشعل النـاس الشموع ويضيئـوا بيوتهم و دروب 
القرية عىل مدار اليوم، حينها كثرت بقايا الشموع يف 
البيـوت والطرقات و واجهتهـم مشكلة جديدة، وهي 
كيفية الخـالص من هذه املخلفـات، فاقرتح أحدهم 

أن يجمعوهـا ويرمونهـا يف مكـاٍن رشق القريـة.
يومـاً بعـد آخر وشـهراً بعد شـهر وسنًة بعـد أُخرى 
ارتفع هذا املكان وصار تّالً عالياً من الشمع، ومن ثم 

أصبـح نقطـة دالـة لهـذه القريـة البائسـة. 
ويف ظـل ذلك انتعشـت تجارة بيع الشمـوع التي توىل 
إدارتهـا ابن كبري القريـة وبعض رجالـه املستفيدين 
مثلـُه، وانشغـل الناس بأشـكال الشمـوع وبألوانها 

واألنـواع الغريبـة منهـا التي تفنـن فيهـا أصحابها، 
ونسوا أشـعة الشمس وحاجاتهم الرضورية لها.

وبعـد ميض فرتة صـار هنـاك تقليٌد جديـٌد، وهو أن 
يقيمـوا احتفـاالً دينياً بمباركـة كبري القريـة وكبار 
رجـال الديـن يف آخر يـوم جمعة من نهاية كل شـهر 
عنـد حافة هـذا التل الـذي أصبح بعد مـرور سنوات 
مـزاراً و أضفوا عليه قدسيـة غرزها البعض يف عقول 
الناس باعتبار إنـه لوال الشمع لبقيت القرية يف ظالم 

بهيـم! 
رافقت هذه القدسية رهبة وخوف من املساس بالتل 
الذي حيكـت عنه حكايات وخرافـات كثرية، كسماع 
أصـوات غريبة تصدر منه يف بعـض الليايل، ويف احدى 
املرات وجدوا قربه جثة رجل قيل انه اراد رسقة بعض 
الشمـع منه فقتلته املالئكة التـي تحرسه، وما فتيء 

التـل حتـى أصبـح مكانـاً   تـوىف     فيـه     ا لنـذور. 
لغايـة ذلك اليـوم الذي بزغـت فيه الشمـس وأزاحت 

الغمامـة بعيـداً عن بيوت القرية التـي  دخلها الضوء 
ثانيًة بعد فـرتة غياب ليست بالقصرية، وانتبه الناس 
عـىل أن تل الشمع قد سال و تالىش واختفى ولم يتبَق 
منـه يشء، حينهـا بـدأوا يفركـون عيونهـم بأيديهم 

وكأنهـم كانـوا يف سبـات عميـق.
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تعـّد الفـرتة األوىل من الـزواج من أكثر 
األوقـات التـي تمثـل ذكريـات جميلة 
ورائعة بالنسـبة للزوجني، ومع مرور 
الوقت وانشغال الطرفني بمسؤولياتهما 
قد تتحـول العالقة الزوجيـة إىل عالقة 

روتينية تفتقر لإلثارة والحب. 
ولكـي يتجنب الزوجـان الوقوع يف فخ 
الروتـني القاتـل، ال بـد مـن أن يقوما 
بالعديـد من اإلجـراءات التـي تعيد إىل 
حياتهما ألقها وإثارتها. لذا نستعرض 
خمسـة  طـرق مـن شـأنها أن تحول 

الزوجني إىل عروسـني من جديد: 
-1  املغازلة الدائمة

حـاول أن تغـازل رشيـك حياتـك عىل 
الـدوام، وأن تعرب له عـن حبك بالكالم 
املعسول كلما سنحت لك الفرصة لذلك، 
فهذا يضيف املرح واإلثارة لحياتك معه 

ويعمق مشاعر الحب بينكما. 
-2  ممارسة النشاطات سوية

إن ممارسـة النشـاطات مـع رشيـك 
الحيـاة تعد فرصـة ال تعـوض لتعزيز 

الروابـط بينهمـا وإضفـاء جـو مـن 
اإلثارة عىل حياتهما. لذا حاول أن تقوم 

بنشـاطاتك املفضلة مـع رشيك الحياة 
أو تخرج معه يف نزهات ورحالت تكرس 

امللل وتعطي دفعـة قويـة لعالقتكمـا.
-3  املزاح 

يضفي املزاح جواً من املرح والسـعادة 
عـىل العالقة بـني الزوجني. لـذا تجنب 
الجديـة املفرطة يف عالقتـك مع رشيك 
قـدر  تمازحـه  أن  وحـاول  حياتـك 

املستطاع. 
-4  تعلم لغة الحب لدى الرشيك

لكل إنسـان طريقة مفضلـة يحب أن 
يعـرب بهـا رشيكه عـن حبه لـه، وهذا 
يتطلـب منـك أن تعـرف جيـداً ما هي 
الطريقة التي يفضلها رشيك حياتك يف 
التعبري عن حبك له. بعض األشـخاص 
يفضلون تلقي عبارات الحب، وبعضهم 
يفضلون تلقي نظرات الحب والحنان، 
لـذا حـاول أن تعرب عن حبـك لرشيكك 

بالطريقة التي يحبها بشكل دائم. 
-5 اجعل رشيكك أولوية يف حياتك

ال بد من أن تتنبه إىل جعل نصفك اآلخر 
أولويـة يف حياتـك، وأن توليـه األهمية 
القصوى عىل الدوام. ركز عىل مشاعره 
وتلبيـة احتياجاتـه وعندهـا سـتنعم 

بعالقة زوجية مريحة وهانئة. 
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املكوّنات
لحم بقر مفروم- كليوغرام

بيض- 1
ثوم بودرة- ملعقة صغرية

بوردة بصل- ملعقة صغرية
فلفل حريف- نصف ملعقة صغرية

ملح- نصف ملعقة صغرية
فلفل أسود- رشة

طريقة العمل
الحجـم،  متوسـط  وعـاء  يف   -
ضعي اللحم والبيض ثم اخلطي 

املكونات جيداً حتى تتجانس.
- نكهـي بالثـوم بـودرة، بودرة 
امللح  الحريـف،  الفلفل  البصـل، 

والفلفل األسود.
- أخلطـي املكونـات مـن جديد 
خليـط  عـىل  تحصـيل  حتـى 

متجانس ومتماسك.
- خـذي مقدار من خليط اللحم، 

كوريه بواسطة يديك ثم شكليه 
لتحصـيل عـىل قرص متوسـط 

الحجم.
انتهـاء  حتـى  الكـرة  أعيـدي   -
الكمية، ُصفي األقـراص يف صينية 
ثم ادخليهـا اىل الثالجـة لحوايل 30 

دقيقة حتى تجمد.

- سـخني القليـل مـن الزيت يف 
مقالة عىل النـار، ضعي أقراص 
الربغـر ثم اتركيهـا حتى تنضج 

من الجهة األوىل.
الجهـة  اىل  األقـراص  إقلبـي   -
الثانية بتـأن لتنضج وتتحمر ثم 

قدميها مبارشة عىل سفرتك.

يجـب االنتباه لعالمات الجفاف 
لـدى الرضيع، ويحدث الجفاف 
عندما يفقـد الرضيع أو الطفل 
الجسـم،  الكثـري مـن سـوائل 
العالمـات  تشـمل  أن  ويمكـن 
التحذيرية جفاف الجلد واللسان 
الرسيع،  والتنفس  والشـفتني، 
الحفاضـات  أقـل مـن  وعـدداً 
املبللة والبـكاء من دون دموع، 
فما هي أهم عالمـات الجفاف 

عند الرضع.
عالمات الجفاف لدى الرضيع

الجفـاف هو حالـة يفقد فيها 
الطفل الكثري من سوائل الجسم؛ 
بحيـث ال يمكن للجسـم العمل 
بشـكل طبيعـي، وقـد يحـدث 
بسـبب القيء، اإلسهال، الحمى 
أو عـدم رشب كميـة كافية من 

املاء.
إذا كان الطفـل يعاني من حالة 
شـديدة مـن الجفـاف، فقـد ال 
يتمكـن مـن تعويـض سـوائل 
الجسـم عـن طريق الـرشب أو 
تناول الطعام بشكل طبيعي. يف 
هـذه الحاالت، قد يضطر الطفل 

للذهاب إىل املستشفى.
جفاف اللسان والشفاه الجافة.

ال دموع عند البكاء.

أقل من سـت حفاضـات مبللة 
يوميـاً (للرضع)، وعـدم التبول 
(عنـد  سـاعات  ثمانـي  ملـدة 

األطفال الصغار).
جلد جاف ومتجعد.

التنفس العميق والرسيع.
اليدان والقدمان باردة.

عـالج عالمـات الجفـاف لـدى 
الرضيع

1 -ال تعطـي األطفال الذين تقل 
أعمارهـم عـن عامـني األدوية 
التـي ال تسـتلزم وصفـة طبية 
لإلسـهال، إال إذا طلـب الطبيب 

ذلك.
2 -شـجعي طفلـك عـىل تناول 

السوائل غري املحالة .
3 -االستمرار يف إرضاع األطفال 

بشكل طبيعي.
4 -زيـدي ببطء كمية السـوائل 

والطعام الذي يقدم للطفل.
5 -التأكـد من حصـول الرضيع 

عىل ساعات نوم كافية.
متى يجب االتصال بالطبيب؟

راقبـي عالمـات الجفـاف التي 
تـزداد سـوءاً أو تعـود، واتصيل 
بالطبيـب إذا كان طفلـك لديـه 

األعراض التالية:
- زيادة يف القيء أو اإلسهال.

- عـدم تبـول يف الحفاضـات أو 
التبول خالل ثماني ساعات.
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 الرعايـة والحنـان وتربيـة الطفـل مـن 
أساسـيات األمومـة، وكل أم غريزّياً تقوم 
برعايـة طفلهـا وتوفري كل ما تسـتطيع 
ليرتبى ويكرب عىل أصح وجه. ولكن يبقى 
هنالـك فرقاً بـني أن تكوني أّمـاً عادية أو 
أّماً حكيمة، فالحكمـة بالرتبية تحتاج إىل 
االنتباه والتفكري بأسلوب رعايتك لطفلك.

يف النقـاط التاليـة نسـاعدك عـىل كيفية 
التوّصل إىل الحكمة يف تربيتك:

- بـدال مـن قضائـك كل وقتك مـع طفلك 
بحيـث ال ترتكني وقتاً خاصـًا لك بمفردك 
وكذلـك لـه، اعتنـي بـه واتركي مسـاحة 
لتكونـي له مثـاالً يتعلم منـك أن يرتك لك 

بعض الوقت الخاص.
- عنـد حدوث مشـكلة مـا ال تتعاميل مع 
عواقب املشـكلة وتركزي عـىل التفاصيل 
واألحـداث بـل فكـري بمصـدر املشـكلة 
وكيفية حلها وتفادي حدوثها مرة أخرى. 
مثـال عندمـا يخطئ طفلـك وتوبخينه قد 
يثـور ويغضب فتكون ردة فعلك الطبيعية 
هـي الرتكيز عـىل غضبه وتوبيخـه أكثر، 
بدال من هذا، تجاهـيل نوبة الغضب إىل أن 
يهـدأ وتناقـيش مع سـبب حـدوث الخطأ 

األسايس.

- عندما يسألك طفلك عن معلومة ما، بدالً 
من تزويـده باإلجابة، اجليس معه وعلّميه 
كيـف يبحـث عـن اإلجابـة، كاسـتخدام 
القاموس للبحث عن معنى كلمة، أو االلة 

الحاسبة، أو محرك البحث عىل اإلنرتنت.
- املقارنـة مـن األمـور التـي تضعف ثقة 
الطفل يف نفسه فبدال من مقارنته بأطفال 

آخرين ضّناً منك أنك تشـجعينه، سـاعدي 
طفلك عـىل تعزيـز هويته وتشـجيعه أن 

يكون نفسه.
- أغلـب األمهـات يحاولن قدر املسـتطاع 
الحفاظ عـىل أطفالهن بتجنـب ارتكابهم 
ألي خطـأ، ولكن الخطأ فرصة للتعلم، فال 
مانـع إن أخطأ طفلك ليتعلم كيف يتعامل 

ويصحح خطأه.
- إن الّح طفلك عىل طلب أمر ما ال توافقني 
عليـه، فال تنهريـه وتمنعيـه بقولك ال بل 

اطلبي منه أن يفكر بالعواقب.
- تجنبي رسد التعليمات عىل طفلك وطلبك 
منه تنفيذها، بدالً من ذلك ارشحي له ملاذا 
األفضل أن يتبع هذه التعليمات، فالنقاش 

بالخطوات يعّزز تفكريه.
- تجنبي قول جملة (أنت ال تعرف) لطفلك، 
فكثري من األمهات يقلنها ألطفالهن عندما 
يتدخل الطفل يف نقاش ما أو عندما يجيب 
بإجابـة خاطئة. قول له (فّكر مجّدداً فقد 
تجد اإلجابة). ردع الطفل ونهره سـيمنعه 
من املشـاركة وإبداء رأيـه ويضعف ثقته 

بنفسه.
- ال تحـاويل أن تكونـي مثاليـة يف تربيتك 
لطفلـك طـوال الوقـت بل كونـي طبيعية 
ومنفتحة كي يرتـاح الطفل ويتقرّب منك 

أكثر.
- دور األم ال يقتـرص فقـط عـىل الرتبيـة 
والتعليم، بل كونـي أكثر من هذا. األوقات 
الجميلـة واملرحة تصنع لطفلـك ذكريات 
دائمة وتوازنه نفسـياً، فكوني له أكثر من 

مرّبية

قد يحدث يف أي لحظة قبل مجيء 
موعـد الزفـاف أن تظهـر بعض 
البقـع عىل فسـتان زفافـك، ويف 
بعـض األحيان يتسـخ فسـتانك 
أثناء الحفل بسـقوط العصري أو 
األطعمة التي تأتي بصبغة لونية. 
يف حالـة حـدوث ذلـك، ال تصابي 
بالذعر عزيزتي، فمن خالل بعض 
الخطـوات البسـيطة والرسيعـة 
يمكنك التخلص نهائيا من البقع 

املفاجئة عىل فستان زفافك.
بقعة الزيت الناتجة عن بعض 

األطعمة 
ضعـي قليال من بـودرة األطفال 
واتركيهـا  البقعـة  مـكان  عـىل 
خمس دقائق حتى تمتص الزيت 
ثم أزيليها بفرشـاة أسـنان. بليل 
بعـد ذلـك منديل قطنـي بكحول 
 “Rubbing alcohol” طبـي 
وامحـيس بـه عـىل البقعـة من 
الخارج للداخـل. يمكنك بعد ذلك 
تغطيـة اآلثار املتبقية من البقعة 

ببودرة األطفال أو الطباشري.

بقعة أحمر الشفاه
مـن الصعب إزالـة بقعـة أحمر 
الشفاه تماما من فستان الزفاف، 
ولكن مع ذلك هنـاك حيلة جيدة 
املناديـل  اسـتعميل  إلخفائهـا. 
املبللة املخصصـة إلزالة املاكياج 
الطويـل املفعـول، واضغطي بها 

عـىل البقعـة لثـوان، ثـم انثري 
القليل من بودرة األطفال إلخفاء 

اآلثار املتبقية.
مساحيق املاكياج البودرة

اسـتعيني بإسـفنجة نظيفة ثم 
قومي بحك البقعة يف اتجاه واحد 
ثم تكـرار ذلك بإسـفنجة أخرى 

حتى يتـم التخلص مـن البودرة 
تمامـاً. ويمكنك اسـتخدام الخل 
إزالـة  صعوبـة  حالـة  يف  أيضـا 

البقعة.
بقع طالء األظافر

بلـيل قطعة قطـن بمزيـل طالء 
أظافر خاليا من مادة األسـيتون 

واضغطـي بها عـىل البقعة حتى 
تمتص اللون. كرري ذلك بواسطة 
قطعة قماش إلزالـة بقايا اللون 
تمامـا ثم ادعكـي البقعة بلطف 
بقطعـة قمـاش نظيفـة مبللـة 
اغسـليها  ثـم  سـائل  بصابـون 
باملاء. اسـتخدمي مجفف الشعر 

يف تجفيف الفستان بعد ذلك.
بقع العصري والطعام

استخدمي قطعة قماش لتجفيف 
بقايا العصري أو الطعام ثم ضعي 
قليـال مـن الخـل لفـك مكونات 
البقعة. نظفي بعد ذلك الفستان 
السـائل عـن طريق  بالصابـون 
دعك البقعة بفرشـاة أسـنان ثم 
امسـحيها مـرة أخـرى بقطعة 
مبللـة باملـاء وانتهـي بتجفيـف 

الفستان بمجفف الشعر.
بقعة الحرب

انثري قليل من إسـرباي الشـعر 
عـىل البقعـة ثـم اضغطـي بهـا 
وسـتجدينها  قمـاش  بقطعـة 

تمتص اللون. 
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ال بـد أن تهتـم الحامل بجمالهـا، هذا إذا 
اعتربنـا النظافة أمـراً ال نقاش فيه، لكن 
هناك مسـتحرضات حتى للنظافة يجب 
تجنبهـا يف أثناء الحمل، وهي تحتوي عىل 
مواد كيميائيـة ترض باألم وبالجنني، فما 

هي هذه املواد.
1 - مادة البارابني

 يوجد البارابني بشكل شائع يف الكريمات 
واملستحرضات والشامبو وكريم األساس 
والصابـون. مـن املهم توخـي الحذر من 
املـادة الكيميائية، ألنها تتسـبب بالوالدة 
املبكـرة، يمكـن أن يؤثـر أيضـاً عىل نمو 

الجنني ويمكن أن يؤثر عىل نمو الدماغ.
2 - مشتقات فيتامني أ

مشـتقات فيتامـني Aعـىل الرغـم من أن 
فيتامني أ رضوري للنمو الصحي للجنني، 

إال أن اإلفـراط فيه يمكـن أن يكون ضاراً 
بالطفل، ومشتقات فيتامني أ مثل ريتني أ، 
ريتينويد، ريتينيل بامليتات يمكن أن تسبب 
رضراً للجنني، وبالتايل يجب تجنبها بشدة 
أثنـاء الحمل، حيـث تزداد فـرص حدوث 

تشوهات الجنني مع استهالكها.
3 – مواد التبييض

تحتـوي  Aقـد  فيتامـني  مشـتقات 
عوامـل التبييـض وإزالـة الصبـاغ عـىل 
الهيدروكينـون، والـذي يمكن أن يسـبب 
الفعـل لـدى  الشـديدة ورد  الحساسـية 

النساء الحوامل.
4 - زيوت عطرية

يوىص باالبتعاد عن الزيوت األساسية حتى 
لـو كانت عضويـة وطبيعية. استشـريي 
طبيبك قبل استخدام أي زيت عطري، ألن 

بعضها قد يكون ضـاراً أثناء الحمل، مثل 
الياسمني الذي يمكن أن يسبب تقلصات، 
بينمـا يقـال إن إكليـل الجبـل، يزيـد من 
ضغط الـدم، الزيـوت األساسـية األخرى 
التي يجب تجنبها أثناء الحمل هي الشمر 
والقرفة والكافور والبقدونس والربدقوش 

والطرخون.
5 - واقي من الشمس

تحتـوي بعـض واقيـات الشـمس عـىل 
أفوبينـزون وأوكيس بنـزون، كلتا املادتني 
وتربـط  بـاألم،  ضارتـان  الكيميائيتـني 
الدراسـات بـني هـذه املـواد الكيميائيـة 
واضطراب الهرمونات، ومـن املعروف أن 
أوكيس بنزون يسـبب اضطرابات يف عمل 
الغـدد الصماء وله آثار ضـارة عىل جهاز 

املناعة والجهاز العصبي.

أشارت دراسـة حديثة إىل أن النساء 
الحوامل الالتـي يتبعن نظاماً غذائياً 
متوسـطي أقل عرضة بنسـبة تصل 

إىل ٪42 إلنجاب طفل صغري جدا.
وأجـرى علمـاء إسـبان تجربة عىل 
1200 أم، وتتبعهـم خـالل النصـف 
الثانـي مـن حملهم. واعتـربوا انهم 
معرضـني لخطر إنجـاب طفل يولد 

بوزن منخفض عند الوالدة. 
ويعترب األطفال الذين يولدون صغارا 
بمعنى أن وزنهم عنـد الوالدة هو يف 
أدنـى 10 يف املائـة، هـم أكثر عرضة 
للمعاناة من مشـاكل يف نمو الدماغ 

والقلب مع تقدمهم يف السن.
وأظهـرت النتائج أن النسـاء الالتي 
كان لديهن نظام غذائي متوسـطي، 
مـن  الكثـري  مـن  يتكـون  والـذي 
الخرضوات والفواكه وزيت الزيتون، 
كان أقـل عرضة بنسـبة 42 يف املائة 

إلنجاب طفل صغري جدا.
إىل   1200 ال  النسـاء  وانقسـمت 
ثـالث مجموعات للسـماح للباحثني 
بمقارنـة االختالفـات، فيمـا اتبعت 
متوسـطي،  غذائيـا  نظامـا  ثالثـة 
ومارسـت ثالثـة تقنيـات الحـد من 
اإلجهـاض، يف حـني تلقـت النسـاء 

املتبقيات الرعاية العادية.
أن  إىل  أشـاروا  األكاديميـني  لكـن 
الدراسـة يجب أن تعتـرب دليال أولياً، 
وأن تتكـرر قبـل التوصيـة بالعـالج 

للمرىض.
ومـن غـري الواضـح ما الـذي يجعل 
ولكـن  صغـارا،  يولـدون  األطفـال 
عوامـل الخطر تشـمل أن تكون األم 
فوق األربعـني من عمرها، والتدخني 
والسـمنة. حيـث أنه ال توجـد حاليا 
طريقة مثبتة علميا ملنع والدة طفل 

أصغر مما ينبغي.
وأظهرت الدراسة رسماً بيانياً لوزن 
الوالدة والعمر الحميل للمواليد الجدد 
الذين شـاركت أمهاتهم يف التجربة، 
فيمـا يتعلق بما إذا كانـوا قد تناولوا 
نظامـا غذائيا متوسـطيا (أعىل)، أو 
شـاركوا يف دورات الحـد من اإلجهاد 
(يف الوسط) أو تلقوا الرعاية املعتادة 

(أسفل).
كما ويظهر الرسم البياني كل نقطة 
مقـدار وزن الطفل واألسـبوع الذي 
ولد فيه، حيث يظهر الخط األوسـط 
والـرأيس  األفقـي  املربـع  قطـع  يف 
املتوسـط لـكل مجموعـة. ومن بني 
مجموعة املراقبـة، اعترب 88 مولودا 
صغـارا،  املائـة)  يف   21.9) جديـدا 
55 فقـط يف مجموعـة  مقارنـة ب 
الحميـة املتوسـطية (14 يف املائـة) 
و61 (15.6 يف املائـة) يف مجموعـة 

الحد من اإلجهاض.
وبحسب الدراسـة فقد تلقت النساء 
الالتـي طلـب منهـن اتبـاع النظـام 
الغذائـي املتوسـطي سـاعتني مـن 
الفردية  التعليم الشـهرية  جلسـات 
الشـخصية  واملشـورة  والجماعيـة 
والوصفـات. كما تـم منحهم لرتين 
من زيت الزيتون البكر املمتاز و450 

غرام من الجوز شهريا مجانا.
وأوضحت الدراسـة أنه تم تشـجيع 
املجموعـة عىل تناول مـا ال يقل عن 
خمس حصص من الحبوب الكاملة، 
وثالثـة مـن الخـرضوات ومنتجات 
األلبـان، فضـال عـن حصتـني مـن 
الفواكه الطازجة كل يوم. كما طلب 
منهـم الحصول عىل ثالث حصص يف 
األسـبوع من البقوليـات واملكرسات 

واألسماك واللحوم البيضاء.
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كان هناك خيـاط يف قديم الزمان يقوم بُصنع املالبس الجميلة ألهل 
القرية، وكان لدى هـذا الخياط حفيد صغري يَحُب جدُه كثريًا، وكان 
ال يرتكُه يوًما اإل وذهب معُه إىل ورشتُه الصغرية، وكان الطفل شديد 

الذكاء، ُيراقب جدُه دائًما وهو يعمل.
ويف يـوم من األيام أراد الخيـاط أن ُيعلم الحفيد حكمة وعربة تنفعُه 
يف حياتـُه، فقام الخيـاط بإحضار قطعة قماش كبـرية الحجم، ُثم 
أتـى باملقص الخاص بِه، وهو مقص ُمميز للغاية وغايل الثمن، وبدأ 
الخيـاط يف قـص قطعـة القماش بذلـك املقص وتحويلهـا إىل قطع 
صغـرية للغاية، وبعد أن انتهى من قـص القطعة كاملة، قام برمي 

ذلك املقص بعيًدا، حيُث جاء تحت قدميِه.
بعـد ذلك قـام الخياط بإحضـار إبرتـُه، وبدأ يف تخييـط القطع مع 
بعضهـا البعض؛ حتـى يصنع ثوب جديد، وبالفعـل انتهى الجد من 
ُصنـع الثوب، وقـام بعدها بوضع اإلبـرة يف العمامة املوضوعة فوق 
رأسُه، تعجب الحفيد من فعل جدُه، وبدأ يستفرس عما يفعلُه الجد.

فقـال : يا جدي ملاذا ُقمـت برمي املقص الخاص بك وهو غايل الثمن 
أسـفل رجليك، بينما وضعت اإلبرة زهيدة السـعر والتي ال ُتسـاوي 
بضعـة قـروش فوق رأسـك؟ فرد عليـِه الجد قائـًال: يا ُبنـي أنك لو 
الحظـت أن هذا املقص الثمني قام بتمزيـق القطعة الكبرية وفرقها 
عن بعضها، وجعل منها قطـع صغرية ال قيمة لها، بينما تلك اإلبرة 
الرخيصة هى التي جمعت القطع مرة أخرى، وجعلت منها ثوب من 
أجمل الثياب، فكهذا األمر بالنسـبة لألشخاص، ُهناك من يسعى إىل 
التفرقة بني األشخاص، ونرش الفتنة والتفرق بينهم، فيكون مكانُه 
املناسـب عند القدمني، بينما ُهناك من يقوم بجمع الشـمل وتوحيد 
األشـخاص، ليجعلهم أيد قوية مع بعضهم البعض، وهذا من يكون 
مكانـُه فـوق الـرأس، َفُكن دائًما يـا بني من هـؤالء الذين يوحدون 

صفوف الناس.

يف حـال أجـربت عـىل االختيار، أّي جـرس من هذه الجسـور األربعة 
تعرب؟ جوابك سيدلّنا عىل صفات رئيسة من شخصّيتك... جرب هذا 

االختبار لتحليل الشخصية 
اخرتت الجرس رقم 1: صفاتك الرئيسة هي:

أنت تفّكر لصالح نفسك.
أنت مستقّل.

أنت كريم، وتعطي للمجتمع مقدار ما تحصل عليه.
اخرتت الجرس رقم 2: صفاتك الرئيسة هي:

أنت بمنتهى النزاهة.
تعمل بجهد يف كّل مجاالت حياتك.

أنت ذات شخصّية عصامّية.
اخرتت الجرس رقم 3: صفاتك الرئيسة هي:

 تعمل بجهد.
ال تستسلم أبداً.

يحرتمك اآلخرون بسب حاّستك السادسة.
اخرتت الجرس رقم 4: صفاتك الرئيسّية هي:

 أنت صادق للغاية.
تظهر اهتمامك باآلخرين بأفعالك تجاههم.

ال تتبع الصيحات اآلنّية وال تجذبك األمور السطحّية.

جيمس هارسيون: األسترالي ذو الدم النادر
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 ُولـد “ جيمـس هاريسـون “ يف اسـرتاليا ، 
ويعترب جيمس واحًدا من األبطال املهمني يف 
العالم ، حيث أنقذ ما يزيد عن مليوني طفل 
بعد التربع لهم بدمه ، واستمر ذلك األمر عىل 
ملدة 60 عاًما تقريًبا ، اكتشف األطباء أن دم 
جيمس هاريسـون يعترب عملة نادرة ، وأنه 
مميز بدرجـة كبرية ، وذلك ألن دمه يحتوي 
عىل العنـرص املضاد املعروف باسـم ( أنتي 
_ دي ) ، ويعمـل ذلـك العنرص عـىل إحداث 
التوافـق ما بني فصيلـة دم األم وفصيلة دم 

الجنني يف حالة إذا كانتا متعارضتني .
فبدأ هاريسـون رحلة طويلة من البطوالت 
أنقذ من خاللها ما يزيد عن مليونني ونصف 
من األطفال ، كما إنه حقق رقًما قياسـًيا يف 
التـربع بالـدم يف العالـم ككل ، فوصل رقم 
تربعـه بالدم عىل مدار تلـك الرحلة ما يزيد 
عن 1173 مرة مما سـاعده عىل الدخول إىل 
موسـوعة ( غينيـس ) لألرقام القياسـية ، 
ونظرًا ألن السياسة يف اسرتاليا تمنع التربع 
بالدم ملـن يزيد عمـره 81 عاًمـا ، فبوصله 
إىل ذلـك العمـر توقف عن التـربع بعد رحلة 

طويلة من العطاء وفعل الخري .
جيمـس   “ كان  عندمـا  الحكايـة  بـدأت 
هاريسـون “ يف عامـه الرابع عـرش ، ففي 
ذلك العام خضع هاريسون لعملية جراحية 
كبـرية يف صدره ، ممـا جعله يحتاج إىل نقل 
ما يزيد عن ثالثة عرش لرتًا من الدم لضمان 
نجاح تلك العملية الجراحية ، وعلم بعد ذلك 
أن مـا أنقذ حياته ومنحـه حياة جديدة هو 

تـربع اآلخرين له بالـدم ، ومن ثم أخذ عهًدا 
عىل نفسـه بأن يبدأ يف التـربع بالدم عندما 
يصـل إىل السـن القانوني الذي ُيسـمح فيه 
لألشـخاص بالتربع بالدم أال وهـو الثامنة 
عـرش ، وحينمـا بلغ هاريسـون ذلك العمر 
بدأ بالفعل بتنفيـذ ذلك العهد ، فبدأ بالتربع 
بالدم لكل من يحتاجون لذلك إلنقاذ حياتهم 
، واستمرت رحلته البطولية يف التربع قرابة 

60 عاًما .
وعندما بـدأ بالتربع بالدم اكتشـف األطباء 
ذلـك االكتشـاف الذي جعل من هاريسـون 
بطـل ومنقذ للبرشية ، وهـو أن دمه يحمل 
أجسـام مضـادة ، تـؤدي تلك األجسـام إىل 
التوافـق ما بـني األم والجنـني _ كما ذكرنا 

سـلًفا _ ، وبعـد ذلـك االكتشـاف تمسـك 
هاريسـون بعهـده يف التربع بالدم بشـكل 
أكـرب ، وتـم التأمني عـىل حياتـه بمبلغ قد 
يزيـد عن املليون دوالر ، وبفضل دمه النادر 
واملميز اسـتطاع األطبـاء أن يطوروا حقنة 
يطلـق عليها “ أنتـي – دي ) ، ووظيفة تلك 
الحقنة أنها تعمـل عىل إيقاف عدم التوافق 
بـني األم والجنني مـن ِقبـل األم ، باإلضافة 
إىل أن دمه ُيسـتخدم اليـوم يف تصنيع أدوية 
يتم تخصيصهـا للحوامل الالتي من املمكن 
أن يؤثـر دمهـم عىل الجنني بشـكل سـلبي 
، وبفضـل ذلـك فقد سـاعد هاريسـون يف 
الحفـاظ عىل حياة املاليني من األطفال التي 

كانت حتًما معرضة للخطر .
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غزل عراقي
ــتعل نــــــــار  ــنك واش ــفاف حس ــض اش واع
ــة الكـــــــــــــــافي  وكطعهه بصدك ياكلم
ــــــــــــواك االش ــت  وذوب ــدي  بي  ** ــتك  ملس
ــت اجتــــــــافي ــد تعب ــل اكع ــق اطوي  الطري
ــان ــب عطش ــك والكل ــة ابغرام ــس رجف  واح
ــي ــك متعـــــــــــاف ــن بي ــبع وحس ــد اش  اري
ــــاس ــجن بحس ــك تنس ــدي اجتف ــد باي  واري
ــي الوصاف ــه  اطبعه ــد  اري ــك  اوصاف ــة  وعل  
ــك ــا بيـــــــــــ ــل اهيم ــك خ ــي بغرام  وبادلن
ــك صــــــافي ــة ال ــي وانت ــد حبيب ــس اكع  ب
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أبـــــــراج

اهتم اليوم بسماع املوسيقى فربما تهدأ أعصابك 
وتغـري الروتـني الـذي اعتـدت عليه كل يـوم أو قد 
تجعلك تنىس همومك ومشـاكلك حتى وإن كان لوقت 
مؤقـت. كمـا ستسـاعدك املوسـيقى عـىل التعبري عن 

نفسك وخاصة إذا استمعت إىل األغاني املفضلة إليك.

انـس خالفاتـك ومشـاكلك القديمـة مـع رشيك 
حياتـك، وابدأ صفحة جديدة هـذه األيام. يمكنكما 
أن تسـافرا معا ألحد األماكن الجديدة. صحتك ليسـت 
عىل ما يرام بسبب إهمالك، لذا يجب أن تهتم بصحتك هذه 
األيام، وتبتعد عن كل مسـببات املـرض لديك، ألن الوقاية 

خري من العالج.

شـعر الجميع برغبتهم يف التحدث معك اليوم. 
يبـدو أن طريقتـك يف التعامـل معهم هـي التي 

تجذبهم نحوك بهذا الشكل.
 لـن تجد أصدق من أصدقـاء طفولتك، حاول أن تبحث 

عنهم.

اإلنصات واالستماع باهتمام هو مفتاح تحسن 
عالقتـك برشيكك عـىل الصعيـد العاطفي. هناك 
فجـوة كبرية بينكما والشـك يـراودك رغم تظاهرك 
بالثقـة والقـوة يف الوضـع الحـايل. الطريقـة الوحيدة 
لتطفئ كل شكوكك هى أن تتحدث معه وتتواصل معه 

بقلب مفتوح.

يمر أحد أقاربك بوعكة صحية شـديدة هذا اليوم 
أو بأزمـة مالية. تبـدو قلقا ومرتبكا بسـبب هذه 
املشـكلة. تحاول االتصال به ولكنه ال يرد عىل هاتفه. 
كما تقوم بإرسال عدة رسائل إليه عرب الربيد اإللكرتوني، 
ولكنه لسـوء الحظ ال يتفقده باسـتمرار. كن هادئا فهذا 

الشخص سيكون عىل ما يرام قريبا.

عـىل الرغم من أنـك تحاول تطوير نفسـك إال 
أنك تبدو مذهـوال من رسعة األحداث من حولك، 
ولذلـك ال تسـتطيع أن تواكبهـا بسـبب انشـغالك 
بتطوير مواهبك ومهاراتـك. يوجد يف منزلك العديد من 

الكتب واملجالت، لم ال تشغل وقتك بقراءتها؟

ثقتك يف نفسك تزداد يوما بعد يوم. ربما تكتسب 
خـربات جديـدة يف محيط العمـل تجعلك تغري يف 
خطتك العملية عىل املدى البعيد، قدرتك عىل التعامل 
مع املشكالت تجعل منك اليوم شخصا حكيما يلجأ إليه 
كل من لديه مشـكلة، ولكن احذر من االنجراف يف هذه 

املشكالت، فأنت تحتاج إىل أجواء هادئة للرتكيز.

احرص عىل أال تدفع نفسـك يف رصاعات صعبة 
اليوم.

 ال تضغـط عـىل نفسـك يف العمـل طاملا أنت لسـت 
بحاجة لذلك، وقبل أن تقدم عىل أى تحد، ادرسـه جيدا 

ألن الثمن قد يكون غاليا يف حالة الخسارة.

سيشـجعك اليوم أفراد أرستك عـىل الدخول يف 
مرشوعات جديـدة مع رشكائـك يف العمل ولكن 
ننصحك أن تستشـري أصدقاءك فربمـا يقدمون لك 
نصائـح جديدة. أنـت اليوم تدنو مـن أحالمك بطريقة 
غري مسبوقة والتوقف قد يهدم كل ما حققته فاستمر 

يف إتمام خططك.

سـتحصل عىل فرصة جيدة األعمال املعروضة 
عليـك يف هـذه الفرتة فجميعها سـوف يخرج ما 
لديك من مواهب ال يعرف أحد عنها شيئا. ال تتحامل 
عىل نفسـك أكثر مـن ذلك فأنت قدمـت للحبيب كل ما 
يمكن أن تقدم واملشاكل يف تزايد، خذ القرار بالبعد فهذا 

أفضل.

اإلفـراط يف تنـاول الطعـام والـرشاب يعرضك 
للعديـد مـن املخاطـر. اسـتغل وقتـك بطريقـة 
صحيحة اليوم حتى لو كنـت بمفردك. اذهب للنوم 
مبكرا لكي تسـتيقظ مبكـرا. ال يفضـل التفكري يف أي 

مشكلة قبل النوم.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

التحـدث  يف  برغبتهـم  الجميـع  يشـعر 
التعامـل  اليـوم. يبـدو أن طريقتـك يف  معـك 
 معهـم هي التـي تجذبهـم نحـوك بهذا الشـكل.

 لن تجد أصـدق من أصدقاء طفولتك، حاول أن تبحث 
عنهم.

االبرة والمقص

اختار أي جسر تعبر؟ 
واعرف صفاتك الرئيسة

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

1759 ظهـور أول رشكة تأمني عىل الحياة 
وذلك يف مدينة فيالدلفيا األمريكية.

1787 ويليـام هريشـل يكتشـف قمـران 
يـدوران حـول كوكـب أورانـوس سـميا 

”تيتانيا“ و“أوبرون“.
1861 واليـة أالبامـا تنشـق عـن الواليات 
املتحـدة وذلـك يف إطـار الحـرب األهليـة 

األمريكية.
1867 بينيتو خواريز يتوىل رئاسة املكسيك 

للمرة الثانية.
قـوات  يهاجمـون  1904الربيطانيـون 
الدراويش التابعة للزعيم الصومايل محمد 
عبـد اللـه حسـان امللقـب باملـال املجنون 

ويوقعوا إصابات فادحة بني قواته.
1919 رومانيا تضم منطقة ترانسـيلفانيا 
لإلمرباطوريـة  تابعـة  كانـت  بعدمـا 

النمساوية املجرية.
1922أول محاولـة ناجحة ملعالجة مرىض 

السكري بعقار اإلنسولني.
1923قـوات فرنسـية وبلجيكيـة تحتـل 
حوض الرور إلجبار أملانيا عىل دفع ديونها 

الحربية.
1935أميليا إيرهارت تطـري بمفردها من 
هـاواي إىل كاليفورنيـا، لتكـون بذلك أول 

امرأة تقوم بهذا العمل.
1942اليابـان تعلـن الحـرب عـىل هولندا 
وتغـزو الهنـد الهولنديـة وذلـك يف الحرب 

العاملية الثانية.
اليابانيـة تسـيطر عـىل مدينـة  القـوات 

كواالملبور املاليزية.
1944مجموعـة من الربجوازيـة واألعيان 
للمطالبـة  وثيقـة  يقدمـون  املغـرب  يف 

باالستقالل عن فرنسا.
يف  امللكيـة  ينهـي  خوجـة  أنـور   1946
ألبانيا ويعلـن قيام الجمهورية الشـعبية 

برئاسته.
1962ثـوران بـركان هواسـكاران يف بريو 

وأدى ذلك إىل وقوع 4000 قتيل.
1972باكسـتان الرشقية تغري اسـمها إىل 

بنغالديش.
1991الكونغرس األمريكي يفوض بأغلبية 
سـاحقة الرئيس جورج بوش باسـتخدام 
القوة ضد العراق إلرغامه عىل اإلنسـحاب 
مـن الكويـت بعـد فشـل كافـة الجهـود 
الدبلوماسية باقناع الرئيس العراقي صدام 
حسني بالخروج سـلمًيا من الكويت الذي 

احتلتها قواته يف 2 أغسطس 1990.
1992الشـاذيل بـن جديـد يـرتك السـلطة 

ويتخىل عن رئاسة الجزائر.
مجلس األمن األعىل بالجزائر يلغي الجولة 
الثانية من االنتخابات الترشيعية بعد الفوز 
السـاحق الذي حققته الجبهة اإلسـالمية 

لإلنقاذ يف الجولة األوىل.
2004 منتخب السعودية لكرة القدم يفوز 
بلقب بطولة كأس الخليج السادسة عرش 

املقامة يف دولة الكويت.
2005حرائق األشجار تكتسح شبه جزيرة 

آيري يف جنوب أسرتاليا.
2010الرئيس السوداني عمر البشري يعلن 
عـن تخليه عن قيـادة الجيش السـوداني 
وذلـك ألن قانون األحـزاب املطبق منذ عام 
2007 يقـيض بأنـه ال يمكـن الجمـع بني 
عضوية تنظيم سيايس والقوات املسلحة، 
وأيًضـا تماشـًيا مـع القانـون االنتخابي 
لكي يتسـنى له الرتشـح لواليـة جديدة يف 

االنتخابات املقررة يف أبريل 2010.
2012  اغتيـال مصطفـى أحمدي روشـن 
عالم نووي إيراني وأستاذ جامعة بواسطة 
قنبلـة ألصقـت بسـیارته من قبـل راکبي 

الدراجة النارية بالعاصمة طهران.
2016 األرجنتينـي ليونيـل ميـيس يفـوز 

بنسخة 2015 من كرة الفيفا الذهبية.
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أحالم  اإلماراتية  املطربة  وجهت 
نواف  الكويت  أمري  إىل  استغاثة 
وويل  الصباح،  الجابر  األحمد 

عهده.
لها  فيديو  يف  أحالم  وقالت 
الفنان  إن  انستغرام:  بموقع 
مغادرة  استطاع  القبييس  فهد 
الكويت إىل الدوحة، يف حني ُطلب 
املنزيل ملدة  البقاء يف الحجر  منها 

٧٢ ساعة بالكويت.

يضايقها  ال  أن  أحالم  وأكدت 
وجودها يف الكويت، لكنها تسأل 
ملاذا استطاع القبييس املغادرة يف 

حني بقيت هي يف الحجر.
أسئلة  هناك  أن  أحالم:  وأضافت 

تحتاج إلجابات ملا حدث.
وأضافت: أنها وصلت إىل الكويت 
إلحياء  الخاصة،  طائرتها  عىل 
أرادت  حني  لكنها  االفراح،  أحد 

املغادرة تم رفض ذلك.

صربي  هند  التونسية  املمثلة  قدمت 
جوائز  لحفل  االفتتاحية  القائمة 
الـ١٧،  دورتها  يف  الثقافية  ساويرس 
الحضارة  متحف  يف  انطلقت  والتي 
عىل  كلمتها  خالل  وشددت  املرصية، 
مستشهدة  والثقافة،  القراءة  أهمية 
نجيب  الراحل  للكاتب  شهرية  بمقولة 

محفوظ.
الفن  أن رسالة  وأضافت خالل كلمتها: 
صوت  وتوصيل  الصدق  هي  والثقافة 
يتم  ما  وهو  واضحة  بصورة  الشعوب 
ساويرس  جائزة  أعمال  يف  تحقيقه 
عىل  تعمل  والتي  الثقافية  لألعمال 

تطوير نفسها كل عام.
من جانبها، قالت املمثلة املرصية، إلهام 
شاهني، أثناء إعالنها عن قائمة الفائزين 
بجائزة أفضل مجموعة قصصية لكبار 

الذي  صفر»  «واحد  فيلم  ان  األدباء: 
مريم  املؤلفة  مع  بطولته  يف  شاركت 
خالل  من  جائزة  أول  عىل  حصل  نعوم، 
كأحسن  الثقافية  ساويرس  مؤسسة 

يف  كبري  بشكل  أسهم  والذي  سيناريو، 
من  العالم  حول  الفيلم  ونجاح  انتشار 
 ٣ مدار  عىل  املختلفة  مهرجاناته  خالل 

سنوات.

املهندس،  ماجد  العراقي،  املطرب  يستعد 
العربية  اململكة  يف  غنائي  حفل  إلحياء 
الرياض،  موسم  حفالت  ضمن  السعودية 
التي  الحفالت  ضمن  وذلك  الثالثاء،  اليوم 
مختلف  يف  والطرب  الغناء  نجوم  يحييها 

األماكن.
أغانيه  أحدث  املهندس  ماجد  املطرب  وطرح 
اسم  تحمل  والتي  يوتيوب،  موقع  عىل 
فيصل  كلمات  من  واألغنية  «مسكني»، 
توزيع  طويحي،  محمد  وألحان  الشعالن، 
أغنية  أكتوبر، طرح  أول شهر  ويف  سريوس، 
من  وهي  تروح»  «حرام  اسم  تحمل  جديدة 
الهرمي،  أحمد  وألحان  علوي،  أحمد  كلمات 

وتوزيع ميثم عالء الدين.
أحدث  مؤخرًا،  املهندس،  ماجد  طرح  كما 
أغانيه عىل موقع يوتيوب، والتي تحمل اسم 
قوس،  كلمات  من  وهي  رايس»  جايبن  «يا 
خميس،  مدحت  توزيع  غازي،  محمد  ألحان 
ميكس وماسرت جاسم محمد، وأغنية أخرى 
بعنوان «نصاب» عىل موقع يوتيوب، واألغنية 
وألحان  محمد،  الدين  بهاء  كلمات  من 
محمود الخيامي، وتوزيع املوسيقي محمود 

أغنية  طرح  املهندس  ماجد  الشاعري.وكان 
مؤخرا باللهجة اللبنانية تحمل اسم «كيفك» 
عىل موقع يوتيوب، واألغنية من كلمات سمر 
وتوزيع  الخيامي  محمود  وألحان  هنيدي، 

موسيقي روكيت.

من  انتهى  املهندس  ماجد  املطرب  أن  يذكر 
يف  الجديد  ألبومه  أغاني  أحدث  تسجيل 
٢٠٢١، وكانت آخر األغاني التي تم تسجيلها 
ومن  الهرمي  أحمد  ألحان  من  «الفاتنة» 

توزيع سريوس.
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قامـت الفنانة، منه 
بتحرير  شـلبي، 

 ، محـرض
فيـه  تتهـم 
ضتـني  ممر
ل  همـا إل با
يف  الطبـي 

عـالج والدتها 
الفنانـة املعتزلة 

مصطفـى،  زيـزي 
والتـي تقيـم بهـا خالل 

فرتة عالجها باملنتجع الشتوي 
شمال الغردقة.

وكشـفت منة، يف املحرض الذي 
يحمـل رقـم ٥٤٩ لسـنة ٢٠٢٢ 
والـذي  الغردقـة،  ثـان  جنـح 
اتهمـت فيـه املمرضتـني، عن 
أنهمـا أهملتا يف عـالج جرح 
بولدتهـا تعاني منـه، حيث 
ميـاه  باسـتخدام  قامتـا 

الجرح بدالً  سـاخنة عىل 
مـن الدافئـة، مـا أدى 
الجـرح  تدهـور  إىل 
يف  والتسـبب 

تقيحه.
أن  وتبـنّي 
املمرضتني تابعتان 
الـرشكات  إلحـدى 
بمنطقـة  الطبيـة 
الجونة، واستعانت بهما 
الفنانـة ملتابعة وعالج والدتها 
املريضة، بمحل إقامتها يف الغردقة.من 
ناحيـة أخرى، تعيش منة شـلبي حالة 
من النشاط الفني حيث عرض لها فيلم 
(اإلنـس والنمـس) مـع الفنـان محمد 
هنيدي، كما يعرض لها حالياً فيلم (من 
أجـل زيكو) مـع الفنان كريـم محمود 
عبد العزيز، وكانت منة قد ترشحت عن 
دورها يف مسلسـل (يف كل أسـبوع يوم 

جمعة) للفوز بجائزة إيمي العاملية.

ÂÇbé@ã�fl

لعلها  البعيد  االفق  اىل  تتطلع  باتت  االحباط  أنهكها  التي  النفوس 
الخيبة  بصداع  املصابة  والرؤوس  خالص،  وبريق  أمل  ذبالة  ترى 
ذاقت  التي  املحنة  سنوات  من  للتخلص  ربها  تناجي  بدأت  املزمن 

منها الويل والثبور.
الفساد  صنوف  بكل  متخمة  عجاف  سنوات  علينا  مرت  لقد 
والتهميش والفوىض، ولقد لعبت االحزاب السياسية بكل عناوينها 
ومسمياتها دورا سلبيا يف سحب الحياة اىل الوراء، وأفرزت ظواهر 
عامة اهمها االزمات املتمثلة يف الخدمات والبطالة والفقر والضياع 
واالنتحار وشيوع املخدرات وغريها من الحاالت التي جعلت ورقة 
من  وبدال  املتعاقبة،  الحكومات  وبني  الشعب  بني  حارضة  الطالق 
الحلول  ووضع  السيايس  املسار  لتصحيح  ومسؤولة  جادة  وقفة 
الناجحة التي تخدم الشعب ظل الركود يهيمن عىل عموم املشهد، 
تقدم  االزمات  وظلت  االداري  الهيكل  جسد  يف  ينخر  الفساد  وظل 

ازمات اكرب، وظلت النفوس غارقة يف مستنقع الخيبة واالحباط.
لقد كانت ارواحنا شاخصة قبل عيوننا ونحن نعيش مرحلة جديدة 
وقبلها  وانتخاب مساعديه،  برملان جديد  رئيس  انتخاب  يف  تمثلت 
كانت آذاننا متهيئة لسماع الكثري من الشعارات التي كانت تختلف 
والحضور  االصوات  وفرز  االنتخابات  ساعة  ومع  سابقاتها،  عن 
القوي للقضاء بدأ االمل يترسب اىل نفوسنا من جديد رغم كل ما 
انه  إال  نتائج  من  تمخض  وما  الربملان  اجتماع  عن  يقال  وما  قيل 
يشكل بارقة امل لتصحيح املشهد السيايس الذي كان جاثما عىل 
صدورنا، كما انه سيفرز معارضة قوية تستطيع ان تراقب بدقة 
ينبغي  صحية  حالة  وهي  والضعف،  الخلل  مواطن  عىل  وتؤرش 

االلتفات إليها.
املواطن  ثقة  اعادة  هي  املقبلة  الحكومة  واجبات  اهم  من  إن 
بالحكومة املقبلة، ومن اهم عوامل اعادة الثقة هو السعي الجاد 
لتقديم الخدمات االساسية للمواطن العراقي، وجعل الشعب يصبو 

اىل تحقيق الحياة الحرة الكريمة التي تليق به.
ما حصل يف الجلسة االوىل للربملان الوليد يبرش باألمل وكل ما نتمناه 
هو فتح صفحة جديدة، وان ال تعاد مآيس املايض، هذه الصفحة 
التي تعتمد يف كل ترشيعاتها وفعالياتها عىل الهوية الوطنية والتي 
تشكل الضمانة الحقيقية واالكيدة لكل نجاح، حيث اكدت التجارب 
وآمال  طموح  تلبي  ال  التي  الفرعية  الهويات  كل  فشل  السابقة 

الشعب العراقي.
كل ما نريده هو والدة حكومة تلتفت اىل شعبها، وتضع مصلحة 
الوطن والشعب فوق كل مصلحة، حكومة قوية قادرة عىل التصدي 

لكل التحديات التي تواجه العراق وشعب العراق.
ال نملك غري الدعاء اىل رب العزة والجاللة بأن يسدد خطى الجميع، 
وان يضع اقدامهم عىل طريق الخري والصالح، وان يلتفتوا اىل وطن 
نال من الجراح ما لم ينله وطن آخر، واىل شعب عانى من التهميش 

واالهمال طيلة السنوات املاضية.
إىل اللقاء...

@›Ìá‰ßa@áºc
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 Windows) تعمـل (مايكروسـوفت) عىل تحديـث جديد لنظام التشـغيل
11) من شـأنه مساعدة املستخدمني الذين يقومون بتشغيل أحدث نظام 
 Windows 11 Build) تشغيل عىل أجهزة قديمة وغري مكلفة، حيث يتوفر
22526) حالًيـا ألعضـاء برنامج الوصـول املبكـر (Insider) ويأتي مع 
العديد من التحسينات واإلصالحات.وعىل الرغم من أن معظم التحسينات 
الجديدة طفيفة إىل حد ما، إال أن (مايكروسـوفت) تسـتخدم هذا اإلصدار 
الجديد لتجربة نظام فهرسـة موقع ملف جديد، ويأمل عمالق الربمجيات 
أن يسـاعد هـذا النظام الجديد املسـتخدمني يف اكتشـاف امللفـات املهمة 
-Wi File Explorer) بشـكل أرسع.وجاء نظام التشغيل ( (باسـتخدام 
dows 11) الذي تم إصداره مؤخرًا مزوًدا بالعديد من التحسينات الجديدة 
يف األداء، ومع ذلك فإن (File Explorer) وهي ميزة أساسية للغاية يعمل 
ببطء شـديد وال يـزال عرضة ألعطـال متكررة. واحدة من أبرز املشـاكل 
هي بـطء وظيفة البحث، ويبـدو أن هذه الوظيفة تسـتغرق وقًتا طويالً 
إلرجـاع عمليـات البحث ذات الصلة، غالًبا إذا كنـت قد قمت بتخزين عدد 
كبري من امللفات يف محرك األقراص الثابتة املدمج.ومن املتوقع أن يسـاعد 
هذا التحديث الجديد املسـتخدمني يف التنقل عرب كميات هائلة من امللفات 

برسعة أكرب، مما سيؤدي يف النهاية إىل تحسني اإلنتاجية. 

”روس  مؤسسـة  أعلنـت 
كوسـموس“ أن احتمال اصطدام 
كويكب أبو فيس باألرض ”ضئيل 

جدا“. 
أن خـرباء معهـد بحـوث  يذكـر 
مشـكالت الدفاع املدنـي وحاالت 
الطوارئ يف روسيا، حذروا يف وقت 
سـابق مـن أن كويكـب أبو فيس 
يمكن أن يحلّق يف ربيع عام 2029 
قريبا مـن األرض، يف املدار الثابت 
لكوكبنا، الذي تعمـل فيه األقمار 

الصناعية الثابتة.
ويشري خرباء ”روس كوسموس“ 
إىل أنهـم تسـلموا يف عـام 2021 
من معهد الرياضيـات التطبيقية 

5797 قياسـا عن 106 كويكبات 
و31 مذنبا بينها 339 قياسـا عن 

موضع أبو فيس.
وجاء يف بيان ”روس كوسموس“، 
املنشـور يف ”تيلجرام“: ”أن نتائج 
املتابعة أظهرت مؤرشات حركتها 
املدارية، ما رفع موثوقية التنبؤات 
طويلـة املـدى لنهجهـا بالنسـبة 
القرتابهـا مـن األرض. والنتيجة: 
احتمال اصطدامها باألرض ضئيل 

جدا“.
يذكـر أن علمـاء الفلك اكتشـفوا 
كويكب أبوفيس الذي يقّدر قطره 
بحوايل 325 مرتا ووزنه حوايل 27 

مليون طن عام 2004 .

يف حادثة غري مسـبوقة شـهدت العاصمة العراقية بغـداد، حالة طالق 
رسيعة خالل حفل زفاف، وذلك لسبب غريب جًدا، مما أثار جدًال واسعا 

عىل مواقع التواصل االجتماعي.
يشـار إىل أن العروس كانت قد اتفقت مع منسـق املوسيقى عىل الئحة 
األغانـي التي ترغب يف بثها خـالل حفل الزفاف، والتـي تضمنت أغنية 

تسببت بطالقها.
وفور تشغيل أغنية (مسيطرة) باللهجة املرصية، بدا الغضب يظهر عىل 
العريس وعائلته، حيث اعتربوا أن هذه األغنية تشـكل استفزاًزا وإهانة 

بحقهم، وذلك بسبب العبارات التي تتضمنها األغنية.
ودخلوا يف مشـادة كالمية مع العروس وأهلها، األمر الذي انتهى بوقوع 

حادثة الطالق أمام الحارضين يف الحفل.
يذكر أن هذه ثاني حادثة طالق تحدث بسـبب هذه األغنية، وقد سجلت 
حادثـة طالق مماثلة لزوجني مـن األردن خالل ليلة زفافهما منذ حوايل 

الشهرين.

تواجـه ميتا مزيًدا مـن التدقيق 
سـالمة  يف  نهجهـا  بشـأن 
األطفال، ورصح مكتب مفوض 
املعلومـات يف اململكـة املتحـدة 
-The Guar (ICO) لصحيفـة 
ian يف بيـان أنه يخطـط ”ملزيد 
من املناقشات“ مع Meta حول 
 Quest 2 امتثال سـماعة الرأس
VR لقانـون األطفـال الـذي تم 
إنشـاؤه مؤخـرًا والـذي يعطي 
الفضىل“  ”للمصالـح  األولويـة 

للمستخدمني الصغار.
وتريد هيئة الرقابة تحديد ما إذا 
Meta وخدمات  كانت سـماعة 
الواقع االفرتايض تفعل ما يكفي 
األطفـال  خصوصيـة  لحمايـة 

وبياناتهم. 
وشعرت البارونة بيبان كيدرون 
التـي طورت الكـود، بالقلق من 
مـن  تجعـل   Meta منصـة  أن 
السهل جًدا عىل األطفال تسجيل 
الدخـول واملخاطـرة باإلسـاءة 
الرصيح،  واملحتـوى  واملضايقة 
وقـد تتطلب Meta حسـاًبا عىل 
يكـون  (وبالتـايل   Facebook
عمـر املسـتخدم 13 عاًمـا عىل 

األقـل)، لكـن هذا ال يعنـى أنها 
تنفذ فحوصـات العمر املطلوبة 

يف الكود.
وقال كيدرون إنه يمكن لألطفال 
القفـز إىل غرف دردشـة الواقع 
االفرتايض التي يحتمل أن تكون 
خطرة بمجـرد ”وضع عالمة يف 
املربـع“ ليقولوا إنهم أكرب سـًنا 

بما يكفى.
 Meta باسـم  متحـدث  وقـال 
 The Guardian لصحيفـة 
إن عمـالق اإلنرتنـت ”ملتـزم“ 
باحرتام قانـون األطفال، وكان 
”واثًقا“ مـن أن أجهـزة الواقع 
االفـرتايض الخاصـة بـه تفـي 
وشـددت  الكـود،  بمتطلبـات 
املمثلـة عـىل أن رشوط الخدمة 
ال تسـمح لألطفال دون سن 13 
عاًما باستخدام املنتجات، لكنها 
لم تعالـج املخـاوف، حيث كان 
من السـهل جـًدا عـىل األطفال 
تجاهـل هـذه السياسـة، ولقد 
وعدت الرشكـة بالفعل بربنامج 
بقيمـة 50 مليـون دوالر للتأكد 
 metaverse تطويرهـا  أن  مـن 

يلتزم بالقوانني واللوائح.
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بعيد  سعيد،  سمرية  النجمة،  احتفلت 
جمهورها  معها  ويحتفل  ميالدها، 
العاشق لفنها وإبداعها بمرور ٥٠ سنة 
عىل بداية مشوارها مع اإلبداع والتألق 
بدأت  إنها  حيث  املميزة،  واألغاني 
مشوارها الفّني يف العارشة من عمرها 
للمواهب  برنامج  يف  شاركت  حيث 
كلثوم،  املغربي وغنت ألم  بالتليفزيون 
تمتلكه  ملا  األنظار  إليها جميع  ولفتت 
العارشة  سّن  صوتّية.ويف  طاقة  من 
«إلهي»  الخاّصة  أغانيها  أّول  أصدرت 
الجرياري  النبي  عبد  لها  قدمها  والتي 
مواهب  برنامج  يف  مشاركتها  أثناء 
بصوتها  أيًضا  غنتها  األغنية  وهذه 
أمال  لطيفة  املغربية  الفنانة  بعد  فيما 
وسجلت سمرية بعدها أغنية «سبحان 
االله» من ألحان عبد السالم عامر والذي 
غناها بعد ذلك أيًضا الفنان عبد الهادي 
يف  سمرية  شاركت  ثم  بالخياط.ومن 
مؤيد  نزار  قدمه  تليفزيوني  مسلسل 
العظم من خالل ٦ حلقات وتم تصوير 
الشق  عني  استوديوهات  يف  املسلسل 
املسلسل  يف  وقدمت  البيضاء  بالدار 
وليىل»  «قيس  مثل  أعمال  مجموعة 

نا  شكو « و»قل و احبابنا»  إىل 

 « للمليحة
خالل  من 

الفن  «مجالس  مسلسل  يف  مشاركتها 
عام  بداية  يف  عرض  الذي  واألدب» 
قدمت  عرش  الحادية  سّن  ويف    .١٩٦٩
من  أقبل»  «رمضان  بعنوان  أغنية 
بدوي ولحن  الشاعر مصطفى  كلمات 
عبد الحميد بنرباهيم وبعدها كان من 
معجزات   » أغنية  تغني  أن  املفرتض 
النبي  عبد  لها  لحنها  التي   » ملك 
خالف  وقوع  بسبب  ولكن  الجرياري، 
بينه وبني الفرقة املوسيقية لم تغنيها 
سمرية ومن ثم سجلها الفنان محمود 
 ١٩٧١ يناير   ١٦ بصوته.ويف  اإلدرييس 
أصدرت سمرية سعيد اسطوانة ألغنية 
بعنوان «لقاء» وهي من كلمات محمد 
كواش ولحن عبد الله عصامي وهذي 
خارج  شهرتها  مفتاح  كانت  األغنية 
املجاورة  الدول  بحدود  املغرب  وطنها 
تلقت  والتي  والجزائر  تونس  مثل 
حفالت  يف  للمشاركة  دعوات  بعدها 
يف  مرص  إىل  فيها.سافرت  غنائية 
سنة ١٩٧٧ وقدمت وقتها االسطوانة 
عىل  تحتوي  والتي  لها  األوىل  املرصية 
و  عايشاه»  أنا  اليل  الحب   » اغنيتني 
دعوات  بعدها  وتلقت  كدة»  الدنيا   »
عىل  غنائية  حفالت  يف  للمشاركة 
دول  مثل  العربي  الوطن  مستوى 
وسلطنة  واإلمارات  الكويت   » الخليج 
وغريهم،  والعراق  سوريا  و  عمان» 
أشهر  مع  الحني  ذلك  منذ  تعاملت 
تشجيع  لقت  واملؤلفني،  امللحنني 
الحليم  الفنان عبد  كبري من 
وبليغ  حافظ 

حمدي.

دبي  من  الباني  إيمان  وزوجته  يلدريم  مراد  الرتكي  الثنائي  عاد 
من  الجديد  املوسم  أحداث  ضمن  مشاهدهما  تصوير  الستئناف 
مسلسل «عزيز» الذي انضّمت إليه إيمان الباني يف موسمه الجديد 
لتعود به للدراما الرتكية، ويبدو أن الثنائي قرر استغالل نجاحهما 
معاً يف أكثر من مرشوع خالل الفرتة املقبلة.وقبل أيام، أنهى الثنائي 
مراد وإيمان الباني تصوير حملة إعالنية ضخمة إلحدى املاركات 
اإلعالني  الوجه  الثنائي  أصبح  حيث  املنزلية  للمفروشات  العاملية 

للرشكة خالل عام ٢٠٢٢.
وقد تصدرت إيمان تريند تويرت يف 

خاصة  صور  نرش  فور  تركيا 
اإلعالن  تصوير  جلسة  من 

جاذبة،  بأناقة  بدت  حيث 
رواد  عليهما  وأطلق 

لقب  ميديا  السوشيال 
«ألطف ثنائي».

ورغم نجاح مسلسل 
«عزيز»، أجلت إدارة 

عرض  املحطة 
حلقاته الجديدة 
من  يقرب  ملا 
 ، سبوعـــني أ
تحدد  حيث 
الحلقة  عرض 
منه  الجديدة 
يناير،   ١٤ يوم 
آخر  وكانت 
قبل  حلقاته 

ع  سبــــو أ
 ، يباً تقر

لك  ذ و
ل  لحصو
يـــق  فر

لعمــــل  ا
إجازة  عىل 

سبة  بمنا
العام الجديد.

أحداثه  تدور  واملسلسل 
عزيز  يدعى  شاب  حول 

قريته  يف  رجالً  يقتل 
ويعود  منها  ويهرب 
إىل مسقط رأسه فيما 
نتيجة  ليواجه  بعد 

تّرصفه.
حقق  واملسلسل 
وقت  واسعاً  نجاحاً 

األول  موسمه  عرض 
يف  تي  شو  شاشة  عرب 
مما جعل الجهة املنتجة 

موسم  لتقديم  تتجه 
هذا  خالل  منه  ثاٍن 

العام.
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