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بغداد/ الزوراء:
اكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى 
حكومـة  بتشـكيل  املـيض  الصـدر، 
أغلبيـة وطنيـة. وقـال السـيد الصدر 
يف تغريـدة تابعتها ”الـزوراء“: ”نحن 
ماضـون بتشـكيل حكومـة (أغلبيـة 
وطنيـة)، وبابنـا مفتـوح لبعض من 
ما زلنا نحسـن الظن بهـم“. واضاف: 

”مـن ناحية أخـرى، فإننا لن نسـمح 
ألحد كائنا مـن كان أن يهدد رشكاءنا 
أو يهـدد السـلم األهـيل. فالحكومـة 
القادمـة حكومـة قانـون، ال مجـال 
فيهـا للمخالفة أيا كانت وممن كان“.

وتابـع: ”فال عودة لالقتتـال الطائفي 
أو للعنـف، فإن القانون سـيكون هو 

الحاكم“.

بغداد/ الزوراء:
نرشت جريدة  الوقائع العراقية ، املرسوم 
أعضـاء  بإحالـة  الخـاص  الجمهـوري 
مجلـس النواب للـدورة  الربملانية الرابعة 
عـىل التقاعد. وذكـر بيان لـوزارة العدل 
امـس الثالثاء تلقـت ”الزوراء“ نسـخة 
منـه: أن“العدد الجديـد بالرقم (4663) 
جمهـوري  مرسـوم  صـدور  يتضمـن 
رقـم (65) لسـنة 2021 بإحالة أعضاء 

مجلـس النواب للـدورة الربملانية الرابعة 
اىل التقاعـد“. واضـاف ان ”عـىل وزيـر 
املاليـة تنفيـذ هـذا املرسـوم، مبينـا ان 
هذا املرسـوم ينفذ مـن تأريخ صدوره يف 
29/12/2021“. وتابع أن“ العدد تضمن 
أيضاً صدور مرسوم جمهوري رقم (66) 
لسـنة 2021 الـذي دعا مجلـس النواب 
املنتخب بدورته الخامسـة لالنعقاد يوم 

األحد املوافق 9 /1 /2022“.

بغداد/ الزوراء:
حـددْت مديريـة املـرور العامـة، أمـس 
الثالثاء، أماكـن طباعة اللوحات ومواقع 
تثبيتها، فيما أوضحت أسباب تأخر إنجاز 
الطباعة. وقال املتحدث الرسـمي باسـم 

املديريـة العميـد حيدر كريـم يف ترصيح 
صحفـي: إن ”املديريـة بـارشت بطباعة 
اللوحـات تدريجياً من األقـدم اىل األحدث 

بعد توقف بسيط يف نظام التسجيل“.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـْت وزارة الصحـة، امـس الثالثـاء، 
املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا 
املسـتجد يف العراق، فيما اكدت تسـجيل 
1610 اصابـات جديـدة و8 حاالت وفاة 
وشفاء 384 حالة.وذكرت الوزارة يف بيان 
تلقتـه ”الـزوراء“: ان عـدد الفحوصات 
املختربيـة ليوم امـس: 17590، ليصبح 
عـدد الفحوصات الكليـة: 16953965، 
مبينـة انه تـم تسـجيل 1610 اصابات 

جديـدة و8 حـاالت وفـاة وشـفاء 384 
حالة.واضافـت: ان عدد حاالت الشـفاء 
الـكيل: 2068076 (%98.5)، بينما عدد 
حاالت االصابات الـكيل: 2100518، اما 
عدد الحاالت التي تحـت العالج: 8222، 
يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية 
املركزة: 58، وعدد حاالت الوفيات الكيل: 
24220، الفتـة اىل ان عدد امللقحني ليوم 
امـس: 66924، ليصبـح عـدد امللقحني 

الكيل: 8735596.

بريوت/ متابعة الزوراء:
أصـدرت املدعيـة العامة يف جبـل لبنان 
القاضيـة غـادة عـون، مذكـرة منـع 
سـفر بحـق حاكـم املـرصف املركزي 
ريـاض سـالمة، املالحـق جنائيـا مـن 
قبل سـويرسا وفرنسـا ولوكسمبورغ، 
فيما تراجعِت اللـرية اللبنانية، إىل أدنى 
مسـتوياتها عىل اإلطـالق حيث تخطى 
الدوالر الـ33 ألـف لرية للمرة األوىل منذ 

بدايـة األزمـة االقتصادية عـام 2019.
وأفادت معلومات لقنـاة ”الجديد“ بأن 
”القاضيـة عـون أصدرت مذكـرة منع 
سـفر بحـرا و برا وجـوا بحـق رياض 
سـالمة بنـاء للشـكوى املقدمـة مـن 
الدائرة القانونية ملجموعة الشعب يريد 
إصالح النظام ممثلـة باملحاميني هيثم 
عـزو وبيـار الجميل“.وفتـح القضـاء 
اللبناني يف أبريل تحقيقا محليا بشـأن 

ثروة سـالمة ومصدرها بعد استهدافه 
بتحقيق يف سويرسا لالشتباه بتورطه يف 
قضايا اختالس، قبل أن ُيستهدف أيضاً 
بتحقيق يف فرنسا وشكوى يف بريطانيا.

ويف أغسطس 2021، استجوبت النيابة 
العامـة التمييزيـة يف لبنـان سـالمة يف 
قضايـا بينهـا اختـالس أمـوال عامـة 
وتهرب رضيبـي.وكان ”مرشوع اإلبالغ 
عن الجريمة املنظمة والفساد“ قد نرش 

يف عدة تحقيقات، أن سالمة يملك ثالث 
رشكات مسجلة يف لوكسـمبورغ تملك 
مـا يقـرب مـن 100 مليـون دوالر من 
األصول، فيما يملك شـقيقه رجا رشكة 
واحدة مسـجلة باسـمه.واعترب سالمة 
يف ترصيح يف نوفمـرب املايض أن ”هناك 
حملة ممنهجـة ومربمجة للنيل مني“، 
وقال إنه سـلم رئيـس الحكومة تقريرا 
”يتضمن التدقيق بحساباتي الشخصية 

اإلعـالم“. يف  تثـار  التـي  والحسـابات 
أدنـى  إىل  اللبنانيـة،  اللـرية  وتراجعـِت 
مسـتوياتها عىل اإلطـالق حيث تخطى 
الدوالر الـ33 ألف لـرية للمرة األوىل منذ 
بدايـة األزمـة االقتصادية عـام 2019.

الهواتف  املواقع وتطبيقـات  وبحسـب 
املحمولة لتتبع سـعر السـوق السوداء، 
سجل الدوالر امس الثالثاء 33100 لرية 

للمبيع، و33000 لرية للرشاء.

الزوراء/ مصطفى فليح:
اتفـَق العراق والسـعودية عىل اسـتمرار التعاون 
واألمنيـة  السياسـية  القضايـا  يف  والتنسـيق 
والعسـكرية.وذكرت وزارة الخارجية يف بيان : أن 
«اللجنة السياسـّية واألمنّية والعسـكرّية املنبثقة 
عن مجلـس التنسـيق العراقّي السـعودّي عقدت 
اجتماعهـا الثالث، وترأس الجانـب العراقّي وزير 
الخارجيَّـة فؤاد حسـني، وعن الجانب السـعودّي 
وزيـر خارجيَّة اململكـة العربيَّة السـعودّية األمري 

فيصل بن فرحان، وعقد االجتماع بواسطة االتصال 
املرئي وبحضور أعضـاء اللجنة».وأضاف البيان، 
أن «الجانبني ناقشا القضايا املطروحة عىل جدول 
أعمال اللجنة، وبما يعزز تطوير التعاون املُشـَرتك 
بني البلدين ويف ُمختلف املجاالت».واتفق الجانبان، 
عـىل «اسـتمرار التعـاون والتنسـيق يف القضايـا 
السياسّية واألمنّية والعسكرّية، والعمل عىل وضع 
رؤية ُمشـَرتكة ألهم القضايا التي تهم البلدين ويف 
ُمختلف املجاالت، وتسـهيل إجراءات منح سمات 

الدخـول لرجال األعمال يف كال البلدين، والتشـاور 
والتنسـيق فيما يتعلّق بالدعـم املتبادل يف املحافل 
الدوليـة، وتعزيز التعـاون األمنّي واالسـتخبارّي 
فيمـا يتعلـق بمكافحـة الجريمـة والتهريـب».
واتفقـت اللجنة كذلك عـىل االرساع بالتوقيع عىل 
ُمذكرة تفاهـم أمنّية بني وزارتـّي الداخلّية يف كال 
البلدين، والتعاون يف املجاالت العسكرّية من خالل 
إقامـة تماريـن ُمشـَرتكة يف إطار ُمذكـرة تفاهم 
تـربم بـني البلديـن يف املجـال العسـكرّي، وتبادل 

الـدورات التدريبية والخربات يف مجال الدراسـات 
والتخطيط االسـرتاتيجّي، واسـتمرار دعم ُجُهود 
العـراق بالتعـاون مـع التحالـف الـدويلّ ملُكافحة 
تنظيـم داعـش اإلرهابّي.وتابع البيـان: «يف ختام 
االجتماع اتفق الجانبان عىل االستمرار يف التعاون 
والتنسـيق يف ُمختلف املجـاالت وتبـادل الزيارات 
واستمرار انعقاد اللجنة املنبثقة عن املجلس وبما 
يعـزز التعاون الثنائّي ويحقـق طموحات قيادتّي 

وشعبّي البلدين».

واشنطن/ متابعة الزوراء:
مع ارتفـاع أرقـام املصابـني باملتحور 
الجديد من كورونا حول العالم خصوصاً 
أوروبا، كشفت منظمة الصحة العاملية 
أن أكثـر مـن ٥٠٪ مـن سـكان أوروبا 
سـيصابون بأوميكرون خـالل ٦ إىل ٨ 
أسابيع، عىل الرغم من تهافت رشكات 

اللقاحـات املعروفة ومعهـا أغلب دول 
العالـم إىل إعطـاء جرعة معـززة ثالثة 
ضد فـريوس كورونـا املسـتجد، إال أن 
الواقـع ال ينـذر بالخـري أبـداً. وأوضح 
كهانز كلوج املدير اإلقليمي للمنظمة يف 
أوروبا أنه من املتوقـع إصابة أكثر من 
نصف سكان القارة بساللة أوميكرون 

املتحـورة من فـريوس كورونا يف خالل 
السـتة أو الثمانية أسابيع املقبلة. كما 
أضاف يف إفادة صحفيـة امس الثالثاء 
أن القـارة شـهدت تسـجيل أكثـر من 
سـبعة ماليني إصابة جديـدة بكوفيد-

١٩ يف األسـبوع األول مـن ٢٠٢٢ بمـا 
يزيد عن الضعف خالل فرتة أسـبوعني. 

يتوقـع  املعـدل،  «بهـذا  قائـال  وتابـع 
معهـد القياسـات الصحيـة والتقييـم 
إصابـة أكثـر من ٥٠ باملئة من سـكان 
املنطقـة بأوميكـرون خالل الشـهرين 
املقبلني». إال أنه شدد رغم ذلك، عىل أن 
املـدارس يجب أن تكون آخر أماكن يتم 
إغالقها يف أوروبا! كما كشـفت منظمة 

الصحـة العاملية عن تسـجيل أكثر من 
سـبعة ماليني إصابة جديـدة باملتحور 
أوميكرون يف جميع أنحاء أوروبا خالل 
األسبوع األول من يناير/ كانون الثاني، 
مشرية إىل أن اإلصابات زادت بأكثر من 

الضعف خالل أسبوعني فقط.
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مكسيكو/ متابعة الزوراء:
أعلن الرئيس املكسيكي، أندريس مانويل 
لوبيز أوبرادور، إصابته بفريوس كورونا 
املسـتجد للمرة الثانية. وكتب يف تغريدة: 
بكوفيـد19-،  أصبـت  بأننـي  ”أبلغكـم 
وعـىل الرغم مـن أن األعـراض خفيفة، 
سـأبقى يف عزلة وأقوم فقط بالعمل من 
مكتبـي حتى أتجاوز األمـر“. وهذه هي 
املـرة الثانية التـي يصاب فيهـا الرئيس 
ثبتـت  أن  بالفـريوس، بعـد  املكسـيكي 

إصابته يف 24 يناير 2021.

لندن/ متابعة الزوراء:
واجه رئيس الوزراء الربيطاني، بوريس جونسون، انتقادات 
النتهاكه وطاقمه قواعد اإلغالق، عرب إقامة حفل يف حديقة 
مكتبـه عام 2020 يف الوقت الـذي كان القانون يحظر فيه 
االختالط خارج املنزل. ودعت أحزاب املعارضة الرشطة إىل 
إجـراء تحقيق بعد نرش قناة ”آي تي يف“ دعوة مرسبة عرب 
الربيد اإللكرتوني لتنـاول ”مرشوبات مع االلتزام بالتباعد 
االجتماعي“، يف حديقة مكتب رئيس الوزراء، ومقر إقامته 

يف داونينغ سرتيت، يف مايو 2020. 
وأرسـلت رسـالة الربيد اإللكرتوني من حسـاب السكرتري 
الخـاص لرئيس الوزراء، مارتن رينولـدز، إىل العرشات من 

األشـخاص، وحثـت الحضور عـىل ”إحضـار مرشوباتهم 
الكحولية“.
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الزوراء/ حسني فالح:
حذرْت وزارة الصحـة، من زيادة معدل 
االصابات بكورونا بسـبب وجد متحور 
”اوميكرون“ وغياب االلتزام باالجراءات 
الوقائيـة مـن قبـل املواطنـني وضعف 
االقبـال عىل التلقيح، وفيما اشـارت اىل 
ان اعـادة فرض حظـر التجوال الجزئي 
وايقاف التعليم واردا اال انه متوقف عىل 
دراسـة الوضع الوبائي يف البلد، رجحت 
بوجـود نسـبة مـن االوميكـرون بـني 

االصابات اليومية لكورونا.
وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي 
االرتفـاع  ان  لـ“الـزوراء“:  حديـث  يف 
الحاصل يف معدل االصابات بكورونا كان 
متوقعا، بحسب نمط املوجات الوبائية 
السـابقة، حيـث كان يف العـام املـايض 
وبنفـس الفـرتة الحالية ايضا شـهدت 
ارتفاع باالصابات من بعد تراجع كبري، 
مؤكدا ان هذا املـرض يمكن القول عنه 
موسمي يف العراق، حيث توجد موجتني 
ترتفع وتنخفض بذات الفرتات الزمنية.
واضـاف: انه يف العام املـايض كان اخر 
اسبوعني سـجلت انخفاضا باالصابات 
وعادت باالرتفاع يف االسـبوع االول من 
السـنة الجديدة، مبينا انه قد يكون هذا 
االرتفاع االن ناتجـا عن اوميكرون النه 
سبق ان تم تشخيص اصابات باملتحور 
لكن ال نعلم كم نسـبة االوميكرون بني 
هذه االصابات.وتابع: ان معرفة نسـبة 
اوميكرون بني االصابات يحتاج اىل فرتة 

لكـي يتم جمـع نماذج اكثـر وفحصها 
يف جهـاز التتبـع الجيني ملعرفة نسـبة 
االوميكـرون، مؤكـدا ال نسـتبعد بـان 
هـذا االرتفاع الكبري باالصابات بسـبب 
االوميكرون.واشـار اىل ان الوزارة كانت 
متوقعة بهذه املوجة سـتكون اعىل من 
املوجات السـابقة بوجـود االوميكرون 
كمـا حـدث للبلـدان، مبينـا ان العراق 
عادة يتاخر عن البلدان بارتفاع املوجة، 

حيـث تسـجل االن بريطانيـا وامريـكا 
وبعـض الـدول االوروبيـة معـدالت لم 
تسـجلها سـابقا نتيجة للمتحور.وبني 
ان الـوزارة اصـدرت اكثـر مـن بيـان 
توقعت فيـه زيادة االصابـات بكورونا 
من اجـل التقيـد باالجـراءات الوقائية 
التـي تـكاد تكـون صفـرا والسـيما يف 
االسـواق وعـودة التجمعـات والعادات 
االجتماعية اىل سـابق عهدها كالتقبيل 

واالحتضـان وغريهـا، وكانـه ال يوجد 
وبـاء وهـذا يعد عامـال خطـرا يف نرش 
الوباء.وبشـأن امكانيـة اعـادة فرض 
حظر التجوال الجزئـي وايقاف التعليم 
املـدارس  الـدوام يف  ان  الحلفـي:  قـال 
والجامعـات بدا يف شـهر ترشين الثاني 
املايض وكان يف حينهـا الوضع الوبائي 
عال ورغم ذلك وتم السـماح للدوام، الن 
ايقـاف التعليم اثـر وبشـكل كبري عىل 

مسـتوى التعليـم يف العـراق، مؤكدا ان 
متابعتنا لعدد االصابات يف املدارس هي 
من سـتحكم قرارنا بشأن الدوام وليس 
الوضـع الوبائي بصورة عامة.ولفت اىل 
ان يف العـام املـايض كان املعدل االصابة 
مشـابه لليوم وال تزيد نسبة االصابة يف 
املـدارس عن 1 بااللف فـاذا كانت بهذه 
املعـدالت الواطئـة جـدا فـال يوجد مرب 
اليقـاف املدارس والتاثري عىل املسـتوى 
التعليمـي يف البلد، ولكـن يف حال ارتفع 
العدد سـيكون هنـاك توصيـة بايقاف 
التعليـم ترفع اىل اللجنـة العليا للصحة 
والسـالمة الوطنية.وتابع: نحن نراقب 
الوضع الوبائي واالجـراءات تعتمد عىل 
املسـتقبل، مؤكـدا ان جميـع الخيارات 
وارادة سـواء فـرض حظـر التجوال او 
ايقـاف التعليم يف حال ارتفاع االصابات 
لكـن نحن نـدرس مـدى الجـدوى من 
الحظـر الن خضنا تجربـة وقررنا عدة  
مـرات حظـرا للتجـوال ولكـن تنفيذه 
كان متواضعـا جدا وضعيفا وخاصة يف 
االماكن التي تحتاج اىل الحظر .واوضح 
ان الحظـر نفذ من اجل منع التجمعات 
اال انه طبق فقط عىل املناطق التي ليس 
فيهـا تجمعات واملناطق املدنية وايقاف 
الشـوارع بينما الشعبية ال يطبق عليها 
الحظر، مؤكدا ان الوزارة تدرس الجدوى 
اذا كان هناك جدوى من الحظر سرتفع 
توصية بشانه وايضا يعتمد عىل الوضع 

الوبائي بصورة عامة.
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بغداد/ الزوراء:

الثالثاء،  امس  األنبار،  عمليات  قيادة  وجهت 

ساعة.  ٢٤ مدار  عىل  الصقور  سيطرة  بفتح 

الركن  الفريق  االنبار  عمليات  قائد  وقال 

«الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الزوبعي  نومان 

الصقور عىل مدار ٢٤  بفتح سيطرة  «وجهنا 

ساعة بعد أن كانت تغلق يف الساعة ١٢ ليالً».

وأضاف، أن «ذلك يهدف اىل تسهيل حركة أبناء 

املحافظة».

@äÏ‘ó€a@Òã�Óé@|nœ
Ú«bé@24@äaáfl@Û‹«

@›Óÿìni@ÊÏöbfl@Zäáó€a@áÓè€a
ÚÓ‰†Î@ÚÓj‹Àc@ÚflÏÿy

@ÒäÎá‹€@laÏ‰€a@ê‹™@ıbõ«c@Ú€byg
á«b‘n€a@Û‹«@Ú»iaã€a@ÚÓ„bæ5€a@

@pbyÏ‹€a@Ú«bj†@Â◊bflc@Üá•@äÎãæa
bËnÓjrm@…”aÏflÎ

@ b–mä�a@›ñaÏm@÷aã»€a@¿@b„ÎäÏ◊
H24220I@∂a@›óm@pbÓœÏ€aÎ
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@b„ÎäÏ◊@ëÎ7–i@ÔÿÓèÿæa@êÓˆã€a@Úibñg
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 @ÊÏÓ‹fl@—ó„@Âfl@ãr◊c@b‰óóÇ@ZÔ‡√bÿ€a
äaÜ@ Îãìæ@üäc@Ú»�”

الزوراء/ مصطفى العتابي:
اكَد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
امـس الثالثـاء، تخصيـص أكثر مـن نصف 
مليون قطعة أرض ملرشوع داري، فيما اعلن 
تسليم ١٨٦ ألف قطعة أرض للمواطنني.ونقل 
املكتب اإلعالمي لرئيـس مجلس الوزراء أبرز 
مـا تحّدث به الكاظمي خالل جلسـة مجلس 
الـوزراء يف بيان تلقته «الـزوراء»: «نؤكد عىل 
متابعـة مـرشوع (داري)، مـن قبـل وزارة 
اإلسـكان واإلعمار والبلديات، ومكتب رئيس 
الوزراء، وهيئة املستشـارين، والذي أطلقناه 
قبل حوايل (٦) أشـهر، ويعـد أول مبادرة تتم 
عن طريق التسـجيل اإللكرتوني، وتخلو من 
النفـوذ، واملحسـوبيات، وتدخـالت األحزاب 
وأصحاب النفوذ واملسـؤولني بالدولة»، مبينا 
اننا «خصصنا أكثر مـن نصف مليون قطعة 
أرض يف عمـوم املحافظات، قـدم لها بحدود 
ثالثـة ماليني مواطن، وفتحنا باب املنافسـة 

بكل شـفافية».واضاف انه «بعد مرور ستة 
أشـهر جـرى فـرز األرايض ووضعـت خطة 
لتقديم الخدمات لهـا؛ لتكون أرضاً مخدومة 
باملجاري، وشـبكة من الكهربـاء، واإلنرتنت، 
والطرق املعبدة»، مشريا اىل اننا «قبل أسبوعني 
أعلنا عن تسـليم بحدود (٨٥) ألف سـند أويل 
للمواطنني، وبعدها بأسبوعني سلمنا بحدود 
(١٠١) ألـف سـند أويل للمواطنـني، املجموع 
بحدود (١٨٦) ألف قطعة أرض تم تسـليمها 
للمواطنني».وتابـع: «بقـي بحـدود أكثر من 
٣٠٠ ألـف قطعـة أرض، قريباً سـيحصل كل 
املتنافسني عىل سند، يف تجربة مهمة حققت 
مبـدأ العدالة والشـفافية»، موجهـا «وزارة 
تقديـم  يف  باالسـتمرار  واإلسـكان  اإلعمـار 
السـندات، وهـي رسـالة مهمـة للمواطنني 
بأن الحكومة شـفافة وتتعاطـى بعدالة مع 

املواطنني».

ç◊ãæa@“ãóæa@·◊by@’¢@ã–é@…‰fl@Òã◊âfl@äáóÌ@Ô„b‰j‹€a@ıbõ‘€a
ä¸Îá€a@‚bflc@Ò7‹€@ÔébÓ‘€a@äbÓË„¸a@ıÏö@¿

بغداد/ الزوراء:
الذي كان  النائب محمود املشهداني،  العراقي، إحالة  النواب  قررت رئاسة مجلس 
النيابي. وقالت  السلوك  العراقي، عىل لجنة  الربملان  افتتاح  رئيسا للسن يف جلسة 
الدائرة اإلعالمية للمجلس يف بيان تلقت» الزوراء» نسخة منه : إن «رئاسة املجلس 
أن  النيابي».وأضافت،  السلوك  لجنة  عىل  املشهداني  محمود  النائب  إحالة  قررت 
«ذلك جاء ملخالفته الدستور والنظام الداخيل للمجلس».وظهر محمود املشهداني 
الذي ترأس جلسة الربملان األوىل بصفته «رئيس السن» يف وضع صحي «صعب»، 
بحسب ما قال هو نفسه، ونقل عىل إثر ذلك إىل املشفى.لكن معلومات رشحت من 
أن املشهداني ادعى إصابته بوعكة صحية لتأجيل  إىل  سياسيني عراقيني، أشارت 

الجلسة االفتتاحية.

@∂a@Ô„aáËìæa@Ú€byg@äã‘m@Êbæ5€a@Úébˆä
ÔibÓ‰€a@⁄Ï‹è€a@Ú‰ß
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ëäaáæa@¿@ÚÌÏ«Ïm@p˝º@â–‰m@Úzó€a@ÒäaåÎ@÷ãœ

@@@2ô@ıaäåÏ€a@ê‹™@paäã‘fl



تعلن رشكة مصايف الشـمال (ش.ع) إحدى تشـكيالت وزارة النفط عن املناقصة العامة االستريادية املرقمة (97210029) املدرجة تفاصليها 
أدنـاه فعىل الراغبني باالشـرتاك ممن تتوفـر فيهم الرشوط القانونية مراجعة موقع الرشكة الكائـن يف محافظة صالح الدين/ قضاء بيجي/ 
االسـتعالمات الخارجية/ لجنة فتح العطاءات، السـتالم نسـخة من جدول املواصفات والوثائق املطلوبة مقابل مبلغ قدره (100,000) فقط 
مائة الف دينار عراقي غري قابل للرد إال يف حالة إلغائها أو تغيري أسـلوب تنفيذها، ويتم تسـليم العطاءات قبل السـاعة الواحدة من بعد ظهر 
يوم االحد املوافق 20/2/2022، ويف حال صادف يوم الغلق عطلة رسـمية فيكون تاريخ الغلق يف اول يوم دوام رسـمي ييل تاريخ العطلة أو 

الحظر، ويتحمل من تحال بعهدته املناقصة أجور النرش واالعالن والرسوم القانونية.

* يمكـن االطـالع عىل كافـة (الوثائق املطلوب إرفاقها مـع العطاء والرشوط التعاقدية) مـن خالل الرجوع اىل التعليمـات الخاصة بمقدمي 
https://nrc.oil.gov.iq : العطاءات لعقود تجهيز السلع الخاصة وضمن مرفقات املناقصة اعاله عىل موقع رشكتنا عىل االنرتنت

و.قاسم عبد الرحمن حسني 
املدير العام

رئيس مجلس االدارة 

تعلن رشكة غاز الشـمال (رشكة عامة) عن املناقصة العامة والخاصة 
بـ (تجهيز مادة (METHANOL CH3OH) وحسب الكميات والرشوط 
واملواصفـات املذكورة يف اصل الطلب، فعىل الـرشكات التي تتوفر فيها 
رشوط املشـاركة مراجعة امانة الصندوق يف الرشكة الكائن عىل طريق 
كركوك/ بيجي للحصول عىل الرشوط واملواصفات مطبوعة عىل قرص 
(CD) لقـاء مبلغ قـدره (١٥٠,٠٠٠) فقط مائة وخمسـون ألف دينار 
عراقي غري قابل للرد، وسيتم عقد اجتماع للجنة فتح العروض يف اليوم 
التـايل لتأريخ الغلق وبحضـور ممثيل اصحاب العروض ويسـقط حق 
املتخلـف من الحضور يف االعـرتاض بقرار اللجنة وتقـدم العطاءات يف 
صندوق العطاءات واملوجود يف استعالمات الرشكة، علما ان تاريخ غلق 
املناقصة لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم (االحد) املوافق ٢٠٢٢/٢/٦، 
وإذا صادف عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه ويتحمل من تحال 
عليه املناقصة دفع اجور اإلعالن، علماً ان الكلفة التخمينية تقدر بمبلغ 
(٢١٠,٠٠٠,٠٠٠) فقط مائتان وعرشة ماليني دينار عراقي وسيتم عقد 
املؤتمر الخاص باإلجابة عىل استفسارات مقدمي العطاءات يف الساعة 
العـارشة من يوم (االحـد) املوافـق ٢٠٢٢/١/٣٠ وبحضور املختصني 

وذلك يف استعالمات رشكتنا.
                                                                             معاون املدير العام

مالحظة:-
 WEBSITE: www.ngc.oil.gov.iq ١. يمكنكم االطالع عىل موقع رشكتنا

عىل مواقع التواصل االجتماعي.
٢. يمكنكـم اثناء مراجعة رشكتنا االطالع عـىل املواصفات والتفاصيل 

موقعياً.

÷aã»€a@ÚÌäÏËª
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Advertisement of public Foreign Bid
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بغداد/ الزوراء:

صوت مجلس الوزراء، امس الثالثاء، 

باملوافقة عىل تعديل قرار يخص تأهيل 

املاء يف البرصة، فيما  محطات تحلية 

واإلجراءات  الوبائي  التقرير  ناقش 

املتخذة ملواجهة جائحة كورونا.

وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء 

رئيس  أن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف 

الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  مجلس 

الثانية  االعتيادية  الجلسة  ترأس 

ملجلس الوزراء، ناقش فيها تطّورات 

البالد، وبحث املوضوعات  األحداث يف 

املدرجة عىل جدول األعمال، وإصدار 

القرارات والتوصيات بشأنها.

الوزراء  مجلس  جلسة  ان  واضاف: 

الوبائي،  التقرير  استعراض  شهدت 

ملواجهة  املتخذة  واإلجراءات 

عمل  ومستجدات  كورونا،  جائحة 

الحكومية  اإلجراءات  تعزيز  لجنة 

والسيطرة  الوقاية،  مجاالت  يف 

انتشار  من  للحد  التوعوية؛  الصحية 

الفريوس، واستعدادات وزارة الصحة 

ملواجهة املوجة الجديدة من الجائحة 

مجلس  ووّجه  احتوائها،  وإجراءات 

أقىص  ببذل  الصحة  وزارة  الوزراء 

الوقائية،  التدابري  اتخاذ  يف  الجهود 

واملستلزمات  العالجات  وتأمني 

وحّث  اللقاحات،  وتوفري  املطلوبة، 

املنافذ  عرب  أخذها  عىل  املواطنني 

الصحية املنترشة يف عموم العراق. 

املوضوعات  مناقشة  بعد  انه  وتابع: 

أصدر  األعمال،  جدول  عىل  املدرجة 

مجلس الوزراء القرارات اآلتية:

لجنة  تقرير  عىل  املصادقة  أوالً/  

منطقة  العتبار  محددات  (وضع 

األوضاع)،  معالجة  وآلية  منكوبة 

الوزاري  االمر  بموجب  املؤلفة 

 23 يف   (7900/4/3/20101)

ربط  املرافق   ،2020 األول  كانون 

بالعدد  املرقم  التخطيط  وزارة  كتاب 

 12 يف  املؤرخ  (و.س1/2/586) 

رابعاً  البند  يف  املتضمن   ،2021 آب 

توصيات اللجنة بشأن املحاور اآلتية، 

املالحظات  االعتبار  بنظر  األخذ  مع 

وحرصها  الجلسة  خالل  ذكرت  التي 

بالكوارث الطبيعية:

1 -محددات تحديد املنطقة املنكوبة.

2 -  آلية اإلعالن واملعالجة.

ثانياً/ 

1 - املوافقة عىل زيادة رأسمال الرشكة 

العامة للنقل البحري إحدى تشكيالت 

 (70000000) من  النقل  وزارة 

دينار،  مليون  سبعون  فقط  دينار، 

ديناراً،   (121911468926) ليكون 

ملياراً  وعرشون  وواحد  مئة  فقط 

وأربع  مليوناً  عرش  وأحد  مئة  وتسع 

وتسع  ألفاً  وستون  وثمانية  مئة 

استناداً  ديناراً،  وعرشون  وستة  مئة 

قانون  من   (10) املادة  أحكام  إىل 

 (1997 لسنة   22) العامة  الرشكات 

املعدل.

2 - أخذ وزارة النقل اإلجراءات الالزمة 

لتنفيذ ما جاء آنفاً.

الفقرة  تعديل  عىل  املوافقة  ثالثاً/  

 88) الوزراء  مجلس  قرار  من   (2)

لسنة 2019)، بشأن تأهيل محطات 

تحلية املاء محافظة البرصة كاآلتي: 

تمويل  البرصة  محافظة  تويل   -

املاء  تحلية  محطات  تأهيل  مرشوع 

حصة  ضمن  البرصة،  محافظة  يف 

ملحافظة  الحدودية  املنافذ  إيرادات 

البرصة للربامج الخاصة.

بغداد/ الزوراء:

أماكن  الثالثاء،  أمس  العامة،  املرور  مديرية  حددْت 

أوضحت  فيما  تثبيتها،  ومواقع  اللوحات  طباعة 

أسباب تأخر إنجاز الطباعة.

حيدر  العميد  املديرية  باسم  الرسمي  املتحدث  وقال 

بارشت  ”املديرية  إن  صحفي:  ترصيح  يف  كريم 

بطباعة اللوحات تدريجياً من األقدم اىل األحدث بعد 

أنه ”خالل  توقف بسيط يف نظام التسجيل“، مؤكداً 

جميع  طباعة  اتمام  سيتم  املقبلة  القليلة  الفرتة 

اللوحات“.

التسجيل  مواقع  مراجعة  اىل  ”املواطنني  كريم  ودعا 

نوهت  ”املديرية  أن  اىل  مشرياً  معامالتهم“،  التمام 

التواصل  مواقع  عىل  وصفحاتها  املديرية  موقع  يف 

التي تم طباعتها وبامكان  اللوحات  االجتماعي عن 

املواطن متابعة عملية طباعة لوحته منها“.

تمت  التسجيل  نظام  توقف  ”مشكلة  أن  وأضاف 

معالجتها بالكامل، اذ بارشت املديرية باكمال طباعة 

يف  أعلنت  ”املديرية  أن  اىل  الفتاً  املتبقية“،  اللوحات 

املواقع  بأغلب  املطبوعة  اللوحات  عن  سابق  وقت 

بالكامل  طباعتها  تم  اللوحات  من  باملئة   90 إن  إذ 

باستثناء  املحافظات مسيطر عليها  وجميع مواقع 

عمليات  اتمام  عىل  جاري  العمل  بغداد  يف  موقعني 

الطباعة فيها“.

املديرية ومن  داخل  تتم  الطباعة  أن ”عملية  وتابع، 

الكاظمية،  الحسينية،  (التاجيات،  أماكن   4 خالل 

الرستمية) ويتم تثبيتها يف موقعني هما (الحسينية، 

التاجيات)“.
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فقدان هوية
نقابـة  هويـة  منـي  فقـدت 
الصحفيـني العراقيني، باسـم 
(سـمرية احمد حسـن) عضو 
مشارك، رقم الهوية (١٥٧١٥)، 
فعىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.

جمهورية العراق                 العدد: ٢٩٨٧ / ب / ٢٠٢١                     
مجلس القضاء االعىل            التاريخ: ٥ / ١ / ٢٠٢٢                           

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية            
محكمة بداءة النارصية  

إعالن
سـتبيُع محكمة بـداءة النارصيـة وعن طريـق املزايدة 
العلنيـة العقـار تسلسـل ١١٠/١٠١٧٧ جزيـرة وخالل 
ثالثـون يوما اعتبارا من اليوم التـايل للنرش وإذا صادف 
يـوم الثالثـون عطلة رسـمية ففي اليوم الـذي يليه ويف 
تمام الساعة الثانية عرش ظهرا يف قاعة محكمة البداءة 
فعـىل الراغبـني بالـرشاء الحضـور يف املـكان والزمـان 
املعينني مسـتصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة 
١٠٪ بصك مصدق مع رسـم تسـجيل العقار بنسبة ٣٪ 
وال نقبل املبالـغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء علما 

ان الداللية عىل املشرتي.
القايض االول
عزيز شنته الجابري

األوصاف:
١- العقار يقع يف مدينة النارصية حي سومر عىل شارع 
فرعي قرب جامع باب الحوائج وهو عبارة عن دار سكن 
قيد اإلنشـاء (هيـكل) مكون من طابقـني الطابق االول 
مكـون من صالـة واسـتقبال وهول وغرفتـني ومطبخ 
ومنور ومجموعة صحية ودرج يؤدي اىل السطح، عموم 
العقار مبني من الطابوق ومسـتقف بالكونكريت وغري 

مجهز بالكهرباء واملاء.
٢- مساحة العقار: ٢٠٠ م٢.

٣- القيمة املقدرة للعقار تسعون مليون دينار فقط.

فقدان
فقـدت منـي الهويـة املرقمة 
(٢٣٩٧٤) الصـادرة من نقابة 
الصحفيـني العراقيني، باسـم 
(أيـاد جاسـم محسـن فرج)، 
فعىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.
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بغداد/ الزوراء:
أكـدت املمثـل الخـاص لألمـني العام 
لألمم املتحدة يف العراق، جينني هينيس 
بالسـخارت، لرئيـس مجلـس النواب 
الثالثـاء،  امـس  الحلبـويس،  محمـد 
تطلعها السـتمرار التعاون بالقضايا 

التي تواجه العراق.
وذكـر بيان للمكتـب اإلعالمي لرئيس 
”الـزوراء“:  تلقتـه  النـواب  مجلـس 
أن ”رئيـس مجلـس النـواب محمـد 
ـى برقيـة تهنئـة من  الحلبـويس، تلقَّ
املمثـل الخـاص لألمـني العـام لألمم 
املتحـدة يف العـراق جينـني هينيـس 
بالسخارت؛ بمناسـبة إعادة انتخابه 
بدورتـه  النـواب  ملجلـس  رئيسـاً 

الخامسة“. 
وجـاء يف نـص الربقية وفقـا للمكتب 
اإلعالمي: نيابة عن بعثة األمم املتحدة 
ملساعدة العراق، أود أن أتقدم بالتهنئة 
إلعادة انتخابكم ملنصب رئيس مجلس 

النواب العراقي.
لقـد تمتعت األمـم املتحـدة منذ فرتة 
طويلـة بعالقـة إيجابية وبنـاءة مع 
مكتبكـم، وأتطلع السـتمرار التعاون 
فيمـا بيننا حول العديد مـن القضايا 
امللحـة التـي تواجـه العـراق يف هذه 

املرحلة الدقيقة.
مـع أطيب تمنياتـي بمناسـبة العام 
الجديـد وبواليـة ترشيعيـة مثمرة يف 

خدمة جميع العراقيني.

تقارير
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ليس بالرضورة ان نستمع اىل أصوات الرصاص القابع يف دهاليز االسلحة الجاهزة 
ألية حرب لندرك ان الحرب قد بدأت فعالً، فمن يراقب الوضع العام يف بلداننا العربية 
يدرك انه كل يوم تولد حروب بأسـلحة شاملة تتكون من كلمات وافكار تصاغ عرب 

ساحات شبكات مواقع التواصل االجتماعي. 
طبعا، هي معركة ترصف لها يف كثري من االحيان االف الدوالرات وُيجّيش لها مئات 
الُكّتاب، وهي تعتمد عىل جيش الكرتوني يغذي الجمهور بسيل من املعلومات الكاذبة 
واالفـكار املضللة والشـائعات الهدامة، والكثري من الكلمـات التي ُتحرض االحزاب 
عىل بعضها بعضا.. والطوائف عىل بعضها بعضها.. واملذاهب والجنسيات واالعراق، 

كلمات تندرج يف حروب كالمية ملئية بالكراهية والعنف اللفظي والتنمر. 
وهـذا االمـر ينطبق عـىل كل تفصيل مـن تفاصيل املواطـن العربي، فلـكل قضية 
ساحتها.. ولكل مسـألة مفرداتها.. ولكل حدث تفاصيله ومستوجباته ومفرداته. 
فاذا اسـتحرضنا الحدث االبرز يف يومياتنا منذ حوايل العامني نقول ان وباء كورونا 
شـكل وبـاء معلوماتيا رفع من منسـوب القلق الجماهريي وسـحق من مسـتوى 
املناعة الشـخصية للمجتمـع، وهذا كله بفضل التعديات للتطـور التكنولوجي عىل 
االعـالم وجعـل املعلومة يف يد كل ما هـب ودب، واذا ما انتقلنا اىل احداث سياسـية 
او امنيـة فنجد شـبكات التواصل االجتماعـي قد امتألت بكم هائل مـن التعليقات 

والتغريدات التي تسعى اىل اشعال الفتنة والتحريض.
كل ذلك يحصل وسـط حالة من االدمان الجماهريي عىل استخدام وسائل التواصل 
االجتماعـي وتصديق ما يحصل بهـا والتأثر بما يقال من خاللهـا، ويف الوقت الذي 
نقول فيه ان املعلومة هي حق للجميع وهي امر نفعي وهام يف سبيل تطوير املجتمع 
ونهضتـه لكن التداول يف معلومات خاطئة ومضللة وكاذبة هي امر خطري جدا عىل 

املجتمع وعىل النسيج االجتماعي، وهي مهددة لالستقرار االمني واالجتماعي. 
لذلك ان التحدي االبرز اليوم يف تفعيل هيئات تراقب ما ينرش عىل صفحات التواصل 
االجتماعي ليس من باب قمع حرية الرأي والتعبري وانما من خالل عملية تنظيمها، 
وذلك من خالل توعية الجمهور عىل التعرف عىل التمييز بني الخرب الحقيقي والخرب 
الـكاذب وبني الصورة الحقيقية واالخرى املركبـة، ليتعلم املواطن كيف يتحقق من 
صدق مـا ينرش عىل مواقع التواصـل االجتماعي، وهذه املسـؤولية تقع اليوم عىل 

عاتق الوزارات املعنية وال سيما وزارة االعالم. 
اننـا فعال امام ثورة فعلية للمعلومات، وقد اسـُتغل هذا االمـر من قبل جهات ذات 
نوايـا خبيثة يف املجتمعات العربيـة، وقد كانت هذه رشيكة للحـروب االخرية التي 
عصفـت بعاملنا العربي فعندما يوضـع الزناد عىل البندقية يفتح اىل جانبها عرشات 
الحسـابات عىل مواقع التواصل االجتماعي لتكون رشيكة يف املعركة، فمن ال يعرف 
مثـال اليوم صفحة «ارسائيل تتكلم بالعربية» ومن لم يطلع عىل حسـاب «افيخاي 
ادرعي»، ومن لم يلحظ وجود املئات من الحسابات التي تظهر فجأة اثناء املظاهرات 

او االزمات السياسية او االمنية. 
السـاحة للجميـع ومن يدخلهـا دخل اىل عقـول الجماهري وامتلـك ناصية التالعب 
بالعقول، فكلنا مسـؤول وعىل كل مواطن ان يسـال نفسـه عند تلقي اي معلومة 
ان كانـت صحيحة او كاذبة، فالكلمات موجودة يف كل مكان ووجب علينا ان نكون 

حذرين. 
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واشنطن/ متابعة الزوراء:

مـع ارتفـاع أرقـام املصابـني باملتحور 
الجديد من كورونا حول العالم خصوصاً 
أوروبا، كشفت منظمة الصحة العاملية 
أن أكثـر مـن 50 % من سـكان أوروبا 
سـيصابون بأوميكـرون خـالل 6 إىل 8 
أسـابيع، عىل الرغم من تهافت رشكات 
اللقاحـات املعروفـة ومعهـا أغلب دول 
العالم إىل إعطاء جرعة معززة ثالثة ضد 
فريوس كورونا املستجد، إال أن الواقع ال 

ينذر بالخري أبداً.
وأوضـح كهانز كلـوج املديـر اإلقليمي 
للمنظمـة يف أوروبـا أنـه مـن املتوقـع 
إصابـة أكثر مـن نصف سـكان القارة 
بساللة أوميكرون املتحورة من فريوس 
كورونـا يف خـالل السـتة أو الثمانيـة 

أسابيع املقبلة.
كمـا أضـاف يف إفـادة صحفيـة امـس 
الثالثاء أن القارة شـهدت تسجيل أكثر 
من سبعة ماليني إصابة جديدة بكوفيد-
2022 بمـا  19 يف األسـبوع األول مـن 
يزيد عن الضعف خالل فرتة أسـبوعني. 
وتابع قائال ”بهـذا املعدل، يتوقع معهد 
القياسـات الصحيـة والتقييـم إصابـة 
أكثر مـن 50 باملئة من سـكان املنطقة 

بأوميكرون خالل الشهرين املقبلني“.
إال أنه شـدد رغم ذلك، عـىل أن املدارس 
يجب أن تكون آخـر أماكن يتم إغالقها 

يف أوروبا!
كما كشفت منظمة الصحة العاملية عن 

تسـجيل أكثر من سـبعة ماليني إصابة 
جديـدة باملتحـور أوميكـرون يف جميع 
أنحـاء أوروبا خالل األسـبوع األول من 
ينايـر/ كانـون الثانـي، مشـرية إىل أن 
اإلصابات زادت بأكثر من الضعف خالل 

أسبوعني فقط.
وقـال املديـر اإلقليمي ملنظمـة الصحة 
العامليـة يف أوروبـا، كهانـز كلـوج، يف 
مؤتمـر صحفـي، الثالثـاء إن 26 دولة 
أوروبيـة أبلغت عن إصابة أكثر من 1 يف 
املائة من سـكانها بفريوس كورونا كل 

أسبوع، محذرا من أن هناك اآلن ”نافذة 
توشك عىل اإلغالق أمام الدول كي تمنع 

أزمة ستواجه أنظمتها الصحية“.
وحذر كلـوج من أن ”معهد القياسـات 
الصحية يف جامعة واشـنطن يتوقع أن 
يصـاب أكثر مـن نصف سـكان أوروبا 
باملتحور أوميكرون من فريوس كورونا 
الثمانيـة  إىل  السـتة  األسـابيع  خـالل 
املقبلـة، إذا اسـتمرت وتـرية اإلصابات 
الحالية. أوميكرون يتحرك بشكل أرسع 

وأوسع من أي متحور سابق رأيناه“.

ودعا املسـؤول الصحي حكومات الدول 
األوروبيـة إىل فـرض وضـع الكمامات 
يف األماكـن املغلقـة، وإعطـاء األولوية 
معـززة  جرعـات  وتوفـري  للتطعيـم، 
للسـكان املعرضني للخطر، ومن بينهم 
العاملـون يف مجـال الرعايـة الصحية، 

وكبار السن.
وناشـدت املنظمة األممية الدول الغنية 
عـدم تقديم جرعـات معـززة، والتربع 
بهـا إىل البلدان الفقـرية التي لم تحصن 
الفئـات الضعيفة بها حتـى اآلن. وقال 

كلوغه: ”أشعر بقلق بالغ ألنه مع انتقال 
أوميكرون رشقا عـرب القارة األوروبية، 
فإنه سيؤثر بشكل أكرب عىل البلدان ذات 

معدالت التطعيم املنخفضة“.
وأشـار إىل أن معدل دخول املستشفيات 
بسـبب فريوس كورونا يف الدنمارك كان 
أعىل بسـت مرات، لألشـخاص الذين لم 
يحصلـوا عىل التطعيـم مقارنة بمن تم 

تحصينهم.
ملنظمـة  األوروبيـة  املنطقـة  وتضـم 
الصحـة العامليـة 53 بلـدا وإقليمـا بما 
فيها العديد من دول آسيا الوسطى، ويف 
إشارة إىل بيانات جمعت خالل األسابيع 
القليلـة املاضية، قال كلـوج إن طفرات 
االلتصـاق  مـن  ”مّكنتـه  أوميكـرون 
بالخاليا البرشية بسهولة أكرب، ويمكن 
أن تصيب حتى األشخاص الذين أصيبوا 
سـابقا بالعدوى، أو تلقـوا اللقاح. لكن 
رغـم ذلـك، فـإن اللقاحات تسـتمر يف 
توفري حماية جيدة ضد األشكال الحادة 

من الوباء، وضد خطر الوفاة“.
عىل الرغم من تهافت رشكات اللقاحات 
املعروفـة ومعهـا أغلـب دول العالم إىل 
إعطاء جرعـة معززة ثالثة ضد فريوس 
كورونـا املسـتجد، إال أن الواقع ال ينذر 

بالخري أبداً.
الصحـة  منظمـة  خـرباء  حـّذر  فقـد 
العاملية، امس الثالثـاء، من أن االكتفاء 
بإعطاء جرعات لقاح معززة ال يشـكل 
اسرتاتيجية قابلة لالستمرار يف مواجهة 

املتحورات الناشـئة، ودعوا إىل لقاحات 
جديدة تحمي بشـكل أفضل من انتقال 

العدوى.
وقالت اللجنة االستشـارية الفنية حول 
كوفيد19- يف منظمة الصحة العاملية يف 
بيـان، إن ثمة حاجة إىل تطوير لقاحات 
مضادة لكوفيـد19- ذات فاعلية عالية 
للوقايـة مـن اإلصابة وانتقـال العدوى 

وأشكال اإلصابة الحادة والوفاة.
وأتـت هـذه التطـورات بعدما كشـفت 
رشكة فايزر عن إنتاج لقاح يسـتهدف 
السـاللة املتحورة بحلول مـارس/آذار 

املقبل.
وذكـر الرئيس التنفيـذي للرشكة ألربت 
بورال ، أن ثمة حاجة للقاح، وأن رشكته 
يمكنها إنتاج واحد من هذا القبيل، وفق 

ما نقلت وكالة ”رويرتز“.
كما أضاف أن فايزر ورشيكتها بيونتيك 
لقـاح  نسـخة  مـن  كل  عـىل  تعمـالن 
تستهدف أوميكرون وعىل أخرى تشمل 
كال مـن اللقاح السـابق وآخـر مقاوماً 

للساللة الرسيعة االنتشار.
وقـال بورال، متحدثـاً يف مؤتمر الرعاية 
الصحيـة السـنوي الذي ينظمـه جيه.
بي مورغان والـذي ينعقد عرب اإلنرتنت 
هذا العـام، ”أعتقد أن هذا هو االحتمال 
األرجـح. نعمل عىل أشـياء كثرية بينما 

نتحدث“.
كذلك، أفاد بأن فايزر قد تتقدم للحصول 
التنظيميـة  الهيئـات  موافقـة  عـىل 

األمريكية عىل لقاح مسجل وقد تطرحه 
يف وقت قريب ربما مارس املقبل.

يف حني كشـف الرئيس التنفيذي لرشكة 
موديرنا، سـتيفان بانسـيل، يف ترصيح 
محبـط، أن فعاليـة اللقاحـات املعززة 
ضـد فـريوس كورونا سـتنخفض عىل 
األرجـح بمـرور الوقـت، وقـد يحتـاج 
الناس إىل جرعة رابعة يف الخريف لزيادة 

حمايتهم.
تلقـوا  الذيـن  األشـخاص  أن  وأضـاف 
معززاتهم الخريف املايض سـيحصلون 
عىل األرجح عىل حماية كافية للحصول 
عليها خالل فصل الشتاء، عندما تتزايد 
اإلصابات الجديـدة حيث يتجمع الناس 
يف الداخـل هربـا من الـربد، معتـربا أن 
فعالية املعززات ستنخفض عىل األرجح 
عىل مدار عدة أشهر، عىل غرار ما حدث 
مع الجرعتني األوليني، وذلك يف صحفية 
نرشهـا موقـع ”يس إن بـي أس“ أمس 

الخميس.
وأضـاف قال الرئيـس التنفيذي لرشكة 
موديرنـا إن الحكومـات، بمـا يف ذلـك 
اململكة املتحدة وكوريا الجنوبية، تطلب 

بالفعل الجرعات وهي قيد التحضري.
يشـار إىل أن تزامنـاً مـع زيـادة حاالت 
اإلصابـة بكوفيـد19- والتـي ُتعزى إىل 
الساللة أوميكرون، وجدت بعض الدول 
نفسـها مضطرة لبحث إعطـاء جرعة 
معززة أخرى وإن كانت الدالئل تشري إىل 

صعوبة األمر.

كازاخستان/ متابعة الزوراء:
أعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت 
توكايف، عـن انتهاء مهـام قوات حفظ 
السالم بنجاح، وأن انسـحابها من بالده 
سـيبدأ يف غضـون يومـني، فيمـا أعلنت 
السلطات الكازاخية اعتقال نحو 10 آالف 

شخص جراء األحداث الدامية األخرية.
وقـال الرئيـس الكازاخسـتاني يف كلمة 
ألقاها أمام أعضاء الربملان، إن انسـحاب 
وحـدات حفـظ السـالم التابعـة ملنظمة 
معاهدة األمن الجماعي سيبدأ يف غضون 
يومـني ولن يسـتغرق ذلك أكثـر من 10 

أيام.
وأكـد توكايف أن محاولـة تنفيذ انقالب 
يف كازاخسـتان باءت فشلت، مضيفا أنه 
”بشـكل عام تـم تجاوز املرحلـة الحادة 
من عملية مكافحة اإلرهاب، والوضع يف 

جميع املناطق بات مستقرا“.
كذلـك أوضح الرئيس الكازاخسـتاني أن 
توجـه بالده بطلب ملنظمة معاهدة األمن 
الجماعـي من أجل إرسـال قـوات حفظ 
السـالم، كان يف إطـار القانـون، وخالفا 
لذلـك كان مـن املمكن فقدان السـيطرة 

عىل أملا-آتا.
تجدر اإلشـارة إىل أنه وفقا لقرار مجلس 

األمـن الجماعـي ملنظمة معاهـدة األمن 
الجماعـي، الذي تم تبنيـه يف 6 يناير، تم 
إرسال قوات حفظ السالم التابعة ملنظمة 
معاهدة األمن الجماعي إىل كازاخسـتان 

لفـرتة زمنية محدودة السـتقرار الوضع 
وتطبيعه.

وضمـت قـوات حفـظ السـالم وحـدات 
من القوات املسـلحة لروسـيا وبيالروس 

وأرمينيا وطاجيكستان وقريغيزستان.
أعلنـت  الكازاخيـة  السـلطات  وكانـت 
10 آالف شـخص جـراء  اعتقـال نحـو 
األحـداث الداميـة األخـرية، كمـا قدرت 

قيمة األرضار الناجمة عن أعمال الشغب 
والنهب يف أرجاء البالد بنحو 220 مليون 

دوالر.
وقالت وزارة الداخلية الكازاخسـتانية يف 
بيـان امس الثالثاء، ”عـىل خلفية أعمال 
الشـغب والهجمات، تم اعتقال 9.9 ألف 

شخص“.
مـدن  أكـرب  أملا-آتـا،  مدينـة  يف  أمـا 
كازاخسـتان والتي شـهدت اشـتباكات 
مسـلحة عنيفة واعتـداءات خطرية من 
قبل املسـلحني، فقـد بلغ عـدد املعتقلني 
فيهـا 1237 شـخصا يشـتبه بارتكابهم 
هجمـات إرهابية ونهـب وجرائم أخرى، 

كما تم ضبط أسلحة نارية وذخائر.
باملقابل، ارتفعت قيمة األرضار الناجمة 
عن أعمال الشغب يف أرجاء البالد إىل 220 
مليون دوالر، وسـجلت أكثـر األرضار يف 
مدينـة أملا-آتـا، وفقـا للغرفـة الوطنية 

لرجال األعمال.
وشـهدت كازاخسـتان منذ مطلع شهر 
يناير الحايل مظاهرات حاشـدة رافقتها 
يف  وانطلقـت  واسـعة،  عنـف  أعمـال 
البدايـة من مدينتـي جاناوزيـن وأكتاو 
باحتجاجـات عـىل ارتفاع أسـعار الغاز 

املسال إىل ضعفني.
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جنيف/ أ. ف. ب:
الثالثـاء  امـس  املتحـدة  األمـم  قالـِت   
أنهـا تحتـاج إىل خمسـة مليـارات دوالر 
كمسـاعدات ألفغانسـتان يف العام 2022 
لتفادي كارثة إنسـانية وتقديم مستقبل 

للبالد بعد 40 عاما من املعاناة.
وأوضحت األمم املتحدة يف بيان أن تمويل 
خطتهـا الجديـدة يتطلّـب 4,4 مليـارات 
دوالر من الدول املانحة لتوفري االحتياجات 
اإلنسـانية يف أفغانسـتان لهـذا العام، يف 
أكـرب مبلغ تطلبه املنظمـة األممية لدولة 
واحـدة، يضـاف إليـه مبلـغ 623 مليون 
دوالر ملسـاعدة ماليني الالجئـني األفغان 

الذين فّروا من بلدهم إىل دول مجاورة.
وأضافـت أن 22 مليـون شـخص داخـل 
أفغانسـتان و5,7 ماليـني أفغاني نزحوا 
إىل بلدان مجاورة يحتاجون إىل مسـاعدة 

رضورية هذا العام.
كارثة إنسانية

وقال مسـاعد األمني العـام لألمم املتحدة 
للشـؤون اإلنسـانية مارتـن غريفيث إن 
”كارثة إنسانية شـاملة ترخي بظاللها. 
رسـالتي عاجلـة: ال تغلقوا البـاب بوجه 

شعب أفغانستان“.
أضـاف ”سـاعدونا عـىل تجنب انتشـار 
واسـع للجـوع واملـرض وسـوء التغذية 

واملوت يف نهاية املطاف“.
ومنذ استيالء حركة طالبان املتشددة عىل 
مقاليد الحكم يف أفغانستان منتصف آب/
اغسطس، غرق هذا البلد يف فوىض مالية 
وسط ارتفاع التضخم ومعدالت البطالة.

وجمدت واشـنطن مليارات الدوالرات من 
أصول أفغانسـتان فيما تعرقلت إمدادات 

املساعدات بشكل كبري.
اضافـة إىل ذلـك، شـهدت أفغانسـتان يف 

2021 جفافا هو األسوأ منذ عقود.
ومـن دون املسـاعدات ”لن يكـون هناك 
غريفيـث  رصح  حسـبما  مسـتقبل“ 

للصحفيني يف جنيف.
وأشـار غريفيث إىل أن ذلـك املبلغ، إذا تم 
تأمينـه، سيسـاعد وكاالت اإلغاثـة عىل 
تكثيف الدعم الغذائـي والزراعي وتقديم 
الخدمات الصحية ومعالجة سوء التغذية 
وتوفـري املالجئ الطارئـة والحصول عىل 
املياه وإتاحة الـرصف الصحي والحماية 

والتعليم.
ويقدر أن 4,7 ماليني شـخص سيعانون 
سـوء التغذية الحاد يف العـام 2022، من 
بينهـم 1,1 مليـون طفـل يعانون سـوء 

التغذية الحاد الوخيم.
وقـال غريفيـث إنـه بـدون مسـاعدات 
إنسانية، ستشـهد البالد ضائقة ووفيات 
وجوعا ومزيـدا من النزوح الجماعي ”ما 
يسـلب من الشـعب األفغانـي األمل يف أن 
تكـون بالدهـم موطنهم ودعمهـم، اآلن 

وعىل املدى القريب“.
ولكـن، إذا تربّعت جهات دوليـة مانحة، 

”سنرى فرصة ألفغانستان بأن تتمتع يف 
نهاية املطاف بنوع من األمن“.

األمنـي  الوضـع  أن  غريفيـث  وتابـع 
للمنظمـات اإلنسـانية يف أفغانسـتان قد 
يكون اآلن أفضل مما كان عليه لسنوات، 
الفتـا إىل أن موّظفـي الـوزارات يف كابول 
بقـوا ذاتهـم إىل حـد كبـري بعد سـيطرة 

طالبان عىل البالد.
توصيل املساعدات

وقـال إن خطـوة مجلـس األمـن الـدويل 
إىل  الهادفـة  األول/ديسـمرب  كانـون  يف 
إىل  املسـاعدات  توصيـل  يف  املسـاهمة 
األفغان اليائسـني، دون انتهاك العقوبات 
الدوليـة الرامية إىل عـزل طالبان، جعلت 
بيئة العمـل للمانحني والعاملني يف املجال 

اإلنساني عىل األرض مريحة أكثر.
وسـتذهب األمـوال إىل 160 منظمـة غري 
تابعـة  وكاالت  إىل  باإلضافـة  حكوميـة 
لألمم املتحدة من أجل توفري املسـاعدات. 

وسـيخصص جزء من املبلغ لدفع رواتب 
العاملـني يف الخطـوط األمامية عىل غرار 
العاملـني الصحيني، لكن ليس عن طريق 

إدارة طالبان.
وأوضـح غريفيث أن حوايل ثمانية ماليني 
طفل قد يفوتوا تعليمهم ألن األسـاتذة لم 

يتقاضوا رواتبهم منذ آب/أغسطس.
من جانبـه، قال مفـوض األمـم املتحدة 
السامي لشؤون الالجئني فيليبو غراندي 
إن الهـدف من حزمـة املسـاعدات هذه، 
هو اسـتقرار الوضع داخل أفغانسـتان، 
وال سـيما النازحني داخليا، وبالتايل، منع 
أعداد كبرية من املهاجرين من الفرار عرب 

حدود البالد.
إدارة  الصعـب  وأضـاف ”سـيكون مـن 
تحركات هؤالء األشخاص، داخل املنطقة 
وخارجهـا  إذا لـم تنجـح هـذه الجهود، 
سيكون علينا أن نطلب 10 مليارات دوالر 

العام املقبل، وليس خمسة“.

لندن/ متابعة الزوراء:
واجه رئيس الوزراء الربيطاني، بوريس جونسون، 
انتقـادات النتهاكه وطاقمه قواعـد اإلغالق، عرب 
إقامـة حفل يف حديقة مكتبه عام 2020 يف الوقت 
الـذي كان القانـون يحظر فيه االختـالط خارج 

املنزل.
ودعت أحزاب املعارضة الرشطة إىل إجراء تحقيق 
بعـد نـرش قنـاة ”آي تـي يف“ دعـوة مرسبة عرب 
الربيد اإللكرتونـي لتناول ”مرشوبات مع االلتزام 
بالتباعـد االجتماعـي“، يف حديقـة مكتب رئيس 
الوزراء، ومقر إقامته يف داونينغ سرتيت، يف مايو 

.2020
وأرسـلت رسـالة الربيـد اإللكرتوني من حسـاب 
السكرتري الخاص لرئيس الوزراء، مارتن رينولدز، 
إىل العرشات من األشـخاص، وحثت الحضور عىل 

”إحضار مرشوباتهم الكحولية“.
وكان من املقـرر إقامة الحفل يف 20 مايو 2020، 
يف نفس اليوم الذي حذرت فيه الحكومة يف مؤتمر 
صحفـي املواطنني بأنه ال يمكنهم مقابلة سـوى 
شـخص واحد خـارج منازلهم. ونـرشت رشطة 
العاصمـة لندن رسـائل تذكري بشـأن القواعد يف 

اليوم ذاته.

وخـالل اإلغـالق األول يف بريطانيـا، والـذي بـدأ 
يف مـارس 2020، تـم حظـر التجمعـات، سـوى 

استثناءات قليلة، بما يف ذلك العمل والجنازات.
ووجهـت اتهامات لحكومة جونسـون املحافظة 
مـرارا بانتهـاك القواعـد التي فرضتهـا هي عىل 

اآلخرين.
وستجري التحقيق يف االدعاءات األخرية املسؤولة 
البـارزة، سـو غـراي، التـي عينتهـا الحكومـة 
لفحص املزاعم السـابقة بانتهاك موظفي مكتب 
جونسـون قواعد اإلغالق بإقامة حفل عيد امليالد 

عام 2020.

مـن جانبه، أرص جونسـون عىل أنه شـخصيا لم 
يخالـف القواعـد، لكـن ”بـي بـي يس“ ومصادر 
إعالميـة أخرى ذكـرت امـس الثالثـاء أن رئيس 
الـوزراء وزوجتـه كاري جونسـون حرضا حفل 

الحديقة يف مايو 2020.
وقال وزير الصحة إدوارد أرغار إنه يتفهم سـبب 
”غضـب املواطنني وحنقهـم“، لكنه قـال إنه لن 
”يصدر حكما مسبقا“ عىل نتيجة تحقيق غراي.

إال أن النائب عن حزب العمال، إد ميليباند، قال إن 
االتهامات ”مشـينة“، مؤكدا أن عىل جونسون أن 

يوضح ما إذا كان قد حرض الحفل أم ال.

Êbnè„bÃœc@Òá«bèæ@ä¸ÎÜ@paäbÓ‹fl@ÚèΩ@k‹�m@Òáznæa@·fl˛a

÷˝À�a@á«aÏ”@È◊bËn„¸@ÊÏè„Ïu@…fl@’Ó‘•@|n–€@paÏ«Ü
µÓ„b�Ì5€a@Û‹«@ÚöÎã–æa@ÜÏÓ‘€a@·Àä@˝–y@Ènflb”�
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
دعْت هيئة النزاهـة االتحاديَّة إىل فتح منافذ 
العالج املجانيِّ لذوي الدخل املحدود املُصابني 
بفايـروس كورونـا؛ نظـراً الرتفـاع أسـعار 
األدويـة والعالجـات واملُسـتلزمات الطبيَّـة 
ـة بالفايـروس، والعمل عـىل تحديد  الخاصَّ
سـقٍف ألسـعار الدواء املُرتبط بـه، ومتابعة 

الصيدليَّات؛ لبيان مدى التزامها بذلك.
دت، يف تقريٍر أعدَّته  دائرة الوقاية يف الهيئة أكَّ
ة  عن الزيارات التي قامت بها إىل وزارة الصحَّ
والبيئـة وبعض الدوائر التابعـة لها؛ ملُتابعة 
ة  عقـود رشاء اللقاحات والعالجـات الخاصَّ
بجائحـة كورونا، وطرق خزنهـا وتوزيعها، 
سـات  املُؤسَّ جميـع  إلـزام  رضورة  ـدت  أكَّ
الصحيَّة واملُستشفيات والعيادات باالستمرار 
ة العامليَّة  مـة الصحَّ بتطبيق بروتوكول ُمنظَّ

فيما يتعلَّق بلقاح فايروس كورونا.
وبيَّنـت الدائرة يف تقريرها، املُرسـلة نسـخٌة 
ة ملجلس الوزراء ووزير  منـه إىل األمانة العامَّ
ة والسـالمة  ـة واللجنـة العليـا للصحَّ الصحَّ
ي  الوطنيَّـة، أهميَّة توعية املُواطنني حول تلقِّ
اللقـاح، واملُتابعـة امليدانيَّـة اليوميَّـة ملنافذ 
التلقيح، فضالً عن اتخاذ اإلجراءات القانونيَّة 

بحقِّ املُروِّجني لالمتناع عن أخذه.
وأوىص التقرير بتحديد ُمستشفياٍت الستقبال 

الحـاالت الحرجة من املصابـني بالفايروس؛ 
سات  لضمان قيام بقيَّة املُستشفيات واملُؤسَّ
االعتياديَّـة،  أعمالهـا  بممارسـة  الصحيَّـة 
واسـتمرارها بتقديم الخدمـات للُمواطنني، 
كما دعـا لتوجيه املنافذ الحدوديَّة واملطارات 
بفحص الوافدين، واتخاذ اإلجراءات املُناسبة 

بالتعامل مع املُصابني من بينهم.
ونبَّه إىل قرب انتهاء صالحيَّة بعض اللقاحات 
ة قبل ُمدٍَّة  التي تصُل إىل مخازن وزارة الصحَّ
ال تتجاوز ثالثة أشهٍر من انتهاء صالحيَّـتها، 

والتفاوت يف رسعة رصف اللقاحات بني دوائر 
ة  الـوزارة، إضافة إىل عدم قيـام دوائر الصحَّ
ة  يف بغـداد واملُحافظات بتزويـد دائرة الصحَّ
ـة باالحتياجات الدقيقة من اللقاحات،  العامَّ
وعدم فصل الربنامج اليوميِّ للتحصني الذي 
يخصُّ لقاحات األطفال دون الخامسـة من 

العمرعن برنامج لقاح فايروس كورونا.
ة  وأشـارالتقرير إىل قرار اللجنة العليا للصحَّ
لسـنة   ١٠٣) رقـم  الوطنيَّـة  والسـالمة 
٢٠٢٠) الخـاّص بانضمـام العراق إىل مرفق 

الـدويلِّ  التحالـف  إىل  التابـع  كوفاكـس)   )
للقاحـات، والتحصـني الذي يضـمُّ أكثر من 
(١٥٠) دولـة، الـذي يضمُن تجهيـز العراق 
بكميَّـة لقاحـاٍت تكفـي لتغطيـة ٢٠٪ من 
م  عدد السـكان، وقرار مجلس الـوزراء املُرقَّ
(٨٨ لسـنة ٢٠٢١) الـُمتضّمـِـن الـتعامـل 
الـُمـصنِّعــة؛  والـرشكــات  الـدول  مـع 
لرشاء اللقاحات ُمبارشًة، ومنع التعامل مع 

الرشكـات الوسيطة.
وبـنيَّ أنَّ الكميَّات الكليَّـة املُتعاقد عليها من 
لقـاح (فايـزر) األمريكـي لعـام ٢٠٢١ بلغ 
(١٨,٠٠٠,٠٠٠) مليـون جرعـٍة تـمَّ تسـلُّم 
تـمَّ  فيمـا  جرعـة،  ماليـني   (٨,٦٠٣,٠١٠)
تسـلُّم (٣,٧٥٠,٠٠٠) مليـون جرعـة مـن 
ـا الجرعات  لقاح ( سـينوفارم) الصيني، أمَّ
املُتسـلَّمة مـن مرفق ( كوفاكـس) ولجميع 
الرشكات املُصنِّعة، فقـد بلغ (٥,٠٩٥,٧٧٠) 
مليـون جرعٍة، واملتبقي مـن املُتعاقد عليه ( 
٢٢٣,٨٠٣) جرعة لم ُتَتسلَّْم لغاية اآلن، الفتاً 
ـة بوضع خطٍة  ة العامَّ إىل قيـام دائرة الصحَّ
ـداٍت فائقـة التجميد  عاجلـٍة لتوزيـع ُمجمِّ
ة العامليَّة تتمُّ  مة الصحَّ ـزٍة من قبل ُمنظَّ ُمجهَّ
ُمتابعتهـا من قبـل الرشكـة املُصنِّعة للقاح 
وفـق برنامـٍج ُمحكـٍم تتمُّ بموجبـه معرفة 

التغيريات بدرجة حرارة حفظ اللقاح.

ذي قار/الزوراء:
أصـدَر محافظ ذي قار محمـد الغزي، 
امـس الثالثـاء، قـراراً يمنـع بموجبه 
االسـتثناءات يف عمليَّـة توزيع األرايض 
واعتمـاد  بـني مسـتحقيها  السـكنية 

معيار املفاضلة يف آلية التوزيع.
وذكـر املديـر اإلعالمي ملكتـب املحافظ 
كاظـم صبـار يف بيـان اطلعـت عليـه 
بلديـة  ـه  وجَّ ”الغـزي  إن  «الـزوراء» 
النارصيـة باعتمـاد معايـري املفاضلة 

بـني املشـمولني، واحتسـاب النقاط يف 
آليـة التوزيع كأسـاس لالسـتحقاق“، 
مؤكداً ”أهمية عامل الدقة والشـفافية 

يف املفاضلة“.
وأضاف صبار، أن ”عملية توزيع قطع 
األرايض سـتتم بني الرشائح املشـمولة 
كافة وحسب نظام القرعة اإللكرتونية 
وبتواجد مديـر البلدية وأعضاء اللجنة، 
لضمان توفري الفرص الحقيقية لشمول 

املواطنني بتوزيع قطع األرايض“.

ويف شـأن متصل حـّدد محافظ صالح 
الدين عمار جرب، امـس الثالثاء، موعد 

توزيع األرايض السكنية ملستحقيها.
إن  صحفـي  ترصيـح  يف  جـرب  وقـال 
«املحافظة أنجزت إعداد خطة متكاملة 
السـكنية  األرايض  قطـع  لتوزيـع 
ملسـتحقيها يف عمـوم مـدن محافظة 
«األرايض  أن  مبينـاً  الديـن»،  صـالح 
تزيـد عىل ١٢٠ ألف قطعـة خالل العام 

الجاري».

قـرار  توقيـع  «سـيتم  أنـه  وأضـاف 
تسليمها للفئات املشـمولة أوائل شهر 
آذار املقبـل»، مشـرياً اىل أنـه «اسـتمع 
لخالصة تقرير اللجنة املشـكلة ملتابعة 
تخصيـص األرايض ومـا تـم إنجازه يف 
الفرتة املاضية واملشـاكل التي واجهت 

عملها، خالل االجتماع الدوري».
«الجهـود  أن  إىل  املحافـظ  وأشـار 
التـي بذلتها اللجنـة كانت اسـتثنائية 
وتجـاوزت الروتـني، واختـرصت زمن 

انتظـار الرشائـح املشـمولة»، الفتاً اىل 
أن «هـذه الخطـوة سـيعقبها مؤتمر 
موسـع إلجراء القرعة اإللكرتونية عىل 
الفئات املستحقة، وأن اللجنة مستمرة 

بمهامها حتى إنجاز كافة أعمالها «.
وتابـع أن «جهـود اللجنـة ترتكـز عىل 
تأمـني حقـوق الشـهداء والجرحى يف 
املقام األول ومن بعدها جميع الرشائح 
للقانـون واإلجراءات  املشـمولة، وفقا 

االدارية املتبعة».

حاورته / مريم حيدر هادي:
هوس الجمال والبحث عن املثالية بات الشغل 
الشـاغل لنسبة كبرية من البرش فبني االمس 
واليوم كان املكياج هو العنرص السـائد الذي 
يضفـي اطاللة مميزة ورونقـا رائعا للمرأة، 
امـا اليوم فـأن عمليات التجميـل الجراحية 
بـكل ما تحمله من ميزات ويف الوقت نفسـه 
من مخاطـر اضحت صنعة لهـا روادها من 
النسـاء والرجال وايضا لهـا مختصوها من 
االطبـاء وخرباء التجميـل وللوقوف عىل هذا 
العالـم اجرينـا هذا الحوار مع  املستشـار يف 
النقابة العراقيـة للحالقة والتجميل والخبري 
الدويل واملدرب املعتمد لدى االكاديمية الدولية 
للتجميـل يف دبي عيل اسـماعيل الذي وصف 
بعبارات منمقة الجمال وعالم املكياج قائال:» 

يستهويني الشخص الجميل ليس بالرضورة 
جمال الشـكل وانما جمال الـروح واالخالق 
التي تضيف اىل جمال الشـخص واما يف عالم 
التجميل يستهويني االهتمام بنظافة البرشة 

اكثر من( put on )  وضع املكياج .
وعن إطاللة املكيـاج املثالية اوضح «اطاللة 
املكياج املثالية هي ان تكون مناسـبة لشكل 
الوجـه الن املكياج يختلف مـن وجه اىل اخر 

باختالف البرشة والعضلة والعظم «.
2022@¿@fib‡ßa@pbzÓñ

اما عن ابـرز صيحات الجمال وألوان املكياج 
لعـام ٢٠٢٢ فيقـول الخبري «يف عـام ٢٠٢٢ 
اتجهت الناس اىل االلوان الفاتحة والصارخة 
والوان  (flashing) كالوردي فاقع واالخرض 
واالزرق والفسـفوري ، انما بالنسـبة يل عيل 
اسماعيل دائما اكون عكس الطبيعة ال احب 
ان احدد بااللوان الدافئـة او الباردة احب ان 

اكون دائما عكس الطبيعة .»
Òãìj€a@fibª@ãé@ıbæa

وبشـأن النصائح الذهبية للحصـول عىل البرشة 
الخاليـة مـن العيوب  والتـي تعد حلـم كل أمراة  
اكـد ان»الحصول عـىل برشة خالية مـن العيوب 

يجـب االكثار من رشب امليـاه النه  رضوري جدا 
وألننـا نتعامل مـع البرشة مثـل االرض و االرض 
بدون سـقي ال تعطي نتائج جيـدة كذلك البرشة 
واملـاء هو رس الحياة النه يعطـي عنارص غذائية 

للبـرشة ولجميـع اعضاء الجسـم وكذلـك النوم 
الكايف واالسرتخاء وتنظيف البرشة يوميأً صباحاً 

و مساًء «.
Úflb‡ÿ€a@ãó«@¿@ÊÏÓ»€a@fibª

وعن حقيبـة الجمال املالزمة للمرأة اشـار اىل ان 
«املسـتحرضات الرضوريـة التي يجـب ان تكون 
يف حقيبة كل مرآة  هي ماسـكارا وكحل ومرطب 
شـفاه ملـون وخاصـًة يف الوقت الحـايل الننا يف 
عـرص الكمامـة فلذلك يجب ابـراز جمالية العني 
باملاسـكارا وطبعاً الننىس املناديـل املرطبة  وكل 
هذه االشـياء يجب ان تكـون يف حقيبة كل مراة 

لتنظيف البرشة  بني فرتة وفرتة «.
_ÚÓ€Î˚èæa@›‡znÌ@Âfl

وعـن عمليـات التجميـل واسـباب فشـلها لدى 
البعض بني ان «اسـباب فشـل عمليات التجميل 
هـو إهمال إجـراء التحاليل الالزمـة قبل العملية 
وقلة مهارة الطبيب الـذي يجري العملية ورداءة 
املـواد الطبية املسـتخدمة يف العمليات «، الفتا اىل 
ان «فشـل العمليـات ال يتحملهـا الطبيب وحده 
بل قد يكون العميل هو املتسـبب بها ألن العالقة 
بني عدد عمليات التجميل التي يجريها الشـخص 
الواحد وجودة النتائج عالقة عكسـية بمعنى ان 

االشـخاص االكثر اجـراًء للجراحات هـم االكثر 
عرضة اىل فشـل العمليات والحصـول عىل نتائج 

نهائية غري مرضية».
b«ÏÓí@ãr◊¸a@pbÓ‹‡»€a

وذكر ان «الجراحات االكثر شـيوعا  يف هذا املجال 
هي عملية شفط الدهون وتجميل االنف «.

وعـن الخططـك املسـتقبلية التـي يطمـح لهـا 
املستشـار كشـف قائـال «حلمـي املسـتقبيل ان 
اعمل يف العراق أكاديميـة عاملية وليس أكاديمية 

محلية» .
وختامـا فـان الحفاظ عـىل عنـارص الجمال 
يتطلب الحفاظ عىل سـالمة البرشة عن طريق 
مسـتحرضات التجميل والعناية أيًضا بالشعر 
والبد من استخدام مستحرضات التجميل التي 
يوثـق يف مصدرهـا، والتي ال تسـبب تأثري عىل 
صحة وسـالمة البرشة،  والنتيجـة هي زيادة 
ثقـة كل امـرأة يف نفسـها ويف جمال شـكلها 

ونضارة وإطاللتها املرشقة.

Úzó€a@Êåb¨@¿@pbyb‘‹€a@ù»i@ÚÓy˝ñ@ıbËn„a@lã”@∂g@oËj„

@pbyb‘‹€a@ıaãí@ÜÏ‘»i@ôb©a@bÁãÌã‘m@Â«@|ó–m@ÚÁaç‰€a
b„ÎäÏÿi@Úñb©a@pbu˝»€aÎ

bËÓ‘znèæ@bË»ÌåÏm@á«Ïfl@Üá•@ÂÌá€a@Å˝ñ@Î@Ôöaä˛a@…ÌåÏm@¿@paıb‰rné¸a@…‰∏@äb”@à

kÓj�€aÎ@ùÌãæa@’mb«@Û‹«@…‘Ì@ÚÓ‹Ó‡vn€a@ÚÓyaãßa@pbÓ‹‡»€a@›ìœ@Z›Ó‡§@7jÇ
ıbæa@bËmbÓy@ãéÎ@üä¸bi@Òãìj€a@—ñÎ

بغداد/الزوراء:
أعلنـْت هيئـة املنافـذ الحدوديـة، امس 
الثالثـاء، عن ضبط حاويتـني تحتويان 
عىل مسـتلزمات وأجهزة طبية يف ميناء 

أم قرص الشمايل.
وذكـر بيان للهيئة، تلقتـه «الزوراء» أن 
«مديريـة منفذ ميناء أم قرص الشـمايل 
تمكنت من ضبط حاويتني خارج الحرم 
الجمركي يف سـيطرة البحـث والتحري، 
مخالفـة لـرشوط وضوابط االسـترياد 

معدة للتهريب».
وأضاف، أنه «بعد الكشف عىل البضاعة 
وتدقيـق املعامـالت الجمركيـة املنجزة 

املـواد  تالعـب يف وصـف  تبـني وجـود 
املرصح بها، حيث تم ضبط مستلزمات 
طبية (عجينة واجهزة وقوالب لصناعة 
األسـنان إضافـة إىل شـفرة جراحية و 
أدوات متنوعة تستخدم لحشوة األسنان 
وامبوالت تستخدم يف التحاليل املختربية)  
ممنوعة االسـترياد إال بموافقات خاصة  
تصدر مـن وزارة الصحة، و يجب نقلها 
بحاويات مربدة كونها مواد طبية قابلة 

للتلف».
وأشـار إىل، أنه «تم تنظيم محرض ضبط 
أصويل وإحالة الكيفية إىل القضاء التخاذ 

اإلجراءات القانونية بحق املخالفني».

بغداد/الزوراء:
أعلنْت وزارة الرتبية، امس الثالثاء، عن تحديد املواعيد الخاصة بامتحانات نصف السنة 

للدارسني األميني للدفعة العارشة يف عموم محافظات البالد.
وقال املتحدث الرسـمي باسـم الهيئة العليا للجهاز التنفيذي ملحو األمية مؤيد العبيدي 
يف بيان اطلعت عليه «الزوراء» إنه ”تم تحديد امتحانات نصف السـنة الدراسـية ٢٠٢١ 
ـــ ٢٠٢٢ للدارسـني األميـني يف مراكز محو األميـة للدفعة العـارشة ملرحلتي الخامس 

والسادس االبتدائي يف األول من شباط املقبل“.
وأوضح العبيدي، ان ”االمتحان الشـفوي للمرحلتني األساس والتكمييل قبل أسبوع من 

بدء االمتحان التحريري“.
وأشـار اىل أن ”العطلـة الربيعيـة للدارسـني األميني سـتبدأ يف الثامن من شـباط املقبل 
وتسـتمر ملدة أسـبوعني، عىل أن يسـتأنف الدوام للفصل الثاني ملراكز محو األمية يف الـ 

٢٢ من الشهر نفسه“. 

بغداد/الزوراء:
اعلنـِت الهيئة العامة للتقاعـد التابعة اىل 
وزارة املاليـة، امـس الثالثاء، عـن اكمال 
مختلف املعامالت التقاعدية للمشـمولني 
بقانـون الهيئـة لكافة الفئات املشـمولة 
لشهر كانون الثاني الحايل والتي تجاوزت 
الـ ٤ ماليني معاملة تقاعدية لدى الهيئة.

وذكرت وزارة املالية يف بيان ورد «الزوراء»، 

إن «الهيئـة اكملـت معامـالت الحقـوق 
التقاعديـة والتـي شـملت فئـات املدنـي 
والعسـكري وضحايـا االرهاب وشـهداء 

الجيش والحشد والرشطة واملصابني».
وأوضـح البيـان، إن «املعامـالت شـملت 
ايضا، جهاز املخابرات ومؤسسة الشهداء 
وقوى األمن الداخيل ومؤسسـة السجناء 

وغريها من الفئات املشمولة».

بغداد/الزوراء:
أعلنْت وزارة الداخلية، امس الثالثاء، عن تمكن قسـم محاربة الشـائعات يف الوزارة من 

رصد ٧٨٢٥ شائعة مختلفة وانجاز أكثر من ٨٠٪ منها.
وذكرت الوزارة يف بيان ورد «الزوراء»، إنه «يف إطار متابعة الشـائعات وتحديد تأثرياتها 
عىل مختلـف األصعدة األمنية والخدمية والصحية واالقتصادية وغريها وبما يسـهم يف 
اطالع الرأي العام يف البالد عىل الحقائق املجردة وتعزيز السلم األهيل واملجتمعي وتنوير 
املتابعني بأهمية عدم االنجرار خلف األكاذيب وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية ال حرص 
لهـا، تمكن قسـم محاربة الشـائعات يف دائرة العالقـات واإلعالم بـوزارة الداخلية من 
رصد « ٧٨٢٥» شـائعة خالل العام املايض ٢٠٢١ وقد تنوعت هذه الشـائعات بني أمنية 

وسياسية وانتخابية وصحية واقتصادية».
وتابـع البيان، «كما تمكنـت مفارز القسـم املختصة من الضباط واملنتسـبني املعنيني 
بالعمـل الجاد عـىل معاجلة هـذه الشـائعات والتعامل معهـا بمبدأ إيضـاح الحقائق 
وتوضيحهـا للـرأي العـام وتفنيد ما تضمنته مـن أكاذيب وتلفيقات ال أسـاس لها من 

الصحة وبلغت نسبة املعالجة لهذه الشائعات حوايل ٨٠٪».
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بغداد/الزوراء:
أعلَن الناطق باسم القائد العام للقوات املسلحة 
اللواء يحيى رسول، امس الثالثاء، تفكيك شبكة 
اجراميـة تضم كبار تجار ومروجي املخدرات يف 

بغداد.
وقال رسول يف بيان ورد «الزوراء»، انه «بحسب 
املسـلحة،  للقـوات  العـام  القائـد  توجيهـات 
وانطالقاً من املسـؤولية الوطنية واملهام املوكلة 
لجهاز املخابرات الوطنـي وبعد توّفر املعلومات 
االسـتخبارية الدقيقـة ووضع خطـة محكمة، 
نّفـذ الجهـاز وبالتعـاون مع محكمـة تحقيق 
الكرخ االوىل عملية نوعية استطاعوا من خاللها 
تفكيك شبكة اجرامية تضم كبار تجار ومروجي 
املخدرات يف بغـداد وبحوزتهم كميات كبرية من 
مادة الكرسـتال».واضاف البيـان انه «يف الوقت 
الذي تؤكد هذه العمليـة اقتدار األجهزة األمنية 
واالسـتخبارية العراقيـة يف تعّقـب العصابـات 
االجراميـة والتخريبيـة، نعاهـد أبنـاء شـعبنا 
الكريـم عىل بقـاء الجهـاز صمام أمـان لألمن 
الوطنـي العراقـي ونحـث املواطنني عـىل ادامة 
التعاون مع االجهـزة االمنية ملواجهة مثل هذه 
الجرائم التي تهدف اىل زعزعة االمن واالستقرار 

وتخريب البنية االجتماعية يف العراق».

دياىل/الزوراء:
 حـذَر مسـؤول حكومـي امس الثالثـاء، من 
نـزوح اآلالف مـن مربي الحيوانـات يف ناحية 
العظيم شـمايل دياىل بسـبب الجفاف وشـح 

املياه.
 وقـال مدير ناحية العظيم عبـد الجبار احمد 
العبيدي يف ترصيح صحفـي؛ ان «جفاف نهر 
العظيـم وانعدام مصادر املياه بسـبب شـح 
األمطار تسـبب بشبه انهيار للثروة الحيوانية 
يف الناحية وسـط تهديدات وخيارات بالنزوح 
أو هجـرة املهنـة وتحمـل تبعاتها املعيشـية 

الوخيمة».
 وأشار العبيدي اىل أن «لجوء مربي الحيوانات 

باهظـة  بتكاليـف  الحوضيـة  السـيارات  اىل 
لتأمـني مياه الـرشب للحيوانـات بعد جفاف 
نهـر العظيم الرشيان الرئيـيس لقرى العظيم 
وأطـراف صالح الدين؛ وهـو خيار اضطراري 

عقيم ال يجدي نفعا».
وطالـب العبيـدي بـ»زيـادة اطالقـات نهـر 
العظيم بما يؤمن ماء الرشب وارواء الحيوانات 
للحفاظ عـىل ما تبقـى من املوارد املعيشـية 
لسـكان ناحية العظيم  وانقاذهم من كوارث 

معيشية ال يمكن معالجتها وتجاوزها».
الناحيـة إىل مسـاعي مربـي   ولفـت مديـر 
الحيوانـات للنـزوح من مناطقهـم أو  هجرة 
مهنة تربيـة الحيوانات بسـبب املوقف املائي 

الحرج والغري مسبوق.
ويعـد نهـر العظيم واحداً من أهـم روافد نهر 
دجلـة، وهو النهر الوحيد الـذي ينبع يف داخل 
األرايض العراقيـة؛ حيـث ينبـع يف محافظـة 
السـليمانية وتحديداً من جبال سـكرمة داغ، 
و طاسـلوجة، وقره داغ، ويصب يف نهر دجلة 
إىل الجنـوب من مدينة بلـد، ويقع حوض نهر 
العظيم مـا بني حوض تغذية الزاب األسـفل، 
وسلسـلة جبـال حمرين، ولـه أربعـة روافد 
رئيسـة وهي: خاصة جاي، وطـاووق جاي، 
وطـوز جـاي، وزغيتـون جـاي، أمـا الروافد 
الثانويـة الكبرية فهـي كوري جـاي، ووادي 

زكرا، وغريها.

دياىل/الزوراء:
يف  حكومـي  مسـؤول  اعلـَن 
محافظة دياىل، امس الثالثاء، عن 
امهـال اصحاب الدراجات النارية 
دوائـر  يف  لتسـجيلها  شـهرين 

املرور.
وقـال قائممقام قضـاء بعقوبة 

ترصيـح  يف  الحيـايل  عبداللـه 
صحفـي إنـه ”يف اطـار معالجة 
ملف الدراجـات النارية والفوىض 
الحاصلة بسـببها جـرى االتفاق 
عىل بدء تسـجيلها يف دوائر املرور 
ابتداء من ١٦ من الشـهر الجاري 
وملـدة شـهرين وفـق السـياقات 

الرسمية“.
واضاف الحيايل، ان“ هناك جملة 
من التعليمات واالرشـادات حيال 
االنـواع املشـمولة بالتسـجيل يف 
دوائـر املـرور“، محـذرا مـن ان 
”عـدم تسـجيل الدراجـة خـالل 
الفـرتة الزمنية املعلنة سـيعرض 

سائقيها ملسـائلة القانونية وفق 
السياقات الرسمية“.

وتعاني بعقوبة وبقية مدن دياىل 
مـن فـوىض الدراجـات الناريـة 
مـع قلـق يف االطـار االمنـي بعد 
اسـتخدامها يف بعـض املناطق يف 

عمليات اغتيال. 
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بغداد/ الزوراء:
لرابطـة  التنفيـذي  املديـر  اعلـن 
املصـارف الخاصـة العراقيـة، عيل 
طـارق، امـس الثالثاء، ان تحسـن 
أداء البورصـة العراقية خالل العام 
املايض يعود إىل القطاع املرصيف الذي 

شكل ٪95 من نسبة التداول.
وكان سـوق العراق لـألوراق املالية 
اعلن ارتفاع األسهم املتداولة بنسبة 
٪131 خـالل العـام 2021 مقارنة 

بالعام 2020.
وقـال طارق، يف بيان امس: إن 95٪ 
من حجم التداول يف اسهم البورصة، 
يعـود إىل القطاع املـرصيف، إذ بلغت 
عـدد األسـهم املتداولـة 930 مليار 

سهم بقيمة 812 مليار دينار.
مشريا إىل: أنه مقارنة بالعام 2020 
فإن نسبة نمو عدد األسهم املتداولة 
للقطاع املرصيف بلغـت ٪142.3، إذ 
كانـت 368.4 مليار سـهم يف العام 
2020، بينمـا 892.8 مليار دينار يف 

العام 2021.
لرابطـة  التنفيـذي  املديـر  وتابـع 

املصارف: أن قيمة األسهم املتداولة 
ارتفعـت بنسـبة ٪244 اذ كانت يف 
العـام 2020 اكثر من 193.6 مليار 
دينـار، بينما يف العـام املايض بلغت 

666.5 مليـار دينـار. موضحـا: أن 
عدد الصفقات ارتفعت إىل 40.856 
صفقة يف العـام املايض بينما كانت 

18.792 صفقة يف العام 2020.

ونـوه طـارق إىل: أن سياسـة البنك 
املركـزي سـاهمت بشـكل كبري يف 
تحسن وتطور اداء القطاع املرصيف 
املـايض قـد سـاهم  العـام  خـالل 

بارتفاع اسهم بعض املصارف.
وأكد: أن قيام مرصف األهيل العراقي 
باالسـتحواذ عـىل فـروع مـرصف 
عـودة اللبنانـي يف العـراق، يعتـرب 
مـن اهـم االحـداث اإليجابيـة التي 
اثرت عىل سـهم السـوق، باإلضافة 
إىل اندمـاج مـرصيف العاصمة األوىل 
واملـرصف الـدويل اإلسـالمي وقيام 
بعض املصـارف الخاصـة العراقية 
بالتوسـع خارجيا من خالل افتتاح 

فـروع لهـا.
ولفـت إىل: انه يف العام 2020 قامت 
بزيـادة  مدرجـة  مصـارف  اربعـة 
رأس املـال وهي الطيف اإلسـالمي 
واسـيا العـراق واملستشـار وامـني 
العراق، بينما قامت اربعة مصارف 
مدرجة بتوزيع أرباح وهي املرصف 
العراقي واملنصور  التجاري واألهيل 

والطيف.
كما دعا القطاع املرصيف اىل استمرار 
االهتمام بقيمة أسهم املصارف من 
خـالل االفصـاح الـدوري للبيانات 

وتوزيع األرباح عىل املساهمني.

بغداد/ الزوراء:
يف بادرة غري مألوفة يف محافظة دياىل 
رشق العراق، شـهدت االشهر االخرية 
انشـاء 6 مزارع خاصة لرتبية اشـهر 

انواع الغزالن يف العالم ومنها الريم.
وقال عبدالله الزيدي، صاحب مزرعة 
متواضعـة، يف حديـث صحفـي: ان“ 
تربية الغزالن يف دياىل غري مألوفة من 
قبل ولكنه قطاع اقتصادي بدأ يزدهر 
ويجـذب اليـه البعض من هـواة هذه 
الحيوانـات وخاصـة الريـم العراقي 

املعروف“.
واضـاف الزيـدي ان“ مزرعتـه تضم 
10 ازواج حاليـا ويأمل ان تتوسـع يف 
االشـهر املقبلـة“. مؤكـدا ”ان وجود 
مـزارع غـزالن يف ديـاىل حـدث ليس 

عابرا“.
من جانبه، أكد سـليم حاتم، صاحب 
مزرعة: ان“ تربيـة الغزالن فيها فائد 

ماليـة خاصـة يف ظـل االقبـال عـىل 
لحومهـا يف مطاعـم فخمـة يف بغداد 
وبقية املحافظات باإلضافة اىل رشائها 
من قبل الحدائق واملتنزهات الخاصة 

وحتى بعض االرس امليسورة“.
الغـزالن  ان“ سـعر  واضـاف حاتـم 

يحـدد حسـب نوعيته وامـور اخرى 
لكنه يصـل يف بعض االحيـان لبعض 
االنـواع اىل 5 آالف دوالر“، الفتـا اىل ان 
”6 مزارع انشـئت يف االشهر األخرية، 
وربمـا تتوسـع يف السـنوات القادمة 

ليصل العدد اىل العرشات“.

بغداد/ الزوراء:
أكـدت رشكـة النفط الوطنيـة، امس 
الثالثـاء، عـىل أهميـة اإلرساع بتنفيذ 
الرقع االستكشـافية  عمليات تطوير 

البحرية والربية.
وذكر بيان لوزارة النفط اطلعت عليه 
”الـزوراء“: ”ان رئيـس رشكة النفط 
الوطنيـة، وزير النفط، احسـان عبد 
الجبـار إسـماعيل، أكـد عـىل أهمية 
االستكشـاف  عمليـات  يف  اإلرساع 
وإجراء املسـوحات الزلزاليـة للرقعة 
البحريـة يف الخليـج بعـد اسـتكمال 
للعمـل  الالزمـة  اإلجـراءات  جميـع 
البحـري مـع الجهـات املعنيـة، جاء 
ذلـك خـالل رعايته وحضوره ورشـة 
العمل الخاصة بدراسة خطط تطوير 
الرقـع البحريـة التـي نظمتها رشكة 
االستكشـافات النفطية بالتعاون مع 

رشكة سينوك الصينية“.
وشـدد رئيس رشكة النفـط الوطنية، 
وفقـا للبيـان، ”عـىل رضورة البـدء 
بإجراءات العمل وفق الدراسة املقدمة 
وتحديد نقاط أعمال االستكشـاف يف 
الجـزء البحري للرقعـة الذي تقوم به 
رشكة سـينوك الصينية، باإلضافة اىل 
االرساع يف أعمال املسـوحات الزلزالية 
للجـزء الـربي الـذي تقوم بـه رشكة 
االستكشافات النفطية“، مشريا اىل ان 
”عمليات االستكشاف وتطوير الرقع 

ذات الرتاكيب الهايدروكاربونية يدعم 
خطط الوزارة بزيـادة وادامة االنتاج 
الوطنـي، خصوصاً ان النفط الوطنية 
تعمل عىل تكثيف النشاط االستكشايف 

البحري“.
ومـن جهتـه، قـال مدير عـام رشكة 
وكالـة،  النفطيـة  االستكشـافات 
باسـم محمـد خضـري: ان“ عمليـات 

البحريـة  الرقعـة  يف  االستكشـاف 
بجزأيهـا البحـري والـربي سـتكون 
مـن خالل إجراء املسـوحات الزلزالية 
وبعدها يتم حفر برئ استكشـافية يف 
الجـزء البحـري وبرئ استكشـافية يف 

الجزء الربي“.
واوضح ممثل رشكة سينوك الصينية 
(  Vincent  Xie  ) ان“ االتفـاق الذي 

عقـد مـع العراق هـو اتفاق دراسـة 
مشرتكة بشـأن الرقعة االستكشافية 
البحريـة بجزأيهـا البحـري والـربي 
وهـو بدايـة لبنـاء عالقات مشـرتكة 
ان  مبينـا  والعـراق“،  الرشكـة  بـني 
”الدراسـة التي تم استعراضها خالل 
الورشة عبارة عن جزأين االول بحري 
والثانـي  وسـتنفذه رشكـة سـينوك 

بري سـتنفذه رشكة االستكشـافات 
النفطية“، مؤكـدا ”وجود فريق عمل 
مشرتك من الجانبني لتحقيق الدراسة 

والوصول اىل نتائج مثمرة“.
وأضاف معاون املدير العام للشـؤون 
الفنية لرشكة االستكشافات النفطية، 
أسـامة رؤوف: ان ”الورشـة عقـدت 
ملناقشة دراسـة رشكة سينوك بشأن 
تطوير رقعة الخليج البحرية بناء عىل 
اتفاق دراسـة مشـرتكة تم توقيعه يف 
مطلع عـام ٢٠١٩ ، وتأخـر جزء من 
أعمال االتفاق بسبب األوضاع الصحية 
يف العالـم وتفـيش جائحـة كورونـا، 
ويف عـام ٢٠٢١ عقـدت عـدة لقاءات 
مـع الرشكة الصينيـة وكانت لقاءات 

مثمرة الستئناف العمل بالدراسة“.
مشـريا اىل ان“ الرقعة تبلغ مساحتها 
٦٥٠ كـم٢ ، والجـزء الربي بمسـاحة 
١٢٠ كـم٢ والبحـري بمسـاحة ٥٣٠ 
كم٢، وعند استكمال اعمال املسوحات 
الزلزالية ثنائية االبعاد من قبل رشكة 
االستكشافات يف الجزء الربي ورشكة 
سينوك للجزء البحري سيتم حفر برئ 
استكشافية يف كل جزء“، موضحا ان 
”مركز علوم البحار يف جامعة البرصة 
سيقوم (يف الجزء البحري) خالل هذا 
العام  بتحديد مواقع الغوارق البحرية 
املسـح  بعمليـات  للقيـام  اسـتعدادا 

الزلزايل“.
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بغداد/ الزوراء:
عـزت وزارة الزراعة، امـس الثالثاء، تراجع مسـاهمة القطاع الزراعي يف 
العراق باإلنتاج املحيل االجمايل اىل سـببني رئيسـيني، مشرية اىل ان الوزارة 

انهت عام 2021 بحظر استرياد لـ 21 مادة غذائية.
وقال املتحدث الرسـمي باسم الوزارة، حميد النايف، يف حديث صحفي: ان 
”نسـبة مساهمة القطاع الزراعي بالناتج املحيل اإلجمايل وحسب املعنيني 
بذلك هو قليل جدا ويقدر ما بني 2.5 إىل 3.5 باملئة“، مبينا ان ”هذه النسبة 

ال تلبي طموح الوزارة“.
وعزا النايف ”اسباب انخفاض هذه النسبة إىل شح املياه التي يعاني منها 
العـراق واىل قلـة الدعم املقدم األسـمدة والبذور، مما كان له انعكاسـات 
واضحة عىل مسـاهمة القطـاع الزراعي باإلنتاج املحـيل اإلجمايل، بعد أن 
كان مسـاهمته خـالل العـام املايض مرتفعـة إىل مسـتويات ال بأس بها 

نتيجة توفر املياه والدعم“.
مـن جهة ثانية، أكد النايف: أن ”الوزارة أنهت عام 2021 بحظر اسـترياد 
21 مـادة زراعية متوفرة محليا بضمنها البيـض والدجاج والتمور، وهي 

تمثل السلة الغذائية للمواطن“.
مؤكـدا ان ”الـوزارة سـتقوم بمنع اسـترياد أي مـادة زراعيـة إذا توفرت 
محليا واىل اسـترياد البعض منها يف حال كانت هناك شحة ألحد املحاصيل 

الزراعية وحسب الروزنامة الزراعية“.
يذكـر أن وزارة الزراعـة تقـوم بـني الحـني واالخر بحظر اسـترياد بعض 
املـواد الزراعية والحيوانية وحسـب احتياجات السـوق املحلية، يف وقت ال 
يـزال العراق يسـتورد كميات كبرية مـن دول الجوار من هـذه املحاصيل 

الزراعية.

بغداد/ الزوراء:
اعلن مرصف الرشـيد، امس الثالثاء، عن استئناف العمل باستقبال رشاء 

(سندات بناء/ االصدارة الثانية ) من الجمهور.
ودعـا املكتب االعالمـي الراغبني بالرشاء مراجعة فـروع املرصف يف بغداد 

واملحافظات.
وأضاف: ان التعليمات حددت قيمة السـند (500) خمسـمائة الف بفائدة 
(٪6) تدفع للزبون كل سـتة اشهر وملدة سنتني وسند بمبلغ (1000000) 

مليون دينار بفائدة (٪7) تدفع كل ستة اشهر ملدة اربع سنوات.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت أسـعار الذهـب ”االجنبي والعراقـي“ يف األسـواق املحلية، امس 

الثالثاء.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغـداد سـجلت للمثقـال الواحد عيـار 21 مـن الذهب الخليجـي والرتكي 
واألوربي سـعر بيع 371 الف دينار، و سـعر الرشاء 367 الفاً، وهي نفس 

االسعار التي سجلت االثنني.
واشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

ارتفاعا ايضا عند 341 الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 337 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 370 الف دينار و375 ألفاً، فيما تراوح سعر 
البيـع مثقـال الذهب العراقي بـني 340 الفاً و345 الف دينار.. ويسـاوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
واالسـكان  االعمـار  وزارة  كشـفت 
والبلديـات، امس الثالثـاء، عن تحديد 
موعد افتتاح طريق الدورة – يوسفية، 
مـن   60% انجـاز  اىل  اشـارت  فيمـا 
املرشوع.وقال مديـر عام دائرة الطرق 

والجسـور يف الوزارة، حسـني جاسـم 
كاظم، لوكالة االنبـاء العراقية (واع): 
إن ”هناك توجيهاً ومتابعة مسـتمرين 
من قبل وزير االعمار واالسـكان حول 
افتتاح مرشوع طريق دورة- يوسـفية 
يف تقاطـع جنوب بغـداد، حيث وصلت 

نسـبة االنجاز فيه اىل %60، فضال عن 
نسب االنجاز الشهرية لهذا املرشوع“.

واضـاف ان ”هنـاك امرين السـتمرار 
العمـل يف هذا املـرشوع، االول التمويل 
املايل املؤمن لـه وبالتايل يعكس ايجابيا 

عىل تنفيذ املرشوع“.
 مبينا ”ان املرشوع يحتاج اىل ما يقارب 
اكثر مـن 400 اىل 500 طن اسـبوعيا 

من مادة القري السيايل“.
وتابع ان ”هناك تنسـيقا وتعاونا مع 
وزارة النفـط دائرة توزيـع املنتوجات 
الكميـة  توفـري  اجـل  النفطيـة مـن 
املطلوبة لهذا املرشوع لضمان انجازه 
يف الفـرتة املحـددة، حيـث ان النسـبة 
املتبقية مـن املرشوع سـيكون اغلبه 
لتنفيذ فقرة االسـفلت التي تحتاجها 

املادة“.
الفتـا اىل ان ”افتتـاح طريـق الدورة - 
يوسـفية سـيكون قبـل نهايـة العام 
الحـايل والـذي سـيمثل حـال مروريـا 

وكذلك منفذ جديد للعاصمة بغداد“.

بغداد/ الزوراء:
كشفت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس الثالثاء، عن مجمل األموال املحكوم 
بردِّها عن قضايا الكسب غري املرشوع لسنة 2021؛ استناداً لقانونها رقم 

(30 لسنة 2011) املُعدَّل.
واشـارت الدائـرة القانونيَّة يف الهيئـة يف حديثها عن تفاصيـل املوضوع، 
إىل أنَّ مجمـوع مبالـغ الكسـب غـري املـرشوع الصـادرة بشـأنها أحكام 
نـت ردَّ الكسـب غري املـرشوع مـن األمـوال املنقولة وغري  قضائيَّـة تضمَّ
املنقولـة العائدة للُمدانني الذي بلغت قيمته (26,215,000) مليون دوالٍر، 

و(2,716,000,000) مليار دينار.
وأضافـت: إن َّجهوداً حثيثة وُمتمّيزة بذلتها الدائـرة بالتعاون مع دائرتي 

التحقيقات والوقاية يف الهيئة أثمرت عن اسرتداد املبالغ املذكورة.
ُيذَكُر أنَّ املادة (19/رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غري املرشوع 
ت عىل ”تحكم املحكمة برد قيمة الكسب  رقم ( 30 لسنة 2011) املُعدَّل نصَّ
غـري املرشوع وال يطلق رساح املحكومني وفق البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من 
هـذه املادة إال بعد سـداد مبلغ الغرامـة ورد قيمة الكسـب غري املرشوع، 
وال يحـول انقضاء الدعوى الجزائيَّة بالوفـاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة 

الكسب غري املرشوع“.

@ b�‘€a@Ú‡Ábèfl@…uaãm@ıaäÎ@\Êbjjé^
Ô€bª�a@Ô‹0a@wmb‰€a@¿@Ô«aäç€a

@µ‰†aÏ‡‹€@ıb‰i@paá‰é@’‹�Ì@áÓíã€a
ãËíc@6@›◊@…œám@Òáˆb–i

ÚÓ‹0a@÷aÏé˛a@¿@kÁâ€a@äb»éc@ b–mäa

@bÁÜãÄi@‚ÏÄÿ0a@fiaÏÄfl˛a@Â«@—Äìÿ€a
 Îãìæa@7À@kèÿ€a@bÌbÄõ”@ÂÄ«

No: 7639   Wed    12     Jan    2022العدد:   7639    االربعاء    12    كانون الثاني    2022

ÚÓ”aã»€a@ÚñäÏj€a@¿@fiÎaán€a@·vy@Âfl@%95@›ÿí@¿ãóæa@ b�‘€a@Z“äbóæa@Ú�iaä

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي بشـكل 
طفيف، امـس الثالثاء، يف البورصة الرئيسـية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم 

كردستان.
وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سجلت صباح 
امـس 148050 دينـارا عراقيا مقابـل 100 دوالر أمريكي، فيما سـجلت 

االسعار ليوم االثنني 148100 دينار عراقي مقابل 100 دوالر امريكي.
وأشـار إىل أن اسـعار البيع والرشاء اسـتقرت يف محال الصريفة باألسواق 
املحليـة يف بغـداد، حيث بلغ سـعر البيع 148500 دينـار عراقي لكل 100 
دوالر امريكي، بينما بلغت أسـعار الرشاء 147500 دينار عراقي لكل 100 

دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شهدت اسعار الدوالر انخفاضا 
ايضا اسـعار الرصف، حيث بلغ سعر البيع 148200 دينار لكل 100 دوالر 

امريكي، وبلغ سعر الرشاء 148050 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة، امس الثالثاء، 

لتسجل 212 مليون دوالر.
وذكـر مصـدر أن البنك املركزي شـهد خالل مـزاده لبيـع ورشاء العمالت 
االجنبية ارتفاعا يف مبيعاته لتصل اىل 212 مليوناً و727 ألفاً و200 دوالراً، 

غطاها البنك بسعر رصف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
وذهبت املشـرتيات البالغة 131 مليونـًا و347 ألفـاً و200 دوالراً، لتعزيز 
األرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات، فيما ذهب املبلغ املتبقي 
البالغ 81 مليونا بشـكل نقدي.وأشار املصدر إىل أن 25 مرصفاً قام بتلبية 
طلبـات تعزيز االرصـدة يف الخارج، و20 مرصفاً لتلبيـة الطلبات النقدية، 

الفتاً إىل مشاركة 37 رشكة رصافة.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة االتصـاالت العراقية، امس الثالثاء، عـن تلقيها عروض من 
رشكة فرنسية إلنشاء القمر الصناعي العراقي، فيما أشارت اىل أن التكلفة 

املالية إلنشاء القمر لم تحدد حتى اآلن.
وقـال املتحدث باسـم الوزارة، رعـد املشـهداني، لوكالة األنبـاء العراقية 
”واع“: إن ”العروض املقدمة من قبل الرشكات العراقية والعربية والعاملية 
املختصـة بصناعـة وتطويـر القمر الصناعـي العراقي مازالت مسـتمرة 

للرشكة العامة لالتصاالت واملعلوماتية“.
وبـني أن ”رشكـة االيرباص الفرنسـية املختصة يف شـأن صناعة األقمار 
الصناعيـة قامت بزيارة الوزارة قبل أيام، وقدمت عروضاً بشـأن صناعة 

القمر الصناعي العراقي“.
وأضاف أن ”هناك رشكات مرصية أيضا قدمت عروضها وحسب االتفاقية 
الثالثيـة بني العـراق واململكة األردنية وجمهورية مـرص العربية“، مؤكداً 
”إمكانية االسـتفادة من خربة املرصيني والفرنسـيني وكل الرشكات التي 

تسهم يف تطوير وضع االتصاالت والقمر الصناعي العراقي“.
وأوضح املشهداني أن ”التكلفة املالية إلنشاء القمر الصناعي لم تخصص 

ولم تعلن لغاية اللحظة بسبب العمل املستمر عىل جمع العروض“.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن مرصف النهرين االسـالمي (مرصف حكومي) عـن اصدار ضوابط 
شمول عمال النظافة بالتمويالت الشـخصية امليرسة ضمن مبادرة البنك 

املركزي.
وقالت مديرة قسم الدراسات يف املرصف، ملى عبدالعزيز مصطفى، يف بيان 
اطلعـت عليه ”الـزوراء“: ان“ الضوابط تتضمن شـمول موظفي العقود 
(عمال النظافة) املشمولني بالقرار (315) لسنة /2019 املوطنة رواتبهم 
لدى مرصفنا حرصا، ويسـتثنى منهم من حصـل عىل قروض ميرسة من 

أحد املصارف“.
مبينة ان ”من بني الرشوط األخرى أن يكون العامل لديه خدمة ال تقل عن 

(2) سنة يف احدى دوائر البلدية ومستمر بالخدمة“.
واضافـت ان ”عىل طالب التمويـل تقديم كفيل ضامن واحـد أو أكثر من 
دوائـر الدولة عىل أن يعادل انصاف صايف راتبه ضعف القسـط الشـهري، 
وان تتناسـب مدة السـداد مع سـن اإلحالة عىل التقاعد لطالـب التمويل 

وكفالئهم“.
ووجه البنـك املركزي العراقي يف، 30 ترشين االول، املصارف املجازة بمنح 
قروض ميرسة ملوظفي العقود (عمال النظافة) املشمولني بالقرار (315) 
لسنة 2019، ضمن التعليمات الخاصة بمنح القروض الشخصية امليرسة 

ملوظفي الدولة.
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بغداد/ متابعة الزوراء
تعرض العب فريق زاخو واملنتخب الوطني يارس قاسم إىل إصابة، امس الثالثاء، يف مباراة 

فريقه أمام سامراء، ضمن مباريات الجولة ١٨ من الدوري املمتاز.
وغـادر الالعـب املباراة يف مطلع الشـوط الثاني بعـد إصابة قوية إثـر احتكاكه مع احد 

مدافعي سامراء، بانتظار التقرير الطبي الذي يحدد مدة غيابه عن املالعب.
وتنتظر يارس قاسـم مشاركة مهمة مع املنتخب العراقي يف مباراتي إيران ولبنان ضمن 
التصفيات اآلسـيوية املؤهلة ملونديال قطر، وتسـبقها أيضا املباراة الودية أمام املنتخب 

األوغندي والتي ستقام يف بغداد يوم ٢١ من الشهر الجاري.

ãºcÎ@ã–ñc
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بغداد/إعالم اللجنة األوملبية 
برعايـة اللجنة األوملبيـة الوطنية العراقية 
وّقـع االتحاد العراقـي املركزي لكـرة اليد 
عقـداً تدريبيـاً مع املـدرب املرصي رشيف 
مؤمـن يتـوىل بموجبـه تدريـب املنتخـب 
الوطني العراقي باللعبة ومنتخبات الفئات 

العمرية األخرى.
ورّحـب رئيـس اللجنـة األوملبيـة الوطنية 
العراقية رعد حمودي باملدرب املرصي آمالً 
لـه التوفيق بمهمتـه املقبلة مع كـرة اليد 

العراقية.
ولفت حمودي اىل رضورة ان يتعاون إتحاد 
اللعبة مع املدرب الجديد وان يؤمن له سبل 
االقامـة والنجـاح بعملـه املقبـل، وتأمني 

تعاون املالكات التدريبية الوطنية معه.
مـن جانبه شـكر رئيس االتحـاد العراقي 
املركـزي لكرة اليد محمـد األعرجي رئيس 
اللجنـة األوملبية مبدياً إرتياحه يف ان ترعى 
اللجنة األوملبية هذه الخطوة التي ستشكل 
إضافة مطلوبة لكرة اليد يف العراق السيما 

وان املدرب املرصي سيكون مديراً فنياً لكل 
املنتخبـات العراقية باللعبة لجميع الفئات 

العمرية للمتقدمني والشباب والناشئني.
وأعـرب املدرب املرصي رشيـف مؤمن عن 
سـعادته بعملـه الجديـد يف العـراق واعداً 
بتقديـم كل خربته التدريبية مع املنتخبات 
العراقية وتحقيق فارق ملموس، بالنتائج 
واملسـتحقات  املشـاركات  يف  واالداء، 

الخارجية املقبلة.
االشارة تجدر اىل ان مؤمن كان توىل تدريب 
املنتخب الوطني املرصي االول وحقق معه 
لقبي بطولة أمم أفريقيا يف موزمبيق 2011 

وبطولة العرب يف الدوحة يف العام ذاته.  
هذا وحـرض توقيـع العقد رئيـس اللجنة 
األوملبيـة الوطنيـة العراقيـة  رعد حمودي 
ورئيـس االتحـاد العراقـي املركـزي لكرة 
اليـد  محمد األعرجي واألمـني العام للجنة 
األوملبيـة هيثـم عبدالحميـد واألمـني املايل 
أحمـد صربي ومديـر القسـم القانوني يف 

اللجنة األوملبية عيل نعيم البدري.

بغداد/ محمد حنون الجزائري
اسـتقبل وزير الشباب والرياضة  
عدنـان درجـال، رئيـس االتحاد 
االسـيوي للركبي االسـتاذ قيس 
الظالعـي واالمني العـام لالتحاد 

االماراتي محمد الزعابي ، ورئيس 
لجنة الركبي العراقي فريق هزاع 
البدنية  الرتبيـة  بحضـور مديـر 
والرياضة احمد املوسوي و االمني 
العام محمد حنون وعضو اللجنة 

زاهر ذياب يف مقر الوزارة .
ورحـب الوزيـر عدنـان درجـال 
بسـعادة قيـس الظالعي ومحمد 
الزعابي مشـيدا بالجهود الكبرية 
القـاري  االتحـاد  يبذلهـا  التـي 
دعـم  يف  واالماراتـي  والعربـي 
الركبي العراقي من اجل تطويره 

وانتشار اللعبة العراق.
كان  اللقـاء  ان  درجـال   وقـال 
مثمر وسنعمل مع االخ الظالعي 
والزعابـي بتوفـري ارض النشـاء 
ملعـب خاص للركبـي فضال عن 
اعتمـاد اللجنة كاتحـاد من قبل 

اللجنة االوملبية العراقية .
ان  الظالعـي  اكـد  ومـن جهتـه 
اللقـاء كان مثمـرة مـع الوزيـر 
عدنـان درجـال، مثمنـا دعمـه 
التـي  العراقـي  الركبـي  للجنـة 

شـهدت تطور يف االونـة االخرية 
بعـد اعتمادهـا دوليا واسـيويا . 
واضـاف : اننا تحدثنـا مع معايل 
الوزير بخصـوص تحويل اللجنة 
العراقيـة اىل أتحاد مركزي فضال 
خاصـة  ارض  تخصيـص  عـن 
لتكـون ملعبـا خـاص ملنتخبات 
العـراق ستشـيد بدعم مـن قبل 

االتحاد االسيوي للركبي .
امـا محمـد الزعابـي فاشـار اىل 
ان االتحـاد االماراتـي داعم كبري 
للعـراق باللعبة وسـيوفر جميع 
االمور الفنية واللوجستية ، مبينا 
ان لقاء درجال كان مثمر جدا من 

اجل تبادل الخربات بني البلدين .
ويف سياق متصل التقى مستشار 
رئيس الوزراء للشؤون الرياضية 
الدكتور اياد بنيان  رئيس االتحاد 

االسـيوي للركبي قيس الظالعي 
واالمـني العام لالتحـاد االماراتي 
محمـد الزعابي ، ورئيـس لجنة 
الركبـي العراقـي فريـق هزاع و 
االمني العام محمد حنون واالمني 
املـايل محمد ايمن ، وجـاء اللقاء 
ضمـن زيارة الظالعـي والزعابي 
لبغـداد ، حيث رحـب بهما بنيان 
وقدم شـكره وتقديـره الكبريين 
لهما ملـا يقدمها من دعم للركبي 
العراقـي. وقـال بنيـان  ان هذه 
الزيارة تعد نقطة تحول لرياضة 
الركبي التي تشهد انتشار وتطور 
يف املنطقـة ، مشـريا اىل انه انبهر 
بحضور رئيس االتحاد االسـيوي 
للركبـي الذي قـدم يـد العون اىل 
العراقـي ودعمها  الركبـي  لجنة 

عربيا وقاريا .

واكد بنيان ان الحكومة العراقية 
داعمـة بشـكل كبـري للرياضـة 
وسـتقدم يـد العـون للجنـة من 
العقبـات  جميـع  تجـاوز  اجـل 
التي تواجههـم. فيما اثنى قيس 
الظالعـي عـىل حفـاوة الرتحيب 
من قبل مستشـار رئيس الوزراء 
التـي عدها من شـيم العراقيني ، 
مشريا اىل ان الدعم الحكومي من 
اهم مستلزمات النجاح يف مجال 

الرياضة .
وقال الظالعي ان االتحاد االسيوي 
والعربي سـيواصل دعمه للركبي 
العراقـي الـذي يعـد مـن اللجان 
املهمة يف املنطقة وشهدت تطور 
ملحوظ خالل السـنوات الخمس 
املاضيـة التي دخلـت فيها اللعبة 

اىل العراق .

@›mb‘€a@o”Ï€a@¿@ıaäÎç€a@È∫ãÀ@‚bflc@Òäbè©a@Âfl@ÚÌÏßa@È‘Ìãœ@â‘‰Ì@ëbj«@ı˝«@›Ìáj€a
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بغداد/ متابعة الزوراء

عدسة / محمد الساعدي

أنقـذ البديل عـالء عباس فريقـه القوة 

الجوية من فخ الخسـارة أمام الزوراء، 

عندمـا تمكن من إحراز هدف التعادل يف 

الدقيقـة األوىل من الوقت بـدل الضائع، 

لتنتهي مواجهـة الكالسـيكو بالتعادل 

( 2 – 2)، والتـي أقيمـت ضمـن الجولة 

18 مـن الدوري  املمتاز بملعب الشـعب 

الدويل، مساء امس الثالثاء.

تقدم للزوراء مازن فياض يف الدقيقة 24 

وتعادل للجوية حسـني جبار يف الدقيقة 

26، وعاد الزوراء للتقدم عرب سـعد عبد 

األمري يف الدقيقة 33 قبل أن يتعادل عالء 

عباس يف الدقيقة 91.

وبهذا التعـادل رفع الـزوراء رصيده اىل 

النقطـة 34 ، يف الرتتيـب الثانـي مؤقتا 

، بينمـا بقـي القـوة الجويـة باملركـز 

الخامس برصيد 33 نقطة.

ولـم تشـهد الدقائـق األوىل أي طلعـات 

هجوميـة من طـريف املواجهة، واتسـم 

اللعـب بالحـذر مـع أفضلية نسـبية يف 

التحـركات مـن الطـرف األيمـن لفريق 

القوة الجوية عرب الجناح حسني جبار.

وتحـرر العبو الزوراء مـن الضغوطات، 

ليتمكن مازن فياض من مباغتة الصقور 

بتسجيله الهدف األول يف الدقيقة 24، إثر 

تسديدة من داخل منطقة الجزاء لتعانق 

كرته شباك الحارس فهد طالب.

ووسـط احتفـاالت جماهـري النـوارس 

بافتتاح النتيجـة والتقدم بهدف جميل، 

رد حسني جبار االعتبار ألنصار الكتيبة 

الزرقـاء بتسـجيله لهـدف التعديل بعد 

مـرور دقيقتني فقط وبرأسـية متميزة 

سـكنت مرمـى الحارس جالل حسـن، 

لتنتقـل االحتفـاالت صـوب مشـجعي 

الصقور.

دقائـق  يف  والنديـة  اإلثـارة  وتواصلـت 

الشوط األول، عندما ساهم مدافع القوة 

الجوية سامح سـعيد يف تسجيل الهدف 

الثاني للزوراء بعد خطأ يف إبعاد رأسـية 

سـعد عبد األمري لتمر الكرة إىل الشـباك 

الزرقاء عند الدقيقة 32 .

وتوالت الفرص من الطرفني وأخطرها، 

محاولـة املحـرتف الجزائـري لهـواري 

طويل يف الدقيقـة 35 التي مرت بجانب 

القائم األيمن، وكاد كـرار نبيل أن يدرك 

التعـادل لفريقـه لـوال براعـة الحارس 

جالل حسن الذي استبسل يف اإلنقاذ.

وعند بداية الشوط الثاني حاول إبراهيم 

التعـادل لكـن  بايـش تسـجيل هـدف 

تسـديدته مـرت بجانب القائـم األيرس، 

وعند الدقيقـة 58 أنقـذ الحارس جالل 

حسـن مرمـاه من هـدف محقـق بعد 

إبعاده لرأسـية البديل عالء عباس الذي 

زج به املدرب رايض شنيشـل يف الشوط 

الثاني لتدعيم خط املقدمة.

ومن أجل املحافظة عـىل النتيجة أجرى 

مـدرب الـزوراء حيـدر عبد األمـري عدة 

تغيـريات، بـإرشاك الظهـري األيمن عالء 

مهـاوي، والعـب االرتكاز أحمـد فاضل 

منطقـة  عـىل  للسـيطرة  محاولـة  يف 

العمليات.

واسـتغل عالء عباس خطأ بعمق الدفاع 

الزورائـي لينجـح بمعادلـة النتيجة يف 

الرمـق األخري وتحديـدا يف الدقيقة 91 ، 

لتنتهـي املبـاراة بالتعـادل اإليجابي ( 2 

.(2 –

هـذا وضيف ملعب كربالء الدويل مسـاء 

امـس مبـاراة جمعـت فريقـي نـادي 

الكهربـاء وضيفه نـادي الكـرخ والتي 

انتهت بفوز الكرخ بنتيجة 3 - 1 .

سـجل فريق الكـرخ اوال يف الدقيقة 13 

من الشـوط االول عـن طريق مصطفى 

حنـون، ويف الدقيقـة 21 سـجل فريـق 

الكهربـاء هـدف التعديـل عـن طريـق 

الالعب محمد سالم، ويف الدقيقة 66 من 

عمر املبـاراة جاء الهـدف الثاني لفريق 

الكرخ عن طريـق الالعب جعفر عبيس 

كاظم.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لفريق 

الكهربـاء اضاعهـا الالعب عيل جاسـم 

يف الدقيقـة 86، ويف الدقيقـة الثالثة من 

الوقـت املحتسـب بـدل الضائع سـجل 

الكـرخ  جعفـر عبيـس كاظـم هـدف 

الثالث.

وبهـذه النتيجـة رفـع الكـرخ رصيـده 

للنقطـة 16 باملركـز 17 وتجمـد رصيد 

باملركـز   18 النقطـة  عنـد  الكهربـاء 

الخامس عرش .

وقاد املحرتف الربازيـيل برونو أوليفريا، 

فريقـه زاخـو للفـوز عىل مسـتضيفه 

سـامراء، بهدف ثمني سجله يف الدقيقة 

86 مـن زمن املبـاراة، التي أقيمت امس 

الثالثاء.

ولم ينجح سـامراء تحت قيـادة مدربه 

سامر سعيد يف الخروج بنتيجة إيجابية، 

ليواصـل أبنـاء امللويـة مسلسـل نزيف 

النقـاط والبقاء يف قـاع الرتتيب برصيد 

4 نقاط.

عـىل الجانب اآلخر قفز زاخـو إىل املركز 

السـادس بعـد أن رفـع رصيـده إىل 29 

نقطـة، بفـارق 3 نقـاط عـن االلتحاق 

باملربع الذهبي.

15 ألـف  وحـرض املبـاراة مـا يقـارب 

متفرج، يف أعىل نسبة حضور جماهريي 

ملباريات سـامراء يف ملعبه، بعد مباراته 

أمام املتصدر الرشطة.

وحصـد فريـق الديوانيـة ثـالث نقـاط 

ثمينة، إثر تغلبه عىل ضيفه أمانة بغداد 

بثنائيـة نظيفـة يف املباراة التـي أقيمت 

امس الثالثاء.

وسـجل الالعـب محمـود عيـال أرسع 

أهـداف الجولـة عنـد الثانيـة 40 مـن 

الدقيقـة األوىل مـن عمر الشـوط األول، 

الـذي انتهـى لصالـح أصحـاب األرض 

بهدف وحيد .

ويف الشـوط الثاني أضاف الالعب محمد 

الباقـر كريم الهـدف الثانـي للديوانية، 

وتحديدا يف الدقيقة 55 .

ورغم محاوالت أسود العاصمة للعودة، إال 

أن تألق حارس الديوانية وليد عطية حال 

دون ذلـك، لتنتهـي املبـاراة ملصلحة أبناء 

املدرب حمزة هادي بثنائية نظيفة .

وبهـذا االنتصـار رفـع فريـق الديوانية 

رصيده إىل النقطة 15 ليقفز إىل الرتتيب 

17 مؤقتـاً، بينمـا ظـل أمانة بغـداد يف 

املركز 14 برصيد 19 نقطة.

ويف اللقـاء الذي جـرى امس عىل ملعب 

الكفـل وجمـع فريـق نـادي القاسـم 

وضيفـه فريـق نـادي النفـط، انتهـى 

بالتعـادل السـلبي مـن دون اهـداف، 

ورفـع النفط رصيده للنقط 23 باملركز 

التاسـع، كمـا رفـع القاسـم رصيـده 

للنقطة 20 باملركز 11.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
رئيس القسـم الريـايض يف قناة (الحـرة عراق) 
الزميـل حسـام حسـن  اعلـن انتصـاره مـع 
عائلته عىل فايروس كورونا الذي اصابهم قبل 
مدة ليسـت بالقصـرية، وثمن حسـن تواصل 
املؤسسـات الصحفيـة واالعالميـة والرياضية 
مـن اجل االطمئنان عىل صحتـه، خالص االمنيات 
لزميلنا وعائلته الكريمة بالشـفاء التام وان يلبسـه رب العزة واالجالل 

ثوب الصحة والعافية.
  *****************

الزميلـة الصحفيـة انتصـار الـرساج املحررة يف 
صحيفـة الصبـاح احتفلت بعيـد ميالدها  قبل 
ايـام قليلة، خالـص االمنيـات لزميلتنا بالعمر 
املديـد ومواصلة النجاح يف حياتها ومشـوارها 

املهني.

بغداد/ متابعة الزوراء
أعرب العب القادسـية الكويتي 
واملنتخـب الوطنـي عـيل فائـز، 
عن سعادته بالفوز الثمني الذي 
حققه فريقه عىل حساب النرص 
بهدف نظيـف لحسـاب الجولة 

التاسعة من الدوري الكويتي.
وقـال عـيل فائـز مسـتمر مـع 
القادسية ملدة موسمني، وسعيد 
جدا باللعب لهـذا النادي الكبري، 
وأشعر براحة كبرية داخل أسوار 

القلعة الصفراء“.
مدافـع  أكـد  املبـاراة  وعـن 
القادسـية، أن مواجهـة النرص 
كانت صعبة للغاية، لكن فريقه 
استطاع الخروج بالثالث نقاط.

يف  القادسـية  فـرص  وعـن 
املنافسـة عىل لقب الدوري، أكد 
فائـز أن القادسـية فريـق كبري 
ويجـب أن ينافـس عـىل لقـب 
الـدوري كل موسـم، لكن األهم 
هو االسـتمرارية وعدم السماح 

بفقـدان أي نقـاط خـالل الدور 
الثاني.

وأوضـح فائز ان خسـارة كأس 
األمري كانت صعبـة علينا، لذلك 
جماهـري  تعويـض  سـنحاول 
القادسـية بلقب الدوري املمتاز، 
دعـم  بمواصلـة  وأطالبهـم 

الفريق“.



يرغب مسـؤولو بوروسـيا دورتموند يف معرفة مصري املهاجم النرويجي إيرلينج هاالند يف 
املوسـم املقبل.ويمتد عقد هاالند مـع دورتموند حتى صيف 2024، لكـن تزعم العديد من 
التقارير أن عقد الالعب يتضمن بنًدا يسـمح له بالرحيل يف الصيف املقبل.ووفًقا لصحيفة 

”سبورت بيلد“ األملانية، فإن مسؤويل دورتموند سيعقدون اجتماًعا مع والد هاالند ومينو 
رايوال، وكيل الالعب، األسبوع املقبل، ملعرفة مصري النجم النرويجي يف الصيف.وأشارت 

إىل أن مسؤويل دورتموند سيطالبون والد هاالند ورايوال بإبالغ النادي قرارهما يف موعد 
أقصاه نهاية شـهر فرباير/ شـباط املقبل.وأوضحت أن دورتموند يعرض عىل هاالند 

راتبا يتخطى 20 مليون يورو سـنوًيا، باإلضافة إىل متغريات أخرى إلقناعه بالبقاء 
يف النـادي األملاني.يذكـر أن العديد من التقارير تربط هاالند باالنتقال إىل برشـلونة 

وريال مدريد وباريس سان جريمان يف الصيف املقبل.

حذر بوريس بيكر، أسطورة التنس األملاني 
لنوفـاك ديوكوفيتش،  السـابق  واملـدرب 
املصنـف األول عـىل العالم حاليـا، النجم 
الرصبي مـن غضب الجماهـري يف بطولة 
أسـرتاليا املفتوحة لدى مواصلة مساعيه 
21 لـه يف  للمنافسـة عـىل اللقـب رقـم 
بطـوالت ”جرانـد سـالم“ عرب النسـخة 
املقبلـة مـن بطولـة أسـرتاليا.وال تـزال 
مشـاركة ديوكوفيتش يف بطولة أسرتاليا 
املفتوحـة، املقـرر أن تنطلق يف 17 كانون 
الثاني/ينايـر الجـاري، غري محسـومة، 
حيـث ينتظر صـدور قرار وزيـر الهجرة 
األسـرتايل أليكس هوك الـذي يدرس إلغاء 
تأشـرية دخـول الالعب مـن عدمها، رغم 
صدور حكـم قضائي برفض قـرار إلغاء 

التأشرية.
ورغم أن مشـجعي ديوكوفيتش احتفلوا 
خـارج قاعة املحكمة، ال يـزال العديد من 

الذين عاشـوا معاناة  األسـرتاليني، 
عـىل مـدار أشـهر بسـبب إجـراءآت 

اإلغـالق الصارمة يف ظـل جائحة فريوس 
كورونـا، يشـعرون بالغضـب إزاء قـرار 
السـماح لديوكوفيتش بدخول أسـرتاليا، 
حسـب ما ذكرته وكالة األنباء الربيطانية 
”بـي آيـه ميديا“.ويتعلق الغضـب بعدم 
إعـالن الالعب عـن تناوله اللقـاح املضاد 
لفـريوس كورونـا من عدمـه، حيث كان 
شـخصية.وقال  مسـألة  أنهـا  أكـد  قـد 
بوريـس بيكـر، الـذي درب ديوكوفيتش 
لثالثة مواسـم بني عامي 2014 و2016، 
يف ترصيحـات لهيئة اإلذاعـة الربيطانية 
(بي.بي.يس): ”أنا واثق من أنه سـيكون 
هناك صيحات وصافرات استهجان، لكنه 

معتاد عىل هذا“.
وأضاف: ”دائما ما كان مقاتال، يكافح يف 
مواجهة الصعاب ويفوز أمام الجماهري، 

أن  رائعـا  أمـرا  وكان 
يف  الجماهـري  تحتضنـه 

نهائـي بطولة أمريـكا املفتوحة 
العام املايض“.

وأوضـح بيكـر: ”تعامـل الجماهري 
معـه سـيكون صعبا، لكـن مع كل 
مباراة يخوضها، سيكسب الجمهور 

وسـيحتضنوه مجددا. لكنه سـيواجه 
فرتة صعبة يف األسبوع األول“.

ورغم أن بيكر أكـد دعمه الكامل ملوقف 
ديوكوفيتـش، اعـرتف النجـم األملانـي 

إزاء  بالقلـق  يشـعر  بأنـه  السـابق 
احتمـال حدوث مشـكالت مشـابهة 

يف املسـتقبل، وكرر التأكيد عىل أنه 
يرى أن ديوكوفيتش من املفرتض 

عليـه تقبـل تلقـي اللقاح.وقال 
بيكر: ”أنا واثق من أن مسـؤويل 
فرنسـا املفتوحـة وويمبلدون 

يتابعون قضية ملبورن، وأثق 
يف أنهـم سـيطبقون قواعد 
صارمة بشـأن من يحق له 
املشـاركة ومـن سـيحرم 
ذلك“.وأضـاف:  مـن 
”هـو اختيـار شـخيص، 
لكـن الحياة تكـون أكثر 
صعوبة عندما ال تتناول 
شـخصيا  أنـا  اللقـاح. 
نصحته بتنـاول اللقاح 
سـتكون  الحيـاة  ألن 
أسـهل بالنسبة له، لكن 
هذا يف النهايـة اختياره 

وعلينا احرتام ذلك“.

يسعى باريس سان جريمان لتجهيز مفاجأة قبل مواجهة ريال مدريد، 
يف ذهـاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، خالل شـهر فرباير/شـباط 

املقبل.
ووفًقا لربنامج ”الشـرينجيتو“ اإلسـباني، فإن مسؤويل سان جريمان 
يضغطـون عىل الفرنـيس زين الدين زيـدان، مدرب املرينجي السـابق، 

للموافقة عىل تدريب الفريق البارييس، قبل مواجهة دوري األبطال.
وسـبق أن زعمـت تقارير فرنسـية يف األيام األخرية أن زيدان سـيكون 

مدرب بي إس جي يف يونيو/حزيران املقبل عىل أقىص تقدير.

وأضافـت أن زيدان يقرتب بقوة من حديقة األمراء، يف ظل توتر العالقة 
بـني ليونـاردو املدير الريـايض للنادي الباريـيس، واملـدرب األرجنتيني 

ماوريسيو بوكيتينو.
وأكـدت أن ليوناردو غاضب للغاية من محـاوالت بوكيتينو الرحيل عن 
قيـادة الفريق، قبل أشـهر قليلة، لخالفـة رالف رانغنيك يف مانشسـرت 
يونايتد.ويراقب باريس سان جريمان وضع النجم الربتغايل كريستيانو 
رونالدو رفقة فريقه مانشسـرت يونايتد، وذلـك بعدما أجرى محادثات 
مع وكيل أعماله خورخي مينديز، بسبب ضعف نتائج الشياطني الحمر 

هذا املوسم.
وارتبـط رونالدو باالنتقال إىل باريس سـان جريمان الصيف املايض، إال 
أن النجـم الربتغايل قـرر العودة إىل صفوف فريقه السـابق مانشسـرت 

يونايتد.
وبحسـب موقع ”Le10Sport“، فإن باريس بدأ التفكري يف ضم رونالدو 

أن  خاصـة  جديـد،  الفرنيس يسعى مـن  الفريق 
لتعويـض  املرتقـب جاهـًدا  الرحيـل 

كيليـان  الصيف لنجمـه  مبابـي 
يوجد  القليل املقبـل، وال  سـوى 
املهاجمـني  العالـم مـن  يف 
عـىل  تعويضه.القادريـن 
أن  املنتظر  ومـن 

يحسم رونالدو مصريه مع مانشسرت يونايتد بنهاية املوسم عند تحديد 
هوية املدرب الذي سـيتوىل تدريب الشـياطني الحمر، ويف حال لم يقتنع 
النجم الربتغايل باملدرب الجديد، فسـيكون قريًبا من الرحيل وحينها قد 
يكـون عىل موعد مع رشاكـة تاريخية يف هجوم باريس سـان جريمان 

رفقة كل من ليونيل مييس ونيمار.
وعـاد نادي باريس سـان جريمان إىل سـباق التعاقد مـع الفرنيس بول 

بوجبا، العب وسط مانشسرت يونايتد، يف املوسم الحايل.
وينتهـي عقـد بوجبا مع الشـياطني الحمـر الصيف املقبـل، وال توجد 

مؤرشات لبقائه يف ”أولد ترافورد“ حتى اآلن.
ووفًقا لربنامج ”الشـرينجيتو“ اإلسـباني، فإن سـان جريمان يضغط 

للتعاقد مع بوجبا يف املريكاتو الشتوي الجاري.
وسـبق أن زعمـت تقارير منذ عدة أشـهر أن باريـس تخىل عن صفقة 

بوجبا، بسبب وجود توتر بني الالعب وجمهور سان جريمان.
يذكر أن بوجبا يعاني حالًيا من إصابة، ومن املتوقع أن يعود إىل مباريات 

مانشسرت يونايتد يف الشهر املقبل.
وكانـت تقارير صحفية، قد أفادت بعرض مسـؤويل مـان يونايتد راتًبا 
أسـبوعًيا 500 ألـف جنيـه إسـرتليني عـىل الـدويل الفرنـيس، من أجل 

التجديد.
رغم ذلك، نرش متحدث باسـم بوجبـا بياًنا، ينفي فيه هذه الشـائعات 

املتعلقة بعرض تجديد عقده.

يحتضـن اسـتاد (امللـك فهد الـدويل) يف 
اليـوم  الريـاض  السـعودية  العاصمـة 
األربعاء لقاء الكالسـيكو بني برشـلونة 
وريال مدريد ضمن بطولة كأس السوبر 
االسباني يف تمام الساعة العارشة مساء 

بتوقيت بغداد.
اململكة العربية السـعودية قدمت (30) 
مليون يـورو دعمـا لالتحاد االسـباني 
لكـرة القـدم يف كل موسـم تقـام هـذه 

البطولة يف األرايض السعودية. 
ومنـذ عام 2020، تغـري النظام البطولة 
حيث بدال من أن تكون من مباراة نهائية 
أو ذهـاب وايـاب يجمـع بطـيل الدوري 
وكأس امللـك، أصبحـت البطولة تشـمل 
أيضا وصيـف وثالث الليغا، وال شـك أن 
هـذا األمر هـو لزيادة االيـرادات املادية، 
لكـن يف حقيقتـه مرض لالعبني بسـبب 

كثافة املباريات خالل املوسـم الواحد.
ريال مدريد أفضل حاال من برشلونة فهو 
متصدر الدوري االسـباني، بينما يعاني 
برشـلونة ويصـارع من أجـل الحصول 
عـىل املركـز الرابع عـىل أمـل التواجد يف 

دوري أبطال أوروبا املوسم القادم. 
انرت vs يوفنتوس

كان مـن املقـرر إقامة النسـخة املقبلة 
من كأس السوبر اإليطايل، التي ستجمع 
بني إنرت ميالن ويوفنتوس، يف السعودية 
 22 يـوم  جماهـريي،  بحضـور  أيضـا 
ديسـمرب كانون أول املايض، بعد غيابها 
عن اململكة يف النسـخة السـابقة بسبب 

جائحة كورونا.
لكـن االتحـاد اإليطـاىل قـرر عـدم لعب 
املباراة بالسـعودية، حيث سـتقام عىل 
ملعب ”سـان سـريو“ بميالنو، األربعاء 

املقبل.
ويعـود اختيـار هـذا امللعـب، الرتباطه 
بأعىل دخل يمكن الحصـول عليه، نظرًا 

لسعته الكبرية.
املباراة تقام يف الساعة الحادية عرش إال 

الربع مساء بتوقيت بغداد.

توتنهام vs تشيليس
 يبـدو أن تشـيليس يف طريقـه لبلـوغ 
نهائي كأس الرابطة االنجليزية املحرتفة 
مسـتفيدا من فوزه ذهابـا عىل توتنهام 
هوتسـبري بثنائية نظيفة أحرزها النجم 
األملانـي كاي هافرتـس والويلـزي بـن 
ديفيز خطأ يف مرماه.. مباراة اليوم تقام 
عىل ملعـب (وايت هارت لـني) الخاص 
بتوتنهـام والفريق بحاجة للفوز بفارق 
3 أهداف مـن أجل التأهـل، واألمر يبدو 

معقدا يف ظل غياب نجم الفريق الكوري 
هيونغ مني سون بسبب االصابة.

مانشسرت يونايتد اىل الدور الرابع
تخطى مانشسرت يونايتد ضيفه أستون 
فيـال يف الـدور الثالث مـن كأس االتحاد 
اإلنكليزي بالفوز عليه 0-1، عىل أرضية 

ملعب أولد ترافورد التاريخي.
وسجل هدف املباراة الوحيد االسكتلندي 

سكوت مكتوميناي د 8.
ولعب آستون فيال بشكل جيد يف الشوط 

الثاني فسيطر وهدد وسجل هدفاً ألغاه 
الحكم بسبب وجود خطأ عىل أحد العب 

املدرب ستيفن جريارد.
وسـيلتقي الفريقان يوم السبت القادم 
ضمـن املرحلة 22 من الدوري اإلنكليزي 
لكـرة القدم، ولكـن عىل أرضيـة ملعب 

فيال بارك الخاص بأستون فيال.
وهـذه املـرة الثامنـة التي يلتقـي فيها 
الفريقـان يف الـدور الثالـث مـن كأس 
االتحـاد اإلنكليـزي.. والجديـر ذكره أن 
الشـياطني الحمـر فـازوا باملواجهـات 
الثمانية جميعها وذلك بحسب إحصائية 

نرشها موقع النادي نفسه.
وسـيلعب يونايتـد يف الـدور الرابـع مع 

منافسه ميدلسربه.
إلتيش يقتنص الفوز من أرض 

إسبانيول
 قـاد املهاجم بـريي ميال فريقـه إلتيش 
القتنـاص فـوز ثمـني من مسـتضيفه 
إسـبانيول بهدفني مقابل هدف يف ختام 
املرحلة العرشين من الدوري اإلسـباني 
لكرة القدم.وسـجل ميال هديف فريقه يف 
الدقيقتني 6 و14 عىل التوايل فيما سجل 
إسـبانيول  هـدف  تومـاس  دي  راؤول 
الوحيـد يف الدقيقـة (45 3+) مـن ركلة 

جزاء.
وصعد إلتـيش إىل املركز السـادس عرش 
برصيـد 19 نقطـة بينمـا تجمـد رصيد 
إسبانيول عند 26 نقطة يف املركز الحادي 

عرش.
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أعلـن فريـق يوفنتـوس اإليطـايل إصابـة العبـه آرون راميس 
بفريوس كورونا، مؤكداً أن مسحة الالعب جاءت إيجابية وأنه 

يخضع إلجراءات العزل املتبعة حالياً.
وال يعـد راميس الذي تعـرض إلصابات كثرية هذا املوسـم من 
الركائز الرئيسـية  يف فريق السـيدة العجوز، إذ شـارك املوسم 
الحـايل يف 3 مباريات فقط يف الدوري ومباراتني يف دوري أبطال 

أوروبا.

أعلن قادش إقالة مدربه ألفارو سريفريا من منصبه بسبب سوء 
النتائج.

ويقبـع قـادش يف املركز 19 قبـل األخري برصيـد 14 نقطة عىل 
جدول ترتيب ”ال ليغا“.

وحقق الفريق اإلسـباني تحت قيادة ألفارو سريفريا هذا املوسم 
فوزين فقط يف 20 مباراة خاضها يف الدوري اإلسباني.
يف املقابل تكّبد قادش 10 هزائم وتعادل يف 8 مناسبات.

أعـرب رالف رانجنيـك، مدرب 
عـن  يونايتـد،  مانشسـرت 
معاناة  بسـبب  حريتـه 
ماركوس  مهاجمـه 
يف  راشـفورد 
إىل  الوصـول 
فضـل  أ

مستوياته، بعد تقديمه مستوى آخر باهتا 
يف فوز الشـياطني الحمر عىل أسـتون فيال 

بهدف دون رد يف كأس االتحاد اإلنجليزي.
3 أهـداف فقـط مـع  وسـجل راشـفورد 
اليونايتـد هـذا املوسـم، وأثـار العديـد من 
التساؤالت بشأن مستواه يف مباراة األمس.

وقال رانجنيك عن تراجع مستوى راشفورد 
بحسب ما نقل موقع ”سكاي سبورتس“: 
”يف حقيقة األمر ال أعلم السـبب، أعتقد أنه 
يحـاول كما أنه يقدم مسـتويات مميزة يف 
التدريبات يف آخر يومني، وهذا السبب وراء 

تواجده يف التشكيل األسايس“.
وأضاف: ”يف الشـوط األول كان من السهل 
إيجـاده بعض اليشء، ولكـن كنا نحاول أن 
نوصلـه إىل منطقـة الجزاء، ولكـن لم يكن 
الوضع كذلـك يف الشـوط الثانـي، وبالتايل 
أجريت تبديلني يف نهاية اللقاء بنزول جييس 

لينجارد وأنتوني إيالنجا“.
وتابع: ”من املهم التأهل للدور التايل، بالطبع 
الثقة أمـر رضوري وخاصـة للمهاجمني، 
حتى يسـجلوا األهداف ويحظـوا بلحظات 
النجاح“.وأتم: ”بالطبع كان األمر سيصبح 
رائًعا لو سـجل ماركوس هدًفا، ولكن طاملا 
يحاول ويتـدرب بصورة جيـدة، ال أرى أنه 

يعاني من مشكلة“.
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بات الربازييل نيمار دا سـيلفا، نجم باريس سان جريمان، قريًبا 
من اللحاق بمباراة ريال مدريد يف ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال 

أوروبا املقرر إقامتها يف 15 فرباير/شباط املقبل.
ويعاني نيمـار التواًء قوًيا يف الكاحل أبعده عن املباريات منذ 28 

نوفمرب/ترشين الثاني املايض.
ووفًقا لصحيفة ”ليكيب“ الفرنسـية، فإن نيمار عاد إىل فرنسـا 
السـتكمال تعافيـه مـن اإلصابة، لكنـه أصبح يسـري اآلن دون 
العكازين.وأشـارت الصحيفة الفرنسية إىل أن نيمار ال يزال غري 
قـادر عىل الركض، لكنه سـيعود للتدريبـات الجماعية يف نهاية 

شهر يناير/كانون الثاني عىل أقىص تقدير.
وأوضحـت أن هناك ثقة يف سـان جريمان بـأن الالعب الربازييل 
سيشـارك ضـد ريال مدريـد يف دوري أبطـال أوروبا.وسـبق أن 
زعمـت تقارير برازيلية مؤخرًا أن نيمـار لن يتواجد مع منتخب 
راقيص السـامبا يف مواجهتي اإلكوادور وباراجواي، بالتصفيات 

املؤهلة ملونديال قطر، الستكمال برنامج تعافيه من اإلصابة.



تونس/ متابعة الزوراء:
شـن الرئيس التونيس، قيس سـعيد، 
الحكومـة  رئيسـة  لقائـه  أثنـاء 
التونسـية، نجـالء بـودن، هجومـاً 
عنيفـاً عـىل اإلعـالم املحـيل، واصفاً 
بتزييـف  واتهمـه  بالـكاذب  إيـاه 
الحقائق واالهتمام باملسائل التافهة 
وعدم االهتمـام بالقضايا الجوهرية 
واملهمـة. وأكـد أن «الحرية يف تونس 
يعتربونها عملية ثلب وشـتم وقذف 
عن طريق وسـائل اإلعـالم»، متهماً 
وسائل اإلعالم بوقوف لوبيات وراءها 

توجهها وتمولها.
وهاجـم الرئيـس التونـيس تعاطـي 
االستشـارة  مـع  التونـيس  اإلعـالم 
اإللكرتونيـة التي أعلن عنها وتنطلق 
رسـمياً يوم ١٥ كانون الثاني/ يناير 
الجـاري وهي اسـتفتاء للتونسـيني 
حول سـتة محاور يعتربهـا النظام 
املسـتقبل.  معالـم  لرسـم  مهمـة 
وقـال مسـتغرباً: «كّل يـوم يضعون 
االسـتفتاء  الصحـف  أعمـدة  عـىل 
اإللكرتوني بني معقوفني، لو وضعوا 
أنفسهم بني املعقوفني لكان أفضل»، 

وأضاف: «هـؤالء ينطبق عليهم قول 
مظفـر النـّواب يكذب يكـذب يكذب 
كنرشة األخبار».وللتعليق عىل موقف 
الرئيـس التونيس مـن اإلعالم املحيل، 
الجديـد» بعضـوة  اتصـل «العربـي 
املكتـب التنفيـذي للنقابـة الوطنية 
بالعالقـات  املكلفـة  للصحافيـني 
الخارجيـة، فوزيـة الغيلـويف، التـي 
أكدت أن ما قـام به الرئيس التونيس 
«هجوم مجاني ومتواصل عىل اإلعالم 

منذ توليه رئاسة الجمهورية».

وأضافت أّن «األمر ليس بجديد نظرًا 
لعالقتـه املتوتـرة باإلعـالم ورفضه 
العمومـي  بشـقيه  معـه  التعامـل 
(الرسـمي) والخـاص، ولكـن هذه 
املـرة أصبـح الهجـوم معلنـا أكثـر 
ومباًرشا من خالل استحضاره لبيت 
شـعري ملظفـر النـواب بـأن اإلعالم 
ينـرش الشـائعات ويزيـف الحقائق 
وتلك نتيجـة حتمية لحجب املعلومة 
التعامل  الصحيحة ورفض  الرسمية 
والتواصل مع اإلعالم من قبل األجهزة 

الرسمية منذ تويل سعيد الحكم». 
وتابعت الغيلـويف: «لكن هذا ال ينفي 
لبعـض  سياسـية  أجنـدات  وجـود 
بـث  يف  وتماديهـا  اإلعـالم  وسـائل 
الشائعات واألخبار الزائفة عن عمد». 
وطالبـت الرئيس التونـيس بـ»تغيري 
نظرته لإلعالم وأن يفتح املجال أمام 
الصحافيني الستقاء املعلومة ويعقد 
ندوات صحافية برئاسة الجمهورية 
ورئاسـة الحكومة وتوضيح املسائل 
الغامضـة كما عـىل وسـائل اإلعالم 
التجاذبـات  عـن  بنفسـها  النـأي 
السياسـية وعـدم تقديـم املعلومـة 

املشكوك يف صحتها».
يذكر أن الرئيس التونيس قيس سعيد 
ال ينظـر بعني الرضا لإلعالم التونيس 
بحـوارات  اإلدالء  يرفـض  حيـث 
صحافيـة وال يعقد ندوات صحافية، 
كمـا يرفـض تعيـني ناطق رسـمي 
باسم الرئاسة التونسية، مما صعب 
مـن عمـل الصحافيـني التونسـيني 
واملراسـلني األجانب الذيـن يعجزون 
عن الوصول إىل املعلومة يف ظل رفض 

الرئاسة التونسية مّدهم بها.

الرباط/متابعـة الـزوراء:
فتـاح  ناديـة  اسـتقبلت 
االقتصـاد  وزيـرة  العلـوي، 
رئيـس  املغربيـة،  واملاليـة 
الفيدرالية لنارشي الصحف، 
وذلك ملناقشة القرار الوزاري 
الـذي أثـار جدال يف الوسـط 
الصحفـي، واملتعلـق بالئحة 
لهـا نرش  املخـول  الصحـف 
اإلعالنـات القانونية املتعلقة 
القانـون  مـن   ٣٠ باملـادة 
٤٤-١٢ الخـاص باالكتتـاب 

العمومـي.
أوضحت  السـياق،  ويف هـذا 
الوزيـرة أن ”هـذا املوضوع 
لـه مسـطرة موجـودة منذ 
سنوات، وال يتعلق باإلعالنات 
القانونيـة واإلداريـة بصفة 
الخاصـة  بتلـك  بـل  عامـة، 
باالكتتـاب املـايل“، ثم عربت 
تجاوبهـا مـع مطالب  عـن 
نارشي الصحـف، من خالل 
إعـادة النظـر بهـذا القـرار 
الـوزاري بما يضمـن تكافؤ 
الفرص ويفتـح املجال أمام 
ولوج منصـف وعادل إىل كل 
ذات  القانونيـة  اإلعالنـات 

الصلـة.
واتفق الطرفان عىل مواصلة 
التشـاور حول القضايا التي 
تهم تنميـة قطاع الصحافة، 
السـيما النهـوض بالقراءة، 
يف إطار رشاكة بـني املهنيني 

والقطـاع  والحكومـة 
الخـاص.

وبعـد الضجـة التـي أثارها 
إفراد وزارة االقتصاد واملالية 
عـددا محدودا مـن الصحف 
واملواقـع اإللكرتونيـة بنرش 
واستثناء  اإلدارية،  إعالناتها 
باقي املنابـر اإلعالمية، وهو 
مـا خلـف غضبـا واسـعا يف 
صفوف أصحـاب القطاعات 
ناديـة  قدمـت  الصحفيـة، 
الوزيـرة  العلـوي،  فتـاج 
القطـاع،  عـىل  الوصيـة 
توضيحات ”ملتبسـة“ حول 

هـذا املوضـوع.
وبـررت العلـوي حرص نرش 
إعالناتهـا اإلدارية يف صحف 
ومواقـع إلكرتونيـة معّينـة 
اإلعالنـات  هـذه  بكـون 
”ذات طابـع مـايل وصبغـة 
التي لها  اقتصادية، خاصـة 
الرسـاميل،  بسـوق  عالقـة 
وال تشـمل باقـي اإلعالنـات 
للوزارة،  والقضائية  اإلدارية 

طبقـا للقانـون ٤٤٫١٢“.
وأضافـت الوزيـرة، يف ردها 
عـىل سـؤال حـول املوضوع 
يف جلسـة األسـئلة الشفهية 
الحكومـي  العمـل  ملراقبـة 
بمجلـس النـواب: إن الهدف 
تحديـد  هـو  القـرار  مـن 
الئحـة للنـرش املالئـم لهذه 
املعلومـات، إلعطاء املعلومة 

للمّدخرين واألشخاص الذين 
يلجون إىل سـوق الرساميل، 
ولم يكـن الغرض إقصاء أي 

منـرب إعالمـي.
اللبـس الذي اكتنـف الجواب 
الذي قدمته وزيرة االقتصاد 
النتقـاد  عّرضهـا  واملاليـة 
إضـايف داخل الربملـان، إذ رّد 
عليها النائب الربملاني محمد 
”تمخـض  بالقـول:  أوزيـن 
الجبـل فولـد فـأرا، وهذا ما 
ينطبق عـىل الحكومـة التي 
أثبتـت أنهـا خـارج الزمـن 

اإلعالمـي“.
وأضـاف أوزيـن أن ”اإلعالم 
يف  األضعـف  الحلقـة  هـو 
النمـوذج التنمـوي الجديـد، 

يف  أسـايس  رشيـك  وهـو 
تعطـي  أن  فبـدل  تنزيلـه؛ 
الحكومـة مخططـا شـامال 
لتحفيـز وتحويل هذا اإلعالم 
إىل فضـاء حقيقـي للنقاش 
العمومـي، تقـوم بمقاربـة 
انتقائية تعطي لهذا وتقيص 
هذا بدون وجه حق“، معتربا 
قدمتهـا  التـي  املعايـري  أن 

الوزيـرة ”غـري واضحـة“.
الربملانـي  النائـب  وتابـع 
ذاتـه: ”كان يجـب أن تكون 
عـروض،  طلبـات  هنـاك 
ومعايـري واضحـة الختيـار 
إسـناد  أما  اإلعالمية؛  املنابر 
التـي  املنابـر  إىل  اإلعالنـات 
لديهـا بعـد مـايل فهـذا غري 

مقنـع“.
ورغـم أن وزيـرة االقتصـاد 
أن  عـىل  أرصت  واملاليـة 
اختيـار الئحـة مـن جرائـد 
لنـرش  إلكرتونيـة  ومواقـع 
إعالناتهـا ”تم وفق ما تنص 
القانونيـة،  املسـاطر  عليـه 
ولـم يكـن الغـرض إقصـاء 
أحد“، فإنها عادت لتؤكد أن 
النقاش الـذي أثري حول هذا 
املوضـوع ”فرصـة لتجويـد 
إىل  املسـطرة“، مشرية  هذه 
أن الوزارة بارشت نقاشا مع 
الهيئـات، ”وسـيكون هناك 
تحسـني لهذا القرار حتى ال 
يكـون هناك إقصاء ألي أحد 

ولضمان تكافـؤ الفـرص“.

الدوحة/متابعـة الـزوراء:
«العربـي-  تلفزيـون  إىل  انضـم 
اإلعالميـان محمد  أخـرياً،  أخبار» 
القحطانـي،  وداهـم  اليحيائـي 
ليقدمـا برنامجـي «خليج العرب» 
و»قـراءة ثانية».وذكـر تلفزيـون 
«العربـي» يف بيان لـه أن الُعماني 
محمـد اليحيائي سـيقدم برنامج 
«قـراءة ثانيـة» يف شـكله الجديد، 
إىل جانـب املسـاهمة يف إعـداده، 
ضيوفـاً  الربنامـج  ويسـتقبل 
لقـراءة  وأكاديميـني  مختصـني، 
سياسـية  ومفاهيـم  أحـداث 
وتاريخية بشـكل يزيـل ما يحيط 
بها مـن مبالغـات، أو انحياز غري 

موضوعـي.
ولليحيائـي خـربة تمتـد إىل أكثـر 
املجـال  يف  عامـاً  ثالثـني  مـن 
اإلعالمـي، إذ تنّقـل بـني الصحافة 
املطبوعـة والتلفزيـون يف كّل مـن 
سـلطنة ُعمان والواليـات املتحدة، 
الربامـج  تقديـم  يف  وتخصـص 
الحوارية ذات الطبيعة السياسـية، 
الثقافية.ويعـرض  والفكريـة 
برنامج «قراءة ثانية» عىل شاشـة 
التلفزيـون العربـي منـذ يونيـو/ 
حزيـران عـام ٢٠١٩، ويقـوم عىل 
حوار بـني نخبة مـن املتخصصني 
يقدمـون قـراءة مختلفـة  الذيـن 
عـن السـائد، ويفندون مـا يحيط 
باملفاهيـم واألحداث مـن مبالغات 

ومغالطـات.
وبدأ املوسـم األول للربنامج بتناول 
قضايـا فكريـة ذات طابـع ديني، 
ليقدم قراءة ثانية يف قضايا جدلية 
مثل حّد الرجم يف اإلسالم، ومفهوم 
قـدم  كمـا  اإلسـالم،  يف  الدولـة 
الربنامج خالل حلقاته األوىل قراءة 
إسـالمية،  تاريخيـة  لشـخصيات 
ومن أبرزهم ابن تيمية.يف موسـمه 
الثانـي، انتقل الربنامـج إىل قراءة 
املواطـن  تهـم  سياسـية  قضايـا 
العربـي، مـن بينها «اإلسـالميون 
وعالقتهـم بالديمقراطية»، وطرح 
مـن  ملفاهيـم  موضوعيـة  نظـرة 
والليرباليـة،  العلمانيـة،  بينهـا 

والشـعبوية.
يف املرحلة الجديدة يطلق الربنامج 
صيغة تجمع بني التقارير امليدانية 
واألرشـيفية املطولة، والحوار بني 
املختصـني، مع الرتكيز عىل قضايا 

تاريخية وسياسـية عامة.
البيـان، يقـدم الكويتي  وبحسـب 
برنامج «خليج  القحطانـي،  داهم 
العـرب»، متناوالً الشـأن الخليجي 
بالنقـاش  الصعـد  مختلـف  عـىل 
لتعزيـز  محاولـة  يف  والتحليـل 
أبنـاء  بـني  املشـرتكة  القواسـم 
التساؤالت الشائكة  الخليج وإثارة 
دوله.انطلـق  وعالقـات  واقعـه  يف 
برنامج «خليج العرب» عىل شاشة 
التلفزيون العربـي قبل أكثر من ٤ 
سـنوات، ويعد أحد برامـج القناة 
السياسـية الرئيسية، وهو يناقش 
الخليجـي،  املواطـن  يهـم  كل مـا 
وثقافياً، كما  واجتماعياً  سياسـياً 
يعّرف املواطن العربي عموماً بدول 
الخليـج ملـا لها مـن تأثـري إقليمي 
ودويل ملحوظ.واستضاف الربنامج 
خالل حلقاته السـابقة مسـؤولني 
وباحثـني من مختلف دول الخليج، 
وتنـاول ملفـات عـدة مـن بينهـا 
سـنوات حصار دولة قطـر، والتي 
مـع  بالتزامـن  الربنامـج  انطلـق 
بدايتهـا، ثم حـرب اليمـن، وامللف 
النـووي اإليراني.ويهدف الربنامج 
خالل املرحلـة املقبلـة إىل االنفتاح 
عـىل القضايا الخليجيـة ذات البعد 
الثقـايف واالجتماعـي، فضـًال عـن 
ويخصـص  السياسـية،  القضايـا 
مسـاحة للزيارات امليدانية إىل دول 
خليجيـة، بالتزامـن مـع فاعليات 
واجتماعيـة. وسياسـية  ثقافيـة 
يف  صحفيـاً  القحطانـي  وعمـل 
جريـدة «الـرأي العـام» الكويتية، 
والتي عرفت الحقاً باسم «الرأي»، 
كمـا قـّدم برنامجـاً حواريـاً عـىل 
الهواء مع آخريـن يف قناة «اليوم» 
الكويتية.ويف وقت الحق، ساهم يف 
إنشـاء مشـاريع إعالمية عدة، من 

بينهـا «جريـدة اآلن» اإللكرتونية، 
كما سـاهم يف تأسـيس أول نقابة 
للصحفيني يف الكويـت، والتي توىل 
النقيب، وأنشـأ  فيها منصب نائب 
القحطانـي كذلك «مركـز عبد الله 
السـالم لدعم الديمقراطية» وتوىل 
أخبار»،  سـابقاً.«العربي-  إدارتـه 
قناة إخبارية ناطقة باللغة العربية 
تبث من العاصمة القطرية الدوحة 
ومن لندن وبـريوت. تعنى بمتابعة 
الحـدث وخلفياتـه وتقديـم الخرب 
والتحقيـق. والتقييـم  والتحليـل 
وتلتـزم القنـاة بتقديـم صحافـة 
ذات محتـوى موضوعـي ومهني، 
التعبري،  مبـادئ حريـة  وبتكريس 
معتمدة عـىل أعىل املعايـري املهنية 
املعمول بها عاملياً.هذا وأطل مذيع 
نـرشة أخبار الثامنـة يف التلفزيون 
الرسـمي الجزائري، اإلعالمي خالد 
خلفـاوي، عرب برنامـج «ضفاف» 
الـذي تبثه قنـاة «العربـي٢»، بعد 

التحاقـه بهـا.
و»ضفاف» برنامج يسـلط الضوء 
عـىل الفنانني واألنشـطة الثقافية 
يف مختلـف أرجـاء الوطـن العربي 
بشـكل خـاص، وكذلـك األحـداث 
الثقافـة العاملية، من خالل فقرات 
والرتاث. والثقافة  بالفنـون  تعنى 

مواقـع  الحضـور  هـذا  ولفـت 
الجزائر،  يف  االجتماعـي  التواصـل 
حيـث أثنـى معلقون عـىل كفاءة 
املذيـع وتمنـوا له الحـظ املوفق يف 

التجربـة الجديـدة. 
طوبـال،  سـعيد  املذيـع،  وكتـب 
ثامنـة  «نجـم  «فيسـبوك»:  عـرب 
التلفزيـون الجزائري الزميل واألخ 
خالد خلفاوي يلتحق بقناة العربي 
خالـد..  التوفيـق  كل  القطريـة.. 

ومزيـداً مـن النجاحـات «.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
غالًبا ما يتوّقع القراء واملتابعون من 
الصحفيني تقديـم املعلومة يف قالب 
مبسـط ومفهـوم، لكـّن املعلومات 
القادمـة مـن املؤسسـات الربملانية 
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 عمـل الصحفي الذي تناط 
به مهمة تغطية أشـغال املؤسسات 
الربملانيـة، مـن الـرضوري أن ُيدرك 
املؤسسـات ومختلـف  عمـل هـذه 
جوانـب العمـل الربملانـي يف عالقته 
مـع اهتمامـات املواطنـني وربطها 

بمختلف جوانب العمل الصحفي.
ولإلحاطـة بكل هـذه الجوانب، أعّد 
الصحفي والباحث يف اإلعالم والعلوم 
دليـًال  يونـس مسـكني  السياسـية 
تدريبًيا شـامًال موجًهـا للصحفيني 
لتغطية أشغال مجلس النواب بصفته 
مؤسسة برملانية ترشيعية، وجاء يف 
مقدمته 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 
اشـتغال الصحفيـني؛ ثـم مقاربـة 
مهنيـة إعالميـة مقارنـة، تتمثل يف 
مسح شامل للتجارب الدولية، سواء 
منها العريقة أو الناشئة ديمقراطًيا، 
وتقديمها يف قالب مبسط 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 
للصحفيـني حيـث جـاء يف رده أّن 
«أهميـة هـذا الدليل تكمـن بأهمية 
موضوعـه»، وأضـاف أنـه ال يخفى 
عىل أحد مدى ارتباط عمل الصحافة 
ووظائفها بالدولـة الحديثة القائمة 
عىل الديمقراطية وفصل السـلطات 
وتمكـني املواطـن وإسـماع صوته، 
وأنـه ال يجهل أحد أهميـة ومركزية 
املؤسسـة الربملانيـة يف هـذه الدولة 

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

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

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

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

عنهم.
كمـا يتوجـه الدليـل إىل التخصـص 
أكثر يف املواثيق الدسـتورية املتعلقة 
السياسـية،  والتمثيليـة  بالربملـان 
ملسـاعدة  مفصـًال  رشًحـا  ويقـّدم 
الصحفيني يف فهم مراحل االنتخابات 
بصفتهـا الطريـق إىل مجلس النواب 
مـع رشح مبسـط لنمـط اإلنتخاب 
ومراحـل إعـالن النتائـج وتقسـيم 
اللجـان  ووظائـف  واملهـام  األدوار 
تحضـري  يتـم  وكيـف  الترشيعيـة 

مشاريع القوانني.
ويتطـّرق الدليـل إىل وسـائل وأدوار 
املواطنـني يف عمليـة اتخـاذ القـرار 
من إمكانية مراقبـة عمل الحكومة 
وآليات تقييم السياسـات العمومية، 
معتمًدا يف ذلك عىل رسوم توضيحية 
ومراجـع قانونية لتيسـري الوصول 
ملصـادر املعلومات املعتمدة، ويختتم 
هذا املحور بقاموس العمل الربملاني 
الذي يسّهل التعامل مع املصطلحات 

املعمول بها.
وقد تّم تخصيـص املحور الثاني من 
الدليـل لإلعـالم الربملانـي، بالتطرق 
ملبادئـه وخصائصـه وأدواره حيث 
يسـتهّل هـذا املحور بتعريـف لعالم 
االجتمـاع الفرنيس دومينيك والتون، 
الـذي عرّف فيه اإلعالم الربملاني بأّنه 
«الفضـاء الذي يتم فيـه تبادل اآلراء 
املتعارضة من قبل ثالثة العبني هم: 
رجال السياسـة واإلعالميني والرأي 

العام».
ثـّم يقـّدم الدليـل تلخيًصـا ملبـادئ 
اإلعـالم الربملانـي يف ثمانـي نقـاط 
وهي كالتايل: أن يكون إعالًما نشًطا 
واسـتباقًيا؛ موجزًا وشـامًال يلّخص 
مـا هـو أسـايس؛ دقيًقـا ومبـاًرشا 
درًءا للتأويـالت والغمـوض؛ متوازًنا 
وعادًال يف التغطية؛ مسـتداًما وليس 
مناسـباتًيا؛ صادًقا ولو تطلب األمر 
اإلبـالغ عن 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 
من أهم وظائف اإلعالم الربملاني هو 
قدرتـه عىل دعم الوظيفـة التمثيلية 
والرقابية ملؤسسـة للربملـان بتوفري 
فرصة مراقبـة العمـل الربملاني من 
طرف املواطنني عرب متابعة الجلسات 
والقرارات الصادرة وتقييمها بنقلها 
من نقاشـات داخل قبـة الربملان إىل 

الفضاء العام.
وعمـل الدليل عىل إبراز ثالث تقنيات 
وقواعـد لإلعالم الربملانـي وهي كما 

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

الربملان.
٢. تبسـيط املعلومـة بالشـكل الذي 

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

وتطلعاته.
وقـد قّدم الدليـل أيًضا عـرش قواعد 
للتغطية الصحفية للربملان كتلخيص 
القواعـد املرجعية الكـربى يف مجال 
املواكبة الصحفية لعمل املؤسسـات 
الربملانية التي قدمها الخبري اإلعالمي 
والصحفـي السـابق يف هيئة اإلذاعة 
بـوب  يس»،  بـي  «بـي  الربيطانيـة 

إيجينتون.

ولـم يغفـل الدليـل إبـراز مميـزات 
الشـأن  يف  املتخصـص  الصحفـي 
الربملانـي، وإعطـاء نصائح ملا قد ما 
يف  املتخصـص  الصحفـي  يحتاجـه 
تغطية العمل الربملانـي من مهارات 

ومعارف.
وخّصص أيًضا قسًما لقواعد الكتابة 
والتغطيـة مـن داخـل الربملـان مع 
تقديم مصـادر لألخبـار يف التغطية 
الصحفية للربملان. وبعدما قّدم عدة 
نقـاط متعلقة بأخالقيـات التغطية 
الصحفيـة للربملـان، اختتـم الدليـل 
بتوصيات ونصائـح عامة ومصادر 
ووثائـق مرجعيـة لـكل املعلومـات 

املذكورة يف الدليل.
الصحفـي  مـع  حوارنـا  نهايـة  يف 
أن  منـه  طلبنـا  مسـكني  يونـس 
يقـدم إرشـادات لكيفيـة اسـتفادة 
مـن  أخـرى  دول  مـن  الصحفيـني 
مخرجات هذا الدليل وكيفية تطبيق 
هذه التجربـة يف بلدانهـم، فرّد كما 
يـيل: «هذا الدليل، وباسـتثناء الجزء 
النـواب  مجلـس  بوصـف  الخـاص 
املغربي وسلطاته ومساطر اشتغاله 
الداخـيل، ال يحمـل أي خصوصيـة 
مغربيـة يف مجال التغطية الصحفية 
للمؤسسـة الربملانية، لكونه استلهم 
جـّل مضامينه من التجـارب الرائدة 
عاملًيـا، سـواء منهـا التـي أفرزتها 
املمارسـة العمليـة لبعـض الهيئات 
واملؤسسـات الربملانيـة أو تلـك التي 
أنتجتها دراسـات وأبحـاث علمية يف 
هذا املجال. بالتايل يشـكل هذا الدليل 
مرجًعا موحًدا، مع إمكانية تطويره، 

لكل الناطقني باللغة العربية».
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الرياض/ متابعة الزوراء:
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اىل الجامعـة العربيـة عـىل إعـادة عضوية وكالـة األنباء 

العراقيـة (واع).وجاء التصويت عىل عـودة (واع) بصفة 
عضـو عامل يف اتحاد وكاالت الدول العربية خالل اجتماع 

الجمعية العمومية بدورتها الـ٤٨ املنعقدة يف الرياض.
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األطـراف  بـني  الحـوار  مسـاعي 
السودانية التي ترعاها األمم املتحدة 
لـن تنجح، ألن أحـدا ال يعرف ما هو 
”الحل الوسـط“ الذي يمكن للجميع 
أن يقبلوا به، وألن الثقة معدومة بني 

كل األطراف.
الجيـش، بمنتهـى الرصاحـة، يريـد 
البقاء يف السـلطة باعتباره ”حامي 
الحمى“. ويريـد قادته أن يفلتوا من 
الحسـاب عما ارتكبوه مـن جرائم. 
ويريد أن يحتفظ ضباطه بـ“حقهم“ 
وقـت  أي  يف  انقالبـات  تدبـري  يف 
يشاؤون.. ويريد أن يحتفظ بـ“إدارة 
بعض املوارد“، ومنها مناجم الذهب، 
ألغـراض التهريـب بالدرجـة األوىل.. 
ويريد قادتـه أن يكونوا طرفا يف بناء 
تحالفات جهوية وقبلية تؤسس لهم 
نفـوذا يسـاعدهم عىل الزعـم بأنهم 

عىل عالقة وثيقة بـ“الجماهري“.
الطرف اآلخر، املدني، ليس عىل وفاق 
مع نفسـه.. ولسـوف تحتـاج األمم 
املتحـدة، لكـي تنجـح يف مهمتها أن 
تسـألهم: مـاذا تريـدون؟ فبعضهم 
يريد أن يعلق املشـانق لقادة الجيش 
يف الشـوارع.. وبعضهـم اآلخـر يريد 
نظاما ديمقراطيا من دون أن يعرف 
ما هو.. وبعضهم يريد سلطة مدنية، 
ويحتفظ بحقه يف عدم االعرتاف بها. 
وبعضهـم يعتقد أنه أحق بالسـلطة 
مـن غـريه.. وحتـى إذا اتفقـوا عىل 
يشء، فهم يريدون أن ينقلبوا عىل ما 

اتفقوا عليه يف وقت الحق.
هـذه األطـراف تجيـد الـكالم عـن 
الحريـات والديمقراطيـة والتعددية 
والتـداول السـلمي للسـلطة، ولكن 
واحـد  كل  يحتفـظ  أن  بـرشط 
الحريـات  خيانـة  يف  بحقـه  منهـا 

عندمـا  والتعدديـة  والديمقراطيـة 
يعـود  وأن  تـرضه،  أنهـا  يتضـح 
ليتحالـف مع الجيـش، ليدّبر انقالبا 
مشرتكا لإلصالح أو إلصالح اإلصالح، 
أو إلعادة بنـاء الديمقراطيـة.. إلخ. 
السيما وأن كل طرف يعتقد أنه أفهم 
من غريه ملشاكل السودان، وأنه قادر 

عىل حلها.
املشـكلة التي سـوف تعانيهـا األمم 
طرفـا  كونهـا  مـن  تبـدأ  املتحـدة، 
”مسـتمعا“.. أي أنه طـرف مضطر 
لسـماع وتسـجيل مـا تقولـه هذه 
األطـراف.. بينما اللعبة ليسـت فيما 
يقولون، ولكنها يف مـا يتدبرون ضد 
بعضهـم البعض من خـارج األقوال 

التي أسمعوها للوسطاء الدوليني.
تاريـخ االنقالبات يف السـودان يثبت 
فشـل كل االتفاقـات الديمقراطيـة. 
كما يثبت فشل كل األحزاب يف التقّيد 
بمـا توّقع عليـه، ويثبت أن سـلطة 
العصابـة، أيـا كانـت، عسـكرية أو 
مدنيـة، هي وحدها التـي يمكنها أن 

تحكم هذا البلد
لـن  املسـاكني  الوسـطاء  وهـؤالء 
يسمعوا من الكالم الجميل والتعهدات 
الطّيبـة إال مـا يجعلهـم يعتقـدون 
أن األزمـة سـوف تنحل بعـد خمس 
دقائق. وهـم، كلما خرجوا من حوار 
مع طرف، وجـدوا أنه ديمقراطي إىل 
العظم، وأنـه ال توجد يف الحقيقة أي 
مشكلة بني كل األطراف، وأن مزاعم 
وجود خالفات حول أسس بناء دولة 
حديثة، إنما هي من وساوس كائنات 
غري منظـورة. ولكـن ال تعرف كيف 
تغلـب النزاعات من جديـد بني أولئك 

الذين لم يقولوا إال القول الجميل.
وقـد يمكـن التوصـل إىل اتفـاق عىل 
”مبـادئ“، هي من جملـة ما قد يتم 
جمعـه من أقاويـل، إال أن شـيئا ما 
سـوف يحدث لكي يجعل السري عىل 
هداها مسـتحيال، فيأتي عبدالفتاح 
الربهـان هـذا، أو واحـد آخـر مثله، 
ليقـول إنه يريـد اإلصـالح، فيعتقل 
الحكومـة، ويلغـي اتفـاق املبـادئ، 
وتعود البالد لتدور يف الحلقة املفرغة 

نفسها.
السودان، يف تنوع مشاكله، وجهاته، 
وقبائلـه، وفصائله، ال يسـتطيع أن 
يجتمع عىل كلمـة واحدة. وال يعرف 
ما هـو ”الحل الوسـط“، وال من أين 

يبدأ. وثمة اعتقاد ساذج، هو السائد 
بـني كل األطـراف السـودانية، يقول 
إن تجربتهـم الربملانيـة هي السـبيل 
الوحيد الـذي يمكنه ”إنقـاذ“ البالد، 
بينما أثبتت الوقائع أن هذه التجربة 
نفسـها هي أم الفشـل وأبوه.. فلقد 
كانـت عـىل الـدوام تجربـة فـوىض 
وتناحرات حزبية وجهوية وقبائلية، 
وذلـك إىل درجـة تجـرب املـرء عىل أن 
يتساءل: هل توجد لدى هؤالء الناس 
أعـنٌي يرون بهـا، أم أنهـم ُعمٌي ُصٌم 

ُبكٌم ال يفقهون؟
رئيـس البعثـة األممية يف السـودان، 
يزمـع  إنـه  قـال  بريتـس،  فولكـر 
”إطالق عملية سياسية بني األطراف 
السـودانية مـن أجـل االتفـاق عـىل 
مخرج من األزمة السياسية الحالية. 
وأن العملية تشمل الحركات املسلحة 
واملجتمـع  السياسـية  واألحـزاب 
املدنـي والجماعات النسـوية ولجان 

املقاومة“.
ال داعـي للضحك.. ففي الواقع، فهذا 
ما ظل يفعله رئيس الوزراء املستقيل 
عبداللـه حمدوك لنحو سـنتني حتى 
ضاق به الذرع.. وال أحد يعلم ما هي 
املواهب التـي يملكها بريتس وتفوق 
عىل مـا يعرفـه حمـدوك، أو ما هي 
الوثيقـة التي يمكـن التوصـل إليها 
غري الوثيقة الدسـتورية التي اجتمع 
عليهـا الجميع، قبل أن ينقلبوا عليها 

وعىل بعضهم البعض.

وال أحـد يشـك بنزاهـة حمـدوك، أو 
باسـتقالليته أو بوطنيته، وهو أفهم 
وأدرى من بريتس بمشاكل السودان 
وتعقيداتـه بعـرشات املـرات.. ولكن 

فاض به الكيل.
سـوى أن بريتس يملك مـا ال يملكه 
حمـدوك، وهو أنه ”خواجة“ وعيناه 

زرق.
وهناك حالن جديران باالعتبار يمكن 
اللجـوء إليهمـا، وال يصـح عليهمـا 

ثالث.
األول، ترك السـودانيني يتنازعون إىل 
يـوم ُيبعثون، وهذا هـو يف الواقع ما 
ظلوا يفعلون منذ ٦٦ عاما. وبالتايل، 
فما املشـكلة لو ظلوا عىل حالهم ٦٦ 
عامـا أخرى. ولـو أمكـن أن يكتبوا 
تعهدا بعـدم القيام بأعمـال إرهاب 
يف الخـارج، فلربما صـار من الجائز 
تزويدهـم بالسـالح لكـي يخوضوا 
حربـا أهليـة طاحنـة ضـد بعضهم 
املتحـرضة  الشـعوب  كل  البعـض. 
خاضت حروبـا أهليـة.. صحيح أن 
سـفك الدماء لـم يعـد رضوريا بعد 
كل مـا حصدته البرشية من دروس. 
ولكـن ما عالقـة السـودانيني بهذه 
الـدروس؟ هـل تعلمـوا أي يشء من 
تجاربهـم الخاصة، لكي يتعلموا من 

تجارب غريهم؟
والثانـي، هـو أن يخضع السـودان 
لسـلطة انتـداب دويل، ريثمـا يعرف 
السـودانيون مـا هو الحل الوسـط، 

ضمانـات  عـىل  يحصلـون  وكيـف 
بتنفيذه، وكيف يمنعون الجيش من 
االشرتاك بأي عمل سيايس، وأن يكف 
قادتـه عن االعتقاد بأن ”الجماهري“ 
تحبهـم. بـل أن يكفـوا عـن إقامـة 
روابط من أي نوع مع ”الجماهري“، 
فهذا من شـغل األحـزاب وليس من 

شغل ضباط الجيش.
االنتـداب الـدويل يمكنـه أن يكلـف 
لرقابـة  خاضعـني  تكنوقـراط، 
البـالد،  شـؤون  إلدارة  صارمـة، 
كل  يف  محليـني  خـرباء  بمشـاركة 
جانب من جوانـب االختصاص، وأن 
تكون أعمالهـم ونتائج اجتماعاتهم 
شفافة وخاضعة للمراقبة األهلية يف 

التنفيذ.
شـيئا فشـيئا، سـوف تعـود البـالد 
لتقـف عـىل قدميهـا، اقتصاديا عىل 
األقـل. قبـل أن يمكـن التوصـل إىل 
وضع نظام سـيايس جديـد، يقطع 
مع كل التجربة السـابقة. أي يقطع 
مع انقالبات الجيش، كما يقطع مع 
النظـام الربملاني الذي ظل ُيمارس يف 

ربع الساعة بني انقالب وآخر.
وهنـاك أسـاس رشعي لذلـك. فلقد 
سـبق ملجلس األمن الدويل أن شـكل 
بعثـة ”يونيتامس“ بموجـب قراره 
رقم ٢٥٢٤، ”استجابة لطلب القيادة 
السـودانية“ يف فرباير ٢٠٢٠، ”لدعم 
يف  السـلمي  الديمقراطـي  االنتقـال 

السودان“.

 

خالل السـنوات املاضية تطرقت الكثري 

من مراكز الدراسـات واألبحاث العاملية 

اىل تعـرض العـراق اىل انهيار اقتصادي 

يف املسـتقبل القريـب، وقـد قمـت أنـا 

بالتحذيـر مـن هـذا الواقـع منـذ عدة 

سـنوات ووضـع الدراسـات والحلـول 

ومخاطبة الطبقة السياسية يف املواقع 

التنفيذية لتاليف هذا املستقبل، ولكن لم 

تكن هنـاك جدية ملواجهة هـذا الواقع 

من قبل أصحاب القرار. أما الحكومات 

املتعاقبة، ومن ضمنها هذه الحكومة، 

فقد تغافلوا عن هذه الحقائق، ولم يتم 

التنبه اليها إال قبل أسبوعني عندما اعلن 

وزير املاليـة إيل إمكانية تعرض العراق 

اىل كارثـة اقتصاديـة خـالل السـنوات 

القادمـة ممـا سيسـتدعي اىل اتخـاذ 

إصالحات قاسـية قد تـؤدي اىل ترسيح 

اعـداد كبرية من املوظفـني وغريها من 

اإلجراءات .

امـام هذا الواقع يجب التخطيط إلنقاذ 

الوضع وطرح الحلـول املمكنة التنفيذ 

ونحـن عىل أبـواب مرحلة جديـدة بعد 

قيـام مجلـس نـواب جديـد وتشـكيل 

التخطيـط  هـذا  القادمـة؛  الحكومـة 

ووضـع الحلول يمكـن ان يغطي ثالث 

مجاالت……. املجال السـيايس واملجال 

األمني واملجال االقتصادي .

اوالً املجـال السـيايس: وذلك بتشـكيل 

حكومة يمكن تعريفها بحكومة انقاذ 

شبيهة بحكومة طوارئ للسنني األربع 

القادمة، هذه الحكومة تتميز بما ييل:

١- ان يكون جميع وزرائها من املهنيني 

األكفـاء املخلصني والنزيهـني ويعملوا 

ملصلحة العراق ومـن املمكن ان يكونوا 

تابعني لجهات سياسية، ولكن ال يجوز 

ان يعملـوا ملصلحـة هـذه الجهـات او 

مصالحهـم الخاصـة وال يجـوز اعادة 

التـي  االقتصاديـة  واملكاتـب  اللجـان 

تسـتحوذ عىل موارد الـوزارات ملصالح 

األحزاب السياسـية الفاسـدة، عىل ان 

يمتلك رئيس الوزراء صالحية إعفائهم 

إن كان اداؤهـم ضعيفـاً او عليهم تهم 

فساد.

٢- ان يعمـل الوزراء عـىل درجة عالية 

من التنسـيق مع مجلس النـواب فيتم 

اسـتضافة احـد الوزراء بشـكل دوري 

النـواب لـرشح سياسـته  إىل مجلـس 

وما حققـه وما يواجهه مـن معوقات 

وكيفيـة تذليلها بالتعـاون مع مجلس 

النـواب، كمـا يتم يف كل سـنة مراجعة 

اداء جميـع الـوزراء ويتم اسـتبدال أي 

وزيـر عليـه تهمـة فسـاد او ضعف يف 

أدائه وكفاءته.

٣- لألسـف اصبح الفسـاد والرشاوى 

مـن  لكثـري  الطبيعـي  السـلوك  هـو 

املوظفـني والعاملـني بالدولـة، وهـذا 

يسـتدعي تبنـي سياسـتني أولهما ان 

تكـون الرواتـب كافيـة ألي موظف يف 

الدولة ليعيش حيـاة كريمة، وثانيهما 

باملقابل اتخاذ إجراءات شديدة بحق أي 

فساد او رشاوى، وهذا يتطلب التنسيق 

بـني الحكومة ومجلس النـواب إلجراء 

تعديل عىل قانون الخدمـة املدنية بهذا 

الشـأن؛ هذه السياسـة يف التعامل مع 

الفساد يمكن التعارف عليها (باملرونة 

حيـث   ،  (Zero Tolerance الصفريـة 

يثبـت تأريخ محـدد كأن يكـون اليوم 

األول لتشـكيل الحكومـة، وبعدها يتم 

معاقبـة أي موظـف قـام بـأي عملية 

فساد بعد هذا التأريخ بعقوبات رادعة 

كفصله او احالته عىل التقاعد من دون 

أي انـذار او تحذير آخر مع ارغامه عىل 

ارجـاع ما اسـتحوذ عليه من رشـاوى 

وفساد.

كما نحتاج ايضاً استخدام نظام االتمتة 

(الحوكمة االلكرتونية) ملحاربة الفساد 

البريوقراطي.

ثانياً املجال األمني: توفري االمن هو من 

الرشوط األساسـية لتحقيق االستقرار 

والتطور والتقـدم واالزدهار، وإغفالنا 

لهـذه الحقيقـة معنـاه انه لـن تقوم 

لبلدنـا قائمة وإن البلـد يف هذه الحالة 

يقيناً متجه نحو الهاوية والدمار خالل 

املسـتقبل القريب، كما يجب ان تكون 

إجراءاتنـا واقعيـة لتحقيق هـذا االمر 

املهـم، لذلـك نقـرتح تشـكيل (مجلس 

اعىل للتنسـيق األمني) برئاسـة رئيس 

مجلـس الـوزراء القائد العـام للقوات 

التشـكيالت  كل  وعضويـة  املسـلحة 

األمنية والعسـكرية، فضالً عن جهتني 

مهمة وهما الحشـد الشـعبي وفصائل 

املقاومـة وغريهـم، يجـب ان نتعامـل 

مع الواقـع عىل األرض؛ امـا مهام هذا 

املجلس فهي لتحقيق ما ييل:

اشـكاله  بـكل  اإلرهـاب  ١-مقارعـة 

ومسمياته ومالحقة اإلرهابيني ورضب 

اوكارهم يف كافة املناطق وبدرجة عالية 

من التنسيق بني الجهات املختلفة.

٢-إنهاء حالة الفلتان األمني والسـالح 

السـفارات  رضب  وبالـذات  املنفلـت 

بالصواريـخ، واي سـلوك قتايل من قبل 

أي جهة رسـمية او غري رسمية خارج 

نطـاق الدولة، فضـًال عـن الرصاعات 

العشـائرية والقتـل عىل أسـس دينية 

وعقائدية وطائفية وعرقية وسياسية 

وما شابه.

الرسقـة  عصابـات  مقارعـة   -٣

اغتيال  واالختطـاف والقتـل وبالـذات 

جميـع  بـل  واملتظاهريـن  النشـطاء 

الجرائـم بمختلـف اشـكالها، ويجـب 

عىل الحكومة كشـف قتلة املتظاهرين 

ألن  املدنيـني  والنشـطاء  السـلميني 

االنسـان العراقـي حياته مقدسـة وال 

يمكن التفريـط بهذه الدمـاء، باتخاذ 

مثل هذه اإلجراءات فقط يمكننا فرض 

هيبة الدولة والقانون.

ثالثاً املجال االقتصادي: جميع الجهود 

االقتصاديـة فشـلت، جميـع الجهـود 

لتحقيق نهضة يف البلد فشـلت، واألكثر 

مـن ذلك خـالل الـ١٨ عامـاً املاضية ال 

توجد لدينا سياسة اقتصادية، والنتيجة 

الطبيعيـة هو االنهيـار الحتمي بعد ان 

تقـل الحاجة للنفط االحفوري بشـكل 

كبري ويفقد النفط قيمته العاملية.

لقد تم التطرق يف اللقاءات السـابقة اىل 

بعض الحلول االقتصادية وإيجاد بدائل 

للنفط وتشـغيل املاليني مـن املواطنني 

يف مشـاريع اسـتثمارية تحقـق وارداً 

مهماً للبلـد كالربط بني الرشق والغرب 

مـن خالل املطـارات العراقية وخطوط 

الطـريان وتفعيل االتفاقيـة مع الصني 

ضمن مبـادرة الحزام وطريـق الحرير 

بإنشـاء ميناء الفاو وخطوط مزدوجة 

للسكك الحديدية من الفاو اىل اوربا من 

خالل تركيا وسـوريا ولبنـان واالردن، 

وانشاء منطقة صناعية يف الفاو وانشاء 

مصايف حديثة للنفط وبمواصفات تزيد 

من نسبة الغاز وتقلل من نسبة الوقود 

الثقيـل ومصانـع للسـمنت واالملنيوم 

والصلـب والزجاج وغريهـا يف املنطقة 

الصناعية يف الفاو .

وسـنتناول ادنـاه تتمة هـذا الربنامج 

االقتصادي وما هـي الخطوات العملية 

املطلوبة لتحقيق نهضة صناعية كربى 

يف العـراق وتوفري مجـاالت عمل ملاليني 

املواطنـني خـالل فـرتة محـدودة مـن 

الزمن، باالستفادة من التجارب العاملية 

يف هذا املجال؛

اليـوم مـا حـدث يف  احدثكـم  سـوف 

جنـوب افريقيـا، يف سـتينيات القـرن 

املـايض تحركـت دولة جنـوب افريقيا 

باتجـاه صناعة السـيارات، وبعد فرتة 

بضع سـنوات صار لديهـم ١١ مصنعا 

للسـيارات توظف حوايل مليون ونصف 

مليـون عامـل بمختلـف التخصصات 

بني مهندسـني وعمـال وورش تصليح 

األدوات  وبيـع  واملعـارض  السـيارات 

االحتياطيـة والتصديـر، ونجـد نفـس 

السياسـة الناجحة قد طبقت يف العديد 

من الـدول كإيران يف سـبعينات القرن 

املـايض وماليزيـا يف ثمانينـات القـرن 

املايض.

العراق يسـتطيع بكل سـهولة انشـاء 

١٠ مصانع، يف البداية مصانع لتجميع 

السيارات عىل مستوى القطاع الخاص 

واملختلط، ويف كل سنة كما يف تلك الدول 

يتـم تصنيـع عـرشة باملئة مـن أجزاء 

السـيارة يف العراق وبعد عرش سـنوات 

يتم تصنيع السـيارات بشـكل كامل يف 

العراق.. الكثري من دول العالم مستعدة 

للدخـول بـرشاكات مع العـراق يف مثل 

هذه املشاريع ومستعدة لتزويد العراق 

بالقـروض، حيث ان السـوق متوفر يف 

العراق وكذلـك االمكانية عىل التصدير، 

ويمكـن االتفاق مـع الصني يف انشـاء 

مـا ال يقـل عـن ٣ إىل ٥ مصانع صينية 

لتصنيع السيارات اعتماداً عىل االتفاقية 

مـع الصـني، ليس لقطـاع السـيارات 

فحسـب بل لكل القطاعـات الصناعية 

املختلفـة، وهذا يمكن ان يشـكل وارداً 

عظيمـاً للبلـد يكون بديالً عـن النفط، 

كمـا انه باإلضافـة اىل القرض الصيني 

ضمن االتفاقيـة الصينية يمكن تفعيل 

 Exim Bank) القـرض امليرس الكسـيم

) لخمسـة مليـارات دوالر واسـتخدام 

ما تبقى مـن القرض الربيطاني امليرس 

لعرشة مليارات باون إسـرتليني، حيث 

فقدنا ٤ مليارات بسـبب الجهل، فضالً 

عمـا اتفقت أنا فيه مع االتحاد األوربي 

لتزويدنـا باملنح والقروض امليرسة قبل 

سـنتني يف حال تشـكيل حكومة بعيدة 

عن الفساد واملحاصصة خالف حكومة 

عادل عبـد املهدي وحكومـة الكاظمي 

التي تـم وضعها عىل الالئحة السـوداء 

من قبل االتحاد األوربي بسـبب الفساد 

وغسيل االموال.

عـىل املسـتوى نفسـه يمكـن انشـاء 

والصناعات  البرتوكيميائيات  صناعات 

الغذائيـة  والصناعـات  االنشـائية 

وااللبـان وصناعـات االدويـة وغريها 

مـن الصناعات، ويمكن يف هـذا املجال 

االعتماد عىل االتفاقية الصينية وانشاء 

الكثري من املصانـع العالية الجودة من 

مصـادر صينيـة لتميزها بقلـة الكلف 

وتكنولوجيـا متطـورة وضمن القرض 

الصيني

نهضـة  اكـرب  نحقـق  حتـى  ولكـن 

ومضمونة الربـح وبأقرص فرتة زمنية 

يجب االستفادة من التجارب العاملية:

سأحدثكم ما الذي حدث يف بريطانيا:

كانـت هنـاك مئـات مراكـز التسـوق 

الكـربى العريقة املوجودة يف السـاحة 

الربيطانيـة منـذ مئة عـام او اكثر كـ 

Woolworth ولـورث بأكثـر مـن ٨٠٠ 

مركـز، Littlewood ليتـل وود وغريها 

باملئات؛ لقد افلسـت هذه املراكز وهي 

باملئـات خـالل الثالثني سـنة املاضية، 

ولكننـا نجـد يف نفس الوقـت ان هناك 

مراكز تسـوق قد حققت ارباحاً كبرية 

جداً كجـون لويـس John Lewis الذي 

تجـاوز دخله السـنوي الــ٢٥ـ مليار 

دوالر، حيـث ان جميـع العاملني الذين 

يتجاوز عددهم ٨٠,٠٠٠ عامل بمختلف 

هـذا  يف  اسـهم  لديهـم  التخصصـات 

املرشوع، لذلـك فهم يعملـون بكل جد 

وإخـالص واندفـاع ملرشوعهم الخاص 

يأخـذوا  وعمـال  كموظفـني  وليـس 

رواتبهم يف نهاية الشهر،

من املهم يف املشاريع الصناعية الجديدة 

خاصـاً  قطاعـاً  تكـون  ان  العـراق  يف 

وقطاعـاً مختلطـاً، وأن يكـون جميع 

العاملني فيها لديهم اسـهم، فمن جهة 

يعملـوا بـكل جد وإخـالص ملرشوعهم 

انـه يكفينـا ويكفـي  الخـاص. كمـا 

املواطـن العراقـي ان يعمـل كموظـف 

يأخذ معاشـاً محدداً يف نهاية كل شهر، 

مـن حـق املواطـن العراقـي ان يحقق 

فائـدة تتجاوز معاشـه الشـهري، وان 

تبقى هذه األسهم له ولعائلته وألبنائه 

من بعده.

هنـاك توجـه مسـتقبيل، وبالـذات يف 

 John لنمـوذج  الربيطانيـة  السـاحة 

Lewis جون لويـس، فغدت الكثري من 

الـرشكات الحديثة تتبع هـذا النموذج، 

وبالـذات رشكات التأمـني والـرشكات 

نسـبة  وتجـاوز  وغريهـا،  الصناعيـة 

الدخـل اإلجمايل القومي GDP للعاملني 

يف السـاحة الربيطانية الذيـن يعملون 

عىل نموذج John Lewis جون لويس يف 

يومنـا الحايل ٤٪ ، من املهم االسـتفادة 

من التجارب والخربات العاملية يف املجال 

االقتصـادي لتحقيـق افضـل مـا فيه 

ملصلحة العراق.

يف العراق ايضاً مصانـع للدولة قديمة، 

الكثـري منها متوقفـة او انتاجها ليس 

باملسـتوى املطلوب من ناحية النوعية 

والكميـة، يف مثل هـذه الحالـة يمكن 

االتفاق مع رشكات استشـارية عاملية 

لعمل تقييـم لجميع املعامل السـابقة 

التكنولوجيـا  واسـتخدام  وتأهيلهـا 

هـذه  قبـل  مـن  وإدارتهـا  املتطـورة 

الرشكات االستشـارية العاملية وتدريب 

مالك عراقي ليكون قـادراً عىل ادارتها 

يف املستقبل.

أمـا بالنسـبة ملصانع القطـاع الخاص 

املتوقفـة فيجـب اسـنادهم بقـروض 

ميـرسة وطاقة ووقـود رخيص وإلغاء 

حوافـز  وتوفـري  والرسـوم  الكمـارك 

لتصديـر بضائعهـم ولجان مشـرتكة 

لالسـتماع  الحكومـة  وبـني  بينهـم 

لشكاويهم ومشـاكلهم، وتذليل جميع 

الصعوبـات لتحقيـق نهضـة صناعية 

عىل املستويات كافة.

أمـا بالنسـبة للكثـري من الشـباب من 

خريجي الجامعات الذين يرومون انشاء 

مصانعهـم الخاصة فيجـب تخصيص 

بـني ٣ إىل ٤، مليـارات دوالر كقـروض 

ميرسة اعتمـاداً عىل االتفاقية الصينية 

او قـروض ميرسة مـن دول أخرى كما 

يجب تشـكيل هيئة املشاريع الصغرية 

واملتوسطة من اشـخاص متخصصني 

وذوي كفاءة عالية، وتتوىل هذه الهيئة 

خريجـي  وبالـذات  الشـباب،  تدريـب 

الجامعات، وتتعاون مع الشباب لعمل 

دراسـات الجدوى ثم تقوم هذه الهيئة 

وتبقـى  الالزمـة  املبالـغ  بتخصيـص 

كحاضنة للمرشوع حتى يتحقق الربح 

فيعتمدوا عىل انفسـهم، ويتم تسـديد 

القـرض مـن األربـاح التـي تسـتخدم 

للمشاريع األخرى.

كمـا يجـب التنسـيق بـني الحكومـة 

ومجلس النـواب إلجراء ما هو مطلوب 

إلنهـاء  الترشيعيـة  التغيـريات  مـن 

البريوقراطيـة، ولتوفـري بيئـة قانونية 

طـاردة  وليـس  لالسـتثمار  حاضنـة 

لالستثمار كما هو الوضع الحايل.

كل هـذه املقرتحـات يمكـن تحقيقها 

متـى مـا آلـت إدارة البلد إىل اشـخاص 

أكفـاء مخلصـني لبلدهـم، ويقدمـون 

مصالح البلد عىل مصالحهم الخاصة.

أمـا إذا لم يتغـري الوضع عند تشـكيل 

الحكومـة القادمـة وبقيـت إدارة البلد 

كمـا كان الحـال منذ عـام ٢٠٠٣ حتى 

يومنـا الحـايل، وبقيـت نفـس الفئـة 

التـي  الورديـة  فالصـورة  الحاكمـة، 

ذكرناهـا لن تتحقق وسـيتم جـر البلد 

اىل مهاٍو سـحيقة وخطرية، وسـيغدو 

العراق كدولة الصومال -أعاذنا الله من 

هذا املسـتقبل-، ولكن يبقى املنا كبرياً 

بالله وباألرشاف من أبناء وطننا إلنقاذ 

البلد، وايصاله اىل شاطئ السالم والخري 

والتطور واالزدهار.

مـا كنـا نعتـربه ِحمـًال ثقيالً يف 
طفولتنـا أصبح حلمـاً نرغب يف 
الحفاظ عليه يف مستقبل أبنائنا.

لم نكن نـدرك أهمية العالم الذي 
قضينا داخل أسـواره أول سنني 
عمرنا نكتشـف ذاتنـا نتعلم عرب 
أدواتنا سـبل الحيـاة بمحدداتها 

املختلفة.
قديـم  عاملـي  نظـام  املدرسـة 
نظـراً  املسـتجد  أن  إال  جديـد 
للظروف الطارئـة أدخلت صورة 
الـذي  املدرسـة  لشـكل  فريـدة 
بـات محصـوراً يف زوايـا الجهاز 
املحمول أو الكومبيوتر ال بأسوار 
أبواب ومقاعد دراسـية وأسلوب 
جديد يف التعليـم أال وهو التعليم 

عن ُبعد.
هل أبعد التعليم عـن ُبعد الطلبة 
عـن التعليم والتعلّم أم سـاهم يف 
توظيف التقنية لخدمة البرشية؟ 
سؤاٌل وتسـاؤٌل يباَدر إىل أذهاننا 
يومياً بعد أن تأّثـر قطاع التعليم 
فـأي  الجائحـة،  بسـبب  أيضـاً 

مستقبٍل يتنظر جيل املستقبل!
ال أحد ُينكر أن للرضورة أحكاما، 
وأن الغاية تربّر الوسيلة يف بعض 
األحيان ولكن املعايش والشـاهد 
عىل عـرص التعليم اإللكرتوني له 
عالمات اسـتفهام حـول نجاعة 
التـي  التجربـة  هـذه  وفعالّيـة 
لـم نجرّبهـا يف ماضينـا لننقلها 
لبناتنـا  ونوّرثهـا  لحارضنـا 

وأبنائنا.
عـرص  مـع  مطلـوب  التكّيـف 
عـىل  ُيصـّور  وإن  التكنولوجيـا 

أنه مسـألة بسـيطة كل ما تغلق 
أبـواب املدرسـة ُتفتـح األجهزة 
وتبارش العمليـة التعليمية، لكن 
وجـب تسـليط الضـوء عـىل أّن 
املدرسـة ليسـت فقط تعليما بل 
هي أسلوب حياة مما تتخلله من 
انضباط والتـزام وروتني يومي، 
إىل جانب تكوين صداقات يف زمن 
التواصل االجتماعي الذي قّل فيه 

التواصل البرشي.
تتبـع  التـي  الـوزارات  إحـدى 
العربيـة منها  الـدول  لحكومات 
والعاملية ُتسـّمى بـوزارة الرتبية 
والتعليم، إذاً الرتبية تسبق التعليم 
وهذا لّب الحديث، الرتبية تتحقق 
باملتابعـة الحضوريـة الوجاهية 
وتبـادل وجهـات النظـر لتعلّـم 
كيف نحرتم اآلخر ويف ذات الوقت 
التأثـر شـخصياً بمـدّرس يقف 
أمام الطلبة فهو أحد األشـخاص 
الذين يمثلون قدوًة يف بداية نشأة 

اإلنسان الحياتية.
الطلبـة  زمـن  يف  بتنـا  اليـوم 
يحرضون ال حارضين للحصص 
أونالين عىل اعتبار أنهم جالسون 
يف بيتهم ضمن الدائرة املريحة لهم 
«comfort zone» التـي تتيح لهم 
التساهل مع القوانني رّبما وعدم 
التعاطي معهـا بجدّية، التواصل 
عن ُبعد قادهم إىل التشّتت ومعه 

فقدوا التواصل الحقيقي.
فيهـم  نزرعـه  الـذي  الحمـاس 
العتبار املدرسة أحد األسس التي 

تتطلب اهتمامهم تراجع.
يتـم تخصيـص وقـت يف  ملـا ال 
اليـوم أسـبوعياً لحصة عـن ُبعد 
ُيمكـن  التـي  العليـا  للصفـوف 
ضبطها جسدياً ونفسياً باملنطق 
حتـى يتـم تدريجيـاً التأقلم مع 

هذه الوسيلة.
العـرص  نحـارب  ال  هنـا  نحـن 
الرقمـي والتطـور التكنولوجـي 
لكننا نحارب من أجل البقاء عىل 

روحية التعليم والتعلّم.
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ألعاب اإلنرتنـت أصبحت منترشة، 
معظـم بيوتنـا أصبح فيهـا جهاز 
يسـتخدمه  باإلنرتنـت،  متصـل 
أطفالنـا للعـب مـع أشـخاص ال 
نعرفهم، قد يبدأ طفلك بالدردشـة 
مع أحدهم، أو ينفـق أمواالً كثرية 
يف رشاء مسـتويات جديـدة داخل 
اللعبة، أو ال يستطيع السيطرة عىل 
نفسـه أمام إغراءات هذه األلعاب، 
فيهـدر وقتـه وطاقتـه يف اللعـب، 
وربمـا يصبح مدمناً عىل لعبة ما.. 
كل هـذه األرضار وأكثـر يمكن أن 
يتعرض لها طفلك، بينما تعتقدين 

أنِت أنه مجرد طفل يلعب.
كان طفلـك مـن مسـتخدمي  إذا 
تطبيـق  عليـِك  اإلنرتنـت،  ألعـاب 
النصائـح اآليـة من أجـل حمايته 

منها، دون منعه من متعة اللعب.
-1 أخربي طفلك أن الالعبني ليسوا 

بالرضورة أطفاالً
قـد ينخـدع طفلـك بسـبب اسـم 
الالعب الـذي يبدو طفـًال يف نفس 
عمره، ويبدأ بالدردشة معه، بينما 
يكون الطرف اآلخر شـخصاً بالغاً 

يتالعب بطفلـك أو يعرضه للتنمر 
أو األلفاظ السـيئة أو االسـتغالل 

بطرق مختلفة.
لـذا عليـِك تحذيـر طفلـك مـن أن 
الالعبني هم أناس غرباء، متخفني 
بالـرضورة  ليسـوا  أجهـزة،  وراء 
أطفـاالً يف نفس عمـره، وال يمكن 

وضع ثقتنا بهم.
-2 اجـربي طفلك عـىل أخذ فرتات 

راحة
أمـام جهـاز لسـاعات  الجلـوس 
طويلـة دون حركـة، يجعل طفلك 
عصبيـاً، كمـا يدفعه نحـو تناول 
صحيـة،  غـري  خفيفـة  وجبـات 
مـا يهـدد صحتـه، وقـد يصيبـه 

بالسمنة.
لذا اجـربي طفلك عـىل أخذ فرتات 
راحـة، وليكـن كل نصف سـاعة، 

وتجنبـي تقديـم وجبـات خفيفة 
لـه أثنـاء اللعـب، وإذا أُتيحـت لِك 
الفرصة، اختاري لـه األلعاب التي 

تتطلب الحركة. 
-3 اخربي طفلـك أن عالم األلعاب 

مزيف ولكن املال حقيقي
هناك ألعاب تكـون مجانية، ولكن 
داخلها مسـتويات يجب رشاؤها، 
ال  الصغـار،  خاصـة  واألطفـال، 
يدركـون أنهـم يهـدرون املال عرب 
عمليـات الرشاء، يف النهاية كل هذا 

بالنسبة إليهم مجرد لعب.
األمـر  رشح  عـىل  احـريص  لـذا 
لطفلك، وأال يقـوم بعمليات رشاء 
يمكنـِك  وأيضـاً  إخبـارك،  دون 
التحكـم بإعـدادات اللعبة، حتى ال 
يقـوم الطفل بعمليـات رشاء دون 

موافقتك.
-4 احذري من اإلعالنات املنبثقة

بعض األلعاب تظهـر بها إعالنات 
منبثقـة، بينما يلعـب طفلك وأنِت 
مطمئنـة، تظهر أمامه إعالنات قد 
يكون محتواها غري مناسب لسنه، 
لـذا عليِك اختيـار األلعـاب التي ال 

تحتوي عـىل إعالنـات منبثقة، أو 
تحققي من نوعيـة اإلعالنات التي 
قد تظهر لطفلك، هذا األمر يتطلب 
منِك بذل الجهد، ولكن أمان طفلك 

يستحق.
-5 حافظي عـىل طفلك من إدمان 

األلعاب اإللكرتونية
بعض األطفال يكونون أكثر عرضة 
لإلدمـان، لـذا احرتيس مـن ظهور 
بـوادر اإلدمـان عـىل طفلـك، مثل 
التقلبات املزاجيـة الحادة املتعلقة 
باللعـب، وأعراض االنسـحاب عند 
عـدم اللعـب، واالنشـغال باللعـب 
طـوال الوقت حتى عندما تتحدثني 
إليه أو عندما يقوم هو بأي نشاط 
آخر، مـن عالمات إدمـان األلعاب 
بالنظافـة  االهتمـام  عـدم  أيضـاً 
الشـخصية، واملشـاكل الجسـدية 
مثل آالم الرقبة والصداع، أو العزلة، 
أو تراجـع االهتمـام باملدرسـة أو 

الرياضة.
لذا كوني سـباقة بخطوة، وضعي 
حدوداً السـتخدام طفلك لإلنرتنت، 

حتى ال يقع يف فخ اإلدمان.

الكـذب من رشيـك الحيـاة أمر مؤلم 
ويجلب الشـعور بالخيبة واإلحباط، 
وحتـى لـو كان بسـيطاً أو يف أمـور 
تافهـة، فـإن تكـراره واإلرصار عليه 
يفقد العالقة أهم أركانها األساسية، 
وهـي الثقة، لذلـك عـىل الزوجني أن 
يعتمـدا الصـدق معـاً، حتـى يتمتعا 
بعالقـة صحية وسـوية.. ويف ما ييل 
3 أسـباب تجعل الكـذب يدمر حياتك 

الزوجية.
-1 الكذب يشبه كرة الثلج

تبدأ كرة الثلج صغرية، ثم تكرب تدريجياً 
حتـى تصبـح ثقيلـة للغايـة ومدمرة 
لكل ما يف سـبيلها، وكذلك الكذب، يبدأ 
بكذبـة صغـرية وغـري مؤثـرة، ولكن 
الكذبة الصغرية تحتاج إىل كذبة أخرى 
لتغطيتهـا، وهكذا يتـواىل الكذب حتى 
تصبح معامالت الشـخص كلها عبارة 
عـن مجموعة من الكذب، حتى يتطور 
األمـر وتصبـح نوعية الكـذب خطرية 

وعواقبها مدمرة.

-2 الكذب يهدم أركان الزواج
من أهم أركان الزواج، الثقة، والكذب 

يدمـر الثقـة بـني الزوجـني، حيـث 
يصعـب عىل أحـد الطرفـني تصديق 

اآلخر، ويتسـلل األمر إىل سـوء الظن، 
وتضخيم املواقف، األمر الذي تستحيل 

معه الحياة الزوجية السوية.
-3 الكذب إعاقة يف سـبيل طموحات 

األرسة
لكل أرسة طموحات تخطط من أجل 
تحقيقهـا، وتحقيق هذه الطموحات 
يشـمل عـدة عنـارص، منهـا املادية 
والوظيفيـة وغريهـا، فـإذا كان أحد 
الطرفـني يكذب باسـتمرار، بالتأكيد 
سـوف يخفي معلومات مهمة، وهو 
ما يسـبب تعطيل تحقيق طموحات 
وأهـداف األرسة، وربمـا ال تتحقـق 

أصالً بسبب الكذب.
عىل سـبيل املثال الكذب بشأن الوقت 
قـد يؤجل فكـرة السـفر يف إجـازة، 
الكـذب بشـأن املال وعـادات اإلنفاق 
قد يفسـد خطـة رشاء منـزل جديد، 

وهكذا.
بسبب كل ما سبق، عليِك أن تعتمدي 
الصـدق أساسـاً لحياتـك الزوجيـة، 
وأن تحاربيه وال تستسـلمي له كحل 

سهل.
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إنقـاص الـوزن وحـرق الدهون 
املرتاكمـة يف أجـزاء محـّددة من 
يتحّققـا  أن  يمكـن  ال  الجسـم 
بطريقة واحـدة، وإّنما بتضافر 
القـرارات، كاّتباع  مجموعة من 
مجموعـة  ممارسـة  حميـة، 
مـن التماريـن الرياضّيـة التـي 
تسـتهدف مراكز تراكم الدهون 
املرشوبـات  أحـد  تنـاول  مـع 

املخّصصة لحرق الدهون.
يؤّكـد األطّبـاء وخـرباء التغذية 
بأّن هناك أطعمة لها القدرة عىل 
تحفيز عملّية حرق الدهون أكثر 
مـن غريها، وبالتـايل إدراجها يف 
النظام الغذائـّي اليومي يعّد من 
الخطـوات املهّمة التي تعمل عىل 
فقـدان الـوزن وحـرق الدهون 
الخـرص،  املرتاكمـة يف منطقـة 

ومنها:
-1الجريب فروت

عـادة مـا ينصح بـه عنـد اّتباع 
حمية، وذلك الحتوائه عىل كمّية 
وفـرية من األلياف التي تحّسـن 
مـن عملّيـة الهضـم والتمثيـل 

الغذائّي.
-2 املكّرسات

تحتـوي عىل نسـبة وفـرية من 
أوميغا 3 الذي يسـاعد عىل حرق 
الدهون وتخفيض الكوليسرتول 
الكوليسـرتول  لصالـح  الضـاّر 
النافـع، ولكن حـّذر األطباء من 
املبالغـة يف تناول املكّرسات ألّنها 
تـؤّدي إىل زيادة يف الوزن بسـبب 
املرتفعـة،  الحرارّيـة  سـعراتها 
يكفي ملء كّف يد واحدة يومّياً.

-3 البيض
البيـض مصدر رئيـّيس للربوتني 
الـذي يحّفز الجسـم عـىل إفراز 
هرمون الشـبع، لـذا، هو مكّون 
رئيّيس يف أغلب الحميات تقريباً، 
ورغـم ذلك فإّن تنـاول بيضة أو 

اثنتـني يومّيـاً كحـدٍّ أقـىص أمر 
كاٍف لتحفيز الجسـم نحو حرق 

الدهون بكفاءة أعىل.
-4 الفول

الفول يشـعر بالشـبع لساعات 
بفضـل احتوائـه عـىل األليـاف 
والربوتـني معاً، كمـا أّنه يحتاج 

وقتاً طويالً للهضم.
-5 التّفاح األخرض

السعرات الحرارّية لثمرة التّفاح 
األخـرض قليلـة نسـبّياً مقابـل 
احتوائهـا عـىل أليـاف طبيعّيـة 
تشـعر بالشـبع، فهـي أفضـل 
اختيـار لوجبة خفيفة عند اّتباع 

حمية.

تشـعر برغبة ملحـة يف اإلقالع 
عـن التدخـني؛ لكن مشـكلتك 
األكرب هـي اسـتخدام التدخني 
للتنفيـس عـن النفـس وقـت 
محاربـة  يمكنـك  الغضـب، 
التدخـني مـن خـالل املواظبة 
عىل تناول املرشوب التايل؛ فهو 
يعمـل عـىل منحك االسـرتخاء 
وتهدئـة األعصـاب، ويف الوقت 

نفسه تنظيف الرئة.
وطريقـة  مكوناتـه  إليـك 

تطبيقه:
مكونـات املـرشوب

ملعقة من الزنجبيل
حفنة من النعناع

ملعقتـان مـن الليمـون
ملعقة من الشاي األخرض

طريقة تطبيقه

يف وعـاء عـىل النـار ابدئـي يف 
غيل الزنجبيـل والنعناع لدقائق 
ملزيج  وإضافتهـا  وتصفيتهـا، 
الخـالط  يف  والتـوت  األنانـاس 
وسـحقها جيداً لدقائـق؛ حتى 
تتجانس تماماً وتناويل كوباً منه 
إىل كوبني يوميـًا، فغنى النعناع 

بمادة املنتول يساعدك عىل كبح 
شـهية للتدخني، أمـا الزنجبيل 
فهو يمنحك االسرتخاء ويساعد 
عىل تنظيف الرئة، كذلك بالنسبة 
للشاي األخرض فهو األكثر غنى 
بمضادات األكسـدة التي تطرد 

السموم.

ŸnÓi@¿@ŸjÓj†

NNNlbì«˛a@ãé

ÊÏÁá€a@÷ãyÎ@ÊåÏ€a@Êaá‘–€@Ú‡»†c

@Â«@ ˝”�a@Û‹«@á«bèÌ@›Ój≠ç€a@laãí
Úˆã€a@—Óƒ‰mÎ@µÇán€a

يعترب املوز الذي نراه اليوم ونتغذى عليه من 
نتاج التهجـني الذي اعتمده عليه اإلنسـان 
منـذ زمن طويل مىض، وعـىل الرغم من أنه 
يوجـد الكثري من املـوز الربي، الـذي يعترب 
الجنـوب والجنـوب الرشقـي لقـارة آسـيا 
موطنـا له، كما توجد العـرشات من األنواع 
من هـذه الفواكه، واآلالف من التشـعبات، 
إال أنها ليسـت تلك التي نعرفها ونستهلكها 

اليوم.
لـدى بعض هـذه األنـواع بـذور، وتلك هي 
طبيعة الفواكه؛ إنها تلك املجسـمات ذوات 

كثافة تحتوي عىل بذور داخلها.
لربما تكون تتسـاءل اآلن: “ملاذا لم يسـبق 
يل أن تناولت مـوزة ذات بذور من قبل؟” يف 
الحقيقـة أنت تفعل ذلـك يف كل مرة تتناول 

فيها موزة.
لنوضح األمر أكثر: توقفت البذور عن النمو 
يف املـوز املهجـن منـذ زمـن طويـل، أما إن 
أمعنت النظر يف واحدة منها فسـرتى بعض 
النقـاط السـوداء الصغرية جـدا، وتلك هي 
كل ما تبقـى من بذور املـوز، كما أنها غري 
مخصبـة، إن بدر إىل ذهنك القيام بزراعتها، 
فلـن ينمو لديك يشء، فثمار املوز اليوم هي 

ثمار غري خصبة.
حقيقـة أخـرى هـي ان كل مـوزة قد كنت 
تناولتهـا يف السـابق عزيـزي القـارئ هي 

متطابقة تمامـا جينيا، إليك موزة من نوع 
(كافنديش)، وهي النوع عديم البذور الذي 
نسـتهلكه جميعنـا اليوم، إال أنهـا لم تكن 
النـوع الذي كنا نسـتهلكه دائمـا ونختاره 

حتى سنة 1960.
كان كل شـخص يف العالم يأكل نفس املوزة 
تقريبا، لقد كانت فقط موزة أخرى مطابقة 
جينيا لجميع املوز املتواجد آنذاك وهي موزة 
 ،The Gros Michelle (ذوو غـرو ميشـال)
وهـي ثمرة أكـرب وألذ مـع قـرشة خارجية 

أغلظ.
بإمكانـك مالحظـة أن املـواد الغذائيـة التي 

تحمل نكهـة املوز اليوم كلها ال يبدو مذاقها 
تمامـا مثـل املـوز الـذي نسـتهلكه، ذلك أن 
مذاقها مطابق ملذاق نوع الـ(غرو ميشال).

لقـد كان التطابـق الجيني الـذي جمع نوع 
املوز (ذو غرو ميشـال) هو سبب هالكها يف 
النهايـة، حيث بدأ يصيبها نوع من األمراض 
الفطرية يسـمى بـ(مرض بنمـا)، وبمجرد 
أن فهـم املزارعـون أن منتوجاتهـم عرضة 
لخطر محدق، قىض الوبـاء عليها وانقرض 
بذلـك نوع الـ(غـرو ميشـال)، واختفى من 

الوجود.
كان البـد أن تعـاد هيكلـة صناعـة املـوز 

بكاملها من أجل نوع الـ(كافنديش)، وبما 
أنها عديمة البذور، كانت الطريقة الوحيدة 
إلعادة خلقها هي زرع جزء من ساق النبتة، 
وطوال الخمسني سنة املاضية كنا نستهلك 
نـوع الـ(كافنديش) ونسـتمتع به ذلك أنه 

كانت لديه مقاومة ضد (مرض باناما).
غـري أن العلمـاء والباحثني كانـوا قد أعربوا 
عـن قلقهم من أن يلقى نوع الـ(كافنديش) 
نفـس مصـري الـ(غرو ميشـال)، ذلـك أنها 
شـديدة التطابق عىل مستوى الجينات، مما 
يجعلها أكرب عرضة لالنقراض لدى تعرضها 
لهوجـوم وبائي أو فطـري، حيث كل ما عىل 
الفطر أو املرض أن يفعله هو أن يجد وسيلة 
ما الحرتاق موزة واحدة وتدمريها حتى تسلم 
لـه مفاتيح النوع كله، وذلك راجع للتطابق، 
حيث لن يكون هناك أي تنوع جيني ليشكل 

بالنسبة له أية عراقيل أبدا.
جعلـت هـذه الحقيقـة العلمـاء والباحثني 
انقـراض نـوع  يتوقعـون  بـل  يتخوفـون، 
الـ(كافنديش) كذلك يف مستقبل ليس ببعيد 
جـدا، الخرب الجيد هـو أن العلماء والباحثني 
يعملـون اآلن من أجـل تطوير أنـواع أخرى 
لتعويـض النـوع الحـايل يف حـال تعرضـه 
لالنقراض، كمـا أنننا بتنا اليوم نفهم الكثري 
حول علم األمراض واألوبئة، وكذا فيما يتعلق 

بالزراعة والتهجني، والتعديل الوراثي.
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 املقادير
1 حبـة (بالجلـد   : - الدجـاج 
أربـع  إىل  ُمقطعـة  والعظـم 

قطع) 
- البصـل : 3 حبـات (مفرومة 

مكعبات) 
- الزيت النباتي : ربع كوب 

- معجون الطماطم : 2 ملعقة 
كبرية 

- عصري الطماطم : ربع كوب 
حبـات   4  : البطاطـس   -
(مقطعـة حلقـات أو مكعبات 
حسب الرغبة).. - مرق دجاج 
: كوب (أو ماء مذوب به مكعب 
مرقـة دجاج).. - زيت الزيتون 

: 2 ملعقة كبرية .

- ملح : نصف ملعقة صغرية 
- فلفل أسـود : نصـف ملعقة 

صغرية 
- هيل : نصـف ملعقة صغرية 

(مطحون) 
- بهار : نصف ملعقة صغرية 

ملعقـة  نصـف   : القرفـة   -
صغرية 

طريقة التحضري
1. ُتتبـل قطـع الدجـاج بامللح 
والبهـارات، مـع الدعـك باليد 
حتى تتوزع التتبيلة.2. ُيسخن 
الزيت يف قدر عىل نار متوسطة، 
وتوضع قطـع الدجاج والبصل 
املفـروم، وُترتك عـىل النار مع 
التقليـب حتـى ُتحمـر قطـع 

الدجاج مـن الجهتني.3. ُيخلط 
معجـون الطماطم مع رشائح 
البطاطـس وعصـري البندورة، 
ويوضـع يف قـدر عىل النـار ثم 
ُيغطى وُيرتك ملـدة 6 دقائق.4. 
نضـع قطـع البطاطـس مـع 
الدجـاج يف صينيـة فـرن مـع 
السـائل الناتـج وكـوب املرق، 
وُتتبل بامللح والفلفل.5. توضع 
الصينيـة يف الفرن عـىل حرارة 
أو  دقيقـة   35 لحـوايل   180
حتـى تمـام ُنضـج الدجاج.6. 
عنـد التقديـم ُيـرش السـطح 
بقليل من زيـت الزيتون. ُتقدم 
صينيـة البطاطس مع الدجاج 

ساخنة.

 قد ال يعلم بعض الناس أن املرشوبات الغازية تسـاعد عىل تنظيف 
املنزل؛ يف اآلتي اسـتخدامات املرشوبات الغازية يف شـؤون العناية 

بـاملنزل.
تنظيـف املرحاض: يمكـن للمرشوب الغـازي أن ُيخلّص من البقع 
”الصعبة“، التي تلّطخ املرحاض، وذلك عن طريق سـكبه مبارشة 
عىل البقع، مع إيداعه لساعة، قبل الدعك بوساطة فرشاة الحّمام، 

فالشطف باملاء.
التخلّص من الصدأ: ينزع املرشوب الغازي طبقة الصدأ التي تكسو 
املسـامري والصواميل واألدوات املعدنية املختلفة، وذلك عند سـكب 
السائل املذكور عليها، فشـطفها باملاء وتجفيفها بوساطة فوطة 

نظيفة.
العنايـة بأواني الطهي: يتّم ذلك من خالل صّب كمية مناسـبة من 
املرشوب الغازي يف املقالة (أو اإلناء) كثرية الشـحوم، مع تسـخني 
املقالة عـىل حرارة هادئة، األمر الذي يكشـط الدهون والشـحوم، 

بسهولة.. تجىل املقالة بعد ذلك.
التخلّـص مـن بقع الزيت: ينصح بسـكب أي مـرشوب غازي عىل 
املفروشات املبقعة ببقع الزيت.. بعد انقضاء بضع ساعات، يمسح 

السائل، كما ينظف األثاث باملاء، ويجّفف.
تلميع املرايا: تحتوي املرشوبات الغازية عىل حمض الفسـفوريك، 
الـذي يقوم بدور مسـاهم يف تلميـع املرايا وزجـاج النوافذ، كما يف 

تنظيف البقع املرتاكمة عليها.
املرشوبـات الغازيـة فّعالـة يف نـزع بقـع الشـحوم والدهون من 

املالبس
املرشوبات الغازية فّعالة يف نزع بقع الشحوم والدهون من املالبس؛ 
يتحّقـق األمـر عـن طريق سـكب املـرشوب الغازي عـىل املنطقة 
امللطخـة، فاالنتظار ملـّدة 30 دقيقـة، األمر الذي يقود إىل تكسـري 
الشحوم، فإزالة البقع. تغسـل قطعة املالبس يف الغسالة بعد ذلك. 
من جهة ثانية، يسـكب البعض املرشوب الغازي، يف درج الغسـالة 

املمتلئة باملالبس امللطخة بالبقع، مع سائل الغسيل.
أضـف إىل ذلك، تفيد االسـتعانة باملرشوبـات الغازية لغرض تلميع 
الحيل املصنوعة من الفضة؛ يف هذا اإلطار، تسـكب كمية مناسـبة 
من املرشوب الغازي عىل املجوهرات، التي تمسـح بوساطة فوطة 

نظيفة.
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رجع امللك إىل قرصه يف ليلة شديدة 
عجـوًزا  حارًسـا  ورأى  الـربودة، 
واقًفـا بمالبس رقيقـة.. فاقرتب 
تشـعر  أال  وسـأله:  امللـك  منـه 

بالربد؟
رّد الحـارس: بـىل أشـعر بالربد، 
ولكّنـي ال أملـك لباسـاً دافئاٍ، وال 

مناص يل من تحّمل الربد.
فقال له امللك: سأدخل القرص اآلن 
وأطلـب من أحد خدمـي أن يأتيك 

بلباس دافئ.
فرح الحـارس بوعد امللـك، ولكن 

ما إن دخل امللُك قرصه حتى نيس 
وعده.

ويف الصباح كان الحارس العجوز 
جانبـه  وإىل  الحيـاة  فـارق  قـد 
ورقٌة كتب عليهـا بخط مرتجف: 
”أّيهـا امللـك، كنـت أتحّمـل الربد 
كل ليلـة صامـًدا، ولكـن وعدك يل 
باملالبس الدافئة سلب مّني قّوتي 

وقتلني“.
وعودك لآلخرين قد تعني لهم أكثر 
مما تتصـّور.. فال تخلـف وعًدا.. 

فأنت ال تدري ما تهدم بذلك.

يحكـى أن وايل مـرص محمـد عيل 
باشـا خرج يوما يتنـزه مع بعض 
أفراد حاشيته، فمروا بأوالد يلعبون 
”بالجلـل“، وكان بينهم ولد يلبس 
طربوشا جديدا فتناوله محمد عيل 

باشا عن رأسه وقال له :
” بكـم تبيع هذا الطربوش ” فقال 
سـعره  كان  طربـويش   ” الولـد: 
عرشيـن مرصية قبل أن تمسـكه 
يدكم الكريمة، أما اآلن فقد أصبح 
يف يدكم الكريمـة أغىل من أن يباع 

بثمن .

فأعجـب محمد عيل باشـا ببداهة 
الولد وقـال ملن معه:“ هـذا الولد ! 

ربما صار يوما حاكما عظيما“.
ثم قال له:

”إذا أعطيتـك ثمـن الطربوش ألف 
مرصيـة فمـاذا تفعل بهـا“؟ قال 
:“ أشـرتي جلـًال وألعـب بهـا مع 

رفاقي“ .
فضحـك محمد عيل باشـا وقال :“ 
الولد ولد ولو حكـم بلد ” ،فأصبح 
قولـه مثال ويقال: ”الولـد ولد ولو 

صار قايض بلد“.

اكتشفي صفات خفية عنك من خالل شكل يدك
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تشـكل قراءة الكف علماً يمكن اللجوء إليه 
من أجل كشف صفات الشخصية من خالل 
شـكل اليد، إال أن مـا ال يعرفه الكثريون هو 
أن هذا الشكل يرتبط بأحد عنارص الطبيعة، 
أي األرض، النار، املاء، الخشب أو املعدن وأن 
هذا االرتباط يفيش الكثري من أرسار الطباع 

واملصري.
يد األرض

إذا كان هـذا الشـكل ينطبق عـىل يديك فهو 
يعنـي أن التواضـع هـو مـن أبـرز صفاتك 
وأّنك مقربة جـداَ من أفراد عائلتك. كما يدل 
عـىل أّنك تحرصـني عىل اتباع آداب السـلوك 
أو ”اإلتيكيـت“ يف التعامـل مع األشـخاص 
املحيطـني بك ويف كل املناسـبات والظروف. 
فاألخالق هي أسـاس العالقات التي تجمعك 
وهؤالء.. ويشـري هذا الشـكل أيضـاً إىل أنك 
لجعلهـم  اسـتطاعتك  يف  مـا  كل  تقدمـني 

يشعرون بالفرح واالرتياح.
يد النار

يف حـال كانت هـذه يدك، فهي تكشـف عن 
أّنك تتمتعـني بالكثري من الطاقة والطموح. 
كما تشـري إىل أّنك تتسـمني بوضوح الرؤية 
وبالقـدرة عىل حل املشـكالت من دون توتر 
أيـاً تكن الظروف والصعوبـات.. ويدّل أيضاً 
عىل أنه ليس لديك عدد كبري من األصدقاء ال 
سيما أّنك تختارينهم عادة بعناية واهتمام.

يد املاء
يدل امتالكك ليدين بهذا الشكل أّنك موهوبة 

جـداً ومغامـرة ومسـتعدة دائمـاً لخـوض 
التجـارب من دون أن تفكري للحظة واحدة 
يف أنهـا قـد تكـون صعبـة أو مملـة أو غري 
ذلك.. ويشـري هذا الشـكل إىل أّنك قادرة عىل 
حفظ األرسار وكتمانها ما يجعل الكثري من 

األشخاص يثقون بك.
يد الخشب

يف حال كنت تمتلكني يد الخشـب، فهذا يدل 
عىل أّنك مرهفة اإلحساس وتتمتعني بالقدرة 
عىل التعاون مع األشـخاص الذين تعيشـني 
يف محيطهـم حتـى النهاية. كما يشـري هذا 

إىل أّنك شـديدة التعلق بمن تحبني والتسمك 
بأصدقائـك واملقربني منك ومسـتعدة دائماً 

للتضحية من أجلهم.   
يد املعدن

يف حـال كنت من صاحبات هـذه اليد، فأنت 
قائـدة بالفطرة ويمكنـك التخطيـط دائماً 
ملصلحة املجموعة. كما أّنك تتمتعني بموهبة 
توزيع املهمات وتنسـيقها لتحقيق األهداف 
التي تريدين. ويكشـف هذا الشكل أيضاً عن 
أّنك تحبـني أن تحيطي نفسـك بأشـخاص 

يمتلكون الصفات نفسها.

صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

acebook ⁄ÏjèÓ–€a@Âfl

خواطر وهمسات ...
وق إليك يقتلني، دائماً أنتَ في أفكاري،  -حبيبي الشّ
وفي ليلي ونهاري، صورتك محفورةٌ بني جفوني، وهي 
نور عيوني، عيناك تنادي لعيناي، يداك حتتضن يداي، 

همساتك تطرب أُذناي.

ن قبلي بشر .. وإن لم  -أعشقكِ كأنه لم يحبكِ مِ
تصدق، فسأل ذرات التراب وحبات املطر.. فاسمكِ 

مكتوب بيدي.. ومنقوش على قلبي.. كالنقش على 
احلجر.

-ال ميكنني إيقاف قلبي عن االشتياق إليك وال ميكنني 
منع قلبي من حبه إليك.. وال ميكنني ردع قلمي عن 

كتابة حروف اسمك، فاعلم أنه لو فرقنا القدر!! ولو 
لم يكن بوسعي أن أبقيك بجانبي إلى األبد!! ستبقى 

بقلبي إلى األبد أحبك.

-حبيبي ويا ثورة عشقي .. من عيناك بدأت ثورة 
حروفي والكلمات وسطرت رواية عشق بال أكاذيب 
أو خرافات.. وعلى دقات قلبي غفى حنيني وبت في 

حبّك.. أنا ال أعرف هزمية وال أرفع الرايات.. فدعني 
حبيبي أريك عشقي بكل اللغات.

غزل عراقي
ــرات ــس نـــظ ــى ب ــو تبق ــرتك ل ــي بعش راض
ــذا يكفيني ــه وهـــــــــــــــ ــي الي ــس ذن اح
ــاي م ــوفك  اش ــون  ك ــس  ب ــرف  عاجل ــارك  مب
ــي تروين وال  ــوك  فـــــــــ ــروج  ال ــره  صخ
ــاح ــرك املصب ــى اف ــب حت ــل ذه ــا ض ــد م بع
ــي ينطين ــعنـــــــــــده  اش ــه  طرت ــارد  وامل
ــاع ــه بس ــع عليـــــ ــب تطل ــي البالكل حركت
ــي ـــــــــه يجوين ــا احس ــر م ــزم جم ــما ال ش
- - - - - -
ــدي  ــس عي ــات ب ــن حلظ ــدي الزم ــا عي ــا دني ي
ــدي  عي ــس  ب ــاه  ويــــــ ــت  اجلن ذاك  ــوف  اش
ــدي  ــس عي ــد ب ــرح بالعي ــا الف ــاس يغمره الن
ــل  ته ــي  عين ــوع  ودم ــر  وقه ــي  ومأس ــزن  ح
ــل ــي ته ــا فـوك ــم والدني ــم جل ــي تلج وجروح
ــل  ــن تهــــــــ ــالل امل ــي يه ــن جت ــد امل ــا عي ي
ــدي ــد موعـــي ــل هالعي ــي رح ــا دام محبوب م

ÚÓóÉí@paäbjnÇa

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

أبـــــــراج

العـروض كثرية يف الفـرتة القادمـة لتغري مجال 
عملك. حاول أن تسـتفيد من األفكار الجديدة وكن 
عىل قدر املسؤولية امللقاة عىل عاتقك. هناك حب جديد 
يدق الباب ليدخل حياتك حاول أن تفتح الباب وال تجعل 
الذكريات القديمة تؤثر عىل الحياة الجديد بأي حال من 

األحوال.

ستقوم اليوم بإجراء العديد من االتصاالت سواء 
التي تتعلق بحياتك الشـخصية أو املهنية إلنجاز 
بعض األعمال بشكل أرسع. يطلب بعض األشخاص 
املحيطني بك أن تعريهم انتباهك وربما يشـجعونك عىل 
العمل ويقدرون مجهودك فال داع لالرتباك أو الشـعور 

بالذنب.

ملاذا تتحمل كل هذه املشـاكل التي تتعرض من قبل 
اآلخريـن؟ عليـك أن تدافـع عن حقـك يف كل األوقات! 
االنتظـار لن يحل شـيئا. يجـب أن تركز أكثـر عىل إيجاد 
حل لهذه املشـاكل، وسـتالحظ أن يومك أصبح أفضل بكثري. 
زيارتك إلحدى الصاالت الرياضية ستساعدك كثريا عىل تفريغ 

طاقتك السلبية.

عالقتـك برشيـك الحيـاة تبـدو متقلبـة هـذه 
الفـرتة. حـاول أن تكون أكثـر هدوءا مـن ذلك، 
وأعط له املسـاحة الكافية كي يعرب لك عن مشاعره 
الحقيقية. ال تجربه عىل بعض الترصفات حتى تستطع 

حماية عالقتكما من أي أزمات متوقعة.

تصادفـك الكثري من املشـاكل يف محيط العمل 
حـاول أن تتخطاهـا بالصرب والهـدوء، ال تنظر 
خلفـك فتخرس الذي أمامك. ضع يدك عىل املشـاكل 
حتـى تجد لها الحلول املناسـبة، فال توجد مشـكلة بال 

حل وأحيانا يكون الحل أمامنا ولكن ال نراه.

تكتمـك الشـديد يثري جنون رشيـكك، ويجعله 
يشـعر بأنـك ال تبادلـه الحب وال تشـعر تجاهه 
بالثقـة، حـاول أن تكـون أكثر شـفافية ووضوحا 
معـه وتجنب الغموض الذي يخلـق الكثري من الحواجز 

بينكما.

اإلحباط يسـيطر عليك يف الفـرتة املاضية، مما 
يؤثـر عـىل عالقتك بـكل مـن حولك، حـاول أن 
تتخلص من هذه املشاعر السلبية، ألن ذلك سيكون 
لهـا عواقـب وخيمة إذا لـم تتحكم بها، فكـن عىل قدر 

املسئولية، وال تفقد عملك ألسباب واهية.

كن جاهزا ومسـتعدا فسـيزورك اليوم زمالؤك 
يف العمل وربما يتحدثـون عن أمور كثرية إال أنها 
إيجابيـة. ستناقشـون العديد مـن املوضوعات التي 
ربمـا تتيح لكم فـرص للدخـول يف مرشوعـات أخرى 
سويا. احرتس من مقاطعة حوارهم حتى إن كان لديك 

رغبة يف تغيري هذه املوضوعات.

ربما يكون الوقت غري مناسب اليوم الستكمال 
ما بدأت فيـه من مهام ومشـاريع أمس. أحيانا 
نكون بحاجة إىل اخذ قسط من الراحة للحفاظ عىل 
جـودة املرشوع. كلما كنت مسـرتخيا، سـيكون أداؤك 

أفضل بالتأكيد.

ستشـهد األيـام املقبلة الكثري مـن املعارك من 
أجل تصفية الحسابات مع بعض الزمالء. حاول 
أن تبتعد عن أي معـارك ال تخصك فلديك الكثري من 
الهموم. ال تهمل أرستك بسـبب كثرة الضغوط وحاول 

أن تخصص لها جزءا من وقتك.

تمر بمشـاكل مـع الحبيـب مما يهدد بفشـل 
العالقة، حاول أن تهـدأ للتفكري يف حلول لرجوع 
األمـور إىل طبيعتهـا، فأنـت تعلـم أن عالقـة الحب 

املوجودة بينكما من النادر أن تتكرر مرة أخرى.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ضيعت من يدك أفضل إنسـان كان يشعر بك. قد 
تكـون األجواء مالئمة ألن تعتـذر اآلن وتبدأ الحياة 
من جديد. لديك بعض املشـاكل الصحيـة التي تعاني 
منها من فـرتة وال تحاول عالجها، قـم بمراجعة الطبيب 
حتى تتخلص منها. الوقت مالئم لتصحيح أخطاء املايض 
ليكون املسـتقبل مرشقا، لديك الكثـري من األعمال املفيدة 

لتقوم بها يف الفرتة القادمة.

ال تخلف وعدًا

 ((الولد ولد ولو حكم بلد))

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

1528 - غوسـتاف االول يتوج 
ملـًكا عـىل السـويد، بعـد أن 
حكم بالفعل منذ انتخابه عام 

.1523
1684 - ملـك فرنسـا لويـس 
الرابـع عرش يتـزوج من مدام 

دو مانتينون.
1806 - فرنسـا تنسـحب من 

فيينا.
1816 - فرنسـا تحكـم بنفي 
إىل  بونابـرت  نابليـون  عائلـة 
جزيـرة سـانت هيلينـا، وذلك 
بعـد هزيمته أمـام االنجليز يف 

معركة واترلو عام 1815.
الربيطانيـة  القـوات   -  1879
تجتـاح بـالد الزولـو يف جنوب 
الفريـق  بقيـادة  أفريقيـا 
”تشيلمسفورد“، وذلك ًردا عىل 

حرب الزولو ضد االستعمار.
النـواب  مجلـس   -  1915
مرشوًعـا  يرفـض  االمريكـي 
ملنـح املـرأة حـق التصويت يف 

االنتخابات.
1924 - إجـراء أول انتخابـات 

برملانية يف مرص.

1937 - فرنسـا تصـدر قراًرا 
بحـل حـزب االتحـاد الوطني 
أفريقيـا  شـمايل  ملسـلمي 
زعامتـه  يتـوىل  كان  الـذي 
مصالي الحـاج صاحب امليول 

الشيوعية.
القـوات  انسـحاب   1944-
االملانيـة النازيـة عـن مدينـة 
دام  حصـار  بعـد  لينينغـراد 

سنتني.
السـوفيتي  االتحـاد   1950-  
يف  االعـدام  أحـكام  يسـتأنف 
العظمـى  الخيانـة  قضايـا 
والتجسـس والتخريب لصالح 

العدو.
تينيـيس  جامعـة   -  1952
طالـب  أول  تقبـل  االمريكيـة 
أسـود بعـد تاريـخ طويل من 
الفصـل العنـرصي يف الواليات 

املتحدة.
النـارص  -1953 جمـال عبـد 
جمعيـة  بحـل  قـراًرا  يصـدر 

االخوان املسلمني.
-1954 ملكـة اململكة املتحدة 
إليزابيث الثانية تفتتح الربملان 

النيوزيلندي.
الحـرب  انتهـاء   -  1970
البيافاريـة يف نيجرييا بهزيمة 
الواقعـة  بيافـرا  جمهوريـة 
ًرشقا بعد يوم واحد من هروب 

مؤسسها أوجوكوو.
1974 - إعـالن الوحـدة بـني 
تونس وليبيـا ووافق بموجبها 
عـىل  القـذايف  معمـر  العقيـد 
الرئاسـة لصالح  التنازل عـن 

الرئيس التونيس الحبيب
1976 - مجلـس االمـن الدويل 
يصوت بأغلبية 11 صوًتا مقابل 
صـوت واحد لصالح السـماح 
الفلسـطينية  التحرير  ملنظمة 

بحضور جلساته.
1984 - إعادة انتخاب الشاذيل 

بن جديد رئًيسا للجزائر.
1991 - الكونغـرس االمريكي 
يصوت عىل قرار محاربة العراق 

ألجل تحرير دولة الكويت.
1992 - مجلـس االمـن االعىل 
يف  السـلطة  مقاليـد  يتسـلم 
الجبهـة  فـوز  بعـد  الجزائـر 
االسـالمية لإلنقاذ الساحق يف 

الجولة االوىل من االنتخابات
الربملانية يف الجزائر.

القـوات  وصـول   -  1996
الروسية إىل البوسنة والهرسك 
للمشـاركة يف تطبيـق اتفـاق 

دايتون للسالم.
-2011 استقالة 11 وزًيرا من 
الحكومة اللبنانية يمثلون تكتل 
االصـالح والتغيـري وحزب الله 
وحركـة أمل ووزير محسـوب 
الجمهورية يؤدي  عىل رئيـس 
الحكومة لرشعيتها  إىل فقدان 
واعتبارهـا  الدسـتورية 

مستقيلة.
الربتغـايل  الالعـب   -  2015
يفـوز  رونالـدو  كريسـتيانو 
بجائـزة كـرة الفيفـا الذهبية 
كأفضـل العـب كـرة قـدم يف 
العالـم ضمـن حفـل توزيـع 

جوائز الفيفا 2014.
داخـل  قـوي  تفجـري   2016-
يف  أحمـد  السـلطان  ميـدان 
إسطنبول يسفر عن مقتل 10 
أشـخاص عىل االقل وجرح 15 

آخرين.

أفقي
1شـجاع ويجرس عىل خوض 
غمار اليشء - مخرتع أمواس 

الحالقة.
2الزي الياباني الشهري.

3ممثـل هوليـوودي متمرس 
يف رياضة الدفـاع عن النفس 

- توجه إىل.
4يابسـة - أنس - من يمتهن 

سقاية املاء.
5اسم رئيس تحرير صحيفة 
األهرام سـابقا - من صفاته 

أنه خناس.
6يمـيش متقـارب الخطوة – 

تعبأ.
7نحب ونرغب – تصدير.

سـديم  جمـع   - 8الشـام 
(معكوسة).

9صاحب اليشء ومالكه - من 
اهم اعمال نيكوس كازنتزاكي 

األديب اليوناني املعارص.
التلسـكوب  10مخـرتع 
األرض  نظريـة  وصاحـب 
كروية يف العصور الوسطى - 

ضمري متكلم.

رأيس
 - جابـر  1نصـف 
جميـل وفيـه بهـاء 
عـىل  يوضـع   -

الحصان.
2مخرتع الديناميت.

3هدأ o غاز يدخل يف 
تركيب ملح الطعام.

محـرك  4مخـرتع 
الديزل.

5رجل (باالنجليزية) 
- ثالثة حـروف من 

راوي.
اآللـة  6مخـرتع 
- نصـف  البخاريـة 

رسور.
 - يابانيـة  7عملـة 

ارتقاء ورفعة.
8مخرتع قلم الحرب.

أوشحة  أو  9أوسمة 
املسؤولية كالرئاسة 

وغريها.
10مخـرتع املصباح 

الكهربائي.
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الكويتية،  الفاشينيستا  فوجئت 
روان بن حسني، بحضور الهضبة 
الـ ٢٥،  عمرو دياب، عيد ميالدها 
األماكن  أحد  يف  به،  واالحتفال 
الفخمة يف دبي، بحضور أصدقائها 
املقربني.وتلقت بن حسني مفاجأة 
التي  سلمى  صديقتها  من  مميزة 
النجم  إىل  دعوة  وّجهت  أنها  يبدو 
ملشاركتهما  دياب  عمرو  املرصي 
ليلّبي  املناسبة،  بهذه  االحتفال 

«الهضبة» دعوتها.
عن  حسني  بن  روان  وعّربت 
سعادتها بهذه املفاجأة من خالل 
يوّثق  قصري  فيديو  مقطع  نرش 
النجم  بحضور  اللطيفة  األجواء 
كالطفلة  هي  بدت  بينما  املرصي، 

خصوصاً  الحماسة،  غاية  يف 
امليالد  أغنية  لها  غّنى  حني 

غنائها  يف  وشاركته 
بخجل وسعادة.

قررت الرشكة املنتجة للفيلم الجديد الذي تقوم 
ببطولته النجمة العاملية، جينيفر لوبيز، إيقاف 
اإلصابات  تفيش  بعد  مؤقًتا  الفني  املرشوع 
بني   «١٩ «كوفيد  املستجد  كورونا  بفريوس 
نرشته  الذي  التقرير  وأفادت  اإلنتاج،  فريق 
فيلم  تصوير  وقف  تقرر  إنه   ،People مجلة 
The Mother، للمخرج نيكو كارو من موالن، 
أفراد  بني  إيجابية  حاالت  عدة  رصد  بسبب 
إذا  طاقم العمل، بينما لم يتضح حتى اآلن ما 
لوبيز،  جينيفر  بالنجمة  اإلصابة  لحقت  كانت 
أم ال.ويعترب الفيلم أحدث أفالم جينيفر لوبيز، 
الذي كان من املقرر عرضه عىل إحدى املنصات 
العاملية، وتجسد فيه دور قاتلة مأجورة تخرج 
عنها،  تخلت  التي  ابنتها  لحماية  مخبأها  من 
جانب  بايز.وعىل  لويس  دورها  تجسد  والتي 
عن   Universal Pictures رشكة  أعلنت  آخر، 
طرح فيلم Marry Me للنجمة العاملي جينيفر 
الفرنسية يوم ٩ فرباير  العرض  لوبيز، يف دور 
املقبل، وذلك قبل طرحه يوم ١١ فرباير ٢٠٢٢، 

يف الواليات املتحدة األمريكية، وهو الفيلم الذي 
فريوس  بسبب  مرة،  من  أكثر  عرضه  تأجل 
بوب  نجمة  الفيلم حول  أحداث  كورونا.وتدور 
يتخىل عنها خطيبها مغني الروك قبل لحظات 
من حفل زفافهما املقام وسط مدينة نيويورك 

بعدما علمت بخيانته، ما يدفعها لعرض الزواج 
الحشود،  بني  من  عشوائًيا  تختاره  رجل  عىل 
أما   ،Marry Meبعنوان الفتة  يحمل  والذي 
قصة الفيلم فهي تستند لرواية مصورة لبوبي 

كروسبي.

أغنية  حسني،  مريم  املغربية،  النجمة  طرحت 
جديدة بعنوان «ليا وحدي» عىل طريقة الفيديو 
اللبنانية رندىل قديح،  كليب تحت إدارة املُخرجة 
مع  لجمهورها  مريم  من  إهداء  بمثابة  وذلك 

مطلع العام الجديد ٢٠٢٢.
توفيق  وألحان  كلمات  من  هي  األغنية  هذه 
املغربي جوكر، توزيع، ميكس وماسرت مخلوقي 
بدر/استديو Jocker Production Art Studio يف 

.QM Production املغرب، وإنتاج
ُتعد أغنية «ليا وحدي» مزيجاً بني اللهجة املغربية 
لناحية الكلمات واإليقاع اإلفريقي لناحية اللحن. 
«خليهم  بالتايل:  أغنيتها  كلمات  مريم  تستهل 

يلفوا ويدوروا حاولوا وعيا ويطريوا
عارفاك ليا وحدي عارفاك ليا وحدي

خليهم يموتوا بّسم ما سوقيش وما نهتم عارفاك 
ليا وحدي..»

الرتاث املغربي  إىل جانب استعانتها بمقطع من 
الذي يقول: «واييه واهوارة هاملواسم حارة فاش 
نديرو كارة» فضالً عن بعض املصطلحات باللغة 

اإلنكليزية.
هذا الخليط الجديد من نوعه بني الكلمات واللحن 
فنية  ُتشّكل هوية  ببصمة مختلفة  األغنية  مّيز 

خاصة للنجمة مريم حسني.
مع  تتالءم  وصورة  بفكرة  الكليب  أتى  كذلك 
وحدي»  ليا  ألغنية»  املوسيقي  الغنائي  الطابع 
العديد  يحمل   (surréaliste)رسيايل بأسلوب 
ليّتسم  الواقع  عن  بعيداً  الرمزية  التفاصيل  من 
التجارية..  األعمال  عن  مختلف  هو  بما  الكليب 
لذلك نرى يف الكليب لقطة من السجن، الغطس 
اللون  السماء،  يف  البنفسجي  اللون  املاء،  يف 
من  السوداء  الروح  خروج  (السم)،  األخرض 

الرجل، والعني ملنع الحسد.
من  راقصة  لوحات  عدة  الكليب  تضّمن  أيضاً 
الرقص جوزيف سلّوم،  تصميم مصمم ومدرب 
حيث أظهرت هذه اللوحات موهبة الفنانة مريم 
حسني يف تقديم االستعراضات الغنائية الراقصة، 
باإلضافة إىل إطالالتها املتنوعة بخمسة «لوكات» 
ولقطة متميزة تظهر فيها أمرية، كريمة الفنانة 

مريم حسني.
الكليب  نهاية  يف  ظهرت  مريم  أّن  أيضاً  الالفت 
بعلم  الخاصة  الخرضاء  النجمة  تحمل  وهي 
دولة  للمغرب  منها  تحية  املغرب  األم  وطنها 
 My Soul finds«وشعباً. وختمت الكليب بعبارة

rest in God alone»، ما يعني أّن روحي وجدت 
الراحة يف الله وحده، وذلك لتنّوه مريم أّن اإليمان 
بعد  الداخيل  السالم  يعطينا  ما  هو  وحده  بالله 

كل تجربة مريرة نمر بها.
الفنانة مريم حسني  قّدمته  العمل  أّن هذا  علماً 
من منطلق تجربة شخصية عاشتها وأحّبت أن 
تشاركها مع جمهورها وهي التي أعلنت عن ذلك 
عرب منشور إلكرتوني عىل انستغرام حيث كتبت: 
عايشته  اليل  اإلحساس  هو  أغني  خالني  «اليل 
الخرب...  حالياً وصار يل سنة وشهر صابرة عن 
طبعاً قصة أغنيتي هي قصة حقيقية بمعنى أي 

كلمة أنا غنيتها فهي طالعة من الخاطر.»
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انضمـت الفنانـة نورهان 
ملسلسـل «يوترين» من 

ريهام  النجمة  بطولة 
أن  واملقـرر  حجـاج، 
موسـم  يف  يعـرض 
املقبـل، حيث  رمضـان 
تبـدأ تصوير مشـاهدها 

يف  يومـني،  خـالل  األوىل 
الديكور الخاص بالعمل، وبدأت 

بطلة العمل تصوير مشاهدها األوىل 
يف ديكـور فيال بعـد انتهائها مـن تحضريات 

الشخصية التي ستظهر بها هذا العام.
وانطلق تصوير املسلسل الخميس املايض داخل 
إحدى فيـالت منطقة الشـيخ زايـد، وجمعت 
عددا كبريا من النجوم الشـباب املشـاركني يف 
املسلسـل منهم محمود حجازي وهال السعيد 

مع مخرج العمل سامح عبد العزيز.
مسلسل «يوترين» يشـارك يف بطولته بجانب 
النجمـة ريهام حجاج، كل مـن الفنان الكبري 
توفيـق عبـد الحميد، والـذي يعـود من خالل 
هذا املسلسـل للدرامـا التليفزيونيـة بعد غياب 

١٢ عاما، بعدما وجـد ما يبحث عنه 
يف هـذا العمل بحسـب قوله، من 
سيناريو ُمحكم وصناع جيدين 
قادرين عـىل تقديم عمل جيد، 
السـيما أن عبـد الحميـد كان 
يضـع عودتـه إىل الدراما رهن 
عمـل جيـد ودور مهـم ومؤثر 
وهـو مـا وجـده يف «يوتـرين» 
بحسـب تعبـريه، كمـا يشـارك يف 
البطولـة كل مـن عبري صـربي وكريم 
قاسم ومحمود حجازي ومحمد كيالني وصفاء 
الطوخـي وعبـري منري وهـال السـعيد وآخرون، 
للكاتب أيمن سـالمة، مـن إنتاج جمـال العدل، 

وإخراج سامح عبد العزيز.
وكانت اخـر أعمال الفنانة نورهان يف مسلسـل 
«بني السـما واألرض» مع النجم هاني سـالمة، 
الذي عـرض يف شـهر رمضان املايض، وشـارك 
يف بطولتـه كل من الفنانة نجالء بدر، وسوسـن 
بدر، ومحمد ثروت، ودرة وعدد آخر من النجوم، 
واملسلسل من إخراج ماندو العدل وتأليف إسالم 

حافظ. 

îflbÁ

الفضاء  اىل  إنسان  أول  ورحلة  الفضاء  قصة  إعادة  هنا  أريد  لست 
الرويس (غاغارين) أوائل ستينات القرن املايض، وأول إنسان يهبط 
عىل سطح القمر (أرمسرتونغ) نهاية ستينات القرن املايض يف سياق 
الجملة  أريد تكرار  آنذاك. كما لست  السوفياتي  ـ  الرصاع األمريكي 
«يجوز  القمر  سطح  عىل  تمىش  حني  أرمسرتونغ  بها  نطق  التي 
صغرية  «خطوة  وهي  أصدقائي»،  بعض  رؤية  حسب  أدري  ما  تلة 
إلنسان.. خطوة كبرية للبرشية».. أقول لست أريد تكرار ذلك لسبب 
بسيط أن كوكب األرض الذي بات يضيق بسكانه السبعة مليارات 
إنسان تقريبا لم يستفد حتى اآلن من خطوة أرمسرتونغ الصغرية 
بالنسبة له الكبرية بالنسبة لنا.. الوقائع والدالئل كلها تشري اىل إنها 
ما زالت ذات الخطوة الصغرية ألن كل ما تالها من رصاعات كانت 
وال تزال تصب يف صالح مصالح األقطاب الدوليني، السيما القطبني 
أيام  السوفياتي)  واالتحاد  األمريكية  املتحدة  (الواليات  الرئيسيني 
القطبية الثنائية والواليات املتحدة األمريكية وروسيا البوتينية اليوم 

التي بدأت تمد خطواتها بأبعد مما يتخيل العمالق األمريكي. 
الذي أريد التعليق عليه هنا ليس القمر وسطحه وهل هو حقيقة أم 
ال؟ وهل صعدوا عليه أم تمشوا عىل «تلة»؟.. ما أريد التعليق عليه 
هنا هو الرحالت الفضائية التي بات يقوم بها كبار األثرياء الجدد 
الياباني  ومنهم  الثراء،  أساليب  ألحدث  وفقا  ثرواتهم  جمعوا  ممن 
عرب  املالبس  تجارة  قطاع  من  ثروته  جمع  الذي  مايزاوا  يوساكو 
من  األرض  اىل  عاد  حني  صاحبنا  به  نطق  ما  هو  امللفت  األنرتنت. 
رحلته الفضائية.. فهو لم يصف لنا الفضاء ولم يتوقف كثريا عما 
برحلته  يقوم  لكي  الطائلة  األموال  هذه  كل  دفع  وملاذا  هناك،  رآه 
االستكشافية بل املثري يف األمر هو ما قاله عن كوكبنا الذي نعيش 
فيه ال عن الفضاء الذي عاش فيه بضعة أيام قبل أن يعود أدراجه 

ليستأنف عمله التجاري املربح جدا. 
والرياح  والفصول  لألرض  أكرب  بتقدير  يشعر  إنه  قال  الرجل  هذا 
الذين  الفضاء  رواد  كل  وبعكس  عدة..  أشياء  إىل  والنظرة  والروائح 
األرض  مشهد  وصف  هذا  األعمال  رجل  فإن  شيئا،  منهم  نفهم  لم 
من محطة الفضاء الدولية بأنه جميل جدا يف الصورة، لكنه أجمل 
قاله  ما  وأعمق  بل  أجمل  ولعل  العني..  بأم  رأيناه  إذا  مرة  بمائة 
مايزاوا: «ماذا سيفكر قادة العالم إذا اجتمعوا يف الفضاء، وتحدثوا 
األرض  يجعل  أن  «يمكن  ذلك  أن  معترباً  األرض؟»،  مشكالت  عن 
مكاناً أفضل للعيش».. ربما يكون رجل األعمال هذا من بني قلة من 
رجال األعمال ممن يمتلكون رؤية عميقة ملشكالت األرض وما باتت 
عىل  مستحيال  العيش  تجعل  أن  يمكن  وأزمات  مشاكل  من  تعانيه 
املؤتمرات  من  وبالرغم  الزمن..  من  عقود  بعد  الكوكب  هذا  سطح 
تبقى  لكنها  الكوكب،  ملشاكل  حلول  إليجاد  وهناك  هنا  تعقد  التي 
فإن  لذلك  الكوكب..  فهم مشكالت  يف  التباين  بسبب  ترقيعية  حوال 
شأنها  من  يكون  ربما  املركبات  إحدى  متن  عىل  تعقد  عاملية  قمة 
طرح رؤية أكثر واقعية ملشكالت الكوكب يف ظل ندرة املوارد وتزاحم 

األزمات واملشكالت.
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توصـل فريق مـن الباحثني يف الواليـات املتحدة إىل تقنيـة جديدة إلنعاش 
بطاريـات الليثيـوم القابلة إلعادة الشـحن وإعادتها للحيـاة بعد توقفها 
عـن العمـل، يف خطوة قد تسـاعد عىل تحسـني أداء األجهـزة اإللكرتونية 
وزيادة املسـافات التي تقطعها السيارات الكهربائية يف املستقبل وفقا ملا 
نقله موقع البيان اإلماراتية عـن وكالة األنباء األملانية.وخالل دورة حياة 
البطاريات، ترتاكم جزيئات صغرية من الليثيوم غري النشط يف صورة جزر 
صغـرية داخل البطاريـة، وهو ما يـؤدي إىل قطع التيـار الكهربائي الذي 
يندفع عرب أقطاب البطارية، وبالتايل يقلل قدرتها عىل إعادة الشحن.ولكن 
الفريق البحثي من جامعة سـتانفورد ومخترب سـالك الوطني يف الواليات 
املتحـدة توصال إىل تقنية لجعل الليثيوم ”النافق“ يزحف مثل الدودة داخل 
القطـب الكهربائي بالبطاريـة حتى يتواصل مجدداً مع الليثيوم النشـط 
ويعـود إىل العمل مجدداً.ويؤكد فريق الدراسـة أن هـذه التقنية تقلل من 
تـآكل مكونـات البطاريات وتزيـد عمرها االفرتايض بنسـبة ثالثني باملئة 
تقريباً.ونقل املوقع اإللكرتوني ”تيك إكسبلور“ املتخصص يف التكنولوجيا 
عن الباحث فانج ليو من جامعة سـتانفورد: ”نحن نبحث حالياً إمكانية 
إنعـاش األجزاء املفقودة مـن بطاريات ايونـات الليثيـوم“، وتهدف هذه 
التقنية إىل جعل البطاريات القابلة إلعادة الشـحن أخف وزناً وأطول عمراً 

وأعىل كفاءة وكذلك أرسع يف إعادة شحنها.

تمكـن جراحـون أمريكيـون مـن 
زراعـة قلب خنزير معـدل وراثيا يف 
مريض برشي بنجاح، يف أول عملية 
مـن نوعها، وفق مـا أعلنت جامعة 

مرييالند األمريكية. 
وأوضحـت كلية الطـب يف الجامعة 
العمليـة  إن  بيـان:  يف  األمريكيـة 
الجراحيـة التـي أجريـت، الجمعة، 
أثبتـت ألول مـرة أن قلـب حيـوان 
يمكـن أن يعيش يف جسـم إنسـان 

دون رفض فوري.
وكان املريـض ديفيـد بينيـت (57 
عاما) قد اعُترب غـري مؤهل لعملية 
زرع قلب بـرشي. ويخضع املريض 
املقيـم يف مرييالنـد لعنايـة طبيـة 
مركـزة لتحديـد كيفيـة أداء القلب 

املزروع.

وقال بينيت عشـية العمليـة: ”إما 
أن أموت أو أن أجـري عملية الزرع 
هذه. أريـد أن أعيش... إنها خياري 

األخري“.
والـدواء  الغـذاء  إدارة  ومنحـت 
هـذه  إلجـراء  طارئـا  ترصيحـا 
الجراحة ليلة رأس السـنة، كخطوة 
أخرية ملريض لم يكن مؤهال لعملية 

الزرع التقليدية.
وقال الجراح، بارتيل جريفيث، الذي 
أجـرى العمليـة: إن ”هـذه عمليـة 
جراحيـة رائـدة وتقربنا خطوة من 

حل أزمة نقص األعضاء“.
لكننـا  بحـذر،  ”نتقـدم  وأضـاف 
متفائلون أيضا بـأن هذه الجراحة 
األوىل يف العالم سـتوفر خيارا جديدا 

مهما للمرىض يف املستقبل“.

أضاف Clubhouse أخريًا خياًرا لالستماع عرب الويب يسمح ألي شخص 
باالسـتماع إىل غرفـة Clubhouse مـن هواتفهم أو أجهـزة الكمبيوتر 
املحمولـة الخاصـة بهـم، دون الحاجـة إىل تنزيـل تطبيق أو تسـجيل 
الدخـول، وقال Clubhouse ان هذا سـيعمل مـع كل من عمليات إعادة 
العرض والغـرف الحية مع تمكني اإلعدادات، وسـيتضمن دعًما ملعظم 

املتصفحات الرئيسية.
وسـيتم طرحها كتجربة يف الواليات املتحدة اعتباًرا من اليوم، وتخطط 
لتوسيع الدعم ليشـمل املزيد من أنواع الغرف واملزيد من البلدان واملزيد 

من أجزاء تجربة Clubhouse الكاملة بمرور الوقت.
وقـام Clubhouse أيًضـا بإدخـال تحسـينات عىل زر املشـاركة، فاآلن 
عندما تضغط عىل زر ”مشـاركة“ أسـفل الغرفة (أو إعادة التشغيل)، 
سـتظهر ثالثة خيـارات - املشـاركة يف Clubhouse ، أو املشـاركة عرب 

شبكة اجتماعية ، أو نسخ الرابط للمشاركة عرب تطبيق املراسلة.
وإذا حـددت Share on Clubhouse، فسـتتمكن مـن إضافة تعليق ثم 
مشـاركته مع متابعيك، وسـريون هذه الغرفة يف الردهة الخاصة بهم، 
وإذا كانت الغرفة حية، فسـيتم إخطارهم أيًضا بأنك قمت بمشاركتها، 

حتى يتمكنوا من االنضمام إليك.
وقـد أطلقت أيًضا عدد Share and Clip يف الجزء السـفيل من الغرفة - 
وبدايـات صفحة رؤى الغرفة الجديـدة، ويف الوقت الحايل، يعرض فقط 
مشاركات غرفهم، وستتم إضافة املزيد من األفكار بمرور الوقت، سيتم 

طرح هذه امليزات عىل iOS و Android هذا األسبوع.

أعلـن القائمـون عـىل تطبيـق 
”تويـرت“ إضافـة ميـزة جديدة 
للتطبيـق تحسـن مـن تفاعـل 

املستخدمني مع التغريدات.
ويمكن للمستخدمني عرب امليزة 
الجديـدة التعليق عىل التغريدات 
عـرب صـور أو مقاطـع فيديـو 
بـدال مـن اسـتعمال النصوص 
أو العبـارات املكتوبة كما جرت 

العادة سابقا.
ويـؤدي النقـر فـوق زر امليـزة 
الجديدة إىل ظهور شاشة تساعد 
املستخدم عىل التقاط صورة أو 
تعيني مقطـع فيديـو إلضافته 
فوق التغريدة، أو اختيار صورة 
مـن قوائـم الصـور املوجودة يف 

الجهاز إلضافتها كتعليق.
ويف الوقت الذي تخوف فيه بعض 
املسـتخدمني من سوء استخدام 
امليـزة الجديدة مـن قبل البعض 

للتعليق عـىل تغريدات اآلخرين، 
أشـارت املتحدثة باسم ”تويرت“ 
فيفيانـا ويوال إىل أنها تسـتبعد 
حدوث هذا األمـر، وأن القائمني 
عـىل  يعملـون  التطبيـق  عـىل 
تطوير طرق وبرمجيات جديدة 
للتحقـق مـن محتـوى الصـور 
ستسـتخدم  التي  والفيديوهات 
يف التعليقـات كما هو الحال مع 
التي تسـتخدم حاليا  النصوص 

لهذا الغرض.
وكانـت ”تويـرت“ قـد أضافـت 
العديـد مـن امليـزات يف الفـرتة 
األخـرية الجتذاب أكـرب عدد من 
املستخدمني لتطبيقها، من بينها 
ميزة ”التسـميات التوضيحية“ 
التي تضـاف إىل مقاطع الفيديو 
الصـم  التغريـدات ملسـاعدة  يف 
وضعيفي السـمع عـىل معرفة 

محتوى الفيديو.
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الشهر  من  والعرشين  الثالث  يف 
مسلسل  عرض  يبدأ  الجاري 
كارمن  بطولة  بريوت»  «عروس 
تقال  العابدين،  وظافر  بصيبص 
بها  بأس  ال  ومجموعة  شمعون 
لبنان  من  النجوم  من 

وسوريا.
أن  وذكر 
ت  جآ مفا
ء  لجز ا
لث  لثا ا

واألخري 
نضم  ا
ليها  إ
ملمثل  ا
ي  ر لسو ا
لد  خا

لقيش  ا
لنجمة  ا و

عىل  يبعث  إطار  يف  ُلبس  كارمن 
بطريقة  األحداث  وقلب  تجدد 

حماسية جداً.
التي  املعلومات  بعض  ورشحت 
(ظافر  فارس  انفصال  تؤكد 
محدودة  لفرتة  وثريا  العابدين) 
تستكمل  إذ  الجزء؛  هذا  خالل 
والدة فارس حروبها مع زوجات 
أبنائها، وبالتايل زواج األخ األصغر 

لفارس هذه املرة.
املمثل  أيضاً  البطولة  يف  يشارك 
السوري أحمد االحمد الذي تحول 
رئيس  محور  إىل  الثاني  الجزء  يف 
التي  واألحداث  دوره  خالل  من 
الضاهر  بعائلة  ارتباطه  تفرض 
اكتشفت  ألرسة  شقيق  غري  كأخ 
بامرأة  متزوجاً  كان  والدها  أن 

أخرى وأنجب منها.
ُيذكر أن التصوير بدأ يف الصيف 
الخريف  بداية  املايض وانتهى 
وتؤكد  اسطنبول،  يف 
املعلومات أن هذا هو الجزء 
األخري من املسلسل الذي 
بدأ عرضه قبل سنتني 
ونال نسبة مشاهدة 

عالية. 

انضمت الفنانة، أسماء أبو اليزيد، إىل فريق عمل 
مسلسل «توبة» بطولة الفنان عمرو سعد الذي 
وذلك   ،٢٠٢٢ الرمضاني  السباق  به  يخوض 
إخراج  من  وهو  التحضريات،  من  فرتة  بعد 
املؤلفني  من  ورشة  تأليف  ومن  صالح  أحمد 

اجتماعي  اطار  يف  أحداثه  وتدور  الشباب 
شعبي، ويشارك يف بطولته ماجد 

أحمد  دياب،  املرصي، 
كريم  مبارك،  صبا  بدير، 
التعاقد  وجاٍر  عفيفي، 
الفنانني  باقي  مع 
البطولة  يف  املشاركني 
تصوير  لبدء  تمهيًدا 
خالل  املشاهد  أول 
األيام القليلة املقبلة، 
دور  أسماء  وتجسد 
سعد  عمرو  زوجة 
خالل أحداث العمل.

مؤخرًا  وشاركت 
يف  اليزيد  أبو  أسماء 
«اآلنسة  مسلسل 
من  مأخوذ  فرح» 
األمريكي  املسلسل 
 «Jane the virgin»
بطولة رانيا يوسف، 
أحمد مجدي، محمد 
عبد  هبة  كيالني، 
عارفة  العزيز، 

تامر  الرسول،  عبد 
عالء،  جيالن  فرج، 

محمد  الخشت،  مريم 
داغر،  هبة  عمرويس، 

نرية  النرباوي،  بسنت 
هاني  عالم،  سمر  عارف، 

إبراهيم وإخراج وائل فرج.
من  انتهى  أن عمرو سعد  يذكر 

مع  «الجرس»  مسلسل  تصوير 
كريم، ومكون من ٦  نيليل  الفنانة 

وإخراج  تأليف  من  وهو  حلقات، 
كل  بطولته  يف  ويشارك  ميمي،  بيرت 
من محمد عالء وخالد كمال وسارة 
جمايكا،  عالء  محمد  الشامي، 
عصام عمر، وتدور أحداث العمل يف 
إليه  الفانتازيا، حول ما وصل  إطار 
البرش بعد انتهاء الحياة عىل كوكب 

األرض.
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