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بغداد/ الزوراء:
أصدرِت اللجنة العليا للصحة والسـالمة، 
امـس األربعـاء، قراراتها بشـأن الوضع 
الوبائـي يف العـراق، وفيمـا اكـدت إلزام 
الوافديـن من العراقيـني واألجانب بإبراز 
كارتات لقاحات كوفيد19-، قررت الغاء 
استثناء املعتمرين من رشط إبراز البطاقة 
الدوليـة للتلقيح.وقـال املكتـب اإلعالمي 
لرئيس الـوزراء يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
العليـا للصحـة والسـالمة  ان ”اللجنـة 
الوطنية عقدت، اجتماعاً برئاسـة رئيس 
مجلـس الـوزراء مصطفـى الكاظمي“، 
مبينا انه ”جرت خالله مناقشة تطورات 

جائحـة كورونـا بالعراق يف ظـل الزيادة 
الحادة باإلصابات باملتحور الجديد عاملياً، 
والجهود الصحية املتوخاة الحتواء املوجة 
الجديـدة التي يشـهدها العـراق حالياً“. 
وأكدت وزارة الصحة بحسـب البيان عىل 
”تهيئة املستشفيات وتوفري املستلزمات 
الالزمـة من أّرسة، وأدوية، وأوكسـجني، 
وأجهزة تنفـس يف جميـع دوائر الصحة 
باملحافظـات تحسـباً ألي زيـادة بأعداد 
اإلصابات والرقود“، الفتة اىل ”اسـتمرار 
العمل بفحص النماذج املشـتبه إصابتها 

باملتحور الجديد (أوميكرون)“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـْت هيئـة النزاهـة االتحاديَّـة، عن 
98 ) أمـر قبـٍض واسـتقداٍم  صـدور( 
خالل شـهر كانون األول املايض، ُمشريًة 
إىل أنَّ تلـك األوامـر صـدرت بحـّق (85) 
من كبار املسـؤولني، بينهـم وزير حايل.
وذكـرت دائـرة التحقيقـات يف الهيئة يف 
بيـان تلقت“ الـزوراء“ نسـخة منه بأنَّ 
أوامر القبض واالستقدام التي أصدرتها 
الجهـات القضائيَّـة جاءت عـىل خلفيَّة 
قت فيهـا ُمديريَّات ومكاتب  قضايـا حقَّ
تحقيـق الهيئـة يف بغـداد واملحافظـات 
وأحالتهـا إىل القضـاء، ُموضحًة صدور 

(98) أمـر قبـٍض واسـتقداٍم بحّق كبار 
املسـؤولني مـن ذوي الدرجـات العليـا 
ـدة مـن (31/12/2021-1)، منهـا  للمُّ
(21) أمـر قبٍض و(77) أمر اسـتقدام.
شـملت  األوامـر  إنَّ  الدائـرة  وأضافـت 
وزيراً حالياً ووزيراً سـابقاً وثالثة وزراء 
أسـبقني ووكيـًال أسـبق وتسـعة نوَّاب 
سـابقني، فضالً عن ُمحافظـني حاليَّنِي 
و(8) محافظني سابقني و(5) أسبقني، 
كما شـملت األوامـر (21) مديـراً عاماً 
حالياً و(15) مديراً عاماً سـابقاً وسبعة 
أسـبقني، فيما صـدرت (12) أمراً بحقِّ 

أعضاء مجالس محافظات.

الزوراء/مصطفى فليح:
والشـؤون  العمـل  وزارة  اكـدْت 
ان  االربعـاء،  أمـس  االجتماعيـة، 
خططهـا لعـام 2022 تتضمـن اعداد 
سياسـة وطنيـة للتشـغيل والتدريب 
املهنـي بهدف القضـاء عـىل البطالة 
يف العـراق، وفيمـا اعلنت اسـتمرارها 
باطالق قـروض ميرسة للعاطلني عن 
العمل النشاء مشاريع صغرية وبدون 
املعوقـات  ابـرز  عـن  فائدة،كشـفت 
التي تواجهها بهذا الشـأن اشارت اىل 
اسـتمرار الحملـة الوطنيـة ملكافحة 

عمالـة االطفـال بدعـم مـن منظمة 
العمل الدولية.وقال مدير دائرة العمل 
والتدريب املهني يف الوزارة، رائد جبار 
باهـض، ان ”وزارة العمـل من ضمن 
خططها لعام 2022 هواعداد سياسية 
وطنيـة للتشـغيل والتدريـب املهنـي 
وهذه السياسـية تأتي ضمن الخطط 
البطالة  املسـتقبلية ملعالجة ظاهـرة 
يف البلـد  وبالتعـاون مـع مجموعـة 
مـن الخـرباء واملمثلني عن الـوزارات 

العراقية“. 

بغداد/ الزوراء:
نـَرش مـؤرش هينيل لجـوازات السـفر 
ترتيـب أفضل جوازات السـفر يف العالم 
وفقـاً   ،2022 عـام  مـن  األول  للربـع 
للبيانـات التي حصل عليهـا من اتحاد 
النقل الجوي الدولية IATA.وبعدما كان 
الرتتيب شـبه ثابت يف السنوات األخرية، 
يبدو أن تفيش فريوس كورونا، سـاهم 
بتغيـري بعـض املراكز. وجـاءت املراكز 

الخمسـة األوىل اأقوى جوازات السـفر 
دولياً عىل الشـكل اآلتي:  اليابان (192 
دولـة من دون تأشـرية)،  أملانيا، كوريا 
الجنوبية (190 دولة من دون تأشرية)، 
فنلندا، إيطاليا، لوكسـمبورغ، إسـبانيا 
(189 دولة من دون تأشـرية)، النمسا، 
الدنمارك، فرنسا، السويد، هولندا (188 
دولة من دون تأشرية)، أيرلندا، الربتغال 
(187 دولة من دون تأشرية).اما عربياً 

تبّدلت بعض املراكز، وإن كانت اإلمارات 
ال تـزال يف الصـدارة، إذ تحتل املركز 15 
عامليـًا واألول عربياً، حيث يمكن لحامل 
جواز السـفر اإلماراتي زيارة 175 دولة 
مـن دون فيـزا. وجـاء ترتيـب أقوى 5 

جوازات عربية عىل الشكل اآلتي:
  اإلمارات (175 دولة من دون تأشرية)، 
قطـر (97 دولـة مـن دون تأشـرية)، 
الكويـت (95 دولة من دون تأشـرية)، 

البحريـن (84 دولة من دون تأشـرية)، 
دون  مـن  دولـة   80) عمـان  سـلطنة 
تأشـرية).ومرة أخـرى بقيـت جوازات 
عربية عدة يف آخر 10 مراتب، وهي عىل 
الشكل اآلتي: لبنان والسودان يف املرتبة 
تأشـرية)،   دون  مـن  دولـة   41)  102
ليبيا يف املرتبـة 103 (40 دولة من دون 
تأشرية)، فلسـطني يف املرتبة 105 (37 
دولـة مـن دون تأشـرية)، الصومال يف 

املرتبة 106 (34 دولة من دون تأشرية)، 
اليمن يف املرتبة 107 (33 دولة من دون 
تأشـرية)، سـورية يف املرتبة 109 (29 
دولة من دون تأشرية)، العراق يف املرتبة 
110 (28 دولـة من دون تأشـرية)، أما 
الرتتيب األخري أي املركز 111 فكان من 
نصيب أفغانسـتان مـع إمكانية دخول 
حامـل جوازهـا إىل 26 دولـة مـن دون 

تأشرية.

الزوراء / يوسف سلمان:
اعلن اإلطار التنسـيقي ، الـذي يواصل اجتماعاته 
التداوليـة شـبه اليوميـة ، تقديمه اعـرتاض لدى 
املحكمة االتحادية للطعن بالخروقات التي رافقت 
الجلسة الرسمية األوىل والتي شهدت انتخاب هيئة 

رئاسـة جديدة ملجلس النواب يف دورته الترشيعية 
الخامسة. واكدت كتل ومكونات االطار التنسيقي 
، ان اجتماعات ممثليها ناقشت خيارات مقاطعة 
العملية السياسـية أو اللجـوء للمعارضة ، تأكيدا 
عىل رفضها ملخرجات الجلسة الرسمية األوىل التي 

انعقدت يوم األحد املايض، معتربا انها غري قانونية 
لغيـاب رئيس السـن االكرب عن الجلسـة. وتعليق 
عىل ذلك ، اكد عضو االطار التنسـيقي عن تحالف 
الفتح محمد الشـبكي، ان االجتمـاع االخري لقادة 
اإلطار التنسـيقي مسـاء ليلة الثالثاء ، استعرض 

بالتفصيل وقائع الجلسـة الرسـمية االوىل ملجلس 
النواب. وقال الشـبكي لـ «الـزوراء»، ان « النظام 
الداخـيل للدسـتور لم يوضح امر اسـتبدال رئيس 

السن خالل الجلسة الرسمية االوىل».

لندن/ متابعة الزوراء:
قدم رئيس الوزراء بوريس جونسون 
«اعتذارات» بعدما أقر بحضور حفال 
يف حديقـة مقـر الحكومة خالل فرتة 
الحجـر العام املايض وفيما اشـار إىل 
أنه ظـن «ضمنا» أن الحفـل اجتماع 

عمـل، نـرشت صحيفـة «غارديان» 
أثنـاء تجمـع يف  صـورة جونسـون 
مايو ٢٠٢٠ بحديقـة مقر الحكومة.

وأوضح أمام النواب أنه ظن أن الحدث 
سـيحرتم القواعـد الصحيـة املتبعة 
مشـددا عىل انـه يتحمل «مسـؤولية 

االخطـاء» املرتكبة. بدوره دعا زعيم 
املعارضة العمالية كري ستارمر امس 
األربعاء إىل اسـتقالة رئيـس الوزراء 
الربيطانـي بوريـس جونسـون الذي 
اعـرتف بحضـور حفـل يف داونينـغ 
سـرتيت أثنـاء العـزل وقـدم اعتذارا 

للنـواب. وقـال سـتارمر يف جلسـة 
مساءلة الحكومة األسبوعية «دفاعه 
عن نفسـه بالقول إنه لـم يكن يعلم 
أنـه كان يف حفلة سـخيف لدرجة أنه 
يف الواقع اسـتخفاف بعقول الشعب 
الربيطانـي». وأضاف «هل سـيكون 

لديه اآلن الجرأة لالسـتقالة؟» متهما 
الزعيم املحافظ بـ «الكذب بوقاحة».

وكانـت صحيفة «غارديـان» نرشت 
صـورة جونسـون يف أثنـاء تجمع يف 

مايو ٢٠٢٠ بحديقة مقر الحكومة.
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بغداد/ الزوراء:
ِيف رقم قيايس سلبي جديد للجائحة، أصيب أكثر 
من 15 مليون شـخص بعدوى كورونا يف العالم 
خالل األسـبوع املايض، وارتفـع عدد اإلصابات 
املكتشـفة بنسـبة 55 ٪ مقارنـة بمـا قبلـه، 
والوفيات بنسـبة 3 %. وقالـت النرشة الوبائية 
األسـبوعية ملنظمـة الصحـة العامليـة: ”خالل 
األسـبوع املـايض (3 - 9 ينايـر)، ارتفـع عـدد 
حـاالت كوفيد – 19 الجديدة بشـكل كبري“ عىل 
مسـتوى العالم، حيث تم اإلبـالغ عن ”أكثر من 
15 مليون حالـة جديدة“، وهو ما يمثل ”زيادة 
بنسـبة 55 باملئـة“ عـىل مـدى األيام السـبعة 
املاضيـة“. ويف نفس الوقت أبلغـت  خمس من 
مناطق منظمة الصحة العاملية السـت املنظمة 

بزيادة عدد املصابـني، ففي إفريقيا فقط جرى 
تسـجيل انخفاض بنسبة 11 يف املئة، يف حني أن 
األرقام كانت مرتفعة بشـكل خـاص يف جنوب 
رشق آسـيا وغرب املحيط الهادئ، حيث تم عىل 
التـوايل اكتشـاف 418 ٪ و122 ٪ من اإلصابات 
الجديـدة، مقارنة باألسـبوع السـابق. كما تم 
تسـجيل زيادة يف أوروبا بنسـبة ٪31، وأمريكا 
بنسبة 78 ٪، ويف رشق املتوسط بنسبة ٪86، يف 
حني زاد عدد الوفيات بشكل ملحوظ يف إفريقيا 
بنسـبة 84 ٪، ويف أمريـكا بنسـبة ٪26، بينمـا 
انخفـض معدل الوفيـات يف أوروبا بنسـبة 10 
٪، ويف جنوب رشق آسـيا بنسبة 6 ٪، ويف رشق 

البحر األبيض املتوسط بنسبة 11 ٪.

باكو/ متابعة الزوراء:
تجددت االشتباكات املسـلحة عىل الحدود بني أذربيجان 
وأرمينيـا يف مواجهـة هـي األسـوأ منـذ بدايـة العـام، 
وأسـفرت عـن مقتل ثالثـة جنـود أرمن وشـخص من 
الجانب األذربيجاني. وتتبادل الدولتان االتهامات بالقيام 
بـ“اسـتفزازات“ أدت إىل اشتباكات مسلحة دامية، رغم 
توقيع اتفاق لوقف إطالق النار يف ترشين الثاني/نوفمرب 
2020 وضـع حـدا لحـرب اسـتمرت 6 أسـابيع، بهدف 
السيطرة عىل إقليم ناغورني قره باغ. وكانت يريفان قد 
أعلنت أن االشـتباكات أسفرت عن قتيلني وجريحني من 
الجانب األرمني، فيما أعلنت باكو عن مقتل شخص واحد 

من جانبها. وأعلنت وزارة الدفاع األرمنية امس األربعاء، 
العثـور ليال عىل جثة ثالثـة عائدة لجنـدي من جنودها 
ُوجـد مصابـا بطلقـات نارية. وبحسـب باكـو، وقعت 
االشـتباكات يف املنطقة الحدودية األذربيجانية كالباجار 
القريبـة مـن إقليـم ناغورنـي قره بـاغ املتنـازع عليه.

ويتهم الجيـش األرمني القـوات األذربيجانية بمهاجمة 
مواقعه باملدفعية والطائرات املسرية، فيما تحدثت باكو 
عن ”اسـتفزازات“ من جارتهـا. وأدت الحرب بني هذين 
البلدين إىل مقتل 6500 شخص يف 2020 وانتهت بهزيمة 
محرجة ألرمينيا التي خرست مناطق واسعة من اإلقليم 

كانت تسيطر عليها.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـَف االتحاد الوطني الكردسـتاني 
عن ترشـيح رئيس الجمهورية برهم 
صالـح للمنصب لواليـة ثانية، وفيما 
اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
ان الكـرة يف ملعبـه بشـأن منصـب 
وباسـتطاعته  الجمهوريـة  رئيـس 
تمرير اي مرشـح كما حصـل لهيئة 
رئاسة الربملان، رجح حسم االمر بني 

الحزبني الكرديني االسبوع املقبل.
السـيايس  املكتب  وقالـت مستشـار 
لالتحـاد الوطني الكردسـتاني ريزان 
شـيخ دلـري يف حديـث لـ“الـزوراء“: 
ان املرشـح الوحيـد لحـزب االتحـاد 
الوطنـي الكردسـتاني وكذلك املكون 
الكـردي هـو الدكتـور برهـم صالح 
وليس لدينا اي بديل او مرشـح اخر.

بـدوره، قال عضـو االتحـاد الوطني 
الكردسـتاني طارق جوهر يف حديث 
لـ“الزوراء“: ان حزب االتحاد الوطني 
بشـأن  االمـر  حسـم  الكردسـتاني 
منصـب رئيـس الجمهوريـة ، واعلن 
قبـل يومني املكتب السـيايس للحزب 
ترشـيح الدكتور برهم صالح ملنصب 
رئيـس الجمهورية.واضـاف: انه من 
عندمـا  الكـردي  التحالـف  املؤسـف 
وجد قبل اسـبوع يف بغـداد لم يخرج 
بقائمة السـماء املرشـحني، بسـبب 
الديمقراطـي مـن تحالفـه  خـروج 
مـع االتحاد الوطنـي وعـدم التزامه 

باالتفاق الذي جـرى يف اربيل، مؤكدا 
ان هنـاك اختالفـا يف وجهـات النظر 
بني الحزبـني الكرديني وربما يف االيام 
القادمـة ستشـهد حـوارات جديـدة 
بينهما واالتفاق عـىل كيفية التعامل 
مـع الوضـع الجديـد ومـع موضوع 
الجمهورية.واشـار  منصـب رئيـس 

اىل ان االتحـاد الوطنـي لديـه تواصل 
مع جميع القوى السـنية والشـيعية 
وحتـى انسـحابه وعـدم دخولـه اىل 
جلسـة الربملـان االوىل، كانت بسـبب 
حرصه عـىل أن يبقى الكـرد بعيدين 
عـن الـرصاع داخـل البيت الشـيعي 
او السـني ، مؤكـدا حـرص االتحـاد  

الوطنـي عىل وحدة الصـف يف البيتني 
يشـاركوا  وان  الشـيعي،  و  السـني 
املكونات الثالثة يف تشـكيل الحكومة 
القادمة والعملية السياسية الجديدة.

اىل ذلك، ذكر عضو الحزب الديمقراطي 
الكردسـتاني عـيل الفيـيل يف حديـث 
لـ“الـزوراء“: ان املباحثـات مازالـت 

جاريـة بـني الحزبـني الديمقراطـي 
واالتحـاد الوطني حول منصب رئيس 
الجمهوريـة، الن املنصـب هـو مـن 
اسـتحقاق املكـون الكـردي ويجـب 
التفاهـم عليه بني الحزبـني الكبريين 
(الديمقراطي  باالنتخابـات  الفائزين 
واالتحـاد الوطنـي)، مرجحـا خـالل 
االسـبوع املقبـل حسـم هـذا االمـر 
بالتوافق.واضاف: ان املنصب خاضع 
بملعـب  الكـرة  وحاليـا  للتوافقـات 
الديمقراطـي الكردسـتاني، النه بعد 
التصويت عىل رئاسـة مجلس النواب 
ونائبيه يستطيع تمرير اي اسم يريده 
الكردستاني ولكن نحن  الديمقراطي 
نريد ان يكـون بالتفاهم مع رشكائنا 
بالحكومـة، مؤكـدا ان هناك اسـماء 
متداولة مـن الجانبني (الحزبني) لكن 
االمر لم يحسـم. واكد عـدم طرح اي 
اسـماء بشكل رسـمي ملنصب رئيس 
الجمهورية. وانتخـب مجلس النواب 
بجلسـته األوىل االحد املـايض، محمد 
الحلبويس رئيساً وحاكم الزاميل نائباً 
أوال وشـاخوان عبـد الله نائبـاً ثانيا.

وأعلن رئيـس مجلس النـواب محمد 
الحلبـويس، االحـد املـايض، فتح باب 
الجمهورية. الرتشـيح ملنصب رئيس 

وقـال الحلبويس يف كلمة له: إن ”فرتة 
الرتشـيح ملنصب رئيـس الجمهورية 
تمتد لـ 15 يوماً ويف اليوم األخري تجري 

جلسة التصويت عىل املرشحني“.

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

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/ الزوراء:
اعلن وزير التجارة، عالء الجبوري، تثبيت ( ٨٩١ 
) من موظفي العقود عىل املالك الدئم ممن لديهم 
الوزارة يف  فأكثر. وذكرت  خدمة خمس سنوات 
باحكام  ملا ورد  استنادا  «القرار جاء   : ان  بيان: 
املادة ( ٦١ / ب ) من قانون املوازنة االتحادية 
رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢١ وبعد استحصال موافقة 
باستحداث  الوزراء  ملجلس  العامة  االمانة 
العقود  رشيحة  لتثبيت  الوظيفية  الدرجات 
والتي شملت عناوين وظيفية مختلفة وحسب 

التحصيل الدرايس والتخصصات».

@oÓjrm@Â‹»m@Òäbvn€a
ÜÏ‘»€a@Ô–√Ïfl@Âfl@891

@ÂÌã‡n»æa@ıb‰rnéa@ıbÃ€g@Z@Úfl˝è€aÎ@Úzó€a@Ú‰ß
|Ó‘‹n‹€@ÚÓ€Îá€a@Ú”b�j€a@åaãig@¬ãí@Âfl

%@50@Újè‰i@‚aÎá€a@òÓ‹‘ni@ÈuÏÌ@ÜaáÃi@≈œb´

@ãflaÎc@äáóm@ÚÁaç‰€aNN@Ô€by@ãÌåÎ@·Ë‰Ói
@¸Î˚èfl@98@áö@\‚aá‘néa\Î@ùj”

@÷˝†bi@ÊÎã‡nèfl@Z@@@@@@@@@@@@Ä€@›‡»€a
›‡»€a@Â«@µ‹†b»‹€@ÒãèÓæa@üÎã‘€a

@Úibñg@ÊÏÓ‹fl@15@Âfl@ãr◊c@@ZÚÓæb»€a@Úzó€a
 Ïjéc@fi˝Ç@b„ÎäÏÿi

‚b»€a@ÚÌaái@â‰fl@cÏé˛a@ÔÁ@ÚËuaÏfl@¿

@Û‹«@ÚÓflaá€a@pb◊bjní¸a@Üávni@ÜÏ‰u@4@›n‘fl
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@ÚuÏæbi@÷aã»€a@fiÏÇÜ@á◊˚m@Úzó€a
@µ‰†aÏ‡‹€@Ú€béä@ÈuÏmÎ@Ú»iaã€a

@÷aã»€a@ÊÏÌÜ@›‡™@Zá‡´@ãËƒfl
ä¸ÎÜ@äbÓ‹fl@20@Ïz‰€@›óm@ÚÓuäb©a

·Ó‹”�a@¿@ÒáÌáßa@ÚÓˆbiÏ€a@ÚuÏæa@äbìn„a@Â‹»m@ÊbnéÜã◊

بغداد/ الزوراء: 
امـس  والبيئـة،  الصحـة  وزارة  أكـدت 
األربعـاء، أن العراق دخل املوجـة الرابعة 
لفريوس كورونا التي تشهد دخول متحور 
أوميكرون رسيع االنتشـار، وفيما وجهت 
رسالة للمواطنني من شقني اثنني، اعلنت 
حكومة اقليم كردسـتان انتشـار املوجة 
الوبائيـة الجديـدة يف االقليم.وقـال مدير 
عام الصحة رياض عبد األمري، يف ترصيح 
صحفي: إن «العراق يراقب الوضع الوبائي 
الذي بدأ يتصاعد مـا يعني أننا اآلن دخلنا 
يف املوجـة الرابعـة من جائحـة كورونا». 
رسـالة  توجـه  «الـوزارة  أن  وأضـاف، 
للمواطنـني من شـقني، األول برضورة أن 
يعوا خطـورة املوجة الرابعة التي تشـهد 

دخول متحـور جديد رسيـع االنتقال بني 
املواطنني»، مبينا أن «االصابات سـتكون 
بأعداد عالية خالل الفرتة املقبلة واملطلوب 
مـن جميع املواطنني االلتـزام باالجراءات 
الوقائية وخاصة ارتداء الكمامة والتباعد 
البدنـي». وأوضـح أن «الفـريوس مـازال 
خطريا وال بد من عدم التهاون معه»، الفتا 
اىل أن «املتحـور الجديد حتى وإن كان اقل 
شـدة من سـابقه دلتا لكن بنفس الوقت 
ارسع منه بعـرشة مـرات يف االنتقال بني 
املواطنـني، بمعنى أن االصابات سـتكون 
املؤسسـات  سيشـغل  فبالتـايل  كثـرية، 
الصحيـة عـن الخدمات االساسـية وهذا 

ايضا سيؤثر يف صحة املواطنني». 

بغداد/ الزوراء:
أعلَن مستشار رئيس الوزراء االقتصادي، 
مظهر محمد صالـح، امس األربعاء، أن 
مجمل الديـون التي عىل العراق تصل إىل 
نحـو ٢٠ مليار دوالر، مؤكدا أنها تسـدد 

وفق جداول زمنيـة ولها تخصيصات يف 
املوازنـة العامة، فيما بـني فوائد خروج 
العراق من الئحة الدول العالية الخطورة 

يف غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.

bÓiã«@Ú‡ˆb‘€a@›Ìà@¿@÷aã»€aÎ@2022@¿@bÓæb«Î@bÓiã«@ã–è€a@paåaÏu@ÙÏ”c
‚b»€a@aâÁ@paåaÏßa@ù»i@ÒÏ”@o€ájm

برلني/ الزوراء:
برلني  يف  صحفية  إفادة  يف  هيبيشرتيت  ستيفن  الوزراء  مجلس  باسم  املتحدث  أعلَن 
أن الحكومة األملانية وافقت عىل تمديد مهمة القوات املسلحة األملانية يف العراق حتى 
هيبيشرتيت  األملاني.وقال  البوندستاغ  يف  القرار  تأكيد  ويجب  األول،  ترشين  أكتوبر/ 
«قررت الحكومة مواصلة هذه املهمة، حتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢، يمكن أن يشارك فيها 
األملاني. البوندستاغ  أن يوافق عليه  القرار يجب  أن  إىل ٥٠٠ جندي»، مضيفا  ما يصل 
واستأنف الجنود األملان املوجودون يف العراق ضمن مهمة دولية ملحاربة تنظيم»داعش» 
تدريب العسكريني العراقيني يف كانون الثاني / يناير ٢٠٢٠.وتوقف الربنامج التدريبي 
التوترات يف الرشق األوسط وسط  الدولية بعد تصاعد  البعثة  العراقي يف إطار  للجيش 
الرصاع بني إيران والواليات املتحدة. سحب أعضاء التحالف، بما يف ذلك أملانيا، جزًءا من 

وحداتهم مؤقًتا إىل الدول املجاورة.

@bËmaÏ”@Ú‡Ëfl@áÌá∏@Û‹«@’œaÏm@bÓ„bæc
÷aã»€a@¿@Úz‹èæa
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|Ó‘‹n‹€@ÚÓ€Îá€a@Ú”b�j€a@åaãig@¬ãí@Âfl@ÂÌã‡n»æa@ıb‰rnéa@ıbÃ€g@ZÚfl˝è€aÎ@Úzó€a@Ú‰ß

@µ‰†aÏ‡‹€@Ú€béä@ÈuÏmÎ@Ú»iaã€a@ÚuÏæbi@÷aã»€a@fiÏÇÜ@á◊˚m@Úzó€a

@Â»�‹€@ÚÓˆbõ‘€a@ÍaÏ«Ü@Â«@@@@@@@@@@@Ä€@|ó–Ì@Ô‘Óè‰n€a@äb†�a
@∂Î˛a@Êbæ5€a@Úè‹°

@üÎã‘€a@÷˝†bi@ÊÎã‡nèfl@Z@@@@@@@@@@@Ä€@›‡»€a
Òáˆbœ@ÊÎái@›‡»€a@Â«@µ‹†b»‹€@ÒãèÓæa

بغداد/ الزوراء:
أصدرِت اللجنة العليا للصحة والسالمة، 
الوضع  بشأن  قراراتها  األربعاء،  امس 
إلزام  اكدت  وفيما  العراق،  يف  الوبائي 
الوافدين من العراقيني واألجانب بإبراز 
قررت   ،19 كوفيد-  لقاحات  كارتات 
الغاء استثناء املعتمرين من رشط إبراز 

البطاقة الدولية للتلقيح.
الوزراء  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وقال 
”اللجنة  ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف 
العليا للصحة والسالمة الوطنية عقدت، 
برئاسة رئيس مجلس الوزراء  اجتماعاً 
”جرت  انه  مبينا  الكاظمي“،  مصطفى 
خالله مناقشة تطورات جائحة كورونا 
بالعراق يف ظل الزيادة الحادة باإلصابات 
باملتحور الجديد عاملياً، والجهود الصحية 
التي  الجديدة  املوجة  الحتواء  املتوخاة 

يشهدها العراق حالياً“.
وأكدت وزارة الصحة بحسب البيان عىل 
”تهيئة املستشفيات وتوفري املستلزمات 
وأوكسجني،  وأدوية،  أّرسة،  الالزمة من 
الصحة  دوائر  جميع  يف  تنفس  وأجهزة 
بأعداد  زيادة  ألي  تحسباً  باملحافظات 
اإلصابات والرقود“، الفتة اىل ”استمرار 
العمل بفحص النماذج املشتبه إصابتها 

باملتحور الجديد (أوميكرون)“.
وأشارت إىل ”استمرار حمالت التلقيح يف 
املؤسسات الصحية والدوائر واملؤسسات 
إىل  والجامعات،  واألهلية  الحكومية 

كوادر  وبإرشاف  امليدانية  الفرق  جانب 
طبية وصحية متخصصة، وضمن خطة 
باللقاحات  للتطعيم  الطارئ  اإلسناد 

املتوفرة“.
تطرقت إىل ”املوقف اللقاحي يف العراق، 
حيث بلغت أعداد امللقحني بجرعة واحدة 
أكثر من ثمانية ماليني مواطن، وتواصل 
الوزارة إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح 
بعد فرتة ال تقل عن ستة أشهر من تلقي 

الجرعة الثانية“. 
استمرار  ”رضورة  عىل  االجتماع  وأكد 
بشأن  للمواطنني  التوعية  حمالت 
االلتزام باإلرشادات الوقائية وحثهم عىل 
وزارة  إسناد  عىل  والتأكيد  اللقاح،  أخذ 

الصحة من قبل كل الجهات املعنية“.
املوضوعات  مناقشة  ”بعد  انه  وتابع 
املدرجة ضمن جدول االجتماع، أصدرت 

اللجنة التوصيات اآلتية: 
كافة،  العراق  إىل  الوافدين  إلزام   -  1
كارتات  بإبراز  واألجانب  العراقيني  من 
لقاحات كوفيد- 19، (املحتوية عىل رمز 
IQ)، يثبت تلقي الشخص عىل  التحقق 
كوفيد- لقاحات  بأحد  جرعتني  األقل 
سالب   (PCR) فحص  إىل  إضافة   ،19
يثبت خلوه من مرض كوفيد19-، أجري 
العراق،  72 ساعة قبل دخوله إىل  خالل 
ألسباب  عليه  يتعذر  من  واستثناء 

صحية تثبت ذلك. 
2 - مراعاة تقليل فرص التعامل والتماس 

مع مرىض كوفيد- 19، يف ردهات العزل 
من  الالزمة  الوقائية  اإلجراءات  واتخاذ 
وتعقيم  البدني،  والتباعد  الكمام،  لبس 

اليدين باستمرار.  
املعتمرين من رشط  استثناء  يلغى   -  3
بلقاح  للتلقيح  الدولية  البطاقة  إبراز 

كوفيد- 19. 
تكنولوجيا  استثمار  لغرض   -  4
املعلومات وتوظيفها يف تبسيط إجراءات 
عىل  والحفاظ  التزوير،  ومنع  السفر، 

التلقيح  شهادات  معلومات  مصداقية 
الربط  بإجراء  التوجيه  جرى  الدولية، 
البيني بني منظومة الجوازات ومنظومة 
هذه الشهادات، وإنشاء الوسيط البيني 

ملشاركة البيانات. 
5 - إلزام الوزارات والجهات غري املرتبطة 
غري  واملؤسسات  واملحافظات  بوزارة 
قرارات  بإعمام  كافة،  الحكومية 
اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية 
الخاصة  الوزراء  مجلس  وقرارات 

بإجراءات مواجهة جائحة كوفيد- 19، 
إىل دوائرهم كافة لغرض تطبيقها؛ كون 
اإلجراءات  تلك  تطبق  لم  الدوائر  أغلب 
بسبب عدم ورودها عن طريق وزاراتهم، 
التلقيحي  املوقف  متابعة  رضورة  مع 
بهذا  التهاون  وعدم  كافة،  ملنسوبيهم 
الخصوص ألهمية اللقاحات يف حمايتهم 
وحماية املراجعني، وكذلك متابعة تنفيذ 
مع  دوائرهم،  يف  الوقائية  اإلجراءات 
مداخل  عند  واإلعالنات  الالفتات  وضع 

بإبراز  املراجعني  بإلزام  الدوائر  جميع 
دائرة  مراجعة  عند  التلقيح  كارت 

معينة. 
الوطني  األمن  جهاز  عىل  التأكيد   -  6
ملتابعة ظاهرة كارتات اللقاح وبطاقات 
تطعيم لقاح كوفيد- 19 الدولية املزورة 

ومحاسبة مرتكبيها. 
املدني  الطريان  سلطة  عىل  التأكيد   -  7
يف  العاملة  الصحية  الكوادر  مساعدة 
املطارات يف حال وجود تزوير يف بطاقات 
 ،(PCR) فحص  أو  الدولية،  التطعيم 

وعدم السماح لهم بالسفر. 
من  (ثانياً/1/هـ)  الفقرة  تعديل   -  8
والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة  قرار 
 ،2021 لسنة   (22) رقم  الوطنية 
لتكون فرتة الزيارة (14) يوماً بدالً من 
املجاميع  بدخول  والسماح  أيام،   (7)

السياحية من الجنسية الهندية. 
العراقي،  اإلعالم  شبكة  توجيه   -  9
بالقيام  واالتصاالت  اإلعالم  وهيئة 
كل  وبذل  املواطنني،  لتوعية  بحمالت 
باإلجراءات  االلتزام  الجهود لحثهم عىل 
الوقائية، وتشجيعهم عىل أخذ اللقاحات 

من أقرب منفذ تلقيحي.
بغداد  محافظ  وجه  ذلك،  غضون  يف 
الدوام  بتقليص  العطا،  جابر  محمد 
 ،%  50 بنسبة  للموظفني  الرسمي 

نتيجة اإلصابات بفريوس أوميكرون.
تلقته  للمحافظة  بيان  وذكر 

بأن  وجه  ”العطا  أن  ”الزوراء“: 
واقسام  ملكاتب  املوظفني  دوام  يكون 
ودوائر  بغداد،  محافظة  ديوان 
بمديريات  املتمثلة  والبلديات  اإلسكان 
بغداد،  محافظة  وماء  البلديات، 
ومديرية  بغداد،  محافظة  ومجاري 
مباني  ودائرة  العمراني،  التخطيط 
طرق  ومديرية  بغداد،  واسكان  بغداد، 
عن  فضالً  بغداد،  محافظة  وجسور 
االجتماعية،  والشؤون  العمل  مديرية 
املتمثلة بدائرة رعاية ذوي االحتياجات 
للصحة  الوطني  واملركز  الخاصة، 
والتدريب  والعمل  املهنية،  والسالمة 
ورياضة  الشباب  ومديريات  املهني، 
(الكرخ/الرصافة/  بغداد  محافظة 
زراعة  مديرتي  اىل  باالضافة  الصدر)، 
 50 بنسبة  والرصافة)،  (الكرخ  بغداد 
باملئة نظراً للظروف السائدة من ارتفاع 

حاالت االصابة بفريوس اوميكرون“.
موظفي  ”دوام  أن  اىل  البيان  وأشار 
 (1،2،3) الكرخ  تربية  مديريات 
صحة  ودائرتي   ،(1،2،3) والرصافة 
بغداد (الكرخ والرصافة)، يكون حسب 
الرتبية  وزارتي  من  الصادرة  التعليمات 
بهذا  مشمولني  غري  وهما  والصحة، 

االعمام“.
االلتزام  ”رضورة  عىل  املحافظ  وشدد 
باإلجراءات الوقائية الصادر من اللجنة 

العليات للصحة والسالمة الوطنية“.

بغداد/ الزوراء: 
امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  أكدت 
األربعاء، أن العراق دخل املوجة الرابعة 
دخول  تشهد  التي  كورونا  لفريوس 
االنتشار،  رسيع  أوميكرون  متحور 
من  للمواطنني  رسالة  وجهت  وفيما 
اقليم  حكومة  اعلنت  اثنني،  شقني 
الوبائية  املوجة  انتشار  كردستان 

الجديدة يف االقليم.
رياض  الصحة  عام  مدير  وقال 

إن  صحفي:  ترصيح  يف  األمري،  عبد 
الذي  الوبائي  الوضع  يراقب  ”العراق 
بدأ يتصاعد ما يعني أننا اآلن دخلنا يف 

املوجة الرابعة من جائحة كورونا“. 
رسالة  توجه  ”الوزارة  أن  وأضاف، 
للمواطنني من شقني، األول برضورة 
التي  الرابعة  املوجة  خطورة  يعوا  أن 
رسيع  جديد  متحور  دخول  تشهد 
أن  مبينا  املواطنني“،  بني  االنتقال 
عالية  بأعداد  ستكون  ”االصابات 

من  واملطلوب  املقبلة  الفرتة  خالل 
باالجراءات  االلتزام  املواطنني  جميع 
الكمامة  ارتداء  وخاصة  الوقائية 

والتباعد البدني“. 
خطريا  مازال  ”الفريوس  أن  وأوضح 
التهاون معه“، الفتا  بد من عدم  وال 
اىل أن ”املتحور الجديد حتى وإن كان 
اقل شدة من سابقه دلتا لكن بنفس 
يف  مرات  بعرشة  منه  ارسع  الوقت 
أن  بمعنى  املواطنني،  بني  االنتقال 

فبالتايل  كثرية،  ستكون  االصابات 
عن  الصحية  املؤسسات  سيشغل 
الخدمات االساسية وهذا ايضا سيؤثر 

يف صحة املواطنني“. 
الثاني  الشق  ”أن  األمري  عبد  وأكد، 
من الرسالة يؤكد أنه ثبت عملياً لدى 
يف  هم  امللقحني  بأن  الصحة  وزارة 
واللقاح  املتحور  خطورة  من  منأى 
شدة  لتقليل  الكافية  املناعة  يوفر 
اىل  الدخول  احتياج  وعدم  املرض 

املسشفى، لذلك عىل جميع املواطنني 
اىل  التوجه  اللقاح  يتلقوا  لم  الذين 
وهو  اللقاح  لتلقي  التلقيح  مراكز 

متوفر وفعال وامني“. 
وتابع أن ”عدد امللقحني وصل قرابة 9 
ماليني ولم نسجل اي حالة خطرة او 
دليل  امللقحني، وهذا  لدى  مضاعفات 
عىل مأمونية اللقاحات“، موضحا أن 
”الراقدين يف املستشفيات أغلبهم من 

غري امللقحني“. 

يف غضون ذلك، أعلن وزير الصحة يف 
الربزنجي،  سامان  كردستان  إقليم 
املوجة  انتشار  عن  األربعاء،  امس 

الرابعة لفريوس كورونا يف اإلقليم.
تلقت  بيان  يف  الربزنجي  وقال 
”بداية  إن  منه،  نسخة  ”الزوراء“ 
املوجة الرابعة القوية والرسيعة بدأت 
مع انتشار فريوس كورونا، والساللة 

.“(Omicrons) املتحورة من
أنه  عىل  تأكيده  الربزنجي،  وجدد 

الوقائية  التدابري  اتباع  زيادة  ”ينبغي 
األرس  عىل  والحفاظ  الشخصية، 

واألطفال“.
التي  اإلجراءات  ”أهم  أن  وأضاف 
باللقاح  التطعيم  اتباعها  ينبغي 
الطبي،  القناع  وارتداء  املضاد، 
والتباعد االجتماعي، وتجنب األماكن 
”رضورة  عىل  مشددا  املزدحمة“، 
زيارة املراكز الطبية، ومراكز كورونا 

عند ظهور أي أعراض“.

الزوراء / يوسف سلمان:

يواصل  الذي  التنسيقي،  اإلطار  اعلن 

اليومية،  شبه  التداولية  اجتماعاته 

تقديمه اعرتاض لدى املحكمة االتحادية 

للطعن بالخروقات التي رافقت الجلسة 

انتخاب  شهدت  والتي  األوىل  الرسمية 

يف  النواب  ملجلس  جديدة  رئاسة  هيئة 

دورته الترشيعية الخامسة .

التنسيقي  واكدت كتل ومكونات االطار 

، ان اجتماعات ممثليها ناقشت خيارات 

اللجوء  أو  السياسية  العملية  مقاطعة 

للمعارضة ، تأكيدا عىل رفضها ملخرجات 

الجلسة الرسمية األوىل التي انعقدت يوم 

قانونية  غري  انها  معتربا  املايض،  األحد 

لغياب رئيس السن االكرب عن الجلسة.

االطار  عضو  اكد  ذلك،  عىل  وتعليق 

محمد  الفتح  تحالف  عن  التنسيقي 

لقادة  االخري  االجتماع  ان  الشبكي، 

 ، الثالثاء  ليلة  مساء  التنسيقي  اإلطار 

الجلسة  وقائع  بالتفصيل  استعرض 

الرسمية االوىل ملجلس النواب .

وقال الشبكي لـ“ الزوراء ”، ان ” النظام 

الداخيل للدستور لم يوضح امر استبدال 

الرسمية  الجلسة  خالل  السن  رئيس 

االوىل ”، مشريا اىل ان ”املحكمة االتحادية 

التنسيقي  االطار  دعوى  يف   ستنظر 

وتحسم جدلية تشكيل الكتلة االكرب ”.

التنسيقي  االطار  ”قوى  ان  واضاف 

املحكمة  لقرار  وفقا  األكرب  الكتلة  هي 

التفاف  هو  حاليا  يجري  وما  االتحادية 

مبطن عىل الدستور ” ، مبينا ان ”الهيئة 

اي  بعد  تتخذ  لم  االطار  يف  التنسيقية  

قرار رسمي بشان املشاركة يف الحكومة 

املقبلة او اللجوء اىل املعارضة ومقاطعة 

العملية السياسية يف الفرتة املقبلة“.  

للطعن  قضائية  دعوى  تقديم  وحول 

رئاسة  النتخابات  الرسمية  بالجلسة 

الربملان ، اوضح عضو الفريق القانوني 

رفع  االطار   ” ان  التنسيقي،  لالطار 

دعوى قضائية للطعن برشعية وقانونية 

جلسة اختيار رئيس الربملان ، الن رئيس 

السن اجراؤه كان سليما وحول الجلسة 

صحة  من  للتاكد  بالكامل  تشاورية  اىل 

ان   اىل  الفتا  تسلمها”،  التي  الوثائق 

”االطار التنسيقي لن يعرتف بمخرجات 

واضحة  الخروقات  كانت  التي  الجلسة 

فيها ”.

والقانونية  النيابية  االوساط  وكانت 

تشكيل  طلب  حسم  حول  انقسمت   ،

الكتلة النيابية االكثر عددا ، اذ اكد الخبري 

القانوني محمد البدر ، ان قرار املحكمة 

الكتلة  االتحادية  عام ٢٠١٤ بخصوص 

رئيس  ان  اعترب  عددا،  األكثر  النيابية 

السن هو رئيس الجلسة األوىل .

هذه   ” ان  لـ“الزوراء”،  البدر  وقال 

هي  من  فيها  يتحدد  التي  هي  الجلسة 

ان  عادا  عددا”،  األكثر  النيابية  الكتلة 

النيابية  الكتلة  هو  التنسيقي  اإلطار   ”

النيابية  الدورة  هذه  يف  عدداً  األكثر 

السابق  التفسري  هذا  بموجب  الحالية 

”، مبينا ان ” قرارات املحكمة االتحادية 

العليا باتة وملزمة وغري قابلة للطعن أو 

التغيري“.

استذكرت  اخرى،  نيابية  اوساط  لكن 

نص املادة (45 ) من قانون االنتخابات 

رقم (9) لسنة 2020 ( ال يحق ألي نائب 

قائمة  ضمن  مسجلة  كتلة  أو  حزب  أو 

إىل  االنتقال  باالنتخابات  فائزة  مفتوحة 

ائتالف أو حزب وكتلة أو قائمة أخرى ، 

إال بعد تشكيل الحكومة .

اكدت  العليا  االتحادية  املحكمة  وكانت 

انه ال صحة ملا يتداوله البعض بخصوص 

اعطاء رأي مسبق من املحكمة االتحادية  

اعضائها  احد  او  رئيسها  من  سواء   ،

النواب  مجلس  جلسة  باجراءات  يتعلق 

املنعقدة االحد املايض .

الزوراء/مصطفى فليح:
والشؤون  العمل  وزارة  اكدْت 
ان  االربعاء،  أمس  االجتماعية، 
اعداد  تتضمن   2022 لعام  خططها 
والتدريب  للتشغيل  وطنية  سياسة 
البطالة  عىل  القضاء  بهدف  املهني 
استمرارها  اعلنت  وفيما  العراق،  يف 
عن  للعاطلني  ميرسة  قروض  باطالق 
العمل النشاء مشاريع صغرية وبدون 
املعوقات  ابرز  عن  فائدة،كشفت 
اىل  اشارت  الشأن  بهذا  تواجهها  التي 
ملكافحة  الوطنية  الحملة  استمرار 
منظمة  من  بدعم  االطفال  عمالة 

العمل الدولية.
والتدريب  العمل  دائرة  مدير  وقال 
باهض،  جبار  رائد  الوزارة،  يف  املهني 
خططها  ضمن  من  العمل  ”وزارة  ان 
سياسية  اعداد  هو   2022 لعام 
املهني  والتدريب  للتشغيل  وطنية 
الخطط  ضمن  تأتي  السياسية  وهذه 
البطالة  ظاهرة  ملعالجة  املستقبلية 

مجموعة  مع  وبالتعاون  البلد   يف 
الوزارات  عن  واملمثلني  الخرباء  من 

العراقية“. 
باطالق  مستمرون  ”نحن  واضاف 
العمل  عن  للعاطلني  ميرسة  قروض 
وهذه  صغرية   مشاريع  النشاء 
مؤكدا  فائدة”،  بدون  القروض 
املهني  التدريب  مجال  يف  ”االستمرار 
عن  العاطلني  الشباب  قدرات  لبناء 
لتسهيل  قابلياتهم  وزيادة  العمل 

دخولهم للسوق“. 
 وعن سبل معالجة هذه الظاهرة اشار 
يتم  البطالة  ظاهرة  من  ”الحد  ان  اىل 
من خالل تقنني دخول االجانب للعراق 
وتسهيل االمر للعراقيني للحصول عىل 
”ابرز  ان  باهض  وكشف  الفرص“.  
قلة  هي  عملنا  تواجه  التي  املعوقات 
التخصيصات املالية  وايضا قلة الوعي 
لدى الشباب العاطلني يف التوجه نحو 
فرص  عىل  للحصول  الخاص  القطاع 
وظائف  عن  البحث  من  بدال  فيه 

حكومية“، الفتا اىل ان ”الحكومة غري 
قادرة عىل استيعاب هذا العدد الكبري 

من العاطلني“. 
عمالة  ملكافحة  الوزارة   حملة  وعن 
الوطنية  ”الحملة  ان  اكد  االطفال 
مستمرة  االطفال  عمالة  ملكافحة 
يف  التفتيش  قسم  قبل  من  وبمتابعة 
الوزارة وبدعم واسناد من قبل منظمة 
الحملة مستمرة  الدولية وهذه  العمل 
هذا العام ”.  واضاف ان ”ابرز نتائج 
زيارة  يف  االستمرار  هو  الحملة  هذه 
تشهد  التي  املدارس  من  مجموعة 
زيادة   وايضا  الطلبة  من  كبري  ترسب 
االرس بخطورة  لدى  التوعوي  الجانب 

هذه املشكلة“.
الترسب  حاالت  ”اغلب  ان  وكشف 
وخصوصا  الفقرية  املناطق  يف  تحدث 
مناطق مدينة الصدر وحي طارق وتم 
رصد هذه الحاالت“، الفتا اىل ان ”اغلب 
الطابوق  معامل  يف  تكون  العمالة 

ومجمعات تصليح السيارات“.
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أحوال كربالء
بناًء عـىل الطلب املقـدم من قبل السـيد (نارص مدلول 
رسيـع شـوييل) الـذي يطلـب اضافـة لقبـه وجعلـه 
(املسـعودي) بـدال مـن (فـراغ) فمـن لديـه اعـرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسـة عرش 
يوم وبعكسه سـوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
احـكام املادة (٢٢) من قانـون البطاقة الوطنية رقم ٣ 

لسنة ٢٠١٦ . 
العميد الحقوقي
محمد عبد االمري منخي
مدير شؤون االحوال املدنية يف كربالء

جمهورية العراق                                                 العدد: ٣٢٦٩ /٢٠٢١ 
مجلس القضاء األعىل                                    التاريخ :١١ / ١/ ٢٠٢١ 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف النارصية 

اىل املدعى عليه (حسنني كاظم عبد)
م/ تبليغ بالحكم الغيابي

 أصـدرت هـذه املحكمـة حكمـا غيابيـا بالعـدد ٣٢٦٩/ش/٢٠٢١ يف 
٢٠٢١/١٢/٢٧ يقيض بإيقاف واليتك الجربية عىل ابنتك القارصة (مريم) 
وتنصيـب والدتها (افياء حسـن وارد) وصيـة مؤقتة عليهـا، وملجهولية 
محل اقامتك يف الوقت الحارض تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني 
بالحكـم املذكـور أعاله، ويف حال عـدم قناعتك بالحكـم املذكور بإمكانك 

االعرتاض عليه خالل مدة عرشة ايام من تاريخ نرش.. مع التقدير...
                                                                                    القايض 

                                                                           عباس معني كاظم

أحوال كربالء
بنـاًء عىل الطلب املقـدم من قبل السـيد (محمد مدلول 
رسيـع شـوييل) الـذي يطلـب اضافـة لقبـه وجعلـه 
(املسـعودي) بـدال مـن (فـراغ) فمـن لديـه اعـرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسـة عرش 
يوم وبعكسه سـوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
احـكام املادة (٢٢) من قانـون البطاقة الوطنية رقم ٣ 

لسنة ٢٠١٦ .
العميد الحقوقي
محمد عبد االمري منخي
مدير شؤون االحوال املدنية يف كربالء

فقدان هوية
 فقـدت الهويـة الصـادرة من 
نقابة املهندسني العائدة للسيدة 
(رسى عبدالـرزاق نعمـه) ذي 
قار، فمن يعثر عليها تسليمها 

إىل جهة االصدار.

إعالن
إىل الرشيـك (كـرار رحيم دحـام) اقتىض حضـورك اىل 
صندوق االسكان الكائن يف النجف، وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافقة عىل قيام رشيكك (إحمد نعمه كطوف) بالبناء 
عـىل حصته املشـاعة يف القطعة املرقمـة (٣/١٩٢٨٨) 
املقاطعة (٤ حي النـرص) حدود بلدية النجف، ولغرض 
تسـليفه قرض االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسـة 
عرش يوما داخل العراق وشـهر واحد خارج العراق من 
تاريخ نرش اإلعالن، وبعكسـه سـوف يسـقط حقك يف 

االعرتاض مستقبالً.

العدد / ١٣/مجدد/٢٠٢١  جمهورية العراق                                     
مجلس القضاء األعىل                                     التاريخ / ٢٠٢١/١٢/٢٧ 

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية           
محكمة بداءة غماس

لجنة تثبيت امللكية يف غماس 
(قرار تثبيت ملكية)

اسـتنادا ملحرض تثبيت امللكية املؤرخ يف ٢٠٢٠/٨/١٧ املنظم بشـأن العقار املرقم (١٤١٨/الرشق) ولنتائج التحقيق واملسـتندات املطلع عليها واسـتنادا اىل الصالحيات املخولة 
يل بموجب املادة (٤٨) من قانون التسـجيل العقاري املرقم ٤٣ لسـنة ١٩٧١ ومن خالل ما أجرته لجنة تثبيت امللكية من تحقيقات واالطالع عىل املستمسـكات املربزة والبيانات 
املقدمة واسـتنادا ملحرض الكشـف املؤرخ يف ٢٠٢١/١٢/٢٧ استمعت اللجنة اىل اقوال طالب التسجيل املجدد (رسول مريان عبد)، حيث اوضح بأنه حائز للعقار موضوع الكشف 
منذ اكثر من اربعني سـنة حيازة هادئة ومسـتقرة ودون معارضة من أحد، حيث يسكن هو وعائلته منذ ذلك التاريخ، كما استمعت اللجنة اىل البينة الشخصية لطالب التسجيل 
املجدد وهم كل من (امري غانم حمزة ويوسف عبد الزهرة عباس) واللذان أيدا ما جاء بأقوال طالب التسجيل املجدد (رسول مريان عبد) بأنه حائز للعقار املرقم (١٤١٨/الرشق) 
حيازة هادئة ومستقرة منذ اكثر من خمسة عرش سنة ودون معارضة من أي شخص، ولتوفر رشوط الحيازة القانونية، عليه قررت اللجنة وباإلجماع تثبيت ملكية العقار املرقم 
(١٤١٨/ الرشق) بإسـم طالب التسـجيل املجدد  (رسول مريان عبد)، عىل أن يتم نرش هذا القرار يف صحيفتني محليتني ويكون قابال لالعرتاض خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ 

النرش استنادا ألحكام املادة (٤٥) فقرة ٣ من قانون التسجيل العقاري وتبليغ وزارة املالية والوحدة اإلدارية بنسخة منه قرارا قابال للتمييز وأفهم علنا يف ٢٠٢١/١٢/٢٧.
القايض  
مهند محمد عيل التميمي
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف غماس 

…éÎ˛a@äbìn„¸a@Ÿ€@’‘±

E-mail : alzawraanews@yahoo.com 

07810090003@Z@äbè–né˝€
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بغداد/ الزوراء:
ِيف رقم قيايس سـلبي جديـد للجائحة، أصيب 
أكثـر من 15 مليون شـخص بعـدوى كورونا 
يف العالم خالل األسـبوع املـايض، وارتفع عدد 
اإلصابات املكتشفة بنسـبة 55 ٪ مقارنة بما 

قبله، والوفيات بنسبة 3 %.
وقالـت النـرشة الوبائيـة األسـبوعية ملنظمة 
الصحة العاملية: ”خالل األسبوع املايض (3 - 9 
يناير)، ارتفع عدد حاالت كوفيد – 19 الجديدة 
بشـكل كبري“ عىل مسـتوى العالـم، حيث تم 
اإلبالغ عن ”أكثر من 15 مليون حالة جديدة“، 
وهـو ما يمثـل ”زيادة بنسـبة 55 باملئة“ عىل 

مدى األيام السبعة املاضية“.
 ويف نفـس الوقـت أبلغت  خمـس من مناطق 
منظمة الصحة العاملية السـت املنظمة بزيادة 
عـدد املصابـني، ففـي إفريقيـا فقـط جـرى 

تسجيل انخفاض بنسبة 11 يف املئة، يف حني أن 
األرقام كانت مرتفعة بشـكل خاص يف جنوب 
رشق آسيا وغرب املحيط الهادئ، حيث تم عىل 
التوايل اكتشـاف 418 ٪ و122 ٪ من اإلصابات 

الجديدة، مقارنة باألسبوع السابق.
كما تم تسـجيل زيادة يف أوروبا بنسـبة 31 ٪ 
، وأمريـكا بنسـبة 78 ٪، ويف رشق املتوسـط 
بنسـبة 86 ٪، يف حني زاد عدد الوفيات بشـكل 
ملحـوظ يف إفريقيا بنسـبة 84 ٪، ويف أمريكا 
بنسـبة 26 ٪، بينما انخفض معـدل الوفيات 
يف أوروبا بنسـبة 10 ٪، ويف جنوب رشق آسيا 
بنسـبة 6 ٪، ويف رشق البحر األبيض املتوسط 

بنسبة 11 ٪.
يف املجمل، تلقت منظمة الصحة العاملية، خالل 
األسـبوع املـايض، تقارير عـن 15.154.666 
حالة إصابة بفريوس كورونا و43.461 حالة 

وفاة بسـبب مضاعفات ”كوفيد – 19“، وهو 
مـا يزيد عـىل التـوايل بنسـبة 55 ٪ و3 ٪ عن 

األسبوع من 27 ديسمرب إىل 2 يناير .
وجـرى اإلبالغ عـن أكرب عدد مـن املصابني يف 

الفـرتة مـن 3 إىل 9 ينايـر مـن قبـل الواليات 
املتحدة بعدد 4.610.359، وهي سجلت زيادة 
بنسبة 73 ٪ يف عدد املصابني مقارنة باألسبوع 
السابق، تليها فرنسا بعدد 1.597.203، بزيادة 
46 ٪، فربيطانيـا بعـدد 1.217.258، بزيـادة 
قدرهـا 10 ٪، ثـم إيطاليا بعـدد 1.014.358، 
بزيـادة قدرها 57 ٪، والهنـد بعدد 638.872، 

بزيادة قدرها 524 ٪.
وتفيـد منظمة الصحة العاملية، بأنه حتى يوم 
11 ينايـر، تم تسـجيل 308.458.509 حاالت 
إصابـة و5.492.595 حالـة وفـاة يف العالـم 
منذ بداية الوبـاء. وارتفع عدد املصابني يوميا 
بمقـدار 1.738.701، وحـاالت الوفاة بمقدار 

.5150
وُسـجلت معظم حاالت العـدوى املؤكدة التي 
أبلغت بها منظمـة الصحة العاملية يف الواليات 

59.848.136. والهنـد بعـدد  املتحـدة بعـدد 
35.875.790، فالربازيـل بعدد 22.523.907، 
الوفيـات األكـرب ُسـجل يف  يف حـني أن عـدد 
الواليات املتحدة وبلغ 831.548، تليها الربازيل 

بعدد619.981، والهند ثالثة بعدد 484.213.
إىل ذلـك، يسـتمر االنتشـار الرسيـع ملتحـور 
فـريوس  كورونـا ”أوميكـرون“ يف العالم، يف 
حـني أن املتحـور ”دلتا“، الـذي كان يهيمن يف 

السابق عىل الكوكب، يفقد قوته.
 ،“GISAID” وحسـب قاعدة البيانات الدولية
تم اكتشـاف ”أوميكرون“ خالل الثالثني يوما 
املاضية أثنـاء التحليالت يف 58.5 ٪ من عينات 
املـواد الحيويـة، و ”دلتـا“ يف 41.4 ٪. كما تم 
الكشـف عن وجـود ضئيل، أقل مـن 0.1 ٪ يف 
كل حالة، لسـالالت ”ألفـا“ و“بيتا“ و“غاما“ 

و“المدا“ و“مو“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنْت رئاسة الربملان، تشكيل لجنة لتدقيق 
السـري الذاتيـة للمتقدمـني ملنصـب رئيس 
الجمهوريـة، وفيمـا حـددت موعـد انتهاء 
تقديـم الرتشـيح للمنصـب، اكـدت وضـع 
حداً ملسـألة الغيابـات املتكـررة يف الدورات 
السابقة.وقال النائب الثاني لرئيس مجلس 
النواب شاخوان عبد الله يف ترصيح صحفي: 
إن ”هيئة رئاسة الربملان ملتزمة بالتوقيتات 
الدستورية بشأن اختيار رئيس الجمهورية 
حسـب املـادة 54 مـن الدسـتور، كمـا ان 
املحكمـة االتحادية ال تسـمح باي تأخري“، 

الـدورات  يف  األوىل  ”الجلسـة  أن  اىل  الفتـًا 
السـابقة كانت مفتوحة، إال ان هذا االجراء 
تـم ايقافـه من قبـل املحكمـة االتحادية“.

واضاف، ان ”من يشـكك بقانونية الجلسة 
االوىل، عليـه تقديـم شـكوى اىل املحكمـة 
االتحاديـة“، الفتـًا اىل ”اننـي حاصـل عىل 
شـهادة الدكتوراه يف القانون، ومن الناحية 
القانونيـة تـم تطبيق املادتـني 54 و55 من 
الدستور خالل الجلسة وال توجد اي مخالفة 
قانونية“. واشار اىل أن ”رئيس السن النائب 
محمود املشـهداني لـم يقول بانه مرشـح 
أو يرغب بالرتشـيح لرئيـس املجلس وهذه 

تعـد مخالفة قانونيـة النه سـيكون طرفاً 
بهـذه الجلسـة، وكان يجـب عليـه مغادرة 
املنصـة حـال اعالنه الـرتيش“. واوضح، ان 
”هناك احكاماً لرتشـيح رئيس الجمهورية 
وحسب املادتني 2 و3، ويوم الخميس سوف 
ينتهي الرتشـيح“، مضيفـاً ان ”هناك لجنة 
سـتقوم بتدقيق السـري الذاتيـة للمتقدمني 
عـىل منصب رئاسـة الجمهوريـة“. وتابع، 
انه ”بعد االنتهاء من عمل اللجنة سوف يتم 
االعالن عن اسـماء وعدد املتقدمني“، مؤكداً 
”ليس رشطاً أن جميع من يقدمون السـري 
الذاتيـة يتـم قبولهم بل ان الدسـتور وضع 

مواصفـات خاصـة لرئيـس الجمهورية“.
والعدالـة  املسـاءلة  ”هيئـة  ان  اىل  واشـار 
سـيكون لهـا راي باملوضـوع ويجـب ان ال 
يكـون محكوماً بجناية وهنـاك مواصفات 
واضحـة يف الدسـتور“، مبينـا ان ”هنـاك 
عـدداً كبـرياً مـن املتقدمني ملنصـب رئيس 
الجمهوريـة“. وبـني ان ”منصـب رئيـس 
الجمهورية سيكون ما بني االتحاد الوطني 
والديمقراطـي الكردسـتانيني وال يوجد اي 
مرشـح مـن املكونـني: السـنة او الشـيعة 
النـه اسـتحقاق للكرد“، مؤكـدا انه ”خالل 
املـدد الدسـتورية سـيتم تحديـد منصـب 

رئيـس الجمهوريـة وهذا منصب سـيادي 
وسـيتم االتفاق عليـه يف املرحلـة املقبلة“.

من جهته، أكـد النائب األول لرئيس مجلس 
النواب حاكم الزاميل، عدم السماح بتعطيل 
الـدور الرقابي والترشيعي ملجلـس النواب، 
فيما شـدد عـىل رضورة وضع حٍد ملسـألة 
الغيابـات املتكـررة يف الـدورات السـابقة.

وذكر املكتب اإلعالمـي للنائب األول يف بيان 
تلقتـه ”الـزوراء“: أن ”الزامـيل، أكد خالل 
حضوره الندوة التعريفيـة ألعضاء مجلس 
النواب الجدد للدورة النيابية الخامسة التي 
انعقدت برعاية األمانة العامة ملجلس النواب 

ونظمها معهد البحث والتطوير النيابي، أن 
أعضـاء املجلـس يجب أن يكونـوا مؤتمنني 
أمام الله وثقة الشعب بهم لتحقيق اإلصالح 
املنشود عىل املستويني النيابي والحكومي“.
وشـدد، عىل ان ”هيئة الرئاسـة لن تسـمح 
بتعطيـل الدور الرقابـي والترشيعي للدورة 
النيابية الحالية، وانها ستويل اهتماماً كبرياً 
القرار القوانني املعطلـة التي تهم املواطنني 
وتسهم يف بناء البلد ومحاربة الفساد، فضالً 
عن وضعهـا آليات فاعلة للحد من مسـألة 
تغّيـب النواب التـي تكررت خـالل الدورات 
مجلـس  ”رئاسـة  أن  السـابقة“.وأضاف، 

النواب تسـعى بـأن تكون هـذه الدورة هي 
األبـرز واألكثر فاعلية من خـالل التصويت 
عىل القوانني املتعلقـة بالجانب االقتصادي 
البطالـة  ومعالجـة  والزراعـي  واألمنـي 
ومكافحـة الفسـاد و املخـدرات وعمليـات 
التهريب وضبط الحدود وغريها“.وتابع، أن 
”املؤسسة الترشيعية سرتاقب وتقوِّم األداء 
الحكومي بغض النظر عّمن سيتوىل رئاسة 
الحكومة املقبلة وستكون حازمة وجادة يف 
محاسبتها لضمان بناء عراق قوي ومزدهر 
ينعم فيه الشـعب بالرفاهية واآلمان وخاٍل 

من الفساد“.

 بغداد/ الزوراء:

نظـم معهـد التطويـر النيابـي، دورة 

تعريفية للدفعة االوىل من النواب الجدد 

بحضـور االمـني العام ملجلـس النواب 

سريوان عبد الله، وبمشاركة 60 نائبا.

وذكرت الدائرة االعالمية ملجلس النواب 

يف بيـان تلقتـه ”الزوراء“: انـه برعاية 

وحضـور سـريوان عبد الله اسـماعيل 

االمني العام ملجلس النواب ، نظم معهد 

التطويـر النيابـي يف مجلـس النواب ، 

الـدورة التعريفيـة الخاصـة بالنـواب 

الجدد ضمن الدفعة االوىل بمشاركة 60 

نائبا وتستمر ليومني.

الجلسـة  مسـتهل  يف  انـه  واضافـت، 

الحوارية التي عقدت يف قاعة الشبيبي، 

رحب سـريوان عبـد الله االمـني العام 

ملجلـس النـواب يف كلمتـه بالسـيدات 

املشـاركني  الجـدد  النـواب  والسـادة 

يف الـدورة، مؤكـدا عـىل اهميـة تبادل 

الخربات واملعلومات واالندماج مع بيئة 

العمل يف مجلس النواب من خالل اقامة 

مثل هذه الدورات.

وثمن السـيد االمني العام جهود معهد 

التطوير النيابي يف تنظيم هذه الدورة .

ودعا عبد الله بحسـب البيان، اىل املزيد 

مـن الدورات مسـتقبال ضمـن دورات 

تخصصية ، معتربا تاسيس املعهد حدثا 

تاريخا مهما يف تاريخ مجلس النواب.

بـدوره شـدد سـعد فياض مديـر عام 

معهد التطوير النيابي عىل ان املنهجية 

املعتمدة يف هذه الدورة تعتمد عىل ربط 

املـواد التدريبيـة بواقـع واحتياجـات 

االعضـاء مـن املعلومـات العامـة عن 

التنظيـم الدسـتوري والقانونـي الفتا 

اىل ان هذه املعلومات ستكسـب النائب 

معلومـات قيمـة وتتيـح لـه فرصـة 

املناقشة واملعارف واالندماج ويخلق جو 

من التحفيز وروح العمل الجماعي.

ونوه املدير العام اىل اعداد املعهد لدورات 

تخصصية للسـيدات والسادة االعضاء 

تشـمل كافة العلوم واملعارف الربملانية 

اىل جانب اللجان النيابية الدائمة فضال 

عن عقد املنتديات والجلسات الحوارية 

والندوات واملؤتمرات وتنفيذ اي نشاط 

يطلبـه االعضـاء لزيـادة الثقـة بـني 

املواطنني ومجلس النواب.

واشـار البيـان اىل ان الـدورة شـهدت 

االول  املحـور  ركـز  محـاور  اربعـة 

والـذي  املفاهيمـي  باإلطـار  الخـاص 

قدمـه املحـارض السـيد محمد قاسـم 

مدير عام دائرة الترشيـع النيابية عىل 

اختصاصـات مجلـس النـواب يف ظـل 

دسـتور عـام ٢٠٠٥ و قانـون مجلس 

النواب وتشكيالته رقم ١٣لسنة ٢٠١٨ 

والنظام الداخيل ملجلس النواب.

وتابـع: كمـا تنـاول محـور مفاهيـم 

برملانيـة الـذي قدمـه املحارض السـيد 

عيل عمر مسـألة طـرح موضوع عام 

واالسـتجواب  والسـؤال  للمناقشـة 

والتقيص الربملانـي والتحقيق الربملاني 

اثـر  وقيـاس  الربملانيـة  والتقاريـر 

التـرش، ويف املحـور الثالث اسـتعرض 

املحـارض السـيد عامـر بوتانـي الدور 

التمثيـيل ملجلس النـواب والتواصل مع 

الجماهري.

ومـىض بالقـول: امـا املحـارض عـيل 

بخـت فقد تطرق يف محـوره اىل اإلطار 

الدسـتوري والقانوني لحقوق االنسان 

واملؤسسات الوطنية لحقوق االنسان

الرقابـي  النائـب  دور  جانـب  اىل 

والترشيعي يف معالجة نتهاكات حقوق 

االنسان.

النارصية/ أ ف ب:
 ِيف صحراء جنوب العراق، يكشف 
آثار فرنسـيون، بحماس،  علماء 
بالكتابـات  نقـش  لـوح  عـن 
املسـمارية، بقي أربعة آالف عام 
تحـت الرمال قبل أن يبرص النور، 
يف بلد مزقته الحـروب والنزاعات 
ولم يطـأه علماء اآلثـار األجانب 

منذ سنني.
الحضـارة  يف  الباحـث  ويقـول 
السـومرية يف جامعـة ”كولـالج 
دو فرانـس“ دومينيك شـاربان، 
عـىل  نعثـر  ”عندمـا  متحمسـاً، 
نقوشـات كهـذه يف املوقع، يكون 
األمر مؤثراً جداً“. وشـاربان جزء 
مـن فريـق حملـة تنقيـب بدأت 
موقـع  يف   ،2021 العـام  نهايـة 

الرسا األثري.
وبدأ النقـش يف اللغة السـومرية 
عىل قطـع اآلجر يف القـرن الـ19 
قبل امليـالد. ويرتجم شـاربان ما 
ُنقش عىل قطعة الطوب التي عثر 
عليهـا ”أيهـا اإلله شـماش، امللك 
سـني إيدينـام، ملـك الرسـا، ملك 

سومر وآكاد“.
خلفه، يبحث عرشات علماء اآلثار 
الفرنسيني والعراقيني واألوروبيني، 

يف رقعة طوّقت بالحبال.
يمّشـط بعضهـم قطـع طـوب، 
ويرفع آخرون الرتاب، يكشـفون 
تدريجـاً عما يبدو أنها أساسـات 
الرسـا،  مدينـة  يتوسـط  جـرس 
عاصمـة بـالد مـا بـني النهريـن 
قبل بابـل، يف األلفيـة الثانية قبل 

امليالد.
ويرشح الباحث ريجـي فاليه من 
املركـز الوطنـي الفرنـيس للبحث 

العلمي بأن ”الرسـا واحد من أكرب 
املواقـع يف العراق، تبلغ مسـاحته 
أكثر مـن 200 هكتـار“. ويرتأس 
مركزه البعثة الفرنسـية العراقية 
املشـرتكة للتنقيب التي تضم نحو 
الحملة  20 شـخصاً. وتمخضـت 
عـن ”اكتشـافات بـارزة“، مثـل 
منزل رئيـس حكومة من الحقبة، 
تّم تحديـد ما هو مـن خالل نحو 
60 لوحا مسـماريا عثـر عليها يف 
املوقع، ونقلت بعد ذلك إىل املتحف 

الوطني يف بغداد.
”جنـة“  بمثابـة  الرسـا  وتعـّد 
للباحثني، كما يقول ريجي فاليه، 
كما العراق بأكمله، أو بالد ما بني 
النهريـن التي تعاقبـت عليها منذ 
آالف السـنني حضـارات مختلفة 

من األكادية والبابليـة، ثّم دخلها 
االسـكندر املقدوني واملسـيحيون 

والفرس واإلسالم.
لكـن ما أبعـد الباحثـني واملنقبني 
لفـرتة طويلـة عـن العـراق هـو 
تاريخـه الحديث املـيلء باألزمات 
والحـروب. فقد عرف بـني عامي 
1990 و1991 حـرب الخليج التي 
تالها حصار دويل قاٍس، قبل الغزو 

األمريكي يف العام 2003.
وبعـد ذلـك، عانـى العراقيون من 
حـرب طائفية بني عامـي 2006 
و2008، ثـّم مـن هيمنـة تنظيم 
الدولة اإلسـالمية عىل ثلث أرايض 

البالد يف العام 2014.
 2017 العـام  يف  العـراق  وأعلـن 
”انتصاره“ عـىل التنظيم. ويقول 

فاليه ”عاد االستقرار بشكل كبري 
اىل البـالد وبات ممكنـًا زيارتها“. 
ويضيف أن ”الفرنسـيني عادوا يف 
العـام 2019، واإلنكليـز بعـد ذلك 
بقليل. اإليطاليون عادوا منذ العام 

.“2011
يف أواخر العـام 2021، تواجدت يف 
محافظة ذي قـار الجنوبية حيث 
موقع الرسـا، عرش بعثات تنقيب 

أجنبية عن اآلثار، وفق فاليه.
ويشـعر مدير هيئة اآلثار والرتاث 
العراقية ليث حسـني بالحماسـة 
يف  األجانـب  زمالئـه  السـتقبال 

العراق.
ويقول مـن بغـداد لفرانس برس 
”هـذا يعـود بالنفـع العلمـي لنا 
الـكادر. كوادرنـا  وأيضـا يـدرب 

انقطعت فرتة طويلة عن التدريب 
واآلن هذه فرصـة لتعليم كوادرنا 

عىل التقنيات الحديثة“.
قـرب النجـف، املدينة التـي تضّم 
عنـد  مقدسـة  دينيـة  مقامـات 
املسلمني الشيعة يف وسط العراق، 
يشعر ابراهيم سـلمان من معهد 
بالغبطـة  أيضـًا  األملانـي  اآلثـار 
لعودتـه إىل امليدان يف حملة تنقيب 
يف موقـع مدينـة الحـرية القديمة 

األثري.
قيـاس  جهـاز  وبواسـطة 
مغناطييس، يمّشط فريق ابراهيم 
سـلمان املوقـع الـذي يفرتض أن 
املدينـة كانـت فيه. كانـت املدينة 
مسـيحيًة لوقـت طويـل وعرفت 
ذروتهـا خـالل عهـد اللخميني يف 

القرنني الخامس والسادس.
ويقول الباحث ”نحن اآلن عىل تّل 
سـنقوم بتنقيبه. بعض املؤرشات 
تجعلنـا نعتقـد أننا قـد نعثر عىل 

كنيسة“.
وتتكّون هذه ”القرائن“ خصوصاً 
من آثار تكوّنـت عىل األرض جراء 
الهياكل  التـي تترشبهـا  الرطوبة 
املدفونة تحت األرض والتي ترتفع 

تدريجياً إىل السطح.
وتـؤرش األرض املبللة عىل رشيط 
طولـه عـدة أمتـار إىل أن جـدران 
القديمة موجودة تحت  الكنيسـة 

اقدام عالم اآلثار.
وموقـع الحرية أحـدث بكثري من 
املواقع األثرية األخرى التي ُيظهر 
تنوعها، بالنسبة البراهيم سلمان، 
أن ”العراق، بالد مـا بني النهرين، 
هو فعالً مهـد الحضـارات. األمر 

بهذه البساطة“.
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لندن/ متابعة الزوراء:
جونسـون  بوريـس  الـوزراء  رئيـس  قـدم 
”اعتـذارات“ بعدمـا أقـر بحضـور حفـال يف 
حديقـة مقـر الحكومـة خالل فـرتة الحجر 
العام املايض وفيما اشار إىل أنه ظن ”ضمنا“ 
أن الحفـل اجتمـاع عمـل، نـرشت صحيفـة 
”غارديـان“ صورة جونسـون أثناء تجمع يف 

مايو 2020 بحديقة مقر الحكومة.
وأوضـح أمـام النـواب أنـه ظـن أن الحـدث 
سيحرتم القواعد الصحية املتبعة مشددا عىل 

انه يتحمل ”مسؤولية االخطاء“ املرتكبة.
بـدوره دعـا زعيـم املعارضـة العماليـة كري 
سـتارمر امـس األربعـاء إىل اسـتقالة رئيس 
الـوزراء الربيطانـي بوريس جونسـون الذي 
اعرتف بحضور حفل يف داونينغ سرتيت أثناء 

العزل وقدم اعتذارا للنواب.
وقال سـتارمر يف جلسـة مسـاءلة الحكومة 
األسـبوعية ”دفاعه عن نفسه بالقول إنه لم 
يكـن يعلم أنـه كان يف حفلة سـخيف لدرجة 
أنـه يف الواقـع اسـتخفاف بعقـول الشـعب 

الربيطاني“. وأضاف ”هل سـيكون لديه اآلن 
الجرأة لالسـتقالة؟“ متهمـا الزعيم املحافظ 

بـ ”الكذب بوقاحة“.
وكانـت صحيفـة ”غارديان“ نـرشت صورة 
جونسون يف أثناء تجمع يف مايو 2020 بحديقة 
مقـر الحكومة، عندمـا كانـت بريطانيا قيد 
إغالق صارم فرضه رئيس الوزراء الربيطاني 

نفسه للحد من تفيش فريوس كورونا.
وتعود القصـة التي أثريت مجـددا إىل 2020، 
حيـث بعث أحـد كبار مسـاعدي جونسـون 
دعـوات لحضور حفل عـىل الربيد اإللكرتوني 
إىل نحـو 100 شـخص، يف الوقـت الذي كانت 
فيه بريطانيا تتبنـى حظرا عىل االجتماع مع 

أكثر من شخص خارج املنزل.
ومن شـأن ظهور جونسـون وقـت الغداء يف 
جلسة ”أسـئلة إىل رئيس الوزراء“ األسبوعية 
بمجلس العمـوم، أن يصبح أول ظهور علني 

له منذ تداول التفاصيل عن الحفل.
ورفض متحدث باسم جونسون ، التعليق عىل 
هذه املزاعم، مستندا إىل وجود تحقيق مستمر 

تجريه املسؤولة الحكومية البارزة سو غراي 
بشأن عدة حفالت مزعومة نظمها موظفون 
حكوميون، يف حني سـبق لرئيـس الوزراء أن 

قال إنه لم يخالف قواعد اإلغالق.
وكانـت أحـزاب املعارضة قد دعـت الرشطة 
إىل إجـراء تحقيق بعد نرش قنـاة ”آي تي يف“ 
دعوة مرسبة عـرب الربيـد اإللكرتوني لتناول 
”مرشوبات مع االلتزام بالتباعد االجتماعي“، 
يف حديقة مكتب رئيس الوزراء، ومقر إقامته 

يف داونينغ سرتيت، يف مايو 2020.
مـن  اإللكرتونـي  الربيـد  رسـالة  وأرسـلت 
حسـاب السـكرتري الخاص لرئيـس الوزراء، 
مارتن رينولدز، إىل العرشات من األشـخاص، 
وحثـت الحضـور عىل ”إحضـار مرشوباتهم 

الكحولية“.
وكان مـن املقـرر إقامـة الحفـل يف 20 مايو 
2020، يف نفـس اليـوم الـذي حـذرت فيـه 
الحكومـة يف مؤتمر صحفي املواطنني بأنه ال 
يمكنهم مقابلة سـوى شـخص واحد خارج 
منازلهـم. ونـرشت رشطـة العاصمـة لندن 

رسائل تذكري بشأن القواعد يف اليوم ذاته.
وخـالل اإلغـالق األول يف بريطانيـا، والـذي 
بـدأ يف مـارس 2020، تـم حظـر التجمعات، 
سـوى اسـتثناءات قليلـة، بما يف ذلـك العمل 

والجنازات.
جونسـون  لحكومـة  اتهامـات  ووجهـت 
املحافظة مرارا بانتهاك القواعد التي فرضتها 

هي عىل اآلخرين.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أعلنْت وزارة الداخلية، امس األربعاء، اعتقال 
٤٨ متهماً يف ٦ محافظات، خالل الـ٢٤ ساعة 

املاضية.
وقالت الوزارة يف بيان ورد «الزوراء»، إن «قوة 
من اللواء الثاني الفرقة األوىل رشطة اتحادية 
باالشـرتاك مـع مفـرزة مـن مركـز رشطـة 
الخنسـاء ومفرزة من مكافحة اجرام املدائن 
تمكنـت من إلقاء القبض عىل ثالثة مطلوبني 
وفـق أحـكام املادة ٤٠٦ قتل عمـد يف منطقة 

الكمالية رشقي بغداد».
وأضافـت، ان «قـوة من الفـوج الثالث اللواء 
ذاته باالشرتاك مع مفارز استخبارات الفوج 
الثالـث ومفـرزة مـن مكافحة اجـرام بغداد 
الجديـدة، ألقـت القبض عىل احـد املطلوبني 
وفق املادة ٤٤٦ رسقة يف منطقة األمني رشق 

بغداد».
كمـا أعلنـت وكالـة وزارة الداخلية لشـؤون 
الرشطـة، امس االربعاء، القبض عىل تسـعة 

متهمني بحوزتهم حبوب مخدرة يف بابل.
وذكـرت الوكالة يف بيـان ورد «الـزوراء»، إن 

«مفـارز املديريـة العامة ملكافحـة املخدرات 
واملؤثرات العقلية يف بابـل، القت القبض عىل 
تسـعة متهمـني وضبطت بحوزتهـم حبوب 
مخدرة من نوع كبتاجون ومادة الكريسـتال 

املخدرة وأدوات للتعاطي مختلفة األنواع».
ويف صالح الدين القت القوات األمنية، القبض 

عىل ٢٥ متهما بينهم ٢ وفق املادة ٤ إرهاب.
ورد  بيـان  يف  املحافظـة  رشطـة  وذكـرت 
«الزوراء»، أن «مفارزها نفذت حملة تفتيش 
واسـعة تمكنت خاللها من القبض عىل (٢٥) 
متهمـا بمواد قانونية مختلفة، بضمنهم (٢) 

وفق املادة ٤ ارهاب».

امـا يف الديوانية فقـد القت القـوات األمنية، 
امـس االربعاء، القبض عـىل ٣ متهمني وفقا 

مواد قانونية مختلفة يف محافظة الديوانية.
وقالت رشطة املحافظة يف بيان ورد «الزوراء» 
انه «القبض عىل ٣ متهمني وفقا مواد قانونية 

مختلفة يف املحافظة.
املخـدرات  مكافحـة  مفـارز  تمكنـت  كمـا 
واملؤثـرات العقلية، امس االربعـاء، من القاء 
القبـض عـىل ٤ متهمني وضبطـت بحوزتهم 
مختلفـة  للتعاطـي  وأدوات  مخـدرة  مـواد 

األنواع.
ويف ميسان تمكنت مفارز رشطة ميسان،من 
القـاء القبض عىل ٣ متهمـني برسقة دراجة 

نارية اثناء قيامهم بتفصيخها.
وقالـت الرشطـة يف بيـان، انـه «بعـد ورود 
معلومـات عن حالـة رسقة دراجـة نارية يف 
إحدى مناطـق مدينة العمارة، بارشت مفارز 
ودوريـات رشطة النجـدة بجمـع املعلومات 
والتعرف عـىل هوية (٣) متهمـني بالرسقة، 
حيـث القـت القبـض عليهـم أثنـاء محاولة 

تفصيخ الدراجة املرسوقة».

بغداد/الزوراء:

أعلنْت وكالة وزارة الداخلية لشؤون 

الرشطـة، امـس االربعـاء، القبض 

عىل متهم برسقة عرشين الف دوالر 

وآخر بتزويـر بطاقة ماسـرت كارد 

بقيمة ١٥ مليون دينار يف بغداد.

ورد  بيـان  يف  الوكالـة  وذكـرت 

مديريـة  «مفـارز  إن  «الـزوراء»، 

مكافحـة اجرام بغداد التابع لوكالة 

الـوزارة لشـؤون الرشطـة مكتـب 

مكافحة إجرام باب الشيخ، تمكنت 

من القاء القبض عىل متهم مطلوب 

عـن جريمة الرسقـة وفـق احكام 

املـادة ٤٤٤ مـن قانـون العقوبات 

لقيامـه برسقة مبلـغ ٢٠٠٠٠ الف 

دوالر مـن داخل عجلة مركونة امام 

احـدى املحـال التجارية، تـم اتخاذ 

اإلجـراءات القانونيـة بحـق املتهم 

أصوليا».

اىل ذلك، ألقت مفارز مكتب مكافحة 

اجرام الـدورة القبض عـىل «متهم 

لقيامه بتزوير بطاقة ماسـرت كارد 

صادرة من مرصف الرافدين ووصل 

بمبلـغ مايل قـدره ١٥ مليون دينار 

عراقي يحمل شعار مرصف الرافدين 

وبعد جمـع املعلومات ونصب كمني 

محكم للمتهم تم القبض عليه وفق 

احكام املـادة ٢٩٢/٢٩٨ من قانون 

العقوبات لينال جزاءه العادل، وفق 

ما جاء يف البيان».

@Ú–‹n¨@ÚÓ„Ï„b”@ÜaÏflÎ@paäá¨Î@lbÁäg@bÌbõ‘i

pbƒœb´@6@¿@Ú«bé@24@fi˝Ç@�b‡Ënfl@48@fib‘n«a@Â‹»m@ÚÓ‹Çaá€a

ÜaáÃi@¿@ä¸ÎÜ@—€c@20@÷äbéÎ@CÜäb◊@6ébflD@äÎçfl@Û‹«@ùj‘€a

كركوك/ الزوراء:

أعلنْت محافظة كركـوك، امس األربعاء، 

مرشوعـا   ١٥٠ تنفيـذ  عزمهـا  عـن 

بالقطاعات الخدمية كافة، بينما توقعت 

أن تسـهم بإعـادة االسـتقرار يف املناطق 

املحررة.

وقال مسؤول اإلعالم واالتصال الحكومي 

باملحافظـة مروان العاني يف بيان اطلعت 

عليـه «الـزوراء» إن ”املشـاريع الـ ١٥٠ 

سـتتوزع بني قطاعات الطـرق والصحة 

والتعليـم وتأهيـل مشـاريع الطرق التي 

تربـط كركوك مـع املحافظـات األخرى، 

وإنشـاء أخرى حديثة، إضافة إىل تشييد 

أبنيـة مـدارس جديـدة، وإنشـاء مراكز 

صحية تخصصية نموذجية“.

وأضاف العانـي، ”أنجزنا منها ما يقارب 

الـ ٩٠ من مشاريع العام املايض وشملت 

وبدعـم  الخدميـة  القطاعـات  جميـع 

من صنـدوق اإلعمـار ومشـاريع إعادة 

االستقرار واملنظمات الدولية“. 

 املثنى/ الزوراء:

طالـَب العرشات من الخريجني غـري املحارضين يف محافظة املثنـى، امس االربعاء، 

امـام بوابة تربيـة املحافظـة للمطالبة بشـمولهم بنظام عقود املحارضين اسـوة 

باقرانهم الخريجني.

وخرج العرشات من الخريجني غري املحارضين يف تظاهرة سـلمية امام بوابة تربية 

املثنى وسـط السـماوة للمطالبـة بالتعيني وشـمولهم بتعليمات تطبيـق قرار ٣١٥ 

الخاص بتشغيل األجور اليومية والعقود.

واغلـق املتظاهرون بوابة تربية املثنى لليوم الثالث عىل التوايل يف رسـالة احتجاجية 

من اجل االلتفات ملطاليبهم يف التعيني.

كربالء/ الزوراء:

اعلنـْت مديريـة تربيـة كربـالء، امـس 

األربعـاء، عن تسـليم سـتة مواقع من 

 “Power China” لرشكـة   ٤٤ اصـل 

الصينيـة للبـدء ببناء املـدارس املتعاقد 

عليها وفق االتفاقية الصينية.

وقـال مدير االبنية املدرسـية يف املديرية 

مؤيـد االسـدي يف ترصيـح صحفي إنه 

”تـم تسـليم سـتة مواقـع مـن قطـع 

لرشكـة  باملديريـة،  الخاصـة  االرايض 

”Power China“ الصينيـة للـرشوع يف 

بناء املدارس وفقا لالتفاقية الصينية“.

واضاف االسـدي ان ”الرشكـة الصينية 

بـارشت بشـكل ميداني باسـتالم قطع 

االرايض بعـد تثبيـت حدودهـا من قبل 

الدوائر املعنية يف املحافظة“.

واشـار اىل ان ”مديريـة الرتبية سـلمت 

االمانـة العامـة ملجلـس الـوزرار اكثر 

مـن ١٧٠ سـند عقـار لقطـع االرايض 

كربـالء،  تربيـة  ملديريـة  املخصصـة 

وحصلنا عىل ٤٤ مرشوع مدرسة ضمن 

االتفاقيـة ستسـلم جميعهـا يف االيـام 

القادمـة اىل الرشكـة لغـرض املبـارشة 

ببنائها“. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنـْت وزارة التجارة، امس األربعـاء، عن الرشكة العامة لتجارة املـواد الغذائية منافذ 
جديدة السـتالم مفردات السـلة الغذائية اسـتعداد إلطـالق الوجبة االوىل للسـلة للعام 

.٢٠٢٢
وقالت مدير عام الرشكة املهندسـة ملى هاشـم املوسوي يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة 
منـه، إن ”املنافذ الجديدة التي اسـتحدثت السـتالم مواد السـلة الغذائيـة هي لضمان 

انسيابية العمل ووصول املواد اىل املواطنني باجود األنواع“.
وأضافت أن ”رشكته ماضية بالسـعي لتفعيل وتنفيذ كل العقود االسـتثمارية مع خلق 
فرص اسـتثمارية جديده يف كافة مواقع الرشكة مما يعـود باإليرادات والفوائد املادية 

اىل الرشكة وملوظفيها“.

@’œÎ@·:Ï‡ìi@ÊÏj€b�Ì@Û‰ræa@Ï∞ãÇ
ÂÌãöb0a@‚bƒ„
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بغداد/ الزوراء:

أعلنـت القنصليـة اإليرانيـة يف محافظة 

السـليمانية، امس األربعاء، أنها رشعت 

بإطالق تأشـرية الدخول املجانية لسكان 

إقليم كردستان الراغبني بزيارة بالدها.

وذكرت القنصلية يف بيان تلقته «الزوراء» 

أنهـا ”بـدأت بمنح تأشـرية الدخـول إىل 

أرايض الجمهوريـة اإلسـالمية اإليرانيـة 

ملواطنـي إقليـم كردسـتان اعتبـارا من 

امس مـع األخذ بنظر االعتبـار تعليمات 

اإليرانيـة  الصحـة  وبروتوكـوالت وزارة 

بشأن دخول السائحني األجانب“.

ووفقا للبيان فإن ”منح أنواع التأشريات 

كافة مجاني تماما، ورشكات السـياحة 

أخـرى  ماليـة  تكاليـف  لديهـا  ليسـت 

املعلومـات  تسـجيل  تكلفـة  باسـتثناء 

للمتقدمني عىل املوقع اإللكرتوني لوزارة 

الخارجية اإليرانية البالغة (٥ آالف دينار 

عراقي)“.

االنبار/الزوراء:
أعلنْت دائرة صحة األنبار، امس األربعاء، وضع 
خطة لـرشاء أجهـزة حديثة، فيما أشـارت إىل 
التعاون مع باكسـتان لسـد النقص يف الكوادر 

الطبية.
وقـال مديـر عام صحـة املحافظـة يف ترصيح 
صحفي ان «مستشفيات األقضية ومنها حديثة 
والقائـم والرطبـة وعانـة وراوة، تـم تزويدها 
بأجهـزة حديثـة للعمليات الجراحيـة عن بعد 
(االبرو سكوب) بطريقة الناظور وأجهزة رنني 
ومفراس متطورة وصلت ملستشـفى الفلوجة 
والرمادي والقائم والتي بـدأ العمل بها»، مبيناً 
ان «هنـاك خطة متكاملة لـرشاء أجهزة أحدث 

ومعتمدة عاملياً».
وتابع شـالل انه «تم التعاقد مـع كوادر طبية 
باكستانية لسد النقص يف بعض االختصاصات 
ومنهـا التخدير واملجال النسـائي باالتفاق مع 
وزارة الصحة»، مشرياً اىل انه «تم إدراج املنطقة 
الغربيـة ضمن السـياق التشـجيعي من خالل  

توزيـع إخصائيـني مبـارشة مـن وزارة يخدم 
سـنتني يف املحافظـة بعدها يعود للمستشـفى 

الذي يرغب به».

وذكـر ان «موقف املديريـة جيد جداً بالنسـبة 
للكوادر واألجهزة الطبيـة يف األقضية ومناطق 

املنطقة الغربية».

صالح الدين/ الزوراء:
 أكَد مسـؤول حكومـي يف صـالح الدين، امس 
األربعـاء، أن األمطـار الغزيـرة التي شـهدتها 

املحافظـة أنقـذت أكثـر من ٧٠ الـف دونم من 
الزراعـة الديميـة وعززت املخـزون املائي لنهر 

دجلة.

وقـال مديـر املـوارد املائية يف املحافظة بسـام 
عبـد الواحد، يف ترصيح صحفـي، إن «األمطار 
الغزيرة التي تساقطت أمس طبيعية لم تتجاوز 
٥٠ ملم إال أن شـح األمطـار منذ عامني جعلها 

حدثا مهما ولم تتسبب بأي أرضار للزراعة».
وأشـار اىل أن «األمطار الغزيرة أنقذت اكثر من 
٧٠ الـف دونم من الزراعـة الديمية التي تعتمد 
عـىل األمطار»، مبينا أن «االمطار تسـاقطت يف 
وقت قيايس وسط تفاؤل املزارعني من أصحاب 

األرايض الديمية».
ولفت عبد الواحد إىل «قدوم سـيول كبرية جراء 
األمطار من مناطـق محيط صالح الدين لكنها 
ال تهدد بغرق أو أرضار وستعزز املخزون املائي 

لبحرية الثرثار».
وشـهدت محافظة صالح الديـن اول يوم أمس 
الثالثاء تسـاقط أمطار غزيرة دفعت املحافظة 
إىل تعطيـل الـدوام الرسـمي المـس االربعاء و 

الخميس.
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حاورتها: ام البنني وعد فياض
فرح النعيمي كاتبة عراقية متميزة يف أفق 
اإلبداع حاصلة عىل البكالوريوس يف االدارة 
واالقتصاد قسـم ادارة اعمال من جامعة 
بغـداد اصبحت بعدها كاتبـة حيث تعمل  
بهـدوء عىل عمليـة التجريـب يف كتاباتها 
القصصيـة و صـدر لها «مسـتفزة « و « 
حقـارة البـرش « وحرصـت بامتياز عىل 
تقديم جوانـب تجديدية يف عالم القصة و 
مـن هنـا كان لنا معها  هـذا الحوار الذي 

تحدث به قائلة :

Ûzó–€a@çuby@åÎb§
بداياتـي كانـت بسـيطة للغايـة كتبـت 
بلهجتنـا العراقية لم اكن اعـرف الكتابة 
باللغـة العربيـة الفصحى كونـي انتقلت 
لهذا املجال بالصدفة ولم اكن اقرأ اي كتاب 
ولكـن عندما بدأت بالكتابة وجدت هنالك 
حاجـة ماسـة الن اتعلـم الكتابـة باللغة 
الفصحـى كـي يصـل محتـوى مؤلفاتي 
للـدول العربيـة ايضـا فمـن الواجب عىل 
الكاتـب ان يعرف الكتابـة باللغة العربية 

لـذا بدأت بقراءة عدة كتـب صعبة تقريبا 
واصبحت خالل شهر اتقن الكتابة باللغة 
العربيـة وهـذا ماجعلنـي اقـوم بتأليـف 

كتابي االول مستِفزة.
وعن الشـخصيات التي اثـرت فيها بينت 
«تأثرت قليال باالستاذ الراقي عّيل الوردي 
رحمـه الله كونـي اكتب تقريبـا يف نفس 
مجـال علـم االجتمـاع ولكـن اسـلوبي 
واتجاهـي مختلفان فالكتابة بحر ويجب 
ان يتميز كل انسـانه بذاتـه دون تقليد او 

استنساخ. 

Ú‡Óƒ»€a@Ú€béã€a
 وعن معنـى الكتابة لـدى النعيمي اكدت 
ان «الكتابـة متنفـس بالنسـبة ايل فيهـا 
اعرب عن مـا اريد فيها اهدايف وطموحاتي 
فيهـا رسـائل كبـرية للمجتمـع وللجيل 
القادم لذلك الكتابة ليسـت شـيئا بسيطا 
بل رسالة عظيمة استطيع من خاللها ان 
ابني عقوال واعية مثقفـة، فالكتابة كنز 

عظيم».
مـع   تربطهـا  التـي  العالقـة  وبشـأن   

جمهورهـا اوضحـت ان «طبيعة عالقتي 
بقرائـي عـرب صفحاتـي طبيعـة اشـبه 
بالصداقة املتينة والحـب والثقة الكبرية، 
واحرتام وبساطة وعفوية بذات الوقت» .

·«á€a@lbÓÀ
وعـن حاجـة املبـدع واملثقـف العراقي يف 
الوقـت الراهـن قالـت النعيمـي «املثقف 
حاليـا يف العـراق ليس له دعم سـوى الله 
ونفسـه ال اجـد اي دعم واقعـي من البلد 

اتجاه هذا االنسان». 
 وعـن مكانـة املـرأة  يف املجتمـع العربي 
اشارت الكاتبة اىل ان «املكانة التي وصلت 
لهـا املـرأة يف املجتمع العربـي افضل من 
السـابق ولكـن يعتمـد عـىل دور االهـل 
وثقافتهـم ومدى قوة الفتـاة يف مواجهة 
املجتمع املنغلق اما ما يتعلق بالحرية فهذا 
املوضـوع يحتاج اىل تفسـري كبري فحرية 
املرأة تعتمد كما قلت عىل مدى دعم االهل 
لها ومدى قوة املرأة ال اسـتطيع ان اكذب 
واقول املرأة لها حريتهـا بالكامل فهنالك 
مناطـق واهايل لديهم الفتـاة ارخص من 

البصل واملجتمـع يف الوقت الحايل اليتمتع 
بثقافة عالية». 

Òç–nèfl@ãìj€a@Òäb‘y
 وعـن مؤلفاتها وسـبب تسـميتها بينت 
«كتـاب حقـارة البـرش» يتحـدث عن ١٥ 
موضوعا يخص املجتمع تحديدا ومشاكله 
وانتقاده ووضع الحلول اطلقت عليه هذه 
التسمية هنالك الكثري من البرش يف الوقت 
الحـايل افعالهـم التدل ابدا عـىل انهم برش 
!!لذلـك املواضيع التي اخرتتها سـتوصف 
للجميع عن حقارة البرش بأنواعها سـواء 
بالتعلق العاطفي او مجال الثقافة وحتى 
يف الطـب الحديث ويف حقيقته ليس حديثا 
واما مسـتفزة فهو اطالقـا اليخص فقط 
املرأة بالطبع هنالك مواضيع تحدثت فيها 
عن املرأة ولكن بشكل عام مؤلفاتي تخص 
املجتمع بأكمله مستِفزة كتاب منوع فيه 
كل يشء من مواضيع اجتماعية وداخل كل 
موضوع فيه مجموعة قصص توضيحية 
رائعة ايضا فيه خواطر وقصائد وقصص 

طويلة وقصرية.

 وعـن اهميـة مواقـع التواصـل للكاتـب 
اشارت اىل ان «مواقع التواصل االجتماعي 
بالتأكيـد لها دافـع كبري النتشـار اعمال 
الكاتب واالعمـال االدبيـة ومعرفتهم عن 

كثب». 

ÚÓæb»‹€@fiÏñÏ€a
فـرح  ومشـاريع  طموحـاِت  وبشـأن 
املسـتقبلية كشـفت، يف العـادة  ال احـب 
الحديث عن طموحاتـي او يشء يتعلق يف 
املسـتقبل احب ان افعل األمور واطرحها 

للعالم اجمع .
ولكـن طموحـي ان تصل اعمـايل لخارج 
العـراق لينتفع منها اكـرب عدد من الناس 
واقـول للنـاس فـرح تحبكم وتريـد لكم 
الخـري لذلك اتجهـت للمجتمع ودراسـته 
كي اطـرح لكم امـورا قد تقـع عليكم يف 
حياتكـم او قـد وقعت عليكم يف السـابق 
غايتي هي ان تأخـذوا الحيطة والحذر يف 
الحياة وال تبقوا نائمني اتمنى لكم النجاح 
الدائم والقوة والعزيمة ودمتم بحفظ الله 

تعاىل.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت محافظـة واسـط، 
امـس األربعاء، عـن وضع 
ملـرشوع  اإلسـاس  حجـر 
األمطـار  مجـاري  شـبكة 
فيمـا  الثقيلـة،  وامليـاه 
أوضحـت تفاصيل مرشوع 

مجمع ماء املحافظة.
اإلعالمـي  املكتـب  وذكـر 
أن  صحفـي:  ترصيـح  يف 
محمـد  واسـط  «محافـظ 
جميـل املياحي وضع حجر 
تنفيـذ  ملـرشوع  األسـاس 
لألمطـار  مجـاٍر  شـبكة 

واملياه الثقيلة». 
«املـرشوع  أن  وأضـاف 
السياسيني  يشـمل مناطق 

واملوظفني بقضاء العزيزية، 
فضـًال عـن محطـة رفـع 
مشـرتكة وخطـوط ناقلـة 

متكاملة يف القضاء ذاته».
من جانبـه، أكـد مدير ماء 
أن  محمـد  حيـدر  واسـط 

الحجـر  وضـع  املياحـي   »
ملـرشوع  أيضـاً  األسـاس 
مجمـع ماء يف منطقة كيلو 

٣٦ والتي تقع ضمن ناحية 
واسـط». وأضـاف أن «ذلك 
اسـتعدادات  ضمـن  جـاء 
الصيـف  ملوسـم  املديريـة 
والقضاء عىل شـحِّ املياه»، 
«القـدرة  أّن  اىل  مشـرياً 
للمـرشوع  االسـتيعابية 
السـاعة  يف  مـرت   ٣٢٠٠
وسـيخدم نحـو ١٠ قرى يف 
املنطقة».وأكـد أّن «الجهـة 
التي ستقوم بتنفيذ املرشوع 
املسمى (مهدي عيىس) هي 
رشكة هندسة املدن العربية 
للمقـاوالت العامـة والتـي 
أنابيب  ستقوم بمد شـبكة 
بطول ٢٢ كـم، ومدة انجاز 

تصل اىل ١٢٠ يوماً».

بغداد/ متابعة الزوراء:
ضخت 13 دولة يف أوبـك، 28.04 مليون 
برميـل يومياً مـن النفط الخـام، خالل 
شـهر كانون األول املـايض، بزيادة 190 
ألـف برميل يف اليوم عـن ترشين الثاني، 
يف حـني ضخ تسـعة رشكاء مـن خارج 
أوبك 13.98 مليون برميل يومياً، بزيادة 

قدرها 120 ألف برميل يف اليوم.
وذكرت منصة ”ستاندرد آند بورز جلوبال 
بالتس“ خالل مسـح لها: أن ”مكاسـب 
والسـعودية  وكازاخسـتان  فنزويـال 
والعـراق وأنغـوال، فاقـت خسـائر ليبيا 
ونيجرييا، مما جعل زيـادة إنتاج أوبك+ 

تتم للشهر العارش عىل التوايل“.
واضافـت أن ”14 مـن أصـل 18 عضوًا 
لديهـم حصص لم تحقـق أهدافهم، بما 
يف ذلك حتى أكرب منتج لها روسـيا، التي 
ارتفـع مسـتوى امتثالهـا إىل أكثـر من 
٪100 للمـرة األوىل منذ فرباير/ شـباط، 
عندما أغلقت درجات الحرارة الشـتوية 
القاسية يف اآلبار وقللت تدفقات خطوط 

األنابيب“.
ووجد مسـح املنصة أن ”إجمايل االمتثال 
لحصص أوبك+ قفـز إىل ٪116.5 ، وهو 
أعـىل مسـتوى منـذ أن أدخـل التحالف 

تخفيضـات قياسـية لإلنتـاج يف ربيـع 
2020، مـع خضـوع األعضاء التسـعة 
عرش ألهـداف اإلنتاج لضـخ حوايل 620 
ألـف برميـل يف اليـوم أقل من سـقفهم 

املشرتك“.
وبحسـب املسـح، فإن العراق استمر يف 
تجـاوز حصتـه التـي ارتفعـت 60 ألف 
برميـل يف اليوم يف الشـهر ليبلـغ انتاجه 

4.310 مليون برميل يف اليوم، من 4.250 
مليـون برميـل يوميـاً يف شـهر ترشين 
الثانـي املـايض، لتبلـغ نسـبة التزامـه 

وامتثاله 82.2 باملئة.
مليـون   9.95 السـعودية  انتـاج  وبلـغ 
برميـل يف اليـوم، وزاد اإلنتـاج بمقـدار 
60 ألـف برميـل يف اليوم وبنسـبة التزام 
بلغ 106.9 باملئـة، وكان انتاج االمارات 
2.870 مليـون برميـل باليوم وبنسـبة 
التـزام بلغـت 105.3 باملئـة، فيمـا بلغ 
انتاج روسيا 10.10 مليون برميل باليوم 

وبنسبة التزام 100.8 باملئة.
ومـن بـني الخارسيـن، تراجعـت ليبيـا 
إىل أدنـى مسـتوى لها يف عـام واحد عند 
1.05 مليـون برميـل يف اليـوم، بسـبب 
االحتجاجـات التـي أغلقـت العديـد من 
حقول النفط الرئيسة ومحطة رئيسية، 
يف حـني عانـت نيجرييـا مـن املزيد من 
املشكالت التشغيلية والفنية التي أدت إىل 
انخفـاض اإلنتاج إىل 1.38 مليون برميل 

باليوم.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن مستشـار رئيـس الـوزراء االقتصـادي، 
مظهـر محمد صالح، امس األربعـاء، أن مجمل 
الديون التي عىل العـراق تصل إىل نحو ٢٠ مليار 
دوالر، مؤكدا أنها تسدد وفق جداول زمنية ولها 
تخصيصـات يف املوازنة العامـة، فيما بني فوائد 
خروج العراق من الئحة الدول العالية الخطورة 

يف غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.
وقـال صالح يف حوار اطلعت عليه «الزوراء»: إن 
”رفع اسم العراق من الئحة الدول العالية املخاطر 
يعد إنجازاً مهمـاً للتكامل املايل مع أوروبا، ألنها 
املركز املـايل العاملي، ما سـيعطي للعراق فرصة 
يف أن تكـون تعامالتـه املالية أوسـع، ويقلل من 
كلف مخاطـر االئتمان، وسـيكون التعاطي مع 

املراسلني املرصفيني أكثر سهولة“.
وأضـاف أن ”هذه الخطـة اإليجابية جعلت من 
العـراق جزءاً من البيئة املاليـة الدولية، أما بقاء 
العـراق مـن ضمن الالئحـة دليل عـىل الحصار، 
وقد سـبقت بريطانيا يف العام املايض برفع اسم 
العـراق واليوم االتحـاد األوربي، وهو نرص كبري 
للعراق وللقطاع املايل واملرصيف، وقبل رفع اسـم 

العـراق من الالئحـة كانت كل معامـالت العراق 
تؤخـذ بعني الربية والخوف منها، ما أثر يف كلفة 

التجارة والتمويل وتعطل املعامالت املالية“.
ولفت صالح إىل أن ”االتحاد األوروبي كانت لديه 

شكوك وهي غري موجودة، فالجرائم واملخالفات 
موجـودة يف جميع العالم، أمـا معامالت العراق 
فنظيفـة وتخضع لالمتثـال، ألن تحويل األموال 
يخضـع ملعايري كثـرية ويصفـى معلوماتياً كل 

مبلغ يخرج من العراق“.
منوهـاً بـأن ”هنـاك تعاونـاً دولياً بـني العراق 
وهيئات مكافحة غسـيل األمـوال يف العالم ومع 
الفريق املايل الدويل املسـؤول عن هذه املسـائل، 
والعـراق عضٌو مهـٌم يف هذا الفريـق، وكل هذه 
النقـاط إيجابيـة وتصـب يف مصلحـة العـراق 
وتحسـني اندماجـه يف البيئة املاليـة واملرصفية 

العاملية“.
وأوضـح أن ”العـراق أكمل تعويضـات الكويت 
ودفع ٥٢,٤ مليـار دوالر، وكل الديـون املليونية 
تعـود إىل ديون ما قبل عام ١٩٩٠ وقد حسـمت 
يف اتفاقيـة (نـادي باريس) التـي وقعها العراق 
عـام ٢٠٠٤ وقد شـطبت ٨٠ ٪ أو أكثر من ديون 
العـراق، والدول التي لم تسـو ديونها مع العراق 
ملـا قبل عام ١٩٩٠ فهذه ديـون تآكلت بالتقادم 

ومىض عليها ٤٠ سنة“.
مشـريا اىل أن ”بعـض الديـون الخارجية تولدت 
أثنـاء الحرب عىل (داعش)، ومجمل الديون التي 
عىل العراق تصل إىل نحو ٢٠ مليار دوالر، وتسدد 
وفق جداول زمنية ولهـا تخصيصات يف املوازنة 

العامة“.
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بغداد/ الزوراء:
كشـفت وزارة الصناعـة واملعـادن، امس األربعـاء، عن التنسـيق مع جميع 
املحافظات لغرض إنشـاء مدن صناعية باستثناء بغداد ودياىل نظراً لصعوبة 
الحصول عىل املوافقات الخاصة بتخصيص األرايض، بينما تستعد إلعالن عدد 

من تلك املدن كفرص استثمارية.
وقال مدير هيئة املدن الصناعية يف الوزارة، حامد عواد محمد، يف بيان اطلعت 
عليه «الزوراء»: إن ”الهيئة تتواصل مع جميع املحافظات لغرض إنشـاء مدن 
صناعية باستثناء بغداد ودياىل نظراً لصعوبة الحصول عىل املوافقات الخاصة 

بتخصيص األرايض“.
وأضـاف محمد أن ”إنجـاز املدينة الصناعية يف البرصة وصـل إىل ٥٩ ٪، حيث 
سـيعلن عنهـا كفرصة اسـتثمارية للرشكات املحليـة واألجنبية بعـد انتهاء 
اإلجراءات مع وزارة املالية لغرض تسـجيل عائديتها باسـم الوزارة“، مشـرياً 
إىل أن هذه ”املدينة تعد جاذبة لالسـتثمار بسـبب موقعهـا القريب من ميناء 
خور الزبري، والبالغة مساحتها ١٧٣ دونماً، وستضاف إليها ١٠٠ دونم، بينما 
تـم االتفاق مع هيئة االسـتثمار حاليـاً لتخصيص قطعـة أرض قريبة منها 

بمساحة ١٠٠٠ دونم بهدف إنشاء منطقة اقتصادية لوجستية“.
ولفـت محمـد إىل ”إنشـاء مدينـة صناعية اخـرى يف محافظة ذي قـار تبلغ 
مساحتها ٢٠٠٠ دونم وتتميز بموقع قريب من الخط الرسيع، حيث تم تنفيذ 
١٠٥ مقسـمات كمرحلة أُوىل عىل مساحة ٢٠٠ دونم، وحالياً تم توقيع عقود 
مع الصناعيني لتطويرها، والعمل جار عىل إعداد املخططات وعمليات املسـح 
وتهيئة املقسـمات للمسـاحة املتبقية البالغة ١٨٠٠ دونم مـن أجل توزيعها 
كمرحلة ثانية“.وأشار املسؤول بوزارة الصناعة اىل ”الوصول ملراحل متقدمة 
يف تنفيـذ املدينـة الصناعية يف منطقـة ٣٥ كيلو بمحافظة األنبـار بعد إنجاز 
البنـى التحتيـة كمرحلة أُوىل عـىل مسـاحة ٣ آالف دونم، وبـارشت املالكات 
الهندسية حالياً العمل باملرحلة الثانية يف هذه املدينة“.وأوضح أنه ”تم إنشاء 
مدينة صناعية يف كربالء املقدسـة عىل مسـاحة ٥٣٠٠ دونـم، إىل جانب إبرام 
عقـد تطوير مع رشكـة متخصصة بالصناعـات البرتوكيمياويـة والنفطية 
والهندسية، وسـيتم وضع الحجر األساس للمدينة خالل املدة املقبلة، وتتميز 
بموقعهـا القريـب مـن مصفى كربالء، إذ سـتتم االسـتفادة مـن مخلفاتها 

وتحويلها إىل مواد صناعية بدالً من استريادها من الخارج“.

بغداد/ الزوراء:
كشـف مـرصف الرافدين حصيلـة اعداد القـروض املمنوحـة للمواطنني 

بمختلف انواعها خالل العام املايض.
واوضح املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت ”الزوراء“ نسخة منه: ان 
”عدد القروض التي تم منحها للزبائن يف فروعه ببغداد واملحافظات خالل 

العام املايض بلغت 6545 ”.
مشـريا اىل ان ”هـذه القروض تنوعت مابني قـروض البناء يف قطعة ارض 
سـكنية وقـروض الرتميـم وتأهيل الـدور السـكنية وقروض املشـاريع 
الصغـرية وقروض السـيارات وقـروض االطبـاء بمختلـف التخصصات 
وقـروض القضاة وقروض املدارس ورياض االطفـال وقروض الجامعات 

والكليات االهلية“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت أسـعار الذهـب ”االجنبي والعراقـي“ يف األسـواق املحلية، أمس 
األربعاء.وقـال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شـارع النهر 
يف العاصمـة   بغداد سـجلت للمثقال الواحد عيار 21 مـن الذهب الخليجي 
والرتكي واألوربي سعر بيع 374 الف دينار، و سعر الرشاء 370 ألفاً، فيما 
سـجلت اسـعار الذهب ليوم امس الثالثاء371 الف دينار للمثقال الواحد.

واشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 
ارتفاعـا ايضـا عنـد 344 الف دينار، يف حني بلغ سـعر الـرشاء 340 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 375 الف دينار و380 ألفاً، فيما تراوح سعر 
البيـع مثقـال الذهب العراقي بـني 345 الفاً و350 الف دينار.. ويسـاوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
أكـد الخبري االقتصادي، احسـان الكناني، ان الحكومـة ال تمتلك أي مربر 
لالسـتمرار برفع سعر رصف الدوالر يف األسواق املحلية، الفتا اىل ان أسعار 
النفط والوفرة املالية تحتم عىل الحكومة املقبلة اتخاذ إجراءات لتخفيض 
سعر الرصف.وقال الكناني يف ترصيح صحفي: ان ”أسعار النفط تجاوزت 
الــ 80 دوالرا للربميل، يف وقت تمكن فيه العـراق من تجاوز االزمة املالية 
التـي حصلت عـام 2020 والتي دفعـت باتجاه رفع سـعر رصف الدوالر، 
واليـوم فإن الحاجـة قد انتفـت لذلك“.وأضـاف ان ”العـراق لديه جميع 
اإلمكانـات املالية واملؤهالت التي تحتم تخفيض سـعر الرصف، خصوصا 
بعد االنتهـاء من تعويضات الكويت وارتفاع أسـعار النفط، وكذلك زيادة 
اإلنتـاج النفطـي من قبـل أوبك بعـد اجتماعها األخـري يـوم الثالثاء من 
األسبوع املايض“.وبني ان ”املوازنة املقبلة ستكون حاسمة اما االستمرار 
بتجويع الشعب او إعادة األمور اىل وضعها السابق بتخفيض سعر الرصف 

وتحديده يف املوازنة“.

@Êáæa@åb≠g@kè„@Â«@—ìÿm@Ú«b‰ó€a
µnƒœb´@?rnèmÎ@ÚÓ«b‰ó€a
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بغداد/ الزوراء:
اعلنـت رشكـة تعبئة الغـاز يف البرصة، احـدى تشـكيالت وزارة النفط، امس 
األربعـاء، عن حاجتهـا إىل زيـادة منافذها لتزويد السـيارات بالوقـود، فيما 
أشـارت إىل أنها دشـنت ٧ منافذ يف عدد من مناطق املحافظة.وقال مدير فرع 
الرشكـة يف البرصة، كاظم مهدي، يف بيان اطلعت عليه «الزوراء»: إن ”خطتنا 
للعـام ٢٠٢٢ تتضمن افتتـاح منافذ جديدة لوقود غاز السـيارات عىل الطرق 
الرسيعـة والرئيسـة ويف األقضيـة والنواحـي“، موضحاً أن دائرتـه ”فاتحت 
وزارة النفط بشـأن هذه الخطة السـتحصال املوافقات األصولية بالتنسـيق 
مع الوزارات الخدمية األخرى“.وأشـار مهدي إىل أن ”البرصة شهدت افتتاح ٧ 
منافذ لتعبئة وقود غاز السيارات السائل، أربعة منها حكومية وثالثة أهلية“، 
داعياً أصحاب السيارات اىل ”التوجه إىل ورش منظومة غاز السيارات املتوفرة 

يف املحافظة لإلفادة من مميزات هذا الوقود بديالً ملادة البنزين“.

µflb«@fi˝Ç@bÓiã«@Übón”a@Ïπ@Û‹«c@áËìÓé@÷aã»€a@ZÔ€Îá€a@Ÿ‰j€a

Úƒœb0a@¿@µÓvÓma6éa@µ«Îãìæ@ëbé˛a@ãvy@…õm@¡éaÎ

@ÏÆ@…ÓjÌ@Ú‹‡»€a@Üaçfl
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@Ú�Ç@âÓ–‰m@cájm@⁄Ï◊ã◊
Â�‘€a@xbn„�

بغداد/ الزوراء:
انخفضـت مبيعـات البنك املركـزي العراقي من 
العملـة الصعبة، امـس االربعاء، لتسـجل ١٥٩ 

مليون دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي شهد خالل مزاده 
يف  اسـتقراراً  االجنبيـة  العمـالت  ورشاء  لبيـع 
مبيعاتـه لتصل اىل ١٥٩ مليوناً و١٠٥ ألف دوالر، 
غطاهـا البنك بسـعر رصف أسـاس بلغ ١٤٦٠ 

ديناراً لكل دوالر.
وذهبـت املشـرتيات البالغـة ١٤٥ مليوناً و٨٣٥ 
ألف دوالر، لتعزيز األرصدة يف الخارج عىل شـكل 
حـواالت واعتمـادات، فيما ذهب املبلـغ املتبقي 

البالغ ١٣ مليونا بشكل نقدي.
وأشـار املصـدر إىل أن ٢١ مرصفـًا قـام بتلبيـة 
طلبـات تعزيز االرصـدة يف الخارج، و٣ مصارف 
لتلبيـة الطلبـات النقديـة، الفتاً إىل مشـاركة ٧ 

رشكة رصافة.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت مديرية زراعـة كركوك، امـس األربعاء، 
عن تنفيذ خطـة لزراعة محصول زهرة القطن، 
فيما أشـارت اىل فتح أبواب محلج قطن كركوك 
لتسـتلُّم املحاصيل من املزارعني.وقال مدير عام 
زراعـة كركـوك، زهـري عيل حسـني، يف ترصيح 
صحفي: إن «اجتماعاً مشرتكاً بني وزارة الزراعة 
والصناعـة واملعادن عقـد مؤخراً بهـدف تنفيذ 
خطة لدعم املنتوج املحيل بإعادة زراعة محصول 
زهرة القطن ووضع املتطلبات االساسية وتذييل 
العقبـات وإمكانية توفري املسـتلزمات الزراعية 
«.واضـاف أن «وزارة الصناعة اعلنت موافقتها 
برفـد التخصيـص املـايل الـالزم لغرض تسـتلّم 
حاصـل الفالحني ضمـن الخطة التي سـتقرها 
وزارة الزراعة من قبل محالج القطن العائدة لها 
وسيتم الحقا االعالن عن اسعار االستالم».وتابع 
حسـني أن «الوزارة حرصت إلعادة إحياء زراعة 
القطن وبدءا من محافظة كركوك كون فالحيها 
يتمتعـون بالخـربة واالمكانيـة يف ادارة إنتاجه، 

حيث كانت املحافظة الرائدة يف االنتاج».

بغداد/ متابعة الزوراء:
العـراق  ان  الـدويل  البنـك  توقـع 
سيشـهد اعىل نمـو اقتصادي بني 
الدول العربية خالل العامني 2022 
و2023، بينما أكد خبري أن البلد ال 

يزال اقتصاده ريعياً.
وقـال البنـك يف تقريـر له لشـهر 
كانون الثاني الحـايل اطلعت عليه 
”الـزوراء“: انـه ”مـن املتوقع ان 
يشـهد العراق اعىل نمو اقتصادي 
من بني الدول العربية ودولة إيران 
خـالل العـام 2022 وبواقـع 7.3 
باملئـة ارتفاعـا مـن 2.6 باملئة يف 
العام 2021 بعد انخفض هذا النمو 
اىل – 15.7 باملئـة يف العام 2020“. 
مبينـا انه مـن ”املتوقـع ان يبقى 
النمو االقتصادي يف العراق مرتفعا 
عن باقي الدول العربية لعام 2023 
عىل الرغم من انخفاضه ليصل اىل 

6.3 باملئة“.
وأضاف البنك أنـه من ”املتوقع ان 
يكون النمو االقتصادي للسعودية 
يف العام 2022 بنسـبة 4.9 باملئة، 
ولدولـة قطـر 4.8 باملئـة، ولدولة 
الكويـت 5.3 باملئـة، وملـرص 5.5 
باملئـة،   4.6 واالمـارات  باملئـة، 
والبحريـن 3.2 باملئة، وتونس 3.2 
باملئة، واالردن 2.3 باملئة، والجزائر 
باملئـة،   2.4 وايـران  باملئـة،   4.1
وجيبوتي 4.3 باملئـة، وعمان 3.4 

باملئة والجزائر 2 باملئة“.
فيما لم يشـري البنـك توقعاته اىل 
كل من لبنـان، وليبيا لعدم وجود 
مـؤرشات اقتصاديـة واضحة له، 
مبينا ان ”النمو االقتصادي تراجع 
يف لبنان يف العام 2021 اىل – 10.5 
باملئـة، وارتفع النمـو االقتصادي 
يف ليبيـا يف نفـس العـام اىل 78.2 

باملئة“.
ورفع البنك الـدويل توقعاته ملعدل 
النمو االقتصـادي ملنطقة الرشق 
األوسط وشمال أفريقيا، بالتزامن 
مع تعايف القطاعات التي ترضرت 
بشدة منذ اندالع الجائحة، تزامناً 

مع ارتفاع أسـعار النفط وتيسـري 
السياسات النقدية.

وتوقـع البنك الـدويل أن يتسـارع 
النمـو يف منطقة الرشق األوسـط 
وشمال أفريقيا إىل %4.4 يف 2022، 
بعـد رفـع التوقعـات الصـادرة يف 
يونيو 2021، عىل أن ينمو اقتصاد 
املنطقـة بـ %3.4 يف عـام 2023. 
مع تعـايف القطاعات التـي تعتمد 
إنتـاج  وتراجـع  التواصـل،  عـىل 
النفط، فضالً عن بيئة السياسـات 

التيسريية بشكل عام.
الخبـري  اعتـرب  جانبـه،  مـن 
يف  الطحـان،  هـالل  االقتصـادي، 
حديث صحفـي: ان ”ارتفاع النمو 
االقتصـادي يف اي بلـد هـو مؤرش 

ايجابي لتحسـن اقتصـاده، إال أنه 
بنفس الوقـت ما زال يعترب العراق 
ريعيـا يعتمـد بشـكل رئييس عىل 

قطاع النفطي“.
وتابع انـه ”كلما ارتفعت اسـعار 
يرتفـع  االنتـاج  وارتفـع  النفـط 
النمـو يف العراق إال انه من الناحية 
االقتصادية فإن االعتماد عىل مورد 
واحـد يف تحقيق معـدل النمو هو 

نقطة سلبية وليست ايجابية“.
مؤكدا ان ”العـراق بحاجة لتنمية 
الدخـل والرتكيز  وتنويع مصـادر 
عىل القطـاع الزراعـي والصناعي 
بشـكل  للمسـاهمة  والسـياحي 
فعال يف تحقيق معدل النمو وليس 
االعتماد عىل النفط فقط يف تحقيق 

زيادة معدل النمو“.
كما اشـار الطحان اىل ان ”العراق 
بحاجـة لتنويع مصـادر الدخل“، 
التـي  العالـم  مبينـا ان ”كل دول 
تعتمد عىل مصدر دخل واحد تعترب 
مثلبة عىل اقتصادهـا، فاالقتصاد 
الصحيح هو االقتصاد الذي يعتمد 
القطاعات االقتصادية  عىل جميع 

يف تحقيق زيادة يف معدل النمو“.
واختتم الخبـري االقتصادي حديثه 
إليهـا  تسـعى  خطـة  ”هنـاك  ان 
الحكومـة يف تحقيقهـا أال وهـي 
الرتكيز عـىل القطاعـات الزراعية 
والصناعـي والسـياحي مـن اجل 
زيـادة معدل النمـو االقتصادي يف 

املستقبل القريب“.
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بغداد/ متابعة الزوراء
كشـف مدرب فريق نادي سـامراء، سـامر سـعيد، ان ادارة النادي توصلـت اىل اتفاق تام 
مع النجم الكروي وحارس مرمى املنتخب الوطني السـابق نور صربي، لتمثيل سامراء يف 
املرحلـة الثانية من الدوري املمتاز لكرة القدم. وقال سـعيد لقـد اكملنا كل االجراءات مع 
النجم الكبري نور صربي واقنعناه بالعدول عن االعتزال بعد ان كان قد قرر ترك املستديرة».
واضاف ان «نور صربي سـيكون اضافة جيدة لفريق سـامراء وسيمنح الثقة لالعبني من 
خالل وجوده كقائد ضمن تشـكيلة الفريق»، مشـريا اىل انه «اجرى تجديدا شامالً للفريق 

باستقطاب ١٢ العبا للفريق سيسعون لتقديم افضل املستويات مع سامراء».

ãºcÎ@ã–ñc

áÌáu@Âfl@?†Ï€a@kÉn‰æa@ÂÌã«@Â«@ bœá‹€@çÁbu@Âèy@fi˝u@Z·íbÁ@Üb‡«
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بغداد  /حسام عبد الرضا
يغادرنـا اليـوم الخميـس وفد 
منتخبنا الوطني للناشئني لكرة 
اليد متوجها إىل جمهورية إيران 
وذلك للمشـاركة يف منافسـات 
الدوليـة  خوزسـتان   بطولـة 
والتي ستنطلق يوم غد الجمعة 
وتستمر حتى الثاني والعرشين 
من شـهر كانون الثاني، حيث 
مـن املؤمـل أن يشـارك فيهـا 
للشـباب  اإليرانـي  املنتخـب 
منتخبـات  مـع  والناشـئني 
وسوريا  وأوزبكستان  جورجيا 

للشبابز
واكـد محمـد األعرجـي رئيس 
االتحـاد العراقي لكـرة اليد ان 
االتحـاد يعمـل عىل خلـق جيل 
جديد مـن الالعبني الصغار من 
اجل تشـكيل انطالقة حقيقية 
حيـث عمل االتحاد عـىل اقامه 
للمنتخب  داخليني  معسـكرين 
يف وقت سـابق مبينا أن االتحاد 
ال يهتم للنتائج بقدر االستفادة 
واالحتكاك املشاركة يف البطوالت 

العربية واآلسيوية املقبلة. 
واضاف إن املنتخبات املشاركة 
بفـرق  ستشـارك  البطولـة  يف 
املنتخـب  باسـتثناء  الشـباب 
العراقي حيث سـيمثله منتخب 
الناشئني، وسـيتألف الوفد من 
رضـا الجاروش عضـو االتحاد 
العراقي لكرة اليد رئيسـا للوفد  
مـن  كال  عضويتـه  يف  ويضـم 
عاطف جبـار مديـرا للمنتخب 
محمـد حمزه مدربـا للمنتخب 
ومحمـد كاظم مدربا مسـاعدا 
ووسـام فاضل مدربـا لحراس 
املرمـى وحسـني عيـدان إداريا 
وحسـام عبـد الرضـا إعالميا، 
والالعبني مقتدى جالل ومهدي 
أيمن ومحمد باقر عيل وحسني 
احمد ومحمد عيل سعد وجاسم 
حيـدر ومحمـد البقـاء احمـد 
رفيـق  وروز  صـالل  وحسـني 
ومحمـد وزيـر وفكـرت وزيـر 
وكاظم حسـن ومحمد سـمري 
ومحمد دلري وعبد الكريم حسن 

البث عيل.
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بغداد/ متابعة الزوراء
 اكد مـدرب حراس املرمى لنـادي الزوراء 
عمـاد هاشـم ان الحـارس جالل حسـن 
جاهز كليـاً لتمثيل املنتخـب العراقي بعد 

تماثله للشفاء من االصابة.
وقال هاشـم  ان ”جالل حسـن يسـتحق 
الوقـوف بـني خشـبات مرمـى املنتخـب 
العراقـي ليذود عـن املرمى بعـد ان تأهل 
بشـكل تام، ومّثل الزوراء يف أربع مباريات 
كان آخرها ضد القوة الجوية وكان متألقاً 

بمستواه“.
واشـار اىل ان ”جالل حسن عنرص اسايس 
يف املنتخـب ويمتلـك كل املواصفـات التي 
تؤهلـه للمهمة املقبلة يف تمثيل املنتخب ملا 

تبقى مـن مباريات التصفيات اآلسـيوية 
املؤهلة لكأس العالم“.

وبني ان ”جالل تأخر يف تأهله من االصابة 
وممـا زاد تأخـره بقاءه يف دولـة االمارات 
التـي زادت عـن حدهـا، ولـو ان عمليـة 
التأهيل بعد العملية الجراحية التي أجراها 
هنـاك، كانت هنا يف العـراق لكانت عودته 

ارسع“.
وتابـع هاشـم ”عـىل مـا اعتقد وحسـب 
اخبار وردتني فإن الجهاز الفني للمنتخب 
العراقي وضع جالل حسن ضمن خياراته 
يف لقائي ايـران ولبنان ضمـن التصفيات 

االسيوية املؤهلة لكأس العالم“.
واكد ”فور عودة جالل حسن من االمارات 

ركزت عىل جوانب الوزن واللياقة واملرونة 
ورد الفعـل الرسيـع حتـى عـاد لوضعـه 
الطبيعـي وأرشكنـاه عـدد مـن املباريات 
وكان اخرهـا امـام القـوة الجويـة والتي 

اثبت فيها جدارته وجاهزيته“.
وبشـأن رأي هاشـم حول حـارس املرمى 
االكفأ لتمثيل املنتخب العراقي يف التشكيلة 
املقبلـة، قال ان ”االفضـل حاليا للمنتخب 
العراقي هم: جالل حسـن، وعيل ياسـني، 

وفهد طالب، واحمد باسل“.
وكان حارس مرمى نادي الزوراء واملنتخب 
العراقي جالل حسن، قد تعرض إلصابة يف 
مفصـل الركبة ابعدته عن املنتخب وناديه 

الزوراء عدة اشهر.

بغداد / الزوراء
حقـق فريـق كليـة اإلعـالم الطالبي  
فوزاً مستحقاً عىل فريق كلية  العلوم 
العراقيـة   الجامعـة  يف  االسـالمية 
بهدفـني مقابل هدف واحـد وذلك يف 
ختام بطولة خمايس كرة القدم  التي 
نظمهـا قسـم االنشـطة الطالبية يف 

الجامعة عىل ملعب كلية اآلداب.
وقدم رئيس الجامعة االستاذ الدكتور 
عيل صالح حسـني الجبوري  التهنئة 
لفريق  كلية اإلعالم الطالبي لحصوله 
عـىل كأس بطولة الجامعة ، مشـيًدا 

بالـروح العالية واإلرصار الذي يتحىل 
بـه فريـق كلية اإلعـالم طيلـة فرتة  

البطولة .
وقـال عميـد كليـة اإلعـالم األسـتاذ 
الدكتور ايثار طـارق العبيدي أن هذا 
اإلنجاز جـاء نتيجـة الهمـة العالية 
والعزيمـة الصادقـة واإلرصار عـىل 
اللـه  توفيـق  بعـد  الهـدف  تحقيـق 
ليـس  اإلنجـاز  هـذا  وأن  سـبحانه، 
محض صدفة وإنمـا بمثابرة وإرادة 
وبنـاء وتطويـر عـىل مدار االشـهر 
املاضية، مشرياً إىل أنه يشعر بالفخر 

واالعتـزاز بأبنائـه الطلبـة عـىل هذا 
التميز .

البطـوالت  أن  العبيـدي  وأضـاف 
الرياضيـة عامـة تضـع الالعـب يف 
نوع من التحدي مع ذاته وتسـهم يف 
تطويـر شـخصيته الرياضيـة وتربز 
طاقاتـه االيجابيـة وتدربـه عىل قيم 
العزيمـة واإلرادة التـي تنعكس عليه 
يف املجتمع وحياته الشخصية عامة، 
مؤكـدا حـرص الكلية عىل اسـتمرار 
الشـبابية واإلبداعية  الطاقـات  دعم 
لتحقيق املزيد من النجاحات، متمنياً 

للطلبـة املزيد من التقـدم والنجاح يف 
جميـع املجاالت العلميـة والرياضية 
والفنيـة . ويف نهايـة املبـاراة اهـدى 
رئيس الجامعة االسـتاذ الدكتور عيل 
صالـح الجبوري  بصحبة مسـاعده 
العلمي االستاذ الدكتور خميس عواد 
زيدان  ومسؤول النشاطات الطالبية 
يف الجامعـة وعدد من عمداء الكليات  
،  كأس البطولـة و توزيـع املداليات 
بني املشاركني، متمنياً لهم املزيد من 
التألـق والنجـاح يف املحافـل العلمية 

والرياضية والفنية والثقافية.
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بغداد/ الزوراء
عقَد االتحاُد العراقّي لكرِة القدم، امس 
االربعـاء املؤتمَر الصحفّي األسـبوعي 
يف مقـِر االتحاد، بحضـور النائِب األول 
لرئيـِس االتحـاد عـيل جبـار، وعضـو 
االتحاد الناطق الرسمي أحمد املوسوي، 

والعديد من وسائل اإلعالِم املُختلفة. 
ويف بدايـِة املؤتمـر، قـّدَم النائـُب األول 
التحـاِد الكرة، عيل جبـار، رشحاً ألهّم 
اسـتحقاقاِت املنتخبـاِت الوطنية بدءاً 
سـيتجمُع  الـذي  الوطنـّي  باملنتخـِب 
يـوم (17/1) للـُرشوِع يف التدريبـاِت 
ضمـن املُعسـكِر الداخّيل الـذي تتخلله 
مباراٌة دولّية ودية مـع منتخِب أوغندا 
سـتقام يف (٢١/١/٢٠٢٢) يف ملعـِب 
املدينة، وذلك استعداداً لخوِض مباراتي 
تصفياِت املونديال أمام منتخبي إيران 
ولبنان، أما بالنسـبة للمنتخب األوملبّي 
فسـيعاوُد تدريباته يف الثامن عرش من 
الشـهر الحايل ولغايِة الثاني والعرشين 
من الشهِر نفسه، عىل أن يدخل بعدها 
معسـكراً خارجيـاً يف مدينـِة أنطاليـا 

الرتكية.
املسـاعدين  املدربـني  َتسـميِة  وعـن 
جبـار:  أوضـَح  الوطنـي،  للمنتخـِب 
ان مـرشَف املنتخـب الوطنـي، يونس 
محمـود، ال دخـَل لـه فيما ُيشـاع من 
اختيـارِه لألسـماِء التـي وقـَع عليهـا 

االختياُر. 
مبيناً: ان مرشَف املنتخب البّد أن يكون 
له رأٌي يف عملّيـِة االختيار، ولكن يبقى 
القراُر النهائّي من صالحّيِة املدرب الذي 
كان صاحـَب الَقول الَفصـِل يف اختياِر 

األسماء املُساعدة له. 
وبشأِن تْحديِد عدد املحرتفني يف الدوري 
 (6) أن  األول:  النائـُب  أكـَد  املحـّيل، 
محرتفني عـدٌد أراُه ُمبالغـًا فيه، ويحدُّ 
كثرياً من فرِص الالعـب املحّيل، وعلينا 
أن نفكـر بخلـِق دوري قـِوي بالعبـني 
محليني الن ذلك أفضل للكرِة العراقية.

وعن َتقليِص فرِق دوري الكرة للموسم 
املُقّبـل، أجـاَب عـن ذلك عضـُو اتحاد 
الكرة الناطق الرسـمي التحـاِد الكرة، 
أحمد املوسـوي، وقال: إن املَعايري هي 
َمن ستحدد عدَد فرق الدوري يف املوسِم 
املُقبـل، واتحاُد الكرة سـيطبُق املَعايرَي 

عىل جميع األنديِة املُنضوية يف الدوري، 
والنادي الذي سينجُح يف َتطبيِق املعايري 
سـيتواجُد يف دورّي املحرتفني للموسِم 

املقبل.
ويف سـياق منفصل نفـى النائب االول 
لرئيـس اتحـاد الكـرة عـيل جبـار انه 
رئيـس  عـىل  لـ“االنقـالب“  يخطـط 
والرياضـة  الشـباب  ووزيـر  االتحـاد 
عدنان درجال، معرباً يف الوقت نفسـه 
عـن اسـتغرابه مـن االنتقـادات التي 
تتعـرض لهـا إدارة االتحـاد رغم قرص 

عمرها.
وقال جبار ”ال توجد اي سطوة لرئيس 

االتحـاد عدنـان درجـال عـىل اعضاء 
الهيئة العامة واعضـاء الهيئة االدارية 
لالتحـاد، بـل ان التعامل بـني الرئيس 
واالعضاء ديمقراطياً وسلساً ويسوده 
االحرتام املتبادل، ودرجال ليس متزمتا 
او منفـردا بـأي قـرار كونـه يحـرتم 
الجميـع عكس مـا يتناقلـه البعض يف 

الوسط الريايض“.
واكـد انـه ”ال توجـد اي فكـرة او نية 
لسـحب الثقة من رئيس االتحاد الحايل 
ونسـتغرب مـا يـدور مـن احاديث يف 

الوسط الريايض بهذا الشأن“.
واضاف جبار ”لـم يمِض عىل عملنا يف 

االتحاد سـوى اربعة اشـهر ونستغرب 
بعـض ردود االفعـال االنفعالية ضدنا 
وكان االجدر بمن ينتقدونا ان ينتظروا 
لحني اكمالنا مدة كافية يف االدارة لريوا 
بعد ذلك عملنـا وانتاجنا املقبل يف ادارة 

الكرة العراقية“.
وتابـع ان ”شـخصيات محرتمـة جداً 
برئاسـة عدنـان درجال تقـود االتحاد 
وان املهام مقسـمة عىل االعضاء كافة 
بشـكل منسـق ومهنـي والجميع نذر 
نفسه لخدمة الكرة العراقية للسنوات 

االربع املقبلة“.
وابـدى جبـار اسـتغرابه مـن ”بعض 

الشـخصيات التـي تعمـل يف الوسـط 
الريـايض وهـي قلة قليلة جدا تسـعى 
دائمـا لتأجيـج املوقـف وال نعرف رس 
هذا التوجه الغريب فبدال من مسـاندة 
واالكاذيـب  التهـم  يطلقـون  االتحـاد 

جزافاً“.
وكان عضـو الهيئـة العامـة لالتحـاد 
العراقـي لكـرة القـدم ورئيـس نادي 
الديوانية حسـني العنكـويش، قد اتهم 
عـيل جبـار بأنه غـري موفـق بمهمته 
االدارية وانه سـيجمع التواقيع لطرح 
لوجـود  الحـايل  االتحـاد  عـن  الثقـة 

خروقات يف العمل.

بغداد/ متابعة الزوراء
أشاد مدرب منتخبنا الوطني بكرة القدم زيليكو بيرتوفيتش، بأداء 
العبـي القوة الجويـة والزوراء، يف قمـة مباريـات الجولة 18 من 

الدوري املمتاز، التي انتهت بالتعادل اإليجابي (2 - 2).
وقال محمد عماد املنسـق اإلعالمي للمنتخب العراقي بيرتوفيتش 
تابـع مواجهة الكالسـيكو تليفزيونيا من رصبيـا، وأبدى إعجابه 
باملستوى الفني لالعبني وما أظهروه داخل امللعب من قدرات فنية 
عالية“. وأضاف ”بيرتوفيتش سجل العديد من املؤرشات اإليجابية 
حول أداء الالعبني، خاصة الذين يتواجدون ضمن القائمة األولية، 
اسـتعدادا ملواجهتـي إيران ولبنـان ضمن تصفيات آسـيا املؤهلة 

للمونديال“. وتابع ”تجمع املنتخب سيبدأ يف 17 من الشهر الجاري، 
وسيصل بيرتوفيتش مع جهازه املساعد إىل العاصمة بغداد يوم غد 

الجمعة ملبارشة التحضريات“.
وأوضـح ”إدارة املنتخـب تنتظر موافقـة األنديـة األوروبية حول 
السـماح لالعبني فرانـس بطرس وأحمد ياسـني وأمـري العماري 
ومهند جعاز، باالنضمام إىل املعسـكر الداخيل وأيضا املشـاركة يف 

ودية أوغندا“.
وختـم عمـاد ترصيحاتـه بتأكيـد أن بقيـة املحرتفـني يف الدوري 
القطـري، وهـم بشـار رسـن وأمجـد عطـوان وأيمـن حسـني، 

سيلتحقون بتدريبات املنتخب يف أيام التوقف الدويل.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
الزميل املصور احمد حطاب التميمي يعاني من 
ازمة صحية اجربته عىل الرقود يف الفراش خالل 
األيـام املاضية بعدما اجرى عملية قسـطرة يف 
مستشـفى ابن البيطـار، خالـص دعواتنا اىل 
التميمي الرساج بالشفاء العاجل وان يمن عليه 
الرحمن بالصحة والعافيـة وان يعود بأفضل حال 

لعائلته وعمله.
 ****************

املراسل يف القناة الرياضية العراقية الزميل عماد 
الركابـي  احتفل بعيد ميالده  قبـل ايام قليلة، 
خالص االمنيات لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة 

النجاح يف حياته ومشواره املهني.

بغداد/ متابعة الزوراء
انتهى لقاء فريقّي الطلبة وضيفه امليناء بالتعادل السلبي، مساء امس االربعاء، 
يف ختام منافسات الجولة الثامنة عرشة من الدوري العراقي املمتاز لكرة القدم.

واحتضن ملعب الشعب الدويل املباراة التي انتهت من دون أهداف، عىل الرغم من 
محاوالت الفريقني لعدة مرات بالوصول اىل مرمى الخصم اال انها لم تثمر عن 
هدف. وبهذا التعادل رفع فريق الطلبة رصيده للنقطة 34 مستعيداً املركز الثاني 
بفارق االهداف عن الزوراء ونفط الوسط، يف حني رفع امليناء رصيده للنقطة 14 
املمتاز  الدوري  نادي الرشطة ترتيب فرق  التاسع عرش. ويتصدر فريق  باملركز 

بعد انتهاء الجولة 18 برصيد 50، مبتعداً عن أقرب منافسيه بـ16 نقطة.

بغداد/ متابعة الزوراء
النجف  لنادي  اإلدارية  الهيئة  اعلنت 
مع  رسمي  بشكل  تعاقدها  الريايض 
فريق  دفاعات  لتدعيم  اثنني  العبني 
الكرة يف ما تبقى من منافسات الدوري 
بيان  وذكر  الحايل.  للموسم  املمتاز 
مقتضب للنادي، أن إدارة نادي النجف 

باملدافع  الكرة  فريق  صفوف  عززت 
 ،» أربيل  نادي  من  قادماً  فنر،  رعد 
محمد  عدنان  ”املدافع  أن  مضيفاً، 
غزالن  كشوفات  عىل  اآلخر  هو  وقع 
بعد  التعاقدات  هذه  وتأتي  البادية“. 
من  الزهرة  عبد  محمد  الالعب  انتقال 
النجف اىل صفوف نادي نفط الوسط .
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تابع الشاب جا مورانت تألقه يف صفوف 
ممفيـس غريزليـز وقـاده إىل تحقيـق 
فوزه العارش تواليـًا يف الدوري األمريكي 
للمحرتفـني يف كرة السـلة إثر تغلبه عىل 
 116-108 ووريـرز  سـتايت  غولـدن 
بتسـجيله 29 نقطـة بينهـا 5 نقاط يف 

الدقيقة األخرية.
ونجـح مورانت يف التألق هذا املوسـم ال 
سيما يف مواجهة الفرق الكبرية، فسجل 
30 نقطة أو أكثر يف سلة فينيكس صنز، 

بروكلني نتس ولوس أنجليس ليكرز.
وقـال مورانـت: ”أظهـرت قتاليـة منذ 
بداية املبـاراة. تقدمنا بفـارق كبري عىل 
أحد أفضل الفرق يف الدوري هذا املوسـم 
وقد تمكن منافسنا من العودة يف املباراة 
وحتى التقـدم (يف الربـع الثالث)، لكننا 

واصلنا القتال واللعب“.
وأضـاف: ”كانـت املجريـات مثـل لعبة 
القط والفأر، كان يتعني علينا اسـتغالل 

أي خطأ دفاعي للفريق املنافس“.
 يف املقابـل، نجح نجم ووريرز سـتيفن 
كوري يف تحقيق ”تريبل دابل“ بتسجيله 
27 نقطـة مـع 10 تمريـرات حاسـمة 
ومثلهـا متابعـات. اما كالي تومسـون 
الذي كان يخـوض مباراتـه الثانية بعد 
غياب اسـتمر منـذ حزيران/يونيو عام 
2019، فسـجل 14 نقطـة يف 20 دقيقة 
فقط يف اللقاء الذي شهد غياب درايموند 

غرين عن الخارس.
وأوقـف فينيكـس صنـز سلسـلة من 6 
انتصارات لتورونتو رابتورز وتغلب عليه 
95-99 يف مباراة حسمها ديفن بوكر يف 
الثواني األخرية عندما سجل سلة التقدم 
قبـل 62 ثانية من نهاية املباراة ثم نجح 
يف رميتني حرتني قبـل النهاية بـ6 ثوان 

رافعاً رصيـده إىل 16 نقطـة. أما أفضل 
مسـجل يف صفوف الفائز فـكان زميله 

جاي كرودر مع 19 نقطة.
وقال بوكر: ”كانت مجريات املباراة اشبه 

بمعركة من أولها وحتى نهايتها“.
يف املقابـل، كان أو جـي انونوبي أفضل 
مسجل يف صفوف تورونتو مع 25 نقطة 
وأضاف الكامريوني باسـكال سـياكام 
22 نقطة.وألحق شـيكاغو بولز خسارة 
قاسـية بديرتويـت بيسـتونز 133-87 
بفضل 22 نقطـة للمونتينيغري نيكوال 
فوتشـيفيتش و20 نقطـة لديمـار دي 
روزان. وانهـى ثمانية العبني يف صفوف 
شـيكاغو املباراة بتخطـي حاجز الـ10 
نقاط ابرزهم لونزو بـول (189 وكوبي 
وايت 139(. أما أفضل مسجل يف ضفوف 
بيستونز فكان جوش جاكسون مع 16 

نقطة.
ورضب شـيكاغو بقـوة يف بدايـة الربع 

الثالث بتسـجيله 17 نقطة توالياً علماً 
بأنه سجل 72 نقطة يف الشوط الثاني 
مقابـل 35 ملنافسـه فقـط ليخـرج 

بانتصار عريض.
والفوز هو العارش لبولز يف آخر 11 

مباراة.
وقلب لوس أنجليس كليربز تخلفه 
أمام دنفر ناغتس بفارق 25 نقطة 
ليخرج فائـزا 85-87 وذلك بفضل 
ريجي جاكسـون الذي سـجل 11 
من نقاطه ال13 يف املباراة يف الربع 

األخري.
وحقق كليربز بداية بطيئة ال سيما 
يف الربع الثاني حيث اكتفى بتسجيل 
12 نقطة فقط لينهي ناغتس الشوط 
االول متقدمـا بفارق 13 نقطة (-41

28)، لكن الربع االخري كان حاسـما الن 
كليربز نجح يف تسجيل 32 نقطة مقابل 

19 ملنافسه.
أمـا أفضل مسـجل يف صفـوف الخارس 

فـكان ارون غـوردون مـع 30 
نقطـة واضاف الرصبي 

نيكوال يوكيتش 21 
نقطة.

أقّر نوفاك دجوكوفيتش بارتكاب ”أخطاء“ لدى تعبئة استمارة الدخول 
إىل أسـرتاليا ويف سـلوكه بعـد ثبوت إصابتـه بفريوس كورونا الشـهر 

املايض، يف وقت ال تزال مشاركته معلّقة يف بطولة أسرتاليا املفتوحة.
ويف رسـالة عىل تطبيق انسـتغرام، قال املصنف األّول عاملياً الذي يتدّرب 
بشـكل طبيعي اسـتعدادا لخوض غمار البطولة االسـرتالية املتّوج بها 
9 مـرات: ”نعيـش يف حقبة صعبة يف إطار الجائحـة العاملية، ويف بعض 

االحيان يتّم ارتكاب أخطاء“.
وكان دجوكوفيتـش (34 عاماً)، حامل لقـب 20 بطولة كربى، ظهر يف 
مناسـبة يف بلغراد غداة تاريخ 16 كانون األول/ديسمرب، عندما جاءت 
نتيجتـه إيجابية بحسـب املعلومـات التي أفاد بها اىل سـلطات الهجرة 

االسرتالية.
وكشـف دجوكوفيتش بأنه لم يكن قـد حصل عىل نتيجة الفحص الذي 
خضـع له بعدما حـرض يف اليوم التـايل (17 كانون األول/ديسـمرب) يف 
بلغراد حفالً من أجل تكريم العبني رصب شباب من دون وضع كمامة، 
وفًقـا لصور منشـورة صادرة عن اتحـاد التنس الرصبي عىل وسـائل 

التواصل االجتماعي.
كمـا أنه خضع لجلسـة تصوير مـع صحيفة ”ليكيب“ الفرنسـية بعد 
يومني، أي يف 18 من الشهر املذكور، وفق ما ذكرت الصحيفة بنفسها.

ويؤّكد دجوكوفيتش بأنه قبل لقائه مع الالعبني الرصب الشـبان، كان 
قد خضع لفحص جديد جاءت نتيجته سـلبية وقال مدافعاً عن نفسه: 
”لم أكن أشعر بأي عوارض وكنت يف حال جيدة، لم أكن حينها قد علمت 

بنتيجة فحيص اإليجابي قبل نهاية ذلك الحدث“.
ووصـل دجوكوفيتش يف تاريخ الخامس من كانون الثاني/يناير الحايل 
إىل أسـرتاليا، بفضل إعفاء خـاص كونه اصيب بكوفيـد19- يف 16 من 

الشهر املايض.

يف املقابـل، أقـّر دجوكوفيتـش ”بخطـأ يف التقديـر“ عندمـا اسـتقبل 
صحافيـي صحيفة ”ليكيب“ من أجل اجراء مقابلة وقال يف هذا الصدد 
”كنـت مضطراً ملواصلة وإجراء املقابلة مع ليكيب ألنني لم أكن أريد أن 
أخيب أمل الصحايف، لكني حرصت عىل احرتام التباعد االجتماعي وكنت 

مرتديا الكمامة إال عندما كانوا يتخذون الصور الشخصية يل“.
وتابـع: ”بعد التفكري، كان ذلك خطـأ يف التقدير وأنا أقّر بذلك وكان من 

األجدى تأجيل املقابلة“.
ويف تطـّور آخر، تناقلت الصحف األسـرتالية مـا أعلنته صحيفة در 

شـبيغل األملانية حول شـكوك يف نتيجة فحص دجوكوفيتش 
اإليجابي.

وقالـت در شـبيغل إنها قامت بمسـح رمز االسـتجابة 

الرسيعة الذي أعطى نتيجة سلبية، قبل أن يتغرّي إىل إيجابي بعد ساعة. 
ولم يكن ممكناً التحقق بشـكل مسـتقل من رواية در شبيغل ولم يرش 

دجوكوفيتش األربعاء املايض إىل هذه النقطة.
وأقـّر دجوكوفيتش أيضـاً بـ“الخطأ البرشي“ ألنه قـام بتعبئة الخانة 

الخاطئة يف استمارة الدخول اىل أسرتاليا.
ففـي رد عـىل سـؤال نموذجي يف مسـتندات السـفر عما إذا سـافر أو 
سيسـافر اىل مكان مـا يف األيام الـ14 االخرية قبل التوجه اىل أسـرتاليا، 
وضـع عالمة عـىل إجابـة ”كال“ يف االسـتمارة التي نـرشت علًنا أمس 

الثالثاء.
إال أن املنشـورات عىل مواقع التواصل االجتماعي تشـري اىل عكس ذلك. 
إذ تظهـر أن الرصبي القاطن يف مونتي كارلو كان يف العاصمة الرصبية 
بلغراد ثم مدينة ماربيا يف إسـبانيا، يف األيام الـ14 التي سـبقت وصوله 
اىل ملبورن.واعـرتف دجوكوفيتـش بأنه تم تعبئة االسـتمارة ”من قبل 
فريقي بإسـمي. مدير أعمايل يتقـّدم باعتذاراته الصادقـة لهذا الخطأ 

االداري. كان الخطأ برشيا وليس عمدا“.
وتبقى مشـاركة دجوكوفيتش يف بطولة أسرتاليا املفتوحة التي تنطلق 
يف 17 الحـايل معلقـة، فبعد أن منعته السـلطات األسـرتالية من دخول 
البـالد من خـالل إلغاء تأشـرية الدخـول الخاصـة به لـدى وصوله اىل 
مطار ملبورن، معتربة أن أسـباب إعفائه ال تسـتويف الرشوط الصارمة 
املفروضـة لدخول أراضيهـا يف إطار مكافحة كوفيـد19- ليتم نقله اىل 
مركـز احتجاز املسـافرين يف ملبورن، نجح دجوكوفيتش باالسـتئناف 
الذي تقـدم به وحقق انتصـارا معنويا عىل الحكومة األسـرتالية 
عندمـا أمر قاض فيـدرايل باإلفـراج عنه بشـكل فوري من 
مركز احتجاز املسـافرين يف ملبورن، لكـن وزير الهجرة 

اليكس هوك ال يزال يستطيع الغاء تأشريته.

يسـتهدف أتلتيكـو مدريد التعاقـد مع رأس 
حربـة جديد يف الصيـف املقبل، برصف النظر 
عـن مصـري األوروجواياني لويس سـواريز، 

وذلك بحسب تقرير صحفي إسباني.
وينتهـي عقد سـواريز مـع أتلتيكـو مدريد، 
بنهاية املوسـم الجـاري، ولم يتـم الفصل يف 
مستقبله بشأن تجديد عقده من عدمه حتى 

اآلن.
ديبورتيفـو“  ”مونـدو  صحيفـة  وبحسـب 
اإلسبانية، فإن الرصبي دوسان فالهوفيتش، 
مهاجم فيورنتينـا، يعد الخيار األول لألتليتي 

لتدعيم هجومه.
وأشـارت الصحيفـة، إىل أن فالهوفيتش (21 
عاًمـا)، كان عـىل وشـك االنتقـال ألتلتيكـو 
يف الصيـف املـايض، لـوال حدوث خـالف عىل 
الجوانب املاليـة بني إداراتي الناديني، فانتهى 
األمـر بضـم الثنائي ماتيـو كونيـا وأنطوان 

جريزمان.
وسيلجأ أتلتيكو لخيار التعاقد مع فالهوفيتش 
مرة أخـرى يف الصيف املقبل، عـىل الرغم من 
زيادة األندية الراغبة يف ضمه، مثل يوفنتوس 

وآرسـنال وبعض الفرق اإلنجليزية األخرى.
ويتصـدر فالهوفيتش، قائمة هـدايف الدوري 

اإليطايل هذا املوسم، برصيد 16 هدًفا، بفارق 
هـدف وحيد عـن اإليطـايل شـريو إيموبييل، 

مهاجم التسيو.
وأوضحـت الصحيفـة، أن فالهوفيتش يعترب 
الخيار األول لكنه ليس الوحيد، مشـرية إىل أن 
األوروجواياني داروين نونيز، مهاجم بنفيكا، 
مـن األسـماء املرشـحة أيًضا، حيـث يحظى 
بإعجاب املدير الفني دييجو سـيميوني، منذ 

أن كان العًبا يف أملرييا.
أما بالنسـبة ملصـري ألفارو موراتـا، املعار إىل 
يوفنتـوس، فينـوي أتلتيكـو مدريـد بيعه يف 
الصيف، من أجل تمويل صفقة فالهوفيتش.

ويوجـد بنـد يتيـح ليوفنتـوس ضـم الالعب 
نهائًيا، مقابل 35 مليون يورو، ولكن يف حالة 
عدم رغبـة البيانكونـريي يف تفعيله، سـيتم 

انتظار عرض لضمه بنفس القيمة.
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أعلن ميالن رسمًيا شفاء حارسه الرماني سيربيان تاتاروسانو، 
مـن فريوس كورونـا املسـتجد.ورضب فريوس كورونـا ميالن، 
األسـبوع املـايض بقـوة، حيـث تفـىش بني 5 مـن العبيـه، هم 
فيكايو توموري وأليسـيو رومانيويل ودافيـد كاالبريا، باإلضافة 
لتاتاروسانو، والعب آخر لم يتم الكشف عنه.وأصدر ميالن بياًنا 
مقتضًبـا عىل موقعه الرسـمي، قـال فيه: ”يعلن نـادي إيه يس 
ميالن، أن اختبار سـيربيان تاتاروسـانو، لفريوس كورونا جاء 
سـلبًيا“.وأضاف البيـان: ”الالعب تعاىف وسـيعود للتدريبات مع 
زمالئه“.ويسـتعد ميالن ملواجهة جنوى، اليوم الخميس، ضمن 

لقاءآت دور الـ16 ملسابقة كأس إيطاليا.
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أكمـل نادي أسـتون فيال تعاقده مـع فيليب كوتينيـو من نادي 
برشلونة حتى نهاية املوسم الجاري، عىل سبيل اإلعارة.

وأعلن أستون فيال يوم الجمعة املايض أنه توصل التفاق للتعاقد 
مع صانع األلعاب.

ووصل كوتينيـو (29 عاما) إىل مدينة برمينجهام أمس الثالثاء، 
وأعلن أستون فيال يف وقت متأخر إتمام الصفقة.

ويعـود كوتينيـو، الـذي سـريتدي القميـص رقـم 23، للدوري 
اإلنجليزي املمتاز، حيث كان قد قىض خمسة أعوام مع ليفربول 

يف الفرتة من 2013 إىل 2018.
ويلتئم بذلك شـمل كوتينيو بزميله السـابق يف ليفربول ستيفن 
جـريارد، الـذي توىل تدريب أسـتون فيـال خلفا لدين سـميث يف 

ترشين الثاني/نوفمرب املايض.
ويمكـن لكوتينيـو خوض أول مبـاراة له مع أسـتون فيال أمام 

مانشسرت يونايتد يوم السبت املقبل.

أفـاد تقرير صحفي إيطايل بأن ميالن اسـتقر عـىل بديل ملدافعه 
الدنماركي املصاب سـيمون كاير، لضمه يف يناير/ كانون الثاني 
الجاري.ويفتقد ميالن جهود كاير لفرتة ليسـت بالقصرية، بعد 
إجرائـه جراحة يف ركبته الشـهر املايض.وبحسـب صحيفة ”ال 
جازيتـا ديلو سـبورت“ اإليطاليـة، فإن اإليفـواري إيريك باييل، 
مدافع مانشسـرت يونايتد، هو األقرب ليحل محل كاير يف ميالن.
وأضافت الصحيفة، أن ميالن يريد ضم باييل عىل سـبيل اإلعارة 
حتى نهاية املوسم.وانضم باييل إىل مانشسرت يونايتد، قادًما من 
فياريال عـام 2016، مقابل 38 مليون يورو، لكن ترتيبه تراجع 
بني مدافعي مانشسـرت يونايتـد إىل املركز الرابـع خلف رافائيل 
فاران وهـاري ماجوايـر وفيكتور ليندلوف.وحـاول ميالن ضم 
الهولندي سـفني بوتمان، مدافع ليل الفرنيس، لكنه ناديه رفض 
بيعه يف وسط املوسـم.كما يراقب الروسونريي أيًضا ناثان آكي، 
العب مانشسرت سيتي، لكن راتبه مرتفع للغاية بالنسبة للنادي، 

الذي يستطيع تحمل راتب باييل.
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أكد جيوفاني برانشـيني، وكيل ماسيميليانو أليجري، املدير الفني 
ليوفنتـوس، أن املـدرب اإليطـايل كان عـىل بعد خطـوة واحدة من 
قيادة ريال مدريد يف املوسم الحايل.وعاد أليجري ملقعد املدير الفني 
ليوفنتوس، قبل انطالق املوسم، بعد رحيله ملوسمني، توىل خاللهما 
املسـؤولية ماوريسـيو سـاري وأندريـا بريلو.وقال برانشـيني يف 
ترصيحات لشـبكة ”سكاي سـبورت إيطاليا“ :“كان أليجري عىل 
بعـد خطوة واحدة من أن يصبـح مدرًبا لريال مدريد يف مايو/ أيار 
املايض، لقد تم االتفاق عىل كل يشء“.وأضاف: ”كان يفصله فقط 
التوقيـع عىل العقود، قبـل أن يختار العـودة إىل يوفنتوس“.وتوىل 
مسـؤولية قيادة ريـال مدريد إيطايل آخر، وهو كارلو أنشـيلوتي، 
والذي سـبق له قيـادة الفريق امللكي (2013 ـ 2015) وسـاهم يف 

تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة العارشة

قال املدافع األملاني أنطونيو روديجر، العب فريق تشـيليس 
اإلنجليـزي، إنـه لن يتحـدث عن مسـتقبله حتـى يصل إىل 

قرار.
وينتهي عقـد روديجر مع تشـيليس، الفائز بدوري 
أبطال أوروبا، نهاية املوسـم الجاري، ويرتدد 

أن هناك عدة أندية تريد ضم الالعب.
وقـال روديجـر (28 عامـا) للنسـخة 
”بيلـد“  صحيفـة  مـن  األسـبوعية 
األملانيـة: ”لـن تسـمعوا شـيئا مني 
حتى اليـوم الذي سـأتخذ فيه القرار 
النهائـي“، وذلـك لتجنـب املزيـد من 

التكهنات اإلعالمية.
وأضـاف أن تركيزه ينصـب حاليا عىل 
تشيليس، وأن جميع األمور األخرى تعود 

لوكيل أعماله.
وأشـارت تقارير إنجليزية يف وقت سابق إىل 
أن روديجـر وضع رشطا شـبه تعجيزي أمام 
تشـيليس لتجديد العقـد، يتمثل يف رغبته يف أن 

يكون أعىل الالعبني أجرا يف الربيمريليج.
ويحظى روديجر باهتمام العديد من األندية، 
أبرزهـا ريال مدريد وباريس سـان جريمان 

وإنرت ميالن.
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تونس/متابعـة الـزوراء:
للصحفيـني  الوطنيـة  النقابـة  نـرشت 
حـول  الشـهري  تقريرهـا  التونسـيني، 

االعتداءات عىل الصحفيني التونسـيني.
التقريـر الـذي يرصد شـهر كانـون األول/ 
عـدد  يف  ارتفاعـاً  سـّجل   ،٢٠٢١ ديسـمرب 
االعتـداءات عـىل الصحفيـني. وبلـغ عـدد 
االعتـداءات ٢٠ اعتداء من أصل ٢٨ شـكوى 
باالعتداء وصلت للنقابة عرب اإلعالم بشـكل 
التواصـل  أو مـن خـالل شـبكات  مبـارش 

االجتماعـي وعـرب العمـل امليدانـي.
وكان تقرير شـهر ترشيـن الثاني/ نوفمرب 
ل ١٧ اعتـداء. وتم تسـجيل  ٢٠٢١ قـد سـجَّ
األول/  ترشيـن  شـهر  خـالل  اعتـداء   ١٥
أكتوبر من السـنة نفسـها، وهو ما يعكس 
املنحـى التصاعـدي يف عدد االعتـداءات عىل 

الصحفيني التونسـيني.
وقـد طالت اعتداءات شـهر كانـون األول/ 
ديسـمرب ٢٠٢١ عرشين شخصاً، توزعوا ما 
بني ١٧ صحفيـا وصحفية وثالثة مصورين 

صحفيـني.
وقـد تـوزع الصحفيـون ضحايـا العنـف، 

. حسـب الجنس، إىل ٥ نسـاء و١٥ رجالً
وكان الصحفيـون واملصـورون الصحفيون 
ثمانـي مناسـبات،  للمضايقـة يف  ضحايـا 
ومنعـوا من العمـل يف أربع مناسـبات، وتم 
حجب املعلومات يف ثالث مناسـبات، وغريها 

مـن االنتهـاكات األخـرى.
التقريـر ختم برفـع توصيـات، منها دعوة 
رئاسـة الدولـة إىل القطـع مع سياسـاتها 
يف التعامـل مـع الصحفيـني، القائمـة عىل 
االنغـالق. وطالب التقريـر بتعيني مكلف أو 
ناطق رسـمي باسـم الرئاسـة لضمان حق 
الصحفـي ومـن خلفه املواطـن يف الحصول 

عـىل املعلومـات.
وانتقـد الرئيـس التونـيس سـعيد يف لقائه، 
اإلثنـني، برئيسـة الحكومـة نجـالء بـودن 
وسـائل اإلعالم املكتوبة، مسـتنكراً طريقة 
عنونـة بعـض املقـاالت التـي تتحـدث عن 

االستشـارة الوطنية أو الشـعبية.
ورأى سـعيد أنـه «كّل يـوم يضعـون عـىل 
أعمدة الُصحـف االسـتفتاء اإللكرتوني بني 
ظفريـن، لو وضعوا أنفسـهم بـني ظفرين 

لـكان أفضـل». 
وأضـاف سـعيد أّن «بعـض وسـائل اإلعالم 
تشـويه  اإلخباريـة  نرشاتهـا  يف  تتعّمـد 
الحقائق»، وتابع قائالً: «يشّوهون الحقائق 
ويتحدثـون عن بعـض املسـائل التافهة ثّم 
بعـد ذلك يتحدثـون عن جملة مـن القضايا 

األساسـية والجوهرية». 
ويعتمـد سـعّيد منـذ ٢٥ يوليو/تمـوز عىل 
احتكار الكلمة بصفة مبارشة، والقطع مع 
أي صيغة لالسـتماع للطـرف اآلخر والحوار 

وتبـادل الـرأي.
وقال رئيس حزب التكتـل خليل الزاوية، إن 
«املقلق يف هذا الوضع أن الربامج يف وسـائل 
اإلعـالم العامـة أصبحـت يف اتجـاه واحد، 
وكأن هنـاك عـودة ملا قبل ثـورة ١٤ يناير/

كانون الثانـي، أي وكالة االتصال الخارجي 
التـي كانت تروج لنشـاط الرئيـس بن عيل 

والنظام السـابق».
وأكد أن مـا تحقق من ١٤ ينايـر من تحييد 
للمؤسسـات الحكومية ووسائل اإلعالم يتم 

العـودة بهـا للمربـع األول.

وأوضـح الزاوية أن هـذا أصبـح واضحاً يف 
غيـاب برامـج سياسـية حواريـة متوازنة 
يكـون فيها الـرأي والـرأي املخالـف، وهو 

أسـاس الديمقراطية وحرية اإلعالم.
وبـنّي أن جـزءاً كبـرياً مـن وسـائل اإلعالم 
الخاصة صار يتجنب الحوارات السياسـية، 
مضيفاً أن هذا يكشف عن وجود ضغوطات 
لتجنب هذه الحوارات، وعن «رغبة واضحة 

من السـلطة التنفيذية يف تدجني اإلعالم».
أن  لالنتبـاه  «امللفـت  أن  الزاويـة  والحـظ 
رئيسـة الحكومـة نجالء بودن لـم ُتدِل بأي 
حوار صحفي وال بترصيح حتى أثناء تقديم 
برنامـج الحكومـة وموازنـة تونـس للعام 
الحـايل للدفـاع عـن الخيـارات وبرنامجها، 

وهذا لـم يحـدث يف أعتـى الدكتاتوريـات».
وأكد أن «املنشـور الحكومي املوجه للوزراء 
بعدم اإلدالء بترصيحات يدل عىل عدم الثقة 
يف الـوزراء والخـوف مـن أن يتورطوا يف أي 

ترصيحـات».
وقـال القيادي يف حزب «تحيـا تونس» وليد 
جالد، إن «االستماع لصوت الرئيس وللصوت 
الواحد لم يبدأ اآلن، بل منذ ٢٥ يوليو/تموز، 
وهذا ما تم التحذير منه، فسـعيد يستهدف 
كل القطاعـات وهـو الحاكـم بأمـره، وله 
كل السـلطات»، مؤكداً أنه «يعترب نفسـه يف 

مقـام أعـىل مـن رئيـس الجمهوريـة».
وبـنّي أن «الهدف هـو الحكـم الفردي دون 
القضـاة  اسـتهداف  فربنامجـه  مراقبـة، 
كل  وتقريبـاً  واألحـزاب  الشـغل  واتحـاد 

مكونـات الدولـة».
وتابـع أن «مـرشوع قيـس سـعيد خطـري، 
وأخطـر ممـا يعتقـد البعـض، وخاصة من 
هللـوا النتهاء اإلسـالم السـيايس»، مشـرياً 
إىل أن «سـعيد ال يؤمن باألشـكال الوسيطة 
من أحـزاب ومنظمات وإعـالم، ويعتقد أن 

العالقة بني السـلطة والشـعب مبارشة».
وأضـاف أن «مواقف سـعيد واضحة من كل 
القضايا»، و»الوضـع بهذه الطريقة خطري 

جـداً».
ويرى القيـادي يف التيـار الديمقراطي نبيل 
الحجـي أن «رئيـس الجمهوريـة يعتقد أنه 
فـوق الجميـع من أجل فـرض تصور جديد 
للدولـة»، أن «تصـور سـعيد يتمحور حول 
شـخصه، وكل من خالفه الرأي أو كان بينه 
وبـني الشـعب يجب أن يرحل، واملؤسسـات 
واألحزاب واملجلس األعىل للقضاء والهيئات 
واإلعالم واألجسام الوسـيطة كلها، بحسب 

سـعيد، يجب أن ترحل».
وتابـع الحجـي أن «ال صـوت غـري الصوت 
الواحـد والـرأي الواحـد، ولـَم ال السياسـة 

الواحـدة».
وبحسـبه، فإن «اسـتهداف سـعيد لإلعالم 
يرجـع إىل أن أي حاكـم مرتبـك، طبيعي أن 
يضـع يـده عـىل اإلعـالم، وطبيعـي أن أي 

مسـتبد يسـعى إىل وضع يده عىل اإلعالم».
ولفـت إىل أن «الغريب رغم ذلك أن خطابات 
رئيـس الجمهوريـة ال تـزال تلقـى ترحيباً 
ومسـاندة، ليـس مـن قبـل النخـب بل من 
طبقات الشـعب غـري املسيسـة»، مضيفاً: 
«إننا يف الدكتاتورية ولم ندخل يف االستبداد، 
وعندمـا يتفطـن جـزء مـن الشـعب إىل أن 
الطريق خاطئ سـاعتها سـترتاجع شعبية 
الرئيـس، وخالفاً لذلك سُيسـِكت سـعيد أي 

صـوت بالقـوة».

باريس/ا.ف.ب:
أعلنت مجموعة من الباحثني والصحفيني واملتخصصني الفرنسيني 
يف مجـال تطويـر قـدرات األفراد عـىل اسـتعمال وسـائل اإلعالم 
والتواصل ، إطالق منصـة «دي فاكتو» ملكافحة التضليل اإلعالمي 
وهي املساهمة الفرنسـية يف مرشوع أطلق عىل النطاق األوروبي.

واملبـادرة هـي وليدة جهـود بذلتها وكالة «فرانـس برس» ومعهد 
العلوم السياسـية يف باريس «سـيانس بو» ومركـز الربط للتعليم 
ووسـائل اإلعالم «كليمي» ومنصة «أكس ويكي» التعاونية، تلبية 
لنداء أطلقته املفوضية األوروبية لطرح مشاريع.والهدف من النداء 
إنشاء ثمانية مشـاريع وطنية تجمع خربات جامعيني وخرباء، يف 
تطويـر قدرات األفـراد عىل االسـتعمال الصحيح لوسـائل اإلعالم 
والتواصل، وصحفيني ملكافحة التضليل اإلعالمي يف ١٥ بلًدا.ومنصة 

«دي فاكتو» عىل غرار جاراتها األوروبية «مستقلة عن املؤسسات 
وعن الحكومة وعن املبادرات التي يمكن أن تّتخذها الحكومة حول 
التضليـل اإلعالمـي»، وفق ما كشـفه مدير مختـرب «ميدياالب» يف 
«سيانس بو» دومينيك كاردون يف مؤتمر صحفي.وقال كاردون إن 
املنصـة تعمل ضمن إطار «الحرية األكاديمية» و»مبدأ اسـتقاللية 
الهيئات التحريرية الصحفية»، وإن إطالق «دي فاكتو» هو «حجر 
األسـاس ملجموعـة من اإلجـراءات التي سـتتضاعف يف السـنوات 
املقبلة».وقالـت املديرة اإلقليمية ملنطقة أوروبا يف «فرانس برس»، 
كريسـتني بوهاجيار، إن الوكالة «سـتتوىل تنسـيق نـرش عمليات 
تدقيـق يف صحة األخبار واردة ليس فقط من هيئتها التحريرية بل 
أيضاً من هيئات تحريرية أخرى»، عىل غرار صحيفة «ليرباسيون» 
وإذاعـة «راديـو فرانس» وصحيفـة «٢٠ مينـوت» ومجموعة «يل 

سـورلينيور».وتابعت: «قد ينضم إلينا خالل العام رشكاء آخرون، 
الباب سـيبقى مفتوحاً أمام مدققي حقائق آخرين».وستنرش عىل 
موقـع املنصة محتويات تثقيفية ترشح أسـاليب تزوير املعلومات 
والتحقق منها. سيجد املدّرسـون ووسائل اإلعالم يف املنصة أدوات 
أكثر تخصصا وسيتاح لهم الوصول إىل برمجيات مفتوحة املصدر.
وجاء يف بيان أن املنصة سـتكون مصـدًرا إلطالق ونرش «مجموعة 
أبحاث حول مسارات التضليل اإلعالمي» وحول تداعياته عىل سبل 
اسـتقاء املعلومات وحول التحديات التي تواجـه األطر التنظيمية 
للمنصـات الرقمية.وقالـت بوهاجيار إن مشـاريع أوروبية أخرى 
«عىل وشـك االنطالق»، وأشـارت إىل اسـتدراج عروض يف دول غري 
مشمولة باملبادرة األوروبية. وأضافت: «ستكون هناك حقاً تغطية 

أوروبية كاملة من خالل مراكز ملكافحة التضليل اإلعالمي».

 القاهرة/متابعة الزوراء:
قـررت نيابـة أمـن الدولـة بمـرص، تجديد حبس 
الصحفيني بقناة «الجزيرة مبارش» ربيع الشيخ، 
وبهاء الدين إبراهيم، ٤٥ يوماً عىل ذمة التحقيقات، 
كما جّددت حبـس الصحفي بالقناة هشـام عبد 
العزيـز، ٤٥ يومـاً أخرى مـن دون محاكمة، رغم 
تجاوزه مدة الحبس االحتياطي القانونية، لتصل 
مدة حبسـه إىل ما يزيد عـىل ٩٠٠ يوم، عىل الرغم 
من وضعـه الصحي املرتدي واملخـاوف من فقده 
البرص.واعتقـل األمن املرصي هشـام عبد العزيز 
الصحفـي بقنـاة «الجزيرة مبارش» خـالل زيارة 
عائليـة ملـرص يف يونيو/حزيـران ٢٠١٩، وضّمه 

إىل القضيـة رقـم ١٣٦٥ لعـام ٢٠١٨ أمـن دولة، 
لتفرج عنـه النيابة بعد ذلـك إال أّن األمن يف مرص 
أعـاد تدويره خالل حبسـه يف القضية رقم ١٩٥٦ 
لعام ٢٠١٩.واعتقلت السلطات املرصية إىل جانب 
هشـام عبد العزيز، بهـاء الديـن إبراهيم، وأحمد 
النجـدي وربيع الشـيخ، خالل ذهابهـم يف إجازة 
اعتياديـة إىل مرص.وكانـت األجهـزة األمنيـة قد 
رسبـت مقطعاً صوتيـاً لربيع الشـيخ مع رئيس 
تحرير صحيفـة «األهرام» السـابق، عبد النارص 
سـالمة، قبل اعتقاله.وبدا يف املقطع ربيع الشيخ، 
وهـو يطلب من سـالمة إجـراء مداخلـة للحديث 
عن أزمة سـد النهضة، ومقاله املثري للجدل، الذي 

طالب فيه الرئيس عبد الفتاح السـييس بالتنحي.
ويأتـي تجديـد حبـس الصحفيـني الثالثـة مـع 
إعالن رئيـس «حزب اإلصالح والتنمية» ومنسـق 
مجموعة الحوار الدويل، محمد أنور السـادات، أّن 
الهيئـات القضائية والنيابة العامـة، تبحث حالياً 
حاالت املحبوسني احتياطياً تمهيداً لإلفراج عنهم 
خـالل أيام قليلة.وقال السـادات، يف بيان صحفي 
مقتضـب، إنـه «يف إطـار تفعيـل االسـرتاتيجية 
الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان، ُيجـرى اآلن العمـل 
بمعرفة الهيئة القضائية والنيابة العامة ملراجعة 
حاالت املحبوسني احتياطيا تمهيدا لإلفراج عنهم 

خالل األيام القليلة القادمة».
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باريس/ا.ف.ب:
غالبـاً مـا تخضـع األخبـار الكاذبة 
املتداولـة عرب الشـبكات االجتماعية 
خالفـاً  والتكذيـب،  التدقيـق  إىل 
للمقاالت السـاخرة التـي تفلت من 
هـذا املصـري وتنجح يف إثـارة الجدل 
وتحقيق إيرادات للجهات املسـؤولة 
عن نرشها. «القبض عىل بيل غيتس 
بتهمـة االتجار باألطفال وشـنقه يف 
غوانتانامو»، أو «إعدام توم هانكس 
عىل يـد الجيش األمريكي»، أو «إنزال 
البابـا فرنسـيس حرماً كنسـياً عىل 
الكاثوليـك الذين لـم يتلقـوا اللقاح 
املضاد لكوفيد-١٩»... هذه املقاالت 
الكاذبـة بالكامل، ُنـرشت كلها عىل 
مواقـع تعـرّف عـن نفسـها بأنهـا 

ساخرة.
لكّن املشـكلة تكمن يف أن الكثري من 
يتشـاركون  اإلنرتنـت  مسـتخدمي 
هذه املقـاالت السـاخرة التي تغزو 
الشـبكات االجتماعيـة. تقـول كلري 
املشـاركة  املؤسسـة  وهـي  واردل، 
ومديـرة منظمـة First Draft التـي 
إن  املضللـة،  املعلومـات  تكافـح 
املواقـع «السـاخرة» أو «الفكاهية» 
قد تسـتخدم عمًدا عالمـات التحذير 
املحتويـات  هـذه  بمثـل  الخاصـة 

املنصـات.  مراقبـة  مـن  للهـروب 
وتوضـح: «نـرى أشـخاصا خبثـاء 
أو متخصصـني يف نـرش املعلومـات 
املضللـة يصفـون محتواهـم بأنـه 
سـاخر مع علمهم بأنه سيتم نرشه 
من دون هذا التصنيف». وتضيف أن 
هـذا األسـلوب أصبح «اسـرتاتيجية 

لكسب املال أو بث التفرقة».
وتواجـه املنصـات أيًضـا معضلـة، 

الرسـوم  أو  إىل السـخرية  ُينظـر  إذ 
الكاريكاترييـة يف الواليـات املتحـدة 
وأماكـن أخـرى عىل أنها جـزء مهم 
من الخطاب السـيايس وهي محمية 
ضمنياً بموجب الدسـتور أو قوانني 
الصحافـة. ومـن شـأن منحها هذا 
التصنيف عـىل أي موقع، أن يعفيها 
من التعرض لخوارزميات «فيسبوك» 
التي من شأنها جعل املعلومات التي 

يتـم التالعـب بها أقـل ظهـوراً، ويف 
بعض الحاالت، إفالتها من املدققني.

خـالل الحملـة الرئاسـية األمريكية 
لعـام ٢٠٢٠، وجـد موقـع التحقـق 
«بوليتيفاكت» التابع ملعهد «بوينرت» 
أكثـر من ١٠٠ موقع إلكرتوني تنرش 
معلومات سـاخرة، من دون تحذير 
رصيـح. وبحسـب «بوليتيفاكـت»، 
هذا األسـلوب «شـائع لـدى نارشي 

املعلومات الكاذبة لكسـب املال عرب 
اإلنرتنت» بفضـل اإلعالنات الناتجة 

عن نرشها عىل نطاق واسع.
السـاخرة  القصـص  ُنـرشت  وقـد 
عـن بيل غيتس وتـوم هانكس عرب 
موقـع Real Raw News الذي يفيد 
بـأن مقاالتـه لهـا طابـع «إعالمي 
وتعليمي وترفيهي» و»تنطوي عىل 
روح الدعابـة واملحـاكاة السـاخرة 

والهجاء». 
يدعـي مقـال آخـر تـم تداوله عىل 
نطاق واسـع أن جثة والـت ديزني 
الذي تويف عـام ١٩٦٦، تم تجميدها 
وسـيذاب عنها الجليد قريًبا... فيما 
يف الواقـع تـم حـرق جثة مؤسـس 
إمرباطورية ديزنـي منذ زمن بعيد. 
وُنرش املقال عـرب موقع «دييل نيوز 
ريبورتد» الذي يحمل شعار «ليست 
جريدة يومية حقا، وليست إخبارية 
حقاً»، معرّفاً عن نفسه بأنه «جريدة 

فكاهية مزيفة وموقع ساخر».
وتقـول كيـيل غاريـت التـي ُتدرِّس 
اإلعـالم يف جامعـة واليـة أوهايـو، 
إن العـدد الهائـل مـن املقـاالت ذات 
املحتوى الفاقـع واملكتوبة كلها بيد 
«مرشفـني» عـىل املواقـع، يجب أن 
تدفع املسـتخدمني بصـورة تلقائية 

إىل التدقيق يف صحتها، غري أن بعض 
القـراء يجـدون صعوبـة يف فصـل 
الحقيقة عن الخيـال. وتضيف: «إذا 
كنـت ال تعرف املوضـوع، فإنك تقرأ 
عنوانـاً يشـبه الكثري مـن العناوين 
األخـرى»، «ومـا كان يمكن أن يبدو 
مجنونـاً قبل عـرش سـنوات أصبح 

أكثر مصداقية».
يف عـام ٢٠١٧، يف خضـم االنتخابات 
الرئاسـية يف فرنسـا، أثارت مقابلة 
املسـتقبيل  الفائـز  مـع  مزيفـة 
إيمانويـل ماكرون ُنـرشت قبل عام 
عىل موقع Le Gorafi السـاخر جدالً 
كبرياً. ونقل املوقع الساخر عن وزير 
االقتصاد «الشاب والوسيم» حينها: 
فقـرًيا،  شـخًصا  أصافـح  «عندمـا 
أشـعر بالقـذارة طوال اليـوم». ولم 
يمنع الطابع املفـربك بالكامل لهذه 
الترصيحـات مسـتخدمني غاضبني 
من نرش هـذه املقابلة املزعومة عرب 

صفحاتهم.
الفرنـيس،   Le Gorafi إىل  وإضافـة 
ُيعترب The Onion يف الواليات املتحدة 
وThe Beaverton يف كندا من أشـهر 
املواقع السـاخرة املتخصصة يف نرش 
مثـل هـذه األخبـار املفربكـة. لكن 
بعـض املواقع األخـرى تثري غموًضا 

أكـرب، مثل Babylon Bee ذي املنحى 
املحافـظ أكثـر والـذي نـرش املقال 
بشأن البابا فرنسيس، وكذلك مقاالً 
آخر يؤكد أن زعيـم تنظيم «داعش» 
أبو بكر البغدادي قرر إلقاء السـالح 
بعدما اقتنع بدعـوة أطلقتها املغنية 
كاتي بريي من أجل الحب بني جميع 

شعوب العالم.
وفًقـا لدراسـة أجريـت عـام ٢٠١٩ 
مـن   ٪٢٨ أقـر  أوهايـو،  واليـة  يف 
الجمهوريني و١٤٪ من الديمقراطيني 
بأنهم يصدقون األخبار الكاذبة التي 
أن  حتـى   .Babylon Bee ينرشهـا 
الرئيس السـابق دونالـد ترامب أعاد 
تغريـد رابط إلحـدى هـذه املقاالت 
عام ٢٠٢٠. وقلة مـن الناس تصدق 
 The األخبار السـاخرة املنشورة عرب
Onion، لكن الديمقراطيني أكثر ميالً 
ألخذها عىل محمل الجد.وتقول كييل 
غاريت التي أرشفت عىل الدراسة إن 
التحقق من مواقع املحاكاة الساخرة 
قـد يكـون أقـل فعاليـة يف الحد من 
املعلومات املضللة. وتوضح:  انتشار 
«إذا مـا قلتـم إن (هـذه األخبـار) 
خضعت لعملية تحقـق، فهناك بعد 
سـيايس»، أما «إذا قلت إنها مزيفة، 

فهذا أكثر إقناعا».
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 بغداد / نينا :
الجمعية  قررت 
ميـة  لعمو ا
وكاالت  التحـاد 
العربية  االنبـاء 
انتخاب  تجديـد 
فريد  الدكتـور، 
عاما  أمينا  ايار، 
وكاالت  التحـاد 
العربية  االنبـاء 

لفرتة جديدة .

لندن/متابعـة  الـزوراء:
طالبت لجنة حماية الصحفيني السـلطات يف كازاخستان بضمان حرية وسائل اإلعالم 
يف البـالد واإلفراج عـن الصحفي املحتجز، لوكبـان أخميدياروف. وقالـت لجنة حماية 
الصحفيـني إن عىل السـلطات التحقيق بشـكل كامـل يف االعتداءات عـىل الصحافة يف 
البالد، بما يف ذلك هجوم عىل قافلة أسـفر عن مقتل موظف يف تلفزيون أملاتي وإصابة 
آخـر، وحـرق متعمـد ملكاتب خمـس محطـات تلفزيونيـة محلية.وأعادت السـلطات 
الكازاخيـة تأكيد سـيطرتها عىل البالد يف أعقاب االحتجاجـات املناهضة للحكومة عىل 
مسـتوى البالد، والتـي أودت بحياة العرشات.وأبلغ الصحفيون املحليون عن اسـتمرار 
االعتقـاالت واملضايقـات بحـق العاملـني يف مجـال اإلعالم مـن قبل السـلطات، وأفاد 
مراسـل أجنبـي واحد عىل األقـل بمنعه من الدخـول إىل الدولة من قبل السـلطات.ويف 
٧ يناير/كانـون الثانـي، اتهـم الرئيس الكازاخي، قاسـم جومارت توكاييف، وسـائل 
اإلعالم املسـتقلة «بتسـهيل االضطرابات والتحريـض عليها، وتوعد بـ»الرد بقسـوة» 
عـىل «أعمال التخريب». وال تزال البـالد تخضع لحالة الطوارئ، مع تشـديد العقوبات 
عـىل الجرائم املتعلقة بوسـائل اإلعـالم، مثل نـرش معلومـات كاذبة.وحكمت محكمة 
يف مدينـة أورالسـك الشـمالية الغربية عـىل الصحفي املسـتقل، لوكبـان أحمدياروف، 
بالسـجن ملدة ١٠ أيام بتهمة املشـاركة يف مظاهرة غري قانونية، وفقاً لتقارير إخبارية 
ومحامـي الصحفي، الذي قـال إن أحمدياروف كان يمارس عملـه الصحفي يف تغطية 
املظاهـرة، لكنـه خاطب الحشـد يف وقت مـا لحثهم عىل البقاء سـلميني.وقال منسـق 
برنامج أوروبا وآسـيا الوسـطى بلجنة حماية الصحفيني يف نيويورك، غولنوزا سعيد: 
«يتعـني عىل السـلطات الكازاخسـتانية أن تبذل كل ما يف وسـعها لضمـان عدم إفالت 
الهجمات املروعة عىل موظفـي تلفزيون أملاتي ومكاتب خمس محطات تلفزيونية من 
العقاب». وأعربت لجنة حماية الصحفيني عن قلقها إزاء اسـتمرار احتجاز الصحفيني 
وحجـب املواقع اإلخبارية، وإزاء اللغة التي يسـتخدمها الرئيـس توكاييف يف ما يتعلق 
بالصحافـة. كما دعت اللجنة الحكومة الكازاخية إىل ضمان حرية الصحفيني يف العمل 
مـن دون عائق أو خوف مـن العقاب.وحدثت انقطاعات كبـرية يف االتصاالت يف البالد، 
قبـل اسـتعادة الوصول إىل اإلنرتنت لفـرتة وجيزة يف مدينة أملاتي التـي رضبتها أعمال 
الشـغب، ثم عاد املسـؤولون الحكوميون مرة أخرى إىل اإلغالق عىل مستوى البالد. كما 
فتـح مهاجمـون مجهولون يف مدينة أملاتـي الجنوبية النار عـىل مركبتني تقالن طاقم 
الكامـريا التابـع للحكومـة املحليـة يف أملاتي، ومسـؤولني يف املدينة، بمـا يف ذلك رئيس 
البلدية، عندما كانت املجموعة مسـافرة لتسـجيل خطاب عام لرئيس البلدية، بحسـب 
التقاريـر اإلخباريـة. نتيجة إلطالق النار تويف سـائق املحطة وُبـرتت إصبعان للفني يف 
املستشـفى.ووثقت لجنـة حماية الصحفيني اقتحام حشـد مـن املتظاهرين مبنيني يف 
أملاتي يضمان مكاتب محطـات التلفزيون التي تمولها الدولة، ومحطات أخرى، والتي 
ترضرت بشـدة من النريان. وأفاد الصحفيون يف كازاخستان بأن املتظاهرين وموظفي 
إنفاذ القانون عاملوهم بشـكل جيد بشكل عام يف املراحل األوىل من االحتجاجات، لكن 
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يشـكل املوروث الديني وامليثولوجي 

بكل تجلياتـه أحد أهم املصادر التي 

تظهر آثارها جلية يف املنتج اإلبداعي 

األدبـي، باعتبارهمـا منجمـا ثريـا 

ينفتح عىل فضاءات واسعة تساهم 

يف تعميـق املدلـول واتسـاع داللته. 

وقـد أرشنـا يف مقـال سـابق إىل أن 

التناص الديني يشكل ظاهرة بارزة 

ومهمـة لـدى الشـعراء املعارصين، 

والـال  القصديـة  تجلياتـه  وبـكل 

قصدية، وسنحاول أن نتلمس بعض 

التناصات وأثرها الداليل والجمايل يف 

قراءتنا ملجموعة الشاعر نبيل نعمه 

( وحيدان أنا وظيل) الصادرة ضمن 

منشـورات االتحـاد العـام لألدبـاء 

 ،٢٠٢٠ عـام  العـراق  يف  والكتـاب 

والتـي عرفها بأنهـا( قصيدة نثر)، 

وقد قسـم الشاعر قصيدته إىل واحد 

وخمسـني مقطعاً.

ففي املقطع (التاسع) ويف الصفحة 

(١٨) يقـول:

(روُحـَك أثـُر عصفـور

مـّر رسيعـا فألهمهـا أن تطـري...)

وهنـا نجد تناصـني أحدهمـا ديني 

واآلخر ميثولوجي، اذ يتمثل التناص 

األول يف تعاقـه مـع اآليـة القرآنيـة 

ُت ِبَما لَْم  يف قولـه تعاىل:{َقـاَل َبـُرصْ

وا ِبِه َفَقَبْضـُت َقْبَضًة ِمْن أََثِر  َيْبـُرصُ

الرَُّسـوِل َفَنَبْذُتَهـا َوَكَذلَِك َسـوَّلَْت ِيل 

َنْفـِيس} [طـه : ٩٦].

إذ نجـد يف القصة املرتبط بهذه اآلية 

أن ذلـك األثر ألهم السـامري القدرة 

عـىل صناعـة العجـل ذي الخـوار، 

بينما نجد أن األثر لدى الشـاعر هنا 

ألهم روحه أن تطري. وكال اإللهامني 

يمثـالن فعـال خارقـا للمألـوف.

أما التناص الثاني فيمثل تعالقا مع 

املوروث الشـعبي القديم بأن أرواح 

األموات تعيش يف حواصل الطيـور.

ويف ذات املقطع نجد تناصا مع قول 

الرسـول محمـد (ص): الجنة تحت 

اقـدام األمهـات إذ يقـول:

(وأنت َتُمرُّ بشـجرة... كْن ظلها قبل 

جذورها/ فالجنة تحت األشـجار.)

وباإلضافة إىل تناص هذا املقطع مع 

الحديث النبـوي وهو تناص قصدي 

متأت مـن فعـل واع، هنـاك تناص 

آخـر غـري واٍع مع قول ابـي محجن 

الثقفـي:

إىل جنـب  إذا مـُت فادفنـي           

كرمـٍة... ترّوي عظامـي بعد موتي 

عروقهـا

إال أن تنـاص نبيل هنا تناص عكيس 

إذ يطلـب أن يكـون ظـًال للشـجرة 

قبل أن يمتزج جسـده بالرتاب الذي 

تحت الشـجرة فتمتصه هي لرتتوي 

وتحيلـه إىل جذر وليـس لرتّويه كما 

عنـد أبـي محجـن.

يف املقطع العـارش يف الصفحة(٢٠) 

يقـول:

(مـن يعيدنـي؟

حبيل الرسي مازاَل يف أرٍض حـرام)

إذ نجد هنا ثمـة تناص مع املوروث 

امليثولوجـي والذي بقـي متأصال يف 

اعتقـادات العامة حتى وقت قريب، 

والذي يشـري إىل أن اإلنسـان سيظل 

مصريه مرتبطـا باملكان الذي ُيلقى 

بـه حبلـه الـرسي. إذ نجد الشـاعر 

هنـا يسـتخدم هذا التنـاص للداللة 

عـىل معانـاة االنسـان العراقي مع 

الحـروب املتكـررة.

يف  عـرش  الحـادي  املقطـع  ويف 

مفـردة  يسـتخدم  الصفحـة(٢١) 

(َسـَبت) يف قوله:

(كمـن نوى عـىل سـفٍر/ َسـَبَت يف 

مكانِه/ فاسـتيقَظ فيِه مكاٌن آخر)

وهنا نجد تناصاً مع قوله تعاىل: {إِْذ 

ْبِت إِْذ َتأِْتيِهْم ِحيَتاُنُهْم  َيْعُدوَن ِيف السَّ

ًعا َوَيْوَم َال َيْسِبُتوَن  َيْوَم َسـْبِتِهْم ُرشَّ

َال َتأِْتيِهـْم َكَذلِـَك َنْبُلوُهـْم ِبَما َكاُنوا 

َيْفُسـُقوَن} [األعراف : ١٦٣].

وهؤالء الذين يتحـدث عنهم القرآن 

هـم أهـل قريـة عـىل البحـر كانوا 

يعتدون يوم السـبت الـذي هو يوم 

راحـة وعبادة وقد حـرم عليهم فيه 

الصيـد. فاختربهـم الله بـأن جعل 

الحيتـان تظهـر عـىل سـطح املـاء 

يـوم السـبت فلمـا اعتـدوا وقاموا 

باصطيادها عاقبهم عىل ذلك. وفقا 

لتفسـري الجاللني.

ونجـد هنا أن التناص مع هذه اآلية 

يظهـر الشـاعر يف حالة( السـبات) 

ليكون جزاؤه أنه يستيقظ يف مكان 

آخـر ربمـا هـو املـكان الـذي نوى 

السـفر إليه. وهو داللة عىل الطاعة 

التـي وصفهـا بـ(لعنـة االكتمـال) 

رغـم اعتقـاده بأن ذلـك (تناقص) 

كما يشـري يف األسـطر التي سـبقت 

السـطر الذي تحدثنا عنه.

ويف املقطـع السـابع والعرشيـن يف 

الصفحة (٤٨) نجد هناك تناصا مع 

قصة يوسـف يف موضوعة القميص 

الذي أعـاد البـرص ألبيـه إذ يقـول:

(وكنـُت قميص املدينة/ وعيون أبي 

املأهولـة بالدمـوع)

ويف هذا التناص يرسـم لنا الشـاعر 

صـورة لعمـق الرتابـط بينـه وبني 

التـي يمنحهـا شـخصية  مدينتـه، 

لنفسـه  يحتفـظ  بينمـا  يوسـف 

بصـورة يعقوب الـذي ذهب برصه 

من فـرط البـكاء عىل فـراق ولده. 

هذه املتالزمة بني يوسـف ويعقوب 

تـكاد ان تكـون صـورة مهيمنة يف 

كثـري من نصـوص الشـعراء بيد أن 

نبيـل هنا منحهـا انزياحـا لتتحول 

للعالقـة بني مـا هو مـادي وما هو 

انسـاني.

وهنـاك ثمـة تنـاص مـع املـوروث 

الصـويف والعرفانـي يف قولـه:

(أنا العالمة مع الحرفني ... طريقتك 

املولويـة يف الكتابـة/ تجعلني أدور 

كسورة ماء/حتى يخيل يل أن قطب 

األرض/ نقطـة ٌ فـوق نـون.)

بـني  العالمـة  قوله(أنـا  يف  نلحـظ 

القوسني) تناصا مع القول املنسوب 

لإلمـام عيل بـن أبـي طالـب(ع):» 

... وكل مـا يف البـاء يف النقطـة وأنا 

النقطة تحت الباء» ووفقا لتفسـري 

العرفانيـني (أن النبـي(ص) كالباء 

وعـيل كالنقطـة تحتهـا، والبـاء ال 

تتعـني إال بالنقطـة، كمـا أن النبوة 

ال تكتمـل إالّ بالواليـة). ومـن هنـا 

ينطلـق تنـاص الشـاعر باعتبار أن 

العالمـة بني القوسـني تـدل ما هو 

مهم يـراد االنتباه له أو أنه اقتباس 

للتدليل عىل أمـر أو تعضيد راي. ثم 

يذهـب إىل تنـاص آخـر يحيلنـا من 

خاللـه إىل أرسار الحرف (نون) عند 

والسـحرة  والعرفانيـني  املتصوفـة 

(قطـب  قولـه  يف  وبالنظـر  أيضـا، 

األرض نقطـة فـوق نـون) باعتبار 

أن النقطـة هـي مركز الكـون الذي 

تدور حولـه املوجـودات أو بداللتها 

الشكلية التي تشـبه الرحم وتشكل 

النقطـة الجنـني املتكـون فيـه. 

ويف املقطـع السـابع والعرشيـن يف 

(وكنـُت  يقـول:   ،(٤٩) الصفحـة 

الشـعر  يف  أوغـل  الغاويـن/  مـن 

غريباً) وهو تنـاص مع قوله تعاىل: 

الَْغـاُووَن}  َيتَِّبُعُهـُم  ـَعَراُء  {َوالشُّ

[الشـعراء : ٢٢٤].

إشـارة إىل تعلقه بالشـعر.

ويقول يف املقطع الثالثني يف صفحة 

(٥٦): (أرضمـت ناراً باملسـافة من 

أجل لقاء) وهنا نجد ثمة تناص مع 

قوله تعاىل: {إِْذ َرأَى َناًرا َفَقاَل ِألَْهلِِه 

اْمُكُثـوا إِنِّي آَنْسـُت َناًرا لََعـيلِّ آِتيُكْم 

ِمْنَهـا ِبَقَبٍس أَْو أَِجُد َعَىل النَّاِر ُهدًى} 

[طـه : ١٠]

يتعلـق  هنـا  التنـاص  أن  نالحـظ 

بالجانـب السـببي للقـاء، باعتبـار 

أن النار هي التي كانت سـببا بلقاء 

مـوىس مـع ربـه، وتكليمـه. 

أن التناصـات التـي انطـوت عليها 

مجموعـة نبيل نعمه هـذه لم تكن 

تناصـات مبـارشة مـع النصـوص 

املتناص معهـا بل جاءت عن طريق 

عالقـات تراوحـت بـني السـببية و 

الدالليـة والتوليفية وهو ما سـاهم 

بامتصاص تلـك النصوص وإذابتها 

يف مجـرى النـص املُنشـأ وتحويلها 

إىل مرمـوزات أضافت للنـص أبعادا 

داللية وعمقا معنويا ورافدا جماليا 

مضافا إىل ما اكتنز به من جماليات 

أخـرى. 

يف  تناصـات  مـن  ذكرنـاه  مـا  إن 

قراءتنـا هـذه للنـص هـي مجـرد 

تمثيليـة وليـس حرصيـة،  إشـارة 

فالنـص يحمل العديد من التناصات 

التي تحتـاج إىل اسـتقصاء وتحليل 

أكرب مما يسـمح به املجال هنا.
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العدل من العدالة ؛ و العدُل و اإلعتداُل 
يف كل شئ من القيم والثوابت الدينية 
واألخالقيـة وعليه وبِه تنشـُأ وتنمو 
املجتمعـات اإلنسـانية وتزدهُر فهو 
غايٌة و وسـيلة من وسائل التنافس 
الرشيف الذي ُيحرُك  األفراد وبالتايل 

املجتمعـات نحـو الرقـي .
    وهنـا يف قصـة أديبنـا د . محمـد 
فتحـي عبـد العـال « سـاعة عدل « 
ُيجسـُد فيهـا أهميـة « العـدل « يف 
إقتالع الفساد و نرش ثقافة التكافل 
إقصـاٍء  دون  الرشيـف  والتنافـس 
لألخر و إحتـكاٍر لسـلطٍة أو هيمنة 
األغنياء عـيل املُقدرات التـي منحها 
اللـه للبـرش عامـة عىل أن يسـتفيد 
منهـا كٍل عـىل قـدر جهـده وعلمِه 
بال ُغبـٍن أو ظلـٌم بل بعدٍل أساسـُه 
السواسـية بني النـاِس يف الحقوق و 

الواجبـات.
بطل الرواية الصيديل فتحي  إنتصف 
بـه العمر بلـغ األربعـني عامـاً ولم 
ُيحقق نجاحـاِت يف عمله أو مكانته 
يف املجتمع إسـوة بأقرانـِه زمالئه يف 
الدراسـة وشـعر يف لحظٍة أنـُه عليه 
أن ُيغـري مـن مسـار حياتـه لكـن 
الصدفـة املُتوقعة  -كمـا قال نجيب 
محفـوظ يف إحـدي رواياتـِه - تأتي 
ألنهـا موجودة فقط نتلمس الطريُق 
إليهـا ، وجاءت هـذه الصدفة لبطل 
وظيفـة  شـغل  إعـالن  يف  الروايـة  
صيديل يف الصحراء الكربي ( مناطق 
حدودية ُمتنازٌع عليهـا بني الجزائر 
واملغرب ُسكاُنها األصليون األمازيج 
) لـم يشـرتط اإلعـالن فئـة عمرية  
للعمل كصيديل يف مستشفي خاص ؛ 
فصحب إجتهاده و ُمثابرتِه يف العمل 
وخربتـِه وقراءاتـِه الجيـدة للتاريخ 
و الـرتاث معـه عـيل متـْن الطائرة 
ليبـدأ حياتـه بعـد األربعـني يف بيئٌة 
الصغرية  ملدينته  ُمغايـرة  صحراوية 
عمـره  نصـف  فيهـا  عـاش  التـي 

! ُمستشـفي إسـتثماري  اإلفرتايض 
مملوكة لفرد جاهٌل َيملُك املال فقط 
و يسـتثمره وفق هواُه وعقليتُه فال 
علم وال خربة وال هدف سـوى الربح 
والشـٌئ سـواه ؛ يقود مجموعًة من 
البرش يفرُض عليهم هدفه األسايس 
والوحيد « مزيد مـن الربح .. تجنب 
الخسـارة  بكل السبل « ، املستشفي 
البـرش  مـن  مجموعـة  بـه  يعمـل 
الجنسـيات   متعـددي  و  ُمختلفـي 
واألعـراق واملذاهـب ؛ لكـن أغلبهـم 
مـن  فاريـن  أو  نازحـني  مرصيـني 
بالدهـم مع عرب وجنسـياٌت أخري 
دوافعهم شـتى ؛ تالقـوا أو جمعهم 
املؤلـف ليعكس لنـا تـداِع القيم هو 
سـبب النـزوح والهجرة مـن الدول 
التـي ُيقاُل انها نامية ، إذن نحن مع 
الصيـديل املُجتهـد و الخبري والقارئ 
والواعي من قـراءة التاريخ والرتاث 
ومواطـن  القـوة  مواطـن  واملُـدرُك 
الضعف التـي اهلكت وأبادت املمالك 
عـرب العصـور ، ألـَم وعـرَف وقـرأَ 
شـخصية الجميع بـدءاً من صاحب 
املال إيل كل املوظفني وفق وظائفهم 
اإلداري  الهيـكل  يف  مسـمياِتها  و 
 ، املرتـيش  َعـرف  ؛  للُمستشـفي 
وَعـرف عديم الخربة ، وَعرف املنافق 
 ، واملتحـرش   ، املشـعوذ  والدجـال 
عـرَف الجميع عىل إختـالف الطباِع 

واألهداِف ، وسـعى لإلصـالح ، بادئاً 
بعـد  وجـذورِه  الفسـاِد  ِبمنابـْت 
أن عـرف وملـس مظاهـرُه لتكـون 
لديـه الُحجـة يف املواجهـة ، و َوضع 
حصيلـة مـا عرفـُه كِل ورتبـُه وفق 
يف  الرئيسـة  واألقسـام  األشـخاص 
املستشـفي ، ُثم إقتحـم كما يقتحُم 
الثائـر أوكاروجحـور الثعابـني بـال 
خوٍف ُمصطحباً وعارضاً ُحجِتِه من 
خـالل مواطن الفسـاٍد وعالماِتها يف 
كل قسم سـواء الئحة أو قاعدة غري 
مكتوبـة أو ُعـرف يجـري العمل بِه  

، واجـه الجميـع بوضـوح ، و وفق 
خطة عملية ليبدأ الجميع يف اإلصالح  
والتغيري؛ وبطبيعـة الحال واجه إما 
رفضاً واضحاً أو ُمحاوالت اإللتفاف 
حول إسـلوب اإلصـالح املُقرتح ، أو 
كمـا قيـل لـُه لوقفـِه وردعـِه ، تلك 
إرشـادات وتوجيهـات صاحب املال 
، فسـعى للقاءصاحب العمل نفسِه 
عـىس أن يجد لديه مـا ُيعينُه ؛ لكنه 
فوجـئ أن الجميـع صاحـب العمل 
و موظفـي املستشـفي عـيل نفـس 
الشـاكلة بال قيـم أو بقيمُة واحدة « 

املال « والشـئ غريه ُيعـىل عليِه وأن 
القوم التاريـخ والرتاث والحكمِة لن 

يكونوا سـبيالً مبارشاً لتغيريهم .
نجاحـاً  املستشـفي  حققـت  لقـد 
التزويـر واملغالطات  بفضـل  زائفـاً 
واإلعـدادات الشـكلية امـام لجـان 
الـذي  األمـر   ، والتفتيـش  املراقبـة 
أقنـع الجميـع بمـا فيهـم صاحـب 
رأس املـال ان املستشـفي  ناجـٌح ؛ 
فـا إغـرت الجميع ، مما دفـع دكتور 
فتحـي إيل تقديم إسـتقالتِه ، وأدرك 
من خـالل جلسـات الصوفيـة التي 
رأي فيهـا لبعِض الوقـِت مالذاً آِمنناً 
بـني حدة الرصاِع الذي يف رأسـه بني 
العلِم الحديِث وبعٌض مأ صح و ورد 
يف الـرتاث  ؛ فنجـدُه  يقـول ُمحدثاً 

صديقـُه :
املـرياث  هـي  الصوفيـة  إن    -  )  
الجامـع لكل ما قاله الفالسـفة من 
حكم ومواعظ تدعو الصالح النفس 
وفضائل االعمال وعىل رأسـها العدل 
.ان الصوفيـة شـمس تـرشق عـىل 
النفس وتسـمو بها وتصـل بالروح 

اىل املعـارف كلهـا . 
-ال اطمـنئ لهـذا الـكالم يـا فتحـي 
فشـتان بـني الفلسـفة القائمة عىل 

والتصـوف  اليونـان  حكمـاء  أراء 
الدينـي االسـالمي والجمـع بينهما 

مبالغـات ) .
وَيختُم مؤلفنا قصتـُه بهذه الفقرة 
كأنمـا ُيؤكد لنا ، أنه حني َيسـتفحُل 
الفسـاُد يف األُمة بدايُة من الرأس إيل 
سـائر القطيُع ال يكون هناك سوى 

مهربـاً واحـداً .
تقول سـطور الفقرة :

(غـادر فتحـي املستشـفي اىل غري 
وبـدأ  الصعـداء  متنفسـا  رجعـة 
يقبـع طوال الوقت مع الشـيخ أبو 
السـعود وشـيئا فشـيئا بدأ يكون 
حلقتـه الخاصـة ويتجمـع حولـه 
مريديـه وأصبح من يومها الشـيخ 

فتحـي  ) .
•الروايُة أو القصـة َعرضْت َمظاهر 
الفساِد ، و وسائِل إقتالعُه لكن كان 
عيل املؤلف بنفس دقـِة هذا العرض 
الشـخصيات مالمًحهـا  ُيكسـُب  أن 
بنبِضهـا وحركِتها  لِنشـعَر  الذاتيـة 
وتفاعالِتها مع األحداث .•ُلغة الرسِد 
بسـيطٌة تحمـُل عنـارص التشـويق  
العادية والسلسة فال غلو وال إفراٍط 
وذلك ِمـن خالل احداِث ُمتتالية َغلب 

عليهـا وصـف الـراوّي .
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قالت ِببغدادّيٍة ُفصحى  : 
أنا أدري متى يأتي لنا الَحّالُج

َقَطعوا َيَديِه النجمَتنِي وما َدَروا
ُهَو عادًة لِيَديِه ال َيحتاُج

لُِعبوِر نهِر الِعشِق 
لَْم َيحَتْج ِسوى َفِمِه
وَتعرُِف ذلَك األمواُج

َبِقَيت لدى السّياِف ساعُتُه
ُيَحرُِّك َعقرَبيها َثورٌة وِهياُج

قارورٌة ِمن َخمِر ( گلواذا  ) ُتيضُء
وما لَها َغرَي الحروِف ِمزاُج

ويفِّ وَبقيٌَّة ِمن ِخرَقِة الصُّ
لَْم َينجْح ِبكشِف ُغموِضها النّساُج

يف آِخِر اللحظاِت قاَل لَِصحِبِه  : 
باُب الخليفِة ليس فيِه ِرتاُج

لِلصوِت ِظلٌّ 
سوف َيسأُل عنُه ُزّواٌر

وَيقُصُدُه َغًدا ُحّجاُج
إْن كانِت الَكلِماُت ُبدَِّد َشمُلها
عُر أُطِفَئ يف ُدجاُه ِرساُج والشِّ

سيعوُد ذاَك الصوُت
ال َقٌرب سَيمنُعُه

وال َيقوى عليِه ِسياُج
ال ُينِقُذ الكلِماِت ِمن َتكراِرها

إّال انزياٌح ُمؤلٌِم َوّهاُج
َبغداُد ُعْمٌر ِمن ِنساٍء ِعشُتُه

يل ِمن َسحابِة ِعطرِِهنَّ َخراُج
َجَمَع الرُّصافَة َحوَل ِدجلِتها ِنهائيًّا 

ِبكرِخ العاشقنَي َزواُج

ÔÄÄ‹»€a@übÄÄÌä@@@@@@@@@@
مـن الهوايات الجميلـة التي رافقتني منذ ايام الشـباب هي هواية 
االسـتماع اىل الراديو وبـدأت هذه الهوايـة الجميلة منـذ منتصف 
الثمانينـات حيـث انتبهـت اىل وجود راديو ومسـجل انرتناشـينال 
بانوسـينك -واملنشـورة صورته ادناه- يف بيتنـا وكان جهاز فائق 

الجودة حينما كان العراق ال يسـتورد اال وفق املواصفات العاملية.
حينمـا كنـت يف الصـف الرابـع اعـدادي  كان معـي طالـب ضئيل 
الجسـم يدعـى عدنـان وكان مولع ومهـووس بالراديـو والتقاط 
موجـات قصرية الذاعات بعيدة وكان يتفنن يف ذلك حيث رأيته ذات 
يوم وهو يدق مسـمار سـتيل يف الحائط ثم يلف عليه سلك نحايس 
ويربط هذا السـلك بهوائي الراديو ليقوم بالتقاط االذاعات البعيدة 

مـن عـىل املوجـات القصـرية.
وملا كان تلفزيون بغداد آنذاك مكرس بشـكل يـكاد يكون بالكامل 
لنشـاطات الحرب والحاكم فكان الراديو هو املـالذ الوحيد اضافة 
اىل الكتـب واملجالت وقد تعودت وحتى االن ان اقرأ وانا اسـتمع اىل 
شـئ معني..فحتى حينما كنت اقرأ كان الراديو يشـتغل عىل اذاعة 

مـا ...
ومن الربامج التي كانت تسـمع بشـكل واسـع من قبـل العراقيني 

ُه ومقدمـُه الدكتور  برنامـج حذار من اليـأس الذي وحـرص معدُّ
قاسـم حسني صالح عىل تقديم مشكلة نفسية أو سلوكية يرسلها 
احد مسـتمعي أو مسـتمعات الربنامج، عىل شـكل تمثيلية إذاعية 
يشـارك فيها ممثلون مميزون، يتبعها بتحليٌل املشـكلة، وأسبابها 

وظروفها، مع نصائح وحلول يقرتحها الدكتور قاسـم.
ومـن االذاعـات التي كنت اسـتمع اليهـا وكان بثهـا ال يصل اال يف 
اوقـات الليل هي اذاعة الرشق االوسـط من القاهـرة وكنت انتظر 
كل يـوم ثالثـاء السـتمع اىل برنامـج عمـار الرشيعي الـذي يقدم 
فيـه تحليل ونقد فني لالعمال الغنائية واملوسـيقية بشـكل محبب 
باالضافة اىل املسلسـالت االذاعية التي تشـد انتباه املسـتمع يكاد 

يكون يف اغلب االحيان اكثر من املسلسـالت التلفزيونية.
ويف الصبـاح كان البد من االسـتماع اىل الربنامـج الصباحي الذاعة 
الكويـت الذي كان يقدمه النائب الحايل يف الربملـان الكويتي فيصل 
الدويسـان والذي كان يقدم فيه بني الحـني واالخر وصالت غنائية 
ذات طابع مونولوجستي وبعده كان البد من االستماع اىل الربنامج 
الديني الذي يقدمه الشـيخ عجيل النشمي باسلوب يف غاية الرباعة 
ويف فـرتة مابعد الظهرية كانـت ثمة برنامج ( وعنـد جهينة الخرب 
اليقـني ) الذي يقدمه سـليم سـالم بصوتـه الذي يدخـل اىل القلب 

بدون اسـتئذان.
يف الظهرية كانـت اذاعتي املفضلة هي اذاعة البحرين وكذلك اذاعة 
الكويـت الربنامج الثانـي وكان بثهما يصـل بصعوبة ويحتاجا اىل 
توجيه الهوائي وتعديل وضعية الراديو ومع ذلك كان البث مشوش 
لكنه مفهوم وكنت استمع باالخص اىل تلك الفقرة النغمية يف اذاعة 
الكويـت الربنامـج الثانـي والتي تقـدم االغاني الرتاثيـة الكويتية 
وخاصـة فن الصوت البديع ، ويف تلك االيام اسـتمعت اىل تمثيلية ( 

مخـروش طـاح بكـروش) التـي تتحـدث عـن ايـام الغـزو .
يف املسـاء كان الراديـو مخصـص الذاعة مونت كارلـو بال منافس 
وبعد انتهاء البث كان يعقبه اذاعة دينية مسـيحية اسـتفدت منها 
كثريا يف رشح الكتاب املقدس وعىل مر سـنوات طويلة وكنت اكتب 

هذه املالحظات يف اوراق ضاعت كلها مع االسـف.
وملـا تعلمت من صديقي عدنان كيفية التقاط تلك االذاعات البعيدة 
مـن عىل املوجات القصرية اسـتمعت اىل اذاعة روسـيا وكان يلفت 
انتباهـي وقتها ان اصوات اغلـب املقدمني كأنها تخرج من انوفهم 
واتذكر اني ذات يوم اسـتطعت الحصول عىل بث اذاعة عربية تبث 
مـن امريـكا الجنوبية وملرة واحدة فقط ولـم احصل عىل بثها مرة 
اخـرى وكذلك حصلت عـىل اذاعة الصـني بالعربية لكنـي لم افهم 

منها شـئ.
وشـئ طبيعـي يف تلك االيـام كان االسـتماع اىل اذاعـات املعارضة 
العراقيـة مهما ومثـرياً ومن تلك االذاعـات كانت اذاعة املسـتقبل 
وصـوت الشـعب العراقـي واتذكـر كانـت غـزوة الخالـدي تقـدم 
برنامجاً يف احدى تلك االذاعات ولكن باملجمل كانت اذاعات بائسـة 

وال تشـجع املسـتمع عىل التواصل معها بشـكل دائم.
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بأصداء همسك تتلون ورود شوقي..

حيث يزورني طيفك البعيد
تمتلئ مراياي بك 

وثمالة وجدك تشدوا ملحياك الجميل
تنتظر زياراتك املهيبة

متيممة ببحر من الحروف والكلمات
فأسكن عاملك اإل فرتايض 

يتزامن فيه عطٌب ارتطامي الهوى
...أعزل النوايا !!

لتتوهج الذكريات بريقا

تلغي برباعة اخرتاعك...
طقويس املعبدة 

وبصمة ذهويل املعتقة هناك
حيث املرافئ الحاملة
وأعشاش النوارس 

حاملا  بطيفك  الزاهر..
وأنا

ورغم ابتهايل الرسمدي 
أقرتف بك  فتنة أخرى

أقتنص ورودك ٍبفن وقع الخطى
كي تعانقها املالئكة ّحّد الوجع 

حينها سيكون لتوق همساتك مربر 
يباركه ماء زمزم حد اإلغداف

فيستعريوني الورد مشاتل ال دايات 
طالعة بها  صوب السماء 

فأسعى لفك طالسم ورودك العاطرة
حيث رذاذ الكلمات

pb‡‹◊



يعترب الشعور بربودة القدمني أمراً طبيعياً من وقت آلخر، ولكن 
تواجه بعض النسـاء برودة القدمني بشكل دائم؛ خصوصاً يف 
فصل الشـتاء، وبـرودة القدمني هي أحد ردود أفعال الجسـم 
الطبيعيـة لدرجات الحـرارة البـاردة؛ فعندما يدخل الجسـم 
منطقة أكثر برودة، تنقبض األوعية الدموية يف األطراف، مثل 

اليدين والقدمني؛ حيث يقل تدفق الدم إىل هذه املناطق.
أسباب برودة القدمني عند النساء

التوتر الشديد أو القلق
قد يؤدي التعرّض لتوتر شـديد أو قلق أيضاً إىل برودة القدمني 
عند النسـاء؛ فمن ردود فعل الجسـم الطبيعيـة عىل التوتر أو 
العصبيـة، ضـخ األدرينالـني يف مجرى الـدم، وأثنـاء دورانه، 
يتسـبب األدرينالـني يف انقباض األوعية الدمويـة يف األطراف؛ 

مما يقلل من تدفق الدم إىل املناطق الخارجية من الجسم.
- نمط الحياة

يمكـن أن يكون لضعـف الدورة الدمويـة املتدفقة يف القدمني 
عند النسـاء مجموعة متنوعة من األسباب؛ فقد يؤدي العيش 
بأسـلوب حياة مستقر أو الجلوس عىل مكتب طوال اليوم، إىل 

بطء الدورة الدموية يف الساقني والتسبب يف برودة القدمني.
ويمكن أن يؤدي تدخني بعض النسـاء ملنتجات التبغ أيضاً إىل 
زيـادة صعوبة وصول الـدم إىل كل منطقة من الجسـم؛ لذلك 
قد تكون النسـاء املدخنـات أكثر عرضة للشـكوى من برودة 

القدمني،
ويمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسرتول يف الدم، إىل تكوين 
لويحـات داخـل الرشايـني تقلل الـدورة الدموية يف السـاقني 

والقدمني؛ مما يؤدي إىل برودة القدمني.
ويمكن أن تتسبب بعض أمراض القلب أيضاً يف برودة القدمني؛ 
لذلك يجب عىل الشـخص التحدث إىل طبيبه حول أية مشـاكل 

قلبية أو عوامل خطر موجودة.
- فقر الدم

فقـر الدم هـو حالة تحـدث عندما يكون لدى الشـخص عدد 
قليـل جداً من خاليا الـدم الحمراء الطبيعية يف الجسـم، وهو 
من األمراض الشائعة لدى النساء، يمكن أن يكون هذا بسبب 
العديد من العوامل، بما يف ذلك نقص الحديد أو فيتامني بي 12 

أو حمض الفوليك، أو أمراض الكىل املزمنة.
قد تسـبب حـاالت فقر الـدم املتوسـطة إىل الشـديدة، برودة 
القدمـني، ويسـتجيب فقر الدم عادة بشـكل جيد للتغريات يف 

النظام الغذائي واملكمالت الغذائية.
- اإلصابة بالسكر 

يقد يكون املصابون بداء السـكري معرضـني لخطر اإلصابة 

بمشاكل يف الدورة الدموية، مثل برودة القدمني أو اليدين،
ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر يف الدم بشكل متكرر 
إىل تضييق الرشايني وانخفاض تدفق الدم إىل األنسجة؛ مما قد 

يؤدي إىل برودة القدمني.
ويف بعض األشخاص، يمكن أن يؤدي مرض السكري إىل اعتالل 
األعصاب املحيطية، وهو شـكل من أشـكال تلـف األعصاب، 
ري عادًة لدى األشـخاص الذين  ـكَّ ويحدث تلف األعصاب السُّ
يعانـون مـن ارتفاع غري منضبط يف مسـتوى السـكر يف الدم 

لفرتات طويلة من الزمن.
تشـمل األعراض األخـرى لتلف األعصاب السـكري، ”وخز أو 
تنميل أو ألم حارق يف القدمني والساقني“، وقد تسوء األعراض 

يف الليل.
- قصور الغدة الدرقية

وهو من األمراض الشـائعة بني النساء، ويحدث قصور الغدة 
الدرقية بسـبب خمول الغدة الدرقيـة؛ مما يؤدي إىل انخفاض 
مستوى هرمون الغدة الدرقية، وهو ما ينتج عنه تأثرٌي سلبٌي 

عىل عملية التمثيل الغذائي يف الجسم.
يؤثـر التمثيل الغذائي يف الجسـم عىل الـدورة الدموية ونبض 
القلـب ودرجـة حـرارة الجسـم؛ لـذا فـإنَّ أي يشء يؤثر عىل 
وظيفة الغدة الدرقية ويسـبب قصور الغدة الدرقية، يمكن أن 

يؤدي إىل برودة القدمني.
قد تكون النساء املصابة بقصور الغدة الدرقية أكثر حساسية 
للربد بشـكل عـام، وقد يواجهـن أعراضاً أخـرى، مثل التعب 

وزيادة الوزن ومشاكل الذاكرة.

إّن الوقوع يف الغرام ال يعني بالرضورة 
أّنـك وجـدت الشـخص املناسـب الذي 
يجـب أن تقـيض معـه بقيـة حياتك. 
فمـن الطبيعـّي أن نعتقد أننـا وجدنا 
أخريًا الشخص املناسب، الذي سنكمل 
حياتنـا معـه عندمـا نقع تحـت تأثري 
ُيعمـي بصريتنـا  الحـّب مّمـا  سـحر 
وحكمنا عىل األمور بشكل صائب. وما 
هـي الزيجات الفاشـلة إالّ نتيجة لهذا 
الحكـم األعمى الذّي يمنـع الثنائي من 
مالحظـة العالمات السـلبّية يف العالقة 
قبل أن ُيقدما عىل الزواج. لذا، ما العمل 
لتفادي احتمال الوقوع يف زواج فاشـل 
مصـريه الطـالق؟ وهل هنـاك طريقة 
معّينة لتعـريف ما إذا كان رشيك حياتك 
هو الشـخص ”املنشـود“؟ لألسف، ال 
يمكنـك أبًدا أن تكوني متأّكًدة من ذلك، 
ولكن ما يمكنـك فعله هو أن تبذيل كل 
ما بوسـعك لكـي تـزييل الشـكوك من 

خالل إتباع النصائح التالية:
األولويـة يف حيـاة بعضكمـا  • كونـا 

البعض:
مـن املهـّم جـًدا أن تحتـّال األولوّية يف 
حيـاة بعضكما وال تكونـا مجرّد خيار 
ثانوي. إن لم يكن هذا الشعور متبادالً، 
وستنشـأ  بعضكمـا  عـن  سـتبتعدان 

بينكما الخالفات بعد الزواج.
• حّب مجرّد من األنانية:

إّن الحب وحده ال يكفي! لن يكون حّب 
الرشيك لك مهًمـا أو ذات قيمة إن كان 
حّبه يّتسم باألنانّية واملقصود بذلك أّن 

راحته تأتي قبل أي يشء آخر.
• العطف والحنان:

إّن العيش مع شخص آخر تحت سقف 
واحد ليس باملهّمة السـهلة؛ لذلك بغية 
اجتيـاز العقبات التي سـتواجهانها يف 
حياتكما يجـب أن يكون رشيك حياتك 
عطوًفـا وحنوًنـا معـك. وعـىل خالف 
ذلـك، إن كان الرشيك يفتقر اىل الحنان 
والعاطفة فسيحّول أبسط املشاكل اىل 

جحيم.
• الرصاحة:

يجـب أن تكوني عىل علـم واّطالع بكّل 
األمـور يف حيـاة رشيـكك. إذ يجـب أالّ 
تكون لديك أي تساؤالت حول تّرصفات 
خفّية أو أي عالمات اسـتفهام قبل أن 
تقدمـي عىل الزواج. يجـب أن تتجنبّي 
أي مفاجآت سلبية أو غري متوقّعة من 

شأنها أن تدّمر زواجك.
• يجعلك سعيدة:

ليـس بالرضورة أن يجلـب الحّب معه 
دائًمـا الضحك أي السـعادة يف العالقة. 
إن كان رشيـك حياتك يجعلك سـعيدة 
من الداخل ويمنحك راحة البال والقلب 
عندئذ سيصبح حبّكما أقوى مع مرور 
السـنني. وبالعكـس، إن كان حبكّمـا 
ال يجلـب لـك إالّ البكاء والحـزن فعىل 
األرجح سـيجلب لك مزيًدا من الدموع 

بعد الزواج.
يجـب أن تتوافر هـذه املعايري املذكورة 
أعـاله يف كّل عالقـة حـّب إضافـة اىل 
االحـرتام والثقة والحـوار الرصيح بني 

الثنائي .
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من الطبيعي أن تقلق األم كثريًا 
عىل طفلها يف حال عانى من أي 
مرض أو حتى من درجة حرارة 
مرتفعة. فيبـدأ الطفل بالبكاء 
بسبب األلم املزعج الذي يشعر 
به. لكن الجدير بالذكر أن نادًرا 
ما يكون ارتفاع درجة الحرارة 
مؤذًيـا. لكـن متى تعتـرب األم 
درجة حرارة طفلها مرتفعة؟ 

عـىل حـرارة الطفـل أن تكون 
عادًة مـا بـني الـ36والـ37.5 
درجـة مئويـة. لكـن الجديـر 
بالذكـر أن عـىل األم اإلتصـال 
بطبيـب األطفال فـوًرا يف حال 
كان الطفـل لـم يبلـغ الثالثة 
أشـهر من عمـره وحرارته 38 
درجة مئوية أو أكثر أو يف حال 
لم يبلغ السـتة أشـهر وكانت 
حرارتـه 39 درجـة مئويـة أو 
أكثر. ففي هـذه الحالة يمكن 

أن يكـون الطفـل يعانـي من 
عدوى خطرية أو مرض. 

لكـن ال يعتـرب ارتفـاع درجـة 
الحـرارة أمـرًا خطـرًيا يف حال 
كان الطفل يعانـي من حرارة 
مرتفعة ولكنه يستمر باللعب 

واألكل بطريقة عادية. 
أما يف حال كان قد بلغ السـتة 
أشـهر من عمره، فيمكن لألم 

حينها االعتماد عىل غريزتها يف 
تقدير شـّدة املرض  من خالل 

قياس درجة حرارته. 
تأخـذ  أن  األم  عـىل  أخـرًيا، 
أنـه ترتفـع عـادًة  باإلعتبـار 
درجة الحـرارة خالل فرتة بعد 
الظهـر والليل وتنخفض خالل 
منتصـف الليل وعنـد الصباح 

الباكر.

هنـاك العديد من املرشوبات التي 
ينصـح بتناولهـا ، ألنهـا تعطي 
الجسم الصحة والقوة ، كما أنها 
مرشوبـات تحافـظ عـىل الوزن 
املثـايل ولكـن بـرشط تناولها يف 
الحـدود الطبيعيـة وبعيـدا عـن 

االفراط.
1. املـاء : يأتـي يف املقدمة ، وهو 
رضوري للهضم ، ويمنع حدوث 
االمسـاك ، وينظـم درجة حرارة 
الجسـم عن طريق إفـراز العرق 
، كمـا أنـه يحافظ عـىل رطوبة 
الجلـد ويسـاعد أيضا عـىل الحد 

من الشهية.
2. عصري الفاكهة الطازج : وهو 

متوفر مع أنواع الفواكه املتعددة 
، وينصـح بتناولـه فـور العرص 
للحصـول عـىل فوائـده الكاملة 
 ، الحراريـة  السـعرات  ولتقليـل 
ويفضل رشبه بدون تحلية ؛ كما 
يـوىص بتنـاول عصـري الفاكهة 
الغني بالكالسيوم وبرشب عصري 
الطماطـم ، ألنـه مصـدر غنـي 
بمـادة “ اإليكوبيه “ والتي تمنع 

األكسدة وتحمي من االمراض.
: وهـو مهـم جـدا  الحليـب   .3
خاصة للنسـاء ، وينصح بتناول 
كوبني من الحليب القليل الدسـم 

والغني بالكالسيوم.
أو  العاديـة  : سـواء  القهـوة   .4

املنـزوع منهـا الكافيـني ، فهي 
مانع جيد لألكسدة ، ولكن يجب 
القهـوة بكـوب  تحديـد مقـدار 
واحـد يوميـاً ، وتجنـب اضافـة 
مبيـض القهـوة الدسـم إليهـا ، 
واالستعاضة عنه بالحليب الخايل 

من الدسم.
5. الشـاي : السـاخن أو البارد ، 
وبصفة خاصة الشـاي االخرض 
، فهو يحتـوي عىل “ الفالنويه “ 
والذي يقلل األكسدة بخاليا الدم ، 
كما أن كوباً من شـاي االعشاب 
يعطـي  الكافيـني  مـن  الخـايل 
شـعوراً بالراحة ، كما أنه يعالج 

ألم املعدة واألمعاء.
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كثـرياً مـا يتعـرض األطفـال إىل 
صدمات نفسـية تفـوق قدرتهم 
عـىل التحمـل، ويصعـب عليهـم 
العودة إىل حالة التوازن السـابقة 
من دون آثار تستمر أليام أو لعدة 
الصدمة  أحدثـت  شـهور، وربما 

مشاكل للطفل يف الكرب.
الصدمـات  تلـك  أمثلـة  ومـن 
النفسـية؛ تلك التي تعرضت فيها 
حيـاة الطفـل للخطر واملـوت أو 
اإلصابـات الجسـدية؛ كالحوادث 
أو التحـرش أو الخطـف، وهناك 
زالزل  مـن  الطبيعيـة  الكـوارث 
وبراكني، وهنـاك الصدمات التي 
ال ترتبـط بأحداث عنيفـة؛ مثل: 
أو  اإلهمـال مـن جانـب اآلبـاء، 
مشـاهدة الجرائـم العنيفـة عىل 

الفضائيات.
عن أعراض هذه األزمات النفسية 
ودور اآلبـاء وطـرق العالج منها، 
كان اللقاء مـع الدكتورة فاطمة 

الشناوي، أستاذة الطب النفيس.
عـوارض األزمـة النفسـية عـىل 

الطفل
تنتابه حاالت مـن البكاء والعنف 

والغضب والرصاخ غري املربر.

بالالمبـاالة،  فعلـه  ردود  تّتسـم 
ويفّضـل  املواجهـة  فيتجّنـب 

االنزواء.
غـري  مفرطـة  بحركـة  يقـوم 

اعتيادية.
وتمتلئ مشاعره بالخوف والرتّقب 

والتوّجس والعنف والكراهية.
يعانـي الـرشود الذهنـي وعـدم 
القدرة عىل الرتكيز واالنتباه، وقد 

يتجّنب الذهاب إىل املدرسة.
النـوم  يف  اضطرابـات  ويعانـي 

وأحالماً مزعجة وكوابيس.
يعاني فقدان الشهّية واضطرابات 
يف الكالم والتبّول الالإرادي، وآالماً 
كالصـداع  الجسـد؛  يف  وهميـة 
التنفـس  يف  وصعوبـة  واملغـص 

والتقيؤ.
الشعور بالخوف الشديد والتنقل 
بطريقـة  آخـر  إىل  مـكان  مـن 
عشوائية، وبحركة غري منتظمة.

عدم رغبة الطفل يف اللعب بنفس 
القدر السـابق، مع فقد االهتمام 

واملتعة يف أشـياء كانت ممتعة له 
من قبل.

إرشادات مفيدة
إخبـار الطفل بأنه مـن الطبيعي 
عندمـا  باالنزعـاج؛  اإلحسـاس 

يحدث أمر سيئ أو مخيف.
تفّهـم أفـراد األرسة أن اقـرتاف 
الطفل لتّرصفـات كان يقوم بها 
يف صغـره يعترب ردَّ فعـل طبيعياً 
التـي  النفسـية  الصدمـة  عـىل 

تعرّض لها.
تشـجيع الطفـل عـىل التعبري عن 
مخاوفـه وأفـكاره، بـدون ضغط 

عليه.
محاولـة إرجاع الطفـل إىل نظام 
حياتـه السـابقة قبـل تعرّضـه 

للصدمة النفسية.
العمل عـىل الحيلولة دون تعرّض 
الطفل مرّة أخرى ألحداث الصدمة 

النفسية قدر اإلمكان.
يمكـن محاولة تهوين األمر عليه 
بذكـر قصص تحكي عـن الصرب 

والجلد والعزيمة.
طلب مساعدة أحد االختصاصيني 

النفسيني إذا لزم األمر.
اللجوء إىل جلسات العالج النفيس 

إذا اسـتدعى األمـر، وقـد تكـون 
فردية أو جماعية أو أرسية.

تعريف املدّرسني املحيطني بالطفل 
باحتياجاته النفسية الخاصة.

.اضطرابات ما بعد الصدمة
 تجدين الطفل يتجنب التفكري يف 
الحدث ومـا يرافقه من انفعاالت 
بشكل متعمد؛ مثل تجنب الطرق، 
إذا كانت صدمته النفسية ناتجة 
عن حوادث طرق أو سـري، وحتى 
برامـج التلفزيـون التـي تظهـر 

السيارات؛ ألنها تذّكره بالحادث.
تنتـاب الطفل حالـة من اضطراب 
النـوم، يكـون مسـتفزاً، ويقفـز 
منتفضـاً ألقل ضوضاء واسـتثارة 
أو  االنفعـاالت  هـذه  بسـيطة، 
لفـرتة  االسـتجابات قـد تسـتمر 
سـلوكيات  عـىل  وتؤثـر  طويلـة، 
الطفـل االعتيادية اليومية بشـكل 

كبري.
ال يسـتطيع الرتكيـز يف دروسـه، 
االسـتمتاع  يف  صعوبـة  ويجـد 
أقرانـه،  مـع  واللعـب  بهواياتـه 
يف بعـض الحـاالت تسـتمر هـذه 
أن  إىل  الطفـل  مـع  االضطرابـات 

يكرب.
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املكوّنات
٥٠٠ غرام من جبن العكاوي 

املجدولة
عجينـة  مـن  غـرام   ٥٠٠

الكنافة ،املفروكة
٢٥٠ غرام من الزبدة

القطر:
ماء ،مقدار كوب

كوب واحد من السكر
الحامض  الليمـون  عصـري 

،مقدار ملعقة كبرية
طريقة اإلعداد

بدايـًة نقـوم بنقـع الجبنة 
العـكاوي املجدولـة يف املاء 
مـّدة ثـالث سـاعات إلزالة 
والعمـل  منهـا  امللوحـة 

عـىل تحليتهـا ، ليتـم مـن 
بعـد اإلنتهـاء رفعهـا مـن 
املـاء ووضعهـا يف املصفاة 

لتصفيتها .
إلعداد القطـر نضع قدر أو 
وعـاء عىل النار يحتوي عىل 
كل مـن السـّكر واملـاء مع 
نالحظ  ،وعندمـا  التحريـك 
بأّن املزيج قد بدأ يغيل نقوم 
الليمـون  بإضافـة عصـري 
،مـع إضافـة مـاء الزهـر 
القطر  عندما يصبح قـوام 
كثيـف ،لنضعه جانبـاً عند 

اإلنتهاء.
ندهـن صينية املسـتخدمة 
لخبز الكنافة بالزبدة، ومن 

الكنافة  ثم ُنحرض عجينـة 
املفروكـة ونقـوم بفركهـا 

،ووضعها يف الصينية .
الحقاً ُندخل صينية الكنافة 
مـن  تحّمـر  أن  إىل  للفـرن 
الجوانـب ،ومن ثم نخرجها 

عند االنتهاء .
ونضعهـا  الجبنـة  نقّطـع 
فوق الكنافة ،حيث ندخلها 
مجّدداً اىل الفرن حتى تذوب 

الجبنة.
عندما تذوب الجبنة نسحب 
الفرن  الكنافـة من  صينية 
،ونقلبها يف صينية مسطحة 
حيث ُيسـكب القطر فوقها 

املحّرض سابقاً.

ال تكتمل إطالالتك الجمالية إال بلمسـة من أحمر الخدود مع املكياج، 
لتضفي ملسـة سـاحرة من الجمال عىل مالمحِك وتيضء وجهِك، وألن 
التنت الكوري يعد من أكثر املنتجات الطبيعية املميزة التي تناسـب يف 
الغالب جميع أنواع البرشة، وتربز وجهك بأسـلوب أكثر تميزاً، نعرفك 

اليوم عىل التنت الكوري.
ما هو التنت الكوري وكيف ُيصنع؟

التنـت منتـج طبيعـي للبـرشة وخطوة أساسـية يجـب إضافتها إىل 
روتينـك لتحدث فارقـاً مميزاً، وُيصنع من أصبـاغ الفواكه الحقيقية 
مثـل الفراولة أو التـوت أو الكرز أو الرمـان أو البنجر، لتكون فاكهة 
طبيعيـة غنية بمضـادات األكسـدة وتعطـي الحمـرة الطبيعية من 
الفاكهة املسـتخدمة مع مكونات طبيعية مفيدة لتسـتخدم كقاعدة 
للتنت السائل، مثل زبدة الشيا وزبدة الكاكاو أو زيت األرجان املغربي 

وزيت الجوجوبا، أو زيت جوز الهند أو زيت عباد الشمس.
فمجرد تمريرة رسيعة من املسـحوق أو بضع قطرات منه سـتضفي 
توهجاً وردياً منعشـاً، مما يجعل وجهِك يبـدو عىل الفور أكثر صحة 
وطبيعة. ويدخل يف صناعته نشـا الذرة ومسـحوق األرز ونشـا األرز 
كقاعدة للتحكم يف مدى انسـيابية التنـت، للحمرة الطبيعية، ويمكن 
إضافـة مسـتخلص الـورد لتطهـري البـرشة ومنـع البقـع واملعادن 
الطبيعيـة. ويتوفـر التنت بنوعني؛ البـودر والنوع الكريمي، حسـب 
رغبتـِك، أو نوِّعـي بينهمـا، ويمكنِك اسـتخدام النـوع الكريمي عىل 

الشفاه.
كيف يستخدم؟

التنـت تركيبة مائية مصبغـة تطبق عىل الخدود والشـفاه عىل غرار 
أحمر الخدود وأحمر الشـفاه لتمنح الجلد لونـاً خفيفاً وطبيعياً، وله 
بعض االسـتخدامات األخـرى، حيث يمكـن اسـتخدامه كهياليرت أو 
آيشـادو، وهناك بعض أنواع التنت تكون ذات ملمس كريمي، وهناك 

أنواع سائلة للغاية، لذلك اتجه العديد من الفتيات إىل استخدامه.
ألنـه أكثر أماناً وطبيعياً بشـكل أكرب، وتتوفر صيـغ التنت برتكيبات 
فاتحة وملسـات نهائية أكثر طبيعية مما يجعل حمرة الخدود أسـهل 
مـن أي وقـت مىض، ولوضـع التنت عـىل الخدود اسـتخدمي أطراف 
أصابعك أو فرشاة املكياج املناسبة لوضع أحمر الخدود الطبيعي عىل 
تفاحة كل خد، وامزجيه مع باقي مكياج الوجه بلطف للحصول عىل 

اللون امليضء لبرشتِك، وامنحي خديِك ملسة طبيعية.
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ذات يوم كان هناك غراب يشـعر بالظمأ وقد جـاب الحقول بحثاً 
عن املاء. لم يتمكن من العثور عىل رشبة ماء لفرتة طويلة. شـعر 
الغراب بوهن شديد حتى كاد يفقد األمل يف العثور عىل املاء. وفجأة 
شـاهد إناء فيه ماء تحت الشـجرة. اتجه الغراب نحـو ذلك اإلناء 
ليتفقـده ويرى مـا إذا كان فيه ماء بداخلـه. ابتهج الغراب عندما 

رآى املاء بداخل اإلناء!
حاول جاهداً إدخال رأسـه إىل اإلناء لكي يرشب، لكنه مع األسـف 
لم يقدر عىل فعل ذلك ألن عنق اإلناء كان ضيقاً جداً. عندها حاول 
أن يدفع اإلناء كي يقلبه وينسـكب املـاء خارجه إال أنه كان ثقيالً 

أكثر من املتوقع.
فكـر الغراب بجد حتى خطرت له فكرة عندما رآى بعض الحىص. 
بدأ عندها بالتقاط تلك الحىص واحدة تلو األخرى وأسقطها داخل 
اإلنـاء. وعندما مأل اإلناء باملزيد واملزيد من الحىص، ظل منسـوب 
امليـاه داخل اإلناء يرتفع إىل أعىل. بعد وضع ما يكفي من الحىص، 
أصبح باسـتطاعة الغراب أن يرشب من املاء الذي ارتفع منسوبه 

كفاية!
الحكمـة : ال تفكـر بالنتائـج اإليجابيـة قبـل أن تعمل وتسـعى ، 

فالنجاح والثمار مرهونتان بالسعي والعمل والتفكري.

اعرف حظك بحسب عدد أفراد أسرتك

Ò5«Î@Úó”

عـدد أفـراد األرسة قد يكشـف 
بعض أرسار الحياة. فهو يرتبط 
برقم ولألرقام دالالت كثرية. 1، 
2، 3، 4 أو أكثر... أياً يكن العدد، 

هذا ما يكشفه عن املصري.
يف  الوحيـدة  اإلبـن  كنـت  إذا   -
أرستك، فهذا يشري إىل أّنك تسري 
دائمـاً عـىل طريـق  آمنـة. قـد 
تواجـه بعـض الصعوبـات بني 
الحـني واآلخـر. إىل أن الحلـول 
تنتظـرك يف مكان غـري متوقع. 
كمـا أّن هذا يعنـي أّن االعتماد 
عىل نفسـك هو الخيـار األمثل 
يف معظـم الظـروف وأن التحيل 
باالسـتقاللية هـو الخيار الذي 
عليك اعتماده دائماً لكي تشعر 

بالرضا والسعادة يف حياتك.
- من 2 إىل 4.  تسـيطر عىل كل 
املواقف التي تواجهك. إال أّنك قد 
ترتكـب بعض األخطاء بسـبب 
ترسعك يف أخذ القرارات أحياناً. 
وبعـض هذه القرارات قد يكون 
مصرييـًا وال رجعـة عنه. ولهذا 
من املمكن أن تقلب حياتك رأساً 
عىل عقب يف دقائق قليلة. إذاً من 
الـرضوري أن تـدرس خطواتك 

جيداً وأن تتوخّي الحذر دائماً.
- من 5 إىل 8. أنت رسيع الغضب. 

ولهذا قد تسيطر االنفعاالت عىل 
بعـض ترصفاتك. ومـن املمكن 
أن يبعـد هذا بعض األشـخاص 
إال  عنـك وأن يسـبب وحدتـك. 
أّنـك يف املقابل مسـتعدة لتقديم 
التضحيات، وهو ما لن ينسـاه 
املقربون منك يوماً. لكن األفضل 
التحكم بمشـاعرك  أن تحـاول 

فالتفكـري  عليهـا.  والسـيطرة 
العقالنـي يجعل مصـريك أكثر 
إرشاقاً ومستقبلك أكثر نجاحاً.

- أكثـر مـن 8. قـد يزيـد عـدد 
أفـراد أرستـك عـىل 8. وهو ما 
يعنـي أّن انفتاحك عىل اآلخرين 
الدائـم إىل وجهات  واسـتماعك 
نظرهم قد يؤتي ثماره يف األيام 

املقبلـة. إذاً من املمكن أن تكون 
عـىل موعـد مـع لقـاء مفيد أو 
عالقة مصرييـة أو فرصة عمل 
لطاملـا انتظرتهـا أو ربح مادي 
لـم تفكـر بـه يومـاً. وكل مـا 
عليـك فعله هو تحمل املصاعب 
الحاليـة ومواجهتهـا والتحـيل 

بالصرب.    

صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

* دودة األرض ليس لها عيون.
* تستطيع البومة أن تدير رأسها بشكل دائري.

لهـا 1.300 عضلـة يف   ( الفراشـة  يرقانـة   ) اليـرسوع   *
جسمها.

* أول حاسة يفقدها اإلنسان عندما يموت هي حاسة البرص 
ثم التذوق ثم الشم ثم اللمس ثم السمع.

* كمية الحديد يف دم اإلنسان تساوي حجم مسمار.
* الفرئان ال تحب رائحة النعناع.

شـجرة  أطـول   *
يف  توجـد  العالـم  يف 
ويبلـغ  كاليفورينـا 

طولها 367 قدماً.
اإلسـكارس  دودة   *
تبيض أكثر من مليون 
و  الشـهر  يف  بيضـة 
تنجب أكثر من مليون 

دودة .
* يأكل الحلزون أوراق 
طريـق  عـن  الشـجر 
بواسـطة  جرشـها 
أن  ويمكـن  اللسـان، 
الحلزون  أسنان  تصل 

إىل 25.000سن
* الفرئان ال تستطيع التقيؤ.

* إن ” الزايتول ” مادة سكرية تستخرج من التني و الفراولة 
و ال تسبب التسوس

*هنـاك عبارات شـائعة االسـتخدام بـني املتحدثـني باللغة 
العربية، لكنه بالرجوع اىل قواعد اللغة نكتشف انها خطأ

*النملة تستطيع أن تحمل 50 ضعف وزنها.
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غزل عراقي
من كثر ما مشتاك خبـــلت نفسي

اشرب نفط بالكوب حسبـــالي ببسي 
اطبخ وافكـــر بيك يا حلو العيون

باملركة اخبط جاي حسبالي معجون 
ليش الرساله وياي عندك خسارة  

ماظن خمس سنتات يبنن عمـــــــارة
فرفح جهازي عليك ثق هلهل الرام

والشحن من دكيت يركص هجع كام
ما يهز گلبه الشوگ! شوما يجيني

ميكن طلع بذات لو گلبــــــــه صيني

ÚÓóÉí@paäbjnÇa
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أبـــــــراج

مهنيـاً: أنـت مدعـو اىل الـرتوي واملحافظة عىل الهـدوء، قد 
تتعرض لعمليات التأجيل والتسـويف ولعراقيل تفقدك الصرب 

وتوقعك يف القلق .
عاطفياً: ال تصـارع الرياح، لكن ال ترتك الطرف اآلخر يفرض عليك 
مـا ال ترضـاه، فالجـو ليس سـلبياً كما تعتقـد، لكنـه يحتم عليك 
االنتبـاه.. صحياً: أنت معرض هـذا اليوم لكثري من الضغوط، تمهل 

وابتعد عن كل األجواء السلبية التي قد تهدر سالمتك.

مهنيـاً: تكمـن القـوة يف داخلك، ويف عزمـك وحزمك، كما 
يف هـذا الحدس الذي ال يخطئ، أعط ثقة ألحاسيسـك وقرر 
مسـتقبلك من دون الرجوع إىل أحد.. عاطفيـاً: الثقة مطلوبة 
اليـوم أكثر من أي وقت مـىض، وقد تفتح أمامـك مجاالت متعددة 
وآفاقاً لم تكن تتوقعها.. صحياً: قد تغضب بسبب عطل أو تأخري أو 
ربما تقلق بشـأن أحد افراد العائلة، فتنهار أعصابك وتصاب بأزمة 

صحية تجعلك طريح الفراش عدة أيام.

مهنياً: يوم مثقل باالعباء، قد ال تجد الوقت الكايف إلنجاز 
كامل مسؤولياتك الروتينية بسبب توتر أو قلق عابر.

عاطفياً: تتداخل الشؤون العاطفية باألمور املهنية، فإذا شعر
ت بالتعب فاخرت االنسحاب والراحة بعيداً عن الضغوط.

صحياً: لتعبك النفـيس أثر هائل عىل مجرى األمور، ومن الرضوري 
االبتعاد عن األجواء املشحونة واألشخاص العدائيني كلياً.

مهنيـاً: تعيش يومـاً إيجابياً ومناسـباً لإلقدام عىل خطوة 
بّناءة، فقنـوات التواصل ممهدة ومسـهلة، وتكـون اللقاءات 
واألبحـاث والدراسـات ذات نوعية جيدة.. عاطفيـاً: حان الوقت 
لتنطلـق فالحبيـب يف انتظارك وقـد يكون يف مكان قريـب منهك، وما 
عليك سوى أن تفتح عينيك جيداً.صحياً: كن حريصاً عىل رشب كميات 
كافيـة مـن املياه يوميـاً، وهذا أفضـل لصحتك، والحفـاظ عىل الوزن 

املطلوب مهم جداً، وخصوصاً أن هذا يساهم براحة ذهنية صافية.

مهنياً: تحصل عىل دعم وتأييد وتنجح يف إقناع املعنيني بفكرة 
أو مخّطط، صوتك المع ويصل إىل آذان الكثريين فيلقى من قبلهم 
تجاوباً وانتباهـاً.. عاطفياً: تصبح الحيـاة العاطفية أكثر عذوبة، 
فتنفرج األسـارير، وتتخذ قراراً يريح بالك، أوتخفُّ االنفعاالت، وتصبح 
أنـت أكثر هـدوءاً واطمئناناً.. صحيـاً: تصل إىل مرحلة كبـرية من التعب 
الجسـدي والفكـري وتبحث عـن الراحة، حاول أن تخفـف من الضغوط 

النفسية التي تحيط بك وابتعد قدر اإلمكان عن األجواء الصاخبة.

مهنيـاً: يوم مهـّم تطرأ خالله احـداث ال ُتنتىس، ويحمل 
إيجابيات ويدعوك إىل االسـتثمار وتجربة الحظ واكتشاف 

آفاق جديدة.
عاطفياً: تبدو أمورك العاطفية بحاجة إىل إعادة تقييم، وال سـيما 

بعد التطورات الطارئة أخرياً.
صحياً: جسـمك متعب وصحتك تحتاج إىل املزيـد من االنتباه، فكن 

عىل قدر املسؤولية.

مهنيـاً: يكافئك الحظ عـىل تفهمك األمور بشـكل هادئ 
وذكـي، ويفاجئـك بتطـور سـعيد رشط اتباع اإلرشـادات 
والتقّيد بالقوانني.. عاطفياً: فـرص عديدة لتصحيح األخطاء 
التي سبّبت تراجعا، وأعتقد اّنك ستحظى باهتمام الحبيب وتعاطفه، 
هـذا عدا عن عاطفتـك الواضحة تجاهه ورعايتك له بشـكل دائم.. 
صحياً: حاول قدر املسـتطاع االبتعاد عن األجواء السـلبية والكئيبة 

التي تطوق محيطك، واسع وراء املناسبات السعيدة.

مهنيـاً: تمـر هذا اليـوم بتجـارب وتنجـح، وتهتـم بملفات 
ومواضيـع ثقافيـة وتحقق فوزاً كبـرياً، وتفتـح أمامك اآلفاق 
فتستقطب اهتمام املعنيني بمشاريعك وتتلقى عروضاً.. عاطفياً: 
يقـف الحـظ إىل جانبك ويزودك طاقة كبرية وحماسـة قل نظريها لكي 
تؤمـن بالحب، وتسـمع جوابـاً سـاّراً أو تتلقى خرباً ترتقبـه منذ مدة..

صحيـاً: ابتعد عن الفوىض واإلرباك وانصح لك االختالء بنفسـك وتجّنب 
الناس والضجيج، ولّطف األجواء وتجّنب املشـاكل مع املحيطني بك.

مهنياً: واكـب األحداث بانفتاح، فأنـت بطبعك اجتماعي 
وترحـب بالفـرص عـىل أنواعهـا، تناقـش بـذكاء ومهارة 

وتنجح يف تقريب وجهات النظر .
عاطفياً: تقلق بشـأن عائيل أو شـخيص او منزيل وتعيش حالة من 

الركود، وتراودك أفكار سود أو متشائمة.
صحيـاً: إحـذر الرتاجـع الصحي فقد يرض بجسـمك ويتسـبب لك 

بمشاكل تبعدك عن ممارسة أي نشاط ريايض.

مهنياً: ردود الفعل إيجابية بعد ما قدمته لتطوير عملك، 
لكّن النتائج قد تتأخر بعض اليشء إالّ أّنها تظهر تلقائياً .

عاطفياً: تنشط كثرياً هذا اليوم عىل مستوى التغزل بالرشيك، 
وتقومان بعمل مشرتك تحصدان ثماره يف القريب العاجل .

صحياً: خفف بعض اليشء من سـاعات الجلوس الطويلة، وزد من 
فرتات امليش يف األسبوع.

مهنياً: عليك أن تلتزم القوانني وأن تتعامل باستقامة مع 
شتى األمور املالية التي تبدو مسيطرة عىل اهتماماتك .

عاطفياً: تتجدد العواطف وتشـتد الروابط متانة وتستعيد ثقة 
الرشيـك وتقـرر تمضية أطـول وقت ممكن معـه إذا كنت ترغب يف 

االستقرار فهو الشخص املناسب .
صحياً: ال تلجأ كثرياً إىل املسكنات، فهي تخفف األلم موقتاً، واإلكثار 

منها يكون له رضر عىل املدى املنظور.
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مهنيـاً: ال تنتظر رسعة يف تحقيق املشـاريع ألن الطاقة 
قليلة، وال تسـاعد يف إنجاز الكثري، حدد أولوياتك وخصص 
وقتك إلنهاء املتوجب عليك .. عاطفياً: تسـتعيد ثقتك بنفسك 
وباملحيطـني بك وتجـد أن الوقت مـؤات لتكريس عالقـة متينة 
بالرشيك الذي ابتعدت عنه مدة.. صحياً: احرص عىل النوم الساعات 
املطلوبـة ولكي تتمتـع بالنوم الهادئ دون الشـعور بحاالت األرق، 

تناول وجبة عشاء خفيفة جداً و غري دسمة.

األرباح تحتاج إلى عمل!
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 1559 -  تنصيب امللكة إليزابيث 
األوىل ملكـة عـىل بريطانيـا يف 

كنيسة ويستمنرس يف لندن.
1794 - الكونغـرس األمريكي 
املتحـدة  الواليـات  يغـري علـم 
ويجعلـه مكوًنا مـن 15 نجمة 

و15 خًطا.
 1943 - الزعيـم األملاني أدولف 
هتلر يعلن الحرب الشاملة عىل 

الحلفاء.
األمنيـة  السـلطات   -  1954
املرصية تعتقل 318 من أعضاء 

اإلخوان املسلمون.
 1958   آالف عالم من 43 دولة 
املتحدة بحظر  األمـم  يطالبون 

التجارب النووية.
 1964 - القاهـرة تسـتضيف 
األول  العربـي  القمـة  مؤتمـر 
أيـام  أربعـة  والـذي إسـتغرق 
والـذي تـم بدعوة مـن الرئيس 
املـرصي جمـال عبـد النـارص 
التحـركات اإلرسائيلية  لبحـث 

عىل الجبهة السورية.
 1968 - انـدالع حـرب أهليـة 
دامية يف عـدن ومعظـم أنحاء 

جمهورية اليمـن الديمقراطية 
الجناحـني  بـني  الشـعبية 
الرئيسيني يف الحزب اإلشرتاكي 

اليمني.
 1985 - اغتيال امللحق اإلعالمي 
يف السفارة الليبية يف روما فرج 
عمر املخيمون عىل يد مجهول.

بـني  قتـال  إنـدالع   -  1986  
جناحـني يف الحـزب الحاكم يف 
جمهورية اليمـن الديمقراطية 
الشـعبية يؤدي إىل مقتل عرشة 
آالف شـخص وتغيري الحكومة 
وإعـدام الرئيـس األسـبق عبد 
الفتـاح إسـماعيل ورفاقه عيل 
أحمـد نارص عنرت وعيل شـائع 

هادي وصالح مصلح قاسم.
أملانيـا  يف  الرشطـة    -  1987  
الغربيـة تعتقـل محمـد عـيل 
املتهـم باإلشـرتاك يف  حمـادي 
خطف طائرة رشكة طريان تي 
دبليو إيـه الرحلة رقم 847 من 
أثينا إىل بـريوت وبقتل أمريكي 

يعمل يف البحرية.
حاسـوب  فـريوس   -  1989  
13“ يرضب  ”الجمعـة  باسـم 

مئات مـن أجهزة حاسـوب يف 
كل أنحاء اململكة املتحدة.

 1990 - حاكـم والية فريجينيا 
دوغالس وايلـدر يتوىل منصبه، 
وهـو أول حاكم والية من أصل 
الواليـات  تاريـخ  يف  أفريقـي 

املتحدة.
األمـم  العـام  أمـني   -  1991  
دي  برييـز  خافيـري  املتحـدة 
كويالر يلتقي مع رئيس النظام 
السـابق صدام حسني يف بغداد 
لتفادي انـدالع حرب يف الخليج 

بسبب غزو العراق للكويت.
 1992 -  اليابان تعتذر لكوريا 
عـن اإلعتداءات الجنسـية التي 
النسـاء  إرتكبها جنودها بحق 
العامليـة  الحـرب  فـرتة  أثنـاء 

الثانية.
األحـزاب  كـربى   -  1995  
الجزائرية والتي مثلت أكثر من 
%80 من الناخبني يف انتخابات 
1991 تعقد مؤتمرًا يف العاصمة 
اإليطاليـة رومـا وتعلـن العقد 
الوطني الذي يمنع الوصول إىل 
السلطة أو البقاء فيها بواسطة 

العنف وينص عىل حل سـيايس 
ألزمـة الجزائر، إال أن السـلطة 
اإلعـالن  رفضـت  الجزائريـة 
الذي كان بـني موقعيه الجبهة 
اإلسـالمية لإلنقـاذ املحظـورة 
واعتربت ذلك تدويًال للمشكلة.

 1999 - مقتل ضابط إرسائييل 
وجرح آخر يف اشتباك مع خلية 
تابعة لكتائب عز الدين القسام 
قرب قرية السموع بالقرب من 

الخليل.
2000 - السـلطات النمساوية 
تعتقل حليمة نمر والتي يعتقد 
إنهـا املسـؤولة املاليـة لحركة 
فتـح - املجلـس الثـوري التي 
يتزعمهـا صـربي البنـا - أبـو 
نضـال وذلـك بعدمـا حاولـت 
سـحب مبلغ كبري من حسـاب 

مرصيف مجمد يف فيينا.
 2001 - زلـزال يف السـلفادور 
بقـوة 7.7 عـىل مقياس ريخرت 
يـؤدي إىل مقتـل 844 شـخص 
وتحطـم   4723 وإصابـة 
108226 بيت وترضر أكثر من 

150000 بناية. 

الكلمات العمودية
1 -قبور -  خروج الكرة من حدود ميدان اللعب.

2 -انكب عىل وجهه - نجعلها تنحني.
3 -مغنية لبنانية - أسرت اليشء.

4 -من مراحل القمر - للجزم - للنداء.
5 -مدينة أوكرانية - كثري (م).

6 -هضاب - قادم (م) - أطراف ريال.
7 -عملة أوربية (م) - للجر - سورة قرآنية (م).

8 - يفتتحه - صُلب.
9 -من ثالثة إىل عرشة من الرجال - وعاء كالجرة 

له عروتان يحمل فيه الطني.
10 -ضمري منفصل - منظم و منسق.

الكلمات االفقية
1 - األمرباطور رقم 125 لليابان - وىش.
2 -سلسلة كبرية شمال اململكة املغربية.

3 -من أشهر معالم مدينة سيدني األسرتالية.
4 -املال األصيل القديم املوروث.

5 -قلب أثاث - حرف مكرر.
6 -خاف ورعب - اّتأَد ولم يرسع.
7 -والية أفغانية - أحد الوالدين.

8 -حرف أبجدي (م) - دولة عربية.
9 -من أشهر معالم نيويورك.

10 -فيلم لخالد سليم و داليا البحريي.
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قالت املمثلة املرصية، إنجي املقدم، إنها تلقت ردود أفعال 
الـ٤٥»،  الطالق  «قواعد  األخري  مسلسلها  حول  قوية 

االلكرتونية  املنصات  احدى  عرب  عرضه  تم  والذي 
 ١٠” قائمة  ضمن  عليه  املشاهدة  لنسبة  وتصدر 

بالرغم  أنه  خاص:  ترصيح  يف  top“.وأضافت 
املنصات  تحققه  بدأت  الذي  الكبري  االنتشار  من 
شاشة  عن  غنى  ال  سيظل  أنه  إال  االلكرتونية؛ 
أنه  عىل  مشددة  الخاصة.  ومتعته  التلفزيون 
سيبقى له جمهوره الكبري ورشيحة عريضة 

من املشاهدين.
مسلسل   ،»  ٤٥ الـ  الطالق  «قواعد 
الشهري  األمريكي  املسلسل  عن  مأخوذ 
Girlfriends’ Guide to Divorce، الذي تم 
عرضه يف ٢٠١٤ وحتى ٢٠١٨ عىل خمسة 
أجزاء وحقق نجاحاً جيداً وتدور أحداثه يف 
والعمل بطولة  اجتماعي كوميدي،  إطار 

هيدي  الشناوي،  عمر  املقدم،  إنجي 
كرم، سايل شاهني، صدقي صخر، 

وإخراج  الشماشريجي  جيهان 
مصطفى أبو سيف.

أول  تصوير  سالمة،  محمد  املخرج،  يبدأ 
مشاهد مسلسل «راجعني يا هوا» املأخوذ 
أسامة  للكاتب  قديم  إذاعي  مسلسل  عن 
أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار 
خالد  وبطولة  املالك،  عبد  سليمان  محمد 
بعد  وذلك  املقبل،  السبت  يوم  النبوي، 
االنتهاء من اختيار الفنانني املشاركني يف 

البطولة ومعاينة أماكن التصوير.
خالد  بطولة  هوا»  يا  «راجعني  مسلسل 
وفاء  أنوشكا،  شيحة،  هنا  نور،  النبوي، 
أحمد  إبراهيم،  إسالم  داش،  أحمد  عامر، 
أبو  سلمى  قاسم،  كريم  صالح،  خالد 
ضيف، مصطفى درويش، طه الدسوقي، 
صفاء  عبده،  تميم  ضيف،  أبو  سلمى 
الطوخي، جال هشام، سايل حماد، ريهام 
هالل،  نانيس  الجديد  والوجه  الشنواني، 

وعدد آخر من الفنانني الشباب.
من  مؤخراً  النبوي  خالد  النجم  وانتهى 
تصوير مسلسل «لون البحر»، الذي ينتمي 
واملقرر  حلقة،  الـ١٥  مسلسالت  لنوعية 
من  والعمل  املقبلة،  الفرتة  خالل  عرضه 

املؤلفني  من  لعدد  كتابة  ورشة  تأليف 
رمسيس،  أمري  إخراج  ومن  الشباب، 
أحمد،  بن  عائشة  بطولته  يف  ويشارك 
مراد مكرم وسايل شاهني وعمر الشناوى 

وعمرو صالح ورمزي العدل.
له  عرض  سالمة  محمد  املخرج  أن  يذكر 
مؤخراً مسلسل «ستات بيت املعادي» من 

بطولة كندة علوش، إنجي املقدم، مريهان 
حسني، تارا عماد، إنجي كيوان، انتصار، 
نهال كمال املهدي، أمرية العايدي، رشيف 
حافظ، أحمد وفيق، صربي فواز، يوسف 
الفنانني  إىل ظهور عدد من  إضافة  عمر، 
وحوار  سيناريو  والعمل  رشف  كضيوف 

محمود عزت.

أغنية  أصالة،  السورية،  الفنانة  طرحت 
جديدة تحمل اسم «ال تشُك للناس» من ألحان 
الشاعر  وكتبها  طالل  الدكتور  املوسيقار 
موسيقاها  ووّزع  العراقي،  كريم  العراقي 

املايسرتو يحي املوجي.
يطلق  وفلسفة،  حكمة  فيها  بكلمات 
العربية  املطربة  بصوت  طالل  املوسيقار 
ولحنه  املتجددة  املوسيقية  فكرته  أصالة 
مساحات  كل  من  مستفيداً  والرائع،  املتنّوع 
يف  الصعب  عىل  تفّوقت  التي  املطربة  صوت 
كل أغانيها. فقد قّدم طالل صوت أصالة من 
تقّدم  مرة  كّل  يف  وكانت  الطبقات،  مختلف 
إحساسها بخربتها وصدقها يف معاني كلمات 

القصيدة. 
الفصحى  بالعربية  املكتوبة  القصيدة 
مقطع  كل  يف  مقاطع،  ثالثة  اىل  مقسمة 
تراوحت  بمقامات  طالل  املوسيقار  تعامل 
والسوزناك  والرست  (املقدمة)  النهاوند  بني 
والبيات، وتعيد األلحان التي وضعها الشعور 
واأللحان  الجميل  الطرب  لزمن  السامع  لدى 
مكان  من  أكثر  يف  ترك  وهو  الكالسيكية، 
أن  الكبرية  للمطربة  يمكن  مكاناً  للمطربة 
ترتك فيه العنان لصوتها وللسلطنة أن تجود 

وتحلّق براحتها. 
امللحن  فيها  يرتك  لم  دقائق،  ست  من  أكثر 
واملقامات  النغمات  بني  وتنّقل  للملل،  مكاناً 
لجمهور  وقدم  وجمال،  برشاقة  الرشقية 
ستكون  جميلة،  أغنية  وجمهوره  أصالة 

بحب  املشغولة  أصالة  أعمال  من  واحدة 
وموهبة. ومن إنتاج وتوزيع رشكة «روتانا»، 
وتّم التسجيل والتنفيذ تحت إرشاف خالد أبو 
منذر، وهو املحرّك املحرتف واملرشف عىل كل 

ألحان املوسيقار طالل.
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قالـت النجمة، نـور اللبنانية، 
أثناء استضافتها يف برنامج 

والذي  السـعادة  صاحبة 
تقدمـه الفنانـة إسـعاد 
يونـس ويـذاع عـىل قناة 
والسوشـيال  «أنـا   :DMC
وال  أصحـاب،  مـش  ميديـا 

أوالدي  أظهـر  أن  أحـب 
عـىل السوشـيال ميديا ألني 

أشـعر أنهم ما زالـوا صغارا عىل 
إحساس الشـهرة، خاصة أنهم لم يفعلوا 
شيئا يشـتهروا به، بل شهرتهم ستكون 
نابعة من شهرة والدتهم أو والدهم وأنا 

ضد ذلك». 
وأضافـت نور: «عندما كنـت طفلة كنت 
عاقلـة وملتزمـة جدا، وكنت مسـؤولة وكنت 
يف مدرسـة راهبات ولم أفكر يف لحظة للهرب 
من املدرسـة، فكان والـدي صارما جدا وأنا 

اتخـذت تلـك الرصامـة منـه يف تربيـة 
أوالدي، أمـا والدتي فكانت منفتحة 
أكثر عىل الحيـاة وكانت (بيزنس 

وومان)». 
كنـت  «عندمـا  نـور:  وتابعـت 
أكـن ملفتـة بـني  لـم  صغـرية 
بريئـة جـدا،  أصدقائـي وكنـت 
وكانـت أول قصـة حـب يف حياتي 
وأنا لم أتعد ١٥ عاما كانت بيني وبني 
ولد معي يف نفس املدرسـة، وانتهت بدون 

أسباب». 
وتقف اللبنانيـة نور أمام النجم خالـد النبوي ألول 
مرة يف مسلسله الرمضاني املقبل «راجعني يا هوا»، 
املقرر انطالق تصويره خالل الفرتة املقبلة، ويتناول 
املسلسـل العديد من املفاجآت للكاتب الكبري الراحل 
أسـامة أنـور عكاشـة، من إخـراج محمد سـالمة 
ومعالجـة وسـيناريو وحـوار محمد سـليمان عبد 

املالك.

@ÂÇbé@ã�fl

كل الشعارات التي ال تعرف الصدق باطلة، وكل األلسن التي تجلدنا 
لم  إن  عاقرة  واملواطنة  والوطنية  الوطن  عن  بالحديث  صباح  كل 
يكن الوطن مرتبعا يف رؤوس اصحابها، وكل املرسحيات التي تمجد 
والتمثيل  التأليف  حيث  من  فاشلة  مرسحيات  واملواطن  الوطن 
مع  املصريي  والتالحم  العراقي  العشق  عن  تبتعد  عندما  واالخراج 

شعب العراق واهدافه يف تحقيق الحياة الحرة الكريمة.
عرشات  ستجدون  السادة  أيها  امامكم  التاريخ  صفحات  افرشوا 
العراق يف بورصة  العراق وشعب  التي ادخلت  الحكام والحكومات 
هؤالء  ونفاق  كذب  أدركنا  الوعي  شمس  إرشاقة  ومع  مصالحها، 
ومعهم كل املنافقني الذين التهبت اكفهم بالتصفيق لهم، ومع كل 
حاكم تخرج جوقة من املادحني، هؤالء الذين توارثوا النفاق جيال 

بعد جيل.
ورغم كل الجراح التي اثخنت قلب العراق، ورغم كل املحن والويالت 
التي عانى منها شعب العراق، إال ان الوطن بقي شامخا يف نفوس 
عشاقه، وشعب العراق بقي صابرا عىل كل ضيم وهو يدرك تماما 
الذي  العام  الرأي  صناعة  يف  االنتهازيني  وتأثري  الحاكم  يفعله  ما 

يخدم مصالح الحاكم ومصالحهم.
لقد تحدثوا عن االنجازات الكبرية والعظيمة التي تحققت يف زمن 
واقيمت  اعالم،  وسائل  لهم  وطبلت  والعالني،  الفالني  الحاكم 
لينهبوا  الخزائن  لهم  وفتحت  ومهرجانات،  وندوات  مهرجانات 
الوالء  طريق  عن  يخرج  من  معاقبة  يف  دوٌر  للسوط  وكان  منها، 
تبخرت  املحاوالت  هذه  كل  رغم  انه  إال  الحاكم  لسياسة  والتبعية 
مع تبخر الحاكم وبقي ابناء الوطن يحتضنون وطنا يستحق من 
الجميع التضحية والصرب من اجل ان يبقى وطنا للكرامة والعزة 

والشموخ.
ال نتحدث عن حكومة بعينها وال عن حاكم بشخصه، إنما نتحدث 
عن معادلة واضحة املالمح ثابتة االركان، هذه املعادلة تقول: اما 
عندها  والشعب،  الوطن  اىل  الحقيقي  واالنتماء  والتضحية  الوالء 
يدخل الحاكم اىل فردوس التاريخ، او اتباعه منهج الكذب واملماطلة 

عندها سيكون الطريق معبدا اىل مزبلة التاريخ.
النقي،  الوعي  ينبوع من  العراق والعراقيني عن  لقد تمخض صرب 
هذه  استثمار  الحكومة  وعىل  واالحباط،  الخيبة  عمق  من  تدفق 
الحالة الجديدة لصالح الوطن والشعب والنهوض باألداء السيايس 
حقوقه  الشعب  وإعطاء  وجادة،  ودقيقة  مرسومة  خطة  وفق 
تفضيل  او  إقصاء  او  تهميش  ودون  أحد،  من  مّنة  دون  الكاملة 
طرف عىل طرف، وان يكون صادقا وعادال يف جميع مفاصل عمله، 
الكريس  من  يجعل  ان  أو  وآخرته،  دنياه  يف  الفوز  سينال  وعندها 

وليمة له وملن معه والنتيجة معروفة وال تحتاج اىل دليل.
التاريخ مدرسة واسعة فاستفيدوا من دروسها أيها السادة، ومن 
يتجاهل هذه املدرسة وما فيها من دروس عظيمة فستحل عليه 

لعنة الله والشعب اىل يوم يبعثون.
إىل اللقاء...

›Ìá‰ßa@áºc
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يعمل واتسـآب عىل ميزة تتيح للمسـتخدمني تشغيل الرسائل الصوتية 
يف الخلفيـة دون الحاجـة للبقـاء يف واجهة التطبيـق، ويف الوقت الحايل 
إذا قمت بتشـغيل رسـالة صوتية يف أي دردشـة يف واتسآب، فسيتوقف 
تشـغيل املالحظـة الصوتيـة إذا عدت إىل قائمة الشاشـة الرئيسـية أو 

انتقلت إىل محادثة جديدة.
ويضيف التقرير أن مشـغل الرسـائل الصوتية الجديـد يظهر يف الجزء 
العلوي من التطبيق بعد تشـغيل مالحظة صوتيـة والعودة إىل محادثة 
جديدة أو االنتقال إىل محادثة جديدة، ومن املتوقع أيًضا أن يأتي مشغل 
الرسـائل الصوتية مع رشيط تقدم وقد يحتوي أيًضا عىل أزرار تسـمح 

لك بإيقاف املالحظة الصوتية واستئنافها ورفضها.
وال توجـد معلومات رسـمية حول هـذا التغيري من واتسـآب، لذلك من 
غـري املعروف متى سـيتم إصـداره حتى عـىل القنـاة التجريبية، وهذه 
امليـزة الجديدة يف مرحلة التطوير ولم يتـم إتاحتها ملختربي اإلصدارات 

التجريبية يف أحدث إصدار تجريبي من واتسآب.

نجح علمـاء من جامعـة أمريكية 
يف تحقيـق اخرتاق علمي، يسـاعد 
املسـتهلكني العاديني عـىل طباعة 
شاشـات   “أموليـد“ الذكيـة داخل 
بالتالفـة،  السـتبدالها  منازلهـم 
وذلك بـدال من رشائهم قطع الغيار 

املكلفة من ورش  الصيانة. 
جامعـة  مـن  باحثـون  وطـّور 
مينيسوتا توين سيتيز ما يزعمون 
إنـه أول شاشـة (أموليـد) مرنـة 
مطبوعـة بطريقـة ثالثيـة األبعاد 

بالكامل.
تحـٍد  الباحثـون  أمـام  يـزال  وال 
وهـو تحسـني مشـكلة السـطوع 
تكييـف  وكذلـك  الشاشـات،  يف 
التكنولوجيـا الجديدة لالسـتخدام 
املنـزيل، والتـي قد تسـتغرق بعض 

الوقت.
(أموليـد)  شاشـات  وأصبحـت 
أجهـزة  العديـد مـن  تسـتخدم يف 
الذكيـة، ملا  التلفزيـون والهواتـف 

تتمتع به من درجة نقاء عالية.

كشف تقرير حديث أن إنستجرام يخترب ميزة جديدة ستسمح للمستخدمني 
بإعادة ترتيب املنشـورات يف ملفهم الشـخيص، ووفًقا ملـا نرشه الباحث يف 
-Fac Alessandro Paluzzi ، فـإن النظام األسـايس اململـوك لـ   التطبيـق
book يخترب خيار ”تحرير الشـبكة“ الجديد الذي يمكن العثور عليه ضمن 
إعـدادات امللف الشخيص.وسيسـمح الخيار للمسـتخدمني بإعـادة تنظيم 
الطريقـة التي تظهر بها املنشـورات يف امللف الشـخيص، بغـض النظر عن 
وقت نرشها، وحتى اآلن لم تكشف الرشكة عن أي معلومات حول امليزة وال 

تزال غري معروفة متى سيحصل عليها املستخدمون.
وسيتمكن املستخدمون من سحب وإسقاط املنشورات يف ملفهم الشخيص 
بالرتتيـب الذي يحلـو لهم، ويف اآلونـة األخرية، وقال رئيس إنسـتجرام آدم 
موسـريى إن الرشكة تحـاول منح املزيد من التحكم للمسـتخدمني يف عام 
2022.ويبـدو أن امليـزة هـي إحدى الطرق التـي توفر بها املنصـة التحكم 
للمسـتخدمني. ويمكن للمسـتخدمني حالًيا حذف أو أرشـفة مشـاركة يف 
ملفهم الشـخيص فقط، ويف األسـبوع املايض بدأ إنستجرام أيًضا يف اختبار 

ميزة جديدة تتيح لألشخاص اختيار ما يتم عرضه يف خالصاتهم.
وباسـتخدام هذه امليزة سـيتمكن املسـتخدمون من فرز املشاركات حسب 
الجديد، وسيكونون قادرين أيًضا عىل اختيار املنشورات من حساباتهم غري 
املفضلة، وتم اإلعالن عن رئيس إنسـتجرام آدم موسـريي عرب منشور عىل 

تويرت، وهو حاليا قيد االختبار ومتاح لعدد قليل من املستخدمني فقط.
وستسمى الخالصة الثانية املفضلة والتي ستكون نوًعا من مجموعة فرعية 
من موجز الصفحة الرئيسية، وسوف يرسد املنشورات من الحسابات التي 
تـم وضـع عالمة عليها كمفضلة، ويمكن أن يشـمل هذا حسـاب منشـئ 
املحتـوى املفضل أو صديق، سـُيطلق عـىل الخالصة الثالثـة التالية، والتي 
سـتكون قائمة مرتبة ترتيًبا زمنًيا باملشـاركات فقط من الحسـابات التي 

يتبعها مستخدم إنستجرام.

أفادت دراسـة أجراها باحثون يف 
مستشـفى األطفـال يف فيالدلفيا 
بأن ارتفاع درجات الحرارة بسبب 
تغـري املنـاخ ينـذر بزيـادة خطر 
اإلصابة بحصوات الكىل عىل مدى 
العقود السـبعة املقبلة، حتى مع 
اتخـاذ تدابري للحد مـن انبعاثات 

غازات االحتباس الحراري.
ومـرض حصـوات الـكىل حالـة 
مؤملـة ناتجة عن ترسـبات صلبة 
مـن املعادن التي تتطـور يف البول 
املركز، وتسـبب األلم عنـد املرور 
عرب املسـالك البوليـة، وزاد معدل 
حدوث هـذه الحالـة يف العرشين 
بـني  خصوصـاً  املاضيـة،  عامـاً 

النساء واملراهقني.
وابتكـر الباحثون نموذجاً لتقدير 
تأثري الحرارة يف املرىض يف سـاوث 
اسـتخدام  واختـاروا  كارولينـا، 
منطقة ساوث كارولينا كمنطقة 
نموذجيـة ألنها تقـع ضمن أعىل 

معدل لإلصابة بهذا املرض.
بـني  العالقـة  الباحثـون  وحـدد 
متوسـط درجات الحرارة اليومي 

التاريخـي عـىل مسـتوى الوالية 
وعروض حصوات الـكىل يف والية 
كارولينـا الجنوبيـة من 1997 إىل 

.2014
درجـات  الباحثـون  واسـتخدم 
 ،WBT حـرارة املصبـاح الرطـب
يسـجل  حـرارة  مقيـاس  وهـو 
والرطوبـة،  املحيطـة  الحـرارة 
وأكثر دقة للتنبؤ بحصوات الكىل، 
البيانـات  هـذه  اسـتخدموا  ثـم 
للتنبـؤ بعـدد الحصـوات املرتبط 
املرتبطـة  والتكاليـف  بالحـرارة 
بها بعد عقديـن مقبلني بناء عىل 
القياسـات اليوميـة املتوقعـة يف 

إطار سيناريوهني لتغري املناخ.
السـيناريو األول هـو التحـوالت 
لخفض انبعاثات مصادر الطاقة، 
التقـاط  تكنولوجيـا  واسـتخدام 
زراعـة  يف  والتوسـع  الكربـون، 
أشـجار الغابـات مـن يومنـا إىل 
2100. والسـيناريو الثانـي يمثل 
مسـتقبالً مـع انبعاثـات غازات 
االحتباس الحراري غري املقيدة يف 

األغلب.
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أحالم،  اإلماراتية،  الفنانة  نرشت 
سبب  فيها  رشحت  فيديو  مقاطع 
أسفرت  وقد  الكويت،  يف  حجرها 
مقاطع الفيديو عن أزمة كبرية تعرض 
الكبييس  فهد  القطري  الفنان  لها 
بسببها، بعد عودته إىل بالده من دون 

االلتزام باإلجراءات املفروضة للسفر.
أحالم،  مناشدة  من  ساعات  وبعد 
الداخلية  وزارة  أعلنت 
تشكيل  الكويتية 
تحقيق  لجنة 
بشأن  فورية 
ل  خو د

ومغادرة 
خليجي  فنان 

الحجر  بإجراءات  االلتزام  دون  من 
السلطات  فرضتها  التي  الصحي 
كورونا.وأشارت  فريوس  ملواجهة 
اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني 
أنه «جاٍر  إىل  الوزارة يف بيان رسمي  يف 
الفنان  ضد  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ 
هويته)  عن  الكشف  (بدون  املذكور 
الصحي». الحجر  بروتوكول  ملخالفته 

وأوضحت اإلدارة يف بيانها املنشور عرب 
من  بالغاً  «تلقت  أنها  «تويرت»:  موقع 
خليجية  مطربة  ضد  الصحة  وزارة 
بروتوكول  ملخالفتهم  ومرافقيها 
اتخاذ  وجاٍر  الصحي،  الحجر 
اإلجراءات القانونية بشأنهم».

ورغم عدم ذكر اسم الفنان، 
إالّ أن املقاطع التي نرشتها 
أن  خاللها  ذكرت  أحالم 
قطر  إىل  عاد  الكبييس 
حفله،  بعد  مبارشًة 
هي  أُجربت  بينما 
والبقاء  الحجر  عىل 
يف الكويت رغم أنها 
بطائرتها  تسافر 
وأجرت  الخاصة 
 ،PCRالـ فحص 
أثار  ما  وهو 
يف  كبرية  ضجة 

وسائل اإلعالم.

افادت وسائل اعالم تركية ان 
النجمة الرتكية، هاندا أرتشيل، 

تركية  ممثلة  افضل  ُصّنفت 
بنسبة  التينية  جوائز  حفل  يف 

تصويت ٣٢٫٩ .
أرتشيل  هاندا  تلّقت  وقد 

قبل  من  التهاني  من  كبري  عددا 
التواصل  مواقع  عىل  الجمهور 

االجتماعي.
وكانت نرشت الصحافة الرتكية 
وذلك  أرتشيل،  لهاندا  فيديو 

بأول ظهور لها بعد تخلصها 
من فريوس كورونا.

يف  أرتشيل  هاندا  وقالت 
من  تعافيت  «نعم  الفيديو: 
كورونا، كانت فرتة صعبة، 

ليشفي الله الجميع.»
تعليقها  عدم  هو  الالفت  لكن 

لها  روسية  مجلة  تصنيف  عىل 
باملرأة األكثر أناقة، وتداول الفيديو 

عدد كبري من الجمهور.
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