
الزوراء/ حسني فالح:
كشـفت وزارة الصحة عن ان 
اكثر مـن %30 من االصابات 
بفـريوس  يوميـا  املسـجلة 
متحـور  تحمـل  كورونـا 
اوميكرون، وفيما اشـارت اىل 
ان نسبة التلقيح تصل اىل نحو 
%23 مـن اعـداد املشـمولني 
بالتطعيـم، مؤكـدة ان 97% 
من الداخلني اىل املستشـفيات 
هم مـن غري امللقحني، حددت 
آلية اجراء الفحوصات ملعرفة 
يف  كورونـا  مـن  املتحـورات 

العراق.
وقال مديـر الصحـة العامة، 
حديـث  يف  الحلفـي،  ريـاض 
تشـخيص  ان  لـ“الـزوراء“: 
متحـور اوميكـرون او دلتـا 
سـالالت  مـن  سـاللة  أي  او 
يجـرى  ال  كورونـا  فـريوس 
عمليـة  الن  النـاس  لجميـع 
التحليـل والفحص تسـتغرق 
وقتا. مبينا: انه يتم اخذ عينة 
من الفحوصـات املوجبة من 
املحافظـات ويتـم ادخالها يف 
عملية تسـمى التتبع الجيني 
يتم من خاللهـا معرفة انواع 
العينـات الجينية وكم نسـبة 
السالالت .واضاف: ان الوزارة 
 96 االوىل  الفـرتة  يف  اخـذت 

عينـة ظهرت منها 5 اصابات 
بمتحـور اوميكرون يف دهوك 
اىل:  لبعثات دبلوماسية. الفتا 

انه خـالل اليومـني املاضيني 
تـم اخذ 97 عينـة الن الجهاز 
يسـتوعب هـذا العـدد فقـط 

.وتابـع: نسـتطيع القول ان 
اكثر مـن %30 من االصابات 
التـي تسـجل يوميـا تحمـل 

متحور اوميكرون. مشريا اىل: 
انه تم تدريب الكوادر الصحية 
الجديـدة  املختـربات  عـىل 
املتحورات.ولفت  للكشف عن 
اىل: ان الجهاز يسـتغرق وقتا 
مـن 3 اىل 4 ايـام للوصول اىل 
املرحلة النهائية إلدخال عينات 
الفحـص ومن ثم تتـم قراءة 
الفحـص مـن خـالل موقـع 
عاملي. موضحا: ان االجراءات 
التي  الوقائيـة هـي نفسـها 
تسـتخدمها دول العالم وهي 
والتعقيـم  الكمامـة  ارتـداء 
اليدين والتباعد البدني .ولفت 
الصارمـة  االجـراءات  ان  اىل: 
السـابق  يف  اتخذناهـا  التـي 
اثرت عىل املجتمـع اقتصاديا 
عـىل  وخاصـة  ومعيشـيا، 
الطبقـات الفقـرية. مضيفا: 
نحـن قدر االمـكان ال نضطر 
ان نذهـب اىل الخيـارات التي 
تكـون عبئـا عـىل املواطـن.

واكـد: ان التوجيهـات حاليـا 
التام باإلجراءات  االلتزام  هي 
متابعـة  وكذلـك  الوقائيـة 
االجراءات التي قررتها اللجنة 
والسـالمة  للصحـة  العليـا 
اللقاحـات  اخـذ  اىل  ودعـا   .
ألنها السـبيل الوحيد للوقاية 
مـن الفـريوس ومتحوراتـه. 

باملئـة   97% ان  اىل:  منوهـا 
من الداخلني يف املستشـفيات 
هـم مـن غـري امللقحـني و3 
باملئـة فقـط مـن امللقحـني.

التلقيـح  نسـبة  ان  وتابـع: 
حاليـا ترتاوح بـني 20 اىل 23 
باملئـة، وهي نسـبة ضعيفة 
جدا مقارنة بأعداد املشمولني 
سـابق،  وقت  باللقاحات.ويف 
أكـدت وزارة الصحة أن الحل 
الوحيـد للوقايـة مـن خطـر 
الجائحـة هو التلقيـح، فيما 
أشـارت إىل أن املوجة الرابعة 
ال تزال تحت السـيطرة.وقال 
مديـر عـام الصحـة العامة، 
ريـاض عبد األمري، يف ترصيح 
صحفـي: إنه ”ال سـبيل غري 
التلقيـح ملواجهـة الجائحـة، 
ألن الناس سئمت من االلتزام 
باإلجـراءات الوقائية وتحديد 
مـن  منعهـم  او  حركتهـم 
الذهاب إىل األماكن املزدحمة“.

أنـه ”بالرغـم مـن  وأضـاف 
كون هـذه اإلجـراءات كافية 
أنـه  إال  املواطنـني،  لوقايـة 
ال يوجـد التـزام كامـل بهـا، 
لذلـك فـإن الحـل الوحيد هو 
اللقاح، السيما أن أغلب الذين 
يصابون بكورونا هم من غري 

امللقحني“.

بغداد/ الزوراء:
عقد رئيـس مجلس الـوزراء، مصطفى 
ملناقشـة  طارئـا  اجتماعـا  الكاظمـي، 
ازمـة الكهرباء، فيما وجـه باتخاذ عدة 
اجـراءات أبرزها زيادة حصـة املولدات 
االهليـة مـن مـادة زيـت الغـاز وتوفري 
الوقود السـائل ملحطات انتـاج الطاقة.
وذكـر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء يف 
بيان تلقته ”الزوراء“: ان رئيس مجلس 
الـوزراء، مصطفـى الكاظمـي، تـرأس 
اجتماعا طارئا ضم السادة وزراء النفط 
واملالية والكهرباء وعددا من املسؤولني، 
خصص ملناقشة ازمة الطاقة الكهربائية 
التي تشـهدها البالد حاليا، بسبب زيادة 

االحمال عىل الشـبكة الكهربائية نتيجة 
موجة الـربد الشـديدة، وبسـبب نقص 
الغاز املستورد من الجانب اإليراني. واكد 
الكاظمي، بحسب البيان: ان الحكومات 
السـابقة لم تنوع مصادر استرياد الغاز 
واعتمـدت مصـدرا واحـدا، مـا ادى اىل 
تدهـور يف انتـاج الطاقـة الكهربائية يف 
حال نقـص واردات الغـاز او توقفها يف 
حني سـعت الحكومة الحالية اىل توقيع 
عـدة عقود عمالقـة السـتثمار الغاز يف 
مختلف الحقـول النفطية لغرض وضع 
حل نهائي ووطني لهذه املشـكلة خالل 

السنوات القليلة املقبلة  .

أرمينيا/ متابعة الزوراء:
أرمـني  األرمينـي،  الرئيـس  أعلـن 
ساركيسـيان، أنه قرر تـرك منصبه 
وأنـه قـدم اسـتقالة رسـمية بذلك.

وقـال ساركيسـيان، يف بيـان امس 
االحـد نـرش عـىل املوقـع الرسـمي 
للرئاسـة األرمينيـة: ”فكـرت لوقت 
طويـل وقـررت ترك منصـب رئيس 
الجمهورية بعد عمل مكثف استمر 4 
سنوات. هذا القرار ليس عاطفيا عىل 
اإلطالق، فيه منطق معني“.وأضاف: 
”ال تتوفـر لـدى رئيس البـالد أدوات 

رضوريـة للتأثري عىل أهـم القضايا 
بالنسـبة إىل الدولـة واألمة سـواء يف 
الداخليـة والخارجية“. السياسـات 

ويأتـي هـذا التطور بعد أن شـهدت 
أرمينيا عام 2021 موجة مظاهرات 
واسعة وخالفات سياسية حادة عىل 
خلفيـة نتائـج حرب خريـف 2020 
يف إقليم قره باغ مـع أذربيجان التي 
اسـتعادت باألعمـال القتاليـة ثلثي 
األرايض التي خرستها جراء املواجهة 
يف املنطقة يف التسـعينيات من القرن 

املايض.

الحسكة / متابعة الزوراء:
تجددت االشتباكات يف مدينة الحسكة، 
شـمال رشقّي سـورية، بـني عنارص 
تنظيـم ”داعـش“ و“قـوات سـورية 
واألجهـزة  (قسـد)  الديمقراطيـة“ 
بمشـاركة  لهـا،  التابعـة  األمنيـة 
متصاعدة من جانب القوات األمريكية 

جواً وبراً، وسط ضبابية بشأن األعداد 
الحقيقية لعنارص ”داعش“ املشاركني 
يف االشتباكات، سواء من املهاجمني أو 
الفارين من سـجن الثانوية الصناعية 
(سجن غويران) الخميس املايض، فيما 
ذكر املرصد السـوري لحقوق اإلنسان 
ان الحصيلـة اإلجماليـة للقتـىل منـذ 

الهجوم عىل السـجن بلغت 123 قتيالً، 
77 منهم من تنظيم ”داعش“،.وأكدت 
الديمقراطية ”قسـد“،  قوات سـوريا 
امس األحد، أنها تمكنت من السيطرة 
الكاملـة عـىل سـجن الصناعـة الذي 
حـاول عنارص مـن تنظيـم ”داعش“ 
الفرار منه، عىل عكس ما نقلته بعض 

وسـائل اإلعـالم. وذكـرت ”قسـد“ يف 
بيـان عرب فيسـبوك ”تداولت وسـائل 
إعـالم أنباء غري دقيقة حول سـيطرة 
قواتنـا الكاملة عىل سـجن الصناعة. 
تلك األنباء غري دقيقة، قواتنا سيطرت 
بشـكل كامل عىل الوضع االسـتثنائي 
الذي كان داعش يحاول االستفادة منه 

للفـرار، ليس بإمـكان مرتزقة داعش 
املتبقني يف أسوار السجن الفرار اآلن“.

وأضافت ”نحن يف مرحلة متقدمة من 
القضـاء النهائـي عىل املرتزقـة الذين 
هاجموا السـجن وتحصنوا يف األسوار 

الشمالية وبعض املهاجع.

بغداد/ الزوراء:
دعـا رئيـس مجلس القضـاء األعـىل، القايض 
فائـق زيـدان، القـوى السياسـية املتنافسـة 
كافـة اىل احرتام ما يصدر عن القضاء بموجب 
الدسـتور والقانـون، وفيمـا اكد األمـني العام 
املسـاعد لجامعة الدول العربيـة، عبد الرحمن 
الصلـح، ان معهد القضاء العراقي احتل املركز 
األول بـني معاهـد الدول العربيـة، بعد حصده 
أعـىل األصوات، هنـأ رئيـس الجمهورية برهم 
صالـح  ورئيس الـوزراء مصطفـى الكاظمي 
ورئيس تحالـف تقدم محمد الحلبويس ونقيب 
الصحفيـني العراقيـني، مؤيد الالمـي، مجلس 

القضاء االعىل بمناسـبة يوم القضاء العراقي.
وذكر مجلس القضاء يف بيان تلقته «الزوراء»: 
ان مجلـس القضـاء االعـىل نظم امـس االحد 
احتفاليـة بمناسـبة الذكـرى الخامسـة ليوم 
القضاء العراقي بمشـاركة جمـع من القضاة 
واعضـاء االدعـاء العـام من مختلـف املناطق 
االسـتئنافية وحضـور شـخصيات قضائيـة 
وقانونية ودبلوماسـية وبمشاركة وفد لبناني 
رفيـع املسـتوى برئاسـة وزيـر العـدل هنري 
الخـوري ورئيـس مجلـس القضـاء االعـىل يف 
لبنان القايض سـهيل نديم عبود، ونائب االمني 
العام املسـاعد يف الجامعة العربية عبد الرحمن 

سـامي الصلـح كما حـرض وفـد قضائي من 
مجلس القضاء يف اقليم كردسـتان ضم رئيس 
مجلـس القضـاء يف االقليـم عبد الجبـار عزيز 
حسن وعددا من السادة القضاة من محافظات 
االقليـم .وقـال رئيـس مجلس القضـاء األعىل 
القايض، الدكتور فائق زيـدان، يف كلمته خالل 
الحفل، بحسب البيان: ان القضاء هو مقياس 
الخـري يف االمم وهو معيار العظمـة فيها، وان 
استقالل القضاء التام يف العراق عن السلطتني 
الترشيعيـة والتنفيذية منحـه مزيدا من القوة 
للقضـاء  التحديـات، حيـث كان  يف مجابهـة 
الـدور املحـوري وااليجابـي يف ايجـاد املخارج 

الدستورية والقانونية للمشهد السيايس املعقد 
الذي يشهده العراق حاليا.ودعا رئيس املجلس 
كل القوى السياسـية املتنافسـة اىل احرتام ما 
يصدر عن القضاء بموجب الدستور والقانون، 
وان كان بخـالف رأيهـم، معربـا عـن الشـكر 
والعرفـان للشـهداء الذيـن ضحوا بأنفسـهم 
مـن اجل أن يبقـى العـراق آمناً ومسـتقراً.اىل 
ذلك، قـال األمني العام املسـاعد لجامعة الدول 
العربيـة، عبد الرحمن الصلح، يف احتفالية يوم 
القضـاء العراقية التي أُقيمت يف بغداد بحضور 

شخصيات قضائية ودبلوماسية.

بريوت/ متابعة الزوراء:
أكد وزير الخارجية الكويتي، الشـيخ 
أحمد نارص املحمد الصباح، بعد لقائه 
الرئيـس اللبنانـي، ميشـال عـون، يف 
قرص بعبدا: أنه «يحمل رسالة كويتية 
خليجيـة دولية إلعادة بنـاء الثقة مع 

الخارجيـة  وزيـر  لبنان».واسـتكمل 
الكويتي، أحمد نارص املحمد الصباح، 
امـس األحـد، جولته عىل املسـؤولني 
اللبنانيـني، حامـًال معـه ما أسـماها 
«رسالة كويتية خليجية عربية دولية 
تتضمـن إجـراءات وأفـكاراً مقرتحة 

لبناء الثقة مجدداً مع لبنان».وأشـار 
الشـيخ أحمد نارص املحمـد الصباح، 
بعـد لقائه الرئيـس اللبناني ميشـال 
عون، إىل أن هـذه اإلجراءات واألفكار 
«ليسـت من باب التدخل يف الشـؤون 
الداخلية للبنان، بل تصب يف إطار بناء 

الثقة»، وتمّنى «التعامل معها بالشكل 
املفيد للجميـع»، مؤكـداً أن العالقات 
الدبلوماسـية لم تقطع مع لبنان، بل 
فقط «اسـتدعينا السـفري للتشاور».

وأعلـن الوزير الكويتـي: «طالبنا بأال 
يكـون لبنان منصة ألي عدوان لفظي 

أو فعـيل، وأن يكـون عنـرصاً متألقاً 
وأيقونـة مميـزة يف املـرشق العربي»، 
مشـريا يف املقابـل إىل أن «لبنـان لـم 
يطبق االلتزامات التي تعهد بها بشكل 

ملموس».
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الزوراء / يوسف سلمان :
انطلقـت يف العاصمة بغداد فعاليات منتـدى العراق للطاقة 
النظيفـة واملتجـددة 2022 ، حيـث اكـدت وزارة النفط ان 
منتـدى العـراق للطاقة النظيفـة هو خطوة مهمـة لزيادة 
مشـاريع الطاقة املتجـددة بالتعاون مع الـرشكات العاملية 
.وقال وكيل وزارة النفط لشؤون االستخراج، كريم حطاب، 
خـالل افتتـاح فعاليات منتـدى العـراق للطاقـة النظيفة، 
وحرضته ”الـزوراء“، امس االحـد: ”ان وزارة النفط عملت 
باالتفاق مع الـرشكات العاملية عىل التقليـل من االنبعاثات 
الناتجة عن العمليـات النفطية يف الحقول النفطية واعتماد 

ادق معايري السالمة البيئية واملهنية ”.واضاف ان ” استهالك 
الطاقـة املتجددة مصدرا للطاقة يمكـن ان يخفف من حدة 
وتزايد املخاوف بشأن انبعاثات الغاز وارتفاع اسعار الطاقة 
ويخفف مـن التبعية واملناخ الجيوسـيايس املرتبط بالوقود 
االحفـوري ”. مؤكـدا ان ” العراق سـيبقى يلعب دورا مهما 
يف سـوق الطاقة العاملي باعتباره ثاني اكرب منتج يف منظمة 
الدول املصدرة للنفط اوبك، وسـنعمل عىل االستثمار االمثل 
للثـروة الوطنية ونكون من الداعمـني لجميع املبادرات التي 

تؤدي اىل التقليل من االنبعاثات الكربونية وامللوثات“.

نيوزيلندا/ متابعة الزوراء:
وزراء  رئيسـة  أرديـرن،  جاسـيندا  اكـدت 
نيوزيلندا، إنها ألغت حفل زفافها، وذلك بسبب 
فـرض قيـود جديـدة إلبطاء انتشـار سـاللة 
أوميكـرون املتحـورة من فـريوس كورونا يف 
املجتمع.وقالت أرديرن: إن نيوزيلندا ستشـدد 
االجـراءات ضمـن إطار الحماية مـن كوفيد-
19، مع استخدام الكمامات بشكل أكرب وعدم 
السماح بوجود أكثر من 100 شخص يف أماكن 
الضيافة واملناسـبات املقامة يف أماكن مغلقة 
مثـل حفالت الزفاف، أو 25 شـخصا إذا كانت 

األماكـن ال تفـرض تصاريح اللقـاح. وأكدت 
رئيسـة الـوزراء للصحفيني: ”حفـل زفايف لن 
يقـام“، مضيفـة: أنهـا تأسـف ألي شـخص 
حدثت معه مثل هذه الظروف. وعندما سـألها 
الصحفيـون عن شـعورها حيـال إلغاء حفل 
زفافهـا، قالـت أرديـرن: ”هذه هـي الحياة.. 
أنـا ال أختلف عـن آالف النيوزيلنديني اآلخرين 
الذين عانوا من آثار مدمرة أكثر بكثري بسـبب 
الجائحة، وأهمها عدم القدرة عىل التواجد مع 
أحد أفراد األرسة أحيانا عند مرضه الشـديد.. 

هذا يفوق بكثري أي حزن أشعر به“.
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بغداد/ الزوراء:
من  الـ١٢  االحد،  امس  الرتبية،  وزارة  حددت 
«التمهيدي»  االمتحان  موعد  املقبل  شباط 
للمتقدمني عىل الخارجي للعام الدرايس ٢٠٢١ – 
٢٠٢٢.وقالت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: ان 
السبت  يوم  لالمتحانات حددت  الدائمة  «اللجنة 
الثاني عرش من شهر شباط لعام ٢٠٢٢ موعدا 
لبدء االمتحانات التمهيدية للمتقدمني لالمتحان 
املنتهية».واضافت  الثالث  للمراحل  الخارجي 
املتعلق  الجدول  بإصدار  تقوم  «اللجنة  ان 

باالمتحانات خالل االيام القريبة املقبلة».

@Êbznfl¸a@á«Ïfl@Üá•@ÚÓi6€a
Ôuäb©a@Û‹«@µflá‘n‡‹€@CáÓË‡n€aD

@paá€Ïæa@Úóy@ÒÜbÌçi@ÈuÏÌ@Ô‡√bÿ€a
@ÜÏ”Ï€a@7œÏmÎ@åbÃ€a@oÌå@Âfl@ÚÓ‹Á˛a

@Ú”b�€a@pb�0@›ˆbè€a

@Èn€b‘néa@Â‹»Ì@bÓ‰Ófläc@êÓˆä
Èjó‰fl@Âfl

@ÔflÏÿy@áÓ◊dmÎ@\ÒÜávnæa@Ú”b�‹€@÷aã»€a@Ùán‰fl^@÷˝�„a
@Übón”¸a@paÜaãÌg@…ÌÏ‰mÎ@·«Ü@Û‹«

@bËœbœå@›–y@ıbÃ€g@Û‹«@aá‰‹ÌåÏÓ„@ıaäåÎ@ÚèÓˆä@5∞@ÊÎãÿÓflÎc
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 @äaã‡nébi@ÒÜbu@µÓ–zó€a@Úib‘„@ZÔfl˝€a
@¿@µ‹flb»‹€@…éÎc@›ÿìi@Úfl˝è€a@paäÎÜ
ÚÓ–zó€aÎ@ÚÓfl˝«�a@pbèé˚æa

 بغداد /نينا/ الزوراء:
 اكـد نقيب الصحفيـني العراقيني، رئيس 
اتحاد الصحفيني العرب، مؤيد الالمي، ان 
النقابة جادة باسـتمرار الـدورات املهنية 
بشـكل أوسـع للعاملـني يف املؤسسـات 
يف  الالمـي  والصحفية.وقـال  اإلعالميـة 
اختتـام الـدورة التدريبيـة املهنيـة عـن 
السـالمة الصحفية يف العراق امس االحد 
:»ان سـبب تأخر النقابة بالفرتة املاضية 
بإقامة الدورات والـورش املهنية للزمالء 

هو انتشـار فريوس كورونا الذي حّد من 
تنظيم الدورات التدريبية املهمة لإلعالميني 
والصحفيني حفاظاً عىل سـالمة الجميع 
من انتشاره». وتمنى الالمي للمشاركني 
يف دورة السـالمة الصحفيـة التي نظمت 
بالتعاون مـع االتحاد الـدويل للصحفيني 
انهم قد استفادوا من محارضات املدربني 
الدوليـني وتطبيقها خـالل تواجدهم يف 

امليدان حفاظاً عىل سالمتهم. 

È�Ó´Î@Âvè€a@Ú‘�‰fl@¿@Ú–Ó‰«@pb◊bjníaÎ@Ô€aÏn€a@Û‹«@…iaã€a@‚ÏÓ‹€@›ñaÏnÌ@fibn‘€a
\î«aÜ^@Âfl@77@·Ë‰fl@Âvè€a@Û‹«@‚Ïv:a@â‰fl@123@›n‘fl@á»i

بغداد/ مصطفى العتابي:
يف  املستجد  كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف  االحد،  امس  الصحة،  وزارة  اعلنت 
العراق، فيما اكدت تسجيل ٤٩٣١ اصابة جديدة و٤ حاالت وفاة وشفاء ٢٠٠٠ حالة.وذكرت 
الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: ٢١٣٥٦، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية: ١٧٢١٤٦٧٥. مبينة انه تم تسجيل ٤٩٣١ اصابة جديدة و٤ حاالت 
 ،(٪٩٦٫٥)  ٢٠٧٨٤٢٢ الكيل:  الشفاء  حاالت  عدد  ان  حالة.واضافت:   ٢٠٠٠ وشفاء  وفاة 
بينما عدد حاالت االصابات الكيل: ٢١٥٤٢٣٧، أما عدد الحاالت التي تحت العالج: ٥١٥٢٨، 
يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: ٨٩، وعدد حاالت الوفيات الكيل: ٢٤٢٨٧. 

الفتة اىل: ان عدد امللقحني ليوم امس: ٣٧٤٢٨، ليصبح عدد امللقحني الكيل: ٩٠٥٨٠٦٨.

@÷aã»€a@¿@b„ÎäÏ◊@pbÓœÏi@—Ó–†@…uaãm
µ„ÏÓ‹æa@Ùá»nm@pbibñ�aÎ
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بغداد/ الزوراء:
األعىل،  القضاء  مجلس  رئيس  دعا 
القايض فائق زيدان، القوى السياسية 
املتنافسة كافة اىل احرتام ما يصدر عن 
والقانون،  الدستور  بموجب  القضاء 
وفيما اكد األمني العام املساعد لجامعة 
الصلح،  الرحمن  عبد  العربية،  الدول 
ان معهد القضاء العراقي احتل املركز 
بعد  العربية،  الدول  معاهد  بني  األول 
رئيس  هنأ  األصوات،  أعىل  حصده 
ورئيس  صالح   برهم  الجمهورية 
ورئيس  الكاظمي  مصطفى  الوزراء 
تحالف تقدم محمد الحلبويس ونقيب 
الالمي،  مؤيد  العراقيني،  الصحفيني 
يوم  بمناسبة  االعىل  القضاء  مجلس 

القضاء العراقي.
تلقته  بيان  يف  القضاء  مجلس  وذكر 
االعىل  القضاء  مجلس  ان  ”الزوراء“: 
بمناسبة  احتفالية  االحد  امس  نظم 
الذكرى الخامسة ليوم القضاء العراقي 
واعضاء  القضاة  بمشاركة جمع من 
املناطق  مختلف  من  العام  االدعاء 
شخصيات  وحضور  االستئنافية 
ودبلوماسية  وقانونية  قضائية 
وبمشاركة وفد لبناني رفيع املستوى 
الخوري  هنري  العدل  وزير  برئاسة 
ورئيس مجلس القضاء االعىل يف لبنان 
ونائب  عبود،  نديم  سهيل  القايض 
الجامعة  يف  املساعد  العام  االمني 
الصلح  سامي  الرحمن  عبد  العربية 
مجلس  من  قضائي  وفد  حرض  كما 
القضاء يف اقليم كردستان ضم رئيس 
مجلس القضاء يف االقليم عبد الجبار 
عزيز حسن وعددا من السادة القضاة 

من محافظات االقليم .
األعىل  القضاء  مجلس  رئيس  وقال 
يف  زيدان،  فائق  الدكتور  القايض، 
البيان:  بحسب  الحفل،  خالل  كلمته 
ان القضاء هو مقياس الخري يف االمم 
وهو معيار العظمة فيها، وان استقالل 
القضاء التام يف العراق عن السلطتني 
الترشيعية والتنفيذية منحه مزيدا من 
القوة يف مجابهة التحديات، حيث كان 
يف  وااليجابي  املحوري  الدور  للقضاء 
والقانونية  الدستورية  املخارج  ايجاد 
للمشهد السيايس املعقد الذي يشهده 

العراق حاليا.
القوى  كل  املجلس  رئيس  ودعا 
ما  احرتام  اىل  املتنافسة  السياسية 
الدستور  بموجب  القضاء  عن  يصدر 
رأيهم،  بخالف  كان  وان  والقانون، 
للشهداء  والعرفان  الشكر  عن  معربا 
أن  اجل  من  بأنفسهم  ضحوا  الذين 

يبقى العراق آمناً ومستقراً.
املساعد  العام  األمني  قال  ذلك،  اىل 
الرحمن  عبد  العربية،  الدول  لجامعة 
القضاء  يوم  احتفالية  يف  الصلح، 
العراقية التي أُقيمت يف بغداد بحضور 
ودبلوماسية،  قضائية  شخصيات 
وتابعته ”الزوراء“: إن ”املركز العربي 
للبحوث القانونية هو األمانة العلمية 
ملجلس وزراء العدل العرب، وله برنامج 
قبل  من  اعداده  يتم  سنوي  مستقل 
أن ”من ضمن  مجلس إدارته“، مبيناً 
القضائية  املعاهد  تنافس  هو  عمله 
العربية يف مسابقة عربية سنوية من 
النقاط عرب  أعىل  الحصول عىل  خالل 
برنامج  استضافة  اآلتية:  األنشطة 
املبارش،  الحضور  أو  بعد  عن  تدريبي 
توقيع مذكرات تفاهم أو بروتوكول يف 
مجال التعاون او اتفاقية مشرتكة بني 

يف  للمعهد  خارجية  مشاركة  الدول، 
شهرية  نرشة  اصدار  التدريب،  مجال 

حول انشطة املعهد“.
القضائي  املعهد  أن  ”أعلن  وأضاف 
فاز  قد  العراق  القضاء  ملجلس  التابع 
نقطة،   500 بإجمايل  النقاط  بأعىل 
املركز األول بني الدول العربية  محدداً 

لهذا العام“.
سياسيون  هنأ  ذلك،  غضون  يف 
يوم  بمناسبة  سياسية  كتل  ورؤساء 

القضاء العراقي.
برهم  الجمهورية،  رئيس  وهنأ 
فيما  العراقي،  القضاء  بيوم  صالح، 
استحرض مواقف البطولية يف تطبيق 

القانون.
تابعتها  تغريدة  يف  صالح،  وقال 
التهاني  بخالص  ” أتقدم  ”الزوراء“: 
القضاء  مجلس  لرئيس  والتربيكات 
االعىل والعاملني يف السلطة القضائية 
ونستحرض  العراقي،  القضاء  يوم  يف 
مواقفهم البطولية واملرشفة يف تطبيق 
الفساد  ومكافحة  والعدالة  القانون 

رغم شتى التحديات واملصاعب“.
شهداء  بإجالل  ”ُنحيي  واضاف 
القضاء يف سبيل ارساء دعائم العدل 

والحق“.
من جهته، قال رئيس مجلس الوزراء، 
مصطفى الكاظمي، يف تغريدة له عىل 
”تويرت“ تابعته ”الزوراء“: ”يف ذكرى 
الذين  قضاتنا  نحيي  القضاء  يوم 
تشهد لهم ساحات العدل والقانون.. 
الفخر واالعتزاز  ونستذكر بمزيد من 
وتضحياتهم  القضاة،  من  شهداءنا 
العدالة  أجل  من  الكبرية  الوطنية 
الحق  وإحقاق  الفساد  ومكافحة 

والتأسيس لقيم الدولة وهيبتها“.
القضائي  األداء  تطوير  واضاف: 
اإلصالح  مسرية  يف  أساس  عنرص 

وفرض القانون.
محمد  تقدم  تحالف  رئيس  وقال 
تويرت،  عرب  له  تغريدة  يف  الحلبويس، 
القضاء  يوم  ”يف  ”الزوراء“:  تابعته 
التهاني  آيات  أسمى  نرفع  العراقي، 
والتربيك إىل السيدات والسادة القضاة، 
ويف مقدمتهم رئيس وأعضاء مجلس 
االتحادية  واملحكمة  األعىل  القضاء 

املوقرون“.
العدل  راية  ”دامت  بالقول:  واختتم 

خفاقة يف بالدنا“.
رئيس  الصحفيني  نقيب  هنأ  كذلك، 

مؤيد   ، العرب  الصحفيني  اتحاد 
بيوم  القضائية  السلطة  الالمي، 

القضاء العراقي.
تابعتها  له  تغريدة  يف  الالمي  وقال 
العراق  لقضاة  ”مبارك  ”الزوراء“: 
بخالص  أتقدم  الوطني..  عيدهم 
جهدهم  عىل  لهم  والثناء  التهاني 
الخالق وما تحملوه من ضغوط، لكن 
الله وشجاعتهم ابقتهم صمام األمان 
لدعمهم  شكرا  جميعا..  للعراقيني 
وتعاطفهم  والتعبري  الرأي  لحرية 
وخالص  العراقيني،  الصحفيني  مع 
السلطة  لرئيس  واالحرتام  التقدير 
فائق  القايض  األستاذ  القضائية 

زيدان“.
الدولة،  قوى  تحالف  رئيس  هنأ  كما 
القضاء  يوم  يف  الحكيم،  عمار 
إيماننا  عن  ”نعربِّ  وقال:  العراقي، 
وأساس  العدالة  عماد  القضاء  بأن 
أعمال  عىل  رقابته  وأن  املساواة، 
أهم  تمثل  ومفاصلها  الدول  إدارة 
صور الرقابة وأكثرها ضماناً لحقوق 
األفراد؛ ملا تتميز به الرقابة القضائية 

من استقالل وحياد“.
وتابع ”كما ونعتقد أنه يف ظل القضاء 
وتصان  الحريات  ُتحرتم  العادل 
الحقوق، وبخالف ذلك تهدر الحقوق 
األوطان  وتتعثر  الحرمات  وتنتهك 
وتفقد الديمقراطية معناها والكرامة 

دعامتها“.
واحرتام  وتقدير  حب  ”تحية  وتابع: 
لرواد كلمة الحق، وندعو إىل تكريمهم 
واستذكار دورهم اإلنساني العظيم“.

مثنى  عزم،  تحالف  رئيس  بارك  كما 
العراقي،  القضاء  بيوم  السامرائي، 
قدموا  قضاتنا  أن  إىل  أشار  فيما 
وطنياً  اداًء  املرشفة  مسريتهم  خالل 

متميزاً.
وقال السامرائي يف تغريدة عرب تويرت: 
العراقي،  القضاء  يوم  ”بمناسبة 
األعىل  القضاء  مجلس  لرئيس  نبارك 
الذين  والقضاة  االتحادية  واملحكمة 
اداًء  املرشفة  مسريتهم  خالل  قدموا 
تقديرنا  مؤكدين  متميزاً،  وطنياً 
الوطنية  املؤسسة  هذه  ملهنية  العايل 

الرائدة“.

بغداد/ الزوراء:
االحد،  امس  عناد،  جمعة  الدفاع،  وزير  أكد   
واملقرات  الواجبات  مواقع  تحصني  مواصلة 

لتفويت الفرصة عىل الخاليا اإلرهابية.
تابعتها  ”تويرت“  عىل  له  تغريدة  يف  عناد  وقال   
”الزوراء“: أجريت زيارة تفقدية لقاطع عمليات 
من  بدءاً  دياىل  يف  األوىل  الفرقة  الثاني  املشاة  لواء 
التي تعرضت احدى نقاطها لحادث  مقر الرسية 

إرهابي راح ضحيته كوكبة من الشهداء األبرار“.
وأضاف أنه“ أطلع عىل الطبيعة الجغرافية للموقع 
وانتشار نقاط املراقبة، وعن كيفية حدوث الخرق 

األمني وإحالة املقرصين اىل التحقيق“.
وتابع عناد:“ سنواصل العمل عىل تحصني مواقع 
الفرصة  لتفويت  العسكرية  واملقرات  الواجبات 

عىل ما تبقى من الخاليا اإلرهابية املفلسة“، مبينا 
أنه“ حرض مجلس عزاء يف قرية أم الكرامي أقامه 
شيوخ ووجهاء القرية ترحماً عىل ارواح الشهداء 

األبرار“.

طهران/ متابعة الزوراء:
إحياء  يتم  أن  اإليراني  الربملان  يف  مسؤول  توقع 
االتفاق النووي مع القوى الدولية خالل الشهرين 

القادمني.
وقال املتحدث باسم لجنة األمن القومي والسياسة 
الخارجية يف الربملان اإليراني، محمود عباس زاده 
قبل  ستنتهي  النووية  ”املفاوضات  إن  مشكيني: 
املقبل،  آذار   21 يف  الحايل،  اإليراني  العام  نهاية 

وسيتم التوصل إىل اتفاق خالل هذه املدة“.
وأضاف مشكيني يف مقابلة مع وكالة أنباء ”خرب 
بقدر  بالوقت  مهتمة  غري  إيران  ”إن  الين“:  أون 
مفاوضات  يف  جيدة  نتيجة  إىل  للتوصل  اهتمامها 

فيينا“.
الغربية  الدول  اإليراني  الربملان  عضو  واتهم 

بـ“فرض  أسماه  ملا  بالسعي  املتحدة  والواليات 
صفقة سيئة عىل إيران“.

أنفسهم،  الغربيني  انه ”حسب  واوضح مشكيني 
فقد اجتزنا العقوبات ولدينا أوراق جيدة وذهبية 
نلعبها يف املفاوضات، وإن التوصل إىل اتفاق جيد 

ومربح للجميع أمر قابل للتحقيق“.
”الغرب  أنهم  يعني  السيئ  ”االتفاق  أن  وتابع 
إيران  تفشل  فيما  هدفهم،  سيحققون  وأمريكا“ 
سيئ  اتفاق  يف  نخوض  ولن  مطالبها،  تحقيق  يف 

بأي شكل من األشكال“.
املفاوضات  من  الثامنة  الجولة  حاليا  وتجري 
النووية بني إيران ومجموعة 1+4 بهدف التوصل 
إىل تفاهم يعيد إحياء االتفاق النووي الذي انسحبت 

منه الواليات املتحدة منتصف العام 2018.

بريوت/ متابعة الزوراء:
الشيخ  الكويتي،  الخارجية  وزير  أكد 
بعد  الصباح،  املحمد  نارص  أحمد 
لقائه الرئيس اللبناني، ميشال عون، 
رسالة  ”يحمل  أنه  بعبدا:  قرص  يف 
بناء  إلعادة  دولية  خليجية  كويتية 

الثقة مع لبنان“.
الكويتي،  الخارجية  وزير  واستكمل 
امس  الصباح،  املحمد  نارص  أحمد 
املسؤولني  عىل  جولته  األحد، 
أسماها  ما  معه  حامالً  اللبنانيني، 
”رسالة كويتية خليجية عربية دولية 
مقرتحة  وأفكاراً  إجراءات  تتضمن 

لبناء الثقة مجدداً مع لبنان“.
املحمد  نارص  أحمد  الشيخ  وأشار 
اللبناني  الرئيس  لقائه  بعد  الصباح، 
اإلجراءات  هذه  أن  إىل  عون،  ميشال 
يف  التدخل  باب  من  ”ليست  واألفكار 
تصب  بل  للبنان،  الداخلية  الشؤون 
يف إطار بناء الثقة“، وتمّنى ”التعامل 
معها بالشكل املفيد للجميع“، مؤكداً 
تقطع  لم  الدبلوماسية  العالقات  أن 
مع لبنان، بل فقط ”استدعينا السفري 

للتشاور“.
بأال  ”طالبنا  الكويتي:  الوزير  وأعلن 

يكون لبنان منصة ألي عدوان لفظي 
متألقاً  عنرصاً  يكون  وأن  فعيل،  أو 
العربي“،  املرشق  يف  مميزة  وأيقونة 
لم  ”لبنان  أن  إىل  املقابل  يف  مشريا 
يطبق االلتزامات التي تعهد بها بشكل 

ملموس“.
إىل  الكويتي  الخارجية  وزير  ولفت 
بو  الله  عبد  اللبناني،  نظريه  دعوة 

يف  للمشاركة  الكويت  إىل  حبيب، 
آخر  سيعقد  عربي  تشاوري  اجتماع 

الشهر الجاري.
واملقرتحات  اإلجراءات  هذه  وُوِضعت 
عىل  التي  الخليجية  الرشوط  إطار  يف 
بهدف  بها  يلتزم  أن  الرسمي  لبنان 
جانبه  إىل  والوقوف  عزلته،  كرس 
األزمة  من  الخروج  يف  ومساعدته 

االقتصادية.
وترتكز اإلجراءات واملقرتحات بشكل 
الفرقاء  تدخل  عدم  عىل  أسايس 
أو  العربية  الدول  اللبنانيني يف شؤون 
إجراءات  اتخاذ  إىل  إضافة  الخليجية، 
تهريب  ملنع  وجدية  ملموسة  أمنية 
املعابر  عرب  والكبتاغون  املخدرات 
وهي  الخليج،  دول  إىل  اللبنانية 

يف  الواردة  تلك  مع  تتناغم  ”رشوط“ 
األخرية،  السعودية  الفرنسية  املبادرة 
اإلعالم  وزير  تقديم  إىل  أدت  التي 

اللبناني جورج قرداحي استقالته.
الرئاسة  أعلنت  ثانية،  جهة  من 
اللبنانية أن الرئيس ميشال عون أبلغ 
وزير خارجية الكويت ”ترحيب لبنان 
إعادة  شأنه  من  عربي  تحرك  بأي 
ودول  لبنان  بني  الطبيعية  العالقات 
حرص  من  انطالقاً  العربي،  الخليج 
لبناني ثابت عىل املحافظة عىل أفضل 

العالقات بني لبنان والدول العربية“.
املبادرة  الكويتي  للوزير  عون  وشكر 
العالقات  تعكس  والتي  نقلها  التي 
بالكويت،  لبنان  تجمع  التي  املميزة 
ال سيما أن هذه املبادرة تحظى بدعم 
إعادة  بهدف  ودويل  وعربي  خليجي 

بناء الثقة بني لبنان ودول الخليج.
”التزام  الكويتي  للوزير  عون  وأكد 
لبنان بتطبيق اتفاق الطائف وقرارات 
العربية  والقرارات  الدولية  الرشعية 
”األفكار  أن  إىل  مشرياً  الصلة“،  ذات 
سلمها  التي  املذكرة  يف  وردت  التي 
موضع  ستكون  الكويتي  الوزير 
تشاور إلعالن املوقف املناسب منها“.

بغداد/ الزوراء:
الوزراء،  مجلس  رئيس  عقد 
اجتماعا  الكاظمي،  مصطفى 
الكهرباء،  ازمة  ملناقشة  طارئا 
اجراءات  عدة  باتخاذ  وجه  فيما 
املولدات  حصة  زيادة  أبرزها 
الغاز  زيت  مادة  من  االهلية 
ملحطات  السائل  الوقود  وتوفري 

انتاج الطاقة.
لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
الوزراء يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان 
الوزراء، مصطفى  رئيس مجلس 
طارئا  اجتماعا  ترأس  الكاظمي، 
النفط واملالية  السادة وزراء  ضم 
املسؤولني،  من  وعددا  والكهرباء 
الطاقة  ازمة  ملناقشة  خصص 
البالد  تشهدها  التي  الكهربائية 
االحمال  زيادة  بسبب  حاليا، 
نتيجة  الكهربائية  الشبكة  عىل 
وبسبب  الشديدة،  الربد  موجة 
نقص الغاز املستورد من الجانب 

اإليراني.
البيان:  بحسب  الكاظمي،  واكد 
تنوع  لم  السابقة  الحكومات  ان 
واعتمدت  الغاز  استرياد  مصادر 
تدهور  اىل  ادى  ما  واحدا،  مصدرا 
يف  الكهربائية  الطاقة  انتاج  يف 

او  الغاز  واردات  نقص  حال 
الحكومة  سعت  حني  يف  توقفها 
عقود  عدة  توقيع  اىل  الحالية 
عمالقة الستثمار الغاز يف مختلف 
وضع  لغرض  النفطية  الحقول 
املشكلة  لهذه  نهائي ووطني  حل 

خالل السنوات القليلة املقبلة  .
وجه  الحايل،  الوضع  ولحراجة 
وزارة  الوزراء  مجلس  رئيس 
من  اجراءات  عدة  باتخاذ  النفط 
التيار  توفري  يف  املساهمة  شأنها 
وتعويض  للمواطنني،  الكهربائي 
الطاقة،  بانتاج  الحاصل  النقص 

حيث وجه باآلتي:
االهلية  املولدات  حصة  زيادة   1-
املناطق  يف  الغاز  زيت  وقود  من 
متعددة  انقطاعات  تشهد  التي 

للتيار الكهربائي.
توزيع  ضمان  متابعة   2-
من  للمواطنني  املقررة  الحصص 
كميات  وتوفري  االبيض  النفط 

اضافية يف منافذ البيع.
-3 توفري الوقود السائل ملحطات 
انتاج الطاقة الكهربائية لتعويض 
واردات  يف  الحاصل  النقص 
الجمهورية  من  املستورد  الغاز 

اإلسالمية اإليرانية.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس 
البالد  يف  الطقس  حالة  األحد، 
توقعت  فيما  الحايل،  لألسبوع 
يف  ارتفاع  مع  أمطار  تساقط 

درجات الحرارة.
تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 
البالد  ”طقس  أن  ”الزوراء“: 
صحواً  سيكون  االثنني  لليوم 
واحياناً غائماً جزئياً يف املنطقتني 
فيما  والجنوبية،  الوسطى 
سيكون طقس املنطقة الشمالية 
غائم مع زخات  اىل  جزئياً  غائماً 
الجبلية  اقسامها  عىل  مطر 
أما  الثلوج،  لتساقط  وفرصة 
قليالً  فسرتتفع  الحرارة  درجات 
والجنوبية،  الوسطى  االقسام  يف 
السابق  لليوم  مقاربة  وستكون 

يف القسم الشمايل من البالد“.
غد  يوم  ”طقس  أن  وأضاف 
ويتحول  صحواً  سيكون  الثالثاء 
املنطقتني  يف  ليالً  جزئي  غائم  اىل 
فيما  والجنوبية،  الوسطى 
سيكون طقس املنطقة الشمالية 
تدريجياً  يتحول  جزئياً  غائماً 
الحرارة  درجات  أما  غائم،  اىل 

السابق  لليوم  مقاربة  فستكون 
والشمالية،  الوسطى  االقسام  يف 
وال تغري فيها يف القسم الجنوبي 

من البالد“.
ليوم  البالد  ”طقس  أن  وتابع، 
جزئياً  غائماً  سيكون  األربعاء 
املنطقتني  يف  غائماً  واحياناً 
فيما  والجنوبية،  الوسطى 
سيكون طقس املنطقة الشمالية 
ليالً  مطر  زخات  مع  غائماً 
أما  الثلوج،  لتساقط  وفرصة 
قليالً  فسرتتفع  الحرارة  درجات 
حني  يف  الوسطى،  املنطقة  يف 
ستكون مقاربة لليوم السابق يف 
والجنوبية  الشمالية  املنطقتني 

من البالد“.
ليوم  ”الطقس  أن  وأوضح 
الخميس املقبل سيكون صحواً اىل 
غائم جزئي يف املنطقتني الوسطى 
طقس  سيكون  فيما  والجنوبية، 
ممطراً  غائماً  الشمالية  املنطقة 
درجات  أما  الثلوج،  تساقط  مع 
يف  قليالً  فستنخفض  الحرارة 
يف  والجنوبية،  الوسطى  األقسام 
درجات  بضع  فستنخفض  حني 

يف القسم الشمايل من البالد“.

بريوت/ متابعة الزوراء:

العاجل  بالتدخل  بالدهم  سلطات  لبنان  يف  عراقيون  طالب  طالب 

إلنقاذهم، مؤكدين أنهم يواجهون خطر املوت بسبب فريوس كورونا.

وقالوا يف بيان إنه ”تم تسجيل 17 إصابة بمتحور أوميكرون لفريوس 

خطرة  بـ“حالة  منهم   6 أن  اىل  مشريين  صفوفهم)“،  (يف  كورونا 

ويرقدون حاليا يف املستشفيات الصحية يف بريوت وجونيه“.

وأضافوا أن ”اإلصابات الجديدة للطالب جاءت بعد أيام من وصولهم إىل 

لبنان يومي 17 و18 من شهر يناير الحايل“.

اآلن  وهم  بخطر  أصبحت  طالب  و600  ألفا   16 ”حياة  أن  وتابعوا 

يواجهون خطر املوت نتيجة القرارات غري املدروسة من وزارة التعليم 

العراقية“.

العاجل  بـ“التدخل  والوزراء  والربملان  الجمهورية  رئاسة  وطالبوا 

خطر  من  العراقيني  الطالب  إلنقاذ  العايل  التعليم  وزارة  عىل  والضغط 

املوت“.

بالغربة،  املوت  من  بكثري  من  أفضل  األهل  وسط  ”املوت  أن  واعتربوا 

فالكل يعلم أن الواقع الخدمي والصحي يف لبنان أصبح من يسء إىل أسوأ 

نتيجة األوضاع االقتصادية يف بالدهم واألوضاع الجوية“.
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الحسكة / متابعة الزوراء:
تجددت االشتباكات يف مدينة الحسكة، 
شـمال رشقـّي سـورية، بـني عنارص 
سـورية  و“قـوات  ”داعـش“  تنظيـم 
الديمقراطية“ (قسد) واألجهزة األمنية 
التابعـة لها، بمشـاركة متصاعدة من 
جانـب القـوات األمريكيـة جـواً وبراً، 
وسط ضبابية بشأن األعداد الحقيقية 
يف  املشـاركني  ”داعـش“  لعنـارص 
االشـتباكات، سـواء من املهاجمني أو 
الفارين من سـجن الثانوية الصناعية 
(سجن غويران) الخميس املايض، فيما 
ذكر املرصد السـوري لحقوق اإلنسان 
ان الحصيلـة اإلجماليـة للقتـىل منـذ 
الهجوم عىل السـجن بلغت 123 قتيالً، 

77 منهم من تنظيم ”داعش“،.
وأكـدت قـوات سـوريا الديمقراطيـة 
”قسـد“، امس األحد، أنهـا تمكنت من 
السـيطرة الكاملة عىل سجن الصناعة 
الذي حاول عنارص من تنظيم ”داعش“ 
الفـرار منه، عىل عكس ما نقلته بعض 

وسائل اإلعالم. 
وذكرت ”قسـد“ يف بيان عرب فيسـبوك 
”تداولت وسائل إعالم أنباء غري دقيقة 
حول سيطرة قواتنا الكاملة عىل سجن 

الصناعة. تلك األنباء غري دقيقة، قواتنا 
سـيطرت بشـكل كامـل عـىل الوضع 
االسـتثنائي الـذي كان داعـش يحاول 
االسـتفادة منه للفرار، ليـس بإمكان 
أسـوار  يف  املتبقـني  داعـش  مرتزقـة 

السجن الفرار اآلن“.
وأضافـت ”نحن يف مرحلة متقدمة من 
القضـاء النهائي عـىل املرتزقـة الذين 
هاجموا السـجن وتحصنوا يف األسـوار 
الشـمالية وبعـض املهاجـع، عمليات 

التطهري مستمرة بدقة، والعرشات من 
املرتزقة ُقتلوا وأُلقي القبض عليهم ”. 

وأشـارت ”قسـد“ إىل أن قواتهـا ألقت 
”القبض عىل إرهابيني اثنني من داعش 
يف محيـط سـجن الصناعـة“، مؤكدة 

أنها سـتنرش صـورا ووثائـق مصورة 
بخصوص العملية يف فرتة الحقة.

وقالـت القـوات يف وقت سـابق، األحد: 
”تتعامـل قواتنـا مـع خاليـا إرهابية 
داعـش  عنـارص  مـؤازرة  حاولـت 
املحارصين يف القسـم الشـمايل لسجن 
الصناعـة انطالقـاً مـن حـي غويران 

جنوب مدينة الحسكة“. 
بعمليـات  قواتنـا  ”بـدأت  وأضافـت 
الحـي  يف  محـددة  ملواقـع  مداهمـة 

ومالحقة العنارص اإلرهابية“. 
واسـتمرت، امس األحد، لليـوم الرابع، 
تنظيـم  مـن  مقاتلـني  بـني  املعـارك 
”داعـش“ والقـوات الكردية يف شـمال 
رشق سوريا إثر هجوم للمسلحني عىل 
سـجن الصناعة، وأسفرت عن سقوط 
ما ال يقل عـن 120 قتيال، وفق ما أفاد 

املرصد السوري لحقوق اإلنسان. 
وأفـاد املرصـد أن املتطرفـني هاجموا، 
ليـل الخميس الجمعة، سـجن غويران 
الكبـري يف مدينة الحسـكة الـذي يضم 

آالفا من عنارص التنظيم.
وكانت ”قسـد“ قد أعلنت، أمس، مقتل 
17 عنـرصاً من قواتهـا وعنارص قوى 
األمن الداخيل واملتطوعني يف املؤسسات 

الخدميـة، منـذ بـدء هجـوم تنظيـم 
”داعش“ عىل سجن الثانوية.

لحقـوق  السـوري  املرصـد  ووفـق 
اإلنسان، فقد بلغت الحصيلة اإلجمالية 
للقتىل منـذ الهجوم عىل السـجن 123 
قتيالً، 77 منهم مـن تنظيم ”داعش“، 
و39 من ”األسـايش“ وحراس السجن 
وقوات مكافحة اإلرهاب و“قسد“، و7 

مدنيني.
وحسب املرصد أيضاً، بلغ عدد الفارين 
من السـجن الذين ألقي القبض عليهم 
حتـى اآلن 136 شـخصاً، بينما ال يزال 
العـرشات فارين، حيـث ال يعرف العدد 
الحقيقي للسـجناء الذيـن تمكنوا من 
الهرب من السـجن، واصطحبوا معهم 
السـجن  يف  العاملـني  مـن  العـرشات 
رشيـط  يف  بعضهـم  وظهـر  كأرسى، 

مصور بّثه التنظيم.
وتحـاول القـوات الكردية احتـواء هذا 
الهجـوم الذي يعـد األكرب الذي يشـنه 
تنظيـم داعش منذ دحره يف سـوريا يف 

مارس 2019.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية قالت، 
يف بيـان: ”اندلعت يف سـاعات الصباح 
األوىل من السبت 22 (يناير) اشتباكات 

عنيفة بـني مقاتلينـا ومرتزقة داعش 
مـن املهاجمني عىل سـجن الصناعة - 

الغويران يف الحسكة“. 
وأضافت ”تمكنـت قواتنا وقوى األمن 
الداخـيل من اسـتعادة السـيطرة عىل 
عدة نقاط يف الجهة الشـمالية ألسـوار 

السجن“.
وأشار املرصد إىل اعتقال مئات السجناء 
”مـن داعـش بينمـا ال يـزال العرشات 
منهـم فارين“ مـن دون تحديـد العدد 
اإلجمـايل للسـجناء الذيـن تمكنوا من 

الهرب.
ونـددت الواليـات املتحـدة بالهجـوم، 
مشـيدة بـرد الفعل ”الرسيـع“ لقوات 
سـوريا الديمقراطية، ومشـرية إىل أن 
داعش يحـاول تحريـر معتقليـه لدى 

هذه القوات منذ أكثر من عام.
الخارجيـة  باسـم  املتحـدث  وقـال 
األمريكية، نيد برايس، السبت: ”بفضل 
قـوات  تمكنـت  وكفاءتهـا،  يقظتهـا 
سـوريا الديمقراطية وقـوات التحالف 
الدولـة اإلسـالمية مـن  ضـد تنظيـم 
إحباط هجمات عدة خالل هذه الفرتة، 
ونجحـت يف الحد من خطـورة الهجوم 

الحايل“.

بغداد/ الزوراء:
مصطفـى  الـوزراء،  مجلـس  رئيـس  أكـد 
الكاظمي، والسـفري الرتكي لـدى العراق، عيل 
رضـا كوناي، عىل منع اإلرهاب من تهديد أمن 

العراق واملنطقة.
وذكر املكتب االعالمـي لرئيس الوزراء يف بيان 
تلقته ”الـزوراء“: ان رئيس مجلـس الوزراء، 
مصطفى الكاظمي، استقبل سفري الجمهورية 
الرتكية لدى العـراق، عيل رضا كوناي، والوفد 
املرافـق له، وجرى خالل اللقاء بحث العالقات 
الثنائية بني البلدين وأوجه التعاون يف املجاالت 
املختلفـة، وعـىل رأسـها الجانـب االقتصادي 
والتبادل التجـاري، وكذلك التعـاون يف املجال 

األمني، والتأكيد عىل منع الجماعات اإلرهابية 
من تهديد أمن العراق واستقرار املنطقة.

القـوات  أن  الـوزراء:  رئيـس مجلـس  وأكـد 
العراقية تبـذل أقىص الجهود يف مالحقة فلول 
اإلرهـاب وتدمـري حواضنه، وهو ما سـيدعم 
االسـتقرار اإلقليمـي، ويفتـح املجـال أمـام 

التنمية املستدامة لشعوب املنطقة.
من جانبه، نقل السفري الرتكي تحيات الرئيس 
الرتكـي، رجـب طيـب أردوغـان، للكاظمـي، 
يف  العـراق  لجهـود  تركيـا  مسـاندة  مؤكـداً 
حربه عـىل اإلرهاب، وكذلك تعزيـز الخطوات 
اعتمدتهـا  التـي  واالصالحيـة  الدبلوماسـية 

الحكومة العراقية.

اوسلو/بي.بي.يس:
عقـُدُت يف النرويج امس االحـد محادثات بني 
مسـؤولني كبار يف حركـة طالبـان األفغانية 
ومبعوثـني مـن واشـنطن والـدول األوروبية 

وشخصيات من املجتمع املدني األفغاني.
أوسـلو  يف  تجـري  التـي  املحادثـات  وتركـز 
عـىل حقـوق اإلنسـان واألزمـة اإلنسـانية يف 
أفغانسـتان، حيـث يهـدد الجـوع املاليني من 
السـكان.وهذه هـي الزيـارة األوىل لوفـد من 
حركـة طالبـان إىل أوروبـا منـذ عودتهـا إىل 
املـايض عندمـا  آب  أغسـطس/  يف  السـلطة 
بـدأت القـوات الدوليـة باالنسـحاب النهائي 
مـن أفغانسـتان. ورأس وفـد الحركـة وزير 

الخارجية يف حكومتها أمري خان متقي.
وقال مسـؤول يف وزارة الخارجيـة األمريكية 
إن املوضوعـات التـي سـتطرح عـىل جـدول 
األعمـال هي ”تشـكيل نظام سـيايس تمثييل 
واالستجابة لألزمات اإلنسـانية واالقتصادية 
املتعلقـة  وتلـك  األمنيـة  واملخـاوف  امللحـة 
بمكافحة اإلرهاب وحقوق اإلنسان، وبخاصة 
تعليم الفتيات والنساء“.وتأمل حركة طالبان 
بأن تسـاعد املحادثات عـىل ”االنتقال من جو 
الحرب إىل وضع سلمي“، حسبما قال املتحدث 
باسم الحركة ذبيح الله مجاهد لوكالة فرانس 
برس.ولم تعـرتف أي دولة حتى اآلن بحكومة 
طالبـان، وقد أكد وزيـر الخارجية النرويجي، 
أنيكني هويتفيلد، عـىل أن املحادثات ”ال تمثل 
إضفاء للرشعية عىل طالبان وال اعرتافاً بها“.
وقـال هويتفيلد: ”لكـن علينـا أن نتحدث إىل 
سـلطات األمر الواقـع يف البـالد. ال يمكننا أن 
نسـمح للوضع السـيايس بأن يقود إىل كارثة 
إنسـانية أسـوأ“.لقد تدهور الوضع اإلنساني 
يف أفغانسـتان بشـكل كبـري منذ أغسـطس/ 
آب املـايض. فقـد حذرت األمـم املتحدة من أن 
خمسـة وتسعني يف املائة من الشعب األفغاني 
سـيعانون مـن الجوع.وقـد توقفـت بشـكل 
مفاجئ املسـاعدات الدولية، التي مولت حوايل 
80 يف املائـة مـن امليزانيـة األفغانية، وجمدت 
الواليـات املتحدة مبلـغ 9.5 مليـار دوالر من 

األصول األفغانية يف البنوك األمريكية.
وارتفعـت معـدالت البطالة بشـكل كبري ولم 
ُتدفـع رواتب موظفـي الحكومة منذ شـهور 
يف البـالد التـي دمرتهـا موجـات عديـدة من 
الجفاف.وتقـول األمم املتحـدة إنها تحتاج إىل 
4.4 مليار دوالر من الجهات املانحة هذا العام 
ملواجهة األزمـة اإلنسـانية.وقال األمني العام 
لألمم املتحدة أنطونيـو غوترييش الجمعة إنه 
”سيكون من الخطأ إخضاع شعب أفغانستان 
لعقـاب جماعـي فقـط ألن سـلطات األمـر 
الواقـع ال تتـرصف بشـكل الئق“.وقـال كاي 
إيـدي، وهو مبعوث سـابق لألمـم املتحدة إىل 
أفغانسـتان، لوكالة فرانس برس: ”ال يمكننا 
أن نستمر يف توزيع املساعدات بااللتفاف عىل 
طالبان.“وأضـاف ”إذا كنـت تريـد أن تكـون 
فعـاالً، فعليـك أن ُترشك الحكومـة بصورة أو 
بأخرى“.وينتظـر املجتمع الـدويل لريى كيف 
سيحكم املتشددون اإلسـالميون أفغانستان، 
بعد أن داسـوا عىل حقوق اإلنسان خالل فرتة 
حكمهم األوىل بني عامي 1996 و 2001.وبينما 
تزعم حركة طالبان أنها باتت تواكب الحداثة، 
إال أن النسـاء ما زلن يتعرضن لالسـتبعاد من 
الوظائف الحكومية وال تزال املدارس الثانوية 
مغلقـة يف وجه الفتيـات.ويف اليـوم األول من 
املحادثات التي تجري خلف أبواب مغلقة، من 
املتوقـع أن يلتقـي وفد طالبان مـع أفراد من 
املجتمـع املدنـي األفغاني، مـن بينهم قيادات 

نسوية وصحفيون.
وقالـت نرجس نيهـان، وهي وزيـرة أفغانية 
يف  اآلن  تعيـش  والبـرتول  للمناجـم  سـابقة 
النرويـج، إنهـا رفضت دعـوة للمشـاركة يف 
املحادثات.وقالـت إنهـا تتخوف مـن أن تؤدي 
املحادثـات إىل ”تطبيـع طالبـان وتقويتها، يف 
حني ال يوجـد مجـال ألن تتغري“.وقالت: ”إذا 
نظرنا إىل ما جـرى يف املحادثات خالل األعوام 
الثالثة املاضية، فسـنجد أن طالبان استمرت 
يف الحصـول عىل مـا تريد مـن املجتمع الدويل 
والشـعب األفغانـي، لكن ال يوجـد يشء واحد 

قدموه من جانبهم“.

الزوراء/ خاص:
نظمت نقابة الصحفيني العراقيني 
نـدوة توعويـة ملواجهـة جائحـة 
وزارة  مـع  بالتعـاون  كورونـا 
الصحـة، وفيمـا اعلنـت الـوزارة 
تسـجيل اصابات جديدة بمتحور 
اوميكـرون، حذرت مـن خطورة 

الوضع الوبائي.
وذكر مراسل ”الزوراء“: ان نقابة 
الصحفيني العراقيني نظمت، امس 
االحد، نـدوة توعوية عـن جائحة 
كورونا ومتحوراتها ودور وسائل 
االعالم يف مواجهتها بالتعاون مع 

وزارة الصحة.
من جهتـه، قـال املتحدث باسـم 
البـدر،  سـيف  الصحـة،  وزارة 
خالل النـدوة التـي حرضها عدد 
مـن االطباء واملسـؤولني يف وزارة 
الوبائـي  الوضـع   ” ان  الصحـة: 
يزداد خطراً بسـبب عـدم االلتزام 
باإلجراءات الصحية والتلقيح مع 
رسعة انتشـار متحور أوميكرون 
يف أغلب دول العالـم“، الفتا اىل ان 
”مختربات وزارة الصحة سـجلت 
إصابات جديدة بمتحور أوميكرون 
حيث ما ال يقل عـن 30 باملئة من 

االصابات املسجلة يف البالد“.
 واضاف البدر، خـالل الندوة التي 

”نحـذر  ”الـزوراء“:  حرضتهـا 
الوبائـي  الوضـع  خطـورة  مـن 
بسـبب عدم االلتـزام باإلجراءات 

الصحية“.
واشـار اىل  إن ”متحور أوميكرون 
عـىل  ورسعـة  قـدرات  يمتلـك 
االنتشـار الرسيع، وسـجلت عدة 
دول إصابـات بهـذا املتحور بينها 

العراق ”.

”تشـخيص  أن  البـدر  وبـني 
اإلصابـات بأوميكـرون يف العراق 
تـم بمختـربات عراقيـة وكـوادر 
عراقيـة“، متوقعاً ”ارتفاع نسـب 
اإلصابة بهـذا النوع من الفريوس 

خالل األيام املقبلة“.
مسـتعدة  ”الـوزارة  أن  واوضـح 
بشكل جيد لجميع االحتماالت من 
خالل التوسعات الرسيرية، وهناك 

آالف االرسة املجهـزة“، مشـرياً إىل 
أن ”املشكلة تكمن يف عدم االلتزام 
كالتباعـد  الوقائيـة  باإلجـراءات 
الكمامـات  وارتـداء  االجتماعـي 
والقفازات، باإلضافة إىل عدم تلقي 
الكثريين للقاحـات الجائحة رغم 
أن الوزارة هيـأت االف اللقاحات، 
وخصصت الكثـري من املراكز لهذا 
الغرض لكن اإلقبال دون املستوى 

املطلوب“.
الـوزارة  رفـع  امكانيـة  وحـول 
توصيـات جديـدة للجنـة العليـا 
الوطنية، أجاب  للصحة والسالمة 
البـدر بالقول: ”إىل هذه اللحظة ال 
توجد توصيات جديدة، الن اللجنة 
العليـا اجتمعـت قبل فـرتة قريبة 
واكدت عـىل االلتـزام باالجراءات 
الوقائيـة السـابقة، وإذا ما حدث 
تغيري يف الوضع الوبائي فستكون 
هنـاك توصيـات للـوزارة بشـأن 
واالجـراءات  الوبائـي  املوقـف 

الصحية“.
وعـّرب البدر عـن شـكره وتقديره 
الصحفيـني  لنقابـة  العاليـني 
العراقيـني ووسـائل اإلعـالم عىل 
جهودهـا املبذولة يف بث الرسـائل 
بفايـروس  املتعلقـة  التوعويـة 
منـه،  الوقايـة  وطـرق  كورونـا 
واهميـة اللقاحـات حفاظـا عىل 
صحة وسالمة الجميع من الوباء.
مـن جانبـه، قـال عضـو مجلس 
نقابة الصحفيني، حسن العبودي، 
خـالل النـدوة: ان ”الندوة خرجت 
بعدة توصيات خاصـة بفايروس 
كورونا وطرق الوقاية منه، وكذلك 
الكتسـاب  واهميتهـا  اللقاحـات 

املناعة املجتمعية“.
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تونس/متابعة الزوراء:
سـعى الرئيـس التونيس قيس سـعيد يف اتصاله 
مع نظريه الفرنـيس إيمانويل ماكرون لتوضيح 
حقيقة حمالت التشـويه التي تستهدف املرحلة 
االنتقاليـة وتجـد آذانـا صاغيـة يف الخـارج، يف 
الوقت الـذي تحتاج فيه تونس إىل تركيز جهدها 

حول معالجة القضايا االقتصادية.
وأكد الرئيس التونـيس أن اإلصالحات التي أعلن 
عـن مراحلهـا ومواعيدها هدفهـا الحفاظ عىل 
الحريـة وتحقيق العدالة والتصدي لكل من نهب 

أموال الشعب التونيس ومقدراته.
وأضاف أن ما ُيشـاع يف بعض وسائل اإلعالم ويف 
عـدد من وسـائل التواصل االجتماعـي ال عالقة 
له إطالقا بالواقع، قائال يف هذا الصدد ”لألسـف 
تجد الكثري مـن األطراف املناوئـة للديمقراطية 
وللحرية وللعدالـة آذانا صاغية يف الظاهر ولكن 
هـذه اآلذان التي ُتشـيع األكاذيـب واملغالطات، 
مقابـل مبالـغ ماليـة كبـرية، هدفها اإلسـاءة 

لتونس وللشعب التونيس“.
وأشارت أوساط سياسية تونسية إىل أن الرئيس 
قيس سـعيد دأب خـالل اتصاالته مع مسـؤويل 
مختلـف الدول عىل توضيح صـورة ما يجري يف 
تونس، وذلك للرد عىل حمالت تشـويه سياسـية 
وإعالمية منظمة لرضب االنتقال الذي تعيشـه 
البالد منذ الخامـس والعرشين من يوليو، وتجد 

رواجا لدى وسائل إعالم ومنظمات خارجية.
وقالت هذه األوسـاط إن قيس سـعيد ال يريد أن 
يرتك الفرصة لبعض املجموعات املناوئة لرتويج 
مزاعـم وافتعال تأويـالت ألخبـار أو وقائع من 
أجـل البحـث عن رشعيـة وهمية عـرب الضغط 

الخارجـي، ولذلك فهو يرد بشـكل دائم عىل كل 
ما يتم نرشه ويوضح موقفه ويكشف الخلفيات 
مـن وراء ذلـك، حتى ال تتحـول تلـك املزاعم إىل 

حقائق توظف الستهداف تونس.
وشـدد قيـس سـعيد يف االتصـال الهاتفـي مع 
ماكـرون عىل أن ”السـيادة هي للشـعب مصدر 
كل السـلطات، وال أحد باسـم رشعية مزعومة 
يمكن أن ُينّصب نفسـه ُمّرشعـا، يف ظل قوانني 
ُوضعـت عىل املقاس، لتفجري مؤسسـات الدولة 
مـن الداخل وال عالقة لها إطالقا بإرادة الشـعب 

التونيس“.
ومنـذ الخامـس والعرشيـن مـن يوليـو املايض 
سـعى الرئيـس التونـيس إىل الوقـوف بقوة ضد 
فكـرة أن تتحول بعض القطاعات إىل دولة داخل 
الدولة خاصة قطاع القضاء، الذي يرفض تدخل 
مؤسسـة الرئاسـة أو أّي جهة أخـرى يف عمله، 
ويتمسـك بأن يترصف حسـب مقاييس خاصة 
به، مـا يهدد وحـدة مؤسسـات الدولـة ويعيق 

عملها.
وقال قيس سـعيد، إن ”القضـاء حّر ونعمل عىل 
أن يكـون حرا، ولكنـه ليس دولـة أو حكومة“، 
وذلـك ردا عـىل موقف املجلـس األعـىل للقضاء 

بشأن موضوع االستقاللية.
وتابع ”السـلطة الرتتيبية التـي منحها القانون 
للمجلـس األعـىل للقضاء ليسـت لتحديـد املنح 

واالمتيازات“.
و أصـدر الرئيـس قيس سـعّيد مسـاء األربعاء 
املايض مرسـوما ينـص عىل ”وضع حـد للمنح 
واالمتيـازات“ املخولـة ألعضـاء املجلـس األعىل 

للقضاء.

الحمـالت  حقيقـة  توضيـح  مـع  وبالتـوازي 
السياسـية واإلعالميـة ضـد تونـس، يحـرص 
الرئيس قيس سعيد يف اتصاالته مع نظرائه عىل 
بحث سبل اسـتفادة تونس من فرص العالقات 

الثنائية وخاصة يف املوضوع االقتصادي.
وبحسـب بيان صادر عن الرئاسـة التونسـية، 
فقـد تنـاول قيـس سـعيد وماكـرون ”قضايـا 
تخّص العالقات التونسـية – الفرنسية يف املجال 
االقتصـادي، وكذلك التعاون بني البلدين يف كافة 

امليادين“.
مـن جانبـه أّكـد الرئيـس الفرنيس عـىل ”دعم 
بـالده لتونس ومسـاندته لها، خاصـة يف املجال 
االقتصـادي“، وعـّرب كذلـك عن ”تفّهمـه لعديد 

القضايا والصعوبات التي تمر بها تونس“.
ويف سـياق الدعـم الخارجي الـذي تحصل عليه 
تونـس بفضل االتصاالت والعالقـات التي بناها 
قيس سـعيد خاصة بعد الخامس والعرشين من 

يوليو، أعلنت أملانيا أنها سـتقدم قريبا مساعدة 
إىل تونس بقيمة مئة مليون يورو.

وخـالل لقائـه وزيـرة املالية التونسـية سـهام 
بوغديـري نمصيـة أوضح السـفري األملاني بيرت 
 100 بقيمـة  ترويجـي  بروغـل ”دفـع قـرض 
مليـون يورو من طـرف بنك التنميـة األملاني يف 
األيـام املقبلة والذي تم االتفـاق عليه تعاقدًيا يف 

.“2020
وأورد أن ”قرار الدفع اتخذ عىل اساس الثقة من 
أن خارطة الطريق التي أعدها رئيس الجمهورية 
سـتمهد الطريق للعـودة إىل النظام الدسـتوري 

واستعادة املكتسبات الديمقراطية يف البالد“.
وأكد أن ”أملانيا عىل استعداد ملواصلة دعم توطيد 
الديمقراطية التونسـية“، وأنها ”سـرتاقب عن 
كثـب التطـورات املسـتقبلية بالتعـاون الوثيق 
مع رشكائهـا األوروبيني وغريهـم من الرشكاء 

الدوليني“.
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امن ومجتمع

االنبار/الزوراء:
 نفـذت قـوة مشـرتكة امـس األحـد، عمليـة 
تمشـيط للصحراء الغربيـة بمحافظة األنبار 
لتأمني مـدن املحافظة من هجمـات محتملة 

لتنظيم داعش.
وأبلغ مصدر أمني يف محافظة االنبار أن «قوة 
أمنية مشـرتكة نفذت عمليـات اقتحام كبرية 
ملناطق صحراء القائم وحديثة والرطبة للتأكد 
مـن خلوها من بقايـا داعش»، مشـريا إىل أن 
عملية االقتحام جاءت بالتزامن مع تحذيرات 
أطلقتها القيادات االمنية التخاذ اقىص درجات 
الحيطة والحذر من مخططات داعش الفارين 
مـن احدى السـجون السـورية يف التسـلل اىل 

املناطق الغربية.
وبـني املصـدر؛ أن «عملية االقتحـام تهدف اىل 
القضـاء عىل بقايـا تنظيم داعـش يف املناطق 
املستهدفة خشية أن تكون ممرا آمنا للفارين 
مـن سـجن الحسـكة يف سـوريا للتسـلل إىل 

املناطق الغربية».
ولفت إىل أن «عملية اقتحام املناطق الصحراوية 
تأتـي ضمن خطـة القيادات االمنيـة املرشفة 
أمن واسـتقرار املنطقة الغربيـة وتطهري تلك 

املناطـق واحكام السـيطرة عـىل كافة الطرق 
الرئيسـية والفرعية للحيلولـة دون وقوع أي 
خرق امني». و أكـد قائد عمليات غرب نينوى 
اللـواء الركن جبار الطائـي امس األحد، تأمني 
الحدود العراقية - السورية، مشريا إىل صعوبة 
اخرتاق الحدود من قبل عنارص تنظيم داعش. 
وقال الطائـي يف ترصيح صحفي؛ ان «الحدود 

العراقية مع سوريا مؤمنة»، مبينا أن «القوات 
العراقية قامت بحفر خندق بعمق ثالثة أمتار 
وارتفاع مرت وبعـرض ٣ أمتار وعززنا الخندق 
بسـاتر ترابي بارتفاع ٣٠ مـرتا وكذلك هنالك 
مانـع سـلك يتألف مـن ثالث اسـطوانات من 
األسالك الشائكة». وأضاف قائد عمليات غرب 
نينوى؛ أن «الهاربني من مسلحي تنظيم داعش 

من سجن الحسكة داخل األرايض السورية لن 
يتمكنوا من عبور الحدود اىل داخل العراق».

واشـار إىل أن «هذه الدفاعات معززة بالقدرة 
الجويـة  والقـوة  الجيـش  لطـريان  الناريـة 
واملدفعية أيضا، وكذلك هناك تعاون وتنسـيق 
بـني القوات املختلفة يف هذه املنطقة مع هذه 
التعزيزات ان شـاء الله لـن يتمكنوا العبور اىل 
داخـل العراق وسـوف نلقـي القبـض عليهم 

وسنتعامل معهم وفق القانون».
وكان املرصد السـوري لحقوق اإلنسان، أعلن 
يـوم الخميس (٢٠ كانون الثاني الحايل)، فرار 
عدد من عنارص تنظيـم داعش، خالل انفجار 
اسـتهدف سـجناً يف محافظة الحسكة شمال 
رشقي سـوريا. وأفاد املرصد ومقره بريطانيا 
«حاول عنارص من تنظيم «الدولة اإلسالمية» 
الوصـول إىل بوابـة السـجن وتفجـري البوابة 
بسـيارة مفخخة، إضافـة إىل تفجري صهريج 
محروقات، واشـتبكوا مع عنارص الحراسـة، 
وسط معلومات عن فرار عدد من املساجني».

وأكـدت «قوات سـوريا الديمقراطيـة» وقوع 
«محاولة فرار» من سجن «غويران»، وأشارت 

إىل وقوع اشتباكات.

بغداد/الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات، امس االحد، القبض عىل 
اثنـني من مهربي املخـدرات من احـدى دول الجوار 
وبحوزتهما اكثر من ٧ كغم من املواد املخدرة و١٠٠ 

الف حبة مخدرة يف محافظة البرصة .
وذكـرت الوكالـة يف بيـان ورد لــ «الـزوراء»، انـه 
«اسـتمرارا لعملياتها األمنيـة يف مكافحة املخدرات 
والقضـاء عـىل هذه االفـة الخطرة، تمكنـت وكالة 
وزارة  يف  االتحاديـة  والتحقيقـات  االسـتخبارات 
الداخليـة من إلقـاء القبض عىل اثنـني من املتهمني 

يحمالن الجنسـية االجنبية قادمـان من احدى دول 
الجـوار يقومـان بتهريـب وتجارة املـواد املخدرة يف 

محافظة البرصة».
واضـاف ان «املتهمـني بحوزتهما كميـة كبرية من 
املـواد املخـدرة تقـدر (٦كغم مـن مادة الحشيشـة 
و١كغـم من مـادة الرتيـاك و٥٠٠غم غـم من مادة 
الحشيشـة و١٠٠٠٠حبة مخدرة وقـارب صيد كانا 
يستقالنه، فضال عن أدوات تعاطي)، حيث تم اتخاذ 
االجـراءات القانونيـة الالزمة اصوليا مـع املتهمني 

واملضبوطات».
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بغداد/الزوراء:
أعلنـت هيئـة النزاهـة االتحاديَّـة، امس 
االحـد، تنفيـذ عمليَّـات ضبـٍط يف دوائـر 
التسـجيل العقـاري يف ثـالث ُمحافظاٍت، 
ُمبّينًة ضبط حاالت تالعٍب وتزويٍر وإهماٍل 

يف تلك الدوائر.
دائـرة التحقيقات يف الهيئة أفادت يف بيان 
ورد لــ «الـزوراء»، أنَّ «مـالكات مكتـب 
تحقيـق الديوانيَّة، التي انتقلـت إىل دائرة 
نت  التسـجيل العقاري يف الديوانيَّـة، تمكَّ
ٍل باسـم  من ضبـط إضبارة عقاٍر ُمسـجَّ
مواطنٍة خارج العراق تبلغ قيمته (٣٠٠) 
مليون ديناٍر»، ُمشريًة إىل «تمشية معاملة 
بيعه ونقل ملكيَّـته خالفاً للتعليمات، بعد 
ممارسة ُمدير دائرة التسجيل العقاري يف 
فني املعنيِّني  الديوانيَّـة الضغط عـىل املُوظَّ

إلتمام عمليَّـة البيع ونقل امللكيَّة».
وأضافـت الدائرة، إنَّ «فريـق عمل مكتب 
الهيئة يف واسـط، الذي انتقل إىل ُمديريَّـة 
ن، بعد  التسـجيل العقاري – الثانيـة، تمكَّ
التحـرّي األصـويل، مـن كشـف تالعٍب يف 
جنس أحد العقـارات، الفتًة إىل قيام لجنة 
فـني يف دائرتي  الكشـف املُؤلَّفـة من ُموظَّ
التسـجيل العقـاري والرضيبة بتسـجيل 
العقـار يف محرض الكشـف كــ (عرصة) 

وعند إجراء الكشف املوقعي تبنيَّ أنَّ جنس 
اح  العقار هو دار سكن، إذ تبنيَّ قيام املسَّ
يف دائرة البلديَّـة بتثبيت قطعة األرض عىل 

أنَّها خالية من املشيدات خالفاً للواقع».
وأوضحـت أنه «تـمَّ تنفيـذ عمليَّـة ضبٍط 
ثالثـٍة يف ُمحافظة بابل تـمَّ خاللها ضبط 
ُمديريَّــة  يف  السـجل  حفـظ  مسـؤول 
التسـجيل العقـاري يف املُحافظة؛ لفقدان 
السـجل الخـاص بعـدٍد من العقـارات يف 

املُديريَّـة».
محـارض  ثالثـة  «تنظيـم  اىل  واشـارت 
َذت  ضبـٍط أصوليَّـٍة بالعمليَّـات التـي ُنفِّ
ـراٍت قضائيَّـٍة، وعرضها رفقة  وفقـاً ملُذكَّ
املُتَّهمـني واملُربزات الجرميَّـة، عىل قضاة 
ـني يف املُحافظات الثالث،  التحقيق املُختصِّ
الذيـن قـرَّروا بدورهـم اسـتقدام ُمديـر 
الديوانيـة  العقـاري يف  التسـجيل  دائـرة 
واملُوظفني املسـؤولني وفق أحـكام املادة 
(٣٣١) مـن قانون العقوبـات، إضافًة إىل 
إصدار أمـر قبٍض وتنفيـذه بحقِّ أعضاء 
لجنة الكشـف يف واسط وفق أحكام املادة 
(٣٣١) مـن قانون العقوبـات؛ فضالً عن 
توقيف مسؤول حفظ السجل يف ُمديريَّـة 
التسـجيل العقـاري يف بابل وفـق أحكام 

املادَّة (٢٤٠) من قانون العقوبات».

 بغداد/ الزوراء:
أعلنت مكافحة اجرام بغداد، امس االحد، 
عن تحرير مختطف والقاء القبض عىل 

الخاطف يف منطقة االعظمية ببغداد.
وذكـرت املديريـة يف بيـان: انـه «بعـد 
أن اسـتخربت مفـارز مكتـب مكافحة 
اجرام األعظمية حسـب نداء السـيطرة 
املركزيـة حـول وجـود جريمـة خطف 
ألحد املواطنني ضمن منطقة االعظمية، 

وألهمية املوضوع تم تشكيل فريق عمل 
باالشـرتاك مع القـوة املاسـكة لألرض 

واالنتقال اىل محل الحادث».
وأضاف البيان انه «تم تحرير املختطف 
والقبـض عـىل املتهم الخاطـف وضبط 
بحوزته أسـلحة متنوعة يف داخل الدار، 
وتم اتخـاذ اإلجـراءات القانونية بحقه 
جـزاءه  لينـال  القضـاء  إىل  لتقديمـه 

العادل».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت األمانـة العامة ملجلـس الـوزراء، امس األحد، عـن إنجاز جميـع معامالت 
املفصولني السياسـيني لسنة ٢٠١٩، بينما أشارت إىل املبارشة بمعامالت ٢٠٢٠ بدءاً 
من الخميس املقبل. وقال املتحدث باسـم األمانة حيدر مجيد يف ترصيح صحفي إن 
«دائرة شـؤون السياسيني يف األمانة العامة ملجلس الوزراء أنجزت جميع املعامالت 
للمفصولني السياسـيني لسـنة ٢٠١٩». وأضاف، أنها «سـتبارش بمعامالت لسـنة 
٢٠٢٠ بدءاً من الخميس املقبل»، مشـرياً اىل أن «هناك اسـتئنافاً السـتقبال املواطن 
من مدعني الفصل السـيايس لغرض متابعة معامالتهم لسـنة ٢٠٢٠». وأكد مجيد، 
أن «هـذه االجراءات جاءت بتوجيه من األمـني العام ملجلس الوزراء برضورة إنهاء 
وإنجاز، جميع املعامالت املتوقفة للسـنوات املاضية»، الفتاً اىل أن «التوقفات كانت 

بسبب عدم تخصيص الدرجات الوظيفية يف املوازنات السابقة».
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بغداد/الزوراء:
أعلنت هيئـة املنافذ الحدوديـة، امس األحد، 
ضبـط ثمانـي حاويـات مخالفـة لـرشوط 
وضوابط الخزن واالسترياد يف ميناء أم قرص 

األوسط.
وذكر بيـان للهيئة، تلقه «الزوراء» أن «كادر 
هيئـة املنافـذ الحدوديـة وبجهـود ومتابعة 
دقيقة يف منفذ ميناء أم قرص األوسـط، ومن 
خـالل تنسـيق العمل وتبـادل املعلومات مع 
جهـاز املخابـرات الوطني، تـم ضبط ثماني 
حاويات غري مربَّدة، تحتوي عىل (مستلزمات 
طبية) مخالفة لرشوط وضوابط االسترياد»

وأضـاف البيـان، أن «الحاويـات املضبوطة 
غري مختومة بختم (MOH) املعتمد من قبل 
وزارة الصحـة، وعدم وجود تعهد من الجهة 
املسـتفيدة،   ولم تتم مراعاة رشوط الحفظ 
والتخزين، ما جعلها غري صالحة لالستخدام 
البـرشي». وأشـار إىل، أن «مـالكات الهيئة، 
شـّكلت لجنة بالتنسـيق مع مركـز الجمرك 
والجهـات املختصـة، بعـد تنظيـم محـرض 
الضبـط األصـويل واإلحالـة إىل مركز رشطة 
جمـرك أم قرص األوسـط، لعـرض املوضوع 
أمام أنظار قايض التحقيق، التخاذ اإلجراءات 

القانونية بحق املخالفني».

دياىل/الزوراء:
ديـاىل  عمليـات  قيـادة  أعلنـت 
للحشـد الشـعبي، امـس األحد، 
إطالق عملية أمنية واسـعة من 
لتفتيـش ومالحقة  عدة محاور 

فلول داعش يف حوض العظيم.
وقال قائد عمليات دياىل للحشـد 
يف  املوسـوي،  طالـب  الشـعبي 
بيان تلقته «الزوراء»، إن «ألوية 
الشـعبي والتشـكيالت  الحشـد 
السـاندة لهـا انطلقـت صبـاح 
امـس، بعمليـة أمنّيـة واسـعة 
ملالحقـة فلول داعـش يف حوض 
الرشقـي  بجزأيهـا  العظيـم 

والغربي».
وأضـاف املوسـوي، أن «القوات 
املشـاركة بالعملية اللواء الرابع 
والثالـث والعرشيـن ولـواء نداء 

ديـاىل والقـوة الخاصـة بقيادة 
مـن  مسـندة  ديـاىل  عمليـات 
القيادة  قبل صنـوف وخدمـات 
واملدفعيـة  واالسـتخبارات 
ومكافحة املتفجـرات»، الفتاً إىل 
أن «العملية جاءت ملالحقة فلول 

داعش بعد التعرض الغادر الذي 
طـال أبطال الجيـش العراقي يف 

ناحية العظيم».
تهـدف  «العمليـة  أن  وأوضـح، 
إحكام الطوق ومسـك خط صد 
عىل حوض نهر العظيم بجزأيها 

الرشقـي والغربـي ومسـك خط 
النعمـان وصـوال اىل مصب نهر 
العظيـم لنهـر دجلـة جنوبـاً»، 
مشرياً إىل أن «العمليات ستستمر 
رغم انخفاض درجـات الحرارة 
والتضاريـس  الجـو  وبـرودة 
املعقدة والحركـة الصعبة داخل 
املائيـة  واملسـطحات  األدغـال 

ضمن نطاق العمليات».
يف  شـارك   ٥٢ «اللـواء  وتابـع 
العمليـة ضمـن قيـادة عمليات 
للحشـد  كركـوك ورشق دجلـة 
الشـعبي والفوج النهري التابع 
ملحـور الشـمال بهـدف اسـناد 
قوات قيادة عمليات دياىل وفرض 
طوق أمني ملنع تسلل اإلرهابيني 
الدواعش ضمن نطاق العمليات 

يف حوض حاوي العظيم».

  اربيل/الزوراء:
ناقـش رئيـس حكومـة إقليـم كردسـتان 
مـرسور بارزاني، امس األحـد، مع كل من 
وزيـري البيشـمركة شـورش إسـماعيل، 
والداخلية ريرب أحمد، آخر املسـتجدات بعد 
تصاعد تهديـدات إرهابيي داعش يف العراق 

وسوريا.
وأعـرب بارزانـي بحسـب بيـان لحكومـة 
اإلقليـم تلقـت «الزوراء» نسـخة منه «عن 
قلقـه إزاء ازدياد هجمـات إرهابيي داعش 
يف العـراق وسـوريا، مشـدداً عـىل رضورة 
تعزيز خطـوط الدفاع وتشـديد اإلجراءات 

الالزمـة لحمايـة إقليم كردسـتان من تلك 
التهديدات».

التنسـيق  مواصلـة  أهميـة  «عـىل  وأكـد 
والتعاون مـع الحكومـة االتحادية وقوات 
التحالف الدويل، من أجل التصدي لتهديدات 

ومخاطر إرهابيي داعش».
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حوار/ فرقان عيل:
فـرح النعيمي، كاتبة شـابة متميزة، 
اتخـذت منذ خمس سـنوات مسـارا 
يختلـف عـن أقرانهـا يف هـذا املجال، 
كتبـت بمختلف املجـاالت القصصية 
واملواضيـع  والخواطـر  والنصـوص 
املجتمعية وحلولها، صدر لها كتابان يف 
التنمية البرشية وبالواقع االجتماعي 
ذي الطابع الواقعي البعيد عن الخيال 
والجريء وهما (مستِفزة) عبارة عن 
٤٢٧ صفحـة، و(حقارة البرش) ٣٠٣ 
صفحة، تحدثت بهما عن أمور واقعية 
الجنسـني، وأوضحت  مجتمعية لكال 
الكثـري من املشـاكل والظـروف التي 
يواجهها االشـخاص داخـل املجتمع 

بصورة عامة.
*متى كانت بداية مسريتِك بالكتابة؟

- بدايـة مسـريتي بالكتابـة كانت يف 
٢٠١٨، فكنت أكتب بكروب مختلط يف 
اللهجـة العراقية «العامية»، ولم تكن 
لدّي معرفة باللغة العربية كثرياً، لكن 
كان عنـدي دافع كبري بـأن أكتب عن 
كل ما يجول يف داخيل وعن كل ما أراُه 

يف املجتمع. 
*من الداعم األسايس لِك ؟

- الداعـم األسـايس األول يل يف بدايـة 

مسـريتي كانـت صديقـة يل هي من 
شـجعتني يف الوقـت الذي اسـتهزأت 
فيـه مـن إمكانياتـي يف هـذا املجال، 
ألنني كنت بعيدة عنـُه، وهذا بالطبع 
ال يعنـي أن االهل لم يدعموني أو اقلل 
مـن امكانياتهم، ال بالعكس جداً فهم 
لـم يقفوا ضـدي، ولكـن كأي أهل يف 
املجتمـع العراقي لم تكـن هناك ثقة 
بإمكانيـات اوالدهـم يف بدايـة األمر، 
وفيما بعـد ابي وامي أصبحا من اكرب 

الداعمني يل، وهذا يزيدني فخرا.
*ملاذا اخرتِت الكتب تحديداً؟ 

- اخرتُت الكتب تحديداً ألنها تعرب جداً 
عن مشـاعر اإلنسـان وتأخذ حق كل 
إنسان مظلوم وتصفع عن كل ظالم، 
إضافة اىل أن مجتمعنا بأمس الحاجة 
توجيـه  منهـا  فالهـدف  الكتـب،  إىل 
املجتمـع وتوعيتُه ألنها تعـّد محاكاة 
للواقع وإيجاد الحلول للمشاكل الذي 

تعرتينا باعتبار أننا اتجهنا للهاويـة.
*هل تعتقدين أن دخولِك لعالم الكتب 

مغامرة كبرية كما يراه اآلخرون؟
- نعـم، بالنسـبة يل أنـا الكاتبة فرح، 
فهـي مغامرة كبرية جداً ألني يف بداية 
مسـريتي وال اعـرف أي يشء عن هذا 
املجال، فأنا لم أتخرج من كلية اآلداب 

الخاصـة باللغـة العربيـة، وال اعرف 
اساسـاً كيف اكتـب باللغـة العربية، 
فكان األمر بالنسـبة يل صعبا، إضافة 
إىل ان حياتنـا كلها مغامرة ويجب أن 

ندخل بهـا لكي نعرف مـدى طاقتنا، 
وان خرسنـا فالحيـاة ليسـت دائمـاً 
فيهـا ربح، ولكن ببداياتي ومع نجاح 
كتاب (مستِفزة) ووجود آذان صاغية 

أعطانـي هذا االمر القـوة ألكمل بهذا 
املجال.

*كيف ترين إقبـال الناس نحو قراءة 
الروايـات والكتـب تحديداً مـع ثورة 
مواقـع التواصـل االجتماعي يف وقتنا 

الحارض؟
- بالنسـبة إلقبال النـاس نحو قراءة 
الروايات والكتب تحديداً، فنسـتطيع 
ان نقـول عنهـا جيدة، ولكن ليسـت 
بالشـكل املبهـر، فبالتأكيـد مواقـع 
التواصل االجتماعي أخذت حيزا كبريا، 
ولألسف بشـكل خاطئ يف الكثري من 
األحيـان، والخطأ طبعاً يف اسـتخدام 
اإلنسـان فهو حر كيـف يوجه عقلُه، 
فـأرى ان اقبال الناس ليس بالشـكل 
العـايل، أي من متوسـط اىل اقل، وهذا 
كلـُه يعـود اىل مدى وعـي كل فرد من 
أفراد املجتمـع، فيكون الفكر والوعي 

متذبذبا من شخص اىل اخر.
*هـل أثـرت الكتـب والروايـات عىل 

املجتمعات العربية؟
- بالتأكيـد هنالـك الكثري مـن الكتب 
التـي غـريت عقـول البـرش وغـريت 
وأيضـاً  الكثـري،  وغـريت  حضـارات 
هناك روايات أصبحـت أفالما، ومنها 
والسـورية،  واللبنانيـة  املرصيـة، 

فهنـاك الكثـري من الروايـات والكتب 
التـي سـاعدت املجتمعـات باختالف 
مواضيعهـا وتوعيتهـا، فهـي أشـبه 

بعالج لكل مريض.
و(حقـارة  (مسـتِفزة)  *كتابـا 
البرش)، ملاذا اخرتت هذِه العناوين؟ 
وكيـف تريـن إقبـال النـاس عـىل 

رشائهما؟
- اخرتُت هذِه العناوين ألني أحببُت 
ان اكـون مميـزة يف الطـرح، وكل 
كاتب يسـعى ان يكون مختلفا عن 
غـريه، إضافـة اىل ان كالمـي كان 
مستفزا بالفعل، فخرج معي عنوان 
(مسـتِفزة)، وأصبح كل من يقرأ يل 

ويتابعني يلقبني باملستِفزة. 
*فـرح النعيمي كاتبـة متميزة بني 
أقرانها، ما الطريقـة التي أوصلتها 

اىل هذا التميز؟
- ممكن ان يكون أسـلوبي يف الحياة، 
فأنـا ال أحب أن أسـري خلـف القطيع 
يشء،  كل  يف  التميـز  احـب  دائمـاً، 
مالبـيس، طريقة تفكـريي يف الحياة، 
فعندما أمسـكت القلم اردت ان اكون 
انسـانة واضحـة قريبة مـن الناس، 
وكذلك واضحـة وواقعيـة بعيدة عن 
الخيـال، وأن كل مـن يقرأ يل اسـمعُه 

يردد عبارة (فـرح كأنك تكتبني واقع 
حياتي) (فرح كأنك بهذا الظرف كنِت 
معـي)، وهذا ما جعلنـي أتميز كوني 
ابنـة هذا املجتمع وقريبـة من الناس 

وأكتب عن واقعهم. 
*مـا األعمـار األكثـر اطالعـاً عىل 
كتبِك؟ وهل يوجد برأيِك عمر محدد 

للقراءة؟ 
- مـن األمـور التي جعلتنـي أُصدم 
او يصيبنـي الذهـول هـو انـه كل 
الفئـات العمرية تقرأ يل سـواء األم 
واألب والشـباب واملراهقـني وحتى 
كبار السن، فقد كنت أتوقع انه من 
املمكن ان أصل اىل أعمار الشباب او 
املراهقني، لكن كبار السن لم يكونوا 
يف قامـويس رصاحـة، وبرصاحة ال 
يوجـد عمر محـدد للقـراءة، فكلما 
كان بشـكل مبكر للطفل كان شيئا 
جيـدا، فأنا لم اعرف ذلـك إال عندما 
كربت. ويف الختام أشـارت مرصحة 
حـول موضـوع االعتـزال عـن هذا 
املجـال، فقالـت: لن اتنـازل اطالقاً 
يومـاً عن هـذا املجال واملـكان ألني 
زرعت به ثمرة كبرية يف قلوب قرائي 
واحبابي، فلن اتنازل عنه بسـهولة 

إال بيد الله.
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بغداد/ الزوراء:
كشف الوكيل الفني لوزارة البيئة، 
جاسـم عبد العزيز الفالحي، يوم 
األحـد، عن رؤيـة جديـدة لعمل 
النفط مسـتقبالً، مشـريا  وزارة 
اىل ان الحكومة العراقية سـتعزز 

االقتصاد  األخرض.
وقـال الفالحـي يف كلمـة خـالل 
افتتـاح أعمـال منتـدى العـراق 
”اتفـاق  إن  النظيفـة:  للطاقـة 
مؤتمـر قمـة األرض يف باريـس 
توصـل اىل ان اكثر مـن 300 عام 
مـن النشـاط الصناعـي للـدول 
الكربى كان سبباً رئيساً يف زيادة 
الحـراري،  االحتبـاس  ظاهـرة 

كمـا توصـل اىل قـرارات جديـة 
بتعزيز الجهود نحو تقليل معدل 
انبعاثات الغازات الدفيئة، وتقليل 
بمقـدار  األرض  حـرارة  درجـة 

2-1,5 درجة مئوية“.
وأضاف أن ”العراق شـارك بقوة 
يف املؤتمـر العاملـي وكل الفريـق 
الوطنـي قـدم مسـاهمة علمية 
وفنيـة وطنيـة مزمـع تنفيذها 
واقرها مجلس الوزراء عام 2021 
وانضم العراق اىل اتفاقية باريس 
للتغـريات املناخية وصادق عليها 

الربملان ورئيس الجمهورية“.
”تطبيـق  أن  الفالحـي  وتابـع 
مبادئ التنمية املستدامة وتعزيز 

استجابة االقتصاد تتطلب التحول 
التدريجـي من االقتصـاد املعتمد 
عـىل اإلنتـاج النفطـي كمصـدر 
رئييس لالقتصاد، ومصدر رئيس 
األخـرض  االقتصـاد  اىل  للطاقـة 
املسـتدام، وال يمكـن ان يتم ذلك 
دون تعزيـز الجهود للتحول نحو 

الطاقات املتجددة“.
واشار اىل ان ”هناك رؤية جديدة 
لقيـادة وزارة النفـط خاصـة يف 
هـذه الحكومة التـي اولت عناية 
خاصـة للتحـول التدريجي نحو 
الطاقـات املتجـددة“، مبينـا ان 
”العـراق صنـف عـىل انـه احـد 
هشاشـة  العالـم  بلـدان  اكثـر 
وتأثرا بالتغـريات املناخية، وهذا 
لـه عالقـة بالضغـط الكبري عىل 
تأثـري  مـن  الطبيعيـة  املصـادر 
التغريات املناخيـة عىل التنوعات 
االحيائيـة وعدم وجود امن مائي 

وانعدام االمن الغذائي“.
تأثـري  ”موازنـة  ان  اىل  ولفـت 
التغريات املناخية يمكن ان تجعل 
البيئـة العراقية تزيـد مرونة عرب 
توفـري االمـن املائـي والغذائـي، 
التنمية  اهـداف  تنفيـذ  وتعزيـز 
الصحـي  واألمـن  املسـتدامة، 
الحلـول  وتعزيـز  واالجتماعـي 

املستندة اىل الطبيعة“.

ونـوه الفالحـي إىل أن ”االقتصاد 
العراقـي يعتمد بشـكل كبري منذ 
عقود طويلة عىل اإلنتاج النفطي، 
ووزارة النفـط تـؤدي دوراً كبرياً 
يف تعزيـز هذا االقتصـاد“، مردفا 
بالقـول إن ”اعتمـاد العراق عىل 
اإلنتـاج النفطـي كمصدر رئييس 
لالقتصـاد له تداعياتـه الخطرية 
جدا، كما مر العراق بأزمات يف ظل 
تذبذب أسـعار النفـط يف جائحة 
كورونـا واالزمـة املاليـة لكن تم 
تجاوزهـا بفضل تقنني وترشـيد 
املاليـة  واملعالجـات  االجـراءات، 

الحازمة، وان كانت مؤملة“.

واوضـح وكيـل وزارة البيئـة ان 
”رؤيـة الفريـق الحكومـي هـو 
السـاند  تعزيز االقتصاد االخرض 
العراقـي  واالقتصـاد  املسـتدام، 
النفطـي  االنتـاج  عـىل  يعتمـد 
املالية  ايراداتـه  كوسـيلة لتعزيز 

وتعزيز البنى التحتية“.
مسـتدركا القـول ”لكـن التوجه 
الحكومي الحايل يصـب يف تعزيز 
ما يسـمى الذراع الضعيف االيرس 
املعتمـد عـىل الطاقـة املتجـددة، 
وتعزيـز  االقتصـادي  والتنـوع 
والحلـول  املنتجـة،  القطاعـات 

املستندة اىل الطبيعة“.

بغداد/ الزوراء:
انطلقت اعمال مؤتمر الطاقة املتجددة 
يف العاصمة بغداد، امس االحد، برعاية 
رشكات  وبمشـاركة  النفـط  وزارة 

عاملية متخصصة.
وقال مصدر إن ”اعمال مؤتمر الطاقة 
املتجددة انطلقت صباح امس، برعاية 
وزارة النفط وبمشاركة رشكات عاملية 
رصينـة“، مبينـا أن ”أبـرز الرشكات 
العامليـة املشـاركة يف اعمـال املؤتمـر 
هـي رشكتا سـيمنز االملانيـة وجنرال 

الكيرتيك االمريكية“. 
النفـط لشـؤون  وقـال وكيـل وزارة 
االسـتخراج، كريـم خطـاب، يف كلمة 
افتتاح منتدى العراق للطاقة النظيفة: 
”لقد أولت وزارة النفط اهتماما كبريا 
إىل  التقليديـة  الطاقـة  مـن  للتحـول 
الطاقـة النظيفة واملتجـددة إىل جانب 
االهتمـام الجاد بمشـاريع اسـتثمار 
الغـاز املصاحـب للعمليـات النفطية 
وتحويـل الطاقـة املحروقـة إىل طاقة 
نظيفـة والعمـل عىل إيقـاف حرقه يف 

غضون السنوات القليلة املقبلة“.
وأضـاف ”يف قطاع االسـتخراج عملت 
وزارة النفـط وباالتفاق مع الرشكات 
العامليـة عـىل التقليل مـن االنبعاثات 
الناتجـة عـن العمليـات النفطيـة يف 
الحقول النفطية واعتماد أدق املعايري 

البيئية يف قطاع الطاقة املتجددة“.
”تحقيـق  ان  اىل  خطـاب  واشـار 
االستغالل االمثل للموارد يحقق درجة 
كبرية من العدالة بني االجيال القادمة 
فضال عن تفعيل التكنولوجيا الحديثة 
وربطهـا بأهـداف املجتمـع وذلك من 
خالل توعية السكان بأهمية التقنيات 
املختلفـة يف املجـال التنمـوي وكيفية 
يف  منهـا  والجديـد  املتـاح  اسـتخدام 
تحسني نوعية حياة املجتمع وتحقيق 

أهدافـه املنشـودة دون أن يـؤدي إىل 
مخاطر وأثار بيئية سيئة“.

واكـد وكيـل وزارة النفـط ”االهتمام 
النظيفـة واملتجددة  الطاقـة  بقطـاع 
مـن قبل الحكومة والـوزارة وتنميتها 
مسـاحة  عـىل  مشـاريعها  وزيـادة 
العـراق“، الفتـا اىل ان ”ذلك لن يؤثر يف 
خطـط الوزارة يف ادامة وزيادة االنتاج 
من النفط والغـاز، وما لها من أهمية 
كبرية يف تحقيق إيـرادات مالية كبرية 

تسـهم يف تحقيق التنمية املسـتدامة، 
وتبقي العـراق يف تأديته الدور املهم يف 
سـوق الطاقة العامليـة باعتباره ثاني 
اكـرب منتـج يف منظمـة النفـط أوبك، 
وسـوقا تعمل عـىل االسـتثمار األمثل 
الثروة الوطنيـة، وتكون من الداعمني 
لجميع املبادرات التي عملت عىل تقليل 

من االنبعاثات الكاربونية وامللوثات“.
من جانب متصل، أعلنت وزارة النفط، 
امـس االحـد، ان جـوالت الرتاخيـص 

النفطية اضافـت للعـراق 740 مليار 
دوالر خالل عرش سنوات.

والرتاخيـص  العقـود  مديـر  وقـال 
النفطيـة يف الـوزارة، عيل معـارج، يف 
حديث صحفي: ان ”جوالت الرتاخيص 
خالل فرتة 10 سـنوات أضافت للعراق 
مبالغ ماليـة بحدود 740 مليار دوالر، 
فضـال عـن طاقـة انتاجيـة اضافية 
ماليـني   3 اىل  و700  املليـون  بحـدود 

برميل باليوم“.
وأضـاف معـارج ان ”املبالـغ التي تم 
رصفها عىل الرشكات النفطية املطورة 
للحقـول النفطيـة خالل هـذه الفرتة 
بلغـت ما يقـارب من 90 مليـار دوالر 
قـد تم رصفها عىل البنـى التحتية من 
حفر آبار ومد شـبكة أنابيب ومنشآت 
سـطحية وصيانة ومنشـآت معالجة 
للغـاز والنفط“. واكـد ان ”ما حصلت 
عليـه الـرشكات االجنبيـة العاملة يف 
هـذه الحقول هـو ال يتجاوز 1 اىل 1.2 
من االيرادات املتأتية التي تمثل األرباح 
أما املتبقي والذي هو بحدود 98 باملئة 
من اإليرادات فقد ذهبت ملوازنة الدولة 
العامة“. يذكر أن العراق قد وقع مطلع 
العـام الحـايل 2010، عقـوداً عدة مع 
رشكات عامليـة لتطوير بعض حقوله 
العـراق، ضمـن  النفطيـة يف جنـوب 

جولتي الرتاخيص األوىل والثانية.
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بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي بشـكل 
طفيـف، امـس األحـد، يف البورصة الرئيسـة بالعاصمة بغـداد، ويف اقليم 

كردستان.
وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سجلت صباح 
امـس ١٤٧٩٥٠ دينـار عراقـي مقابـل ١٠٠ دوالر أمريكي، فيما سـجلت 

االسعار ليوم السبت ١٤٨٠٠٠ دينار عراقي مقابل ١٠٠ دوالر امريكي.
وأشـار إىل أن اسـعار البيع والرشاء انخفضت يف محال الصريفة باألسواق 
املحليـة يف بغـداد، حيث بلغ سـعر البيع ١٤٨٥٠٠ دينـار عراقي لكل ١٠٠ 
دوالر امريكي، بينما بلغت أسـعار الرشاء ١٤٧٥٠٠ دينار عراقي لكل ١٠٠ 
دوالر امريكي. أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شـهدت اسعار 
الـدوالر انخفاضـا ايضا، حيث بلغ سـعر البيع ١٤٨٢٠٠ دينـار لكل ١٠٠ 
دوالر امريكي، وبلغ سعر الرشاء ١٤٨١٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

بغداد/ متابعة الزوراء:
اعلـَن مجلـس املصدرين األتـراك ان العراق جاء رابعا من بـني دول العالم 

باسترياد التفاح الرتكي خالل العام ٢٠٢١.
وقـال املجلس يف بيـان: ان «قيمة الصادرات الرتكية مـن التفاح بلغ ١٨٠ 
مليون دوالر خـالل العام املايض، بزيادة بمعدل ٦٣٫١٧ باملئة، مقارنة مع 

٢٠٢٠، إذ بلغت القيمة حينها ١١٠ ماليني و٣٤٠ ألف دوالر.
واضـاف ان «صادرات تركيـا من التفاح وصل إىل ٨٠ دولـة حول العالم»، 
مبينا ان «الهند تصدرت قائمة الدول املسـتوردة للتفاح الرتكي، بواقع ٦٨ 
مليون دوالر تلتها روسـيا ٣٦ مليون دوالر، فيما جـاءت ليبيا ثالثة بـ١٦ 
مليـون دوالر، ثم العراق بــ١٥ مليونا دوالر». وكانـت الحكومة العراقية 
قد قررت ومنذ سـنوات قالئل حظر اسـترياد الخرض والفواكه، ومنتجات 
اللحوم الحمراء والبيضاء لدعم املنتج املحيل إال أنها تسـمح يف الوقت ذاته 

باسترياد السلع التي تشهد نقصا يف األسواق املحلية.

جمهورية العراق                                العدد:٧٥٠/ب/٢٠٢١
مجلس القضاء االعىل                         التاريخ:٢٠٢٢/١/٢٣

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة الشطرة

إعالن
بالنظر الكتسـاب قرار الحكم املرقم اعاله الدرجة القطعية الخاص بإزالة 
شـيوع املركبـة (١٥٨٧٣٠/أ) ذي قار خصويص ذات لـون (لؤلؤي ابيض) 
موديل (١٩٩٤) (تويوتا كريسـتا صالون) فعىل الراغـب بالرشاء مراجعة 
هذه املحكمة خالل ١٥ خمسـة عرش يوماً مسـتصحباً معه املستمسكات 
التعريفيـة وتأمينـات بنسـبة ١٠٪ من القيمـة املقدرة والبالغة (خمسـة 
ماليـني وخمسـمائة الف دينـار) ويتحمل من ترسـو عليـه املزايدة اجور 

االعالن والداللية.
القايض
عيىس عطوان عبدالله

بغداد/ الزوراء:
تراجعت مبيعات الدوالر يف مزاد البنك املركزي، امس األحد، لتصل اىل ٢٠٦ 

ماليني دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي شـهد امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكـي، تراجعـا يف مبيعاته من الـدوالر بنسـبة ٥٫٠٧٪ لتصل إىل ٢٠٦ 
ماليني، و٤٦٩ الفا، و٧١ دوالرا أمريكيا غطاها البنك بسـعر رصف اساس 
بلـغ ١٤٦٠ دينـاراً لكل دوالر، مقارنـة بيوم الخميس املـايض، التي بلغت 

املبيعات فيه ٢١٧ مليونا و ٨٣٠ الفا و٢٦٣ دوالرا أمريكيا.
وأضـاف: ان معظم مبيعات البنك التي ذهبت لتعزيـز األرصدة يف الخارج 
عىل شـكل حواالت واعتمادات والتي بلغـت ١٧٧ مليونا، و ٢٤٩ الفا، و٧١ 
دوالرا، فيما ذهب املبلغ املتبقي البالغ ٢٩ مليوناً، و ٢٢٠ ألف دوالر بشكل 

نقدي.
وأشـار إىل أن ٢٩ مرصفا قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، ١٣ 

مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل و ١٧١ رشكة توسط.

ÚÓ‹0a@÷aÏé˛a@¿@ã‘nèÌ@ã–ñ˛a@Êá»æa

@¿@b–Ó–†@böb–Øa@áËìÌ@ä¸Îá€a
@·Ó‹”�aÎ@ÜaáÃi

@Üa7néa@¿@�bÓæb«@…iaã€a@÷aã»€a
Ô◊6€a@Åb–n€a

@ÏÆ@›vèm@Ú‹‡»€a@Üaçfl@pb»Ójfl
ä¸ÎÜ@µÌ˝fl@206
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بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار الذهب «االجنبي والعراقـي» يف األسـواق املحلية، امس 

االحد.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغـداد سـجلت للمثقـال الواحد عيـار ٢١ مـن الذهب الخليجـي والرتكي 
واألوربي سـعر بيع ٣٧٧ الف دينار، و سـعر الرشاء ٣٧٣ الفاً، وهي نفس 

االسعار ليوم امس السبت.
واشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب العراقي سجل 

استقرارا ايضا عند ٣٤٧ الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء ٣٤٣ ألفا. 
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار ٢١ يرتاوح بني ٣٨٠ الف دينار و٣٨٥ ألفاً، فيما تراوح سعر 
البيـع مثقـال الذهب العراقي بـني ٣٥٠ الفاً و٣٥٥ الف دينار.. ويسـاوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

@ÂÌá‹j€a@µi@ÊÎb»n€a@÷bœe@…ÓéÏn€@bËÓ«bèfl@Â«@oiã«c

بغداد/ الزوراء:
أكد وزير التجارة السـعودي، رئيس 
مجلس التنسيق السعودي العراقي، 
ماجـد القصبـي، امـس االحـد، أن 
املجلس يسعى إلزالة كل ما يعرتض 
تشـجيع االسـتثمار وعرقلـة رجال 
األعمال لتوسـيع افـاق التعاون بني 

البلدين.
وقـال القصبـي يف ترصيـح لوكالة 
األنباء السعودية، تابعته ”الزوراء“، 
األعمال  انعقـاد ملتقـى  بمناسـبة 
السـعودي العراقـي يف الرياض: إن 
مجلس التنسـيق السعودي العراقي 
العوائـق  جميـع  إلزالـة  يسـعى 
لتشجيع االستثمار، وإتاحة الفرصة 
لرجـال األعمـال للتعرف عـىل مزايا 
القطاعات التجارية واالسـتثمارية، 
وتبني الوسـائل الفاعلة التي تسهم 
يف تنميـة املناطق الحدودية وتحفيز 

الفرص االستثمارية الواعدة.
وبني: أن العالقات السعودية العراقية 
يف ظـل املتابعة الدقيقة من قيادة يف 
البلديـن ”يف أفضل حاالتها وتشـهد 
نموًا يليق بالتاريـخ الذي يجمعهما 

واملستقبل الذي ينتظرهما“.
التنسـيق  مجلـس  أن  اىل:  واشـار 

السـعودي العراقي ”يعـزز التواصل 
عىل املسـتوى االسـرتاتيجي ويعمق 
الثقة السياسـية املتبادلـة، ويفتح 
يف  التعـاون  مـن  جديـدة  آفـاق 
مختلـف املجاالت ومنها االقتصادية 
والتنمويـة واألمنية، واالسـتثمارية 
والسـياحية والثقافيـة واإلعالميـة 

وغريها“.
ولفت القصبـي إىل ”متانة العالقات 
السـعودية  العربيـة  اململكـة  بـني 
والجمهورية العراقية، وأن مصلحة 
البلدين والشعبني الشقيقني واحدة، 
تجمعهم روابط تاريخية ووشـائج 
قربى وجوار ودم ومصري مشرتك“.

وأوضح أن ”قيادة البلدين الشقيقني 

حريصـة عـىل تعزيـز العالقـات يف 
مختلف املجاالت، واسـتثمار جميع 
اإلمكانات وتوفـري وتطوير الفرص 
ليعود خريها عىل البلدين والشعبني 

الشقيقني“.
يذكر أن حجـم التبادل التجاري بني 
اململكة والعراق بلغ 17.7 مليار ريال 
خـالل السـنوات الخمـس املاضية، 
ومن أبرز املرشوعات املشـرتكة بني 
البلدين التعاون يف قطاعات وأنشطة 
البرتوكيمياوية  والصناعات  الطاقة 
اللوجسـتية  والخدمـات  والنقـل 
وأنظمـة الـري واملعـدات الزراعيـة 
الغذائيـة وقطـاع  وصناعـة املـواد 

املقاوالت والتطوير العقاري.

بغداد/ الزوراء:
أعلن املرصف الزراعي التعاوني، امس األحد، اطالق ترويج ورصف قروض 

السكن والقروض الشخصية امليرسة يف اطار مبادرة البنك املركزي.
وقـال مصدر للمكتب االعالمي يف املرصف يف بيـان ورد اىل ”الزوراء“: إنه، 
وبالنظر اىل االستفسـارات الواردة مـن فروع ومكاتب املرصف بخصوص 
قروض مبادرة البنك املركزي العراقي، نود اعالم الجمهور بإمكانية ترويج 

ورصف قروض املبادرة املذكورة وحسب الضوابط والتعليمات.
ُيذَكر أّن البنك املركزي أطلق مبادرات إقراضية متعددة، منها مبادرة تمويل 
املشـاريع الصغرية واملتوسطة ومبادرة املشـاريع الكبرية البالغة خمسة 
تريليونـات دينار لتمويـل املصارف املختصة، فضالً عـن ثالثة تريليونات 
دينار لدعم القطاع العقاري، وأخريًا مبادرة تمويل الطاقة النظيفة بمبلغ 
تريليـون دينار ليصبح إجمايل املبالـغ املخصصة للمبادرات التنموية أكثر 

من خمسة عرش تريليون دينار عراقي.

بغداد/ الزوراء:
كشـف مـرصف الرافدين عـن املشـاريع االسـتثمارية التي تـم تمويلها 
ومنحهـا القـروض الالزمة وتسـديد مبالغهـا بالكامل. وأوضـح املكتب 
االعالمي للمرصف يف بيان تلقت ”الزوراء“ نسخة منه: ان ”هناك مشاريع 
اسـتثمارية تم تقديم القروض املالية لها من قبل املرصف لغرض انشـاء 
وتأهيل املجمعات السـكنية واملراكز التجارية واملشاريع الخدمية االخرى 
واسـتيفاء مبالغ تلك القروض واخرى ما يزال العمـل واملتابعة متواصلة 
من حيث االلتزام باملدة املحددة للتسـديد“. وأشـار اىل ان ”املشـاريع هي 
{مول القاهرة ومجمع اسـكان ارض بابل السكني ومول اكد ومجمع درة 
كربالء السـكني ومجمع املاسة السـكني}“. ولفت البيان اىل ان ”املرصف 
مسـتمر بدعم التمويالت املالية للمسـتثمرين والرشكات الراغبة يف العمل 
بالسـوق من اجل تقوية االقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للقضاء عىل 

البطالة وتحريك عجلة البناء واالعمار يف البالد“.

@Â‡ö@ÒáÌáu@böÎã”@’‹�Ì@Ô«aäç€a
@ç◊ãæa@ÒäÜbjfl

@…Ìäbìæa@·Ác@—ìÿÌ@ÂÌáœaã€a
@bË„ÏÌÜ@áÌáèm@#@>€a@ÚÌäb‡rné¸a @pb”˝»€aÎ@äb‡rné¸a@…ÓéÏm@Û‹«@á◊˚m@übÌã€a

ÜaáÃi@…fl@ÚÌäbvn€a

Ê˝«g
تعلن نقابة الصحفيني العراقيني عن حاجتها 
لتأهيـل مبنى النقابة ورفع مادة االيكوبوند 
وإعـادة تصميـم وتغليـف املبنـى وإعـادة 
تأسـيس الكهربـاء والتأسيسـات الصحية 
والتربيـد وكافـة امللحقـات، عـىل أن يكون 

التغليف باملرمر ومن النوع الجيد.
فعىل املقاولني واملكاتب والرشكات املتخصصة 
تقديـم طلباتهـم مصحوبـة بالعـروض اىل 
إدارة النقابة خـالل مدة (٧) ايام من تاريخ 
نرش االعـالن واالطالع عىل الرشوط الخاصة 
بذلك والتي يمكن الحصـول عليها من ادارة 
النقابة، وان النقابة غري ملزمة بقبول أوطأ 
االسـعار والعروض غري املستوفية للرشوط 

املطلوبة.

µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@Úib‘„
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@Â«@çˆbœ@Ô‹«@kÓÃ�Ì@b„ÎäÏ◊@ëÎãÌbœ
Êb‰j€Î@ÊaãÌg@Ômaäbjfl

بغداد/ الزوراء
أوضـَح املديُر اإلداري للمنتخـِب الوطنّي، غيث مهنا ان العب املُنتخـِب الوطنّي عيل فائز 
املُحرتف يف صفوِف نادي القادسـية الكويتي سـيغيُب عن التواجد مـع املنتخِب الوطني 
ملواجهتي إيران ولبنان ضمن التصفياِت اآلسيوّية املُؤهلة اىل نهائّياِت كأس العالم، وذلك 
بعـد التأّكـِد من إصابتِه بفايـروس كورونا، بعـد أن أظهرت فحوصاُت املَسـحِة األخرية 
لالعب، التي أجراها يوم امس االحد يف الكويت، أنه مصاٌب، وبالتايل َيتعّذر عليه االلتحاُق 
مـع املنتخـِب الوطني، وسـيخضُع ألخِذ الِعالجـاِت الالزمة من أجل الِشـفاِء والعودة إىل 

املالعب.

ãºcÎ@ã–ñc

înÓœÎ6Ói@Ú‘œaÏ∑@Ú„ÏÁãfl@kÉn‰‡‹€@‚a7fl@¥èu@ÒÜÏ«@ZÜÏ‡´@ê„ÏÌ

Òãˆb�€a@äÎÜ@¿@Ú†ãì€a@Û�ÉnÌ@lÏ‰ßa@åbÀÎ@›Óiäc@‚çËÌ@fib‡ì€a@¿bófl

بغداد/ متابعة الزوراء
نجـح نـادي املينـاء الريايض يف 
التعاقـد مع املحـرتف الجزائري 
بالل تيزي بوعيل، ليعزز دفاعات 
السـفانة يف مرحلـة اإلياب من 
الـدوري املمتاز، قادما من نادي 

وداد تلمسان. 
ولم يكشـف امليناء عن تفاصيل 
ومدة التعاقد مـع العبه الجديد 
الذي جاء بعد أيام من تويل أمني 
الفريق  فيليـب مهمـة تدريـب 
البرصي، خلفا للمدرب املستقيل 

هاتف شمران.
وكانـت إدارة نـادي املينـاء قـد 

تعاقدت مؤخرا مع العب الوسط 
أحمد محسن أبو كريشة إضافة 

للمهاجم الشاب أسهر عيل.
يذكر أن فريق امليناء يحتل املركز 
التاسـع عرش (قبـل األخري) يف 
جدول ترتيـب الـدوري املمتاز، 
برصيد 14 نقطـة، بعد انقضاء 
مرحلـة الذهـاب من املسـابقة 

املحلية.
وكان املحـرتف الجزائـري بالل 
تيـزي بوعـيل قـد انتقـل عـرب 
صفقة مجانية من فريق شبيبة 
القبائل، إىل وداد تلمسان يف شهر 

أيلول من العام املايض.

@…fl@á”b»nm@ıb‰Óæa@Üb„@ÒäaÜg
Ô‹«@Ïi@fi˝i@ãˆaçßa@“60a

?–€a@ÜaáÃi@Ú„bflc@åbËß@·õ‰ÌÎ@k»‹€a@fiçn»Ì@·ÓÁaãig@ÊÎá‹Ç

بغداد /حسني عمار 
أكد مـرشف املنتخب الوطني بكرة القدم، يونس 
محمود، ان قرار عودة جسـتن مريام اىل تشكيلة 
املنتخب الوطني مرهونة بموافقة املدرب، مبيناً 
أن الالعـب ليس لديه مانع من تمثيل األسـُود يف 

مهمته املقبلة.
وقال محمود إن“ املدير الفني للمنتخب الوطني 
زيليكو بيرتوفيتش هو صاحب القرار باستدعاء 
أيِّ العٍب اىل صفوف الفريق وقرار عودة جسـتن 
مـريام اىل املنتخب يبقى بيد املـدرب وحده، ففي 

حال وجـد من الـرضورة تواجده يف التشـكيلة، 
ه له الدعوة مبارشًة ”. فستوجَّ

وأضاف محمود أنه“ تواصل مع الالعب جسـتن 
مريام بشـكل شـخيص ولم يكن لديـه أيُّ مانٍع 
من تمثيل منتخب أسـُود الرافديـن والعدول عن 
قـرار اعتزالـه، إذا كان فيـه مصلحـة للمنتخب 

الوطني“.
من جهة أخرى، أكد محمود أن“ العمل مسـتمر 
إليجاد حّل لالعب املنتخب الوطني أيمن حسـني 
بعـد اعتـذار الجانـب اللبنانـي عن منح سـمة 

الدخـول لالعب تحضـرياً للمبـاراة املرتقبة أمام 
منتخب لبنان ضمن التصفيات اآلسيوية املؤهلة 

اىل مونديال قطر“.
وتابع محمود أن“ االتحاد العراقي أرسل كتاباً اىل 
االتحاد اآلسـيوي وطالَب برضورِة حِل اإلشكال 
لتسـهيل أمـِر تواجد الالعب (أيمن حسـني) مع 
املنتخـب الوطنّي يف مباراِة لبنـان“، الفتاً إىل أن“ 
االتحـاد اللبناني أبدى تعاونـه مع العراق، ولكن 
يبقى األمر بيد السلطات األمنية، وسوف يتم حل 

هذا االشكال خالل اليومني املقبلني“.

السـليمانية - البرصة / املكتـب االعالمي 
التحاد اللعبة 

حقـق فريق مصايف الشـمال امـس االحد 
فوزا مهما عىل فريق اربيل بثالثة اشـواط 
لواحـد يف املبـاراة التـي جـرت احداثها يف 
قاعة البيشـمرگة بمحافظة السـليمانية 
ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري 

املمتاز للكرة الطائرة.
تقدم مصايف الشـمال بشوطني ( 25-20) 
و (15-25) وقلـص الفـارق فريـق اربيل 
وحسـم  الشـوط الثالـث لصالحـه ( -25

23) وعـاد املصـايف مجددا ليحسـم الرابع 
اوىل  املبـاراة محققـا  وينهـي   (16  25-)

االنتصارات. 
وقـاد اللقـاء طاقـم تحكيمـي مؤلف من 
الدويل شـوان عيل حكما اول والدويل موىس 
سـالم حكما ثانيا واالتحادي محمد غريب 

مسجال.
ويف الجولـة نفسـها، تمكـن فريـق غـاز 
الجنـوب مـن تحقيـق انتصـار مهـم عىل 
فريـق الرشطة بثالثة اشـواط دون مقابل 
يف املبـاراة التـي احتضنتهـا قاعـة الزبري 

بمحافظة البرصة وكانت نتيجة االشـواط 
و(-25  (25-21) و   (25-21) كاآلتـي: 

.(21
ويف قاعـة االوملبية تمكـن اصحاب االرض 
فريـق البحـري من الفـوز عـىل الحبانية 
بثالثة اشـواط لواحد.. تقـدم البحري اوال 
الحبانيـة  وقلـص  و(25-21)   (26-24)
النتيجة بإحرازه الشوط الثالث ( -25 20) 
إال ان البحـري كانـت لـه كلمـة الفصل يف 
الشوط الرابع وحسـم اللقاء لصالحه بعد 

ان انهى الشوط (25-16).

A@Ú‰Ìáæa@k»‹fl@·‹èm@ÊÏõœãÌ@lbjì€a@ÒäaåÎ@¿@ÊÎâ–‰nfl@ZÔ–‰fl@Å˝œ
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بغداد/ امري الداغستاني 
اتهـم املدير املفـوض لرشكـة جلوبال 
سـبورت العراقية، فـالح منفي، امس 
وزارة  يف  الهندسـية  الدائـرة  األحـد، 
الشـباب والرياضة بعرقلة تسلم ملعب 

الحبيبية ألسباب غامضة.
وفيمـا أشـار إىل توجيه الوزيـر عدنان 
درجـال للدائـرة بتسـلم امللعـب، لفت 
اىل وجـود ما يشـبه العصيـان من قبل 

الدائرة لـ“غايات“ يجهلها.
املدينـة  ”ملعـب  إن  منفـي:  وقـال 
(الحبيبيـة) جاهز تمامـاً وال توجد أي 
مشاكل يف االنجاز  وهذا ما ظهر واضحا 
لدى الجمهور العراقي واصحاب الشأن 
الريـايض يف ختـام بطولـة غرب آسـيا 
للشـباب التي جمعت منتخبنا الوطني 
للشـباب ونظريه اللبناني، وكذلك لقاء 
العـراق مع ضيفـه األوغنـدي باملباراة 

الدولية الودية“.
واضـاف ان ”وزارة الشـباب والرياضة 
أخلفـت بوعدهـا ولـم تـِف باالتفـاق 
وأخلـت بالعقد املربم بينهما“، موضحا 
انها لم ترصف له املسـتحقات واالموال 
التـي انفقها عىل امللعـب رغم أن وزارة 
الشـباب والرياضـة تعهـدت برصفها 
لكنهـا بـدال مـن تقييم عملـه ورصف 
املبالغ وشكره عىل ما قدم من تضحيات 
ألجل بلده والجمهـور قوبل بتهرب من 

الدفع ومساعي لعرقلة جهوده.
وأعرب منفي عن استغرابه من ترصف 
الشـباب  وزارة  يف  الهندسـية  الدائـرة 
والرياضـة، إذ لم تسـتجب ألوامر وزير 
درجـال  عدنـان  والرياضـة  الشـباب 
بـرصف مسـتحقاته رغـم اتصاالتـه 
املتكررة وطلبه شخصياً برصف املبالغ 
لرشكته رغـم إنجاز املرشوع وافتتاحه 
بشـكل رسمي وسـط افراح الجماهري 

والحكومة العراقية.
وتابع: انه حائر اين يذهب وملن يشتكي 
وممـن يأخـذ حقه سـيما بعـد تلقيه 
مواعيد ووعـودا كاذبة غري صادقة من 

اصحاب القرار.
واشـار اىل: انـه كان مـن املفـرتض أن 
تخرج لجنة تسـلم امللعب من هندسية 
الوزارة يف 26 من شهر كانون االول من 
العام املايض وحسب ما هو متفق عليه 

مع الوزارة، لكن كان االستغراب الكبري 
هـو عدم وصـول اللجنة حسـب العقد 
املربم بني الطرفني، بل تأجل حضورها 
حتـى يوم التاسـع من الشـهر الحايل. 
مبينا: ان سبب هذا الترصف املعيب كي 
يبقى امللعب بذمة ومسـؤولية الرشكة 
من نواحـي الصيانـة واالدامـة وامور 
اخـرى النـه يف حال تسـلمت الـوزارة 
امللعب هي ستتحمل كل الجوانب املالية 

التي سوف ترصف عليه.
وزاد منفـي قائـال؛ انـه تـم االتصـال 
ولعدة مرات بوزير الشـباب والرياضة 
عدنـان درجـال  لحـل املشـكلة، ورغم 

محاوالتـه وايعـازه للدائرة الهندسـية 
باتخـاذ اإلجـراءات والـرصف الفوري 
إال أنهـا لم تسـتجب لتوجيهات الوزير 
مبتكـرة أعـذاراً مختلفـة. الفتـا إىل أن 
ثالثة مسؤولني يف الدائرة الهندسية هم 
من يعرقلون تسليم مستحقاتي املالية 

وهم معروفون لدى الوزير.
وأكد منفي: أنه وبعد فشـله يف اسرتداد 
الطـرق  كل  اسـتخدامه  بعـد  مالـه 
واملحـاوالت ، فقد رفـع دعوى قضائية 
ضد وزارة الشباب والرياضة وستكون 

الجلسة االوىل يوم 26 من هذا الشهر.
ولـّوح منفـي إىل توفـر االمكانية لديه 

إلقفـال ابـواب امللعب املجهـزة بتقنية 
الكرتونيـة تعمـل بأرقام رسيـة، ولوال 
وطنيتـي وحبـي للعـراق وهـديف االول 
كان إسعاد الجمهور املحب لكرة القدم 
الذي فرح بافتتـاح ملعب املدينة لكنت 
اوقفت كل منظومات امللعب عن العمل 
حتى اسـرتداد حقـي الذي يبلغ سـتة 
مليارات وسـتمائة مليون، وهذا املبلغ 
الـذي رفعـت الشـكوى عليـه، ومبلغاً 
مستحقاً آخر وقدره و4 مليارات و300 

مليون املتبقي بعد التسلم النهائي.
وأشـار منفـي اىل وجـود ايـاٍد خفيـة 
قويـة تعمـل ضـده، موجهـا االتهـام 

يف  االسـرتاتيجية  املشـاريع  قسـم  اىل 
وزارة الشـباب بأنه من يسـعى لعرقلة 
كل يشء ويحرمـه مـن الحصـول عىل 
مستحقاته املالية وهذا ما تبني واضحا 
خصوصا بعد افتتاح امللعب واحتضانه 
مباراتـني دوليتـني عـىل مسـتوى عال 
وعىل قدر من األهمية. مبديا استغرابه 
مـن عـدم تواجـد يف يـوم االفتتـاح أيَّ 
مهنـدس من وزارة الشـباب والرياضة 
يف املباراتني السـابقتني. مبينا: انه ألول 
مرة يرى دائرة هندسـية يف وزارة تقف 
ضد مرشوع وطنـي حيوي مهم يخدم 

الوطن.

بغداد/ عدي صبار
أعلَن الالعُب الدويلّ السـابق خلـدون إبراهيم اعتزالـه اللعب نهائياً، 
وقـرَر إنهاَء مسـريته الحافلـِة بالبطـوالِت واإلنجازات مـع األنديِة 

واملنتخبـات الوطنّيـة والتي اسـتمرت قرابَة العرشين سـنة.وأعلَن 
الالعـبُ موافقته عىل االنضماِم إىل الجهاز الفنّي لفريق أمانِة بغداد، 
والعمل مدرباً مساعداً. وقّدَم إبراهيم شكره إلدارِة نادي أمانة بغداد 
املتمثلة برئيسـها فالح املسـعودي الذي قرَر أن يكون ضمن الجهاِز 
الفني لفريق كرِة القدم األول إىل جانِب املدرب عصام حمد ومساعده 
وسـام طالب“ .ويف سـياق منفصل التقى رئيس نـادي امانة بغداد 
الريايض  فالح املسعودي، فريق كرة القدم االول عىل هامش الوحدة 
التدريبية األوىل تحت قيادة املدرب  عصام حمد  وذلك ملؤازرة الالعبني 
وحثهـم عىل بذل مزيد من الجهد من أجـل الظهور بصورة مختلفة 
عن املرحلة األوىل.وقال   املسـعودي   خالل حديثه لالعبني  أنه دائًما 
ما يقـف بجانب الفريق وال توجد أزمات ماليـة يف النادي، مؤكدا أن 
امـني بغداد  املهنـدس  عالء معن  وعد بإطـالق التخصيصات املالية 
خالل األسـبوع املقبل .وأضاف أنه أعطـى كافة الصالحيات للجهاز 
الفنـي ملا يـراه يف مصلحة الفريـق، وطالبهم ببذل املزيـد من الجهد 
والعطاء يف التدريبات، والتحيل بالروح القتالية يف القسـم الثاني من 

منافسات الدوري املمتاز، لتحقيق أهداف النادي وطموحاته. ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
مذيـع النـرشات يف القنـاة العراقيـة الرياضية 
اصابتـه  اعلـن  املرسـومي،  ضيـاء  الزميـل 
بفايروس كورونا املسـتجد، امنياتنا الصادقة 
بالشـفاء العاجـل للزميـل العزيز وان يلبسـه 
الرحمـن ثـوب الصحـة والعافيـة التامتني وان 
يعـود لعائلتـه وملمارسـة عمله املهني مـن جديد 

خالل االيام القليلة املقبلة.
 *****************

مدير املكتب االعالمي لنـادي الكهرباء الريايض 
الزميل خيام الخزرجي احتفل بعيد ميالده قبل 
ايام قليلـة، خالـص االمنيات لزميلنـا بالعمر 
املديـد ومواصلـة النجـاح يف حياته ومشـواره 

املهني.

بغداد/ متابعة الزوراء
يف  التدريبي  معسكره  االثنني،  اليوم  القدم،  بكرة  األوملبي  منتخِبنا  يبدأ 
مدينة انطاليا الرتكية عىل ان يستمر لغاية الثاني من شهر شباط املقبل 

وذلك تحضرياً لالستحقاقاِت املقبلة. 
وقاَل املديُر اإلداري للمنتخِب األوملبي، مهدي كريم إن املنتخب وصل إىل 
مدينِة أنطاليا للدخول يف معسكٍر مغلٍق يتخلله عدٌد من املبارياِت الودية 
” ، مبيناً، أن ” الوفد تكون من عضو االتحاد غانم عريبي رئيساً ومهدي 
ريبا  وجريي  مدرباً  سوكوب  مريوسالف  والتشيكي  إدارياً  مديراً  كريم 
وكامل توباس مساعدين للمدرب، واندريج كوسرت مدرباً لحراس املرمى 
لحراس  مدرباً  سالم  وإبراهيم  مساعدين  حافظ  وسعد  عبيد  وعباس 

املرمى“.
ودّية  مبارياٍت  ثالث  سيخوض  األوملبّي  املنتخب   ” أن  إىل  كريم  وأشاَر 
ضمن معسكره يف أنطاليا، أمام موتريس اوديسا األوكراني يف السادس 
والعرشين من الشهر الحايل، والثانية أمام ايرتام الكازاخستاني يف التاسع 
والعرشين من الشهر الحايل،  فيما سيالقي أحد األندية الرتكية يف مباراته 

الثالثة مطلع الشهر املقبل ”.
وضمت قائمة املنتخب 26 العباً وهم كل من وليد عطية وعماد محسن 
وحسني جويل ومحمد الباقر كريم ومنتظر عبد االمري ومنتظر محمد جرب 
وأحمد رستيب ورضا فاضل ومؤمل عبد الرضا ووكاع رمضان وعباس 
الزهرة محمد ومحمد دالور وميثم وعد  بديع وأحمد نعيم ومحمد عبد 
وايسن إسحاق ومارتن سيف حداد واندريه اآلن صناتي وأمني الحموي 
وأحمد حسن ويوسف خالد والكسند اوراها ومريخاس دوسكي ورامز 

مفيد وحسني عمار ودانيالو أندرياس.

بغداد/ الزوراء
يف  الفوز  من  الرشطة  نادي  تمكن   
دجلة  نادي  مع  جمعته  التي  املباراة 
يف  نقطة   (٩٨-٧٢) بنتيجة  الجامعة 
حيث  االحد،  امس  جرت  التي  املباراة 
شهدت الفرتة االوىل تفوق نادي دجلة 
نادي  لكن  بنتيجة (٣١-٢٥)  الجامعة 
موقفه  تدارك  ما  رسعان  الرشطة 

ويحسمها  الثانية  الفرتة  يف  ليعود 
واستمر   (٤٩-٤١) بنتيجة  لصالحه 
خالل  سيطرته  بفرض  الرشطة  نادي 
الفرتة الثالثة  ليبتعد بفارق ١٦ نقطة 
لينهي الفرتة الثالثة بنتيجة (٧٦-٦٠) 
االخرية  الفرتة  الرشطة  نادي  وتسيد 
من املباراة لينهي املباراة بنتيجة (٩٨-

.(٧٢
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عاد أتلتيكو مدريد من بعيد وعّوض تأخره أمام ضيفه 
فالنسـيا 2 - 0، إىل فوز ملحمـي 3 - 2، يف املرحلة 22 

من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وأنهى الخفافيش الشـوط األول بالتقدم بهدف يونس 

موساح 25، وهوغو دورو 44.
ويف الشوط الثاني نجح أبناء املدرب األرجنتيني دييغو 
سـيميوني بتسـجيل 3 أهداف؛ عرب الربازييل ماثيوس 
كونهـا 64، األرجنتينـي أنخيـل كوريـا 1+90، ماريو 

هريموسو 90+3.
وصـار يف رصيـد أتلتيكـو مدريـد 36 نقطـة يف املركز 
الرابـع، أما فالنسـيا ففـي املركز التاسـع برصيد 29 

نقطة.
وكاد أتلتيكـو أن يتلقى خسـارة جديـدة عندما انتهى 
الوقت األصيل من املباراة بتأخره امام فالنسيا 2-1، اال 
اّن هدفني يف أول ثالث دقائق من الوقت بدل عن الضائع 

قلبا املشهد رأًسا عىل عقب من كارثي اىل احتفايل.
ساوثهامبتون يتعادل مع مانشسرت سيتي

ـ تعادل سـاوثهامبتون مع ضيفه مانشسـرت سـيتي 
املتصـدر بهدف لـكل منهمـا يف إطـار املرحلـة الثالثة 

والعرشين من الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
افتتح التسجيل ساوثهامبتون مبكراً عن طريق مدافعه 
كييل ولكر بيرتس يف الدقيقة السادسـة قبل أن يتعادل 
ايمرييـك البورت ملانشسـرت سـيتي يف الدقيقـة 65 من 

رضبة رأس.
ورفع مانشسـرت سـيتي بذلك رصيـده إىل 57 نقطة يف 
الصـدارة علماً بأنـه تعادل للمـرة الثالثة هذا املوسـم 

مقابل 18 انتصار وخسارتني.
عـىل الجانب اآلخـر رفع سـاوثهامبتون رصيده إىل 25 
نقطة يف املركز الثاني عرش بعد أن تعادل للمرة العارشة 

مقابل 5 انتصارات و7 هزائم.
وافتتح سـاوثهامبتون التسـجيل يف الدقيقة السابعة، 
عندما اسـتلم ووكر-بيـرتز كرة داخل منطقـة الجزاء 
وسددها بذكاء بني املدافعني وأسكنها الشباك من دون 

أن يتمكن الحارس الربازييل إديرسون من ملسها.
وألغـى حكـم املبـاراة هدفـاً ثانيـاً لسـاوثهامبتون يف 

الدقيقة 23، بداعي التسلل.
وأهدر سـيتي فرصاً عدة إلدراك التعادل، أبرزها فرصة 
رحيم سـتريلينغ (39)، عندمـا وصلته تمريرة من فيل 
فـودن أمـام املرمى مـن دون رقابـة، غري أنه سـّددها 

باتجاه الحارس الذي تمكن من إبعادها.
وانتظر سـيتي حتى الدقيقة 65 إلدراك التعادل، عندما 

نفـذ البلجيكـي كيفـن دي برويـن ركلة حـرة إىل رأس 
البورت الذي تابعها قوية يف الشباك.

دجيكو يقود إنرت للفوز
ـ قـاد البوسـني إدين دجيكو فريقه إنـرت ميالن حامل 
اللقـب اىل فـوز ثمـني عـىل ضيفـه فينيتسـيا 2 - 1 
بهدف قاتل يف الدقيقة التسـعني ضمـن املرحلة الثالثة 

والعرشين من الدوري اإليطايل لكرة القدم. 
وبإنتصاره هذا، أكّد النرياتسوري عىل صدارته للرتتيب 
برصيد 53 نقطة، متفوًّقا بفارق خمس نقاط عن جاره 
ميـالن الـذي تنتظره مواجهـة صعبة أمـام يوفنتوس 
انتهت يف سـاعة مبكـرة من فجر اليـوم االثنني يف قمة 

مباريات املرحلة.
وكاد فينيتسـيا السابع عرش أن يخطف تعادالً مفاجًئا 
مـن بطل إيطاليـا الذي أهـدر أيًضا نقطتني األسـبوع 

املايض بتعادله أمام أتاالنتا 0-0.
سـّجل هديف انرت كل مـن نيكولو باريـال (40) ودزيكو 
(90) بعدما كان الفرنيس توماس هنري منح فينيتسيا 

التقدم .(19) 
ويف مبـاراة أخرى، اكتفى أودينيزي بتعادل مخّيب أمام 
مضيفه جنوى املتعثر الـذي خاض مباراته األوىل تحت 

قيادة مدربه الجديد ألكساندر بليسني 0-0.

ويحتـل أودينيزي املركز الرابـع عرش برصيد 24 نقطة 
فيما يقبع جنوى يف املركز التاسـع عرش ما قبل االخري 

بـ 13 نقطة.
وال يـزال جنوى يبحث عن أول فـوز له يف الدوري منذ 
منتصف أيلول/سبتمرب املايض حيث لم يحّقق أي فوز 

يف آخر عرشين مباراة.
وشـهدت املباراة طرد العب جنوى اندريا كامبياسـو 

قبل 11 دقيقة من نهاية الوقت األصيل.
وانتهت مواجهة أتاالنتا ومضيفه التسيو املهمة حسابًيا 

للجانبني بالتعادل 0-0 عىل ملعب األوليمبيكو.
بتعادلهمـا، بقي أتاالنتا رابعـاً برصيد  43 نقطة بينما 

احتل التسيو املركز السادس برصيد 36 نقطة.
دورتموند يقلّص الفارق مع بايرن

ـ حقق بوروسيا دورتموند فوزاً مهماً 2-3 عىل مضيفه 
هوفنهايـم، وضّيق الهـوّة مع املتصّدر بايـرن ميونيخ 
إىل ثـالث نقاط، ضمن منافسـات املرحلة العرشين من 

الدوري األملاني لكرة القدم.
وسـجل أهداف دورتمونـد النرويجي إرلينـغ هاالند يف 
الدقيقـة 5، ماركو رويس يف الدقيقة 58 وديفيد روم يف 
الدقيقـة 77 خطأ يف مرماه، فيما أحرز الكرواتي أندري 
كراماريتـش 45 والفرنيس جورجينيـو روتري 77 هديف 

هوفنهايم.
ويأتـي هـذا الفوز لرجـال ماركـو روزه بعـد الهزيمة 
املفاجئة يف مسـابقة الكأس الثالثاء أمام سـانت باويل 

من الدرجة الثانية.
وبالتايل، خطف ثالث نقاط مهمة وضعته عىل بعد ثالث 
نقـاط (43 نقطة) يف املركز الثاني خلف بايرن املتصدر 

الذي حل ضيفاً أمس األحد عىل هرتا برلني.
من جهته، بقي هوفنهايم يف املركز السـادس مع تجّمد 

رصيده عند 31 نقطة.
وبهذا الفوز أيضاً، بقي دورتموند متقدماً بفارق سـت 
نقـاط عن باير ليفركوزن الثالـث الذي رفع رصيده إىل 
35 نقطـة بفـوز كبـري 5 - 1 عىل ضيفه آوغسـبورغ، 

بفضل ثالثية الفرنيس موىس ديابي.
يف املقابل، تسلل أونيون برلني إىل املركز الرابع يف الرتتيب 
بفوزه عىل بوروسيا مونشنغالدباخ 2 - 1، واضعاً مزيداً 

من الضغط عىل املدرب النمساوي أدولف هوتر.
وكان مونشـنغالدباخ يف حاجة ماسـة إىل الفوز، إذ أنه 
لم يحقـق إال انتصاراً واحداً يف آخـر ثماني مباريات له 
يف الـدوري، كما أنه سـقط يف خسـارة غـري متوقعة يف 

الكأس أمام هانوفر.
وتقدم أونيون برلني يف الدقيقة 18 من ركلة جزاء نفذها 
ماكس كـروس بنجاح، قبـل أن يعود مونشـنغالدباخ 

بإدراك التعادل عن طريق كواديو كونيه .(40) 
والحت فرص عدة ملونشـنغالدباخ لخطف املباراة، لكن 
كـروس كان صاحـب الكعـب األعىل بتسـجيله الهدف 

الثاني ألونيون برلني يف الدقيقة 84.
وبهذا االنتصار، بـات أونيون برلني رابعاً مع 34 نقطة 
يف السباق إىل حجز مقعد يف دوري أبطال أوروبا املوسم 

املقبل.
لكنه ليس بعيداً إال بفـارق نقطة واحدة عن فرايبورغ 

الذي حقق فوزاً مهماً عىل جاره شتوتغارت 2 -صفر.
وسجل هديف فرايبورغ الياباني هريوكي إيتو (37 خطأ 
يف مرماه) وكيفن شـاده (72)، لريفـع الفريق رصيده 
إىل 33 نقطـة يف املركـز الخامس، فيمـا تعمقت جراح 
شتوتغارت يف املركز السابع عرش ما قبل األخري مع 18 

نقطة.
وخلفـه يف ذيل الرتتيب يقبع غرويـرت فورث رغم فوزه 

النادر عىل ماينتس 2 - 1.
وهذا هو الفوز الثاني فقط هذا املوسـم لغرويرت فورث 
الـذي يملـك يف رصيده عرش نقاط، فيمـا بقي ماينتس 

عارشاً مع 27 نقطة.

كشـف تقرير صحفي إسـباني، اليـوم األحد، عن 
ظهور اسـم مفاجئ عىل طاولة برشـلونة لتدعيم 

مركز الظهري األيرس خالل املريكاتو الحايل.
وأعلـن برشـلونة رحيـل العبه السـابق جونيور 
فريبو، يف الصيف املايض، دون ضم بديل لجوردي 

ألبا، والذي غاب أكثر من مرة هذا املوسم.
ديبورتيفـو“  ”مونـدو  صحيفـة  وبحسـب 
اإلسـبانية، فقـد تـردد اسـم خوسـيه لويـس 
جايا، العب فالنسـيا، أكثر من مرة داخل أروقة 
برشـلونة، لكـن دون اتخـاذ أي خطـوة جـادة 
لضم الالعب، بينما تردد مؤخرًا اسـم آخر، وهو 

أليكس مورينو، العب ريال بيتيس.
وأضافـت أن رامـون بالنيـس، املديـر الريايض 
السابق لربشلونة، قد حاول ضم مورينو للفريق 
الكتالونـي، حيث يعرفه جيًدا منذ أن كان يف رايو 

فاليكانو.
ورغم أنه كان خياًرا أول لربشـلونة، إال أن النادي 
تعاقد مع خدمات جونيور فريبو، من ريال بيتيس، 
مقابـل 18 مليون يـورو، باإلضافـة إىل 12 مليون 

يورو كمتغريات.
واملثـري، أن أليكـس مورينـو صاحـب الــ28 عاًما 
انتقـل بعد ذلـك إىل ريال بيتيس، ليحـل محل فريبو، 
وقدم مسـتويات أفضل من التي قدمها ظهري الربسا 

السابق.
من جهة أخرى، كشـف تقرير صحفي إنجليزي، عن 
أسـباب فشـل صفقة انتقـال رحيم سـرتلينج، نجم 
مانشسـرت سـيتي، إىل برشـلونة، يف يناير/كانون ثان 

الجاري.
وطلب تشـايف هرينانديز، املدير الفني للربسـا، من إدارة 
ناديـه ضـم سـرتلينج، لكنهـا لـم تتوصـل إىل اتفاق مع 

مانشسرت سيتي.
وكانت تقارير إنجليزية وإسـبانية، قد أكدت أن سـرتلينج 
كان متحمًسـا بشـأن الرحيل معـاًرا إىل برشـلونة، قبل أن 

يوجه تشايف أنظاره تجاه زميله فريان توريس.
ومع ذلـك، وبحسـب صحيفة ”أتلتيـك“ الربيطانيـة، فإن 
سـرتلينج أراد الرحيـل إىل برشـلونة، ألنـه كان غاضًبا من 
قلة دقائق لعبه مع مانشسـرت سـيتي، وكان سينظر إىل أي 

عرض مقدم له بجدية.
وأضافـت الصحيفـة، أن برشـلونة فشـل يف االتفـاق مـع 
مانشسرت سـيتي، ألنه أراد الالعب عىل سبيل اإلعارة، بينما 

أراد مانشسرت سيتي بيعه نهائًيا.
وعـىل الرغم من ذلك، عاد سـرتلينج لحسـابات مدربه بيب 
جوارديوال مؤخرًا، واسـتعاد مكانه يف التشـكيل األسـايس، 
كما حصل عىل جائزة العب شـهر ديسـمرب/كانون أول يف 

الربيمريليج.
وأفـاد تقريـر صحفـي إسـباني، بـأن برشـلونة يخطـط 
لعقـد اجتمـاع هذا األسـبوع ملناقشـة تجديد عقـد املدافع 
األوروجويانـي رونالـد أراوخو، من أجل حسـم هـذا امللف 

نهائًيا.
وينتهي عقد أراوخو مع برشـلونة، يف صيف 2023، وهناك 
رغبـة قوية من جانب الربسـا يف تجديد عقده واإلبقاء عليه 
ملـدة أطول، خاصـة بعدما أصبح عنًرصا أساسـًيا يف كتيبة 

تشايف هريناديز.
وبحسـب صحيفـة ”مونـدو ديبورتيفو“ اإلسـبانية، فإن 
أراوخـو أبـدى موافقـة أكيـدة يف البقـاء مـع برشـلونة، 
واستكمال مسـريته يف كامب نو، وهو ما سّهل املفاوضات 
كثريًا.وأشـارت إىل أن برشـلونة ينـوي مكافـأة الالعب عىل 
التزامه وتطور مسـتواه وترحيبـه بالبقاء، من خالل زيادة 
قيمـة راتبه، خاصة بعـد أن رفض عدة عـروض من أندية 

الربيمريليج.
وأضافت الصحيفة أن مانشسـرت يونايتد كان أبرز املهتمني 
بضـم أراوخـو يف الصيـف لتعزيز خط دفاعـه، لكن املدافع 

األوروجوياني فّضل البقاء يف كامب نو.
وينوي برشـلونة تجديد عقـد األوروجوياني رونالد أراوخو 
صاحـب الــ22 عاًمـا حتى صيـف 2027، وبالتايل سـوف 

يستمر مع النادي 5 مواسم بخالف املوسم الجاري.
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وجه السـويدي زالتـان إبراهيموفيتش، نجم ميـالن، نصيحة للفرنيس 
كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جريمان، بشأن مستقبله يف حديقة 
األمـراء واالنتقـال لريـال مدريد.وقـال إبراهيموفيتـش، يف ترصيحات 
لصحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، ”سألني مبابي وقلت له، لو كنت مكانك، 
سأنتقل إىل ريال مدريد“. وأضاف إبراهيموفيتش: ”لقد أتيحت يل الفرصة 
للعب يف فرق ودول مختلفة، مع أبطال مختلفني، وهكذا تعلمت وترعرعت، 
ومـع ذلك، أعتقد أن موقف مبابي أسـهل“. وتابع: ”كل يشء يعتمد عىل ما 
يريده مبابي وما يعتقده، لو كنت يف مكان باريس سـان جريمان، سـأحاول 
االحتفاظ به، لكن هو الذي سـيقرر، باريس سان جريمان يريده معه، لكن هل 
هو يريد البقاء؟“ .وختم: ”أعتقد أيًضا أن هناك أندية أخرى تريده، إذا كنت مديرًا 
ولديـك اإلمكانيات وال تريد ضـم مبابي، فأنت يف الوظيفـة الخطأ“. وينتهي 
عقـد مبابي يف حديقة األمراء، بنهاية املوسـم الجاري، وسـط أنباء 
قوية تفيـد باتفاقه مع ريال مدريد عىل االنتقال لصفوفه يف 
صفقة مجانية بدًءا من املوسـم املقبل، مع وجود رغبة 

رشسة من جانب سان جريمان يف تجديد عقده.

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl

أكد خوسـيه بـورداالس مدرب فالنسـيا عقب الخسـارة 3 - 2 
من أتلتيكو مدريـد أن الفريق بحاجة ”لتدعيم فوري“ يف صورة 
صفقـات جديدة، محـذرا أن املوقف سيسـوء إذا لم يحصل عىل 
العبني جدد، خاصة بعد تلقي شـباك فالنسـيا لهدفني يف الوقت 

بدل الضائع من لقاء األتلتي.
وقـال بـورداالس ”يحتـاج الفريق بصـورة عاجلـة للدعم، هو 
بحاجة لذلك منذ الصيف، إذا لم نحصل عىل املسـاعدة سيسـوء 
الوضـع أكثـر“، يف ترصيحـات أدىل بها عقب املبـاراة والتي كان 

فالنسيا متقدما فيها بهدفني نظيفني.
وأوضـح املـدرب أن فريقـه تراجـع للخلف تحت وطـأة ضغط 

الروخيبالنكوس وكذلك بسبب انهيار لياقة العبيه البدنية.
وكشـف: ”بـذل الفريق مجهودا كبـريا يف الشـوط األول، خاض 
الالعبـون مباريات متتاليـة يف غضون أيام معـدودة، إذا قارنت 
تشـكيلة األتلتـي بالعبينا فسـتجد أن تغيرياتهم شـهدت الدفع 
بالعبـني يمكنهم البـدء كأساسـيني، منحهم ذلك قـوى جديدة 

واضطررنا للتقهقر“.
وتابـع: ”كانـت تنقصنا السـيطرة عىل املباراة، املحـزن أن هذه 
ليسـت املرة األوىل التي يحـدث فيها ذلك معنا، تكـرر األمر أمام 

ريال مدريد وإسبانيول ثم اآلن“.

قال الربازييل ماتيوس كونيا، مهاجم أتلتيكو مدريد، بعد تسجيله 
أول هـدف مـن الثالثية التي انتفـض بها فريقه عىل فالنسـيا، 
ليتمكـن مـن هزيمتـه (3 - 2) إنـه ”ممتن للغايـة“ لوجوده يف 

صفوف ”الروخيبالنكوس“.
ورصح كونيـا عقـب املبـاراة التـي أقيمـت يف ملعـب ”وانـدا 
مرتوبوليتانو“ ضمن الجولة الـ22 من الدوري اإلسـباني ”لدينا 

فريق رائع استقبلني بذراعني مفتوحتني“.
وأضـاف: ”أنا ممتن للغايـة لوجودي هنا. لدينـا جمهور مذهل 
وسـوف نقوم بفعل كل يشء حتى يكـون األتلتي يف أعىل املراتب 

املمكنة“.
وتابـع: ”تعرضنا ملواقف صعبة ونريد أن نقدم كل يشء من أجل 
هذا النادي. الفريق هو حامل اللقب وسـنفعل كل ما يف وسـعنا 

من أجل الفوز كما حدث اليوم“.
وكان أتلتيكـو متأخـرا بهدفني دون رد يف مبـاراة أمس، قبل أن 
ينتفض يف الشـوط الثاني ويحـرز ثالثية الفـوز، لريفع رصيده 
إىل 36 نقطـة يف املركـز الرابع بفارق 13 نقطـة عن ريال مدريد 

املتصدر.

أطاح الكندي دينيس شابوفالوف باألملاني ألكسندر زفرييف 
من ثمن نهائي بطولة أسرتاليا املفتوحة ليرضب موعدا مع 

اإلسباني رافائيل نادال يف ربع النهائي.
وتغلـب شـابوفالوف، املرشـح الــ14 للقب، عـىل زفرييف 
املرشـح الثالث بنتيجة 3-6 و6-7 (5-7) و3-6 يف ساعتني 
و21 دقيقة.وبفـوزه رضب شـابوفالوف، املصنـف الــ14 
عامليـا، موعـدا يف ربع النهائي مع نادال املرشـح السـادس 

للقـب أوىل البطـوالت األربع الكربى باملوسـم، الذي أطاح يف 
وقت سـابق اليوم بالفرنيس أدريـان مانارينو بنتيجة 7-6 

(14-16) و2-6 و2-6 يف ساعتني و40 دقيقة.
وعـن مواجهـة نـادال ، املصنـف الخامـس عامليـا، علـق 
شـابوفالوف الـذي تأهل ألول مـرة إىل ربع نهائـي البطولة 
”إنـه من الـرشف يل أن ألعـب أمامه، لعبنا سـويا منذ فرتة 
يف مبـاراة اسـتعراضية ولكـن األمر مختلف اآلن، سـتكون 
مواجهة صعبة للغاية ولكن اتمنى االستمتاع بها“ يف إشارة 
إىل فوزه عىل الالعب اإلسـباني يف بطولـة مبادلة بأبوظبي.
وبفـوزه تعادل نادال مع األسـرتايل جون نيوكومب بخوض 

14 مبـاراة يف ربـع نهائـي بطولـة أسـرتاليا املفتوحة يف 
ترتيـب يتصدره السـويرسي روجر فيـدرر برصيد 

15 مباراة.وستكون هذه املباراة الرابعة التي 
تجمـع نـادال وشـابوفالوف علما بأن 

الالعب اإلسـباني حقـق الفوز يف 
ثـالث مباريات مقابـل لقاء 

فاز بـه الالعـب الكندي 
الذي لـم يتوج حتى 

لقـب  بـأي  اآلن 
بطولة كربى.

ذكرت تقارير صحفية، أن العب مانشسرت سيتي 
جاك جريليش، شعر بغضب شديد بعد انتهاء 

مبـاراة فريقه أمـام سـاوثهامبتون 1-1، 
ضمن الجولة 23 مـن الدوري اإلنجليزي 

املمتاز.
ووفقـا ملا أكدته صحيفـة ”دييل ميل“، 
الغاضـب  الغاضـب جريليـش  انتظـر 
يف نفـق الالعبـني ملواجهة العب وسـط 

سـاوثهامبتون أوريـول روميـو، بعد أن 
اشتبك الثنائي داخل امللعب.

ودخل نجـم إنجلـرتا البالـغ قيمته 100 
خـالف  يف  إسـرتليني،  جنيـه  مليـون 
حـاد مع روميو، يف الشـوط الثاني من 

اللقاء.
وأسقط روميو جريليش أرضا إثر لعبة 
مشـرتكة، ثـم ظهر وكأنـه يقف فوقه 

ويوجـه له بعض الكلمـات، وحينها كان 
قائد أستون فيال السابق يمسك كاحله.

لكـن جريليـش رسعان مـا وقف عـىل قدميه 
وطـارد روميـو قبـل أن يدفعـه يف ظهـره، وتم فصل 

الثنائي من قبل زمالئهما يف الفريق قبل استئناف اللعب.
وأكـد مدرب سـاوثهامبتون رالـف هازنهوتل حادثة النفـق، لكنه أرص عىل أن 

الالعبني حسما خالفهما، وقال لشبكة ”سكاي سبورتس“: ”لقد تحدثا، جريليش 
كان ينتظره يف النفق بسـبب بعض األشياء التي حدثت يف امللعب ولم تكن صحيحة، 

لكن هذا حدث بعيدا عن الكامريات، تحدثوا عن األمر، كل يشء عىل ما يرام“.

fiaÜb„@…fl@bÌäb„@aá«Ïfl@lãõÌ@“Ï€bœÏibí
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انقرة/ متابعة الزوراء:
أوقفت الصحفية الرتكية، سـديف كباش، 
ووضعت رهن الحبـس االحتياطي بتهمة 
”إهانـة الرئيس“ بعدما استشـهدت بمثل 
عـىل الهـواء مبـارشة فرس أنه يسـتهدف 
الرئيس الرتكي، رجب طيب إردوغان، كما 

أعلن محاميها.
وقالت الصحفية املعروفة عىل نطاق واسع 
يف تركيا عـرب محطة ”تييل1“، ”هناك مثل 
شـهري جدا يقول إن الـرأس املتوج يصبح 
أكثـر حكمـة. لكننـا نـرى أن ذلـك ليـس 
صحيحـا. الثـور ال يصبـح ملـكا بدخول 

القرص، بل إن القرص يصبح حظرية“.
كما نرشت الصحفية هذا ”املثل الرشكيس“ 
عىل حسابها عىل تويرت حيث يتابعها نحو 

900 ألف مشرتك.
وقـال محاميهـا أوغور بويـراز، إن كباش 
التي أوقفت السبت يف منزلها يف اسطنبول، 
الحبـس  رهـن  وضعـت  ثـم  اسـتجوبت 

اإلحتياطي.
وكتـب وزيـر العـدل الرتكي، عبـد الحميد 
غول، عىل تويرت ”أنا ألعن الكلمات القبيحة 

التي تستهدف رئيسنا“.
ويعاقب عىل جريمة إهانة الرئيس يف تركيا 

بالسجن من سنة إىل أربع سنوات.
وغرد الناطق باسـم إردوغـان فخر الدين 
ألتون ”إن هذه التي تسـمى صحفية تهني 
رئيسنا بشـكل صارخ عىل قناة تلفزيونية 

ال هدف لها سوى نرش الكراهية“.
وأضاف ”أدين هذه الغطرسة، هذا الترصف 

غري األخالقي بأشـد العبارات املمكنة. هذا 
الترصف ليس فقط غري أخالقي بل إنه غري 

مسؤول أيضا“.
وعلقت نقابة الصحفيـني الرتكية بالقول 
بتهمـة“  كبـاش  سـديف  ”توقيـف  إن 
إهانة الرئيـس ”اعتداء خطـري عىل حرية 

التعبري“.
وتديـن املنظمات غـري الحكومية بانتظام 
مـا تتعرض له حريـة الصحافـة يف تركيا 
وخصوصا منذ محاولة االنقالب عام 2016 
التـي أعقبهـا توقيف عـرشات الصحفيني 
وإغـالق العديـد من وسـائل اإلعـالم التي 

تصّنف ”معادية“.
وحلت تركيا يف املركـز 153 بني 180 دولة 
يف مؤرش حرية الصحافة للعام 2021 الذي 

تعده منظمة ”مراسلون بال حدود“.

موسكو/متابعة الزوراء:
حصلت املعارضة الروسية عىل دفعة من الدعم 
املعنوي بنرش صـورة املعتقل أليكـيس نافالني 
عىل غالف مجلـة ”تايم“ األمريكية تحت عنوان 
”الرجل الذي يخشـاه بوتني“، يف مؤرش لتحوله 
إىل أحـد أبرز الوجوه السياسـية الروسـية عىل 

مستوى العالم.
وجـاء نرش صـورة نافالني عىل غـالف ”تايم“ 
والحوار معـه داخل املجلـة بالتزامن مع حلول 
ذكرى مـرور عام عىل عودته إىل روسـيا، يف 17 
يناير/كانـون الثانـي عـام 2021، مـن أملانيا، 
حيث تلقى العـالج من التسـميم بغاز أعصاب 
يشـتبه أنه ينتمـي إىل مجموعة ”نوفيتشـوك“ 
سوفييتية املنشأ. اعتقل نافالني لدى وصوله إىل 
املطار يف روسـيا، وسـجن بذريعة انتهاك نظام 
أداء الحكم بالسـجن مع وقف التنفيذ يف قضية 
”االختـالس“ يف رشكة ”إيف روشـيه“، الصادر 

بحقه عام 2014.
ويف هذا اإلطـار، يعترب عضـو املجلس اإلقليمي 
لحزب ”يابلوكو“ الليربايل املعارض يف موسـكو، 
أليكيس كرابوخـني، أن نرش صورة نافالني عىل 
غالف مجلـة عريقة مثل ”تايـم“ يعكس عودة 
قضايـا املعارضة الروسـية وانتهـاكات حقوق 
اإلنسـان يف روسـيا إىل األجندة الدولية، مقلالً يف 
الوقت نفسـه مـن واقعية اإلفراج عـن نافالني 
طاملـا بقـي الرئيـس الـرويس الحـايل فالديمري 

بوتني عىل رأس السلطة.
ويقول كرابوخني: ”يعني نـرش صورة نافالني 
عىل غالف تايم أّنه أصبح ثاني أشـهر سـيايس 
وضعـت  أن  سـبق  الـذي  بوتـني،  بعـد  رويس 
صورتـه عىل غالف املجلة نفسـها مـراراً. هذه 
إشـارة واضحة للسلطة الروسـية، لكّن أذرعها 
الدعائيـة ستسـتثمرها للرتويـج لروايتها بأن 
نافالنـي عميل غربي. عـاد نافالني إىل بلده قبل 
عـام، ومنذ ذلك الحني، تغريت روسـيا كثرياً، إذ 
شـددت قبضة السـلطة عرب إعالنها عـدداً من 
وسـائل اإلعالم املستقلة الرائدة عميلة للخارج، 
ومالحقـة املعارضـني وحتى ذويهم، وتشـديد 

لهجة خطاب العسكرة تجاه أوكرانيا“.
مـع ذلك، يقلل مـن فاعلية السياسـات الغربية 

لدعم املعارضة الروسية. ويؤكد: ”من الواضح أّن 
نافالني سيبقى معتقالً طاملا يتوىل بوتني رئاسة 
روسيا، وتساهل الغرب الذي يستهدف بعقوباته 
جنراالت غري معروفني ال يسـافرون وال يملكون 
أرصدة يف الخارج، بـدالً من فرض عقوبات عىل 
بوتني وطبقة األوليغارشـيا املحيطة به. يف حال 
أقدمت روسـيا عىل التدخل املبـارش يف أوكرانيا، 
فستشـدد العقوبات االقتصادية عىل روسيا، ما 
سـيرتجم حتماً بمزيد من تراجع قيمة عملتها، 
الروبل، وإفقار السـكان، بينما يستمر التعامل 

مع بوتني واستقباله كزعيم عاملي“.
مـن جهتـه، وصـف املحلـل السـيايس عبـاس 
غاليامـوف نـرش حـوار نافالنـي مـع املجلـة 
األمريكية بأّنه ”حدث مهم“، مشـككاً يف الوقت 
نفسـه يف أّنه سـيحدث تغيرياً جذرياً يف األجندة 
السياسـية الروسية. وقال غالياموف، يف حديث 
لقناة ”دوجد“ الروسية ذات التوجهات الليربالية 
املعارضة واملصنفة يف روسيا ”عميلة للخارج“: 
”عمومـاً، مـن النـادر أن يكـرس حـدث واحـد 
التوجهـات. سيسـاهم هذا الحدث يف اسـتمرار 
التوجهـات التي شـهدنا يف الفـرتة األخرية نحو 
تعزيـز موقع نافالنـي، الذي ذكرنا بـأن أحداثاً 
سـابقة كثـرية تـدل عىل أنـه أصبح شـخصية 

سياسية مخرضمة عىل هذا النطاق“.
ولفت إىل أّن محـاوالت الكرملني تقديم نافالني 
عىل أّنه شـخص ”بال اسـم“ تبدو ردة فعل غري 
طبيعية، مضيفاً: ”مـن جانب بوتني، يبدو ذلك 
وكأنه عناد كبار السـن، عندما يخبئ الشخص 
رأسـه يف الرمـل هربـاً مـن الحقائـق املزعجة، 

ويواصل إنكار ما هو بديهي“.
وخلص املحلل السيايس إىل أّن نافالني قد يصبح 
أهم ممثل للشـعب الرويس عىل الساحة الدولية 
يف حال اسـتمرار تصاعد النزاع عىل الحدود مع 
أوكرانيـا، مرجحـاً أن املعارض قـد يحصل عىل 

جائزة نوبل للسالم يف العام املقبل.
ويف حـال تحققت هـذه التوقعات، فسـتحصل 
شـخصية روسية عىل جائزة نوبل للسالم للعام 
الثانـي عىل التـوايل، بعد منحهـا لرئيس تحرير 
صحيفة ”نوفايـا غازيتا“ الليرباليـة املعارضة 

دميرتي موراتوف، العام املايض.

ZıaäÎç€a@Ob‰Ó„O@ÜaáÃi@
@Z@ÜÏj»€a@·Ìã◊@O@ãÌÏóm

العراقيـني  الصحفيـني  اكـد نقيـب   
رئيس اتحاد الصحفيني العرب، مؤيد 
الالمـي، ان النقابـة جادة باسـتمرار 
الدورات املهنية بشكل أوسع للعاملني 

يف املؤسسات اإلعالمية والصحفية.
الـدورة  اختتـام  يف  الالمـي،  وقـال 
السـالمة  عـن  املهنيـة  التدريبيـة 
الصحفية يف العـراق امس االحد :“ان 
سـبب تأخر النقابة بالفـرتة املاضية 
املهنيـة  والـورش  الـدورات  بإقامـة 
للزمالء هو انتشـار فـريوس كورونا 
الذي حّد من تنظيم الدورات التدريبية 
املهمة لإلعالميني والصحفيني حفاظاً 

عىل سالمة الجميع من انتشاره“. 
يف  للمشـاركني  الالمـي  وتمنـى 
التـي  الصحفيـة،  السـالمة  دورة 
نظمـت بالتعـاون مع االتحـاد الدويل 
للصحفيـني، انهـم قد اسـتفادوا من 
محـارضات املدربني الدوليني يف نقابة 
وتطبيقهـا  العراقيـني  الصحفيـني 
خالل تواجدهم يف امليدان حفاظاً عىل 

سالمتهم. 
وتطرق املدربون الدوليون يف السالمة 
الـدورة  يومـي  خـالل  الصحفيـة 
التظاهـرات  إىل  املهنيـة  التدريبيـة 
التغطية،  الحماية خـالل  واجـراءات 
لتغطيـة  التخطيـط  وكيفيـة 
التظاهـرات، والتهديدات الباليسـتية 
وتدابري الوقاية منها، وسالمة الجندر 
يف العـراق، وأهميـة تقييـم املخاطـر 
التي تواجه اإلعالمـي أو الصحفي أو 
املصور خالل العمل يف امليدان، ووضع 

خطة عمل للتقليـل من تلك املخاطر، 
الرقميـة  التهديـدات  إىل  باالضافـة 
الشائعة التي تواجه الصحفيني خالل 
العمـل، واالجراءات املضـادة للربامج 
الضـارة وتأمـني االتصاالت وسـالمة 
مواقع التواصل االجتماعي والجوانب 
الهواتـف  بخصوصيـة  املتعلقـة 

املحمولة.
الصحفيـني  بنقابـة  واختتمـت 
الـدورة  األحـد،  امـس  العراقيـني، 

بـ(السـالمة  الخاصـة  التدريبيـة 
الصحفيـة) التي اقيمت بالتعاون مع 
االتحـاد الـدويل للصحفيـني بحضور 
نقيـب الصحفيـني العراقيـني مؤيـد 

الالمي.
وأكد سـمري السـعد، املـدرب الدويل يف 
السالمة الصحفية يف اليوم الثاني من 
الدورة املهنية التي اسـتمرت يومني، 
أهميـة تقييـم املخاطر التـي تواجه 
اإلعالمي أو الصحفي أو املصور خالل 

العمـل يف امليدان، ووضـع خطة عمل 
للتقليل مـن تلك املخاطر. مشـرياً إىل 
نمـوذج التهديـد عند تقييـم املخاطر 
وعملية االحاطـة ملواجهة التهديدات 
الجديـدة، وفوائد نمـوذج التهديدات، 
الجنائيـة  املخاطـر  اىل  باالضافـة 
وفوائدها واملؤسسـات التي تعرضت 

لالستهداف جراء ما تنرشته.
وأشارت هبة حسـني، املدربة الدولية 
يف السـالمة الصحفيـة، اىل موضـوع 
تقييم املخاطر التـي تواجه اإلعالمي 
أو الصحفـي أو املصور خـالل العمل 
يف امليدان، وفئـات الخطر التي تواجه 
الزمـالء خـالل العمل واسـرتاتيجات 
التعامـل مـع املخاطـر، فضـًال عـن 
يواجههـا  التـي  الشـائعة  املخاطـر 
الصحفيون يف امليدان. موضحة أهمية 
التخطيـط للطوارئ والتدابري املضادة 
للمخاطـر. مـن جانبه، أشـار املدرب 
الدويل، منترص الشوكة، إىل التهديدات 
تواجـه  التـي  الشـائعة  الرقميـة 
الصحفيني خالل العمـل، واالجراءات 
وتأمـني  الضـارة  للربامـج  املضـادة 
االتصاالت وسـالمة مواقـع التواصل 
املتعلقـة  والجوانـب  االجتماعـي 

بخصوصية الهواتف املحمولة.

وكانت نقابـة الصحفيـني العراقيني 
قد افتتحت، السبت، الدورة التدريبية 
الصحفيـة)  بـ(السـالمة  الخاصـة 
الـدويل  االتحـاد  مـع  بالتعـاون 
للصحفيني بحضور عـدد من اعضاء 

محلس النقابة.
وكان االتحاد الـدويل للصحفيني نظم 
يف الــ 19 مـن كانون الثانـي ولغاية 
الـ11 من شباط املايض، دورة تدريب 
مدربـني للسـالمة اإلعالمية عرب منرب 
رقمـي، تأهـل فيهـا (11) صحفيـا 
واألردن،  (العـراق،  مـن  وصحفيـة 

وسوريا، وفلسطني).
وتضمن الربنامج، الـذي أرشف عليه 
للصحفيـني  الـدويل  االتحـاد  مـدرب 
الـدويل، مواضيـع وقضايـا مختلفـة 
منها كيفيـة التخطيط ملهمة إعالمية 
ميدانية، والتغطية اآلمنة للتظاهرات 
ومناطـق الحرب، واألمن الشـخيص، 
للصحفيـات،  املهنيـة  والسـالمة 
االسـتقصائيني،  وللصحفيـني 
وتأثري األسـلحة الناريـة والتهديدات 
عـىل  الرقمـي  واألمـان  الباليسـتية 
وسـائل التواصـل اإلجتماعي وطرق 
حماية البيانات واألجهزة الشـخصية 

من القرصنة اإللكرتونية .

الرياض/متابعة الزوراء:
 يذّكر الزخم اإلعالمي عىل موقع تويرت يف السعودية 
بذلـك الذي كان سـائدا قبل سـنوات، حيـث تنزل 
جيـوش إلكرتونيـة مدعومة من جهـات خارجية 
بكامل ثقلها عىل الرتند السـعودي لبث الشـائعات 
يف محاولة إلثارة البلبلة، ما يجعل السـلطات أمام 
تحّد جدي يتمثل يف إبقاء سـيطرتها عىل توجهات 

الرأي العام.
وتصدر هاشـتاغ #أنا_مواطن الرتند السعودي عىل 
موقع تويرت ليل الخميس الجمعة، وغزته حسابات 
وهمية تحمـل معرفاتها صور العاهل السـعودي 
امللك سلمان بن عبدالعزير وويل العهد األمري محمد 
بن سلمان لإليحاء بأنها سعودية النتقاد ما أسمته 
غالء األسعار ونسب البطالة املرتفعة باإلضافة إىل 

فعاليات الرتفيه ”التي تزيد من الذنوب“.
ونـرشت بعض الحسـابات مقطـع فيديـو لوافد 
عربي يف السعودية يسخر من سعودي وهو ما أثار 

جدال واسعا.
ويتفاعل السـعوديون عىل تويرت بشأن االنتقادات 
املوجهـة لبالدهـم، وهنـاك من يرى فيهـا تهجما 

وتحامال عىل اململكة.
مواقـع  خصوصـا  االفـرتايض،  العالـم  وُيعتـرب 
التواصل االجتماعي، فضـاء مثاليا لقياس تفاعل 
السـعوديني مع رؤية العالـم الخارجي وخصوصا 

الغربي لبلدهم.
ويف السعودية يمثل تويرت ساحة املدينة التي يجتمع 
فيها املواطنون لتبـادل املعلومات واآلراء حول كل 
القضايا. وتعترب اململكة أكرب سوق لوسائل اإلعالم 
االجتماعي يف املنطقة، إذ أن 75 يف املئة من سكانها 
ال تتجـاوز أعمارهم الثالثـني، وتجنح هذه الفئات 

العمرية إىل التعامل مع منصات اإلعالم الرقمي.

انتبهوا من الحسابات الوهمية
وقـد يبـدو أن الجميع يف السـعودية يسـتخدمون 
تويرت، سـواء كانوا رجال دين بارزين أو صحفيني 
معروفـني أو مشـاهري التلفزيون، وحتـى العاهل 

السعودي الذي لديه 9.4 مليون متابع.
ونظـراً إىل األهمية الكبـرية التي تحظـى بها هذه 
املنصـة، تحـوَّل تويرت إىل سـاحة معركة رئيسـية 
بني الحكومة السـعودية التي تسـتخدمها لرتويج 

سياسـات اململكة و“أعدائها“ الذين يستخدمونها 
لنرش انتقاداتهم للمملكة.

وتستخدم الجيوش اإللكرتونية كل األساليب لغزو 
الرتند السـعودي بدءا من ”الهاشـتاغات الباردة“ 
التـي تتميـز بخـدش الحيـاء، وتفاهـة املحتوى، 
واإلسـاءة للـذوق واآلداب العامـة، باإلضافـة إىل 

استغالل املؤسسات السعودية.
وقبل أيـام قليلـة حّذرت لجنـة اإلعـالم والتوعية 
املرصفيـة بالبنـوك السـعودية مـن التعامـل مع 
الحسابات الوهمية التي تستغل الباحثني عن عمل 
عـىل مواقع التواصـل االجتماعـي. وقبلها حذرت 
الرشكـة السـعودية للكهرباء من االنسـياق خلف 
الرسـائل أو الروابط أو الحسـابات الوهمية وغري 

الرسمية.
وتواجه السعودية تحدي إبقاء سيطرتها عىل الرأي 
العام يف تويرت الذي كادت أن تفقد السـيطرة عليه 
قبل سـنوات قليلة حني واجهت السـلطات األمنية 
صعوبـة يف إدارتـه، إذ أن أغلب الحسـابات املؤثرة 
التـي غـزت تويـرت حينها كانـت تدار مـن خارج 
السعودية، ما جعل السلطات تدق ناقوس الخطر، 

حتى أنهـا طرحت فكرة إمكانية إغـالق املوقع إذا 
تطلب األمر ذلك.

ورد السـعوديون بإنشـاء جيوشـهم اإللكرتونيـة 
الخاصـة مـن مسـتخدمي تويـرت يف السـعودية 
واختصـت بمالحقـة ومضايقة منتقـدي اململكة 
ووصفهـم بـ“الخونة“ يف إطـار موجة من تنامي 

املشاعر القومية يف البالد.
وقبـل أيـام حـذرت النيابـة العامـة مـن ترويـج 
الشائعات عىل مواقع التواصل االجتماعي، مؤكدة 
أن مروجيهـا يواجهـون عقوبة تصل إىل السـجن 
خمـس سـنوات وغرامة ماليـة باهظـة، بعد أيام 
مـن انتشـار تغريدات عـن تعرض فتيـات لوقائع 
اختطاف وتحرش جنيس بعد إلغاء فاعلية ترفيهية 

يف الرياض.
وكانـت السـلطات السـعودية ألغـت الجمعـة يف 
اللحظـات األخرية عىل وقع تـردي األحوال الجوية 
حفلة لفرقة ”سـرتاي كيدز“ الكوريـة الجنوبية. 
وتسـّبب ذلـك بفـوىض يف موقع الحفلة يف شـمال 
الرياض خصوصا مع هبوب رياح شـديدة وأمطار 

غزيرة.
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·ÓÁaãia@›ébi@ıaãÁå@ZbËmäÎby
فتحت عينها عىل شمس بغداد الصافية 
واصوات نوارس دجلة وعزف شناشيل 
بغداد.. انها الكاتبة هديل ثائر العبودي 

من مواليد 1998/3/23.
هـي انسـانة دفعت فاتـورة باهظة يف 
مقتبـل عمرها ومرت بعقبـات مريرة 
ولكنهـا تمتلـك ارادة قويـة كمـا انها 
تنتمـي لعائلة واعيـة ومثقفة وهذا ما 
اعطاهـا دافعـا كي تسـتمر يف حياتها 
وتؤمن بأن الحياة ال تتوقف، يف مخيلتها 
الكثـري من األفـكار واألحالم والطموح 

والرغبات لكي تؤسس حياتها وتعيش 
مستقبلها، وعىل مدار السنني الطويلة 
ثقافيـا   املجتمـع  اسـهمت يف خدمـة 
تحقـق  ان  واسـتطاعت  ومعرفيـا، 
مـا ظنـه البعض مسـتحيال وهـذا ما 
عـزز ثقتها بنفسـها وزادها حماسـا 
للعمل بجـد وتفاٍن لتحقيـق املزيد من 
اإلنجازات العظيمة واخره توقيع كتاب 
بعنـوان (مقتطفات الحيـاة)، وهو ما 
دفعنا لنقطـف من وقتها هـذا الحوار 
لنكتشف من هي هديل ثائر كما تراها 
هـي، فقالت :“أنـا الكاتبـة هديل ثائر 
مواليد 1998من سكنة العاصمة بغداد  
لدّي  كتاب بعنوان (مقتطفات الحياة) 
وكتاب مشـرتك (طريـق دري)، عندما 
كنـت يف االبتدائية كنـت احب القصص 
والكتابه وغري ذلك، احب ان اسـتوحي 
مـن خيايل القصـة وامي تقـول عندما 
كنـِت صغرية كنِت تقـيص قصصا من 
خيالـك، امـا بداياتـي فكانـت نوعا ما 
صعبة لكـن بالتحـدي واإلرصار بجهد 
مني طورت نفيس والحمد لله انا قارئة 
جيـدة وذلـك سـاعدني كثـريا، وكانت 

بداية مع الكاتبة الكبرية تمارة شـاكر 
املبدعة التي ساعدتني بهذا الجانب. 

ãöb®aÎ@Ôöbæa@µi@Úibnÿ€a
وعـن مثلها االعىل من الُكتاب العرب او 
من الُكتـاب العراقيني، اجابت :“انا من 
محبي الكتب القديمة والكتب الجديدة، 
الكتـاب القدماء هم املعلمـون للكتاب 
الجـدد والكتـب الجديـدة هـي تطوير 
واطـالع وفهم لفكر الجيـل ، وانا احب 
كل ورقـة وحرب وهل يعلـو عطر العود 
عـىل عطـر الورقة، عطر العـود يذهب 

وعطر الورقة يرسخ يف العقل.

Újmbÿ€a@ÈuÏi@pbj‘«
وعن املعوقات التـي واجهتها يف عملها 
كـ كاتبة، اكدت انه ”ال يوجد شـخص 
ال يمـر بصعوبـات ويفشـل يف بعـض 
األحيـان لكـن كل صعوبة لهـا قيمتها 
الكبرية وتأثريهـا وفضلها كما ال انىس 
فضـل اهيل الذيـن كانوا خـري داعم يل، 
فمـن املعوقات املجتمع الـذي يتكلم يف 
كل يشء واليسلم منه احد وال يخلو من 
فئه تعترب القارىء انسـانا معقدا كما 

اليخلو من فئة الجهل فيها يقتل خاليا 
عقولهـم  لكنـي اطمح ان يـرىض الله 

عني فقط .

·«á€a@lbÓÀ
ولدى سـؤايل لها عن الدعـم الحكومي 
بشكل عام او من وزارة الثقافة بشكل 

خـاص إتجاه الُكتـاب العراقيني، قالت 
”هـذا سـؤال مهـم واكيـد ال يوجد اي 
دعم يقدم من اي جهة معينة وال حتى 
الحكوميـة لكن كل مـا هنالك فقط يف 
موسـم فعاليات معرض بغداد للكتاب 
ونحن الذي ندعم انفسـنا لكن اي دعم 

اىل اآلن ال يوجد.
وعن ابرز القصص التي تجذب القارئ 
او الُكتـب التي تالقـي اهتماما خاصا 
من العراقيني، اوضحت ”ليس كل كتاب 
يجـب ان يقـرأ لكننـا كعراقيـني نحب 
التطويريـة والكتـب املختصة  الكتـب 
يف علـم النفس لكننـا ربما بعيدون عن 

القصص والدراما ”.

ÚÓ”aã»€a@Úibnÿ€a@ãÌÏ�m
الكتابـة  لتطويـر  مقرتحاتهـا  وعـن 
بالعـراق واملعالجـات او النصائح التي 
يمكن العمل بها الستحياء الكتابة وبث 
الروح فيهـا من جديـد، قالت“القراءة 
اوال واالدراك ثانيـا والقـراءة الورقيـة 
مهمة جدا وانصح بهـا كما انني احث 
دائمـا عىل التنوع يف الكتابة، ولالسـف 
اليوجـد لدينا تنوع بالكتابـة وال تنوع 
خيال وحتى اذا الحظنا سـيناريوهات 
املسلسـالت العراقية واألفالم القصرية 
فالعيب املشـخص هو اننا غري قادرين 

عىل ان نخرج عن النص .

ÚÓzñ@Úfláñ
وعـن الوعكـة الصحية الشـديدة التي 
تعرضت وتأثريها عـىل مصري الكاتبة، 
بينـت ”فقـدت حياتـي ووقـف نبيض 
تماًما وعشـت بصدمة وبقيت خمسة 
اشـهر عـىل الكـريس املتحـرك فقـدت 
البرص وحتى الكالم وكنت يف املستشفى 
واقول للطبيب هـل يوجد امل ان اكتب 
وأقـرأ مرة اخـرى وهذا اثـر يفّ، لكنني 
الحمد لله عـدت، فهديـل قوية وتحب 
الحياة وتحـب الورقة والقلـم ورائحة 
الكتب، وان شاء الله نرجع و نبدع اكثر 

من قبل.
وعـن اقـرب  نص مـن نصوصهـا وال 
يفـارق ذهنهـا، قالت ”يا ليـت وطني 

قالدة لصغته من قلبي“.

Ò7Ça@Ú‡‹◊
شكرا جزيال السـتضافتي، كان حوارا 
ممتعا واهم من املمتع هو حوار مفيد، 
كلماتي األخرية وليس اخر األحرف هي 
ال تجعـل عقلـك يتشـتت بالحياة وخذ 

السكينة من كتاب .

@knÿ€a@Úzˆaä@’ì»m@oíb«Î@bÁãóiÎ@bË»8Î@bËõj„@pá‘œ@Újmb◊@NNãˆbq@›ÌáÁ@Újmbÿ€a
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áÄÄflby@@@@@kÄÄ‹�æa@áÄÄj«
يف هذه الرواية يزور مصطفى سـعيد، 
وهو طالـب عربي، الغـرب. مصطفى 
يصل من الجنوب، مـن إفريقيا، بعيًدا 
عـن الثقافة الغربيـة إىل الغرب بصفة 
طالـب. يحصل عـىل وظيفة كمحارض 
يف إحدى الجامعات الربيطانية ويتبنى 
وهنـاك  الربيطانـي،  املجتمـع  قيـم 
يتعرف إىل زوجته، جني موريس، وهي 
امرأة بريطانيـة ترفض قبول إمالءات 
زوجهـا. بعـد أعـوام يعـود مصطفى 
إىل بـالده، حيث يلتقي هنـاك بصورة 
مفاجئـة بـراوي القصـة الـذي عاش 
نفسـها  القصـة  بريطانيـا.  يف  أيًضـا 
تـروى عـن طريـق قصـص يرويهـا 

الـراوي   والبطـل.

إىل  الهجـرة  موسـم  روايـة  اختـريت 
الشمال كواحدة من أفضل مائة رواية 
يف القرن العرشين عىل مستوى الوطن 
وقبـوالً  استحسـانا  ونالـت  العربـي، 
سـينمائي.  فلـم  إىل  وحولـت  عامليـا 
إجمـاالً تتنـاول الروايـة يف مضمونها 
مسـألة العالقـة بني الـرشق والغرب. 
وتعد «موسـم الهجرة إىل الشمال» من 
األعمـال العربيـة األوىل التـي تناولـت 
وصـورة  وتفاعلهـا  الثقافـات  لقـاء 
اآلخر الغربـي بعيون الرشقي والغربي 
بعيـون اآلخر الرشقي الـذي ينظر إليه 
كشـخص قـادم مـن عالـم رومانيس 

يسـوده السـحر ويكتنفه الغموض.
الفلسـفي  الحضـور  يكشـف  وقـد 
ملوضوع املوت يف رواية موسـم الهجرة 
إىل الشمال عن املتغريات التي تستمزج 

الوقائع املادية والتخييلية عرب املدركات 
النفسية والذهنية إضافة إىل املعرفية، 
بحثـا يف األصول والغايـات التي تبحث 
يف موضوعـة املوت ثيمة فلسـفية عىل 

وفق تأّمالت واجتهادات تعالج وبكثرٍي 
من الدّقة موضوعاً مّتصال بواحدة من 
املوضوعـات املهمـة التي يحـاول عىل 
وفقها الرصد النقدي التحلييل الكشف 
عن املضمونات واألسئلة التي يطرحها 
الوجود والكـون، ومن هنا تربز املهّمة 
األساسـّية للفلسـفة التـي تتجـّىل يف 
الكشـف عـن املقومـات األنطلوجّيـة 
للموضوع وإنفتاحـه عىل املوضوعات 

األخـرى.
لقد أصـاب مجموعة من النقاد العرب 
سـنة  أطلقـوا  حـني  الحقيقـة،  كبـد 
١٩٦٧ لقب»عبقـري الروايـة العربية» 
عـىل الطيـب صالـح(١٩٢٩ـ ٢٠٠٩)، 
اعرتافـا بالتقنيات غري املسـبوقة التي 
بنـى عليها اللعبة الرسدية يف «موسـم 
الهجرة إىل الشـمال»، وهنا دراسـة يف 

جملـة تلـك التقنيات الرسديـة. يقوم 
النـص الروائي عىل زمـن داخيل، وهو 
زمـن تخييـيل يقوم عىل ثنائيـة زمنية 
مضطربـة، وهـذا االضطـراب عبـارة 
عن ذبذبـة بني الحارض واملايض، حيث 
يمثل املايض زمن األحداث كما جرت يف 
الواقع (أو يفـرتض أنها جرت)، بينما 
يمثل الحارض زمن القص الذي ينهض 
فيـه الـرسد، أي أن هنـاك يف الروايـة 
مسـتويني مـن الزمـن: األول خـاص 
باألحداث والثانـي يتعلق بفعل الحكي 
مشـافهة كان أو كتابة، وهي الثنائية 
ريـكاردو  جـان  للناقـد  سـبق  التـي 

تسـميتها بزمن التخيل وزمن الرسد .
لقـد كتـب عنـه يف املجلـة الفرنسـية 
”لونوفيـل أوبرسفاتور الكاتب املغربي 
بعنـوان  نصـا  بنجلـون“  ”الطاهـر 

(موسـم الهجـرة إىل الشـمال.. رحلة 
البحث واالمتـالك) « ألن الفرد بصفته 
كينونـة متفردة واسـتثنائية ال يالقي 
االعرتاف داخـل املجتمع العربي، فذلك 
أدى إىل عدم وجود تقاليد روائية كبرية 
يف األدب العربـي. أول رواية تم نرشها 
(عرضت يف شـكل حلقات يف البداية يف 
إحدى الصحف املرصيـة) كانت تحمل 
عنوان ”زينـب“ وكتبها هيـكل محمد 
حسـني. ويظل الشـعر يحظى بمكانة 
أرفـع مقارنة بباقـي األصناف األدبية 

األخـرى.
ولهذا السـبب نحس بأن الطيب صالح 
يميل بشكل أكرب نحو الكتابة الشعرية 
بدل الكتابة الروائيـة. لكن ذلك ال يهم 
يف يشء. فـرسده يطبعـه بهاء طبيعي 
يرافقه حـس يف التندر يكتسـبه فقط 

يف األشـخاص الذيـن خـربوا مخـاض 
االغرتاب والعيش بعيدا عن الديار. هذا 
املواطن السـوداني أصبح كاتبا بسبب 
حكمة القـدر. كان يف إمكانه االكتفاء 
بعيش حياة هادئة داخـل القرية التي 
رأى فيهـا النور أول يـوم، بدون طرح 
أيـة أسـئلة. لكـن الطيـب صالـح لم 
يمسـك بتالبيب اليقني. إنه رجل شكك 
فيما حوله ووجد أن الرشط اإلنسـاني 
فضـل  ولذلـك  لهـا.  يرثـى  حالـة  يف 
االبتعـاد والدراسـة ومطالعـة الكثـري 
مـن الكتـب، وعيش تجـارب عديدة يف 
بلد املسـتعمر السـابق. إنه ليس ثائرا 
عاديا اسـتثنائيا، ليس فحسب بسبب 
املوضوع الذي تم التطـرق إليه، ولكن 
والهندسـة  الكتابـة  طريقـة  بفضـل 

الداخليـة للمتـن     الحكائـي ”.

اطاللة عىل مرسحية (اصدقاء الشـمس)
 الدكتـور محمد عمر ايوب / مدير السـينما 

واملرسح / وزارة الشـباب – بغداد
  يأخـذ املـكان ابعـادا جديـدة ومغايـرة يف 
نصـوص جاسـم محمد صالح بعـد ان عالج 
هـذه الفرضيـة اىل تنظري مشـبع يتسـاوق 
مـع االحداث داخل دائـرة الرصاعات البنائية 
للحكايا فهو يعالجهـا معالجة بكر للوصول 
اكاديميـة  ونظـرة  شـاملة  ابجديـة  اىل  اىل 
فاحصة ورصينة، فلـو تحدثنا عن مرسحية 
(اصدقاء الشمس) فكل مفردة من مفرداتها 
تحضري للمكان عبـارة عن وقفة نتلمس من 
خاللها الطريـق الخاص الذي اختطه الكاتب 
جاسـم محمد صالح  يف طرح نماذج مكانية 
يختلـف معهـا احيانـا ويتفـق يف احيان اخر 
, ثم يرسـم لها خطـا واضحا معمقا يرسـم 
لنا بروازا ثقافيا وفكريا موسـعا مسـتندا اىل 
املنهجيـة البنيوية يف دراسـته للمـكان وهو 
افـرتاض متحقق يسـري عـىل طريقني مادي 
وحيس، فالحـس االجتماعي يخرتق املدونات 
الكتابـة الفكريـة والنصيـة ليحيـل انظمـة 
جديـدة لجماليات املكان , فاعتماده التاريخ 
كأسـلوب منهجـي يعطـي تلمسـا حقيقيـا 
لظـالل املـكان فلسـفيا وفكريـا الن املـكان 
لديـه يؤلـف منهجا , بوصفـه عالمة احادية 
تسـري مع خطـوط البنية املرسـومة بحرفة 
واتقان مكونة لظاهرة مطلقة ترسـم وجودا 
ماديا لألشـياء املؤلفة , فالشمس وتحوالتها 
االيقاعيـة الشـعرية كانت تبحث عـن ابعاد 
فكريـة مؤثـرة باألشـياء لتكـّون يف النهاية 
تكوينـا اجرائيـا ملنهج بحثـي ومعريف ثابت , 
انهـا الحيـاة وازاحتهـا موت لـكل ما يعرتي 
هذه االرض مـن نماء وحيويـة وديناميكية 
معتمـدا عىل تأثري هـذه االلية يف بنـاء اللغة 
والحدث والشـخصيات وكل اللواحق االخرى 

الشـمس)  (اصدقـاء  يف  املكانـي  فالحيـز   ,
والزمان كان متعبا بشـكل تراتبي ينقل حيزا 
وفضاء يدلل عىل فهم خاص للطفل ويشـكل 
له حيزا عامـا للتكوينات البرصية والعالقات 
العامـة التـي تضمن له الوجـود تأثري جمايل 
موحـد جامح فيـه باالعتماد عـىل خيال فيه 
الجدة والتأثـريات النقدية فهـو يناقش بكل 
املـكان  رصاحـة وتوضيـح العتقـاده بـان 
املرسحـي هو حيـز مهم من الجـو املرسحي 
العـام , فـال تكـون لعبـة مرسحيـة بـدون 
وجود تنصيصات مكانية متحولة مرسـومة 
بتحصيـل خاصل ملعمار الديكور والجو العام 

والبنيـة الجماليـة  .
   يعتقـد جاسـم محمـد صالـح ان البنيـة 
الجماليـة للمـكان هـو تحقيـق  قبـيل واويل 
النه يعني البـورة املكانية املتولدة الذي توزع 
نظـام املعمـار وطبيعة الديكـورات تقع عىل 

اشارة ايقونية مسـتنرية برؤيا خالقة تسود 
فيهـا النسـبة اللونية ومقرتح بنـاء االضواء 
ويظهـر ذلك مـن خالل اعطـاء الجـو العام 
املبثـوث داخل سـيناريو العـرض بحيث نجد 
تنسيقا اعالميا يالحقه توظيف درامي لغوي 
مؤثـر فيه املـكان عىل انه لغـة داعمة لنظام 
العالمـات ال للعكس , ايضا بل يتبعه التصاق 
بنظـام عالئقـي , فمدونـة الزمـان واملـكان 
عنـده واضحـة وموظفـة توظيفـا فنيا من 
خالل اقامـة عمق عالئقي متعدد بني اطراف 

املرسحيـة .
    لقد اسـتنتج جاسـم محمـد صالح امكنة  
شـائعة  يف املـرسح العراقـي منهـا : املزرعة 
والحقـل والغابة والطريق يف بحثه عن زمنية 
تتبـع مقدمات املكان بشـكل صائب , بحيث 
تخلق نظاما ايقاعيا بنسبة متوازنة , فالزمن 
لديه متحـول متعدد تحول املكان حيث يعمل 

عىل فـرش التاريخ باختصـارات كونية ذات 
انعكاسـات واقعيـة يؤكد احقيـة املكان بان 
يكـون مؤثرا يف مخيلة الطفـل ليتبني حقيقة 
توازن نسـبة املـوروث يف الواقـع الحايل , اي 
تحقيـق مبـدا الواقـع والخيـال , لذلـك كان 
مبـدا تغيـري االمكنة لـكل املرسحيـة له فهم 
ومعنـى , وهذا يتحقق مـن توازن فكري من 
خـالل تطبيق تـوازن مكاني بوصفـه مكانا 
مرسحيـا متغريا ثابت الرؤيـا متغري االحداث 
فهـو يعتمد عىل توازن ليتحـق مبدا عام لكل 
عمل مرسحي نقطة تحـول متوازنة تتفاعل 
مع اختالفات االحـداث املرسحية وتعمل عىل 
بنـاء رشط عضـوي بعيـدا عن مرحلـة البلد 
وتاريخـه , الّنه _ اي املؤلف _ يعتقد ان قيمة 
الداللة الفنيـة املتكونة داخل الرؤيا البرصية 
للطفـل يمنحها ثـراء واغناء وتأثـريا جماليا 
مفرطـا , فهـو يعطـي العنان بشـكل مطلق 

للمخـرج املرسحي برتجمة املـكان عمليا بما 
ينفع تجسـيد الرؤيا الثقافية بكثافة وداللية 

مركـزة ومركزيـة معمقـة .
    انه يحاول  يف مرسحية (اصدقاء الشمس) 
ان يكـون اكثـر دّقـة يف تشـخيص االيقونـة 
املـوروث  سـمات  ومجمـل  لتبـدو  املكانيـة 
والذاكـرة الجمعية املجتمعيـة بأناقة وهوية 
ونبتة تـزرع نبتة , ان هناك جدلية كبرية بني 
املكان والزمان والفلسفة وبني املكان واآلراء 
املحلقة مؤدية يف النهاية اىل استنتاج عالئقي 
بـني التأليف واملكان , لذلك فانه كان يسـعى 
دائما يف اقبية املكان ليناقش السـؤال الجمايل 
يف طرف املعادلـة االبداعية الفنية التي تكون 
: ( املبـدع , املتلقـي , الناقـد )  بحيث ُيحدث 
مسـارا نقديـا موازيـا بشـكل كبـري للخـط 
االبداعي يف احـداث مرسحيته وهذا يتجّسـد 
من الفرضية املكانية التي تجّسدت عرب حقل 
داليل وانسـاق بنيويـة ومنظومـة عالماتيـة 

مرتكـزة    يف النـص.
   ان لتأثـريات املناهـج  واملـدارس املرسحية  
اثرا يف تكوين نظام الكتابة عند جاسم محمد 
صالـح  , فهو يـوزع افرتاضاتـه املكانية مع 
تطبيقات فـن السـينوغرافيا , فاملكان عنده 
يمثـل خطا ابداعيـا داخل العـرض املرسحي 
يحتـوي نظاما عالميا وعالمـات تكوين واثرا 
فنيـا , ألنه يعرض فهم العمـل الفني كوحدة 
قائمـة بذاتهـا , فاملـكان لديـه مـدرك حيس 
يفككـه اىل وحدات وكيانات ثـم يعود اىل بناء 
عنارصه بوصفه عالمـات مركبة يجاور ذلك 
شبكة عالقات التي تربط عنارص العمل الفني 
ووحداته بنظام ونظام انسـاق البنيوية , ألنه 
يعتقـد ان العمـل الفني كلية واحـدة وفهمه 

بوصـف حقـال دالليـا واثـرا جماليـا . 
لقد اسـتثمر جاسـم محمد صالـح التجربة 
املرسحية العراقية يف مرسح الطفل ليقدم لنا 

نماذج عراقية فيها  يتماثل املكان بتشخيص 
كبـري للواقعيـة السـحرية التـي اقرتحها يف 
نصوصه ومنها مرسحية (اصدقاء الشمس) 
ليحقـق مـن خاللهـا بنيـة نصيـة برصيـة 
مقرتحة تمسـك الحـدث بما يعـزز الغرائبية 
التـي يبحث عنها خيـال الطفل والتي يقتفي 
اثرهاٍ بحثا عـن تنضيد برصي مفرسا ماهية 
اللعبـة املرسحية لخوض غمار بنية  ايقاعية 
حسـية بعيداٍ عن متاهات الحرب االلكرتونية 
املربكـة لخياله , فالتأصيل موجود واملفاهيم 
املطروحـة عرب خاصيـة املـكان بحيث يدرك 
املعنـى الجمـايل مـن الرسـالة التـي تمنحه 
متسـعا كبريا من االرتباط باملـكان املطروح 
ليكـون معـرتكا تطبيقيـا يف تربيـة ذائقتـه 
النفسـية  هـذه  وجـد  ان  فهـو   , الحسـية 
اللغويـة  املكانيـة فـان املدخـالت  املتحولـة 
والبرصيـة تكون مجاال ذاتيـا وموضوعيا يف 
الوقـت نفسـه تخلـق يف النهاية اثـرا تربويا 
واخالقا شـعوريا لالنتماء للوطن عرب تأشري 
مجموعـة مـن العالقـات املكانيـة املتحولـة 
ذات التأثـري االيقاعـي املتنامـي وفق سـياق 
متناغـم واسـلوب وتاثـري هّيـا لـه خارجيا 
بـان يكون نظامـا ونسـقا قائمـا بذاته بما 
يتجانـس مع العنـارص االخرى , لقـد كانت 
(اصدقاء الشـمس) معربا رئيسـيا يف تكوين 
نظـام عالئقـي ومكانـي وايقونـي يحاكـي 
فيهـا الثيمـة املبثوثة متمثلة يف شـكلها عرب 
الصورة الفوتغرافية املكونة للدال (الشمس) 
واملدلول وبما يرتبط به من اسـباب منطقية 
يف الحياة مثل ارتباط الخري والنماء والزراعة 
والحصـاد وكل ما يعرتي النفس البرشية من 
طيب وخـري وتعـاون  بان تبـدو ناصعة وال 
تحجب بغربال بـل يظهر جليا للعالم يتنفس 
منهـا االنسـاٍن والحيـوان ضواء لتشـع منه 

لألجيـال .
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سـامي نـدا شـاعر فصيـح وكاتـب مبـدع له 

ديـوان شـعري سـماه االريج كتـب كل الوان 

الشـعر العمودي والغـزل والرثاء   مرورا باالم 

وختامـا كتب للوطـن الكبري أخذتـه القصيدة 

منذ طفولتـه، حيث كانت القـراءة تمثل املالذ 

والعالـم اآلخر املوازي، والذي يجد فيه ما يتيح 

لخيالـه االرتحـال إىل منازل ومواطـن وعوالم 

أخـرى ال يتسـنى لغـري الكتـاب تنقلـك إليها 

القـراءة 

القـرأة عنـد سـامي  هـي زاد العقـل والروح 

والوجدان بالنسـبة له و هـي اختزال لعصارة 

أفـكاره ، ويجـد فيهـا مـا يحتـاج إليـه لكي 

يمـيض يف طريـق العطـاء الفكـري واإلبداعي 

مسـتحلما بتجـارب مخضبة برؤيـة اآلخرين 

املعطـرة بفهمه للذات من خالل اآلخر ونظرته 

ملا سـواه وملن سـواه عىل حد سـواء. يالحظ 

القارئ عند االطالع  عىل منجز سامي الشعري 

هو اهتمامه بالقصيدة الكالسـيكية،

 نقـول ان مـن يقـرأ اعمـال الشـاعر الدوري 

الشـعرية تكمن عنده  يف متن النص الشـعري 

قبل شـكله، فمعنـى القصيدة هو مـا يجعلها 

مميزة تستحق التقديم للمتلقي وليس مبناها، 

املبنـى رضوري مـن حيـث تحقيـق الهكيـل 

البنائـي للنـص، فقصيـدة د سـامي نـدا  هي 

العمـود الـذي  حمل عىل ظهره حمـل الثقافة 

الشعرية  املحكية عىل مدى اربعة عقود ونيف، 

واسـتمرار الـدوري  عىل هذا املنـوال وكان وال 

زال يقـدم الكثري من شـعره ليعـرب عنه وعن 

همومه وقضايـاه وقضايا الوطن ومنها هذه 

القصيدة  بطريقة . وذائقة الشارع والجمهور 

الذي تعود عىل القصيدة بشكلها البيتي املعتاد، 

فأصبحت قصيدة العمود لشـاعرنا هي املعيار  

حتى اسـتوفت رشوط الشـعرية الحقة.حيث  

أننا نجد أنها األقرب لذائقته وأسـلوب تفكريه 

ونظرتيه اإلبداعية للنص.يقول الشـاعر:-

يا كــــاتبي الشـعر يا أشـباه عذايل        

        ال تكتبوا الشـــعر للباغني والوايل 

فالشـعر سـيف وكـف الـجود تحمله      

         والشـعر نبض بقلـب صادق غايل 

     هـذا االسـتدالل الـذي افتتـح القصيدة فيه 

بجملـه فعليـة ودخـل اىل النـص بقـوة ،وهو 

يخاطب معرش الشـعراء ويحثهم عىل االلتزام 

التـي  إىل هنـا  اسـتنطاق  ان  النبيلـة  بالقيـم 

طرحهـا الـدوري   يـؤرش جنـوح كل نمـوذج 

اىل فلسـفة خاصـة يف بنـاء القصيـدة   ، ففي 

حني تميل قصائد سـامي الـدوري  مثال إىل ان 

تلخص موضوعة النص، وتشـتغل عىل أساس 

كونهـا قصيدة ظـل أو قصيـدة مصغرة داخل 

القصيـدة   الكـربى ،

كما يقول فالشـعر لله ثم األهـــل يف بلدي         

     كوجـه أمــي الـذي    قـد صـان أفعـايل 

ووجه شـيخي بزوغ الفجر يمنحني        

       أحــىل الخصـال مـن هـدي وأعمـال

 نجـد ان الـدوري  ينتهج نهجا بـان يجعل من 

قصيدتـه  الهـدف الـذي تسـري القصيـدة منذ 

البداية للوصول إليه وذلك بان تطرح القصيدة 

لديـه فكرة تعمل ابياتها  عـىل إكمالها ، وهما 

بذلك منهجان  متتمان لبعضهما كما يختلفان 

عن  بعض الشـعراء الـذي تجنح قصائدهم إىل 

ان تسـتقل ببيـت يسـعى إىل تدويـر القصيدة 

بجعـل البيت األخـري منها محاورا لالسـتهالل 

حتـى وان ارش ذلك انقطاعا بـني بيت  والبيت 

الـذي     قبلـه.

      ان البيـت األول أعـاله مـع الشـطر األول 

من البيـت الثاني يرتبطـان ببعضهما تركيبيا 

ودالليا من حيث ان الشـطر األول للبيت الثاني 

هـو امتداد ((لكلمة التكتبـوا) يف البيت األول . 

لتبـدأ    كلمـة التركعـوا يف الشـطر الثاني من 

البيـت الثانـي عـىل نحـو يشـعر املتلقـي بان 

الشـطر األول من البيـت الثاني الحـق بالبيت 

الـذي قبلـه ومنقطـع عـن شـطره الثانـي . 

يف  بـاد  الشـعرية  الصـورة  عـىل  فاالشـتغال 

االشـطر الثـالث األوىل عىل خالف مـا هو عليه 

األمـر يف الشـطر األخري الـذي التجـا إىل نثرية 

واضحـة عىل مسـتوى الرتكيـب ، لكنها نثرية 

تحمـل شـحنة انفعالية كبرية يف اسـتفهامها 

االنكاري الذي ترفعه القصيدة يوجه الشـاعر 

سـامي ندا  بعـد ان عرض املتـن ال جدوى من 

الكتابـة مـن غـري مبـادئ       يؤمـن بهـا  

ما قيمة الشـعر لو صارت قصـائده      

         تقبل الكف كي تحىض بأسـمــال 

ما قيمة الشـعر إن تاهت نوافـــله          

           وصار قردا بعقل سـاذج خــــايل 

ان تغري الظرف الذي تعيشـه الذات الحاكية يف 

القصيـدة يف قصيدة سـامي نـدا وتحولها مع 

الزمـن كمـا عرضتهـا القصيـدة يف أبياتها إىل 

مـا قبل البيتـني اآلنفني يبدو طرحـا ناقصا يف 

القصيدة ما لم تسـعفه بسؤال فيه نربة عتاب 

وإنـكار وتضمـني مبطـن لالجدوى الشـعرية 

حتـى يصبح كالقرد يف قولـه  ، وهو ما قامت 

الخاتمـة بإكماله يف شـطرها األخري من البيت 

األخـري . كمـا يقول(وصـار شـعري كقـرص 

الخبـز     تأكلـه          

         كل الربايـا ومـا غيــــرت مـوايل 

ان ظاهـرة الخاتمـة التكميليـة عنـد سـامي 

الـدوري   تـكاد تطبـع نفسـها بطابـع بنائي 

خـاص باتكاء الخاتمة يف تداللها عىل الشـطر 

األخـري مـن البيـت األخـري إذ غالبا مـا يهيء 

لالختتام ببيت ونصف بيت بعده ليأتي الشطر 

األخري مـن البيت األخري عمـال تكميليا للفكرة 

التـي يطرحهـا ، ويجعل من الشـطر األخري يف 

البيت األخـري شـحنة عاطفية تشـعر املتلقي 

باالكتفـاء وتقنعـه     بالنهايـة.

ثم يميض يف وصف صورة العالقة بني الشـاعر 

والوطـن  عـىل أسـاس ما يحـدده هـذا البيت 

التاطـريي الـذي يجعل من رغيـف الخبز الذي 

تاكله وحوش الربايا، السـبب يف خذالن العالقة 

بني الشـاعر  ووطنه  

١.هـذا ندائـي مـدى   األيـام      أطــــلقـه       

        هال سـمعــتم دعاة الشـعــر أقوايل 

٢ال توزنوا الشـــعر باألموال تنقصه      

         فالشـعر ترب وسـعـــر الترب بالغايل 

   ان الشـطر األول مـن البيـت الثاني من هذه 

املقطوعة هنا ما هو إال إضافة وإكمال للصورة 

الكنانية التي يتوخى البيت الذي قبله إيصالها 

من حيـث ان الفتور واإلحسـاس بحب الوطن  

هو ما يؤطر العالقة بني الشـاعر والوطن  مع 

مالحظـة ان االبتـذال والتفريـط بالقيـم  هنا 

سـببها املصلحة الذي أحبطتـه حالة االحتالل 

املؤكدة يف االستهالل فكانت النتيجة ان البحث 

عـن (البـؤس ) بمحمولهـا الرخيـص  الدافع 

إىل  العفـة يف املبادئ  السـتمرار اإلنسـان عىل 

األرض ، هـو بحـث محكوم بالفشـل ، وهكذا 

تبدأ القصيدة بحدث يغري مشـاعر اإلنسـان ( 

كـف الجود، وجه االم ،دعاة الشـعر ) وتعرض 

لحالـة من محاولة تفعيل ردة فعل من نوع ما 

تجـاه هـذا املنهـج     القيمـي ...

تعـد هـذه القصيـدة مـن القصائـد الوطنية 

الجميلـة وتحمـل رسـالة دمـت ودام قلمـك 

النابـض...
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سأبحُث عن املخابئ الرسيٍة يف ذاتي
عليني اصُل لهذه الخناجَر املصوبِة لوحدتي

او احلُق مثل النوارس
عىل ريح الفجاءة

امغنُط شالالت العواطف لتعيدني لها..
انت الرائع دائما

تحمل كل سيناريوهات الحياة
وال تمل 

  **
هل اعجبتَك الحروب

هل اعجبَك
هذا االنتصار القديم

وانت ترشف بجعك  الرسي بكل وجع
قلت: ما عادت قرود عينيك

تغريني كثريا.....
وما عدت استلقي اال عىل ذاتي...

   ***
مري ايتها القطارات

ما عادت تعابري الحياة تهمني بيشء
انا املنفي حد القداسة

واملحاط بكل ارتجاف الصيف
وبأشباح لم اقرأ وجوهها ابدا..

ليلة باردة جدا
يكفي ان التقَط هذا الكرز من الذاكرة

واكتبك قصيدة يل
ولكن لن اضعها بجراري

سأضعها بقلبي
تيمنا بعطرك انت....  

لن يتحرَك زورق  عواطفي
اال باتجاه قارة عينيٍك تصوري

كم غبشا بانتظار
هذا الفرح الرسي 

وانا ارسمك فوق سحابة ال تمطر قط
وال تتحرك باتجاه النسيان....
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لـو أردنـا التحـّدث عـن إيجابيـات 
الصداقات التي تكوّنينها يف العمل ملا 
وصلنـا اىل نهاية وهي يف التأكيد أقّل 
بكثـري من سـلبياتها، ولكـن هذا ال 
يعني أبداً أّن هذه الصداقات ال تعرف 
الحـدود وذلـك ألّن مياديـن العمـل 
تختلـف عـن املياديـن االجتماعيـة 
حيـث  مـن  االنسـانية  والعالقـات 
ترشيـع املنافسـة واالنانيـة وحـّب 
النفـس فيها. لذا كـي ال تصطدمي 
املهنية  الحيـاة  بحائط خصوصيـة 
اكتشـفي ما هي الحدود التي يجب 
أن تلتزمـي بهـا مـع الصديقات يف 

العمل! 
أّن  رغـم  الخاّصـة:  املعلومـات   -
الصديقة هي مرآة الروح ولكن هذا 
ال يعني أّنـك ممنوعة عن االحتفاظ 
فيـك  الخاصـة  املعلومـات  بعـض 
لنفسك خصوصاً يف دوائر العمل. كما 
تعلمني فإّن الرواتب ليسـت نفسها 
لـكّل املوظفني وحني ُيطلب اليك من 
قبـل االدارة أال تبوحـي براتبك فهذا 
ليس كالم عابر إّن يجدر بك االلتزام 
بـه كي ال تغذّي الغرية بني املوظفني 
وتكشـفي معلومات ليسـت خاصة 
بـك وحدك. فاملـال الـذي تتقاضيه، 

املشـاريع الرسية التـي تقومني بها 
وأفـكارك التي تنوين تطويرها كلّها 
مواضيـع تقـف الصداقـة يف العمل 

عندها.  
كنـت يف حياتـك  إن  التضحيـة:    -
العاديـة مسـتعّد‘ ألقـىص درجـات 

العطـاء لحسـاب صديقاتـك ففـي 
العمل ال تنطبق القواعد نفسها. ليس 
مطلوب منك أبـداً أن تضّحي بفكرة 

ملكك أو بمهّمة يمكنك إنجازها كي 
تتقّدمـي وتحـرزي الرتقيـة لصالح 
صديقتـك التي برأيك أيضاً تتمّنى لو 
تحـرز الرتقيـة . من جهـة أخرى ال 
يمكنك أيضاً أن تطلبي من صديقتك 
يف العمل أن تضع مسـتقبلها املهني 
جانباً كي تدعمك أنت، فحيث ترتفع 
حّد‘ املنافسـة هذه القواعد ليسـت 

منطقية. 
- الخطط املسـتقبلية: ونقصد هنا 
أي مرشوح تطرح بـوادره يف أروقة 
العمـل لتسـلّمك منصـب جديـد أو 
فكرة طرح عليك تنفيذها أو الفرص 
التي تبحثني عليها خارجاً، كالبحث 
عن عمل جديد والتفكري يف املغادرة. 
عن هـذه املعلومـات بالظبط عليك 
التكّتـم حّتـآ أمام صديقـات العمل 
فهـذا ال يعترب خبـث أو خيانة البّتة 
بـل يعترب من بـاب الحيطة والحذر، 
أوالً ال يناسـبك أن ينتـرش الخرب بني 
الزمالء قبل أوانه الرسمي والصحيح 
من جهـة أخـرى نخـىش عليك من 
الصدمـة التي قد تتعرضني لها حني 
تكتشـفني غرية صديقتـك املحتملة 
مّما سـتخربيه لها ومحاولتها ثنيك 

عنه وتغيري رأيك.
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تكثر فوائد الليمون االسود وهو من 
انواع الحمضيات ويشـتهر يف دول 
الخليـج حيث تطلق عليه تسـمية 
بعـد  اسـتخدامه  ويتـم  اللومـي. 
تجفيفـه. ويعود هـذا عىل الصحة 
بالعديد من النتائج االيجابية حيث 
يمكـن ان يحمـي مـن املعاناة من 
بعض املشاكل. اذاً من املهم التعرف 
عـىل ابرز خصائصـه وعىل طريقة 

تحضريه واستهالكه.    
طريقة تجفيف الليمون االسود:

من اجل الحصول عىل فوائد الليمون 
االسـود من املهـم اوالً التعرف عىل 
طريقة تحضـريه. فمن الرضوري 
يف هذه الحالـة العمل عىل تجفيفه 

وتتوفر يف هذه الحالة طريقتان.
- يمكـن تـرك الثمـر يجـف اثنـاء 
وجوده عىل الشـجر. ولهذا يتحول 
لونـه اىل من الخـارج اىل بني داكن 
ومـن الداخـل اىل اسـود. ويتسـم 
الليمـون  بطعـم  الحالـة  هـذه  يف 
الحامض مع القليل من املذاق املر. 
- كذلـك يمكـن اللجـوء اىل طريقة 
اخـرى. ولهذه الغاية تقطف حبات 
الليمون وتوضع يف كمية كافية من 

املاء مع امللح عىل النار.
 وبعـد ان يبلغ املاء درجـة الغليان 
يرتك عىل نـار هادئة ملدة 5 دقائق، 
وبعـد هذا ينـزع الليمـون من املاء 
ويرتك ليجف يف الشـمس ألسـابيع 
عـدة، وهكـذا يصبـح لونه اسـود 

ويفقد الطعم املر.  
- يمكـن بعد هـذا طحـن الليمون 
اىل بـودرة. وكمـا هـي  وتحويلـه 
يمكـن  املختلفـة  البهـارات  حـال 
اضافتـه اىل االطبـاق املتنوعة مثل 
والشـوربات  واليخنـات  اللحـوم 
والخضار املطهوة واالرز ووصفات 

الحمـص والعـدس وغريهـا. كما 
يمكن االسـتفادة منه لصنع شاي 

اللومي.        
 فوائد الليمون االسود:

- فوائـد الليمـون االسـود كثـرية، 
فهـو يحتوي عـىل نسـبة مرتفعة 
 Dو C ًمن الفيتامينـات وخصوصا
كما انه مصدر مهـم للمعادن مثل 

الكالسيوم والبوتاسيوم. 
 - اشارت دراسة حديثة اىل ان تناول 
هذا النوع من الليمون يسـاعد عىل 
تقويـة عضلـة القلب ويسـاهم يف 
تنظيم عدد رضباته وتنظيم عملية 

ضخ الدم. 
هـذه  مـن  االسـتفادة  يمكـن   -  
الفاكهـة من اجل تطهـري القولون 
الهضمـي من  الجهـاز  وتخليـص 
البقايا الضارة. كما ان اسـتهالكها 
يعمل عىل ازالة السـموم من الكبد 

واالمعاء. 
 - يحتـوي الليمـون االسـود عـىل 
مضـادات  مـن  مرتفعـة  نسـبة 
تأثـري  التـي تحـد مـن  االكسـدة 
البكترييا الضارة والشـوارد الحرة 
عـىل الجسـم. لذا ينصـح بإضافة 
القليل منه اىل الشـاي او اىل عصري 

الربتقال مثالً.  
 - من فوائد الليمون االسـود ايضاً 
الغذائية  العنـارص  احتـواؤه عـىل 
الرضورية التـي تحتاج اليها املرأة 
يف مرحلـة الحمـل.  كمـا ان غناه 
بالفيتامـني C يجعله محفزاً لعمل 
الجهـاز املناعـي، وهو مـا يحمي 
الحامـل مـن املعانـاة مـن بعض 
والتعـب  الخمـول  املشـاكل مثـل 

املفرط . 
- يحد تناوله من التعرق الشديد. 

- يمكن االسـتفادة مـن وصفاته 

من اجـل تفتيح لون البرشة وازالة 
البقع الداكنة عنها.

- مـن املمكـن اللجوء اليـه كعالج 
لحب الشباب. 

- يسـاعد اسـتخدام هـذا الليمون 
عىل الحد من تساقط الشعر. 

مركبـات  عـىل  يحتـوي  وهـو   -
تغـذي البصيـالت ما يحفـز نموه 

وكثافتهم.   
 وصفة شاي الليمون االسود:

املقادير:
- 3 حبات من الليمون االسود 

-كمية كافية من املاء النقي 
الطريقة:

1 يتـم وضع حبات الليمون يف املاء 
عىل النار اىل ان يغيل. 

2 يرتك املزيـج يغيل عىل نار هادئة 
ملدة ال تزيد عن 5 دقائق. 

3 يسـكب املـاء يف كـوب ويمكـن 
اضافة القليل من العسـل اليه قبل 

تناوله.   
اذاً مـن املهـم مـن اآلن وصاعـداً 
الحـرص عىل الحصول عـىل فوائد 
الليمون االسـود ومـن خصائصه 

الصحية املختلفة. 

تظهر الكدمات عادة يف الجسـم إثر 
التعـرّض للسـقوط أو لرضبـة أو 
لحادث مـا؛ وتحـدث الكدمات عند 
احتباس الدم أسـفل الجلد بسـبب 
تـرضر األوعيـة الدمويـة الدقيقة، 
أو  الجسـم رضبـة  تلقـي  نتيجـة 
ارتطاماً أو سـقوطاً وعاًدة تشـفى 

هذه الكدمات من تلقاء نفسها.
ولكـن هنـاك حـاالت تظهـر فيها 
التعـرّض إلصابات  الكدمـات دون 
أو جـروح، فما هي أسـباب ظهور 
الكدمات املفاجئة يف الجسـم تعريف 

عليها.
- التقدم بالسـن مع تقدم اإلنسان 
ظهـور  فرصـة  تصبـح  بالعمـر 
كدمـات مفاجئـة يف الجسـم أكرب، 
وذلـك ألنَّ األوعيـة الدموية تصبح 
أضعف كمـا أن الجلـد يصبح أرق. 
لـذا، تتـم مالحظـة هـذه الكدمات 
لدى األشـخاص املتقدمـني بالعمر 

بسهولة وبشكل متكرر.
- العامـل الوراثي وجـد العديد من 
الدراسات العلمية أن اإلنسان يكون 
عرضـة لإلصابة بالكدمات بشـكل 
أكـرب يف حال كان هناك شـخص يف 

العائلة لديه هذه املشكلة املرضية.

- تنـاول بعـض العقاقريمـن أبرز 
أسباب ظهور الكدمات املفاجئة يف 
الجسـم، تناول بعض أنواع األدوية 
التخثـر،  مضـادات  أهمهـا  ومـن 
مضادات االلتهاب غري الستريويدية 

والكورتيكوستريويدات.
إضافـة إىل ذلـك قـد تسـبب بعض 
األدويـة ضعفاً أو تغيـرياً يف األوعية 
يجعـل  ممـا  الدقيقـة،  الدمويـة 

لإلصابـة  عرضـة  أكثـر  اإلنسـان 
بالكدمـات ومـن بينهـا مضـادات 

االكتئاب.
- اضطرابات النزفتعترب اضطرابات 
النزف مثل مرض الناعور أو نقص 
العامل الخامس من أسـباب ظهور 
الكدمات املفاجئة يف الجسـم، ألنها 
تؤثر عىل قدرة تميع الدم وتجلطه.

مـن  العديـد  تسـبب  أن  ويمكـن 

االضطرابـات الجينيـة يف تجلـط دم 
الشـخص ببطء أو عدم تجلطه عىل 
اإلطـالق، حيـث تحـدث نتيجة عدم 
وجود بعض عوامـل التخثر يف الدم، 
وقـد يـؤدي ذلك إىل ظهـور الكدمات 

بسهولة.
- نقص الفيتامينات من أكثر أسباب 
ظهور الكدمات املفاجئة يف الجسـم 
هو نقـص الفيتامينات، حيث تلعب 

بعـض الفيتامينـات دوًرا يف عمليـة 
شـفاء الجسـم وتجلط الدم، بالتايل 

نقصها قد يسبب ظهور الكدمات.
ومن أهم الفيتامينات التي قد يسبب 
نقصانها ظهور الكدمات بسهولة يف 

الجسم:
.K وفيتامني ك C فيتامني يس

دواعـي االستشـارة الطبيةتختفـي 
دون  الحـاالت  أغلـب  يف  الكدمـات 
اللجـوء السـتخدام عالجـات، خالل 
فـرتة أسـبوعني، إّال أّن هنـاك بعض 
الحاالت التي تسـتلزم زيارة الطبيب 

ومراجعته عند ظهورها، ومنها:
كبـرية  الكدمـات  تكـون  عندمـا   -

الحجم ويرافقها نزيف.
- ظهور الكدمات بالتزامن مع تناول 

بعض أنواع األدوية.
مؤملـة  الكدمـات  تكـون  عندمـا   -

وشفاؤها بطئ.
- الشـعور باأللـم الشـديد وظهـور 

انتفاخ يف الكدمات.
- ظهـور العديد من الكدمات دفعة 

واحدة بشكل مفاجئ.
- ظهـور بعض األعـراض املرافقة 
للكدمـات مثـل الحمـى واصفـرار 

الجلد وانخفاض الطاقة.
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املقادير

- املاء : 4 أكواب ونصف

- الجـزر : 3 حبـات (مقرش 

ومقطع دوائر)

- البصل : 1 حبة (مفـروم)

- عدس بّنـي : ثلثان الكوب 

(مغسول ومصفى)

- طماطم: علبة (مهروسة)

- بقدونس : 2 ملعقة كبرية 

(طـازج ومفـروم)

ملعقـة  نصـف  ملـح:   -

صغرية

- ثـوم بودرة : نصف ملعقة 

صغرية

- أعشـاب مجففـة : نصف 

ملعقة صغرية

- فلفـل أسـود : ربع ملعقة 

صغرية

طريقة التحضري

- ضعـي املاء يف قدر عىل نار 

متوسـطة وأضيفـي البصل 

والجـزر والعـدس واتركـي 

املزيـج حتى يغيل ثم خففي 

القـدر  وغطـي  الحـرارة 

واتركيه ملدة 25 دقيقة حتى 

ينضج الخضار والعدس.

والفلفـل  امللـح  أضيفـي   -

املجفـف  والثـوم  األسـود 

املجففـة  واألعشـاب 

املهروسـة  والطماطـم 

واخلطي.

- اتركـي املزيـج حتى يغيل 

مـرة أخرى ثـم خففي النار 

واتركي القدر دون غطاء عىل 

النار ملدة 10 دقائق إضافية 

حتى تتمازج النكهات.

- اسكبي الشوربة يف أطباق 

وقدميها سـاخنة إىل جانب 

حسـب  املحمـص  الخبـز 

الرغبة.

للحفـاظ عىل صحة الجميع يف منزلك 
هنـاك مجموعة كاملة مـن العنارص 
التي يمكن أن ينىس الناس تنظيفها، 
والتي يمكن أن تصبح بشكل مفاجئ 

عرضة للبكترييا.
اليـك قائمـة ببعـض العنـارص التي 

يجب تنظيفها يف وقت واحد:
1. أجهزة التحكم عن بعد..

كل شـخص يف منزلك يالمـس جهاز 
التحكـم عن بعد غالبـاً أثناء األكل أو 
السـعال قد يكون جهـاز التحكم عن 
بعد أحـد أكثـر األشـياء جرثومية يف 
منزلك، خاصًة أنه عرضة لفريوسات 

الربد.
2. الهواتف املحمولة

يجب أن يكون أي يشء تضعه بالقرب 
من أذنـك أو فمك نظيًفـا. عىل الرغم 
مـن ذلك، يمكـن أن يحتـوي الهاتف 
العادي عـىل جراثيم أكثـر من مقعد 
املرحاض عىل غرار وحدة التحكم عن 
بعد، يمكنـك الحفاظ عليهـا نظيفة 

بمساعدة مناديل الكحول املفيدة.
3. لوحة مفاتيح الكمبيوتر

أثنـاء  الطعـام  تتناولـني  كنـت  إذا 
اسـتخدامه. يمكن أن تتسخ لوحات 
تـم  إذا  خـاص  بشـكل  املفاتيـح 
اسـتخدامها من قبل األرسة بأكملها. 
للمسـاعدة يف إخـراج البكرتيـا مـن 

لوحة املفاتيح.
4. غساالت الصحون

الصحـون  غسـالة  تنظيـف  يمكـن 
بسـهولة، قومـي بإفراغهـا وتغطية 
الجزء السفيل بكوب من صودا الخبز 
هـذه  سـتخلصك  بالخـل  وشـطفه 

الخدعة أيًضا من أي روائح.
5. بالوعة املطبخ

البالوعـة  يف  الطعـام  بقايـا  وجـود 
يجعلها بمثابة أرض خصبة للبكترييا 
يف الواقـع، يمكن أن تنجذب البكترييا 

عليـك  املوجـود،  الطعـام  بقايـا  إىل 
بانتظـام  املطبـخ  حـوض  تنظيـف 

باستخدام مطهر.
6. فرش املاكياج

بقايا املكياج يمكن أن تحدث فوىض، 
إال أنه من املهم أيضاً تذكر أن الجراثيم 
يمكـن أن ترتاكـم يف الفـرش. قومي 
بتنظيفهـا مـرة واحـدة يف األسـبوع 

لضمان خلو وجهك من الجراثيم.
7. زجاجات املياه

الكثري من الناس يحفظون زجاجات 
امليـاه، ويملؤونهـا بمـاء الصنبـور، 
ليصبحـوا  الثالجـة  يف  ويضعونهـا 
مقتصديـن. بينمـا يحتفـظ البعض 
اآلخـر بزجاجـة بالسـتيكية أصعب 
مخصصة لالسـتخدام املنتظم. ومع 
ذلك، يجـب تنظيف هـذه الزجاجات 
يومًيـا، فهي يمكـن أن تكون عرضة 

للبكترييا أكثر من مقاعد املرحاض.
8. مقابض الباب

ملسـها بشـكل منتظم يجعلهـا بيئة 
خصبة للجراثيـم، ضعي بعض الخل 
األبيض عىل قطعة قماش وامسـحي 

أي مقابض أبواب لديك حول املنزل.
9. اإلسفنج

حتى اإلسـفنجة املخصصة لغسـيل 
األطباق قد تصبح غري صحية. قومي 
بتسـخينها ملدة دقيقة واحـدة يومًيا 
تقريًبـا لتقتل كل جراثيمهـا تقريًبا، 
مـع تغيري اإلسـفنج مـرة واحدة كل 

أسبوع.
10. فرشاة األسنان

ضعي فرشاة األسنان يف غسول الفم 
املعتمـد عىل الكحـول. باإلضافة إىل 
ذلك، اسـتبديل فرشاة األسنان كل 3 
أشهر. من املهم أيًضا إبقاء الفرشاة 
بعيـدة عـن الفرش األخـرى وبعيًدا 
عن البكترييا املحمولة بالهواء، كما 

يف الخزانة.

ملشـاهدة الرسوم املتحّركة أو افالم الكرتون فوائدها 
ومتعتها الخاصة. لكن، عندما تتخّطى هذه املشاهدة 
حـدود االهتمـام لتصـل إىل مرحلة اإلدمـان، تختلف 

النظرة إليها يف شكل كّيل.
فالكرتون اليوم جزٌء أسايس من حياة الطفل. والكثري 
من األمهات يرتكن صغارهّن مسّمرين أمام الشاشة 
لسـاعات حتى يتمكـّن من التفرغ ألعمـال املنزل أو 

نشاطاتهّن الخاصة.
وإن كنـِت إحـدى هؤالء األمهـات، فالوقـت قد حان 
لُتعيدي النظر يف ترصفاتِك وتِرصيف عن طفلِك اإلدمان 
الذي يفتُك بنمّوه وفكره وحتى خياله، حسـبما تفيد 

به الدراسات.
ولكي نساعدِك يف حسم أمرِك بهذا الشأن، ارتأينا بأن 
نسـتعرض لِك فيما ييل جـزءاً ولو بسـيطاً من األثر 
السـلبي الذي يرتكه إدمان صغريِك عىل عالم الرسوم 

املتحركة أو الكرتون:
الكرتون ُيضعف التقّدم اللغوي لطفلِك

معظـم أفالم الكرتون يلجـأ إىل مفردات وكلمات غري 
صحيحـة وبعيدة كل البعد عن أصول اللغة. واألرجح 
أن يحاول طفلِك كأكثرية األطفال تقليد شـخصياته 
الكرتونيـة املفضلة بدالً مـن الرتكيز عىل ما ُتحاولني 

واملعلّمني يف املدرسة تلقينه إياه.
الكرتون ُيسّبب لطفلِك مشاكل يف النظر

يمكـن لتعـرّض طفلـِك املسـتمر ألشـعة التلفزيون 
أو الكومبيوتـر القويـة أن تؤثر يف نظره وتسـّبب له 

املشاكل عىل املدى الطويل.
الكرتون ُيخّفف من نشاطات طفلِك الجسدية

يمكـن لإلدمان عىل الكرتـون أن يحجب عينّي طفلِك 
وصحتـه عـن أهميـة النشـاط البدنـي واللهـو مع 

األطفال اآلخرين يف أحضان الطبيعية.

الكرتون يؤّثر يف سلوكيات طفلك
يمكـن لتمضيـة الطفـل وقتـاً طويـًال يف مشـاهدة 
الكرتون أن يزرع يف نفسه حب العزلة وعدم االكرتاث 

ملا يجري من حوله من أحداث وأمور.
الكرتون يؤّثر يف عادات طفلِك الغذائية

يف اإلجمال، يأبى األطفال املدمنون عىل الكرتون إالّ أن 
يأكلوا أمام شاشة التلفزيون، ما يخلق لديهم عادات 

غذائية سيئة تستمر معهم مدى الحياة.
الكرتون يقتل الجانب االجتماعي من حياة طفلِك

يؤثـر اإلدمـان عـىل الرسـوم املتحركـة يف الجانـب 
االجتماعـي من حياة طفلِك، بحيث يفقد كل اهتمام 
باللعب مع األطفال يف مثل سـنه. وهذا ما قد ُيسـبب 
له مشـاكل كبرية حني سـيكرب وُيضطر إىل االختالط 

باملجتمع والناس.
الكرتون يزرع العنف يف نفس طفلِك

إّن التقدم الذي شـهدته أفـالم الكرتون يف يومنا هذا، 
يـرتك أثراً سـلبياً كبرياً يف شـخصية الطفـل ويعوّده 
عىل مشـاهد العنف وتّرصفات العنف التي قد يسعى 
يومـاً إىل تطبيقهـا عىل أرض الواقـع. وعندها تكون 

الكارثة!
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خلـص باحثـون يف علـم النفـس 
مـن جامعة ميتشـيغن األمريكية 
إىل أن غسـل اليدين واالسـتحمام 
يساعدان عىل التحرر من املشاعر 
أو  بالذنـب  كالشـعور  السـلبية 

الحزن أو االرتياب.
العمـالء بعـد مراجعة  واسـتنتج 
عدد مـن الدراسـات السـابقة أن 
يتعرضـون  الذيـن  األشـخاص 
لروائح كريهة أو يسكنون يف غرف 
غـري مرتبـة يكونون أكثر قسـوة 
وترسعـا يف الحكـم عـىل أخطـاء 

اآلخرين األخالقية. 
وبينت الدراسـة أن مجرد التفكري 
إراحـة  يف  يسـهم  االسـتحمام  يف 
البعـض مـن املشـاعر واألفـكار 
السـلبية التي تراودهم أو الشعور 

بمالزمة الحظ السيئ لهم.
أن  منفصلـة  دراسـة  وأثبتـت 
الشـعور بالذنب عند بعض الناس 
يخف يف حال اقرتفوا هفوة ما، إذا 

استخدموا معقماً لليدين.
ويقـول باحثو جامعة ميتشـيغن 
يف دراسـتهم التـي ُنرشت يف مجلة 
Current Directions in Psy-
chological Science أن من يعترب 
نفسـه نظيفا, يشـعر بأنـه أرفع 

منزلة أخالقية من اآلخرين.

عامـة  النظافـة  أن  إىل  وأشـاروا 
تزيل آثارا خلّفتها تجارب سابقة، 
وأن  تعيسـة،  أو  كانـت  سـعيدة 
تنظيـف كل عضو من الجسـم له 
دالالت نفسـية هامة, فبالنسـبة 
للذيـن يكذبون مثال, فإن الفم هو 

أكثر جزء يفضلون غسله.
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الوجه البيضاوي :
يعد الوجه البيضاوي هو الشكل 
املثـايل للوجـه النسـائي، ولكنه 
ليـس الشـكل املثـايل للرجـال، 
ولكنه شـكل جيـد لتجربة عدة 
قصـات متنوعـة للشـعر، لهذا 
فأنت محظوظ أيها الشـاب ألن 
الخيـارات أمامـك كثرية، فأخرت 

ما يناسبك.
أن  إىل  اإلشـارة  يجـدر  ولكـن 
هنـاك بعـض النصائـح املهمة 
التـي تسـاعدك عـىل النجاح يف 
اختيـار غـرة الشـعر املناسـبة 
لوجهك وتحسـني شـكل وجهك 
تـوزع  أن  وهـي  البيضـاوي، 
شـعرك عـىل جبينك لكـي تزيد 

بعض الحجم يف أعىل وجهك.
وأن قصة الشـعر األكثر مالئمة 
قصـة  هـي  الوجـه  هـذا  مـع 
كالسـيكية قصرية من الجانبني 
والظهـر، وأطـول قليـًال يف قمة 

الرأس..
باإلضافـة إىل أنـه يجـب عليـك 
عزيـزي الشـاب أن تتخلص من 
اللحيـة ألنـك لسـت بحاجة إىل 
شـعر الوجـه لتمـأل أماكن غري 

مناسبة يف وجهك.
الوجه املربع :

الوجـه املربع مثـايل إىل حد كبري 
مثـل الوجـه البيضـاوي، فهـو 
متـاح أمامه كثري مـن خيارات 
قص الشـعر سـواء القصرية أو 
الطويلة، الكالسيكية والحديثة، 
ولكـن يجب األخذ يف االعتبار أنه 
كلما كانـت غرة شـعرك أقرص 
كلما كانت مالمح وجهك املربعة 
بـارزة أكثـر، وهـذا لـن يخـدم 

مظهرك.
وبهـذا الصدد ُيخربنا سـتيفنز“ 
أن الحالقة الكالسيكية واألنيقة 
املربـع  الوجـه  شـكل  تجعـل 

أفضل.
الوجه املستطيل:

بـأن الوجـه املسـتطيل بالفعل 
يبدو طويل، لهذا يجب عدم جعل 
الجانبني قصريين للغاية، وعدم 
اختيـار قصة شـعر مرفوعة إىل 
أعىل ألن هذا بدوره يسـاعد عىل 

زيادة طول الوجه أكثر“.
الوجـه  ”أن   : أيًضـا  وأضـاف 
املسـتطيل يجب ان تكون قصة 
ال  بمعنـى  متناسـقة  شـعره 
يكـون الجانبني قصريين للغاية 
وال يكـون الشـعر طويـل نحو 

األعىل“.
الخبـري جيمـي  بينمـا يقـرتح 
ستيفينز قصة شعر تتيح زيادة 
الشعر عىل الجوانب وعىل الجبني 
إلضافة عـرض أكثـر، وحتى ال 
يظهر عـرض وجهك أضيق مما 

هو عليه.
ان اللحيـة الكاملـة ال تضفـي 
أي أناقـة عىل الوجه املسـتطيل 
سـوى أنهـا تعمـل عـىل إطالة 
الوجـه، لهذا بـدل ذالك جرب أن 
تطيل شـعر الوجه عـىل جانبي 
الوجـه حتى وصولـه إىل اللحية 
القصرية، ويتميز هذا االسـلوب 
بأنـه يمـأل أي ثغـرات توجد يف 

الوجه“.
الوجه املستدير:

يتميـز هـذا الوجه بأنـه دائري 
وال يوجـد به أي زوايا و خطوط 
حـادة أو واضحة، وهـذا الوجه 
يحتـاج إىل قصة شـعرك تحدده 
بشكل جيد، وتضفي عليه بعض 

الوضوح.
وُيخربنـا جيمـي سـتيفنز“ إذا 
كان شـكل وجهك دائري، فأنت 
تحتـاج إىل نمـط قصـة شـعر 
يجعـل وجهـك مربـع“، ”وألن 
الوجـوه الدائرية ال يوجد بها أي 
محددات طبيعيـة فهي بحاجة 

إىل حيل يف الشعر تعطيه وضوح 
وزوايا وهمية“.

وهذا االسـتايل أو النمـط الذي 
تحدث عنه جيمي هو قصة شعر 
مرتفعـة مـن األعىل ومسـطح 
من الجانبني، مـع وجود حواف 

جانبية.
الوجه املاسة :

يتميز هـذا الوجه بـأن منطقة 
الذقن، والحاجبني ضيقة، بينما 
منطقة الخدين عريضة، والوجه 
املاسة من أشكال الوجه النادرة، 
وهذا ألنه يحتـوي عىل مميزات 

تجعله يشبه رسمة املاسة.
أن  سـتيفنز“  جيمـي  ويقـول 
ترسيحات الشـعر التـي تعطي 
عرًضا أكثر عىل منطقة الجبهة 
ومنطقة الذقـن تعد الحل املثايل 
لصاحب الوجه األملايس“ والشعر 
املنسـدل عـىل الجبـني يعطـي 
إضافة إىل الجبهة، بينما القصة 
التـي تنطـوي عىل دس الشـعر 
الطويل خلـف األذنني تعمل عىل 

إبراز شكل الوجه املاسة.
وعىل الرغم مـن ذلك ال يجب أن 
تجعل الجوانب قصـرية للغاية، 
وهـذا بسـبب أن عظمـة الخـد 
الشـعر  قصـة  وألن  عريضـة، 
القصرية من الجوانب لن تفيدك 

يف يشء سوى أنها ستجعل شكل 
أذنيك أكرب حجًما.

الوجه القلب :
يتميز هـذا الوجه بـأن الجبهة 
عريضـة وتضيق تدريجًيا حتى 
و  الصغـرية،  الذقـن  منطقـة 
هناك بعـض الحيل الذكية التي 
قام باختبارها كـرباء تصفيف 
الشـعر لتجعل هذا الوجه أكثر 

أناقة وجماالً.
شـعر  قصـة  عمـل  تجنـب 
منخفضة جًدا، وليس لها ارتفاع 
ألن هـذا بـدوره سـيربز عرض 
الجبـني، وضيـق منطقة الذقن 
أكثر، أن قصة الشعر متوسطة 
الطول هي الحل األمثل واألكثر 
فاعلية لهذا الشـكل، وسـتايل 
الشعر متوسط الطول والطويل 
يجعل شكل الوجه القلب رقيق 
أنهـا  إىل  باإلضافـة  ولطيـف، 
تضفي رقة عىل الجبهة القوية 

التي تأخذ شكل القلب.
ويجـب العلـم أن شـعر الوجه 
أيًضا هـو مفتاح الحل لشـكل 
هذا الوجه فهو يحسن كثريًا من 
مظهر هذا الوجه، وهو يضفي 
بعض الحجم عىل منطقة الفك 
والذقـن الـذي يفتقر إليـه كالً 

منهما.
ويقول برادي“ كمـا هو الحال 
اللحيـة   ، املاسـة  الوجـه  مـع 
تكسـب منطقـة الذقـن بعض 
الحجم مثـل حجـم الجبهة إىل 
حـد مـا، وأضيـق مـن محيط 

الرأس“.
الوجه املثلث :

بسـبب الجبهـة الضيقة والفك 
الواسـع يلزم حل لعكس الوجه 
القلب، بمعنى أنه يحتاج إىل ما 
يعطـى حجم للجبهـة أكثر من 
الفك ألنها كبرية بما يكفي، وال 

تحتاج إىل حجم أكرب.
هنـاك نمـط واحـد هـو الـذي 
يجـدي نفًعـا مع هـذه الوجه، 
وهو كما ذكره جيمي ستيفنز“ 
قصة شـعر طويلة، والجانبني 
يمتد كال منهما توازًيا مع طول 
األنـف، تضيـق عـرض الفك إىل 

حد ما.
اللحية من  وبالنسـبة ملنطقـة 
األفضل أن تكون خفيفة، ولكن 
يف الواقع عنـد النظر إىل مظهر 
الفك يف هذه الحالة يجب حالقة 

الذقن تماًما.
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يرضب هذا املثل للشـخص الذي يعمل عمال عظيم األثر ، ثم يعتذر عنه 
بعذر واه ال يصّدقه عقل وال يقبله وجدان. 

أصلـه: أن رجال كانت له إمرأة جميلة مليحة ، وكان لها خليل تعشـقه 
وتهيـم بـه وال تطيق فراقه، وكانـت تؤثره بـكل يشء لديها من ملبس 
ومـأكل وغري ذلـك . وكانت كلما أعّدت طعاما لزوجها تأخذ منه شـيئا 
لخليلها . ويف ذات يوم جاء زوجها بديك سـمني ، فذبحه وطلب منها أن 
تعـّد منه مرقا لذيذا للغداء . فقامت املرأة إىل الديك فطبخته ووضعته يف 
طبق ، ثم أرسلت به إىل خليلها ليأكله هنيئا مريئا . ثم إن الزوج عاد إىل 
البيـت يف وقت الغداء ، فأتته الزوجة ببعض املرق وبعض رغفان الخبز 
، فسـألها عـن الديك ، فقالت له : (( ديج ؟ .. هـذا ياديج ؟ .. هذا جان 

جّني ! )) 
فتعّجب الرجل من قولها ولم يصّدق كالمها وسألها : (( شنو هالحجي 
؟ )) فقالـت : (( ملا ذبحت الديـج .. نّظفناه آني والخادمة وخلينا املاي 
بالجـدر .. والديـج باملـاي .. والجدر عىل النار .. وملـا حمى املاي رفرف 
الديـج بجناحـه وطار من الجـدر )) . فصعب عىل الرجـل تصديق هذا 
الـكالم ، فسـأل الخادمة عن صحته ، فقالـت : (( صدك عّمي .. حّمينا 
املاي ... وطار الديج . فصّدق الرجل كالم زوجته ، وتناول ما أمامه من 
الطعـام. ثم ذاع الخرب بني الناس ، فضحكـوا من غفلة الرجل وغبائه ، 

وعجبوا من كيد املرأة وتدبريها . وذهب ذلك القول مثال. 
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للرجال.. حدد قصة شعرك بحسب شكل وجهك

صــــورة و حــــدث

غزل عراقي
..؟؟  النـاس  احـب  اشـلون   .. انـت  ماحبـچ  اذا 
وبكـربي   .. بصغـري  غـرام  أول  يـا 
وإذا ماشـوفچ انت .. اشـلون اشـوف الناس ...؟؟ 
 !! نظـري  قـرص  بـي  شـوفچ  ابغـري  وآنـه 
 .. ليـل  غابـة  وايامـي   .. سـهر  حبيتـچ 
عمـري  يابعـد  اسـهر  ويـاچ  وبـس 
 .. بالشـوگ  احـس  مـا   .. اكتـب  ألـچ  مـو  اذا 
ابشـعري  اكتـب   .. مـودچ  العلـه  وآنـه 
 .. النـاس  اوىف  وشـفتچ   .. اهـواي  جربتـچ 
... قهـري  اتحملـت  حبيبـة  أول  يـا 

ترششل  وونستون  روزفلت  فرانكلني   -  1943
يختتمان اجتماعهما يف الدار البيضاء باملغرب وذلك 

أثناء الحرب العاملية الثانية.
1946 - الجمعية العامة لالمم املتحدة تصدر قراًرا 
تويص فيه باالستخدام السلمي للطاقة النووية وذلك 
بعد قيام الواليات املتحدة بتفجري قنبلتني نوويتني 

فوق مدينتي هريوشيما وناغازاكي اليابانيتني.
1953 - أديب الشيشكيل يعتقل عدًدا من املعارضني 
هاشم  منزل  يف  حمص  مؤتمر  حرضوا  الذين 

االتايس.
االرسائييل  الجاسوس  عىل  القبض  إلقاء   -  1965

إييل كوهني يف دمشق.
حاكم  به  قام  الشارقة  إمارة  يف  انقالب   -  1972
القاسمي  الشيخ صقر بن سلطان  السابق  االمارة 
وذلك السرتداد الحكم من ابن عمه الشيخ خالد بن 
محمد القاسمي، وقد أدى االنقالب إىل مقتل الشيخ 

خالد وتسلم الشيخ صقر للحكم مرة أخرى.
1981 - انعقاد مؤتمر القمة االسالمية يف الطائف يف 

اململكة العربية السعودية.
السوفيتي  الصناعي  القمر  سقوط   -  1983

”كوزموس“ يف املحيط الهادي.
1999 - إرسائيل تبدأ يف استغالل قبة الصخرة وذلك 
دعائية  حملة  يف  السياحة  وزارة  نرشته  بإعالن 

للسياحة يف إرسائيل.
الكتائب  حزب  يف  السابق  القيادي  اغتيال   -  2002
يف  ناسفة  عبوة  بتفجري  حبيقة  إييل  اللبنانية 

بريوت.
2006 - مجلس االمة الكويتي يصوت باالجماع عىل 
الصباح  الله  العبد  سعد  الشيخ  الدولة  أمري  إعفاء 
السلطات  ونقل  الصحية  قدرته  لعدم  منصبه  من 
الدستور،  حسب  وذلك  الوزراء  مجلس  إىل  االمريية 
إليه  االمريية  السلطات  نقل  بعد  الوزراء  ومجلس 
أمرًيا  الصباح  االحمد  صباح  الشيخ  رئيسه  يسمي 
لعقد  االمة  مجلس  إىل  التسمية  ويرفع  للكويت 

جلسة املبايعة.
2011 - تفجري عنيف يهز مطار دوموديدوفو الدويل 
يف موسكو يودي بحياة 35 شًخصا ويلحق إصابات 

بالعرشات.
باسم  جديدة  مجموعة  باسم  بيان  2012صدور   -
عن  مسؤوليتها  يعلن  الشام  الهل  النرصة  جبهة 
دمشق  يف  ومدنية  عسكرية  أهداف  ضد  هجمات 

ومحيطها.
املشري  املسلحة  للقوات  االعىل  املجلس  رئيس 
الطوارئ  إنهاء حالة  يعلن  محمد حسني طنطاوي 
1981وذلك قبل يوم من  املفروضة بالبالد منذ عام 

الذكرى االوىل الندالع ثورة 25 يناير.
2017 - اختتام محادثات استانة للسالم يف سوريا 
التي جرت بني ممثلني عن النظام السوري وعدد من 

فصائل املعارضة املسلحة، برعاية دولية.
2020 - زلزال بقوة 7.6 درجة يرضب والية معمورة 
العزيز يف رشق االناضول يف تركيا، ووفاة 22 شًخصا 

وإصابة املئات.

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy
أبـــــــراج

تبـذل كل جهودك اليوم مـن أجل إتمام مهمة ما، 
ولكنك ستكتشف يف النهاية أنك لم تحقق شيئا. عىل 
الرغم من التجارب السـيئة التـي تمر بها اليوم، إال أنك 
تسـتطيع أن تتعامل بحكمة. تقرأ اليوم بعض املقاالت 

املتعلقة بمجال عملك رغبة يف تطوير مهاراتك الذاتية.

حياتـك ليسـت مملـة عـىل اإلطـالق اليـوم كما 
تتصور، بل هناك مغامرة جديدة كل يوم تمأل وقتك 
بها، فهل أنت مستعد ملغامرة اليوم. انفعاالتك تساوي 
تماما ردات فعلك، ورغم أنك مزاجي أحيانا وال ترى األمور 
بصـورة واضحة وكما يجب، إال أنك متفائل اليوم بشـكل 

ملحوظ ولم تفقد حبك للحياة.

اسـتغل طاقتك اليوم يف االهتمـام باحتياجات 
ومطالب الرشيك. قـد ال تخوض بعض التجارب 
بسـبب خوفك من الفشـل. تبـدو مـرتددا أيضا وال 
تسـتطيع أن تتحـرك ولو خطـوة واحدة لألمـام. تأكد 
انـك بهـذه الطريقة لن تسـتطيع أن تحقق أي تقدم يف 

حياتك.

ال تكن متشائما وإال فقدت كل الفرص املتاحة 
أمامـك اليـوم. حلق يف الهـواء وانظـر إىل الكون 
نظرة إيجابية. اذهب لعملك سـريا عىل األقدام لرتى 
جمال الطبيعة الساحرة. ستصل اليوم إىل أهدافك التي 

كنت تسعى لتحقيقها منذ فرتة.

أمامك فرصـة لتحقيق أهدافـك وطموحاتك ولكن 

اليوم سـتتخىل عن كل ذلك من أجل الحبيب. قراراتك 

يف الوقـع غري صائبـة اليوم. حاول أن تـوازن بني حياتك 

العاطفيـة وبني حياتك املهنية. ال تتخذ قرارك وقت الفرح أو 

الحزن، ويجب أن تفكر فيه أكثر من مرة.

سـتتأثر بشـكل أو بآخـر بشـخصية والـدك. 
املناقشـات غري الهادفة قد تؤدي اليوم إىل رصاع 
دائـم بينـك وبـني الطرف اآلخـر. اضطـراب بعض 
األمور قد يجعلك تشعر بالقلق. دافع عن نفسك وارشح 

مربراتك لآلخرين إن أخطأت يف حقهم.

القواعد واألسس التي تتعلق بحياتك العاطفية 
قـد يعرتض عليهـا الرشيك اليـوم. التواصل مع 
الرشيـك أفضـل بكثـري مـن اتخـاذ أي خطـوة قد 
ترضكمـا. كـن صبـورا وانتظر حتـى تعـود األمور إىل 
طبيعتها. تبدو عنيدا اليـوم ولذلك من الصعب التعامل 

مع أفراد األرسة.

اندفاعـك ورفضك لالستسـالم اليـوم يجعلك صديقا 
االجتماعيـة.  الرفـاق  لقـاءات  يف  ومفضـال  محبوبـا 
الحركـة الدائمة وتجربة األشـياء الجديدة أكثـر ما تهواه 
اليوم خاصة يف املسـاء، فاملخاطرة ال تشـكل حاجزا لك. تعطي 
كل انتباهـك لكل مـا يجلب لك الوحي واالبتـكار ولكل ما يروي 
شغفك. اعرتافك بأخطائك أمام اآلخرين يدل عىل قوة شخصيتك 

وليس ضعفك.

ال تجعـل تهديـدات اآلخرين تؤثر فيـك أو عىل 
شـخصيتك. ال تشك يف قدراتك. تخلص من القلق 
الذي تشـعر به. ال تكن سـاخطا وغري راض عن كل 
ما يحدث حولك. ابدء بنفسـك وحاول أن تغري ما تكره 

بقدر املستطاع دون أن تؤذي اآلخرين.

ال تثـق باآلخرين كثريا وال تملـك الكثري من الصرب. 
تتبع اليوم خطى معينة ويف اليوم التايل يتغري تفكريك 
وتـرتدد وترتاجـع للخلف. عندمـا يقلل أحد من شـأنك 
واحرتامك اليوم، سـرتد عليه بشكل جارح وقد تنتقم أحيانا. 
تحـب الربوز دائما وتكره أن يتجاهلك أحد، ولذلك سـتقع يف 

العديد من املشاكل مع الحاقدين اليوم.

ليسـت لديك أي نية ملحاربة أي شخص اليوم، 
فأنت شـخص ليس لديك أعداء، ولكن عليك أن 
تنظر حولك جيـدا، فمهما كنت شـخصا محبوبا، 
فبالتأكيـد لديـك عـدو ولكنـك مـا زلت حتـى اآلن ال 

تعرفه.
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سـتقوم بعملك عىل أكمل وجه اليوم وتحاول 
أن توازن بني حياتك الشخصية وحياتك املهنية. 
تريـد أن تقوم برحلـة استكشـافية ولكنك ما زلت 
مرتددا. اتصل بأصدقائك واطرح عليهم الفكرة. تهتهم 

بقراءة الكتب الروحانية والدينية هذا اليوم.

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊
أفقياً : 1 – ممثلة مرصية –
 2 – شاعر عراقي راحل – 

3 – ماركة سيارات – نبرص {مجزومة} – 4
 – متشابهان – أحد األقارب – متشابهة – 

5 – عكسها صنديد – فيلسوف يوناني – 
6 – متشابهان + قصد – أشد متانة وصالبة – 

7 – عكسها إحدى اإلمارات العربية – 
8 – عكسها من األبجدية – ابغ – سقي – 

9 – والية أمريكية .
 

عامودياً : 
1 – املوسيقار الدكتور –

 2 – شاعرة فلسطينية – 
3 – أجيب – عاصمة أوروبية – 

4 – مؤسف ومؤجع من الحزن – اسم موصول – 
5 – رشكة برتولية – جنون – علو ومجد – 

6 – عكس يرس – عكسها فقر – 
7 – متشابهان – يصل إىل – 

8 – مدينة سورية – عالمة موسيقية – 
9 – دولة أوروبية .
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املوسم  من  األخريتان  الحلقتان  انطلقت 
األول من عنرب ٦، الذي ُيعرض حرصياً عىل 

.vip منصة شاهد
كشفت الحلقتان عن مفاجآت عديدة لكل 
وحرائق  قتل  جرائم  بني  ما  الشخصيات 
مجهولة  وتهمة  عنيفة  ومطاردات 
تمكّنت  كما  مبارك)،  (صبا  ليىل  تواجهها 
الوقوف  من  فواخرجي)  (سالف  رهف 
أعوانها  ورضب  حليمة،  وجه  يف  أخرياً 
وسط فرحة السجينات للتخلص من ظلم 
حليمة وانكسار شوكتها، لتبدأ رهف بأخذ 
والتقرّب  السجينات  ومساعدة  مكانتها 
يف  كبرية  صدمة  واجهت  ولكنها  منهن، 
آخر زيارة لشقيقها رابح، حيث اكتشفت 
أن  بعدما كانت تظن  والدها،  يقتل  لم  أنه 
السجن،  تنجيه من  نفسها  باعرتافها عن 
أن  تماماً  مدركة  أصبحت  اآلن  ولكنها 
الفرتة التي قضتها يف السجن هباًء، وقاتل 

والدها ما زال طليقاً يف الخارج.
أما آدم (نواف الظفريي) فقد حاول الهرب 

من مطاردة صعبة، انتهت بإصابته بأكثر 
زال  ما  أم  ُقتل  نعلم هل  من رصاصة، وال 
ويف  الثاني،  املوسم  يخبئها  مفاجأة  هناك 
جميع  منه  هرب   ،٦ عنرب  يف  اندلع  حريق 
(فاطمة  أحالم  تنُج  لم  ولكن  السجينات، 

الصفي) فهل هناك من يأتي إلنقاذها؟

السوشيال  رواد  يطالب  آخر،  صعيد  عىل 
مسلسل  ألحداث  جديد  بموسم  ميديا 
األول  موسمه  حلقات  نجاح  بعد   ٦ عنرب 
شاشة  عرب  املشاهدة  نسب  تصدر  الذي 
منصة شاهد منذ عرض حلقاته األوىل قبل 

أسابيع.

كل  خرست  التي  الضاهر  عائلة  تتماسك 
ما تملك بعدما تمّكن آدم من نيل ما أراد، 
يف  مجدداً  العائلة  قيادة  فارس  ويحاول 
التي  املصريية  والتحديات  األزمات  وجه 
تعصف بها، وذلك بدعم من ثريا ووالدته 
ليىل يف املوسم الثالث من مسلسل «عروس 
بريوت» الذي بدا عرضه اعتباراً من امس 
 MBC٤ عىل  بالتزامن  يناير   ٢٣ األحد 
 MBC» وعىل   «VIP «شاهد  ومنصة 
يف   .MBCو٥ العراق»   MBC» مرص»، 
لّبس  كارمن  النجمان  انضّم  ذلك،  موازاة 
وخالد القيش إىل املوسم الثالث الذي يشهد 
زخماً يف األحداث مع شخصيات جديدة يف 

أدوار محورية.
ظافر  النجم  كشف  السياق،  هذا  يف 
العابدين أن املوسم الثاني من العمل كان 
ُيفرتض به أن يكون األخري، غري أن اإلقبال 
املوسمني  متابعة  الهائل عىل  الجماهريي 
األول والثاني، إضافًة إىل تعلّق املشاهدين 
ومطالبتهم  لنجومه  ومحّبتهم  باملسلسل 
للنزول  العمل  صّناع  دفع  جديد،  بموسم 
عند رغبة املشاهدين إلنجاز موسم ثالث. 

املوسم  هذا  «سيشهد  العابدين:  وأضاف 
استمراراً للعالقات املتداخلة ضمن العائلة 
إىل  إضافة  تواجهها،  التي  والتحديات 
العالقات  تلك  طبيعة  يف  العمق  من  مزيد 
الخطوط  وحول  بها.»  املتصلة  واألحداث 
يقول  املوسم،  هذا  يف  األساسية  الدرامية 

العابدين: «تابعنا مع نهاية املوسم الثاني 
هذا  ينطلق  لذا  ألمالكها،  العائلة  خسارة 
املوسم مع محاولة فارس النهوض مجدداً 
من الصفر، وقيادة العائلة للعودة بها إىل 
مكانتها املالية واالجتماعية عىل اعتباره 

عميد األرسة ومحّل ثقة جميع أفرادها.
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تصّدر اسـم الفنانـة رانيا 
يوسـف «ترنـد» عىل منصـات التواصل 

االجتماعـي املختلفـة، عىل رأسـها «تويرت»، 
عقـب لقائها مـع اإلعالميـة إنجي أنور 
يف برنامج «مـرص جديدة»، عىل قناة 
etc.عـادت لتصّدر الرتند من جديد، 
بسـبب ترصيحاتها التـي وصفها 

البعـض بأنهـا «جريئـة» و»مثرية 
الشـخصية  حياتهـا  عـن  للجـدل» 

واملهنية.وقال رانيا يوسف خالل لقائها 
يف «مـرص جديـدة»: «برجع يوميـاً ملنزيل ما 

بـني ٤ أو ٥ الفجر من الشـغل، وأحيانـاً أعمل ملدة 
٣ أيـام دون الرجـوع للمنـزل»، مضيفـة أنهـا تتمنـى أن تجد 
رجـًال يتقبل فكـرة عودتها إىل املنـزل فجراً.وتحدثت عن رأيها يف 
الزواج، قائلـة: «مفهوم الجواز يف املجتمعـات العربية مش صح، 
بيتجوزوا عشـان الخلفة أو إلن معندهمش حرية يبقوا يف عالقات 
مفتوحة».وأضافت: «الجواز مالوش الزمة بالنسـبايل دلوقتي»، يف 
إشـارة منها أنها ال تفكر حالياً يف االرتباط.وعـن عالقتها ببناتها، 
أوضحـت الفنانة أنها أم «ليربالية»، متابعة: «أنا متفاهمة جدا مع 

بناتـي، ربتهم عىل الحرية طاملا ال تـرض الطرف اآلخر، 
وليست خارج حدود أخالقنا، وهما يلبسوا اليل هما 
عايزينـه، يف حدود املـكان ويف حدود املناسـبة».
وتابعـت: «األوالد اليوم يف يدهـم جهاز خطري، 
ولـو أنا مش عارفة عنهـم كل حاجة وكرست 
حاجـز أن أكون صديقـة ليهـم ويحكويل كل 
يشء هخرسهم، وأنا مش عايزة أخرس بناتي، 
مش عايزاهم يروحوا منـي بالعكس عايزاهم 
يف حضني».واستكملت حديثها: «كل واحدة من 
بناتي حرة يف نفسـها، وليس معنى أني أنجبتهما 
أني أملكهما.. ماليش دخـل، ربتهم كويس وعلمتهم 
كويـس، حطيـت أساسـيات وفكـر معـني والبنـت تطور 
نفسـها، وتعمل حياتها بدماغها وشـخصيتها ماليـش حكم عليها».
وأردفـت: «بنتي طلبت مني أن ترتدي فسـتان أزمـة البطانة.. قالتيل 
من حقي ألبس اليل أنـا عايزاه وهيبقى حلو عليا، ووافقت وقلت لها 
حقك».وتطرقت رانيا يوسف، للحديث عن مشاركتها يف مسلسل «أهل 
كايرو» عقب رفض العديد من النجمات تأديته بسبب تمسكهن بأجر 
عـال، موضحة: «املسلسـل عجبنـي، وقولت ده أنا لـو هدفع فلوس 

وأعمل العمل ده هعمل كده، والحمد لله طلع اختياري صح».

@pb‡‰‡‰fl

كتبته  ما  يفوق  بشكل  القضاء  استقالل  ذكر  قد   ٢٠٠٥ دستور  كان  إذا 
:يف  القضاء  استقالل  العراقي  الدستور  ذكر  فقد  األخرى،  الدول  دساتري 
املادة ١٩/اوال من الدستور بقوله (القضاء مستقل ال سلطان عليه لغري 
القضائية  السلطة  ان  الذي قرر  الدستور  املادة (٤٧) من  القانون).. ويف 
بني  الفصل  مبدأ  اساس  عىل  ومهماتها  اختصاصاتها  تمارس  االتحادية 
الدستورية  اليمني  حددت  التي  الدستور  من   (٥٠) املادة  ويف  السلطات.. 
والدرجات  العليا  املناصب  اصحاب  من  اليمني  يؤدي  من  عىل  أوجبت 
استقالل  صيانة  عىل  العمل  وجوب  الجمهورية  رئيس  من  بدءا  الخاصة 
القضاء.. ويف املادة ٨٧ من الدستور تقرر ان (السلطة القضائية مستقلة 
وتتوالها املحاكم).. ويف املادة (٨٨) من الدستور تقرر (القضاة مستقلون 
ال سلطان عليهم يف قضائهم لغري القانون وال يجوز ألية سلطة التدخل يف 

القضاء او يف شؤون العدالة)، ويف القضاء قالوا:-
الناس يف نعماء ما عظموا القانون والقضاء.. طوبى ملن كان شغوفاً وعن 

مخالفة احكام القضاء مرصوفا.
ومن اتخذ القضاء لجاماً سيده الناس اماماً.. ومن ويل القضاء ذبح بغري 

سكني.. ومن ويل القضاء عليه ان يخصص يوماً للقضاء ويوماً للبكاء.
يمليه  ال  ممن  الرعية  افضل  للقضاء  (اخرت  قوله  عيل  االمام  عن  وروي 
اطراء او يزدهيه اغراء). وروي عن الخليفة عمر بن الخطاب يف رسالته 
عن القضاء (القضاء فريصة محكمة وسنة متبعة).. ويف الكتاب الكريم 
كان القضاء من مهامه سبحانه، إذ (والله يحكم ال معقب عىل حكمه)، 
وقوله (والله يقيض بالحق).. وكان القضاء من مهام االنبياء (يا داود إنا 
جعلناك خليفة يف االرض فأحكم بني الناس بالحق)، ويف الحديث املروي 
عن ام املؤمنني ام سلمة يقول رسولنا الكريم (انكم تختصمون ايلّ ولعل 
بعضكم الحن حجة من بعض فأقيص له عىل نحو ما اسمع).. واملكانة 
االزكى واملوضع االعىل الذي احتله القضاء يف املواثيق الدولية، ويف العالم 

بدءا من ميثاق االمم املتحدة واالتفاقيات الدولية والقانون الدويل.
وال ننىس قول (ترششل) رئيس وزراء بريطانيا يف الحرب العاملية الثانية 
حال  عن  وسألوه  االملانية  الطائرات  دمرته  موقع  لتفقد  جاء  عندما 
بريطانيا وهي يف هذه الحال، فسأل الصحفيني عن حال القضاء يف بالده، 

فلما اجابوه انه بخري، قال طاملا القضاء بخري سننترص.
 والشواهد كثرية بشأن القضاء اوردنا بعضها، وتختفي العبارات وتهرب 
املصطلحات وتتوقف العبارات عند املدح والثناء والحمد واالطراء والشكر 
االخري  امللتحد  زالوا  وما  كانوا  فقد  بالدنا،  يف  والقضاة  للقضاء  والدعاء 
او  الكمال  بلغ  القضاء  ان  القول  يمكن  حتى  حقوقه  إلرجاع  للمواطن 
شارف ووصل التمام او قارب، فلقد عمل مجلس القضاء االعىل وقضاته 
عىل اداء املهمات القضائية يف زمن شاع فيه االرهاب والفتنة الطائفية مما 
ال يمكن ان يقوم به القضاء يف بلد اخر.. ولقضاة هذه البالد نقول سألته 
سبحانكم له العمر املديد والعيش الرغيد واليوم السعيد يف يوم القضاء، 
والتمام،  بالكمال  القضائية  االمانة  واديتم  الظن  حسن  عند  كنتم  فقد 
سالماً ونعماً ملجلس القضاء االعىل ورئيسه القايض فائق زيدان، وجميع 
الوطني  بالعقل  ايمانكم  عىل  والود  التحية  منا  فلكم  العراق،  يف  القضاة 
النهرين وكنتم  الرافدين وآمنتم بفضل  ابناء  العراقي، فقد كنتم  والقلب 
االنمودج واملثل والعينة والقدوة يف النزاهة والعفة والعلم والفهم، وتطبيق 

القانون، ونتمنى عام جديد وتقديم االفضل واالمثل ألبناء هذه البالد.
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كشـفت تقارير حديثة عن أن تطبيق املراسـلة الفوري (واتسـاب) قد 
يعمل عىل ميزة منتظرة تتيح ملسـتخدميه ترحيل  محفوظات الدردشة 

من هاتف ”أندرويد“ إىل ”آيفون“. 
وتـم اكتشـاف هـذه امليـزة ألول مـرة يف أحـدث إصـدار تجريبـي من 
(واتسـاب)، الـذي يحمل رقـم (22.2.74) الخاص بهواتـف ”آيفون“، 
ويبـدو أنهـا تؤكد اكتشـاف موقـع ”وابيتاإنفـو“ السـابق يف اإلصدار 

التجريبي (2.21.20.11) لهواتف ”أندرويد“.
ويشـري كال التحديثـني إىل ميزة قد تتيح نقل محادثات (واتسـاب) من 

.“Move to iOS” أندرويد“ إىل ”آيفون“ باستخدام تطبيق”
و شـارك موقع ”وابيتاإنفو“ بضع لقطات شاشـة توضح الشكل الذي 
قـد تبدو عليه امليزة، والتي تبنّي أن (واتسـاب) سـيطلب اإلذن قبل بدء 
عملية نقل محفوظات الدردشـة، بعد ذلك سيطلب من املستخدم إبقاء 

التطبيق مفتوحا وكذلك هاتفه أثناء ترحيل محادثاته.
و يشـار إىل أن (واتسـاب) بدأ أوال يف السماح ملستخدميه برتحيل سجل 
الدردشـة الخـاص بهم مـن ”آيفون“ لهواتف ”سامسـونغ“ يف شـهر 
سـبتمرب/ أيلـول 2021، ثم وّسـع الحقا عمليـة النقل ليشـمل هاتف 

”غوغل بيكسل“ وأجهزة ”أندرويد 12“ األخرى.
ولم يحدد (واتسـاب) موعدا لطرح ميـزة نقل املحادثات من ”أندرويد“ 

إىل ”آيفون“.

استطاع مسـافر أن يحقق حلمه 
ويعيش تجربـة فريدة من نوعها 
خـالل رحلـة مـن بريطانيـا إىل 
 8 اسـتغرقت  املتحـدة  الواليـات 

ساعات متواصلة.
وقـال املسـافر الـذي يدعى كاي 
فورسيث: ”إنه فوجئ عندما أدرك 
أنه الشخص الوحيد املسافر عىل 
متن الطائرة، و قد نرش فورسيث 
تجربتـه عرب موقـع الفيديوهات 
القصـرية ”تيك تـوك“، وروى أنه 
كان مسـافرا أخريا من بريطانيا 
إىل الواليات املتحدة، وفوجئ أنه ال 
يوجد معـه أي ركاب آخرين وأنه 

الوحيد عىل متن الطائرة.

وقال: ”أعلـن طاقم الطائرة أنني 
الشـخص الوحيـد عـىل متنهـا، 
عـىل  الحصـول  ذلـك  يل  وأتـاح 
امتيازات كثـرية، كأنني يف طائرة 

خاصة“.
وأشـار كاي إىل أنـه اسـتفاد من 
وجوده عىل متن الطائرة بمفرده، 
واسـتغل املسـاحة اإلضافية من 
خـالل إعـداد رسيـر مؤقـت عىل 
صف كامل مـن املقاعد، مضيفا: 
”لقـد كان طاقم الطائرة سـعيدا 
بوجـودي واعتنـوا بي جيـدا من 
خـالل تقديـم عـدد غـري محدود 
مـن الطعام والوجبـات الخفيفة 

أيضا“.

أعلنت رشكة ”سايلنت نايت“ الربيطانية فرصة عمل مؤقتة لألشخاص 
الذين يعانون من الشـخري ليـًال، الختبار منتجات النـوم الخاصة بها يف 
عام 2022 وإبداء رأيهم بها.وسـتدفع الرشكة املختصة بمنتجات النوم، 
قرابـة 400 دوالر للمشـاركني مقابـل جهودهم، إضافـة إىل حزمة نوم 
تصل قيمتها إىل 800 دوالر أمريكي.وستشـمل حزمة النوم مرتبة كبرية 
قيـاس كينغ، وزوجـاً من الوسـائد املبتكرة املضادة للشـخري، والتي تم 
تصميمها لتشجيع التنفس بشكل أفضل، إضافة إىل لحاف شتوي كبري.

وستمنح الرشكة، األفراد املختارين للتجربة، هذه العنارص من مجموعة 
منتجاتهـا املخصصة للبيع يف عام 2022.وسـيحتاج أي شـخص يرغب 
باملشـاركة يف التجربة والتقدم للحصول عـىل الوظيفة إىل إكمال نموذج 
الدخول، واالشـرتاك يف النرشة اإلخبارية للرشكة، ثم متابعة حسـاباتها 
عىل فيسـبوك وإنستغرام. وسـيتم االتصال بالفائزين عرب رسائل الربيد 
اإللكرتوني.وتقـول كانـت كولينـز كبـرية مديـري الرشكـة، إن رشكة 
سـايلنت نايت، تسـعى لتطوير منتجاتها باسـتمرار، لذلـك فهي تقوم 

بتجارب مستمرة من هذا النوع.

أقدمـت سـيدة عـىل رفـع دعوى 
”ميتـا“  رشكـة  ضـد  قضائيـة 
املؤسسـة ملوقعـي (فيـس بوك) 
و (إنسـتغرام)، وكذلـك لرشكـة 
  (سـناب شـات) صاحبـة موقع 
الفيديوهات الشـهري، زاعمة أنها 
تسـببت يف نوع مـن اإلدمان الذي 
عانـت منه  ابنتها الراحلة، قبل أن 

تنتحر وهي يف عمر 11 عاما.
وأشـارت األم، تامـي رودريغيـز، 
من واليـة كناتيكيـت، يف دعواها 
القضائيـة إىل أن ابنتهـا الراحلـة 
مـن  ألكثـر  ”كافحـت  سـيلينا، 
عامـني مـع إدمـان شـديد عـىل 
(إنستغرام وسـناب شات)، وهو 
ادعـاء يدعمه عىل ما يبدو معالج 
يف العيـادة الخارجيـة، والذي أكد 
أنـه ”لم يَر من قبل مريضا مدمنا 
عىل وسائل التواصل االجتماعي“ 

مثل ابنتها.
و قالت رودريغيـز: ”إن الطريقة 
الوحيدة التي لجـأت إليها لتقييد 
ابنتها بشـكل فعال مـن الوصول 
املدمنـة عليهـا  املواقـع  تلـك  إىل 
التـي  أجهزتهـا  مصـادرة  هـي 
تدعم اإلنرتنت، ولكن هذا تسـبب 
ببساطة يف هروب ابنتها للوصول 

إىل حساباتها عىل وسائل التواصل 
االجتماعـي عرب أجهـزة أخرى“. 
وتزعـم رودريغيـز أن اسـتخدام 
هـذه املواقـع تسـبب يف إصابـة 
باالكتئـاب، والحرمان من  ابنتها 
املدرسـة،  النـوم، والغيـاب عـن 
واضطرابات األكل، وإيذاء النفس، 
وأدى إىل انتحارها يف نهاية املطاف 

بشهر يوليو/ تموز 2021.
رودريغيـز  تامـي  حـذرت  كمـا 
أن  مـن  القضائيـة  الدعـوى  يف 
”املكافآت غـري املعروفة واملتغرية 
ملوقع (سـناب شـات) هي أقرب 
ولكـن  القمـار،  ماكينـات  إىل 
للمسـتخدمني  تسـويقها  يتـم 
املراهقـني الذين هـم أكثر عرضة 
القمـار،  مدمنـي  مـن  لإلصابـة 
وكذلك الحال بالنسبة لعدد مرات 
اإلعجـاب واملتابعني عـىل تطبيق 

(إنستغرام)، بحسب رأيها.
إىل عـدم وجـود  كذلـك  ونوهـت 
موقعـي  يف  أبويـة  ضوابـط 
شـات)،  و(سـناب  (إنسـتغرام) 
فضالً عن عدم وجـود فحوصات 
قويـة للتحقق من العمـر، والتي 
جعلـت مراقبة وصـول ابنتها إىل 

الخدمات شبه مستحيلة.
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بإنتاجات  املشغولة  الصباح  رشكة  أن  يبدو 
رمضان ٢٠٢٢ ستؤخر عملية تصوير مسلسل 

يجمع بني سريين عبد النور ورامي عياش.
من  كان  بالعني»  «العني  مسلسل 

بداية  تصويره  يبدأ  أن  املفرتض 
كل  وكانت  الحالية،  السنة 
فريق  بني  جارية  االستعدادات 
لكن  علم،  رندة  واملخرجة  العمل 

إنهاء  ريثما  قليالً  سيتأخر  أنه  يبدو 
أعمال الدراما الرمضانية. 

من  مؤلف  الصباح  رشكة  بحسب  املسلسل 
الكتاب  ١٥ حلقة وهو خاص باملنصات، كان 
التصوير بحسب ما  ليبدأ  إنهائه  يعملون عىل 

أُعلن يف ترشين أول/ أكتوبر املايض.
أربيل يف  اىل  النور  إىل ذلك، سافرت سريين عبد 
مهمة عمل جديدة لم تشأ أن ترشح تفاصيلها 
جديد  برنامج  تقديم  إطار  يف  تدخل  لكنها 
باسم  املخرج  عليه  يرشف  أن  املرجح  من 

كريستو.
ليست هذه املرة األوىل التي تدخل فيها عبد 

بداياتها  الربامج؛ فمنذ  تقديم  النور عالم 
وهي لم ترتك هذه الهواية، وكانت آخر 
معاكم»  «سهرانني  برنامج  قدمت  ما 
عىل فضائية أم بي يس تزامناً مع أيام 
الحجر األوىل لجائحة كورونا وشاركها 

يف التقديم يومها الفنان أحمد فهمي.

وكبرية  واسعة  حالة  بإحداث  مؤخرًا  زكي  منى  املرصية  الفنانة  تسببت 
من الضجة، وذلك بعدما شاركت يف فيلم «أصحاب وال أعز»، بعد ظهورها 
بمواقف وأدوار مخلة لآلداب بحسب رأي املحامني املرصيني.و يف هذا السياق، 
فقد قام أحد املحاميني املرصيني بتقديم بالغ للنائب العام يتهم فيه الفنانة 
منى زكي وصناع فيلم «أصحاب وال أعز»، بنرش الفسق والفجور والرتويج 
مالبسها  تخلع  وهي  بالفيلم  مشهد  يف  ظهورها  بعد  الجنسية  للمثلية 
الداخلية أمام الكامريا، وظهور أحد املمثلني بشخصية مثيل الجنس.و يذكر 
قبل  من  الذعة  إنتقادات  األخرية  الساعات  خالل  القت  املرصية  الفنانة  أن 
رواد مواقع التواصل االجتماعي، وذلك بعد ساعات قليلة من عرض فيلمها 
الجديد «أصحاب وال أعز»، عىل إحدى املنصات اإللكرتونية، وظهرت يف مشهد 

وهي تخلع مالبسها الداخلية.و جاءت ردود أفعال مشاهدي العمل بني 
 ،(Perfect Stranger) اإليطايل  الفيلم  من  املأخوذة  للفكرة  مؤيد 

الذي حقق رقماً قياسياً يف عدد مرات النسخ التي تم تقديمها 
حول العالم بإجمايل ١٨ نسخة، وبني رافضني خاصة لتناوله 
الفيلم،  باسم  هاشتاج  وتصدر  الجنسية،  املثلية  موضوع 
ليصبح  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عىل  البحث  محركات 
ضمن قائمة األعىل تداوالً يف الوطن العربي.و عربَّ نشطاء 
مواقع التواصل االجتماعي عن غضبهم الشديد مما قامت 
وصفها  بألفاظ  تلفظ  من  الفيلم،  هذا  يف  زكي  منى  به 
عنها  عرف  الجمهور  أن  خاصة  بـ»اإلباحية»،  الجمهور 
العادات  مع  تتناسب  ال  التي  الجريئة  األدوار  االبتعاد عن 
أحداث  الرشقي.وتدور  باملجتمع  السائدة  والتقاليد 
الفيلم حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون عىل 
الجميع  يضع  حيث  لعبة  يلعبوا  أن  ويقررون  العشاء، 

تكون  أن  برشط  العشاء،  طاولة  عىل  املحمولة  هواتفهم 
الجديدة عىل مرأى ومسمع من  املكاملات  أو  الرسائل  كافة 
البداية  يف  كانت  التي  اللعبة  تتحول  ما  الجميع.ورسعان 

ممتعة وشيقة إىل وابل من الفضائح واألرسار التي لم يكن 
يعرف عنها أحد، بمن فيهم أقرب األصدقاء.
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مع  عجرم  نانيس  احتفلت 
جمهورها يف دبي بإطالق عرض 
أحدث  نغمات  عىل  «تخيل» 
وسط  «سالمات»  أغنياتها 
داخل  ضخم  جماهريي  حضور 
فستيفال باي سيتي مول، يشهد 
تكريمها من قبل الجهة املنظمة 
يف  جديدة  خطط  ولديها  للحفل، 
دبي .علم أن نانيس عجرم أنهت 
جلسة تصوير خاصة 
مع  دبي  يف 
ها  ر مصو
ص  لخا ا

«إلياس 
حيث  بكر» 

واألسود  األبيض  اللون  اختارت 
يف  وجودها  أثناء  وذلك  ألزيائها، 
دبي لحضور حفل إطالق عرض 
جلسات  أوىل  لتكون  «تخيل»، 

تصوير نانيس يف العام الجديد.
اللمسات  وضع  نانيس  وتحاول 
الجديدة  ألغنيتها  النهائية 
ستتعاون  التي  عندنا»  «اتفضل 
رحيم  محمد  امللحن  مع  فيها 
لحفلها  تستعد  كما  مجدداً، 
املوسم  ضمن  الجديد  الغنائي 
أون  ستارز  برنامج  من  الجديد 
يف  ميامي  إىل  رحلته  ضمن  بورد 
من  الحب  عيد  يف  الباهاما  جزر 
املقبل.وكانت  فرباير   ١٦ إىل   ١٢
عىل  أخرياً  حصلت  قد  نانيس 
قائمة  ضمن  الخامس  املركز 
عرب  استماعاً  األكثر  النجوم 
وسط  العاملية،  سبوتفاي  منصة 
الغناء  نجوم  بني  قوية  منافسة 
يف العالم  لتكون النجمة العربية 
 ٩٣٤ بنسبة  املنصة  عرب  األوىل 
املنصة،  عرب  مشاهدة  ألف 
من  كل  يسبقها  حيث 
الهضبة عمرو دياب ومحمد 
خالد  والشاب   رمضان 

. el grande totoو
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