
بغداد/ الزوراء: 
وصـَل رئيس مجلـس الـوزراء القائد العام 
للقـوات املسـلحة مصطفـى الكاظمي، اىل 
منطقة الرشيط الحدودي العراقي السوري، 
وفيما عقد اجتماعا بالقيادات العسـكرية، 
وجـه خاللـه القـادة والضباط ومسـؤويل 
القطعـات املختلفـة عىل انضبـاط القوات 
االمنية.وقـال الكاظمـي يف كلمـة له خالل 
زيارته ملنطقة الرشيط الحدودي مع سوريا 

بحسـب بيان ملكتبه تابعته ”الـزوراء“: ان 
”زيارتنـا اليوم تأتي لـإلرشاف املبارش عىل 
اإلجـراءات واالحتياطـات املعمـول بها من 
قبل أبطالنا يف القوات األمنية والعسكرية“، 
مبينـا ان ”حضورنا لهذا املـكان تأكيد عىل 
حضـور الدولـة القـوي، وجاهزيـة قواتنا 
املسـلحة للتصـدّي ألي محاولة تسـتهدف 

العبث بأمن بلدنا واستقراره“.

بغداد/ الزوراء:
صعدت أسـعار النفط إىل أعىل مستوى 
يف 7 أعوام متجاوزة 90 دوالرا للربميل، 
األربعـاء، بدعم من شـح يف اإلمدادات 
وتوترات جيوسياسية يف أوروبا والرشق 
األوسـط، وهو ما يثري مخاوف بشـأن 
مزيـد مـن االضطرابـات يف املعروض.
وزاد خـام برنـت بأكثـر مـن 2 % إىل 
أكثر من 90 دوالر للربميل، للمرة األوىل 
منذ العام 2014، بعد أن سـجل 89.60 
دوالر، وهو أعىل مستوى منذ اكتوبر /
ترشين األول 2014. وارتفع خام غرب 
تكساس الوسـيط 2.13 % إىل 87.17 

دوالر للربميل. وذكرت مصادر بالسوق 
أن بيانات مـن معهد البرتول األمريكي 
كشـفت الثالثـاء أن مخزونـات الخام 
هبطـت 872 ألـف برميل، ممـا يلقي 
الضـوء عىل نقـص املعـروض وتوازن 
الطلب. وقـال الرئيـس األمريكي، جو 
بايـدن، الثالثـاء، إنه سـيدرس فرض 
عقوبـات عىل الرئيـس فالديمري بوتني 
فيمـا  أوكرانيـا،  موسـكو  غـزت  إذا 
كثـف القـادة الغربيون االسـتعدادات 
العسـكرية ووضعـوا خططـا لحماية 
أوروبـا مـن أزمة محتملـة يف إمدادات 

الطاقة.

الزوراء/ مصطفى العتابي :
اعلنْت وزارة الصحـة، امس االربعاء، 
لفـريوس  اليومـي  الوبائـي  املوقـف 
العـراق، فيمـا  املسـتجد يف  كورونـا 
اكدت تسـجيل 8107 اصابات جديدة 
 3154 وشـفاء  وفـاة  حـاالت  و10 
حالة.وذكـرت الوزارة يف بيـان تلقته 
الفحوصـات  عـدد  ان  ”الـزوراء“: 
املختربية ليوم امس: 29336، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية: 17296465، 
مبينة انه تم تسـجيل 8107 اصابات 

جديـدة و10 حـاالت وفـاة وشـفاء 
3154 حالة.واضافت: ان عدد حاالت 
الشـفاء الكيل: 2087357 (95.9%)، 
بينمـا عدد حـاالت االصابـات الكيل: 
2175793، امـا عـدد الحـاالت التـي 
تحت العالج: 64117، يف حني ان عدد 
الحـاالت الراقـدة يف العنايـة املركزة: 
127، وعـدد حـاالت الوفيـات الكيل: 
24319، الفتـة اىل ان عـدد امللقحـني 
ليـوم امـس: 53590، ليصبـح عـدد 

امللقحني الكيل: 9167113.

الحسكة/ متابعة الزوراء:
حسـمت قـوات سـوريا الديمقراطية 
أزمة سـجن غويران بالحسـكة شمال 
رشق سوريا، بدعم من طريان التحالف 
الـدويل منهية بذلك هجوماً شـنه عليه 
التنظيم اإلرهابي، هو ”األكرب واألعنف“ 
له منذ ثالث سـنوات. وأكد بيان لقوات 
الحملة  انتهـاء  الديموقراطية  سـوريا 

العسـكرية واألمنية بالسيطرة الكاملة 
عىل سجن الصناعة بالحسكة من قبل 
قوات قسـد واستسـالم جميع عنارص 
التنظيـم“. أتـى ذلـك، بعدمـا تجددت 
امـس  سـابق  وقـت  يف  االشـتباكات 
االربعاء يف محيط السـجن الذي سيطر 
عليه التنظيم منذ سـتة أيام، وتقّدمت 
ببـطء  الديمقراطيـة،  سـوريا  قـوات 

داخـل السـجن حتـى تمت السـيطرة 
عليـه، وفـق ما أفـاد املرصد السـوري 
لحقوق اإلنسـان. وأعلنت قوات سوريا 
الديمقراطيـة امـس األربعـاء، اعتقال 
نحو ألف من عنارص داعش يف السجن.
وكان مسـؤول املكتب اإلعالمي يف قسد 
فرهـاد شـامي أحـىص يف ترصيحـات 
لوكالة ”فرانس برس“، الثالثاء تسليم 

”أكثر مـن 850 إرهابياً مـن املعتقلني 
الذيـن نفـذوا العصيـان وكذلـك مـن 
املهاجمني أنفسـهم“ منذ بدء الهجوم.
هذا وأوقعت االشتباكات املستمرة منذ 
الخميـس داخـل السـجن ويف محيطه 
181 قتيالً، وفق آخر حصيلة للمرصد، 
124 منهـم من عنـارص التنظيم و50 
مـن القوات الكردية، إضافة إىل سـبعة 

مدنيني. يذكر أن سجن الصناعة يف حي 
غويران مـن بني أكرب مراكـز االعتقال 
التي ترشف عليهـا اإلدارة الذاتية. كان 
يضـّم قرابة 3500 عنرص من التنظيم، 
بينهم نحو 700 فتى، غالبيتهم ممن تّم 
القبض عليهم خالل آخـر املعارك التي 
خاضتهـا قوات سـوريا الديموقراطية 

ضد التنظيم قبل دحره عام 2019.

بغداد/ الزوراء:
وصل زعيم التيار الصدري السـيد مقتدى الصدر 
اىل العاصمة بغداد مسـاء امس االربعاء، فيما أكَد 
اإلطار التنسيقي أن اإلقصاء من تشكيل الحكومة 

، سيدفعهم إىل املعارضة أو املقاطعة الحكومية.
ووصل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، 

امـس األربعـاء، إىل العاصمـة بغـداد. وذكر بيان 
مقتضب إلعـالم التيار الصدري تلقـت «الزوراء» 
نسـخة منه: إن «السيد الصدر وصل إىل العاصمة 
بغداد». وبشأن تشكيل الحكومة املقبلة أكد االطار 
التنسـيقي يف بيـان : إن «قـادة اإلطـار اجتمعوا 
وناقشوا آخر تطورات العملية السياسية واألجواء 

واملواقـف»، مبيناً أن «قادة اإلطـار أكدوا االلتزام 
بمرشوعـه وهو منهج املشـاركة يف إدارة املرحلة 
املقبلـة لخدمـة البلد وليس منهـج اإلقصاء الذي 
كبد الشـعب والبلد ثمنا باهظـا يف زمن املقبور». 
وأضـاف البيان، أن «االطار حريص عىل أن يجنب 
البلد مزيداً من املشكالت واألزمات، والتوجه نحو 

خدمة املواطنني وأهمها االتفاق عىل رئيس وزراء 
قادر عىل عبور املرحلة حسب السياقات املعتمدة 
وتشـكيل الحكومـة وفق االسـتحقاق االنتخابي 
لـكل من يرغـب باملشـاركة ويلتزم باملشـرتكات 

الوطنية».

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعلـَن الرئيـس األمريكـي جو بايـدن أّنه 
مسـتعّد لفـرض عقوبـات عـىل نظريه 
إذا  الـرويس فالديمـري بوتـني شـخصياً 
هاجمـت روسـيا أوكرانيـا، محـذرا من 
أن هـذه الخطـوة ترتتب عليهـا «نتائج 

هائلـة» حتى إنها قد «تغري العالم»، فيما 
قالـت نائبة وزيـر الخارجيـة األمريكي، 
وينـدي شـريمان، إن كل املـؤرشات تفيد 
بـأن الرئيس الـرويس، فالديمـري بوتني، 
ينوي استخدام القوة ضد أوكرانيا بحلول 
منتصف فرباير/ شباط.وحذرت واشنطن 

موسـكو مـن فـرض عقوبـات قاسـية 
عليهـا إذا مـا اجتاحت القوات الروسـية 
أوكرانيـا، يف حـني قرعت روسـيا طبول 
الحرب بإطالقها مناورات عسـكرية عىل 
أبواب جارتهـا الغربية.وبدا أن منسـوب 
التوتـر يف هـذه األزمة آخـذ يف التصاعد، 

مع تأكيـد البيت األبيـض أن خطر الغزو 
الرويس ألوكرانيا «ال يزال وشيكا».وخالل 
زيارة إىل متجر صغري يف واشـنطن سألت 
صحفيـة الرئيس األمريكـي عّما إذا كان 
وارداً بالنسـبة إليـه أن يفـرض عقوبات 
عىل بوتني شخصياً، فأجاب بايدن «نعم. 

يمكـن أن أنظر يف ذلك».  وحّذر مسـؤول 
أمريكي رفيع من أّن بالده لن تتوانى عن 
فرض عقوبات قاسية عىل روسيا، تشمل 
قيوداً عىل صادرات معـّدات التكنولوجيا 

املتقّدمة األمريكية.
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الزوراء/مصطفى فليح:
أعلنـْت خلية اإلعالم األمنـي، إصابة 
مواطنني اثنني بسـقوط 3 صواريخ 
كاتيوشا استهدفت مقر اقامة رئيس 
مجلس النـواب محمـد الحلبويس يف 
الكرمـة بمحافظـة االنبـار، وفيمـا 
دعت بعثة االمم املتحدة (يونامي) اىل 
التحيل بالهدوء وضبـط النفس، اكد 
رئيس الجمهورية برهـم صالح، ان 
االسـتهداف عمل ارهابي مسـتنكر.
تلقتـه  بيـان  يف  الخليـة  وذكـرت 
”الـزوراء“: أن ”عمـال إرهابيا جبان 
استهدف قضاء الكرمة مسقط راس 

رئيس مجلس النواب العراقي محمد 
الحلبويس، إذ سقطت ثالثة صواريخ 
نوع كاتيوشـا يف مركز القضاء، بعد 
أن انطلقـت مـن جهـة ذراع دجلـة 
باتجـاه مركـز القضاء“.وأضافـت، 
االول سـقط خلـف  ”الصـاروخ  ان 
مـرآب البلدية، فيما سـقط الثاني يف 
شـارع ٢٠ امـام دار احـد املواطنني 
والثالـث سـقط يف منطقة الرشـاد، 
مـا ادى اىل جرح اثنـني من املواطنني 
املارين بجروح طفيفة“، الفتة اىل ان 
”األجهزة األمنية رشعت باإلجراءات 

الالزمة بصدد هذا الحادث“.

بغداد/ الزوراء:
فايـزر وبيونتـك، عـن  كشـفْت رشكتـا 
البـدء يف تجربـة رسيرية الختبار نسـخة 
جديدة مـن لقاحهما مصممـة خصيصا 
(أوميكرون)،فيمـا   املتحـور  السـتهداف 
بلغت اصابات كورونا عامليا أكثر من ا350 
مليون شـخصا والوفيات تالمس السـتة 
ماليني .وتعتـزم الرشكتان فايزر وبيونتك 
اختبار االسـتجابة املناعيـة الناجمة عن 
اللقاح املخصص ألوميكـرون كنظام من 
ثالث جرعات لألشـخاص غـري املطعمني، 
وكجرعة منشطة للذين تلقوا جرعتني من 
لقاح الرشكتني األصيل.و تخترب الرشكتان 
جرعـة رابعة مـن اللقاح الحـايل مقارنة 

اللقـاح املخصـص  بجرعـة رابعـة مـن 
ألوميكرون لدى من تلقوا جرعتهم الثالثة 
مـن لقاح فايزر بيونتك قبـل ما بني ثالثة 
وسـتة أشـهر.وتعتزم الرشكتان دراسـة 
سـالمة اللقاحات وقابليتهـا للتحمل لدى 
أكثـر من 1400 شـخص سيشـاركون يف 
التجربة.وقالت كاثرين جنسـني، رئيسـة 
قسم األبحاث وتطوير اللقاحات يف رشكة 
فايـزر، يف بيـان: ”بينمـا ُتظهـر األبحاث 
الحاليـة والبيانـات أن الجرعـات املعززة 
تواصل إتاحة مسـتوى عـاٍل من الحماية 
ضد اشتداد املرض ودخول املستشفى مع 

اإلصابة بمتحور أوميكرون.
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الزوراء/ حسني فالح:
األمنـي  الشـأن  مراقبـو  حـذَر 
والعسـكري، من تسلل ارهابيي 
داعـش اىل العـراق بعـد أحداث 
الحسكة السورية، وفيما طالبوا 
برفع مسـتوى الحيطـة والحذر 
تغيـري  رضورة  عـىل  شـددوا   ،

الخطط األمنية. 
فاضـل  األمنـي  الخبـري  وقـال 
ابـو رغيـف يف حديـث  خـاص 
لـ“الـزوراء“: إن هروب عنارص 
داعش من احد سـجون سـوريا 
يشـكل خطرا عىل العـراق رغم 
ضبـط الحـدود بنسـبة عاليـة 
لكـن هروبهـم سـيقلق الوضع 
يف املنطقـة والعـراق خصوصا.
واضاف: نحن ازاء مشـهد جديد 
وتحـٍد جديد يتطلب اعادة النظر 
بالخطط األمنية من قبل القوات 
األمنية.من جهتـه، قال الباحث 
االمني رسمـد البياتي، يف حديث 
قـوات  قسـد  ان  لـ“الـزوراء“: 
غري نظامية وتسـيطر عىل عدد 
مـن املعتقالت التـي تحوي عىل 
ارهابيني وبما فيهم مخيم الهول 
الذي يحوي عىل 70 الف تقريبا، 
منوها بـان قوات قسـد العراق 
يرتبط بهـا من خـالل التحالف 
قـوات  خـالل  اومـن  الرباعـي 
التحالف الدويل.واشـار اىل ان ما 

حدث من هـروب للدواعش يعد 
حالة خطرة جدا، مؤكدا ان لدينا 
الحدود  قطعات موجـودة عـىل 
وكامريات حرارية وابراج .وتابع: 
لدينا سـيطرة لكن قـد يتجهون 
وباتجـاه  شـماال  االرهابيـون 

فيشاخبور وسـنجار وقد يكون 
ال  ان  ونتمنـى  الخـرق  هنـاك 
يحدث ذلك.من جانبه قال الخبري 
االسـرتاتيجي احمد الرشيفي يف 
انه  لـ“الـزوراء“:  حديث خاص 
مـن الـرضوري جدا بـان يكون 

هنالـك رد فعـل ابتـداء من رفع 
مستوى الحيطة والحذر وتامني 
مستلزمات املعركة الناجحة من 
قدرات قتالية وجهد استخباري 
وتفاصيل قـراءة امليـدان قراءة 
دقيقـة، الفتـا اىل ان املعطيـات 

تشري باحتمالية ان يكون هنالك 
ازديـاد يف العمليـات االرهابيـة 
يف املرحلـة القادمـة .ولفـت اىل 
ان مـا يجـري يف سـوريا يؤثـر 
يف  امليـدان  يف  مبـارش  بشـكل 
العراق، مؤكدا ان الحذر مطلوب 

ورفع مسـتوى الحيطة والحذر 
للقطعات مطلوبة جدا.كما حذر 
الخبري العسكري صفاء االعسم، 
مـن مخطـط ارهابـي اقليمـي 
الستهداف مناطق وسط العراق 
بالتزامن مع هروب قادة داعش 
من سـجن الحسـكة يف سوريا.
وقال االعسم يف ترصيح صحفي: 
عمليـات  مـن  جـرى  ”مـا  ان 
مخطـط لها او صدفـة بتهريب 
العنارص االرهابية وقادة داعش 
من سـجن الحسـكة يف سـوريا 
عىل الحـدود العراقية السـورية 
الخطـورة“. غايـة  يف  مـؤرش 
واضـاف ان ”الوضـع يف العراق 
لن يتحمل تنفيذ مخطط اقليمي 
ارهابي يسـتهدف اثارة االزمات 
واشـعال  العـراق  يف  الطائفيـة 
حرب اهليـة بالتزامن مع زيادة 
العمليـات االرهابيـة يف العمـق 
اىل  االعسـم  العراقي“.وأشـار 
ان ”الحـدود العراقيـة سـتكون 
عرضة لالخرتاق ومن ثم الوصول 
باتجـاه  االنبـار  صحـراء  اىل 
عامريـة الفلوجة وجرف النرص 
يف بابل الستهداف امن العاصمة 
واملناطق املقدسة من اجل رضب 
السـلم االهيل واختصـار الوقت 
بعمليات ارهابية اكثر تاثريا عىل 

املجتمع“.

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

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/ الزوراء:
أكَد مرصف الرشيد، امس األربعاء، استمرار 
الحايل  الوقت  يف  والقروض  السلف  توقف 
يف  املرصف  التخصيص.وحذر  اطالق  لحني 
من  مع  التعامل  من  كافة  «املواطنني  بيان: 
لرتويج  املرصف  قبل  من  اعتماده  يدعي 
هي  املخولة  الجهة  «ان  املعامالت».واضاف 
اما  للقروض  بالنسبة  فقط  املرصف  فروع 
تم  رواتبهم  للموطنة  الشخصية  السلف 

ترويجها الكرتونيا».

@Âfl@äâ±@áÓíã€a@“ãófl
@ÚÓ‹Á˛a@kmbÿæa@…fl@›flb»n€a

@ÜÎá®a@¡Ìãì€a@∂a@›óÌ@Ô‡√bÿ€a
@b«b‡nua@á‘»ÌÎ@äÏè€a@Ô”aã»€a

ÚÌãÿè»€a@paÜbÓ‘€bi

@�aä¸ÎÜ@90@Ä€a@÷6¶@¡–‰€a@äb»éc
‚aÏ«c@7@â‰fl@∂Î˛a@Òã‡‹€@@›Ófl5‹€

@›ñaÏm@÷aã»€a@¿@b„ÎäÏ◊@pbibñg
aáÌáu@bÓébÓ”@b‡”ä@Ú‹vèfl@ b–mä¸a

pbÓœÎ@10Î@pbibñg@8107@›Óvèm@á»i

@Úq˝ri@Úflãÿ€bi@ÔéÏj‹®a@Úflb”a@ã‘fl@“aáËnéa
ê–‰€a@¡jõ€@Ï«ám@Ôflb„ÏÌÎ@ÑÌäaÏñ

@350@Ä€a@Û�Énm@bÓæb«@b„ÎäÏ◊@pbibñg
@µÌ˝fl@Únè€a@êfl˝m@pbÓœÏ€aÎ@ÊÏÓ‹fl

ãÿ‰nèfl@ÔibÁäg@›‡«@“aáËné¸a@ZÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä

Ú”b�€a@Âfl@ÒáyaÎ@¬aÎ@bÿÓ◊@∂Îc@Ú‹yã‡◊@wn‰Óé@÷aã»€a@…fl@ÔˆbiãËÿ€a@¡iã€a@ZÚÌÜÏ»è€a

ÚÓflb‰€a@Êaá‹j€a@¿@�̧ aÏflc@ëb‰€a@—‹ÿÌ@bnÓæ@\Ô„b1a^@o„6„�aÒ7Ç¸a
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@›«b–€a@äÎá€bi@áÓìÌ@ãóæa@7–è€a
bÓiã«Î@bÓ‹´@µÓ–zó€a@Úib‘‰€@çÓ‡næaÎ

µÓ–zó€a@kÓ‘„@Èˆb‘€Î@Úib‘‰€a@ã‘fl@ÈmäbÌå@fi˝Ç

بغداد/ الزوراء:
اشـاَد السـفري املرصي لدى العـراق وليد 
اسـماعيل، خـالل زيارته اىل مقـر نقابة 
الصحفيـني العراقيـني، بالـدور الفاعـل 
واملتميز لنقابة الصحفيني محليا وعربيا، 
وذكـر بيان لنقابة الصحفيـني العراقيني 
تلقتـه «الـزوراء»: ان نقيـب الصحفيني 
العراقيينرئيس اتحـاد الصحفيني العرب 
مؤيـد الالمـي اسـتقبل يف مقـر النقابـة 
سـفري جمهوريـة مـرص العربيـة، الفتا 
اىل ان السـفري اسـتمع اىل رشح مفصـل 
عـن طبيعـة عمـل النقابـة وفروعها يف 
النقابـات  مـع  وتواصلهـا  املحافظـات 

واالتحادات الصحفية العربية كون نقيب 
الصحفيني العراقيني يرأس حاليآ االتحاد 
العام للصحفيني العرب .وأشـاد السـفري 
املرصي بحسـب البيـان، بالـدور الفاعل 
واملتميـز الـذي تحتله نقابـة الصحفيني 
العراقيـني محليا وعربيا ومـا تقدمه من 
جهود بارزة لـألرسة الصحفية وتفاعلها 
املتواصـل مـع وسـائل اإلعـالم يف نقـل 
الحقائق إىل الرأي العام، معربا عن سعادته 
ملا تشـهده النقابة من تطـور وذلك أثناء 
تجواله يف أروقة النقابـة ومبناها املتميز 
واطالعه عىل سـري العمل اإلداري واملهني 

فيها .

î«aÜ@ãñb‰«@…Óª@‚˝ènéaÎ@\ÊaãÌÏÀ^@Âvé@›flb◊@Û‹«@Òã�Óè€a@bËmÜb»néa@Â‹»m@áè”
@‚bÌc@Úné@â‰fl@ÈÓ‹«@·Óƒ‰n€a@Òã�Óé@á»i

بغداد/ الزوراء:
أعلنت محافظة بغداد، امس األربعاء، زيادة الحصة الوقودية ألصحاب املولدات بمقدار 
الضعف لشهر شباط املقبل. وقال معاون محافظ بغداد لشؤون الطاقة املهندس قيس 
املهندس  بغداد  محافظ  من  مبارشة  «بمتابعة  إنه  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الكالبي 
املولدات  النفط، سيتم تجهيز  العطا، وبالتنسيق مع املسؤولني يف وزارة  محمد جابر 
كاز  لرت   ٢٠) بـ  تتمثل  وقوديا،  دفرتا  يمتلك  ملن  وقودية،  بحصة  واألهلية  الحكومية 
لكل ١ kva) لشهر شباط، بعد أن كانت (١٠ لرتات كاز لكل ١ kva)، تعويضا للضغط 
وثمن  املاضية».  االيام  خالل  الكهربائية  الطاقة  تجهيز  قلة  نتيجة  عليها،  الحاصل 
الكالبي، جهود وزارة النفط، املتمثلة بوكيل الوزارة السيد حامد املوسوي، ومدير عام 
التجهيز حسني طالب، ومعاونه احسان موىس غانم، ومدير هيئة التوزيع محمد شرب، 

ملا قدموه من جهود يف سبيل تعزيز تحقيق هذا الهدف.

@Úóy@Ú–«bõfl@Â‹»m@ÜaáÃi@Úƒœb´
ÜÏ”Ï€a@Âfl@ÚÓ‹Á˛a@paá€Ïæa

6ô@%b»€a@ëd◊@pbÓ–óm@¿@Ô„aãÌ¸a@Í7ƒ„@ÈuaÏÌ@?†Ï€a@b‰jÉn‰fl@NN@‚ÏÓ€a

@@@2ô@›Óñb–m

@@@3ô@›Óñb–m

@@@3ô@›Óñb–m

@@@3ô@›Óñb–m



ÜaáÃi@∂g@›óÌ@äáó€a@áÓè€a

Úöäb»æa@∂a@b‰»œáÌ@ıbó”�a@ZÔ‘Óè‰n€a@äb†�a
ÚÓflÏÿ®a@Ú»†b‘æa@Îc

@äaÏy@ã∏˚fl@Üb‘»„a@á«Ïfl@áÌá•@Â‹»m@ÚÓuäb©a
÷aã»€a@¿@ÊbÌÜ˛a

@Òäaã®a@pbuäÜ@¿@üb–ØaÎ@ÚÌá«ä@—ñaÏ«@ZıaÏ„˛a
‚ÏÓ€a@Âfl@aıái

@—ì◊@bË‡Ác@Ò7j◊@pbÌá•@Êbæ5€a@‚bflc@Z@Ô‹flaç€a
ıbiãËÿ€a@—‹fl@¿@@Übè–€aÎ@7ó‘n€a

بغداد/ الزوراء:
السيد مقتدى  الصدري  التيار  وصل زعيم 
امس  مساء  بغداد  العاصمة  اىل  الصدر 
أن  التنسيقي  اإلطار  أكَد  فيما  االربعاء، 
اإلقصاء من تشكيل الحكومة ، سيدفعهم 

إىل املعارضة أو املقاطعة الحكومية.
ووصل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى 
الصدر، امس األربعاء، إىل العاصمة بغداد. 
وذكر بيان مقتضب إلعالم التيار الصدري 
”السيد  إن  منه:  نسخة  ”الزوراء“  تلقت 

الصدر وصل إىل العاصمة بغداد“.
أكد  املقبلة  الحكومة  تشكيل  وبشأن 
االطار التنسيقي يف بيان : إن ”قادة اإلطار 
العملية  تطورات  آخر  وناقشوا  اجتمعوا 
أن  مبيناً  واملواقف“،  واألجواء  السياسية 

”قادة اإلطار أكدوا االلتزام بمرشوعه وهو 
املقبلة  املرحلة  إدارة  يف  املشاركة  منهج 
الذي  اإلقصاء  منهج  وليس  البلد  لخدمة 
زمن  يف  باهظا  ثمنا  والبلد  الشعب  كبد 

املقبور“.
وأضاف البيان، أن ”االطار حريص عىل أن 
يجنب البلد مزيداً من املشكالت واألزمات، 
وأهمها  املواطنني  خدمة  نحو  والتوجه 
قادر عىل عبور  وزراء  رئيس  االتفاق عىل 
املرحلة حسب السياقات املعتمدة وتشكيل 
لكل  االنتخابي  االستحقاق  الحكومة وفق 
باملشرتكات  ويلتزم  باملشاركة  يرغب  من 

الوطنية“.
يستجيب  أن  نأمل  ”مازلنا  وتابع: 
الرشكاء ملرشوعنا إذ إن التسويف يف ذلك 

مع  خصوصا  فاتورته  العراق  سيدفع 
املخاطر والتحديات األمنية واالقتصادية 
واملنطقة  بالعراق  تحيط  التي  واإلدارية 

بأرسها“.
ولفت اإلطار التنسيقي، وفقاً للبيان، إىل أن 
”احرتام التنوع وحماية املكونات يف العراق 
وسالمة  الوطن  لنجاح  أسايس  أمر  هو 
العالقة بني أبنائه، وأنه ال يصح يف أي حال 
من األحوال إضعاف مكون لحساب مكون 
آخر ألن هذا مدعاة عدم عدالة وظلم يؤدي 

بالتايل إىل مزيد من عدم االستقرار“.
للسلطة  السلمي  ”التداول  أن  وبني 
هي  تكون  أن  يجب  السياسية  والتعددية 
الحاكمة يف جميع املراحل القادمة“، مؤكداً 
األغلبية  مبدأ  ضد  ليسوا  اإلطار  ”قوى  أن 

الوطنية وهو مطلب محرتم وقد دعت له 
زالت،  وما  السياسية  القوى  من  الكثري 
ولكن هذه األكثرية ال يجوز أن تكون عىل 

حساب مكون واحد“.
أن  تأكيده  التنسيقي،  اإلطار  وجدد 
دفع  يعني  االقصائي  النهج  ”استمرار 
الكيانات التي حصلت عىل أكثرية أصوات 
مجتمعة  األخرية  االنتخابات  يف  املواطنني 

إىل الذهاب إىل املعارضة أو املقاطعة“.
وتعثرت محاوالت دخول أطراف من اإلطار 
التنسيقي يف حكومة أغلبية وطنية يتصدى 
مع  باالشرتاك  الصدر،  مقتدى  السيد  لها  
الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف 
من تقدم برئاسة محمد الحلبويس، وعزم 

برئاسة خميس الخنجر.

بغداد/ الزوراء:
وزارة  باسم  املتحدث  أعلَن 
امس  الصحاف،  أحمد  الخارجية 
األربعاء، موعد انعقاد مؤتمر حوار 

األديان يف العراق.

تلقته  بيان  يف  الصحاف  وقال 
”الزوراء“: إن ”مؤتمر حوار األديان 
دواوين  بني  الثالثة  نسخته  يف 
األوقاف يف العراق واملجلس البابوي 
يف دولة حارضة الفاتيكان سيكون 

يف الربع األخري من العام الحايل“.
سيعتمد  ”املؤتمر  أن  وأضاف، 
لألجيال  السليمة  (الرتبية  عنوان 
والتنمية  السالم  طريق  الصاعدة: 

الشاملة)“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـْت هيئة االنـواء الجويـة، امس 
األربعـاء، عن حالـة الطقس يف البالد 
لأليـام املقبلـة، فيمـا توقعت حدوث 
عواصف رعدية وانخفاضاً يف درجات 

الحرارة بدءا من اليوم.
وذكر بيان للهيئة، تلقته «الزوراء»: أن 
«طقس البالد ليوم الخميس سيكون 
يف املنطقة الوسطى غائماً مع فرصة 
لتسـاقط زخات مطـر خفيفة تكون 
رعديـة احيانـاً يف األقسـام الرشقية 
منهـا يتحـول الطقـس تدريجيـاً اىل 
الحـرارة  ودرجـات  جزئـي،  غائـم 
العظمـى تنخفض عدة درجات بينما 
تبقى درجة الحرارة الصغرى مقاربة 
ملا سجل يف اليوم السابق، ويف املنطقة 
الشمالية سيكون الطقس غائماً مع 
تسـاقط زخات مطر خفيفة وتكون 
متوسـطة الشـدة يف بعـض األماكن 
مع فرصـة لحدوث عواصـف رعدية 

وتسـاقط الثلـوج فـوق املرتفعـات 
الجبلية، ودرجات الحـرارة تنخفض 
عـدة درجـات، فيما سـيكون طقس 
املنطقـة الجنوبية صحـواً مع بعض 
الغيـوم، ودرجـات الحـرارة العظمى 
تنخفض عدة درجات بينما تنخفض 
درجـة الحـرارة الصغرى قليـًال عما 

سجل يف اليوم السابق».
وأضاف البيـان أن «الطقس ليوم غد 
الجمعة يف املنطقة الوسطى سيكون 
غائمـاً جزئيـاً واحيانـاً غائمـاً مـع 
فرصة لتسـاقط زخات مطر خفيفة 
بينمـا  منهـا،  الغربيـة  االقسـام  يف 
سـيكون طقـس املنطقة الشـمالية 
غائمـاً مع تسـاقط امطـار خفيفة 
تكـون رعديـة احياناً كما تتسـاقط 
الثلوج يف االقسام الشمالية والرشقية 
منهـا، فيما سـيكون طقس املنطقة 
الجنوبيـة صحواً مع بعـض الغيوم، 
أما درجات الحرارة فستكون مقاربة 

لليوم السـابق يف االقسـام الوسـطى 
والجنوبيـة، وترتفع قليالً يف القسـم 

الشمايل من البالد».
وأوضـح أن «الطقـس ليوم السـبت 
سـيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً 
يف املنطقة الوسـطى، بينما سـيكون 
طقـس املنطقة الشـمالية غائماً مع 
فرصة لتسـاقط زخات مطر خفيفة 
فيمـا  منهـا،  الغربيـة  االقسـام  يف 
سـيكون طقـس املنطقـة الجنوبية 
صحـواً مع بعـض الغيـوم، وال تغري 
يف درجات الحرارة عن اليوم السـابق 

بعموم البالد».
وتابع أن «الطقـس ليوم االحد املقبل 
سـيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً 
يف املنطقتي الوسـطى والشمالية، يف 
حني سيكون صحواً مع بعض الغيوم 
يف املنطقـة الجنوبيـة، أمـا درجـات 
لليـوم  الحـرارة فسـتكون مقاربـة 

السابق بعموم البالد».

بغداد/ الزوراء:
أكـَد نائب رئيس مجلس النـواب حاكم الزاميل، أن امام 
الربملان تحديات كبرية اهمها كشـف التقصري والفساد  
يف ملـف الكهرباء.وذكر املكتـب االعالمي للزاميل تلقته 
«الـزوراء»: ان خلية االزمة يف الكتلـة الصدرية النيابية 
واملكلفـة بمتابعـة ملف انقطـاع الطاقـة الكهربائية، 
عقـدت اجتماعـاً مهماً بحضـور النائـب األول لرئيس 
مجلـس النواب حاكـم عبـاس الزاميل، ونائـب رئيس 
الكتلة الصدرية حسـن كريم الكعبـي، واعضاء الخلية 
ملناقشة تداعيات ازمة انقطاع الكهرباء يف بغداد وعموم 
املحافظات، ووضع املعالجات الالزمة واملمكنة لهــا .

وقال الزاميل، خالل االجتماع، بحسب البيان، ان «مجلس 
النـواب امـام تحديات كثـرية اهمها كشـف (التقصري 

والفسـاد) يف ملف انقطاع املنظومـة الكهربائية والتي 
تتطلـب من اعضـاء املجلس كافـة العمل بمسـؤولية 
وطنية عالية وبروح الفريق الواحد وممارسـة وسائل 
الرقابة الربملانية و اسـتضافة ومحاسـبة كل الجهات 
املتسـببة يف هدر املال العام طيلة السـنوات السـابقة ، 
والسـيما فيما يخص ملف الكهرباء والطاقة ، من اجل 
تقديم الخدمة التي ينتظرها ماليني الشعب العراقي». 

ودعـت خليـة االزمـة يف الكتلـة الصدريـة، اىل التدقيق 
واملتابعـة فيما يخـص ملف الكهربـاء والنفط ووضع 
الحلـول الالزمـة والعاجلـة ملعالجة اسـتمرار انقطاع 
التيـار الكهربائي ، فيما اتفق اعضاء الخلية عىل وضع 
خارطة طريـق فاعلة لتجـاوز التحديـات االقتصادية 

وفقا لألطر الترشيعية والرقابية .

2سياسة alzawraanews@yahoo.com

تعلـُن محافظـة ذي قار (العقود الحكومية) عن مناقصة مرشوع (تجهيز محطات متنقلـة ١١/٣٣ ك.ف) ضمن خطة تنمية االقاليم 
لعام ٢٠١٣ واسـتنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لسـنة ٢٠١٤ املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة 
بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام ٢٠٢١. إن وثيقة الدعوة لتقديم العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع 

سوف تنرش يف الجرائد الوطنية (الزوراء - العدالة – البينة الجديدة).
وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق اآللية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول 

املؤهلة االشـرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول املؤهلة).
 وبإمكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء. 
إن اسلوب الدفع سيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص 
باإلجابات عىل استفسـارات املشـاركني يف املناقصة عند السـاعة (١٢) ظهرا من يوم الثالثاء املصادف ٢٠٢١/١/٢٥ يف بناية (الرشكة 
العامـة لتوزيـع كهرباء الجنوب) فعىل الراغبني مـن الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني مـن الدرجة املذكورة ادناه عىل 
االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قسم العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نسخة من الوثائق 
الخاصة باملرشوع علما ان سعر العطاء الواحد (وكما مؤرش ازاءه) غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات 

العراقية واوراق التسـجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسـكات التالية:-
١- متطلبات التأهيل املطلوبة:-

أ - املتطلبـات الفنيـة: الخـربة التخصصية (االعمـال املماثلة) ولعقد عـدد (١) وبمبلغ ال يقـل عـن (٣,٤٦١,٠٠٠,٠٠٠) ثالثة مليارات 
واربعمائة وواحد وستون مليون دينار عراقي وللسنوات الـ (١٠) السابقة تم انجازها بنجاح وجودة كاملة .

ب - الكوادر الفنية:

العددالكوادر الفنيةت

1مهندس كهرباء1

1مهندس ميكانيك2

1مهندس مدني3

ج - املتطلبات املالية:-
اوال:- االداء املايل السابق الذي يظهر تحقيق االرباح  للسنتني األخريتني يف حال توفرها او السنتني التي سبقت االزمة املالية هي (٢٠١٢-

٢٠١٣) (كشف الحسابات الختامية).
ثانيا:- املوارد املالية (السيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي (٢,٨٨٤,٠٠٠,٠٠٠) 

ملياران وثمانمائة واربعة وثمانون مليون دينار عراقي.
ثالثا :- معدل االيراد السنوي ان يكون اكرب او يساوي (٤,٠٣٨,٠٠٠,٠٠٠) اربعة مليارات وثمانية وثالثون مليون دينار عراقي (عىل ان 

ال يقل عن سنتني واليزيد عىل عرش سنوات) خالل السنوات العرشة األخرية.
هـ - املتطلبات القانونية:

اوال:- االهلية وتشـمل (جنسـية الرشكة مقدمة العطاء –ال يوجد تضارب باملصالح، لم يتم وضع الرشكة املقدمة يف القائمة السـوداء، 
الرشكات اململوكة للدولة (ان تثبت انها مسـتقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب 
العمل) غري مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات).

ثانيا:- لم تظهر عقود غري منفذة خالل الـ (٥) سـنوات السـابقة ولغاية موعد تسـليم العطاء، لم يصدر بحق الرشكة مقدمة العطاء 
قـرار يمنـع املشـاركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل اسـتنادا اىل قرار صادر بحقـه مصادرة ضمان عطاءه وملدة الـ(٥) سـنوات 
السـابقة جميع املطالبات املوقوفة سـوف لن تشـكل بمجموعها اكثر من ٤٠٪ صايف مسـتحقات مقدم العطاء وسـيتم التعامل معها 

كمشاكل تم حلها ضد مقدم العطاء.
ثالثا:- عدم ممانعة (نسخة اصلية +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار.

رابعا: شهادة تأسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة 
الخارجية العراقية.

خامسـا: هوية تسـجيل وتصنيـف املقاولني صادرة من وزارة التخطيـط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسـب ما 
مطلوب يف الجدول ادناه.

سادسا: وصل رشاء املناقصة (نسخة اصلية +نسخة مصورة).
٢- كل العطـاءات يجـب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطـاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق 

او سـفتجة صـادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسـبة ١٪ من مبلـغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنـون اىل جهة التعاقد (ديوان 
محافظة ذي قار/ قسـم العقود الحكومية) ويذكر فيه رقم واسـم املناقصة ويكون نافذ ملدة ١٥٠ يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل 
املناقص الفائز (الرشكة او املقاول) الذي ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان 
بحسن التنفيذ بقيمة ٥٪ من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية 

نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
٣- يتم اعتماد الوثائق القياسـية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مسـتجيبة عند تلبيتها ملعايري 
التأهيل املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء 

ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
٤- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات بمدة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.

٥- ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
٦- تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة 

الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
٧- يلتزم الطرف الثاني بأن يشغل ما ال يقل عن (٣٠٪) من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل إال يف حالة اعتذار 

املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
٨- يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم 

عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء.
٩- املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل اىل املوقع.

١٠- تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب العمل 
بعقد املقاولة.

١١- املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
١٢- تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باسـتكمال نواقص التي تسـمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من 

تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
١٣- تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السعر والنوعية املجهزة مدى 

مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ١٦١٣٥/٧/٤ يف ٢٠١٧/٨/٣ .
١٤- ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل .

١٥- إن اخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة (١١) ظهرا من يوم الثالثاء املصادف ٢٠٢٢/٢/١ اىل العنوان التايل محافظة ذي قار-
قسـم العقود الحكوميـة يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشـيد- فرع ذي قـار ٥٣٥ (مبنى هيئة االعمار 
سـابقا) عىل ان تكون االسـعار املقدمـة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مسـتندات العطـاء وتكون الكتابة 
واضحة وخالية من الحك والشـطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد 
االلكرتونـي ويلتـزم املقاول بصحته ويعتـرب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكمـا يقدم البطاقة التموينية ومـا يؤيد حجبها وهوية 
االحوال املدنية وبطاقة السـكن وال يسـمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وسـيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ممثليهم الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار املبنى الجديد / شارع االمام عيل (ع).. وسوف ترفض العطاءات املتأخرة، وإذا 
صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها 

رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
١٦- تسدد مبالغ املرشوع املذكور من التخصيصات املتوفرة.

سعر الكشف ت
املصادق

الدائرة اسم املرشوعمدة العمل
املستفيدة

التأمينات املوقع
املطلوبة/ 

بالدينار

التصنيف 
عىل االقل

سعر العطاء 
بالدينار

تجهيز ٣٤٠ يوم١٥,٧٦٨,٩٦٠,٠٠٠
محطات 

متنقلة 
١١/٣٣ ك.ف

كهرباء 
توزيع شمال 

النارصية  

١٪ من قيمة النارصية
الكشف 

التخميني

رشكة تجهيز 
/ غرفة 

تجارة 

 ٥٠٠,٠٠٠
الف دينار

                                                               الدكتور
محمد هادي حسـني الغزي

                                                                       محافـظ ذي قـار 
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واشنطن/ متابعة الزوراء:

أعلـَن الرئيس األمريكي جـو بايدن أّنه 

مسـتعّد لفـرض عقوبات عـىل نظريه 

الـرويس فالديمـري بوتني شـخصياً إذا 

هاجمت روسـيا أوكرانيـا، محذرا من 

أن هـذه الخطوة ترتتـب عليها ”نتائج 

هائلـة“ حتى إنهـا قد ”تغـري العالم“، 

فيمـا قالـت نائبـة وزيـر الخارجيـة 

كل  إن  شـريمان،  وينـدي  األمريكـي، 

املـؤرشات تفيـد بأن الرئيـس الرويس، 

فالديمري بوتني، ينوي اسـتخدام القوة 

ضد أوكرانيا بحلـول منتصف فرباير/ 

شباط.

وحذرت واشـنطن موسـكو من فرض 

عقوبات قاسـية عليها إذا ما اجتاحت 

أوكرانيـا، يف حـني  الروسـية  القـوات 

قرعت روسـيا طبول الحرب بإطالقها 

مناورات عسـكرية عىل أبواب جارتها 

الغربية.

وبدا أن منسـوب التوتـر يف هذه األزمة 

آخـذ يف التصاعـد، مـع تأكيـد البيـت 

األبيض أن خطر الغزو الرويس ألوكرانيا 

”ال يزال وشيكا“.

يف  صغـري  متجـر  إىل  زيـارة  وخـالل 

الرئيـس  صحفيـة  سـألت  واشـنطن 

األمريكي عّمـا إذا كان وارداً بالنسـبة 

إليـه أن يفـرض عقوبـات عـىل بوتني 

شـخصياً، فأجاب بايـدن ”نعم. يمكن 

أن أنظر يف ذلك“.  

وحـّذر مسـؤول أمريكي رفيـع من أّن 

بـالده لن تتوانـى عن فـرض عقوبات 

قاسـية عىل روسيا، تشـمل قيوداً عىل 

صادرات معـّدات التكنولوجيا املتقّدمة 

األمريكيـة، مطمئنـاً حلفاء واشـنطن 

األوروبيني إىل أّن أّي استخدام من جانب 

موسـكو لصادراتها مـن النفط والغاز 

كـ“سالح“ ستأتي بنتائج عكسية.

   وقال املسـؤول لصحفيني طالباً عدم 

الكشف عن هويته: ”نحن عىل استعداد 

لفرض عقوبات تحمل تداعيات هائلة“ 

تتجاوز اإلجراءات السابقة التي ُطّبقت 

عام 2014 بعدما اجتاحت روسيا شبه 

القـرم األوكرانيـة. وأضـاف:  جزيـرة 

التدريجيـة“،  اإلجـراءات  زمـن  ”وّىل 

مؤكـداً أّنه يف حال قامت روسـيا بغزو 

أوكرانيا مجدداً ”فسنبدأ من أعىل سلّم 

التصعيد“.

 وتطّرق املسؤول األمريكي إىل املخاوف 

السـائدة يف أوروبـا من أن ترّد روسـيا 

عىل أّي عقوبات عرب تقليص صادراتها 

مـن الطاقـة إىل القـارة العجـوز التي 

تعتمد عليها بشدة، بالقول إن موسكو 

سـتؤذي نفسـها أيضاً يف حـال أقدمت 

عىل خطوة من هذا القبيل.

ولفت إىل أّن الواليات املتحدة وحلفاءها 

األوروبيني يبحثون يف األسـواق العاملية 

عن مصادر بديلة للطاقة للتخفيف من 

تداعيـات أي نزاع، يف وقـت تعاني فيه 

أوروبـا يف األسـاس من ارتفاع أسـعار 

الطاقة بشكل كبري خالل الشتاء.

   وشـّدد املسـؤول األمريكـي عـىل أّن 

التـي  حزمـة العقوبـات االقتصاديـة 

تعّدها واشنطن للرّد عىل أّي غزو رويس 

ألوكرانيا ستشـمل قيوداً غري مسبوقة 

التكنولوجيـا  عـىل صـادرات معـّدات 

املتقدمـة األمريكيـة. وقـال: ”نتحّدث 

نصّممهـا  متقّدمـة  تكنولوجيـا  عـن 

وننتجهـا“، مثـل الـذكاء االصطناعي 

والحوسبة الكّمية وتكنولوجيا صناعة 

الطـريان وهـو ما ”سـيرضب بشـّدة 

طموحـات (الرئيس الرويس فالديمري) 

بوتني االسـرتاتيجية لتحويل اقتصاده 

نحو التصنيع“.

   وأردف: ”هـذه قطاعـات دافـع عنها 

بوتـني نفسـه عـىل اعتبارهـا طريـق 

روسيا للمّيض قدماً يف تنويع اقتصادها 

ليتجـاوز النفط والغـاز (...) يف العديد 

مـن الحـاالت، إذا كانت روسـيا ترغب 

بتطوير هذه القطاعـات، فهي تحتاج 

واملنتجـات  التكنولوجيـا  اسـترياد  إىل 

إال نحـن وحلفاؤنـا  التـي ال ننتجهـا 

ورشكاؤنا“.

أتـى الكشـف عن هـذه الرتسـانة من 

العقوبات االقتصاديـة يف وقت أطلقت 

فيه روسيا مناورات عسكرية يف جنوب 

البـالد ويف شـبه جزيرة القـرم، معربة 

عـن قلقها من وضع الواليـات املّتحدة 

آالف العسكريني يف حالة تأهب.

 وقال املتحدث باسم الكرملني ديمرتي 

بيسـكوف للصحفيني: ”نراقـب بقلق 

األمريكيـة“،  التحـركات  هـذه  كبـري 

مؤكداً أّن الواليات املتحدة تتسـّبب من 

خالل ذلك ”بتصعيد التوتر“ كما فعلت 

بقرارها سـحب عائالت الدبلوماسيني 

األمريكيـني مـن أوكرانيـا بسـبب مـا 

اعتربته خطراً وشـيكاً يتمثل باجتياح 

رويس مرتقب ألوكرانيا املوالية للغرب.

ويف السـياق ذاتـه قالـت نائبـة وزيـر 

الخارجية األمريكي، ويندي شـريمان، 

امس األربعـاء، إن كل املـؤرشات تفيد 

بأن الرئيس الـرويس، فالديمري بوتني، 

ينـوي اسـتخدام القـوة ضـد أوكرانيا 

بحلول منتصف فرباير.

محادثـة  خـالل  شـريمان  وقالـت 

افرتاضية اسـتضافتها رشكـة ”يالطا 

يوروبيان سرتاتيجي“ إنها ال تعرف ما 

إذا كان بوتني قد اتخذ قرار الغزو، لكن 

هذه املؤرشات تشري إىل احتمال حدوث 

غزو بني اآلن ومنتصف فرباير.

وأكـدت أن واشـنطن تعتقـد أن بوتني 

ما زال عازما عىل اسـتخدام القوة ضد 

أوكرانيا.

إىل ذلك، قالت شـريمان بأن أن الرئيس 

الصينـي يش جـني بينـغ ”لـن يكـون 

سعيدا“ إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا 

مع انطالق األلعاب األوملبية الشتوية يف 

بكني مطلع الشهر املقبل.

وأوضحـت قائلـة: ”نـدرك جميًعـا أن 

أوملبياد بكني سيبدأ يف الرابع من فرباير، 

أعتقد أنه من املحتمل أن يش جني بينغ 

لـن يكون سـعيًدا إذا اختـار بوتني تلك 

اللحظة لغزو أوكرانيا“. 

من جانبه، قال رئيس املجلس األوروبي، 

شارل ميشال إن تهديد روسيا باجتياح 

أوكرانيا هو تهديد لكامل أوروبا.

الخارجيـة  وزيـر  أكـد  جهتـه،  مـن 

أن  لودريـان  إيـف  جـون  الفرنـيس، 

الوضع يف أوكرانيا يشـهد توترا شـديدا 

وقال: ”نحن يف حالـة تعبئة كاملة مع 

رشكائنا األوروبيـني والواليات املتحدة 

من أجل خفض التوتر“.

وتابـع مؤكـدا أن هناك حاجـو لوقفة 

متضامنة بـني الـدول األوروبية ودول 

الناتـو التي تمسـها األحـداث الجارية 

رشق القارة.

  وبعدمـا حذت بريطانيا حذو الواليات 

املّتحدة االثنني بقرارها سحب جزء من 

موظفي سفارتها يف كييف وعائالتهم، 

اّتخذت كندا الثالثاء اإلجراء نفسه.

أن  االثنـني  أعلـن  البنتاغـون     وكان 

قـوة عديدها 8500 عسـكري أمريكي 

وضعت يف ”حالة تأهب قصوى“ تحسباً 

الحتمال نرشها لتعزيز أي تفعيل لقوة 

التدخل التابعة لحلف شـمال األطليس 

ردا عىل األزمة األوكرانية.

وحشدت روسيا 100 ألف جندي قرب 

الحـدود األوكرانية مثرية املخاوف من 

أن تكون تخطط لغزو جارتها املوالية 

للغرب، ما استدعى تحذيرات من دول 

الغرب. وأفادت وكاالت أنباء روسـية 

أن القوات املسـلحة الروسـية أطلقت 

سلسـلة جديدة من املناورات بالقرب 

مـن أوكرانيا ويف شـبه جزيـرة القرم 

التـي ضمتهـا، مـع تدريبات تشـمل 

سـتة آالف عنـرص وطائـرات مقاتلة 

وقاذفات.

بغداد/ الزوراء:
كشـفْت رشكتـا فايـزر وبيونتك، عـن البدء يف 
تجربـة رسيريـة الختبـار نسـخة جديـدة من 
لقاحهما مصممة خصيصا الستهداف املتحور 
(أوميكرون)،فيما  بلغت اصابات كورونا عامليا 
أكثر من ا350 مليون شخصا والوفيات تالمس 
الستة ماليني .وتعتزم الرشكتان فايزر وبيونتك 
اختبار االسـتجابة املناعية الناجمة عن اللقاح 
املخصـص ألوميكرون كنظام من ثالث جرعات 
لألشـخاص غري املطعمني، وكجرعة منشـطة 
للذيـن تلقـوا جرعتـني مـن لقـاح الرشكتـني 

األصيل.
و تختـرب الرشكتـان جرعـة رابعة مـن اللقاح 
اللقـاح  الحـايل مقارنـة بجرعـة رابعـة مـن 
املخصـص ألوميكرون لدى مـن تلقوا جرعتهم 
الثالثـة من لقاح فايزر بيونتك قبل ما بني ثالثة 

وستة أشهر.
وتعتـزم الرشكتـان دراسـة سـالمة اللقاحات 
وقابليتها للتحمل لدى أكثر من 1400 شـخص 

سيشاركون يف التجربة.
وقالت كاثرين جنسـني، رئيسـة قسم األبحاث 

وتطويـر اللقاحـات يف رشكـة فايـزر، يف بيان: 
والبيانـات  الحاليـة  األبحـاث  ُتظهـر  ”بينمـا 
أن الجرعـات املعـززة تواصـل إتاحة مسـتوى 
عـاٍل من الحماية ضد اشـتداد املـرض ودخول 
املستشـفى مع اإلصابـة بمتحـور أوميكرون، 
فإننا ندرك الحاجة إىل االستعداد يف حالة تراجع 
هذه الحماية مع مرور الوقت وربما املسـاعدة 
الجديـدة  والسـالالت  أوميكـرون  معالجـة  يف 
مسـتقبال“.وأوضحت فايزر أن نظام الجرعتني 
للقـاح األصيل قـد ال يكون كافيـا للحماية من 
اإلصابة بمتحـور أوميكرون، وأن الحماية التي 
يوفرهـا وتحـول دون حاجـة املـرىض لدخول 

املستشفيات والوفاة قد تتضاءل.
وكان إحصـاء لرويـرتز قـد أظهـر أن أكثر من 
بفـريوس  أُصيبـوا  نسـمة  مليـون   350.35
(كورونـا) عىل مسـتوى العالـم، يف حني وصل 
إجمايل عـدد الوفيات الناتجة عـن الفريوس إىل 

خمسة ماليني و945623.
وتم تسجيل إصابات بالفريوس يف أكثر من 210 
دول ومناطق، منذ اكتشاف أوىل حاالت اإلصابة 

يف الصني يف ديسمرب 2019.

دمشق/ متابعة الزوراء:
قالت الشـابة، شـاميما بيغوم، العروس السابقة 
ألحـد إرهابيي داعـش، إنه ينبغي لرئيـس الوزراء 
الربيطاني بوريس جونسون أن يسمح لها بالعودة 
إىل اململكة املتحدة للمسـاعدة يف التصدي لإلرهاب.
وهربت بيغم من بريطانيا مع زميالتها املراهقات، 
أمرية عبايس وكاديزا سلطانة، عندما كانت تلميذة 
تبلغ من العمر 15 عاما يف فرباير 2015، وانضمت 
إىل داعـش اإلرهابي، وهـي الوحيدة من بني الثالث 
فتيات بريطانيات، املعـروف أنها ما زالت عىل قيد 
الحياة. وبعد أن حرمت من جنسـيتها الربيطانية، 
أجـرت الفتـاة البالغة مـن العمر حاليـا 22 عاما 
مقابلة من سـجن الروج يف سـوريا، تـم بثها عىل 
”دان ووتون“ ، عىل ”جي بي نيوز“. وعندما سألها 
الصحفـي أنـدرو دروري عمـا إذا كانت سـرتوي 
قصتهـا للحكومـة الربيطانيـة، قالـت: ”بالطبع، 
نعم، أعتقد حقـا أنه من املهم أن يعرفوا ذلك حتى 
يتمكنـوا مـن منـع أشـخاص آخرين مـن القيام 
بنفـس اليشء مسـتقبال“. وأضافت الشـابة التي 
تقيم يف معسكر االعتقال منذ عام 2019: ”الحرب 
ضد اإلرهاب ليسـت وظيفة رجـل واحد، إنها عدة 
أشـخاص بمهارات متعددة“. وعندما سـئلت عما 
إذا كانـت لديهـا األدوات ملنع األطفـال من اإليمان 

باإلرهـاب، أرصت: ”أنـا أفعـل“. وعـن موضـوع 
عائلتهـا، أضافـت: ”إذا قمت بإرسـال رسـالة إىل 
عائلتـي، فأنا أريدها أن تكـون وجها لوجه وليس 
عرب وسـائل اإلعالم، فهذا أمـر خاص جدا. عائلتي 
أفراد مميـزون للغاية وأنا أحـرتم خصوصيتهم“.
وجـردت بيغوم مـن جنسـيتها الربيطانية يف عام 
املـايض حكمـت  العـام  مـن  2019، ويف فربايـر 
املحكمة العليا ألسباب تتعلق باألمن القومي بأنها 
ال تسـتطيع العودة إىل بريطانيا ملتابعة االستئناف 
ضـد القـرار. وتخلـت التلميـذة عـن حجابها قبل 
عـام، وهي اآلن تقوم باالعتناء بشـعرها املصبوغ 
وتطـيل أظافرها وتضع املكيـاج. وتنفي أن يكون 
تغيـري صورتها عمال دعائيا إلطـالق رساحها. ويف 
سـبتمرب املايض ، ظهرت يف برنامج ”صباح الخري 
بريطانيا“ وهي ترتدي قبعة بيسـبول من ”نايك“ 
وسرتة بقصة منخفضة، بدال من النقاب. وزعمت 
بيغوم أنها ضحية اسـتمالة املتطرفني، لكنها اآلن 
”تفضل املوت“ عىل االنضمام إىل داعش، واعرتفت 
بأنهـا كانـت مخطئـة عندمـا قالـت إن هجـوم 
مانشسـرت كان ”مربرا“ بسـبب الرضبات الجوية 
التـي قتلت مدنيني يف سـوريا. وقالت أيضا إنها لم 
تكن تعلـم أن تنظيـم داعش كان ”عبـادة املوت“ 

عندما انضمت إليه.

بغداد/ الزوراء: 
وصَل رئيس مجلـس الوزراء القائد 
العـام للقـوات املسـلحة مصطفى 
الرشيـط  منطقـة  اىل  الكاظمـي، 
الحدودي العراقي السـوري، وفيما 
عقد اجتماعا بالقيادات العسكرية، 
والضبـاط  القـادة  خاللـه  وجـه 
ومسـؤويل القطعـات املختلفة عىل 

انضباط القوات االمنية.
وقـال الكاظمـي يف كلمـة له خالل 
زيارتـه ملنطقة الرشيـط الحدودي 
مـع سـوريا بحسـب بيـان ملكتبه 
”زيارتنـا  ان  ”الـزوراء“:  تابعتـه 
اليـوم تأتـي لـإلرشاف املبارش عىل 
اإلجراءات واالحتياطات املعمول بها 
من قبـل أبطالنا يف القـوات األمنية 
والعسـكرية“، مبينا ان ”حضورنا 
لهذا املكان تأكيد عىل حضور الدولة 
القـوي، وجاهزية قواتنا املسـلحة 
للتصـدّي ألي محاولـة تسـتهدف 

العبث بأمن بلدنا واستقراره“.
واضـاف الكاظمـي ”اسـتمعنا اىل 
اإليجـاز األمنـي، وأنـا عـىل اطالٍع 
مبـارش ومتابعة يومّيـة لتطّورات 
األحداث املختلفة“، مشريا اىل ”قدرة 
وعزيمـة القوات عىل حماية العراق 
والعراقيـني، والتصـدي لحماقـات 
إرهابيي الخارج والداخل، الساعني 
وتقويـض  الفـوىض،  تكريـس  إىل 
ملصالحهـم  الدولـة،  مؤسسـات 

الشخصّية“.
وحـذر يف كلمته ارهابي داعش، ”ال 
تجربونا فقد حاولتم كثرياً وفشلتم، 
وسـتحاولون كثـرياً وستفشـلون، 
تعلمون جّيداً أننـا نالحقكم، داخل 
العـراق وخارجـه، وتعلمـون جّيداً 

أن دم العراقّيـني بالنسـبة لنا غاٍل 
جّداً، وسـتدفعون ثمـن كل حماقٍة 

ارتكبتموها“.
وتابع ”أنتم مجموعـة عصابات ال 
مكان لكم بيننا، هـذا قرارنا وقرار 
كل عراقـيٍّ رشيـف قبـل أن يكون 
قـرار الدولة والحكومة واملؤسسـة 
بالقضـاء  إّال  نقبـل  لـن  األمنيـة، 
عليكم، وحماية أرضنا وأعراضنا“.

وخاطـب الكاظمي القوات االمنية، 
”أنتم اليـوم أقوى ممـا كنتم عليه 
باألمس، وغداً ستكونون أقوى بإذن 
اللـه، أمن العراق مسـؤوليتكم، وال 
تهاون إزاء هذه املسؤولية العظيمة 
دماؤكم غالية، لذلك عليكم االلتزام 

بالتعليمات والتوجيهات العسكرية، 
وتنفيذها عىل أتم وجه ممكن“.

واضـاف، ان ”البالد تحفظ وتصان 
مصانـًة  الحـدود  تكـون  عندمـا 
وممسـوكة، وهـي اليـوم بفضـل 
جهود األبطال كذلك“، مشـددا ”لن 
نّدخـر جهداً يف تأمـني احتياجاتكم 
من أجل تأدية املهـام املوكلة إليكم 

عىل أكمل وجه“.
ووجه الكاظمـي ”القادة والضباط 
املختلفـة  القطعـات  ومسـؤويل 
عـىل انضبـاط القـوات وان ضمان 
املرسـومة  الخطـط  تنفيـذ  سـري 
اياهـم  مخاطبـا  مسـؤوليتكم“، 
بالقـول ”عليكـم أن تكّثفـوا مـن 

جهودكـم وأن تعملـوا عـىل مـدار 
السـاعة، هذه املنطقـة مهمة جّداً 
بالنسـبة لنـا وللعـدو أيضـاً، وهذا 
يتطلـب جهـداً مضاعفـاً وتعاونـاً 

وتكامالً فيما بينكم“.
تتحملـوا  أن  ”عليكـم  وتابـع 
تتهاونـوا  كامـل مسـؤولياتكم، ال 
فمعنوياتنـا صلبـة بفضلكـم، وال 
ان  إعالمـي،  تهويـٍل  أي  يهزّنكـم 
وروحكـم  وقدراتكـم  إمكاناتكـم 
القتاليـة عالية بما يكفـي للقضاء 
عىل أي محاولة أو حماقة، وهذا ما 
يجب أن يدركـه اإلرهابّيـون ابتداًء 
مـن الخط الحـدودي، ويف كل بقعٍة 

من أرض العراق“.

اىل ذلـك، اجتمع القائد العام للقوات 
الكاظمـي،  مصطفـى  املسـلحة 
بالقيادات العسكرية يف مقر الفرقة 

السادسة- حرس حدود.
لرئيـس  اإلعالمـي  املكتـب  وذكـر 
الـوزراء يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: 
أن ”الكاظمـي اجتمـع بالقيـادات 
األمنية والعسـكرية يف مقر الفرقة 
السادسة- حرس حدود عىل الرشيط 

الحدودي العراقي السوري“.
ووصل القائد العام للقوات املسلحة 
مصطفى الكاظمي، امس األربعاء، 
الحـدودي  الرشيـط  منطقـة  إىل 

العراقي السوري.
لرئيـس  اإلعالمـي  املكتـب  وذكـر 
الـوزراء يف بيـان مقتضـب تلقتـه 
”الـزوراء“: أن ”الكاظمي، وصل إىل 
منطقة الرشيط الحـدودي العراقي 

السوري يف محافظة نينوى“.
وأضاف أن ”وزيري الدفاع والداخلية 
العسـكرية  القيـادات  مـن  وعـدداً 

واألمنية كانوا برفقة الكاظمي“.
وصل القائد العام للقوات املسـلحة 
مصطفى الكاظمي، أمس االربعاء، 
الحـدودي  الرشيـط  منطقـة  اىل 

العراقي السوري.
لرئيـس  االعالمـي  املكتـب  وذكـر 
الـوزراء يف بيـان مقتضـب تلقتـه 
(واع)،  العراقيـة  االنبـاء  وكالـة 
ان ”الكاظمـي، وصـل اىل منطقـة 
الرشيط الحدودي العراقي السوري 

يف محافظة نينوى“.
الدفـاع  ”وزيـري  ان  واضـاف 
القيـادات  مـن  وعـدد  والداخليـة 
العسـكرية واألمنية كانـوا برفقة 

الكاظمي“.
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الزوراء/ مصطفى فليح:
اكَد عضو مجلس النواب، جمال كوجر، ان تغيري 
سعر الرصف وتداعياته يف املوازنة املقبلة يحتاج 
اىل دراسـة عميقـة، فيما توقع خبـري اقتصادي 
ان تنجـح وزارة املالية يف عمليـة تطبيق موازنة 

الربامج بدال من موازنة البنود.
 وقال كوجر يف حديـث لـ“الزوراء“: ان ”املوازنة 
سـتقر بعد تشكيل الحكومة“، نافيا علمه اىل أي 
مبلـغ ممكن ان تقر فيه، معلـال ذلك بأن ”حجم 
املوازنـة يعتمـد عـىل حاجة الحكومـة من جهة 

وحجم املوارد من جهة اخرى“. 
 وعن تفعيل قانون الرشاكة بني القطاعني العام 
والخاص، بنّي ”املفروض ان يتم طرحه يف الربملان 
القـادم، ولدينـا كـم هائـل من املوظفني باسـم 
القطاع العام والتحويل اىل القطاع الخاص، يعني 

االستفادة والتخفيف عن كاهل االحكومة“.
وعـن قدرة الحكومة عىل خفض سـعر الرصف، 
اكـد ان ”الحكومـة قـادرة عـىل كل يشء مـن 

ناحيـة القـدرة، امـا التداعيـات فتعتمـد عـىل 
الوضـع االقتصـادي وال نسـتطيع اآلن الحكـم 
عـىل ذلك، والتداعيات قد تكون سـلبية جدا، وقد 
تكـون ايجابية وهذا يحتاج اىل ان نجري دراسـة 

عميقة“. 
مـن جانبـه، قـال الخبـري االقتصـادي، صفوان 
قيص، يف حديـث لـ“الـزوراء“: ان ”عملية اعداد 
موازنـة 2022 تحتـاج اىل ادراك طريقـة تمويل 
النفقـات العامـة من حيث السـعر الذي سـيتم 
وضعـه لربميـل النفط، ومـا نقرتحـه ان تكون 
هنالـك اعادة نظر من قبـل وزارة النفط لتحديد 
سـعر الربمليل ليكـون 70 دوالرا بدال من السـعر 
املقـرتح 60 دوالرا باالضافـة اىل ان يكـون لدينا 
اكثر من سـعر لربميـل النفط لتمويـل النفقات 

العامة“. 
واضاف ”لو اسـتطعنا ربـط النفقات الحكومية 
لتمويـل  50 دوالرا كسـعر  بحـدود  التشـغيلية 
النفقات التشـغيلة وما يزيد عن 50 دوالرا يمول 

النفقـات االسـتثمارية فمن املمكـن ان نتحكم 
بانسيابية تمويل النفقات عىل مدار السنة“.  

 ولفـت اىل ”امكانيـة اعـادة النظـر يف رواتـب 
الخامسـة فمـا دون وكذلـك  الدنيـا  الدرجـات 
رواتب الرعايـة االجتماعية واملتقاعدين بإضافة 
مخصصـات مقطوعـة تتتناسـب مع مسـتوى 

ارتفاع االسعار“. 
واعـرب عن امله ان ”تكـون هنالك نافذة جديدة 
توضـع يف موازنة 2022 عىل مسـتوى اسـرتداد 
االمـوال من ايدي الفاسـدين تحـت حقل واضح 
لكي نستطيع محاسـبة الحكومة عن قدرتها يف 
اسـرتداد هذه االموال، خاصة ان هناك مؤرشات 
عن وجود اكثر من 150 مليار دوالر هربت خالل 
الفرتات السـابقة، وهذا سـيتيح للربملان مراقبة 

اداء الحكومة كميا وليس فقط وصفيا“. 
واضاف ”كذلـك امكانية اعادة النظر يف موضوع 
ايـن تنفق امـوال املوازنـة من خـالل التحول اىل 
موازنـة الربامج بـدال من موازنـة البنود خاصة 

بالنسـبة لبعض املرشوعات التـي يمكن مراقبة 
آليـة الوصول لتحقيقهـا ”، متوقعـا ان ”تنجح 
وزارة املاليـة يف عمليـة تطبيق موازنـة الربامج 

خاصة بالنسبة لبعض الوزارات االمنية“. 
 وتوقـع ”مـن املمكن ان تقـرتب املوازنة من 90 
مليـار دوالر، ولكن هنـاك امكانية التعويض من 
مسـتوى االنفاق، وقد نصل اىل مئـة مليار دوالر 
عىل ان تكون هذه الزيادة موجهة حرصا إلكمال 
املشـاريع االستثمارية القائمة، والبدء بمشاريع 
جديـدة وتغطية املشـاريع الصينية مـع العراق، 
وقد تكون بمسـتوى 300 الـف برميل يوميا بدال 

عن مئة الف برميل ”.
وعن سـعر الـرصف، لفـت اىل ان ”البنك املركزي 
رصح بوضـوح بأنه ال تخفيض لسـعر الرصف 
يف الفرتة الحالية لكـن باالمكان اعادة النظر به، 
والوفـورات الناتجة عن تخفيض سـعر الرصف 
تذهـب لدعم الطبقـات الهشـة“، متوقعا ان ”ال 

يكون هناك تغيري فجائي“.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أعلنْت خليـة اإلعالم األمني، امس 
األربعـاء، عـن القبـض عـىل ١٨ 
ة)  مطلوباً بينهم متهمون بـ(الدكَّ

العشائرية يف بغداد.
وذكر بيان للخلية، تلقته «الزوراء» 
أنـه «ضمـن الخطـط املرسـومة 
مـن قبل قيـادة عمليـات بغداد يف 
مواصلة عمليات البحث والتفتيش 
ومالحقـة  املسـلح  واالسـتطالع 
العنـارص االرهابيـة والخارجـني 
ودعـم  وبإسـناد  القانـون  عـن 
الوكاالت واألجهزة االسـتخبارية ، 
نفـذت القوات األمنيـة يف اللواءين 
(٢٣، ٢٥) فرقة املشـاة السـابعة 
عرشة واجب بحـث وتفتيش نتج 
عنه العثـور عىل كدس مـن املواد 
املتفجـرة مـن املخلفـات الحربية 
يف  اإلرهابيـة  داعـش  لعصابـات 

جنـوب  السـمر»  «تـل  منطقـة 
بغداد».

وأضاف البيان أن «الكدس احتوى 

عىل (منصـة إلطـالق الصواريخ، 
وصاروخ كاتيوشا عيار ١٢٠ ملم 
عـدد /٢ مع ثالثة صواعق، وثالث 

قنابر هـاون عيار ٨١ملـم، ولغم 
ضد الدروع)»، مبيناً أن «القطعات 
األمنيـة يف فرقـة املشـاة الحادية 

عـرشة تمكنت من القـاء القبض 
عىل (١٣) متهم وفق مواد قانونية 
مختلفة باإلضافة اىل ضبط كمية 
من املواد املخدرة رشقي العاصمة 

بغداد».
وتابـع أن «قطعات الفرقة الثانية 
رشطـة اتحادية وباالشـرتاك مع 
مفرزة من مكافحـة اجرام البياع 
تمكنـت مـن القـاء القبـض عىل 
متهمني اثنني وفق مـواد قانونية 

مختلفة ضمن جانب الكرخ».
وأشار اىل أنه «تم القبض أيضاً عىل 
العشـائرية  بالدكة  ثالثة متهمني 
بعد قيامهم بإلقاء «رمانة يدوية» 
عىل أحد الدور يف منطقة الدسـيم 
رشقـي بغـداد»، مؤكـداً «إحالـة 
إىل  املضبوطـة  واملـواد  املتهمـني 
الجهات املختصة التخاذ االجراءات 

القانونية بحقهم».

بغداد/ الزوراء:

نها  كشفْت هيئة النزاهة االتحاديَّة عن تمكُّ

مـن إعادة عقاٍر إىل ملكيَّة الدولة يف كربالء، 

ُمبّينـًة أنَّ قيمة العقار تصُل إىل قرابة ثالثة 

مليارات ديناٍر.

دائـرة التحقيقات يف الهيئـة أفادت يف بيان 

ورد «الـزوراء»، بأنَّ جهـود مالكات مكتب 

تحقيـق كربـالء أثمرت عـن إعـادة عقاٍر 

إىل ملكيَّـة الدولـة»، ُمشـريًة إىل أنَّ «العقار 

الـذي تعوُد ملكيَّتـه إىل بلديَّـة كربالء، يقع 

يف موقـٍع ُمتمّيـٍز يف مركـز املدينـة، وتبلغ 

التقديريَّـة  وقيمتـه  (٦٨٠م)  مسـاحته 

(٢،٧٢٠،٠٠٠،٠٠٠) مليار ديناٍر».

وأضافـت الدائرة إنَّ «مالكات املكتب قامت 

بالبحـث والتحـرّي حـول عائديَّـة العقار 

يف مديريَّـة التسـجيل العقـاري الثانيـة يف 

كربالء وُمديريَّة البلديَّة»، ُمشـريًة إىل «عدم 

وجود أيَّـة أوليَّاٍت تثبـت عائديَّـته، بالرغم 

من إجراء الكشـف املوقعـيِّ عليه بصحبة 

الخـرباء مـن ُمديريَّات التسـجيل العقاري 

الثانيـة والبلديَّـة والتخطيـط العمرانيِّ يف 

املُحافظة».

وأوضحـت أنَّ «بعـض األشـخاص قامـوا 

ة بالعقار يف دائرة  بإخفاء األوليَّـات الخاصَّ

التسـجيل العقاري؛ بغيـة تحويل ملكيَّـته 

إىل أشخاٍص آخرين، الفتًة إىل أنَّه تمَّ تسليم 

العقـار بموجـب محرض تسـليٍم أصويلٍّ إىل 

ُمديريَّـة بلديَّـة كربـالء».
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االنبار/الزوراء:
أعلنـْت خليـة اإلعـالم األمنـي، امـس 
االربعاء، ضبط خمسة صواريخ معدة 
ومهيأة لإلطالق عـىل قضاء الكرمة يف 

محافظة االنبار.
وذكرت الخليـة يف بيان ورد «الزوراء»، 
إنـه «بعد الحادث اإلرهابي الذي حصل 
يوم أمس يف اسـتهداف قضاء الكرمة، 
ومن خالل املتابعة والتفتيش، تمكنت 

مفارز وكالة االستخبارات والتحقيقات 
االتحاديـة يف وزارة الداخلية من ضبط 
خمسة صواريخ معدة ومهيأة لإلطالق 

عىل القضاء ذاته».
و أشـارت الخليـة إىل أنـه «تـم ضبط 
دجلـة،  ذراع  بمنطقـة  الصواريـخ 
ورشعـت األجهـزة األمنيـة املختصـة 
بالتعامـل معها وفق السـياقات، دون 

حادث يذكر».

بغداد/الزوراء:
افـاد مصدر أمني، امس االربعاء، بتعرض مقر بلديـة الصدر االوىل رشقي بغداد إىل 
هجـوم بقنابـل «املولوتوف».وقال املصـدر ان «مقر بلدية الصـدر االوىل تعرض إىل 
هجوم بقنابل «املولوتوف»، مؤكدا ان «الهجوم تسـبب بترضر عجلة «شفل» داخل 
الدائرة».واضاف املصدر ان «املعلومات األولية بشأن الحادث، تشري إىل أن املهاجمني 

هم من املترضرين من حملة خاصة لرفع التجاوزات يف مدينة الصدر».

بغداد/الزوراء:
أعلنـْت وزارة الداخليـة، امـس االربعـاء، ضبط كميـة كبرية من القطـع األثرية يف 
محافظة دياىل.وقالت الوزارة يف بيان ورد «الزوراء»، ان «قوة من فوج طوارئ دياىل 
باالشـرتاك مع قوة من مديريـة املخابرات، تمكنت من ضبـط عجلة بداخلها قطع 
اثريـة (عبارة عن كتاب مخطوط أثري يحتوي (١٦) صفحة باللغة العربية، وقطع 
أثريـة يبلغ عددها(٢١) قطعة مختلفة االحجام يف قضاء الخالص». واضاف البيان 
ان»هذا العملية تأتي ألجل الحفاظ عىل املوروث الحضاري والثقايف واالنسـاني من 

القطع االثرية واملخطوطات ألنها ثروة تأريخية تزداد اهميتها عىل مر العصور».

 بغداد/ الزوراء:
أعلنْت وزارة الهجرة واملهجرين توزيع منح مالية ومساعدات اغاثية ووقود للنازحني يف 

مخيم اشتي بمحافظة السليمانية.
وذكـر مديـر عام دائرة شـؤون الفـروع يف الوزارة عيل عبـاس جهاكري يف بيـان تلقته 
«الـزوراء» إن» فـرع الوزارة يف محافظة السـليمانية وزع املنحـة املالية املخصصة من 
قبل ديوان الوقف السـني والبالغة (١٠٠) ألف دينار عراقي لكل ارسة بني (٧٠٠) ارسة 

نازحة «.
و أضـاف جهاكري، أن « فرع الـوزارة وزع (٣٥,٨٠٠) لرتاً من مـادة النفط االبيض بني 
(٣٥٨) ارسة نازحـة بلغت حصة االرسة الواحدة (١٠٠) لرتاً ، كما وزع الفرع (١,٣٠٠) 

حصة من املساعدات االغاثية متضمنة سالت غذائية و صحية « .
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صالح الدين/ الزوراء:
أصدرْت محكمة جنايات صالح الدين، امس 
االربعاء، حكما باإلعدام شـنقا حتى املوت 
بحق مجـرم ارهابي عن جريمة اشـرتاكه 
مـع مجموعته االرهابية بخطف سـتة من 

منتسبي االجهزة االمنية يف قضاء تكريت.
وذكر اعالم القضاء يف بيان ورد «الزوراء»، 
إن « املجـرم االرهابـي عمل مـع عصابات 
داعـش االرهابيـة واقـدم مـع مجموعته 
االرهابيـة بخطـف سـتة مواطنـني بعـد 
مداهمـة منازلهـم كونهـم من منتسـبي 

االجهزة االمنية «.
وأضاف أن « الحكم بحـق املجرم االرهابي 
اسـتنادا إلحكام املـادة الرابعة / ١ وبداللة 
املادة الثانية / ١و٣و٨ من قانون مكافحة 

االرهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥ «.

كربالء/ الزوراء:
تظاهـر العرشات من مهنديس دائرة صحة 
كربالء، امس االربعاء، للمطالبة باسرتجاع 
مخصصات الخطـورة التي منحها مجلس 
الـوزراء للكـوادر االدارية بعـد قطعها من 

قبل دائرة صحة كربالء.
وقال مجموعة من املهندسـني ان ”الكوادر 
الهندسـية ويف وزارة الصحـة هـي ضمـن 
الهيكلية االدارية للـوزارة والتي تمنح لهم 
مخصصـات اداريـة، لكن الـوزارة أوقفت 
رصف املخصصات للمهندسني فقط والذين 

هم االداريون“.
صـادق  الـوزراء  ”مجلـس  أن  وأضافـوا 
عـىل الجمـع بـني املخصصـات املمنوحـة 
للمهندسني سابقا، لكن دائرة صحة كربالء 
امتنعت عن رصف هـذه املخصصات، عىل 
الرغـم مـن امتالكها لكتـاب رصيح ينص 

عىل قانونية الجمع بني املخصصات“.

بغداد/الزوراء:
جنايـات  محكمـة  أصـدرْت 
مكافحة الفساد املركزية، امس 
االربعاء، حكما بالسجن املؤقت 
ملدة ست سنوات بحق مدير اثار 

سامراء.
وذكر إعالم القضاء يف بيان ورد 
«الزوراء»، أن «محكمة جنايات 
 ، املركزيـة  الفسـاد  مكافحـة 
أصدرت حكما بالسـجن املؤقت 
ملدة سـت سـنوات بحـق مدير 

اثار سامراء عن جريمة إحداثه 
رضراً عمديـًا بأمـوال ومصالح 
الدولـة بهـدره للمـال العام يف 
مرشوع تأهيـل وصيانة جامع 
امللويـة الكبـري يف سـامراء عام 

.«٢٠١٣
وأضاف البيان، أن « قرار املحكمة 
جاء استنادا إلحكام املادة ٣٤٠ 
وبداللـة املـواد ٤٧و٤٨و٤٩ من 
 ١١١ رقـم  العقوبـات  قانـون 

لسنة ١٩٦٩ املعدل».

ميسان/ الزوراء:
الخريجـني  مـن  املئـات  لـوَح 
امـام  املعتصمـني  الرتبويـني 
مديرية تربية محافظة ميسان، 
بخطـوات  األربعـاء،  امـس 
تصعيديـة لن تحمـد عقباها يف 
حال اسـتمرار الجهـات املعنية 

بتجاهل مطالبهم بالتعيني.
ونظـم العرشات مـن الخريجني 
الرتبويـني يف ميسـان اعتصاما 
امـام مديريـة تربيـة ميسـان 
بالتعاقد  بشـمولهم  للمطالبـة 
وفق قرار ٣١٥ اسـوة باقرانهم 
تعيينهـم  او  املحارضيـن  مـن 

عـىل مـالك وزارة الرتبية ضمن 
درجات الحذف واالستحداث.

وطالبـت منسـقية الخريجـني 
امـام  املعتصمـني  الرتبويـني 

مديرية تربية ميسان، الحكومة 
مطالبهـم  بتحقيـق  املحليـة 
بالتعيـني وفق درجـات الحذف 
واالستحداث، ملوحني بخطوات 
يتـم  لـم  حـال  يف  تصعيديـة 

االستجابة لذلك.
ومـر اكثر من عام عـىل تنظيم 
املعتصمـني لتظاهـرات تطالب 
بشـمولهم بالتعيـني عىل مالك 
وزارة الرتبيـة ضمـن درجـات 
الحـذف واالسـتحداث وان تلـك 
املطالب قابلتها الحكومة املحلية 
و مديريـة الرتبيـة بالتسـويف 

واملماطلة.

بغداد/الزوراء:
أعلـن وزارة التعليم العـايل والبحث العلمي، 
امس األربعاء، عن اسـتعداد العراق إلعطاء 
منح دراسية للطالب االيرانيني بعد التنسيق 

مع الجانب اإليراني.
ونقلت وسـائل اعالم إيرانية عن مدير دائرة 
البعثـات بالوزارة حـازم باقر خـالل لقائه 
رئيـس مؤسسـة شـؤون الطـالب هاشـم 
داداش بـور يف طهـران، ”نرغـب يف دراسـة 
فـرص التعاون و أوضاع الطـالب العراقيني 
يف ايـران حتي نتمكـن من اتخـاذ إجراءات 
لحل مشـاكلهم بما فيها تقليل فرتة اصدار 

تأشريات الدخول لهم“.
وأضـاف أنه ”مـن مدعاة الفخـر أن يدرس 
الطـالب العراقيـون يف إيـران حيـث تقـف 
الجامعـات اإليرانيـة عـىل مسـافة واحدة 
من الطـالب العراقيني واإليرانيـني“، مؤكدا 
”اسـتعداد العـراق إلعطـاء منـح دراسـية 

للطالب االيرانيني بعد التنسـيق مع الجانب 
االيراني بهذا الخصوص“.

وأكـد باقـر ”اننـا نسـعى يف وزارة العلـوم 
العراقيـة إىل تنفيـذ االتفاقيـة التـي وقعها 

البلـدان يف السـنوات األخـرية بشـأن تبادل 
األسـاتذة واقامة الدورات العلمية املشرتكة 
واعطـاء املنـح الدراسـية قصـرية وطويلة 

األمد“. 
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جمهورية العراق          رقم االضبارة: ٢٠٢٢/٧١
وزارة العدل                       التأريخ: ٢٠٢٢/١/١١

دائرة التنفيذ              
مديرية تنفيذ النارصية

اىل املنفذ عليه (نوال لفته موحان)
لقد تحقق لهذه املديرية من كتاب مركز رشطة الثورة بالعدد 
٢٨٣ يف ٢٠٢٢/١/١٠ انـك مجهول محـل االقامة وليس لديك 
موطـن دائم او مؤقت او مختار ، يمكن اجـراء التبليغ عليه ، 
واسـتناداً للمادة (٢٧)  من قانـون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا 
بالحضـور يف مديرية التنفيذ يف النارصية  خالل خمسـة عرش 
يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ويف حالة عدم حضورك ستبارش 

هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل
رعد مراد حسون

اوصاف املحرر:
قرار محكمة بداءة النارصية بالعدد ٢٦٥٠/ب ع/٢٠٢١ 

يف ٢٠٢١/١٢/١٩ 

جمهورية العراق                            العدد: ٧٣٥/ش/ ٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل                          التاريخ : ٢٠٢٢/١/٢١ 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

املدعى عليه (حسان مدلول معيدي)
م/ تبليغ

قامِت املدعية (نورس عيل حسـون) الدعوى الرشعية املرقمة 
اعـاله والتي تطلـب فيها تأييـد الحضانة وبالنظـر ملجهولية 
محـل اقامتك حسـب رشح القائـم بالتبليغ لذا تقـرر تبليغك 
بصحيفتـني محليتـني يوميتني بالحضور امـام هذه املحكمة 
صبـاح يـوم املرافعـة املوافق ٢٠٢٢/٢/٦ السـاعة التاسـعة 
صباحـا وعند عدم حضورك او ارسـال من ينوب عنك سـوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفقا للقانون.

القايض
جواد حسني نايف

إعالن
صـادق  (رقيـه  الـرشكاء  اىل 
صالح وزهري نجم عبد الرضا)، 
اقتـىض حضـورك اىل مديريـة 
بلديـة النجـف لغـرض اصدار 
إجازة البناء للرشيك (امنه عبد 
الزهره رايض) للقطعة املرقمة 
حـي  النجـف  يف   ٣/  ٢٩٤٠٩

الجامعة مقاطعة ٤ .

فقدان
الوصـل  منـي  فقـد 
يف   (٢٩٠٩٧٥) املرقـم 
والصادر   ٢٠١٣/١١/١٠
من بلدية املناذرة، بإسـم 
الكرابلـه)، فعىل  (رشكه 
من يعثر عليه تسليمه اىل 

جهة االصدار.

جمهورية العراق             العدد/٤٤٧/ش٢٠٢٢/١
مجلس القضاء االعىل     التاريخ : ٢٠  / ١ /٢٠٢٢  

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

اعالن
املدعى عليه / مشتاق عبد الحسن عيل

اقامـت املدعيـة (بنني حمـزه مـرزه) الدعوى بالعـدد ٤٤٧/
ش٢٠٢٢/١ قـررت املحكمة تبليغك بموضـوع الدعوى والذي 
تطلـب فيها املدعية اعاله نفقة ماضية ومسـتمرة لها ونفقة 
مستمرة للطفلة (سكينه) وملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
القائم بالتبليغ واشـعار مختار حي الغدير/ كربالء صحيفتني 
محليتني يوميتني وعليـك الحضور امام هذه املحكمة يف موعد 
املرافعـة القـادم املوافق يوم ٢٠٢٢/١/٣١ السـاعة التاسـعة 
صباحا ويف حالة عدم حضورك او إرسال من ينوب عنك قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض
حميد جخم علوان



بغداد/ الزوراء:
كشفت رشكة أدوية سامراء، امس األربعاء، عن ضعف تعاقداتها 
مع وزارة الصحة وعدم السـيطرة عىل املنتجات املستوردة، عىل 

الرغم من انتاج أكثر من 450 مستحرضاً دوائياً.
وقـال مدير الرشكة، خالـد محيي علوان، يف بيـان اطلعت عليه 
”الـزوراء“: إن ”هنـاك نقاطاً عـدة تعيق انتاج املسـتحرضات 
بشـكل دائم وكبري منها انفتاح السـوق العراقيـة وعدم ضبط 
املستورد وقلة التعامالت مع وزارة الصحة، وكنا نأمل أن يكون 
هنـاك دعم حقيقـي من الحكومـة فيما يخـص التعاقدات مع 
الرشكـة التـي تمثل الجهة الوحيـدة التي تحقق األمـن الدوائي 
الخـاص بالبلد“.وأضـاف أن ”الرشكـة كانـت تسـوق جميـع 
منتجاتها إىل وزارة الصحة وتغطي نسبة كبرية من احتياجاتها، 
أما بعد 2003 فإنها تعرضت إىل شبه انتكاسة بسبب عدم وجود 
مسوق حقيقي ملنتجاتها وعزوف الوزارة عن الرشاء التي كانت 

تمثل السوق الرئيسة للرشكة“.
لتطويـر منتجاتهـا  ”الرشكـة وضعـت خطـة  أن  إىل  وأشـار 
ومواكبـة التطـور الحاصل يف سـوق التصنيـع الدوائي، تم عىل 
إثرهـا رفع مسـتوى انتاج مسـتحرضاتها الدوائية من 250 إىل 

450 مسـتحرضاً، منها مسـتحرضات جديدة تنتج ألول مرة يف 
البلـد وأخرى قيـد البحث و التطوير، اسـتطاعت أن تنافس بها 
املنتجات املسـتوردة“.وتابع مدير الرشكة أن ”الرشكة أسهمت 
يف انتاج عقاقري تسـتخدم ضمن الربوتوكـول الخاص بكورونا 
منها مسـتحرض االيزوثرومايسـني والعالج الرويس سـامافري، 
وكذلك رفد املستشفيات باملستلزمات الطبية الخاصة بالجائحة 

منها غاز األوكسجني“. 

بغداد/ الزوراء:
أعلـن وزير الطاقة السـعودي، عبـد العزيز بن 
سـلمان آل سـعود، امـس األربعـاء، أن الربـط 
الكهربائي سينتج كمرحلة أوىل كيكا واط واحدة 
مـن الطاقة، فيما اشـار اىل أن هناك مشـاريع 

صناعية مشرتكة مع العراق قيد الدراسة.
وقال آل سعود يف ترصيح صحفي: إن ”التعاون 
العراقي السـعودي هو تعزيز ملا هـو قائم، وال 
ينحرص عـىل الربط الكهربائي فقط، وانما هي 

بداية لعمل جماعي مشرتك“.
وأضـاف آل سـعود ”نحـن بحاجـة اىل تنميـة 
النمـاذج الثنائيـة وتعزيزها اقليميـاً وعربياً“، 
مبينـاً أنـه ”يف العقود املاضيـة كان هناك حس 
وطني وقومي، ولكنه عاطفي، أما اآلن تجاوزنا 

العاطفة اىل العمل امللموس“.
وتابع ”بعد العمل 43 سنة كممثل عن الحكومة 
السـعودية، لم تتعامل حكومـة عراقية مع اي 
حكومة سـعودية بهـذا الحس الجاد والنشـط 
واملعـزز بمفهوم االخوة القائمة الحقيقية، وان 
تكون هي املرتكز األساس للتعاون، لذلك تدخل 
رئيس الوزراء العراقي وويل العهد يف معالجة كل 
مـا يعيق تعزيـز العالقة بني البلديـن، وهو أمر 
ملمـوس، ولوال ذلـك ملا كنا اليـوم نحتفل بهذه 

الخطوة“.

وأشـار إىل أن ”هناك مشـاريع تتعلـق بالطاقة 
الشمسية ومشـاريع أخرى بالبرتوكيمياويات، 
اضافة إىل وجود مشـاريع قيد الدراسة وليست 
مخترصة عىل مجـال الطاقة فقط، وانما هناك 

مشاريع تتعلق بقطاع الصناعة“.
 واسـتدرك : ”ال نعتقد أن هنـاك ما يقيد عملية 
التعـاون بني العراق والسـعودية، وكل ما نريده 
االسـتعجال والعمـل الحكومـي بـني الدولتني، 

املسـتوى  عـىل  املعوقـات  جميـع  ومعالجـة 
بطريقـة  املواطنـني  يشـعر  لكـي  السـيايس، 
محسوسـة وملموسـة بفائدة التعاون الثنائي 

بني البلدين“.
 واوضح ان“ الربط الكهربائي سـينتج كمرحلة 
أوىل كيكا واط واحدة، ولكن طموحنا اكرب، وإذا 
نظرنـا اىل الجوانـب الثالثـة لالتفاقيـة الثنائية 
ومشـاريع الطاقـة الشمسـية داخـل العـراق 
والربط الخليجي، أعتقد انها بداية اىل مشـاريع 
اكرب واكثر“، مبيناً أن ”الربط الخليجي كان فيه 

نموذجان، ونحاول املقارنة  بينهما“.
وبشـأن تأسـيس اوبك بـالس، اكد آل سـعود: 
أن ”هنـاك دوالً كبرية ومؤثرة مثل روسـيا هي 
ليسـت طرفاً يف اوبك، ولكن انشـاء اوبك بالس 
يف السـعودية، هـو للتكييـف بـني دول تريد أن 
تتعـاون، ولكن ال تريد بالوقت نفسـه ان تكون 

عضواً يف اوبك“.
وتابع ”نحن رجحنا الجانب العميل عن الجانب 
العاطفي يف االنتماء للمنظمة، لذلك جعلنا اوبك 
بـالس كحاضنة ممكنـة لدول كثـرية تتعاون، 
بـدون ان تكـون عضـوا يف اوبك“. يشـار إىل ان 
العراق وقع مذكرة تفاهم مع الجانب السعودي 

يف مجال الربط الكهربائي.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة االستثمار الوطنية، امس 
األربعـاء، جاهزيـة دراسـة الجـدوى 
خمسـة  يف  املسـتقبلية  للمشـاريع 
طـرح  اىل  اشـارت  فيمـا  قطاعـات، 
مشاريع سكنية وزراعية خالل العام 
الحايل بثـالث محافظـات. من جانب 
اخر، أعلنت الهيئة الوطنية لالستثمار، 
امـس، ايقاف ترويـج معامالت البيع 
بنسبة سـداد تقل عن %100 يف اطار 
اجـراءات الهيئة املتعلقة بالسـيطرة 
عـىل حـاالت التالعـب واملضاربـة يف 
اسـعار الوحـدات السـكنية ملـرشوع 

مدينة بسماية السكني.
وقالت رئيسـة الهيئة، سـهى النجار، 
يف ترصيـح صحفـي: إننـا ”يف العـام 
املرحلـة  الِنطـالق  أسسـنا  املـايض 
املقبلة، ووضعنا سياسـة استثمارية 
تقوم عىل تنويع القاعدة االستثمارية 
خارج قطاع النفط وتنمية املحافظات 
والرتكيز عىل املشـاريع الخدمية وحل 

أزمة السكن“.

عـىل  أيضـاً  ركزنـا  ”أننـا  وأضافـت 
والصناعيـة  الزراعيـة  املشـاريع 

والسـياحة الداخلية، إضافة إىل اعداد 
املشـاريع لتكـون حـارضة لطرحها، 

إذ نحتـاج لعمـل جـدوى اقتصاديـة 
والتعاون مع الوزارات بشأن املوافقات 

لتكون حارضة للمستثمرين“.
وذكـرت النجـار أن ”املشـاريع التي 
ستطرح يف 2022، جاهزة من ناحية 
واملوافقـات هـي  الجـدوى  دراسـة 
مشـاريع سـياحية صناعية زراعية 
يف املحافظات واآلن محافظة واسـط 
والديوانيـة واملوصل، ومـا زلنا نعمل 

عىل باقي املحافظات“.
املطروحـة،  ”املشـاريع  أن  وبينـت 
منهـا مـرشوع هـور الدملـج الرابط 
بني محافظة الديوانية وواسط وهو 
زراعـي صناعي سـياحي، إضافة إىل 
مـرشوع الدجيل والـذي تمت احالته 
ويبدأ العمل فيه خـالل العام الحايل، 
مـرشوع  لدينـا  أيضـًا  املوصـل  ويف 
مجمـع  وهـو  الغزالنـي  معسـكر 

متكامل سكني خدمي اداري“.
وتابعـت النجار أن ”املحور اآلخر هو 
حـل أزمة السـكن وتنظيم السـكن، 
القاعـدة  تعـدد  محـور  إىل  إضافـة 
املحافظـات  وتنميـة  االسـتثمارية 
إضافـة، ويف السـابق تم منـح أراٍض 

بطريقـة غـري نظاميـة، مـا أدَّى اىل 
مشكلتني األوىل منها املشاريع املتلكئة 
البنـاء  يف  العشـوائية  والثانيـة هـي 
واملواصفات غري منظمة، وعملنا عىل 
تنظيـم ذلك بالتعاون مع وزارة البيئة 
بحيث مواصفات البناء تكون مناسبة 

لبيئتنا“.
وأوضحـت أنـه ”بهـذا الصـدد هناك 
مرشوع الرفيـل وهي األرض املحيطة 
باملطـار وأعلـن بالشـهر السـادس، 
وقمنـا بعمل مسـح حيـث %30 من 
املساحة من أرض املطار واستحصلنا 
الخاليـة  املسـاحة  املوافقـات حـول 
للطـرح االسـتثماري، واتفقنـا مـع 
املكتب االستشـاري الـذي نعمل معه 
 12 القطـع ولدينـا تقريبـا  لتحديـد 
مرشوعـًا وسـيتم طرحـه يف الرفيـل 
اعمـار  لرشكـة  منهمـا   2 منحنـا 
اإلماراتيـة ورشكـة سـعودية وقريباً 
مراحـل  ضمـن  الباقـي  سـنطرح 

خاصة“.
الفتة اىل ان ”تخطيط املشاريع جاهز 

وفيهـا مسـاحات خـرضاء بالتعاون 
مع رشكات رصينة والتسويق لها من 

داخل وخارج العراق“.
من جانب اخر، أعلنت الهيئة الوطنية 
لالسـتثمار، امـس األربعـاء، ايقـاف 
ترويج معامالت البيع بنسـبة سـداد 
تقـل عـن %100 يف اطـار اجـراءات 
الهيئة املتعلقة بالسـيطرة عىل حاالت 
التالعب واملضاربة يف اسعار الوحدات 
السـكنية ملـرشوع مدينـة بسـماية 
السـكني يف العاصمة بغـداد.. أعلنت 
ذلك رئيسة الهيئة سهى داود نجار يف 

بيان امس.
وأصدرت نجار تعليمات تتضمن عدم 
ترويج اي معاملة نقل ملكية من واىل 
البائع واملشـرتي اال بعد سـداد كامل 
املبلغ.وقـررت أيضا ان تكـون عملية 
ترويـج املعامالت بالطـرق القانونية 
والرسمية من قبل دوائر الهيئة املعنية 
حـرصا وابتداًء مـن اليـوم الخميس، 
وسـيتم اهمـال اي معاملـة بيع غري 

مستوفية للرشوط الواردة يف اعاله.
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بغداد/ الزوراء:
اعترب مظهر محمد صالح، مستشـار 
رئيـس الـوزراء، امـس األربعـاء، أن 
الصناديق السيادية ”ليست صعبة“، 
وقـال أيضـا انـه كان مـن املفرتض 
العمـل بهـا قبـل 18 عامـا، أي بعـد 
سـقوط نظام الرئيس السابق صدام 

حسني.
وقـال صالـح يف حديث صحفـي: إن 
”الصناديـق السـيادية التي تأخذ بها 
الدول ليسـت صعبة إلنشـائها، وهي 
جـزء مـن الفائضـات املاليـة تأتـي 
لحمايـة االقتصـاد الوطنـي يف وقت 
األزمـات او عنـد انخفاض األسـعار 

وتسمى صناديق استقرار“.
بأنـه  التوجـه  هـذا  ”مثـل  واصفـا 
ايجابي ومنطقي وصحيح، وكان من 
املفـروض باملوازنة األخـذ به قبل 18 

عاما“.
واضـاف ان ”هناك توجهـا يف الوقت 
الراهن لدى الحكومة العراقية إلنشاء 
صندوق اسـتقرار او سيادي لحماية 

املوازنة العامة واالقتصاد العراقي“.
كمـا أشـار صالـح إىل أن ”الصناديق 
السيادية لها أسماء عديدة ومتنوعة“، 
منبها إىل أن ”صنـدوق االجيال يكون 
متـى ما كانـت هناك فوائـض كبرية 
من األموال، وعندمـا ال تكون رغبات 
الجيـل الحـايل عـىل حسـاب رغبات 
وطموحات الجيل القادم، فيتم توفري 
مبالـغ معينة لهم مـن األموال بالتايل 
يكون هناك حماية حالية ومستقبلية 

لألجيال القادمة“.
وصندوق الثروة السيادية أو الصناديق 
السـيادية هـو صنـدوق مملـوك من 
قبـل الدولـة يتكـون من أصـول مثل 
األرايض، أو األسـهم، أو السـندات أو 
أجهزة استثمارية أخرى، ومن املمكن 
وصف هـذه الصناديق ككيانات تدير 
فوائض دولة من أجل االستثمار وتعد 
بمليارات الدوالرات تسـتثمرها الدول 

يف األسهم والسندات.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسـواق املحلية بشـكل 

طفيف، امس األربعاء.
وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت للمثقـال الواحد عيـار 21 من الذهـب الخليجي والرتكي 
واألوربي سـعر بيع 379 الف دينار، وسـعر الرشاء 375 الفاً، فيما كانت 

اسعار البيع ليوم امس الثالثاء 378 الف دينار.
واشـار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

ارتفاعا ايضا عند 349 الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 345 ألفا.
وفيمـا يخص أسـعار الذهـب يف محال الصاغـة، فإن سـعر بيع مثقال 
الذهـب الخليجي عيـار 21 يرتاوح بني 380 الف دينـار و385 ألفاً، فيما 
تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 350 الفاً و355 الف دينار.. 

ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
انخفضـت مبيعـات الـدوالر يف مزاد البنـك املركزي بشـكل طفيف، امس 

األربعاء، لتصل اىل 222 مليون دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي شـهد امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكي، انخفاضا يف مبيعاته من الدوالر بنسـبة %0.45 لتصل إىل 222 
مليونا و33 الفا و412 دوالراً أمريكياً غطاها البنك بسـعر رصف اسـاس 
بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر، مقارنة بيوم الثالثاء، التي بلغت املبيعات فيه 

223 مليونا و85 الفا و18 دوالراً أمريكياً.
واضاف ان معظم مبيعات البنك التي ذهبت لتعزيز األرصدة يف الخارج عىل 
شـكل حواالت واعتمادات والتي بلغـت 150 مليوناً و3 آالف و412 دوالراً، 

فيما ذهب املبلغ املتبقي البالغ 72 مليوناً و30 ألف دوالر بشكل نقدي.
وأشـار املصـدر إىل أن 28 مرصفـا قامت بتلبية طلبـات تعزيز االرصدة يف 
الخـارج، 19 مرصفـا لتلبيـة الطلبـات النقدية، إضافـة اىل و 254 رشكة 

توسط.

بغداد/ الزوراء:
أعلن محافظ البرصة، أسـعد العيداني، امس األربعاء، عن مخاطبة وزارة 
التخطيط بخصوص مستحقات مشاريع محافظة البرصة.وقال العيداني 
يف بيان تلقته «الزوراء»: إن ذلك جاء «اشـارة ملـا جاء بكتاب وزارة املالية 
ذي العـدد (١٣٣١٣٣) يف تاريخ (٢٧/١٢/٢٠٢١) اسـتناداً اىل الفقرة (٢- 
أ) والتـي تخص ارسـال ذرعات العمل املنجزة للمشـاريع االسـتثمارية».
وأوضـح أن «املخاطبـة تتعلق بإرسـال ذرعات العمل املنجزة للمشـاريع 
االسـتثمارية اىل وزارة التخطيط لغرض رصفها يف عام ٢٠٢٢»، مشرياً إىل 
«إرسـال نسـخة من ذرعة االعمال املنجزة مختومة وموقعة من الجهات 
املختصة».وأضـاف أن «ذرعـة االعمـال املنجـزة تتعلق بتأهيل الشـوارع 
املتبقيـة يف حي الحسـني واملدرجـة ضمن خطة املشـاريع االسـتثمارية 
باملـرشوع (أعمال تأهيل وتطوير الشـوارع يف مركز محافظة البرصة ٩) 
بالتبويب (٣، ٤٧، ١، ٣، ٩،٢، ٢، ٣٩٥)»، الفتاً إىل «التأكيد عىل وزارة املالية 

برصف تلك التخصيصات الخاصة باملشاريع». 

@¡Ó�Én€a@k†b¶@Òãój€a
bË»Ìäbìfl@pb‘znèfl@ôÏó£

pb»Ójfl@¿@—Ó–†@…uaãm
Ú‹‡»€a@Üaçfl@

بغداد/ الزوراء:
كشـف عضو ائتالف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسـاد، محمد رحيم 
الربيعـي، امـس األربعاء، عن خـروج العراق من تصنيـف البلدان العرشة 
األعىل فسـاداً بالعالم.وقال الربيعي يف ترصيح صحفـي: إن ”العراق اتبع 
عدة سياسـات منهـا إقرار االسـرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفسـاد التي 
ستنطلق خالل األشهر القليلة املقبلة من قبل هيئة النزاهة، بالرشاكة مع 
منظمات املجتمع املدني والقطاع الخاص“.مشـرياً إىل أن ”االسـرتاتيجية 
”ستشـخص مكامن الفسـاد وتقسـمها إىل سـيايس واجتماعي وإداري 
ومـايل“ .وأضاف الربيعـي أن ”نظام املحاصصة يف توزيـع املناصب أثر يف 
معالجة الفسـاد بشـكل واضح، ونأمل أن يحد مجلـس الخدمة االتحادي 
من نفوذ املحاصصة يف املؤسسات الحكومية“.ودعا رئيس شبكة النهرين 
لدعـم النزاهة إىل ”رضورة االهتمام بحرية التعبري ودعم الصحافة، وهما 
املؤرشان اللذان تعتمدهما منظمة الشفافية الدولية بشكل كبري، ما يحقق 
نقاطا إضافية للعراق ويعزز موقفه عىل مؤرش الشـفافية الدويل“.مؤكداً 
الحاجـة ”إىل ترشيع قوانني حق الحصول عـىل املعلومة، وتفعيل وتطبيق 
قانون اإلدارة املالية رقم ٦ لسـنة ٢٠١٩ وتطبيق مبدأ الشفافية الذي نص 
عليـه القانـون يف فصله العارش، ما يرفع العراق إىل مسـتوى آخر من هذا 

املؤرش“. 

@Êaá‹j€a@—Ó‰óm@Âfl@xã≤@÷aã»€a
%b»€bi@�aÜbèœ@Û‹«˛a@Òãì»€a

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس االربعاء، مرتفعا 
بنسـبة (%0.79).وجاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لألوراق املالية 
ليوم امس كما ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (1.131.827.253) سهما، 
بينما بلغت قيمة االسهم (1.307.823.512) دينارا. واغلق مؤرش االسعار 
ISX 60  يف جلسـة امس عىل (561.67) نقطة مرتفعا بنسـبة (0.79%) 
عن اغالقه يف الجلسـة السـابقة البالغ (557.25) نقطة.وتم تداول اسهم 
(26) رشكـة مـن اصـل (103) رشكـة مدرجـة يف السـوق، واصبح عدد 
الرشكات املوقوفـة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها بتعليمات 
االفصـاح املايل (20) رشكة.وبلغ عدد االسـهم املشـرتاة من املسـتثمرين 
غري العراقيني يف السـوق (97) مليون سـهم بقيمة بلغـت (148) مليون 
دينـار مـن خالل تنفيذ (41) صفقة عىل اسـهم رشكـة واحدة.بينما بلغ 
عدد االسهم املباعة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (106) ماليني 
سـهم بقيمة بلغت (122) مليون دينار من خالل تنفيذ (33) صفقة عىل 
اسـهم خمس رشكات.يذكر ان سـوق العراق لألوراق املالية قد اسـتخدم 
انظمـة التـداول االلكرتوني وااليـداع املركـزي منذ عام 2009، ويسـعى 
إلطالق نظام التداول عرب االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسات 
تداول اسـبوعيا من االحد اىل الخميس، ومدرج فيه 105 رشكات مساهمة 
عراقية تمثل قطاعات املصارف واالتصاالت والصناعة والزراعة والتـأمني 

واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

b»–mãfl@’‹ÃÌ@ÚÓ€bæa@÷aäÎˇ€@÷aã»€a@÷Ïé

@pb�0a@Ùáyg@Ú„bÓñ@cájm@ÚÓéÎä@Ú◊ãí
äb”@à@¿@ÚÌáÓ€Ïn€a

¿@b«b–mäa@áËìÌ@kÁâ€a
ÚÓ‹0a@÷aÏé˛a@

Übón”¸aÎ@Úflb»€a@Ú„åaÏæa@ÚÌb‡®@ÜbÓé@÷Îá‰ñ@›Óÿìn€@ÔflÏÿy@⁄ã•

b‰‘Ó»Ì@ÜäÏnèæaÎ@aãõznèfl@450@wn‰„@ZÏÿìm@ıaãflbé@ÚÌÎÜc

بغداد/ الزوراء:
أعلنت مديرية انتاج الطاقة الحرارية يف ذي قار، امس االربعاء، عن مبارشة 
الرشكة الروسـية بصيانة احدى والحدات التوليدية يف املحطة الحرارية يف 

النارصية.
وقـال مدير الطاقة الحرارية، احمد غازي، يف ترصيح صحفي: ان الرشكة 
الروسـية املتكونة من خرباء بدأت اعمال اصالح وتأهيل الوحدة اإلنتاجية 

الثالثة يف املحطة الحرارية.
وأضاف: ان مدة انجاز اعمال الصيانة والتأهيل سـتكون ٣ اشـهر إلعادة 
الوحـدة اىل اإلنتـاج بطاقتها الكاملة عند ١٥٠ ميـكا واط.يذكر ان محطة 
كهربـاء النارصية الحرارية قد تجاوزت عمرهـا االفرتايض، وهي بحاجة 

دائمة اىل اعمال الصيانة والتأهيل.
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@ojrm@ÒãÁç€a@áj«@ı˝«@pbñÏzœ
@›ÌÏ†@›ÓÁdn€@Ènuby

بغداد/ الزوراء
أثبتـت الفحوصاُت الطبّية التي أجراها العب فريق الرشطة بكرِة القدم عالء عبد 
الزهرة يف مستشـفى اسـبيتار يف العاصمِة القطرية الدوحـة اىل إصابتِه يف الوتر 

األخيل لقدمه اليمنى، تستدعي خضوعُه لعالٍج يستمر من ٦-٨ أسابيع.
وكان عبـد الزهرة قد تعرَض اىل إصابـٍة يف مباراِة الفريق أمام فريق أمانة بغداد، 
وتحامـَل عـىل آالمه لخوِض مباراة الز وراء قبل أن تسـتفحل لديـه اإلصابُة بعد 

ذلك.

ãºcÎ@ã–ñc

?†Ï€a@wˆbn„@¿@ãqa@?–€a@äaã‘né¸a@‚á«Î@ ç‰fl@ëÏ‘€a@¿@fiaåbfl@ZÊÏón¨

@fibÌá„Ïæa@ŒÏ‹i@Âfl@l6‘ÌÎ@oÌÏÿ€a@…fl@fiÜb»nÌ@áÓ€a@kÉn‰fl

بغداد/ الزوراء
والرياضـة  الشـباب  وزيـر  وجـه 
اتمـام  درجـال بـرضورة  عدنـان 
العمـل بنصـب نجم الكـرة الراحل 
احمـد رايض امـام ملعب الشـعب 
الدويل  بما يليق بمكانته وفق اجمل 

صورة قبيل افتتاحه الرسـمي  . 
وبـني مديـر عـام دائـرة شـؤون 
االقاليـم واملحافظـات طالب جابر 
املوسـوي  ان توجيه وزير الشباب 
والرياضـة جسـد حرص الـوزارة 
وسـعيها الظهار رموزنا الرياضية 
الكبـرية  وابـراز دورهـا يف جميـع 
املناسـبات ، مشـريا اىل ان العمـل 
سيشـمل انـارة املوقع وتشـجريه 

بما يـوازي رمزية املـكان واعتزاز 
الجماهري الرياضية بالنجم الراحل 
احمـد رايض عىل ان يكون االفتتاح 
يف االيام املقبلة ضمن مناسبة  اليوم 
الوطني للشباب الذي سيفتتح فيه 
النصب بحلته الجديدة  التي تحاكي 
بصمة واضحة يف تاريخ كرة القدم 
العراقية ، مؤكدا  ان دائرة شـؤون 
االقاليم واملحافظـات بارشت فورا 
يف تكثيـف العمـل وتوفـري جميـع 
متطلبات اكمال النصب واالستعداد 
الفتتاحه باملناسبة  التي نسعى ان 
تكـون جماهرييـة حافلة بحضور 
الوزيـر درجـال ورمـوز الرياضـة 

العراقية.

@kó„@fib‡◊a@NNfibuäÜ@Âfl@ÈÓuÏni
@Ôöaä@áºa@›yaã€a@·v‰€a

بغداد/ امري رسول
قـال العب منتخبنا الوطني السـابق كريم 
صـدام ان قائمة منتخبنـا الوطني التي تم 
دعوتهـا ملباراتـي ايران ولبنـان بعيدة عن 
االستقرار املطلوب  الذي هو عنرص أسايس 
يف بنـاء الفريق و هنالك اسـباب منها عدم 
اسـتقرار املسـتوى الفني لبعض الالعبني 
فضال عن االصابات الناتجة من مسـابقة 

الدوري وغريها من األسباب .
و اضاف ان التوقع صعب يف كرة القدم ألنه 
يبنـى عىل بعض املعطيـات  وعىل الورق و 
أحياًنا تفاجأ بمستوى مغاير اثناء املباراة 
وهذه هي حالوة كرة القدم لذلك نتمنى ان 
يوفق منتخبنا الوطني يف مباراتيه املقبلتني 
امام ايران ولبنان ويحقق النقاط املطلوبة 
للمنافسـة عـىل بطاقـة امللحـق موضحا 
ان اداء منتخبنـا الوطني لـم يلب الطموح 
يف هـذه التصفيـات رغم ان املنافسـة عىل 
بطاقـة امللحـق ليسـت بالصعوبـة لكنها 
تتطلـب الرتكيـز و جهد عـال يف املباريات 
املقبلـة و مـن املمكـن ان ينافـس الفريق 
العراقـي عىل بطاقة امللحـق يف حال الفوز 

عىل الفريقني االماراتي و اللبناني 
ومـن جهتـه اكد العـب منتخبنـا الوطني 
السـابق سـعد قيـس أن قائمـة منتخبنا 
الوطني التي اسـتدعاها املدرب برتوفيتش 
ليـس فيهـا أي جديد فهي نفس االسـماء 
ونفـس الوجـوه بسـبب معاناتنـا  اليـوم 
فيمـا يخـص موضـوع الالعـب السـوبر 

ولذلـك املشـكلة ليسـت يف االسـماء وانما 
بالتوظيف وكذلك الفكر الذي يحمله املدرب 

واالستقرار الذي نفتقده .
و اضـاف ان الفريـق االيرانـي فريق قوي 
ومنظم ويملك مدرب ذكي والعبيه يحملون 
فكـر وعقلية احرتافيـة ولذلك ارى ان هذه 
املبـاراة صعبة وهي تلعب يف ارض الخصم 
الذي قاب قوسـني من التأهل لكاس العالم 
و ربما مدربنا يعول عىل ان يقدم مسـتوى 
جيـد يدعو للتفاؤل مسـتقبال  واما مباراة 
لبنـان فهـي فرصة اخـرى للـكادر الفني 
ملعرفه قابليات العبيه والوصول لالستقرار 

الفني .
ومن جانبه قال الصحفي الريايض سامي 
عبـد االمـام ان اداء املنتخـب العراقـي يف 
التصفيات النهائيـة املؤهلة ملونديال قطر 
متبايـن ومتقلـب، فبعـد تنظيـم دفاعـي 
قوي وصالبة وحيوية يف املباراة االوىل أمام 
كوريا الجنوبية تراجع أداء منتخبنا بشكل 
مقلـق، ثـم تحسـن أمام سـوريا بشـكل 
طفيف وشـكل بادرة أمل أخرى ثم عاودنا 
الرتاجـع أمـام كوريـا الجنوبيـة وخرسنا 

خسارة أخرى بثالثية نظيفة.
وبني ان الفريق العراقي حسـابيا ومقارنة 
بالقدرات يمكنه عىل املنافسـة عىل بطاقة 
امللحق ، لكن علينا أن نؤدي بشـكل أفضل 
ممـا قدمنـاه، ونحقـق التـوازن وصناعة 
الفرص يف املباريات املتبقية من التصفيات 

املؤهلة ملونديال قطر.

وتابع يحتـاج منتخبنا اىل الـروح القتالية 
لعودة مستوى الالعبني اىل وضعه الطبيعي 
بعـد ان شـاهدنا أهدافا تسـجل يف مرمانا 
بطريقـة غـري مقبولة أبـدا ويف ظل رشود 
ذهنـي وضعف بدني لبعـض العبينا وعدم 
قتالهم  داخل املسـتطيل االخرض بالشكل 

املطلوب.
محطتنـا االخـرية كانـت مـع الصحفـي 
الريـايض جليـل العبـودي الـذي اكـد ان 
املنتخـب العراقي يف التصفيات الحاسـمة 
املؤهلـة ملونديال قطـر 2022 مثـل خيبة 
امـل للجماهـري العراقية التـي كانت تجد 
فيه بلسـما يمكن ان يضمـد جراحها واذا 
به عمقها مـن خالل مرارة النتائج ورتابة 

االداء وتواضع املستوى.
واضـاف ان التأهـل املبارش  ابتعـد تماما 
منتخبنـا واصبـح قريبـا مـن املنتخبـني 
االيرانـي والكـوري لذلـك ارى ان املنتخب 
اختـار الطريـق الصعـب يف املنافسـة عىل 
البطاقة الثالثـة ،كما رفض املنتخب هدايا 
االخرين  من املنافسـني الذيـن تعثروا بعد 
ان فقد القـدرة عىل الفوز امـام فرق كان 
من السهل عبورها ، اال ان كرة القدم تبقى 
تحمـل الكثـري مـن املفاجـآت ويمكن ان 
تكـون حظوظ املنتخـب يف البطاقة الثالثة 
قائمـة السـيما ان الفـارق بالنقـاط مـع 
املنتخبات االخرى متقارب برشط ان يقوم 
املنتخب بانتفاضة حقيقية نفسية قبل ان 

تكون فنية .

الدمام/ متابعة الزوراء

خطـف املنتخـب الوطنـي تعـادال 

ثمينـا من نظـريه الكويتي ( 25 – 

25) يف املواجهة الحاسمة واملؤهلة 

للقاء امللحق للتنافس عىل البطاقة 

الخامسـة املؤهلـة ملونديـال كـرة 

اليد.

واتسـمت املبـاراة التـي أقيمت يف 

صالـة الدمـام باململكـة العربيـة 

السـعودية، باإلثـارة والنديـة من 

كويتـي  تقـدم  مـع  املنتخبـني، 

مسـتحق يف الشـوط األول بنتيجة 

(14 – 7)، وبفضـل تألق حارسـه 

عـيل صفر، الـذي كان نجم املباراة 

األول بإنقـاذ األزرق الكويتـي من 

أهداف محققة.

ويف الشـوط الثانـي تمكن املنتخب 

العراقي من العـودة إىل املباراة بعد 

أن قلص الفـارق إىل 4 أهداف ومن 

ثـم الوصول إىل التعـادل (24-24) 

قبل نهاية اللقاء بثالث دقائق.

واسـتمر السـجال بـني املنتخبـني 

يف الرمـق األخـري، لتنتهـي املباراة 

بالتعـادل بعـد إضافة هـدف لكل 

منتخب، ليحسـم الفريـق العراقي 

املركـز الثالث بفـارق األهداف عن 

منافسـه الكويتـي، ليقـرتب مـن 

التأهل إىل نهائيـات كأس العالم يف 

حـال تجاوزه صاحب املركز الثالث 

يف املجموعة األوىل.

@Ú‡Ëæa@pbibÓÃ€a@·Àä@‚ÏÓ€a@ÊaãÌg@‚bflc@ÚÓib∞g@ÚvÓn„@’Ó‘•@∂g@…‹�n„@ZînÓœÎ6i
ÂÌÜÏuÏæbi@Ú◊5€aÎ@ÊaãË†@¿@@b‰Ój«¸@’y˝m@b„ÎäÏ◊

طهران/ محمد عماد
بغداد/ صالح عبد املهدي

طالَب مـدرُب املنتخـب الوطنّي، 
العبيـه  بيرتوفيتـش،  زيليكـو 
بالرتكيز يف املُواجهِة املُرتقبِة أمام 
منتخـِب إيـران اليـوم الخميـس 
مـن  السـابعِة  الجولـِة  ضمـن 
منافسـاِت املجموعـِة اآلسـيوّيِة 
قطـر  ملونديـال  املؤهلـِة  األوىل 

.2022
املؤتمـِر  يف  بيرتوفيتـش  وقـاَل 
الصحفي الـذي يسـبُق مواجهَة 
واإليرانـي:  العراقـّي  املنتخبـني 
إن ”املبـاراة صعبـٌة، خاصة إننا 
نريد تحقيَق نتيجٍة إيجابيٍة أمام 
ُمتصدِر املجموعِة يف ملعبه وأمام 

جمهوره“.
وأضـاَف: ”بالرغم مـن معاناتنا 
مـن غياِب أربعـة العبني مهمني، 
لكننـا ندعو إىل الرتكيـِز وتحقيِق 

نتيجٍة جيدة“. 
موضحاً يف املُؤتمِر الصحفي: ”ال 
نـدري مـا إذا كان عـدد الالعبني 
ألننـا  ال،  أم  سـريتفع  الغائبـني 
PCR ننتظُر نتائَج فحوصات الـ

التي أجريناها امس األربعاء“.
ومـن جهته قـاَل العـُب املنتخب 
الوطنـي بشـار رسـن إن العبينا 
يف  الفـوز  بتحقيـِق  مطالبـون 
مواجهـِة اليـوم، كونهـا مبـاراة 

مهمة ملنتخبنا.
املؤتمـر  يف  بشـار رسـن  وذكـَر 
الصحفـي: ”رغـم الغيابات لكن 
عـىل العبينا أن يكونـوا يف يومهم 
ويركزوا أكثر يف دقائق املواجهِة، 
وأن ال يكرروا األخطاَء التي وقعوا 

فيها“.
وأضاَف رسن :“علينا ان ُنقاتل يف 
مواجهِة إيران لكي ُنثبت للجميع 
ان املنتخـب العراقـّي قـادٌر عىل 

العودِة اىل أجواء املنافسة“.
وواصـَل: ”من الصعـِب تعويض 

ثالثـِة اىل أربعـِة العبـني بسـبب 
اإلصابـة، لكـن علينـا أن نكـون 
اللقـاِء  دقائـق  يف  ايجابيـني 

املُرتقب“.
وعقـَد، صبـاح امـس األربعـاء، 
الفنـي ملبـاراِة منتخبنا   املؤتمـُر 
الوطنـّي ونظـريه اإليراني، وذلك 
(اوناليـن)  الـزوم  تطبيـِق  عـرب 
لعـرِض كل ما يتعلق بإرشـادات 
الطواقم  اإلدارّية والطبية والبدنّية 
للمبـاراة، باإلضافـِة اىل مـرشيف 
الحـكام، وقد حَرض عـن الجانِب 
غيـث  اإلداري  املديـر  العراقـي 
مهنـا من غرفـِة الحجر الخاصة 
به وطبيب املنتخـِب الوطني عبد 
الكريم الصفار واملنسق اإلعالمي 
محمد عماد، وقد تم تحديُد أطقم 
الفريقني، حيث يرتـدي منتخبنا 
الوطنـي الطقَم األخـرض الكامل 
السـماوي،  باللـون  والحـارس 
بينما يرتدي منتخب إيران الطقَم 
األبيض  الكامل والحارس باللون 

األصفر.
وتم التأكيُد والتشديد عىل جوانب 
الربوتوكول الصحّي، وتم استبعاُد 
الالعبني املصابـني، عىل أن يعاوَد 
فحصهـم بعـد سـبعِة أيـاٍم من 

تأريخ أخذ عينِة الفحص األوىل.
يف  الوطنـي  منتخبنـا  ويخـوض 
السـاعة الخامسة والنصف   من 
بغـداد   بتوقيـت  اليـوم  عـرص  
مواجهـة  مهمـة تجمعه بنظريه 
االيرانـي يحتضنها اسـتاد آزادي 
بالعاصمة طهران وتجري لحساب  
الجولة السـابعة  من منافسـات 
للتصفيـات  االوىل   املجموعـة  
القاريـة  املؤهلـة ملونديـال قطر 
2022 ، وكان منتخبنـا  قد خرس 
يف مبـاراة الذهـاب التـي جـرت 
بـني  املنتخبـني  يف الدوحة بثالثة 
اهداف دون مقابـل  مما يتطلب 
منه اليوم  تعويض  تلك الخسارة 

والخـروج بنتيجة ايجابية  تبقي 
عـىل آماله  قائمة باحـراز املركز 
وبالتـايل   املجموعـة  يف  الثالـث 
خـوض مباراتي امللحـق ،  وهذه 
قراءة يف  مباراة اليوم  مع اطاللة  
تفصيلية  عىل سلسـلة  املباريات 
التي جمعـت بـني املنتخبني عىل 

امتداد  التاريخ : 
b‰œáÁ@@’z‹æa@

يدخـل منتخبنـا الوطنـي مباراة 
اليوم وهو يف املركز الخامس  عىل 
سـلم ترتيب منتخبات املجموعة 
االوىل  بعد ان لعب سـت مباريات  
لـم يحقق خاللها الفـوز مكتفيا 
بالتعـادل يف اربـع  والخسـارة يف 

مباراتني  ولم يسجل العبوه سوى 
ثالثة اهداف  فقط ليكون الطرف 
االضعـف هجومـا  يف املجموعـة  
بينمـا دخلت مرماه تسـع كرات 
بينمـا يحتفظ املنتخـب االيراني 
بقمـة  ترتيـب املنتخبات السـتة  
برصيد 16 نقطة  بارقام لم يدانه  
فيهـا احد  بعـد ان حقـق الفوز 
يف خمـس مباريـات  والتعادل يف 
مباراة دون ان يتعرض للخسارة 
حتى االن  بينما سجل العبوه 11 
هدفـا  ودخلـت مرماهـم كرتان 
فقـط  ليكـون الطـرف االفضـل 
هجومـا واالقـوى دفاعـا  بـني 
املنتخبات السـتة مبتعـدا بفارق 

كوريـا  منتخـب  عـن  نقطتـني 
الجنوبيـة الوصيـف، ومثـل هذه 
االرقام تفصح بان  هدف منتخبنا  
املنظور بات ينحرص يف الحصول 
عـىل املركـز الثالـث الـذي يتيح 
امللحق  لصاحبه خـوض مبـاراة 

مع ثالث املجموعة الثانية . 
@Ú‹‡ßbi@pbibÓÀ@

املعلومـات الـواردة مـن طهران 
تشري  اىل ان منتخبنا  يتمتع بعزم 
كبري عىل الخروج بنتيجة ايجابية  
تختلف عّما  ظهر عليه الفريق  يف  
مبـاراة الذهاب  رغم ان  صفوفه 
سـتفتقد هذه املرة لخدمات  عدد 
من ابرز العبيه السـباب مختلفة   

نذكر منهم السدايس يارس قاسم 
و عيل فائز وامجد عطوان  وسعد 
ناطـق  ومنـاف يونـس واحمـد 
ياسني  بسبب االصابة بفايروس 
كورونا  وحسني عيل  الذي اصيب 
يف تجريبية اوغندا االخرية  وقبله 
محمـد قاسـم  وريبـني سـوالقا  
بيد ان ذلك  لـن يؤثر كثريا يف اداء 
الفريـق  بوجود نخبة من  البدالء   
الجيدين  الذيـن اختارهم املدرب 
برتوفيتش  زليكـو  املونتنيجـري 
، وكل هـذه املعطيـات سـتضع 
برتوفيتش امـام اختبار حقيقي  
بغية رد الدين ملنافسه  الكرواتي 
دراغان سكوسـيك  الـذي يعتمد 

مـن جانبه عىل العبـني مهاريني  
وتوليفة منسجمة  طاملا اظهرت  
تفوقـا خططيـا امام املنافسـني 
ايـاب   مباريـات  يف  السـيما  
املرحلـة الثانيـة  مـن التصفيات 
لكـن الفريق سـيفتقد هو االخر 
ملجهودات  الثنائي رسدار ازموند  

ومجيد حسيني بسبب كورونا  .
@@ÚÓ‡”ä@Ú‹ó´

 يتحـدث التاريـخ عـن مكنونات 
30 مبـاراة ودية ورسـمية جرت  
سـابقا بـني املنتخبـني العراقـي 
وااليرانـي  اقيمـت  يف مناسـبات 
مختلفة  وجرت وقائعها  يف بغداد 
والكويـت   وبانكـوك   وطهـران 
والدوحـة وابـو ظبـي  وبـريوت  
ودمشـق  وعّمـان  ونيو سـاوث 
االسـرتاليتني واملنامة   وكانبـريا  
وانتهت 17 منهـا ايرانية  مقابل 
سـت  مباريات لصالـح منتخبنا  
وانتهاء سـبع مباريات  بالتعادل  
بينها مباراتني حسمتهما ركالت 
الرتجيـح  مـن عالمـة الجـزاء ،  
وسـجل منتخبنا 21 هدفا مقابل 
41 هدفا للمنتخب االيراني ، وقاد  
منتخبنـا خـالل تلـك املباريـات 
عدد كبري مـن املدربني  وهم  من 
املحليني: هادي عباس  وشـوقي 
عبود  وثامر محسـن  وعمو بابا 
وانـور جسـام  ويحيـى علـوان  
وعدنـان حمد ورايض شنيشـل ، 
اليوغساليف كوكيزا   ومن االجانب 
ومواطنـه كاكا  والرصبي ميالن  
والكرواتي بيلني  واالملاني ستانج   
ومواطنه سـيدكا والربازييل فيريا  
والسلوفيني سرتيشكو كاتانيتش  

والهولندي ديك ادفوكات . 
@Ùã◊â‹€@ıb8a

يف  الوطنـي  منتخبنـا  قـاد 
اول مبـاراة له امـام املنتخب 
االيراني املـدرب هادي عباس 
ومثله الالعبـون: محمد ثامر 

وخوشـابا  الو وجميل عباس 
وجبار رشك  وارميك  وكلربت 
سامي  وشامل طربة  وشامل 
فليح ومحمد عبد املجيد  ويورا 

ايشايا  وشاكر اسماعيل ..
امـا اخـر  تشـكيلة ملنتخبنا 
واجهت  ايران فقادها املدرب 
ادفـوكات   ديـك  الهولنـدي 
ومثلها الالعبون : فهد طالب 
واحمـد ابراهيـم وعـيل فائز  
فرانـس   ) كريـم  وشـريكو 
بطرس )  ورضغام اسماعيل  
وصفـاء هـادي ( عـالء عبد 
الزهـرة )  وهمـام طـارق ( 
محمد قاسم )  وامجد عطوان 
وبشار رسن ( جستن مريام )   
وامري العمـاري ( مهند عيل )   

وايمن حسني .
ويف سياق متصل انتهت أزمُة 
العب منتخبنـا الوطنّي أيمن 
حسـني، وتم تأمنُي دخوله إىل 
واملشـاركة  اللبنانّية  األرايض 
مع املنتخِب الوطنّي يف اللقاِء 
املُرتقب أمام منتخِب لبنان يف 

األول من شباط املقبل .
وجـاَء تأمـنُي دخـول أيمـن 
حسـني بعد الجهـوِد الَحثيثة 
واملتابعـِة املُسـتمرة من قبل 
والرياضـة،  الشـباب  وزيـِر 
رئيس االتحـاد العراقّي لكرِة 
القدم، عدنان درجال، ووزارِة 
الخارجّيـة يف إنهاِء املُشـكلة 
م الكامل من األشـقاِء  والتفهُّ

يف لبنان .
األمـنُي  أبلـَغ  إثرهـا،  وعـىل 
اللبناني، جهاد  العاّم لالتحاد 
الشحف، األمنَي العاّم لالتحاِد 
العراقّي محمد فرحان، بمنح 
سـمِة الدخول أليمن حسني، 
حـال وصوله إىل مطاِر بريوت 

مع وفِد املنتخب الوطني.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
مقدم الربامج يف القناة العراقية الرياضية الزميل 
عهد فالح، اعلن عن اصابته بفايروس كورونا 
املسـتجد، امنياتنا الصادقة بالشـفاء العاجل 
للزميل العزيز وان يلبسه الرحمن ثوب الصحة 
والعافيـة التامتني وان يعود لعائلته وملمارسـة 

عمله املهني من جديد خالل االيام القليلة املقبلة.
 *****************

عضو الهيئة العامة لالتحـاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة الزميل أثـري الشـوييل، احتفل بعيد 
ميالده يـوم امس االربعـاء، خالـص االمنيات 
لزميلنا الشوييل بالعمر املديد ومواصلة النجاح 

يف حياته ومشواره املهني.
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قلب الرويس دانييـل ميدفيديف، املصنف 
الثاني عامليا بني العبي التنس املحرتفني، 
تأخـره بمجموعتني إىل انتصـار ملحمي 
بثـالث مجموعـات عىل الكنـدي فيلكس 
أوجيه-ألياسيم 7-6 (7-4) و6-3 و7-6 

(2-7) و5-7 و6-4.
الـدور  يف  ميدفيديـف  وسـيواجه 
اليونانـي سـتيفانوس  النهائـي  نصـف 
تسيتسيباس، املصنف الرابع عامليا، الذي 
سـحق منافسـه اإليطايل يانيك سـينري، 
العـارش عامليا، بثـالث مجموعات نظيفة 

4-6 و3-6 و6-2.
وفشـل الالعـب الكنـدي صاحـب الـ 21 
عامـا واملصنف التاسـع عامليا يف حسـم 
املباراة لصالحه بعدما أهدر نقطة املباراة 
يف املجموعـة الثالثـة حيـث كان متقدما 
4-5، التي اقتنصها ميدفيديف عرب شوط 

كرس التعادل (تاي بريك).
ويعد االنتصار هـو الرابع مليدفيديف عىل 
منافسه الكندي، والثاني هذا العام بعدما 

فاز عىل أوجيه-ألياسـيم يف نصف نهائي 
بطولة كأس رابطة التنس.

ورصح الـرويس عقب املباراة ”تسـاءلت 
ديوكوفيتـش  نوفـاك  يفعـل  كان  مـاذا 
(الغائب عن هذه النسخة بعد ترحيله من 
البالد بسبب التأشرية) عندما كان يتأخر 

يف النتيجة“.
وتابع بعدما سمع اسـتهجان الجماهري 
حيـث كان ديوكوفيتـش قد تـم ترحيله 
لكونه مثاال سـيئا لرفضـه الحصول عىل 
لقـاح كورونا ”أقـول إنني فكـرت كيف 
سـيترصف أي مـن األبطال الكبـار مثل 

نادال أو فيدرير“.
وأضـاف بعـد املبـاراة التي اسـتغرقت 4 
سـاعات و42 دقيقة ”ليسـت لـدي أدنى 
فكـرة عن كيفيـة قيامي بذلـك. مالبيس 
كلها ابتلت ولم يعد لدي املزيد يف حقيبتي“، 

تعليقا عىل شدة املباراة والطقس.
بأمريـكا  املتـوج  ميدفيديـف  ويتطلـع 
املفتوحـة يف نسـختها األخـرية ووصيف 

البطـل يف أسـرتاليا العام املـايض، للفوز 
باللقب للمرة األوىل، بعدما نجح يف التأهل 
للمـرة الخامسـة لنصف نهائـي بطولة 
كربى يف مشـواره، بعدما فعـل ذلك أيضا 
يف مناسـبتني يف فالشـينج ميـدوز عامي 

2019 و2020.
كمـا أصبح هـو ثاني العـب رويس يبلغ 
نصف نهائي أسرتاليا يف أكثر من مناسبة 
كافيلنيكـوف  يفجنـي  مواطنيـه،  بعـد 

ومارات سافني.
وسبق أن التقى ميدفيديف وتسيتسيباس 
يف نصـف نهائـي نسـخة العـام املـايض 
من أسـرتاليا وحملت فـوز الرويس بثالث 
مجموعات نظيفـة، علما بأن ميدفيديف 

يتفوق يف املواجهات املبارشة 6 - 2.
بينما سـيقام نصـف النهائـي اآلخر بني 
اإلسـباني رافائيـل نـادال (6) واإليطايل 

ماتيو برييتيني (7).

تأهل منتخـب مرص إىل ربـع نهائي 
كأس األمـم األفريقية بعد تغلبه عىل 
كـوت ديفوار بنتيجـة 5 - 4 بركالت 
الرتجيح بعـد التعادل دون أهداف يف 
لقاء دور الستة عرش الذي أقيم امس 
االربعـاء عىل ملعب جابوما يف مدينة 

دواال الكامريونية. 
سيطر التعادل دون أهداف عىل مدار 
120 دقيقة ثم لجأ املنتخبان لركالت 
الرتجيح ، وسجل ملنتخب مرص أحمد 
سـيد زيزو وعمـرو السـولية وعمر 
كمـال ومحمد عبـد املنعـم ومحمد 
صالح.. وسجل ملنتخب كوت ديفوار 
نيكوالس بيبي وإبراهيم سـانجاري 
وماكسـويل كورنيـه وويلفريد زاها 

وأضاع إيريك باييل.
ورضب منتخـب مـرص موعـداً مع 
املغـرب يف ربـع نهائـي كأس األمـم 
األفريقيـة بعـد مبـاراة ماراثونية ،  
وبـذل الالعبون مجهـوداً بدنياً كبرياً 
عـىل مـدار 120 دقيقـة كاملـة بعد 
رصاع تكتيكـي مثـري بـني الربتغايل 
كارلـوس كـريوش مـدرب الفراعنة 
والفرنـيس باتريـس بوميـل مـدرب 

األفيال.
بـدأت املبـاراة بمحـاوالت مـن كال 
وسـط  عـىل  للسـيطرة  املنتخبـني 
امللعب ، ووجه فرانك كييس تسـديدة 
قوية بجوار القائـم مع انطالقة من 
سـريجي أورييه ونـال إيريـك باييل 
البطاقـة الصفـراء ولكـن املنتخـب 

املرصي ظهر بصورة أفضل نسبياً يف 
خط الوسط. 

عمر مرموش كاد أن يفتتح التهديف 
لصالـح منتخب مرص من تسـديدة 
صاروخية ردتها العارضة يف محاولة 
خطـرية للفراعنـة ثـم ظهـر محمد 
صالح بتسديدة قوية أبعدها حارس 

األفيال برباعة. 
وأبعـد الشـناوي عرضيـة خطـرية 
مـن بيبي ثـم محاولة من جـرادل ، 
واضطر كـوت ديفـوار لتغيري مبكر 
يف الدقيقة 30 بخـروج فرانك كييس 
مصابـاً ونزول جيوفري رسي ديه يف 
خط الوسط وكاد الفراعن أن يهددوا 
مرمى األفيـال بمحاولـة آخرى من 

مصطفى محمد بجانب القائم. 
أنقـذ الشـناوي مرمـاه مـن فرصة 
خطرية عن طريق إبراهيم سانجاري 
اإلمسـاك  يف  الشـناوي  نجـح  كمـا 
بتسـديدة صاروخية من سباستيان 
األول  الشـوط  نهايـة  مـع  هالـري 
بالتعادل بني املنتخبني دون أهداف. 

بدأ الشـوط الثاني بمحاوالت جديدة 
لالستحواذ بني املنتخبني وأبعد دفاع 
األفيـال تمريرة بينية مـن صالح إىل 
مرموش ، ومرر السولية كرة عرضية 
أبعدها ياييل مدافع كوت ديفوار مع 

عرضية من األفيال علت العارضة.
انطلـق صـالح النشـيط رسيعـاً يف 
الجبهـة اليمنـى ومرر إىل السـولية 
الـذي سـدد فـوق العارضة مهـدراً 

محاولـة قريبـة للفراعنـة ، وباغت 
الننـي املنتخـب اإليفـواري بتمريرة 
عرضية قوية اصطدمت بقدم املدافع 
جيسـالن كونان ولكن الحارس بدارا 

أبعدها باقتدار. 
تألق أبـو الفتـوح يف إبعـاد عرضية 
خطرية لألفيال مع نشـاط هجومي 
ومحاولـة  املنتخبـني  العبـي  مـن 
الستغالل الكرات الرسيعة ، وسيطر 
الفراعنـة عـىل الكـرة ولكـن غابت 
السـلبية  النقطـة  وهـي  الفاعليـة 

الواضحة خالل املباراة. 
أبعـد عبـد املنعـم مراوغـة خطـرية 

مـن جراديـل ثـم تألـق حجـازي يف 
إبعـاد انفـراد محقـق قبـل أن يصل 
إىل هالـري ، وتألق الشـناوي يف إبعاد 
رأسـية خطرية من هالري يف منطقة 
السـت ياردات وسـط ارتباك دفاعي 

مرصي. 
أرشك منتخـب مرص العبـه محمود 
حسـن تريزيجيه يف الدقيقة 71 عىل 
حسـاب مرموش بينما دفع املنتخب 
اإليفـواري بالثنائـي ويلفريـد زاها 
وجرييمـي بوجـا عىل حسـاب جان 

ميشيل رسي وجراديل. 
وأضـاع تريزيجيه انفـراداً قريباً من 

تبـادل رائـع بالكـرة مـع السـولية 
وانطلـق مـن الجانب األيـرس ولكنه 
سدد بجوار القائم ، ووجه نيكوالس 
بيبي تسـديدة قوية يف يد الشـناوي 
الذي أمسـك بتصويبة آخـرى بعيدة 

املدى. 
وأرشك منتخـب مـرص العبـه أحمد 
سيد زيزو عىل حساب حمدي فتحي 
الـذي غـادر مصابـاً يف الدقيقـة 80 
، وأبعـد عمـر كمال انفـراداً محققاً 
من زاها ثم تألـق عبد املنعم يف إبعاد 

محاولة قريبة لألفيال. 
محمـد الشـناوي سـقط مصابـاً يف 

الدقيقة 87 واضطـر للمغادرة أيضاً 
لصالـح زميله محمد أبوجبل ، وأبعد 
أبـو الفتـوح محاولـة مـن بيبي ثم 
أمسـك أبوجبـل عرضيـة إيفواريـة 
خطـرية وخرجـت املبـاراة يف وقتها 
األصـيل بالتعادل دون أهـداف ولجأ 

املنتخبان للوقت اإلضايف. 
وأرشك منتخب مرص مهاجمه محمد 
رشيف عىل حساب مصطفى محمد 
يف الوقـت اإلضـايف ، وضاعت فرصة 
خطرية من عرضيـة تريزيجيه التي 
أبعدها كونان ثم سدد رشيف رأسية 

خطرية علت العارضة.
للشـوط  السـلبي  التعـادل  اسـتمر 
صـالح  وحـاول   ، الثانـي  اإلضـايف 
بانطالقـة رسيعـة أبعدهـا الدفـاع 
اإليفواري وأبعد أبو الفتوح انطالقة 
مـن بيبـي وأنقـذ حجـازي عرضية 

خطرية لألفيال يف منطقة الجزاء. 
تريزيجيـه أطاح بتسـديدة جديدة 
فـوق العارضـة بعـد تمهيـد رائع 
من صـالح ، وأبعد أبوجبل محاولة 
انطلـق  بينمـا  لألفيـال  رسيعـة 
عرضيـة  كـرة  ومـرر  تريزيجيـه 
أبعدهـا الدفاع اإليفواري ، وأرسـل 
تريزيجيه عرضيـة رسيعة أنقذها 
بايـيل.. وأبعـد تريزيجيـه فرصـة 
محققـة بتسـديدة يف يـد الحارس 
وخـرج الوقـت األصـيل واإلضـايف 
بالتعـادل ولجأ املنتخبـان لركالت 

الرتجيح.
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اعتمدت رابطـة الدوري اإلنجليزي املمتـاز، لوائح جديدة، امس 
األربعاء، لتأجيل مباريات املسابقة هذا املوسم. 

وقالت الرابطة يف بيان رسـمي ”بعد اجتماع الرابطة، تم تحديث 
إرشادات كورونا لتأجيل املباريات يف الدوري اإلنجليزي املمتاز“.
وأضاف ”من اآلن فصاعًدا، إذا تقدم النادي بطلب لتأجيل مباراة 
بسبب عدم كفاية عدد الالعبني نتيجة إلصابات كورونا، يجب أن 

يكون لديهم ما ال يقل عن 4 حاالت إيجابية داخل الفريق“.
جـاء ذلك بعد أن حدث جدل مؤخـرًا يف الدوري اإلنجليزي املمتاز 

عقب تأجيل مباراة آرسنال ضد توتنهام.
وتابع البيان ”سيدخل هذا التعديل حيز التنفيذ بداية من املباراة 
القادمـة يف الـدوري يوم السـبت 5 فرباير/شـباط بـني برينيل 
وواتفورد“.وواصـل ”طوال فرتة الوباء، قامـت الرابطة بتعديل 
اللوائـح اسـتجابة لحالة الصحـة العامة، وتم تحديـث اللوائح 
يف املـرة السـابقة خالل الشـهر املايض اسـتجابة لظهور متغري 

أوميكرون“.
وأكمـل ”وضعت قواعـد وتوجيهات تأجيل املباريـات يف الدوري 
لحمايـة صحـة الالعبني واملوظفـني، مع الحفاظ عـىل النزاهة 

الرياضية للبطولة وجودة الفرق“.
وأردف ”يسـتمر تقييم طلبـات األندية لتأجيـل املباريات، حيث 
سـنقيم كل حالة عىل حدة، وسـيفحص مجلـس إدارة الرابطة 
عـدة عوامل، بمـا يف ذلك قدرة النادي عىل تشـكيل فريق، وحالة 
وشدة وتأثري حاالت كورونا، ومدى قدرة الالعبني عىل االستعداد 

للمباراة وخوضها بأمان“.
واختتـم ”يتـم فحـص التفاصيـل يف جميـع الطلبات مـن قبل 

املتخصصني، قبل أن يتخذ مجلس الرابطة قراره“.

أعلن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ األملاني أوليفر كان، امس 
األربعـاء، أن املدافع الـدويل نيكالس زوله، الـذي ينتهي عقده يف 
حزيران/يونيـو املقبل، سـيغادر النادي يف نهاية املوسـم عندما 

يصبح العباً حراً.
وقال كان يف مؤتمر صحفي ”املفاوضات اسـتمرت لفرتة طويلة 
جًدا. قدمنا له عرًضا ولم يقبله. وبالتايل سيغادر النادي يف نهاية 

املوسم“.
وأضاف الحـارس التاريخي للنادي البافاري أّنهم قدموا ”عرًضا 
جيـًدا للغاية“ للمدافـع البالغ من العمـر 26 عاًما والذي خاض 
أيًضا 37 مباراة دولية مع املانشافت، مضيًفا ”لكن علينا احرتام 

حدود اقتصادية معينة“.
ويقدر موقع ”ترانسفرماركيت“ املتخصص قيمة الالعب بـ 35 
مليون يـورو، علًما بأّنه انضم إىل العمـالق البافاري عام 2017 

من هوفنهايم مقابل 20 مليون يورو.
وظهر املدافع الضخم (1.95 م و99 كلغ) يف 158 مرّة بالقميص 

األحمر منذ وصوله اىل ”أليانز أرينا“.

كشـف تقريـر صحفـي إسـباني، امـس األربعاء، عـن الوجهة 
املحتملـة للفرنـيس عثمان ديمبيل، جناح برشـلونة، يف املوسـم 

املقبل.
ورفض ديمبيل العرض املقدم من البارسا للتجديد، ورد مسؤولو 
برشـلونة بـأن الالعـب ال بـد أن يرحل عـن النادي فـوًرا، خالل 

املريكاتو الشتوي الجاري.
ووفًقا لربنامج ”الشـرينجيتو“ اإلسباني، فإن موىس سيسوكو، 
وكيـل ديمبيل، تلقى مكاملة هاتفية من ليوناردو، املدير الريايض 
لباريس سان جريمان، بمجرد الوصول إىل مدينة برشلونة، أمس 

الثالثاء.
والتقطت الكامريات صورة لهاتف سيسـوكو أثناء تلقيه مكاملة 
هاتفية من املدير الريايض لباريس سان جريمان، حيث أوضحت 

الصورة تفاصيل املتصل.
وزعمت العديد من التقارير أن ديمبيل يخطط للرحيل مجاًنا عن 
برشـلونة يف الصيف املقبل، للحصول عـىل مكافأة توقيع كبرية 

من ناديه الجديد.
ومـن املتوقـع أن يخرس باريس سـان جريمـان، خدمات نجمه 
الفرنـيس كيليـان مبابي يف الصيـف املقبل، عقـب انتهاء عقده 

ورفضه لعروض التجديد.
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قال تقرير صحفي إسـباني إن الفرنيس كريم بنزيما مهاجم 
ريال مدريد، كان ينتظر الخضوع للرنني املغناطييس ملعرفة 
التشـخيص النهائـي إلصابتـه يف السـاق اليـرسى، التي 
تعـرض لها خالل مواجهة إلتـيش يف الليجا األحد املايض.
وبحسـب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ اإلسبانية، كان 
املقـرر أن يخضـع بنزيما امس األربعـاء الختبار طبي، 
لكنه لـم يحدث. وأضافت الصحيفة ”التشـخيص األول 
لإلصابة: انقباض يف أوتار الساق اليرسى، بينما 
لـم يصدر تقرير طبي رسـمي من النادي 
بعد“. وبّينت ”من حيث املبدأ سـيغيب 
بنزيمـا 10 أيـام ويمكـن أن يلحـق 
بمبـاراة الكأس ضـد أتلتيك بيلباو 
يف ملعب ”سان ماميس“. وأشار 
التقرير إىل أن ”كارلو أنشيلوتي 
مدريـد  لريـال  الفنـي  املديـر 
لن يخاطـر بالدفـع ببنزيما 
والهـدف الرئيـيس هـو أن 
يكون جاهزا للمباراة ضد 
باريس سان جريمان، يف 
ذهاب ثمن نهائي دوري 
التـي  أوروبـا،  أبطـال 
العاصمـة  يف  سـتقام 
الفرنسـية باريـس يوم 

15 فرباير/ شباط املقبل“.

قّرر الجهازان الفني واإلداري ملنتخب سـوريا 
استبعاد العب الوسـط أياز عثمان من قائمة 
املنتخـب املشـارك يف تصفيـات كأس العالـم 
FIFA قطر 2022™، بسـبب اشرتاطه اللعب 

أساسياً بحسب مدير املنتخب.
وقـال يـارس لبابيدي مدير منتخب سـوريا يف 
ترصيـح لوكالـة فرانـس بـرس إن اسـتبعاد 
عثمان جاء بسبب ”اشـرتاطه اللعب أساسياً 
يف ترصف غري مسؤول مما استدعى استبعاده 

من املنتخب“.
يف املقابـل، رّد العب يوينكوس اليوناني البالغ 
27 عاماً يف حسـابه عىل موقع فيسـبوك ”أنا 
أياز عثمان العب منتخب سـوريا أضع نفيس 
دومـاً وأبداً تحت ترصف منتخب بلدي ومدرب 
منتخب بلـدي وأن أعمل لصالـح رؤية مدرب 

املنتخب يف املكان الذي يختاره يل“.

وكان االتحاد السوري ذكر يف بيان أن استبعاد 
عثمـان جاء ”بسـبب رشوطه غـري املنطقية 
وربط تواجده مع املنتخب بأن يلعب أساسياً. 
وهـذا أمر غري مقبول يف العـرف الريايض ولم 

يسبق أن حدث من قبل“.
ويلتقـي منتخـب سـوريا الخميـس مـع 
مضيفـه اإلماراتي يف دبي ضمـن الجولة 

السابعة ملنافسـات املجموعة األوىل من 
الـدور الثالث الحاسـم املؤهـل ملونديال 
قطر، حيث يحتل املركز السادس األخري 

يف مجموعته.        

عانـى قلة مـن العبي كـرة القدم من تداعيـات فريوس 
كورونـا وتأثريهـا املبارش عـىل حياتهم، غـري أّن معالم 
لتأثريات طويلة األمد للجائحة بدأت تظهر بشكل واضح 
يف عالم الكرة املسـتديرة، حيث أشـارت إحدى الدراسات 
إىل تأثر العبـني من الصف األّول عىل املـدى الطويل بهذا 

الفريوس الفّتاك.
برزت عدة حاالت لآلثار الجانبية لـ ”كوفيد- 19“، منعت 
يف البعـض منهـا الالعب املصاب من العودة للمسـتطيل 

األخرض فور صدور نتيجة سلبية.
غاب األملاني يوزوا كيميش العب وسـط بايرن ميونيخ، 
الرافض بداية تلقـي اللقاح املضاد لكورونا، عن املالعب 
ملدة شـهرين بسبب تلف يف الرئة، بينما قال صانع ألعاب 
يوفنتوس اإليطايل، األرجنتيني باولو ديباال إنه عانى من 
”ضيـق يف التنفس“ عندما عاد يف عام 2020 عقب ثبوت 

إصابته بالفريوس. 
ولم تشـذ حالة األرجنتينـي ليونيل ميـيس نجم باريس 
سـان جرمان الفرنـيس واملتوج مؤخراً بالكـرة الذهبية 
للمـرة السـابعة يف مسـريته، عـن أقرانه مـن الالعبني، 
مقـراً انه احتـاج إىل ”وقت أطـول من املتوقـع للتعايف“ 
بعـد إصابته بكورونا خالل عطلة األعياد التي قضاها يف 

مسقطه يف روزاريو.
حاالت أكثر خطورة

ولكن، بخالف هـذه اآلثار الجانبية لكورونا شـهد عالم 
كـرة القـدم األحرتايف حـاالت أكثر خطـورة، فقد أمىض 
كارل دارلـو حـارس نيوكاسـل اإلنكليزي ثالثـة أيام يف 
املستشـفى، فيمـا تـم نقل جنـاح مونبلييه سـالومون 
”جونيور“ سـامبيا إىل غرفـة العناية املركـزة، ولم يبدأ 
جان-كيفـن أوغوسـتان العب نانت مبـاراة مع الفريق 
األول منـذ عام 2019 بسـبب عـدم تماثله للشـفاء من 

”كوفيد- 19“ لفرتة طويلة.
وضمن السياق ذاته، أعرب العديد من املدربني 
عن مخاوفهم يف األسابيع األخرية، بشأن آثار 

قصرية ومتوسطة املدى لكورونا. 
قـال ديدييه ديشـان مـدرب منتخب فرنسـا 

الفائز بمونديال 2018 يف روسـيا ”عندما يصاب 
الالعبـون بالفـريوس ثـم يعـودون، ال يحـدث ذلك 

بمجرد نقرة من األصابع. حتى لو شـعروا به، فإن األمر 
يستغرق بعض الوقت“.

وكشـف باحثـون مـن جامعتـي دوسـلدورف األملانية 
وريدينـغ االنكليزية نتائج دراسـة شـملت 257 العباً يف 
الـدوري األملاني واإليطـايل لكرة القدم عـادوا إىل املالعب 
بعـد معاناتهـم مع ”كوفيـد- 19“، تشـري إىل انخفاض 

مستوى أداء الالعبني أيضاً. 
ووجدت الدراسـة أن معدل نجـاح الالعبني يف التمريرات 
انخفض بنسبة تصل إىل خمسة يف املئة وأن الفريوس أثر 
بشـكل أكثر خطورة عىل الالعبني الذيـن تزيد أعمارهم 

عن 30 عاماً.
كمـا أشـارت إىل أن األنديـة التي شـهدت أكـرب عدد من 
اإلصابـات بــ ”كوفيـد- 19“، حققت نتائج أسـوأ من 

منافسيها بعد شفاء العبيها.
قال جيمس ريد مدير قسـم االقتصاد يف جامعة ريدينغ 
وأحد املشـاركني يف الدارسة ”حتى اآلن، تشري النتائج إىل 

تغيري دائم يف قدرات الالعب“.
وتابع ”غالبية الالعبني لم يتم تطعيمهم (لحني الدراسة) 

وهذا ال يزال عامالً معقداً“.
فرتة ”إعادة تأهيل أطول“ من االنفلونزا

ويف سـياق مختلف وأخطر، أشـارت بعـض التقارير إىل 
إصابـة بعض الالعبني بالتهاب يف القلب، أبرزهم الثنائي 

الغابونـي بيار إيمريك 
أوباميانـغ مهاجـم 
أرسـنال االنكليـزي 
وماريو ليمينا العب 

نيس الفرنيس.
غادر هـذان الالعبان 

منتخـب  صفـوف 
بالدهما مـن دون أن 
يتمكنا من املشـاركة 
أمـم  كأس  يف  معـه 

إفريقيـا يف الكامريون 
(خرج من ثمن النهائي 

فاسـو  بوركينـا  أمـام 
بـركالت الرتجيـح) للتعايف 

من كورونا.
مـن ناحيته، أشـار املدير الطبي 

القـدم  لكـرة  الفرنـيس  لالتحـاد 
إيمانويـل أورانـت إىل عـدم وجود صلة 

مؤكـدة بني الفريوس وزيـادة خطر اإلصابة 
بأمراض القلب عند العبي كرة القدم.

 2020 وجـد أورانـت يف كانـون األّول/ديسـمرب 
أن 2.2 يف املئـة مـن 350 العبـًا ثبتـت إصابتهـم 

بالفريوس يعانون من مشكلة يف القلب.
وأفاد الطبيب الفرنيس وكالة فرانس برس ”كانت 
(الحـاالت) جميعهـا معتدلة واختفـت يف غضون 
أسـابيع قليلة، ومن املسـتحيل القـول إن جميعها 

مرتبـط بـكوفيـد- 19، مؤكـداً يف الوقـت ذاتـه أن 
الالعبني احتاجوا لفرتة أطول للتعايف من كورونا مما 

يحتاجون عادة للشفاء من االنفلونزا.
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بريوت/متابعة الزوراء:
أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، امس األربعاء، أّن مديرة قسم األزمات والنزاعات 
ومديـرة مكتـب العاصمـة اللبنانية بريوت، ملا فقيه، اسـُتهدفت بربمجية «بيغاسـوس» 

للتجسس خمس مرات، بني إبريل/ نيسان وأغسطس/ آب املاضيني.
برمجية «بيغاسوس» تطّورها مجموعة الهايتك والربمجة اإلرسائيلية «إن إس أو»، وثبت 
اسـتغاللها عىل مدى السـنوات األخرية يف التجسـس عىل معارضني وناشـطني حقوقيني 

ومسؤولني وصحفيني حول العالم.
يف ٢٤ نوفمـرب/ ترشين الثاني املايض، أخطرت رشكة «آبل» فقيه بأّن مهاجمني تدعمهم 
إحدى الدول اسـتهدفوا هاتفها الشـخيص من نوع «آيفون». وتأكد فريق أمن املعلومات 
يف «هيومـن رايتس ووتش» من اخرتاق أجهزة «آيفون» الحالية والسـابقة الخاصة بلما 
فقيه، بربمجية «بيغاسوس» اإلرسائيلية، بعد تحليل جنائي. وراجع فريق مخترب األمن يف 

«منظمة العفو الدولية» التحليل، وأكد النتائج.
ووفقاً لـ»هيومن رايتس ووتش»، اخرتق هاتف فقيه باسـتغالل ثغرة «زيرو-كليك»؛ أي 
مـن دون أن تفعل صاحبتـه أي يشء، مثل النقر عىل رابط. هـذه تقنية هجوم متطورة، 

ومعقدة، وفعالة يف اخرتاق األجهزة ويصُعب أيضاً عىل املُستهَدف اكتشافها أو منعها.
ترشف فقيه، وهي مواطنة أمريكية-لبنانية، عىل االستجابة لألزمات يف دول مثل سورية 
وميانمار ولبنان وفلسـطني املحتلة وأفغانستان. يشمل عملها توثيق وفضح االنتهاكات 
الحقوقيـة والجرائـم الدولية الخطـرية أثنـاء النزاعات املسـلحة، والكوارث اإلنسـانية، 
واالضطرابات االجتماعية أو السياسـية الشـديدة. ورأت «هيومن رايتس ووتش» أّن هذا 
العمـل «ربمـا جذب انتبـاه حكومات مختلفة، بمـن فيهم بعض عمـالء <إن إس أو> أو 
املشـتبه فيهم».وقالت فقيه يف بيان «هيومن رايتس ووتش»: «ليست صدفة أن تستخدم 
الحكومات برمجيات تجسس الستهداف الناشطني والصحفيني، وهم الذين يكشفون عن 
ممارسـاتها التعسفية. يبدو أنها تعتقد أّن ذلك يسـاعدها عىل تعزيز سلطتها، وإسكات 

املعارضة، وحماية تالعبها بالحقائق».
ويف السياق نفسه، ّرصحت فقيه، لصحيفة «ذا غارديان» الربيطانية، بأنها يف الفرتة التي 
اسـُتهدفت فيها بـ»بيغاسـوس» كانت ترّكز عىل التحقيق حول انفجار مرفأ بريوت الذي 
وقع يف الرابع من أغسطس/ آب عام ٢٠٢٠ وأودى بحياة ٢١٥ شخصاً عىل األقل وإصابة 
٦٥٠٠ آخرين. كان سـبب االنفجـار تخزين كميات كبرية من نيـرتات األمونيوم من دون 
إجراءات وقاية، وتبنّي أن مسـؤولني عىل مسـتويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا 

عىل دراية بمخاطر تخزينها ولم يحركوا ساكناً. 
كما شـاركت يف ذلك الوقت يف مشـاريع شـملت قطاع غزة وإثيوبيا، وفق ما قالته لـ»ذا 
غارديان».وعلقـت الباحثـة واملدافعـة أوىل يف مجال الحقوق الرقميـة يف «هيومن رايتس 
ووتش» ديربا براون: «تسـتخدم الحكومات برمجيات التجسس التي تطورها <إن إس أو 
غروب> ملراقبة وإسـكات الحقوقيني والصحفيني، وغريهم ممن يكشـفون االنتهاكات. 
السـماح لها بالعمل من دون عقاب بوجود أدلـة قاطعة عىل االنتهاكات ال ُيقوّض جهود 
الصحفيني واملنظمات الحقوقية ملحاسـبة أصحاب السلطة فحسب، بل ُيعرّض أيضاً من 

يحاول حمايتهم لخطر جسيم».
وشـددت «هيومـن رايتس ووتـش» عىل «الحاجـة امللحة إىل تنظيـم التجـارة العاملية يف 
تكنولوجيـا املراقبـة»، وطالبـت الحكومـات بـ»حظـر بيـع وتصدير ونقل واسـتخدام 

تكنولوجيا املراقبة حتى ُتطبَّق ضمانات حقوقية».
ردت «إن إس أو غـروب» عـىل طلب «هيومن رايتس ووتش» للتعليق، قائلة إنها «ليسـت 
عىل علم بأي زبون نشـط يسـتخدم تقنياتها ضد موظفة» يف «هيومـن رايتس ووتش»، 

وإنها ستفتح تقييماً أولياً لتحديد ما إذا كان يتوجب فتح تحقيق.
ل «بيغاسـوس» خلسـة عىل الهواتف الخلوية. فور تحميلها، يصبـح الزبون قادراً  وُتحمَّ
عـىل تحويل الجهـاز إىل أداة مراقبة قوية، عـرب الوصول الكامل إىل الكامـريا، واملكاملات، 
والصـور ومقاطع الفيديو، وامليكروفون، والربيد اإللكرتوني، والرسـائل النصية، وغريها 

من الخاصيات، ما يتيح مراقبة الشخص املستهدف وجهات االتصال.
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دانت املحكمـة األوروبية لحقوق اإلنسـان، 
تركيـا، لحبسـها يف ٢٠١٧ و٢٠١٨ املراسـل 
السـابق لصحيفة «دي فيلت» األملانية دينيز 
يوجيل، يف قضية أثارت توتراً يف العالقات بني 

برلني وأنقرة.
وقالت املحكمة، يف بيان، إن الصحفي األملاني 
الرتكي يوجيـل (٤٨ عاماً) «أُبقي يف الحبس 
االحتياطي يف غياب أسباب وجيهة لالشتباه 

بارتكابه مخالفة جنائية».
كان الصحـايف غطـى لحسـاب الصحيفـة 
املحافظـة حملـة تلـت محاولـة االنقـالب 
الفاشلة يف تركيا، يف يوليو/تموز عام ٢٠١٦، 
ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، واعتقل يف 

فرباير/ شباط عام ٢٠١٧.
ووضـع يوجيل يف الحبـس االحتياطي لعام، 
لالشتباه بأنه «قام بالدعاية لصالح منظمة 

إرهابية، وحرض عىل العنف والعدائية».
وأثـار توقيف دينيـز يوجيل موجـة إدانات 
وتعبئـة يف أملانيا، وتسـبب بتوتـري العالقات 
بـني تركيا وأملانيا حيـث يعيش ثالثة ماليني 

تركي.
وأُفـرج عن يوجيـل يف فرباير/ شـباط عام 
٢٠١٨، وُسـمح له بمغـادرة تركيا إىل أملانيا، 

ما فتح املجال أمام خفـض حدة التوتر بني 
البلدين.

واعتربت املحكمة أن «حرمان الصحفي من 
الحرية يرقى إىل مسـتوى تدخل يف ممارسة 
األخـري لحقـه يف حريـة التعبـري»، ومنحته 

تعويضات قيمتها ١٣٣٠٠ يورو.
وذّكـرت بـأن «وضـع األصـوات املنتقدة يف 
الحبـس االحتياطـي يخلـف آثـاراً سـلبية 
متعـددة، عـىل الشـخص املحتجز نفسـه، 

وكذلك املجتمع بأرسه».
واعتربت املحكمة أن «حرمان الصحفي من 
الحرية يرقى إىل مسـتوى تدخل يف ممارسة 

األخري لحقه يف حرية التعبري».
وأكـدت املحكمـة التابعة ملجلـس أوروبا أن 
«فـرض إجراء يؤدي إىل الحرمان من الحرية 
وينتـج عنـه ال محالـة تأثـري رادع لحريـة 
التعبري، عرب ترهيب املجتمع املدني وإسكات 

األصوات املعارضة».

يف حالـة دينيز يوجيل، خلصـت املحكمة إىل 
أن أنقـرة انتهكت حقـوق «الحرية واألمن» 
و»التعويض يف حالة االحتجاز غري القانوني» 
و»حرية التعبري» املضمونة بموجب املعاهدة 

األوروبية لحقوق اإلنسان.
مـن ناحية أخـرى، اعتـربت أن السـلطات 
الرتكيـة لم تنتهك حقـه يف الوصول إىل ملف 
التحقيـق. وقالـت املحكمـة: «حتـى لو لم 
يسـتفد يوجيـل مـن حـق غـري محـدود يف 
الوصـول إىل األدلـة، فقد كان لديـه معرفة 
كافيـة  بتلك االدلـة التي كانـت ذات أهمية 
أساسـية للطعن الفعال يف رشعية وضعه يف 

الحبس االحتياطي».
ورأى دينيز يوجيل أنه «من دواعي رسوره» 
إدانـة املحكمـة لرتكيـا، وكذلـك مالحظتها 
«املساس بحرية الرأي وحريتي الشخصية». 
لكنـه أعـرب عن أسـفه ألنها «لـم تعترب أن 

اإلجراء (ضده) كان لدوافع سياسية».
كمـا أعرب أحـد محاميه، فيسـيل أوك، عن 
أسفه، ألن املحكمة لم تذكر أن االعتقال كان 
لـ»دوافع سياسـية»، وأشـار عـىل «تويرت» 
إىل نيتـه تقديم اسـتئناف إىل الدائرة الكربى 
للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان. وقال: 

«معركتنا القضائية لم تنته بعد».

 
باريس/ متابعة الزوراء:

ال تخفى أهميـة التدريب لإلعالميني 
حيـث  تخصصهـم،  كان  مهمـا 
ُيضفـي مزيداً مـن القـوة والثقة يف 
املهنـة  أخالقيـات  وُيعـزز  أدائهـم، 
لديهـم ويزّودهم بالتقنيـات الالزمة 
ملواكبـة التطور املتالحق يف الصحافة 
الرقميـة، حيث أضحى من الرضورة 
ا بتخصصات  أن يكون الصحفي ُملمًّ
باإلضافـة  املتنوعـة،  الصحافـة 
للمهارات واألدوات واملعرفة الرقمية 

الكافية.
قمنا يف شـبكة الصحفيـني الدوليني 
نيبـال  املُدرِّبـة  اإلعالميـة  بمقابلـة 
ضبـط  مسـؤولة  وهـي  ثوابتـة 
التدريـب والجـودة يف مركـز تطوير 
لنقـل  بريزيـت؛  بجامعـة  اإلعـالم 
تجربتهـا ونصائحها يف مجال تدريب 
للصحفيني الذيـن يمضون ُقدماً عىل 

درب التدريب كُمدرِّبني.
ثوابتـة يف مركـز تطويـر  إّن عمـل 
اإلعـالم قائم عـىل التدريـب واإلنتاج 
وبناء القدرات وتطوير اسرتاتيجيات 
إعالميـة، فالتدريـب هـو واحـد من 
األساسـية ملهامهـا، عـىل  األعمـدة 
اختـالف أسـاليبه. وتقـول: «كنـت 
سـابقاً يف سـنة ٢٠٠٠ محـارضة يف 
جامعـة بريزيـت، ومنسـقة وحـدة 
التدريـب، أقـوم باختيـار مواضيـع 
التدريـب وبنـاء منهجيـات التدريب 
وتقييـم  تنفيذهـا  عـىل  واإلرشاف 
مخرجاتها، وهـذا جعلني أرى كافة 
نمـاذج التدريـب سـواء املمتازة عىل 
عـىل  املميـزة  أو  املحـيل  املسـتوى 

املستوى العاملي».
وهمـا سـبق جعـل ثوابتة تكتسـب 
خـربات وبعد سـنوات طويلة يف هذا 
العمـل أصبحت ُمدرِّبـة، وهي تؤمن 

بـأّن الخـوض يف التدريـب بحاجـة 
للنضـج وأن تأخذ الخربات واملهارات 
املرتاكمة مسارها الحقيقي والزمني. 
وُتتابع ثوابتة: «بعد سـنوات طويلة 
مـن التدريـب قاربـت الــ١٥ عاًما، 
أصبحـُت اآلن ُمدرِّبـة عىل مسـتوى 
محـيل ودويل، وأعمل مع مؤسسـات 

دولية».
«يرتبـط التعليـم عـادًة بمنهـاج أو 
خطة دائـرة أكاديمية بشـكل مكرر 
وروتيني، أما التدريب فهو قائم عىل 
مهـارات املتدربني والعمل عىل تعزيز 
ورفع سـقف قدراتهـم يف هذا املجال 
وصوالً ملستويات أعىل، وبالتايل فإننا 
بعرص اإلعالم الرقمـي ومع اختالف 
أدواته، فال سـبيل السـتكمال مسار 
الحياة املهنية بدون العمل عىل تعزيز 
القـدرات من خالل الربامج التدريبية 

املختلفة»، بحسب ثوابتة.
تخربنا ثوابتة: «فيما يخّص املهارات 
املعرفيـة، ليس عـىل الصحفي فقط 
اإلملام بمجـال عملنا الذي ُندرِّب فيه، 
بل مـن املهم أيًضا التشـبُّع والنضج 
والتطويـر والبناء عليه، فاليوم تصل 
القصة الفلسطينية من خالل وسائل 
اإلعالم الرقمّيـة إىل كل العالم، بوقت 
جميـع  املدّربـة  وتنصـح  قيـايس»، 
الصحفيـني بـأن ُيتقنـوا ويتمكنـوا 
ألنهـا  الرقمـي  اإلعـالم  أدوات  مـن 
مهّمة وتشـّكل املستقبل، كذلك ألّنها 
األرخص واألسـهل، ففي السابق إذا 
ما أراد الصحفي نرش رسالة معينة، 
كان ينبغي أن ُينشـئ قناة أو إذاعة، 
أو أن ُيصـدر صحيفـة أو مجلة، أما 
اليـوم فيمكنه ذلك من خالل املوبايل 
وعرب منصات التواصل االجتماعي».

وخالل تفـيش جائحـة «كوفيد ١٩» 
التـي حّدت من اللقـاءات الوجاهية، 
عـرب  ُتعقـد  التـي  التدريبـات  زادت 

اإلنرتنت، ومن أهم املنصات التي عىل 
الصحفي معرفة كيفية استخدامها:

واألسـهل  األشـهر  هـو   :Zoom
اسـتخداًما. ويمكن قراءة هذا املقال 
عرب شبكة الصحفيني الدوليني، حول 

إجراء املقابالت عرب زووم.
ميزاتـه  أهـم  مـن   :Google Meet
إمكانيـة اسـتخدامه عـرب املتصفح 

بدون تحميله.
مـن  متـاح    Messenger Rooms
خـالل ماسـنجر، حيُث يمكـن عقد 

اجتماعات وتدريبات عربه.
ثوابتـة:  ُتضيـف  اإلطـار،  هـذا  يف 
«يوجـد قسـمان للتدريـب: الجانب 
التقنـي وهو كيف تسـتخدم األدوات 
والتطبيقات الحديثة، والجانب اآلخر 
يتمّثـل باملضمـون، أي كيـف ُتطوِّر 
محتوى مناسـًبا وينسـجم مع هذه 

األدوات الحديثة».
القياديـة  املهـارات  صعيـد  وعـىل 
للتدريب، تقول املُدرِّبة ثوابتة: «يجب 
أن تكـون شـخصية املُـدرِّب مميزة، 
هناك من يكون لديـه املعرفة والعلم 
والتجارب ولكن ال يوجد لديه معرفة 
كيف ُيوصل هـذه املعرفة للُمتدربني 
ويقنعهـم فيهـا، وهـذا أمـر بغايـة 
األهميـة، وبالتـايل يجـب أن يمتلـك 
املُدرِّب املعرفة واألسلوب مًعا، للتمّكن 

من إيصال املعلومات إىل املتدّربني». 
تختتـم ثوابتـة حديثهـا: «حتى يتم 
تطويـر واقـع التدريـب اإلعالمي يف 
فلسـطني ينقصنـا شـهادة اعتمـاد 
ُمدرِّبني، بدأنا يف مركز تطوير اإلعالم 
بإعطـاء دورات تدريب ُمدرِّبني، ومع 
هـذا نحن بحاجة للتعـاون مع جهة 
رسمية أكاديمية إعالمية دولية، ملنح 
صة،  شـهادات اعتماد ُمدرِّبـني ُمرخَّ
وهذا ما نسـعى له جاهداً مع نقابة 
الصحفيـني بالرغم من كل التحديات 

والعقبات».
مـن جهتـه، ُيقـدِّم املـدّرب واملدّون 
مصطفى أبو السـعود مجموعة من 
النصائح من واقع تجربته الشخصية 

يف مجال التدريب:
١.  اقـرأ كثـرًيا عـن املوضـوع الذي 
سـتتحدث عنه أمـام املتدربني الذين 
يـرون املـدّرب بعيـون بصـرية، كما 
أّن دسـامة املعلومـات تزيـد فـرص 

إعجابهم بك.
٢. اسـتمع لهـم، فالـدورة التدريبية 
ليست محارضة جامعية عىل الطالب 
فيهـا اإلصغاء، بـل شـاِرك املتدربني 
وشـاورهم، واحرص عىل تحفيزهم 

للحديث فكلهم كنوز.
٣. املظهـر لـه دور كبـري يف أن تنـال 
اإلعجـاب، لكـن ال تبالـغ، وال تجعل 

الشكل يطغى عىل جوهرك.
٤. اسـتخدم لغـة الجسـد بطريقـة 
متناسـقة، ال تتحرّك كثـرًيا وال تقف 

جامًدا.
بطريقـة  عليهـم  نظراتـك  وّزع   .٥
تجعـل كل واحـد منهم يشـعر بأنك 

تنظر إليه فقط.
٦. جميل لـو كان معك ورق مكتوب 
فيها معلومات أخرى ووضعتها عىل 
الطاوالت بدون أن تكشـف ماهيتها، 
وكل فـرتة اقرتحـت عـىل أحدهم أن 

يقرأهـا، ويقـول قارئهـا شـئياً عن 
نفسه.

٧. ال ترسـل لهم إشـارة بأنك األفهم 
واألعلم، بل تقّبل اآلراء برحابة صدر.
التوضيحيـة  الوسـائل  ٨. اسـتخدم 

الشارحة.
٩. اطـرح فكرتك بتسلسـل منطقي 

بدون تخّطي أي جزئية.
١٠. حـّرض موضوعـك وكأنك تذهب 
المتحـان مهـم جـداً، ألن تحضـريك 
يعطـي للمتدربني انطباعا بأنك تهتم 

بهم.
فضفاضـاً  كالمـك  يكـن  ١١.ال 
وعاطفياً، بل خاطبهم بنقاٍط معينٍة 

مرتبٍة حتى يسهل فهمها.
أسـماءهم  تحفـظ  أن  ١٢.حـاول 
ونادهـم بها، فهـذا يشٌء جميٌل جداً، 

ويشعرهم بأنك مهتم بهم.
١٣.ابتكـر يف أسـاليب التعارف، مثالً 
اذكر خمسة أشـياء يحبها الشخص 
أو ال يحبها من طعام ودول ومهارات 

وهوايات أو أسماء شخصيات.
١٤.عّرب عن سعادتك بوجودك بينهم 
القّيمة  املعلومـات  واشـكرهم عـىل 
التـي تعلمتها منهـم، وأخربهم بأنك 
جاهـز ألي يشء يطلبونـه حتى بعد 

انتهاء اللقاء.
(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)
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تونس/ متابعة الزوراء:

تصـّدرت التطـورات التـي شـهدتها 
تونس خالل األشـهر املاضية املشـهد 
عىل السـاحة املحلية والعربية وحتى 
العاملية عقب إصدار الرئيس التونيس 
قيـس سـعّيد يف الخامـس والعرشين 
مـن يوليو املايض عدًدا مـن القرارات 
التي أعقبها جدل واسع وانتشار كبري 

لالّدعاءات الزائفة واملضلّلة.
وشـملت هذه القرارات إعفاء رئيس 
الحكومة هشام املشييش من منصبه، 
وتجميد عمـل واختصاصات الربملان، 
ورفـع الحصانـة الربملانيـة عـن كّل 
أعضـاء مجلـس النـواب، إضافـة إىل 
توّيل الرئيس سعّيد السلطة التنفيذية 
يعّينـه  حكومـة  رئيـس  بمسـاعدة 
بنفسه. واسـتكماال لهذه اإلجراءات 
عـنّي سـعّيد نجـالء بـودن رمضـان 

رئيسة للحكومة.
ويقول الفاعلون يف الوسـط اإلعالمي 
التونيس من نقابات وهياكل تنظيمية 
إن األخبـار الزائفـة ُتسـتغل أحيانـا 
لتوجيـه الرأي العام وتضليله، خاصة 
أن األخبـار صـارت تنتـرش برسعـة 
ودون تدقيـق عـىل مواقـع التواصـل 
االجتماعي ويف بعض الصفحات التي 

تسمي نفسها صحًفا إلكرتونية.
ورصدت منّصة ”مسبار“ وهي منصة 
الحقيقـة وكشـف  لفحـص  عربيـة 
أبـرز  العمومـي  الفضـاء  يف  الكـذب 
األخبـار املضلّلة التـي انترشت عقب 
قرارات سـعّيد، فبعد صدور القرارات 
انتـرشت عـىل نطـاق واسـع صورة 
جـرى تداولها لرئيـس الربملان املجّمد 
وزعيـم حركـة النهضـة اإلسـالمية 
راشد الغنويش مع اّدعاء بأنها للحظة 

خروجـه من مجلـس النـوّاب ُمجرًّدا 
من مالبسـه، لتتحّقق منها ”مسبار“ 
وتجـد أّنهـا مفربكـة. وكذلـك الخرب 
الزائـف عـن وضـع الغنـويش تحـت 
اإلقامة الجربية، وخرب تعيني اإلعالمي 
ا  التونيس لطفي العمـاري مديرًا عامًّ
لإلذاعة والتلفزيون التونيس، وهو ما 

نفاه العماري بنفسه.
وانترش ترصيح منسوب إىل املستشارة 
األملانية املنتهية واليتها أنجيال مريكل 
قالت فيـه ”غريب أمر نـّواب تونس، 
١٠ سـنوات لم يسمعوا صوت تونيس 
واحـد، واليوم أصبحـوا يدّقون أبواب 
السفارات ويسـاومون سيادتهم من 
أجل الرجوع إىل الحكم وبأي ثمن حتى 

وإن باعـوا بالدهـم“. وتحّقـق فريق 
”مسـبار“ من هذا الترصيح ليجد أنه 

زائف وال أساس له من الصحة.
ولم يهدد الغنـويش أوروبا يف مقابلته 
مع صحيفـة ”كوريريي ديال سـريا“ 
اإليطاليـة بعودة العنـف واإلرهاب إىل 
تونس إذا لم يرتاجع الرئيس سعّيد عن 
قراراته. كما لم يدُع القيادي السـابق 
يف حركة النهضـة رضوان املصمودي 
الجيش األمريكي إىل التدّخل يف تونس.

وانتـرش اّدعاٌء زائٌف يقول بأّن راشـد 
الغنـويش فّوض صالحياتـه الربملانية 
إىل النائبـة األوىل سـمرية الشـوايش، 
وبالتحّقق تبني أّن املستشار السيايس 
ريـاض  النهضـة  حركـة  لرئيـس 

الشعيبي نفى الخرب يف منشور له عىل 
فيسبوك، وأّكد أّن الغنويش لم يفّوض 

صالحياته الدستورية ألي شخص.
أّن  مـن  ”مسـبار“  فريـق  وتأّكـد 
صحيفـة ”نيويورك تايمـز“ لم تنرش 
ترصيحـات للرئيـس األمريكـي جـو 
بايـدن يمـدح فيها سـعّيد، ولم تنرش 
صحيفة ”واشنطن بوست“ األمريكية 
ترصيًحـا لبايدن يقول فيه إّنه ”لم يَر 
رئيًسـا عربيًّا مثل قيس سـعّيد، وأنه 
رغم اإلغـراءات واملليارات لكّنه اختار 
الشعب“. كما لم تؤّكد ”ذا إندبندنت“ 
تعرّض رئيس الـوزراء التونيس املُقال 
هشام املشـييش لالعتداء بالرضب يف 
القرص الرئـايس لحمله عـىل التنّحي 

من منصبه.
ومن بـني أهم األخبـار التـي تداولها 
التونسـيون يف اآلونـة األخـرية خـرب 
مفـاده صدور أمـر رئـايس يف الرائد 
الرسمي التونيس (الجريدة الرسمية)، 
اسـُتبدل بمقتضاه تاريخ عيد الثورة 
التونسـية من الرابع عـرش من يناير 
إىل يـوم السـابع عرش من ديسـمرب، 
وهو ما تقول ”مسبار“ إنها تحققت 
منـه ووجدت أنـه لم يصـدر يف الرائد 
الرسـمي أّي أمٍر يتعلّق بتغيري تاريخ 
عيد الثورة عامة وأن الصورة املتداولة 

مفربكة.
وانترش عىل صفحات مواقع التواصل 
للقـاء  فيديـو  مقطـع  االجتماعـي 
الرئيس التونيس بوفد إماراتي يرتأسه 
الدبلومـايس لرئيس دولة  املستشـار 
اإلمارات أنور قرقاش يف قرص قرطاج 
يف تونـس، ُيظهر سـعّيد وهو يتحّدث 
عن التطبيع بوصفـه خيانة عظمى. 
وُنـرش مقطـع الفيديو تحـت عنوان 
”سـعّيد يلّقـن الوفد اإلماراتي درًسـا 
قاسـًيا عن التطبيع والخيانة“، إّال أّن 
”مسبار“ كشـفت أّن الفيديو مفربك 

وتم تركيب الصوت عليه.
التونسـيون  املحامـون  ُينّظـم  ولـم 
وقفة احتجاجية ضد قرارات سـعّيد. 
ولم ُيصدر سـعّيد قراًرا بإحالة مفتي 
القضـاء  إىل  بطيـخ  عثمـان  تونـس 
بسبب قضايا فساد. ولم ُيصدر قراًرا 
التلفزيونية  بعدم تمويل املسلسـالت 

ألّن وزارة الصحة أوىل بها.
كمـا تداولـت حسـابات عـىل موقع 
فيسبوك ترصيًحا منسوًبا إىل السفري 
الفرنـيس السـابق يف تونـس أوليفيي 
بوافر دارفـور قالت إّنـه من معرض 

رّده عىل سـؤال طرحـه عليه صحايفّ 
يف قنـاة ”أل.يس.آي“ الفرنسـّية قال 
فيـه ”لـن يصـل إىل الحكم مـن يهّدد 
مصالح فرنسـا الحيوّيـة يف تونس“، 
لكّن االّدعاء زائف ومفربك كما كشف 

فريق ”مسبار“.
مواقـع  عـىل  مسـتخدمون  وتـداول 
التواصـل االجتماعـي اّدعـاء مضلًال 
مفـاده أّن الرئيس التونيس األسـبق 
املنصف املرزوقي ّرصح بالقول ”يجب 
عزل رئيس الجمهورية قيس سـعّيد، 
وتوّيل راشـد الغنويش رئيـس الربملان 
رئاسـة الجمهوريـة بالنيابـة بصفة 
مؤقتة يف إطـار فرتة انتقالية“، ولكن 

بالتحّقق تبنّي أّن االّدعاء مضلّل.
اململكـة  أن  فريـق ”مسـبار“  وأكـد 
العربيـة السـعودية لم تعلـن تكّفلها 
بسـداد ديـون تونـس، كمـا لـم تُقل 
”نيويورك تايمز“ إّن سـعّيد منشـغل 
بتعزيز سـلطته، وال وقت لديه ملعاناة 
التونسـيني. ولـم تمنع تونـس مرور 

الطائرات الفرنسية بأجوائها.
وتداولـت مواقع إخبارية وحسـابات 
عىل مواقع التواصل االجتماعي، خربًا 
يّدعي أّن وزارة الخارجية الفرنسـية 
أصدرت بالًغـا ُتحّذر فيـه رعاياها يف 
تونس بسـبب وجود خطـر هجوم يف 
املنطقـة، وصفته بعـض الصفحات 
إّن  حسـابات  وقالـت  باإلرهابـي. 
الخارجيـة تلّمـح إىل ”قـرب حـدوث 
انقالب يف تونـس وأزمة داخل القرص 

الرئايس“.
ووجـد تحّقـق ”مسـبار“ أّن االّدعاء 
يحتـوي عـىل انتقائية وإثـارة، إذ أّن 
الخارجية الفرنسية حّذرت مواطنيها 
املقيمني يف تونس أو املسـافرين إليها 

وإىل عـّدة بلـدان أخـرى مـن خطـر 
التعرّض لهجوم، وطلبت منهم التحّيل 

بأقىص قدر من اليقظة.
وتعـّد جائحـة كورونا فضـاء خصبا 
للمعلومات الزائفة، حيث رصد فريق 
”مسـبار“ تداول مسـتخدمي وسائل 
التواصل االجتماعي عددا من األخبار 

الكاذبة.
وتداولت حسابات عىل مواقع التواصل 
االجتماعي صـورة قالـت إّنها لجثث 
ضحايـا فايروس كورونا املسـتجد يف 
تونـس، وعلّقت عليهـا ”تونس تودع 
أبناءها بهذه الطريقة املؤملة“. ووجد 
فريق ”مسـبار“ أّن الصـورة مضلّلة، 
كمـا لـم تسـّجل تونس صفـر حالة 
إصابـة بكورونـا خالل شـهر أكتوبر 
٢٠٢١، ولـم تكن تونس األوىل عامليًّا يف 
نسبة وفيات وإصابات كورونا خالل 

شهر أبريل ٢٠٢١.
فّنـدت  االجتماعيـة  األخبـار  ويف 
”مسـبار“ خربًا زائًفا يّدعي أّن تونس 
سـتوافق قريبا عىل قانونية السـماح 
للرجـال بالزوجـة الثانيـة لتقليـص 
نسـبة العنوسـة، ولم يصـدر عن أّي 
جهة رسـمية مـرشوع قانـون يبيح 

ذلك.
يذُكـر  لـم  الرياضيـة،  األخبـار  ويف 
مقـال صينـي أّن تونـس أّرصت عىل 
اختيـار الحكـم جاني سـيكازوي يف 
مبـاراة تونـس ومـايل األخـرية. ولم 
ُيعاِقب االتحـاد األفريقي لكرة القدم 
سيكازوي بثالث سنوات. أما يف مجال 
الفضاء، فلم تكن تونس أّول بلد عربي 
وأفريقي ُيطلق قمـرًا صناعيًّا، إذ ُتعّد 
مرص أّول دولة عربيًّا وأفريقيًّا دخلت 

هذا املجال من باب االتصاالت.
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يف روايـة (الكلب األسـود) للروائية 
ميسـلون فاخر، وبالرغم من كونها 
أبعدت بعـض التقنيـات الحديثة يف 
املبنى الرسدي، والتـي هي غالباً ما 
ترافق النصـوص الرسدية  الروائية 
أحاديـة الصوت، إلبعـاد املتلقي من 
حالـة امللل والرتابـة التي قد تصيبه 
جـراء متابعتـه للصـوت الواحد يف 
الرسد، وتلك التقنيات، هي التقطيع 
األحـداث  تقطيـع  بذلـك  وأعنـي 
مرقمـة،  أو  معنونـة،  فصـول  اىل 
والتـي تمنح القـارئ فرصة للتأمل 
واالسـرتاحة، اال أنها وفقت يف كرس 
هذه القاعـدة، وجعـل الرواية كتلة 
واحـدة متوحـدة متحـدة متصلـة 
باألحـداث  مشـحونة  متماسـكة 
السـاخنة امللتهبـة، التـي ال تدع أي 
فرصة للقارئ باإلحساس بهذا امللل 
والرتابـة، بل إنه يلتصـق باألحداث 
ويتابـع بأنفاس متقطعة، مسـرية 
البناء الـرسدي الذي أحكمت إتقانه 
وأجادت أدارته، ومنـُذ الوهلة األوىل 
نتابع ونرتصد ونرتقب حياة جمان، 
وسـط بلد مرتبـك مـيلء باألحداث 
والخطـف  القتـل  مثـل  االجراميـة 
واالنفجارات، ووسـط هـذا الفضاء 
الرسدي املشـتعل املحـرتق، تتحرك 
جمـان رغم التحذيـرات من أرستها 
أثنـاء  أحـد  يرافقهـا  أن  بـرضورة 
حجتهـا  أن  اال  لزميلتهـا،  ذهابهـا 
كانت املسـافة قريبـة، وال رضورة 

لذلـك، وهنا تحـدث املفاجـأة، التي 
أعدتهـا الروائيـة البؤرة الرئيسـية 
للنـص الـرسدي، والتي أسـهبت يف 
القارئ  سيكتشف  تفاصيلها،والتي 
أهميتهـا عنـد متابعتـه لتفاصيـل 
أحداث الرواية، وتعترب نقطة انطالق 
لنسـج خيـوط عملية البنـاء الفني 
لهذا النص، كونهـا عملية اختطاف 
لبطلـة هـذا النـص، وما حـدث لها 
والتـي  االختطـاف،  عمليـة  اثنـاء 
عمدت الروائية يف أن تقدم مشـاهد 
لفتـاة  وصعبـة  وقاسـية  مروعـة 
تختطف وسـط ذئاب كارسة،سيمر 
القـارئ ويتابـع تفاصيلها  عليهـا 
التي تثري الشجن،والعاطفة لنشارك 
بطلة النص معاناتها الذليلة، وهذه 
املقاطع من النص الرسدي الروائي، 
إذا ما اكتشفنا الحقاً، أن ذات الرجل 

قد قـام باغتصابها بصورة همجية 
خالية من أي إنسـانية، وقد تناهى 
اىل سـمعها أسـمه ناظم أبـو أنس، 
حيـث إن الروائيـة قدمـت لنـا هذه 
الحادثـة بدقـة متناهيـة ورصاحة 
وجرأة عالية، لكونهـا تريد من ذلك 
أن تكـون تلـك الحادثة هـي البؤرة 
سـوف  التـي  واملركزيـة  الرئيسـة 
ترافقهـا بقـادم االحـداث، كونهـا 
تجـد فرصة للهـرب، وتصل ألهلها، 
وتحكـي لهـم الحكايـة، ويذهبون 
اىل مركـز الرشطـة للتبليغ عن هذه 
العصابـة، اال أن الضابـط ينصحها 
ولكونهـا  شـكوى،  تقديـم  بعـدم 
كشفتهم عليها أن تختفي أو تموت، 
لكـي تتخلص مـن املطـاردات التي 
سـتحصل لها مـن أجـل تصفيتها، 
وبالفعـل يحـدث ذلـك، فيعلـن عن 

وفاتهـا، ويقام لهـا رسادق العزاء، 
بعدهـا تغري اسـمها مـن ايناس اىل 
جمان، ويحدث أن يطلب أحد التجار 
واسمه ناظم أبو أنس أيضاً وبحكم 
عملهـا يف دار لألزيـاء أن ترافقه اىل 
بريوت لعقد صفقـة مالبس تخص 
الدار، وتدور أحداث كبرية وواسعة، 
خالل رحلة سـفرتها، حيث تسافر 
اىل اسـتكهولم، وتتعرف عىل عماد، 
كما بادرها الشـك بـأن يكون ناظم 
هـو ذات ناظم الذي اغتصبها، اثناء 
اختطافها، اال أنه يقسـم بأنه ليس 
هـو، أنها تشـابه أسـماء، ويحدث 
أن يعتقل أبـو أنس يف الصني بتهمة 
ادخال مخـدرات للصني وهي تهمة 
تصـل بـني املؤبـد واالعـدام، وألنها 
أحببتـه، وألنـه وضـع ثروتـه بـني 
يديهـا، تعمـل عـىل االفـراج عنـه، 
ليذهب من الصني اىل بغداد، ويبحث 
عن ناظـم الذي فعل بجمـان والتي 
اسمها الحقيقي ايناس حسن، هذه 
الحادثة املروعة، ويستطيع أن يصل 
اليـه ويودعه السـجن، عندها تعود 
جمـان اىل بغـداد، مطالبـة بثأرها، 

فتواجهه وتقول له:
(بالرغـم من كل مـا تفعلونه، نحن 
نحيا ونبقـى وأنت وأمثالك وحماتك 

إىل مزبلة التاريخ.
ثم بصقُت عىل وجهه بصقة خرجت 
مـن أعمـاق ثالثـة عرش عامـاً من 
املعانـاة ومـن أعمـاق تلـك الغرفة 
املعتمـة التـي احتجزني فيهـا هذا 

الظالم وما جرى يل فيها.

أمسـكت بيـد رفيقي ناظـم األحمد 
وقلت   له:

- دعنـا نخرج من هنـا ولنتمىش يف 
شـوارع بغداد لنستنشـق العراق.) 

(ص 170 ).

ان االحـداث الكبـرية التـي حدثـت لها 
اثنـاء عملية األختطاف،لهـا وقع كبري 
ومؤلم يف حياة بطلة النص، وتأتي بنية 
العنونـة (الكلـب االسـود) عتبة نصية 
موازيـة، ولهـا أكثر مـن داللة،وعملية 
اسـرتجاع ما حدث لها يحرك فيها هذا 
الكلـب االسـود الـذي يحيلهـا اىل كتلة 
انفعالية شـديدة، ويدفعها اىل االنتقام 
مـن الذين كانـوا سـبباً يف هروبها من 
وطنهـا، لتعيـش عالـم الغربـة وهـي 
تحلم يف االحضـان الدافئة بني ارستها، 
وكذلك تشـري داللـة العنـوان اىل الكلب 
االسـود الـذي فعـل فعلته بهـا وحطم 
حياتها،والروايـة تضعنـا بـني عاملني، 
عالـم الديسـتوبيا الذي تركتـه هاربة، 
وعالـم اليوتوبيـا الـذي رأتـه يف عالـم 

الغربة رغم الحنني للوطن.

لقد قدمت الروائية ميسـلون فاخر 
عرب روايتها (الكلب األسود)، أحداثاً 
سـاخنة، فيهـا الخطاب االنسـاني 
واالجتماعـي، وفيها رصخة مدوية 
إلنقـاذ الفقـراء، مـن براثـن تجار 
ابناءنا  الذيـن يختطفـون  االعضاء 

ويقتلوهـم ليتاجـروا بأعضائهـم.

مـن إصـدارات دار سـطور للنـرش 
والتوزيـع- بغـداد – املتنبـي لعـام 

.2022
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إنك.. عندما تقرأ ”واثق الجلبي”، 
عليـك ان تدرك انـك يف رحلة إىل 
عوالم قديمة حديثة مع شخص 
يغوص يف عمق األعماق لُيخرج 
جوهرة نـادرة فيجعلـك تطيل 
النظـر إليهـا والتمّعن يف أصلها 
وفصلهـا وكيـف كانـت ، أين،  
ملاذا ،  من القـادر عىل تقييمها 
، وهـل لهـا سـوق يف حارضنا 
، وكل التسـاؤالت التـي تخطر 
لك عىل بـال . تماماً كما يحدث 
وأنت تقرأ هذه الرواية ” منطق 
الطري والشـيخ يوسـف ” ( بل 
هما روايتـان يف رواية ) ، حيث 
يحملك الكاتـب يف قطارين عىل 
سكتني متوازيتني ؛ قطار قادم 
من املـايض البعيد البعيد يحمل 
” منطـق الطري ” وعـىل متنه ( 
السيمرغ ، و الطاووس الراحل 
إىل مملكته  ) ، واآلخر راحل من 
الحارض نحو الغد يحمل منطق 
البرش وتأّثره بما هو موروث أو 
بني ماكان ومايكون وسـيكون  
، وعىل متنه ( الشـيخ يوسـف 
وتلميذه حسـن الذي يتابع عىل 
خطاه ) . فمن هو“ السيمرغ“ 
؟ ومن هو“ الشـيخ يوسف ” ؟ 
إىل أين يأخذانـا ؟ يف أّية محطة 
يتقابالن؟ وكيف يختلفان وعند 
اّي منعطـف يفرتقـان؟ ومـاذا 
يف جعبتهمـا؟ يف أي زمـان واي 
أراد  مـكان يعيشـان ؟ ومـاذا 
الكاتب مـن هذا التجـوال وأّية 
أفكار وصـور وأحداث نقلها  ؟ 

ويف أية محطة انتهى  ؟!
تسـع  يف  يتقابـالن   قطـاران 
محطات كانت عىل التوايل بداية 
من ”منطق الطري“ ثم“ الشيخ 
يوسـف“  ( ١ عروج// يقابلها 
١ جديد قديم _٢ شق الصدر // 
٢ مجـاز _ ٣ آدم // ٣ بابـل و 
بغداد _ ٤ الشـكر واليقني // ٤ 
موىس و الخرض  _ ٥ إدريس// 
٥ ملـاذا لم يكتـب اإلمـام كتاباً 
؟ _ ٦ نـوح// ٦ الحجـاب _ ٧ 
سومماتو// ٧ املاء هو النقطة 
_ ٨ نوافذ// ٨ الحب يطرق باب 
التلميـذ _ ٩ طـري إبراهيـم // 
٩ أصـرب بنـّي ) ...  أما املحطة 
العـارشة ( البداية مـن جديد )  
فكانت  للعودة من جديد ؛ وكأن 
الكاتب أراد من خاللها أن يقول 
: هي الحياة ، دائرة تدور بنا ، ال 

نقطة للنهاية فيها .. من حيث 
ننتهي نبدأ   .... 

أمـا البداية فكانـت مع الكاتب 
واثـق الجلبي  ضّمنهـا اإلهداء 
لولديـه ” أرغـد ” و ”يوسـف“ 
وفيهـا يقول : ” لم أتصور يوما 
أننـي سـألتقي بكائـن ألبسـه 
قناعاتي،  ولم أتخيل أن رحلتي 
التي لـم تبدأ بعد سـتمر باكثر 
من منعطف جذري،  رغم اني ال 
احب الزراعـة يف أرض ال أعرف 
نوع تربتها،  لكنني أعيش نزيفا 
دائـم الرصاع،  منـذ الطفولة و 
أنا أشـعر بأن الله قربي،  حتى 
طردت كل صـوت يحرمني من 

العروج.......“
كلمـة   ( أوروك   ) أن  ِقيـل   ”
تعني املسـتوطن فهذا يعني أن 
العراقي األول ( آدم ) هبط  من 
السـماء إىل املدينـة األوىل وهي 
السـماوة واسـتوطنها ،بعدها 
فّتشـُت يف محبوبتـي العربيـة 
الوليـدة ،فوجـدت أن الورقـاء 
هي الحمامة،  والعراق حمامة 
السـالم التي طارت من سفينة 
نوح العراقيـة الصنع، وجاءت 
الـذي  العـراق  بغصـن يانـع،  
خذلـه الجميـع،  كان الله معه 
كما انا، ها قـد ألقيت العصا يف 
الظـالم،  وبما وجدته يف الكتب، 
إىل ابنـّي أرغـد ويوسـف وهما 

عيناي......“. 
ثم تنويه أن النصوص الشعرية 
الواردة هي للكاتب نفسه وقبل 
اإلبحـار بـني سـطور الروايـة 
البـد مـن التعرف عـىل ماهية( 
السـيمرغ) ، وهنـا نسـتذكر“ 
املنظومـة   ” الطـري  منطـق 
التي نظمها  الشـعرية الرمزية 
فريد الدين العطار النيسابوري  

 627 عـام  املتـويف   )
هجري ) والتي زادت عن 4500 
بيتـاً ، وموضوعها هـو البحث 
عن الطائر الوهمي املعروف ب 

” السيمرغ ” 
فهـل أراد كاتبنا أ. واثق الجلبي 
، أيضـا أن يـروي لنـا تجربتـه 
األسـاطري  تلـك  يف  البحـث  يف 
وإسـقاطها عـىل واقـع نحياه 
وافـكار مازالـت متوغلـة فينا 
، وعـن حقيقـة تلـك األديـان 
التـي  والقوانـني  واملفاهيـم 
مازالـت تحكمنـا ؟ و أن يروي 
حكاية شعب وحضارة وتاريخ 
... واملأساة التي وصل إليها ؟! ، 
ففعل كما فعل ”جورج أورويل 
” عندما كتب مزرعـة الحيوان 
بأسلوب سـاخر خيايل ليعكس 
نظرته النقدية يف فضح فسـاد 
ودكتاتورية األنظمة السائدة يف 
عرصه واألفكار البالية واملبادئ 
املغلوطـة التي حولت الواقع إىل 

جحيم ؟ .
__ أسـئلة كثـرية أجـاب عليها 
الكاتـب من خـالل رحلة بحث 
طويلـة بـني الكتـب التاريخية 
والدينية واإلجتماعية  واملراجع 
والحديثـة  القديمـة  الفكريـة 
فقـط  اليضـم  كتابـا  ليقـدم 
روايتـني بل كل فكرة فيه تروي 
روايـة ؛ ومـن ثقافـات قديمة 
املجتمـع  طبعـت  وموروثـات 
العراقـي وأثرت فيـه ، إىل عراق 
ما بعد االحتـالل األمريكي وما 
آل إليـه الواقـع وكيـف مزقته 
الدينـي  والتعصـب  السياسـة 
األعمـى والزيف والخـداع الذي 
أعمى البرص والبصرية . الواقع 
الذي عكسـه من خالل الشـيخ 

يوسف وتلميذه . 

ومن عنـوان الرواية إىل عناوين 
فصولهـا التـي تحمـل رمزيـة 
عميقـة ومجازية رائـدة تفتح 
أبوابهـا للقارئ لريحـل بخياله 
وافـكاره وثقافتـه ومعتقداته، 
متنقـال بـني ماض وحـارض ، 
بني واقع وخيال ، بني أسطورة  
وحقيقة ، بني شـك ويقني، بني 
جهل وعلم وبـني قبول ورفض 
ملـا كان وما هـو كائـن . وبني 
فصل وآخر وقفة مع الكاتب و 
فاصل شعري يلخص ما سبق . 

فنقرأ مثال : 
عـىل  الظلـم  أطبـق   “... ص8 
عاصمـة العالـم،  أورث املآيس 
إىل  النـاس  القهـر  ذلـك  وجـّر 
ماهم عليه مـن الفقر والجوع 
اإلقطاعيـات  مـن  والخـوف 
الحاكمة واألحزاب املرتشية من 
الكـرخ إىل الرصافـة،  اختلطت 
العمائم البيض والسـود وكانت 
ومواقفهـا  أحكامهـا  بعـض 
مرتبطـة بما فعلـه هوالكو  أو 

أشد من ذلك ”. 
الشـيخ يوسـف كان   “.. ص9 
إمامـا يف أحد جوامع بغداد رأى 
أن يـرتك عاملـه بعـد أن زّيفـه 
البعض حيث أصبح الدين لعقا 
عىل ألسـنتهم ولهثوا خلف املال 

و النساء.....“. 
السيمرغ، ليس  أيها  ص13...“ 
لقولـك من معنـى وال لكلماتك 
من جـذور وأصول ُيبتنى عليها 
فعندمـا يقـول البرش : األسـد 
ملـك الغابة،  ماذا جنى األسـد 
؟ وعندمـا يقولـون: أن الحمار 

غبي ، ماذا جنى الحمار؟“. 
ص38 ..“ أيهـا السـائل ، هناك 
الكثري مـن األحاديث واملرويات 
التي دخلت إىل اإلسـالم ال تثبت 

عقـال والمنطقـا وسـأبني لـك 
األوجـه املتهافتـة  فيما ذكرت 

 .“.
ص57.. نص شعري ..

” قل للسـفينة أينه الربان   هل 
تاه أم يف أمره حرياُن

ال القلب يف أضالعـه متيقٌن  أن 
الذي يعنيه ذا إنساُن

وتحـريت كل القلوب فـإذ رأت  
موجة تحار بمده الشطآُن 

ياراكبا ظهر املياه تكربا  يف فتنة 
زلت بك القدمان...“ 

ص62 ...“ النـور بنّي ، والظالم 
واضـح يشـرتكان يف الجسـد ، 
فمـن  ينهكانـه،   يرصعانـه،  
الطارد ومن املطرود؟ هل هناك 
العـني تبرص  فرصـة لالتحاد؟ 
بالنـور والقلـب بيـت الله يرى 
بالبصرية فإذا انطفأت مشكاة 
العني شعلة  القلب تبقيك حيا ، 
فإذا انطفأت شعلة القلب فمن 

يريك الطريق ؟“.
ص83 ..“ بنّي حسـن : اعلم أن 
ظلم اللسـان ومـرارة الكلمات 
مرتهـن بالنفـس،  فإمـا أنـك 
مسـتخف باآلخريـن وال تقيـم 
لهم أي اعتبار وإما أنك التعرف 
كيف تقود نفسك فتقودك وهي 

التي تستخف بك .“ 
ص84 ..“ ففي الرتاب املعجون 
باملاء،  رس الحياة ، وفيه الروح 
،بـه تخـرض األشـجار  تنبـت 
البذور،  فاإلنسان يابنّي ، أرض 
متحركة،  بل كون فسيح،  فيه 
املعـادن الثمينة ، وال يتأتى ذلك 
لبقية  املخلوقات،  لذا فاإلنسان 
وأتباعه  إبليـس  محسـود٣من 
ومغبـوط من املالئكـة املقربني 
، ولـم ّيطـوى هـذا العالـم إال 
باإلنسـان،  وهي كرامـة ومّنة 

وفضـل ورحمـة مـن الخالـق 
الجليل. ” 

ص85 ..“ وهنا بدأت سومماتو 
بالكتابة مـن وصايا الطاووس 
يف رسالته التي دونتها الحمامة 

الحكيمة.
سـقف البيت لـن يعيـش األبد 
والوجوه املتغرية يخالها الناظر 
ثباتـا وهي قمة إثـارة التغيري ، 
الطـني تلك املـادة التـي تظهر 
الحقائق،  لم يعد الطريق نفسه،  
وتناثـرت  الصـور  تزاحمـت 
األكـرب  العـدد  فضـاع  األوراق 
من الخلـق ولم يدركـوا أهمية 
،فاملصابيح  الحقيقـي  الصباح 

األلف لن تجلب النهار .“. 
يتسـبب  حيـث   ، النهايـة  إىل 
الطـاووس باندحار السـيمرغ 
وتمـرد الطيـور عليـه والعودة 
لحيـاة جديـدة . فينهي الكاتب 

بهذه األبيات:
ص89 ..

” سـيأتي املوت حتماً فانتظره   
وقل ياموت مالك قد مللت 

فيل يف رسـم وجهك عني شمس  
تناهى ضوؤها ملا كملُت ”.

خاتمة ...
إذاً .. لم تكن هذه الرواية نبشـاً 
يف ذاكـرة التاريـخ ، أو  مجـرد 
رسد ألحـداث تاريخيـة وآنّيـة 
، وتحـوالت طـرأت عـىل أرض 
املتعاقبة  وحضاراتهـا  العـراق 
، وليسـت قصصا عـن األنبياء 
وانقسـامات  األديـان  ونشـأة 
طوائفهـا وتطاحـن شـعوبها، 
األسـاطري  تـروي  خياليـة  أو 
موسـوعة  هـي   . واألوهـام 
اجتماعيـة  روايـة  و  ثقافيـة 
األساسـية  الدعائـم  تعكـس 
املجتمـع  عليهـا  يقـوم  التـي 
والروابـط التـي تربـط أفـراده 
واملبـادئ  القيـم  ومنظومـة   ،
والفكرية  واألخالقيـة  الدينيـة 
والسياسـية التـي حكمته منذ 
بـدء التكويـن و تحكمـه اليوم 
يف عـرص التكنولوجيا والتطور 
واالنفتـاح وما يتأثـر ويؤثر به 
البـرش  ؛ قدمهـا كاتـب مبـدع 
مسـتخدما  متميـز  وباحـث 
ومواهبـه  وابحاثـه  ثقافتـه 
الـرسد  يف  الخاصـة  واسـاليبه 
كالشعر والنثر وقصص األنبياء 
مستشـهدا بآيـات مـن القرآن 
تقليديـة  ؛ وأسـاليب  الكريـم  

والتقريـر  والوصـف  كالحـوار 
والرشح . ومن خالل أسـطورة 
السـيمرغ  و شـخصية الشيخ 
يوسف ، اسـتطاع وبكل مهارة 
َحبـَك  والتشـويق  اإلدهـاش 
بزمكانيـة  ودمجهـا  األحـداث 
حقيقية نقلتنا من ماض بعيد ، 
من بابل العراق مهد الحضارات 
والهنـد  مـرص،   أهرامـات  إىل 
والصـني وغريهـا ، إىل حـارض 
الوطـن العربـي وواقعـه املؤلم 
وتلك املوروثات التي أثرت عليه 
وماتأثـر به من تطـور وحداثة 
رفضها البعض كما فعل حسن 
تلميـذ الشـيخ يوسـف عندمـا 
رفض عام التواصل االجتماعي 

والفيس بوك . 
وكمـا قـال ابـن رشـد :“ اللـه 
 ، عقـوالً  يعطينـا  أن  اليمكـن 

واليعطينا رشائع مختلفة ” .
وقـول مليخائيل نعيمـة :“ إنما 
الدين هدف وطريق ” و ” محبة 

ال تعيش باسم مستعار ” .

عملـه  الكاتـب  قـدم  هكـذا 
ضمـن  فكريـة  بإسـقاطات 
مـوروث تاريخـي وديني بحث 
عنه يف كتب التاريخ واألساطري 
واألديـان وعىل إيقـاع مؤثراتها 
قدم نفسـه من خالل شخصية 
الشـيخ يوسـف الـذي اعتـزل 
محيطـه وعكـف عـىل عبادته 
وقناعاتـه  أفـكاره  مقدمـاً 
ومبادئـه لـكل سـائل وطالـب 

معرفة كتلميذه حسن .
وبالنهاية وكمـا يقول فيكتور 
هوجو:“ بعض األفكار صلوات 
.... هنـاك لحظـات تكون فيها 
النفـس جاثيـًة عـىل ركبتيهـا 
 .” الجسـد  كان وضـع  مهمـا 
والنهاية التـي أرادها الكاتب ” 
البداية من جديد ” من حيث بدأ 
بقوله :“ إن الله مع العراق كما 

أنا ” .
الرواية صدرت عن دار و مطبعة 
العصامي للطباعة والنرش  عام 
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ثقافية

اِط ، َتزاحَم الغيُم عىل َوتريِة الرصِّ
ِيف ِقياَمِة الَحنني .

َخاِئَفة ٌ عليِك ُمطَمِئنَّة ٌ َعَيلَّ أنَّ الناَر ،
َها َقد احرََقتني ُدونما انِطفاء .

َق املَوُج عىل الُشطآِن واَرشأبَّ ، َتَدفَّ
لِلضفاِف بانِتشاء .

أُسطورُة الِدفِء عىل َبرٍد ،
أ َتسألني .
ِضحكاُتِك 
امتزاُجها 

ِمزاُجِك ،
َوَطعُم « أُخِت الوَقِت» فيما فاَت ...

ُتطلِقني .
َوأكرُع الَخمَر الرَخيَص ها ُهنا جنوَب ُكلِّ َيشء .

أصحو وال اصحو َوَتسُكرين .
َخَتمِت ما َبَدأِتِه َوانَطفأَ الَجميُع كالُشموع .

لكّنني َبقيت .
أسمُعِك ... َوأنِت َتقرَئني .  

@@@µˆ�ã‘�m@ �o„c�Î
Üaãfl@Û–�ófl

@^—éÏÌ@ÑÓì€aÎ@7�€a@’�‰fl^@ÚÌaÎä@¿@=‹ßa@’qaÎ
Üãé@Ú«ã°@›fl˛a@⁄aäánéa

 Òâœb„

@“äb«@—Ó�€@Û–�ófl@PÜPc
Ô”aã«@ôb”Î@á”b„

ã»ì€a@Úqaá®a@ò„

ـعري ُيولَُد عادًة مـن قطَبني متفاعلنَي    إنَّ نـصَّ الحداثة الشِّ
ومتصارَعـني هما : الذات والعالَم ، فالنَّص الحداثي ال يبدأ يف 
الُعزْلـة أو الفـراغ ، بل يف نطاٍق من العالقات التي ُترَسـُم بني 
د عالقاته  ـاعر والعالَم أو الواقع بتعاُرض مفرداِتِه وتعقُّ الشَّ
ـعري نسقاً منعزِالً عن اآلخر كما  وال تربز الذَّات يف النَّص الشِّ
نلحظها يف أثناء مناجاِة الشـاعر لنفِسـِه وغنائيِتِه الدَّاخلية 
دًة عن اآلخر ، فإنَّ  ؛ إذ ال ُيمكـن النظـر إىل تجيلِّ الذات متجـرِّ
ـعري بعيداً عن الذات  مـن املُحال أن يـربز اآلخر يف النَّص الشِّ
ل املحـوَر الرئيس يف العالقـة الثنائية بينها  ؛ ألنَّ الذات ُتشـكِّ
وبـني اآلخـر لتتمظهر يف النَّص من قريـٍب أو بعيٍد فهي التي 
لت هـذا اآلَخر بـل هي التي خلقتـُه يف النَّـص ، وأقامت  شـكَّ
عالقَتُه مع غريه، وأنَّ الوعي الوجداني بالذات ال يتم بطريقٍة 
ذاتيـٍة ، كما ال يتم بناؤها وتطويرهـا إالَّ من خالل ” اآلخر ” 
بإدراكه والوعي به ، وتفسـري دوره ، والرصاع املستمر معه، 
سواء أكان ذلك ” اآلخر ” حقيقًة أم خياالً ، ومهما كان بعيداً 
ـعري يتمظهر يف نوٍع  ِه الشِّ أو قريبـاً، لقد بدأ الشـاعر يف نصِّ
مـن الحوار والحوار األعمق بني ذاتِه وذات اآلخر ، وهو حوار 
من شـأِنِه أن يعمل عىل تشخيص النقائض واملختلفات التي 
ـعري مزيجاً  ُه الشِّ يتألف منها الوجود اإلنسـاني ، فكان نصُّ
مـن الداخـل والخـارج ، الخاص والعـام املرئـي والالمرئي ، 

الواقعي والشعري.
أ=ان تجـيل تمُظهرات الذات واآلخر ، وتمرُكـز اآلخر وازدياد 
حضوره يف مواضَع معينٍة ليعكس اهتمام الذات به وتوافقها 
معه ؛ إذ إنَّه يصدر عن تجربٍة شـعريٍَّة لها مسوِّغاُتها ،ونراه 
يبسـط لها جانباً كبرياً مـن عواطفه واهتماماتـه ليجعلها 
تتمركـز عىل حسـاب الـذات ، وطبيعة الخطـاب هنا يكون 
ـًال بالخشـية والخوف مـن الفقدان والصـدِّ والتوق إىل  محمَّ
االمتـالك ، وأحياناً أَُخر تكون الذات مرآة له يقوم بتشـذيبها 
، ويسـتعرض فيها ما يتخلـل ذهنه من أفـكاٍر ورؤى ، ولذا 
فإنَّ الذات هنا تحتلُّ نسـبَة املركز قياساً إىل اآلخر الذي يكون 
ق صورَة التَّالزم بني  الً لصورَة الذَّات بمـا ُيحقِّ حضـوُرُه مكمِّ
الـذات واآلخـر ، وبمعنـى آخر يكـون لآلخر حضور نسـبي 

عري.  يستدعي وعياً من الذات بداللة وجوِدِه يف املشهد الشِّ
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يعاني غالبية أجسـام األشـخاص مـن أرضار الوجبات الرسيعة، 
بمـا يف ذلك الرؤية، كما اكتشـف أطبـاء العيون يف بريسـتول، إذا 
كنـت تأكل أطعمة معينة باسـتمرار، فقد تكـون عرضة لإلصابة 

بالعمى.
وتعتـرب الرؤية هي قدرة مهمـة ال نقدر قيمتها تماًما حتى تبدأ يف 
التدهور، فقـد أظهر تقرير أنه لتجنب اإلصابـة بالعمى، عليك أن 

تتخىل عن نوع واحد من الطعام
وعىل عكس آالم الجسم الشائعة، فإن أعراض مشاكل العني نادرة، 
و هـذا يجعل من الصعب مالحظة فقدان البرص حتى فوات األوان 
وفًقـا للتقريـر، يمكن أن تتـرضر الرؤية إذا كنـت تتناول وجبات 

رسيعة بانتظام.
وتابع أطباء العيون من بريسـتول“ ساءت حالة الشاب حتى فقد 
البـرص، الذي ال يمكـن عالجه دفعهم هذا الحـدث إىل التحذير من 
مخاطر مثل هذا الطعام، و أفاد باحثون يف مستشـفى بريسـتول 
للعيـون، أن مريضـا يبلغ من العمر 14 عاًمـا زار يف البداية طبيًبا 
عاما يشـكو من التعب، و كان مؤرش كتلة جسـم الشاب طبيعًيا 

ولم يتناول أي أدوية“.
و عنـد إجـراء مزيـد من الدراسـة لنظـام املريض الغذائـي، وجد 
األطباء نقًصا يف فيتامينات D وB12 ، وانخفاض كثافة املعادن يف 
العظام، وانخفاض مسـتويات النحاس والسيلينيوم، ومستويات 

عالية من الزنك.
و حذر التقرير من أن األطباء الذين يجدون ضعًفا برصًيا غري مربر 

يف املرىض يجب أن يعتربوا النظام الغذائي سبًبا محتمالً للحالة.
و قـال التقريـر: ”إن ارتباط الوجبـات الرسيعـة بمخاطر القلب 
واألوعيـة الدموية والسـمنة والرسطان معروف جيًدا، لكن سـوء 
التغذيـة يمكـن أن يـرض بشـكل دائم بصحـة الجهـاز العصبي، 

وخاصة الرؤية“.
و يف البلـدان املتقدمـة، مثـل هـذا الحـدث نـادر الحـدوث إذا تـم 
تشخيص املرض يف وقت مبكر، فمن املحتمل أن يكون املرض قابالً 
لالنعـكاس، ولكن إذا ترك دون عالج، فـإن املريض معرض لخطر 

اإلصابة بالعمى الدائم.

الزواج هو عالقة رشاكة بني شخصني 

عـىل  للحصـول  منهمـا  كل  يسـعى 

السـعادة مع اآلخر، ويكـون العطاء 

كبرياً يف بداية العالقة، ما يلبث أن يقل 

تدريجيـاً، وألن الحياة الزوجية قائمة 

عىل العطاء تكمـن هنا أهمية الهدايا 

املتبادلة بني الزوجني، ومن أهم تأثري 

الهدايا يف العالقة الزوجية التايل:

- الهدية هي جرس محبة بني الهادي 

واملهدى إليه.

وتقديـر  اهتمـام  عنـوان  الهديـة   -

لآلخر.

- عامل الدهشة مهم يف تقديم الهدية 

فالهدايـا، التـي ال ترتبـط بمناسـبة 

تسعد املهدى إليه أكثر.

- تقديـم الهديـة قد يكون الوسـيلة 

الوحيدة لدى البعض للتعبري عن املهم 

وهنا تكمن أهميتها.

- الهدية الجميلة ال يشرتط أن تكون 

املعنويـة  فالهدايـا  الثمـن  باهظـة 

كرسـالة صغـرية أو أغنية لهـا تأثري 

كبري.

- الهدايا بـني الزوجني من املهم أن ال 

تنقطع فهي دليل عىل استمرار الحب 

والود.

- يمكن للهدية أو تنهي خالفات عدة 

إن كانـت تعنـي شـكر أو إعتـذار أو 

تقدير.

- للهدايا مفعول سحري يف كرس امللل 

وفتور العالقات.

وأخـريا من املهـم أن يـدرك الزوجني 

الهديـة  قيمـة  وأن  الهديـة  أهميـة 

املعنويـة وأهميتها تـزداد بعد الزواج 

وليس يف فرتة الخطوبة.
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ق مع  لبعـض األطعمـة آثـار ضـارَّة ال تتفِّ
الـ“رجيـم“ الهـادف إىل خسـارة الوزن، يف 
حال تناولها باستمرار. فكيف ُيمكن إقصاء 

هذه األطعمة من الـ“رجيم“؟
1. املُحليَّات الصناعيَّة

قد تبـدو املُحليَّات الصناعيَّة خيـاًرا صحيًّا 
ر األبيـض املُكرَّر،  أكثـر، باملُقارنـة بالسـكَّ
ولكـنَّ دراسـات عـّدة تفيـد أن املُحليَّـات 
لة بمسـتويات أعـىل بكثري  املذكـورة ُمحمَّ
ز عىل  من الـ“فروكتـوز“. ولألخري أثر ُمحفِّ
الشهّية، عىل الرغم من أّنه ليس مصدًرا وفريًا 
بالسعرات الحرارّية. كما أن الـ“فروكتوز“ 
يزيد الدهون الثالثية، وهي الدهون املُخزَّنة 
باإلصابـات  مبـارشًة  واملُرتبطـة  الـدم  يف 

بأمراض القلب واألوعية الدمويَّة.
من جهٍة أخرى، يقود اإلفراط يف اسـتهالك 
املُحليَّات الصناعيَّة إىل زيادة تخزين السـّكر 
حـول البطـن، وهـو أحـد عوامـل الخطر 
الرئيسـة لإلصابـة بأمـراض القلـب. كما 
ُوجد أنَّه ينتج عن اسـتهالك الـ“فروكتوز“ 
مسـتويات ضـاّرة مـن الدهـون ُتخـّزن يف 

الكبد.
2. الزيوت النباتيَّة

ُيعـزى إىل بعـض أنـواع الزيـوت النباتيَّـة، 
كزيوت الذرة والكانوال ودوار الشمس، بأّنها 
ة القلب. ولكن، ثمة أدلَّة ُتفيد  ـن صحَّ ُتحسِّ
أّنهـا قد تزيد مـن خطر اإلصابـة بأمراض 

القلب والرسطان.

املشـكلة الرئيسـة املُتَّصلة بهـذا النوع من 
الزيوت، أنَّه ُمشـتقٌّ من بذور الخرضاوات، 
البـذور التي ُتعدُّ مصدًرا رئيًسـا للـ“أوميغا 
6“ الدهنيَّة. واألخري هو نوع من األحماض 
الدهنيـة املتعـدِّدة غـري املُشـبعة. ويـؤّدي 
االستهالك املفرط منه إىل اإلصابة بالتهابات 
مزمنـة وتغـرّي املـزاج ومقاومـة الجسـم 

للـ“إنسولني“!
إشارة إىل أن دهون الـ“أوميغا 6“ الدهنيَّة، 
هـي دهون غري ُمسـتقرَّة كيميائيًّا، وقابلة 
للتغيري بشـكل كبـري، ما يجعلهـا تتعرّض 
للتخزين بشـكل متزايد يف أغشـية الخاليا، 
ويجعـل الفرد يتعـرّض لإلصابات بأمراض 

القلب وتصلّب الرشايني وزيادة الوزن.
3. الحبوب الكاملة

عـىل الرغم من خصائص الحبـوب الكاملة 
الصحيَّـة، بيـد أن د. مريكـوال يقـول إّنهـا 
يف  السـكر  نسـبة  ترفـع  ”كربوهيـدرات 
ـز البنكرياس عىل  الـدم، ومن ثّم هـي تحفِّ
إفراز الـ“إنسـولني“ يف الـدم“. وُيضيف أن 
ر الزائد قد يرتاكـم تدريجيًّا يف الدم،  ”السـكَّ
األمـر الذي يدفـع الجسـم إىل إنتـاج املزيد 
من الـ“إنسـولني“ لخفض نسـبة السكر، 
مـا يؤدِّي بمرور الوقت إىل مقاومة الجسـم 
لإلنسـولني“. وُيعدِّد مخاطر الحالة بزيادة 
يف الوزن بنسـبة قد تتجاوز الوزن الطبيعي 
بعرشة باملائة. كما فرصـة اإلصابة الزائدة 

بالنوع الثاني من السكري.

تصاب العني بالعديد من املشاكل 
واالحمـرار  كالريقـان  الصحيـة 
العـني  والتهـاب  والحساسـية 
وغريهـا مـن املشـاكل األخـرى، 
العـني  التهـاب  مـرض  ويعتـرب 
من أكثر املشـاكل الشـائعة التي 
العـني  إلصابـة  نتيجـًة  تحـدث 
عـدوى  أو  جرثوميـة  بعـدوى 
فريوسـية، األمـر الـذي ُيعرضها 
لالحمرار والحكة واأللم وأعراض 
أخرى تتسـبب بإزعاج الشخص 
املصـاب، ومن الجديـر ذكره بأّن 
التهاب العني ال يعتـرب خطرياً إذا 
تـم عالجه بصـورٍة فوريـة لكن 
إهمـال العالج يعمل عىل انتشـار 
العدوى ويؤدي إىل اإلرضار بالعني 
الرؤيـة،  يف  اضطـراٍب  وحـدوث 
ُعرضـًة  األشـخاص  أكثـر  مـن 
لإلصابة بالتهاب العني هم الذين 
يسـتخدمون العدسـات الالصقة 
عـىل  البكترييـا  لرتاكـم  نظـراً 
العدسـة، وسنتعرف يف هذا املقال 
عىل عالج التهاب العني باألعشاب 

وأعراضه.
األعراض املرافقة اللتهاب العني

احمـرار يف الجـزء األبيـض مـن 
العني.

الشعور الدائم بالحكة.
الشـعور بوجود رمل يف العني.

لالنتفـاخ  الجفـون  تعـرض 
والتقرش.

حدوث اضطرابات يف الرؤية.
إصابة العني بالتقيح.
الشعور بآالٍم يف العني.

العـني  التهـاب  عـالج  طـرق 
باألعشاب

أكياس الشـاي: يسـاعد الشـاي 
عـىل عـالج العـني مـن مشـكلة 
االلتهـاب وذلـك الحتوائـه عـىل 

نسـبٍة عالية مـن املـواد املضادة 
للجراثيـم والبكترييـا، كما يعمل 
االنتفـاخ  مـن  معالجتهـا  عـىل 
الشـاي  وُيسـتخدم  واالحمـرار، 
عـن طريق وضع أكياس الشـاي 
يف كمية مناسـبة مـن املاء، نغيل 
املزيـج عىل النـار ثم نرتكـه ملدة 
خمسـة عـرشة دقيقة بعـد ذلك 
نطبق أكياس الشـاي فوق العني 

املصابة.
مـن  ثمـرة  نقطـع  البطاطـا: 
البطاطا إىل رشائح رفيعة الُسمك 

ثـم نضعهـا يف الثالجـة، بعد ذلك 
نضع رشائح البطاطا الباردة عىل 
العـني املصابة وُيفضل أن نرتكها 
ملـدة عرشيـن دقيقـة، ويجب أن 
نستمر يف هذا العالج بشكٍل يومي 

قبل الذهاب إىل النوم.
بذور الحلبـة: نضع يف إناٍء صغري 
كميـة من بذور الحلبة ثم نضيف 
إليها املاء، نرتك املزيج حتى ينتقع 
ملـدة ثمانـي سـاعات، بعـد ذلك 
نضع املزيج يف الخالط الكهربائي 
ونقوم بخلطه جيداً حتى تتشكل 

لدينا عجينة قوامها ناعم، نطبق 
هذه العجينـة فوق العني املصابة 
ونرتكها ملدة عرشيـن دقيقة بعد 
ذلك نقوم بغسلها باملاء، وُيفضل 
أن نقـوم بهـذا العالج ملـدة ثالث 

أيام.
العسـل: نضـع يف وعـاٍء صغـري 
ملعقـة مـن املـاء وملعقـة مـن 
مـع  املكونـات  ونمـزج  العسـل 
بعضها جيـداً، نضـع املزيج عىل 
النار ونرتكه حتى يغيل، ثم نرفعه 
عن النار وبعد أن يربد نقوم بدهنه 

عىل منطقة العني املصابة.
عشـبة البابونـج: نضـع أكياس 
البابونـج يف كميـة مناسـبة من 
املـاء، نضـع املزيـج عـىل النـار 
ونرتكـه يغـيل، بعـد ذلـك نقـوم 
برفعـه عـن النـار ونرتكـه حتى 
يربد، ثـم نضع أكيـاس البابونج 

عىل العني املصابة.
أزهار الياسـمني: نضع كمية من 
أزهار الياسمني يف مقداٍر مناسب 
مـن املـاء ونرتكهـا ليلـًة كاملة، 
ويف اليـوم التـايل نصفـي املزيـج 
ونسـتخدمه كغسـوٍل للعني كما 
يمكـن أن نقطـر العـني باملزيج 

ثالث مرات يف اليوم.
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مقادير كبدة الدجاج

كيلو من كبدة الدجاج.

نصـف كـوب كبـري الحجـم مـن زيت 

الزيتون.

حبتان كبريتا الحجم من البصل املفروم 

ناعم.

ملعقة صغرية الحجم من امللح الناعم.

ربع ملعقة صغـرية الحجم من الفلفل 

األسود املطحون.

مـن  الحجـم  متوسـطة  حبـات   3

الطماطم.

قرن فلفل أخرض مفروم فرماً ناعماً.

نصـف كـوب كبـري الحجم مـن دبس 

الرمان.

ملعقـة كبـرية من البقدونـس املفروم 

للتزيني.

طريقة عمل كبدة الدجاج

ضعـي زيـت الزيتـون يف وعـاء عميق 

وضعيه عىل نار متوسطة واتركي زيت 

الزيتون حتى يحمى قليالً مع مالحظة 

عدم ترك الزيت يغيل فقط  أتركيه حتى 

يسخن.

أضيفي البصـل املفروم وربـع ملعقة 

صغـرية مـن امللـح وقلبـي البصل مع 

زيت الزيتون عىل نار هادئة حتى يذبل 

قليالً.

أضيفـي الفلفـل املفـروم وقلبيه حتى 

يتغـري لونـه مـع مالحظة اإلسـتمرار 

بالتحريك.

إىل  الدجـاج  كبـدة  بتقطيـع  قومـي 

مكعبات متوسـطة الحجم أو حسـب 

الرغبة.

أضيفي قطع الكبدة إىل البصل وقلبيها 

مع إضافة نصف ملعقة امللح والفلفل 

األسود املطحون.

أتركي الكبـدة عىل نار هادئـة ملدة 10 

دقائـق مع التحريك بـني الحني واآلخر 

حتى يتغـري لونها ويصبـح لونها بني 

اللون ويجف عنها املاء قليالً.

إفرمـي حبـات الطماطـم إىل مكعبات 

صغرية الحجم ثـم أضيفيها إىل الكبدة 

واتركيهـا عىل نار هادئـة ملدة 5 دقائق 

حتـى تذوب مكعبـات الطماطم تماماً 

واسـتمري بالتحريـك مـن جديد حتى 

تتأكدي من ذوبان مكعبات الطماطم.

أضيفي دبس الرمان وباقي كمية امللح 

ويمكنك إضافة املزيد من امللح حسـب 

الرغبة ثم أتركي الكبدة عىل نار هادئة 

حتـى تمتزج بنكهة دبـس الرمان ملدة 

دقيقتني فقط ثم إرفعيها عن النار.
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يعتـرب مراقبـة معـدل رضبـات 
وخاصـة  رضوري  أمـر  القلـب 
الفحص الـدوري لإلطمئنان أكثر 
عىل جسم اإلنسـان، وهي مفيدة 
يف إدارة عوامـل الخطـر ألمراض 
القلب والـدورة الدموية، وهو ما 
يتطلـب معرفـة معـدل رضبات 

القلب الصحي.
وقد ال يويل معظم الناس اهتماما 
بنبضهم إال إذا كان رسيعا للغاية 
أو بطيئا، ولكـن من املهم فحص 
معدل النبض بشكل منتظم للتأكد 
من عدم وجود مشـكلة بانتظام 
رضبات القلب، وهذا مهم بشكل 
خـاص لـدى أولئـك الذيـن تزيـد 

أعمارهم عن 65 عاما، .
رضبـات  معـدل  أن  إىل  ويشـار 
قلبـك هو قياس عـدد املرات التي 
ينقبض فيها القلب، بمعنى وترية 
دقات القلـب يف الدقيقة (نبضة/

الدقيقة).
ويعد قياس معدل رضبات القلب 
أمرا بسيطا للغاية ويمكن للجميع 
القيـام بذلك يدويا أو باسـتخدام 
جهـاز مراقبـة معـدل رضبـات 
القلب، و للتحقق من النبض عند 
املعصم، املـس بإصبعني املنطقة 
الواقعـة بني العظـم واألوتار عىل 
جانـب اإلبهـام مـن املعصـم، ثم 
احسب عدد النبضات التي تشعر 
بها يف 15 ثانية وارضب هذا الرقم 
يف أربعـة لتحصل عىل دقات قلبك 

يف الدقيقة.
ويجب أن تفعل ذلك أثناء الجلوس 
والراحـة للحصـول عـىل معـدل 
رضبات القلـب أثناء الراحة وبعد 
التمرين للحصول عىل مؤرش عىل 

مستوى اللياقة.
سـيختلف معدل رضبـات القلب 
اعتمادا عىل وقت قياسه وما كنت 
تفعله قبل القراءة، ولكن بشـكل 
عام، يرتاوح معدل رضبات القلب 
الطبيعي بـني 60 و100 نبضة يف 

الدقيقة أثناء الراحة.
وكلما كنت أكثـر لياقة، انخفض 
معدل رضبات القلب أثناء الراحة 
الخدمات  ويوضح موقـع هيئـة 
الصحية الوطنيـة (NHS): ”عىل 
سـبيل املثـال، قـد يكـون معدل 
أثناء  الرياضيـني  رضبـات قلـب 
الراحـة مـن 40 إىل 60 نبضـة يف 

الدقيقة، أو أقل“.
وتوضح الهيئـة أن أي قياس أقل 
من 60 جـزء يف املليون هو معدل 
رضبات قلب منخفـض، وهو ما 
ُيعـرف أيضا باسـم بـطء القلب 

الجيبي.
وتابع املوقع: ”راجع طبيبا عاما 
تعتقـد  كنـت  إذا  فحصـك  ليتـم 
أن معـدل رضبـات قلبـك يزيـد 
يف  نبضـة   120 عـن  باسـتمرار 
الدقيقـة أو أقل مـن 60 نبضة يف 
الدقيقـة، عـىل الرغم مـن أنه قد 
يكـون هذا أمرا طبيعيا بالنسـبة 
الصحـة  ملؤسسـة  لك“.ووفقـا 
لبعـض  بالنسـبة  الربيطانيـة، 
األشـخاص مثـل الرياضيـني، ال 
يشـكل بـطء القلـب خطـرا عىل 
الصحة ومع ذلـك، إذا كان معدل 
رضبـات قلبك منخفضـا وتعاني 
من أعراض مثـل اإلغماء والتعب 
والدوخة، فعليك تحديد موعد مع 

طبيبك العام.
ويحدث ذلك عندما يرسل الجسم 
إشـارات كهربائية لجعـل القلب 
ينبـض بشـكل أرسع، ويمكن أن 
يكـون نتيجة ملمارسـة الرياضة 
الشاقة أو القلق أو بعض األدوية 

أو الحمى.
ويكـون الشـخص أكثـر عرضة 
لإلصابـة بهـذه املشـكلة إذا كان 
يعانـي مـن مـرض السـكري أو 
أمـراض القلـب أو فقـر الـدم أو 
ارتفـاع ضغـط الـدم أو أي حالة 

أخرى تضغط عىل القلب.
وال ينبغـي االسـتخفاف بتـرسع 
القلـب الجيبـي، حيـث يمكن أن 
حـدوث  إىل  املضاعفـات  تـؤدي 
جلطـات دموية أو نوبـات قلبية 
أو قصـور  دماغيـة  أو سـكتات 
القلـب أو فقدان الوعـي أو املوت 

املفاجئ.
ويجب استشارة الطبيب دائما إذا 
كان النبض أثناء الراحة أعىل من 
90 نبضـة يف الدقيقـة وعالج أي 
أعـراض تأتي معها مثـل اإلغماء 
والدوخـة والصـداع وألـم الصدر 
والقلق وعدم القدرة عىل ممارسة 

الرياضة كحالة طارئة.
التقدم يف العمر يسـبب تغريات يف 
القلـب واألوعية الدمويـة، ولكن 

معدل رضبات قلبـك ال ينبغي أن 
يتغري بشـكل ملحوظ مع التقدم 

يف العمر.
ينبـض  أن  للقلـب  يمكـن  وال 
بالرسعة نفسـها أثناء ممارسـة 
املواقـف  أو  البدنـي  النشـاط 
العصيبة عندما تكرب، ولكن يجب 
أال يكـون معـدل رضبـات القلب 

أعىل بكثري أو أقل من املتوسط.
ويوضح موقـع WebMD: ”قلبك 
عضلـة، لـذا يمكـن أن يضعـف 
بمـرور الوقـت وإذا أصبحت أقل 
نشـاطا مـع تقدمـك يف العمـر، 
للقلـب  األيـرس  البطـني  يصبـح 
أكثـر تيبسـا وهذا يعنـي أنه يتم 
ضـخ كميات أقل من الـدم الغني 

باألكسجني إىل جسمك“.
وتابـع“ القلب األكرب سـنا يرتاح 
بمعدل رضبـات قلب أقل مقارنة 
بفرتة صغرك وهذا يعني أن معدل 
رضبـات قلبك ال يزيـد كثريا أثناء 
التمريـن ويمكـن أن يـؤدي هـذا 
إىل جـدران رشيـان أكثـر سـمكا 
وأنسجة أقل مرونة فيها ونتيجة 
دمـك  ضغـط  يسـتقر  ال  لذلـك، 

برسعة“.
هل تشـعر بالدوار أو اإلغماء عند 

الوقوف برسعة كبرية؟
يمكـن أن تكون هذه عالمات عىل 
أن قلبـك يتغـري“، فوفقا لجمعية 
القلـب األمريكية، يجب أن ينبض 
قلبك باملعـدالت التاليـة لكل فئة 

عمرية:
- العرشينـات من العمـر: ما بني 

100 - 170 نبضة يف الدقيقة.
- عمـر الثالثينـات: مـا بني -95

162 نبضة يف الدقيقة.
- عمـر األربعينـات: مـا بني -90

153 نبضة يف الدقيقة.
 85-145 الخمسـينات:  عمـر   -

نبضة يف الدقيقة.
- عمر الستينات: 136-80 نبضة 

يف الدقيقة.
 75-128 السـبعينات:  عمـر   -

نبضة يف الدقيقة.
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الصياد والملك الظالم

اختبار شخصية بسيط يكشف درجة العناد أمام الصعوبات

NNN@›rfl@Úó”

ان يكشـف اختبـار  املمكـن  مـن 
عـن  الكثـري  بسـيط  شـخصية 
خفاياها وارسارهـا وخصوصاً يف 
حـال كان يقيض بالقيـام ببعض 
الخيارات االرادية. ويف هذا االختبار 
مثـًال يجـب اختيار احـدى الصور 
مـن 1 اىل 4. وهذا ما يمكن ان يدل 
عـىل بعـض الصفـات وخصوصاً 
عىل مـدى التحيل بالعنـاد والصرب 
وقدرة التحمل يف مواجهة مصاعب 
الحيـاة. اذاً مـن املفيد بـدء تجربة 

اختبار الشخصية هذا منذ اآلن. 
من اجل خوض اختبار الشخصية 
هذا بشـكل صحيح يجب النظر اىل 
الصور االربعة لثوان قليلة واختيار 
احداها برسعة. وهذه النتائج التي 

يمكن الحصول عليها. 
الصورة 1 

يعني اختيار هـذه الصورة القدرة 
املصاعـب بتصميم  عىل مواجهـة 
وعزيمـة كبرييـن. فهذا يشـري اىل 
التمتع بقدرة كبـرية عىل التحمل. 
كمـا يعنـي الحفاظ عـىل التفاؤل 
حتى يف ظل اكثر الظروف قسـوة. 
ويمكـن ان يدل ايضاً عـىل التمتع 
وقـت  اي  يف  التخطيـط  بموهبـة 
والتنفيـذ ايـاً تكن املعوقـات التي 
يمكـن ان تمنـع ذلـك. وهـذا مـا 
ينتـج عـن الحيويـة الذهنية وعن 
الطبيعة العمالنية التي ال يمكن ان 
توقفها او تحد منهـا اي معوقات 

او حدود. 
الصورة 2 

مـن املمكـن ان يتـم اختيـار هذه 
الصورة. وهذا يكشـف االسـتعداد 
الدائم لخوض املغامرات والتحديات 
اياً تكن النتائج التي يمكن ان تؤدي 
اليها. كما يشـري اىل الرغبة الدائمة 
يف التحدي ويف تحقيق النجاح رغم 
معرفـة الحواجـز التـي يمكن ان 
تقف عائقـاً امام ذلـك. كذلك يدل 
هـذا عـىل االرصار عـىل السـري اىل 
االمـام وتعلـم الدروس من فشـل 

املرحلـة الراهنة. فالفشـل يف هذه 
الحالة ال يسـبب االحباط بل يعترب 
فرصة توفرها الحياة من اجل اخذ 
العرب. كذلك يمكن ان يعني اختيار 
الصـورة رقم 2 املرونـة يف التعامل 
مع اآلخرين ويف التعاون معهم من 
اجـل حل املشـاكل التـي يمكن ان 
يواجهها الفريق وهذا ما يمكن ان 

يضمن النجاح بشكل مستمر. 
الصورة 3 

من املمكن ان يعني اختيار الصورة 
رقم 3 القدرة الكبرية عىل مواجهة 
االشـخاص الذين يمكن ان يشكلوا 
مـرشوع  اي  امـام  حجرعثـرة 
او مخطـط. كمـا يـدل هـذا عـىل 
االستعداد لخوض اي مرحلة جديدة 
بعـد الدراسـة املعمقـة ملعطياتها 
وللمعقوات التي يمكن ان تشهدها 
ولالشـخاص الذين يمكن التعاون 
معهم. كذلك يمكن ان يكشـف هذا 
الوفـاء وعدم امليل اىل الخيانة يف اي 
تعاون يمكن ان ينشأ مع اشخاص 
آخرين مـن اجل تحقيـق مصلحة 
مشـرتكة. وهذا مـا يعنـي القدرة 
عـىل اكتسـاب ثقة الجميـع يف كل 
الظـروف. وهو ما يشـكل مفتاحاً 
مـن مفاتيـح النجـاح بحسـب ما 

يشري اليه اختبار الشخصية هذا. 
الصورة 4 

مـن املمكن ان يتـم ايضـاً اختيار 

الصـورة رقم 4. وهـذا ما يدل عىل 
التمتع بدرجة غري كبرية من العناد 

وامكانية االستسالم امام الصعاب 
وان كانت صغـرية. ويدل هذا عىل 
عدم التحيل بالصرب الكايف من اجل 
خـوض التحديات وبـدء املغامرات 
التي قد تشكل بداية جديدة ملرحلة 
جديـدة مـن الحياة. ومـن املمكن 
ان يشـري اختيار هـذه الصورة اىل 
عدم التمتع بحس املبادرة والقدرة 
عـىل تقديـم االقرتاحـات املفيـدة 
يف حـال العمل ضمـن فريق. وهو 
يكشـف االتكاليـة والحـرص عىل 
االعتماد غالباً عىل طاقات اآلخرين 
وقدراتهم الخاص بحسب ما يشري 
اليـه اختبار الشـخصية البسـيط 

هذا.
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أبـــــــراج

ال تخـرس اليـوم املصـادر التي تحصـل منها عىل 
معلوماتك. إذا لم تكن بحاجة إىل معرفة أي يشء أو 
تشعر أنك لديك قدر كاف من املعلومات، عليك أن تفكر 
مرة أخرى. عليك أن تسـأل نفسك أوال: كيف عرفت كل 
هذه املعلومات؟ ما املصادر التي تحصل من خاللها عىل 

هذه املعلومات؟

لديك قدرة عىل اتخاذ قراراتك دون االعتماد عىل 
آراء اآلخرين. أنت اليوم شـخص قوي جدا وقادر 
عـىل حل مشـاكلك. غالبا كنت تشـعر أن من حولك 
يحاولون تغيري رأيك وأفكارك ولكن هذا األمر مستحيل 
اليـوم. كل األمور تسـري عىل مـا يرام والظـروف كلها 

لصالحك.

تشـعر اليوم أن املعركة بدأت وأنك أنت الهدف. 
إذا لم تكن لديـك القدرة عىل املواجهة، فتوقع ان 
األمر سـيكون بالغ الصعوبة. عاطفيا، أحداث اليوم 
لن ترسك يف الحقيقة. حاول أن تحلل مشاعرك بطريقة 

ممنهجة بدال من االنعزال عن العالم بالكامل.

تتعـزز اليوم اتصاالتـك وأفكارك. تتميـز اليوم ببعض 
الصفـات الجذابة فضـال عن أن الجميـع يدعمك ويقف 
بجانبك. عىل الرغم من تحسن الظروف إال إنك ال زلت تحتاج 
إىل فرصة للتعبري عن رأيك برصاحة وبوضوح. ما رأيك يف التقديم 
للعمل بإحدى الصحف اإلخبارية؟ ننصحك بالتحدث مع اآلخرين 

وتجنب الصمت. يوم جميل تستطيع فيه حل مشاكلك.

اسـتغل اإلبداع الذي تتميز به إلنجاز بعض املهام اليوم. 
ليس املهـم اليوم أن تنجز كل أعمالك ومشـاريعك رسيعا 
ولكن املهم أن تنجزها بطريقة مبتكرة وجديدة. ثق يف قدراتك 
وخاصة قدرتك عىل اكتشاف األشياء. أنت شخص تتميز بالتفكري 
الراقـي والقـدرات املختلفة. حـاول أن تجمع بني هـذه الصفات 

واستغلها إليجاد حلول ألي مشكلة قد تواجهك.

ال تخف من املبادرة والعروض. إذا كنت تتعامل 
بواقعيـة وموضوعيـة فقـد تتلقـى مـؤرشات 
إيجابية من كل صوب، وتعيش أوقاتا من والسعادة 
واملـرح وتفكر يف ارتباط عاطفـي أو تقدم عىل زواج أو 

تتخذ القرار النهائي يف عالقتك العاطفية الحالية.

عىل الرغم من شـعورك باإلحباط وخيبة األمل 
بسبب الغرية من صديق لك إال أن األمر لن يكون 
مفاجأة لك. ما زالت أمامك الفرصة وطريق النجاح 
ممهد أمامك. كل شـخص له الحرية والحق يف أن يفعل 

ما يحلو له، فحاول أن تكون صبورا.

أنت تحب الفن جدا بكل أشـكاله سـواء الرسم 
أو الغناء أو الرقص أو التلحني. أنت لسـت مهتما 
اليوم فقط بهذه األنواع ولكنك تعترب أيضا اهتمامك 
بمنزلك أو بعملك أو بنفسك فنا. كل يشء تقوم به اليوم 

يعرب عن أفكارك وأسلوبك يف الحياة.

تجمـع اليوم بني الشـعور بالطاقـة اإليجابية 
والثقـة بالنفس. هذا أمر رائع، ولكن قد تتعرض 
لبعـض املخاطـر وتمر ببعـض التجـارب الصعبة. 
ربما تجد نفسـك اليوم عدوانيا جدا، خاصة إذا هاجمك 

شخص ما أو اعرتض طريقك.

يوم هادئ وجميل كالبارحـة. حركة الكواكب تدعمك 
وتمنحك طاقة إيجابية تشـجعك عىل القيام بكل ما هو 
مفيـد، وسـتالحظ هذه الطاقـة عندما تتواصـل أو تتفاعل 
مـع اآلخرين. حاول أن تسـتغل هذه الفرصـة. اجتمع اليوم مع 
األصدقـاء والعائلـة وقوموا بزيـارة مكان ما. مـا رأيك يف دعوة 

بعض األشخاص عىل العشاء؟

اتبع عواطفك اليوم حتى إن وجدت أنك تميل إىل 
االسـتماع إىل صوت العقل. إذا كنت ترى أن هناك 
رأيـا تعتقد أنه صحيح ولكن تشـعر مـن داخلك أنه 
خاطئ، ففي هذه الحالة استمع لصوت القلب. ترصف 

بحذر مع الحبيب فهو شخص حساس جدا.
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السرطان

العقرب

الحوت

كـم أنت مبـدع ورائـع وطموح اليـوم؟! لديك 
رعبـة يف توظيـف طاقتـك يف أي عمـل فنـي أو 
ربما تفكر يف اسـتغاللها يف بعض األنشطة املنزلية 
كرتتيـب املنزل وتنظيمه. إذا كنت تخطط لذلك بالفعل، 
فانطلـق فورا ألنك قادر عىل تنفيذ كال األمرين فقط إذا 

نظمت وقتك.

فلوسه صارت بجيبه ...
ليش ما يضحك ؟ 

1832 - إنطـالق مقاومـة االمري 
عبد القادر ضد االحتالل الفرنيس 

للجزائر.
1900 - انـدالع ثورة املالكمني يف 
األجانب  والدبلوماسيون  الصني، 
بتأديـب  يطالبـون  بكـني  يف 

املتمردين.
1926 - اإلنكليـزي جـون بـريد 

يخرتع التلفاز.
قيـام  عـن  اإلعـالن   -  1927
مملكة نجد والحجاز يف الجزيرة 

العربية.

1944 - رفـع الحصارعن مدينة 
لينينغـراد بعـد ما يقـارب 900 
يوم منذ بدايته وذلك أثناء الحرب 

العاملية الثانية.
الفضـاء  رواد  تفحـم   -  1967
الثالثـة عـىل متـن أبولـو قبـل 
أنطالق املركبة إىل الفضاء نتيجة 

تماس كهربائي.
1973 - الواليات املتحدة وفيتنام 
الجنوبيـة  وفيتنـام  الشـمالية 
وجماعة الفيت كونغ يوقعون يف 
باريس اتفاقية إلحالل السالم يف 

فيتنام.
1980 - روبـرت موجابـي يعود 

من املنفى إىل روديسيا.
1991 - إرغام الرئيس الصومايل 
محمد سياد بري عىل التخيل عن 
السـلطة بعد معارك استمرت 4 

أسابيع يف العاصمة مقديشيو.
1996 - العقيـد إبراهيـم بـارع 
معني الرصة يطيـح بأول رئيس 
منتخـب ديمقراطًيـا يف النيجـر 

مهمان عثمان.
عـن  النقـاب  كشـف   -  1999

اليمني  أحـد ناشـطي  تخطيـط 
حسـب  املتطـرف  اإلرسائيـيل 
اعرتافاتـه لتنفيـذ عملية تفجري 
كبـرية تهدف إىل نسـف املسـجد 

األقىص.
2003 - مديـر الوكالـة الدوليـة 
للطاقـة الذرية محمـد الربادعي 
يعلن يف تقريـره ملجلس األمن إن 
فريق الوكالة لـم يعثر حتى اآلن 
عىل أي أنشـطة نووية مشبوهة 

يف العراق.
2006 - زلزال يف بحر الباندا.

زوجـة  لديـه  صـيـادا  أن  يـروى 
وعيال، لـم يرزقه الله بالصيد عدة 
أيام حتى بدأ الـزاد ينفد من البيت 

وكان صابرا محتسبا .
وبـدأ الجوع يرسي يف األبناء، والصياد 
كل يـوم يخرج للبحـر إال أنه ال يرجع 
بيشء. وظل عىل هذا الحال عدة أيام. 

وذات يوم، يأس مـن كثرة املحاوالت، 
فقـرر أن يرمـي الشـبكة آلخـر مرة 
سـيعود  يشء  بهـا  يظهـر  لـم  وإن 
للمنزل ويكـرر املحاولة يف اليوم التايل 
فدعـى الله ورمـى الشـبكة، وعندما 
بدأ بسـحبها، أحس بثقلها فاستبرش 
وفرح وعندما أخرجها وجد بها سمكة 

كبرية جدا لم ير مثلها يف حياته. 
ضاقت وملا اسـتحكمت حلقاتها * * 

* فرجت وكنت أظنها ال تفرج 
فأمسـكها بيـده، وظل يسـبح يف 
الخيـال .... مـاذا سـيفعل بهـذه 

السمكة الكبرية ؟.
 فأخذ يحدث نفسه سأطعم أبنائي 
من هـذه السـمكة ... سـأحتفظ 
بجـزء منهـا للوجبـات األخـر .... 
سأتصدق بجزء منها عىل الجريان 

سـأبيع الجـزء الباقـي منهـا ... 
سـأأأأأأأ ... وقطـع عليـه أحالمـه 
صوت جنود امللك .... يطلبون منه 
إعطائهم السـمكة ألن امللك أعجب 
بهـا. فلقد قـدر الله أن يمـر امللك 
مـع موكبه يف هذه اللحظة بجانب 
الصياد ويرى السمكة ويعجب بها 

.. فأمر جنوده بإحضارها. 
رفض الصياد إعطائهم السـمكة، 
فهي رزقـه وطعـام أبنائه وطلب 
منهـم دفـع ثمنهـا أوال، إال أنهـم 

أخذوها منه بالقوة. 
ويف القـرص … طلـب الحاكـم من 
الطباخ أن يجهز السـمكة الكبرية 

ليتناولها عىل العشاء. 
 ( (داء  امللـك  أصـاب   … أيـام  وبعـد 
يف إصبـع قدمـه فاسـتدعى األطبـاء 
فكشـفوا عليـه وأخربوه بـأن عليهم 
قطـع إصبـع رجلـه حتـى ال ينتقـل 
املرض لساقه فرفض امللك بشدة وأمر 
بالبحـث عن دواء له. وبعـد مدة، أمر 
بإحضـار األطبـاء من خـارج مدينته 
وعندما كشف األطباء عليه .. أخربوه 
بوجوب برت قدمـه .. ألن املرض انتقل 

إليها، ولكنه أيضا عارض بشدة 
بعـد وقت ليـس بالطويل، كشـف 
األطبـاء عليـه مرة ثالثة فـرأوا أن 
املرض قد وصل لركبته فألحوا عىل 
امللك ليوافق عىل قطع سـاقه لكي 
ال ينترش املرض أكثر… فوافق امللك 

…. وفعال قطعت ساقه. 
يف هذه اإلثنـاء، حدثت اضطرابات 
يف البـالد، وبـدأ النـاس يتذمرون. 
فاستغرب امللك من هذه األحداث.. 
أولها املـرض وثانيهـا االضطرابات.. 
فاستدعى أحد حكماء املدينة، وسأله 
عـن رأيـه فيما يحـدث معـه فأجابه 

الحكيم: البد أنك قد ظلمت أحدا؟ 
فأجاب امللك باستغراب: لكني ال أذكر 

أنني ظلمت أحدا من رعيتي. 

فقـال الحكيـم: تذكر جيـدا، فالبد أن 
هذا نتيجة ظلمك ألحد. 

الكبـرية  السـمكة  امللـك  فتذكـر 
والصيـاد.. وأمـر الجنـود بالبحث 
عن هـذا الصيـاد وإحضـاره عىل 
الفـور فتوجـه الجنود للشـاطئ، 
فوجدوا الصيـاد هناك، فأحرضوه 
للملك فخاطـب امللك الصياد قائال: 
أصدقني القول، ماذا فعلت عندما 

أخذت منك السمكة الكبرية؟ 
فتكلم الصيادة بخوف: لم أفعل شيئا. 

فقال امللك: تكلم ولك األمان. 
فاطمأن قلب الصيـاد قليال وقال: 

توجهت إىل الله بالدعاء قائال: 
(( اللهـم لقـد أرانـي قوتـه عـيل، 

فأرني قوتك عليه )).
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يرضب للشـخص الذي يبخس الناس حقهم ويجعل من باطله حقا فرضه 
عليهم ، لؤما منه وبهتانا . 

أصله: أن رجال كان قد أقرض جحا بعض املال ألجل معني . فلما حان موعد 
سـداد الّدين لم يكن مع جحا من املال ما يسـّدد به دينـه . فاعتذر للرجل ، 
وعـنّي له موعدا آخر للسـداد . فلمـا عاد الرجل يف املوعد املعنّي لم يسـتطع 
جحـا أن يفي له بما وعده بـه ، لضيق ذات يده ، فراح يماطل الرجل ويعده 

مواعيد أخرى . واستمر الحال هكذا زمنا طويال حتى كّل الرجل ومّل . 
ويف ذات يوم جاء الرجل إىل بيت جحا يطالبه بسداد الّدين ، فخرج إليه ولده 
، وقال له : (( والدي يقرؤك السالم ويقول لك : أن بجوار بيتنا أكواما كثرية 
من الشـوك ، وأن رعاة الغنم كثريا ما يمـرون بأغنامهم من ههنا ، فتحتّك 
فراء تلك األغنام بتلك األشـواك ، فينزع منها بعض الصوف فيعلق بالشـوك 
. وقـد أمرني والدي أن أجمع ذلك الصوف العالق بالشـوك كل يوم وأحتفظ 
به حتى يصبـح كمية كبرية فنعزله وننّظفه ونمّشـطه ونغزله ونلّفه عىل 
الـدوالب ، ثم نحيكه عباءة كبرية ، متقنة الصنع ، ناعمة امللمس ، فنبيعها 
بثمـن عال ، ونفـي لك حقك من ذلك الثمن )) . ولم يكد الرجل يسـمع ذلك 
الكالم حتى راح يضحك عاليا وهو يفحص األرض برجليه ، حتى اسـتلقى 

عىل ظهره من شدة الضحك . 
ملا عاد جحا إىل بيته ، أخربه ولده بقدوم الرجل الدائن ، وماذا قال له ، وكيف 
رشح له األمر رشحا كافيا حتى فحص األرض بقدميه . فقال جحا : معلوم 
يضحـك ... إذا (( فلوسـه صـارت بجيبه ... ليش مايضحـك ؟ )) . ذاع ذلك 
الخـرب بني الناس ، فضحكوا من قول جحا وعجبـوا من فعله ، ورثوا لحال 

ذلك الدائن املسكني. وذهب ذلك القول مثال .

-هل تعلم أن عقار البنسـيلن لوحظ ألول مرة من قبل العالم 
االسكتلندي ألكسندر فليمنغ يف العام 1928م. 

-هل تعلم أن عالم الحاسـوب لورانـس روبرتس هو أول من 
اخرتع شبكة اإلنرتنت.

-هـل تعلـم أن القمر األكثر نشـاطاً يف النظام الشـميس هو 
القمـر جوفيـان التابع لكوكب املشـرتي، حيـث توجد مئات 

الرباكني عىل سطحه. 
-هـل تعلم أن أطول وادي يف الكـون موجود يف كوكب املريخ، 
-Valles Mari  وُيطلـق عليـه وادي مارينرز (باإلنجليزيـة:

 .(eris
-هل تعلم أن النظام الشـميس ُيكمل دورة واحدة حول مركز 

املجرة كل 230 مليون سنة تقريباً.
-هل تعلم أن املركبة الفضائية ناسا فوياجر 1 (باإلنجليزية: 
NASA’s Voyager 1)، هـي املركبـة الوحيـدة التـي غـادرت 

النظام الشميس إىل اآلن.
-هل تعلم أن الضوء يستغرق 8 دقائق و 19 ثانية عند انتقاله 
من الشـمس إىل األرض. هل تعلـم أن اليوم الواحد عىل كوكب 

الزهرة يعد أطول من عام كامل عىل كوكب األرض.
-هـل تعلـم أن يف العـام 1440م، اخـرتع األملانـي يوهانـس 

جوتربغ آلة الطباعة. 
-هل تعلم أن أول من حصل عىل براءة اخرتاع للهاتف الكهربائي 

هو ألكساندر غراهام، وأطلق عليه جهاز الخطاب.



استطاعِت العائلة األشهر «كاردشيان - جينر»، أن تحقق إنجازاً 
مذهالً يف مواقع التواصل االجتماعي، وتحديداً عرب «إنستغرام»، 
وذلك بالوصول إىل أكثر من مليار متابع.واستمرت عائلة تلفزيون 
لعب  عندما  نجمها،  سطع  التي  املعروفة،  األمريكية  الواقع 
 Keeping Up» With الناجح  الربنامج  يف  البطولة  دور  أفرادها 
The Kardashians»، يف تحقيق السيطرة العاملية، إذ تم الكشف 
عن ذروة شعبية هذه العائلة، من خالل رصد قاعدة املعجبني بها 
يف منصات التواصل االجتماعي، وهو أمر غري مسبوق تحقيقه 
أن  الجميع معرفته، حالياً،  الذي عىل  الواقع،  اآلن.وأصبح  حتى 
يقرب  ما  أي  متابع،  مليار  أكثر من  تمتلك  «كاردشيان»،  عائلة 
من ُثمن سكان العالم بأرسه، والذي يقدر عدد سكانه بنحو ٧٫٩ 
مليارات نسمة.ويف التفاصيل، تعد كاييل جينر (٢٤ عاماً)، أكثر 
األشقاء شهرة يف عائلة كاردشيان، وذلك بعدد متابعني وصل إىل 
٣٠٥ ماليني حساب فردي، وبعد التحديث األخري كانت «كاييل» 
أول امرأة يف العالم تصل إىل ٣٠٠ مليون متابع عىل «إنستغرام»، 
وسيلينا  غراندي،  أريانا  مثل:  عامليات،  نجمات  عىل  متفوقة 
الصغرى  شقيقتها  خلف  ثانية  كاردشيان  كيم  غوميز.وحلت 

كاييل جينر، فهي ليس لديها الكثري من املعجبني مثل شقيقتها، 
متابع.ولدى  مليون   ٢٨٢ إىل  عددهم  وصل  متابعون  ولديها 
عارضة  أما  متابع،  مليون   ٢١٦ عاماً)   ٣٧) كاردشيان  كلوي 
حسابها  عرب  فتضم  عاماً)،   ٢٦) جينر  كيندال  الشهرية  األزياء 
يف «إنستغرام» ٢١٥ مليون متابع.ولم تصل كريس جينر «األم» 
 ١٦١ كاردشيان  كورتني  تمتلك  فيما  بعد،  متابع  مليون   ٥٠ إىل 
بعد  املايض،  العام  خالل  ازدادت  شعبيتها  لكن  متابع،  مليون 

ارتباطها بعازف الدرامز ترافيس باركر.

ِيف عيد ميالدها الـ ٣٥، تمنت الفنانة العراقية 

زوجها  من  بطفل  ترزق  أن  رياض»  «رحمة 

الله  «أتمنى  قائلة  علوم»،  «ألكسندر  املمثل 

من  العديد  وتلقت  كما  ببيبي»،  يرزقني 

تحقق  بأن  لها  والتمني  والتربيكات  التهاني 

أمنيتها وترزق بطفل.

تم  التي  الشائعات  عىل  رياض  رحمة  علقت 

تداولها مؤخرا عن حملها، بعد انتشار صورة 

لها وظهرت ببطن منتفخة، من خالل ترصيح 

 : قائلة   «Mbc Trending» لربنامج  طريف 

«الفنانات بيطلع لهم كرش عىل فكرة، ومش 

رشط يكون كرش بيبي».

@k„aÏu@“bìÿné¸@Ú‹yãi@@ïÏ‹«@Íá‰◊
@ÚflÏflˇ€@ÒÜá»nfl
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أعلنْت شـبكة OSN عـن إنهاء تصوير 
 Yellow» إنتاجهـا األصـيل املرتقـب

Bus» الـذي مـن املقـرر توفـره عىل 
OSN Streaming مبـارشة  منصـة 
بعـد عرضه يف قاعات السـينما هذا 
العـام. ويؤّكـد إنتـاج هـذا الفيلـم 
التزامOSN  توفري محتوى ينسـجم 

املشـاهدين ويلبي  اهتمامـات  مـع 
تطلعاتهـم. كمـا يؤّكـد حرصها عىل 

االسـتثمار يف املواهب واملحتوى املحيل 
باإلضافـة إىل القصـص التـي لـم يتم 

رسدها من قبل.
 OSN مـن إنتاجـات«Yellow Bus» فيلـم
األصلية يدور حول قصة طفلة تغفو يف 
املدرسة  حافلة 
أن  دون 
ينتبـه 
إليهـا 
أحـد، 

فُتنـىس بداخلهـا لتفـارق الحيـاة بسـبب 
الحـرارة املرتفعة. وتتحدى األم «أناندا» 
سـيالً من األكاذيب والتضليل املتعمد 
حـول ما حـدث مـع ابنتهـا، لكنها 
تحاول رغـم كل املصاعب أن تصل 

إىل الحقيقة مهما كلّف األمر.
ويناقـش الفيلـم غريـزة األمومـة 
وأشـكال الظلم والتمييـز واإلهمال 
املؤسـيس وهـي مواضيع لهـا صدى 
ليس يف منطقتنا فحسـب، بـل يف العالم 

أجمع.
وبهذه املناسـبة، قالـت دارين الخطيـب أن هذا العمل 
غري املسبوق لم يكن ليكتمل دون طاقم العمل املميز إىل 
جانـب براعة اإلخراج واإلنتاج. وأشـارت دارين إىل أنها 
متشـوقة لعرض «Yellow Bus» ملشـرتكي OSN خالل 

هذا العام.
وقالـت كندة علـوش: «عندما قـرأت أول ١٠ صفحات 
مـن النـص تيقنت أننـي أريد أن أكـون جـزءاً من هذا 
العمـل ألنها قصة إنسـانية قـد تحـدث يف أي مكان يف 
العالـم. لم أقم بـدور كشـخصية مريا من قبـل، حيث 
إننـي كلما تعمقت أكثر يف الـدور فهمت أبعادها. فدور 
’مريا‘ يتشـابك مع شـخصية ’أناندا‘ بحيث إن كلتيهما 
تخوضان رحلة الستكشـاف جوانب متعـددة لألمومة 

والفقدان يف هذا الفيلم».

@ÂÇbé@ã�fl

لقد مرت علينا سنوات متخمة بكل صنوف املرارة واأللم، فقدنا من خالل 
الكثري من األهل واألصدقاء، وخلفت وراءها الكثري من األرامل واأليتام، 
نتيجة هيمنة  الطاهرة  واالرواح  الزكية  الدماء  من  وتمخضت عن سيل 
عىل  التطرف  منطق  وسيطرة  الحياة،  مفاصل  عىل  واالرهاب  العنف 
رؤوس البعض الذي يعتقد واهما أن التاريخ البد ان يكون الحاكم األوحد 
اىل  األحيان  من  كثري  يف  تقود  التي  السياسية  الحسابات  مع  التعامل  يف 
بلورة فكرة االنتحار السيايس، وصناعة شكل الحكم وفق رؤية ال تقبل 
االساسية  املرتكزات  أحد  باعتباره  الواقع  بمفردات  األخذ  وال  الحوار 

إلقامة عالقات واضحة تتبلور من خاللها القيادة التي تتسم بالحكمة.
اىل  أدت  التي  الخطابات  واحتدام  السياسية،  بالتجاذبات  حبىل  سنوات 
املزيد من االحتقان الطائفي والسيايس دون أن يلوح يف األفق طيف فجر 
جديد يبعث األمل يف نفوسنا بأن الغد أفضل من األمس، وأن اآلتي أحسن 
ويدفعنا  التغيري،  دوافع  نفوسنا  يف  سيولد  حصل  ما  وأن  املايض،  من 
ذاق مرارته  الذي  املرتدي  الواقع  للقفز وفق  والعمل  الهمة  املزيد من  اىل 

الجميع.
الشعوب يف كل أرجاء الكون تشحذ هممها، وتجند طاقاتها، وتستغيث 
بشبابها لكي تعرب أزماتها اىل شواطئ استقرارها وسعادتها، والحكومات 
يف كل مكان تتدرب وتسهر وتحاور وتناور، وتلعب فوق الطاولة وتحتها، 
القيادة  ونوافذ  أبواب  تمتلك  ان  أجل  من  والطموح،  الواقع  بني  وتوازن 
الناجحة، ونحن هنا ما زال البعض يفكر برتسيخ الشعار الذي يقول: ما 

دمت قويا فأنا من يملك زمام األمور، والبد للجميع أن يسري ورائي.
وقدرته  ورحابته  شفافيته  محيط  من  خرج  إذا  فن  وكل  فن،  القيادة 
االخرض  تحرق  مقيتة  دكتاتورية  اىل  يتحول  اآلخرين  مع  التعاطي  عىل 
البالد  ووضع  السيايس،  الحكم  تسوس  اىل  النهاية  يف  وتؤدي  واليابس، 

والعباد يف أتون الرصاعات واالزمات واالنكسارات.
والقائد فنان، يمارس فنه بمهارة عالية، وبروح تجيد لغة الحوار النافع، 
ويستخدم األساليب املرنة التي تجعل الجميع يساهمون يف عملية بناء 
الوطن والدفاع عن وحدته واستقالله، وهو يؤمن قبل كل يشء بأن اليد ال 
تجيد التصفيق وحدها، ويكون التصفيق حادا عندما تتالحم كل االيدي، 
وتتظافر كل الجهود من أجل النهوض بمتطلبات املرحلة، والخروج من 
السعادة واالستقرار  الجميع  يمنح  الذي  الواسع  األفق  اىل  الضيق  النفق 

واالمان.
االيام القادمة ستكشف لنا الكثري مما كان مخفيا، ووالدة حكومة جديدة 
ما  وكل  والشعب،  الوطن  مستقبل  قراءة  يف  الوضوح  بوصلة  سيمنحنا 
نتمناه أن تكون الحكومة القادمة قادرة عىل معالجة االزمات وإرساء 
رافقت  التي  الفشل  حاالت  كل  بعد  واالستقرار  واالمان  االمن  دعائم 

الحكومات السابقة والتي عانينا منها كثريا.
إىل اللقاء...

@›Ìá‰ßa@áºc
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@iPhone 13@ÂÓi@pbœ˝nÇ¸a@bfl
_@iPhone 6s PlusÎ

كشـفْت أبل مؤخرًا عن سلسـلة أيفون 13 الجديدة، فيعد هاتف iPhone 13 من 
أبل واحًدا من أبرز الهواتف التي تم إطالقها، إذ تضمن مجموعة من التحسـينات 
والرتقيات، لذا نعقد فيما يىل مقارنة بينه وبني هاتف iPhone 6s Plus كما يىل:

:iPhone 13 هاتف
الشاشـة: شاشـة 6.1 بوصة.نوع الشاشة: شاشـة OLED.دقة الشاشة: بدقة 
.500GB :الذاكرة الداخلية. A15 Bionic 2532× 1170بيكسـل.املعالج: معالـج

نظـام التشـغيل: iOS (15.x)  .البطارية: بقـوة mAh 3240. الكامريا الخلفية: 
ثنائية 12 ميجابكسل.الكامريا األمامية: 12 ميجابكس.

: iPhone 6s Plus هاتف 
األبعاد: أبعـاده 158.2×77.9×7.3 ملم.الوزن: يزن 192 جرام.نظام التشـغيل:  

يعمل بـ iOS (9.x).مساحة الشاشة: تصل لـ 5.5 بوصة.
.IPS LCD دقة الشاشة: بدقة 1920×1080 بيكسل.نوع عرض الشاشة: نوعها 

 Apple الكامريا: يأتى 12 ميجا بيكسـل5+ ميجا بيكسل أمامية. املعالج: رشائح
A9 .الرامـات: رامات 2 جيجا بايت.الذاكـرة الداخلية: تصل لـ 128 جيجا بايت.

.mAh 2915 بطارية: بقوة

تـؤدي الثغرات الربمجية يف خدمة 
 Meta اإلنرتنـت املجانية لرشكـة
فيهـا  مرغـوب  غـري  رسـوم  إىل 
للمسـتخدمني، وفًقا للوثائق التي 
حصـل عليهـا املخرب فرانسـيس 
هاوجني وشـاركها مـع صحيفة 
وول سـرتيت جورنـال، وظهرت 
امليـزات املدفوعـة مثـل مقاطـع 
املجانـي  الوضـع  يف  الفيديـو 
أنـه  الرغـم مـن  للخدمـة، عـىل 
مـن املفـرتض أن تظـل املقاطـع 
مخفية أو تحذر املسـتخدمني من 
البيانات، وعندما يضغط  رسـوم 
املستخدمون عىل املحتوى، فإنهم 
يواجهـون فواتـري رشكات النقل 
التي قـد يكون من الصعب دفعها 
للجمهور املسـتهدف للخدمة من 
النامية،  البلـدان  املسـتخدمني يف 

.engadged وفقا ل
االنـزالق كان مربًحـا  أن  ويبـدو 
 Meta لرشكات الطـريان، وقدرت
أن رشكات النقـل كانـت تفرض 
عىل املسـتخدمني املجانيني حوايل 
7.8 مليـون دوالر شـهرًيا اعتباًرا 
وكانـت  املـايض،  الصيـف  مـن 
املشـكلة خطرية بشكل خاص يف 
باكسـتان ، إذ ورد أنـه تم تحميل 

دوالر  مليـون   1.9 املسـتخدمني 
شهرًيا.

وقال متحـدث باسـم Meta إنها 
املشـكلة  حـول  تقاريـر  تلقـت 
وواصلـت ”العمل“ إلصالح عيوب 
اإلصـدارات  وتصنفـه  الربامـج، 
املجانـي  الوضـع  مـن  الجديـدة 
رصاحـًة عىل أنهـا ”نصية فقط“ 
بدالً من اإلشـارة إىل أنها لن تكلف 
إن  املمثـل  أبـًدا، قـال  أمـوال  أي 
الوثيقـة التي تقـدر تكاليف 7.8 
مليون دوالر شـهرًيا ال تسـتند إىل 
معلومـات فواتـري رشكـة النقل، 
وأن الرسوم الزائدة كانت أقرب إىل 

3 ماليني دوالر شهرًيا.
 ،  Google مثـل   Meta ولـدى 
مصلحـة قويـة يف دفـع الوصول 
املجاني إىل اإلنرتنت، ويأتي معظم 
نموها األخري مـن البلدان النامية 
حيث يتنقل العديد من األشخاص 
عرب اإلنرتنت ألول مرة، عىل الرغم 
من أن الخدمـة املجانية ال تقرص 
-Fac  املسـتخدمني عـىل زيـارة

book والخدمـات األخـرى التـي 
تمتلكهـا فقط، إال أنهـا تزيد من 
فرص تسجيل الوافدين الجدد عىل 

.Meta اإلنرتنت وتحفيز نمو

ِمـن الواضـح أن تطبيـق التواصـل 
(تويـرت) يعمـل عىل ميـزة تتيح لك 
مشـاركة التغريدات مـع مجموعة 
معينة من األشخاص وهي مشابهة 
مليزة Close Friends يف إنسـتجرام 
التـي تتيح لك القيـام بنفس األمر- 
ولكـن يف حالة (تويرت)، سـتقترص 

.“Flock” تغريداتك عىل
و كان (تويـرت) أعلـن عـن امليزة يف 
شـهر يوليو املـايض ، والتـي أطلق 
عليهـا األصدقاء املوثوق بهم يف ذلك 
الوقت، و منذ ذلك الحني، ظل مطور 
األجهزة املحمولة أليساندرو بالوزي 

يتابع تقدم (تويرت).
وتعطينا أحـدث النتائج التي توصل 
إليهـا Paluzzi بعـض األفكار حول 
كيفية عمل امليزة - يبدو أن (تويرت) 
يعمل عىل صفحة تعرض مزيًدا من 
املعلومات عـىل Flock ، مما يوضح 
أنه يمكنك إضافـة ما يصل إىل 150 

عضوًا. 

و يمكـن لهؤالء املسـتخدمني فقط 
عـرض التغريـدات أو الـرد عليهـا 
املرسلة إىل اصدقائك، ويف حال قررت 
أنك ال تريد شخًصا ما بينهم، يالحظ 
(تويرت) أنه يمكنك إزالة األشخاص 
من قائمتـك يف أي وقت، ولن يتلقوا 

إشعاًرا.
و إذا كنـت يف Flock لشـخص مـا 
وقام بإرسـال تغريـدة، فقد الحظ 
Paluzzi تسمية قد تظهر أسفل تلك 
التغريدة، تقـرأ: ”يمكنك رؤية هذه 
التغريـدة ألن املؤلف قـد أضافك إىل 

.“Flock
وهذا من شأنه أن يجعل من السهل 
التمييز بني األصدقاء املقربني مقابل 
أي شخص آخر تتابعهم عىل (تويرت) 
إلرسال تغريدة إىل Flock الخاص بك 
، يبـدو أن (تويرت) سـيعرض خياًرا 
للجمهـور قبل إرسـالها ، مما يتيح 
لـك االختيـار بـني كل مسـتخدمي 

(تويرت) واملستخدمني املحددين.

ِمن الواضح أن السـاللة الفرعية من املتحور الجديد (أوميكرون)، والتي 
أطلق عليها ”BA.2“، بدأت هي األخرى يف االنتشار بني دول العالم.

و أطلق البعض عىل الساللة الفرعية (أوميكرون الخفي)، وذلك لقدرتها 
عىل إخفاء نفسـها بشكل أفضل من املتحورات السابقة، إذ إن املؤرشات 
األولية تشـري إىل أن ”BA.2“ انترش حتى يف البلدان التي اجتاحها متحور 
أوميكـرون األصيل ”BA.1“، ففي الدنمارك عىل سـبيل املثال، تمثل ”بي 

إي.2“ اآلن ما يقرب من نصف نتائج فحوص (كورونا).
و انترشت الساللة الجديدة يف كل من بريطانيا والنرويج وفرنسا والهند 
والسـويد، إضافـة إىل الواليات املتحدة، و ما يزال العلماء يدرسـون هذه 
السـاللة الفرعيـة، لكـن التحليـالت األوليـة ال تظهـر ”أي اختالفات يف 
معـدالت االستشـفاء“، كما أنه من غري الواضح مـدى فعالية اللقاحات 

ضدها.
وقالت السلطات الصحية يف بريطانيا إنها صنفت ”بي إي.2“ كـ“متغري 
قيـد التحقيـق“، مشـرية إىل أنه تم اكتشـافها ألول مرة يف البـالد يوم 6 

ديسمرب.
وقـال الخـرباء: ”إن من طبيعة الفريوسـات أن تتغـري وتتحور عرشات 
املـرات، لذلـك مـن املتوقـع أن تظهر متحـورات جديـدة مع اسـتمرار 

الوباء“.
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أحيْت ملكة اإلحساس إليسا حفالً 
قبل  الرياض  يف  ضخماً  غنائياً 

جماهريي  حضور  وسط  أيام 
موسم  حفالت  ضمن  كبري 
ويبدو   ،٢٠٢٢ لعام  الرياض 
الرياض  إىل  ستعود  أنها 

مجدداً .
من خالل حفل توزيع جوائز 

JOY Awards ستطل إليسا مجدداً 
عىل جمهور الرياض بنهاية األسبوع 
 ٢٧ الخميس  ليلة  بالتحديد  الحايل 
الجوائز  توزيع  حفل  لحضور  يناير 
أفضل  لجائزة  إليسا  ُرشحت  فقد 

فنانة عربية ضمن جوائز الحفل.
أن  علم  فقد  فحسب،  هذا  وليس 
ضمن  غنائية  فقرة  ستحيي  إليسا 
مبارشة  سيذاع  الذي  الحفل  فقرات 

عرب شاشة الـ»أم بي يس».
ورغم أنها ال تمتلك حساباً عرب تطبيق 
فنانة  أول  إليسا هي  فإن  توك،  التيك 
مشاهدة  املليار  حاجز  تكرس  لبنانية 
إدارة  جعل  ما  وهو  التطبيق؛  عرب 
مفاوضات  إجراء  تحاول  التطبيق 
رسمية معها يف الفرتة املقبلة لتنضم 
لعام  بخطتها  توك  التيك  نجوم  إىل 

.٢٠٢٢
عىل صعيد آخر، كانت إليسا ضمن 
دعمهن  عن  أعلن  الالتي  النجمات 
تعرضها  فور  زكي  ملنى  الواضح 
وسائل  عرب  قوية  هجوم  لحملة 
مشاركتها  إثر  ميديا  السوشيال 
بفيلم «أصحاب وال أعز»، والفيلم 
بعنوان  إيطايل  فيلم  عن  مأخوذ 
يف  ُقّدم  وقد   perfect strangers
بالنسخة  تقديمه  قبل  دولة   ١٧
العربية عرب شاشة املنصة العاملية 

نتفليكس.

إنها  يرسا  الكبرية  النجمة  قالِت 
أصيبت بالفعل بفريوس كورونا، 
املنزيل  للعزل  اآلن  وتخضع 
محبيها  مطالبة  العالج،  لتلقي 
وجمهورها بالدعاء لها بالشفاء 

العاجل. 
الثانية  هي  املرة  هذه  وتعد 
بفريوس  يرسا  فيها  تصاب  التي 
يف  قبل  من  أصيبت  فقد  كورونا، 
وخضعت  املايض،  قبل  ديسمرب 
بعد  تماما  تعافت  حتى  للعالج 

شهر من إصابتها.
يرسا  الكبرية  النجمة  وكانت   

الجاري  يناير  مطلع  بدأت  قد 
الرمضاني  مسلسلها  تصوير 
املخرج  مع  سعيدة»،  «أحالم 
جمال  إنتاج  من  عرفة،  عمرو 
العدل، وتأليف هالة خليل، ويعد 
مسلسل «أحالم سعيدة» التعاون 
الثاني بني يرسا وعمرو عرفة يف 
التليفزيونية، فقدما معا  الدراما 
األول من مسلسل «رسايا  الجزء 
وشارك   ،٢٠١٤ عام  عابدين» 
عادل،  غادة  من  كل  بطولته  يف 

ونيليل كريم، وعدد كبري من 
الفنانني.
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الفنانة  كشفِت 

ليىل  املرصية 

علوي عن دعمها 

للفنانة  الكامل 

زكي،  منى 

بعدما  وذلك 

األخرية  تعرضت 

من  حادة  ملوجة 

بسبب  االنتقادات 

دورها يف فيلم «أصحاب 

وال أعز».

و قالت علوي بمداخلة هاتفية 

جديدة»  «مرص  برنامج  مع 

إنجي  اإلعالمية  تقّدمه  الذي 

أنور: «أنا حزينة جداً ملا وصلنا 

إليه، و باشكر جًدا نقابة املهن 

املحرتم،  بيانها  عىل  التمثيلية 

وأتمنى إن الدولة تراعي دا أكثر 

إحنا حتى يف خروجاتنا  وإنه   ،

رس  أل ا و

ن  كما

ممكن  حد  أي  إنه  بتشتكي 

يصور أي حد ويعمل فيديو ألي 

حد وأي حد يقدر يعلق عىل أي 

التانية  العربية  بالدول  يف  حد، 

بتمنى  اإلنسان  بتحمي  قوانني 

نتعلم منهم ونعمل زيهم».

وأضافت علوي» أنا بشكر أرسة 

و  أعز»،  وال  «أصحاب  فيلم 

بحيي الفنانة القديرة األستاذة 

أرستها  بحيي  و  زكي،  منى 

جًدا وبقول لها إحنا فخورين 

بيكي، وأنا حزينة بإيل وصلنا 

وألرستك  ليكي  بنعتذر  له، 

الكريمة املحرتمة».

«الفن  قولها:  اختتمت  و 

أرقى يشء، والفيلم واقعي، 

والناس اليل بتدافع وتقول 

الفيلم مش مرصي، فالفن 

لغة  وال  جنسية  ملوش 

الفن واقع وإحساس  حتى، 

بنتعلم  ومبادئ  وأحالم 

منها طول الوقت».
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