
بغداد/ الزوراء:
جدد رئيـس مجلس الـوزراء، مصطفى 
الكاظمـي، حـرص العـراق عـىل توطيد 
عالقاته اإلقليميـة والدولية، فيما اكدت 
املمثلة الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة 
يف العـراق، جينـني بالسـخارت، اهميـة 
انتهـاج الحوار سـبيال لحـل الخالفات.
وذكر املكتـب االعالمي لرئيس الوزراء يف 
بيان تلقتـه ”الزوراء“: ان رئيس مجلس 
الكاظمي، اسـتقبل  الـوزراء، مصطفى 
املمثلة الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة 
يف العـراق السـيدة، جينني بالسـخارت، 
وجرى خالل اللقاء بحث مجمل األوضاع 
السياسية واألمنية ومستجداتها، وكذلك 

البحـث يف سـري التعاون والتنسـيق بني 
العـراق ومنظمـة األمم املتحدة، وسـبل 
دعم الربامج التـي تضطلع بها املنظمة 
الكاظـم،ي  العراق.وجـّدد  يف  الدوليـة 
خالل اللقاء، حـرص العراق عىل توطيد 
عالقاتـه اإلقليمية والدوليـة بما يضمن 
العـراق  يف  واالسـتقرار  األمـن  تعزيـز 
التنميـة  أسـباب  وإرسـاء  واملنطقـة، 
املسـتدامة ملصلحـة الشـعب العراقـي 
والشـعوب الشـقيقة والصديقة املحّبة 
للسـالم. من جانبها، أكدت، بالسخارت، 
موقـف املجتمـع الـدويل الداعـم للعراق 
إزاء التحديات الراهنـة، واهمية انتهاج 

الحوار سبيال لحل الخالفات.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أكد محلالن سياسـيان ان رئيـس الوزراء 
القـادم إن لم يكـن صدريا فإنه سـيكون 
بـإرادة صدريـة، ويف حني اشـار احدهما 
اىل ان الكاظمـي هـو األوفـر حظـا يف ظل 
املعطيات الحالية، بّينا ان تشكيل الحكومة 
سـيكون رسيعا وتوزيع الوزارات سيكون 
عـىل وفـق االسـتحقاق االنتخابي.وقـال 

املحلـل السـيايس، عـيل البيـدر، يف حديث 
لــ ”الزوراء“: ان ”املشـهد وفق املعطيات 
الحاليـة يتجـه اىل امليض بإكمال تشـكيل 
حكومـة االغلبيـة او ممكـن ان نسـميها 
اعـادة ترميم البيت الوطنـي يف العراق من 
قبل بعـض االطراف التي ارتـأت ان يكون 

لها منهاج اصالحي مطلق .

بغداد/ الزوراء:
أدانـت وزارة الخارجيـة السـعودية، امس 
السـبت، الهجـوم الصاروخـي عـىل مطار 
بغـداد الـدويل، فيمـا اكدت موقـف اململكة 
الرافـض لـكل أشـكال العنـف واإلرهـاب 
والتطرف.وذكر بيان للخارجية السـعودية 

اطلعت عليه ”الـزوراء“: ان وزارة خارجية 
اململكة العربية السعودية أعربت عن إدانتها 
واستنكارها الشديدين للهجوم الصاروخي 
اإلرهابي الجبان الذي استهدف مطار بغداد 

الدويل بجمهورية العراق الشقيقة.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعلـن الرئيـس األمريكي، جـو بايدن، أنه 
رشق  دول  إىل  إضافيـة  قـوات  سريسـل 
أوروبـا األعضاء يف الناتو، بسـبب الوضع 
إنـه  بايـدن  أوكرانيا.وقـال  يف  الراهـن 
”سـينرش قريبا قـوات أمريكيـة يف رشق 
أوروبا ودول حلف شمال األطليس.“ وفقا 
لوكالـة رويرتز.هـذا وأوضحـت الناطقة 
باسـم البيـت األبيـض، جني سـاكي، أن 

الرئيس األمريكي، جو بايدن، ليس لديه ال 
اهتمام وال الرغبة يف إرسال قوات أمريكية 
إىل أوكرانيا.وكانت وزارة الدفاع األمريكية 
قـد وضعت نحو 8500 جنـدي أمريكي يف 
حالـة تأهب الحتمـال نرشهـم يف أوروبا 
وسـط التعزيـزات العسـكرية الروسـية 
بالقـرب مـن الحـدود األوكرانية.يذكر أن 
كييـف ودول الغـرب كانت قـد أعربت، يف 
الفـرتة األخـرية، عـن قلقهـا إزاء الزيادة 

املزعومة يف ”األعمـال العدوانية“ من قبل 
روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا. ويف هذا 
السـياق، رصح املتحدث باسم الكرملني، 
دميـرتي بيسـكوف، بـأن روسـيا تقـوم 
بتحريـك قواتهـا داخـل أراضيهـا ووفًقا 
لتقديرها الخاص، مشـددا عىل أن روسيا 
ال تهدد أحداً ولن تهاجم أحًدا، وأن مزاعم“ 
العدوان الرويس ”تسـتخدم كذريعة لنرش 
املزيد من قوات ومعدات الناتو العسكرية 

بالقـرب مـن الحـدود الروسـية.هذا وقد 
أرسـلت الواليات املتحـدة يف األيام األخرية 
ثالث شـحنات من املسـاعدات العسكرية 
إىل أوكرانيـا ، تزن حـوايل 300 طن.وتتهم 
الواليات املتحدة وحلفاؤها روسـيا بحشد 
القـوات واملعـدات العسـكرية اسـتعدادا 
لغزو أوكرانيا، وهددت واشـنطن بفرض 
عقوبـات كبـرية إذا قررت روسـيا امليض 
قدما يف اتجـاه أوكرانيا.ورفضت روسـيا 

مرارا االتهامات، قائلة إن لها الحق يف نقل 
قواتها داخل أراضيها السيادية وال تخطط 
ملهاجمـة أي دولة.. وتعترب موسـكو هذه 
املزاعـم ذريعـة لنـرش معدات عسـكرية 
للناتـو بالقـرب مـن الحـدود الروسـية.
من جانبهـا، تطالب موسـكو بضمانات 
حول عدم توسـع حلـف الناتو رشقاً نحو 
حدودها، وعدم إنشـاء قواعد عسكرية يف 

جمهوريات االتحاد السوفياتي السابق.

البرصة / نينا / الزوراء:
أقامـت األرسة الصحفيـة يف محافظـة البـرصة 
احتفالية بمناسبة الذكرى الـ ١٣٢ لعيد الصحافة 
اسـعد  البـرصة  محافـظ  بحضـور  البرصيـة، 
العيدانـي ونقيـب الصحفيـني العراقيـني، رئيس 
اتحـاد الصحفيني العرب، مؤيـد الالمي، وعدد من 
الشـخصيات السياسية واملسـؤولني الحكوميني، 
وفيمـا اكد الالمي ان الصحافة يف البرصة مرشوع 

والصحفيـني  واألدبـاء  الشـعراء  قدمـت  كبـري 
واملثقفني، اشـار محافـظ البـرصة اىل ان االرسة 
الصحفية البرصية رجال الكلمة يف مدينة الثقافة 
واالدب والتاريخ.واقيمـت االحتفاليـة عـىل قاعة 
تايم سـكوير وسـط البـرصة، بحضـور محافظ 
الصحفيـني  ونقيـب  العيدانـي  اسـعد  البـرصة 
العراقيـني، رئيس اتحـاد الصحفيني العرب، مؤيد 
الالمـي، واعضـاء النقابة ومسـؤولني حكوميني 

ورؤساء اتحادات ومنظمات ومثقفني وجمع من 
ابنـاء املحافظة.وقال نقيب الصحفيني العراقيني، 
مؤيـد الالمـي، خـالل االحتفاليـة، التـي تابعتها 
«الزوراء»: «نحتفل اليـوم بالذكرى الـ ١٣٢ عاما 
لعيد الصحافة البرصية، يـوم الصحافة والثقافة 
والتأريـخ . الفتا اىل: ان الصحافـة يف البرصة هي 
مرشوع كبري قدمت الشعراء واألدباء والصحفيني 
واملثقفني، تلك االسماء التي حلقت يف ربوع العالم» 

.ودعـا الالمي «الصحفيني ووسـائل االعالم اىل ان 
تعمل يـدا بيد مع الحكومة املحليـة، وتكون عونا 
لها لتقديـم افضل الخدمات للمواطنني». مشـيدا 
بدور الرشكة العامة ملوانئ العراق عىل مساهمتها 
يف بنـاء قاعة يف مقر فـرع النقابة بالبرصة، وهي 
فرصة طيبة بأن تسـاهم الشخصيات البرصية يف 

بناء مدينتهم .

الكويت/ الزوراء:
اعلنت رشكـة الخطوط الجوية الكويتية، 
امـس السـبت، يف تغريدة عـىل تويرت، إنه 
تم تعليـق الرحالت إىل العراق مؤقتا، فيما 
اكدت سـلطة الطريان املدنـي عدم تلقيها 
أي إشـعار من رشكة الخطـوط الكويتية 
بشـأن تعليق رحالتها.وقالـت الرشكة يف 

تغريدة لها عىل «تويرت» تابعتها «الزوراء»: 
إن التعليـق جـاء بنـاًء عـىل التعليمـات 
للطـريان  العامـة  اإلدارة  مـن  الصـادرة 
املدني، وذلـك «نظرًا لألوضـاع الراهنة يف 
الجمهوريـة العراقيـة».يف غضـون ذلك، 
أكدت سـلطة الطريان املدني عدم وصول 
أي إشـعار أو كتاب من الخطوط الجوية 

الكويتية بإيقاف رحالتها إىل العراق.وقال 
مدير إعالم سـلطة الطريان املدني، جهاد 
الديوان، يف ترصيـح صحفي: إن «رحالت 
الخطـوط الجويـة الكويتيـة إىل العـراق 
تقتـرص عىل مطار النجـف الدويل وبواقع 
رحلة أو رحلتني أسـبوعياً وال توجد لديها 
رحـالت لباقـي مطـارات العـراق ومنها 

مطار بغـداد الدويل».وأضاف أن «سـلطة 
الطـريان لـم يصلها حتى اآلن أي إشـعار 
أو كتاب مـن الخطوط الجويـة الكويتية 
بإيقـاف رحالتها إىل العـراق»، الفتاً إىل أن 
«أي قرار بإيقاف الرحالت وتحت أي ظرف 
من حق رشكات الطريان».وفجر الجمعة 
تعـرض مطار بغداد الدويل لهجوم بسـتة 

صواريخ مسـببا أرضارا مادية جسـيمة 
طالت طائـرة مدنية كانـت متوقفة عىل 
مدارج املطار، وسـقطت بضعة صواريخ 
قرب قاعـدة «كامب فيكتـوري» الجوية 
املطـار.  محيـط  يف  الواقعـة  األمريكيـة 
وازدادت وترية الهجمات الصاروخية عىل 

مجمع املطار يف اآلونة األخرية.
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سوريا/ متابعة الزوراء:
اندلعت اشـتباكات باألسـلحة الرشاشة بني قوى 
األمـن الداخـيل الكرديـة ”األسـايش“ وعنـارص 
تابعـني لتنظيم داعش يف حـي غويران بمحافظة 
الحسكة (شـمال رشقي سـوريا).وأفادت وكالة 
أنبـاء ”هاوار“ الكردية بأن االشـتباكات اندلعت، 
امـس السـبت، أثناء تمشـيط قوى ”األسـايش“ 
وقـوات سـوريا الديمقراطيـة ”قسـد“ لبعـض 
الشـوارع يف الحي واكتشـافها عنارص من داعش 
مختبئـة يف أحـد املنازل.ونقلـت الوكالة عن قوى 

”األسـايش“ قولهـا إن أحد الدواعـش املختبئني، 
وعددهم خمسة، لقي حتفه يف االشتباكات.وقال 
املرصد السـوري لحقوق اإلنسـان املعـارض: إن 
مجموعة تابعـة لتنظيم داعـش تحتجز مدنيني، 
بينهم مسـؤول محيل، رهائن يف مدينة الحسـكة 
السـورية بالتزامـن عودة االشـتباكات يف محيط 
سـجن غويران.وذكـر املرصد، يف بيـان نرش عىل 
موقعـه اإللكرتونـي: أن ”خليـة تابعـة للتنظيم 

مؤلفة من أربعة انتحاريني عىل األقل.

طرابلس/ متابعة الزوراء:
بدأ سـباق الرتشـح إىل منصب رئيس حكومة جديد 
يتـوىل قيادة املرحلـة املقبلة يف ليبيا، رغم اسـتمرار 
الخالف واالنقسـام حول مصـري الحكومة الحالية 
برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ما يهّدد بربوز انقسام 
مؤسساتي جديد، ويمثل تهديدا للعملية االنتخابية 
وملسـتقبل الحل السـيايس يف البالد.ويميض الربملان 
الليبـي يف تشـكيل حكومة جديدة، حيـث فتح منذ 
مطلع هذا األسـبوع باب الرتشـح لرئاستها وحّدد 
13 رشطـا لذلـك، أهّمهـا أن يتعهد املرتشـح بعدم 

إىل جانـب رضورة  املقبلـة،  الرتشـح لالنتخابـات 
حصوله عىل تزكية 25 عضوا بالربملان، وعدم حمله 
جنسية أجنبية.وبدأت عّدة شخصيات تتنافس عىل 
هذا املنصب وتتسـابق للحصـول عىل تزكيات نواب 
الربملان، وكلّها كانت مرشحة لالنتخابات الرئاسية، 
من بينها نائب رئيس املجلس الرئايس السابق أحمد 
معيتيق، الذي أكّدت مصادر داخلية أّنه ينوي تقديم 
أوراق ترشـحه إىل منصب رئيـس الحكومة ورؤيته 

للمرحلة املقبلة، بعد حصوله عىل تزكية 25 نائبا.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشف حزب االتحاد الوطني الكردستاني 
الكرديـني  الحزبـني  تمكـن  عـدم  عـن 
واالتحـاد  (الديمقراطـي  الرئيسـني 
الوطنـي) مـن حسـم منصـب رئيـس 
الحزبـني  ان  اكـد  الجمهوريـة، وفيمـا 
سـيقدمان مرشـحيهما كل عىل حدة اىل 
الربملان، رجح محلل سيايس ان التحالف 
الديمقراطي  الثالثي (السـيادة والحزب 
منصـب  سيحسـم  الصـدري)  والتيـار 

رئيس الجمهورية.
وقالت مستشارة املكتب السيايس لالتحاد 
الوطني الكردستاني، ريزان شيخ دلري، يف 
حديث لـ“الزوراء“: ان الحزبني الكرديني 
الرئيسني، االتحاد الوطني والديمقراطي 
الكردسـتانيني، لـم يتوصـال حتـى اآلن 
اىل اتفـاق بشـأن حسـم منصـب رئيس 
الجمهورية وكل حزب سـيقدم مرشحه 
الخـاص اىل مجلـس النـواب. مؤكدة: ان 
مرشـح االتحـاد الوطني الدكتـور برهم 
صالح.واضافت: ان االتحاد الوطني لديه 
عالقة قوية مع جميع الكتل السياسـية، 
إال ان الحـزب الديمقراطـي لديه تحالف 
مع السـيادة والتيار الصدري. مبينة: ان 
االتحـاد الوطني سـيتحرك عـىل النواب 
االخريـن والكتـل االخرى مـن اجل دعم 
مرشـحه، ونأمـل حصول برهـم صالح 
عـىل واليـة ثانية.واشـارت اىل: ان هناك 
اتفاقا مسبقا كان بني الحزبني الكرديني 
بأن رئاسـة اقليـم كردسـتان تكون من 

حصـة الديمقراطي الكردسـتاني بينما 
رئاسـة الجمهوريـة من حصـة االتحاد 
الوطنـي، إال ان الديمقراطـي تنصل عن 
ذلك ولجأ اىل التحالف مع السيادة والتيار 
الصـدري من اجـل تمرير مرشـحه.من 
جهته، رأى املحلل السـيايس، احمد سالم 
الباوي، ان التحالف الثالثي بني ما يسمى 
بالسيادة (تقدم وعزم) والكتلة الصدرية 
والحـزب الديمقراطي الكردسـتاني هو 

من سـيحدد رئيـس الجمهوريـة املقبل.
واضاف: ان مرشـح الحزب الديمقراطي 
هو هوشـيار زيباري، لذلك يمكن القول 
ان السـيناريو االقرب واملرجـح تطبيقه 
يف املرحلـة املقبلـة هـو فـوز هوشـيار 
زيباري بمنصب رئيـس الجمهورية كما 
حصـل النتخـاب هيئـة رئاسـة مجلس 
حـزب  مصـري  ان  اىل:  النواب.واشـار 
االتحـاد الوطني سـيلتحق بالقوى التي 

اختارت طريق املعارضة وسـيكون حزبا 
معارضـا داخل مجلـس النـواب. مبينا: 
ان الـدورة االنتخابيـة الحاليـة تميـزت 
عن الدورات السـابقة بأن ستشهد فيها 
قوى معارضة واخرى اغلبية تشـكل من 
خاللها الحكومة، وهذا يعد إجراًء صحيا 
يف االنظمـة الديمقراطية، ويخدم العراق 
القادمـة.ويف وقـت سـابق،  املرحلـة  يف 
أكـد النائـب املسـتقل، هادي السـالمي، 

برنامجـا  املسـتقلني  النـواب  لـدى  أن 
انتخابيـا واضحا، مؤكـداً انهم يدعمون 
الشـخصيات ”الكفـوءة والنزيهة“ التي 
تخدم الشـعب العراقي.وقال السالمي يف 
ترصيح صحفي: إنه ”وضحنا موقفنا يف 
السابق من موضوع رئاسة الجمهورية، 
ونحن لسنا مع تجديد الواليات ال لرئيس 
وال  الجمهوريـة  لرئيـس  وال  الربملـان 
لرئيس الـوزراء“، مبيناً أنـه ”نحتاج اىل 
التجديـد واىل شـخصيات جيدة وكفوءة، 
حيث عانى املجتمع العراقي من مشاكل 
عديدة يف الفرتة السابقة“.وكانت رئاسة 
مجلـس النواب، قد أصدرت قرارين حول 
املتعلقـة برتشـيح منصـب  اإلجـراءات 
رئيس الجمهورية.وقالت رئاسة الربملان 
يف بيـان: إنـه ”عقـدت رئاسـة مجلـس 
النواب، اليوم الخميس املوافق 27 كانون 
الثانـي 2022، اجتماعـاً للتباحـث حول 
األحـكام واإلجـراءات املتعلقة برتشـيح 
منصب رئيس الجمهورية“،وتقرَّر خالل 
االجتمـاع، وفـق البيان: ”إعالن أسـماء 
املرشـحني ملنصب رئيس الجمهورية من 
الذيـن توافرت فيهم الـرشوط القانونية 
يـوم االثنـني املقبـل املوافـق 31 كانون 
الثاني، بعد استكمال اإلجراءات القانونية 
اسـتناداً لقانون أحكام الرتشيح ملنصب 

رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012“.
كما تقرر أيضاً ”تحديد يوم االثنني املوافق 
٧ شـباط موعداً لجلسـة مجلس النواب 

الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية“.
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ذي قار/الزوراء:
املاجد،  سعدي  قار،  ذي  صحة  عام  مدير  أوضح 
امس السبت، حقيقة تسجيل حالة وفاة باملتحور 
الجديد من كورونا «أوميكرون» يف املحافظة.وقال 
لألنباء  صحة  «ال  إنه  صحفي:  ترصيح  يف  املاجد 
بأوميكرون  وفاة  حالة  تسجيل  عن  تحدثت  التي 
أي  لم تسجل  «املحافظة  أن  املحافظة».وأضاف  يف 
حالة وفاة بأوميكرون كما لم تسجل إصابات أيضا 
بهذا املتحور».وكانت أنباء قد تحدثت عن تسجيل 
أوميكرون،  بمتحور  وفاة  حالة  قار  ذي  محافظة 

قبل ان ينفيها مدير عام الصحة جملة وتفصيال.
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@Û‹«@òÌãy@÷aã»€a@ZpäbÉé˝j€@Ô‡√bÿ€a
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت رئاسـة الربملان تقدم ٢٦ مرشـحا 
للتنافس عىل منصب رئيس الجمهورية، 
يف  بالتصويـت  يحسـم  أن  يجـب  الـذي 
الجلسـة الثانيـة للربملان املقـرر عقدها 
يف السـابع مـن فربايـر/ شـباط املقبل.

مجلـس  لرئيـس  األول  النائـب  وأكـد 
النـواب، حاكـم الزامـيل، امس السـبت، 
اعتماد الوثائق والسـري الذاتية يف اختيار 
املرشحني لرئاسة الجمهورية.وذكر بيان 
ملكتب النائب األول لرئيس مجلس النواب 
تلقته «الزوراء»: أن «الزاميل النائب األول 
لرئيـس مجلـس النواب تـرأس االجتماع 
املوسـع لتدقيق أسماء املرشحني لرئاسة 
الجمهوريـة واملزمـع اإلعـالن عنها بعد 
يومني مـن اآلن، عـىل أن يتـم التصويت 
عىل مرشـح رئاسـة الجمهورية رسمياً 

خالل الجلسـة الثانية للدورة الخامسـة 
النيابيـة يوم االثنني ٧ شـباط ٢٠٢٢ من 
األسـبوع املقبـل» .وأضـاف البيـان أنه 
«جرى خالل االجتماع، الذي عقد يف مبنى 
مجلـس النـواب بحضـور وزيـر التعليم 
العـايل والبحـث العلمـي ورئيـس هيئـة 
النزاهـة ونائـب رئيـس هيئة املسـاءلة 
والعدالة والوكيل األقـدم لوزارة الداخلية 
وأعضاء األمر الديواني، مناقشة وتدقيق 
جميع ملفـات املرشـحني ملنصب رئيس 
الجمهورية والبالغ عددهم ٢٦ مرشـحاً، 
من حيث القيـود الجنائية وموقفهم من 
املسـاءلة والعدالـة والشـهادات العلمية 
ونزاهتهم».وشـدد الزاميل عىل «رضورة 
اعتماد الوثائق والشهادات والسري الذاتية 

بكل مهنية وشفافية.

@Ïmb‰€a@fiÎÜÎ@biÎäÎc@÷ãí@∂g@ÚÓœbög@ÚÓÿÌãflc@paÏ”@›éã‰é@ZÊáÌbi
bÓ„aã◊Îc@¿@ÂÁaã€a@…öÏ€a@kjèi

برلني/ متابعة الزوراء:
العراق ملدة تسعة  الجنود األملان يف  وافق الربملان األملاني (بوندستاغ) عىل تمديد مهمة 
أشهر أخرى. وصوتت أغلبية كبرية من نواب الربملان (٥٥٥ نائبا) الجمعة (٢٨ كانون 
الثاني/يناير ٢٠٢٢) لصالح اقرتاح الحكومة، بينما عارض االقرتاح ١١٠ نواب، وامتنع 
عن التصويت نائب واحد.ويشارك الجيش األملاني يف املهمة الدولية ضد تنظيم « داعش» 
التفويض عىل  (الناتو) هناك. وينص  العراق، وكذلك يف مهمة حلف شمال األطليس  يف 
مشاركة ٥٠٠ جندي يف املهمة، كحد أقىص.وكان مجلس الوزراء األملاني قد وافق، يف وقت 
سابق هذا الشهر، عىل تمديد مهمة الجيش يف العراق ملدة تسعة أشهر مع تعديل التفويض 
املمنوح للجيش يف هذه املهمة. وقال املتحدث باسم الحكومة، شتيفن هيبشرتايت، بعد 
اجتماع مجلس الوزراء: «من املقرر تمديد تفويض الربملان حتى ٣١ ترشين األول/أكتوبر 

٢٠٢٢. .بوجه عام سُيجرى االستعانة إجماال بنحو ٥٠٠ جندية وجندي».
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت رئاسة الربملان تقدم 26 مرشحا للتنافس 
أن  يجب  الذي  الجمهورية،  رئيس  منصب  عىل 
للربملان  الثانية  الجلسة  يف  بالتصويت  يحسم 
شباط  فرباير/  من  السابع  يف  عقدها  املقرر 

املقبل.
النواب، حاكم  لرئيس مجلس  األول  النائب  وأكد 
والسري  الوثائق  اعتماد  السبت،  امس  الزاميل، 

الذاتية يف اختيار املرشحني لرئاسة الجمهورية.
مجلس  لرئيس  األول  النائب  ملكتب  بيان  وذكر 
النواب تلقته ”الزوراء“: أن ”الزاميل النائب األول 
املوسع  االجتماع  ترأس  النواب  مجلس  لرئيس 
الجمهورية  لرئاسة  املرشحني  أسماء  لتدقيق 
عىل  اآلن،  من  يومني  بعد  عنها  اإلعالن  واملزمع 
أن يتم التصويت عىل مرشح رئاسة الجمهورية 
الخامسة  للدورة  الثانية  الجلسة  خالل  رسمياً 
النيابية يوم االثنني 7 شباط 2022 من األسبوع 

املقبل“ .
الذي  االجتماع،  خالل  ”جرى  أنه  البيان  وأضاف 
عقد يف مبنى مجلس النواب بحضور وزير التعليم 
النزاهة  هيئة  ورئيس  العلمي  والبحث  العايل 
والوكيل  والعدالة  املساءلة  هيئة  رئيس  ونائب 
الديواني،  األمر  وأعضاء  الداخلية  لوزارة  األقدم 
مناقشة وتدقيق جميع ملفات املرشحني ملنصب 
مرشحاً،   26 عددهم  والبالغ  الجمهورية  رئيس 
من حيث القيود الجنائية وموقفهم من املساءلة 

والعدالة والشهادات العلمية ونزاهتهم“.
الوثائق  اعتماد  ”رضورة  عىل  الزاميل  وشدد 
والشهادات والسري الذاتية بكل مهنية وشفافية، 
السياسية  الضغوط  أنواع  من  نوع  أي  وإبعاد 

العالقة  ذات  الجهات  عىل  تمارس  قد  التي 
مؤكداً  بها“،  املكلفة  الواجبات  أداء  من  ملنعها 
الجهات  بهذه  الكاملة  ثقته  وضع  ”الجميع  أن 
بتطبيق املعايري املهنية عىل جميع املرشحني عىل 
به  كان معموالً  يختلف عما  حد سواء، وبشكل 

يف السابق“.
وأشار اىل ”اعتماد مجلس النواب جميع اآلليات 
املثبتة  والقيود  واألحكام  والبيانات  واإلجراءات 
عىل كل مرشح بعيداً عن كل امليول واالتجاهات 
الداخلية“،  أو  الخارجية  التأثريات  أو  والرغبات 
منوهاً أن“التهم املوجهة ضد املرشحني أو كل ما 
يثار يف مواقع التواصل االجتماعي ال تعنينا بقدر 
الباتة  القضائية  القرارات  عىل  حرصاً  اعتمادنا 

بحق كل املرشحني“.
السيايس  الخالف  استمرار  مع  ذلك  ويأتي 
العراق،  يف  الرئيسيني  الكرديني  الحزبني  بني 
الوطني  واالتحاد  الكردستاني،  (الديمقراطي 
اسم  عىل  االتفاق  ملف  حيال  الكردستاني)، 
الجديد،  الجمهورية  رئيس  واحد ملنصب  مرشح 
الذي جرى العرف السيايس السائد بالبالد، عقب 
الغزو األمريكي للعراق عام 2003، أن يكون من 

نصيب القوى السياسية الكردية.
العراق  يف  الجمهورية  رئاسة  منصب  يتمتع  وال 
الذي  الدستور  بحسب  تنفيذية،  صالحيات  بأي 
نحو  عقب  شعبي  باستفتاء   2005 سنة  أقر 
عامني من الغزو األمريكي، حيث حرص الدستور 

رئيس  بيد  كامل  بشكل  التنفيذية  الصالحيات 
مهام  الجمهورية  رئيس  منح  بينما  الحكومة، 
ترشيفية، مثل التوقيع عىل املراسيم الجمهورية، 
مقرتحات  وتقديم  واألنواط  األوسمة  وتقليد 
املحافل  يف  العراق  وتمثيل  والترشيعات  للقوانني 
األكرب  الكتلة  تكليفه مرشح  الدولية، فضال عن 

يف الربملان، بتشكيل الحكومة.
الربملان  فإن  الدستور،  من   70 للمادة  ووفقا 
رئيس  منصب  لتويل  املرشحني  أحد  ينتخب 
الجمهورية بأغلبية الثلثني، ويعد هذا الرشط من 
أهم الدوافع التي تدعو للتوافق بني الكتل الفائزة 
لجمع نحو 220 صوتا من مجموع عدد أعضاء 

الربملان، البالغ عددهم 329 نائبا.
ثقة  نيل  يف  املرشحني  من  أي  فشل  حال  ويف 
بني  االختيار  يجرى  الربملان،  أعضاء  عدد  ثلثي 
رئيسا  ويكون  للمنصب،  اثنني  مرشحني  أعىل 
بعد  األصوات  أعىل  عىل  يحصل  من  للجمهورية 

إجراء عملية االقرتاع الثانية داخل الربملان.
رئيس  انتخاب  تاريخ  من  يوما   15 وخالل 
الكتلة  مرشح  بتكليف  يقوم  الجمهورية، 
الربملانية األكثر عددا بتشكيل الحكومة، بحسب 
رئيس  ليقوم  الدستور،  76 من  املادة  يف  ما جاء 
الوزراء املكلف بإكمال تشكيلته الحكومية خالل 
أجل  من  النواب  مجلس  إىل  وتقديمها  يوما،   30

منحها الثقة.
ويف حال أخفق رئيس الوزراء املكلف يف نيل الثقة 
بتكليف  الجمهورية  رئيس  يقوم  لحكومته، 
يشرتط  أن  دون  من  للمنصب،  آخر  مرشح 
الدستور أن يكون املرشح الجديد ملنصب رئيس 

الحكومة من الكتلة الربملانية.

الزوراء/ مصطفى فليح:
رئيس  ان  سياسيان  محلالن  أكد 
الوزراء القادم إن لم يكن صدريا فإنه 
سيكون بإرادة صدرية، ويف حني اشار 
األوفر  هو  الكاظمي  ان  اىل  احدهما 
بّينا  الحالية،  املعطيات  ظل  يف  حظا 
رسيعا  سيكون  الحكومة  تشكيل  ان 
وفق  عىل  سيكون  الوزارات  وتوزيع 

االستحقاق االنتخابي.
البيدر،  عيل  السيايس،  املحلل  وقال 
”املشهد  ان  ”الزوراء“:  لـ  حديث  يف 
وفق املعطيات الحالية يتجه اىل امليض 
او  االغلبية  حكومة  تشكيل  بإكمال 
ممكن ان نسميها اعادة ترميم البيت 
بعض  قبل  من  العراق  يف  الوطني 
لها  يكون  ان  ارتأت  التي  االطراف 
يبدأ بمحاربة  منهاج اصالحي مطلق 
وبناء  املنفلت  السالح  وجمع  الفساد 
مؤسسات الدولة وفق االطر القانونية 

والدستورية“.
يف  السيايس  ”املشهد  ان  اىل  واشار   
االخفاق،  من  املزيد  يتحمل  ال  العراق 

لم  واالقليمي  الدويل  املجتمع  ان  كما 
اكثر يف  العراق  بإمكانه مساعدة  يعد 

ظل التعثرات الحاصلة“.  
وعرشين  شهر  امام  ”نحن  واضاف 
ما  إذا  النور  الحكومة  لرتى  يوما 
الربملان،  بتأييد  تحظى  ان  استطاعت 
كون  مسبقا  مؤمنة  الخطوة  وهذه 
الحكومة  بتلك  ترحب  التي  االطراف 
 200 تجاوزت  قد  وبتوجهاتها 

مقعد“.
وعن مالمح رئيس الوزراء املقبل، بنّي: 
الترسيبات  وفق  اللحظة  هذه  ”حتى 
السيد  يكون  ربما  الحال  واقع  او 
بتواجده  حظا  االوفر  هو  الكاظمي 
الوزراء  رئاسة  موقع  ضمن  ثانية 
املناورة  الخطوة تحسب ضمن  وهذه 
الصدر  مقتدى  السيد  يتبناها  التي 
املنصب  بهذا  يجلس  ان  اليريد  كونه 

رئيس وزراء صدري قح“.
واضاف ”وهناك ترحيب عىل املستوى 
السيايس داخل البيت الكردي والسني، 
وهنالك حتى رغبة شعبية كون السيد 

الكاظمي صاحب توجه مدني ليربايل 
العالقات  من  الكثري  ويمتلك  متحرر، 
ستوفر  االشياء  هذه  وكل  الخارجية، 
له بيئة جديدة ممكن ان يعيد التوازن 
بصفة  السيايس  املشهد  داخل  ثانية 

رئيس الوزراء“.
 وعن آلية توزيع الوزارات يف الحكومة 
القادمة، قال البيدر ”نتحدث عن ست 
وزارات للسنة وثالث للكرد، وما تبقى 
بني  عددها  يكون  ربما  الوزارات  من 
تطرأ  التي  التعديالت  حسب  و12   9
عندما  لكن  الحكومي  املشهد  عىل 
السيد  فإن  الشيعي  البيت  اىل  نأتي 
االسد  حصة  عىل  سيحصل  الصدر 
تشكيل  مشهد  خارج  االطار  بقي  إذا 

الحكومة“. 
من جانبه، قال املحلل السيايس، عادل 
قرار  ”بعد  انه  ”الزوراء“:  لـ  مانع، 
وعدم  الطعن  برد  االتحادية  املحكمة 
الجلسة  دستورية  قضية  يف  قبوله 
االوىل اصبح واضحا اآلن، وان كان غري 
التحالف  سيايس  اتفاق  بشكل  معلن 

والديمقراطي  وتقدم  التيار  بني 
تشكيل  ان  يعني  وهذا  الكردستاني، 

الحكومة رسيع جدا ”.
تحقق  قد  التفاهمات  ”هذه  واضاف 
رغبتها خالفا للطرف االخر سواء كان 
اإلطار التنسيقي او االتحاد الوطني او 
ولهذا  املعرتضة،  عزم  مجموعة  حتى 
للحلبويس  صوتوا  الذين  نائب   200
رئاسة  ملرشح  ليصوتوا  كفيلون  هم 

الجمهورية ورئاسة الوزراء“.
ولفت اىل ان ”االطار التنسيقي بشكل 
واضح هو امام خيارين ال ثالث لهما 
اما ان يكون مشاركا بالحكومة كإطار 
العملية  مقاطعة  اىل  يذهب  او  كامل 
او  برملاني  مستوى  عىل  السياسية 
الحكومة  فمالمح  ولذلك  حكومي، 
القادمة هي اقرب اىل الرغبة الصدرية 
منها اىل بقية الكتل الشيعية“، مؤكدا 
ان ”رئيس الوزراء وان لم يكن صدري 

قح فهو بإرادة صدرية“.  
لرئيس  ”التصويت  ان  واضاف   
الثانية،  املحطة  هو  الجمهورية 

الغلبة  كانت  إذا  الطرق  مفرتق  وهنا 
لهوشيار زيباري مرشح الديمقراطي 
برئاسة  وفوزه  الكردستاني 
عىل  مسبقا  نحكم  فإننا  الجمهورية 
الصدري  للتيار  الوزراء  رئيس  ان 
التعديل  تم  إذا  اما  ذلك  يف  نقاش  ال 
ويكون  جديدة  سياسية  باتفاقات 
رئيس الجمهورية من نصيب االتحاد 
حادث  لكل  يكون  ذلك  حني  الوطني 

حديث“. 
الحكومة  يف  الوزرات  ”توزيع  وتابع   
االستحقاق  وفق  عىل  يقينا  القادمة 
فاألغلبية  كثريا  تختلف  ال  االنتخابي 
للتطبيق  خاضع  غري  مرفوع  شعار 
او  وطنية  اغلبية  العنوان  كان  سواء 
الكرد  وال  السنة  ال  سياسية،  اغلبية 
اىل  سيذهبون  االساسيني  الرشيكني 
قد  ولكن  االغلبية  بقضية  املوافقة 
يكون عنوانها الشعاراتي هو اغلبية، 
ولكن هي حكومة محاصصة وتوزيع 
النيابية  املقاعد  قدر  عىل  املناصب 

بالنقاط كما هو معروف“.

بغداد/ الزوراء:
العراقيني،  الصحفيني  نقيب  هنأ 
العرب،  الصحفيني  اتحاد  رئيس 
مؤيد الالمي، رئيس مجلس النواب، 
اعادة  بمناسبة  الحلبويس،  محمد 
دورته  يف  للربملان  رئيسا  انتخابه 
الالمي  اعلن  فيما  الخامسة، 
العراق  بناء  لدعم  النقابة  استعداد 

ومستقبله.
التهنئة  برقية  يف  الالمي  وقال 
”يرسني  ”الزوراء“:  تلقتها  التي 
فخامتكم  اىل  اتقدم  أن  ويسعدني 
والتربيكات  التهاني  بأصدق 
رئيس  بمنصب  فوزكم  بمناسبة 
الجديدة،  دورته  يف  النواب  مجلس 

والنجاح  التوفيق  كل  لكم  متمنيا 
التي  الجديدة  مسؤولياتكم  يف 
تسعون إليها من اجل إرساء دعائم 
وإدارة  العراق،  يف  الديمقراطية 
فيه  ملا  الترشيعية  السلطة  شؤون 
تطلعات وطموحات شعبنا  تحقيق 
الكريم، وإقرار القوانني التي ستوفر 
ملكونات  الكريمة  الحرة  الحياة 

الشعب العراقي كافة“.
وأضاف: أنه ”بهذه املناسبة اسمحوا 
لكم  نعلن  بأن  الرئيس  فخامة  لنا 
الصحفية  واالرسة  نقابتنا  استعداد 
االعالمية  إمكاناتنا  كل  بوضع 
والصحفية اىل جانب توجهاتكم من 

اجل دعم بناء العراق ومستقبله“.

بغداد/ الزوراء:
املذاخر  مبالغ  استقطاع  بشأن  توضيحاً  السبت،  امس  الدفاع،  وزارة  أصدرت 
وتراكمات الرواتب ومخصصات الخطورة.وذكر بيان للوزارة تلقته ”الزوراء“: 
أنه ”رداً عىل األخبار التي تناقلتها إحدى صفحات مواقع التواصل االجتماعي 
بشأن (استقطاع مبلغ 85 ألف دينار) من الجنود الجرحى للمذاخر، وتراكمات 
توضح  للجنود)،  الخطورة  ومخصصات  الصحي  والضمان  الضباط،  رواتب 
وزارة الدفاع ما ييل: تم استثناء الجرحى والعنرص النسوي من مبلغ استقطاع 
املذاخر، عليه مراجعة  املذاخر، ويف حالة وجود أي جريح يستقطع منه مبلغ 

وزارة الدفاع/ املديرية العامة للموازنة والربامج لغرض إيقافه“.
بأن  نبني  أن  نود  الضباط،  رواتب  تراكمات  بخصوص  ”أما  البيان:  وأضاف 
برصف   2021 األول  كانون  شهر  يف  قامت  والربامج،  للموازنة  العامة  املديرية 
إعالن  نرش  وتم   ،(2021  –  2020  –  2019) لألعوام  السابقة  الطلبات  جميع 
بذلك وبدون مراجعة أي منتسب، وأضيفت اىل حساباتهم يف املصارف (املاسرت 

كارت)“.
وأشار إىل أنه ”بخصوص موضوع الضمان الصحي، فإن املبلغ ما زال يف رصيد 
الضمان الصحي التابع للوزارة إلصدار قانون هيئة الضمان الصحي يف وزارة 
حساب  اىل  الصندوق  حساب  من  آنفاً  الصندوق  مبلغ  تحويل  وسيتم  الصحة، 
السيد  موافقة  وحسب  االمانات)  (حساب  والربامج  للموازنة  العامة  املديرية 

وزير الدفاع املحرتم، ليتسنى ملجلس الدفاع النظر باملبالغ أعاله“.
ولفت إىل أنه ”فيما يتعلق بمخصصات الخطورة للجنود، فإنها ترصف حسب 
محافظات  يف  املنترشة  للوحدات   (2013 عام  يف   548) الوزراء  مجلس  قرار 
بابل) وخالف هذه  الدين، شمال  األنبار، صالح  دياىل،  نينوى، كركوك،  (بغداد، 

املحافظات، فهم غري مشمولني بها“. 
وأكدت الوزارة، وفقا للبيان، أنها ”ستالحق من ينرش مثل هكذا أخبار غري دقيقة 
وال أساس لها من الصحة، والهدف منها املساس بسمعة املؤسسة العسكرية 

وستتخذ بحقه اإلجراءات القانونية كافة“.
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لندن/ بي بي يس:

نرشت صحيفـة ”التايمـز“ مقاال كتبه 
”األفغانيـات  بعنـوان  فوكنـر  شـاريل 
املختفيات: اعتقـال من طالبان ثم جثة 
ممزقـة بالرصاص“، ويسـتهل الكاتب 
مقاله بتلخيـص وضع املـرأة األفغانية 
مـن  النسـاء  طالبـان  مقاتـيل  ومنـع 
الوظائف الحكوميـة وإغالق العديد من 
املـدارس أبوابها أمام الفتيـات، مضيفا 

أن صورة أكثر رشا تربز حاليا.
ويتحـدث الكاتـب يف البداية عن سـيدة 
تدعـى فريبا اعتادت قوات األمن التابعة 
لطالبـان أن تطرق باب منزلها يف مدينة 
مـزار رشيـف شـمايل البـالد بحثـا عن 

ابنها.
لكـن هـذه املـرة، بـدال مـن تعرضهـا 
لتهديدات وسـلوك عدواني، اسـُتدرجت 
األرملة، وهي أم لسـبعة أبناء، للخروج 
من منزلها بوعد من املقاتلني بمعاملتها 
بلطف، ولكن بعد أن دخلت سيارتهم، لم 
ُيسمع لها صوت، وعثر اثنان من أبنائها 
عـىل جثتهـا وبهـا إصابـات بطلقـات 
رصاص يف املستشفى الحكومي باملدينة 
يف صبـاح اليـوم التـايل، ووجههـا كان 

مشوها لدرجة استعىص التعرف عليه.
وكان ابـن فاريبـا، البالـغ مـن العمـر 
21 عامـا، يعمـل ضابط رشطـة يف ظل 
الحكومـة السـابقة، بحسـب شـخص 

يعرف العائلة، ودأبت قوات األمن التابعة 
لحركة طالبان عـىل ترهيب األرسة منذ 
فرتة، واتصلـوا بابنها وأخربوه أال يغادر 
املنزل، كما أبلغـوا فريبا برضورة إخالء 
العقار وتسـليمه إىل السلطات الجديدة، 
واتهمـوا ابنهـا بإخفـاء أسـلحة، وهو 
ادعاء نفته األرسة بشكل قاطع، بحسب 

املصدر.
ومنـذ اسـتيالء طالبـان عـىل البـالد يف 

أغسـطس / آب املايض، جردت الحركة 
السـابقني  الحكوميـني  األمـن  أفـراد 
واملدنيني من أسـلحتهم يف شـتى أرجاء 

البالد.
ويقـول الكاتب إن مأسـاة عائلة فاريبا 
ليسـت الوحيدة يف مدينة مـزار رشيف، 
التـي شـهدت مقتل امـرأة هذا الشـهر 
بـني  مفتوحـة  أرض  يف  يف  بالرصـاص 
املنازل يف منطقة سـكنية هادئة تسمى 

بلخباستان يف شمايل املدينة.
وقـال شـاهد عيـان، طلـب عـدم ذكر 
اسـمه : ”سـمعت صوت طلقات نارية 
وخرجـت ألرى مـا حدث، رأيـت حارس 
رشطة مرسعا بعيدا عن مكان الحادث، 
تم اسـتدعاء الرشطـة، وعـاد الحارس 
نفسـه إلخراج الجثة“، وبحسب سكان 
املنطقـة كانت القتيـل شـابة، وُعثر يف 
حقيبتها عـىل مجوهرات وبطاقة هوية 

باسم نيلوفر سـيد مظفر، ولم تستطع 
”التايمز“ تحديد مكان عائلتها.

كما قال شاهد عيان إنه تم القبض عىل 
امرأة يف مزار رشيف، بتهمة الدعارة بعد 
أن عثروا عليها يف غرفة مع ثالث رجال.

وأضاف: ”تم اسـتدعاء طالبـان وقالوا 
إن لديهـم أوامـر بقتل املـرأة“، مضيفا 
أن زعيمـا محليـا، تم اسـتدعاؤه، أقنع 

املقاتلني برتكها.
وتقلصت حريات املرأة بشـكل كبري منذ 
أن اسـتعادت طالبان السلطة يف الصيف 
املـايض بعـد حـرب اسـتمرت 20 عاما 
مـع الحكومـة األفغانيـة املدعومة من 
الواليـات املتحدة، وبشـكل أكرب يف املدن 
الكربى مثل كابل وهرات، كما ُطمسـت 
صور النسـاء من نوافذ املتاجـر، وُمنع 
النسـاء مـن العمل يف الحكومـة، وأغلق 

معظم املدارس الثانوية للفتيات.
وعـىل الرغم من ذلـك بـدأت تظهر اآلن 

تقارير عن مقتل نساء و“اختفائهن“.
ويقـول الكاتـب إن الفريـق الطبـي يف 
مستشـفى مـزار رشيـف الـذي تديـره 
الحكومـة يقولون إنهم يسـتلمون نحو 
15 جثـة يحرضها مقاتلـو طالبان كل 
شـهر، وعىل الرغم من أنه ال ُيسمح لهم 
بفحص الجثث، إال أنهم يقولون إنه من 
خـالل ما شـاهدوه فالغالبية من اإلناث 
ومعظمهـن تعرضـن لطلقـات نارية يف 

الرأس أو الصدر.
وال يعـرف الفريق الطبي من املسـؤول 
عـن الوفيـات وال ُيسـمح لهـم بإجراء 
فحوصـات مـا بعـد الوفاة أو تسـجيل 
الوفيات. وقال الفريق إنه قبل سـيطرة 
طالبـان، كانت وكالـة املخابرات وإدارة 
واملستشـفى  العـدل  ونظـام  الرشطـة 

يسجلون تفاصيل كل جثة.
كمـا لقيت امـرأة أخـرى مرصعها هذا 
الشـهر بعد أن اعتقلتها حركة طالبان، 
وفقا ألشخاص يعرفون العائلة. وانتهى 
األمـر بجثتهـا مثقوبـة أيضـا بأعـرية 
ناريـة، يف نفـس املستشـفى، ووصفها 
أنـاس يعرفونهـا بأنها ”امـرأة طيبة“، 
ومنذ ذلك الوقـت، اختبأت األرسة خوفا 

من االنتقام.
كما ُقتلت حنيفة نظاري، الناشطة التي 
كانت عضوة يف مجموعة بلخ النسـائية 
للسـالم، والتي شاركت يف االحتجاجات، 
برصاص مهاجمني مجهولني عىل دراجة 

نارية يف بلخباستان، بحسب تقارير.
وعـىل الرغم مـن املخاطر الجسـيمة، 
ترفض النساء التزام الصمت ويواصلن 
تنظيـم املظاهـرات، بعـد أن تبـني أن 
مظاهرات الشـهر الجاري أثارت جدال 
بشـكل خـاص بـني مسـؤويل طالبان 
رشـت  عندمـا  األفغـان  واملواطنـني 
املتظاهرات الطـالء األحمر عىل الربقع 

األبيض (الحجـاب) قبل حرقه، وقالت 
املتظاهـرات إنـه جـاء مـن ثقافـات 

أخرى.
يف  للقمـع  رمـزا  الحجـاب  وأصبـح 
أفغانسـتان منذ أن أُجربت النسـاء عىل 
ارتدائـه إبان حكم طالبـان خالل الفرتة 
كان  أنـه  رغـم   2001 إىل   1996 مـن 
موجودا يف البـالد قبل وصول الحركة إىل 

السلطة.
وقبـل سـيطرة حركـة طالبـان ، كانت 
النساء يشـغلن وظائف وكان العديدات 
بأنفسـهن.  والعنايـة  للعـالج  يذهبـن 
وتقول أمـريزاي، صاحبـة متجر: ”من 
كان لديه النقود غادر البالد والذين بقوا 
ليس لديهم دخـل“، مضيفة أن طالبان 
طلبـت منهـا إغـالق متجرهـا بحلـول 
السـاعة الرابعة عرصا بدال من السابعة 
مساء بحجة أن ”املرأة يجب أن تكون يف 

املنزل يف املساء“.
وتتلقى أمريزاي، مثل العديد من أصحاب 
املتاجر األخرى، أوامر من ممثيل طالبان 
مـن وزارة األمـر باملعـروف والنهي عن 
املنكر لتغطية امللصق الكبري لوجه املرأة 
عىل نافذة متجرها، عىل أسـاس أن هذه 

الصور تعد انتهاكا للرشيعة اإلسالمية.
وتقول: ”قبل وصول طالبان إىل السلطة، 
كان بإمكانـي أن أفعل ما أريـد، واآلن ، 

ليس هذا هو الحال“. 

طرابلس/ متابعة الزوراء:
بدأ سـباق الرتشح إىل منصب رئيس حكومة 
جديد يتـوىل قيـادة املرحلة املقبلـة يف ليبيا، 
رغـم اسـتمرار الخـالف واالنقسـام حـول 
مصري الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد 
الدبيبة، ما يهّدد بربوز انقسـام مؤسسـاتي 
جديـد، ويمثـل تهديـدا للعمليـة االنتخابية 

وملستقبل الحل السيايس يف البالد.
ويمـيض الربملـان الليبي يف تشـكيل حكومة 
جديـدة، حيث فتح منذ مطلع هذا األسـبوع 
بـاب الرتشـح لرئاسـتها وحـّدد 13 رشطـا 
لذلك، أهّمها أن يتعهد املرتشح بعدم الرتشح 
لالنتخابات املقبلة، إىل جانب رضورة حصوله 
عىل تزكية 25 عضـوا بالربملان، وعدم حمله 

جنسية أجنبية.
وبـدأت عـّدة شـخصيات تتنافس عـىل هذا 
املنصـب وتتسـابق للحصـول عـىل تزكيات 
مرشـحة  كانـت  وكلّهـا  الربملـان،  نـواب 
لالنتخابات الرئاسـية، من بينها نائب رئيس 
املجلس الرئايس السابق أحمد معيتيق، الذي 
أكـّدت مصادر داخلية أّنه ينوي تقديم أوراق 
ترشـحه إىل منصب رئيس الحكومة ورؤيته 
للمرحلـة املقبلة، بعد حصوله عىل تزكية 25 

نائبا.
ومـن بني األسـماء األخـرى التي تسـعى إىل 
رئاسـة الحكومـة، وزيـر الداخلية السـابق 

فتحـي باشـاغا، وكان منافسـا للدبيبـة يف 
انتخابات ملتقى الحوار السـيايس يف فرباير 
املايض، والذي يبـدو األكثر حظا للوصول إىل 
املنصب، حيـث تحّدثت مصـادر داخلية عن 
حصولـه عىل تزكية أكثر مـن 50 نائبا حّتى 

اآلن.
ويسعى كل من رجل األعمال محمد املنترص 
والديبلومايس عارف النايض، كذلك إىل رئاسة 

الحكومة القادمة وقيادة املرحلة املقبلة.
لكـن خطـوة تغيـري الحكومة، ال تـزال غري 
مضمونـة العواقـب، يف ظّل تمّسـك وإرصار 
الدبيبـة الـذي قام بحشـد أمراء املليشـيات 
املسلّحة وشخصيات وازنة بالغرب الليبي إىل 
جانب عدد من نـواب الربملان، لصالحه، عىل 
االسـتمرار يف منصبه، ورفض املجلس األعىل 
للدولـة تغيـري السـلطة التنفيذيـة، وكذلـك 
تمّسـك األمـم املتحـدة وواشـنطن بخارطة 
الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السيايس 
وبأولوية إجراء االنتخابات قبل نهاية شـهر 

يونيو 2022.
ويثـري هذا االنقسـام حيال حكومـة الدبيبة 
التـي لـم يعلـن الربملـان حّتى اآلن الجلسـة 
الخاصـة بتغيريهـا، مخـاوف من انقسـام 
حكومتـني  وبـروز  جديـد  مؤسسـاتي 
الليبيـة،  األزمـة  واسـتفحال  متنافسـتني، 

وعودة النزاع املسلّح.

بغداد/ الزوراء:
امـس  السـعودية،  الخارجيـة  وزارة  أدانـت 
السـبت، الهجوم الصاروخي عىل مطار بغداد 
الدويل، فيما اكدت موقف اململكة الرافض لكل 

أشكال العنف واإلرهاب والتطرف.
وذكر بيان للخارجية السـعودية اطلعت عليه 
”الـزوراء“: ان وزارة خارجية اململكة العربية 
السـعودية أعربت عـن إدانتها واسـتنكارها 
اإلرهابـي  الصاروخـي  للهجـوم  الشـديدين 
الجبـان الذي اسـتهدف مطـار بغـداد الدويل 

بجمهورية العراق الشقيقة.
وأكدت الوزارة، بحسب البيان، رفضها القاطع 

لهـذا االعتـداء الغـادر الـذي يهدد اسـتقرار 
جمهورية العراق الشقيقة واملنطقة، وسالمة 
املالحـة الجّويـة فيهـا، وبما يقـوض جهود 
التحالف الدويل ملسـاعدة العراق عىل محاربة 
اإلرهاب، مشـددة عىل موقف اململكة الرافض 
لإلرهاب بـكل صوره وأشـكاله ومهما كانت 

دوافعه ومربراته.
مـع  الكامـل  وقوفهـا  الخارجيـة  وجـددت 
جمهورية العراق الشـقيقة فيمـا تتخذه من 
إجراءات لحماية أمنها، وتأكيدها عىل موقف 
اململكة الرافض لكل أشـكال العنف واإلرهاب 

والتطرف.

نيوزيلندا/ متابعة الزوراء:
قالت رئيسـة الوزراء النيوزيلندية، جاسـيندا 
أرديرن، إنها تعزل نفسها بعد اتصالها الوثيق 

بشخص مصاب بفريوس كورونا.
وجـاء التعرض خـالل رحلة جويـة من بلدة 
كرييكـريي إىل أوكالند أكرب مدن البالد. وكانت 
الحاكمـة العامـة لنيوزيلندا، سـيندي كريو، 
أيضـا، عىل متـن الرحلـة يف 22 يناير ودخلت 

أيضا يف العزل.
وزارت أرديرن وكريو منطقة نورثالند للقيام 
ببعض التصوير قبل العيد الوطني لنيوزيلندا، 

يوم وايتانغي، يف 6 فرباير.
وحسـب بيـان ملكتـب رئيسـة الـوزراء، فإن 
أرديرن لم تظهر لديها األعراض وهي يف حالة 

صحة جيدة.
وصنـف مسـؤولو الصحـة 12 رحلـة جوية 

”موبـوءة“ يف وقت متأخر، امس السـبت، يف 
إشـارة محتملة إىل إصابة واحـد أو أكثر مما 

كان عىل متنها.
وقال املسـؤولون إن تسلسل الحمض النووي 
يكـون  أن  املتوقـع  ومـن  األحـد،  سـيكتمل 

الشخص املصاب لديه متحور ”أوميكرون“.
وتمكنـت نيوزيلندا من القضـاء عىل كورونا 
أو احتوائـه، حيـث سـجلت 52 حالـة وفـاة 
فقط بالفريوس بني سكانها البالغ عددهم 5 
ماليني. لكن متحور ”أوميكرون“ بدأ يرتسخ، 
ومن املتوقع أن ينمو برسعة خالل األسـابيع 
املقبلة.وتم تطعيم نحو 77 باملائة من سكان 
نيوزيلندا بشـكل كامل، وفقا لتقرير ملؤسسة 
”أور وورلد“.. ويرتفع هذا الرقم إىل 93 باملائة 
ملن هم يف سن 12 عاما وأكثر، وفقا ملسؤولني 

نيوزيلنديني.

البرصة / نينا / الزوراء:
أقامت األرسة الصحفية يف محافظة 
البرصة احتفالية بمناسـبة الذكرى 
الــ 132 لعيد الصحافـة البرصية، 
بحضـور محافـظ البـرصة اسـعد 
الصحفيـني  ونقيـب  العيدانـي 
العراقيني، رئيـس اتحاد الصحفيني 
العـرب، مؤيـد الالمـي، وعـدد مـن 
الشـخصيات السياسية واملسؤولني 
الحكوميـني، وفيمـا اكـد الالمي ان 
الصحافـة يف البـرصة مرشوع كبري 
قدمت الشعراء واألدباء والصحفيني 
واملثقفني، اشار محافظ البرصة اىل 
ان االرسة الصحفية البرصية رجال 
واالدب  الثقافـة  مدينـة  الكلمـة يف 

والتاريخ.
واقيمـت االحتفالية عـىل قاعة تايم 
سـكوير وسـط البـرصة، بحضـور 
محافـظ البـرصة اسـعد العيدانـي 
ونقيب الصحفيني العراقيني، رئيس 
العـرب، مؤيـد  الصحفيـني  اتحـاد 
النقابة ومسؤولني  الالمي، واعضاء 
اتحـادات  ورؤسـاء  حكوميـني 

ومنظمـات ومثقفـني وجمـع مـن 
ابناء املحافظة.

وقال نقيـب الصحفيـني العراقيني، 
مؤيـد الالمـي، خـالل االحتفاليـة، 
التـي تابعتهـا ”الـزوراء“: ”نحتفل 
اليـوم بالذكرى الــ 132 عاما لعيد 
الصحافـة البرصية، يـوم الصحافة 
والثقافـة والتأريـخ . الفتـا اىل: ان 
الصحافـة يف البـرصة هـي مرشوع 
واألدبـاء  الشـعراء  قدمـت  كبـري 
والصحفيني واملثقفني، تلك االسماء 

التي حلقت يف ربوع العالم“ .
ودعـا الالمي ”الصحفيني ووسـائل 
االعـالم اىل ان تعمـل يـدا بيـد مـع 
الحكومة املحلية، وتكـون عونا لها 
لتقديم افضل الخدمات للمواطنني“. 
مشـيدا بدور الرشكـة العامة ملوانئ 
العراق عىل مساهمتها يف بناء قاعة 
يف مقر فـرع النقابة بالبرصة، وهي 
فرصة طيبة بأن تساهم الشخصيات 

البرصية يف بناء مدينتهم .
كما دعا نقيب الصحفيني العراقيني 
محافـظ البـرصة اىل توزيـع قطـع 

االرايض بني الصحفيني املشمولني.
البـرصة  صحافـة  ان  اىل:  ولفـت 
معروفـة من خـالل عطـاء أبنائها، 
فمـن بينهـم اسـاتذة كبـار ورواد 
أثروا تاريـخ الصحافة العراقية بكل 

فنونها االبداعية.

مـن جانبه، قـال محافـظ البرصة، 
اسـعد العيداني، خـالل االحتفالية: 
ان قطـع االرايض هـي اسـتحقاق 
كل صحفـي اسـوة بأبنـاء البرصة، 
نتيجـة  هـي  التأخـري  سـبب  وان 
جائحـة كورونـا وسـيتم توزيعهـا 
قريبا. مؤكدا دعم االرسة الصحفية 
البرصية رجـال الكلمة التي انبثقت 
من البـرصة مدينـة الثقافة واالدب 
والتاريخ، وسـتبقى صوتـا صادحا 

للعراق وللبرصة.
واشـار اىل: ان دماء الشـهداء الذين 
ضحـوا من اجـل الحـق والرسـالة 
املهنية يتوجب علينا مالحقة القتلة 
املجرمـني اينمـا كانـوا لتقديمهـم 

للعدالة.
واشـاد العيداني ”بدور الصحافة يف 
البرصة التي يعـد تاريخها أقدم من 
تاريخ بعض الدول، وثّمن تضحيات 
الصحفيني إلرساء الكلمة الصادقة. 
وأشـار اىل إلقـاء القبض عـىل قتلة 
الشـهيد احمد عبـد الصمـد، ووعد 

بتذليـل كل الصعوبات التـي تواجه 
عمل الصحفيني“.

من جانبها، كان لشبكة الصحفيات 
العراقيـات وفرعهـا يف البرصة دور 
بارز ومهم خالل االحتفالية، وتضمن 
االحتفال عددا من الفعاليات الفنية 
وأفالما وثائقية عن صحافة البرصة 
مع مشهد مرسحي (بائع الصحف) 
وكـورال البرصة، فضال عن عدد من 

االغاني للفنان كريم منصور ”.
كما قـدم خـالل االحتفاليـة فيلم 
البرصيـة) وفيلم  (يـوم الصحافة 
الصحافـة  رواد  اىل  تحيـة  (اخـر 
البرصيـة) وفيلم عـن (الصحفيني 
الراحلـني) مـع اداء غنائـي ملحمد 
عبد االله، فضال عن تقديم مشـهد 
مرسحـي (بائـع الصحـف) تأليف 
الكاتـب املرسحـي عـيل عبدالنبي 
الزيـدي، واخـراج عصـام جعفر، 
فيمـا قدم كـورال البـرصة وفرقة 
مـن  غنائيـة  وصـالت  الخشـابة 

الفلكلور البرصي.
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سوريا/ متابعة الزوراء:
اندلعت اشـتباكات باألسـلحة الرشاشة بني 
قـوى األمـن الداخـيل الكردية ”األسـايش“ 
وعنـارص تابعـني لتنظيـم داعـش يف حـي 
غويران بمحافظة الحسـكة (شـمال رشقي 

سوريا).
وأفـادت وكالة أنبـاء ”هـاوار“ الكردية بأن 
االشـتباكات اندلعـت، امـس السـبت، أثناء 
تمشـيط قـوى ”األسـايش“ وقوات سـوريا 
الديمقراطيـة ”قسـد“ لبعـض الشـوارع يف 
الحي واكتشافها عنارص من داعش مختبئة 

يف أحد املنازل.
ونقلـت الوكالة عن قوى ”األسـايش“ قولها 
إن أحد الدواعش املختبئني، وعددهم خمسة، 

لقي حتفه يف االشتباكات.
وقـال املرصـد السـوري لحقـوق اإلنسـان 
املعارض: إن مجموعـة تابعة لتنظيم داعش 
تحتجز مدنيني، بينهم مسؤول محيل، رهائن 
يف مدينة الحسـكة السـورية بالتزامن عودة 

االشتباكات يف محيط سجن غويران.
وذكـر املرصـد، يف بيـان نـرش عـىل موقعـه 

اإللكرتونـي: أن ”خلية تابعة للتنظيم مؤلفة 
مـن أربعـة انتحاريـني عـىل األقـل، تحتجز 
رئيس حـي كومني يف شـارع األغوات ضمن 
حي غويـران بمدينة الحسـكة، برفقة ثالثة 

مدنيني كرهائن يف أحد األبنية السكنية“.
وأشار إىل أن قوات مكافحة االرهاب الكردية 

تحارص املجموعة من الجوانب كافة.
اإلنسـان  لحقـوق  السـوري  املرصـد  وكان 
قـد أفـاد بمقتـل عنرص مـن قوات سـوريا 
الديمقراطيـة برصاص أحد عنـارص تنظيم 
داعش، وأشـار إىل ارتفاع قتىل أحداث سجن 

غويران بالحسكة إىل 262.
وقال املرصد إن عنرص داعش املشار إليه ُقتل 
بـدوره ”بعد تدمري مبنـى كان يتحصن به“، 
مشرياً إىل استمرار عمليات تمشيط األبنية يف 

محيط سجن الصناعة بمنطقة غويران.
ووفقـاً للمرصـد، فقد ارتفع العـدد اإلجمايل 
للقتىل منذ بدء محاولة داعش السـيطرة عىل 
السـجن نهاية األسبوع املايض حتى الجمعة 
إىل 262، بينهـم 181 مـن داعـش و74 مـن 
”األسايش“ وحراس السجن وقوات مكافحة 

اإلرهاب و“قسـد“. وأضاف املرصد أن سبعة 
مدنيني قتلوا يف هذه األحداث، إضافة لعرشات 

املصابني بحاالت خطرة.
هذا وعثرت ”قسـد“ وقوات األمـن الكردية، 
الجمعـة، عىل جثث نحـو 20 من عنارصها، 
ممـن قتلـوا عـىل يـد تنظيـم داعـش داخل 

السجن.
وتواصل القـوات الكرديـة وحلفاؤها عملية 
تمشـيط أقسـام السـجن وتفتيشـها، بحثاً 
عن عنـارص متوارية مـن التنظيم املتطرف، 
بعد يومني من إعالنها اسـتعادة ”السـيطرة 
الكاملـة“ عـىل سـجن الصناعـة يف مدينـة 
الحسكة، منهية اشتباكات بدأت يف العرشين 
من الشهر الحايل بهجوم منّسق عىل السجن 
شـنه مقاتلـون مـن التنظيـم مـن الخارج 

وسجناء من الداخل.
وشـّكل هذا الهجـوم ”أكرب وأعنـف“ عملّية 
للتنظيم منذ خسـارته كل مناطق سـيطرته 
يف سـوريا قبل نحو ثالث سنوات يف مواجهة 
قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل األكراد 

عمودها الفقري.

ورغـم إعـالن قـوات سـوريا الديمقراطية، 
األربعاء، استعادة السيطرة عىل السجن، وأن 
نحو 3500 من املهاجمني والسجناء التابعني 
للتنظيـم استسـلموا لها، فـإن العرشات من 
مقاتـيل التنظيم مـا زالوا يتحصنـون، وفق 
املرصد، داخل أقبية ”يصعب استهدافها جواً 

أو اقتحامها براً“.
وأوضـح مصـدر عسـكري يف قوات سـوريا 
الديمقراطيـة لوكالـة ”فرانـس بـرس“ أن 
”نحـو 60 مقاتالً مـن التنظيم يتحصنون يف 
قبـو ويف طابق يعلوه“، موضحـاً ”نعتقد أنه 

ال قّرص بينهم“.
وأضـاف: ”نوجـه لهم نـداءات لالستسـالم، 
وقـد أمهلناهم مدة من الوقـت“ لم يحددها. 
الفتاً إىل أنه ”ما لم يسـلموا أنفسهم، فسيتم 

التعامل معهم بالطرق العسكرية“.
ودفعت هذه االشتباكات نحو 45 ألف شخص 
إىل الفـرار مـن منازلهم يف مدينة الحسـكة، 
وفـق األمم املتحدة، ولجـأ عدد كبري منهم إىل 
منـازل أقربائهم، بينما وجد املئات ملجأ لهم 

يف مساجد وصاالت أفراح يف املدينة.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:

أعلنـت دائرة إصالح األحداث يف وزارة العدل، 

امس السـبت، أنهـا اطلقت، بالتنسـيق مع 

ثـالث منظمـات عامليـة، برامـج إصالحيـة 

جديـدة لنبذ التطرف وبناء قـدرات املودعني 

بتهم اإلرهاب يف سجونها االصالحية، والذين 

وصلت نسبهم فيها إىل ٧٠ باملئة.

وقـاَل مديـر عـام دائـرة إصـالح األحـداث 

بالـوزارة، كامل أمني، يف بيـان اطلعت عليه 

«الـزوراء»: إن ”الـوزارة نسـقت مـع ثالث 

منظمـات عامليـة مـن النمسـا وسـويرسا 

وايطاليـا واملختصـة بنبـذ التطـرف الديني 

وإصـالح وتأهيـل السـجناء، بهـدف إعادة 

تأهيل جميع الربامـج اإلصالحية وتحويلها 

بتهـم  للمودعـني  القـدرات  بنـاء  باتجـاه 

اإلرهاب، إلعادة دمجهم باملجتمع، بعد إنهاء 

مدد ايداعهم“.

وأضـاف أمـني ان ”نسـب املودعـني يف دور 

اإلصالح بسبب العمليات اإلرهابية، تصل إىل 

٧٠ باملئة من العدد الكيل، وبالتايل فإن الدائرة 

تتعامل مع جريمة معقدة، ما يتطلب وجود 

برامج تغـري الفكر التطريف للمـودع، ضماناً 

لعدم عودته إىل تلك الجماعات اإلرهابية حني 

خروجه“.

وبـني أن ”تلـك الربامـج تعطـى للباحثـني 

االجتماعيـني، لخلـق أسـس لبنـاء قـدرات 

السـجناء مـن ذوي الفكـر املتطـرف، بمـا 

يمكنهـم من تغيـريه لـدى تلك الفئـة التي 

أصبحـت تفتخـر بالجرائـم البشـعة التـي 

ارتكبتها، نتيجة ما تم غرسه فيها من أفكار 

أصوليـة، السـيما أن الكثـري منهـم مولـود 

ألبوين يعتنقان الفكر املتطرف“.

وأشـار أمـني إىل أن ”الباحثـني االجتماعيني 

يكثفـون تلـك الربامـج مـن خالل تشـكيل 

مجموعـات، فضالً عـن ادخالهم إىل املدارس 

إلكمال دراسـتهم واعتمـاد التعليم املرسع، 

إذ حققـوا فيها نسـب نجـاح جديدة ضمن 

االمتحانات الخارجية“. 

بغداد/الزوراء:

واملعـادن،  الصناعـة  وزارة  أعلنـت 

امس السـبت، إمكانية صناعة أبراج 

مراقبة ذكيـة للقـوات األمنية، فيما 

التـي تتضمنها  االمتيـازات  حـددت 

االبراج املحلية.

وأوضـح املكتب اإلعالمـي للوزارة يف 

ترصيح صحفي: أن «الرشكة العامة 

التابعـة  الهيدروليكيـة  للصناعـات 

لتصميـم  إمكانيـة  لديهـا  للـوزارة 

وتصنيـع أبراج املراقبـة الذكية وفق 

املواصفـات املطلوبـة لرفـد الجهات 

واألمنيـة  العسـكرية  واملؤسسـات 

بهذه األبراج»، الفتـًا اىل أن «الرشكة 

تمتلـك ورشـاً تخصصيـة متكاملة 

وكوادر هندسية وفنية متخصصة يف 

مجال تصميم وتصنيع أبراج املراقبة 

الذكية».

وأضـاف أن «ارتفاع برج املراقبة عن 

األرض لغاية مستوى نظر الشخص 

املراقب يبلغ (٥٠٠٠) ملم، وأن أبعاد 

غرفة املراقبـة (١٦٠٠× ٢٠٠٠) ملم 

وبارتفـاع (٢٠٠٠) ملـم مـع رشفة 

خارجية بأبعاد (١٦٠٠×١٠٠٠) ملم، 

وهناك إمكانية لرفـع غرفة املراقبة 

بواسـطة منظومـة هيدروليكيـة»، 

مبينـاً أن «أقىص وزن يمكن تحميله 

داخـل الكابينـة يبلـغ (٣٥٠) كغم، 

وبذلك يكون وزن الكابينة مع الحمل 

(١٥٠٠) كيلوغـرام مـع توفـر آليـة 

التثبيـت امليكانيكـي لتثبيـت العربة 

عند صعود الـربج وإمكانية التحكم 

بالصعـود والنـزول للـربج من داخل 

غرفـة املراقبـة، ومـن خـالل البورد 

الكهربائي املثبت عىل شـايص الربج 

خارج غرفـة املراقبـة وتزويد الربج 

بأربع إطارات مع هوك سحب وسلم 

للخدمات».

«اسـتعمال  أن  اىل  املكتـب  وأشـار 

زجاج مـدرع (ضد الرصاص) بأبعاد 

(٣٠٠×٣٠٠) ملـم أو حسـب طلـب 

الجهة املسـتفيدة مع وجـود أجهزة 

ملحقـة كمنظومـة كامـريا مراقبة 

حرارية مع شاشـة عرض وحاسبة 

البتـوب وأجهـزة اتصـال، إضافة اىل 

إمكانيـة تزويد الربج بجهـاز تدفئة 

وتربيد مناسب».

مؤكـداً أن «تصميـم وتصنيـع الربج 

يتم بجهود وخـربات عراقية خالصة 

مـن الكـوادر الهندسـية والفنيـة يف 

الرشكـة وباسـتخدام مواد قياسـية 

وخامـات حديديـة ذات مواصفـات 

عاملية، وأن للرشكة االمكانية لتنفيذ 

األبـراج وحسـب متطلبـات الجهـة 

املستفيدة».
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االنبار/الزوراء:
أعلنت قيادة رشطة محافظة االنبار، امس السـبت، اطالق قروض ١٠٠ مليون دينار اىل 

أُرس «الشهداء» من منتسبي وزارة الداخلية يف املحافظة التي تقع غربي البالد.
وقالـت القيادة يف بيان: إنه «بعد املتابعة الحثيثة مـن قبل قائد رشطة محافظة االنبار 
الفريق الحقوقي، هادي رزيج كسـار، مع مديرية شـؤون الشهداء والجرحى يف وزارة 
الداخليـة، والتنسـيق مـا بني مديرية الشـهداء والجرحـى يف وزارة الداخليـة مع البنك 
املركزي العراقي إلقراض عوائل الشـهداء مبلغا ماليا قدره (١٠٠) مليون دينار عراقي 
وفـق الرشوط املثبتـة بالتعليمات «.ودعا البيان «الراغبني بتسـجيل اسـمائهم لغرض 

ارسالها اىل مديرية شؤون الشهداء والجرحى».

البرصة/الزوراء:
تواصـل وزارة اإلعمار واإلسـكان والبلديات 
العامـة تنفيـذ مـرشوع مجـاري حمـدان 

املرحلة الخامسة يف محافظة البرصة.
وذكـر املركـز اإلعالمـي يف الـوزارة يف بيان 
تلقته «الزوراء» امس السـبت: أن «املرشوع 
ُيسـهم يف تحسـني الواقع الخدمي والبيئي، 
عرب توفري منظومة متكاملة لترصيف املياه 

الثقيلة، وايصالها إىل وحدة املعالجة املركزية 
لتتـم معالجتهـا وطرحها لتكـون صالحة 
للسـقي الزراعي».وتابع البيان أن «األعمال 
الحاليـة تتضمن تنظيف أحواض الرتسـيب 
البالغة (٨) أحواض لتهيئتها ألعمال الصب 
والتسليح، واملبارشة بفرش الطرق الداخلية 
لتسـهيل حركـة العمـل، وتهيئة سـاحات 

وأماكن لخزن املواد االستريادية».

نينوى/الزوراء:
اعتقـل جهـاز األمـن الوطنـي، امـس 
السـبت، خلية َتجمع األموال «أتاوات» 
لتنظيـم داعـش اإلرهابـي يف محافظة 

نينوى شمايل البالد.
وذكـرت خليـة اإلعالم األمنـي، يف بيان 
ورد «الـزوراء»: أن «مفارز جهاز األمن 
نينـوى،  يف غـرب محافظـة  الوطنـي 
وبعد اسـتحصال املوافقـات القانونية، 
تمكنـت من نصب كمني محكم أسـفر 

عـن القبض عىل خلية مؤلفة من أربعة 
إرهابيني يفرضـون عىل املواطنني دفع 
وعملياتهـم  داعـش  لتمويـل  األمـوال 

اإلرهابية».
وأكـدت الخليـة «تدويـن أقـوال أفـراد 
العصابـة أصولياً بعدما اعرتفوا بتهديد 
وترهيـب العديـد مـن املواطنـني وأخذ 
األمـوال منهـم بالقـوة، وإحالتهـم إىل 
الجهـات القضائيـة املختصـة التخـاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم».

بغداد/الزوراء:
أوضحت هيئة التقاعد العامة، امس السـبت، أسباب إيقاف الرواتب التقاعدية ملخالفي 
ضوابـط قانـون ضحايـا اإلرهاب.وذكرت الهيئـة أنه «تم إيقـاف الرواتـب التقاعدية 
للمشمولني بقانون ضحايا اإلرهاب رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠٩ املعدل وقانون مؤسسة الشهداء 
رقم ٣ لسـنة ٢٠٠٦ املعدل بقانون رقم ٢ سـنة ٢٠١٦ بناًء عىل قرارات إبطال تصدر من 
الجهات القطاعية املختصة املشكلة وفقاً لهذا الغرض بعد التحقق من عدم استيفائهم 
للرشوط والضوابط املنصوص عليها يف القوانني ذات العالقة، ومنها التدقيق واملؤرشات 
األمنية الصادرة من الجهات األمنية ذات العالقة».وأضاف البيان أن «الجهات القطاعية 
املختصـة هي َمن طالبـت باتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املشـمولني بقانون ضحايا 
اإلرهاب، وتم إبطال قرارات شـمولهم بالحقـوق التقاعدية بعد أن تم إنجاز معامالتهم 
ورصف رواتبهـم التقاعدية «.ودعت «هيئـة التقاعد اىل اتخاذ االجراءات القانونية بحق 

كل من أسهم برتويج هذه املعامالت والتي سببت بهدر املال العام».
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 بغداد/الزوراء:
أعلنت هيئـة املنافـذ الحدودية، امس السـبت، 
ضبط تزوير وتالعـب بتفاصيل فاتورة معاملة 
جمركية منجزه خاصة لــ ٩ حاويات يف منفذ 

ميناء أم قرص األوسط.
أن  «الـزوراء»:  تلقتـه  للهيئـة،  بيـان  وذكـر 
«مديريـة منفذ ميناء أم قرص األوسـط تمكنت 
من ضبـط معاملة جمركية منجزة يف سـيطرة 
البحث والتحري خارج الحـرم الجمركي، وهي 
٩ شـاحنات محملـة بألـواح وصفائـح ولفات 

وأرشطة من منتجات خلوية بوزن ٥٣ طناً». 
وأضاف أنه «من خالل كشف البضاعة والتدقيق 
عرب املنصة اإللكرتونية تبني أن الفاتورة املرفقة 
يف املعاملـة مـزورة»، مبينـاً أنـه «تـم ضبـط 
الحاويات التسـعة املخالفة لـرشوط وضوابط 
االسـترياد ٣ منهـا خارج الحـرم الجمركي و ٦ 
داخل الحرم، عن طريق تشـكيل لجنة مشرتكة 

لكونها غري مستوفية للرشوط القانونية».
وأشـار إىل أنه «تم تنظيـم محرض ضبط أصويل 
وإحالـة املـواد واملعاملـة الجمركيـة إىل مركـز 
رشطة جمرك أم قرص األوسط، لغرض عرضها 
أمـام أنظار قـايض التحقيق التخـاذ اإلجراءات 

القانونية بحق املخالفني».

االنبار/الزوراء:

اعلـن مستشـار محافـظ االنبار للشـؤون 

الطاقة، عزيز خلف الطرموز، امس السبت، 

عن املبارشة بإعادة ما تبقى من اعادة اعمار 

وتأهيـل طريـق املـرور الرسيع الـذي يربط 

املحافظـة بثـالث دول هي االردن وسـوريا 

والسعودية.

وقـال املحـالوي، يف ترصيـح صحفـي: إن 

”حكومـة االنبـار املحليـة وبالتنسـيق مع 

الـوزارات املعنيـة وبدعم مـن البنـك الدويل 

بـارشت بإعادة اعمار وتأهيـل ما تبقى من 

طريق املـرور الرسيع الـذي يربط محافظة 

وسـوريا  االردن  هـي  دول  بثـالث  االنبـار 

والسـعودية ضمن خطـة الحكومة املركزية 

العمـل عـىل تفعيل حجـم التبـادل التجاري 

بـني الدول الثالث، فضال عىل تسـهيل حركة 

التنقل بني املحافظة واملحافظات األخرى“.

واضاف ان ”الجهات املعنية وزعت املرشوع 

عـىل مقاطع بني الـرشكات املنفـذة إلنجاز 

العمـل بـأرسع وقـت ممكـن»، مبينـا ان“ 

اعمـال املـرشوع تتوزع بـني انـارة الطريق 

الدويل الرسيع واعادة السياج االمني واكمال 

كل شـبكات الطـرق املشـيدة عـىل الطريق 

بعـد اكمـال عمليات اعـادة اعمـار وتأهيل 

العمليـات  جـراء  املتـرضرة  الجسـور  كل 

اإلرهابية“.

وأوضـح املحـالوي أن ”الجهـات املعنيـة لم 

تفصـح عن املبالـغ املرصـود للمرشوع غري 

انهـا اكـدت عزمها عـىل انجـاز كل املراحل 

املتبقية وفق التوقيتات الزمنية املحددة“. 

بغداد/الزوراء:
أعلنت مديرية الرشطة املجتمعية، امس 
السبت، ايقاف حالتي ابتزاز الكرتوني يف 

محافظتي كركوك والنجف.
وذكرت املديريـة يف بيان ورد «الزوراء»: 
أن «العمليتني تمتا بعد ورود مناشدتني، 
األوىل لفتـاة مـن محافظة ديـاىل أفادت 
بتعرضها ملحـاوالت ابتزاز وتهديد بنرش 
صورها عىل مواقع التواصل االجتماعي 
من قبل شـاب مـن محافظة كركوك ما 
لـم ترضـخ لرغباتـه الدنيئـة، والثانية 

لفتـاة مـن محافظـة النجـف األرشف 
تعرضت لـذات االبتزاز والتهديد من قبل 
شـاب يف املحافظة قام بتهكري حسابها 
صورهـا  عـىل  واالسـتيالء  الشـخيص، 

الشخصية».
وتابعـت املديريـة أن «مفـارز الرشطة 
املجتمعيـة تمكنـت مـن تحديـد مكان 
املبتزين والوصـول إليهما ومواجهتهما 
بحقهمـا  واتخـذت  اإلدانـة،  بأدلـة 
اإلجـراءات الالزمـة وتم حـذف محتوى 

االبتزاز وتأمني حسابي الضحيتني».

بغداد/ الزوراء:
ادى انـدالع حريق كبري داخل منزل سـكن 
ومحـال تجاريـة اىل وفاة عاملـة اجنبية 

غربي العاصمة بغداد.
وذكـرت مديرية الدفـاع املدنـي، يف بيان: 
ان «فرقهـا سـيطرت عـىل حـادث حريق 
دار سـكن يحتوي عىل كميـات كبرية من 
وقـود النفط االبيض مع محـالت تجارية 

لخياطة الچوادر والخيم مشيدة من ألواح 
السـندويج بنل رسيع االشتعال واملخالف 
لتعليمـات السـالمة الصادرة مـن الدفاع 

املدني يف منطقة املنصور غربي بغداد».
واضافت: ان «فرق االنقـاذ النريان عثرت 
عـىل جثة عاملـة خدمة غانية الجنسـية 
امنـت نقلهـا وتسـليمها إىل دائـرة الطب 

العديل «.

بغداد/الزوراء:
أعلنت قيادة عمليات بغداد، امس السـبت، القبض عىل 
(٣٤) متهمـاً وفق مـواد قانونية مختلفة ضمن جانبي 

الكرخ والرصافة.
وقالت القيادة يف بيان ورد «الزوراء»: ان «قطعات فرقة 
املشـاة الحاديـة عرشة تمكنـت من القـاء القبض عىل 
(١٢) متهمـاً وفق مواد قانونيـة مختلفة ضمن قاطع 

املسؤولية رشقي العاصمة بغداد».
واضاف البيان ان «قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية 
رشطـة اتحادية، واثناء املمارسـات االمنيـة والتفتيش 
الدقيق للعجالت باالشرتاك مع مفرزة من مكتب اجرام 
الحريـة، تمكنت من القاء القبض عـىل متهم بالتزوير 
ُضبط بحوزتـه (٢٢) ختماً مزوراً تسـتخدم للتزوير يف 
عـدد من الدوائر والوزارات، كما تمكنت ذات املفارز من 
القبـض عـىل (٤) متهمني وفق مـواد قانونية مختلفة 

ضمن قاطع املسؤولية يف جانب الكرخ».
وتابـع ان «قطعاتنـا االمنية تمكنت مـن فض نزاعات 
عشـائرية يف مناطـق (املدائـن، جـرس دياىل، الشـعلة) 
والقبـض عىل (١٧) متهماً هم (اطـراف النزاعات) مع 
مصادرة االسـلحة التـي ُضبطت بحوزتهـم»، الفتا اىل 
انـه «تمت إحالة جميـع املتهمني واملـواد املضبوطة إىل 
الجهـات ذات االختصاص التخاذ االجـراءات القانونية 

بحقهم».
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حاورته/ مريم حسني قادر:

والكتابـة،  الشـعر  ملجـايل   ينتمـي 

هـو يف العقـد الثالـث مـن عمـره، 

اسـتطاع ان يثـري الجدل يف الشـارع 

العراقي من خالل كتاباتُه واشـعارُه 

الجريئـة والتي تناول فيها  مواضيع  

اجتماعيـة  وحساسـة  يف املجتمع، 

هذا مـا دفعنا اىل اجراء هـذا الحوار 

مع الشاعر ادهم عادل للحديث اكثر 

عن حياته وشخصيته.. وعند سؤاله 

عن بدايته، اجاب قائال: البدايات عن 

طريق القـراءة واالطـالع، يف البداية 

شـغفي كان يف القـراءة واملطالعـة 

خصوصاً الشـعر، وتحّفزت فيه بأْن 

اكتَب وأَُقلِد، حيٌث إنَّ بداية أيَّ شاعر 

ِهي محـاكاٌة وتقليـد للقصيدِة التي 

أُْعِجـب بهـا، يف البدايـة كنـت اكتب 

الشعَر فصيحاً ألحذو حذوة الشاعر 

بدر شاكر السياب، لكن بعد قراءتي 

للشـعر الشـعبي علمُت مدى تأثريه 

أُقلّـد  أْن  البسـطاء، فحاولـت  عـىل 

الشـاعر كاظـم اسـماعيل الكاطع، 

وكانـت محاوالت بسـيطة وحاولت 

ان اقوم بتسـميع اقاربنا واصدقائنا 

وكانوا يشجعونني كثرياً.

وعـن أول قصيـدة، قـال: ”البدايات 

مقدسة، لذلك بداية الشعر مقدسة، 

حتى إن كانت بيتا شعريا عىل جدار، 

ال اسـتطيع ان اقّيمها النها بدايات، 

لكنها لم تكتب لشـخِص ٌمعنّي ، انما 

ُكِتَبت للشعِر نفسه، الهوس كان هو 

الشعر ليس ايصال رسالة.“

وعن اوُل مهرجـاٍن ارتجل فيِه ادهم 

عادل شعرُه، بني ”اول مهرجان كان 

يل يف الجامعـة عندما كنت يف املرحلة 

الثانيـة، حيـث كانـت ذكرى سـيئة 

الن مشـكلة الشـاعر أنـه يتأثـر يف 

الجمهور، حيث الجمهور لم يتفاعل 

مـع قصيدتـي لهذا اصبحـت ذكرى 

سيئة .“ 

 وعن القصيـدة التي اكسـبت ادهم 

عادل شـعبيته منها، اجاب: قصيدة 

(مو ملحد) .

أما عـن الجوائز التـي حصل عليها، 

فقـال :“لـم احصل عـىل اي جائزة، 

فقط شهادات تقديرية . ”

وعـن امليـزة الفريدة يف شـعر ادهم، 

أوضـح: ”ربما من الغـرور ان يذكر 

بشـعره،  املميـز  الـيشء  الشـاعر 

الجمهـور هـو مـن يحـدد، وربمـا 

تكـون امليـزة يف شـعري (من وجهة 

نظـر الجمهـور) هو التكلم بلسـان 

االجتماعية  النـاس والقضايـا  حال 

والخطوط الحمراء مثل الزواج املبكر 

واستغالل الناس باسم الدين“.

 وعن اول رواية، قال: (خيال اسـود) 

كانـت  حيـث  االوىل،  روايتـي  هـي 

متعبـة جـداً واسـتمريت بكتابتهـا 

دون انقطـاع ملـدة سـتة اشـهر وال 

انـىس كتاب (بـوح صعاليـك) الذي 

سـبب اعرتاضات عدة، وعىل اثره تم 

سـجني، لكن الدعوة قد ُرفضت من 

القايض .

 وعن تفضيل ادهم الشـعر الشعبي 

عـىل الكتابـة، أكـد: ”ألننـي اكتـب 

للناس واكثر الناس بسـطاء، وليس 

كل النـاس قـراء ُكتـب، وليـس ُكل 

النـاس تفهـم مـا يُكتـب يف الكتب، 

وأغلب النـاس ال تمتلـُك ثمنا لرشاِء 

كتاب، لذلك يجب ان انزل ملسـتواهم 

واكتب لهم“.

وحول مشاريعه القادمة، قال: ”بعد 

كتـاب (خيـال اسـود) أنـا يف اجازٍة 

مفتوحة، وحالياً مشغول يف برنامج 

اقدمه عـىل اليوتيوب، وحتى ان كان 

لـدي مـرشوع، فليـس اآلن انما بعد 

عام“. 

وعن رسالته للشعراء الشباب، نصح 

قائال: ”الشعر الشعبي يف هذا الوقت 

ينقصـه الوعي؛ فالشـاعر الشـعبي 

يجب أن يكون عىل درايٍة باملسؤولية 

ايل تقع عـىل عاتقه، فاملكـون األول 

الشـخص  أو  للوعـي هـو األسـتاذ 

األكاديمـي، ويف وقتنا هـذا اصبحت 

وسـائل التواصل ذات تأثـري ايضاً يف 

عملية نرش الوعي والتثقيف“ .

األخـرية  رسـالتُه  كانـت  وختامـاً   

للشـعراء الشـباب : ”يجب ان تكون 

قصيدتـه ذات قضية ومبـدأ وخالية 

والفكـر  والطائفيـة  العنـف  مـن 

التحرييض والعقلية املسلحة“.
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جمهورية العراق                                              العدد / ٧٣٣٢/ش/٢٠٢١
مجلس القضاء األعىل                                التاريخ/٢٠٢٢/١/١٧ 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية             
محكمة بداءة النجف

اىل/املدعى عليه (عيل سهيل عبد)
اقام املدعي (عيل حسـني عبدالله) الدعوى البدائية املرقمة اعـاله والتي يطلب فيها الحكم (بدفع بدالت 
االيجـار مبلغـا مقداره ثمانيـة ماليني دينار عن اسـتئجارك العقار املرقـم ٤/٨٨٦٢ جزيرة النجف حي 
صدام (املكرمة) بموجب العقد املرقم ٠٠٥٣٤٦ يف ٢٠١٨/٨/١ ولغاية ٢٠٢٠/١٠/١ وببدل ايجار مقداره 
ثالثمائة الف دينار شـهرياً) لثبوت مجهولية محل اقامتك حسـب رشح املبلغ القضائي واشـعار مختار 
حي الشهيد الصدر ٣ أ  حسن صفاء الجبوري، لذا قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتـني للحضور يف موعد املرافعة املصادف يف يوم  ٢٠٢٢/١/٢٦ السـاعة التاسـعة صباحا وعند عدم 

حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق األصول .
القايض

عامر حسني حمزة 



بغداد/ الزوراء:
حـذرت الرشكة العامة للموانئ العراقية، 
السـككي  الربـط  مـن  السـبت،  امـس 
للحمـوالت قبل إنجاز مينـاء الفاو، فيما 
أشـارت إىل عـدم تأثـري أي مينـاء لـدول 

الجوار عىل ميناء الفاو. 
وقال املتحدث باسم املوانئ العراقية، أنمار 
الصـايف، يف ترصيح صحفـي: إن ”الربط 
السـككي بني البرصة - شالمجة إذا كان 
عىل مسـتوى الحموالت فهو خطر كبري، 
حيـث إن ميناء الفاو لـم ينجز حتى هذه 
اللحظـة ويف حال إنجاز املينـاء باإلمكان 
الربط السـككي للحمـوالت“، متوقعاً أن 
”الربط السـككي يخص املسافرين فقط 

سواء كان للعراق أو للشام“.
وأضاف أن ”هذا الربط إذا كان للحموالت 
كل  ويعرقـل  الفـاو،  مينـاء  فسـيعطل 
املوانـئ، ألن ملوانئ الجارة والقريبة تبقى 
منافسـة للموانئ العراقية، لذلك سيكون 
تفريغ حموالت كل القادمني من منطقة 
الـرشق األوسـط أو اىل أوروبـا أو تركيـا 
ومناطق الشـام وغريها عـن طريق هذه 

املوانـئ، وبالتايل البضاعـة تصبح خارج 
هذه املدن، ما سيكون تأثريه كبرياً“.

وفيما يخص ميناء جاسـك اإليراني، فقد 
أوضح أن ”ميناء الفاو الكبري ال يؤثر فيه 
أي ميناء قريب أو بعيد باعتباره رابطاً ما 

بني الرشق والغرب“.
واختتـم، بالقـول: إن ”العـراق رابـط ما 

بني الـرشق والغرب وهو الطريق األقرص 
واألفضل بالنسبة لناقيل البضائع للتجار، 
ألنهـم يحسـبون القضايـا الربحية لهذا 
املوضوع، لذلك تكون الطرق األقرص هي 
الطـرق الجاذبـة للتجار“، مؤكـداً ”عدم 
وجـود تأثري أي مينـاء عىل مينـاء الفاو 

الكبري“.

بغداد/ الزوراء:
أوضحت رشكة سـومو، امس السبت، 
اسـباب ارتفاع اسعار النفط يف السوق 
العامليـة. مـن جانـب متصـل، أعلنت 
إدارة معلومـات الطاقة األمريكية عن 
تراجـع صادرات العراق النفطية خالل 
االسـبوع املـايض لتصـل إىل 133 ألف 

برميل يوميا كمتوسط.
وقـال معـاون مديـر رشكة تسـويق 
النفط (سـومو) عيل نـزار، يف ترصيح 
الـربد وتجمـد  إن ”موجـة  صحفـي: 
أنابيب الغـاز ولجوء الـدول األوروبية 
إىل النفط الخام، سـاهم هـذا بارتفاع 
”ارتفـاع  متوقعـا  النفـط“،  أسـعار 

األسعار أكثر مما هي اآلن“.
وأضاف نزار إن ”الدول أصبحت تحتاج 
اآلن إىل كميـات أكثر ممـا مخطط من 

النفط الخام“. 
وتابـع إن ”العـراق أعلـن عـن بعض 
شـحنات فورية لشهر شـباط املقبل، 
ألن الطلب سيكون قويا جدا عىل النفط 
الخام، وأن السـوق سيكون بحاجة إىل 

كميات اضافية من النفط“.
وبـني أن ”الكميـات التـي أعلـن عنها 
العـراق من النفـط الخام هـي ضمن 

محـددات منظمـة أوبـك + وال يمكـن 
تجاوزها“.

وارتفعت أسعار النفط خالل األسبوع 
املـايض وتصاعـدت املخـاوف بشـأن 
اإلمـدادات هـذا األسـبوع بعـد رصاع 

عسـكري محتمـل يف أوكرانيـا والذي 
من شأنه التسـبب يف اضطراب أسواق 
الطاقة وخاصة إمدادات الغاز الطبيعي 
إىل أوروبـا. مـن جانب متصـل، أعلنت 
إدارة معلومات الطاقة األمريكية، امس 

السـبت، عـن تراجع صـادرات العراق 
النفطية خالل االسـبوع املايض لتصل 

إىل 133 ألف برميل يوميا كمتوسط.
وقالـت اإلدارة يف تقريـر اطلعـت عليه 
”الزوراء“: ان ”متوسـط االسـتريادات 

األمريكيـة مـن النفـط الخـام خـالل 
األسـبوع املايض من سـبع دول بلغت 
5.066 ماليـني برميل يوميا منخفضة 
بمقـدار 457 الـف برميـل باليوم عن 
األسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.523 

ماليني برميل يوميا“.
واضافت ان ”امريكا استوردت النفط 
الخـام مـن العـراق بمعـدل 133 ألف 
برميل يوميـا خالل األسـبوع املايض، 
منخفضـا عن األسـبوع الذي سـبقه 
والذي بلغ متوسط الصادرات فيه 434 

ألف برميل يوميا“.
واشارت اىل ان ”اكثر اإليرادات النفطية 
ألمريكا خالل األسـبوع املايض جاءت 
مـن كنـدا بمعـدل بلـغ 3.752 مليون 
برميل يوميا، تلتها السـعودية بمعدل 
596 ألف برميل يوميا، تليها املكسـيك 
بمعدل 321 ألف برميل يوميا، ومن ثم 
كولومبيا بمعدل 143 ألف برميل يوميا 
ثم الربازيل بمعدل 78 ألف برميل يوميا 
ومـن ثـم نيجرييـا بمتوسـط 43 ألف 

برميل يوميا“.
ووفقا لإلدارة فإن ”امريكا لم تستورد 
النفط من روسيا واالكوادور وترينيداد 

وتوباغو“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أفاد تقرير لصحيفة ستار اند سرتايب 
بالشـؤون  املتخصصـة  االمريكيـة 
العسكرية بأن الصني افتتحت فصال 
دراسـيا لتدريس اللغة لــ 14 طالبا 
كرديا يف جامعة صالح الدين شـمال 
العراق بأمر من القنصلية الصينية يف 

مدينة أربيل الشمالية.
وذكر التقرير الذي اطلعت ”الزوراء“ 
عليـه: ان “ الفصـل الـدرايس جـزء 
مـن تجربة مع جامعـة صالح الدين 
الطـالب  اولئـك  وإذا نجـح  املحليـة 
يف التخـرج، فسـيكون قسـم اللغـة 
الصينية مفتوًحا رسـمًيا للتسـجيل 
، ممـا يمنح العـدد الكبري املتزايد من 
الرشكات الصينية يف املنطقة الكردية 
بالعـراق التي يتـم اختيارها من قبل 

الطالب للتعيني“.
واضاف التقريـر ان “مصالح الصني 

الطاقـة  يف  الراسـخة  العـراق،  يف 
إلشـباع احتياجاتها املتزايدة، آخذة 
يف التوسـع، حيث تقـوم بكني ببناء 
محطـات توليد الكهرباء، واملصانع، 
ومنشـآت معالجـة امليـاه ، وكذلـك 
املدارس التي تشـتد الحاجة إليها يف 

جميع أنحاء البالد“.
وتابـع ان “عرشات العقـود املوقعة 
يف السـنوات األخرية تضمـن تواجد 
الصني املتزايد، حتـى يف الوقت الذي 
الغربيـة  الـرشكات  فيـه  تخطـط 
الكربى، بمـا يف ذلك الواليات املتحدة 
، للخـروج، حيث يقول املسـؤولون 
العراقيـون إنهم يجـدون جاذبية يف 
عـرض الصني للتنميـة دون رشوط 
للديمقراطية أو اإلصالح باإلضافة اىل 

دبلوماسيتها الحاذقة يف التعامل“.
واوضـح ان “ الـرشكات الصينيـة 
تهيمـن عـىل القطـاع االقتصـادي 

النفـط،  مـن  العـراق  يف  الرئيـيس 
وتسـتهلك بكـني 40 ٪ مـن صادرات 
العراق مـن النفط الخـام. ولكن من 
الرتكيـز الضيق عىل الهيدروكربونات 
نمت االسـتثمارات الصينية لتشـمل 
الصناعات األخـرى والتمويل والنقل 

والبناء واالتصاالت“.
وبـني ان “ هـذا التحـول جـاء بعـد 
الرئيـس الصينـي يش جـني  إعـالن 
بينـغ عام 2013 عن مبـادرة الحزام 
والطريـق الطموحـة ، التـي يطلـق 
عليها طريـق الحرير الجديد، وتتألف 
مـن مجموعة واسـعة مـن مبادرات 
التنمية واالسـتثمار من رشق آسـيا 
عـرب الرشق األوسـط إىل أوروبا حيث 
تعتربها الواليات املتحدة مقلقة ، مثل 

حصان طروادة للتوسع الصيني“.
واشـار التقرير اىل أنـه “ بينما تنمو 
الصـني بصمتها االقتصاديـة، تعمل 

رشكات النفط الغربيـة عىل تقليص 
نفوذهـا، وقد أعـرب الكثـريون عن 
االسـتثمار  بيئـة  مـن  اسـتيائهم 
املحفوفة باملخاطر يف العراق ورشوط 

العقد غري املواتية“.
الصناعـة  يف  مسـؤولون  وقـال 
ومسـؤولون عراقيون إن ”الرشكات 
الصينية، مع هوامش ربح منخفضة، 
تقـدم دائًمـا عقـوًدا أكثـر جاذبيـة 

وأسعاًرا أقل“.
مـن جانبـه قـال السـفري العراقـي 
السـابق يف بكني، محمـد صابر إنه“ 
خـالل فرتة وجـوده هنـاك، غالًبا ما 
يتذكر املسؤولون الصينيون تاريخهم 
املشـرتك وتذكر العديد من الصينيني 
أيًضا كيـف أنه يف الخمسـينيات من 
القرن املايض، شـحن العـراق أطناًنا 
من التمور إىل الصني للمساعدة أثناء 

املجاعة“.
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بغداد/ الزوراء:
أكدت رئيس هيئة االستثمار، سهى 
النجـار، امـس السـبت، العمل عىل 
تغيـري قانـون االسـتثمار، وفيمـا 
مرشوعـاً   70 إرجـاع  إىل  أشـارت 
للدولـة، اعتربت أن املرحلـة املقبلة 

ستكون مرحلة ”جني الثمار“.
وقالـت النجـار: إنه ”منذ تسـلمنا 
املنصـب وبفـرتة ال تتجـاوز العام 
وربـع العـام مـن الصعـب تغيـري 
الوضـع االسـتثماري يف هذه الفرتة 
القصرية، لكن وضعنا أساسـًا قوياً 

وعملنا عىل محاربة الفساد“.
مضيفة أن ”محاربة الفسـاد تمت 
مـن خـالل تحقيـق أهـداف مهمة 
أولها إيقاف منح األرايض وسـحب 
اإلجازات من املشاريع املتلكئة، وهذا 
األمر لم يكن سهالً بسبب اإلجراءات 
القانونيـة، إّال أن الهيئة تمكنت من 

إرجاع 70 مرشوعاً للدولة“.
وتابعـت أن ”الهيئـة تمكنـت كذلك 
من تخفيض اإلعفـاءات الجمركية 
بنسبة 80 % يف العام 2021 وكذلك 

بالنسـبة للسـمات فقد قامت عام 
2020 بإصـدار 12 ألف سـمة، ويف 
عـام 2021 أصدرت نحو 10 % من 
السـمات فقط كي ال تؤثر عىل عمل 

الشباب العراقي“.
موضحـة أن ”الهيئة قد تتهم ببطء 
اإلجراءات لكن هذا األمر درس، وتم 
التأكـد بأن أغلـب السـمات تذهب 
لذلـك حاربنا  للتجار والسـمارسة، 
الفسـاد وخططنا للمشاريع بشكل 

ممتاز ”.

وأضافـت النجار يف حديث صحفي: 
أن ”خطـط الهيئة تصـب يف صالح 
االعتماد  العراقي وعـدم  االقتصـاد 
عىل النفط فقط، وسـتكون املرحلة 
املقبلة مرحلة جني للثمار“، مؤكدة 
أن ”هنـاك عمالً عىل تغيـري قانون 
االسـتثمار للمرحلة املقبلـة يوازي 
البيئـة االسـتثمارية يف العراق كون 
القانـون الحـايل يحتوي عـىل خلل 
الفسـاد  اىل  باإلضافـة  الهيـكل  يف 

والبريوقراطية“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت مديرية بيئة ميسـان، امس السـبت، عن منح 22 موافقة بيئية ملشاريع 
خدمية وصناعية وزراعية مطابقة للمحددات البيئية خالل شـهر كانون الثاني 
الحـايل يف محافظة ميسـان.وقال مدير بيئة ميسـان، باسـم محمد حسـني، يف 
ترصيـح صحفـي: إن ”منـح املوافقات جاءت بعـد إجراء الكشـوفات امليدانية 
والتأكـد من التزام هذه املشـاريع بالضوابـط والتعليمات البيئية واسـتكمالها 
اإلجـراءات البيئية املعمولة ملنح هذه املوافقات“. وأضاف أن ”املوافقات شـملت 
أربعة مشاريع يف مجاالت حقول الدواجن وبيض املائدة يف مناطق كميت والطيب 
ونهر سعد، فضالً عن مرشوع استثماري إلنتاج بيض املائدة يف قضاء امليمونة“. 
مبيناً أن ”املشـاريع شـملت أيضاً 18 مرشوعاً يف مجاالت معامل املياه الصحية 
والعصائـر وإنتاج الطريش واملخلالت وإنتاج الدبس والرايش والحدادة والنجارة، 
وإنتـاج األنابيـب البالسـتيكية، ومحطـة تعبئـة وقـود، وكذلك إنتـاح املوبيليا 
واألبواب الخشـبية وأبراج االتصاالت، إضافة اىل إنتاج الهياكل الحديدية والسلع 
اللدائنية، وحقل لرتبية وتسـمني العجول“. وأشـار اىل أن ”مديرية بيئة ميسان 
قـد منحت العديد من املوافقات البيئية ألصحاب املشـاريع الصناعية والخدمية 
والزراعية سعياً منها لحماية وتحسني البيئة من خالل تطبيق التعليمات البيئية 

واملساهمة الفعلية من أجل صحة املواطن وبيئته“. 

بغداد/ الزوراء:
اكد مدير عام هيئة اسـتثمار املثنى، عادل اليارسي، امس السـبت، املصادقة 
عىل منح إجازات اسـتثمارية لتسعة مشـاريع يف قطاعات الصناعة والزراعة 
واالسـكان والتعليم والكهرباء وأماكن الرتفيه، مشـريا اىل املشـاريع الجديدة 
ستخلق فرص عمل كثرية ألبناء املحافظة. وقال اليارسي يف ترصيح صحفي: 
ان ”من بني املشـاريع منح إجازة لبناء جامعة تضم اختصاصات مختلفة يف 
املثنى التي تفتقر اىل مثل هكذا مشـاريع تخدم الجانب التعليمي وتخلق عدد 
فـرص التعيني لحملة الشـهادات العليـا يف املحافظة ”. وأضـاف ان ”من بني 
املشـاريع األخرى التي تمت املصادقة عليها محطة إلنتاج الطاقة الكهربائية 
بمحـور النجمي الصناعـي ومعمل لصناعـة اللدائن واخـر لصناعة االكواب 
الورقية ومفقس إلنتاج الدواجن ومحمية لرتبية وتطوير االبل ومجمع سكني 
يف مدينة السـماوة ومركز تجاري باإلضافة مجمع ترفيهي“. وأشار اليارسي 
اىل ان “املحافظـة تسـعى اىل منـح اجـازات جديدة للمشـاريع االسـتثمارية 
املتنوعة يف جميع مناطق املحافظة بهدف إحداث تنمية اقتصادية مسـتدامة 

وتوفري فرص عمل متعددة يف جميع التخصصات“.

بغداد/ الزوراء:
أصـدر مرصف الرافديـن، امس السـبت، توضيحـاً مقتضباً بشـأن فتح 

الحسابات فيه.
وقال املرصف يف التوضيح الذي تلقت ”الزوراء“ نسـخة منه: ”مستمرون 
للمواطنـني مـن فروعنـا ببغـداد  التوفـري والجـاري  بفتـح حسـابات 

واملحافظات“.

بغداد/ الزوراء:
علـق الخبري املايل، مدير ديـوان الرقابة املالية السـابق، صالح نوري، عىل 
ارتفـاع اسـعار النفط بشـكل كبري خالل االشـهر املاضيـة، وتأثريه عىل 
املوازنة املالية للعراق. وقال نوري يف ترصيح صحفي: إن «ارتفاع اسـعار 
النفـط متغري، ومن الصعب التكهن بها واسـتمرارها عـىل معدل واحد»، 
مبينـا أن «توجـه وزارة املاليـة يكون تحفظيـا». واضاف: «مـن الناحية 
الواقعيـة فإن خام الربنت يفرق عن نفط العراق بواقع ٩ دوالرات مرتفعا 
عنه»، مشريا اىل ان «املالية تأخذ حذرها باعتماد سعر الربميل يف املوازنة».
وبـني ان «ارتفـاع اسـعار النفـط مفيد جدا مـن خالل فائـض االيرادات 
املعتمدة إال ان املوازنة تبقى تحفظية مهما ارتفعت االسـعار، حيث يمكن 

ان تغطي املتغريات االقتصادية».

بغداد/ الزوراء:
أعلـَن مدير مكتب مفوضية حقوق اإلنسـان يف السـليمانية، صابـر عبدالله كريم، 
امس السبت، عن ارتفاع نسبة العاطلني عن العمل يف محافظة السليمانية اىل ٣٥٪، 
فيما أشـار اىل أن أسعار الوقود فاقمت من املعاناة. وقال كريم يف بيان اطلعت عليه 
«الـزوراء»: إن ”واجـب الحكومة أن توفـر جميع متطلبات املواطـن يف تأمني حياة 
معاشـية مسـتقرة تتوفر فيها أبسـط االحتياجات اليومية من أنواع الوقود سـواء 
النفـط األبيـض أو غاز الطبخ والبنزين“، الفتـاً إىل توفريها بالرسعة املمكنة يف ظل 
موجـة قطبية مـرت وما تزال تمـر بها املحافظة بشـكل مفاجئ لم تشـهده منذ 
عرشات السـنني“.وأضاف أن ”توفريها بالكميات التي تسد حاجة املواطن سيمنع 
من ارتفاع أسـعارها وبالتايل عدم قدرة املواطن البسـيط عىل الحصول عليها، فمن 
غري املعقول أن يكون سعر قنينة الغاز ١٥ ألف دينار وسعر لرت البنزين العادي ٧٥٠ 
دينـاراً وذات نوعية رديئة وسـعر لرت النفط األبيـض ٨٠٠ دينار“. وأوضح كريم أن 
”ارتفاع أسـعار الوقود وهي متطلب أسـايس لألرس يف الشـتاء ُيثقل كاهل املواطن 
الفقـري الذي ال يمتلـك راتباً ويعمل باألجر اليومي، فضالً عـن معاناة العاطلني عن 
العمل الذين سجلت نسبتهم ٣٥ باملئة“، مشريا اىل أن ”مطالباتنا عامة من الحكومة 

لتوفري أنواع الوقود للمواطن وبأرسع وقت ممكن ألنه حق من حقوق اإلنسان“.

@áÓ–fl@¡–‰€a@ b–mäa@ZÔ€bfl@7jÇ
paÜaãÌ�a@ùˆb–€

@ÙÏnèæ@…–mãm@Ú€b�j€a@NNNÚÓ„b‡Ó‹è€a
Òb„b»æa@·”b–m@ÜÏ”Ï€a@äb»écÎ@ÔébÓ”

@|nœ@Êdìi@|öÏÌ@ÂÌáœaã€a
ÈÓœ@pbibè®a

بغداد/ الزوراء:
تراجعت أسـعار الذهـب «االجنبي والعراقـي» يف األسـواق املحلية، امس 

السبت.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغـداد سـجلت للمثقـال الواحد عيـار ٢١ مـن الذهب الخليجـي والرتكي 
واألوربي سـعر بيع ٣٦٧ الف دينار، و سـعر الرشاء ٣٦٣ الفاً، فيما كانت 

اسعار البيع ليوم الخميس املايض ٣٧٢ الف دينار.
واشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب العراقي سجل 

انخفاضا ايضا عند ٣٣٧ الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء ٣٣٣ ألفا. 
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار ٢١ يرتاوح بني ٣٧٠ الف دينار و٣٧٥ ألفاً، فيما تراوح سعر 
البيـع مثقـال الذهب العراقي بـني ٣٤٠ الفاً و٣٤٥ الف دينار.. ويسـاوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

@¿@b√Ïz‹fl@b»uaãm@›vèÌ@kÁâ€a
ÚÓ‹0a@÷aÏé˛a

@¿@ä¸Îá€a@äb»éc@äaã‘néa
ÚèÓˆã€a@ÚñäÏj€a

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار رصف الدوالر األمريكـي مقابل الدينـار العراقي، امس 

السبت، يف البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد.
وقـال مصـدر إن بورصة الكفـاح والحارثيـة املركزية يف بغداد، سـجلت 
صباح امس 147900 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي، وهي نفس 

االسعار التي سجلت ليوم الخميس املايض.
وأشـار إىل أن اسـعار البيع والرشاء اسـتقرت يف محال الصريفة باالٔسواق 
املحليـة يف بغـداد، حيث بلغ سـعر البيع 148500 دينـار عراقي لكل 100 
دوالر امريكي، بينما بلغت أسـعار الرشاء 147500 دينار عراقي لكل 100 

دوالر امريكي.
أمـا يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فإن بورصة الـدوالر ال تتداول ايام 

العطل الرسمية فيها.

ÚÓ„aãÌ�a@…‹è€a@Üa7néa@¿@bÓ„bq@÷aã»€a

@…Ìäbìæ@ÚÓ˜Ói@Ú‘œaÏfl@22@|‰fl
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بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنت وزارة االقتصاد اإليرانیة أن التجارة الخارجية لبالدها سـجلت ١٣٣ مليون 
طن بقيمة ٨٠٫٢٣٦ مليار دوالر يف الشهور العرشة االوىل من السنة املالية الجارية 
فرتة ٢١ مارس/آذار٢٠٢٢ حتى ٢٠ يناير/كانون الثاني ٢٠٢٢. وأوضحت الوزارة 
يف تقرير نرشته عىل موقعها: أن الواردات سـجلت ٣٣ مليون طن بقيمة ٤١٫٤٧٣ 
مليار دوالر يف الفرتة املذكورة بنمو كمي ١٧ باملئة وسـعري ٣٤ باملئة عىل اسـاس 
سـنوي. وأشـارت باملقابل اىل أن صـادرات ايـران بلغت ١٠٠ مليـون طن بقيمة 
٣٨٫٧٦٣ مليـار دوالر بنمـو كمي ٧ باملئة وسـعري ٣٨ باملئة عـن الفرتة املناظرة 
السابقة. وذكرت أن الصني والعراق وتركيا واالمارات وافغانستان تواليا، تصدرت 
االسـواق االكثر استريادا للسلع االيرانية بالشـهور العرشة، فيما جاءت بالرتتيب 

كل من االمارات والصني وتركيا وأملانيا وسويرسا االكثر تصديرا اىل ايران.



Òãíbjfl@Òãy

ãÁb†@äb‡«@›Ó€Ü

!a@áj«@ÜbÁNÜ

كما يقال مقدمة ابن خلدون او تاريخ الطربي سـيقال مستقبال 
”دليـل عمار طاهـر” ذلك هو اإلصـدار األخري لألسـتاذ الدكتور 
عمار طاهر، عميد كليـة االعالم يف جامعة بغداد، وهو الصحفي 
الكبـري الـذي خَرب املهنة وصار مـن بني اكثر العارفني بشـعابها 
وارسارها.. ويف الصجافة – السـيما الرياضيـة منها – ارسار قد 
ال تتحصـل بالدرس وإنمـا هي حكر عىل املمارسـة بل واالجادة 

بهذه املمارسة .
إن كتـاب ” دليل الصحفي الريايض – فنون التحرير يف الصحافة 
الرياضيـة ” الـذي صدَر مطلع هـذا العام، أي منذ أيام لألسـتاذ 
الدكتـور عمار طاهر، إنما هـو زاد متجدد الفائدة ملن عقد العزم 
عـىل العمل يف الصحافة الرياضية، فهو دليل امني لشـباب املهنة 

وهو متعة لكبارها عمرا ومقاما .
الشـك ان مثـل هذا النوع مـن الكتب تنطوي عمليـة تأليفه عىل 
صعوبـات كثرية النه يف املقام األول يجتهد لرسـم الطرق الواجب 
طرقهـا ملن وضـع خطوته األوىل او الثانيـة او حتى العارشة عىل 
الطريـق الطويل، أي ان عـىل املؤلف ان يجيد االرتقـاء باملعلومة 
صعودا اىل القمة، حيث يبدأ من وادي البدايات ثم صعودا لسـفح 
البديهيات ثم بلوغا لقمة الغايات، وهي عملية صعبة عىل املؤلف 
ان يجيد االستذكار السيما إذا كان من الناجحني مهنيا، فكيف إذا 
كان مـن النجوم مثل طاهر القلب والرسيرة -بإذنه تعاىل- عمار 

طاهر .
كما ان عىل املؤلف ان يراعي مسألة التدرج يف ضخ املعلومة وهي 
مهمـة أيضـا ال تخلو من تعقيد الن الكتاب ليس منهجا دراسـيا 
مقررا، وإنما هو عمل ابداعي ينهل من فيض فوائده الكبار أيضا، 
لذا البـد ان تكون الصياغة دقيقة الن املؤلف يتعاطى املنفعة مع 

اهل اختصاص بالكتابة وفنونها .
وصعوبـات أخـرى اجتازها كلها املؤلف مسـتفيدا من أسـلحته 
االكاديميـة واملهنيـة - متوكال عـىل  الله تعـاىل -وبطبيعته التي 
فطـره الله تعاىل عليها من حب للتمحيص والتدقيق ومن تجاربه 

الرياضية امليدانية واإلعالمية املنوعة.
إن محتويـات الكتـاب ثرية تتنقل مـا بني املفاهيم وترسـيخها 
ومعلومات التاريخ ورسدها وفنون الصحافة الرياضية وداللتها 
واإلرشـاد اىل احسـن طـرق انتاجها مـع تطبيقات تؤكـد املعنى 

وترسم مالمح كل فن من تلك الفنون .
تلـك هـي خالصـة النظـرة األوىل للكتـاب، فهي نظرة الدهشـة 
والرسور بهذا اإلصـدار الذي يرشح الصدور، وقد تكون لنا وقفة 
أخـرى مع القـراءة النقدية التـي، وان ارشت مالحظات قد تزين 
الطبعـة الثانية، إال انها قطعا ستكشـف عـن درر جديدة يف هذا 

الدليل األمني .
شكرا.. األستاذ الدكتور عمار طاهر الذي اتحف املكتبة اإلعالمية  

وأهدى الصحافة الرياضية هدية ثمينة تليق باسمه وتاريخه.

الرياضي

www.alzawraapaper.com

الرياضي

www.alzawraapaper.com

6
No: 7651   Sun   30     Jan    2022العدد:   7651    األحـد     30   كانون الثاني     2022

@ÚÌá„˛a@Ô»é@lãÃnèÌ@Öãÿ€a@läáfl
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بغداد/ متابعة الزوراء
ابدى مدرب الكرخ بكرة القدم، حسـن احمد، اسـتغرابه من مالحقة اندية كبرية إلقناع العبني 
مـن فريقـه لضمهم لفرقهم خالل مرحلـة االنتقاالت. وقال أحمد «اسـتغرب ترصفات بعض 
االندية الكبرية خالل فرتة االنتقاالت مفاتحة العبني متميزين برزوا من خالل نادينا»، الفتا إىل 
أن «هـذه الظاهرة باتت تتفاقم وال يجوز اتباعها من قبل اندية كبرية».واشـار اىل ان «االدارة 
متمسـكة بالعبيها ولن تفرط بهم، السـيما بعـد ان اصبحوا العبني يعـول عليهم باملنتخبات 
الوطنية مثل حسـن عبـد الكريم ومناف يونس وآخرين».وتابع أحمـد أن «عىل األندية احرتام 

األندية األخرى وال يقوموا بمفاتحة العبني عرب اتصاالت خاصة دون علم االدارة».

ãºcÎ@ã–ñc

�bÌÜÎ@ÔÿÓèÿæa@Í7ƒ„@‚bflc@ãè≤@lbjì€a@kÉn‰fl

Új‹�€a@pbœÏì◊@Û‹«@Êb»”ÏÌ@—éÏÌ@á»éÎ@ÚöaÏ«@äáÓy@ÊbÓ„b‰j‹€a

بغداد/ متابعة الزوراء
 أعلنـت ادارة نـادي القوة الجوية 
الريـايض تعاقدهـا مـع محرتف 
سـويرسي قبل سـاعات من غلق 
املنسق  الشتوية. وقال  االنتقاالت 
االعالمـي للنادي عـالء محمد: إن 
ادارة نادي القوة الجوية الريايض 
الشـتوية  تعاقداتهـا  اغلقـت 
بالتعاقد مع املهاجم السـويرسي 
لـوالال رايـل لتمثيل فريـق نادي 
املرحلـة  خـالل  الجويـة  القـوة 
الثانية للـدوري املمتاز. واوضح: 
ان االدارة تعاقـدت مـع املحرتف 
لـوالال صاحـب 25 عاماً رسـمياً 
قادمـاً مـن نـادي لوكومولوتيف 
صوفيا البلغـاري لتمثيل الصقور 

خالل االستحقاقات املقبلة .
وأشـار إل:ى أن التعاقد جرى بني 
الطرفـني عـىل أن يلتحـق الالعب 
لـوالال رايل خـالل األيـام القليلة 
املقبلة واالنضمام لتدريبات فريق 

القوة الجوية .

وعزز فريق القوة الجوية صفوفه 
بصانع األلعـاب الجزائري محمد 
يف  لتمثيلـه  بـوكايس،  املهـدي 
الـدوري املمتاز ومسـابقة دوري 

أبطال آسيا.
وسبق للمحرتف الجزائري، محمد 
املهـدي بوكايس، أن لعـب يف عدة 
دوريـات أوروبية منهـا الربتغايل 

والبلغاري والجورجي.
وسـبق للقوة الجويـة أن تعاقد مع 
املهاجم النيجريي بسـمارك إيبوكا، 
والتحق بتدريبات الصقور قادما من 
ريال بوتويس الذي ينشط يف الدوري 

البوليفي.
وأعلنـت إدارة النـادي تعاقدهـا مع 
املهاجم أحمد لفتة قادما من النجف، 
إىل جانب انضمام منتظر محمد جرب 
من الزوراء لتدعيم خط الوسط.كما 
تم اإلعـالن عن التعاقـد مع حارس 
املرمـى محمد كريم قادما من فريق 
القاسـم الذي مثله يف املوسم املايض 

واملرحلة األوىل من الدوري املحيل.

بغداد/ متابعة الزوراء

 افاد رئيس االتحاد العراقي للسباحة، خالد 

كبيان، بأنه تلقى رسـالة من االتحاد الدويل 

للسباحة تؤكد رشعية توليه منصبه.

وقـال كبيـان إن ”قـرارات محكمـة كاس 

نهائيـة وملزمـة لجميـع االطراف حسـب 

االتحـادات  (fina) وعـىل جميـع  دسـتور 

االعضاء االلتزام بقرار كاس وهو رد الدعوة 

التـي رفعهـا الرئيس السـابق رسمـد عبد 

االله“.

واضـاف ان ”الرسـالة تؤكد عـىل رشعيتنا 

كرئيس االتحاد العراقي للسـباحة، وان هذا 

االعرتاف سـيخيب مسـعى الرئيس السابق 

كما خاب يف محاوالت سابقة“.

وكان خالـد كبيـان رصح بـأول تعليق عىل  

قرار محكمة املنازعـات الرياضية العراقية 

بقرار قضائي اعادة تسمية رسمد عبداالله 

رئيساً لالتحاد العراقي للسباحة.

إذ قـال: ”انـه سـيمّيز القـرار وسـيوضح 

للمحكمـة ما حدث من خروقات قال إنها ال 

تسـمح لرسمد عبد االله أن يتبوأ أي منصب 

لوجود تهمة عليه بجنحة مخلة بالرشف“.

واوضـح ان ”االتحـاد الـدويل ال يرىض عىل 

هكذا قرار، والسيما انه أرشف مبارشًة عىل 

انتخابـات االتحـاد االخرية وصـادق عليها 

وبارك لنـا كمجلس ادارة التحاد السـباحة 

العراقي“.
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بغداد/ الزوراء 
نظـريه  أمـام  الشـبابي  منتخبنـا  خـَرس 
املكسـيكي بهدٍف من دون مقابٍل  جاء من 
ركلة جـزاء يف املبـاراِة التـي أقيمت ضمن 
معسـكره التدريبّي املُقام يف مدينِة أنطاليا 

الرتكية.
وقبل انطالِق املباراة، تبـادَل عضو االتحاد 
العراقـّي لكـرِة القـدم، مـرشف املنتخب،  
محمد نارص، مع مرشف املنتخِب املكسيكي 

الدروَع التذكارّية وقمصان املنتخبني.
ولعـَب منتخبنـا املبـاراَة بتشـكيلٍة ضمت 
لحراسـِة املرمـى حسـني حسـن، ولخـط 
الدفاع نرص سـالم وسـجاد محمد وكاظم 
رعـد وعباس ماجـد، ولخط الوسـط  عيل 

صادق وأمري محمد  وعبد القادر طارق 
بلند إزاد وإسـماعيل أحمد، ولخط الهجوم 

حسني صادق.
عمـاد  الشـباب،  منتخـب  مـدرُب  وأرشَك 
محمد، الالعب أسـهر عيل لتعزيـز الجانِب 

الهجومـي، وأجـرى تغيرياٍت عـدة إلعطاء 
الفرصِة ألكثر عدد من الالعبني للمشـاركِة 

يف املباراة.
 وبعـد نهايِة املبـاراة، قاَل مـدرب منتخب 
شباب املكسـيك، ادرين سانشـيز: واجهنا 
يف املباراة منتخباً قوياً سيكون له مستقبٌل 
واعـد، حيث فوجئت بقوِة املنتخب العراقّي 

الذي أحرجنا كثريًا يف املباراة. 
وبـنّي اننا نسـتعُد للمشـاركِة يف تصفياِت 
أمريكا الشـمالية املؤهلـة لنهائيات كأِس 
العالـم املُقبلة، ومنتخبنا يضم بني صفوفه 
الدوريـن  يف  يلعبـون  موهوبـني  العبـني 
األمريكي والكندي، ويتم إعدادهم للمنتخب 
األول، وسـبق لهـذه العنـارص أن   أحرزت 
البطولـَة الرباعيـة، حيـث تعادلنـا أمـام 

كولومبيا وفزنا عىل أمريكا والربازيل. 
وأوضـَح ان املبـاراة كانـت فرصـًة طيبـًة 
ملنتخبنا ملواجهة املنتخِب العراقّي الختالِف 

طريقته يف األداء عن طريقتنا.

بغداد/ متابعة الزوراء
ضم نادي الطلبة الرياض،ي بشـكل رسمي، اثنني من 

نجوم الدوري اللبناني لكرة القدم.
ووقـع حيدر عواضة مهاجم الحكمة، وسـعد يوسـف 
نجم طرابلس، عىل كشوفات الفريق االنيق، عىل سبيل 

اإلعارة، حتى نهاية املوسم.
ويعد عواضة ويوسـف من أبرز نجوم الدوري اللبناني 

هذا املوسـم، حيث قدما مسـتويات الفتـة ما منحهما 
فرصة لالحرتاف.وأغلق باب احرتاف الالعبني اللبنانيني 

إىل الدوري العراقي بشكل رسمي اول امس الجمعة.
ويعترب انتقال نجم العهد ومنتخب لبنان، محمد قدوح، 
إىل الـزوراء هو الصفقة األهم، حيـث يعد من الالعبني 

املميزين يف مركز رأس الحربة.
وسـبق أن سـاهم قدوح يف فوز العهد بـكأس االتحاد 

اآلسيوي 2019، بعد تسجيله 5 أهداف يف البطولة.
ويربز أيضا يف هذا الصدد حسـن املهنـى، هداف الربج 
برصيـد 3 أهـداف، باإلضافـة إىل صناعتـه العديد من 
التمريرات الحاسـمة، كما أنه أحـد أبرز نجوم منتخب 

لبنان.
وُيعـد انتقـال عبـاس عـايص، نجم شـباب السـاحل 
ومنتخـب لبنان، إىل نفط ميسـان صفقـة مهمة جدا، 

بسبب التطور الكبري الذي أظهره، وجعله يحجز مقعدا 
أساسيا مع منتخب بالده، خالل املباريات األخرية. 

ومن الصفقـات املرتقبة أيضا، انتقـال نجم طرابلس، 
محمـد مقصـود، إىل دياىل الريـايض، وهـداف الدرجة 

الثانية يف لبنان، حيدر أبو زيد، إىل نفس الفريق.
كما يأمـل مصطفى كسـاب أن يقـدم أوراق اعتماده 

كنجم يف الدفاع، بعد انتقاله لنادي القاسم الريايض.
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بريوت/ محمد عماد

خـاَض املنتخُب الوطنّي، امس السـبت، 

يف  بـريوت  يف  لـه  تدريبّيـة  وحـدة  أوَل 

ملعِب البابلية اسـتعداداً ملُواجهِة نظريه 

اللبناني ضمـن ُمبارياِت الجولة الثامنة 

للتصفياِت املُؤهلة ملونديال قطر 2022.

وجـرت الحصـُة التدريبّيـة بمشـاركِة 

(22) العبـًا هـم كٌل من: أيمن حسـني، 

سـعد عبد األمري، حسن رائد، مصطفى 

ناظم، حسـن عبـد الكريـم، محمد عيل 

عبـود، أحمـد إبراهيـم، أحمـد فرحان، 

فهـد طالب، عالء عباس، حسـن أحمد، 

عيل ياسـني، مهند جعاز، أمري العماري، 

فرانـس ضيـاء، عـيل الحمـادي، زيدان 

إقبال، سجاد جاسم، عيل حصني، ميثم 

جبار، كرار نبيل، مناف يونس.

وأوضَح مدرُب املنتخب الوطنّي، زيليكو 

برتوفيتش: ان موضـوع الفحوصات ال 

يـزال يربك حسـاباتنا، بعد أن كشـفت 

مـن  لـكٍل  املَسـحة  إيجابيـة  النتائـُج 

سـامح سـعيد وشـريكو كريم وحسني 

جبار، إضافـة اىل املدرِب املُسـاعد رزاق 

فرحان، لكننا بوضـٍع أفضل من مباراِة 

إيـران، ونحن نعلُم جيداً ان مباراة لبنان 

مصرييٌة، وهدفنا الفوُز ال غرَي فيها.

وخاطـَب االتحـاُد العراقّي لكـرِة القدم 

نظـريه اللبنانـي بكتاٍب رسـمّي يطلُب 

فيـه تغيـرَي ملعـب التدريب الـذي تمت 

تهيئتـُه للمنتخِب الوطني، حيث سـبق 

أن اشـتكى الجهاُز الفني والالعبون من 

سوِء األرضّية وتجنباً لتفادي اإلصابات. 

وأَبـرَق االتحـاد، عىل وجـِه الرسعة، إىل 

الجانـب اللبنانـي لتِهيئـة ملعـٍب آخـر 

يكـون بديالً للتدريبـات، ويبدو أن أزمة 

تِهيئـة امللعـب يف طريقهـا للحـل كون 

االتحـاد اللبناني أبـدى تَفُهمه للوضع، 

وهو بَصـدِد تهيئِة ملعٍب بديـٍل، بعدها 

يتم إبالُغ وفـد منتخبنا الوطنّي بالَتغيري 

يف الساعاِت املُقبلة.

وقد اشـتكى الوفـُد العراقّي مـن ملعِب 

التدريبات بسبِب سوِء أرضيته، كما إنه 

امللعُب الوحيد املتوفر حالياً الذي يتدرب 

فيـه املنتخـُب اللبنانـي أيضـاً، وطالَب 

الوفـُد بتغيري امللعب من خـالل تواصله 

مـع االتحاِد اللبناني الـذي كان متعاوناً 

بَتهيئِة ُمتطلبـاِت الوفد، وسـيتم إعداُد 

أحد مالعـب التدريب (عشـب صناعي) 

بعـد موافقـِة الجهـاز الفنـي ملنتخبنـا 

وطبيـب املنتخـب، باإلضافـِة اىل رغبـِة 

العبينا بالتدرب عىل ملعٍب آخر.

ويعانـي الجانـُب اللبناني مـن صعوبِة 

َتهيئِة مالعب صالحـٍة للتدريب، كما إن 

املباريـات الرسـمّية ُتلعب بوقـٍت ُمبكٍر 

لعدم توفـِر اإلنارة يف املالعب باسـتثناِء 

ملعب املدينِة الرياضّية الذي كان جاهزاً 

لكنـه ترضَر بعد حادثـِة انفجار بريوت 

األخري. 

يذكـُر ان الجهاز الفنـّي ملنتخبنا رفَض 

البقـاَء يف إيـران بعـد ُمالبسـاِت تأّخـر 

نتيجـِة الفحوصـات، وفّضـَل التوجـَه 

إىل لبنـان مبـارشًة بعـد يوٍم مـن نهايِة 

مواجهة إيـران، حيث ان املنتخبات التي 

كانـت تواجه لبنان يف أرضه تحرض قبل 

يومـني فقط مـن موعِد املبـاراة وتؤدي 

الوحـدَة التدريبّية الرسـمّية قبل املباراة 

بيوٍم عىل امللعِب الرئييس بسـبِب املعاناِة 

التي ذكرت يف أعاله.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
االوسـاط الرياضية واالعالمية والصحفية قدمت 
تعازيها الحارة برحيـل الصحفي الخلوق داخل 
العبـادي، سـائلني الله العـيل القديـر ان يتغمد 
جنـات  ويسـكنه  الواسـعة  برحمتـه  الفقيـد 
الفردوس ويرزق اهله ومحبيه الصرب والسـلوان 
وانا لله وانا اليه راجعون. كما تقدُم االتحاد العراقّي 
للصحافِة الرياضّيِة بأحر التعازي وخالِص املواساة إىل  الوسطني الريايض 
واإلعالمـي لوفاة عضو الهيئِة العاّمة يف االتحاِد داخل العبادي مبتهلني إىل 
الباري جل يف عاله أن يتغمده بواسـع رحمته، ويغفر له ويسـكنه فسيح 

جناته، ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
 ************

االوسـاط الرياضية واالعالمية والصحفية قدمت تعازيها 
الحـارة اىل عضـو الهيئـة العامة لالتحـاد العراقي 

للصحافـة الرياضيـة، الزميـل حميـد املظهور، 
وذلـك لوفـاة املغفـور له خالـه ... سـائلني الله 
العيل القدير ان يتغمد الفقيد برحمته الواسـعة 

ويسـكنه جنات الفردوس ويـرزق اهله ومحبيه 
الصرب والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.



أعلن يوفنتوس اإليطايل عن تعاقده رسمياً 
مع املهاجم الرصبي دوشان فالهوفيتش 

قادماً من نادي فيورنتينا.
ووقع املهاجـم الرصبي عىل عقد يمتد إىل 

30 يونيو 2026.
ووصـل فالهوفيتـش إىل تورينـو يف وقت 
سـابق اليوم إلجراء الفحوصـات الطبية 

قبل التوقيع الرسمي.
وتألـق نجـم فيورنتينا بشـكل الفت هذا 
املوسـم بتسـجيله 17 هدفـاً يف الـدوري 
اإليطايل وهو ما جعل يوفنتوس مسـتعداً 
لدفع قرابة 70 مليون يورو للحصول عىل 
خدماته بحسب بعض الصحف اإليطالية.

ونرش يوفنتوس يف حسـابه الرسمي عىل 
تويرت لقطات فيديو لوصول فالهوفيتش 
(22 عامـاً) أثناء التقاطـه بعض الصور 
مـع املعجبـني مغـرداً: ”صبـاح الخـري 

دوشان“.
وأدىل الرصبي دوشـان فالهوفيتش بأول 
ترصيحاتـه، عقـب انتقالـه رسـميا إىل 
يوفنتـوس، قادما مـن فيورنتينا اإليطايل 

مقابل 80 مليون يورو.
وقال املهاجـم الرصبي يف أول مقابلة مع 
املوقع الرسـمي لليويف: ”يوفنتوس يمثل 

الفخر، التقاليد والعائلة، وسـيبقى كذلك 
حتى النهاية“.

أبـدا،  يستسـلمون  ال  ”إنهـم  وأضـاف: 
تحـت  وسـأكون  أوال،  يأتـي  والفريـق 
ترصف مدربي وزمالئي، الذين سـأحاول 

مساعدتهم بأفضل طريقة ممكنة“.
وأشـار الدويل الرصبي إىل إنجاز الصفقة 
يف يوم عيد ميالده، حيث بلغ عامه الـ22 
يف السـاعات املاضية، مضيفـا: ”إنه يوم 
خـاص بالنسـبة يل، وأصبح أحـد أفضل 

األعياد التي حظيت بها“.
ويف ختام ترصيحاته، قـال فالهوفيتش: 
فخـورا،  يوفنتـوس  أجعـل  أن  ”أريـد 
وسـنواصل دائمـا القتـال لتحقيق كافة 

األهداف“.
مـن جهة أخرى، بـات انتقال السـويدي 
ديان كولوسيفسكي، العب يوفنتوس، إىل 
توتنهام خالل املريكاتو الشـتوي الجاري 

مهدًدا بالفشل.
وسـبق أن ذكـرت العديـد مـن التقاريـر 
الصحفيـة، أن توتنهام حول وجهته عىل 
الفور إىل كولوسيفسـكي، عقب خسارة 
صفقـة الكولومبـي لويـس ديـاز، نجم 

بورتو، لصالح ليفربول.

لكـن فابريزيـو رومانو، خبـري انتقاالت 
الالعبـني واملدربـني يف أوروبـا، قـال عرب 
حسـابه عـىل ”تويـرت“: ”قـدم توتنهام 
عرًضا لضـم ديان كولوسيفسـكي، عىل 

سبيل اإلعارة مع أحقية الرشاء“.
وأضـاف رومانـو: ”يتحـول بنـد أحقية 
الـرشاء مـن اختيـاري إىل إلزامـي عـىل 
توتنهـام، بموجب تحقـق رشوط معينة 
خـالل 6 أشـهر، وذلك بقيمـة 30 مليون 

يورو (بحسب عرض النادي اللندني)“.
عـىل  يوفنتـوس  يوافـق  ”لـم  واختتـم: 
عـرض توتنهـام، وطلـب أن يكـون بند 
الرشاء إلزامًيا بنسـبة 100 % يف الصيف 
املقبل، وأن تبلغ قيمته 40 مليون يورو.. 
واملحادثات ال تزال جارية بني الطرفني“.

وسـبق أن تعاقد فابيـو باراتيتيش، املدير 
الريـايض لتوتنهام، مع كولوسيفسـكي 
عندمـا كان مسـؤوًال عـن االنتقـاالت يف 

اليويف.
وانضم كولوسيفسـكي لصفوف السيدة 
العجـوز قادًمـا مـن أتاالنتـا، مقابل 37 
مليون جنيـه إسـرتليني، يف يناير كانون 
الثانـي 2020، وينتهـي عقـده الحايل يف 

صيف 2025.

هنـأ املدير الفنـي ملنتخب بـريو، ريكاردو 
جاريـكا، العبيـه عـىل فوزهـم بـ“مباراة 
صعبة للغايـة“ أمام نظريهـم الكولومبي 
الجنوبيـة  أمريـكا  تصفيـات  يف   ،(1-0)

املؤهلة ملونديال 2022.
وقال جاريـكا بعد املباراة، التي أقيمت عىل 
ملعـب ”ميرتوبوليتانو روبرتـو ميلينديز“ 
بكولومبيا: ”يتوجب عّيل أن أهنئ الالعبني، 

لقد لعبوا بالفعل مباراة صعبة للغاية“.
وأضاف: ”لقد كان فـوزا مهما، ألننا لعبنا 
أمـام فريـق كان يحتـاج الفـوز باملباراة، 
ولديـه العبـون رائعـون.. الفريقـان كانا 

بحاجـة للفـوز، من أجـل الحصول 

عـىل مركـز متقـدم، ولتحقيـق االنتصار 
تحلينا بالصرب‘‘.

وأشـاد جاريكا باألداء الذي قدمه أصحاب 
األرض، الذين هاجموا طـوال املباراة، لكن 
انتهـى بهـم املطـاف بالخسـارة بهجمـة 

مرتدة قاتلة، يف الدقيقة 84.
ورغم السـيطرة الكولومبية عىل مجريات 
اللقاء، سـلط جاريكا الضوء عىل ما قدمه 
فريقه، ملنع مهاجمي املنافس من االقرتاب 

من مرمى بيدرو جاييىس.
وأكـد: ”لقد خـاض الفريق بالفعـل واحدا 
مـن 4 نهائيـات لدينـا.. نعلـم أننـا نعتمد 
عـىل أنفسـنا، ويـوم الثالثاء لدينـا نهائي 

آخر (أمام اإلكوادور يف ليما).. أشـعر بأننا 
مستعدون لذلك“.

وقال إن منافسـه القادم هو فريق ”يتمتع 
بوضع جيد للغاية“، وقد ”لعب مباراة جيدة 

جدا أمام الربازيل“ انتهت بالتعادل (1-1).
وأخـريا، شـكر جاريـكا مئـات املشـجعني 
يف  املبـاراة  حـرضوا  الذيـن  البريوفيـني 
كولومبيـا، وقال: ”إنهـم ال يفقدون ثقتهم 

مطلقا، فهم يؤمنون بنا دائما“.
واختتم بقوله: ”رغم أنه لم يكن األداء الذي 
نتمناه عىل مسـتوى كرة القـدم، أعتقد أننا 
قدمنـا كل يشء بوسـعنا“، مشـددا عىل أن 

الفوز يف كولومبيا أمر ”صعب للغاية“.

أعلن مكتب املدعي العام اإلسـباني 
لوكالة فرانس برس أنه فتح تحقيقاً 
بحق اإلدارة السابقة لنادي برشلونة 
برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو الذي 
اسـتقال من منصبه يف ترشين األول/

أكتوبر 2020.
ويأتي اإلعالن عن فتح هذا التحقيق نتيجة 
الشـكوى املقدمة مـن قبـل اإلدارة الحالية 
لربشـلونة برئاسـة جـوان البورتا الـذي عاد 

الستالم املنصب يف أذار/مارس املايض.
وقـّرر البورتا وإدارته التقدم بشـكوى اسـتناداً 
إىل التقريـر الخاص بالحالة املاليـة للنادي والذي 

سُيكَشف عن استنتاجاته ”علناً“ الثالثاء املقبل.
وخـالل تقديم أول تدقيق داخـيل يف ترشين األول/

أكتوبر، ادعى املدير العام لربشـلونة فريان ريفريتر 
أنـه عندما وصلـت اإلدارة الجديـدة يف أذار/مارس، 
كان النادي ”يف حالة اإلفالس املحاسبي“، مع ديون 
والتزامـات مسـتقبلية تصل إىل 1.35 مليـار يورو، 

ومشاكل يف الخزانة املالية وفاتورة رواتب ضخمة.
ويتعني عىل قسـم الجرائـم االقتصاديـة يف مكتب 
املدعي العام تحديد مـا إذا كان باإلمكان مقاضاة 

اإلدارة السـابقة للنـادي الكاتالوني بسـبب الوضـع املايل الذي 
جعل ”بالوغرانا“ يف وضع ال يحسـد عليه وأدى إىل رحيل النجم 
األرجنتينـي ليونيـل ميـيس الصيـف املـايض إىل باريس سـان 

جريمان الفرنيس.
وأنهى النادي موسم 2020 - 2021 بخسائر صافية بلغت 481 

مليون يورو.
ومنذ عودة البورتا للمنصب الذي شـغله سابقاً من 2003 حتى 
2010، تـم تخفيض الرواتـب إىل 155 مليون يورو بعدما كانت 

759 مليوناً يف أذار/مارس.

اجتاز اإلسـباني أدامـا تراوري، نجـم وولفرهامبتون، 
الكشـف الطبي يف نادي برشـلونة، تمهيـًدا لالنضمام 

الرسمي إىل البارسا خالل املريكاتو الشتوي الجاري.
ووفًقا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ اإلسـبانية، فإن 
تـراوري خضع للكشـف الطبي يف برشـلونة واجتازه 
بالفعـل، رغـم أن النادي لـم يعلـن أي تفاصيل حتى 

اآلن.
وأشـارت إىل أن برشلونة سـيعلن تعاقده رسمًيا مع 
تراوري، بينما سيتم تقديم الالعب اإلسباني يوم غد 

االثنني.
وذكـرت العديـد مـن التقاريـر أن أداما سـينضم 
لربشـلونة عىل سـبيل اإلعارة، مع خيار الرشاء يف 
نهاية املوسم، مقابل 30 مليون يورو، باإلضافة 

إىل املكافآت.
ويعد تراوري (26 عاما) أحد ناشـئي برشـلونة، 

حيث تواجـد يف أكاديمية النادي ملدة 9 سـنوات، قبل أن 
يرحل عام 2015 صوب أستون فيال اإلنجليزي.

ومن املقرر أن يتحمل البارسا راتب تراوري بشكل كامل، 
حتى نهاية شهر يونيو/حزيران املقبل.
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أعلـن واين روني أنه رفض فرصة التفـاوض مع إيفرتون لتويل 
تدريـب الفريق. وذكر روني املدرب الحـايل لديربي كاونتي خالل 
مؤتمر صحفي أن عددا من مسـؤويل إيفرتـون حاولوا التواصل 
مع وكيله لالستفسـار حـول رغبته يف تدريـب الفريق. وأضاف 
روني أنه رفض التفاوض. وأضاف النجم اإلنكليزي السـابق أنه 
يثق يف حصوله عىل فرصـة التدريب يف الدوري اإلنكليزي املمتاز 
مسـتقبال، لكنه يحاول حاليا الرتكيز عـىل وظيفته الحالية مع 
ديربي كاونتـي. وال يزال إيفرتون يبحث عن مدرب للفريق، منذ 

إقالة اإلسباني رافاييل بينيتيث من املنصب لسوء النتائج.

ذكرت شـبكة سـكاي سـبورتس أن ليفربـول أرسـل فريًقا إىل 
األرجنتني، فسيكون دياز مع منتخب بالده لخوض مباراة مهمة 
جـًدا يف تصفيـات كأس العالـم الثالثـاء املقبل، عىل أمـل إكمال 
الفحوصـات الطبية. وأثـريت تكهنات أن ديـاز (25 عاًما) كان 
هدًفا لألملاني يورغن كلوب مـدرب ليفربول الصيف املقبل، لكن 
دخول عدة أندية عىل الخط، وال سـيما توتنهام االنكليزي، أجرب 
الريدز عىل التحرك باكرًا. وقّدرت التقارير الصفقة بحوايل 37.5 
مليـون جنيه إسـرتليني، باإلضافـة اىل 12.5 مليون كحد أقىص 

مكافآت، عطًفا عىل أداء الالعب مع فريقه الجديد.

fibÌá„Ïæa@›uc@Âfl@›mb‘‰é@ZaáÌÎä
قـال املدير الفنـي للمنتخب الكولومبـي، رينالـدو رويدا، عقب 
الهزيمة أمام بريو (1 - 0)، يف تصفيات أمريكا الجنوبية املؤهلة 
ملونديـال 2022، إن فريقـه سـيقاتل من أجل التأهـل، طاملا أن 
فرصـه يف ذلك ما زالت قائمة. ورصح رويـدا يف مؤتمر صحفي، 
عقب املباراة التي استضافتها كولومبيا ضمن الجولة الـ15 من 
التصفيات: ”أمامنا 9 نقاط ممكنة، علينا أن نحصدها لنصل إىل 
هدفنا.. سـنقاتل حتى نصل إىل هدفنـا، طاملا أن فرصنا ما زالت 
قائمـة“. وبهزيمة كولوميـا، تراجع املنتخب للمركز السـادس 
(الـذي ال يتأهل صاحبه للمونديـال) يف التصفيات بـ17 نقطة، 
بينما ارتقت بريو للمرتبة الرابعة بـ20 نقطة. وأكد رويدا: ”نحن 
قريبون وبعيدون يف ذات الوقت (عن التأهل).. ما زال األمر يعتمد 
علينـا.. هناك احتمـاالن (التأهـل املبارش للمونديـال أو خوض 
مبـاراة امللحق الفاصل)، لكن علينا أن نتحىل بالتفاؤل، والتطلع 
للتأهل املبـارش“. يذكر أن الفرق التي تحتل املراكز األربعة األوىل 
يف تصفيـات أمريكا الجنوبية، تتأهل مبـارشًة للمونديال، بينما 

يخوض صاحب املرتبة الخامسة مباراة امللحق الفاصل.

وصل نادي برشـلونة إىل مرحلة متقدمة يف املفاوضات 
مع مهاجم آرسنال، الجابوني بيري إيمرييك أوباميانج، 
الـذي ينـوي التعاقـد معـه خـالل املريكاتو الشـتوي 

الجاري.
وذكـرت العديد من التقارير مؤخرًا، أن برشـلونة حول 
وجهتـه يف املريكاتو من ألفارو موراتا، نجم يوفنتوس، 

إىل أوباميانج.
ووفًقـا لصحيفة ”سـبورت“، فإن برشـلونة وصل إىل 
مرحلة متقدمة يف املفاوضات مع آرسنال وأوباميانج، 

حول رشوط اإلعارة خالل الساعات األخرية.
وأشارت الصحيفة اإلسـبانية إىل أن أوباميانج سيصل 

ملعـب ”كامب نو“ عىل سـبيل اإلعـارة، حتى 
نهاية املوسم فقط.

وأوضحـت أن ماتيـو أليماني، املديـر الريايض 
لربشـلونة، عمـل عىل إبـرام اتفـاق رسيع مع 
الصفقـات املسـتهدفة، بسـبب نفـاد الوقت يف 
املريكاتو الشتوي، لحني حل أزمة خفض فاتورة 

الرواتب داخل الفريق.
ولعب أوباميانج بقميص آرسـنال 14 مباراة يف 

لربيمريليـج  هذا املوسم، منها ا
مباراة  كأسايس وسجل 12 

4 أهداف.

أكد األرجنتيني خوسيه بيكرمان، املدير الفني ملنتخب فنزويال، إن فريقه أظهر قدراته 
يف االنتصـار عىل بوليفيا 1-4، ضمن الجولـة 15 بتصفيات أمريكا الجنوبية املؤهلة 
ملونديـال 2022.وقال بيكرمان عقب املباراة التي أقيمت يف فنزويال: ”كنا نتوقع 
مباراة صعبة بالنسـبة لنا، واسـتعددنا لها عىل هذا األسـاس، وأعتقد أن آداء 
الفريـق كان مناسـبا. الجميع تعاون من أجل خلق فرص للتسـجيل وللدفاع 
وللتنظيم“.وأضاف بعد الفوز يف أول مبارة له مع الفريق: ”لقد أظهر الالعبون 
ما يمكننا فعله يف املستقبل“.وتوىل بيكرمان تدريب فنزويال بعد فرتة مضطربة 
مـر بها املنتخب، حيـث اسـتقال املدير الفني الربتغايل خوسـيه بيسـيريو من 
منصبه بعد نحو عـام دون أن يتقاىض راتبه، وتوىل الفنزوييل ليوناردو جونزاليس 
تدريب الفريق بشكل مؤقت.ورغم أن فنزويال لن تتأهل للمونديال طلب بيكرمان: 
”اإليمان يف مرشوع الفريق، ألنه سـيبذل أقىص جهده يف املستقبل“.وأبرز: ”أعتقد 
أن الفريـق قـدم مباراة جيـدة تثبت أنـه يمتلك العبـني ملتزمني“.وبهذا 
االنتصـار األول لفنزويال منذ 3 جوالت، رفـع رصيده إىل 10 نقاط 
يتذيـل بها الرتتيب، أما بوليفيـا فتجمد رصيدها عند 

15 نقطة يف املركز الثامن.

حقـق منتخب فنزويال فوزاً كبـرياً عىل ضيفه منتخب بوليفيا 
4 - 1 فجـر أمـس السـبت يف الجولة 15 مـن تصفيات أمريكا 

الجنوبية املؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™.
وسـجل كل من سـالومون رونـدون (24 و34 و67) وداروين 

يـن ماتشـيس (55) أهداف فنزويـال فيما تمكن برونـو مرياندا من  و تد
هدف بوليفيا الوحيد يف الدقيقة 38.

ويحتل منتخب فنزويال املركز األخري بـ10 نقاط فيما يحتل منتخب بوليفيا املركز الثامن بـ15 
نقطـة. وحقق منتخب بريو فوزاً ثميناً أمام مضيفـه املنتخب الكولومبي 1 -صفر فجر أمس 

السبت يف الجولة 15 من تصفيات أمريكا الجنوبية املؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™.
وجاء هدف املباراة الوحيد بواسطة الالعب إديسون فلوريس .(85) 

وسـيطر املنتخـب الكولومبي بالطول والعرض عـىل مجريات املواجهة فكانـت املباراة تحت 
عنـوان ”هجـوم أمام دفـاع“. وعاند الحظ خاميـس رودريغيز، نجم فريـق الريان القطري، 
ورفاقه يف هذه املباراة التي تميز فيها كذلك املدرب ريكاردو غاريكا بوضع ساتر دفاعي متني 
وقـوي أمام الطوفان الهجومـي للمنتخب الكولومبي.ويحتل املنتخـب البريويف املركز الرابع 

بـ20 نقطة وبفارق نقطة عن أوروغواي الخامسة و3 نقاط عن كولومبيا السادسة.
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كربالء/متابعة   الزوراء:

التصويـر  يف  عملهـم  جانـب  إىل 
الصحفـي، يقوم عدد من املصورين 
العراقيـني يف مدينـة كربالء جنوبي 
البالد، عىل فريق كامل مهمته توثيق 
معالم العراق الحضارية والتاريخية 
والجغرافية، ونقلها إىل العالم بشكل 
وطريقـة احرتافيـة، ضمـن عمـل 
تطوعي يهدف لسـد النقص الكبري 
الحاصـل يف هذا اإلطار، وبما يمكنه 
مـن مسـاعدة السـياحة الداخليـة 

والخارجية عىل االنتعاش.
الفكـرة التـي تحولـت إىل مـرشوع 
تصويـر ضخم يشـمل أغلـب مدن 
الجميلـة  العـراق وبـآالف الصـور 
وعـرشات املعـارض الفنيـة لم تعد 
تقترص عـىل التصوير فقـط، إذ إن 
أعضـاء الفريق يتجهـون إىل تعليم 
التصويـر وتنميـة مهارات  حرفـة 
الشـبان. وأقـام الفريـق حتى اآلن 
٣٨ معرضـاً يف مختلـف املحافظات 
العربيـة  الـدول  وكذلـك  العراقيـة 
واألوروبيـة، وحصلـوا عـىل جوائز 
عدة، وفقـاً ملا يقوله رئيس الفريق، 

املصور فاضل املياحي.
وأقام الفريق ٣٨ معرضاً يف مختلف 

املحافظـات العراقيـة وكذلك الدول 
العربية واألوروبية (فيسبوك)

«عملنـا  أن  املياحـي  ويضيـف 
الصحفـي والتوثيقـي، جعلنا نفكر 
يف تأسـيس الفريق، إذ وجدنا نقصاً 
كبـرياً يف الدعـم التوثيقـي للمعالم 
األثريـة والسـياحية والرتاثيـة، ألن 
كّل ما هو موجـود عبارة عن صوٍر 

قديمـٍة أو سـيئة وصغـرية ال تلّبي 
طمـوح التحـّول الفّنـي واإلبداعي 

الذي يشـهده العراق».
عـام  الفريـق  «أّسسـنا  ويوضـح 
٢٠١٣ وأقمنا لغاية اآلن ٣٨ معرضاً 
مختلفاً يف العديد من املناطق واملدن 
العـراق  العراقيـة، وكذلـك خـارج 
كلبنـان والسـويد وفرنسـا وإيران 

وغريها». ويؤكد املياحي أن الفريق 
ومن أجل إشـاعة فن التصوير أخذ 
عىل عاتقـه تطوير املهـارات لهواة 
التصويـر فضال عن إقامـة الورش 
يف  الشـباب  للمصوريـن  العديـدة 
كيفية التعامل مـع الكامريا وزوايا 
التقاطهـا وأهميـة األماكـن التـي 
تصـور، بالتعـاون مع املؤسسـات 

بالتصويـر  الخاصـة  والجمعيـات 
الفوتوغرايف.

ويقـول املصـور الصحفـي ذيـاب 
عـىل  أخـذ  الفريـق  إن  الخزاعـي 
عاتقـه تصويـر كل مـا لـه عالقـة 
املوزعـة عـىل  واآلثـار  بالحضـارة 
مسـاحة األرض العراقية. ويضيف: 
«الفريق ومنذ سـنوات يجوب املدن 
العراقية واألماكن األثرية املشهورة 
املكتشـفة وغري  وغـري املشـهورة، 
رغـم  املهمـة  وهـذه  املكتشـفة، 
صعوبتها وتكاليفها املالية، ترافقها 
حملـة إعالمية نقـوم بها من خالل 
مؤسسـاتنا التي نعمل فيها وكذلك 
املجتمـع  التعـاون مـع منظمـات 
املدنـي، بإقامـة الـورش واملعارض 
الفرعيـة وكذلك إقامـة املحارضات 
ألعضـاء هـذه املنظمـات للتعريف 
بالسياحة واملواقع اآلثارية»، مشرياً 
إىل أّن «الفريق وّثق حتى اآلن مواقع 
مختلفـة يف ١١ محافظـة بما فيها 
محافظات يف إقليم كردسـتان، بما 
يصـل اىل أكثر مـن ١٠ آالف صورة. 
كما وّثـق أكثر من ١٩٠ موقعاً أثرياً 
وتراثيـاً وعـادات وتقاليـد شـعبية 
موروثة داخـل العـراق». ويؤكد أّن 

بعـض الصـور تحّولت اىل مـاّدة يف 
وسـائل اإلعـالم العربيـة والعامليـة 

واسعة االنتشار.
ويذكر الخزاعي أن الفريق ال يقترص 
عملـه عـىل الصـورة الفتوغرافيـة 
فحسـب، بـل ينتج أفالمـاً يف الكثري 
من املناسـبات التي يشهدها العراق 
إرشـادية  أو  فنيـة  منهـا  سـواء 
وتوعويـة كمـا يف جائحـة كورونا، 
وكذلك أفالم عـن املعارك التي كانت 
تدور بني القـوات األمنية والعنارص 

اإلرهابية.
ويتحـدث عضـو الفريـق حكمـت 
إّن  قائـًال  عملهـم،  عـن  العيـايش 
«الفريـق يعمل بشـكٍل خـاص وال 
توجـد جهـة تدعمـه، بـل إن رشاء 
عـىل  يكـون  الحديثـة  الكامـريات 
الفريق، واملعارض  حسـاب أعضاء 
التي أقمناها سـواء بشكٍل شخيص 
أو بالتعـاون مـع الجهـات املنظمة 
فـإن العمل كلّه من الجيب الخاص، 
رغـم أن الفريق حصل عـىل جوائز 
عاملية تعود كلها إىل محافظة كربالء 

خاصة والعراق عامة».
وعـن الجوائـز التـي حصـل عليها 
عـىل  «حصلنـا  يقـول  الفريـق، 

جوائز يف مسـابقة السـفري الدويل، 
واملركزيـن األول والثالـث والجائزة 
التقديريـة يف مسـابقة ومهرجـان 
حبيب الله الدويل، إضافًة إىل حصول 
الفريق عىل الجائزتني األوىل والثانية 
والـرتاث  الحضـارة  مسـابقة  يف 
التـي أقامتها (ويكيبيديـا) برعاية 
والجائزتـني  األمريكيـة،  السـفارة 
الثانيـة والثالثة يف مسـابقة ملّبون 
التـي أقامها املركـز العاملي للثقافة 
والفنون، إضافة اىل توثيق صورنا يف 
الجزء الثالث من كتاب (من العراق) 
الذي جسد الدمار الحاصل يف مدينة 

املوصل بعد تحريرها».
وعن مطالبهـم، يقـول العيايش إن 
الفريق يريد دعم الحكومة العراقية 
كتـاب  لطبـع  الثقافـة  وزارة  أو 
يحمـل كّل الصور الجديـدة، ليكون 
دليـًال سـياحياً لكل محافظـة، وأن 
يسـهل قبلها حركتنا يف املحافظات 
لالسـتمرار يف تصويـر األماكن التي 
نراها سياحية وغري سياحية. ويؤّكد 
أّن الفريـق مسـتمر أيضـاً بمرافقة 
الوفود السياحية وأعضاء منظمات 
املجتمع املدني لتوثيق الرحالت التي 

تعّد جزءاً من الفعل السياحي.
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لندن/متابعة الزوراء:
عـرض «التلفزيون العربي»، تحقيقاً وثائقياً عن األموال التونسـية املهرّبة، التي اسـتوىل 
عليهـا الرئيس املخلوع زيـن العابدين بن عيل وعائلته وأصهاره طوال سـنوات من حكم 
البـالد، وتضمـن التحقيق رحلة بحٍث يف حجـم األموال واملمتلكات املنهوبـة التي توّزعت 
عىل عدَّة بلدان. ويكِشف التحقيق املسار الذي سارت فيه اإلدارات التونسية املتعاقبة بعد 
الثورة ٢٠١١ السرتداد تلك األموال وكيف فشلت يف ذلك، كما يكشف التحقيق حجم النفوذ 
الـذي تمّتع به أصهار بن عيل وعائلته داخل أروقـة الدولة، وهذا ما مكّنهم من االحتفاظ 

بأغلِب تلك الثروات، باإلضافة إىل تعطيِل املسار القضائي الساعي السرتداد تلك األموال.
من بني الشـخصيات التي تتّبع التحقيق مسـار اسـرتداد ممتلكاتها، كان مروان املربوك 
صهر الرئيس بن عيل، إذ يكشـف الفيلم عن الدور الذي قام به الرئيس الفرنيس إيمانويل 
ماكـرون للتأثري عىل حكومة يوسـف الشـاهد من أجل رفع طلـب التجميد املفروض من 
االتحـاد األوروبي عىل ممتلكات املربوك، وهو ما حدث بالفعل. وقد حصل فريُق التحقيق 
عىل وثيقة رسية تكشـف قياَم حكومة يوسف الشاهد يف نوفمرب/ ترشين الثاني من عام 
٢٠١٨ بمراسلِة االتحاد األوروبي يف بروكسل عْرب سفارتها هناك، من أجل رفِع قرار تجميِد 
األموال عن مروان املربوك وهو األمُر الذي اسـتجاب لـه االتحاُد نزوالً عند رغبة الحكومة 
التونسية. وخالل التحقيق، حَصل فريُق العمل عىل عدة وثائَق ُيكَشُف عنها ألول مرة، من 
بينها محُرض اجتماٍع ضّم املحاِمي إنريكو مونفريني الذي كلّفته الدولُة التونسيُة ملتابعة 
ملِف األموال يف سويرسا مع فريٍق من الرئاسِة التونسية عاَم ٢٠١٢، يكشف فيه تفاصيَل 
عن عدم ِجّدية تعاوِن املؤسسـات السـويرسية مع تونس، وكشف مونفريني يف االجتماع 
عـن النفوذ الذي تمَتع بـه املحافظون يف الحكومة. وضمَّ التحقيـُق مقابالٍت مع عدٍد من 
الشـخصيات القريبة من ِملف أموال الرئيس التونيس الراحِل وعائلته، من بينهم محامي 
الرئيس منري بن صالح، وحاتم العيش وزيُر أمالك الدولة التونسية، وأحمد صواب القايض 
السـابُق يف املحكمة اإلدارية، الذي اسـتقال من لجنـة املصادرة التي كانـت معنّيًة بتتبع 
مسار األموال املنهوبة واسرتداِدها عىل أَثر النفوذ الذي تمّتعت به عائلة بن عيل وأصهاره 

إىل الحد الذي مكّنهم من الحفاظ عىل أغلِب تلك املمتلكات خارَج تونس.

الجزائر/متابعة الزوراء:
احتجـِت السـلطات الجزائرية، الجمعة، رسـمياً عـىل وصف صحيفة «الرشق األوسـط»، 
الصادرة يف لندن، لشهداء ثورة التحرير بـ «القتىل»، وتبني الرواية الفرنسية التي تقول إن 
عددهم ٥٠٠ ألف شهيد. وسلمت السفارة الجزائرية يف العاصمة الربيطانية لندن إىل هيئة 
تحرير «الرشق األوسط» احتجاجاً مكتوباً، يشجب تبني الصحيفة ملا وصفته بـ «املقاربة 
الفرنسـية» يف عـدد شـهداء الجزائر خالل ثـورة التحرير واملعلن عددهـم بمليون ونصف 
املليون شـهيد. واعتربت السفارة أن املقال الذي نرشته الرشق األوسط، الخميس، وعنوانه 
«فرنسـا تصوت لصالح قانون يعتـذر للحركيني الجزائريني»، تضمـن «عبارات ومفاهيم 
تدعـم املوقف الفرنيس من حرب التحرير التي خاضها الشـعب الجزائري»، مشـرية إىل أن 
املقال ذكر أن حرب الجزائر خلفت نحو ٥٠٠ ألف قتيل، وهو «أمر ال يمت للحقيقة بصلة، 
ألن الذين سـقطوا يف ميدان الرشف هم شـهداء ضحوا بحياتهم من أجل الوطن، وعددهم 
ال يقـل عن مليون ونصف املليون شـهيد». واعترب الرد الجزائـري أن «نرش املقال بمقاربة 
فرنسية يعد خطأ بحق الجزائر وتاريخها وأمجاد شهدائها»، معرباً عن بالغ األسف «لتبني 
صحيفة عربية بحجم الرشق األوسـط الخطاب االسـتعماري»، وطالبت بعدم تكرار نرش 

هذا النوع من املعلومات خصوصاً «عندما يتعلق األمر بتاريخ أمة كاملة».
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أنقرة / متابعة الزوراء:
توّعـد الرئيس الرتكي رجب طيـب أردوغان 
بـ“معاقبـة“ الصحفية التلفزيونية الرتكية 
سـديف كابـاش املتهمـة بإهانتـه، والتـي 
تخضع للحبـس االحتياطي. ويف مقابلة مع 
قنـاة ”أن.تـي.يف“ الخاصـة، حـذر الرئيس 
أردوغان مـن أن ”هذه الجريمة لن تمر من 

دون عقاب“.
ويرى أردوغان، الذي يحارب كّل من ينتقده 
أو يعارضـه، أن الصحفيـة سـديف كاباش 
عملت ”بدافع االستفزاز“. وقال ”من واجبنا 
حمايـة احـرتام منصبي والرئاسـة وهذا ال 

عالقة له بحرية التعبري“.
وأكـد أنه ”يمكـن أن يكون هنـاك نقد لكن 
يجـب أن يمـارس بلغـة مناسـبة“، مدينـا 
اقرتاح حزب الشـعب الجمهـوري املعارض 
إلغـاء جنحـة ”إهانة الرئيـس“ التي تالحق 
الكثري مـن الصحفيني النتقادهـم أردوغان 
وسياسـاته. وتابـع ”ال يمكنـك تحمل ترف 

إهانة الرئيس“.
يف  منزلهـا  يف  كابـاش  سـديف  واعتقلـت 
إسطنبول ليل الجمعة – السبت بعد ساعات 
عـىل ظهورها عـىل التلفزيـون، حيث أدلت 
بترصيحات اعتربت مهينة للرئيس رغم أنها 

لم ترش بوضوح إليه.
وقالت سديف الصحفية املعروفة عىل نطاق 

واسـع يف تركيا ”هناك مثل شهري جدا يقول 
إن الـرأس املتوج يصبح أكثـر حكمة. لكننا 
نـرى أن ذلك ليس صحيحـا. الثور ال يصبح 
ملكا بدخـول القرص، بـل إن القرص يصبح 
حظرية“. وقـد نقلت هذه العبارات بعد ذلك 
عىل حسـابها عىل تويرت، الـذي يتابعه ٩٠٠ 

ألف مشرتك.
وأوقفت الصحفية رسـميا بعد مثولها أمام 
املحكمـة ووضعـت يف الحبـس االحتياطـي 
يف سـجن بكركـوي يف إسـطنبول. وينـص 
القانون عىل عقوبة السجن ملدة ترتاوح بني 

سنة وأربع سـنوات ملن يدان بتهمة ”إهانة 
الرئيس“ يف تركيـا. ورأى اتحاد الصحافيني 
يف تركيـا أن ”اعتقال سـديف كاباش بتهمة 
إهانـة الرئيـس اعتـداء خطـري عـىل حرية 

التعبري“.
وأدان اتحاد نقابات املحاماة يف تركيا اعتقال 
كابـاش، وقال يف بيـان إن التعبري عن الرأي 
حـق قانوني، وإن األمر عندما يتعلق بحرية 
الصحفيني يف التعبري عن الرأي، فإن الحرية 
والحقـوق يتـم تناولهمـا يف نطاق أوسـع. 
واعتـرب البيـان أن ”عرقلـة اآلراء واألفـكار 

واالنطباعـات التي يعرب عنهـا الصحافيون 
تعـّد بمثابـة عرقلـة لحـق الـرأي العـام يف 
الحصول عـىل املعلومات وتكويـن قناعاته 

الخاصة“.
يتـم  الرئيـس  إهانـة  تهمـة  أن  وأوضـح 
اسـتخدامها كأداة لتقييد حرية التعبري عن 
الرأي، وأن التحقيقات واالعتقاالت املستندة 
عليها تتعـارض مع مبـادئ القانون الدويل 
وتمـارس ضغوطـا عىل الـرأي العـام وتعد 
بمثابـة ترهيـب لـه. وتعـد تركيا سـادس 
أكرب سـجن يف العالـم للصحافيـني إذ يقبع 
يف سـجونها حـوايل ٢٩٣، باإلضافـة إىل ١٨ 

صحافيا آخر قتلوا يف ظروف غامضة.
يف املقابل، علقت نقابـة الصحفيني الرتكية 
بالقول إن «توقيف سـديف كبـاش بتهمة» 
إهانـة الرئيـس «اعتـداء خطري عـىل حرية 

التعبري»، بحسب فرانس برس. 
وتديـن املنظمات غـري الحكوميـة بانتظام 
ما تتعـرض لـه حريـة الصحافـة يف تركيا 
وخصوصا منذ محاولة االنقالب عام ٢٠١٦ 
التـي أعقبهـا توقيـف عـرشات الصحفيني 
وإغـالق العديـد مـن وسـائل اإلعـالم التي 

تصنف «معادية».
وحلـت تركيـا يف املركز ١٥٣ بـني ١٨٠ دولة 
يف مؤرش حريـة الصحافة للعام ٢٠٢١ الذي 

تعده منظمة «مراسلون بال حدود».

 الفاتيكان/متابعة الزوراء: 
تزامـن انتشـار فايـروس كورونا 
يجتـاح  يـزال  ال  الـذي  املسـتجّد 
العالم منذ نحـو عامني مع موجة 
واسـعة من األخبـار الكاذبة، التي 
أفقـدت العديد من النـاس الثقة يف 
اللقاحات الخاصـة بالوباء وحتى 
يف القطاعات الطبيـة والحكومات 

ووسائل اإلعالم.
بابـا  فرنسـيس  البابـا  واسـتغّل 
الفاتيكان اجتماعه بوسائل إعالم 
أن  ليؤكـد  الجمعـة  كاثوليكيـة 
نرش األخبار امللفقـة واملضللة عن 
جائحـة كوفيـد – ١٩ واللقاحـات 
املقاومـة لهـا، بما فيهـا تلك التي 
تبثها وسـائل اإلعالم الكاثوليكية، 

يعّد انتهاكا لحقوق اإلنسان.
وهـذه هي املرة الثانيـة خالل أقل 
من شـهر التي يتحـدث فيها البابا 
البالغ من العمـر ٨٥ عاما عن هذا 
األمـر. وقبـل ثالثـة أسـابيع أدان 
البابا التضليـل األيديولوجي ”الذي 
ال أسـاس لـه“ بشـأن اللقاحات، 
يف خطـوة لدعم حمـالت التطعيم 
الوطنيـة واصفـا الرعاية الصحية 

بأنها التزام أخالقي.
وجـاءت تعليقـات البابـا يف كلمة 
فاكـت  ”كاثوليـك  أمـام  ألقاهـا 
تشـيكينج دوت كـوم“ وهو اتحاد 
لوسـائل إعـالم كاثوليكيـة يقول 

موقعـه اإللكرتونـي إن هدفه هو 
”كشف األخبار امللفقة واملعلومات 
املضللـة حـول اللقاحـات املضادة 

لكوفيد“.
املوقـع  ألعضـاء  البابـا  وقـال 
”الحصول عىل معلومات صحيحة، 
املسـاعدة عىل فهم املواقف املبنية 
عىل البيانات العلمية وليس األخبار 

امللفقة هو أحد حقوق اإلنسان“.
وأضـاف ”وبالتـايل يجـب ضمان 
الحصول عىل املعلومات الصحيحة 

أوال للفقراء والضعفاء“.
وقـت  يف  أدان  الفاتيـكان  بابـا 
سـابق مـن هـذا الشـهر التضليل 
االيديولوجـي «الذي ال أسـاس له» 

بشأن لقاحات كورونا
ويتبنـى البابـا فرنسـيس مواقف 
صارمـة مـن جائحـة كورونا، وال 
يفـوت فرصة إعالمية دون التعبري 

عنها.
ويف العـارش مـن ينايـر الجـاري، 
وتحديـدا يف خطـاب ألقـاه أمـام 
السـفراء املعتمديـن لـدى الكريس 
الرسـويل، وهو حدث سـنوي يقيم 
فيـه البابـا العالم، ويحـدد أهداف 
السياسة الخارجية للفاتيكان لهذا 
العام دعا البابا فرنسـيس الجميع 

إىل الحصول عىل اللقاحات.
واعتـرب أن التطعيم ضـد فايروس 
كورونا ”التزامـا أخالقيا“، واصفا 

بأنـه  اللقاحـات  عـىل  الحصـول 
”عمـل مـن أعمـال الحـب“، وأن 
رفـض التطعيـم يعد أحـد ”امليول 
االنتحارية“، ولفـت إىل أن ”األفراد 
رعايـة  مسـؤولية  يتحملـون 
أنفسـهم، وأن الرعايـة الصحيـة 

واجب أخالقي“.
ونـدد البابـا بكيفيـة تأثـر الناس 
”بمعلومات ال أسـاس لها، لرفض 
أحد أكثر اإلجـراءات فاعلية إلنقاذ 

األرواح“.
ويف ظـل الكـم الكبري مـن األخبار 
الزائفة التـي تنترش برسعة كبرية 
مقارنة باألخبار الحقيقية، خاصة 
تلـك املتاحة بسـهولة عـىل مواقع 
أصبحـت  االجتماعـي،  التواصـل 
هذه األنباء تشـكل معضلة كبرية 
يجـد  إذ  االفـرتايض،  العالـم  يف 
املستخدم صعوبة يف تقيص صحة 
األخبـار ويتسـبب الكثـري منها يف 
أزمات نفسية وربما تفقده الثقة 
يف مجريـات األحـداث الصحية من 

حوله.
ومنذ العام ٢٠٢٠، تحاول وسـائل 
اإلعالم ومواقـع التواصل التصدي 
لسـيل مـن املعلومـات الخاطئـة 
ونظريات  واألسـاطري  والشائعات 
املؤامـرة، ونتيجـة لذلـك تحركـت 
ويوتيـوب  وتويـرت  فيسـبوك 
إلزالـة املعلومـات الخاطئـة عـن 

الفايروسـات التاجية التي تشجع 
األشـخاص عىل اتخاذ إجراءات قد 

تعرضهم للخطر.
يف حني حرصـت غوغل عـىل إبراز 
أخبـار حـول آخر املسـتجدات من 
مثـل  الرسـمية،  الصحـة  وكاالت 
وقـد  العامليـة،  الصحـة  منظمـة 
أنشأت فريقا لالستجابة للحوادث 
يعمـل عـىل مـدار السـاعة ويزيل 
املعلومـات الخاطئـة مـن نتائـج 
البحث ومـن موقع يوتيـوب. كما 
تعاونت واتساب التابعة لفيسبوك 
مع منظمة الصحة العاملية لتقديم 
خدمة الرسائل التي تقدم تحديثات 

يف الوقت الفعيل.
املدعومـة  الجهـود  هـذه  ورغـم 
بجهـود حكومات وأفـراد ودعوات 
فرنسـيس  والبابـا  الديـن  رجـال 
واحـدا منهـم، مـا زال الكثـريون 
يرفضـون التطعيم ويحتجون ضّد 
إجباريـة التلقيـح ويعترب بعضهم 
هـي  عامـة  كورونـا  جائحـة  أن 
مؤامرة للتحكم يف الشعوب والدول، 
رغـم أن الفايـروس الـذي يتحّور 
برسعة كبرية حصـد منذ ظهوره 
يف مقاطعـة ووهـان الصينيـة يف 
ديسـمرب ٢٠١٩ إىل غاية اآلن أرواح 
نحو ٥ ماليني و٦٤٠ ألف شـخص 
حول العالم وأصيب به ٣٦٦ مليون 

شخص.

لندن/ا.ف.ب:
دانـت محكمـة كينغسـتون أبـون تيمز (جنـوب غـرب لندن)، 
بريطانيـاً، بالتخطيط لقتل مدون باكسـتاني ينتقد السـلطات 
ويعيـش يف املنفى يف هولندا، لحسـاب جهة مدبرة مجهولة، عىل 
أن يصدر الحكم يف ١١ مارس/آذار. وكان محمد جوهر خان (٣١ 
عاماً)، من رشق لندن، أوقف واتهم يف يونيو/حزيران عام ٢٠٢١ 
بالتآمـر بـني ١٦ فرباير/شـباط و٢٤ يونيو/حزيـران، الغتيال 
املدون أحمد وقاص غورايا الذي ينتقد السـلطات الباكسـتانية.
وأكدت املدعية العامة أليسون مورغان، خالل جلسات املحاكمة، 
أن خـان تلّقى عرضـاً بالحصول عىل مائة ألف جنيه اسـرتليني 
(١٢٠ ألـف يـورو) لقتـل املـدون. وأضافت أنه ذهـب يف يونيو/

حزيـران املـايض إىل روتـردام حيث يعيش املدون، لرشاء سـكني 
ومحاولة تحديد مكانه. ودعمت تأكيداتها بصور مراقبة ونسـخ 

من رسـائل مشـفرة. لكن غورايا لم يكن يف املنزل، وعاد خان إىل 
لنـدن. واعتقل بعد عودته مـن هولندا. لكن خـان دفع برباءته، 
مؤكـداً أنـه كان يحتاج إىل املال لتسـديد ديون تبلـغ مائتي ألف 
جنيه (٢٤٠ ألف يورو) ال يسـتطيع دفعهـا لدائنيه من وظيفته 
كعامـل توصيـل طلبيـات يف متجر. لكنـه لم يكن ينـوي إطالقاً 
تنفيـذ خطة القتل. وقالت املدعيـة العامة إن محمد جوهر خان 
وظفه «أشـخاص آخرون يتخذون من باكسـتان مقراً لهم عىل 
مـا يبدو»، مشـرية إىل أن املـدون تلقـى يف ٢٠١٨ «معلومات من 
مكتـب التحقيقـات الفـدرايل (أف بي آي) تفيد بأنـه مدرج عىل 
الئحة أشـخاص مسـتهدفني بالقتل». وأضافـت أن املدون تلقى 
«بعـض التهديـدات التي جـاءت مـن متصيدين عـىل اإلنرتنت، 
وأخرى وّجهتها ونسـقتها وكالة االسـتخبارات الباكسـتانية».

وقال أحمد وقـاص غورايا، لوكالة «فرانس برس»، إنه «سـعيد 

لتسـجيل سـابقة واحدة عـىل األقل، وهـي التأكيـد أن مطاردة 
شـخص ما يف املنفى سـتفيض إىل مالحقات». لكنه أضاف «آمل 
أن يحاكم األشـخاص الحقيقيون الذين أرسـلوا هـؤالء الرجال 
يومـاً ما». وأردف: «لدينا تأكيـد عىل األقل بأن األوامر جاءت من 
باكستان»، مؤكداً أنه مصمم عىل مواصلة التعبري عن آرائه، عىل 
الرغـم من التهديدات التي أجربته عىل تغيري مكان إقامته فجأة.
وكان غورايا أوقف تعسـفياً ألسـابيع يف باكسـتان، قبل اإلفراج 
عنـه يف يناير/كانون الثاني عام ٢٠١٧ وعودته إىل هولندا، حيث 
يعيش مـع زوجته وطفليه. وفقد أربعة ناشـطني باكسـتانيني 
آخريـن حينذاك يف ظروف توحي بتورط أجهزة للدولة التي لديها 
تاريخ طويل من االختفاء القرسي، وفقاً ملنظمة «هيومن رايتس 
ووتش» ومعارضني وناشـطني باكستانيني. ونفت السلطات أي 

تورط لها يف اختفاء الناشطني.
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نهاد الحديثي

حسـم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
الجـدل الدائر حـول هدم مرسح الرشـيد وسـط 
العاصمـة بغداد،واصـدر مجلس الـوزراء ، قرارا 
بشـأن ملكيـة مـرسح الرشـيد. مجلس الـوزراء 
صـوت خالل الجلسـة ، عـىل نقل ملكيـة األرض 
املشـيد عليهـا مبنـى مرسح الرشـيد مـن وزارة 
االعمار إىل وزارة الثقافة دائرة السـينما واملرسح, 
وكان رئيـس مجلس الـوزراء مصطفى الكاظمي 
اكد، ان مرسح الرشـيد باٍق يف أياٍد أمينة، مبينا ان 
وزيـرة اإلسـكان طلبت نقل ملكيـة ارض مرسح 
الرشـيد إىل وزارة الثقافة, وكانت وثيقة رسـمية 
قد افادت وجود أنذار بازالة مرسح الرشـيد وسط 
العاصمـة بغداد خالل 14 يوما وبحسـب الوثيقة 
فـأن ”االرض املقام عليها املـرسح تعود اىل وزارة 
اإلعمـار واإلسـكان وأن دائـرة السـينما واملرسح 
التابعة لـوزارة الثقافة قامت ببنـاء املرسح دون 

استحصال املوافقات األصولية
ومرسح الرشيد تم إنشاءه من قبل رشكة فرنسية 
وأخرى سويرسية، وبتصميم رشكة فرنسية ارتفع 
رصح مبنى مرسح الرشـيد بطوابقه التسعة،عام 
1981,و يحتوي مرسح الرشـيد عىل صالة كبرية 
تتسـع لنحـو 700 مشـاهد، فضـًال عـن قاعات 
كبرية لإلزياء واإلكسسـوارات واملالبس املخصصة 
للممثلـني ومعـدات خاصـة بالحيـل املرسحيـة 
التي تقـدم أكثر من مئتني من املؤثـرات الصوتية 
والبرصيـة. وتعرض املرسح خـالل أحداث 2003 
إىل عمليات حـرق، ونهب محتوياتـه، ولم تتمكن 
الحكومـات املتعاقبة مـن إعادة تأهيله ألسـباب 

متعددة , واسـتعاد مرسح الرشيد، نشاطاته يوم 
الجمعـة (17 / 12 / 2021) بعـد إغالق دام اكثر 
مـن 18 عاماً، وافُتِتح املرسح بعد إغالق دام ألكثر 
من 18 عاماً ضمن فعاليات (مهرجان بغداد الدويل 
للمـرسح) بحضور وفود عربيـة وأجنبية، إضافًة 
إىل عدد من املسـؤولني يف الـوزارة وجمهور غفري 
من الفنانني واملثقفني, حيث قامت وزارة الثقافة 
وبجهود ذاتية برتميم املرسح، وتم تدشـني خشبة 
مرسح الرشيد بفرقة العود للموسيقار مصطفى 
زايـر وسـط حضـور الجمهـور، حيـث حرضت 
العوائـل البغداديـة واقيمت هـذ الحفلة بدعم من 

االمم املتحدة,
يعد مرسح الرشـيد واحداً من الـرصوح الثقافية 
املهمـة يف بغـداد، فقـد شـهد عـرشات العروض 
املرسحية، سواء املحلية منها التي قدمتها الفرقة 
القوميـة للتمثيـل العراقية، أو العـروض العربية 
والتسـعينات عـرب  الثمانينـات  يف  قدمـت  التـي 
مهرجانـات املـرسح العربي، ووقف عىل خشـبته 
كبـار الفنانـني العرب من مرص وتونس وسـوريا 
ولبنـان واإلمـارات: أمثال فريد شـوقي وحسـني 
فهمي ونور الرشيف ومحسـنة توفيـق، والطيب 
الصديقـي، كمـا ضّيـف املـرسح املخـرج العربي 

الكبري يوسـف شـاهني وعرضت فيه أهم أعماله، 
مثل فيلم (إسـكندرية ليه)، ويذكر بعض الفنانني 
الـرواد ا ن اول عـرض مرسحـي شـهده مـرسح 
الرشيد هي مرسحية (األمس عاد جديدا) وتحديدا 
يف 25/9 ولغايـة 5/10/1981 وهـي مـن اعداد 
الراحل الكبري يوسـف العانـي واخراج فتحي زين 
العابديـن وتمثيـل الرائـد الراحل عبـد الواحد طه 
والفنانة القديرة آزادوهي ساموئيل وهذا موثق يف 
كتاب رائد التوثيق املرسحي يف العراق أحمد فياض 
املفرجـي ( الفرقـة القوميـة للتمثيـل صفحـات 
موجزة) وتلتها مرسحية : الوهم ملحسن العزاوي 
ومرسحية رحلة الصغري يف سـفرة املصري للراحل 
قاسم محمد واخراج الراحلة منتهى محمد رحيم 
يف حني عرضت مرسحية ( حكاية العطش واألرض 
والناس) للراحل قاسـم محمـد يف ك االول 1981 ، 
و مرسحيـة (األرض والعطش واإلنسـان) تأليف 
وإخراج قاسـم محمد، وآخر عرض مرسحي كان 
(وللحب بقية) من تأليف عبدالخالق كريم وإخراج 
الفنـان كاظم النصار. وعىل مـدى ثالثة وعرشين 
عاماً استضافت خشـبة املرسح العديد من روائع 
األدب العراقـي والعاملـي، فضالً عـن املهرجانات. 
حيث شـهد افتتاح أربـع دورات ملهرجان املرسح 
العربـي، فضالً عن خمس دورات ملهرجان املرسح 

العراقي.
مرسح الرشـيد يمثل ذاكرة املـرسح العراقي، منذ 
تأسيسـه عام 1980، حيث تشـكلت نواة املرسح 
عىل يد أسـاتذة كبار, يمثل عالمـة فارقة وبارزة، 
يف تاريخ املـرسح العراقي، تحية لكل الجهود التي 

بثت روح الحياة ملرسح الرشيد العراقي.

عبد اللطيف محمد أحمد

الحـرب والسـلم (بالروسـية: هـي رواية 

للكاتـب الـرويس ليـو تولسـتوي، نرشت 

أول مرة من سـنة 1865 إىل سنة 1869 يف 

مجلة املراسـل الرويس ، وهي تروي قصة 

املجتمع الرويس إبان حمالت نابليون عىل 

روسيا.

بـني أحداث الحرب والسـلم تـدور أحداث 

فيهـا  تولسـتوي  دمـج  التـي  الروايـة 

وثانويـة،  رئيسـية  عديـدة،  شـخصيات 

تاريخية وأخرى خيالية، ابتدعها تولستوي 

نفسـه. وتعطي صورة واسعة وموضحة 

لحياة الـرتف التي عاشـتها طبقة النبالء 

يف روسـيا يف عهد الحكم القيرصي. هناك 

مـن يعتقد بـان الشـخصيات الرئيسـية 

كبيري بزوكوب واألمـري أندري تمثل أوجه 

مختلفة يف شخصية تولستوي نفسه.

ينقسـم النص الرويس القيـايس إىل أربعة 

كتـب (15 جـزءا) وخاتمتـني – إحداهما 

رسدية بشـكل رئيـيس، واألخرى مختصة 

بموضـوع بشـكل كيل. ويف حني إن نصف 

الروايـة األول تقريبـا مهتم بشـكل كامل 

األجـزاء  فـإن  الخياليـة،  بالشـخصيات 

الالحقـة، كحـال إحدى الخاتمتـني، تألف 

بشـكل متزايـد من مقـاالت عـن طبيعة 

التاريـخ  السياسـية،  السـلطة  الحـرب، 

وكتابـة التاريخ. لقد نثر تولسـتوي هذه 

املقاالت يف القصة، بطريقة تتحدى تقاليد 

اإلصـدارات  وبعـض  الخياليـة.  الكتابـة 

املخترصة للرواية أزالت هذه املقاالت كليا، 

يف حـني قامت أخرى، ومنهـا البعض مما 

نرش حتى عندما كان تولسـتوي عىل قيد 

الحياة، قامت ببساطة بنقل هذه املقاالت 

.appendix إىل ملحق بالكتاب

تقـول الدكتـورة مـكارم الغمـري عنها : 

(وتأتـي رواية تولسـتوي الرائعة‘ الحرب 

والسالم‘ عيل رأس مؤلفاته التي يطرح من 

خاللها رؤيته للحرب والسالم, وهي رواية 

ملحميـة تتميـز بنسـيجها املركـب الذي 

يجمع بني الرواية التاريخية واالجتماعية 

الخط  والنفسـية والفلسـفية0 ويشـغل 

التاريخـي بالروايـة مكانـة بـارزة حيث 

يصور تولسـتوي احداث الحرب الروسية 

الفرنسية. لم يعش تولستوي هذه الحرب 

إال أنـه عرف الكثري عنها من روايات والده 

الـذي اشـرتك يف الحـرب, واطالعـه عـيل 

وثائقهـا. وعكـف تولسـتوي عـيل كتابة 

روايته أكثر من سـت سـنوات فيما يقرب 

من0051 صفحه. لم يستهدف تولستوي 

مـن هـذه الروايـة تقديم نفسـه كمؤرخ 

ألحـداث الحـرب الروسـيه النابوليونيـه 

عـام5081  يف  سـبقتها  التـي  والحـرب 

فحسـب بل وجـد يف تلك األحـداث الدامية 

مختـربا فعاال لكي يحـدد مواقف مختلف 

فئات الشـعب الرويس تجـاه تلك األحداث 

السـلمية واألحـداث الحربيـة يف تناسـق 

وانسـيابية ال تضع التاريـخ واألحداث يف 

مواجهة مع الحياة الخاصة لإلنسان.
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ترتكز املجموعة القصصية (وأجري خلف خولة.. 
) للقاص السعودي حسن عيل البطران والصادرة 
عن مؤسسـة أبجـد للرتجمـة والنـرش والتوزيع 
العراقية، عىل مجموعة من العتبات التي يريد من 
خاللها تجميع الكثري من الرؤى والحكم ليجعلها 
مالزمـة لواقعـه الذي يميـل إىل التفكـري بماهية 
الواقع وتأثريه عىل اإلنسـان، وهو ما جعله يّتخذ 
العديـد من املقّدمـات املّتصلة الشـارحة الهادفة 
القابضـة عىل قصدية الفعل املراد تثبيته، كأوراٍق 
متجانسـٍة شـارحٍة لطبيعة التكوين التي تعتمد 
عـىل مرتكـزات غائية، تبـدأ بالبسـملة كمفتتح 
رسـايل اّتـكايل/ تـوّكيل مـن أجـل إنجـاح عملية 
اإلرسـال اىل اآلخـر، بعـد أن كانـت اّتـكاًال لعمية 
تدويـن الرسـالة. وأوىل هذه العتبـات املهمة بكل 
تأكيـد هي العنـوان الرئيس الـذي جعله معطوًفا 
عىل يشٍء غـري مرئي، ويريد مـن املتلّقي معرفته 
واكتشـاف أرساره، وهو يتساءل عن الذي يجري 
خلفه السـارد وهـو يحمل معه فعـال قبل عملية 
الجري بداللـة (واود العطف) وهو بهذا يضع من 
العنوان مسـتوى التحليل، مثلما يجعله مسـتوى 
القصدية، مثلما يريده مستوى التأويل ألن عنوان 
بحاجـة اىل عمليـة تفكيك للوصول اىل  فلسـفته 
وغايته وحتـى إمكانية تصويره. وهو عنوان فيه 
معطوف وفاعل (أجري/ أنا) ومفعول به مالحق 
(اآلخر/خولـة/) وهـو صاحـب املهمـة الكلية/ 
الرجـل من أجل الكشـف عن مسـتورات/ األنثى 
وعالقاتها بالفاعل وما يمكن أن يمنحه املسـتوى 

التأوييل من عالمات دالة عىل وجوده.
ولهـذا فإنه بغايـٍة مقصودة جعل هنـاك عتبات 
متعـّددة ما قبـل النصوص، جـاءت محمولة عىل 
هذه االّتكالية املأخـوذة من فعل التوكل.. وبالتايل 
عتبات شـارحة لهـذه الحالة الداخليـة للمنتج/ 
املؤلـف.. املنطلق مـن بيئته.. فقد بدأت برسـالة 
أوىل (خيامها لم تبن يف مكان واحد، ربما تباعدت 
فصول بنائها) وهو هنا متعّكز مكاني اجتماعي 
حكمائـي.. ليتبعهـا بعتبة تأويليـة أخرى (ليس 
بالرضورة الحـروف الصغرية غري واضحة ) وهو 
تعريف يراد منه تيسري عملية التلّقي ومنح سمة 

التوسع الداليل قبل الخوض يف ما يمكن أن تمنحه 
القصص من تباعدت ما بني معنى الكلمة املدرجة 
يف عملية التدوين وبني  التأويل الذي قد ال يصل له 
املتلقي., ليتبعها أيضا بحكمة فلسفية ( قد تفلت 
الحبال يف أحايني قليلة ونادرة جدا، لكنها ال تؤدي 
اىل سـقوط الخيمة) وهـي عتبة ترتبـط بالعتبة 
الثانيـة مـا بعد العنـوان حيث الخيـام ال تبنى يف 
مكان واحد.. وهي عتبة لحقها بعتبٍة أخرى تسري 
يف ذات املنهـج الـذي أراد متابعتـه قصصيـا عرب 
األفكار التـي تحملها القصـص ذاتها حني وضع 
(حكمـة أخرى) ترتبط دالليـا وقصديا بالعتبتني 
الخاّصتـني بالخيمـة، وقـد جعلهـا بعـد العنوان 
الرئيـس الداخيل (يف ظروف متباينة، ربما الخيمة 
تتنازل عن عمود مركزها، لكنها ال تسـتغني عن 
بعض دعائمها األخرى..!) منهيها بعالمة تعجب، 
وهي كلّهـا تدور يف فلـك نفيس اجتماعـي بيئي، 
خاضـع للقـاص املنتـج أو الذات املنتجـة ألفكار 
القصص التي سبقها بإهداء متعّدد املراكز والرؤى 
والغايات حتى لو كانت عىل شكل حكم ألنه معني 
منـذ البـدء إىل أن ال يكـون متوجهـا اىل جهة ما.. 
مكان.. إنسان.. زمان.. تاريخ.. جغرافية.. بل إىل 
كل مـا يمكن أن تأتي به جمـل اإلهداء التي يرتك 
بعضها مبارشة لعملية التفكيك وأخرى يسـبقها 
بحـرف الجر(إىل) لتكون معنيـة بإخفاء املقصود 
ألنـه ال يضحه ويحتـاج اىل عملية تقشـري. حيث 
يجد اسـمني متناوبني مراوغني يف املعنى والكتابة 

( ماريـة وبلقيـس) ربما هما املرسـل له كإهداء 
نتاجي وليـس بالرضورة أن تكـون نتاج األفكار 
وهـو ما يفعلـه الكثري جـدا من األدبـاء املنتجني 
للنصـوص حيث الهدف أو الشـكر ملن يتم اإلهداء 
لـه إن ببنيـة الكتابة وطريقة التدويـن تبدا ايضا 
بالعنوانـات الداخليـة الرئيسـة املرتبطة أساسـا 
بالعتبات األوىل ال بعد العنوان الرئيس ) حيث يرسم 
عملية االفتتاح بقسم (وتفتح الخيام) والواو هنا 
ال تعنـي واو العطف، بل أرادها واو التأكيد عىل ما 
يريـده من جعـل الخيمة مرتكز االّتـكاء والتوّكل 
ألهـداف النصـوص وأفكارها. وألنهـا خيام فإن 
عمليـة الفتح تبـدأ بالخيمة األوىل التـي اعتمدت 
عىل أربع عناوين قصصية مسـبوقة ايضا بجملة 
أرادهـا حكمة مرة أو تفسـري أو احتواء لقصص 
مفتتـح الخيم التي تعددت إىل سـت عرشة خيمة 
رغم أنه جعل خيمة األخرية هي إصداراته وعنوانه 
التواصـيل وربما دون أن يعلـم أنها ارتبطت بهذه 
الذاتيـة البيئية التي ذكرناهـا.. ولو دخلنا خيامه 
فإننا نجدها تشكل متوالية عددية ايضا حيث كل 
خيمـة تضم أربع قصـص/ أوتادها حي ال يمكن 
االستغناء عن دعائمها.. وهي ما يريد ان يجعلها 
تشبه الرباعيات القصصية وكل قصة او دعامة/ 
وتد.. لها عنوان يعتمد عىل الفكرة ويجعلها ضمن 
املتن مرة أو عالمة كمضيئة مرة أخرى أو فاعلية 

جملية طويلة ثالثة.
إن هـذه العتبات املجتمعة التي تشـكل مع بوابة 

العنـوان الرئيـس كتلـة مـن اآلراء القصدية ربما 
بأفـكار وغايـات  تكـون مرتبطـة  أو ال  تكـون 
القصـص املبثوثـة عـرب الخيمـات التـي تعددت 
مهامها مثلما تعـددت مرتكزاتها لكنها تنبع من 
عمليـة تدوينية يتبعها القـاص/ املنتج.. بمعنى 
أن عمليـة توين القصـص التي يتخذهـا القاص 
اعتمدت بشـكل فاعل عىل فاعلية الجملة الفعلية 
وعـىل مقدار ما يمنحـه الفعل مـن عملية توازن 
بني الصورة والفكرة.. وبني الشـكل والغاية وبني 
املعنى والتأويـل.. وهذه الثنائيات اشـتغل عليها 
عمليـة فـرش الفكرة عـرب عملية تحريـك الفعل 
داخل جسـد النص.. وخاصة تلـك القصص التي 
تعتمد عىل الفعل املضارع بشكل كيل وعىل األفعال 
األخرى بشكل شبه مرصود وواضح/ حتى يف تلك 
التـي تعتمد عىل املوصـوف كبداية جملـة لكونه 
يعود إىل الفعل يف ختام القصة.. ومن خالل عملية 
إزاحـة صورة الفعل الزمنية للفعل مع مشـهدية 
الفاعل املتحرك عىل املكان تربز البيئة االجتماعية 
باالعتمـاد عىل طريقة الـروي التي يغلـب عليها 
الغائب واملشار إليه املنيب عن السارد الذي يحكي 

لآلخر فيقصد ما يريد اإلشارة لرياه املتلقي.
إن ثنائيات التدوين والبنيـة الكتابية التي يتبعها 
القـاص هي طريقـة مالئمـة تماما ملـا تحتويه 
القصص من أفكار ومن عملية زرع فتيل الكلمات 
داخل جسـد القصة بدئا مـن عنوانها  إىل اختالف 
روي النهاية التي تعتمدهـا القصة القصرية جدا 
وهو هنـا ُمثـاب لطريقتـه، وقد أحسـن اختيار 
االستهالل املعتمد عىل الفعل والنهاية التي تعتمد 

عىل  قصيدة الصورة املشهدية للحكاية.
إنهـا مجموعـة  حاملـة  لقـدرة الفـن يف القصة 
القصـرية جدا وفـق البيئـة التي تحمـل عمليات 
االّتـكاء والتـوكل إلنتـاج رسـالة تحمـل ماهية 
االنطـالق نحو غايات أخرى ولهـذا فإن القصص 
تحولت عرب ما رسـمته الخيـم العديدة إىل عتبات 
متصلـة مـع بعضهـا تلتقي مـع التعبـات األوىل 
فكانـت اللعبـة التدوينيـة قادرة عىل الـدوران يف 
فلـك  املنـاورة التي تمـيش وفق ثنائيـة املبارشة 
وغري املارشة بحسب الفكرة وما يريد القاص من 

إيصاله من معنى وقصدية .
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ثقافية

سِمَع الشاعر صوَت ناٍي من خالل الجدار
الفاصل بني دارِه ودار جارِه يتخلَّلَُه غناٌء جميل

فأنشَد قائالً
ـَْهــالً اِي مـ ـَ يـا عــاِزَف الــنـ

فـإّن روحـي َرقــيــَقــــْه

ـِيٌّ ـَحـ ـِي أري وإّننـ
ـِـيـَقـــــْه ل ـَ والـحـبُّ عـنـدي سـ

ـي والـشوُق َيـطـِرُق ِحـسِّ
ـِـن َحقـيـَقـــــْه بــهـاِتــٍف م

اَرنـا  أّن روحــي ـَ يـا ج
ـَطـوي الـزمـاَن طـليَقــــْه تـــ

َتــطـوُف فـي كـّل أُفــٍق
مـِن الــرياض األنـيـَقــــْه

ـِداراً ـِنُّ جـ فــال  َتــظـ
ـَشـيـَقـــْه ـِي لــقــاَء  الــع ـَثـن ي

ـَدُت نــفـَيس ِقـّطاً ـَه ع
ـِيـَقـــــْه أنـــُزو بــَسـاٍق َرش

نـاً ـْ لــَت َوهـ َهــالَّ َتـــفــضَّ
وِزرَت داري َدِقــيــَقــــْه؟

ـِـي يـا شــاِديـاً  ال  َتــلــْمــن
ـوَقــــْه ـُ فإّن روحـي َمــش

ٌر ـْ ـِيـَك َزهــ وكـلُّ مـا فـ
ـِيـَقــــْه ــْنــُت فــيــِه َرح َثــمَّ

ـِنــدِي ال لــوَن لـلـَخـْمــِر عـ
ـوَقــــْه ـُ وَحــُه أو َغـــب ـُ ـَبـ ص

إْن لـْم تـكــْن أنـَت َتــْجـلــو
ـَسـاَءُه و ُشــروَقــــْه مـ

اً ـَ ـْمـ أو لـْم تكـْن فــيـِه طــعـ
ــُه و أذوَقــــْه ـُّ ـِّم أشــ

اً ـّ ـِــيـــ ـَيـاَة َوف ُت الــح ـْ ِعــش
لِكـلِّ ذاٍت َصــدوَقــــْه

ـَـا َتـــَعــوَّْدُت َغــدراً فـم
ومـا َسلـْكــُت َطــريــَقــــْه

ـِيـنــاً ُت َيــمـ ـْ لــقــد َحــلِــفـ
ـِـيــَقــــْه َوكـاَن ِحـلـِفـي َو ث

اَل بــروحـي ـَ ـَمـ أَفـدِي الـجـ
فــالــروُح فــيــِه َغــريـَقــــْه

ْدِهــُد  نـايـاً ـَ ـْن  ُيــهـ يام
ُيـذكـي الــهــوى وُحــُروَقــــْه

إْن كـنَت يف الـحـبِّ طـرياً
وَن الـَدُفـوَقــــْه ـُ زجـي الـلـح ـُ ي

ـِي فــيــِه َروٌض فإّنــن
ـُصُنــُه والــَحـِديـَقـــْه وغـ

ِبــُط َيـومـاً ـْ ـَوَف َتــهـ لَـس
ـِنــوٍن َوِريــَقـــْه عـلـى فـ

 وتــحَتـِويـَك ِشـبــاٌك
ـِـيــَقـــْه ـَفـ ٌة ال صـ ـَ ـَــيِّــيـ ح
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النازلون من الغيمة..

حقائبهم مملوءة باملطر..

فتشوا عن احبابهم..

ال وجود لهم هناك..

مللموا اشياءهم

ثّم دخلوها بربيد قلوبهم..

ماطرين..

/٢

انَت ال تتقن فّن الطريان..

وال انا يل غيمة للتحليق هناك..

فكيف بنا وانت تدعوني لطائرٍة من الورق..

وكل ما عندنا هنا..

طائر من قلق..

/٣

كّل منهم ينقر طبَل اآلخر...

وعيون االطفاِل بريد...

‚˝è€aÎ@lã®a@¿@ÚÓˆaÎã€a@Úÿj®a
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تـزداد االصـوات التـي نسـمعها كل يوم مـع ازديـاد الحضارة االنسـانية 
واتسـاعها، ففـي املـايض كنا ال نسـمع اال القليـل من ضجيج السـيارات 
واملعامـل وهديـر الطائرات من حني اىل آخر وحسـب األماكن التي يقطنها 
االنسـان. تكاثرت أشكال الضجيج اليوم  وأصبح جزًءا ال يتجزأ من حياتنا 
اليومية، مما ولد ضغوطا نفسية عىل البرش  تحولت لدى البعض اىل أمراض 
جدية وجعلت االنسـان ال يأخذ القسـط الكايف من الراحة والنوم ما يؤثر يف 
قـوة تركيـزه. ويف هذا الصدد يشـري  تقرير طبي صدر عـن كلية العالجات 
النفسية يف جامعة ميتشغان األمريكية ان التلوث الضوضائي يولد االرهاق 
الجسـمي والفكري عىل السـواء النه يتطلب من االنسـان مجهودا جسديا 
وعقليا بشـكل متواصل. فاألذن تتلقى موجات الصوت املختلفة وترسـلها 
اىل الدماغ حيث يتم إحسـاس السـمع، فاذا جمع الجهد الفيزيولوجي الذي 
يبذله املرء لسماع يشء ما كصوت شخص او قرع جرس او ضجيج يف املنزل 
او يف مـكان العمـل، اي مجموعة أصـوات آتية  من املحيـط الخارجي وقد 
تكـون دفعة واحدة يتبني مقـدار الطاقة التي يرصفها يف هذا املجال يوميا، 
ومع ان االصوات مهما علت ال تسـبب الصمم او الحاالت النفسـية اال انها 
مـن املؤكد تزيد منها ان وجدت. ويضيف التقريـر ان األصوات الناتجة عن 
الضجيج تزداد تدريجيا مع التطور الصناعي اىل الحد الذي اصبحت معه يف 
بعض البلدان تشكل خطرا عىل الصحة العامة، وقد يقول البعض ان الناس 
سيعتادون عىل هذه األصوات مع مرور الوقت، اال ان ارضار الضجيج تزداد 

مع ازدياد األصوات، وهي أهم مما تظهر عليه سطحيا.
تقليل القدرة عىل العمل

فالضجيـج يقلل مـن القدرة عـىل العمل املنتـج، ويزيد من معـدل الحوادث 
واالصطدامات اىل حد يشـكل خطرا عىل أمن الناس، كما يشكل عقبة يف وجه 
تقدم البلد اقتصاديا، فالناس الذين يتأثرون بالضجيج اكثر من غريهم بشكل 
عام هم محرتفو الصناعات الدقيقة واملفكرون واالطفال، فالفارق يظهر بني 

أطفال يعيشون يف الريف واخرين يعيشون يف مجتمعات مليئة بالضجيج.
إجراءات أمريكية للتخفيف من الضجيج العام

وتضمن التقرير ايضا تجربة قام بها أطباء كلية العالجات النفسـية حيث 
اخضعوا مائة سـائق سـيارة لضجيج كاف السـرتعاء انتباه ومئة  آخرين 
قادوا سـياراتهم يف الريف حيث الضجيج أقـل، فثبت ان املجموعة األوىل قد 
نقصت قدرة أفرادها عىل القيادة بحوايل 50 يف املئة واحدثوا اما عرقلة سري 
او حوادث، والضجيج كان املسبب الرئيس بعكس املجموعة الثانية ما دفع 

األطباء للتشديد عىل القيام بحملة واسعة لتخفيض االصوات.
وتحاول سلطات بعض الواليات االمريكية فرض اجراءات لتفادي الضجيج 
بشـكل ال تكـون فيه شـدته اكثر من50 ديسـبيل( مقياس عاملي للنسـبة 
الضجيـج) منهـا منع تحليق الطائـرات فوق املناطق السـكنية وباالخص 
املـدارس أو حظر الطريان بعـد منتصف الليل. كذلك منع قيـادة الدراجات 
النارية والسـيارات يف الشوارع الصغرية واالزقة وبني البيوت  برسعة كبرية 
لخفـض ما تحدثه املحـركات  من ضجيج كبري، وفرض اسـتخدام املعامل 

والورش عازل للصوت.

ÚrÌáy@pbéaäÜ
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الرشيـط  مـن  قطعـة  وجـدت  إذا 
الالصق الشـفاف عالقـة عىل قفل 
بـاب املنـزل األمامـي الخـاص بك 

فاعرف أنها عالمة سيئة!

نعـم هـذه إحـدى خـدع اللصوص 
هـذا  يضعـون  الذيـن  املحرتفـني 
الرشيط عىل قفل الباب. فما الغرض 
من هذه الترصفـات، وما الترصف 

السليم يف مثل هذه املواقف؟.
ال تتوقـف حيل اللصوص ومرتكبي 
الجرائـم يف ابتـكار طـرق جديـدة 
تيرس لهم تنفيـذ الجرائم واألعمال 

غـري املرشوعة، سـواء كانت بهدف 
الرسقـة أو غريهـا مـن الجرائـم، 
ووضـع رشيط الصق شـفاف عىل 
قفـل الباب األمامـي واحد من هذه 

الحيل.
فاللصـوص يضعـون قطعـة مـن 
الرشيـط عىل قفـل منزل أو شـقة 
ويعودون بعد يـوم أو أكثر، ملعرفة 
ما إذا كان الرشيط ال يزال سـليًما، 
فإذا لم يكن الرشيـط مثقوًبا أو لم 
يتـم إزالته، فهذا يعنـي أنه ال يوجد 
أحـد يف املنـزل وأنـه غـري مأهول، 
وهكـذا يمكن السـطو عليـه دون 
إزعاج. أي يجرون مسـًحا للشـقة 
ارتـكاب  يف  املجـرم  يركـز  حتـى 
جريمته، بعد التأكد من أن أصحاب 
املنزل غـري موجودين لينفذ جريمة 

الرسقة.
وأحيانـا يف إطار اإلجـرام املحرتفة، 
يضع املجـرم الرشيط الالصق ألخذ 
بصمـة مفتـاح الباب ويسـتخرج 

نسـخة مفتـاح تقريبي قـد ينجح 
وقد يفشل.

عنـد وجـود مثـل هـذه الرشائـط 
الالصقـة، يجـب اتخـاذ عـددا من 
وسـائل تأمـني املـكان، واألفضـل 
تغيـري القفـل والكوالـني وتركيـب 
الكامريات واالحتفاظ بتسـجيالتها 
عىل أسـطوانات، وتركيب وسـائل 
آمنة عىل األبواب واملنافذ والرشفات 
املنـزل  واملطـالت، وعـىل صاحـب 
يف حالـة سـفره أن يرسـل ذويـه 
لالطمئنـان عىل املـكان، وأن يكون 
عىل عالقة طيبة بالجريان وحارس 

العقار واهل املنطقة.
غري أن تسجيالت الكامريات مفيدة 
جدا لفرق البحث الجنائي يف كشف 
الجرائم وتوثيق وتأريخ الوقائع، ويف 
كثري من الجرائم تكون تسـجيالت 
للجريمة  الكامـريات خيـط يقـود 
لتحديد شـخصية مرتكبي الجرائم 

وبالتايل تأمني املواطن.

الليمون بالنعناع: أشـهر  عصري 
لطعمـه  نظـرًا  يعـرّف  أن  مـن 
املحّبب عند الناس الذين يجهلون 

بغالبيتهم فوائده الكبرية.
يعـد هذا العصري مـن أكثر أنواع 
للجسم الحتوائه  فائدًة  العصائر 
عىل مكّونات غنية بالفيتامينات 
واملواد املضادة لألكسدة باإلضافة 
إىل األمـالح املعدنيـة، ناهيك عن 

سـهولة تحضريه يف املنزل.
طريقة التحضري

هناك طريقتـان لتحضري عصري 
الليمـون بالنعنـاع، األوىل عادية 

أّما الثانية فمع املاء الساخن.
لألوىل كّل ما تحتاجه  هو:

8 أكواب مـن املاء،عصري حبتني 
من الليمـون، رشائـح ليمونتني 
رفيعة، حفنـة من أوراق النعناع 
الطـازج ومكعبات ثلج (حسـب 

الرغبة).
تخلط جميـع املكونات املذكورة 
أعاله بالخالط الكهربائي ويوضع 
الخليط يف الثالجة ملدة ال تقل عن 
عرش دقائق وذلك لتمتزج جميع 

النكهات مع بعضها البعض.
أّمـا  لتحضري الليمـون والنعناع 
مع املاء السـاخن فيجب اضافة 

كوبني مـن املاء السـاخن خالل 
خلـط كـوب مـن أوراق النعناع 
إىل ملعقـة  املقطعـة باالضافـة 
كبرية مـن السـكر البني، نصف 
عصـري  مـن  صغـرية  ملعقـة 

الليمون.
ويتم بعد ذلك تصفية الناتج من 
أوراق النعنـاع إن وجـدت. هـذا 
ويمكـن إضافة ملعقـة صغرية 
امللـح حسـب  أو  الكمـون  مـن 

الرغبة.

يعترب عصـري الليمـون والنعناع 
املرشوبـات  أنـواع  أكثـر  مـن 
فائـدًة للجسـم  الحتوائـه عـىل 
بالفيتامينـات  غنيـة  مكّونـات 
لألكسـدة  املضـادة  واملـواد 
باإلضافـة إىل األمـالح املعدنيـة. 
فالليمون يحتوي عىل العديد من 
الفيتامينات املهّمة للجسم، مثل: 
املجموعـة املتكاملـة (فيتامـني 
ب) وفيتامـني ج، كمـا يحتـوي 
عىل كثـرٍي من املعـادن واألمالح، 

والحديـد،  الكالسـيوم،  مثـل: 
والفوسـفور،  واملغنيسـيوم، 
أّما النعناع  والبوتاسيوم والزنك. 
فيحتـوي عـىل الكربوهيـدرات، 
والربوتينات، واأللياف، والدهون 

املشبعة وغري املشبعة:
يساهم هذا العصري يف دعم صحة 
القلب ويعد الليمون مصدًرا غنًيا 
بفيتامني ج (Vitamin C)، والذي 
يسـاهم بـدوره يف تقليل أمراض 
القلب والجلطات. كذلك، يحتوي 

الليمـون والنعنـاع عـىل األلياف 
التي تسـاعد عىل تخفيف عوامل 
الخطر املصاحبة ألمراض القلب 
كمـا ولهـذه األلياف قـدرة عىل 
تخفيض مسـتوى الكوليسرتول 

يف الجسم.
يسـاهم العصـري يف منع الحىص 
يف الكىل إذ يحتـوي الليمون عىل 
 (Citric acid) السيرتيك حمض 
الذي يساهم يف إنشـاء بيئة غري 
مناسـبة لحصـوات الـكىل عـن 
طريـق زيادة حجـم وحموضية 

البول.
هذا ويسـاعد عـىل الحماية من 
فقر الدم و زيادة نشـاط الجسم 

وحيويته.
ومـع انتشـار فـريوس كورونـا 
املسـتجد، أصبح عصري الليمون 
مـرشوب   بمثابـة  بالنعنـاع 
الكثرييـن الحتـواء الليمون عيل 
فيتامني يس املضاد للفريوسات.

إىل  بالنسـبة  سـّيان  واألمـر 
االنفلوانزا إذ يساهم هذا العصري 
يف الوقايـة مـن الـزكام  فضـًال 
عـن أن النعناع يسـّكن السـعال 
ويوسـع القصبـات الهوائيـة يف 

حال اإلصابة بنزالت الربد.
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قد يويص البعض باالسـتعمال 
املوضعي لليمـون لعالج بعض 
مشـكالت الجلد، ولكـن ما قد 
يبـدو كحل سـحري بالنسـبة 
للبعـض قد يكـون يف الحقيقة 
وصفـة كارثية النتائج للبعض 
االخـر، فلنتعـرف عـىل أرضار 

الليمون للبرشة.
أرضار الليمـون للبـرشة إليـك 

قائمة بها:
1. جفاف البرشة:

يمتلك عصـري الليمون خواص 
قابضة للبرشة، لذا فإن تطبيقه 
موضعًيا عىل الجلد باعتدال قد 
يسـاعد عـىل تخليـص البرشة 
من الزهم الزائد، ومع أن هكذا 
فائـدة قـد تعـود بالنفـع عىل 
البرشة لتحميها من فرط تراكم 
الزيوت والدهـون الطبيعية إال 

أنها تعد سالًحا ذا حدين. 
إذ يمكن لإلفراط يف اسـتعمال 
عصـري الليمـون عـىل البرشة 
أن يجـرد البـرشة مـن زيوتها 
الطبيعيـة بطريقة غري صحية 
مما قد يـؤدي لجفاف البرشة، 
وهـذا الجفـاف قـد يظهر عىل 

هيئة بقع جلدية خشنة. 
2. تهيج البرشة:

املوضعـي  للتطبيـق  يمكـن 
لليمـون عىل البـرشة أن يؤدي 
البـرشة، ويعـزى هذا  لتهيـج 
الليمـون  أرضار  مـن  النـوع 
لطبيعـة  املحتملـة  للبـرشة 
فبينمـا  الحمضيـة،  الليمـون 
يـرتاوح الرقـم الهيدروجينـي 
 ،5.5  -  4.5 مـا بـني  للبـرشة 
الهيدروجينـي  الرقـم  يعـادل 
لعصري الليمون الطبيعي قرابة 

  .2
بكلمات أخرى يوجد فرق كبري 
بني مقـدار حموضـة الليمون 
والبرشة، مما قد يجعل الليمون 
وهـذا  التهيـج،  مثـريات  مـن 
التهيـج قـد يظهر عـىل هيئة 

أعراض متنوعة، مثل: 
شعور باللسع.
احمرار البرشة.

تقرش البرشة.
التمـايس، وهو  الجلد  التهـاب 

طفح جلدي مثري للحكة.
يعـد تهيـج البـرشة أحـد أكثر 
أرضار الليمون للبرشة شيوًعا، 

قد تختلف حدة التهيج الحاصل 
من حالـة ألخرى، لكن قد تبلغ 
هـذه أقصاها تحديـًدا إذا كان 
البـرشة  ذوي  مـن  الشـخص 

الحساسة.
وحـروق  شـمس  حـروق   .3

كيميائية:
الليمـون  أرضار  تقتـرص  ال 
للبرشة املحتملـة عىل الجفاف 
يتسـبب  قـد  بـل  والتهيـج 
الليمـون يف مضاعفـات أكثـر 
خطـورة، فالتطبيـق املوضعي 
لليمـون عىل البرشة قـد يرفع 
درجة حساسـية البرشة تجاه 
الشـمس، مما قد يجعلك أكثر 
ال  الشـمس  لحـروق  عرضـة 
سيما إذا كنت من ذوي البرشة 

الفاتحة. 
كمـا يمكن للتعرض للشـمس 
عصـري  تواجـد  أثنـاء  نهـاًرا 
الليمون عىل البرشة أن يتسبب 
حـادة  كيميائيـة  حـروق  يف 

ومؤملة.
الضوئـي  الجلـد  التهـاب   .4

النباتي املنشأ:
الليمـون  أرضار  أحـد  هـو  و 
للبـرشة املحتملـة أن التطبيق 
املوضعـي لليمـون عـىل الجلد 
قد يحفـز حالة التهـاب الجلد 
املنشـأ،  النباتـي  الضوئـي 
باألخص عنـد تعريض البرشة 
للشـمس أثناء تواجـد الليمون 
عليها، وهذه الحالة تظهر عىل 
هيئـة طفح جلدي حـاد داكن 

اللون.
إذ يحتوي عصـري الليمون عىل 
الفيوروكوامارينـز  مركبـات 
وعـىل   ،(Furocoumarins)
الرغـم مـن أن هـذه املركبـات 
قـد تكـون امنـة يف الظـروف 

الطبيعيـة إال أن تفاعلهـا مـع 
أشـعة الشـمس قـد يجعلهـا 
مركبات ضـارة، إذ يمكن لهذا 
التفاعـل أن يتسـبب يف إحداث 
تلف يف الحمض النووي للخاليا 
لتظهـر  جلديـة،  والتهابـات 

أعراض مثل: 
احمرار الجلد.
تورم البرشة.

عـىل  نفطـات  أو  تقرحـات 
البرشة.

االم وحروق.
يمكن لهـذه الحالـة أن تخلف 

ندوًبا عىل البرشة.
5. البهاق أو الوضح:

عـىل الرغم مـن أن تفتيح لون 
البرشة قد يكون تأثريًا منشوًدا 
قـد  الليمـون  أن  إال  للبعـض 
يتسـبب يف تفتيـح البرشة غري 
صحـي للبرشة، إذ قد يتسـبب 
الليمـون موضعًيا عىل  تطبيق 
البرشة يف تحفيز اإلصابة بحالة 
جلدية تعرف باسـم الوضح أو 

البهاق.  
والبهـاق هـي حالة تبـدأ فيها 
البرشة بفقدان جزء من صبغة 
امليالنـني، مما قد يؤدي لظهور 
بقع فاتحـة اللون عىل مناطق 

متفرقة من البرشة. 
6. بقع داكنة:

عىل الرغم من أن الليمون يعرف 
بقدرتـه املحتملـة عـىل تفتيح 
البرشة إال أنه ويف حاالت معينة 
قـد يتسـبب يف تأثـري معاكس 
ليزيد البقع الداكنة سـوًءا، لذا 
يجـب الحذر عنـد تطبيقه عىل 
البرشة من قبل أشـخاص تعد 
البقع  برشتهم عرضة لتكـون 
والندوب بعد التعايف من البثور 

أو الجروح. 
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تتخيـل الفتـاة عندمـا تكـون مقبلة 
عىل الزواج، بأنها سـوف تعيش حياة 
سـعيدة بدون مشـكالت، وهـذا ما ال 
يعرفـه معظـم الرجال, ولكـن الواقع 
ليـس كما كانت تتخيلـه. فمن املمكن 
أن تبـدأ الفتـاة بمحاولـة تغيري طباع 
زوجهـا إىل مـا كانت تتخيـل يف فارس 
أحالمها. ولكن بدال من محاولة تغيري 

زوجك ابدئي بتغيري نفسك.
وإليك عرش خطوات قد تسـاعدك عىل 
انتعـاش حياتـك الزوجيـة، وتجديـد 

تقديرك لزوجك.
- اعتني بنفسك

إن مـا يمكنـك فعله لزوجـك مفيد لك 
أيضا. قومي بتناول األطعمة الصحية، 
واهتمي بمظهـرك، وماريس التمارين 
الرياضيـة مـن وقـت آلخـر، فبذلـك 
سـتبدين بمظهـر أفضل، وتشـعرين 

بإحساس أفضل.
- اشكريه دائما

الرجـال  مـن  عـددا  باحثـون  سـأل 
عمـا يريدونه مـن زوجاتهـم، وأغلب 
إجاباتهـم كانـت التقدير. الـكل يريد 
الشـعور بتقدير اآلخريـن, فحاويل أن 
تالحظي األشـياء التـي يفعلها زوجك 
من أجلك واشـكريه عليها. سرتسمني 

ابتسامة عىل وجهه و تسعدينه.
- عربي عن مشاعرك تجاهه

متـى كانـت أخـر مـرة تحدثتمـا عن 
مشـاعركما؟ إن لـم تتذكـري، فيجب 

عليـك عمـل ذلـك قريبـا. عـربي لـه 
عـن حبـك وتقديـرك، وصارحيه عما 

تشعرين به حيال ترصف صدر منه.
- امنحيـه الفرصـة لالسـتمتاع مـع 

أصدقاءه و ممارسة هواياته
كل منا يحتاج وقتا لنفسه، ليسرتخي 
أو  ليمـارس هوايـة أو لالجتمـاع مع 
األصدقـاء. إذا كان زوجـك يحـب كرة 
القـدم و أنـت ال تحبيهـا, ال تفـريض 
عليه عدم حبك لهـا، ومحاولة إقناعه 
برتكها. شـجعيه عىل تكوين صداقات 

و االجتماع مع اآلخرين.
-اجعيل زوجك أولويتك

مـن السـهل أن تعتـربي زوجـك مـن 
املسلمات، وسط الضغوطات اليومية، 
سـواء أعمـال البيـت أو األطفـال أو 
اليـوم  يف  فـرتة  حـددي  الوظيفـة. 
لتتواصيل معه, شاركيه يف هواياته، و 

اجعليه يعلم أنه مهم بالنسبة إليك.
- ال تحاويل تغريه

هل أنت من النوع االجتماعي و زوجك 
خجول؟ هل أنت مهووسـة بالرتتيب، 
و لكنه قد يرتك مالبسـه عىل األرض؟ 
يقول األطباء: إنك لن تستطيعي تغيري 
أحد بشكل جذري، ولكن باستطاعتك 
التغيـري من نفسـك وردود فعلك تجاه 
اآلخرين. فحـاويل إيجاد طرق للتعامل 
مع املواقف والترصفـات التي تزعجك 
يف زوجك، بدال من التشكي و االنتقاد.

- قويل ما تريدينه

من السـهل اعتقاد أن الشـخص الذي 
يعيش معك يفهم مـا تريدينه. و لكن 
هـذا االعتقـاد خاطـئ. ال تتعجبي إن 
ظن زوجك أن ما يريده هو ما تريدينه 
أيضا. فإن كنت تريدين شيئا قويل ذلك 

له حرفيا.
حياتـك  خـارج  صداقـات  كونـي   -

الزوجية
حياتـك  تتقلـص  أن  السـهل  مـن 
االجتماعيـة و تتمحـور حـول زوجك 
ال يسـتطيع شـخص  ولكـن  فقـط. 
واحـد فقط أن يلبي جميـع رغباتك و 
احتياجاتك, فمـن الصعب عىل زوجك 
أن يكـون زوجك ورشيـكك وصديقتك 
بالوقت نفسـه. فاحريص عىل تكوين 
الزوجيـة؛  حياتـك  خـارج  صداقـات 
لتشـعري بالسـعادة و تخلقـي طاقة 

جديدة يف عالقتك مع زوجك.
- امنحيه بعض الوقت لنفسه

كمـا تحتاجني وقتا لنفسـك، فزوجك 
يحتاج وقتا لنفسـه أيضـا. و لكن قد 

يختلف مفهوم راحته عن مفهومك.
قد تكـون فكرتك عن وقت الراحة بأن 
ترشبي كوبا من الشـاي، ولكن هو قد 
يفضل الجلوس بهدوء أوقراءة كتاب. 
فاحـريص عىل إيجاد حل وسـط، لتتم 

تلبية كل احتياجاتكما.
- ثقي يف زوجك

إن مـن طبيعة بعض الرجـال التبجح 
قـد  الضعـف. ولكـن  إظهـار  وعـدم 

يتصارعون مع مشـاعر مختلطة من 
عـدم الثقـة بالنفـس والفشـل. وألن 
مـن طبيعة الرجـال مواجهـة الحياة 
كتحـدي، فغالبا ما ينتهـي بهم األمر 

إىل اإلحسـاس بأنهـم فاشـلون. فمن 
الواجـب عليـك أن تشـعريه بأنـك إىل 
جانبه، عندما يداهمه هذا الشـعور، و 

أخربيه بأنك تثقني فيه و يف قدراته.
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املقادير:

التفاح : 2 حبة (مقرش / مبشور)

سكر : نصف كوب

عصري الليمون : ملعقة كبرية

القرفة : نصف ملعقة صغرية

القرنفل : نصف ملعقة صغرية

املاء : كوب

طريقة التحضري:

أضيفـي السـكر للتفـاح املبشـور، ثم 

عصري الليمون، وكـوب من املاء، تقلب 

املكونات جيداً.

يرفـع املزيج عىل النار ويرتك يغيل حتى 

يتكثف.

يرفع عن النار ويصفى من القرش.

يمكن استخدامه ملدة أسبوع.
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يمكـن خـوض اختبار شـخصية 
بسيط ان يكشف بعض التفاصيل 
عن املصـري وعما  قد تخبئه االيام 
املقبلـة مـن مفاجـآت. كمـا انه 
قـد ينبه اىل رضورة عـدم ارتكاب 
القيـام  وعـدم  االخطـاء  بعـض 
ببعـض الخطوات ألن هـذا يمكن 
اختبـار  ويف  النجـاح.  يمنـع  ان 
الشخصية هذا يجب اختيار احدى 
الصور الـ3 من اجل كشف طريق 

السعادة يف الحياة. 
من اجل خوض اختبار الشخصية 
هذا يجب اذاً اختيار احدى الصور 
الـ3 مـن دون التفكري مطوالً بعد 

النظر اليها. 
الصورة 1

اذا تـم اختيار الصورة رقم 1 فهذا 
يعني ان طريق السـعادة تبدأ مع 
التوقف عن اخذ القرارات العاجلة 
والتفكري مطوالً يف اي خطوة يحب 
القيـام بهـا او قرار يجـب اخذه. 
كما يدل هـذا الخيار عىل رضورة 
الشـعور بالتفاؤل يف الحياة وعىل 
عـدم تـرك التوتـر يسـيطر عـىل 
التفكـري ألن هذا يمكـن ان يؤدي 
اىل نتائج نفسـية وخيمـة. كذلك 
يشري هذا الخيار اىل اهمية االنتباه 
للصحة ألن التمتع بصحة سليمة 
يعتـرب من افضل طرق السـعادة. 
ويمكـن ان يعنـي هـذا االختيـار 
ايضـاً رضورة الحـرص عىل عدم 
تأجيـل اعمـال اليـوم اىل الغد ألن 
للغـد اعمالـه التـي يجـب القيام 
بهـا يف موعدها من اجـل تحقيق 
التقدم. وقد يشـري ايضاً اىل اهمية 
االنتبـاه اىل مـا يقولـه او يفعلـه 
اآلخـرون والتعـاون معهـم مـن 
اجـل تحقيـق املصلحة املشـرتكة 

والشعور بالرىض. 
الصورة 2 

اختيـار  يعنـي  ان  املمكـن  مـن 
هـذه الصـورة انـه يمكـن بلـوغ 

السـعادة والشـعور بالـرىض من 
خالل الحرص عىل ابـداء القناعة 
يعنـي  ال  هـذا  ان  اال  الحيـاة.  يف 
عـدم السـعي اىل تحقيـق التقدم 
بل يشـري اىل اهمية عـدم مراقبة 
اآلخرين واالهتمام بما يمتلكونه. 
املهـم االحسـاس باالكتفاء  فمن 
مـن خـالل القيـام بمـا يمكن ان 
يسـاعد عـىل االنتقال مـن ضفة 
يف الحيـاة اىل ضفة اخـرى. ويدل 
اختيار هذه الصورة ايضاً عىل انه 
يمكن االحساس بفرح الحياة من 
خـالل اقامة الحوار مـع اآلخرين 
والتعاون معهم عىل تحقيق بعض 
املصالح املشـرتكة التي يمكن ان 
تساهم يف تحقيق النجاح الخاص. 
كذلك يكشـف هذا ايضـاً امكانية 
الحصول عـىل بعض الفرص التي 
يجب استغاللها من اجل التخلص 
مـن املعوقـات والصعوبـات التي 
يمكن ان تعرتض طريق السعادة. 
قـد تكـون هـذه الفـرص لقـاء 
مصادفـة يؤثـر ايجابـاً يف الحياة 
االجتماعيـة او عمالً يسـاعد عىل 

تحقيق الرفاه املادي. 
الصورة 3 

يف اختبـار الشـخصية هـذا من 
املمكـن ان يتم اختيـار الصورة 
3 وهذا يعني ان طريق السـعادة 
الدائمـة  الرغبـة  مـن  تنطلـق 
واختبـار  التحديـات  خـوض  يف 
التجـارب الجديدة. ومن املهم ان 
يتـم الحفـاظ عىل هـذا االندفاع 
وعـدم التخـيل عنـه. كذلـك من 
املهم القيام باملبـادرات التي من 
شـأنها ان تسـاعد عـىل تحقيق 
النجـاح والتقـدم والتغيري. ومن 
يف  الفاعليـة  اثبـات  الـرضوري 
االجتماعـي واملهني من  املحيط 
اجل الحصول عىل بعض الفرص 
املهمة واالستفادة منها. ويمكن 
ان يعني اختيـار الصورة رقم 3 

رسعـة البديهة وهو ما يسـاهم 
يف التمتع بالقدرة عىل اسـتثمار 
واملعطيـات  الظـروف  بعـض 
والعالقـات من اجل االحسـاس 

بالـرىض واالكتفـاء. وهـو مـا 
يشـكل رس السـعادة يف الحيـاة 
اختبـار  يكشـفه  مـا  بحسـب 

الشخصية هذا.  

الصدق طريق النجاة

اختبار شخصية يكشف طريق السعادة 

صــــورة و حــــدث

مرفأ
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خواطر...
- الرسالة في بعض األحيان تصبح مثل البلسم 

عندما تأتي من من نحبهم.
- دائماً تعبر املعزة عن احلنني واحلنني عن احلب واحلب 

عن احلياة واحلياة عن القلوب والقلوب عن احلبيب.
- أعشق حبيبي فال يسالني أحد عن الدليل ألن 

الرصاصة ال تسأل القتيل.
- املكان الذي يخلو منه احلبيب تخلوا معهم كل 
التفاصيل اجلميلة حتى القلوب جتدها خالية من 

العواطف.

غزل عراقي
ــك ليـــــــــــش ــذا طبع ــك ه ــن نظرت ــارد م ب
ــك ــرة عيــــــــون ــه بنظ ــه احس ــوك ان وال ش
ــراس لل ــدم  اجل ــن  م ــك  الجل ــروك  احمل ــه  وان
ــك ــة متـــــــــــــون ــه بظم ــار تطف ــد الن واري

ــني النـــــــــــار          ــوه ب ــمع اتل ــط الش ــل خي مث
ــك ــط ماعــــــــون ــه بوس اطف ــاد  رم ــح  واطي

Ò5«Î@Úó”
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أبـــــــراج

كل مـا تفعلـه يكون لصالحك، ال تخـف بل تقدم 
سـواء يف العمـل أو يف العاطفـة، الحـظ إىل جانبك 
اليـوم ويدعمك بكل قـوة. الذكاء أيضـا حليفك فأنت 
تفكر اليوم بشـكل مسـتمر ملا عليك من اتخاذ قرارات 
مهمـة، لكنك سـتنجح بهـذه املهمة وتكون مبتسـما 

طوال اليوم.

حـب جديـد يشـغلك تمامـا. كنت تعـرف هذا 
الحبيب منذ فرتة طويلة ولكن عالقتكما تحولت 
فجـأة من صداقـة إىل حـب. انتبه فأنـت تركز عىل 
جوانب محددة يف شـخصية الحبيب وتغفل عن جوانبه 

األخرى. فكر مرة أخرى يف عالقتك به.

أنت اليـوم ال تسـتطيع تحديد وجهتك إىل أيـن، وماذا 
ستفعل. الكثري من األمور تحدث من حولك، مما يجعلك 
يف ضيـاع وخصوصا يف فرتة الظهرية، لذا انتبه من العصبية 
وال داع التخـاذ أي من القـرارات. أما يف فرتة ما بعد الظهر عليك 
االهتمام أكثر بصحتك، وإعطاء نفسـك القليل من الراحة، ألنك 

تحتاجها يف املساء، فاألفضل البقاء يف البيت.

ال تـرتدد يف إعـادة هيكلـة أي يشء يف حياتـك. 
التغيـري قد يكـون مخيفا يف البدايـة، ولكن تأكد 
أنـه مطلوب من أجل تحقيـق التقدم. ربما ال تكون 
مضطـرا للتغري وجهتك أو تركيزك بشـكل كبري، ولكن 

من املحتمل أن تكون بحاجة إىل ضبط بعض األمور.

عالقتـك بالزمـالء يف العمـل اليـوم تبـدو عىل 
مايـرام ولذلـك قـد تصنـع املعجـزات. ال تجعل 
املظاهـر تخدعك، فكل يشء تراه قد يكون عكس ما 
تتوقـع. الجهاز املناعي ضعيف جـدا ولذلك ربما تكون 

عرضة لإلصابة بأي مرض.

الهـدوء والرويـة همـا األسـاس يف أي عمـل 
ناجـح، اعتمدهمـا لتسـلك الطريـق الصحيـح 
حتى النهاية. تمر عالقتك بالرشيك بيوم من التوتر 
والقلق نتيجة انهماكك بالعمل وإهمالك له. حاول قدر 
اإلمكان التخفيف من الجلوس ساعات طويلة، واستفد 

من الوقت املتاح للقيام ببعض النشاط الريايض.

قد تصيبك مسـؤولياتك املهنيـة ببعض التوتر 
أو التشـنج اليوم. يجـب أن تكون عىل وعي بكل 
القيود التـي قد تواجهك اليـوم. ال تفضل أن تكون 
واقعيـا اليوم خاصة يف بعـض الجوانب من حياتك. كل 
األمور ستتضح اليوم. كن قويا واخرج من األزمة التي 

تعيشها اليوم وانس املايض.

الجـو الرومانيس الذي تعيش فيه اليوم ربما يحفزك 
عـىل الهـروب مع الحبيـب بعيدا عن الناس. اسـتمتع 
بقضـاء وقتك معه يف مـكان هادئ، أو عـىل األقل خطط 
لقضاء سـهرة هادئة يف املنزل برفقته. ربما ترغب أن تشـبع 
رغباتـك األخرى خاصـة رغبتـك يف تناول بعـض األطعمة أو 

املرشوبات.

أنت نشيط للغاية يف هذه الفرتة لوجود الحبيب بجانبك، 
وتأتيـك أفكار خالقـة وجديدة. من الناحيـة املالية، أنت 
أمـام مفرتق طرق، وعليك اتخاذ قرارات مصريية سـيكون 
لهـا تأثري مهـم عليك لألشـهر املقبلـة. إذا كنت مرتبطـاً، تبدو 
مـرصاً عىل تخطي أي عقبات قد تعرتض حياتك الزوجية. هناك 

تغيريات متوقعة عىل صعيد حياتك االجتماعية.

تحاول أن تبعد عن التفكري يف األمور العاطفية 
والرومانسية ولكن قد تسـرتجع اليوم ذكرياتك 
مـع بعض األشـخاص ولذلـك ال تجرب نفسـك عىل 
التوقـف عـن التفكـري. لـم ال تخطـط لقضاء سـهرة 
رومانسـية مع شـخص ما يف املسـاء؟ اهتم بمظهرك 

وبمالبسك تحديدا.

تتعـرص اليوم ملوقـف غريب ومحـرج. ربما يكون 
أول رد فعل لـك اليوم هو محاولتك لحماية من حولك 
وإخفـاء الحقيقة عنهم. ربما تضطر إىل أن تكذب عليهم 
أو عـىل األقل سـتتجنب الحديث عن هذا املوقـف. قد يجربك 
البعض عىل معرفة الحقيقة فمن الصعب أن تخفي الحقيقة 

بالكامل خاصة عن الحبيب.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

يشـهد وضعـك املـايل تحسـنا ملحوظـا بعـد 
الخسـائر الكبـرية التـي تعرضـت لهـا يف آخـر 
مشـاريعك. تحـدث متغـريات كبـرية يف عالقتـك 
بالحبيب تحاول أن تتعامل معها بحذر وروية. ال تعقد 
األمـور وال ُتثر املشـكالت مع أحد، فأنـت بغنى عن كل 

هذا من أجل املحافظة عىل صحتك.

ÏÄÄÄ◊ÎÜÏé
وزع األرقـام مـن 1 اىل 9 داخـل كل مربع من املربعات التسـعة 
الصغرية ، ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسعة الرأسية 

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم اال مرة واحدة .

1649 - تنفيذ حكم اإلعدام بحق تشارلز 
األول ملك إنجلرتا.

1661 - إعدام حامـي اللوردات بإنجلرتا 
أوليفـر كرومويـل رسـمًيا بعـد وفاتـه 

بسنتني.
1648 - التوقيع عىل ”اتفاقية مونسرت“ 
إلنهاء ”حرب الثمانني سـنة“ بني هولندا 

وإسبانيا.
أنـدرو  األمريكـي  الرئيـس   -  1835
جاكسـون يتعرض ملحاولة اغتيال أثناء 
وجوده يف قاعة مجلس النواب، وهي أول 

محاولة اغتيال لرئيس أمريكي.
1847 - تغري اسـم قرية ”يربا بوينا“ يف 

كاليفورنيا إىل سان فرانسيسكو.
1893 - الخديـوي عبـاس حلمي الثاني 
يعفو عن أعضاء الثورة العرابية املنفيني 

إىل رسنديب.

1933 - أدولـف هتلر يصبح مستشـاًرا 
للرايخ األملاني الثالث.

1948 - اغتيـال مهاتمـا غانـدي عىل يد 
أحد الهندوس املتطرفني.

1956 - حلف وارسو يعلن انضمام أملانيا 
الرشقية إليه.

1976 - محكمـة إرسائيليـة تقـر بحق 
اليهود يف الصالة بساحات املسجد األقىص 
يف أي وقت يشاؤون من النهار، وذلك بعد 
أن برأت 40 يهودًيا اتهموا بالدخول عنوة 
داخل املسـجد مرددين األناشيد اليهودية 
مما تسـبب يف وقـوع اشـتباكات بينهم 

وبني املسلمني عند ساحات املسجد.
1984 - اكتشـاف ثالثة قنابل يدوية من 
النوع الذي يستخدمه الجيش اإلرسائييل 
أمام باب األسـود، وكانت القنابل مخبأة 

يف إحدى ثمار القرع.

2003 - بلجيكا توافـق عىل قانون يتيح 
زواج مثليي الجنس.

2013 - كوريا الجنوبية تطلق صاروخها 
1، حامـًال قمـرًا  نـارو-  األول  الحامـل 

اصطناعًيا ألغراض بحثية.
2015 - تنظيم داعش يف العراق والشـام 
إعـدام  يظهـر  فيديـو  رشيـط  ينـرش 
الصحفـي اليابانـي كينجي غوتـو الذي 
كان قد اختطف يف سوريا يف ترشين األول 

.2014
2017 - قمة أديس أبابا ُتسِفر عن عودة 
املغرب رسميا لالتحاد األفريقي بعد تأييد 

40 دولة لعودته.
2018 - انعقـاد مؤتمر الحـوار الوطني 
السـوري يف مدينـة سـوتيش الروسـية، 
بهـدف املسـاهمة بإيجـاد حل سـيايس 

للحرب األهلية السورية.

بينما كان حطاب يحطب ويجمع 
الحطـب ويصنع منـه أكواماً قبل 
نقلـه إىل بيته، إذا بشـاب يركض 
ويلهث من التعب ، فلما وصل إليه 
طلب منه أن يخبئـه يف أحد أكوام 
الحطـب كي ال يراه أعـداؤه الذين 

هم يف أثره يريدون قتله.
فقال الحطاب: أدخل يف ذلك الكوم 
الكبـري، فدخـل وغطـاه ببعـض 

الحطب كي ال يرى منه يشء.
وأخـذ الحطاب يحتطـب ويجمع 
الحطب، وبعد قليل أبرص الحطاب 
رجلـني مرسعني نحوه فلما وصال 
سـأاله عن شـاب مر به قبل قليل 
ووصفاه له، وإذا به الشاب نفسه 

املختبئ عنده، فقال لهم: نعم.
يف  عنكمـا  وخبأتـه  رأيتـه  لقـد 

ذلـك الكـوم ابحثـوا عنـه فأنكـم 
ستجدونه والشاب يف كوم الحطب 
يسـمع الحديث، فـكاد قلبه يقف 
لشـدة الخوف والهلع عندما سمع 

الحطاب يخربهم بمكانه.

هـذا  إن  لآلخـر:  أحدهمـا  فقـال 
الحطـاب الخبيث يريد أن يشـغلنا 
يف البحـث عنـه يف كـوم الحطـب 
الكبري هـذا ليعطيه فرصة للهرب، 
ال تصدقـه، فليس مـن املعقول أن 

يخبئـه ثم يـدل عليـه، هيا نرسع 
للحاق به.

ومضيـا يف طريقهمـا مرسعـني، 
وملـا ابتعـدا واختفيا عـن األنظار 
خـرج الشـاب مـن كـوم الحطب 
مذهوالً مسـتغرباً، وقد بدت عليه 
آثار االضطراب والخوف والغضب، 
كيـف  الحطـاب:  معاتبـاً  فقـال 
تخبئنـي عنـدك وتخربهـم عنـي، 
أليـس لـك قلب يشـفق؟ أليسـت 

عندك رحمة أليس أليس؟
فقـال الحطـاب : يا بنـي إذا كان 
أنجـى  فالصـدق  ينجـي  الكـذب 
وواللـه لـو كذبـت عليهـم لبحثوا 
عنك ووجدوك ثـم قتلوك، رس عىل 
بركة اللـه وإياك والكذب وأعلم أن 

الصدق طريق النجاة .

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊
أفقي

امـريكا  يف  1بلـد 
الجنوبية

2حجر كريم o والدي
 o الجـرس  3صـوت 
مرشوب شـتوي o احد 

االقارب
4صفات االنانية o انثى 
الليليـة  الطيـور  احـد 

مبعثرة
o عكس يصحو  5يعود 

مبعثرة
 o 6حيـوان صحـراوي 

دافئ o حرف نصب
7نصف ذاهبة o احرف 

ابجدية
8رئيـس رويس o نعـم 

باالنجليزية
 o 9لونها اصفر ميعثرة

متشابهة
مسـيحي  10قديـس 

سوري

رأيس
1بلد يف اسيا

2للسـؤال o عربيـة 
خالدة o ثلثي شاي

 o اقـرأ   o 3يابسـة 
ارتوازي

الكهرباء  4مخـرتع 
جمـع   o مبعثـرة 

انتفاخ
للحمـار  5نقولهـا 
سـورية  مدينـة   o
بالقـرب مـن ادلـب 

مبعثرة
6عجوز بالعامية

7برية o ثالثة احرف 
من نثتانس

 o 8من اسـماء النت
نصف ابهـم o عملة 

اليابان
9اوقاتنا o متشابهة

10نصـف عاصمـة 
االرجنتني

هل تعلم ان عدم تقليم االظافر قد تؤدي اىل امراض عديدة.
هل تعلم ان االنوفيل هو نوع من البعوض ، وهو املسؤول عن مرض 

املالريا .
هل تعلم انه من اهم اسـباب تلوث االغذية هي االيدي غري النظيفة 
باالضافـة الـىل االواني التـي بها صـدأ ، لذلك يجب علينـا االهتمام 

بالنظافة الشخصية و ايضا يجب استخدام اواٍن من النوع الجيد.
هـل تعلم ان  الذباب يتسـبب يف الكثري من االمـراض االخطرية مثل 
الرمـد الصديـدي و االسـهال، و مـن املهم جـدا التخلـص منه عن 
طريق استخدام املبيدات الحرشية، و التخلص من النفايات الضارة 
بطريقة سـليمة، و يمكن ايضا اسـتخدام السـلك الخاص بالذباب 

عىل النوافذ .
هل تعلم ان ترك الطعام بالثالجة دون تغطيته قد يعرضه  للتلوث.

هل تعلم ان التهوية الجيدة للمنزل و فتح النوافذ  تسـاعد عىل عدم 
اصابة االشخاص بامراض تنفسية.

هل تعلم انه من فوائد االسـتحمام ، انه يسـاعد عىل تنشيط الدورة 
الدموية باالضافة اىل تفتيح مسام الجلد.
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وأحداث  ومغامرة  تشويق   «MBC «استديوهات  إنتاج  من 
البدروم»  غامضة تالحق مجموعة من الطالب ضمن «شبح 
عىل  بكري،  محمد  للمخرج  السيطرة»  «خارج  سلسلة  من 
يافعني،  طالب  مجموعة  الحلقة  تتابع   .«VIP «شاهد 
شبح  يعتقدونه  ما  قبل  من  والقتل  للمالحقة  وتعرضهم 
لحفل  بالتحضري  قيامهم  أثناء  وذلك  القاهرة،  يف  املدرسة 

تخرج نهاية العام الدرايس. 
عىل  الدولية  املدارس  إحدى  داخل  الحلقة  أحداث  وتدور 
أطراف العاصمة املرصية، حيث يجتمع مجموعة من الطلبة 
اإلعداد لحفل  أجل  اإلجازة من  من جنسيات مختلفة يف يوم 
وجود  ظل  ويف  التايل.  اليوم  صباح  سيقام  الذي  تخرجهم 
الطالب يف املدرسة مع املرشفة عليهم، التي تعاني من نوبات 
بها،  مرت  قاسية  ظروف  بسبب  متقلبة  وعصبية  نفسية 
تتحول الساعات التي يعيشونها إىل كابوس وتكون األصعب، 
اآلخر  تلو  الواحد  باالختفاء  الطلبة  يبدأ  عندما  خصوصاً 

ألسباب غريبة وغامضة. 

نور  الغني،  عبد  هبة  من  كالً  يضم  العمل  أن  بالذكر  جدير 
وآخرين،  رخا  إرساء  نور،  وائل  يوسف  هشام،  معتز  إيهاب، 

ومن توقيع املخرج محمد بكري.  
• ُتعرض حلقة «شبح البدروم» من سلسلة «خارج السيطرة»، 

.«VIP السبت ٢٩ يناير عىل «شاهد

شارك نجما العراق والعالم العربي كاظم الساهر 
وماجد املهندس يف احتفال توزيع جوائز اإلبداع 
أتى  الثانية، والذي  «JOY AWARDS» بنسخته 
اململكة  يف  للرتفيه  العامة  الهيئة  من  بتنظيم 

العربية السعودية تحت مظلة موسم الرياض.
واقتنص، ماجد املهندس، جائزة أفضل مطرب 
املاجد ومحمد  التي تنافس عليها راشد  عربي، 
الجائزة  له  وقّدمت  كفوري،  ووائل  حماقي 

املمثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم.
مختلفة  الجائزة  هذه  أن  الربنس  وأكد 
ومميزة جدًّا ألنها من الرياض التي تقّدر الفن 

والفنانني.
فئات  عن  بالجائزة  الفائزين  لزمالئه  وبارك 

أخرى.
املهندس ديو  هذا وجمع أصالة نرصي وماجد 

غنائي قّدما فيه باقة من أغانيهما الشهرية.
كاظم  العربي  الغناء  قيرص  افتتح  جهته،  من 
«أحبيني»  الشهرية  بأغنيته  االحتفال  الساهر 

وسط تفاعل الحارضين.
الذي  ابنه  بصحبة  االحتفال  الساهر  وحرض 
خطف منه األنظار، وحرص عىل التقاط صور 
شاكر  هاني  الغناء  بنجوم  تجمعه  تذكارية 

ومحمد عبده وماجد املهندس.

وشهد وقوف كاظم الساهر عىل الالفندر كاربت 
النجوم   الستقبال  الحفل  منظمو  أقامها  التي 
بحركات  يقوم  وهو  أظهرته  طريفة  لقطات 
عفوية ويرفع ذراعه امام املصورين ليمازحهم 

ويحيي معجبيه.
اختار  من  هو  الجمهور  بأن  الجائزة  وتمّيزت 
خالل  من  وذلك  الفئات،  مختلف  يف  الفائزين 
الذي   «JOY AWARDS» تطبيق  عرب  التصويت 
يتيح للمشارك يف عملية التصويت منح صوته 

فئة  كل  يف  بنفسه  يختارهم  الذين  للمرشحني 
من الفئات املصنفة ضمن خمس اختصاصات 
هي السينما واملوسيقى واملؤثرين االجتماعيني 

والرياضة واملسلسالت الدرامية.
واألشخاص  لألعمال  التسمية  مرحلة  وكانت 
األول  ترشين   ٢٠ يف  انطلقت  قد  املرّشحني 
تسمية  عنها  ونتج  كامل،  شهر  ملدة  املايض 
أربعة مرّشحني عن كل فئة نالوا أعىل عدد من 

التسميات.
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يبدو 
أن املمثلة اللبنانية كارمن 
لبس تصدرت املشهد بعد عرض 
الحلقـات االوىل مـن مسلسـل 
«عـروس بريوت» الـذي بدأ عىل 
محطة أم بي يس ٤ ومنصة شاهد 

الثانـي  والعرشين من الشهر الحايل.يف 
وحفلت صفحة تويرت بأصدق األماني من قبل متابعي لبس 
يصفونهـا بأنها مبدعـة من الحلقـات االوىل التي ظهرت 

فيهـا، فيمـا كانـت 
ردودهـا بأمنيـات 
عـىل  تبقـى  ان 
يف  املسؤولية  قدر 
أغلبيـة  مواجهـة 
الذيـن  رشكائهـا 

يف  سـنتني  أمضـوا 
املسلسل.

االوىل  التجربـة  لكارمن ليسـت 
لبس يف الدراما املشـرتكة املصورة يف تركيا؛ قبل أشهر عرض 
لها مسلسـل «ع الحلوة واملرة» من بطولتها اىل جانب نيكوال 

معوض وباميال الكك ونال املسلسل نجاحاً الفتاً.

ياسـمني  النجمـة،  تعـود 
للمنافسـة يف دور  رئيـس، 
يف  السـينمائية  العـرض 
للمخـرج   ١٤ قمـر  فيلـم 
والـذي  الباجـوري  هـادي 
ُيعرض حاليـاً يف دور العرض 
تقـدم  حيـث  السـينمائية، 
ياسـمني شـخصية أمينة التي 

تتعـرض لتهديـد السـالح مـن 
أحمد الفيشـاوي، وذلـك بعدما 
اكتشـفت أنهـا ضحيـة مؤامرة 
كبرية من أهلها، هدفها إبعادها 

عن حبيبها.
وأكدت ياسـمني رئيـس أن فيلم 
قمر ١٤ يكشـف للجمهور مدى 
قسـوة حكمنـا عىل النـاس من 

الظاهر فقـط، من دون أن نعلم 
عن معاناتهم وحياتهم شيئاً».

 وتابعت: «مـا أعجبني يف الفيلم 
أنـه يتنـاول مواضيـع حقيقية 
نواجههـا يف الحيـاة، وأنـا أحب 
أن أقدم الشـخصيات الحقيقية، 
ترصفاتهـا  أقّيـم  أن  دون  مـن 

ودوافعها».

متداوال يف كل  ليس مصطلحا سياسيا  انه  العنوان  ال تستغرب من هذا 
دول العالم املتمدن لكنه يف العراق واقع حال، فنحن حاليا نعيش مرحلة 
مشايف  يف  االنعاش  مرحلة  دخلنا  ان  بعد  سياسية  بجلطة  مصاب  كمن 
االنتخابات  قبل  السياسيني  السادة  معايل  ورأينا  السياسة  رجال  اروقة 
النيابية وهم يعتلون منصات الخطابة لكسب الجمهور وكأنهم شعراء يف 
سوق عكاظ ايام الجاهلية او مهرجان خطابي لطلبة املدارس االبتدائية 
الزعيم   الرنانة خطب  فاقوا يف خطبهم  بينهم حتى  فيما  يتباهون  وهم 
ويلقي  املنصة  يعتيل  كان  يوم  الله-  -رحمه  قاسم  الكريم  عبد  الراحل 
سطورها  من  سطر  كل  يف  ويردف  طوال  لساعات   العصماء  خطبته 
كلمة انني انني انني، حتى ليكاد السامع يستنشق من عبري هذه الكلمة 
اننا سنصل يف برامجنا السياسية حالة الكمال واالنعاش يف كل ميادين 
اليملك  وهو  قتل  الذي  الخالد  الزعيم  من  انتقاصا  ليس  وهذا  الحياة، 
اننا  التداعيات تبني  الدنيا.. ويف كل االحوال ووسط هذه  شيئا من متاع 
نعيش يف واقع مزٍر، خاصة بعد ان بدأ الرصاع بني االحزاب املتناحرة يف 
تلك املرحلة العصيبة بعد سقوط النظام امللكي عام ١٩٥٨ كل ينتقم من 
االخر  متناسني انهم كانوا يف زنزانة واحدة كل ينادي بحب الوطن تحت 
االمرة والطلب يسعون يف االرض مرحا بال نتائج او هدف مثمر فما ان 
حتى  مكثرها،  ويا  املتصارعة،  االحزاب  بني  دموية  معركة  اتون  تنتهي 
تبدأ معركة اخرى ألعن منها واكثر قساوة، فمن منا لم يشهد تلك الفرتة 
من تاريخ العراق السيايس بكل عبثيتها وكأننا نعيش يف غابة تحكمها 
الوحوش املفرتسة التي برشت ببدء عرص جديد من الحرية لكنها كانت 
حرية مقيدة وفق توجهات االحزاب القومية والشعوبية فكانت مصيدة 
املوت هي الراجحة وبات املواطن يخرج من بيته سالكا طريق الال عودة 
وكان أنني املواطن العراقي يسمع من وراء قضبان السجون او يف املنايف 
انتهت  ان  وما  لكنها  الفرج  ساعة  بانتظار  صارخا  باكيا  العراق  خارج 
الغمة كانت ساعة « الهرج واملرج « ساعة الفوىض الخالقة التي سحقت 
يف  محاكمة  دون  قتل  قاسم  الكريم  عبد  الزعيم  ذهب  فأين  القادة،  كل 
مبنى االذاعة والتلفزيون.. وذهب من بعده العقيد عبد السالم عارف قتل 
الريبة  الكثري من  العراق يف حادث يثري  يف حادث سقوط طائرته جنوب 
ومن  حسني  وصدام  البكر  حسن  احمد  الرئيس  ذهب  واين  والشكوك.. 
رافقهم يف رحلة البحث عن املجد، انتهت حياتهم وقبل ان تنتهي اصيبوا 
بجلطة سياسية هذا هو مجدهم، هذا ما تركوه بعد ان اخذوا من الدنيا 
استحقات خارجة عن نطاق املعقول فذهبوا صاغرين اىل دنيا املجهول.. 
فالويل كل الويل ملن لم يكن صادقا مع نفسه ويبدأ من اآلن بفتح صفحة 
جديدة بالرضا والتوافق البّناء لبناء العراق بناًء يتجسد فيه االخالص لهذا 
اجراء  عىل  متفقة  حاليا،  السياسية،  االطراف  اغلب  ان  خاصة  الوطن، 
عملية التغيري والبناء ومقاومة العدو املشرتك امريكا ومن يتحالف معها  
من العمالء واملأجورين من اصحاب املصالح.. فلنكن اكثر وعيا ونفتح 
املنهك،  الوطن  هذا  ومصالح  والتفاهم  الثقة  عىل  مبنية  جديدة  صفحة 

وكان الله يف عون املصلحني.
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 أقـر املنتـدى االقتصادي العاملـي يف كانـون األول املايض اسـتخدام قطرة 
للعيـون تحـّل مكان نظـارات القراءة.من شـأن هـذه القطرة أن تحّسـن 
الرؤيـة ملّدة 10 سـاعات خصوًصا لدى األشـخاص الذين يعانون من قرص 
البرص الشـيخوخي، التي يواجهها اإلنسـان مع تقدمه يف السن، وتسبب يف 
رؤية األشـياء بصورة ضبابية.وتصيب هذه املشـكلة حـوايل 30 باملئة من 
األشخاص فوق سّن األربعني.والقطرة الجديدة  vuityتستهدف آلية الرتكيز 
يف العينـني، إذ تعمل عـىل تقليص حدقة العني األمر الـذي ينعكس زيادًة يف 
الرتكيز.هـذا ويمكن لهذه القطرات أن تسـاعد األشـخاص الذين يمضون 
سـاعات طويلة يف القراءة عىل الشاشـات. ورغـم أن هذا الخرب كان برشى 
سـاّرة ملرتدي النظارات، إّال أن السـعر املرتفع للقطرة جعلها ليس بمتناول 
الجميع.وتجدر اإلشـارة إىل أن هناك قطرات كثرية مماثلة قيد الدراسات إال 
أن هذه القطرة هي الوحيدة التي أجيز استخدامها رسميًّا، األمر الذي يعني 

أنه بعد سنوات قليلة ممكن أن نقول رسميًّا وداًعا لنظارات القراءة!

يف رحلـة انطلقـت مـن بريطانيا 
وصـل  أشـهر  سـتة  وناهـزت 
إىل  آدم محمـد، أخـرياً  العراقـي، 
إسـطنبول متوجهاً إىل مكة ألداء 

فريضة الحج.
سـرياً عـىل األقـدام ومصطحبـاً 
عربـة ذات ثـالث عجـالت لنقـل 
أغراضه وبرفقة كلب وجده أثناء 
مـروره برصبيـا، وصـل العراقي 
آدم محمـد إىل مدينة إسـطنبول، 
وكان قد انطلق من بريطانيا يوم 
1 أغسطس/آب املايض متجهاً إىل 

مكة ألداء فريضة الحج.
وكان آدم قد وضع لنفسـه هدفاً 
بـأن يصـل إىل األرايض املقدسـة 
القادم.وخـالل  يوليو/تمـوز  يف 
حديثه إىل وكالة األناضول قال آدم 
الذي يسـكن بريطانيـا منذ نحو 
25 عامـاً إنـه ”كان يوجد صوت 
بداخيل يقول إن بإمكاني السـري 

طوال الطريـق من منزيل إىل مكة، 
لـم أسـتطع تجاهلـه، كان هـذا 

الصوت بداخيل مثل الربكان“.
ولفت إىل أن اسـتعداده للرحلة قد 
اسـتغرق شـهرين فقـط، ومدت 
لـه يف ذلـك منظمـة بريطانية يد 
العون.وعند وصوله إىل إسطنبول 
قـرر مواطـن تركي يدعـى متني 
أولوقوتـش كان قـد تعـرف عىل 
قصة آدم عرب اإلنرتنت مسـاعدته 

ومرافقته بعد ذلك يف رحلته.
يف حـني أفـاد آخـر يدعـى محمد 
ديكمه بأنه ساعد الرجل العراقي 
خـالل رحلتـه من واليـة تكريداغ 

وصوالً إىل إسطنبول.
ومن املتوقـع أن يمر العراقي آدم 
محمد بإزميـت ويالوفا وبورصة 
وإسكي شـهري وبوردو وأنطاليا 
ومرسـني وهطـاي الرتكيـة قبل 

عبوره باتجاه األرايض السورية.

قـال الرئيـس التنفيـذي لتطبيق 
التواصل الفوري ”واتساب“، ويل 
الجمهـور يرغـب  إن  كاثـكارث، 
منذ وقت طويل بوجـود التطبيق 
عىل أجهـزة الحواسـيب اللوحية 
يف  كاثـكارث  ”آيباد“.وأضـاف 
مقابلـة مـع موقـع ”ذا فـريج“ 
التقنـي“ أن ”واتسـاب“ يرغب يف 
إطالق نسـخة مـن التطبيق عىل 
هـذه األجهـزة التـي تسـتقطب 
أن  املسـتخدمني.ورغم  ماليـني 
وجـود تطبيـق ”واتسـاب“ عـىل 
أجهزة ”آيباد“ صـار رضورة، إال 

أنه لم يجر إطالقه حتى اآلن.
وقـال موقـع ”ذا فـريج“ إنه مع 
بعيـدا  يذهـب  لـم  كاثـكارث  أن 
يف اإللتـزام بإطـالق تطبيـق عىل 
”آيباد“، إال أن كالمه يشـري إىل أنه 

مـن املحتمـل إصـدار التطبيق يف 
املستقبل القريب.

الخيـار  هـذا  نحـو  يدفـع  ومـا 
حاليـا  ينبـي  ”واتسـاب“  أن 
التكنولوجيـا األساسـية الالزمـة 

ملستخدمي ”آيباد“.
وأضاف كاثـكارث :“إذا كان لديك 
عـدة أجهزة، فسـيكون من املهم 
وجـود التطبيـق عىل الحاسـوب 
التقنية  اللوحي“.وأضاف أن هذه 
تساعد يف استمرار تلقي الرسائل 
فقـدان  حـال  يف  التطبيـق  عـرب 
اتصـال الهاتف باإلنرتنـت، وهذا 
مـا سـيكون مهمـا للتطبيق عىل 
اإلصدار  اللوحية.ويتيح  األجهـزة 
إمكانيـة  لـ“واتسـاب“  الحـايل 
الوصـول إليهـا عـىل 4 أجهزة يف 

وقت متزامن.

أعلن مؤسس موقع ”فيسبوك“، الرئيس التنفيذي لرشكة ”ميتا“ مارك 
زوكربرغ، تحديث جديد يف تطبيق ”ماسنجر“ للمحاداث.

 end to end يطال هذا التحديث  وظائف ماسنجر ذات التشفري التام  أو
encrypted باإلضافة إىل إشعارات لقطة الشاشة.

وأوضـح  زوكربرغ أن هذا التحديث  يمّكن املسـتخدمني من اسـتقبال 
اشعار اذا تم التقاط صورة ”سكرين شوت“ للمحادثة.

وايضا يضم تحديث جديد ملحادثات Messenger املشـفرة من طرف إىل 
طرف باألَضافة ايل ملفات GIF وامللصقات وردود الفعل عىل الدردشات 

املشفرة أيًضا“.
ونرش صورة عىل حسابه عرب ”فيسبوك“ يوثق فيها هذا التحديث.

وتجدر اإلشـارة إىل أن خرباء الخصوصية واألشـخاص املؤيدين لتشفري 
الرسـائل، كافحـوا لفـرتة طويلة، إلثبات أن جعل التشـفري من شـأنه 

تحسني خصوصية املستخدم يف جميع املجاالت.  
وأوضـح أن ”ميتافـريس“، وهـو مفهـوم يمـزج بـني العالـم املـادي 
والرقمي عرب الواقع االفرتايض والواقع املعزز، سـيتطلب قوة حاسوبية 

”هائلة“.
 وقالـت رشكـة ”ميتـا“، املالكة لـكل من ”فيسـبوك“ و“إنسـتغرام“ 
و“واتـس آب“، إن الكمبيوتر العمالق الـذي يعمل بالذكاء االصطناعي، 
والـذي أطلـق عليـه اسـم AI Research SuperCluster (RSC)، هـو 

بالفعل خامس أرسع كمبيوتر يف العالم، رغم أنه لم يكتمل بعد.
ووعـد باحثو ”ميتـا“ بأن يصبـح RSC أرسع كمبيوتر مـن نوعه عند 

اكتماله يف صيف العام الجاري.
 Meta يذكـر أن زوكربـرغ كان قد غرّي اسـم رشكـة فيسـبوك إىل ميتا

.Metaverse املشتق من
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بولند، عن  الكويتية، حليمة  اإلعالمية  خرجت 
اآلونة  يف  املتداولة  الشائعات  لرتد عىل  صمتها، 

قيمته  بلغت  بمهر  أخرياً  زواجها  حول  األخرية 
أكثر من مليون دوالر أمريكي.

عىل  ونهائي  قاطع  رد  أرد  «أبي  بولند:  وقالت 
هاملوضوع، أنا ال تعنيني قيمة املهر عىل اإلطالق، 

ونخوته  وشهامته،  الرجل  قيمة  تعنيني  وإنما 
إيل تم تداول أساميهم  ورجولته ولألمانة كل 

يف  أو  املعروفة  اإلخبارية  املواقع  يف  معاي 
الصحافة العربية سواء الشيخ حمد أو 

الدكتور هشام، أو أزواجي السابقني 
كل  فيهم  تتوفر  لألمانة  كلهم 

الصفات هذي».
وتابعت اإلعالمية الكويتية» لو 

سمحتوا أتمنى ترحموني من 
الشخصية  حياتي  هالكالم، 

ملكي وحدي وخط أحمر».
و يشار إىل أن بولند أنجبت 
األول  زوجها  من  طفلها 
الخبيزي،  السالم  عبد 
وأنجبت يف أيار (مايو) من 
الثانية  ابنتهما   ٢٠١٥ عام 

كاميليا.

إيمي  املرصية  الفنانة  نرشت 
حسابها  عرب  غانم،  سمري 
تبادل  تطبيق  عىل  الخاص 
صورة  (إنستغرام)،  الصور 
يف  مشاركتها  فيها  يظهر 
 ،٢٠٢٢ الرمضاني  املسلسل 
الراحلة  بالصورة  ظهر  حيث 
العزيز.وقرر  املرصية دالل عبد 
موازي»  «عالم  مسلسل  صّناع 
النجمة  ببطولته  َتقوم  الذي 
العمل  دنيا سمري غانم، عرض 
٢٠٢٢؛  املقبل  رمضان  شهر  يف 
رمضان  من  تأجيله  بعد  وذلك 
املايض بعد إصابة عدد كبري من 
املشاركني يف املسلسل بفريوس 
بطلة  رأسهم  وعىل  (كورونا)، 
العمل دنيا سمري غانم ووالدتها 

الراحلة دالل عبد العزيز.
وتجسد الفنانة الراحلة دالل 

عبد العزيز يف املسلسل 
حي  يف  رئيساً  دوراً 
تدور  الذي  املنطقة 
األحداث،  خالله  من 
حيث جمعتها العديد 
مع  املشاهد  من 

من  العظمى  الغالبية 
أبطال العمل

فني  مصدر  ومن 
أّن  أكد  باملسلسل، 

من  انتهت  العزيز  عبد  دالل 
املشاهد  من  كبري  عدد  تصوير 
الرشكة  وفاتها.وَقّررت  قبل 
موازي  عالم  ملسلسل  املُنتجة 
الفنانة  مشاهد  جميع  وضع 
منها،  أيٍّ  حذف  دون  الراحلة 
بشكل  درامياً،  معالجتها  مع 

يتناسب مع أحداث املسلسل.
دنيا  املسلسل عودة  كما يشهد 
سمري غانم للدراما التلفزيونية 
ملدة  غيابها  بعد  الرمضانية، 
عامني، حيث كان آخر أعمالها 
يف   ٣ الحدوتة  بدل  مسلسل 
رمضان ٢٠١٩، وتم تقديمه يف 

٣ قصص مختلفة.
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حفالً  «بلقيس»  الفنانة  أحيت 
اليوبيل  عىل منصة  مدهشاً  غنائياً 
وأبهرت  دبي.   ٢٠٢٠ إكسبو  يف 
بلقيس جمهور الحدث الدويل بباقة 
مختارة من أجمل أغنياتها القديمة 
معها  تفاعلوا  حيث  والجديدة، 
نابضة  أجواء  يف  والغناء  بالرقص 
بلقيس  الفنانة  بالحياة.واحتفلت 
مع جمهورها من جميع الجاليات 
بليلة  الحفل،  يف  املتواجدة  العربية 
إكسبو  ليايل  من  رائعة  موسيقية 
الغنائية، مقدمة تشكيلة من أجمل 
األغنيات العربية التي 
تمزج بني األصالة 
 ، ثة ا لحد ا و

وتفاعل  كبري  حضور  وسط 
باللهجة  غنائها  جانب  الفت.وإىل 
اختارت  الخالصة،  اإلماراتية 
الشام  بالد  تراث  من  بلقيس 
وأغنية  موليتني»،  «عالعني  أغنية 
وأغنية  اللبنانية،  باللهجة  «جبار» 
املرصية،  باللهجة  «دبلومايس»، 
باللهجة  حل»  يل  «شوف  وأغنية 
«صابرة»،  وأغنية  العراقية، 
من  وغريها  املغربية،  باللهجة 
األغنيات لتقديمها لجمهور الحفل 
الذي حمل طابعاً عربياً مميزا.كما 
قدمت بلقيس أغنية «دقوا خبيتي» 
وقع  عىل  ألحانها  صيغت  التي 
إيقاع الخبيتي الذي يعد واحداً من 
يعرفها  التي  الرتاثية  الفنون  أبرز 
اململكة  يف  الغربي  الساحل  أبناء 
العربية السعودية، وأبهرت بلقيس 
الجمهور بأدائها الساحر ألغنية 
بالفصحى  بظبٍي»،  «ِهْمُت 
عن  تعبرياً  غنتها  التي 
واالمتنان  املحبة 
اإلمارات  لدولة 
العربية املتحدة، وهي 
الشيخ  أشعار  من 
محمد بن راشد آل 

مكتوم.
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