
بغداد/ الزوراء:
أعلنـت خلية اإلعـالم األمني مقتـل الخلية 
االرهابيـة املسـؤولة عـن حادثـة العظيم 
بمحافظـة ديـاىل، مـن بينهـا 3 ارهابيني 
يحملون الجنسية اللبنانية.وذكرت الخلية 
يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: أنـه ”بعـد أن 
تعهدت قواتنا األمنية بأخذ الثأر لشـهدائنا 
األبطال يف حادثة العظيم التي راح ضحيتها 
العديد من املقاتلني، تمكن األبطال يف جهاز 
األمن الوطني وبجهود مستمرة من تحديد 
املوقـع الدقيق ملكان املجموعة اإلرهابية يف 
حـاوي العظيم ضمن قاطع عمليات دياىل، 
التي قامت بهذا العمل اإلجرامي“.وأضافت 
أن ” خليـة االسـتهداف املشـرتك يف قيادة 

العمليات املشـرتكة، وقيادة القوة الجوية 
بـارشت بالتخطيـط واملتابعة ولسـاعات 
متواصلة، حيث تم القصاص منهم بتوجيه 
ثـالث رضبـات دقيقـة بواسـطة طائرات 
F_16 العراقية، أسفرت حتى اآلن عن قتل 
٩ عنـارص إرهابيـة“، مؤكدة أنـه ”مازال 
الواجـب مسـتمرا لـدك رؤوس العنـارص 
اإلرهابية الجبانة داخل أوكارهم“.وتابعت: 
انـه ”لم ولـن تنـام عيـون رجـال العراق 
األبطـال إال بعـد أن تجعل أرض هـذا البلد 
مقـربة لكل من يحاول املسـاس بأمن هذا 
الوطن، وسـنزف بـرشى الحقة عن عملية 

أمنية أخرى ترس قلوب العراقيني“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة التعليـم العـايل والبحث 
العلمـي، امـس األحـد، تأديـة طلبـة 
االمتحانـات  العراقيـة  الجامعـات 
النهائيـة للفصـل الـدرايس األول مـن 
العـام الـدرايس 2022/2021.وذكـر 
بيـان للـوزارة تلقتـه ”الـزوراء“: أنَّ 
يف  جـرت  الحضوريـة  ”االختبـارات 

الحكوميـة  والكليـات  الجامعـات 
واألهليـة عىل وفق التقويـم الجامعي 
الذي حـدد الثالثني من كانـون الثاني 
2022 موعـداً لبـدء االمتحانـات التي 
تستمر ملدة أسبوعني للمراحل ما فوق 
األوىل يف الكليات واملعاهد“.وأضاف أنَّ 
”القاعات االمتحانية شهدت إجراءات 

تنظيمية وصحية ووقائية متزامنة“.

تكساس/ متابعة الزوراء:
أكـد الرئيس األمريكـي السـابق، دونالد 
ترامب، إن سياسـات الرئيس الحايل، جو 
بايـدن، ضعيفة وتفتقـر للكفاءة، ما قد 
يؤدي إىل نشـوب حرب عاملية ثالثة.وقال 
ترامـب يف كلمة ألقاهـا ملؤيديه يف مدينة 
كونروي (تكساس): ”ضعف بايدن وعدم 
كفاءتـه يخلقان خطـرا حقيقيا بوقوع 
حرب عاملية ثالثة“.وأشـار ترامب إىل أنه 
خالل رئاسة بايدن زادت كوريا الشمالية 
من عدد إطالق الصواريخ إىل مسـتويات 
قياسـية.. ونوه بضعـف تنظيـم اإلدارة 
الحالية لعملية انسحاب القوات األمريكية 
من أفغانسـتان. وخـالل خطابه، نصح 
ترامـب كذلك الرئيـس األمريكـي الحايل 
باالهتمـام بالوضع املتعلـق باملهاجرين 
غري الرشعيني عـىل الحـدود األمريكية- 

املكسـيكية، وشـدد عىل رضورة إرسـال 
القوات إىل هناك، وليـس إىل أوروبا.وقال 
ترامـب: ”قبل إرسـال أي قـوات لحماية 
حدود أوروبا الرشقيـة، كان ينبغي عليه 
حماية حدودنا هنا يف تكساس“.واختتم 
الرئيس السـابق حديثه: ”قبل أن يتحدث 
قادتنـا عـن تعـرض دول أخـرى للغزو، 

عليهم أن يوقفوا غزو بالدنا“.

بغداد/ الزوراء:
أول ظهـور لفـريوس  بعدمـا شـهدت 
كورونا املسـتجد، عـادت مدينة ووهان 
الصينيـة مـرة أخـرى لتثـري مخـاوف 
العالم، بسـبب اكتشـاف العلماء ساللة 
للفـريوس تدعـى ”نيوكوف“. جديـدة 
وقال موقـع ”ويـذر“ إن مدينة ووهان 
أرسـلت موجة صدمة جديـدة يف جميع 
أنحـاء العالم، بعدما اكتشـف علماؤها 
سـاللة جديدة من فريوس كورونا تحت 

املبكرة  النتائج  اسم ”NeoCov“.وتشري 
إىل أن لهذه الساللة القدرة عىل أن تكون 
أكثـر فتـكا مـن ”كوفيد19-“.ووفقـا 
للباحثـني يف الصني، فإن ”نيوكوف“ هو 
ساللة جديدة من فريوس كورونا ترتبط 
ارتباطـا وثيقـا بـ“مريس-كـوف“، أي 
متالزمة الرشق األوسط التنفسية.ففي 
الورقة التمهيدية، التي لم تتم مراجعتها 
مـن قبل األقـران والتي تـم نرشها عىل 
موقع ”bioRxiv“، ذكر الباحثون أن هذا 

الفريوس الجديد يتشارك سمات مع كل 
.“COVID-19“و “MERS-CoV” مـن
ويعتقـد أن ”نيوكـوف“ يسـبب معـدل 
وفيات مرتفع مقارنـة مع كوفيد19-، 
حيـث يمكن أن يقتل يف املتوسـط واحدا 
مـن كل 3 أشخاص.واكتشـف باحثون 
صينيون هذا النـوع الجديد من فريوس 
جنـوب  يف  الخفافيـش  بـني  كورونـا 
إفريقيا.وتعتـرب هذه الثدييـات الطائرة 
مصـدرا طبيعيـا للعديد من فريوسـات 

كورونا، بما فيها ”كوفيد19-“.وحسب 
منظمة الصحة العاملية، فإن الحيوانات 
الربية تعّد مصـدرا ألكثر من 75 يف املئة 
مـن جميـع األمـراض املعدية الناشـئة 
لدى البرش.وبشأن تشـكيل ”نيوكوف“ 
خطورة عىل البرش؟أجاب موقع ”ويذر“ 
عىل هـذا السـؤال بالقول: ”ليـس بعد، 
ولكن مـن املحتمل أن يكون كذلك“.وقد 
ذكـر الباحثـون الصينيـون، يف ورقتهم 
البحثية التمهيدية، أن الفريوس الجديد 

عـىل بعد ”طفرة واحـدة ليصبح خطريا 
عىل البرش“.ورغم ذلك، أوضحت منظمة 
الصحة العاملية أن ”التهديد الدقيق الذي 
يشكله هذا الفريوس عىل البرش يتطلب 
مزيـدا مـن الدراسة“.وأشـارت إىل أنها 
تعمل بشـكل وثيق مع املنظمة العاملية 
األغذيـة  ومنظمـة  الحيـوان  لصحـة 
والزراعة وبرنامج األمـم املتحدة للبيئة 
من أجل املراقبة واالسـتجابة لتهديدات 

الفريوسات الحيوانية الناشئة.

بغداد/ الزوراء:
بحـث وزراء الخارجيـة العـرب سـبل 
تطويـر مجـاالت التعـاون املتعددة بني 
البلـدان األعضـاء يف الجامعـة العربية، 
وأطر تنميتهـا وتطويرها بأبعاد وآفاق 
واسعة وأكثر شمولية، فيما اعلنت وزارة 
الخارجية العراقية اصابة وزيرها، فؤاد 
حسني، بفريوس كورونا.جاء ذلك أثناء 
االجتمـاع التشـاوري لـوزراء خارجية 

العرب الذي تستضيفه الكويت.وأوضح 
بيـان للخارجيـة الكويتيـة: أن الوزراء 
العرب بحثـوا مجمل القضايـا العربية 
املصريية املشرتكة، ويف مقدمتها القضية 
الفلسـطينية.وناقش الـوزراء امللفـات 
الراهنة، ال سيما تلك املتعلقة بمواجهة 
جائحة «كوفيـد-١٩»، وتداعياتها عىل 
الدول العربية والعالم .وتطرق االجتماع 
إىل أوجـه التعاون العربي يف التعامل مع 

هـذه االزمـات وكيفيـة تعظيـم الدور 
العربـي يف هذا اإلطار، بـروح عالية من 
الشـفافية واملصارحـة يف إطـار البيت 
العربي الواحد، بحسـب بيان الخارجية 
الكويتيـة.يف غضون ذلك، أكـدت وزارة 
مشـاركة  األحـد،  امـس  الخارجيـة، 
وزيرها فؤاد حسني يف اجتماع الجامعة 
العربية املنعقد يف الكويت.وقال املتحدث 
باسـم الوزارة، أحمد الصحاف، يف بيان 

تلقتـه «الـزوراء»: ان «بعـض وكاالت 
األنباء نقلت عدم مشـاركة الوزير فؤاد 
حسـني يف اإلجتماع التشـاوري لوزراء 
الخارجّيـة للدول االعضـاء يف الجامعة 
العربّيـة واملُنعقـد يف الكويـت، بسـبب 
كورونا».واضاف:  بفايـروس  إصابتـه 
أن «الوضـع الصحّي للوزيـر جّيد وهو 
يتماثل للشـفاء»، الفتا اىل انه «سيزاول 

عمله ونشاطاته يف القريب العاجل».

الزوراء/ مصطفى فليح:
 توقـع مستشـار الحكومـة املايل، مظهـر محمد 
صالح، ان ال يتم إلغاء الورقة البيضاء يف الحكومة 
القادمـة ألنها مرشوع اصالحـي يمكن مراجعته 
وتعديلـه، ويف حـني اشـار اىل ان ابرز مـا حققته 
هو تعديـل قيمة الدينار العراقي وخلق تنافسـية 

جديـدة لالقتصـاد، اكـد ان قانـون الرشاكـة بني 
القطاعـني العام والخـاص قانون مهـم وله دور 
يف تنويـع االقتصاد.وقـال صالـح يف حديـث لــ 
«الـزوراء»: ان «الورقة البيضاء مرشوع اصالحي 
وهـي اصبحت ورقـة معتمـدة عامليا لـدى االمم 
املتحـدة واملنظمات املاليـة الدوليـة وتعترب ورقة 

اصالحية للعراق وال اعتقد أن تأتي حكومة ضدها 
ولكـن يمكن مراجعتها وهذا ما توقعه «. واضاف 
ان «الربملان برصاحة لم يقر هذه الورقة واعادها 
للحكومـة وطلب مقرتحات لكنها لم ترفض وهي 
جزء من باب اعداد املوازنة، ويف العادة هي اصالح 
مايل واقتصادي، أي اسـتدامة مالية واقتصادية». 

وتوقـع «مـن املحتمـل يف مرشوع موازنـة ٢٠٢٢ 
وجود اشـياء تخص الورقة البيضاء سواء بالدعم 
بالرضائب وبإصالح مؤسسـات الدولـة املتوقفة 
عـن العمل، ويفـرتض ان يكون مـرشوع املوازنة 

القادم فيه اشياء عن الورقة البيضاء». 
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دمشق/ متابعة الزوراء:
ارتفـع إىل 332 إجمايل القتىل منـذ بدء الهجوم 
الذي شـنه تنظيم داعش عىل سـجن يف شـمال 
رشق سـوريا، بحسـب حصيلة جديـدة أعلنها 
املرصد السـوري لحقوق اإلنسان، فيما تستمر 
”عمليـات التمشـيط والتفتيـش“ داخل املبنى 
ويف محيطه.وكانت اشتباكات متقّطعة ال تزال 
تدور، السبت، يف محيط سجن الصناعة يف حي 
غويران، الذي هاجمه تنظيم داعش يف 20 يناير 
الجاري، بني القـوات الكردية املدعومة أمريكياً 
وعنـارص متواريـة من التنظيم بعـد ثالثة ايام 

من إعالن قوات سوريا الديموقراطية استعادة 
”السـيطرة الكاملـة“ عليه.وأشـار املرصـد يف 
بيـان، صبـاح امـس األحـد، إىل أن الحصيلـة 
اإلجماليـة للقتـىل بلغـت 332، بينهم 246 من 
التنظيـم و79 من قوات األمـن الكردية وقوات 
سـوريا الديموقراطية، وسـبعة مدنيني.ويعود 
اسـتمرار الحصيلة يف االرتفاع إىل عثور القوات 
الكرديـة عىل مزيد من الجثـث خالل ”عمليات 
التمشيط والتفتيش“ التي تواصل إجراءها ”يف 

مباني (السجن) وأحياء محيطة به“.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
أطلقت قوات األمن السـودانية الغاز املسيل للدموع عىل 
آالف املتظاهرين املنددين يف الخرطوم بالحكم العسكري 
واملطالبني بالعدالة والديمقراطية، حسبما أفادت وكالة 
”فرانس برس“.وبعيد الظهر، خرج آالف السـودانيني يف 
مسريات توجهت نحو القرص الرئايس بالرغم من انتشار 
الجنـود املسـلحني الذيـن يغلقون الشـوارع والجسـور 
يف الخرطـوم، ومـن الكتل االسـمنية التي تسـد مداخل 
القرص الرئايس مقر الجيش والسـلطة.ويف وقت سابق، 
حددت ”لجان املقاومة“ القرص الرئايس وجهة للمواكب 
االحتجاجيـة، وذلـك عـىل الرغـم مـن التحذيـرات التي 

أطلقتها لجنة تنسيق شؤون أمن والية الخرطوم، والتي 
حظرت التجمعات بوسط الخرطوم وشددت عىل رضورة 
إقامـة التجمعات يف امليادين العامـة باملحليات واالبتعاد 
واليـة  التعليميـة.ويف  واملؤسسـات  املستشـفيات  عـن 
الغضارف (رشق) كما يف واليتي دنقلة وعطربة (شمال) 
هتف املتظاهرون، األحد، ”العني بالعني“ و“العسـكر إىل 
الثكنات“، فيما حذرت واشـنطن من أن استمرار القمع 
قد ترتتب عليه ”عواقب“.وبعد أكثر من ثالثة أشـهر عىل 
سـيطرة الجيش عىل السلطة، ال تهدأ التعبئة يف السودان 
عـىل الرغم من سـقوط 78 قتيال بـني املتظاهرين، وفق 

نقابة أطباء موالية للقوى الديمقراطية.
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الزوراء/ حسني فالح:
اعلنت املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخابات تثبيت 1333 موظفا 
من موظفـي العقود، وسـعيها 
العقـود  موظفـي  لتحويـل 
االنتخابيـة إىل عقود تشـغيلية، 
رصف  قـرب  رجحـت  وفيمـا 
املسـتحقات املالية ملوظفي يوم 
االقرتاع، اكدت مخاطبتها رئيس 
الـوزراء لغـرض توجيـه كتاب 
شكر لألساتذة الجامعيني الذين 
ارشفـوا عـىل مراكز االقـرتاع يف 

يوم انتخابات مجلس النواب.
وقالت الناطق باسـم املفوضية، 
جمانة الغـالي، يف حديث خاص 
لـ“الـزوراء“: إنـه ”ايفـاًء مـن 
بإتمـام  االنتخابـات  مفوضيـة 
مـا عليها مـن التزامـات مالية 
وإدارية تجـاه موظفي االقرتاع 
البالغ عددهم أكثر من 300 ألف 
موظف من خالل اللجنة املركزية 
القايض فياض  املشكلة برئاسة 
ياسني حسـن، والتي أنجزت ما 
عليها من مهـام يف فرز وتبويب 
بيانـات موظفـي االقـرتاع مـن 
الدولـة  مؤسسـات  موظفـي 
وطلبـة  املرشفـني  واألسـاتذة 
وخريجي  واملعاهـد  الجامعـات 
الدراسـة اإلعداديـة صعوًدا، من 
أجـل رصف مكافآتهـم املاليـة 

واسـتحصال كتـب الشـكر من 
رئاسـة الوزراء“.واوضحـت انه 
”استناًدا اىل قرار مجلس الوزراء 
 ،2021 لسـنة   (174) رقـم 
خاطب رئيس مجلس املفوضني، 
القـايض جليـل عدنـان خلـف، 
رئيس مجلس الوزراء مصطفى 

الكاظمي بكتاب موسوم (شكر 
وتقدير) والصادر يف 9/1/2022 
للموافقة عىل توجيه كتاب شكر 
إىل األسـاتذة الجامعيـني الذيـن 
أرشفـوا عـىل مراكز االقـرتاع يف 
انتخابات مجلس النواب العراقي 
موظفـي  إىل  إضافـة   ،2021

الذيـن  الحكوميـة  املؤسسـات 
عملـوا كموظفي اقـرتاع تثميًنا 
نجـاح  يف  املبذولـة  لجهودهـم 
العمليـة االنتخابية.  ”واضافت: 
ان مفوضية االنتخابات سبق أن 
قامت بتحديـد التخصيص املايل 
لرصف مكافآت موظفي االقرتاع 

اسـتناًدا اىل قرار مجلس الوزراء 
املفوضيـة  خاطبـت  إذ  أعـاله، 
وزارة املالية لغرض إطالق تمويل 
املكافـآت املاليـة اىل الخزائـن يف 
مـع  بالتنسـيق  محافظـة  كل 
االنتخابية،  املحافظـات  مكاتب 
والعمل واملتابعة لهذا امللف جاٍر 

ومسـتمر. مبينـة: ان املوظفني 
 150 سـيتقاضون  الحكوميـني 
الف دينـار مع كتاب شـكر من 
رئاسة الوزراء، بينما الخريجون 
 250 والطلبة سيتقاضون مبلغ 
الـف دينار.وحول ملف موظفي 
العليـا  املفوضيـة  يف  العقـود 
لالنتخابـات، اشـارت الغالي اىل 
انه ”بسـعي ومتابعة من رئيس 
مجلـس املفوضـني تـم تثبيـت 
(1333) موظفـاً مـن موظفي 
العقود ممن تتوفر فيهم الرشوط 
القانونية“. مؤكدة: انه ما زالت 
الجهـود مسـتمرة مـن املجلس 
لغرض تحويـل موظفي العقود 
االنتخابية إىل عقود تشـغيلية ملا 
لهم من خـربات مرتاكمة كانت 
جزءاً من جهود إنجاح انتخابات 
.2021 العراقي  النـواب  مجلس 
يشـار اىل ان انتخابـات مجلس 
النواب قـد اجريت يف العارش من 
ترشين االول عام 2021 .وكانت 
املسـتقلة  العليـا  املفوضيـة 
لالنتخابـات قد خاطبـت وزارة 
املاليـة، يف وقت سـابق، بإطالق 
التخصيصـات املاليـة الخاصـة 
بأجـور موظفـي يـوم االقرتاع، 
االمـوال  ان  اىل  اشـارت  فيمـا 
يف  تخصيصهـا  وتـم  موجـودة 

موازنة عام 2021.
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بغداد/ الزوراء: 
جديداً  تنويهاً  العامة  املرور  مديرية  أصدرت 
يتعلق بإجازات السوق.وقالت املديرية يف بيان 
«مفارزنا  إن  منه:  نسخة  الزوراء»   » تلقت 
املرورية يف بغداد واملحافظات ستقوم بتشديد 
املحاسبة القانونية بخصوص سائقي املركبات 
أن  سوق».وأضاف  إجازة  يمتلكون  ال  الذين 
مخالفة  يعترب  سوق  إجازة  امتالك  «عدم 
قانونية وحسب املادة ٣٢ من قانون املرور رقم 

(٨) لسنة ٢٠١٩».
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الزوراء / يوسف سلمان:
تعلـن رئاسـة مجلس النواب، رسـميا 
اليوم االثنني ، الئحـة اسـماء املرشحني 
ملنصـب رئيـس الجمهورية مـن الذين 
توافرت فيهـم الـرشوط القانونية بعد 
اسـتكمال اإلجراءات القانونية استناداً 
لقانون أحكام الرتشـيح ملنصب رئيس 
الجمهورية رقم ٨ لسـنة ٢٠٢١.. يأتي 
ذلك، حيـث اكدت االمانة العامة ملجلس 
طلبـات  اسـتقبال  لجنـة  ان  النـواب 
الرتشـيح ملنصـب رئيـس الجمهوريـة 
الطلبـات  تسـلم  يف  اعمالهـا  اكملـت 
املقدمـة للرتشـيح للمنصـب وتدقيـق 
كل االجـراءات االداريـة والفنيـة عـرب 

العـايل  التعليـم  وزارة  عـىل  احالتهـا 
والبحث العلمي ووزارة الداخلية وهيئة 
النزاهـة،  وهيئـة  والعدالـة  املسـاءلة 
إلكمـال اإلجـراءات االخـرى املتعلقـة 
باملرشـحني، وتقديم تقريرهـا النهائي 
اىل رئاسـة مجلـس النـواب.يف غضون 
ذلك، تواصل ازمة الخالفات السياسـية 
بني الحزبني الكردييـن، االتحاد الوطني 
والديمقراطي الكردسـتاني، اسـتمرار 
عقدتهــا دون اتفاق يفـيض اىل تمرير 
املرشـح الكردي الذي يشـرتط حصوله 
عـىل اغلبية الثلثني مـن اعضاء مجلس 

النواب لشغل املنصب .

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الدفاع حصول الجيش العراقي 
عـىل املرتبـة الرابعة والثالثـني بني جيوش 
العالم.وذكـرت الـوزارة يف بيـان: انه «بناًء 
 Global) عـىل التقرير الـذي نرشه موقـع
املتخصـص  األمريكـي،   (Firepower
بتصنيـف الجيوش يف العالم حسـب القوة، 

حصل الجيش العراقي عـىل املرتبة الرابعة 
والثالثني لعام ٢٠٢٢ من بني أقوى الجيوش 
العامليـة، إذ تقدم بمعـدل ٢٣ مرتبة بعدما 
كان يحتـل املرتبة السـابعة والخمسـني يف 
تصنيف عام ٢٠٢١، وتقدم الجيش العراقي 
عـىل الجيـوش الـدول العربيـة (اإلمـارات 

والكويت وقطر وعمان والبحرين)».
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بغداد/ الزوراء:
الشديد  بالحبس  حكما  االحد،  امس  الكرخ،  يف  الفساد  جنايات  محكمة  أصدرت 
اربع  بغداد األسبق،  الزاميل، رئيس هيئة استثمار  املتهم، شاكر عزيز شبيب  عىل 
سنوات وغرامة قدرها عرشة ماليني دينار عراقي.وذكر إعالم القضاء يف بيان : انه 
اصدرت  املهمة  الجرائم  يف  والتحقيق  الفساد  مكافحة  لجنة  تحقيقات  عىل  «بناًء 
هذا اليوم (امس) محكمة جنايات الفساد يف الكرخ الحكم عىل املتهم شاكر عزيز 
شبيب الزاميل، رئيس هيئة استثمار بغداد، بالحبس الشديد اربع سنوات وغرامة 
قدرها عرشة ماليني دينار عراقي وفق القرار ١٦٠لسنة ١٩٨٣ عن تقاضيه رشاوى 
زالت بحقه قضايا اخرى رهن  أنه «ما  السكني».وتابع  بغداد  عن مرشوع نجمة 

التحقيق».
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١-يـرس الرشكـة العامـة لتجارة الحبـوب االعالن لـذوي الخربة مـن الـرشكات او املكاتب او 
االشـخاص الطبيعيـني لتقديم عطاءاتهم للعمـل الخاص بـ (تحميل وتفريـغ الحبوب يف فرع 

نينوى / سايلو بازوايا).
٢-تتوفـر لدى (الرشكـة العامة لتجارة الحبوب) التخصيصات املاليـة ضمن املوازنة االتحادية 
وينوي اسـتخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات (اعمال التحميـل والتفريغ لكميات الحبوب التي 

تخص فرع نينوى / سايلو بازوايا).
٣-بإمـكان مقدمي العطاء الراغبـني يف رشاء وثائق للعطاء باللغـة (العربية) بعد تقديم طلب 
تحريـري اىل الرشكة العامـة لتجارة الحبوب /القسـم القانوني الكائن يف بغـداد -باب املعظم 
-مدخـل الشـيخ عمر-الطابـق االول) وبعـد دفـع قيمـة البيع للوثائـق غري املسـرتدة البالغة 
(٧٥٠٠٠٠) سـبعمائة وخمسـون الف دينار، بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل 

املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني اعاله.
٤-يرفق مع العطاء املستمسكات التالية:-

-كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب .
-هوية االحوال املدنية ملقدم العطاء.

-بطاقة السكن.
-البطاقة التموينية.

-شهادة تاسيس الرشكة بالنسبة للرشكات.
٥-تسـلم العطاءات اىل العنوان:(الرشكـة العامة لتجارة الحبوب / القسـم القانوني الكائن يف 
بغداد -باب املعظم -مدخل الشـيخ عمر -الطابق الثاني) يف املوعد املحدد لغاية السـاعة الثانية 
عرش ظهرا من يوم (االحد) املصادف ٢٠٢٢/٢/٢٠ وسـوف ترفض العطاءات املتأخرة وسـيتم 
فتح العطـاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان (الرشكة 
العامة لتجارة الحبوب/بغداد -باب املعظم -مدخل الشيخ عمر -الرشكة العامة لتجارة الحبوب 
-قاعـة مكتب السـيد املدير العـام ) يف الزمان والتاريخ (السـاعة الثانية عـرش ظهرا من يوم 
االحـد املوافق ٢٠٢٢/٢/٢٠ يجب ان تتضمـن العطاءات التأمينات االولية املطلوبة من مقدمي 
العطـاءات ومـدة نفاذيتها (خطاب ضمـان مرصيف او صك مصدق ) وبمبلـغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠) 
مائـة مليون دينار عراقي صادر من مرصف معتمد يف العراق /البنك املركزي العراقي، علما ان 

الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
جدول الفعاليات لفرع نينوى / سايلو بازوايا

الكلفة التخمينيةالفقرةت
املبلغ كتابةاملبلغ رقماً

الف ومائتا دينار / طن١٢٠٠تفريغ الحبوب املكيسة١.

الف واربعمائة دينار / طن١٤٠٠تحميل الحبوب املكيس٢.

الف وستمائة وخمسون دينار / طن١٦٥٠تفريغ الحبوب الفل٣.

الف وسبعمائة وخمسون دينار / طن١٧٥٠تحميل الحبوب الفل ٤.

تسعمائة الف دينار / شهريا٩٠٠٠٠٠التنظيف٥.

مالحظات /
١-  تكون نفاذية العروض (٩٠) يوم من تاريخ غلق املناقصة.

٢-سيتم انعقاد مؤتمر خاص لإلجابة عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة وقبل موعد اليقل 
عن (٧) ايام من تاريخ غلق املناقصة واملصادف يوم ٢٠٢٢/٢/٨.

٣- تكـون مـدة نفاذية خطاب الضمان سـارية املفعـول اىل ما بعد انتهاء مـدة نفاذية العطاء 
املحددة يف وثائق املناقصة بمدة ال تقل عن (٢٨) يوم .

٤-يكون مكان وموعد فتح العطاءات الساعة الثانية عرشة يف ٢٠٢٢/٢/٢٠ يف قاعة االجتماعات 
بمكتب السيد املدير العام.

عامر جاسم حمود
    مدير القسم القانوني

للمرة (االوىل) وبكلفة تخمينية مقدارها (١,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار عراقي فقط ( واحد مليار وتسعمائة وخمسون مليون دينار ) وبمدة تنفيذ ( ٣٠ ) 
يوم, بموجب املواصفات والرشوط التي يمكن الحصول عليها من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره ( ٥٠٠,٠٠٠ ) دينار ( خمسمائة الف دينار الغري ) 
غري قابل للرد، فعىل الراغبني باملشاركة من ذوي االختصاص تقديم العطاءات بالدينار العراقي ( مع مراعاة ترقيم صفحات هذه العروض ) ويكون 

نافذا ملدة التقل عن ( ١٢٠ ) يوما.
عىل ان يتضمن العرض عىل املعلومات التالية :-

رقم املناقصة : موضوعها : تاريخ الغلق
العناوين الرصيحة للرشكة او املكتب مع تثبيت الربيد االلكرتوني.

 وتسـلم اىل اسـتعالمات الرشكـة بأغلفة مغلقة ومختومـة مثبت عليها رقمي االعالن والطلبية يف مدة اقصاها السـاعة ( الواحـدة بعد الظهر ) ليوم 
٢٠٢٢/٣/٧ ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن مع التقدير.

مالحظة:-
١- يتم تقديم العرض الفني وفقا للوثائق القياسية ويف حال عدم التزام مقدم العطاء يف تطبيق الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فأنه سيتم استبعاد 

عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم.
٢- جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع ورشاء التنادر:-

- كتاب تخويل اصيل مصدق ونافذ.
- هوية االحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه.

٣- إذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل اىل اليوم التايل بعد العطلة مبارشة.
٤- بإمـكان كافـة ممثيل الرشكات او املكاتب املشـرتكني يف املناقصة التواجد يف مقر الرشكة لحضـور ومتابعة فتح العطاءات من قبل اللجنة وذلك يف 

اليوم التايل لتاريخ الغلق الساعة العارشة صباحا.
٥- يف حال وجود مخالفات من قبل املناقصني توجه االنذارات من القسم القانوني يف رشكتنا دون الرجوع اىل دائرة كاتب العدل.

 www.mrc.oil.gov.iq ٦- يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني
                                                                                                                د.عائد جابر عمران
                                                                                                              وكيل املدير العام
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الزوراء / يوسف سلمان:
النواب،  مجلس  رئاسة  تعلـن 
رسميا اليوم االثنني، الئحـة اسماء 
املرشحني ملنصب رئيس الجمهورية 
الرشوط  فيهم  توافرت  الذين  من 
اإلجراءات  استكمال  بعد  القانونية 
أحكام  لقانون  استناداً  القانونية 
الرتشيح ملنصب رئيس الجمهورية 

رقم 8 لسنة 2021 .
االمانة  اكدت  حيث  ذلك،  يأتي 
لجنة  ان  النواب  ملجلس  العامة 
ملنصب  الرتشيح  طلبات  استقبال 
اعمالها  اكملت  الجمهورية  رئيس 
للرتشيح  املقدمة  الطلبات  يف تسلم 
االجراءات  كل  وتدقيق  للمنصب 
احالتها  عرب  والفنية  االدارية 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  عىل 

وهيئة  الداخلية  ووزارة  العلمي 
النزاهة،  وهيئة  والعدالة  املساءلة 
املتعلقة  االخرى  اإلجراءات  إلكمال 
تقريرها  وتقديم  باملرشحني، 

النهائي اىل رئاسة مجلس النواب.
ازمة  تواصل  ذلك،  غضون  يف 
الحزبني  بني  السياسية  الخالفات 
الوطني  االتحاد  الكردييـن، 
الكردستاني،  والديمقراطي 
اتفاق  دون  عقدتهـا  استمرار 
الكردي  املرشح  تمرير  اىل  يفيض 
اغلبية  عىل  حصوله  يشرتط  الذي 
النواب  مجلس  اعضاء  من  الثلثني 

لشغل املنصب .
كتلة  رئيس  اكد  ذلك،  عىل  وتعليقا 
الكردستاني،  االسالمي  االتحاد 
جمال كوجر، عدم توصل  الحزبني 

التوافق  اىل  الرئيسني  الكرديني 
املرشح ملنصب رئيس  حول اختيار 

الجمهورية .
ان  لـ“الزوراء“:  كوجـر  وقال 
من  الجمهورية  رئيس  ”منصب 
حصة املكون الكردي ، ولحد اآلن لم 
التوافق  يصل الحزبان الكرديان اىل 
حول اختيار املرشح لهذا املنصب”.

االجتماعات  استمرار  اىل  مشريا 
من  السياسية  للكتل  السياسية 
يف  الكرديني  الحزبني  مع  بغداد 
اربيل، ومع الوفد الكردي املفاوض 

داخل بغداد .
واضاف ان ” تمرير املرشح ملنصب 
اىل  يحتاج  الجمهورية  رئيس 
اعضاء  من  الثلثني  اغلبية  تصويت 
الحزبني  كال  ولذلك  النواب،  مجلس 

والديمقراطي  الوطني  االتحاد 
اكرب دعم  يبحثان عن  الكردستاني 
السياسية  الكتل  من  ملرشحهم 
االخرى، وهو امر غري سهل السيما 
املحددة  الدستورية  املدة  ظل  يف 

للتصويت عىل املرشحني ”.
بني  الحاد  ”الجدل  ان  كوجر  وعّد 
الصدري  والتيار  التنسيقي  االطار 
حول تشكيل  الكتلة النيابية األكرب، 
ترشيح  ملف  عىل  بظالله  ألقى 
خالفات  عقدة  من  وزاد  الرئاسات 

املكونات االخرى”.
بحظوظ  ”التكهن  ان  مبينا 
رئاسة  ملنصب  االكراد  املرشحني 
وقابال  مبكرا  يزال  ال   ، الجمهورية 
للتغيري ، الن االجتماعات التفاوضية 
ال تزال مستمرة وهناك مستجدات 

عىل  يوميا  تطرأ  متغرية  ومعطيات 
ملف اختيار مرشح الذي سيصوت 
عليه يف الجلسة الرسمية املقبلة ”.

الكردية  الخالفات  حدة  وتصاعدت 
املنتهية  الحايل  الرئيس  اعالن  بعد  
اوراق  تقديمه  صالح  برهم  واليته 
عن  الجمهورية  لرئاسة  ترشيحه 
الحزب  اعلن  الوطني، فيما  االتحاد 
ترشيح  عن  ذلك  ازاء  الديمقراطي 

هوشيار زيباري للمنصب نفسه.
وكانت رئاسة مجلس النواب، قررت  
املوافق  املقبل  االثنني  يوم  تحديد 
مجلس  لجلسة  موعدا  شباط   ٧
الترشيعية  الدورة  الثانية يف  النواب 
بالتصويت  والخاصة  الخامسة 
رسميا عىل انتخاب املرشح ملنصب 

رئيس الجمهورية.

الزوراء/ مصطفى فليح:
 توقع مستشار الحكومة املايل، مظهر محمد 
يف  البيضاء  الورقة  إلغاء  يتم  ال  ان  صالح، 
اصالحي  مرشوع  ألنها  القادمة  الحكومة 
اىل  اشار  حني  ويف  وتعديله،  مراجعته  يمكن 
الدينار  قيمة  تعديل  هو  حققته  ما  ابرز  ان 
لالقتصاد،  جديدة  تنافسية  وخلق  العراقي 
العام  القطاعني  بني  الرشاكة  قانون  ان  اكد 
تنويع  يف  دور  وله  مهم  قانون  والخاص 

االقتصاد.
وقال صالح يف حديث لـ ”الزوراء“: ان ”الورقة 
البيضاء مرشوع اصالحي وهي اصبحت ورقة 
واملنظمات  املتحدة  االمم  لدى  عامليا  معتمدة 
للعراق  الدولية وتعترب ورقة اصالحية  املالية 
وال اعتقد أن تأتي حكومة ضدها ولكن يمكن 

مراجعتها وهذا ما توقعه ”.
هذه  يقر  لم  برصاحة  ”الربملان  ان  واضاف   
مقرتحات  وطلب  للحكومة  واعادها  الورقة 
باب  من  جزء  وهي  ترفض  لم  لكنها 
مايل  اصالح  هي  العادة  ويف  املوازنة،  اعداد 
واقتصادي، أي استدامة مالية واقتصادية“. 

موازنة  مرشوع  يف  املحتمل  ”من  وتوقع 
البيضاء  الورقة  تخص  اشياء  وجود   2022
سواء بالدعم بالرضائب وبإصالح مؤسسات 
الدولة املتوقفة عن العمل، ويفرتض ان يكون 

مرشوع املوازنة القادم فيه اشياء عن الورقة 
البيضاء“. 

حكومة  توجد  ال  االحوال  كل  ”يف  واضاف   
ستلغي الورقة البيضاء لكن قد تجري عليها 
تعديال او اصالحا او اعطاء رؤية اخرى، وهذا 
يتغري  ان  ممكن  فهمها  فإن  وعليه  ممكن، 
او  مسارها  ويغري  مجددا  دراستها  تعاد  او 
توقيتاتها او تلتحم مع خطة تنمية ملدة عرش 
سنوات ألنها لم تلتحم بشكل كاٍف الن خطة 
البيضاء  والورقة  يشء  عن  تتحدث  التنمية 
تتحدث عن يشء اصالحي اخر، فهناك تقاطع 

وانسجام، وهذا يحتاج اىل توحيد“.

 ولفت اىل ان ”ما تحقق من الورقة البيضاء هو 
تنافسية  وخلق  العراقي  الدينار  قيمة  تعديل 
الن  اخر  يشء  يتحقق  ولم  لالقتصاد  جديدة 
مداها 3 سنوات، ويف اول سنة لم يتحقق يشء 

بسبب ازمة كوفيد وعدم وجود موازنة“.  
املستشار  اشار   ،  2022 موازنة  وعن مالمح 
 2021 ملوازنة  ”مماثلة  ستكون  انها  اىل 
النفط،  اسعار  ارتفاع  باالعتبار  االخذ  مع 
وانفاقها سيكون اعىل قليال والعجز اقل لكن 
مبادئها نفس اليشء مع تعزيز االيرادات غري 
وضع  مع  االقتصاد  كفاءة  وتعزيز  النفطية 
الدولة  الستثمارات  سنوات  ثالث  ملدة  خطة 

وليس مجرد تخصيص فقط، وانما ستعتمد 
ان  اليشء  وهذا  بها،  يلتزم  مشاريع  خطة 
بموازن  اشبه  ستكون  النها  جيد  فهو  حدث 

برامج استثمارية“. 
  واضاف ان“ برميل النفط سيحدد سعره من 
45 اىل 55 دوالرا، وعىل الرغم من اننا نبيع بما 
يقرب 90 دوالرا للربميل لكن هذا االجراء هو 
لعجز  اجراء  وهناك  املوازنة  ألغراض  تحفظ 
فقط  شيئا  يعني  ال  وهو  سنة  كل  افرتايض 
النفط  ايرادات  يف  الفرق  الن  التحوط  لغرض 
هو من يسد العجز، ولكن يفرتض ان يساوي 

االنفاق االيراد“.
العام  القطاعني  بني  الرشاكة  قانون  وعن 
وهو  مهم  قانون   ” انه  اكد  والخاص، 
عائدات  من  جزء  توضع  ان  االساس  يف 
شكل  عىل  وتقدم  تنمية  صناديق  يف  النفط 
مشاريع  يف  الخاص  للقطاع  ميرسة  قروض 
العمل  قوة  استخدام  تعزز  اسرتاتيجية 
والتشغيل، وتكون مدرة للدخل وتساعد عىل 
غري  بمفردها  الدولة  الن  االقتصاد  تنويع 

قادرة عىل عمل كل يشء“. 
الخاص  للقطاع  ميزة  ”توفر  ان  واضاف 
التنافسية  االسس  وفق  السوق  ومبادرة 
الصحيحة هي اعظم يشء بالرشاكة ويطلق 

عليها الرشاكة التمويلية التي تعيد الثقة“.
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 نظمـت الربتغال، امـس األحـد، انتخابات 
باملخاطـر  محفوفـة  مبكـرة  ترشيعيـة 
الـوزراء  رئيـس  بقـاء  مسـألة  ستحسـم 
االشـرتاكي أنطونيو كوسـتا يف السـلطة يف 
ظل تقدمه بفـارق ضئيل عـىل اليمني، مع 

ترقب اخرتاق لليمني املتطرف.
وفتحت مراكـز االقرتاع أبوابها يف السـاعة 
8,00 ت غ عـىل أن تصـدر أوىل التوقعات يف 

الساعة 20,00 ت غ.
وأعلـن كوسـتا الجمعـة مختتمـا حملتـه 
”هزمنـا التقشـف واالنكمـاش، كنا بصدد 
التغلـب عـىل الوبـاء واألحد سـنهزم أيضا 
هذه األزمة السياسـية ونعيد االستقرار إىل 

البالد“.
ويؤكـد كوسـتا (60 عاما) الـذي وصل اىل 
السـلطة عـام 2015، أنـه ”طـوى صفحة 
التقشـف“ يف امليزانية الـذي فرضه اليمني، 
بفضـل تحالف تاريخي أقامه مع تشـكييل 
اليسـار املتطـرف، كتلـة اليسـار وائتـالف 

الشيوعيني والخرض.
لكن فيمـا كانت حكومته األقلية تعمل عىل 
”طـي صفحـة الوباء“ أيضـا بفضل حملة 
تلقيـح قياسـية وتسـلم أمـوال أوروبية يف 
إطـار خطة اإلنعاش ما بعـد كوفيد، رفض 
حليفاه مرشوع ميزانيتـه للعام 2022، ما 
حمل عـىل الدعـوة إىل انتخابـات ترشيعية 

مبكرة.
أبرز تشكيالت املعارضة

وعنـد تحديد موعـد االنتخابـات قبل ثالثة 
أشـهر، كانت اسـتطالعات الرأي تشـري إىل 
تقـدم الحـزب االشـرتاكي بزعامة كوسـتا 
بـ13 نقطـة عىل أبرز تشـكيالت املعارضة 

الحزب االجتماعي الديموقراطي (يمني).
لكن هـذا التقدم تراجـع اآلن وأظهرت آخر 
اسـتطالعات أن الحزب االشـرتاكي يحظى 
بــ35 أو %36 مـن نوايا األصـوات، مقابل 
الديموقراطـي  االجتماعـي  للحـزب   33%
بزعامـة رئيـس بلدية بورتو السـابق روي 

ريو.
وإزاء هـذا الهامـش الضيق جـدا، تحفظت 
معاهد استطالعات الرأي عن إصدار توقعات 

مكتفية باإلعالن عن ”تساو فنّي“.
ومـع تدابري حجر صحي تشـمل %90 من 
الربتغاليـني، فإن نسـبة املشـاركة يف هذه 
االنتخابـات الثالثة التي تجري يف ظل تفيش 
وباء كوفيد19-، تشـكل عامال إضافيا يزيد 

من عدم اليقني.
وهـو  عامـا)   49) فاريـا  باولـو  وقـال 
صاحـب مطعم مؤيـد لزعيـم االجتماعيني 
يف  ريـو  روي  ”تقـدم  إن  الديموقراطيـني، 

اسـتطالعات الـرأي يظهر أن الشـعب يريد 
تغيريا“.

الخمسـينية  رودريغيـس  إيسـابيل  ورأت 
املقيمـة يف لشـبونة أن حصيلـة الحكومـة 
”ليسـت ممتازة، لكن مـع كوفيد ال يمكننا 

توقع يشء أفضل بكثري“.
السياسـة مارينـا  وأوضحـت خبـرية 
كوسـتا لوبو أنـه بالرغم مـن ”بعض 
خيبـة األمل“ تجاه الحزب االشـرتاكي، 
يرى معظم الناخبني أن كوستا ”يتمتع 
بالكفـاءة والخـربة للحكـم“ أكثر من 
ريو، الخبري االقتصادي البالغ 64 عاما 
والـذي يقـدر الربتغاليـون ”رصاحتـه 

وصدقه“.
مستقبل الربتغال السيايس

وأيا كانت نتيجة االنتخابات، يبدو مستقبل 
الربتغـال السـيايس ”غـري مسـتقر“ برأي 
املحلل أنتونيو كوستا بينتو الباحث يف معهد 

العلوم االجتماعية يف جامعة لشبونة.
وقال أن ”قابلية حكومة سـواء من الحزب 
االجتماعـي  الحـزب  مـن  أو  االشـرتاكي 
الديموقراطي لالستمرار“ وال سيما قدرتها 
عىل إقرار ميزانية إنعاش اقتصادي بشـكل 
رسيـع، ”سـتتوقف عـىل امتنـاع (الحزب 

الكبري) اآلخر“.
وحـذر بأنه سـيكون مـن ”الصعـب“ عىل 
األحـزاب املعتدلـة سـواء مـن اليسـار أو 
من اليمـني التفـاوض للحصـول عىل دعم 
التشـكيالت من أقـىص الطرفـني يف برملان 
مرشذم أكثر، قد يصبح فيه حزب ”شـيغا“ 
(كفـى) من أقـىص اليمـني بقيـادة أندري 
فينتـورا القوة السياسـية الثالثة مع توقع 

حصوله عىل %6 من األصوات.
ويف حـال احتفـظ كوسـتا بمنصبـه، قـد 
يسـعى إلعادة بناء اتحاد اليسار رغم فشل 
املفاوضـات األخرية حول امليزانيـة، الناتج 
بنظره عـن ”انعدام حس املسـؤولية“ لدى 
حليفيـه السـابقني اللذيـن كانـا يطالبان 
بمزيـد من الجهود من أجل القدرة الرشائية 

والخدمات العامة.
ويف حـال فـوز ريـو، فسـوف يضطـر عىل 
األرجـح إىل التحالـف مع الليرباليـني الذين 
يأملون عىل غرار شـيغا يف ترسـيخ التقدم 
الكبري الذي تتوقعه لهم استطالعات الرأي.

لكن مـن املتوقع أن يتمكن اللرياليون الذين 
يشـغلون مقعـدا واحدا يف الربملـان املنتهية 
واليتـه، من التفاهم مع ريو بسـهولة أكرب 

من شيغا.
ومع خطابـه املناهض ملؤسسـات الحكم، 
يبـدو فينتورا بمثابة رشيك محتمل يف غاية 

التقلّب.

بغداد/ الزوراء:
بحث مستشار األمن القومي، قاسم األعرجي، 
لقائد بعثة حلف الناتو يف العراق، مايكل انكر، 
ملف تدريـب القوات العراقيـة، ومخيم الهول 

الحدودي.
وقـال مكتـب األعرجـي يف بيـان : إن األخـري 
اسـتقبل انكر ”حيـث جرى اسـتعراض عمل 
بعثة حلـف الناتو يف العراق، السـيما يف مجال 
تدريـب القوات العراقيـة، إىل جانب بحث ملف 

مخيم الهول الحدودي“.
وأكد األعرجي أن ”الطريق األسـلم هو استالم 
الـدول رعاياهـا املوجودين يف السـجون، وهم 

قيـادات يف داعش، ويف حال عدم تسـلمهم من 
قبـل بلدانهم، فعىل الجهـات الدولية نقلهم إىل 
مكان آخر، لكونهم يشكلون تهديدا حقيقيا“.
وبـني، أن ”قـوات سـوريا الديمقراطيـة غري 
مؤهلة للتعامل مع هكـذا إرهابيني خطريين، 
وأن إرصار املجتمـع الـدويل عـىل إبقائهم يولد 
شـكوكا، الفتـا إىل أن هنـاك من يظـن أن ثمة 

سيناريو قادم إلعادة داعش من جديد“.
من جانبـه، أكد قائد بعثة الناتو يف العراق، أنه 
”سـيوصل قلق العراق املرشوع بشـأن وجود 
إرهابيـني خطرييـن يف مخيم الهـول إىل حلف 

الناتو.

بغداد/ الزوراء:
كشـف النائب األول لرئيس مجلـس النواب، 
حاكم الزاميل، عن سـعيه لترشيع قانون يتم 
من خالله استقطاع نسبة من واردات النفط، 

و“منحها إىل الشعب“ خالل الدورة الحالية.
وقال مكتب الزاميل يف بيان: إن ”األخري ترأس 
اجتماعاً مع كبار مستشاري مجلس النواب، 
ووجه باإلرساع بإعداد اسـرتاتيجية شـاملة 
للسياسـة الترشيعية والرقابيـة لهذه الدورة 
النيابية، وتشكيل لجنة ملتابعة تنفيذ وتفعيل 

القوانني املعطلة لدى الحكومة“.
واكـد الزامـيل ان ”الـدورة الحاليـة سـرتكز 
عـىل ترشيـع القوانـني التي تصـب يف خدمة 

املواطنـني، معرباً عن سـعيه لترشيع قانون 
”استقطاع نسبة من واردات النفط ومنحها 
اىل العاطلـني عـن العمـل والخريجـني غـري 
املُعينني واملرىض وذوي االحتياجات الخاصة، 
كأول قانـون يصـوت عليـه يف هـذه الدورة، 
فضالً عن قوانني مهمة آخرى تتعلق بالبطالة 
وتنشـيط الصناعة والزراعة الوطنية وضبط 

املنافذ الحدودية“.
وأوعـز الزامـيل بـ“تشـكيل لجنـة ملكافحة 
املخـدرات واملؤثرات العقلية وتعديل قانونها، 
وإيجاد حلول ناجعة تضمن منع انتشـارها 
واالتجـار بها، ووضع آليـات صحية وعملية 

ملعالجة املُدمنني“.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة الصحة، امـس االحد، املوقف 
الوبائـي اليومي لفريوس كورونا املسـتجد 
يف العراق، فيما اكدت تسجيل 5582 اصابة 
 5657 جديـدة و15 حالـة وفـاة وشـفاء 

حالة.
وذكـرت الـوزارة يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: 
ان عـدد الفحوصات املختربيـة ليوم امس: 
20933، ليصبـح عدد الفحوصـات الكلية: 
17395408. مبينـة انه تم تسـجيل 5582 

اصابة جديدة و15 حالة وفاة وشفاء 5657 
حالة.

واضافـت: ان عـدد حـاالت الشـفاء الكيل: 
2104993 (%95.5)، بينمـا عـدد حـاالت 
االصابات الكيل: 2203365، أما عدد الحاالت 
التـي تحت العـالج: 73996، يف حني ان عدد 
الحـاالت الراقـدة يف العناية املركـزة: 129، 
وعدد حاالت الوفيـات الكيل: 24376. الفتة 
اىل: ان عـدد امللقحـني ليوم امـس: 35884، 

ليصبح عدد امللقحني الكيل: 9244037.

الكويت/ الزوراء:

أكـد وزير خارجيـة الكويـت، الشـيخ أحمد 

نارص املحمد الصباح، أن دول الخليج تسلمت 

رد لبنان عىل مقرتحات نزع التوتر، مشريا إىل 

أنها ستدرسـها قبل تحديد الخطوة املقبلة يف 

األزمة الدبلوماسية.

وقال الوزير الكويتي يف مؤتمر صحفي عقب 

اجتماع تشـاوري لـوزراء الخارجيـة العرب 

شـارك فيه وزير الخارجيـة اللبناني عبد الله 

بوحبيب، إن تسلم الرسـالة «خطوة ايجابية 

من قبل املسؤولني اللبنانيني».

وأضـاف أن األمـر «اآلن مرتوك لدراسـة هذا 

الـرد من قبـل الجهات املعنيـة يف الكويت ويف 

دول الخليـج ملعرفة مـا هي لخطـوة املقبلة 

مع لبنـان»، من دون أن يوضـح طبيعة الرد 

اللبناني.

إىل  قـّدم  الكويتـي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 

قائمـة  أسـبوع  قبـل  اللبنانيـة  السـلطات 

بإجـراءات مقرتحة يتعـني اتخاذها لتخفيف 

حـدة التوتـر الدبلومـايس مـع دول الخليـج 

العربية، لم يفصح عنها.

وأتـت الزيارة التـي جرى تنسـيقها مع دول 

الخليـج يف إطار جهود إعـادة الثقة بني لبنان 

والـدول الخليجيـة بينما تواجه بـريوت أزمة 

مالية غري مسبوقة.

وبدأت األزمة الدبلوماسـية بني السعودية 

ولبنـان عـىل خلفيـة ترصيحـات لوزيـر 

اإلعـالم حينهـا جـورج قرداحي، سـجلت 

قبل توليـه مهامه وتم بثها بعـد ذلك، قال 

فيها إن الحوثيني «يدافعون عن أنفسـهم» 

يف وجـه «اعتـداء خارجي» من السـعودية 

واإلمارات.

واستدعت السعودية بشكل مفاجئ سفريها 

لـدى بـريوت وطلبـت مـن السـفري اللبناني 

مغـادرة الريـاض وقررت وقـف كل الواردات 

اللبنانية إليها.

وتضامنـا مـع الريـاض، اتخـذت البحريـن 

والكويت خطـوة مماثلة، وسـحبت اإلمارات 

دبلوماسـييها وقـررت منـع مواطنيهـا من 

السـفر إىل لبنان، وقررت السـلطات الكويتية 

الحقا «التشدد» يف منح تأشريات للبنانيني.

وقـدم قرداحـي اسـتقالته الشـهر املايض يف 

مسـعى الحتـواء األزمـة، وقد أعلـن الرئيس 

باريـس  أن  ماكـرون  إيمانويـل  الفرنـيس 

والرياض اتفقتا عىل اإلنخراط بشكل كامل يف 

استئناف العالقات الدبلوماسية مع لبنان.

وفاقمت األزمة االنهيـار االقتصادي يف لبنان 

الذي يواجه أزمة مالية قـال البنك الدويل إنها 

من األسوأ يف العالم يف التاريخ الحديث.

وتفيـد تقديرات بأن أكثر من 300 ألف لبناني 

يعيشـون يف دول الخليـج ويشـكلون رشيانا 

حيويا لبالدهم.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت خلية اإلعالم األمني مقتل 
املسـؤولة عن  االرهابية  الخليـة 
حادثة العظيـم بمحافظة دياىل، 
مـن بينهـا 3 ارهابيـني يحملون 

الجنسية اللبنانية.
وذكـرت الخليـة يف بيـان تلقتـه 
”الـزوراء“: أنه ”بعـد أن تعهدت 
الثـأر  بأخـذ  األمنيـة  قواتنـا 
حادثـة  يف  األبطـال  لشـهدائنا 
العظيم التي راح ضحيتها العديد 
من املقاتلـني، تمكـن األبطال يف 
جهـاز األمـن الوطنـي وبجهود 
املوقـع  تحديـد  مـن  مسـتمرة 
الدقيق ملكان املجموعة اإلرهابية 
يف حـاوي العظيـم ضمـن قاطع 
عمليـات دياىل، التـي قامت بهذا 

العمل اإلجرامي“.
وأضافـت أن ” خلية االسـتهداف 
العمليـات  قيـادة  يف  املشـرتك 
الجوية  القوة  املشـرتكة، وقيادة 
واملتابعـة  بالتخطيـط  بـارشت 

حيـث  متواصلـة،  ولسـاعات 
بتوجيـه  منهـم  القصـاص  تـم 
ثـالث رضبـات دقيقة بواسـطة 

F_16 العراقية، أسفرت  طائرات 
حتـى اآلن عـن قتـل ٩ عنـارص 
إرهابيـة“، مؤكـدة أنـه ”مـازال 

رؤوس  لـدك  مسـتمرا  الواجـب 
العنارص اإلرهابية الجبانة داخل 

أوكارهم“.

وتابعـت: انه ”لم ولن تنام عيون 
رجـال العراق األبطـال إال بعد أن 
تجعـل أرض هذا البلد مقربة لكل 
من يحـاول املسـاس بأمـن هذا 
الوطن، وسـنزف بـرشى الحقة 
عـن عمليـة أمنيـة أخـرى ترس 

قلوب العراقيني“.
يف غضـون ذلك، أفاد مصدر أمني 
بمقتـل 3 لبنانيني اثنـاء قتالهم 
بالعراق يف الرضبـة الجوية التي 
اإلرهابيـة  الخليـة  اسـتهدفت 

بالعظيم يف محافظة دياىل.
لبنانيـني   3 أن“  املصـدر:  وقـال 
أثنـاء قتالهـم اىل جانـب  قتلـوا 
يف  االرهابيـة  داعـش  عصابـات 
الجوية  العـراق خـالل الرضبـة 
التي اسـتهدفت الخلية اإلرهابية 

بالعظيم بمحافظة دياىل“.
الثالثة  أن ”االرهابيـني  وأضـاف 
هم من وادي النحلة شمال لبنان، 
وهـم عمـر سـيف ، بكر سـيف، 

وانس سيف امللقب بالجزار“.
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دمشق/ متابعة الزوراء:
ارتفـع إىل 332 إجمـايل القتىل منذ 
بـدء الهجـوم الـذي شـنه تنظيـم 
داعش عىل سـجن يف شـمال رشق 
سـوريا، بحسـب حصيلـة جديدة 
أعلنهـا املرصـد السـوري لحقوق 
اإلنسـان، فيمـا تسـتمر ”عمليات 
التمشـيط والتفتيش“ داخل املبنى 

ويف محيطه.
ال  متقّطعـة  اشـتباكات  وكانـت 
محيـط  يف  السـبت،  تـدور،  تـزال 
سـجن الصناعـة يف حـي غويران، 
الـذي هاجمه تنظيـم داعش يف 20 
يناير الجـاري، بني القوات الكردية 
املدعومة أمريكياً وعنارص متوارية 
مـن التنظيـم بعـد ثالثة ايـام من 
إعالن قوات سـوريا الديموقراطية 
الكاملـة“  ”السـيطرة  اسـتعادة 

عليه.
بيـان، صبـاح  يف  املرصـد  وأشـار 
الحصيلـة  أن  إىل  األحـد،  امـس 
 ،332 بلغـت  للقتـىل  اإلجماليـة 
بينهـم 246 من التنظيـم و79 من 

قوات األمن الكردية وقوات سوريا 
الديموقراطية، وسبعة مدنيني.

ويعود استمرار الحصيلة يف االرتفاع 
عـىل  الكرديـة  القـوات  عثـور  إىل 
مزيد مـن الجثث خـالل ”عمليات 
التمشـيط والتفتيش“ التي تواصل 
(السـجن)  مبانـي  ”يف  إجراءهـا 
وأحيـاء محيطـة به“، عـىل ما أكد 
املرصـد الـذي يتخذ مـن بريطانيا 
مقراً ويستقي معلوماته من شبكة 

مصادر واسعة يف سوريا.
وأوضـح مديـر املرصـد، رامي عبد 
الرحمن، لوكالـة فرانس برس: أن 
”الجثـث الجديدة التـي عثر عليها 
السـجن  داخـل  موجـودة  كانـت 

وخارجه“.
واعتـرب املرصـد أن هـذه الحصيلة 
”قابلـة لالرتفـاع نظـر إىل وجـود 
عرشات الجرحى وأشـخاص اليزال 
مصريهـم مجهوالً، ومعلومات عن 

قتىل آخرين من الطرفني.
وأفـاد املرصد بأن ثمـة ”معلومات 
مؤكدة عن وجود 22 جثة أخرى“، 

لكّن عبد الرحمن أشـار إىل أن ”ثمة 
تضارباً يف شأن الطرف الذي ينتمي 

إليه القتىل“.
وشـاهد مراسـل لفرانـس بـرس، 
فيهـا  تتكـّدس  شـاحنة  السـبت، 
العديد من الجثـث التي يرجح أنها 
جثـث عنارص مـن التنظيـم، لدى 
خروجها من محيط السـجن، قبل 
أن تتوقـف يف موقـع آخـر يف حـي 
غويران، حيث قامت جرافة بتحمل 
مزيد مـن الجثث فيهـا، ثم أكملت 

سريها نحو وجهة مجهولة.
ورداً عىل سؤال لفرانس برس، قال 
املكتـب اإلعالمـي يف قوات سـوريا 
الديموقراطيـة، فرهاد شـامي: إن 
الجثث ”ستنقل إىل مدافن مخصصة 
لها“ ضمن مناطق سـيطرة اإلدارة 

الذاتية يف شمال رشق سوريا.
سـوريا  قـوات  إعـالن  ورغـم 
الديموقراطيـة، األربعـاء، أن نحو 
3500 مـن املهاجمـني والسـجناء 
التابعـني للتنظيم استسـلموا لها، 
إال أن مسـؤولني أكراداً قـّدروا بما 

بني سـتني وتسـعني عـدد مقاتيل 
التنظيم الذين ال يزالون يحتمون يف 
أقبية داخل السجن. وتوّجه القوات 
لهـم  متكـررة  نـداءات  الكرديـة 
لالستسـالم، فيمـا تحـدث املرصد 
عن ”استسالم“ مجموعة تضم 20 

متطرفا السبت.
وقـال شـامي لفرانس بـرس: ”لم 
تسـتخدم قواتنا القوة معهم حتى 

اآلن“، بعدما كانت منحتهم الجمعة 
مهلة لم تحدد مدتها.

ودفعت االشـتباكات نحـو 45 ألف 
شـخص إىل الفرار مـن منازلهم يف 
مدينة الحسكة، وفق األمم املتحدة، 
ولجـأ عـدد كبـري منهـم إىل منازل 
أقربائهـم، بينما وجـد املئات ملجأ 
لهم يف مسـاجد وصـاالت أفراح يف 

املدينة.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أوضحـت وزارة الصناعة واملعـادن أهمية 
املـدن الصناعيـة يف العراق، فيما كشـفت 
عن تلقـي طلبات من 5 دول إلنشـاء مدن 

صناعية يف العراق.
وقـال مديـر عـام هيئـة املـدن الصناعية 
التابعـة لـوزارة الصناعة واملعـادن، حامد 
عـواد محمـد، يف ترصيح صحفـي لوكالة 
األنبـاء العراقية (واع): ”بعد صدور قانون 
هيئـة املدن الصناعية رقم 2 لسـنة 2019 
تم تفعيـل دور هيئة املدن الصناعية خالل 

النصـف الثانـي من عـام 2020“، الفتا اىل 
أن ”الهيئـة اسـتطاعت أن تؤسـس ملـدن 

صناعية يف جميع املحافظات“. 
وأضـاف أن ”انشـاء مـدن صناعيـة يأتي 
وتوفـري  الخدمـات،  تقديـم  يف  ألهميتهـا 
فـرص عمـل للشـباب، فضال عـن تجاوز 
العشوائيات من خالل بناء املدن الصناعية 
بخدمـات تـم الرتكيـز عليهـا واعطاؤهـا 
اهميـة كبـرية، ولذلك تم التأسـيس لهكذا 

مدن يف كل محافظة“. 
وأشار إىل أنه ”تم توقيع اول اتفاقية ملدينة 

اقتصادية مع االردن، وتم اكمال اإلجراءات 
لغـرض إعالنها“، مبينا أن ”تلـك املدن لها 
اهميـة كبرية منها موقعهـا الجغرايف الذي 
يقـع عىل الحدود، إضافة إىل بعض املناطق 
الصحراويـة والتـي قد تكون رخـوة أمنيا 
سـتتحول إىل مناطـق مأهولـة بالسـكان 
خدمـات  وتقـدم  اإلنتاجيـة  والخطـوط 

للبلد“. 
ولفـت إىل ”وجود توجه من الدول املجاورة 
لبنـاء مدن صناعية يف العـراق، وقد تلقينا 
عدة عروض من سوريا واالردن والسعودية 

وايـران والكويـت“، مؤكـدا أن ”املرحلـة 
املقبلـة هي مرحلة املـدن الصناعية والتي 

ستكون مهمة جدا لدعم اقتصاد البلد“. 
ونوه اىل أنه ”خالل فرتة قياسـية تم توقيع 
اول عقد يف كربالء املقدسـة لتشييد مدينة 
بالبرتوكيمياويـات  مختصـة  صناعيـة 
والهندسـية ضمن مسـاحة 5300 دونم“، 
مبينا أنه ”تم االعالن عن مدينة صناعية يف 
واسط ايضا بمساحة 5000 دونم، وننتظر 
العـروض من قبل املسـتثمرين، فضال عن 

وجود مدينة يف محافظة ذي قار“.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:

أكدت مديريـة تربية الرصافـة الثانية، امس 

االحـد، أن قانـون التقاعـد وإجـازة الخمس 

سـنوات تسـببا بحصـول نقـص يف املالكات 

الرتبويـة برقم بلـغ ١٠ آالف مـدرس ومعلم، 

كاشـفة عن لجـوء مدارسـها لالعتمـاد عىل 

نظام (اكتمال النصاب) لسد الشواغر فيها.

وقـال مدير عـام املديرية، قاسـم العكييل، يف 

بيـان اطلعـت عليـه «الـزوراء»: إن ”املديرية 

تعاني أزمـة حادة يف املـالكات الرتبوية تصل 

إىل عـرشة آالف معلـم ومـدرس، السـيما بعد 

إقـرار قانـون التقاعـد الجديد لكونه سـمح 

لثالثـة مواليد دفعـة واحـدة بالتقاعد، فضال 

عـن السـماح ملواليد ٦٠ و ٦١ أيضـا باإلحالة 

عـىل التقاعد، إضافة إىل إقـرار إجازة الخمس 

سنوات، األمر الذي تسبب بحدوث نقص حاد 

باملـالكات الرتبويـة لالختصاصـات العلميـة 

واإلنسانية“.

وكشـف العكييل عن أن ”عدد املدارس التابعة 

للمديريـة يبلـغ ١٢٠٠ مدرسـة حكومية بني 

ابتدائية وثانوية“، مشريا إىل ”إسهام املدارس 

األهلية يف املناطق التابعة لها، بتخفيف الزخم 

الحاصل يف عـدد الطلبة بعد أن اسـتقطبتهم 

فيها“.

ونوه بأن ”معالجة مشـكلة نقـص املالكات 

تحتـاج إىل توفـري درجـات وظيفيـة، وهـو 

أمـر شـبه مسـتحيل حاليـا لعدم وجـود أي 

درجـات وظيفية خاصـة بتعيـني الرتبويني، 

كمـا أن قرار األمانـة العامة ملجلـس الوزراء 

بتشغيل الخريجني مجانا باملدارس حال دون 

اسـتقطابهم، ما حـدا باملديريـة إىل االعتماد 

عـىل املحارضين السـابقني فقـط، فضال عن 

نظام (اكتمال النصاب) أي تحديد معلم واحد 

الختصـاص معني لتدريس جميـع املراحل يف 

املدرسة الواحدة“، مبينا أن ”هذا الحل تسبب 

بإجهاد املعلمني واملدرسني“. 

بغداد/الزوراء:

النزاهـة االتحاديَّة،  كشـفت هيئـة 

حكـم  صـدور  عـن  األحـد،  امـس 

قـار  ذي  محافـظ  عـىل  بالحبـس 

األسـبق، ُمبيِّنًة أنَّه جـاء عىل خلفيَّة 

فني خالفاً  قبولـه إيفاد بعـض املُوظَّ

للضوابط والتعليمات.

ويف  الهيئـة،  يف  التحقيقـات  دائـرة 

تفاصيـل  عـن  حديثهـا  معـرض 

القضيَّة التـي حققت فيها وأحالتها 

ورد  بيـان  يف  أفـادت  القضـاء،  إىل 

لــ «الـزوراء»، بـ»إصـدار محكمة 

جنايـات ُمكافحة الفسـاد املركزيَّة 

حكمـاً بالحبـس سـنًة واحـدًة عىل 

ُمحافـظ ذي قار األسـبق، اسـتناداً 

إىل أحـكام املادة (٣٣١) مـن قانون 

العقوبات، مشريًة إىل أنَّ الحكم جاء 

فني  عـىل خلفيَّة قبولـه إيفـاد ُموظَّ

خالفاً للضوابط والتعليمات».

إنَّ «تحقيقاتهـا  الدائـرة  وأضافـت 

املُتَّهمـني  املُوفديـن  أنَّ  إىل  لـت  توصَّ

املُفرَّقـة قضاياهـم تـمَّ إيفادهم إىل 

دولة اليابان للتدريب عىل كابسـات 

«غـري  أنَّهـم  إىل  الفتـًة  النفايـات»، 

عـىل  أقـدم  املُـدان  وأنَّ  ـني،  ُمختصِّ

هـذا الفعل؛ بغية تحقيـق منفعتهم 

ومنفعتـه الشـخصيَّة عىل حسـاب 

مصلحة الدولة».

وبعـد  «املحكمـة،  إنَّ  اىل  واشـارت 

اطالعهـا عـىل األدلـة املُتحّصلـة يف 

القضيَّـة والتحقيقـات األوليَّـة التي 

أجراهـا مكتـب تحقيـق الهيئـة يف 

ة  املحافظة، وصلت إىل القناعة التامَّ

الحكم  رت  املُدان، فقـرَّ بمقرصيَّــة 

عليه بالحبس وفقاً ملُقتضيات املادَّة 

الحكميَّة».

وسـبق للهيئة أن أعلنـت عن صدور 

اسـتقداٍم بحـقِّ محافظـني  أوامـر 

سـابـقـني وعـدٍد مـن الـُمديريـن 

والـمســـؤوليـن  ـني  الـعامِّ

املحافظـة؛  يف  الـمحـلّيـيــن 

قـت فيها  عـىل خلفيَّـة قضايـا حقَّ

وأحالتها إىل القضاء تتعلَّق بشبهات 

فسـاٍد أو هدٍر للمال العـام وتجاوز 

الصالحيات.

بغداد/ الزوراء:
اتفق العراق ومرص عىل تشـكيل لجان مختلفة 
يف تبـادل الخربات بـني البلدين يف مجـال اآلثار 
وبنـاء املتاحـف وكل مـا يخص السـياحة بني 

البلدين .
وقال وزير الثقافة واآلثار والسـياحة، حسـن 
ناظم، بعد لقائه وزير السـياحة املرصي خالد 
العناني: إن ”جائحة كورونا ألقت بظاللها عىل 
السـياحة بني البلديـن وبعد االنفتـاح البد من 

تنشيط هذا الجانب املهم“.

وأضـاف ناظـم: ”تبادلنـا مع وزير السـياحة 
املـرصي اآلراء يف هـذا املجال ومجـاالت أخرى 
تخـص السـياحة واآلثـار“، موضحـاً أنه ”تم 
االتفاق عىل التباحث وإرسال وفد عراقي لعقد 
اجتماعات مشـرتكة ملناقشـة اسـرتداد اآلثار 
املنهوبة للبلدين (مرص والعراق)، فقد تعرضت 

آثارهما للرسقة والنهب“ .
وأشـار وزيـر الثقافة، خالل جولتـه يف متحف 
الحضـارة، إىل ”أننـا وجدنـا أن هنـاك خـربة 
مرصية كبرية يف مجال بناء املتاحف“، مشـدداً 

عىل ”رضورة االسـتعانة بهذه الخـربات لبناء 
متحف عراقي جديد وتشـكيل آليات للتعاون يف 

األنشطة املختلفة“ .
من جانبه، قال سـفري العـراق بمرص ومندوبه 
الدائم بالجامعـة العربية، أحمد نايف الدليمي، 
الذي حـرض االجتماع: إنه تـم البحث يف العديد 
من املواضيع بني الوزيرين لكون العراق ومرص 
يمتلكان إرثا حضاريا عريقا، وتم تشكيل لجان 
فنية. مبيناً أن البلدين الشقيقني سيتعاونان يف 

أنشطة مختلفة.

بغداد/الزوراء:
دعـا مركـز اإلعـالم الرقمي، امـس األحد، 
لوضع قواعد سـلوك رقمي من أجل حماية 

منتسبي األمن يف العراق.
وذكر بيان لإلعالم الرقمي تلقته «الزوراء»: 
أنه «رصد اسـتمرار العرشات من منتسبي 
األجهزة األمنيـة بالخروج ببث مبارش عىل 
منصة تيك توك يف اوقات مختلفة من اليوم 
وهو مـا يعـرض حياتهم وحيـاة اآلخرين 

للخطر».
ونـوه بـأن «هـذا البث قـد يعـرض حياة 
الجنـود انفسـهم للخطـر يف ظـل تصاعد 
العمليات التي تشـنها القوات العراقية ضد 
بقايا جيوب التنظيمات االرهابية يف بعض 

محافظات العراق».
مـن جانب آخر، تابع البيان أن «الجماعات 
اإلرهابيـة لديها فرق سـيربانية منترشة يف 
العديد مـن منصات التواصـل االجتماعي، 
وقد تسـتفيد من عمليات البـث التي تقوم 
بها بعض عنارص االجهزة االمنية من خالل 
رصـد وتحليل املواقـع العسـكرية وبالتايل 

الحاق الخسائر باألرواح او املمتلكات».
آخـر يتمثـل  ان «هنـاك خطـراً  واضـاف 
باحتـواء مقاطـع الفيديـو التي يتـم بثها 
عـىل معلومات شـخصية او معلومات عن 

توقيتـات او اماكـن عمليات عسـكرية قد 
تسـاعد عنارص التنظيمـات االرهابية عىل 
رسقـة وانتحال هويـة منتسـبي االجهزة 
االمنيـة او تعريـض حيـاة عائـالت هؤالء 

املنتسبني للخطر».
وحث املركز «املعنيني يف الحكومة العراقية 
لوضـع قواعـد سـلوك لتوعيـة منتسـبي 
االجهـزة االمنية بالخطـر الذي قد يلحقهم 
جراء االسـتخدام الخاطـئ ملواقع التواصل 
االجتماعـي وتحديد املعلومـات التي يمكن 
لهم تداولها، فضال عن منع استخدام بعض 
العسـكرية  املتعلقة بالتحركات  املعلومات 

او اوقـات االلتحـاق بدوامهم الرسـمي او 
مواقـع تواجدهـم وغريها مـن املعلومات 
التـي قـد يراها املنتسـبون عاديـة ولكنها 

تمثل كنزاً للجماعات االرهابية».
وقـال الناطق باسـم القائد العـام للقوات 
املسـلحة، اللواء يحيى رسول، وفقا للبيان، 
إن «وزارة الدفـاع أكـدت عـىل منتسـبيها 
عـدم القيام بتصوير الواجبات العسـكرية 
او إجراء البـث املبارش عرب مواقع التواصل 
االجتماعـي، وبضمنهـا التيـك تـوك، مما 
يسبب رضراً عىل سري عمليات فرض األمن 

ومكافحة االرهاب».
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بغداد/الزوراء:
أفـاد مصـدر أمنـي، امس األحـد، بقيام 
مسـلحني باقتحـام منزل ورسقـة نحو 
٩٠ مليون دينار بعـد طعن امرأة بداخله 

رشقي بغداد.
وقـال املصـدر إن «مسـلحني مجهولـني 
اقدمـوا عىل اقتحـام منزل امـرأة كبرية 

بالسـن وقامـوا برسقة مبلغ قـدره ٨٧ 
مليون ونصف املليون دينار ضمن مدينة 

الصدر».
وأضـاف املصـدر أن «املسـلحني قامـوا 
بطعن صاحبة املنزل بالسكني، ما اسفر 
عـن اصابتهـا بجـروح مختلفـة والذوا 

بالفرار».

بغداد/ الزوراء:
أعلن الحشد الشـعبي، امس االحد، عن ضبط كدس للعتاد يف اطراف طوزخورماتو بمحافظة 
صـالح الدين.وذكـر بيان للحشـد الشـعبي تلقت «الـزوراء» نسـخة منه: أن ”قـوة من فوج 
املهمات الخاصة التابعة لقيادة عمليات الشـمال للحشـد الشعبي كدس عتاد يف اطراف قضاء 
طوزخورماتو“.وأضـاف البيان ان ”العملية بعد ورود معلومات اسـتخبارية دقيقة عن وجود 
كـدس عتـاد لعنارص داعش االجرامية يف اطراف طوز خورماتـو، حيث تم ضبط الكدس الذي 

.“( bkc عبوات ناسفة ، وقنابر هاون ، ومواد متفجرة سيفور ، وارشطة سالح) يحوي

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة التجـارة، امس األحد، إطالق الوجبة الثانية مـن الحصة األوىل للحبوب إىل 

مطاحن محافظتي صالح الدين ونينوى. 
وقـال مدير فرع مجمعات الحبوب يف صالح الدين، جاسـم محمـد الجمييل، يف ترصيح 
صحفـي: إنـه «بتوجيه مـن قبل مدير عـام الرشكة العامـة لتجارة الحبـوب، بارشت 
املالكات الفنية يف جميع املواقع التابعة لفرع صالح الدين بإطالق تجهيز الوجبة الثانية 

من الحصة األوىل من الحبوب اىل املطاحن التابعة للمحافظة ويف نينوى».
وأضاف أن «قسـم السـيطرة النوعية اطلـق تجهيز الحصة األوىل من الحبوب بحسـب 

نسبة املحددة».

بغداد/الزوراء:
أعلـن مجلـس القضاء األعـىل، امس 
األحد، افتتاح معرض الكتاب القانوني 

العارش لدعم أطفال مرىض الدم.
وذكـر بيان ملجلـس القضـاء األعىل، 
تلقته «الـزوراء»: أن «رئيس محكمة 
اسـتئناف البرصة االتحادية القايض، 
عـادل عبـد الـرزاق، افتتـح معرض 
الكتـاب القانونـي العـارش يف قـرص 
القضاء - محكمة اسـتئناف البرصة 
االتحادية، مبيناً أنَّ «املعرض سيستمر 

حتى الثالث من شهر شباط املقبل».
وأضـاف البيـان أن «املعـرض افتتح 
الحقوقيـني  اتحـاد  مـع  بالتعـاون 
العراقيني ـ املقـر العام، ودار الزهراء 
للكتـاب مؤسسـة البـرصة للطباعة 
والنـرش تحـت شـعار «رشاؤك كتاباً 

واحداً يسعد طفل مريض».
عـىل  يحتـوي  «املعـرض  أن  وتابـع 
جناح خـاص لبيع الكتـب والروايات 
مخصـص لدعم أطفال مرىض الدم يف 

البرصة».

بغداد/الزوراء:
كشـف الناطق باسم القائد العام للقوات املسلحة، اللواء يحيى رسول، امس األحد، عن 

تفاصيل العملية التي استهدفت عنارص «داعش» يف حاوي العظيم بمحافظة دياىل.
وقال رسول يف ترصيح صحفي: إن «عملية بطولية نفذت من قبل القوة الجوية العراقية 
وفـق معلومات اسـتخبارية دقيقة من جهـاز االمن الوطني ومن خلية االسـتهداف يف 
قيادة العمليات املشـرتكة، وكانت هناك متابعة عىل مدار الساعة للزمرة االرهابية التي 

نفذت العملية الجبانة بحق جنودنا االبطال يف حاوي العظيم».
وأضاف أنه «بعد رصد الخلية تم تنفيذ ٣ رضبات عىل اثرها تم قتل ٩ ارهابيني من الزمر 
االرهابية“.وأعلنت خلية اإلعالم األمني، اول أمس السـبت، عن مقتل املفرزة املسـؤولة 

عن قتل رسية الجيش العراقي يف حاوي العظيم بمحافظة دياىل.
وقبل أيام، استشـهد ١١ منتسباً يف الجيش العراقي بينهم ضابط، اثر تعرض «داعيش» 

يف ناحية العظيم بمحافظة دياىل.
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 بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة الرتبية يف كردسـتان، امس األحد، 

استئناف الدوام يف املدارس اليوم االثنني.
وذكر وزير تربية كردسـتان، اآلن حمه سـعيد، 
خـالل مؤتمـر صحفي: أنه «سـيتم اسـتئناف 
«بعـض  أن  مبينـاً  اليـوم»،  باملـدارس  الـدوام 
املـدارس ستسـتكمل امتحانـات الفصـل األول 
الذي تم تأجيله بسبب انخفاض درجات الحرارة 

واألمطار والثلوج». 
وأضاف سعيد أن «١٠٠ ألف معلم ومدرس تلقوا 

اللقاح»، مشرياً اىل أنها «نسبة جيدة».

بغداد/ الزوراء:
أعلنت مديرية االسـتخبارات العسكرية التابعة 
لوزارة الدفاع، امس األحد، عن اإلطاحة بإرهابي 
خطـري وسـط قضـاء الفلوجـة يف محافظـة 

األنبار.
وذكـرت املديرية يف بيـان تلقته «الـزوراء»: انه 
”استناداً اىل معلومات دقيقة لشعبة استخبارات 
الفرقة العـارشة احد مفاصـل املديرية ونتيجة 
للمتابعة املستمرة يف مالحقة ما تبقى من فلول 
داعش االرهابـي وبالتعاون مع الجهات االمنية 
يف قاطـع املسـؤولية، تمكنـت مفارز الشـعبة 
املذكورة من القاء القبض عىل احد االرهابيني يف 

قرية املختار وسط قضاء الفلوجة يف االنبار“.
وأشـارت اىل انه ”من املطلوبني للقضاء العراقي 

وفق احكام املادة ٤ إرهاب“.

بغداد/الزوراء:
رشعـت وحـدات جهـاز ُمكافحـة اإلرهاب 
بحملـة ُكربى لتفتيش الُسـجون العراقية يف 

ُمحافظات عدة.
وقـال الجهـاز يف بيان ورد «الـزوراء»: «بعَد 
التطـورات األمنيـة األخـرية التي شـهدتها 
مدينة الحسكة السـورية املحاذية ألراضينا 
والتي حاول فيها عنارص داعـش الفرار من 
«سـجن الصناعة» يف حي غويران، واستنادا 
عىل توجيهـات التـي أصدرها القائـد العام 
للقـوات املُسـلحة، ُمصطفـى الكاظمي، يف 
جلسـات املجلس الـوزاري لألمـن الوطني، 
رشعـت وحـدات جهـاز ُمكافحـة اإلرهاب 

بحملة ُكربى لتفتيش «الُسـجون العراقية» 
يـوم  ابتـدأت  حيـُث  عـدة  ُمحافظـات  يف 
٢٢/١/٢٠٢٢ ولغايـة اليوم الـ٣٠ من نفس 

الشهر».
وبحسـب البيان، فإن الحملة شملت «سجن 
التاجـي املركـزي وسـجن الكـرخ املركـزي 
(غروبر) وسجن العدالة / الكاظمية وسجن 
النارصية املركزي (الحوت) وسـجن البرصة 
املركـزي وسـجن بابـل االصالحـي املركزي 
بُمحافظـة  الفيصليـة  وسـجن  (الكفـل) 

نينوى».
جهـاز  «اسـتخبارات  ان  البيـان  واضـاف 
ُمكافحة اإلرهاب اشـرتكت يف هـذه الحملة 

والتي حصلت عـىل معلومات مهمة ودقيقة 
تتعلـق بخاليـا اإلرهـاب التي تحـاول خلق 

موطئ قدم لها يف بالدنا ودول املنطقة».
وتابع أن «جهاز ُمكافحة اإلرهاب يعمل وفق 
اسـرتاتيجيات وتكتيكات عملياتية ُمتقدمة 
وبأسـاليب خاصـة صنعتهـا قيـادة جهاز 
ُمكافحة اإلرهـاب الحكيمة التي تواجدت يف 
ميادين القتال املُتقدمـة وتعرفت عىل العدو 
وتكتيكاتـه وكيـف ُيحدث من أسـاليبه بني 
فرتة وأخرى ألثبات تواجده، ونؤكد أن رجال 
الجهاز عازمون عىل مواجهة اإلرهاب ميدانًيا 
وفكرًيا حتى القضاء عىل هؤالء القتلة الذين 

ال يعرفون إال ُلغة الدمار والتخريب».

بغداد/الزوراء:
نظـم جمع مـن املحارضيـن املجانيـني، امس 
االحد، تظاهرة حاشدة أمام مبنى وزارة التعليم 
العـايل والبحث العلمي للمطالبـة بتحويلهم اىل 
عقود وفق قرار ٣١٥.وقال املحارضون: «نحن 
عقـود التعليـم العـايل الذين كانـت مبارشتهم 

بتاريخ ٢/ ١٠ / ٢٠١٩ لغاية ٢٠١٩/١٢/٣١ ، 
وتم التعاقد واستكمال كل اإلجراءات األصولية، 
من ماسرت كارد ورقم وظيفي وهويات، إضافة 

اىل تصاريح امنية وفحوصات طبية».
وتابعـوا «عملنـا لثالثـة اعـوام يف الجامعـات 
واستنفذوا جهودنا وطاقاتنا وبأجور قليلة جدا 

ال تتجاوز ١٥٠ الف، ونحن اغلبنا شهادات عليا 
وتدريسيني، وبعد ان اقرتب موعد تخصيصاتنا 
املالية يف املوازنة ٢٠٢١ وعىل وفق قرار ٣١٥ تم 

فسخ عقودنا».
وطالب املحـارضون بتحويلهم اىل «عقود وفق 

قرار ٣١٥ إسوة بأقراننا يف باقي الوزارات».

بغداد/الزوراء:
أعلنت خلية االعـالم األمني، امس 
١٧ متهمـاً  األحـد، القبـض عـىل 
وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم 
اثنان باإلرهاب وعصابة للرسقة يف 

العاصمة بغداد.
وذكـرت الخليـة يف بيـان ورد لــ 
االمـن  «لتعزيـز  انـه  «الـزوراء»: 
مناطـق  جميـع  يف  واالسـتقرار 
العاصمـة بغـداد، تمكنت قطعات 
فرقـة املشـاة الحاديـة عرشة من 
القـاء القبـض عـىل (١١) متهما 
وفق مـواد قانونية مختلفة بينهم 

متهم وفق املـادة ١/٤ ارهاب بعد 
رصد تواجـده ومتابعـة تحركاته 
مـن قبـل قـوة مـن لـواء املشـاة 
(٤٤) الفرقـة ذاتهـا، ومتهـم آخر 
بحيازة وترويج املـواد املخدرة من 
قبل قوة مشـرتكة مـع مفرزة من 
مديرية االسـتخبارات العسـكرية 
وضبـط بحوزته (رمانـة دفاعية، 
وسالح بندقية، ومسدس وانبوالت 
للتعاطي وميـزان الكرتوني ومبلغ 
من املال) ضمن قاطع املسـؤولية 

رشقي بغداد».
اىل ذلـك، «تمكنـت قـوة مـن لواء 

(٥٥) فرقة املشـاة السابعة عرشة 
مـن إلقاء القبض عـىل متهم وفق 
خـالل  مـن  ارهـاب   ١/٤ املـادة 
املمارسـات األمنيـة والتفتيـش يف 
السـيطرات ضمـن قاطع  إحـدى 

املسؤولية جنوب بغداد.
ضـوء  وعـىل  متصـل،  سـياق  يف 
معلومات بوجود عنارص يقومون 
برسقة اموال الدولة وعىل الفور تم 
نصب كمني محكم من قبل قطعات 
رشطـة  أوىل  فرقـة  االول  اللـواء 

اتحادية يف منطقة الزعفرانية».
واشـار البيـان اىل «إلقـاء القبض 

وضبـط  اثنـني  متهمـني  عـىل 
عجالتهم واملواد املرسوقة بالجرم 
املشهود، يأتي يف وقت تمكنت فيه 
قطعات اللواء الرابع الفرقة ذاتها 
من فض نزاع عشائري يف منطقة 
(جـرس دياىل)، وألقت القبض عىل 
متهمـني اثنـني هـم طـريف النزاع 
ومصـادرة السـالح املسـتخدم يف 

املشاجرة».
واملـواد  «املتهمـني  أن  اىل  ولفـت 
املضبوطة تمت احالتهم إىل الجهات 
ذات االختصاص التخاذ االجراءات 

القانونية بحقهم اصوليا».
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تنويه
نرشت جريدة الزوراء يف عددها 
(٧٦٤٨) بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٥ 
إعالنا صادرا من محكمة بداءة 
النارصيـة، حيـث ذكـر رقـم 
(٢٤٧٦/ب/٢٠٢١)  الدعـوى 
هـو والصحيـح   خطـأ، 
لـذا  (٣٤٧٦/ب/٢٠٢١).. 

اقتىض التنويه....

جمهورية العراق                                               العدد: ٢٣٢٦ / ب /٢٠٢١                  
مجلس القضاء األعىل                                           التاريخ: ١٧/ ١ / ٢٠٢٢                           

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية            
محكمة بداءة النارصية  

إعالن
سـتبيُع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسـل ٣٠٩٠٣/١١٠ جزيرة وخالل 
ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش وإذا صادف يوم الثالثون عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه ويف 
تمام الساعة الثانية عرش ظهرا يف قاعة محكمة البداءة فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان 
املعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة ١٠٪ بصك مصدق مع رسم تسجيل العقار بنسبة 

٣٪ وال نقبل املبالغ النقدية إن لم يكونوا من الرشكاء علما ان الداللية عىل املشرتي.
القايض االول
عزيز شنته الجابري

األوصاف:
١- العقـار يقـع يف مدينـة النارصية قرب املدينـة املائية وهو عبـارة عن دار مكون من اسـتقبال وهول 

وغرفتني ومطبخ ومجموعة صحية.
٢- مساحة العقار: ٢٠٤,١٥ م٢.

٣- القيمة املقدرة للعقار مائة وعرشة مليون دينار فقط.
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بغداد/ الزوراء:
وصف وزير النفط، احسـان عبد 
الجبـار، امس األحد، االسـتثمار 
يف مجـال الغـاز بأنـه ”صناعـة 
متأخـرة“ يف العـراق، مؤكـدا أن 
رشكة ”توتال“ الفرنسية ستبني 
أربعـة مشـاريع عمالقـة إلنتاج 
الطاقـة الكهربائيـة يف محافظة 
البـرصة الغنيـة بالنفـط أقىص 

جنوبي البالد.
حديـث  يف  الجبـار،  عبـد  وقـال 
صحفي: ان ”االستثمار يف مجال 
الغـاز هـو صناعـة متأخـرة يف 
العـراق، حيـث انـه دائمـا يتجه 
املشـاريع  اموالـه يف  باسـتثمار 
رسيعة العوائد“، مبينا ان ”عملية 
الرصف عـىل املشـاريع النفطية 
يمكن إرجاعها خالل شـهرين يف 

حني عملية الرصف عىل املنشآت 
الغازيـة يتم إرجاعها بعد سـبع 

سنني“.
اتجهـت  ”الـوزارة  ان  واضـاف 
(شـل)  رشكـة  مـع  برشاكـة 
بتأسـيس رشكـة غـاز البـرصة 
مـن  املتكونـة  يس)  جـي  (بـي 
و(ميتسـوبييش)  (شـل)  رشكة 
ورشكـة غاز الجنـوب“، الفتا اىل 
ان ”الرشكـة حققـت نجاحـات 
وحولـت العراق من مسـتورد اىل 

مصدر لبعض املنتجات“.
واشـار اىل ان ”الخطـوات ما بعد 
رشكة غاز البرصة كانت خجولة 
واكرب خطوة ما بعد ذلك هي ”بي 
جـي يس“ هـو عقد الـوزارة مع 
رشكة توتال الفرنسية لالستثمار 

يف مجال الحقول الغازية“.

الرشكـة  إن  بالقـول:  مردفـا 
”سـتبني أربعة مشاريع عمالقة 
البـرصة،  محافظـة  يف  للطاقـة 
وسـيمكن السـكان املحليني من 
الحصول عىل الكهرباء من خالل 
اسـتخدام أكثـر اسـتدامة ملوارد 
البـالد الطبيعية، والحد من حرق 

الغاز“.
احتياطات هائلة  العراق  ويمتلك 
من النفـط والغاز، وهـو الدولة 
الثانية يف منظمة البلدان املصدرة 
للنفـط (أوبك)، ويشـكل النفط 
أكثر من %90 من إيراداته، لكنه 
يواجـه أزمة طاقة حادة ويعاني 
مـن انقطـاع مسـتمر يف التيـار 
باسـترياد  ويقـوم  الكهربائـي، 
الغـاز الجاف من ايران لتشـغيل 

محطاته الكهربائية.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن رئيس هيئة اسـتثمار محافظة 
البـرصة، عـالء عبـد الحسـني، امس 
األحد، وجـود توجه من خالل التعاون 
املشرتك مع الحكومة املحلية والجهات 
ذات العالقـة لتهيئـة مليونني ونصف 
املليـون دونم لغرض إقامة مشـاريع 

زراعية باملحافظة.
وكشـف عبد الحسـني، خـالل مؤتمر 
صحفـي، عـن تفاصيـل جديـدة عن 
واقع االسـتثمار باملحافظة وما أنجز 
املـال  رأس  أن  مبينـا:   ،2021 العـام 
االسـتثماري للمشـاريع التي اكتملت 
إجراءات منحها اإلجازات بلغت مليارا 
و 735 مليون دوالر للعام املايض فيما 

وصل حجم االسـتثمارات خـالل العام 
املـايض (788) مليـون دوالر من خالل 
منـح (17) مرشوعا اسـتثماريا اجازة 
يف البرصة، كما بلغت نسبة نمو إجمايل 
الناتـج االسـتثماري 41 % عـن العام 

السابق.
املشـاريع  إجمـايل  أن  وأضـاف: 
االسـتثمارية املجازة بلغ 178 مرشوعا 
 118 و  مليـارات   7 تتجـاوز  بكلفـة 
مليـون دوالر، كما حصـل 65 مرشوعا 
اسـتثماريا عىل نسـب انجـاز 100 % 
منها 8 مشـاريع يف عـام 2020 يف حني 
يوجد 14 مرشوعا آخر تجاوزت نسـب 
إنجازه الـ 75 % وشارف عىل االكتمال. 
مردفا بالقول: ان نسـب االسـتثمارات 

املسـتثمر  جـاء  الجنسـيات  حسـب 
العراقـي اوالً بنسـبة 54 % و األجنبي 

42 % واملشرتك 4 % .
وأشـار عبـد الحسـني إىل: أن تقسـيم 
القطاعـات  حسـب  االسـتثمارات 
الصناعـي  االسـتثمار  حصـل  حيـث 
الكهربـاء  %  42  باللوجسـتيات 
والتجاري والسـياحي  %  28 والسكني 
والرتبيـة  والنفايـات  %  4.7    %  26.8
والصحـة  %  2.3 واالسـتثمار الزراعي 

 %  0.8 والخدمي  %  0.7.
وتابع: ان عـدد الطلبات االسـتثمارية 
بلغ (163) طلبا، 50 طلباً منها للقطاع 
الصناعي والسكني 40 طلبا، والتجاري 
23 طلبا والسياحي 21 طلبا، والخدمي 

15 طلبـا، والصحـي ثمانيـة طلبـات 
والتعليمـي أربعـة طلبـات والزراعـي 

بطلبني.
وبـني: ان الهيئـة منحت ثـالث إجازات 
اسـتثمارية إلنشـاء وحـدات سـكنية 
إلسكان موظفي الدولة، وهنالك مجمع 
سـكني آخر قيد منح اإلجـازة ملوظفي 

نفط البرصة.
وبمـا يخص خطـة عمـل الهيئة خالل 
2022، قال عبد الحسـني: إنها سترتكز 
عىل استهداف استثمارات تصل قيمتها 
اىل 1.5 مليـار دوالر خـالل العام الحايل 
مـن خـالل دراسـات أجرتهـا الهيئـة 
لتوقعات السـوق االسـتثماري ومعدل 
النمـو فيه واعتمادا عـىل توفر الفرص 

مـن الدوائـر ذات العالقـة مـع االخـذ 
بنظـر االعتبـار توقعـات البنـك الدويل 
نمو االقتصاد العراقـي وبواقع 7.3 % 

ليكون األعىل  يف الدول العربية.
وأوضـح رئيـس هيئـة االسـتثمار: ان 
هيئـة اسـتثمار البـرصة منحت خالل 
اسـتثماريتني  اجازتـني   2021 العـام 
مهمتني، االوىل إلنشـاء مجمع سـكني 
قضـاء  يف  البـرصة  بلديـات  ملوظفـي 
شـط العرب بكلفة تتجاوز 123 مليار 
دينار عراقي لتوفر 758 وحدة سـكنية 
وبنظام الدفعات عىل مساحة 172 دونم 
والثانيـة لرشكـة (ICTSI) االماراتيـة 
إلدارة وتشـغيل رصيـف 20 و بنـاء 3 
أرصفة أخرى يف ميناء ام قرص الشمايل 
بكلفـة 243 مليـون دوالر. مسـتدركا 
حديثه حول استمرار الهيئة يف برنامج 
إسـكان املوظفني، حيث تمت مخاطبة 
دوائـر الدولة لغرض توفري مسـاحات 
ملوظفيهـم  سـكنية  وحـدات  إلنشـاء 

وبنظام الدفعات املريحة.
وأردف عبـد الحسـني: ان الهيئة تعمل 
بالتنسـيق مـع الجامعـة عـىل أعـداد 
مسـودة مذكرة تفاهم لغـرض تطوير 
قـدرات الطلبة ذلك من خـالل تدريبهم 
وبشـتى  االسـتثمارية  املشـاريع  يف 
االختصاصات العلمية والهندسية كون 
املشـاريع االسـتثمارية تمتلك تقنيات 
حديثة، وبما يسـهم وتجهيزهم لسوق 
العمل يف القطاع الخاص بعد تخرجهم، 

اجتـذاب  الهيئـة عـىل  وكذلـك تعمـل 
رشكات إلنشـاء مصانع متخصصة يف 
إنتاج مختلف أنـواع القابلوات، إضافة 
اىل األسالك املنزلية وبمختلف املقاسات 
وبمـا يسـهم وتنفيـذ مشـاريع نقـل 

وتوزيع الطاقة الكهربائية.
وأضاف: ان اسـتثمار البـرصة تواصل 
اكمال اإلجراءات الخاصة بإنشاء املدينة 
الصناعيـة وبتمويل مؤسسـة التمويل 
-International finance co (الدولية 

poration) والتـي تحتـوي عىل معمل 
الحديد والصلب االكرب يف العراق بطاقة 
تتجاوز املليون طن سـنويا مع محطة 
كهرباء بطاقـة 120 ميغاواط، إضافة 
اىل مصنع إلنتاج حمض الهيدروكلوريك 
الذي يدخـل يف اسـتخراج النفط الخام 
ورفع الطاقـة اإلنتاجية لآلبار النفطية 
إضافة اىل كونـه مادة أولية يف منتجات 
متنوعـة مثـل البالسـتيك والصناعات 

الدوائية واملنظفات.
ونـوه إىل: أن العمـل عىل انشـاء معمل 
 7 بمسـاحة  الدوائيـة  للصناعـات 
دونمات لينتـج املحاليل واملسـتلزمات 
الطبيـة واملضادات الحيوية وفق أحدث 
املواصفـات واملعايـري الدوليـة بهـدف 
توفري بعض العالجات التي ستسـاهم 
يف سـد حاجـة السـوق اليهـا، والحـد 
من اسـتريادها مـن خارج البـالد، وتم 
استحصال موافقة وزارة الصناعة عىل 

انشاء ذلك املعمل.
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@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏæa@äb»éa
السعراملادة

  2,500 دينار زيت الطعام ( 1 لرت )

  10000 دينار رز محمود ( 5 كغم )

 8,500 ديناررز العربة ( 4,5 كغم) 

 1,000-1,250 دينارسكر ( 1 كغم ) 

1750-2000 دينارمعجون طماطم ( كبرية)

 2,500 دينارفاصوليا ( 1 كغم )

 2,500 دينارلوبيا ( 1 كغم )

 2,500 دينارباقالء( 1 كغم )

 2,000 دينارعدس( 1 كغم )

 2,250 دينارحمص( 1 كغم )

 1,250 ديناربرغل طبخ ( 1 كغم )

 2,000 دينارماش( 1 كغم )

@ÂuaÎá€aÎ@‚Ïz‹€a@äb»éc
السعراملادة

 12,000 – 13,000 الفلحم غنم عراقي  (1 كغم ) 

 11,000 – 12,000 الفلحم عجل عراقي (1 كغم )

 7,500 – 8,000 الفلحم عجل مستورد (1 كغم )

 3500 دينار دجاج عراقي حي ( 1 كغم ) 

5.500 – 6000 دينارسمك كـارب حي  ( 1 كغم ) 

4000 دينار فخذ دجاج عراقي ( 1 كغم )

3500 دينار فخذ دجاج مستورد ( 1كغم )

4000 ديناراجنحـة مستـوردة  ( ١كغم )

4000 ديناراجنحـة عراقيــــة  ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج عراقي ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج مستورد ( ١كغم )

6,000 – 6,500 دينارطبقة البيض  العراقي

ãõ©aÎ@È◊aÏ–€a@äb»éc
السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

4000دينارتمر برحي750 دينارالطماطة

1000-1500 دينارالربتقال2000 ديناراللوبيا

2000-2500 دينارالخوخ750 دينارالبطاطا

1000-1250 دينارالتفاح1250-1500 دينارالخيار

750-1000 دينارالليمون1500دينارالفلفل

1500-2000 ديناراللنكي1250 دينارالباذنجان

1000 دينارنارنج750 دينارالبصل

1250-1500 ديناراملوز1500 دينارالجزر

1500 ديناررمان2500 دينارفاصوليا

750 ديناررقي750 دينارلهانة

1250 ديناربطيخ750 دينارقرنابيط

2000-2500 دينارالعنب1000 دينارشجر

1500 ديناركريب فوت500 دينارخس

1500-2000 دينارالكيوي750 دينارشلغم

1500 دينارالسندي750 دينارشونذر

بغداد/ الزوراء:
حـدَّد مستشـار رئيـس الـوزراء 
للشـؤون املاليـة، مظهـر محمد 
التأثـري  األحـد،  امـس  صالـح، 
االقتصـادي الناجـم مـن تأخـري 
إقرار املوازنة العامة، فيما أشـار 
إىل أن استمرار تباطؤ املرصوفات 

متوقف عىل إجراء واحد.
وقـال صالح، يف ترصيح صحفي: 
إن ”قانـون اإلدارة املاليـة النافـذ 
يعد بديالً اسـتثنائياً مهماً لتسيري 
شؤون املالية العامة يف البالد، ذلك 
يف حال تأخر إقرار املوازنة العامة 
أليِّ سـبب كان، كمـا هـو عليـه 
الحـال يف الوقـت الحـارض، وهي 
سياسة مالية محددة تمارس من 
خاللهـا آليات الـرصف بما يماثل 
املرصوفـات الجارية الفعلية التي 
رصفت بشـكل متعاقـب يف العام 
السـابق 2021 وعـىل وفق قاعدة 

رصف هي 12 - 1 شهرياً“.
وأضـاف ”يف حـال توفـرت تلـك 
اآللية، فإن النشاط املايل سيستمر 
مـن دون إحـداث طفـرات تالئم 
مسـتويات النمو األعىل واملرغوبة 
يف االقتصـاد يف وضعـه الراهـن، 
السيما يف تنفيذ املشاريع والربامج 
والنشـاطات االستثمارية، وكذلك 
توفري فرص عمل حكومية جديدة، 
ما يعني أن النشـاط املـايل الحايل 
هو نشـاط الحـد األدنـى، ويمثل 
العـام املـايض وال يتطابـق مـع 
النشـاطات املرغوبـة التي تتطلع 
إليهـا املوازنـة وفـق مسـتويات 
والقطاعـي  السـكاني  النمـو 
املرغوب، تلبيـة احتياجاتها وهي 
االكـرب قطعـًا ،السـيما موضوع 
االسـتثمارات الجديـدة واثرها يف 
التقليـل مـن مجـاالت البطالة يف 
قـوة العمـل ونشـاط األعمـال يف 

القطـاع األهـيل وأثرهـا املهـم يف 
تعزيز نشاط الدخل الوطني إذا ما 

تحققت“. 
وأشار اىل أنه ”ستبقى ثمة فجوة 
بني التخطيـط املايل املطلوب الذي 
يالئم الزيادة السـنوية يف السكان 
والتـي  التنميـة  واحتياجـات 
تعتمدها موازنـة عامة مخططة 
وفق االحتياجات وتوسعات الحياة 
االقتصادية وتطور ظروفها وفق 
السـنوية  املوازنة  اهداف قانـون 
ولـكل عـام وبـني غيـاب موازنة 
تسـتبدل باعتمـاد معايـري العام 
املـايض لتلبـي احتياجـات النمو 
العـام  يف  للسـكان  االقتصاديـة 

الحايل“.
وتابع أن ”هنـاك تقاطعاً وتباعداً 
بـني الحاجـات والرغبـات املالية 
وبـني مـا متوفـر من سياسـات 
ماليـة تعتمد معايري العام املايض 
عـىل السـنة الحاليـة“، الفتـاً اىل 
أنـه ”كلمـا طالـت مـدة تعطـل 
ترشيـع قانون املوازنـة، تباطأت 
املرصوفـات الجديـدة التي تخدم 
املتنامـي  االقتصـادي  النشـاط 
وتسجل حالة من شبه االنكماش 

يف االقتصاد الوطني“.
ولفـت اىل أن ”مرصوفات املوازنة 
العامـة تشـكل قرابـة 50 % من 

الناتـج املحـيل االجمـايل للعراق، 
وغيـاب  الحالـة  هـذه  يف  ولكـن 
الترشيع فإن املرصوفات سـتظل 
متباطئـة وال تعـربِّ عـن معايـري 
سـنة مزدهرة ماليـاً يف اإليرادات 
النفطية كالسنة الحالية ذلك مالم 
ع املوازنـة يف اقـرب فرصة  تـرشَّ
ممكنة وعىل وفق معايري التنمية 

واالستقرار للعام 2022“.
مـن جهته، كشـف النائب الحايل، 
عضـو اللجنـة املاليـة يف الربملان 
امـس  السـابق، جمـال كوجـر، 
األحـد، عن جملة خيارات بشـأن 
موازنة 2022 بينها سـعر رصف 

الدوالر.
وقال كوجـر يف ترصيح صحفي: 
انـه ”نتوقـع ارسـال املوازنـة إىل 
تشـكيل  بعـد  النـواب  مجلـس 
الحكومـة مبـارشة“، مشـريا إىل 
انـه ”هنالك جملة مـن الخيارات 
املطروحة بشأنها منها ان ”ترسل 
املوازنـة كمـا اعدتهـا الحكومـة 
الحاليـة“، او ان ”تجـري بعـض 
التغيريات بأسعار رصف الدوالر“ 

او ان ”يتم تغيريها جذريا“. 
وأضـاف كوجـر: ”او يتـم ابقـاء 
سـعر الرصف عىل قانـون االدارة 
املالية ١/،١٢ وهذا امر مسـتبعد 

نوعا ما“. 

@Übón”¸a@7qdn€a@Üá±@á‡´@ãËƒfl
Úflb»€a@Ú„åaÏæa@äaã”g@7Çdm@Âfl

بغداد/ الزوراء:
أعلن سـوق العراق لألوراق املالية، امس األحد، عن تداول أسهم بقيمة 

مالية بلغت أكثر من ٨ مليارات دينار خالل األسبوع املايض.
وقـال السـوق يف تقريـر اطلعت عليه «الـزوراء»: إن «عـدد الرشكات 
املتداولة أسـهمها خالل االسبوع املايض بلغ ٤٣ رشكة مساهمة فيما 
لم تتداول أسـهم ٤٠ رشكة بسبب عدم تالقي اسعار أوامر الرشاء مع 
أوامـر البيع فيما يسـتمر توقف ٢٠ رشكة لعـدم تقديم اإلفصاح من 

أصل ١٠٣ رشكة مدرجة يف السوق».
واضاف ان «عدد األسـهم املتداولـة بلغ ١٣ مليار و٧٦٠ مليون و ٩٣٠ 
ألف سهم بقيمة مالية بلغت ٨ مليارات و٨٧٤ مليون و٦٧٧ ألف دينار 
من خالل تنفيذ ٢٥٨٧ صفقة»، مشريا اىل أن «مؤرش األسعار املتداولة 
ISX٦٠ أغلق عىل ٥٧٠٫٣١ نقطة مسـجالً ارتفاعا بنسـبة ٣٫٢٦٪ عن 

إغالقه يف الجلسة السابقة».
واشـار اىل ان عدد األسـهم املشـرتاة من املسـتثمرين غـري العراقيني 
لألسبوع املايض بلغ ١٢٤ مليون سهم بقيمة مالية بلغت ١٧٨ مليون 
دينـار من خالل تنفيـذ ٥٣ صفقة، فيما بلغ عدد األسـهم املباعة من 
املسـتثمرين غري العراقيني ٢٠٥ مليون سـهم بقيمة مالية بلغت ٢٨٤ 

دينار من خالل تنفيذ ١٨٠ صفقة.
يذكـر أن سـوق العراق لـألوراق املاليـة ينظم خمس جلسـات تداول 
أسـبوعيا مـن األحد اىل الخميـس، ومدرج فيه ١٠٣ رشكة مسـاهمة 
عراقيـة تمثـل قطاعات املصـارف واالتصـاالت والصناعـة والزراعة 

والتأمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت مبيعات البنك من الدوالر يف مزاده، امس االحد، لتصل إىل ٢٠٣ 
ماليني دوالر.وذكر مصدر أن البنك املركزي شهد امس خالل مزاده لبيع 
ورشاء الدوالر االمريكي، استقرارا لتصل إىل ٢٠٣ ماليني و٥٧٩ الفا و١٣ 
دوالراً أمريكيا غطاها البنك بسـعر رصف اسـاس بلغ ١٤٦٠ ديناراً لكل 
دوالر، مقارنـة بيـوم الخميس املايض، التـي بلغت املبيعـات فيها ٢٠٣ 
ماليني و ٣٢٥ الفا و٧٤٥ دوالرا أمريكيا.واضاف ان معظم مبيعات البنك 
التـي ذهبـت لتعزيز األرصدة يف الخارج عىل شـكل حـواالت واعتمادات 
والتي بلغت ١٧٤ مليونا و ٣٩٩ الفا و١٣ دوالرا، فيما ذهب املبلغ املتبقي 
البالـغ ٢٩ مليونـاً و ١٨٠ ألف دوالر بشـكل نقدي.وأشـار املصدر إىل أن 
٢٩ مرصفـا قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، و١٣ مرصفا 

لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل ١٧٤ رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
بـدأ العراق يبحث عن أسـواق جديـدة نتيجة عدم اليقني واالسـتقرار 
بالنسـبة ملصدري الحبوب للبحر األسود نتيجة التوترات املستمرة بني 
روسـيا وأوكرانيا حسـب منصة S&P Global Platts.وذكرت املنصة 
يف تقريـر اطلعت عليه «الزوراء»: انه «بسـبب حالة عدم اليقني، فإن 
بعـض دول الرشق األوسـط مثل العـراق تبحث يف مواقـع أخرى غري 
البحر األسـود للحصـول عـىل قمحها».واضافت أن «العراق اشـرتى 
مؤخـرًا حوايل ١٥٠ ألف طن مرتي من القمح األسـرتايل عايل الجودة»، 
مبينـة ان «األرجنتـني اصبحت أيًضا منافًسـا رئيسـًيا لقمـح البحر 
األسـود فيما يتعلق بأسـواق الرشق األوسط».وأشارت إىل ان «التجار 
يتوقعـون أن يكـون التأثري عىل تجارة القمح محـدوًدا عىل الرغم من 
اسـتمرار حالة عدم اليقني يف منطقة البحر األسـود».وألحق الجفاف 
هـذا الصيف أرضارا بمحصول القمح العراقي، كما قال رئيس مجلس 
الحبوب العراقي يف ١١ ديسمرب/ كانون األول املايض، إن العراق يعتزم 

استرياد مليوني طن من القمح العام املقبل.

@ÚñäÏj€a@p¸Îaám@äb‰ÌÜ@paäbÓ‹fl@8
@ Ïjéc@fi˝Ç@ÚÓ”aã»€a

@200@Âfl@ãr◊c@…ÓjÌ@Ú‹‡»€a@Üaçfl
ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl

@ÒáÌáu@÷aÏéc@Â«@szjÌ@÷aã»€a
Ú�‰®a@ıaãì€

@áyÏÌ@ÊÏ„b”@Úì”b‰æ@ÚÓ„bæãi@� bèfl
µ–√Ïæa@kmaÎä

بغداد/ الزوراء:
يعتزم مجلس النواب مناقشة قانون ”الخدمة املدنية“ تمهيداً إلقراره بعد 
عقد مجلس النواب لجلسـاته بهدف توحيد رواتب موظفي الدولة وجرس 

الهّوة الواسعة بني تلك الرواتب يف الوزارات املختلفة.
وقال عضو املجلس، هادي السـالمي، يف حوار اطلعت عليه «الزوراء»: إن 
”مجلس النواب الحايل وحال البدء بأعماله سيطرح قانون الخدمة املدنية 
لقراءته للمرة األوىل، ثم مناقشـته مع الخـرباء واملختصني يف هذا املجال، 
وبعدهـا قراءته للمـرة الثانية والتصويت عليه“، مشـرياً إىل أن ”القانون 

سينظم العالوات والرتفيعات ويوحد رواتب املوظفني يف وزارات الدولة“.
وأكد السـالمي ”وجود تفاوت كبري يف الرواتب بـني دائرة وأخرى، إضافة 
إىل املخصصات والنثريات، يف حني أن املوظف يبذل الجهد نفسـه يف جميع 

دوائر الدولة“.
وأوضـح ان ”اللجنـة املاليـة يف مجلس النواب السـابق أكملـت إجراءات 
قانون الخدمة املدنية منذ سـنة وقدمته إىل رئاسة املجلس“، مشرياً إىل أن 
”القانون يحتوي عىل 100 مادة، وسينظم العالوات واإلجازات والرتفيعات 
للموظفني، باإلضافة إىل توحيد سلم رواتب املوظفني يف وزارات الدولة مع 

مراعاة االختالف يف التخصيصات املالية من وزارة إىل أخرى“. 
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@—ÓÓ◊@Ïflb‰ÌÜ@‚bflc@Úq˝r€bi@bÌÜÎ@ãè≤@lbjì€a@kÉn‰fl
بغداد/ متابعة الزوراء

خرس  منتخب الشـباب أمام دينامو كييف األوكراني بنتيجة (٣-٠)، يف املباراة الودية التي أقيمت امس األحد، ضمن املعسـكر 
التدريبي املقام حاليا يف مدينة أنطاليا الرتكية.ولم يظهر املنتخب الشـبابي بالصورة املطلوبة يف الشـوط األول الذي حسـمه 
دينامو كييف (٢-٠)، بعد سيطرة شبه مطلقة عىل مجريات املباراة التي أقيمت وسط أجواء باردة.ويف الشوط الثاني، حاول 
مدرب شـباب العراق عماد محمد، تغيري النتيجة بالزج ببعض األسـماء البديلة، إال أن بسالة حارس مرمى الفريق األوكراني 
أبعدت الخطورة عن مرماه.واسـتغل العبو دينامو كييف، سلسـلة إهدار الفرص من الجانـب العراقي، ونجحوا يف مضاعفة 
النتيجة بتسـجيل الهدف الثالث يف الدقائق األخرية.وكان منتخب الشـباب قد خرس أمام نظريه املكسـيكي (٠-١) يف املباراة 
التجريبية األوىل التي جرت أيضا ضمن معسكر تركيا.وتأتي هذه املباريات، ضمن تحضريات منتخب شباب العراق للتصفيات 

اآلسيوية التي ستنطلق الصيف املقبل.

ãºcÎ@ã–ñc

@Êb‰j€@ÚËuaÏæ@aÜaá»néa@Èma7õ•@—rÿÌ@?†Ï€a@kÉn‰æa
بغداد/ زيد الرساج 

التقى وزير الشباب والرياضة، عدنان 
درجال يف مكتبه امس االحد، السـفري 
السـويدي يف العراق جونـاس لوفان، 
وجـرى خـالل اللقـاء بحـث تعزيـز 
التعـاون مابني البلديـن يف القطاعني 
الشـبابي والريـايض، إذ بـنّي الوزير 
درجال: ان  مصلحة البلدين الصديقني 
تتوثـق يف  تعزيـز العالقـات الثنائية 
وتصب بالتأكيـد يف اعادة بناء العراق 
واالسـتفادة من الخربات السـويدية 
ان  واوضـح:  القطاعـات،  بمختلـف 
البلد بحاجة ماسة للتطور يف مختلف 
املجـاالت  ومنها العمـل يف القطاعني 
الريايض والشـبابي الحيويني واالكثر 
فاعليـة، وان ململكـة السـويد مكانة 
عاملية مرموقة يف هذه املجاالت وخربة 
مرتاكمة  متميـزة. وتابع:  ان العراق 
يعمل بجد عىل مرشوع صناعة ابطال 
يف االلعاب الفردية من خالل مرشوع 
ابطـال  لصناعـة  البطـل  اكاديميـة 
ينافسـون عـىل امليداليـات االوملبيـة 
، ومـن املؤمـل انطالق هـذا املرشوع 
الواعد خالل عرشة ايام بشكل كامل. 

واشـار درجال اىل: ان هنالك مرشوعا 
اخـر مهما جـدا يخـص كـرة القدم 
وهو مـرشوع الحلـم، وهـو بحاجة 
لتطوير الكـوادر الفنية واالدارية عرب 
االسـتعانة بالخـربات االوربيـة ومن 

بينها السويد.
منوها: ان العراق يسـعى الستضافة 
منتخب عاملي مهـم يف بغداد من اجل 
رفع الحظر عن املالعب العراقية، وان 
تواجد منتخـب السـويد يف العاصمة 
العراقية يمثل رسـالة مهمـة للعالم 

واالتحاد الدويل. 
من جانبه، ثمن السفري السويدي دور 
وزير الشـباب والرياضة يف القطاعني 
الشـبابي والريايض، مبديـا رغبته يف 
التعاون عرب قطاع الرياضة والشباب 
وانـه حريـص جدا عـىل تفعيـل هذا 
التعـاون بما يخدم البلدين وسـيعمل 
عـىل ذلـك خـالل االيـام القادمة الن 
السـويد تمتلـك اكاديميـات رياضية 
محرتفة ولديهـا تاريخ طويل يف عدة 
العاب، وانه سيكون يف غاية السعادة 
ايضا ان تواجد منتخب بالده يف بغداد 

وسيعمل عىل ذلك االمر بكل تأكيد.

@ÒÏ«á€a@ÈuÏÌ@fibuäÜ@Êb„á«
ÜaáÃi@¿@k»‹€@áÌÏè€a@kÉn‰æ

جونيه/ محمد عماد
يواصُل املنتخب الوطنّي تدريباتُه يف جونيه 
(مجمع فؤاد شـهاب الريايض) اسـتعداداً 
ملواجهـِة ُمنتخب لبنان ضمـن التصفياِت 

املُؤهلِة ملونديال قطر 2022.
وجرت التدريباُت، امس األحد، عىل أرضيٍة 
من العشب الصناعّي بمشاركِة (22) العباً 
هم كٌل من: حسـن أحمد، عيل ياسني، فهد 
طالب، مهند جعاز، أمري العماري، فرانس 
ضياء، عيل الحمادي، زيدان إقبال، سـجاد 
جاسـم، أيمن حسـني، سـعد عبـد األمري، 
حسـن رائـد، مصطفى ناظم، حسـن عبد 
الكريـم، محمد عيل عبـود، أحمد إبراهيم، 
أحمـد فرحان، عالء عبـاس، عيل حصني، 

ميثم جبار، كرار نبيل، مناف يونس. 
وركَز الجهاُز الفنّي عىل الجانِب الَتكتيكّي 
يف تدريبـاِت االمـس مـن خـالل َتقسـيم 
كُل  ضمـت  مجموعتـني،  عـىل  الالعبـني 
مجموعٍة تسـعة العبني مع العٍب ِمحورّي 

(جوكر) يشارُك مع املجموعتني. 
عىل صعيٍد متصٍل، يعقُد ظهر اليوم االثنني 
املؤتمـُر الصحفـي ملدرِب املنتخـب زيليكو 
برتوفيتـش والالعب مهند جعـاز يف ملعِب 
صيـدا الـدويلّ يف السـاعِة الواحـدة والربع 

بتوقيت بريوت.
من جهـٍة منفصلـٍة، أجرى الالعـُب يارس 
قاسـم فحـص الــ PCR يوم امـس االحد 
وظهـرت نتيجـُة الفحـص سـلبية، وبات 
الالعُب خارَج حسـابات الجهـاِز الفني يف 
الوقت الحايل بسبب الحجر الصحي، وعدم 
مشـاركته يف التدريباٍت منـذ مباراة أوغندا 
الودّيـة، والوقت ضيـٌق ليتواجـَد يف لبنان، 

لذلك منحت له موافقة السفر إىل لندن.
 PCR بينمـا كشـفت نتيجـة فحـص الــ
للمديـر اإلداري غيث مهنا عـن إيجابيتها، 
وال يـزال متواجـداً يف إيـران تحـت الحجِز 

الصحي،.
تجدُر اإلشـارة اىل ان وفد املُنتخب الوطني 
املُتواجد يف لبنان سـيتم إجـراَء فحوصات 
PCR لـكل أعضائـه اليـوم صباحـاً  الــ 
والتي سـتحدد العدَد الفعيل للمشاركني يف 
مباراته أمام املنتخِب اللبناني من الالعبني 
واألجهزِة الفنّية واإلدارّية والطبّية والبدنّية 
واإلعالمّيـة مـا عـدا املدرب املسـاعد رزاق 
فرحـان والالعبني شـريكو كريم وحسـني 
جبار وسـامح سـعيد الذين تأّكـد غيابهم 
عن مباراِة لبنان بسـبب الفحوصاِت التي 

ظهرت إيجابيًة يف وقٍت سابق.

الدمام/ متابعة الزوراء

عدسة /بشري آل سعيد

أهـدر املنتخـب الوطنـي فرصـة بلوغ 

مونديال اليد، بعد الخسـارة أمام نظريه 

الكـوري الجنوبـي (24-26)، يف مباراة 

امللحق مسـاء امس االحد بصالة الدمام 

بالسعودية، ليكتفي باملركز السادس يف 

الئحة ترتيب البطولة اآلسيوية.

واعتمـد املرصي رشيف مؤمـن، مدرب 

املنتخـب العراقـي، عىل إغـالق مفاتيح 

لعـب املنتخـب الكوري الجنوبـي، الذي 

بدا العبـوه بوضع بدنـي ممتاز، عكس 

مـا تردد حـول تعرض عـدد كبري منهم 

لإلصابة بفريوس كورونا.

وتمكـن املنتخب الوطنـي بفضل براعة 

عـيل عبد الرضـا وميثم عودة وجاسـم 

غصـاب من الوقوف ندا قويا ملنافسـه، 

إال أن الفارق زاد إىل 4 أهداف يف الدقيقة 

17، بعد تألق الثنائي الكوري دونك هيو 

جاي ويونك جون بارك.

الشـباك  إىل  للوصـول  العـراق  وعانـى 

الكوريـة، بفضل براعـة الحارس دونك 

جون كيم، لينتهي الشـوط األول بتقدم 

الشمشون ( 11-13).

املنتخـب  نشـط  الثانـي،  الشـوط  ويف 

الكـوري ونجـح يف زيادة الفـارق ألكثر 

من 4 أهداف، يف ظل تألق حارسه.

وعنـد الدقيقـة 15، ارتفـع الفـارق إىل 

املحـاوالت  (15-22)، رغـم  أهـداف   7

الفرديـة املتكـررة لحمـودي وغصـاب 

وحافظ.

وقبل النهاية بثالث دقائق، عاد املنتخب 

الوطنـي لتقليص الفـارق إىل 3 أهداف، 

بعد تألق عيل عبـد الرضا ووائل حافظ، 

يف ظل بسالة الحارس أحمد مكي.

وتمكن الشمشـون الكوري مـن الفوز 

باملباراة بفارق هدفني، ليحصد الرتتيب 

الخامس آسيويا، ويكسب تذكرة العبور 

للمونديال.
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بغداد/ امري رسول
اكـد مـدرب فريـق النفط بكـرة القدم، 
منتخبنـا  مسـتوى  ان  قاسـم،  باسـم 
الوطني امام خصمه االيراني هو امتداد 
ملعطيات املرحلة السـابقة من ادفوكات 
ولحـد اآلن والخسـارة نتيجـة طبيعية 
ومتوقعة ولربما كادت ان تكون قاسية 

لوال براعة الحارس فهد طالب.
اراهـا  النتيجـة  ان  قاسـم:  واضـاف 
حتمية يف ظل مجموعـة من التخبطات 
االدارية والفنيـة والتي اوصلت املنتخب 
اىل مـا وصلـت اليـه اليوم مـن الفوىض 
والعبـث باسـتقرار الفريق وانسـجامه 
واظهارها بهذه الصورة املشوشة والتي 
لـم يسـبق للمنتخب العراقـي ان يظهر 
بهـذه الصـورة يف جميع مشـاركاته يف 
تصفيـات كاس العالم وتكاد تكون هذه 
املشـاركة هي االسـوأ بتاريخ مشاركة 
منتخبنا الوطني وحاولنا كثريا كمدربني 
ومعنيـني واعـالم ان نعطـي املشـورة 
الفنيـة والنصـح وتشـخيص االخطـاء 
إليقـاف نزيـف اليـد العابثـة باملنتخب 
الوطني لكـن لم نجد من يصغـي الينا. 
مبينا: ان املبـاراة القادمة امام املنتخب 
اللبنانـي البـد ان تشـهد اجـراء بعـض 
املعالجات النفسية واملحافظة عىل روح 
واندفاع املنتخب بتحقيق نتيجة ايجابية 
والبد من االسـتقرار وبنسبة كبرية عىل 
اسـلوب الفريق ونوعيـة الالعبني الذين 
خاضوا املباراة االخرية مع منتخب ايران 
مع بعض التغيـريات الفردية يف مناطق 

الدفاع.
وتابـع: ان املنتخبني االيرانـي والكوري 
الجنوبي ضمنا التأهل اىل مونديال قطر 
وتبقى املنافسة مستمرة باعتقادي بني 
جميع الفرق املتبقية عىل بطاقة امللحق 
طاملا توجد نقاط متبقية يف ارض امللعب 
وغري محسـومة وكذلك لتشـابه جميع 
الفـرق املتبقيـة يف الحظـوظ وبتذبذب 
النتائـج وعـدم اسـتقرار مسـتوياتها 
ويبقـى العامـل الوحيـد واالكثـر تأثريا 
هو الدور القادم والذي سيحدد وبنسبة 
كبرية اسـم ومالمح الفريق االقرب لنيل 
البطاقة الثالثة ونتمنى ان يكون املنتخب 

العراقي هو صاحب بطاقة امللحق.
ومن جهته، قال املدرب رايض شنيشـل: 

امـام  الوطنـي  منتخبنـا  مبـاراة  ان 
منافسه االيراني شـهدت سيطرة ايران 
عـىل مجريـات االمـور و اعتقـد انهـا 
حالـة طبيعية نتيجـة عدم االسـتقرار 

والظروف.
امـام  القادمـة  مباراتنـا  ان  وبـني: 
الفرصـة  سـتكون  اللبنانـي  املنتخـب 
االخرية للمنافسـة عىل بطاقة امللحق يف 
املجموعة، ويحتاج منتخبنا اىل ترميم يف 
الحالة املعنوية والنفسـية قبل مواجهة  
املنتخب اللبناني وعىل برتوفيتش اختيار 
تشـكيل مناسـب ملواجهة منتخب االرز 
لتحقيـق نتيجة ايجابيـة وللحفاظ عىل 
حظوظ منتخبنا يف املنافسة عىل بطاقة 
امللحق  السيما ان املنتخب اللبناني فريق 

جيد ومنظم دفاعيا.
واوضـح: ان منتخبـات املجموعة فيما 

عدا ايران وكوريا، مسـتوياتها متقاربة 
وهذه التصفيات من املمكن ان ال تتكرر 
كون فـرق املجموعة ليسـت بالصعوبة 
ومن املمكن من خاللها التأهل للمونديال 
واعتقد ان الفريق االماراتي هو املرشـح 
االبرز لخطـف بطاقة امللحق لكن اتمنى 
ان يكـون املنتخـب العراقي هو صاحب 
لعـودة  القادمـة  املبـاراة  يف  االفضليـة 

املنتخب للمنافسة عىل بطاقة امللحق.
ومن جانبه، قال املحلل الفني جمال عيل: 
ان مباراة منتخبنا الوطني امام املنتخب 
االيراني لم تأت بجديد وكانت اسـتمرارا 
للمستوى السـابق للمنتخب السيما ان 
اخطـاء املنتخب لم تعالـج وتكاد تكون 
نفسـها يف املباريات السـابقة اضف اىل 
حالـة عـدم االسـتقرار للمنتخـب التي 
انضم لها  عنرص جديد أال وهو فايروس 

كورونا وكذلـك  الفحوصـات االيجابية 
التي رافقت بعض الالعبني .

واشـار اىل: ان املبـاراة القادمـة امـام 
املنتخـب اللبنانـي هي مبـاراة الفرصة 
االخـرية وعـدم تحقيـق الفـوز يف هذه 
املبـاراة سـتجعل من منتخبنـا الوطني 
خـارج املنافسـة عـىل بطاقـة امللحق. 
موضحـا: ان املنتخـب اللبنانـي فريـق 
جيـد دفاعيـا ويعتمـد عـىل الهجمـات 
املرتدة واعتقد نحتاج اىل تركيز اكثر الن 
الهجمـات املرتدة مؤثـرة جدا خصوصا 
من جهة اليسار للفريق اللبناني بقيادة 
حسـن معتوق ومحمد قـدوح القناص 
الالعبـني  مواجهـة  يف  خـربة  ويمتلـك 
العراقيني كون احرتف سابقا يف صفوف 

امانة بغداد.
وبـني: ان منتخبنـا الوطنـي بحاجة اىل 

االسـتقرار عىل الالعبني قد تكون هنالك 
تغريات تطرأ عىل التشكيلة ولكن نتمنى 
ان ال تتجـاوز ثالثة العبـني ألننا بحاجة 
اىل االسـتقرار وكثرة التغريات هو عامل 
سـلبي ويـؤدي اىل عـدم االسـتقرار يف 

املنتخب الوطني .
وتابع: ان املنتخب االماراتي هو املرشح 
االبرز لخطف بطاقة امللحق من املجموعة 
بعد فوزه السـابق عىل املنتخب اللبناني 
يف لبنان وعززه بفوز عىل سوريا وبالتايل 
ابتعد عـن اقرب املنافسـني بفارق اربع 
نقاط ولكن لم يحسم البطاقة لحد اآلن 
ولكـن بحكـم من ان الفريـق يلعب عىل 
ارضه والضغوط عليه قليلة  فاعتقد هو 
املرشح االبرز يف ظل املستوى الذي قدمه 
منتخبنـا الوطنـي واملنتخـب السـوري 

واللبناني .
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عمـت الفرحـة منـزل عضـو املكتـب التنفيذي 
لالتحاد العراقـي للصحافـة الرياضية الزميل 
بـالل زكي وحرمـه املصـون بعـد ان رزقهما 
البـاري عـز وجل بمولـودة اسـمياها (مريا)، 
امنياتنا الصادقة للجميلة مريا بموفور الصحة 
والعافية والسعادة الدائمة وان يجعلها رب العاملني 
من بنات االيمان والذريـة الصالحة ويحفظها مع عائلتها الكريمة من 

كل رش ومكروه.  
 *********************

العدد الخامس والستون من صحيفة الريايض التي 
تصـدر عن االتحـاد العراقـي للصحافـة الرياضية 
رأى النور امس االحـد، وتضمن العديد من املقاالت 
واالخبـار واملواضيـع الخاصة برياضة كـرة القدم 
وبقيـة األلعاب األخرى التي زينـت بأقالم صحفية 
مرموقـة، خالص االمنيات ألرسة الصحيفة الرائعة 

بمواصلة النجاح يف قادم األيام.

بغداد / امري الداغستاني
استقبل النائب األول لرئيس اللجنة األوملبية الوطنية العراقية، إياد نجف، صباح امس 
املركز  عىل  الحائز  باملالكمة  العراق  شباب  منتخب  وفد  الدويل،  بغداد  بمطار  االحد 
رعد  العراقية  الوطنية  األوملبية  اللجنة  رئيس  تهاني  نجف  آسيوياً.ونقل  الخامس 
حمودي لشبابنا األبطال لتقديمهم مستويات فنية واعدة وتحقيقهم نتائج طيبة يف 
البطولة اآلسيوية التي اختتمت يف العاصمة األوزبكية طشقند وحصولهم عىل خمسة 
أوسمة ملونة أحدها فيض، وأربعة برونزيات. وكان املالكم موىس جعفر حصل عىل 
الوسام النحايس بمنافسات وزن 51 كغم، فيما حصل زميله محمد حكيم عىل نحاسية  
وزن 54 كغم، كما نال املالكم رضا طالب نحاسية وزن 57 كغم، اما الوسام النحايس 
املالكم عيل  63 كغم، وحقق  بمنافسات وزن  يحيى هشام  املالكم  الرابع فقد حققه 

قاسم الوسام الفيض الوحيد ملنتخب شباب العراق يف منافسات وزن 60 كغم.

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
أناب األمني املايل للجنة األوملبية الوطنية 
حضوره  اللجنة  رئيس  عن  العراقية 
الباراوملبية  للجنة  االنتخابي  املؤتمر 

الوطنية العراقية.
وحرض أحمد صربي املؤتمر الذي أقيم يف 
صالة االجتماعات بفندق املنصور ميليا 

يف العاصمة بغداد.
وأسفر املؤتمر عن تجديد الثقة بالدكتور 
الباراوملبية  للجنة  رئيسا  حميد  عقيل 

النائب  بمنصب  عيل  سمري  فاز  كما 
النائب  بمنصب  شايل  وفرست  األول  
األمني  بمنصب  الغزي  وعبيد  الثاني 
املايل وخمسة أعضاء هم الدكتور أحمد 
العاني والدكتور سعد عبداملجيد ومجيل 

عودة ومهدي باقر وعيل حميد.
اللجنة  رئيس  تهاني  صربي  وقدم 
حمودي  رعد  العراقية  الوطنية  األوملبية 
التنفيذي  واملكتب  حميد  عقيل  للدكتور 

الجديد.
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أكـد تقرير صحفي إسـباني، أن برشـلونة 
مـا زال مرصا عىل التعاقـد مع ظهري أيرس 
جديد، يف املريكاتو الشتوي الجاري، ملنافسة 

العبه جوردي ألبا.
ولم يقنع الظهري الشـاب أليخاندرو بالدي، 
مدربه تشـايف هرينانديز، وطلـب من إدارة 

ناديه التعاقد مع ظهري أيرس جديد.
وبحسـب صحيفـة ”سـبوت“ الكتالونية، 
فـإن األرجنتيني نيكوالس تاليافيكو، العب 
أياكـس، هو الخيار األفضل لربشـلونة من 
أجـل تدعيـم مركـز الظهـري األيـرس، لكن 
الصفقـة متوقفـة قبـل يومـني فقط من 

انتهاء املريكاتو الشتوي.
وأضافـت الصحيفـة، أن تاليافيكـو قبـل 
سـفره لالنضمـام إىل منتخب بـالده خالل 
فرتة التوقف الـدويل الحالية، توصل التفاق 
مـع أياكـس عـىل رحيلـه يف يناير/كانون 
الثانـي الجـاري، إال أن الفريـق الهولنـدي 
يشـرتط الحصول عـىل 7 أو 8 ماليني يورو 

لبيعه.
وأشـارت الصحيفة، إىل أن أياكس ال يمانع 
رحيـل تاليافيكـو إطالًقا، مـن أجل تجنب 
تكرار مـا حدث مـع أندريـه أونانا ونصري 
مـزراوي، اللـذان ينتهي عقديهمـا بنهاية 
املوسـم الجـاري، ورفضـا التجديـد وقررا 
الرحيـل مجاًنـا يف الصيف، علًمـا بأن عقد 

الظهري األرجنتيني ينتهي يف صيف 2023.
وأفـادت الصحيفة، بأن برشـلونة يرغب يف 
اسـتعارة تاليافيكو، مع وضـع بند بخيار 
الرشاء يف نهاية املوسـم، إال أن أياكس يريد 

أن يكون بند الرشاء إلزامًيا.
وكانت تقارير قد أشـارت إىل أن برشـلونة 
عـرض بالدي عـىل أياكس لتقليـل نفقات 
صفقـة تاليافيكـو، إال أن الالعـب الشـاب 

رفض االنتقال للنادي الهولندي.
إنرت يستعري كايسيدو من جنوى 

ـ أعلـن إنـرت ميـالن، حامـل لقـب الدوري 
اإليطـايل عـن تعاقده مـع مهاجـم جنوى 
الـدويل اإلكـوادوري فيليبي كايسـيدو عىل 
سـبيل اإلعارة حتى نهاية املوسـم، وإعارة 
العب وسطه ستيفانو سنيس إىل سمبدوريا 

أيضاً.
ويلعـب كايسـيدو (33 عامـاً) يف إيطاليـا 

منـذ عـام 2017. وبعد أن دافع عـن ألوان 
التسـيو ملدة أربع سنوات (33 هدفاً يف 139 
مباراة)، انضم إىل جنوى هذا الصيف ولعب 
معه 10 مباريات فقط وسجل هدفاً واحداً، 
وذلـك بسـبب مشـاكل عضليـة يف نهايـة 
العام املايض.وعانى كايسـيدو لحجز مركز 
أسايس يف تشكيلة جنوى قبل انتقاله معاراً 

إىل إنرت حتى حزيران/يونيو املقبل.
يف املقابـل، انتقـل سـنيس (26 عامـاً) إىل 
سـمبدوريا عىل سـبيل اإلعارة حتى نهاية 
املوسـم.وخاض العـب الوسـط الـدويل (8 
مباريـات دوليـة) نحو 50 مبـاراة مع إنرت 

وتوج معه بطالً إليطاليا يف العام املايض.
وخرس سـنيس مركزه أساسـياً يف تشكيلة 
”نرياتسـوري“ مع مدربه الجديد سيموني 
إينزاغـي حيث لـم يلعب سـوى 12 مباراة 

فقط هذا املوسم.
يوفنتوس يحاول التعاقد مع أوباميانغ

ـ يسـتهدف نـادي يوفنتـوس، التعاقد مع 
أحد أهداف برشـلونة يف املريكاتو الشـتوي 
الجاري، وذلك حسـبما أفاد تقرير صحفي 

بريطاني.
واقـرتب الجابوني بيري إيمريـك أوباميانج، 
مهاجم آرسـنال، مـن الرحيـل يف املريكاتو 
الشـتوي الجاري، بعدمـا احتدت الخالفات 

بينه وبني مدربه ميكيل أرتيتا.
وبحسـب صحيفـة ”أتلتيـك“ الربيطانية، 
فـإن يوفنتوس يسـتهدف ضـم أوباميانج 
يف املريكاتـو الجـاري، بعـد ضـم دوسـان 
فالهوفيتـش، ورغـم قـرار ألفـارو موراتا 
بالبقـاء حتى نهاية إعارته بنهاية املوسـم 
الجاري.وأوضحت الصحيفة، أن اإلسـباني 
موراتا سيغادر يوفنتوس يف كل األحوال بعد 
انتهـاء إعارته بنهاية هذا املوسـم، وبالتايل 

يسعى النادي اإليطايل للتعاقد مع بديل.
البيانكونـريي أن خيـار  ويـرى مسـؤولو 
الجابونـي بيري إيمريـك أوباميانج صاحب 
الـ32 عاًما يعد األنسـب حالًيا ليوفنتوس، 

رغم ارتباط الالعب بربشلونة.
فيديريكـو  أن  إىل  الصحيفـة،  وأشـارت 
تشـريوبيني، املديـر الريـايض ليوفنتوس، 
عـرب  إيـدو،  آرسـنال  يف  بنظـريه  التقـى 
مؤتمـر عن ُبعد، ملناقشـة إمكانيـة انتقال 
آرثـر ميلـو وديـان  البيانكونـريي  ثنائـي 
كولوسيفسـكي للجانـرز، مقابل الحصول 

عىل أوباميانج.
ومع ذلك، لم يتم التوصل إىل أي اتفاق، حتى 
بشأن آرثر ميلو الذي كان قريًبا من الرحيل 

إىل آرسنال يف املريكاتو الشتوي الجاري.
بـأن  الصحيفـة،  وختمـت 

يوفنتـوس اقـرتح عىل آرسـنال اسـتعارة 
أوباميانج حتـى نهاية املوسـم، مع وضع 
خيار للرشاء يف الصيف املقبل، إال أن الالعب 

يفضل االنتقال إىل كامب نو.
بايرن يحدد خياراته لتعويض سويل

ـ بدأ نادي بايرن ميونيخ تحديد أولوياته يف 
سـوق االنتقاالت، لتعزيز صفوفه بعنارص 
جديدة عقب نهاية املوسـم الحايل، ال سيما 

مع احتمالية رحيل بعض نجومه.
وتأكد مؤخرا رحيل املدافع األملاني نيكالس 
سـويل بنهاية املوسـم فور انتهـاء تعاقده، 
وذلـك بعدمـا أبلغ النـادي برغبتـه يف عدم 

تجديد عقده.
وسـلط موقـع ”سـبورت1“ الضـوء عـىل 
الخيارات املتاحة للنادي البافاري، لتعويض 
رحيـل سـويل مجانـا عـن ملعـب أليانتس 

أرينا.
وأشـار إىل وضع مسـؤويل البايـرن املدافع 
أندرياس كريستينسـن، العب  الدنماركـي 
تشـيليس، عىل رأس قائمـة أولوياته، حيث 
يعـد خيـاره األول. يف الوقـت ذاتـه، فـإن 
األملانـي ماتيـاس جينرت، مدافع بوروسـيا 
مونشـنجالدباخ، ال يـزال خيـارا مطروحا 
عىل طاولة بطل البوندسـليجا، لكن النادي 
يضعه كخطة بديلة حـال تعثر التعاقد مع 
العـب البلـوز. ويبـدو أن مسـتقبل جينرت 
سـيكون خارج حـدود أملانيا عـىل األرجح، 
يف ظل اهتمام إنـرت ميالن بضمه يف صفقة 
انتقـال حر. وبحسـب التقاريـر، فإنه من 
املسـتبعد رحيل الـدويل األملاني عـن ملعب 
بوروسيا بارك يف املريكاتو الشتوي، بخالف 
زميله السـويرسي دينيس زكريا، الذي بات 

عىل مقربة من االنتقال إىل يوفنتوس.
حالة مرضية تؤجل مستقبل هاالند

ـ أكـد تقريـر صحفـي إسـباني، أن خطة 
النرويجي إيرلينج هاالند، مهاجم بوروسيا 
دورتموند، إلعالن مصـريه يف الفرتة املقبلة 
قد توقفـت.وكان من املقرر أن يعلن هاالند 
قراره بشأن مسـتقبله، خالل األيام القليلة 
املقبلـة، خاصـة وأن عقده مـع دورتموند 

ينتهي بنهاية املوسم الجاري.
وضغـط دورتمونـد عـىل هاالند، مـن أجل 
حسم قراره خالل تلك الفرتة، لوضع خطة 

الفريق يف املوسم املقبل.
وبحسـب صحيفة ”آس“ اإلسـبانية، فقد 
كان من املقـرر أن يعلن هاالند عن مصريه 
يف املوسـم املقبل، خالل األيـام املقبلة، لكن 
كل ىشء توقـف بسـبب الحالـة الصحيـة 

لوكيله مينو رايوال .
وخضـع رايـوال لعمليـة جراحية يـوم 12 
ينايـر/ كانـون الثانـي املـايض، يف مركـز 
متخصص لـألورام، لكن حالتـه تدهورت، 
وتـم احتجـازه يف العناية املركـزة، وهو ما 

أجرب هاالند عىل تجميد كل يشء.
ويعتـرب هاالنـد هدًفـا للعديـد مـن األندية 
الكربى يف أوروبا، مثل ريال مدريد وبرشلونة 
وبايـرن ميونيـخ وباريـس سـان جريمان 
وتشـيليس ومانشسرت سـيتي ومانشسرت 

يونايتد.
ريال مدريد يستهدف ساليبا

ـ كشـف تقرير صحفي إسباني، عن سعي 
ريـال مدريد، لتعزيز خـط دفاعه بداية من 

املوسم املقبل.
وبحسـب صحيفة ”سـبورت“ اإلسـبانية، 
فإن ريـال مدريـد مهتـم باملدافع الشـاب 
ويليام ساليبا العب آرسنال واملُعار لصفوف 
مارسـيليا الفرنيس، بجانب نيكوالس سويل 

وأنطونيو روديجر.
وتألق ساليبا يف صفوف سانت إيتيان، مما 
دفع آرسـنال لضمه مقابل 30 مليون يورو 
عـام 2019، ومـع صعوبة مشـاركته مع 
الجانـرز تمـت إعارته لنيس ثـم حاليا مع 
أوليمبيك مارسـيليا. ويحتـاج ريال مدريد 
لتعزيـز دفاعـه، ألن املديـر الفنـي اإليطايل 
كارلو أنشيلوتي، ال يثق يف خيسوس فاييخو 
ويعتمد فقط عىل دافيد أالبا وإيدير ميليتاو 
إىل  وناتشو فرينانديز.وأشـارت الصحيفة، 
أن سـاليبا من مواليد مدينـة بوندي والتي 
نشـأ فيها كيليان مبابي نجم باريس سان 
جريمـان، وكان ويلفريد والد مبابي مدربه 

يف البداية.
 Le” ورصح سـاليبا خالل حديثه لصحيفة
Populaire“ الفرنسـية: ”والـد مبابي كان 
مدربي وعلمني كل يشء، وما حققته حتى 
اآلن بفضلـه، واعتـدت الذهـاب إىل منـزل 

كيليان“.

لم يتبق الكثري عىل انطالق النسـخة الـ18 من 
بطولة كأس العالم لألندية، والتي ستحتضنها 
األرايض اإلماراتيـة بـني يومـي 3 و12 فرباير 

املقبل.
وهناك 6 فرق تأهلت للبطولة بصفتهم أبطال 
قاراتهـم، باإلضافة إىل الجزيـرة اإلماراتي، 

ممثل البلد املستضيف.
ويظهر تشـيليس يف مونديـال األندية للمرة 
الثانيـة يف تاريخـه بعـد نسـخة 2012، التي 

شارك بها بعد تتويجه بطال ألوروبا.
ونجـح البلـوز يف الظفر بلقـب دوري األبطال 
املوسـم املايض، ليحجز مقعده بني املشاركني 

يف كأس العالم لألندية.
ويبـدأ الفريق اللندني مشـواره يف البطولة من 
الدور نصف النهائي، كما جرت العادة بالنسبة 
لبطـل أوروبا، إذ سـيالقي الفائـز من مواجهة 
الهـالل واملتأهل مـن املبـاراة االفتتاحية، وذلك 

يوم 9 فرباير.
ويطمح تشـيليس لنيل اللقب ألول مرة يف تاريخه 
بعـد إخفاقـه يف الفوز به قبل 10 أعوام بخسـارته 

عىل يد كورينثيانز يف املباراة النهائية.
الفريـق اللندني يدخل البطولة تحت قيادة املدرب األملاني توماس 
توخيـل، الذي يسـعى إلضافـة لقب ثالـث لسـجل إنجازاته مع 
البلـوز، بعدما قـاده للتتويـج بلقبـي دوري األبطال والسـوبر 

األوروبي العام املايض.
وبدأ املـدرب األملاني مسـريته مع تشـيليس منذ ينايـر 2021، 

حينمـا عينه النادي مديرا فنيا للفريق بعد إقالة اإلنجليزي فرانك 
المبارد مبارشة.

ولم يسـبق لتوخيـل الفوز بلقب مونديال األندية طيلة مسـريته، 
لكنه يأمل يف السـري عىل خطـى مواطنيه، يورجـن كلوب وهانز 

فليك، الذين سبق لهما انتزاعه من املحاولة األوىل.
واسـتطاع كلـوب أن يقـود ليفربـول لتعويـض إخفاقـه يف أول 
مشاركة باملونديال عام 2005، ليمنحه أول ألقابه يف تاريخ كأس 

العالم لألندية عام 2019.
ويف العـام التايل مبارشة، نجح مدرب أملانـي آخر يف انتزاع اللقب، 
وهو هانـز فليك، حينما قـاد بايرن ميونيخ للتتويـج به، متمما 

سداسيته التاريخية.
وحـال نجح توخيل يف السـري عىل خطى مواطنيه، فإنه سـيثبت 
بذلـك ارتباط الحمـض النووي األملاني بمونديـال األندية عرب نيل 

اللقب من املحاولة األوىل.
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تأهل أوملبيك مرسيليا إىل ربع نهائي كأس فرنسا عقب فوزه عىل 
مونبلييه بـركالت الرتجيح 5 - 4 بعد انتهـاء املواجهة بالتعادل 

.1-1
وافتتح البولندي أركاديوز ميليك (74) التسجيل للفريق الجنوبي 

فيما عّدل بيني ماكوانا النتيجة ملونبلييه يف الدقيقة 80.
وبلغ باستيا ذات الدور بفوزه عىل رينس بركالت الرتجيح 5 - 3 
(1-1) وفريسـايلس عىل مضيفه تولوز (1 -صفر) وأميان عىل 

حساب نانيس (2 -صفر).

أعلن فولهام وفاة املشـّجع الذي أصيب بنوبـة قلبية يف املدّرجات 
أثناء مباراة الفريق أمام ضيفه بالكبول.

وحسـم التعادل اإليجابي بهدف ملثلـه املباراة التي جمعت فولهام 
وضيفـه بالكبول ضمـن الجولة التاسـعة والعرشيـن من دوري 

الدرجة األوىل اإلنكليزي لكرة القدم ”تشامبيونشيب“.
وسّجل فولهام هدفا عن طريق ألكسندر ميرتوفيتش (6) وبعدها 
أوقـف الحكم املباراة بسـبب طـارئ صّحي ألحد املشـّجعني كان 
يتابـع اللّقاء من املدّرجات ليعود بعدهـا الفريقان إىل غرف تغيري 
املالبس. بعد ذلك اسـتؤنفت املباراة إثر نقل املشّجع إىل املستشفى 
وتمّكـن بالكبول من الّتعديل عن طريـق جوش بولر .(57) الحقاً 

أعلن فولهام وفاة املشّجع معرباً عن تعازيه لعائلته وأصدقائه.

أعلـَن نادي هريتا برلـني األملاني، غياب قائده ديدريـك بوياتا عن املالعب 
حتى إشعار آخر، بسبب اإلصابة.

وأوضـح نـادي العاصمة، أن بوياتـا (30 عاما) حدثـت له إصابة يف 
األربطـة بالكاحل األيمـن، خالل املباراة التجريبيـة أمام لخ بوزنان 

البولندي، أمس الجمعة، والتي انتهت بخسارة هريتا .(4 - 2) 
ولم يحدد النادي املدة التي سيتغيبها الالعب البلجيكي الدويل.

وكان العب قلب الدفاع، قد انتقل إىل هريتا يف صيف 2019 قادما من 
سـيلتيك. وقد تغيب مرارا خالل تلك الفرتة بسـبب اإلصابات، وهو ما 

جعل عدد مشاركاته مع نادي العاصمة ال يزيد عن 63 مباراة، يف عامني 
ونصف العام، أحرز خاللها 5 أهداف.

يسابق نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان 
جريمـان، الزمـن للحـاق بمواجهـة ريال 
مدريـد اإلسـباني، املقرر لهـا 15 فرباير/

شباط املقبل، يف دوري أبطال أوروبا.
ذكـرت صحيفـة ”ليكيـب“ الفرنسـية، يف 
تقريـر لهـا أن نيمـار بدأ تدريبـات الجري 
وفقا للربنامج الزمني املحدد، وتخلص من 
آالم إصابتـه بالتواء يف الكاحـل التي تعرض 
لها يف مباراة سـانت إيتيان، يوم 28 نوفمرب/

ترشين الثاني املايض.
وأضافت أن املقربني من الالعب الربازييل، واثقون 
أنه سيكون حارضا ضد ريال مدريد أو سيتواجد 

يف قائمة فريقه للمباراة عىل أقل تقدير.
يـؤدي  نيمـار  أن  إىل  وأشـارت 
العالجـي  برنامجـه 
بانتظام  والتأهيـيل 
وحالـة  وجديـة 

ذهنيـة ممتازة، لذا هناك تفاؤل بشـأن إمكانية 
لحاقه بمواجهة الفريق املدريدي.

ولفتـت ”كانت هناك آمال عـىل عودته يف مباراة 
ليـل يـوم 6 فرباير/شـباط املقبل، لكنهـا باتت 
مسـتبعدة، كمـا يفضـل الالعـب الربازييل عدم 
االسـتعجال أيضا يف الظهور أمام رين يوم 11 أو 

12 فرباير/شباط املقبل“.
وذكـرت أيضا أن عامـل الوقت ال يعـد يف صالح 
نيمـار، إال أن التزامه وحالتـه الذهنية قد تجعله 
يتجـاوز فـرتة التأهيل البدني بشـكل أرسع من 

املتوقع.
ويتبقى لسـان جريمان 4 مباريات قبل مواجهة 
ريال مدريد، حيـث يالقي نيس بعد غٍد اإلثنني يف 
بطولة الكأس ثم ليل 6 فرباير/شباط يف الدوري.
وحال تأهل النادي البارييس يف الكأس فسـيلعب 
مبـاراة أخرى يـوم 9 فرباير/شـباط إضافة إىل 

مواجهة رين يوم 11 أو 12 من نفس الشهر.

ويبدو أن اإلصابات عاودت اإلسـباني سـريجيو 
رامـوس، مدافـع باريـس سـان جريمـان، مرة 
أخرى وستبعده عن مواجهة فريقه السابق ريال 

مدريد، بحسب تقرير صحفي فرنيس.
وانتقـل رامـوس (35 عاًمـا) إىل باريـس سـان 
جريمان، مطلع املوسم الجاري، يف صفقة انتقال 

حر، بعد رفض ريال مدريد تجديد تعاقده.
وبحسب صحيفة ”لو باريزيان“ الفرنسية، فقد 
غادر راموس جلسة تدريب باريس سان جريمان 

أمس، بسبب شعوره بانزعاج عضيل.
وشـارك رامـوس يف مبـارة ريمـس األخـرية يف 
الدوري من البداية، ونجح يف تسجيل هدًفا، لكن 
املـؤرشات تؤكـد غيابه عـن لقاء نيـس، بعد غٍد 

االثنني يف دور الـ16 لكأس فرنسا.
وشـارك رامـوس ألول مـرة مـع باريس سـان 
جريمان يـوم 28 ترشين الثاني/نوفمرب املايض، 

ولم يخض سوى 5 مباريات فقط هذا املوسم.

كشـَف الربازيـيل رودريجـو جويـس، نجم ريـال مدريد، 
طبيعة عالقته بزميله داخل النادي امللكي، والتي وصلت 
إىل عالقة أشـبه بني األب وابنه. وكانت تقارير صحفية، 
قد أشـارت إىل أن العالقة بني رودريجو زميله الكرواتي 
لـوكا مودريتـش (36 عامـا) خاصـة جـًدا، لدرجة أن 
النجم الربازييل ينعت أفضل العب يف العالم عام 2018، 
خـالل التعليقات عىل الصور بـ“أبي“، ويرد لوكا عليه 
بـ“ابني“. وقـال رودريجو (21 عامـا) يف ترصيحات 
أبرزتهـا صحيفـة ”مونـدو ديبورتيفو“ اإلسـبانية: 
”يف أحـد األيام، عندما تحدثت معـه (مودريتش) عن 
والدي، اكتشف أن والدي أكرب منه بسنة واحدة فقط“.
وأضاف: ”كان متفاجًئا للغاية وأخربني أنه يمكنه أن 
يكون والدي، ومنذ ذلـك الحني، بدأ يناديني بابني وأنا 
أناديه بأبي“. وتابع رودريجو: ”تجمعنا عالقة رائعة، 

إنـه ملن دواعـي رسوري أن ألعب مـع مودريتش.. كما 
قلت دائًما، إنه أفضل العب لعبت معه عىل اإلطالق“.

أعلـن نادي اليبزيج، التقدم بشـكوى مسـتعجلة أمـام املحكمة اإلدارية 
العليا يف والية سكسـونيا ضـد التقييد الحايل لعدد املشـجعني يف مالعب 

كرة القدم.
وبهذا يكون اليبزيج، أول ناد يف الدوري األملاني يتقدم بطلب الستصدار 
أمر مستعجل بوقف العمل بالقرار الحايل الذي ينص عىل حضور ما ال 
يزيد عن 1000 متفرج. ويأمل اليبزيج من خالل هذا الطلب يف التوصل 
عـىل املدى القصري إىل حل يمثل للجميع ”قراًرا مفهوًما ومربًرا وعادالً 
من الناحيـة املوضوعية بالنسـبة للجميع“. كان الرئيـس التنفيذي 
لاليبزيـج أوليفر مينتسـالف وجه انتقادات حـادة إىل قرارات مؤتمر 
الحكومـة االتحادية والواليـات الخاصة بتدابري كورونـا، والصادرة 
منتصـف األسـبوع املايض، ولـم يسـتبعد مينتسـالف يف انتقاداته 
احتمال اللجوء للتقدم بشـكوى من أجل السماح بحضور عدد أكرب 

من املشجعني إىل مباريات الدوري األملاني.
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باريس/متابعة الزوراء:

مع اسـتمرار ظهـور املتحـورات الجديدة 
لفريوس كورونا، من املهم للغاية أن ُيبقي 
الصحفيـون قراءهـم عىل اطـالع بأحدث 
املعلومـات الدقيقـة ملسـاعدتهم يف اتخاذ 

القرارات الهامة.
الـدويل  املركـز  أقـام  السـياق،  هـذا  ويف 
للصحفيـني (ICFJ) ويبيناًرا ضمن منتدى 
تغطيـة األزمـات الصحيـة، وكان من بني 
املتحدثـني بيـرت فـان هوسـدن، مسـؤول 
املعلوماتيـة الحيويـة لدى املعهـد الوطني 
للمعلوماتيـة الحيويـة يف جنـوب أفريقيا. 
وذكـر أّن متحور «أوميكـرون» الذي ظهر 
يف أواخـر العـام ٢٠٢١ يختلـف عـن باقي 

املتحورات، إذ ما زلنا نجهل الكثري عنه.
ولفـت فـان هوسـدن إىل أّن هنـاك العديد 
مـن األسـباب التي قـد تكـون وراء تطور 
«أوميكـرون»، قائـًال إنه عىل األرجح نشـأ 
مـن العـدوى طويلـة األمـد، ممـا سـمح 
للفـريوس بالتحور لفرتة أطول من املعتاد. 
وتشمل األسـباب املحتملة األخرى لظهور 
«أوميكـرون» األمـراض حيوانيـة املصدر، 
حيث يتحور الفريوس بعدما ينقل اإلنسان 
العدوى األصلية إىل الحيوانات، قبل أن ترتد 
العدوى إىل اإلنسان مرة أخرى. كما يحتمل 
أن تكون هذه التحورات قد حدثت من دون 
أن يتـم اكتشـافها يف املناطـق ذات القيود 

األقل، حيث يوجد نقص يف املراقبة.
وأضاف فان هوسدن أّن موجة «أوميكرون» 
تطـّورت يف جنـوب أفريقيا بشـكل أرسع 
مـن سـابقاتها، ولكـن مـع تراجـع عدد 
الحاالت الشـديدة. ولكن االنتشـار الرسيع 
يشـري إىل أن املتحور أكثـر رضاوة، كما أنه 
يصيب األشـخاص الذين سـبق أن أصيبوا 
بفـريوس كورونـا. وعـىل الرغم مـن عدم 
وجـود معلومـات كافيـة حتـى اآلن عـن 

متحـور «أوميكـرون»، وأننـا نتعلـم عنه 
املزيـد كل يوم، إال أّن الرتكيز ال يزال ُمنصًبا 
عـىل اللقاحـات. وأوضح فان هوسـدن أّن 
«‘أوميكرون’ أصبـح اآلن منتًرشا يف جميع 

أنحاء العالم».
ولألسـف، واجهت جنوب أفريقيا العواقب 
بعدمـا أدى اسـتخدامها لتقنية التسلسـل 
الجينـي املتقدمـة إىل دق ناقـوس الخطـر 
بشـأن «أوميكـرون». فعىل سـبيل املثال، 
فرضت الواليات املتحدة ودول أخرى حظرًا 
للسـفر عـىل جنـوب إفريقيـا وغريها من 
الدول املجاورة لها، ما شـّكل عقوبات عىل 
املسـافرين واالقتصـادات املحلية. ويف هذا 
الصـدد، قال أويـواال توموري، أسـتاذ علم 
الفريوسـات بجامعة ريديمـر يف نيجرييا، 
إّن «اليـوم الذي أعلنت فيـه جنوب أفريقيا 
اكتشـاف املتحـور ليس نفس اليـوم الذي 

ظهـر فيه، ولكـن النـاس لم يكونـوا عىل 
استعداد لالستماع».

تنترش املتحورات بدون أن يتم اكتشافها
لقد تم توزيع اللقاحات واختبارات كوفيد-
١٩ وتقنيات التسلسـل الجيني بشكل غري 
عـادل يف أفريقيـا والعالـم بـأرسه أثنـاء 
الجائحة، وهو ما يؤدي إىل تطور املتحورات 
مثل «أوميكـرون» و»دلتا» مـن قبله. وقد 
تنتـرش هـذه املتحـورات من غـري أن يتم 
اكتشـافها يف مرحلـة مبكـرة بمـا يكفي 
ملكافحتها، إضافة إىل غريها من املتحورات 
التـي ال تتـم مالحظتها أبًدا. وحسـب فان 
هوسدن، فإن املتحورات ستواصل تطورها 

مع استمرار انتشار الفريوس.
وأكد مسـؤول املعلوماتية الحيوية أّن «هذا 
األمر يمثل تحدًيـا للصحة العامة، فأمامنا 
فـريوس يتطـور يف األسـاس مـن خـالل 

غـزو جهاز املناعة لدينـا»، مضيًفا أّن ذلك 
«ال يعنـي أنـه سيتسـبب يف أمـراٍض أكثر 
خطورة، ولكنه يعني أن حماية الناس من 
العـدوى أصبحت أكثر صعوبـة مع ظهور 

هذا املتحور».
ومـع ذلـك، تسـتمر اللقاحـات يف تأديـة 
غرضها، وتبقى منترشة يف األغلب بني غري 
املحصنني. ويف هذا الصدد، أوضح توموري 
أّن «أهم يشء هو مستوى مناعة الشخص، 

فهذا هو ما يؤثر عىل رضاوة املتحور».
«وباء معلوماتي» ضمن الجائحة

قـال فـان هوسـدن إن تغطيـة املتحورات 
وطـرق مكافحتهـا تمثـل تحدًيـا هائـًال. 
فعىل سـبيل املثال، أصبحـت تغطية أخبار 
«أوميكـرون» يف اململكـة املتحـدة إثاريـة 
وتفتقر إىل السـياق الهام يف أغلب األحيان. 
وأضاف أّن «االرتباك حـول ‘أوميكرون’ قد 

يفاقم مـن ‘الوباء املعلوماتـي’ الناجم عن 
نـرش املعلومـات املضللـة بشـأن تدخالت 
الصحـة العامة. ويف وسـط كل ذلك، يمثل 

التواصل تحدًيا كبريًا».
وعالوة عىل ذلك، فإن الصحة العامة مبنية 
جزئًيـا عـىل السياسـة. ولكـن مـن املهم 
أن يتجنـب مسـؤولو الصحـة أي تأثريات 
سياسـية عـىل عملهـم. ويف هذا السـياق، 
قال تومـوري إنـه «إذا كان األمـر مرتوًكا 
للسياسـيني، لـم نكـن لنحصـل عـىل أي 
تغطيـة بعد اآلن. لذا ال ينبغي أن ننخرط يف 

السياسة».
من جهته، أشار فان هوسدن إىل أن طبيعة 
أزمـة الصحـة العامة املتطورة باسـتمرار 
تجعل التواصل مـع الحكومات والجمهور 
صعًبا، قائًال إن «الحكومات تريد اإلجابات، 
ولكننا لسـنا يف حالة فـراغ. فما نحتاج إىل 
إبـالغ الناس به هو أن هـذا فريوس جديد، 
وأن مـا نعرفـه اليـوم قـد يتغـري، وكذلك 
األدوات التي بحوزتنـا، لذا ينبغي أن نكون 

عىل استعداد ملواجهة التغريات».
التعاون بوصفه حال

تفتقر القـارة األفريقية إىل نظـام مراقبة 
منسـق، وهـو ما قـد تكـون لـه عواقب. 
فعىل سـبيل املثـال، هنـاك أماكن يسـهل 
فيها انتشـار املتحـورات مـن دون أن يتم 
اكتشافها. ويف هذا اإلطار، أوضح توموري 
أن «مـا يبـدأ يف جنوب أفريقيـا أو نيجرييا 
سـيصبح يف النهاية مشـكلة تواجه القارة 
بأكملهـا، لذا علينا أن نعمـل مًعا ونتعاون 

مع العلماء األفارقة».
كمـا أكد تومـوري عىل حاجـة الحكومات 
األفريقيـة إىل إعطـاء األولويـة إىل الصحة 
العامـة والتدخـالت غـري الدوائيـة أيًضـا، 
قائًال إنـه «من املهم أن نواصـل ما نفعله، 
فنحن بحاجة إىل تمكني العلماء األفارقة»، 

مضيًفـا: «مهما كانت املعلومـات املتوفرة 
لدينـا، علينـا أن نجعلهـا متاحـة للجميع 
ونعلـن للنـاس أننـا لسـنا معصومني من 
الخطـأ، وأن هـذه هـي املعلومـات التـي 

يحتاجون إىل االطالع عليها».
هذا الفـريوس سـوف يسـتمر، ويجب أن 
تعكس الحلول ذلك. وأوضح فان هوسـدن 
أنـه «نظـرًا لعـدم نجـاح أنظمـة الصحة 
األفريقيـة، وفشـل التضامـن العاملي، لن 
نقيض عىل هذا الفريوس مرة أخرى. فهناك 
خصائص لهذا الفريوس تجعل األمر صعًبا 
للغاية. وسوف نستمر يف مكافحته لسنوات 
عديـدة، لـذا علينـا أن نتواضـع، وأن نجد 
أفضل حّل متاح». وأضاف أن الحصول عىل 
الكمامـات والتحاليل واإلجـازات املرضية 

واللقاحات كلها أمور أساسية.
بتلقـي  النـاس  إقنـاع  «علينـا  أّن  وأكـد 
اللقاحـات، ولكـن هنـاك مشـكلة يف ذلك، 
إذ نجـد أنه مـن الصعب الحصـول عليها. 
لـذا علينـا أن نجـد طريقة فعالـة إليصال 
اللقاحـات إىل األبواب. وقـد اطلعت العديد 
من الجهات عـىل املعلومات املتعلقة بمدى 
فعاليـة اللقاحـات، إًذا فالدليـل موجـود، 

ولكننا نسينا شكل حمالت التطعيم».
وأضـاف أن اللقاحات ال تـزال ذات أولوية، 
وأنـه بحسـب األدلـة املقدمة مـن جنوب 
عـىل  الحاصلـني  هـؤالء  فـإن  أفريقيـا، 
الجرعتـني وسـبق أن أصيبـوا بالفـريوس 
لديهم أفضـل حماية من املتحـور الجديد. 
وأوضح أن «مسـتوى حمايتك من اإلصابة 
بالعـدوى قـد يكـون منخفًضـا [مقارنة 
بالسـالالت السـابقة]، ولكـن العديـد من 
الخـرباء يعتقـدون أن اللقاحـات ال تـزال 
قـادرة عـىل الحماية مـن املرض الشـديد، 
وأنا أتفق معهم». (عن/شبكة الصحفيني 

الدوليني)

ÔébÓè€a@lb�‘né¸a@Â«@aáÓ»i
كابول/ أسوشييتد برس:

أعلنت صحفيـة نيوزيلندية حامل 
أنهـا لجـأت إىل حركـة «طالبان» 
للحصـول عـىل املسـاعدة، وهـي 
عالقـة اآلن يف أفغانسـتان، بعدما 
منعها بلدها األم من العودة بسبب 
الصحـي  الحجـر  نظـام  تكـدس 

لفريوس كورونا.
صحيفـة  يف  ُنـرش  عامـود  ويف 
«نيوزيالند هريالد» السـبت، قالت 
شـارلوت بيليـس إنـه مـن املثـري 
للسـخرية أنها تسـاءلت ذات مرة 
بشـأن معاملـة حركـة «طالبان» 
للنسـاء، وهي اآلن تطرح األسئلة 

نفسها عىل حكومتها.
وكتبـت بيليـس: «عندمـا تعرض 
عليك طالبان ــ وأنت امرأة حامل 
وغري متزوجة ــ مالذاً آمناً، فأنت 

تعلمني أنك يف وضع فوضوي».
النيوزيلنـدي  الوزيـر  وقـال 
لالستجابة لـ «كوفيد-١٩» كريس 
مكتبـه  إن  للصحيفـة،  هيبكنـز، 
طلـب من املسـؤولني التحقق مما 
اإلجـراءات  اتبعـوا  قـد  كانـوا  إذا 
املناسـبة يف قضيـة بيليـس «التي 
بدت للوهلة األوىل تسـتدعي مزيداً 

من التوضيح».

إبقـاء  مـن  نيوزيلنـدا  وتمكنـت 
انتشـار الفريوس عند الحد األدنى 
خـالل الوبـاء، وسـجلت ٥٢ وفاة 
فقط بالفريوس بني سكانها البالغ 

عددهم ٥ ماليني.
بيـد أن مطالبـة البـالد بأن يقيض 
املواطنـون العائـدون ١٠ أيـام يف 
العـزل يف فنـادق الحجـر الصحي 
التي يديرها الجيش، أدت إىل تراكم 
آالف األشخاص الراغبني يف العودة 
إىل ديارهـم وهـم يتنافسـون عىل 

األماكن.
تسـببت قصـص املواطنـني الذين 
تقطعـت بهـم السـبل يف الخـارج 
إحـراج  يف  عصيبـة  ظـروف  يف 
رئيسـة الوزراء جاسـيندا أرديرن 
بيليس  وحكومتهـا، لكـن وضـع 

الفت للنظر بشكل خاص.
العام املايض، كانت بيليس تعمل يف 
قناة «الجزيرة» وتغطي انسـحاب 
القوات األمريكية من أفغانسـتان، 
عندما اكتسـبت اهتماماً دولياً من 
خالل سـؤال قادة «طالبان» حول 

معاملتهم للنساء والفتيات.
يف عامودهـا ، قالـت بيليـس إنها 
عادت إىل قطر يف سـبتمرب/أيلول، 
واكتشفت أنها حامل من رشيكها 
املصور املسـتقل جيـم هيوليربوك 
الذي يعمل لدى صحيفة «نيويورك 
تايمـز». ووصفـت الحمـل بأنـه 
«معجزة»، بعـد أن أخربها األطباء 
يف وقـت سـابق بأنها ال تسـتطيع 
اإلنجاب. ومـن املقرر أن تلد طفلة 

يف مايو/أيار املقبل.

 القاهرة/متابعة الزوراء:
عـاَد املصـور واملـدون الـرويس أرسـيني كوتيف إىل 
بالده، السـبت، بعد تدخل من السـفارة الروسـية يف 
القاهـرة لإلفراج عنـه، إثر احتجازه يف أحد أقسـام 
الرشطة، بعد تعرّضه للرضب من بعض سـكان حي 
منشـأة نارص، املعروف أيضاً باسـم «حي الزبالني» 
بالعاصمة املرصية، مسـاء األربعاء املايض، بسـبب 

التقاطه صوراً ومقاطع فيديو لهم.
وتقـدم نقيب «جامعـي القمامة» يف مرص شـحاتة 
املقـدس باالعتـذار لكوتيـف وللسـفري الـرويس يف 
القاهـرة جيورجي بوريسـينكو، عما بدر من بعض 
سـكان حي منشـأة نارص مـن رضب واعتـداء عىل 
املصـور الرويس، بحجـة أّن ما حدث «ينـم عن عدم 

فهم وسوء تقدير للموقف».
وقـال شـحاتة، يف بيـان، إّن السـكان املعتديـن عىل 
املصـور الرويس «بسـطاء، وظنوا أنـه يصور إحدى 
السـيدات مـن دون إذنهـا»، مضيفـاً «مـن املعلـوم 
استئذان صاحب الصورة قبل التصوير، باإلضافة إىل 
وجود ترصيح من الجهة املعنية للصحفي أو املصور 
للتصوير، وهذا ما تسبب يف وقوع مشادة كالمية بني 

السكان وكوتيف».
ووجـه شـحاتة الدعـوة إىل املصور واملـدون الرويس 
لزيـارة مرص مجـدداً، والقـدوم إىل «حـي الزبالني» 
للتصويـر، و»لكن هذه املرة كصديـق قبل أن يكون 

صحفياً أو مصوراً»، حسب البيان.
ونقلـت السـفارة الروسـية يف القاهرة عـن كوتيف 
قوله، يف بيان، إنه كان يلتقط صوراً يف بعض املناطق 
التاريخيـة، إىل جانـب مناطق خاصـة بإقامة وعمل 
جامعي القمامة، لكن أحد السـكان املحليني ظن أنه 
يصـور زوجته، واعتدى عليه بالرضب قبل أن توقفه 

الرشطة املرصية.
وعـىل إثر ذلك، وجهت السـفارة الروسـية مذكرة إىل 
الخارجية املرصية بشـأن توقيف كوتيف، وقدمت له 

دعماً قنصليـاً ليتم اإلفراج عنه الحقـًا، فيما أعادت 
السـلطات املرصية جـواز سـفره، وأدوات التصوير 
الخاصة به، بعد حذف جميع صور السكان العاملني 

يف جمع وتدوير القمامة.
ودعـت السـفارة الروسـية مواطنيهـا يف مـرص إىل 
االلتزام بالقوانني املرصية، واحرتام السكان املحليني 
وخصوصيتهـم، واالمتنـاع عن تصويـر املواقع غري 
األمنيـة  السـلطات  موافقـة  دون  مـن  السـياحية 

املختصة.
وكان كوتيف قد وجه الشـكر لشـاب مرصي يدعى 
محمـد حسـني شـاهني، عـرب صفحته عـىل موقع 
«إنسـتغرام»، جراء اصطحابه له قبل القبض عليه، 
ووقوفه بجانبه خالل فرتة القبض عليه، وترجمة ما 

يريد قوله للسلطات املرصية.
كما وجه الشكر ملوظفي السفارة الروسية يف مرص، 
الذيـن سـاعدوه يف إيصـال املعلومـات إىل منفـذي 

القانون املرصيني، وساعدوه لإلفراج عنه.
ويعمل أغلب سكان حي منشأة نارص يف مهنة جمع 
القمامـة وتدويرهـا، وهم يعيشـون يف فقـر مدقع 
وسـط تجاهل مـن أجهزة الدولـة، علمـاً أّن أغلبهم 
هاجـر من صعيـد مرص الـذي يعاني الفقـر كذلك، 
ونقصـاً يف الخدمات وفرص العمـل، إىل ذلك الحي يف 

خمسينيات وستينيات القرن املايض.
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القاهرة/متابعة الزوراء:
 موجـة كبـرية من السـخرية طالت 
اإلعالمية املرصية، بويس شلبي، عىل 
مواقع التواصل يف مرص، بعد انتشار 
فيديـو لها مـن حفل توزيـع جوائز 
Joy Awards بالعاصمـة السـعودية 

الرياض.
فقد بدت أرملة النجم املرصي الراحل 
محمـود عبدالعزيز وكأنها ال تصدق 
أنهـا التقـت بالنجـم العاملـي جون 

ترافولتا.
يف البداية، ذهبت بويس شلبي لتلقي 
التحيـة عىل ترافولتا وتطالبه بزيارة 
مـرص يف فيديو وصفـه البعض عىل 
مواقـع التواصـل اإلجتماعـي بأنـه 

”فضيحة“.
وتحدثـت بـويس باللغـة اإلنجليزية 
مرحبة بالنجم العاملي، وقالت: ”أنت 
أيام شـبابي الحلوة كلها يا ترافولتا 

I love you.. شـفتوا ترافولتا شفتوا 
القمر.. أصل أنا من جيل ترافولتا“.

املهـن  نقابـة  رئيـس  طالبـت  ثـم 
التمثيلية الفنان أرشف زكي بدعوته 
وقالـت:  املرصيـة،  املهرجانـات  إىل 

”إعزمـه عـىل املهرجان يـا أرشف“، 
وسط ضحك كبري من الحارضين.

ولـم تكتِف بذلك، بل توجهت بالكالم 
إىل الفنانة إيمي سـمري غانـم، التي 
كانت تجلس يف الصف خلف ترافولتا، 

وقالـت: ”شـوفتي يا إيمـي قعدتك 
جت مع مـني؟“.. وبعدهـا توجهت 
أديـب  عمـرو  املـرصي  لإلعالمـي 
وسـألته: ”يا عمـرو امتـى ترافولتا 

حيطلع معاك؟“.
الحفـل الذي يعّد حدثـا فنيا ترفيهيا 
جامعا، تقدمه الهيئة العامة للرتفيه 
يف اململكـة العربية السـعودية تحت 
مظلة ”موسـم الرياض“، وشارك يف 

.“MBC تنظيمه ”مجموعة
وشـارك يف الحفـل بنسـخته الثانية 
هـذا العـام كوكبـة من نجـوم الفن 
والسـينما والدراما والرياضة العرب 
والعامليـني، إىل جانـب أبـرز صّنـاع 
الرتفيـه ونخبة مـن املدعّوين يف هذا 
القطـاع الحيوي، بمـوازاة مجموعة 
من أهل الصحافة واإلعالم واملؤثرين 
االجتماعيـني والشـخصيات العامة 

وغريهم.

اسطنبول/متابعة الزوراء:
الناشـط  الرتكيـة  السـلطات  رّحلـت 
الداخـل  إىل  العـيل،  منيـب  اإلعالمـي 
السـوري، بعد توقيفه يف السجن لعدة 
أشـهر، عىل خلفية انتقاده يف منشور 
عىل «تويرت» تـّرصف الرشطة الرتكية 
ورّش الـرذاذ عـىل مصلـني يف مسـجد 
بوالية غـازي عنتـاب جنوبـي تركيا، 
بعد أن خالفوا قرار منع الحظر بسبب 

كورونا وأقاموا صالة جماعة.
وقال الناشط الحقوقي املتابع لقضايا 
طـه  تركيـا  يف  السـوريني  الالجئـني 
الغـازي، إّن السـلطات الرتكية رّحلت 
العيل إىل الداخل السوري، بعد اعتقاله، 

منذ شهر مايو/أيار ٢٠٢١.
ونقـل الغازي عن العـيل، الذي تواصل 
معـه، قولـه إّن قـرار االعتقـال كان 
«بعد مشـاركتي لخـرب تناقلته املواقع 
اقتحـام  لواقعـة  الرتكيـة  اإلعالميـة 
عنارص الرشطة ألحد املساجد يف والية 
غـازي عنتـاب»، موضحـاً أّن الفـرتة 
األوىل مـن األعتقـال كانـت يف مركـز 
Harmandalı بوالية إزمري، وكان قرار 
التوقيـف قائمـاً عـىل املـادة ٢١٦ من 
قانون العقوبـات العام الرتكي، والذي 
يتضمن تهمة «التحريض عىل مشاعر 

الكراهية والبغضاء وبّث الفتنة».
وُنقـل العيل الحقـًا إىل مركـز الرتحيل 
يف واليـة أررضوم، وأثنـاء ذلـك ُمنـع 
مـن التواصـل مـع املحاميـة أو مـع 
أفراد عائلته، بحسـب الغـازي، وبقي 
يف مركـز الحجـز قرابة ٧ أشـهر، ويف 
نهايـة املطاف تم زّجه يف مركز ترحيل 

Oğuzeli التابع لوالية غازي عنتاب.

وأضـاف الغازي أّن السـلطات الرتكية 
أرفقت يف ملـف الدعوى ضد العيل رمز 
G٨٧ (يـدرج الكود لألشـخاص الذين 
يشـّكلون خطـراً عـىل األمـن القومي 
الرتكـي) حيث ُخرّي بني البقاء يف مركز 
Oğuzeli ملـدة عـام ومـن ثـم ينظر يف 
أمـره، و إما التوقيع عـىل قرار العودة 

الطوعية إىل الداخل السوري.
وتعليقـاً عـىل قضية ترحيل الناشـط 
السـوري، قال الغازي، إنه تم التواصل 
مع منظمات حقوقية تركية ومنظمة 
«هيومـن رايتـس ووتـش»، كمـا تـم 
التواصـل مـع محاميـة العـيل، مريال 
كبان، التـي أكدت أّن مشـاركة منيب 
مقطـع الفيديـو عىل صفحتـه يعترب 
تعبرياً عن الرأي ولم يسئ ألي شخص 

أو جهة، كما لم يستهدف أي شخصية 
حكومية.

ولفت إىل أّن «السـلطات الرتكية زادت 
الالجئـني  ترحيـل  عمليـات  مؤخـراً 
السـوريني إىل الداخـل السـوري، عرب 
العديـد مـن الحجج منها عـدم وجود 
إذن سـفر، أو لقضايـا بسـيطة، لكن 
لألسـف يتم اسـتخدام تهمـة «تهديد 
األمـن القومي الرتكـي» كحجة دائمة 

للرتحيل».
وأشـار إىل أّن بيـان معرب بـاب الهوى 
الحـدودي الصـادر يف ٢ يناير/كانون 
الثاني الحـايل، يشـري إىل وجود ١٤٢٠ 
الجئاً سـورياً تـم ترحيلهم مـن تركيا 
إىل سـورية عـرب املعـرب، خالل شـهر 
ديسـمرب/كانون األول فقـط؛ أي تـم 

ترحيـل كل هـذا العـدد خـالل شـهر 
واحد.

يشـار إىل أّن منيب العيل هو ناشـط يف 
قضايا حقـوق الالجئني السـوريني يف 
تركيـا، وكان لـه دور بـارز يف متابعة 
الدافـع  ذات  والوقائـع  االعتـداءات 
العنرصي، وبات بعيداً عن والدته التي 
تقيم يف والية إزمري، كما يؤكد الغازي.

رايتـس  «هيومـن  منظمـة  وكانـت 
ووتـش» قـد اتهمـت، يف تقريـر صدر 
عنها يف يوليو/تموز ٢٠١٩، السلطات 
الرتكية باحتجاز السوريني وإجبارهم 
عىل توقيع استمارات ُتفيد برغبتهم يف 
العودة إىل سـورية ثم ترّحلهم قرساً إىل 
هناك، األمر الـذي نفاه وزير الداخلية 

الرتكي سليمان صويلو.
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املعادل املوضوعي من مصطلحات 
النقد الحديث وهو يعني بشـكل 
أو آخـر ان يعمل األديـب للرتميز 
عن يشء بيشء اخر ولعل الشاعر 
ت.س اليوت هـو أول من تحدث 
عن املعادل املوضوعي مفرسا ذلك 
بـأن االديب حني يريد التعبري عن 
رأي ما أو وجهـة نظر ما فأنه ال 
يذكر ذلك مبارشة وانما يسـتعني 
بأليات ومنظومات تشكيلية تيش 
بالفكرة التي ينسـج مـن أجلها 
عملـه االدبي وقد يحتشـد النص 

االدبي  باالحاالت التي تتطلب وعبا 
مرهفا لفهم طبقات ومسـتويات 
العمـل االبداعـي وتتحـدث قصة 
اشجار الربتقال وهي القصة التي 
تفتتـح املجموعـة القصصية عن 
تفاصيـل مؤملة قبل النـزوح الذي 
طال مدينة تكريت واملتغريات التي 
حصلت وأربكـت الناس وجعلتهم 

يف النهايـة يغـادرون بيوتهـم اىل 
مـدن اخرى توفر لهـم االمان من 
خطر داهم تسـلط عليهم شـأنها 
شـأن كل املـدن التـي تعرضت اىل 
احتالالت متعددة ويشـري القاص 
املغوليـة  السـيطرة  اىل  االلـويس 
واالحتـالل الربيطانـي ومـن ثـم 
هـذه  كل  االمريكـي،  االحتـالل 

الظروف السياسية القلقة اوجدت 
واقعا موضوعيا هشا معرضا ألي 
منعطفات جديدة تؤكد ان الحياة 
ال يمكن ان تستمر بطريقة سوية 
طاملـا تنازعت القـوى وتصارعت 
مـن اجل البقـاء، ويمهـد القاص 
لحملة من املتغريات التي عصفت 
وقتـل  مفخخـات  مـن  باملدينـة 

والصقـات تطـال النـاس وتربـك 
حياتهـم الطبيعية وما يحصل فن 
هذه القصة هي رحلة نزوح لثالثة 
عوائل ال تجد غـري النزوح خالصا 
ينشـغل  االضطـراب..  هـذا  مـن 
القاص بشخصيته املحورية وهي 
األم العجـوز وابنائها الثالثة ومع 
انهم لم يـرسوا لها عـن تفاصيل 
ما يحصل لكنها تشتتت وارتبكت 
بفعـل هـول املغـادرة وبمـا انها 
التـي تربط  الشـخصية املحورية 
اوتسـترشف  وتكشـف  االحـداث 
مـن  سـتحدث  التـي  التفاصيـل 
خالل نسيج متقن يف بناء الواقعة 
برمتـه  وإراءالحـدث  القصصيـة 
ال تجـد املـرأة العجـوز _ املولعـة 
بأشـجار الربتقـال الثالثة غري ان 
(قطفـت مـن كل واحـدة ورقـة 
ودسـتها يف جيبها معتقدة ان ذلك 
سيسـاعدها عـل تحمـل فراقهن 
الذي سيصبح وجعا عليها يخطف 
قلبهـا بالوسـواس خالل االشـهر 
املقبلة) وتبدأ الشخصية املحورية 
بمواجهـة حالة التـأزم التي كان 
سـببها فراقهـا ألشـجارالربتقال 
والتـي اشـارالقاص اىل ولعها عرب 

تعلقها بالطبيعة
(كانت ولم تزل عـىل درجة كبرية 
من الشـغف بالطبيعة فهي تمتلك 
مـزاج وعقليـة فالحية لـم تحب 
عرشيـن  سـكنتها  وان  املدينـة 
عاما)وهنـا يؤكد االلويس عىل تلك 
الصلة الروحية التي تجعل ابطاله 
يتمسكون باملكان كمعطى رمزي 
وتمكـن  بمهـارة  عليـه  يشـتغل 
ويف تصعيـد درامـي واضـح يؤكد 
تعلقهـا  ان  تتوقـع  القاص(ولـم 
اىل  الربتقـال سـيتحول  بأشـجار 
الحياةواملوت)  تشـبث يقرتن بني 
حتى خيل لألبنـاء وزوجاتهم( ان 
هوسها الغريب باالشجار ناتج عن 
خرف ما،قد يـؤدي بها اىل الجنون 
املبكـر) وتـرصح االم قائلـة( من 
اليحـب حديقته اليعشـق وطنه ) 
وهذه الجملة حسب تجعل االبناء 
يتخذون قرارا يف العودة اىل تكريت 
للتأكـد مـن سالمةاالشـجار كي 
تطمأن االم وقدتبدو الفكرة غريبة 
بعض الـيشء ولكن ثمـة قصدية 
اراد أن يوصلهـا القـاص لنـا عرب 
خلق عالقات يعمد عىل  أن تنطوي 
عل اشـارات وشـفرات ليفعل بها 
الذي  طاقات املعـادل املوضوعـي 
يعول عـىل املوجـودات واالحاالت 
ليشري اىل افكار اخرى تختبئ داخل 
طبقـات النـص. ان احتفـاظ االم 
باألوراق الثالثـة ورحلة األبناء اىل 
حيث الحديقة التي اقلقت االم هي 
بمثابة رسـالة اخرى دامغة تؤكد 
اهميـة هذه الصلـة الروحية التي 
اورثتهـا االم ألبنائهـا وإزاء غياب 
االخويـن يف رحلتهمـا اىل تكريـت 
يتفاقـم اضطـراب وقلـق االم( يف 
ليلة اليـوم التايل، فقـدت العجوز 
تخربابنهـا  ان  حاولـت  صربهـا، 

بأنهالم تعدتصدق االحالم، اكفهر 
وجهها، وارتعـش صوتها وكانت 
عيناهـا تحدقـان بأبنهـا البكـر، 
متمنيـة ان يجدحال لغياب اخويه 
لذلـك بـادرت وقالت متسـائلة _ 

ماذاتنتظرايها البكر؟ )
يشـتغل األلويس بمهـارة واضحة 
عل تأثيث نصه الرسدي بمعطيات 
التـأزم النفيس  التـي هيمنت عل 
وثـورت  الدرامـي  القصـة  بنـاء 
املوضوعـي  املعـادل  امكانيـات 
يف الحـاالت العديـدة التـي اكـدت 
املستوى و املعطى االخر للخطاب، 
قـد تبدو القصـة عادية يف رسدها 
لتفاصيـل يوميـة لعائلـة نازحة 
ولكنها اشـارت بقصدية جلية اىل 
اهميـة التعلـق باملـكان وجمالية 
التمسـك بالتفاصيـل الصغـرية.. 
ان حـرص االلويس عـىل االهتمام 
تقديـم  عـل  اعانـه  بالتفاصيـل 
نصـوص قصصية ثرة تفتح وعي 
القـارئ عـل جملـة مـن االفكار 
الـرسد  تتوقـف عنـد  والـرؤى ال 
املتواتر للحدث والشخصيات فهو 
يـدأب عل ان يخلق هـذه العالقات 
املتشـابكة والتي تستند عىل رؤية 
مغايـرة تنهض بمسـتوى الرسد 
وتمنحـه تفـردا واضحـا يدركـه 
ابعاده..اعتقد  ويتلمـس  القـارئ 
جازما ان املجموعـة القصصية ( 
اشـجار الربتقـال ) تعـد منعطفا 
مهما يف تجربـة اآللويس الرسدية 
التي دافع فيها عن القيم واملبادئ 
االنسـانية التـي تمحـورت حول 
باملكان والزمان  االنسـان وصلته 
ودوره يف بنـاء عالقـات متناغمة 
مـع االشـياء مشـحونة باملحبـة 
والرؤية الجمالية التي اسبغها عل 

كل قصصه.

lãÃæa@O@ÎbéÏfl@ÊbÌåÏi
هـذا الكتاب ”مضارب الشـقاء“ تـم تصنيفه من طرف 
مؤلفه الكاتب واإلعالمي عبد القادر بوراص ضمن خانة 

جنس القصة األدبية.
هو كتاب من الحجم املتوسـط. 16 قصة. 105 صفحة. 
يضم ورقتني خارجتني إضافة لإلهداء، و تقديم الكاتب. 

كتب املؤلف يف مطلع اإلهداء:
”كثـرية هي القصص التي تحيـي يف نفيس رغبة الحياة 
واالنبعاث، لكن أكثرها مالمسـة ألعماق قلبي، تلك التي 
ترتبط بالذكريات.. املكان الذي ولدت فيه، وكيف أمضيت 
طفولتي الشقية، وكل هذا اللغو والتناقض الذي تعودناه 

يف مسقط رأيس بتلك البلدة الحدودية ”أحفري“.
هـي إذن مجموعة قصصيـة من وحي الذاكـرة، جنس 
رسدي أسس له الكاتب والفيلسوف الفرنيس جون جاك 
روسـو بكتابـه les confessions ”اعرتافـات“ يف القرن 
الثامـن عرش وتّوجـت التجربـة بمأسسـة أدب الذاكرة 
مـع أواخر القرن 19 وبداية القـرن العرشين مع األديب 
الفرنيس مارسـيل بروست، الذي كاد أدب الذاكرة يرتبط 
 A باسـمه بسلسـلة روايـات جمعها تحت عنـوان كبري
la recherche du temps perdu ” البحـث عـن الزمـن 
الضائـع“. هو أدب الذاكرة كما قرأنـاه أيضا يف التجربة 
اإلبداعيـة املغربيـة مع كتاب كتبـوا بالعربيـة مثل عبد 
املجيـد بن جلـون وروايته ”يف الطفولـة“، ومبارك ربيع 
وروايتـه ”الطيبون“، وعبد الكريـم غالب وروايته ”دفنا 

املايض“، وغريهم.
وجاءت املجموعـة القصصية ”مضارب الشـقاء“ لعبد 
القـادر بوراص لتنضاف لهذه الرتاكمـات األدبية الفنية 
التـي تجاوز الحجـم الجمايل فيها بعـده الفني املحض، 
ألنها تعترب وثائق شـبه واقعية شـاهدة عىل فرتة زمنية 
يف منطقة جغرافية محددة قد تكون جد مفيدة للبحوث 

األكاديمية يف علم االجتماع والتاريخ.
تعتمـد املجموعـة القصصيـة ”مضـارب الشـقاء“ يف 
رسدها عـىل مخزون ذاكـرة عبد القادر بـوراص، وقبل 

الدخـول يف تضاعيف هـذا الحنني للزمـن الجميل (وهل 
كان جميـال فعـال؟) أو ”املفقـود“ كمـا عـرب عـن ذلك 
بروسـت، البد مـن التوقف عند عتبة النـص انطالقا من 
الغـالف؛ عىل الغالف، صورة مكـربة لعبد القادر بوراص 
ببدلـة عرصية أنيقة وربطة عنـق، جالس يف مكان عال 
يرشف عـىل البلدة التـي تظهر خلفه بمنظـر بانورامي 
يسـاعد عىل املسـح الطوبوغرايف، وهي صورة اعتدناها 
يف الربامـج التلفزيونيـة الوثائقية، ملا ُيسـدعى خبري أو 
شـاهد من منطقة معينة ألجل استجواب يخص تغطية 
إعالميـة صحفيـة معينـة.. وهـذا ليس غريبـا عن عبد 
القادر بوراص ألنه إعالمي وصحفي قبل أن يكون قاصا 
مبدعا.. وقـد تكون وظيفة الصورة رسـالة من الكاتب 
مفادهـا إضفـاء صبغـة الواقعيـة عىل قصصـه، وأنها 
ليسـت مجرد مـادة متخيلة لكونه عـاش وعايش فعال 

أحـداث القصص يف زمنهـا ومكانها ومع شـخوصها.. 
لكن الظاهر عىل الصورة رجل تجاوز عقده الرابع وليس 
يف عمـر الطفل الـذي عايش أحداث القصـص، ومن هنا 
ترسم املسافة الزمنية بني زمن الحكاية من جهة وزمن 
الرسد والكتابة وزمن التلقي سـنة 2019 وما بعدها من 

جهة أخرى.
 ويحق السؤال: هل ما زال الطفل الذي ال زال يسكن عبد 
القادر بوراص من يحكي بلسـان ونظرة الطفل الربيئة 
السـاذجة، أو من وجهة نظـر الكاتب الصحفي واملثقف 
الذي راكم تجارب معيشـية، وتحصيال ثقافيا وعلميا و 
أدبيا؟.. وقد تنبه الكاتب لهذه املفارقة يف أكثر من قصة، 
نـورد منها هـذا املثال ملا كتب ص .58 :“ اكتشـفت وقد 
بلغت من الكرب عتيا أن ”الكازير“ كان أكثر من مدرسـة 

تعلمت فيها القراءة والكتابة...“.

ومن هنا أيضا السـؤال الثاني: هل ذاكرة اإلنسان قادرة 
عـىل تذكر كل التفاصيل بدقـة متناهية كما بورتريهات 
الشخصيات (بورتريه عيشة ص. 10)، وأوصاف األمكنة 
(مقربة سـيدي البشـري ص. 32 )، ومختلـف الحوارات 
التي دارت بني الشـخصيات عىل شـكل مونولوج داخيل 

(ص 11) أو منقولة رسدا (غسل الجعوانية ص 49)؟
صحيح أننا ال نتذكر كل يشء، فالذاكرة معرضة للنسيان 
والخلـط، وأحيانا نتذكر فقط ما نريده، ويف حاالت تأتي 
الذكريـات عـىل شـكل ومضـات réminiscences كمـا 
سماها مارسيل بروست، لكن وحتى إن تذكرنا كل يشء 
فالحـدث ال يكـون له نفـس الوقع عىل الطفـل ملا يكرب 
ويعـي األمـور ويفهمها وجدانيـا ومنطقيا يف سـياقها 

املعييش والجغرايف والتاريخي واالجتماعي..
الذاكرة إذن رهينة مكان ”مضارب“، ألن املكان يف املجموعة 
القصصيـة هنا، يكتسـب أهميتـه القصـوى، ال ألنه أحد 
عنارصها الفنية ـ كما تنبه لذلك الباحث احمد زياد محبك 
يف سياق مشابه ـ ، أو ألنه املكان الذي تجرى فيه األحداث، 
وتتحرك خالله الشخصيات فحسب، بل ألنه يتحول يف هذه 
السـرية الذاتية إىل فضاء يحتـوي كل العنارص القصصية: 
وصفـا، ورسدا، وحوارا، وأحداثا، وحبكـة.. وحامال لرؤية 
البطل، وملنظور املؤلف.. هي ذاكرة ”موشـومة“ بالفضاء 
القصـيص/ املـكان: (”املغـرب“، املوطن الجغـرايف لقبائل 
”بنـي يزناسـن“، ضواحي مدينة ”والية وجدة“، مسـقط 

الرأس ” أحفري)“ ...
هي أسـماء أمكنة حقيقية وموثقـة جغرافيا وتاريخيا 
إمـا ألنها معروفة، أو تـم التقيص عـن حقيقتها، ولعل 
تسـمية املكان ـ كمـا كتب الباحث أحمـد زياد محبك ـ 
هي أول السـبل إىل بناء املكان، فتسمية املكان يف القصة 
ُتحيـل القارئ عـىل املكان الذي يحمل اإلسـم نفسـه يف 
الواقع، وإن كان املكان يف القصة ليس هو املكان نفسـه 
يف الواقع، ومن هنا تنشـأ املفارقة، ألن التسـمية محض 
وسـيلة أوليـة باهتـة، ال يمكـن أن تقوم وحدهـا ببناء 

املكان القصيص“. 

املـكان ”مضارب“ ، دالـة تفيد الربـوع و الخيام، تحيل 
عىل نمط عيش بدوي قبيل يشـبه نمـط عيش الرحل أو 
أنصـاف الرحل، وفيه أمكنة جزئيـة وظيفية ”املخبزة“، 
”الرحى“السـوق األسـبوعي“، ”املسـتوصف“، ”الثكنة 
العسـكرية“، ”املغزل“املدرسـة“ أو ”كوليـج أحفـري“، 
”املقـربة“، ”املسـجد“. تعيش وتتعايـش يف هذا الفضاء 
القصيص شـخصيات بأسـماء وألقاب محلية (البشري، 
الجعوانية، عيشـة، الخامسـة البوهالية، رقية ميميس، 
أُدكعد، بادي بوحنوشـة، حشحوشة، طارا، اليس عيىس 
بوكمامس، مسـيو فيـدي، حليمة، شـقرون اليهودي). 
نمط عيـش أقـرب للفقر بكثـري، يعتمد عـىل الصناعة 
التقليديـة املحليـة، أو الهجـرة نحـو الغرب، لذا سـمي 
 la الفضـاء بمضارب الشـقاء. وتنتمي مفردة الشـقاء
misère  ألكثـر مـن حقـل داليل؛ فهـي قد تعنـي الفقر 
والعـوز ومرارة العيـش، وقد تعنـي يف القاموس الديني 
غضب الرب عىل عباده، أو يف القاموس السيايس جربوت 
الحاكمـني وفسـادهم وتفـيش الفقر بـني الرعايا، كما 
جاء املعنى يف رواية البؤسـاء les misérables   لفيكتور 

هوغو.
يف هذا العالم البائس تعيش وتتعايش الشخصيات:

” مضـارب الشـقاء“ نبـش يف الذاكرة يشـهد عىل زمن 
جميـل رغم الجهـل السـائد وقتـذاك الذي تولـدت عنه 
بعض الترصفات غري السليمة والعفوية(...)“ ـ يضيف 
ـ ”“مضـارب الشـقاء“ تسـليط لكشـافات الضوء عىل 
الحركة االقتصادية بأحفري يف فرتة معينة، ومدى تعامل 

املسلمني مع اليهود“. (ص 5 و 6)
وهـذا التعايش الحضاري بني األديـان كانت تتحكمه يف 
املغـرب وال تزال عدة ثقافات توحدها يف تعددها سـماء 
املغرب، صنفها عالم االجتماع السـيايس املغربي محمد 
ظريـف بالثقافة االنقسـامية ملا تطغـى عقلية االنتماء 
القبيل والعرقي ، وثقافة اإلجماع ملا يتعلق األمر بالهوية 
الوطنية والدينية، وثقافة املشاركة وتعني الوعي بالذات 

الجماعية يف إطار تعددي.
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ثقافية
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يروي مورافيا يف روايته هذه اإلحتقار قصة زوج وزوجته ينشأ بينهما أول 
األمـر سـوء تفاهم خفيف، ثم يصبـح غري قابل للحل، وتنتهـي الزوجة إىل 
احتقـار الزوج، من غري أن يدرك السـبب. ويؤدي هـذا االحتقار، الذي ربما 

كان بال أساس، إىل نتائج فاجعة.
يف رواية االحتقار الكاتب الكبري ألربتو مورافيا يصور حياة اجتماعية جرت 
وقائعها يف إيطاليا. ترتكز يف تسلسلها عىل زوجني تفاوتت ثقافتهما، وكيف 
يطيح شعور االحتقار بالحب بني الزوجني وكأنه نوع من األحماض يصيب 

أحد املعادن فيجعله يف النهاية يتآكل حتى ال يبقى منه يشء.
يشـعر القارئ ملورافيا بالغرابة ونوع من التشـتت وال بد، والسـبب يف ذلك 
هو انطالقه من رؤية فلسفية فريدة وغريبة. مزيج من الفلسفات جمعها 
الكاتب يف عقله وساهمت يف تشكيل وجدانه ثم بدأ يكتب ويسطر تجلياتها 

يف سطور كتبه ورواياته.
القراءة ملورافيا هي أشـبه ما تكون بمشـاهدة جلسة تحليل نفيس. كاتب 
عبقـري يف كتاباته، وخصوًصـا يف املقاالت العرصية وقتـذاك. ومنها أيًضا 
مـا يزال مناسـًبا للسـقوط عـىل واقعنا املعـارص. يضيـف مورافيا بعض 
اإلضافات التي تزيد من واقعية الواقع بطريقة تبعثك عىل اإلنتباه والتعجب 

والذهول.

الربتو مورافيا كاتب إيطايل ولد يف روما سـنة 1907م. وتوىف يف 26 سبتمرب 
سنة 1990 يف مدينة روما التي عاش فيها جل حياته. يعترب من أشهر كتاب 

إيطاليا يف القرن العرشين.
يتحـدث الكاتب باإلنجليزية والفرنسـية بجانب لغتـه األم اإليطالية، وهما 
مـا أضاف له ثقافات إثرائية، ولكن يكتب الكاتـب باإليطالية. ولد يف عائلة 
عادية من الطبقة الوسـطى ألب يهودي يعمل مهندًسا ورساًما. ولكن أمه 

مسيحية كاثوليكية.
أصيـب مورافيا بمـرض السـل يف الصغر، فلم يكمل دراسـته بسـبب هذا 
املرض. عانى مورافيا يف فراش املرض خمس سـنوات متواصلة من الحرب 
عىل ذلك املرض. ولكن كان هذا سـبًبا جيًدا لكي يطلع عىل أكرب قدر ممكن 

من الكتابات التي ساهمت بشكل أو بآخر يف تكوين ثقافته.
عرفت أعمال مورافيا بالرباعة والواقعة وسـهولة الوصول للنفس البرشية 
وأعماقها. عني بقضية الفساد األخالقي للطبقة الغنية الفاحشة اإليطالية. 
ترجمـت أعماله إىل لغات عديدة ووصلت أقـايص األرض، وبعضها دخل إىل 

عالم السينما ليتحول إىل قصص ترى بالعني .
ينتهج مورافيا نهًجا غريًبا إليصال فكرته، فهو دائًما ما يركز عىل القضية 
الجنسـية ألبطال رواياته ويجعلها نتيجة محورية للفسـاد األخالقي الذي 
يهاجمه. ربما يؤخد ذلك عىل الكاتب، ولكن تربير ذلك يكون بأنه كان ينقل 

واقًعا ال يبتدعه. وال ينكر أحًدا أن هذا هو السبب الرئيس يف إنتشار رواياته 
ورواجها.

يف الروايـة التـي صـدرت يف أصلها اإليطايل للمـرة األوىل عـام 1954 لُتعترب 
مـن فورها واحدة من أجمل روايات مورافيـا، بل حتى نوعاً من ”التحديث 
املوارب لحكاية يوليسـيس وبينيلوب“ من خالل اشـتغال الكاتب ريكاردو 
مولتيني، الشـخصية األساسـية يف الرواية عىل سـيناريو سينمائي موىص 
عليه لحسـاب منتج يف روما، يف هذه الرواية لدينا أصالً عالم السـينما قبل 
حضـور غودار بكثري. بل لدينا حكاية فيلم داخل الرواية قبل أن يصبح هذا 

املوضوع رائجاً يف عالم السينما.
فالكاتب مولتيني الذي تزوج حبيبته إيميليا قبل سـنتني يطالعنا هنا وهو 
يطرح عىل نفسه بعض األسئلة الشائكة يف خضّم وضع مايل ّيسء، خصوصاً 
أن إيميليا تركت عملها لتتفّرغ للبيت، فيما هو بات غارقاً يف الديون، ال سيما 
بسبب الشقة التي اشرتاها كرمى لعينيها. من هنا، نراه مضطراً إىل التخّيل 
عن طموحاته الكتابية لينرصف إىل كتابة سيناريو مقتبس من ”اإللياذة“. 
لكن كتابة السيناريو مهنة ال تروقه بل يعتربها سّداً يف وجه حّريته كمبدع. 
واألدهى من هذا أن كاتبنا فيما يشـتغل عىل السـيناريو باشمئزاز، متلبساً 
يف حياته اليومية دور يوليسـيس، ناظـراً إىل إيميليا بكونهـا بينيلوب، يبدأ 
بالظهور لديه شعور يتفاقم يوماً بعد يوم بأن إيميليا لم تعد تحّبه، بمعنى 

أن كل ما يضّحي به من أجلها اليوم بات ال جدوى منه. غري أنه ما إن يُدعى 
بصحبة إيميليا، إىل بيت املنتج يف جزيرة كابري كي يكتب هناك مسـتوحياً 
املكان، حتى ينحي هواجسـه جانباً، محاوالً أن يحّول حكاية يوليسـيس/ 
بينيلوب إىل مسـألة شـخصية تقيـم التوازي بـني الثنائيَّنْي. غـري أن األمر 
ينتهي ذات يوم وهما غائَصنْي يف سـحر الجزيرة والحياة املرفهة املستعارة 
التي يعيشـانها، إىل إقرارها أخرياً يف وجهه بأن سـبب املشـكلة بينهما أنها 
تحتقره... لكنها لن تقول سبب ذلك االحتقار. ونحن كقراء لن نعرف يف أي 
حال، حّصة البعد الذاتي يف الرواية. كم فيها من سـرية مورافيا؟ وكم فيها 

من تشاؤم بالنسبة إىل العالقات الزوجية؟
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تبدو السماء
يف زجـاج الحافلة الخلفي مائلة قليال 

لليسار كأن الجهة اليمنى فارغة
نفس الحلكة بني األشجار

نفـس الشـحاذين يف أبـواب املحطـة 
والحافالت القديمة

نفس الواجهات
ورمضان

والعيد
والكتب

والقصائد
وساحات الرتفيه

والتذاكر
النـوار يف األشـجار الخلفيـة البعيدة 

يبدو يل كلوحات التلطيخ
مختلفا تماما

ماذا أكتب 
عيونك ليسـت كما أريدها غنية حلوة 

حية
الحمام مسنفرا عىل األغصان

توشوش هالل القرميد الصدئ غيمة 
سوداء

ال أظنها
ت
م

ط
ر

اآلن
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أحـرق  قابيـل  انهـزام 
عاجـزاً  وقـف  بصريتـه. 
عن مـواراِة أخيـه. تجّىل 
ضعفُه عىل شـكل غراب! 
بوخزتها  املشـهدّية  تلـك 
أيقظت تجـرده من تحت 

الرتاب.
Â�Ë�ÿ�m@

تتأرجـح روحـي وسـط 
الدخـان  الذاكـرة.  ركام 

ال ُيطـاق! ما زالـت بقايا 
تحـت  تختبـأ  االلغـام 
األرض. خلف الساتر ظالٌم 

ينتظر ظهور الشمس.
 إِيهام

ورداً  األرَض  إفرتشـنا 
تهافتنا صوَب  ملقدمهـم. 
رسنـا  لحنهـم.  صـوِت 
للنجـوم،  نصبـو  ونحـن 
فاتتنـا تحذيـرات جّمـة. 
داهمنـا الوهن ولم نزل يف 

تيه!.



يحذَر باحثون أمريكيون من اسـتخدام الهاتف املحمول أثناء فرتات الراحة 
من العمل، ألنه يشـتت االنتباه بدرجة كبرية، وال يدع فرصة إلعادة شـحن 
العقـل فعلياً، بحسـب مـا نرشته صحيفة ”ديـيل ميـل“ الربيطانية. وقام 
الباحثـون بوضع اختبار حول املفردات اللغوية ملجموعة طالب لحله، ومن 
ثم مقارنة أدائهم بعد أخذ قسط من الراحة ثم معاودة مهمة جانبية أخرى 
تم تكليفهم بالقيام بها قبل وبعد االختبار. وتم السـماح لبعض املشاركني 
باستخدام هواتفهم، بينما استخدم آخرون جهاز كمبيوتر أو قاموا بكتابة 
إجاباتهم تحريريا عىل الورق. وتبني أن مستخدمي الهواتف املحمولة كانوا 
أبطأ بنسبة 19 % وأقل نجاحاً بنسبة 22 % يف حل االختبار بعد االسرتاحة. 
ويرجح الباحثون أن استخدام الهاتف ينشط أفكار التواصل مع األشخاص 
والوصـول إىل املعلومات، وهو ما يؤدي إىل اسـتنفاد طاقة ونشـاط العقل.
وربمـا يكـون للهواتف املحمولة هذا التأثري، ألنه حتـى مجرد رؤية هاتفك 
ينشـط أفـكار التحقق مـن الرسـائل، واالتصـال باآلخريـن والوصول إىل 
املعلومـات التي تعيد تعبئة املزيد واملزيد من املسـاحات يف العقل، هذا األمر 
يؤثـر عىل العقل والرتكيز ”بطرق مختلفة عن الطريقة التي تسـتخدم بها 

الشاشات األخرى مثل أجهزة كمبيوتر املكتب أو املحمولة“.

دفع شـاب ثمناً غالياً لخطأ شـائع يقع فيه الكثريون، حيث ترك سماعة 
املوسيقى يف أذنه أثناء النوم.

الطالب الجامعي التايواني، استيقظ صباحاً فوجد أن إحدى أذنيه أصيبت 
بصمم تام.

وخضـع الطالـب الـذي لـم يجر ذكر اسـمه وال عمـره، لعـالج مكثف يف 
مستشـفى تابع لجامعة آسيا، وتمكن من اسـتعادة السمع يف غضون 5 

أيام.
وأوضـح األطبـاء أن إحـدى السـماعتني ”earbuds“ وقعـت مـن إحدى 
أذنيه، مما أنقذ الشـاب من فقدان السمع يف األذنني، أي أنه كان سيصاب 

بالصمم الكامل.
وحذر مسؤول قسـم األذن واألنف والحنجرة يف املستشفى تيان هويجي، 
مـن تـرك السـماعات يف األذن أثناء النـوم، ونصح من عانوا هذا املشـكل 

بالخضوع للعالج يف أقرب وقت قبل أن يستفحل الرضر.
ويقول خرباء إن مخاطر السماعات ال تقترص عىل استخدامها أثناء النوم 
فقط، إذ يتوجب عىل مسـتعمليها أن يبقوا الصوت يف مستوى آمن صحياً 

خالل فرتة النهار.
وتكمـن خطـورة سـماعات يف إيصالها للصوت بشـكل كامـل إىل األذن، 
بخالف السماعات التقليدية التي تسـمح بترسب بعض الطاقة الصوتية 

إىل الخارج قبل وصولها للمتلقي.

تعتقـد الكثري من السـيدات املتزوجات 
أن الحيـاة الزوجية كلها حيـاة وردية 
وبـال مشـاكل وبـال عيوب، فـال يوجد 
أحـد يخلو مـن العيوب، ولكن بسـبب 
الحماسة الزائدة يف بداية العالقة، قد ال 
تتمكنني من مالحظة عيوب الشـخص 
الذي وقعِت يف حبه، ولكن بمرور الوقت، 
خاصة بعد الزواج، تكتشـفني العيوب 

بالتدريج، وهنا تشعرين بالصدمة.
ال داعـي للصدمة أو القلـق، فالجميع 
يحملون عيوباً مختلفة، والحب يشمل 
بشـكل أسـايس التقّبـل، تقّبـل رشيك 
حياتـك بـكل صفاتـه وبمـا فيها من 

عيوب.
إذا كنِت تشعرين بالصدمة أو االنزعاج 
مـن عيـوب زوجـك، فهناك 3 أسـباب 

تدفعِك لتقّبلها.
1 - قد تختفي العيوب

ال تترسعـي يف الحكـم عىل شـخصية 
زوجك، فقـد تكون تصوراتـك األولية 
عنـه غـري دقيقـة، وأيضاً تذكـري أن 
الشـخصيات تتطـور وتصبـح أكثـر 
نضجاً مع مرور الزمن، لذا من املرجح 
أن العيـوب التـي تزعجك مـن زوجك 

اآلن، قـد تتغـرّي وتختفـي مـع مرور 
الزمن، سـواء بفعل النضج، أو بسبب 
سـعيه وإرداته من أجل إصالح عيوب 

شخصيته.
لذا تحـيل بالصرب، واسـتمتعي برحلة 
الحياة مع زوجك، وشـاركيه تغيرياته 

حتـى يصـل إىل النسـخة التـي يكون 
راضياً عنها، والتي قد تكون خالية من 

العيوب التي تزعجك اآلن.

2 - الـزوج املثـايل ليـس خاليـاً مـن 
العيوب

قـد تصدمك عيـوب زوجـك فتفكرين 
يف االنفصال عنه مـن أجل العثور عىل 
زوج مثايل، ولكن الواقع أن أي شخص 
به عيـوب، حتى لو كان الـزوج املثايل 

الذي تحلمني به.
ومتفاهمـاً  حنونـاً  زوجـك  كان  إذا 
وكريماً ورجالً صالحاً، فهذا هو الزوج 
املثايل، واألفضـل أن تتقبيل عيوبه بدالً 

من السعي وراء األوهام.
3 - زوجك يتحمل عيوبك

ألن كل شـخص به عيوب، أنـِت أيضاً 
تحملني بعض العيـوب التي قد تزعج 
زوجك، ولكنه يتقّبلها من أجلك، وألنه 
يحبك، وبالتـايل عليِك تقّبـل عيوبه يف 

املقابل.
عندما تدركـني حقيقة أن لديِك عيوب 
أيضـاً، عليِك التحقق منهـا، ومحاولة 
إصالحها وتغيري نفسـك لألفضل، هذا 
سـوف يشـجع زوجك عىل فعل نفس 
الـيشء، مـا يجعلكمـا نسـخاً أفضل، 
ويجعل حياتكما الزوجية أكثر سعادة 

وانسجاماً واستقراًرا.
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كشفت الدكتورة أناستاسـيا تاراسكو، أخصائية 
الغدد الصماء والتغذية الروسـية، أن أكثر الفواكه 
فائدة للجسـم يف فصل الشتاء هي املشمش واملوز 

والرمان.
و قالت االخصائية: ”سـنأخذ باالعتبـار تلك التي 
تحتوي عىل أقل كمية من السعرات الحرارية وأكرب 
كمية من األلياف الغذائية والفيتامينات والعنارص 
املعدنيـة والثمـار مثل التوت الـربي وعنب الثعلب 
وغريها املجمدة أو املجففـة، تلبي هذه املتطلبات 

تماما، لذلك أنصح بتناولها بانتظام“.
و أشـارت الخبـرية إىل الفواكـه التقليدية يف فصل 
الشتاءـ الرضورية للجسم وهي: وتضيف، ”تركيب 
جميـع الفواكـه متشـابه تقريبا-كربوهيـدرات، 
غلوكوز، فركتوز، فيتامني С، فيتامينات مجموعة 

В، والبوتاسـيوم واملغنيسيوم والكالسيوم والزنك 
وغريهـا مـن العنـارص املعدنية وجميعهـا عالية 
السـعرات الحراريـة بسـبب احتوائها عـىل كمية 
كبرية من الكربوهيدرات البسيطة، لذلك ال ينصح 
باإلفراط يف تناولها، ويكفي تناول 2-1 حبة منها 

يف اليوم“.
1 - املشمش

يمكن تخزين املشمش بصورة مجمدة أو مجففة 
ويف كلتـا الحالتـني يحتفـظ بنسـبة عاليـة مـن 
البوتاسيوم واملغنيسيوم والفيتامينات. وباإلضافة 

إىل ذلك للمشمش تأثري محفز خفيف يف األمعاء.
2 - املوز

يحتوي املوز عىل نسبة عالية من األلياف الغذائية 
والبوتاسـيوم والكربوهيـدرات، أي يمكن اعتباره 
وجبـة خفيفـة مثالية ويحتـوي املـوز أيضا عىل 
مادة الرتتوفـان، وهي مادة أولية لرتكيب هرمون 

السعادة -سريوتونني.
3 - الرمان

يتميز الرمان بإمكانية تخزينه طوال فرتة الشتاء 
واحتفاظـه بجميـع خصائصـه املفيـدة بفضـل 
تركيبتـه الداخليـة الخاصة وعصـري الرمان غني 
بالحديـد واملغنيسـيوم وفيتامـني С والعديـد من 
املـواد البيولوجية النشـطة، مثـل البيوفالفونويد 
كمـا أن لقرشة الرمـان خصائص عالجية مضادة 

لاللتهابات وتساعد عىل رسعة التئام الجروح.
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هل يحلم املكفوفون؟.. قصة ابتدت بسؤال بني صديقني يف جلسة ودية، 
ليبدأ أحدهما يف البحث املطول يف العديد من الدراسات، من أجل الوصول 
لإلجابة الصحيحة والدقيقة عىل سـؤال صديقه، تحديًدا حول إمكانية 

رؤيتهم لأللوان يف الحلم أم ال؟
جاءت دراسـة حديثـة تؤكـد أن األشـخاص الذين ولـدوا مكفوفني ال 
يسـتطيعوا تمييـز األلـوان رغم رؤيتهـم لهـا يف الحلم اما مـن فقدوا 
برصهـم نتاج حـادث ما أو مـرض، يسـتطيعون بكل بشـاطة تمييز 

األلوان يف الحلم.
لذلك فاإلجابة األدق أنهم اليستطيعون الرؤية يف أحالمهم مثل ما يحدث 
يف الواقـع، ولكن تجريتهم مـع الحلم تظل فعالـوا باالعتماد عىل باقي 

الحواس األخرى.
وكشفت دراسة دنماركية أجريت يف عام 2014 أن الذين ولدوا بنظرهم 

الطبيعي، ثم أصبحوا مكفوفني يمكنهم رؤية الحلم عىل هيئة صور.
كما أظهرت الدراسة شيًئا آخر مثريًا لالهتمام، حيث يحصل األشخاص 
املولـودون بالعمى عىل كوابيس أكثر من نظرائهم غري املكفوفني، ومن 
أشـهرها كابوس فقدان الكلب الخص بهم الذي يرشـدهم إىل طريقهم 

يومًيا.
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ال أحـد يتعلـم ويتطـور دون أن 
يرتكـب أخطاًء يتعـرف منها إىل 
املسـار الصحيـح لألمـور، لذلك 
فمهما كان طفلك مهذباً ولطيفاً، 
سوف يرتكب خطأ ما يف يوم من 
األيـام، املهم هو كيفيـة التعامل 
الخاطـئ،  طفلـك  سـلوك  مـع 
حتـى يسـتفيد منه، فـال يكرره 
مرة أخـرى، ويتعلم منـه كيفية 
التـرصف بطريقة صحيحة يف ما 

بعد.
أيضـاً مـن املهـم عندمـا يرتكب 
طفلك سلوكاً خاطئاً، أن تتجنبي 
بعض األشـياء التي قـد تزيد من 
حجم املشكلة، وتحول دون رؤية 
طفلك للمسـار الصحيح. تابعي 
القراءة وتعريف إىل 3 أشـياء يجب 
أال تفعليهـا عندما يرتكب طفلك 

سلوكاً خاطئاً.
1 - الرتكيز عىل السلوك الخاطئ

الرتكيـز عـىل السـلوك الخاطـئ 
يلفـت نظـر طفلـك إليـه، ما قد 

يدفعه إىل تكراره ال إرادياً، خاصة 
إذا كان طفلـك يمتلك شـخصية 

عنيدة.

لـذا عندما يرتكب طفلك سـلوكاً 
السـلوك  خاطئاً، حـاويل تجاهل 
الخاطئ، والتفي نظره إىل سلوك 

آخر جيد يقوم به، وبالتايل يشعر 
الطفل بالحماسة لتكرار السلوك 
الجيد الذي أثـار إعجابك، وينىس 

السـلوك الخاطئ الـذي لم يلفت 
انتباهك.

2 - االستسالم للسلوك الخاطئ
يسـتخدم األطفـال السـلوكيات 
الخاطئة يف بعض األحيان بغرض 
الضغـط عىل األهـل، لذلك، ولكن 
إذا وجد الطفل أنـه يتلقى عقاباً 
كلما كرر الخطأ، فسوف يتوقف 
عـن ارتكابه، لذلـك ال تتنازيل عن 
تطبيق العقاب يف كل مرة يرتكب 
فيها طفلك سلوكاً خاطئاً، مهما 
كرر الخطأ، سـيتوقف يف النهاية 
عندما يجد أنِك ال تستسلمني وال 

تتنازلني عن تطبيق العقاب.
3 - تطبيق العقاب دون ضوابط

يجـب وضـع ضوابـط وقوانـني 
للعقاب، وإال سوف يكون العقاب 
عشـوائياً حسب حالتك املزاجية، 
ما يجعله مرتاخياً أو قاسـياً، ويف 
كال الحالتـني لـن يـؤدي الغرض 
تحقيـق  وهـو  منـه،  املطلـوب 

االنضباط بطريقة صحية.
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املقادير

الفلفل الحلو : 1 كيلو (مفروم)

الفلفـل الحـار : 2 قـرن (مفـروم)

الجزر : 4 حبات (مفروم)

الليمـون : 4 حبـات (مقرش ومفروم 

مكعبات)

الثوم : فص (مقرش)

عصري الليمون :   1 حبة

زيت الزيتون :  ملعقة كبرية

املاء : حسب الحاجة

امللح الصخري : حسب الحاجة

سكر : ملعقة كبرية

طريقة التحضري:

يف وعـاء خلـط كبـري، ضعـي الفلفل 

والجـزر  الحـار،  والفلفـل  الحلـو، 

املقطع.

أضيفـي الليمـون املقطـع، والثـوم، 

وصّبي عصري الليمون.

اخلطـي املكونات جيداً حتـى تتوزع 

وتتجانس.

ضعي املكونـات يف برطمان زجاجي 

محكم اإلغالق.

اضيفـي ملعقـة كبـرية مـن زيـت 

الزيتـون عـىل املكونات، مـع ملعقة 

سكر.

ذوبي ملعقة كبرية من امللح الصخري 

يف كل كـوب مـن املـاء وصبيـه فوق 

املقادير حتى يمتلئ الربطمان.

أحكمي إغالقه واتركيـه ملدة ترتاوح 

بني أسبوع إىل أسبوعني حتى ينضج.
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رؤوس  فـوق  تـاج  الصحـة 
األصحاء، ال نعـرف قيمة هذه 
العبـارة إال مـع تعرضنا لنزلة 
بـرد، أو وعكـة صحية لبعض 
الوقـت، يف هـذه اللحظـة نبدأ 
العامـة  بالصحـة  بالعنايـة 

للجسد.
ولكن ملاذا نصل إىل هذه املرحلة، 
فهناك بعض العالمات التي تعد 
بمثابـة جـرس إنـذار يحذرك، 
استشـارة  عليـك  ويتطلـب 
الطبيـب فـوًرا، فالوقاية خري 

من العالج.
وفيما ييل نستعرض 7 عالمات 
يف حالـة ظهورهـا يجب زيارة 

الطبيب فوًرا:
1 - اللسان الصدىف

عندما يتحول لسـانك إىل قطع 
هيئـة  عـىل  صغـرية  صـدف 
حجمـه  ويتضخـم  قشـور، 
ليصبح أكرب من الفك السفىل، 
عليك استشـارة الطبيب حيث 
مـن املمكـن أن تتلقـى عالجا 
بسيطا ويزول كل يشء، إال إذا 
اسـتمر األمر فأنت تعاني من 

اضطراب يف الغدة الدرقية.
2 - الخط االسود عىل األظافر

عـن  بعيـدا  السـبب  كان  اذا 
إصابتـك بـاي جـرح، فاألمـر 
يف غايـة الخطـورة، وقد يعنى 
إصابتـك برسطـان الجلـد، أو 

بسـبب نزيف الدم، لذلك عليك 
الذهاب ألخصائي.

3 - سواد الجلد
يف حالـة ظهـور بقـع بنية أو 
صفـراء عـىل الجلـد خاصة يف 
منطثتي اإلبطني أو الرقبة، قد 
تكون عالمة عىل خلل يف نسبة 
األنسـولني، والبـد مـن العالج 
الرسيـع ألنها قد تـؤدي ملرض 

السكري.
4 - حبوب الفك والخدين

أن  يمكـن  للنسـاء  بالنسـبة 
تـوازن  عـدم  عالمـة  تكـون 
الرجال  أما لـدى  الهرمونـات، 
إنتـاج هرمون  فبسـبب كثرة 
الذي  التستوستريون،  الذكورة 

يحفز هذه الغدد الدهنية.
5 - ألم األصابع

اسـتهتار  مـن  الرغـم  عـىل 
الكثريين بهذا األمر إال أنه األكثر 
خطـورة، فقـد تكـون عالمة 
عىل رسطان الرئـة، أو وصول 

بعض املـواد املـواد الكيميائية 
يف مجـرى الـدم، وفـوًرا عليك 

التوجه إىل الطبيب.
أسـفل  و  الجلـد  صفـار   -  6

العينني
عند حدوث ذلـك عليك التوجه 
للطبيب فـوًرا، ألن هـذا اللون 
قـد يعنى تسـمم الـدم، أو أن 
هنـاك مشـاكل بالكبـد، لذلك 
يمنـع  املبكـر  فالتشـخيص 
املضاعفات الصحية الخطرية.

أسـفل  السـوداء  الهـاالت   7-
العني

عنـد مشـاهدة هاالت سـوداء 
يكـون  فقـد  العـني،  أسـفل 
بسـبب عدم الحصول عىل عدد 
سـاعات كاف مـن النـوم، أو 
اتباع نظام غذائي سـيئ، األمر 
الذى يظهر فوًرا أسـفل العني، 
واألمر ال يتطلب زيارة الطبيب 
بل رسالة لك لالهتمام بصحتك 

العامة.

تتطلَّب فرشـة النـوم التنظيف 
الحـرص عـىل  ، مـع  املسـتمرَّ
تهوئتهـا مـن حني آلخـر. ويف 
اآلتـي، طـرق يف التدبـري املنزيل 

لتنظيف فرشة النوم: 
• يجـدر الحـرص عـىل تهوئة 

فرشة النوم مرَّة كّل شهر، وذلك 
ة الشمس  عرب تعريضها ألشـعَّ
لبضع ساعات، مما ُيخلِّص من 
الرطوبة والروائح الكريهة التي 

قد تؤدي إىل العفونة.
• ُيخلـط بضـع قطـرات مـن 

الزيـت العطـري والقليـل مـن 
فـرُيشُّ  صـودا“،  الـ“بيكينـغ 
النـوم،  فرشـة  عـىل  الخليـط 
، ُينزع  مع تركه لسـاعتني. ثـمَّ
املكنسـة  بوسـاطة  الخليـط 
ص مـن  الكهربائيـة، مـا ُيخلـِّ
األتربة والغبار، ويمنح فرشـة 

النوم رائحة منعشة.
• ُيضـاف القليل من مسـحوق 
الجـيل إىل فرشـة النـوم ُبغيـة 
إزالة البقـع عنها،  ثمَّ ُيمسـح 
مـع  بـارد،  بمـاء  املسـحوق 
الحـرص عىل دخـول الهواء إىل 

الغرفة لتجفَّ الفرشة تماًما.
• ُتقلب فرشـة النوم من األعىل 

إىل األسفل كّل 8 أسابيع.
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مـن املؤكـد اننا جميعـا نرتدي 
معظم ألوان املالبس بمعنى انه 
ال يوجد لون وحيد نرتديه دون 
غريه ولكن مـن املؤكد ايضا أن 
هناك لون معني تحبه اكثر من 
باقـى األلـوان تمتأل بـه خزانة 
مالبسـك وتحـرص دائمـا عىل 
أن ترتديه يف املناسـبات املهمة 
لك ألنك تجد أنـه أفضل األلوان 
وأنسـبها للمناسـبات املختلفة 
يف حياتك ولذلك فإننا من خالل 
نعـرض  سـوف  املقالـة  هـذه 
لكـم مـاذا يقول لون مالبسـك 
عـن شـخصيتك فتعـرف معنا 
عىل شـخصيتك مـن خالل لون 
مالبسـك املفضل لـك من خالل 

السطور التالية:
1 - اللون األرزق

وهذا اللون يوحى بهدوء النفس 
والشـخص الذي يفضـل ارتداء 
اللون األزرق هو شـخص صاىف 
القلب هـادئ الطباع ويحب ان 
ينعكـس ذلـك عىل األشـخاص 
املحيطني بـه ولذلك فإنك تجده 
يحـرص دائمـا عـىل توفري كل 
سـبل الهدوء النفـىس للجميع، 
اللـون األزرق يوحـى  أن  كمـا 
بالراحة واألزرق الغامق يناسب 

جدا مقابالت ىالعمل
2 - اللون األحمر

لـون  هـو  األحمـر  واللـون 
الشـخصية الرومانسـية، ومن 
يرتديه يكون يف الغالب شخص 
حالم ورومانيس كما انه يوحي 
والتفـاؤل  الشـخصية  بقـوة 
والطمـوح أيضا وتتميـز أيضا 
الشـخصية التي تفضـل ارتداء 
تكـون  بأنهـا  الحمـر  اللـون 
عدوانية بعض اليشء إىل جانب 
أن املرأة التي ترتدي اللون الحمر 
تكـون اكثـر جاذبيـة باللـون 
األحمر وتقول احدى الدراسات 
أن اللون األحمـر تجذب الرجل 

إىل املرأة بشكل اكرب

3 - اللون املوف ”البنفسجي“
واللـون املوف يعـرف بأنه لون 
والجاذبيـة  واألناقـة  الرقـة 
واتردائـك للـون املـوف يعكس 
عنك انك شخص مستقل فكريا 
ومعتمد عىل نفسك بشكل كبري 
ومـن يفضلـون اللـون املـوف 
يتميزون باالجتماعية ورغبتهم 
الكيـدة يف تبادل الحـب واملودة 

مع اآلخرين.
4 - اللون األسود

اللون األسـود  ويتميـز محبني 
بشخصية مختلفة عن الجميع 
الوحـدة  إىل  يميلـون  انهـم  إذا 
الثرثـرة ويميلـون أيضا  وعدم 
إىل كتـم مشـاعرهم ومـا يدور 
مـن أفـكار يف خواطرهـم كما 
أن محبني هـذا اللون يتمتعون 
بقـوة الشـخصية، ويف بعـض 
األحيـان يوحـى اللون األسـود 

بالحزن
5 - اللون الربتقايل

هـو  يعـّد  الربتقـايل  واللـون 
لـون املـرح ومـن يفضـل هذا 
اللـون يف مالبسـه يعـرف بأنه 
شخص يميل إىل تنمية نشاطه 
االجتماعـي بشـكل فعـال كما 
أنه يدل عىل بعض اإلضطرابات 
التفكري واألرق والخوف  ككثرة 

الدائم والفضول أيضا.

6 - اللون األخرض
واللـون الخرض هو لـون األمل 
ومـن  والتنميـة  والسـعادة 
يفضلـون اللـون األخـرض هم 
أشـخاص اجتماعيـني إىل حـد 

كبـري ويتميزون كذلـك بالوفاء 
واإلخالص ويتحلون بقدر كبري 

أيضا من الصرب
7 - اللون األصفر

ومن يفضـل اللـون األصفر يف 
مالبسـه يتميز دائما بالطموح 
وروح املغامـرة وامليل دائما إىل 
الحلم والخيال كما انه يدل عىل 
أن مـن يرتديـه يحـب دائما ان 

يظهر ما ال يضمر
8 - اللون األبيض

األبيـض  اللـون  أصحـاب  امـا 
والذيـن يحبـون ارتدائـه دائما 
فهو لـون النقاء والـرباءة كما 
انـه دليـل الرباءة كمـا انه دليل 
الحـرص عـىل النجـاح وحـب 
العمـل والتفانـى والخـالص يف 

اتقان العمل أيضا.

ماذا يقول لون مالبسك عن شخصيتك؟

صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

acebook ⁄ÏjèÓ–€a@Âfl

غزل عراقي
ــان !!؟ ــف بس چان عندي اللس ــاكت لألس س
ــي ــت عبــــــــــارات ــم ضاع ــر الظل ــن كث وم
ــه ..واتـــــــــــــــرجاك ــد ياحبن ــب بع التعت
ــي ُرّات مـ ــوات  باحللـــــــــــــــ ــاي  وي ــش  عي
ــبيه !؟ ــل تش ــو مثـــــ ــل ..ال م ــك مث واضربل
ــابـــــــــــــاتي ــب حس ــدگ حاس وبهذه ص
ــاه ! ــه ويــــــــــــ ــابه ان ــزن نتش ــذور احل مع
ــي باهـــــــــات ــكنته  … س ــن  وط ــده  عن ــا  م
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أبـــــــراج

قـد تتعرض اليـوم إىل بعض املشـاكل اإلدارية إن 
لم تسـارع إىل إجراء املعامالت الالزمـة أو إىل إنهاء 
امللفات العالقة أو تأمني األوراق الرسمية. قد ال تكون 
هـذه املهمات مـن النـوع الذي يثـري اهتمامـك بل قد 
تعتربينه مجرد شكليات، لكن ال مفر لك من تنفيذها! 

تضّنـني أحياناً عـىل محيطك وخاصـة عىل األهل 
وأفـراد العائلة بتواجـدك واهتمامك بهم، مما ييسء 
املتبادلـة  العالقـة  وإىل  األوىل،  بالدرجـة  نفسـيتك  إىل 
بينكمـا بالدرجة الثانية. لم ال تتفرغـني قليالً لهذا الجانب 
الهـام من حياتك وتعطني لـه األولوية، وتقومني بمبادرات 

لتحسينه؟! 

تتشـجع العازبـة عـىل االرتبـاط العاطفي يف 
هـذه الفرتة املالئمة لتعزيز األجواء الرومانسـية 
وتطويرهـا. فتقـرر االنفتـاح باحسـاس مرهـف 
وشـفافية عالية عـىل لقاء اآلخرين وعىل املشـاركة يف 
املناسبات االجتماعية التي تؤمن لها التعرّف عىل وجوه 

جديدة. 

ترتك حـذرك وقلقك جانباً لصالـح تلبية رغباتك 
الصغرية والتي تفرح قلبـك وترفع من معنوياتك. 
فقـد تقومـني ببعـض املشـرتيات مـن هنـا وهناك، 
وتلتقـني بأصحاب مـن أجـواء مختلفة، أو قـد ترضبني 
موعداً للرشيك لتمضية األوقات املسـلية بعيداً عن الهموم 

والواجبات. 

تعيشـني ابتداء من اليوم فرتة مليئة باملشاعر 
الجميلـة والسـعادة تنسـني فيهـا كل الهمـوم 
السابقة وكل األحداث التي ازعجتك وكل التوتر الذي 
رافقك مؤخراً! تشـعرين أنك محاطة باملحبني من أفراد 
عائلتك وباملحبة التي يكّنها الرشيك لك. الوقت مناسب 

للسفر والرحالت. 

لـن يخّيب القـدر آمالـك، ولن تذهـب الجهود 
الكبرية التي بذلتها هدراً! فمهما اختلفت نوعية 
عملك أو تنوع مستواه، فإن األرباح املالية الوفرية يف 
طريقهـا إليك! كما أن االسـتثمارات التي قمت بها عىل 
املستوى الشخيص ستعود عليك أيضاً بالفوائد املالية! 

تتأقليمن مع األوضاع الجديدة وتتسلحني بالثقة 
بالنفـس ملواجهـة األحـداث والتحديـات املقبلـة. 
تمضني يوماَ جيداً يحالفك فيه الحظ عىل إيجاد بعض 
مصادر الربح املايل مـن خالل قيامك بمهمات متفرقة. ال 
تتكاسـيل عن القيام بالتماريـن الرياضية لتحريك الدورة 

الدموية. 

يتحـول مزاجـك ومسـارك الداخيل باتجـاه أكثر 
إيجابية ممـا يعكس اإلرشاق والحيوية عىل تعابري 
وجهك ويحّسـن تعاملك مع اآلخرين ويضيف اإلعتدال 
إىل ترصفاتـك. قـد يكـون ذلك بفضـل بعـض التطورات 
العاطفيـة، كما قد يكـون مجرد قراراً ذاتيـاً بالتخيل عن 

السلبيات! 

يدعـوك الفلـك إىل التخفيف مـن الضغط النفيس 
والتوتـر ومـن تسـارع وتـرية حياتـك، واالهتمام 
بصحتـك ومراعاتها بإتباع أسـلوب حياة صحي وأخذ 
القسط الكايف من الراحة. فقد يؤدي بك االهمال املتواصل 
الـذي اعتمدته يف الفـرتة األخرية إىل حالة ضعف جسـدي 

ونفيس! 

تشـعرين من وقـت آلخر بحاجـة ملحة للعب 
دور املالك الحارس مع كل من تشعرين بحاجته 
إىل ذلـك من األصدقـاء أو من املحيطـني بك! تدفعك 
األجـواء الحماسـية لهـذا اليـوم بتلبية هـذه الحاجة، 
فتقدمني العون لكل من يطلبه إن من الناحية النفسية 

والعملية أو حتى املالية! 

تحصلني عىل الصعيد املايل عىل الكثري من األرباح 
التـي تلبـي حاجتك وتسـّهل لك طريقـة حياتك. 
تتحملني مسؤولياتك بكل طيبة خاطر، وال تتذمرين 
مـن كثرة األعمـال امللقـاة عـىل عاتقك، لكنـك تعرفني 
جيـداً كيفية االنسـحاب من األوضاع املهنيـة املربكة أو 

املعقدة!

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ال وقـت لديك اليوم للتفكري بذاتك أو لتلبية أية 
رغبة شـخصية، إذ تتسـارع وترية عملك بحيث 
أنك تكرسـني كل اهتمامك وجهـودك باتجاه تنفيذ 
املهام املطروحة واملتالحقة والتي قد يكون بعضها غري 
متوقع ومستجد. لبي مساء الدعوة التي تتلقينها خالل 

فرتة بعد الظهر. 
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الطموح واالجتهاد

1867 - الزعيـم املارونـي يوسـف بك كرم 
يغـادر لبنان عـىل متن بارجة فرنسـية إىل 
الجزائـر إثر رفضه بروتوكـول 1861 الذي 
أسس ملترصفية جبل لبنان وكان أول شاغيل 

املنصب رغم اعرتاض اململكة املتحدة.
1876 - الواليـات املتحدة تأمـر كل الهنود 

الحمر باالنتقال إىل املحميات.
1915 - أملانيـا تسـتعمل الغاز السـام ضد 

الروس يف الحرب العاملية األوىل.
1946 - إعالن الدستور اليوغوساليف املكتوب 
عىل نمط الدسـتور السـوفيتي، ليضم ست 
جمهوريات هي رصبيا وكرواتيا والبوسنة 
ومقدونيـا  األسـود  والجبـل  والهرسـك 

وسلوفينيا.
1950 - الرئيـس األمريكي هـاري ترومان 
يعلـن عـن قـراره بتأييـد تطويـر القنبلة 

الهيدروجينية.
1953 -السلطات الفرنسية تعتقل الحبيب 

بورقيبة.
الفيضانات تغرق 1800 شخص يف هولندا.

1958 إطالق القمر الصناعي إكسبلورر 1، 
أول األقمار الصناعية للواليات املتحدة.

1978 - أمـري دولـة الكويت الشـيخ جابر 
األحمد الصباح يعلن تزكيته للشـيخ سـعد 
العبد الله السالم الصباح ملنصب ويل العهد.

السـلطة يف  الـرصاع عـىل  1990 -تفجـر 
الشـطر الرشقـي مـن بـريوت بـني رئيس 
الحكومة العسـكرية ميشال عون والقوات 

اللبنانية بقيادة سمري جعجع.
العاصمـة  يف  انتحـاري  هجـوم   -  1996
الرسيالنكية كوملبو تعرض له البنك املركزي 
الرسيالنكي عندما اصطدمت سيارة محملة 
باملتفجـرات بمبناه الواقع يف قلب حي املال 
بالعاصمـة، وحملت الحكومة الرسيالنكية 
منظمة نمور التاميل االنفصالية املسؤولية 

عن الهجوم.
2009 - الربملـان الصومـايل ينتخـب رئيس 
اتحاد املحاكم اإلسالمية رشيف شيخ أحمد 

رئيًسا للصومال.
2010 - املنتخب املرصي يفوز بكأس األمم 

األفريقية للمرة الثالثة عىل التوايل والسابعة 
يف تاريخـه بعـد تغلبه عىل املنتخـب الغاني 
بهدف لصفر وذلـك يف البطولة التي أقيمت 

يف أنغوال.
2015 - انتخاب سـريجيو ماتاريال رئيًسـا 

ِإليطاليا.
2016 - مقتل 60 شخًصا عىل األقل وجرح 
110 آخريـن يف تفجريات بمنطقة السـيدة 
زينب يف ريف دمشـق يف سـوريا و“داعش“ 

يتبنى الهجمات.
2018 - حدوث خسـوف كيل للقمر وُيعترب 
أول خسـوف للقمـر األزرق العمالق يف عام 

.2018
2020 - اململكة املتحدة تنسحب من االتحاد 
األوروپي بعد 47 سـنة من الُعضويَّة، لتبدأ 

فرتة انتقالية من 11 شهرًا.
-  منظمـة الصحة العاملية تعلن أن فريوس 
كورونـا أصبح يمثل حالة طـوارئ صحية 
عامليـة، وذلك مـع ظهور حـاالت إصابة يف 

دول أخرى غري الصني.

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊أفقي
1الذهب األبيض o املاشية 
ممـا يقتنيهـا البدوي أو 

الفالح o شقيق
 o (مبعثـرة)  2وديـع 

أماكن اجتماع القوم
3إذا تعـدى اثنـني شـاع 
o يـوم يبتـدئ االنسـان 

حياته
التاريـخ  يف  4اشـتهر 
بتحويل الـرتاب إىل ذهب 

o أبيض (باالنجليزية)
 o 5يضغط إلطـالق النار

شجر صحراوي مثمر
6قرْض o بناء للمراقبة

7سـقيا o دولـة جنـوب 
رشق أفريقية

8يتحرك كاملوج o يحقق 
إنجازا

العلـم  طالبـو  9فيهـا 
والشهادات o متشابهان

10الذهـب البنـي o بلـد 
اسمها يعني بلد األحرار

رأيس
1ألوانه تظهـر بعد املطر 

o يلغي
 o السـماء  يف  2تحليـق 
قرشهـا  لذيـذة  فاكهـة 

أحمر وحباتها كالجوهر
يف  ومسـاو  3منافـس 
االمكانـات o أغىل املعادن 

عىل اإلطالق
4بشكل رأيس o أنت طلبت 

األكل لشعورك بحاجته
 o (باالنجليزيـة) 5واحـد

اغتاب o متشابهان
يحمل  صغـري  6مخلـوق 
عرشة أمثال وزنه o شاي 

(باالنجليزية).
7متشـابك بشكل منتظم 

ومكرر o ثني
معنـى  اوروبيـة  8دولـة 

اسمها بلد األرانب
يف  الغـازات  9أخـف 

الطبيعة
 o الخـرضوات  10مـن 

تفضيل يشء عىل آخر

بلغ السيل الزبى 
›rfl@Úó”

يـروى أن رجـًال كان يصطاد األسـود، ويف 
ذات يوم خطـر له أن أفضل طريقة تمكنه 
مـن اصطياد األسـد أن يحفر لـه حفرة يف 
مـكان مرتفـع، فعندما يأتي األسـد ويقع 

فيها يستطيع صيده .
وذات يـوم أمطـرت السـماء مطـراً غزيراً 
وتكونت سيول قد غمرت الحفرة مما أعاق 

الرجـل عن الوصـول إليها وبقـي حائراً ال 
يدري ما يفعل واعتربه أمراً يصعب تفاديه 

والترصف حياله فقال: 
”بلغ السيل الزبى“ 

والزبـى جمع زبية وهـي الحفرة. وقد ورد 
املثل بصيغة أخرى (بلغ املاء الربى) والربى 
جمع ربوة، فذهب قوله هذا مثالً يرضب يف 

وقوع الرش الفظيع 
قد بلغ املاء الربـى فال غري واختار يف الدين 
الحرري النظر واتسع استخدام املثل فصار 
يرضب عىل الرجل حني تناط به مسـؤولية 
تثقـل كاهلـه ، أو عىل من يكلـف بعمل ال 
يقوى عىل انجازه وكذلك من يطيل التفكري 

يف مسألة تستنزف كل قواه الفكرية.

أحمـد طالـٌب شـديد الـذكاء، 
عظيـم الطمـوح، وقـد تفوَّق 
يف جميـع الـدروس املدرسـية، 
وهـو باإلضافة إىل ذلك يمارس 
الرياضية..إال  األلعـاب  بعـَض 
أنه يعاني من عقـدة من مادة 

”اللغة اإلنكليزية“.
أحمـد ألبيه: أبي، لقد مللت من 

دراسة هذا املادة؛ فإني أجد صعوبة يف النطق بمفرداتها وألفاظها.
األب: أنـت -يا أحمد- طالب متفوِّق يف جميع الدروس التعليمية، وهناك 
مـادة الفيزيـاء والكيميـاء، وهي أصعـب -يف نظري- من مـادة اللغة 
اإلنكليزيـة، ما عليـك إال أن تجرب وسـائل ُتِعينك عـىل الفهم والحفظ 

واإلتقان، وبذلك تتفوق عىل األصدقاء واألقران.
أحمد: لقد سئمت من هذه املادة، ومن األفضل يل أن أترك دراستها، ولو 

أدى ذلك إىل الرسوب!
ة القريبة من دارنا، وتأخذ  األب: أرى أن تذهب إىل بعـض املكتبات العامَّ
كتاًبـا يحتوي عىل مفردات مـن اللغة اإلنكليزيـة كالقاموس، وتحاول 
أن تسـتمع بشـكل جيـد إىل الناطقني بهـا، وتمرِّن لسـانك عىل النطق 
بها،عندما تقرؤها بشـكل جيد؛ فسوف تحبها، وإذا وجد عندك الهدف؛ 

فسوف تصل إىل ما تبغي، واسمع مني هذه الحكاية الطريفة.
أحمـد: -وهـو يصغـي ألبيـه-: نعـم؛ فإنـي أحـب سـماع القصـص 

والحكايات.
األب: حسًنا يا ُبَني، ُيحَكى أنه كان يف قديم األزمان، بطٌل من الشجعان 
يدعى ”تيمور لنك“ شـديد البـأس، قوي العضالت والبنيان، إال أنه دخل 
يف يـوم معركًة من املعارك، سـالت فيها دماء، وزهقـت فيه أرواح، ولم 
ُيحِكم الخطة فرجع من املعركة خائًبا منكًرسا، ضعيف الهمة مندحرًا، 

م الحزن كبَده. قد دبَّ اليأس يف نفسه، وحطَّ
ويف يـوم مـن األيـام، وبعـد أن أتعبتـه الحـروب، والخـوض يف املعارك 
والخطوب، اسـتلقى تحت ظل شجرة بجانب حائط قديم، وَجاَل بنظره 
فيمـا حوله من نبات رميم، فوقعت عينه عـىل نملة صغرية، تحاول أن 
تبلـغ نهايـة الحائط، وقبل أن تبلغ نهايته تسـقط، فعلت ذلك أكثر من 

ثالثني مرة!
فبعد أن كان القائد يتابع، ويجول ببرصه ويراجع، جلس يريد أن يعرف 

نهاية قصة هذه النملة، ويتابع بلهف نهاية هذه الرحلة.
نت النملة فعالً من الوصول  اإلرصار -يا بني- ال ُيعرَف له حدود، فقد تمكَّ
إىل نهاية الجدار املحدود، بفضل إرصارها وصمودها، واستعمال ذكائها 

وحيلها.
عاتب القائد نفسـه قائـًال: أتكون هذه النملـة - ”املخلوق الضعيف“ - 

أقوى مني إرادة، وأشد مني إرصاًرا؟!
نهـض بقوة من مكانه، وامتطى صهوة جـواده، وجمع قواده، ووضع 
لهم خطـة محكمة، وإدارة قوية متفهمة، وشـنَّ هجوًمـا عنيًفا، عىل 
عـدوه وخصمه رسيًعا، حتى اسـتطاع يف النهايـة التغلب عىل الخصم، 
وأصبح فيما بعد قائًدا مشـهوًرا بني األمم، ال يدخل حرًبا إال رجع منها 

منتًرصا، شامخ الرأس مرفوع الهامة مقتدًرا.
• بعد سـماع أحمد لهذه الحكاية من أبيـه تأثر بها تأثرًا بالًغا، وقرَّر أن 
يتابع بجد ونشـاط دراسـة ”مادة اللغة اإلنكليزية“؛ مـن أجل أن ُيِجيد 

النطق بها، والتمكن منها؛ حتى يفوق بذلك جميع أقرانه يف املدرسة.
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بالسيارات  أمريكي متخصص  أعلن موقع 
األول،  فيصل  العراق  مللك  تعود  سيارة  أن 
ستعرض للبيع يف مزاد علني يقيمه متحف 
إنديانا  والية  يف  بوليس  إنديانا  بمدينة 
سكوبس»  «كار  موقع  األمريكية.وقال 
املتخصص  األمريكي   (carscoops)
عرض  سيواصل  املتحف  إن  بالسيارات 
مزادات  يف  للبيع  عليها  يستحوذ  سيارات 
علنية، وسيطرح سيارتي «مرسيدس بينز» 
بني  كبريا.ومن  سعرا  تحقق  أن  متوقعا 
السيارتني املعروضتني سيارة «مرسيدس-
  (٧٧٠K Mercedes-Benz) «بنز ٧٧٠ كيه
طراز عام ١٩٣٠ التي لم يصنع منها سوى 
و١٩٣٨،   ١٩٣٠ عامي  بني  سيارة   ١١٧
أ»،   /٨٩١ «بغداد-  لوحة  يحمل  وهيكلها 
طلبها  قد  كان   ،«٨٣٨٠٧» الهيكل  ورقم 
بـ٤  تجهيزها  وجرى  األول،  فيصل  امللك 
أبواب وسقف ثالثي قابل للرفع، من جانب 

رشكة «فول وروهربيك» األملانية يف برلني.
تابعة  ظلت  السيارة  أن  إىل  املوقع  وأشار 
للدولة العراقية يف عهد كل من امللك غازي 
من  أصبحت  لكنها  الثاني،  فيصل  وامللك 
سبيدواي  بوليس  إنديانا  «مؤسسة  ملكية 
إكمال  وجرى   ،١٩٦٧ عام  موتورز» 

وشاركت  السبعينيات..  خالل  تجديدها 
الوقت  ذلك  منذ  األصل  العراقية  السيارة 
القديمة. السيارات  عروض  من  العديد  يف 

والسيارة سوداء اللون، وتم تجديد فرشها 
باللون األحمر، وسعة محركها ٧٫٧ ليرتات، 

ولها ناقل حركة يدوي ذو ٣ رسعات.

مجموعة  بني  الغنائية  املنافسات  استمرت 
منهم  واحد  تحقيق  أجل  من  املشرتكني  من 
الثاني  املبارش  العرض  ضمن  اللقب،  فقط 
من املوسم الثاني من برنامج «عراق آيدول» 
غنائية،  سهرة  وبعد  العراق»..   MBC» عىل 
متنوعة،  غنائية  ألواناً  املواهب  فيها  قّدمت 
املؤلفة  الثالثية  اللجنة  ثناء  بعضهم  حصد 
وسيف  رياض  رحمة  العراقي،  حاتم  من 
البعض  أداء  انُتقد  فيما  وإشادتها،  نبيل 
املشرتكني  محاكاة  الحلقة  تخلّل  اآلخر.. 
لصور ورقية توثق حياتهم، حيث استعادوا 
عربها ذكريات مراحل مختلفة من حياتهم 
باألهل واألصدقاء واألقارب وغري  وعالقتهم 
وفيما  خاصة..  ريبورتاجات  ضمن  ذلك، 
عىل  املشرتكني  تستقبل  عنرب  ميس  كانت 
املرسح، وتذكر بوسائل التصويت عىل األرقام 
كان   ،MBC VOTEوعرب مختلفة  بلدان  من 

مهند املرسومي يرافقهم من الكواليس.
إىل  املشرتكني  كل  انضم  الحلقة،  نهاية  ويف 
وكشفت  النتيجة.  إعالن  انتظار  يف  املرسح 
الذين  الثالثة  املشرتكني  أن  عن  عنرب  ميس 
سيقفون يف دائرة الخطر هم عمر الدليمي، 

إىل  لفتت  ثم  حازم،  وهيا  الفرطويس  عالء 
أقل  عىل  حصل  الذي  هو  الدليمي  عمر  أن 
لذلك مشواره  نسبة تصويت وينتهي وفقاً 
لينضما  وهيا  عالء  عاد  فيما  الربنامج،  يف 
 ١٢ بالتايل  ويستمر  زمالئهم..  إىل  مجدداً 

مشرتكاً يف العرض املقبل. 
برنامج  من  املبارشة  العروض  وتقدم 
عىل  العراق»  محبوب   -IRAQ IDOL»
«MBC العراق»، كل جمعة ١٠ ليالً بتوقيت 

بغداد. 
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أعربت الفنانة، دنيا سـمري غانم، عن 
سعادتها وفخرها بتدريس قصيدة 

«بالدي اسلمي» « يف الصف الرابع 
اإلبتدائـي، والتـي سـبق وغنتها 
يف احتفالية قـادرون باختالف، 
ونرشت دنيا سمري غانم مقطع 

فيديـو عرب حسـابها عـىل موقع 
«فيـس بـوك»، وهي تغنـي «بالدي 

اسلمي» من االحتفالية.
وعلقـت دنيـا سـمري غانـم عـىل الفيديو: 

«قصيـدة «بـالدي اسـلمي» نص بيتـدرس يف رابعة 
ابتدائـي، والحمد للـه فخورة جًدا إني شـاركت يف العمل 
املؤثـر ده اليل كان كل الهدف منـه خري وحب وببارك من 
قلبي لكل صناع األغنية.. الشـاعر محمد إبراهيم، وامللحن 
هشـام جمال، واملـوزع مادي، ومهندس الصوت بيشـوي 

مجدي، وأخريا بشكر اليل أخدت منها الفيديو».
وسـبق أن شاركت النجمة دنيا سمري غانم، 
جمهورهـا، بصـورة عـرب حسـابها عىل 
تويـرت، وكتبت: «حلمـي األكرب أن أجعل 
والدي فخوريـن»، وبعد نرشها الصورة 
وجـاءت  متابعيهـا  تعليقـات  انهالـت 
كالتايل:» ربنا يرحمهم ويسكنهم فسيح 
جناته وأكيد فخورين بيكي وبأختك، غفر 
اللـه لهما وأسـعدهما يف الجنـة كما صنعا 
السعادة للناس يف الدنيا، اكيد هم فخورين بيكم 

لهم الرحمة واملغفرة».
ونـرشت دنيا سـمري غانـم - قبل أيـام - فيديـو قصريا من 
إعداد محبي والدتها الفنانة دالل عبد العزيز بمناسبة ذكرى 
ميالدها، وثق مسـرية الفنانة الراحلة بداية من عملها الفني 

يف عام ١٩٧٧.

@pb‡‰‡‰fl

حسناً فعل الربملان بتحديد يوم ٢/٧/ ٢٠٢٢ لتدارك التأخري الذي اصاب 
العليا  املحكمة  اثبتت  والتي  العبثية  الدعاوى  بسبب  السياسية  العملية 
بطالنه، وان تحديد هذا اليوم يوافق الدستور والقانون، وان نصاب عقد 
نائبا  الدستور وهو حضور ١٦٥  املادة (٥٩) من  الربملان حددته  جلسة 
باعتبارهم اغلبية عدد اعضاء الربملان كون عدد اعضاء الربملان الكيل ٣٢٩ 
الذين بحضورهم  االغلبية  العدد فهم  اكثر من نصف  نائبا  نائبا، و١٦٥ 

تعقد جلسات الربملان دستورياً.
ان هذا النصاب الذي حدده الدستور(م٥٩) جاء مطلقاً غري مقيد وعاماً 
جلسات  جميع  عىل  ويرسي  يطبق  مجزأ  غري  وشامالً  مخصص  غري 
من  اكثر  موافقة  الربملان  يرشعه  او  يناقشه  ما  كان  لو  حتى  الربملان 
هذا العدد كأن يشرتط اغلبية الثلثني، وهذا ما فعله الربملان سنة ٢٠٢١ 
كحال  حاله  العليا  االتحادية  املحكمة  قانون  ترشيع  ان  حيث  املاضية، 
انتخاب رئيس الجمهورية، اي يشرتط فيه الدستور تصويت ثلثي اعضاء 
الربملان، ومع ذلك فإن الربملان يف السنة املاضية خصص جلسات عديدة 
لترشيع قانون املحكمة العليا عىل الرغم من ان النواب الحارضين كانوا 
يحققون النصاب ١٦٥ عضوا ولم يكونوا ثلثي النواب كما اشرتط الدستور 
ذلك للتصويت عىل قانون املحكمة العليا وتم التصويت عىل مقرتح قانون 
ان  الرغم من  الثلثني عىل  اقل من  الذي هو  النصاب  العليا بهذا  املحكمة 
املحكمة  قانون  لترشيع  االغلبية  وليس  االعضاء  ثلثي  يشرتط  الدستور 

العليا، أي عىل الرغم من ان النواب الحارضين اقل من ثلثي النواب.
أي  بالثلثني،  ويطالبون  النصاب  عىل  النواب  من  البعض  يعرتض  قد 
أي  النصاب فقط،  الجلسة بحضور  يقبلون عقد  نائبا وال  حضور ٢٢٠ 
١٦٥ نائبا، وهنا البد من تنبيههم عىل هذا الحكم والفرق بني عدد نواب 
النصاب والعدد املطلوب من النواب للتصويت، فهنالك فرق دستوري بني 
مع  للتصويت  الدستور  اشرتطه  ما  وبني  للنصاب  الدستور  اشرتطه  ما 
االشارة بالقول ان بإمكانهم اقامة دعوى امام املحكمة العليا حول ذلك 
وتستمر اجراءات االنتخابات لرئيس الجمهورية عىل الرغم من االعرتاض 

عىل النصاب وعدد الحضور.
يتوىل رئيس الربملان ذكر النصاب، أي عدد النواب الحارضين ١٦٥ فأكثر، 
املتنافسون للحصول عىل منصب  الذي حصل عليه  وذكر عدد االصوات 
رئيس الجمهورية، وهنا يطرح املوضوع للربملان للتصويت مرة ثانية إذا 
الجولة االوىل عىل  الذي حصل عىل اعىل االصوات يف  املتنافس  لم يحصل 
اغلبية الثلثني، ويكون الذي يحصل عىل اعىل عدد من االصوات يف الجولة 
الثانية رئيساً للجمهورية برصف النظر عن عدد االصوات الحاصل عليها 
فقط  صوتا  عرشين  كانت  لو  حتى  االصوات  اعىل  عىل  حصل  انه  طاملا 
طاملا انه حصل عىل اكثر االصوات بني املتنافسني يف الجولة الثانية التي 

اعتمدها الدستور.
ويتوىل رئيس الربملان قراءة اجابات الجهات ذات العالقة بتوفر الرشوط 
 ،(… وفالن  (فالن  الجمهورية  رئيس  ملنصب  املرشحني  يف  الدستورية 
ويقول حيث ايدت وزارة الداخلية واالدل الجنائية عدم الحكم عليهم كما 
اشرتط الدستور ذلك الحكم وتأييد وزارة التعليم بالنسبة للشهادة وتأييد 
تهم ضد  القانونية وجود  الرشوط  توفر  يؤثر من  وال  والعدالة  املساءلة 
احد املرشحني الن الدستور اشرتط الحكم وليس التهمة، والقاعدة تقول 
املتهم بريء حتى تثبت ادانته، فطاملا لم يصدر عليه حكم فالدستور قرر 
له الرتشيح ملنصب رئيس الجمهورية وحرم من صدر عليه حكم فقط، 
مع مالحظة ان اعرتاض بعض النواب عىل توفر الرشوط للمرشح يتطلب 
من رئيس الربملان توجيههم بإقامة دعوى امام املحكمة العليا يف حالة 

عدم اقتناعهم باإلجابة التي ذكرتها تلك الجهات.
نأمل من رئيس الربملان اعتماد الكتابة يف كل ما يجري يف جلسة انتخاب 

رئيس الجمهورية ألهميتها واخضاع اي اجراء يتخذه للتصويت.

lãy@÷äb†
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كشـفت دراسـة جديدة عن أن املياه تدفقت عىل املريـخ مؤخرًا منذ 2 مليار 
إىل 2.5 مليـار سـنة يف وقت أحدث مما كان يعتقد سـابًقا، حيث اسـتخدم 
الباحثون يف معهـد كاليفورنيا للتكنولوجيا (Caltech) مركبة استكشـاف 
املريخ املدارية التابعة لناسا لتحديد أن املياه السائلة عىل سطح املريخ تركت 
األمـالح املعدنية قبل ملياري سـنة. تووفقا ملا ذكرتـه صحيفة ”دييل ميل“ 
الربيطانية، ُتركت رواسـب ملـح الكلوريد مع تبخر امليـاه الجليدية الذائبة 
املتدفقـة عرب األرض املريخية، وتم اكتشـاف معـادن امللح ألول مرة منذ 14 
عاًمـا بواسـطة املركبـة املداريـة Mars Odyssey التابعة لناسـا، والتي تم 
إطالقهـا يف عام 2001. كما تم إطـالق MRO، التي تحتوي عىل أدوات عالية 
الدقـة من Odyssey، يف عام 2005 وكانت تدرس األمالح، من بني العديد من 
امليزات األخرى للمريخ، منذ ذلك الحني، وحتى اآلن، ُيعتقد أن املياه السطحية 
السـائلة للمريخ قد تبخرت منذ حوايل 3 مليارات سنة، لكن النتائج الجديدة 
وضعت هذا األمر يف املقدمة بما يصل إىل مليار سنة.أجرت الدراسة الجديدة 
إلني ليسك وبيتاني إيلمان، وهما باحثان يعمالن يف قسم العلوم الجيولوجية 
والكواكـب يف معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا. نظر الفريق إىل صور ترسـبات 
كلوريد الصوديـوم (ملح الطعام) التي التقطتها مركبة استكشـاف املريخ 
(MRO)، وباسـتخدام كلتا الكامريتني إلنشـاء خرائـط ارتفاع رقمية، وجد 
Leask و Ehlmann أن العديد من األمالح كانت يف املنخفضات التي كانت يف 

السابق موطًنا للربك الضحلة يف السهول الربكانية املنحدرة بلطف.

كشـفت مصـادر مطلعـة عن إن 
رشكـة اإللكرتونيـات األمريكيـة 
العمالقـة ”آبـل“ تطـور خدمـة 
جديـدة لتحويل الهواتـف الذكية 
آيفون إىل جهاز للدفع اإللكرتوني، 
الخدمـة  هـذه  ستسـمح  حيـث 
املدفوعـات  بقبـول  للـرشكات 
مبارشة عىل هواتـف آيفون دون 
الحاجـة إىل أي تجهيزات إضافية 

حسبما نقلت البيان اإلماراتية. 
وذكرت وكالة ”بلومربج“ لألنباء، 
أن تطويـر هذه الخدمـة متوقعا 
منذ اسـتحواذ ”آبـل“ عىل رشكة 
”موبـي ويـف“ الكنديـة مقابـل 
 .2020 عـام  دوالر  مليـون   100
واشتهرت الرشكة الكندية بتطوير 
املدفوعات  تكنولوجيا تتيح قبول 
اإللكرتونيـة بمجرد نقـرة واحدة 

عىل جهاز الهاتف الذكي. 
وتعنـي خدمـة ”آبـل“ الجديـدة، 
أن التجـار لن يظلـوا يف حاجة إىل 
اسـتخدام معدات من طرف آخر، 

مثل األجهزة التـي تنتجها رشكة 
املدفوعـات  إلدارة  ”سـكوير“ 
اإللكرتونيـة، كمـا سـيتم دمـج 
الخدمـة الجديـدة يف تقنية الدفع 

اإللكرتوني عىل هواتف آيفون. 
وسيكون يف مقدور العمالء سداد 
الثمـن مـن خـالل ملـس أجهـزة 
بالتاجر ببطاقة  الخاصـة  آيفون 
ائتمـان أو بهاتـف آيفـون آخـر، 
ومن املنتظر أن تسـتخدم هواتف 
آيفـون رشيحة من نـوع إن.إف.

يس لتشغيل هذه الخدمة. 
كانت رشكة ”آبـل“ قد أطلقت يف 
األسـبوع املايض اإلصـدار الجديد 
من نظام تشـغيل األجهزة الذكية 
الـذي يتضمـن  آي.أو.إس 15.3، 
إصالح العديد من الثغرات األمنية 
متصفـح  يف  ثغـرة  ذلـك  يف  بمـا 
اإلنرتنـت سـفاري، كانـت تتيـح 
للمواقع التي يزورها املسـتخدم، 
معرفـة تاريخ تصفحـه لإلنرتنت 

ومعلومات شخصية أخرى عنه.

أن  عـن  حديـث  تقريـر  كشـف 
واتسـآب يعمل عىل إعادة تصميم 
قد يغري طريقة مشـاركة الصور 
أو مقاطـع الفيديـو عـىل النظام 
األسـايس، فوفًقـا لتقريـر صادر 
عـن WABetaInfo ، بدأت املنصة 
اململوكة لرشكة فيس بوك يف طرح 
تحديث تجريبي جديد ملستخدمي 
 Google Play أندرويد من خـالل

.Beta Program
وعـىل الرغـم مـن أن التحديث ال 
يجلـب أي ميـزة جديـدة، إال أنـه 
الوسـائط  منتقـي  أن  إىل  يلمـح 
املعـاد تصميمـه قيـد التطويـر، 
التـي  الشاشـة  ووفًقـا لقطـات 

شاركها WABetaInfo ، سيعرض 
واتسآب عالمتي تبويب جديدتني: 

.Gallery و Recents
ويبـدو أن الهـدف هـو تسـهيل 
اختيـار الوسـائط التـي يرغبون 
حالتهـم  بشـأن  مشـاركتها  يف 
عـىل  االتصـال  جهـات  مـع  أو 
عالمة  سـتعرض  املسـتخدمني.. 
التبويـب ”األخرية“ جميع الصور 
 GIF ومقاطـع الفيديـو وملفات
التـي تمـت إضافتهـا مؤخـرًا إىل 
معرض الهاتف، بينما سـتعرض 
عالمـة التبويـب املعـرض جميع 
ملفات الوسـائط األخرى املخزنة 

يف هاتفك الذكي.

تناقل رواد مواقع التواصل االجتماعي صور ملحمد أوال مصطفى امللقب 
بـ“مومفا جونيور“، وهو يعترب أصغر مليارديرات العالم.

ويمتلك الطفل النيجريي محمد أوال مصطفى أسـطوال من السـيارات 
الفاخـرة والحديثة، فضال عـن مجموعة من القصور وهذا كله فيما لم 

يتجاوز عمره العارشة.
وامتلـك ”مومفـا جونيـور“ أول قرص لـه عندما كان يف السادسـة من 
عمره، علما أنه يسـافر بطائرة خاصة حول العالم، ويستعرض أسلوب 
حياته مع متابعيه بحسـابه الرسـمي عىل (إنسـتغرام) والذين تجاوز 

عددهم 31 ألف متابع.
وتظهـر إحدى الصور عىل (إنسـتغرام) وهو جالـس عىل غطاء محرك 

سيارة بنتيل فالينغ سبري، وهي أول هدية من قبل والده.
ويف صـورة أخرى نرشهـا أصغر مليارديـر يف العالم، ظهـر واقفا أمام 
سـيارة حمراء اللـون من طـراز المبورغيني أفينتـادور، وقد علق عىل 
املنشـور بالقول: ”عيد ميالد سـعيد يل“.والطفل محمد هـو ابن الثري 
النيجريي الشـهري إسـماعيل مصطفى، والذي يحمل أيضا اسم مومفا 
عىل (إنستغرام)، واسـتطاع األب أن يحقق ثروته املذهلة كونه الرئيس 

التنفيذي لرشكة ”مومفا بوريا دي تشينغ“.
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حيس،ن  مريهان  املرصية،  الفنانة  فاجأت 
لتعالج  غريبة  بطريقة  جمهورها 

إصابتها  بعد  بنفسها  نفسها 
املستجد،  (كورونا)  بفريوس 

ولتخفيض درجة حرارتها.
الصورة  مريهان  ونرشت 

(ستوري)  خاصية  عرب 
بتطبيق  حسابها  عىل 
تبادل الصور (إنستغرام)، 
وهي  مريهان  وظهرت 
رأسها  عىل  الثلج  تضع 
الحرارة،  لتخفيف 
قائلة:  عليها  وعلقت 
«تلج يف عز التلج، يارب 

أشفيني».
أعلنت  أن  وسبق 

إصابتها  حسني،  مريهان 
بفريوس (كورونا) وكتبت 
عرب حسابها الرسمي عىل 
«كورونا..  (انستغرام): 
الحمد لله عىل كل يشء، اليل 
اتعامل معايا مؤخرًا يتطمن 
يحفظكم  ربنا  نفسه  عىل 

جميًعا يا رب.. دعواتكم».
ومنعتها اإلصابة من املشاركة 

التي  «كازانوفا»  مرسحية  يف 
األيام  مدار  عىل  بروفاتها  أجرت 

املاضية.
أول  قدمت  مريهان  أن  يذكر 

العام  يف  لها  مرسحية  تجربة 
٢٠٢١، باملشاركة ببطولة مرسحية 
التي  كراىس»،  وأربع  «شمسية 
وتعد  الشمايل،  بالساحل  يف  عرضت 

أول عمل يلم شمل أغلب نجوم فرقة 
منذ  الفرقة  حل  بعد  مرص»  «مرسح 

أرشف  النجوم  بطولتها  يف  وشارك  عامني، 
بـ»أوس  الشهري  أسامة  محمد  الباقي،  عبد 

أوس»، محمد أنور، محمد عبد الرحمن توتا، 
عبد  وأحمد  كيمز  سامي  كريم  تأليف  ومن 

الوهاب، إخراج أرشف عبد الباقي.

خوري،  مروان  الفنان،  نرش 

الفنانة  صورة جديدة برفقة 

إليسا بعد سنوات من الخالف 

التواصل  عرب حسابه بموقع 

االجتماعي «انستغرام» .

الصورة  عىل  مروان  وعلق 

قائال: «لقاء طال انتظاره مع 

نجمتنا الالمعة إليسا والعديد 

من األغاني قيد اإلعداد».

الفنانة  أعلنت  قد  وكانت 

إليسا قبولها دعوة اإلعالمية 

الصلح  ملباركة  يونس  إسعاد 

اللبناني  الفنان  وبني  بينها 

أطلقتها  التي  خوري  مروان 

«صاحبة  برنامج  خالل 

السعادة».

عرب  تغريدة  إليسا  ونرشت 

حسابها الشخيص عىل موقع 

تويرت،  االجتماعي  التواصل 

اللقاء  إليسا: « ناطرة  وكتبت 

وأنا  مروان  يجمعنا  رح  اليل 

قريبا انشالله كرمال كل اليل 

إال  بيناتنا  يف  وما  ناطرينو، 

كل حب واحرتام».
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فيلم  أثاره  واسع  جدل 
فور  أعز»  وال  «أصحاب 
املنصة  شاشة  عرب  عرضه 
العاملية نتفليكس قبل أيام 
إيطايل  فيلم  عن  واملأخوذ 
  perfect strangersبعنوان

 ١٧ يف  عرضه  تم  حيث 
بنسخته  تقديمه  قبل  دولة 

العربية.
وغربية  عربية  دولة  من  بأكثر 
أعز»  وال  «أصحاب  فيلم  تصدر 
فور  األول  املركز 
حيث  عرضه، 
سجل أعىل نسبة 
يف  مشاهدة 
ومرص  لبنان 
ين  لبحر ا و
يت  لكو ا و
ن  د ر أل ا و
ن  عما و
قطر  و
ململكة  ا و
بية  لعر ا
ية  د لسعو ا

واإلمارات، 
يف  أيضاً  األول  املركز  احتل  كما 
فور  والسويد  وبولندا  فرنسا 

عرضه.
والفيلم الذي يضم مجموعة من 
منى  من  بداية  العرب  النجوم 
لبكي  ونادين  نصار  وإياد  زكي 
أبو  وحتى جورج خباز وديامان 
عبود وفؤاد يمني ،هو اول إنتاج 
تواجه  التي  لنتفليكس  عربي 
أسهم  لرتفع  كبرياً  تحدياً  حاليا 
واجهت  أن  بعد  مجدداً،  املنصة 
الفرتة  خالل  ملحوظة  خسارة 
الحايل،  العام  بداية  منذ  املاضية 
ما جعلها تضع خطة قوية لتعيد 
نهاية  قبل  مجدداً  نجاحاتها 

العام. 
منصة  تراهن  آخر،  صعيد  عىل 
جديداً  درامياً  رهاناً  نتفليكس 
عال»  عن  «البحث  بمسلسل 
تعاون  أول  يف  صربي  لهند 
بنتفليكس،  يجمعهما 
حلقاته  أوىل  تنطلق  حيث 
عرب  القادم  فرباير   ٣ يف 

شاشة املنصة.
يضم  واملسلسل 
من  كبرية  مجموعة 
بداية  الرشف  ضيوف 
وخالد  يرسا  من 
فتحي  حتى  النبوي 

عبد الوهاب.
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