
الزوراء / يوسف سلمان:
ارسـلِت االمانـة العامة ملجلـس النواب 
املحكمـة  اىل  القانونيـة  الدفوعـات 
االتحادية ، والخاصة بالدعاوى املقدمة 
ضد اجراءات ترشـيح هوشـيار زيباري 
ملنصـب رئيـس الجمهوريـة، فيما قدم 
نـواب كتـل مختلفـة طعنـا دسـتوريا 
جديدا لـدى املحكمة االتحادية ضد قرار 
هيئـة رئاسـة مجلس النـواب املتضمن 
رئيـس  ملنصـب  الرتشـح  بـاب  فتـح 
الجمهورية.يأتـي ذلك بعـد ان قدم عدد 
من نواب كتل مختلفة، االسـبوع املايض 
ضـد  االتحاديـة  املحكمـة  اىل  طعنـا   ،
قبول ترشـيح هوشـيار زيباري ملنصب 
رئيـس الجمهوريـة ،وذلك بسـبب عدم 
توفر الـرشوط املنصـوص عليها ضمن 

املـادة 68 مـن الدسـتور، خاصـة منها 
النزاهة والسمعة الحسـنة واالستقامة 
.وتعليقـا عىل ذلـك ، اكد عضـو الفريق 
القانوني لتحالف الفتح حامد املوسـوي 
، ان املحكمـة االتحاديـة هي الفيصل يف 
ضمان نزاهة وسالمة املسـار القانوني 
الرئاسـات  انتخاب  والدسـتوري الليـة 
ومنها منصـب رئيس الجمهورية .وقال 
املوسـوي لـ“ الـزوراء ”، ان ” فتح باب 
الرتشـيح مـرة اخرى خالل مـدة الـ30 
يومـا االوىل بعد انتخاب رئاسـة مجلس 
النواب هو امر الباس به قانونا ، لكن اذا 
كان ذلك االجراء بعد انتهاء املدة سيكون 
الرتشيح واالنتخاب وفتح باب الرتشيح 

هو اجراء غري دستوري باملطلق .

ميسان/ الزوراء:
أفـاد مصدر امنـي، امس األربعـاء، بأن 
مسـلحني اغتالـون أحـد أتبـاع التيـار 
الصدري يف ميسـان جنوب العراق. وقال 
املصـدر، إن املسـلحني اغتالـوا املدعـو 
كـرار أبو رغيف وهـو احد اتبـاع التيار 
الصدري بإطالق النـار عليه يف مركبته، 

مؤكداً إصابة زوجة كرار أبو رغيف عند 
اغتياله يف محافظة ميسـان. ويأتي هذا 
التطور بعد سلسـلة من عمليات اغتيال 
يف محافظة ميسان جنوبي العراق، دعت 
القائد العام للقوات املسـلحة إىل تشكيل 
قيادة عمليات ميسـان، لضبط األمن يف 

املحافظة.

بغداد/ الزوراء:
لْم تمر تهديدات الرئيس التنفيذي ومالك 
تطبيقـي فيسـبوك وإنسـتغرام مـارك 
زوكربـريغ، بإغـالق عملياتـه يف أوروبا، 
مـرور الكـرام، بـل جـاء الـرد مبـارشاً 
وربما ساخراً من القادة األوروبيني.فقد 
أوضـح وزير االقتصـاد األملانـي الجديد 
روبرت هابيـك للصحفيني خالل اجتماع 
يف باريـس ، أنه عاش من دون فيسـبوك 
وتويرت ملـدة أربع سـنوات بعـد تعرضه 
لالخـرتاق، ”وكانت الحيـاة رائعة“، عىل 
حـد تعبريه.من جانبه، أكـد وزير املالية 
الفرنـيس برونـو لـو مـري، متحدثـاً إىل 
جانب زميله األملاني، أن الحياة سـتكون 
جيـدة جداً بـدون فيسـبوك، وفق موقع 
الوزيريـن  تعليـق  ”CITYA.M“.وجـاء 

عـىل ترصيح رشكة ميتا بأنـه إذا لم يتم 
منحهـا خيـار نقـل وتخزيـن ومعالجة 
البيانـات مـن املسـتخدمني األوروبيـني 
عىل خوادم مقرها الواليات املتحدة، فقد 
يتم إغالق فيسـبوك وإنستغرام يف جميع 

أنحاء أوروبا.

بغداد/ الزوراء:
أفادْت جامعـة جونز هوبكنز األمريكية 
بارتفاع إجمـايل عدد اإلصابات بفريوس 
 400 مـن  أكثـر  إىل  العالـم  يف  كورونـا 
مليـون إصابة، وإجمايل عدد الوفيات إىل 
نحـو 5.8 مليون وفاة.وبحسـب بيانات 
الجامعـة بلغ إجمايل اإلصابات بفريوس 

 ،400.514.564 العالـم  يف  كورونـا 
وإجمايل الوفيات 5.762.582.وتصدرت 
الواليـات املتحدة قائمـة الدول من حيث 
عدد الوفيات جراء الفريوس بـ908.817 
حالـة وفـاة، وبلـغ إجمـايل اإلصابـات 
يف  الربازيـل  77.051.275.تلتهـا  فيهـا 
املرتبـة الثانية مـن حيث عـدد الوفيات 

وإجمـايل  وفـاة،  حالـة  بــ634.118 
اإلصابات 26.793.497.يف املرتبة الثالثة 
تأتـي الهنـد بإجمايل وفيـات 504.062 
42.339.611.ويف  إصابـات  وإجمـايل 
املرتبـة الرابعـة روسـيا من حيـث عدد 
الوفيات بــ329.951 وإجمايل إصابات 
الخامسـة  املرتبـة  ويف   .12.946.888

 309.752 وفيـات  بإجمـايل  املكسـيك 
وإجمايل إصابات 5.160.767.وسادسـا 
البريو بإجمايل وفيات207.114 وإجمايل 
إصابات 3.372.895.ويف املرتبة السابعة 
 159.220 وفيـات  بإجمـايل  بريطانيـا 
.18.055.318 إصابـات  وإجمـايل 

بإجمـايل  إيطاليـا  الثامنـة  املرتبـة  ويف 

إصابـات  وإجمـايل   149.512 وفيـات 
التاسـعة  املرتبـة  11.765.767.ويف 
إندونيسـيا بإجمـايل وفيـات 144.719 
4.580.093.تلتهـا  إصابـات  وإجمـايل 
يف املرتبـة العـارشة كولومبيـا بإجمـايل 
إصابـات  وإجمـايل   136.197 وفيـات 

.5.985.516

بغداد/ الزوراء:
وصَل رئيـس مجلس الوزراء مصطفـى الكاظمي، 
امـس االربعـاء، اىل محافظة ميسـان لالطالع عىل 
الوضـع االمني فيها، وفيما اكد ان الفوىض ال ترحم 
أحـداً واملجرمـون لن يكـون لهم مفر مـن العدالة، 
شدد عىل اسـتقاللية عمل الهيئات القضائية.وقال 
الكاظمـي يف كلمـة لـه خـالل اجتماعـه بقيادات 

األجهـزة األمنيـة يف ميسـان، وتابعتها «الـزوراء»: 
«نمـّر اليوم يف ظروٍف سياسـّية معّقـدة جداً، هذه 
املرحلـة مفصلّية ومهمة، وال يجوز ألحٍد اسـتغالل 
هـذه الظروف إلشـاعة الفوىض»، مبينـاً، أن «عىل 
جميع القوى، بدون اسـتثناء، األمنية والسياسية، 
واالجتماعّية، التحرّك الرسيع وتحّمل مسؤولّياتها».

واضـاف، أن «الفـوىض ال ترحـم أحـداً، والجميـع 

سيدفع الثمن، فعلينا أن نعمل معاً، ونتعاون لنصل 
إىل النتائج املرجّوة»، مخاطباً املجرمني: « ستنالون 
العقـاب القايس، وال يعتقد أحد أن بإمكانه أن يعلو 
فـوق القانـون، أو يسـعى إىل إشـاعة الفوىض من 
دون محاسـبة».وتابع «اتخذنـا إجـراءات رسيعة 
ملعالجة التداعيات، ووجهنا بتشكيل قيادة عمليات 
ميسـان، والعمل عـىل إعادة وضع الخطـة األمنية 

ملعالجة الخروقات الحاصلة»، مشدداً عىل «متابعته 
الشـخصية عىل وضع املحافظة من القيادة األمنية 
املشرتكة يوماً بيوم، وسيتم اعتقال جميع املجرمني 
وتسـليمهم إىل القضاء، وإنزال أشد العقوبات بهم، 
وال أحـد فـوق القانـون، وليس مسـموحاً ألحد أن 

يتجاوز الدولة ومؤسساتها».

بريوت/ متابعة الزوراء:
ارتفعـِت الرصخـات يف لبنـان مع إغالق 
باب التسجيل عىل «البطاقة التمويلية»، 
وذلـك بعد اصطـدام عدد مـن اللبنانيني 
بعقبة عـدم تمكنهـم من االسـتحصال 
عىل كامل املسـتندات املطلوبة وال سيما 

بطاقة الهوية. ففي وقت يغرق فيه لبنان 
يف دوامـة انهيـار اقتصـادي منـذ صيف 
٢٠١٩، صدر القانون رقم «٢٣٠» املتعلق 
بالبطاقة اإللكرتونية التمويلية تحت راية 
مرشوع «دعـم» يف يوليو املـايض، وذلك 
بالتزامـن مع رفـع الدعـم تدريجياً عن 

مواد أساسـية منها املحروقات واألدوية 
واملواد الغذائية. أطلـق مرشوع البطاقة 
التمويلية من الرساي الحكومي مع فتح 
باب التسـجيل أمـام املواطنني عرب بوابة 
إلكرتونية أنشـئت لهـذه الغاية، يف األول 
من ديسـمرب املايض، مع إعطاء صالحية 

رقابـة ُحْسـن تنفيذ املـرشوع للتفتيش 
املركزي.سـبق أن وصـف البنـك الـدويل 
أزمة لبنـان بأنها «األكثر حدة وقسـاوة 
يف العالـم»، وصنفهـا ضمن أصعب ثالث 
أزمـات سـجلت يف التاريخ منذ أواسـط 
القـرن التاسـع عـرش، ففقـدت العملة 

اللبنانيـة حـوايل ٩٠  يف املئة مـن قيمتها 
مقابـل الـدوالر، وتفاقـم الفقـر ليطال 
بحسب تقرير لـ»اإلسـكوا» «٧٤ يف املئة 
تقريباً من مجموع السـكان، وإذا ما تم 

أخذ أبعاد أوسع من الدخل يف االعتبار.
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مدريد/ متابعة الزوراء:
أعلـَن يف كل مـن كوبنهاغـن ومدريد عن 
إصابـة ملـك إسـبانيا وملكـة الدنمـارك 
بفريوس كورونا.ففي مدريد، قال القرص 
امللكـي يف إسـبانيا يف بيـان إن فحوصات 
امللـك فيليبـي أثبتـت إصابتـه بفـريوس 
كورونا، امس األربعاء، بعد ظهور أعراض 
خفيفة عليه أثناء الليل.وأضاف البيان أن 
ملك إسبانيا سيخضع للعزل لسبعة أيام، 
وفقا لرويرتز.وجـاء يف البيان أن ”الحالة 
الصحية العامـة لصاحـب الجاللة جيدة 
وسـيواصل أنشـطته من مقـر إقامته“، 
مضيفـا أنـه لـم تظهـر أي أعـراض عىل 

زوجته امللكـة ليتيثيـا وال ابنتهما األمرية 
صوفيـا.ويف كوبنهاغن، قال البالط امللكي 
يف الدنمـارك يف بيـان، امس األربعـاء، إن 
امللكة مارغريت أصيبت بفريوس كورونا، 
ولكـن أعراض املـرض التي تظهـر عليها 
خفيفة.وأضـاف البالط امللكـي أن امللكة، 
التي تجلس عىل العـرش منذ نصف قرن، 
ألغـت عطلتهـا الشـتوية املخطـط لها يف 
النرويج والتي كان من املفرتض أن تكون 
امس األربعاء.وأشـار البيان إىل أن امللكة، 
البالغـة من العمـر 81 عامـا، معزولة يف 
جنـاح يف قرص أمايلنبور يف قلب العاصمة 

كوبنهاغن.

دمشق/ متابعة الزوراء:
قتَل جندي وأصيب خمسـة آخرون، إثر استهدف جيش 
االحتـالل اإلرسائيـيل مواقع للجيش السـوري يف محيط 
العاصمـة دمشـق، ليـل الثالثـاء األربعـاء، فيمـا رّدت 
املضـادات الجويـة السـورية عـىل القصف، مـا أدى إىل 
دخـول أحد الصواريـخ املجال الجوي ملنطقـة أم الفحم 
داخل األرايض الفلسـطينية املحتلة.ونقلـت وكالة أنباء 
”سـانا“ الرسـمية عـن مصدر عسـكري لم تسـّمه أنه 
”حوايل الساعة 12:56 نفذ العدو اإلرسائييل عدواناً جوياً 
برشـقات من الصواريخ من اتجاه جنوب رشقي بريوت، 
مسـتهدفاً بعـض النقـاط يف محيط مدينة دمشـق“.و 
أضاف املصدر العسـكري أّن جيـش االحتالل ”عاد ونّفذ 
عند السـاعة 1:10 عدوانـاً بصواريـخ أرض -أرض من 
اتجـاه الجـوالن السـوري املحتـل“.و أعلـن املصـدر يف 
وقـت الحق، مقتـل جنـدي وإصابة خمسـة يف الهجوم 

اإلرسائيـيل.يف املقابل، ذكر جيش االحتالل أنه اسـتهدف 
بطاريـات صواريـخ دفاع جـوي وراداراً خـالل الهجوم 
املذكور.وقال الجيش، يف تغريدة عىل حسابه يف ”تويرت“: 
”رداً عىل إطالق صاروخ مضاد للطائرات من سـورية يف 
وقت سـابق الليلة، قمنا برضب أهداف لصواريخ أرض-

جو يف سورية تشـمل راداراً وبطاريات صواريخ مضادة 
للطائرات“.وبالتزامـن مع الهجـوم، قال جيش االحتالل 
إّن صفـارات اإلنذار دّوت بالقرب من بلدة أم الفحم، عىل 
بعد حوايل 80 كيلومرتاً شمايل القدس، ويف الجزء الشمايل 
من الضفة الغربية املحتلة.وأضـاف يف بيان أّن صاروخاً 
للدفاعات الجوية السـورية انفجر يف أجواء املنطقة، ولم 
تكن هناك رضورة العرتاضه.وذكرت وكالة ”سبوتنيك“ 
الروسـية أّن شـظايا أحـد الصواريـخ اإلرسائيليـة التي 
دّمرها الدفاع الجوي السـوري، سقطت فوق أحد أحياء 

منطقة ضاحية قدسيا السكنية بريف دمشق الغربي.

È–”Ïfl@Úfl˝èi@Ú‡ÿ0a@äaã”@ãƒn‰„Î@äbjÌç€@›Ìái@|íãfl@c@‚á‘„@Â€@Z@@@@@@@@@@Ä€@Ô„bnéÜãÿ€a@Ô†aã‘∫á€a
ÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä@kó‰æ@|Óí6€a@|nœ@äaã‘i@Â»�€a@·Ìá‘m@Â‹»Ì@?†Ï€a@Üb•¸a

الزوراء/ حسني فالح:
الديمقراطـي  الحـزب  اسـتبعَد 
الكردسـتاني تقديـم مرشـح بديـل 
رئيـس  ملنصـب  زيبـاري  لهوشـيار 
الجمهوريـة، وفيمـا اكد انـه ينتظر 
قـرار املحكمـة االتحاديـة بسـالمة 
االتحـاد  واعلـن  زيبـاري،  موقـف 
الوطنـي الكردسـتاني تقديـم طعنه 
بقرار رئاسة الربملان العادة فتح باب 

الرتشيح ملنصب رئيس الجمهورية.
الديمقراطـي  وقـال عضـو الحـزب 
الكردسـتاني عـيل الفيـيل يف حديـث 
الديمقراطـي  ان  لـ“الـزوراء“: 
الكردسـتاني مـا زال يؤمن بسـالمة 
موقـف هوشـيار زيبـاري وننتظـر 
االتحادية.واضـاف:  املحكمـة  قـرار 
ان مـا صدر مـن املحكمـة االتحادية 
بشـأن املرشح هوشـيار زيباري هو 
قـرار والئـي واجـراء روتينـي ولكن 
القرار النهائي عندما يبت بالشكاوى 
املقدمة ضـد زيبـاري والدالئل يكون 
لـكل حادث حديث.وتابـع: انه مازال 
موقـف  بسـالمة  ومقتنعـا  مؤمنـا 
زيبـاري وهـو مرشـحنا الوحيد ولن 
عنه.مـن  بديـل  مرشـح  اي  نقـدم 
جهتهـا، ذكـرت مستشـارة املكتـب 
الوطنـي  السـيايس لحـزب االتحـاد 
الكردسـتاني ريـزان شـيخ دلـري، يف 
حديث لـ“الزوراء“: ان رئيس الربملان 
خرق الدسـتور عند اعـالن فتح باب 

الرتشـيح ملنصب رئيـس الجمهورية 
مجـددا، الفتة اىل ان هـذا القرار ياتي 
الجل مصالح سياسـية كـون رئيس 
الحـزب  مـع  اتفـاق  لديـه  الربملـان 
الديمقراطي، فانه فتح باب الرتشيح 
مـن دون الرجـوع اىل القوانـني او اىل 
املستشـارين .واضافـت: ان مرشـح 

الديمقراطي الكردستاني بحقه قرار 
والئـي من املحكمـة االتحادية وعليه 
مجموعـة مـن القضايا، مؤكـدة ان 
الكردستاني ورئيس  الوطني  االتحاد 
الجمهورية قدما الطعن لدى املحكمة 
االتحادية بشـان فتح باب الرتشـيح 
ملنصـب رئيـس الجمهوريـة لكونـه 

يعـد خرقا للدسـتور.من جانبه، قال 
الخبـري القانونـي عـيل التميمـي، يف 
ترصيـح تلقته ”الزوراء“: ان ”رئيس 
الجمهورية برهم صالح سيستمر يف 
أداء مهماته وفق املـادة 72 ثانياً من 
الدستور وقرار املحكمة االتحادية 51 
لسنة 2010 الذي أكد استمرار رئيس 

الجمهوريـة يف مهماتـه يف حالة عدم 
انتخـاب رئيـس جديد“.واضـاف انه 
”ال يوجد يشء اسـمه فراغ ترشيعي، 
ومبـدأ  والقضـاء  الربملـان  لوجـود 
الفصـل بـني السـلطات“، مبينـا ان 
”الـيشء املوجود هو شـغور املنصب 
يسـمى  وهـو  الجمهوريـة  لرئيـس 
فراغ سـيايس وخالفات سياسـية“.
أمـا بخصـوص فتـح باب الرتشـيح 
ملنصب رئيـس الجمهورية من جديد، 
أكـد التميمـي انـه ”يخالـف املـادة 
72 ثانيـا من الدسـتور واملـواد 2 و3 
و4 و5 مـن قانـون الرتشـيح ملنصب 
رئيس الجمهورية“، عازياً السـبب اىل 
ان ”السـقوف والقيـود الـواردة فيها 
هـي غري قابلـة للكـرس، اال بقرار من 
املحكمة االتحاديـة او تعديل القانون 
8 لسـنة 2012، والقاعـدة القانونيـة 
تقول ال اجتهاد يف مورد النص“.”هذا 
القـرار تطغى عليـه الجوانب اإلدارية 
أكثر من الدسـتورية والقانونية، وهو 
قابل للطعن أمـام املحكمة االتحادية 
العليـا“، وفقـاً للخبـري القانوني عيل 
التميمي، الذي عزا ذلك اىل ان ”املحكمة 
أجلت البت يف دستورية احد املرشحني، 
وبالتـايل قرارهـا عطل جلسـة يوم 7 
شباط، وقرارها القادم سلباً أو إيجاباً 
برتشـيح هوشـيار زيباري هـو الذي 
يتيح للمحكمة االتحادية تحديد موعد 

التصويت عىل املرشحني املسجلني“.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc
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بغداد/ الزوراء:
عن  األربعاء،  امس  الرافدين،  مرصف  أعلَن 
فروع  يف  واإليداع  السحب  عمليات  استمرار 
بيان  وذكر  واملحافظات.  ببغداد  املرصف 
املرصف  «فروع  أنَّ  «الزوراء»:  تلقته  للمرصف، 
يقومون  الذين  الزبائن  استقبال  يف  مستمرة 
لغرض  التوفري  حسابات  وفتح  أموالهم  بإيداع 
لهم».وأضاف  الربحية  الفوائد  عىل  الحصول 
والودائع  الفوائد  سعر  تحديد  «تمَّ  أنه  البيان، 
فروع  مراجعة  املواطنني  وبإمكان  الثابتة، 

املرصف لالطالع عليها».

@pbÓ‹‡«@äaã‡néa@Â‹»Ì@ÂÌáœaã€a
È«Îãœ@¿@ aáÌ�aÎ@kzè€a

@ÒÜb«g@äaã‘i@ıbõ‘€a@‚bflc@ÚÓibÓ„@ÊÏ»†
@ÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä@kó‰æ@|Óí6€a@|nœ

@äbÓn€a@ bjma@áya@ÊÏ€bnÃÌ@ÊÏz‹èfl
ÊbèÓfl@¿@äáó€a

@÷˝Àhi@biÎäÎc@ÜáËÌ@Œ7iã◊Îå
⁄ÏjèÓœ

@⁄äbπá€a@Úÿ‹flÎ@bÓ„bjég@Ÿ‹fl@Úibñg
b„ÎäÏ◊@ëÎ7–i

@Ô‹Óˆaãég@—ó‘i@5@ÚibñgÎ@á‰u@›n‘fl
’ìflÜ@¡Ó´@“áËnéa

laÏ‰€a@ê‹v∑@Ú�jmãæa@pbèé˚æa@Û‹«@7qdn€a@Îa@›Çán€bi@ÚÌâÓ–‰m@ÚËu@˛@|‡è„@¸@Z@Ô‹flaç€a
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@á«Ïfl@›j‘æa@áy¸a@ZÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿ0a
äbjÌå@|Óíãm@fiÏj”@áö@Ú»œaãæa

الزوراء/ مصطفى فليح:

األحـد  االتحاديـة،  املحكمـة  حـددت 

املقبـل موعـداً ملرافعـة الدعـوى ضـد 

قبول انتخاب هوشـيار زيباري ملنصب 

رئاسة الجمهورية.وقال بيان مقتضب 

للمحكمـة االتحادية تلقتـه «الزوراء»: 

إن «املحكمـة االتحاديـة العليا حددت 

األحد املقبل ٣ شـباط موعدا للمرافعة 

بشـأن الدعـوى املقامـة ضـد قبـول 

ترشيح هوشيار زيباري واملرقمة (١٧ 

االتحادية،  املحكمة  اتحادية)».وقررت 

األحد املايض، إيقـاف إجراءات انتخاب 

رئاسـة  ملنصـب  زيبـاري  هوشـيار 

قـرار  يف  مؤقتاً.وجـاء  الجمهوريـة 

املحكمة الذي اطلعـت عليه «الزوراء»: 

أنها «قـررت ايقاف اجـراءات انتخاب 

(هوشـیار محمـود محمـد زيبـاري) 

ملنصب رئيـس الجمهورية مؤقتا لحني 

حسم الدعوی (١٧اتحادية/ ٢٠٢٢)».

وأضافـت، أن «القرار صـدر باألكثرية 

يف ٩/ رجـب/ ١٤٤٣ هجريـة املوافـق 

السادس من شباط الحايل».

ÒbœÎ@ÊÏÓ‹fl@5.8@ÏÆ@pbÓœÏ€a@Üá«Î@Úibñg@ÊÏÓ‹fl@400@åÎbvnm@bÓæb«@b„ÎäÏ◊@pbibñg
fiÎá€a@Ú‡ˆb”@ÊÎäáónÌ@á‰:aÎ@›Ìåa5€aÎ@Òáznæa@pbÌ¸Ï€a

الزوراء/ مصطفى العتابي:
يف  املستجد  كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف  االربعاء،  امس  الصحة  وزارة  اعلنْت 
العراق، فيما اكدت تسجيل ٤٦٨١ اصابة جديدة و٣٠ حالة وفاة وشفاء ٦٠٠٠ حالة.وذكرت 
الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: ٢٤٦٩٢، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية: ١٧٦٤٦٣٣٢، مبينة انه تم تسجيل ٤٦٨١ اصابة جديدة و٣٠ حالة 
 ،(٪٩٥٫٨)   ٢١٦٧٣٦٢ الكيل:  الشفاء  حاالت  عدد  ان  حالة.واضافت:   ٦٠٠٠ وشفاء  وفاة 
بينما عدد حاالت االصابات الكيل: ٢٢٦٣٥٢٥، اما عدد الحاالت التي تحت العالج: ٧١٥٦٣، 
يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: ٢٢٠، وعدد حاالت الوفيات الكيل: ٢٤٦٠٠، 

الفتة اىل ان عدد امللقحني ليوم امس: ٥٩٤٢٧، ليصبح عدد امللقحني الكيل: ٩٤٨٧٧٨٤.

@pbibñhi@b–Ó–†@böb–Øa@›vèÌ@÷aã»€a
@pbÓœÏ€bi@b«b–mäaÎ@b„ÎäÏ◊

ÒbœÎ@Ú€by@30Î@Úibñg@4681@›Óvèm@á»i
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ÚÓˆbõ‘€a@pb˜Ó:a@›‡«@ÚÓ€˝‘néa@Û‹«@Üáí

Ú€aá»€a@Âfl@ã–fl@·:@ÊÏÿÌ@Â€@ÊÏflã1aÎ@�aáyc@·yãm@¸@ÛöÏ–€a@ZÊbèÓfl@Âfl@Ô‡√bÿ€a

@ÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä@kó‰æ@|Óí6€a@|nœ@ÒÜb«g@äaã‘i@ıbõ‘€a@‚bflc@ÚÓibÓ„@ÊÏ»†

ÚÓnÌÏÿ€a –@ÚÓ”aã»€a@pbõÌÏ»n€a@Ú‰ß@›®@�aá«Ïfl@¬bjí@RR@áÌá•

@Êbæ5€a@·«Ü@äaã‡néa@ıbiãËÿ€a@ãÌåÏ€@á◊˚Ì@!a@áj«
ÚÓflá©a@paäaåÏ€aÎ@pbèé˚‡‹€

Ú”b�€a@xbn„a@ÙÏnèfl@…œã€@Ú‹Ó–ÿ€a@›jè€a@br¢

@á«Ïfl@Üá±@Ôˆbõ‘€a@áË»æa
ÚÓ„br€a@Ú‹yãæbi@ôb©a@äbjnÇ¸a

بغداد/ الزوراء:

مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس  وصَل 

محافظة  اىل  االربعاء،  امس  الكاظمي، 

االمني  الوضع  عىل  لالطالع  ميسان 

ترحم  ال  الفوىض  ان  اكد  وفيما  فيها، 

مفر  لهم  يكون  لن  واملجرمون  أحداً 

عمل  استقاللية  عىل  شدد  العدالة،  من 

الهيئات القضائية.

وقال الكاظمي يف كلمة له خالل اجتماعه 

ميسان،  يف  األمنية  األجهزة  بقيادات 

يف  اليوم  ”نمّر  ”الزوراء“:  وتابعتها 

ظروٍف سياسّية معّقدة جداً، هذه املرحلة 

مفصلّية ومهمة، وال يجوز ألحٍد استغالل 

مبيناً،  الفوىض“،  إلشاعة  الظروف  هذه 

استثناء،  بدون  القوى،  جميع  ”عىل  أن 

األمنية والسياسية، واالجتماعّية، التحرّك 

الرسيع وتحّمل مسؤولّياتها“.

أحداً،  ترحم  ال  ”الفوىض  أن  واضاف، 

والجميع سيدفع الثمن، فعلينا أن نعمل 

معاً، ونتعاون لنصل إىل النتائج املرجوّة“، 

العقاب  ستنالون   ” املجرمني:  مخاطباً 

أن  بإمكانه  أن  أحد  يعتقد  وال  القايس، 

إىل إشاعة  أو يسعى  القانون،  يعلو فوق 

الفوىض من دون محاسبة“.

ملعالجة  رسيعة  إجراءات  ”اتخذنا  وتابع 

التداعيات، ووجهنا بتشكيل قيادة عمليات 

ميسان، والعمل عىل إعادة وضع الخطة 

الحاصلة“،  الخروقات  ملعالجة  األمنية 

عىل  الشخصية  ”متابعته  عىل  مشدداً 

األمنية  القيادة  من  املحافظة  وضع 

اعتقال  وسيتم  بيوم،  يوماً  املشرتكة 

القضاء،  إىل  وتسليمهم  املجرمني  جميع 

وإنزال أشد العقوبات بهم، وال أحد فوق 

القانون، وليس مسموحاً ألحد أن يتجاوز 

الدولة ومؤسساتها“.

للقضاء  الدعم  كل  سنقدم  ”اننا  وأكد 

ما  وكل  األمنية،  ولألجهزة  ميسان  يف 

تحتاجه القوات األمنية من أجل استتباب 

األمن وتنفيذ القانون“، داعياً ”املواطنني 

والتعاون  األمنية  القوات  مساعدة  اىل 

يسمحوا  بأالَّ  العشائر  وابناء  معهم، 

يجرّهم  أن  هواه  له  يسول  ممن  للبعض 

إىل العصبّية، واالصطفافات الخارجة عن 

إطار الدولة“.

أمور  عدة  إىل  االلتفات  ”علينا  وأوضح: 

البعض  الستثمار  القطعي  رفضنا  منها 

البالد  وتحويل  املحّيل،  السيايس  للمشهد 

إىل ساحة لتصفية حسابات تتعدى أحياناً 

”العراق  أن  اىل  الفتاً،  الوطن“،  حدود 

الحسابات،  لتصفية  ساحة  يكون  لن 

وعقارب الساعة لن تعود إىل الوراء“.

واكد، أن ”استقرار العراق يعني استقرار 

املنطقة، والفوىض يف العراق تعني تمّددها 

يف املنطقة، وال أحد يرغب يف ذلك“، مشرياً 

العراقي  الداخل  إىل  املشكالت  أنَّ ”جرَّ  اىل 

هناك،  أو  هنا  محافظة  يف  افتعالها  أو 

أمٌر  الخارج  بمشكالت  العراق  إرشاك  أو 

مرفوض جملًة وتفصيالً“.

وذكر، ان ”زّج العراق بهذا الظرف الدقيق 

يف أي مواجهات مماثلة، داخلية كانت أو 

الرضر عىل  بل  بالنفع  يعود  ال  خارجية، 

الجميع“.

كما شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى 

الكاظمي، أمس االربعاء، عىل استقاللية 

عمل الهيئات القضائية.

مجلس  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وقال 

أن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزراء، 

محكمة  برئيس  أجتمع  ”الكاظمي 

القايض  االتحادية  ميسان  استئناف 

حيدر حنون زاير، وذلك خالل زيارته إىل 

محافظة ميسان“.  

وشّدد السيد الكاظمي خالل االجتماع عىل 

القضائية“،  الهيئات  عمل  ”استقاللية 

التصدي  يف  القضاء  بـ“شجاعة  مشيداً 

يعّكر  املنظمة، وكل ما  الجريمة  لقضايا 

السلم األهيل“.

وأضاف البيان، أن ”الكاظمي قدم تعازيه 

القايض  باستشهاد  القضائية  األرسة  إىل 

تأكيده  وجّدد  الساعدي،  فيصل  أحمد 

عىل ”تقديم الحماية األمنية لها، وكّل ما 

يسهل عمل القضاء املستقل، ويسهم يف 

املجرمني  وتقديم  القانون،  كلمة  فرض 

إىل العدالة“.

الوزراء  مجلس  رئيس  اكد  جهته،  من 

لن  املجرمني  ان  الكاظمي،  مصطفى 

يكون لهم مفر من العدالة.

مجلس  لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 

ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 

الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  ”رئيس 

حرض مجلس عزاء القايض أحمد فيصل 

الساعدي يف محافظة ميسان“.

يكون  لن  ”املجرمني  ان  الكاظمي  واكد 

لهم مفر من العدالة“.

مصطفى  الوزراء  رئيس  أصدر  فيما 

عائلة  تخص  توجيهات  الكاظمي، 

القايض الشهيد أحمد فيصل، فيما أشار 

إىل أن دم الشهيد لن يذهب سدى.

الوزراء  املكتب اإلعالمي لرئيس  وقال 

”رئيس  إنَّ  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف 

الكاظمي  مصطفى  الوزراء  مجلس 

القايض  البطل  الشهيد  عائلة  زار، 

محافظة  يف  الساعدي  فيصل  أحمد 

تعازيه  أحّر  لهم  مقدماً  ميسان، 

ومواساته“.

القايض  ”بشجاعة  الكاظمي  وأشاد 

املنظمة،  للجريمة  وتصديه  الشهيد، 

عصابات  مالحقة  يف  الكبري  ودوره 

إىل  مشرياً  املحافظة“،  داخل  املخدرات 

سدى،  يذهب  لن  البطل  الشهيد  ”دم  أنَّ 

الجريمة  خيوط  متابعة  اآلن  وتجري 

البشعة من قبل األجهزة األمنية“.

وتعّهد الكاظمي بـ“الوصول إىل املنفذين 

وإنزال أشد القصاص بهم“.

الحماية  بتوفري  املعنية  الجهات  ووّجه 

ومتابعة  الشهيد،  القايض  لعائلة 

حقوقها  كامل  وإنجاز  احتياجاتها، 

التقاعدية وتلبية كل متطلباتها.

وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات 

وصل  قد  الكاظمي،  مصطفى  املسلحة 

امس األربعاء، إىل محافظة ميسان برفقِة 

وفٍد أمنيٍّ رفيِع املستوى.

تلقته  الوزراء،  لرئاسة  بيان،  وذكر 

الوزراء  مجلس  ”رئيس  أنَّ  ”الزوراء“: 

مصطفى  املسلحة  للقوات  العام  القائد 

الكاظمي وصل إىل محافظة ميسان“.

والداخلية،  الدفاع  ”وزيرا  أنَّ  وأضاف، 

وعدداً من قيادات األجهزة األمنية رافقوا 

الكاظمي“.

وعقد رئيس مجلس الوزراء القائد العام 

للقوات املسلحة، أمس االربعاء، اجتماعاً 

يف  األمنية  األجهزة  قيادات  مع  مهماً 

ميسان.

اإلعالمي  املكتب  عن  صادر  بيان  وذكر 

مجلس  ”رئيس  ان   : الوزراء  لرئيس 

الوزراء، القائد العام للقوات املسلحة عقد 

القادة األمنيني يف محافظة  اجتماعاً مع 

ميسان“.

الزوراء / يوسف سلمان:
الدفوعات  النواب  ملجلس  العامة  االمانة  ارسلِت 
والخاصة   ، االتحادية  املحكمة  اىل  القانونية 
هوشيار  ترشيح  اجراءات  ضد  املقدمة  بالدعاوى 
قدم  فيما  الجمهورية،  رئيس  ملنصب  زيباري 
لدى  جديدا  دستوريا  طعنا  مختلفة  كتل  نواب 
رئاسة مجلس  قرار هيئة  االتحادية ضد  املحكمة 
رئيس  ملنصب  الرتشح  باب  فتح  املتضمن  النواب 

الجمهورية.
يأتي ذلك بعد ان قدم عدد من نواب كتل مختلفة، 
االتحادية  املحكمة  اىل  طعنا   ، املايض  االسبوع 
ضد قبول ترشيح هوشيار زيباري ملنصب رئيس 
الرشوط  توفر  عدم  بسبب  ،وذلك  الجمهورية 
الدستور،  من   68 املادة  ضمن  عليها  املنصوص 
خاصة منها النزاهة والسمعة الحسنة واالستقامة 

.
القانوني  الفريق  عضو  اكد   ، ذلك  عىل  وتعليقا 
املحكمة  ان   ، املوسوي  حامد  الفتح  لتحالف 
وسالمة  نزاهة  ضمان  يف  الفيصل  هي  االتحادية 

انتخاب  اللية  والدستوري  القانوني  املسار 
الرئاسات ومنها منصب رئيس الجمهورية .

باب  فتح   ” ان   ،” الزوراء  لـ“  املوسوي  وقال 
االوىل  يوما  الـ30  مدة  خالل  اخرى  مرة  الرتشيح 
النواب هو امر الباس  انتخاب رئاسة مجلس  بعد 
به قانونا ، لكن اذا كان ذلك االجراء بعد انتهاء املدة 
الرتشيح  باب  وفتح  واالنتخاب  الرتشيح  سيكون 

هو اجراء غري دستوري باملطلق .
واضاف ان ” عدم تحقق النصاب القانوني يف جلسة 
النصوص  مع  يتوافق  الجمهورية  رئيس  انتخاب 
التي   ، النواب  الداخيل ملجلس  والنظام  الدستورية 
 ” النيابي وهي  الراي  التعبري عن  اساليب  ضمنت 
التصويت،  وعدم   ، والرفض   ، االيجابي  التصويت 
بالنصاب  انعقادها  بعد  الجلسة  من  واالنسحاب 
القانوني ، ومقاطعتها قبل االنعقاد لكرس النصاب 
اجراءات  نظم  الدستور   ” ان  مبينا   ،” القانوني 

التعامل مع كل من تلك االساليب القانونية ”.
واكد عضو الفريق القانوني،  ان ” التصويت عىل 
من  الثلثني  باغلبية  الجمهورية  رئيس  ترشيح 

الثلث  كان  اذا  به  الباس   ، النواب  مجلس  اعضاء 
حقهم  فمن  االنتخاب  بميض  يرغب  ال  املعطل 
تعطيل الجلسات عامة ويصار اىل انتخابات جديدة 

.”
النائب باسم خشان تقديمه طعن  اعلن  باملقابل، 
هيئة  قرار  ضد  االتحادية  املحكمة  لدى  دستوري 
الرتشح  باب  فتح  املتضمن  النواب  رئاسة مجلس 

ملنصب رئيس الجمهورية.
قدمت    ” ان  صحفي،  ترصيح  يف  خشان،  وقال 
رئاسة  هيئة  قرار  يف  طعنا  االتحادية  املحكمة  اىل 
مجلس النواب رقم (٤)، املتضمن فتح باب الرتشح 
يخالف  ألنه  الجمهورية، ألنه صدر  رئيس  ملنصب 
املادتني (٥٩/ثانيا) و (٧٢/ثانيا/ب) من الدستور 
ملنصب  الرتشيح  أحكام  قانون  من   (٢) واملادة 
اصدار  املحكمة  من  وطلبت  الجمهورية،  رئيس 
هذا  عىل  املرتتبة  اإلجراءات  كل  إليقاف  والئي  أمر 

القرار“.
هيئة  امتناع  قرار  يف  طعنا  قدمت   ”  ، واضاف 
املجلس  انعقاد  اىل  الدعوة  عن  املجلس  رئاسة 

النتخاب  الحتمية  الدستورية  املدة  أيام  أخر  يف 
أي  يف  وال   ،٨/٢/٢٠٢٢ النواب،   مجلس  رئيس 
اىل قرار املحكمة االتحادية رقم  يوم آخر، وأرشت 
عىل  ينطوي  إنه  ارى  الذي  (٥١/اتحادية/٢٠١٠) 
مخالفة جسيمة ألنه يمكن الرئيس والحكومة من 
إذا  سنوات،  ألربع  مهامهم  ممارسة  يف  اإلستمرار 
تمسك ثلث اعضاء املجلس بمقاطعة الجلسات ”.

متابعة/ الزوراء:

باإلرشاف  املكلفة  املتحدة  االمم  لجنة  أنهت 

للكويت  تعويضات  العراق  دفع  عملية  عىل 

تفويضها بعد 30 عاماً عىل تشكيلها وتسديد 

52.4 مليار دوالر، فيما من املقرر أن يصادق 

شباط/   22 يف  نيويورك  يف  األمن  مجلس 

فرباير عىل حل اللجنة.

وتأسست اللجنة يف أيار/مايو 1991 بموجب 

القرار الرقم 692  الصادر عن مجلس األمن 

الدويل، وكانت مسؤولة عن إدارة التعويضات 

 5 بنسبة  تستقطع  التي  العراق  عىل  املالية 

واملنتجات  النفط  مبيعات  عىل  ُتفرض   ٪

البرتولية من العراق. 

وبتت اللجنة خالل واليتها بنحو 2.7 مليون 

52.4 مليار دوالر  طلب تعويض، ُسدد مبلغ 

من نحو 352 مليار دوالر تمت املطالبة بها، 

وكان آخرها يف 13 كانون الثاني/يناير بقيمة 

نحو 630 مليون دوالر، وفقاً لتقريراللجنة.

يمثل  املبلغ  ”هذا  أن  النهائي  التقرير  وأكد 

30 عاماً،  أكثر من  اللجنة بعد  ”نهاية والية 

أن  إال  طويلة،  الزمنية  الفرتة  هذه  تبدو  وإذ 

مليون   2.7 تسوية  أن  إىل  االشارة  املهم  من 

مليار   352 بنحو  يقدر  إجمايل  بمبلغ  طلب 

دوالر خالل هذه الفرتة، هو أمر غري مسبوق 

”لهذا النوع من اإلجراءات“.

بغداد/ الزوراء:
النواب  مجلس  رئيس  نائب  اكَد 
الكهرباء  لوزير  عبدالله،  شاخەوان 
دعم  استمرار  كريم  عادل  وكالة 
مجلس النواب للمؤسسات والوزارات 
الكفيلة  السبل  بحثا  فيما  الخدمية، 

لرفع مستوى انتاج الطاقة.
رئيس  لنائب  االعالمي  املكتب  وذكر 
الربملان يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان 
العراقي  النواب  مجلس  رئيس  نائب 
يف  استقبل  أحمد  عبدالله  شاخەوان 
وزير  امس  ببغداد  الرسمي  مكتبه 
والوفد  كريم  عادل  وكالة  الكهرباء 
املرافق له، وجرى خالل اللقاء بحث 
ملعالجة  الكفيلة  السبل  ومناقشة 
وتأثرياته  وتداعياته  الكهرباء  أزمة 
لعامة  اليومية  الحياة  عىل  املبارشة 
محافظات  جميع  يف  املواطنني 

العراق.
بحسب  املجلس،  رئيس  نائب  وأكـد 
مجلس  دعم  استمرار  عىل  البيان، 
والوزارات  للمؤسسات  النواب 

والترشيعات،  بالقوانني  الخدمية 
والسيما ملف الخدمات ويف مقدمتها 
عصب  يشكل  بات  الذي  الكهرباء 
إىل  سيادته  أشار  فيما  الحياة، 
الكهرباء  وزارة  تمكني  رضورة 
مستويات  لرفع  الجهود  ومساندة 
هذا  قدرات  وتوسيع  الطاقة  إنتاج 
املحطات  وتطوير  الحيوي،  القطاع 
يلبي  بما  العمالقة  املشاريع  وتنفيذ 

حاجة البالد.
الوزير  استعرض  جانبه  من 
السنوية  والخطط  الوزارة  أعمال 
منظومة  لتحسني  االسرتاتيجية 
لزيادة  املتواصلة  والجهود  الكهرباء 
إنتاج الطاقة لسـد النقص ومعالجة 
الحالية  املحطات  وتهيئة  املشاكل، 
انتاجية  بطاقات  والبخارية  الغازية 

جيدة خالل الصيف املقبل.

بغداد/ الزوراء:
موعد  األربعاء،  امس  األعىل،  القضاء  ملجلس  التابع  القضائي  املعهد  حدَد 
االختبار الخاص باملرحلة الثانية، فيما أكد أن جميع االعرتاضات عىل نتائج 

امتحان الكفاءة كانت مطابقة.
وذكر بيان للمجلس تلقته ”الزوراء“: أن ”املعهد القضائي حدد خمسة أيام 
موعداً إلجراء االختبار الخاص باملرحلة الثانية من متطلبات القبول يف املعهد 
13 من  املقبل  األحد  للمتقدمني والتي ستبدأ من يوم  الشفهي)  (االمتحان 

شهر شباط الحايل ولغاية 17 من الشهر نفسه“.
يف مقر مجلس  الشفهي ستكون  لالمتحان  املخصصة  ”االيام  أن  وأضاف، 
(امتحان  االوىل  املرحلة  اختبار  اجتازوا  الذين  للمتقدمني  األعىل  القضاء 
الكفاءة التحريري) للدورة (44) وحسب املواعيد املؤرشة يف الجدول أدناه“.
وأشار إىل أن ”االعرتاضات عىل نتائج امتحان الكفاءة التحريري للمتقدمني 
النتائج  جميع  فيها  كانت  كافة  االجراءات  اتخاذ  وبعد   (44) للدورة 

(مطابقة)“.
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بريوت/ متابعة الزوراء:
ارتفعـِت الرصخات يف لبنـان مع إغالق 
باب التسجيل عىل ”البطاقة التمويلية“، 
وذلك بعـد اصطدام عدد مـن اللبنانيني 
بعقبة عـدم تمكنهم من االسـتحصال 
عىل كامل املستندات املطلوبة وال سيما 

بطاقة الهوية. 
ففي وقـت يغرق فيـه لبنـان يف دوامة 
انهيـار اقتصـادي منـذ صيـف 2019، 
املتعلـق   “230” رقـم  القانـون  صـدر 
بالبطاقـة اإللكرتونيـة التمويلية تحت 
راية مـرشوع ”دعـم“ يف يوليو املايض، 
وذلك بالتزامن مع رفـع الدعم تدريجياً 
عـن مـواد أساسـية منهـا املحروقات 

واألدوية واملواد الغذائية.
التمويليـة  البطاقـة  مـرشوع  أطلـق   
مـن الـرساي الحكومـي مع فتـح باب 
التسـجيل أمـام املواطنـني عـرب بوابة 
إلكرتونية أنشـئت لهذه الغاية، يف األول 
من ديسمرب املايض، مع إعطاء صالحية 
رقابة ُحْسـن تنفيذ املـرشوع للتفتيش 

املركزي.
سـبق أن وصف البنك الدويل أزمة لبنان 
بأنها ”األكثر حدة وقسـاوة يف العالم“، 
وصنفهـا ضمـن أصعـب ثـالث أزمات 
سـجلت يف التاريـخ منذ أواسـط القرن 
التاسـع عرش، ففقدت العملة اللبنانية 
حـوايل 90  يف املئـة من قيمتهـا مقابل 
الـدوالر، وتفاقم الفقر ليطال بحسـب 
تقرير لـ“اإلسـكوا“ ”74 يف املئة تقريباً 
مـن مجموع السـكان، وإذا مـا تم أخذ 
أبعـاد أوسـع مـن الدخـل يف االعتبـار، 
كالصحـة والتعليم والخدمـات العامة، 
تصـل نسـبة الذيـن يعيشـون يف فقـر 

متعدد األبعاد إىل 82 يف املئة“.
لبنـان  خطـة  عـىل  السـابق  املـرشف 
لالسـتجابة لألزمة الذي عمل عىل وضع 
معايـري البطاقـة التمويليـة، الدكتـور 
عاصم أبي عيل، رشح ملوقع ”الحرة“ أن 
”برنامج الدعم ينقسم إىل جزأين، األول 
يتعلق بربنامج ’شبكة أمان االجتماعية‘ 
املمول بقرض من البنـك الدويل وقيمته 

246 مليون دوالر“.
يعنى املرشوع بحسب أبي عيل ”بتأمني 
شـبكة أمان اجتماعي لـألرس الرازحة 
تحت خط الفقـر املدقع وذلك من خالل 
تقديمات مالية، إضافة إىل مساعدة 87 
ألف تلميذ يف املدارس واملعاهد الرسـمية 
بدفع بعض الرسـوم املتوجبـة عليهم، 
والجزء الثالث من هذه املسـاعدة يقوم 
عىل الدعم النفيس االجتماعي واإلرشـاد 
األرسي يف مراكـز الخدمـات االنمائيـة 

املنترشة يف لبنان“.
أما القسـم الثاني من برنامج ”الدعم“ 
فيتعلـق كما قـال أبـي عـيل بالبطاقة 
التمويليـة مؤكداً أنها تسـتهدف األرس 
أن  بالـرضورة  ليـس  ”إذ  املتواضعـة 
تكـون رازحة تحت خـط الفقر املدقع، 
بـل يتطلـب أن تكـون بحاجـة للدعـم 
املـادي يف ظل رفع الدعم عـن املنتجات 
والسلع األساسـية، من هذا املنطلق تم 
اعتماد منصة موحدة للشـبكتني، فيتم 
فـرز املواطنني إلكرتونياً، بني املسـتحق 
املسـتحق  وبـني  التمويليـة  للبطاقـة 

لبطاقة األرس األكثر فقراً“.

بطاقة ”انتخابية ال تمويلية“
الواسـعة  التغطيـة  برنامـج  يقـدم 
للمسـاعدات النقدية املعروف بالبطاقة 
التمويليـة، بحسـب مـا ورد عىل موقع 
شـبكة ”دعـم“ للحمايـة االجتماعية، 
”لـكل فـرد مـن أفـراد األرسة اللبنانية 
مبلغاً شـهرياً قـدره 25 دوالرا أمريكيا، 
باإلضافـة إىل مبلـغ 15 دوالرا أمريكيـا 
لـكل شـخص يف األرسة يتجـاوز عمره 
64 عامـاً، عىل أّال يتعـدى املبلغ األقىص 
لألرسة الواحـدة 126 دوالرا أمريكيا، أو 
ما يعادله باللرية اللبنانية بحسب سعر 

الرصف عىل منصة صريفة“.
يف حـني يقـّدم برنامـج شـبكة األمان 
االجتماعيـة، أو ”أمان“، مبلغاً شـهرياً 
قـدره 20 دوالرا أمريكيـا لـكل فرد من 
أفراد األرسة، عىل أن يكون الحد األقىص 
لألفراد املستفدين ستة أفراد، باإلضافة 
إىل مبلغ ثابـت بقيمة 25 دوالرا أمريكيا 

لألرسة الواحدة.
يف 31 من الشـهر املـايض، انتهت مهلة 
التسـجيل عـىل منصـة ”دعـم“، حيث 
االجتماعيـة،  الشـؤون  وزيـر  كشـف 

هيكتـور حجار، خـالل مؤتمر صحفي 
أنه: ”خالل شـهرين، تسجل 582،825 
اسـتمارة، وليس أرسة، ألن هـذا الرقم 
يتضمـن أيضاً هامشـاً مـن الخطأ، ألن 
بعـض األرس تسـجلت مرتـني أو ثـالث 
وبعض األفراد وهم يحاولون التسـجيل 
أنشـؤوا حسـابا أو اثنـني ولـم يكملوا 

تعبئة االستمارة مثال“. 
املفتوحـة املوجودة  البيانات  وبحسـب 
عىل موقع ”Impact“، فإن املناطق التي 
فيهـا العدد األكـرب من األرس املسـجلة 
وفقـا لحجار ”هي بعبدا وعكار وبعلبك 
وطرابلـس وزحلـة وعدد األفـراد الذين 
تسـجلوا عـىل املنصة ضمـن األرس هو 

.“1,426,147
املسـتندات التـي طلبـت لتقديـم طلب 
االسـتفادة مـن برنامـج الدعـم الـذي 
يغطي سـنة واحدة، حددت عىل الشكل 
اآلتـي: الهويـة اللبنانيـة لـكل فرد من 
أفراد األرسة، جواز السـفر لكل فرد من 
أفـراد األرسة (إن وجـد)، معلومات عن 
دفاتر تسـجيل السـيارات (إن وجدت)، 
معلومـات عـن الحسـابات املرصفيـة 

(IBAN) لـكل فـرد بالـغ يف األرسة (إن 
وجد)، رقم التعريـف الرضيبي اللبناني 

(إن وجد).
استنكر املختار، زاهر الكسار، ما اعتربه 
حرمان قسم كبري من العائالت اللبنانية 
والتـي تعيش فعليـاً تحت خـط الفقر 
من االسـتفادة من البطاقـة التمويلية 
بسـبب عدم حيازتها عىل بطاقة هوية، 
وقال متسائال: ”أي منطق هذا، والدولة 
عاجزة عن تأمني هويات ملواطنيها، فال 
أوراق خاصـة بطلـب التقديم للحصول 
عليهـا، كما أن اآللـة املخصصة لذلك يف 
دائـرة النفـوس دائمـاً معطلـة، وفوق 
هذا ال طوابع وإن وجدت ففي السـوق 

السوداء“.
منـذ أن علـم املختار بإمكانيـة حرمان 
لبنانيـني مـن االسـتفادة مـن البطاقة 
التمويليـة سـارع للقاء الوزيـر حجار 
طارحاً أمامـه القضية، وقال: ”أطلعته 
أن إخراج القيد أهم مـن بطاقة الهوية 
فلماذا يلغى دوره، وإن كان يمكن تقديم 
جواز سفر فإن أيا من العائالت الفقرية 
ليس لديها هذا املستند، فمن استحصل 
عليه ويمكنه السفر لن يكون من ضمن 
العائـالت األكثر فقراً، ومع هذا تفاجأنا 
بـاإلرصار عـىل بطاقة الهويـة كرشط 
لقبول التسـجيل، ما يعني حرمان عدد 
كبري مـن املواطنني من دْخـل أملوا بأن 

ينتشلهم، ولو قليالً، من براثن الفقر“.
الكّسار أطلق رصخة عرب موقع ”الحرة“ 
قائالً: ”يكفي إذالالّ للمواطنني، لألسف 
أصبـح اللبنانيـون متسـولني، ولتقـم 
الدولة بواجبهـا وتؤمن بطاقات الهوية 
بدالً مـن التحجج بعدم قبـول أي طلب 
من دونهـا، فهذه مسـؤوليتها، وإن لم 
يحـّل األمر سـنتحرك، فلن نسـكت عن 
هـذه االستنسـابية، وال سـيما أن لدينا 
شـكوكاً بأن هذه البطاقـة انتخابية ال 

تمويلية“.
ديـب عبـد الواحـد، صياد سـمك، كان 
عنـد املختار للحصول عـىل عبوة حليب 
لطفلـه، حيث يقـوم األخـري بتوزيعها 

عـىل املحتاجني، قال بغصـة: ”ال يوجد 
أكثـر من هذا الذل الذي نعيشـه، فحتى 
حليب وحفاضـات ال يمكننـي تأمينها 
لطفيل، وزوجتي مستقيمة، قدمت عىل 
البطاقة التمويلية وإذ يطلب منا بطاقة 
هوية، يف وقت الدولة ال يمكنها تأمينها 

وال أملك املال لدفع رسومها“.
وتسـاءل عبـد الواحـد: ”ملـاذا كل هذا 
التعقيـد، ملـاذا ال يقتـرص األمـر عـىل 
إخراجـات القيـد، أم أن دولتنـا اعتادت 

تعذيبنا؟“
أشـارت ”اليونسـيف“ يف تقرير صدر يف 
شـهر يوليو املايض، إىل أن ”أكثر من 30 
يف املئة من أطفال لبنان ينامون ببطون 
خاويـة، لعدم حصولهـم عىل عدد كاف 
مـن وجبات الطعام، يف حني ال تملك 77 
يف املئة من األرس مـا يكفي من غذاء أو 

مال لرشاء الغذاء“.
وكشف مسح أجرته املنظمة أن ”60 يف 
املئة من األرس تضطـر إىل رشاء الطعام 
عرب مراكمـة الفواتري غـري املدفوعة أو 
مـن خـالل االقـرتاض واالسـتدانة، 40 
يف املئـة مـن األطفـال ينتمـون إىل أرس 
ال يعمـل فيها أحـد، 77 يف املئة من تلك 
األرس ال تتلقى مسـاعدة اجتماعية من 
أي جهـة ، 30 يف املئـة مـن األطفـال يف 
لبنان ال يتلقون الرعاية الصحية األولية 
التـي يحتاجون إليها، كما أن واحداً من 
كل عرشة أطفال يف لبنان جرى إرسـاله 

إىل العمل“.
بعد أن توقعت ليال مصطفى أن تدعمها 
البطاقـة التمويليـة يف مـرصوف البيت 
يف ظـل الوضـع املعييش الـذي وصفته 
قالـت  كمـا  اآلن  تخـىش  بـ“الزفـت“، 
ملوقع ”الحـرة“ من حرمان عائلتها من 
بصيـص األمل البسـيط  املتمثل باملبلغ 

الذي بنت آمالها عليه. 
وتوضـح: ”قبـل رفـع الدعـم وارتفاع 
األسـعار بشـكل جنونـي، كنـا نواجه 
الفقر وعدم القدرة عىل تأمني حاجياتنا 
األساسـية فكيـف اآلن، زوجي عامل يف 
أي يشء يطلب منه فال وظيفة أو مهنة 

محددة لديه“.
لـدى ابنة عكار ولدان (5 و9 سـنوات)، 
عائلتها مهددة بالطرد من املنزل بسبب 
عدم قدرتها عىل دفع بدل اإليجار البالغ 
350 ألف لرية ”يف وقت يطلب املالك رفع 
املبلـغ“، مضيفـة ”الظـروف تضطرنا 
إىل تخفيـف وجبات الطعـام، فكيف لنا 
أن نتحمـل كل األعبـاء، حتى ولو كانت 
بطاقـات الهويـة متوفـرة ال نملك املال 
لدفع رسـومها التي تعادل نحو 50 ألف 

لرية يف األوقات العادية“.
وفيمـا يتعلـق بـرضورة حيـازة مقدم 
الطلـب عـىل البطاقـة التمويليـة، عىل 
بطاقة هوية واعتبارها رشطاً أساسـياً 
إلتمام التسـجيل، قال رئيـس التفتيش 
املركـزي، القايض جـورج عطية، ملوقع 
”الحـرة“: ”كونها تحمل رقمـاً موحداً، 
فحتى  جـواز السـفر ال يمكنه أن يحل 
مكانها حيث يتغري رقمه عند كل تجديد 

له“.
القـايض عطيـة أشـار إىل أن ”اللجنـة 
الوزاريـة املعنيـة قـد حـددت عمليـة 
التسجيل يف برنامج دعم إلكرتونياً خالل 
شـهرين ابتداء من شـهر كانـون األول 
(ديسمرب) 2021 حتى 31 كانون الثاني 
(ينايـر) 2022 باإلضافة إىل تمديد فرتة 
تحديث الطلب وإرفاقـه بالهويات فور 

إنجازها حتى أواخر شهر آذار“.
ال يوجـد تمويـل حتـى اآلن للربنامـج 
التمويليـة، وكمـا  الخـاص بالبطاقـة 
قـال القـايض عطيـة: ”هـذا األمر من 
مسـؤولية الحكومة، لكن هناك تمويل 
لربنامج العائالت األكثر فقراً من االتحاد 
األوروبـي، ولربنامج ’أمـان‘ املمول من 

البنك الدويل“. 
وشدد القايض عىل أنه ”يحق للمواطن 
االسـتفادة من برنامـج واحد فقط“، 
آمـًال مـن أن يكـون ”حسـن تنفيـذ 
املرشوَعني األولني بضوابط ومسؤولية 
ورقابة، بـادرة خري لتحفيـز الجهات 
البطاقـة  لتغطيـة حاجـات  املانحـة 

التمويلية“.

بغداد/ الزوراء:
لـْم تمـر تهديدات الرئيـس التنفيـذي ومالك 
مـارك  وإنسـتغرام  فيسـبوك  تطبيقـي 
زوكربريغ، بإغالق عملياتـه يف أوروبا، مرور 
الكرام، بل جاء الرد مبارشاً وربما ساخراً من 

القادة األوروبيني.
فقـد أوضح وزيـر االقتصاد األملانـي الجديد 
روبـرت هابيـك للصحفيني خـالل اجتماع يف 
باريس ، أنه عاش من دون فيسـبوك وتويرت 
ملـدة أربـع سـنوات بعـد تعرضـه لالخرتاق، 

”وكانت الحياة رائعة“، عىل حد تعبريه.
من جانبـه، أكد وزير املاليـة الفرنيس برونو 
لـو مري، متحدثاً إىل جانـب زميله األملاني، أن 
الحياة سـتكون جيـدة جداً بدون فيسـبوك، 

.“CITYA.M” وفق موقع
وجـاء تعليـق الوزيرين عـىل ترصيح رشكة 
ميتا بأنه إذا لم يتم منحها خيار نقل وتخزين 
ومعالجة البيانات من املستخدمني األوروبيني 
عـىل خوادم مقرها الواليات املتحدة، فقد يتم 

إغالق فيسـبوك وإنسـتغرام يف جميع أنحاء 
أوروبا.

وكان زوكربريغ حذر يف تقريره السـنوي من 
أن املشـكلة الرئيسـة لرشكته هـي عمليات 
نقـل البيانات عـرب املحيط األطلـيس، والتي 
 Privacy Shield يتم تنظيمها عرب ما يسمى
واالتفاقيـات األخـرى التي تسـتخدمها ميتا 
لتخزين البيانات من املسـتخدمني األوروبيني 

عىل الخوادم األمريكية.
كذلـك، حذرت ميتا يف تقريـر حديث إىل لجنة 
األوراق املاليـة والبورصات األمريكية، من أنه 
إذا لم يتم اعتماد إطار عمل لنقل البيانات ولم 
يعد مسموحاً للرشكة باستخدام االتفاقيات 
الحاليـة ”أو البدائـل“، فـإن الرشكـة ”مـن 
املحتمـل“ أال تكون قادرة عـىل تقديم العديد 
من ”املنتجـات والخدمـات األكثـر أهمية“، 
بمـا يف ذلك فيسـبوك وإنسـتغرام، يف االتحاد 
األوروبـي، وفقـاً لتقاريـر وسـائل اإلعـالم 

املختلفة.

بغداد/ الزوراء:
اكـَد النائـب األول لرئيـس مجلس 
دور  ان  الزامـيل،  حاكـم  النـواب 
اإلعالم يف معالجة الظواهر السلبية 
يف املجتمـع يوازي الـدور األمني يف 

االهمية .
زيارتـه  خـالل  الزامـيل،  وقـال 
امليدانية ملقر شبكة اإلعالم العراقي 
ومجلـس األمنـاء، التقـى خاللها 
رئيس الشبكة الدكتور نبيل جاسم 
ورئيـس مجلـس األمنـاء الدكتور 
جعفـر الونـان وعدداً مـن أعضاء 
مجلس األمناء“:  أن مجلس النواب 
مهتـم بشـبكة اإلعـالم العراقـي، 
مؤكـداً عـدم السـماح ألي جهـة 
تنفيذية بالتدخل أو محاولة التأثري 
عىل املؤسسـات املرتبطة بمجلس 
اإلعـالم  شـبكة  السـيما  النـواب 

العراقي.
وذكر املكتب اإلعالمي للنائب األول 
لرئيـس مجلـس النـواب يف بيـان، 
”الزامـيل  أن  الـزوراء“:   ” تلقتـه 
نوَّه خـالل اجتماع عقـده يف مبنى 

الشـبكة بأن زيارته اليوم (أمس) 
كأوىل محطاتـه امليدانية، دليل عىل 
أن مجلس النواب مهتم بالشـبكة 

إعالم  لتأسـيس  كأولويـة قصوى 
دولـة مهنـي ومتطـور باعتبـاره 
يف  ومؤسسـاً  اساسـياً  رشيـكاً 

اىل  السياسـية“، مشـرياً  العمليـة 
”عدم السـماح ألي جهـة تنفيذية 
بالتدخل بعمل وشؤون املؤسسات 

الترشيعيـة  بالسـلطة  املرتبطـة 
السيما شبكة اإلعالم“.

واضاف، أن ”الزاميل استمع خالل 
لقائه عـدداً من موظفي الشـبكة 
إىل جملة طلباتهم املتعلقة بتوزيع 
قطـع األرايض السـكنية وتثبيـت 
العقـود بحسـب األطـر القانونية 
ووعـد بمتابعـة هذه امللفـات مع 
الجهـات املعنيـة وحلّهـا يف أرسع 
”إدارة  مطالبـاً  ممكـن“،  وقـت 
الفريـق  الشـبكة بالعمـل بـروح 
الواحد لتصحيح األخطاء السابقة 

وتجاوز التحديات“.
ودعا الزاميل وفقاً للبيان إىل ”منح 
األولويـة يف إعـالم الدولـة لهمـوم 
الناس ومعاناتهـم، ونقد القضايا 
خـالل  مـن  السـلبية  والظواهـر 
أن  مؤكـداً،  التوعويـة“،  الربامـج 
”دور اإلعالم يف معالجة الكثري من 
املشـاكل التي يعاني منها املجتمع 
قـد يكون موازيـاً يف األهمية للدور 
األمنـي، ملـا يقدمه مـن معالجات 

وحلول“.
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:

أفادت وسائل إعالمية سودانية 

بأنـه تـم اعتقال وزير شـؤون 

مجلـس الـوزراء السـابق خالد 

قـوة  بواسـطة  يوسـف  عمـر 

ملثمـة، مـن داخل مقـر حزب 

املؤتمر السوداني.

وأكـدت مصادر بحـزب املؤتمر 

مقـره  اقتحـام  السـوداني 

بالخرطوم من قبل قوات أمنية، 

القيادي بالحزب خالد  واعتقال 

عمـر يوسـف، الشـهري بخالـد 

سـلك من داخل اجتماع منعقد 

بالدار.

ويف نوفمرب املـايض، تم اإلفراج 

عن خالد عمر يوسـف وساسة 

عـن  إرضابهـم  بعـد  آخريـن، 

الطعام احتجاجا عىل اسـتمرار 

اعتقالهـم، رغـم توقيـع اتفاق 

بني القادة العسـكريني ورئيس 

الـوزراء املدني عبد الله حمدوك 

يقـيض باإلفـراج عـن جميـع 

املعتقلني املدنيني.

وتسـببت سـيطرة الجيش عىل 

السـلطة يف 25 أكتوبر يف تجميد 

اتفـاق لتقاسـم السـلطة بـني 

الجيـش واملدنيـني مـن تحالف 

قوي الحرية والتغيري، واعتقال 

عدد مـن الـوزراء واملسـؤولني 

املدنيني الكبار.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
أعلنِت الرئاسـة املرصية أن الرئيس 
املرصي عبد الفتاح السـييس ناقش 
مـع نظـريه الجزائـري عبـد املجيد 
تبـون، تطورات األوضـاع اإلقليمية 

خالل اتصال هاتفي.
الرئاسـة  باسـم  املتحـدث  وأكـد 
املرصية بسـام رايض، أن السـييس 
تلقى اتصاال هاتفيا من تبون، فأكد 
العالقات  الجانبان عىل خصوصيـة 
بـني البلديـن، واعتـزاز الجزائر بما 
يجمعها بمـرص من روابـط وثيقة 
ومتميـزة عىل املسـتويني الرسـمي 
بتكثيـف  واهتمامهـا  والشـعبي، 
يف  الثنائـي  والتنسـيق  التعـاون 
االقتصاديـة  خاصـة  املجـاالت  كل 

واألمنية.
مـن جانبه، أعـرب الرئيس املرصي 
عن اعتزازه بزيارة الرئيس الجزائري 
ملرص، مؤكدا تميز العالقات الثنائية 
بني مـرص والجزائـر، وتطلع مرص 
للدفع قدمـاً بأطر التعـاون الثنائي 
عىل شـتى األصعدة، والسـيما فيما 

يتعلـق بتعزيز قنـوات التواصل بني 
البلديـن عـىل املسـتوى االقتصادي 
وتعظيـم حجـم التبـادل التجـاري 
وزيادة االستثمارات البينية، خاصًة 
من خالل اإلعداد لعقد الدورة املقبلة 
للجنة العليا املشـرتكة عىل مستوى 
رئيـيس الـوزراء بالبلديـن يف أقـرب 
وقـت، فضـًال عـن تعزيـز التعاون 

األمني والعسكري بني البلدين.
أن  الرسـمي،  املتحـدث  وأضـاف 
االتصال تطرق إىل مناقشة تطورات 

عـدد مـن القضايـا اإلقليميـة ذات 
االهتمام املشرتك، خاصة األوضاع يف 
ليبيا، فتوافقت الرؤى يف هذا الصدد 
حـول أهمية تعزيـز أطر التنسـيق 
املرصية الجزائرية ذات الصلة، وذلك 
لتحقيـق هدف رئييس وهـو تفعيل 
إرادة الشـعب الليبي من خالل دعم 
مؤسسـات الدولة الليبية، ومساندة 
األمـن  لتحقيـق  الحاليـة  الجهـود 
واالسـتقرار والحفـاظ عـىل وحدة 

وسيادة ليبيا.
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واشنطن/ متابعة الزوراء:
وصـف وزيـر خارجيـة االتحـاد األوروبي 
جوزيـب بوريـل زيـارة الرئيـس الفرنيس 
إيمانويل ماكـرون إىل روسـيا بـ“املهمة“، 
مشري إىل أنها ”تشكل عنرص انفراج“. وعىل 
الرغـم مـن تفاؤله، قال بوريل إن املشـكلة 

”لم تحل بعد“ ولم يتم تحقيق ”معجزة“.
وقـال بوريـل للصحفيـني يف ختـام زيارته 
إىل واشـنطن قائال: ”ما دام هناك اسـتعداد 
للجلـوس إىل طاولة املفاوضـات والتحاور، 
أعتقـد بأنـه سـيكون هنـاك أمـل يف عـدم 

الدخول بمواجهة عسكرية“.
واعترب أن زيارة ماكرون إىل روسـيا اإلثنني 
واجتماعـه مـع نظـريه الـرويس فالديمري 
بوتني شـكلت ”إشـارة إيجابية“ و“مبادرة 
جيـدة“، قائـال ”أعتقد أنها تشـكل عنرص 

انفراج“.
وكان ماكـرون بعد لقائه مع بوتني قد لفت 
إىل أنـه يرى حلوال ”ملموسـة“ لألزمة، وقد 
تلقى تأكيدات مـن الرئيس الرويس بأنه لن 

يكون هناك مزيد من التصعيد.
لكن بوريـل وعىل الرغـم من تفاؤلـه، قال 
إن املشـكلة ”لم تحل بعـد“. وتابع: ”زيارة 
الرئيـس ماكـرون ملوسـكو كانـت مهمة، 
لكنها لـم تحقق معجزة“، مـع عدم وجود 

إشارات بخفض التصعيد من قبل روسيا.
يشء  أهـم  أن  األوروبـي  املسـؤول  وذكـر 
بالنسبة للسـلطات الروسية ليس أوكرانيا، 

ولكن ”الهندسـة الجديدة لألمن يف أوروبا“، 
مضيفـا أنهم ”يعارضون هذه الهندسـة“، 
مرجحا أنهم ”أنهم يمارسون ضغوطا عىل 
أوكرانيـا من أجل التفـاوض عىل يشء مهم 
بالنسـبة إليهـم وهو توسـع حلف شـمال 

األطليس واملخاوف  األمنية    لديهم“.
وكانت روسـيا قد حشـدت أكثـر من 100 
ألف جندي عىل الحدود مع أوكرانيا، ما أثار 
اتهامات من الواليات املتحدة ودول أوروبية 

بأنها تستعد لغزوها.
من جهتها، ترفض موسكو االتهامات بأنها 
تخطط لغزو جارتهـا لكن الواليات املتحدة 
حّذرت من أن موسـكو حشـدت 70 يف املئة 
مـن القوات التي قـد تحتاجها لتنفيذ توغل 

واسع النطاق.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:

ناقشـت قيادة عمليات بغـداد، امس األربعاء، 

الخطط املعدة لتأمني زيارة مرقد اإلمام موىس 

بن جعفر الكاظم (ع) بمناسـبة ذكرى وفاته 

املوافق لـ٢٥ رجب بالتقويم الهجري.

ويقصـد مئات اآلالف من الزائرين مرقد اإلمام 

مـوىس بن جعفـر والـذي يضـم أيضـا مرقد 

حفيـده محمد بن عيل يف مدينـة الكاظمية يف 

العاصمة العراقيـة إلحياء ذكرى وفاة األول يف 

كل عام.

وذكـرت قيـادة عمليـات بغـداد، يف بيـان، أن 

قائدهـا تـرأس مؤتمراً أمنيـاً يف مقـر الفرقة 

الثانية رشطـة اتحادية بحضـور اللواء الركن 

قائـد املقـر املتقـدم لعمليـات بغداد/الكـرخ 

وقـادة الفرق وامـري التشـكيالت مع ضباط 

هيئة ركن القيادة ومديري األجهزة والوكاالت 

االسـتخبارية ملناقشـة خطة تامـني الحماية 

للزيـارة الرجبية الخاصة بذكـرى وفاة االمام 

موىس بن جعفـر (الكاظم) وذلـك يف الـ(٢٥) 

من رجب.

وأوضـح البيـان: أنه تـم خـالل املؤتمر عرض 

الخطط الخاصة بتأمـني الحماية للطرق التي 

يسلكها الزائرون، واملواكب الحسينية املنترشة 

عليها، وآلية التنسـيق واسناد الدوائر الخدمية 

والصحيـة والهيئـات السـاندة لهـا واالرتقاء 

بمسـتوى عملها يف تقديم الخدمـات للزائرين 

ومعالجة السـلبيات من خالل مناقشة تقارير 

عن الزيارات السـابقة تمهيداً لتالفيها يف هذه 

الزيارة.

كما اكد قائد العمليات عىل رضورة االسـتمرار 

بالعمليـات التعرضية االسـتباقية املبنية عىل 

املعلومـات االسـتخبارية يف مالحقة عصابات 

داعش اإلرهابية والجريمـة املنظمة والعابثني 

بالسـلم املجتمعـي، لتفويـت الفرصة عىل كل 

من تسول له نفسـه إيقاع األذى بأبناء شعبنا 

الكريم وتعكري صفو الزيارة.

بغداد/الزوراء:
أقامت عـدد من رئاسـات املحاكم 
االربعـاء،  امـس  االسـتئنافية، 
مجالس عزاء لـروح القايض احمد 
فيصـل الخصـاف الـذي اغتيـل يف 
محافظة ميسـان عىل يد عصابات 
الغدر واالجرام مسـاء يوم السـبت 

املايض املوافق ٥ /٢ /٢٠٢٢.
وذكـر اعـالم القضاء يف بيـان ورد 
«رئاسـة محكمـة  ان  «الـزوراء»: 
استئناف االنبار أقامت يوم الثالثاء 
املوافـق ٨ /٢ /٢٠٢٢ مجلس عزاء 
عـىل روح الشـهيد القـايض احمد 
فيصـل خصـاف يف مقـر رئاسـة 

االستئناف.
وتابع البيان «فيما نظمت «رئاسة 
االتحادية  محكمة اسـتئناف دياىل 
وقفـة تأبينية عـىل روح الشـهيد 
خصـاف  فيصـل  احمـد  القـايض 
بحضور السادة القضاة واملوظفني 

واملحامني».

محكمـة  «رئاسـة  أن  إىل  وأشـار 
اسـتئناف ميسان سـتقيم مجلس 
يـوم  االسـتئناف  مقـر  يف  عـزاء 
 ٢/  ١٠ املوافـق  املقبـل  الخميـس 
/٢٠٢٢ يف مقر رئاسـة االستئناف 
صباحـا  العـارشة  السـاعة  مـن 
ولغايـة السـاعة الثانيـة والنصف 

بعد الظهر».
مـن جانبه، وجه محافظ ميسـان 
بإنشاء ن صب تذكاري دائم يف قلب 
املدينة يخلد شـهيد العدالة القايض 
(أحمـد فيصـل) تكريمـا ملواقفـه 
الجريمـة،  محاربـة  يف  البطوليـة 

بحسب البيان.

بغداد/الزوراء:
كشفت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس االربعاء، 
عـن صـدور أمري اسـتقداٍم بحقِّ مسـؤولني 
اثنني يف ُمحافظة بابل، ُمبيِّنًة أنَّ األمرين شمال 
املديرين العامـني للمرصف الزراعي السـابق 

ورئيس هيئة االستثمار يف املُحافظة.
وذكـرت دائـرة التحقيقات يف الهيئة بحسـب 
بيـان ورد «الـزوراء»: أنَّ «محكمـة تحقيـق 
ة بنظـر قضايا النزاهة أصدرت  الحلة املُختصَّ
أمـر اسـتقداٍم بحـق املديـر العـام للمرصف 
الزراعي التعاوني يف بابل السابق، عن موضوع 
املُخالفات املُرتكبة يف فرع املرصف يف الهاشمية 
بشـأن منح قـرض بمبلـغ (٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠) 
مليون دينار، خالفـًا للقانون وبضماناٍت غري 

أصوليَّـٍة».
وأضافـت إنَّ «املحكمـة ذاتهـا أصـدرت أمـر 
اسـتقداٍم بحـقِّ املدير العـام لهيئة اسـتثمار 
بابـل؛ لقيامه بالتوقيع عىل كتـاب عدم طلب 
ِه  لة بحقِّ الشـكوى يف القضيَّة الجزائيَّة املُسـجَّ
كُمتَّهـٍم خالفاً للسـياقات، الفتـًة إىل أنه كان 
يجب عىل املدير العام مفاتحة هيئة االستثمار 
ـة؛ لغرض اإلجابـة لعدم جـواز اإلجابة  العامَّ
من قبلـه قانوناً بخصوص طلب الشـكوى يف 

القضيَّة؛ كونه ُمتَّهماً فيها».
وأوضحت الدائرة أنَّ «أمري االسـتقدام صدرا 
ـة بنظر  عـن محكمـة تحقيق الحلـة املُختصَّ
قضايـا النزاهـة؛ اسـتناداً إىل أحـكام املادَّتني 

(٣٤٠ و٣٣١) من قانون العقوبات».

وكشـفت هيئـة النزاهـة االتحاديَّـة، امـس 
ة  االربعـاء، عـن ضبطهـا مـوادَّ طبيَّـة خاصَّ
بجراحـة القلـب ُمنتهية الصالحيـة، وحاالت 
أحـد  يف  للمـرىض  واسـتغالٍل  مسـاومٍة 

املُستشفيات يف محافظة األنبار.
وذكرت دائـرة التحقيقات يف الهيئة بحسـب 
بيـان ورد «الـزوراء»: أنَّ «فريـق عمل مكتب 
تحقيـق األنبـار، الـذي انتقل إىل ُمستشـفى 
ـن من ضبـط موادَّ  ، تمكَّ الفلوجـة التعليمـيِّ
عمليَّـات  وإجـراء  بعـالج  ـٍة  خاصَّ طبيَّـٍة 
ـة بالقلب ُمنتهية الصالحية،  الجراحة الخاصَّ
ُمبّينـًة ضبـط كميَّـاٍت كبـريٍة من تلـك املواد 

يف مخـزن املواد الطبيَّة يف شـعبة القسـطرة 
باملُستشفى».

وأضافـت إنَّ «املـوادَّ التي تمَّ ضبطها شـملت 
(٢٧٥) أنبـوب توصيـل املـادة املُلوَّنة إىل غرف 
القلب، و(٣٨٠) أنبوب توصيل املادة املُلوَّنة إىل 
رشايني القلب، و(١١٠٠) كانيوال تثقيب كبرية 
إلدخـال األنابيب من خاللهـا إىل القلب، فضالً 
ة اسـتخراج الخثرة من األوعية  عـن (٢٢) مادَّ
ًة بنفخ البالون  الدمويَّة، و(٤٠) سـاعًة خاصَّ
داخل الرشايني، وشـبكات ُتزَرُع داخل القلب، 
وبطاريات تشـغيل القلـب، وموصل ذي ثالثة 

اتجاهاٍت لربط األنابيب الداخلة إىل القلب».

دياىل/الزوراء:
اغلق العرشات مـن املتظاهرين يف دياىل، امس 

االربعاء، اهم شوارع املحافظة.
وقال املتظاهر محمد الشـمري: ان“ العرشات 
من خريجي املعاهد التقنية خرجوا يف تظاهرة 
سـلمية من بعد ظهر اليوم (أمس) امام مبنى 
محافظة دياىل وسـط بعقوبة وقطعوا شارع 
املحافظة للمطالبة بحقوقهم املرشوعة ورفض 

اي اعتداء ينال من املعتصمني السلميني ”.
واضاف الشـمري ان“ التظاهرة تأتي من اجل 
تأكيـد موقفنا السـلمي يف املطالبـة بالحقوق 
ورفـض اي محـاوالت ترمـي إلبعـاد رسداق 
االعتصام عـن شـارع املحافظـة والتأكيد ان 
رسالتنا واضحة يف املطالبة بالتعيني باعتباره 
حقا دسـتوريا وقانونيـا، وان التظاهرة تمثل 

استحقاق اكثر من ١٠ االف خريج“.
وتشهد دياىل تظاهرات سلمية بني فرتة واخرى 
بسـبب االزمـة االقتصادية ونقـص الخدمات 

وسوء االوضاع األمنية. 
كمـا أفـاد مسـؤول حكومـي يف ديـاىل، امس 
األربعاء، بتنظيم احتجاج وتظاهرات واسـعة 
للمزارعني لرفض قرار حكومي بدمج مرصف 
املقدادية الزراعـي مع مرصف دياىل واعتربوه 

رضبة اقتصادية للمزارعني.

وقـال قائممقـام املقدادية وكالـة، حاتم عبد 
إن  صحفـي:  ترصيـح  يف  التميمـي،  جـواد 
«عـرشات املزارعـني نظمـوا وقفـة احتجـاج 
وسـط قضاء املقدادية، ضد قرار دمج مرصف 
املقداديـة الزراعـي مـع مرصف ديـاىل ضمن 
خطـة للمرصف الزراعي التعاوني العام بدمج 

الكثري من فروع املصارف التابعة له».
وأضـاف التميمـي أن «قـرار الدمـج أرض بــ 
١٣ شـعبة زراعيـة يف املقداديـة وتوابع قضاء 

خانقـني، وسـيخلف أعبـاء وتبعـات سـلبية 
ووخيمـة عـىل املزارعـني وتعقيـد إجـراءات 
الحصـول عـىل القـروض الزراعيـة وإنجـاز 
املعامـالت األخـرى إىل جانـب األعبـاء املاليـة 
جـراء التنقل من بعقوبـة إىل مناطق املقدادية 

وخانقني وتوابعه اإلدارية».
وأوضح املسـؤول املحـيل أن «املزارعني هددوا 
بالتصعيد والضغط عىل جميع الجهات املعنية، 

حتى يتم إلغاء قرار دمج مرصف املقدادية».
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النجف/الزوراء:
سجلت دائرة بيئة بمحافظة النجف األرشف حصول ارتفاع غري مسبوق بنسب األمالح 
يف امليـاه الواصلـة إىل املحافظـة، ما يصعب بشـكل كبـري من جهـود معالجتها ضمن 

محطات اإلسالة.
وقـال مدير الدائـرة، عادل محمد الجبـوري، يف بيان اطلعت عليه «الزوراء» إن ”نسـب 
امللوحة يف املياه سـابقاً كانت ال تتجاوز الـ ٣٠٠ جزء يف املليون، بينما وصلت يف الوقت 
الحـارض إىل ٨٠٠ جـزء من املليون“، منبها بأن ”النماذج التي يتم سـحبها شـهرياً من 
محطات املعالجة، تؤرش ارتفاعاً كبرياً بنسـب األمـالح، وكذلك تصاعداً يف تراكيز بعض 

املواد الكيمياوية“.
وأشـار الجبوري إىل ”وجود محطات معالجة تسـتقبل امليـاه الثقيلة بكميات أكثر من 
طاقتها االسـتيعابية، وهو ما يجعل معالجتها لها غري كفوءة، ما يؤثر سـلباً يف األنهار 

التي تصب فيها، وعىل األحياء املائية فيها يشكل كبري“.
وأكد أن ”إنجاز محطة معالجة املياه الثقيلة يف منطقة بحر النجف، من شأنه أن ينهي 
جميع املشـكالت املتعلقة باملياه الثقيلة ومعالجتها يف املحافظة، ملا لها من أهمية عىل 
املسـتوى االقتصـادي والبيئي، من خـالل اعتماد معالجتها وطرحهـا إىل بحرية النجف 
التي تبعد ما يقرب من خمسـة كيلومرتات، لتكون صالحة لالستهالك البرشي، وعيش 

الكائنات الحية“. 

من منطلق  « رب اخ لك لم تلده امك « اتقدم بوافر 
الشـكر واالحرتام لألخـوة يف الرشطـة املجتمعية 
واخـص بذلـك النقيب عـيل «ابو اسـد» وكادره، 
والرائد بسـمه ،عـىل دورهـم الفعـال يف الوقوف 

لنرصة كل فتاة ظلمها املجتمع الذكوري. 
الصحفية ريناس الرايض

بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة الثقافـة، امس األربعاء، عن 
ت عرب  إعـادة القطع األثرية مـن لبنان تمَّ
ثالثة جهات رسـمية، فيما أشـارت إىل أن 

دفعة جديدة من القطع ستعود للعراق.
وقـال رئيـس الهيئة، ليث مجيد حسـني، 
يف ترصيـح صحفي إنَّ «العـراق لم يدفع 
أجور الشحن للرشكة مقابل إعادة القطع 
األثرية املهربة إىل لبنان، بل األخري من قام 

بعملية الشحن واعادتها اىل البالد». 

ت عرب  وأضـاف أن «عملية إعادة اآلثار تمَّ
وفد من الحكومة برئاسة جهاز املخابرات 
والثقافـة  العـدل،  ووزارة  العراقـي، 
اىل أنَّ «األيـام املقبلـة  اللبنانيـة»، الفتـاً 
ستشـهد إعادة عـدد من القطـع األثرية 
من الواليات املتحـدة األمريكية وعدة دول 

أخرى».
وأشـار اىل أن «الهيئـة تتابـع كل القطـع 
األثرية يف جميع الدول، ونحن عازمون عىل 

إعادة اخر قطعة للعراق من الخارج».

كركوك/الزوراء:
أكـد قائد عمليات كركـوك، الفريـق الركن عيل الفريجـي، امس االربعاء، ان املسـاءلة 

القانونية تنتظر كل من يتجاوز عىل سيطرة امنية.
وقـال الفريجـي يف ترصيح صحفي: ان «السـيطرة تمثل علم الدولـة، والواقفون فيها 
ممثلون للدولة، والذي يتجاوز عليها كائنا من يكون يعرض نفسه للمساءلة القانونية»، 

مردفا: مبدأنا احرتم تحرتم».
وأصدرت وكالة وزارة الداخلية لشـؤون الرشطة، الثالثاء، توضيحاً بشـأن السـيطرات 

املشرتكة التي تم نرشها داخل محافظة كركوك.
وقالت الوكالة يف بيان ورد لـ «الزوراء»: إن «السـيطرات املشرتكة التي تم نرشها داخل 
كركـوك واالقضية والنواحـي الغرض منها ابـراز هيبة الدولة وفرض سـلطة القانون 

والقبض عىل املطلوبني ال غريها».
وأضافت، أن «ما يثار حول استهداف بعض الدوائر ال أساس له من الصحة».
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ذي قار/الزوراء:
أعلنت مديريـة بيئة ذي قار، امس األربعاء، عن 
أرسـال فـرق ميدانية ترشف عىل آليـة معالجة 
النفايـات الخطـرة الخاصة برشكـة برتوناس 
النفطية العاملة يف حقل الغراف النفطي شمايل 

املحافظة.
وقال مسؤول شعبة بيئة قضاء الرفاعي، عيىس 
هـادي، يف ترصيـح صحفي ان “وحـدة مراقبة 
املـواد الكيميائية وتقييم املواقـع امللوثة أجرت 
كشـفاً بيئياً عـىل النفايات الخطـرة واملخلفات 
الكيميائية يف حقل الغراف النفطي ومراقبة آلية 

معالجتها وطرق نقلها ”.
وأوضح هادي ان “الرشكة استخدمت العالمات 
التحذيريـة ومعـدات السـالمة واألمـان يف نقل 
النفايات الخطرة واملخلفات الكيميائية والبالغ 

عددها (٣٨٣) برميل“.
وأشـار اىل ان “عملية نقـل النفايات واملخلفات 
الكيميائية تمت حسب ضوابط ورشوط مديرية 

بيئة ذي قار“.

بغداد/ الزوراء:

تعتـزم وزارة البيئة إطالق «الورقة الخرضاء» 

لتعزيز التنوع يف مجال االقتصاد والطاقة.

وقــــال وزيــــر الـبـيـئــة املــخـــول 

بـالـصـالحـيــات اإلداريـة واملالية والفنية، 

جاسم عبد العزيز الفالحي، يف ترصيح صحفي: 

إن «العراق يطلـق قريباً {الـورقـة الخرضاء} 

وهــي اسـرتاتيجية وطنيـة لتعزيـز التنـوع 

يف مجـايل االقتصـاد والــطــاقـــة، الـتـي 

تــــوازي فـــي عـمـلـهــا {الــورقـــة 

البيضـاء} الـتـي سـبق أن أطلقتها الحكومة 

لإلصالح االقتصادي» .

وأضــاف أن «الـورقـة ستكون فاتحة جديدة 

لرؤيـة اقتصاديـة شـاملة تعتمد عـىل تعزيز 

الـقـطـاعــات املـنـتـجــة كـالـزراعـيـة 

والـصـنـاعـيـة والـسـيـاحـيـة، وتـعـزيـز 

إيــرادات الـدولـة وعـدم االعـتـمـاد عـلـى 

الــوقـــود األحــفــوري والـنـفـط الخام 

كمصدر رئيس لالقتصاد» .

الـتـغـيـيــرات  الـفـالحــي  ووصـــف 

املـنـاخـيــة يف عمـوم العالـم بالـ»هائلة»، 

ال سـيما أن العـراق مـن أكثـر ٥ دول تأثـراً 

بها»، مشـرياً إىل أنها «أثرت بشـكل كبري فـي 

معـدالت  وازديـــاد  األراضـــي  تـدهــور 

التصحر والجفـاف، وتقليص الرقعة الزراعية 

ومن ثم األمن الغذائي» .

وأكـد أن «التحذيرات عندمـا تطلق فيجب بذل 

املزيد مـن الجهود والتعاون من قبل املنظمات 

الـدولـيــة، ومـنـهـا منظمتـا األغــذيــة 

و(اكسـاد)،  (فـاو)  وامليـاه  والــزراعـــة 

ملحاولـة الحد من تلـك التغيـريات، فضالً عن 

الجهـود الكبـرية التي تبـذل بدعم مـن وزارة 

الزراعة بهذا الشأن».

بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلية، امس االربعاء، القبض عىل متهمني بحوزتها ٣٠ 

كارت تلقيح مزيف وسط العاصمة بغداد.
الـوزارة قالت يف بيان ورد «الزوراء»: ان «قوة من اللواء الخامس عرش 
عمليـات الفرقـة االوىل رشطـة اتحادية تمكنت باالشـرتاك مع مفارز 
اسـتخبارات اللواء التابعة لوكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية 
ومفـرزة مـن األمن الوطني مـن إلقاء القبض عىل اثنـني من املتهمني 
صـادر بحقهما أمـر قبض وفق أحـكام املادة ٢٨٩ «تزييـف» عىل أثر 

عملية رصد وتحري يف منطقة الكرادة». 
وأشارت اىل ان «املتهمني ضبط بحوزتهما ٣٠ كارت تلقيح مزيف».

ميسان/الزوراء:
أفادت مديرية رشطة ميسـان، امس األربعـاء، بإلقاء القبض عىل ٤٩ 
مطلوبـاً للقضاء خالل ممارسـات أمنية وسلسـلة عمليات تفتيش يف 
املحافظـة. وذكـرت املديريـة يف بيان تلقتـه «الـزوراء»: أن «مفارزها 
تمكنـت من إلقـاء القبض عىل(٤٩) مطلوبا بقضايـا جنائية مختلفة 
تنوعت بني اإلرهاب والقتل العمد واملخدرات والرسقة والتزوير واإليذاء 
وقضايـا أخـرى». وبينـت املديريـة أن «عمليات القبـض جرت خالل 
ممارسـات أمنية وسلسـلة عمليات تفتيش يف املحافظة»، مشـريًة إىل 

«اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحق املتهمني أصولياً». 

بغداد/ الزوراء:

أعلن مرصف النهرين االسالمي العراقي، امس االربعاء، نيته خفض 

نسـبة املرابحـة –الفائـدة املرصفية- عـىل قـروض رشاء الوحدات 

السكنية للموظفني إىل ٢٪ عىل مبلغ القرض.

وقـال معـاون مدير املرصف، عماد رسـن، يف ترصيـح صحفي: ان 

”املـرصف بصدد خفـض نسـبة املرابحـة اىل ٢٪ بدالً مـن ٣٪ التي 

يتم فرضهـا حاليا عىل القروض الخاصة برشاء الوحدات السـكنية 

للموظفني“.

وبـني ان ”هـدف املـرصف من ذلـك هو تخفيـف العبء عـن كاهل 

املوظفـني ومعالجـة ازمة السـكن يف العراق“، مضيفـا ان ”قروض 

املرصف لرشاء الوحدات السـكنية ترتاوح مـا بني ١٠٠ مليون دينار 

للموظفني وترتفع اىل ١٥٠ مليون دينار للموظفني املوطنة رواتبهم 

لدى املرصف“.

واشـار رسـن اىل ان ”عملية اإلقـراض تتم من خـالل جلب املوظف 

صورة سند الدار الذي ينوي رشاءه ويقوم املرصف بدوره من خالل 

اللجان الخاصة به بالتأكد من عدم وجود حجز عليه او اي مشـاكل 

تتعلـق بالـدار، ومن ثم يتم دفع املبلغ للبائـع ويتم توقيع العقد مع 

البائع واملشرتي“.

ولفت اىل ان ”نسـبة املرابحة تكون ٣٪ سنويا، عىل ان يسدد القرض 

ملدة ترتاوح ما بني ١٠ اىل ١٥ سنوات وحسب االتفاق“.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت دانة غـاز، أكرب رشكـة خاصة 
الطبيعـي يف  الغـاز  عاملـة يف قطـاع 
منطقة الرشق األوسط، امس األربعاء، 
عن تحقيقها أرباحا مالية بقيمة 317 
مليـون دوالر خـالل عـام 2021 بعـد 
ارتفاع أسـعار النفط واإلنتاج يف اقليم 
كوردستان.وقالت الرشكة يف بيان ورد 
اىل ”الـزوراء“: ان صـايف االربـاح التي 
حققتها الرشكة خالل عام 2021 بلغت 
317 مليـون دوالر مقارنـة بخسـائر 
376 مليون دوالر خـالل عام 2020“.
واضافت ان ”الزيادة بشـكل أسـايس 
جاءت مدفوعة بارتفاع أسـعار النفط 
باإلضافـة  التشـغييل  األداء  وتحسـن 
إىل مصـادر الدخـل األخـرى“، مبينـة 
انـه ”قابـل هـذه األربـاح مخصصات 
مرتبطـة بانخفاض قيمـة األصول يف 
دولة اإلمارات وانخفاض قيمة الشهرة 

بقيمة 451 مليون دوالر ” .
واضافت ان ”الرشكة شـهدت ارتفاعاً 
%30 لتصـل إىل  يف اإليـرادات بنسـبة 
452 مليون دوالر خـالل العام 2021، 
مقارنـًة بـ 349 مليـون دوالر يف العام 
2020، مدعومـاً بزيادة أسـعار النفط 
ومسـتويات اإلنتاج املرتفعـة يف إقليم 

كوردستان العراق“.
واشارت اىل: ان مجلس إدارة رشكة دانة 

غاز قرر توزيع 7 فلوس للسهم سنوًيا 
وذلـك عىل دفعتـني بمقـدار 3.5 فلس 
كل سـتة أشـهر، مما يزيد التوزيعات 
النقدية السنوية للرشكة بنسبة 27% 
مقارنة بالتوزيعات السـابقة والبالغة 
5.5 فلساً للسهم، وتم توزيع أول أرباح 
مرحلية بقيمة 3.5 فلس يف شهر يناير 
بعد الحصول عىل موافقة املسـاهمني 

خالل شهر ديسمرب من عام 2021.
الرئيـس  وارد،  أملـان  باتريـك  وقـال 
التنفيـذي لرشكـة ”دانـة غـاز“: ”ان 
الرشكة اختتمت العـام املايض بنتائج 
ماليـة قويـة نتيجـة لتحّسـن أدائهـا 
التشـغييل خالل الـ 12 شهراً املاضية، 
وقد سّجلت مستويات قياسية يف إنتاج 
الغـاز والغـاز البرتويل املُسـال يف إقليم 

كوردسـتان العراق خالل شهر كانون 
االول املـايض، مسـجلًة نمـواً بنسـبة 
%50 يف إنتـاج الغـاز خالل السـنوات 
إىل  باإلضافـة  املاضيـة، هـذا  الثالثـة 
تحصيـل دفعـات نقدية بقيمـة 377 
مليـون دوالر، وقد انعكس مردود هذه 
النتائـج القويـة إيجاًبـا عـىل الرشكة 
ومكنهـا من تسـجيل أرباح قياسـية 

بقيمـة 317 مليـون دوالر.. وقـد أتاح 
لنا هذا النمو والزخم القوي يف عمليات 
الرشكة توزيـع أرباح نقدية قياسـية 
للمسـاهمني، مما يؤكد ثقـة وتفاؤل 
مجلـس اإلدارة حول مسـرية الرشكة 

وأدائها املستقبيل“.
واضاف انه ”لم يكـن ليتحقق كل ذلك 
لوال تفاني فريق العمل بأعضائه كافة 
وعملـه الجاد يف تحسـني أداء الرشكة، 
رغـم التحديات التـي فرضتها جائحة 
كورونـا العامليـة، وبمـا يضمـن وفاء 

الرشكة بالتزاماتها“.
تقدمـاً  احـرزت  ”الرشكـة  ان  واكـد 
ملموسـاً يف تنفيذ خططها التوسـعية 
املبذولة يف حقل خورمور، إذ من املتوقع 
البـدء بتشـغيل أوىل خطـوط معالجة 
الغـاز الجديدة (خورمـور 250) خالل 

الربع الثاني من عام 2023“.
أن  باإلعـالن  سـعادته  عـن  معربـا 
إقليـم  يف  التشـغيلية  ”عملياتنـا 
كوردستان العراق قد استوفت معايري 
محايـدة الكربون خالل العـام 2021، 
وهـو ما ُيعد نجاحـاً رائعـاً ُيضاف إىل 
سجل إنجازاتنا ضمن جهودنا املبذولة 
يف الحـد مـن بصمتنـا الكربونيـة عىل 
مسـتوى عملياتنا وأعمالنا، كي نقدم 
للعمـالء حلـول طاقـة ذات انبعاثـات 

كربونية منخفضة“.
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بغداد/ الزوراء:
أكدت رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار، 
االربعـاء،  امـس  نجـار،  داود  سـها 
أن النهـوض بمـرشوع بسـماية هـو 
مسؤولية مشـرتكة بني الدولة ممثلة 
بـ(املصارف الحكومية الثالثة، والهيئة 
الوطنية لالستثمار، الوزارات املعنية)، 
ورشكة هانوا الكورية الجنوبية املنفذة 
للمرشوع وسـكان املدينة املستفيدين 

من الوحدات السكنية.
وأضافت، خالل مؤتمر صحفي عقدته 
امس يف مدينة بسـماية: أننا مرصون 
عـىل إنجـاز كامـل املـرشوع برؤيـة 
صحيحـة يتـم خاللها تجـاوز أخطاء 
املـايض ألنه مـرشوع جماهريي نجح 
باسـتقطاب السـكان من كل الفئات، 
وسـنكون أول املؤيدين إلكمال تنفيذه 
مـن قبـل رشكـة هانـوا بعـد تجاوز 

الخالف معها.
مؤكـدًة اختيـار رشكتي تدقيـق مايل 
ومحامـاة دوليتـني لتدقيـق املوقـف 
املايل والقانوني لعقود بسماية سابقاً 

اسـتئناف  يتـم  أن  ومسـتقبالً، عـىل 
املفاوضـات مـع رشكـة هانـوا حال 

انتهـاء رشكات التدقيق مـن أعمالها 
الشـهرين  خـالل  إنجازهـا  املتوقـع 

املقبلني.
ودعت نجار سكان مدينة بسماية من 
غري امللتزمني بدفع األقسـاط الشهرية 
املرتتبة عىل وحداتهم السكنية لإليفاء 
بالتزاماتهم املالية التي ال تمثل سـوى 
(%30) مـن كامل املبلـغ املدفوع من 
املصارف الثالثة والبالغة قيمته (أربعة 
ونصف ترليون دينار عراقي)، يف وقت 
تصل فيه الحاجة إىل (4) مليارات دوالر 

ال تستطيع املوازنة توفريها حالياً.
وفيمـا يتعلق بقـرار الهيئـة املتضمن 
إيقـاف ترويـج معامالت نقـل امللكية 
من وإىل البائع واملشـرتي إال بعد سداد 
كامل املبلغ، أوضحت رئيس الهيئة: أن 
الهدف من هذا اإلجراء هو قطع الطريق 
عىل السمارسة املنتفعني الذين أسهموا 
بارتفاع أسـعار الوحدات السكنية عىل 
حسـاب الساكن الحقيقي الذي لم يعد 
قادراً عىل الرشاء، وأن عمليات الرتويج 
ستكون بالطرق الرسـمية والقانونية 

ومن خالل دوائر الهيئة حرصاً.
ممثلـة  املـرشوع  خدمـات  وبشـأن 

بـأداء رشكة (عراقنـا) أوضحت نجار 
استعداد الهيئة إلنهاء العقد بالتنسيق 
مـع الرشكة بعد اتخـاذ كل اإلجراءات 
الالزمة الختيـار الرشكة البديلة والتي 
يتوجـب أن تكـون عـىل درجـة عالية 
مـن الخربة يف هذا املجال ينسـجم مع 
التوسـع املتوقـع للمدينـة، وأن يدرك 
ساكنو بسماية بأن الخدمات املقدمة 
سـتكون هـي األخـرى مقابـل أجور 

تتطلب االلتزام.
وأشـارت نجـار، يف ختـام حديثها، إىل 
عـدد مـن املشـاريع الخدميـة املهمة 
بالطريـق  ممثلـة  املـرشوع  خـارج 
الرسيـع الذي تمـت إحالتـه إىل وزارة 
اإلعمار واإلسـكان والذي سـينفذ من 
املوازنة الخاصة بها واملشاريع األخرى 
داخل املدينة ممثلة باملدارس، ورياض 
واملركـز  واملستشـفيات،  األطفـال، 
الصحيـة، وغريهـا. واعدًة بـأن تظل 
مدينة بسماية باكورة املشاريع واملدن 
السكنية وأنموذجاً يحتذى به بالسكن 

العمـودي يف العـراق.
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 بغداد/ الزوراء:
أغلق مؤرش االسـعار يف سوق العراق 
لألوراق املالية، امس االربعاء، مرتفعا 

بنسبة (0.2%).
وجـاءت مـؤرشات التـداول لسـوق 
العـراق لـألوراق املاليـة ليـوم امس 
كمـا ييل: بلـغ عدد االسـهم املتداولة 
(994.728.614) سهما، بينما بلغت 
 (1.332.092.127) االسـهم  قيمـة 

دينارا. 
واغلـق مـؤرش االسـعار ISX 60 يف 
جلسـة امس عـىل (570.50) نقطة 
مرتفعـا بنسـبة (%0.2) عن اغالقه 
يف الجلسة السابقة البالغ (569.37) 

نقطة.
وتـم تـداول اسـهم (32) رشكة من 
اصل (103) رشكة مدرجة يف السوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار 
من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 
 (20) املـايل  االفصـاح  بتعليمـات 

رشكة.
املشـرتاة مـن  االسـهم  وبلـغ عـدد 

املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق 
(276) مليـون سـهم بقيمـة بلغت 
(292) ماليـني دينار من خالل تنفيذ 

(28) صفقة عىل اسهم رشكتني.
بينمـا بلغ عـدد االسـهم املباعة من 
املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق 
(225) مليـون سـهم بقيمـة بلغت 
(234) مليـون دينار من خالل تنفيذ 

(24) صفقة عىل اسهم رشكتني.
يذكر ان سـوق العراق لألوراق املالية 

قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منـذ عـام 2009، 
ويسـعى إلطـالق نظام التـداول عرب 
االنرتنيت للمستثمرين، وينظم خمس 
جلسـات تداول اسبوعيا من االحد اىل 
الخميس، ومـدرج فيه 105 رشكات 
مسـاهمة عراقيـة تمثـل قطاعـات 
والصناعـة  واالتصـاالت  املصـارف 
والزراعة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ متابعة الزوراء:
تعتزم مؤسسـة النفـط الهنديـة (IOC.NS)، أكرب رشكة 
تكريـر يف البـالد، زيادة مشـرتياتها من النفـط الخام من 
العـراق بنسـبة ٪11.5 يف عـام 2022 إىل 390 ألف برميل 
يومًيـا لتعويـض النقـص يف املكسـيك وخفـض محتمل 

لإلمدادات من الكويت.
ويعـد العـراق أكرب مورد للنفـط للهند الـذي يعترب األخري 
ثالث أكرب مسـتورد للنفط يف العالم، ومن املقرر أن ترتفع 
حصته يف السوق هناك حيث ستشرتي رشكة تكرير أخرى 
هندوستان برتوليوم كوربوريشن (HPCL.NS) املزيد من 

النفط الخام من الدولة الرشق أوسطية.
وقالت مصـادر نفطيـة لرويـرتز إن ”الـرشكات الهندية 
لجأت إىل رشاء كميات أكرب من العراق حيث تكبح املكسيك 

اإلمدادات مع افتتاح مصفـاة جديدة، فيما تتوقع املصايف 
التكريـر الهندية أيضا خفض إمـدادات النفط من الكويت 
يف السـنة املاليـة املقبلة التـي تبدأ يف نيسـان حيث تهدف 
الكويـت إىل بـدء مصفـاة الـزور البالغة 615 ألـف برميل 
يوميا هذا العـام“.ويف العام املايض، وقعت الكويت مبدئًيا 
عقـد توريد نفط مدته تسـعة أشـهر مع مصـايف هندية، 
لكنها مددت العقد يف وقت الحق ملدة ثالثة أشهر حتى آذار 
2022 بسبب التأخري يف تشغيل مصفاة الزور.وقال مصدر 
نفطي عراقي: إن العراق، باعتباره ثاني أكرب منتج للنفط 
يف منظمة البلدان املصدرة للبرتول (أوبك)، سـيكون قادرا 
عىل زيـادة الصادرات بما يصـل إىل 250 ألف برميل يوميا 
من الربع الثاني بعد االنتهاء من تركيب محطات الضخ يف 

موانئه الخليجية.

بغداد/ الزوراء:
اعلـن قائممقام قضـاء الرمـادي بمحافظة االنبـار، ابراهيـم الجنابي، 
امس األربعاء، عن قرب افتتاح سـاحة للتبادل التجاري مع االردن غربي 

االنبار.
وقال الجنابي يف ترصيح صحفي: ان “ الكوادر الفنية والهندسية انجزت 
نسـبة متقدمة يف عملية انشاء سـاحة تبادل تجاري مع االردن يف قضاء 
الرطبة غربي االنبار ضمن خطة الحكومة املحلية انشاء ساحة لعمليات 
تفريغ وتحميل البضائع لتنشـيط اسـطول نقل البضائـع، ومعالجة كل 
املعوقـات التي تحـول دون انتعاش الواقع االقتصادي من خالل تسـهيل 
مهمة دخول البضائع اىل املناطق الغربية ومنها اىل املحافظات االخرى”.

واضاف ان“ الجهات املعنية اكملت انشاء املباني املختصة بساحة التبادل 
التجاري ولم يتبق سوى تجهيز الساحة بالطاقة الكهربائية مع استكمال 

بقية الخدمات ليتسنى للجهات املعنية افتتاحها منتصف العام الحايل“.
وأوضح الجنابي أن ”انشـاء سـاحة للتبادل مع االردن سـوف تسـهم يف 
تشـغيل نحو 10 االف عاطل عن العمل فضال عـن تعضيد واردات الدولة 
ورفع الواقـع االقتصادي للمحافظـة“، مؤكـدا ان ”املحافظة تؤول عىل 
هذا املرشوع باعتباره مرشوعا ناجحا من الناحية االقتصادية والحد من 

ظاهرة البطالة ”.

بغداد/ الزوراء:
بـارشت إحدى الرشكات االسـتثمارية الكـربى أعمال تشـييد معمل (خريات 
املثنى) لصناعة السـمنت ضمـن محافظة املثنى، بكلفـة ٢٤٠ مليون دوالر، 

وبطاقة خمسة آالف طن يوميا.
وقـال مديـر هيئة اسـتثمار املثنـى، عـادل اليـارسي، يف بيان اطلعـت عليه 
«الزوراء»: إن ”املعمل الذي سيتم االنتهاء من جميع أعماله خالل ثالثة أعوام، 
سـتبلغ طاقته اإلنتاجية أكثر من خمسة آالف طن يومياً من مادتي السمنت 

املقاوم والعادي“.
وأضـاف اليارسي أن ”إحدى الرشكات املحلية، كانت قد بارشت أعمال فحص 
الرتبة وتسـويتها مع بناء املجمع اإلداري والسـكني للعاملني باملرشوع الذي 
ينفـذ بكلفة ٢٤٠ مليون دوالر عىل مسـاحة ٣٠٠ دونـم يف منطقة الغضاري 

ضمن بادية املثنى الجنوبية“.
وعد املرشوع ”خطوة اسـرتاتيجية لتعزيز اسـم املثنـى كعاصمة للصناعات 
السمنتية، باإلضافة إىل ما سيسهم به من إيقاف استرياد السمنت بنوعيه من 

أجل دعم االقتصاد الوطني“.
الفتاً إىل ”مبارشة ثالثة معامل للسمنت يف املحافظة بمرحلة اإلنتاج التجاري، 
إضافـة إىل الـرشوع بتنفيذ ثالثة معامل أخرى جديـدة، باإلضافة إىل املعملني 

الحكوميني املوجودين يف املثنى“.
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بغداد/ الزوراء:
شـهدت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة، امس االربعاء، 

تراجعا لتسجل أكثر من ١٩٠ مليون دوالر.
وذكـر مصدر أن البنك املركزي شـهد خـالل مزاده لبيـع ورشاء العمالت 
االجنبيـة اسـتقراراً يف مبيعاتـه لتصـل اىل ١٩٠ مليونـاً و٨٣٨ ألفا و٢٦٧ 

دوالرا، غطاها البنك بسعر رصف أساس بلغ ١٤٦٠ ديناراً لكل دوالر.
وذهبت املشـرتيات البالغـة ١٦٥ مليوناً و٦٥٨ ألفـا و٢٦٧ دوالرا، لتعزيز 
األرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات، فيما ذهب املبلغ املتبقي 

البالغ ٢٥ مليونا بشكل نقدي.
وأشـار املصـدر إىل أن ٢٧ مرصفـًا قام بتلبيـة طلبات تعزيـز االرصدة يف 
الخارج، و٩ مصارف لتلبية الطلبات النقدية، الفتاً إىل مشـاركة ١٢ رشكة 

رصافة.

بغداد/ الزوراء:
شـهدت أسـعار الذهب «االجنبي والعراقي»، امس األربعاء، ارتفاعاً لليوم 

الثالث عىل التوايل يف األسواق املحلية.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغـداد سـجلت للمثقـال الواحد عيـار ٢١ مـن الذهب الخليجـي والرتكي 
واألوربي سـعر بيع ٣٧٥ الف دينار، وسعر الرشاء ٣٧١ الفاً، فيما سجلت 

اسعار البيع يوم امس الثالثاء ٣٧٣ الف دينار للمثقال الواحد.
واشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب العراقي سجل 

ارتفاعا ايضا عند ٣٤٥ الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء ٣٤١ ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار ٢١ يرتاوح بني ٣٧٥ الف دينار و٣٨٠ ألفاً، فيما تراوح سعر 
البيـع مثقـال الذهب العراقي بـني ٣٤٥ الفاً و٣٥٠ الف دينار.. ويسـاوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابل الدينـار العراقي، امس 

االربعاء، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سجلت صباح 
امـس ١٤٧٨٥٠ دينـارا عراقيا مقابـل ١٠٠ دوالر أمريكي، فيما سـجلت 

األسعار ليوم الثالثاء ١٤٧٩٠٠ دينار عراقي مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي.
وأشـار املصدر إىل أن اسـعار البيـع والرشاء انخفضـت يف محال الصريفة 
باألسـواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيـع ١٤٨٢٥٠ دينارا عراقيا 
لكل ١٠٠ دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء ١٤٧٢٥٠ دينارا عراقيا 

لكل ١٠٠ دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شهدت اسعار الدوالر انخفاضا 
ايضا، حيث بلغ سـعر البيع ١٤٨٠٧٥ دينارا لكل ١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ 

سعر الرشاء ١٤٧٩٥٠ دينارا لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
بارشت هيئة املنافذ الحدودية، امس االربعاء، بالتنسيق مع الهيئة العامة 
للكمـارك والرضائب، بتفعيل برنامج تدقيـق الوصل الكمركي والرضيبي 
إلكرتونيا.وذكرت الهيئة يف بيان «الزوراء» نسخة منه: أن «ذلك يأتي استناداً 
إىل توجيهـات وتوصيات لجنة األمر الديواني (٢٢ لسـنة ٢٠٢٠) الصادرة 
عن لجنة إدارة وتنسـيق النشاط الحكومي باتجاه الحوكمة اإللكرتونية، 
وعـرب الفريق املكلف بأتمتـة املنافذ والكمارك».واشـارت إىل أن «املبارشة 
بالربنامـج بتاريـخ ٧/٢/٢٠٢٢ تعد كمرحلة أوىل من خالل إرسـال لجنة 
مشـرتكة من الهيئات املذكورة إىل منفذ املنذرية الحدودي، حيث تعد هذه 
الخطوة املهمة نقطة الرشوع األوىل لتطبيق التدقيق اإللكرتوني للوصوالت 
الكمركية والرضيبية يف املنافذ األخرى كافة».وأضافت ان «هذه اإلجراءات 
تأتي اسـتكماالً للعمل اإللكرتوني الذي تمارسـه هيئـة املنافذ الحدودية، 
من خالل املنصـة اإللكرتونية املعمول بها يف البوابات الرئيسـة للمنافذ».
واكـدت الهيئة أن» هذه اإلجراءات اإللكرتونية، ستسـهم يف منع عمليات 
التزوير والتالعب بالرسوم أو التحريف يف وصف البضاعة، والهيئة ماضية 
بالتنسـيق مع جميع الدوائر العاملة؛ من أجل إحكام السيطرة عىل املنافذ 

الحدودية ومنع محاوالت التهريب أو الهدر باملال العام». 

بغداد/ الزوراء:
اكـد الخبري االقتصـادي، الدكتور صفوان قيص، ان العراق ماٍض يف اسـتثمار 
الغـاز املصاحب يف الفرتة املقبلة، الفتا اىل ان العالم يتجه نحو هذا الوقود وقد 
يكون العراق احد املصدرين يف وقت تشـهد فيه أوروبا توترات تسـببت بأزمة 
يف الغاز.وقـال قيص يف ترصيح صحفـي: ان ”العراق يمتلـك الغاز املصاحب، 
وبإمكانـه ان يكون منفذ لإليـرادات اإلضافية، والعراق مـاٍض يف ابرام عقود 
واستثمار الغاز املصاحب وإيقاف حرقه“.وأضاف ان ”وزارة النفط قد أعلنت 
ان العـام ٢٠٢٥ سـيكون عـام إيقاف حرق الغاز، حيث سـيتم اسـتثماره يف 
اسـتهالك الكهرباء وتشـغيل محطات الطاقة بدال من االسـترياد الذي يعتمد 
عليـه العراق بشـكل كبري“.وبنّي ان ”الغـاز املصاحب باإلمـكان تصديره اىل 
العالم، خصوصا ان أسـعاره تشـهد ارتفاعا يف الوقـت الراهن، وبالتايل هناك 
سـوق كبـري له، كما ان التوترات يف أوروبا تسـببت يف شـح هـذا الوقود الذي 

تصدره روسيا إضافة للجزائر، ما رفع أسعار النفط الخام“.

بغداد/ الزوراء:
اكد املتخصص بشـؤون الطاقة، النائب السـابق عباس يابـر، ان تكاليف 
الطاقة املتجددة تعادل ١٠ اضعاف الطاقة املسـتحصلة من املولدات، الفتا 
اىل ان املشـاكل الحقيقيـة يف الكهربـاء تكمن يف خطوط النقل وشـبكات 
التوزيع.وقـال يابـر يف ترصيح صحفي: ان ”محطتي بسـماية وواسـط 
الحراريتـني بإمكانهمـا توفـري الـف ميـكا واط مـن الطاقـة، يف حال تم 
االعتناء بخطوط النقل بدال من اللجوء اىل تخفيض االحمال من اجل توفري 
الطاقة“.وأضاف ان ”مبـادرة البنك املركزي للتوجه نحو الطاقة املتجددة 
ترهـق كاهل املواطن، بسـبب تكاليفها املرتفعة، حيـث لن تحقق الفائدة 
املرجـوة منها، لكون قيمتها تعادل ١٠ اضعاف كلفة الطاقة املسـتحصلة 
مـن املولدات“.وبـني ان ”العراق يجب ان يتجه لرؤيـة صحيحة من خالل 
تصحيـح منظومتي النقل والتوزيع، ومن ثم إعادة النظر باإلنتاج بشـكل 

مواٍز، وإعادة توزيع املحطات الثانوية وفق مصادر االختناق“.
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بغداد/ متابعة الزوراء
اعلن االتحاد العراقي لكرة السـلة تأجيل مباراتني لفريق دجلة الجامعة مع والسـماوة ونفط 

البرصة بسبب اصابة العبي دجلة بفريوس كورونا.
وقـال رئيـس االتحاد حسـني العميدي «بعـد اصابة خمسـة العبني من نادي دجلـة الجامعة 
بفـريوس كورونا قرر االتحاد تأجيل مباراتي نادي دجلة الجامعة مع ناديي السـماوة ونادي 

نفط البرصة والتي كان من املقرر اقامتها امس االربعاء والسبت املقبل».
واشار اىل ان االتحاد «قرر تأجيل مباراة نادي دجلة الجامعة مع نادي السماوة اىل اشعار اخر، 

بينما حدد يوم ٢٤ من الشهر الجاري موعداً لقاء دجلة الجامعة امام نادي نفط البرصة».
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بغداد/ رحيم الدراجي
يقيم االتحـاد العراقي للكاراتيه 
يوم غد الجمعة وبعد غد السبت  
اختبارات يف مركز املوهبة للعبة 
بمجمع وزارة الشباب والرياضة 
بالعاصمة بغـداد وذلك الختيار 
العبي املنتخبات الوطنية لفئات 
 21 ودون  والشـباب  الناشـئني 

عاما واملتقدمني.
وقال رئيس اتحاد اللعبة الدكتور 
االختبـارات  ان  عيـدان  عـادل 
سـتقام بني الالعبـني الفائزين 
يف بطولتي انديـة العراق لفئات 
 21 ودون  والشـباب  الناشـئني 
اللتني اقيمتا  عاما واملتقدمـني، 
يف محافظتـي كركـوك وكربالء 
مطلع العام الحايل وبمشـاركة 

كبرية من العبي اندية العاصمة 
املحافظـات  وبقيـة  بغـداد 

االخرى.
اتحـاد  ان  عيـدان  واضـاف 
اللعبـة اختبـار مجموعـة مـن 
قبـل  مـن  االبطـال  الالعبـني 
املـالكات التدريبيـة مـن الذين 
البطولتـني  يف  يشـاركوا  لـم 
املذكورتـني، فسـيخوض هؤالء 
االختبارات مـع بقية  الالعبـني 
زمالئهم من الالعبـني الفائزين 
وكربـالء  كركـوك  بطولتـي  يف 
بغيـة اختيـار االفضـل منهـم 
لتمثيل املنتخبـات الوطنية التي 
تنتظرها اسـتحقاقات خارجية 
الصعـد  مختلـف  عـىل  مقبلـة 

العربي والقاري والدويل.

@ÈÓmaäbÿ€a@Üb•a@paäbjnÇa@Âõn•@ÜaáÃi
ÚÓ‰†Ï€a@pbjÉn‰æa@=«¸@äbÓnÇ¸

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
برعاية اللجنـة األوملبية الوطنيـة العراقية 
وّقـع االتحاد العراقـي املركـزي للتجذيف، 
امـس االربعـاء عقـداً تدريبيـاً مـع املدرب 
التونيس شـكري بـن ميالد يتـوىل بموجبه 
تدريب املنتخب الوطني العراقي، واالرشاف 
عـىل منتخبـات الفئـات العمريـة األخرى  

باللعبة.
ورّحـب رئيـس اللجنـة األوملبيـة الوطنية 
العراقيـة رعـد حمـودي باملـدرب التونيس 
آمالً لـه التوفيق بمهمته املقبلة مع رياضة 

التجديف العراقية.
يتعـاون  ان  رضورة  اىل  حمـودي  ولفـت 
اتحـاد اللعبة مع املـدرب الجديد وان يؤمن 
له سـبل االقامـة والنجـاح بعملـه املقبل، 
وتأمـني تعاون املـالكات التدريبية الوطنية 
معه ”واالهتمام بشـكل كبري يف خلق قاعدة 

مميزة من املواهب والخامات الصغرية“.
وأّكد حمـودي حرص اللجنـة األوملبية عىل 
دعـم جميـع االتحـادات الوطنيـة  بتحمل 
التكاليف املالية للتعاقد مع املدربني، العرب 
واألجانـب، للمنتخبـات العراقيـة، ”لكننـا 
سنتابع ونراقب أداء ونتائج املدربني املنتدبني 
ملنتخباتنا الوطنية“، واعداً بزيارات ميدانية 
سـيجريها للوحدات التدريبيـة للمنتخبات 

الوطنية لجميع االتحادات الرياضية.

ولفت حمودي أيضاً اىل ان ”اللجنة األوملبية 
الوطنيـة العراقيـة كانت أبرمت عـدداً من 
إتفاقيات التعاون الريايض املشرتك مع عدد 
من البلدان املتقدمة رياضياً سعياً لتستفيد 
جميع االتحادات الوطنية من التنفيذ العميل 

ملفردات هذه االتفاقيات“.
مـن جانبه شـكر رئيـس االتحـاد العراقي 
املركزي للتجذيف عبد السـالم خلف، السيد 
رئيـس اللجنـة األوملبيـة مبديـاً إرتياحه يف 
ان ترعـى اللجنة األوملبيـة هذ الخطوة التي 
ستشكل إضافة مطلوبة لرياضة التجديف 
التونـيس  املـدرب  ان  والسـيما  العـراق  يف 
سـيكون مديراً فنياً لجميع الفئات العمرية 

للمتقدمني والشباب والناشئني.
سـعادته  عـن  التونـيس  املـدرب  وأعـرب 
بعملـه الجديـد يف العراق واعـداً بتقديم كل 
خربتـه التدريبية مـع املنتخبـات العراقية 
وتحقيق فارق ملموس، بالنتائج واالداء، يف 
املقبلة  الخارجية  املشاركات واملسـتحقات 
متمنياً له تأهيل العبني عراقيني اىل األوملبياد 
العاملي عن طريق النتائج واملنافسات ال عن 

طريق البطاقات املجانية الخرضاء. 
وكان املدرب شـكري بن ميالد قد تبوأ عديد 
املناصـب من اهمها قيـادة املعهد الريايض 
يف تونـس وقيادته للمنتخـب التونيس االول 
بالتجذيـف وعمـل مسـؤوال عـن املدربـني 

لعرشين عاما، كما عمـل عىل تهيئة العديد 
من الرياضيـني للـدورات االوملبية، وحصل 
عىل عدد من االوسـمة يف الدورات االفريقية 
وحاصـل عىل املركز الخامس عامليا مع احد 
الجذافني التونسـيني، كما سبق له االرشاف 

عىل العبـني مـن العـراق ابرزهـم الجذاف 
محمـد ريـاض، وعمـل أيضـاً مـع االتحاد 

الدويل للعبة يف تطوير املدربني.
هذا وقـد حرض توقيع العقـد عضو املكتب 
التنفيذي للجنة األوملبيـة الوطنية العراقية 

الدكتـور إبراهيـم  البهـاديل واألمـني املـايل 
ومديـر  صـربي  أحمـد  األوملبيـة  للجنـة 
القسـم القانونـي يف اللجنـة عـيل البـدري 
ورئيس االتحاد العراقـي املركزي للتجذيف 

عبدالسالم خلف.

بغداد / إعالم اللجنة األوملبية
الرياضيـني األوملبيني  عقدت لجنة 
اجتماعها الدوري الخامس صباح 

اللجنـة  مقـر  يف  األربعـاء  امـس 
االوملبية الوطنية العراقية بشـارع 

فلسطني يف العاصمة بغداد. 

التنفيـذي  املكتـب  عضـو  وقـال 
لجنـة  رئيـس  األوملبيـة  للجنـة 
عدنـان  األوملبيـني  الرياضيـني 
طعيس ان االجتمـاع تناول العديد 
مشـاورة  أهمهـا  القضايـا  مـن 
اللجنة األوملبيـة واملكتب التنفيذي 
بشـأن دعم الرياضيـني العراقيني 
املتميزين والسعي لتحسني أدائهم 

وأرقامهم.
وأوضـح طعيـس أيضـاً ان لجنـة 
الرياضيني األوملبيني ستنظم ورش 
عمـل تثقيفيـة قبـل املشـاركة يف 
الدورات اآلسـيوية املقبلـة تتناول 
كالسـلوك  مهمـة  قضايـا  فيهـا 
الريايض القويم واملنافسـة النبيلة 

املنشـطات  تنـاول  ومكافحـة 
املحظورة.

وبـني ان املجتمعـني إتفقـوا عـىل 
مقابلة األمني العام للجنة االوملبية 
لبحث عدد من القضايا التي تخص 

الرياضيني األوملبيني.
لجنـة  ان  اىل  االشـارة  تجـدر 
الرياضيني األوملبيني يرأسها عضو 
املكتـب التنفيـذي للجنـة األوملبية 
عدنان طعيس وتضم يف عضويتها 
وحيد عبد الرضا وعيل ناظم سلمان 
ومحمد رياض جاسـم ونور عامر 
التي حرضت االجتماع عرب شـبكة 
املعلومات الدولية من خالل تطبيق 

زوم لوجودها خارج البلد.

بغداد / الزوراء

اختـارت الهيئـُة اإلدارّيـة لنادي 

الرشطِة الفريق عبد الحليم فاهم 

رئيسـاً للنـادي، وغالـب الزاميل 

نائبـاً والدكتـور عـدي الربيعـي 

أمينـاً للرس والعميد غازي فيصل 

أميناً مالياً.

جاَء ذلك يف االجتماِع الذي عقدته 

اإلدارُة لسـد النقـِص الحاصِل يف 

رئاسـِة النادي عقـب االنتخاباِت 

التي جرت يف األشهر املاضية.

وباتت الهيئُة اإلدارية مؤلفًة من 

الفريق عبد الحليم فاهم رئيسـاً 

وغالـب الزامـيل نائبـاً والدكتور 

عدي الربيعي أميناً للرس والعميد 

غازي فيصل أميناً مالياً والفريق 

صـادق فـرج والدكتـور وهـاب 

الطائـي وعيل الشـحماني وعالء 

واملقـدم تحسـني  العلـوم  بحـر 

اليارسي أعضاًء.
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بغداد/ متابعة الزوراء
عدسة/ عمار شاكر

اكتفـى القوة الجويـة بنقطة وحيدة إثر 
تعادله أمام مسـتضيفه القاسم 1-1 يف 
املباراة التي جرت امس األربعاء يف ملعب 
الكفل بمدينة بابل (وسط العراق) ضمن 

الجولة 20 من الدوري املمتاز.
وبهذا التعادل رفع القوة الجوية رصيده 
إىل النقطـة 35 باملركـز الخامـس ، فيما 
أصبح رصيد القاسم 21 نقطة يف الرتتيب 

الـ 14.
ومـع انطالقة املبـاراة التـي أقيمت عىل 
أرضية من العشـب الصناعـي، اتضحت 
مالمح تأثر فريق القوة الجوية بالغيابات 
العديـدة التـي بلغـت 8 العبني ألسـباب 
الفريـق  اندفـاع  إىل  إضافـة  مختلفـة، 
املستضيف، الذي قدم من خالل محرتفيه 
الجدد ملحات جيدة، وهدد مرمى الحارس 

فهد طالب يف أكثر من محاولة.
وباملقابـل لـم يجـد املهاجـم املخـرضم 
حمـادي أحمـد، املسـاندة املطلوبـة من 
العبـي الوسـط ، لينتهـي الشـوط األول 

بدون أهداف.
وتغري الحال يف الشـوط الثانـي ، عندما 
تمكن فريق القاسـم من تسجيل الهدف 
األول عن طريق محرتفه السـنغايل داودا 
الذي نجح يف استغالل تمريرة مصطفى 
كسـاب، ليفتتـح التسـجيل يف الدقيقـة 

.50
وبعد عدة تبديـالت أجراها املدرب حكيم 
شـاكر ، بإرشاك السويرسي لوالال رايل ، 
وأحمد لفتة ”كوني“ ، أدرك األخري هدف 
التعديل للصقـور بركلة مقصية غاية يف 

الروعة بالدقيقة 64 من عمر اللقاء.
وحـاول حكيم شـاكر الذي يقـود القوة 
الجويـة ألول مرة يف هذا املوسـم ، تغيري 
الجزائـري  باملحـرتف  بالـزج  النتيجـة 
بوكايس بدال مـن حمادي أحمد ، وأخرج 
الجنـاح  وأرشاك  إسـماعيل،  رضغـام 
مصطفـى مؤيـد يف آخر أوراقـه التي لم 
تنفـع يف تغيري النتيجـة، ليهدر الضيوف 
نقطتني ويكسـب أهل الدار تعادال بطعم 

االنتصار.
وخطـف فريق نـادي اربيل ثـالث نقاط 
ثمينـة مـن ضيفه فريـق نـادي امليناء، 

مساء امس االربعاء.
وجـاء الهـدف االول ألربيـل عـن طريف 
الالعب ياسني سامية يف الدقيقة الثالثة، 
وعاد نفس الالعب وسـجل الهدف الثاني 
يف الدقيقـة 70 مـن عمـر اللقـاء، بينما 
سـجل العب اربيل كـورست بايز الهدف 

الثالث لفريقه يف الدقيقة 75.
وضيـف ملعب فرانسـو حريـري مباراة 

اصحـاب االرض والجمهـور فريق اربيل 
وضيفه فريق نادي امليناء.

يذكـر ان لقاء االمس هو االول بالنسـبة 
للمدرب امني فيليب الذي تعاقد مع ادارة 
املينـاء لقيادة فريقها الكـروي للمرحلة 

الثانية من الدوري املمتاز.
وبهذه النتيجة رفع اربيل رصيده للنقطة 
24 باملركـز الحـادي عـرش، بينما تجمد 
رصيـد املينـاء عنـد النقطـة 14 باملركز 

التاسع عرش.
 وتعـادل فريقا نـادي سـامراء وضيفه 

نفط الوسـط بهدفني لـكل منهما ضمن 
املنافسات ذاتها.

وسـجل نفـط الوسـط اوالًَ عـن طريـق 
الالعب احمـد عمار بالدقيقـة العرشين 
وتمكن فريق سامراء من تعديل النتيجة 
لينتهي الشـوط االول بالتعادل االيجابي 

بهدف لكال الفريقني.
ويف الشـوط الثاني عزز سامراء النتيجة 
وسـجل هدفـاً ثانيـاً، لكـن رسعـان ما 
عـادل نفـط الوسـط النتيجـة لتنتهـي 
املبـاراة بالتعادل االيجابـي بهدفني لكال 

الفريقني.
وضيف ملعب سـامراء مبـاراة اصحاب 
االرض والجمهور فريق سامراء وضيفه 
فريق نادي نفط الوسط ضمن منافسات 

الجولة 20 لدوري الكرة املمتاز.
وبهـذه النتيجـة رفـع سـامراء رصيده 
للنقطـة 5 باملركـز االخـري ، بينمـا رفع 
نفط الوسـط رصيده للنقطة 38 باملركز 

الثاني .
واقتنـص فريـق النجف فـوزا ثمينا من 
مستضيفه الديوانية 2 - 0 يف املباراة التي 
أقيمـت امـس األربعاء، يف ملعـب اإلدارة 

املحلية.
وبهذا االنتصار، قفـز النجف للمركز الـ 
6 برصيد 32 نقطة ، فيما بقي الديوانية 

بالرتيب الثامن عرش برصيد 16 نقطة.
افتتح الكامريوني تاال ، التسجيل لفريق 
النجـف يف الدقيقة 6، إثـر متابعته لكرة 
ارتـدت مـن مدافعـي الديوانيـة ، ليضع 

فريقه باملقدمة.
وأضاف املحرتف الكامريوني اآلخر تريي 
، الهـدف الثانـي يف الدقيقـة 32 ، بعـد 
توغله من عمق دفاعات الديوانية لينفرد 
بالحـارس ويضيـف اللمسـة التهديفية 
األوىل له يف مشـواره مع ”غزالن البادية“ 

يف هذا املوسم.
ويف الشـوط الثاني فرض حيـدر عبودي 
مدرب النجف أسلوبه التكتيكي للحفاظ 
عـىل النتيجـة واعتمـد عـىل الهجمـات 
املرتـدة ، بينما حـاول أبناء املدرب حمزة 
هادي هز شـباك مرمى الضيوف يف أكثر 
من محاولة للبديل حسـن قاسـم، لكنها  

لم يفلح يف ذلك.
ويف الدقيقة 85 ، أهدر محمد عبد الزهرة 
فرصة إضافة الهدف الثالث للنجف، بعد 
أن تصـدى حارس مرمـى الديوانية وليد 
عطيـة ملحاولتـه، فيما غابـت املحاوالت 
الهجوميـة ألصحـاب األرض يف الدقائـق 
األخرية باسـتثناء تسديدة املغربي حمزة 
زكريـا التـي تصدى لها حـارس النجف، 
لتنتهـي املبـاراة بفوز الضيـوف بثنائية 

نظيفة.
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مقدم برنامج (رياضة واكثر) الذي يبث من عىل 
شاشـة قناة (افاق) الفضائية الزميل حسـام 
الدراجي، ثمن كل من حرض مراسم عزاء والده 
او اتصل او ارسـل برقيـات التعازي، ويلتمس 
العـذر لـكل من لـم تسـعفه الظـروف لتقديم 
التعازي بهذا املصاب، سائال العيل القدير ان يحفظ 

الجميع ويجنبهم مع عوائلهم الكريمة كل رش ومكروه.
  *************

عضـو املكتـب االعالمي يف نـادي القـوة الجوية 
الريـايض  الزميـل حيـدر حمـزة هـادي، اعلن 
انتصاره عىل فايروس كورونا الذي اصابه قبل 
مـدة ليسـت بالقصـرية، وثمن زميلنـا تواصل 

املؤسسـات الصحفية واالعالمية والرياضية من 
اجـل االطمئنان عـىل صحتـه، خالـص االمنيات له 

بالشفاء التام وان يلبسه رب العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية.
 *****************

عضـو الهيئة العامة لالتحـاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة الزميل صبيح العويني ، احتفل بعيد 
ميـالده يـوم امس االربعـاء، خالـص االمنيات 
لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 

ومشواره املهني.

بغداد/ الزوراء
يف  القدم  لكرِة  العراقّي  لالتحاِد  األسبوعي  الصَحفي  املؤَتمُر  األربعاء،  امس  أقيَم، 
مقر االتحاِد بحضور عضو االتحاد، الناطق الرسمي، أحمد املوسوي، والعديد من 
وسائل اإلعالِم املُختلفة. وتطّرَق املوسوي إىل ثالثِة َمحاور ُمهمة يف املؤتمر، أولها 
اإلماراتي  ّتجرِبة دوري املحرتفني  اإلمارات لالطالِع عىل  اىل  الكرِة  اتحاد  زيارُة وفد 
الذي يعدُّ األفضَل يف القاّرة اآلسيوّية ومدى االستفاَدِة من هذه التجربِة محلياً. ويف 
املحَور الثاني، أكَد املوسوي: أن االتحاد قرَر االعتماَد عىل َتسميِة لجنِة مستشارين 
فنيني يختُص عملها بَمسريِة املُنتخب الوطني.ويف املحوِر الثالث، أوضَح املوسوي: 
إن املدرب املحيل، الذي سيخلف بيرتوفيتش، سيتّم االتفاُق معه عىل قيادِة املُنتخب 
يف املُباراتني املتبقيتني من التصفياِت املُؤهلة لكأس العالم. وَكشَف عن: إن املُدرب 
سيتفّرغ تماماً للعمِل مع املُنتخِب الوطنّي، وسيكون هناك معسكٌر تدريبّي داخيل 

مغلق ملدِة أسبوعني تحضرياً ملواجهتي اإلمارات وسوريا يف الَتصفياِت اآلسيوّية.

بغداد/ حسني عمار 
املركزي  العراقي  االتحاد  رئيس  أعلن 
خالد  املائية،  والرياضات  للسباحة 
دعم  عىل  اتحاده  حصول  عن  كبيان، 
من املجلس األوملبي اآلسيوي لالرتقاء 

بواقع اللعبة يف العراق . 
األوملبي  املجلس   “ إنَّ كبيان  وقال 
بتجهيز  قريباً  سيقوم  اآلسيوي 

والرياضات  للسباحة  العراقي  االتحاد 
بدل  كبرية  ألكرتونية  بلوحة  املائية 
 “ اللوحة القديمة املعطلة ”، مبيناً، أنَّ
لها  سيكون  األلكرتونية  اللوحة  هذه 
املحلية،  البطوالت  نجاح  يف  كبري  دور 
استضافة  عند  اهميتها  اىل  باألضافة 
وفق  تقام  والتي  الدولية،  البطوالت 

املعاير والضوابط الدولية ”.
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لم تكن الزيارة األوىل للمدرب الربتغايل جوزيه مورينيو 
إىل ملعب فريقه السـابق إنرت منذ قيادتـه إىل الثالثية 
التاريخيـة عـام 2010، موفقـة إذ ودع فريقه الحايل 
روما مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم من الدور ربع 

النهائي بخسارته صفر- 2.
وحل مورينيو يف عقر دار إنرت للمرة األوىل كخصم لـ“ 
النرياتـزوري“ منذ أن ترك األخـري مبارشة بعد قيادته 
إىل ثالثيـة الـدوري والـكأس املحليـني ودوري أبطال 
أوروبـا عام 2010 من أجـل اإلرشاف عىل ريال مدريد 

اإلسباني.
وعـاد مورينيو هذا املوسـم إىل الـدوري اإليطايل لتويل 
اإلرشاف عىل فريق العاصمة، وقد سـقط يف مواجهته 
األوىل مع إنرت بثالثية نظيفة حني التقى الفريقان عىل 
امللعب األوملبـي يف العاصمة ضمن املرحلة السادسـة 
عرشة مـن الـدوري يف أوائـل كانون األول/ديسـمرب 

املايض.
وحظي الربتغايل باستقبال حار من جمهور إنرت الذي 

رفع الفتة كتب عليها ”مرحباً بك جوزيه يف منزلك“.
وكان إنـرت بحاجـة تماماً إىل هذا الفـوز بعد الهزيمة 
املؤملة التي تلقاها السـبت يف الدربي أمام جاره ميالن 
2-1 يف الدوري بعدما كان متقدماً عىل ”روسـونريي“ 
حتى الدقيقة 78 قبـل أن يتلقى هدفني عرب الفرنيس 

أوليفييه جريو.
ورضب إنرت، الساعي اىل اللقب األول منذ 2011، بقوة 
منذ صافرة البداية، إذ تقدم بعد أقل من دقيقتني عرب 

مهاجـم روما السـابق إدين دجيكو بعـد عرضية من 
الكرواتي إيفان برييشيتش.

وسبق للبوسني البالغ 35 عاماً والذي دافع عن ألوان 

روما من 2015 حتى املوسـم املايض، أن سـجل حني 
التقى الفريقان يف الدوري يف كانون األول/ديسمرب.

وكان فريق املدرب سيموني إينزاغي قريباً من الهدف 

الثانـي لـوال لم تتدخـل العارضـة لصد تسـديدة من 
مسافة بعيدة لنيكولو باريال (6).

وبعـد سـيطرة مطلقة إلنـرت، دخل رومـا تدريجياً يف 
أجـواء اللقـاء وكان قريباً مـن تقليـص الفارق عرب 
نيكولـو زانيولـو لكـن الحارس السـلوفيني سـمري 

هاندانوفيتش تألق يف الدفاع عن مرماه (19).
ورغم بعـض املحاوالت للطرفني، بقـي هدف دجيكو 
الفاصل بينهما حتى نهاية الشـوط األول الذي خرس 
إنـرت يف ثوانيـه األخـرية جهود أليسـاندو باسـتوني 

واستبدله بالهولندي ستيفن دي فراي.
وجـاءت بدايـة الشـوط الثانـي رتيبـة مـع بعـض 
املحـاوالت الخجولـة حتـى الدقيقـة 62 حـني أطلق 
الربتغايل سـريجيو أوليفريا كرة صاروخية من خارج 
املنطقة تحولت من أحد مدافعي إنرت وكادت أن تخدع 

هاندانوفيتش، إال أن األخري تألق وأنقذ املوقف.
ثـم انتقل الخطر بعد دقيقتـني إىل الجهة املقابلة عرب 
باريال الذي أجرب الربتغايل روي باتريسيو عىل التدخل 
برباعـة إلنقاذ فريق مورينيو (64)، إال أنه أنحنى بعد 
دقائق معدودة حني أطلق التشييل أليكسيس سانشيز 
كرة رائعة من خارج املنطقة إىل الزاوية اليمنى العليا 
ملرمى الربتغـايل (68)، محبطاً عزيمة الضيوف الذين 

عجزوا عن العودة إىل اللقاء.
ويسـتكمل الدور ربع النهائي اليوم الخميس بلقاءي 
أتاالنتا مـع فيورنتينـا ويوفنتوس حامـل اللقب مع 

ساسوولو.

وبطـل  الربازيـيل  باملـرياس  نجـم  دودو،  أكـد 
مواجهـة نصـف نهائـي مونديال األنديـة أمام 
األهيل املرصي، بتمريرة حاسمة وهدف، أن من 
يريد أن يكون بطال، عليه أن يواجه أي منافس، 
يف إشارة لنهائي البطولة يوم السبت املقبل أمام 
الفائـز من نصـف النهائي اآلخر بني تشـيليس 
اإلنجليـزي (بطل أوروبـا)، والهالل السـعودي 

(بطل آسيا).
وقال صاحب القميص رقم 7، يف ترصيحات بعد 
املبـاراة: ”الفريـق الذي يريـد أن يكون بطال، ال 
يمكن أن يختار منافسه، ولهذا فنحن جاهزون 
ملواجهـة أي من الفريقني، وتقديم مباراة كبرية 
يوم السـبت“.وأضاف النجم الشاب، الذي صنع 
الهدف األول بينما تكفل بتسجيل الثاني: ”قطعنا 
خطوة مهمة للغاية، ونفذنا كل تعليمات املدرب 
أبيل (فرييـرا). نفذنا الهجمـات املرتدة برسعة 
كبرية، واآلن علينا الحصول عىل الراحة الالزمة، 
والتدرب من أجل مباراة السـبت. فريقنا يمتلك 

إمكانات كبرية، والجماهري ألهبت حماسنا منذ 
البداية وحتى النهاية. قدمنا مباراة كبرية“.

كما أثنى صاحب الـ30 عاما عىل بطل أفريقيا، 
مؤكدا أنه كان منافسا قويا.

من جانبه، أكد العب الوسط جوستافو سكاربا 
أن ”الجميـع يحلـم باللقـب األول يف املونديـال، 
ونحن أفضل من العام املايض. حلمنا األكرب هو 

حصـد اللقـب، وأتمنى أن ننجح يف هـذا“، فيما 
أثنى قائد الفريق، املدافع الباراجوائي جوستافو 

جوميز، عىل األهيل.
وقال يف هـذا الصدد ”قدمنا مبـاراة كبرية أمام 
منافس صعب وكبري، ولكننا تأهلنا للنهائي عن 
جدارة. التنظيم الدفاعي كان مفتاح الفوز. كل 
مباراة تختلـف عن األخرى، ويجـب أن نركز يف 

مواجهة السبت، أيا كان املنافس“.
ونجـح بطـل أمريـكا الجنوبية آخـر عامني يف 
الثـأر من األهيل الذي اقتنـص منه املركز الثالث 
يف النسـخة األخرية من املونديال العام املايض يف 
قطر، بثنائيـة رافاييل فيجـا ودودو، لينتظر يف 
نهائي السـبت املتأهل من مباراة نصف النهائي 
األخـرى األربعاء بني تشـيليس اإلنجليزي (بطل 

أوروبا)، والهالل السعودي (بطل آسيا).
بينما سيلعب ”املارد األحمر“ مجددا عىل املركز 
الثالث يوم السـبت املقبل مـع الخارس من هذه 

املباراة.

يسـتهدف نادي ليفربول، التعاقد مع الشاب 
جايف، العب وسط برشلونة، يف الصيف املقبل.

وينتهـي عقد جـايف (17 عاًمـا) يف كامب نو 
بنهاية املوسـم الجاري، ويملك رشًطا جزائًيا 
يف عقـده بقيمـة 50 مليـون يورو.ويحـاول 
برشـلونة، التوصل التفاق بشأن التجديد مع 
ممثـيل جايف، الـذي يتمتـع باهتمـام متزايد 
من ليفربول.وبحسـب صحيفة ”سـبورت“، 
فإن ليفربول يحـاول إقناع جايف بعدم تجديد 
عقده مع برشلونة، واالنتقال إىل قلعة آنفيلد 

يف الصيف املقبل.وأكدت أن برشـلونة يحاول 
السـري رسيًعا يف املفاوضات، من أجل تجديد 
عقـد نجمـه الشـاب، وقطـع الطريـق عىل 
ليفربول.ويرغب برشلونة يف تمديد عقد جايف 
حتـى 2027، مع رشط جزائـي بقيمة مليار 
يـورو، عىل شـاكلة عقد الثنائي أنسـو فاتي 
وبيدري.وصعد جايف للفريق األول لربشـلونة 
هذا املوسـم، يف عهد املـدرب السـابق رونالد 
كومـان، ونجح يف إقناع لويـس إنريكي الذي 

استدعاه ملنتخب إسبانيا.
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بـات موناكـو أول املتأهلني إىل الدور نصف النهائي ملسـابقة 
كأس فرنسـا لكرة القـدم التي خرست بطلها باريس سـان 
جريمان يف الدور السـابق، وذلـك بفوزه عىل ضيفه أميان من 

الدرجة الثانية -2صفر.
ويديـن فريق اإلمارة الذي وصـل إىل نهائي العام املايض حيث 
خـرس أمام سـان جريمـان بتأهلـه اىل أوريليان تشـواميني 
واألملاني كيفن فوالند اللذين سـجال الهدفـني يف الدقيقتني 5 

و54 توالياً.
ويسـتكمل الدور ربع النهائي األربعاء حيث يلتقي نيس الذي 
جرّد سان جرمان من اللقب، مع مرسيليا يف أقوى املواجهات، 
فيما سـيضمن دوري الدرجة الرابعـة مقعداً مؤكداً يف نصف 

النهائي بني الفائز من ممثليه برجوراك وفرساي 78.
ويختتم الدور اليوم الخميس بلقاء نانت وباستيا من الدرجة 

الثانية.

أشـاد سـيموني إنزاجـي املديـر الفني إلنرت 
ميـالن، بأداء العبيه خـالل الفوز عىل روما، 
الـدور ربـع  بنتيجـة (0-2)، بمنافسـات 
النهائـي مـن كأس إيطاليا.وقـال إنزاجي 
يف ترصيحاتـه بعد املبـاراة: ”الالعبون أدوا 
بشكل جيد ألنها لم تكن مباراة سهلة، روما 
فريـق يتمتع بالجودة ولديـه قائمة مميزة 
من الالعبني“.وأضاف: ”لقد سـيطرنا عىل 
املباراة بشـكل جيد ونسـتحق هذا التأهل 
لنصف النهائي، نعلم أننا خرجنا من نكسة 
سيئة بخسارتنا املاضية. وهنأت الالعبني 
ألنـه يف غضـون يومـني ونصـف كانـوا 
قادرين عىل االسـتعداد ملباراة مثل هذه 
وهو أمر مثري لإلعجاب“.وحول إصابة 
باسـتوني أمام روما، علق سـيموني: 
”نأمـل أال تكـون إصابـة باسـتوني 
خطرية، لسوء الحظ هو سقط بشكل 
سيئ، اآلن سيقوم ببعض الفحوصات 
ونأمـل أال نفقـده لفرتة طويلـة، ألنه 
العب مهم للغاية بالنسبة لنا“.وواصل: 
”رحيـل برييسـيتش املحتمـل؟ أعتقـد 
أن إيفـان هـو الالعـب الـذي كان يلعب 
بمسـتوى عاٍل للغاية منذ بداية املوسـم، 
إنرت هو متصدر الرتتيب بالدوري اإليطايل، 
وتخطـى دور املجموعات بـدوري األبطال، 
ووصل لنصـف نهائي كأس إيطاليا، لذلك ال 

يمكنني إال أن أكون سعيًدا فقط“. 

عـاد مانشسـرت يونايتد بتعـادل محبـط (1-1) من ميـدان برينيل 
(ملعـب تـريف مور)، ضمـن لقاءات الجولـة رقم 24 مـن الدوري 
اإلنجليزي املمتاز.وافتتح بول بوجبا التسـجيل لليونايتد يف الدقيقة 
(18)، وعدل جاي رودريجز النتيجة لبرينيل يف الدقيقة (47).وبذلك، 
رفـع يونايتد رصيده إىل 39 نقطـة، لكنه تراجع إىل املركز الخامس، 
بينمـا رفع برينـيل رصيـده إىل 14 نقطـة، متذيًال جـدول الرتتيب.

واستغل وست هام تعادل مانشسرت يونايتد أمام برينيل وانتزع منه 
املركـز الرابع عقب تغلبه عىل ضيفه واتفورد بهدف نظيف سـجله 
جاريد بوين يف الدقيقة 68.ورفع وسـت هـام رصيده إىل 40 نقطة 
بعد أن حقق الفوز الثاني عرش مقابل 4 تعادالت و8 هزائم.وواصل 
ر  نيوكاسـل صحوته وتخلص من منطقـة الهبوط مؤقتا عندما عكَّ
فرحـة ضيفه إيفرتون مع مدربه الجديد فرانك المبارد بالفوز عليه 
1-2.وكان ايفرتـون البـادئ بالتسـجيل بفضـل النـريان الصديقة 
حيث سـجل املدافع جمال السـيلز بالخطأ يف مرمـى فريقه (36)، 
لكـن أصحاب األرض ردوا بعد دقيقة واحدة وبالطريقة ذاتها حيث 
سـجل املدافع مايسـون هولغايت التعادل بالخطأ يف مرمى فريقه.
ومنح العب الوسـط األسـكتلندي رايـن فرايزر التقدم لنيوكاسـل 
مطلع الشـوط الثاني (56)، وعزز الوافـد حديثا من أتلتيكو مدريد 

اإلسباني املدافع كريان تريبيري بالهدف الثالث (80).
وهو الفوز الثاني تواليا لنيوكاسل والثالث هذا املوسم، فرفع رصيده 
إىل 18 نقطة وصعد من املركز التاسـع عرش قبل األخري إىل السـابع 
عـرش بفـارق نقطة واحـدة أمام نوريتش سـيتي الذي اسـتضاف 
كريسـتال باالس يف مباراة انتهـت فجر اليوم الخميـس.يف املقابل، 
مني ايفرتون بخسـارته الرابعة تواليا والخامسة يف مبارياته الست 
االخرية التي لم يتذوق فيها طعم الفوز.وكان ايفرتون يمني النفس 
بالعودة إىل سـكة االنتصارات يف الـدوري بقيادة المبارد بعدما قاده 
األخري اىل الفوز عىل برنتفورد 1-4 يف مباراته األوىل عىل رأس إدارته 
الفنيـة وقيادته إىل ثمـن نهائي مسـابقة الكأس.وكانت املرة االوىل 
التـي يعود فيها المبـارد اىل التدريب يف الدوري منـذ أن أقاله فريقه 

السابق تشيليس يف 25 كانون الثاني/يناير 2021.

يهدد بول بوجبا، العب مانشسـرت يونايتد اإلنجليزي، مسـتقبل 
آنخيل دي ماريا، نجم باريس سان جريمان.

وذكرت صحيفة ليكيب، يف تقرير لها أن إدارة بي إس جي تريد 
تدعيم صفوف الفريق بالعب وسط هجومي.

وأضافت أن الخيارات أمام مسؤويل بي إس جي بني لوكاس 
باكيتـا العب ليون، وبوجبا الذي ينتهي تعاقده مع النادي 

اإلنجليزي بنهاية املوسم الجاري.
ولفتـت إىل أن هـذه الصفقة املحتملة تجعل سـان 

جريمان مـرتددا بشـأن تجديد عقـد العبه 
آنخيل دي ماريا، الذي سيحتفل ببلوغه 

34 عاما األسبوع املقبل.
وأملحـت الصحيفـة إىل أن تجديـد 
عقـد دي ماريا ال يبـدو يلوح يف 
األفق قريبا، رغـم رغبة الالعب 
ملوسـم  البقـاء  يف  األرجنتينـي 
إضايف.ويستعد النادي البارييس 
لخـوض مواجهتني مـن العيار 

الثقيـل أمام ريـال مدريد يف ثمن 
نهائي دوري أبطال أوروبا.

من غري املسـتبعد أن يلعب الـدويل املرصي محمد صالح 
مـع ناديه ليفربول يف املباراة ضد ضيفه ليسـرت سـيتي 
اليوم الخميـس يف الربيمري ليغ، بعد أربعة أيام فقط من 
خسـارته نهائي كأس أمم إفريقيا ضـد زميله يف النادي 

ساديو مانيه.
وكانت السـنغال فازت يف النهائـي بركالت الرتجيح 4-2 
عـىل مـرص يف العاصمـة الكامريونيـة ياونـدي، لتحرز 
باكـورة ألقابهـا القاريـة، حارمـة الفراعنة مـن تعزيز 
رقمهم القيايس والفوز بالـكأس الثامنة واألوىل لصالح، 

عندما سجل مانيه الركلة الخامسة الحاسمة.
وعـاد صـالح اىل املركـز التدريبـي يف ليفربـول الثالثـاء 
وسـيخضعه الفريـق الطبـي للتقييـم قبل املبـاراة ضد 

ليسرت الخميس عىل ملعب ”أنفيلد“.
وقـال املـدرب األملاني يورغن كلـوب يف حديث مع املوقع 
الرسـمي للنادي: ”لقد عاد مو (صـالح) وتحدثت معه. 
إنـه محبط جًدا بالطبـع ولكنه يتطلع لـكل األمور التي 
تنتظرنا هنا“.وتابـع: ”تحدثت ومعه وأول كلمات قالها 
يل مـو كانـت أنا جاهـز. إنه العب ذو خـربة وهو وحش 

عىل الصعيـد البدني، رصاحة، علينا أن 
ننتظر. سـيخضع لجلسـة السـتعادة 
لياقته اليوم وسنرى كيف سيشعر غًدا 

والحًقا“.
وقـال كلوب إنـه مـن املتوقـع أن يعود 

مانيـه اىل ليفربول اليـوم الخميس وبالتايل 
سيغيب عن املباراة ضد ليسرت.

قـال يف هذا الصدد إن الفوز بالكأس: ”تعني كل 
يشء بالنسبة له، ولشعبه، وللسنغال ونحرتم ذلك 

كثريًا، ولم نكن لنسـتدعيه من هناك، فليفعلوا ما 
يحلو لهم يف هذه اللحظات ألنهم يسـتحقون 

ذلك“.ويحتـل ليفربـول املركـز الثانـي 
يف الـدوري عىل بعـد 9 نقاط من 

املتصدر،  سيتي  مانشسرت 
إال أنه خـاض مباراة 

أقل، فيمـا يحتل 
املركز  ليسـرت 

العارش.

>Óé@6èÓ€@áö@Ú‹Ó‹€a@Òaäbjfl@¿@⁄äbìÌ@á”@Å˝ñ@á‡´

Èèœb‰fl@äbn≤@Êc@Âÿ∫@¸@›�j€a@ZÎÜÎÜ

a6‹ÿ„a@¿@lÏ‹�fl@¿bu
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عبد اللطيف حاج محمد:

بعدمـا أمـىض كثـريون حياتهـم املهنيـة يف 
التعامل مع تحديـات البنية الرقمية الحالية، 
تظهـر اآلن فرصـة لتغيري اإلنرتنـت لألفضل 
ويمكـن وضـع األسـس لالبتـكار والتطوير 
املسـتمر للمهنة والتكامل واألمن السـيرباني 
وتحليالت البيانات، ولرضورة اقتصادية نظرًا 
لالختـالالت يف سلسـلة توزيع املحتـوى التي 
تعمل ضد نارشي املحتـوى والجهات الراعية 

واملشاهدين.
 blockchain تكنولوجيـا  تطبيقـات  تظهـر 
«البلوك تشني»؛ يف قطاع اإلعالم والرتفيه كبديل 
مسـتقبيل آخر يف صناعة اإلعـالم. ربما ألنها 
تحمل اإلجابة عىل بعض األسـئلة األساسـية 
لصناعة اإلعالم التي تتعرض لضغوط شديدة: 
أزمة اإليرادات، كيف نتقاىض رسـوًما مقابل 
املحتـوى وكيف نبقـي املسـتثمرين الذين ال 
يرحمـون بعيًدا عن الصحافة، وحفظ حقوق 
الطبع والنـرش للصحفيني وضمـان حصول 

الكتاب عىل مستحقاتهم.
كذلك من السـهل أن نتخّيل كيـف توّفر هذه 
التقنية الفرصـة لخفض التكاليـف، والنرش 
الذاتي والتحكم يف خيـارات الرتخيص وإدارة 
تجّنـب  الطويـل  املـدى  وعـىل  التوزيعـات. 
الوسـطاء مثـل البنـوك، واعتمـاد أقـل عىل 
الوسـطاء، أو حتى منصات التوزيع مثل آبل 

.(Spotify) أو سبوتيفاي (Apple)
إطـالق  اآلن  يتـّم  املتحـدة،  الواليـات  يف 
blockchain «البلـوك تشـني» كنظـام بيئـي 
جديد لرشكات الوسـائط الرقمية والصحفية 
الناشئة التي تهدف إىل إدارة السلسلة بأكملها 

من الصحافة والتوزيع إىل اإليرادات.
يكمن جمـال تقنية blockchain يف أنها تتيح 
سـوًقا رقميـة ال مركزيـة، ولكنهـا مقاومة 
للعبث، أبسط وأكثر شفافية، وتعاقًدا أسهل، 
حيث يتـم تسـجيل املعامالت برتتيـب زمني 
يف دفرت األسـتاذ املـوزع، الذي يكون شـفاًفا 
للمشـاركني فيه، لكنه مشفر بحيث ال يمكن 
ألي شخص الغش عن طريق تغيري املعامالت 
أو تزويرهـا. يمكـن أيًضـا برمجـة قواعـد 
العمـل املتفق عليهـا، ورشوط العقـد ألتمتة 
املعامالت، واملعروفة باسـم «العقود الذكية»، 
فبمجرد تسـجيل منشـئ املحتـوى (املصور 

أو الصحفـي يف هذه الحالـة) ممتلكاته عىل 
منصة blockchain، تسـّجل blockchain كل 
استخدام لهذا الجزء من املحتوى. ويتيح هذا 
التتبع آليات تسـعري قائمة عىل االستهالك يف 

الوقت الفعيل بشكل مرن وشفاف تماًما.
 blockchain عالوة عىل ذلك، يمكن أن تساعد
يف الحـّد مـن االحتيـال يف اإلعالنـات - مثـل 
النقـرات التي تتم بواسـطة الروبوتـات بدالً 
مـن البـرش - وانتهـاك حقوق النـرش، حيث 
القرصنـة هـي إحـدى الشـواغل الرئيسـية 
التـي جلبها التوزيع الرقمي لوسـائل اإلعالم 
 Blockchain والرتفيه. يمكن أن تتيـح تقنية
تسييل املحتوى بشـكل أكثر سالسة للتعامل 
مـع مشـكالت القرصنـة، يف حـني أنـه مـن 
الصعـب عـىل blockchain إنهـاء مشـاركة 
املحتـوى غري القانوني تماًمـا، إال أنها يمكن 
أن توّفـر للمبدعني طرًقا أفضـل لتتبع مكان 

توزيع عملهم بدون موافقتهم.
نموذج جديد للصحافة

اثنتـان مـن الـرشكات الناشـئة القائمة عىل 
الالمركزيـة  األخبـار  شـبكة   ،blockchain
بالتأكيـد.  بذلـك  تؤمنـان   ،Civilو  (DNN)
 Ethereum blockchain عـىل DNN تعتمـد 
ويسمح ألي شـخص بإرسال املحتوى - كما 

لـو كان يكتب مدونة. ثم يتـم تقييم املحتوى 
مـن قبل مجموعة عشـوائية مـن املراجعني. 
 ،DNN بإرشـادات  تفـي  املقالـة  كانـت  إذا 
فستكون متاحة للقراء. تستند Civil أيًضا إىل 
Ethereum blockchain، ولكن لديها نموذج 
تشغيل مختلف. تتيح لك املنصة املدنية إنشاء 
غرف ومحطات للصحافة حيث يختلط القراء 
والصحفيـون بإنشـاء منصـة إخبارية. من 
نواٍح عديدة، يكّرر هذا الهيكل اإلعالمي، لكنه 
يزيـل الحواجز التي تحول دون الوصول حتى 
يتم إضفاء الطابـع الديمقراطي عىل صناعة 

األخبار.
كانت Civil (سـيفيل) التي تأسسـت يف عام 
٢٠١٦، مـن بـني أوائـل الرشكات الناشـئة يف 
العالم التي جربت تقنية blockchain والعمالت 
املشفرة يف مجال الصحافة. قامت ببناء تقنية 
مبتكـرة، إلنشـاء منصة إعالميـة قائمة عىل 
blockchain التي يمتلكها ويديرها الجمهور، 
 Wordpress ونظـام تحرير يعتمد عىل منصة
األكثر شـيوًعا، لتحقيق الالمركزية يف كيفية 
تدقيـق األخبـار، وتمويل الصحافـة وتطوير 
أشـكال التمويل املسـتمرة الخاصـة بها من 
أجل إيجاد حّل مستدام طويل األجل، لضمان 
عدم تويل املسـتثمرين املسـؤولية النهائية يف 

قـرارات التحريـر وتطوير املنتجـات املتعلقة 
بالهوية الالمركزية يف وسـائل اإلعالم وسوق 
اإلعـالن، والحمايـة مـن هجمات املتسـللني 
وأعطال الكمبيوتر الرئيسـية وحقوق الطبع 
والنرش ومعامالت الدفـع وترخيص املحتوى 
القابل للتتبع واتخاذ قرارات شفافة لإلعالن.

يف عام ٢٠١٨ بدأت Civil سـيفيل بالتنسـيق 
مـع ConsenSys، وتّم إجـراء محادثات حول 
االندماج االسرتاتيجي، وانتهى اإلندماج الكيل 

عام ٢٠٢٠.
مشاريع Civil (سيفيل)

(كولـورادو   Colorado Sun إطـالق  تـّم 
صنز) يف ١٠ سـبتمرب/أيلول ويأتـي التمويل 
األسـايس مـن Kickstarter حيـث تم وصف 
املـرشوع أيًضـا. ويتكّون طاقـم التحرير من 
عـرشة موظفني ويتـّم اإلعتمـاد يف اإليرادات 
بشكل أسـايس عىل انضمام القراء املخلصني 
كأعضاء، وهو نهج شـائع بشـكل متزايد يف 
الواليـات املتحدة لزيادة رغبة القراء يف الدفع. 
بالطبع، صحيفة الجارديـان الربيطانية تعّد 

أيًضا نموذًجا يحتذى به.
 Civil املشـاريع األخرى التـي تعد جزًءا مـن
 Block) منـذ البدايـة موجـودة يف شـيكاجو
 ،Documented) ونيويـورك (Club Chicago

والتـي تركز عىل الهجـرة) ويف لوس أنجلوس 
(Popula، وهـي مجلة رقميـة بديلة للثقافة 

واملجتمع).
حقيقـة أّن Eluvio (يف الالتينيـة، «فلوفيـو» 
عبارة عن فيضان) التي تسـتخدم فلسـفات 
التصميم الالمركزي والشـبكات القائمة عىل 
املحتـوى، وتسـتفيد من اإلنجـازات يف التعلم 
اآليل، وأمـن blockchain والتشـفري املتقـدم، 
والحساب منخفض التكلفة لتحقيق الكفاءة 
والبساطةـ حيث بدأت بالفعل يف جذب بعض 
العمالء الرئيسـيني وهذا ليـس مفاجًئا نظرًا 
نموذجهـا التشـغييل املبتكـر - أي السـماح 
ملالكي املحتوى بإدارة وتوزيع الفيديو املتميز 
والحـي وعند الطلـب للمسـتهلكني ورشكاء 
 - CDN األعمـال بـدون اسـتخدام شـبكات
ونسب مؤسسـيها. حيُث تقّدم تحميًال فائق 
الرسعة للفيديو وتشـغيًال عايل الجودة وحالً 
فعاالً مـن حيث التكلفة يقـيض عىل خدمات 
 CDN التجميـع وتحويل الشـفرات وخدمات
املنفصلـة - ومـع blockchain الخاصة بها، 
توفر القدرة عىل التعامل مع األعمال مبارشة 

عىل املحتوى.
عىل سـبيل املثـال، iProdoos هـي عبارة عن 
تـّم إطالقهـا يف ٢٠١٨   blockchain منصـة 
لتمكـني تجميـع املواهـب مـن أجـل اإلنتاج 
والتمويـل  املتميـز،  واألفـالم  التلفزيونـي 
أو املشـفرة،  التقليديـة  الجماعـي بالعملـة 
مّما يتيح للمسـتهلكني تحقيـق إيرادات من 
املشـاريع التـي يمّولهـا. حيث يمكـن ملنصة 
 blockchain التمويل الجماعي القائمـة عىل

أن تسجل بشـكل آمن معامالت التمويل التي 
تتسـم بالشـفافية لجميع املسـتثمرين، مما 
يسـمح لهم بمعرفة مكانهم يف الوقت الفعيل 
يف الرتتيب عند بيع أصـل إبداعي أو ترخيصه 
أو اسـتهالكه، يمكن للعقـود الذكية بعد ذلك 
أتمتـة املدفوعـات لكل من أصحـاب الحقوق 

واملستثمرين.
ملخص

Blockchain هـي تقنية يمكنها دعم صناعة 
اإلعالم والرتفيه من خالل معامالت أكثر أماًنا 

بدون وسطاء مع الرتكيز عىل حقوق النرش.
كولورادو صن من رواد النظام البيئي املدني، 
موقع إخباري محيل بدأ بشكل رمزي من قبل 
منشـقني من دنفر بوسـت اململوك لصندوق 
التحـوط، والذيـن كانـت تخفيضاتهـم رمزًا 

لتقدم وول سرتيت يف صناعة اإلعالم.
املزيد من األمثلة العملية التطبيقات

يسـلّط خبري بلـوك تشـني دون تابسـكوت، 
تورنتـو،  يف   Blockchain أبحـاث  معهـد  يف 
كنـدا، الضوء عىل خمسـة تطبيقـات عملية 
جميـع  تسـاهم   .blockchain لتكنولوجيـا 
األمثلة املذكورة يف تعزيز حقوق الفرد أو إزالة 

الوسطاء الذين يقودون التكلفة:
١-    السـجالت القانونيـة - تأكد من أّن حق 

مالك األرض يف أرضه ال يمكن التالعب به.
٢-    إنشـاء اقتصـاد تشـاركي «حقيقي» - 
يمكن أن توفـر blockchain الفرصة لتجاوز 
خدمات الوسـاطة من خـالل مقابلة العمالء 

.blockchain ومزود الخدمة يف شبكة
٣-    توقـف التحويالت باهظة الثمن - يمكن 
أن تحـل blockchain محل البنوك والرشكات 
املاليـة التـي تفرض رسـوًما عىل الوسـطاء 
عندما يرسـل املهاجرون األمـوال إىل بلدانهم 

األصلية السابقة.
٤-     التحكـم يف هويتنـا - يمكـن أن تمنـح 
blockchain الجميع «صندوًقا أسـود» حيث 

يتم جمع جميع املعلومات الشخصية.
سـيكون   - الفنانـني  تعويـض  يتـم       -٥
للمؤلفني والصحفيني والفنانني واملوسيقيني 
من خالل blockchain فرًصا متزايدة لضمان 
الحق يف أعمالهم من خالل تعويضهم مبارشة 

بدون وسطاء.
عن شبكة الصحفيني الدوليني

السليمانية/ متابعة الزوراء:
أفـاد مصـدر خـاص بسـقوط 
مصـور صحفي ضحية مسـاء 
يف  نـار  إطـالق  جـراء  الثالثـاء 
بإقليـم  السـليمانية  محافظـة 

كردستان.
وقال املصدر يف ترصيح صحفي 
إن «قـوات األمـن عثـرت جثـة 
مصـور صحفـي يدعى شـوان 
شـقة  يف  عامـا)،   ٣٨) عـيل 
بإحـدى العمـارات السـكنية يف 
مركـز قضـاء رانيـا بمحافظة 

السليمانية».
وأضـاف أن «جثـة عـيل كانـت 
عليهـا آثـار إطـالق نـار، لكـن 

لم يتضح عىل الفور سـبب إطالق النار عليه»، مشـريا إىل أن السـلطات األمنية بارشت 
التحقيق يف الحادث.

وأشـار املصـدر إىل أن عـيل كان يعمل كمصـور صحفي يف مركز تنظيمـات ٢٤ لالتحاد 
الوطني الكردستاني يف رابرين.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
أصـدر نقيب اإلعالميني يف مرص، طارق سـعدة، قرارا بمنع ظهور حسـام حداد، مقدم 
برنامج «صباح الخري يا مرص» عىل أي وسـيلة إعالمية داخل جمهورية مرص العربية، 

لحني انتهاء التحقيق معه.
وأضـاف نقيب اإلعالميـني أن مقدم برنامج صباح الخري يا مـرص خالف ميثاق الرشف 

اإلعالمي ومدونة السلوك املهني يف باب املبادئ العامة.
وتابع: «كما خالف مدونة السـلوك املهنى يف بندهـا العارش الذي ينص عىل االمتناع عن 
إثارة الكراهية والتميز والتحريض بكل أنواعه بني أطراف الشـعب وفئاته»، مهيبا بكل 
مماريس النشـاط اإلعالمي اإللتـزام باملهنة اإلعالمية والتأكيد الدائـم عىل روح الرتابط 

واإلنتماء للوطن وكل من يمثله خارجيا.
وكانـت الهيئة الوطنيـة لإلعالم يف مرص قد قررت إحالة املذيع حسـام حـداد للتحقيق 
وإيقافـه عـن العمل، ملا بدر منه اليوم  بربنامج صباح الخري يا مرص املذاع عىل شاشـة 

القناة املرصية األوىل.
أثار اإلعالمي حسـام حداد، مقدم برنامج «صباح الخـري يا مرص»، الجدل بعد ظهوره 
يف حلقـة الربنامـج، وحديثه عن مبـاراة األهيل وفريق باملـرياس الربازييل ضمن بطولة 
مونديال األندية املقامة يف دولة اإلمارات العربية.فقد قال حسام حداد خالل الربنامج إن 
«النادي األهيل ال يلعب باسم مرص، فهو يلعب باسمه كناد مرصي، وليس من الرضوري 
أن يشجعه الجميع اليوم، ولكن علينا أن نلتف خلف املنتخب املرصي الذي سيلعب خالل 

شهر من اآلن مباراتني للتأهل لكأس العالم ٢٠٢٢».
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الخرطوم/أسوشييتد برس: 
قالـت هيئـة اإلذاعـة الربيطانيـة «بي بي 
يس» إّن السـلطات يف السـودان اعتقلـت 
ثالثـة مـن الصحفيـني العاملـني بهـا يف 
الخرطـوم، يف الوقت الذي خـرج فيه آالف 
السودانيني إىل الشـوارع يف أنحاء البالد، يف 

أحدث احتجاجات مناهضة لالنقالب.
وأضافت يف تقريرهـا أّن صحفيي الخدمة 
العربيـة اقتيـدوا إىل مـكان غـري معلوم يف 
الخرطوم. وأعلن مراسلون لـ»بي بي يس» 

أنه أُفِرج عنهم الحقاً.
وسـبق أن اعتقلت قوات األمن السـودانية 
احتجاجـات  يغطـون  كانـوا  صحفيـني 

مناهضة لالنقالب.
وجاب آالف املتظاهرين شـوارع الخرطوم 
ومدينتهـا التوأم أم درمـان، وفقاً للحركة 

املؤيدة للديمقراطية.
قـوات  إّن  رساج  ناظـم  الناشـط  وقـال 
األمـن السـودانية أطلقت الذخـرية الحية 
والرصاص املطاطي والغاز املسيل للدموع 

لتفريق املحتجني، خاصة يف محيط القرص 
الرئايس.

وعّجـت مواقع التواصل االجتماعي بصور 
تظهر سحب الغاز املسـيل للدموع تكسو 
التجمعـات يف الخرطـوم، واملحتجني وهم 
يرشـقون الحجارة ويلقـون بقنابل الغاز 

الفارغة عىل قوات األمن.
وذكـر رساج أّن ١٢ متظاهـراً عـىل األقـل 
أصيبـوا وُنقلـوا إىل املستشـفيات لتلقـي 

العالج. ولم ترد أنباء عن سقوط قتىل.
أماكـن  يف  كذلـك  احتجاجـات  واندلعـت 
أخرى بالسـودان، منها مدينة بورسودان 

رشقـّي البـالد.. وهـذه االحتجاجات هي 
األحدث ضمن سلسـلة مـن االحتجاجات 
العنيفة منذ إطاحة الجيش يف ٢٥ أكتوبر/
ترشيـن األول حكومة رئيس الـوزراء عبد 
الله حمدوك التـي يقودها املدنيون، والتي 
أعيـدت إىل السـلطة مرة أخـرى عىل وقع 

ضغوط دولية مكثفة.
وتفاقمـت االضطرابـات يف البـالد بعد أن 
تنحـى حمـدوك يف ٢ يناير/كانون الثاني، 
عندمـا أخفقـت جهـوده يف التوصـل إىل 
حل وسـط بني الجيـش والحركـة املؤيدة 

للديمقراطية.
وعرقل االنقالب انتقال السودان إىل الحكم 
الديمقراطـي بعـد ثالثة عقـود من القمع 
والعزلـة الدولية تحت حكـم الرئيس عمر 
البشري.وتسري الدولة األفريقية عىل طريق 
هـّش نحـو الديمقراطيـة منـذ انتفاضة 
شـعبية أجربت الجيش عىل إطاحة البشري 
إبريل/نيسـان  يف  اإلسـالمية  وحكومتـه 

.٢٠١٩

تونس/متابعة الزوراء:
كال الرئيس التونيس قيس سـعيد، 
املديح للتلفزيون الرسمي التونيس 
«التلفزيـون  بــ  إيـاه  واصفـاً 
الوطني» وشـاكرا العاملني فيه، ما 
أثار االستغراب لدى متابعي الشأن 
اإلعالمي يف تونس بسبب ما يعرفه 
التلفزيـون الرسـمي من مشـاكل 
تسيريية أدت إىل تعطل اإلنتاج فيه. 
وكان آخرهـا رفـض الصحفيـني، 
تقديم نرشة أنباء الظهرية، بسـبب 
تعنـت اإلدارة ورفضها االسـتجابة 

ملطالبهم.
كما سبق للنقابات داخل التلفزيون 
أن أرضبت يوم ١٣ كانون الثاني /

يناير ٢٠٢٢ وطالبت بتغيري املديرة 
العامة للتلفزيون الرسـمي بسبب 
مـا اعتـربوه إخالال عىل مسـتوى 

التسيري.
واعتربت الهيئة املسـتقلة لالتصال 
ىف  (الهايـكا)  البـرصي  السـمعي 
بيـان لها نرش يوم ١٤ كانون األول 
التنـوع  غيـاب  أن   ٢٠٢٢ /ينايـر 
والتعدديـة يف النـرشات اإلخباريـة 
والربامـج السياسـية يف التلفزيون 
ضعفـه،  أسـباب  مـن  الرسـمي 
التونسـية  الحكومـات  واتهمـت 
املتعاقبة بغياب رغبـة حقيقية يف 
إصـالح اإلعالم السـمعي البرصي 
العمومي (الرسمي). ورفضت كل 
محاولـة لوضـع اليد عـىل اإلعالم 
ودعـت  مصدرهـا.  كان  مهمـا 
إىل  الصحفيات والصحفيني  جميع 
وبقواعد  باسـتقالليتهم  التمسـك 

املهنة وأخالقياتها وعدم الخضوع 
ملحـاوالت التوظيف مـن أي طرف 
كان وعدم الوقوع يف الرقابة الذاتية 
التي قد تعوقهم عن أداء رسـالتهم 

وتحمل مسؤوليتهم املجتمعية.
كما رأى متابعون للمشهد السمعي 
البـرصي يف تونـس أن التلفزيـون 
الرسـمي التونـيس انحـاز بشـكل 
للرئيس  للقرارات االستثنائية  كبري 
التونيس قيس سـعيد التـي أعلنها 
يوم ٢٥ يوليـو /تموز ٢٠٢١ والتي 
قـرر فيهـا تجميـد عمـل الربملـان 
وإقالـة حكومة هشـام املشـييش 
واالستئثار بالسـلطتني الترشيعية 
والتنفيذيـة، وآخرهـا قـراره حّل 
املجلـس األعـىل للقضـاء، وهو ما 
يعني جمعه كل السلطات يف البالد. 
الربنامـج  وبـدا هـذا االنحيـاز يف 
يقدمـه  الـذي  الوحيـد  السـيايس 
التلفزيـون التونيس وهـو برنامج 
«الوطنيـة اآلن» الذي يبـث يومياً، 
ويتـّم فيـه االقتصـار عـىل دعوة 
ضيـوف مـن سياسـيني وفاعلني 
ثقافيـني واقتصاديني مـن املوالني 
لقـرارات الرئيـس التونـيس قيس 
نقيـب  أكـده  مـا  وهـو  سـعيد. 
محمـد  التونسـيني  الصحافيـني 
إّن  قـال  إذ   ، الجـاليص  ياسـني 
«التلفزيون التونيس يمنع مشاركة 
املعارضـني السياسـيني لقـرارات 
الرئيـس قيـس سـعيد يف برامجه، 
وهـو رضب للتنـوع والتعدديـة يف 
املرفـق العمومي (الرسـمي) الذي 
عليه أن يشـجع عىل ثقافة التنوع 

وال يعتمد الصوت الواحد».
مديح الرئيس التونيس قيس سعيد 
أثناء لقائه رئيسة الحكومة نجالء 
بودن للتلفزيون الرسـمي التونيس 
رأى فيه الكثـريون، ومنهم الوزير 
السـابق واملحلل السيايس يف إذاعة 
«موزاييـك أف أم» إيـاد الدهماني، 
ترجمـة عملية للخط الذي اعتمده 
بانحيـازه  التونـيس  التلفزيـون 
لخيـارات الرئيـس التونـيس قيس 

سعيد. 
كمـا اعترب آخـرون أن ما رصح به 
الرئيس التونيس هو بمثابة رسالة 
دعـم للمديـرة العامـة للتلفزيون 
التونيس عواطـف الدايل الصغروني 

باسـتبدالها  النقابات  التي تطالب 
وتعيـني مدير عام جديـد، وفقاً ملا 
ينـص عليـه املرسـوم ١١٥ املنظم 
للقطاع السمعي البرصي يف تونس، 
الحكومـة  تقـوم  أن  يف  ويتمثـل 
باقرتاح أكثر من اسـم لتويل مهمة 
إدارة التلفزيـون وترسـلها للهيئة 
العليا املسـتقلة لالتصال السمعي 
البـرصي (الهايـكا) التـي تختـار 
أحد األسـماء التي رشـحتها وفقاً 
لربنامج عمل يقدمه املرتشـح ملدة 
ثـالث سـنوات يطرح فيهـا رؤيته 

لتسيري هذه املؤسسة.
واملديـرة العامـة الحاليـة لـم يتم 
معها اعتماد هـذا الخط القانوني، 

بـل تّم تعيينها بأمر رئايس يوم ٢٨ 
أي بعـد ثالثة  يوليو/تمـوز٢٠٢١ 
أيام من قـرارات الرئيس التونيس، 
بشـكل مؤقت، لكن لـم يتّم تعيني 
مديـر عـام إىل حـّد اآلن، وهـو ما 
دفـع النقابة الوطنيـة للصحفيني 
التونسيني والنقابة العامة لإلعالم 
االتحـاد  لـواء  تحـت  (املنضويـة 
العـام التونـيس للشـغل) والهيئة 
العليا املسـتقلة لالتصال السمعي 
مطالبـة  إىل  (الهايـكا)  البـرصي 
الحكومـة التونسـية بـاإلرساع يف 
تعيني مدير عام جديـد للتلفزيون 
التونيس، األمر الذي لم تستجب له 

الحكومة التونسية إىل حّد اآلن. 
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(املـدن  هذيانـات ليايل موغلة بالقحط..تشـبه 
مواقد جهنم،كلمـا أخذت اعمارنا لرتمي بها اىل 
طرقات قاسية،سـمعنا رصاخهـا الراعد—هل 

من مزيد..؟!!
تلفنـا اكفـان استسـالمنا،دون النبـس ببنـت 
االجسـاد مثـل  االحالم،وترمـى  شـفه،تتالىش 
نفايات،لتصـري مجـرد ذكريات،تثـري الغثيـان 

والريبة)!!
غرباء،ملدينـة  بنـاء  بنا،لنكـون  جـيء  عنـوة 
واجهات بيوتاتها صامتة مثل مدافن،اشـعرها 
حـني مروقـي مرسعاً،إنها التتنفس،والتشـبة 
بيوت الطني امللتاعـة بالصخب،أتلمس الجدران 
االسمنتية،عيلَّ أجد بعض حياة،فتصيبني خيبة 
االمل،اكره االجسـاد الباردة، فابتعد عنها،القدر 
الذي حط بناوسط هذه النداءات املخبولة،اصابنا 
امتـداد  السـؤال،وارتباك االجابـة، عنـد  بذلـة 
ثيـاب فشـيل  افقـد خطاي،مرتديـاً  االسـواق 
وخجيل الراسـم فوق مالمحي اصفراراً،يسـهم 
يف جفـاف شـفتَّي،وحرشجات حنجرتي،التـي 
نسيت  اآلهات وحنني التواريخ، وشحة النظرات 
املختلسـة من وراء ابـواب الصفيح،الصارة عن 
عمد، تكمش اللحظة الرافة مثل حمامة.تحاول 
االفـالت، تتفرخـص املـوردة الخدين،راكضـة 
الخافتة،يظـل  ضحكاتهـا  سـرت  وراء  ،تختـل 
اليوم بسـاعاته االطول من الشط،يحوس،دون 
التـي  الفرصـة  االمل،وفـرار  اكرتاث،لخيبـات 
قـد التتكـرر ثانيـة االبعد زمـن التـدري أوبته، 
املدينـة لوثـت أحالمنـا لتمنحنـا مـا تريـد من 
االحالم،ازاحـت ليونـة افئدتنا،وبرائتها،لتـزرع 
بـني ثنايانـا ،كراهيات،وأحقاد،وزخـات رعناء 
مـن مطر أسـود مثـل قـري،ال ادري كيـف أمر 
مدمناً النظـر اىل ذاك البيت العـايل امليلء باملرآيا 
وااللـوان املتمازجة مثل ريـش طاووس،اتوظأ 

بحـرسات مجوني،محـاوالً اخـرتاق الخشـونة 
املسـتورة،حتى اصل اىل ما اظنه امراً، من وراء 
املوارب،تشـري(حمدية)بأن احث  الباب نصـف 
خطـاي ،المسـك بعتمـة البسـتان الضاحكـة 
باسـتهزاء،وهي تشـوفنا  نلم لهاثاتنا لنطشها 
بغـرور فـوق هامـات النخيـل، تقول—-مالك 

واملدينة التذهب…؟!!
اقول—- ما انا من يريد الذهاب؟!

تقول—-وماذا عني…اكتب عيلَّ االنتظار ؟!!
أقول ـ لن اجعلك تنتظرين كثرياً

تقول—-ال ادري ولكن خائفة ومرعوبة!!
تقبض الرؤيا التي هشمتها فؤوس النسيان، عىل 
شتات نفيس، املهجورة،مثل خرابة قديمة،كلما 
روضت بعـيض الخائب،عوت ذئـاب الكراهيات 
محتجة، رافسـة  ذكورتـي املائعة،غري القادرة 
عـىل اللـوذ بسـتائر طمأنينتها،ورضاها،،كلنا 
االتـي مـن  حـواف االهـوار محمولـني  عـىل 
توابيت القهر،تمنحنـا املدينة خنوعاً مداف بذل 
الحرية،ومجهـول االتـي الذي النعـرف، اغمض 
عينـي وجيل،مجتـازاً الطرقـات امللتويه،التـي 
التريـد  االنتهاء،تنسـاب معلنـة عـن حكايات 
أيامها، وغفـوة  امانيها اليابسـة،تثعول وراي 

غبارات ال التفحص،واالكتشاف، —-اليشء!!
سـمعتها تهتف خلفي،صوت ناعـم مثل خيط 
قطن،وواضـح كنغمة كمان،واصلـت نغماتها 

بعد التفاتي إليها،—- عن ماذا تبحث؟!
الكربيـاء  مـن  مسـرتخ،خال  ببـطء 

والغطرسة،وقفت قبالتها ،قائال.
——القاع..أحتاج اىل معرفة القاع!!

—-ومـا فائدة ماتريـد معرفته..القيعان تراب 
عفن..اليوضح املقاصد؟!

/—-من أين عرفت هذا؟!!
—— منـذ خطواتـك االوىل وانا ارقب  السـؤال 

يرف فوق شعفتك الذاهلة؟
—- وكأنـي أعرفك…صوتـك دلني عىل أصوات  

هجرتنـي منـذ جئـت حامـًال غربتي وأسـمال 
غرابتي؟!!

بخفـة بهلوان،أخـذت يـديَّ اىل بـرودة كفيهـا 
االصفـرار،  اىل  مائـل  بحنـاء  املضمختـني 
ناظـرة يف عمـق عينـي املصابتـني باالنكسـار 

والرشود،قالت.
—— وسط هذه االمكنة القاحلة الفعل اليمكن 

ايجاد غاياتك وما تريد…؟!!
—-  غايـات املدن عرائس كسـلة تريض بالهة 

املستسلمني؟!!
تسـحبني بقـوة اىل وسـط الباحة،ثمة حوض 
يدثرهـا  مغلقـة  غـرف  مهجور،ومربـع  مـاء 
عرفـت  أمرأةشـائخة،حني  الظالم،نهنهـات 

وجودنا،صاحت..—-حمدية…ياحمدية!!
انزاحت اىل وراء مرتاجعة،تاركة يدي تسـبحان 
يف دهشة،لم اسـتطع اسـتيعابها،ظللت اراقب 
الجسـد املكتنـز املخـرتق لعتمـة بدأت تشـف 
تاركة الباب النصف موارب يكشـف عن وجوده 

،الشديد التأثري،!!
-—٢——

تكوينها،لتخلـق  مسـافات  تعـرب  (املـدن 
اسـئلة،الهبة،كلما توغلـت باحثاً عـن اجابات 
تريض نفسـك امللتاعة،تشـعر أنـك اليشء،رقم 
طرقـات  صامت،وضجيـج  زقـاق  بـني  تائـه 
التعشـق الهـدوء، وحدتـك عـود ثقاب يشـعل 
درابـني بحثك،وحـني تنطفـىء الشـعلة،تعاود 
التوقـف بإنتظـار ومضة تخـرتق خذالنك ،وقد 
تنـىس مثـل خـرق عتيقـة اليعنـي وجودهـا 
سـوى اثارة االشـمئزاز والقرف، خطاك املثقلة 
باالنهزام،تمنحـك فرصة الثبـات وجودك،لكن 
انقـاض دهـورك  تتناسـل مخرتقـة  االسـئلة 
التـي  اطمـارك  صناديـق  داخـل  املحفوظـة 
التعـرف عنها شـيئاً،لكنها تنبق مثـل فقاعات 
صابون،لتقـف عنـد ميولـك املوجعـة  متأملة 
انهدامـك الـذي مايلبـث ادراك اهميـة تحولك، 

هذيانـك التائه يتلمس حـواف  ميولك املتغرية 
بـني هنيهة وقت وآخرى،مالـذي تبحث عنه..
ولـم التحفـز روحـك وتحثهـا عـىل اجتيـاز 
اسـالك املمنوعـات الجازة لـرأس املدينة،التي 
صارت اشالء مدن،مغموسة بقيح كراهياتها 
املسـتورةبأردية الكهنـة ومسـوحهم،—أين 

يمكنك االنتظار؟
املتوتر،الشـديد  صوتهـا  لنـربات  ينصـت 

االرتباك،تهمـس—-آه لو كنت ادري…أعماقي 
تحتاج  اىل ثبـات ،وعاصفة الروح ضاجة تهدر 
باملحو..ليتنـي اعودتاركاً   ماالقـدر عىل حمله 
اىل منابـع برائتـي.. مابقـي مني سـوى حثالة 
حطام..ترفسـنا االشـالء كلما وددت االقرتاب..

األسـئلة ذئاب ماكرة تصيبني بالدوران،—من 
أين انت؟!

—-مالذي تفعله هنا؟
—-لم ترتكت مكانك وجئت..خري لك ان التخفي 
شـيئاً وسـائلنا كفيلة بأن تنطق الحجر..انزع 

ثياب عنادك ودعنا نراك عىل حقيقة ماكنت؟!!
—-خالصـك هدر للوقـت..أن نحـن رأفنا بك..
عقباه..أضعـاف  ماالتحمـد  أمامـك  سـتجد 
ماتعرفـه مـن رغباتنـا سـتجدها مرميـة عند 

قدميك املشنوقتني يف علو السقف…فكر،.!!
بضحـكات  االصوات،مجلجلـة  تعالـت 
ماجنة،تشعر باالسـرتخاء،واللذة،قال  صاحب 
أمرهم—التتاخـر أمامنـا الكثـري مـن يتوجب 
عليهـم القول،مالذي دفع بـك اىل املجيء ولقاء 

ماذا؟!
—-ال تركـب بغل عنادك..القـي بما تخفي من 
أحمال  وتخلص…جسدك ذائب داخل دوارق من 

الصمت..!!
—- ال تجعل من نفسك بطالً..زمننا اليحتاج اىل 
ابطـال.. صمتك يدلنا عىل الخطوات التي تبعدك 

عن مدافن االوهام!!
—-تحدث..قـل ماتشـاء،....أوضح لنـا غايـة 

مجيئك..نعـرف املقاصـد لكننـا نود سـماعها 
منك!!

— تعلـم إن الصمـت محـض عناد..اليفهمـه 
امثالك من االغبياء..!!

—هل رأيت يوماً غبي انترص عىل مقصلة؟!
األسـئلة  جائعة،جالـت  فواخـت  مثـل 
اليعـرف  انهماده،الـذي  وااليضاحات،نابشـة  
سـبيالً واحداً للخالص من شباك موشومة بدم 

يابس!!
(املدن ،دورة السـن ،كلما وجـدت فراغاً،امتدت 

الرقاب إىل جوفه،محتجة،)!!
الشاسع من الفراغ،سحبني اىل ماال احب،ملرات 
تمكنـت من الفرار،لكنهـم ومثل  قرود تقافزت 
حـويل، اعادوني مصحوباً بولولـة  بلهاء،خالية 
مـن الوضوح،مالمح مضطربة،تعكرها نظرات 
كراهية،لم اسـتطع تفسـري فحواها،املدينة اىل 
اخرتتها بعد رحالت بحث مضنية خرقاء، منحتني 
ماسـموها،فضالت  الكلبية،مسـرتدة  شـارة 
انسانيتي، غري القابلة للتدوير،اوقفني الحارس 
املدجـج بالغطرسـة،عند بـاب كبري تزركشـه 
بـأن  نقوشات،وتمائم،وتوسـالت،وامرني 

أنبح..!!
أنبح!!
أنبح!!

(أجمل ما امنت به،واتخذته وسـيلة لحياة..هو 
النباح..)

عووووو…عووووو…عوووو!!
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هنـاك فاصل بـني الهـوى باعتباره تجـاوزا للحدود 
العتبات الثقافية وبني املشـاعر التي تشري إىل حاالت 
اعتـدال تفرضهـا ثقافة مـا وتحتكم إليهـا من أجل 
قيـاس حجمهـا وتصنيفها، فالحكـم ال ينصب عىل 
كينونة املشـاعر يف ذاتها، بل عـىل الفائض االنفعايل 
الذي يحول املشـاعر إىل هوى ، وقـد أكد كريماس يف 
كتابه عىل نسـبية األهـواء بني الثقافـات لذلك فإنه 
سيعتمد يف دراسته لألهواء باعتبارها مدونة هووية 
تكشـف عن التمفصـالت الكربى لصنافـة ممتدة يف 
ثقافـة بأكملهـا واعترب األهـواء صنافـات إيحائية 
بمعنـى أن لكل هوى اسـتعماالت مخصوصة داخل 
دائـرة ثقافيـة بعينها فما يعد بخـال يف هذه الثقافة 
يعـد ادخـارا يف ثقافـة أخرى،مـا هو أسـايس، عند 
كريمـاس، يف دراسـة الهـوى ليس هـو التعرف عىل 
العالقـات الدالة عىل األهـواء ، بل االهتمـام بآثارها 
املعنويـة كمـا تتحقق يف الخطاب ألن هـدف الكتاب 
كما يقول سـعيد بنكراد: ليس تقديم صنافة شاملة 
ممتدة لسلسـلة من األهواء كما يفعل ذلك الفالسفة 
،وعلمـاء النفـس وغريهم ، وال يتعلـق األمر بإصدار 
جملـة من األحكام االجتماعية واألخالقية التي تدين 
هـذا الهـوى أو ذاك، بـل إن هوى السـيميائيات هو 
هوى تركيبـي داليل ال يلتفـت إال للممكنات الكامنة 
التـي يمكن أن تتجسـد من خالل وجـود األدنى كما 
تتحقق يف القواميس،يتعلق األمر إذن، يف سيميائيات 
األهواء، بدراسة الهوى باعتباره سابقا عن املمكنات 
الداللية املستثمرة، فهو من حيث الطبيعة وممكنات 
الرتكيـب يعد سلسـلة مـن الحـاالت االنفعالية التي 
تتطـور خـارج البعديـن املعـريف والتـداويل املكونني 
الرئيسـني يف النص الرسدي، إنه يشكل مسارا جديدا 

يطلق عليه املؤلفان البعد االنفعايل ،ونجد ذلك واضحا 
يف املجموعة القصصية ( ربما يطلع الفجر) للقاص 
املتألق هيثم الجاسم فنراه يقول : ألقيت نظرة عامة 
عىل الشارع الذي ضم حانوتي ، كانت املحال املفتوحة 
أمـام الزبائن مرتعة بسـلع كاسـدة مغـربة أحكام 
الكساد قبضته عىل السوق حال بني البائع واملشرتي 
مخلفا هوة سحيقة تصل حد الرصاع الدامي خاصة 
عندمـا يعجـز املتبضـع عن دفـع فاتورة الحسـاب 
وتتدهـور الحياة أكثر وبتثاقـل  الزمن ويطول األلم 
والقلق واالحتباس بني رشوق الشمس وغروبها عىل 
ارض موحلـة ووجوه بال مالمح تعكس ظالال داكنة 
عـىل األخاديد الغائرة يف صفحات الوجوه املتغضنة  ، 
اسـتطاع الكاتب الجاسـم  تصوير األهواء النفسية 

يف اشـد الظـروف التي مرت عـىل العراقيني ، يف زمن 
الحصار الجائر، وهو يصور لنا مأساة الزمن املايض 
عرب قدرته التصويرية ، والفنية ، ويجعلنا نشـاركه 
األحداث وكأننا نعيش معه يف نفس اللحظة ، الحدث 
، والزمن ، إن ظهور األهواء والعواطف اإلنسـانية يف 
فضاء الرصح السـيميائي قد أعاد مبارشة االهتمام 
إىل الحياة الداخلية للذات بعد ما ثم استبعادها تحت 
إكراهات الخلفية البنيوية،لذلك فقد فرضت مقاربة 
هـذا البعد مـن الناحية اإلجرائية تشـكيل مفهومية 
خاصة، وقـد أثمرت بالفعل الطاقـة التنظريية التي 
يتمتـع بها الباحثان مفاهيم تتميـز بغنى حمولتها 
الدالليـة واملعرفية ،ومـن أهم املفاهيـم التي تحدث 
عنهـا الباحثان:االسـتهواء هـو املادة التي تتشـكل 

منها األهـواء فبدون اسـتهواء ال يمكن الحديث عن 
األهواء،وهـو القـوة االنفعالية الكامنة التي يسـتند 
إليها خطاب األهواء لرسم عوامله بمعنى أنه الصيغة 
األوىل للكينونة فالذات العارفة قبل أن تحدد لنفسها 
مسارا يسميه املؤلفان التجسيد فإنها لم تكن سوى 
شبه ذات أي ما يمكن أن يخرب عن أي إحساس سابق 
عن أي تمفصل وهو ما يسـميه املؤلفان االستهواء ، 
دموع أم عمار عىل خديها وانتحبت باكية ، تساءلت 
محدثة نفسـها عن سـبب موت شـجريتها العزيزة 
قبلـت األوراق بـني كفيها أحـرضت احـد املزارعني 
الخرباء بأشـجار الورد ، هز رأسه وتمتم بكلمات الم 
أم عمار سـماعها ، قررت أن تأتي بأخر حتى يئست 
من إنقاذ شجريتها استسلمت للقدر  ، يف هذه القصة 

الرمزيـة التـي اسـتطاع السـارد أن يطبـق نظرية 
االسـتهواء يف تعاطف الناس مع أم عمار التي فقدت 
أوالدها نتيجة الحصار، واملعارك الدامية ،والتوتري هي 
مقولة مستوحاة من فينومينولوجيا وترتبط يف هذا 
املجـال بالقصدية وتدل عىل قدرة الذهن عىل التوجه 
نحـو املوضوع واسـتهدافه، وهذا ما يعنيـه التوتري 
يف حقل سـيميائيات األهـواء، إنه اسـتهداف للكتلة 
االنفعالية والدفع بها إىل التجسـيد يف حقل التوترات 
املرئية، وهذه التوترات هي البدايات األوىل التي تقوم 
عليها أشكال الرتكيب املسؤولة عن تشكل األهواء يف 
انفصال عن االستهواء واستنادا إليها يف الوقت ذاته، 
فنراه يقول: شـعرت بعطش شديد وبالذباب يلتصق 
بجسدي العاري املعرض لتيارات الصيف الالفحة وأنا 
ممدد كاألسـري عىل حصرية عىل باب غرفتي ، يئست 
من عـودة التيـار الكهربائـي يف وقته املقـرر ضمن 
القطـع املربمج الذي أعلن عنـه يف التلفاز بعد عطب 
محطة توليد الطاقة الكهربائية بصواريخ األمريكان 
يف عامنـا هـذا  ،والتوتري هو املمر الـرضوري لوالدة 
التكييفات (أرغب يف، أسـتطيع،أعرف) وهي الصيغ 
األساسـية التي تحدد عالقة الـذات بعاملها،املصريي 
وهو الحاصل من  التوترات التي يأتي بها االنشـطار 
أالسـتهوائي الذي يقود إىل خلـق حالة ال توازن تمهد 
الطريـق إىل بروز الداللة، بمعنى أنه انتقال من حالة 
إىل أخـرى وهو مبدأ مدرج ضمن كل مظاهر الوجود 
النظـري هـو مصطلح مسـتعار من الكيميـاء حيث 
يعني عدد الـذرات املضافة إىل تركية الجسـم. لكنها 
تدل يف سـيميائيات األهواء عـىل املحددات االنفعالية 
التي تفرض عىل املوضوع، وبعبارة أخرى إنها تعني 
أن القيمـة التي تمنح يف حالـة الهوى إىل املوضوع ال 
تحـدد من خالل بعدهـا النفعي بل مـن خالل ظالل 

داللية أخرى من طبيعة انفعالية.
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 الطريق الذي مشيته 

منذ اول قصيدة

او اول حلم

ال فرق
ومىض بخطاي طويالً

لم اقطعه 

لم اصل به اىل منتها

عىل هذا الطريق 

ومنذ سنني طوال

اسري ومعي  أحالمي

ترتك مالمحها يف مراياه 

وترابه عالق يف ثيابي

لم تمح الرياح اثرا يل

وال االيام

او تطويها اقدام العابرين

الطريق طويٌل

وها انا اتكئ عىل كلماتي

واستعيد حلمي

كلما اخذني بعيدا

اراني  

وكأني ابدأ من  خطواتي االوىل

عىل هذا الطريق

كثرية هي الوجوه التي اعربها

وكثري ما يعربني 

لكني لم ار خلفها  اثرا 

او ما يشري اليها

وهناك من يعود بهم االياب

بال اسماء

تاركني ورائهم  

التفاتاتهم الحارسة

 عىل جنبي هذا الطريق

كم  تيّبس من االحالم

فأذرتها الرياح

وكم من االغاني

احرتقت

وطوى رمادها واٍد سحيق

وانا وحدي 

يسري بي الطريق

 اينما اسري انا

خلفي شجر يتبع  خطاي

ونجم بعيد يف األعايل

يومئ يل 

ومازال الطريق طويل

يف اعماقي 

لم أقطعه بعد
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يشـتغُل الروائـيُّ عيل لفته سـعيد عىل خطاٍب 
مضمـر ورسديـة مبـارشة، فهو يـرسد فكرة 
وليـس حكاية ألجـل الحكايـة، وهـذا واضٌح 
يف أغلـب أعمـال الرسدية، فهو معنـيٌّ باآلخر، 
ولـذا نرى بكلِّ وضوٍح، أنـه ينطلُق وفق تقنية 
رسدية، ُمعد لها مسـبقاً، فهو يتخفى ويتقنع 
وراء شـخوصه، ماداً رسديتـه بأدلجٍة معينٍة، 
فهو قد استحرض العديد من الشخصيات، وبَث 
الحركـة فيها، وأسـبغ عليها صفـة الحيوية، 
فكانت هذه الشـخصيات، تتحـرك وفق تقنية 

رسدية.
ولعـل سـنأخذ بتعريـف جريالـد فورسـرت يف 
تعريفـه للـراوي الغائـب، ونطبـق التعريـف 
عـىل هذه الروايـة، إذ يقول جريالـد: راٍو خفي 
تماماً، ال شـخيص أو موضوعي يقدم املواقف 
واألحداث، بأقل وساطة ممكنة، ويتسم الرسد 
السـلوكي بهـذا النوع مـن الـرواة.( قاموس 
الرسديات، جريالد فورسـرت)، جريـًا وراء هذا 
التعريـف وتطبيقه كمثاٌل عـىل ما نذهب إليه، 
سـنجد أن هنـاك شـخصية تقـف بعيـداً عن 
الرسديـة، لكنها تراقبهـا أّول بـأّول، وتتدخل 
بأوقـاٍت غري معلومـة، ومهارة الـراوي تكمن 
يف الخفاء أو القناع الذي يتقنع به، فشـخصية 
الشـاب العرشيني واملـرأة الثالثينية ، لم تكونا 
محض صدفة، كّونها الرسد وصنعتها األحداث، 
إنهـا تعني فيما تعنيه، أن ُموّجهاً، يقف بعيداً، 
ويعطي االشارات والتوجيهات التي هي عبارة 

عن أدلجة املؤلف الراوي. 
االسـتهالل كان وصفياً، ودخول مبارش، نحو 
تأسـيس بنية رسدية عرب حكاية فكرة، تعنى 
بالسياسـة والدين ونقدهما مـن حيث، أنهما 
سـبب كثري مـن املشـاكل التـي تعانـي منها 

البرشية، تبـدأ الرواية يف مـكاٍن متحرك، وهذا 
إشـارة إىل حركية الـرسد التي سـتأتي الحقاً، 
فالسيارة التي لم يبق إال شخص واحد ويكتمل 
العدد، يبدأ التأسـيس لبنيـة الرواية من الزمن 
الوصفي الذي اشـتغل عليـه الروائي، إذ أطنَب 
املؤلف يف وصف حركة السيارة، وطريقها الذي 
تقطعه عرب مدينتني بعيدتني نوعاً ما، إذ يصف 
الفضـاء بني املدينتني وصفـًا بليغاً، يف صفحة 

17:( وصار العراء يحيط بالكون...)
الحـرب هـي الثيمة التـي كانت املحـور األبرز 
يف كل رسديـات عيل لفته سـعيد، فقد وظفها 

ثيمـًة يف عدٍد من أعماله أو أغلبها وربما يصح 
القـول، أن تكون كل أعماله تعنى بالحرب وما 
تخلّفه وراءها من محن ومشـاكل، فالسـائق 
الذي وضع صورة ابنه الشهيد، ووصف مشهد 
الـركاب يف صفحـة 6( فرتاخت الـرؤوس عىل 
املسـاند الخلفية...)، ينطق االشتغال الرسدي 
املؤدلـج للـراوي الغائب من لحظة التأسـيس 
األول لبنـاء هيكل الرواية، فهذا الوصف، أعرب 
عن الراوي غري املبارش، الذي يتدخل متى شاء 

ويف أيِّ وقت يشـاء.
ثمَة ملحوظة، يمكن تسجيلها، كثرياً ما يحاول 

الراوي، أن يبارش الرسدية بأدلجته ورؤاه، فهو 
منشـغٌل بالواقع السـيايس، ويتخـذ من ردود 
أفعال الشـخصيات، وسـيلة ليخرج ما يعرتيه 
مـن غضب مبطـن، كقول السـائق يف صفحة 

73( هـو أريد أبـول عـىل الواقـع العراقي..)، 
هـذه الكلمة هي مبـارشة وواضحة عىل نفور 

وغضب الراوي بصورٍة مبارشة.
إّن ميـزَة رسدية هذه الروايـة، أنها تعتمد عىل 
قـوة الحـدث تناسـبياً، فرتاها هادئـة حينما 
يهدأ الحـدث وترى الرسديـة مضطربة حينما 
تتصاعد وترية الحدث، هذا التناسب هو مهارة 
فنية، إذ العملية هي رصٌد ترقبٌي، الحكايُة هي 
األلم العراقّي، إن أثر الحياة العراقية واضحٌة يف 
كل رسديات عيل لفته، فهو قد انصهر بالواقع 
املعاش، فخرجت رسدياته من رحم ألٍم وواقٍع 
مر، هذا الواقع ترك انطباعاً يف نفسّية الكاتب، 

إذ نلمـس وبـكلِّ وضـوٍح رسديـة مبـارشة، 
وبخطاٍب يحاكي اآلخر دون تالعٍب يف الرسائل 

املّوجهة من األّول املُنتج إىل اآلخر املستقبل.
إّن طريقـة رسد الحكايـة مميـزة ومتطـورة 
أسلوبياً، فالفكرة هي حكاية فكرة أو بالتعبري 
األوضـح، (رسد فكـرة)، إذ األهميـة تكمن يف 
البلوغ القصـدي يف إيصال الفكـرة عرب تقنية 
الـرسد وهذا يعنـي أّن هناك قصديـة معرفية 
من وراء قص الحكاية،  السـيارة الستاريكس 
هـي الفضاء املتحرك الذي ينقـل من حتى إىل، 
ويف هـذا االنتقال يكون الـرسد يف أعىل درجات 
توتـره، وأعىل درجـات ِحبكته! فمثـًال نرى يف 
طريـق النارصية _ كربـالء، ثمَة حوادث كثرية 
تحصل، وثمَة مواقف تحدث، وثمة اسـرتجاع 
كثري إىل املايض، هذا االسرتجاع يف هذه الرواية، 
كان اسـرتجاعاً لغـرض التوقـف الرسدي عند 
املتلقـي، إذ كان عبـارة عن محاولـة اللتقاط 
األنفاس أو محطة لالستجمام من تعب الرسد، 
الحـوادُث التي ترسدها الرواية، ليسـت غريبًة 
وليسـت خياليـة لدرجة بعيـدة إال أنها تضمر 
أفـكاراً، وهذه األفكار هي الرسـالة التي يبثها 

املؤلـف إىل املتلقـي.
الرسدية الواضحة أو املبارشة يف مجمل أحداث 
هـذه الروايـة، كانـت ُتشـكل فنّية عاليـة، إذ 
الـرسد بهذه الطريقـة كان األكثر توفيقاً ، ألن 
البنـاء أو الصياغـة تمـت وفق منظـور يتفق 
وهذه املبارشة، أما الراوي فكان حارضاً يف كل 
شـخصيٍة أو يكاد! إذ أدلجـة النص وفق هوى 
وميـل ونزعة املؤلـف كان واضحاً، فهو يؤدلج 
ولكنـه ال يأخـذ دور الشـخصية، كأنه يعطي 
الفكرة فقط، وهذا أيضاً حتى ال ُيتهم الروائي، 
بأّنه دكتاتوٌر متسـلٌّط عىل شـخوصه، ومقّيد 

لحركتهم وحريتهم.
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يلعـب األهـل دوراً ال يمكـن إنـكاره يف 
عمليـة تنميـة ذكاء أبناءهـم، واليـوم 
نسـدي لك سـيدتي أهم النصائح لتنمي 
ذكاء طفلـك، وتكوني عامـًال ايجابياً يف 

هذه النقطة.
• عليك التحدث مع طفلك: هناك اعتقاد 
خاطئ بأّن الطفل يتعلّم الكالم أرسع من 
خالل مشاهدة التلفاز. غري أّن الحقيقة 
هـي أّن األطفـال يتكلّمـون ويتعلّمون 
األشـياء يف شـكل أرسع عـرب التواصـل 
والتحـّدث معهـم كما لو كانـوا بالغني. 
فـكالم األطفـال هـو للرضـع والصغار 
ولكن ما إن يبلغ طفلك عامه األول يجب 

أن تبدئي بمخاطبته بلهجة عادية.
• رضورة االسـتجابة لطلباتـه: إّن رّدة 
فعلـك تجاه ترصفـات طفلـك وطلباته 
تؤثر يف شكل كبري عىل تنمية ذكائه كما 

تمنحه الشعور باألمان والراحة.

امنحـي طفلك مسـاحة لالستكشـاف: 
يحـّب األطفال االستكشـاف، فهذه هي 

طريقتهم للتعرف عىل العالم واألغراض 
والبيئـة مـن حولهـم. لـذا ال تخيش أن 

تفسـحي له املجال يف االكتشـاف خوًفا 
من أن يجرح نفسه أو يقع.

• عليك أن تدركـي أن الطفل ليس غبًيا: 
هناك قـول انكليزي قديم: ”عىل الصغار 
أن يلتزموا الصمت يف حضور الكبار“! ال 
يجدر إسـكات الطفل إن حاول أن يتكلّم 
أو عندما يكـون ذاهًبا برفقتك إىل مكان 
مـا ملجـرّد اعتقـادك أّنه طفـل وال يعلم 
شيًئا. بل عىل العكس إنه يعرف ما يجدر 
لطفل يف عمره معرفته وليس من العدل 

أن تحكمي مسبًقا عىل تعليقاته.
• رضورة الرتكيـز عـىل التعلـّم املبكـر: 
مـن املفيد جـًدا أن يلعب طفلـك بألعاب 
تثقيفيـة يف عمر مبكر مثـل: مجموعة 
القوالب املختلفة األشـكال، الكتب التي 
تصـدر أصواًتا، أو ألعاًبـا تصدر أصوات 
الحيوانـات عنـد الضغـط عـىل أزرارها 

الخ.

يفضل الكثري من األشخاص الحصول عىل شفاه ناعمة ونرضة ومرتابطة، 
لكن القليل منهم فقط يبذل جهوًدا للحفاظ عليها عىل هذا النحو، وتعترب 
مشـكلة الشـفاه الداكنة من التحديات الشـائعة التي قد تظهر ألسـباب 

مختلفة.
يمكن أن يكون لنظامك الغذائي وأسلوب حياتك تأثري كبري عىل ذلك.

إليك بعض العادات الشائعة التي قد تسبب الشفاه الداكنة:
التدخني

الرئة ليسـت العضو الوحيد الذي يتأثر بالتدخني، يمكن أن تتأثر شـفتيك 
وتتعرض ألرضار جسـيمة بسـبب التدخني، حيث يسبب الشفاه الداكنة، 

لذلك عليك اإلقالع عن التدخني لتفادى ذلك.
عدم البقاء رطًبا

الحفاظ عىل رطوبة الجسـم أمر مهم للغاية خاصة خالل فصل الشـتاء، 
يمكـن أن تظهـر عىل الشـفاه عالمات واضحة للجفاف يف شـكل شـفاه 
متشـققة، عالوة عـىل ذلك، يمكـن أن يـؤدي الجفاف أيًضـا إىل تعريض 
الشفاه لخطر اإلصابة بفرط التصبغ، لذلك يجب الحرص عىل تناول كمية 

كافية من املاء عىل مدار اليوم.
عدم استخدام الحماية من أشعة الشمس

يمكـن أن يـرتاوح تلـف الجلـد الناتج عن األشـعة فوق البنفسـجية من 
معتدل إىل شـديد حسب مسـتوى التعرض، والتأثري الشائع لألشعة فوق 
البنفسـجية عىل الشـفاه هـو فرط تصبغهـا، إذا كنـت ال تحمى برشتك 
من أشـعة الشـمس، فقد حان الوقت للتوقف اآلن لضمان شـفاه وردية 

ناعمة.
تجاهل تأثري األدوية

هـل تبدو شـفتيك أغمق بعد أن بـدأت يف تناول الدواء الجديـد؟ قد يكون 
الوقـت قـد حان الستشـارة طبيبك ألن أدويتـك قد يكون لهـا تأثري فرط 
تصبغ عىل شـفتيك، ويمكن أن تؤدي بعض األدوية إىل تغري لون الشـفاه 
والذي قد يسـتمر أو ال يستمر بعد انتهاء العالج، لذلك، من املهم أن تكون 

متيقًظا لتأثريات األدوية الجديدة.
عدم فحص املنتجات قبل استخدامها

مجموعـة متنوعـة مـن مسـتحرضات التجميـل تـرتاوح مـن ملمع إىل 
مقرش الشـفاه، حيـث يجب التأكـد من أن املنتـج الذي تسـتخدمه وأنه 
مناسـًبا لشـفتيك، وقد تتفاعل مكونات معينة يف املنتج مع الجلد وتؤدي 
إىل ردود فعل تحسسـية وفـرط تصبغ وما إىل ذلك، وهـذا يمكن أن يؤدي 
لشـفاه داكنة، لذلك ، من املهم فحص مسـتحرضات التجميل بعناية قبل 

استخدامها. 

حدوث مشـاكل أمـر طبيعـي بني أي 
زوجني، ولكن هناك مشـاكل كبرية أو 
أزمـات، تسـبب فجـوة يف العالقة بني 
الزوجني، وقد تهدم الزواج، وتحتاج إىل 
التحيل بالصرب والحكمة، وبذل مجهود 
كبري لحماية الزواج واملرور منها بأقل 
الخسـائر. تابعي القراءة وتعريف إىل 4 
أزمات يمكن أن تهدم زواجك، فاحذري 

منها.
1. املشـاكل الكبرية التي تسبب جرحاً 

يف قلب أحد الزوجني
هناك نوعية من املشاكل تسبب جرحاً 
أو  الخيانـة،  مثـل  نسـيانه،  يصعـب 
اإلهانة املتعمدة، وهذه املشاكل تسبب 
فجوة يف العالقة بني الزوجني، وتحتاج 
العالقـة،  إلصـالح  طويـل  وقـت  إىل 
واستعادة اسـتقرار الزواج، وقد تؤدي 
ُيتعامـل معهـا  لـم  إذا  االنفصـال  إىل 

بحكمة وصرب.
2. األزمات املالية الكربى

األزمات املالية من األسـباب الشـائعة 
للطالق، فعند املرور بأزمة مالية تهدد 
اسـتقرار األرسة، يتـرصف الزوجـني 
بانفعـال واندفاع، ما ينتـج عنه كثرة 

املعارك، التي قد تؤدي إىل الطالق.
لـذا عند املـرور بأزمـة ماليـة كبرية، 
يجب عىل الزوجني التحدث معاً بهدوء، 

واالتفـاق عىل الصـرب وتحمل األوضاع 
الجديـدة لحـني الوصـول إىل حلـول، 
مع تجنـب االنجراف وراء املناقشـات 

الساخنة.
3. املشاكل الصحية

تعرّض أحد الزوجني إىل مشكلة صحية 

قد يؤثر عىل أسـلوب تعامله مع رشيك 
حياته، فيصبح حساساً وأكثر عصبية 
وأقل صرباً، ويف هـذه الحالة يجب عىل 
الطرف اآلخر التحـيل بالصرب، وتقديم 
الدعـم النفيس لرشيـك حياته، حتى ال 

تفسد العالقة.
4. وجود طفل صعب املراس

وجود طفل يعاني من مشاكل سلوكية 
قد يسـبب تدمري العالقـة بني األبوين، 
كيفيـة  حـول  واألم  األب  فاختـالف 
التعامل مع مشاكل طفلهما، أو تبادل 
االتهامـات واللـوم عىل ما وصـل إليه 
الطفل، قد يسبب اندالع معارك زوجية 

يمكن أن تنتهي باالنفصال.
لـذا مـن املهـم التعامـل بحكمـة مع 
املشاكل السـلوكية التي قد تظهر عىل 
الطفـل، مع إبرام اتفـاق بني الزوجني 
عىل الصرب، والعمـل معاً كفريق واحد 
من أجل مصلحة طفلهما، ومن املفيد 
استشارة حبري تعديل سلوك أو طبيب 
نفـيس متخصـص يف الطـب النفـيس 
لألطفـال، مـن أجـل الحصـول عـىل 
نصائـح سـليمة للتعامل مـع الطفل، 

دون إفساد العالقة بني األبوين.
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يعانـي الكثري من األشـخاص مـن النعاس 
املسـتمر وطـوال اليـوم سـواء صباحـا أو 
مسـاءا مما يعيق ممارسـة حياتهم بشكل 
طبيعـى، فمـن الطبيعي أن ينام الشـخص 
من 6 إىل 8 سـاعات يف اليـوم ولكن البعض 

قد يغلب عليه النعاس لفرتات طويلة.
و هنـاك مجموعة متنوعة من األشـياء قد 
تسـبب النعاس، يمكن أن تـرتاوح هذه من 
الحـاالت العقلية وخيارات نمـط الحياة إىل 

الحاالت الطبية الخطرية.
و قـد تؤدي بعـض عوامل نمـط الحياة إىل 
زيادة النعاس، مثل العمل لسـاعات طويلة 
جـًدا أو التحـول إىل نوبة ليليـة، و يف معظم 
الحاالت سـوف يهدأ النعاس عندما يتكيف 

جسمك مع جدولك الجديد:
يمكن أن يكون النعاس أيًضا نتيجة لحالتك 
العقليـة أو العاطفية أو النفسـية و يمكن 
أن يؤدي االكتئاب إىل زيادة النعاس بشـكل 
كبري، كما يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات 
التوتر أو القلق، امللل هو سبب آخر معروف 
للنعـاس، إذا كنـت تعاني مـن أي من هذه 
الحـاالت العقليـة، فمـن املحتمـل أيًضا أن 

تشعر بالتعب والالمباالة.
أسباب الشعور بالنعاس املستمر؟

يمكـن أن تسـبب بعـض الحـاالت الطبية 
النعاس، أحد أكثر هذه األمراض شيوًعا هو 
مرض السـكري، و تشـمل الحاالت األخرى 
التي قد تؤدي إىل النعاس تلك التي تسبب أملًا 
مزمًنا أو تؤثر عىل التمثيل الغذائي أو الحالة 

العقلية، مثل قصور الغدة الدرقية أو نقص 
صوديوم الدم و يحدث نقص صوديوم الدم 
عندما يكـون مسـتوى الصوديـوم يف الدم 

منخفًضا جًدا.
و تشـمل الحاالت الطبية األخـرى املعروفة 
بأنهـا تسـبب النعـاس عـدد كريـات الدم 
البيضاء املعديـة (أحادية) ومتالزمة التعب 

.(CFS) املزمن
تناول بعض األدوية

العديـد مـن األدويـة، وخاصـة مضـادات 
الهيسـتامني واملهدئات والحبـوب املنومة، 
ترسد النعاس كأثر جانبي محتمل و تحتوي 
هـذه األدوية عىل ملصق يحـذر من القيادة 
أو تشغيل اآلالت الثقيلة أثناء استخدام هذه 

األدوية.
و تحـدث إىل طبيبـك إذا كنـت تعانـي مـن 
األدويـة  بسـبب  طويلـة  لفـرتة  النعـاس 

الخاصـة بك قـد يصفون بديـًال أو يعدلون 
جرعتك الحالية.
اضطراب النوم

النعاس املفرط بدون سـبب معروف يمكن 
أن يكـون عالمـة عىل اضطـراب النـوم، و 
هناك مجموعـة من اضطرابات النوم ولكل 

منها آثاره الفريدة.
و يف حالة انقطاع النفس االنسدادي النومي، 
يؤدي انسـداد املمرات الهوائيـة العلوية إىل 
الشـخري وتوقف تنفسـك طوال الليل، وهذا 
يجعلـك تسـتيقظ بشـكل متكـرر بصوت 
االختناق و تشمل اضطرابات النوم األخرى 
 (RLS) الخـدار ومتالزمـة تملمـل السـاق

. (DSPS) واضطراب مرحلة النوم املتأخر
كيف يتم عالج النعاس؟

العالج الذاتي
يمكن عالج بعض النعاس يف املنزل، خاصًة 

إذا كان ناتًجـا عـن عوامـل تتعلـق بنمـط 
الحياة، مثل العمل لساعات أطول، أو حالة 

عقلية، مثل اإلجهاد.
يف هذه الحاالت، قد يسـاعدك الحصول عىل 
قسـط كبري من الراحة وتشـتيت انتباهك، 
من املهم أيًضا التحقق من سـبب املشـكلة 
مثـل مـا إذا كان التوتر أو القلـق - واتخاذ 

خطوات لتقليل الشعور.
عـىل  للتغلـب  الطبيـة  الرعايـة  هـي  مـا 

النعاس؟ 
 أثناء موعدك، سيحاول طبيبك تحديد سبب 
النعـاس من خالل مناقشـة األعراض معك 
قد يسـألونك عن مدى جـودة نومك وما إذا 

كنت تستيقظ كثريًا يف الليل .
قـد يطلب منك طبيبـك االحتفاظ بمذكرات 
عن عـادات نومك لبضعة أيام، وتوثيق املدة 
التـي تنـام فيها بالليـل وما تفعلـه عندما 
تشـعر بالنعاس أثنـاء النهار، قـد يطلبون 
أيًضا تفاصيل محددة، مثل ما إذا كنت تنام 
بالفعـل أثناء النهار وما إذا كنت تسـتيقظ 
وأنت تشـعر باالنتعاش و إذا اشتبه الطبيب 
يف أن السبب نفيس، فقد يحيلك ملستشار أو 

معالج ملساعدتك يف إيجاد حل.
غالًبـا مـا يكون النعـاس، وهو أحـد اآلثار 
الجانبيـة لألدويـة، قابالً للشـفاء وهنا قد 
يستبدل طبيبك الدواء بنوع مختلف أو يغري 
جرعتك حتى يهدأ النعاس ال تقم أبًدا بتغيري 
جرعتـك أو التوقف عن وصفـة طبية دون 

التحدث مع طبيبك أوالً.
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املقادير:
1.5 كاس دقيق

3 بيضات
1 ملعقة صغرية ملح
2 ملعقة كبرية سكر

1/2 كاس زيت
بيكنـج  متوسـطة  ملعقـة   1

بودر
1 علبة زبادى

الحشو :
لبنة

سماق
زعرت

نعناع
زيتون

الطريقة:
يخلـط البيـض مع السـكر ثم 

يضـاف الزيـت ثم الزبـادى ثم 
الدقيـق وامللـح والبيكنج بودر 
ويصب ىف قالـب التارت الكبري 
او قوالب صغرية ويخبز ىف فرن 
1/4 سـاعة  180 م  متوسـط 

حتـى ينضـج ويحمـر ويرتك 
ليربد قليال

يدهـن باللبنة ويزيـن بالزعرت 
والسماق او البابريكا وحلقات 

الزيتون واوراق النعناع.

مـن املهـم أن تعتنـي بجمالـِك 
ومظهـرِك خالل الحمـل، ولكن 
ال تدعي األمر يأخـذ حّيزاً كبرياً 
مـن اهتمامِك بحيث يغّطي عىل 
سـالمة حملـِك ويضـع صّحـة 

جنينِك يف دائرة الخطر.
يف مـا يـيل نعرّفـِك عـىل أنـواع 
العالجـات الجماليـة غري اآلمنة 
للحامـل، وننّبهِك من مخاطرها 
وتأثرياتهـا السـلبية التي يمكن 
أن تطـاول جنينـك السـيما يف 

مراحل الحمل األوىل:
منتجات التجميل

مـن الـرضوري أن تنتبهـي إىل 
أنـواع منتجـات التجميـل التي 
الحمـل،  خـالل  تسـتعملينها 
مراعـاًة لسـالمة برشتـِك التي 
تـزداد حساسيًة يف هذه الفرتة، 
وتصبـح أكثـر عرضـًة للحكاك 

والطفح.
التحلّل الكهربائي

يعتـرب التحلّـل الكهربائي إلزالة 
الشـعر أحد العالجات الجمالية 
املمنوعـة عليـِك خـالل الحمل، 
ومرّد ذلك إىل مدى خطورة عبور 
الشـحنات التي يطلقهـا التيار 
الغلفاني إىل جسمك. ويف اإلطار 
نفسـه، ُيمنـع عليِك اسـتخدام 
الشـمع للتخلّـص مـن الشـعر 
الزائد، السـيما إن كانت برشتك 

حّساسة جداً.
ارتفاع حرارة الجسم

العالجـات  تتجّنبـي  أن  بـّد  ال 
الجماليـة التـي ترفـع حـرارة 
طفلـك  نمـو  وتعيـق  جسـمِك 
يف املراحـل األوىل، مثـل السـونا 
وغرفـة البخار وحمـام الدوامة 

وأحواض املياه الساخنة.
التدليك غري املالئم

يف غضون مراحل الحمل األخرية، 
التـي  الوضعيـة  مـن  تأّكـدي 
تّتخذينها أثناء التدليك والزيوت 
يمكـن  إذ  تسـتعملينها،  التـي 
لبعـض أنواع الزيوت أن تسـّبب 

لِك الحساسـية، كما يمكن ألي 
تقنية خاطئة أن تؤثر فيِك سلباً 
عـىل عكس مـا هـو متوّقع من 

جلسات التدليك عموماً.
العناية بالقدمني واألظافر

بقدميـِك  العنايـة  ننصحـِك  ال 
خـالل الحمل. فنقـاط الضغط 
أن  يمكـن  بكاحليـِك  املحيطـة 
تتقلّص وتتسـّبب بوالدة طفلك 
قبـل آوانه. إىل ذلـك، تاليف وضع 
الطالء عىل أظافر يديِك وقدميِك 
املـواد  تستنشـقي  ال  حتـى 
الكيمائية املتطايرة من عبواتها 

الصغرية.
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لكل نـوع من األطعمـة خصائصه 
التي تميزه عن غريه، واليوم نتعرف 
سوياً عىل ما تقدمه بعض األطعمة 
الصفراء من فوائد لخسارة الوزن، 

ومن هذه األطعمة:
• الكركم: الكركم مشهور بفوائده 
فقـدان  منهـا  املتعـددة  الصحيـة 
الـوزن، ألنـه يمنـع الجسـم مـن 
الدهون، ويزيد  االحتفاظ برواسب 

من قدرته عىل تحطيمها وحرقها.
• الليمـون: الليمون غني بفيتامني 
C الذي يسهم يف إنقاص الوزن، كما 

يحتوي الليمون عىل ألياف البكتني 
التي تعزز اإلحساس بالشبع، وتزيد 

قدرة الجسم عىل تحطيم الدهون.
• الفلفـل األصفـر: يتوفـر الفلفل 
بألوان متعددة لكـن يمتاز األصفر 
السـكر  نسـبة  يف  أقلهـم  بأنـه 
وأيضـاً األقل يف محتوى السـعرات 
الفلفل األصفر  الحرارية، ويحتوي 
عـىل عنارص تزيـد عمليـة التمثيل 

الغذائي.
• العسـل: يمكنك استخدام العسل 
كبديـل صحـي للسـكر يف تحليـة 

الشـاي أثنـاء الرجيـم، كما 
بانخفـاض  العسـل  يمتـاز 
نسـبة الدهـون وقدرته عىل 
ولزيـادة  األيـض،  ترسيـع 
الفاعليـة تناول العسـل مع 

رشاب الزنجبيل.
مـن  األصفـر:  العـدس   •
أفضل الخيارات للمسـاعدة 
يف إنقـاص الـوزن وضبطه 
ألنـه يحتـوي عىل سـعرات 
ويـزود  قليلـة،  حراريـة 
عديـدة  بمغذيـات  الجسـم 
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إىل أي مـدى تسـتطيع أن تقـرأ 
بـأن  توحـي  التـي  اإلشـارات 
اآلخرين يفكرون بك؟ هل تتوافق 
الصورة التي تروجها عن نفسـك 

مع حقيقتك؟
قد تجد بعض اإلجابات الشـافية 
يف االختبـار التـايل، تأمـل البنود 
التاليـة، وضع التقدير الذي تراه، 

أو تعتقد أنه ينطبق عليك:
االختبار:

1. تتجاهـل االسـتطالعات الغري 
رسـمية، مثل: مـاذا أفعل؟ وأين 

أعيش؟
أ- غالباً.

ب- يف بعض االحيان.
ج- نادراً.

2. يضايق الناس بسـبب صفات 
يف شـخصيتك، مثل: اهتماماتي، 
ارتدائـي  طريقـة  اعتقاداتـي، 

للمالبس:
أ- غالباً.

ب- يف بعض األحيان.
ج- نادراً.

3. يفشـل اآلخـرون يف تقديمـك 
لآلخرين:
أ- غالباً.

ب- يف بعض األحيان.
ج- نادراً.

4. يميل نادل املطعم أواملحاسـب 
إىل تجاهلك:

أ- غالباً.
ب- يف بعض األحيان.

ج- نادراً.

5. ينـىس الغرباء اسـمك بعد أن 
تقدم نفسك لهم يف تجمع حاشد، 
بالرغم من أنهم يذكرون أسـماء 

آخرين تعرفوا عليهم للتو:
أ- غالبا.

ب- يف بعض األحيان.
ج- نادراً.

6. ال يطلـب منـك اإلدالء برأيك يف 
نقاش جماعي:

أ- غالباً.
ب- يف بعض األحيان.

ج- نادراً.
7. غالبـاً ما يقاطعـك اآلخرون، 
ويترصفـون حسـب مـا تمليـه 
عليهم أفكارهم ألنهم يعتربونها 

األهم:
أ- غالبا.

ب- يف بعض األحيان.
ج- نادراً.

يف  أصدقائـك  منـك  يطلـب   .8

األماكـن العامـة أن تعـدل مـن 
سـلوكك: أخفض صوتـك، أعدل 
هندامـك، راقـب ترصفاتـك عىل 

طاولة الطعام:
أ- غالبا.

ب- يف بعض األحيان.
ج- نادراً.

9. يف بعـض األحيـان يخاطبنـك 
اآلخـرون بطريقة بسـيطة جداً 

وكأنك ساذج:
أ- غالبا.

ب- يف بعض األحيان.
ج- نادراً.

10. يوبخنك اآلخرون ألنك تطرح 
مواضيـع غري مناسـبة يف أماكن 

وأوقات غري مناسبة:
أ- غالبا.

ب- يف بعض األحيان.
ج- نادراً.

اآلن كـي تحسـب نتيجتـك امنح 

نفسك:
أ = عالمة واحدة.

ب = عالمتان.
ج = ثالثة عالمات.

النتائج:
- من30 - 25 نقطة:

صورتـك االجتماعيـة قوية جداً، 
تفاصيـل  يتذكـرون  واآلخـرون 
هامـة عـن حياتـك، وغالبـا ما 
يهتمـون بمخاطبتـك يف احتماع 
عـام وينصتـون إليـك باهتمـام 

لسماع وجهة نظرك.
- من17 - 24 نقطة:

معتدلـة،  االجتماعيـة  صورتـك 
األفـراد بشـكل عـام سـعيدون 
مجموعتهـم،  ضمـن  لرؤيتـك 
بالرغم من أنك ال تعطني انطباعا 
قويـا عند اللقـاء االول، ولكنك ال 
تظهريـن سـلوكيات عدائيـة أو 
غـري اجتماعيـة، معظـم الناس 
هـذه  ضمـن  مـن  يصنفـون 

املجموعة.
- من 10 - 16 نقطة:

ربمـا تحتـاج لبـذل املزيـد مـن 
صورتـك  لتحسـني  الجهـد 
اجاباتـك  راجـع  االجتماعيـة، 
مع صديق صدوق، واسـأله عن 
اقرتاحاتـه التي تراها مناسـبة 
لتعديـل سـلوكياتك مع اآلخرين 
لتحسـني صورتـك الداخلية -يف 
داخلك- والخارجية، كل إنسـان 
لديه القدرة عىل تحسني صورته 

االجتماعية.
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ــني بهاليوم ــره  تــــــ ــد  يتقاع راح  ــر  الكم
ــه ــع فالن ــل تطلـــــــــــ ــمه خ وكال بهالس
ــفتي ــا ش ــج م ــم بجيت ــان النج ــكثر فرح ش
ــه ويان ــع  تطلـــــــ ــة  اجلميل وكال  ــئلته  س

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

أبـــــــراج

يوم مريح وفـرح وميلء بالحـب يمضيه العازب 
كمـا املتزوج يف انسـجام مـع أفراد العائلـة أو مع 
الرشيـك. ترّفه عن نفسـك وعن املحيطـني بك وتؤّجل 
الحاجـة لالنزواء والتفكري يف بعـض املهام التي يحتاج 
تنفيذهـا إىل بعـض التحضـريات مـع بداية األسـبوع 

القادم. 

التـي تكّبلـك،  تواجـه املخـاوف والهواجـس 
وتحـاول التعبـري عنهـا بالكالم بعـد أن رفضت 
وجودهـا لفـرتة طويلـة، وتجاهلت عـن عمد مدى 
تأثريهـا عـىل حياتـك اليوميـة وعـىل مجمـل دوافعك 
وأهدافـك. وهي خطوة ايجابية كبـرية تتخذها باتجاه 

التخلص من تأثرياتها. 

الفلك يعزز حياتك العاطفية التي تشهد أفضل 
حاالتها مـن التـوازن والتفاهم. يهتـم املتزوج 
برشيكه ويضع معه برنامجاً مشـرتكاً من التسلية 
والرتفيه. أمـا العازب فقد يخطط لألقدام عىل االرتباط 
الجدّي وبناء عائلة، أو قد يجد نصفه اآلخر قريباً جداً. 

تشعر بالحاجة إىل االنتقال من مكانك ملمارسة 
أسـلوب حياة مغاير أو االنخـراط يف تيار جديد، 
أو اعتمـاد طريقة تفكري مختلفـة. فتنفتح بصدق 
وعفويـة عىل أجـواء اجتماعية متنوعـة تغنيك وتنمي 
شخصيتك. ممارسـة رياضة امليش يف الطبيعة تنشطك 

وتريح ذهنك. 

تشـعر بالسـعادة وتحصد ثمـار الجهود التي 
قمـت بها لتحسـني وضعـك العائيل وإعـادة لم 
شـمل أفراد عائلتك يف إطار من املحبة واإلنسـجام. 
تقـرر االنفتاح من جديد عىل األجـواء االجتماعية التي 
تخلّيت عنها يف الفرتة السـابقة، فتعيد وصل ما انقطع 

من عالقات. 

عدم وضـوح رغباتك وعـدم معرفة مصالحك 
الفعليـة يجعلـك متأرجحـاً بـني عدة مشـاريع 
تتناوب اليوم عىل درسـها وتجد صعوبة يف االختيار 
بينها للبدء يف تنفيذها. إىل جانب ذلك، فإن تأثري وضعك 

العاطفي املحبط يجعلك متشائماً وصعب املراس 

يحالفـك الحـظ عىل املسـتوى املهنـي وتتقدم 
أعمالـك بشـكل ملمـوس. املعاناة التي عشـتها 
خالل عالقتك العاطفية السـابقة كما الجروح التي 
خلّفتهـا، تنعكس بشـكل سـلبي ودون وعي منك، عىل 
وضعـك العاطفي الجديد. فرشيكك الحايل يتلقى نتائج 

مرارتك السابقة. 

تنجح اليوم يف القيـام بأعمالك عىل أفضل وجه، 
فالفلك يحمـي تحركاتك املهنية مهما كان نوعها، 
ويزيد من حيويتك ونشـاطك. تفرض نفسـك وآرائك 
بسالسة ودون استفزاز، فتنال مشاريعك إعجاب اآلخرين 

الذين يقّدرون معرفتك، وقدرتك عىل التحليل والرتكيز. 

تحتاج العودة إىل ذاتـك ملعرفة أهدافك، وتقدير 
حجـم امكانياتـك الفعلية، كمـا لتقييم األوضاع 
املهنيـة التي تطرأ عىل حياتك يف هذه املرحلة. ال تكن 
شديد التطلب فتضع الكمال نصب عينيك، ألن ذلك يعيق 

تقدمك يف عملية التنفيذ ويحّد من قدراتك اإلبداعية. 

باسـتطاعتك اقناع اآلخرين بآرائك بسـهولة، 
لكن الكالم الذي تجيد اسـتخدامه قد ال يدفعهم 
إىل تحويل هذه القناعة إىل فعل، أو إىل طريقة حياة 
تخـدم مصالحهم الفعلية. لذا قد تشـعر اليوم بخيبة 
أمل من تخـاذل املحيطني بك، وتفضـل االبتعاد عنهم 

قليالً. 

ال تـرتدد يف اإلقـدام يف كل مـا تفعلـه، وتفاءل 
بالحصول عىل كل ما تطلبه، ألن الحظ يخصصك 
اليـوم بالدعـم واملسـاعدة، ولن يرّدك خائبـاً. فأنت 
املختار وسـتتحقق أمنياتـك يف العمل كمـا يف األوضاع 
العاطفية. مارس الرياضة بانتظام، فمفعولها ايجابي 

كالسحر!

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

تتأرجح أحياناً بني تنفيذ رغباتك التي تمسـك 
بك بقوة، وبني واجباتك ومسؤولياتك التي تميل 
عليك الترصف بطريقة أكثر عقالنية، مما قد يخلق 
لديك اليوم إحساسـاً بالكآبة، لكنه لن يسـتمر طويالً، 
ألنـك سـتتلقى تعويضاً ماليـاً ومعنوياً ينسـيك كل ما 

NNNfiÏ‹yÎ@›◊bìflعداه. 
وصلنا إلى الطالق ألن الحياة مع 

أهل زوجي ال تطاق!

    1258 - سقوط بغداد يف أيدي املغول، وانتهاء 
الخالفة العباسية.

    1863 - املخـرتع األمريكـي آالنسـون كراني 
يحصـل عىل بـراءة اخـرتاع أول جهـاز إلطفاء 

الحرائق يف الواليات املتحدة.
    1927 - تأسيس العصبة املناهضة لإلمربيالية 

واالستعمار يف بروكسل ببلجيكا.
    1931 - نيودلهي تصبح عاصمة الهند.

    1932 - سـعيد بـن تيمور يتـوىل حكم عمان 
ومسقط بعد تنحي أبيه تيمور بن فيصل.

مهاجريـن  يهـود  تقـل  سـفينة   -  1934     
تكـرس الحظر الـذي فرضتـه سـلطة االنتداب 
الربيطاني عىل فلسـطني عىل الهجرة اليهودية 

إىل فلسطني.
    1943 - الزعيـم الجزائـري فرحـات عبـاس 
يصدر بياًنا للشـعب الجزائري، ويعد هذا البيان 
النص املرجعي لثـورة التحرير الجزائرية والتي 

انتهت باستقالل الجزائر.
    1964 - الرئيـس العراقي عبد السـالم عارف 
يتفق مع الزعيـم الكردي مصطفـى البارزاني 
عىل وقف إطالق النـار ومنح األكراد حكم ذاتي 

يف شمال العراق.
    1972 - انضمام إمارة رأس الخيمة إىل اتحاد 

اإلمارات العربية املتحدة.
    1982 - تأسيس الحزب الشيوعي الفلسطيني 
الغربيـة وقطـاع غـزة والشـتات،  الضفـة  يف 
وتغري اسـم الحزب الحًقا ليكون حزب الشـعب 

الفلسطيني.
    2008 - منتخـب مـرص لكرة القـدم يحصد 
كأس األمـم األفريقيـة السادسـة والعـرشون 

املقامة يف غانا للمرة السادسة يف تاريخة.
    2011 - الرئيس املرصي محمد حسني مبارك 
يعلـن يف خطاب وجهه للشـعب عـن تفويضه 
لصالحياتـه لنائبـه عمـر سـليمان، وتعديـل 

خمس مـواد دسـتورية وإلغاء مادة سادسـة 
مـن الدسـتور، وتقديـم اعتـذار ألرس ضحايـا 

االحتجاجات الشعبية.
    2015 - مقتل ثالثة شباب مسلمني من عائلة 
واحـدة داخل منزلهم يف أحـد األحياء الهادئة يف 
تشـابل هيـل، كاروالينـا الشـمالية يف الواليات 

املتحدة.
    2016 - كوريـا الجنوبية تقرر وقف تشـغيل 
مـع  املشـرتك  الصناعـي  كايسـونغ  مجمـع 
ا عىل إطـالق كوانغ ميونغ  كوريا الشـمالية ردًّ

سونغ4-.
    2018 - إرسائيـل تشـن هجوًمـا عىل أهداف 
عسـكرية يف سـوريا والدفاع الجوي السـوري 

يسقط مقاتلة إرسائيلية.
    2021 - وصـول مسـبار األمـل اإلماراتـي 
ومسـبار تيان وين1- الصينـي إىل املريخ يومي 

9 و10 فرباير عىل التوايل.
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أفقياً : 

1 – ممثلة مرصية.
  2 – شاعر عراقي راحل .

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

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

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

9 – والية أمريكية .
 عامودياً : 

1 – املوسيقار الدكتور.
  2 – شاعرة فلسطينية.

  3 – أجيب – عاصمة أوروبية.
  4 – مؤسف ومؤجع من الحزن – اسم موصول .

 5 – رشكة برتولية – جنون – علو ومجد .
 6 – عكس يرس – عكسها فقر .

 7 – متشابهان – يصل إىل .
 8 – مدينة سورية – عالمة موسيقية .

 9 – دولة أوروبية .

كيف يراك اآلخرون؟ 
NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa
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انا فتـاة عمري 18 السـنة، لدّي 
طفلة عمرها أربعة أشهر. أعيش 
مشـكلة مع عائلـة زوجي. لديه 
أخت كبرية وليست متزوجة وهي 
تغار مني ألني صغرية ومتزوجة 
وسعيدة بزواجي. منذ سنة وهي 
تحـاول أن تخلق مشـاكل بيني 
وبـني زوجـي مثـًال: يف اللباس.. 
الخـروج… أبسـط حاجة تخلق 
منهـا قصة. املشـكلة أيضـاً أن 
زوجي ال يتـرصف ويوقفها عند 
حدها. وهي تفتعل املشاكل بينه 
وبني أبيه، وأبوها يوافقها مع أنه 
يعرف أنها غلطت يف حقنا؛ لكنه 
يخاف منها ألنهـا ترصف عليه. 
املهم أن هذه املشـاكل كلها أثرت 
عـىل عالقتي بــ زوجـي لدرجة 
فكرنا يف الطالق. هـذا ما وصلنا 
إليه؛ ألن والده لم يسمح لنا بأي 
حل. قلنا له نسـكن وحدنا، قال 
البنه إذا عشـت لوحدك فانَسِني 
تماماً. زوجي ال يريد إزعاج أبيه 
ألنـه مريـض. مند سـنة ونحن 
نعيش يف املشـاكل نفسها، حتى 
أنـي أمضيـت أكثرها عنـد أمي. 
أجـد ال معنى لهـذه الحياة؛ لكن 
حـني وصـل األمـر إىل الطالق لم 
أقدر عىل الفراق ال أنا وال زوجي، 
للموضـوع  وتراجعنـا ورجعنـا 
نفسـه. وإىل اآلن لم نجـد الحل. 

ماذا سنفعل؟ 
الحل والنصائح:

-1 ال تكونـي مثـل النعامة التي 
تخبئ رأسها يف الرمال وتظن أن 

أحداً لن يراها!!!
-2 أقـول لـك هـذا ألنك مـا زلت 
صغـرية، ويبـدو أن تعاملك مع 
العائليـة  اليوميـة  اإلزعاجـات 
املبالغـة،  مـن  الكثـري  يحمـل 

واسأليني كيف وملاذا؟؟!!
-3هـل يعقـل أن تكـون أخـت 
إال  لهـا  شـأن  ال  غـوالً  زوجـك 
هـدم سـعادة أخيهـا وتقويض 
شـخصية أبيهـا، وبث املشـاكل 
التي توصلـك وزوجك إىل الطالق 

دون أن يكون لكما دخل بها؟
-4 العقـل يقـول إن املشـكلة ال 
تقـع إال بـني طرفـني، وال بد أن 
يتسـبب االثنـان بوقوعها، لكن 
الحـق مع مـن منهمـا؟ أو عىل 
مـن؟ يمكـن أن يكـون نسـبياً، 
فأحياناً يكـون الحق معك ومع 
زوجـك، وأحياناً ال بـد أن يكون 

مع شقيقة زوجك!!
-5لو كنـت مكانـك لجعلت من 
شـقيقة زوجـي أماً ثانيـة يل أو 
أختـاً كـربى أعاملهـا باحـرتام 
وألجـأ إليهـا، وأشـعرها بأنـي 
بحاجة إىل نصائحها وأشـاركها 
همومهـا، وأحاول أن أشـعرها 
بأهميتهـا؛ كونهـا تـرصف عىل 

العائلة!!!
-6 إذن بـدالً مـن أن أقـول إنها 
تغار مني ألني األصغر واملتزوجة 
وهـي األكـرب والعزبـاء (وهـذا 
أقـول  ومفهـوم)  واضـح  أمـر 
لنفـيس إني األقـوى، وبإمكاني 
مسـاعدتها، وأبدأ بتغيري تعاميل 
معهـا، بـل وأطلـب مـن زوجي 
ووالـده أن نهتم بها ونشـعرها 

بقيمتها بيننا!!
-7 نصيحتـي واضحـة، وهي أن 
بإمكانك بمساعدة زوجك أن تلعبا 
دور عصفوري الفرح والسعادة، 
فتتغاضيـا عن املشـاكل وتقدما 
الكربى،  املسـاعدة لألب واألخت 
بـل إن وجـود طفلـة صغرية يف 
البيـت يمكـن أن يكـون سـبباً 
البهجـة واملرح،  قويـاً إلضفـاء 
فابدئي يـا حبيبتي بتحفيز قلب 
عمة ابنتـك عىل الحنـان، قدمي 
لهـا هديـة ولـو بسـيطة بأنها 
مـن ابنة أخيهـا واحتفـيل بعيد 
ميالدها، وكوني لها أختاً صغرى 
تصارحها وتتقرب منها وتأكدي 
أن الله سيساعدك؛ ألنك ستكونني 
سـباقة إىل الخري وسوف يلهمها 
لتعاملك بالحسـنى بإذنه تعاىل. 
وال تنـيس الدعاء فإنه أكرب بوابة 

لألمل.
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- بعـض األفاعي إن لم تجد ما تأكله تلدغ 
نفسها.

- املـرأة ترمـش بعينهـا مرتـني أكثر من 
الرجل.

- أكل الثـوم و البصـل يسـاعد يف ترسيع 

نمو شعرك.
- تكلم مع نفسـك فهـذا يجعلك أكثر 
يعتقـد  كمـا  مجنونـا  وليـس  ذكاء 

البعض.
- إذا مـات الفيـل وهـو واقـف فانه يظل 

واقفاً لساعات قبل أن يسقط أرضا.
- النعامـة ال تدفن رأسـها يف الرمال هرباً 

من الخطر بل بحثاً عن املاء.
- األنـف واألذنـان ال يتوقفان عـن النمو 

طوال حياة اإلنسان.



سامر  السوري  املمثل  شارك 
عىل  صفحته  عرب  املرصي 
والفيديو  الصور  تبادل  تطبيق 
للنجم  مشاركته  (أنستجرام) 
أعلن  شاشماز،  نجاتي  الرتكي 
عمل  مرشوع  يف  مشاركته  عن 

جديد.
وتأتي كواليس العمل وسط أجواء 
بمشاركة  جمعتهما  سورية 
أغنية  املرصي  سامر  السوري 

صباح  للراحل  املياس)  (قدك 
فخري.

الذي  الواسع  االنتشار  يذكر 
حققته شخصية (مراد علمدار) 
(وادي  الرتكي  املسليسل  يف 
أبو  (العقيد  وشخصية  الذئاب)، 
السوري  املسلسل  يف  شهاب) 
الرتقب  جاء  لذا  الحارة)،  (باب 
الذي  الدرامي  للعمل  بشوق 

سيجمعهما معا.
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املرصية  الفنانة  أعلنت 

من  شفاءها  يرسا 

اإلصابة بفريوس كورونا 

عىل  الجمهور  وطمأنت 

صحتها، وتشكرت كافة 

بالسالمة،  لها  تمنها  من 

الخاصة  صفحتها  عرب 

الصور  تبادل  لتطبيق 

والفيديو(أنستجرام).

وعلقت: «أنا ممتنة جدا لكل بني 

حلوة  بدعوة  فاكرني  كان  آدم 

تاني  أرجع  إني  سبب  كانت  و 

ملدة  توقف  بعد  أخف  و  لشغيل 

يوما..  لف عرشين  أ

حمد 

شكر  و

الصحة  نعمة  عىل  رب  يا  ليك 

شكرا  و  لله  الحمد  والعافية، 

و  الدعاء  عىل  جميعا  ليكم 

السؤال.. بحبكم من كل قلبي و 

ليا و يبعد عنكم  ربنا يخليكم 

الرش». وجاء إعالن اصابتها 

بفريوس  الثانية  للمرة 

خالل  من  كورونا 

العدل،  جمال  املنتج 

للعزل  تخضع  وأنها 

تمام  لحني  املنزيل 

وتقرر  شفائها، 

مسلسلها  تأجيل 

(أحالم  الرمضاني 

لحني  سعيدة) 

تماثلها للشفاء.

وتشارك يرسا حاليا 

برنامج  تقديم  يف 

تلفزيوني جديد (كالم 

يف الحب).

الوهاب  عبد  شريين  الفنانة  أصدرت 
األخبار  صحة  عدم  فيه  أكدت  بيانا 
الشخصية،  حياتها  شأن  يف  املتداولة 
الرسمي  حسابها  عرب  تغريدة  وقالت  
عدم  شريين  الفنانة  «تؤكد   : بتويرت 
املتداولة يف شأن حياتها  األخبار  صحة 
لها  يروج  من  تحمل  وأنها  الشخصية، 
الكاملة،  القانونية  املسؤولية  وينرشها 
أي  عن  االعالن  تملك  من  وحدها  فهي 
وتهيب  الزوجية،  حياتها  يخص  خري 
عن  االلتفات  عليها  العزيز  بجمهورها 
هذا كله حيث همها الحايل هو اسعاده 

بالجديد من األغاني».
وبعض  التواصل  مواقع  عرب  وانترش 
النجمة  عودة  خرب  اإلخبارية  املواقع 
السابق  لزوجها  الوهاب  عبد  شريين 
املطرب حسام حبيب، وهو الخرب الذى 
شغل قطاعا عريضا من جمهور نجمة 

الغناء ومتابعيها.

الخرب  هذا  انتشار  يف  السبب  أن  وتبني 
منتج فني أرسل بياًنا صحفًيا لعدد كبري 
اآلتي:  فيه  جاء  اإلخبارية  املواقع  من 
املناسبات  أحد  حضوره  هامش  عىل 
عن  سؤال  عىل  ورًدا  بالقاهرة  الفنية 
تواجده مؤخرًا إىل جانب الفنانة شريين 
عبد الوهاب وهل يعمل كمدير أعمالها، 

إدارة  يوًما  يتوَل  لم  أنه  املنتج  أوضح 
أعمال النجمة شريين عبد الوهاب التى 
بالوطن  النجمات  أبرز  أحد  يعتربها 
لها ولزوجها حسام  بارك  العربى، كما 
واصفا  بينهما،  املصالحة  عىل  حبيب 
لهما  يكن  اللذين  بالصديقني  إياهما 

أصدق مشاعر التقدير واالحرتام».

فلرت»،  بال  «جويل 
برنامج  اسم  هو 

ماردينيان  جويل 
وهو  الجديد، 
واقعي  برنامج 
أعمال  من  
األصلية  شاهد 

يف  سينطلق 
١٤شباط/فرباير 

الحايل.
الرسمية  الصورة  يف 

ظهرت  الربنامج،  عن  لإلعالن 
جالسة  وهي  مردينيان  جويل 
الـ٣  أوالدها  مع  األريكة  عىل 
من  ايّال  األول،  زواجها  من  (باييل 
زواجها الحايل ونايتن،ابنها بالتبّني) 
وجميعهم  قّدورة،  كمال  وزوجها 

يرتدون املالبس البيضاء.
الذي  الربنامج  إطالق  حفل  كان  باألمس 
حرضه عدد كبري من أهل اإلعالم والصحافة 
حارضة  أيضاَ  كانت  نواعم  جويل،  وأصدقاء 
زويا  السيدة  تحريرها  رئيسة  خالل  من 

صقر.
من  حلقة  أّول  عرض  الحفل  تخلّل  وقد 
الربناج، حيث سافر ابن جويل إىل العاصمة 
التي  التحضريات  كل  مع  لندن  الربيطانية 

قامت بها جويل من أجل تهيئته 
إقامته بمفرده،  لنقل مكان 
مليئة  حلقة  فكانت 
واللحظات  باملشاعر 
الحّساسة،  العائلية 
جويل  حياة  بّينت  كما 
العائلة  بني  املنقسمة 

والعمل.
إن  جويل  سألت  نواعم 
مشهد  أي  عىل  ندمت  قد  كانت 
صّورته يف الربنامج، فرشحت أنها لم 
تندم عىل أي يشءعىل العكس تخوّفت من أن 
تحذف محطة أم بي يس مشاهد من العمل، 
ولكنها انصدمت فعالً بأن أم بي يس ستعرض 
أنها شخص  إىل  فلرت»، مشريًة  «بال  كل يشء 
الحلقة  أن  النهاية، كما  اللحظة حتى  يعيش 
حيث  وزوجها  جويل  بني  خالفاً  تشهد  األوىل 
العمل،  يف  «الرئيسة»  بأنها  زوجها  يعرتف 
الحظنا  وقد  املنزل.  يف  «الرئيس»  هو  بينما 
ابنة جويل «ايّال» ممّيزة جداً يف  أن شخصية 
شخصّيتها  عن  الربنامج  كشف  فقد  العمل، 
ما شهدناه عىل  والقوّية، عىل عكس  املرحة 
هذا  يف  أن  يذكر  االجتماعي.  التواصل  مواقع 
الربنامج، ستكشف جويل النقاب عن حياتها 
الشخصية وتعرتف أمام الكامريا بالعديد من 

األرسار لجمهورها ألول مرة.

مؤخرا  فارس  مرييام  الفنانة  طرحت  
يف  وكشفت  الحلو»،  «هذا  الجديدة  أغنيتها 
لقاء صحفي  أنها هي من كانت وراء فكرة 
مشرية  العراقي،  الجوبي  باللون  تقديمها 
فكرة  بوضع  أيضاً  قامت  من  هي  أنها  إىل 
تقديمها عىل املرسح مع الطبول لذا اعتربت 

أن هذه األغنية صناعة يدوية.
كما عزفت بنفسها عىل الطبل وسط اجواء 

مليئة بالبهجة والفرح.
فارس  مرييام  املطربة  ردت  اخر  شأن  ويف 
انتقد  من  كل  عىل  تتفلسفوا»  «ما  بعبارة 
اللوك االمازيجي التي ظهرت به خالل أغنية 
«معليش» مطالبة الجميع أن ينظر للجانب 
خالل  مرييام  وأضافت  العمل،  من  اإليجابى 
خالل  من  أرادت  أنها   in sider برنامج 
عىل  للجميع  تؤكد  أن  أطلقته  الذي  التحدى 
أنه بإمكان أى أحد من خالل اإلكسسوارات 
التى يمتلكها أن يقدم لوك أمازيجي، مشرية 

إال  أنه من الصعب عىل أي أحد أن يتقنه  إىل 
أصحابه. 

 مرييام التي طرحت مؤخرا أغنيتها الجديدة 
أنها هي من  اللقاء  الحلو»، كشفت يف  «هذا 

الشوبي  باللون  تقديمها  فكرة  وراء  كانت 
العراقي، مشرية إىل أنها هي من قامت أيضاً 
بوضع فكرة تقديمها عىل املرسح مع الطبول 

لذا اعتربت أن هذه األغنية صناعة يدوية. 

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a
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يف قفزة نوعية بمجال معالجة الشـلل الناتج عن قطع النخاع الشوكي يف 
جسم اإلنسان، سجل العالم، إنجاز بعدما استعاد املريض ميشال روكاتي 
قدرته عىل السـري من جديد، بعدما فقد قدرته عىل السـري منذ عام 2017 

حيث كان مصاباً بشلل بالجزء السفيل من جسمه.
وتعمل التكنولوجيا التي سـاعد ميشال باسـتعادة ساقيه من جديد، عرب 
تشـغيل رشيحة ترسـل نبضـات كهربائيـة لعضالته تشـبه األوامر التي 
يرسـلها املخ، وسـيتمكن هذا اإلنجاز بمسـاعدة الحاالت التي تعاني من 

خطر اإلصابات يف العمود الفقري عىل الوقوف وامليش والتمرين.
ونفـذت عـىل ثالثـة أشـخاص عاجزين عـن تحريـك الجزء السـفيل من 

أجسامهم بعد تعرضهم لحوادث.
وتمّكن املرىض الثالثة من السري خطوات بعد فرتة وجيزة عىل زرع رشيحة 
يبلغ طولها سّتة سنتيمرات بجسم املريض، حيث عمل فريق الدراسة عىل 

ضبط نبضاتها بما يالئم احتياجات جسم املريض.
وأظهـر الباحثـون، أن النبضات الكهربائية تسـتطيع أن تنّظم انخفاض 
ضغـط الدم لدى األشـخاص الذين يعانـون إصابات يف النخاع الشـوكي، 
ويخططـون قريباً لنرش دراسـة حول اسـتخدامها لدى مـن يعانون من 

حالة متقدمة من مرض (باركسنون).

يتصـدر فـريوس (كوفيـد- 19) 
الرتند املـريض منذ انتشـاره قبل 
مـا يقدربثالث سـنوات، ومازالت 
رشكات إنتـاج األدوية يف سـباق 

الستخراج لقاح وعالج للمرض. 
-Gle (وأعلنـت مؤخرا رشكـة  
 (mark Pharmaceuticals
برفقـة  الهنـد،  يف  تعمـل  التـي 
الحيويـة  التكنولوجيـا  رشكـة 
 (Sanitize Research)الكنديـة
اكتشـاف رذاذ أنفـي من أكسـيد 
(النيرتوز) -دواء ُيؤخذ عن طريق 
األنـف- لعالج البالغـني املصابني 

بفريوس (كورونا).
-Fabi الـرذاذ مسـمى  (وحمل 
pray)، وحصل عـىل إذن املراقب 
 ،(DCGI)العام للمخدرات يف الهند
إلنتاج وبيع رذاذ أكسـيد النيرتيك 

البالغني فقط،  لألنف السـتعمال 
وأخذ موافقة مخصصة للبالغني.
وصدربيان رسـمي مـن الرشكة 
 (Glenmark) للـرذاذ  املصنعـة 
دعمـا لنتائج اسـتخدام الرذاذ:“ 
لقد تم اسـتخدام الرذاذ وقد أثبت 
النجاح بنسبة 94 % عىل تقليص 
عدد اإلصابـات يف الهند خالل 24 
ساعة، وبنسـبة 99 % خالل 48 

ساعة“.
يف   (Fabispray) رذاذ  ويعمـل 
فـريوس  عـدوى  عـىل  القضـاء 
(كورونـا) داخل األنـف بحيث ال 
تصل إىل الرئتني، فعند رش الغشاء 
املخاطي لألنف بأكسـيد النيرتيك 
عىل الغشاء املخاطي لألنف، فإنه 
يعمل كحاجز فيزيائي وكيميائي 

ضد العدوى.

”واتسـاب“  تطبيـق  يختـرب 
توسـيع نطـاق خدمة مشـّغل 
املالحظـات الصوتيـة العامليـة، 
لتشمل مسـتخدمي ”واتساب“ 

عرب الحواسيب.
وأسـاس هذه الخدمة هو قدرة 
املسـتخدمني عىل االسـتماع إىل 
الـواردة  الصوتيـة  املالحظـات 
إليهـم حتى بعـد خروجهم  من 
الدردشة مع الصديق إىل دردشة 

أخرى.
وتخترص هـذه الخدمـة الوقت 
بـات  إذ  املسـتخدمني،  أمـام 
إىل  االسـتماع  بمقدورهـم 
املالحظات الصوتية، تزامًنا مع 
قـراءة رسـائل صديـق آخـر يف 

التطبيق.
وتجـدر اإلشـارة إىل أّن الرشكة 
بـدأت طـرح هـذه الخدمـة يف 
اإلصدار التجريبي لها يف الهواتف 
التـي تعمل بنظام ”أي أو أس“. 

أّما بالنسبة للهواتف التي تعمل 
وفق نظام ”أندرويد“ فلم ُيعرف 

تحديًدا موعد إدراجها فيها.
ويأتي ذلك، بعد حوايل أسبوعني 
عىل  إعالن ”واتسـاب“  وضعها 
اللمسـات األخـرية عـىل تقنية 
سـجل  نقـل  تتيـح  جديـدة 
مسـتخدمي  بـني  املحادثـات 
أو  و“آي  ”أندرويـد“  هواتـف 
أس“، األمـر الذي لم يكن متاحا 

بالسابق بشكل كامل.
يطلـب  التفاصيـل،   ويف 
املسـتخدمني  إذن  ”واتسـاب“ 
من أجل اسـترياد املحادثات من 
الهاتف اآلخر الذي يعمل بنظام 
مختلف، ويرجح أن تتم العملية 
مـن خـالل كيبل أو عـن طريق 

”واي ايف“ قريب.
وسيطلب من املستخدمني إبقاء 
الربنامجني مفتوحني ورفع قفل 

الهاتفني أثناء علمية النقل.

نفت صفحـة اليابان بالعربـي عىل موقع التواصـل االجتماعي 
(تويـرت) األخبـار التي يتـم تداولها حـول إقرار اليابـان قانون 
ُيلزم املطلقة بعدم الـزواج من رجل أخر ملدة 100يوم من تاريخ 
طالقها، وذلك ملنع اختالط األنسـاب، بحيث أن أبوة الطفل الذي 

سيولد بعدة فرتة وجيزة لن تكون واضحة.
وبحسـب الخرب الـذي نفته اليابـان هو إلزام املطلقة بتسـجيل 
طفلهـا يف نفـوذ بالدها خـالل مـدة أقصاها 300 يـوم من يوم 

طالقها، إلثبات نسبه والده الذي انفصلت األم عنه.
ورحـب عدد كبـري مـن رواد مواقـع التواصل االجتماعـي بهذا 
القانون، واعتربوا أن اليابان تقر قانوناً يشـبه بشـكل كبري عدة 
املطلقة وفق الرشيعة اإلسـالمية، إال أن الخـرب الذي لقي رواجاً 
كبـرياً قوبل بالنفي مـن قبل السـفارة اليابانية يف السـعودية ، 
وعـرب صفحة اليابـان بالعربي عىل موقع التواصـل االجتماعي 

(تويرت).
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بعد النجاح الباهر الذي حققته رحمة رياض من خالل أغنيتها 
السابقة «الكوكب»، والتي حصدت من خاللها  الرومانسّية 

أكثر من ١٠٠ مليون مشاهدة عىل يوتيوب، واصلت املغنية 
خالل  من  املرة  وهذه  الرومانيس،  باللون  الغناء  العراقية 

أغنية «أني األقوى».
أول  تعد  التي  الجديدة  أغنيتها  رياض  رحمة  وطرحت 
عىل  الرسمي  حسابها  عىل   ،٢٠٢٢ العام  يف  أغانيها 
مشاهدة  مليون  نصف  نحو  وحققت  يوتيوب،  منصة 

خالل الساعات األوىل فقط.
وتميزت األغنية بألحانها السلسة وكلماتها الرومانسية 

املعربة والتي قالت فيها باللهجة العراقّية:
ماضيك  أنا  قلبك،  أنا  روحك  «أنا 

مكدر  اليل  والحارض،  وأنا 
مو  حب  وأحبك  بلياك، 

معقول.
العالم  لعندك،  العالم   أجيب 
إيدك،  وأسوي  بني  كله 
املستحيل لخاطرك، احجي، 

حبيبي، وكول!
 تعرف نهر دجلة الحلو؟ لو عنه 

أحجيلك
يشبه  تؤامك،  هذا   النهر 

تفاصيلك.. 
أعشقك  أني  حولك،  أني  يمك    أني 
أني أحبك،  أني األقوى أني األجمل.. 

 أني أحب قلبك..».
بالغناء  العراقية  املغنية  تكتِف  ولم 

بل  وحسب،  العراقّية  باللهجة 
باللغة  األخري  مقطعها  غنت  أيضاً 
قد  األغنية  أّن  يبدو  حني  يف  الكردية، 

عاصمة  أربيل  مدينة  يف  تصويرها  تم 
إقليم كردستان العراق.

كانت  العراقية  املُغنية  أّن  ويبدو 
األغنية  يف  إشارة  ترك  يف  ترغب 
والحّب  التفاهم  مدى  عن  تعّرب 

العراقي- املمثل  زوجها  وبني  بينها 
األمريكي ألكسندر علوم.

نهاية  يف  رياض  رحمة  أظهرت  وقد 
الذي  املحمول  هاتفها  كليب  الفيديو 

ألكسندر  ظهر فيه ورود رسالة من 
وقد   Alex هاتفها  يف  سمته  الذي 

باإلنجليزّية:  فيها  لها  كتب 
والدعم،  الحب  كل  لك  «أرسل 

ابقي مشّعة».
قيص  كلمات  من  األغنية 

العزيز  عبد  وألحان  عيىس 
طالل  وتوزيع  الويس، 

العيدان.
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الله  َمّن  الذين  إال  يدرك مكنوناتها  ال  واالعوجاج محطة  االستقامة  بني 
عليهم بعافية العقل، تتقارب املسافات أحياناً بتأثري التسويف والتخريف 
األضداد  فيه  تتزاوج  زمن  يف  شائعة  حالة  وهي  والتخدير،  والتربير 
وتتناسب عىل سطحه املتناقضات، ففي زمن القفز بني الخنادق يحمل 
وتكون  الحبال،  كل  عىل  راقصاً  الحرف  ويكون  ووجه،  وجه  ألف  القلم 

الزغاريد مرتسمة عىل كل الشفاه يف زمن املآتم الكبرية.
هذا قلم يستيقظ عىل تكبرية األذان، ويأخذ قيلولته عىل ألحان اليسار، 

وينام عىل وسادة الليربالية.
وهذا قلم قومي االنتماء، وعندما يمّد أعداء القومية ألسنتهم إليه، يركض 
بعدها  يمّيز  ولم  الرخيصة،  وشعاراته  ترصيحاته  وراءه  تاركا  نحوهم 

بني أحالم لصبايا وبني كوابيس األرشار.
يرشب املحمدية بكأس ماركسية يف الصباح، ويف املساء يكرع املاركسية 

بكأس محمدية.
ـّف وراءه مبغى  ما ترك ماخورا سياسيا إال ورشب من مائدته، وال خل

يعّج بالبذاءة إال ورقص فيه.
علماني حّد النخاع، إسالمي حّد العظم، وما بينهما كان يمارس الرقص 

عىل (طريقة الهجع).
إليه،  اقرتب  عندما  ومتمارض  عنه،  بعيدا  الكريس  كان  عندما  مريض 

ومعاىف ال يشكو علّة حال جلوسه عليه.
أكل عمره بالترصيحات، ورشب سنواته باملشاكسة، وأحرق أيامه بنريان 

نرجسيته.
عند  العنيد  والقومي  حارضا،  الطائفة  منطق  يكون  حني  الطائفي  هو 
الكشف عن تاريخه العتيد، ورائد األممية عندما يشعر بتحركات ماركس 

يف قربه.
هذه األقالم الغارقة يف الدجل والنفاق، هي التي دفعت البالد نحو الخراب 
غري  تعرف  وال  الحاكم  بهدايا  إال  تفكر  ال  التي  الرؤوس  وهذه  والدمار، 
االنبطاح إلرادة السيايس هي التي ساهمت يف إطفاء جذوة األمل يف نفوس 

الشعب الذي يعاني من الخيبة واإلحباط.
املثقف االنتهازي علينا بكل نرجسيته وهو يتباهى كالطاووس،  يخرج 
(ان شئت ال  إال وفق شعار  الكتابة  تراه ال يعرف  تتأمله جيدا،  وعندما 
يدرك  والجميع  القهار)،  الواحد  فأنت  فاحكم   *** األقدار  شاءت  ما 
واملنطق  الصائب  التحليل  القائم عىل  تكمن يف رفضها  األقالم  عافية  أّن 

السليم، وليس يف استسالمها إلرادة أحد.
اللهم امنحنا حسن العاقبة يف أقالمنا، واقذف يف نفوسنا الشجاعة لكي 
نواصل الطريق عىل نهج الكلمة الرافضة لكل أشكال الظلم واالضطهاد 
والتبعية، وادفع بأقالمنا عىل قول كلمة الحق، فكل األموال زائلة، ولم يبق 
غري كلمة جريئة شجاعة تنطلق من شفتي قلم حر تشكل شاهدا عىل 

عاملنا املبتىل بكل أشكال الظلم والقهر والفساد.
إىل اللقاء...
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