
بغداد/ الزوراء:
أكد وزير التجارة، عالء الجبوري، رضورة 
اكمـال اجراءات مواد السـلة الرمضانية 
التي وجه بها رئيس الوزراء . وذكر بيان 
إلعـالم الـوزارة تلقت ”الزوراء“ نسـخة 
منـه: ان ”وزير التجارة عـالء الجبوري، 
تفقد الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية 
لالرشاف عىل اجراءات تأمني مواد السلة 
الغذائية الرمضانية التي وجه بها رئيس 
اسـتعدادا  تجهيزهـا  لغـرض  الـوزراء 
للشـهر الفضيل وبواقع سـلتني، عىل ان 
يطلـق تجهيزهـا اعتبـارا مـن الخامس 
مـن شـهر اذار القـادم .“وشـدد الوزير 
عـىل رضورة اسـتكمال تلـك االجراءات 
الخاصة بتأمني مواد السـلة الرمضانية 

وتسـلمها لغرض تجهيزهـا وفق خطة 
تسـويقية تضمـن ايصالهـا للمواطنني 
اسـتعدادا لشـهر رمضان املبارك املقبل 
.ووجه الجبوري ادارة الرشكة واملالكات 
العاملـة فيها باالسـتمرار عىل االرشاف 
امليدانـي واملتابعة عىل انسـيابية تسـلم 
وتجهيز مفردات السـلة الغذائية للوجبة 
االوىل 2022 وبتوقيتاتهـا والتـي تضمن 
وصولها لكل العوائل يف محافظات البالد 
وبالتنسيق مع االجهزة الرقابية يف دائرة 
الرقابـة التجارية . واثنـى الوزير، خالل 
لقائه، بإدارة ومالكات الرشكة املتقدمة 
عـىل جهودهم يف تأمني وتسـلم وتجهيز 
وجبـات السـلة الغذائية، وعىل تحسـني 

اداء الرشكة وتطويره .

بغداد / الزوراء:
توجه رئيس مجلس القضاء االعىل، القايض 
الدكتور فائق زيدان، امس االحد، اىل العاصمة 
الربيطانية لندن يف زيارة رسمية.وذكر بيان 
ملجلس القضاء تلقته ”الـزوراء“: ان رئيس 
مجلس القضاء االعىل القايض الدكتور فائق 
زيدان توجـه اىل العاصمـة الربيطانية لندن 
بنـاًء عىل دعوة من حكومـة اململكة املتحدة 
التعـاون  لتوقيـع مذكـرة تفاهـم تخـص 
بـني القضاء العراقـي والقضـاء الربيطاني 
واالجهزة املختصة بمكافحة االرهاب وتبادل 
املعلومات املتعلقة بالتحقيقات القضائية يف 
الجرائم االرهابية ”.وتابـع: وكذلك التعاون 
بـني املعهـد القضائـي يف العـراق واملعاهـد 

النظـرية يف اململكة املتحدة. مبينا: انه يرافق 
رئيس املجلـس مدير عـام الدائـرة االدارية 
واملاليـة يف مجلس القضاء االعىل ومدير عام 

املعهد القضائي .

ميونخ/ متابعة الزوراء:
أعلن وزير الخارجية السعودي، األمري فيصل 
بن فرحان، أن بالده تتطلع إىل جولة خامسة 
مـن املحادثات مع إيـران، معربا عن أمله أن 
تبدي األخرية ”رغبة جادة يف الحل“.وقال بن 
فرحان، خالل مشـاركته يف جلسـة حوار يف 
إطار مؤتمر ميونخ لألمن: ”نتطلع إىل الجولة 
الخامسـة مـن املحادثـات مـع إيـران رغم 
عـدم تحقيـق أي تقدم جوهـري يف الجوالت 
السابقة“.وأضاف وزير الخارجية السعودي: 
”“عىل طهران أن تعدل يف أولوياتها باملنطقة 
أوال... ونأمل أن تكون لدى إيران رغبة جادة 
يف إيجاد سبيل للحل“.وأعلن وزير الخارجية 
العراقـي، فـؤاد حسـني، يف وقـت سـابق، 

اسـتعداد بالده السـتضافة الجولة القادمة 
مـن املحادثـات اإليرانية السـعودية.وتعترب 
السـعودية وإيـران أكرب قوتني متنافسـتني 
يف املنطقـة وثمة توتر كبري بـني الطرفني يف 
ظل خالفات حادة متعددة، خاصة الحرب يف 
اليمـن وهجمات 2 يناير 2016 عىل سـفارة 
الريـاض لدى طهران والقنصلية السـعودية 
يف مشـهد بعـد تنفيذ سـلطات اململكة حكم 
اإلعدام بحـق 47 شـخصا يف قضايا إرهاب.

وأجرت السـعودية وإيـران العـام املايض 4 
جـوالت من املحادثات يف بغـداد حول تطبيع 
العالقـات املقطوعـة وسـبل حـل الخالفات 
وسط توقعات الستضافة العاصمة العراقية 

للجولة الخامسة من هذا الحوار قريبا.

لندن/ متابعة الزوراء:
الربيطانـي،  الـوزراء  رئيـس  أكـد 
روسـيا  أن  جونسـون،  بوريـس 
تسـتعد ”ملـا يمكـن أن يكـون أكرب 
حـرب يف أوروبـا منذ عـام 1945“، 
وفيمـا تتصاعـد مخـاوف الغربيني 

مـن غـزو رويس وشـيك ألوكرانيا، 
دعـا الرئيس األوكرانـي، فولوديمري 
زيلينسـكي، لوقـف فـوري إلطالق 
النـار يف رشق البـالد، يف حني أعلنت 
روسـيا تمديد التدريبات العسكرية 
التـي تجريهـا بالقرب مـن الحدود 

الشـمالية ألوكرانيا.وقـال بوريـس 
جونسـون يف مقابلـة بثتهـا هيئـة 
اإلذاعـة الربيطانيـة (بـي بي يس)، 
إن ”كل الدالئل تشـري إىل أن املخطط 
بـدأ بطريقـة ما“.وتابـع: ”حسـب 
املعلومات االسـتخبارية التي لدينا، 

فإن الغـزو الرويس لن يتم فقط من 
الـرشق، بـل أيضا من الشـمال، من 
بيالروسيا، بهدف تطويق (العاصمة 
األوكرانيـة) كييف، وفـق ما أوضح 
(الرئيـس األمريكي) جو بايدن لعدد 
منـا“. واسـتطرد: ”عىل النـاس أن 

يدركوا كلفة ذلك عىل صعيد األرواح 
البرشيـة، ليـس فقط مـن الجانب 
األوكرانـي بـل من الجانـب الرويس 
أيضـا“، حسـب مـا ذكـرت وكالـة 

فرانس برس.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أكـدت حركـة «امتـداد» ان االنشـقاقات االخرية يف 
صفوفهـا غري مؤثرة ولم تشـمل اعضـاء الربملان او 
القبة االدارية للحركة، ويف حني اعتربتها حالة صحية 
وجاءت ألسـباب عديدة، اشـارت اىل دعمها ملرشـح 
حركة الجيل الجديد ملنصب رئيس الجمهورية.وقال 
املتحـدث باسـم الحركة، منـار العبيـدي، يف حديث 
لـ»الزوراء»: إن «اي عمل سيايس واي حركة سياسية 
يحـدث فيهـا انشـقاقات، واملنتمون لحركـة امتداد 

بشكل رسمي بحدود ٤ االف اىل ٥ االف شخص، وعدد 
الذين صوتوا لها بحدود ٣٠٠ الف، بمعنى ان داعميها 
٣٠٠ الف شـخص، وبالتايل انسحاب البعض ال يعني 
حدوث انشـقاقات كبرية»، مؤكدا ان «االنشـقاقات 
امـر طبيعي وامـر صحـي نتيجة اختـالف وجهات 
النظـر». وعن احتمالية ان يكون سـبب االنسـحاب 
تصويت بعض اعضاء الحركة لرئيس مجلس النواب 
الحلبـويس، اوضح العبيدي «بغض النظر عن سـبب 
االنسـحاب فمجرد ان عملية االنشقاق بأعداد قليلة 

لها توجـه ووجهة نظر معينـة يف االدارة ويف طبيعة 
الحركـة فهـذا امر طبيعـي وليس رشطـا ان يكون 
موضوع التصويت للحلبويس».  ولفت اىل ان «االعالم 
حمل املوضوع اكرب من حجمه الحقيقي، فهناك اكثر 
من سـبب لخروج البعض من الحركة، وعىل سـبيل 
املثال احدى االخوات املنسـحبات فاطمة العيساوي 
مـن النجف قالـت ان خروجها من الحركة ألسـباب 
خاصة، أما االخوة الذين خرجوا من بابل فقالوا انهم 
خروجهـم النهم رأوا عدم توافق يف ادارة الحركة ولم 

يأتـوا بالذكر عىل موضـوع التصويـت للحلبويس». 
مشريا اىل ان «اسباب االنسحابات مختلفة ومتوقعة 
وموجـودة يف كل الحـركات، وامامنـا حركة ترشين 
التي انشـق منها قبل مدة ٢٤ عضـوا». واضاف «اىل 
حد اآلن ال يوجد تأثري لهذا االنسحابات عىل الحركة، 
فاألمانة العامة للحركة لم ينسحب منها احد، وكذلك 
املكتب السيايس واعضاء الربملان التابعني للحركة لم 
ينسـحب منهم احد، ونسـتطيع ان نقـول ان القبة 

االدارية للحركة لم ينسحب منها احد».

إثيوبيا/ متابعة الزوراء:
افتتحـت إثيوبيـا رسـمياً عمليـة توليد 
الطاقـة الكهربائية من «سـد النهضة»، 
بحضـور عدد مـن املسـؤولني والوزراء، 
عىل رأسـهم رئيس الـوزراء أبـي أحمد، 

فيمـا أعلنت مرص، امـس األحد، أن قرار 
إثيوبيـا البدء بشـكل أحادي يف تشـغيل 
سـد النهضـة هـو بمثابة خـرق إلعالن 
املبادئ املوقع عـام ٢٠١٥.وذكرت وكالة 
األنبـاء اإلثيوبيـة أنـه «بدايـة من امس 

االحد تبدأ االسـتفادة من سد النهضة يف 
توليـد الطاقـة الكهربائية»، مشـرية إىل 
أن أعمـال البناء الكلية للسـد بلغت أكثر 
مـن ٨٠٪.وبدأت عملية إنتاج الطاقة من 
سـد النهضة من خالل تشغيل توربينني 

تـم تركيبها بالسـد مؤخـرا، حيث أطلق 
رئيـس الـوزراء اإلثيوبي رسـميا عملية 
إنتاج الكهرباء من سد النهضة عىل النيل 
األزرق، امـس األحد، يف مرحلة مهمة من 
املرشوع املثـري للجدل الـذي تبلغ قيمته 

مليـارات الدوالرات.وقـام أبيـي أحمـد، 
برفقة مسؤولني رفيعي املستوى، بجولة 
يف محطة توليد الطاقة وضغط مجموعة 

من األزرار عىل شاشة إلكرتونية.
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لندن/ متابعة الزوراء:
أعلن القـرص امللكي الربيطاني إصابة 
بفـريوس  الثانيـة  إليزابيـث  امللكـة 
كورونا.وقال قـرص باكنغهام يف بيان 
امس االحد: إن ”امللكة إليزابيث تعاني 
من أعـراض بسـيطة.. ومـن املتوقع 
أن تواصـل بعـض املهام البسـيطة يف 
قرص وندسـور هذا األسـبوع“.وذكر 
متحـدث باسـم قـرص باكنغهـام، يف 
بيـان: أن امللكة البالغـة 94 عاما من 
العمـر، تلقـت لقاحـا ضـد فـريوس 
كورونـا يف قرص وندسـور، يف 9 يناير 
2021، تحت إرشاف من طبيب العائلة 
امللكية.وعادة ما يحيط القرص الوضع 
الصحي للملكة بالرسية، لكنه سـبق 
أن أعلـن انهـا تلّقت كامـل الجرعات 

اللقاحيـة املضادة لكوفيـد19-.وكان 
األمـري تشـارلز، ويل العهـد البالغ 73 
10 فربايـر  عامـا، أعلـن إصابتـه يف 
الثانيـة،  للمـرة  الحـايل بكوفيـد19- 
وخضـع وقتها للعزل.. وقبلها بيومني 
التقى والدته، فيما أعلنت زوجة األمري 
تشـارلز، كاميال األكرب سنا منه بعام، 
عن إصابتها بكوفيد، لكنها تحسـنت 
مثلـه فيمـا بعد.وقبل أيـام، اعرتفت 
ملكـة بريطانيـا، أن صحتهـا لم تعد 
عىل ما يرام عند اسـتقبالها، للميجور 
جنرال Eldon Millar ضابط االرتباط 
بينهـا وبني القـوات املسـلحة، والذي 
 James زارها برفقة سـلفه األدمريال
Macleod يف قرص قلعة وندسور، مقر 

إقامتها الرئييس.

بغداد/ متابعة الزوراء:
كشـف رئيس وزراء قطر األسـبق، الشيخ حمد بن جاسم آل 
ثاني، عن العالقة بني رئيس النظام السـابق، صدام حسـني، 
والرئيـس اليمني السـابق الراحل، عيل عبد اللـه صالح.قال 
حمد بن جاسـم آل ثانـي، يف حديثه مع برنامـج ”الصندوق 
األسود“ الذي بثه موقع صحيفة القبس الكويتية عىل تويرت: 
ان ”عـيل عبد اللـه صالح عنده تعاطف مع صدام حسـني“.
وأضاف حمد بن جاسـم: ” الجنرال االمريكي فرانك ذكرها يف 
مذكراته، وذكره يل أنا.. ملا راح لعيل صالح كان قد مرر إشارات 
خطأ لعيل صالح، ألنه سـمع أن عـيل صالح ينقلها إىل صدام 
حسـني.. عمن ويـن دخول األمريكان، فقال له سـندخل من 
البحـر ونفاجئه (صدام حسـني)، وندخل الكويت من البحر، 
ولم يقل له أنهم سيدخلون من الخلف، املنطقة الربية، املثلث 

العراقي السـعودي الكويتي، الـذي كان مجرى أغلب الدخول 
لفصل الكويت“.وتابع رئيس وزراء قطر األسـبق: ”الجنرال 
فرانـك قال يل قلت ذلـك متعمدا ألن نحن مكتشـفون أن عيل 

صالح ينقل هذه املعلومات لصدام حسني“.
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الزوراء/ حسني فالح:
للخطـوط  العامـة  الرشكـة  كشـفت 
الجوية العراقيـة، إحدى رشكات وزارة 
النقـل، عـن خطـط لتخفيض اسـعار 
تذاكر الطريان وشـمول بعـض الفئات 
سـعيها  اكـدت  وفيمـا  بالتخفيـض، 
السـتئناف الخطوط الجوية التي كانت 
عالقة وفتح خطـوط جديدة مع بعض 
دول الـرشق االوسـط، اشـارت اىل انها 
تسـلمت طائرتني حديثتـي الطراز من 

رشكة ايرباص للطريان.
وقـال املتحدث باسـم الرشكة، حسـني 
جليـل، يف حديث لـ“الزوراء“: ان رشكة 
الخطـوط الجوية العراقية لديها خطط 
لتعزيز اسطولها الجوي. مبينا: ان هناك 
عقديـن مع رشكتـي ايربـاص وبيونغ 
اول  تسـلمت  الرشكـة  ان  .واضـاف: 
طائرتني مـن رشكة ايربـاص للطريان 
من اصل 5 طائرات ضمـن العقد املربم 
 “A220” معها، هذه الطائرات من نوع
وتتسـع ألكثر مـن 130 راكبـا. مؤكدا: 
ان هـذه الطائرات حديثـة الطراز وذات 
تقنية عالية .وفيما يتعلق بفتح خطوط 
جويـة جديـدة، قـال جليـل: ان هنـاك 
خطة لـدى الخطوط الجويـة العراقية 
السـتئناف الخطوط التـي كانت عالقة 
وايضـا افتتـاح خطوط جويـة جديدة 
عىل مسـتوى الرشق االوسـط والعالم.
وحول اسـعار التذاكر، اوضح جليل: ان 
هناك خطة تعمل عليها ادارة الخطوط 

الجوية العراقيـة اآلن، وبتوجيه مبارش 
مـن قبـل وزيـر النقـل الكابتـن نارص 
حسـني الشـبيل، للتخفيـف عـن كاهل 
املواطـن العراقـي، من خـالل تخفيض 
اسـعار تذاكـر الطـريان. مضيفا: نحن 
يف طور الدراسـة لوضع بعـض الفئات 
وشمولها بالتخفيض بأسعار الطريان.

ويف وقـت سـابق، أعلنـت وزارة النقل 

العراقيـة وصـول الطائـرة الثانية من 
طـراز Airbus A220 اىل أرض الوطـن. 
وقالت الوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
إنـه ”وصلت الطائـرة الثانية من طراز 
YI-ذات عالمة التسـجيل  A220-300

ARF  اىل أرض مطار بغداد الدويل وهي 
الطائرة الثانية التي تتسلمها الخطوط 
الجوية العراقية خالل هذا العام ضمن 

عقد الرشاء مع رشكة Airbus لصناعة 
الطائـرات“.  وقال وزيـر النقل، نارص 
حسـني بندر الشـبيل، خالل االستقبال 
الرسـمي للطائرة الـذي جرى بحضور 
مدير عـام الرشكـة العامـة للخطوط 
الجوية العراقية عباس عمران الزبيدي 
وعدد من مالك الرشكة املتقدم، بحسب 
الطائـرة  ”انضمـام هـذه  إن  البيـان: 

الحديثـة اىل أسـطول الناقـل الوطنـي 
يمثـل خطـوة مهمـة لتعزيـز كفـاءة 
رحـالت الطائـر األخـرض اىل مختلـف 
الوجهات املحلية واإلقليمية والدولية“. 
من جانبه، شدد املدير العام عىل أهمية 
الجهـود التي تبذل لدعم الناقل الوطني 
يف مسـاعيه إلضافـة طائـرات حديثة 
اىل أسـطول الرشكة والذي سـينعكس 
املريـح  السـفر  توفـري  عـىل  إيجابيـاً 
للمسـافرين بفضـل ماتحتويـه هـذه 
الطائـرات من مقصورات مـن الدرجة 
املزدوجـة تتميز بمسـاحة أكـرب، وفق 
البيان.  وكانـت وزارة النقل / الرشكة 
العراقيـة  الجويـة  للخطـوط  العامـة 
قد اعلنـت إحصائية أعداد املسـافرين 
الذيـن تـم نقلهم عـىل متن أسـطولها 
الجـوي خـالل شـهر كانـون الثانـي 
2022 اىل مختلـف القطاعات الداخلية 
يف  الرشكـة  إدارة  والخارجية.وبينـت 
بيـان تلقته ”الـزوراء“: أن إجمايل عدد 
املسافرين بلغ 113268 مسافر توزعوا 
بني 1036 رحلة مبـارشة نفذت ضمن 
توقيتاتهـا املدرجة عىل جـدول رحالت 
الرشكة.وتابعـت الرشكـة: من املتوقع 
ارتفاع هذه النسب خالل الفرتة القادمة 
بعـد اسـتحداث جملـة مـن الخدمات 
والعروض التنافسـية، فضالً عن زيادة 
عدد الرحالت بعد انضمام طائرتني من 
الطـراز الحديث اىل أسـطول الخطوط 

الجوية العراقية.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
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بغداد/الزوراء:
االحد،  امس  بغداد،  عمليات  قيادة  أصدرت 
إىل  الكبرية  الشاحنات  دخول  يخص  توجيها 
ورد  مقتضب  بيان  يف  القيادة  العاصمة.وذكرت 
الشاحنات  دخول  منع  «تقرر  انه  «الزوراء»:  لـ 
األحد  امس  من  ابتداًء  بغداد  مدينة  إىل  الكبرية 
وإلشعار آخر».ويأتي القرار بالتزامن مع اقرتاب 
جعفر  بن  موىس  االمام  استشهاد  زيارة  إحياء 
اآلالف  يقصد  حيث  السالم)،  (عليه  الكاظم 
الـ  املناسبة، يف  الكاظمية يف بغداد بهذه  مدينة 

٢٥ من شهر رجب الحايل.

@fiÏÇÜ@…‰fl@ZÜaáÃi@pbÓ‹‡«
Ú‡ñb»€a@∂g@Ò7jÿ€a@pb‰ybì€a

@fib‡◊g@ÒäÎãö@á◊˚Ì@Òäbvn€a@ãÌåÎ
ÚÓ„bõflã€a@Ú‹è€a@ÜaÏfl@paıaãug

@…Ó”Ïn€@Êá‰€@∂g@ÈuÏnÌ@ÊaáÌå
bÓ„b�ÌãiÎ@÷aã»€a@µi@·Áb–m@Òã◊âfl

@ÒáÌáu@Ú€Ïu@∂g@…‹�n„@ZÚÌÜÏ»è€a
ÊaãÌg@…fl@pbqÜb0a@Âfl
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@äb»édi@7j◊@üb–Øa@NN@Ô„br€a@‚ÏÓ‹€
›ÓiäcÎ@ÜaáÃi@¿@ä¸Îá€a@“ãñ

@ÚÓõ”@b‰éäaám@Zç◊ãæa@Ÿ‰j€a@≈œb´
bËËuÎc@—‹n¨@Âfl@“ãó€a@ã»é

بغداد/ الزوراء:
الـدوالر  رصف  أسـعار  انخفضـت 
األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس 
االحد، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة 
بغداد، ويف اقليم كردسـتان. وسـجلت 
بورصة الكفـاح والحارثية املركزية يف 
بغـداد، صبـاح امـس، ١٤٥٤٠٠ دينار 
أمريكـي. عراقـي مقابـل ١٠٠ دوالر 

فيمـا سـجلت اسـعار رصف الـدوالر 
ليوم السـبت يف بغـداد ١٤٦٥٠٠ دينار 
أمريكـي. عراقـي مقابـل ١٠٠ دوالر 

وكانت اسعار البيع والرشاء انخفضت 
يف محال الصريفة باألسـواق املحلية يف 
بغداد، حيث بلغ سـعر البيع ١٤٤٥٠٠ 
دينار عراقي لـكل ١٠٠ دوالر امريكي، 
بينمـا بلغت أسـعار الـرشاء ١٤٦٥٠٠ 
دينار عراقي لـكل ١٠٠ دوالر امريكي.
أمـا يف اربيـل، فقـد شـهدت اسـعار 
الدوالر انخفاضا ايضا، حيث بلغ سعر 
البيـع ١٤٦٢٥٠ دينـارا لكل ١٠٠ دوالر 
امريكي، وبلغ سـعر الرشاء ١٤٥٢٥٠ 

دينارا لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
أكـد محافـظ البنـك املركـزي، مصطفى 
غالب مخيـف، ان البنك املركـزي تدارس 
قضية سعر الرصف من مختلف أوجهها، 
فيما شـدد عىل مؤسسـات املالية العامة 
بـأداء مهامها بشـكل ناجـز لتتحقق كل 
أهـداف القرار.وذكر بيـان للبنك املركزي 
تلقته «الزوراء»: ان محافظ البنك املركزي 
العراقي، ٢/١٩/ ٢٠٢٢، فقد قّدم مخيف 
رشحـا وافيـا عن مهـام البنـك املركزي، 

األجنبيـة  العملـة  ورشاء  بيـع  وآليـات 
القطـاع املرصيف.واضاف:  والرقابة عـىل 
كما عرض املربرات التي اسـتدعت تعديل 
سعر رصف العملة األجنبية والنتائج التي 
تـم تحقيقهـا والتي سـتتحقق يف املديني 
املتوسط والبعيد. مبينا: أن البنك املركزي 
تدارس قضية سـعر الرصف من مختلف 
أوجههـا، وعىل مؤسسـات املالية العامة 
أداء مهامهـا بشـكل ناجـز لتتحقـق كل 

أهداف القرار.

äb‰€a@÷˝†g@—”Ï€@Ï«áÌ@Ô„aã◊Î˛a@êÓˆã€aÎ@NN@1945@â‰fl@biÎäÎc@¿@lãy@5◊˛@á»nèm@bÓéÎä@ZÊÏè„Ïu
bÓ„aã◊Îc@lã”@bËmbjÌäám@Üá∏@ÏÿéÏfl@NNáÌaçnm@lã®a@p¸b‡nya

بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحة، امس االحد، املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد يف العراق، 
فيما اكدت تسجيل ١١٥٩ اصابة جديدة و٧ حاالت وفاة وشفاء ٣٩٤٠ حالة.وذكرت الوزارة 
ليصبح عدد  امس: ١٢٩٦٤،  ليوم  املختربية  الفحوصات  ان عدد  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف 
الفحوصات الكلية: ١٧٨٥١٨١٥، مبينة انه تم تسجيل ١١٥٩ اصابة جديدة و٧ حاالت وفاة 
وشفاء ٣٩٤٠ حالة.واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: ٢٢٢٠٧٠٥ (٩٦٫٩٪)، بينما عدد 
حاالت االصابات الكيل: ٢٢٩١١٧٠، أما عدد الحاالت التي تحت العالج: ٤٥٦٠٧، يف حني ان 
عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: ٢٣٥، وعدد حاالت الوفيات الكيل: ٢٤٨٥٨. الفتة اىل 

ان عدد امللقحني ليوم امس: ٣٠٣٩٣، ليصبح عدد امللقحني الكيل: ٩٧٢٢٦٠٥.

@üb–Ø¸a@Ê˝ñaÏm@b„ÎäÏ◊@pbÓœÎÎ@pbibñg@NN÷aã»€a
b–€c@30@Ä€a@Û�ÉnÌ@ÔflÏÓ€a@µz‘‹æa@Üá«Î

pbÓœÎ@7Î@Úibñg@1159@›Óvèm@á»i
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بغداد/ الزوراء:
النوَّاب،  مجلس  لرئيس  األول  النائب  حذَّر 
بقوت  املساس  من  األحد،  امس  الزاميل،  حاكم 
الشعب، فيما دعا اىل محاسبة املتالعبني بأسعار 

الطحني.
مجلس  لرئيس  األول  النائب  ملكتب  بيان  وذكر 
استقبل  ”الزاميل  أنَّ  ”الزوراء“:  تلقته  النوَّاب 

عدداً من ممثيل أصحاب املطاحن األهلية“.
وحذَّر الزاميل، خالل اللقاء، ”من املساس بقوت 
الغذائية  املواد  أسعار  رفع  خالل  من  الشعب 
الكبري  وتأثريُه  الطحني  وأهمها  واألساسية 
التجارة  ”وزارة  داعياً  الفقرية“،  الرشائح  عىل 
بالطرق  األهلية  املطاحن  أصحاب  مشاكل  لحل 

القانونية لتأمني حاجة الناس من الطحني“.
والزراعة  التجارة  وزارتي  ”أمام  أن  وأضاف 
وأخالقية  رشعية  مسؤولية  املطاحن  وأصحاب 
بصفته  الطحني  لتوفري  قانونية  تكون  أن  قبل 

الغذائي  األمن  لضمان  األساسية  الدعامة 
يف  باإلرساع  التجارة  ”وزارة  مطالباً  الوطني“، 
بالطرق  األهلية  املطاحن  أصحاب  مشاكل  حل 
اقتصادية،  ازمة  أي  املواطن  لتجنيب  القانونية 
ومحاسبة  ملتابعة  االقتصادي  األمن  وتوجيه 

املتالعبني بارتفاع أسعار الطحني“.
املشاكل  اىل  استمع  ”الزاميل  أن  البيان  وتابع 
األهلية  املطاحن  أصحاب  منها  يعاني  التي 
املالية  الحقوق  منح  عدم  يف  تمثلت  والتي 
مطحنه   300 من  أكثر  وتوقف  للمزارعني، 
من  املقررة  حصتها  عىل  حصولها  لعدم 
وعدم  املالية،  مستحقاتها  ودفع  الحبوب، 
الحكومية  املطاحن  بأصحاب  مساواتهم 
جميع  ”بمتابعة  لهم  متعهداً  وغريها“، 
األرساع  بغية  املعنية  الجهات  مع  مطالبهم 
أثرها  وتجنيب  الحقيقية  املعالجات  بوضع 

عىل الفرد العراقي“.

µz�€a@äb»édi@µj«˝næa@Újéb0@Ï«áÌÎ@k»ì€a@pÏ‘i@ëbèæa@Âfl@äâ±@Ô‹flaç€a
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بغداد/ الزوراء:
امس  االتحادية،  املحكمة  أصدرت 
عىل  االستحواذ  بشأن  قراراً  األحد، 

العقارات اململوكة للدولة.
تلقته  لها  بيان  يف  املحكمة  وقالت 
العقارات  عىل  ”لالستحواذ  ”الزوراء“: 
حق  وجه  بدون  للدولة  اململوكة 
مستغلني أحكام املادة (24/ثالثا) من 
رقم  الدولة  اموال  وايجار  بيع  قانون 

(21 لسنة 2013) وحفاظاً عىل أموال 
االتحادية  املحكمة  قررت  الشعب، 
/213) بالعدد  قرارها  بموجب  العليا 

 ،9/2/2022 يف  اتحادية/2021) 
املادة  وإلغاء  دستورية  بعدم  الحكم 
والتي  القانون  أصل  يف  ثالثا)   /25)
الرقم  تحمل  التعديل  بعد  أصبحت 
وإيجار  بيع  قانون  من  (24/ثالثا) 
 (2013 لسنة   21) رقم  الدولة  اموال 

املعدل، والتي نصت : (للبلدية املختصة 
البلديات  وزير  موافقة  بعد  الحق، 
واالشغال العامة، وألمانة بغداد ايضاً، 
ببيع األرايض املخصصة لإلسكان ببدل 
السائدة  األسعار  وحسب  حقيقي 
لجنة  تقدره  واملجاورة،  ملثيالتها 
التقدير املنصوص عليها يف هذا القانون 
العراقيني  اىل  علنية  مزايدة  وبدون 
أو  ازواجهم  أو  هم  يملكون  ال  الذين 

أو  شقة  أو  داراً  القارصون  أوالدهم 
أرضاً سكنية عىل وجه االستقالل ولم 
سكنية  وحدة  عىل  حصلوا  قد  يكونوا 
أو  الدولة  من  سكنية  أرض  قطعة  أو 

الجمعيات التعاونية لإلسكان)“.
رقم  األول  ”التعديل  أن  وأضافت 
بقانون  الخاص   2016 لسنة   (21)
 (21) رقم  الدولة  اموال  وايجار  بيع 
لسنة 2013 نصت املادة (8) منه عىل 

القانون  (24) من  املادة  (يحذف نص 
عليه  لذلك)  تبعا  املواد  تسلسل  ويعاد 
املحكوم  اعاله  املذكور  النص  اصبح 
/24) املادة  ضمن  دستوريته  بعدم 

وان  املذكور،  القانون  من  ثالثا) 
املحكمة االتحادية العليا قررت إلغاءه 
ملخالفته أحكام املواد (14 و 16 و27/

العراق  جمهورية  دستور  من  اوالً) 
للعام 2005“.

بغداد/ الزوراء:
الوطني،  األمن  وكالء  مجلس  وافق 
امس االحد، عىل ابرام مذكرة تفاهم 
العراقية  الداخلية  وزارتي  بني 

وااليرانية.
وقال املكتب اإلعالمي ملستشار األمن 
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  القومي، 
قاسم  القومي،  األمن  ”مستشار  ان 
الرابعة  الجلسة  ترأس  األعرجي، 
ملجلس وكالء األمن الوطني، بحضور 
أعضاء املجلس“، الفتا اىل ان ”املجلس 
ناقش املوضوعات املدرجة عىل جدول 
األعمال، واتخذ القرارات والتوصيات 

الالزمة بشأنها“.

دعم  عىل  أكد  ”املجلس  ان  واضاف 
استعداداً  بغداد،  عمليات  قيادة 
استشهاد  بذكرى  املليونية  للزيارة 
املجلس  وثّمن  (ع)،  الكاظم  اإلمام 
الكاظمية  ألهايل  الكبري  التعاون 

واألعظمية مع القوات األمنية“.
واشار اىل ان ”الجلسة شهدت، أيضا، 
تفاهم  (مذكرة  إبرام  عىل  املوافقة 
للتعاون يف مجال األمن العام والداخيل 
العراقية  الداخلية  وزارتي  بني 
واإليرانية)، وكذلك ( املحرض املشرتك 
العليا  للدراسات  الدفاع  جامعة  بني 
والدراسات  الدفاع  وجامعة  العراقية 

اإلسرتاتيجية اإليرانية)“.

نينوى/الزوراء:
الشعبي،  الحشد  هيئة  أعلنت 
 22 عىل  القبض  االحد،  امس 
الحدود باتجاه  تسللوا عرب  سورياً 

املوصل.
وقالت الهيئة يف بيان: ان ”العملية 
معلومات  ورود  بعد  جاءت 
بوجود  تفيد  دقيقة  استخباراتية 
تسللوا  األشخاص  من  مجموعة 
من األرايض السورية باتجاه مدينة 

اللواء  من  ”قوة  ان  مبينا  املوصل، 
االستخبارات  وبمشاركة   ،  53
قامت بنصب كمني محكم، نجحت 
 22 عىل  القبض  إلقاء  من  خالله 
شخصا يحملون الجنسية السورية 
تسللوا عرب الحدود ينوون الدخول 

اىل مدينة املوصل“.
اتخاذ  ”تم  انه  البيان  واضاف 
بحقهم  األصولية  اإلجراءات 

وتحوليهم اىل الجهات املختصة“.

بغداد/ الزوراء:
امس  األعىل،  القضاء  مجلس  أعلن 
جنايات  محكمة  اصدار  األحد، 
حتى  شنقا  باإلعدام  حكما  ميسان 
طراد  حسن  املجرم  بحق  املوت 
غليم، عن جريمة قتل احد املواطنني 
منزله. داخل  ناسفة  عبوة  بزرعه 
وذكر املركز االعالمي ملجلس القضاء 
أن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  االعىل 
أصدرت  ميسان  جنايات  ”محكمة 
املوت  حتى  شنقا  باإلعدام  حكما 

غليم)  طراد  (حسن  املجرم  بحق 
(املجنى  دار  بدخول  اعرتف  والذي 
بدافع  وقتله  استهدافه  بغية  عليه) 
عبوة  بوضع  قيامه  بعد  ارهابي 
يف  الواقعة  منزله  داخل  ناسفة 
بسلك  ربطها  بعد  نهاوند  منطقة 
مرت“.وأضاف   100 بطول  كهربائي 
أن ”الحكم بحق املجرم يأتي استنادا 
وبداللة  الثانية/1  املادة  الحكام 
املادة الرابعة/1 من قانون مكافحة 

االرهاب رقم 13 لسنة 2005“.

بغداد/ الزوراء:
بشأن  توضيحا  االحد،  امس  النفطية،  املنتجات  توزيع  رشكة  أصدرت 

أسباب تراجع تجهيز الوقود يف محافظة نينوى.
وذكر بيان للرشكة تلقته ”الزوراء“: أن“ مدير عام رشكة توزيع املنتجات 
النفطية حسني طالب ترأس وفد الرشكة للوقوف عىل االنباء التي تحدثت 
حيث  نينوى  محافظة  يف  للمواطنني  الوقود  تجهيز  معدالت  تراجع  عن 
ضم الوفد مدير الهيئة الغربية شيت يونس، ومدير هيأة التفتيش عالء 

عدنان“.
تجهيز  واقع  عىل  الوقوف  عن  تمخضت  الزيارة  أن“   البيان،  وأضاف 
املحطات للوقود وتبني ان املحطات تعمل بطاقتها االستيعابية مع تمديد 
، وتبني ايضا ان الضغط املحدود  الزخم ان وجد  وقت عملها الستيعاب 
عىل املحطات جاء نتيجة لفرق السعر بني محافظة نينوى ومدن اقليم 

كردستان ”.
باالرشاف  نينوى  فرع  يف  املتقدم  املالك  تكليف  ”تم   أنه  البيان:  وتابع 
هذه  يف  التفتيش  هيأة  منتسبي  ومساعدة  التجهيز  عملية  عىل  ميدانيا 
املهمة عىل ان يكون هذا التوجيه ملزما لكل املالك املتقدم يف الرشكة من 

مسؤول شعبة صعودا مع كتابة تقرير مفصل لالدارة العليا“.
وشدد عىل رضورة، توجيه مالك فرع نينوى بمضاعفة الجهود لخدمة 
السابقة  املرحلة  يف  اوضاع  من  عانته  ما  عن  وتعويضها  محافظتهم 
الفساد  ومواجهة  نينوى  فرع  مالك  من  املقدمة  بالجهود  االشادة  مع 
الستهداف  بثها  البعض  يحاول  التي  لالشاعات  والتصدي  واملفسدين 

الرشكة ومحافظة نينوى ”.
ولفت اىل أن“ الرشكة ممثلة بادارتها العليا تطمنئ اهايل نينوى من انها 
التي  التالعب  لكل محاوالت  والتصدي  املحافظة  دعم  تدخر جهدا يف  لن 

تصدر من ضعاف النفوس وتعود سلبا عىل ابناء نينوى ”.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة النقل العراقية، امس األحد، تسجيل مراصدها الزلزالية يف الهيئة 
العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزايل حدوث هزة أرضية بقوة (4،2) درجة 

جنوب رشق قضاء بدرة من محافظة واسط
تمام  يف  سجلت  األرضية  ”الهزة  ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وقالت 
الساعة 03:45:28 مساء أمس بالتوقيت املحيل، وقد بلغت قوتها (4،2) درجة 

وتبعد 20 كم جنوب رشق قضاء بدرة يف محافظة واسط“.
واضافت انه ”تم الشعور بها من قبل املواطنني يف املنطقة وسنوافيكم يف حال 

حدوث اية مستجدات اخرى“.
وتابعت ان ”الهيئة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزايل دعت املواطنني اىل أخذ 
بالوصايا  واإللتزام  الكاذبة  اإلشاعات واألخبار  واالبتعاد عن  والحذر  الحيطة 

الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزايل“.
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بغداد / متابعة الزوراء:

تخطـي أسـعار النفـط عتبـة الــ 90 

دوالراً أمريكيـًا للربميـل الواحـد، يضع 

العراق يف مأمن من االقرتاض الخارجي 

إضافة إىل تراجع حدة العجز يف موازنة 

2022، التي من املفرتض أن تسـتكمل 

خـالل الشـهرين املقبلني، مـع حديث 

مسـؤولني عراقيني عن عزم الحكومة 

إعادة الحياة لعدد من املشاريع التي تم 

إيقافها خالل السـنوات املاضية بسبب 

العجز املـايل الذي صاحـب االنخفاض 

يف أسـعار النفـط، منها مشـاريع بنى 

تحتية يف بغداد وعدد من املحافظات.

إال أن مراقبـني يتسـاءلون عن سـبب 

عـدم اإلعـالن الرسـمي مـن الحكومة 

العراقيـة عـن الفائـض الـذي حققته 

خـالل األشـهر املاضية، ال سـيما وأن 

موازنة عام 2021 حددت سعر الربميل 

الواحـد مقابـل 45 دوالراً جـرّاء تفيش 

جائحة كورونا وخفـض قيمة الدينار 

العراقي أمام الدوالر.

وصلـت أسـعار النفـط، خـالل الفرتة 

األخرية، إىل أعىل سـعر منذ عام 2014. 

وكان وزيـر النفـط العراقي، إحسـان 

عبـد الجبار، قـد توقع يف وقت سـابق 

من هذا الشـهر أن تصل أسـعار النفط 

إىل 100 دوالر للربميـل يف الربع األول أو 

الثاني مـن العام الجاري مع انخفاض 

املخزونـات العامليـة إىل أدنى مسـتوى 

الحكومـة  ”ميزانيـة  أن  مبينـاً  لهـا، 

العراقية لعام 2022 يجب أن تستند إىل 

سـعر نفط يرتاوح بني 55 و60 دوالراً، 

ال سيما وأن متوسط الصادرات سيبلغ 

3.4 ماليني برميل يومياً بما يف ذلك من 

إقليم كردستان شمال العراق“.

وبحسـب أكثـر من مسـؤول حكومي 

تواصـل معهم ”العربـي الجديد“، فإن 

”الحكومـة العراقيـة حققـت عوائـد 

مالية إضافية تصـل إىل أكثر من مليار 

دوالر يف الشـهر الواحد عن بيع النفط، 

خالل األشـهر املاضية، بمعدل تصدير 

نحو 3.5 ماليني برميل يوميا.

وقال مسـؤول عراقـي يف وزارة املالية 

لـ“العربـي الجديـد“، طالبـا عدم ذكر 

اسـمه إن ”االرتفـاع الحايل يف أسـعار 

النفـط فرصـة مهمـة للعـراق، حيث 

ألغى خطط االقرتاض الخارجي بشكل 

كامـل، كما رفـع من احتياطـي البنك 

املركـزي العراقـي إىل نحـو 65 مليـار 

دوالر، مقارنـة بنحـو 56 مليـار دوالر 

قبل أقل من عام من اآلن“.

وأضاف أن ”هناك مساحة مهمة للعراق 

للتحـرك حاليا خاصة بعـد إنهاء ملف 

الديـون الكويتيـة والتي سـتوفر نحو 

مليـاري دوالر سـنويا كانت تذهب من 

املوازنة لتلك الديون، ومع ارتفاع سعر 

النفط فإن العراق سـيتجه اىل مشاريع 

بنى تحتية متوقفة بالتأكيد“.

وأكد أن ”وزارة املالية العراقية تسـتعد 

إلعالن حجم هذا الفائض بشكل دقيق 

خالل األسابيع املقبلة، ال سيما وأن هذا 

االرتفاع أنهى وجـود العجز يف امليزانية 

 ،2022 السـابقة إضافـة إىل ميزانيـة 

وليـس فقـط النفـط هـو من سـاعد 

عـىل ذلك، بـل إن خفض قيمـة الدينار 

مقابل الـدوالر أدى إىل تغذيـة الخزينة 

التي عانت مـن عجز خالل فرتة تفيش 

”كورونا“ وتراجع أسعار النفط“.

يفـرض  ”االرتفـاع  أن  عـن  وتحـدث 

علينا وضع خطط لالسـتفادة الفعلية 

من هـذه الوفرة املاليـة، وعدم تجاهل 

خطط تعظيم املوارد غري النفطية مثل 

الجمارك والزراعة والصناعة وغريها“.

انتعاش امليزانية

من جهته، أشار عضو الربملان العراقي، 

ماجـد شـنكايل، إىل أن ”ارتفاع أسـعار 

النفـط سـتنعش امليزانيـة املقبلـة، ال 

سـيما وأن ذلك سيسـاهم بسد العجز 

بشـكل جيـد“، معتـرباً يف حديـٍث مع 

”العربي الجديد“: أن ”األشـهر املاضية 

ارتفـع سـعر النفـط إىل أكثـر من 70 

دوالراً للربميـل الواحـد، وحالياً تجاوز 

90 دوالراً، وهـذا الفائض محفوظ لدى 

البنك املركزي، مع العلم أنه يف السـابق 

كان يتحول إىل ميزانيات تكميلية، لكن 

حالياً الوضع مختلف“.

وأكمل أن ”مـن واجب الربملان العراقي 

أن يخاطـب الحكومـة ووزارة املاليـة 

ملعرفـة األرقـام الخاصـة باإليـرادات 

العراقيـة ومقارنتهـا بحجـم اإلنفـاق 

الفعـيل، وهناك بعض النواب يسـعون 

بهـذا االتجاه رغم أن الربملان مشـغول 

رئيـيس  تسـمية  بقضيـة  حاليـاً 

الجمهورية والوزراء، من أجل مفاتحة 

الجهات ذات العالقة“.

وأوضـح أن ”امليزانيـة السـابقة كان 

أرقـام محـددة،  مخططـا لهـا وفـق 

لكن بعد مـرور أكثر من شـهرين عىل 

إقرارها تبدل الوضـع بالكامل وارتفع 

سعر النفط، ما يعني أن هناك زيادة يف 

اإليرادات مقارنـة بالنفقات، وبطبيعة 

الحـال فـإن الفائض الـذي توصل إليه 

العراق من صعود النفط، سيدخل حالة 

التدوير ملوازنة 2022“.

أما الخبرية االقتصادية، سالم سميسم، 

فقد لفتت إىل أن ”هناك صمتا حكوميا 

غريبـا تجاه إيضاح مسـألة الفوائض 

التي حصـل عليها العراق مـن ارتفاع 

أسـعار النفط، إذ إنها تواصل االرتفاع 

منـذ منتصـف السـنة املاضيـة، لكن 

الربملـان العراقـي، وهو املسـؤول عن 

مراقبة الحكومة، لم يتابع ولم يتحدث 

عن هـذه األمـوال، ناهيك عـن صمت 

ديوان الرقابة املالية وهو املسؤول عن 

إصدار الحسابات الختامية“. وأضافت: 

مـع العلـم أنـه كان من املفـرتض أن 

يقـوم ديوان الرقابة بإصـدار البيانات 

الخاصة باألمـوال نهاية العام املايض، 

متوقعة يف اتصاٍل مع ”العربي الجديد“ 

أن ”هنـاك إخفاًء متعمداً للحسـابات 

الختاميـة، من قبل جهـات ال تريد أن 

تعـرتف بآلية االحتفاظ هـذه األموال، 

مع العلـم وزارة املالية هي املسـؤولة 

عنه“.

ارتفاع اإليرادات املالية

بدوره، رأى الباحث االقتصادي، بسـام 

رعـد، أن ”موازنة عام 2021 بنيت عىل 

أساس متوسط سعر 45 دوالرا للربميل 

وبعجـز تخطيطـي يبلـغ 28 تريليون 

دينـار وهـي موازنة مثقلة باألسـاس 

بنفقات غري نمطية، منها خدمة الدين 

الخارجـي والداخيل واملنـح واإلعانات، 

وكما هو معـروف فإن هـذه النفقات 

غـري النمطيـة باتـت سـمة هيكليـة 

لالقتصاد العراقي الريعي، حيث تعتمد 

الدولـة يف إيراداتهـا العامة عىل مصدر 

أساس وهو اإليرادات النفطية“.

وأردف يف حديثه مع ”العربي الجديد“: 

مجمـل  أن  أظهـرت  ”البيانـات  أن 

اإليرادات النفطيـة لعام 2021 بلغ 75 

مليـار دوالر، أي ما يعـادل حوايل 110 

تريليونـات دينـار كمـا بلغ متوسـط 

سـعر برميـل النفـط 68.5 دوالرا لكل 

برميل، يف حني كان سعر تعادل املوازنة 

تقريبا 70 دوالرا للربميل حتى تتساوى 

اإليرادات مـع النفقات، وبما أن كفاءة 

الرصف يف املوازنة ال تتجاوز 80 باملائة 

عما هو مخطط لها من نفقات، فعليه، 

إن موازنة العـام املنتهي تبدو أقرب إىل 

التوازن مع تحقيق فائض مايل بسيط، 

لكـن يبقى الحسـاب الختامـي هو ما 

يعكس املركز املايل سـواء أكان سـالباً 

(عجز) أو موجباً (فائض)، وأن تحقق 

الفائض يعني أن ُيرصف عىل املشاريع 

االستثمارية املدرة للدخل والتي تساهم 

يف تحقيق التنويع االقتصادي“.

واسـتنادا ألرقـام وكالـة إدارة الطاقة 

األمريكيـة فإن العراق يمتلـك احتياطاً 

نفطيـاً يبلغ نحو 145 مليار برميل، ما 

يعادل 17 يف املائة من احتياطي الرشق 

األوسـط، و8 يف املائـة مـن االحتياطي 

العاملـي، وهـو خامس أكـرب احتياطي 

عاملي. لكـن أرقام الحكومـة العراقية 

تشـري إىل امتالكها احتياطاً مؤكداً يبلغ 

153 مليار برميل.

املصدر العربي الجديد

تونس/متابعة الزوراء:
اعتربت أوساط سياسية تونسية أن نجاح األمني 
العام لالتحـاد العام التونيس للشـغل، نورالدين 
الطبوبـي، يف العـودة إىل منصبـه مـن جديد بعد 
املؤتمـر الذي عقـد يف مدينة صفاقـس، يعطيه 
قوة مـن أجل تحديد موقف املنظمة النقابية من 
الحوار مع الحكومة التونسية لتنفيذ اإلصالحات 

االقتصادية العاجلة.
وقالت األوسـاط السياسية التونسـية إن القوة 
التـي حصـل عليهـا الطبوبـي بإعـادة انتخابه 
لدورة جديدة تسـتمر خمس سـنوات سـتضعه 
أمـام وضع ال مجـال للمناورة فيـه، فهو إّما أن 
يختار حوارا دون رشوط مسـبقة مع الحكومة 
من أجـل تنفيذ املهمة العاجلـة إلنقاذ االقتصاد 
بعيدا عن املزايدات التي ظهرت من قيادات داخل 
االتحاد قبل املؤتمر، أو أن يختار العودة إىل مربع 
2013 و2014 والبحـث عن حـوار وطني جديد 
وتوافقات تفسـخ ما تم إنجـازه وتعيد البالد إىل 

نقطة الصفر.
وأشارت هذه األوساط إىل أن الوضع تغري تماما، 
ففي 2013 كانت هناك فوىض أمنية وسياسـية 
وحراك شعبي قوي إلنهائها ما مهد لحوار وطني 
واسـع الصالحيات، الفتـة إىل أن األمـر مختلف 
اآلن، فالبـالد مسـتقرة أمنيا وسياسـيا وتحتاج 
إىل تحريك املسار االقتصادي واالجتماعي بشكل 
عاجل خاصـة أن الرئيس التونيس قيس سـعيد 
يضـع أرضية واضحة ألّي حوار تقوم عىل حرص 
التخصصـات، أي أن االتحـاد ال يمكنـه التدخل 
يف كل كبـرية وصغرية، وأن أمامـه فرصة لحوار 

اجتماعي جدّّي.
وشـددت هـذه األوسـاط عـىل أن املطلـوب اآلن 
مـن االتحاد اسـتثمار تجديد الرشعيـة لقيادته 
للدخول يف حوار بأهداف واضحة تصل إىل نتائج 
تتجـاوب مع انتظار التونسـيني عىل املسـتويني 
االقتصـادي واالجتماعي، وأن ما سـوى ذلك هو 

بمثابة اختيار ملوقف املعارضة والضغط.
وأعاد االتحاد العام ذو التأثري القوي يوم السبت 
انتخـاب نورالديـن الطبوبي أمينـا عاما له، مع 
اقرتابه من منعطف وطني حاسـم قد يلعب فيه 

دورا محوريا.
ودعا االتحـاد يف ختام مؤتمره االنتخابي الرئيس 
قيـس سـعيد إىل حـوار تشـاركي واسـع لتنفيذ 
اإلصالحات السياسـية بما فيها تعديل الدسـتور 
قائـال إن االستشـارة اإللكرتونيـة التـي أطلقها 
قيس سعيد ال يمكن بأّي حال أن تعوض الحوار.

ويقـول مراقبون إن تمسـك االتحـاد بلعب دور 
سـيايس يف هذه املرحلة قد يجعله عمليا يف صف 
أجندة حركـة النهضة اإلسـالمية يف وقت بدا أن 
أغلب النخب قد عزلتها ورفضت أن تتعامل معها 
وانتـرصت لإلجـراءات التي أعلن عنهـا الرئيس 
قيس سـعيد يف الخامـس والعرشين مـن يوليو 
التي يقول االتحـاد إنه يؤيدها ويعتربها محطة 
مهمـة للخروج مـن األزمة التي عاشـتها البالد 

خالل السنوات العرش األخرية.
ويف ترصيحات لوسـائل إعـالم محلية بعد فوزه 
برئاسـة االتحاد، قال الطبوبي إن ”ما حدث يوم 
الخامس والعرشين من يوليو كان لزاما ومنتظرا 
وليـس بمفاجـئ ولكننا قدمنـا رؤيتنا لإلصالح 
وقلنـا إننا أضعنـا عرش سـنوات وإن الرتاكمات 
واملشـاكل التـي حدثت أدت إىل وضع اسـتثنائي 

اليوم يف تونس“.
إىل ”مجلـس  الدعـوة  الطبوبـي  ولـم يسـتبعد 
محـوره  يكـون  لالتحـاد  اسـتثنائي“  وطنـي 
األسـايس ”النظر يف التوجهات العامة السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية للبالد وموقف االتحاد 

منها“.
وُينظـر إىل موافقة االتحاد عـىل أنها حيوية ألّي 
جهـد مـن جانـب السـلطات التونسـية لتنفيذ 
اإلصالحات االقتصادية التي يطالب بها املانحون 
األجانـب مقابل حزمـة إنقاذ مـايل لتجنب أزمة 

تلوح يف األفق تهدد بإفالس تونس.
وسـيكون موقفه حاسـما أيضا يف خطط قيس 
سـعيد إلعادة تشكيل السياسة التونسية بعد أن 
علّق الربملان املنتخب وتجاهل الدستور ليعلن أنه 
يحكم بمراسـيم. وحل قيس سـعيد هذا الشهر 
املجلـس األعـىل للقضاء أيضـا وعنّي مرسـوما 
ملجلـس مؤقت يسـمح لـه بعزل القضـاة ومنع 

ترقيتهم محكما قبضته عىل كل السلطات.
وذكـرت اللوائـح الختاميـة ملؤتمـر االتحـاد أن 
إصـالح املنظومة القضائية يجـب أن يكون عرب 
تسـقيف زمني للمجلس األعـىل املؤقت للقضاء 
مـع رضورة إرشاك الهيئـات املعنيـة يف الشـأن 
القضائي من أجل مسـار جديـد للمجلس األعىل 
للقضـاء حتـى يـؤدي املرفق القضائـي دوره يف 

إحالل العدل وإنفاذ القانون.
لكـّن املراقبني يحـّذرون من أن تعدد اإلشـارات 
التي تصدر عن االتحـاد ويناقض بعضها بعضا 
أحيانـا بشـأن الحوار مـع الرئيـس التونيس قد 
يقود إىل قطيعة مع قيس سـعيد الذي يرفض أّي 

حوارات تحت الضغط.
وبعد قطيعة استمرت ألسابيع، استقبل الرئيس 
قيس سعيد يف يناير املايض أمني عام االتحاد الذي 
أبـدى رغبة يف طـّي صفحة الفتـور ووعد بفتح 

صفحة جديدة مبنية عىل التعاون بني الطرفني.
وقال الطبوبي عقـب لقائه مع الرئيس التونيس 
إنـه باإلمكان ”التعلـم من األخطاء السـابقة“، 
مـا فهم وقتهـا عىل أن قيادة االتحـاد قد فهمت 
رسـالة قيس سعيد، وأنها تريد الحوار بعيدا عن 
الترصيحات والضغوط، وأنها مسـتعدة ملناقشة 
كل القضايـا بما يف ذلـك اإلصالحات االقتصادية 
ومناقشـة رشوط صنـدوق النقد الدويل بشـأن 
تجميـد الزيـادات يف الرواتـب ومناقشـة وضع 
املؤسسـات الحكومية التي تعيـش وضعا إداريا 
مقلقا بسـبب تضخم أعداد املوظفني ومحدودية 
املردود، فضال عن الشـكوك بوجود فساد واسع 

داخلها.
واتحاد الشـغل نال جائزة نوبل للسالم يف 2015 
مـع ثالث منظمـات للمجتمـع املدني لـدوره يف 
قيادة حوار بني الخصوم اإلسالميني والعلمانيني 

جّنب تونس السقوط يف الفوىض.
ومـع حوايل مليـون عضـو والقدرة عـىل إغالق 
االقتصـاد التونيس باإلرضابات، ُينظر إىل االتحاد 
العـام التونـيس للشـغل عـىل نطاق واسـع عىل 
أنه أقوى العب سـيايس يف البـالد وربما املنظمة 
الوحيـدة التـي يمكنهـا أن تفتح الطريـق أمام 

اإلصالحات املؤملة.
ومـع ذلك تجاهل قيس سـعيد حتـى اآلن إىل حد 
كبري املطالب املتكررة لالتحاد باملشاركة يف حوار 
سـيايس واقتصادي واسـع النطاق حول األزمة 

وخططه إلعادة كتابة الدستور.

لندن/ متابعة الزوراء:
أكـد رئيـس الـوزراء الربيطاني، 
أن روسـيا  بوريـس جونسـون، 
تسـتعد ”ملا يمكـن أن يكون أكرب 
حـرب يف أوروبا منذ عام 1945“، 
وفيمـا تتصاعد مخاوف الغربيني 
من غزو رويس وشـيك ألوكرانيا، 
دعا الرئيس األوكراني، فولوديمري 
زيلينسـكي، لوقف فوري إلطالق 
حـني  يف  البـالد،  رشق  يف  النـار 
التدريبات  أعلنت روسـيا تمديـد 
بالقرب  التي تجريها  العسـكرية 

من الحدود الشمالية ألوكرانيا.
وقال بوريس جونسون يف مقابلة 
بثتهـا هيئـة اإلذاعـة الربيطانية 
(بـي بـي يس)، إن ”كل الدالئـل 
تشـري إىل أن املخطط بدأ بطريقة 

ما“.
املعلومـات  ”حسـب  وتابـع: 
االسـتخبارية التـي لدينـا، فـإن 
الغزو الـرويس لن يتـم فقط من 
الـرشق، بل أيضـا من الشـمال، 
مـن بيالروسـيا، بهـدف تطويق 
(العاصمة األوكرانية) كييف، وفق 
ما أوضح (الرئيس األمريكي) جو 

بايدن لعدد منا“.
واستطرد: ”عىل الناس أن يدركوا 
كلفـة ذلـك عـىل صعيـد األرواح 
البرشية، ليـس فقط من الجانب 
األوكرانـي بل من الجانب الرويس 

أيضا“، حسـب ما ذكـرت وكالة 
فرانس برس.

الرئيـس  دعـا  ذلـك  غضـون  يف 
زيلينسكي،  فولوديمري  األوكراني 
امس األحـد، لوقف فوري إلطالق 
النـار يف رشق البالد حيث تزايدت 
االنفصاليـني  بـني  االشـتباكات 
املدعومـني مـن روسـيا والقوات 

األوكرانية يف األيام األخرية.
وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تؤيد 
إجـراء محادثـات سـالم يف إطار 

مجموعـة االتصـال الثالثية التي 
تضـم كييـف إىل جانـب روسـيا 
يف  والتعـاون  األمـن  ومنظمـة 

أوروبا.
وأضاف عىل تويرت: ”نؤيد تكثيف 
جهـود السـالم.. ندعـم انعقـاد 
مجموعة االتصال الثالثية بشكل 
عاجـل ووقف إطـالق النـار عىل 

الفور“.
التوتـر  حـدة  مؤخـراً  وازدادت 
الجبهـة يف رشق  واملعـارك عـىل 

أوكرانيا بينما يتبادل االنفصاليون 
املدعومـون من موسـكو وكييف 

االتهامات بتصعيد النزاع.
التدريبات  وأعلنت روسـيا تمديد 
بالقرب  التي تجريها  العسـكرية 
من الحـدود الشـمالية ألوكرانيا، 
مخـاوف  وسـط  األحـد،  امـس 
مـن  يومـني  أن  مـن  متزايـدة 
القصف املسـتمر عـىل طول خط 
التماس بني الجنود واالنفصاليني 
املدعومـني من موسـكو يف رشق 

أوكرانيا قد يؤدي إىل غزو.
وكانـت التدريبات التـي كان من 
املقرر أن تنتهـي، امس األحد، قد 
انضمت إليها مجموعة كبرية من 
القـوات الروسـية إىل بيالروسـيا 
ألوكرانيـا  املتاخمـة  املجـاورة، 
أثـار  الـذي  األمـر  الشـمال،  يف 
مخاوف لدى الغـرب من إمكانية 
اسـتخدامها الجتيـاح العاصمـة 

األوكرانية كييف.
وجاء اإلعالن عن تمديد التدريبات 
مـن وزير دفاع بيالروسـيا، الذي 
”سـيواصالن  البلديـن  إن  قـال 
اختبار قوات الرد“، حسبما نقلت 

”األسوشيتد برس“.
وأجرت روسـيا تدريبـات نووية 
السبت إىل جانب مناورات تقليدية 
يف بيالروسـيا، كمـا أنهـا تقـوم 
بمنـاورات بحرية قبالة سـواحل 

البحر األسود.
وحـذر زعمـاء غربيـون مـن أن 
روسـيا تسـتعد ملهاجمة جارتها 
املحارصة من ثـالث جهات بنحو 
150 ألـف جندي وطائرات حربية 

ومعدات روسية.
وزعم الواليـات املتحـدة والعديد 
من الدول األوروبية منذ شهور أن 
روسـيا تحاول خلـق ذرائع لغزو 
أوكرانيا، وهددوا بفرض عقوبات 

كبرية وفورية إذا حدث ذلك.
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إثيوبيا/ متابعة الزوراء:
افتتحت إثيوبيا رسـمياً عمليـة توليد الطاقة 
الكهربائية من ”سـد النهضة“، بحضور عدد 
من املسـؤولني والوزراء، عىل رأسـهم رئيس 
الـوزراء أبي أحمد، فيمـا أعلنت مرص، امس 
األحـد، أن قرار إثيوبيا البدء بشـكل أحادي يف 
تشغيل سـد النهضة هو بمثابة خرق إلعالن 

املبادئ املوقع عام 2015.
وذكـرت وكالة األنباء اإلثيوبية أنه ”بداية من 
امس االحد تبدأ االسـتفادة من سـد النهضة 
يف توليـد الطاقـة الكهربائيـة“، مشـرية إىل 
أن أعمـال البناء الكلية للسـد بلغت أكثر من 

.80%
وبـدأت عملية إنتاج الطاقة من سـد النهضة 
من خالل تشغيل توربينني تم تركيبها بالسد 
مؤخرا، حيـث أطلق رئيس الـوزراء اإلثيوبي 
رسميا عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة 
عىل النيل األزرق، امس األحد، يف مرحلة مهمة 
مـن املرشوع املثـري للجدل الـذي تبلغ قيمته 

مليارات الدوالرات.

وقـام أبيي أحمـد، برفقة مسـؤولني رفيعي 
املسـتوى، بجولـة يف محطـة توليـد الطاقة 
وضغـط مجموعـة مـن األزرار عىل شاشـة 
إلكرتونية، وهي خطوة قال املسـؤولون إنها 

أطلقت عملية اإلنتاج.
ومن بني املشـاريع العمالقة التي تعول عليها 
إثيوبيـا يف الكهرباء، مرشوع سـد ”النهضة“ 
التي تسـتهدف من خالله الوصول إىل إنتاج 6 

آالف ميغاواط عند االنتهاء.
مـن جانبهـا، أعلنت مـرص أن قـرار إثيوبيا 
البدء بشـكل أحادي يف تشـغيل سـد النهضة 
هـو بمثابة خـرق إلعالن املبـادئ املوقع عام 

 .2015
وذكرت الخارجية املرصية تعقيباً عىل اإلعالن 
اإلثيوبـي، امس، عـن البدء بشـكل أحادي يف 
عملية تشغيل سـد النهضة، وذلك بعد سابق 
الرشوع أحادياً يف املرحلتني األوىل والثانية من 
ملء السـد، أن هـذه الخطوة ُتعـد إمعاناً من 
الجانب اإلثيوبي يف خـرق التزاماته بمقتىض 
اتفاق إعالن املبادئ لسـنة 2015، املوقع من 

ِقَبل رئيس الوزراء اإلثيوبي.
وبلغـت تكلفـة بنـاء سـد النهضـة أكثر من 
5 مليـارات دوالر، ويحظـى بأهميـة كبـرية 
بالنسـبة إلثيوبيـا، خاصـة يف توليـد الطاقة 

الكهرومائية.
وبحسـب الوكالـة فقـد اسـتكملت إثيوبيـا 
عمليـة امللء الثاني لخزان السـد يف 19 يوليو 
العام املايض، وهـي عملية امللء الكافية لبدء 

توليـد الطاقـة الكهرومائية، حيـث أضافت 
13.5 مليـار مرت مكعب من املياه وفق خطط 

املرشوع.
وبـدأت مرحلـة ملء خـزان السـد يف 2020، 
وأعلنت إثيوبيا يف يوليو العام املايض الوصول 
إىل هدف تعبئة 4.5 مليارات مرت مكعب، الذي 
يبلـغ ارتفاع سـد النهضة 145 مـرتا وطوله 

1780 مرتا.

\ÚõË‰€a^@áé@Âfl@ıbiãËÿ€a@áÓ€Ïm@ÚÓ‹‡«@�bÓ8ä@|nn–Ì@ÔiÏÓq�a@ıaäåÏ€a@êÓˆä

No: 7667   Mon   21     Feb    2022العدد:   7667    االثنين   21   شباط     2022



4 alzawraanews@yahoo.com

امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
اعلنـت وزارة الصحة، امـس االحد، اعداد خطة 
طارئـة خاصة بزيـارة اإلمـام الكاظـم (عليه 

السالم).
وقال مدير مديرية العمليات والخدمات الطبية 
الطارئة يف الوزارة، فاضل عكلة الربيعي، يف بيان 
تلقته  «الزوراء»: انها «اعدت خطة طبية طارئة 
مـن خالل التنسـيق مع قيـادة عمليـات بغداد 
وغـرف العمليـات يف وزارتي الدفـاع والداخلية 
لتبـادل املعلومـات ولتقديم االسـناد والحماية 
يف حالة الحاجة لها، وتسـهيل حركة سـيارات 
االسـعاف لنقل الحاالت املرضية الطارئة او أية 
مساعدات اخرى، فضال عن التنسيق مع دوائر 
الصحـة يف بغـداد واملحافظات لغـرض توحيد 
الجهود وتقديم افضل الخدمات الطبية للزائرين 

وادارة االحداث واالزمات يف حال حدوثها».
واشـار الربيعي اىل ان «قسـم االسعاف الفوري 
سـيقوم باسـتنفار جميع سـيارات االسـعاف 
واملسعفني، إذ سيتم نرش سيارات االسعاف قبل 

ايام الزيارة»، مبينا ان «نحو ٢٧ سيارة اسعاف 
سـتقوم باملرابطـة داخل الطـوق االمني ملدينة 
الكاظميـة املقدسـة، فيما سـرتابط ٢٧ اخرى 
خارج الطـوق االمني للمدينة، بينما سـتنترش 

٥٧ سـيارة اسـعاف عىل طريق الزوار يف جانبي 
الكـرخ والرصافة من العاصمة بغـداد، اضافة 
اىل توفـري االدويـة املنقذة للحياة واملسـتلزمات 
الطبية االخرى وزيادة السعة الرسيرية لردهات 

الطـوارئ، باإلضافة اىل ايقـاف ادخال الحاالت 
املرضية الباردة واخراج الحاالت املستقرة».

كما كشـفت مديرية املرور العامة، امس األحد، 
عن خطتهـا الخاصة بإحياء ذكرى استشـهاد 
اإلمـام الكاظم (ع)، فيما أشـارت إىل أنَّ الخطة 
تتضمـن قطع عـدد من الطـرق وتحديد أوقات 

سري الدراجات.
وقـال مديـر املـرور، اللواء طـارق اسـماعيل، 
يف ترصيـح صحفـي: انَّ «خطـة إحيـاء ذكرى 
استشـهاد اإلمام موىس الكاظم (عليه السالم) 
تتضمـن منع دخول الشـاحنات الكبرية، فضالً 
عن التشـديد عىل منع مـرور الدراجات النارية 

أثناء الزيارة وتحديد أوقات سريها».  
وأوضـح أنَّ «قطاعـات املـرور بالتعـاون مـع 
القوات املاسـكة لألرض تعمل بشـكل مسـتمر 
لتأمني الزيارة»، مبيناً، أّن «هناك عدداً كبرياً من 

عنارص املرور يشاركون يف الخطة».
وأكد أن «الطرق تسـري بانسـيابية والقطوعات 

ستكون للبعض منها».

بغداد/الزوراء:
االتصـاالت،  وزارة  أعلنـت 
امـس االحـد، تنسـيقها مـع 
وزارة الداخليـة لدعـم مديرية 
بالربامجيـات  املتفجـرات 
لعملهـا  الالزمـة  الرقميـة 

مستقبالً.
العالقـات واإلعالم  وقال مدير 
يف الرشكـة العامـة لالتصاالت 
واملعلوماتية بوزارة االتصاالت، 
ناطـق أحمد إبراهيـم، يف بيان 
اطلعـت عليـه «الـزوراء»: إن 
”الوزارة نسـقت مـع مديرية 
املتفجـرات يف وزارة الداخليـة 
مـن أجـل االتفاق عـىل تحديد 
األولويـات واالحتياجـات مـن 

الخدمـات ونقـاط العمل التي 
بإنشـائها  املديريـة  ترغـب 
بمـا يسـهم يف تطويـر عمـل 
التابعـة  األمنيـة  املنظومـات 
للمديرية“، عادا التعاون، وهو 
األول مـن نوعـه ”مثمرا لكون 
الوزارة تعمـل عىل دعم جميع 
القطاعات بالشـكل الذي يوفر 

بيئة آمنة للمواطنني“.
وأضـاف إبراهيـم أن ”رشكـة 
إعداد  االتصاالت سـتعمل عىل 
وعـرض  املناسـبة  الدراسـة 
لديهـا  املتوفـرة  اإلمكانيـات 
لتزويـد املديريـة بالربامجيات 
فضـال  الحديثـة،  الرقميـة 
لتشـكيل فـرق  التهيئـة  عـن 

عمـل مشـرتكة بـني وزارتـي 
الداخليـة واالتصـاالت، بهدف 
توقيـع اتفاقيـات بني رشكات 
االتصاالت والقطاع الحكومي، 
لتقديم خدمـات نوعية تخص 

عمل مديرية املتفجرات“.
 (Huawei) رشكات  أن  يذكـر 
القطاع  العاملية، ورشكتني من 
اسـتعدادها  أبـدت  الخـاص، 
مقدمـا، للتعاون مـع مالكات 
مديريـة املتفجـرات مـن أجل 
الرقميـة  مشـاريعها  تنفيـذ 
التي ستقدم خدمات جليلة إىل 
الجانـب األمني، بمـا يعزز من 
جهـود فـرض األمـن والنظام 

الجارية يف البالد. 

بغداد/الزوراء:
حقـوق  مفوضيـة  ناشـدت 
اإلنسـان، امس االحد، بتدخل 
نيابي لحسم موضوع مجلس 
مفوضيهـا، إمـا بإنهائـه أو 
املسـلوبة،  حقوقـه  إعـادة 
أو  عمـل  بـال  أنـه  مؤكـدة 
صالحيات أو رواتب منذ ستة 

أشهر.
الرسمي باسم  املتحدث  وقال 
املفوضيـة، عـيل البياتـي، يف 
بيـان اطلعت عليه «الزوراء»: 
إن ”املفوضية ناشدت مجلس 
النواب للتدخل العاجل لحسم 
مفوضية  مجلـس  موضـوع 

حقوق اإلنسـان، إمـا بإنهاء 
عضويتـه أو إعـادة حقوقـه 
أن  مضيفـا  املسـلوبة“، 
”املفوضية تعيش حاليا حالة 
فـوىض بعملها نتيجة النتهاء 
الدورة األخرية لها منذ شـهر 

آب املايض“.
وأضـاف البياتـي أن ”عملية 
تمديـد عمـل املجلـس الحايل 
لحني تشـكيل املجلس الجديد 
إلدارة عمل املفوضية بحسب 
القانون، تحتـاج إىل قرار من 
مجلس النـواب“، منوها بأن 
املفوضيـة  مجلـس  ”عمـل 
متوقف حاليـا، إضافة إىل أنه 

بـال صالحيـات أو رواتب منذ 
ستة أشهر“.

وأشـار إىل ”عدم قدرة أعضاء 
املجلس عىل أداء املهام املوكلة 
إليهم، السـيما إعداد التقارير 
الدورية، أو إحالة االنتهاكات 
عـن  فضـال  القضـاء،  عـىل 
العـراق  التزامـات  متابعـة 
الدوليـة“، عـادا ذلـك ”خرقا 
دسـتوريا باعتبـار أنهـا من 
عليها  املنصوص  املؤسسـات 
يف الدسـتور، كما أنها معنية 
بمراقبة وضع حقوق اإلنسان 
يف العـراق، عالوة عـىل تعزيز 

احرتام الحقوق كافة“. 

البرصة/الزوراء:
اعلنت هيئة املنافذ الحدودية، ضبط 
ضبـط ٩ حاويـات مخالفة لرشوط 
وضوابط االسترياد يف ميناء أم قرص 

الشمايل واالوسط.
وقال املتحدث الرسمي بأسم الهيئة 
عـالء الديـن القييس، يف بيـان تلقته 
«الـزوراء»: ان «كوادر مديرية منفذ 
ميناء ام قرص الشمايل بالتنسيق مع 
مركز رشطة كمرك ام قرص الشمايل، 
تمكنـت مـن ضبـط ٧ حاويـات ٦ 
منهـا تحتوي عىل (معسـل اركيله) 
(درجـات  عـىل  تحتـوي  وحاويـة 
نارية مسـتخدمة) مخالفة لرشوط 

وضوابط االسترياد.» 

وأضـاف أن «منفـذ مينـاء ام قرص 
األوسـط ومكتـب مخابـرات املنفذ، 
بداخلهمـا مـواد  ضبـط حاويتـني 
مختلفـة، (اجزاء منظومـة مراقبة 
وانـذار متكاملة وكيبالت حاسـبات 
وكيبـالت ضوئيـة) متجـاوزة املدة 
القانونية عىل بقائها داخل امليناء».

وأشـار اىل أنـه «تم تنظيـم محرض 
ضبـط مـع الجهـات ذات العالقـة 

إلحالتها للقضاء».
الهيئـة  أعلنـت  ذلـك،  غضـون  يف 
األحـد،  امـس  للجمـارك،  العامـة 
ضبط حاويتـني مخالفتني لضوابط 
ورشوط االسـترياد يف منفذ ام قرص 

االوسط.

تلقتـه  بيـان  يف  الهيئـة  وقالـت 
«الزوراء»: ان «مركز كمرك ام قرص 
االوسـط تمكن من ضبـط حاويتني 
محملة (مـواد الكرتونية ومنظومة 
كامريات مراقبة متكاملة) مخالفة 

للضوابط والرشوط االستريادية».
واضافـت ان «عمليـة الضبط تمت 
من خالل اسـتمرار تبادل املعلومات 
الوطنـي  املخابـرات  جهـاز  مـع 
وبالتعاون واسـناد مديرية منفذ ام 
قرص االوسـط ورشطـة الجمارك»، 
مشريا اىل انه «تمت احالة املخالفات 
التخـاذ  العالقـة  ذات  الجهـات  اىل 
الالزمـة  القانونيـة  االجـراءات 

بحقها».

بغداد/الزوراء:
أعلنت هيئـة النزاهـة االتحاديَّة، امس 
االحـد، قيـام مـالكات مكتـب تحقيق 
النجـف األرشف بتنفيـذ ثـالث عمليَّات 

ضبٍط يف عدٍد من دوائر املُحافظة.
وذكرت دائرة التحقيقـات يف الهيئة، بـ 
بيان ورد «الزوراء»: أنَّ «فريقاً من مكتب 
ن  تحقيق الهيئـة يف النجف األرشف تمكَّ
من ضبط أوليات عقوٍد قام مدير مطار 
النجـف بإبرامهـا مع متعاقديـن، لقاء 
مبالغ ماليَّـٍة طويلة األجـل»، موضحة 
أنه «تمَّ ضبط (١٤) عقـداً أبرمها املدير 
لشغل محال داخل صالة املسافرين، ثمَّ 

قام الحقاً بفسخ تلك العقود».
وأضافت الدائرة إنَّـه «ويف عمليٍَّة ثانيٍة، 
رصـد فريـق العمـل تالعبـاً واختالس 
فني  أمواٍل مع تكرار رصف الرواتب ملُوظَّ
بعينهـم يف مدينة الصدر الطبيَّة التابعة 

ة املحافظة». لدائرة صحَّ
وتابعت أنَّ «تحقيقات الفريق قادت إىل 
أنَّ املوظفني كانت ُتَرصُف لهم رواتب يف 
الشـهر ذاته، بصفتهـم متعاقدين مرَّة 
وبصفتهـم أجـراء يوميِّني مـرَّة أخرى، 
فضالً عن االسـتمرار برصف راتب أحد 

فني رغم وفاته». املُوظَّ
واردفت «يف عمليٍَّة ثالثٍة، كشف الفريق، 
ـة املحافظة،  الذي انتقل إىل دائـرة صحَّ
عـن ضبـط (٦٣٣٩) رشيـط دواء تـمَّ 
ة، والتحرُّز  تجهيزها من قبل وزارة الصحَّ
سـات الصحيَّة  عليهـا يف املراكـز واملُؤسَّ
ـة  الخاصَّ األوليَّـات  املُحافظـة، مـع  يف 
بهـا؛ لوجود اختـالٍف يف تاريخ األرشطة 
زة وتغيري تاريخ انتهاء صالحيَّتها  املُجهَّ
يف الشـهر التاسـع مـن عـام ٢٠٢١ إىل 

الشهر السابع من عام ٢٠٢٢».
واشـار البيـان اىل انه «تـمَّ تنظيم ثالثة 
َذت  محارض ضبٍط بالعمليَّـات، التي ُنفِّ
ـراٍت قضائيَّـٍة، وعرضها  بنـاًء عىل ُمذكَّ

عـىل قـايض تحقيـق محكمـة النجف 
ـة بالنظـر يف قضايـا النزاهـة؛  املُختصَّ
التخاذ اإلجراءات القانونيَّـة املناسبة».

من جانب متصل، كشفت هيئة النزاهة 
االتحاديَّـة، امس االحد، عن صدور قرار 
حكٍم بالحبس الشديد ملُدير بلديَّة الحلة 
األسبق، ُمشـريًة إىل أنَّ القرار جاء جرَّاء 
املُخالفـات املُرتكبة يف تنفيذ أحد العقود 

لرشاء آلياٍت لبلديَّة اإلسكندريَّة.
دائرة التحقيقات يف الهيئة، ويف معرض 
حديثهـا عـن تفاصيـل القضيَّـة التـي 
حققـت فيهـا وأحالتهـا إىل القضـاء، 
أفـادت، يف بيـان، بـ»إصـدار محكمـة 
ة بقضايـا النزاهة  جنح الحلـة املُختصَّ
حكمـاً غيابياً بحـقِّ مدير بلديَّـة الحلة 
األسـبق يقـيض بالحبـس الشـديد ملدة 
سـنتني؛ استناداً إىل أحكام املادة (٣٣١) 

من قانون العقوبات».
وتابعـت أنَّ «قـرار الحكـم صـدر عـىل 
خلفيَّـة ُمخالفاٍت يف تنفيـذ العقد املربم 
بـني ديـوان ُمحافظـة بابـل والرشكة 
ـة لصناعـة السـيَّارات واملعدات؛  العامَّ
بــ(٣)  اإلسـكندريَّة  بلديَّـة  لتجهيـز 
آليـاٍت»؛ ُموضحًة أنَّ «عمليَّـة التجهيز 
ـت خالفـًا للمواصفـات املنصـوص  تمَّ

عليها يف العقد».
دت الدائرة إصدار  ويف السياق نفسه، أكَّ
ة بالنظر  محكمة جنايات بابـل املُختصَّ
يف قضايا النزاهة قرار حكم (حضورياً) 
يقيض بالسجن (٧) سـنواٍت بحقِّ أحد 
ة لصناعة  املُتعاقدين مـع الرشكة العامَّ
السـيَّارات واملعدات؛ اسـتناداً إىل أحكام 
املادَّة (١١/٤٤٤) من قانون العقوبات.

األوليَّـة  «تحقيقاتهـا  أنَّ  وأوضحـت 
قـادت إىل أنَّ املـدان أقـدم عـىل التعاقد 
مـع الرشكة لـرشاء (٢٩) آليـة بقيمة 
دينـاٍر  مليـارات   (٤،٧٥٢،١٤٥،٠٠٠)
(بنظام التقسـيط)؛ الفتـًة إىل أنَّه «قدَّم 
عقاراً ضامناً للعقـد، وبعد ذلك تبنيَّ أنَّ 
العقار الضامن تمَّ التالعب بقيمته، وأنَّ 
قيمته الحقيقيَّة ال ُتغطي مبلغ العقد».
وأضافت إنَّ املحكمتني، وبعد اطالعهما 
القضيَّتـني  يف  املُتحّصلـة  األدلـة  عـىل 
وأقوال الشهود، وقرينة هروب املُتَّهم يف 
القضيَّة األوىل، وصلتا إىل القناعة التامة 
الحكـم  فقرَّرتـا  املدانـني؛  بمقرصيَّـة 
عـىل األول (غيابيـًا) بالحبس الشـديد، 
وعىل الثاني (حضورياً) بالسـجن سبع 
سنواٍت؛ اسـتناداً إىل ُمقتضيات املادَّتني 

الحكميَّتني.
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بغداد/الزوراء:
أحصـت وزارة البيئة/ دائرة شـؤون األلغام، امس األحد، ضحايا املخلفـات الحربية، فيما 
أعلنت الكشـف عن مسـاحات جديدة ملوثة باأللغام.وقال مدير عام الدائرة، ظافر محمود 
خلف، يف ترصيح صحفي: إن» نسبة التلوث باأللغام بلغت ٦ مليارات مرت مربع بعد اجراءات 
املسـح بعد العام ٢٠٠٣ نتيجـة الحروب العراقية اإليرانية والخليـج وداعش االرهابي الذي 
تسبب بتلوث أكثر من ٦ آالف كيلو مرت مربع».وأضاف أنه «تم تطهري أكثر من ٥٣٪، وحاليا 
املتبقـي ٢٧٠٠ كيلومرت مربع، ولكن تبني لدينا مسـاحات جديدة، ألنه ليسـت كل األرايض 
العراقية كلها تم مسحها، حيث بقيت املناطق غري اآلمنة وغري املأهولة والبعيدة عن املدن»، 
مبيناً أن «هذه املسـاحات تقدر بنسبة ١٠٪، وهي نسب قليلة جداً». وأشار إىل أن «االرايض 
التي تم مسحها تقدر بـ ١٠٠ مليون مرت مربع خالل العام املايض من أصل حوايل ١٣ مليون 
مرت مربع».وأوضح أن «هناك مساحات واسعة من األرايض الزراعية والصناعية والسياحية 
ملوثة، ونتيجة عدم التزام املواطنني من التحذيرات، ما يؤدى اىل حدوث ضحايا»، الفتاً اىل أن 
«هناك ٣٤ الف ضحية مسـجلة حتى اآلن بسبب االلغام، والعمل جار عىل تسجيل الضحايا 
غري املسجلني، ونتوقع ان يرتفع الرقم اىل أضعاف املعلن».ولفت إىل أنه «تم تطهري أكثر من 
٥٠٪ من املناطق املحررة من داعش االرهابي، وهي مهيأة لعودة النازحني، حيث تمت عودة 
أكثـر من ٣ ماليني نازح وأغالق اكثر مـن ٩٠٪ يف االنبار من مخيمات النازحني، ويف املوصل 

تم أغالق ٦٠٪، والعمل جاٍر إلعادة آخر نازح اىل دياره».

بغداد/الزوراء:
أعلن وزير التجـارة، عالء الجبوري، قرب 
اطـالق وجبة جديـدة من مـادة الطحني 

ضمن السلة الغذائية .
وقالت الـوزارة يف بيان تلقتـه «الزوراء»: 
ان «الوزيـر الجبـوري وجه خـالل زيارة 
مسـائية لرشكة تصنيـع الحبوب بتوزيع 
الطحـني  حصـة  مـن  االخـرية  الوجبـة 
الغذائيـة  السـلة  مفـردات  ضمـن  االوىل 
للمسـاهمة يف انخفاض أسـعار الطحني 
باألسواق املحلية».وأكد الجبوري استعداد 
الـوزارة الكامـل لتجهيز الحصـة الثانية 
مـن الطحـني، مبينا ان «مخـازن الوزارة 
تتوفر لديها الكميات الكافية من الحبوب 

لتجهيز الحصة املقررة».

ولفت اىل استعداد الرشكة العامة لتصنيع 
الحبوب إلنتـاج الوجبة الثانيـة من مادة 
الطحني بعـد انتهاء املطاحـن من توزيع 

الحصة االوىل.
وتابـع: ان «الفـرق الرقابة تتابع أسـعار 
مـادة الطحني، وذلـك بعد تدفـق كميات 
كبـرية منهـا ضمـن مفـردات البطاقـة 
التموينية وبكميـات تزيد عن (٥) ماليني 
كيس جهزت للوكالء يف بغداد واملحافظات 
خالل الفـرتة املاضية، فضال عن الزيارات 
التفتيشـية املكثفـة التي نفذتهـا فرقها 
املشـرتكة اىل املطاحـن والـوكالء ومراكز 
االسـواق املحليـة والتدقيـق يف األسـعار 
الجهـات  اىل  املخالفـني  بعـض  وإحالـة 

املختصة».

بغداد/الزوراء:
اعلنـت وزارة الداخلية القبض عىل سـتة 
متهمني باإلرهاب ضمن سيطرات رشطة 

بغداد خالل الـ ٤٨ ساعة املاضية.
وذكرت يف بيان: ان مفارز سيطرة التحرير 
ألقـت القبـض عـىل متهمني اثنـني وفق 
احكام املادة الرابعة مـن قانون مكافحة 
االرهاب حاوال النفاذ من السـيطرة، فيما 

ألقت سيطرات الشعب وابو غريب الجديد 
وشـاطئ التاجي واالنتصـار القبض عىل 
متهـم باإلرهاب يف كل منهـا ليصبح عدد 
امللقى القبـض عليهم وفق احـكام املادة 
الرابعة من قانون مكافحة االرهاب سـتة 

متهمني.
واشـارت اىل اتخـاذ اإلجـراءات القانونية 

الالزمة بحقهم وفق القانون.

بغداد/الزوراء:
حذر صندوق اإلسكان التابع لوزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة، امس األحد، من 

مكاتب وصفها بـ“الوهمية“ تخدع املواطنني بأنها وسيط لرتويج قروض االسكان.
وقـال الصندوق يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة منه:“نحـذر املراجعني من التعامل مع 
املكاتـب الوهميـة والروابط التـي تنرش عىل مواقـع التواصل االجتماعـي بغرض منح 

القروض من قبل صندوق االسكان، الن هذه املواقع وهمية وتخدع املواطنني“.
وأكـد البيان أن ”التقديم عىل قروض االسـكان يكون مـن خالل فروع الصندوق حرصا 
ومن خالل الروابط االلكرتونية املوجودة يف موقع الصندوق وصفحة الفيسبوك الخاصة 

بالصندوق واملوثقة“.
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جمهورية العراق                          العدد: ٣٠٥٤/ ش/ ٢٠٢٠
مجلس القضاء االعىل                    التاريخ : ٢٠٢٢/٢/٢٠                      

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

 املدعى عليه (يحيى عبد الخرض بدير)
 م/ تبليغ بقرار حكم غيابي

 بتأريخ ٢٠٢٠/١٢/١٧  وبعدد اضبارة  (٣٠٥٤/ش/٢٠٢٠) 
اصدرْت هذه املحكمة حكما غيابيا اقتىض بتأديتك النفقة 
املاضية للمدعية (ملياء جواد عبد) بواقع سـتون الف دينار 
عراقي ملدة سنة سابقة إلقامة الدعوى ومستمرة لها لواقع 
مائـة الف دينار عراقي ومسـتمرة لـالوالد كل من (زكريا 
وشـهد ويوسـف ورحمه) بواقع ثمانون الف دينار شهرياً 
لكل واحـد منهما وبالنظر ملجهولية محل اقامتك يف الوقت 
الحارض حسـب رشح املبلـغ القضائي (فايز عـودة عيد) 
عليه تقرر تبليغـك يف صحيفتني محليتني يوميتني بالحكم 
املذكـور اعاله وبإمكانك االعرتاض خـالل مده عرشة ايام 

من اليوم التايل لتاريخ نرش االعالن .
القايض
حسني شبيب عايد

جمهورية العراق                       العدد: ٣٤٥/س/ ٢٠٢١
مجلس القضاء االعىل               التاريخ : ٢٠٢٢/٢/٢٠

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              
الهيأة االستئنافية

اىل املستأنف عليه / عيل عباس حمزة
م/ اعالن

بنـاًء عىل الدعـوى البدائية املرقمة ٢٦٣٨/ب/٢٠٢١ املقامة امام محكمة بداءة النارصية ضـدك من قبل املدعي (غزوان مؤيد زوير) 
بداعي بأنه سبق وان قام ببيع السيارة العائدة له عن طريق املراوس املرقمة ٥٤٦٣ واسط اجرة نوع افيو موديل ٢٠٠٨ اللون برتقايل 
مصفر مع السيارة املرقمة ٧٨٠٢٥ بغداد خصويص نوع دايو صالون موديل ٢٠٠٠ اللون ابيض العائدة للمدعى عليه وعىل الرغم من 
مطالبته بنقل ملكية السـيارة التي بحوزته الدايو إال انه يرفض تحويل السـيارة اعاله ولكون العقد باطل وال يرتب عليه اثار قانونية 
لذا طلب دعوتك للمرافعة والحكم بإعادة الحال اىل ما هو عليه وتسـليم السـيارة له واملرقمة اعاله نوع افيو خالية من االرضار والتي 
قدر قيمتها بمبلغ سـتة ماليني دينـار اصدرت محكمة بداءة النارصية بتاريـخ ٢٠٢١/١٠/٢٤ وبعدد ٢٦٣٨/ب/٢٠٢١ حكماً قىض 
برد دعوى املدعي وتحميله الرسوم واملصاريف وقد استأنف املدعي الحكم املذكور امام هذه املحكمة وسجل الطعن االستئنايف بالعدد 
اعاله وملجهولية محل اقامتك حسـب إشـعار املختار املرفق بالدعوى تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني ويف حالة عدم حضورك او من 

ينوب عنك قانونا يف موعد املرافعة املوافق ٢٠٢٢/٣/٣ الساعة التاسعة صباحا ستجري املرافعة بحقك حضوراً وعلنا ووق االصول.
القايض
حسني عيل صيهود
رئيس الهيأة االستئنافية يف ذي قار 
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الصناعـة، امـس األحـد، عن 
تفاصيل خطتها للعام الحايل، وفيما أشارت 
اىل البـدء بتعديل قانون االسـتثمار املعدني، 

وجهت رسالة للحكومات املحلية.
وقـال املكتـب اإلعالمي للـوزارة يف ترصيح 
الجيولوجـي  املسـح  إنَّ ”هيئـة  صحفـي: 
العراقيـة تنفـذ مهامها االستكشـافية عرب 
مرشوعها املسـتمر يف املسـح والتحري عن 
الخامات املعدنية وتطويرها ضمن مشاريع 
الخطة االستثمارية“، مشـدداً عىل ”أهمية 
تسـخري املنتـج العلمـي للهيئـة يف الجانب 

الخدمي للجهات املستفيدة كافة“. 
وأضـاف أن ”الهيئـة لديها برنامج سـنوي 
لتنفيـذ مهامهـا يف مجـال االستكشـافات 
املعدنيـة وزيـادة احتياطيات املـواد األولية 
الداخلة يف الصناعـات املختلفة وفق خطط 

مدروسة“.
وتابع أن ”الخطة االستثمارية للعام املايض 
تضمنت املسـح الجيولوجي لعدة مشـاريع 
حقليـة يف محافظات العراق املختلفة، منها 

عمليات استكشـافية وتحرٍّ معدني وتحديد 
أهـم الشـواهد املعدنية وتوفـري احتياطات 
حجـر  فيهـا  بمـا  املختلفـة،  الصناعـات 
الكلـس املالئم لصناعة السـمنت والطابوق 

والصناعات األخرى“.
وأكد أنـه ”خالل العام الحايل تم إعداد خطة 
ملشاريع مبنية عىل أساس علمي يتم خاللها 
اجراء عمليات استكشاف مواد اولية جديدة 

وتوفـري احتياطيـات ملختلـف الصناعات“، 
مبيناً أن ”الوزارة بانتظار توفر التخصيص 

املايل للبدء بهذه الخطة“.
ولفت إىل أن ”هيئة املسح الجيولوجي تقوم 
بمراقبـة الثـروة املعدنيـة وتطبيـق قانون 
االسـتثمار املعدنـي رقم 91 لسـنة 1988، 
بهدف اسـتثمار الثـروة املعدنيـة والحفاظ 
عليها من الهدر والضياع، وتوفري احتياطات 
الصناعات حسـب عقـود تربم بـني الهيئة 

والجهة املستفيدة“.
وأوضـح أنـه ”يف ظـل التوجه الحـايل نحو 
تعظيم موارد الدولـة املالية، وعدم االعتماد 
الـكيل عـىل التمويـل املركـزي، فـأن هيئة 
املسـح ماضية يف عدد مـن اإلجراءات، منها 
تشجيع املستثمرين من مختلف القطاعات 
عىل تطوير املواقع التي توجد فيها شـواهد 
معدنيـة، ويوجد من يرغب يف اسـتثمارها، 
املـادة  طبيعـة  بحسـب  وتخصيصهـا 
املسـتثمرة، االمر الذي ينعكس ايجابياً عىل 
دعـم االقتصاد الوطني وتوفري فرص العمل 
ودعـم الصناعـة الوطنية، وتعظيـم موارد 

الدولـة املاليـة“. 
وذكـر أن ”هيئـة املسـح تعمل عـىل إقامة 
النـدوات والـورش التعريفية التـي توضح 
امكانياتهـا من اجل توسـيع مجـال عملها 
مـع وزارات الدولة، وتشـمل هـذه الندوات 
للتعريـف  املحافظـات  جميـع  والـورش 
بالشـواهد املعدنية والطبيعـة الجيولوجية 
املحلية  الحكومات  للمحافظات، وتشـجيع 
عىل عمل خرائط تمعدنية لالستفادة منها يف 
وضع رؤية مستقبلية للمحافظة بالتنسيق 

مع هيئة املسح الجيولوجي“.
وتابع ”كما تحث الهيئة املسـح، الحكومات 
املحلية عىل زيادة جهود السـلطة التنفيذية 
يف  املعدنيـة  الثـروات  اسـتثمار  ملتابعـة 
املحافظات والحد من التجاوزات عىل الثروة 
املعدنية من خالل تنظيم عقود أصولية، كون 
عمليـة املراقبة واإلرشاف تكاملية بني هيئة 

املسح الجيولوجي والسطات املحلية“.
وأشـار إىل أن ”الهيئـة تعمـل عـىل ترويـج 
باسـتخدام  عامليـاً  االسـتثمارية  الفـرص 
الطرق الحديثة، وتوسـيع مفاهيم ونشاط 

االسـتثمار املعدنـي وإعداد الدراسـات بهذا 
الخصوص، أضافة اىل التنسيق والتعاون مع 
الجهـات املعنية بعلـوم الجيولوجيا وقطاع 
التعدين للثروة املعدنية عربيا وعاملياً بهدف 
تبـادل الرؤى واالسـرتاتيجيات باسـتخدام 

تقنيات التواصل عن بعد“.
وبـنّي أن ”هنـاك تعاونـاً علميـاً للهيئة مع 
الجامعـات العراقيـة واألجنبيـة يف مجـال 
البحـوث التخصصية التي توفـر معلومات 
نشـاط  وتطويـر  مهمـة،  جيولوجيـة 
تكنولوجيا املعلومات ليشـمل أقسـام هيئة 
املسـح واملكاتـب اإلقليميـة التابعـة لهـا، 
وتحديث وإدامة الشبكة الوطنية للمعلومات 
الجيولوجية واملعدنية، والعمل عىل خلق بيئة 
استثمارية مشـجعة عرب تسهيل االجراءات 
الخاصة باسـتقطاب املسـتثمرين يف مجال 

الثـروة املعدنيـة“.
وأكـد أنه ”تم امليض بإجراءات تعديل قانون 
االسـتثمار املعدني رقم 91 لسنة 1988 بما 
يخـدم املرحلـة الراهنة، وبما يتناسـب مع 

القوانني السارية“.

بغداد/ الزوراء:
لصناعـة  العامـة  الرشكـة  أعلنـت 
السـيارات واملُعـدات، إحدى رشكات 
امـس  واملعـادن،  الصناعـة  وزارة 
األحـد، عن إنتـاج الُدفعـة األوىل من 
سـيارات (بايك) الصينية الجديدة ( 
BAIC X25 ) بالتعـاون مع الرشكة 

املُستثمرة نبع زمزم العامليـة .
السـيارات  مصنـع  ُمديـر  وقــاَل 
ناهــض  التخُصصيـة،  واملُعـدات 
رشـيـد الصالحــي، يف ترصيح ورد 
بايـك  سـيارات  إَن  ”الـزوراء“:  اىل 
الجديـدة تحمـل ُمواصفـات حديثة 
وُمجهـزة برشوط السـالمة واألمان 
كافة وخاضعـة لعمليـات الفحص 
النوعيـة وتشـهد طلب  والسـيطرة 
ورغبة يف السوق العراقي وإقبال من 

املُواطنني.
وأشـار إىل: إن كـوادر الرشكـة مـن 
املُهندسني والفنيني أنجزت وبجهود 
ذاتية تجميـع وإنتـاج الُدفعة األوىل 
والبالغة ( 120 ) سـيارة منها ( 80 
) سـيارة جاهـزة و ( 40 ) أخرى يف 

طور الفحص“.
الفتـًا إىل إَن العمل ُمسـتمر لتجميع 

وإنتـاج الُدفعـة الثانيـة والبالغـة ( 
120 ) سيارة أيضاً والُدفعات األخرى 
كـوادر  إمكانيـات  عـىل  باالعتمـاد 

الرشكة مـن ذوي الخـربة واملُدربني 
عىل تجميع ُمختلف أنواع السيارات.

وأوضـح الصالحـي: أَن خط تجميع 

وإنتاج السـيارات يتكـون من ( 30 
) محطـة تجميعية و ( 6 ) محطات 
فحـص رئيسـية من ِقبـل فاحصني 

ُمختصني وُمدربني عىل هذا العمل. 
مؤكـداً: ان سـيارات بايـك الجديدة 
تعمل بُمحرك ذات كفاءة عالية وإن 
ُمواصفات املُحرك وصندوق الُرسعة 
( الكيـر ) ُتشـابه ُمواصفات ُمحرك 

سيارات ميتسوبييش اليابانية.
كما أشـار ُمدير مصنع السـيارات 
طـرح  إىل  التخُصصيـة  واملُعـدات 
سـيارات بايك للبيع بسعر ُمناسب 
نقـداً مـن ِخـالل فـروع الرشكـة 
الرشكـة  وفـروع  التسـويقية 
ِعـَرب  وبالتقسـيط  املُسـتثمرة 
مرصيف الرافدين والرشـيد مع منح 
ضمـان ملُدة عـام لصيانة السـيارة 
وتصليحها لخلل فنـي أو تصنيعي 
ِعَرب ورش الصيانة التابعة للرشكة 
يف ُمحافظات بغداد وكربالء والنجف 

األرشف والبصـرة .
وفـي السـياق نفسه، نوه الصالحي 
إىل اسـتمرار الرشكة بإنتاج سيارات 
بيجـو وسـايبا بُمواصفـات حديثة 
وبواقع ( 20 ) سيارة بيجو و ( 18 ) 
سيارة سايبا يومياً ومطروحة للبيع 
بأسـعار ُمناسـبة نقداً وبالتقسيط 

مع منح ضمان ملُدة عـام .
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بغداد/ الزوراء:
انخفضـت مبيعات البنك املركزي النقدية للمصارف ورشكات التوسـط يف 
مـزاد، أمس األحد. وذكر مصدر أن البنك املركزي شـهد أمس خالل مزاده 
لبيـع ورشاء الدوالر االمريكي، اسـتقرارا يف مبيعاته مـن الدوالر لتصل إىل 
٢٠٦ ماليـني و٨٩٢ الفـا و٩٦٣ دوالرا أمريكيا غطاها البنك بسـعر رصف 
اساس بلغ ١٤٦٠ ديناراً لكل دوالر. واضاف ان املبيعات النقدية انخفضت 
مقارنـة بالحـواالت الخارجية لتصل ٣٣ مليونـا و٧٩٠ ألف دوالر، يف حني 

بلغت الحواالت الخارجية ١٧٣ مليونا و١٠٢ ألفاً و٩٦٣ دوالرا.

@206@Âfl@ãr◊c@…ÓjÌ@Ú‹‡»€a@Üaçfl
ä¸ÎÜ@µÌ˝fl

بغداد/ الزوراء:
دعا نائب عن اإلطار التنسيقي، امس 
االحد، الحكومة االتحادية إىل مساءلة 
العـراق  كردسـتان  إقليـم  حكومـة 
وتحميلها مسـؤولية تبديـد الثروات. 
من جهته، كشف نائب سابق وعضو 
لجنـة النفـط والطاقـة النيابية، عن 
كميـات الوقـود التي ينتجهـا االقليم 

يوميا من الوقود.
وقال النائـب عن اإلطار التنسـيقي، 
محمد الزيـادي، يف ترصيح صحفي: 
إن ”حكومـة إقليم كردسـتان العراق 
وهي تقوم بتصديـر النفط بعيدا عن 
الحكومـة االتحاديـة وال نعـرف اين 

تذهب أموال النفط املصدر“.
نفـط  تصديـر  ”ملـف  ان  واضـاف 
إقليـم كردسـتان مرتبـط بالفسـاد 
والرسقـة  والتهريـب  واملحسـوبية 
واإلهـدار الحاصـل يف ملـف النفـط 

والغاز“.
وشـدد الزيادي عـىل ”رضورة اتخاذ 
إجـراءات حازمة للوقـوف بالضد من 
اسـتمرار إقليـم كردسـتان تصديـر 
الحكومـة  بعيـدا عـن علـم  النفـط 

املركزية“.
وكان النائب عن ائتالف دولة القانون 
محمـد الصيهـود اعتـرب، يف ترصيح 
سابق، قرار املحكمة االتحادية بتسليم 

نفـط االقليم إىل الحكومـة االتحادية 
هو جزء من عملية تصحيح املسارات 

الخاطئة للعملية السياسية.
مـن جهتـه، كشـف النائب السـابق 
وعضو لجنة النفط والطاقة النيابية، 
غالب محمد عيل، كميات الوقود التي 

ينتجها االقليم يوميا من الوقود.
وقـال عـيل يف ترصيـح صحفـي: ان 
 2015 عـام  ويف  كردسـتان  ”اقليـم 
اصـدر قـرارا مـن خـالل وزارة نفط 
االقليـم لرفـع الدعـم عـن البنزيـن، 
واليوم فإن الوقود املوجود بكردستان 
ليس حكوميـا وانما تجـاري، بحيث 
يتغري سعره بارتفاع وانخفاض قيمة 

النفط الخام“.

واوضـح ان ”كردسـتان ينتـج يوميا 
اكثـر من 500 الـف برميل من النفط 
الخـام ولديـه اكثر مـن 200 مصفى 
غري قانوني، وهناك 3 مصايف قانونية 
يف السليمانية واربيل ودهوك، وبالتايل 
فإن الحكومة قادرة عىل حل مشكلة 

ارتفاع سعر الوقود باإلقليم“.
وبـني ان ”االنتاج املحيل مـن البنزين 
يف االقليـم يصـل اىل 80 باملئـة، ولكن 
هنـاك رشكات باإلقليـم كرشكة كار 
تعمل عـىل تصفية البنزيـن يف اربيل، 
وباسـتطاعة املصفى الخـاص بهذه 
الرشكـة انتـاج اكثـر مـن 200 الف 
برميـل يوميـا، وبالتـايل فهـي تبيع 

املنتجات بسعر عايل عىل املواطن“.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسـواق 

املحلية، امس األحد.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شـارع 
النهر يف العاصمة   بغداد سـجلت للمثقـال الواحد عيار 21 
من الذهب الخليجي والرتكي واألوربي سعر بيع 384 الف 
دينار، و سـعر الرشاء 380 الفاً، فيما سجلت اسعار البيع 

يوم امس السبت 386 الف دينار للمثقال الواحد.

واشار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 354 الف دينار، يف حني 

بلغ سعر الرشاء 350 ألفا. 
وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سـعر 
بيـع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 385 الف 
دينـار و395 ألفاً، فيما تراوح سـعر البيـع مثقال الذهب 
العراقي بني 355 الفاً و365 الف دينار.. ويسـاوي املثقال 

الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
حذر الخبري االقتصادي، عبد الرحمن املشـهداني، امس االحد، من اعادة سعر 
رصف الدوالر كما كان عليه يف السـابق ألنه سـيخلق مشـاكل أخرى، مطالبا 
بتخفيض سعر الرصف بشكل تدريجي مع إجراءات بدعم القطاعني الزراعي 
والصناعي.وقال املشـهداني يف ترصيح صحفي: ان ”اجراء الحكومة الحالية 
برفع سـعر رصف الدوالر كان إيجابيا لو نفذت اإلجراءات الكفيلة التي تتمثل 
بالحفـاظ عىل توازن االسـتقرار االقتصادي من خالل دعـم الصناعة املحلية 
وضبط الحدود وكذلك دفع مستحقات الفالحني، وبالتايل قد ارض القرار بشكل 
مبارش عىل املواطن البسـيط». مبينا ان “عدم تنفيذ تلك اإلجراءات رفعت من 

نسبة الفقر من ٢٤ اىل ٣١ ٪ بحسب تقارير وزارة التخطيط».
وأضـاف ان “الدعوة اىل اعادة سـعر الـرصف اىل ما كان عليـه ليس صحيحا 
ألنه سيسبب لنا مشاكل أخرى واملستفيد الوحيد املصارف االهلية واملضاربني 
ومكاتـب الصريفة وكما حصـل غي السـابق عندما ترسيب اعتمـاد املوازنة 
بالسعر الجديد“.وطالب املشـهداني الحكومة املقبلة بـ“خفض سعر الدوالر 
بشـكل تدريجي مع اعتمـاد اإلجراءات السـابقة بدعم القطاعـني الصناعي 
والزراعي وضبط الحدود“.وأشـار اىل ان ”عملية خفض او رفع سعر الرصف 
ليس مـن اختصاص مجلس النواب او وزير املاليـة وانما فقط البنك املركزي 

وفق القانون رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤».

بغداد/ الزوراء:
نصـح الخبري االقتصادي، حمـزة الجواهري، الحكومـة االتحادية بعدم رفع 

سعر الربميل النفطي يف موازنة ٢٠٢٢ واالبقاء عىل ما هو عليه.
واوضـح الجواهري يف ترصيح صحفي: انه :»من املصلحة االقتصادية للعراق 
ابقـاء سـعر برميل النفطـي يف موازنـة ٢٠٢٢ عىل ما هو عليـه وعدم رفعه، 
واسـتغالل عائدات النفط االضافية من فارق سعر الربميل بمشاريع التنمية 

املستدامة رشط ان تكون بعيدة عن ايدي الفساد واملفسدين».
وشدد بـ»رضورة عدم ربط تغيري سعر رصف الدوالر يف البالد بارتفاع اسعار 
النفـط وذلـك الن الدوالر يتعلق باالقتصـاد الداخيل للبالد، فيمـا يكون النفط 
وعائداتـه ذات اقتصـاد مغايـر يمكن ان يحسـن الواقع االقتصـادي يف البالد 

بصورة مهموة من خالل املشاريع االستثمارية وصناديق التنمية».
واشـار الجواهـري اىل «وجـود خطـوات اقتصاديـة ذات جـدوى اقتصاديـة 

مستقبلية تكون كفيلة بتحسني الواقع االقتصادي بصورة عامة».
واعلنـت وزارة النفط مجمـوع الصادرات وااليرادات املتحققة لشـهر كانون 
الثاني املايض.وبحسـب االحصائية االولية الصادرة عن رشكة تسويق النفط 
العراقية «سـومو» تلقت «الزوراء» نسـخة منها، بلغـت كمية الصادرات من 
النفط الخام (٩٩) مليونا و(٢٨٦) الفا و(٧٨) برميالً، بإيرادات بلغت ( ٨٫٢٧ 
) مليـارات دوالر .واشـارت االحصائيـة اىل ان مجموع الكميـات املصدرة من 
النفط الخام لشهر كانون الثاني املايض من الحقول النفطية يف وسط وجنوب 
العـراق بلغـت (٩٦) مليونا و(٤٣٠) الفـا و ( ٥٩٦ ) برميـال ، اما من حقول 
كركـوك عرب ميناء جيهان فقـد بلغت الكميات املصـدرة (٢) مليونا و(٥٤٥) 
ألفـا و(٦٥٦) برميال .وبلغ معدل الصادرات اليومية (٣) ماليني و(٢٠٣) آالف 

برميل، فيما بلغ معدل سعر الربميل الواحد ( ٨٣٫٢٤٦ ) دوالرا .

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنـت وزارة الخزانـة األمريكية، امـس االحد، عن ارتفاع حيـازة العراق من 
السـندات االمريكيـة إىل أكثر من ١٫٢٥٠ مليار دوالر خالل شـهر كانون األول 
املايض.وقالـت الخزانة يف أحدث جدول لها اطلعت عليه «الزوراء»: ان «حيازة 
العراق من السـندات الخزانة األمريكية لشـهر كانـون االول من العام ٢٠٢١ 
ارتفعـت بمقدار ١٫٢٦٤ مليار دوالر وبنسـبة ٥٫٩٥٪ لتصل اىل ٢٢٫٥٠٢ مليار 
دوالر بعد ان كانت ٢١٫٢٣٨ مليار دوالر يف شهر ترشين الثاني املايض»، مبينة 
ان « هذه السـندات ارتفعت ايضا عن نفس الشـهر من العـام املايض ٢٠٢٠ 
عندما كانت حيازة العراق من السـندات تبلغ ١٧٫١ مليار دوالر».واضافت ان 
«السـندات العراقية منها ضمانات طويلة األمد بمقدار ٩٫٦٠٢ مليارات دوالر 
وضمانـات قصرية األجل بمقـدار ١٢٫٩٠٠ مليار دوالر»، مشـرية اىل ان هذه 

السندات تمثل ٠٫٤٪ من سندات العالم.
وعربيا تأتي السـعودية يف مقدمة الـدول األكثر حيازة والتي رفعتها لتصل اىل 
١١٨,٩٨٨ مليار دوالر، وتأتي الكويت ثانيا بواقع ٤٦,٣٨٤ مليار دوالر، وتأتي 
االمـارات ثالثا ٤٤,٧٥٩ مليـارا، ومن ثم العراق رابعا، وعمان خامسـا بواقع 

٥,٤٠٣ مليارات دوالر، ثم املغرب بواقع ٣,٧٦٣ مليارات دوالر.
واشـارت اىل ان «اكثـر الدول حيازة للسـندات االمريكية هـي اليابان وبواقع 
١,٣٠٤,٠٤٠ ترليـون دوالر تليهـا الصـني وبواقـع ١,٠٦٨,٧٤٦ ترليون دوالر 
تليهـا اململكـة املتحدة وبواقـع ٦٤٧,٣٦٣ مليـار دوالر، ومن ثم تأتـي ايرلندا 

بواقع ٣٣٤,٣٢٥ مليار دوالر».

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة املالية، امس االحد، موقف اسرتداد املبالغ املستحقة للصندوق 
العراقي للتنمية الخارجية.وقالت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة 
منه: ان « الصندوق العراقي للتنمية الخارجية احدى الدوائر التابعة للوزارة 
قام بمهام اسـرتداد مسـتحقاته عىل رشكات نفطية وصناعية وذلك من 
خالل توقيع محارض اتفاق تسـديد مابذمتهم من ديون لصالح الصندوق 
العراقي للتنمية الخارجية عن طريق جدولة تلك الديون عىل شكل دفعات 
ومـدد زمنية محددة السـتحصال تلك املبالـغ». وأضاف البيـان ان»هذه 
النتائج جاءت بعد شوط من املفاوضات مع مسؤويل تلك الرشكات، والتي 
اثمـرت يف تعزيز ايـرادات الصندوق العراقي للتنميـة الخارجية بما يؤمن 
توفري السـيولة الكافيـة للبحث وتهيئة الدخول يف مشـاريع اسـتثمارية 

تخدم الصالح العام».

بغداد/ الزوراء:
اطلق مرصف الرشيد، امس االحد، 
التعامـل  زبائنـه مـن  إىل  تحذيـرا 
مـع املكاتـب الوهميـة والروابـط 
التـي تنرش عـىل مواقـع التواصل 
االجتماعـي لغـرض منح السـلف 

والقروض.
وذكر املكتـب االعالمي للمرصف يف 
بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: ان 
«هناك جهات وهمية تقوم بسحب 
املاسـرت  وبطاقـة  املستمسـكات 

والرقـم الرسي من الزبـون بحجة 
التقديـم عىل السـلف، حيـث تقوم 
برسقة بيانـات صاحـب البطاقة، 
وبالتايل رسقة مستحقاته»، معلنا 
عن «عدم مسؤوليته عن اي رسقة 
للبيانات تحصل جراء هذا التعامل». 
وأكد البيان ان «التقديم عىل السلف 
والقروض من خالل فروع املرصف 
فقط والرابط املوجود عىل الصفحة 
الرسـمية والفيـس بـوك الخـاص 

باملرصف». 
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بغداد/ متابعة الزوراء
اكـد الخبـري الكروي، نـزار ارشف، ان كـرة القدم العراقية تسـودها العشـوائية والفوىض منذ 
سنوات.واضاف: ان  صناع القرار يف الفرتة املاضية لم يكن لديهم أي خطط مستقبلية، وركزوا 
فقط عىل األحداث اآلنية.. نأمل أن يغري اتحاد الكرة هذا الواقع، وينهض باللعبة، بتفادي أخطاء 
املايض.وبـني: يجـب أن نعمل باسـرتاتيجية طويلة األمد لـ ٥ سـنوات، مع االهتمـام بالرباعم 
واألشبال والناشـئني، فالقاعدة دائما هي أساس التطوير. أما تحسن نتائج املنتخبات وتطوير 
الالعبني فيكون بالطرق التكتيكية فقط، أما بقية الجوانب املهارية والنفسـية والبدنية، فكان 

من املفرتض أن تبدأ من سن مبكرة، باالعتماد عىل مدارس أوروبية كاإلسبانية والربتغالية.

ãºcÎ@ã–ñc
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بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
هنأت اللجنة األوملبية الوطنية 
املكتـب  عضـو  العراقيـة 
التنفيـذي رئيس إتحـاد كرة 
الطاولة الدكتور هردة رؤوف 
بارام  ملناسـبة إنتخابه، نائباً 
لرئيس االتحاد العربي للعبة.

ونـال رؤوف 17 صوتـاً مّثلت 
جميـع أصـوات الحارضيـن 

من الجمعيـة العامة لالتحاد 
العربي الذين حرضوا املؤتمر 
االنتخابـي الـذي أختتم تواً يف 
املغـرب حيـث فـاز القطري 
خليل احمـد املهندي بمنصب 
بتزكيـة  االتحـاد  رئيـس 
إجتمـاع  يف  الحارضيـن 
لالتحـاد  العامـة  الجمعيـة 

العربي بكرة الطاولة.

@�bjˆb„@ÍåÏ–i@“Î˙ä@ÒÜãÁ@¯‰Ëm@ÚÓjæÎ˛a
Ú€Îb�€a@Òãÿi@Ôiã»€a@Üb•¸a@êÓˆã€

@=Ìäám@ãÿè»∑@fiÏÇá‹€@ÜaáÃi@›óÌ@ÎÜÏv‹€@ê„Ïm@kÉn‰fl

بغداد/ متابعة الزوراء

اكد االتحاد العراقي لكرة القدم ان اإلشكال 

املايل بني االتحاد واملدرب السابق للمنتخب 

العراقي برتوفيتش قد انتهى.

وقال عضو االتحاد الناطق الرسـمي أحمد 

عودة املوسوي: ان االتحاد اكمل اإلجراءات 

املاليـة الخاصـة باملـدرب بيرتوفيتش وان 

املبلغ سينزل بحسابه اليوم االثنني.

رفـض  برتوفيتـش  املـدرب  ان  واضـاف: 

رغـم  ببغـداد  البقـاء  وفضـل  املغـادرة 

املاليـة  مسـتحقاته  بتأمـني  الضمانـات 

ووضعهـا بحسـابه لكنـه أرص البقـاء يف 

العراق لحـني إكمال اجراءاته املالية بعدها 

يغـادر لبالده.وبـني: انه تم تدقيـق العقد 

املـربم بني الطرفني وكل بنـوده وتم إنجاز 

كل املتعلقات بني الطرفني.

واشـار اىل: ان لدى برتوفيتش خالفا ايضاً 

مع مدير أعمالـه واالختالفات مالية وهذا 

شـأن يخص االثنـني وال نعلـم اين توصال 

يف حل االشـكال القائم بـني الطرفني وهذا 

الجانب ال يخص االتحاد.

وكان املـدرب املسـاعد برتوفيتـش خلـف 

املـدرب األول الهولنـدي ادفـوكات لقيادة 

املنتخـب العراقي كمـدرب أول بعد اعتذار 

األخـري عـن االسـتمرار بمهمتـه وإكمال 

لـكأس  املؤهلـة  التصفيـات  يف  مشـواره 

العالم.

بغداد/ حسني الشمري 
ابدى االمني العام للجنة الباراملبية وكالة  
الدكتـور احمد العاني سـعادته بتجديد 
فـوز زميلـه يف املكتب التنفيـذي مجيل 
عودة بمنصب االمـني املايل التحاد غرب 

اسيا للدورة االنتخابية الجديدة .
وقـال العانـي: ان فـوز مجـيل عـودة 
برئاسة االمني املايل ألربع سنوات مقبلة 
هـو انجاز يثلـج الصدر وهـو بالتأكيد 
انجـاز للرياضة العراقيـة وليس للجنة 

الباراملبيـة حسـب، إذ ان  هـذا التفـوق 
والنجاح االداري وهو استحقاق طبيعي 
لرجـال اللجنـة الباراملبيـة يف املحافـل 
االسـيوية الذيـن يؤكـدون مـن خـالل 

سياسة عملهم الناجح.
واضـاف االمـني العـام: ان فـوز مجيل 
عودة يؤكد ان رجاالت اللحنة الباراملبية 
العراقيـة هم عـىل قدر االسـتحقاق يف 
تسـلم هذه املهـام املوكلة اليهـم وانهم 
قـادرون عىل ادارة املهمـة الجديدة عىل 

افضل واحسن ما يكون ولذلك تم تجديد 
انتخابه امينا ماليا التحاد غرب اسيا.

وانهـى العانـي حديثـه بالقـول: نحن 
سـعداء جدا بمـا تحقـق وان ما تحقق 
هـو نـرص ونجـاح اداري وهـو يعكس 
صـورة مثالية عـن رجـاالت الباراملبية 
ونزاهـة عملهم، وانهم عـىل قدر املهمة 
واملسؤولية التي انيطت بهم متمنني كل 
املوفقية والنجـاح املتواصل ملجيل عودة 

يف مهمته الجديدة .

t˝r€a@¬b‘‰€bi@ÊbèÓfl@Âfl@ÜÏ»Ì@k‘‹€a@›flbyÎ@›Óiäc@Û‹«@µ$@åÏ–€@äáónæa@ÜÏ‘Ì@ëaÏæa
·éb‘€a@‚bflc@µn‰Ó$@µn�‘„@á‘–Ì@ıaäÎç€a

بغداد/ متابعة الزوراء
عدسة/ عالء بالدي- احمد الكناني

تمسك الرشطة بصدارة الدوري العراقي 
املمتاز، بعد تغلبه عىل مستضيفه أربيل 
بنتيجـة 0-1، ضمـن الجولـة 22 مـن 

املسابقة.
هـدف املبـاراة الوحيـد حمـل إمضـاء 
املحرتف السـوري محمـود املواس، من 

ركلة جزاء يف الدقيقة 71.
بهـذا الفـوز، عـزز الرشطـة موقعه يف 
صدارة الرتتيب برصيد 60 نقطة، وظل 

أربيل يف املركز 11 برصيد 25 نقطة. 
وتأثرت أرضية ملعب فرانسـو حريري 
باألمطـار الغزيـرة التـي هطلـت عـىل 
مدينة أربيل، لكن سـوء األحوال الجوية 
لم يمنع حضـور الجماهري، التي فاقت 

18 ألف متفرج.
وشـهد الشـوط األول بعـض املحاوالت 
مـن قبل محمـود املـواس ومحمد داود 
للرشطة، وياسني سامية وشريكو كريم 

ألربيل، لكنه انتهى بالتعادل السلبي.
وتغري السـيناريو، عندما سجل املواس 
ركلـة الجـزاء يف الدقيقـة 71، بعـد أن 
وضع الكرة عىل يسـار الحارس حسني 
عيل، لحرز هدفه الـ14، ويعزز صدارته 

ترتيب الهدافني.
 واحتسب الحكم مهند قاسم ركلة جزاء 
ألصحـاب الدار، أثـارت حفيظة الجهاز 
التدريبـي للضيـوف، لتتوقـف املبـاراة 
5 دقائـق، بعد دخـول املدرب املسـاعد 

حسني عبد الواحد أرضية امللعب.
وأهدر شـريكو كريم ركلـة الجزاء، بعد 
أن ارتطمت كرته بالعارضة، ثم ابعدها 
حـارس الرشطة أحمـد باسـل لخارج 

امللعب.
وُطـرد مدرب الرشطة مؤمن سـليمان، 
بعد اعرتاضه عىل قرارات الحكم، وسط 
فـوىض داخل املنطقـة الفنيـة، قبل أن 

تنتهي املواجهة (1-0).
عبـاس،  عـالء  الـدويل،  الالعـب  وقـاد 
فريقـه القـوة الجوية لفـوز ثمني عىل 
مستضيفه نفط ميسـان، امس األحد، 
بتسـجيله للهدف الثاني يف املباراة التي 

انتهت ملصلحة الضيوف (2-1).
وأقيمـت املبـاراة عـىل ملعب ميسـان 
األوملبي، تحت أنظـار أكثر من 10 آالف 

متفرج.
تقدم القوة الجوية أوال عن طريق قائده 
7، وأدرك  الدقيقـة  حمـادي أحمـد، يف 
عباس بديع التعادل ألصحاب األرض، يف 

الدقيقة 57.
لكـن البديـل عـالء عبـاس تمكـن من 
اقتناص هدف الفوز للجوية، يف الدقيقة 

.83
وبهـذا االنتصار، قفز القـوة الجوية إىل 
الرتتيب الرابـع برصيد 41 نقطة، بينما 
بقي نفط ميسـان يف املركز 13، برصيد 

25 نقطة.
وتمكن حمادي أحمد من وضع بصمته 
التهديفيـة، عرب رأسـية جميلة عانقت 

شباك أصحاب األرض.
وشـهدت الدقائـق األخرية من الشـوط 
األول اعرتاضا شـديدا مـن العبي نفط 
ميسـان، عـىل عـدم إشـهار البطاقـة 
الحمـراء ضد العب القوة الجوية، أحمد 
إبراهيم، الذي عرقل أحد العبي أصحاب 
األرض، لكـن حكـم اللقـاء زيـد ثامـر 

اكتفى بإعطائه البطاقة الصفراء.
ويف الشـوط الثاني، تمكـن عباس بديع 
من العودة بفريقه إىل املباراة، بتسجيله 

هدف التعديل.
وحـاول مـدرب القـوة الجويـة حكيم 
شـاكر تاليف حالـة الرتاجـع، من خالل 
الـزج بمصطفـى مؤيد بدال مـن أحمد 
لفتة، وأيضا السويرسي لوالال رايل بدال 
من الجزائري مهدي بوكايس، ثم الدفع 
باملهاجـم عالء عباس وإخـراج الظهري 
حسـن رائد، لينجـح عبـاس يف إضافة 

الهدف الثاني عرب رأسية جميلة.
ويف اللحظـات األخـرية، أهـدر اللبناني 
حسن املهنا فرصة إدراك التعادل لنفط 
ميسـان، حيث غاب عنه عامـل الدقة، 
أمـام يقظة حارس القـوة الجوية فهد 

طالب.
وشهدت املباراة بعض الحاالت السلبية، 
ومنها اعرتاض أحد إداريي نفط ميسان 
عىل قرارات الطاقم التحكيمي، ودخوله 
أرضيـة امللعـب عقـب صافـرة نهايـة 

الشـوط األول، ولوال تدخل أمن املالعب 
لحدث ما ال يحمد عقباه.

كما توقفت املباراة أكثر من مرة بسبب 
إصابـات الالعبني، وأيضـا لخلل أصاب 

األضواء الكاشفة.
وخطف فريق القاسـم نقطة ثمينة من 
ضيفـه الـزوراء، بعد نجاحـه يف فرض 
التعـادل السـلبي، خـالل املبـاراة التي 
أقيمـت ظهـر امـس األحد عـىل ملعب 

الكفل.
وبهـذا التعادل رفع القاسـم رصيده إىل 
25 نقطة يف املركـز الـ12، بينما أصبح 
رصيـد الزوراء 43 نقطة محتال الرتتيب 

الثالث.
ففي الدقيقة 2 أهدر فريق القاسم أوىل 
فـرص اللقاء، عن طريـق الالعب أحمد 
تركي الذي توغل من جهة اليمني ليسدد 
محاولتـه بشـكل ضعيف بـني أحضان 

حارس مرمى الزوراء عيل ياسني.
وجـاءت أوىل فرص الـزوراء عن طريق 
القائـد سـعد عبد األمري مـن ركلة حرة 

يف الدقيقـة 23 مرت مـن القائم األيرس 
لحارس القاسم محمد كاظم.

وظهـر هداف الـزوراء لهـواري طويل، 
ألول مرة عرب رأسـية يف الدقيقة 34 بعد 
طلعة هجومية من جهة اليمني للجناح 
مـازن فيـاض، لكنـه لعبهـا إىل خارج 

امللعب.
ورد القاسـم برأسية أيضا للمدافع عيل 
ماجـد، لكـن اتجهـت محاولتـه خارج 
الشـباك يف الدقيقة 39، لينتهي الشوط 

األول بالتعادل السلبي.
ويف الشـوط الثاني، عمد مدرب الزوراء 
أيوب أوديشـو إىل تفعيل األطراف ومنح 
الفرصة ملازن فياض بالتوغل من جهة 
اليمني، إال أنه لم يجد الدور بعد أن ابتعد 
عـن مسـتواه املعهـود ليتدخـل املدرب 
ويجري تبديالتـه بإدخال محمد صالح 
وتبعـه أحمد رستيـب، مـع البقاء عىل 

لهواري وقدوح يف املقدمة.
ولم يقدم اللبناني محمد قدوح املستوى 
املعهود طـوال دقائق املواجهة، واكتفى 

بتسـديدة من مسـافة بعيـدة مرت من 
القائـم األيمـن لفريـق القاسـم عنـد 

الدقيقة 67.
يف املقابل سـنحت ملحرتف القاسم داودا 
أخطر فرص املباراة يف الدقيقة 77 وكاد 
أن يسـجل هـدف الفـوز، لكـن حارس 
الـزوراء عيل ياسـني أبعدهـا برباعة إىل 

الركنية.
وقبـل نهاية اللقاء الذي أقيم عىل ملعب 
من العشـب الصناعي، تعـرض مدافع 
الزوراء عباس قاسـم إىل إصابة خطرية 

بالرأس، ليضطر أوديشو إىل تغيريه.
واعرتض العبو الـزوراء عىل قرار حكم 
اللقـاء يف الدقيقـة 83 عندمـا صـوب 
لهـواري طويـل تسـديدته وارتدت من 
أحد مدافعي القاسـم وسـط مطالبات 

من الضيوف باحتساب ركلة جزاء.
واستعاد فريق نوروز نغمة االنتصارات 
بعـد تغلبـه عـىل ضيفه نفط الوسـط، 

بنتيجة (0-1)، امس األحد.
وسجل هدف نوروز الالعب بنيامني أكو 

يف الدقيقـة (19) من زمـن اللقاء الذي 
أقيم عىل ملعب جامعة السليمانية.

إىل  رصيدهـم  األرض  أصحـاب  ورفـع 
النقطـة 23 يف املركز الـ15، فيما توقف 
رصيد نفط الوسـط عنـد النقطة 39 يف 

املركز الرابع.
وفرض مدرب نوروز ويل كريم أسـلوبه 
اللقـاء،  مجريـات  عـىل  التكتيكـي 
وتمكن من تهديـد مرمى الضيوف عرب 

محرتفيه.
وحسـم محـرتف نـوروز بنيامـني أكو 
املبـاراة ملصلحة فريقـه عندما نجح يف 
تسـجيل هدف الفوز الثمني يف الدقيقة 

.(19)
وأقيـم اللقاء عـىل ملعـب الجامعة ذو 
العشـب االصطناعـي الذي يسـتضيف 

ألول مرة مباريات الدوري املحيل.
السـليمانية  جامعـة  ملعـب  لينضـم 
وفرمانـدي  السـليمانية  ملعبـي  إىل 
لهـذا  نـوروز  مباريـات  باسـتضافة 

املوسم.

بغداد/ عيل البهاديل

يصـل، فجر اليـوم االثنـني، اىل العاصمـة العراقية بغـداد وفد 

منتخـب تونس للجـودو للمتقدمني للدخول بمعسـكر تدريبي 

داخيل يف بغداد ومحافظة كربالء املقدسة .

ويضـم وفـد املنتخـب التونيس عددا مـن ابرز ابطـال اللعبة يف 

افريقيا وهم كل من الالعبة نهال شـيخ روحو امللقبة بـ“ملكة 

افريقيا“ الحائزة عىل بطولة افريقيا ٢٢ مرة وامليدالية الربونزية 

يف بطولـة العالـم ٢٠١٧ وميداليتـني ذهبيتـني يف بطولة العالم 

العسكرية وامليدالية الربونزية يف بطولة غراند سالم ٢٠٢١ . 

كما يتواجد ايضـا الالعب فرج الذويبي الحاصل عىل لقب بطل 

افريقيـا ٥ مـرات للمتقدمـني وميداليتني برونزيتـني يف بطولة 

العالم العسـكرية وفضية بطولة البحر املتوسط، والالعب عالء 

بن شلبي بطل افريقيا للشباب .

ويضم الوفد ايضا الالعب وجدي حاجي بطل تونس للمتقدمني 

والالعب هاشـم سـالم الحائـز عـىل امليدالية الفضيـة لبطولة 

افريقيـا للمتقدمـني ٢٠٢١ وبطـل افريقيا للشـباب ، والالعب 

عبدالعزيـز عمـار الحاصل عـىل ميداليتـني ذهبيتـني لبطولة 

افريقيا للمتقدمني وامليدالية الذهبية لبطولة البحر املتوسط .

والالعب قيص بن غـرس الحائز عىل بطولة افريقيا للمتقدمني 

٢٠٢١ وبطـل افريقيـا للشـباب والناشـئني ، والالعـب مهيب 

حتيوش بطـل تونـس للمتقدمـني وامليدالية الفضيـة لبطولة 

افريقيا للشباب . 

ويسـتمر املعسـكر يف العـراق من العرشين من شـهر شـباط 

الجاري ولغاية الخامس من شهر اذار املقبل .

النجف/ احمد الغراوي
بمشـاركة انديـة محافظات الفرات االوسـط  
اختتمـت يف مدينـة النجـف االرشف بطولـة  
الفرات االوسـط للمتقدمني بالتايكواندو التي 

استمرت عىل مدى يومني.
البطولة شـهدت منافسـة قوية بني الالعبني 
الذيـن قدمـوا مسـتويات جيدة لفتـت انظار 
مدربـي املنتخبـات الوطنية واعضـاء االتحاد 
الحارضيـن يف قاعـة نـادي التضامـن حيـث 

مرسح املنافسات.
وقـال رئيس االتحـاد العراقي للعبـة الدكتور 
ابراهيـم البهاديل: ان البطولـة افرزت مواهب 
جيـدة دلت عـىل تطـور اللعبة وانتعاشـها يف 
جميـع املحافظات واسـفرت النتائج عن فوز 
نـادي الحلة باملركـز االول بعد حصده لخمس 
ميداليات منها 3 ذهبيات وجاء نادي الديوانية 
باملركـز الثانـي الفاخريـة ثالثـاً والتضامـن 

بالرتتيب الرابع ثم الروضتني خامساً.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
الزميلـة انتصـار الـرساج الصحفيـة يف جريدة 
الصبـاح،  اعلنـت اصابتها بفايـروس كورونا 
املسـتجد، امنياتنا الصادقة بالشـفاء العاجل 
لزميلتنـا وان يلبسـها الرحمـن ثـوب الصحة 
والعافيـة التامتـني وان تعـود ملمارسـة عملها 

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

العدد الثامن والستون من صحيفة الريايض التي 
تصـدر عن االتحاد العراقـي للصحافة الرياضية 
رأى النور امس االحد، وتضمن العديد من املقاالت 
واالخبـار واملواضيع الخاصة برياضة كرة القدم 
وبقية األلعاب األخرى التي زينت بأقالم صحفية 
مرموقـة، خالـص االمنيـات ألرسة الصحيفـة 

الرائعة بمواصلة النجاح يف قادم األيام.



علّق األملاني توماس مولـر، نجم بايرن ميونيخ، 
عىل غياب املرصي محمد صالح، جناح ليفربول، 
عن التشـكيل املثايل لالتحـاد الدويل لكرة القدم يف 
 MBC” عام 2021. وقال مولر، يف حوار مع قناة
مرص“: ”غياب صالح عن التشكيلة املثالية؟ من 
الصعب دائًما اختيار التشـكيلة بشكل عادل، ألن 

كل شخص لديه وجهة نظر مختلفة قليالً“.
وأضاف: ”دعنا نقول إن صالح يتمتع بمسـتوى 
مذهـل يف الوقت الحايل، ويحظى بتقدير الجميع، 
ومن املخيب أال يتم اختياره يف التشـكيلة املثالية 
للعام، لكن قد يكون ذلك بسـبب إقامة اليورو يف 
الصيـف املايض، وأوروبا تحظى بأهمية كربى يف 
كـرة القدم، كمـا أن إيطاليا حصـدت اللقب، لذا 

ستجد بالطبع العبني إيطاليني يف التشكيلة“.
وتابـع: ”االختيـار يعتمـد عىل مزيج مـن التألق 
الفردي والنجاح الجماعي مع الفريق أو املنتخب، 
وغالبا يمكن اختيار 20 العبا، ويكون هناك 4 أو 

5 العبني فقط من يستحقون التواجد“.
وواصـل: ”لكن صالح كان يسـتحق التواجد 
يف التشـكيلة املثاليـة ألفضـل 11 يف العالـم 
خالل 2021“. وأكمـل: ”اختياراتي يف الكرة 
الذهبيـة؟ هذه الجائزة تعتمـد عىل تصويت 
الصحفيني الـذي يقررون الفائـز. إن الفائز 

من يحصد أكرب عدد من األصوات، وبالتايل فاز 
مييس“.

واسـتمر: ”لكـن يف ميونخ قـد يكـون لدينا رأي 
مختلف، ألننا نرى ليفاندوفسـكي يسـجل يف كل 
مبـاراة وكيف يترصف يف امللعـب، ومن الطبيعي 
أن يـرى الناس يف مرص أحقية صـالح ويمكنني 
أن أتفهم ذلك ألن مو يلعب بشكل رائع“.وأردف: 
”النـاس دائًما ما يتحمسـون لالعبـي بالدهم أو 

من يلعبـون معهم يف الفريـق“. وختم: ”هناك 
أيضـا الكثري مـن الصحفيني مـن أمريكا 

الجنوبية الذي أخـدوا يف االعتبار أداء 
ميـيس يف كوبـا أمريـكا، األمر 

يكون دائًما صعًبا، ألن لكل 
املفضل،  العبه  شـخص 

النهايـة  يف  أنـه  إال 
الفرديـة  األلقـاب 

ليست أهم يشء 
بـل األهـم ما 

يف  يحـدث 
امللعب“.

ترحـب إدارة مانشسـرت يونايتـد برحيل 
الربتغـايل كريسـتيانو رونالـدو، نجم 
الشياطني الحمر، يف املريكاتو الصيفي 
املقبل.ووفًقـا لصحيفـة ”ذا صن“ 
الربيطانية، فـإن رونالدو يخطط 
لطلـب الرحيـل عـن اليونايتـد يف 
الصيف املقبل، إذا لم يتأهل الفريق 

إىل دوري أبطال أوروبا.
وعلمـت الصحيفـة الربيطانيـة 

بنوايـا إدارة مانشسـرت يونايتـد التي ترحب 
بمغادرة صاروخ ماديرا صاحب الـ37 عاًما 
إذا طلـب الرحيل.وأوضحت أن هناك إجماًعا 
داخـل اليونايتد بأن التعاقد مع رونالدو كان 
خطأ ارتكب بسبب أمور تسويقية، باإلضافة 

إىل منعه من االنضمام للسيتي.
وأشارت إىل أن رونالدو يأمل أال يغري مسؤولو 
اليونايتد رأيهم بشـأن رحيلـه، ألنه ال يوجد 
بند يف عقده يسـمح له باملغادرة إذا لم يتأهل 

الفريق إىل دوري األبطال.
وكشـفت أن رونالدو تصـور أن اليونايتد يف 
طريقه للمنافسـة عـىل لقـب الربيمريليج، 
عقب حصد املركز الثاني يف النسخة السابقة، 

لكن الفريق يعاني اآلن لحجز املركز الرابع.
وخطـط كريسـتيانو رونالـدو لالعتـزال يف 
مانشسرت يونايتد، عندما قرر العودة إىل أولد 
ترافـورد، لكن هـذا الحلم يف طريقـه للزوال 

وفًقا للوضع الحايل.

كشف تقرير صحفي إسباني، 
برشـلونة،  تمسـك  رس  عـن 
بالتعاقد مع النرويجي إيرلينج 
بوروسـيا  مهاجـم  هاالنـد، 

دورتموند، يف الصيف املقبل.
ويمتلك هاالند رشًطا جزائًيا مع 
دورتمونـد، بقيمـة 75 مليـون 
يـورو، وهو ما يجعلـه مطلوًبا 

لدى عمالقة أوروبا.
وبحسـب صحيفة ”سـبورت“ 
الكتالونيـة، فإن هاالنـد يعترب 
تشـايف  مـرشوع  أفـراد  أحـد 
هرينانديـز داخـل ملعب كامب 
نو، وهو ما يجعل خوان البورتا، 
رئيـس النادي، ُمرصا عىل ضمه 

يف الصيف املقبل.
وأضافت الصحيفة، أن برشلونة 
يـدرك الفـارق الـذي يمكـن أن 
يحدثه هاالند يف هجوم الفريق، 
وهو ما جعله يستمر يف الرصاع 
مـع ريـال مدريـد ومانشسـرت 
املهاجـم  ضـم  عـىل  سـيتي 

النرويجي.
ويعتقد خوان البورتا، أن هاالند 

يمكنه تشكيل ثالثية مرعبة مع 
الثنائـي فريان توريس وأنسـو 
فاتي، لتقود برشلونة عىل مدار 

السنوات املقبلة.
ويسـتعد برشـلونة لدفع قيمة 
الجزائـي لدورتمونـد،  الـرشط 
إضافـة إىل عـرض راتب ضخم 
عـىل هاالنـد مـن أجـل إقناعه 

باالنتقال إىل كامب نو.
مـن جهة أخـرى، يؤمـن العب 

مانشسـرت يونايتد األسـبق بأن 
فرص النـادي اإلنجليـزي تكاد 
تكون معدومة يف سباق التعاقد 
مـع إيرلينـج هاالنـد، مهاجـم 

بوروسيا دورتموند.
النرويجـي  املهاجـم  ويحظـى 
باهتمـام بالغ من كربى األندية 
املـان  بينهـا  ومـن  أوروبيـة، 
يونايتد، الذي حـاول ضمه قبل 
انتقالـه إىل دورتموند يف يناير/ 

كانون الثاني 2020.
أبرزتهـا  ترصيحـات  وخـالل 
قـال  ميـل“،  ”ديـيل  صحيفـة 
اإلنجليـزي بول إنـس: ”يونايتد 
يحتـاج ملهاجم جديـد، وهاالند 
خيار صعب بسبب املوقف الذي 
تعرض له والده من روي كني يف 

أولد ترافورد“.
وأضـاف: ”ال أتوقع قدومه لهذا 
السبب، وحال عدم تأهل الفريق 
لدوري األبطال، فلن تكون هناك 

فرصة عىل اإلطالق“.
وشـهد عـام 2001 تعرض آلف 
إنـج هاالنـد، العب مانشسـرت 
سـيتي األسـبق، إلصابـة قوية 
بعد تدخـل عنيـف ومتعمد من 
كني، ما تسـبب الحقـا يف إنهاء 
مسـرية والد مهاجم دورتموند 

مبكرا.
أسـود  إىل  انضمامـه  ومنـذ 
الفيسـتيفال قبل عامني، نجح 
هاالند يف تسجيل 80 هدفا خالل 
79 مباراة خاضهـا مع الفريق 

بكافة البطوالت.

أعـرب فيدي فالفريدي، العب ريال مدريد، عن سـعادته 
باالنتصـار بنتيجـة (3 - 0)، خالل مواجهـة ديبورتيفو 
أالفيس، يف إطار منافسات الجولة 25 من الليجا، يف معقل 

املرينجي ”سانتياجو برنابيو“.
سـجل أهداف ريال مدريد، ماركو أسينسيو، فينيسيوس 
جونيور، وكريم بنزيما من ركلة جزاء يف الدقيقة 65 و80 

و90.
وقال فالفريدي، خالل ترصيحات نقلتها صحيفة ”موندو 
ديبورتيفو“ اإلسـبانية: ”نحن سـعداء بالفـوز وعلينا أن 
نشـكر الجماهري عىل دعمهـا، جئنا من خسـارة املباراة 

املاضية وكنا بحاجة إىل دعمهم“.
وأضـاف: ”الشـوط األول كلفنـا الكثري، وأخربنـا املدرب 
يف الشـوط األول أنـه يتعـني علينـا العمل أكثـر، وإيجاد 

املساحات“.
وتابع: ”بالفعل يف الشـوط الثاني كنا أفضل بكثري، وحني 
سـجلنا الهدف األول ظهرت العديد من املسـاحات، حيث 

حاولوا الخروج من مناطقهم“.
وبهـذا االنتصار رفع ريال مدريد رصيـده إىل 57 نقطة يف 
صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ديبورتيفو 

أالفيس عند 20 نقطة يف املركز قبل األخري.

@ZÜ7–€bœ
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حّقـق توتنهام هوتسـبري فـوزاً مثرياً 
عىل مسـتضيفه مانشسرت سيتي (3 - 
2) يف املرحلة السادسـة والعرشين من 

منافسات الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وسجّل للسبريز كل من السويدي ديان 
كولوسيفسـكي (4) وهاري كاين (59 

و90+5).
يف املقابل وّقع األملاني إلكاي غوندوغان 
(33) والجزائري رياض محرز (90+2 

من ركلة جزاء) هديف السيتيزنس.
ورفع توتنهام رصيـده إىل 39 نقطة يف 

املركز السابع.
يف املقابـل تجّمـد رصيد ”سـيتي“ عند  

63 نقطة يف صدارة الربيمريليغ.
الرائعـة  االنطالقـة  توتنهـام  وعرقـل 
ملانشسـرت سـيتي يف الدوري اإلنكليزي 
هذا املوسـم وألحق بـه الهزيمة الثالثة 
يف املسـابقة لكنهـا األوىل منـذ هزيمة 
الفريـق 2 - 0 أمـام ضيفه كريسـتال 
بـاالس عىل نفس امللعـب يف 30 ترشين 

األول/أكتوبر املايض.
كما أسـدى ”السـبريز“ خدمـة كبرية 
لليفربـول الفائز عىل نوريتش سـيتي 
3 - 1، وأعـاده بقـّوة إىل معركة اللقب 
إذ بـات فريـق املـدرب األملانـي يورغن 
كلـوب، الـذي يملك مبـاراة مؤجلة مع 
ليـدز يونايتد، عىل بعد سـت نقاط من 

املتصّدر.
ريال مدريد يستعيد نغمة االنتصارات

ـ عاد ريال مدريد إىل سـكة االنتصارات 
بفـوزه عىل ضيفـه ديبورتيفو أالفيس 
بثالثيـة نظيفـة يف املرحلـة الخامسـة 
الـدوري  منافسـات  مـن  والعرشيـن 

اإلسباني لكرة القدم.
وتنـاوب عىل تسـجيل أهـداف الفريق 
امللكـي كل من ماركو أسينسـيو (63) 
والربازيـيل فينيسـيوس جونيور (80) 
والفرنـيس كريـم بنزيمـة (1+90 من 

ركلة جزاء).
ورفع املريينغي رصيده إىل 57 نقطة يف 
صـدارة الليغا بفارق 7 نقاط عن أقرب 
مالحقيه إشـبيلية الذي حّل أمس األحد 

ضيفاً عىل إسبانيول.
يف املقابل تجّمـد رصيد أالفيس عند 20 
نقطـة يف املرتبة التاسـعة عـرشة قبل 

األخرية.
وكان ريـال مدريد قـد تعادل يف املرحلة 
املاضيـة مـن الـدوري اإلسـباني مـع 
مستضيفه فياريال دون أهداف قبل أن 
يسقط عىل أرض باريس سان جريمان 
الفرنـيس بهـدف دون رد يف ذهاب ثمن 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
ميالن يتعثر ويخرس نقطتني

ومضيفـه  ميـالن  مبـاراة  انتهـت  ـ 
سـالرينيتانا بالتعادل اإليجابي 2-2 يف 
الجولـة 26 مـن الدوري اإليطـايل لكرة 

القدم.
وافتتـح الربازيـيل جونيور ميسـياس 

(5) التسـجيل مليالن ثم أدرك فيدريكو 
بونـازويل التعـادل ألصحـاب األرض يف 
الدقيقة 29 وبعد ذلك تقدم سالرينيتانا 
ميـالن  البوسـني  الالعـب  بواسـطة 
ديوريتـش (72) لكـن الكرواتـي أنتي 

ريبيتش أدرك التعادل يف الدقيقة 77.
ويحتـل ميالن صـدارة الـدوري مؤقتاً 
بــ56 نقطة فيمـا يتذيل سـالرينيتانا 

باقـي  نقطـة.ويف  بــ14  الرتتيـب 
املواجهات، فاز سـامبدوريا عىل إمبويل 
-2صفـر وتعـادل رومـا مـع هيـالس 

فريونا 2-2.
فرايبورج يقاسم هوفنهايم املركز 

الرابع 
ـ اقتسم فرايبورج، املركز الرابع بجدول 
ترتيب الـدوري األملاني مـع هوفنهايم 

بعد فوزه عىل مضيفه أوجسـبورج (2 
- 1) يف املرحلة الـ23.

ورفع فرايبورج رصيده إىل 37 نقطة يف 
املركز الخامس متأخرًا بفارق األهداف 
فقـط عـن هوفنهايـم صاحـب املركز 
الرابع، وتوقف رصيد أوجسـبورج عند 

22 نقطة يف املركز الـ16.
وعـىل اسـتاد إمبولس أرينـا تقدم نيلز 

بيرتسـن بهدف لفرايبـورج يف الدقيقة 
(4)، ثم تعـادل ميكائيل جريجوريتش 
ألوجسبورج بالدقيقة (16)، لكن نيكو 
شلوتريبيك سجل هدف الحسم للفريق 

الضيف يف الدقيقة (26).
نانت يفوز عىل باريس سان جريمان

ـ حقق نانت الفوز أمام ضيفه باريس 
سـان جريمـان 1-3 يف الجولـة 25 من 

الدوري الفرنيس لكرة القدم.
وسـجل كل من راندال كولو مواني (4) 
و كوينتـن مريلـني (16) ولودوفيتـش 
بـالس (45 + 6) من ركلة جزاء أهداف 
نانت فيمـا دّون الربازيـيل نيمار (47) 

هدف الفريق البارييس الوحيد.
يذكـر أن النجـم الربازييل أضـاع ركلة 

جزاء يف الدقيقة 59.
ويحتل الفريق البارييس صدارة الـ“ليغ 

1“ برصيد 59 نقطة.
وحقق باريس سان جريمان فوزاً مهماً 
عـىل ريـال مدريد (-1صفـر) يف ذهاب 

ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
أياكس يعزز صدارته للدوري الهولندي

ـ واصـل أياكـس انتصاراتـه املتتاليـة 
يف الـدوري الهولندي لكـرة القدم وعزز 
صدارته لجدول املسابقة بالفوز الثمني 
0-1 عـىل مضيفه فيليم تـو يف املرحلة 

الثالثة والعرشين من املسابقة.
وشـهدت الجولة نفسـها اليـوم أيضا 

تعادل نيميجن مع فالفيك 1-1.

ورفـع أياكس رصيـده إىل 57 نقطة يف 
الصدارة بعدما حقق انتصاره السـابع 
عىل التوايل يف املسـابقة موسعا الفارق 
مع آيندهوفـن صاحب املركز الثاني إىل 
8 نقاط.وتجمد رصيد فيليم تو عند 21 
نقطة بعدما مني بالهزيمة الثانية عىل 
التوايل وهي الرابعة عرشة له يف البطولة 
هذا املوسـم. وسـجل جورايـن تيمبري 

هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة 81.
جل فيسنتي يضاعف محنة 

بيلينيسيتش
ـ واصل جل فيسـنتي انطالقته الجيدة 
يف الـدوري الربتغـايل، بفـوز ثمني (2 - 
0)، عىل بيلينيسيتش، يف املرحلة الثالثة 

والعرشين من املسابقة.
ورفع جل فيسنتي رصيده إىل 40 نقطة 
معززا موقعه يف املركز الخامس بجدول 
املسابقة بعدما حقق الفوز الثاني عىل 
التوايل وهو السادس له مقابل تعادلني 

يف آخر 8 مباريات خاضها باملسابقة.
وأعاد جل فيسنتي ضيفه بيلينيسيتش 
إىل دوامـة الهزائـم حيـث منـي األخري 
بالهزيمـة الخامسـة له مقابـل تعادل 
واحـد وانتصار واحد يف آخر 7 مباريات 

خاضها باملسابقة.
املبـاراة  مـن  األول  الشـوط  وانتهـى 
بالتعـادل السـلبي، ثـم سـجل خـوان 
كالريو وإيلدر سـانتانا هـديف املباراة يف 

الدقيقتني (68 و78).
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كشـف تقرير صحفي فرنيس، عن لفتة طيبة من السنغايل ساديو 
ماني، نجم ليفربول، تجاه زميله املرصي محمد صالح، قبل مباراة 
نورويتـش سـيتي، عىل ملعب آنفيلـد، ضمن مباريـات الجولة 26 

للربيمريليج، والتي انتهت لصالح الريدز (3 - 1).
وبحسـب قنـاة ”كانـال بلـس“ الفرنسـية، كان مـن املفرتض أن 
يحتفل ليفربول بنجمه السـنغايل سـاديو ماني، بعد تتويجه بلقب 
كأس األمم اإلفريقية، اليوم السـبت، عىل ملعب آنفيلد، قبل مباراة 
نورويتـش. وأضـاف التقريـر، لكن ”مانـي طلب مـن ناديه عدم 

االحتفال به؛ احرتاًما لزميله املرصي، محمد صالح“.
وقاد ماني منتخب بالده يوم 6 فرباير/شباط املايض، لتحقيق لقب 
أمـم إفريقيا للمرة األوىل يف تاريخ أسـود التريانجـا، بعد الفوز عىل 

منتخب مرص بقيادة صالح، بركالت الرتجيح (4 ـ 2).
ومـن املقرر أن يلتقي منتخبا مرص والسـنغال مرة أخرى، يف الدور 
النهائـي لتصفيـات كأس العالم، حيث يقام لقـاء الذهاب يوم 25 
مـارس/أذار بالقاهـرة، بينما يقام لقاء العـودة يوم 29 من نفس 

الشهر بداكار.

د السويدي زالتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميالن، أنَّه لم يكن سعيًدا خالل فرتة  أكَّ
لعبه يف برشـلونة، كما لـم يكن يرغب يف مغادرة ميالن خـالل املرة األوىل. وقال 
إبراهيموفيتش، يف ترصيحات نقلتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ اإلسبانية: 
”أنا أعشـق جالياني. عندما كنت يف برشـلونة، لم أكن سـعيًدا، ولم يكن لديَّ 
األدرينالـني. وقتها اتصل بـي جالياني، وقال يل (هذه املرة سـتعود إليطاليا 
وتلعب مليالن)“. وأضاف: ”لكن عندما غادرت ميالن، كنت غاضًبا جًدا منه. 
لم أتحدث معه ملدة 8 أشهر. قلت له. استغنى عن الفريق بأكمله، لكن إبرا 
ال، لقـد وعدنـي بأنه لن يبيعني، لكن يف الصيـف رشح يل الوضع، وقاموا 
ببيعي إىل باريس سـان جريمان، ولم أكن سعيًدا بهذا القرار“. وحول ما 
ينتظره يف السـنوات املقبلة، قال: ”لديَّ ثقة يف كل ما أفعله. ال أعرف إىل 
أي مـدى سـأذهب، لكنني أحاول دائًما تجاوز الحد املسـموح به. ملاذا 
أكون طبيعًيا.. لنرى يف املسـتقبل“. وختم: ”أنا فضويل بشـأن أشـياء 
معينة، عىل سـبيل املثال، بأن أصبح ممثالً. يشء يمنحني األدرينالني، 
لكن ال يشء سـيكون مثل كرة القدم.. لديَّ العديد من املشاريع، ولكن 

اآلن تركيزي هو أن أكون العب كرة قدم“.

@Â«@Å˝ñ@lbÓÀ@—é˚æa@Âfl@Zã€Ïfl
b–Ó–€a@›Óÿìm

Îá€b„Îä@›Óyãi@kyãÌ@ánÌb„ÏÌ@6èì„bfl

@päÜbÀ@ZînÓœÏ‡ÓÁaãig
?«@b�‡Àä@Ê˝Ófl

á„¸bÁ@…fl@á”b»n€a@›flc@¿@Ÿè‡nfl@Ú„Ï‹íãi

No: 7667   Mon    21     Feb    2022العدد:   7667    االثنين    21    شباط    2022



غزة/متابعة الزوراء:
يشـارك أكثر مـن ٣٠ مؤثرًا مـن مختلف 
دول العالم ضمن حملة إلكرتونية أطلقها 
تلفزيون فلسـطيني عىل مواقع التواصل 
االجتماعـي عنوانهـا ”ثوبـي تاريخـي“ 
هدفها ابـراز الزي الفلسـطيني ورًدا عىل 
ممارسات االحتالل اإلرسائييل والتي يتعمد 
فيها رسقة هذا الزي ونسبها لنفسه، حيث 
سـتمتد الحملة ملّدة ١٠ أيام من تاريخ ١٧ 
وحتى تاريـخ ٢٧  فرباير الجاري، وتهدف 
هذه الحمل بتعريف العالم بأن هذا الرتاث 
هو تراث فلسـطيني أصيـل، داعًيا جميع 
أبنـاء وبنـات فلسـطني والوطـن العربي 
دول  جميـع  يف  لالحتـالل  واملناهضـني 
العالم للتضامن مع الشـعب الفلسطيني 
ومشاركة املحتوى الخاص بهذه الحملة، 
إلبـراز  الفلسـطينيني  لدعـوة  باإلضافـة 
تراثهـم وإيصـال هـذه الرسـالة لجميع 
الجهات املختلفة حول العالم ونرش أحقّية 
الرتاث،كمـا  بهـذا  الفلسـطيني  الشـعب 
دعى عدًدا كبريًا مـن اإلعالميني والفنانني 
واملؤثرين الفلسطينيني والعرب، باإلضافة 
إىل قطاعات وجهات مختلفة للمشاركة يف 

هذه الحملة.
فلسـطيني  تلفزيـون  سـيتناول  حيـث 
عـرب منصاتـه املختلفـة عـّدة مواضيـع 
تتمحور حول الحفاظ عىل تاريخ األثواب 
الفلسـطينية، ومعلومـات مختلفـة عـن 
أنواعهـا وتطريزاتهـا الخاّصة بكل مدينة 

فلسـطينّية، كما ستتضّمن الحملة صوًرا 
يرتديـن  وهـن  للمؤثـرات  وفيديوهـات 
املالبس الرتاثيـة الفلسـطينّية، باإلضافة 
إىل إصدار فيديوهـات متنوّعة وتناول هذا 

املحتوى عىل منصات إعالمية مختلفة.
ومؤخرًا، قام االحتالل بإظهار متسابقات 
يف مسـابقة ملكـة جمـال الكـون ٢٠٢١ 
يرتديـن الزي التقليدي الفلسـطيني، كما 
قامـوا بلـف ورق العنـب وإعـداد أطباق 

موجـة  أثـار  مـا  متنوّعـة،  فلسـطينّية 
غضـٍب عارمة من الفلسـطينيني والعرب 
مستنكرين هذه الرسقة البواح ويف العلن 
مؤكديـن للعالـم بأن الرتاث الفلسـطيني 
هو ملك لفلسـطني وحدها وأن ما يسعى 
له االحتالل هو دليل عدم وجوديته،وسبق 
هـذا أن قامت وزيرة الثقافـة اإلرسائيلية 
مـريي ريغيف بارتـداء ثـوٍب عليه صورة 
مدينـة القـدس القديمة وصورة املسـجد 

األقـىص وقبـة الصخـرة املرشفـة، كمـا 
قامت رشكة الطريان اإلرسائيلية ”العال“ 
باعتماد التطريز الفلسطيني لباًسا موحًدا 

ملضيفات الطريان الخاص بها.
هـذا وقـد أدرجت منظمـة األمـم املتحّدة 
للرتبيـة والعلـم والثقافـة ”اليونسـكو“، 
فـن التطريـز الفلسـطيني عـىل الئحتها 
للرتاث الثقـايف غري املادي، وذلـك لحماية 
هذا الرتاث مـن التزوير والرسقة، معّربين 

عنـه بأّنه رمز من رمـوز الهوّية الوطنّية 
الفلسطينّية.

ولطاملا حـاول االحتـالل اإلرسائييل إثبات 
رسقـة  عـرب  فلسـطني  ألرض  ملكيتـه 
مكنونـات املـكان واإلنسـان التـي بناها 
أبنـاء األرض بناًء تراكمًيا عىل امتداد آالف 
السـنني، فهـو لـم يكتـِف بسـلب األرض 
بـل تمـادى حتـى وصـل األمـر إىل رسقة 
الهوية، التاريـخ، الثقافة والرتاث وكل ما 
ذكـر معلـوٌم بالرضورة أنه يسـبق وجود 
كيانـه بآالف السـنني. فكما حاول نسـب 
املأكوالت الفلسطينية الشعبية كالحّمص 
والفالفل عىل أنهـا من تراثه، نراه يحاول 
الفلسـطينية  واألثـواب  األزيـاء  رسقـة 
وإلباسـها لشـعبه يف مناسـباته املختلفة 
عـىل أنهـا زٌي توراتـي، متجاهـًال تاريخ 
األثواب الفلسـطينية الـذي يعود إىل العهد 

الكنعاني.
والجدير بالذكر أن تلفزيون فلسطيني قناة 
ومجموعة منصات رقميـة فنية مهمتها 
التعريف بفلسطني تراًثا وإنساًنا وقضيًة، 
الفلسـطينية  الفنـون  بإحيـاء  وُتعنـى 
واألعمال العربية والعاملية كافة التي تدور 
حول القضية الفلسـطينية، وذلـك إيماًنا 
منها بـأن الفن هو الرسـالة األقوى التي 
سـتنقل همـوم ومعانـاة وآمال الشـعب 
الفلسطيني إىل كل أنحاء العالم، وأن الفن 
وسيلة لتوثيق الحدث ووثيقة ثبوتية ملالك 

األرض والرتاث.
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بغداد/الزوراء:
أعلـن مركز اإلعـالم الرقمـي، أن ٢٨ مليون مسـتخدم ملواقـع التواصـل االجتماعي يف 

العراق.
وأوضـح املركـز يف بيان، إن «هنالك زيـادة واضحة يف عدد مسـتخدمي مواقع التواصل 
االجتماعـي النشـطني (Active) يف احـدث احصائيـة لهـذا العام وذلك مقارنـة بالعام 

املايض».
وبـنّي املركز أن «عدد مسـتخدمي مواقع التواصـل خالل هذا العام بلـغ ٢٨٫٣٥ مليون 
مسـتخدم نشـط بزيـادة ٣ ماليني و٣٥٠ الف مسـتخدم عـن العام املـايض طبقا الخر 

احصائية ملؤسستي «وي آر سوشيال» و»كيبيوس» املتخصصتني يف هذا املجال».
واشـار املركز اىل «وجود ١٨٫٨٥ مليون مسـتخدم عىل منصة فيسبوك، و١٥٫٤٥ مليون 
مسـتخدم نشط عىل انستجرام، و١٣٫٨ مليون مستخدم عىل سناب شات، و١٫٩ مليون 
مسـتخدم لتويرت، و١٫٤ مليون مسـتخدم لشـبكة لينكدان باالضافة اىل ١٦٫١٥ مليون 

مستخدم عىل تطبيق فيسبوك ماسنجر».
وأكد املركز أن «هنالك زيادة حاصلة يف اعداد مسـتخدمي كل املنصات، خصوصا سناب 
شات وانستجرام، باستثناء منصتي فيسبوك وفيسبوك ماسنجر، حيث فقدت املنصتان 

مليوني مستخدم مقارنة باحصائية العام املايض».

أوكرانيا/ متابعة الزوراء:
انتقلت األزمة بني روسيا وأوكرانيا، إىل استوديو برنامج تليفزيوني أوكراني، عىل الهواء 

مبارشة، عندما كان يناقش األزمة، وسط تصاعد التوتر عىل األرض.
ورضب الصحفي األوكراني يوري بوتوسـوف، السيايس األوكراني نيستور شوفريتش، 

عىل الهواء مبارشة، خالل الربنامج الحواري «حرية التعبري».
وخـالل مناقشـة األزمة الروسـية األوكرانية، يف برنامـج حرية التعبـري األوكراني، بني 
ضيوف الربنامج، عمد صحفي أوكراني إىل رضب سيايس أوكراني مؤيدا لروسيا، بعدما 

لم يعد قادرا عىل تحمل حديثه، وفق قوله بعد ذلك.
وأظهرت اللقطات التلفزيونية، رضب الصحفي األوكراني يوري بوتوسـوف، السـيايس 
األوكراني نيستور شوفريتش، عىل الهواء مبارشة، قبل أن يقوم األخري ويرد له الرضبة 

وتتحول الحلقة إىل مالكمة بني االثنني، وسقوطهما أرضا الستكمال العراك.
وكانـت الحلقـة مخصصة ملناقشـة التصعيـد عىل الحدود بـني روسـيا وأوكرانيا، وتم 
دعوة ممثلني عن القوى السياسـية املوالية لروسـيا إىل االستوديو، وفقا ملا نقلته وكالة 

سبوتنيك الروسية.
وأثناء حديث السيايس األوكراني املوايل لروسيا، نيستور شوفريتش، لم يتحمل الصحفي 
الضيف يوري بوتوسـوف، حديثه والذي وصفه فيما بعد باالسـتفزازات، واتجه صوبه 

واعتدى عليه بالرضب، وتطورت الواقعة إىل االشتباك باأليدي.
وعـىل أرض الواقع، يزداد املشـهد توتـرا إذ تواصلت عمليات القصـف يف إقليم دونباس 
االنفصايل، وسـط تبـادل لالتهامات بني القـوات االنفصالية والقوات األوكرانية بشـأن 
القصف، فيما أعلنت بيالروسـيا تمديد التدريبات العسكرية الواسعة مع روسيا، والتي 
انتقدتها الدول الغربية وعربت عن مخاوفها من هذا االنتشـار العسكري، الذي وصفته 

بأنه األكرب منذ الحرب الباردة.

القاهرة/متابعة الزوراء:
نعـت الهيئـة الوطنية للصحافـة املرصية برئاسـة عبد 
الصادق الشـوربجي، وأعضاء الهيئـة، الكاتب الصحفي 
جالل دويـدار، رئيس تحريـر جريدة ”األخبار“ األسـبق 
واألمني العـام األسـبق باملجلس األعـىل للصحافة، الذى 

وافته املنيه صباح الجمعة.
وتقدمـت الهيئـة الوطنيـة للصحافـة بخالـص العـزاء 
واملواساه ألرسة الكاتب الصحفي وألرسة ”أخبار اليوم“ 
واألرسة الصحفيـة املرصيـة، داعيـة املوىل عـز وجل أن 
يتغمده بخالص رحمته وواسـع مغفرته، وأن يلهم اهله 

وذويه الصرب والسلوان.
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القاهرة/متابعة الزوراء:
أصـدر «املجلس األعـىل لتنظيـم اإلعالم» يف 
مـرص، بيانـاً أكد فيـه إعداد لجـان املجلس 
تقريراً بشـأن ما أثـري يف برنامج عيىس عىل 
لسـانه، تمهيـداً للعـرض عـىل املجلس عىل 
الفور، واتخاذ اإلجراء القانوني املناسب حال 
وجود مخالفة لألكواد اإلعالمية التي صدرت 

عام ٢٠١٨.
وطلـب املجلـس مـن اإلعالميـني يف مـرص 
«االبتعـاد عـن القضايـا التـي تثـري فتنة يف 
املجتمـع؛ إذ ينص كود املحتـوى الديني عىل 
احرتام األديان السـماوية وتعاليمها، وإبراز 
القيم الدينية فـوق كل القيم األخرى»، علماً 
أن املجلـس منوط به وضع القواعد واملعايري 
املهنية الضابطة لألداء الصحفي واإلعالمي، 

باالشرتاك مع النقابة املعنية.
وقال عيىس يف الحلقـة األخرية من برنامجه 
إن «٩٩ يف املائـة مـن القصص التـي يرويها 
الشيوخ والدعاة كاذبة، ومنها واقعة معراج 
النبـي إىل السـماء، التـي مـا هـي إال قصة 
وهميـة كاملـة»، مدعياً أنه «لـم يكن هناك 
أي معـراج، وما ورد يف شـأنها يعود إىل كتب 

السرية والتاريخ».
وأضـاف: «ال يوجد ما يسـمى باملعـراج، أو 
صعود الرسول للسـماء، ورؤيته ألهل النار، 
ومصـدر هذه القصة هـو الكتب والقصص 
التي تقول إنها حدثت. كل الحكايات الواردة 
عن املعـراج هـي دعائيـة، وغـري حقيقية، 
اختلقهـا  وهميـة  قصـص  عـن  وعبـارة 

الشيوخ».
مـن جهة ثانية، تقدم عضـو مجلس النواب 
، مصطفى بكـري، بطلب إىل رئيس املجلس، 

حنفي جبايل، إللقاء بيان عاجل أمام الجلسة 
العامة للربملـان يف حضور الجهـات املعنية، 
وممثل الحكومة، بشأن ما أثاره عيىس حول 
ارتداء النسـاء يف صعيد مرص لزي السباحة 

حتى سبعينيات القرن املايض.
وقال بكري يف طلبه: «دأب عيىس عىل توجيه 
اإلهانات إىل فئات مجتمعية عديدة، من بينها 
النساء يف الصعيد بالوجه القبيل، ويف األرياف 
بالوجـه البحـري، باإلضافة إىل التشـكيك يف 
ثوابتنـا الدينية، وإهانة رمـوز الدين، ونرش 
األكاذيـب واالدعاءات التي من شـأنها إثارة 

الفتنة يف البالد».
واتهم عيىس بـ «تعريض السلم واألمن العام 
يف مرص ملخاطر متعددة، ما يستوجب رسعة 
محاسـبته»، متسـائالً عـن «دور الجهـات 
اإلعالمية املسؤولة يف مرص، بشأن محاسبة 
كافـة الخارجـني عـن املواثيـق األخالقيـة، 

والثوابت الدينية واملجتمعية؟».
كما أرسـل خطاباً لـ «املجلس األعىل لتنظيم 
لإلعـالم»، يطالبه باتخاذ اإلجراءات املكفولة 
له وفق الدستور والقانون، بشأن «تحريض 
عيـىس عـىل الفتنـة املجتمعية، وتشـكيكه 
يف النصـوص القرآنيـة، فضـًال عـن توجيه 
اإلهانات إىل رجال الديـن، والرموز الوطنية، 
والخلفاء الراشدين، عرب حلقات متعددة من 

برنامجه».
وأشار إىل مخالفة عيىس للمادة ١٧ من قانون 
املجلس التي تنص عـىل أن «يلتزم الصحفي 
أو اإلعالمـي يف أدائه املهنـي باملبادئ والقيم 
التي يتضمنها الدسـتور، كما يلتزم بأحكام 
القانون، وميثاق الرشف املهني، والسياسـة 
التحريريـة للصحيفة أو الوسـيلة اإلعالمية 
املتعاقـد معهـا، وبـآداب املهنـة وتقاليدها، 
بما ال ينتهك من حقـوق املواطنني، أو يمس 

حرياتهم».
كذلك استشهد بمخالفة عيىس املادة ١٩ من 
القانون نفسـه التي تنص عـىل أنه «يحظر 
عـىل الصحيفـة، أو الوسـيلة اإلعالميـة أو 
املوقع اإللكرتوني نـرش أو بث أخبار كاذبة، 
أو ما يدعو أو يحرض عىل مخالفة القانون، 
أو إىل العنـف والكراهيـة، أو ينطـوي عـىل 
تمييز بـني املواطنني، أو يدعو إىل العنرصية، 
أو يتضمـن طعناً يف أعراض األفراد، أو سـباً 
أو قذفـاً، أو امتهانـاً لألديـان السـماوية أو 

للعقائد الدينية».
وأضـاف يف خطابـه: «لكل ذلـك، أتقدم بهذا 
البـالغ إىل املجلـس األعـىل لتنظيـم اإلعـالم، 
متهمـاً اإلعالمـي إبراهيم عيىس بالتشـكيك 
يف الثوابـت الدينية، ومنهـا معجزة (اإلرساء 
واملعراج) التي وصفهـا بأنها مجرد خرافة، 
وازدراء األديـان والتشـكيك فيهـا، وإهانـة 
الرمـوز الدينية، واإلسـاءة لسـيدنا عمر بن 

الخطاب».
يف مـوازاة ذلـك، أعنـت قنـاة «يس بي يس»، 
تعاقدهـا مـع اإلعالمـي جابـر القرموطي، 
لتقديـم برنامجـه «مانشـيت» املتوقف منذ 
سـنوات، بعد أيام من نرشه تغريدة يشـكو 
فيها من ضيق الحال وعدم قدرته عىل الوفاء 
بالتزاماته املعيشية، ما استدعى بيعه بعض 
ممتلكاتـه من أجل إعالـة أرسته، األمر الذي 
القـى حالة مـن التعاطـف معه مـن بعض 

اإلعالميني.
وتتزامن عـودة القرموطي إىل برنامجه الذي 
قدم نسـخاً متعـددة منه عىل قنـوات «أون 
تـي يف» و»النهار» و»العاصمـة» مع الوقف 

املرتقب لربنامج عيىس. 

لندن/بي بي يس:
نـرشت صحيفـة الغارديـان التـي 
ناقش مقـال فيها ملـف برمجيات 
التي تسـتخدمها بعض  التجسـس 
الدول يف اخـرتاق هواتف املعارضني 
وتتبعهم، وهي الربمجيات التجارية 
 NSO Group التـي تطورها رشكـة

اإلرسائيلية.
وذكـرت الصحيفة أن السـلطات يف 
البحريـن ألقت القبض عىل املحامي 
محمـد التاجر يف نوفمـرب/ ترشين 
الثانـي املايض بعد أن تلقى رسـالة 
عـىل هاتفـه تشـري إىل أن الهاتـف 

مستهدف من قبل دولة.
وُيعـرف عن التاجر بأنه محسـوب 
كمـا  البحرينيـة،  املعارضـة  عـىل 
أنـه مشـهور بدفاعه بال هـوادة أو 
خوف عـن قيـادات املعارضة الذين 
تقدمـوا الصفوف أثنـاء االنتفاضة 
التي شـهدتها البحريـن عام ٢٠١١ 

للمطالبة بالديمقراطية.
الحقوقـي  املحامـي  يشـارك  ولـم 
البحريني يف قضايا حقوق إنسان أو 
أي نشـاط حقوقي آخر منذ خمس 

سـنوات، أي منذ املرة التي استدعته 
فيهـا السـلطات البحرينية وهددته 

باالعتقال، بحسب املقال.
ومـع ذلـك، أثبـت البحـث الجنائـي 
بمعرفة معهـد سـيتيزن الب التابع 
لجامعـة تورنتـو يف كنـدا أن هاتف 
التاجر تعرض لالخـرتاق يف أكثر من 
مناسبة يف سبتمرب/ أيلول ٢٠٢١ من 
قبل أحد عمالء رشكة إن إس أو الذين 

التجسـس  يسـتخدمون برمجيـات 
التي تطورها تلك الرشكة.

وقـال التاجر: ”كنت رئيسـا ملرصد 
حقوق اإلنسـان يف البحرين، وكنت 
بحقـوق  تتعلـق  أنشـطة  أمـارس 
اإلنسان داخل البحرين أو بالتعاون 
مع األمـم املتحدة، لكن اآلن ليسـت 
وفقـا  حقوقيـة“،  أنشـطة  أي  يل 
لترصيحـات أدىل بهـا لريد الين فور 

غالـف (RL٤G)، وهـي مجموعـة 
من الصحفيني والنشـطاء يركزون 
عـىل دعم األمـن اإللكرتوني وحرية 
التعبـري يف دول الخليـج ويعملـون 
بالتعـاون مـع مركز سـيتيزن الب 

الكندي.
وأضاف: ”أسـوأ وأقىس ما يمكن أن 
تتعرض لـه هو أن تشـعر بأنك غري 
آمن. وأن تشـعر بـأن هاتفك أصبح 
عـدوك بـدال من كونـه صديقـا لك. 
وأال تعـرف مـاذا أصبـح خاصا من 
بني املعلومات التي عـىل هاتفك وما 
الذي اطلعت عليـه الدولة. هذا مؤلم 

حقا“.
وكشف تحقيق استقصائي منفصل 
أجـراه مـرشوع بيغاسـوس، وهو 
 NSO مجموعة إعالمية تحقق بشأن
Group من بينها صحيفة الغارديان 
ويتم التنسيق بني أعضائها بمعرفة 
مؤسسة فوربيدن ستوريز (قصص 
محظورة) الفرنسـية غـري الربحية، 
عن أن ٢٠ مسـؤوال بحرينيا مقربني 
من الحكومة ربما يكونوا مستهدفني 
بأنشطة مراقبة من قبل الدولة. وتم 

التعـرف عـىل أرقـام هواتـف هؤالء 
املسؤولني بمسـاعدة عيل عبداإلمام 

.RL٤G من مجموعة
أرقـام  أيضـا  األرقـام  تلـك  وتضـم 
هواتف مقربـني من العائلـة املالكة 
يف البحريـن عـالوة عىل رقـم هاتف 
موظفة يف الخارجية األمريكية كانت 
يف البحريـن وقـت اختيارها لوظيفة 
هنـاك، والرقـم الذي يظهـر أيضا يف 

قاعدة البيانات املرسبة.
واسـتنكر متحدث باسـم الخارجية 
األمريكيـة مـا حـدث، مؤكـدا عـىل 
إدانـة بـالده للمضايقـات واملراقبة 
العشوائية غري القانونية للصحفيني، 
ونشـطاء حقوق اإلنسـان، وغريهم 

من منتقدي النظام.
ووضعـت اإلدارة األمريكيـة رشكـة 
السـوداء  القائمـة  يف   NSO Group
لـوزارة التجـارة، مستشـهدة بأدلة 
توافرت لديهـا عـىل أن التكنولوجيا 
التي تطورها الرشكة استخدمت من 
قبل حكومات أجنبية يف ”استهداف“ 
موظفـني يف سـفارتها، وصحفيني، 

ونشطاء، وآخرين. 

الرياض/متابعة الزوراء: 
أطلقت الزميلة «عرب نيوز» بودكاسـت جديداً لتعزيز توسـعها 
الرقمي بعنوان «امليمان شـو»، وهو بودكاست أسبوعي يقدمه 
الصحفـي السـعودي حسـام امليمـان، ويتـم تسـجيله يف مقر 

الصحيفة بالرياض.
ويتمحور الربنامج حول أحاديث شـخصية بني املقدم وضيوفه 
املشـاهري الذيـن سيشـملون ممثلـني وكوميديـني وعارضـني 

ورياضيني.
وقال فيصل عبـاس، رئيس تحرير «عرب نيوز»، إنه مع إضافة 
«امليمان شو» إىل قائمة عرب نيوز املتزايدة من املنتجات الرقمية، 
«تعزز الصحيفة مكانها كصوت ملنطقة متغرية من خالل تلبية 

رغبات واهتمامات كثري من الجماهري».
وأضاف أن «البودكاسـت سـريكز بشـكل أسـايس عىل النهضة 
الحالية التي تشهدها الساحة الثقافية واالجتماعية والسياحية 
والرتفيهيـة يف السـعودية من خـالل رؤى املبدعني السـعوديني 

الذين يصنعونهـا والزائرين والوافدين الذين يشـهدون التاريخ 
يكتب».وخالل سنوات عمله يف اإلعالم واالتصاالت، غطى الزميل 
امليمان األحداث الرياضية والرتفيهية والثقافية الكربى لـ«عرب 
نيـوز» وقنـوات أخـرى. ووصف امليمـان العرض بأنـه «عالمة 
فارقة بالنسبة ألي مقدم سعودي محرتف، حيث يتوفر محتوى 
بودكاسـت مشـابه مثل هذا عـرب منصات مسـتقلة وليس من 

خالل منفذ إخباري رئييس مثل عرب نيوز».
وتتناول الحلقة األوىل من بودكاسـت صانعة املحتوى األمريكية 
الشـهرية باريس فـريا، والتي تسـكن السـعودية، وتناقش من 
خاللهـا تجربتهـا يف صنع فيديـو للجناح السـعودي يف معرض 
دبي إكسـبو ٢٠٢٠، وحياتها يف اململكة، وأسفارها حول العالم.
وقالـت فريا يف البودكاسـت: «بغض النظر عن عـدد املرات التي 
أزور فيها كل مكان يف السعودية، كل تجربة تبدو مختلفة تماماً 
عن األخرى. وأحد األشـياء التي تجعل تلـك املغامرات، تجاربنا، 
مختلفـة جداً بعضها عـن بعض وفريدة مـن نوعها، برصاحة، 

هـم النـاس». وأضافـت: «إنهـم األشـخاص الذيـن يرافقونك 
وكذلك األشـخاص الذين تلتقي بهم».تسـتمر الحلقة األوىل من 
البودكاست الجديد ملدة ٣٠ دقيقة، التي تصدر (الخميس)، فيما 
تشمل العروض الخاصة األخرى لصحيفة «عرب نيوز» برنامج 
«الرصاحـة» و«رأي هناينـا شـو» و«غرفـة األخبـار املوجزة».
يذكـر أن صحيفـة عرب نيـوز، تأسسـت يف عـام ١٩٧٥، وهي 
جزء من املجموعة السـعودية لألبحـاث واإلعالم، ولها إصدارات 
يف باكسـتان واليابان وفرنسـا، باإلضافة إىل النسـخة الرئيسية 

باللغة اإلنجليزية. (عن/صحيفة الرشق االوسط)
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طه حسـني عيل بـن سـالمة (1306 هـ 
/ 15 نوفمـرب 1889 - 1393 هــ / 28 
أكتوبر 1973م)، وشهرته «طه حسني»، 
أديـب وناقد مـرصي، ُلّقـب بعميد األدب 
العربـي. يعتـرب من أبرز الشـخصيات يف 
الحركة العربية األدبيـة الحديثة. ال تزال 
أفـكار ومواقف طه حسـني تثـري الجدل 

حتى اليوم.
درس يف األزهـر، ثـم التحـق بالجامعـة 
األهلية حني افتتحت عام 1908، وحصل 
عـىل الدكتـوراه عام 1914 ثـم ابتعث إىل 
فرنسـا ليكمـل الدراسـة. عـاد إىل مرص 
ليعمل أسـتاًذا للتاريـخ ثم أسـتاًذا للغة 
العربيـة. عمل عميـًدا لكليـة اآلداب، ثم 
مديـرًا لجامعـة اإلسـكندرية، ثـم وزيرًا 
للمعـارف. مـن أشـهر كتبه: يف الشـعر 
الجاهـيل (1926) ومسـتقبل الثقافة يف 

مرص (1938).
يف الشعر الجاهيل

يف عام 1926 ألّف طه حسني كتابه املثري 
للجـدل «يف الشـعر الجاهـيل» وعمل فيه 
بمبـدأ ديكارت وخلـص يف اسـتنتاجاته 
وتحليالتـه أن الشـعر الجاهـيل منحول، 
وأنه كتب بعد اإلسـالم ونسـب للشـعراء 
الجاهليـني. تصدى له العديـد من علماء 
الفلسفة واللغة ومنهم: مصطفى صادق 
الرافعي والخرض حسـني ومحمد لطفي 
جمعة والشيخ محمد الخرضي ومحمود 
محمد شاكر وغريهم. كما قاىض عدد من 
علمـاء األزهر طه حسـني إال أن املحكمة 
برأته لعدم ثبوت أن رأيه قصد به اإلساءة 
املتعمـدة للديـن أو للقـرآن. فعدل اسـم 
كتابـه إىل «يف األدب الجاهيل» وحذف منه 

املقاطع األربعة التي اخذت عليه.
فكـرة الكتـب هـي أن الشـعر الجاهـيل 
منتحـل، ألن ما بقي من الشـعر الجاهيل 
قليل جًدا وال يعرب عن املرحلة وخصوًصا 
الحياة الدينية للجاهليني، والتي عرب عنها 
القـرأن بشـكل أفضل. بحيـث أن القرآن 
وضف حياة دينية قوية عند القريشيني، 
كمـا وصـف حيـاة فكريـة قائمـة عىل 
الجـدال والخصام والحوار. ويسـتخلص 
طه حسـني أن هناك شـعوبيون انتحلوا 
أخبـاًرا وأشـعاًرا كثـرية وأضافوهـا إىل 
الجاهليني. لذلك فالقرآن هو أصدق مرآة 

للحياة الجاهلية وليس الشعر الجاهيل 
دعا طه حسـني إىل نهضـة أدبية، وعمل 
عـىل الكتابة بأسـلوب سـهل واضح مع 
املحافظة عىل مفـردات اللغة وقواعدها، 
ولقد أثارت آراؤه الكثريين كما وجهت له 
العديد من االتهامات، ولم يبايل طه بهذه 

الثـورة وال بهذه املعارضـات القوية التي 
تعرض لها ولكن استمر يف دعوته للتجديد 
والتحديث، فقام بتقديم العديد من اآلراء 
التي تميزت بالجرأة الشـديدة والرصاحة 
فقد أخذ عىل املحيطني به ومن األسـالف 
من املفكرين واألدبـاء طرقهم التقليدية 
وضعـف  العربـي،  األدب  تدريـس  يف 
مسـتوى التدريس يف املدارس الحكومية، 
ومدرسـة القضـاء وغريها، كمـا دعا إىل 
أهميـة توضيح النصوص العربية األدبية 
للطـالب، هـذا باإلضافـة ألهميـة إعداد 
املعلمـني الذيـن يقومون بتدريـس اللغة 
العربيـة، واألدب ليكونـوا عـىل قدر كبري 
مـن التمكن والثقافـة باإلضافـة التباع 
املنهج التجديدي، وعدم التمسك بالشكل 

التقليدي يف التدريس.
من املعارضات الهامـة التي واجهها طه 
حسـني يف حياتـه تلك التي كانـت عندما 
قـام بنرش كتابه «الشـعر الجاهيل» فقد 
أثار هذا الكتاب ضجة كبرية، والكثري من 
اآلراء املعارضـة، وهو األمـر الذي توقعه 
طـه حسـني، وكان يعلم جيداً ما سـوف 

يحدثه فمما قاله يف بداية كتابه:
هذا نحو من البحث عن تاريخ   

الشـعر العربـي جديد لـم يألفـه الناس 
عندنا من قبل، وأكاد أثق بأن فريقا منهم 
سـيلقونه سـاخطني عليه، وبـأن فريقا 
آخر سـيزورون عنه ازورارا. ولكني عىل 
سـخط أولئك وازورار هؤالء أريد أن أذيع 
هذا البحـث أو بعبارة أصح أريد أن أقيده 
فقد أذعته قبل اليـوم حني تحدثت به إىل 

طالبي يف الجامعة.
وليـس رسا مـا تتحـدث بـه إىل أكثر من 
مائتني، ولقـد اقتنعت بنتائج هذا البحث 
اقتناعـا ما أعـرف أني شـعرت بمثله يف 
تلـك املواقـف املختلفة التـي وقفتها من 
تاريخ األدب العربي، وهذا االقتناع القوي 
هـو الذي يحملني عـىل تقييد هذا البحث 
ونرشه يف هذه الفصول غري حافل بسخط 

الساخط وال مكرتث بازورار املزور.
وأنا مطمنئ إىل أن هذا البحث وإن أسخط 
قوما وشـق عـىل آخرين فسـرييض هذه 
الطائفـة القليلة مـن املسـتنريين الذين 
هم يف حقيقة األمر عدة املسـتقبل وقوام 

النهضة الحديثة، وزخر األدب الجديد.
قـام مصطفى صـادق الرافعـي بتأليف 
كتاب سـماه تحت راية القـرآن للرد عىل 
كتاب يف الشـعر الجاهـيل وألف كذلك بني 

القديم والجديد للرد عـىل كتاب ألفه طه 
حسـني وهو مسـتقبل الثقافـة يف مرص 
وعـىل كتاب سـالمة موىس املدعـو اليوم 
والغـد. وقد صنف إبراهيـم عوض مؤلًفا 
جمع فيه أقوال النقاد واملؤرخني سـماه 
«معركـة الشـعر الجاهـيل بـني الرافعي 

وطه حسني».
قام سيد قطب بتأليف كتاب أسماه «نقد 
كتـاب مسـتقبل الثقافـة يف مـرص لطه 
حسـني»، وممن رد عليه أنور الجندي يف 

كتابه «محاكمة فكر طه حسني»
كمـا رد عليه وائل حافـظ خلف يف كتابه 
الذي أسماه «مجمع البحرين يف املحاكمة 
بني الرافعي وطه حسـني». وأملح يف آخر 
بحثه إىل أن طه حسـني قد رجع بعُد عن 
رأيـه يف الشـعر الجاهيل بمقالـة كتبها، 
مسـتدالً بقـول العالمـة محمـود محمد 
شاكر يف «رسـالة يف الطريق إىل ثقافتنا» 
(حاشـية ص163) ط/ مكتبة الخانجي 
- الطبعـة الثانيـة : «قـد بينـت يف بعض 
مقاالتـي أن الدكتـور طـه قـد رجع عن 
أقوالـه التـي قالهـا يف الشـعر الجاهيل، 
بهذا الذي كتبه، وببعض ما صارحني به 
بعـد ذلك، وصارح به آخرين، من رجوعه 
عن هذه األقـوال. ولكنه لم يكتب شـيئا 
رصيًحـا يتربأ به مما قال أو كتب. وهكذا 
كانت عادة «األسـاتذة الكبار»! يخطئون 
يف العلن، ويتربأون من خطئهم يف الرس!!» 

انتهى.
كمـا عارضـه خالـد العصيمـي يف بحثه 
«مواقف طه حسني من الرتاث اإلسالمي» 
.وأفرد محمود مهدي االستانبويل يف كتابه 
طـه حسـني يف ميـزان العلمـاء واألدباء 
فصـًال عن نقد طه حسـني وكذلك صابر 
عبـد الدايـم يف بحثه «بـني الرافعي وطه 

حسني تحت راية القرآن».
من سمات طه حسني عدم املهادنة دفاعا 
عن مواقفه وآرائه، حتى لو اضطر يف ذلك 
إىل معـاداة امللك، وتجـىل موقفه الصارم 
أيـام امللك فؤاد، من رفضه بصفته عميدا 
لكلية اآلداب منح بعض األعيان الدكتوراه 
الفخرية بناء عىل ترشـيح وزير املعارف 
آنـذك حلمـي عيـىس، وكان لرفـض طه 
حسـني هذا التوجيه أثـره يف ما أضمرته 
الرسايـا ضـده، وما زاد من األمر سـواء، 
مـا تىل ذلك من زيارة امللك فؤاد الجامعة، 
ورفـض طـه حسـني أن يغـري موضوع 
ق بزيارة امللك،  املحـارضة ملوضوع ُمتعلـِّ
ومن ثّم جاءت الفرصة سـانحة بعد ذلك 
بطرد طه حسـني مـن الجامعة إىل وزارة 
املعـارف، وهو مـا أحدث ثـورة احتجاج 

دفاعا عن استقالل الجامعة.

Ô€aÎ@·éb”
القليـُل مـن الحـروف الكثرُي من 

البهجة

قوُس املنجل

دائرُة العجلة

صليُب املطرقة

الحلكـِة  عـىل  للتغلـب  التوهـُج 

املعقدة بالبساطِة األليفة

الكأس الفطري..

هبُة اآللهة

صالحٌة للمأدبة

ملواصلة الرتاتيل

لتحريِك ألسنة الرسل

لتدويِن االعرتافات

املتوارية خلف  الفضيحِة  إلشهاِر 

الصمت

لذلك ال تطلبوا منه أن يرتدي غري 

قميصِه املزركش بالعري

الـذي ال يجيُد اللعبـة ال يدخُل إىل 

فراديس القصيدة

وال يقرتُب من أسواِر جحيمها

املتهاون بالتناغم لصالح الضجة 

وباملعنى لصالح الهراء

ال يحسد الشعراء ولينشغْل بركِم 

الهذيان

العاثريـن  النـصِّ بعـدد   ُ جـودة 

عليهم بني ثناياه

املبالغة باإليجاز إطناُب البالغة
ليَس شعراً

انَُّه تعريٌف للشعر

اتفقوا أو إختلفوا...ال بأْس

بال شتائم رجاًء
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يقدم لنـا الفن التشـكييل الحديث الفنـان ( كامل 
 ، الحيـة  فاعلياتـه  يف  وداعيـا  مريـدا   ( حسـني 
وعروضـه املهمة داخل القطر وخارجه ، إذ تتبارى 
يف تظاهراتهـا برؤاها وقدراتها يف تفاعل الفرشـاة 
املتقـن بوعيهـا وعفويتها مع ألوانهـا وخطوطها 
لرتسـم لنا أقىص مـا يبلغـه التخيـل يف انطالقاته 
الهائمـة ، ليدرك املشـاهد مـا يقصـده الفنان من 
ألوانـه وخطوطـه املتماهية ببعضهـا ، حتى وإن 
اكتفى بنشوته من جمالها . غري أن الفنان ( كامل 
حسـني ) ال يقـدم لوحتـه ببنيتهـا هكـذا ، بل بما 
يسـاعد املشـاهد عىل رؤية إماءاتها لطيٍف ترتاءى 

مالمحه عربها .
لقـد عّرب الفنان ( كامل حصـني ) بإيجاز عما نراه 
من خصائص لوحته املميزة بني لوحات أقرانه من 
املبدعبن بقوله ( أأقيم عـىل حافة الهاوية ، وأنجو 
مـن الجمـال بإعجوبة ) ، وهـذا ما خّطـه عنوانا 
ملجموعته الشعرية الصادرة عن دار ( ميزوبوتاميا 

) 2015 يف صفحة 152  بأبعادها املتوسطة .
لقـد كانت رؤيـة الفنان ( كامل حسـني ) واضحة 
يف تعاملـه مـع الجمـال ، وقدرتـه عـىل مجاذبته 
، واالحتفـاظ بموقعـه عـىل حافـة غوايتـه ، دون 
االنزالق لطيشه وسـحريته الجاذبة . واعتزازا منه 
بهذا الصمود ، عاد يرتسـم خطاه ثانية عىل طريق 
الشـعر باعتبـاره  النهج املائـز يف اإلبـداع األدبي ، 
متواصال مع رؤيته الفنية السـابقة التي خلص إىل 
التنويـه عنهـا بعنوان مجموعته الشـعرية (أ أقيم 
عىل حافة الهاوية ، وأنجو من الجمال بإعجوبة ) ، 

واالستفهام هنا جاء تأكيدا عىل نجاته من التاليش 
مع الجمال ، وقواه السحرية الغامضة .

ومـع نجاحـه يف الخالص من هاويـة الجمال يظل 
مبرشا بـه، بكونه الحياة ذاتهـا بعيدا عن القبح يف 

كل ما يسمعه ويراه :
جميل هذا العالم الذي نحن  فيه

والحياة أجمل ما فيه
والكون أجمل

ولكن ما معنى
كل هذا القبح الذي يحيط بنا ..

لقـد كان عنوانه املقرتن بلوحته التي رسـمها عىل 
غالف مجموعته ، والتي تماهى  يف ألوانها

املماثلة إلضمامة من الزهور، تعرب عن روح الشعر 
، وتمنحنا انطباعا ممهدا ملا سـيواجهنا به سـياق 
نصوصه من الغموض الواضح  دون اعتماد االنزياح 
الداليل املفتعل تشبشـا بربيـق الحداثـة ، أوتعتيما 
لخواء . فالصور الشـعرية يف قصائده تحدد معانيه 
وتوضحها ، وال تغلقها يف مهاوي الجمال ، وهو ما 

أفصح عنه يف قصيدته ( بعد 2003 ) :
( أنصت لشـويعر

له من الدواوين خمسة
لعيل أُصَفع بحرف

أو انزياح
أو كلمة

تعيد توازني
بعد كل هذا الصرب

عىل الرتابة
والالمعقول . . )

فهـو يـرى أن الشـعر الحقيقـي ال يتخفـى وراء 
انزياحاته القرسيـة ، مهما بلغت يف تنطعها ، ألنه 
يفقـد تأثريه الروحـي وهيبتـه ، بينما يسـتطيع 
الفنان التشـكييل أن يموه عىل املشاهد بما تمتلكه 
األلـوان بذاتها من تأثري نفيس وجمايل مطلق حتى 
يف أقـىص تهويمهـا . لكن الفنان ( كامل حسـني ) 
اسـتطاع مقاومتها عند حافة هاويتها ، واالبتعاد 
عنها يف شـعره ببنى شـعريته املفتوحـة املكثفة . 
غري أن انتقاله مـن اللوحة إىل القصيدة لم يلِغ من 
ذاكرتـه ما تركـز فيها من اسـلوبه املائز يف لوحته 
، فهـا هـي ذاكرتـه تسـتعيد يف نشـاطها الجمايل 
اسـلوبه يف توزيع كتله اللونية عىل سـطح اللوحة 
متمثال بتوزيـع نصوصه املتجانس عىل صفحاتها 
، بالرغم من تفاوت أحجامها ، كما أن القارئ يرى 
ذلـك االرتبـاط الجمايل بني لوحتـه وقصيدته ، كما 

هو واضح يف قصيدته ( قصيدة ) :
 (يداك مساملتان

مع أنك سبب فنائي
إسأيل ثوبك األزرق

املوىش بالورود والياسمي
وبعض شقائق النعمان

ووردتك الجوري .. )
فهاهـي ألوانه تظل مرافقـة له يف نصوصه ، والتي 
رأيناها مشـعة عـىل واجهة مجموعتـه ، وملا كان 
النص الشعري يفوق اللوحة التشكيلية بما يملكه 

من سـعة االنفتـاح عـىل مضامني الفكـر والروح 
والخيـال ، نجد الشـاعر ( كامل حسـني ) يقتطف 
بشـعريته كثـريا من خصائـص لوحتـه ، فيتلبس 
قلمه روح فرشـاته ليعربا معـا  عما اقتحم برصه 
وسـمعه وروحه من صور الحياة ، فهو يف قصيدته 

( جنوني وحماقاتي ) يكتب ، أو ينحت لنا :
( تمثاالن من مرمر

نائما   بقريك
يتخذان الجما ل

مسكنا لهما ..
ويف قصيدته ( أزياء ) يصمم ثوبا جميال لحبيبته :

( ثوبـك األبيـض
ذو الورد الجهنمي

املرصع   باألهلة
والرتاتيل والنجوم

ودعاء األمهات .. )
وحني تواجهنا نصوصه التي تبنى فيها اإلحسـاس 
اإلنسـاني يف فرحه وحزنه وحريتـه ، كما تواجهنا 
بقناعاتـه الفكريـة ، ومعاناتـه بمـا يخصـه من 
خسـاراته الفادحة ، ومنها مـا عرضته قصيدته ( 

إىل قسم الساير ) :
( قيثار سقط
قرب املشفى
يف الحلة .. )

وبعـد اسـتقرائنا لنصـوص املجموعـة ، نجد فيها 
ظالل الفنان املائز ( كامل حسـني ) برؤاه املزدوجة 
عـرب خطوطه وألوانه يف فضـاء اللوحة ذاتها . كما 
نطلـع عىل مـا يحتتضنه مـن النزوع اإلنسـاني ، 

ومعاناته الوجودية ، وثقافته املعرفية الشاملة .
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تعالـت الزغاريـد وتدافعـت أجنحـة الفـرح 
والـرسور والصلوات وآيات الشـكر لله الرازق 
الواهـب وعـم الحبـور والـرىض يف دار الحاج 
أبـي سـليم عندما وصل سـليم وزوجته وهي 
تحتضـن وليدهـا املرتقب منـذ زواجهما قبل 
ثماني سنوات حيث كابدا املعاناة يف املراجعات 
الطبية مـن أجل اإلنجـاب واخريا جـاء أحمد 
كبقيـة أطفـال األنابيب كان ذلـك يف منتصف 
التسعينات من القرن العرشين ترعرع الطفل 
الوحيـد املدلل بني احضان العائلة التي اغدقت 
عليه الرعاية واالهتمام حد اإلفراط كرب أحمد 
ودخل االبتدائية واسـتمر يف الدراسـة بطلعته 
البهيـة وذكاؤه الحاد فعرب املراحل الدراسـية 
بتفـوق ونجـاح باهـر حتـى أكمـل الجامعة 
بامتياز وحـاز عىل البكالوريـوس يف الفيزياء 
وتقدم لدراسة املاجسـتري فكان املقبول األول 

واستمر بالتحضري 
أثنـاء دراسـته الجامعيـة علق قلبـه بزميلته 

سلوى التي امتازت بصفات الجمال واألدب
والتفوق يف الدراسـة وكانـا يتعاونان يف أغلب 
األحيـان يف تبـادل املعلومات والخـربات ولقد 

تعاهدا عىل الزواج بعد اكماله املاجستري
جاءت انتفاضة ترشين عام٢٠١٩ اندفع أحمد 
مـع زمالئـه يف التظاهرات لشـعوره وحسـه 
الوطنـي الفيـاض فأصيـب بوجهـه بقنبلـة 
مسـيلة للدموع ادت إىل فقدان برصه بالكامل 
ولم تنفع االسـعافات األولية ومـا بعدها من 
مراجعات ألشـهر أطباء العيون وكانت حالته 
الفاجعة الكربى لعائلته ولسلوى التي كانت يف 
أشد حاالت التأثر واالحباط حيث لم تنفك عن 
زيارته من أجل التخفيف عنه ومواسـاته ويف 
آخر زيارة لها وهي األخرية فوجئت بانتفاضة 
أحمـد ضدها وأمام الجميـع وهو يطلب منها 
عدم زيارته مستقبال وقطع أي اتصال بينهما 
ثم طردها بقسوة فكانت دهشة الجميع لهذا 
الترصف الغري متوقـع والغري مقبول ارسعت 
سـلوى بالخروج وهي يف أشـد حاالت الذهول 
والحرج ال تلوي عىل يشء وسط حالة الوجوم 
التي سـيطرة عـىل الجميـع أما والدتـه التي 
أسـقط يف يدهـا من جـراء الحالة اسـتنفرت 
قواهـا وتوجهـت إليه مندهشـة مسـتفرسة 
فـكان جوابه املأسـاوي ياوالدتـي هدئي من 
روعك واسـتمعي جيدا:اني أحبها حد الجنون 
ولـوال حبي لها ملا ترصفت معها هذا الترصف 
الغريب ألني ال أريد لهـا أن تميض حياتها مع 
رضير فقد البرص وغاب عنـه ال...........بعد 

إجراء التحقيق.....
تعالـت الزغاريـد وتدافعـت أجنحـة الفـرح 
والـرسور والصلوات وآيات الشـكر لله الرازق 
الواهـب وعـم الحبـور والـرىض يف دار الحاج 
أبـي سـليم عندما وصل سـليم وزوجته وهي 
تحتضـن وليدهـا املرتقب منـذ زواجهما قبل 
ثماني سنوات حيث كابدا املعاناة يف املراجعات 
الطبية مـن أجل اإلنجـاب واخريا جـاء أحمد 
كبقيـة أطفـال األنابيب كان ذلـك يف منتصف 
التسعينات من القرن العرشين ترعرع الطفل 
الوحيـد املدلل بني احضان العائلة التي اغدقت 
عليه الرعاية واإلهتمام حد اإلفراط كرب أحمد 
ودخل االبتدا ئية واسـتمر يف الدراسة بطلعتة 
البهيـة وذكاؤه الحاد فعرب املراحل الدراسـية  
بتفـوق ونجـاح باهـر حتـى أكمـل الجامعة 
بامتياز وحـاز عىل البكالوريـوس يف الفيزياء 
وتقدم لدراسة املاجسـتري فكان املقبول األول 

واستمر بالتحضري 
أثنـاء دراسـته الجامعيـة علق قلبـه بزميلته 

سلوى التي امتازت بصفات الجمال واألدب
والتفوق يف الدراسـة وكانـا يتعاونان يف أغلب 
األحيـان يف تبـادل املعلومات والخـربات ولقد 

تعاهدا عىل الزواج بعد اكماله املاجستري
جاءت إنتفاضة ترشين عام٢٠١٩ اندفع أحمد 
مـع زمالئـه يف التظاهرات لشـعوره وحسـه 
الوطنـي الفيـاض فأصيـب بوجهـه بقنبلـة 
مسـيلة للدموع ادت إىل فقدان برصه بالكامل 
ولم تنفع االسـعافات األولية ومـا بعدها من 
مراجعات ألشـهر أطباء العيون وكانت حالته 
الفاجعة الكربى لعائلته ولسلوى التي كانت يف 
أشد حاالت التأثر واالحباط حيث لم تنفك عن 
زيارته من أجل التخفيف عنه ومواسـاته ويف 
آخر زيارة لها وهي األخرية فوجئت بإنتفاضة 
أحمـد ضدها وأمام الجميـع وهو يطلب منها 
عدم زيارته مستقبال وقطع أي إتصال بينهما 
ثم طردها بقسوة فكانت دهشة الجميع لهذا 
الترصف الغري متوقـع والغري مقبول ارسعت 
سـلوى بالخروج وهي يف أشـد حاالت الذهول 
والحرج ال تلوي عىل يشء وسط حالة الوجوم 
التي سـيطرة عـىل الجميـع أما والدتـه التي 
أسـقط يف يدهـا من جـراء الحالة اسـتنفرت 
قواهـا وتوجهـت إليه مندهشـة مسـتفرسة 
فـكان جوابه املأسـاوي ياوالدتـي هدئي من 
روعك واسـتمعي جيدا:اني أحبها حد الجنون 
ولـوال حبي لها ملا ترصفت معها هذا الترصف 
الغريب ألني ال أريد لهـا أن تميض حياتها مع 

رضير فقد البرص وغاب عنه النور.
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يحرص الكثري من األشخاص عىل تناول املرشوبات اليومية الطبيعية، 
والتي تندرج ضمن فئة العادات اإلنسـانية، بسبب انشتار استهالكها 
عامليا، من األمور املؤثرة عىل حياة اإلنسـان بشكل عام صحيا ونفسيا 

أيضا.
ونرشت مجلة علمية دراسـة ومراجعة شـاملة جديدة أكدت نتائجها 
أن أحد أكثر املرشوبات املنشـرتة حول العالم، والذي يصنفه الكثريون 
باملرشوب رقم 1 لنجاح حياتهم، ال يقدم فقط شعورا جميال لإلنسان، 

بل إنه أيضا يساهم يف تعزيزه صحته، عند تناوله كل صباح.
وعادة رشب القهوة يمكن أن تقدم يف الواقع فائدة كبرية لإلنسـان قد 

ال يتوقعها البعض.
و قـد قيمت املراجعة، التي أيدها معهد املعلومات العلمية عن القهوة، 
أكثر من 194 منشورا علميا مختلفا، حيث أشارت النتائج إىل أن رشب 
القهوة املعتدل (حوايل ثالثة إىل خمسة فناجني يومًيا) ال يسبب أي آثار 

ضارة عىل الجهاز الهضمي.
وأشارت النتائج إىل أن رشب القهوة كان مرتبطا بوجود تركيبة صحية 
مليكروبـات األمعاء (الحفـاظ عىل صحة بكترييا األمعاء يف الجسـم)، 
ويؤثر ذلك بشـكل إيجابي عىل الجهاز الهضمـي والقولون، بل ويقلل 

من خطر اإلصابة بأمراض الكبد.
ويسـاعد الكافيني املوجـود يف القهوة عىل تحفيـز هرمون هضمي يف 
الجسـم يسمى الجاسـرتين، وكذلك حمض الهيدروكلوريك املوجود يف 

املعدة ويساهم تحفيزهما عىل تكسري وتفتيت الطعام يف املعدة.
و يحفز الكافيني هرمون كوليسيستوكينني، وهو هرمون يحفز إفراز 
املـادة الصفراء وهـو أمر مهم جدا أثناء الهضم ويسـاعد يف تسـهيل 

العملية.
و يف تقريرهـا عن أهمية هذا املرشوب (القهـوة)، و هذه النتائج ربما 
تقـدم معلومـات مخالفة حـول بعض املعتقـدات السـابقة املتعلقة 
بالقهـوة، حيـث يعتقـد البعـض أنهـا قد تسـبب مشـاكل يف الجهاز 
الهضمي ومع ذلك، فإن هذه املراجعة تكشـف زيف االدعاء وتتعمق يف 

كيفية مساعدة القهوة يف الواقع يف عملية الهضم.

التطـور التكنولوجـي الهائـل الـذي 
غـزا حياتنـا غـريَّ كثريًا مـن مفاهيم 
وأساليب عيشـنا، فسيطرت الهواتف 
الذكيَّة عىل أوقاتنـا ونمط حياتنا بما 
تحملـه من برامج ووسـائل للتواصل 
االجتماعـي بـكل يرس وسـهولة؛ ما 
جعل كثريًا مـن األرس وبدافع الخوف 
عىل أبنائها أن تضعهم يف دائرة الشـكِّ 
والحـرص عـىل التعرُّف عـىل صغائر 
األمـور، ليبدأ هذا الشـك بالسـؤال ثم 
التتبـع والتنصت والتفتيـش وأحياًنا 
يصـل إىل حـدِّ املراقبـة، ما سـيؤثر يف 
حياتهـم املسـتقبليَّة حتًمـا. ليصبح 
هـل  أمرهـم  مـن  حـرية  يف  اآلبـاء 
سـون عىل أبنائهم ويبحثون يف  يتجسَّ
جواالتهـم؟ أم يرتكونهم عىل حالهم؟ 

وهل من طريقة أخرى ال يعرفونهـا؟
ولإلجابـة عن هـذه األسـئلة ال بدَّ أن 
نـدرك أنَّ هنـاك فرًقـا يف التعامل بني 
األبنـاء بحسـب حاالتهـم العمريَّـة؛ 
فاألطفال يجوز لألب واألم االطالع عىل 
خصوصياتهم اإللكرتونيَّة بشكل غري 
مبـارش والتعامل معهـم برفق ولني. 
أمـا األبناء يف سـن املراهقـة فيفضل 
عـدم تفتيـش خصوصياتهـم تماًما؛ 

ألنَّ يف هذه السن يحب الشاب والفتاة 
واالسـتقالليَّة  بالذاتيَّـة  يشـعرا  أن 
أن  يقبـالن  وال  املسـؤوليَّة،  وتحمـل 
ُتنتهـك خصوصيتهمـا بدافع الخوف 

واالطمئنان.

عـىل  نرتكهـم  أن  يعنـي  هـذا  هـل 
حالهم؟ أم هل هناك من حلٍّ يشـعرنا 
باالطمئنان عليهم من دون التدخل يف 

خصوصياتهم؟
أبناءنـا وال  نراقـب  أن  يجـب علينـا 

هـي  فاملراقبـة  عليهـم؛  نتجسـس 
التحسـس واالستشـعار عن بعد بما 
يتحرَّكـون بشـكل  األبنـاء  أنَّ  يفيـد 
صحيـح، وتكـون دوافعهـا حسـنة 
تماًمـا تهدف للتوجيـه والتقويم. أما 

التفتيش والتجسـس فبواعثـه غالًبا 
سـيئة، ومحمله سـوء الظن والبحث 
عـن األخطـاء، وعواقبـه سـيئة عىل 

األبناء.
وأفضل مـا يقوم به اآلبـاء واألمهات 
قبل مراقبة أبنائهم هو تنشئتهم عىل 
قواعـد تكون لهم بإذن الله وقاية من 

الوقوع يف الخطأ أو االستمرار فيه:
ـ اعمـل عىل تنشـئة ابنك بـأن يعظم 
اللـه يف قلبـه، وزد من معرفتـه بالله 
ورسـوله وهديـه وصفاتـه وأخالقه 

فهو قدوة للبرشيَّة.
ـ بني له الطرائق السـليمة التي تعينه 
عـىل االنفتاح واالسـتفادة من كل ما 
هـو جديد، وحـذره من كل الوسـائل 

التي قد توقعه يف الخطأ.
ـ ال تتدخـل يف خصوصيَّـة أبنائك وال 
تنتهـك حرماتهم، وأعلم بأنك إذا كنت 
تقتحم كل يشء يف حياتهم فلن يبقى 
لـك تأثري وهيبة عليهم، وإذا غلب عىل 
ظنك يف يوم من األيام بأنَّ ابنك أخطأ يف 
استخدام الجوال فخذه وعظه ووجهه 
من دون أن تكشف الغطاء عن خطئه؛ 
ألنَّ الغطاء لو انكشف سيجري األبناء 

عىل الخطأ مرَّة أخرى.

10واحة
b:NNN›õœa@›j‘nèfl@ÏÆ

alzawraanews@yahoo.com

_·Ëˆb‰ic@pbÓñÏóÇ@îÓn–m@ıbi�€@’±@›Á
†NNN›õœa@›j‘nèfl@ÏÆŸnÓi@¿@ŸjÓj:·ا

@Úzó€@fiÎ˛a@lÎãìæa@Û‹«@“ã»m
ıb»fl˛aÎ@ájÿ€aÎ@ÊÏ€Ï‘€a

NN@Ñj�æa

ÚÓj†@|ˆbó„

 
يمكـن لباقـة مـن الزهـور الطازجـة أن 
تيضء أي غرفة، لكن بدون جذور لدعمها، 
سـتبدأ يف الذبـول واملوت يف إناء، ولحسـن 
الحـظ، هناك طريقـة لجعل تلـك األزهار 
امللونـة تدوم لفرتة أطول بكثري مع العناية 
بضـع  اتخـاذ  إىل  سـتحتاجني  املناسـبة، 

خطوات إضافية.
لكن ليست هناك حاجة لرشاء مواد حافظة 
فاخرة أو ما يسمى بأغذية الزهور، يمكنك 
اسـتخدام مـواد التخزين األساسـية ملنح 
الورود والنرجس دفعة إضافية من الحياة. 
اتبعي هذه الخطوات للحفاظ عىل زهورك 
تعيش لفرتة أطـول مع املكونـات املنزلية 

الشائعة.
كيفية جعل الزهـور الطازجة تدوم لفرتة 

أطول:
1 - أضيفي 1 لرت ماء دافئ إىل إناء نظيف.

2 - صبـي ملعقتني كبريتني من السـكر يف 

املاء، سيسـاعد السـكر عىل تغذية األزهار 
وتعزيز تفتح األزهار.

3 - أضيفـي ملعقتـني كبريتني مـن الخل 

األبيض وقلبي جيًدا، يساعد الخل عىل منع 
نمو البكترييا ويحافظ عىل نضارة الزهور 

لفرتة أطول.
4 -  إذا لـم يكـن لديـِك خل أو سـكر، فإن 
صـودا الليمـون الحامض املمـزوج باملاء 

ستفعل اليشء نفسه.
5 - أزييل جميع األوراق السفلية من الزهور 

حتى ال يكون هناك أي منها يف املاء.
6 - أقطعـي 1 إىل 2 بوصـة من السـيقان 

بزاوية أثناء وجودهم تحت املاء.
7 - رتبي الزهور يف املزهرية.اعريض الباقة 
يف مكان بـارد وخايل من السـحب، تجنبي 
أشـعة الشـمس املبارشة التي تسبب موت 

األزهار بشكل أرسع.
8 - أعمـيل عـىل تغيـري املاء كل يـوم ومع 

إعادة قص السيقان يف كل مرة.

عـىل الرغم أن القدمني هي أبعد جزء 
من الجسـم عن القلـب، إال أنها أول 
من يشـري إىل وجود مشاكل صحية، 
رشط فحصهمـا جيـداً ومراقبتهما 
بشـكل منتظم. يف ما ييل 10 عالمات 
عىل القدمني تشـري إىل أن هناك خلالً 

يف الجسم.
العالمة األوىل: عدم وجود الشعر عىل 

أصابع القدمني
عىل الرغم أن معظم النسـاء يفضلن 
أن ال يكـون هناك شـعر عىل أصابع 
القدمني ألسـباب جمالية، إال أن عدم 
وجود الشـعر قد يشـري إىل مشـكلة 
صحية مثـل ضعف الـدورة الدموية 
مثـال. يف الواقـع، فـإن غياب شـعر 
أصابـع القدمـني فجـأة هـو عالمة 
عىل أن تدفق الدم نحو القدمني ليس 
كافياً لدعم نمو الشـعر. ومن املمكن 
أن القلـب ال يضخ بشـكل كاف الدم 
نحـو القدمني، لـذا عليك استشـارة 
الطبيب للتحقق من حالتك الصحية.

العالمة الثانية: تشنجات القدمني
تشـنجات القدمـني مشـكلة صحية 
شائعة جداً قد تكون مرتبطة بالعديد 
من املشاكل، مثل اضطرابات عصبية 
أو الجفـاف أو سـوء التغذيـة. عليِك 
رشب الكثري من املاء كل يوم، خاصة 
إذا مارسـت الرياضة وتناويل األغذية 
واملغنيسـيوم  بالبوتاسـيوم  الغنيـة 
التشـنجات.  ملنـع  والكالسـيوم 
وللشـعور بالراحة الفوريـة، انقعي 
قدميـك يف حمـام دافـئ مـع تمديد 

أصابع القدمني يف املاء.
العالمـة الثالثة: جروح القدمني التي 

ال تندمل

إذا كنت تعانني مـن جروح ال تندمل 
عىل قدميك، فهذه عىل األرجح عالمة 
عـىل مـرض السـكري. ويف الواقـع، 
فإن مسـتوى السـكر املرتفع يف الدم 
وغري املراقب لفرتة طويلة قد يسـبب 
السـفلية  األطـراف  عـىل  تقرحـات 
وجـروح دون أن يشـعر الشـخص 
باأللم. يجب عىل األشخاص املصابني 
كل  التقرّحـات  مراقبـة  بالسـكري 
يوم التي قـد تظهر مثـل االلتهابات 

الفطرية أو الجروح عىل القدمني.
والجـرح الذي ال يلتئم قد يكون أيضاً 
أحـد أعـراض رسطـان الجلـد. وقد 
يظهر الورم امليالني عىل أي جزء من 
الجسـم، حتى بني أصابـع القدمني. 
إذا قمـت باستشـارة طبيـب الجلد، 
سـيقوم بفحـص الجسـم وتفحص 

القدمـني عن قـرب جيـداً، حتى بني 
أصابع القدمني.

العالمة الرابعة: القدمني الباردتني
قصـور الغـدة الدرقية هو املشـكلة 
الصحية األكثر شـيوعاً التي تسـبب 
بـرودة القدمني، حيث ال يمكن ليشء 
تدفئتهمـا. إذا كان عمـرك يزيـد عن 
األربعـني عامـًا، من املمكـن أن لديك 
اضطراب يف الغـدة الدرقية. قد يؤدي 
هذا املرض أيضاً إىل تسـاقط الشـعر 
والدوخـة واكتسـاب الـوزن بشـكل 
الخ.  اكتئابيـة،  رسيع واضطرابـات 
يمكنـك التحقق مـن الغـدة الدرقية 
بفحص دم بسـيط. إذا تم تشخيص 
الحالـة سـيصف لك الطبيـب العالج 

املناسب.
العالمة الخامسة: نمو (غري طبيعي) 

يف أصبع القدم الكبري
إذا الحظت زيـادة حجم أصبع القدم 
الكبـري بشـكل رسيـع، وأن شـكله 
تغرّي وأصبـح أحمر اللون أو متهيجاً 
أو متورمـاً، من الـرضوري مراجعة 
الطبيـب عىل الفور. األسـباب األكثر 
شـيوعاً املرتبطـة بهـذه الحالة هي 
األمـراض التالية: النقـرس، التهاب، 

التهاب املفاصل، إصابات جسدية.
العالمـة السادسـة: تنميـل أصابـع 

القدمني
اإلحسـاس بالتنميـل يف القدمني هو 
عـادة عالمة عـىل مرض السـكري، 
نتيجة إلدمان الكحول املزمن أو اآلثار 
الجانبية للعالج الكيميائي. ولكن إذا 
أحسسـت بالتنميـل يف قـدم واحدة، 
فقد يكـون األمر مرتبطـاً بعصب يف 
الظهـر أو القدم (ارتـداء أحذية غري 
مناسـبة). يف هذه الحالة، يجب أخذ 

مسكنات لأللم.
عضـل  إلتهـاب  السـابعة:  العالمـة 

األروح
العظمة التي تظهر عىل أصبع القدم 
الكبري ال ترتبط دائماً بارتداء األحذية 
ذات الكعـب العـايل، عـىل الرغـم أن 
الجميـع يعتقـد ذلـك. عـىل العكس 
من ذلـك، يتعلـق األمر بخلـل وراثي 
للقـدم قـد يتفاقـم بارتـداء األحذية 
غري املناسـبة. وغالباً ما يكون تشوّه 
القدم هـذا مصحوبـاً بعظمة كبرية 
عىل جانـب األصبـع الكبري، بسـبب 
انحراف مشـط القـدم وأصبع القدم 
الكبـري. وأحياناً يتطلب هذا التشـوّه 

التدّخل الجراحي.
العالمة الثامنة: األلم يف كعب القدم

ينجـم إلتهـاب اللفافـة األخمصيـة 
بتمـدد أو تمزق اللفافـة األخمصية، 
الغشـاء الليفي الـذي يمتد من عظم 
الكعـب إىل قاعـدة أصابـع القدمني. 
وهو يسبب أملاً شديداً يف الكعب والذي 
قـد يحدث عادة عند االسـتيقاظ من 
النـوم عادة أو حـني تحملني كريس. 
وقـد يـزداد سـوءاً إذا كنـت ترتدين 
كنـت  إذا  أو  مناسـبة  غـري  أحذيـة 
تمارسني النشاط البدني املستمر. يف 
الواقـع، الرياضيني هم األكثر إصابة 

بهذا األلم.
وحكـة  تقـّرش  التاسـعة:  العالمـة 

القدمني
أو  القدمـني  يف  تقـرش  الحظـت  إذا 
عـدوى  مـن  تعانـني  فربمـا  حكـة 
الخمـرية (التهاب فطـري ناجم عن 
فطر املبيضات). ويمكن شـفاء هذه 
الحالة بشـكل فّعال باستخدام كريم 
مضاد للفطريـات وتنظيف القدمني 
بشـكل جّيد وصحيح. السـبب اآلخر 
للحكة قد يكـون مرتبطاً بالصدفية، 
وهو مرض جلدي ال يمكن تشخيصه 

إال من قبل طبيب الجلد.
العالمة العارشة: األظافر الصفراء

قد تكـون األظافـر الصفـراء أحياناً 
عالمة عـىل الشـيخوخة، خاصة إذا 
كانـت مصحوبـة بتقـّرش أو تكّرس 
الظفـر. ولكـن قـد تكـون األظافـر 
الصفـراء أيضـاً عالمة عـىل التهاب 
فطري قد يكون قابالً للعالج بسهولة 
باسـتخدام كريم مناسـب. من جهة 
أخرى، النسـاء اللواتـي يضعن طالء 
األظافر بشكل مسـتمر عىل األظافر 

لديهن عادة أظافر صفراء.
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بعد ارتفاع أسعارمستحرضات 
بجميع  والكريمـات  التجميـل 
أنواعهـا، ومـع ارتفـاع درجة 
املرأة  الشـمس وحرص  حرارة 
عـىل املحافظـة عـىل برشتهـا 
مـن أشـعة الشـمس الضـارة 
التي تسـبب اإلسمرار وجفاف 
القـدرة  لديـك  اآلن  البـرشة.. 
يف  الشـمس  واقـي  لصناعـة 
منزلك بطريقة سهلة وبسيطة، 
وأيضا صحية لخلوها من املواد 

الكميائية.
املقادير

زبدة كاكاو
ربع فنجان زيت جوز الهند

فنجـان مـن زيت اللـوز وزيت 
الزيتون وزيت السمسم

وأيضـا معلقتـني من الشـاى 

البارد
الطريقة 

تسـخن زبدة الكاكـو مع زيت 
جوز الهنـد عيل النـار الهادئة 

حتي زوبان املكونات.
ثم إضافة زيت السمسم وزيت 
اللوز وزيت الزيتون ويتم خلهم 

جيـدا ثم إضافة الشـاي البارد 
واملركز إيل هذا الخليطثم نضعه 
يف الثالجة عدة ساعاتحتي يربد 

تماما.
ونقوم باستخدام هذا املسحوق 
قبل التعرض للشـمس بنصف 

ساعة.

تشـري بعض الدراسـات إىل أن 
اإلجهاد العصبي والنفيس لألم 
املرِضعـة، له تأثري عـىل إفراز 
حمض ”الالكتيك“ الذي يعمل 
عـىل تخمـر حليبهـا وتغيـري 

طعمه.
النفسـية  الحالـة  وتنعكـس 
السيئة لألم املرِضع عىل كمية 
كمـا  فتقـّل،  الحليـب  إفـراز 
يفرز الجسـم كمية كبرية من 
الـذي  هرمـون ”اإلسـرتس“، 
وينعكـس  املناعـة،  يضعـف 
عىل سـهولة اسـتقبال الطفل 

لألمراض.
عالوة عـىل أن العصبية والنكد 
اللذيـن يصيبان األم يسـببان 
مغصاً ونفخة للرضيع، وتوتراً 
يف األمعـاء، جراء تغري خواصه 

الطبيعية.
ولكـن.. هل يجب عـىل األم أن 
تسـتمر بإرضاع طفلها وهي 

حزينة أم تتوقف؟
 أن التأثـري النفيس اليسء عند 
املـرأة املرضعـة يؤثر سـلباً يف 
الرضاعـة الطبيعيـة لطفلها، 
وعىل كمية حليبهـا، ونوعيته 

أيضاً.
والعديد من األمهات يشـتكنَي 
جراء اسـتمرارية أطفالهن يف 

البـكاء، دون معرفة التفسـري 
الواضح لهم، ولكن بعد توجيه 
عـدة أسـئلة لهـّن، يتبـني أن 
الطفل لـم يحصل عىل حاجته 
الكافية مـن األّم، لعدم كفاية 
كميـة الحليـب التـي تلقاهـا 
منهـا؛ ألنهـا لم تكـن يف مزاج 

جيد.
األمر ال يتوقـف عند هذا الحد، 
بـل يتأثـر نومـه سـلباً، وهذا 
اكتسـاب  آخـر جـراء  سـبب 
الطفل الشـعور السـلبي الذي 
تعيشـه أمه أثنـاء إرضاعه ما 

يسبب له النكد وقلة النوم.
لذلك عىل كل أّم مرِضعة تشعر 
تستسـلم  ال  بـأن  بالحـزن، 
للحليـب الصناعـي، الذي هو 

سـهل املنال، بـل ينبغي عليها 
زيادة مرات الرضاعة الطبيعية 
لطفلهـا؛ ألنها ستحسـن من 
إنتاج  النفسية وتحفز  حالتها 
هرمـون السـعادة عندها، ما 
ُيخرجهـا مـن مزاجها اليسء، 
وأن الحل ليـس يف االبتعاد عن 
الرضاعـة الطبيعية لـه خوفاً 

عليه.
ولفتـت إىل أن هنـاك طريقـة 
يمكن لألّم استخدامها لسحب 
الحليب من صدرها إذا شعرت 
بقلة كميته من خالل ”شفاطة 
الحليب“ سـواًء الكهربائية أو 
اليدوية، عىل أن تعطي الحليب 
املسـحوب لطفلهـا بزجاجـة 

بدالً من الحليب الصناعي.

@Úèjÿ€a@›‡«@Ú‘Ìã†
املكوّنات 

تحضري الدجاج:
دجاج كامل، مقّطع إىل 8 قطع - 1

صلصة طماطـم طازجة ممزوجة 
بمكعبات من الطماطم - كوب

معجون الزنجبيل أو معجون ثوم - 
ملعقة كبرية

بهـارات مشـكلة - نصـف ملعقة 
كبرية

زيت زيتون - ملعقتان كبريتان
لتحضري األرز:

أرز بسمتي - كوب

ماء - كوبان ونصف
زيت زيتون - ملعقتان كبريتان

صلصة طماطـم طازجة ممزوجة 
بمكعبـات مـن الطماطـم - ربـع 

كوب
بصل أبيض، صغري الحجم، مفروم 

1 -
معجون الزنجبيل أو معجون ثوم - 

ملعقة كبرية
بهارات مشكلة سـعودية - ملعقة 

صغرية
للتزيني:

بيض مسلوق، مقسـوم نصفني - 
3

صنوبر محّمص - بحسب الرغبة
بقدونس مفروم أو كزبرة - بحسب 

الرغبة
طريقة العمل

وعـاء  يف  الدجـاج:  لتحضـري   -
كبـري، ضعـي صلصـة الطماطم 
مع معجـون الزنجبيل (أو الثوم) 

والبهارات املشكلة.
- اخلطي املكونات جيداً.

- اضيفي قطع الدجاج واخلطيها 

بالتتبيلة جيداً.
- غّطي الوعاء وأدخليه إىل الثالجة 

لساعة عىل األقل.
- يف مقالة، حّمي زيت الزيتون.
- ضعي قطع الدجاج املنقوعة.

- غّطـي املقـالة واتركـي الدجاج 
ينضـج مـن الجهتني، حـوايل 10 

دقائق لكّل جهة.
- لتحضري األرز: يف قدر، حّمي زيت 

الزيتون عىل حرارة متوسطة.
- قّيل البصل ومعجون الزنجبيل.

- اخلطي واتركـي املكونات حتى 

تذبل، حوايل 3 دقائق.
الطماطـم  معجـون  اضيفـي   -

والبهارات املشكلة واخلطي.
- اسكبي املاء ثّم ضعي األرز.

- أتركـي املزيـج يغـيل ثـّم غّطي 
القدر وخففي حرارة النار.

- دعـي الخليـط عىل النـار لـ23 
دقيقة حتى تنضج حّبات األرز.
- يف طبق التقديم، وّزعي األرز.

- أضيفـي فـوق قطـع الدجـاج 
والصنوبـر  بالبيـض  زّينـي  ثـّم 

والبقدونس.
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لالجابة عىل السـؤال كيف اعرف 
برجـي من اسـمي واسـم امي، 
يجـب اوالً تدوين االسـم واسـم 

االم ثم القيام بهذه الخطوات. 
رقـم  اىل  حـرف  كل  تحويـل   1

بحسب جدول حاسبة الجمل. 
أ=1، ب=2، ج=3، د=4، هــ=5، 
ط=9،  ح=8،  ز=7،  و=6، 
م=40،  ل=30،  ك=20،  ي=10، 
ن=50، س=60، ع=70، ف=80، 
 ، ر=200  ق=100،  ص=90، 
ث=500،  ت=400،  ش=300، 
ض=800،  ذ=700،  خ=600، 

ظ=900، غ=1000
-التـاء املربوطـة تعتـرب تـاء = 

.400
واليـاء  املقصـورة  -االلـف 

املقصورة مثل الياء =10.
-الهمزة ال تحسب نهائياً= 0.

املـدة  او  الشـدة  -الحـرف مـع 
يحسب كالحرف نفسه .

2 يجـب جمـع ارقـام االحـرف 
الخاصة بكل اسم عىل حدة. 

3  يتـم بعـد هذا جمـع حاصيل 
عمليتي الجمع. 

 4 تتم قسمة النتيجة عىل 12. 
مجـدداً  النتيجـة  رضب  يتـم   5

بـ12. 
6 يجب اخرياً طرح نتيجة عملية 
الـرضب (5) من نتيجـة عملية 
الحالـة  هـذه  ويف   .(3) الجمـع 
يحـدد الرقم الذي يتـم الحصول 

عليه الربج الطالع. 
مثال اذا كان االسـم هو سـماح 

واسم االم ليىل
سـماح = س + م + ا + ح= 60 + 

 .109  = 8 1+ + 40
 ليىل = ل + ي+ ل+ ى = 30 + 10 

80 = 10 + 30 +
 189 = 80 + 109

189 قسـمة 12 = 15.75 يعنـي 
 15

 بعد هذا يجب إجراء هذه العملية 

 15X 12 = 180 :الحسابية
ثم 189 – 180 = 9. والرقم 9 اي 

باقي القسمة يحدد الربج. 
نتيجة حسـاب الربج من االسـم 

واسم االم 
 عـل  كل من تسـأل كيف اعرف 
برجي من اسـمي واسـم امي ان 
تجري هـذه العملية الحسـابية. 
ويف هذه الحالـة يمكن الحصول 

عىل هذه النتائج. 
القسـمة عـىل  اذا كان باقـي   -
12 هـو 1 فإن الـربج الطالع هو 

الحمل. 
- اذا كان الحاصـل هـو 2 فهـذا 

يدل عىل ان الربج هو الثور. 
- يف حـال تم الحصول بعد اجراء 

القسـمة وعمليـة الطـرح عـىل 
الرقـم 3 فهذا يـدل عىل ان الربج 

هو الجوزاء. 
- اذا تـم الحصـول عـىل الرقـم 
هـو  الطالـع  الـربج  يكـون   4

الرسطان. 
- يعنـي الحصـول بعـد عمليـة 
الطرح عىل الرقم 5 ان الربج هو 

االسد. 
- يشـري الرقـم 6 الـذي يمكـن 
الحصـول عليه بعد الطرح اىل ان 

الربج الطالع هو العذراء. 
- يعني الحصول عىل الرقم 7 ان 

الربج الطالع هو امليزان.  
- الرقـم 8 الذي يمكـن ان ينتج 
عن هذه العملية الحسـابية هو 

رقم برج العقرب. 
- يشـري الرقم 9 اىل برج القوس 
فيمـا يعنـي الرقـم 10 ان الربج 

الطالع هو الجدي.  
- امـا الرقـم 11 فهـو مناسـب 
لـربج الدلـو و12 و0 همـا رقم 

برج الحوت.      
وتشكل حاسبة الجمل اذاً احدى 
طرق االجابة عىل السـؤال كيف 
اعرف برجي من اسـمي واسـم 

امي.
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أصحاب بـرج الحمل حظك لليوم مهنياً:تنشـغل 
اليوم بالعديد من النشـاطات املهمة وتحرض ألمور 
جديدة بالعمل عاطفياً:ترصف بعفوية فالحبيب يحبك 

كما أنت. 

أصحاب برج القوس حظك لليوم مهنياً: ال تكن 
متمـرداً عىل قوانـني العمل والتزم بهـا عاطفياً: 
تـزداد تألقـاً بنظـر الحبيـب وتقرب املسـافة بينك 

وبينه. 

أصحاب برج الجوزاء حظك لليوم مهنياً:تتطور 
أعمالك وتستعد ملرحله جديدة واعدة. عاطفياً:ال 

تطيل فرتة بعدك عن الحبيب وتمسك به. 

مهنياً: تؤثر فيك بعض األحداث الخارجية وتدخلك يف حالة 
قلق وتعيق إنجاز أعمالك. عاطفياً: تعيش استقراراً عاطفياً 
ويريحك األسـلوب الجديـد الذي تتبعه مع الرشيـك. اجتماعياً: 
حياتك االجتماعية غنية باللقاءات مع أشخاص يقاسمونك أفكارك 

وهواياتك. 

أصحـاب بـرج الدلـو حظك لليـوم مهنيـاً: ال 
تسـتنتج األمور عىل حسب هواك عليك أن تفكر 
بطريقة منطقيـة عاطفياً: يزعجك غـرور الحبيب 

وتكربه عليك. 

مهنيـاً: تعّزز موهبتك يف الحصول عىل الدعم من اآلخرين 
مواقفـك ومصالحـك. عاطفيـاً: تنعم بجو مـن الطمأنينة 
وراحة البال مع الرشيك وتعيش معه عالقة مثالية. اجتماعياً: 
تحتّل الصداقة مركزاً مهماً يف حياتك ويجعلك إخالصك محّط أنظار 

الغري. 

أصحاب برج الجدي حظك لليوم مهنياً: ترتفع 
أسهمك بالعمل وتزداد شعبيتك أمام زمالء العمل 
عاطفياً: عالقتك مع الحبيب يف أوجها وتزداد تألقاً. 

أصحاب برج الرسطان حظك لليوم مهنياً:تفكر 
جديـاً يف تأسـيس عملـك الخـاص واالسـتقالل 
عاطفيـاً:ال تصعـب األمور عـىل الحبيب وكـن أكثر 

مسايره له. 

أصحاب برج العقرب حظك لليوم مهنياً: مشاريع 
جديـدة تعمـل عليها اليـوم وتسـعى اىل انجاحها 

عاطفياً: ال تراهن عىل مقدار محبة الحبيب لك. 

أصحاب برج الحوت حظك لليوم مهنياً: ال تكن 
مترسعاً بقراراتك وتأنى قبل أن تقوم بأية خطوه 

عاطفياً: يعود االستقرار اىل عالقتك العاطفية.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

أصحاب برج الثور حظك لليوم مهنياً:تسـيطر 
عىل األوضاع اليوم بالعمل وتمسـك بزمام األمور 
عاطفياً:عليك أن تعرف كيف تختار الرشيك املناسب 

عندما تقرر االرتباط. 

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

أصحاب برج األسـد حظك لليـوم مهنياً: تقوم 
بالكثري من الخطط من أجل مواجهة منافسـيك 
بالعمل عاطفياً: ال تكن عنيداً واعطي الحبيب فرصة 

اخرى. 

صــــورة و حــــدث
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غزل عراقي
ــاح  مرتـــــ ــا  معناه ــك  عش ــن  كلم ــو  م
ــدم  تن ــر  تنقــــه ــك  روح ــه  اعل ــرات  م
ــام  هألي ــص  مخل ــر  بش ــول  ك ــو  م ألن 
ــم  حتـــل ــت  وك ــل  به ــده  تري ــي  أل ــه  تلك
ــون  العــــي ــن  م ــك  يفهم ــد  واح ــح  يص
ــم يفه ــا  م ــة  بأذن ــح  تصي ــو  ل ــد  واح و 
ــوز والع ــره  فق ــه  چ ــط  غل ــه  احن ــي  يعن
ــه وران ــض  يرك ــه  صفـــ ــه  ظلن ــل  مث

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy
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الطرف االخر

1848 - كارل ماركـس وفريدريك 
إنجلز ينرشان اإلعالن الشيوعي.

1922 - اململكـة املتحـدة تنهـي 
حمايتها التي فرضتها عىل مرص 

عام 1914.
1946 - اللجنـة العامـة للعمـال 
إىل  تدعـو  املرصيـني  والطلبـة 
إرضاب عام ضد سلطات االحتالل 
الربيطاني رًدا عىل حادثة كوبري 

عباس التي وقعت يوم 9 فرباير.
1952 - طـالب بنغـال يموتون يف 
مظاهـرات ضـد اعتمـاد األردية 
كلغـة رسـمية وليـس البنغالية، 
ويسمي أهل بنغالديش هذا اليوم 

بعيد شهداء اللغة.
1965 -اغتيـال مالكـوم إكس أو 

الحـاج مالك شـباز رئيـس اتحاد 
واملتحـدث  األمريـكان  األفارقـة 
الرسمي لحركة أمة اإلسالم أثناء 
وجوده يف قاعة املؤتمرات يف مدينة 

نيويورك.
األمريكـي  الرئيـس   -  1972
ريتشارد نيكسون يزور جمهورية 

الصني الشعبية.
إرسائيليـة  مقاتـالت   -  1973
تسـقط طائرة الخطـوط الجوية 
العربيـة الليبيـة الرحلة رقم 114 
فـوق سـيناء، وأدى الحـادث إىل 

مقتل 108 من الركاب.
1991 - الجيـش العراقـي يفجر 
عدد مـن أبـار النفـط يف الكويت 

إبان حرب الخليج الثانية.

يتوجهـون  اليمنيـون   -  2012
لصناديـق االقرتاع النتخـاب عبد 
ربه منصـور هادي رئيًسـا خلًفا 
لعيل عبـد الله صالـح وذلك وفًقا 
للمبـادرة الخليجية لحل األزمة يف 

اليمن.
2014 - الربملـان األوكراني يوافق 
رساح  إطـالق  عـىل  بالتصويـت 
رئيسة الوزراء السابقة واملعارضة 
يوليـا تيموشـينكو وكذلـك يعزل 
يانوكوفيتـش  فيكتـور  الرئيـس 
ويقر انتخابات مبكرة يف 25 مايو 

من السنة املذكورة.
ينقـل  الُرتكـّي  -الجيـُش   2015
رضيح سـليمان شاه جد الُساللة 
الُعثمانيَّـة مـن شـمال حلـب إىل 

عـىل  السـوريَّة  أشـمة  منطقـة 
مسـافة 200 مـرت مـن الُحـدود 
الُرتكيَّة، بعد أن كان تنظيم داعش 

قد هدد بنسفه.
الرئيس اليمني عبـد ربه منصور 
هادي يتمكن مـن الفرار إىل عدن 
بعد اإلقامـة الجربية التي فرضها 

عليه الحوثيون يف صنعاء.
2016 - إعصار وينسـتون أقوى 
إعصـار اسـتوائي تـم تسـجيله 
يرضب جزيـرة فيجي ويقتل عىل 

االقل 20 شخًصا عىل األقل.
دجوكوفيتـش  نوفـاك   -  2021
ونعومي أوساكا يفوزان يف بطولة 
أسـرتاليا املفتوحـة لكرة املرضب 

لعام 2021.

يرضب للشـخص الكسـول الذي تعـوّد عىل 
البطالة وعاش عالة عىل غريه من الناس

أصله: أن رجال كان له ولد كسول ، وكان كلما 
يحاول إصالحه وإرشاده ، يزداد كسال وبالدة 
، حتـى تعب الرجل ومّل ويـأس من إصالحه 
وسـلم أمره إىل الله تعـاىل . ويف ذات يوم قرر 
الرجل أن يرسل إبنه إىل مجمع التنابلة ليعيش 
بينهم ويصبح واحدا منهم ، فرييح ويسرتيح 
. وكان التنابلة آنذاك يعيشون يف بستان كبري 
يف إحـدى ضواحي بغـداد ، ينامون فيه طيلة 
يومهم . فإذا جاعوا أكلوا مما يتساقط عليهم 

من رطب ، من النخيل املوجودة يف البسـتان ، 
وإذا أحّسـوا بالظمأ رشبوا من ماء الساقية . 
ذهب الرجل إىل شـيخ التنابلة ورشح له األمر 
وسلّم له ولده الكسول . فرحب شيخ التنابلة 
بالتنبـل الجديد وقال له : (( شـوف بابا روح 
نام هناك يم الساكية... وملا توكع يمك رطبة 
من النخلة أكلها وإذا عطشت إرشب من ماي 
الساكية... وإنت ما مطلوب منك أي عمل هنا 
)) . فانبطح الولد عىل األرض ، قرب الساقية 
، يف إنتظار سقوط الرطب بالقرب منه ، وبعد 
مدة وجيزة سـقطت رطبة بالقرب من رأسه 

، فلم يكلّف نفسـه عنـاء إلتقاطها ووضعها 
يف فمـه ، فقال بكالمه البطـيء املتثائب : (( 
رحم اللـه والديه اليل يخّيل الرطبة بحلكي )) 
. فسمع شـيخ التنابلة ماقاله التنبل الجديد 
فضحـك منه واسـتدعاه إليه ، وقـال له : (( 
كـوم ولك كوم روح ألبوك كـول له : آني تنبل 
ونـص .. و ماأحتاج أعيش ويه التنابلة حتى 
أتعلّـم منهم )) . ثم علم النـاس بحكاية ذلك 
الصبـي، وعجبـوا من كسـله وضحكـوا من 
فعله ، فقالوا فيه (( تنبل أبو رطبة )) وذهب 

ذلك القول مثال .

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊
الكلمات االفقية

1 – مدينة يف الواليات املتحدة األمريكية 
2 – فيلم لفريد األطرش 

3 – لفظة هجاء – اسم علم مؤنث 
4 – من الحبوب – مرض 

5 – دولة عربية 
6 – ينهمر من العيون – دولة عربية 

7 – أول من دعى نفسه فيلسوفاً 
عالمـة   – األسـد  أسـماء  مـن   – ملكـي  عكسـها   –  8

موسيقية 
9 – مدينة أمريكية شهرية بمياهها املعدنية .

الكلمات العمودية
1 – اسم سابق لكينشاسا 

2 – مماثالن – عكسها أحد اإلتجاهات السياسية 
3 – إحدى الحواس – أرسل 

4 – رتبة دينية مسيحية – ندم 
5 – أحصل ”مجزومة“ – األحمق 

6 – يقـال {صـات و ..... } – اسـم بطـل لعبـة رياضية 
سابق 

7 – متفجرة – أضاء 
8 – صفة للحمل – مماثالن ثم مماثلني 

9 – عائلة رسام لبناني راحل .

كيف اعرف برجي من اسمي واسم امي؟

تنبل أبو رطبة
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*هل تعلم أن الكتابة املسمارية هي أول نظام للكتابة، حيث تعود 
إىل العام 3200 قبل امليالد، واسـتخدمت الرموز الطينية يف حساب 

وتسجيل البضائع.
*هل تعلم أن األبجدية األوىل، وُتسمى األبجدية الكنعانية، نشأت يف 

الرشق األدنى القديم، وتحديداً يف لبنان يف العام 1500 قبل امليالد.
* اإلمسـاك بيد شخص عزيز عليك يساعد عىل إزالة القلق والتوتر 

منه ومنك بشكل شبه فوري.
* امللكة فاندين: أمرت بسـجن حالقها الخاص مدة 3 أعوام حتى 

ال يعلم أحد أن الشيب قد مأل شعرها.
* قبل النوم 93 % من أجهزة املخ تبدأ بتصوير أشـياء تتمنى أنت 

أن تحدث. 
* أصحـاب الضحكـة القصـرية يكونون عصبيـني بينما أصحاب 

الضحكة العالية يتسمون بالعفوية والبساطة.
* إخبـار النـاس بمخططاتـك املسـتقبلية تجعلـك أقل حماسـاً 

لتحقيقها. 
*هل تعلم أنه بني القرن التاسع والحادي عرش، اخرتع الصينيون 

البوصلة، وكانت مصنوعة من الحجر الجريي يف ذلك الوقت. 
*هل تعلـم أن يف العام 1440م، اخرتع األملانـي يوهانس جوتربغ 
آلـة الطباعة. هل تعلم أن أول من حصل عىل براءة اخرتاع للهاتف 
الكهربائـي هو ألكسـاندر غراهـام، وأطلق عليه جهـاز الخطاب 

الكهربائي.

يف إحـدى ليايل خريف 1995 ، وأثناء إبحار إحدى السـفن الحربية 
األمريكيـة العمالقة برسعة كبرية بالقرب من السـواحل الكندية، 
أظهـرت أجهـزة الـرادار جسـما هائـال يف طريقـه إىل االصطدام 

بالسفينة .
هرع القبطان إىل جهاز الالسلكي وخاطب الجهة األخرى القبطان 
: هنا قبطان السـفينة الحربية األمريكيـة  مطلوب تغيري االتجاه 

بمقدار 15درجة إىل الجنوب  لتفادي االصطدام.
 أكـرر تغيري االتجاه بمقدار 15 درجـة للجنوب لتفادي االصطدام 

... حول
الجهة األخرى : علم ... هنا السلطات الكندية

الطلب غـري كاف. ننصـح بتغيري االتجـاه بمقـدار 180درجة ... 
حول.

القبطان: ماذا تعني ...!
أنـا أطلـب منكم تغيـري اتجاهكـم بمقـدار 15درجـة فقط نحو 
الجنوب لتفادي االصطدام ؟ أما عن سفينتنا فليس ذلك من شأنك 
... ولكننا سـنغري اتجاهنا بمقدار 15 درجة ولكن نحو الشمال ... 

لتفادي االصطدام أيضا . حول
الجهة األخرى: هذا غري كاف. ننصح بتغيري اتجاهكم بمقدار 180 

أو عىل األقل 130درجة . 
حول القبطان: ملاذا تجادل وترص عىل إصدار األوامر؟ دون أن تقوم 
أنت بتفادي التصادم باملقدار ذاته؟ نحن سفينة حربية أمريكية ، 

فمن أنتم عىل أي حال؟
الجهـة األخـرى: نحن حقل بـرتول عائم! وال نسـتطيع الحركة ! 

احرتس
لكـن الوقت كان قد اسـتنفد يف هذا الحوار الالسـلكي غري املثمر، 

واصطدمت السفينة بالحقل البرتويل .
والـدرس الذي تتعلمه مـن هذه القصة هو أال تفـرتض أن الجهة 
األخـرى لهـا مثـل مواصفاتـك . فليس الهـدف الوحيـد لالتصال 
أن تبعـث برسـالتك إىل األخرين بـل يجب أن يكـون هدفك رباعي 

األبعاد:
أن تفهم الطرف اآلخر
ثم أن تستقبل رسالته

ثم أن تجعل نفسك مفهوما
وأخريا أن تبعث برسالتك إليه .
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خواطر
-حبيبي .. أََعِشـَق ُحروَف الَحِب ألَنَِّها َمْن ُحروِف اْسِمَك 
.. أَْعشـُق سـُكوَن اللَّْيِل ألَنِّه َمْن ِدْفِء َهمِسـَك .. أَْعَشُق 
أغاني الَْحَب َوأَْعَشـَق َصـْوَت نبضاتك .. أََعِشـَق ُجُنوَن 
الَْحـبِّ َوأَْعَشـَق ُكلُّ لَْحَظاِتـَك .. أَْعَشـُق َتَعاِبـرَي الزََّعـِل 
يَِّبَة ِبُقلَِّبَك َوأَْعَشَق ُصُدَق  َوالْبسمَة ِبشفاِتَك .. أَْعَشُق الطَّ
إِْحَساِسـَك .. أَْعَشـُق َغـُروَرَك َوأَْعَشـَق ُكلُّ قسـواتك .. 
أََعِشـَق ُترَاَب أْرِضَك َوأَْعَشُق َممشا أَْقَداَمَك .. أَْعَشُق ُكلَُّك 
َوأَُذوَِّب ِعْشـَق أَْنَفاِسـَك وابتدي َواْنَتَهي أََنا بذاتك .. ملكاً 

عىل عرش الكربياء.

-بـني أحضانـك أبقـى والربيـع بعيونـك أرسح فواديك 
البديـع عىل كتفيك ألقي طرياً ذاب فهواك وأدمن عشـه 
وعرشه أدمن غصنك وأعواد الياسمني آه ِمن عطرك حني 
يغدق الروح والقلب .. آه ِمن سحرك حني يمالني حرارة 
ودفء يـواري بردي وثلوجي فحضنك أشـتهي الجنه .. 
دعيني العمر أتنفسـك أعيشـك أحكيك لكل كائن يعرف 
الحب لكل مالك ذاب فهواك وسـكن القلب .. لكل السما 
واألرض أحبك كل الثواني إليك رسـائل شـوق حمراء ال 

تنتهى تسكن قلبك وتشتهى.



سمرية  الديفا،  طرحت 
وجميع  اليوتيوب  عىل  سعيد، 
ومحطات  املوسيقية  التطبيقات 
«ما  الجديدة،  أغنيتها  الراديو 
السادسة  وهي  اسرتيحتش» 
الجديد  ألبومها  أغنيات  بني  من 
«إنسان آيل»، الذي قررت أن تطرح 

أغنياته عىل فرتات متقاربة.
بأغنية جريئة تعيدها إىل رسائل 
من  للرجل  توجهها  التي  التمرد 
الديفا  طرحت  ألخرى،  فرتة 
سمرية سعيد أحدث أغنياتها التي 
اسرتيحتش»  «ما  عنوان  تحمل 
القاياتي ومن  من كلمات محمد 
وتوزيع  حمزة  محمد  ألحان 
وأخرجها  مصطفى،  محمد 
سمرية  إنتاج  ومن  هاني،  نضال 
وتوزيع    SS production سعيد 

.Digital Sound رشكة
طرحت  سعيد  سمرية  أن  ُيذكر 
الحلو»  «الوقت  أغنية  قبل  من 
القاياتي ومن  من كلمات محمد 
وتوزيع  حمزة  محمد  ألحان 
هاني يعقوب و»بحب معاك» من 
وألحان  طلعت،  محمود  كلمات 
موسيقى  وتوزيع  العدل،  أحمد 

وأيضاً  حسام..  أحمد 
من  «متاهة»  أغنية 

شادي  كلمات 
بالل  ألحان  نور، 
توزيع  رسور، 
هاني  موسيقي 
وأغنية  ربيع، 
اتنني  «الساعة 

كلمات  بالليل» 
تامر حسني، وألحان 

الشافعي..  عزيز 
 ،«Mon Chéri» و 
محمد  كلمات 

القاياتي، وألحان بالل 
هاني  وتوزيع  رسور، 

يعقوب.
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شغلت القضية املثارة والتي عرفت باسم 
يف  العام  الرأي  االسماعيلية»،  «عروس 
مرص، وانترش يف الساعات األخرية عرب 
ياسمني  «أوقفوا  هاشتاغ  تويرت  موقع 
املدافعة  عز»، وذلك بسبب ترصيحاتها 
العريس لعروسه يف الشارع  عن رضب 

يوم زفافهما.
لهجوم  عز  ياسمني  املذيعة  وتعرضت 
موقفها  بسبب  الجمهور  من  قاٍس 
للعريس  املتداول  الفيديو  مقطع  من 
عن  دفاعها  يف  وتسببت  وعروسه، 
األكرب  القسم  غضب  إثارة  يف  العريس 

من متابعيها.
وكانت ياسمني قد دافعت يف برنامجها 
اإلسماعيلية  الناس» عن عريس  «كالم 
ووصفت العروس بأنها أصيلة وطالبت 
حالة  يف  أزواجهن  بمسامحة  النساء 
اعتربه  الذي  األمر  وهو  تعنيفهن 

الجمهور تحريض عىل العنف الزوجي.

االسماعيلية،  عريس  أّن  بالذكر  جدير 
مركز  من  خروجها  بعد  زوجته  رضب 
مع  عليها  وهجم  الفرح،  قبل  التجميل 
الصلح،  بعد  معاً  ظهرا  ثم  شقيقاته، 

أنها املخطئة يف حقه  وكشفت عروسه 
بسبب عصبيتها الزائدة، واآلن هي تحبه 
وتصالحا، بينما أكد زوجها أّن هذه هي 

عاداتهم ويحق له رضب املرأة.

أصيبت املمثلة املرصية، منة 
األخرية  بالفرتة  شلبي، 

بوعكة صحية، حيث 
بفريوس  أصيبت 
مما  أوميكرون، 
مسلسلها  عطل 
«بطلوع  الجديد 

والذي  الروح»، 
بدأت العمل عليه منذ 

فريق  جعل  ما  فرتة، 
بتعديالت  يقومون  العمل 
أجل  من  السيناريو  عىل 

اللحاق بشهر رمضان.
تقوم  أن  املفرتض  فكان من 

إىل منة  لبنان  يف  حلقات  بتصوير 
جانب أحد الدول األوروبية، لكن تم الغاء السفر بداخل 

السيناريو، عىل االكتفاء بالسفر 
وأنه  خاصة  فقط،  لبنان  إىل 
املتبقي شهر ونصف فقط 

عىل شهر رمضان.
يف  منة  تشارك  املسلسل 
إلهام  جانب  إىل  بطولته 
السعدني،  شاهني وأحمد 
ومحمد  داود،  وأحمد 
من  وهو  وآخرين،  حاتم، 
تأليف محمد هشام عبية، ومن 
وإنتاج  ذكري،  أبو  كاملة  إخراج 
املنتج اللبناني صادق الصباح.الجدير بالذكر أن منة 
بفيلمني،  الحايل  السينمائي  املوسم  يف  تشارك  شلبي 
األول هو «الجريمة» التي تشارك يف بطولته إىل جوار 
الذي  زيكو»  أجل  والثاني هو «من  أحمد عز،  الفنان 

يشاركها بطولته الفنان كريم محمود عبدالعزيز.

أعلن رئيس الهيئة العامة للرتفيه، 
الشيخ، طرحه  آل  املستشار تركي 
الرشق  يف  مسبوقة  غري  تجربة 
الرياض،  موسم  لزوار   األوسط 
مقالب  برامج  من  مستوحاة 

الفنان املرصي، رامز جالل. 
حسابه  عرب  تركي  ونرش 

االجتماعي  التواصل  بموقع  الخاص 
الجمهور  رامز  تجربة   «: (تويرت) 
يف  مرة  ألول  املقالب  ويعيش  بيجرب 

بوليفارد ريايض سيتي بكرة األحد».
من ناحيته، وجه رامز جالل الشكر لـ 
تركي آل الشيخ، وكتب عرب حسابه يف 
(تويرت):» شكر خاص ملعايل املستشار 

تركي أل الشيخ عىل دعمه الال محدود 
عىل «تجربة رامز» ألول مره يف الرشق 
شيخ  آل  تركي  تكريم  األوسط».يذكر 
الذي  املقالب  برنامج  عىل  جالل  لرامز 
رمضان،  شهر  خالل  سنويا  يعرض 
ضمن مهرجان الرياض األخري لتكريم 

النجوم املفضلني.

يحيي النجم، ماجد املهندس، حفالً غنائًيا يف 
املقبل،  الشهر  مارس   ١٥ الثالثاء  يوم  دبي، 
ويشاركه يف الحفل املطربة أصيل هميم، ومن 
أغانيه  أجمل  باقة من  أن يقدم ماجد  املقرر 
طرح  فيما  الجمهور،  معها  يتفاعل  التي 
املهندس ميني ألبوم جديدا بعنوان «اعطيني 
املتنوعة،  األغاني  من  العديد  ضمن  وقًتا» 

بتوقيع املوسيقار طالل.
أغانيه  أحدث  املهندس  ماجد  املطرب  وطرح 
اسم  تحمل  والتي  يوتيوب،  موقع  عىل 
فيصل  كلمات  من  واألغنية  «مسكني»، 
توزيع  طويحي،  محمد  وألحان  الشعالن، 
أغنية  أكتوبر، طرح  أول شهر  ويف  سريوس، 
من  وهي  تروح»  «حرام  اسم  تحمل  جديدة 
الهرمي،  أحمد  وألحان  علوي،  أحمد  كلمات 

وتوزيع ميثم عالء الدين.
أحدث  مؤخرًا،  املهندس،  ماجد  طرح  كما 
أغانيه عىل موقع يوتيوب، والتي تحمل اسم 
قوس،  كلمات  من  وهي  رايس»  جايبن  «يا 
خميس،  مدحت  توزيع  غازي،  محمد  ألحان 
ميكس وماسرت جاسم محمد، وأغنية أخرى 
بعنوان «نصاب» عىل موقع يوتيوب، واألغنية 
وألحان  محمد،  الدين  بهاء  كلمات  من 
محمود الخيامي، وتوزيع املوسيقي محمود 
أغنية  طرح  املهندس  ماجد  الشاعري.وكان 
مؤخرًا باللهجة اللبنانية تحمل اسم «كيفك» 
عىل موقع يوتيوب، واألغنية من كلمات سمر 

وتوزيع  الخيامي  محمود  وألحان  هنيدي، 
موسيقي روكيت.

كما طرح الفنان ماجد املهندس ميني ألبوم 
العديد  ضمن  وقًتا»  «أعطيني  بعنوان  جديدا 
من األغاني املتنوعة، بتوقيع املوسيقار طالل، 
أغنيات،   ٤ وقًتا»  «أعطيني  ألبوم  وتضمن 
والبداية  طالل،  املوسيقار  ألحان  من  كلها 
الشاعر  كلمات  وقتا»  «أعطيني  أغنية  مع 
الكبري نزار قباني وتوزيع خالد عز، «ياكريم 
وتوزيع  مانع  بن  سعيد  كلمات  بالجفا» 
عبد  بن  بدر  كلمات  أكثر»  عادل، «خذت  زيد 

أسولف»  زيد عادل، «قررت  املحسن وتوزيع 
الفيصل،  العبدالله  محمد  بن  سعود  كلمات 

وتوزيع زيد نديم، وإرشاف خالد أبو منذر.
سعادته  عن  املهندس  ماجد  كشف  وقد   
البالغة بتقديم أغنيات ألبوم «أعطيني وقًتا» 
الفنية  والقيمة  الطربي  الطابع  تحمل  التي 
املتميزة، مشرياً إىل انه وقع يف غرام األغنيات 
اللحظة األوىل لسماع كلماتها وألحانها،  منذ 
من  األفضل  لتقديم  الشديد  حماسه  مؤكًدا 
خالل تجربة رائعة، وأن تنال األغنيات الجديدة 

إعجاب واستحسان الجمهور العربي .
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رصـد علمـاء الفلك جسـًما يزن نحو أربعـة أطنان يقرتب مـن القمر، 
وتوقعـوا أن يصطـدم به يف 4 مـارس املقبـل، ويعتقد العلمـاء أن هذا 
الجسـم هو جزء من الصاروخ الصيني ”تشانج4-“، والذي تم إطالقه 
يف عـام 2014، وتوقـع العلماء أن يقـع االصطـدام، يف منطقة ”حفرة 
هريتزبرونـج“ عىل جانـب القمر الذي يتعذر الوصـول إليه من األرض، 

وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.
وتوقـع العلماء أن االصطدام، سـيخلّف فوهة بقطـر نحو 19 مرتا عىل 
السطح، ورصحت ناسـا بالفعل أنها ستصوره بالتأكيد من مدار حول 

القمر باستخدام املسبار املداري الستطالع القمر.
وال يتوقع العلماء شيًئا جديًدا، حيث أنهم تتبعوا مراًرا وتكراًرا ما يحدث 
عندما تسـقط أجزاء من الصواريخ أو املركبات عىل القمر، فعىل سبيل 
املثـال، تـم توجيه املراحـل العليا يف مهمـات الهبوط لربنامـج ”أبولو“ 
بشـكل مقصود إىل سـطح القمر الستكشـاف املوجـات الزلزالية التي 

نشأت أثناء االصطدام.
وكشـف العلماء عن أنه يف الوقت الحايل يبـدو أن االصطدام بالقمر هو 
الوسيلة األكثر أماًنا واألقل تلوثا للبيئة، للتخلص من األجزاء املستهلكة 
مـن املركبـات الفضائية، بدالً مـن إعادتها إىل األرض، وعـىل الرغم من 
حقيقة أن الغالبية العظمى من هذه األجسام تحرتق يف الغالف الجوي، 
إال أن الشـظايا الفردية ال تزال تصل إىل سـطح األرض وتشـكل خطرًا، 
ولذلك، يحاول العلماء حساب مسارات الصواريخ بحيث تسقط األجزاء 
املتبقيـة يف املحيـط، ولكن حتـى مع االحـرتاق الكامل، تظـل جزيئات 

أكاسيد املعادن يف الطبقات العليا من الغالف الجوي لألرض.

 كشـفت حكومة دبـي عن فيديو 
يظهـر هبـوط مركبـة فضائيـة 
متحـف  مبانـي  أحـد  داخـل 
املسـتقبل، وتـداول رواد التواصل 
االجتماعي الفيديو وسـط دهشة 
وذهول، حيث فتحت إحدى أجزاء 
املبني وهبطت السفينة الفضائية 
وعـودة أجـزاء املبنـى ملـا كانـت 

عليه.
ونرشت صفحة اإلعالم الحكومي 
يف دبي الفيديو عرب موقع التواصل 
وعلقـت:“  (تويـرت)  االجتماعـي 

#متحف_املسـتقبل.. أجمل مبنى 
يف العالـم وأحـدث أيقونات #دبي 
املعماريـة الجديـدة االفتتاح -22

 .“02-2022
ومـن املقـرر افتتـاح املتحـف يف 
اإلمـارات يف 22 شـباط/ فرباير، 
والذي انطلقت فكرته بمبادرة من 
نائب رئيـس دولة اإلمارات رئيس 
مجلـس الـوزراء الشـيخ محمـد 
بن راشـد آل مكتـوم حاكم دبي، 
بهدف استكشاف مستقبل العلوم 

والتكنولوجيا واالبتكار.

 Engadget موقـع  ذكـر 
األمريكـي أن منصة إنسـتغرام 
طرحـت طريقًة جديدًة تسـمح 
مـع  بالتفاعـل  للمسـتخدمني 
التـي  (السـتوري)  القصـص 
التـي  الحسـابات  تنرشهـا 
يتابعونها، يمكن للمسـتخدمني 
إرسـال إعجـاب خـاص عندما 
يشارك حسـاب يتابعونه صورًة 

أو فيديو يلفت انتباههم.
الطريقـة  كانـت  املـايض،  يف 
الوحيـدة للـرد عىل أي سـتوري 
إمـا بإرسـال رسـالة نصيـة إىل 
الحسـاب صاحب السـتوري أو 

إرسال أحد الرموز التعبريية. 
رد  كان  الحالتـني،  كلتـا  يف 
املسـتخدمني يظهـر يف صندوق 
بأصحـاب  الخـاص  الرسـائل 
يف  يتسـبب  ممـا  القصـص، 

تشويش لواجهة املستخدمني.

بمجرد تمكنك من استخدام هذه 
السمة، سـوف تعثر عىل أيقونة 
”قلـب“ جديـدة بني مسـتطيل 
يمـني  عـىل  الرسـائل  إرسـال 
الطائرة  أيقونـة  الشاشـة وبني 
الورقيـة الخاصـة بـزر إرسـال 

الرسائل عىل يسار الشاشة.
إعجـاب  إرسـال  قـررت  فـإذا 
بالقصة، سـوف تظهر يف سجل 
املشـاهدات الخـاص بالقصـة، 
وإذا أراد صاحب هذه السـتوري 
االطـالع عىل اإلعجابـات يمكنه 
مشـاهدة قصتـه مـرة أخـرى 
املشـاهدات ملعرفة  وفتح سجل 
أي املسـتخدمني أبـدى إعجابـه 
بالقصة. املوقـع املذكور أوضح 
أن املتابعـني الذين يسـتطيعون 
يسـتطيعوا  لـن  قصتـك  رؤيـة 
رؤيـة عدد اإلعجابـات عىل هذه 

القصة.

أعلنت رشكة سـناب أن مسـتخدمي منصة سـناب شـات سـيكونون 
قادريـن عـىل تغيري أسـماء املسـتخدمني الخاصة بهم اعتبـاراً من 23 

الشهر الحايل.
وأوضحت أن سيصبح بإمكان املستخدمني ترك االسم الذي استخدموه 
-i  يف األصل دون الحاجة إىل إنشـاء حسـاب جديد، وفق ما نرش موقع

.dexofnews
كذلـك، أضافـت أن تغيـري اسـم املسـتخدم لـن يؤثـر عـىل حسـابات 
 ،Snap ونتائـج ،Snap املسـتخدمني، مثـل قوائـم األصدقـاء، ورمـوز

والذكريات، وما إىل ذلك.
وبينـت أنه مـن أجل تغيري اسـم املسـتخدم، يمكن النقر فـوق أيقونة 
Bitmoji يف الزاويـة العلوية اليرسى من الكامريا للتوجه إىل قسـم امللف 

الشخيص.
ومـن هنـاك، يمكنك تحديـد اإلعدادات من خـالل النقر عـىل أيقونة يف 
الزاويـة العلوية اليمنى. وبمجرد النقر فوق ”اسـم املسـتخدم“، فإنك 

ترى زر ”تغيري اسم املستخدم“ مميزاً باللون األزرق.
فيما يمكنك بعد ذلك إدخال اسـم مستخدم جديد والضغط عىل ”التايل“ 

إلنهاء التغيري.
وذكرت سناب أن تغيريات اسم املستخدم كانت واحدة من أكثر ميزاتها 

طلباً.
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احتفلت الفنانة اللبنانية، 
بعيد  النور،  عبد  سريين 
قبل  العام  هذا  ميالدها 

موعده.
عبد  سريين  وأطلت 
أسود  بفستان  النور 
 elisabet من  قصري 
وكللت   ،tafranchi
بترسيحة  إطاللتها 

شعر كالسيكية.
جمهورها  تداول  كما 
تظهر  فيديو  مقطع 
النور  عبد  سريين 

شمعة  تطفئ  وهي 
وترقص  ميالدها  عيد 

يف  بص  «لو  أغنيتها  أنغام  عىل 
عيني».

تخوض  الفني،  الصعيد  وعىل 
بطولة  النور  عبد  سريين 
الذي  بالعني»  «العني  مسلسل 
يجمعها بالفنان رامي عياش 
جريمة  حول  أحداثه  وتدور 

قتل تتورط بها البطلة.

@ÒáÌáu@ÚÓñbÇ@Åã�m@\‚aãÃnè„g^
›«b–n‹€CÊÎãÿÓflÎcD@ëÎ7–i@=‹í@Ú‰fl@Úibñg@

ÂÇbé@ã�fl

لسُت خبريا يف السياسات النقدية، ولسُت ممن لديه معرفة بغسيل 
االموال، وال أجيد لعبة التحويل والصريفة وشفط االرباح الخيالية يف 

عالم البنوك واملصارف، وال أملك غري جيب يلعب فيه الهواء.
ضمائرنا  دامت  ما  غامرة  بسعادة  نشعر  السادة  أيها  الفقراء  نحن 

نقية، وأقالمنا صادقة، وأفكارنا منسجمة داخل رؤوسنا.
نحن الفقراء جيوبنا خاوية أيها السادة إال ان نفوسنا مرتعة بحب 
الناس والدفاع عن املحرومني الذين يجاهدون من أجل الحصول عىل 
وأسمى  أرشف  الفقراء  وكرامة  بكرامة،  والعيش  بعز  الخبز  رغيف 

وأغىل من كل خزائن االرض وما تحتويه من ذهب وفضة ودوالرات.
ما يهمنا ليس سعر الدوالر يف حالة الصعود او النزول، ولسنا طرفا 
الباذنجان  الذي يهمنا سعر  إنما  الكبار،  التي يديرها  اللعبة  يف هذه 
التي  املالبس  سعر  غذاءنا،  تحفظ  التي  الثالجة  سعر  والطماطم، 
رغيف  سعر  ألطفالنا،  نشرتيها  التي  واملمحاة  القلم  سعر  نرتديها، 
الخبز الذي انقلب زقوما يف بلد يزخر بالخريات وينام عىل آبار النفط 

ويغرق يف اوهام املايض التليد.
أتركوا يا سادة القوم لغة املكرمات واملنجزات والتفاخر بما قدمتموه، 
فكل ما تمخض عرب السنوات العجاف، وكل ما ترشح من بني أصابع 
الزمن املايض يتلخص يف ظاهرة البطالة واملحاصصة وشيوع ظاهرة 
املخدرات وطوابري من االرامل وااليتام، وأطفال مرشدون يمارسون 
مسح زجاج السيارات يف التقاطعات ويتقنون فن االستجداء بدال من 
ان تحتويهم املدارس ليتعلموا اسوة ببقية أطفال العالم، وجمع يجيد 

الرقص عىل كل الحبال.
يخرج علينا الوزير الفالني واملسؤول العالني ليخربنا أن ارتفاع سعر 
ان  دون  االخرى  والسلع  الغذائية  املواد  ارتفاع  يف  سببا  كان  الدوالر 
يلتفت هذا الرجل الغيور واملحلل االمني اىل ارتفاع سعر برميل النفط 
الذي وصل اىل سقف يستطيع من خالله دعم ما يحتاجه الشعب من 

غذاء ودواء وسلع أخرى.
من  بسلسلة  ليتحفنا  الجهبذ  االقتصادي  الخبري  علينا  ويخرج 
الحياة  عىل  الدوالر  سعر  تأثري  اىل  تشري  التي  الوعرة  املصطلحات 
العامة دون أن يكلف نفسه يف االجابة عىل السؤال اآلتي: أين تذهب 
عائدات النفط؟ وكم هي املبالغ التي حصل عليها العراق جراء ارتفاع 

سعر برميل النفط؟
ويخرج علينا الواعظ بكل قيافته الوعظية ويأمرنا بالصرب عىل غدر 
وإنما  الزمان،  ليس  بنا  غدر  الذي  ان  جيدا  يعرف  وهو  بنا،  الزمان 
اىل  والعباد  البالد  ودفع  خرياته،  يف  وتالعب  الشعب  قوت  رسق  َمن 

الخراب.
وما  اىل شعبكم  والتفتوا  الله،  يرحمكم  السمجة  اللعبة  اتركوا هذه 
الحرة  الحياة  لنا  توفر  التي  االموال  من  الكثري  فلدينا  منه،  يعاني 

الكريمة لشعب يستحقها باقتدار.
إىل اللقاء...
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نوال  اللبنانية،  الفنانة  أعلنت 
أغنيتها  إطالق  موعد  الزغبي، 
الجديدة التي من املقرر إطالقها 
املاضية.وردت  القليلة  األيام  يف 
متى  سؤال  عىل  الزغبي  نوال 

طرح  موعد 
غنية  أل ا

لجديدة  ا
حسابها  من  املتابعني  أحد  من 
التواصل  موقع  عىل  الخاص 
رح  «اإلثنني  وقالت:  االجتماعي، 
بس  مرة،  ألول  الكليب  شوف 
أن  ذكره  أيام».جدير  كلها  خلص 
من  بالك»  عىل  باجي  «لسه  أغنية 
كلمات أمري طعيمة وألحان عمرو 
إخراج  من  والكليب  مصطفى، 
الزغبي  أن  حداد.يذكر  فادي 
شاركت املتابعني مؤخرا مجموعة 
لها،  إطاللة  أحدث  من  صور 
باألنيقة  الجمهور  وصفها  التي 
والالفتة، وظهرت نوال بالصور 
وهي ترتدي فستاناً فضياً المع 
بنفس  طويل  وحذاء  قصري 
ترسيحة  واعتمدت  اللون، 
مطبقة  ناعمة،  شعر 
أظهر  ماكياج 
ل  جما
وجهها.
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