
بغداد/ الزوراء:
مصطف�ى  ال�وزراء،  رئي�س  أص�در 
الثالث�اء، توجيهات  ام�س  الكاظم�ي، 
جديدة بش�أن تأمني صناديق االقرتاع.
وذك�ر املكتب اإلعالمي لرئي�س الوزراء 
يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء”: أن “رئيس 
مجل�س ال�وزراء، القائد الع�ام للقوات 
املس�لحة، مصطفى الكاظم�ي، أجرى 
زي�ارة إىل قي�ادة العملي�ات املش�رتكة، 
واطل�ع ع�ى س�ر اإلج�راءات األمنية 
مفوضي�ة  مخ�ازن  لحماي�ة  املتخ�ذة 
االقرتاع”.وأشار  وصناديق  االنتخابات، 
الكاظم�ي، بحس�ب البي�ان، إىل “نجاح 
الخطة األمنية، واتخ�اذ كل االحرتازات 
املطلوب�ة خ�الل العملي�ة االنتخابي�ة، 
الت�ي أقيمت ألول مرة دون فرض حظر 
للتج�وال، ولم تش�هد أي تج�اوزات أو 

تهديدات”.وأثن�ى القائد الع�ام للقوات 
املس�لحة عى “جه�ود الق�وات األمنية 
أي  دون  االنتخاب�ي  األم�ن  توف�ر  يف 
وأش�اد  أمني�ة،  خروق�ات  أو  ح�وادث 
س�يادته بحيادية اللجنة األمنية العليا، 
الت�ي تعامل�ت م�ع االنتخاب�ات بروح 
وطنية عالي�ة دون أي انحياز”.  ووّجه 
الكاظم�ي القيادات األمنية الس�تكمال 
مهامه�م يف حماي�ة صنادي�ق االقرتاع 
ومخازن املفوضية، إىل جانب واجباتهم 
يف حماي�ة البل�د واملواطن�ني من خطر 
اإلره�اب”. وأش�اد “بالعملي�ة األمنية 
النوعية التي تمت، ي�وم األمس، بإلقاء 
القبض ع�ى نائب البغدادي، القيادي يف 
عصابات داعش اإلرهابي�ة، بعد جهود 
كبرة قام بها جهاز املخابرات بمساندة 

أجهزة أمنية”.

بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلن�ت وزارة الصح�ة، ام�س االربع�اء، 
املوق�ف الوبائي اليومي لفروس كورونا 
املس�تجد يف العراق، فيما اكدت تس�جيل 
1644 اصاب�ة جدي�دة و29 حال�ة وفاة 
وش�فاء 3472 حالة.وذك�رت الوزارة يف 
بيان تلقته “الزوراء”: ان عدد الفحوصات 
املختربي�ة ليوم ام�س: 13168 ، ليصبح 
 ،15432035 عدد الفحوص�ات الكلي�ة: 
مبين�ة ان�ه ت�م تس�جيل 1644 اصاب�ة 

جدي�دة و29 حال�ة وفاة وش�فاء 3472 
حالة.واضاف�ت: ان عدد حاالت الش�فاء 
ال�كيل: 1952043 )%96.3(، بينما عدد 
حاالت االصابات ال�كيل: 2026349، أما 
ع�دد الحاالت التي تحت العالج: 51686، 
يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية 
املركزة: 297، وعدد حاالت الوفيات الكيل: 
22620، الفت�ة اىل ان عدد امللقحني ليوم 
ام�س: 18853 ، ليصب�ح ع�دد امللقحني 

الكيل: 5042777.

ليبيا / متابعة الزوراء:
أته�م رئي�س ال�وزراء بحكوم�ة الوحدة 
الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، دوال 
لم يسمها، بأن لديها أطماع باتت واضحة 
يف ليبيا، وأنها “تس�عى لتقس�يم” بالده.

وق�ال: “مادام الش�عب الليبي متماس�ك 
فلن تجدي ه�ذه املح�اوالت نفعا”.وقرر 
مجل�س الن�واب الليبي س�حب الثقة من 
الحكوم�ة الليبية قب�ل أس�ابيع، معتربا 
إياه�ا “حكوم�ة ترصيف أعم�ال”، عى 
خلفي�ه اتهامات ن�واب ليبيون للحكومة 

ب��”رصف أموال الش�عب الليب�ي يف غر 
محله�ا”، واتهام�ات بع�ض القطاعات 
الحكومي�ة بالفس�اد.وكان نائ�ب رئيس 
الحكوم�ة الليبي�ة، حس�ني القطران�ي، 
ق�د عق�د اجتماعا عاج�ال يف مدينة برقة 
أول األس�بوع الج�اري، فيم�ا اتهم مدير 
التوجي�ه املعنوي الليب�ي خالد املحجوب 
الحكومة بتأخر رصف رواتب املؤسس�ة 
العس�كرية عمدا.وكان مصدر عس�كري 
ليب�ي مس�ؤول أك�د أن “رواتب ش�هري 

يوليو وأغسطس تم رصفها بالكامل”.

الكويت/ متابعة الزوراء:
أصدر وزير الدفاع الكويتي، حمد جابر 
العيل، قرارا تاريخيا يسمح للنساء ألول 
مرة بااللتحاق بالجيش بصفة ضباط 
ومجن�دات، بعدم�ا اقت�رص دورهن يف 
الس�ابق عى تخصصات مدنية.وقالت 
وكالة األنباء الرسمية )كونا(: إن القرار 
يسمح بفتح باب التسجيل للكويتيات 
لاللتحاق بالخدمة العسكرية كضباط 

ص�ف وضب�اط اختصاص وأف�راد.إال 
أن التح�اق املواطنات بالجيش س�وف 
يقترص خالل هذه املرحلة عى “مجال 
الخدمات الطبية والخدمات العسكرية 
املس�اندة”، بحس�ب املص�در نفس�ه.

وق�ال العيل إن امل�رأة الكويتي�ة أثبتت 
جدارة يف جمي�ع املجاالت ويف الظروف 
الصعبة الت�ي واجهتها البالد.وأضاف: 
املواطن�ات  نعط�ي  ألن  األوان  “آن 

الكويتي�ات الفرص�ة لدخ�ول الس�لك 
العس�كري يف الجي�ش الكويت�ي جنبا 
إىل جنب مع أخيه�ا الرجل”.وأكد: “أن 
املرأة الكويتية لعب�ت دورا بارزا طوال 
السنوات املاضية من أجل خدمة بلدها 
والدفاع عنه خاص�ة خالل فرتة الغزو 
العراقي للكويت ع�ام 1990، ودورها 
يف التص�دي لجائح�ة كورون�ا جنبا إىل 
جنب مع زمالئها يف “الجيش األبيض”.

وقال: إن ما ش�جعه عى اتخاذ القرار، 
هو ما أثبتته املرأة الكويتية من كفاءة 
خ�الل توليه�ا العديد م�ن الوظائف يف 
وزارة الدف�اع بم�ا يف ذل�ك يف “مجمع 
الصيانة يف لواء الدفاع الجوي ومشغل 
املعاي�رة التابع للق�وة الجوية وقطاع 
املنش�أت العس�كرية اضاف�ة اىل هيئة 
مملك�ة  الطبية”.وكان�ت  الخدم�ات 
البحرين هي أس�بق الدول الخليجية يف 

الس�ماح للنس�اء بااللتحاق بالجيش، 
وذل�ك من�ذ أكثر من 30 عاماً، حس�ب 
س�بتمرب/ خليجية.ومطل�ع  مواق�ع 

أيل�ول امل�ايض، نظمت هيئ�ة األركان 
العام�ة الس�عودية حفل تخ�رج ألول 
دفع�ة نس�ائية يف الجيش الس�عودي، 
وذل�ك يف الوق�ت ال�ذي تم في�ه افتتاح 
مركز تدريب الكادر النسائي، وهو أول 

مركز من نوعه يف اململكة.

الزوراء/ مصطفى فليح:
توقع محلالن سياس�يان أن تتم عملية تش�كيل 
الحكوم�ة يف غضون ش�هرين، وفيما وصفوها 
بالصعب�ة، أك�دا ان املرحل�ة املقبل�ة ستش�هد 
تحالف�ات سياس�ية للوص�ول اىل الكتلة االكرب.  
وق�ال املحل�ل الس�يايس، أثر ال�رع، يف حديث 
ل� »ال�زوراء«: ان »هن�اك تجاذبات ب�ني القوى 

السياس�ية، فبع�ض الكت�ل الكب�رة أخفقت يف 
الحص�ول عى املقاع�د«.  وأضاف ان » تش�كيل 
الحكوم�ة حس�ب توقع�ي ق�د ينح�رص ما بني 
30 يوم�ا اىل 45«. مؤك�دا ان »العملي�ة ليس�ت 
بالس�هلة، فاختي�ار رئيس الوزراء وش�خصية 
رئي�س الوزراء ال تزال مح�ل خالف«.وأضاف ان 
»هن�اك خيب�ة امل دولية من نس�بة املش�اركة، 

فاألم�م املتح�دة أب�دت امتعاضه�ا م�ن نس�بة 
املش�اركة التي بلغت 41% بحسب ما أعلنت عنه 
املفوضي�ة«. مش�را اىل ان » املواطن عانى كثرا 
وينش�د التغير«. وعن طبيع�ة التحالفات، قال 
ال�رع: ان »التوقعات تش�ر يف ظ�ل املعطيات 
الحالي�ة اىل احتمالية تكون تحالف�ني، االول قد 
يض�م »الكتل�ة الصدري�ة« التي م�ن املتوقع ان 

تتج�ه نح�و كردس�تان للقي�ام بتفاهمات مع 
القوى السياس�ية الكردية تمكنها من تش�كيل 
حكومة، أم�ا التحالف الثاني فهو تحالف »دولة 
القانون« مع الكتل السنية مثل »تقدم« وتحالف 
»عزم«. مؤك�دا ان »حظوظ التحالف الثاني هي 

األرجح يف تشكيل الحكومة ».

بروت/ متابعة الزوراء:
اعلن مصدر قضائي لبناني بأنه تقرر 
تعلي�ق التحقيق القضائ�ي يف انفجار 
مرفأ بروت الكارث�ي الذي وقع العام 
امل�ايض بعد ش�كوى قانوني�ة جديدة 
ض�د ق�ايض التحقيق ط�ارق البيطار 

تقدم به�ا وزي�ران س�ابقان يطلبان 
نق�ل القضي�ة إىل ق�اض آخ�ر. وجاء 
تعلي�ق التحقيق بعد وق�ت وجيز من 
إص�دار بيطار مذكرة توقي�ف غيابية 
بحق أحد الوزيرين الس�ابقني لتخلفه 
عن حضور جلس�ة اس�تجواب كانت 

محددة الثالثاء.ويف خطوة هي الثالثة 
منذ ب�دء التحقي�ق يف الكارثة، اضطر 
املحق�ق الع�ديل طارق بيط�ار الثالثاء 
مرف�أ  انفج�ار  يف  تحقيق�ه  لتعلي�ق 
بروت مجددا، بعد تبلغه دعوى تقدم 
به�ا وزي�ران س�ابقان يطلب�ان نقل 

القضي�ة إىل ق�اض آخر، أف�اد مصدر 
قضائي.وُعل�ق التحقي�ق بعيد إصدار 
بيط�ار مذك�رة توقيف غيابي�ة بحق 
أح�د الوزيرين الس�ابقني لتخلفه عن 
حضور جلسة استجواب كانت محددة 
الثالث�اء، يف وق�ت يتع�رّض املحق�ق 

العديل لضغوط سياس�ية متزايدة جاء 
أبرزها مساء االثنني عى لسان األمني 
العام لحزب الله حس�ن نرصالله الذي 
اتهمه ب�«االستنس�ابية« يف استدعاء 

مسؤولني أمنيني وسياسيني.

حملالن سياسيان لـ        : تشكيل احلكومة سيتم يف غضون شهرين

تعليق التحقيق يف انفجار مرفأ بريوت جمددا ُبعيد صدور مذكرة توقيف غيابية حبق وزير سابق

أكدا أن املرحلة املقبلة ستشهد حتالفات سياسية للوصول إىل الكتلة األكرب

بعد شكوى قانونية جديدة ضد قاضي التحقيق

بغداد/ الزوراء:
اكدت رئيس�ة بعثة املراقبني األوروبي�ني إن “االنتخابات 
العراقية تمت إدارتها بش�كل جيد”، وفيما أشارت اىل أن 
تقرير تقييم العملية االنتخابية سيقدم إىل مجلس النواب 
الجدي�د، أعلنت األمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء فوز 97 
امرأة يف االنتخابات التريعية.وقالت رئيس�ة الراصدين 
يف البعث�ة، فيوال ف�ون كرامون، يف مؤتم�ر صحفي : إن 
“النتائ�ج االولي�ة تش�ر اىل ان االنتخابات تم�ت ادارتها 
بش�كل جيد، وكان�ت تح�ث الناخب�ني اىل االنتخابات”، 
مبينة ان “حركة ترين شكلت كتالً جديدة”.واوضحت 
ان “االط�ار القانون�ي احتوى بعض الثغ�رات يف العملية 
االنتخابي�ة”، مش�رة اىل ان “هنال�ك تنافس�اً يف الدوائر 
االنتخابية تم تشخيصها من خالل اللوائح التي شاركت 

يف العملي�ة االنتخابية”.واك�دت انه “تم اح�رتام مبادئ 
حري�ة التعبر خ�الل االنتخابات”، الفت�ة اىل ان “بعض 
الس�يايس يف حمالته�م  امل�ال  السياس�يني اس�تخدموا 
االنتخابية”.وأش�ارت اىل أن “البطاق�ات االنتخابي�ة لم 
تسلم بش�كل كامل اىل الناخبني”، موضحة ان “القانون 
يضم�ن 9 مقاع�د لالقلي�ات، وكان بام�كان النازح�ني 
“الع�راق  ان  تواجدهم”.وتابع�ت  م�كان  يف  االنتخ�اب 
قىض يوماً مس�املاً يف االنتخاب�ات ونهنئه بذلك”، مؤكدة 
أنه�ا “س�تعود بعد ش�هرين لتقييم العملي�ة االنتخابية 
وتقديمه�ا اىل مجلس الن�واب الجديد”.واضافت: “نأمل 
ب�أن يكون الوضع هادئاً ومس�املاً بعد االنتخابات وعدم 

وجود مشاهد عنيفة تجاه النتائج”.

عمان/ متابعة الزوراء:
أعل�ن الديوان امللك�ي األردني مغ�ادرة ملك 
ام�س  ب�الده،  الثان�ي،  الل�ه  عب�د  األردن، 
الثالثاء، برفقة زوجته امللكة رانيا العبدلله، 
وتوجههم�ا إىل دول�ة قط�ر.وأدى ويل عه�د 
األردن، األمر الحس�ني بن عب�د الله الثاني، 
اليم�ني الدس�تورية نائبا للعاه�ل األردني، 
بحض�ور هيئ�ة ال�وزارة، وذلك خ�الل فرتة 
تواج�ده خارج البالد، بحس�ب بيان الديوان 
مل�ك  أن  البي�ان:  األردني.وأض�اف  امللك�ي 
األردن، املل�ك عب�د الل�ه الثان�ي، س�يلتقي 
أم�ر قطر تميم بن حم�د آل ثاني يف زيارته 
للدوحة.يش�ار إىل أن هذه أول زيارة رسمية 

للعاهل األردني امللك عبد الله الثاني إىل قطر، 
من�ذ ع�ام 2014.كما أنه�ا أول زي�ارة مللك 
األردن إىل قطر بعد الزيارة التي قام بها أمر 
قط�ر إىل العاصمة األردني�ة عّمان منذ أكثر 
من عام.وكان األردن قرر يف يونيو/ حزيران 
2017 تخفيض مستوى التمثيل الدبلومايس 
م�ع قطر، بعد أن درس أس�باب األزمة التي 
تش�هدها العالق�ات بني مرص والس�عودية 
واإلم�ارات والبحري�ن مع الدوح�ة، كما أن 
عّمان ألغت ترخيص مكتب قناة “الجزيرة” 
يف عّمان.وانتهت األزمة الخليجية يف يناير/ 
كانون الثاني 2021 بعق�د اتفاق املصالحة 

يف قمة العال باململكة العربية السعودية.

بعد انتهاء االنتخابات بساعات..“العتاكة” يتسابقون لرفع الفتات املرشحني لالستفادة من إطاراتها احلديدية
اقتصادي: الفقراء يبحثون عن أي وسيلة لكسب قوتهم اليومي

الزوراء/ حسني فالح:
بعد االنته�اء من التصوي�ت العام يف 
االنتخابات الربملانية لعام 2021 التي 
جرت االحد املايض، تس�ابق ما يعرف 
ب�”العتاكة” لرفع الفتات املرش�حني 
من ش�وارع بغ�داد واملحافظات من 
اج�ل بيع اطاراته�ا الحديدية، وفيما 
الفق�راء  ان  اقتص�ادي  خب�ر  اك�د 
باس�تطاعتهم عمل اي يشء من اجل 
كس�ب قوته�م اليومي، دع�ا مجلس 
الن�واب والحكوم�ة املقبل�ني اىل دعم 
رشيح�ة الفقراء وتقليل الفوارق بني 

الطبقات.
وقال مصدر مس�ؤول يف امانة بغداد 
ل�”ال�زوراء”: ان�ه ش�اهد ع�ددا من 
“العتاك�ة” واصح�اب ورش الحدادة 
يتسابقون عى رفع الفتات املرشحني 
م�ن عى الجزر الوس�طية واالرصفة 
والش�وارع العام�ة. الفت�ا اىل: انه�م 
يق�ودون دراج�ة ناري�ة م�ا تع�رف 
ب�”الستوتة” لحمل االطارات الحديد 
والالفتات من اجل بيعها او االستفادة 
منها.واض�اف املص�در، ال�ذي فضل 
عدم الكش�ف ع�ن اس�مه: ان هؤالء 
يقدمون خدمة مجانية للمرش�حني 
م�ن خالل رف�ع صوره�م والفتاتهم 
الدعائية من شوارع العاصمة مبينا: 
انه س�بق ألمانة بغداد، وبالتنس�يق 

مع مفوضية االنتخابات، ان اصدرت 
تعليمات مش�ددة للمرش�حني خالل 
ب�دء الحم�الت االنتخابي�ة واخ�ذت 
منهم تعه�دا برفع الفتاتهم الدعائية 
بعد االنتهاء م�ن االنتخابات مبارشة 
اىل  نفس�ه  س�يعرض  واملخال�ف 

والغرامة.واشار  القانونية  املس�اءلة 
اىل: ان ش�وارع بغداد ت�كاد تخلو من 
ص�ور املرش�حني بفض�ل اصح�اب 
الق�وت اليومي.اىل ذل�ك، قال صاحب 
ورش�ة ح�دادة، عبد الخال�ق محمد، 
ل�”ال�زوراء”: ان�ه بع�د االنتهاء من 

االنتخاب�ات العام�ة ب�دأ الكث�ر من 
املواطن�ني ال�ذي ليس لديه�م مصدر 
الحديدي�ة  االط�ارات  بانت�زاع  رزق 
م�ن الفت�ات املرش�حني وبيعه�ا اىل 
محالت الحدادة. الفتا اىل: انه اشرتى 
الكثر م�ن قط�ع الحديد وبأس�عار 

انه ينتظر موسم  مناس�بة.واضاف: 
ه�ذه  رشاء  اج�ل  م�ن  االنتخاب�ات 
تك�ون  الت�ي  الحديدي�ة  االط�ارات 
اس�عارها اقل بكثر من محالت بيع 
الحديد الخام.من جانبه، قال الخبر 
االقتصادي، احمد املاجدي، يف حديث 
ل�”ال�زوراء”: ان الفق�راء يبحث�ون 
ع�ن أي وس�يلة من اج�ل توفر املال 
وكس�ب القوت اليوم�ي. الفتا اىل: ان 
موسم االنتخابات احد الوسائل التي 
ينتظره�ا املواطنون الفقراء من اجل 
رفع الفتات املرش�حني التي عادة ما 
تكون بإطارات حديدية يمكن بيعها 
لورش الصناعة او الحدادة وبأسعار 
بل�د  الع�راق  ان  مناس�بة.واضاف: 
نفطي وغن�ي، فمن املعيب ان يعيش 
ش�عبه بفق�ر يف ظ�ل غي�اب ف�رص 
العم�ل وتف�ي البطالة الفت�ا اىل: ان 
الحكومات املتعاقبة فش�لت يف ايجاد 
الحل�ول المتصاص البطالة املوجودة 
يف البلد، بل العك�س ان هناك زيادات 
كبرة بنس�ب البطالة والفقر بسبب 
السياسات االقتصادية غر الواضحة 
.واشار اىل: ان الشعب يتأمل خرا من 
الحكومة املقبلة والربملان الجديد بأن 
يتغ�ر احواله اىل االفض�ل من ناحية 
ايج�اد املش�اريع والربام�ج الكفيلة 

بانتعاش الواقع االقتصادي للبلد.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:

والجوازات  املدنية  االحوال  مديرية  اصدرت 

بشأن  مهما  تنويها  الثالثاء،  امس  واإلقامة، 

يف  املديرية  املوحدة.وذكرت  البطاقة  اصدار 

العمل  بإعادة  »ننوه  »الزوراء«:  ل�  ورد  بيان 

بغداد  يف  املوحدة  الوطنية  البطاقة  بإصدار 

املوافق  الثالثاء  امس  من  ابتداًء  واملحافظات 

1٢/10/٢0٢1 ». وتابعت »يكون العمل بنظام 

الحجز االلكرتوني«

األحوال املدنية تعيد العمل 
بإصدار البطاقة املوحدة

الكاظمي يوجه حبماية صناديق االقرتاع 
وخمازن املفوضية

إصابات كورونا يف العراق تعاود االرتفاع 
جمددا والوفيات تصل لـ)22620(

بعد تسجيل 1644 إصابة و29 حالة وفاة

الدبيبة يتهم دوال مل يسمها بالسعي 
لتقسيم ليبيا

فوز 97 امرأة يف انتخابات العراق.. والبعثة 
األوروبية تشيد بسري العملية االنتخابية

ملك األردن يتوجه إىل قطر يف أول زيارة 
رمسية منذ 7 سنوات

العراق يفرط بفوز مهم ويتعادل مع االمارات يف تصفيات كأس العامل

ص 8خلية اإلعالم احلكومي ُتشيد بدور وسائل اإلعالم يف تغطية وقائع االنتخابات 

ص 6

 

املفوضية: احملطات اليت سيتم فرزها 
يدويا متثل 60 ألف صوت 

أكدت استقباهلا الطعون بنتائج االنتخابات

بغداد/ الزوراء:
املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة  أعلن�ت 
لالنتخاب�ات، امس الثالث�اء، فتح باب 
تقدي�م الطع�ون بنتائ�ج االنتخابات، 
وفيما ح�ددت الجهات التي تس�تقبل 
الطعون، اش�ارت اىل ان املحطات التي 
س�يتم فرزه�ا يدوي�ا تمث�ل 60 أل�ف 
صوت.وقال رئي�س مجلس املفوضني 
يف املفوضي�ة، القايض عدن�ان جليل، 
يف مؤتم�ر صحفي تابعت�ه »الزوراء«: 
إنه »س�يتم فرز اصوات 3100 محطة 
انتخابي�ة يدوي�ا وس�تضاف نتائجها 
ان  مضيف�اً  املعلن�ة«،  النتائ�ج  إىل 
»هن�اك 60 ألف صوت ل�م يتم فرزها 
حت�ى اآلن، وتمث�ل %6 م�ن مجم�وع 
أص�وات الناخبني«.واك�د أن�ه »يح�ق 
للمرش�حني الطع�ن يف النتائ�ج خالل 
ثالث�ة أيام«.واش�ار جلي�ل اىل أن »كل 
ق�رارات املفوضي�ة بما فيه�ا النتائج 
األولية ليست نهائية وقابلة للطعن«. 
وقال�ت املتحدث�ة باس�م املفوضي�ة، 
جمانة الغالي، يف ترصيح صحفي: إن 
»املترضر من ق�رار مجلس املفوضني 
للتصوي�ت  األولي�ة  النتائ�ج  بإع�الن 

الع�ام والخاص يحق له تقديم الطعن 
بذلك القرار بحس�ب قانون املفوضية 
رقم 31 لس�نة ٢019 للمادة ٢0 الذي 
أعطى حق الطعن للحزب السيايس أو 
املرشح بقرار مجلس املفوضني خالل 
3 أيام تبدأ من اليوم التايل لنر نتائج 
االنتخابات«.وأضاف أن »املترضر يحق 
ل�ه تقديم الطعن اىل املكتب الوطني أو 
مكتب املحافظة أو أي مكتب انتخابي 
للمفوضية أو مكت�ب هيئة اإلقليم أو 
بصورة مبارشة اىل الهيئة القضائية«.

وأش�ار إىل أن »مجلس املفوضني يتوىل 
اإلجابة عى طلب�ات الهيئة القضائية 
لالنتخاب�ات، واستفس�اراتها بش�أن 
الطع�ون خالل مدة ال تتج�اوز 7 أيام 
عمل م�ن تاريخ وروده�ا إليها«.وأكد 
أن »الهيئة القضائية لالنتخابات تبت 
يف الطع�ن املق�دم خ�الل م�دة ال تزيد 
عى 10 أي�ام من تاريخ إجابة مجلس 
الطعن«.وأعلن�ت  ع�ى  املفوض�ني 
املفوضية العليا لالنتخابات، اول أمس 
االثنني، النتائ�ج االنتخابية التي تمثل 

التصويتني العام والخاص.

الكويت تعلن رمسيا السماح للنساء بااللتحاق باخلدمة العسكرية

بغداد/ الزوراء:
الديمقراطية  إرساء  يف  العراق  لجهود  بالدها  دعم  بغداد،  لدى  اليابانية  السفارة  اكدت 
واملصالحة الوطنية.وذكرت السفارة يف بيان تلقته »الزوراء«: أن حكومة اليابان ترحب بواقع 
أن االنتخابات الخامسة ملجلس النواب العراقي جرت بشكل سلمي عموما يف 10 ترين األول 
)بالتوقيت املحيل(، الفتة اىل ان حكومة اليابان دعمت جهود العراق يف إرساء الديمقراطية 
لالنتخابات، وكما  املستقلة  العليا  املفوضية  انه وبطلب من  وأضافت:  الوطنية.  واملصالحة 
بأعمال  القائم  بقيادة  االنتخابات  مراقبة  أنشطة  بتنفيذ  اليابان  قامت حكومة  السابق،  يف 
سفارة اليابان يف العراق.واشارت اىل: ان حكومة اليابان تأمل أن تميض العملية الرامية إىل 
تأكيد نتائج االنتخابات بشكل نزيه ورسيع وسلمي يف العراق، وأن ُتنصب حكومة جديدة يف 
أقرب وقت ممكن. وتابعت السفارة: كما تتوقع حكومة اليابان أن االنتخابات ستكون فرصة 

لضمان مزيد من االستقرار والتنمية يف العراق حيث تستمر عمليته الديمقراطية بالتقدم.

اليابان تؤكد دعمها جلهود العراق يف إرساء 
الدميقراطية واملصاحلة الوطنية

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

.



أكدا أن املرحلة املقبلة ستشهد حتالفات سياسية للوصول إىل الكتلة األكرب

فوز 97 امرأة يف انتخابات العراق.. والبعثة األوروبية تشيد بسري 
العملية االنتخابية

حملالن سياسيان لـ           : تشكيل احلكومة سيتم يف غضون شهرين

تعليق التحقيق يف انفجار مرفأ بريوت جمددا ُبعيد صدور مذكرة 
توقيف غيابية حبق وزير سابق

بعد شكوى قانونية جديدة ضد قاضي التحقيق

احتاد الصحفيني العرب يهنئ الشعب 
العراقي بإجراء االنتخابات

األنواء: 8 حمافظات تشهد ارتفاعاً 
بدرجات احلرارة 

املفوضية: احملطات اليت سيتم 
فرزها يدويا متثل 60 ألف صوت 

أكدت استقباهلا الطعون اخلاصة بنتائج االنتخابات

بغداد/ الزوراء:
املراقبني  بعثة  رئيسة  اكدت 
العراقية  “االنتخابات  إن  األوروبيني 
وفيما  جيد”،  بشكل  إدارتها  تمت 
العملية  تقييم  تقرير  أن  اىل  أشارت 
االنتخابية سيقدم إىل مجلس النواب 
الجديد، أعلنت األمانة العامة ملجلس 
97 امرأة يف االنتخابات  الوزراء فوز 

الترشيعية.
البعثة،  يف  الراصدين  رئيسة  وقالت 
مؤتمر  يف  كرامون،  فون  فيوال 
تشري  االولية  “النتائج  إن   : صحفي 
ادارتها  تمت  االنتخابات  ان  اىل 
الناخبني  تحث  وكانت  جيد،  بشكل 
“حركة  ان  مبينة  االنتخابات”،  اىل 

ترشين شكلت كتالً جديدة”.
القانوني  “االطار  ان  واوضحت 
العملية  يف  الثغرات  بعض  احتوى 
“هنالك  ان  اىل  مشرية  االنتخابية”، 
تم  االنتخابية  الدوائر  يف  تنافساً 
التي  اللوائح  خالل  من  تشخيصها 

شاركت يف العملية االنتخابية”.
واكدت انه “تم احرتام مبادئ حرية 
اىل  االنتخابات”، الفتة  التعبري خالل 
ان “بعض السياسيني استخدموا املال 

السيايس يف حمالتهم االنتخابية”.
“البطاقات  أن  اىل  وأشارت 
اىل  االنتخابية لم تسلم بشكل كامل 
“القانون  ان  موضحة  الناخبني”، 
وكان  لالقليات،  مقاعد   9 يضمن 
النازحني االنتخاب يف مكان  بامكان 

تواجدهم”.
يوماً  قىض  “العراق  ان  وتابعت 
مساملاً يف االنتخابات ونهنئه بذلك”، 

شهرين  بعد  “ستعود  أنها  مؤكدة 
لتقييم العملية االنتخابية وتقديمها 

اىل مجلس النواب الجديد”.
الوضع  يكون  بأن  “نأمل  واضافت: 
االنتخابات  بعد  ومساملاً  هادئاً 
تجاه  عنيفة  مشاهد  وجود  وعدم 

النتائج”.
من  اتهامات  توجد  “ال  وتابعت: 
قبلنا، ولم نشهد أي احتيال أو خرق 
اىل  “الجميع  داعية  االنتخابات”،  يف 

اللجوء للقانون يف الطعون”.
من جانبه، قال مسؤول بعثة الربملان 
ان “الربملان  االوروبي دومنك كروز: 
االوربي ملتزم بنرش الديمقراطية يف 
العالم، ونؤكد عىل االجراءات املهمة 

يف  وجودنا  اثناء  ايضاحها  تم  التي 
العراق”.

واضاف: “التقينا بعدد من القيادات 
يف  واملواطنني  والناشطني  السياسية 
دور  عىل  ونثني  املحافظات  مختلف 
الجيل  بـ”شجاعة  مشيدا  املرأة”، 
العراقي الذي عرب عن عدم رضاه عن 
الوضع السيايس وحركة ترشين أكرب 

مثال”.
اىل  الجديدة  “الحكومة  كروز  ودعا 
للعراق”،  العمل عىل مستقبل افضل 
جرت  االنتخابات  “ادارة  ان  اىل  الفتا 

بشكل جيد”.
كروز عىل “رضورة مشاركة  وشدد 
بنسبة  %25”،  االنتخابات  يف  املرأة 

عن  العراق  ابعاد  “أهمية  مؤكدا 
العنف”.

التواصل  “منصات  ان  وذكر 
ان ال تسمح بنرش  االجتماعي يجب 
مشريا  عليه”،  التحريض  او  العنف 
اىل ان “الربملان الجديد لديه الفرصة 

الجراء حوار مع االقليات”.
بدورها، أعلنت مفوضية االنتخابات 
تقديم  باب  فتح  الثالثاء،  العراق،  يف 
الذي  االقرتاع  نتائج  عىل  الطعون 
األنباء  وكالة  بحسب  األحد،  جرى، 

العراقية.
ويف سياق اخر أعلنت األمانة العامة 
يف  امرأة   97 فوز  الوزراء،  ملجلس 

االنتخابات الترشيعية.

ملجلس  العامة  لألمانة  بيان  وذكر 
املرشحات  “نجاح  أن  الوزراء: 
الترشيعية  باالنتخابات  الفائزات 
للمشاركة  رضورية  خطوة  املبكرة 
الفائزات  أن  والسيما  السياسية، 
يف  العراقية  املرأة  صوت  سيمثلن 

التعبري عن طموحاتها وتطلعاتها”.
تمكني  دائرة  عام  مدير  وقالت 
يرسى  العامة  األمانة  يف  املرأة 
إن  البيان:  بحسب  محسن،  كريم 
“نجاح هذه املجموعة من النساء يف 
الوصول إىل الربملان الجديد، هو نتاج 
الالئي  النسوة  تلك  لجهود  طبيعي 
للمشاركة  وإرصاراً  شجاعة  أبَدْيَن 
هو  اليوم  تجربتهن  وإن  الفاعلة، 
انتصار للمرأة العراقية ومحط فخر 

للجميع”.
“بحسب  أنه  اىل  محسن  وأشارت 
االنتخابات،  لنتائج  األويل  التحليل 
فإن املرأة العراقية تمكنت من الفوز 
بـ)97( مقعداً بزيادة 14 مقعداً عن 
بينهن  من  للنساء  املخصصة  الكوتا 
أظهرت  فيما  األقليات،  من  فائزتان 
هذه النتائج فوز )57( امرأة بقوتها 
إىل  الحاجة  دون  من  التصويتية 

الكوتا”.
وأضافت أن “الرسالة الحقيقة للمرأة 
الربملان،  إىل  دخولها  عند  تتوقف  لن 
بل يتعنينّ عىل جميع النساء مواصلة 
الجهود للمشاركة يف مختلف مراحل 
القرار،  وصنع  السياسية  العملية 
واالهتمام بقضايا املرأة والترشيعات 
حقوقها  ضمان  شأنها  من  التي 

وتعزيز مكانتها يف املجتمع”.

الزوراء/ مصطفى فليح:
تشكيل  عملية  تتم  أن  سياسيان  محلالن  توقع 
وصفوها  وفيما  شهرين،  غضون  يف  الحكومة 
ستشهد  املقبلة  املرحلة  ان  أكدا  بالصعبة، 

تحالفات سياسية للوصول اىل الكتلة االكرب. 
حديث  يف  الرشع،  أثري  السيايس،  املحلل  وقال   
القوى  بني  تجاذبات  “هناك  ان  “الزوراء”:  لـ 
يف  أخفقت  الكبرية  الكتل  فبعض  السياسية، 

الحصول عىل املقاعد”.  
توقعي  حسب  الحكومة  تشكيل   “ ان  وأضاف 
ان  مؤكدا   .”45 اىل  يوما   30 بني  ما  ينحرص  قد 
“العملية ليست بالسهلة، فاختيار رئيس الوزراء 

وشخصية رئيس الوزراء ال تزال محل خالف”.
نسبة  من  دولية  امل  خيبة  “هناك  ان  وأضاف 
من  امتعاضها  أبدت  املتحدة  فاألمم  املشاركة، 
نسبة املشاركة التي بلغت %41 بحسب ما أعلنت 
عانى  املواطن   “ ان  اىل  مشريا  املفوضية”.  عنه 

كثريا وينشد التغيري”.
ان  الرشع:  قال  التحالفات،  طبيعة  وعن   
اىل  الحالية  املعطيات  ظل  يف  تشري  “التوقعات 
احتمالية تكون تحالفني، االول قد يضم “الكتلة 
نحو  تتجه  ان  املتوقع  من  التي  الصدرية” 

كردستان للقيام بتفاهمات مع القوى السياسية 
الكردية تمكنها من تشكيل حكومة، أما التحالف 
الكتل  مع  القانون”  “دولة  تحالف  فهو  الثاني 
ان  “عزم”. مؤكدا  وتحالف  “تقدم”  مثل  السنية 
األرجح يف تشكيل  الثاني هي  التحالف  “حظوظ 

الحكومة “.
الفائزين سيكون  املستقلني  “املرشحني  ان  وبني 
غري  من  وحتى  املقبلة،  املرحلة  يف  دور  لهم 
بإمكانها  كفوءة  شخصيات  فهناك  الفائزين، 

تبوء مناصب مهمة يف الحكومة املقبلة”.
اشار  النتائج،  بعد  كردستان  يف  الوضع  وعن 
“يبدو ان هناك انقساما سياسيا يلوح باألفق يف 
كردستان بعد صعود الجيل الجديد من املرشحني 

االكراد وحصوله عىل تسعة مقاعد”.
من جانبه، قال املحلل السيايس، حيدر املوسوي، 
لبعض  “هناك رفضا  ان  “الزوراء”:  لـ  يف حديث 
القوى  قبل  من  ظهرت  التي  األولية  النتائج 
مجال  وهناك  وغريها،  “الفتح”  مثل  السياسية 
لتقديم الطعون، وهناك أصوات لم تفرز بعد قد 

تؤدي اىل تغيري النتائج، ولكن بشكل طفيف”.
“هناك  ان  أوضح:  السياسية،  التحالفات  وعن   
دولة  ما بني قوى سياسية مثل  أولية  تفاهمات 

معها  وقوى  املالكي  نوري  بزعامة  القانون 
لتشكيل الكتلة األكثر عددا يقابلها السيد مقتدى 

الصدر وكتلته باعتباره الفائز األول”.
ونوه املوسوي “هناك اختالف يف تفسري موضوع 
الباقي  هو  السابق  التفسري  نعم  األكرب،  الكتلة 
املحكمة  تفسري  ضوء  يف  املفعول  وساري 
فيما  لكن  األكرب،  الكتلة  بخصوص  االتحادية 
يخص املادة 45 من قانون االنتخاب الجديد الذي 
عملية  تتبنى  من  هي  الفائزة  الكتلة  ان  يقول 
بعد  ما  املؤتلفة  الكتل  وليس  الحكومة  تشكيل 
جدل  يف  سيدخلنا  وهذا  االنتخابات،  نتائج  اعالن 

ومشاكالت كبرية “.
اىل  الصدر  مقتدى  السيد  “يذهب  ان  وتوقع 
ويخرج  ائتالفية  حكومة  يف  الكتل  مشاركة 

منترصا يف هذه االنتخابات”.
تفاهمات  هناك  تكون  ان  املمكن  من   “ وأوضح 
يكون  وقد  القانون،  ودولة  الصدرية  الكتلة  بني 
هذا  يكون  ان  يمكن  ولكن  مستبعدا،  الخيار  هذ 
بأن  اخر  انطباعا  وسيعطي  حارضا،  املوضوع 
فقد  مشكلة  لديه  ليست  الصدر  مقتدى  السيد 
تحقيق  اجل  من  خصومه  مع  حتى  يتحالف 
قد  اىل مشكالت  االنزالق  ويجنبها  البالد  مصلحة 

تفتعلها الجهات الرافضة للنتائج “. 
واكد املحلل “ال اعتقد أن يأخذ تشكيل الحكومة 
واضحة  النتائج  الن  السابق  يف  كما  طويال  وقتا 
بلغة  افرتضنا جدال وتحدثنا  وإذا  والفارق كبري، 
النتائج  اعالن  بعد  الصدرية  الكتلة  فإن  األرقام 
النهائية ان لم تتغري وبعد املصادقة عليها من قبل 
الحكومة مع مقاعد  قادرة عىل تشكيل  القضاء 
السيد الحلبويس ومقاعد السيد مسعود الربزاني، 
ولن تحتاج إال اىل مقاعد قليلة حتى يتم اإلعالن 

عن الكتلة األكرب وتشكيل الحكومة “.
“لن  قال  الحكومة،  لتشكيل  الالزمة  املدة  وعن   
هناك  تكن  لم  ان  الشهرين  او  الشهر  تتجاوز 
حدث  الذي  والتصعيد  التوتر  حسب  مشكلة 
مؤخرا من رفض االطار التنسيقي للمقاومة هذه 

النتائج”.
من  سواء  وساطة  هنالك  تكون   “ ان  وتمنى   
للتهدئة  او من اطراف دولية  النجف  املرجعية يف 
باألمور  والقبول  النتائج  يف  أخرى  مرة  والتدقيق 
القانونية”، منوها “نعم قد تكون هناك خروقات 
تلك،  او  املحطة  او عملية تالعب حصلت يف هذه 
باتجاه  نذهب  ان  باملجمل  يعني  ال  هذا  ولكن 

االقتتال او االحرتاب” .

بريوت/ متابعة الزوراء:
اعلن مصدر قضائي لبناني بأنه تقرر 
انفجار  يف  القضائي  التحقيق  تعليق 
العام  وقع  الذي  الكارثي  مرفأ بريوت 
جديدة  قانونية  شكوى  بعد  املايض 
البيطار  طارق  التحقيق  قايض  ضد 
يطلبان  سابقان  وزيران  بها  تقدم 
وجاء  آخر.  قاض  إىل  القضية  نقل 
من  وجيز  وقت  بعد  التحقيق  تعليق 
غيابية  توقيف  مذكرة  بيطار  إصدار 
لتخلفه  السابقني  الوزيرين  أحد  بحق 
كانت  استجواب  جلسة  حضور  عن 

محددة الثالثاء.
ويف خطوة هي الثالثة منذ بدء التحقيق 
يف الكارثة، اضطر املحقق العديل طارق 
يف  تحقيقه  لتعليق  الثالثاء  بيطار 
انفجار مرفأ بريوت مجددا، بعد تبلغه 
سابقان  وزيران  بها  تقدم  دعوى 
آخر،  قاض  إىل  القضية  نقل  يطلبان 

أفاد مصدر قضائي.
بيطار  إصدار  بعيد  التحقيق  وُعلق 
أحد  بحق  غيابية  توقيف  مذكرة 
عن  لتخلفه  السابقني  الوزيرين 
حضور جلسة استجواب كانت محددة 
املحقق  يتعرنّض  وقت  يف  الثالثاء، 
العديل لضغوط سياسية متزايدة جاء 
أبرزها مساء االثنني عىل لسان األمني 
العام لحزب الله حسن نرصالله الذي 

استدعاء  يف  بـ”االستنسابية”  اتهمه 
مسؤولني أمنيني وسياسيني.

الحكومة  رئيس  عىل  ادعائه  ومنذ 
مالحقة  وطلبه  دياب  حسان  السابق 
نواب ووزراء سابقني وأمنيني، يخىش 
كثريون أن تؤدي الضغوط السياسية 
جرى  ما  غرار  عىل  بيطار،  عزل  اىل 
يف  ُنحي  الذي  صوان  فادي  سلفه  مع 
دياب  عىل  ادعائه  بعد  شباط/فرباير 

وثالثة وزراء سابقني.
تبلغ  بيطار  أن  قضائي  مصدر  وأفاد 
دعوى  املدنية  التمييز  محكمة  من 
جديدة مقدمة من وزير املالية السابق 
األشغال  ووزير  خليل  حسن  عيل 
استدعى  “ما  زعيرت،  غازي  السابق 
تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات” 
لناحية  بالدعوى  املحكمة  بتنّ  لحني 

قبولها أو رفضها.
ُيعلق  التي  الثالثة  املرة  هذه  وتعترب 
قبل  صوان  علقه  إذ  التحقيق،  فيها 
علنّقه  أن  لبيطار  سبق  كما  تنحيته، 
قضائية  شكاوى  إثر  املايض  الشهر 
لحركة  املنتميني  وزعيرت،  خليل  من 
أمل، ووزير الداخلية السابق الذي كان 
بزعامة  املستقبل  تيار  عىل  محسوباً 

سعد الحريري.
رفض  إثر  التحقيق  استئنافه  وبعد 
حدد  القضية،  عن  يده  كف  املحكمة 

الثالثة  الستجواب  مواعيد  بيطار 
عدم  مستغال  واألربعاء،  الثالثاء 
تمتعهم بالحصانة النيابية قبل انعقاد 
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من الشهر الحايل.
بطلب  تقدما  وزعيرت  خليل  أن  إال 
جديد لرد القايض بيطار، ما استدعى 

تعليقه التحقيق.
بيطار  أمام  الثالثاء،  خليل،  يمثل  ولم 
مصدر  وأفاد  االستجواب.  جلسة  يف 
عنه  نيابة  أن محاميه حرض  قضائي 
لتقديم  إضافية  مهلة  منحه  وطلب 
مستندات وتقديم دفوع شكلية، لكن 
عن  تخلف  خليل  أن  اعترب  القايض 
الحضور وأصدر مذكرة توقيف غيابية 

يف حقه.
تجاه  نربته  الله  حزب  صعد  واالثنني 
“يف  بالعمل  نرصالله  واتهمه  بيطار. 
وطالب  سياسية”،  أهداف  خدمة 
الستكمال  وشفاف”  “صادق  بقاض 
التحقيق. وقال “نعترب ما يحدث خطأ 
كبرياً جداً جداً )...( املوضوع ال يمكن 
إمكانية  وال  الشكل،  بهذا  يستمر  أن 
القليلة  األيام  يف  خصوصاً  الستمراره 

املقبلة”.
الشهر  محليون  إعالميون  ورسب 
رفيع  مسؤول  وجهها  رسالة  املايض 
العسكرية  القوة  الحزب،  يف  املستوى 

من  املدعومة  األبرز  والسياسية 
امتعاضا  تضمنت  بيطار  اىل  طهران، 
بإزاحته  وهددت  التحقيق  مسار  من 

من منصبه.
للمرفأ يف  الكارثي  االنفجار  أن  ويذكر 
بمقتل  تسبب   2020 آب/أغسطس   4
وإصابة  األقل  عىل  شخصا   214
عدا  بجروح،  آخرين   6500 من  أكثر 
وعزت  العاصمة.  يف  واسع  دمار  عن 
إىل تخزين كميات  االنفجار  السلطات 
من  األمونيوم  نيرتات  من  كبرية 
الحقا  وتبنينّ  وقاية.  إجراءات  دون 
عدة  مستويات  عىل  مسؤولني  أن 

عىل  كانوا  وقضائية  وأمنية  سياسية 
دراية بمخاطر تخزين هذه املادة ولم 

يحركوا ساكنا.
باستمرار  الضحايا  ذوو  ويتظاهر 
دعما لبيطار واستنكارا لرفض املدعى 
معهم.  للتحقيق  أمامه  املثول  عليهم 
منذ وقوع االنفجار، رفضت السلطات 
منظمات  تندنّد  فيما  دوليا،  تحقيقا 
رايتس  “هيومن  بينها  حقوقية 
بمحاولة  الدولية”  و”العفو  ووتش” 
القادة السياسيني عرقلة التحقيقات، 
دولية  تحقيق  بعثة  بإنشاء  وتطالب 

مستقلة ومحايدة.

بغداد/ الزوراء:
هنأ االتحاد العام للصحفيني العرب 
الشعب العراقي بإجراء االنتخابات، 
فيما اشاد بجهود الحكومة العراقية 

بإنجاز انتخابات نزيهة.
وذكر بيان لالتحاد تلقته “الزوراء”: 
العرب  للصحفيني  العام  االتحاد  أن 
الشقيق  العراقي  للشعب  يبارك 
الكبري  اإلنجاز  الرشيدة  ولحكومته 
ملجلس  نزيهة  انتخابات  بإجراء 
ان  اىل:  الفتا  العراقي.  النواب 
األوروبي  واالتحاد  املتحدة  األمم 
بنزاهة  أشادوا  العربية  والجامعة 
وإنها تمت يف جو  االنتخابات،  هذه 
املنظمات  بذلك  شهد  ديمقراطي 

الدولية كافة.  
واضاف: ان االتحاد العام للصحفيني 
العرب يبعث بخالص تهانيه الحارة 
والشعب  العراقية  الحكومة  اىل 
مزيداً  له  متمنياً  الشقيق،  العراقي 

من التقدم واإلزدهار .

بغداد/ الزوراء:
الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنت 
يف  الطقس  حالة  الثالثاء،  امس 
توقعت  فيما  املقبلة،  لأليام  البالد 
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محافظات.
وذكر بيان للهيئة تلقته “الزوراء”: 
سيكون  االربعاء  اليوم  “طقس  أن 
زخات  لتساقط  فرصة  مع  غائما 
الغربية  االقسام  يف  خفيفة  مطر 
وال  احيانا  رعدية  وتكون  منها 
املنطقة  يف  الحرارة  درجات  يف  تغري 
بضع  ستنخفض  فيما  الوسطى، 
اما  الشمالية،  املنطقة  يف  درجات 
خفيفة  االتجاة  متغرية  الرياح 
الرسعة )10-5(كم /س تتحول اىل 
معتدلة  اىل  خفيفة  رشقية  جنوبية 
يف  /س،  20(كم   10-( الرسعة 
منطقتي الوسطى والشمالية، اما يف 
الطقس  سيكون  الجنوبية  املنطقة 
درجات  غائم  اىل  جزئي  غائما 
اليوم  عن  قليالً  ترتفع  الحرارة 
رشقية  جنوبية  والرياح  يف  السابق 
10-( الرسعة  معتدلة  اىل  خفيفة 
20(كم/س، تنشط نهاراً )20-30(

الحرارة  “درجة  أن  مبيناً  كم/س”، 
يف  أما  درجة،   38 ستكون  بغداد  يف 
البرصة والنارصية واملثنى وميسان 

فستسجل 42 درجة مئوية”.
الخميس  يوم  “طقس  أن  وأضاف 
لبعض  ظهور  مع  صحواً  سيكون 
القطع من الغيوم ودرجات الحرارة 
يف  السابق  اليوم  عن  قليالً  ترتفع 
ستكون  الرياح  اما  البالد،  عموم 
معتدلة  اىل  خفيفة  رشقية  جنوبية 
يف  )20-10(كم/س  الرسعة 
يف  والجنوبية،  الوسطى  االقسام 
حني ستكون الرياح شمالية رشقية 
10-( الرسعة  معتدلة  اىل  خفيفة 

20(كم/س”.
الجمعة  يوم  “طقس  أن  إىل  وأشار 
لبعض  ظهور  مع  صحواً  سيكون 
يف  تغري  وال  الغيوم  من  القطع 
السابق،  اليوم  عن  الحرارة  درجات 
أما الرياح فستكون شمالية غربية 
 10-( الرسعة  معتدلة  اىل  خفيفة 

20(كم/س يف عموم البالد “.
املقبل  السبت  “يوم  أن  إىل  ولفت 
ودرجات  صحواً  الطقس  سيكون 
اليوم  عن  قليالً  تنخفض  الحرارة 
شمالية  ستكون  والرياح  السابق 
الرسعة  معتدلة  اىل  خفيفة  غربية 
يف  تنشط  20(كم/س،   10-(
مسببة  منها  الرشقية  االقسام 
املنطقتي  يف  السيما  للغبار  تصاعد 

الوسطى والجنوبية”.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، امس الثالثاء، فتح باب تقديم 
الطعون بنتائج االنتخابات، وفيما حددت الجهات التي تستقبل الطعون، 

اشارت اىل ان املحطات التي سيتم فرزها يدويا تمثل 60 ألف صوت.
يف  جليل،  عدنان  القايض  املفوضية،  يف  املفوضني  مجلس  رئيس  وقال 
3100 محطة  مؤتمر صحفي تابعته “الزوراء”: إنه “سيتم فرز اصوات 
انتخابية يدويا وستضاف نتائجها إىل النتائج املعلنة”، مضيفاً ان “هناك 
60 ألف صوت لم يتم فرزها حتى اآلن، وتمثل 6% من مجموع أصوات 

الناخبني”.
واكد أنه “يحق للمرشحني الطعن يف النتائج خالل ثالثة أيام”.

واشار جليل اىل أن “كل قرارات املفوضية بما فيها النتائج األولية ليست 
نهائية وقابلة للطعن”.

 وقالت املتحدثة باسم املفوضية، جمانة الغالي، يف ترصيح صحفي: إن 
للتصويت  األولية  النتائج  بإعالن  املفوضني  مجلس  قرار  من  “املترضر 
العام والخاص يحق له تقديم الطعن بذلك القرار بحسب قانون املفوضية 
رقم 31 لسنة 2019 للمادة 20 الذي أعطى حق الطعن للحزب السيايس 
أو املرشح بقرار مجلس املفوضني خالل 3 أيام تبدأ من اليوم التايل لنرش 

نتائج االنتخابات”.
وأضاف أن “املترضر يحق له تقديم الطعن اىل املكتب الوطني أو مكتب 
أو  اإلقليم  هيئة  مكتب  أو  للمفوضية  انتخابي  مكتب  أي  أو  املحافظة 

بصورة مبارشة اىل الهيئة القضائية”.
وأشار إىل أن “مجلس املفوضني يتوىل اإلجابة عىل طلبات الهيئة القضائية 
أيام   7 تتجاوز  ال  مدة  خالل  الطعون  بشأن  واستفساراتها  لالنتخابات، 

عمل من تاريخ ورودها إليها”.
وأكد أن “الهيئة القضائية لالنتخابات تبت يف الطعن املقدم خالل مدة ال 

تزيد عىل 10 أيام من تاريخ إجابة مجلس املفوضني عىل الطعن”.
وأعلنت املفوضية العليا لالنتخابات، اول أمس االثنني، النتائج االنتخابية 

التي تمثل التصويتني العام والخاص.
يف  جميل،  عماد  االنتخابات،  مفوضية  يف  اإلعالمي  الفريق  عضو  وقال 
يدوياً  تم  الذاكرة  عصا  من  االنتخابات  نتائج  “نقل  إن   : متلفز  حديث 
لضمان الدقة بنسبة %100”، الفتا إىل أن “النتائج املُعلنة تمثل التصويتني 

العام والخاص”.
وأضاف أن “النتائج أولية لوجود طعون وشكاوى للنظر فيها”، مبينا أن 

“مجموع الشكاوى بلغ 95 للتصويت العام و25 للتصويت الخاص”.
وأشار إىل أن “مفوضية االنتخابات ستستمر بتلقي الطعون ملدة 3 أيام”، 

مؤكدا أن “حسم الطعون والنظر بها سيتم بعد أسبوع من تقديمها”.
ويف سياق ذاته، حددت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، أربع جهات 
تشكيل  عن  أعلنت  فيما  االنتخابات،  بنتائج  الخاصة  الطعون  الستقبال 
لجنة يف املكتب الوطني.وقالت املتحدثة باسم املفوضية، جمانة الغالي: 
إن “تقديم الطعون يكون يف مكاتب املحافظات االنتخابية ومكتب الهيئة 
الوطني  للمكتب  “بالنسبة  لالنتخابات”.وأضافت:  القضائية  الهيئة  ويف 
والطعون  الشكاوى  قسم  موظفي  من  لجنة  شكلت  فقد  للمفوضية 

القانونيني الستقبال الطعون يف دائرة األحزاب والتنظيمات السياسية”.
يف  الشكاوى  لتصنيف  لجنة  شكلت  “املفوضية  أن  الغالي  وأوضحت 
مكاتب املحافظات االنتخابية، وتكون برئاسة أعضاء القضاة من مجلس 
بالجوانب  مختصاً  فنياً  وموظفاً  عام  مدير  تتضمن  واللجنة  املفوضني، 
الفنية من دائرة تكنولوجيا املعلومات، فضالً عن موظف قانوني مختص 
عضويتها  يف  تضم  لجنة  “كل  أن  وأضافت  والطعون”.  الشكاوى  يف 
املتحدة  األمم  مكتب  من  الشكاوى  بتصنيف  املختصني  من  استشارياً 
للمساعدة االنتخابية “اليو نامي””، مشرية اىل أن “اللجان تتوىل تصنيف 
الشكاوى يومي االقرتاع العام والخاص لالنتخابات النيابية 2021 وفرزها 

اىل شكاوى خرضاء أو صفراء أو حمراء”.
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مطالب الربهان بإصالحات شاملة تضع الكرة يف ملعب احلكومة السودانية
قوى ثورية تنظم محلة لتنحية املؤسسة العسكرية

الخرطوم/متابعة الزوراء:

يف  الس�يادة  مجل�س  رئي�س  طال�ب 

عبدالفت�اح  أول  الفري�ق  الس�ودان، 

الربه�ان، بح�ل الحكومة كح�ل وحيد 

للخروج من األزمة السياس�ية يف البالد، 

وتح�رج ه�ذه املطال�ب الجن�اح املدني 

يف الس�لطة بإظهاره عاج�زا عن الوفاء 

بالتزامات�ه، كم�ا توح�ي ب�أن الجناح 

العسكري ال يتحمل مسؤولية اإلخفاق 

يف املشهد العام.

وقلب الربه�ان الطاولة ع�ى الحكومة 

االنتقالي�ة ورئيس�ها عبدالل�ه حمدوك 

ش�املة  بإصالح�ات  طالبه�ا  عندم�ا 

واس�تكمال بن�اء الهي�اكل الترشيعي�ة 

والقضائية والدس�تورية، مؤكدا أنه “ال 

حل للوضع الراهن إال بحل الحكومة”.

واس�تبق الربه�ان تحركات تق�وم بها 

قوى الحرية والتغيري لتنحية املؤسس�ة 

العس�كرية عن الس�لطة مستفيدة من 

دع�م قوى دولي�ة عدي�دة للمدنيني من 

دون أن ينك�ر حرصه ع�ى التوصل إىل 

توافق وطني وتوس�يع قاعدة املشاركة 

يف الس�لطة، وض�م كل الق�وي الثورية 

والوطني�ة عدا ح�زب املؤتم�ر الوطني 

املنحل.

وتح�رج هذه املطالب الجن�اح املدني يف 

السلطة، وتظهر عجزه عن الوفاء بكثري 

من االس�تحقاقات السياسية، وتوحي 

بأن الجناح العسكري بريء وال يتحمل 

مس�ؤولية اإلخفاق الحاصل يف املش�هد 

الع�ام، وال�ذي يحتاج إىل إع�ادة هيكلة 

تش�مل تش�كيلة الحكومة نفسها التي 

تسيطر عليها قوى سياسية محدودة.

وق�ال الربهان يف كلمة ل�ه أمام ضباط 

وضب�اط ص�ف وجنود منطق�ة بحري 

العس�كرية، إن بعض القوى السياسية 

تح�اول ش�غل ال�رأي الع�ام بافتع�ال 

مش�اكل مع الق�وات املس�لحة والدعم 

الرسي�ع والتش�كيك يف وطنيتها، والزج 

بها يف معضالت تعيق االنتقال السيايس 

تس�ببت فيه�ا ه�ذه الق�وى برفضه�ا 

الحوار ومشاركة اآلخر.

وأض�اف ، أن القوى املدنية تحرص عى 

االلتزام ب�كل ما ج�اء يف الوثيقة بما ال 

املرحل�ة االنتقالي�ة،  إىل تف�كك  ي�ؤدي 

بينم�ا م�ن يق�وم بتعطي�ل اس�تكمال 

هياكل الس�لطة هو املكون العس�كري 

الذي أوقف اجتماعات مجلس الس�يادة 

ولقاءات لجنة رشكاء الفرتة االنتقالية، 

وكان يمكنهم�ا القيام ب�دور يف تقريب 

وجهات النظر. 

وأك�د القي�ادي بقوى الحري�ة والتغيري 

حدي�ث  أن  الدي�ن  ص�الح  نورالدي�ن 

الربهان عن حل الحكومة يشكل امتداداً 

لسلس�لة من الترصيحات الس�لبية من 

جانب العس�كريني يف مجلس السيادة، 

وأنه “يعطي إيح�اءات بأن هناك رغبة 

لديهم يف النكوص عن التزامات الوثيقة 

الدس�تورية، وقد يتخط�ى األمر ذلك إىل 

الرغب�ة يف تغيري الوضعية الدس�تورية 

الحالية”.

الت�ي يطال�ب  الحكوم�ة  أن  وأوض�ح 

الربهان بحلها ليس�ت طرًفا يف تعطيل 

الف�رتة  مؤسس�ات  بقي�ة  اس�تكمال 

االنتقالية، قائال “وعى العس�كريني أن 

ُيعلنوا مطالبهم بش�كل علن�ي لتكون 

هناك فرصة للتفاوض حولها وُتوضع 

ه�ذه املطال�ب ع�ى طاول�ة املباحثات 

بني جمي�ع املكونات بم�ا يحافظ عى 

تماس�ك املرحل�ة الحالية التي تش�هد 

أزمات عدي�دة أغلبها له خلفية بالنزاع 

القائم بني املدنيني والعسكريني”.

وعق�د حم�دوك اجتماعا م�ع الربهان 

وباق�ي أعض�اء املك�ون العس�كري يف 

مجلس السيادة، ولم يصل إىل تفاهمات 

جديدة معهم بدليل ترصيحات الربهان 

عق�ب انته�اء االجتم�اع، لكن م�ا زال 

هن�اك أمل لدى البعض يف أن يس�تطيع 

حم�دوك تمرير مبادرات�ه التي طرحها 

للتواف�ق وحظي�ت برض�اء كث�ري م�ن 

العسكريني.

وال تمن�ح الوثيقة الدس�تورية مجلس 

الس�يادة س�لطة حل الحكومة املدنية، 

واألم�ر مكف�ول لرئيس ال�وزراء، وأي 

تشكيل حكومي جديد يجري بالتوافق 

ب�ني أط�راف العملية الس�لمية املكونة 

م�ن الحركات املس�لحة داخ�ل الجبهة 

الثورية، ومن حقهم ترشيح 25 يف املئة 

من األعضاء وبقي�ة أطرافها من قوى 

الحري�ة والتغيري باس�تثناء ال�وزارات 

األمنية الت�ي يخت�ار أعضاءها املكون 

العسكري.

وتس�اءل نورالدي�ن ص�الح الدين ، عن 

خطاب الربهان بش�أن تشكيل حكومة 

جدي�دة يف الوقت ال�ذي جّمد فيه أعمال 

مجل�س الس�يادة، وه�ل س�تحظى أي 

املطل�وب  بالتواف�ق  جدي�دة  حكوم�ة 

ب�ني أعضاء املجل�س لتمريره�ا يف ظل 

الخالفات الحالية؟

وتزامن خطاب رئيس مجلس الس�يادة 

م�ع قيام قوى ثوري�ة بحملة توقيعات 

إلكرتوني�ة للمطالب�ة بإقالت�ه ونائب�ه 

محم�د حم�دان دقلو م�ن منصبيهما، 

والتصميم عى إصالح املنظومة األمنية 

د الجيوش  والعس�كرية، ورف�ض تع�دُّ

وامليليش�يات وتكوي�ن جي�ش مهن�ي 

وطني موحد لحماية حدود الوطن.

وخرج�ت مظاه�رات يف الخرطوم منذ 

حوايل أس�بوعني طالبت بتمكني الحكم 

املدن�ي من الس�لطة بع�د تصاعد حدة 

وعق�ب  العس�كريني،  م�ع  الخالف�ات 

محاولة انقالب عس�كري فاشلة جرى 

ع�ى إثره�ا تب�ادل االتهام�ات بينهما 

بالتقصري.

وأعلنت الحكومة الجمعة املايض رفضها 

لتمس�ك املك�ون العس�كري بجه�ازي 

وتبعيتهم�ا  واالس�تخبارات  الرشط�ة 

لقيادة الجيش، وفق ترصيحات إعالمية 

نسبت إىل وزير ش�ؤون مجلس الوزراء 

خالد عمر يوسف.

املماح�كات ب�ني  ودخل�ت ع�ى خ�ط 

الجانبني قوى عديدة داخلية وخارجية، 

وأخفقت مح�اوالت التهدئة التي رشع 

فيه�ا حم�دوك من خ�الل الح�وار مع 

الربه�ان أكثر من م�رة يف لجم انفالتها 

الس�يايس، خاصة بعد حدوث انش�قاق 

يف جسم قوى الحرية والتغيري وتشكيل 

تي�ار “امليثاق الوطني” ال�ذي ينحاز إىل 

استمرار الرشاكة مع الجيش.

وتحفظ البرشي الصائ�م أحد املوقعني 

عى ميثاق التواف�ق الوطني عى تدخل 

أي أطراف عس�كرية يف بق�اء أو رحيل 

الحكوم�ة االنتقالي�ة، قائ�ال “إن األمر 

برمت�ه يخص املكون املدن�ي الذي لديه 

الح�ق بحس�ب الوثيقة الدس�تورية يف 

تحديد شكلها”.

وذك�ر ، أن الخالفات داخل قوى الحرية 

والتغيري ال تعني السماح بأن يكون هناك 

تدخل لتوجيه شكل الحكومة استجابة 

لطلب املكون العسكري، بالرغم من أن 

قوى سياس�ية ومجتمعية عديدة تدرك 

حجم املش�كالت الضخمة التي تسببت 

فيها الحكومة خ�الل فرتتها األوىل عى 

وجه التحديد.

وشدد مجلس نظارات البجا وتنسيقية 

يق�ود  ال�ذي  الس�ودان  رشق  كيان�ات 

الح�راك القبيل وأغل�ق موانئ وطرقات 

تصل بني الرشق والخرطوم عى أنه لن 

يتنازل عن رشَطي حل الحكومة وإلغاء 

مسار الرشق يف اتفاقية السالم.

ويخدم تش�بث الرشق بح�ل الحكومة 

االنتقالية املكون العسكري، حيث يضع 

مس�ؤولية األزمة عى عاتقه�ا ويلفت 

نظ�ر دول الرتويكا املكونة من النرويج 

واململكة املتحدة والواليات املتحدة إىل أن 

حكومة حمدوك تتحمل الجزء األكرب يف 

الس�خونة التي تخيم عى األزمة وعدم 

التوصل إىل حل توافقي بشأنها.

وق�د وصل�ت األوض�اع إىل طريق ش�به 

مس�دود ب�ني الجانب�ني، خاص�ة بع�د 

االتج�اه إىل التصعي�د واملي�ل نحو الزج 

بالش�ارع يف املعركة السياس�ية، والذي 

بات�ت نخب�ه منقس�مة ب�ني املكونني، 

ما يق�ود إىل مزيد م�ن التدهور ويفجر 

الكثري من الخالفات التي ظلت مكتومة 

طيلة الفرتة املاضية.

بغداد/ الزوراء: 
بح�ث وزي�ر الخارجيَّة، فؤاد حس�ني، 
امس الثالث�اء، مع وزير خارجية دولة 
الكوي�ت، الش�يخ أحمد ن�ارص املحمد 
الصب�اح، االنتخاب�ات العراقية وعمق 
العالقات املش�رتكة بني البلدين، وفيما 
أك�د الجانب�ان أهمية تب�ادل الزيارات 
ومواصلة اجتماعات اللجان املُش�رَتكة 
لح�ل القضاي�ا العالق�ة، دع�ا الوزير 
نظ�ريه الرتكي لتس�هيل منح س�مات 
دخول للعراقيني الراغبني لزيارة تركيا 

.
وذكر بي�ان للوزارة تلقت�ه “الزوراء”: 
أن “وزير الخارجيَّة فؤاد حسني التقى 
بنظ�ريه الكويتي أحمد ن�ارص املحمد 
الصب�اح، ع�ى هام�ش ُمش�اركته يف 
اجتم�اع مجموع�ة دول حرك�ة ع�دم 
االنحي�از واالحتف�ال بالذك�رى ال�60 
لعقد املُؤتم�ر األول للحركة الذي يعقد 

حالياً يف مدينة بلغراد يف رصبيا”.
أن�ه “ج�رى خ�الل  البي�ان  وأض�اف 
اللقاء اس�تعراض التطورات اإلقليمّية 
والسياس�ّية يف املنطق�ة، حي�ث ق�دم 
الوزير اس�تعراضاً بشأن سري العملّية 
االنتخابية، وكذل�ك عمق العالقات بني 

البلدين الشقيقني”.
د الصب�اح عى “وقوف  من جانب�ه، أكَّ
الكوي�ت إىل جان�ب الع�راق ودعمه�ا 
له”، ُمش�رياً إىل “زي�ارة رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظم�ي إىل دولة الكويت، 
وكذل�ك زي�ارة الش�يخ صب�اح الخالد 
الحمد الصباح إىل العراق وُمشاركته يف 
ُمؤتمر بغداد للتعاون والرشاكة، ُمتمنياً 

للعراق وشعبه االزدهار والتقدم”.
وأش�ار البي�ان اىل أن “الجانب�ني أك�دا 

ومواصل�ة  الزي�ارات  تب�ادل  أهمّي�ة 
لح�ل  املُش�رَتكة  اللج�ان  اجتماع�ات 

القضايا العالقة”.
ويف س�ياق اخر، دعا وزي�ر الخارجية، 
فؤاد حس�ني، امس الثالث�اء، تركيا إىل 
تسهيل منح سمات الدخول للعراقيني 

الراغبني بزيارتها.
وقالت وزارة الخارجي�ة يف بيان تلقته 
“ال�زوراء”: ان “وزي�ر الخارجيَّة فؤاد 
حس�ني التقى، وزير الخارجيَّة الرتكي 
مولود تش�اووش أوغل�و ، عى هامش 
ُمش�اركته يف اجتم�اع مجموع�ة دول 
،واالحتف�ال  االنحي�از  ع�دم  حرك�ة 
بالذك�رى ال��60 لعق�د املُؤتم�ر األول 

للحرك�ة، الذي يعق�د حالي�اً يف مدينة 
بلغراد يف رصبيا”.

اللق�اء  خ�الل  “ج�رى  ان�ه  واض�اف 
اس�تعراض س�ري العالق�ات الثنائيَّ�ة 
األمنّي�ة  واملُس�تجدات  البلدي�ن  ب�ني 
والسياس�ّية يف املنطق�ة، حي�ث ق�دم 
فؤاد حس�ني إيجازاً عن س�ري العملّية 
االنتخابية التي جرت يف العراق يوم 10 

ترشين األول”.
تب�ادل  “أهمّي�ة  ع�ى  حس�ني  �د  وأكَّ
الزيارات بني املسؤولني من كال البلدين 
ملُناقش�ة العديد من القضايا املُشرتكة 
وكذلك تش�كيل لجنة ُمشرتكة لغرض 
تسهيل منح سمات الدخول للمواطنني 

العراقيني الراغبني بزيارة تركيا وكذلك 
املواطن�ني االت�راك الراغب�ني يف زي�ارة 

العراق وتخفيف قيود السفر”.
م�ن جانب�ه، ق�دم وزي�ر الخارجيَّ�ة 
الرتكي تهنئته عى نجاح سري العملّية 
األنتخابّية يف العراق، ُمعرباً عن تقديره 
عى “ُمبادرة العراق بعقد ُمؤتمر بغداد 
للتع�اون والرشاك�ة لغ�رض خف�ض 
االزمات  السياس�ّية واحتواء  التوترات 

يف املنطقة”.
ويف س�ياق اخر، اتف�ق وزير الخارجيَّة 
فؤاد حس�ني، ونظريه اللبنانّي عبد الله 
بو حبيب، عى تش�كيل لجنة ُمشرتكة 
لغرض دراس�ة اتفاق عى رفع سمات 

الدخول بني البلدين.
تلقت�ه  بي�ان  يف  الخارجي�ة،  وذك�رت 
“ال�زوراء”: أن “وزي�ر الخارجيَّة فؤاد 
حس�ني، التق�ى ي�وم االثن�ني املُواف�ق 
الخارجيَّ�ة  وزي�ر   ،2021/10/11
واملغرتب�ني لجمهوريَّة لبن�ان عبد الله 
ب�و حبيب، ع�ى هامش ُمش�اركته يف 
اجتم�اع مجموع�ة دول حرك�ة ع�دم 
االنحياز، واالحتفال بالذكرى الس�تني 
لعقد املُؤتمر األول للحركة، الذي يعقد 

حالياً يف مدينة بلغراد يف رصبيا”.
وأضاف البيان، أنه “جرى خالل اللقاء 
اس�تعراض أب�رز التط�ورات األمنّي�ة 

والسياسّية يف املنطقة”.
وأع�رب وزير الخارجيَّ�ة اللبنانّي، عن 
ش�كر وامتن�ان بالده حكومًة وش�عباً 
ملواقف العراق وُمس�اندته للبنان أمام 
التحدي�ات التي يواجهها واملُس�اعدات 

التي قدمها العراق”.
من جهت�ه، قال وزي�ر الخارجيَّة فؤاد 
إىل  املُس�اعدة  “تقدي�م  إنَّ  حس�ني، 
الشقيقة لبنان وضعت ضمن أولويات 
الحكومة العراقيَّة”، ُمؤكداً “اس�تعداد 
العراق والتزامه بُمواصلة تقديم الدعم 
واملُساعدة لحني تجاوز لبنان للتحديات 

التي يمر بها”.
البي�ان،  وناق�ش الجانب�ان، بحس�ب 
الش�عبني  ب�ني  التواص�ل  “أهمّي�ة 
الش�قيقني والعمل عى رفع تأش�ريات 

الدخول بني البلدين”.
واتف�ق الطرفان عى “أهمّية تش�كيل 
لجنة ُمش�رتكة لغرض دراس�ة اتفاق 
رفع سمات الدخول للمواطنني من كال 
البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري 

بينهما”.

سيول/أ.ف.ب:
اّته�م الزعيم الكوري الش�مايل، كي�م جونغ-أون، 
الواليات املتحدة بأنها “السبب الجذري” للتوترات 
يف ش�به الجزي�رة الكورية، عى ما ذكرت وس�ائل 

اإلعالم الرسمية.
وق�ال كيم، خالل افتتاحه معرضا مكرس�ا للدفاع 
يف بيونغ يانغ: إنه ال س�بب يدفعه “لالعتقاد بأنها 
)الوالي�ات املّتحدة( ليس�ت عدائية” تج�اه بالده، 
رغم دعواتها األخرية إىل الحوار.ووّجهت واشنطن 
إىل بيون�غ يانغ دعوات متكّررة للحوار ونفت مراراً 
وج�ود أي نوايا عدائية لديها تجاه نظام كيم، لكن 
الزعي�م الكوري الش�مايل أك�د االثن�ني “يتملّكني 
فض�ول كبري ملعرفة ما إذا كان هناك أش�خاص أو 
دول تص�دق ذلك”.وأك�د الزعيم الكوري الش�مايل 
أن أفع�ال الواليات املّتحدة تناق�ض أقوالها يف هذا 
الش�أن. وقال يف ترصيحات أوردته�ا وكالة األنباء 
الكوري�ة الش�مالية الرس�مية “ال يشء يف أفعالها 

يسمح بالقول إنها ليست عدائية”.
وأظه�رت صور نرشتها وس�ائل اإلعالم الرس�مية 
كيم واقفا خالل املعرض أمام الصاروخ الباليستي 
العابر للقارات الذي كشفت عنه بيونغ يانغ العام 

املايض خالل عرض عسكري.
وظه�ر يف صورة أخرى جالس�ا وهو يدخن برفقة 
موظف�ني كبار وضب�اط فيم�ا علق�ت ملصقات 
عمالق�ة تظه�ر الزعي�م الك�وري الش�مايل بالزي 

العسكري يف قاعة املعرض.
وأتى خطاب الزعيم الكوري الشمايل بعدما اختربت 
بالده يف األسابيع األخرية صواريخ متطورة للغاية 
م�ن بينه�ا ص�اروخ كروز بعي�د امل�دى وصاروخ 

انزالقي فرط صوتي وصاروخ مضاد للطائرات.
يف الع�ام 2018، أصبح كي�م جونغ-أون أول زعيم 
ك�وري ش�مايل يلتق�ي رئيس�ا أمريكيا ال ي�زال يف 
الحكم. لكن هذه املحادثات متوقفة بعد فشل قمة 
ثانية جمعته بدونالد ترمب يف هانوي العام 2019 
بسبب مسألة تخفيف العقوبات الدولية وتنازالت 

بيونغ يانغ يف املقابل.
وأعلن�ت إدارة الرئي�س األمريكي جو باي�دن مراراً 
استعدادها للقاء مسؤولني كوريني شماليني يف أي 
م�كان وزمان ومن دون رشوط مس�بقة، وذلك يف 
إطار الجهود الرامية إلخالء شبه الجزيرة الكورية 

من السالح النووي، لكن بيونغ يانغ رفضت ذلك.
الحق يف الدفاع عن النفس

وهدف خطاب كيم جون�غ أون واملعرض إىل تربير 
الربام�ج الباليس�تية والنووية الكورية الش�مالية 
“ع�ى أنها ج�زء من حق الدفاع ع�ن النفس” عى 
ما ي�رى بارك ون-غو أس�تاذ الدراس�ات الكورية 

الشمالية يف جامعة ايوها ومانز يونيفرسيتي.
ويق�ول الخب�ري يف ترصي�ح لوكال�ة فرانس برس 
“نظم�ت كوري�ا الش�مالية ه�ذا املع�رض بهدف 
االدع�اء أن برام�ج التس�لح التي تطورها ليس�ت 

مختلفة عن برامج دول أخرى”.
وع�ززت كوريا الجنوبية حليف�ة الواليات املتحدة، 
قدراتها العسكرية باختبارها بنجاح أول صاروخ 
باليس�تي يطلق م�ن غواصة يف األول م�ن أيلول/
سبتمرب وبكشفها عن صاروخ كروز يفوق رسعة 
الصوت.وأض�اف قائ�ال إن “محاوالته�م املتفلّت�ة 
والخطرة لتعزيز القوة العس�كرية تقوّض التوازن 
العسكري يف شبه الجزيرة الكورية وتزيد من عدم 

االستقرار واألخطار العسكرية”.
وافتت�ح كي�م ه�ذا املع�رض الدفاعي الس�نوي يف 
ذكرى تأس�يس حزب العّم�ال الحاكم. وقد أقيمت 
للمناس�بة ع�روض ط�ريان اس�تعرايض وفن�ون 

قتالية.

وأغلق�ت كوريا الش�مالية حدوده�ا العام املايض 
للحماي�ة من انتش�ار وباء كوفي�د19- الذي ظهر 
أوال يف الجارة الصني التي تش�كل الحليف والرشيك 
الرئييس لبيونغ يانغ عى صعيد املبادالت التجارية 

واملساعدات.
وتؤكد كوريا الش�مالية أنها لم تس�جل أي إصابة 
بكوفيد19- لكن الخرباء يشككون يف ذلك. ويرضب 

هذا اإلغالق االقتصاد الكوري الشمايل بقوة.
وأكد تقرير لخ�رباء يف األمم املتحدة مطلع ترشين 
األول/أكتوب�ر أن النظام يواصل برنامج التس�لح 
رغم الصعوبات االقتصادية الهائلة التي تواجهها 
البالد.وكوريا الش�مالية ممنوعة بموجب قرارات 
أصدرها مجلس األمن الدويل من تطوير ترسانتها 
النووية أو البالس�تية، لكّنه�ا ال تبايل بهذا الحظر، 

األمر الذي عاد عليها بعقوبات دولية متعّددة.
ولم تظهر كوريا الش�مالية حتى اآلن أّي استعداد 
للتخيّل عن ترس�انتها التي تقول إنها بحاجة إليها 
للدفاع عن نفس�ها ضّد أّي هجوم قد تشّنه عليها 
واش�نطن حليف�ة س�يول والت�ي تن�رش يف كوريا 
الجنوبي�ة ح�وايل 28500 عس�كري لحمايتها من 

جارتها الشمالية.

وزي��ر اخلارجي��ة ونظريه الكوي��ي يؤكدان أهمّي��ة مواصلة 
اجتماعات اللجان املشرتكة

العراق يدعو تركيا لتسهيل منح مسات الدخول ملواطنيه لزيارتها

كيم: واشنطن “السبب اجلذري” لتوترات شبه اجلزيرة الكورية

                 

حتوالت ما بعد االنتخابات النيابية
د. آمنة املري

ُطوي�ت صفحة االنتخاب�ات النيابية لتتوجه االنظار اىل م�ا بعد االنتخابات، 

فال ش�ك ان العراق قد دخل مرحلة املمارسة الديمقراطية التي ستأخذ البالد 

حكما اىل مجموعة من االستحقاقات املقبلة. 

ويف اجواء التصويت والعملية االنتخابية تطرح اشكالية الديمقراطية نفسها 

يف العراق امام تس�اؤالت حول فهمها وممارس�تها يف املجتمع العراقي، الذي 

يحتاج ربما اىل اعادة ترتيب داخيل إلنضاج املمارسة الديمقراطية وفق نظام 

سيايس يؤمن العدالة والحرية بني مواطنيه. 

هذه االش�كالية ترددها العديد من النخب العراقي�ة، فالديمقراطية ال تأتي 

بش�كل فجائ�ي وال تأتي بالقوة كما حص�ل يف العراق، خصوص�ا ان عملية 

التغي�ري الس�يايس ج�اءت بعد الغ�زو االمريكي ع�ى العراق، فم�ا هو واقع 

الديمقراطي�ة وكيف ه�و موجود يف ذهن املواطنني، وه�ل يمكن ان تمارس 

الحياة بديمقراطية فعال يف ظل سيطرة االحزاب السياسية والطائفية. 

ه�ذه االس�ئلة تف�رض نفس�ها الي�وم بعد دخ�ول الع�راق مرحلة م�ا بعد 

االنتخاب�ات الربملاني�ة، وبالتايل ما يتوج�ب عى املعنيني القي�ام به من اجل 

تأصيل الديمقراطية وجعلها منهجاً مقبوال يف حياة املواطنني، وبالتايل تحول 

الديمقراطية التي دخلت بقرار امريكي اىل ديمقراطية بمطلب عراقي. 

وال ش�ك ان املتابع للتطورات العراقية االخرية يلحظ عملية املقارنة الدائمة 

بني العراق ولبنان، وظهرت مصطلحات سياسية تتعلق بعرقنة لبنان ولبننة 

الع�راق، ف�إذا م�ا انطبق املث�ال االول ع�ى اللبنانيني فهل يص�ح فعال لبننة 

العراق؟ 

لعل الثابت اليوم ان النظام الس�يايس وعملية توزيع الس�لطات عى اساس 

مذهب�ي كما هو يف رئاس�ة الحكوم�ة اللبنانية التي يمثلها الس�نة ورئيس 

مجلس النواب الذي يمثله الشيعة ورئيس الجمهورية الذي يمثله املسيحيون 

هو امر أرض بالنس�يج اللبناني، وأبعد ع�ن اللبنانيني خيار الوصول اىل دولة 

مدني�ة غ�ري طائفي�ة، فه�ذا الواقع جع�ل لبنان يدخ�ل يف ازمات سياس�ية 

متالحق�ة وادى ايض�ا اىل رشذم�ة الق�رار اللبناني ودخوله يف نفق اس�ود ال 

يعرف له نهاية.. فهل يريد العراق فعال القبول بلبننته وهو الخارج من غزو 

امريكي رشس ما زالت تداعياته يف كل مفصل من مفاصل الحياة السياسية 

فيه، وباعتقادنا ان املسألة تحتاج اىل جهود اكرب عى مستوى املجتمع وعى 

مستوى كل املعنيني لتثبيت الديمقراطية وتعديل الخلل يف ممارستها. 

ولع�ل االيجابية االساس�ية يف االنتخابات الحالية ه�ي حصولها وفق نظام 

انتخاب�ي جدي�د من جهة، ووف�ق مطالب املظاه�رات الترشيني�ة التي ادت 

اىل اج�راء انتخاب�ات مبك�رة، وهنا يكمن التس�اؤل حول تطلع�ات من نزل 

اىل س�احات التظاهر بعيد ه�ذه االنتخابات، وما ال�ذي ينتظره من الطاقم 

السيايس املقبل. 

غداً س�يكون الع�راق امام واقع جدي�د بغض النظر عن نس�بة التغيري التي 

حصلت يف الربملان، فهل يتكرر املش�هد الس�يايس بعيد كل انتخابات نيابية، 

حيث يتم انتظار التصديق اوال عى نتائج االنتخابات، ثم عقد جلسات عديدة 

لتحديد رئيس الوزراء املقبل، الذي يمكن ان يتم التوافق عليه وربما ال يتأمن 

له هذا التوافق، ومن ثم الدخول يف عملية اختيار رئيس للجمهورية، وس�ط 

تحالفات قد تربز هنا او هناك إلرضاء هذا الفريق او ذاك. 

بالطب�ع هذه تس�اؤالت ُتطرح بع�د أي انتخابات نيابية، لكن هل س�يتجه 

العراق فعال ضمن هذا الس�يناريو أو ان االمر ش�به محس�وم، ال سيما لدى 

التي�ار الصدري، صاحب اكرب كتلة نيابية حس�ب نتائ�ج االنتخابات، والذي 

لديه مرشحه لرئاسة الوزراء.. فمن الواضح انه منذ بداية االعالن عن اجراء 

انتخابات نيابية مبكرة بدأت غالبية الكتل تعمل ضمن اطارين، االول التطلع 

اىل اجراء االنتخابات النيابية وتحقيق اعى املكاسب يف الربملان، وثانيا مرحلة 

م�ا بعد االنتخابات، خصوصا ان نتائج التصويت كانت متوقعة، ويف حقيقة 

االمر لم تحصل تغيريات كبرية يمكن ان تعطي نتائج غري متوقعة. 

إذن، املرحلة السياس�ية املقبلة حساس�ة لكثرة املس�تجدات واملتغريات عى 

الس�احة الداخلية، ومهما يكن شكل السلطة السياس�ية واسماء الرؤساء، 

ينتظ�ر الش�باب الغاضب يف ترشين م�دى حصول التحوالت الت�ي يمكن أن 

ترضيه والتي تمنعه من إعادة النزول اىل الشوارع من جديد.  
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امن ومجتمع

 بغداد/ الزوراء

الثقاف�ة والس�ياحة واآلث�ار،  أعلن�ت وزارة 

امس الثالثاء، نر م�روع التوثيق الرقمي 

مل�دن ال�راث العامل�ي يف الع�راق ع�ى موقع 

اليونسكو.

وكش�ف مدير عام دائرة الدراسات والبحوث 

والتدري�ب اآلث�اري قاس�م طاهر الس�وداني 

واملرف ع�ى فريق العمل وف�ق بيان صادر 

عن الوزارة تلقت » الزوراء« نس�خة منه، عن 

»قبول ونر مروع رقمنة أرش�يف مواقع 

ال�راث العاملي يف الع�راق بموقع اليونس�كو 

وهو االول من نوعه بتاريخ العراق اآلثاري«. 

وأش�ار إىل أن »فري�ق العم�ل ال�ذي ش�كلته 

الدائرة والخاص بدراس�ة مقرح اليونس�كو 

وتحديد ج�دوى العمل عليه ق�ام بإعداد هذا 

املروع بشكل علمي يتوافق مع اسراتيجية 
الوزارة واملعايري الدولية العاملية التي وضعتها 

منظمة اليونس�كو لحفظ االرشيف والوثائق 

الخاصة بهذه املواقع وباالعتماد عى القدرات 

والكف�اءات العراقي�ة املتخصص�ة من كوادر 

هيئة االثار والراث«. 

وأضاف السوداني ان »هذا املنجز الذي حققته 

هيئة اآلثار والراث ب�وزارة الثقافة ألول مرة 

يف تاريخه�ا، س�يحقق جمل�ة م�ن املعطيات 

العلمي�ة املهمة عى كافة األصعدة لعل أهمها 

دع�م آليات وس�بل البح�ث العلم�ي بالهيئة 

وتفعي�ل الروي�ج والدعاي�ة يف مواقع الراث 

العاملي محلي�ًا ودولياً عرب منصة اليونس�كو 

واس�تقطاب املجامي�ع الس�ياحية األجنبي�ة 

واملحلي�ة ودع�م مش�اريع وخط�ط الصيانة 

والرميم والحفظ والتنمية املستدامة وتفعيل 

التبادل الثقايف مع الدول األخرى«. 

وأك�د الس�وداني أن »امل�روع يس�اعد عى 

الروع بتأسيس برنامج الزيارات االفراضية 

ملواق�ع الراث العاملي بغية نر الوعي الثقايف 

الخاص باملوروث الحضاري العراقي«. 

صالح الدين/ الزوراء
أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحادية، 
امس الثالثاء، ضبط مغاالة أفضت 
دين�ار  ملي�ون   700 نح�و  به�در 
يف دائ�رة صح�ة محافظ�ة صالح 

الدين.  
تلق�ت  بي�ان  يف  الهيئ�ة  وقال�ت 
»الزوراء« نسخة منه: إن« عمليات 
التحري والضبط التي نفذتها هيئة 
النزاهة االتحادية، قادت إىل الكشف 

عن وج�ود ُمغاالة يف أس�عار رشاء 
األدوي�ة يف دائرة صح�ة ُمحافظة 
صالح الدين، أفضت إىل حدوث هدٍر 
باملال العام ناهز 700 مليون دينار 

خالل شهر واحد فقط«.  
وأضافت أن »دائ�رة التحقيقات يف 
الهيئة أك�دت أن فريق عمل مكتب 
تحقيق صالح الدين، الذي انتقل إىل 
ة يف املحافظة – قس�م  دائرة الصحَّ
الصيدلة، للتحري والتدقيق بش�أن 

وجود مغاالة يف أس�عار مشريات 
الطبي�ة  واملس�تلزمات  األدوي�ة 
لش�هر تم�وز م�ن الع�ام الجاري، 
تمكن من كش�ف حاالت مغاالة يف 
األس�عار وه�در يف املال الع�ام بلغ 
دين�ار  ملي�ون   )684،692,500(

خالل الشهر املذكور«.  
وتابعت الدائرة أن »العملية أسفرت 
عن ضبط أربعة متهمني يف لجنتي 
املشريات واعتدال األسعار يف دائرة 

صحة صالح الدين، فضالً عن ضبط 
نسخ مصدقة من معامالت الراء 

البالغ عددها )26( معاملة«.  
مح�ر  تنظي�م  »ت�م  وبيَّ�ن�ت 
ضبط أص�ويل بالعملية التي نفذت 
بناء ع�ى مذكرة ضب�ط قضائية، 
وعرضها رفقة املتهمني عى قايض 
ص�الح  تح�ق�ي�ق  م�ح�ك�م��ة 
ب�ق�ض�اي�ا  ال�مخ�ت�صة  الدي�ن 
توقي�ف  ال�ذي ق�رر  ال�ن�زاه��ة، 

املتهمني وفق أحكام املادة 340 من 
قان�ون العقوبات رقم 111 لس�نة 

.»1969

 صالح الدين/ سامراء
وص�ل رئيس أركان الجي�ش الفريق أول ركن 
عبد األمري ي�ار الله، امس الثالث�اء، اىل قضاء 
س�امراء ملتابعة تأمني زيارة استشهاد اإلمام 

الحسن العسكري)ع(.
وذك�ر املكتب اإلعالمي لرئي�س أركان الجيش 
يف بي�ان تلقت�ه »ال�زوراء«: أن »يارالله وصل 
اىل قضاء س�امراء يف محافظة ص�الح الدين، 
وتاب�ع ميدانياً انتش�ار القطعات العس�كرية 
األمنية املكلفة بتأمني زيارة استش�هاد اإلمام 

الحسن العسكري)ع(«.
وأوضح أن »يار الله تابع مع العتبة العسكرية 
متطلباته�ا األمني�ة، وكي�ف تس�ري إجراءات 

استقبال الزائرين املتوجهني اىل مدينة سامراء 
املقدس�ة«، موجه�اً »قائ�د عمليات س�امراء 

والقي�ادات العس�كرية بب�ذل جمي�ع الجهود 
لتأمني الحماية اىل جميع الزائرين«.

بغداد/ الزوراء
أف�اد مصدر امني، امس الثالثاء، بأن 
زخم�اً ش�ديداً أغلق طرق�اً مهمة يف 

العاصمة العراقية بغداد.
ش�ديدا  »زخم�ا  إن  املص�در  وق�ال 
ش�هدته، صباح اليوم )امس(، طرقاً 
مهمة يف بغداد، بينها الش�ارع املؤدي 
اىل املطار الدويل، وجرس ذو الطابقني 
وأحياء الكرادة والجادرية والقادسية 
ونفق الرط�ة واملناط�ق املالصقة، 

فضالً عن طرق أخرى رسيعة«.
الزخ�م  وع�زا املص�در، س�بب ه�ذا 
امل�روري اىل »انتهاء العطلة ومبارشة 
املوظف�ني وطلب�ة الكلي�ات واملعاهد 

بالدوام الرسمي«.
هذا وأعلن�ت وزارة التعليم العراقية، 
ام�س، ب�دء الع�ام ال�درايس الجديد 
ودعت الجامعات والكليات الحكومية 
املس�ؤول«،  »التفاع�ل  إىل  واألهلي�ة 
وحثت ع�ى االلت�زام بآلي�ات الدوام 
الت�ي أقرتها اللجن�ة العلي�ا للصحة 

والسالمة الوطنية.
أغلق�ت  االثن�ني،  ام�س  اول  ومن�ذ، 
الق�وات االمني�ة املنطق�ة الخراء 
املحصنة وس�ط العاصم�ة العراقية 
بغ�داد، وذل�ك ضم�ن اج�راء لتأمني 
نتائج وصناديق االق�راع العام الذي 

أجري االحد.

بغداد/ الزوراء
أطلقت رابطة صحة العظام واملفاصل 
العراقية، امس الثالثاء، حملة توعوية 
ع�ى املس�توى الوطن�ي تحت ش�عار 

»حرر األلم وأطلق األمل«.
وتأتي الحملة نظراً لكثرة أعداد مرىض 
التهاب املفاصل الروماتويدي يف العراق 
أو  بالتش�خيص،  يحظ�ون  ال  مم�ن 
يتم تش�خيصهم بطرق غري صحيحة 

بسبب نقص الوعي باملرض.
وتهدف هذه املبادرة التي يتم إطالقها 
اللته�اب  العامل�ي  الي�وم  بمناس�بة 
املفاص�ل إىل زي�ادة الوعي ح�ول هذا 
املرض، واألمراض وااللتهابات املناعية 
الذاتية األخرى يف العراق، بما يساعد يف 
نهاية املطاف عى تقليل أعداد املرىض، 
سواء من لم يتم تشخيصهم أو الذين 
خضعوا لتش�خيص خاط�ئ، ومن ثم 
مساعدتهم عى فهم ظروفهم بشكل 

أفضل، وتوفري الدعم املناسب لهم.
ويتطل�ع القائم�ون ع�ى املب�ادرة إىل 

تس�ليط الض�وء ع�ى أع�راض هذه 
األمراض، ونر اإلحصاءات والحقائق 
الطبية والعالجات وإتاحتها للش�عب 
الكث�ريون  يعان�ي  حي�ث  العراق�ي، 
املفاصل،  بالته�اب  أمراض�اً مرتبطة 
ويواجهون يف الكثري من األحيان آالماً 
مربحة بسبب التأخري يف حصولهم عى 
العالجات الصحيحة. وتجدر اإلش�ارة 
يف ه�ذا الص�دد إىل أن الط�ب الحديث 
حقق قف�زة نوعية يف توفري العالجات 
الفعالة يف حالة التزام املرىض بمتابعة 
أحوالهم م�ع األطباء. وتهدف الحملة 
إىل سد فجوة التوعية من خالل إتاحة 
أفض�ل الفرص لزي�ادة التع�رف عى 
األمراض وتش�جيع املناقشات العامة 

حول هذا املوضوع.
وفق ذلك، قال أستاذ أمراض الروماتيزم 
بكلية الطب يف جامعة بغداد، الدكتور 
نزار عبد اللطيف جاس�م: إن »التهاب 
املفاص�ل الروماتويدي يع�د اضطراباً 
التهابياً مزمناً يصيب بطانة املفاصل، 

ما ي�ؤدي إىل ظه�ور ورم مؤلم يمكن 
أن ي�ؤدي يف النهاية إىل ت�آكل العظام 
وتش�وه املفاصل، وتوجد أعداد كبرية 
من املصابني بامل�رض يف العراق يصل 
عدده�م إىل 300 أل�ف مريض«، مبينا 
أن »بع�ض امل�رىض يعانون مش�اكل 
التش�خيص  أو  التش�خيص  نق�ص 
الخاطئ بسبب نقص الوعي باملرض، 
ونأم�ل من خالل مب�ادرة  )حرر األلم 
إزاء  الوع�ي  زي�ادة  األم�ل(  وأطل�ق 
أهمي�ة الكش�ف املبكر ع�ن األمراض 
الروماتيزمي�ة، الس�يما وأنه�ا توف�ر 
أيض�اً فرص�ة للزيارة واملناقش�ة مع 
املتخصص�ني يف ه�ذا املج�ال، وفضالً 
ع�ن ذل�ك، فإننا نش�جع ع�ى إطالق 
املناقش�ات العامة حول أعراض هذه 

األمراض، كوسيلة لنر الوعي«.
وم�ن أهم املح�اور التي تق�وم عليها 
النق�اش والحوار  الحمل�ة، تش�جيع 
بني األطباء وم�رىض التهاب املفاصل 
الروماتويدي أو األمراض الروماتيزمية 

لخطورته�ا والحاجة  األخرى، نظ�راً 
إىل الخ�ربات املتخصصة لتش�خيصها 

وعالجها.
العظ�ام  صح�ة  رابط�ة  وس�تطلق 
ع�ى  حمل�ة  العراقي�ة  واملفاص�ل 
قن�وات التواص�ل االجتماعي بعنوان 
»ه�ل تعل�م« والتي يمك�ن متابعتها 
م�ن خ�الل #حرر-األلم، وس�تكون 
موجه�ة للمرىض ومقدم�ي الرعاية 
الصحية يف البالد. وستشتمل الحملة 
ذاتها ع�ى املعلومات الطبية لتعريف 
املتابع�ني ببع�ض أع�راض األمراض 
اإلصاب�ة  وخلفي�ة  الروماتيزمي�ة 
به�ا، واألم�راض التي تتش�ابه معها 
م�ن حيث األع�راض. كما س�تتواجد 
الحمل�ة يف مول املنصور ومول زيونة 
ببغ�داد وأيض�اَ م�ول ب�رة تايم�ز 
س�كوير، حي�ث يمكن ل�زوار املراكز 
التجارية معرف�ة املزيد عن األمراض 
الروماتيزمي�ة والحصول عى رس�م 

الحناء مجاناَ عى اليد.

 نينوى / الزوراء
ألقت مفارز مديرية رشطة محافظة نينوى، امس 
الثالث�اء، القب�ض ع�ى مجموعة من املش�عوذين 
بينه�م ام�رأة.  وقال�ت املديري�ة يف بي�ان تلق�ت 
»الزوراء« نسخة منه: إنه »تمكنت مديرية رشطة 
أم الربيع�ني التابع�ة لقيادة رشط�ة نينوى، وبعد 
ورود معلومات بوجود متهم�ني يقومون بأعمال 
الس�حر والش�عوذة والتحرش الجنيس بالنس�اء، 

وبع�د تش�كيل فري�ق عمل ب�إرشاف مب�ارش من 
قب�ل قائد رشط�ة نينوى وق�ايض تحقيق املوصل 
االيم�ن، من القاء القبض ع�ى عصابة مكونة من 
ثالثة متهمني بينهم امرأة، وضبط بحوزتهم مواد 
تس�تخدم يف ممارس�ة السحر والش�عوذة بالجرم 
املش�هود«.  وأضافت »وأثن�اء مداهمة الوكر الذي 
هو عب�ارة ع�ن مخ�زن بداخله قط�ع فيه رسير 
طبي تم سماع صوت إحدى النساء وهي تستنجد 

عندم�ا كان يح�اول املتهمني االعت�داء عليها، وتم 
اتخ�اذ اإلج�راءات القانوني�ة بح�ق املتهمني وتم 
تدوي�ن اقواله�م باالع�راف ابتدائي�اً وقضائي�اً، 
واعرف�وا بارتكاب�ه م العديد م�ن جرائم التحرش 
واالعت�داء الجنيس من خالل التحايل عى النس�اء 
بأنهن مس�حورات ومتلبسات بالجن، وتم القبض 
عى املتهم�ني يف منطقة حي الزنجي�ي يف الجانب 

االيمن ملدينة املوصل«.  

على موقع اليونسكو 

نشر مشروع التوثيق الرقمي ملدن الرتاث العاملي يف العراق

بـ 700 مليون دينار.. النزاهة تضبط تالعباً يف دائرة صحة صالح الدين

يار اهلل يف سامراء لإلشراف على خطة زيارة استشهاد اإلمام العسكري )ع(

شلل يصيب شوارع العاصمة بعد انتهاء اإلغالق وعطلة االنتخابات

العراق يطلق محلة »حرر األمل وأطلق األمل« ملساندة مرضى التهاب املفاصل

شرطة نينوى تقبض على »مشعوذين« يقومون بأعمال منافية لألخالق

ميسان/ الزوراء
أفاد مصدر أمني يف ميسان جنوبي العراق، 
امس الثالثاء، بأن مسلحني هاجموا منزل 

طبيب مختص وسط املحافظة.
وذك�ر املص�در يف تري�ح صحف�ي: أن 
»مسلحني هاجموا بالرصاص الحي، فجر 
اليوم، منزل الدكتور حيدر سعدون، وسط 
مدينة العمارة مركز املحافظة، مما تسبب 
بإرضار مادية يف واجهة املنزل املستهدف، 

ثم الذوا بالفرار إىل جهة مجهولة«.

وبني املصدر، وبحسب التحقيقات األولية، 
فإن »أفراد يف عائلة احد املتوفني بفريوس 
كورونا يف املحافظة يقفون وراء الهجوم، 
س�ابق  بوق�ت  س�عدون  اتهم�وا  حي�ث 
بالتس�بب بالوفاة، لك�ن املحكمة أفرجت 
عن بحكم براءة وعدم التسبب بالوفاة ».

يذك�ر ان الدكتور حيدر س�عدون يش�غل 
منص�ب رئي�س اللجن�ة العلمي�ة العلي�ا 
لفريوس كورونا )كوفيد 19( يف محافظة 

ميسان جنوبي العراق.

بغداد/ الزوراء
 اعلنت مديرية شؤون اإلقامة يف بغداد عن 
تسفري وإبعاد )211( شخصا من مختلف 
العراقي�ة  األرايض  خ�ارج  الجنس�يات 
ملخالفته�م رشوط قان�ون إقامة األجانب 
العراق�ي رقم 76 لس�نة 2017 من الفرة 

)1/10/2021 لغاية 12/10/2021(«.
واوضح�ت يف بي�ان » إن جه�ود مالكاتها 
مس�تمرة يف مالحقة األجان�ب املخالفني، 
مطالب�ة املواطنني بعدم إيواء األش�خاص 
األجانب املخالفني للقانون واالبالغ الفوري 

عن محل تواجدهم خدمة للصالح العام.

بغداد/ الزوراء
أعلن الناطق باس�م القائد الع�ام للقوات 
املس�لحة، الل�واء يحي�ى رس�ول، ام�س 
الثالثاء، عن تحرك حكومي المتالك العراق 
تكنولوجيا عسكرية متطورة، فيما أشار 
اىل مس�اع لراء طائرات ومنظومة دفاع 

جوي متطورة.
وقال رسول يف تريح صحفي: إن »هناك 
سعياً يقوده وزير الدفاع ووزارته المتالك 
تكنولوجيا متطورة يف املجال العسكري«، 
ع�ى  منفتح�ة  »الحكوم�ة  أن  اىل  الفت�ًا 
جمي�ع ال�وزارات من بينه�ا وزارة العلوم 
والتكنولوجي�ا بم�ا يخص امت�الك البالد 
الطائ�رات  عم�ل  يف  متط�ورة  ملنظوم�ة 
املس�رية وغريه�ا م�ن األمور الت�ي تخدم 

املؤسسة العسكرية«.
وبش�أن رشاء الطائ�رات العس�كرية، أكد 
رس�ول أنه »ال توجد عقود لراء طائرات 
جديدة غري العقد املربم سابقاً مع الواليات 
املتح�دة األمريكية«، كاش�فاً عن »وجود 
مس�اع للحصول عى منظومة دفاع جوي 

متطورة من فرنسا وبعض الدول«.
وأك�د: »من املمكن رشاء طائ�رات حديثة 

خالل املس�تقبل القادم«، الفتاً اىل »وجود 
دراس�ة وتحرك عى عدد من الدول لراء 
الطائ�رات املتصدي�ة املتع�ددة األغ�راض 
الت�ي تخدم القوات األمني�ة خالل املرحلة 
الحالية، باإلضافة لراء منظومة الدفاع 

الجوي وتطوير القوات البحرية«.
وأعلن�ت هيئ�ة التصني�ع الحرب�ي، يف 11 
ايلول املايض، إعداد خطة إلعادة التصنيع 
العس�كري يف العراق، فيما أشارت إىل أنها 
تداول�ت مع رشكات عاملي�ة إمكانية بناء 

صناعة عسكرية محلية.

تحية طيبة... 
ن�ود اعالمكم بخصوص املناقصة اعاله انه ت�م تعديل الفقرة )19-1)أ(( 
من القس�م الثاني من الوثيقة القياسية لتصبح )تخويل الجهة املصنعة 
ملق�دم العطاء املجه�ز )غري مطلوب( بدل عن )مطل�وب( وتعديل الفقرة 
)13-1( من القس�م الثامن من الوثيقة القياس�ية بإضافة الفقرة )ج�( 
املتضمنة )تقديم نسخة من شهادة املنشأ مصدقة من امللحقية التجارية 

لغرض املطابقة الفنية للمواصفات(، وألجله تم التنويه .
قدوري عبد سليم 
معاون املدير العام 
ع� . املدير العام

كورونا تتسبب باهلجوم على منزل 
طبيب يف ميسان

العراق يسفر )211( شخصا من 
خمتلف اجلنسيات 

اللواء رسول: حترك حكومي المتالك 
العراق تكنولوجيا عسكرية متطورة

ضمن مساع لشراء طائرات ومنظومة دفاع جوي

مجهورية العراق
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التنويه  )شركة عامة(     
اخلاص باملناقصة احمللية العامة املرقمة )ن و ع / و/17/2021(

   )مناقصة جتهيز بطاريات حملطات الصمامات ألنبوب )بدرة – غراف( (

اعالن
إىل الري�ك )عامر عي عب�د جبار( اقتىض 
حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان الكائن يف 
النج�ف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عى 
قيام رشيكك )فراس عي عبد جبار( بالبناء 
ع�ى حصت�ه املش�اعة يف القطع�ة املرقمة 
الجامع�ة(  املقاطع�ة )ح�ي   )3/26792(
حدود بلدية النجف، ولغرض تسليفه قرض 
االس�كان وخالل مدة اقصاها خمسة عر 
يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق 
م�ن تاريخ نر اإلعالن، وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك يف االعراض مستقبالً.
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بغداد/ الزوراء
ارتفع س�عر خ�ام البرصة الخفيف، ام�س الثالثاء، ليس�جل أعىل من 82 

دوالرا للربميل الواحد، مع ارتفاع اسعار النفط عامليا.
وارتفع خام البرصة املصدر آلسيا 1.46 دوالر وبنسبة تغيري بلغت 1.80% 
ليص�ل اىل 82.47 دوالرا، فيما س�جل خ�ام البرصة الثقي�ل ارتفاعا ايضا 

بمقدار 0.55 دوالر او ما يعادل %0.72 ليصل اىل 76.70 دوالرا.
وارتفعت جميع خامات منظمة اوبك حيث س�جل خام العربي الس�عودي 
81.83 دوالراً للربمي�ل، فيما بلغ س�عر مزيج إي�ران الثقيل 79.15 دوالرا، 
ومزي�ج مربان اإلماراتي 83.05 دوالراً للربميل، ومزيج س�هران الجزائري 
83.73 دوالرا، وجرياسول االنغويل 83.80 دوالرا، وبوني النيجريي الخفيف 

83.28 دوالرا”.
وارتفعت اسعار النفط عامليا يف وقت يشهد العالم نقصا بالطلب وأرتفاعاً 
بأس�عار الغ�از، مما جعل ال�دول تتجه للنف�ط كبديل لتش�غيل املحطات 

الكهربائية.

بغداد/ الزوراء
أعلنت وزارة الخزانة االمريكية، امس 
الثالثاء، انخفاض حيازة العراق من 
19 ملي�ار  اىل  االمريكي�ة  الس�ندات 

دوالر خالل شهر تموز املايض.
الخزان�ة،  أصدرت�ه  واش�ار ج�دول 
واطلعت علي�ه “الزوراء” أن “حيازة 
العراق من سندات الخزانة االمريكية 
لشهر تموز املايض انخفضت بنسبة 
ملي�ار   19.047 اىل  لتص�ل   10.1%
دوالر، بع�د أن كان�ت 21.187 مليار 

دوالر يف شهر حزيران املايض”.
واوضح الجدول أن “هذه السندات ما 
زالت مرتفعة عن شهر كانون االول 
من ع�ام 2020 بمقدار %11 عندما 
كان�ت حي�ازة العراق من الس�ندات 

تبلغ 17.1 مليار دوالر”.
وبحس�ب الخزان�ة االمريكي�ة، فإن 
“الس�ندات العراقي�ة منها ضمانات 
طويلة االم�د بمق�دار 8.843 مليار 
االج�ل  قص�رية  وضمان�ات  دوالر 

بمقدار 10.204 مليار دوالر”.
ولفت�ت إىل أن “اكث�ر ال�دول حيازة 
للس�ندات االمريكي�ة ه�ي الياب�ان 
وبواق�ع 1.310 ترلي�ون دوالر تليها 
الصني وبواق�ع 1.068 ترليون دوالر 
ث�م بريطاني�ا وبواق�ع 539 ملي�ار 

دوالر”.

وعربي�اً تأت�ي الس�عودية يف مقدمة 
الدول األكثر حي�ازة وبواقع 128.1 
ملي�ار دوالر وتأتي بعده�ا االمارات 
بواقع 58 مليار دوالر والكويت ثالثا 
بواقع 46 مليار دوالر ومن ثم العراق 
بواق�ع 19.047 ملي�ار دوالر وقطر 

خامسا بواقع 6.6 مليار دوالر”. 

واشنطن/متابعة الزوراء
رد الرشيك املؤسس لرشكة تسال، عىل تغريدة من بيزوس 
يف وق�ت مبكر م�ن يوم االثن�ني برمز تعب�ريي للميدالية 
الفضي�ة بع�د أن ازدادت الفجوة بني أغنى ش�خصني يف 
العالم األس�بوع املايض من خالل التقييم املتزايد لرشكة 
الصواريخ التابعة ملاس�ك، س�بيس إكس SpaceX. لتبلغ 
ص�ايف ثروت�ه اآلن 222 ملي�ار دوالر، يف ح�ني أن بيزوس 
املؤس�س لرشكة أمازون.كوم تبلغ ثروت�ه 190.8 مليار 

دوالر، وفقاً ملؤرش بلومربغ للمليارديرات.
وصعدت الفج�وة يف الخالف�ات بني املليارديري�ن اللذين 

يحاوالن إحداث ثورة يف صناعة الفضاء.
وتتح�دى رشك�ة بل�و أوريغن، التابع�ة لبي�زوس، عقداً 
حكومي�اً أمريكي�اً م�ع SpaceX لتطوي�ر التكنولوجي�ا 
لهبوط األش�خاص عىل القم�ر مرة أخ�رى، بينما انتقل 
ماس�ك س�ابقاً إىل توي�ر ليطل�ق عىل مؤس�س أمازون 
اس�م أغنية “القطة الناسخة” للمشاريع التي تركز عىل 

الفضاء لرشكته للتجارة اإللكرونية.
ويف مل�ف ت�م تقديم�ه مؤخ�راً إىل املنظم�ني األمريكيني، 
اتهمت رشكة األقم�ار الصناعية التابعة لرشكة أمازون 
أيضاً ماس�ك ورشكاته بخرق اللوائح بموقف عام مفاده 

أن “القواعد تخص أيضاً األشخاص اآلخرين”.
ويف تغري�دة له يف وقت متأخر من يوم األحد املايض، نرش 

بي�زوس صورة ملق�ال ع�ام 1999 م�ن Barron’s انتقد 
أم�ازون ووصفها بأنها واحدة م�ن العديد من القصص 

التي تنبأت بزوال رشكته.
وأض�اف ماس�ك، البالغ م�ن العمر 50 عام�اً، حوايل 11 
ملي�ارات دوالر إىل ثروت�ه ي�وم الجمع�ة بع�د اتفاق مع 
مس�تثمرين قيم�ت رشك�ة SpaceX بما يزي�د عن 100 
مليار دوالر، أي أكثر من أربعة أضعاف حجم بلو أوريغن، 

.Bloomberg �وفقاً ملؤرش الثروة الخاص ب
ال يزال ماس�ك يستمد حوايل ثالثة أرباع ثروته من رشكة 
تس�ال، التي شارك يف تأسيس�ها عام 2003 بعد أن جنى 
 eBay إىل PayPal ثروة من بيع موقع التجارة اإللكرونية

مقابل 1.5 مليار دوالر.

االنبار/الزوراء
أعلن مستش�ار محافظ االنبار للش�ؤون الطاقة عزيز خل�ف الطرموز، امس 
الثالثاء، عن مفاتحة وزارة النفط رشكات عاملية للتنقيب عىل حقول للغاز يف 

مناطق غربي االنبار .
وقال الطرموز يف ترصيح صحفي ان “وزارة النفط اعدت خطة لدعم عمليات 
التنقي�ب عن حق�ول الغ�از يف املناطق الغربية م�ن خالل مفاتحته�ا واجراء 
اتصاالت مع رشكات اس�تثمارية عاملية لم يفصح عن اسمها يف خطوة تهدف 
اىل اج�راء مزيدا من عمليات التنقيب يف مناطق صحراء االنبار الغربية باتجاه 
بح�رية الثرثار ش�مايل مدينة الرمادي بعد ان كش�فت رشكة االستكش�افات 

النفطية وجود خزين هائل من حقول الغاز يف تلك املناطق “.
واض�اف ان” وزارة النفط تجري اتص�االت مع رشكات عاملية مختصة يف هذا 

املجال ألجراء عمليات التنقيب واملسح عىل حقول الغاز يف تلك املناطق”.
وأوض�ح الطرم�وز، أن “رشك�ة االستكش�افات النفطية اكدت استكش�افها 
لحق�ول غاز جدي�دة غري مؤرشة لدى وزارة النفط وه�ذه الحقول تحوي عىل 
كمي�ات هائلة من الغاز النقي الذي يس�تخدم يف مختلف الصناعات “، مؤكدا 
“اس�تمرار عمليات التنقيب عن حقول النف�ط والغاز من قبل الرشكة املعنية 

التي واصلت اعمالها بعد توقف قصري لدواعي امنية “.
يش�ار اىل ان وزارة النفط ارس�لت فرق استكش�اف جديدة اىل منطقة ناحية 
النخي�ب الج�راء عملي�ات التنقيب عن 6 حق�ول للنفط والغاز تم اكتش�افها 

سابقا وتوقف العمل فيها نتيجة العمليات االرهابية. 

 بغداد/ الزوراء
ارتفع�ت مبيعات البنك املرك�زي العراقي، امس الثالثاء، م�ن العملة الصعبة 

بشكل كبري، لتسجل أكثر من  256 مليون دوالر.
وذكرت مصادر صحفية أن البنك املركزي شهد اليوم خالل مزاده لبيع ورشاء 
الدوالر االمريكي، ارتفاعا يف مبيعاته بنس�بة 35.45 % لتصل إىل 256 مليوناً، 
و317 الفا و371 دوالرا أمريكيا غطاها البنك بس�عر رصف اساس بلغ 1460 
دين�اراً ل�كل دوالر، مقارنة بيوم ام�س االثنني، التي بلغ�ت املبيعات فيه 189 

مليونا و495 الف دوالر أمريكي.
وذهبت املشريات البالغة 160 مليوناً و817 الفا و371 دوالرا لتعزيز األرصدة 
يف الخارج عىل ش�كل حواالت واعتمادات، فيما ذه�ب املبلغ املتبقي البالغ 95 

مليوناً و500 ألف دوالر بشكل نقدي.
وأش�ارت املص�ادر اىٕل أن 34 مرصفاً قام�ت بتلبية طلبات تعزي�ز االرصدة يف 
الخارج، و 12 مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل مش�اركة 5 رشكات 

رصافة، و96 رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء
توق�ع املستش�ار امل�ايل لرئي�س ال�وزراء مظهر 
محمد صال�ح، امس الثالثاء، انتع�اش االقتصاد 
العراقي خالل الس�نوات الخمسة املقبلة وتجاوز 
إنت�اج النفط الخ�ام ال�� 6 ماليني برمي�ل، فيما 
أك�د رضورة ترشي�ع قانون الرشاك�ة بني الدولة 

والقطاع الخاص.
وقال صال�ح يف ترصيح صحف�ي : إن”االقتصاد 
العراق�ي س�يتعايش بق�وة م�ع دورة األص�ول 
ع�ىل  العامل�ي  الطل�ب  س�يتعاظم  إذ  النفطي�ة 
املحروق�ات مع ارتفاع معدالت النمو يف االقتصاد 
العاملي ودخول الوباء الذي تمثله جائحة كورونا 
دورة الخمول وبش�كل معكوس لتنامي أس�واق 

الطاقة”.
وأض�اف أن�ه “بن�اء ع�ىل ما تق�دم ف�إن العراق 
س�يتعدى إنتاج�ه من النفط الخ�ام ال� 6 ماليني 
برمي�ل تعززه عوائد عالية بال ش�ك”، موضحاً أن 
“مث�ل هذا التغيري الكبري يف تدفقات العراق املالية 

يتطلب بالشك برنامجاً إنمائياً واسعاً وفاعالً”.
ينف�ذ  االنمائ�ي  الربنام�ج  “ه�ذا  أن  اىل  ولف�ت 

بمس�ارين: األول إعادة تش�كيل البني�ة التحتية 
للعراق بشكليها السراتيجي العابر للمحافظات 
والسيما املوانئ وش�بكات السكك الحديد والنقل 
ال�ربي واالقتص�اد الرقم�ي، واآلخ�ر يتلخص يف 

أولوية تنمي�ة البنية التحتي�ة الخدمية للمناطق 
وامل�دن والقصب�ات بتوافر االس�تثمار الحكومي 
يف الرباعية الخدمية االساس�ية التي تمثلها مياه 
ال�رشب وال�رصف الصح�ي والكهرب�اء وتعبي�د 

الطرق”.
وأش�ار اىل أن “من مهام الدول�ة املبارشة يف رصد 
التخصيص�ات املناس�بة يف املوازنة االس�تثمارية 
الت�ي ينبغي توصيفها تفصيالً يف خطة خمس�ية 

رصينة إلعمار البنية التحتية املادية”.
وتابع: “أما املس�ار االنمائي الثاني، فينرصف اىل 
دور الدولة يف تنمية مؤسس�ات الس�وق بشقيها 
االنتاج�ي والخدم�ي الذي يقتيض تطوي�ر البنية 
تنه�ض  الت�ي  والنظامي�ة  القانوني�ة  التحتي�ة 
بمؤسسات السوق بإش�اعة الرشاكة بني الدولة 
والقط�اع الخ�اص والدخ�ول يف نظ�ام الس�وق 
االجتماع�ي ال�ذي يتطلب إش�اعة نظ�ام ميرس 
لتسجيل الرشكات، ويرتبط هذا املوضوع بأمرين 
محفزي�ن، األول توف�ري التموي�ل االنمائي امليرس 
عرب صن�دوق تنمي�ة وطني حكوم�ي أو مدعوم 
حكومياً ويتم بمنح القروض للرشكات الناش�ئة 
والناجحة حتى وإن كانت صغرية عىل أن تحصل 
ال�رشكات الناجحة عىل إعف�اءات رضيبية كلما 
ازدادت القيمة املضافة للنش�اط وتزايدت نس�ب 

التشغيل”.

مستشار الكاظمي يتوقع انتعاش االقتصاد العراقي خالل السنوات اخلمس املقبلة
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دعا اىل الشراكة بني الدولة والقطاع اخلاص

أكد أن االرت

بغداد/الزوراء

تراجعت اللرية الركية، امس  الثالثاء، إىل مستوى 

قي�ايس جديد متجاوزة 9 ل�ريات للدوالر ومتأثرة 

بع�دم التيق�ن بش�أن الضغ�وط لخفض س�عر 

الفائدة بدرجة أكرب وبارتفاع الدوالر بشكل عام.

وسجل س�عر اللرية مس�تواه القيايس الذي بلغه 

الليل�ة املاضي�ة عن�د 9.02 ل�ريات يف التعام�الت 

املبكرة قبل أن يسجل 9.01 لريات بحلول الساعة 

06:06 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت الل�رية بنحو %18 أم�ام الدوالر منذ 

بداي�ة الع�ام الج�اري 2021، مما فاق�م ارتفاع 

التضخ�م ال�ذي بل�غ 20%.

وذك�رت رويرز ي�وم الجمعة امل�ايض -نقال عن 

مص�ادر- أن الرئيس رجب طي�ب أردوغان يفقد 

ثقت�ه يف ش�هاب قوج�ي أوغل�و محاف�ظ البنك 

املرك�زي بع�د أقل من 7 أش�هر من إقالة س�لفه 

بسبب تأخر سياسة التحفيز.

وق�ال قوجي أوغلو ردا عىل أس�ئلة لجنة برملانية 

اول  أمس االثنني إن خفض الفائدة يف س�بتمرب/

أيل�ول املايض لم يكن مفاجئا ول�م يحقق الكثري 

فيما يتعلق ببيع اللرية.

وأثناء جلس�ة االس�تماع يف الربمل�ان، قال قوجي 

أوغل�و إن احتياطي�ات البن�ك املركزي اس�تقرت 

بع�د تراج�ع يف األع�وام القليل�ة املاضي�ة وإنها 

اتخذت اتجاها صعوديا. وتظهر بيانات أن صايف 

االحتياطيات األجنبية ارتفع منذ أبريل/نيس�ان 

املايض.

ووجه قوجي أوغلو إش�ارات أكث�ر لينا يف مؤتمر 

عرب الهات�ف مع املس�تثمرين األس�بوع املايض، 

وفقا ملش�اركني يف املؤتمر، لكنه لم يوضح ما إذا 

كان يتوقع املزيد من خفض الفائدة.

“بلومب�ريغ”  وكال�ة  أش�ارت  جهته�ا،  م�ن 

)Bloomberg( لألنب�اء إىل تراج�ع قيم�ة الل�رية 

بأكثر م�ن %5.9 خالل س�بتمرب/أيلول املايض، 

حيث تسارع هذا الراجع بعد قرار البنك املركزي 

غري املتوقع بخفض الفائدة يف 23 سبتمرب/أيلول 

املايض، مم�ا أثار املخاوف م�ن أن يكون خفض 

الفائ�دة عقب�ة يف طري�ق جه�ود الس�يطرة عىل 

التضخم.

حس�ب عدي�د من الخ�رباء فإن انخف�اض اللرية 

ال�دوالر ينعك�س س�لبا ع�ىل ع�دد م�ن  أم�ام 

القطاع�ات، بينما يظ�ل هناك من يس�تفيد من 

هذه الوضعية منها الرشكات الركية املصدرة إىل 

الخ�ارج، حيث إن انخف�اض اللرية يمنحها قدرة 

تنافسية أكرب وفرصة لبيع السلع بوترية أفضل. 

وكذلك املس�تثمرون األجانب، لكون تراجع اللرية 

يحفزه�م عىل دخول الس�وق الركي�ة القتناص 

الفرص االستثمارية بأقل كلفة.

الس�ياح األجانب، ألن تراجع اللرية أمام العمالت 

الصعبة يجعل السياحة يف تركيا أقل كلفة.

و باملقاب�ل هناك خ�ارسون جراء تراج�ع اللرية 

الركية بينهم:الرشكات املس�توردة من الخارج، 

ألنه�ا تدف�ع مبالغ أكرب مقابل اس�ترياد الس�لع 

لك�ون  بالداخ�ل،  واملس�تهلكون  والخدم�ات 

انخفاض اللرية يدفع إىل ارتفاع األسعار بالداخل 

ومن ثم زيادة معدالت التضخم.

العراق يفاتح شركات استثمارية عاملية 
للتنقيب عن الغاز يف االنبار

ارتفاع كبري يف مبيعات البنك 
املركزي من الدوالر

تواصل اخنفاض اللرية الرتكية اىل مستوى قياسي أمام الدوالر

حيازة العراق من السندات األمريكية تنخفض
 اىل 19 مليار دوالر

إيلون ماسك يوسع الفجوة كأغنى رجل يف العامل 
ويسخر من بيزوس

موسكو/ متابعة الزوراء
ق�ال نائب وزير خارجية روس�يا س�ريغي ريابكوف، إن موس�كو ترفض 
االتهامات األمريكية “الوقحة” بأن روس�يا تستخدم إمدادات الغاز كأداة 

للضغط.
وأض�اف ريابكوف، يف تعليقه عىل ترصيح�ات ملمثيل اإلدارة األمريكية بأن 
موس�كو تس�تخدم إمدادات الغاز كأداة للضغط: “ه�ذا كالم وقح وعديم 
الحي�اء يواصلون فيه تكرار مثل هذه االتهامات كاألس�طوانة املرشوخة. 
نحن لم نس�تخدم أبدا توريد الطاقة كوس�يلة للضغط. ونحن غري معنيني 
بأي ش�كل من األشكال باستخدامها كعنرص ضغط سيايس . نحن نعتقد 
أن ه�ذه الترصيح�ات )ضد روس�يا( الت�ي يتم نرشها عىل نطاق واس�ع، 
ليس�ت إال جزءا م�ن حرب إعالمية يواصل الغرب ش�نها ضد موس�كو يف 

اتجاهات عديدة”.
وتاب�ع نائب الوزير: “سيس�تمرون يف اتهامنا ب�كل يشء، نحن نعلم ذلك، 
لكن موسكو تعمل باستمرار لتحقيق االستقرار يف سوق )الطاقة(، فليس 

من مصلحتنا أن نهز هذا القارب”.

بغداد/ الزوراء
اظهر مس�ح جديد أجرته منصة “إس آند ب�ي” غلوبال بالتس، ان العراق 
وروس�يا كانتا االقل امتثاال لحصصهما اإلنتاجية من بني أعضاء أوبك+ يف 

شهر أيلول/ سبتمرب.
وذك�رت املنصة يف تقرير لها اطلع�ت عليه “الزوراء” ان إنتاج دول اوبك + 
يف س�بتمرب/أيلول بل�غ 40.73 مليون برميل يومًيا، بعد أن س�ّجل 40.26 

مليون برميل يومًيا يف أغسطس/آب.
وضّخ�ت ال�دول ال�13 األعض�اء يف منظمة الدول املص�ّدرة للنفط “أوبك” 
27.29 ملي�ون برمي�ل يومًي�ا، بزي�ادة 320 ألف برميل يومًيا عن الش�هر 
الس�ابق.بينما أضاف�ت روس�يا و8 رشكاء آخري�ن 13.44 ملي�ون برميل 

يومًيا، بزيادة 150 ألف برميل يومًيا عن الشهر السابق.
وتابعت انه عىل الرغم من الزيادات، بلغ معدل االمتثال لالتفاق 111.5%، 
إذ كان األعضاء ال�19 -الذين لديهم حصص إنتاج بموجب اتفاقية أوبك+ 
لإلم�دادات- أقّل م�ن مخصصاتهم لهذا الش�هر بمق�دار 570 ألف برميل 
يومًيا.واش�ارت اىل ان كل م�ن العراق وروس�يا تج�اوزا حصصهما، وفًقا 

للمسح، وكانتا من بني أعضاء التحالف األقّل امتثااًل.
ووجد املس�ح أن روس�يا ضّخ�ت 9.86 ماليني برميل يومًي�ا، فوق هدفها 
البال�غ 9.70 مالي�ني برمي�ل يومًيا، بينم�ا ارتفع الع�راق إىل 4.18 ماليني 
برمي�ل يومًي�ا، متجاوًزا حصت�ه البالغة 4.11 ماليني برمي�ل يومًيا.وكان 
التحالف قد قرر يف اجتماعه األخري، الذي انعقد بداية الشهر الجاري تثبيت 
سياس�ة اإلنتاج التدريجية التي ُقررت يف أبريل/نيسان املايض، عىل زيادة 
اإلنت�اج 400 ألف برميل يوميا كل ش�هر حتى أبريل/ نيس�ان 2022 عىل 

األقل للتخلص تدريجيا خفض إنتاج حجمه 5.8 مليون برميل يوميا.

روسيا تردُّ بشدة على االتهامات 
األمريكية بشأن الغاز

العراق وروسيا األقل امتثاال حلصصهما 
النفطية من بني أوبك+ يف أيلول

خفيف البصرة يرتفع ويقفز فوق 82 
دوالرا للربميل

بغداد /الزوراء 
ارتفعت أس�عار الذهب، امس الثالثاء، بالس�وق العاملية. وصعدت األسعار 
يف املعامالت الفوري�ة 0.3 % إىل 1759.56 دوالرا لألوقية )األونصة( ، بينما 

ارتفعت العقود األمريكية اآلجلة للذهب 0.3 % أيضا إىل 1761.40 دوالرا.
وبالنسبة للمعادن االخرى استقرت الفضة يف املعامالت الفورية عند 22.56 
دوالرا لألوقي�ة، بينم�ا صع�د البالت�ني 0.4 % إىل 1012.48 دوالرا، وهب�ط 
البالديوم 0.7 % إىل 2097.24 دوالرا، بعدما بلغ أعىل مستوى له منذ العارش 

من أيلول عند 2182.67 دوالرا، أمس االثنني.

أسعار الذهب ترتفع بالسوق العاملية
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االندية احمللية تواجه اإليقاف بسبب 
ديون الالعبني 

بغداد/ متابعة الزوراء
أك�د االتحاد العراقي لكرة القدم، أن االتحاد اآلس�يوي للعبة رفض التمدي�د واعطاء مهلة جديدة لالندية 
املديونة لعدد كبري من الالعبني واملدربني، والتي شارفت عىل االنتهاء بعد ثالثة ايام .وقال أمني رس االتحاد 
محمد فرحان إن االتحاد العراقي لكرة القدم بعث برسالة لإلتحاد اآلسيوي يطلب فيها تأجيل آخر موعد 
للتس�ديد، إال أن الرد وصل بالرفض واالبقاء عىل املهلة الس�ابقة وهي الخامس عرش من الش�هر الحايل 
.وأوض�ح أنه وبعد هذا الرفض اآلس�يوي س�يكون عدد كبري م�ن االندية املمتازة مهددة بعدم ممارس�ة 
انش�طتها الكروية.وأضاف أن العقوبة ستش�مل ايضا مش�اركة االندية العراقية يف املنافسات اآلسيوية 

لالندية، وهذا ما النتمناه أبداً ونأمل أن تجد االندية الحلول املناسبة لتفادي العقوبة.

أصفر وأمحر

الالعبة نبأ سامي حترز لقب نهائي بطولة العراق بالشطرنج 

االحتاد االسيوي لكرة اليد يشيد باحلكمني الدوليني شاكر وكاظم

بغداد/ الزوراء
عق�دت لجنُة االنضب�اط يف االتحاد العراقّي لك�رة القدم اجتماع�اً، امس الثالثاء 
ملناقش�ة بعض التج�اوزات التي حصل�ت يف املباريات، وكذل�ك اعرتاضات بعض 
األندية.ول�دى مناقش�ة اعرتاض ن�ادي الطلبة عىل نادي الديواني�ة، وبناًء عىل ما 
جاَء يف االعرتاض، قامت لجنة االنضباط بمخاطبة لجنة املس�ابقات لبيان املوقف 
القانون�ي لالعب املع�رتض عليه ) عمار جبار مطلك ( وهل هو ضمن كش�وفات 
ن�ادي الديواني�ة أو ناٍد آخ�ر، وكان جواب لجنة املس�ابقات عن طريق مس�ؤول 
تس�جيل الالعب�ني بكتاب�ه امل�ؤرخ يف ) 12/10/2021 ( بأن الالع�ب املذكور تم 
 fifa ( ضم�ن نظام ، ) تس�جيله يف صفوف نادي القاس�م للع�ام ) 2022-2021
connect (، ولديه عقٌد مع نادي القاسم واملرافق طياً. كما ان الالعب غري مسجل 
م�ع نادي الديوانية للموس�م الحايل، مع العلم أنه قد تم إبالغ مس�ؤول النظام يف 
نادي الديوانية بأنه ال يحق للنادي تس�جيل الالعب كونه مس�جالً يف ناٍد آخر.. لذا 
ق�ررت اللجنة عّد ن�ادي الديوانية خ�ارساً ) 3-0 ( أمام الطلبة اس�تناداً للمادة ) 
الثامن�ة / اوال 1-/أ ( مس�ابقات، وبداللة امل�ادة ) 56 /1 ( انضب�اط، ومعاقبة 
الالع�ب ) عمار جب�ار ( بالحرمان لخمس مباريات اس�تناداً للم�ادة ) الثامنة / 
أوال /ب ( مس�ابقات، ابتداًء من الدور الرابع، وتغريم نادي الديوانية مبلغاً قدره 

خمسة ماليني استناداً للمادة ) الثامنة / اوال 1-/ج (.

بغداد / إعالم اللجنة األوملبية
حق�ق الرب�اع  ع�ي عم�ار ي�ر 
وس�امني فيض وبرونزي يف بطولة 
األثق�ال  برف�ع  للش�باب  العال�م 
ج�دة  مدين�ة  يف  حالي�ا  املقام�ة 
باململك�ة العربية الس�عودية.أعلن 
ذل�ك للمكت�ب االعالم�ي  أمني رس 
األثق�ال  لرف�ع  املرك�زي  االتح�اد 
الدكت�ور مصطف�ى صال�ح مبيناً 
ان إتحاده عاد لس�كة االنتصارات 
وتحقي�ق االنج�ازات ع�ر بطولة 
العالم بعد تراجع دام ثالث سنوات.
وأضاف صالح ان العراق ش�ارك يف 

ه�ذه البطولة بالعب واحد هو عي 
عمار ير بوزن ١٠٢ كغم وتمكن 
من تحقيق الوسام الفيض بفعالية 
الن�رت رافع�اً  ١٨٥ كغ�م والوس�ام 
الرونزي يف املجم�وع بعدما حقق 
١٤٩ كغم يف فعالية الخطف.واشار 
اىل ان الرباع العراقي عي عمار كان 
قريبا من تحقيق الوس�ام الذهبي 
حيث كانت املنافس�ة رشسة بينه 
وبني بطل العالم من كازخس�تان، 
الفت�ًا اىل ان تحقي�ق إنج�از عاملي 
يؤكد ان إتحاد رفع األثقال كان وال 

يزال واّلداً للمواهب واألبطال.

جلنة االنضباط تعد الديوانية خاسرا 
امام الطلبة بثالثية بدوري الكرة

وسامان ملونان للعراق يف بطولة 
العامل للشباب برفع األثقال

بغداد/رافد البدري
املنسق االعالمي لالتحاد

توجت الالعبة نبأ س�امي عباس ببطولة 
نهائي العراق بالش�طرنج للمرحلة االوىل 
والتي اختتم�ت منافس�اتها مؤخراً عىل 
قاعة فن�دق االنرت ببغداد بمش�اركة 17 
العب�ة يمثل�ن نخب�ة العبات الش�طرنج 
العراق�ي، واح�رزت الالعب�ة نبا س�امي 
عباس اللقب بعد ان جمعت )8.5( نقطة 
، تلتها الالعب�ة وداد صباح نوري برصيد 
7 نق�اط ، وج�اءت الالعب�ة طيبة مهدي 
عطي�ة باملرك�ز الثالث برصي�د 6 نقاط، 
وارشف ع�ىل البطولة التي جرت البطولة 
وفق النظام الس�ويري م�ن 9 جوالت، 
زم�ن الجولة 75 دقيقة، م�ع اضافة 30 
ثانية لكل نقلة منجزة عبد الهادي مفتول 
عضو اتحاد اللعبة، وحكمها العام الدويل 
ماج�د خضري الصالحي يس�اعده الحكم 

الدويل عي احمد عي،
 وتح�دث فرح�ان نص�ري الوائ�ي النائب 
االول لرئيس االتحاد ع�ن البطولة قائالً: 
ش�هدت البطول�ة منافس�ة قوي�ة ب�ني 
الالعب�ات املش�اركات م�ن اج�ل الظفر 
باللق�ب واالنتق�ال اىل املرحل�ة االخ�رية 
الت�ي تمثل طموحات جميع املش�اركات 

اللواتي يطمح�ن لحجز مكان يف املنتخب 
الوطن�ي للعام الح�ايل 2021، مضيفاً ان 
تقارب مستوى الالعبات وارصارهن عىل 
الفوز زاد من قوة املنافسة التي استمرت 
ملدة 5 ايام، الوائ�ي اوضح ان الالعبة نبا 
س�امي عباس ظهرت بمستوى كبري من 
خ�الل خطفها املركز االول برصيد )8.5( 
، حيث تمكنت م�ن الفوز يف 8 مواجهات 
م�ن اصل 9، وتعادلت يف مواجهة واحدة، 
مما جعلها تتفوق عىل زميالتها الالعبات 
مش�رياً اىل ان الالعب�ات اللوات�ي احرزن 
املراك�ز الخمس�ة االوىل وهن ع�ىل التوايل 
: نبا س�امي عب�اس التي اح�رزت املركز 
االول برصي�د )8.5( نقطة، ووداد صباح 
نوري صاحبة املرك�ز الثاني برصيد )7( 
نقاط، وطيبة مه�دي عطية التي احتلت 
املركز الثال�ث برصيد )6( نقاط ،واس�ل 
نوار احمد صاحبة املرك�ز الرابع برصيد 
)6( نقاط ايضاً وبفارق نقاط الطاوالت، 
وكذلك الحال بالنس�بة لالعبة صبا جمال 
محم�د الت�ي ج�اءت باملرك�ز الخام�س 
برصي�د )6( نقاط ايضاً، حيث انتقلن اىل 
نهائي العراق الذي س�يقام يف وقت الحق 
والذي س�يجمعهن مع العب�ات املنتخب 
الوطن�ي العراق�ي للع�ام امل�ايض والذي 

يتكون من 5 العبات ايضاً، وبذلك يصبح 
الع�دد 10 العبات،حي�ث تق�ام البطول�ة 
بطريق�ة ال�دوري م�ن 9 ج�والت، وعىل 

ض�وء النتائج يتم تس�مية بطل�ة العراق 
للعام الج�اري 2021 ، والالعبات اللواتي 
س�يمثلن املنتخب العراقي النسوي وهن 

اصح�اب املراك�ز الخمس�ة االوىل والت�ي 
وقاري�ة  عربي�ة  مش�اركات  تنتظ�ره 

ودولية.

بغداد/ حسام عبد الرضا
إشاد االتحاد اآلسيوي لكرة اليد 

باملس�توى واألداء الع�ايل ال�ذي 
قدم�ة الحكم�ان الدوليان خالد 

ش�اكر وفاض�ل كاظ�م يف إدارة 
مباري�ات البطولة اآلس�يوية ال 
اختتم�ت  والت�ي  للس�يدات   18
االس�بوع امل�ايض يف العاصم�ة 
كان  حي�ث  عم�ان   األردني�ة 
لجن�ة  ثق�ة  موض�ع  حكامن�ا 
الحكام اآلس�يوية نظرا الدائهم 
املتميز يف قيادة مباريات البطولة 

اآلسيوية. 
الحكام اآلس�يوية  وكانت لجنة 
لكرة اليد برئاسة صالح عاشور 
قد أسندت إىل الثنائي التحكيمي 
الدويل قي�ادة خمس مباريات يف 
البطول�ة أهمه�ا كان مباري�ات 

النهائ�ي واملباراة  النصف  الدور 
النهائي�ة للبطولة ب�ني منتخبي 

كوريا الجنوبية واليابان. 
ويعتر الحكم�ان خالد وفاضل 
من افضل الثنائيات  التحكيمية 
عىل مس�توى القارة اآلس�يوية 
يف  التواج�د  دائم�ي  وتجده�م 
البط�والت اآلس�يوية والعاملي�ة 

وموضع ثقة الجميع.
وكان االتح�اد العراقي لكرة اليد 
ق�رر يف اجتماعه األخ�ري تكريم 
الحكم�ني الدولي�ان وذلك دعما 
لجميع الحكام يف تقديم األفضل 

يف قيادة املباريات.

منتخبنا الوطين يواصل تعثراته و يفرط بفوز مستحق على االمارات
كوريا تعود من ايران بنقطة مثينة 

بغداد/ متابعة الزوراء

نقطت�ني  الوطن�ي  منتخبن�ا  خ�ر 

ثمينتني بتعادله مع املنتخب االماراتي 

املنتخ�ب  اح�رز  أن  بع�د   ، بهدف�ني 

اإلمارات�ي ه�دف التع�ادل الثان�ي يف 

الوق�ت بدل الضائع م�ن املباراة التي 

اقيم�ت يف ملعب زعبيل بمدينة دبي ، 

ضمن تصفيات كأس العالم .

بأفضلي�ة  الوطن�ي  منتخبن�ا  وب�دأ 

واضحة من حيث الحيازة واملحاوالت 

عىل مرم�ى املنتخب اإلماراتي، حاول 

عبد الله حمد بكرة لكن املدافع احمد 

إبراهي�م ابع�د الكرة . وس�دد الالعب 

رشي�ف عب�د الكاظم ك�رة اصطدت 

عب�د  ع�الء  أض�اع  فيم�ا  باملداف�ع، 

الزهرة فرصة س�انحة للتسجيل بعد 

ان تلقى كرة بينية من بش�ار رس�ن 

س�ددها بجوار القائم . وس�دد بشار 

كرة اصطدت باملدافع لتصل ضعيفة 

للحارس عي خصيف.

وم�ن هجمة مرتدة اخطأ عي عدنان 

يف تشتيت الكرة لتصل إىل كايو سجل 

منه�ا هدف اإلمارات األول يف الدقيقة 

34 من املباراة.

وح�اول املنتخب العراق�ي العودة إىل 

املباراة فسدد إبراهيم بايش كرة علت 

العارضة لينتهي الشوط األول بتقدم 

املنتخب اإلماراتي بهدف دون رد.

ويف الش�وط الثان�ي ح�اول املنتخب 

العراقي معادلة النتيجة وحصل عىل 

ركلة حرة نفذها عي فائز تصدى لها 

عي خصيف، بينما أهدر عي مبخوت 

انفرادة تامة تصدى لها الحارس فهد 

طال�ب، وزج املدرب بثالث�ة تبديالت 

وام�ري  حس�ني  ايم�ن  ارشك  حي�ث 

العماري وهم�ام طارق ، بدل رشيف 

عب�د الكاظ�م وبش�ار رس�ن وع�ي 

عدنان .

وس�دد احم�د فاض�ل ك�رة مس�ت 

الش�باك الجانبي�ة . ويف الدقيق�ة 74 

ع�دل املنتخ�ب الوطن�ي النتيجة من 

تمريرة ألمري العم�اري طويلة اخطأ 

مدافع اإلم�ارات يف إبعادها ليس�جل 

يف مرم�اه . وضغط منتخبنا وس�جل 

الهدف الثاني يف الدقيقة 89 عر ايمن 

حس�ني ال�ذي تلقى تمري�رة عرضية 

عرها امري العم�اري . لكن منتخبنا 

لم يحاف�ظ عىل النتيجة وتلقى هدف 

التع�ادل يف الدقيقة الثالثة من الوقت 

بدل الضائع ، لتنتهي املباراة بالتعادل 

اإليجاب�ي بهدفني ل�كل منهما ورفع 

كل منهما رصي�ده إىل النقطة الثالثة 

يف املجموع�ة األوىل الت�ي يتصدره�ا 

املنتخب االيراني.

وضمن ذات املجموع�ة امس الثالثاء 

أيضاً، فاز لبنان عىل سوريا 2-3 عىل 

ستاد امللك عبدالله يف عمان، وتعادلت 

إي�ران مع كوري�ا الجنوبية 1-1 عىل 

ستاد آزادي يف طهران.

وحاف�ظ منتخ�ب إيران ع�ىل صدارة 

ترتيب املجموعة برصيد 10 نقاط من 

أربع مباريات، مقابل 8 نقاط لكوريا 

الجنوبية و5 للبن�ان و3 من لكل من 

اإلمارات والعراق، ونقطة لسوريا.

وتقام الجولة الخامسة من منافسات 

املجموعة يوم 11 ترشين الثاني حيث 

يلتق�ي العراق م�ع س�وريا، وكوريا 

الجنوبية م�ع اإلم�ارات، ولبنان مع 

إيران.

وتع�ادل منتخ�ب إيران م�ع ضيفته 

كوري�ا الجنوبية 1-1 ام�س الثالثاء 

ع�ىل س�تاد آزادي يف طه�ران، ضمن 

منافس�ات  م�ن  الرابع�ة  الجول�ة 

املجموع�ة األوىل يف الدور النهائي من 

التصفي�ات اآلس�يوية - الطري�ق إىل 

قطر.

وتق�دم املنتخ�ب الك�وري عر هدف 

س�ون هيونغ-م�ني يف الدقيق�ة 49، 

قبل أن تدرك إيران التعادل عن طريق 

عي رضا جاهنباخش )76(.

وحاف�ظ منتخ�ب إيران ع�ىل صدارة 

ترتي�ب املجموع�ة برصي�د 10 نقاط 

م�ن أرب�ع مباريات، مقاب�ل 8 نقاط 

لكوريا الجنوبي�ة ونقطتني من ثالث 

مباري�ات لكل م�ن اإلم�ارات ولبنان 

والعراق، ونقطة لسوريا.

املب�اراة  يف  األوىل  الفرص�ة  وكان�ت 

لصالح املنتخب الكوري عر رأس�ية 

املهاجم سون هيونغ-مني التي مرت 

خارج الخشبات الثالث )12(.

وبش�كل عام جاءت أحداث الش�وط 

األول دون املس�توى، وندرت الفرص 

الفعلي�ة أم�ام املرم�ى، م�ع نج�اح 

الفريق�ني يف إغ�الق املس�احات أمام 

املهاجمني.

ولك�ن الدقيقة 42 ش�هدت فرصتني 

خطرتني للمنتخب اإليراني يف غضون 

ثوان قليلة، وذلك عندما س�دد رسدار 

أزمون محاولة تألق الحارس الكوري 

كيم س�يونغ-غيو يف التصدي لها، ثم 

ع�اد الحارس وتصدى ملحاولة مهدي 

تاريمي.

وبدأ منتخب كوريا الجنوبية الشوط 

الثان�ي بق�وة، ليفتت�ح التس�جيل يف 

الدقيق�ة 49 عندم�ا نف�ذ يل ج�اي-

س�ونغ رمية تماس وصلت إىل سون 

الذي تخلص من صادق محرمي قبل 

أن يس�دد بعيداً عن متناول الحارس 

عي رضا بريانفاد.

بع�د ه�ذا اله�دف ضغ�ط أصح�اب 

األرض، وسنحت لهم فرصة خطرية 

يف الدقيق�ة 68 عر تس�ديدة س�عيد 

ع�زة الله الت�ي ارتدت من خش�بات 

املرمى.

وأثم�ر الضغط اإليراني عن تس�جيل 

 76 الدقيق�ة  يف  التع�ادل  ه�دف 

عندم�ا تق�دم أزم�ون بالك�رة وهيأ 

تمري�رة عرضي�ة إىل القائد عي رضا 

يف  برأس�ه  ليحوله�ا  جاهنباخ�ش 

الشباك.

وكاد منتخ�ب إي�ران يس�جل الهدف 

الثان�ي ع�ر تس�ديدة تاريم�ي التي 

ارتدت من القائم، يف حني شهد الوقت 

بدل الضائع من الشوط الثاني فرصة 

إليران عر محاولة نا سانغ-هو التي 

أبعده�ا الح�ارس بريانفان�د إىل ركلة 

ركنية.

وتقام الجولة الخامسة من منافسات 

املجموع�ة ي�وم 11 ترشي�ن الثاني، 

حي�ث يلتق�ي الع�راق م�ع س�وريا، 

اإلم�ارات،  م�ع  الجنوبي�ة  وكوري�ا 

ولبنان مع إيران.

اعالمنا الرياضي
االوس�اط الرياضية واالعالمي�ة والصحفية قدمت 
تعازيها الحارة  اىل الصحفي القدير اياد الصالحي 
وذلك لوفاة خاله  ... س�ائلني الله العي القدير ان 
يتغمد الفقيد برحمته الواس�عة ويس�كنه جنات 
الف�ردوس ويرزق اهله ومحبيه الصر والس�لوان 

وانا لله وانا اليه راجعون. 
 ***************

أقام قسم اإلعالم واإلتصال الحكومي يف وزارة الشباب 
والرياض�ة،  محارضًة ع�ن )بيداغوجي�ا الخطاب 
 ،)fcc( وذلك عر املنص�ة اإللكرتونية ،)اإلعالم�ي
وبمش�اركة فاعلة من موظفي القسم والوزارة، 
واملهتم�ني بهذا الش�أن م�ن أس�اتذة ومختصني، 

وح�ارضت فيه�ا مديرة قس�م اإلع�الم والعالقات 
العامة يف الجامعة املس�تنرصية الدكتوره سهاد عادل 

لعق�ول، القييس.واس�تهلت املُحارضة حديثها، ببي�ان تأثري اإلعالم عىل  ا
وما يس�تخدمه من اس�رتاتيجيات وطرق عدة للوص�ول إىل ذلك، ثم عرجت 
عىل موضوع املحارضة، إذ عرفت البيداغوجيا وأين يرجع أصلها؟، موضحًة 

ذلك بطرح أمثلة وأسئلة عىل املشاركني بطريقة العصف الذهني.
ثم أش�ارت إىل العمليات الفكرية الت�ي يجريها العقل، واملعلومات التي تبث 
أو تكت�ب أو تق�ال، وطبيعة مختل�ف األهداف املتواخاة من ذل�ك، مبينًة أن 
كل هذا ما هو إال عبارة عن خطاب إعالمي.وأوضحت أن اإلعالم يس�تخدم 
البيداغوجيا، لدراس�ة ما يؤث�ر يف آراء الناس، وطرق إيصال املعلومة إليهم، 
والعمل عىل تغيري س�لوك املتلقي، بما يتوافق واملصلحة التي تضعها الجهة 
القائم�ة به�ذه العملية.وختاًما ُفت�ح باب النقاش للُمش�اركني، إذ طرحت 
أس�ئلة وأُثريت نقاشات مستفيضة بش�أن موضوع املحارضة، أسهمت يف 

تعميق ما قدم فيها من معلومات وتحليالت عميقة قدمتها املحارضة.



أثار هدف الفوز الذي سّجله املهاجم الفرنيس 
وقاد  األحد،  إسبانيا  مرمى  يف  مبابي  كيليان 
الثانية  بالنسخة  للفوز  “الديوك”  منتخب  بفضله 
يف  الجدل  من  الكثري  األوروبية،  األمم  دوري  مسابقة  من 
إسبانيا  يف  واالنتقادات  املستديرة  الكرة  عالم 
حيث اتهمت جماهري “ال روخا” ووسائل 
النظر  بغض  الحكام  املحلية  اإلعالم 

عن حالة تسلل لبطل العالم.
80، وبعد تمريرة من  الدقيقة  يف 
تيو هرنانديز، وصلت الكرة إىل 
مهاجم باريس سان جريمان 
الذي سّدد من تحت الحارس 
سيمون،  أوناي  اإلسباني 
لفريقه  التقدم  مانحاً 

.2-1
الالعبون  اعرتض 
اإلسبان عىل هذا الهدف 
اللقاء  حكم  مطالبني 
أنتوني  اإلنكليزي 
تايلور باحتساب حالة 
املهاجم  عىل  تسلل 
إىل  ليحتكم  الفرنيس، 
املساعد  الفيديو  حكم 
ثبت  الذي  آر”  ايه  “يف 
الكرة  أن  أظهر  بعدما  الهدف 
غارسيا  إريك  باإلسباني  ارتطمت 
يف طريقها اىل مبابي، يف محاولة 

األول اعرتاضها.
الواضحة  القوانني  تنّص 
والتي  الحالة  هذه  بشأن 
االتحاد  مجلس  أصدرها 
الدويل لكرة القدم، وهي 
تحكم  التي  الهيئة 
عىل  اللعبة،  قوانني 
إىل  ُينظر  “ال  ييل:  ما 
الذي  املتسلل  الالعب 
لعبها  كرة  يتسلم 
يف  بما  عمداً،  منافسه 
ذلك اليد أو الذراع، عىل 
ميزة  أي  اكتسب  انه 
حالة  يف  إالّ  مركزه،  من 
قبل  من  املتعمد  اإلنقاذ 

املنافس”.
رأى الحكم السابق الفرنيس جويل كينيو يف حديث لوكالة 
غارسيا  “وضع  وأضاف  صحيح،  القرار  أن  برس  فرانس 
الذي حاول اعرتاض الكرة، وملسها وحرفها عن مسارها، 
مبابي يف مركز سليم )خارج حالة التسلل( أثناء اللعب. ال 

يمكن اعتبار ذلك حركة غري مقصودة”.
وأثار هدف الفوز الذي سّجله املهاجم الفرنيس كيليان مبابي 
للفوز  “الديوك”  منتخب  بفضله  وقاد  إسبانيا،  مرمى  يف 
الثانية من مسابقة دوري األمم األوروبية، الكثري  بالنسخة 
إسبانيا  يف  واالنتقادات  املستديرة  الكرة  عالم  يف  الجدل  من 
املحلية  اإلعالم  ووسائل  روخا”  “ال  جماهري  اتهمت  حيث 

الحكام بغض النظر عن حالة تسلل لبطل العالم.
يف الدقيقة 80، وبعد تمريرة من تيو هرنانديز، وصلت الكرة 
إىل مهاجم باريس سان جريمان الذي سّدد من تحت الحارس 

اإلسباني أوناي سيمون، مانحاً التقدم لفريقه 2-1.
حكم  مطالبني  الهدف  هذا  عىل  اإلسبان  الالعبون  اعرتض 
اللقاء اإلنكليزي أنتوني تايلور باحتساب حالة تسلل عىل 
“يف  املساعد  الفيديو  حكم  إىل  ليحتكم  الفرنيس،  املهاجم 
ارتطمت  الكرة  أن  أظهر  بعدما  الهدف  ثبت  الذي  آر”  ايه 
اىل مبابي، يف محاولة  إريك غارسيا يف طريقها  باإلسباني 

األول اعرتاضها.
تنّص القوانني الواضحة بشأن هذه الحالة والتي أصدرها 
مجلس االتحاد الدويل لكرة القدم، وهي الهيئة التي تحكم 
قوانني اللعبة، عىل ما ييل: “ال ُينظر إىل الالعب املتسلل الذي 
يتسلم كرة لعبها منافسه عمداً، بما يف ذلك اليد أو الذراع، 
اإلنقاذ  حالة  يف  إالّ  مركزه،  من  ميزة  أي  اكتسب  انه  عىل 

املتعمد من قبل املنافس”.
رأى الحكم السابق الفرنيس جويل كينيو يف حديث لوكالة 
غارسيا  “وضع  وأضاف  صحيح،  القرار  أن  برس  فرانس 
الذي حاول اعرتاض الكرة، وملسها وحرفها عن مسارها، 
مبابي يف مركز سليم )خارج حالة التسلل( أثناء اللعب. ال 

يمكن اعتبار ذلك حركة غري مقصودة”.

                         

أنهى الفرنيس كيليان مبابي، نجم باريس سان جريمان، الجدل 
املثار حول مصريه يف املوسم املقبل.

العديد من  املوسم، وزعمت  وينتهي عقد مبابي مع باريس هذا 
التقارير، أنه قريب من التوقيع مع ريال مدريد.

رصحت  أن  بعد  الفرنيس،  املهاجم  مستقبل  حول  الجدل  وعاد 
والدته مؤخرًا أنها تتفاوض مع مسؤويل سان جريمان من أجل 

البقاء.
تزال  ال  مبابي  رغبة  فإنَّ  اإلسباني،  الشرينجيتو  لربنامج  ووفًقا 
بنزيما، مهاجم  لزميله كريم  ريال مدريد، واعرتف  إىل  االنضمام 
املرينجي، بأنه يريد حسم الصفقة يف يناير/كانون الثاني املقبل.

إىل  األخري  العالقة بني مبابي وبنزيما مميزة منذ عودة  أن  يذكر 
صفوف منتخب فرنسا يف يورو 2020.

وتزامل الثنائي الفرنيس يف هجوم الديوك مؤخرًا خالل الفوز بلقب 
دوري األمم األوروبية عىل حساب إسبانيا يف املباراة النهائية.

برشلونة  نادي  إعالن  موعد  عن  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
تجديد عقدي الثنائي الشاب بيدري وأنسو فاتي.

يف  الحق  برشلونة  ولدى  املقبل،  الصيف  الالعبني  عقد  وينتهي 
التمديد دون الحصول عىل موافقتهما، إال أن إدارة النادي فضلت 

التفاوض حول عقود جديدة.
ووفًقا لربنامج الشرينجيتو اإلسباني، فإن خوان البورتا، رئيس 
برشلونة، اقرتب من إنهاء توقيع الالعبني عىل عقود جديدة مع 

البارسا.
وأشار الربنامج اإلسباني إىل أن البورتا يخطط لإلعالن عن العقود 
األحد  لربشلونة  العمومية  الجمعية  يف  رسمي  بشكل  الجديدة 

املقبل.
ويحتل برشلونة املركز التاسع يف جدول ترتيب الدوري اإلسباني 
برصيد 12 نقطة، وله مباراة مؤجلة، بينما يقبع البارسا يف املركز 

األخري بمجموعته يف دوري أبطال أوروبا.

دخل منتخب أملانيا التاريخ مجدداً بعدما 
التصفيات( إىل  املتأهلني )من  أول  بات 

كأس العالم FIFA قطر 2022™.
عىل  فوزها  من  أملانيا  واستفادت 
 0-4 الشمالية  مقدونيا  مضيفتها 
أمام  أرضها  خارج  أرمينيا  وخسارة 
املرحلة  يف  وذلك  نظيف  بهدف  رومانيا 
الثامنة من مباريات املجموعة العارشة 
املؤهلة  األوروبية  التصفيات  ضمن 

للمونديال.
إىل كأس  العبور  أملانيا بطاقة  وقطعت 
بشكل   ™2022 قطر   FIFA العالم 
 21 إىل  رصيدها  رفعت  بعدما  رسمي 
رومانيا  عن  نقاط   8 بفارق  نقطة 
من  مرحلتني  قبل  ثانية  أصبحت  التي 

النهاية.
وضمنت أملانيا صدارة املجموعة بفضل 
الدقيقة  يف  أتى  الذي  هافرتز  هدف 
 70( فرينر  ثنائية  ثم  ومن  الخمسني 
وبعد   )83( موسياال  وهدف  و73( 
بهدف  رومانيا  من  أرمينيا  خسارة 

ميرتيتا .)26( 
الشمالية  مقدونيا  رصيد  وتجّمد 
املركزين  يف  نقطة   12 عند  وأرمينيا 
رفعت  فيما  توالياً،  والرابع  الثالث 
بعدما  نقاط   8 إىل  رصيدها  أيسلندا 

تجاوزت ليشتنشتاين 0-4.
العرشة  املجموعات  أبطال  ويتأهل 
املونديال  إىل  األوروبية  التصفيات  يف 
أصحاب  يتنافس  أن  عىل  مبارشة 
الثاني )مع منتخبني من دوري  املركز 
الثالث  البطاقات  عىل  األوروبية(  األمم 
خاص  مللحق  خوضهم  بعد  املتبقية 

بهم.
يضمن  من  أول  أملانيا  منتخب  وبات 
املونديال  إىل  التصفيات  من  التأهل 
والثاني الذي يضمن املشاركة بعد قطر 

املستضيفة.
الهجومية  عروضها  هولندا  وتابعت 
تدريبها  عىل  اإلرشاف  توىل  أن  منذ 
لوي  القديم   - الجديد  الفني  مديرها 
فان خال، ودكت شباك ضيفها منتخب 
جبل طارق املتواضع بسداسية نظيفة 

يف روتردام.
نقطة   19 إىل  رصيدها  هولندا  ورفعت 
عىل  الفائزة  للنرويج   17 مقابل 
التي  لرتكيا  و15   ،0-2 مونتينيغرو 

تفوقت عىل التفيا 1-2.
وافتتح قطب دفاع ليفربول اإلنكليزي 
فان  فريجيل  الربتقايل  املنتخب  وقائد 

برأسه  ارتقى  عندما  التسجيل  دايك 
لركلة ركنية انربى لها جناح برشلونة 
واودعها  ديباي  ممفيس  اإلسباني 

الشباك .)9( 
لصالح  جزاء  ركلة  الحكم  واحتسب 
املنطقة  داخل  يد  ملسة  اثر  هولندا 
مرمى  حارس  لكن  ديباي  لها  فانربى 
لها  تصدى  باندا  براديل  طارق  جبل 

برباعة .)19( 
لكن ديباي احتاج اىل دقيقتني لتعويض 
بني  رائعة  مشرتكة  لعبة  بعد  خطئه 
اكثر من العب هولندي قبل أن يمررها 
داخل  فتابعها  باتجاهه  كالسن  دايف 

الشباك من مسافة قصرية .)21( 
الشوط  من  الضائع  بدل  الوقت  ويف 
ثانية  الحكم ركلة جزاء  األول احتسب 
ملسة  إثر  »الربتقايل«  املنتخب  لصالح 
وسددها  ديباي  لها  فانربى  أخرى،  يد 

قوية يف سقف الشباك .)3+45( 
ورفع ديباي رصيده من األهداف عىل 
الصعيد الدويل إىل 35 هدفاً معادالً رقم 
السادس  املركز  رود فان نيستلروي يف 
التي  الهدافني  الئحة  افضل  ترتيب  يف 
 50 مع  برييس  فان  روبن  يتصدرها 

هدفاً.
ولم تمض دقيقتان عىل مطلع الشوط 
الهولندي  املنتخب  أضاف  حتى  الثاني 
عرضية  تمريرة  بعد  الرابع  الهدف 
دنزل  باتجاه  النغ  نوا  من  متقنة 
داخل  برأسه  تابعها  الذي  دامفريس 

الشباك.
الهدف  دانجوما  ارنوت  البديل  وسجل 
البديل  يختتم  أن  قبل   )75( الخامس 
االخر دونيل مالني التسجيل قبل نهاية 

املباراة باربع دقائق.
يف  بالفضل  النرويجي  املنتخب  ويدين 
فوزه عىل مونتينيغرو ملهاجمه محمد 
يف  املباراة  هديف  سجل  الذي  اليونيس 

الدقيقتني 29 و6+90.
وأبقت تركيا عىل آمالها يف املنافسة عىل 
الصدارة أو احتالل الوصافة عىل األقل 

بعد فوزها الصعب جداً عىل التفيا.
التفيا  مضيفتها  عىل  تركيا  وانترصت 
مباريات  من  الثامنة  املرحلة  يف   1-2
التصفيات  ضمن  السابعة  املجموعة 
 FIFA األوروبية املؤهلة إىل كأس العالم

قطر 2022™.
ووجدت تركيا نفسها متأخرة بالنتيجة 
مرمى  يف  بالخطأ  دمريال  هدف  إثر 
التعادل  يأتي  أن  قبل   )70( فريقه 

بفضل دورسون .)75( 
وانتظرت تركيا حتى الدقيقة السابعة 
الفوز  لتضمن  الضائع  بدل  الوقت  من 
إثر ركلة جزاء نفذها يلماز بعد أن عاد 
الحكم لتقنية الفيديو ليحتسب الخطأ 
داخل  نفسه  الالعب  عىل  حدث  الذي 
منطقة الجزاء يف الدقيقة الخامسة من 

الوقت بدل الضائع.
نقطة   15 إىل  رصيدها  تركيا  ورفعت 
عن  نقطتني  بفارق  الثالث  املركز  يف 

النرويج الثانية وأربع نقاط عن هولندا 
املتصدر قبل مرحلتني من النهاية.

وفكت روسيا رشاكة صدارة املجموعة 
الثامنة مع كرواتيا، بفوزها الثمني عىل 
مضيفتها سلوفينيا 2-1، وتعثر الثانية 
أمام ضيفتها سلوفاكيا 2-2 يف الجولة 
الثامنة من التصفيات األوروبية املؤهلة 

إىل كأس العالم FIFA قطر 2022™.
وسقطت كرواتيا يف فخ التعادل للمرة 
إىل  فرتاجعت  التصفيات  يف  الثانية 
خلف  نقطتني  بفارق  الثاني  املركز 
الرابع عىل  التي حققت فوزها  روسيا 
التوايل والسادس يف التصفيات فرفعت 
باملركز  إىل 19 نقطة منفردة  رصيدها 

األول.
وكانت سلوفاكيا البادئة بالتسجيل عرب 
إيفان شانتس يف الدقيقة 20 إثر تمريرة 
هامسيك،  ماريك  املخرضم  القائد  من 
خمس  وبعد  برسعة  ردت  كرواتيا  لكن 
هوفنهايم  مهاجم  بواسطة  دقائق 

األملاني أندري كراماريتش .)25( 
التقدم  هاراسلني  لوكاس  وأعاد 
من  األخرية  الدقيقة  يف  لسلوفاكيا 

الشوط األول.
القائد والعب وسط ريال مدريد  ونجح 
إدراك  يف  مودريتش  لوكا  اإلسباني 

التعادل يف الدقيقة 71.
يونايتد  هام  وست  مهاجم  وسجل 
هدفا  فالسيتش  نيكوال  اإلنكليزي 

لكرواتيا ألغي بداعي التسلل .)83( 

سسكا  مدافع  منح  الثانية  املباراة  ويف 
لروسيا  التقدم  ديفييف  إيغور  موسكو 
الجار  مدافع  وأضاف   ،28 الدقيقة  يف 
سبارتا موسكو جورجي دجيكيا الهدف 

الثاني بعد أربع دقائق.
يف  الفارق  األرض  أصحاب  وقلّص 
الدقيقة 40 بواسطة العب وسط أتاالنتا 

اإليطايل يوسيب إيليتشيتش.
املجموعة  ضمن  هامشية  مباراة  ويف 
ضيفتها  مع  قربص  تعادلت  ذاتها، 

مالطا 2-2.
وأجلت ويلز تأهل بلجيكا إىل النهائيات 
إستونيا  مضيفتها  عىل  الثمني  بفوزها 
1-0 يف تالني ضمن منافسات املجموعة 
األوروبية  التصفيات  من  الخامسة 
قطر   FIFA العالم  لكأس  املؤهلة 

.™2022
كيفر  سيتي  كارديف  مهاجم  وسجل 
إثر   12 الدقيقة  يف  لويلز  التقدم  مور 
يوفنتوس  وسط  العب  من  تمريرة 

اإليطايل آرون راميس.
ويلز  تعثر  إىل  بحاجة  بلجيكا  وكانت 
أن  دون  تأهلها  لضمان  إستونيا  أمام 
ريال  نجم  رفاق  فوز  أن  بيد  تلعب، 
مدريد اإلسباني غاريث بايل الغائب عن 
تأهل  ل  أجَّ اإلصابة،  بسبب  اليوم  لقاء 
السابعة  الجولة  إىل  الحمر«  »الشياطني 
قبل األخرية يف 13 ترشين الثاني/نوفمرب 

املقبل عندما تستضيف إستونيا.
الثالث  املركز  يف  موقعها  ويلز  وعززت 
نقاط  خمس  بفارق  نقطة   11 برصيد 
خلف بلجيكا املتصدرة والتي غابت عن 
الحالية بسبب خوضها  الدولية  النافذة 
األمم  دوري  ملسابقة  النهائية  األدوار 
بخسارتها  رابعة  حلت  حيث  األوروبية 
فرنسا  أمام  وقبلها   ،2-1 ايطاليا  أمام 

2-3 يف نصف النهائي.
أبقت تشيكيا عىل  ذاتها،  املجموعة  ويف 
امللحق  بطاقة  عىل  املنافسة  يف  آمالها 
بيالروسيا  مضيفتها  عىل  بفوزها 
باير  مهاجم  سجلهما  نظيفني  بهدفني 
 )22( شيك  باتريك  األملاني  ليفركوزن 
هلوزيك  آدم  براغ  سبارتا  ومهاجم 

 )65(.
وعززت تشيكيا موقعها يف املركز الثاني 
مباريات  سبع  من  نقطة   11 برصيد 
لعبت  التي  ويلز  أمام  األهداف  بفارق 
مباراة أقل، فيما تجمد رصيد بيالروسيا 
بعد  األخري  املركز  يف  نقاط  ثالث  عند 

تلقيها الخسارة السادسة عىل التوايل.
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مبابي ينهي اجلدل حول مصريه 
بهذا االعرتاف

برشلونة حيدد موعد التجديد 
لبيدري وفاتي

اعالم الكرتوني

منتخب أملانيا أول املتأهلني إىل مونديال قطر 2022
تصفيات )أوروبا( املؤهلة لكأس العامل 

هدف الفوز الفرنسي على اسبانيا أثار جدال 
كبريا لدى أوساط الكرة العاملية

ماونت: ما حدث يف اليورو جعلين أتلقى لقاح كورونا سريًعا

هل جيدد سرتلينج عقده مع مانشسرت سييت ؟

إبراهيموفيتش يفشل يف رسم سيناريو العودة

قال العب الوسط اإلنجليزي الدويل ميسون ماونت، 
إن غيابه عن مباراة يف بطولة أمم أوروبا 2020، بسب 
خضوعه لعزل ذاتي لعب دورا يف قراره بالحصول عىل 
التطعيم الواقي من فريوس كورونا املستجد رسيع 
تشيلويل  وبن  ماونت  واالنتشار.واضطر  العدوى 
بمخالطتهما  اإلقرار  بعد  الذاتي  للعزل  للخضوع 
لالعب الوسط األسكتلندي بييل جيلمور الذي أصيب 
يف  أساسيا  ماونت  الدورة.وشارك  خالل  بالعدوى 

البطولة األوروبية  إنجلرتا، يف  أول مباراتني ملنتخب 
عىل  -1صفر  الفريق  فوز  عن  للغياب  اضطر  لكنه 

البدالء  مقاعد  عىل  وجلس  التشيك،  جمهورية 
-2صفر عىل أملانيا يف  دون أن يشارك يف الفوز 

عىل  اآلن  “حصلت  ماونت:  الـ16.وقال  دور 
التجربة  “هذه  التطعيم”.وأضاف:  جرعتي 

لعب  للغاية  كبرية  مباراة  عن  والغياب 
عىل  بالحصول  )الخاص  قراري  يف  دورا 

قال  املايض  األسبوع  التطعيم(”.ويف 
إنه  إنجلرتا  مدرب  ساوثجيت  جاريث 
ال يعرف عىل وجه التحديد عدد العبي 
كامال. التطعيم  تلقوا  الذين  فريقه 

وأضاف ماونت: “ال أعتقد أنه يمكن 
إجبار أي شخص عىل تلقي التطعيم. 

ملوقفهم  يرجع  هذا  لالعبني  بالنسبة 
بالنسبة  “لكن  التطعيم”.وواصل:  من 

يف  أرغب  جعلتني  التجربة  هذه  فإن  يل 
الحصول عليه رسيعا”.

نجم  سرتلينج،  رحيم  اإلنجليزي  وضع 
بدء  أجل  من  رشًطا  سيتي،  مانشسرت 

محادثات تجديد عقده مع السيتيزينز.
السيتي يف صيف  وينتهي عقد سرتلينج مع 
مكانه  فقد  اإلنجليزي  الالعب  لكن   ،2023
بيب  للمدرب  األساسية  التشكيلة  يف  مؤخرًا 

جوارديوال.
فإن  الربيطانية،  صن  ذا  لصحيفة  ووفًقا 
إىل  عودته  من  أواًل  التأكد  يريد  سرتلينج 
التفاوض عىل  بدء  حسابات جوارديوال، قبل 

العقد الجديد مع مانشسرت سيتي.
وضعية  يراقب  برشلونة  أن  إىل  وأشارت 

سرتلينج داخل مانشسرت سيتي، 
عىل  االنقضاض  فرصة  وينتظر 

الصفقة يف حالة فشل مفاوضات 
التجديد.

بدأ  سرتلينج  أن  صن”  “ذا  وذكرت 
من  املوسم  هذا  فقط  مباريات   4

أصل 11 خاضها الفريق اإلنجليزي يف 
مختلف البطوالت.

من  جريليش  جاك  مع  التعاقد  وكان 
وقت  قلة  يف  رئيسًيا  سبًبا  فيال  أستون 

سيتي  مانشسرت  مع  لسرتلينج  املشاركة 
هذا املوسم.

يف  ميالن،  مهاجم  إبراهيموفيتش،  زالتان  السويدي  فشل 
مع  املباريات  إىل  العودة  أجل  من  وضعه  الذي  السيناريو  تنفيذ 

الروسونريي.
وكان إبرا يعاني من إصابة يف وتر العرقوب، وقرر تكثيف جلسات 
يتمكن  كي  الدويل  التوقف  خالل  اإلجازة  أيام  يف  والعمل  التدريب 
من اللعب ضد هيالس فريونا، السبت املقبل، يف الجولة الثامنة من 

منافسات الدوري اإليطايل.
ووفًقا لصحيفة “الجازيتا ديللو سبورت” اإليطالية، فإنه تأكدت 
عدم جاهزية إبراهيموفيتش للتواجد عىل مقاعد بدالء ميالن أمام 

هيالس فريونا.
وأشارت الصحيفة اإليطالية إىل أن إبرا سيبدأ االستعداد كي 
تكون عودته إىل املالعب ضد بورتو، الثالثاء املقبل، يف الجولة 

الثالثة من دور املجموعات بدوري أبطال أوروبا.
دافيد  مثل  أخرى  إصابات  من  حالًيا  يعاني  ميالن  أن  يذكر 

كاالبريا وجونيور ميسياس وأليساندرو فلورينزي.
الدوري  ترتيب  جدول  يف  الثاني  املركز  الروسونريي  ويحتل 

اإليطايل برصيد 19 نقطة، بينما يقبع يف املركز األخري بمجموعته 
يف دوري أبطال أوروبا دون أي نقطة.
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بواسطة رياض شعباني:
م�ع التنامي الكب�ر لألخب�ار الزائفة 
عىل مواقع التواصل االجتماعي وحتى 
بعض وسائل اإلع�ام التقليدية، ازداد 
اهتم�ام الصحفي�ن يف غ�رف األخبار 
واألكاديمين والباحثن يف مجال اإلعام 
حول مجال التحقق من املعلومات، من 
خ�ال تكوين ف�رق متخصصة يف هذا 
املجال وإصدار ون�ر مؤلفات وكتب 
حول موضوع محاربة األخبار الزائفة 

والتأكد من املعلومات.
 تستعرض شبكة الصحفين الدولين 
يف ه�ذا املقال إص�داًرا للدكت�ورة نهى 
بلعي�د من جامعة تونس، ويعترب دليًا 
شامًا ح�ول تقنيات وط�رق التحقق 
م�ن املعلومات، واله�دف منه تحسن 
مه�ارات الصحفين واالرتقاء بأدائهم 
املهني يف مختلف وسائل اإلعام املرئية، 
املسموع�ة، املكتوبة واإللكرتونية، من 
خ�ال إبراز أهم التقنيات والتطبيقات 
التي تساعد عىل التحقق من املعلومات 
وكشف األخبار والصور والفيديوهات 
الزائف�ة، إىل جان�ب التط�رق للقواعد 
األخاقية للمهن�ة الصحفية التي عىل 
الصحفي�ن احرتامها عن�د نقل ونر 
املعلومات واألخب�ار، وكذلك النصوص 
القانوني�ة يف العال�م الت�ي تح�د م�ن 

رسيان األخبار الزائفة.
الدليل الص�ادر عن الجمعية التونسية 
للحوكم�ة اإللكرتوني�ة بالتنسيق مع 
مكت�ب مؤسس�ة فريدري�ش ناومان 
استع�رض أيًض�ا تج�ارب ناجح�ة يف 
تون�س ملؤسسات مهمته�ا الجوهرية 
التثبت م�ن املعلومة، مع تقديم بعض 
األرقام التي تعكس حجم الرضر الذي 

تتسبب فيه األخبار الزائفة وتأثراتها 
ع�ىل مختل�ف مناح�ي الحي�اة للدول 

والشعوب.
يف  الزائف�ة  األخب�ار  ظاه�رة  تنام�ي 

تونس
خال الفرتة املمتدة من 2 مارس/آذار 
إىل 9 نيسان/إبري�ل عمل فريق موقع 
tunisiacheknews ع�ىل التحق�ق من 
األخب�ار الزائفة بمعدل يرتاوح بن 15 
و20 خربًا يف اليوم، ومن مجموع 236 
خ�رًبا منشوًرا تب�ّن أن 90 باملئة منها 
ه�ي أخب�ار زائفة. وهذا رق�م من بن 
مئات األرقام التي تعكس تنامي هذه 
الظاهرة خصوًصا عىل مستوى مواقع 
التواصل االجتماعي التي تتميز برسعة 

االنتشار ونقل املعلومات واألخبار.
إنه�ا  بلعي�د  نه�ى  الدكت�ورة  تق�ول 
انطلق�ت يف صياغ�ة ه�ذا الدلي�ل منذ 

يف  كوفي�د-19  ألزم�ة  األوىل  األي�ام 
تون�س، وتحديًدا خ�ال شهر مارس/

انتش�ار  الحظ�ت  ح�ن   ،2020 آذار 
األخبار الزائف�ة عرب منصات التواصل 
االجتماع�ي وغي�اب املعلومات. »كنت 
قبله�ا قد قدمت العدي�د من الورشات 
حول التحق�ق من املعلوم�ات بالعالم 
العربي خال سياقات مختلفة، أهمها 
الث�ورة بالسودان حي�ث قدمت ورشة 
خ�ال شه�ر كان�ون األول/ديسم�رب 
2019 لثاث�ن صحفًيا من مؤسسات 
إعامي�ة مختلف�ة. وع�ادة م�ا تكث�ر 
األخبار الزائفة خال األزمات« تضيف 
الدكت�ورة نهى بلعيد يف مقابلة لها مع 

شبكة الصحفين الدولين.
تجارب ناجح�ة ملؤسسات مختصة يف 

التأكد من املعلومات
لي�س  املعلوم�ات  م�ن  التحق�ق  إّن 

بظاهرة حديث�ة باعتب�ار أننا نتحدث 
ع�ن ممارسة إعامّي�ة رضورية، غر 
أّن األدوات واملواق�ع اإللكرتوني�ة هي 
الت�ي جعلت من عملي�ة التحقق اليوم 
أسه�ل، وهن�اك الي�وم جه�ود تب�ذل 
وبع�ض التج�ارب الرائدة س�واء من 
قب�ل املؤسسات اإلعامّي�ة أو من قبل 
املجتمع املدني ملحاربة األخبار الزائفة 
واملضلل�ة. وإن تبن�ت بدوره�ا بعض 
املؤسس�ات اإلعامي�ة فك�رة التحقق 
م�ن املعلوم�ات كممارس�ة صحفّية 
ف�إّن البع�ض اآلخر ق�رر خل�ق ركن 
خ�اّص بذلك. كم�ا جرى إنش�اء عدد 
من املنص�ات املختصة يف ه�ذا املجال 
ع�ىل غ�رار منص�ة فالص�و املوجودة 
بع�دد م�ن ال�دول العربية بم�ا يف ذلك 
 Trustnews تونس، إضاف�ة إىل منصة
وTunifact وغره�ا من املنصات التي 

حملت ع�ىل عاتقه�ا مهم�ة محاربة 
األخبار الزائفة.

قواع�د التحقق م�ن األخب�ار، الصور 
والفيديوهات الزائفة

  يقدم الدليل أبرز النصائح والخطوات 
التي يجب اتخاذها للتأكد من األخبار 
واملعلومات والحد م�ن انتشار الزائف 

منها، ومن أهم النصائح ما ييل:
    يجب التأكد من صحة الخرب.

    يمك�ن النظ�ر يف املق�االت األخ�رى 
التي ن�رت باملوقع والتثبت من مدى 

جديتها.
    ينبغ�ي التأك�د م�ن صح�ة العنوان 

اإللكرتوني.
    يجب النظر يف تاريخ نر املقال.

    يج�ب البح�ث ع�ن هوي�ة كات�ب 
املقال.

    يمك�ن البح�ث ع�ن صح�ة الخ�رب 
بالتأكد من وجوده يف وسائل إعامية 

أخرى.
    يجب التأكد من املصادر التي اعتمد 

عليها كاتب الخرب.
    يمك�ن التأكد من مصداقية الصورة 

املصاحبة للمقال.
    قراءة املقال كاما، ألن أغلب القراء 

اليوم ال يطالعون إال مقدمة املقال.
    يتع�ن عىل الصحف�ي أن يجد نص 
املقابل�ة إذا كان�ت املعلوم�ة تشر إىل 
أقوال شخص ما، ويحاول أن يتأكد من 
مدى مطابقة الخ�رب ملحتوى املقابلة. 
كما يمكن االتص�ال بالشخص املعني 

باألمر للتأكد من ذلك.
    يجب التأكد إذا كانت هناك مصلحة 
لصاحب املقال من انتشار هذا الخرب.

   وللتأك�د م�ن الص�ور يتع�ن ع�ىل 

الصحفي ما ييل:
    تحديد صاحب أو مصدر الصورة.

    التأكد من أّن الصورة هي بالفعل ما 
يزعم أنها تظهر أم أنها مفربكة.

يج�ب الحص�ول ع�ىل ترصي�ح م�ن 
صاحب الصورة قب�ل استخدامها، أو 
اعتم�اد ص�ورة من مواق�ع متحصلة 

عىل رخصة املشاع االبداعي.
وبالنسب�ة إىل الفيدي�و يق�دم الدلي�ل 

مجموعة من التوجيهات:
    يتعن تحديد صاحب الحساب الذي 

قام بنر الفيديو.
    يتع�ن تحدي�د تاري�خ إنش�اء ه�ذا 

الحساب الذي نر فيه الفيديو.
وص�ف  طريق�ة  أن  م�ن  التأك�د      
الفيديوه�ات متشابه�ة، بحي�ث تدل 

عىل مصدر واحد.
    يتع�ن التأك�د م�ا إذا كان�ت جميع 

املقاطع تحتوي عىل نفس الشعار.
    يتع�ن التأك�د م�ا إذا ك�ان صاحب 
الحس�اب الذي ن�ر ب�ه الفيديو، قد 
نقله من وسيل�ة إعامية أو حسابات 
أخرى بيوتيوب أو غره، أم أن ما قام 

بحميله هو محتوى أعده بنفسه.
    يج�ب التأكد ما إذا كانت اللغة التي 
ورد به�ا عن�وان الفيديو ه�ي نفسها 

املعتمدة بالفيديو.
    يتع�ن التأك�د م�ا إذا كانت عناوين 
الفيديوهات تحتوي عىل عبارات دالة 
 »AVI« عىل امتدادات امللفات من قبيل

.»MP4« أو
    يج�ب التأك�د ما إذا ك�ان قد ورد يف 
وص�ف الفيدي�و بيوتيوب عب�ارة تدل 
 Uploaded via( عىل جهاز التصوي�ر
YouTube Capture(، فتل�ك العب�ارة 

تفي�د بأن تصوي�ره ك�ان باستخدام 
هاتف ذكي.

التحق�ق من املعلوم�ات عمل متكامل 
ومسؤولية اجتماعية

 ينبغ�ي أن تكون مهم�ة التحقق من 
املعلوم�ات ومحاربة األخب�ار الزائفة 
متكامل�ة، وال يج�ب أن تبق�ى مجرد 
محاوالت فردية، تقول الدكتورة نهى 
بلعيد التي دعت جميع الفاعلن داخل 
املجتم�ع إلنجاح ه�ذا التح�دي كونه 
مسؤولي�ة اجتماعي�ة ولي�س فق�ط 
صحفّية، وال بد م�ن عملية تشاركية 
بن الصحفي واملواطن وكل املؤسسات 

والهيئات الفاعلة يف املجتمع.
وال ب�د أيًضا من إدراج م�واد تعليمية 
اإلعامي�ة  الرتبي�ة  ح�ول  وتدريبي�ة 
الدراسي�ة  املناه�ج  يف  واملعلوماتي�ة 
والجامعي�ة خصوًص�ا يف دول شم�ال 
افريقي�ا، وه�ذا أم�ر ال من�اص منه، 
فقد تبنت بعض كليات اإلعام بالدول 
العربية الفكرة ب�إدراج مادة التحقق 
م�ن املعلوم�ات بربنامجه�ا التعليمي 
كم�ا ه�و الح�ال بجامع�ة  تونس أو 
إضافتها إىل مح�اور ورشة الصحافة 

اإللكرتونية.
ويض�ع الدليل عىل ذم�ة قارئه قائمة 
يف أشهر مواقع التحقق من املعلومات 
واألدوات، إضاف�ة إىل مجموع�ة م�ن 
األمثل�ة الواقعي�ة بتون�س وخارجها، 

وعدد من التمارين التطبيقية.
يمك�ن تحميل الدليل عرب ه�ذا املوقع 
www.tunisia-fact- :املخص�ص ل�ه

  checking.com
 ري�اض شعباني  هو إعامي جزائري 

ومدرب إعام رقمي.
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حذرت من خطر العودة ملا أمسته بـ«تكميم األفواه«

أوضاع قطاع الصحافة تنعكس على احملتوى دليل التحقق من املعلومات يف عصر األخبار الزائفة

اسام اباد/ أسوشييتد برس:
قتل صحف�ي باكستاني إثر انفجار عبوة ناسفة بالقرب م�ن سيارته جنوب غربي الباد، 
حسبما ذكرت الرطة الباكستانية يوم االثنن. وقال شفيق منغال، ضابط رشطة محيل، 
إن شهي�د زهري )35 عاماً(، ك�ان مسافرا يف سيارته عندما انفج�رت القنبلة يف بلدة حب 
بإقلي�م بلوشستان. وأضاف منغال أن الهج�وم استهدف زهري عىل ما يبدو، لكن الرطة 
ال تزال تحقق يف الحادث.عمل زهري يف قناة »مرتو 1 نيوز تي يف« اإلخبارية اإلقليمية.وبعد 
ساع�ات من االنفجار، أعلنت جماعة »جيش تحرير بلوشست�ان« االنفصالية مسؤوليتها 
ع�ن الهجوم.ويشه�د إقلي�م بلوشستان تم�ردا طويل األم�د من جانب جماع�ات بلوشية 
انفصالي�ة، كجبهة تحري�ر بلوشستان، وجيش تحرير بلوشست�ان، والذين شنوا هجمات 
ضد قوات األمن منذ عقود للضغط عىل مطالبهم من أجل االستقال.لطاملا كانت باكستان 
م�ن الدول التي تشه�د مقتل عدد كبر من الصحفين.احتل�ت باكستان عام 2020 املرتبة 
التاسع�ة يف »م�ؤرش اإلفات من العق�اب العاملي«، وال�ذي تعده لجنة حماي�ة الصحفين 
سنوياً، ويقيم البلدان التي يقتل فيها الصحفيون بانتظام، ويطلق رساح القتلة، وذلك مع 

وجود 15 جريمة قتل بحق صحفين.

القاهرة/متابعة الزوراء:
الحب�س  م�ن  م�رّت 150 يوم�اً 
االحتياطي القائ�م عىل غر دليل 
للكاتب الصحف�ي، توفيق غانم، 
باته�ام  مزاع�م  يواج�ه  وال�ذي 
ب�«االنضمام إىل جماعة إرهابية 

مع العلم بأغراضها«.
وم�رت خمسة أشه�ر كاملة من 
دون عرض غانم ع�ىل نيابة أمن 
الدولة سوى مرة واحدة يف جلسة 
 26 يف  املنعق�دة  األوىل  التحقي�ق 

مايو/أيار 2021.
خ�ال الجلس�ة ُوجه ل�ه خالها 
االته�ام السابق من دون توضيح 
ماهية الجماعة املزعوم انضمامه 
إليها، واقترصت تلك الجلسة عىل 

الفكري�ة وتاريخ  عمل�ه وآرائ�ه 
عمله الصحفي، خصوصاً الفرتة 
التي كان يشغل فيها مدير مكتب 
وكالة األناضول بالقاهرة، وعدم 

مواجهته بأية وقائع محددة.
توال�ت جلس�ات تجدي�د حبسه 
ع�ىل  عرض�ه  دون  م�ن  ورقي�اً 
النيابة وتمكينه من نفي االتهام 
املوجه إلي�ه، يف مخالفة واضحة 
وضمان�ات  لقواع�د  ورصيح�ة 

املحاكمة العادلة.
وكان�ت ق�وات األم�ن ق�د ألق�ت 
القبض ع�ىل توفيق غانم بتاريخ 
21 مايو/أي�ار 2021، من منزله 
بمنطق�ة الس�ادس م�ن أكتوبر 
بالجي�زة، وعقب اعتقال�ه تقدم 

محامي األرسة بباغ للنائب العام 
لطلب التحقيق يف واقعة االحتجاز 
غ�ر القانون�ي، وتمك�ن غان�م 
م�ن االتص�ال بذوي�ه وبمحاميه 
وقي�د الباغ برقم 21823 بتاريخ 
املكت�ب  عرائ�ض   2021/5/25
الفن�ي للنائ�ب العام�ة. وبع�د 5 
أيام من االختفاء، تم عرض غانم 
عىل نيابة أم�ن الدولة والتحقيق 
مع�ه يف القضي�ة واالتهام سالف 

البيان.
وطالبت الشبكة العربية ملعلومات 
حق�وق اإلنس�ان برسع�ة إخاء 
سبيل الكات�ب الصحفي، والكف 
عن استخدام الحبس االحتياطي 
الظال�م واملطول، كونه لم يرتكب 

جريمة معاقب عليها قانوناً، كما 
أنه أوضح أم�ام جهات التحقيق 
اعت�زال العمل الصحفي بعد قرار 
غلق مكتب الوكالة بالقاهرة بدالً 

م�ن االنتقال خ�ارج مرص، ومنذ 
ذلك التاريخ لم يمارس أي نشاط 
يذكر، وأكد ع�ىل موقفه الرافض 

للعنف بشكل عام.

تونس/ متابعة الزوراء:
 وصفت الجامعة العام�ة لإلعام يف تونس 
االعت�داءات الت�ي طال�ت الصحفي�ن م�ن 
محتج�ن محسوب�ن عىل حرك�ة النهضة 
اإلسامي�ة بالعم�ل ”الجب�ان والخط�ر”، 
واعتربته ”إعان حرب وع�داء ضد القطاع 

وضد الصحافة التونسية”.
وأف�ادت املنظم�ة التابع�ة لاتح�اد الع�ام 
التون�ي للشغل “تعمد ع�دد من املحتجن 
املشارك�ن يف املس�رة الت�ي أقيمت وسط 
العاصم�ة واملناهضة للق�رارات التي أعلن 
عنه�ا الرئي�س التون�ي قي�س سعي�د يف 
الخام�س والعري�ن م�ن يولي�و املايض، 
االعتداء بالحجارة والقوارير عىل صحفين 
وخاصة الطاقم الصح�ايف للتلفزة الوطنية 
التونسية، ورفع شع�ارات معادية لإلعام، 

مما أدى إىل االعتداء عىل عدة إعامين”.
املكلف�ن  الصحفي�ن  معظ�م  وتع�رّض 
بتغطي�ة احتجاج دعت له حرك�ة النهضة 
اإلسامي�ة وحلفاؤه�ا للدف�اع عما سموه 
ب�”الرعية ضد االنقاب” يف شارع الزعيم 
بالعن�ف  اعت�داءات  إىل  بورقيب�ة  الحبي�ب 
امل�ادي واللفظ�ي والرشق بالحج�ارة، وتم 
نق�ل الصحافي�ن املصابن ومنه�م طاقم 

التلفزيون الحكومي إىل املستشفى.
وحذرت الجامعة العامة لإلعام من تواصل 
االعتداءات ومن خطاب التحريض والكراهية 
ضد اإلعامين، ولّوحت بمقاطعة كل طرف 
يتعم�د االعت�داء أو التحريض ع�ىل اإلعام 
مهم�ا كانت الجه�ة، ونّبه�ت إىل “خطورة 
عودة الباد إىل مربع 2012 املتسم باالعتداء 
عىل اإلع�ام واعتصام روابط حماية الثورة 

أمام التلفزة واالغتياالت السياسية”.
للصحفي�ن  الوطني�ة  النقاب�ة  وقام�ت 
التونسين برف�ع دعوى ملاحق�ة املعتدين 
وكل م�ن سيكشف عن�ه البح�ث، وحّملت 
األطراف الداعي�ة لهذه املظاهرة مسؤولية 
االعت�داءات الت�ي تعرض له�ا الصحافيون 
أثن�اء تغطيته�م احتجاجات  واملص�ورون 

بالعاصمة تونس.

إن  بي�ان،  يف  الصحفي�ن  نقاب�ة  وقال�ت 
إىل  تعرض�وا  واملصوري�ن  “الصحافي�ن 
اعت�داءات فظيعة من قب�ل معاريض قيس 
سعيد خ�ال تغطيتهم لوقف�ة احتجاجية 
نظموها بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة 

تونس”.
وذك�رت أن “املحتج�ن استهدف�وا فري�ق 
التلفزة التونسية )التلفزيون الرسمي( الذي 
تمركز ف�وق أحد األكش�اك )دكان صغر( 
لتغطي�ة األحداث بقوارير امل�اء والحجارة، 

بعد رفعهم شعار ارحل يف وجوههم”.
كم�ا أدان�ت م�ا اعتربت�ه “إرصار بع�ض 
األط�راف السياسي�ة )ل�م تحدده�ا( ع�ىل 
إقحام الصحافين يف مع�ارك ال عاقة لهم 
بها”. ودعت النقاب�ة “النيابة العمومية إىل 

التحرك الرسيع ضد املعتدين”.
ع�ىل  االعت�داءات  تواص�ل  ومسلس�ل 
الصحفي�ن رافق�ه صمت ملعظ�م األحزاب 
الديمقراطي�ة.  الدف�اع ع�ن  تدع�ي  الت�ي 
وحّمل�ت عض�و املكت�ب التنفي�ذي للنقابة 
الوطني�ة للصحفي�ن أم�رة محم�د نائبة 
نقي�ب الصحفي�ن التونسي�ن املسؤولي�ة 
لألح�زاب الداعي�ة لاحتجاج ض�د قرارات 

سعي�د ولكل من يق�ف وراء التحريض عىل 
الصحفين والتجييش ضد االعام.

ويذكر أن الصحفي�ن لم يسلموا منذ عر 
سن�وات م�ن اعت�داءات من أنص�ار حركة 
النهض�ة. ويف الوق�ت ال�ذي تخلّص�ت فيه 
الصحاف�ة م�ن رقابة السلط�ة السياسية، 
يعاني الصحفيون من نوع آخر من الرقابة 
وهو “التدافع االجتماعي” كما سّماه زعيم 
حرك�ة النهضة اإلسامي�ة راشد الغنويش، 

فالجميع يريد توجيه الصحافة.
وسب�ق أن حذر صحفيون من خطر العودة 
مل�ا أسم�وه ب�“تكمي�م األف�واه”، ودع�وا 
الرئي�س قي�س سعّي�د إىل تفعي�ل تعهداته 

السابقة بضمان الحقوق والحريات.
ويخ�ى حقوقي�ون ومتابع�ون دولين أن 
اإلج�راءات األخرة تنذر “بع�ودة االستبداد 
وتكميم األف�واه الذي عايش�ه التونسيون 
يف ف�رتة الرئي�س األسبق زي�ن العابدين بن 

عيل”.
منظم�ات حقوقي�ة أدان�ت إرصار بع�ض 
األطراف السياسية ع�ىل إقحام الصحفين 

يف معارك ال عاقة لهم بها
وقال�ت نقاب�ة الصحفي�ن إنه�ا “تتاب�ع 

الحري�ات  وض�ع  ت�ردي  كب�ر  بانشغ�ال 
وتصاع�د وت�رة االعت�داءات واملاحق�ات 
وخاص�ة اإلح�االت األخ�رة ع�ىل القضاء 
العسكري ع�ىل خلفي�ة اآلراء واألفكار؛ ما 
م�ن شأن�ه أن ينس�ف مكتسب�ات الث�ورة 
وأس�س مدني�ة الدولة وقي�م الديمقراطية 

والتعدد والتنوع”.
للمحاكم�ات  املطل�ق  “رفضه�ا  وأك�دت 
العسكري�ة للمدني�ن ع�ىل خلفي�ة آرائهم 
معت�ربة  ومنشوراته�م”،  ومواقفه�م 
ذل�ك “انتكاس�ة لحري�ة التعب�ر ورضب�ا 

للديمقراطية وحق االختاف”.
كم�ا أعلنت النقاب�ة “رفضها الت�ام لتتبع 
الصحفي�ن وأصح�اب ال�رأي ع�ىل خلفية 
آرائه�م وأفكارهم”، معت�ربة أن “األخطاء 
املهني�ة وقضاي�ا الن�ر مجاله�ا الهيئات 
للمهن�ة  املنظم�ة(  )الجه�ات  التعديلي�ة 
والطباع�ة  للصحاف�ة   115 واملرس�وم 
والن�ر”، ال�ذي يحظر سج�ن الصحفين 

بسبب عملهم.
وق�ال الرئيس التوني م�رارا إنه “ال ينوي 
إرساء نظ�ام دكتاتوري وال املس بالحقوق 
“إص�اح  إىل  يه�دف  وإنم�ا  والحري�ات”، 
األوض�اع بعد أن تأكد من وجود خطر داهم 

يهدد الدولة”.
ويدع�و صحفيون الرئي�س قيس سعيد إىل 
االنفت�اح ع�ىل املنظمات املهني�ة والهيئات 
الدستورية واالستماع إليها وأخذ تخوفاتها 
عىل محمل الج�د واتخاذ إجراءات يف اتجاه 

حماية حرية التعبر.
ويستبعد أستاذ القانون الدستوري القريب 
من قي�س سعّيد، أحمد محف�وظ يف تعليق 
سابق له أن تكون هن�اك إرادة من الرئيس 
للدوس ع�ىل الحق�وق والحري�ات. ويشر 
محف�وظ إىل أن “تضم�ن سعّي�د لتوطئ�ة 
الدستور والفصلن 4 و20 املتعلقة بحقوق 
امل�رأة وحق�وق اإلنس�ان، ه�و دلي�ل ع�ىل 
أن الرئي�س لن يم�س الحري�ات والحقوق 

العامة”.

خلية االعالم احلكومي ُتشيد بدور وسائل 
اإلعالم يف تغطية وقائع االنتخابات 

مقتل صحفي باكستاني يف انفجار 
عبوة ناسفة

نقابة الصحفيني التونسيني حتّمل معارضي قيس سعيد مسؤولية 
االعتداءات اليت تعرض هلا الصحفيون 

150 يوماً على حبس الصحفي املصري توفيق غامن

بغداد/نينا:
اش�ادت خلية االع�ام الحكومي بدور وسائل اإلع�ام يف تغطية وقائ�ع االنتخابات املبكرة 
.وذك�ر بيان المانة مجلس ال�وزراء ان خلية اإلعام الحكومي تشيد بالدور الكبر واملتميز، 
لوسائ�ل اإلع�ام كافة، التي شاركت يف تغطي�ة وقائع االنتخابات العام�ة املبكرة يف عموم 

العراق األحد العارش من ترين األول 2021.
واك�د البيان ان »وسائل اإلعام املشارك�ة يف التغطيات الواسع�ة لانتخابات اثبتت موقفا 
وطني�ا يرق�ى إىل مستوى الدور الذي يضطل�ع به اإلعام يف نقل الحقيق�ة إىل الناس؛ األمر 
ال�ذي شّجع الكثر من املواطنن عىل املشاركة يف االنتخابات واإلدالء بأصواتهم، باطمئنان 

كبر ».
وتاب�ع :«وبه�ذه املناسبة تتق�دم خلية اإلعام الحكوم�ي، بوافر الشك�ر والتقدير لجميع 
الزم�اء اإلعامين وبجمي�ع اختصاصاتهم الذين مّثلوا املؤسس�ات اإلعامية، يف هذا اليوم 
العراق�ي املتميز، كما تتقدم الخلي�ة بشكرها إىل جميع الزم�اء الصحفين اإلعامين من 
األشق�اء واألصدقاء الذين حرضوا إىل الوطن؛ لتغطي�ة هذا الحدث التاريخي الكبر، فنقلوا 
ص�ورة رائعة عن الع�راق الديمقراطي الجديد، ليقف العالم كله مبه�ورا بمستوى النجاح 

الكبر الذي تحقق يف هذه االنتخابات، فنيا وإعاميا وأمنًيا ».
واض�اف :«ويف الوقت نفسه، تتقدم خلية اإلعام الحكوم�ي بعظيم التقدير لقواتنا األمنية 
البطل�ة، التي تمكنت من توفر ظروف مثالية للعملي�ة االنتخابية، فجرت االنتخابات، من 

دون أي مشاكل تذكر شكرا ملفوضية االنتخابات وشكرا ألبناء شعبنا العراقي العظيم«.
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اعداد / ابراهيم سليم
ال ب�دَّ أَن فئ�ة قليل�ة مَن الن�اس ُمختلفة 

ع�ن غره�م، ع�ادًة نج�د أَن الكث�ر مَن 

الكت�ب  لق�راءة  يميل�ون  األشخ�اص 

والرواي�ات الرومنسي�ة أو البوليسي�ة أو 

الثقافي�ة واالجتماعية، ولك�ن فئة قليلة 

يجتمع�ون عىل ح�ب هواية ق�راءة كتب 

وروايات الرعب، وبما أَن هذا الصنف مَن 

الروايات مظلوم جداً ع�ن باقي الروايات 

منتص�ف  يف  إالاّ  يشته�ر  ول�م  األخ�رى 

الثمانين�ات والتسعينات، أردن�ا أن ُنقداّم 

لك�م أفض�ل 8 رواي�ات رع�ب وغم�وض 

وإثارة لجميع عشاق القصص الغامضة 

وق�راءة الرواي�ات يف منتص�ف اللي�ل.

العطر

باتري�ك  األملان�ي  للكات�ب  رواي�ة  ه�ي 

زوسكين�د ص�درت سن�ة 1985 ع�ن دار 

الن�ر السويرسي�ة، تعترب ه�ذه الرواية 

من أكثر الروايات مبيعاً ىف أملانيا يف القرن 

العرين، حيث ترجمت إىل 48 لغة وبيعت 

أكث�ر م�ن 20 مليون نسخة ع�رب العالم، 

وبقى اسم ه�ذه الرواية ىف الئحة األفضل 

مبيعاً مل�دة تقارب ال�9 سنني، وهى تدور 

أح�داث الرواية ىف الق�رن 18 ىف فضاءات 

باري�س وأوف�رن ومونبيليي�ه وك�راس. 

تروى العط�ر سرة حياة ج�ان باتيست 

غرون�وي، الشخصية الغرائبي�ة املنبثقة 

م�ن عوال�م باري�س السفلي�ة واملتملكة 

لحاسة شم إعجازية، ترسد الرواية تطور 

حياة العطار غرون�وي وكيف غدا إنساناً 

مج�ردا م�ن مفهوم�ي الخ�ر والر، ال 

يحرك�ه إال شغف المتن�اه بشحذ مواهبه 

يف سرب أغوار العطور والروائح، وال يحده 

أي وازع أخالقي.

دراكوال

هي رواي�ة رعب من تأليف ب�رام ستوكر 

وق�د أُلفت يف الع�ر الفكت�وري، وتدور 

حول شخصية دراك�وال، وهو األمر فالد 

تيبيس وامللقب بدراكوال وتعنى ابن التنني 

م�ن مواليد مدين�ة سيجيوش�وار، يعترب 

األمر فالد تيبيس بطال وطنيا يف رومانيا 

لقيامة باحت�واء االجتياح الرتكي ألوروبا 

وقد حكم بني عامي 1456 و1462 وكان 

موصوفا بتعامله الوحيش مع املسؤولني 

الفاسدين واللصوص وخصوصا املحتلني 

ويدور الج�دل حول العالق�ة غر األكيدة 

بني شخصية دراكوال التى خلقها الكاتب 

االيرلن�دي برام ستوكر ع�ام 1897 وفالد 

تيبيس ابن األم�ر الروماني فالد دراكول 

)التنني( اللقب الذى ورثه عنه.

فرانكشتاين

 أو إل�ه الن�ار الجدي�د هي رواي�ة كتبتها 

الكاتبة اإلنجليزية م�اري شييل )-1797

1851( تروى قصة فيكتور فرانكنشتاين، 

وه�و عالم ش�اب يخل�ق مخلوًق�ا غريًبا 

عاق�اًل يف تجرب�ة علمي�ة غ�ر تقليدي�ة، 

وبدأت شي�يل يف كتابة القصة عندما كان 

عمره�ا 18 عاًما، ون�رت الطبعة األوىل 

م�ن الرواي�ة دون اعالن هويته�ا يف لندن 

ىف 1 كانون الثان�ي من عام 1818 عندما 

كان�ت يف العري�ن م�ن عمره�ا، ظه�ر 

اسمه�ا ألول مرة ىف الطبع�ة الثانية التي 

نرت يف فرنسا عام 1823.

سلسل�ة رواي�ات رع�ب كتبه�ا الكات�ب 

أول  ص�درت  ستاي�ن،  أر.أل  األمريك�ي 

سلسلة منها ع�ام 1993، ترجمت إىل 13 

لغة من بينه�ا العربية، تقدم صورة حية 

لحي�اة املراهق�ني األمريكي�ني عن طريق 

ع�رض ما يتعرض�وا له م�ن مغامرات ىف 

مدارسهم وبيوته�م وأجازاتهم، ومن بني 

أشهر أجزائه�ا: الكامرا امللعونة، أنفاس 

مص�اص الدماء، الرج�ل الذئب ىف حجرة 

املعيشة، املنزل امللعون.

قناع املوت األحمر

تض�م الرواية ه�ذه 30 قصة م�ن روائع 

إدغ�ار آلن ب�و، قصة قناع امل�وت األحمر 

تتحدث عن محاولة مجموعة من األثرياء 

الطاع�ون  تجن�ب  السلط�ة  وأصح�اب 

املعروف باملوت األحمر من خالل االختباء 

ىف دير منع�زل، يقيم هؤالء حفلة تنكرية 

يدخ�ل  الصاخب�ة  احتفاالته�م  وخ�الل 

شخص�اً متنكراً عىل هيئ�ة ضحية املوت 

مشوق�ة  رحل�ة  تب�دأ  وحينه�ا  األحم�ر 

ومرعبة مع املوت.

رواي�ة حكاي�ات املوت�ى:

إذا كن�َت من عش�اق الرواي�ات القصرة 

والت�ي ال تتعداّى 300 صفح�ة، فما عليَك 

إالاّ اختي�ار رواية حكاي�ات املوتى للكاتب 

تامر إبراهيم باللغة العربية، وهَو دكتور 

م�ري مشهور بأن�ُه من أفض�ل ُكتاّاب 

قصص الرعب والروايات يف العالم العربي، 

عن�َد تحميل�ك له�ذه الرواية ستج�د أنها 

مجموعة مَن القص�ص املُخيفة واملُرعبة 

واملُمي�زة بأسلوب رسدي رائع لكل قصة، 

فكل قصة ستج�د نفسَك ُمكتشفاً أشياء 

جدي�دة لم تسمع عنه�ا سابقاً يف رواياٍت 

أخرى، وحصلت ه�ذه الرواية عىل الكثر 

م�َن التقييمات اإليجابي�ة بسبب تفرداّها 

عن غرها م�َن الروايات املُماثلة والسبب 

اآلخ�ر كونه�ا ُمرعبة وُمشواّق�ة تنقلَك يف 

ك�ل حكاية إىل زاوية ُمختلفة مَن الرواية، 

حقاً إنها رائعة.

رواية الفيل األزرق:

من مناّا لم يستمتع بمشاهدة الجزءين مَن 

الفيلم السينمائي الشهر }الفيل األزرق{ 

وال�ذي حق�َق إي�رادات عالي�ة للمخ�رج 

م�روان حامد، نعم هذا الفيلم السينمائي 

الشه�ر مأخوذ من رواي�ة الفيل األزرق، 

هذه الرواي�ة املُرعبة والغامض�ة للكاتب 

أحمد مراد والتي أُص�درت يف عام 2012، 

تبدأ قصة هذه الرواية بالبطل يحيى الذي 

يعود إىل العمل بعَد سنوات من عزلته التي 

اختاره�ا بنفسه، ولكن عن�َد عودته تبدأ 

األح�داث املُتسلسلة يف حياته عندما يتواّىل 

مهمت�ه األوىل بع�َد ه�ذا الغي�اب يف قسم 

ُمخص�ص بامل�رىض ُمرتكب�ي الجرائ�م، 

أح�داث ه�ذه الرواي�ة ستجعل�َك تشع�ر 

بالذع�ر والرع�ب يف آٍن مع�اً، ف�ال ت�رتدد 

وحملها اآلن.

امساء اجلميلي
“رواي�ة اوالد حم�دان” للروائ�ي 
الحديث�ي،  الق�ادر  عب�د  راس�م 
الصادرة من )رشك�ة دار العلوم 
للطباعة( والت�ي تقع ب� )384(

صفحة
لم يكن عنوان الرواية اعتباطا بل 
كان ذكاًء من ل�دن الروائي ليدع 
الرواي�ة تنس�ج ذاته�ا ع�ىل أنها 
وطٍن مصغر فيه جميع الطوائف 

والقوميات
الحديث�ي روائي من مدينة نزفت 
وجًعا م�ا يقدر بفيض�ان نهري 

دجلة والفرات
  فدخول�ه لعال�م الرواي�ة ج�اء 
متأخ�رًا، وعندم�ا ُط�رح علي�ه 
سؤال مجيئك متأخرًا لعالم األدب 

والكتابة؟!
  فكانت اجابته مرتددة كونه غر 
ق�ادر عىل التعب�ر عما يختبئ يف 
مخيلته من اع�وام سابقة حيث 
أنه ك�ان سياسيا ق�د يكون من 
الن�وع املع�ارض للنظ�ام آنذاك، 
وقدر اإلمكان حاول أن يعرباّ عما 
يج�ول يف مخيلته من ظلم بعض 
الساسة والحكومات، فأتجه بعد 
تقاع�ده م�ن العم�ل اىل الرواية، 
ليفرغ خزينه السيايس  بأسلوب 
ادبي انماز به، لتظهر بشكل جيل 

يف الكثر من رسدياته

تها   فتضمن�ت كتاباته ذلك وأرساّ
اوالد  جمي�ع روايات�ه، فج�اءت 
حمدان لتكون بوتق�ة يفرغ بها 
ك�ل هم�ه السي�ايس، معلنة عن 
سياسة السنوات الفائتة بوشاح 

أدبي
فعالجت هذه الرواية عدة مواضيع 
، بفصوله�ا ال )25( فص�اًل ك�ل 
واحًدا تضمن موضوًعا مجتمعًيا 
السيكولوجي�ا  وكان�ت  تربوًي�ا، 
فيه�ا عالية ج�ًدا من رعب وحب 
وألم ودموع وغره�ا، رغم كثرة 
الشخ�وص واألمكن�ة التي كانت 
طاغية ع�ىل اح�داث الرواية، إال 
النتيج�ة  لتك�ون  أن ذل�ك ج�اء 
انتص�ارا  للفك�ر الوطن�ي ال�ذي 
يتمثل به الروائي بشكل جيل من 

خالل العديد من رسدياته، وايضا 
تبل�ورت نتيج�ة ض�د الطائفية 
والتفرقة العنرية، وذلك عندما 
جم�ع بطل�ني يف الرواي�ة الفتاة 
م�ن الجن�وب والش�اب ينح�در 
الفرات....ليتزوج�ا،  أع�ايل  م�ن 
دليل عىل أن هن�اك لحمة وطنية 
سائ�دة، وتط�رق إلع�ادة رشيط 
ذاكرته املنسدل يف مخيلته وذاتها 
السن�وات التي راح يج�وب فيها 
والوض�ع  والتعذي�ب  السج�ون 

األمني آنذاك وعندما كان شاًبا،
الراوي  الحديثي شخصية  اعتمد 
لألح�داث ك�ي يص�ور لن�ا كيف 
يف  شب�اب  مجموع�ة  تجمع�وا 
إح�دى فن�ادق بغ�داد، م�ن أجل 
الدراسة، وكيف انحدروا تدريجًيا 

لألح�زاب، منه�ا املؤي�دة للحكم 
ومنها املعارض�ة، والظلم السائد 
م�ن ذلك الوقت ليومن�ا هذا، عند 

إعدام أحد ابطال الرواية
راح  الش�اب صب�اح” عندم�ا   “
يبح�ث ع�ن ضي�اع ث�روة والده 
التي كانت سبب�ا بوفاته، حوكم 
بشه�ود زور بتهمة محاولة قتل 
مدير رشكة وهمية، فأعدم ظلما 

عىل أثر ذلك.......
 ُوف�ق الحديثي يف طرح مواضيع 
جريئ�ة وتساؤالت ت�دور يف ذهن 
الفتي�ات املراهق�ات ع�ىل لسان 
الفت�اة  الرواي�ة،  ابط�ال  اح�د 
“أسم�اء” عندم�ا كان�ت تطرح 
جريئ�ة،  أسئل�ة  والدته�ا  ع�ىل 
فتجيبها أمها بكل عفوية وهدوء 

رغم حزنها لكن اسلوب التعامل 
مع الفت�اة وبهكذا عم�ر يحتاج 
مهارة وإن كان�ت فطرية  فهذه 
ظاهرة شائع�ة وتم تناولها بكل 
سالس�ة، مواضي�ع أخ�رى تفرد 
به�ا الحديثي، تن�اول زوجة األخ 
و كيفية تعاملها مع اهل زوجها 
وأخواته، فكان طرحه للموضوع 
موفق جًدا، إذ التقطه من وجهة 
نظر ايجابية فك�ان دورها مهم 
ج�ًدا حينما وقعت أخ�ت زوجها 
بمشكل�ة صعبة ج�ًدا جًدا، وهي 
حال�ة االغتص�اب، كتم�ت ع�ن 
املوضوع وهدأت “الفتاة أسماء” 
وت�م تزويجها من الذي اغتصبها 
ب�دون ثرثرة للموضوع وكان لها 

الجهد الكبر يف ذلك
ال تخلو الرواية من العشق وايام 
الصبا والحنني بني املحبني، حيث 
ك�ان الح�ب ب�ني الفت�اة أسماء 
والش�اب عمار، حب نق�ٌي تقٌي، 
لكنه ل�م يتكلل بال�زواج فكانت 
تجربة فاشل�ة، ليتم ربط الفشل 
بوال�دة عمار  وكي�ف ابطلت تلك 
العالق�ة وبطريقته�ا الخاص�ة، 
ليك�ون للقدر حصة األسد يف ذلك

م�ن منظوري الشخ�ي، “اوالد 
حم�دان” رواية سلس�ة املعاني، 
بلغ�ة محبوك�ة، تطرق�ت لع�دة 
افك�ار تضمنته�ا فك�رة واحدة، 

وطني�ة ج�ًدا، سياسي�ة بحت�ة، 
أن  نق�دي  شخ�ي  وك�رأي 
الحديث�ي اسهب كث�ًرا باألمكنة 
والشخوص، لكن وعىل الرغم من 
التكرار، استط�اع الراوي مللمتها 
بحنكة اديب مقت�در، علما بانها 

من بواكر اعماله.
جم�ع ابطاله يف غرف�ة واحدة يف 
األقسام الداخلية لجامعة بغداد. 
اختلف�وا يف توجهاته�م ) قومي 
ومستق�ل(  ودين�ي  وشيوع�ي 
،ث�م ربط ه�ذه املجموعة بحنكة 
بعائل�ة حمدان من خالل الطالب 
عم�ار وبسبب صل�ة القربى مع 

زوجة حمدان
  كل متلق�ي يرغب كثرًا بتكملة 
ما يقرأه، فكان الروائي قد أمسك 
ب�إزار املتلقي من خالل التشويق 
الرواية بفصولها،  الذي تضمنته 
وايضا تكراره لبعض الكلمات يف 

الرواية ربما يضعف رسده مثال
)ملي�ا – يمنٍة وي�رسة( وغرها 
م�ن الكلم�ات، ك�ان استخدامه 
له�ا بكثرة   ه�و ال يضر بالنص 
الروائي لكن يا حبذا لو استبدلها 
الكلمات والجمل ولتزداد  لتتنوع 
جمااًل فوق جمالها، واعود قائلًة 
وبكل ثقة ان الرواية ناجحة ألنها 
رسدت امل�ايض وعالجت الحارض 

ونظرت للمستقبل.
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ثقافية

سالْت عىل خداّيَّ دمعاتي

ْت بالصدِر آهاتي وتكرساّ

وترناّحْت يف األْفِق قافيٌة

فأتْت عىل َقلٍَق عباراتي

رواّضتها حتاّى إذا ركضْت

تعدو عىل األوراِق تاءاتي
حداّقُت باآلفاِق ُمنبهراً

فتجاوزْت ذاتي عىل ذاتي

إناّي وإْن أبحرُت يف ُلَجٍج

وفقدُت بعضاً من مهاراتي

مازلُت واألشعاُر واجمٌة

صوتاً عىل إيقاِع أبياتي

أنا َمْن أنا يا بوَح قافيتي

يف قلِب أسئلتي إجاباتي

ورأيتني غري فقْد كذبْت

َعْمداً عىل َعينيَّ مرآتي

ظمآُن ذا ظمأي يقاتلني

فاضْت برمِل الصرِب كاساتي
قراّرُت أْن آتيَك منفرداً

ونرُت فوَق الرأِس راياتي

وقدمُت يدفُعني إليَك هوًى

َوِجالً كمكسوِر الجناحاِت

ياضوَء كلِّ األرِض يا هبًة

منها آلالِف املجراّاِت

أنا قادٌم والليُل باَغتني

فأضأَت مصباحي بمشكاتي

يا أنَت يا ملَء الفؤاِد أىًس

كلَّ اضطرابي وانفعاالتي

ْعُت أحزاني عىل َشفٍة  وداّ

خرساَء ال تحكي عذاباتي

وتركُت أرواحاً عىل َوَجٍل

ترنو إىل املستقبِل اآلتي

أفردُت يا موالي أرشعتي

ورفعُت فوَق السطِح مرساتي

وحبوُت مأخوذاً عىل ُرَكبي

فرأيُت يف أريض سماواتي

يا جناَّة األوجاِع من َولٍَه

تهفو إىل زهٍر فراشاتي
يا سياَّد الشهداِء إنَّ دماً

يبدو عىل أطراِف لوحاتي

ما زاَل َيكتُبني وأكتُبُه

فرتوَنها ُحْمراً كتاباتي

مازالِت اآلفاُق ترسُمُه

هذي صباحاتي مساءاتي

أرجوَك خْذ بيدي فقد َوَهَنْت

ساقي عىل ُبعِد املسافاِت

ُكيلاّ أنا.. َنَعٌم.. أقداُّمها

ُخْذها فقد ألجمُت الءاتي

لسان احلال
قاسم والي

ايديولوجيا سياسية بوشاح أدبي.. رواية اوالد محدان امنوذجا
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لطيف عبد سامل
   أتيَح يلَّ االِطالع مؤخرًا عىل مجموعِة 
العراقي  الَق�اِص  أنجزه�ا  ِقَصصيَّ�ة 
عبد الل�ه حرز البيضاني، ووسمها ب� 
)عندم�ا يهت�ز الجرس طرب�ا(، والتي 
ُتَعدًّ باك�ورُة األعم�اِل األدبية للكاتب 
البيضاني التي رأت النور عام 2020م 
ب� )124( صفحه من القطع املتوسط 
عن مؤسسِة ثائر العصامي للطباعِة 
والنر والتوزيع يف بغداد. ولعلَّ املثر 
لالهتمام ه�و أنَّ املجموعِة املذكورة،  
كشف�ت عن منجٍز أدب�ي يعج بمعاٍن 
إنس�انيَّة رفيعة اِكتسبها الكاتب من 
وحيِّ قراءٍة جادة ملرارِة الواقع املعاش، 
فض�اًل عن عمِق تفاعله مع معطياته 
الت�ي طغى عليه�ا اإلحب�اط والوجع 
وخيبات األمل، فكان أْن صاَغ نصوص 
مجموعته بأداٍء سلس، مربًزا خالصة 
أوج�اع ال�ذات اإلنسانيَّ�ة املتماهي�ة 
مع روِح اإلب�داع، وتطويعه�ا بإيقاٍع 
مم�زوج بص�وٍر فنيَّة قص�د مواكبة 
أجواِء الحدث ال�رسدياّ التي ساهمت 
يف رس�ِم ثيم�ات ه�ذه املجموعة التي 
جاءت تحمل بني دفتيها تسع ِقَصص 
قِصرة هي ع�ىل التوايل: )عندما يهتز 
الجرس طربا، الحرية تشف من الجهة 
األخرى، وتستفي�ق اللحظات، الطائر 
األبي�ض، سحاب�ة يف من�ام، عندم�ا 
يكب�و الج�واد، خل�ف شب�اك املرمى، 
ام�رأة تحت أغصان شاب�ة واألجساد 

املتدافعة(. 
 ويف محاولٍة لالقرتاِب أكثر من حيثياِت 
نصوص ه�ذه املجموع�ِة الِقَصصيَّة؛ 
بغية تلمِس مظاهر الخطاب الرسدياّ 
م�ن حيث األسل�وب والبن�اء والداللة 
لكاتِبه�ا، وج�دت من خ�الِل قراءتي 
نصوصه�ا أنَّ القاَص ب�ث يف ثناياها 
جمل�ة رؤى استم�د مقوماته�ا ع�ىل 
نحٍو استعارياّ م�ن مجرياِت الحي�اة 
العامة، والسيما البارز من املشاهداِت، 
وما تخللها من الوقائع التي ترسخت 
يف ذهن�ه، وألزمت�ه بتن�اول قضاياها 
ُهُم�وم  اِستكش�اف  ألج�ِل  رسًدا؛ 
اإلنسان وتطلعاته، وم�ا يطمح إليه، 
إذ تعام�َل م�ع مخرج�اِت بعض تلك 
الوقائ�ع واملشاهدات برمزيٍَّة تعبريَّة 
محمل�ة بدالالٍت وإيح�اءات عرب رسٍد 
متدفق مستوحى م�ن ثقافِة املحيط 
يف  مع�ه  تعاي�ش  ال�ذي  االِجتماع�ياّ 
ُطفولته وصباه، معتمًدا عىل قناعاته 
الت�ي تع�رب عن انحي�ازه الت�ام اىل ما 
آمن ب�ه من مب�ادئ داعم�ة لالنتماِء 

الوطني. 
 وبح�دوِد مساحة القراءة للمجموعِة 
موضوع بحثنا، وج�دت من املناسِب 
ُهن�ا التدوين ع�ىل نحٍو مكث�ف ألهِم 
رؤى الكات�ب التي أدرك�ُت قصديتها 
الول�وج يف ثناي�ا ِقصت�ه األوىل  عن�د 
التي اختارها لتحم�ل اسم املجموعة 
نفسها؛ ألنَّ كلَّ َنص من أغلِب ِقصص 

املجموع�ة يحت�اج إىل بح�ٍث ُمستقل 
بق�راءٍة عىل اِنف�راد، فالبيضاني عمد 
يف نص�ه )عندما يهت�ز الجرس طربا( 
إىل االِتك�اِء عىل ما اخت�زَن من طاقٍة 
إيحائيَّة، حيث رشع بتوظيف )الناي( 
د بما تحمله هذه اآللة  يف نسيِج ال�رسَ
املوسيقيَّ�ة السومريَّ�ة الت�ي تصن�ع 
من نباِت القص�ب من دالالٍت قصديَّة 
للهويَّ�ة  رم�زًا  بوصفه�ا  وجماليَّ�ة 
واالنتم�اء؛ بغي�ة التعبر ع�ن رؤيته 
الفكريَّة بمهمِة تشكيِل صورة الوطن 
يف وجدانه، فعذوبة صوت الناي تجعل 
الجرس يهتز طرًبا م�ن فرِط سعادته 

املتوائمة مع سعِة نفثاِت عطاء النهر، 
وُمتناِغًم�ا يف كينونت�ه م�ع رسمديِة 
إيقاع روافده. وتظه�ر هذه القصديِة 
جلي�ًة يف اِسته�الِل قصت�ه تل�ك التي 
ع�رب عنها بالقول: “كل مساء.. أنغام 
نايه تتوسد مويجات املاء، حيث تاتي 
مهفهفة من وس�ط النهر.. راقصة.. 
راعش�ة بهدوئه�ا.. تنس�اب وتغف�و 
تحت قدميه.. تلحقها مويجات أخرى 
تس�ر بصم�ت م�ع نسيم�ات الهواء 
املرتنح�ة فوقها، تقوده�ا كعروس يف 
ليلة زفافه�ا.. تتل�وى باتساق متجه 
نحو الجرف.. لتنام هي األخرى تحت 

صدى أنغامه...” ص - 9.    
 ويبدو أنَّ شغ�فَ البيضاني بقصديِة 
)الن�اي - الوطن(، مبعث�ه إىل ما علق 
بذهِنه من أثِر اَل يَكاد ُيَفاِرقُه للقطاٍت 
زمانيَّ�ة مرصودة من ذاك�رٍة ترضب 
جذوره�ا بعيًدا يف مدينِة املاء التي ولد 
ونشأ فيها، حيث ما يزال صدى صوت 
الناي املُنبعث من جلساِت السمر التي 
كانت تق�ام فيما مىض ع�ىل ضفاِف 
األنه�ر، يسم�و يف النف�ِس اإلنسانيَّة 
املتمسك�ة باألم�ل، والطامح�ة نحو 
االرتق�اء، فقد نس�ج الكاتب بأسلوٍب 
ارتكز عىل تكاف�ؤ الحدث والعواطف، 
صورة إىل اِنشغاِف الشاب يف ارتشاِف 
ص�دى أنغ�ام الن�اي، واالِرت�واء م�ن 
عذوبت�ه.... “ك�ان يسن�د ظهره عىل 

صخرة ووجهه قبال�ة النهر.. يمسك 
الناي بكلتا يديه يداعبه بني شفتيه... 
يح�دق يف األمواج التي تتمايل أمامه.. 
يريد أن يراقصه�ا.. يميل معها حيث 

تميل...” ص - 10.   
 ويستم�ر الكات�ب يف التحلي�ق بعيًدا 
بفض�اِء ال�رَسِد، معتم�ًدا ع�ىل حشِد 
م�ا يملك من ِتقني�اٍت رسديَّة وأدوات 
رسالت�ه  إيص�ال  مهم�ِة  يف  لغوي�ة 
بأسل�وٍب شفي�ف يع�رب ع�ن الوع�يِّ 
ب�رضورِة االِنسجام ما ب�ني العبارات 
واملغزى، فجاءت أبعاد اإليقاع الدالليَّة 
جلي�ًة عندما: م�د الرج�ل املسن يده 
نحو جيب�ه، أخرج الن�اي، وقدمه إىل 
الش�اب امله�ووس بنغمه، ث�م قال له 
بص�وٍت أب�ح: “.. بني لق�د وجدت يف 
داخلك نغًما يافًعا، منذ أن كان خيالك 
يالحقني ويم�أل فضاء النه�ر.. كنت 
أنت النغم ال�ذي استنشقه كلما أنظر 
إليك وأنت تعتيل موجات النهر.. كنت 
أشعر فيك طوال املدة التي كانت أنغام 
الناي تداعب خوالج قلبك.. كنت أراك 
يف داخيل وت�ًرا يمأل جس�دي املنهك”. 

ص - 12. 
  وسعًي�ا يف الحف�اظ ع�ىل تماس�ِك 
الن�ص، والبلوغ إىل ذروته بالتحليق يف 
الخي�ال، والتعبر عن عواطِف النفس 
الجياشة، يختزل الكاتب - عىل لساِن 
الرجل املسن - مش�واره الرسدي هذا 
العدي�د من املعان�ي املتأرجحة ما بني 

الخ�وف واألم�ل، القل�ق والرج�اء... 
“الي�وم بات�ت شفتاي ال تق�وى عىل 
حمل الناي وأمىس النغم يلفه املوج.. 
يخنقه.. يموت يف قاعه املظلم.. أنقذه 
م�ن الغرق.. اجعل م�ن صداه حورية 
تعت�يل املوج لرتقص عىل نفثات الناي 

الجديد..”. ص - 12.   
 يمكن الق�ول إنَّ الكاتَب اِستثمر ُهنا 
ه�ذه الجزئي�ة، ووظفه�ا بحنك�ٍة يف  
تقنياِت التعبر الرسدياّ لتأصيِل رسالة 
املواطن�ة املتمثلة بمهم�ِة حمل أمانة 
الحفاظ عىل البالد، ورسم ُمستقبلها 
الزاه�ر يف أرواٍح تواق�ة لبن�اِء وط�ن 
ينعم أناسه بنسماِت الحرية والعيش 
الكريم، والذي ب�دا واضًحا وجلًيا بني 
ثنايا العب�ارات الت�ي حملتها ُسطور 
الن�ص املذك�ور، فج�اءت القصديَّ�ة 
بدالل�ٍة ارتكزت عىل رمزي�ِة )الناي - 
الوطن(، تعبرًا ع�ن حاجِة الوطن إىل 
الوع�ي بأهمية تفعي�ل الجهد الذاتي، 
والسم�و بالعط�اِء إىل جم�اِل ال�ذات 
اإلنسانية التي بوسعها مواجهة الَهماّ 
، فطوبى ملَن يستعذب العطاء  الوطنياّ
لبلده وشعبه، وإن تحمل من أجل ذلك 
املصاعب والتحديات واآلالم...”فجأة.. 
دار ظه�ره وم�ى  الرج�ل..  نه�ض 
مرسعا حتى غ�اب خياله.. بينما ظل 
الش�اب جالسا يحمل ب�ني يديه نايا، 
وأمام�ه نهرا وضياء ينر أمواج النهر 

الهادئة...”. ص - 12. 

األبعاُد الدالليَّة يف جمموعِة )عندما يهتز اجلسر طربا( الِقَصصيَّة للقاص عبد اهلل حرز البيضاني



ال شّك أّن النظارات الشمسّية أصبحت 
أكسسواراً أساس�ياً لتكامل إطاللتِك، 
فكيف تختارينها بشكل يربز جمالِك؟ 
إن كن�ِت تنوين التس�وق قريباً لرشاء 
نظارات وتحتارين يف إختيار التصميم 
الذي يليق بش�كل وجهِك، إليِك الدليل 
املفّصل الذي يكشف لِك أنماط الوجوه 
مقاب�ل مودي�الت النظ�ارات الرائجة 

التي تليق بها.
- الوجه عىل ش�كل قل�ب: يتمّيز هذا 
الش�كل من الوج�وه بجبهة عريضة 
مقابل ذق�ن ضّيق وعظم�ات خدود 
نظ�ارات  إخت�اري  لذل�ك،  ب�ارزة. 
 Cat Eye القّط�ة  عي�ون  بأس�لوب 
الرائج�ة مؤّخراً إلب�راز معالم وجهِك 
وجعله متناغم�اً، وتجنبي يف املقابل 
إختي�ار أي نظ�ارات مح�ّددة الزوايا 

ألّنها ستجعل ذقنِك يبدو مستدقاً.
- الوجه البيض�اوي: إّنِك األكثر حظاً 
يف هذا املجال، إذ إّنه من الس�هل جداً 
إيجاد نظ�ارات تليق بش�كل وجهِك. 
فمهم�ا كان�ت املوضة، تس�تطيعني 
م�ع  يتالئ�م  وجه�ِك  ألّن  مواكبته�ا 

مختلف املوديالت.
ط�ول  كان  إن  الدائ�ري:  الوج�ه   -
وجه�ِك يتس�اوى مع عرض�ه، فأنِت 
من صاحبات الوج�ه الدائري. إلبراز 
إخت�اري  متناغ�م،  بش�كل  معامل�ه 
النظارات الشمسّية بإطارات محّددة 
الزوايا )املس�تطيلة مث�اًل( وإبتعدي 
ق�در اإلمكان عن النظ�ارات الدائرّية 
 Aviator�أو البيضاوّية، كأس�لوب ال

مثالً.
- الوج�ه املرّب�ع: إجم�االً م�ا يكون 
مح�ّددة  معال�م  ذو  املرّب�ع  الوج�ه 
بعض اليشء وبزوايا بارزة، فإعمدي 
ع�ىل ك�ر حّدتها من خ�الل إعتماد 
النظارات الشمس�ّية بإطار دائري أو 

بيضاوي.

تتفاع�ل بعض األدوية مع أن�واع معينة من األطعم�ة واملرشوبات، ما قد 
يؤث�ر يف فاعليته�ا، لذلك أصدرت إدارة الغذاء وال�دواء الئحة تحتوي بعض 
األطعم�ة التي تتفاعل مع أدوية معينة، منه�ا عصري الجريب فروت الذي 
يتفاعل م�ع أدوية ضغط ال�دم وأدوية منع الحمل وأدوي�ة الغدة الدرقية 

باإلضافة إىل األدوية املضادة للحموضة.
كم�ا تب�ني أيضا “أن الخ�رضاوات ذات الل�ون األخرض تتفاع�ل مع أدوية 
س�يالن الدم، أم�ا اللحوم املدخن�ة واألجب�ان املعتقة فتتفاع�ل مع أدوية 

االكتئاب وأدوية عالج الباركنسون.
وعن أوقات تناول األدوية، شدد الخرباء عىل تجنب تناول األدوية عىل معدة 

فارغة خاصة املسكنات ومضادات االلتهاب ألنها تسبب تهيج املعدة.
كما نصحوا بتناول الدواء مع كوب من املياه وتجنب تناوله مع الش�اي أو 
القه�وة أو املرشوب�ات الغازية، واالبتعاد عن تن�اول الفيتامينات واملعادن 
م�ع أدوية أخ�رى، وتجنب كر األق�راص أو فتح الكبس�والت وإضافتها 
إىل الطعام أو املاء، باإلضافة إىل تجنب خلط الدواء باملرشوبات الس�اخنة، 

واالبتعاد عن تناول األدوية مع املرشوبات الكحولية.
كما شدد الخرباء عىل رضورة قراءة اإلرشادات قبل تناول الدواء واستشارة 

الطبيب أو الصيديل ملعرفة الطريقة الصحيحة الستخدامه. 

يبح�ث الكث�ري من األش�خاص ع�ن أفضل 
وأس�هل الط�رق لتقوي�ة املناع�ة، خاصة 
يف زم�ن انتش�ار الوباء ف�ريوس )كورونا( 
املستجد، فيمكن أن يتعامل الكثري منا عىل 
مدار اليوم م�ع عدد ال يحىص من الجراثيم 

والبكترييا ومسببات األمراض األخرى.
و لكن لحس�ن الحظ، ف�إن الجهاز املناعي 
لجس�م اإلنس�ان هو الذي يكف�ل الحماية 
ألجسامنا عىل األقل يف معظم األوقات، فقد 
تعلم الجميع أثناء الجائحة أن نظام املناعة 

القوي هو دائًما فكرة جيدة ودرع واقية.
و قال خرباء التغذية: “إنه يوجد عدد ال بأس 
ب�ه من املكمالت الغذائية التي تدعم املناعة 
الطبيعية للجس�م، لكن يمكن أيًضا تعزيز 
وتحس�ني املناعة بطرق طبيعية لتصبح يف 
أفض�ل وضع ممك�ن ملحارب�ة األمراض أو 

العدوى”، كما ييل:
1. جودة النوم

تؤث�ر ج�ودة الن�وم يف أداء جه�از املناعة، 
فوفًقا لدراس�ة ُنرشت يف الدوري�ة العلمية 
Sleep، تتبع الباحث�ون مجموعة من أكثر 
من 160 من البالغني األصحاء بشكل عام، 
ووج�دوا أن أولئك الذين ينام�ون عادة أقل 
من ست ساعات يف الليلة كانوا أكثر عرضة 

لإلصابة بنزلة برد

الش�باب  أن  إىل  األبح�اث  تش�ري  وباملث�ل، 
الذين يعانون م�ن األرق كانوا أكثر عرضة 
لإلصابة باإلنفلون�زا من أولئك الذين لديهم 
أنماط ن�وم طبيعية - حت�ى بعد الحصول 

عىل لقاح اإلنفلونزا
فعندما ينام الش�خص يحصل جسمه، بما 
يش�مل جه�از املناعة، عىل فرص�ة للراحة 
وإعادة الش�حن والتجديد، حيث إن العديد 
م�ن الخالي�ا املناعية مث�ل الس�يتوكينات 
والخالي�ا التائي�ة يت�م تكوينه�ا وتوزيعها 
يف جمي�ع أنحاء الجس�م أثناء الن�وم، كما 

توصل�ت دراس�ة إىل أن نوًع�ا معيًن�ا م�ن 
الخالي�ا املناعي�ة يعيد اصالح الدم�اغ أثناء 
النوم وبالتايل، فإن النوم سبع ساعات عىل 
األقل كل ليلة لن يحافظ عىل صحة الجسم 
فحس�ب، بل س�يوفر أيًضا للخاليا املناعية 
فرصة ملراقب�ة املخ والحبل الش�وكي بحًثا 
عن أي عالمات للعدوى أو اإلصابة أو تراكم 

الخاليا امليتة.
2. التخلص من التوتر

إن القلي�ل من التوتر لي�س بالرضورة أمرًا 
سيًئا، حيث أنه يمكن التحكم فيه، ويمكن 

أن ي�ؤدي التوت�ر ع�ىل امل�دى القص�ري إىل 
التحفيز، و يف الوقت نفس�ه يمكن أن يؤدي 
التوتر لف�رات طويلة أو بش�كل مزمن إىل 

تأثري سلبي عىل جهاز املناعة الطبيعية
و أوضحت دراسة أن اإلجهاد طويل األمد يؤدي 
لراكم هرمون التوت�ر واإلجهاد الكورتيزول، 
وبالتايل فإن اإلفراز الزائ�د للكورتيزول يمنع 

الجهاز املناعي من أداء وظيفته
اإلجه�اد  أن  إىل  أخ�رى  دراس�ة  وخلص�ت 
املزمن يمكن أن يثبط االستجابات املناعية 
الوقائي�ة أو ي�ؤدي إىل تفاقم االس�تجابات 

املناعية املرضية”
الش�فهية  النصيح�ة  أن تك�ون  و يمك�ن 
بالتخل�ص م�ن التوت�ر أس�هل بكث�ري من 
تنفيذه�ا عملًي�ا، لك�ن هن�اك الكث�ري من 
يف  بالخ�ري  تب�رش  الت�ي  االس�راتيجيات 
مكافحة اإلجهاد املزمن، من بينها ممارسة 
اليوغا والتأم�ل أو حتى مجرد قضاء بضع 

دقائق يف مالطفة حيوان أليف.
3. ممارسة الرياضة بانتظام

الرياضي�ة  التماري�ن  ممارس�ة  تحاف�ظ 
بانتظ�ام ع�ىل ق�وة العض�الت واملفاص�ل 
والعظام، لكن تعد املواظبة عىل ممارستها 
نظ�ام  لتعزي�ز  رائع�ة  طريق�ة  بانتظ�ام 

املناعة.

تبح�ث كثري م�ن الزوجات عن أس�هل 
الطرق وأفضلها للعيش حياة س�عيدة 
م�ع زوجه�ا ورشي�ك حياته�ا، لذل�ك 
ينصح الخرباء األزواج برضورة فعل 5 
أش�ياء لطيفة كل ي�وم مقابل أي فعل 

سلبي.
وع�ىل س�بيل املث�ال، ف�إذا كان أح�د 
الزوج�ني متذم�راً ألي س�بب يخصه، 
فعليهم�ا تعويض هذا الفعل الس�لبي 
عرب فعل 5 أشياء لطيفة يف هذا اليوم، 
وهذا يعني أن للعادات البسيطة تأثرياً 
كبرياً ع�ىل العالقات الطويلة املدى، لذا 
عليِك اعتماد ع�ادات صحية ثابتة من 
أجل الحفاظ عىل سعادتك مع زوجك.

5 ع�ادات صحي�ة تمنح�ِك الس�عادة 
الزوجية:

-1 أشياء لطيفة صغرية
لي�س من الرضوري أن تب�ذيل الكثري من 
الجه�د وتنفق�ي امل�ال وته�دري الوقت 
م�ن أجل منح زوجك ش�يئاً لطيفاً، فهذا 
يجعل األمر صعباً، ويقلل فرص حدوثه، 
ب�ل اح�ريص عىل تقدي�م أش�ياء لطيفة 
صغرية ولكن مس�تمرة عىل مدار اليوم، 
مث�ل مجاملة لطيفة، مس�اعدة، إيماءة 
رومانس�ية، حتى لو نظرة حنونة يمكن 
أن تحدث تأثرياً كبرياً عىل املدى الطويل، 
فبمجرد أن تصبح هذه األشياء اللطيفة 

ع�ادة يومية، س�وف تجني ثم�ار املودة 
باستمرار.

-2 التشجيع املستمر

أن�ِت جمه�ور زوجك وداعمه األس�اس، 
وه�و كذلك، ل�ذا احريص عىل تش�جيعه 
بصف�ة مس�تمرة، امدح�ي، اثن�ي عىل 

مجهوده، اجعليه يشعر كم هو محبوب 
ومقب�ول وأن�ِك تش�عرين بقيمت�ه، ويف 
نف�س  املقاب�ل س�وف تحصل�ني ع�ىل 

التش�جيع والتقدير، ما يجعل عالقتكما 
عب�ارة ع�ن دورة إيجابي�ة تش�ع طاقة 

ونجاحاً وسعادة.
-3 إظهار املودة الجسدية:

العالق�ة  تعن�ي  ال  الجس�دية  امل�ودة 
الحميم�ة، فهن�اك طرق كث�رية إلظهار 
املودة الجسدية والحميمية بني الزوجني، 
والتي ال تستغرق الكثري من الوقت، مثل 
العن�اق والتقبي�ل واللمس�ات الحاني�ة، 
توديع كل منم�ا اآلخر يف الصباح بقبلة، 
واالس�تقبال بعد العودة إىل البيت بمودة، 
ه�ذه الع�ادة اإليجابي�ة تق�وي العالقة 

بينكما.
-4 التعبري عن االمتنان:

تأك�دي من تقدي�م الش�كر لزوجك عىل 
م�ا يفعله م�ن أجلك ومن أج�ل األرسة، 
وعربي عن امتنانك ملجهوده واهتمامه، 
هذا يشعره بالتقدير، ويدفعه لبذل املزيد 
من أجلك، كما أنه يذكره برضورة تقدير 
مجه�ودك والتعب�ري ع�ن امتنان�ه لِك يف 
املقابل، م�ا يجعل عالقتكم�ا أكثر قوة، 

والتواصل بينكما أكثر تفاهماً. 
-5 األحاديث املستمرة:

ال  بأحادي�ث  الس�عداء  األزواج  يتمت�ع 
تنقط�ع، فه�م يرغبون يف مش�اركة كل 
يشء، أح�داث وأفكار ومش�اعر، ويجب 

كل منهما االستماع لآلخر.
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احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

اختاري النظارات الشمسية اليت 
تليق بشكل وجهك

حماذير طبية من تفاعالت 
األدوية مع األطعمة واملشروبات

يج�ب تعويد طفلك ع�ىل كيفية 
االدخ�ار من�ذ الصغ�ر، فالطفل 
حينما يعتاد ع�ىل اإلنفاق ببزخ 
دون تعل�م كيفية توف�ري النقود 
لتس�اعده ع�ىل تخط�ي أوق�ات 
األزم�ات، فه�و يكرب ع�ىل عدم 
تحم�ل املس�ؤولية واليس�تطيع 
بن�اء مس�تقبله، لذل�ك فيج�ب 
أن يعت�اد طفل�ك من�ذ الصغ�ر 
ع�ىل االدخار، وتقدم ل�ِك خبرية 
االقتص�اد املن�زيل الطريقة املثىل 

لتعليم طفلك االدخار.
يج�ب أن تضعي خط�ة لطفلك 
وتدريبا خاصا لتقوية شخصيته 
واعتم�اده ع�ىل ذاته م�ن خالل 
منح�ه راتب�ا أو مرصوف�ا كم�ا 
حت�ى  ش�هري  علي�ه  يطل�ق 
احتياجات�ه  يس�تطيع تقس�يم 
الذي  املبل�غ  وأولويات�ه حس�ب 
يحص�ل علي�ه ش�هريا، فعلميه 
بالكام�ل  مرصوف�ه  ينف�ق  أال 
يدخ�ر  أن  فيج�ب  باملدرس�ة، 

ثلث�ي امل�رصوف وينف�ق الثلث، 
وكلما ادخر مبلغ أكثر ش�جعيه 
وكافئي�ه برشاء له م�ا يحتاجه 

من مالك الخاص
وعلمي�ه دائم�ا أن املبل�غ ال�ذي 
س�يتم خصم�ه م�ن مرصوف�ه 
“حصالت�ه”  يف  وضع�ه  ويت�م 
الخاص س�تزيد م�ن رصيده يف 
املس�تقبل، وتحدثي مع�ه دائما 
عم�ا يري�د رشاءه وحفزيه بأنه 
بمج�رد ادخ�ار نصف ثم�ن ما 

يري�ده اكم�يل املبلغ واش�ريها 
له، ليشعر أنه اعتمد عىل نفسه 
وتحمل املس�ؤولية واش�ري ما 
يرغب�ه، كم�ا أن�ه يمكن�ك فتح 
حس�اب توفري خاًصا بطفلك يف 
البن�ك أو الربيد، وش�جعيه عىل 
وضع األموال الذي يحصل عليها 
أعي�اد مي�الده  يف أي مناس�بة، 
أو األعي�اد األخ�رى، يف حس�ابه 
الخ�اص، وبذل�ك يش�عر بقيمة 

املال ويتعلم كيفية اإلنفاق.

يف  املغنيس�يوم  تواج�د  يعت�رب 
الجسم مهم للغاية، حيث إنه من 
أهم األم�الح املعدني�ة املوجودة 
يف الجس�م، إذ يدخ�ل يف تركي�ب 

العظام، والخاليا، واألنسجة.
املغنيس�يوم  أهمي�ة  رغ�م  و 
للجس�م، ف�إن أع�دادا متزاي�دة 
تعان�ي نقص املغنيس�يوم، فما 
أع�راض نقصه؟ وما األعش�اب 

التي تحتوي عليه؟
يتهاون كثريون يف مشكلة نقص 
املغنيس�يوم، األم�ر ال�ذي يحذر 
من�ه خ�رباء الصح�ة، فنق�ص 
س�لبي  تأث�ري  ل�ه  املغنيس�يوم 
ع�ىل بع�ض األم�راض املزمنة، 
وهو يدخ�ل يف تركي�ب العظام، 
والخاليا، واألنسجة وكذلك الدم.

ي�درك البع�ض مش�كلة نق�ص 
املغنيس�يوم عن�د ظه�ور بعض 

األعراض الالفتة، مثل:
التشنجات العضلية.

الرعشة.
التعب.

فقدان الشهية.
االرتباك.

اضطرابات النوم.
أم�ا نق�ص املغنيس�يوم الحاد، 

فمن املمكن أن يؤدي إىل اإلصابة 
بما يأتي:

الخدر.
الغثيان.
التقيؤ.

الهلوسة.
وهنا ينصح خرباء الصحة أولئك 
الذين يعانون أحد هذه األعراض 
ب�رضورة إجراء اختبار بس�يط 
للدم للتثبت مما إذا كانت نس�بة 

املغنيسيوم يف الدم كافية.
فوائد املغنيسيوم

إن للمغنيس�يوم دورا مهم�ا يف 
العملي�ات الخلوية مث�ل عملية 
األيض )التمثي�ل الغذائي( ونقل 

الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد 
يف الجس�م، فضال عن أهميته يف 
تكاثر الخاليا ونقل اإلش�ارات يف 

الجسم.
ويمك�ن لنقص املغنيس�يوم أن 
يؤث�ر س�لبا يف بع�ض املش�اكل 
الصحي�ة مث�ل نق�ص املناع�ة 
املكتس�ب واالكتئ�اب وأم�راض 
وهشاش�ة  والس�كري  القل�ب 
العظ�ام وغريه�ا م�ن األمراض 
املزمن�ة، ومن املمك�ن الحصول 
عىل املغنيس�يوم عرب العديد من 
األعش�اب والتوابل، ويف ما يأتي 
بعض األعش�اب اللذيذة والغنية 

باملغنيسيوم.

سلوكيات

نصائح طبية

علمي طفلك كيفية االدخار

تعرف على أعراض نقص املغنيسيوم يف اجلسم

املكونات:
أو  الزب�دة  م�ن  غ�رام   275  -

السمنة النباتية
- 180 غرام من الس�كر الداكن 

الناعم
- بيضة واحدة

م�ن  صغريت�ني  ملعقت�ني   -
الفانيليا

- 200 غرام من الدقيق العادي
- ملعقة صغرية من بيكربونات 

الصودا

- ملعقة صغرية من امللح
- ملعق�ة صغ�رية م�ن القرفة 

املطحونة
- نص�ف ملعق�ة صغ�رية م�ن 

جوزة الطيب املطحونة
عصي�دة  م�ن  غ�رام   245  -

الشوفان
- 110 غرام من الفواكه املجففة 

املختلطة
طريقة التحضري:

درج�ة  إىل  الف�رن  يس�خن   1-

حرارة 190 درجة مئوية.
-2 يخلط كل من الزبدة والسكر 
يف وع�اء كبري بش�كل جي�د، ثم 
إىل  وتض�اف  البيض�ة  تك�ر 
الخليط، ثم تضاف الفنايليا مع 

التحريك املستمر.
-3 يف املرحل�ة التالي�ة يض�اف 
كل م�ن الطح�ني وبيكربون�ات 
الصودا واملل�ح والقرفة وجوزة 
الطيب وتحرك بشكل جيد ضمن 

الخليط السابق.

-4 وبع�د ذل�ك يض�اف دقي�ق 
املجففة، ثم  الشوفان والفواكه 
توض�ع العجينة ضم�ن صينية 
قوال�ب  م�ن  مؤلف�ة  مناس�بة 
إىل  بأش�كال جميل�ة إلدخاله�ا 

الفرن.
تخب�ز  األخ�رية  املرحل�ة  يف   5-
العجينة ملدة تراوح بني 8 إىل 10 
دقائق، ثم ترك قطع الحلويات 
لتربد عىل الصينية ملدة 5 دقائق 

تقريباً قبل تقديمها.

حلويات الفواكه بالشوفان
املطبخ ..

طبيبك يف بيتك

كيف تقوي مناعتك بشكل طبيعي بعيًدا عن املكمالت؟

كشفت دراس�ة حديثة أن أقنعة القماش 
القابلة إلعادة االستخدام تظل فّعالة بعد 
غس�لها وتجفيفه�ا ملدة ع�ام يف تصفية 
الجس�يمات املحمولة بالهواء، بما يف ذلك 

الجزيئات الفريوسية.
و أجريت الدراس�ة يف جامعة “كولورادو 
بول�در”، حيث أكد البح�ث أن وضع قناع 
قطني ف�وق القناع الجراح�ي، نظرًا ألنه 
يتناس�ب تماًما مع الوج�ه، يوفر حماية 
أك�رب م�ن تل�ك املصنوع�ة م�ن القماش 

فقط.
و ل�م يخت�رب العلم�اء القناع ع�ىل أناس 
حقيقي�ني، وب�دالً م�ن ذلك، اس�تخدموا 

اآللية التالية:
1. إنشاء عدة مربعات من القطن مزدوج 

الطبقات.
2. تم غسلها وتجفيفها مراًرا وتكراًرا 52 
مرة، وهو عدد مرات الغس�يل األسبوعية 

يف السنة.
3. ت�م اختب�ار مرب�ع القطن ب�ني كل 7 

دورات تنظيف تقريًبا.
4. لالختب�ار، تم تركي�ب القطن عىل أحد 

طريف قمع فوالذي.

و من خالل هذا القم�ع، تمكن الباحثون 
م�ن التحك�م يف التدف�ق الثاب�ت لله�واء 
والجسيمات املحمولة جواً، ولتقليد تأثري 
التنف�س ع�ىل القن�اع، ابتك�ر الباحثون 
ظروًف�ا واقعي�ة للحي�اة الواقعي�ة، م�ع 
مستويات رطوبة ودرجات حرارة عالية.

و بع�د الغس�يل والتجفي�ف املتكرر، عىل 
الرغ�م م�ن أن ألي�اف املربع�ات القطنية 
ب�دأت يف االنهي�ار، إال أنها ل�م تغري قدرة 
التأث�ري  كان  حي�ث  للقن�اع،  الرش�يح 
الس�لبي الوحيد هو وج�ود زيادة طفيفة 
يف مقاوم�ة االستنش�اق، وه�ذا يعني أن 
القن�اع أصبح م�ن الصع�ب التنفس من 
خالله بعد الغسيل والتجفيف عدة مرات.

و ُيذك�ر أن�ه من�ذ بداية جائح�ة فريوس 
)كورون�ا(، يت�م إنت�اج آالف األطنان من 
النفاي�ات الطبية ح�ول العال�م كل يوم، 
ويتك�ون الكثري منه�ا من أقنع�ة يمكن 

التخلص منها.
وبحس�ب مؤلف الدراس�ة: “لقد أزعجنا 
حًق�ا خالل بداي�ة الوباء عن�د الخروج يف 
نزهة أو الذهاب إىل وس�ط املدينة، ورؤية 
كل هذه األقنعة التي يمكن التخلص منها 

تتناثر يف البيئة”.
ما هو أفضل قناع أثناء الجائحة؟

برصف النظر عن قابلية إعادة اس�تخدام 
األقنعة القطنية، أش�ارت الدراس�ة أيًضا 
الجراحي�ة،  األقنع�ة  وأن  فعاليته�ا،  إىل 
وكذلك األقنعة القطنية التي يتم تركيبها 
ف�وق األقنعة القطنية، أفضل من األقنعة 

القطنية.
ووفًق�ا للدراس�ة، قام�ت أقنع�ة القطن 
برش�يح ح�وايل %23 من أصغ�ر حجم 

للجس�يمات، وهو 0.3 ميك�رون، والذي 
يمكن للفريوس أن ينتقل عليه.

و كانت فعالية األقنع�ة الجراحية أفضل 
بكثري ألنها ترش�ح م�ا بني %88-42 من 
الجزيئ�ات الصغ�رية، فيما بلغ�ت كفاءة 
ترش�يح األقنع�ة القطنية ف�وق األقنعة 
الجراحي�ة ح�وايل %40، وكان�ت أقنع�ة 
أداًء حي�ث  KN95 وN95 ه�ي األفض�ل 
قامت بتصفية %99-83 من الجسيمات 

الدقيقة.

كل يوم معلومة

ما مدى صالحية األقنعة القماشية املضادة لفريوس )كورونا(؟
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يرضب هذا املثل للشخص الذي يقع 
بن داهيتين تصيبانه فال يستطيع 
منهميا خالصيا ، حتيى يصيبه من 
األذى ما اليقدر عىل دفعه أو النجاة 

من رّشه 
أصله : 

أن رجال كانت ليه زوجة اسمها حانة 
فلميا أسّنيت تاقت نفسه لليزواج من 
امرأة أصغر منها . فبنى بفتاة صغرية 
مليحية ، حسنياء اسمهيا مانة فكان 
يعدل بينهما كما أمر الله تعاىل فيقيض 
ليلة مع حانة وليلة مع مانة فال يغبط 
إحداهميا حقهيا وكانيت كيل واحدة 
تريد ان تستأثر بيه وحدها ، فكان إذا 
اختىل بزوجته األوىل حانة تأخذ بعض 
الشعيرات السوداء من لحيته فتنتفها 
، حتى تصبيح لحيته بيضاء ، فيشعر 
بأنه كهيل وأنه من سنهيا وينبغي أن 
يكيون لها وحدهيا دون سواها . وإذا 

اختيىل بزوجتيه الصغرية مانية فأنها 
تنتيف بعض الشعيرات البيضياء من 
لحيتيه حتيى تصبيح لحيته سيوداء 
فيشعر بأنه ال ييزال شابا وأنه ينبغي 
أن يكيون لهيا وحدهيا دون غريهيا 
ومازال دأب زوجتيه معه حتى اختفى 
شعير لحيته مع األيام وليم يبق منها 

وال شعرة واحدة . 
ويف ذات ييوم كان الرجل جالسا مع 
بعيض أصحابه يف املقهيى ، فسأله 
أحدهيم : )) هاي شنيو أبو فالن ؟ 
وين لحيتيك ؟ .. مزّينهيا ؟(( فقال 
الرجيل : )) ال والليه مازّينتها ولكن 
)) بن حانة ومانة ... ضاعت لحانه 
( فسأليه أصحابه عن مغزى قوله ، 
فأخربهيم الخرب ، فضحكوا من ذلك 
طوييال وتعّجبيوا من صيرب الرجل 
املسكين عىل مافعلتيه زوجتاه به ، 

وذهب ذلك القول مثال.

أكثير النياس ينتابهيم القليق حول 
الخاّصية  مستقبلهيم، يف حياتهيم 
وكذليك العملّيية، وبالطبيع حيول 
مصري عالقاتهم العاطفية، حّتى أن 
البعض يلجأ إىل عليم الفلك ملحاولة 
معرفية املزييد عن هذه األميور. قد 
تقّدم خطيوط اليدين إجابات تروي 
عطيش هيؤالء األشخياص، بغيية 
تكّهين أّي حيّب سيعيشونيه الحقاً 

ومع َمن؟
افتحيي يديك، وألصقيهميا جنباً إىل 
جنب. الخيّط الذي يهّمنيا هنا، هو 
اليذي يمتّد أفقّياً يف باطن اليد، تحت 
األصابيع. إليك ما يقوليه هذا الخّط 
عن الحبييب الذي سيدخل حياتك... 

قبل حّتى أن تتعريّف عليه!
يدييك  القليب يف  يقوليه خيّط  ميا 
عين عالقتيك العاطفيية وزواجيك 

املستقبيل:
 1 الخّطان يف اليدين يبدآن من نفس 

النقطة
أنت ذات شخصّية ناعمة وحّساسة، 
وتتمّتعين بحيّس منطقيي عياٍل. 
أن  ويمكنيك  املفاجيآت،  تكرهين 
تقرتنيي بشخيص يحّبيه ويحرتمه 

ويتقّبله أفراد عائلتك.
2خيّط القليب يف الييد اليمنيى يبدأ 

مين نقطة أعيىل من خيّط القلب يف 
الييد الييرى شخصّيتيك محّببية، 
بخاّصة من كبيار السّن، لذا يمكنك 
أن تتزّوجيي من شخيص ينتمي إىل 
جيل أكيرب منيك. لديك القيدرة عىل 
فهيم اآلخرين، وال تكرتثين أبداً بما 
يقوليه الناس عنك. هذا يعني أّنك ال 
تضعن يف حساباتك أن تتقّيدي بما 
تفرضه قوانن املجتمع وأعرافه، بل 

تنقادين ملا يقوله لك قلبك وروحك.
3 خيّط القليب يف اليد الييرى يبدأ 
مين نقطة أعيىل من خيّط القلب يف 
الييد اليمنيى.. أنت إنسانية عدائّية 
وتحّبن التحّديات. تفّضلن بالطبع 
أن تعييش حالة حيّب جارفة، وهذا 
قيد يدفعيك إىل اليزواج بطالب يافع 
أو غرييب أجنبيّي. ما معنياه أّنك ال 
تخافين أن تخيويض املجهيول من 
أجيل أن تعيييش مغاميرة ال تدرين 

كيف ستنتهي.

مشكلتيي أنني لم يتم قبويل يف أي رشكة منذ أن تخرجت وأرسل السرية 
الذاتيية ولكن ليم أحصل عىل مقابلية أو لم يتم قبيويل يف الوظيفة فما 

املهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل يف املوظفن ليتم قبويل ؟
النصائح والحلول:

درجة أهمية املهيارات املطلوبة للوظيفة تختلف مين منشأة اىل أخرى 
وذلك بحسب نوع نشاطها، ولكن بصورة عامة البد أن ال تغفل الرشكات 
عند اختيار املوظفن عن املهارات التالية، مهارة التعلم والتعليم فالعلم 
وسيلية التقدم والتطور واالبتكار، وينبغي عيىل املوظف أن تكون لديه 
الرغبة الدائمة والسعي الكتساب املهارات الجديدة سواًء كانت يف مجال 
عمليه أو غري ذلك، مين أجل مواكبة أحدث التطيورات يف العالم، مهارة 
التواصل وهذه تعترب من أهم املهارات لدى أصحاب العمل، فينبغي عىل 
املوظف أن يتقن التواصل الجيد مع إدارة املنشأة ومع الزمالء والعمالء، 
كميا علييه أن يحسن االستماع وأن تكون لديه القيدرة عىل التعبري عن 
آرائيه وأفكاره، مهارات التحلييل وقراءة البيانيات: وتتمثل يف املهارات 
الفكريية التي تساعد عىل تحديد املشكالت وإيجاد الحلول املتميزة لها، 
ففي ظل التطور الريع عىل جميع األصعدة التكنولوجية وغريها، من 
املهم أن يحرص املوظف عىل اإلملام بشكل جيد بأوجه املنافسة والبحث 

عن نقياط التأثري فيها، وذلك ال يتم إالّ عين طريق القراءات الصحيحة 
للبيانات التمتع باملرونة وتعني القدرة عىل التكيف مع جميع التغريات 
املتسارعة يف عاملنا، فبقيدر رسعة التطور ينبغي أن تكون رسعة تقبل 
تليك املتغريات يف سيوق العمل ومواكبية العرص، وإالّ فسيوف تنجرف 

املنشأة يف تيارات االنهيارات العظمى.

-هيل تعليم ان  الذباب يتسبيب يف الكثري من 
االميراض الخطيرية مثيل الرميد الصديدي و 
االسهيال ، و من املهم جيدا التخلص منه عن 
طريق استخدام املبيدات الحرشية ، و التخلص 
مين النفاييات الضيارة بطريقية سليمة ، و 
يمكن ايضا استخدام السلك الخاص بالذباب 

عىل النوافذ .
-هيل تعليم ان تيرك الطعيام بالثالجية دون 

تغطيته قد يعرضه  للتلوث .

-هيل تعلم ان التهوية الجييدة للمنزل و فتح 
النوافيذ  تساعد عىل عيدم اصابة االشخاص 

بامراض تنفسية.
-هيل تعلم ان عدم تقليم االظافر قد تؤدي اىل 

امراض عديدة.
-هيل تعلم ان االنوفيل هو نوع من البعوض ، 

وهو املسؤول عن مرض املالريا .
-هيل تعلم انه من اهم اسبياب تلوث االغذية 
هي االيدي غيري النظيفة باالضافة اىل االواني 

التيي بها صيدأ ، لذلك يجيب علينيا االهتمام 
بالنظافة الشخصيية و ايضا يجب استخدام 

اواني من النوع الجيد .
-هيل تعلم انيه من فوائيد االستحميام ، انه 
يساعد عىل تنشيط الدورة الدموية باالضافة 

اىل تفتيح مسام الجلد .
-هل تعلم انه من املهم جدا استخدام الشامبو 
للشعير النه يقيض عىل القرشة كما انه يقيض 
ايضا عىل الطبقة الدهنية املوجودة يف الرأس .

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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أبـــــــراج

ال تجيازف اليوم فمن الحكمة أن تكون جادا 
جدا حتى لو لم تكن الجدية من خصالك.

 انتبيه لكالميك ألن مين حوليك يفهيون الكيالم 
حرفيا.

 تأكد أنك كل ما تقوله تعنيه وتقصده بالفعل. تهتم 
اليوم باملوضة وثقافة البوب.

لديك مشياريع مهمة يف العمل وعليك أن تركز 
قيدر اإلمكان عيىل تحقيق الجيزء األكرب منها 
عيرب التواصل مع الزميالء يف العميل. الحّب الذي 
يأتي يف طريقك قد يشيعرك باملزاجية يف نهاية اليوم. 
الحيب الذي كنت قد نسييته يعود ليظهر عىل السيطح 

من جديد.

الحيب والعمل الجياد يجتمعان الييوم معاً 
يف بوتقية واحيدة ويف مكان واحيد ليمنحاك 
إحساساً غامراً بالسعادة! تنال إعجاب العاملن 
معك بفضيل طاقاتك وحيويتك وقدرتيك النضالية، 
ورهافية شعيورك يف مواجهية األوقيات الدقيقية أو 

الصعبة.

كل فيرد يحبك، ولكين كل شخيص يحّب ما 
لدييك أيضيا. ترّقيب غيرية ممن حوليك. حان 
الوقت لبعض الجّديية اليوم، برهن بأنك يمكن أن 

تتغلب عىل حب االمتالك.
 تجنب الغرية ثّم انظر ما يحدث. لديك أمل يف أن تحصل 

عىل املكانة التي تريدها.

يقع خيالف بينك اليوم وبين أفراد أرستك، 
خاصة السيدات، وقد ييؤدي إىل توتر وقلق. 
تشعير بيأن قلبيك يتميزق بسبب الحيب الذي 
تحمله يف قلبيك تجاههم لكن يف نفس الوقت بينك 
وبينهيم خالف. انبته فالوقيت ال يحتمل أي خالفات 

أو أحقاد.

تحرض اليوم بعض الحفالت يف بعض األماكن 
املفضلة إليك.

 تفكير يف حضيور حفيل واحيد فقيط وتضيع 
خطية لذليك منذ الصبياح. ال تنس مواعييدك املهمة 
الييوم وحياول أن تدونها حتى ال تنساهيا بسبب كثرة 

املسؤوليات.

تسيري أعمالك اليوم بالطريقة اإليجابية التي 
تحليم بها. قد تحتاج إىل كل طاقاتك ومهارتك 
خالل إجراء مفاوضات مهنية تؤمن لك املحافظة 
عيىل مصالحيك يف نيل صفقية مربحية أو الحصول 
عيىل اتفاقية مهمة. راع صحتك فقد تعاني من تشينج 

عضيل.

اليرصاع يف عالقاتك ميع اآلخرين الييوم ربما 
يسيبب لك املزيد من القليق والتوتر خاصة إذا 
حاول شيخص ما التشياجر معك بسبب خطة ما 
قمت بها بدون سبب. يفاجئك اليوم صديق أو حبيب 
بيرأي غريب أو غيري متوقع وعيىل الرغم مين أنك غري 

متفق معه، لن تجادله.

تبحيث عن طرق واستثمارات جديدة قد تزيد 
من أرباحك.

 ال تنظر فقط إىل سلبيات الحبيب وتذكر أنه وقف 
جانبك يف مواقف عدة. عليك أن تفكر بهدوء أكثر كي 
تتخذ القيرارات السليمة. مشاعر صداقية قد تتبدل إىل 

مشاعر حب.

التطيورات التيي حدثيت يف الفرتة األخيرية جعلتك أكثر 

اهتماما ببعض املجاالت املختلفة والجديدة. ربما تتعامل 

ميع األمير بجدية، فكير يف التسجييل يف بعيض الكورسات 

لدراسة كل مجال عىل حدة. إنه الوقت املناسب التخاذ مثل هذه 

الخطيوة. هنياك بعض األشخياص يريدون أن يشاركيوك يف نفس 

األمر، لذلك حاول أن تتناقش معهم وتساعدهم.

تفاجئك اليوم صديقية لك لم ترها منذ سنن 
أو تتحدث معهيا بمكاملة أو زيارة. ستتبادالن 
سويا بعيض األخبيار الجديدة والسيارة وبعض 
املعلومات املفيدة لكما. لم ال تفكر يف القيام بعدد من 
الرحيالت القصرية معها؟ استمتيع يف املساء بمشاهدة 

فيلم كوميدي.
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السرطان

العقرب

الحوت

جابيه الضغط اليذي يلقي بثقليه اليوم عىل 
أجواء حياتك الزوجية.

 حاول قدر اإلمكان استعيادة االنسجام والوفاق 
الذي سياد يف الفرتة األخرية بينيك وبن الرشيك، وال 
توقيظ بعيض األحيداث أو التفاصيل املزعجية التي تم 

إخمادها.

عيرش  يتيوىل  نيريون   -  54
االمرباطورية الرومانية.

1307 - اعتقيال جميع فرسيان 
الهييكل بفرنسيا بأمر مين امللك 
فيليب الرابع بتنسيق مع كليمنت 

الخامس.
1792 - وضيع الحجر االسياس 
ملبنى البييت االبييض يف الواليات 
املتحدة ليكون مًقيرا داًئما اقامة 

الرئيس االمريكي.
1812 - وقيوع معركة مرتفعات 
كوينزتون، أوىل املعارك الكربى يف 
حيرب 1812 بن قيوات الواليات 
االمريكيية مين جهية،  املتحيدة 

وقوات
االمرباطورية الربيطانية من جهة 
أخرى، وانتهيت بانتصار الجيش 

الربيطاني.
1837 - القوات الفرنسية تتمكن 
قسينطينة  مدينية  دخيول  مين 
الجزائريية بعيد ميرور أكثير من 
سيبع سينوات عىل بدايية الغزو 

الفرنيس.
العربيية  اللغية  إحيياء   -  1881
عندما وافق “اليعيازر بن يهودا” 
اسيتعمالها  عيىل  وأصدقياؤه 

حرًصيا يف محادثاتهم.
1909 - تنفييذ الحكيم باالعيدام 

عىل السيلطوي فرانسيسك فريير 
يف برشيلونة بعد أحداث االسبوع 

املأساوي.
1911 - القيوات االيطاليية تبيدأ 
بالنيزول إىل الشياطئ الليبيي يف 
بدايية الحملية الربيية الرامية إىل 

احتالل ليبيا.
1923 - نقيل العاصمية الرتكية 
إىل مدينية أنقيرة وذلك بيداال من 
التاريخية  العاصمية  إسيطنبول 

للعثمانين.
التفييا  عاصمية  ريغيا   -  1944

تسقط بيد الجيش االحمر.
1954 - االعالن عن تأسيس هيئة 
االتحاد الوطني يف البحرين، وهي 
حركية وطنيية تحرريية قاومت 
والرجعية  الربيطاني  االسيتعمار 

القبلية.
صائيب  وزارة  تشيكيل   -  1970
سيالم يف لبنيان، وهيي الحكومة 
االوىل يف عهيد الرئييس سيليمان 

فرنّجية.
1972 - سيقوط طائيرة الرحلة 
الجو االوروغوياني  571 لسيالح 

يف جبال االنديز.
فلسيطينيون  أربعية   -  1977
لوفتهانيزا  طائيرة  يختطفيون 
رحلة 181 إىل الصومال ويطلبون 

االفراج عن 11 عًضوا من جماعة 
الجيش
االحمر.

1988 - االعيالن عين فوز االديب 
امليرصي نجيب محفيوظ بجائزة 

نوبل يف االدب.
- 1990عملية عسكرية لبنانية / 
سورية ضد قائد الجيش اللبناني 
العسيكرية  الحكومية  رئييس 
ميشيال عون املتحصين يف قرص 

بعبدا الرئايس
والذي اعترب متمرًدا، أدت العملية 
القيرص  مين  عيون  خيروج  إىل 
الرئيايس ومقتل واعتقيال العديد 

من منارصيه.
افتتياح أعميال املؤتمر الشيعبي 
الكويتيي املنعقيد يف مدينية جدة 
أميري  رعايية  تحيت  السيعودية 
الكوييت الشييخ جابير االحميد 
الصبياح وذليك للتباحيث حيول 

احتالل العراق للكويت.
1998 - الحكومية اليوغسيالفية 
توافيق عيىل تنفيذ قيرار مجلس 
االمن الدويل بمنح إقليم كوسوفو 
الحكيم  االلبانيية  االغلبيية  ذو 

الذاتي.
2012 - إصابة الرئيس املوريتاني 
محمد ولد عبد العزيز بإطالق نار 

تم عيىل إثره نقله إىل املستشيفى 
إىل  ثيم  بنواكشيوط  العسيكري 

فرنسا
للعالج.

- 2016االعيالن عين فيوز بيوب 
ديالن بجائيزة نوبل يف االدب لعام 

.2016
- 2019فيوز الحقوقيي التونيس 
االنتخابيات  يف  يد  سيعِّ قييس 
الرئاسية التونسية بنسبة 71.72 
،%مقابل حصول منافسيه نبيل 

القروي عىل
مشياركة  ،%بنسيبة   29.27
يلم سّعيد  بلغت 55 ،%وتقرر تسُّ

الرئاسة يف 23 أكتوبر 2019.
نشيوب أكثير من مائية حريق يف 
غابات ثالث محافظات سيورية، 
اسيتطاعت قيوات الدفياع املدني 
السوري السييطرة عىل معظمها 

يف ظرف ثالثة أيام من نشوبها.
تواصل سلسلة من حرائق الغابات 
يف لبنيان، ورئييس الوزراء سيعد 
الدين الحريري يطلب مسياعدات 

دولية الحتوائها.
دولية  حكومية  إعيالن   -  2020
الكويت عن تعليق مرشوع ميناء 
مبيارك الكبري، الجيراء مزيد من 

دراسات الجدوى.

acebook من الفيسبوك

غزل عراقي
هيج چنك

گمره وعيون النجوم يغازلنك
هيج چنك

مطره وعيون السنابل 
ينطرنك

شحچي عنك
سالفه

گون السوالف يوسعنك
ياعطر شمه الورد وتناسه 

روحه
وراح ينشد ياورد إلي حونك

وماحونك
شحچي عنك

وأنت برحي وانه حنظل
وأنت جنة وانه مشعل

وأنه شايب وأنت بلعشرين 
سنك

غاد منك
هيچ كون الروح تسگن … 

غاد منك
تغفه بحضان الكالم اليطره 

عنك

قصة مثل

اختبارات شخصية

بين حانة ومانة ... ضاعت لحانه

هذان الخطان في يديِك يكشفان 
مصير عالقتك العاطفية!

مشاكل وحلول

هل تعلم

مشاكل العمل  

حدث يف مثل هذا اليوم

سودوكـــو
وزع األرقيام مين 1 اىل 9 داخيل كيل مربع مين املربعيات التسعة 
الصغيرية ، ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسعة الرأسية 

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم اال مرة واحدة .

كلمات متقاطعة
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أحدث تمثال للفنان كاظم الساهر، موجود يف 
متحف »مدام توسو« يف دبي، ضجة واسعة 
انتشار  بعد  االجتماعي  التواصل  مواقع  عىل 

صور وفيديو له.
الرئييس  توسو« ومقره  »مدام  ويعد متحف 
أشهر  من  أخرى،  دول  يف  فروع  وله  لندن  يف 
تعرض  حيث  العالم،  يف  الشمع  متاحف 
يف  البارزة  العاملية  للشخصيات  تماثيل  فيه 
مجاالت مختلفة.وكتب أحد املعلقني يف مواقع 
التواصل االجتماعي عىل فيديو لتمثال الفنان 
كل  الغايل  قيرصنا  »يستاهل  الساهر:  كاظم 

يش قليل بحقك يا أسطورة الحب«.
الكلمة  ماتحمل  بكل  »أسطورة  آخر:  وكتب 
الفنية  املعجزات  من  واحد  هو  معنى  من 
نال  التي  التعليقات  من  وغريها  النادرة« 

إعجابها التمثال الشمعي للفنان.
ويستقبل  أبوابه  دبي«  توسو  »مدام  ويفتح 
الجاري،  العام  من  الحق  وقت  يف  زواره  أول 
نوع  من  تفاعلية  ترفيهية  تجربة  سيوفر  إذ 
مع  والشهرة  باألضواء  مفعمة  كليا  جديد 
االقرتاب  للزوار  تتيح  والنجوم،  الفن  أجواء 

املجسمات  من   60 مع  الصور  والتقاط 
الشمعية التي تمثل أشهر النجوم والنجمات 
الشمع  تماثيل  من   16 ذلك  يف  بما  العامليني، 
الجديدة ألشهر النجوم والنجمات يف منطقة 

الرشق األوسط.
وافتتح »مدام توسو« أبوابه ألول مرة يف عام 

عام   200 من  يقرب  ما  أي  لندن،  يف   1835
»مدام  يف  تمثال  كل  نحت  وتم  الرتاث،  من 
توسو« باالستعانة بخربة أهم النحاتني الذين 
يستخدمون التقنيات ذاتها التي استخدمتها 
الشهرية   )Marie Tussaud( توسو«  »ماري 

عامليا.

نسليهان أتاغول: حان وقت العودة

هجوم على إليسا ومطالبات بسحب إقامتها الذهبية 

األخيرة
للدخول إىل موقع 

الصحيفة
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“الربيئة” يتصّدر 
املشاهدة يف أكثر 

من دولة عربية
الكبيري  التفاعيل  مين  حالية 
عرب مختليف مواقيع التواصل 
االجتماعيي يحققها مسلسيل 
“الربيئة” مع بيدء عرضه عرب 
منصة “شياهد”، حيث يتصدر 
العميل قائمية األعميال األكثر 
مشياهدة، محتالً املراتب األوىل 
تركييا  اإلميارات،  لبنيان،  يف 

واألردن.
العمل يالقي أصداًء إيجابية جداً 
وثناًء كبرياً وهو للمخرج رامي 
حنا، كتابة مريم نعوم، ويضّم 
نخبة من نجوم الدراما اللبنانية 
يف مقدمتهيم كارمن بصيبص، 
تقال شمعون، يورغو شلهوب، 
بديع أبو شقرا، ساشا دحدوح، 
إييل مرتي، جورج شلهوب، إييل 

شوفاني وغريهم.

عـين على العالم

يوسف،  رانيا  املرصية،  الفنانة  أعلنت 
بشأن  شاهني  إلهام  مبادرة  من  موقفها 
لكي  وفاتها  عقب  بأعضائها  التربع 

يستفيد منها الغري.
وأكدت رانيا يوسف عىل أنها تحبذ الفكرة 
أحد  أي  »ممكن  قائلة:  بذلك،  وموصية 
يستفيد بقرنية أو بقلب، أو حتى بصباع، 

بدل ما يأكله الدود«.
عن  ابتعادها  سبب  عن  يوسف  وكشفت 
املاضية،  الفرتة  خالل  ميديا  السوشيال 
الشديد  حزنها  هو  السبب  أن  إىل  منوهة 
والفنانة  غانم  سمري  الفنان  رحيل  بعد 
املرصية  الفنانة  العزيز.وكانت  عبد  دالل 
التربع  يف  رغبتها  أكدت  قد  شاهني  إلهام 
الجميع  داعية  الوفاة،  بعد  بأعضائها 

للتربع بأعضائهم إلنقاذ حياة آخرين.
»أعداء  كتاب  توقيع  حفل  خالل  ودعت 
مرص الخمسة« للمستشار أمري رمزي، إىل 
إنشاء بنك لألعضاء البرشية يف مرص مثل 

بنك القرنية الذي كان موجودا أيام الرئيس 
الراحل محمد أنور السادات، قائلة: »علينا 

أن نتربع بأعضائنا بدل ما يأكلها الدود«.
يوسف،  حسن  املرصي،  الفنان  وعلّق 
مؤكدا  شاهني،  إلهام  الفنانة  مبادرة  عىل 
رأيها  وهذا  نظره،  وجهة  فرد  »لكل  أن 
مشريا  يحرتم«،  أن  يجب  الذي  الشخيص 

يف الوقت ذاته إىل أن الرأي األول واألخري يف 
هذه املبادرة هو رأي الرشع.

وأضاف أنه ال يستطيع أن يقول أي يشء 
اإلفتاء،  دار  سؤال  قبل  املبادرة،  هذه  عن 
سوف  شاهني  إلهام  الفنانة  أن  مؤكدا 
ستخدم  ألنها  الخرية،  نيتها  عىل  تحاسب 

الشخص الذي ستتربع له بأعضائها.

رمحة رياض تلهب مسرح الدوحة يف حفل أسطوري

رانيا يوسف تطالب بالتربع بأعضائها بعد وفاتها

حممد رمضان مرشح جلائزة 
أفضل فنان يف افريقيا

سعد جملرد وروان بن حسني 
تريند بسبب فيديو جيمعهما

متثال لـ»كاظم الساهر« من الشمع مبتحف »مدام توسو« يف دبي
أحدث ضجة على مواقع التواصل االجتماعي

)غوغل( تجهز مفاجأة لعشاق التصوير
عين  تقنيية  ترسيبيات  كشيفت 
املواصفات التي ستتوفر يف هاتف 
)غوغل( املنتظر من نوع “بكسيل 
6”، واليذي يتوقيع إطالقيه يف 19 

أكتوبر.
وسييعتمد الهاتيف الجدييد عيىل 
نظام التشغيل “أندرويد 12”، هذا 
إىل جانيب ميزة فتح “بكسيل 6” 
عن طريق تقنية التعرف عىل وجه 

املستخدم.
كذليك سييدعم الهاتيف رشيحية 
Tensor والتي تعد األوىل من نوعها 
املحمولية  واملخصصية لألجهيزة 
من “غوغل”، حسيبما ذكر موقع 
املتخصيص  ترينيدز”  “ديجيتيال 

باألخبار التقنية.
وفيما يتعلق بقيدرات التصوير يف 
الهاتف فهو يدعم كامريا أساسية 
بدقة 50 ميغابكسل، باإلضافة إىل 

كامريتني بدقة 12 ميغابكسل. 
ومين املزاييا املدمجية يف الجهياز 
Face Unblur، والتي تحافظ عىل 
بيؤرة تركيز الكامريا، وتسياعد يف 
التقياط صيور سييلفي جماعية 

مميزة.
عيىل   ”6 “بكسيل  وسييحتوي 
إنشيات،   6.4 بحجيم  شاشية 
باإلضافة إىل بطارية طويلة العمر 
بمقدورها الصمود 24 ساعة مع 

االستخدام.

كشيفت الرشكة األمريكية للهواتف “آيفون” عين محاولتها يف تطوير 
ميزة جديدة يف إصداراتها الجديدة تتعلق بتقنية إطفاء الشاشة.

وجياء يف تقريير أن الرشكة األمريكيية تحاول إيجاد حيل يتعلق بميزة 
إطفاء الشاشة وتشغيلها، حيث إن رشكة “آيفون” تتفاوض مع رشكة 
“الرغيان” املتخصصة بصناعة العدسيات البرصية لألجهزة إليجاد حل 

لكيفية وضع نظام التعرف عىل الوجه دون نقر الهاتف.
وشهد مستخدمو هواتف “آيفون” مصاعب خالل فتح الهاتف خصوصا 

يف حال إطفائه ومشاكل أخرى مرتبطة بنظام التعرف عىل الوجه.
ويعتقد املطلعون أن هواتف iPhone 14 - Pro وPro Max ستكون أكثر 

بساطة من سابقاتها.

كشف تطبيق املراسلة الفوري )واتسآب( عن إصالح اليشء الذي يعتربه 
الكثريون مزعجا للغاية يف رسائل الربيد اإللكرتوني.

والتطبيق الشيهري بصدد إطالق مييزة تتيح إيقاف )pause( الرسيائل 
الصوتية التي تقوم بتسيجيلها، ومتابعتها الحقا من حيث توقفت دون 

الحاجة إىل بدء التسجيل مرة أخرى.
وهيذه امليزة سيتكون مفييدة للغاية، ألنيه يف الوقت الحيارض إذا قمت 
بتسيجيل رسيالة صوتيية وأردت التوقف يف منتصف التسيجيل- يجب 

عليك إعادة تسجيلها.
وكما يظهر الفيديو التوضيحي، بعد التوقف عن تسجيل الربيد الصوتي 
الخياص بك، سيتجد زر تسيجيل آخر وعندميا تضغط علييه يمكنك 

استئناف تسجيل بريدك الصوتي بالضبط من حيث توقفت.
ولييس هيذا هو التحسيني الوحيد املتوقيع إضافته إىل رسيائل الربيد 
الصوتي عىل )واتسآب(، حيث تم اإلبالغ مؤخرا أن )واتسآب( سيطلق 
مشيغل بريد صوتي “عاملي”، والذي سيسمح لك باالستماع إىل رسائل 

الربييد الصوتي حتى دون الدخيول يف املحادثات املحددة )الدردشيات( 
التي تم فيها إرسال الرسائل إليك.

وسييظهر هذا املشغل يف القائمة الرئيسيية للتطبيق، وسيظل مرئيا يف 
كل إجراء تقوم به، ويمكنك أيضا االسيتماع إىل الربيد الصوتي وإيقافه 

يف أي وقت.

تواصيل منصة )يوتييوب( والتي 
تصنف من أبرز منصات مشاهدة 
اإلطيالق،  املرئيي عيىل  املحتيوى 
بإضافة ميزات جدييدة، من أجل 
تسيهيل التمتيع بخدماتها ملاليني 

املستخدمني حول العالم.
ومؤخيرًا أعلنت املنصة عن بعض 
أدوات  يف  الجدييدة  التطيورات 
التسيميات التوضيحيية للفيديو، 
مما يسهل عىل املزيد من القنوات 
إضافة نص التسمية التوضيحية 

إىل مقاطع الفيديو.
وتشيري املنصة إىل أنهيا توفر اآلن 
التلقائية  التوضيحية  التسيميات 
للبيث املبيارش باللغية اإلنجليزية 

لجميع صناع املحتوى.
وكانيت التسيميات التوضيحيية 
التلقائية حتى اآلن متاحة للقنوات 
التيي تضيم أكثير مين )1000( 
مشيرتك، وحتى ذليك الحني، كان 

الوصول إليها محدوًدا.
ويجيب أن يسياعد هيذا التغيري، 
التحسيينات  بعيض  جانيب  إىل 
تفاصييل  بحسيب  املسيتقبلية 
جعيل  يف  تدوينتهيا،  يف  الرشكية 
األشيخاص  متنياول  يف  املنصية 

الصم أو ضعاف السمع.
وتتضمين بعض هيذه التحديثات 
التوضيحيية  التسيميات  إتاحية 
التلقائيية املبارشة ليي )12( لغة 
أخرى بيدالً من اللغية اإلنجليزية 
اليابانيية  ذليك  يف  )بميا  فقيط 
والقدرة  واإلسيبانية(،  والرتكيية 

عيىل إضافية مسيارات صوتيية 
متعيددة إىل مقطيع فيدييو لدعم 
لغات متعيددة وأوصياف صوتية 

لذوي البرص املحدود.
وتفتيح املنصة اآلن الخييار أمام 
مميا  بالبيث،  القائميني  جمييع 
يمنيح صنياع املحتيوى املزيد من 
الطرق لزيادة إمكانية الوصول إىل 

املحتوى الخاص بهم.
التسيميات  تمكيني  ويمكين 
التوضيحيية التلقائيية املبيارشة 
داخيل )YouTube Studio( عيرب 
إعدادات البث، نتيجة لذلك يضيف 
هيذا عنيرًصا آخير إىل مجموعات 
البيث، ويوفير املزيد مين الطرق 
للتواصل مع جماهري ومشاهدين 

مختلفني.
أنهيا  إىل  أيًضيا  املنصية  وتشيري 
تخطيط إلضافة املزييد من لغات 
التلقائية  التوضيحية  التسيميات 

يف املستقبل.
كما توسع يوتيوب أيًضا خيارات 
األجهيزة  إىل  الفرعيية  الرتجمية 
املحمولية. ويتوفر الخييار حالًيا 
عرب سطح املكتب، حيث يستطيع 
املسيتخدمون ترجمية مسيارات 
إىل  املتاحة  التوضيحية  التسميات 

لغة أخرى.
وتتيم إضافية هذه امليزة نفسيها 
قريًبا إىل تطبيق األجهزة املحمولة 
أيًضيا. ويضييف ذليك املزييد من 
السيتهالك  للمشياهدين  السيعة 

املحتوى بلغتهم األم.

ميزة جديدة في “آيفون” 14 قد 
تسهل حياة الكثيرين

)واتسآب( يصلح ميزة مزعجة في 
رسائل البريد الصوتي

يوتيوب يطرح ميزات جديدة

  

تغريدات

لينا فائق

لطيفة التونسية

ــس تتضمن  ــدة فى تون ــة جدي حكوم
ــة حكومه  ــيدات وزيرات ورئيس 9 س
ــرف يا رب بالتوفيق لننهض  شىء مش

ببالدنا.

ــي مل تفرز بعد  ــات ال ــبة للمحط بالنس
ــن املفوضية ان  ــن اين ظهرت ، أمل تعل م
ــتخرج بعد ٢٤  ــكل نهائي س ــج بش النتائ
ــاعة فقط من االنتخابات، من اين اتت  س

تلك احملطات ، افيدونا.

املليونري العضوي 

هامش

ينفق درهما واحدا عىل  لم  انتخابات عام 2018 فاز مرشح مستقل  يف 
حملته االنتخابية.. محمد عيل زيني كان مفاجأة 2018 التي شهدت أكرب 
عملية تزوير.. صحيح أن الرجل اختفى نهائيا بعد أن قدر له أن يرتأس 
بعض جلسات الربملان بوصفه األكرب سنا قبل تشكيل الرئاسة، لكنه يف 
ولم  أنفقوها  التي  »اململينة«  املاليني  أصحاب  كل  عناد  عىل  فاز  النهاية 
األقل  هم  الصدريون  كان  االنتخابات  هذه  يف  بالفوز..  الحظ  يحالفهم 
إنفاقا لألموال يف حملتهم اإلعالمية. كل الذي قالوه منذ البداية اىل ما قبل 
اىل 100 مقعد..   85 إنهم سيحصدون بني  دقائق  النتائج بخمس  إعالن 
استمروا عىل هذه املقولة فقط لم يرتاجعوا ولم تتغري ال قناعاتهم وال 

معطياتهم عندما اشتدت الحملة املضادة عليهم. 
يف مقابل إرصار الصدريني عىل مقولة واحدة »جابت« نتيجة يف النهاية، 
فإن هناك مرشحني ال يملكون من دثار الدنيا ونعمها الزائلة سوى املزيد 
من األموال.. وألن العمل السيايس بالنسبة لهم مجرد عمل تجاري، فإنهم 
يفوزوا  لكي  النجايش  واحتمال  واملأمون  وهارون  قارون  أموال  أنفقوا 
بمقعد يف الربملان.. يف النهاية حني ظهرت النتائج لم يفز عىل حد علمي 
الشوارع  كل  يف  املنترشة  صورهم«  »بس  بقيت  هؤالء  منهم..  أحد  أي 
والساحات واألزقة وبطريقة بدت أحيانا مستفزة ملشاعر الناس.. فهم 
تفوقوا حتى عىل زعامات البلد التقليدية الذين يملكون مواقع ومناصب 
مرة  وتنوعا.  عددا  واألكثر  األكرب  هي  صورهم  جماهرييا..  وحضورا 
بلحية، مرة بدون لحية.. مرة بسكسوكة.. مرة بدون سكسوكة.. مرة 
بعقال مرة أفندي.. مرة ببدلة آخر موديل مرة بدشداشة.. مرة بقميص 

بكم ومرة بنص كم ومرة بكم ونص. 
املفارقة الالفتة إن هؤالء ملجرد إنهم يملكون األموال بدأوا يستنسخون 
»املجادي«  ومشاريع  الفكر،  ال  الفقر  من  »الفكرية«  شعارات  نفس 
واملساكني والحاملني بالتغيري عىل الطريقة الجيفارية وأحيانا الرتوتسكية، 
للتغيري  الهادفة  مشاريعهم  يطرحون  فإنهم  قليال  التنازل  أرادوا  وإذا 
املثقف  من  بدال  أي  الغرامشية..  الطريقة  عىل  الدولة  وبناء  واإلصالح 
العضوي الذي طرحه غراميش هم يطرحون يف شعاراتهم وبرامجهم بل 
حتى يف عزائمهم التي أدت اىل حصول أزمة يف الثروة الحيوانية يف نيوزيلندا 

وليس بالعراق فقط شعار »املليونري العضوي«. 
الكثريين  هناك  أن  مثلما  الفوز،  يستحقون  ال  منهم  قسما  أن  أقول  ال 
من كبار املرشحني يف هذه االنتخابات ال يستحقون الخسارة.. لكن هذا 
الذي يحصل دائما يف كل انتخابات يف كل الدنيا.. لكن وطبقا لقراءتي غري 
أن  كبار،  سياسيون  ومنهم  املرشحني،  كبار  عىل  فات  مثلما  املتواضعة 
القانون الجديد غدار مثل »ولف« أحمد الخليل الذي كل جريرته إنه »يضع 
كوم حجار بباب الدار« فإن املليونري العضوي فاته كذلك أن هذا القانون 
»ما عنده يمه إرحميني«. الفوز يف هذا القانون ال يتم استنادا اىل مجرد 
قناعات الزعامة التقليدية ألنها غدارة أحيانا كما إنه ال يستند اىل كمية 

الطليان واملفطح والقوزي والترشيب وسالل الفواكه والحلويات.

محزة مصطفى 

تألقت النجمة العراقية، رحمة 
رياض، عىل مرسح »املياسة« 
يف العاصمة القطرية الدوحة 
مهرجان  فعاليات  ضمن 
واحدة  يف  للتسوق  قطر 
الحفالت  وأجمل  اروع  من 

الفنية عىل اإلطالق. 
أطلّت  األسود  بفستانها 
جمهورها  عىل  رحمة 

متعطشاً  كان  الذي  القطري 
لسماع أغنياتها مبارشة وقدمت 
منها  نذكر  أجملها،  من  باقة 
»الكوكب«، »وعد مني«، وغريها 
تفاعالً  القت  التي  األغنيات  من 
كبرياً من الجمهور الذي قاطعها 
يف  وشاركها  أغنية  من  أكثر  يف 
نظريه  قل  بتفاعل  تقديمها 

وبصوت واحد. 

رحمة التي أعربت عن سعادتها 
قطر،  يف  أهلها  بني  بوجودها 
مقاطع  إىل  حفلها  تحّول 
مواقع  منصات  تداولتها  فيديو 
التواصل االجتماعي والناشطون 
الراقي،  لفنها  واملتابعون 
املشيدة  التعليقات  يف  وأسهبوا 
وتواضعها  وصوتها  بحضورها 
أشعلت  التي  الفرحة  واألجواء 

املرسح. 
التي  رحمة  أن  إىل  أخرياً  إشارة 
»املوريكس  جائزة  حصدت 
نجمة  أفضل  فئة  عن  دور« 
غناء عربية عراقية للعام 2021 
تحقق أغنيتها »الكوكب« نجاحاً 
عرب  خصوصاً  النظري،  منقطع 
يوتيوب بلغت ٤1 مليون مشاهدة 

بعد شهرين من طرحها.

رمضان،  محمد  النجم،  أعلن 
ترشيحه لي جائزة أفضل فنان 
تعاون  وأفضل  إفريقيا،  يف 
أغنية  عن  كليب  فيديو  وأفضل 
»يا حبيبي«.ونرش محمد رمضان 
 Free Fire لعبة  من  فيديو 
التصويت  متابعيه  من  وطلب 
له.وعلق عىل الفيديو: »لجميع 
رمضان  ومحمد  مارو  محبني 

لقد تم ترشيح محمد رمضان لجائزة 
تعاون  إفريقيا وأفضل  أفضل فنان يف 
تشجيعك  أظهر  كليب،  فيديو  وأفضل 
أجله«. من  بالتصويت  وقم  ودعمك 

عن  أعلن  قد  رمضان  محمد  وكان 
 -  MediaHub« رشكة  مع  تعاقده 
سعدي جوهر« عىل تقديم عمل درامي 
لرمضان 2022، من تأليف محمد فريد 

وإخراج محمد ياسني.

سعد  الفنان  أثارها  الجدل  من  حالة 
روان  الكويتية  والفاشينيستا  ملجرد، 
فيديو  مقطع  تداول  بعد  حسني،  بن 
أثناء  األحضان،  يتبادالن  يجمعهما 
بحضور  دبي  يف  ملجرد  أحياها  حفلة 
الفيديو  املشاهري.ويف مقطع  عدد من 
ملجرد  تحتضن  وهي  روان  ظهرت 
التي  األغنية  عىل  تمايال  ثم  ويقبلها، 
يؤديها، ثم وضع ملجرد ُقبلة عىل يديها.
وحظي الفيديو بردود فعل واسعة بني 

صفحات  عىل  تداوله  عقب  املتابعني، 
السوشيال ميديا، كانت أغلبها منتقدة 
بشكل  ظهرا  أن  بعد  الثنائي،  ترصف 
حميمي عىل حد وصفهم.وانتقد رواد 
ترصف  االجتماعي  التواصل  مواقع 
روان بن حسني وعربوا عن استيائهم 
لألمر،  ممانعتها  وعدم  جرأتها  من 
استمرارها يف  إىل  اآلخر  البعض  ولفت 
احتضانه عىل الرغم من استمراره يف 

الغناء وابتعاده عنها قليالً.

التواصيل  مواقيع  رواد  تيداول 
للفنانية  صيورة  االجتماعيي 
أحيدث  مين  إليسيا،  اللبنانيية 
إطاللية لهيا يف دبيي، لكين ليم 
تكين اإلطاللة موفقة بالنسيبة 
لجمهورها، إذ اعتربوها جريئة.
يف الصورة ارتدت إليسيا قميصاً 
من الشييفون الشيفاف باللون 
األسيود؛ لتظهر حمالية الصدر 
بالليون األحمير، ونسيقت معه 
بنطيال جينيز ُمجسيم.وتزينت 
اإلكسسيوارات  من  بمجموعية 
التي تضم أقراط رقيقة وسلسلة 

وسياعة يف اليد الييرسى باللون 
بترسيحية  .وظهيرت  الفيي 
تركيت  شيعر بسييطة، حييث 
خصالت شعرها البنية منسدلة 
عيىل كتفيهيا بشيكل طبيعيي. 
وانهاليت التعليقيات عيىل تليك 
الصور غيري املرغوبة بالنسيبة 
لبعيض جمهورها، مندهشيني 
مين مالبسيها وطاليب البعض 
بسيحب إقامتهيا الذهبيية من 
دبي.كانت إليسا قد حصلت عىل 
تأشيرية اإلقامية الذهبية لدولة 
اإلمارات، والتي تعطى ألصحاب 

املواهيب املتخصصية والفنانني 
والباحثيني واملبدعيني، لتكيون 
الحاصليني  املشياهري  أحيدث 

عليها.

بعيد فيرتة إجيازة طويلية قضتهيا، 
نسيليهان أتاغول، بطلة مسلسل 

»حيب أعميى«، تعود مجيدداً 
امليرض  مين  تعافيهيا  بعيد 
اليذي الحقها أثنياء تصوير 
مسلسيلها الرتكي الشيهري 
لتميارس  السيفري«  »ابنية 
ميع  الطبيعيية  حياتهيا 

زوجهيا قاديير أوغلو.بمجرد 
العشياء  لتناول  وجودهما معاً 

يف أحد املطاعم يف تركيا، الحقتهما 
كامريات املصورين والصحافة للسؤال 

عن آخير التطيورات الصحيية لحالة نسيليهان 
خاصة بعد نرشها أكثر من فيديو وهي تقي وقتها 
برفقية زوجهيا يف حفيالت صديقهما املقيرب مراد 
دالكيدتيش؛ وهيذا ما أكده قادير أوغليو أنه بمجرد 

ن  عيال إل عين حفلة غنائيية جديدة له ا
يرافقانه ويقضيان عطلة 
قصرية معاً لالسيتمتاع 
بأغنياته.أما نسليهان 

التي بدت بصحة جيدة، فقالت إنها حالياً 
بدأت تتحسين وتقي الوقت املمتع 
اليذي لم تقضيه مع زوجها خالل 
فرتة مرضها.وكان هناك العديد 
من األخبار التيي انترشت عرب 
املواقع اإللكرتونية الرتكية عن 
تعاون درامي يجمع نسليهان 
وشياتاي أولسوي خالل الفرتة 
القادمة؛ وهذا ما نفته نسليهان 
يف ترصيحاتهيا الصحفية األخرية 
وأكيدت أنيه ال يوجد ميرشوع ثابت 
حتيى اآلن، لكنهيا تقيرأ السييناريوهات 
املعروضة عليها لتتخذ القرار املناسيب، خاصة أنها 
ترى أنه حيان الوقت لعودتها مجيدداً للوقوف أمام 
الكامريا بعد فرتة إجازة طويلة.وبسيؤال نسيليهان 
عن املشيهد الذي جميع قادير بممثلية تركية وأثار 
الكثيري مين الجدل خيالل الفيرتة املاضيية، رفضت 
نسيليهان التعليق، كما رفضت الرد عىل سيؤاله عن 
نيتهيا يف اإلنجاب وانرصفت ميع زوجها بعد مقابلة 

أصدقائهما عىل باب املطعم.
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