
بغداد/ الزوراء:
اتفق نقيـب الصحفيـني العراقيني، رئيس 
اتحـاد الصحفيني العرب، مؤيد الالمي، مع 
زعيـم الحـزب الديمقراطي الكردسـتاني، 
مسـعود بارزانـي، عىل رؤى عديـدة، منها 
الصحفيـني وعقـد مؤتمراتهـم. زيـارات 
وقـال الالمـي يف تغريـدة له عـىل ”تويرت“ 
الرئيـس  ”التقيـت  ”الـزوراء“:  تابعتهـا 

مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي 
اربيـل، وكان  الكردسـتاني، يف محافظـة 
عـىل  ”اطلعـت  مثمرا“.وأضـاف:  اللقـاء 
رؤيتـه للعديد من القضايـا، خصوصاً بعد 
االنتخابـات األخـرية، كما حملنـي تحياته 
للصحفيـني العراقيني وإعجابـه بجهدهم 
وعطائهم، واتفقنـا عىل رؤى عديدة، منها 

زيارات الصحفيني وعقد مؤتمراتهم“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت املفوضية العليا املسـتقلة لالنتخابات، 
امـس االثنني، املبـارشة بأول مراحـل عملية 
العـد والفرز اليـدوي يف (70) محطة بنينوى 
اإلعالمـي  املكتـب  املقبل.وقـال  األربعـاء 
للمفوضية يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: ”إيماناً 
بشفافية العملية االنتخابية والتعامل بجدية 
مع طلبـات الطعون املقدمة اليها، سـتبارش 

أول مراحـل عمليـة العـد والفرز اليـدوي بـ 
(70) محطـة ملحافظـة نينـوى وذلـك يـوم 
الثامنـة  السـاعة   27/10/2021 األربعـاء 
صباحـاً ولغايـة الخامسـة عـرصاً يف قاعـة 
الرشف/ نصـب الجندي املجهـول يف بغداد“.
وأضـاف أن ”العملية سـتتم بحضـور وكالء 
األحـزاب السياسـية واملرشـحني واملراقبـني 

واإلعالم“.

بغداد/ الزوراء: 
أعلنـت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 
امـس االثنني، إعادة فتح نافـذة التقديم إىل 
استمارتي تعديل الرتشـيح وقبول خريجي 
2020/2021.وذكـرت  السـابقة  السـنة 
الـوزارة يف بيان تلقته ”الـزوراء“: أن ”مدة 
التقديـم اإللكرتونـي تسـتمر اىل القناتـني 
العامة وذوي الشـهداء عرب بوابة الدراسات 
www.dirasat-gate.) والتخطيط واملتابعة

org)   خمسـة عـرش يوماً ابتـداًء من اليوم 
االثنني (أمس) املوافـق الخامس والعرشين 
مـن ترشيـن األول الحايل“.وأضـاف البيان 
أن ”إجـراءات التقديـم للطالـب (املؤجل أو 
الراسـب) الراغب بتعديل الرتشـيح تبدأ عن 
طريق مراجعة الجامعة املقبول فيها لتفعيل 
الرقـم االمتحاني“، مبينًة، أن ”تفعيل الرقم 
االمتحاني يكون للطلبة من ذوي الشـهداء 

عن طريق مؤسسة الشهداء حرصاً“.

الرباط/ متابعة الزوراء:
منعت السـلطات املغربية نائبتني من 
دخول مجلـس النـواب (الغرفة األوىل 
للربملـان)، لعـدم امتالكهمـا ”جـواز 
التلقيـح“ ضـد فـريوس ”كورونـا“.
والخميـس املـايض، بدأ رسيـان قرار 
حكومـي يقيض بإبراز وثيقة تسـمى 
”جـواز التلقيـح“ كـرشط للتنقـل يف 
أرجـاء اململكـة ودخـول املؤسسـات 

العامة والخاصـة والفنادق واملقاهي 
وغريهـا، وهـو مـا أثـار احتجاجات 
رافضـة للتطعيـم اإلجباري.ومنعـت 
(الحـزب  منيـب  نبيلـة  النائبتـني 
االشـرتاكي املوحد)، وفاطمة الزهراء 
تامنـي (فيدرالية اليسـار) من دخول 
الربملـان يف العاصمـة الرباط.وقالـت 
نبيلـة منيـب، يف ترصيـح صحفـي: 
”منعوني من الدخول إىل الربملان، لعدم 

التوفر عىل جـواز التلقيح“.وأضافت: 
”ليس لدي جواز التلقيح، ألنني أعترب 
التلقيـح اختياريا وليـس إجباريا، وال 
يمكـن خـرق مضامـني الدسـتور“.
لهـم)  (أظهـرت  ”أدليـت  وتابعـت: 
بشهادة فحص PCR سلبي تؤكد عدم 
إصابتي بكورونا، ورغم ذلك منعوني، 
فلما يخافون منـي (؟!)“.ووقع أكثر 
من 30 ألف من حقوقيني وسياسـيني 

يف املغـرب عريضة إلكرتونيـة تطالب 
بإلغاء قرار ”جواز التلقيح“.ووسـط 
إجراءات أمنيـة مكثفة األحد، تظاهر 
مئات األشخاص يف مدن الدار البيضاء 
وفـاس ومراكش ومكناس (شـمال) 
وأكاديـر (وسـط)، مندديـن بفـرض 
”جواز التلقيـح“ وإلزامهم بالتطعيم 
والتنقـل  املؤسسـات  إىل  للدخـول 
بـني املحافظـات.ويف الربـاط، منعت 

السـلطات األمنية احتجاجات مماثلة 
قـرب الربملـان، رفع خاللهـا عرشات 
املتظاهريـن الفتـات مكتـوب عليهـا 
عبـارة: ”مـا ملقحينـش (لـن نأخـذ 
املغربية،  الحكومة  اللقاح)“.وأعلنـت 
 ،2020 األول  ديسـمرب/كانون   21 يف 
فـرض حالـة طـوارئ صحيـة ملدة 3 
أسـابيع، ملنع انتشـار كورونـا، ومنذ 

ذلك الوقت يتم تمديدها.

الزوراء/ حسني فالح:
اعلنـت االمانة العامـة ملجلس الوزراء تسـلمها 
التصاميـم الخاصة بمرشوع بناء الف مدرسـة 
يف عمـوم املحافظـات، وفيمـا اكـدت انجاز ٧٤ 
مدرسـة متلكئة يف عمـوم العراق، كشـفت عن 

اهـم التوصيات ملعالجة امللوحـة يف نهر الفرات.
وقال املتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء، حيدر 
مجيد، يف حديـث لـ»الزوراء»: إنـه تم انجاز ٧٤ 
مدرسـة يف عموم العراق ضمن مـرشوع األبنية 
املتلكئة، وننتظر تسلم ٤٠ أخرى. الفتا اىل انجاز 

٢٨ مدرسـة كانت متلكئـة يف محافظة ذي قار.
وأضـاف: أن االمانـة العامـة ملجلـس الـوزراء 
تسـلمت التصاميم الهندسـية والنماذج األخرية 
لبنـاء الف مدرسـة ضمن االتفاقيـة مع الصني 
كمرحلـة أوىل من مجموع ٧ آالف مدرسـة.وعن 

التوصيـات ملعالجة ملوحة نهـر الفرات، اوضح 
مجيد: ان لجنة األمر الديواني (٧٣ لسنة ٢٠٢١) 
تمكنت من تحويل التوصيات من الورق إىل أرض 

الواقع خالل أربعة اجتماعات.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
اكد الرئيس املـرصي، عبدالفتاح السـييس، إن بالده 
تتطلـع إىل التوصـل التفاقيـة ملزمـة بشـأن سـد 
«النهضة» اإلثيوبي يف أقرب وقت، معلنا اسـرتاتيجية 
إلدارة املوارد املائية بتكلفـة ٥٠ مليار دوالر.جاء ذلك 
خالل كلمته أمـام «الدورة الرابعة ألسـبوع القاهرة 
للمياه ٢٠٢١»، أوردتهـا صحيفة «األهرام» اململوكة 
للدولة.وقـال السـييس: «نتطلـع إىل التوصل يف أقرب 
وقـت دون إبطاء التفاقيـة متوازنة وملزمـة قانونا 
بشأن سـد النهضة، اتسـاقا مع البيان الذي أصدره 
مجلـس األمن يف سـبتمرب (أيلـول) املايض».وأوضح 
قائـال: «مـرص وضعـت خطـة اسـرتاتيجية إلدارة 
املـوارد املائية حتى عـام ٢٠٣٧، بتكلفة تقديرية ٥٠ 
مليـار دوالر، وقد تتضاعـف نتيجة معـدالت التنفيذ 

الحالية».وأضـاف: «نتفهم أهداف إثيوبيـا التنموية 
لكن دون أن يسبب السد رضًرا ملرص والسودان، وعىل 
أسـاس من االحـرتام لقواعد القانون الدويل».وشـدد 
عىل «أهميـة إعالء مبادئ التعـاون والتضامن الدويل 
بما يمكن الشـعوب مـن مواجهة التحديـات العاملية 
الراهنـة، اتصـاال بقضية املياه ولنتفـادى الوقوع يف 
براثـن التناحر حولها».وتابع: «أزمـة املياه أصبحت 
من أبرز التحديات الدولية امللحة، بسبب زيادة سكان 
العالم مع ثبات مصادر املياه العذبة والتدهور البيئي 
وتغري املناخ والسـلوك البرشي غري الرشيد من خالل 
إنشـاء مرشوعـات مائيـة غـري مدروسـة».وتتبادل 
مرص والسـودان مع إثيوبيا اتهامات باملسؤولية عن 
تعثر مفاوضات السـد، بسبب خالفات حول التشييد 

والتشغيل وجدولة امللء.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت اسـعار النفط، امـس االثنني، اىل 
٨٦ دوالراً للربميل بعـد نهج أوبك.وذكرت 
السـعودية أن «تحالـف أوبـك+ يجـب أن 
يحافـظ عىل نهجه الحـذر إلدارة إمدادات 
الخام العاملية، نظـًرا للتهديد الذي ال يزال 
يمثله الوباء عىل الطلب.وارتفع خام برنت 
القيـايس العاملي بنسـبة ١٪، بعد سـبعة 
مكاسـب أسـبوعية متتالية، بينما سجل 
خام غـرب تكسـاس الوسـيط األمريكي 
أعىل مسـتوى منذ ٢٠١٤، فوق ٨٤ دوالراً.
وقال وزير الطاقة السـعودي، عبد العزيز 
بن سـلمان: إن «املنتجني يجب أال يأخذوا 
االرتفاع يف األسـعار كأمر مسـّلم به، هذا 

املوقـف املحافـظ رددته كل مـن نيجرييا 
وأذربيجان».وقفزت أسـعار النفط بأكثر 
مـن الضعف عىل مدار اإلثني عرش شـهرًا 
املاضية، مما أثار مخاوف التضخم، حيث 
انتعـش االقتصاد العاملي مـن االضطراب 
الناجـم عن وباء فـريوس كورونا، وبينما 
ارتفع االسـتهالك، كانـت منظمة البلدان 
للبـرتول وحلفاؤهـا (أوبـك+)  املصـدرة 
مقيدين يف تخفيف التخفيضات الصارمة 
لإلمـدادات التـي ُفرضـت يف ٢٠٢٠ إلنقاذ 
األسـعار. وأدى ذلـك إىل ارتفاع خام برنت 
إىل أعـىل مسـتوى منـذ عـام ٢٠١٨ مـع 

انخفاض املخزونات.

الزوراء/مصطفى العتابي :
حـذرت وزارة الصحة، امـس االثنني، 
من انتشـار سـاللة جديـدة لكورونا، 
وفيما دعت املواطنني كافة اىل التوجه 
الفـوري ملراكـز اللقـاح حفاظـاً عىل 
سالمتهم، شكلت فرقا لزيارة الكليات 
والحكوميـة  االهليـة  والجامعـات 

ملتابعة مدى االلتزام بقـرارات اللجنة 
العليا للصحـة والسـالمة.وذكر بيان 
للـوزارة، تلقته «الـزوراء»: أن «وزارة 
الصحـة تراقـب عـن كثب مـن خالل 
لجانهـا وخربائهـا الوضـع الوبائـي 
العاملي، إذ شـهدت عـدة دول يف األيام 
املنرصمة ارتفاعاً غري مسـبوق بعدد 

اإلصابات والوفيـات بالرغم من بلوغ 
تلـك الـدول مسـتويات عالية لنسـب 
تلقيـح مجتمعاتها، فقـد ارتفع عدد 
اإلصابات يف بريطانيا وروسـيا بشكل 
كبري مـع زيـادة بالوفيـات أيضاً مع 
وجـود دالئل لظهور تحـورات جديدة 
يهـدد  وهـذا   ،١٩ كوفيـد  بفـريوس 

بانتشـار هـذه السـالالت الجديدة اىل 
بقيـة دول العالم».وتابع البيان «لذلك 
اننـا ال نسـتبعد حدوث موجـة رابعة 
يف  الجينيـة  التحـورات  تلـك  نتيجـة 
الفـريوس، اضافة اىل وجـود العوامل 
املسـاعدة لتدهور الوضـع الوبائي يف 
العـراق، نتيجة لعدم التـزام املواطنني 

باإلجراءات الوقائية وكثرة التجمعات 
البرشيـة بشـتى انواعهـا، اضافة اىل 
عدم تحقيق نسـب عاليـة من تلقيح 
املواطنني كل ذلك ينبئ بحدوث ارتفاع 
باإلصابـات والتـي قد تكون قاسـية 

تهدد نظامنا الصحي».
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السودان/ الزوراء:
أعلن رئيس مجلس السيادة االنتقايل 
يف السـودان، عبـد الفتـاح الربهان، 
امـس اإلثنـني، حالـة الطـوارئ يف 
جميع أنحاء السودان، وحّل مجليس 
السـيادة والوزراء يف البـالد، وكذلك 
تعليق العمل يف بعـض مواد الوثيقة 
الدسـتورية، وذلك بعد سـاعات من 
االنقالب الـذي تّم عىل أثـره اعتقال 
رئيـس الـوزراء، عبد اللـه حمدوك، 
وسياسـيني  الحكومـة  يف  ووزراء 

آخرين.
بثـه  خطـاب  يف  الربهـان  وأعلـن 
التلفزيـون السـوداني، إقالة حكام 
الواليـات وتعليق العمل ببعض مواد 
السـودان،  يف  الدسـتورية  الوثيقـة 
مسـتقلة  حكومـة  أن  إىل  مشـرياً 
موعـد  حتـى  السـودان  سـتحكم 
االنتخابـات، قائـًال: ”سـنخلق بيئة 
مناسـبة لألحزاب السياسية وصوالً 
الربهـان  االنتخابات“.وأكـد  إىل 
”التزام“ بالده بـ“االتفاقات الدولية 
املوقعة“، مؤكداً تمسـكه بـ“إكمال 
التحـول الديمقراطـي حتى تسـليم 
الدولـة إىل حكومـة مدنيـة  قيـادة 
منتخبة“.وإذ أعلن تعليق عمل لجنة 
مكافحة الفساد، لفت إىل أن الخالفات 
بني الساسـة والطموح والتحريض 
أجربنـا عـىل التحـرك. وقـال: ”ثمة 
حاجة للجيش لحماية أمن وسالمة 

البـالد وفقاً ملـا ينص عليـه اإلعالن 
الثقافة  وزارة  الدستوري“.واعتربت 
واإلعالم السـودانية إعـالن الربهان 
انقالباً عسكرياً، قائلة: ”الفريق أول 
عبدالفتاح الربهان، يعلن االسـتيالء 
عىل السلطة بانقالب عسكري، وحل 
مجلس السـيادة االنتقـايل ومجلس 

الوزراء، ووالة الواليات ولجنة تفكيك 
التمكـني“. مشـرية إىل أن الربهـان 
جّمد عمل اللجنة املستقلة يف مجزرة 
فض اعتصام القيادة.ويأتي خطاب 
الربهـان بعـد سـاعات مـن انقالب 
عسـكري بدأ، صباح امـس اإلثنني، 
مع قيـام قوات من الجيش باعتقال 

وبعـض  الحكومـة  وزراء  معظـم 
أعضاء مجلس السـيادة من املكون 
املدنـي، وصـوالً إىل اعتقـال رئيـس 
الحكومـة عبـد اللـه حمـدوك بعـد 
سـاعات من فرض اإلقامة الجربية 
عليه يف منزله.وإثـر التحركات التي 
قـام بهـا الجيش، خرجـت عرشات 

التظاهـرات يف مدن سـودانية عدة، 
وأم  الخرطـوم  العاصمـة  أبرزهـا 
للتنديد باالنقالب، واملطالبة  درمان، 
السـيايس،  مدني.الزلـزال  بحكـم 
سـاعة  يف  السـودان  رضب  الـذي 
مبكرة، امـس االثنني، ما قد يعصف 
التي يعيش  بالديمقراطيـة الهشـة 
فيها البلد األفريقي عقب الثورة عىل 
نظام الرئيس السـابق عمر البشري.

ويبـدو أن الفصل األخـري يف صفحة 
عـىل  املدنـي  العسـكري  الـرصاع 
السـلطة يف السـودان، قـد كتب بعد 
اعتقال عددا من الوزراء عىل رأسهم 
املستشـار اإلعالمي لرئيـس الوزراء 
السـوداني، فيصـل محمـد صالح، 
ووزير الصناعة السـوداني، إبراهيم 
الشيخ، ووزير شؤون مجلس الوزراء 
خالد عمر يوسف.كما اعتقلت القوة 
األمنية أيضا العضو املدني يف مجلس 
السـيادة، محمـد الفكي سـليمان.

رئيس الوزراء نفسـه لم يسـلم من 
األمر، حيث ذكرت وسـائل إعالم أن 
عبد الله حمدوك وضع رهن اإلقامة 
الجربية بعـد أن حارصت قوة أمنية 
منزله.من جهته، قال تجمع املهنيني 
السودانيني وهو قوى ثورية منارصة 
للديمقراطيـة، إنه تـم اعتقال أغلب 
أعضـاء مجلـس الـوزراء واملجلس 

السيادي يف السودان.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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بغداد/ الزوراء:

نفى الناطق باسم القائد العام للقوات املسلحة، 

نظام  إعادة  االثنني،  امس  رسول،  يحيى  اللواء 

يف  رسول  اللواء  الجيش.وقال  ملنتسبي  البديل 

أي  يصدر  «لم  «الزوراء»:  تلقته  مقتضب  بيان 

الجيش  البديل ملنتسبي  إعادة نظام  بيان بشأن 

اإلجازات  نظام  «تحديد  ان  العراقي».وأكد 

العليا  العسكرية  القيادة  بتقديرات  مرهون 

ألوضاع البالد».

@ÒÜb«g@Ô–‰Ì@fiÏéä@ÛÓ±@ıaÏ‹€a
îÓßa@=èn‰æ@›Ìáj€a@‚bƒ„

·Ëmaã∏˚fl@á‘«Î@µÓ–zó€a@paäbÌå@bË‰fl

@ÒáÌá«@Ù˙ä@Û‹«@Êb‘–nÌ@Ô„aåäbiÎ@Ôfl˝€a
›Óiäc@¿@b‡Ëˆb‘€@fi˝Ç

@á»€a@›yaãfl@∂Îc@ãíbjm@ÚÓöÏ–æa
ÙÏ‰Ó‰i@Ú�´@70@¿@ÎáÓ€a@åã–€aÎ

@›Ìá»n€@·Ìá‘n€a@|nœ@ÒÜb«g@Â‹»m@·Ó‹»n€a
Ú‘ibè€a@Ú‰è€a@Ô∞ãÇ@fiÏj”Î@|Óí6€a
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@∂g@…‹�nÌ@÷aã»€a@ZÔ„b‰j‹€a@Í7ƒ‰€@Ô‡√bÿ€a
ÂÌá‹j€a@µi@Übón”¸a@ÊÎb»n€a@ãñaÎc@’ÓqÏm

@pb–‹fl@Ú»jé@Ô„bjé�a@ıaäåÏ€a@êÓˆä@…fl@s¢

بغداد/ الزوراء:
اكـد رئيـس مجلـس الـوزراء، مصطفـى 
الكاظمـي، خـالل لقائه نظـريه اللبناني، 
اىل  يتطلـع  العـراق  ان  ميقاتـي،  نجيـب 
توثيق اوارص التعاون االقتصادي والتبادل 
التجـاري بـني البلدين، فيمـا بحث رئيس 
الكاظمـي، خـالل اتصـال هاتفـي، مـع 
نظريه اإلسـباني، بيدرو سانشـيز، سبعة 
ملفـات مهمة ابـرز االقتصـاد ومكافحة 
االرهاب.وذكـر املكتـب االعالمـي لرئيـس 
الـوزراء يف بيان تلقته «الزوراء»: ان رئيس 
الكاظمـي،  مصطفـى  الـوزراء،  مجلـس 
اسـتقبل رئيس الـوزراء اللبنانـي، نجيب 

ميقاتـي، والوفد املرافق لـه، الذي وصل إىل 
بغداد ظهر اليوم (أمس) يف زيارة رسـمية، 
وبحـث اللقاء سـبل تعزيـز التعـاون بني 
العراق ولبنان، وتنسـيق املواقـف الثنائية 
فيما يتعلـق بالقضايا اإلقليميـة والدولية 
والقضايـا ذات االهتمـام املشـرتك.ورّحب 
الكاظمـي بالوفـد الضيف، مؤكـداً أهمية 
تعميـق العالقـات العراقية-اللبنانيـة بما 
يخدم الشعبني الشـقيقني، وأشار سيادته 
أوارص  توثيـق  إىل  يتطلـع  العـراق  أن  إىل 
التجاري،  التعـاون االقتصـادي والتبـادل 
فضالً عن تعزيز التنسيق يف املجال األمني.

\b„ÎäÏ◊^@áö@\|Ó‘‹n€a@åaÏu^@b‡Ë◊˝nfla@‚á»€@Êbæ5€a@fiÏÇÜ@Âfl@µnÓiãÃfl@µnjˆb„@…‰fl

بغداد/ الزوراء:
الحذف  درجات  بانتظار  أسماء  وجود  االثنني،  امس  الدفاع،  وزارة  نفت 
مواقع  صفحات  «بعض  أن  «الزوراء»:  تلقته  للوزارة،  بيان  واالستحداث.وذكر 
املتقدمني يوم ١٥ - ١٠ -  بأن أسماء  تناقلت خرباً مفاده  التواصل االجتماعي 
وتوجيه  األعداد  ملعرفة  واالستحداث)  (الحذف  درجات  وبانتظار  جاهزة   ٢٠١٩
دعوة للتظاهر بشأن ذلك».وأكد، البيان أن «هذا الخرب عاٍر عن الصحة ولم يصدر 
من  فقط  تصدر  بها  الخاصة  «األخبار  أن  اىل  مشرية  الدفاع»،  وزارة  إعالم  عن 
موقعها الرسمي ومنصاتها عىل مواقع التواصل االجتماعي (الفيسبوك، تويرت، 
غري  أما  الفايرب)،  التليغرام،  (اليوتيوب،  عىل  وقنواتها  شات)  سناب  انستغرام، 

ذلك فهي أخبار عارية عن الصحة».

@µÓ»n‹€@ÒçÁbu@ıb8˛@ÜÏuÎ@¸@Z bœá€a
taázné¸aÎ@“â®a@pbuäÜ@äbƒn„bi
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@ãÌáfl@’¢@ùj”@ãflaÎc@äÎáñ
b–√Ïfl@QQ@Î@äb”@à@ÚÌá‹i

الزوراء/مصطفى العتابي :
االثنني،  امس  الصحة،  وزارة  حذرت 
لكورونا،  جديدة  ساللة  انتشار  من 
وفيما دعت املواطنني كافة اىل التوجه 
عىل  حفاظاً  اللقاح  ملراكز  الفوري 
سالمتهم، شكلت فرقا لزيارة الكليات 
والجامعات االهلية والحكومية ملتابعة 
العليا  اللجنة  بقرارات  االلتزام  مدى 

للصحة والسالمة.
”الزوراء“:  تلقته  للوزارة،  بيان  وذكر 
أن ”وزارة الصحة تراقب عن كثب من 
خالل لجانها وخربائها الوضع الوبائي 
األيام  يف  دول  عدة  شهدت  إذ  العاملي، 
بعدد  مسبوق  غري  ارتفاعاً  املنرصمة 
بلوغ  من  بالرغم  والوفيات  اإلصابات 
لنسب  عالية  مستويات  الدول  تلك 
عدد  ارتفع  فقد  مجتمعاتها،  تلقيح 
بشكل  بريطانيا وروسيا  يف  اإلصابات 
مع  أيضاً  بالوفيات  زيادة  مع  كبري 
جديدة  تحورات  لظهور  دالئل  وجود 
يهدد  وهذا   ،19 كوفيد  بفريوس 
اىل  الجديدة  السالالت  هذه  بانتشار 

بقية دول العالم“.
نستبعد  ال  اننا  ”لذلك  البيان  وتابع 
تلك  نتيجة  رابعة  موجة  حدوث 

التحورات الجينية يف الفريوس، اضافة 
لتدهور  املساعدة  العوامل  وجود  اىل 
نتيجة  العراق،  يف  الوبائي  الوضع 
باإلجراءات  املواطنني  التزام  لعدم 

البرشية  التجمعات  وكثرة  الوقائية 
بشتى انواعها، اضافة اىل عدم تحقيق 
كل  املواطنني  تلقيح  من  عالية  نسب 
باإلصابات  ارتفاع  بحدوث  ينبئ  ذلك 

نظامنا  تهدد  قاسية  تكون  قد  والتي 
الصحي“.

وأضاف أن ”السبيل الوحيد لدرء خطر 
الوبائية املتوقعة هو تحقيق  املوجات 

ـ  املجتمع،  تلقيح  من  العالية  النسبة 
النسبة  نبلغ  لم  اآلن  حتى  ـ  ولألسف 
التدهور  خطر  تدفع  التي  املطلوبة 

الوبائي املتوقع“.
الفوري  ”التوجه  إىل  املواطنني  ودعا 
حفاظاً  اللقاح،  لتلقي  اللقاح  ملراكز 
حيث  ذويهم،  وسالمة  سالمتهم  عىل 
جميع  يف  كاٍف  بشكل  اللقاح  يتوفر 
مؤسساتنا الصحية، كما ندعو جميع 
القنوات اإلعالمية والفضائية وجميع 
لبذل  االجتماعي  التواصل  وسائل 
اللقاح  لتلقي  املواطنني  لحث  الجهد 

بأرسع وقت ممكن“.
الصحة  وزارة  أعلنت  اخر،  سياق  ويف 
الكليات  زيارة  ملتابعة  فرق  تشكيل 

والجامعات االهلية والحكومية.
تلقته  لها  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
بتشكيل فرق  ”قامت  أنها  ”الزوراء“: 
والجامعات  الكليات  لزيارة  صحية 

االهلية والحكومية كافة“.
االجراء  أن ”هدف هذا  البيان  وأضاف 
وتنفيذ  االلتزام  مدى  متابعة  هو 
قرارات اللجنة العليا للصحة والسالمة 
الوطنية فيما يخص التطعيم بعد بدء 

العام الدرايس 2022-2021“.

الزوراء/ حسني فالح:
تسلمها  الوزراء  ملجلس  العامة  االمانة  اعلنت 
يف  مدرسة  الف  بناء  بمرشوع  الخاصة  التصاميم 
مدرسة   74 انجاز  اكدت  وفيما  املحافظات،  عموم 
متلكئة يف عموم العراق، كشفت عن اهم التوصيات 

ملعالجة امللوحة يف نهر الفرات.
حيدر  الوزراء،  مجلس  أمانة  باسم  املتحدث  وقال 
 74 انجاز  تم  إنه  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  مجيد، 
األبنية  مرشوع  ضمن  العراق  عموم  يف  مدرسة 
املتلكئة، وننتظر تسلم 40 أخرى. الفتا اىل انجاز 28 

مدرسة كانت متلكئة يف محافظة ذي قار.
تسلمت  الوزراء  ملجلس  العامة  االمانة  أن  وأضاف: 
الف  لبناء  األخرية  والنماذج  الهندسية  التصاميم 
مدرسة ضمن االتفاقية مع الصني كمرحلة أوىل من 

مجموع 7 آالف مدرسة.
الفرات، اوضح  التوصيات ملعالجة ملوحة نهر  وعن 
 (2021 لسنة   73) الديواني  األمر  لجنة  ان  مجيد: 
أرض  إىل  الورق  من  التوصيات  تحويل  من  تمكنت 
إيجاد  يف  لتسهم  اجتماعات،  أربعة  خالل  الواقع 
الحلول املناسبة والجذرية لظاهرة ملوحة نهر الفرات 
من محافظة املثنى إىل محافظة ذي قار، السيما ان 

تلك املناطق عانت منذ سنوات من تلك الظاهرة.
وتابع: ان من بني التوصيات، ايضاً، معالجة ظاهرة 
التصحر وتحويل جزء من األرايض املحاذية للطريق 
باتجاه  النفطي  النارصية  حقل  من  بدءا  الدويل، 
وأراٍض  خرضاء  مساحات  إىل  املثنى،  محافظة 

صالحة للزراعة.
واضاف: ان اللجنة، التي يرأسها األمني العام ملجلس 

كبري  ودعم  بمتابعة  حظيت  الغزي،  حميد  الوزراء 
من قبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي. 
مشريا اىل: انها أنهت رؤاها وتوصياتها خالل الجلسة 
واحد  شهر  استمرت  التي  اجتماعاتها  من  الرابعة 

ابتداًء من 2/9 ولغاية 3/10.
وتابع مجيد: ان حسم امللف خالل فرتة قصرية يعد 
إنجازا نسبة إىل السنوات املاضية التي كان مواطنو 
املناطق املترضرة يعانون ملوحة نهر الفرات وظاهرة 

الكثبان الرملية.
حميد  الوزراء،  ملجلس  العام  األمني  ان  اىل:  واشار 
عىل  عقدت،  التي  االجتماعات  خالل  يؤكد  الغزي، 
لهذا  واإلداري  املايل  التنظيم  بإنجاز  اإلرساع  رضورة 
مقرتحاتها  القطاعية  الجهات  قدمت  أن  بعد  امللف، 
ورؤاها. مشيداً بجهد وزارتي الزراعة واملوارد املائية 

والديوانية)  املثنى،  قار،  (ذي  جامعات  يف  واألساتذة 
بتفعيل املرشوع وجعله جاهزاً  وحثهم عىل اإلرساع 

من الجوانب كافة.
ارتفاع  من  التخلص  يف  سيسهم  املرشوع  ان  يذكر 
وسيخدم  الفرات،  حوض  مناطق  يف  امللوحة  نسبة 
رشيحة واسعة من أبناء محافظات (املثنى، ذي قار، 
ثمانية  من  أكثر  إىل  عددهم  يصل  الذين  والديوانية) 
ماليني نسمة، وسيوفر املاء الصالح لهم، وأهميته يف 
تحقيق التنمية يف املجاالت الزراعية واآلثار اإليجابية 
إضافة  العاملة،  األيادي  تشغيل  يف  ستنتجها  التي 
إنشاء  عرب  كم   (80) بواقع  التصحر  مكافحة  إىل 
من  املمتد  الدويل  للطريق  املحاذي  األخرض  الحزام 
قضاء الشطرة يف محافظة ذي قار باتجاه محافظة 

الديوانية.

بغداد/ الزوراء:
الوزراء،  مجلس  رئيس  اكد 
لقائه  خالل  الكاظمي،  مصطفى 
ميقاتي،  نجيب  اللبناني،  نظريه 
ان العراق يتطلع اىل توثيق اوارص 
والتبادل  االقتصادي  التعاون 
بحث  فيما  البلدين،  بني  التجاري 
اتصال  خالل  الكاظمي،  رئيس 
هاتفي، مع نظريه اإلسباني، بيدرو 
سانشيز، سبعة ملفات مهمة ابرز 

االقتصاد ومكافحة االرهاب.
لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 
الوزراء،  مجلس  رئيس  ان 
استقبل  الكاظمي،  مصطفى 
نجيب  اللبناني،  الوزراء  رئيس 
الذي  له،  املرافق  والوفد  ميقاتي، 
وصل إىل بغداد ظهر اليوم (أمس) 
اللقاء  وبحث  رسمية،  زيارة  يف 
العراق  بني  التعاون  تعزيز  سبل 
الثنائية  املواقف  وتنسيق  ولبنان، 
اإلقليمية  بالقضايا  يتعلق  فيما 
االهتمام  ذات  والقضايا  والدولية 

املشرتك.
الضيف،  بالوفد  الكاظمي  ورّحب 
العالقات  تعميق  أهمية  مؤكداً 
يخدم  بما  العراقية-اللبنانية 
وأشار  الشقيقني،  الشعبني 
إىل  يتطلع  العراق  أن  إىل  سيادته 
االقتصادي  التعاون  أوارص  توثيق 
عن  فضالً  التجاري،  والتبادل 
األمني،  املجال  يف  التنسيق  تعزيز 
وتجفيف  اإلرهاب،  ومكافحة 

منابعه.
الوزراء  رئيس  أشاد  جانبه،  من 
باملواقف  اللبناني، نجيب ميقاتي، 
العراقية املساندة للشعب اللبناني، 
بها  نجح  التي  بالخطوات  وكذلك 
سياسة  تعزيز  يف  إقليمياً  العراق 
الحوار  لغة  وتغليب  التهدئة، 

والتواصل البناء.
ويف سياق اخر، ذكر بيان صدر عن 
مجلس  لرئيس  اإلعالمي  املكتب 
أن  ”الزوراء“:  تلقته  الوزراء، 
هاتفياً  اتصاالً  تلقى،  ”الكاظمي 
بيدرو  اإلسباني،  نظريه  من 
بحث  خالله  وجرى  سانشيز، 
البلدين،  بني  الثنائية  العالقات 

وسبل تعزيز التعاون املشرتك“.
خالل  بحثا  ”الجانبني  أن  وأضاف 
االتصال وسائل تعزيز التعاون بني 
العراق وإسبانيا يف قطاعات األمن، 
والثقافة،  والصناعة،  واالقتصاد، 
مكافحة  عن  فضالً  واالستثمار، 

اإلرهاب، وجذور التطرّف“.
”تقدير  عن  الكاظمي  وأعرب 
قّدمته  ملا  وشعباً  حكومة  العراق 
أزمة  خالل  تسهيالت  من  إسبانيا 

جائحة كورونا“.
سانشيز  أشاد  جانبه،  من 
االقتصادية  بـ“اإلصالحات 
حكومة  أنجزتها  التي  واإلدارية 
وما  قيايس،  وقت  يف  الكاظمي 
التي  البيضاء  الورقة  يف  تجسد 
هذا  يف  كمنهاج  الحكومة  قدمتها 

املجال“.

الزوراء / يوسف سلمان:

فيما تواصل مفوضية االنتخابات 

حسم الشكاوى والطعون املتعلقة 

االنتخابية،  العملية  بنتائج 

والكتل  الوطنية  القوى  جددت 

منزل  يف  املجتمعة  السياسية 

القانون،  دولة  ائتالف  رئيس 

رفضها  تأكيدها  املالكي،  نوري 

ومطالبة  االنتخابات  لنتائج 

املفوضية بالنظر بجدية للطعون 

والشكاوى القانونية املقدمة ضد 

نتائج االقرتاعني الخاص والعام، 

والفرز  العد  إجراء  عن  فضال 

وشفافية  بشمولية  اليدوي 

وتصحيح  املحطات  ولجميع 

االخطاء .

الفتح  تحالف  افصح  ذلك،  وازاء 

الوطني  االجتماع  تفاصيل  عن 

زعيم  منزل  يف  السياسية  للقوى 

نوري  القانون  دولة  ائتالف 

املالكي، مؤكدا ان جميع الخيارات 

يف  الحقوق  السرتداد  مفتوحة 

املفوضية  استجابة  عدم  حال 

ملطالب التصحيح .

وقال عضو تحالف الفتح، حسن 

”اجتماع  لـ“الزوراء“:  سالم، 

القوى الوطنية والكتل السياسية 

الرافضة لنتائج االنتخابات، الذي 

حرضته  املالكي،  مكتب  يف  عقد 

جميع األطراف املشككة بالنتائج 

الكردية  القوى  فيها  بما  األولية، 

االغلبية  تمثل  وهي  والسنية 

السياسية ”.

أو  طرف  ”غياب  ان  واوضح 

طرفني عن هذا االجتماع ال يؤثر 

سلبية  رسائل  يعطي  وال  اجماال 

عن وحدة اإلطار التنسيقي الذي 

طرح عرشات االدلة بشأن تزوير 

والتأكيد  لالنتخابات  املفوضية 

دون  النتائج  رفض  اعالن  عىل 

شفافية ”.

طرح  االجتماع   ” ان  واضاف 

تورط  بشأن  االدلة  عرشات 

نتائج  تزوير  يف  املفوضية 

ألطراف  واالنحياز  االنتخابات 

ان  مبينا  أخرى“.  دون  سياسية 

” االجتماع ال يستهدف اي طرف 

آليات  بإعالن  املفوضية  ويطالب 

الطعون  بشأن  واضحة  قانونية 

االلكرتونية  باألنظمة  والتالعب 

استخبارية  اجهزة  قبل  من 

خارجية ”.

املفوضية   ” ان  سالم:  وتابع 

جسيمة،  خروقات  ارتكبت 

ابرزها عدم غلق اجهزة التصويت 

يجعل  ما   ، املحدد  التوقيت  يف 

املفوضية غري جديرة بمسؤولية 

ان  عادا   .” االنتخابات  اجراء 

كانت  االخرية  االنتخابات   ”

انتخابات  تجربة  من  مقتبسة 

فضال  رسية،  تكن  ولم    2018

عن منع الكثري من الناخبني من 

ظهور  عدم  بذريعة  التصويت 

البصمات ”.

التظاهرات   ” ان  سالم  واعترب 

الشعبية واالعتصامات امام املنطقة 

للتزوير  طبيعية  نتيجة  الخرضاء 

الذي شهدته االنتخابات ” .

بغداد/ الزوراء:
 86 اىل  االثنني،  امس  النفط،  اسعار  ارتفعت 

دوالراً للربميل بعد نهج أوبك.
وذكرت السعودية أن ”تحالف أوبك+ يجب أن 
يحافظ عىل نهجه الحذر إلدارة إمدادات الخام 
العاملية، نظرًا للتهديد الذي ال يزال يمثله الوباء 

عىل الطلب.
وارتفع خام برنت القيايس العاملي بنسبة 1٪، 
بينما  متتالية،  أسبوعية  مكاسب  سبعة  بعد 
األمريكي  الوسيط  تكساس  غرب  خام  سجل 

أعىل مستوى منذ 2014، فوق 84 دوالراً.
بن  العزيز  عبد  السعودي،  الطاقة  وزير  وقال 
سلمان: إن ”املنتجني يجب أال يأخذوا االرتفاع 
يف األسعار كأمر مسلّم به، هذا املوقف املحافظ 

رددته كل من نيجرييا وأذربيجان“.
عىل  الضعف  من  بأكثر  النفط  أسعار  وقفزت 

أثار  مما  املاضية،  شهرًا  عرش  اإلثني  مدار 
االقتصاد  انتعش  حيث  التضخم،  مخاوف 
العاملي من االضطراب الناجم عن وباء فريوس 
كانت  االستهالك،  ارتفع  وبينما  كورونا، 
وحلفاؤها  للبرتول  املصدرة  البلدان  منظمة 
التخفيضات  تخفيف  يف  مقيدين  (أوبك+) 
 2020 يف  ُفرضت  التي  لإلمدادات  الصارمة 
إلنقاذ األسعار. وأدى ذلك إىل ارتفاع خام برنت 
إىل أعىل مستوى منذ عام 2018 مع انخفاض 

املخزونات.
وكانت مكاسب النفط الخام مدعومة بارتفاع 
قوي يف أسعار الغاز الطبيعي، مما عزز الطلب 
اضاف  وبينما  كبديل،  النفطية  املنتجات  عىل 
وزير الطاقة السعودي إن االستهالك قد يزيد 
من 500000 إىل 600000 برميل يومًيا إذا كان 
األرضية  الكرة  من  الشمايل  النصف  يف  الشتاء 

الغاز  من  الرشكات  وتحولت  املعتاد،  من  أبرد 
أيًضا من أن املزيد  إىل النفط الخام، فقد حذر 
للحد  الكثري  تفعل  لن  أوبك+  من  الرباميل  من 
من تكاليف الغاز يف أوروبا و آسيا أو البنزين 

يف الواليات املتحدة.
تتعامل  بعد،  ينتِه  لم  الوباء  أن  إىل  إشارة  ويف 
ناجمة  متجددة  انتشار  موجة  مع  الصني 
وانترشت  الخارج.  من  القادم  دلتا  متغري  عن 
موجة من اإلصابات إىل 11 مقاطعة صينية يف 

األسبوع الذي بدأ يف 17 ترشين االول.
ويف الوقت الحايل، ترفع أوبك+ اإلنتاج اليومي 
وتقاوم  شهرًيا،  برميل  ألف   400 بمقدار 
التوتر  تفاقمت حدة  املزيد، وقد  لبذل  الضغط 
إىل  الوصول  يف  األعضاء  بعض  فشل  بسبب 
ترشين   4 يف  التحالف  ويجتمع  حصصهم. 

الثاني.

ذي قار/ الزوراء:
مدير  بحق  قبض  أوامر  االثنني،  امس  النارصية،  تحقيق  محكمة  أصدرت 

بلدية ذي قار و 11 موظفاً آخرين.
وذكرت وكالة االنباء العراقية نقال عن مصدر قضائي: إن ”محكمة تحقيق 
النارصية املختصه بقضايا النزاهة أصدرت أوامر قبض بحق 11 موظفا يف 
بلدية الشطرة إضافة ملدير بلدية ذي قار الحايل وفق احكام املادة 340 من 

قانون العقوبات“.
حول  النارصية  يف  النزاهة  هيئة  تحرك  عىل  بناًء  صدر  ”األمر  إن  وتابعت 

قضية األكواخ يف كورنيش الشطرة“.
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السودان/ الزوراء:

أعلن رئيس مجلس السيادة االنتقايل 
يف السـودان، عبـد الفتـاح الربهان، 
يف  الطـوارئ  حالـة  اإلثنـني،  امـس 
جميع أنحاء السودان، وحّل مجليس 
السـيادة والـوزراء يف البـالد، وكذلك 
تعليـق العمل يف بعض مـواد الوثيقة 
الدسـتورية، وذلك بعد سـاعات من 
االنقـالب الذي تـّم عىل أثـره اعتقال 
رئيس الـوزراء، عبـد اللـه حمدوك، 
وسياسـيني  الحكومـة  يف  ووزراء 

آخرين.
بثـه  خطـاب  يف  الربهـان  وأعلـن 
التلفزيـون السـوداني، إقالـة حكام 
الواليات وتعليـق العمل ببعض مواد 
السـودان،  يف  الدسـتورية  الوثيقـة 
مسـتقلة  حكومـة  أن  إىل  مشـرياً 
موعـد  حتـى  السـودان  سـتحكم 
االنتخابـات، قائـًال: ”سـنخلق بيئة 
مناسـبة لألحزاب السياسية وصوالً 

إىل االنتخابات“.
بـالده  ”التـزام“  الربهـان  وأكـد 
املوقعـة“،  الدوليـة  بـ“االتفاقـات 
مؤكـداً تمسـكه بـ“إكمـال التحول 
الديمقراطـي حتـى تسـليم قيـادة 

الدولة إىل حكومة مدنية منتخبة“.
وإذ أعلـن تعليق عمل لجنة مكافحة 
الفسـاد، لفـت إىل أن الخالفـات بني 
والتحريـض  والطمـوح  الساسـة 
أجربنـا عـىل التحـرك. وقـال: ”ثمة 
حاجة للجيش لحماية أمن وسـالمة 
البـالد وفقـاً ملـا ينص عليـه اإلعالن 

الدستوري“.
واإلعـالم  الثقافـة  وزارة  واعتـربت 
السـودانية، إعـالن الربهـان انقالباً 
أول  ”الفريـق  قائلـة:  عسـكرياً، 
عبدالفتاح الربهان، يعلن االسـتيالء 
عىل السلطة بانقالب عسكري، وحل 
السـيادة االنتقـايل ومجلس  مجلس 
الوزراء، ووالة الواليات ولجنة تفكيك 
التمكني“، مشرية إىل أن الربهان جّمد 
عمل اللجنة املستقلة يف مجزرة فض 

اعتصام القيادة.
ويأتي خطاب الربهان بعد سـاعات 
من انقالب عسكري بدأ، صباح امس 
اإلثنـني، مع قيام قـوات من الجيش 
الحكومـة  وزراء  معظـم  باعتقـال 
وبعض أعضاء مجلس السـيادة من 
املكـون املدنـي، وصـوالً إىل اعتقـال 
رئيس الحكومة عبد الله حمدوك بعد 
سـاعات من فرض اإلقامـة الجربية 

عليه يف منزله.
وإثر التحركات التي قام بها الجيش، 
خرجت عـرشات التظاهرات يف مدن 
سـودانية عـدة، أبرزهـا العاصمـة 
للتنديـد  درمـان،  وأم  الخرطـوم 

باالنقالب، واملطالبة بحكم مدني.
الزلزال السيايس، الذي رضب السودان 
يف ساعة مبكرة، امس االثنني، ما قد 
يعصـف بالديمقراطية الهشـة التي 
يعيـش فيهـا البلـد األفريقـي عقب 
الثـورة عىل نظـام الرئيس السـابق 

عمر البشري.
ويبـدو أن الفصل األخـري يف صفحة 
الرصاع العسكري املدني عىل السلطة 
يف السودان، قد كتب بعد اعتقال عددا 
مـن الوزراء عىل رأسـهم املستشـار 
اإلعالمي لرئيس الوزراء السـوداني، 
فيصل محمد صالح، ووزير الصناعة 
السـوداني، إبراهيم الشـيخ، ووزير 
شـؤون مجلـس الـوزراء خالد عمر 

يوسف.
كمـا اعتقلـت القـوة األمنيـة أيضا 
العضـو املدنـي يف مجلس السـيادة، 

محمد الفكي سليمان.
رئيـس الوزراء نفسـه لم يسـلم من 
األمـر، حيث ذكرت وسـائل إعالم أن 
عبد اللـه حمدوك وضع رهن اإلقامة 
الجربية بعد أن حـارصت قوة أمنية 

منزله.
مـن جهتـه، قـال تجمـع املهنيـني 
السودانيني وهو قوى ثورية منارصة 

للديمقراطيـة، إنه تـم اعتقال أغلب 
أعضـاء مجلـس الـوزراء واملجلـس 

السيادي يف السودان.
جهة مجهولة تقوم باالعتقاالت

لـم تعلـن أي جهـة أمنية سـودانية 
حتى اآلن مسؤوليتها عن االعتقاالت، 
كمـا أن الجيش السـوداني أو رئيس 
عبـد  السـوداني  السـيادة  مجلـس 
الفتاح الربهان، لم يصدرا أي بيانات 

عن الحادث حتى اآلن.
السـودانية  العاصمـة  شـهدت 
الخرطـوم إغالقـا للطرق الرئيسـية 
وانتشـارا أمنيا مكثفـا. كما قطعت 

خدمات اإلنرتنت.
بدورهـا، دعت القـوى الثورية وعىل 
رأسـها تجمع املهنيني السـودانيني، 
الـذي أكـد أن هناك تحركا عسـكريا 

يهدف لالستيالء عىل السلطة.
وطالـب تجمع املهنيني السـودانيني 
جماهـري الشـعب السـوداني وقواه 

الثوريـة ولجان املقاومـة يف األحياء 
بكل املدن والقرى والفرقان، للخروج 
للشوارع واحتاللها تماما، والتجهيز 
ملقاومـة أي انقالب عسـكري بغض 

النظر عن القوى التي تقف خلفه.
وأكـد تجمـع املهنيـني السـودانيني، 
أنه تم اعتقال أغلـب أعضاء مجلس 
يف  السـيادي  واملجلـس  الـوزراء 

السودان.
تنديـدات دولية بأحداث السـودان.. 

”انقالب مرفوض“
عىل وقع التطورات املتسـارعة التي 
شهدتها وال تزال العاصمة السودانية 
منذ فجر امس االثنـني، والتوقيفات 
التـي طالت عـددا كبريا مـن الوزراء 
واملسـؤولني، فضال عن اقتياد رئيس 
الحكومة إىل جهـة مجهولة من قبل 
التنديـدات  توالـت  قـوة عسـكرية، 
الدولية، واصفة مـا يجري بمحاولة 

االنقالب.
فقـد أصـدرت بعثـة األمـم املتحـدة 
يف البـالد توبيخـا قويـا ملـا وصفته 
بــ ”االنقـالب املسـتمر ومحـاوالت 
تقويض التحول الديمقراطي الهش“ 
الواقعـة شـمال رشقـي  الدولـة  يف 

إفريقيا.
األمريكـي  املبعـوث  شـدد  ذلـك،  إىل 
الخـاص، جيفـري فيلتمـان عىل أن 
الواليـات املتحدة تشـعر بقلـق بالغ 
جـراء تقارير عـن سـيطرة الجيش 
عىل مقاليد األمـور يف البالد. وأكد أن 
االعتقاالت التـي وقعت وطالت عددا 
من الوزراء واملسـؤولني صباح امس 
تخالف الوثيقة الدستورية التي ترعى 
الحكـم االنتقايل يف البـالد، والرشاكة 

بني املكون العسكري واملدني.
كمـا اعترب أن أي تغيـري يف الحكومة 
الدعـم  يهـدد  بالقـوة  االنتقاليـة 

األمريكي للسودان.
مـن جهتـه دعـا رئيـس مفوضيـة 
االتحـاد اإلفريقي موىس فقي محمد 
القـادة  رساح  إطـالق  إىل  بيـان  يف 

السياسيني يف السـودان. وأضاف أنه 
يجب استئناف املحادثات بني الجيش 
والجنـاح املدني للحكومة االنتقالية، 

وفق رويرتز.
بـدوره، أعرب االتحـاد األوروبي عن 
ودعـا  البـالد.  يف  للتطـورات  قلقـه 
الخارجيـة،  السياسـة  مسـؤول 
جوزيف بوريل بتغريدة عىل حسـابه 
عىل تويرت األطراف املعنية يف السودان 
والـرشكاء اإلقليميـني إىل اسـتعادة 

املسار االنتقايل.
كمـا قالت الناطقة باسـم املفوضية 
األوروبية، نبيلة مرصايل، بحسـب ما 
نقلـت وكالة فرانس برس، ”يشـعر 
االتحـاد األوروبـي بقلق بالـغ حيال 
التقاريـر عـن وضع رئيـس الوزراء 
عبدالله حمدوك قيد اإلقامة الجربية، 
واعتقـال عـدد مـن أعضـاء القيادة 
املدنيـة، ويدعـو إىل اإلفـراج رسيعا 

عنهم“.
كذلـك، أعـرب املبعـوث الربيطانـي 
الخاص للسـودان وجنوب السـودان 
عـن قلق بـالده البالـغ مـن اعتقال 
يف  مدنيـني  ألعضـاء  عسـكريني 
الحكومة، معتربا أن مثل هذه الخطوة 
من شـأنها أن تمثل ”خيانـة للثورة 

واالنتقال والشعب السوداني“.
كمـا دانت أملانيـا محاولـة االنقالب 
هذه داعية إىل ”وقفها فوراً“. واعترب 
وزير الخارجية األملاني هايكو ماس 
أن ”األنبـاء عـن محاولـة  يف بيـان 
انقـالب جديـدة يف السـودان مقلقة 
للغايـة، داعيا جميع املسـؤولني عن 
األمـن والنظام يف البـالد إىل مواصلة 
االنتقـال إىل الديمقراطيـة واحـرتام 

إرادة الشعب.
وأكـد أنـه مـن ”الـرضوري إنهـاء 
محاولـة اإلطاحـة بالحكومـة عـىل 

الفور“.
بدوره، ندد الرئيس الفرنيس إيمانويل 
ماكرون ”بأكرب قدر من الحزم“ بـما 
وصفها ”محاولـة االنقالب“ ، داعيا 

إىل ”احـرتام مكانـة رئيس الـوزراء 
والقادة املدنيني“.

وشـدد عىل أن ”فرنسـا تدين بأشـد 
العبارات محاولة االنقالب“، مضيفا 
”أعرب عن دعمنا للحكومة االنتقالية 
السـودانية وأدعو إىل اإلفراج الفوري 
عن رئيـس الوزراء والقـادة املدنيني 

واحرتام مكانتهم“.
جـاءت تلـك املواقف بعد أن شـهدت 
سلسـلة  اليـوم  صبـاح  الخرطـوم 
اعتقـاالت طالت العديد مـن الوزراء 
واملسـؤولني يف الحكومـة ومجلـس 
السـيادة، فضـال عـن مسـؤولني يف 
أحزاب عدة مؤيـدة للحكومة، ووالة 

خارج الخرطوم.
كمـا أعلنـت وزارة اإلعـالم بتدوينة 
عىل حسـابها عىل فيسبوك أن قوات 
عسكرية داهمت منزل رئيس الوزراء 
واقتادتـه إىل مـكان مجهـول بعد أن 
رفض االنصيـاع ملطالب ”االنقالب“، 
وفق تعبريها، مؤكدة أنه وجه رسالة 
إىل املواطنني للنزول بكثافة إىل الشارع 
حفاظا عـىل مكتسـبات الثورة، مع 

التمسك بسلمية التحركات.
بالتزامن شهدت شـوارع الخرطوم، 
للمحتجـني  تدفقـاً  تـزال  وال 
واملتظاهرين الغاضبني الذين أشعلوا 
اإلطارات، ورفعوا الشعارات مطالبني 
بالحفـاظ عـىل ”مدنيـة الحكومة“ 

ومستنكرين حملة التوقيفات.
يذكر أن العالقات بـني املكون املدني 
والعسكري يف الحكومة كانت شهدت 
توترا متصاعدا منذ محاولة االنقالب 

الفاشلة يف سبتمرب املايض.
وقد تبـادل الطرفان منـذ ذلك الحني 
املسـؤوليات  وتحميـل  االتهامـات 
عـن األزمات االقتصادية واملعيشـية 
حـدة  أن  إال  البـالد،  يف  والسياسـية 
الترصيحـات املنتقـدة كانـت خفت 
خالل األيام املاضية، ال سـيما بعد أن 
طرح حمدوك مبادرة حل وحوار بني 

األطراف املتنازعة.

بغداد/ الزوراء: 
أعلنت هيئـة األنواء الجوية، امس 
االثنـني، حالـة الطقـس يف البالد 
لأليام املقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً 
فرصـة  مـع  الحـرارة  بدرجـات 
نهاية األسـبوع  أمطار  لتسـاقط 

الحايل.
وذكر بيان للهيئة تلقته ”الزوراء“: 
أن ”طقس اليوم الثالثاء سـيكون 
صحـواً مـع قطـع مـن الغيـوم، 
الحـرارة يف  وال تغـري يف درجـات 
جميع مناطـق البالد، أمـا الرياح 
فسـتكون متغرية االتجاه خفيفة 

الرسعة(10-5 )كم/س“.
وأضـاف أن ”طقس يـوم األربعاء 
سـيكون غائمـا جزئيـا يف جميع 
مناطق البالد، أما درجات الحرارة 
فسـرتتفع قليالً يف جميع مناطق 
الريـاح  سـتكون  فيمـا  البـالد، 

جنوبية رشقية خفيفة اىل معتدلة 
يف  كـم/س   (10-20) الرسعـة 
الوسـطى والشـمالية،  املنطقتني 
بينمـا سـتكون جنوبيـة رشقية 
معتدلة الرسعة (20-30) كم/س 
مسـببة تصاعـد الغبـار يف بعض 

االماكن يف املنطقة الجنوبية“.
يـوم  ”طقـس  أن  إىل  وأشـار 
الخميس سـيكون صحواً اىل غائم 
جزئي يف املنطقة الوسـطى، فيما 
سيكون غائما جزئيا يف املنطقتني 
الشـمالية والجنوبيـة، ودرجـات 
الحرارة سـرتتفع قليـًال يف جميع 
سـتكون  فيمـا  البـالد،  مناطـق 
الريـاح جنوبية رشقية خفيفة اىل 
معتدلة الرسعة (20-10) كم/س 

يف جميع مناطق البالد ”.
”طقـس  أن  اىل  البيـان  ولفـت 
سـيكون  املقبـل  الجمعـة  يـوم 

غائمـا جزئيا اىل غائـم مع فرصة 
لتسـاقط زخات مطر يف اقسامها 
الرشقية تكـون رعديـة احياناً يف 
املنطقـة الوسـطى، وغائـم مـع 
مطـر  زخـات  لتسـاقط  فرصـة 
تكـون رعديـة احيانـاً يف املنطقة 
الشـمالية، بينما سيكون الطقس 
يف املنطقـة الجنوبيـة غائمـا مع 
تساقط زخات مطر تكون رعدية 
يف اقسـامها الرشقيـة، وال تغري يف 
درجات الحـرارة يف جميع مناطق 
البالد“، مبينة ان ”الرياح ستكون 
جنوبيـة رشقية معتدلـة الرسعة 
مسـببة  كـم/س   (  20-30)
تصاعـد الغبار يف بعض االماكن يف 
املنطقة الوسـطى، فيما سـتكون 
يف املنطقتني الشـمالية والجنوبية 
جنوبية رشقية خفيفة اىل معتدلة 

الرسعة (20-10) كم/س“.

بغداد/ الزوراء:

امـس   ، الصحـة  وزارة  اعلنـت 

االثنـني، املوقف الوبائـي اليومي 

يف  املسـتجد  كورونـا  لفـريوس 

تسـجيل  اكـدت  فيمـا  العـراق، 

1537 اصابة جديـدة و32 حالة 

وفاة وشفاء 2588 حالة.

وذكـرت الـوزارة يف بيـان تلقته 

”الـزوراء“: ان عـدد الفحوصات 

املختربيـة ليوم امـس: 21068 ، 

ليصبح عـدد الفحوصات الكلية: 

تـم  انـه  مبينـة:   .15697977

1537 اصابـة جديـدة  تسـجيل 

و32 حالـة وفاة وشـفاء 2588 

حالة.

واضافت: ان عدد حاالت الشفاء 

 ،(97.1%)  1989166 الـكيل: 

بينما عدد حاالت االصابات الكيل: 

2047811، أما عدد الحاالت التي 

تحت العالج: 35652، يف حني ان 

عدد الحـاالت الراقـدة يف العناية 

حـاالت  وعـدد   ،215 املركـزة: 

الوفيـات الـكيل: 22993. الفتـة 

اىل: ان عـدد امللقحني ليوم امس: 

76133 ، ليصبـح عـدد امللقحني 

الكيل: 5621027.

بغداد/ الزوراء:
السـيد  الصـدري،  التيـار  زعيـم  قـدم 
مقتـدى الصـدر، امـس االثنـني، حلـوال 
لتنشـيط الواقع الزراعي، فيما شـدد عىل 
رضورة ارجاع العملية الرتبوية ملسـارها 

الصحيح.
وقـال السـيد الصـدر يف تغريـدة لـه عرب 
تويرت، تابعته ”الـزوراء“: إن ”العراق بلد 
الخـريات ماديـاً ومعنويـاً، ومـا علينا إال 
إيجاد الطرق والسـبل التي تنشط الواقع 
الزراعـي يف العـراق، ومن خـالل األيادي 
العاملـة واألرايض الصالحـة للزراعـة أو 
اسـتصالحها ومـن خـالل إيصـال املـاء 
البـذور  توفـري  خـالل  ومـن  واألسـمدة 
والحبوب والتقاوي والشتالت، وما شاكل 
ذلـك، بل ومـن خـالل الرقابـة الصارمة 

والرضيبة عىل املواد املستوردة“.
وتابـع ”إضافـة اىل إنشـاء أو تهيئـة أو 
سـيما  وال  العراقيـة،  املصانـع  إصـالح 
ما يخـص األطعمـة واألدوية واألسـمدة 
واسـتحداث مصانـع أخـرى، مـن خالل 
االسـتعانة بالخربات الداخلية والخارجية 
وتوفـري املـواد األوليـة وتوفـري الطواقم 
املتخصصـة ودعمهـا وحمايتها وحماية 
املنتـج العراقـي واإلرشاف عـىل توزيعـه 

بصورة صحيحة“.
وأكد أن ”دعم املنتج العراقي واجب وطني 
ليستطيع العراق االستغناء تدريجياً حتى 

الوصـول اىل االكتفاء الذاتي ال سـيما مع 
وجود املؤهالت املادية والطبيعية لذلك“.

وأشـار إىل أنه ”ينبغي العمـل عىل إرجاع 
العملية الرتبوية والتعليمية اىل مسـارها 
الصحيـح، ليس من خالل إيجاد الرصوح 
العلمية والرتبوية فحسـب، بـل بربنامج 
صارم يعيـد فاعلية التعليـم وإبعاده عن 

املحسوبيات والرتغيب والرتهيب“.
وأضـاف أن ”العلم مقدس ال ينبغي له أن 
يؤخذ بغري استحقاق أو من خالل الرشوة 
والتالعب أو تهديد الكوادر أو ترغيبهم أو 
من خالل الغش وأشـباهه لتكون شهادة 
التخـرج العراقيـة عاليـة املسـتوى بـال 

تدليس أو إيهام“.
وتابع ”ينبغي أن تكون املواد التدريسـية 
مواكبة لألمـور العلميـة الحديثة، وأن ال 
تبتعد عن مسـارها االجتماعي املتعارف، 
ومن خالل االستعانة بالجامعات الدولية 
وإيجاد املختربات العلمية واملهنية والعمل 
عـىل تطوير الكـوادر التدريسـية وإيجاد 
سـبل عملية جديـدة للتدريـس، كل ذلك 
من خالل املـدارس والجامعات الحكومية 
الرسـمية، حرصا مع بقاء التعليم مجاناً 
بتلـك  بالخريجـني  االسـتعانة  وحـرص 

املدارس حرصاً دون غريها“.
وشـدد عـىل ”أهميـة االسـتعانة بأناس 
أكفـاء ونزيهني ومتخصصـني يف التنفيذ 

واإلرشاف واالستشارة“.

بغداد/ الزوراء:
شـدد رئيس الجمهوريـة، برهم 
صالح، امس االثنني، عىل رضورة 
إنهاء األزمات القائمة يف املنطقة 

العربية.
وذكر بيـان لرئاسـة الجمهورية 
”رئيـس  أن  ”الـزوراء“:  تلقتـه 
صالـح،  برهـم  الجمهوريـة، 
اسـتقبل اليـوم (أمـس) يف قرص 
السـالم ببغـداد، سـفري الجزائر 
لدى العراق عبد القادر بن شـاعة 
بمناسـبة انتهـاء مهـام عمله“، 
مبينـاً أنه ”تّم خـالل اللقاء بحث 
العالقـات الثنائيـة بـني البلدين، 
املجـاالت  يف  تعزيزهـا  وسـبل 
كافة، وتفعيل عمل اللجنة العليا 
املشـرتكة العراقيـة – الجزائرية 
الشـعبني  مصلحـة  فيـه  ملـا 

الشقيقني“.
بحثـا  ”الطرفـني  أن  وأضـاف 
القضايا العربيـة واإلقليمية ذات 

االهتمام املشرتك“
وأكد الرئيس صالح، وفقاً للبيان، 

يف  التوتـرات  تخفيـف  ”رضورة 
إىل  والركـون  العربيـة،  املنطقـة 
الحـوار والتالقي لبحـث القضايا 
لهـا،  الحلـول  وإيجـاد  العالقـة 
والعمـل عـىل إنهـاء األزمـات يف 
سوريا واليمن وليبيا تعزيزاً لألمن 
واالسـتقرار العربـي واإلقليمـي 
ووقـف املأسـاة اإلنسـانية التي 
تتعرض لها شعوب هذه البلدان“، 
مثنياً عىل ”جهود السـفري خالل 

فـرتة عملـه يف العـراق مـن أجل 
تطوير العالقات بني البلدين“.

من جانبه، قدم السفري عبد القادر 
بن شاعة، عميق ”شكره وتقديره 
للرئيس برهم صالح ودوره املهم 
يف تعزيز الدور العراقي يف املحافل 
العربيـة واإلقليميـة والدوليـة“، 
مؤكداً ”وقـوف الجزائر إىل جانب 
العـراق وجهـوده يف تعزيـز أمنه 

واستقراره“.
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لم ينته بعد السـجال الداخيل العراقي حول ما اسفرته نتائج االنتخابات 
النيابيـة، فحجم التغـريات التي حصلت يف ميـزان الرابحني والخارسين 
ليسـت كبرية، إال انه رغم التبدالت الصغـرية دخل العراق مرحلة ما بعد 
االنتخابات النيابية وطويت صفحة الكتل واملرشحني والخطاب االنتخابي 
لتبـدأ صفحة اخرى من االخـذ والرد واملشـاورات يف كل االتجاهات من 
أجل وضع برامج وخطط مسـتقبلية سـتبنى عليها املرحلة السياسية 

املقبلة. 
ولعـل املراقب للوضع الداخيل العراقي يلحظ حجم التصعيد الخطابي يف 
ظل تحرك يف الشـارع ملن رفض نتائج االنتخابات، ويف ظل هذه االجواء 
تبدو الحركة الداخلية قد دخلت مرحلة املشـاورات الجدية واملفاوضات 
الفعلية من اجل الذهاب اىل تشـكيل حكومة جديدة قد تأخذ عدة أشـهر 

قبل ان تبرص النور. 
وتدرك القوى السياسـية العراقية انه ال يمكن إقصاء أي فريق، وبالتايل 
ستشـمل املفاوضات جميع الفائزين املسـتقلني الذين قد يشكلون نواة 
تحالـف معـني قد يغـري يف املعادلة، وقـد يصبحون قوة وازنة سـتكون 

بمثابة ترجيح الكف لصالح اي فريق. 
وال شـك ان هنـاك الكثري من االسـئلة التي تطرح نفسـها يف االسـابيع 
املقبلة، خصوصا ان القوى السياسية الفائزة يف االنتخابات النيابية امام 
متغـريات دقيقة تحصل عىل السـاحة العراقية من جهة وعىل السـاحة 
العربية واالقليمية من جهة اخرى، فال يمكن ان يعزل العراق نفسه عن 
املسـتجدات التي تحصل يف املنطقة، وبالتايل التموضع االمريكي الجديد 
واالهـداف االمريكيـة املرتقبة بعد االتفاق االمنـي االخري الذي جرى بني 
واشـنطن وبغداد، وبالتايل تداعيات تنفيذ هـذه االتفاق، يف حال تحقق، 
تطرح تسـاؤالت عديدة تتعلق بآلية تنفيذه الذي سـيكون حسب اهواء 

العراقيني ورغباتهم أم وفق مصالح االمريكيني وتطلعاتهم الجامحة.
ويشهد العراق حاليا سلسلة اجتماعات ولقاءات تهدف اىل تحديد املرحلة 
املقبلة، ال سـيما لدى التيار الصـدري الذي فاز بأغلبية األصوات، وكذلك 
يحرص رئيس الوزراء األسـبق، نوري املالكي، الذي حّقق تقّدماً كبرياً يف 
االنتخابـات، للبحث يف الخطوات التالية عرب لقاءات واجتماعات داخلية 
لتحديـد وجهة السـري املقبلة، وسـط حالة من التكتم عـن أي تفاصيل 

تتعلق بهذه املرحلة، ال سيما فيما يتعلق بعملية تشكيل الحكومة. 
كذلك يسـعى تحالف (تقدم)، الذي يتزّعمه محمد الحلبويس، اىل تحديد 
خطواته املسـتقبلية وما سـيكون موقعه عىل املستوى الشخيص برغم 

حداثته يف السياسة وصغر سّنه. 
ويف ضوء هذه املعطيات تربز اىل العلن مجموعة من التساؤالت تطرحها 
ارقام نتائج االنتخابات، فهل تجتمع تحالفات التيار الصدري مع «الحزب 
الديمقراطي الكردستاني» ورئيس مجلس النّواب املنتهية واليته لتشكيل 
الحكومة، وهل سـتكون هناك تحالفات للقوى «الشـيعية» األخرى مع 
ما يمثله ذلك من جمع نيابي ال يستهان به، ثم ماذا عن املستقلني الذين 
تركز حضورهم يف الجنوب العراقي، اضافة اىل القوى املسـتقلّة الناشئة 
األخرى، مثل «حركة امتداد» التي فاز تسـعة من مرشـحيها املنتمني إىل 
الحراك الشـعبي يف ترشين، وأيضاً «تحالف الجيل الجديد» الكردي الذي 

نال تسعة نواب.
يف املحصلـة يتطلع العراقيـون اىل املرحلة املقبلة بحذر، وبالتايل ال شـك 
ان الشـارع سـيقرأ التغريات التي حصلت يف هذه االنتخابات، ال سـيما 
القانـون االنتخابـي الجديـد الذي ارتكـز اىل الدوائر الصغـرى والصوت 
الواحد، فهل ستعرب االيام املقبلة عن تطلعاتهم، وهل سيستفيدون فعال 

من عملية اجراء االنتخابات النيابية املبكرة؟ 
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة، امـس االثنني، ان األنباء 
املتداولة بشأن االسـتقطاع يف قانون الضمان 

الصحي غري دقيقة.
وقـال مصـدر يف الـوزارة يف ترصيـح صحفي 
ان «االنباء املتداولة بشـأن مبالغ االسـتقطاع 
يف قانـون الضمـان غـري دقيقـة»، مؤكـدا ان 

«الخدمات االساسية مكفولة بالدولة».
واضـاف ان «الـوزارة، لـم تبـدأ بتطبيق ملف 
االسـتقطاع»، مشـريا اىل ان «الـوزارة بارشت 
بخطة موسـعة للتثقيف حول اهمية الضمان 

الصحي».
وكانت وزارة الصحة، قد اعلنت يف وقت سابق، 
تفاصيل تطبيق قانون الضمان الصحي، فيما 
حدَّدت املشمولني بالقانون واملبالغ املستوفاة 

من الراتب واملستثنني من استيفاء املبالغ.
وقال الوكيل اإلداري للـوزارة، توفيق وليد: إن 
«قانـون الضمـان الصحـي يتضمـن خدمات 
صحيـة متميـزة لجميـع العراقيـني من دون 
استثناء يحتاج إىل وقت وإىل تهيئة، واستفادة 
مـن خربات الـدول املجاورة لغـرض النهوض 

بالواقع الصحي للعراق والعراقيني جميعاً».

وأضـاف وليد أنه «تم تأسـيس هيئة الضمان 
الصحي وهـي حالياً مرتبطة بـوزارة الصحة 
وفيها مجلس إدارة مسؤول عن تنظيم عملها 
برئاسـة وزير الصحة وأعضاء مـن الوزارات 
والتخطيـط،  والعمـل  املاليـة  مثـل  املعنيـة 
وممثلون من النقابـات يحرضون اجتماعات 
مجلـس الهيئة، وهذه الهيئـة يجب أن تكون 

نافـذة مـن األول من أب املايض وتـم عقد أول 
اجتمـاع ملجلـس اإلدارة وتـم إقـرار الخطـة 

املستقبلية».
وتابـع أن «الخطـة الحاليـة فيهـا معوقـات 
ومشـاكل ألن وزارة الصحـة عليهـا معالجـة 
إىل  إضافـة  األمـراض  وكل  كورونـا  مـرىض 
أعمالهـا الحاليـة، وتنفيذ الضمـان يحتاج يف 

البداية إىل تسديد يشمل املوظفني من الدرجات 
األقل إىل الدرجات الخاصة».

وأشـار وليـد إىل أنـه «توجد خدمـات مجانية 
ألن الضمـان الصحي ليـس جميعه يقوم عىل 
اسـتيفاء األجور، فمثالً يسـتثنى منه مرىض 
النفسـية  باألمـراض  الرسطـان واملصابـون 
والعقليـة وأمراض الـدم الوراثية وعجز الكىل 
والعـوق الذهنـي ومعاقـي األجهـزة األمنيـة 
بأصنافهـا كافة والذكور غـري املوظفني ممن 
تجـاوزت أعمارهـم ٦٠ سـنة واإلنـاث غـري 
املوظفات ممـن تجاوزت أعمارهن ٥٥ سـنة 

واألطفال دون سن الخامسة».
وبـني أنه «يف الدرجات الخاصة يسـتوىف ٢٫٥٪ 
من الراتـب الكيل ملوظفي الدولة اآلخرين ومن 
يقابلهم يف القطاع الخاص ١٪ من الراتب الكيل 

ويعفى منه املصابون باألمراض املستثناة».
ونوه بـأن «هذا البـدل الشـهري إذا كان أحد 
الزوجني غري موظف فيكون مشموالً بالضمان 
إذا كان اآلخر موظفاً واألطفال لغاية ٢١ سنة 
واملسـتمرين بالدراسة لغاية ٢٤ سنة والبنات 
العازبات والنسـاء املطلقات واألرامل من غري 

املوظفات».

بغداد/الزوراء:

طالب املستشـار االقتصـادي لرئيس 

الوزراء، مظهر محمد صالح، بتنظيم 

إىل سـوق  العمـل وتحويلهـا  سـوق 

رقميَّـة، مؤكـداً أنَّ تحسـني القطـاع 

الخاص سـيقلل الضغط عىل القطاع 

الحكومي يف قضية التعيينات ويخفف 

البطالة بني الشباب. 

وقـال صالـح يف ترصيـح صحفي إنَّ 

«القطـاع الخـاص إذا ما عمـل بقوة 

سـيتم امتصـاص الفائـض كله من 

القطاع الحكومي، السيما إذا ما كانت 

هناك ضمانات بتقاعـد جيد ورواتب 

عالية أفضل مـن القطاع الحكومي»، 

مبيناً أنَّ «الفـرص يف القطاع الخاص 

إذا ما أصبحت كبرية سـتنتقل الناس 

إليه من العام».

وأضاف أنَّ «تحسـن هذا األمر يحتاج 

للتقاعـدات  اجتماعـي  نظـام  إىل 

يحمـي  االجتماعيـة  والحمايـات 

املوظـف يف القطاع الخاص»، مشـرياً 

إىل أنَّ «قانون العمل الحايل كالسيكي 

وقديم ويحتـاج إىل تحديث وال يرتقي 

للمستوى املطلوب».

مـن جانبهـا، صنفـت وزارة العمـل 

والشؤون االجتماعية مهنة التسويق 

االلكرتوني يف مقدمـة املهن املطلوبة 

يف سـوق العمل العراقية وسـتدرجها 

ضمـن برامـج التدريـب والقـروض 

امليرسة للمشاريع الصغرية.

العمـل  لدائـرة  العـام  املديـر  وقـال 

جبـار  رائـد  الـوزارة،  يف  والتدريـب 

باهض: إن ”الوزارة تعمل عىل تجديد 

وتطويـر املناهج التدريبية لتتناسـب 

واحتياجات سـوق العمـل العراقية“، 

مشريا اىل ان ”التسويق االلكرتوني هو 

من اهـم املهن ويف مقدمتهـا بالوقت 

الحارض بسبب مرور البالد خالل املدة 

املاضيـة بجائحة كورونـا وقد اثبتت 

االيام أن هذه املهنة مطلوبة يف سوق 

العمل العراقية“.

واضاف أن ”مهنة او مهارة التسـوق 

االلكرتونـي تعـد جديـدة عـىل املهن 

العراقيـة املعتمدة يف برامـج التدريب 

اخـذت  انهـا  إال  للـوزارة،  التابعـة 

باالتسـاع بـني فئـات الشـباب مـن 

الباحثني عن العمل والخريجني الذين 

اعتمادا  الخاصة  اطلقوا مشـاريعهم 

عىل جهودهم الذاتية التي اتاحها لهم 

عالـم التواصـل االجتماعي من خالل 

عمليـة العـرض والطلـب ملنتجاتهم، 

فضـال عـن املنتجـات التـي يرومون 

تسويقها“.

وتابع أنه ”من املمكن أن يتم شمولهم 

بالقروض امليرسة للمشاريع الصغرية 

بهدف تطوير عملهم ودعمهم“.

أن  والتدريـب  العمـل  مديـر  وبـني 

”محافظـة بغداد تتصـدر فيها هذه 

املهنـة بـني جميـع الفئـات العمرية 

ومن كال الجنسـني وقد تكـون هناك 

مشاريع متعلقة بالتسوق االلكرتوني 

مشرتكة بني مجموعة من الشباب“، 

منوهـا بانـه ”سـيتم تنظيـم دورات 

الجديـد  املجـال  هـذا  يف  تخصصيـة 

من قبـل وزارة العمل بغيـة الحد من 

البطالـة وتحقيـق االفـادة الحقيقية 

من التطور التكنولوجي“.

واشـار باهـض اىل ان ”جميع الفئات 

مشمولة بالربامج التدريبية املوجودة 

يف مراكـز التدريـب وملختلـف املهـن 

املطلوبة يف سـوق العمـل العراقية“، 

موضحـا أن ”مراكـز التدريب التابعة 

الـدورات  للـوزارة مسـتمرة بتنظيم 

وملختلـف  واملحافظـات  بغـداد  يف 

االختصاصات“.

بابل/الزوراء:
نظم فالحو محافظتي ميسان وبابل، امس 
االثنني، وقفة احتجاجية، للمطالبة بإطالق 
مبالغ التعويضات جـراء فيضانات االعوام 
املاضيـة، والغـاء قـرار تخفيـض الخطـة 

الزراعية.
وطالب عدد من فالحي محافظتي ميسـان 
وبابـل خـالل الوقفـة االحتجاجيـة التـي 
اقيمت أمام مديرية زراعة ميسان ومديرية 
زراعـة بابل بإطالق مبالـغ التعويض جراء 
الفيضانـات التي حدثـت يف العامني ٢٠١٨ 

و٢٠١٩».
ورفـع املتظاهرون الفتات تشـري اىل مقدار 
األرضار التي تسببت بها تلك الفيضانات يف 
املحاصيل الزراعيـة واملمتلكات، فضال عن 
املطالبـة بإطالق الحصص املائيـة الكافية 
للقرى املترضرة من شـح املياه التي يعاني 

منه عدد كبري من القرى.
من جانبه، طالب رئيس الجمعيات الفالحية 
يف بابـل، كاطـع مـوىس مهـدي: «بـرصف 
مستحقات املسـوقني للمحاصيل الزراعية 
للموسم الصيفي املايض، إذ وصلت الحصة 
املالية املخصصـة للمحافظة إىل ١٣٣ مليار 

دينار»، مبينا ان «وزارة التجارة سددت ٦٠ 
مليار دينار فقط».

واوضح، ان «التأخري يف تسـديد املستحقات 
اثر سـلباً يف قدرة الفالح عىل تغطية نفقات 
املوسـم الشـتوي املقبل، السـيما وان قرار 
للموسـمني  الزراعيـة  الخطـة  تخفيـض 
السـابق واملقبل إىل ٥٠٪ يعد قـراراً مجحفاً 

بحق الفالح وألحق الرضر باألرايض املتبقية 
وصعوبة اسـتصالحها يف املواسـم الزراعية 

املقبلة».
وطالب مهدي الحكومة «بتخفيض أسـعار 
األسـمدة الكيميائية والبذور إذ وصل سعر 
الطن الواحد يف األسـواق املحلية إىل أكثر من 

مليون ونصف املليون دينار».

بغداد/الزوراء:

كشـفت هيئة النزاهة، امـس االثنني، عن 

حاالت اختـالس للمـال العـام يف نينـوى.

وذكر بيـان للنزاهـة تلقته «الـزوراء» ان 

«مالكات مديرية تحقيق الهيئة يف نينوى، 

كشـفت عن اختالس أكثر من (٣٦٠) طناً 

من مادَّة سماد الداب يف رشكة التجهيزات 

أنَّ  إىل  ُمشـريا  املُحافظـة»،  يف  الزراعيَّـة 

«الكميَّة املذكورة كان ُيفرتَُض تحويلها إىل 

مخازن الرشكة يف كركوك».

وأوضـح انـه «بعـد تدقيـق الكشـوفات 

ة بالحاسـبات املركزيَّـة ومطابقة  الخاصَّ

الكميَّـات وضبـط مسـتندات تحويلها إىل 

كركـوك، تبـنيَّ أنَّ الكميَّـة املذكـورة مـن 

السـماد غري موجـودٍة يف مخـازن رشكة 

التجهيـزات الزراعيَّـة يف نينـوى ولـم يتم 

تحويلها إىل كركوك»، الفتا إىل أنَّ «مبالغها 

تصل إىل (٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار».

ويف عمليَّـٍة ُمنفصلـٍة، اضـاف البيـان: ان 

«مالكات املُديريَّة التـي انتقلت إىل مديريَّة 

تربيـة محافظـة نينـوى- شـعبة األبنية 

برتويـج  ُمتَّهـٍم  ضبـط  مـن  ة،  املدرسـيَّ

وتعقيب ُمعامالت السلف لعدٍد من رشكات 

املقـاوالت املُحالـة إليها مشـاريع األبنية 

ة، مبينا أنَّ «املُتَّهـم ليس لديه أيَّة  املدرسـيَّ

وكالٍة أو تخويٍل للقيام بذلك».

ضبـط  محـرضي  تنظيـم  «تـم  وتابـع، 

العمليَّتـني  يف  باملضبوطـات  أصوليَّـني 

وعرضهما رفقـة املُتَّهم يف القضيَّة الثانية 

ة  عىل قايض محكمة تحقيق نينوى املُختصَّ

بقضايـا النزاهة، الذي قرَّر إيـداع األوراق 

التحقيقيَّـة لدى شعبة التدقيق الخارجيِّ 

لتقديـم تقريـٍر وتحديد املُقـرصِّ وتوقيف 

املُتَّهم وفق أحكام املادَّة (٢٤٠) من قانون 

العقوبات».
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بغداد/الزوراء:
أعلنت وكالة الوزارة لشـؤون الرشطـة، امس االثنني، القبض عـىل متهم مطلوب وفق 

املادة ٤ ارهاب وآخر بتزوير سند عقاري بقيمة٣٠٣ مليون دينار يف العاصمة بغداد.
وذكرت الوكالة يف بيان ورد «الزوراء»، ان «مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب 
مكافحـة رسقة سـيارات الكرخ تمكن من القاء القبض عىل متهـم مطلوب وفق املادة 
٤ إرهـاب حيث تم اتخاذ كل اإلجراءات القانونية بحقه وتسـليمه إىل جهة الطلب لينال 

جزائه العادل».
واضاف، ان «مفارز مكتب مكافحة اجرام املدائن ألقت القبض عىل متهم لقيامه بتزوير 
سند عقاري بقيمة (٣٠٣) ماليني دينار عراقي ضمن منطقة املدائن جنوب بغداد حيث 
تم توقيفه وفق أحكام املادة ٢٨٩ ، ٢٩٨ من قانون العقوبات وتقديمه إىل القضاء لينال 

جزاءه العادل».

فقدان هوية

فقدت مني  الهوية الصـادرة من وزارة 

الثقافـة بإسـم (محمـد طـالل نعمة) 

فعـىل من يعثر عليها تسـليمها اىل جهة 

االصدار.

بغداد/الزوراء:
 أعلنـت وزارة الكهرباء العراقية، امس 
االثنني، عن تحسـن امدادات الطاقة يف 
عمـوم محافظات البالد، عازية سـبب 
ذلـك اىل «اعتـدال املناخ وتوفـر الوقود 

البديل».
وقال املتحدث باسم الوزارة احمد موىس 
يف ترصيح صحفي: إن «اعتدال املناخ يف 
هذا املوسـم، والتنسيق العايل مع وزارة 
النفـط لتوفـري الوقود البديل لتشـغيل 
الوحدات التوليدية بعد انحسار استرياد 
الغاز من ايران اىل ٨٫٥ مليون مرت مكعب 
باليـوم، وراء تحسـن الطاقـة وامداد 
املواطنـني بتجهيز الكهرباء لسـاعات 
شـبه متكاملة يف عمـوم املحافظات».

وأضاف موىس أن «التحسـن يف الطاقة 
الكهربائية جاء ايضاً من ادخال بعض 

الوحدات التوليديـة للخدمة التي كانت 
الدوريـة واالضطرارية  الصيانـة  قيـد 
وتوفـري املـواد الالزمة إلدامة الشـبكة 
وتحسينها وفك االختناقات عن شبكات 

الكهرباء «.
وتشـهد العاصمـة بغـداد وعـدد مـن 
املحافظـات تحسـناً كبـرياً يف تجهيـز 
الطاقـة الكهربائيـة التـي وصلـت يف 
بعـض املناطـق اىل ٢٤ سـاعة يوميـاً، 
ولفـرتات دامت ألكثر من خمسـة ايام 

وبشكل مستمر.
ويعانـي العـراق أزمـة نقـص كهرباء 
مزمنـة منـذ عقـود، جـراء الحصـار 
والحروب املتتالية؛ ويحتج السكان منذ 
سـنوات طويلة عىل االنقطـاع املتكرر 
للكهرباء وخاصـة يف فصل الصيف، إذ 

تصل الحرارة إىل ٥٠ درجة مئوية.

بغداد/الزوراء:
كشـف مجلس الخدمـة االتحادي، امس االثنني، عـن تحويل ملفِّ تعيينات املشـمولني 
بقـرار ٣١٥ إىل الجهات املعنيَّة ملعالجة تثبيتهم عىل املالك الدائم بعد اسـتحداث درجات 

وظيفية جديدة. 
وقال مدير دائرة التنسـيق واملتابعة يف املجلس، آرام صباح عثمان، يف ترصيح صحفي: 
إنه «تم تشـكيل لجان مختصة بالتنسيق مع الجهات املستفيدة من تعيينات املشمولني 
بقـرار ٣١٥، وكذلـك االمانـة العامة ملجلس الـوزراء ووزارة املالية من اجـل العمل عىل 
معالجـة ملـف تثبيتهم عىل املالك الدائم عنـد وجود الوفرة املالية ممن امضوا خمسـة 

اعوام فما فوق».
 واضاف أنَّ «تحويل امللف إىل هذه الجهات جاء الن تطبيق قرار التثبيت يتطلب استحداث 
درجات وظيفية جديدة للمشـمولني به، وذلك يتم بمتابعة الجهات اعاله لتنفيذ القرار 

واخذ كل منهم استحقاقه بحسب الضوابط والرشوط الخاصة بالتثبيت».
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بغداد/الزوراء:
أصدرت قيادة العمليات املشرتكة، امس االثنني، 
توضيحاً بشـأن نظام إجازات منتسبي القوات 
األمنية.وقالت القيادة يف بيـان تلقته «الزوراء» 
انـه «بناًء عىل ما يجري تداولـه منذ أيام عديدة 
عىل مواقع التواصل االجتماعي وبعض وسـائل 
اإلعـالم بخصـوص نظـام اإلجـازات يف نـزول 
منتسـبي القوات األمنيـة والعسـكرية واللغط 
املتزايـد حوله مـن قبل أناس بعيديـن كل البعد 
عن عمل هاتني املؤسستني حتى غدا األمر مادة 
للتـداول اإلعالمـي عرب هـذه املواقـع يف منحى 
جديـد عـىل عمل القـوات األمنيـة الـذي يتميز 
بالرسيـة التي تعتـرب من ابرز سـمات ديمومة 
نجاح العمل األمني، نـود أن نوضح للرأي العام 
أن آلية نظـام اإلجازات هو شـأن امني  متعلق 
بطبيعة عمل كل مؤسسـة أمنية أو عسكرية».

واضافـت ان «هـذا النظـام يخضـع لتقديرات 
الـوزراء األمنيني والقـادة امليدانيـني وينبع من 
تقديرات املوقـف واملتطلبات األمنية عىل األرض 
وال يخضـع لألهـواء واألمزجـة الشـخصية»، 
مشـرية اىل ان «املوضوع هـو جزء من منظومة  
األمن القومـي للبلد وكما هو معمول به يف دول 

العالم كافة».

اربيل /الزوراء:

أصـدرت حكومـة إقليـم كردسـتان، امـس 

االثنـني، قـرارات جديـدة ملواجهـة فايروس 

كورونا، فيما اعلنت عن وصول كميات كبرية 

من البنزين ملواجهة االزمة.

وقال الناطق الرسمي باسم حكومة االقليم، 

جوتيـار عادل، يف مؤتمر صحفـي «الزوراء» 

إن «اللجنة العليا ملواجهة فايروس كورونا يف 

اقليم كردستان قررت يف اجتماعها االخري ان 

يكـون دوام املدارس والكليـات حضورياً مع 

الزاميـة ارتداء الكمامـات للجميع يف الدوائر 

الحكوميـة والـرشكات األهلية»، مشـرياً اىل 

أنـه «تمَّ إلزام جميـع املوظفني بالتلقيح ضد 

الفايـروس وخاصة املعلمني واملدرسـني بأن 

يكـون آخـر موعـد للتلقيح هو بداية شـهر 

كانون األول املقبل».

وأضاف أن «اللجنة قررت منع اقامة مجالس 

العزاء»، مناشداً املواطنني «التوجه اىل املراكز 

الصحية ألخذ اللقاح».

وبشـأن ازمـة الوقـود، أكـد عـادل «وصول 

كميـات كبرية من البنزين اىل اإلقليم وسـيتم 

السـيطرة عىل االزمـة قريبـاً»، الفتـاً اىل أن 

«هـذه الكميات ارسـلت من قبـل الحكومة 

االتحادية»

بغداد/الزوراء:

تمكنـت الرشطة املجتمعية يف دائرة العالقات واالعالم بوزارة الداخلية 

من ايقاف عملية ابتزاز الكرتوني مارسـها شـخص بحق سـيدة من 

بغـداد، نجم عنها قيام السـيدة بدفـع مبلـغ (٥٠٠٠) دوالر امريكي 

للمبتز.

وبينت املجتمعية ان مفارزها تمكنت من الوصول إىل املبتز ومواجهته 

بأدلـة اإلدانة التي لم يجد حيالها إال االعـرتاف بجريمته، وأضافت ان 

العملية جاءت اثر ورود مناشدة من مواطنة افادت بتعرضها لالبتزاز 

والتهديـد بقتـل ابنائها من قبل شـخص طالبها بدفـع مبالغ أخرى، 

إضافة اىل املبلغ الذي سلمته له، ويف االثناء اتخذت الرشطة املجتمعية 

اإلجراءات الالزمة بحق املبتز، وأرجعت املبلغ كامال للمواطنة.

ذي قار/الزوراء:
أفـاد مصدر مسـؤول يف مكتب تحقيقات النزاهة يف ذي قـار، امس االثنني، 
باعتقـال مديرين اثنـني و١٧ موظفـاً للتحقيق بمرشوع األكـواخ وأعمدة 

اإلنارة يف الشطرة.  
وقـال املصـدر يف ترصيح صحفـي إن «قوة أمنيـة اعتقلت مديـر بلدية ذي 
قار جالل موشـنة ومدير بلدية الشطرة قاسـم اليذ، و١٧ موظفاً آخرين يف 
اللجان الخاصة بالكشـف املوقعي وتحديد الكلف التخمينية بخصوص بناء 
٣٣ كوخاً خشـبياً بسـعر ٧ ماليني دينار للكوخ الواحد، باإلضافة إىل أعمدة 

اإلنارة التي كلفت الدولة ٣٫٥ مليون للعمود الواحد».  
وأضـاف املصدر أن «مكتـب التحقيقات بنزاهة ذي قـار يجري التحقيقات 
القضائية بخصوص املرشوع الذي تشـوبه شبهات فساد مايل كبري، بعد أن 

أبلغ عنه املرشح الفائز بمجلس النواب عن حركة امتداد فالح الهاليل».  
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دبي/متابعة الزوراء:
تستضيف جمعية اإلمارات للمتداولني 
يف األسـواق املالية مؤتمر ACI العاملي 
ومؤتمـر ICA، خـالل الفـرتة من 17 
وحتـى 20 ترشيـن الثانـي املقبل، يف 
مـرسح ال بريل التابـع لفندق هيلتون 
يف قريـة الحبتور، بمشـاركة أكثر من 
800 شخص من مختلف أنحاء العالم، 
من بينهم رئيس وزراء إيرلندا، وسـط 
تدابـري توفر تطبيق التباعد الجسـدي 
والخدمـات الصحية، لضمان سـالمة 
جميـع املشـاركني يف ظـل اجـراءات 

التعايف من كوفيد 19 .
مـن  نخبـة  املؤتمريـن  يف  ويشـارك 
الشـخصيات الرسـمية واالعتباريـة، 
وقادة سياسـيني دوليـني ومحافظي 
البنوك املركزية والرؤسـاء التنفيذيني، 
وكبار االقتصاديـني وكبار املرصفيني 
من مختلف أنحاء العالم، واملتخصصني 
والعاملني يف مجال التداول يف األسواق 
املاليـة العامليـة واملبيعـات التي تمثل 
العمـالت األجنبية، ومنتجات أسـعار 
الفائـدة واألسـهم، والدخـل الثابـت، 

والسلع وغريها.
ويسـتعرض املؤتمر عدداً من املحاور 
املهمة والرئيسية التي يقدمها كل من 
املتحدث جون بروتون، رئيس الوزراء 
يف  الـذي سـاعد  السـابق،  األيرلنـدي 
تحويل االقتصاد األيرلنـدي إىل ”النمر 
السـلتي“ أحد أرسع االقتصادات نموًا 
يف العالـم، وديفيـد ميـد الـذي يعمـل 
محـارضاً وباحثـاً يف األعمـال الدولية 

واالسرتاتيجية مع جامعة أولسرت.

كما يشـارك املتحـدث ماثيو جريفني، 
وراء  ”املستشـار  بأنـه  املوصـوف 
املستشـارين“، و“يونـغ كورزويـل“، 
املؤسـس والرئيـس التنفيـذي ملنتدى 
وورلد فيوترشز ومعهد 311، وتريينس 
مـوري مؤسـس هـاك فيوتـرش الب، 
واملؤلـف األكثر مبيعـًا، وأحد من أكثر 
املفكرين طلًبا يف العالم الذين يلهمون 

القادة لالزدهار يف عرص االضطراب.
وأكد رئيس الجمعية محمد الهاشمي، 
أن اسـتضافة دولة اإلمارات فعاليات 
الــ59  السـنوي  الـدويل  املؤتمـر 
للمتداولني يف األسـواق املالية واملؤتمر 
العربي السـنوي الــ45 تعترب خطوة 

مهمة يف ظـل التداعيات التي صاحبت 
االقتصـاد  عـىل  وأثرهـا   ،19 كوفيـد 
العاملي، ال سـيما أسـواق األسهم التي 
شهدت تراجعاً أثناء الجائحة والحظر 
املؤتمريـن  أن  إىل  مشـرياً  الصحـي، 
يتضمنان حزمة من املحاور والقضايا 
الرئيسـية، التـي تسـلط الضـوء عىل 
مالمـح القطاعات االقتصادية، ومدى 
قوة وصالبة أسـواق األسـهم املالية يف 
مواجهـة األزمات، وقدرتهـا عىل رفد 
االقتصـاد بحلـول جذريـة تسـهم يف 

نموه.
وأضاف أن الجمعيـة باتت أحد األذرع 
القويـة للقطاعـات االقتصادية، نظراً 

لقدرتهـا عـىل اسـترشاف املسـتقبل، 
الحلول والخطط االسـتباقية،  ووضع 
فضـًال عن مكانتهـا التي اسـتقطبت 
عـدداً كبرياً من الـرشكاء والرعاة لهذا 
املؤتمر، بما يشـمل املـرصف املركزي، 
ومركـز دبـي املـايل العاملـي، ودائـرة 
السـياحة يف دبـي، وطـريان اإلمارات، 
ومن الرعاة بنك اإلمارات دبي الوطني، 
اس  دي  واي  اإلسـالمي،  دبـي  وبنـك 
 ،Murex و ،Refinitiv سيكيوريتي، و
 TPICAP groupو، GfI و ،Finastra و

.Dxm و ،
بدورهـا أوضحت عهـود آل عيل عضو 
مجلس إدارة يف الجمعية، أن إمارة دبي 

برهنت خـالل الجائحة عـىل مكانتها 
االقتصـاد  خارطـة  عـىل  املسـتحقة 
ترشيعاتهـا  ملرونـة  نظـراً  العاملـي، 
االقتصادية، وتوفريها بيئة اقتصادية 
آمنـة تزخـر بالفـرص االسـتثمارية، 
اإلمـارات  جمعيـة  أن  إىل  مشـرية 
للمتداولني يف األسواق املالية، حريصة 
عىل دعم الزخـم والحراك االقتصادي، 
عرب اسـتضافة نخبة من الشخصيات 
العاملية املؤثرة يف الواقع االقتصادي يف 

هـذا املؤتمـر املهـم.
ويسـلط املؤتمر يف يومـه األول الضوء 
لالقتصـاد  املسـتقبلية  النظـرة  عـىل 
مـن  انتقاليـة،  بمرحلـة  يمـر  الـذي 
خالل حزمـة من املحاور التي تشـمل 
الحيـاة بعد كوفيـد 19، وكيف تهددت 
االتجاهـات االقتصادية والتكنولوجية 
والديموغرافيـة، باإلضافة إىل تشـكيل 
مشهد االستثمارات العاملية يف السنوات 
املقبلة عرب تحليل الخرباء االقتصاديني 

املشاركني.
املؤتمـر  مـن  األول  املحـور  وينطلـق 
تحت عنوان ”االتجاهـات االقتصادية 
العامليـة“: مـا يمكـن توقعـه خـالل 
السـنوات األربع املقبلة و تقييم البيئة 
الترشيعيـة الحاليـة، حيـث ينطـوي 
هـذا املحـور عـىل عـدد مـن القضايا 
والتسـاؤالت حول املالمح املسـتقبلية 
لالقتصاد، وتشـمل البدء يف التفكري يف 
السياسـات االقتصادية، وهل يجب أن 
يتوقع املستثمرون أولويات اقتصادات 
مختلفـة اختالفاً جذرياً عـن الواليات 

املتحدة خالل السنوات األربع املقبلة. 

كربالء/الزوراء:
اعلنـت مديرية زراعة كربالء، امس االثنني، عـن إنتاج ١٩ مليون بيضة خالل 

شهر واحد لسد حاجة السوق املحلية من بيض املائدة.
وقـال معاون مديـر املديرية مجيد الخزعيل يف ترصيح صحفي ان ”مشـاريع 
بيض املائدة البالغ عدد سـبعة مشاريع أنتجت ١٩ مليون بيضة خالل الفرتة 
الواقعـة ما بني منتصف أيلول إىل منتصف ترشين الثاني الجاري لسـد حاجة 

السوق املحلية من بيض املائدة“.
وأضـاف الخزعيل أن ”مشـاريع بيض املائـدة يف كربالء تعمـل بنظام الرتبية 
باألقفاص وأنشـئت بدعم من املبـادرة الزراعية وتقوم وزارة الزراعة بدعمها 

باألعالف واملتابعة البيطرية“.
يذكـر أنه وعىل الرغم من إنتاج هذه الكميات الكبـرية من بيض املائدة اال أنه 
يشـهد ارتفاعا ملحوظا يف االسـعار اذ بلغ سعر الطبقة الواحدة ٧ آالف دينار 

بعد ان كانت ٤ آالف دينار. 

دياىل/الزوراء:
شـمايل  العظيـم  ناحيـة  اطلقـت 
ديـاىل، امـس االثنني، نداء اسـتغاثة 
وتحذيرات من تجويع وهالك معييش 
تام بسبب منع الخطة الشتوية رغم 
وجود مقومات تنفيذها ونجاحها يف 

الناحية.
 وقـال مديـر الناحيـة عبـد الجبار 
احمـد العبيـدي يف ترصيح صحفي، 
إن ”قـرار منع الخطة الشـتوية عن 
مناطق العظيم غري مربر وكارثي وال 
يستند الي اسباب موجبة“، مبيناً أن 
”العظيم تحوي خزيناً مائياً يف سـد 
العظيـم يتجـاوز 400 مليـون مـرت 
مكعب اىل جانب وجود نهر العظيم، 
واكثـر من 200 بـرئ تؤمـن الخطة 

الشتوية وجميع املصادر املائية بعيداً 
عن االرايض واملنابع االيرانية“.

واعتـرب العبيـدي، أن ”منـع الخطة 
الشـتوية يف العظيـم تجويعـاً تامـاً 
الكثـر مـن 50 الـف نسـمة  تعتمد 
الزراعـة كمصـدر معيـيش وحيـد، 
وبخالف ذلك ستحل كوارث معيشية 

ال يمكن تداركها ومعالجتها“.
وطالب العبيدي، الحكومة ”بالتدخل 
واسـتثناء العظيـم مـن قـرار منع 
الخطة الشـتوية وتفـادي تداعيات 
معيشـية وخيمـة تـرض بالناحيـة 
وبمحافظة دياىل بشكل عام“، الفتاً 
إىل أن ”الخزين املائي واملوارد االخرى 
اىل جانـب  حصاد االمطـار املحتمل 
بشـكل كبـري كفيلة تنتفيـذ الخطة 

الشتوية“.
العراقيـة  الزراعـة  وزارة  وأقـرت 
يف وقـت سـابق،  الخطـة الزراعيـة 
 2021-2022 للموسـم  الشـتوية 
للمساحات املروية (انهار ومشاريع 
اروائيـة) وبواقـع  % 50  مـن خطة 
املوسـم الزراعي السـابق، باستثناء 
محافظـة ديـاىل بسـبب شـح املياه 

وانخفاض اإليرادات املائية.
وتعد ناحية العظيم، (60 كم شـمال 
بعقوبـة)، ابـرز املناطـق الزراعيـة 
يف ديـاىل ويطلـق عليها ”سـلة دياىل 
الغذائيـة“ وتحـوي  400 الف دونم  
 45 وتضـم  الزراعيـة  االرايض  مـن 
قرية زراعية ويبلغ سكانها  35 ألف 

نسمة.

بغداد/الزوراء:
اكـد وزيـر النفـط احسـان عبـد الجبـار، امس 
االثنني، ان العراق يهدف اىل استثمار (2.6) مليار 
قدم مكعب يوميا بحلـول 2026، مؤكدا انضمام 
العـراق اىل مبـادرة البنـك الـدويل 2030 لتصفري 

حرق الغاز املصاحب.
وقال عبد الجبار خالل مشاركته يف منتدى مبادرة 
السـعودية الخرضاء يف بيان ورد ”الـزوراء“، ان 
”العـراق قد اتخذ خطوات عملية من أجل التوجه 
الجـاد نحو إحـالل الطاقـة النظيفـة ، والتقليل 
مـن االنبعاثات وامللوثـات ، ووضع خطط تحقق 
أهدافنـا يف مشـاريع االسـتثمار األمثـل للغـاز 
املصاحـب ومشـاريع الطاقـة املتجددة، مشـريا 
إىل ان ”العراق نجح يف اسـتثمار نسـبة ( 53 %) 
من مجموع الغـاز املصاحب، وبزيادة (5 %)عن 

الكميات املستثمرة قبل سنتني“.
وأضـاف عبـد الجبـار ان ”وزارة النفـط وضعت 
خطـط مجدولة السـتثمار كميـات إضافية من 
الغـاز تصـل اىل ( 2,6)مليـار قدم مكعـب يوميا 
بحلول 2026، والوزارة ماضية يف تنفيذ تعاقداتها 
مع الـرشكات العاملية الرصينـة لتحقيق أهدافنا 

وخططنا ضمن هذا االطار“ . 
واكـد وزير النفـط ان ”املبـادرة السـعودية تعد 
واحـدة مـن املبـادرات االسـرتاتيجية املهمـة يف 
املنطقة والعالم،  ملواجهـة التحديات والتداعيات 
التـي تواجـه املناخ والطاقـة، وان العـراق يدعم  
مبـادرة الـرشق األوسـط االخـرض، وأن التحول 
األخـرض ال يكون بعيـدا عـن الهيدروجني، حيث 

يوفـر األخري فـرص طويلـة األمد لنمـو وتنويع 
االقتصـاد وسـيؤدي إنتـاج الهيدروجني األخرض 
إىل تنويع االقتصـاد للعديد من الدول العربية عن 
طريق االسـتفادة مـن موارد الطاقة الشمسـية 
املرتفعـة يف املنطقة وقد يؤدي إنتاج الهيدروجني 
االزرق باسـتخدام مواد أوليـة منخفضة القيمة، 
كالنفـوط الثقيلـة إىل توفـري عوائـد اقتصاديـة 

مستقبلية أفضل“.
وشـدد وزيـر النفـط عـىل ان ”العـراق وضمـن 
توجهات الحكومة ووزارة النفط يجري دراسـة 
الغـاز  السـتثمار  متعـددة  اقتصاديـة  لنمـاذج 

املصاحب باستخدام تقنيات التسييل ( GTL) او 
التحويل للطاقة ( GTP ) من خالل مولدات متنقلة 
بسعات متوسطة او التحويل للهيدروجني، يعمل 
عىل دراسـة تلك العروض املهمة من قبل الجهات 
املختصة ”.ولفت اىل ان ”املجلس الوزاري للطاقة 
وضع خطته العرشيـة للتحول بالطاقة للوصول 
اىل %33 طاقـة نظيفـة عـام 2030 ، وان القرار 
رقم 67 لسـنة 2021 وضع مالمح الخطة إلنتاج 
( 12000 ميكاواط ) طاقة شمسية كهروضوئية 
 IPP وعقود اسـتثمار EPC بـدأت بعقود تنفيـذ
مع رشكات رائـدة يف مجال الطاقـة مثل (توتال 

واكواباور ومصدر وباورجاينا) وغريها“.
وأشار وزير النفط اىل ان ”العراق يعد اليوم واحدا 
من أكرب املنتجني يف سوق الطاقة العاملي باعتباره  
ثاني اكرب الـدول املنتجة للنفـط يف منظمة أوبك 
بمعـدل (4.150) أربعـة ماليني ومئة وخمسـني 
الف برميل يوميا لشهر ترشين االول مع ما ينتج 
من الغـاز الطبيعـي املصاحب   بمعـدل (2.85) 

مليار قدم قيايس مكعب يوميا“.
وعن دور العراق يف حماية املناخ، أوضح ان رئاسة 
الجمهوريـة صادقـت عـىل االنضمـام التفاقية 
باريس للمنـاخ مطلع هذا العام ويف نفس الوقت 
أكـدت الحكومـة العراقيـة كذلـك انضمامها اىل 
مبـادرة البنك الـدويل 2030 لتصفري حـرق الغاز 

املصاحب ”.
ولفـت اىل ان وزارة النفـط بـارشت بالتعاقد عىل 
تنفيـذ مرشوع مـاء البحر املشـرتك CSSP الذي 
يتضمن توفـري 5 مليون برميل ماء قابلة للزيادة 
من مـاء البحر الغراض الحقـن مما يعني توفري 
نفس الكمية مـن املياه العذبة لألغراض البرشية 
والزراعيـة انطالقـا مـن حـرص الحكومـة عىل 

استدامة الثروات واملوارد الطبيعية“.
واكـد رئيس املجلس الوزاري للطاقة وزير النفط  
دعـم  العـراق  لجميع املبـادرات التـي تهدف اىل 
حمايـة البيئـة والتقليـل مـن اآلثار امللوثـة لها، 
والعمل عىل  تعزيز التعـاون وتوحيد الجهود من 
أجل التعامل السليم مع  تحديات التغري املناخي، 
عرب تنفيـذ االلتزامات البيئية املشـرتكة مع دول 

الجوار والعالم.

2026@fiÏ‹¢@bÓflÏÌ@åbÃ€a@Âfl@k»ÿfl@‚á”@äbÓ‹fl@2.6@äb‡rnéa@∂a@“áË„@Z¡–‰€a@ãÌåÎ

www.alzawraapaper.com5 أسواق

ıaãõ©a@ÚÌÜÏ»è€a@ÒäÜbjfl@¿@Èn◊äbìfl@fi˝Ç

ÚÓ‹0a@÷Ïè€a@Úuby@áè€

Übón”˝€@ÚÓ€b‘n„¸a@Ú‹yãæa@Û‹«@ıÏõ€a@¡‹èÌ@bÓ€ÎÜ@aã∏˚fl@—Óõnèm@paäbfl¸a

@…ÌÏvn€bi@ÚÓˆaâÃ€a@∂bÌÜ@Ú‹é@ÜáËm@ÚÌÏnì€a@Ú�©a
‚bn€a@ÔìÓ»æa@⁄˝:aÎ

بغداد/الزوراء:
انخفضـت مبيعات البنك املركزي العراقي، امس االثنني، من الدوالر، لتسـجل 

103 ماليني دوالر.
وشـهد البنك املركزي شـهد امس خالل مزاده لبيع ورشاء الـدوالر االمريكي، 
انخفاضـا يف مبيعاته بنسـبة %31.5 لتصل إىل 103 ماليـني، و313 الفا و44 
دوالرا أمريكيا غطاها البنك بسـعر رصف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر، 
مقارنـة بـاول أمس األحـد، التي بلغت املبيعـات فيه 150 مليونـا و823 الفا 

و703 دوالر أمريكي.
وذهبت املشـرتيات البالغة 97 مليونـًا و23 الفا و44 دوالرا لتعزيز األرصدة يف 
الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات، فيما ذهب املبلغ املتبقي البالغ 6 ماليني 

و290 ألف دوالر بشكل نقدي.
وقـام 16 مرصفا بتلبية طلبات تعزيز االرصـدة يف الخارج، 5 مصارف لتلبية 

الطلبات النقدية، إضافة اىل 42 رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
 شـدد الخبري يف الشـان االقتصادي، صفوان قيص، عىل رضورة سيطرة البنك 
املركـزي عىل كل منافـذ العملة االجنبيـة املحولة للخـارج او املباعة داخليا ، 

محذرا من ”سيطرة مافيات الفساد املليارية عىل سوق العملة“.
وقال قيص يف ترصيح صحفي :“ ان مبيعات العملة االجنبية يف البنك املركزي 
العراقـي تواجه تذبذبا وهبوطا نتيجـة محاولة البنك املركزي العراقي تطبيق 
تعليمات جديدة للسـيطرة عىل نافذة بيع العملة وتتبع حركة االموال واآللية 

املستعملة يف دخول السلع والخدمات وشمولها بالرضائب والجمارك ”.
واشار اىل :“ ان هذه االجراءات ستحول الطلب عىل العملة االجنبية اىل السوق 
املوازي يف الفرتة قصري االجل ، خاصة ان هناك سلعا تتدفق اىل السوق العراقي 
مـن منافذ غري رسـمية ويحصل اصحابها عـىل الدينار العراقـي ويحاولون 
اخراجه بطرق مختلفة ، منها تضخيم سـعر البضائع املستوردة من الخارج 
”.واضاف : ” اذا ما نجحت محاولة البنك املركزي العراقي تتبع حركة االموال 
الدوالريـة الخارجـة مـن املصارف العراقيـة يف الخارج ومن ثـم ضبط منافذ 
االسـترياد من مناشـئ رصينة ، سـيتحول التجار غري النظاميني تدريجيا اىل 
السـوق النظامي للحصول عىل العملة االجنبية بالطرق الرسمية ، وقد نشهد 
ارتفاعا يف سـعر الدوالر يف السـوق املوازي ، اال اذا اسـتمر البنك املركزي ببيع 
الـدوالر بالطريقـة النقدية واكثر من حاجة السـوق للمحافظة عىل السـعر 
املوازي ”.وشدد الخبري االقتصادي عىل رضورة السيطرة عىل كل منافذ العملة 
االجنبية املحولة للخارج او املباعة داخليا ، الن االصالح املايل والنقدي البد من 
ان يكون شـامال ، و بدون ذلك ستسـتمر مافيات الفساد املليارية بالنمو عىل 

حساب ثروة العراقيني ”.

بغداد/الزوراء:
 أعلنـت رابطة املصـارف الخاصة العراقية، وصول نسـبة تنفيذ املصارف 
الخاصـة ملبادرة البنك املركزي لدعم املشـاريع الصغرية واملتوسـطة نحو 
٪75. وقـال املديـر التنفيـذي للرابطة، عيل طـارق يف ترصيح صحفي؛ إن 
”البنـك املركزي العراقي أطلق مبادرة اقراضية بقيمة تريليون دينار لدعم 
االقتصاد واملشـاريع بمختلـف انواعها“، مشـريا إىل أن 44 مرصفا خاصا 

مشاركا يف املبادرة. 
وأضـاف أن املصارف اقرضـت 8612 مرشوعا بقيمـة 747.3 مليار دينار 
وساهمت يف خلق اآلالف من فرص العمل املبارشة وغري املبارشة اضافة اىل 

إقراضها ملئات املواطنني لرشاء الوحدات السكنية. 
ونـوه طارق إىل أن مبـادرة البنك املركزي الواحد تريليـون دعمت مختلفة 
القطاعـات الصناعية والزراعيـة والتجارية والسـكنية وغريها، وادت إىل 
املساهمة يف تحسـني وضع الصناعة املحلية والحصول عىل حصة سوقية 
يف ظل اكتساح املنتجات املستوردة. وبني أن املرأة حصلت عىل نسبة جيدة 
من القروض يف ظل التوجه العام لدى البنك املركزي، لتمكني املرأة العراقية 

وتحفيزها عىل االندماج يف سوق العمل وإنشاء أعمال خاصة. 
وختـم املديـر التنفيذي ترصيحه بالقـول؛ إن ”السياسـة النقدية املتمثلة 
بالبنـك املركـزي، دعمت االعمال الصغرية واملتوسـطة، ألنها تشـكل نحو 
٪90 من إجمايل الرشكات يف معظم اقتصاديات العالم وتوفر النسبة األكرب 
من فرص العمل“، الفتـا اىل أن ”أبواب املصارف مازالت مفتوحة للراغبني 
للحصـول عىل قروض لدعم مشـاريعهم االقتصادية والتي تبدأ من مليون 

دينار إىل أكثر من مليار و بفائدة ميرسة جدا“.

بغداد/الزوراء:
 استقرت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق املحلية،امس االثنني 
.وسـجلت أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شـارع النهر يف العاصمة   بغداد 
للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والرتكي واألوربي سعر بيع 368 
الف دينار وهي نفس االسعار التي سجلت امس االحد، فيما بلغ سعر الرشاء 

364 الفاً.
وسـجل سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي استقرارا ايضا 

عند 338 الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 334 ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فان سـعر بيـع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار 21 يرتاوح بني 370 الف دينار و375 ألفاً، فيما تراوح سـعر 

البيع مثقال الذهب العراقي بني 340 الفاً و345 الف دينار.
ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

@ç◊ãæa@Ÿ‰j€a@pb»Ójfl@üb–Øa
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@áËìm@ÚÓ”aã»€a@÷aÏé¸a
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@ıbiãËÿ€a@@·ubËfl@kÓÃ�m@Úibñ�a
pbÌäbjfl@…iäc@·Ó‹é@Â‡ÓËfl

بغداد/ متابعة الزوراء
يغيـب مهاجـم الكهرباء، مهيمن سـليم، عـن فريقه ملـدة ٤ مباريات، إثر اإلصابـة التي لحقت 
به، يف مواجهة الطلبة، ضمن الجولة الخامسـة من الدوري املمتاز.وقال املدرب املسـاعد لفريق 
الكهربـاء، أسـامة عيل:  «مهيمن تعـرض لإلصابة بتمـزق يف العضلة األماميـة، بانتهاء مباراة 
الطلبة».وأضـاف: «أثبتت الفحوصات حاجته للراحة ملدة ال تقل عن أسـبوعني، أي أنه سـيغيب 
عن ٤ مباريات مقبلة».وأوضح «أن مهيمن هو هداف الفريق (٥) وينافس بقوة عىل لقب هداف 

الدوري، وغيابه سيكون مؤثرا عىل الفريق، ونأمل أن يستعيد جاهزيته بأرسع وقت ممكن».

ãºcÎ@ã–ñc

—Ìá€bæa@äçu@⁄bjí@¿@ÚÓ«biãi@bÓée@lãÀ@Ú€Ï�i@¿@ÍäaÏìfl@›ËnèÌ@=æÎ˛a

äÎá‹€@Ú‹”b‰€a@Ú◊ãì€a@ÜÏ‘«@¿@ÒáÌá«@ıb�Çc@ojÿmäa@ÚÓ»Ój�n€a@Ú˜Ó:a@Zäbju

بغداد/ متابعة الزوراء
يفتقد الطلبة جهود تسعة العبني مؤثرين من صفوفه، قبل مواجهة 
أربيـل، املقـررة اليوم الثالثاء عىل ملعب فرانسـو حريري لحسـاب 

الجولة السادسة من الدوري املمتاز.
وقـال مـدرب الطلبة قحطـان جثـري: ان الفريق سـيفتقد خدمات 
العبـني مؤثرين وهم حمود مشـعان وحمزة عدنـان ومحمد موىس 

وعيل خليل ومحمد سعيد ويارس نعيم بسبب اإلصابات“.
وأضـاف: ”كمـا سـيفقد الفريق أيضـا الثالثي زيد تحسـني ووكاع 
رمضـان والحارس حسـن أحمد اللتحاقهم باملنتخـب األوملبي الذي 

يخوض تصفيات القارة اآلسيوية.
وأشـار: ”الفريـق سـيتأثر بشـكل كبـري بسـبب الغيابـات، لكننا 
نراهـن عىل العبينا البدالء لسـد تلك الفراغـات، ثقتنا كبرية بجميع 

الالعبني“.
وأتـم قائـال: ”أربيـل فريق جيـد وصعب عـىل ملعبه لكننـا نطمح 

للخروج من املباراة بالنقاط الثالث“.

بغداد/ متابعة الزوراء

حصد سـباحان عراقيان، امليداليـة الربونزية 

لكل منهما يف البطولـة العربية األوىل للمجرى 

القصري يف اإلمارات.

وحقـق البطل السـباح بكر سـالم عىل املركز 

الثالث، حائزا عىل امليدالية الربونزية يف سـباق 

400 مـرت متنوع، كما وحقق البطل السـباح 

حسـن صاحـب كاظـم املركـز الثالـث أيضاً 

خاطفـا امليداليـة الربونزية لسـباق 100 مرت 

صدر ”.

@ÜÏËu@á‘n–Óé@Új‹�€a@Z7ru
‚ÏÓ€a@›Óiäc@‚bflc@µj«¸@Ú»èm

@÷aã»‹€@ÊbÓébÆ@ÊbflbéÎ
@lã»€a@Ú€Ï�i@¿@
@@paäbfl¸bi@Úybjè‹€

بغداد/ الزوراء
حقـَق منتخبنـا األوملبّي لكرِة القـدم الفوَز 
عىل منتخِب جـزر املالديف بأربعـة أهداٍف 
نظيفـٍة، يف املبـاراِة التي أقيمـت عىل ملعِب 
املحـرق يف العاصمـة البحرينّيـة املنامـة، 
ضمن مباريات الجولِة األوىل من منافسات 
اآلسـيوّية  للتصفيـات  الثالثـة  املجموعـة 
املؤهلة لنهائيات آسـيا تحت 23 عاماً التي 

ستقاُم يف أوزبكستان العام املقبل. 
وسـجَل أهـداف منتخبنـا األوملبـي كٌل من 
الالعبـني مؤمل عبد الرضـا د(10)، واحمد 
رستيـب مـن ركلة جـزاء بالدقيقـة (34)، 
و(86) د(56)  هدفـني  رمضـان  ووكاع 

ليتصدر منتخبنا األوملبـي املجموعَة الثالثة 
مؤقتاً برصيد ثالث نقاط. 

ودخـَل أوملبينـا مبـاراَة املالديف بتشـكيلٍة 
مؤلفـٍة من حسـن أحمـد لحراسـِة املرمى 
وحسـني عمار ومحمد الباقر كريم وعباس 
ياس وحسن رائد (وكاع رمضان)، ومنتظر 
محمـد جـرب وصـادق زامـل ومؤمـل عبد 
الرضا(عـيل محسن)وحسـن عبـد الكريم 
(عمار غالب) وأحمـد رستيب (منتظر عبد 

االمري) ورضا فاضل(صهيب رعد). 
وتقـاُم الجولُة الثانيـة للمجموعـِة الثالثة 
يـوم الخميس املقبل، حيـث يلتقي منتخب 

البحريـن منتخـب جـزر املالديـف، بينمـا 
سـيكون منتخبنا األوملبي يف حالـِة انتظاٍر 
بعد انسحاِب منتخب أفغانستان من خوض 

التصفياِت اآلسيوّية. 
ويتأهـُل إىل النهائياِت صاحـُب املركز األول 
يف كل مجموعـٍة، إىل جانـِب أفضـل أربعـِة 
منتخبـاٍت تحصـل عـىل املركـز الثانـي يف 
منتخـب  إىل  لتنضـم  الــ11،  املجموعـات 

أوزبكستان املضيف.
وضمت قائمة املنتخب األوملبي 23 العباً، هم 
حسن أحمد (الطلبة) وعماد عيىس (زاخو) 
ومصطفى عذاب (الديوانية)، منتظر محمد 
جرب وأحمد رستيب (الزوراء)، وزيد تحسني 
ووكاع رمضان (الطلبة) ومنتظر عبد األمري 
وحسـن رائد (القوة الجوية)، وعمار غالب 
وصـادق زامـل (الرشطـة) وعبـاس ياس 

(امليناء).
 ورافـد طالب ومصطفى وليد وحسـن عبد 
الكريم (الكرخ)، وعيل محسن وصهيب رعد 
(النفط) وعبـاس بديع ونهاد محمد (نفط 
ميسـان)، ومحمد الباقر كريم (الديوانية) 
ومؤمـل عبـد الرضـا ورضا فاضـل (أمانة 

بغداد) وحسني عمار (نفط البرصة). 
وخلت القائمـُة من الالعب (زيـدان إقبال) 
محرتف مانشسـرت يونايتد تحت 23 عاماً، 

وذلك لعدم موافقِة ناديه عىل التحاق الالعب 
بالتصفيـات لكونهـا خـارج أيـام الفيفا، 
فضـال عن الحارِس نديم نـادر (فالكينربي 

السـويدي) بسـبب اإلصابـِة، وكذلك غياب 
كاردوا كامـريان (كريسـتال بـاالس) لعدِم 
الجاهزّيـة بسـبب اإلصابة التـي لحقت به 

(عـيل  الالعـب  سـيغيُب  بينمـا  مؤخـراً، 
الحمادي) الرتباطِه مع أحد األندية بتوقيع 

عقد احرتايف جديد.

بغداد/ متابعة الزوراء
 أقر النائب االول التحاد الكرة، عيل جبار، 
بـأن التطبيعية وقعـت ببعض األخطاء 

خالل مدة عملها يف إدارة االتحاد.
وقال جبار: ”اطلعت انا ورئيس االتحاد 
عدنان درجـال وأعضاء من االتحاد عىل 
عمل التطبيعية وناقشـنا جوانب عقود 
مهمة أبرمت خالل مدة تسـلمها مهمة 
إدارة االتحـاد“، مبينـا ان ”التطبيعيـة 
الخاصـة  األخطـاء  ببعـض  وقعـت 

بالعقود“.
واوضـح ان ”اهم االخطـاء التي وقعت 
بهـا التطبيعيـة كان العقـد مـع احدى 
الـرشكات التلفزيونية الناقلـة للدوري 

املمتـاز (رشكـة االضـواء)“، مبينـا ان 
”االتحاد بحث العقود وتبني وجود فيها 

أخطاء وقعت بها التطبيعية“.
واوضـح ”اننـا كاتحـاد سـنحاول حل 
االشـكاالت مـع الرشكـة بشـكل ودي 
لضمان حقوقنـا، وإذا أخفقنا باالتفاق 
والتوصـل اىل حلول سـنلجأ اىل القضاء 

العراقي العادل لحل اإلشكالية“.
ومـن جهة اخـرى، اكد يونـس محمود 
النائب الثانـي لرئيس اتحـاد الكرة: ان 
اتحـاد الكـرة عينه رسـمياً مرشفاً عىل 

املنتخب الوطني.
وقـال محمـود: ان ارشافـه السـابق يف 
غـري  كان  واالمـارات  لبنـان  مباراتـي 

رسـمي ولم يصادق يف محرض اجتماع. 
موضحـا: أنه سيتسـلم املهمة بشـكل 
رسـمي من مبـاراة العراق وسـوريا يف 
الحادي عرش من شـهر ترشيـن الثاني 
املقبـل يف قطـر أرضنـا املفرتضة ضمن 

تصفيات كأس العالم 2022.
وكشـف عـن: ان املنتخـب يمـر بوضع 
حرج السـيما بعد النتائج السلبية التي 
خرج بها يف املباريات السابقة وسنعمل 
عىل تصحيـح وضعه من خـالل تظافر 
جميـع الجهود، وكذلك وقوف االعالم اىل 
جانب املنتخب بغية تحقيق نتائج طيبة 
يف لقاء سوريا ومباريات الجولة الثانية 

للمجموعة.

واكـد: ان ادفـوكات اختـار مـن خـالل 
مسـاعديه الذين تابعـوا خمس جوالت 
مـن الـدوري العراقي املمتـاز  12 العبا 
محليا لجعلهم ضمن مفكرته يف تشكيلة 
املنتخـب الوطني وكذلك دعـوة املغرتب 
كيفن يعقوب املحرتف يف ايفك غوتنربغ 

الناشط بالدوري السويدي املمتاز .
ودعـا محمـود كل االطـراف الرياضية 
بدعم االتحاد بتشـكيلته الجديدة كونه 
تسـلم املهمة حديثـا وإعطـاء الرئيس 
واالعضـاء املجـال ليتمكنوا مـن اعادة 
بناء الكرة العراقية خالل سـقف زمني 
معني، مؤكدا: أن الجميع يعمل من أجل 

تطوير الكرة العراقية.
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بغداد/ متابعة الزوراء
عدسة / غيث جاسم

حقق فريـق الزوراء، امـس االثنني، الفوز 
عىل نادي الكهرباء ضمن منافسات الجولة 

السادسة لدوري الكرة املمتاز.
وانتهـى اللقاء الذي ضيفه ملعب الشـعب 

بفوز الزوراء 2-1.
وسـجل الـزوراء هدفـه االول عـن طريق 
املحـرتف املغربـي حمـزة الصنهاجـي يف 
الدقيقـة االوىل من املباراة وتحديداً بالثانية 
41 ، بينمـا جـاء الهدف الثانـي للزوراء يف 
الدقيقة 14 عن طريـق املحرتف الجزائري 

الهواري طويل.
ويف الدقيقـة 84 قلـص الكهربـاء النتيجة 
طريـق  عـن  الوحيـد  هدفـه  بتسـجيله 

مصطفى عيل.
وبفـوز الزوراء اليوم يكـون قد جمع اثنى 
عرش نقطة ، بينمـا تجمد رصيد الكهرباء 

عند النقطة الثامنة .
حقـق فريق نفط الوسـط فوزا مسـتحقا 
عـىل فريق أمانة بغـداد بهدفني دون رد يف 
املبـاراة التي أقيمت مسـاء امس يف ملعب 

النجف الدويل.
نفـط الوسـط سـعى السـتعادة الصدارة 
التـي اعتالهـا مؤقتا الرشطـة بفوزه عىل 
النفـط إال أن نفـط الوسـط دخـل املباراة 
بعزيمة العودة بقـوة للمقدمة وحاول من 
احدى الكـرات عرب املحـرتف املغربي عمر 
املنصـوري إال أن كرته مـرت بجوار القائم 
وحـاول مهنـد عبـد الرحيم برأسـية علت 
العارضة فيما حاول بغداد بتسـديدة أمري 
صباح كرة علـت العارضة ويف الدقيقة 25 
تمكن مدافع نفط الوسـط رسـالن حنون 
من احـراز هـدف التقدم لينتهي الشـوط 

األول بتقدم نفط الوسط بهدف دون رد.
ويف الشـوط الثاني سـعى بغداد للعودة إىل 
املباراة لكنه اهدر فرصة سـانحة اهدرها 
املحرتف بنيامني، بينما تمكن نفط الوسط 
من مضاعفـة النتيجة عرب الهـداف مهند 
عبد الرحيم يف الدقيقـة 65 لتنتهي املباراة 

بفوز نفط الوسط بهدفني دون رد.
ورفع نفط الوسـط رصيده إىل النقطة 18 
يف الصدارة بينمـا تجمد رصيد امانة بغداد 
عنـد النقطـة الخامسـة يف املركـز الثالث 

عرش.
وحصـد الرشطـة 3 نقـاط مهمـة بفوزه 

عىل مضيفه النفـط (0-1)، امس االثنني، 
لحسـاب الجولـة السادسـة مـن الدوري 

املمتاز.
وسـنحت أوىل فـرص املبـاراة للنفـط عرب 
املهاجـم موىس عدنان الذي مرت رأسـيته 
فـوق العارضة، فيما رد قائم الرشطة كرة 

خطرية.
وأهدر الرشطة يف املقابل فرصة عن طريق 

الالعب محمد داود.
ويف الشـوط الثانـي، تمكـن الرشطـة من 
التسجيل يف الدقيقة 55، برأسية للمحرتف 

عبد املجيد بو بكر من النيجر.
وحـاول النفـط العـودة إىل املبـاراة، وزج 
مدربه بالالعب مروان حسـني الذي حاول 

التسـجيل برأسية، تصدى لها أحمد باسل، 
فيمـا رد حـارس النفـط محاولـة ملحمـد 
قاسـم.وأضاع أحمـد عبـد املجيـد أخطـر 
فرص النفـط، عىل بعد ياردات من املرمى، 
حيث سـدد الكرة بجـوار القائـم، لتنتهي 

املباراة بفوز الرشطة بهدف دون رد.
وبذلك، قفز الرشطـة للوصافة برصيد 16 
نقطـة، بينمـا تجمـد النفط عنـد النقطة 

الخامسة، يف املركز العارش.
وسـجل نـوروز أول انتصاراته يف املوسـم 
الحايل، بفوزه عىل القاسـم (2-3)، مساء 

امس االثنني يف ملعب السليمانية.
وكان الشـوط األول ناريا وحافال باإلثارة، 
حيـث تمكـن الالعـب الحـارث حاتـم من 

تسـجيل الهـدف األول لفريق القاسـم، يف 
الدقيقة 13.

لكن نوروز عاد رسيعا من ركلة جزاء، عرب 
الالعب اسو رستم يف الدقيقة 23.

وتقـدم القاسـم مجـددا عن طريـق ركلة 
الالعـب  سـجلها   ،33 الدقيقـة  يف  حـرة، 

مرتىض كصاد.
وعاد اسـو رسـتم ليعدل النتيجـة (2-2)، 

قبل نهاية الشوط األول.
ويف الدقيقـة 86 مـن املبـاراة، تمكن ديار 
عيل من إحراز هدف الفـوز القاتل لصالح 
نوروز، لريفـع الفريق رصيـده إىل النقطة 
الرابعـة، يف املركز الرابع عرش، بينما تجمد 
القاسـم عنـد النقطـة الثالثـة، يف املركـز 

السابع عرش.
ويف مباراة أخرى، حسـم التعادل السـلبي 
مواجهـة الكـرخ والصناعـة، التـي جرت 
مسـاء امـس عـىل ملعـب السـاحر أحمد 
رايض.وحاول الكرخ عـرب العبه املخرضم 

عماد محسن، لكن كرته علت العارضة.
وسدد عمر عبد الرحمن كرة أخرى تصدى 

لها حارس الصناعة.
وحاول الضيف الصناعة من خالل محرتفه، 
جـون كيكي، لكـن حارس الكـرخ تصدى 
له.ورفـع الصناعة رصيده بهذا التعادل إىل 
النقطـة الثامنـة، يف املركز التاسـع، بينما 
رفع الكـرخ رصيده إىل النقطـة الثالثة، يف 

املركز السادس عرش.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
مقـدم الربامـج يف القنـاة العراقيـة الرياضية، 
الدكتور فاضـل الحمداني، اعلـن انتصاره مع 
عائلته عىل فايروس كورونـا الذي اصابه قبل 
مدة ليست بالقصرية، وثمن الحمداني تواصل 
املؤسسـات الصحفيـة واالعالميـة والرياضية 
مـن اجل االطمئنان عىل صحتـه، خالص االمنيات 
لزميلنـا العزيـز وعائلته الكريمة بالشـفاء التام وان يلبسـه رب العزة 

واالجالل ثوب الصحة والعافية.
  ******************

الصحفي الخلوق، حارث النعيمي، اكد اكتسابه 
الشـفاء التام من االزمـة الصحية التي تعرض 
لهـا قبل فرتة زمنية قصـرية، خالص االمنيات 
لزميلنـا العزيـز النعيمي بالشـفاء التـام وان 

يلبسه رب العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية.
 *******************

ُيقيم قسـم االعالم واالتصال الحكومي يف وزارة 
الشـباب والرياضة محـارضة بعنـوان (اإلعالم 
الريـايض ودوره يف تعزيز معلومـات الجمهور) 
اليـوم الثالثـاء املوافق السـادس والعرشين من 
شـهر ترشيـن االول الحـايل يف السـاعة الثامنة 
مسـاء عرب املنصـة االلكرتونيـة fcc  ويحـارض فيها املوظف يف قسـم 

اإلعالم واإلتصال الحكومي الدكتور كاظم عيدان.

بغداد/ متابعة الزوراء: 
ضمـت القائمـة األولية للمنتخب الوطنـي اربعة العبني مـن املحرتفني يف اوروبا 
تحضريا ملواجهتي سـوريا وكوريا الجنوبية ضمـن تصفيات كأس العالم 2022 

التي ستقام يف قطر.
وقـال مصدر مقرب من االتحـاد: ان القائمة ضمت اربعـة العبني من املحرتفني 
يف اوربـا وهم كل من زيدان اقبال املحرتف يف رديف مانشسـرتيونايتد االنجليزي 
ومهند جعاز العب هاماربي السـويدي وريبني سـوالقا املحرتف يف نادي بوريرام 

يونايتد التايالندي وأمري العماري املحرتف يف نادي هاملستاد السويدي.
وبـني: أن الالعبـني األربعة فقط تمت دعوتهم من بني املحرتفني الذين يسـكنون 
يف القـارة األوربيـة بعد أن ابدى املدرب الهولندي ديك ادفـوكات قناعته بدعوتهم 

لصفوف املنتخب خالل املباراتني املقبلتني.
وأشـار إىل: أن املنتخب العراقي سيخوض مباراة الجولة الخامسة من التصفيات 
بلقاء املنتخب السـوري يف الحادي عرش من الشهر املقبل، فيما سيخوض مباراة 
كوريا الجنوبية يف الجولة السادسـة من التصفيات يف السـادس عرش من الشهر 

املقبل.

متابعة/ الزوراء
يوم  اليد،  لكرة  الرشطة  فريُق  يلتقي 
ثاني  يف  الحشد  فريَق  املقبل،  الجمعة 
جوالت الدوري يف قاعة وسام املجد عند 

الساعة الثالثة عرصاً.
فوزاً  حقق  الرشطة  فريق  أن  علماً 
العربي  الخليج  فريق  عىل  عريضاً 
مباريات  ضمن   (١٨  -٤٨) بنتيجة 
جرت  الذي  اللقاء  يف  الدوري،  افتتاح 

أحداثه يف قاعة املركز التخصيص.
إن  جواد:  محمد  الفريق،  مديُر  وقاَل 
لقب املوسم الحايل لن يفلت من أيدينا، 
النادي..  وعازمون عىل إعادته لخزينة 
نعم، هناك فرٌق قويٌة ومنافسٌة، لكننا 
دائماً  البداياُت  مباراٍة..  بأي  نفرط  لن 
ما تكون صعبًة، لكن الالعبني جعلوها 
رائعة  من  أكثر  مباراة  وقدموا  سهلًة 
الخليج،  فريق  أمام  الدوري  افتتاِح  يف 
وهذا ما يبعث رسالًة اىل جميع الفرق 

بأن فريقنا قادٌم بقوٍة لخطف اللقب.
للدوري  دخولنا  الفريق:  مديُر  وزاَد 

اىل  يعود  الجاهزية  أتم  يف  ونحن 
 ٢٢ تخلل  الذي  السليمانية  معسكِر 
ومسائية،  صباحية  تدريبيًة  وحدًة 
ايجابية عن  أعطانا مؤرشاٍت  ما  وهذا 
الشبابية  واالختيارات  الالعبني  نوعية 
بعَض  استقطبنا  نعم،  الصائبة.. 
الالعبني  عن  فضال  الشبابية،  الوجوه 
متجانٍس،  فريٍق  تشكيل  بغية  الخربة 
مغربي  محرتٍف  وصول  ننتظُر  وأيضا 
بالفريِق  ليلتحق  املقبل  األسبوع  يف 

مبارشة.
وختَم جواد حديثه بالقول: لدينا فكرٌة 
كاملٌة عن فريق الحشد الذي سنالقيه 
وسام  قاعة  يف  املقبل  الجمعة  يوم 
املباراة  نقاط  خطف  وطموحنا  املجد، 
سيما  ال  جدارٍة،  بكِل  الصدارة  واعتالء 
أكثر  هما  والحشد  الجيش  فريقي  ان 
عىل  سنكون  لكننا  لفريقنا،  منافسني 
وهدفنا  مباراٍة  كل  يف  املسؤولية  قدِر 
وإسعاد  اإلدارية  الهيئِة  اىل  الجميل  رد 

جماهري هذا النادي الكبري.
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كوتينيو،  فيليب  الربازييل  بات 
بعد  عىل  برشلونة،  وسط  العب 
مسألة  من  فقط  واحدة  خطوة 
النادي  مع  عقده  يف  للجدل  مثرية 

الكتالوني.
أن  التقارير،  من  العديد  وزعمت 
إىل  ليفربول  من  انتقل  كوتينيو 
 120 مقابل   2018 يف  برشلونة 
مليون يورو كقيمة ثابتة، باإلضافة 

إىل متغريات بقمية 40 مليوًنا.
ليفربول  أن  التقارير  وأوضحت 

20 مليون يورو من  سيحصل عىل 
كوتينيو،  يكمل  عندما  املتغريات، 

100 مباراة بقميص البارسا.
وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، 
مباراة   99 إىل  وصل  كوتينيو  فإن 
الكالسيكو،  يف  املشاركة  عقب 
مواجهة  خوض  ينقصه  وبالتايل 

وحيدة للوصول إىل 100 مباراة.
يكمل  قد  كوتينيو  أن  إىل  وأشارت 
فاليكانو،  رايو  أمام  مباراة   100
11 من  الجولة  بعد غد األربعاء، يف 

عمر الليجا.
”بالعودة  الصحيفة:  وقالت 
اإلدارة  مجلس  من  ملصادر 
بقيادة  لربشلونة  السابق 
بارتوميو، واملديرين التنفيذين 
يف املجلس الحايل لخوان البورتا، 
هذا  أن  عىل  اآلن  إجماع  هناك 

البند ال وجود له“.
يذكر أن برشلونة يحتل املركز 

ترتيب  جدول  يف  التاسع 
الليجا برصيد 15 نقطة.

سان  باريس  وضيفه  مرسيليا  أوملبيك  بني  املواجهة  انتهت 
11 من الدوري  جريمان بالتعادل السلبي (0-0)، ضمن املرحلة 

الفرنيس لكرة القدم.
وصول  مقابل  نقطة،   28 برصيد  الدوري  جريمان  سان  ويتصدر 

مرسيليا إىل النقطة 18 يف املركز الرابع.
وهذا التعادل األول لفريق املدرب األرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو 

بعد 9 انتصارات وخسارة واحدة.
املدربني،  ناحية  من  خاص  أرجنتيني  ديربي  اللقاء  وكان 
خورخي  مرسيليا  مدرب  ومواطنه  بوتشيتينو  بني 
ليونيل  األرجنتيني  النجم  لعب  كما  سامباويل، 

مييس الكالسيكو األول له يف فرنسا.
منذ  العبني  بـ10  جريمان  سان  ولعب 
أرشف  املغربي  طرد  بعد   57 الدقيقة 
حكيمي الذي أوقف الرتكي سينجيز 
أوندير حني كان يف طريقه لينفرد 

بالحارس نافاس.
يف  حمراء  بطاقة  أول  وهذه 

مسرية حكيمي االحرتافية.
يف  مرسيليا  وأخفق 
عىل  األول  فوزه  تحقيق 
جريمان  سان  باريس 
”فيلودروم“  بملعب 
الثاني/ ترشين  منذ 
نوفمرب 2011، علًما 
عىل  تغلب  بأنه 
النادي البارييس يف 
”بارك  داره  عقر 
برانس“  دي 
املوسم  مطلع 
 ،(1-0) املايض 
الوحيد  الفوز  وهو 
يف  غريمه  عىل  له 
ويف  األخري  العقد 
املباريات الـ24 األخرية 

يف مختلف املسابقات.
جريمان  سان  ودخل 
عىل  فوزه  بعد  املواجهة 
الثالثاء  األملاني  اليبزيغ 
ابطال  دوري  يف  املايض 
بثنائية   3-2 أوروبا 
ملييس ليحافظ عىل صدارة 
اكتفى  فيما  مجموعته، 
الثالث  بتعادله  مرسيليا 
الدوري  مسابقة  يف  توالًيا 
االوروبي ”يوروبا ليغ“ كان 

أمام التسيو اإليطايل.
شغب  من  املباراة  تخُل  ولم 

الزجاجات  بعض  برميهم  أحياًنا  األجواء  عّكروا  الذين  الجماهري 
البالستيكية خالل تنفيذ العبي الخصم الركالت الركنية، ولكنها لم 
تؤثر بشكل كبري يف مجريات اللقاء، باستثناء املشجع الذي نزل إىل 
أرض امللعب قبل ربع ساعة من النهاية متوجًها نحو مييس قبل أن 

يسحبه عنارص األمن.
وكانت وزارة الداخلية الفرنسية منعت الحضور الجماهريي لسان 
جرمان يف ملعب ”فيلودروم“ تخوًفا من أعمال العنف بعد أن اضطرت 
اشتباكات  لوقف  للتدخل  األمن  وأفراد  الشغب  مكافحة  رشطة 
املشجعني وأعمال الشغب يف مباريات عدة يف الدوري الفرنيس الشهر 
العرشات وكانت جماهري مرسيليا طرًفا  اىل إصابة  أدى  املايض، ما 

يف أكثر من مرة.
ألقى املشجعون يف ملعب فيلودروم  الشهر،  يف وقت سابق من هذا 
تجاه  املقذوفات  من  وغريها  الدخانية  والقنابل  النارية  األلعاب 
أثناء  اشتباكات  إىل  أدى  ما  الرتكي،  رساي  غلطة  نادي  مشجعي 

املباراة وبعدها.
مييس  األرجنتيني  الثنائي  من  املؤلف  الرباعي  الهجوم  خط  وقاد 
إصابة يف عضالت  تعايف من  الذي  نيمار  الربازييل  ماريا،  وأنخل دي 

الحالبني وكيليان مبابي.
باييت  ديميرتي  القائد  رفع  عندما  باكرًا  سامباويل  فريق  وهدد 
عرضية من ركلة ثابتة ارتقى لها التشيكي أرداكيوش ميليك برأسه 

مرت قريبة من القائم .(4) 
الربازييل  التقدم بهدف عكيس من  أنهم حصلوا عىل  وظن الضيوف 
لوران برييس إثر عرضية من نيمار، إال أنه ألغي بداعي تسلسل عىل 

األخري بعد العودة اىل حكم الفيديو املساعد ”يف ايه آر“. (14).
وصلت  أن  بعد  دقائق  بعد  اآلخر  الطرف  من  هدًفا  التقنية  وألغت 
عرضية من اإلسباني بول لريوال إىل ميليك، روضها جميلة وتابعها 
بيرساه يف الشباك وسط احتفاالت جنونية قبل أن يلغى الهدف بداعي 

تسلل عىل اإلسباني .(20) 
وتعرض فريق العاصمة النتكاسة مع نهاية الشوط األول مع إصابة 
السنغايل  مكانه  وحل  فرياتي  ماركو  االيطايل  الوسط  خط  العب 

إدريسا غايه .(45+5) 
والزج  ماريا  دي  سحب  إىل  بوتشيتينو  اضطر  حكيمي  طرد  وبعد 
العاصمة يف تسديد أي  منه ليفشل فريق  تيلو كيهرر بدالً  باألملاني 

كرة بني الخشبات الثالث يف الشوط الثاني مقابل واحدة للخصم.

                         

يرى النرويجي أويل جونار سولسكاير، املدير الفني ملانشسرت 
خالل  ممكن،  مستوى  أدنى  إىل  وصل  فريقه  أن  يونايتد، 
الخسارة ٠-٥ أمام ليفربول، ضمن منافسات الجولة التاسعة 
من الدوري اإلنجليزي املمتاز.وقال سولسكاير، يف ترصيحات 
املباراة  أنهى  للريدز  الرابع  «الهدف  صن:  ذا  صحيفة  أبرزتها 
شوطا  قطعت  «لقد  النرويجي:  املدرب  لنا».وأضاف  بالنسبة 
لقد قطعنا شوطا كبريًا كمجموعة. نحن قريبون جًدا  كبريًا، 
من االستسالم اآلن، لكني لن أستقيل».وتابع: «ستكون مهمة 
من  الكثري  هناك  لكن  محبطني،  الالعبون  وسيكون  صعبة، 
الالعبني أصحاب الشخصية داخل الفريق».وشدد: «نعلم أننا يف 
أدنى مستوى، وال يمكننا أن نشعر بأسوء من هذا. دعونا نرى 
كيف سنتعامل مع هذا األمر».يذكر أن مانشسرت يونايتد بات 
يف املركز السابع بجدول ترتيب الدوري اإلنجليزي املمتاز برصيد 

١٤ نقطة، بفارق ٨ نقاط عن تشيليس صاحب الصدارة.

مدريد  أتلتيكو  مضيفه  مع  سوسييداد  ريال  مباراة  انتهت 
بالتعادل اإليجابي ٢-٢ يف الجولة العارشة من الدوري اإلسباني 
النرويجي  سجلهما  بهدفني  سوسييداد  القدم.وتقدم  لكرة 
ألكسندر سورلوث (٧) والسويدي أليكسندر إيزاك (٤٨) ثم أنقذ 
بتسجيله  الخسارة  أتلتيكو من  لويس سواريز  األوروغوياني 
سوسييداد  ريال  جزاء).وبات  ركلة  من  و٧٧   ٦١) هدفني 
متصدراً للدوري اإلسباني بـ٢١ نقطة وبفارق نقطة عن ريال 
مدريد وإشبيلية فيما بات رصيد أتلتيكو مدريد ١٨ نقطة يف 
وأوساسونا. بيتيس  ريال  عن  األهداف  وبفارق  الرابع  املركز 
ويف مباراة أخرى تغلب ريال بيتيس عىل ضيفه رايو فايكانو 
٣-٢.ومنح أليكس مورينو الفريق األندليس التقدم بهدف عند 
الهدف  «خوانمي»  أضاف  بدقيقتني  وبعدها   (٢٢) الدقيقة 
الثاني قبل أن يقلص راندي نتيكا النتيجة قبل نهاية الشوط 
عند  النتيجة  غارثيا  ألفارو  عادل  الثاني  الشوط  ويف  األول 
الدقيقة (٦٥) وبعد عرش دقائَق منح الحكم ركلة جزاء لريال 

بيتيس سجل منها ويليان جوزيه هدف فوز فريِقه.

من  هدفاً  ديباال  باولو  األرجنتيني  أحرز 
الحكم  النهاية احتسبها  ركلة جزاء قرب 
ليمنح  املساعد  الفيديو  حكم  تدخل  بعد 
إنرت  مضيفه  مع   ١-١ التعادل  يوفنتوس 
ضمن  اإليطايل  الدوري  لقب  حامل  ميالن 

املرحلة ٩.
بعد  إنرت  عىل  ضيفاً  يوفنتوس  وحل 
بجميع  مباريات  ست  آخر  يف  انتصاره 
 ١٧ الدقيقة  يف  تأخر  لكنه  املسابقات، 
تابع  الذي  دجيكو  إيدن  البوسني  بهدف 
أوغلو  تشالهان  هاكان  الرتكي  تسديدة 

املرتدة من القائم.
الثاني  الشوط  الضيف يف  الفريق  وضغط 
يشكل  لم  أنه  غري  التعادل  عىل  بحثا 

خطورة عىل مرمى إنرت.
من  طلب  املساعد  الفيديو  حكم  لكن 
الحكم مراجعة تدخل من الهولندي دينزل 
ساندرو  أليكس  الربازييل  عىل  دومفريس 

ليتم احتساب ركلة جزاء.
ونفذ ديباال الركلة بنجاح يف الدقيقة ٨٩.

بسبب  الغضب  من  حالة  إنرت  وانتابت 
إنزاغي  سيموني  مدربه  وُطرد  القرار 
الفريق اكتفى بالحصول عىل نقطة  لكن 
واحدة ليظل يف املركز الثالث بـ١٨ نقطة 
السادس  املركز  إىل  يوفنتوس  قفز  فيما 

بـ١٥.
التاريخية  السلسلة  روما  أنهى  بدوره، 
ملسلسل  حداً  ووضع  نابويل  لضيفه 
مباريات،  ثماني  عند  املتتالية  انتصاراته 

وذلك بإجباره عىل التعادل السلبي.

السابق  روما  مدرب  بقيادة  نابويل  ودخل 
أطول  معادالً  اللقاء  سباليتي  لوتشيانو 
املوسم،  مستهل  يف  له  انتصارات  سلسلة 
الثماني  مبارياته  من  فائزاً  خرج  بعدما 
األوىل (حقق هذا األمر أيضاً موسم ٢٠١٧-
من  حرمه  العاصمة  نادي  لكن   ،(٢٠١٨
حققه  ما  اىل  للوصول  مسعاه  مواصلة 
األول/أكتوبر  وترشين  نيسان/أبريل  بني 

٢٠١٧ حني حقق ١٢ فوزاً متتالياً.
ورغم هذا التعثر وفشله يف تحقيق فوزه 
نابويل  استعاد  روما،  عىل  توالياً  الرابع 
الصدارة بـ٢٥ نقطة لكن هذه املرة بفارق 
السبت  الفائز  ميالن  عن  فقط  األهداف 

.٤-٢ بولونيا  عىل  ملعبه  خارج  املايض 
بعد  اليشء  بعض  الصعداء  روما  وتنفس 
مباراتيه  يف  بهما  مني  اللتني  الخسارتني 
املرحلة  يف   ٠-١ يوفنتوس  ضد  املاضيتني 
 ١-٦ النرويجي  وبودو/غليمت  السابقة 
«كونفرنس  مسابقة  يف  املايض  الخميس 
ليغ» يف مباراة خاضها بتشكيلة رديفة اىل 

حد كبري، فدفع الثمن غالياً.
ولم تمر مباراة أول أمس األحد اىل امللعب 
األوملبي بسالسة، إذ خرس نادي العاصمة 
مورينيو  جوزيه  الربتغايل  مدربه  جهود 
من  الحكم  طرده  بعدما   ٨١ الدقيقة  يف 
وهو  الحكم،  تجاه  تهكمه  بسبب  امللعب 

يف  سباليتي  به  مني  الذي  املصري  نفس 
أواخر اللقاء أيضاً.

حرمان  يف  أقله  نجح  «جالورويس»  لكن 
نابويل من الوصول إىل رقمه القيايس من 
بداية  يف  املتتالية  االنتصارات  عدد  حيث 
-٢٠١٣ يف  مباريات   ١٠ وقدره  املوسم 

.٢٠١٤
ورفع روما رصيده اىل ١٦ نقطة يف املركز 

الرابع بفارق نقطتني خلف إنرت.
من  املسافة  نفس  عىل  يوفنتوس  وبقي 
أتاالنتا الخامس الذي ُفرِض عليه التعادل 
الوقت  يف   ١-١ أودينيزي  ضيفه  أمام 

القاتل.
األوكراني  بفضل  األرض  أصحاب  تقدم 
 ،٥٦ الدقيقة  يف  مالينوفسكي  روسالن 
الرابعة  الدقيقة  يف  رّد  أودينيزي  أن  إال 
الضائع للشوط  الوقت املحتسب بدل  من 

الثاني برأسية من الربتغايل بيتو.
وفشل أتاالنتا يف تحقيق فوزه الخامس يف 
هذا املوسم، لريفع رصيده إىل ١٥ نقطة يف 

املركز الخامس.
لكن ممثل مدينة برغامو تمكن أقله من 
رصيده  تجمد  الذي  التسيو  أمام  البقاء 
الثالثة  هزيمته  بتلقيه  نقطة   ١٤ عند 
فريونا  هيالس  ملعب  يف  واألوىل  للموسم 
منذ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٣ (١-٤)، 
ذاتها  بالنتيجة  األخري  أمام  بالخسارة 
 (٤٦) إيموبييل  تشريو  سجله  وبهدف 
بثمانية  الهدافني  لرتتيب  صدارته  معززاً 
لألرجنتيني  رائعة  رباعية  مقابل  أهداف، 

أتلتيكو  مدرب  نجل  سيميوني،  جوفاني 
يف  سيميوني،  دييغو  اإلسباني  مدريد 

الدقائق ٣٠ و٣٦ و٦٢ ٢+٩٠.
يف  فقط  الثاني  الالعب  سيميوني  وبات 
تاريخ هيالس فريونا الذي يسجل رباعية 
إيمانوييل  بعد  اإليطايل  الدوري  يف  أكثر  أو 
ديل فيكيو (٥ أهداف ضد سمبدوريا عام 

١٩٥٨) بحسب «أوبتا» لالحصاءات.
بأفضل  بالرد  النفس  يمني  أتاالنتا  وكان 
طريقة عىل إهداره الفوز قبل أربعة أيام 
أمام مضيفه مانشسرت يونايتد االنكليزي 
أن يقلب فريق  بعدما تقدم بهدفني، قبل 
 ٣ ويسجل  الطاولة  الحمر»  «الشياطني 
للنجم  الحاسم  الفوز  هدف  منها  أهداف 
الجولة  يف  رونالدو  كريستيانو  الربتغايل 
الثالثة من منافسات املجموعة السادسة 

ملسابقة دوري أبطال أوروبا.
كالياري  ضيفه  جراح  فيورنتينا  وعمق 
التاسع عرش وحقق فوزه الخامس وتقدم 
خلف  األهداف  بفارق  السابع  املركز  اىل 
ثالثية  بفضل  وذلك  ويوفنتوس،  أتاالنتا 
 ٢١) برياغي  كريستيانو  سجلها  نظيفة 
نيكوالس  واألرجنتيني  جزاء)  ركلة  من 
دوشان  والرصبي   (٤٢) غونزاليس 
إىل  رصيده  رفع  الذي   (٤٩) فالهوفيتش 
وكان  املوسم  هذا  الدوري  يف  أهداف   ٥
بإمكانه أن يرفعه إىل ٦ لو لم يرفض تنفيذ 
االستهجان  صيحات  بسبب  الجزاء  ركلة 
الجمهور عىل خلفية  له من  التي وجهت 

رفضه تمديد عقده مع الفريق.

حقق لوس أنجليس ليكرز فوزه األول للموسم الجديد 
من دوري كرة السلة األمريكي للمحرتفني، وجاء عىل 
حساب ضيفه ممفيس غريزليز ١٢١-١١٨ رغم تألق 

جا مورانت يف صفوف األخري بتسجيله ٤٠ نقطة.
دوراً  أنتوني  كارميلو  املخرضم  الجديد  الوافد  ولعب 
مباريات  ثالث  يف  لليكرز  األول  الفوز  يف  أساسياً 
مع   ٢٢ ديفيس  أنتوني  وأضاف  نقطة،   ٢٨ بتسجيله 
٨ متابعات وليربون جيمس ١٩ مع ٦ متابعات ومثلها 
اآلخر  الجديد  الوافد  ساهم  فيما  حاسمة،  تمريرات 
راسل وستربوك بـ١٣ نقطة ومثلها تمريرات حاسمة 

مع ٧ متابعات.
ولم يكن الفوز األول لصاحب األرض سهالً عىل اإلطالق 
إذ كان غريزليز قريباً جداً من إرسال املباراة اىل شوط 
إضايف حني حصل نجمه مورانت عىل خطأ يف آخر ٢٫٥ 

ثانية خالل محاولته التسديد من خارج القوس.
أبقى  الثالثة واألخرية، ما  الحرة  لكنه أخفق يف رميته 
التقدم لليكرز الذي أضاف نقطتني أخريني من رميتني 
حرتني لينهي اللقاء بفارق ثالث نقاط، ملحقاً بضيفه 

الهزيمة األوىل بعد فوزين افتتاحيني.
أنهى  إذ  منازع،  دون  من  اللقاء  نجم  مورانت  وكان 
ثم  ثالثيات،  أربع  بينها  نقطة،  بـ١٧  األول  الشوط 
الذي نجح خالله يف ١٣  اللقاء  اىل ٤٠ يف  رفع رصيده 

أضاف  كما  ثالثيات،   ٥ بينها  الـ٢١،  محاوالته  من 
العبو  خاللها  تجاوز  مباراة  يف  حاسمة  تمريرات   ١٠
العرش  حاجز  للضيوف  الخمسة  األساسية  التشكيلة 
بعد  من   (١٧) باين  ديزموند  أفضلهم  وكان  نقاط 

مورانت.
فريقه  وضع  عىل  مطمئناً  فوغل  فرانك  املدرب  وبدا 
ليكرز بعدما وضع خلفه بدايته املتعثرة، قائالً: «أعتقد 
أن الشعور العام بشأن املجموعة التي لدينا، أننا عىل 
ما يرام. أمامنا الكثري من العمل ونحن مستعدون لبذل 

املجهود».
التغيريات  نتيجة  «الصرب»  أهمية  عىل  فوغل  وشدد 
الكثرية التي أجراها الفريق عىل تشكيلته هذا املوسم 
ملك  وستربوك  يتقّدمهم  كثر  العبني  باستقدام 
الـ»تريبل دابل» وكارميلو أنتوني وراجون روندو ودي 
أندري جوردان ودوايت هاورد وتريفور أريزا، مضيفاً: 

«لكن الشعور جيد حيال هذه املجموعة».
أنه  ووريرز  ستايت  غولدن  أكد  أيضاً،  كاليفورنيا  ويف 
عاد مجدداً ليلعب دور املنافس بعد موسمني للنسيان 
توج  بعدما  اوف  البالي  اىل  التأهل  عن  خاللهما  عجز 
قبلها ثالث مرات باللقب يف خمس مشاركات متتالية 
يف الدور النهائي، وذلك بتحقيقه فوزه الثالث يف ثالث 
الوالية ساكرامنتو  مباراة وجاء عىل حساب جاره يف 

كينغز ١١٩-١٠٧ خارج الديار.
ويدين ووريرز بالفوز اىل نجمه ستيفن كريي الذي بات 
أول العب يف تاريخ النادي يصل اىل التمريرة الحاسمة 
اىل  بعدما حقق ١٠ تمريرات حاسمة  آالف وذلك  الـ٥ 

جانب نقاطه الـ٢٧ ومتابعاته السبع.
كل  كري  ستيف  املدرب  فريق  صفوف  يف  أيضاً  وبرز 
الكندي  الجديد  والوافد  نقطة)   ٢٢) بول  جوردن  من 
مع   ١٤) غرين  ودرايموند  نقطة)   ١٧) ويغينز  أندرو 
كان  فيما  حاسمة)،  تمريرات  ومثلها  متابعات   ٦
هاريسون بارنز (٢٤ نقطة مع ٧ متابعات) ودايفيني 
سقط  الذي  كينغز  صفوف  يف  األفضل   (٢٢) ميتشل 

للمرة الثانية يف أرضه مقابل فوز خارج القواعد.
وعىل غرار ووريرز، حقق تشارلوت هورنتس الفوز يف 
مبارياته الثالث األوىل يف انجاز هو األول من هذا النوع 
القوي  مضيفه  حساب  عىل  وجاء  النادي،  تاريخ  يف 

بروكلني نتس ٩٥-١١١.
املوسم  هذا  األول  ظهوره  نتس  عىل  هورنتس  وعكر 
مباريات  ثالث  يف  الثانية  الهزيمة  به  وألحق  ملعبه  يف 
الذي كان أفضل مسجل يف  رغم جهود كيفن دورانت 
اللقاء بـ٣٨ نقطة، فيما كان مايلز بريدجز األفضل يف 

صفوف الضيوف بتسجيله ٣٢ نقطة.
وقفة  املباراة  لبعض وسبقت  احتجاجية 

الذي  كورونا  فريوس  للقاح  املناهضني  املشجعني 
إيرفينغ  كايري  الفريق  نجم  بإبعاد  اآلن  حتى  تسبب 

عن التشكيلة لرفضه أن يتلقى اللقاح.
وقاد جايسون تايتوم فريقه بوسطن سلتيكس لفوزه 
روكتس  هيوستن  مضيفه  حساب  عىل  وجاء  األول 
فيما  متابعات،   ٩ مع  نقطة   ٣١ بتسجيله   ١٠٧-٩٧
توالياً  الثاني  حقق فيالدلفيا سفنتي سيسكرز فوزه 
خارج الديار مقابل هزيمة يف ملعبه وذلك عىل حساب 
جهود  بفضل   ١١٥-١٠٣ ثاندر  سيتي  أوكالهوما 
الكامريوني جويل إمبيد (٢٢ نقطة مع ٩ متابعات و٦ 

تمريرات حاسمة).
نيكس  نيويورك  مضيفه  عىل  ماجيك  أورالندو  وفاز 
١١٠-١٠٤ رغم تألق جوليوس راندل يف صفوف األخري 

(٣٠ نقطة مع ١٦ متابعة).
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:
يف  العسـكرية  االنقـالب  محاولـة  بـدأت 
السـودان، امس اإلثنني، بقطع لالتصاالت 
واإلنرتنت تحّولت الحقاً إىل قمع مؤسسات 
إعالمّيـة واقتحامها، يف محاولـٍة لإلعالن 
عن االنقالب بعد اعتقـال وزراء الحكومة 
الذيـن  االنتقاليـة  السـلطة  يف  واملدنيـني 

رفضوا االعرتاف باالنقالب.
السـودانية عـىل  وذكـرت وزارة اإلعـالم 
صفحتها بموقع «فيسبوك»، امس االثنني، 
أن قوات عسكرية مشرتكة اقتحمت مقر 
اإلذاعة والتلفزيون يف أم درمان (العاصمة 
التـوأم للخرطـوم) واحتجـزت عـدًدا من 
إذاعـات والقنـاة  العاملـني. فيمـا بثـت 
اإلخباريـة الحكوميـة يف البالد موسـيقى 
وطنية تقليدية ومشـاهد لنهر النيل، وفق 

«أسوشييتد برس».
وأعلنت الوزارة قطع اإلنرتنت. وقال تجمع 
املهنيني السـودانيني، وهو مجموعة تقود 

مطالب االنتقال إىل الديمقراطية، إن هناك 
انقطاعاً يف إشـارات اإلنرتنـت والهاتف يف 

جميع أنحاء البالد.
يف سياق متصل، قالت «نت بلوكس»، وهي 

جماعـة تتعقـب مشـكالت واضطرابات 
اإلنرتنت، إنها شـهدت «اضطرابـًا كبريًا» 
يف كل مـن اتصاالت اإلنرتنـت عرب الهاتف 
الثابـت والهاتف املحمـول يف جميع أنحاء 

السودان مع العديد من مقدمي الخدمات 
يف وقـت مبكر االثنني.وأضافـت الجماعة 
املسـتخدمني  تقاريـر  تؤكـد  «املقاييـس 
التي تظهر اضطرابات الشـبكة متسـقة 
مع إغـالق اإلنرتنت.. مـن املرجح أن يحد 
االضطراب مـن التدفق الحـر للمعلومات 
عرب اإلنرتنت والتغطية اإلخبارية للحوادث 
عـىل األرض».وتأتـي اعتقـاالت االثنـني، 
بعد أسـابيع من التوتـرات املتصاعدة بني 
القادة املدنيني والعسـكريني يف السـودان.

وكانت سلسـلة االعتداءات قد وقعت عىل 
الصحفيني يف السـودان، خـالل تغطيتهم 
ألحـداث اعتصام محيـط القرص الرئايس 
تنظيمـات  نظمتـه  الـذي  بالخرطـوم 
مدعومة من املكون العسـكري يف السلطة 
بحـل  تطالـب  كانـت  التـي  االنتقاليـة، 
حكومة رئيس الوزراء عبـد الله حمدوك، 
قبـل اعتقاله ووضعه قيد اإلقامة الجربية 

امس اإلثنني.
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 بغداد/ متابعة الزوراء:
ُيجريهـا  التـي  املقابـالت  ُتعـد 
الصحفي عادًة لتقاريره، من أهم 
وسـائل جمع وتوثيـق املعلومات 
مـن مصادرها األساسـية، ولكن 
تبقـى كيفيـة إجرائهـا وإنشـاء 
حوار ُمثمر مع األشـخاص الذين 
تتـم مقابلتهـم - بحسـب املـادة 
الصحفيـة - هـو أمـر يف غايـة 

األهمية والدقة.
وعندما يتعلق األمر بضحايا العنف 
املبني عىل النوع االجتماعي، فعىل 
الصحفي أن ُيدرك مدى حساسية 
أخالقيـات  وأّن  معهـم،  الحـوار 
املهنة وأسلوب الحوار يأتيان بعد 
تسـلحه بمبـادئ اإلنسـانية أوالً 
وقبـل كل يشء، ال سـيما يف ظـّل 
جائحة كورونا التي ضاعفت من 
إحصائيـات العنـف ضد النسـاء 
بسـبب الضغـط النفـيس العـايل 
الذي تعـرض له عمـوم املجتمع، 
خصوًصـا خالل الحجـر الصحي 
واملنـزيل، بسـبب بقاء األفـراد يف 
املعنِّـف  ووجـود  واحـد،  مـكان 
ساعات طويلة يف املنزل إضافة إىل 
الوضع االقتصادي السـيئ وعدم 
األساسية، عىل  االحتياجات  توفر 
حـد قـول الحقوقيـة واإلعالمية 
تهانـي قاسـم، وهـي مسـؤولة 
اإلعالم ومنسقة املشاريع يف مركز 
األبحاث واالستشـارات القانونية 

للمرأة.
يف هذا اإلطار، أثبتت نتائج دراسة 
قامـت بها وزارة شـؤون املرأة يف 
فلسـطني أّن نسبة العنف النفيس 
والـذي يعـّد أحـد أشـكال العنف 
املبنـي عىل النـوع االجتماعي هو 
األعـىل وذلـك كـون أّن ٥٥٪ مـن 
النسـاء اعرتفـن أنهـن تعرضـن 

للعنف.

أثـر  أّن  الدراسـة  بّينـت  كذلـك 
الجائحـة عىل العنف كان وال يزال 
األخطر يف ظل اسـتغالل املعنِّفني 
لفـرتة الجائحة وحالـة الطوارئ 
املحاكـم  بإغـالق  التـي تسـببت 
ومؤسسـات  الرشطـة  ومراكـز 
املجتمع املدني والكثري من املراكز 
والدوائـر املختصة، ما أسـفر عن 
صعوبـة يف الوصـول اىل الخدمـة 

ومراكز التبليغ.
وألّن العنـف املبنـي عـىل النـوع 
القضايـا  أهـم  االجتماعـي مـن 
اإلنسـانية الدوليـة، التـي ُتهـدد 
أمـن وسـلم املجتمـع، فالتعامل 
معه ومع املُعّنفـات تحديداً يجب 
أن يكـون بحـذر ومهنيـة عالية. 
ُتضيـف قاسـم: «عـىل الصحفي 
احـرتام خصوصية النسـاء وعدم 
نرش األسـماء الحقيقية والصور، 
والتطرق آلثار العنف عىل املجتمع، 
ووضـع القضايـا املجتمعية عىل 

أجندة الوكاالت الصحفية».
الصحفيـة  أكـدت  جهتهـا  مـن 
أوالً  السـويركي،  نـور  واملُدرِّبـة 
وقبل البدء باملقابلة، عىل رضورة 
حصـول الصحفـي عـىل موافقة 
ُمسـتنرية مـن السـيدة املُعنَّفـة، 
عىل إجـراء مقابلـة لصالح مادة 
صحفيـة، والتعريـف عن نفسـه 
بالكامـل وبـكل وضـوح، حتـى 
تقرر هي إن كان ذلك ُيناسـبها أو 
بإمكانهـا فعله بدون التسـبب يف 
تعرّضها للعنف مرة جديدة بسبب 

املقابلة.
أخـالق  السـويركي:  وتابعـت 
اإلنسان قبل أخالق املهنة، لذا عىل 
الصحفـي اتباع هذه اإلرشـادات 
عنـد إجـراء مقابلـة مع النسـاء 

ضحايا العنف:
أن مقابلتـه مـع  عليـه معرفـة 

ضحايـا العنف مختلفـة وأصعب 
القصـص والتقارير األخرى،  من 
ألن السيدة املُعنَّفة تكون ضعيفة 
نفسـياً، فحتـى طريقة السـؤال 

يجب أن تكون مراعية لحالتها.
أن تكـون لغة الصحفـي حيادية 
وال توجه اتهـام للمعنَّفة أياً كان 
نوعه فال يسألها ماذا فعلِت حتى 
قمـِت باسـتفزاز املُعنِّـف؟ فهـذا 
السـؤال ُيربر العنـف وال يجب أن 
يتم تربيره حتى لو قامت بترصف 

غري صحيح وغري الئق.
عىل الصحفـي أال يعيـد الضحية 
كتذكريهـا  الصدمـة،  ملربـع 
بتفاصيـل حدثت أثنـاء العنف ال 
تريد تذكرها واإلحساس بوقوعها 
مجدداً من خالل أسئلة الصحفي، 
«خاصـًة عند عدم وجـود ُمعالج 

نفيس أثناء الجلسة».
يجب عىل الصحفي أن ُيراعي مبدأ 
عـدم الرضر «وهو عدم التسـّبب 
بأي أذى نفيس»، عىل سبيل املثال: 
إذا كانت املـرأة تتعرض للعنف يف 
بيتها فيجب مراعـاة ذلك وإجراء 
املقابلة يف مكان مختلف، ومراعاة 

املناسبني  راحتها للمكان والوقت 
لها للحديث.

مبـدأ الرسيـة والخصوصيـة من 
أهم مـا يجب تطبيقه يف املقابالت 
مـع الضحايـا، وضحايـا العنـف 
مـن النسـاء تحديـداً، فعـدا عن 
أهمية هذا املبدأ إنسانياً وأخالقياً، 
ُيتيـح الفرصـة للمعّنفات  فإنـه 
يتعرضن  بالحديث عما  األُخريات 
لـه والخـروج من دائـرة الصمت 

والخوف.
مثالً: إذا طلبت عدم ذكر اسـمها، 
إخفـاء صورتها، فيجب االنصياع 
لرغباتهـا وحقهـا يف ذلـك، أيضاً؛ 
وذكـر  الضحايـا  تضليـل  عـدم 
تفاصيـل نـرش املـادة الصحفية 

كاملة.
هنـاك  بالرسيـة:  يتعلـق  فيمـا 
تذكرهـا  أن  يمكـن  تفاصيـل 
الضحية من باب توضيح سـياق 
الحدث، وتطلب الضحية غالباً أن 
تبقى التفاصيل خارج التسـجيل 

الصحفي وعدم ذكرها.
إذا كانـت تجربـة إجـراء مقابلة 
مـع ضحايـا العنف جديـدة عىل 

الصحفي، فعليه قبل ذلك قراءة ما 
يتعلق بالحالة النفسـية للضحية 
جيـداً  معهـا  التعامـل  وكيفيـة 
واالسـتعانة بتجـارب صحفيـني 

سابقني إن أمكن يف هذا املجال.
ويف تقريـر لهيئـة األمـم املتحدة 
للمرأة حول التواصل مع الناجيات 
من العنف، أكد عىل رضورة توفري 
طمأنتهـن  وتصديقهـن.  الدعـم 
بأنهن لسن وحدهن وأن املساعدة 
يكـون  فقـد  متاحـان.  والدعـم 
التحـدث  عليهـن  الصعـب  مـن 
عن اإلسـاءة. ويف حـال الرغبة يف 
التحـدث، فيلزم اإلنصـات بعناية 

وإبداء التعاطف.
يف  مسـاعدتهن  محاولـة  كذلـك 
التفكـري يف كيفيـة الحفـاظ عىل 
كوفيـد-١٩.  أثنـاء  سـالمتهن 
وضـع  يف  مسـاعدتهن  فريجـى 
خطـة يف ظل حـاالت اإلغالق. هل 
هنـاك أصدقـاء أو عائلـة أخـرى 
بحيـث يمكـن البقاء مًعـا خالل 
هـذا الوقـت؟ يف حال ذلـك، يجب 
مسـاعدتهن يف الوصول إىل هؤالء 

األشخاص لوضع خطة.
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بريوت/متابعة الزوراء:
فـازت قناة ”سـكاي نيوز عربيـة“ بجائزة بريوت لإلنسـانية عن فئـة ”أفضل تقرير 
تلفزيوني“، التي أعلنت عنها إدارة األمانة الفنية ملجلس وزراء اإلعالم العرب بالتنسيق 

مع األمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقد شـارك يف املنافسة عىل الجائزة ١٤٠ ترشيحاً، كما تضمنت الرتشيحات مشاركات 
رسـمية من مؤسسـات إعالمية حكومية وخاصة، باإلضافة إىل مشاركات فردية من 
مواطنـني عـرب. وقام بالبت يف الجائـزة لجنة تحكيم تضم ممثلني مـن الدول أعضاء 

املكتب التنفيذي ملجلس وزراء اإلعالم العرب.
وتأتـي أهمية مرشوع جائـزة بريوت لإلنسـانية، الذي يؤكد عىل التضامن اإلنسـاني 

للدول والشعوب العربية مع الجمهورية اللبنانية عقب حادث انفجار مرفأ بريوت.
وفـاز بالجائـزة التقرير التلفزيونـي الذي أعدته قناة ”سـكاي نيوز عربيـة“ بعنوان 
”أمهات ضحايا انفجار مرفأ بريوت يحيني ذكراهم“، والذي عرض بشكل إنساني يوم 
عيـد األم وأظهر الحزن الذي غلب عىل هذه املناسـبة يف لبنان بعد ٨ أشـهر من حادث 
انفجـار مرفأ بريوت، واألمهات الثكىل الالتي فقدن أحباءهن ويطالبن بتطبيق العدالة 
يف قضيتهن.التقرير أعّده وقّدمه سـليمان العنداري مراسـل قناة سـكاي نيوز عربية 
ببريوت، الذي أعرب عن سـعادته بهذا الفوز، مشدداً عىل دور املراسلني يف امليدان لنقل 
الصورة املوضوعية لألحداث.وقال يوسـف تسـوري، مدير األخبار بقناة ”سكاي نيوز 
عربيـة“، ”نحرص دائماً عىل الجودة واملسـتوى العاملي فيما نقدمه للمشـاهدين عرب 
شاشـتنا ومنصاتنا املختلفة، وكذلك نهتم بالجانب اإلنسـاني بشـكل خاص ملا له من 
دور هام يف رسالتنا اإلعالمية. نفخر بتتويجنا بهذه الجائزة والتي تدفعنا للعمل دائماً 

ملا يفيد املشاهد العربي بكل مكان“.

البرصة / نينا :
 طالب ذوو الشهيدين الصحفيني احمد عبد الصمد وصفاء غايل ، وعدد من الناشطني 
واملتظاهريـن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمـي ، بمحاكمة قاتليهما عالنية ، وعدم 
الرضوخ اىل الضغوطات من اية جهة مهما كان مستواها.وانتقدوا يف وقفة احتجاجية 
امام محكمة اسـتئناف البـرصة امس ، تأخر محاكمة املتهمـني اللذين القي القبض 
عليهمـا من اصل اربعـة آخرين ، وتأجيلها عـن موعدها املقـرر يف الحادي عرش من 
ترشيـن االول الجـاري ، بالرغم من اعرتافـات املتهمني باغتيـال الصحفيني قبل عام 

وتسعة اشهر اثناء تغطيتهما تظاهرات جرت يف البرصة .

القامشيل/متابعة الزوراء: 
بعـد تكليفهـا مـن إدارة الشـبكة اإلعالميـة بتغطية 
تظاهـرة دعـا إليها تحالـف كردي معـارض يف مدينة 
القامشـيل، الواقعـة يف أقىص شـمال رشقي سـوريا، 
حملـت اإلعالمية ديانا محمـد، املتحدرة مـن املنطقة 
نفسها، حقيبتها الصحفية ووضعت بداخلها معداتها 
من كامـريا وآلة تسـجيل وهاتفهـا الجـوال، لتغطية 
الحدث، لكنها لم تعلم أنها ستخرس كامريتها وهاتفها 

وكارت الذاكرة وستتعرض للشتائم ذلك اليوم.
ديانا محمد تعمل يف مجال اإلعالم منذ ٤ سنوات. وهي 
حالياً مراسلة ميدانية لصالح «شبكة آسو اإلخبارية»، 
وهـذه أول مـرة فيها تتعـرض عرب مسـريتها املهنية 
ملوقف كهـذا، ويف لقـاء مع «الرشق األوسـط» رسدت 
تفاصيل الواقعة، قالت: «وصلنا إىل مكان التجمع أمام 
مقر األمم املتحدة وسـط القامشيل، ووقف اإلعالميون 
يف مكان مخصـص لتغطية الحدث. ولكن خالل دقائق 
هجم علينا ملثمون وأتـى أحدهم وأخذ كامريتي بقوة 

وكرسها أمام عيوني».
ديانـا تكلمت عن مشـاعرها لحظة مشـاهدة تحطيم 
كامريتها وكيف سـقطت عىل األرض، مضيفة: «أدرت 
وجهي بدايًة حتى ال أشـاهد املوقف، إال أنني لم أتمالك 
أعصابـي وكان قلبـي يتقطـع... وفوق ذلك شـتمني 
املعتـدي وطلب مني املغادرة. ويومذاك شـاهدت أيضاً 

كيف تعرض زمالء آخرون للرضب واإلهانة».
أمـا اإلعالمي دارا بركات، مراسـل محطة «كردسـات 
نيـوز» الذي شـارك يف تغطية احتجاجات القامشـيل، 
فأفادنـا بـأن سـيارته الخاصـة تعرضـت نوافذهـا 
للكـرس ورشـقت بالحجـارة، وتابـع: «يومهـا ركنت 
سـيارتي بالقـرب من مـكان االعتصام، لـم أكن أعلم 
أن االحتجاجـات سـتتعرض لالنتهـاكات ووصلـت إىل 
مكان سـيارتي وقد رشـقت بالحجارة لتكرس النافذة 

الخلفية».

«العمـل يف سـوريا بمجال الصحافـة وتغطية الوقائع 
امليدانيـة والرصاعـات العسـكرية والسياسـية يجعل 
مـن هذه املهنـة مهنـة املتاعـب بامتياز»، وفـق دارا 
بـركات، الذي يتابع: «سـوريا بلد مزقتـه الحروب منذ 
١٠ سـنوات، ولقد تضاعفت مآزقها ومخاطرها يف ظل 
أزمات مرتاكمة، راح ضحيتها العرشات من الصحفيني 
واعتقل املئات وفر وهاجر اآلالف منهم». وما يذكر أنه 
تعرض ثالثة إعالميني سوريني لالعتداء أثناء تغطيتهم 
تظاهـرة احتجاجية يف ٢٤ من الشـهر الحـايل نظمها 
«املجلس الوطني الكردي»، احتجاجاً عىل رفع أسـعار 

مشتقات الوقود واالعتقاالت السياسية.
وبـدوره، اسـتنكر «اتحاد اإلعـالم الحر» وهـو نقابة 
صحفية كردية مقربة مـن «اإلدارة الذاتية» التي تدير 
مناطق رشق الفرات (شـمال رشقي سـوريا)، يف بيان 
ُنـرش عىل موقعهـا الرسـمي، «تعـرّض مجموعة من 
اإلعالميـني أثنـاء تغطيـة تظاهرة القامشـيل من قبل 
مجموعة تطلق عىل نفسها (الشبيبة الثورية - جوانن 
شورشـكر)...»، واألخرية منظمة شـبابية تتبع حزب 

«االتحـاد الديمقراطـي السـوري» أحد أبـرز األحزاب 
الحاكمة باإلدارة.

ووفـق بيان «االتحاد»، نتج عن االعتداء تحطيم كامريا 
وهاتف جوال خاص بمراسـلة «شبكة آسو اإلخبارية» 
ديانا محمد وتعرضها للشـتائم، كما تعرضت سـيارة 
مراسـل محطة «كردسات نيوز» دارا بركات إىل أرضار 
كبـرية نتيجة تراشـق الطرفـني بالحجـارة، وتعرض 
مصور شـبكة «نبـض الشـمال» شـفزان محمود إىل 

الرضب واالعتداء.
وأّكـد بنكني سـيدو، رئيـس «االتحـاد» يف حديثه أنهم 
تلقوا شـكاوى رسـمية مـن اإلعالميني الثالثـة الذين 
تّرضروا بسـبب الهجوم، وأردف: «طالبوا بأخذ حقهم 
مـن خسـائر ماديـة ومعنويـة ومحاسـبة املعتدين، 
وبدورنـا سـجلنا الشـكوى ضـد منظمـة (الشـبيبة 
الثوريـة). وتوجهنـا يف بيان رسـمي ملسـؤويل الجهة 
لضبط تنظيمهم وأنهم سيتحملون مسؤولية تّرصفات 
أعضائهم». ولكن رسعان ما اتصل مسـؤولو املنظمة 
مبارشًة و«نفوا عالقة أعضائهـم بما جرى»، مّتهمني 
أشخاصاً مجهولني انتحلوا صفة أعضاء املنظمة، عىل 
حد تعبري رئيس منظمة «الشبيبة الثورية»، كما نقلها 

حرفياً بنكني سيدو.
من جهتها، غطت قناة «روسـيا اليوم» عرب مراسـلها 
الصحفي محمد حسـن، الحركـة االحتجاجية، وأظهر 
التقريـر «احتجاجـات بمدن شـمال رشقي سـوريا» 
لحظة وقوع االعتداء وإقدام شبان يرفعون علماً أحمر 
عىل مهاجمة ورشق الحجارة عىل املحتجني السلميني، 
أمـام عنارص قوى األمن والرشطة املحلية التي حاولت 

عاجزة منع الهجمات.
يف حني اعتربت «شـبكة الصحفيني الُكرد السـوريني» 
طريقـة االعتـداء عـىل الصحفيـني أمام مـرأى قوات 
األمـن الداخـيل (األسـايش) تطـوراً الفتـاً وخطرياً يف 
سـياق االعتـداءات عىل حريـة الرأي والتعبـري والعمل 

الصحفي. وقالـت يف بيان أصدرته أخرياً عىل صفحتها 
الرسـمية بموقع «فيسـبوك» للتواصل االجتماعي، إن 
«األجهـزة األمنية اكتفت برد بعـض عنارص املجموعة 
املهاجمـة، دون القيام بواجبهـا كامالً يف ردهم بالقوة 

واعتقالهم».
وشـددت الشـبكة الكرديـة يف بيانها عـىل أن املقاطع 
هاجمـت  امللثمـة  املجموعـة  أنَّ  «كشـفت  املصـورة 
الصحفيـني بعنـف وهـي تحـاول مصـادرة معداتهم 
أو تكسـريها، بطريقـة منظمـة لرتهيـب املراسـلني 

الصحفيني واملصورين، ومنعهم من نرش الحقيقة».
ويف تطـور ثاٍن الفت؛ تعرض مكتـب محطة «رووداو» 
الكردية يف مدينة القامشـيل لهجـوم بقنبلة يدوية من 
نوع مولوتوف يف وقت متأخر من مسـاء ٢٧ سـبتمرب 
(أيلـول) املايض، تسـبب يف إحـراق أجزاء مـن املكتب. 
وأظهـرت كامريات املراقبـة دخول شـخصني ملثمني 
إىل املكتـب وإرضامهـم النـريان فيـه قبـل أن يلـوذوا 
بالفرار. وأصدرت الشـبكة بيانـاً يف اليوم التايل، حّذرت 
فيه مـن مغبة الهجوم عىل اإلعالميـني للحد من حرية 
العمـل اإلعالمـي يف املناطـق ذات الغالبيـة الكردية يف 
سوريا، وباتت تشـكل تهديداً مبارشاً لحياة اإلعالميني 

وسالمتهم املهنية.
وتجدر اإلشـارة إىل أن شـبكة «رووداو» اإلعالمية قناة 
كردسـتانية مقرها الرئييس يف مدينـة أربيل، عاصمة 
إقليم كردستان العراق. وقال مدير مكتبها بالقامشيل 
اإلعالمـي فهـد صـربي يف حديـث إىل جريـدة «الرشق 
األوسـط»، إنـه «يف تمام السـاعة ١٢ وخمـس دقائق 
بعـد منتصف ذاك اليـوم، هاجم ثالثة أشـخاص كانوا 
مقنعني مكتب الشـبكة، ليقوم شخصان بإلقاء قنابل 
مولوتـوف داخـل املكتـب، أمـا الثالث فعمـد لتصوير 

عملية الهجوم».
وبحسـب ما أظهرته كامريات املراقبة، أسـفر الهجوم 
بالقنابـل الحارقة عن اندالع الحريق يف الطابق األريض 

وأُتلـف قسـم مـن معداتـه وأُلحقـت أرضار ماديـة 
بمحتوياته. وأشـار بيان الشـبكة إىل أن تلـك الحادثة 
هي السادسـة مـن نوعها التـي يتعـرض فيها مكتب 
«رووداو» يف القامشـيل للهجوم منذ افتتاحه. وحّملت 
الجهات املسؤولة بالتقصري واتهمت منظمة «الشبيبة 
الثوريـة»، وأكمل بيانهـا: «فالهجمات الـ٥ السـابقة 
تّمـت من قبل منظمة جوانني شورشـكري - الشـبيبة 
الثورية التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي PYD، وقام 
املهاجمون علناً بإلقـاء الحجارة عىل مكتب (رووداو) 

بوضح النهار».
وأوضحـت املحطـة يف بيانهـا، أنـه يف آخـر حادثة «لم 
تعلـن أّي جهـة أو مجموعة عن مسـؤوليتها عن هذا 
الهجـوم، وكان املهاجمـون ملّثمـني ومقّنعني حتى ال 
يتـّم التعرّف عليهم». أما فهد صـربي فذكر يف حديثه: 
«هذا هجوم خطري للغاية يهّدد حياة زمالئنا يف شـبكة 
رووداو وعملهـم يف غرب كردسـتان، ويشـكل بالوقت 
ذاته انتهاكاً يف غاية الخطورة لحرية العمل اإلعالمي»، 
وطالـب مدير املكتب األجهزة املعنية وسـلطات اإلدارة 
الذاتيـة بعدم التزام الصمت، «وأال تقف مكتوفة األيدي 
أمام هذا الهجوم عىل مكتب الشـبكة هـذه املرّة أيضاً 
كما حدث يف املرات السابقة».من جانبها، أدانت منظمة 
«مراسـلون بال حدود» الدولية االنتهاكات املتعددة ضد 
حريـة الصحافة خـالل اآلونة األخـرية يف املنطقة التي 
تسـيطر عليهـا «اإلدارة الذاتية» وجناحها العسـكري 
السـلطات  ودعـت  الديمقراطيـة»،  سـوريا  «قـوات 
املسـؤولة هنـاك إىل السـماح للصحفيـني واإلعالميني 
بممارسة املهنة بحرية وضمان بيئة عمل مناسبة لهم. 
وقالـت املنظمـة يف بيان نرش عىل موقعها الرسـمي يف 
٢٩ سبتمرب املايض: «شاهد كثري من املراسلني موادهم 
ممزقـة ودمـرت مـن قبـل أفـراد يدعمـون الحكومة 
اإلقليمية. كما لحقت أرضار بمباني رووداو بزجاجات 

املولوتوف». (عن/صحيفة الرشق االوسط)
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 للشاعرة..الشـعر تحليق يف فضاءات الروح يجعل املسـتحيل 
ممكناً يأخذنا اىل أبعد مديات الخيال عرب سفينة أحكم ربانها 
اإلبحار يف موٍج متالطم يبحر يف تواشيح هاالتها الرمادية يتيه 
غنجاً يف انحناءات صمتها املقدس الشـعر عالقة متوائمة بني 
الواقع والخيال ينسـج دفقة شعورية تؤطرها شعرية رائعة 
يخلق اللغة الشـعرية بسـموقه االبداعي فتتشـظى الكلمات 

كرة نارية تلهب الشعور واإلحساس ...
لن أطبَق أجفاني عىل مقلتيَّ 

ألنَّ صورَتَك تسـكُن فيها 
 ونحن نرى..ان التجربة الشـعرية شكل من اشكال التواصل 
الكاشـفة عن وعي املنتج(الشـاعر) ورؤيته الكونية املنبثقة 
من موقف فكري وهو يسـعى لتقديـم نص يغوص يف اعماق 
اللغـة وايقاعاتها..ويخلق الصورة وتوليداتهـا.. متوخيا من 

ذلك ارشاك املستهلك  يف رؤيته وعوامله...
لَك يف مداراِت الروِح غابٌة 

من القلق 
مخّضبٌة بدماِء الليِل العقيم

 ونزيِف الشفق 
أشجاُرها تقاوُم الهزائَم 

تنفُض األوراَق يف غياهِب النفق
 لكل طريٍق نهايٌة

 ونهايتي معَك هي البدايُة ألنتمَي إليَك
فالنص يعتمد منظورا قائما عىل ممكنات التخييل التي تحقق 
الرتابط بني املشهد الطبيعي وحالة املنتجة(الشاعرة) النفسية 
فتمنـح نصهـا قدرة عـىل النمو الذي يـوازي حركـة الذات..
باعتمـاد لغة تعكس االثـر النفيس عىل املسـتهلك(املتلقي).. 
كـون النص الشـعري الـذي هو مغامـرة تجريبيـة يخوض 
عواملهـا منتـج يمتلـك القـدرة عىل اسـتفزاز املتلقـي ونبش 
خزانتـه الفكرية  من اجل اسـتنطاق القيم الجمالية املحققة 
لعنـرص االدهاش من جهة واملنفعة الفكرية واملتعة الجمالية 

من جهة اخرى..
قال يل: 

استفتي قلَبِك
 ففيه الجواب 

قال يل قلبي: 
كيف أعطيِك فتوى 

وهو يحتويِك 
نزَف عشٍق كبري

  فالنص تعبـري عن لحظة انفعالية بدراميـة تتوخى االيجاز 
وعمـق املعنـى وكثافة االيحـاء لتحقيق خطـاب اتصايل يثري 
االنفعاالت ويسـتفز الذاكرة عرب وحدة عضوية تشـكل نسقا 
جماليا متداخال والفعل  الشـعري..فضال عن انسياب صوره 
املكثفـة وخياالتـه املتوهجة  بهـدوء جاذب..مـع تركيز عىل 
االنزياح والداللة..املرتكزان عىل رؤية شـعرية واعية لنسجها 
البنائـي املحتضـن مضمونهـا االنسـاني.. يصاحبهـا ايقاع 
مضـاف منبثق من بـني ثنايا النـص املنفتحة عـىل الرسدية 
الشعرية التي تصور الرصاع النفيس الحاد الذي يتولد يف الذات 
االنسـانية مما يبلور الوعي الشـعري ويكشـف عـن الحالة 
الشـعورية القادرة عىل تكثيف عنارصها وتشـكلها تشـكال 

فنيا مؤثرا..

ِة الضباب ْ أميض يف لجَّ

أصبُح غيمًة هائمة

دمعًة نادمة

درباً من عتاب ْ

ني الحانات ْ تلفُّ

أتجرُع كؤوَس الغياب

وأرتمي يف ُحضِن الدهشِة

جسداً من رساب ْ

أبحُث عن وطٍن

خبأته يف خاطري

بعضاً من حننٍي

وكمشَة تراب
أرشُب نخباً مشبعاً

بالرحيِل..

إىل شواطئ ِ لهفٍة

وهلوساِت رشاب
يا وطناً غريباً

يضيُع يف رسداب
بحثُت عنَك بعيداً

طرقُت ألَف باب

مللمتَك 

يف حقيبٍة

وددُت لو أنساك

اختبأَت يف أوردتي
أنَّى التفتُّ

أراك

ÚiãÀ
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  إنَّ الواقع الرومانيس الذي كان يحياُه 

اعر سالم الغزولة  ألقى بظاللِه عىل  الشَّ

إنتاجه األدبي ،  كان يِجد له صدى لدى 

باب يف العراق ويؤثِّر فيهم،  عراء الشَّ الشُّ

وكان ذلـك يف مرحلة  جديدة من كتابة 

الشـعر ، أي املدة التي شـِهدت ُنضوج 

الشاعر شـعريَّاً ، وَيلحظ قارئ الشعر 

العراقي الحديث أنَّ أغلب القصائد إنَّما 

هي قصائـد حبٍّ تتأرجُح بني التَّوق إىل 

ـل  امتـالك الحبيبة والظفر بها والتوسُّ

إليهـا ، وبـني الحزن والخـوف والبكاء 

ـعر  الناتج عن فقدانها ، أي أنَّ لغة الشِّ

يف تلـك الحقبة شـهدت ظهـور ألفاظ 

العشـق والحـبٍّ ومـا ينتـج عنـه من 

عواطف نتيجة الفقدان واألىس والبكاء 

والفـرح فضالً عـن ألفـاظ الطبيعة ؛ 

ـاب  ـاعر الرومانيس الشَّ لذلك فإنَّ الشَّ

ُد بني املرأة والطبيعة(  غالباً ما نراه يوحِّ

)، ونلمـح ظهـور مثل تلـك األلفاظ يف 

قصائدِه مثل (مرافئ ،الضياع، النسيان، 

الغياب ، األحالم، الهذيان ،التمرد البعد 

ل يف نصوص  ،وحشـة، ذكرى )   واملتأمِّ

الشاعر سـالم الغزولة  الغزلية يجد أنَّ 

ـاعر ُيقيم خطاباً بينه وبني نفسه  الشَّ

من باب نجوى الذات ، ولكن عن طريق 

داً حالًة من  خطاِب شـخٍص آخر ُمجسِّ

االنصهـار الروحي بينه وبـني الحبيبة  

، فنـراه يقـول يف قصيـدة لـه عنوانها 

مرافئ التيه : 

يف املرفأ السابع 

ترقب نمارسك الحزينة 

ترميني كرسة خبز للبحر

يؤوينا املوج ألحضان شـواطيه

يف املرفأ السابع 

اعـد أصابـع الوقـت

آالف املرات 

تعبت يداي من العد 

وما تعبت أنت من الغياب 

يف املرفأ السابع 

كل سفني عادت

وما عدت أنت

   ولم تعد أنت !! 

الحبيبـة  إىل  ـاعر  الشَّ ذاُت  هـت  توجَّ   

بألفاٍظ رقيقٍة وعذبٍة تشوبها العاطفة 

ـد  الدافئـة يف انسـيابيٍة واضحـٍة ُتجسِّ

ـاعر الذي جعَل الهوى يجسد  مراَد الشَّ

سـلطًة عاطفيًَّة مؤثرًة عليه، إذ يصِدُر 

خطاَبـُه العاطفي إىل حبيبتـِه بألفاٍظ 

وعبـاراٍت تعكـُس ما يختلـُج يف نفس 

ـاعر مـن تباريَح هوى العاشـقني  الشَّ

وولـه ذواتهم إىل ما ُيحبُِّب نفوسـهم ، 

وُيقرِّبها من اآلَخـر الغزيل بغض النَّظر 

ا إذا كان حقيقياً أم مخرتعاً فاملرأة  عمَّ

” املحبوبـة ” تتحد مع الذات يف خطاٍب 

عاطفي  يصـور رغبات األنا الحقيقية 

ومتخيالتها يف الالوعـي، الذي يفرتض 

شـكالً مـن أشـكال هـذا اآلخـر ولكن 

هـذه األنـا املفرتضـة ليسـت خيالية ، 

ة عـن متخيـالت الالوعي( )،  بـل معربِّ

ـاعر ال يقـوى عىل الرحيل  لذا فإنَّ الشَّ

د إليها  وترك حبيبِتِه بل يستمر يف التودُّ

وكسب رضاها فيقول :  

قالت : قتلتني

ورحت تجوب عرض صحاريك

ذبلت سنواتي بعدك 

وأيامي هزيلة عجاف

الروح طلل قابع

وبرئ العمر معطلة 

ومـا زال صـداك ينـادي

هل لحضورك من مزيد !!؟ 

إىل  الشـاعر بمحبوبِتـِه قـادُه  وَولَـُه   

د واالشتياق  التَّعبري عنها بمظاهر الصَّ

َل بالوصف الِحـيسِّ لطبيعة  الـذي تكلـَّ

تلك العالقة ، ولكـن مع عدم االنحراف 

عن الغزل الروحـي إىل التغزل بمادياٍت 

ـاعر  ، فالشَّ العقـل  هـا  رخيصـٍة يمجُّ

يجعل الطريق بينه وبني اآلخر ”املرأة“ 

الشـاعر  موَصـداً، وال سـبيل يخـرج 

مـن معاناِتِه وانغالقه عـىل ذاِتِه إالَّ أن 

يمارس انفتاحه عىل اآلَخر الغزيل الذي 

يكمل له ما اسـتلَب منُه وكان سبباً يف 

عزلتـه فالوعـي الشـعري ال يمكن أن 

يوجـد إالَّ يف اآلخر بـأن يعيش انفتاحه 

عليه ؛ ألنَّ هذا االنفتاح سـبيله الوحيد 

لكي يمارس ذاته وفعاليته ، إنَّ اآلخر“ 

املـرأة ” ُيمثِّل مرشوعاً لهذه املمارسـة 

ألنَّه مـيلء باملمكنات ، ويلجأ الشـاعر 

سـالم الغزولـة  بعـد ذلـك إىل إحاطـة 

حبيبته بمظاهر االسـتعالء واإلعراض 

والهجر يف سـبيل كسـب ودِّ اآلَخر الذي 

ـاعر  يتغـزَّل به ، يقابله تنازُل ذاِت الشَّ

عـن كل تلـك األشـياء وإبـدال مكابدة 

الحيـاة وتعاسـتها التـي تحياهـا تلك 

الـذات الحاملـة بنظـرة ودٍّ من شـأنها 

أن تعيـد كلَّ يشء إىل مكاِنـِه الطبيعي( 

)،وتسـتمر الـذات املتغزِّلـة يف تغليـب 

تصورها للعالم العاطفي الذي تحياه( 

)، وذلك من خالل اسـتمرار الشاعر يف 

حشـد الصـور العاطفيَّة التـي ُتفِصُح 

عـن ذاته الوالهة لرؤيـة الحبيبة فنراه 

يقول:    

أين السبيل إىل دروب األحالم ؟

أم أن أيامك الراحالت ما عادت تبرص

يف ساعاتها نشوى

وما عـاد يرتسـم فوق نبض شـفتيك 

شهد

أما أن لك أن تحط ركابك الثكىل

وتبرص لسـفنك السـكرى فنارات !!

أما حان للنذير أن يرصخ بأعىل صوته 

كفاك

كفاك ال رحيل وال بعد !! 

ـاعر املُِحبُّ هنا كان قد استعان  إنَّ الشَّ

د  بامـرأٍة ليس لها وجوٌد واقعيٌّ ، وليؤكِّ

فكرَتـُه هذه يلجـأ إىل توظيـف املرأة ” 

الرساب أو الحلم ” وهي إحدى الوسائل 

ـاعر لُيعربِّ من  التـي يسـتحرضها الشَّ

خاللها عن الحب األفالطوني املفقود ؛ 

إلبراز صورة الحبيبـة العالقة يف ذهنِه 

ـورة والُحلم  لذلك كانـت املرأة هي الصُّ

والواقـع الذي يركـن إليها الشـاعر يف 

الحقيقـة والخيال لتمأل عليـه وجوُدُه 

ـم كافة  ( )، إذ إنَّنـا أمام شـاعر يتجشَّ

الصعوبـات ويذللها يف سـبيل لقيا من 

يعتقـد فيه صفـات الحبيبـة ، فيعمد 

إىل خلق مسـاحٍة من التَّوافق الوجودي 

بينه وبـني اآلخر ؛ لتعويـض الحرمان 

العاطفـي الـذي تـرك أثـرُه يف نفسـِه 

الغائبـة  بمحبوبتـه  ـَد  َتجسَّ والـذي   ،

وحضورها معـه رسابـاً أفالطونياً، إذ 

تـؤدِّي املـرأُة بفعـل الحـبِّ دوراً فاعالً 

يف الحيـاة من خـالل ثنائيَّـة الحضور 

والغيـاب، فحضورها يف الحياة يملؤها 

عاطفـًة وبهجًة ، يف حـني ُيثري غيابها 

أجـواء الخـواء والحرمـان( ) ،والغزُل 

هـو اسـتجابة روحية تجـذَّرت يف ذات 

ـعور باالنجذاب  ـاعر ، وإنَّ أول الشُّ الشَّ

نحـو اآلَخر يكـون نتيجـة تفتُّح الذات 

العاشـقة عىل غريها وعـىل العالم( )؛ 

اعر سالم الغزولة ال يدِّخر  لذلك نِجُد الشَّ

جهداً يف سبيل وصال محبوبتِه والظفر 

ه  بهـا والبـوح بعاطفتـه لهـا ،وتتوجَّ

الـذاُت إىل الحبيبـة بخطاٍب يسـتبطن 

معانـي األلـم ، واللوعـة ، والرغبـة يف 

عـدم االفرتاق والتزام الشـاعر الصمت 

ـدت مـا يدور يف  ، إالَّ أنَّ عواطَفـه جسَّ

مخيَّلتـه شـعراً متخذًة بذلك مـن حبِِّه 

الزائد لآلَخر وسـيلًة للكشف عن حالِتِه 

النَّفسـية وعـن موقِفـِه االنفعايل ،ويف 

قصيدة أخرى يتغنَّى الشـاعر بمفاتن 

الجسـد األنثوي ؛ ألنَّ حبيبَتُه سـاحرُة 

ه إليها ، وُيحيطها بهالٍة  الغـرام فيتوجَّ

كبـريٍة مـن كلمـات اإلغراء املعسـول  

فنراه يقول : 

وأنا اقرأ كفك 

أضعت أصابعي

يف دفء املساء

وذبت شفتاي 

    يف تالوة رضاك !! 

اعر بألفاٍظ غزليٍَّة       هنا يظهر لنا الشَّ

تنحرف عـن الغزل الروحـي والعفيف 

لتنقـاَد إىل التَّغزل بماديـات املرأة التي 

ـي وضَعها تحـت عنوان  ُتبيـح للمتلقِّ

الغـزل الِحـيسِّ ، فالشـاعُر قـد اختزن 

املـرأَة يف ذاكرتـِه فهي تمتلـك مخيلتِه 

، وتعيـش معه يف أحالمـِه ، األمر الذي 

وازدحامـِه  النَّـص  احتشـاد  يعكـس 

ـية والحركيَّة من خالل  ـور الِحسِّ بالصُّ

األلفاظ الدالَّـة عىل الحركة مثل ألفاظ 

انعطـاف الجسـد واإلغـراء ،فضال عن  

األلفـاظ التي تـدلَّ عىل حركـة الزمن 

وتقلبـِه مـن الزمـن املـايض إىل الزمن 

الالحقـة   النَّـص  أبيـات  يف  املضـارع 

ج الـذات وعدم  وهـذا يـدلُّ عـىل تمـوُّ

استقراريتها وإبرازها بوصفها وسيلًة 

اعر عىل أداء املضمون  يستعني بها الشَّ

ل  ـعري املختمـر يف عقلِِه، إذ ُيشـكِّ الشِّ

الحبُّ وجـوداً حركياً يف حياة اإلنسـان 

فهـو يصنع املعجزات ولـه القدرة عىل 

مسـاعدة اإلنسـان يف أن يتعـرَّف عىل 

وجـودِه من خـالل اعرتاف اآلخـر به ، 

فضالً عن كونـه الحقيقَة الكربى التي 

ُتعطـي الحياَة البرشية جانباً غري قليل 

مـن قيمتها ، وما ينتـج عن ذلك الحب 

من خروج املحب مـن تمرُكزِه الذاتي ، 

وسعيِه جاهداً يف سبيل إعطاء األولوية 

أو الصـدارة لآلَخـر( )، وتبـدو املرأُة يف 

ـاعر سـالم الغزولـة حبيبًة  حيـاة الشَّ

ومعشـوقًة ، يِجـُد فيها صفـات املرأة 

التـي تملؤ عيَنُه وقلَبُه ، والتي كلَّما زاَد 

تحديقاً بها ظهرت عليها معاٍن جديدٌة 

تخلع عليها سمَة الجمال .
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الشـاعر رضغام بـن الشـيخ عبد 

أرسة  مـن  الربقعـاوي،  الصاحـب 

أدبيـة معروفة بالعلـم واألدب، من 

مواليـد النجـف األرشف، مؤّسـس 

شـارع (دعبل الخزاعي) الثقايف يف 

النجف األرشف، عضو اتحاد األدباء 

العرب والعراقيـني منذ عام 1984، 

اتحـاد  اإلداريـة يف  الهيئـة  عضـو 

األدبـاء والكتاب يف النجف يف سـنة 

2020م، صـدر له عدد من املؤلفات 

مـن بينهـا: الرباجع يف العـراق عام 

2000م، مجموعـة شـعرية بعنوان 

2006م،  عـام  الثائـرة)  (الشـمعة 

 ،2012 عـام  ذكـراه  يف  الربقعـاوي 

تحقيق ديوان الشـيخ عبد الصاحب 

والـده   .2015 عـام  الربقعـاوي 

الشـاعر الكبري الشيخ عبد الصاحب 

الربقعاوي، لـه ديوان مطبوع ضمن 

سلسـلة إصـدارات املكتبـة األدبّيـة 

املختصـة يف النجف األرشف، صاحب 

املدرسـة الربقعاويـة، التـي تخـرج 

عىل يديها معظم شـعراء جيله، قال 

بحقه الشـاعر الدكتور أحمد الشيخ 

عـيل: (أشـهد أننـي تتلمـذت عليـه 

وتعلمـت منه ويف منزلـه كيف تكتب 

القصيـدة، كنـت أراه يعيـش لحظة 

والدة القصيـدة، وهو يـذرع حديقة 

بيتـه أو صالتـه ذهابا وإيابـا، يردد 

البيـت تلـو البيت، ليعـود ويكتب ما 

انتهى إليه، لقد تعلمت منه كل يشء، 

حتى من أخطائه، وكان معي يف ذلك 

الطقـس اليومـي عـدد مـن األقران 

والشـعراء الذين سبقوني بتجاربهم 

حيـث عاشـوا التلمذة عىل يـدي تلك 

أن  ينبغـي  الشـعرية. هـل  القامـة 

أعدد األسـماء؟ باختصار كل شعراء 

تلـك املرحلـة يف مطلـع الثمانينيات 

نهلوا من نمري ذلك الشـاعر األسـتاذ 

الربقعـاوي رحمه الله). والشـك أن 

مـن الذين نهلـوا من نمريه الشـاعر 

ولده الشاعر رضغام الربقعاوي.

رضغـام  الشـاعر  قصائـد  تنطلـق 

الجديـدة  الربقعـاوي يف مجموعتـه 

(األلـق املسـكوب) ضمـن سلسـلة 

اتحـاد األدبـاء والكتـاب  إصـدارات 

2021م،  لسـنة  األرشف  النجـف  يف 

مـن تصويـر الواقع بجميـع روافده 

السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

والنفسـية، لرتسـم صـورة إبداعية 

خـالل تثويـر الفـن، فالشـعر عنده 

الجماهـري  لتثويـر  أمينـة  وسـيلة 

وتنويرهـا بسـالح الكلمـة القـوي، 

الـذي ربمـا يهزم سـالح الجـالوزة 

والجالديـن، فالشـعر ذلـك السـالح 

املناطـق  يف  يشـتغل  الـذي  الخفـي 

غـري املرئيـة والداخلية، وهـو الفكر 

الذي يمد الشـعوب بالـروح والثورة 

واالنتفاضـة ورفـض الواقـع املرير، 

يقول الشـاعر رضغام الربقعاوي يف 

قصيدة (عيد الهدايا):

يـا بابـا نوئيـل.. زُْر جـاري

وأجلْب معَك الحلوى واأللعاْب

بحناٍن دّق الباْب

وحذاِر...

فلجاري خمُس بناٍت وصبيٌّ فحذاِر

والدهم غاَب عىل خطِّ النار

ولم يأِت إىل الدار

من هنا يبث أفكاره التي تنشد الحياة 

وتضـاد املـوت، واالعتيـاد والخنوع، 

تتضمـن  البـاب)،  (دّق  فعبـارة 

الدعوة إىل الثورة، وتخليص الشـعب 

الكادح من الفقـر واإلهمال والترشد 

والترشذم، لقد كانت سـكاكني الغدر 

يف جسـد العـراق وكبـده مـن أبنائه 

وتجاهلـوا  فأضاعـوه  واألقربـني، 

حقـه، يقول الشـاعر يف قصيدة (أنا 

العراق):

دارت سـكاكنُي أبنائي عىل جسـدي      

أنا العراُق الذي مـا خفـُت مـن أحـِد

أنا العراُق الذي ما زاَل أغنيًة       حمراَء 

فوَق شفاه النار لألبِد

أنـا العـراق أضاعونـي وكنـُت لهـم       

بـاَب الخـالِص ومرياثـاً مـن املـدِد

داسْت سـكاكيُنهم عمياَء خارصتي     

وغـاص خنجرُهـم أوّاه يف كبـدي

كلمات الشـاعر التي تتغنى بالعراق 

رغـم خناجـر الغـدر ظلّـت مرشقة 

باألمل والتحدي، وتنـذر من الخنوع 

واملهادنـة يقـول يف قصيـدة (الفجر 

الصادق): 

سـتزحف مثل الشمس تجيل ظالمها       

وقد خفقت لألكرمني بيارُق

هنالـك ال صوت سـيعلو عـىل املدى      

والحشـُد  الحشـد  راجمـات  سـوى 

ناطُق

سـتغدو لحى الغازين محض خرافة         

ويكبو لهم عاٍد وباغ ومارُق

يـدكُّ الدجـى تاللـه جيـش عرمـرٌم         

وسيف عراقيان شهٌم وبارٌق

فالقصيدة مشحونة بالصور املقاتلة 

املتحديـة التـي تشـتغل يف الحقول 

الداللية الرافضة لالنهزام، من قبيل: 

(فجـر الحق، الفجـر الصادق، جمر 

جهنم، نرص، ستزحف مثل الشمس، 

الحشـد، جيـش  بيـارق، راجمـات 

عرمـرم...)، وغريهـا مـن الكلمات 

التـي تتغّنـى بالنـرص عـىل داعش 

العراقي والحشـد  الجيـش  وصمود 

الشعبي الباسل؛ لهذا ابتعدت كلماته 

عن الرومانسية والوجدانية املعهودة 

يف الشـعر القديم؛ ليقدم لنا مرشوع 

غنائيـة جديدة، فهو يصـّور الواقع 

املـر بأمـل أن تنبـع الحيـاة وتمطر 

السـحابة الخرضاء التي تحي الروح 

وتمسـح الوجع وتبعد الكآبة وامللل، 

يقول يف قصيدة ثنائية: 

ال تذبحوا الجمال

فليس ممكنا 

والغد واألطفال فإنهم لنا...

ــــــ

يف بلدي يزدحم الغبار

وُيقتل القمر

ألننا نحرتف الشجار 

ونمقت املطر

التمرد عىل الواقع ومقاومته ورفضه 

وتشكيل رؤية فلسفية جديدة بديلة 

لهـذا الواقـع املـرتدي هو الـذي أّطر 

نصوصه الشـعرية بإطار التسـاؤل 

والكشـف، يف نزعـة صوفية عميقة، 

يقول الشـاعر يف قصيدة (إىل ولدي): 

قبلتهـم           النـور  بـأن  يّدعـوَن  كـم 

لكنهم لسواِد الليِل قد هتفوا

هـم اطفـؤوا الُحلَْم املِمـراَح يف ُهُدٍب     

ما كاَن إّال عىل أفراحهم يقُف

مثـل األضاحـي نحرنا عمـر أحرفنا      

كيمـا يـرّف عـىل ناديهـم الـرتُف

لكنهـم إي وأيم الله ما حفظوا     وداً 

وما زانوا وما عرفوا

ٍه      هـم يحلمـوَن بمـاء الورد مـن َرشَ

زفوا إليه شـفاه النار ترتشـُف

فالشاعر ينقل شـكواه وأمله إىل ولده 

الذي خرج إىل الدنيا وشـظف العيش 

يحيط به، ولهذا تستحرض القصيدة 

تلك املفارقات العجيبة يف العراق حيث 

املدقـع والجـوع والحرمان،  الفقـر 

وحيث االستغراق يف امللذات، وكل هذا 

جعل من التسـاؤل مرا عميقا عالقا 

يف الوجـدان لتكّون هذه التسـاؤالت 

منبهاً أسـلوبياً مهيمنـاً يف مجموعة 

الشاعر رضغام الربقعاوي.

إنهـا قصائد الـربكان الـذي تحارب 

أشـباح القبـور والعـادات املتوارثـة 

التـي ترسـخ للشـجار بـني األهـل 

واملدينـة الواحدة، إنهـا قصائد النور 

التي تبحث عـن اإلصالح االجتماعي 

الـذي يصنع اإلنسـان، إنهـا قصائد 

تحاول بناء واقع جديد ال محاصصة 

وال رسقـة فيه، إنها قصائد تكشـف 

الحقائـق وتحـارب ظلمـة الصمت، 

إنهـا القصائـد التي تتجـاوز املايض 

وضياعه إليجاد الحارض واملستقبل، 

يقول يف قصيدة (يا سيد القص) التي 

ألقيت يف استذكارية الروائي املرحوم 

(مكـي زبيبـة):

ننبيك أن بالد الرافدين غدا

ينمو كعاقولها اإلفساُد والطمُع

كل الذين منحناهم مودتنا

عاثوا بأحالمنا يا بئس ما صنعوا

عّقوا البالَد وغاصوا يف لذائذهم

لو لحمنا كله الكوه ما شبعوا

كأنما وطن الكراِر واعجبا

هم مالكوه وهم نخالته زرعوا

وهم مساجده هاتيَك من ورٍع

فيهم منائُرها الشـّماُء ترتفُع

إىل آخـر القصيـدة التـي تتحدث عن 

مرشوع ضيـاع العراق الذي سـببته 
وتقاسـم  واملحاصصات،  الرسقـات 

الثـروات، وإذا ما انتقلنـا إىل النظام 

أو  املجموعـة  قصائـد  يف  اللغـوي 

تشـكلت  التـي  البنائيـة  املنظومـة 

بمسـتويات عديدة رضورية سـنجد 

أّن التقنية الشـعرية التـي من بينها 

الوزن وااليقاع والتواصل االسـنادي 

والتتابـع املتـوايل واالنتظام يف حركة 

الكلمـات قد أتت متالحقـة من أجل 

بعضهـا  إىل  والصـور  األفـكار  شـد 

بعضـا، ومن ثـم أتـى األداء مرتابطا 

مـن الجهـات التأويلية واألسـلوبية 

التـي تبحث عـن العاطفـة يف داخل 

البينة الشـعرية والوجدانيـة، ولهذا 

كانت اللغة يف بحث دائم عن االنبعاث 

والتأثـري لخلق مولد جديـد يظهر إىل 

الوجود بقـوة الكلمات ومسـتويات 

الرتكيب والرتابـط الذي يكّون النص 

املتكامـل، يقول الشـاعر يف قصيدة: 

(صبح الطالعني):

النُرص يومُئ يا طالئُع أقدمي

وله زحفنا طائفنَي بمخدِم

وله زحفنا ُمحرما غُدنا الذي

مـا زاَل يلهمـه هتـاُف محـرِّم
الصُرب موعُدنا ووجهُتنا غداً

ظمأَ تلّفت يف رؤاه العلقمي

نحن األىل وجُع الطفوِف يشدنا

للتضحياِت وللفداِء امللهِم

نحُن األىل بغداُد بني عروقنا

نبضا ستبقى لم يجّف ويكتم

قد قام صبح الطالعني إىل العال

ِم ليدعَّ إرساَف الدجى املتجهِّ

القصيـدة  يف  الحركـي  فالتتابـع 

يلمسه املتلقي النموذجي يف سطوة 

أسلوبية متميزة، فعندما أومأ النرص 

كان الزحـف، وكان الهتـاف، الـذي 

يلهمه شهر محرم، شـهر البطولة 

وانتصار الدمـاء، وهذا الزحف كان 

يغذيه الصرب، الذي شـبهه الشـاعر 

كالظمأ عىل شـواطئ العلقمي، ألن 

البوصلـة التي تشـد الجمـوع هي 

الطفوف، وملحمـة كربالء، وبغداد 

املايض والحارض تشـعل عروق تلك 

الجموع، فينبثق الصبح ليهزم ظلمة 

الدجى، هذا التكامل األسـلوبي هو 

الـذي كان املحرك لقصائد الشـاعر 

رضغام الربقعـاوي، حيث الوجدان 

القصيـدة  يرفـد  الـذي  الحقيقـي 

باإلبـداع والجمـال والتجديد. ولهذا 

كانـت مجموعة (األلق املسـكوب) 

مليئـة بالرؤية الثوريـة، ملتزمة يف 

والئها وعطائها وانتمائها لم تعرف 

الزيف، والتملق.
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الظهـور  تحـرص األمهـات عـىل 
أطفالهن،  أمـام  بصـورة مثاليـة 
ولكـن عـىل الطفـل أن يـدرك أن 
جميعنـا بـرش، نخطـئ ونصيب، 
وكذلك والدته، معرفة بعض أخطاء 
األم تمنـح الطفـل خـربة تسـهم 
يف وقايتـه مـن الوقـوع يف نفـس 
األخطاء، كما أنها تعلمه التواضع، 
ومراجعـة نفسـه، واالعتـذار عن 
دروس  إىل  وتحويلهـا  أخطائـه، 
حياتية تحميه يف املستقبل. وهناك 
4 أخطـاء عليِك مصارحـة طفلك 

بها، ألنه يستفيد منها كثرياً.
-1 أكاذيب قلتها

لقد كذبنـا جميعاً يف مرحلة ما من 
حياتنا، سـواء كانت كذبة صغرية 
أو كبرية، غرّيت حياتك أو أفلِت من 
العقاب، فإن إخبـار طفلك ببعض 
األكاذيـب التي قلتهـا يف املايض، ال 
يكون عرب رسد املوقف فحسب، بل 
تحدثي مع طفلك عن سبب رغبتك 
يف الكذب، وكيف شعرِت حيال ذلك، 
والنتائج املرتتبة عىل الكذب، وكيف 

تعاملِت مع املوقف لتصحيحه.
-2 اإلدمان

اإلدمان ليـس بالرضورة أن يكون 
ولكـن  الكحـول،  أو  للمخـدرات 
هنـاك إدمـان الـرشاء، أو إدمـان 
الهاتف، طفلك يف مرحلة ما سوف 
يتعـرض إلغراءات تدفعـه إلدمان 
يشء ما، ومعرفته بتجربتك سوف 
تساعده بنسبة كبرية عىل مقاومة 
اإلغـراءات وعـدم الوقـوع يف فـخ 

اإلدمان.
شاركي طفلك تجربتك، كيف وقعِت 
يف إدمان اليشء، والسلوكيات التي 
تسـبب الوقـوع يف فـخ اإلدمـان، 
املعرفـة  يف  الحـق  لديـه  طفلـك 

واالستفادة من التجربة.
-3 إخفاقاتك األكاديمية

بالتأكيد نود لو يعتقد أطفالنا بأننا 
كنـا طالباً مثاليون طوال سـنوات 
دراسـتنا األكاديميـة، ولكن حتى 
الطـالب املتفوقني لديهم إخفاقات 

ولو ملرة واحدة عىل األقل.
عندما تخربين طفلك عن إخفاقاتك 
األكاديمية، كيف وقعِت يف الفشل، 
وكيف تأثرِت بهذا اإلخفاق، وكيف 
وأدِت  واإلرادة  باألمـل  تمسـكِت 
املحاولـة بطـرق مختلفـة أضـل 
حتى وصلـِت إىل النجاح والتفوق، 
بالتأكيـد سـوف يسـتفيد طفلـك 
كثـرياً يف مشـواره األكاديمـي من 

اإلخفاقات التي مررِت بها.
-4 اختياراتـك السـيئة والعالقات 

املسيئة املرتتبة عليها
سـامة  صديقـة  لديـِك  كان  هـل 
اضطـررِت لالبتعاد عنهـا يف وقت 
ما؟ دعي طفلك يسـتمع لتجاربك 
ليتعلـم  املسـيئة،  العالقـات  مـع 
كيفية االختيار السـليم لألصدقاء، 
وكيف يدرك أنه يف عالقة مسـيئة، 
العالقـة  إصـالح  يحـاول  ومتـى 
وكيـف، ومتى عليـه أن يتخذ قرار 
االنفصـال حتـى ال يصيبه الرضر 

من هذا الشخص.

األرسة هنا ليست الزوجة فقط، فكثريا 

ما يعتقد البعض أن شـعور أالب واألم 

بالسـعادة والحب قد يعود عىل األرسة 

بأكملهـا بالسـعادة، ولكـن ال تنـيس 

أطفالك فهم سـبب السعادة األسايس 

فدائما ما ترغب يف جعل أطفالك أفضل 

يوم بعد يوم، وطرق الشعور بالسعادة 

يف األرسة متعددة بـل كثرية باإلضافة 

لطرق سعادة األطفال، فنظرة الفرحة 

والبهجـة يف أعـني األطفـال تشـعرك 

بامتالك الدنيا وما فيها

األن سوف نساعدك يف الوصول ألحدي 

طرق السعادة التي قد تزيد من الفرحة 

وسط أفراد عائلتك، ولرتى كيف تجعل 

عائلتك سعيدة طوال الوق

خطوات طريقة تجعل عائلتك سعيدة 

طوال الوقت:

_اظهـر حبك يف عينيـك لعائلتك وكأنك 

تحبهم بقدر العالم كله.                               

_دائما تقول لزوجتك أنك تحبها وحبك 

لهـا ال يتوقـف فهـذا يعطـي الزوجة 

القوة يف العطاء لك ولعائلتك.

_داوم الزوجـني عىل احتضان بعضهم 

البعض

 – واحتضان األطفال مع قول الكلمات 

الجميلة مثل “ أحبك ”.

بـني  الجميلـة  الكلمـات  اسـتخدام 

الزوجـني واألطفـال، مثـل قـول أنت 

األفضل واألحسن يف العالم، فمثال أثناء 

رسـم طفلـك لصـورة أو قيـام الزوج 

بأحدي األعمال داخل املنزل.

_عـدم التجاهل، بمعنـي النظر لألعني 

وإظهـار االهتمـام يف أدق التفاصيـل 

وأثناء الكالم واالستماع جيدا لألحاديث 

بينكم.

_رشاء الهدايـا املفاجـأة بـني الـزوج 

والزوجـة، أو األب واألم لألطفـال دون 

مناسبة معينه، فهذا يضفي كثريا من 

الفرح بداخل القلوب.

_مساعدة أطفالك، أو مساعدة أوالدك 

لبعضهم البعـض يف الواجبات املنزلية 

والدراسـية، يجعلهم يشـعرون بتزايد 

حب بعضهم البعض.

_اسـتخدام األلعـاب يف أوقـات الفراغ 

ولعـب جميـع أفـراد األرسة مـن أجل 

محاولـة  مـع  املـرح،  روح  كسـب 

التخفيف لألزواج عن شقاء العمل.                                                                                       

_االبتسـامة الدائمة عـىل وجهة أفراد 

الشـعور  عـىل  تسـاعدهم  عائلتـك 

همـوم  يف  التفكـري  وعـدم  بالـرسور 

الحيـاة الكثرية، فدائمـا يجب أن تظل 

االبتسـامة مصاحبـه لجميـع أفـراد 

العائلة.
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املقادير
- قرنبيط.

 لحمة مفرومة.
- دقيق.
- زبدة.

- طماطم.
- بصل.

- ثوم.
-كمون.

- لبن.
- مكعب مرقة.

- روزماري.

- جبنة موتزاريال.
- ملح.

- فلفل أسود.
طريقة التحضري:

- يسلق القرنبيط يف ماء مغيل عىل النار 
به كمون.

- يشـوح البصل والثوم املفروم ىف زيت 
زيتون عىل النار.

ويقلـب  املفرومـة  اللحمـة  - تضـاف 
جيداً.

األسـود  والفلفـل  امللـح  يضـاف   -
والروزمارى وعصري الطماطم.

- البشاميل
- يضاف مكعب مرقة للزبدة عىل النار.

- يضاف دقيق بنفس كمية الزبدة.
- يضاف اللبن البارد.

- يضاف يف صينية نصف كمية القرنبيط 
ثم نصـف كميـة اللحمـة املعصجة ثم 

نصف كمية البشاميل.
- يضـاف املتبقـى مـن القرنبيـط ثـم 
املتبقى من اللحمة املعصجة ثم املتبقى 

من البشاميل.
- تضاف عىل الوجه الجبنة املوزاريال.
- تدخل الصينية الفرن حتى النضج.

ÚflÎã–æa@Ú‡z‹€bi@¡Ój„ã”@›‡«@Ú‘Ìã†
Ñj�æa

قالت دراسـة جديـدة إن هناك 
أرضار مـن أدويـة الحموضـة 
وحرقـة املعـدة، والتي تسـبب 
عىل املـدى البعيـد برتاجع أداء 

الكىل.
وتظهر الدراسـة التـي أجرتها 
جامعـة واشـنطن إىل أن هناك 
ونيكسـيوم،  األدويـة  بعـض 
وبريفاسيد،  وبروتونيسـكس، 
وبرايلوزيـك قد يـؤدي تناولها 
عىل املـدى البعيـد لرتاجع أداء 

الكىل.
الدراسـة  أبحـاث  واعتمـدت 
التي ُنـرشت يف دورية ”كيدني 
بيانـات  عـىل  إنرتناشـيونال“ 
125 ألف شـخص نصفهم عىل 
األقل مصاب بأمـراض مزمنة 
يف الكىل، وكان أكثر من 18 ألف 
منهـم قد بـدأ حديثـاً يف تناول 
أدوية حرقة املعدة. واسـتمرت 

 5 الدراسـة  متابعـة  فـرتة 
سنوات.

وبحسـب املرشف عىل الدراسة 
العـيل:  زيـاد  الربوفيسـور 
”تتطـّور أمراض الكىل بشـكل 
صامـت وبالتدريج مـع مرور 

الوقت“. 
وقد تبني وجود صلة بني تناول 
أدوية الحموضة وحرقة املعدة 

وبني أمراض الكىل املزمنة التي 
ال يمكن عالجها.

من أهم أعـراض أمراض الكىل 
والصـداع،  السـاقني،  تـوّرم 

ونقص معّدل التبّول. 
إىل  األعـراض  هـذه  وتتطـّور 
ثـم  الـكىل  وظائـف  تراجـع 
فشـلها، والذي ال يمكن عالجه 

إال باستبدال الكلية نفسها.

اختيـار اإلكسسـوارات باتت 
مسـألة مهمـة يعتنـي بهـا 
رشيحـة كبرية مـن الرجال، 
بنفـس القـدر مـن األهميـة 
املالبس الذي يقتنيها الرجال، 
وأصبحت اإلكسسوارات جزءا 
مهمـا يمنح الرجـال إطاللة 
وتضفـي  مميـزة،  عرصيـة 

عليهم ملسة عىل إطالالتهم. 
أن  املؤسـف  مـن  ولكـن 
قـد  أحيانـا  اإلكسسـوارات 
تفقدهم هيبتهـم وتظهرهم 
وذلـك  الئـق،  غـري  بمظهـر 
حينما يرتدونها يف مكان ليس 
مناسـب الرتدائهـا، وهذا ما 
يتسبب يف إظهارهم بإطاللة 
ليسـت جذابـة، كمـا تنقص 

من أناقتهم.
جذابـة،  عرصيـة  وإلطاللـة 
مـن  مجموعـة  نسـتعرض 
بمنحـك  كفيلـة  النصائـح 
إطاللـة مرشقـة عنـد ارتداء 
اإلكسسـوارات، والتي جاءت 

عىل النحو التايل:
سالسـل  ارتـداء  تجنـب   1-

العنق نهائيا
يف  املبالغـة  عـدم  يجـب   2-
واالكتفاء  بالخواتـم  التزيـن 

بخاتم واحد
-3 ابتعـد قـدر اإلمـكان عن 

أساور اليد أياً كان نوعها .
-4 ال تحـاول تغيري محفظة 
نقـودك ذات الشـكل واللون 
وتصميمها مهما ظهر جديد

املشـدات  ترتـدي  ال   5-
التـي توضع حول  الرياضية 

املعصم

القبعـات  ترتـدي  متـى   6-
ومتى يجب أن ترتديها كونها 

ال مكان لها بعض املقابالت
رسـمية  سـاعة  ارتـدى   7-
مـن  أفضـل  كالسـيكية 
يف  األخـرى  اإلكسسـوارات 

الرسميات
-8 اعتنى جيًدا بما ترتديه يف 

يدك من إكسسوارات
-9 عليـك تجنـب اسـتخدام 

امليداليات الكريستالية
-10 حمل قلـم أنيق يف جيب 
قميصـك أو ثوبـك حتى ترتك 

لدى اآلخرين انطباعاً جيـًدا.
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تتعـّرض صينيـة الفـرن نتيجة 
االسـتعمال املتكرر لها يف الطبخ 
الدهـون  تراكـم  إىل  والتحمـري 
وترسـبها،  عليهـا،  والزيـوت 
وجفافهـا نتيجة للحرارة العلية. 
وتلتصـق هـذه الدهـون بقوة يف 
جدار الصينية، مّما يجعل إزالتها 
باستخدام الصابون والليفة أمرًا 

صعًبا.
1. امللح وماء األكسجني: ال يخلو 
أي مطبـخ مـن امللـح، أمـا ماء 
األكسجني فيمكن الحصول عليه 
من الصيدليـات. ويف هذا اإلطار، 
يمـزج كوب من امللـح، مع كوب 
من ماء األكسجني، مع االستمرار 
يف التحريـك، حّتى يـذوب امللح يف 
ماء األوكسـجني، ويمكـن زيادة 
الكـم بحسـب حجـم الصينيـة. 
يسـكب املزيج يف صينيـة الفرن، 
ويفـرد فيهـا باسـتخدام ملعقة 
اسـتخدام  حـال  يف  سـكني،  أو 
اليديـن يف فرد مزيـج امللح وماء 
األكسجني يجب ارتداء القفازات، 
ويـرتك املزيـج يف الصينيـة مـن 
نصـف سـاعة إىل سـاعة حّتـى 
يجف. تسـهل إزالة املزيج الجاف 

بعـض  بإحـداث  الصينيـة  عـن 
الرضبـات الخفيفـة، فيتكـّرس، 
ويقع بكل سهولة. يمكن عندها 
مالحظة خلو صينيـة الفرن من 
ترّسـبات الزيـوت والدهون التي 
كانت عالقة بها، تغسل الصينية 
بالصابـون واملـاء للتخلّـص من 

آثار املزيج.
2. صـودا الخبز: يتفاعـل صودا 
الخبز املذاب يف املاء بشـكل قوي 
مـع ترّسـبات الدهـون والزيوت 
املوجـودة يف صينية الفـرن، مّما 

وأرسع،  أسـهل  إزالتهـا  يجعـل 
حيـث يـذاب نصـف كـوب مـن 
صـودا الخبـز مـع كـوب وربـع 
مـن املـاء املغـيل، ويحـرك املـاء 
جيـًدا، حّتـى يذوب صـودا الخبز 
بالكامـل فيـه، ويسـكب مقدار 
املـاء كامالً يف صينيـة الفرن مع 
مراعـاة غمرهـا بالكامل. تراعى 
زيـادة الكم، إذا ما كانت الصينية 
كبرية الحجـم. ترتك الصينية من 
15 دقيقـة إىل 20 دقيقـة حّتـى 
تـذوب الزيـوت والدهـون. تفرغ 

الصينية مـن محلول املاء وصودا 
الخبـز، وتدعك باسـتخدام الليف 
السـلكي وصابـون الجـيل، حّتى 
اختفاء الرتسبات. تدعك الصينية 
برشائح الليمون حّتـى تلمع، ثّم 

تغسل باملاء.
3. الخل األبيض: يسـتخدم الخل 
يف تنظيف األواني املعدن للتخلّص 
والدهـون  الزيـوت  بقايـا  مـن 
العالقة بهـا. تغمر صينية الفرن 
باملـاء السـاخن، فيضـاف إليها 
كأس مـن الخـل األبيـض وبضع 
رشـات ملـح. توضـع الصينيـة 
عىل عني الغاز عـىل درجة حرارة 
عالية، وترتك عىل النار حّتى يغيل 
املاء ويتبّخر جـزء كبري منه. ثم، 
ترفع عن النـار، وترتك حتى تربد 
قليـًال. تفـرغ الصينية مـن املاء، 
وتفـرك باسـتخدام ليف سـلكي 
حتـى تنظـف، ثـّم تغسـل باملاء 

والصابون.
4. تربيـد الصواني قبل تنظيفها: 
الصينية السـاخنة التـي ال يتاح 
لها الوقـت لتربد قبـل تنظيفها، 
يمكن أن ترتد فجأة أو ُتّعوج عند 
االتصال املبارش باملـاء باالعتماد 

عـىل بنيتها، لذلـك يفّضل انتظار 
الفـرن لينهـي عملـه، ثـم حمل 
لعـدة دقائـق إضافية  الصينيـة 
إلقائهـا  عـدم  ويجـب  لتـربد. 
مبـارشة يف حوض الجـيل ظنًّا أن 
ذلك طريقـة أرسع للتنظيف ألنِك 
بنفس  السـتبدالها  سـتضطرين 

الرسعة.
5. االعتماد عىل التنظيف اليدوي: 
لتمديد عمر صينية الفرن، ينبغي 
تنظيفهـا بلطـف، فمنظفات آلة 
الجيل القاسـية يمكن أن تفسـد 
املانعـة  الطبقـة  لـون  تغـرّي  أو 
الحـاالت  معظـم  يف  لاللتصـاق، 
سـيكون من املناسـب استخدام 
صابـون الجـيل املعتـدل، واملـاء 
الساخن، وأحياًنا الدعك الخفيف 

باسفنجة دون حّك.
بامللعقـة:  الصوانـي  كشـط   .6
عدم اسـتخدام السـكني لكشـط 
البقايـا، ألن ذلـك يـؤدي إىل زوال 
الطبقة املانعة لاللتصاق، وأفضل 
املعلقـة  بذلـك هـي  للقيـام  أداة 
البالستيكية. ويمكن أن يساعد يف 
التنظيف أكثر، نقع الصينية بماء 

ساخن، مع القليل من الصابون.
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يعتـرب البعض أن رشب املياه السـاخنة، 
وخاصـة عـىل معـدة فارغـة يف الصباح 
الباكـر خطـوة مثاليـة، ملا تقـوم به من 
حرق للسعرات الحرارية، وطرد للسموم 
بالجسـم، يف وقت يفضل آخـرون تناول 
املرشوبـات السـاخنة بشـكل عـام عىل 

سبيل التعود.
وما بني هذا وذلك، تؤكد الدراسات الطبية 
عىل تسـبب تلك املمارسـات يف مشكالت 

صحية مختلفة، وهذ جانب منها.
- إصابة الجدران الداخلية بالجسم

باإلضافة إىل أنها تتسـبب يف إصابة الفم 
بالبثور، ترض املياه واملرشوبات الساخنة 
بالجدران الداخلية من الجسم، ما يشمل 
إصابة األعضاء بمشكالت صحية كذلك، 
نتيجـة تجاوز تلك امليـاه لدرجات حرارة 

الجسم.
- عدم توازن السوائل

رشب املياه السـاخنة كثريا بغرض حرق 
أكرب كم مـن الدهون، لـن يحقق الهدف 
املطلـوب بقـدر مـا سـيؤدي إىل تـرضر 
الجسـم صحيـا، حيـث يتسـبب ذلك يف 
إحـداث عـدم تـوازن غـري مطلـوب، يف 

مستويات السوائل بداخل الجسم، عالوة 
عـىل أن زيـادة منسـوب املياه عـن الحد 
املعقول من شـأنه أن يصيـب خاليا املخ 
بالتضخم، األمر الذي سـيؤدي إىل أرضار 

صحية ال حرص لها.

- حـروق داخليـة
بينما يقوم الكثـريون بتناول املرشوبات 
السـاخنة بصـورة مبالغـة، ويف أوقـات 
مختلفة من اليوم، يشار إىل أن تلك العادة 
تـؤدي إىل إصابة الجسـم داخليا بحروق 

ليس لها داع، وباإلضافة إىل ترضر الشفاه 
واللسـان، تؤكد بعض الدراسات إمكانية 
التعرض لإلصابة برسطان الحلق، إن تم 

األمر بصفة مستمرة.
- التسمم

يف الوقت الـذي يعتاد فيه املرء عىل تناول 
املياه سـاخنة، فإنه يلجـأ إىل تناولها من 
الصنبور، كوسـيلة رسيعـة لتناول املياه 
ساخنة، بدال من غليها عىل سبيل املثال، 
ما يفتح الباب ملشـكالت صحية ال حرص 
لها، نتيجة عدم أمـان تلك املياه للرشب، 
فتزداد مخاطر اإلصابة باألمراض، والتي 
يأتي يف مقدمتها مرض التسمم، وخاصة 
مع قدرة الشـوائب عىل االنتشـار بداخل 

املياه وهي ساخنة تحديدا.
- مشكالت النوم

مع انتشـار بعض األقاويـل املؤكدة عىل 
قدرة املياه السـاخنة عىل تحسني عملية 
التمثيـل الغذائي، وخاصـة خالل فرتات 
النـوم الطويلة، يلجـأ الكثـريون لتنفيذ 
تلـك النصائـح، فيقومون بـرشب املياه 
السـاخنة قبـل الذهـاب للنـوم مبارشة 

بصورة يومية.
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يف احـدي املـدارس أرادت إحدى 
املعلمـات أن ترفـع مـن هّمـة 
طالبهـا فقررت إجـراء امتحان 

لهم .
والذي يحصل عىل عالمة ممتاز 
.... سـوف تهديه هدية بسيطة 
عـن  عبـارة  هـي  و  رمزيـة  و 
حذاٍء جديد، فـرح األطفال بهذا 
التحدي وبـدأ كل منهم بالكتابة 
بجد واملفاجـأة كانت بعد جمع 
األوراق أن الجميع أجاب بشكل 
ممتـاز والعالمات كانت كاملة ، 

فلمن ستعطي الهدية!!
شـكرت املعلمـة الجميـع عـىل 
مـا بذلوه مـن جهـد ... ولكنها 
الجائـزة  احتـارت ملـن تعطـي 
والجميع قد نال العالمة الكاملة 
فطلبـت منهم حـًال مناسـباً .. 
لينـال أحدهم الجائـزة و يكون 

مرضياً للجميع..
كان رأي الطـالب أن يكتـب كل 
منهم اسـمه يف ورقـة مطوية و 
يضعونها يف صندوق تختار منه 
املعلمـة ورقة تسـحبها من بني 
األوراق فيكـون صاحبهـا هـو 

الفائز الحقيقي بتلك الجائزة..
و فعـًال سـحبت املعلمـة ورقة 
أمامهـم و قرأت اسـم الطفلة“ 
وفاء عبد الكريم“ .. هي صاحبة 
الجائزة فلتتقدم و لتأخذ الجائزة 

بيدها ........
تقدمـت الطفلة وفـاء والفرحة 
والدمـوع تغمـر عينيها وسـط 
واألطفـال  املعلمـة  تصفيـق 
الجميـع  شـكرت  جميعهـم.. 

وقبلـت معلمتها عىل تلك الهدية 
والتـي  لهـا  بالنسـبة  الرائعـة 
وزمانهـا  مكانهـا  يف  جـاءت 
فلقد ملّت لبـس حذاءها القديم 
والذي لم يسـتطع والداها رشاء 
حذاء جديد لهـا، املعلمة رجعت 
مـرسورة إىل بيتهـا .... وعندما 
سألها زوجها عن القصة أخربته 

و هي تبكي بما جرى!!
فـرح الـزوج بعـد سـماع تلـك 
القصـة مـن زوجتـه .... و لكن 

استغرب بكاءها
وملا سألها عن ذلك قالت له:

بقيـة  وفتحـت  عـدت  عندمـا 
األوراق وجـدت أن الجميع كتب 
يف الورقـة التـي يجـب أن يكون 
فيها اسـمه اسـم الطفلة وفاء 

عبد الكريم يااا الله!
لقـد الحـظ األطفـال جميعهم 
حالتها وتكاتفوا معا ً يداً واحدة 

ليدخلوا السعادة إىل قلبها 
تذكـر حـني نتوقـع أن الكبـار 
وحدهـم كبار بترصفاتهم نظلم 
الصغـار بترصفاتهم التي يمكن 

ان تدّرس لكل شعوب العالم!

هـل تحبـني إضافـة ملسـة مميـزة إىل عينيـك 
الجميليتـن؟ إذاً، أّي لـون عدسـات تفضلـني؟ 
األخرض أم األزرق أم الرمادي أم الزيتي؟ احريص 
عىل أن تحـّددي إجابتك بدقة ألّن هـذا اللون قد 

يقول الكثري الكثري عن صفات شخصيتك.  
1 -األخرض

إذا كنـت تختاريـن عـادة العدسـات ذات اللون 
األخـرض، فهذا يدّل عىل أّنك امرأة مثالية بطبعك 
وأّنك تتمتعني بعمق التفكري. كما أّنه يشري إىل أّن 
االهتمام باألشخاص الذين يعيشون يف محيطك 
يشـّكل أبرز أولوياتك. لَم ال؟ فأنت ترغبني دائماً 
يف القيام بأعمال إنسـانية وتمتلكني الكثري من 
األفكار التي من شـأنها أن تسـاعد عىل تطوير 
واقع عائلتك ومجتمعك. لكّنك ال ُتظهرين تعلقك 
بأي أمر أو توّجه، بل تتسمني باملرونة وبالقدرة 

عىل التكّيف مع الظروف كافة.
-2 األزرق  

هـل يقع خيـارك عادة عـىل العدسـات الزرقاء 
إذاً، أنـت تحبـني التواصـل الدائم مـع محيطك 
العائـيل واالجتماعي واملهني. كما أّنك تتسـمني 
بالحساسـية وبالوضوح الفكري، ما يسـاعدك 
عىل أخـذ الكثري من القـرارات الصائبـة. ويدّل 
خيـارك هـذا عـىل أّن حياتـك تتميـز بالصخب  
والحيوية، فمشـاريعك العائليـة واملهنية كثرية 
ونشاطاتك مختلفة. كما أّنك مبدعة يف عدد مهم 

من املجاالت.  
-3 البني

اختيـارك العدسـات بنيـة اللـون يعنـي أّنك ال 

تحبـني أن يطرأ عىل حياتـك أي تغيري وتحاولني 
الحفـاظ عليها كما هي قـدر اإلمكان. وبالرغم 
من أنـك محاطة بالكثري من األشـخاص، فإّنك 
ال تسـمحني ألحد بـأن يقّدم لك النصح بشـأن 
أمـورك الخاصـة. كذلك يعنـي هذا الخيـار أّنك 
شـخص يحـّب تنظيم شـؤونه، يف املنزل كما يف 
مكان العمل. إال أّنك ال ُتحسـنني استخدام وقتك 
أحياناً، فتعّم الفوىض حياتك قبل أن تعيدي إليها 
االنتظـام مـن جديد. ويف املقابـل، تحبني تقديم 
العون لآلخريـن وقضاء بعض الوقت برفقتهم، 

رشط أال يتدخلوا يف ما يعنيك.  
تحبني أن تضيفي إىل نظراتك ذلك اللون العسـيل 
الساحر، ما يكشف كونك تشعرين بامللل برسعة 
وكون مزاجك رسيع التقلّب والتغيري. لكّنه يعني 
أيضاً أّنك تحبني خوض املغامرات غري محسوبة 
النتائـج يف كّل مجـال من مجـاالت حياتك وأّنك 
ال تتقّبلـني الحصـول عـىل ما هو سـهل املنال. 
كذلك تشـري عدسـاتك العسـلية إىل أّنك صاحبة 

ذهن متّقد وأّنك تتسـمني بالذكاء وإن لم تبلغي 
مراحـل مهمة عىل املسـتوى التعليمي. كما أّنك 
تبذلـني كل ما أمكنك من جهود من أجل تحقيق 

أهدافك.
-5 الزيتي

 ال بـّد مـن أن نقول لـك، يف حال كنـت تفضلني 
العدسـات زيتية اللـون، إّنك امـرأة حكيمة، إال 
أّن سـطحية الكثريين تحول دون ظهور ذلك إىل 
العلن. كما أّنـك متحفظة إىل حّد ما يف ما يتعلق 
بالتعبري عن مشاعرك وعادة ما تلتزمني الصمت 
تجـاه ما يحـدث يف محيطـك. ويف املقابـل، أنت 
طموحة وتسـعني إىل تحقيـق أحالمك وإن كنت 
تعلمني أحياناً أنها بعيـدة املنال. كما أنك حذرة 
وال تأخذيـن القرارات وال تقومـني بأي عمل إال 

بعد التفكري ملياً.
-6 الرمـادي الغامـق

يف حـال وقع خيارك عـىل هذا اللـون، فهو يدّل 
عـىل أّنك تّتسـمني باالندفـاع حني يتعلـق األمر 
بتنفيذ مخططاتك العائلية ومشـاريعك املهنية 
وعادة مـا تبلغني أفضل النتائـج. فأنت تتحلني 
بالثقة بنفسـك وتريـن أنه يمكنـك أن تحققي 
كل مـا تريدين وإن كان صعباً. وعادة ما تحبني 
أن تشـكل إنجازاتك عالمة فارقة يف اإلطار الذي 
تظهـر فيه. كما أّنك تفضلني أن تتباديل وجهات 
النظر مـع اآلخرين وُتبدين حماسـك تجاه ذلك 
وتحرصني عـىل إظهار قدراتـك يف كل املجاالت. 
لـذا، ال يـرتّدد اآلخـرون يف أن يعتمـدوا عليك يف 

تنفيذ املهمات.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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تشـعر بقـوة العاطفـة وتـزداد رغبتـك يف 
التقـرب مـن الرشيك الذي تكن لـه كل الحب 

والتقدير. 
إذا شـعرت أن وضعـك الصحـي يتحسـن، فهـذا جراء 
تطبيق إرشادات أصحاب االختصاص يف مجال التغذية. 

ال تتخل عن أصدقائك يف الفرتة الحالية.

ال تجرب نفسك اليوم عىل تحقيق يشء ما تراه 
مـن وجهة نظـرك عديم الفائـدة. إذا أرصرت 
عـىل أن كل يشء يجب أن تقوم به بنفسـك دون 
تدخـل من اآلخرين، سـتكون بهـذه الطريقة تجني 
عىل نفسـك وتجهـد أعصابك بالتايل سـيؤثر كل ذلك يف 

صحتك.

أنـت سـعيد الحـظ اليـوم فأمـورك املاليـة 
ستتحسن بشكل ملحوظ من خالل استغاللك 
لخرباتك ومهاراتك الذاتية. ال تتح فرصة لآلخرين 
للسـيطرة عليـك أو إلقناعك بأمر ما قبـل أن تتحقق 
منه. ربما تكتشف اليوم إحدى مواهبك التي ستساعدك 

بشكل كبري عىل الرغم من انك أهملتها فيما سبق.

تواجه مشـاكل قد تؤثر يف مسـتقبلك املهني، 
حيـث يتم تقييم أدائـك يف العمل بدقة أكثر من 

املعتاد.
 فال ترتدد كثريا، وإنما تخلص من املشـكالت املزعجة 
قبل أن تتضخم، وبذلك تستطيع أن تحقق كل ما ترغب 

فيه بدون مشكالت أو إزعاج.

تتوطـد اليوم عالقاتك مـع أصدقائك وأرستك 
وجريانـك وسـتصبح أنـت ومـن حولـك أكثر 
بعـض  اليـوم  تعقـد  أن  املتوقـع  مـن  تعاونـا. 
اإلتفاقيات مع شـخص ما أو تقوم بصفقة مربحة. 
ننصحك اليـوم بالتخطيط الجيد للمسـتقبل ومحاولة 

تحقيق طموحاتك.

عندما تشـعر أنك وحيد اليـوم وتفتقد للحب 
لتحسـني  الحلـوى  تتنـاول  والرومانسـية، 

مزاجك.
 هـذه فكرة جيـدة، ولكن عليـك أال تتجـاوز الكمية 
التي أوصاك بها الطبيب لكي ال تؤثر يف صحتك. ربما ال 

تستطيع السيطرة عىل نفسك.

مـن حولك يشـعرون بالتعب والقهر بسـبب 
سـوء معاملتك معهـم. هذا ال يعنـي أنك من 
املفرتض أن تغري طريقتك أو أسـلوبك يف التعامل، 
ولكـن عـىل األقل احـرتم األكـرب منك سـنا. كلماتك 
سـتؤذي اآلخرين فكن حـذرا. دافع عن نفسـك بهدوء 

لكي ال يضيع حقك.

تتمتـع برسعة بديهة منذ بدايـة اليوم وحتى 
نهايته، األمر الذي يجعلك أقرب لآلخرين وأكثر 
حرصـا عىل مشـاعرهم. يؤثـر املنـاخ العام عىل 
إخالصـك وأمانتك تأثـريا إيجابيا. حـاول أن تختلس 
بعض اللحظات من وقتك وجدولك املشـحون باألعمال 

من أجل راحتك. كن واقعيا مع نفسك قدر اإلمكان.

تتـرصف معظـم األحيـان بقسـوة أو فتور 
واضح، األمـر الذي ييسء إىل بعـض املعاونني 
واملوظفـني. قد تخـرس صفقة تجاريـة وتعرض 
جهودك للضياع بسبب موقف متشِدد وعدم الرغبة يف 
تقديم التنازالت. كما أن فرض الرأي أمر غري مسـتحب 

عىل اإلطالق.

زيـادة يف دخلك املـادي تـؤدي إىل تغيري قيمك 
ومبادئك خاصة يف العمل.

 عليك أن تسـتغل أموالـك يف كل ما هو مفيد 
لـك وألرستـك. ينصحك علمـاء الفلـك بادخار 
مبلغ من املال تحسـبا ألي أزمة طارئة أو أي تغري 

مفاجئ.

لقد قمت برحلة برية ألشـهر معدودة تعلمت 
أو  املهنيـة  حياتـك  يف  سـواء  الكثـري  منهـا 
الشخصية.إذا كنت تنتظر حدوث تغيري ما اليوم 
ولم تجد أي تغيري حتى اآلن، ال تتوتر، فالتغيري قادم 
يف أقـرب وقت. ربما تحصل عىل ترقيـة اليوم يف العمل. 

احتفل يف املساء مع أقرب األشخاص إليك.
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لسوء الحظ اليوم، ربما ال تحصل عىل الحقائق 
بالسـهولة التي تتوقعها خـالل األيام القادمة. 
ال تسـد الفجـوات التـي تجدها أمامك مـن خيالك 
الخصـب، بل اعتمد عىل معلومـات موثوق فيها حتى 
ال تصـاب بخيبة األمل يف النهايـة. بمجرد أن تتخلص من 
التوتر العاطفي، ستشـعر بالسـعادة وربمـا تحتفل مع 

األصدقاء.

1905 - اسـتقالل النرويج عن 
السويد.

1945 - ظهـور منظمـة األمم 
املتحدة بعد تصديق دسـتورها 
الخمسـة  األعضـاء  قبـل  مـن 

الدائمني يف مجلس األمن.
1954 - الرئيـس املرصي جمال 
عبـد النـارص يتعـرض ملحاولة 
اغتيـال أثناء إلقائـه لخطاب يف 
ميـدان املنشـية باإلسـكندرية، 
وهـي الحادثة املعروفة باسـم 

حادثة املنشية.
1973 – زامبيا وغامبيا يقطعان 
مـع  الدبلوماسـية  عالقاتهمـا 

إرسائيل.
أول  السـادات  أنـور   –  1975
رئيـس مـرصي يـؤدي زيـارة 

رسمية إىل الواليات املتحدة.
املخابـرات  رئيـس   –  1979
يش  ”كيـم  الجنوبـي  الكـوري 
الرصـاص عـىل  يطلـق  كيـو“ 
الرئيـس «بـاك تشـونغ هـي» 

ويرديه قتيًال.

أول  نافـون  إسـحاق   –  1980
رئيـس إرسائيـيل يـؤدي زيارة 

رسمية إىل مرص.
1988 – الواليات املتحدة ترفض 
تأشـرية  يـارس عرفـات  منـح 
دخول ليلقي كلمـة يف الجمعية 

العامة لالمم املتحدة.
رأفـت  املجاهـد  قيـام   1990-
الجهاد اإلسـالمي  حمدونة من 
مدينـة  يف  صهيونيـني  بطعـن 
ملذبحة  انتقامـاً  املجـدل وذلـك 

املسجد األقىص املبارك.
معاهـدة  توقيـع   – م.   1994
األردنيـة  السـالم  يسـمى  مـا 
باسـم  املعروفـة  الصهيونيـة 

«اتفاقية وادي عربة».
مؤسـس  اغتيـال   – م.   1995
حركة الجهاد اإلسالمي الدكتور 
فتحي الشـقاقي يف مالطا أثناء 
عودته من ليبيا من ِقبل املوساد 

الصهيوني.
اتفـاق  إىل  -1998التوصـل 
األرض مقابـل األمـن الرئيـس 

عرفـات  يـارس  الفلسـطيني 
ورئيس وزراء الكيان الصهيوني 
بنيامـني نتنياهـو بتوصالن إىل 

اتفاق ”األرض مقابل األمن“ .
2002 – انتهـاء أزمـة احتجاز 
800 رهينـة رويس داخـل أحـد 
قبـل  مـن  موسـكو  مسـارح 
املتمرديـن الشيشـان وذلك بعد 
اقتحام القوات الخاصة الروسية 
للمـرسح مسـتخدمة الغـازات 
املخدرة ممـا أدى إىل مرصع 50 

شيشانيا و150 مدنيا.
-2003بـدء بـث إذاعـة القرآن 
التابعـة  فلسـطني  يف  الكريـم 
لوزارة األوقاف والشئون الدينية 

يف مدينة غزة .
2003 – حريـق سـيدار، ثانـي 
أكرب حريق يف تاريخ كاليفورنيا 
وتسبب بقتل 15 شخص وتدمري 
2200 منـزل وحـرق 250,000 

آكر ( 1,000 كم2)
الهجمـة  -2004انتهـاء 
اإلرسائيلية الغاشمة عىل مدينة 

خان يونـس بلغ عدد الشـهداء 
جريحـاً   90 مـن  وأكثـر   17
ومقتل جنود إرسائيليني وتدمري 
دبابتني وعربة وجرافة. وانتهاء 
الهجمة الصهيونية الغادرة عىل 
مدينـة خان يونـس ومخيمها، 
وتم تدمـري 48 منـزالً 29 منها 
بشـكل كامل وترشيد 46 عائلة 

فلسطينية.
2009 – اإلعالن عن فوز الرئيس 
التونـيس زيـن العابدين بن عيل 
يف االنتخابـات الرئاسـية لفرتة 
رئاسـية خامسـة بعد حصوله 

عىل %89.62 من األصوات.
االنتخابـات  إجـراء   –  2014
الترشيعية التونسـية األوىل بعد 
الجديـد والثانية بعد  الدسـتور 
الثـورة النتخاب مجلـس نواب 

الشعب.
2015 – زلـزال عنيـف مركـزه 
بـه  وتتأثـر  أفغانسـتان  رشق 
باكسـتان والهنـد مقـداره 7.5 

درجة عىل مقياس رخرت.

ÏÄÄÄ◊ÎÜÏé
وزع األرقام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية، 
ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسـعة الرأسـية واألفقية يف 

املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

acebook ⁄ÏjèÓ–€a@Âfl

غزل عراقي
ــه  العدالـــــــــ ــل  واه ــال  العق ــد  انش ارد 
ــه بدالــــــ ــنحط  ش ــزاد  ال ــح  مل ــف  نش ــو  ل

ــون العي ــاي  م ــط  ح ــزاد  ال ــح  مل ــف  نش ــو  ل
ــون  يكولــ ــخ  ماس ــالن  ف ــا  ي ــرى  ت ــم  فانه

ــروب  الغ ــى  ممش ــك  علي ــاف  واخ ــمر  اس
دروب  ــدل  ينــ ــا  م ــر  صغي ــده  وبع ــل  جاه

ــه انامــــــــ ــدر  مك ــواي  يه ــتاء  الش ــل  لي
ــة العالمــــــ ــاي  ه ــان  نيش ــب  بالكل ــط  ح

ــه  نفحصــــــــ الزم  ــه  نخاوي ــد  واح كل 
ــه  فص ــي  صاف و  ــوش  مغش ــا  م ــد  اب در 

ــي وليفـــــــ ــر  واذك ــل  اللي ــص  بن ــد  اكع
ــي  كيف ــى  عل ــي  ابچ ــان  احللم ــة  وبحج

ــمعة  ش ــي  بكليب ــروح  ال ــد  بع ــا  ي ــك  حب
ــة  دمعــ ــي  بعيون ــذوب  ت ــن  م ــول  تتح

Ò5«Î@Úó”

ÚÓóÉí@paäbjnÇa

ظلم الصغار

حددي أي لون عدسات تفضلين لتعرفي صفاتك

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊
الكلمات العمودية

-1 أول يشء يأكله أهل 
الجنة

وعـاء   - يبتكـر   2-
دموي

-3 حرف أبجدي (م) - 
غّطى و أخفى

-4 االسم األول لفيزيائي 
بأبحاثه  اشتهر  فرنيس 
يف النشاط اإلشعاعي - 

من جبال مكة املكرمة
-5 ُحـزن - ابـن غـري 

رشعي
-6 طني - غطاء

-7 بغضاء - دهر
-8 يف السـلم املوسيقي 
- عالمـة توضـع بـني 
ونحوهمـا  األرضـني 

إلظهار حدودهما
ذوات  -9 حيـوان مـن 
األظالف - جـال (م) - 

إرواء
-10 طبل - تمني زوال 

النعمة عند الغري

الكلمات األفقية 
-1 باحـث هولنـدي اخـرتع أول 
مجهـر ضوئي بسـيط - بعضه 

إثم
-2 من الكحول - صالة اإلمام يف 

املسجد
-3 خـري جليس يف األنام - للنفي 

- أقرص نهر يف العالم (م)
-4 عاصمة أوربية - حطم البناء

عاصمـة   - العبـادة  مـخ   5-
آسيوية

-6 ُولـد بالنمسـا و كان يعيـش 
إلعانـة  حكوميـة  منحـة  عـىل 
األيتام، ثم أراد احتالل العالم (م) 

- متشابهان
-7 مـن األنبياء عليهم السـالم - 

رأس قارون - لقاح
-8 طليق - ذكور البقر

-9 عاصمة آسيوية (م) - ظاهرة 
طبيعيـة، تحـدث يف الصحـاري 

خاصة (م)
-10إحـدى أهـم املـدن األثريـة 
عامليـا ,تقـع يف محافظة حمص 

بسوريا - عاصمة أوربية
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فيديو  أيتن،  الفنانة،  نرشت 
جديدا لها عرب خاصية االستوري 
الشخيص  حسابها  خالل  من 
االجتماعي  التواصل  بموقع 

انستجرام.
وظهرت أيتن عامر وهي ترقص 
الشعبية  األغاني  إحدى  عىل 
حسن  ”للمطرب  سالكة   “

شاكوش وويجز .
بطولة  يف  عامر  أيتن  وتشارك 
مسلسل ”يف يوم وليلة“ يتضمن 

كوكبة ونخبة من 
أال  النجوم 

وهم النجم 
حمد  أ

رزق، 

عامر،  آيتن  مصطفى،  داليا 
صالح عبد الله، نضال الشافعي، 
جمعة،  محمد  الرشيف،  والء 
محمد مهران وآخرين باإلضافة 
إىل مجموعة من ضيوف الرشف 
سينرجي  رشكة  إنتاج  من  وهو 
ومن  مريس  تامر  للمنتج 
سيناريو وحوار مصطفى جمال 

هاشم وإخراج شريين عادل.
آيتن  أعمال  آخر  أن  يذكر 
ثانية“  ”فرصة  مسلسل  عامر 
العمل  بطولة  يف  وشاركها 
صربي،  ياسمني  من  كل 
محمود  مجدي،  أحمد 
البزاوي، محمد دياب، 
إدوارد، ونهال عنرب.

فرصة  مسلسل 
إخراج  من  تانية 
عادل،  مرقس 
تامر  وإنتاج 
وتأليف  مريس، 

مصطفى 
هاشم،  جمال 
لجة  معا و
درامية محمد 

سيد بشري.

عبد  شريين  النجمة،  وجهت 
للنجم  تهنئة  رسالة  الوهاب، 
املرصي محمد صالح، العب نادي 
تألقه يف  ليفربول اإلنجليزي، بعد 
مباراة أمس وتحقيقه هاتريك يف 
الخماسية التي سحق بها الريدز 
يونايتد،  مانشيسرت  نادي  نظريه 
«أولد  ملعب  عىل  داره،  عقر  يف 
ترافورد»، يف قمة الجولة التاسعة 
اإلنجليزي  الدوري  ملنافسات 
شهدت  التي  املباراة  يف  املمتاز، 
 ٣ سجل  الذي  صالح  محمد  تألق 
هدف  وصنع  (هاتريك)  أهداف 

آخر.
عرب  الوهاب  عبد  شريين  وكتبت 
«فخر  «تويرت»،  بموقع  حسابها 
بلدي،  ابن  يا  ليا  وفخر  بلدي، 
بمجهودك،  بتعبك،  كبري  أنت 
وبأخالقك، أنت قدوة ألجيال ودي 

مسئولية كبرية أنت أكيد قدها».
الحساب  يأتي هذا فيما، استبدل 
عىل  ليفربول  لفريق  الرسمي 
الصفحة  إطار  صورة  بوك  فيس 
محمد  املرصي  الفرعون  لصورة 
االول  أمس  مباراة  من  صالح 
التي  القياسية  بأرقامه  احتفاء 

يف  الريدز،  صفوف  يف  يحققها 
أبطال  ودوري  اإلنجليزي  الدوري 

أوروبا.
محمد  املرصي  نجمنا  وصنع 
الذي  األول  ليفربول  هدف  صالح 
سجله الغاني نابي كيتا يف الدقيقة 
٥، قبل أن يسجل الربتغايل ديوجو 
من   ١٣ الدقيقة  يف  الثاني  جوتا 

عمر املباراة.
النجم  سجل   ٣٨ الدقيقة  ويف 

املرصي محمد صالح الهدف 
من  ليفربول  لفريق  الثالث 

نابي  عرضية مميزة من 
يسجل  أن  قبل  كيتا، 

هدفه  صالح  محمد 
الثاني  الشخيص 
يف  للريدز  والرابع 

الدقيقة ٤٥.
ويف الشوط الثاني، 

محمد  أضاف 
صالح الهدف الثالث 

لفريقه  والخامس  له 
بعدها   ،٥٠ الدقيقة  عند 

رونالدو  كريستيانو  سجل 
هدفا ملانشسرت يونايتد وتم 

إلغاؤه بداعي التسلل.

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a
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iPhone 13Pro@ÂÓi@÷ã–€a@bfl
_iPhone XRÎ@

كشـفت أبل مؤخرا عن سلسلة 
أيفـون Pro13الجديـدة، حيث 
يعد هاتـف iPhone 13 من أبل 
واحدا من أبرز الهواتف التي تم 
إطالقهـا، إذ تضمـن مجموعة 
من التحسـينات والرتقيات، لذا 
نعقـد فيما يـيل مقارنـة بينه 
وبـني هاتـف iPhone xr كمـا 

ييل:
iPhone 13 Pro هاتف- 

الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.
 .OLED نوع الشاشة: شاشة

 دقة الشاشـة: بدقـة 2532 × 
1170 بيكسل.

.A15 Bionic املعالج: معالج 
.500GB :الذاكرة الداخلية

. (iOS 15.x ) :نظام التشغيل
.mAh 3125 البطارية: بقوة

الكامـريا الخلفيـة: ثالثيـة 12 

ميجابكسل.
 12 األماميـة:  الكامـريا 

ميجابكسل.
iPhone XR هاتف 

الشاشة: 6.1 بوصة.
.IPS LCD :نوع الشاشة

 x 828 1792 :دقـة الشاشـة 
بيكسل.

.A12 Bionic :املعالج 
.64GB :الذاكرة الداخلية 

.(iOS (14.x:نظام التشغيل 
.mAh 2942 :البطارية

 12 الخلفيـة:  الكامـريا 
ميجابيكسل.

 7 األماميـة:  الكامـريا   
ميجابيكسل.

 x 75.7 x 8.3 150.9:األبعـاد 
ملم.

 الوزن:194 جرام.

كشف جيم بريدنشتاين، مدير ناسا السابق أمام الكونجرس، أن إغراق 
مـدار األرض بـآالف األقمار الصناعية الجديدة يمكـن أن يخنق وصول 
البرشية إىل الفضاء، قائال ”الحكومات يف جميع أنحاء العالم تفشـل يف 
إدارة مخاطـر االصطدام بشـكل صحيح“، ويـدور أكثر من 3000 قمر 
صناعي لالتصاالت حول األرض اآلن، كما أن عرشات الرشكات تسـعى 
للحصول عـىل موافقة من لجان االتصـاالت الفيدرالية (FCC) إلطالق 
آالف أخـرى، وأثـارت هذه املقرتحات مخاوف مـن تصادمات كارثية يف 

الفضاء. 
ووفقا ملا ذكرته صجيفة ”دييل ميل“ الربيطانية، قال جيم بريدنشتاين، 
مدير ناسـا السـابق يف شـهادته، أمام لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، 
”التحدي هو أننا نبدأ حقبة من األبراج الكبرية متعددة األقمار الصناعية 
عندمـا تطبق قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية (FCC) بشـأن تخفيف 

الحطام عىل أساس كل قمر صناعي“. 
وأضاف بريدنشـتاين ”الحكومة األمريكية والحكومات يف جميع أنحاء 

العالم تفشل يف إدارة مخاطر االصطدام بشكل صحيح.“
 وحذر بريدنشتاين ”إذا لم يتم التعامل مع املشكلة، فإن النتيجة ستكون 
فقـدان القدرة عىل الوصول إىل الفضاء تماًما، مما يؤدي إىل تدمري ليس 
فقط اتصاالت األقمـار الصناعية، ولكن أيًضا رحالت الفضاء البرشية، 
واألمـن القومي، والتنبؤ بالطقس، واإلغاثة يف حـاالت الكوارث، وعلوم 

املناخ، وغري ذلك الكثري“.
وقال بريدنشـتاين خـالل اإلحاطة: ”من املتوقع حـدوث زيادات كبرية 
يف حـوادث االصطدام يف الفضاء، والحطـام الفضائي الجديد يف غضون 
سـنوات قليلة فقط، فعـىل املدى الطويل، يتم تدمـري األقمار الصناعية 

بالحطام واالصطدام بشكل أرسع من إطالقها.“

 تخترب منصة إنسـتجرام بعض خيـارات تحقيق الدخل الجديدة لصناع 
املحتـوى، وذلـك بهدف مسـاعدة أبـرز مسـتخدميها يف زيـادة األرباح 
املحتملـة إىل أقـىص حـد من خـالل ترتيبات املحتـوى املرتبـط بعالمة 
تجاريـة. وهناك أوالً مجلد رسـائل ”الرشاكات“ الجديد داخل الرسـائل 

املبارشة، الذي يمثل مساحة مخصصة لتتبع فرص املحتوى املدعوم. 
وجنًبـا إىل جنـب مع مجلدي ”أسـايس“ و“عـام“ و ”الطلبات“، تخترب 

املنصة أيًضا قسم ”رسائل الرشاكة“ الجديد يف صندوق الوارد. 
ووفقـا ملا ذكرتـه البوابـة العربيـة ألخبار التقنيـة، تتـم تصفية هذه 
الرسائل من خالل منصة مدير العالمة التجارية Collabs عرب فيسبوك، 
أو عرب خيار بحث جديد عن العالمة التجارية، مما يسـهل التواصل مع 
صناع املحتوى الذين يتابعون حساب عالمتهم التجارية أو أبلغوا بأنهم 

منفتحون عىل العمل معهم. 
وهـذا يعنـي أيًضا أن جميع العالمـات التجارية التـي تتواصل عرب هذا 
املجلـد تلتـزم بسياسـات تحقيق الدخل مـن الرشيك، كمؤهـل ألدوات 
االتصـال الجديدة. كما تجـرب املنصة أيًضا خيـار واجهة متجر رقمي 
جديـد لصناع املحتـوى الذين يشـاركون يف برنامج الـرشكاء التابعني 
لهـا، ويوفر ذلك طريقـة أخرى للمبدعني الفرديـني للرتويج للمنتجات 
املدعومة لجمهورهم. ويتمكن صناع املحتوى اآلن بشـكل أسـايس من 
إنشـاء متاجرهم الخاصة للمنتجات التي يعتمدونها. ويوفر ذلك املزيد 
مـن فرص الظهـور للعالمات التجاريـة، واملزيد من خيارات مشـاركة 
األربـاح لصناع املحتوى. ويمنح الخيار العالمـات التجارية القدرة عىل 
الوصول إىل املجتمعات النشـطة لهؤالء املستخدمني، ويتم حالًيا اختبار 
الخيار مع صناع املحتوى األمريكيني الذين يشاركون يف برنامج الرشاكة 
األصـيل للمنصة. عالوة عىل ذلك أطلقت املنصـة أيًضا إعالنات املحتوى 
املرتبـط بعالمـة تجاريـة يف Reels، وهي خطـوة أخرى نحـو تحقيق 
الدخـل من تنسـيق الفيديو القصري. وقالت إنسـتجرام: جلبنا املحتوى 
املرتبـط بعالمة تجارية إىل Reels يف وقت سـابق من هذا العام، ونجلب 
اآلن إعالنـات املحتوى املرتبط بعالمة تجارية يف Reels. ويشـبه الخيار 
إىل حـد كبـري عالمات املحتوى املرتبـط بعالمة تجاريـة يف املنصة ملنتج 
Reels، ولكن باسـتخدام عالمة ”برعايـة“ بدالً من ”رشاكة مدفوعة“. 
ويعطـي ذلك العالمات التجاريـة مزيًدا من القدرة عـىل تعزيز التعاون 
مـع صناع محتوى Reels. وتمثل Reels طريقة حقيقية للجذب يف ظل 
فشل اإلعالنات التقليدية يف جلب نفس مستويات االستجابة يف خالصة 
الفيديـو القصري.عالوة عىل ذلك تضيـف املنصة أيًضا القدرة عىل تعزيز 
الخالصـة ومشـاركات القصص لتصبـح إعالًنا، وذلك مـن خالل خيار 

تعزيز املحتوى املرتبط بعالمة تجارية.
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شاركت الفنانة السورية، نرسين طافش، جمهورها 
ومتابعيها، صوًرا جديدة لها عرب حسابها الرسمي 

بموقع تبادل الصور والفيديوهات ”إنستجرام“.
أنيقة،  بإطاللة  الصور  يف  طافش  نرسين  وظهرت 

مما أثارت إعجاب متابعيها.
السباق  يف  طافش  نرسين  الفنانة  وشاركت 
الرمضاني املايض من خالل مسلسل ”املداح“ بطولة: 
حمادة هالل، أحمد بدير، خالد رسحان، محمد عز، 
العزيز، حنان سليمان،  دنيا عبد  النارص،  جمال عبد 
محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر 
عامر،  محمود  فاروق،  عبري  خليل،  صبحي  شلتوت، 

هايدي رفعت، وبسمة ماهر وغريهم.

شاركت الفنانة، لقاء الخمييس، 

جمهورها ومتابعيها عرب 

عىل  الرسمي  حسابها 

”انستجرام“،  موقع 

أحدث  من  صورة 

ظهور لها.

الخمييس  ونرشت 

صورة من كواليس 

“إجازة  مسلسل 

عرب  مفتوحة“ 

االستوري  خاصية 

عيل  حسابها  خالل  من 

إنستجرام.

من  الصورة  يف  الخمييس  لقاء  وظهرت 

كواليس مسلسل اجازة مفتوحة مما نال 

إعجاب متابعيها.

ويعرض حاليا لـ لقاء الخمييس، مسلسل 

أحمد  تأليف  من  مفتوحة“  ”إجازة 

عبد  محمد  وإخراج  زيد،  أبو  محمود 

الرحمن حماقي، وهو بطولة الفنان 

رشيف منري، وسميحة أيوب، وملك 

ومراد  ماهر،  ودنيا  قورة، 

مكرم، وكريم أبو زيد، وملك 

إسماعيل،  وهشام  قورة، 

مجد،  وهدى  ونورهان، 

وأحمد زكريا.

وينتمي مسلسل ”إجازة 

مفتوحة“ لنوعية أعمال 

الـ ٤٠ حلقة، ومن املقرر 

الشتوي  املوسم  يف  عرضه 

املقبل.

لقاء  أعمال  آخر  أن  ُيذكر 

مسلسل  يف  مشاركتها  الخمييس 

الشهري  املسلسل  من  املستوحى  زيادة“،  ”سكر 

”The golden girls“، وتجري أحداثه داخل فيال 

معا  فيها  لإلقامة  املُسلسل  بطالت  كل  تضطر 

كل  تحاول  حيث  نصب،  لعملية  تعرضهن  بعد 

باقي  من  والتخلص  الفيال  عىل  االستحواذ  منهن 

الطريفة  املواقف  من  الكثري  ُيفجر  مما  السكان، 

غري تقليدية.

أنجلينا  األمريكية،  النجمة  فاجأت 
جويل، معجبيها عىل موقع «إنستغرام» 
الجيزة  ألهرامات  الفتة  صورا  بنرشها 

املرصية.
الصور  أن  إىل  العاملية  املمثلة  وأشارت 
بعدسة  هي  أمس،  نرشتها،  التي 
العاملي، جي  التشكييل  الفنان  صديقها 
مرص،  من  لها  أرسلها  أنه  مؤكدة  آر، 
حيث يتواجد ملشاركته يف معرض مقام 

.«Forever is Now» حاليا يحمل اسم
وانطلقت الدورة الـ١٤ ملعرض «األبد هو 
اآلن» عند منطقة أهرامات الجيزة، يوم 
ترشين  أكتوبر/   ٢١ املوافق  الخميس 
نوفمرب/   ٧ يف  وينتهي  الجاري،  األول 

ترشين الثاني املقبل.
معرض  أول  هو  اآلن»  هو  «األبد  ويعد 
الجيزة  أهرامات  يف  يقام  معارص  فني 
ويشهد  عام،   ٤٥٠٠ من  أكثر  منذ 

قاموا  معارصين  فنانني   ١٠ مشاركة 
بإنشاء أعمال خاصة باملوقع تستجيب 
وهضبة  لألهرامات  األيقوني  للمشهد 
الفنان  بينهم  من  املحيطة،  الجيزة 
الرويس ألكسندر بونوماريف، وجي آر، 
ومعتز نرص، وشريين جرجس، واألمري 

سلطان بن فهد.
التي يدعو  كما أن هذه هي املرة األوىل 
إيجيبت»  دي  «آرت  مؤسسة  فيها 
معارصين  فنانني  للمعرض  املنظمة 
الفنية  أعمالهم  ودمج  فيه،  للمشاركة 

مع املوقع التاريخي.
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وليست  الخري،  فعل  عىل  تدل  الطالسم  بحرب  مرسومة  خريطة  توجد  ال 
واضح  الخري  الرش،  فعل  عىل  تؤرش  الفوازير  بداللة  مشفرة  لغة  هناك 
والرش  حسناته،  فكرية الكتشاف  لياقة  اىل  يحتاج  وال  دالالته  يف جميع 
اىل  النظر  يريد  ومن  أرضاره،  ملعرفة  معقد  ذهني  تمرين  اىل  يحتاج  ال 
السماء فعليه معرفة مسالك الخري ومن يبتغي الرش فعليه النظر اىل وجه 

الشيطان.
من  وفيه  الكثري،  االختناقات  من  فيه  الراهن  العراقي  السيايس  الوضع 
حول  بينها  فيما  متصارعة  تيارات  االنتخابات  انتجت  فقد  التجاذبات 
النتائج، ولكي نخفف من حدة هذه الرصاعات واالبتعاد عن لغة ترض 
التمسك  فعلينا  نستطع  لم  فإذا  الخري  طريق  ننتهج  ان  علينا  بالجميع 
بحبل الصمت، فالصمت احيانا أبلغ من الكالم، والصمت يمنح منشطات 

تبعدنا عن حاالت االصطدام.
إن لغة التحشيد والتجييش واالشارات ذات الدالالت التي تؤدي اىل التمزق 
االجتماعي  النسيج  تستهدف  وهي  أحد،  مصلحة  من  ليس  والترشذم 
يف  يقف  وشعبه  العراق  واستهداف  وشعبه،  بالعراق  الرضر  وتلحق 
قابل  نتائج  من  االنتخابات  افرزته  ما  فكل  املستطري،  الرش  أولويات 
للحل والوصول اىل نتائج تريض جميع األطراف. أما عندما يكون العراق 
هدفا لبعض االصوات التي ترتدد هنا وهناك، فعىل الجميع ان يدرك بأن 
ليس وقفا لجهة، وان مستقبل  العراق  ليس ملكا ألحد، وتاريخ  العراق 
استثناء  دون  جميعا  للعراقيني  فالعراق  الواحدة،  اليد  ترسمه  ال  العراق 
واالستحقاقات جميعها ينبغي ان تكون عراقية، تبتدأ من العراق وتنتهي 

به.
العراق سنوات عجاف ذهب ضحيتها  العراق وعىل شعب  لقد مرت عىل 
داعش  فلول  فعلته  االرهابي وما  الفعل  نتيجة  العراق  الكثري من شعب 
غري  منها  يحصد  لم  سنوات  العراق  شعب  عىل  مرت  ولقد  االجرامية، 
الخيبة واالحباط نتيجة حاالت الفساد بكل انواعه واشكاله ومسمياته 
والتي ألقت بظاللها عىل حياة الفقراء فزادتهم فقرا، واستهدفت املساكني 
االنتخابات  جاءت  الخطري  املشهد  هذا  وأمام  ومرضا،  عريا  فزادتهم 
املبكرة، وخرجت نتائجها ومن حق االطراف املعرتضة ممارسة حقها يف 
الطعن وهو حق كفله الدستور، وهي حالة كثريا ما ترافق االنتخابات يف 

الكثري من بلدان العالم .
ما يحزننا ان هناك بعض االصوات تدفع باألحداث اىل ما ال يحمد عقباه، 
وهناك دعوات اىل استخدام أسلوب القوة والتلويح بالعمل العسكري دون 
ان يعلموا ان هذا املنطق ال يخدم أي طرف من االطراف، ودون ان يدركوا 
انه إذا ما تحقق ما يرصحون به سيحرق االخرض واليابس ويزيد املحنة 

اتساعا وعمقا، وهذا االمر ال يخدم أحدا.
املقدمة وعندها  يف  الشعب  أوال، وضعوا مصلحة  العراق  ضعوا مصلحة 

ستفتح امام الجميع ابواب الخري.
أما هؤالء الذين يجيدون فن الرصاخ الضار فليس لدينا ما نقوله لهم غري: 

(قولوا خريا فإن لم تستطيعوا فعليكم بالتزام الصمت يرحمكم الله).
اىل اللقاء ...
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من  أكتوبر،   ٢٥ االثنني  امس  كبري،  عدد  احتفل 
ميالده  بعيد  املهندس  ماجد  الغناء  نجم  محبي 
الـ٥٠، والذى يعد واحًدا من أهم املغنيني يف العالم 
العربي ويلقب بربنس الغناء العربي، والذي حرص 
ميالده  بعيد  االحتفال  كبري من محبيه عىل  عدد 
امس، بعدما تذكروا أبرز أغانيه التي غناها طوال 
أهم  مسرية فنية طويلة لسنوات صار فيها أحد 
نجوم الغناء والطرب بكاريزما خاصة به وشكل 
غنائي يميزه، مثلما يظهر خالل السطور التالية 
أبرز  من  مجموعة  عىل  الضوء  فيها  نسلط  الذي 

اغانيه يف عيد ميالده.
«بحبك»

فيلم  تضمنها  الذي  «بحبك»  أغنية  من  البداية 
١٢٢ والذي عرض يف عام ٢٠١٩ من بطولة طارق 

لطفي، أحمد داود، أمينة خليل. 
 «الفاتنة»

والتي  املهندس،  ماجد  أغاني  من  أخرى  أغنية 
تم  حيث  أغانيه،  ضمن  من  كبري  بنجاح  تحظى 

طرحها العام الجاري ٢٠٢١.
أغنية «اعرتف»

نجاًحا  بها  وحقق  اغانيه،  ابرز  من  أخرى  أغنية 
كبريًا حينما غناها دويتو مع املطربة آمال ماهر.

انا حنيت»
من أبرز اغانيه ايضاً التي تحظى بإعجاب قطاع 
«انا  أغنية  روائعه  من  وتعد  جمهوره،  من  كبري 
كليب،  الفيديو  طريقة  عيل  قدمها  الذي  حنيت» 

لتثري ضجة كبرية وقتها بعدما حققت ردود فعل 
كبرية إثر نجاح األغنية.

أغنية «تناديك»
املطرب  أغاني  أجمل  من  «تناديك»  تعد  أيضاً 
الحافلة  مسريته  يف  غناها  الذي  املهندس  ماجد 
بأغاٍن عديدة، وهو األمر الذي يظهر جلياً يف أرقام 
مشاهدات األغنية عرب موقع يوتيوب حيث اقرتبت 

خالل عامني إىل ٨٠ مليون مشاهدة.

«والله واحشني موت»
ورغم مرور مدة طويلة عىل أغنية «والله واحشني 
عشاق  لدى  كبرية  بمكانة  تحظي  أنها  إال  موت» 

ماجد املهندس.
أغنية «أوقعلك عقد»

طرحها  الذي  عقد»  «أوقعلك  أغنية  تأتي  أخرياً 
املطرب ماجد املهندس هذا العام وحققت نجاحاً 

كبرياً.
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