
الزوراء/ مصطفى العتابي:
اعلنـت وزارة الصحـة، امـس الثالثـاء، 
املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا 
املسـتجد يف العراق، فيما اكدت تسـجيل 
1429 اصابـة جديـدة و31 حالـة وفاة 
وشـفاء 2409 حاالت.وذكرت الوزارة يف 
بيان تلقته ”الزوراء“: ان عدد الفحوصات 
املختربية ليوم امـس: 20611 ، ليصبح 
عـدد الفحوصات الكليـة: 15718588. 
مبينـة انـه تـم تسـجيل 1429 اصابـة 

جديـدة و31 حالة وفاة وشـفاء 2409 
حاالت.واضافت: ان عدد حاالت الشفاء 
الـكيل: 1991575 (%97.2)، بينما عدد 
حاالت االصابات الـكيل: 2049240، اما 
عدد الحاالت التي تحت العالج: 24641، 
يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية 
املركـزة: 215، وعـدد حـاالت الوفيـات 
الكيل: 23024. الفتة اىل ان عدد امللقحني 
عـدد  ليصبـح   ،  74619 امـس:  ليـوم 

امللقحني الكيل:5679119 .

بغداد/ الزوراء:
الجويـة، امـس  أعلنـت هيئـة األنـواء 
الثالثـاء، حالـة الطقس يف البـالد لأليام 
املقبلـة، فيما توقعت تسـاقط لألمطار 
بدءاً من اليوم.وذكر بيـان للهيئة تلقته 
”الـزوراء“: أن ”طقـس اليـوم األربعاء 
سـيكون صحواً مع قطـع من الغيوم يف 

املنطقتني الوسـطى والجنوبية، وغائما 
مـع فرصة لتسـاقط زخـات مطر عىل 
االقسـام الجبلية يف املنطقة الشـمالية، 
ودرجات الحرارة ترتفع قليالً يف املنطقة 
الوسـطى، وال تغـري فيهـا باملنطقتـني 

الجنوبية والشمالية من البالد.

بغداد/ الزوراء:
االمريكيـة  الخارجيـة  وزارة  رحبـت 
بالبيـان الصـادر عـن مجلس االمـن حول 
االنتخابـات العراقيـة، مهنئـة  بـ“نجاح“ 
هذه االنتخابات، فيما حثت جميع األطراف 
عىل احرتام سـيادة القانون.وأصدر مكتب 
الخارجيـة  وزارة  يف  الرسـمي  املتحـدث 

االمريكية، نـد برايس، بيانا عن االنتخابات 
العراقية،جـاء فيـه: أن ”الواليـات املتحدة 
األمريكية ترحب بالبيان الصادر عن مجلس 
األمـن الـدويل بشـأن االنتخابـات العراقية 
بالعارش من ترشين الثاني“.وأضاف البيان 
”نهنئ شـعب وحكومة العـراق عىل عملية 
االنتخابـات اآلمنة والسـليمة مـن الناحية 
التقنيـة واملسـاملة إىل حد كبري“.وأشـار إىل 
العراقيـة كانـت فرصـة  أن ”االنتخابـات 
للناخبـني العراقيـني لتقريـر مسـتقبلهم 
من خالل حكومة تعكـس إرادتهم“.وتابع 
بيـان وزارة الخارجية االمريكية ”ننضم إىل 
املجتمـع الدويل يف إدانة تهديدات العنف ضد 
-UN (بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق 
MI) واملفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 
جميـع  ونحـث  والعراقيـني،   (IHEC)
األطراف عىل احرتام سيادة القانون ونزاهة 

”الواليات  أن  االنتخابات“.وبـني  اجـراءات 
املتحـدة األمريكيـة تتطلـع إىل العمـل مع 
الحكومـة العراقية الجديدة عند تشـكيلها 
وذلك لتعزيـز رشاكتنا اإلسـرتاتيجية فيما 
يتعلق بمصالحنا املشـرتكة املتعـددة ، بما 
يف ذلك استقرار العراق وسيادته، والتمكني 
االقتصـادي ، وجهـود مكافحـة الفسـاد ، 
واستقالل الطاقة ، واملناخ، وحماية حقوق 
اإلنسـان“.وأصدر مجلس االمن الدويل بياناً 
(الجمعة 22 ترشين االول الجاري)، بشـأن 
نجـاح االنتخابات املبكرة يف العراق، واعرب 
عـن تهانيـه للشـعب العراقـي والحكومة 
العراقية بمناسـبة االنتخابات االخرية التي 
أجريت يف العارش من شهر اكتوبر الجاري.
ورحـب أعضـاء مجلـس األمـن بالتقارير 
األوليـة التي تفيـد بأن االنتخابـات املبكرة 
سـارت عىل نحو سلس وتميزت عن جميع 
االنتخابـات التي سـبقتها باصالحات فنية 
وإجرائية مهمة.وأثنى أعضاء مجلس األمن 
عـىل املفوضية العليا املسـتقلة لالنتخابات 
إلجرائهـا انتخابـات سـليمة مـن الناحية 
الفنية، كمـا أثنوا ايضا عىل حكومة العراق 
لتحضرياتها لألنتخابات وملنع العنف يف يوم 

االنتخابات.

القاهرة/ الزوراء:
أدانـت جامعـة الـدول العربية إعالن 
إرسائيـل خططـا لبناء نحـو 1300 
وحدة اسـتيطانية بالضفـة الغربية، 
وقالـت إن الحكومـة تواصـل حزمة 
من السياسـات الهادفـة إىل تقليص 

بالضفـة  الفلسـطيني  الوجـود 
والقدس. واسـتغرب مصدر مسؤول 
للجامعـة ”صمت  العامـة  باألمانـة 
املجتمـع الـدويل عـىل مـا تقـوم بـه 
إرسائيل من انتهـاكات آخرها إجبار 
فلسـطيني عىل هـدم منـزل عائلته 

يومـني“. قبـل  القـدس  يف  بنفسـه 
وعن تصنيـف الحكومـة اإلرسائيلية 
لسـت منظمـات أهليـة فلسـطينية 
كمنظمـات إرهابيـة، قـال املصـدر: 
”أصوات داخـل الحكومة اإلرسائيلية 
نفسها عارضت هذا التصنيف الذي ال 

يستند ألي أساس، وال ينبغي أن يلزم 
أي طـرف يف العالم“.وأكـد أن ”قوى 
عامليـة لم يعـد يهمها سـوى حماية 
الحكومـة اإلرسائيلية من السـقوط، 
متبعة سياسـة غض النظر عن كافة 
جرائمها“. مشريا إىل أن ”هذا التوجه 

اسـرتاتيجية  أو  خطـة  يعكـس  ال 
يمكـن العمل بمقتضاها ملنع انفجار 
األوضاع يف األرايض املحتلة أو تحقيق 
التسـوية املنشـودة، يف ظـل إمعـان 
الحكومـة اإلرسائيلية يف سياسـاتها 

العنرصية واالستيطانية“.

الزوراء / يوسف سلمان:
اعلنـت األمانـة العامة ملجلس النواب ان الجلسـة 
بعـد  سـتعقد  الجديـد  للربملـان  األوىل  الرسـمية 
مصادقة املحكمة االتحادية عىل األسماء النهائية 
للمرشـحني الفائزيـن يف االنتخابـات، فيما اكدت 
املفوضيـة ان املوعـد القانونـي للمصادقـة عـىل 

نتائـج االنتخابـات هو بعد انهـاء عملية الطعون 
بتفاصيلها كافة .وتعليقا عىل ذلك، افصح الخبري 
القانونـي، طـارق حـرب، عن مسـار االجـراءات 
الدسـتورية والقانونيـة املتبقيـة لحـني تشـكيل 
الحكومة الجديدة. مؤكدا: ان الكتلة النيابية االكثر 
عـدداً هي ليسـت الكتلـة التي تتكـون يف مجلس 

النـواب .وقال حرب لـ» الـزوراء»: ان «بعد اكمال 
حسم الطعون والشكاوى تقوم املفوضية بعرض 
النتائـج االنتخابية بشـكلها النهائـي املعدل عىل 
املحكمة االتحادية، والتي تتوىل املصادقة رسـميا 
عىل النتائج النهائية لالنتخابات ، وعادة تستغرق 
عملية املصادقـة بحدود ثالثة ايـام «.واوضح ان 

«خـالل ١٥ يوماً من املصادقة عـىل النتائج يدعو 
رئيس الجمهورية مجلس النواب الجديد لالنعقاد 
وفقا ملرسـوم جمهوري ألداء اليمني الدستورية». 
الفتـا اىل ان» اول جلسـة ملجلـس النـواب الجديد 

ستعقد برئاسة اكرب االعضاء سنا «.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:

قـال قائد الجيـش السـوداني، الفريق 
أول عبدالفتاح الربهان: «سـنعمل معا 
مـن أجل بنـاء السـودان»، وفيما  أكد 
ان «حمـدوك ضيـف يف منزلـه وليـس 
معتقـال، وسـيعود لبيتـه بعـد هـدوء 
األمور، قدم الشكر لحمدوك عىل الفرتة 
للحكومة».وأضاف  كرئيـس  املاضيـة 
خالل مؤتمر صحفي «كان من واجبنا 
الوقوف مع الشعب السوداني». وتابع 
«القوات املسـلحة قدمت كل التنازالت 
من أجـل تحقيق أحالم السـودانيني».
وقال : «أكدنا رفضنا سيطرة أي جهة أو 
حزب عىل السودان، والقوى السياسية 

هي مـن رفضت إعادة تجربة «سـوار 
الذهـب، وإن عدم الثقة بـني األطراف 
االنتقاليـة وقـع بعـد توقيـع اتفـاق 
السـالم يف جوبـا». وأضـاف: «دعمت 
الحكومـة  لرئيـس  األخـرية  املبـادرة 
الربهـان  حمدوك».وأوضـح  عبداللـه 
أن «قـوى سياسـية أرادت االسـتفراد 
باملشـهد يف السـودان، وتـم اختطـاف 
مبادرة حمـدوك من جانـب مجموعة 
صغرية، وتـم إقصاء القوات املسـلحة 
من مبادرة حمـدوك األخرية، ورفضت 
قوى الحرية والتغيري االستماع لوجهة 
نظرنا».وقـال قائد الجيش السـوداني 
الفريـق أول عبدالفتـاح الربهـان إنـه 
«كان هنـاك تحريـض وهجـوم عـىل 

القوات املسلحة، وأحد وزراء الحكومة 
كان يدعو للفتنة»، موضحا أن «وزيرا 
وقياديـا يف الحرية والتغيري حرض عىل 

انقالب يف القوات املسـلحة»، مشريا إىل 
أن «املحرضـني كانوا يسـعون للذهاب 
بالسـودان نحـو حـرب أهليـة، وتـم 
إفشال مبادرة قدمتها القوات املسلحة 
ملشـاركة جميـع القوى السياسـية». 
وتابع: «ناقشـنا مع املبعوث األمريكي 
سـبل حل األزمة مع القوى السياسية، 
آخـر  حتـى  حمـدوك  مـع  وناقشـت 
لحظة موضوع املشـاركة السياسـية 
الواسعة». وقال: «اسـتفراد مجموعة 
االنتقاليـة  املرحلـة  لالسـتحواذ عـىل 
أصبح مهددا لوحدة السودان، والجيش 
قام بمعالجـة بعض األزمـات عجزت 
عنهـا وأهملتهـا الحكومـة.. واتخذنا 
هذا املوقف إلعادة الربيق لثورة الشعب 

السـوداني».وأكد الربهـان أن «القوات 
املسـلحة ال تسـتطيع إكمـال املرحلة 
االنتقاليـة منفـردة ونحتاج ملشـاركة 
الشعب السوداني إلكمالها، وسنحرص 
أن يكون املجلس الترشيعي السـوداني 
من شباب الثورة».وقال: «سنحرص أن 
يكون املجلس الترشيعي السوداني من 
شباب الثورة، وسنشكل هياكل العدالة 
مـن بينهـا املحكمـة الدسـتورية هذا 
األسـبوع، فالقوات املسلحة لن تتدخل 
يف تشـكيل هيـاكل العدالة، وسـتنجز 
املرحلـة االنتقاليـة بمشـاركة مدنية، 
ونريد أن نتفرغ لحماية السـودان بعد 

نقل السلطة للمدنيني».
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بريوت/ الزوراء:

دعا رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، إىل استئناف 
رسيع لجلسـات مجلس الوزراء برئاسة نجيب ميقاتي، 
واملتوقفة منذ 12 ترشين األول/أكتوبر الجاري عىل خلفية 
أحداث الطيونـة، وذلك من أجل العودة إىل ”التفاوض مع 
صنـدوق النقد الدويل“ والوصول إىل اتفاق عىل خطة دعم 
تنتشل لبنان من أزمته االقتصادية الطاحنة. وشدد عون 
عىل اسـتقاللية القضاء يف لبنان فيمـا يخص تحقيقات 
انفجار مرفأ بريوت ورفض التدخل السـيايس يف شؤونه.

وكان رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، قال، يف وقت 

سـابق الثالثاء، إنه يأمل يف اسـتئناف اجتماعات مجلس 

الوزراء، وذلك بعد أسبوعني من التوقف منذ أن أدى خالف 
حول التحقيق يف انفجار بريوت إىل دعوة بعض الوزراء إىل 
رحيله.لم يجتمع مجلس الوزراء منذ 12 أكتوبر/ ترشين 
األول انتظارا لحل األزمة التي تفجرت بسبب رئيس فريق 
التحقيق القايض طارق بيطار. ويف مؤتمر بمقر الحكومة 
قال ميقاتي الذي توىل السـلطة يف سـبتمرب/ أيلول ”إننا 
نتطلع إىل معاودة جلسـات مجلس الوزراء يف أقرب وقت 
السـتكمال القـرارات املطلوبة لتفعيل عمليـات الهيئات 
واللجان وإنجاز املطلوب من الحكومة“.ويعد التوصل إىل 
اتفاق مع صندوق النقد الدويل عىل نطاق واسـع السبيل 
الوحيد لحصول لبنان عىل املساعدات الدولية التي يحتاج 

إليها بشدة.

تونس/ متابعة الزوراء:
قالـت محكمـة تونـس إن النيابـة العامة 
أمـرت  بتونـس  املـايل  القضائـي  للقطـب 
باحتجـاز وزيـر الزراعة األسـبق وسـبعة 
مسـؤولني آخرين لالشـتباه يف فساد مايل، 
وهو أحـدث اعتقال لسياسـيني لالشـتباه 

يف فسـادهم.ومنذ إجـراءات الرئيس، قيس 

سـعيد، يف يوليو، تعهد بشـن حملة واسعة 
النطـاق ضد الفسـاد الذي ينخـر االقتصاد 
التونيس.ويف األسـبوع املـايض، تم احتجاز 
النائب املهدي بن غربية لالشتباه يف احتيال 
رضيبي وغسـل أموال، وهـو النائب الرابع 

الذي يقبع يف السـجن منذ خطوة سـعيد يف 
يوليو.وجاء يف بيان صادر عن قسم االتصال 
باملحكمـة االبتدائيـة بتونـس إن تـم اإلذن 
باالحتفاظ بوزير سـابق للزراعة ”بشـبهة 
ارتـكاب جرائم مخالفـة.. لتكافئ الفرص 
يف الصفقات العمومية وغسـل األموال عىل 
خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات إعالمية 
لفائـدة وزارة الفالحـة بقيمـة فاقت 800 
ألـف دينار“.وقالت وسـائل اعـالم محلية 
إن الوزيـر الذي تم االحتفاظ به هو سـمري 
بالطيب الذي شـغل منصب وزيـر الزراعة 

من 2016 إىل 2020.
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الزوراء/ حسني فالح:
حـذرت وزارة الصحة من دخول البالد 
بموجة رابعة لفريوس كورونا، وفيما 
اشـارت اىل وجود مـؤرشات عدة تنذر 
بالدخـول باملوجة الجديـدة، اكدت ان 
فرقها الصحية ستبدأ بمتابعة اجراءات 
الصحة والسالمة يف جميع املؤسسات، 
مبينة انها ستشدد االجراءات عىل غري 

امللقحني.
وقال مدير الصحـة العامة يف الوزارة، 
رياض الحلفي، يف حديث لـ“الزوراء“: 
ان تجربتنا السـابقة عندما كان هناك 
نزول كبـري بعدد االصابـات بكورونا، 
بدأت بعدها املوجة الثانية والتي كانت 
اكثر خطورة. مبينا: ان انخفاض عدد 
االصابات ال يعني انحسار الوباء تماما 
طاملا هـو موجـود عامليا.واضاف: ان 
هناك مؤرشات عدة تنذر بدخول العراق 
بموجة رابعة من الفريوس ويف ضوئه 
اصدرت الـوزارة تحذيـرات عدة. الفتا 
اىل: انـه من ضمن املـؤرشات ان الوباء 
بـدأ يتجدد يف دول كثرية، منها روسـيا 
وبريطانيـا، وظهـور سـاللة جديـدة 
تسـمى دلتـا بلـس او سـاللة التحور 
الجديـد، كما حصل يف السـابق عندما 
ظهرت الدلتا يف الهند وانتقلت اىل جميع 
البلدان، فأي متحـور يظهر يف البلدان 
الكثرية السـفر سوف ينتقل اىل جميع 
الدول.وتابـع: انـه ال توجـد التزامات 
باإلجراءات الصحية والوقائية يف البلد، 

حيث يـكاد ان يكون االلتـزام صفار، 
وأي تحور يدخل سوف ينترش برسعة، 
كذلـك عامـل الطقـس حيـث فصـل 
الشـتاء يعد عامـال من عوامـل زيادة 
التحـور للفـريوس. مبينـا: ان نسـبة 
امللقحـني مازالـت متدنيـة، حيـث ان 
االقبال ضعيف عىل اللقاحات، كل هذه 

عوامل تنذر بتدهور النظام الصحي يف 
البلد.وحول طبيعة املوجة الرابعة، قال 
الحلفي: وبائيا ال يمكننا التنبؤ بيشء، 
وحتى الخرباء بالعالم ال يسـتطيعون 
التنبؤ مستقبال لكون الفريوس متغريا 
مـن بلد اىل اخر ومن سـاللة اىل أخرى. 
مبينـا: ان هذه السـاللة حتـى اآلن ال 

احد يعلم هل هي اشـد من السـالالت 
السـابقة ام ال؟.ومـىض بالقـول: انه 
اللقاحـات يف  ازدادت نسـبة  يف حـال 
البلـد فمهمـا كانـت طبيعة السـاللة 
فلن تكون خطرة جدا، وسـيكون عدد 
الدخول للمستشفيات قليال والوفيات 
قليلـة ايضا، ولكن يف حـال كان هناك 

عـزوف للقاحـات مـع دخـول املوجة 
الرابعة فسـتكون اكثر فتكا وخطورة 
ألنها سـتنترش وبرسعة فائقة، إال انه 
يف حال زيادة نسبة اللقاحات ستكون 
تقاومهـا،  والنـاس  خفيفـة  املوجـة 
ونسـتطيع ان نحافـظ عـىل نظامنـا 
الصحي.واشار اىل: ان املوجة السابقة 
اثرت عىل نظامنا الصحي بشكل كبري، 
وأوقفـت الكثري من الخدمات الصحية 
االساسـية للمواطنني الن مؤسسـاتنا 
اصبحت ال تسـتوعب اعـداد املصابني 
مما اضطر الوزارة لفتح مستشفيات 
السـتيعاب الحالـة. مؤكـدا: ان بيـان 
الـوزارة كان تحذيرا للنـاس الننا رأينا 
ان هناك بـرودا يف االقبال عـىل اللقاح 
بعدمـا قلت الحـاالت، وكأنمـا الناس 
تصوروا بـأن الوباء انتهـى .وأوضح: 
ان اجـراءات صدرت بخصـوص إلزام 
املوظفـني واملراجعـني باللقـاح لكنها 
اجـراءات تطبيقهـا ضعيفـة، حيـث 
تـم اصـدار قـرارات بأنـه ال يسـمح 
الـدوام والدخـول للمؤسسـات إال ملن 
هـو ملقـح ولديـه فحص بـي يس ار 
عىل اقل ألسـبوع. الفتـا اىل: ان الفرق 
الصحية سـتبدأ بمراقبـة مدى تطبيق 
هذه االجراءات يف املؤسسات.واكد: ان 
تاريخ 1/11 سيكون لزاما ملن يسافر 
ان يكـون ملقحـا، حيـث ان سـلطة 
الطريان سـوف ال تسـمح ألي أحد ان 

يسافر من دون بطاقة اللقاح.
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بغداد/ الزوراء:
العمليات  قائد  نائب  برئاسة  أمني،  وفد  وصل 
الشمري،  األمري  عبد  الركن  أول  الفريق  املشرتكة 
املعلومات  تبادل  لبحث  أربيل،  اىل  الثالثاء،  امس 
أن  املشرتكة:  للعمليات  بيان  وذكر  االستخبارية. 
«الوفد االمني سيعقد اجتماعاً موسعاً مع رئاسة 
القطعات  بني  املشرتك  للتعاون  البيشمرگة  أركان 
األمنية االتحادية وقوات حرس اإلقليم والبيشمركة 
التنسيق  وبحث  االستخبارية،  املعلومات  وتبادل 
داعش  عصابات  محاربة  عمليات  حول  املشرتك 
االهتمام  مناطق  عىل  السيطرة  وأحكام  اإلرهابية 

املشرتك ومتابعة القضايا املتعلقة بني الجانبني».

@›Óiäc@∂g@›óÌ@?flc@áœÎ
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الزوراء/ مصطفى فليح:

وافق مجلـس الـوزراء، امـس الثالثاء، 

عىل اقرار الخطـة الزراعية لعموم البالد 

من ضمنها اقليم كردسـتان، فيما كلف 

االمانـة العامـة ملجلس الـوزراء بتعديل 

قانـون شـبكة االعـالم العراقـي الـذي 

يتضمـن إلغـاء مجلـس االمناء.وذكـر 

املكتب االعالمي لرئيـس الوزراء يف بيان 

تلقتـه «الـزوراء»: أن «رئيـس مجلـس 

الـوزراء، مصطفـى الكاظمـي، تـرأس 

الجلسـة االعتياديـة الحاديـة واألربعني 

ملجلـس الوزراء، جرى خاللها مناقشـة 

مسـتجدات األوضـاع العامـة للبـالد يف 

مختلـف املجـاالت، وبحـث املجلـس يف 

املوضوعـات املدرجة عىل جدول أعماله، 

وأصـدر القـرارت والتوصيـات الالزمـة 

بشأنها».وأضاف: انه «يف بداية الجلسة 

الـوزراء،  مجلـس  رئيـس  اسـتعرض 

مصطفـى الكاظمـي، األوضـاع العامة 

يف البلـد، وآخـر املسـتجدات السياسـية 

واألمنيـة وعمليـات قواتنـا املسـلحة يف 

مالحقة فلول اإلرهاب املندحر، والقضاء 

ان  اىل:  ومخابئه.»واشـار  أوكاره  عـىل 

«الجلسـة شـهدت اسـتعراض التقرير 

الوبائـي، ومجمـل اإلجـراءات األخـرية 

ملواجهة جائحـة كورونا، ومسـتجدات 

عمل لجنة تعزيز اإلجـراءات الحكومية 

يف مجاالت الوقاية، والسـيطرة الصحية 

التوعويـة؛ للحد من انتشـار الفريوس، 

وأهـم الخطوات املتخذة مـن قبل وزارة 

الصحة ملواجهة الجائحة».وتابع البيان: 

انه بعد مناقشة املوضوعات املدرجة عىل 

جدول األعمـال، أصدر مجلـس الوزراء 

القرارات اآلتية:

أوالً: بعد مناقشـة الفقـرة (١) من قرار 

مجلـس الـوزراء (١٨٧) لسـنة ٢٠٢١، 

بشـأن مرشوع ماء البـرصة األنبوبي / 

قناة البدعة، تقرر اسـتضافة املحافظ؛ 

ألجل املزيد من االستيضاح.

ÚÓiãÃ€a@Ú–õ€a@¿@ÚÓ„b�Ónéa@ÒáyÎ@1300@ıb‰i@¡�Ç@ÂÌám@ÚÓiã»€a@Ú»flbßa

بغداد/ الزوراء: 
أعلنت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، امس الثالثاء، أن النتائج النهائية سرتفع 
إىل املحكمة االتحادية بعد حسم الطعون، فيما أشارت اىل أنها ستسلك الطرق القانونية 
ملفوضية  اإلعالمي  الناطق  مساعد  النتائج.وقالت  بتزوير  االتهامات  مطلقي  ضد 
االنتخابات، نرباس أبو سودة، يف ترصيح صحفي: إن «املصادقة عىل نتائج االنتخابات 
النهائية تتم من قبل املحكمة االتحادية، وليس من قبل املفوضية». مبينة أن «املفوضية 
ترفع النتائج النهائية اىل املحكمة االتحادية حال االنتهاء من حسم الطعون املقدمة».
بشكل  بياناً  تصدر  «املفوضية  أن  مبينة  اآلن».  لغاية  تحسم  لم  «الطعون  أن  وأكدت 
يومي، يبني عدد الطعون املدروسة».وبشأن التهم التي تواجهها املفوضية بتزوير نتائج 
االنتخابات، أوضحت أبو سودة أن «املفوضية ستسلك الطرق القانونية، متى ما ارتأت 

رضورة لذلك».

@pbibÉn„¸a@wˆbn„@…œä@á«Ïfl@Üá•@ÚÓöÏ–æa
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يرس الرشكـة العامة للمعـدات الهندسـية الثقيلة - احدى تشـكيالت وزارة 
النفط بدعوة مقدمـي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة واالختصاص لتقديم 
عطاءاتهم عن ((تجهيز االجزاء النصف مصنعة لخزانات الغاز الكروية سعة 
(٣٠٠٠ م٣)عـدد (٢) يف موقـع التاجي –بغداد مع التدريـب) وعىل ان يكون 
صفيح القرشة من املناشـئ (املانيا – بلجيكا- اليابان – امريكا) وبقية مواد 
الخزانـات وملحقاتها من املناشـئ (امريـكا – اليابان – دول غـرب اوربا – 
كوريـا الجنوبية ) وبفرتة تجهيز (١٨٠ يوم) من تاريخ توقيع العقد وبكلفة 
تخمينية (٤,٤٩٥,٠٠٠,٠٠٠) اربعة مليارات واربعمائة وخمسـة وتسـعون 
مليون دينـار عراقي ال غريها للرشكات املحلية و(٣,١٠٠,٠٠٠) ثالثة ماليني 
ومائـة الف دوالر للـرشكات االجنبية وبموجـب الوثائق القياسـية الخاصة 

بـ(تجهيز السلع) مع مالحظة ما يأتي :
١- عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية 
االتصال بالقسـم التجاري / شـعبة املناقصات موبايـل (٠٧٨٢٧٨٣٦١٥٠) 
(جميع ايام االسـبوع باستثناء العطل الرسمية ومن الساعة الثامنة صباحا 

وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً) او مراجعة مقر الرشكة .
٢- متطلبات التأهيل الرئيسية املطلوبة محددة بالقسم الثاني من الوثيقة .

٣- بإمكان مقدمي العطاء املهتمني برشاء وثائق العطاء تقديم طلب تحريري 
اىل رئيس جهـة التعاقد للرشكة ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة (٥٠٠,٠٠٠ 

خمسمائة الف دينار عراقي فقط) غري قابلة للرد.
٤- يتم تسـليم العطـاءات اىل العنوان اآلتـي: وزارة النفـط /الرشكة العامة 
للمعدات الهندسـية الثقيلة/مجمع مصفى الدورة لغايـة يوم الغلق املوافق 
(الخميـس) ٢٠٢١/١١/١٨، العطاءات املتأخرة سـوف ترفض وسـيتم فتح 
العطـاءات بحضـور مقدمـي العطـاءات او ممثليهم الراغبـني بالحضور يف 
العنوان اآلتي (اسـتعالمات /الرشكة العامة للمعدات الهندسـية الثقيلة) يف 

الساعة الثانية عرش ظهراً من يوم الغلق الخميس املوافق ٢٠٢١/١١/١٨.
٥- تدعو الرشكة كافة املشـاركني باملناقصة الحضور للمؤتمر الذي ينعقد يف 
مقر الرشكة لإلجابة عىل االستفسارات يف الساعة (١٠) صباحا من الخميس 

.٢٠٢١/١١/١١
٦- يتحمل من ترسو عليه االحالة اجور النرش واالعالن.

٧- يتم رصف املستحقات املالية (حسب آلية الدفع املذكورة يف العقد).
٨- ممـا سـبق يف اعاله إذا كانـت التواريخ املحـددة يف اعاله عطلة رسـمية 

سيكون اليوم الذي يليه املوعد الجديد لها .
٩- بإمكان جهة التعاقد اضافة بيانات اخرى ملقدم العطاء تتالءم مع طبيعة 
املناقصـة برشط ال تتعـارض مع الترشيعـات القانونية املنظمـة إلجراءات 

التعاقدات الحكومية يف العراق.
١٠- بإمـكان االطالع عىل املواصفات الفنية املطلوبة (القسـم السـادس من 

الوثائق القياسية) من خالل املوقع االلكرتوني للوزارة .
الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .  -١١

املدير العام 
رئيس مجلس االدارة

 E-mail: Ministryofoil@oil.gov.iq الربيد االلكرتوني لوزارة النفط
 E-mail: info@heesco.oil.gov.iqالربيد االلكرتوني للرشكة

 www.oil.gov.iq  املوقع االلكرتوني للوزارة
 www.heesco.oil.gov.iq املوقع االلكرتوني للرشكة

 E-mail: info@iip.mot.gov.iq الربيد االلكرتوني لنقطة تجارة العراق الدولية
 www.trade.iq املوقع االلكرتوني لنقطة تجارة العراق الدولية

                                                     www.iitp.mot.gov.iq                                                               
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يرسنـا َدعوتكـم لالشـرتاك باملناقصات أدناه والتي تتضمـن تجهيز (املواد املذكورة يف الجدول أدناه) والواردة ضمن حسـابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمسـكات املطلوبة 
. (www.moh.gov.iq) واملوقع الخاص بالوزارة ( www.kim-moh.net) يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة

علما أن ثمن مستندات املناقصة التي (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار للمناقصات ذات قيمة مليون دوالر او اقل و (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان دينار للمبلغ الذي يزيد عىل مليون دوالر وبخالفه 
فأن العروض سـوف تهمل ويتحمل من سرتسـو عليه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العرض. أما التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنسـبة 
١٪ من قيمة العرض تقدم عىل شـكل خطاب ضمان نافذ ملدة سـنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة مرصفية 
ضامنة أو سـندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع سـتكون (حسـب رشوط املناقصة) وطريقة الشحن ( CIP ) أو حسب الرشوط وان الرشكة غري 
ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وعىل من سرتسـو عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية (كفالة حسـن األداء) البالغة ٥٪ من قيمة اإلحالة وعىل شـكل خطاب ضمان أو 
كفالة مرصفية أو صك مصدق أو مستندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة أو الوزارة املذكورين آنفا، علما أن املؤتمر الخاص 

باإلجابة عىل استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم االربعاء ٢٠٢١/١١/١٠.
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:
قـال قائـد الجيـش السـوداني الفريـق 
أول عبدالفتـاح الربهان: ”سـنعمل معا 
من أجـل بناء السـودان“، وفيما  أكد ان 
”حمـدوك ضيف يف منزله وليس معتقال، 
وسـيعود لبيته بعـد هدوء األمـور، قدم 
الشـكر لحمـدوك عـىل الفـرتة املاضية 

كرئيس للحكومة“.
وأضاف خـالل مؤتمر صحفي ”كان من 
واجبنا الوقوف مع الشـعب السوداني“، 
كل  قدمـت  املسـلحة  ”القـوات  وتابـع 
أحـالم  تحقيـق  أجـل  مـن  التنـازالت 

السودانيني“.
وقال : ”أكدنا رفضنا سيطرة أي جهة أو 
حزب عىل السـودان، والقوى السياسية 
هـي مـن رفضت إعـادة تجربة ”سـوار 
الذهـب، وإن عـدم الثقـة بـني األطراف 
االنتقالية وقع بعد توقيع اتفاق السالم يف 
جوبا“. وأضاف: ”دعمت املبادرة األخرية 

لرئيس الحكومة عبدالله حمدوك“.
وأوضـح الربهـان أن ”قـوى سياسـية 
أرادت االسـتفراد باملشـهد يف السـودان، 
وتـم اختطاف مبادرة حمدوك من جانب 
مجموعـة صغـرية، وتم إقصـاء القوات 
املسـلحة من مبـادرة حمـدوك األخرية، 
ورفضت قوى الحرية والتغيري االستماع 

لوجهة نظرنا“.
وقـال قائـد الجيـش السـوداني الفريق 
أول عبدالفتـاح الربهان، إنه ”كان هناك 
تحريض وهجوم عىل القوات املسـلحة، 
وأحد وزراء الحكومة كان يدعو للفتنة“، 
موضحـا أن ”وزيـرا وقياديـا يف الحرية 
والتغيـري حـرض عىل انقـالب يف القوات 

”املحرضـني  أن  إىل  مشـريا  املسـلحة“، 
كانـوا يسـعون للذهاب بالسـودان نحو 
حرب أهلية، وتم إفشـال مبادرة قدمتها 
القوات املسـلحة ملشـاركة جميع القوى 

السياسية“.
وتابع: ”ناقشـنا مع املبعـوث األمريكي 
سـبل حل األزمة مع القوى السياسـية، 
وناقشـت مع حمدوك حتـى آخر لحظة 
موضوع املشاركة السياسية الواسعة“. 
وقال: ”اسـتفراد مجموعة لالسـتحواذ 
عـىل املرحلـة االنتقاليـة أصبـح مهددا 
لوحدة السـودان، والجيش قام بمعالجة 
بعـض األزمـات عجزت عنهـا وأهملتها 

الحكومـة.. واتخذنا هـذا املوقف إلعادة 
الربيق لثورة الشعب السوداني“.

املسـلحة  ”القـوات  أن  الربهـان  وأكـد 
ال تسـتطيع إكمـال املرحلـة االنتقاليـة 
الشـعب  ملشـاركة  ونحتـاج  منفـردة 
السوداني إلكمالها، وسنحرص أن يكون 
املجلس الترشيعي السـوداني من شباب 

الثورة“.
وقـال: ”سـنحرص أن يكـون املجلـس 
الترشيعي السـوداني من شباب الثورة، 
وسنشـكل هيـاكل العدالـة مـن بينهـا 
األسـبوع،  هـذا  الدسـتورية  املحكمـة 
فالقوات املسـلحة لن تتدخل يف تشـكيل 

املرحلـة  وسـتنجز  العدالـة،  هيـاكل 
االنتقاليـة بمشـاركة مدنيـة، ونريد أن 
نتفرغ لحماية السودان بعد نقل السلطة 

للمدنيني“.
ولفت الربهان اىل أن ”الوثيقة الدستورية 
لـم تلـغ ولكـن فقـط املـواد الخاصـة 
تشـكيل  وسـيتم  املدنيـني،  بمشـاركة 
مجلس سيادة وحكومة بتمثيل حقيقي 
يشـمل الجميـع، وسـيتم تعيـني رئيس 
جديد للوزراء يف السودان، وسيتم اختيار 
وزير من كل والية سـودانية يف الحكومة 
املقبلـة.. ولجنة إزالـة التمكني رضورية 
لتفكيـك مـا مر به السـودان خـالل 30 

عاما“.
وقـال ”حمدوك ضيـف يف منـزيل وليس 
معتقال، وسيعود لبيته بعد هدوء األمور. 
نقدم الشكر لحمدوك عىل الفرتة املاضية 
كرئيس للحكومة“. وأضاف ”حمدوك يف 
منـزيل لحمايته من قيـود فرضتها عليه 
قوى سياسـية“، نافيا أن يكون حمدوك 
قـد أصدر أي بيان أو تحدث ألي وسـيلة 
إعالميـة. وتابـع ”من تـم التحفظ عليه 

يتواجد حاليا يف مكان الئق“.
وقـال: ”تعهدنـا للمجتمـع الـدويل أننـا 
يف  االنتقـال  عمليـة  بحمايـة  سـنقوم 
السـودان، وليـس املقصـود مـن قانون 
الطوارئ الحـايل تقييد الحريات، وخدمة 
تدريجيـا،  تعـود  والهاتـف  اإلنرتنـت 
وسـنلغي قانـون الطـوارئ بعـد إعادة 
تشكيل مؤسسـات الدولة، و ”الحكومة 
املقبلـة سـتكون حكومـة كفـاءات، لن 

تشارك فيها قوى سياسية“.
وتابـع: ”ال نريد وصاية من أحد، ونعرف 
كيـف ندير شـؤون السـودان، واإلدانات 
متوقعـة من كل جهـة تعتقـد أننا قمنا 

بانقالب ولكن ما جرى ليس انقالبا“.
ويف وقـت سـابق ،أعلـن الربهـان عن 6 
قـرارات جديـدة، بينهـا حـل النقابـات 
التلفزيـون  املهنية.وقـال  واالتحـادات 
السـوداني الرسـمي، يف نبأ مقتضب، إن 
”الربهان أصدر قـرارا بحل كافة اللجان 
التسـيريية يف كل مؤسسـات الدولة ويف 
النقابات واتحـاد املهنيني واالتحاد العام 

ألصحاب العمل القومي“.
وكان مكتـب الربهان قـد أعلن عن عقد 
مؤتمر صحفي، بعد ظهر امس الثالثاء، 

وذلـك غـداة إعالنـه عـدة إجـراءات يف 
السودان.

وأكـد مسـؤول من مكتـب الربهان عقد 
املؤتمر دون إعطاء املزيد من التفاصيل.

االتصـاالت  الزالـت  فيمـا  ذلـك  يأتـي 
مقطوعة منذ الـ12 صباحاً يف السـودان 
ويمكن فقط اسـتقبال املكاملات، كما أن 
خدمـة اإلنرتنـت ال تـزال مقطوعة منذ 

أمس االول.
 ويف السياق ذاته أعلن سفراء السودان يف 
كل من فرنسا وبلجيكا وسويرسا، امس 
الثالثاء، عن إدانتهم لالنقالب العسـكري 
الشـعب  جانـب  إىل  وقوفهـم  وأكـدوا 

السوداني ومطالبه.
ونـرشت وزارة االعـالم السـودانية عىل 
صفحتها الرسـمية يف ”فيسبوك“، بيانا 
لسـفراء السـودان الثالث ”عمر بشـري 
مانيس - سـفري السـودان لدى فرنسا، 
عبدالرحيم احمد خليل - سفري السودان 
لدى بلجيكا واالتحـاد االوروبى، عىل بن 
ابى طالب عبدالرحمن الجندى- سـفري 
السـودان لدى سـويرسا ومكتـب االمم 
املتحدة بجنيـف“، قالوا فيـه: ”إذ ندين 
العسـكرى  االنقـالب  العبـارات  باشـد 
الغاشـم عـىل ثورتكـم املجيـدة، نرحب 
باملواقـف الدولية القويـة وندعو الدول 
رفـض  اىل  للسـالم  املحبـة  والشـعوب 
اىل  التـام  انحيازنـا  ونعلـن  االنقـالب 
مقاومتكم البطولية التى يتابعها العالم 
اجمـع ونعلـن سـفارات السـودان لدى 
فرنسـا وبلجيـكا وسـويرسا سـفارات 

للشعب السودانى وثورته“.
يذكـر ان املجلس العسـكري السـوداني 

استوىل عىل السـلطة أمس االول االثنني، 
وسط ضغوط دولية منددة بالخطوة التي 
أقدم عليها الجيش السـوداني، وبحملة 
االعتقاالت التي طالت رئيس الوزراء عبد 
الله حمدوك وأعضاء حكومته باإلضافة 

إىل شخصيات أخرى مدنية.
وكان القائـد العـام للجيش السـوداني 
عبدالفتاح الربهان أعلن، يف وقت سـابق 
االثنـني، عـن تعليـق العمـل بمـواد من 
الوثيقة الدستورية، ضمن حزمة قرارات 
شملت إعالن حالة الطوارئ وحل مجليس 

السيادة والوزراء.
كمـا أعلـن الربهـان تعليق بعـض املواد 
الرغـم  عـىل  الدسـتورية،  الوثيقـة  يف 
مـن تأكيدها االلتـزام بمعظـم موادها، 
والتمسـك باتفـاق جوبـا للسـالم.وقال 
الربهان يف خطـاب متلفز بثه التلفزيون 
الرسـمي اليوم االثنـني إن الجيش اتخذ 
تلـك الخطـوات بهـدف حمايـة الثورة، 

والبالد، واعدا بتشكيل حكومة جديدة.
كذلك، أكد أن السودانيني يرفضون حكم 
الحزب أو الفـرد الواحد، قائال: ”التاريخ 
يؤكـد أن الشـعب السـوداني رفـض أن 
يحكمه فرد“. واعترب أن القوات املسلحة 
مضيفـاً:  الشـباب،  لثـورة  اسـتجابت 
”الثـورة ماضية بعزم الشـباب والقوات 

املسلحة ملتزمة بأهدافها“.
يذكر أن البالد كانت شهدت فجرا سلسلة 
اعتقاالت طالت إىل جانب الوزراء قياديني 
يف أحـزاب عدة، فضال عن قـوى الحرية 
والتغيـري، ومـن ضمنهم يـارس عرمان، 
فضـال عـن مستشـار رئيـس الحكومة 

اإلعالمي فيصل محمد صالح.

الزوراء / يوسف سلمان:
ان  النـواب  العامـة ملجلـس  األمانـة  اعلنـت 
الجلسة الرسمية األوىل للربملان الجديد ستعقد 
بعد مصادقة املحكمة االتحادية عىل األسـماء 
النهائية للمرشـحني الفائزيـن يف االنتخابات، 
فيمـا اكـدت املفوضيـة ان املوعـد القانونـي 
للمصادقة عىل نتائج االنتخابات هو بعد انهاء 

عملية الطعون بتفاصيلها كافة .
وتعليقـا عىل ذلك، افصـح الخبـري القانوني، 
طارق حرب، عن مسار االجراءات الدستورية 
والقانونيـة املتبقيـة لحني تشـكيل الحكومة 
الجديـدة. مؤكـدا: ان الكتلـة النيابيـة االكثر 
عدداً هي ليسـت الكتلة التي تتكون يف مجلس 

النواب .
وقال حرب لـ“ الزوراء“: ان ”بعد اكمال حسم 
الطعون والشـكاوى تقـوم املفوضية بعرض 
النتائـج االنتخابيـة بشـكلها النهائـي املعدل 
عـىل املحكمة االتحادية، والتي تتوىل املصادقة 
رسـميا عـىل النتائـج النهائيـة لالنتخابات ، 
وعادة تسـتغرق عملية املصادقة بحدود ثالثة 

ايام ”.
واوضـح ان ”خالل 15 يوماً من املصادقة عىل 
النتائج يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب 
الجديد لالنعقاد وفقا ملرسـوم جمهوري ألداء 
اليمني الدسـتورية“. الفتا اىل ان“ اول جلسـة 
ملجلـس النواب الجديد سـتعقد برئاسـة اكرب 

االعضاء سنا ”.
واضـاف ان ” الجلسـة االوىل ملجلـس النـواب 
سـتكون مخصصة النتخاب رئيس الربملان ثم 
نائبا اول للرئيس ونائبا ثانيا بموافقة االغلبية 

املطلقـة لعدد اعضـاء املجلـس، أي بموافقة 
اكثر من نصف عدد اعضاء املجلس“. مبينا ان 
”عدد اعضاء املجلس ٣٢٩ نائبا، لذلك يشرتط 

موافقة ١٦٥ نائبا عىل االقل ”.
واضـاف ان ”مجلـس النـواب بعـد انتخـاب 
رئاسـته، سـيقوم بفتح باب الرتشيح ملنصب 
رئيـس الجمهوريـة، ويشـرتط موافقة ثلثي 
الجولـة األوىل، أي  املجلـس يف  عـدد اعضـاء 
موافقـة٢١٠ نـواب مـن اصـل ٣٢٩ نائبـا ”. 
مؤكـدا ان ”إذا لـم يحصـل أي من املرشـحني 
عىل هذا الرقم سـيتم التنافس بني املرشـحني 
الحاصلني عـىل اعىل االصوات، ويعلن رئيسـا 
مـن يحصل عـىل اكثرية االصـوات يف االقرتاع 

الثاني االخري ”.
وتابـع القول ان ”رئيس الجمهورية سـيكلف 
مرشـح الكتلـة النيابية االكثر عدداً بتشـكيل 
مجلـس الوزراء خالل خمسـة عـرش يوماً ”، 
مبينـا ان ” املـادة ٤٥ من قانـون االنتخابات 
الحايل ٩ لسـنة ٢٠٢٠ حسـمت الجـدل خالفا 
للدورات السـابقة، ولذلك قـررت منع انتقال 
النـواب قبـل تشـكيل الحكومة، مـا يعني ان 
الكتلة النيابية االكثر عدداً هي من تحصل عىل 
هذا العدد، وليس الكتلة التي تتكون يف مجلس 

النواب“.
واكـد الخبري القانونـي ان ” االغلبية املطلوبة 
للموافقـة عـىل مجلـس الـوزراء الجديد هي 
االغلبيـة املطلقـة مـن عـدد الحارضيـن من 
النـواب، فإذا كان عدد النواب الحارضين ٣٠٠ 
نائب فـإن موافقة ١٥١ كافية ملنـح الثقة اىل 
رئيس الوزراء والوزراء يف الكابينة الجديدة ”.

بغداد/ الزوراء:

امـس  الـوزراء،  مجلـس  وافـق 

الخطـة  اقـرار  عـىل  الثالثـاء، 

الزراعية لعموم البالد من ضمنها 

كلـف  فيمـا  كردسـتان،  اقليـم 

االمانـة العامـة ملجلس الـوزراء 

بتعديـل قانـون شـبكة االعـالم 

العراقـي يتضمـن الغـاء مجلس 

االمناء.

وذكـر املكتـب االعالمـي لرئيـس 

الوزراء يف بيان تلقته ”الزوراء“: أن 

”رئيس مجلس الـوزراء مصطفى 

الكاظمي، ترأس الجلسة االعتيادية 

ملجلـس  واألربعـني  الحاديـة 

الـوزراء، جـرى خاللها مناقشـة 

للبالد  العامة  مسـتجدات األوضاع 

وبحـث  املجـاالت،  مختلـف  يف 

املجلس يف املوضوعات املدرجة عىل 

جـدول أعمالـه، وأصـدر القرارت 

والتوصيات الالزمة بشأنها“.

وأضاف: انـه ”يف بداية الجلسـة 

اسـتعرض رئيس مجلس الوزراء 

األوضـاع  الكاظمـي  مصطفـى 

العامة يف البلد، وآخر املسـتجدات 

وعمليـات  واألمنيـة  السياسـية 

قواتنا املسـلحة يف مالحقة فلول 

اإلرهـاب املندحـر، والقضاء عىل 

أوكاره ومخابئه.“

واشـار اىل: ان ”الجلسـة شهدت 

الوبائـي،  التقريـر  اسـتعراض 

األخـرية  اإلجـراءات  ومجمـل 

كورونـا،  جائحـة  ملواجهـة 

ومسـتجدات عمـل لجنـة تعزيز 

اإلجـراءات الحكومية يف مجاالت 

الصحيـة  والسـيطرة  الوقايـة، 

انتشـار  مـن  للحـد  التوعويـة؛ 

الفريوس، وأهم الخطوات املتخذة 

من قبـل وزارة الصحـة ملواجهة 

الجائحة“.

وتابع البيـان: انه بعد مناقشـة 

املوضوعـات املدرجـة عىل جدول 

األعمـال، أصدر مجلـس الوزراء 

القرارات اآلتية:

أوالً: بعـد مناقشـة الفقـرة (1) 

من قرار مجلس الـوزراء (187) 

لسنة 2021، بشأن مرشوع ماء 

البرصة األنبوبـي / قناة البدعة، 

تقـرر اسـتضافة املحافظ؛ ألجل 

املزيد من االستيضاح.

ثانيـاً: املوافقة عىل توصية لجنة 

األمر الديواني (57) لسنة 2021، 

بشـأن إقـرار الخطـة الزراعيـة 

لعمـوم البـالد، بمـا فيهـا إقليم 

كردستان. 

ثالثـاً: تخويـل هيئـة السـياحة 

صالحيـة توجيه دعـوة مبارشة 

إىل مـا ال يقـل عن ثـالث رشكات 

رصينة مختصة لغرض استثمار 

العقارات اآلتية: 

1 - أرض فنـدق النجـف / حـي 

الغدير 2/395.
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الحلة، اسـتثناًء من قرار مجلس 

 ،2019 لسـنة   (245) الـوزراء 

املحور الثاني/ثالثاً.

رابعاً:

1 - تخصيـص وزارة املالية مبلغ 

فقـط  دينـار،   (3000000000)

ثالثـة مليـارات دينـار إىل دائـرة 

مـاء بغداد العائدة إىل أمانة بغداد 

مـن احتياطـي الطوارئ للسـنة 

املاليـة/2021، ألعمـال الصيانة 

حسـب  الرضوريـة،  واإلدامـة 

ما هـو مطلـوب يف كتـاب أمانة 

بغداد املرقم بالعدد م/1/1279، 

املـؤرخ يف 30 حزيران 2021؛ من 

أجـل تأمني إيصال املاء الصايف إىل 

جانـب الكرخ، وجـزء من جانب 

بغـداد،  العاصمـة  يف  الرصافـة 

اسـتناداً إىل أحـكام املادة(5) من 

قانون املوازنـة العامة االتحادية 

لسنة/2021.

2 - قيام وزارة التخطيط بإدراج 

مرشوع تأهيـل مولدات مرشوع 

ماء الكرخ ضمن مرشوع قانون 

املوازنة لعام/2022.

3 - تعاقد أمانة بغداد مع الرشكة 

املعنية بأسـلوب العطـاء الواحد 

(العرض الوحيد).

خامساً: تكليف الدائرة القانونية 

يف األمانة العامـة ملجلس الوزراء 

بإعـداد مرشوع قانـون؛ لتعديل 

قانـون شـبكة اإلعـالم العراقي 

النافذ، وبما يتضمن إلغاء مجلس 

األمناء يف الشبكة، وإعادة تنظيم 

بنيتها اإلدارية.

@ÚÓ‹j‘nèæa@b‰nébÓé@Zäáó€a@áÓè€a
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئة األنواء الجويـة، امس الثالثاء، 
عن حالة الطقس يف البالد لأليام املقبلة، فيما 

توقعت تساقط لألمطار بدءاً من اليوم.
وذكـر بيـان للهيئـة تلقتـه ”الـزوراء“: أن 
”طقـس يوم األربعاء سـيكون صحـواً مع 
قطـع مـن الغيـوم يف املنطقتني الوسـطى 
والجنوبيـة، وغائـم مـع فرصـة لتسـاقط 
زخات مطر عىل االقسام الجبلية يف املنطقة 
الشـمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليالً يف 
املنطقة الوسطى ،وال تغري فيها باملنطقتني 
الجنوبية والشـمالية من البـالد، أما الرياح 
الوسـطى فسـتكون جنوبيـة  املنطقـة  يف 
رشقيـة خفيفـة اىل معتدلـة الرسعة (-10

20) كم/س يف اقسـامها الغربية وشـمالية 
غربية خفيفة اىل معتدلة الرسعة (10-20) 
كم/س يف اقسـامها الرشقية، فيما ستكون 
الرياح يف املنطقة الشـمالية متغرية االتجاه 
خفيفـة الرسعة (10-5 )كم/س، وجنوبية 
رشقيـة خفيفـة اىل معتدلـة الرسعة (-10

20) كـم/س يف املنطقـة الجنوبيـة، مبينـا 

ان ”محافظتي بغداد وبابل سـتكون درجة 
الحـرارة فيهـا 31 درجـة، فيما ستسـجل 

محافظة البرصة 35 درجة“.
وأضـاف أن ”طقس يوم الخميس سـيكون 
غائـم اىل غائـم جزئي مع فرصة لتسـاقط 
زخـات مطر خفيفة يف أماكـن متفرقة من 
املنطقتني الوسطى والشـمالية، أما طقس 
اىل  صحـواً  فسـيكون  الجنوبيـة  املنطقـة 
غائم جزئـي، وال تغري يف درجات الحرارة يف 
جميـع مناطق البالد، فيما سـتكون الرياح 
باملنطقـة الوسـطى يف االقسـام الغربيـة، 
جنوبية رشقيـة خفيفة اىل معتدلة الرسعة 
(20-10) كـم/س ويف االقسـام الرشقيـة 
متغرية االتجـاه خفيفة الرسعـة (5-10 )

كـم/س، بينمـا سـتكون جنوبيـة رشقية 
 (10-20) الرسعـة  معتدلـة  اىل  خفيفـة 
كـم/س يف املنطقـة الجنوبيـة، ومتغـرية 
االتجاه خفيفة الرسعة (10-5 )كم/س يف 

املنطقة الشمالية“.
وأشـار إىل أن ”طقس يوم الجمعة سيكون 
غائم مع تسـاقط امطار يف أماكن متفرقة 

خاصة يف أقسـامها الرشقية مسـاءاً تكون 
رعديـة يف املنطقة الوسـطى، ويف املنطقتني 
الشمالية والجنوبية سيكون الطقس غائم 
مع تسـاقط زخـات مطـر متفرقـة تزداد 
شدتها مسـاءاً يف القسم الشمايل، ودرجات 
الحـرارة مقاربـة لليـوم السـابق يف جميع 
مناطق البالد“، مبينا ان ”الرياح يف االقسام 
الغربيـة مـن املنطقـة الوسـطى سـتكون 
متغرية االتجـاه خفيفة الرسعـة (5-10 )

كم/س ويف االقسام الرشقية منها ستكون 
جنوبية رشقيـة خفيفة اىل معتدلة الرسعة 
(20-10) كم/س وتنشـط احياناً اىل (30)
كم/س، أما يف املنطقة الشـمالية فستكون 
الريـاح جنوبية رشقية خفيفـة اىل معتدلة 
الرسعة (20-10) كم/س، بينما سـتكون 
الريـاح يف املنطقة الجنوبية جنوبية رشقية 
 (20-30) الرسعـة  معتدلـة  اىل  خفيفـة 
كـم/س، وتنشـط يف االقسـام الرشقية اىل 

(40)كم/س“.
ولفـت البيـان اىل أن ” طقـس يوم السـبت 
املقبـل سـيكون غائـم جزئـي اىل غائم مع 

تسـاقط زخات مطـر يف األقسـام الرشقية 
تكـون رعديـة أحياناً يف املنطقة الوسـطى، 
ويف املنطقـة الشـمالية سـيكون الطقـس 
غائم مع تسـاقط امطـار يف اماكن متعددة 
تكون خفيفة اىل متوسـطة الشدة خاصة يف 
أقسامها الرشقية وتكون رعدية أحياناً، ويف 
املنطقـة الجنوبية سـيكون الطقس غائماً، 
اما  درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم 
السـابق يف جميع مناطق البـالد“، الفتة اىل 
ان ”الريـاح يف االقسـام الغربية من املنطقة 
الوسـطى سـتكون متغرية االتجاه خفيفة 
االقسـام  ويف  الرسعة(10-5)كـم/س، 
الرشقيـة منهـا سـتكون جنوبيـة رشقيـة 
 (10-20) الرسعـة  معتدلـة  اىل  خفيفـة 
كـم/س وتنشـط احيانـاً اىل (30)كم/س، 
أمـا يف املنطقة الشـمالية فسـتكون الرياح 
جنوبية رشقية خفيفـة اىل معتدلة الرسعة 
(20-10) كـم/س، بينما سـتكون جنوبية 
رشقيـة خفيفـة اىل معتدلـة الرسعة (-10
20)كـم/س وتنشـط احيانـاً اىل (20-30) 

كم/س، يف املنطقة الجنوبية ”.
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بغداد/ الزوراء:
أكـد زعيـم التيـار الصـدري، السـيد مقتدى 
الصدر، امس الثالثاء، أن السياسة املستقبلية 
سـتكون التعامـل بحزم وفـق القانون، فيما 
شـدد عىل أهمية فرض القانون عىل املسؤول 

أوالً.
وقال السـيد الصدر يف تغريدة لـه عرب تويرت، 
تابعتهـا ”الـزوراء“: ”عىل الحكومـة املقبلة 
توفـري العيش الرغيد والكرامة للشـعب كافة 
بـال فـرق بـني انتمـاء وآخـر، إال مـن حيث 
الحاجة، وهذا سـيكون مقدمة الندثار الكثري 
من اآلفات املجتمعية املمنوعة التي تصدر من 
املواطنني بغض النظر عن انتمائهم السيايس 

أو الحزبي أو ما شاكل ذلك“.
وتابع أن ”هذا يحتاج أيضاً اىل تعاون الشعب 
مـع الحكومة يف إقرار القانـون وعدم التعايل 
عليـه وااللتزام بـه، بل ويحتـاج التعدي عىل 
القوانـني من املواطنني اىل تفعيـل العقوبات، 
فكمـا أننا نريد اإلصالح السـيايس وأن تكون 
الحكومـة وجهاً حسـناً لتطبيـق القانون“، 

داعياً ”املواطن اىل االلتزام به أيضاً“.
هـي  املسـتقبلية  ”سياسـتنا  أن  وأضـاف 
التعامـل بحزم وفق القانـون ضد أي مواطن 
يتعـدى عـىل القانـون كالتعدي عـىل أنابيب 
املاء أو أسـالك الكهرباء أو استغالل األرصفة 
واألماكن العامة واملخالفات املرورية وإطالق 
العيارات النارية يف أي من املناسـبات أو قطع 
الشوارع يف االحتفاالت أو يف ترويج الشائعات 
الكاذبـة ونـرش الفتـن الطائفيـة وغريها أو 
يف تعاطـي الرشـوة أو التعـدي عـىل الكوادر 

التعليمية والطبية، وما شاكل ذلك، أو إصدار 
الشـهادات املزورة أو رفع األسعار واالحتكار 
أو االسـتيالء عـىل األرايض أو بيـوت األقليات 
والبناء العشوائي أو استعمال مواقع التواصل 
االجتماعـي يف االبتـزاز والخطـف والتهديـد، 
ومـا اىل غري ذلـك، وكذا التجاهـر باإلفطار يف 
نهار شـهر رمضان أو التحـرش واالعتداءات 
تعاطـي  أو  األرسي  العنـف  أو  الجنسـية 
املخـدرات أو التعدي عىل السـيطرات األمنية 
واملرورية وعـدم االلتزام بقواعدها، واالعتداء 
عىل املمتلـكات العامة والخاصـة وعصابات 

التسول وغريها من املمنوعات“.
وشـدد الصدر، عرب تغريدته: ”فرض القانون 
عىل املسـؤول أوالً وعـىل املواطن أيضاً ليكون 
العـراق عراقـاً خالياً مـن الجرائـم والذنوب، 
لـريىض عنا الله وليكون القانون هو الحاكم، 
ال األهواء والنزوات والترصفات الشخصية“.
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بغداد/الزوراء:
أوضحـت وزارة الصحة والبيئـة، امس الثالثاء، 
خطورة املوجة الجديدة لكورونا، فيما أشـارت 

إىل أن الخطر ما زال قائماً.
وقال املتحدث باسـم الـوزارة، سـيف البدر، يف 
ترصيح صحفـي: إن «هناك موجـات متعاقبة 
لكوفيـد ١٩ ونحن توقعنا ذلـك وحذرنا مراراً»، 
مبينـاً أن «خطـورة املوجـة الجديدة تتناسـب 
الوقائيـة  باإلجـراءات  امللتزمـني  نسـبة  مـع 

واللقاحات».
وأضـاف أن «خطة الوزارة للوصـول اىل املناعة 
هـي االسـتمرار يف عمليـات التطعيـم وزيـادة 
منافذها، ومتابعة الحملة التي أطلقتها الوزارة 
يف عدد مـن املحافظات والعاصمة بغداد ملتابعة 
تطبيق اإلجراءات الوقائية ومحاسبة املخالفني، 
والرتكيز عىل الجامعات واملؤسسـات التعليمية 

والرتبوية».
وأشار إىل أن «آخر إحصائية للتطعيم بلغت أكثر 
من ٥ ماليني و٦٢١ ألف شخص من بينهم أكثر 

من ثالثة ماليني ونصف املليون تلقوا الجرعتني»، 
الفتـًا اىل أن «املوجة الثالثـة انحرست، واملوقف 

الوبائي جيد، مقارنة باألشهر املاضية».
وحـذر البدر مـن «أن الخطر ال يـزال قائماً ولم 

نغادره سـواء يف العراق أو بقيـة دول العالم»، 
موضحـاً أنه «مع بدء املوسـم الـدرايس فهناك 
قرارات للجنة العليا للصحة والسـالمة الوطنية 
تخـص الجامعات واملدارس واألسـاتذة وجميع 

املوظفني تتضمن املطالبة بتقديم كارت اللقاح 
أو فحص PCR حديث».

وأكـد أن «اللجنة العليا شـددت عـىل مديريات 
الرتبيـة بـرضورة التباعـد الجسـدي وارتـداء 
الكمامـة، إضافـة إىل رضورة تلقيـح جميـع 
«التخـوف  أن  اىل  الرتبويـة»، مشـرياً  الكـوادر 
موجود إن كان مع بدء العام الدرايس الجديد أو 
مـن غريه، طاملا أنه ال يوجـد التزام باإلجراءات 

الوقائية».
وأطلقـت وزارة الصحة والبيئـة، امس الثالثاء، 
حملـة للتطعيـم ضد فريوس كورونـا، يف بغداد 

واملحافظات.
فيما أعلنت الوزارة، اول أمس االثنني، أن دخول 
السـاللة الرابعة لكورونا، ستشكل تحدياً كبرياً 
وعبئـاً ثقيـًال عىل النظـام الصحي للبـالد الذي 
اسـتنزفت مـوارده وخدماتـه خـالل املوجات 
السـابقة، داعيـة اىل اتخاذ إجـراءات احرتازية 
مشـددة مع اإلقليـم الذي يشـهد ارتفاعاً كبرياً 

بإصاباته.

بغداد/الزوراء:
مـَع قـرب العـام الـدرايس الجديد 
بداية الشـهر املقبل، تعج االسواق 
املحلية بالزي املدريس يف ظل اقبال 
واسـع من قبل االهـايل عىل رشائه 
الحضـوري،  الـدوام  اعـالن  بعـد 
بالتزامـن مـع ذلـك، اكـدت وزارة 
الرتبيـة التعامل بـكل مرونة ومن 
دون اكـراه يف تطبيق الزي املدريس 

عنـد بـدء العـام الـدرايس الجديد 
٢٠٢١ ــ ٢٠٢٢.

وقـال مديـر تربية الكـرخ الثانية، 
قيس الكالبي، يف ترصيح صحفي: 
ان «املديرية دعت اىل االلتزام بالزي 
املدريس، لكن بشكل مرن ومن دون 
اكراه مع محاسبة ادارات املدارس 
الحكوميـة التـي تفـرض موديـال 
ولونـا معينا يف مالبس الطلبة اثناء 

الدوام الن ذلك يتعب كاهل االرس».
واكـد ان «االلتـزام بالـزي هو احد 
وزارة  وجهتهـا  التـي  التعليمـات 
الرتبية بارتداء االلوان االساسـية، 
اىل جانب القميص االبيض، وهناك 
حـاالت فردية لبعـض املدارس تتم 
بالتنسيق مع اولياء االمور باختيار 
ألوان اخـرى للطلبة مثـال مدارس 

املتفوقني والنموذجية وغريها».

وبـني الكالبـي ان «املديرية عملت 
عـىل تفعيـل الحوانيـت الخاصـة 
للطلبـة  املـدريس  الـزي  بتهيئـة 
املتعففني، من خالل إطالق مبادرة 
ذاتية بالتربع من االدارات املدرسية 
لرشاء زي مـدريس لهذه الرشيحة 

من الطلبة».
وذكر انه «ال يوجد اي تغيري بموعد 
انطالق السـنة الدراسية ٢٠٢١ ــ 

٢٠٢٢، وسـيكون االول من ترشين 
الثانـي موعدا النطالقهـا مع دوام 
والتدريسـية  التعليميـة  الهيئـات 
بنسـبة ١٠٠ ٪». واوضح ان «دوام 
الطلبة سـيكون بواقـع اربعة ايام 
حضوريا ويومني الكرتونيا»، داعيا 
«االهـايل اىل التفاعـل مـع التعليم 
التعليم  االلكرتوني إلكمال سلسلة 

ألوالدهم».
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بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة البيئـة، امس الثالثاء، إعداد 
مـرشوع ملعالجـة تلـوث الهـواء، فيمـا 

حددت طرق معالجة عوادم املركبات.
وقـال إعالم الـوزارة يف ترصيح صحفي: 
إنها «أعدت مرشوعاً ملراقبة نوعية الهواء 
واقرتاح املعالجات املناسبة وسيتم رفعه 
اىل األمانة العامة ملجلس الوزراء واعتماده 

كاسرتاتيجية عىل املدى البعيد».

العليـا  الجهـات  «مفاتحـة  اىل  وأشـار 
واملعنية من أجل إيجاد الحلول املناسـبة 
ملعالجـة التلوثـات مـن عـوادم املركبات 
التي لها تأثري سلبي عىل الجهاز التنفيس 
لإلنسان، فضالً عن املواد الهيدروكربونية 
وما تحويه من مواد مرسطنة»، مؤكداً أن 
«االنبعاثات الناتجـة عن عوادم املركبات 
تسـهم بنحـو ٧٠ باملئـة مـن مجمـوع 
جانـب  إىل  للهـواء  امللوثـة  االنبعاثـات 

األنشطة الصناعية األخرى».
وأوضـح الحسـون أن «طـرق معالجـة 
عوادم املركبات تتمثل بتطبيق الترشيعات 
البيئيـة والسـيطرة عىل ملوثـات الهواء 
عـرب مراقبـة نوعيـة الهـواء»، الفتـاً اىل 
«أهمية ترسيخ مفاهيم الوعي املجتمعي 
برضورة اعتماد وسـائل النقل الجماعي 
الصديـق للبيئة، بالتنسـيق مع وسـائل 
اإلعـالم املختلفـة ومنظمـات املجتمـع 

املدنـي وعدد مـن الجهـات الفعالة بهذا 
الصدد».

ونـوه اىل «أهمية الـرشاكات مع الجهات 
الدولية الداعمة للبيئة والتنمية املستدامة 
خصوصاً يف إطار اتفاقية باريس للتغريات 
املناخية وصناديق التمويل املتعلقة بهذه 
االتفاقيات واسـتثمارها لتناسـب البنى 
التحتية للنقل البيئي املستدام بما يتالءم 

وطبيعة املجتمع العراقي»

 بغداد/الزوراء:
أعلنت خليـة اإلعالم األمني، امـس الثالثاء، القبض 
عـىل خمسـة إشـخاص بتهمـة االرهـاب يف بغـداد 

واألنبار.
وذكـر بيان للخليـة تلقته «الزوراء»: انـه «بناًء عىل 
معلومات اسـتخبارية، تمكنت قوة من جهاز األمن 

الوطنـي يف محافظـة بغـداد من القـاء القبض عىل 
ثالثـة مطلوبني بمذكـرات قضائية وفـق املادة (٤) 

ارهاب خالل تواجدهم يف مناطق غربي العاصمة».
واوضـح البيـان ان «قـوة مـن الجهـاز تمكنـت يف 
محافظـة االنبـار من القـاء القبض عـىل اثنني من 
عنارص عصابات داعش االرهابية بعد ورود معلومات 

استخبارية واستحصال املوافقات القضائية».
وتابـع انه «تـم تدوين اقوالهـم اصوليـاً، واعرتفوا 
بانتمائهـم ملـا يسـمى بواليتـي الجنـوب واالنبار، 
وعملهـم فيهمـا بديـوان الجنـد بصفـة مقاتلني»، 
مشـريا اىل «احالتهـم للجهـات القانونيـة املختصة 

التخاذ االجراءات الالزمة بحقهم».

بابل/الزوراء:
افـاد مصـدر قضائي، امس الثالثاء، بصدور حكم بالحبس ملسـؤول يف محافظـة بابل لتعاطيه 
الرشوة من رشكة أجنبية.وقال املصدر أن «محكمة جنايات بابل، الهيئة الثالثة املختصة بالنظر 
بدعاوى النزاهة قررت الحكم عىل مدير الدائرة القانونية يف ديوان محافظة بابل بالسجن خمس 
سـنوات وشـهرا واحدا».وأضاف املصـدر: أن القرار جاء عىل خلفية تعاطي املسـؤول للرشـوة 
مقابـل أداء واجباته الوظيفية ورصف املسـتحقات املالية لرشكة ميديكا اإليطالية املتعاقدة مع 

املحافظة عىل بناء ونصب وتجهيز وحدة مفراس ورنني حلزوني ملستشفى مرجان الطبي.

النجف/الزوراء:
أعلنـت مديريـة رشطة محافظـة النجف 
االرشف، امس الثالثـاء، عن تنفيذ عملية 
نوعية مهمة بإرشاف قائد رشطة النجف 
اللـواء فائـق فليح الفرعون أسـفرت عن 

القاء القبض عىل عصابة.
وقالت املديريـة يف بيان ورد «الزوراء»: أن 
«رسية سـوات التابعـة إىل مديرية افواج 
طـوارئ النجـف نفـذت واجبـا بالتعاون 

مـع ضابط أمـن األفراد وقـوة من جهاز 
األمـن الوطني يف املحافظـة لوجـود أمـر 
قضائي إللقـاء القـبض بحــق متهمني 
وتمـت مداهمــة دارهم يف حـي الوفـاء، 
وبعــد املداهمــة تــم إطــالق النــار 
علـى القـوة األمنية مــن قبـل املتهمني 
وتــم مـعـالجتهم بعد االشـتباك معهم 
ومحارصتهـم داخــل الــدار إلــى مـا 

يقارب أربـع ساعات».

االنبار/الزوراء:
اعلن مسـؤول املركز املشـرتك للتنسـيق والرصـد يف ديـوان محافظة االنبار، عـادل عبيد 
الجمييل، امس الثالثاء، عن انطالق حملة للكشـف واملسـح امليداني عـن مواقع التلوث يف 
مناطـق قضـاءي الفلوجـة والعامرية واملناطق املحيطـة بهما.وقـال الجمييل يف ترصيح 
صحفـي: ان“ املركز املشـرتك للتنسـيق والرصـد يف ديـوان محافظة االنبـار اطلق حملة 
للكشف واملسح امليداني عىل مواقع التلوث يف قضاءي الفلوجة والعامرية يف خطوة تهدف 
اىل البحث عن املناطق امللوثة اشعاعيا وتشخيصها التخاذ االجراءات املناسبة بصدد مواقع 
التلوث ”.واضاف ان “الحملة املنفذة بمراحلها االوىل لم تسجل اي مواقع للتلوث االشعاعي 
يف الفلوجـة حيث انتقل اعضاء املركز اىل قضـاء العامرية جنوبي مدينة الفلوجة يف مهمه 
لوضع الدراسـات لكل الظواهر السـلبية الناجمة من الحروب التخاذ خطوات ملعالجة كل 
ظاهرة“.وأوضح الجمييل أن ”الحملة ستشـمل مناطق االنبار الغربية ضمن خطة اعدتها 

الحكومة املحلية يف االنبار إلجراء عمليات املسح للكشف عن املواقع امللوثة اشعاعيا ”. 
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 ذي قار/الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهـة، امس الثالثاء، عن تنفيذ 
عـمـليـتي ضـبـط فــي دوائـر محافـظـة 

ذي قـار.
وذكـرت الهيئـة يف بيـان تلقته «الـزوراء»: إن 
«مالكات مكتب تحقيق الهيئة يف ذي قار، تمكن 
من تنفيذ عمليَّـتي ضبـطٍ يف دوائر املحافظة، 
كاشـفًة عن وجود ُمخالفاٍت يف عمليَّة تجهيز 

مواّد، وُمعامالٍت ُروَِّجت خالفاً للقانون».
وأفادت دائرة التحقيقـات يف الهيئة أنَّ «فريق 
عمل مكتـب تحقيـق ذي قار، الـذي انتقل إىل 

ـن مـن كشـف  مديريَّـة مـاء املحافظـة، تمكَّ
وتجهيـز  تسـلُّم  عمليَّـة  رافقـت  ُمخالفـاٍت 
القيـام  (إطـارات وبطاريـات وزيـوت) دون 
باإلدخـال واإلخـراج الـمخـزنـي، ُمبّيـنـًة أنَّ 
رئيـس لـجـنة الـتجـهـيز قام بالتسـلُّم بناًء 
عىل ُموافقٍة شـفهيَّـٍة من قبل ُمدير دائرة ماء 

ذي قار».
وأشـارت الدائـرة إىل أنَّ «عمليَّـة تجهيز املواد 
شـابتها ُمخالفـاٌت عـدَّة تمثلت بعـدم تنظيم 
عقـٍد، وعـدم جلب عـروٍض باألسـعار، ودون 
ـر اعتمـاٍد مـايلٍّ مع عـدم تنظيـم ُمعاملة  توفُّ

ت  ـٍة بـرشاء تلك املـواّد، وأنهـا تمَّ رصٍف خاصَّ
دون وصـوالٍت رسـميٍَّة، إضافة إىل أنَّ تسـليم 
اق املُديريَّـة تمَّ وفق استماراٍت غري  املوادِّ لُسـوَّ

عٍة». ُمؤرَّخٍة وغري ُموقَّ
وأضافـت، إنَّ «الفريـق قـام، خـالل عمليَّـٍة 
ُمنفصلـٍة انتقل خاللهـا إىل دائـرة تعويضات 
رين جرَّاء العمليَّات اإلرهابيَّة واألخطاء  املُترضِّ
املُعامـالت  بضبـط  قـار،  ذي  يف  العسـكريَّـة 
األصليَّـة التي تـمَّ ترويجها من قبـل ُمتَّهمني؛ 
لتسـلُّم رواتب تقاعديٍَّة خالفاً للقانون، بعدِّهم 
جرحى العمليَّات الحربيَّة واألخطاء العسكريَّة؛ 

رٍة». بناًء عىل تقارير طبيَّـٍة مزوَّ
وأوضحـت أنـه «تـمَّ تنظيم محـرضي ضبٍط 
َذتا بموجب  أصوليَّــني بالعمليَّـتني، اللتـني ُنفِّ
رتـني قضائيَّـتـني، وعرضهما عىل قايض  ُمذكَّ
، الذي قـرَّر توقيف أعضاء  التحقيـق املُختـصِّ
لجنـة رشاء اإلطـارات والبطاريـات والزيـوت 
يف  املُتَّهمـني  املُديريَّــة  مخـازن  ومسـؤول 
القضيَّــة األوىل وفق أحكام املـادَّة (٣٤٠) من 
قانـون العقوبات، وإصـدار أمر قبـٍض وتحرٍّ 
بحقِّ املُتَّهمـني يف القضيَّـة الثانية وفق أحكام 

املادَّتني (٢٨٩ و٢٩٨) من القانون املذكور».
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بغداد/الزوراء:
أكد نائب رئيـس مجلس الـوزراء العراقي وزير 
املالية عيل عبد األمري عالوي، أن العراق سيتوقف 

عن حرق الغاز املصاحب نهائياً يف عام 2025.
وقـال عالوي خـالل مشـاركته يف قمـة الرشق 
األوسـط األخرض بالسـعودية إن ”ذلـك يتطلب 
من الحكومة رصد موازنة اسـتثنائية تتجاوز 3 

مليارات دوالر للسنوات األربع املقبلة“.
واضاف عالوي ان ”وقف حـرق الغاز املصاحب 
من شـأنه الذهـاب باتجاه اسـتبدال كل الوقود 
السـائل من نفط خام وزيت الوقود املستخدم يف 
محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي 
والعمـل عىل تطويـر كفاءات املصايف وتحسـني 
مواصفات الوقود عرب ضخ االستثمارات الكبرية 

يف هذا املجال“.
واشـار اىل ان ”العـراق يسـعى مـن خـالل هذه 

القمـة للبـدء بوضع خطـط لتحويل مسـتقبل 
بلداننـا وجميع اقتصاداتها إىل مسـتقبل أخرض 
خال مـن االنبعاثـات وبصـور تدريجية تضمن 
استدامة الحياة من دون مس اقتصاديات دولنا 

برضر“.
ولفـت اىل ان ”إطالق املبـادرة يأتي يف ظل مرحلة 
تاريخية حاسـمة، نسـعى فيها جميعا ملجابهة 
ظاهـرة التغري املناخي وهو التحـدي األكرب الذي 
يهـدد ديمومة اإلنسـان عىل الكوكـب التي بانت 
آثارها ضارة، وال خيار لنا إال الوقوف ملجابهة هذا 

الخطر وإيجاد الحلول القائمة عىل الطبيعة“.
وكشـف البنك الـدويل يف تموز املـايض ان العراق 
ثاني أسـوأ دولة يف العالـم من حيث حرق الغاز، 
مبينـا انـه يقـوم بعمليـات الحـرق وانبعاثات 
غازات الدفيئة املرتبطة بها بنحو 10 ماليني طن 

سنوًيا.

بغداد/الزوراء:
ارتفعـت مبيعات البنك املركـزي العراقي، امس الثالثاء، من الدوالر، لتسـجل 

أكثر من 183 مليون دوالر.
وشـهد مزاد البنـك املركزي لبيـع ورشاء العمالت االجنبية، امـس، ارتفاعا يف 
مبيعاتـه بنسـبة %77.67 لتصـل إىل 183 مليونـاً، و513 الفـاً و572 دوالرا، 

غطاها البنك بسعر رصف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
وذهبت املشرتيات البالغة 134 مليوناً و433 الفا و572 دوالرا، لتعزيز األرصدة 
يف الخارج عىل شـكل حواالت واعتمادات، فيما ذهـب املبلغ املتبقي البالغ 49 

مليوناً و80 ألف دوالر بشكل نقدي.
هـذا وقام 23 مرصفـا بتلبية طلبـات تعزيز االرصدة بالخـارج،و17 مرصفا 

لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل 199 رشكة توسط.

بغداد/الزوراء:
ارتفعت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق املحلية ، امس الثالثاء 
.وسـجلت أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شـارع النهر يف العاصمة   بغداد 
للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والرتكي واألوربي سعر بيع 370 
الف دينار، و سـعر الرشاء 364 الفاً، فيما سـجل سـعر البيـع اول يوم امس 

االثنني 368 الف دينار .
وسجل سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي ارتفاعا ايضا عند 

340 الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 33663 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.

بغداد/الزوراء:
 ارتفع سـعر خام البـرصة ”الخفيف“، امـس الثالثاء، ليسـجل أعىل من 85 

دوالراً للربميل.
وارتفع خام البرصة املصدر آلسيا 52 سنتاً وبنسبة تغيري بلغ نسبته 0.61% 
ليصـل اىل 85.11 دوالراً، فيمـا سـجل خام البـرصة ”الثقيـل“ ارتفاعاً ايضا 

بمقدار 1.71 دوالراً او ما يعادل %2.18 ليصل اىل 80.18 دوالراً.
وارتفعـت جميع خامـات منظمة اوبك وباسـعار مختلفة حيث سـجل خام 
العربـي السـعودي 84.25 دوالراً للربميـل، وسـجل مزيـج مربـان اإلماراتي 
اىل 85.69 دوالراً للربميـل، وبلـغ ومزيـج سـهران الجزائـري 86.64 دوالرا، 

وجرياسول االنغويل 85.73 دوالرا، وبوني النيجريي الخفيف 85.84 دوالرا“.
وارتفعـت اسـعار النفط اليـوم ليصل خام برنت الكثر مـن 86 دوالرا يف وقت 

يشهد العالم نقصا للطاقة وارتفاع ألسعار الغاز.

الديوانية/الزوراء:
أكـدت مديرية زراعـة الديوانية، امـس الثالثاء، 
ان قرار خفض املسـاحات املخصصة للزراعة يف 
املحافظة ضمن الخطة الشـتوية اىل النصف، لن 
يؤثر يف االكتفاء الذاتي يف املحافظة، فيما حققت 

فائضا بنسبة %300 من محصول الشلب.
يف  الزراعـي  والتدريـب  االرشـاد  مديـر  وقـال 
املحافظة جاسـم الزامـيل يف ترصيح صحفي ان 
”حصة الديوانية بعد اجراءات خفض املسـاحة 
اىل النصف، ستبلغ نحو 250 الف دونم“، مضيفا 
ان ”املحافظـة كانـت قـد سـوقت خـالل العام 
املايض، اكثر من 300 الف طن من الحنطة، فيما 
ال تتعـدى احتياجـات مواطنيهـا 160 الف طن 

سنويا“.
وأضاف الزاميل، أن ”فالحي الديوانية تمكنوا من 
تحقيق فائض كبري يف مختلف املحاصيل الزراعية 
خالل املوسم املايض من بينها الشلب بواقع 300 
% والرقي والبطاطـس والخيار والخس وغريها 
من املحاصيل والتـي تم تصديرها اىل محافظات 

البالد االخرى“.
واشـار الزاميل اىل ”تحقيق زيادة يف انتاج الدونم 
الزراعـي الواحـد“، عازيـا ذلـك اىل ”اسـتخدام 

الفالحـني للطرق الحديثـة واالسـمدة وتقانات 
االرشـادات  املقنـن وتطبيقهـم لجميـع  الـري 
الزراعية مما جعل من كمية املحاصيل اوفر رغم 

تقليص املساحة املحددة للزراعة“ .
ويف شـأن متصل ذكرْت مديرية زراعة الديوانية، 
املسـاحات  خفـض  قـرار  أن  الثالثـاء،  امـس 

املخصصـة للزراعـة يف املحافظة ضمـن الخطة 
الشـتوية اىل النصف، لن يؤثـر يف االكتفاء الذاتي 

يف املحافظة.
يف  الزراعـي  والتدريـب  االرشـاد  مديـر  وقـال 
املحافظة جاسـم الزاميل يف ترصيح  صحفي إن 
”حصة الديوانية بعد إجراءات خفض املسـاحة 

اىل النصف، ستبلغ نحو 250 الف دونم“، مضيفا 
ان ”املحافظـة كانـت قـد سـوقت خـالل العام 
املايض، اكثر من 300 الف طن من الحنطة، فيما 
ال تتعـدى احتياجـات مواطنيهـا 160 الف طن 
سنويا“.واكد ”تمكن فالحي الديوانية من تحقيق 
فائـض كبري يف مختلف املحاصيل الزراعية خالل 
املوسـم املايض من بينها الشـلب بواقع 300 % 
والرقـي والبطاطـس والخيار والخـس وغريها 
مـن املحاصيل والتي تم تصديرها اىل محافظات 

البالد االخرى“.
واشـار الزاميل اىل ”تحقيق زيادة يف انتاج الدونم 
الزراعـي الواحـد“، عازيـا ذلـك اىل ”اسـتخدام 
الفالحـني للطـرق الحديثة واالسـمدة وتقانات 
الـري املقنـن وتطبيقهـم لجميـع االرشـادات 
الزراعيـة مما جعل مـن كميـة املحاصيل اوفر 

رغم تقليص املساحة املحددة للزراعة“ .
يذكـر ان محافظـة الديوانيـة، حققـت خـالل 
املواسـم الزراعية االخرية زيادة يف انتاج عدد من 
املحاصيـل واملنتجـات الحيوانية مـا مكنها ذلك 
من تصديرها اىل االسـواق املحلية يف املحافظات 
االخـرى، مـن بينها انـواع الخـرضاوات وبيض 

املائدة ولحوم الدجاج واالسـماك.
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السعراملادة
1,320,000 مليون دينارشيش اوكراني (1 طن)

.1,080,000 مليون دينارشيش عراقي  ( 1 طن)

120,000   الف دينارسمنت عراقي  مقاوم ( 1 طن)

110,000  الف دينارسمنت عراقي عـادي ( 1 طن)

375,000 الف دينار  سكس رمل فحص

275.000  الف دينارسكس حصو مكرس

600.000  الف ديناردبل الطابوق

880,000 الف دينارطابوق احمر

550,000  الف دينارجص  ( 1طن )

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

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

 4,000 دينار دجاج عراقي حي ( 1 كغم ) 

4,500 – 5,500 دينارسمك كـارب حي  ( 1 كغم ) 

4000 دينار فخد دجاج عراقي ( 1 كغم )

3500 دينار فخذ دجاج مستورد ( 1كغم )

6,500 – 7,000 دينارطبقة البيض  العراقي

السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

  1500 دينار الربتقال750 دينار الطماطة

2000-2500 دينارالخوخ750-1000 دينارالخيار

750-1000 دينارالتفاح500-750 دينارالبطاطا

750-1000 دينارالليمون500-750 دينارالباذنجان

2000 ديناراللنكي750-1000 دينارالفلفل

1000 دينارنارنج1500 دينارخس

1250ديناراملوز2500 دينارفاصوليا

1250-1500 دينارالو4000 دينارباميا

1000-1500 ديناررمان750-1000 دينارشجر

750 ديناررقي1000 دينارقرنابيط

750 ديناربطيخ1000 دينارلهانة

1250-1500 دينارالعنب1500 ديناراللوبيا

1500 ديناركريب فوت1500 دينارالجزر

1500 دينارالكيوي500-750 ديناربصل
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 بغداد / الزوراء:
اكد مستشـار رئيس مجلس الوزراء للشـؤون املالية مظهر محمد صالح ان : 
فائض ايرادات سعر النفط سيتجه لتحقيق الرفاهية االقتصادية واالجتماعية 
.وقـال صالح يف ترصيح صحفي ان : املوازنة العامة يف العام 2022 سـتحقق  
فائضا، والسـيما اذا زاد متوسط برميل النفط السنوي ليكون  75 دوالرا عىل 

االقل.
واضاف صالح: سـيتم توجيه هذا الفائض باتجاهني االول : بناء حساب مايل 
تحوطي يسمى  حساب اسـتقرار املوازنة وهو االحتياطي االجنبي للحكومة 
ملواجهة تقلبات ايرادات املوازنة العامة يف السـنوات القادمة ويسمى صندوق 

استقرار املوازنة لتحقيق االستدامة املالية.
وتابع : اما الجانب االخر ، فسيرصف الفائض املايل عىل املشاريع االستثمارية 
والسيما  املتعثرة  واملدرة للدخل واملعظمة للقيمة املضافة والتي تمتص زخم 
البطالة وتسـاعد عـىل ارتفاع النمـو  يف الناتج املحيل االجمـايل بما اليقل عن 
�٪5 او ضعف النمو السنوي لسكان البالد وبما يحقق الحدود الدنيا للرفاهية 

االقتصادية واالجتماعية.

دياىل/الزوراء:
كشف املستشفى البيطري يف دياىل، امس الثالثاء، عن تسويق اكثر من مليون 

دجاجة لحم خالل شهر ترشين االول السواق 7 محافظات عراقية.
وقـال مديـر املستشـفى البيطري يف ديـاىل عامر الطائـي يف ترصيح صحفي 
ان“ الرصد امليداني لحجم ما جرى تسـويقه من منتوجات الدواجن السـواق 
املحافظات الجنوبية والوسطى ومنها العاصمة بغداد خالل ترشين االول بلغ 
اكثر من مليون دجاجة لحم واكثر من 258 الف دجاجة بياض واكثر من 184 

كارتون بيض وقرابة مليون و400 الف افراخ لحم“.
واضـاف الطائـي،ان ”اي منتـوج لحقـول الدواجن اليجري تسـويقه اال بعد 
فحصه بدقة واصدار وثيقة صحية تؤكد خلوه من االمراض من اجل تسـهيل 

مروره بالسيطرات والنقاط االمنية بني املحافظات“.
من جانبه اشـار علوان العزاوي صاحب حقـل دواجن اىل ان“ منتوجات دياىل 
يجـري تسـويقها اىل اسـواق 7 محافظـات يف الوسـط والجنوب ومـن بينها 
بغداد“، الفتا اىل ان ”املحافظة تتم بغزارة االنتاج الذي يسـهم يف سـد جزء من 

حاجة االسواق من منتوجات الدواجن“.
واضـاف العزاوي،ان“ ديـاىل حققت االكتفاء الذاتي منذ اربع سـنوات تقريبا 

والفائض يجري تسويقه اىل بقية املحافظات لوجود طلب متزايد عليه“. 

البرصة/الزوراء:
 بحثـت الرشكة العامـة ملوانئ 
العـراق مع نظريتها اإليرانية يف 
التعاون  مدينـة املحمرة سـبل 
املشـرتك بني الجانبـني وتقديم 
البحريـة يف شـط  التسـهيالت 

العرب.
وقـال املعـاون اإلداري ملوانـئ 
العـراق الكابتن عادل عيل درش 
بحسـب بيـان للرشكـة : انـه 
التقى مدير عام املوانئ اإليرانية 
الجنوبية والكادر املتقدم وبحث 
معـه تبـادل الخـربات وتقديم 
املينائيـة  الخدمـات  افضـل 
يف  البحريـة  التجـارة  لتطويـر 

شط العرب .
وتابـع : تمـت مناقشـة سـبل 
تطويـر االتصاالت بـني موانئ 
العراق واملوانـئ اإليرانية إلدارة 
سـالمة املالحـة يف قنـاة شـط 
مجـال  يف  والتعـاون  العـرب 

التلوث  األرواح ومكافحة  انقاذ 
البحري، الفتا، اىل أنه كان ممثال 
عن الـوزارة يف هـذه املباحثات 
مديرعـام  اىل معـاون  إضافـة 
النقل البحري رئيس املهندسني 

البحريني شهاب احمد طه . 

بغداد/الزوراء:
أكـدت الرشكة العامـة ملوانئ العـراق أنها تعمل 
بشكل حثيث عىل تحسني أعماق القنوات املالحية 
لكي تسـتطيع اسـتقبال البواخر الكبـرية، بينما 
أشـارت إلـى أنَّ بـدايـة الـعـام املقبل ستشـهد 
إكـمــال (النفـق املـائــي املـغـمــور أو نفق 
الـحـريــر) إذ وصـلـت نسـبة اإلنجـاز فيه إىل 

أكثر من 75 %.
وقـال مديـر اإلعـالم يف الرشكة أنمـار الصايفَّ إن 
”الرشكة تـعـمـل بـشــكـل جـــاد وكـبـيـر 
عـلـى تـحـسـني أعـمـاق القنوات املالحية عرب 
إعادة العمـق التصميمي لهذه القنـوات املالحية 
وواجهـات األرصفة إىل 12,5 مرتاً لكي تسـتطيع 
اسـتقبال البواخر الكبرية“, مبيناً أنه ”يف السابق 
كانـت البواخر الكبرية تضـع حموالتها يف موانئ 
قريبة ويتم تفريغها ونقلها يف بواخر صـغـيـرة، 
أمـــا اآلن فتنطلق الـبـواخــر الـكـبـيـرة من 
موانئها وتصل إلـى موانئنا بشـكل مبارش حتى 
وإن كانت كبرية وعمالقة فهي قادرة عىل الرسو 

يف املوانئ العراقية بسالمة وأمان“.
وبشـأن ميناء الفاو الكبري بـني أنَّ ”العمل جـاٍر 
بشـكل واســع يف امليناء وقد أجرت الرشكة لقاء 
مع مدير عام رشكة (دايــو) الكورية التي تقوم 
بتنفيذ مـشـروع ميناء الفاو الكبري وتم االتفاق 
عـىل اإلرساع بإنجـاز العمل يف املينـاء ضمن املدد 
الزمنية املحددة يف العقد بـ 3 سنوات والـ6 أشهر 

املقبلة“.
الـعــراق  مـوانــئ  عـام  ”مديـر  ان  واوضـح 
فـرحـان الفرطويس نـاشــد الرشكة االلـتـزام 
للشـعُب  تطمينهـا  أبـــدت  وقــد  بتوقيتاتهـا 
العراقي بأن العمل سـينجز ضمن املدد القانونية 

أو ربما قبل املدد املتفق عليها“.
وأضــــاف أن ”الــعــمـــل مــــاض فــي 
والـنـفــق  للمينـاء  الـداخـلـيــة  الـطــرق 
املـغـمـور (نفق الـحـريــر) وهــو الـنـفـق 

األكـبــر واألول مـن نوعـه يف منطقـة الـرشق 
األوسـط والخليج والــذي ينفـذ كطريق رسيع 
تحـت مياه خـور الزبري ويتصـل بالخط الرسيع 
الـدويل ليصـل اىل شـمال العـراق ومـن ثـم الـى 
تركيا وبعدهـا الـى املخـزن االوروبـي يف برلني، 
لينقل كل البضائع التي تصل الـى ميناء الـفـاو 
الكبري مـن الهند أو من شـــرق آسـيـا أو مـن 
الـخـلـيــج الــى اوروبـا عن طريـق مخترص 
ومختزل وهو الـقـنـاة الـجـافـة الـعـراقـيـة 
مـن خـالل مينـاء الـفـاو الكبري ويـتـم ربطها 

بالنفق املائي املـغـمـور“.
وأشـار الصايف إلـى أن ”إنجاز النفق املائي املغمور 
وصـل الـى أكثر من 75 %، وهو يف تصاعد وتطور 
إيجابي جــداً وسـيـتـم انـجـازه بـالـكـامـل 
فـي بـدايــة العام املقبل، كما سـتنجز الطريق 
الرابـط بالخط الدويل والطـرق الداخلية الواصلة 
فــي مـقـتـربـات املــيــنــاء مــن خــالل 
نفـس الرشكـة الكوريـة (دايـــو) التـي تــم 
التعاقد مـعـهــا عـلـى انـجـاز املـشــاريـع 
واالرصـفــة الخمسـة االخـيــرة“, الفتا اىل أن 
”الرشكة ووزارة النقل مهتمتان بانجاز املرشوع 

بتوقيتاته القانونية والتعاقدية“.
وأوضـح أن ”عمق املينـاء املتفق عليه هو 19,8 
مـرتا وهـذا الرقـم ال يمكن التالعب بـه ألنه من 
ضمـن التصاميم التي وضعهـا املصصم االيطايل 
وهـي تتابـع وتراقـب مـن قبـل ادارة املوانـئ 

واالستشاري االيطايل“.

@’‘zÓé@¡–‰€a@paÜaãÌa@ùˆbœ@Zá‡´@ãËƒfl
ÚÓ«b‡nu¸aÎ@ÚÌÜbón”¸a@ÚÓÁbœã€a

@ÊÏÓ‹∑@pbƒœb´@7@áœãm@∂bÌÜ@
ãËí@Âfl@›”a@¿@·®@ÚubuÜ

@ÚÓ„aãÌ¸a@bËm7ƒ„@…fl@szjm@÷aã»€a@¯„aÏfl
lã»€a@¡í@¿@ÚÌãzj€a@p˝ÓËèn€a

NN¡éÎ˛a@÷ãì€bi@È«Ï„@Âfl@fiÎ¸a
\ãÌã®a@’–„^@åb≠g@á«Ïfl@Â‹»m@¯„aÏæa

@›vèm@ç◊ãæa@Ÿ‰j€a@pb»Ójfl
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@Âfl@>€b‘néa@ıaäÎ@›n‘€bi@paáÌáËm@Zo¢
@·éb‘€a@’Ìãœ@kÌäám

بغداد/متابعة الزوراء
كشـف مدرب نادي القاسـم الريايض، سامي بحت، أمس، عن تلقيه تهديدات بـ»التصفية الجسدية» 
دفعته إىل تقديم اسـتقالته من قيادة الفريق عقب خسـارته امام فريق نوروز ٣-٢ ضمن منافسـات 
الجولة السادسـة لـدوري الكرة املمتاز.وقال بحت: انه قدم اسـتقالته إلدارة النـادي بعد اللقاء الذي 
جرى يف محافظة السليمانية وذلك بسبب «تهديدات بالتصفية الجسدية» تلقاها من جمهور القاسم 
الـذي حـرض املباراة.واكد: انـه يف طريق عودته اىل العاصمة بغداد سـار خلفه «بـاص فيه ما يقارب 
٢٠ شـخصاً من جمهور القاسم وهم يتوعدون ويتجاوزون ويهددون حياتي».وبني بحث: انه اوصل  

شكواه اىل اعىل املستويات، السيما انه يعرف مجموعة من الجمهور الذين هددوه.

ãºcÎ@ã–ñc

Òãój€a@¿@kÉn‰æa@pbÌäbjfl@Úflb”g@ùœä@á‡»nÌ@¸@b–Óœ@êÓˆä@ZfibuäÜ
بغداد/ متابعة الزوراء

استهجن الرئيس السـابق لنادي الديوانية، حسني العنكويش، ما تردد بشأن 
قـرار لجنـة االنضباط بإصدار عقوبة بحقـه، نافيا تبليغه بمـا تم تداوله يف 
وسـائل التواصل االجتماعي.يشـار إىل أن تقارير إعالمية تناقلت خربا مفاده 
إصـدار عقوبة من لجنـة االنضباط بحق العنكويش، وفق شـكوى تقدم بها 
نائـب رئيـس اتحاد الكرة عـيل جبار.وقـال العنكويش “لم أبلـغ بأي عقوبة 
بشكل شخيص، ثم إن لجنة االنضباط تم حلها بقرار مجلس إدارة االتحاد يف 
االجتماع السابق“.وأضاف: ”ال أعرف من قرر يف االنضباط، ومن خوله، طاملا 
أن اللجنة حلت من األسـاس“.وأوضح: أنه أعلن يف وقت سابق استقالته من 
منصبه رئيسا لنادي الديوانية واعتزل العمل الريايض، وبالتايل القرار مضحك 
ال قيمـة له (حسـب تعبريه).وتابع: ”قرارات االنضباط أثنـاء عملها بالفرتة 
السـابقة كانت حربا عىل ورق، يف املوسـم املايض قرروا مرتني إصدار عقوبة 
ماليـة بحقي ولم أدفع دينـارا واحدا“.وواصل: ”القرارات كانت لالسـتهالك 
اإلعالمي، فما بالـك واللجنة اآلن تم حلها!“.وختم: ”الرتويج ملثل هذه األمور 
(معاقبتـه) هي مجاملة فارغة لنائب رئيس االتحاد عيل جبار، الذي انتقدت 

عمله مرارا وتكرارا ألنه قائم عىل املجامالت وليس عىل رؤية مهنية“.

@Û‹«@äb‰€a@|n–Ì@ÔíÏÿ‰»€a@µèy
Òãÿ€a@Üb•a@¿@¬bjõ„¸a@Ú‰ß

بغداد/ متابعة الزوراء
 أعلـن وزيـر الشـباب والرياضـة، رئيـس 
االتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، 
عـدم امكانية موافقة االتحـاد الدويل اللعب 
عىل ارض العراق يف مباراتي سـوريا وكوريا 

الجنوبية ضمن تصفيات كأس العالم.
وقـال درجـال إن ”قـرار اللعـب يف مالعبنا  
ليس باالمر السـهل وال الهني“، موضحاً أن 
”تقارير أمنية تخص الوضـع العام يف البلد 
تصـل لالتحـاد الدويل وتعرض عليه بشـكل 

متواصل ويتخذ من خاللها القرارات“.
وأضـاف درجـال ”أنا لم اشـعر مـن خالل 
لقاءاتـي املتكررة برئيـس االتحاد الدويل أنه 
يتعمـد ابعاد العراق عـن احتضان مبارياته 
وسـائل  يف  يثـار  كمـا  الرسـمية  الدوليـة 

االعالم“.

وبني أنه ”التوجد عواطف او مجامالت لدى 
االتحاد الدويل يف مثل هكذا امور، سيما وأنه 
يرتقـب الوضع يف العـراق وتصله معلومات 
دقيقـة يف ضوئها يخـرج بمقرراته بشـأن 
السـماح او الرفـض إلقامـة املباريـات يف 

مالعبنا“.
من جانبه، قال رئيس االتحاد السـابق، عبد 
الخالق مسـعود، إنه يحـق لالتحاد العراقي 
لكرة القدم رفع شـكوى ضد االتحاد الدويل 
بمحكمة كأس الدولية بسـبب منعه للعراق 

اللعب عىل ارضه.
واستدرك قائال ”لكن ال نعرف هل سيكسب 

االتحاد العراقي القضية ام ال“.
وأشار مسعود اىل ان ”الشكوى التنفع اآلن، 
الن االتحاد العراقي قد تأخر برفع الشكوى، 

واملباراة لم يتبق عليها سوى ايام“.

åbn‡æa@äÎá€a@pbèœb‰fl@¿@Új‹�€a@¯ub–Ì@›ÓiäaÎ@ıb‰Óæa@‚bfla@ãr»nÌ@k‘‹€a@›flby
Èmaäbón„a@›ñaÏÌ@Òãój€a@¡–„

بغداد/ متابعة الزوراء  

عدسة/ غزوان املينائي- ضياء الدلفي

أنقـذ نجم القوة الجويـة حمادي أحمد 

فريقه من الخسـارة، بتسـجيله هدف 

التعـادل أمام امليناء، يف وقت متأخر من 

املباراة، التي أقيمت مساء امس الثالثاء 

يف الفيحاء بمدينة البرصة، والتي انتهت 

بالتعـادل اإليجابـي بهدف لـكل فريق، 

لحسـاب الجولة السادسـة من الدوري 

املمتاز.

وكانت املباراة متكافئة بشوطها األول، 

حيـث حاول امليناء عـرب محرتفه جابي 

بكرة خطرية، لكن الحارس تصدى لها، 

ورد القوة الجوية عن طريق موسـيس، 

ولكن محاولته هو اآلخر افتقدت للدقة، 

لينتهي الشوط األول بالتعادل السلبي.

 يف الشـوط الثانـي، تمكـن املينـاء من 

افتتـاح النتيجـة يف الدقيقـة 68 عـرب 

الالعب سالم أحمد.

وضغط القوة الجويـة لتعديل النتيجة، 

وتمكن يف الدقيقة 83 عرب قائده حمادي 

أحمد من تحقيق التعادل، حينما استغل 

كرة عرضية وحولها يف الشباك، لتنتهي 

املبـاراة بالتعادل اإليجابـي بهدف لكال 

الفريقني.

 ورفـع القوة الجوية رصيده إىل النقطة 

13 يف املركـز الثالث، بينمـا رفع امليناء 

رصيـده إىل النقطـة الثالثـة يف املركـز 

التاسع عرش. 

وقلب أربيـل تأخره إىل انتصـار بنتيجة 

1-2 عـىل الطلبة، مسـاء امس الثالثاء، 

عىل ملعب فرانسو حريري. 

ثنائيـة أربيـل حملـت توقيـع شـافيو 

مومانـي، فيمـا سـجل سـتيفن بافور 

هدف الطلبة.

ورفع أربيل رصيده إىل 6 نقاط يف املركز 

12، فيمـا تجمد رصيـد الطلبة عند 10 

نقاط يف املركز السادس.

بـدأ الطلبة، املبـاراة بأفضليـة واضحة 

أسفرت عن هدف رسيع سجله املحرتف 

الدقيقـة  يف  بافـور  سـتيفن  الغانـي 

التاسعة، بعد تمريرة من سليم حميد.

وأضاع الطلبـة فرصة أخرى عن طريق 

الالعب عيل صالل.

ويف الدقيقة 40، تعادل أربيل عن طريق 

املحرتف الغانـي شـافيو موماني، بعد 

تمريـرة مـن حيـدر قهرمـان، لينتهي 

الشوط األول بالتعادل 1-1.

ويف الشـوط الثاني، ضغـط أربيل بقوة 

وحصـل عىل أكثر مـن فرصة، ونجح يف 

تسجيل هدف الفوز عن طريق موماني، 

بالدفـاع  اصطـدت  كـرة  سـدد  الـذي 

وغالطت الحارس دولفان مهدي.

وحقق النجف فـوزا مهما عىل مضيفه 

زاخـو بهـدف دون رد يف املبـاراة التـي 

أقيمت مساء امس يف ملعب زاخو.

وبعد سلسلة من النتائج السلبية للنجف 

والتي أجربت املدرب هاتف شـمران عىل 

االسـتقالة تمكن الفريق من اسـتعادة 

توازنه بفوز مهم خارج الديار.

الشـوط  لزاخـو يف  األفضليـة  وكانـت 

األول حيث حـاول املحرتف الكامريوني 

سـيدرك من إحـدى الكرات لكـن كرته 

العارضـة وحـاول أمجـد وليـد  علـت 

بمحاولـة ثانيـة تصـدى لهـا الحارس 

لينتهي الشوط األول بالتعادل السلبي.

ويف الشوط الثاني أضاع أحمد لفتة كرة 

خطـرية لكـن املهاجم املخـرضم أمجد 

رايض تمكـن مـن ترجيـح كفـة فريق 

النجف بإحرازه هدف التقدم يف الدقيقة 

82 لتنتهي املبـاراة بفوز النجف بهدف 

دون رد.

ورفع النجف رصيده إىل النقطة الثامنة 

يف املركز العارش بينما تجمد رصيد زاخو 

عند النقطة العارشة يف املركز السابع.

وقلب نفـط البرصة تأخـره إىل انتصار 

أمـام ضيفـه الديوانية بهدفـني مقابل 

هدف، مسـاء امـس الثالثـاء، يف ملعب 

الفيحاء.

بهذه النتيجة، رفع نفط البرصة رصيده 

إىل النقطة العارشة يف املركز السـادس، 

بينما تجمد رصيد الديوانية عند النقطة 

السادسة يف املركز الثاني عرش.

وحاول نفط البرصة التسجيل يف الشوط 

األول، لكنـه أضاع فرصتـني عرب العبه 

املميز أحمد فرحـان واملحرتف نيجوي، 

فيما مرت رأسـية مصطفى ناظم فوق 

العارضة.

ويف الشـوط الثانـي، افتتـح الديوانيـة 

النتيجـة عرب املحـرتف التوجـويل دوف 

وومي يف الدقيقة 70.

وضغـط نفـط البـرصة بقوة مـن أجل 

العودة للمبـاراة، وتمكن من التعادل يف 

الدقيقة 85 بواسـطة املحرتف التوجويل 

باترك نجومبي.

ويف الدقيقـة 89، تمكـن أحمـد فرحان 

من إهداء الفوز لنفط البرصة من ركلة 

حرة مبارشة، لتنتهي املباراة (2-1).

ويف مباراة أخرى ضمن الجولة نفسها، 

تمكـن نفط ميسـان مـن تحقيق فوز 

صعب عىل سـامراء (1-2) مساء امس 

عىل ملعب ميسان.

نفط ميسـان بدأ املباراة بقـوة وتمكن 

مـن التقـدم عـرب مهاجمه فـالح عبد 

الكريم يف الدقيقة الرابعة.

وعاد سـامراء بالتعـادل يف الدقيقة 32 

من ركلة جزاء سجلها مصطفى حنون، 

لينتهي الشوط األول (1-1).

ويف الدقيقـة األوىل من الشـوط الثاني، 

تمكـن سـتار جبار من إضافـة الهدف 

الثانـي لنفـط ميسـان، بينمـا عجـز 

التعـادل، وأهـدر  سـامراء عـن إدراك 

الفرص التي سنحت له، لتنتهي املباراة 

.(2-1)

ورفع نفط ميسـان رصيـده إىل النقطة 

الثامنـة يف املركز التاسـع، بينما تراجع 

سامراء للمركز األخري بنقطة واحدة.

بغداد/ متابعة الزوراء
أكدت ادارة نادي الرشطة أن فريقها الكروي 
لن يشـارك يف بطولة دوري أبطال آسيا بعد 
حرمـان النجف من قبل االتحاد اآلسـيوي، 
مشـرية اىل أن النادي لـن يكن بديال ألي ناد 
آخر رغم ان الرشطة حل رابعاً خلف النجف 
يف املوسـم السابق.وقال الناطق باسم نادي 
الرشطة حسـني الخرسـاني ان املشـاركة 
يف البطولـة االسـيوية اسـتنزاف فنـي قبل 
ان تكـون اسـتنزافاً ماديا، مبينـا ان فريق 
الرشطـة غـري ملزم باملشـاركة االسـيوية 

وإن كان خلف فريق نـادي النجف الذي تم 
ابعاده من املشـاركة بقرار آسيوي.واضاف 
ان ادارة النادي رسـمت مخططا للمشاركة 
املحلية بغية الوصول اىل الهدف الذي تنشـد 
له.واشار اىل انه ليس ذنبنا ان يحرم النجف 
وعليـه ال يجـب يحـب ان نكـون البديـل، 
وسنركز عىل بطولتي الدوري املمتاز وكأس 
العراق.وكان االتحاد اآلسـيوي لكرة القدم 
قرر حرمان النجف من املشـاركة االسيوية 
بسـبب عدم تسـديد ديونه لصالـح العبني 

سبق وان مثلوه يف الدوري املمتاز .

كركوك / مهدي الربحاوي 
أعلنـت رشكـة أفا سـبور الرتكيـة، املنفذة 
ملـرشوع تأهيـل ملعـب كركـوك األوملبـي، 
تحديـد العرشين من الشـهر املقبـل موعداً 
الفتتـاح امللعـب بعـد التعهد الـذي قطعته 
وزارة الشـباب والرياضـة للرشكـة املنفذة 

باطالق املبالغ املالية املرتتبة عليها .
وقـال مديـر املـرشوع وهـاب رشـيد إن“ 

الرشكـة تبذل جهوداً كبـرية إلنهاء األعمال 
النهائيـة للمرحلة األوىل قبل تاريخ افتتاحه 
يف العرشين من الشهر املقبل“، مشرياً اىل أن 
”ذلك يعتمـد عىل اطالق املبالـغ املخصصة 

للمرشوع“. 
وأضـاف رشـيد أن ”الرشكة لم تتسـلم أي 
مبلـغ حتـى اآلن عـىل الرغـم مـن التعهـد 
الذي وقعه وزير الشـباب مـع الرشكة منذ 

أكثر مـن عرشين يوماً وهـو مخالف أيضاً 
للتوقيتـات التي طالبت بهـا الرشكة إلنهاء 

أعمال املرحلة األوىل من اإلنجاز“.
وتابـع رشـيد: ”لقـد بذلنـا جهـوداً كبرية 
من أجـل مواصلة العمـل يف الليل والنهار“، 
موضحا أن ”الجانب املايل يوقف تطلعاتنا يف 
إنجاز املرشوع السيما أن هنالك سلفا مالية 

منذ عام 2014 ولم تطلق حتى اآلن“.

بغداد/ ميثم الحسني
يقـام اليـوم األربعـاء املؤتمر الفنـي الخاص 
ببطولـة أنديـة العـراق أللعاب القـوى والتي 
سـتقام للفرتة من 27 ولغاية 30 من الشـهر 
الجـاري يف ملعب كلية الرتبيـة البدنية وعلوم 
الرياضة.وقـال األمني العام لالتحـاد الدكتور 
عيل صادق: ان مسـاء اليوم األربعاء سيشهد 
إقامـة املؤتمر الفني الخـاص ببطولة األندية 
واملؤوسسـات أللعـاب القـوى حيث سـيقام 
املؤتمـر يف وزارة الشـباب والرياضـة عىل أن 

تقـام البطولة وعىل مدى ثالثـة أيام يف ملعب 
يف  الرياضـة  البدنيـة وعلـوم  الرتبيـة  كليـة 
الجادرية.وبني: أن االتحاد أكمل جميع األمور 
اللوجسـتية للبطولة لتكون نسخة استثنائية 
مـن حيـث املعـدات وتهيئـة امللعـب وإكمال 
الشاشـات الخاصة بالسـباقات حيث نسعى 
لتقديم بطولة مثالية. الفتا اىل: أن االتحاد اعد 
برنامجا لكشـف التالعب باألعمار وسـيحمل 
األندية واملدربني والالعبني ممن يثبت تالعبهم 
باألعمار، وكذلك فيما يخص املنشـطات ومن 

يثبـت تناول مـادة محظورة يتحمـل تكاليف 
الفحوصـات وكذلك التبعات القانونية املرتتبة 
عىل ذلك.وأوضـح: أن االتحاد يأمل مشـاركة 
املنتخبـات عـدد مـن  تنتظـر  طيبـة حيـث 
االستحقاقات الدولية والبطولة ستكون محكا 
حقيقيا لجميع الالعبني مثلما هي تنافس بني 
األندية واألرقام سـتكون الحد الفاصل لدعوة 
العبي املنتخبات.يشـار إىل أن البطولة ستقام 
أيام الخميس والجمعة والسـبت وتمثل الدور 

األخري للموسم الحايل.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
الزميل العزيز، نور نزار، مقدم برنامج (مالعب) 
الـذي يبث من عىل شاشـة قنـاة (التغيري) اكد 
تعـرض والدته ألزمة صحية قبـل فرتة زمنية 
قصـرية، حيـث رقـدت عـىل اثرهـا يف احـدى 
مستشـفيات العاصمة بغداد، خالص االمنيات 
لوالدة الزميل الخلوق بالشـفاء التام وان يلبسـها 

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

مراسل النرشة الرياضية يف القناة العراقية االخبارية 
بمحافظة واسط، الزميل العزيز ميثاق الزريجي، 
حصـل عىل املركـز االول يف دورة اعداد التقارير 
التلفزيونيـة واالذاعيـة التـي نظمتها شـبكة 
االعالم العراقـي، كل التوفيـق والنجاح للزميل 

الخلوق الزريجـي بمواصلة النجاح يف مشـواره 
املهني.  

 *****************
سـمت الهيئـة االداريـة لنـادي نفـط ميسـان 
الريايض، الزميـل حيدر  خضري، مديرا للمكتب 
االعالنـي للنادي خلفا للزميل مهند الالمي الذي 
فاز بمنصب عضو الهيئة االدارية يف االنتخابات 
التـي جرت مؤخـرا، كل االمنيـات للزميل العزيز 
بتحقيـق النجـاح وتـرك بصمـة مميـزة يف مهمته 

املهنية الجديدة.
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ل  السابق ألسطورة قا املحامي 
دييغو  القدم  الطبي كرة  العالج  إن  مارادونا 

بعد  وذلك  وفاته“،  إىل  وأّدى  جداً  سيئاً  ”كان  ملوكله  املقّدم 
شهادته يف التحقيق يف وفاة النجم األرجنتيني.

بعد شهادته ألكثر من ثالث  للصحفيني  وقال ماتياس مورال 
ساعات يف مكتب املدعي العام يف سان إيسيدرو، يف الضواحي 
وفاة  مالبسات  يف  يحقق  الذي  آيرس  لبوينوس  الشمالية 
مارادونا: ”األخطاء التي ارتكبت كانت كثرية ألن دييغو مات، 

انتفخ وانتفخ املسكني حتى انفجر قلبه“.
”كان  مارادونا  تلقاه  الذي  الطبي  العالج  أن  املحامي  وأضاف 

سيئاً جداً وأّدى إىل وفاته“.
والكبد  الكىل  يف  مشاكل  من  يعاني  كان  الذي  مارادونا  وتويف 
الكحول  عىل  وإدمان  عصبي  وتدهور  القلب  يف  وقصور 
 2020 الثاني/نوفمرب  ترشين   25 يف  قلبية  بنوبة  واملخدرات، 
عن عمر ناهز 60 عاًما، وذلك بعد أسبوعني من إجراء عملية 

جراحية لورم دموي يف الرأس.
وكان مارادونا يتعاىف يف مسكن خاص تحت إرشاف فريق طبي 
يف  سابقاً  العامة  النيابة  إليهم  استمعت  أشخاص  سبعة  من 
إطار التحقيق يف ”القتل غري العمد يف ظروف مشّددة“ لتحديد 
من  ملصريه“  ”ُترك  السابق  املستديرة  الكرة  نجم  كان  إذا  ما 
قبل فريقه املعالج قبيل وفاته، ما أدى إىل ”عالج غري مالئم“ 

أسهم يف موته البطيء.
وروى ماتياس مورال زيارته األخرية إىل موكله يف 16 ترشين 

الثاني/نوفمرب، قبل تسعة أيام من وفاته.
املنزل، كان صوته غريًبا وآلًيا وحاداً  وقال: ”عندما دخلت 
ثم  الصحية.  دييغو  بحالة  الجميع  أبلغت  ومتقطًعا،  جداً 
بها يف  املحتفظ  املاء  أن ذلك بسبب كمية  أدركت  ذلك  بعد 

الجسم“.
ووصف املحامي بـ“الجنون“ قرار األرسة بمواصلة تعايف 

مارادونا خارج املستشفى.

وقال: ”مارادونا لم يكن لديه سبب للذهاب إىل املنزل عندما قال 
تم  أنه  معتقًدا  الخاصة“،  العيادة  يف  للبقاء  اضطر  إنه  األطباء 
الكبريتني داملا  ابنتيه  إىل  ابنتيه“، يف إشارة  ”التخيل عنه من قبل 

وجانينا.
هو  واآلخر  األخالقية  املسؤولية  هو  يشء  هناك  ”لكن  وتابع: 

املسؤولية القانونية“.
األرجنتيني  للنجم  الكبريتان  والنجلتان  مورال  ماتياس  ودخل 

السابق يف معركة قانونية حول استخدام ”ماركة مارادونا“.
التي  الدعوى  القضاء  رفض  املايض،  أيلول/سبتمرب  بداية  يف 
األسماء  بتسويق  له  املرّخص  مورال  ضد  وجانينا  داملا  رفعتها 
واأللقاب واألسماء املستعارة التي تشري إىل مارادونا الذي كان قد 

منحه توكيًال عام 2015 من أجل تقديم الدعم املايل لشقيقاته.
وتم اللجوء إىل القضاء املدني أيًضا بخصوص اقتسام إرث النجم 

السابق لناديي برشلونة اإلسباني ونابويل اإليطايل.
باإلضافة إىل داملا (34 عاًما) وجانينا (32 عاًما)، اعرتف مارادونا 
 34) جونيور  دييغو  مختلفة:  عالقات  من  آخرين  أطفال  بثالثة 

عاما) وجانا (25 عاًما) ودييغو فرناندو (8 أعوام).

تأخر  مع  للتعامل  األخري  السيناريو  برشلونة  بدأ 
عقد  عىل  التوقيع  يف  ديمبيل،  عثمان  الفرنيس 

جديد مع البارسا.
وينتهي عقد ديمبيل يف صيف 2022، ولم يرد 
الالعب الفرنيس حتى اآلن عىل عرض النادي 

بشأن التجديد.
ديبورتيفو“  ”موندو  لصحيفة  ووفًقا 
أن  يعتقد  برشلونة  فإن  اإلسبانية، 
وكيله  لكن  االستمرار،  يريد  ديمبيل 
ناٍد  إىل  الرحيل  برضورة  يقنعه 
رياضية  مزايا  عىل  للحصول  آخر 

واقتصادية أكرب.
أن  إىل  الصحيفة  وأشارت 

برشلونة منح ديمبيل مهلة أخرية ملدة شهر من اآلن، للرد 
عىل عرض التجديد.

برشلونة  التجديد مع  اإلسباني عدم  الالعب  قرر  ويف حال 
املريكاتو  يف  للبيع  سيعرضه  األخري  فإن  املهلة،  خالل 

الصيفي املقبل.
مناقشات  تزال هناك  ال  أنه  ديبورتيفو“،  ”موندو  وذكرت 
يف برشلونة حول رد فعل النادي إذا رفض ديمبيل التجديد 
اآلن، هل يرسله املسؤولون إىل املدرجات فوًرا، أم يستمر يف 

اللعب حتى يناير/ كانون الثاني.
مع  جلسات  لعقد  يجهز  برشلونة  إن  الصحيفة  وقالت 
أن االستمرار يف برشلونة  إقناع  أجل  الفرنيس، من  الالعب 
أقل من  راتب  وإن حصل عىل  له، حتى  األفضل  الحل  يعد 

عروض األندية األخرى.

                         

ثميناً عىل حساب ضيفه  اللقب فوزاً  حقق بشيكتاش حامُل 
غلطة رساي ٢-١، ضمن الجولة العارشة من الدوري الرتكي.

طريق  عن  بالتسجيل  املباراة  كان  رساي  غلطة  أن  ورغم 
عادلو  األرض  أصحاب  أن  إال  تشيكيلداو»،   «الكسندرو 
التاسعة  الدقيقة  يف  رأسية  من  الرين»  «سايل  عرب  النتيجة 
والثالثني، ليعود الالعب ذاته مهدياً فريقه النقاط الثالث،  رغم 
بعد  بالتعادل  للخروج  للضيوف  اتيحت  التي  الثمينة  الفرصة 
منحهم ركلة جزاء، غري أن املرصي «مصطفى محمد «فشل 
«ايرسن  قبل  التصدى من  بعد  الثاني،  الهدف  إىل  ترجمتها  يف 
إىل  رصيده  بشيكتاش  رفع  الفوز  وبهذا  اوغلو»  ديستان 

عرشين نقطة يف املركز الثالث.

أعلنت رابطة الدوري اإليطايل أّن مهاجم نابويل الدويل النيجريي 
قبل  من  عنرصية  هتافات  ضحية  كان  أوسيمني  فيكتور 
جماهري روما خالل مباراته أمام ضيفه والتي انتهت بالتعادل 

السلبي عىل امللعب االوملبي يف العاصمة اإليطالية.
التمييزية ذات  أّنه بشأن: «الهتافات  الرابطة يف بيان  وأفادت 
أوسيمني»،  الالعب فيكتور  استهدفت  التي  العنرصي  الطابع 
إضافية،  تحقيقات  إجراء  الرابطة  يف  الريايض  القايض  قّرر 
كلّف بها املدعي العام لالتحاد املحيل للعبة، لتحديد «بالتفصيل 
مدة ومدى» هذه الهتافات.وحددت الرابطة أّن هذه الهتافات 
وأشارت  عنها»  بالتوقف  املطالبة  بعد  تتجدد  «لم  العنرصية 
املسؤولني».وعادت  عىل  التعرف  أجل   من  روما  «تعاون  إىل 
مراراً  تكررت  والتي  لالعبني  واملسيئة  العنرصية  الهتافات 
املوسم  بداية  منذ  اإليطالية  املالعب  إىل  السابقة،  األعوام  يف 
الجديد، وذلك تزامناً مع عودة الجماهري إىل املالعب بعد غياب 

دام قرابة عام عىل خلفية تداعيات تفيش فريوس كورونا.

يد  عىل   ٥-٠ يونايتد  مانشسرت  هزيمة 
ليفربول يمكن أن تكون بداية النهاية، أو 

يف الواقع القشة األخرية، لسولشار.
كان أداء الفريق سيًئا هذا املوسم، وانتقد 
غري  من  حتى  األخرية  الفرتة  يف  بشدة 
عشاق يونايتد، حيث فشل يف الفوز بأي 
(خرس  محلية  مباريات  خمس  آخر  من 
النقاط  بحصد  ونجح  مباريات)  أربع 
من  هدف  بفضل  األخرية  اللحظة  يف 
كريستيانو رونالدو عىل كل من فياريال 
بعد  أوروبا  أبطال  دوري  يف  وأتاالنتا 

خسارة محرجة ٢-١ أمام يونغ بويز.
من  عدداً  الريدز  أمام  الخسارة  وسجلت 
للشياطني  املحرجة  القياسية  األرقام 
أوسع  عىل  االنتقادات  وفتحت  الحمر، 

أبوابها حول املدرب سولشار.
قرار حاسم من مانشسرت يونايتد 

الدائر  الجدل  يونايتد  مانشسرت  حسم  ـ 
جونار  أويل  النرويجي  مصري  حول 
خالل  للفريق،  الفني  املدير  سولسكاير، 

املوسم الحايل.
أن  التقارير،  من  العديد  وزعمت 
عقب  اإلقالة  من  قريب  سولسكاير 
بنتيجة  ليفربول  أمام  األخرية  الخسارة 
التاسعة  الجولة  منافسات  ضمن   ،٥-٠

من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
سبورتس»  «سكاي  لشبكة  وفًقا  ولكن 
يونايتد  مانشسرت  فإن  الربيطانية، 
املباريات  يف  سولسكاير  عىل  سيبقي 
وأتاالنتا  توتنهام  ضد  املقبلة  الثالث 

ومانشسرت سيتي.
رغم  أنه  إىل  الربيطانية  الشبكة  وأشارت 
تحرك  أي  يوجد  ال  لكن  السيئة،  النتائج 
سولسكاير  مقعد  أن  يوضح  النادي  من 

معرض للخطر.
إيطاليا  سكاي  «قناة  الشبكة  وقالت 

كشفت عن وجود اتصاالت بني مانشسرت 
يونايتد واملدرب اإليطايل أنطونيو كونتي، 
بني  اتصاالت  أي  وجود  عدم  نؤكد  لكننا 

الطرفني».
ويحتل الشياطني الحمر املركز السابع يف 
املمتاز  اإلنجليزي  الدوري  ترتيب  جدول 

هذا املوسم برصيد ١٤ نقطة.
 ٣ مدته  عقداً  النرويجي  املدرب  ويملك 
النتائج املخيبة  سنوات مع يونايتد، لكن 
مستقبل  حول  تكهنات  أثارت  لآلمال 

الرجل صاحب الـ٤٨ عاماً.
فمن  بالفعل،  سولشار  استبدال  تم  وإذا 
مسؤولية  ويتحمل  مكانه  يأخذ  قد  الذي 

قيادة اليونايتد للعودة إىل القمة؟ 
أنطونيو كونتي

ـ يبدو كونتي، ومن نواح كثرية، مناسباً 
وإحدى  حالياً،  متاح  يونايتد، هو  لفريق 
أبرز نقاط تفضيله أنه يملك سجالً حافالً 
مع  اإليطايل  الدوري  آخرها  باأللقاب 

إنرت، كما يملك الخربة والنجاح يف إنكلرتا 
مع  املمتاز  اإلنكليزي  بالدوري  فاز  حيث 
تشيليس يف عام ٢٠١٧ (حصد ٩٣ نقطة) 
يف  اإلنكليزي  االتحاد  كأس  عىل  وحصل 

العام التايل.
يتمتع كونتي بسمعة طيبة لكونه مدرباً 
املعنوية  الروح  عىل  ومؤثراً  حماسياً، 
لالعبني وبالتايل قد يكون مغرًيا لليونايتد، 
املمتاز  اإلنكليزي  بالدوري  يفز  لم  الذي 
يف  فريغسون  أليكس  السري  اعتزال  منذ 

عام ٢٠١٣.
يونايتد  مدافع  يعتقد  ال  ذلك،  ومع 
منتخب  مدرب  أن  نيفيل  غاري  السابق 
حيث  للنادي،  مناسباً  السابق  إيطاليا 
«كونتي  تلفزيونية:  ترصيحات  يف  قال 
مانشسرت  إىل  أحرضه  لن  لكنني  متاح، 
يونايتد. لن أحرضه إىل هنا اآلن. ال أعتقد 
ملانشسرت  مناسب  كونتي  أنطونيو  أن 

يونايتد».

زين الدين زيدان
حالياً،  متاح  النخبة  من  آخر  مدرب  ـ 
زين  هو  خاص،  بشكل  ساحر  وخيار 
الثانية  املهمة  انتهت  حيث  زيدان،  الدين 
لريال  كمدرب  السابق،  الفرنيس  لالعب 
يزال  وال  السابق  مايو  آيار/  يف  مدريد 

متاحاً.
ثالث  أوروبا  أبطال  بدوري  زيدان  فاز 
كمدرب  األوىل  فرتته  يف  متتالية  مرات 
الليغا  يف  لقبني  أيضاً  وحقق  للمرينغي، 
التي قضاها  الخمس  السنوات  عىل مدار 
ليقدم نفسه كمدرب من  امللكي،  بيته  يف 

طراز مميز جداً يف أوروبا.
الالعب السابق البالغ من العمر ٤٩ عاًما 
عدد  ألكرب  القيايس  الرقم  صاحب  هو 
أرضه  خارج  املتتالية  االنتصارات  من 
فرتة  وأطول   ،(١٣) اإلسباني  الدوري  يف 
بدون هزيمة يف كرة القدم اإلسبانية (٤٠ 
مباراة)، وسرياه يونايتد بالتأكيد بمثابة 

السابق  نجمه  ليقود  للغاية  جذاب  وجه 
وفاران  بوغبا،  ومواطنيه  رونالدو، 

ومارسيال.
بريندان رودجرز

حظوظ  عىل  رودجرز  بريندان  يحصل  ـ 
هذه  يف  السابقني  االسمني  من  أقل 
يف  كبرية  بخربة  يتمتع  لكنه  القائمة، 
الكرة اإلنكليزية، إذ أنه يقوم بعمل رائع 
سيتي،  لليسرت  كمدرب  الحايل  منصبه  يف 
حيث قاد الثعالب إىل إحراز كأس االتحاد 
املوسم  اإلطالق  عىل  مرة  ألول  اإلنكليزي 
املركز  احتالل  إىل  باإلضافة  املايض، 
موسمني  يف  املمتاز  الدوري  يف  الخامس 

متتاليني.
يف  متتالية  محلية  ثالثية  حقق  كما 
موسمني ونصف مع سلتيك، لكن ارتباطه 
يكون  قد  ليفربول ماضياً  يونايتد  بغريم 
بعد نقطتني من  أن كان عىل  بعد  عقبة، 
ثاني  املمتاز يف  اإلنكليزي  بالدوري  الفوز 

مواسمه مع الريدز.
إريك تن هاج

أندية  أنظار  محط  املدرب  هذا  يبدو  ـ 
كبرية عديدة يف أوروبا، حيث فاز بلقبني 
وحقق  أياكس  مع  الهولندي  بالدوري 
نصف  إىل  فيها  وصل  ُتنىس  ال  مسرية 
نهائي دوري أبطال أوروبا موسم ٢٠١٨-

ويوفنتوس  بمدريد  أطاح  حيث   ،٢٠١٩
قبل أن يخرج أمام توتنهام.

يقدم أياكس أيضاً هذا املوسم أداء ممتعاً 
ويتقدم  هاج،  تني  قيادة  تحت  وفعاًال 
بفوزه  الدوري،  صدارة  يف  نقاط  بأربع 
األحد  يوم   ٥-٠ آيندهوفن  منافسه  عىل 
إذا  ما  نرى  أن  يبقى  ذلك،  املايض.مع 
مع  أيضاً  ارتبط  الذي   - الهولندي  كان 
استعداد  عىل  سيكون  يونايتد  نيوكاسل 

للرحيل يف منتصف املوسم.

مضيفه  عىل  تغلب  عندما  صحوته  اللقب  حامل  باكس  ميلووكي  واصل 
توازنه  كليربز  أنجليس  لوس  استعاد  فيما   ،١١٩-١٠٩ بايرسز  إنديانا 
بتحقيق لالنتصار األول هذا املوسم عندما تغلب عىل ضيفه بورتالند ترايل 

باليزرز ١١٦-٨٦ يف دوري كرة السلة األمريكي للمحرتفني.
النجم  عىل ملعب «غاينربيدج فيلدهاوس» وأمام ١٧٩٠٠ متفرج، فرض 
اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو نفسه نجما ملباراة فريقه ضد بايرسز وكان 
عىل بعد تمريرة حاسمة من الـ»تريبل دابل» حيث سجل ٣٠ نقطة مع ١٠ 

متابعات وتسع تمريرات حاسمة.
لباكس  تواليا  الثاني  الفوز  يف  ألني  وغرايسون  ميدليتون  كريس  وساهم 
مضيفه  أمام  الثانية  املباراة  يف  املذلة  خسارته  بعد  املوسم  هذا  والثالث 
ميامي هيت ٩٥-١٣٧ والتي كانت األوىل من ثالث مباريات متتالية خارج 
القواعد، حيث سجل األول ٢٧ نقطة مع سبع تمريرات حاسمة وخمس 
نقطة   ١٣ جانب  إىل  نقطة،   ١٩ ألني  غرايسون  الثاني  وأضاف  متابعات، 

وسبع متابعات للبديل بات كونوغتون.
األرباع  وحسم  البداية  منذ  املباراة  مجريات  عىل  سيطرته  باكس  وفرض 
الثالثة األوىل يف صالحه ٣٤-٣٠ و٣٢-٢٧ و٣٥-٢٩، قبل أن ينتفض بايرسز 
هذا  الثالثة  الخسارة  يتجنب  أن  دون   ٢٣-١٨ ويكسبه  األخري  الربع  يف 

دومانتاس سابونيس  والليتواني  بروغدون  مالكولم  الثالثي  املوسم.وبرز 
سبع  مع  نقطة   ٢٥ األول  بتسجيل  بايرسز،  صفوف  يف  دوارتي  وكريس 
أربع مباريات مع ٢١  الثالثة يف  تمريرات حاسمة، والثاني «الدابل دابل» 
نقطة و١٣ متابعة، والثالث ١٨ نقطة. وتابع دوارتي البالغ من العمر ٢٤ 

عاما ويحمل جنسيتي كندا وجمهورية الدومينيكان، بدايته القوية 

يف الدوري بتسجيله ١٥ نقطة عىل األقل يف مبارياته األربع األوىل يف مسريته 
االحرتافية.

خسارتني  بعد  املوسم  هذا  األول  فوزه  كليربز  أنجليس  لوس  وحقق 
متتاليتني عندما تغلب عىل ضيفه بورتالند ترايل باليزرز ١١٦-٨٦.

ويعود الفضل يف فوز كليربز إىل البديل لوك كينارد الذي سجل ٢٣ نقطة، 
إضافة إىل ١٨ نقطة لريجي جاكسون و١٦ نقطة لبول جورج.

الربعني األول والثالث وحسمهما يف صالحه ٣١- ورضب كليربز بقوة يف 
١٧ و٣٥-١٩ حتى أنه وسع الفارق إىل ٣٥ نقطة (١٠٠-٦٥)، فيما انتهى 

الربعان األول واألخري بالتعادل بنتيجة واحدة ٢٥-٢٥.
وعاد بروكلني نتس اىل سكة االنتصارات عندما تغلب عىل ضيفه واشنطن 
ويزاردز ١٠٤-٩٤ بفضل نجمه كيفن دورانت صاحب ٢٥ نقطة مع ثماني 

متابعات وأربع تمريرات حاسمة.
ويدين نتس بانتصاره أيضا إىل البديل باتي ميلز الذي سجل ٢١ نقطة يف 
نقطة   ١٤ بتسجيل  هاردن  اآلخر جيمس  النجم  اكتفى  فيما  دقيقة،   ٢٣
براون  بروس  متابعات، وأضاف  تمريرات حاسمة وست  فقط مع تسع 
١٤ نقطة أيضا.يف املقابل، كان براديل بيل أفضل مسجل للضيوف برصيد 

١٩ نقطة.

الرياضيالرياضي
@Ô„Î6ÿ€¸a@áÌ5€a
@Ô„Î6ÿ€¸a@…”Ïæa

alzawraanews@yahoo.com
www.alzawraapaper.com7

@Û‹«@�b‰Ó$@�aåÏœ@’‘±@ïbnÿìi
aãé@Ú�‹À

@pbœbnÁ@ÚÓzö@µ‡ÓéÎc
bflÎä@7Ábª@Âfl@ÚÌãó‰«

Ô„Î6ÿ€a@‚˝«a _@Èn€b”g@fiby@¿@äbì€Ïé@Úœ˝©@|íãæa@ÏÁ@Âfl@NNN@ÊaáÌå@‚c@>„Ï◊

ÊåaÏn€a@áÓ»nèÌ@å5Ó‹◊Î@ÈmÏzñ@›ñaÏÌ@ê◊bi

ÈmbœÎ@∂g@ÙÜcÎ@aáu@b˜Óé@Êb◊@b„ÎÜaäbæ@=�€a@x˝»€a

fiaÜb„Î@—Ì7œå@lbÓÀÎ@—ÌáÓœáflÎ@înÓœÏ◊ÏuÜ@Ú◊äbì∑@êÓ–ÌÜ@ëd◊@pbÓˆbË„Ô‹j∫á€@ıaã‡®a@µ»€a@ãËƒÌ@Ú„Ï‹íãi

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl

No: 7587   Wed    27     Oct    2021العدد:   7587    االربعاء    27    تشرين االول     2021

للتنس  للرجال  ديفيس  كأس  نهائيات  يف  املشاركة  املنتخبات  أعلنت 
عن قائمة العبيها، حيث تربز مشاركة الرصبي نوفاك دجوكوفيتش 
يغيب  فيما  مدفيديف،  دانييل  الرويس  ووصيفه  عاملياً  أول  املصنف 
25 ترشين  ديفيس من  نهائيات كأس  نادال.وتقام  رافايل  اإلسباني 
الثاني/نوفمرب حّتى 5 كانون األول/ديسمرب املقبلني، عىل أن تتوزع 
وإنسربوك  مدريد  اإلسبانية  العاصمة  هي  مدن  ثالث  بني  املباريات 
أوملبياد  بذهبية  املتّوج  زفرييف  اإليطالية.ويغيب  وتورينو  النمسوية 
بطولة  نهائي  نصف  أيضاً  بلغ  والذي  املايض  الصيف  يف  طوكيو 
الواليات املتحدة املفتوحة، رابع وآخر بطوالت غراند سالم، يف نسختها 
النسخة  يف  مشاركته  عدم  عقب  توالياً  الثانية  للمرة  وذلك  األخرية، 
يستمر  املقابل،  2019.يف  عام  يف  ديفيس  لكأس  املستحدثة  األوىل 
غياب ”املاتادور“ اإلسباني نادال عن مالعب الكرة الصفراء منذ آب/

أغسطس املايض بسبب آالم يف قدمه اليرسى.ويعترب املنتخب الرويس 
من أبرز املرشحني للفوز باللقب حيث يضم يف صفوفه أربعة العبني يف 

املراكز الثالثني األوىل يف التصنيف العاملي ملحرتيف التنس، عىل رأسهم 
األمريكية.يف  ميدوز  فالشينغ  ببطولة  مؤخراً  الفائز  مدفيديف 

املقابل، يعتمد املنتخب اإليطايل عىل الخمايس ماتيو برييتيني ويانيك 
يف  ولورنتسو موسيتي،  فونييني  وفابيو  ولورنتسو سونيغو  سينر 
يف  الرابحة  الورقة  عاملياً  أول  املصنف  دجوكوفيتش  سيكون  حني 

صفوف منتخب رصبيا.وتستضيف املدن الثالث منافسات 
تستقبل  حني  يف  ست،  أصل  من  مجموعتني 

مقابل  النهائي  ربع  يف  مواجهتني  مدريد 
وإنسربوك.  تورينو  من  لكل  واحدة 

أما الدوران نصف النهائي والنهائي 
فتستضيفهما العاصمة اإلسبانية.
العام  يف  البطولة  هيكلة  وأعيدت 
إسبانيا  توجت  حيث   2019
بقيادة نجمها نادال باللقب بعد 
النهائيات  18 فريًقا يف  مشاركة 
مدريد.وكانت  يف  أقيمت  التي 
األوىل  هي   2019 نهائيات 
بموجب  واحدة  مدينة  يف  تقام 
للعبة  الدويل  االتحاد  بني  اتفاق 
مجموعة  وهي  و“كوزموس“، 
مدافع  يرأسها  استثمارية 

املمولة  بيكيه  جريارد  برشلونة 
عام  نسخة  للبطولة.وألغيت 
جائحة  تداعيات  بسبب   2020

فريوس كورونا.



الجزائر/متابعة الزوراء:
 جدد الرئيـس الجزائري عبداملجيد 
تبـون مطالبته لإلعـالم الجزائري 
بإسـناد مجهود الدولة يف الرد عىل 
”الحرب التي تتعرّض لها الجزائر“، 
وطالبه باملزيد من الجهد الكتساب 
أدوات التحكم يف املناهج واملعارف 
الرابع،  الجيـل  للتصـدي لحـروب 
يف اعـرتاف ضمني بعـدم احرتافية 
اإلعـالم يف بالده وعـدم قدرته عىل 

املنافسة دوليا.
اإلعـالم  ”سـالح  أن  تبـون  وأكـد 
واالتصـال يحتـل يف عالـم اليـوم 
موقعـا متقدما وحيويـا يف الدفاع 
عـن مصالـح الشـعوب واألمـم“. 
اإلعـالم  وسـائل  أن  إىل  وأشـار 
والصحافة ”بحاجـة إىل املزيد من 
الجهد الكتسـاب أدوات التحكم يف 
املناهج واملعارف، للتصدي لحروب 
الجيل الرابـع الهادفة إىل النيل من 

الجزائر“.
وأصبحت عبارة ”التصدي لحروب 
الجيل الرابع“ مكررة يف ترصيحات 
املـدة  يف  الجزائريـني  املسـؤولني 
األخرية. وتظهـر ترصيحات تبون 
تعويل السـلطة عـىل اإلعالم لنرش 
الروايـة الحكومية، وتراه ”رشيكا 
اسـرتاتيجيا ومدافعا عـن مواقف 

السلطة“.

ويتسـاءل صحفيـون جزائريون: 
أي إعـالم يريـد أن يسـتغله تبون 
ويوجهـه؟ألن ”اإلعـالم الجزائري 
غري قـادر عـىل تشـكيل رأي عام 
داخيل، فمـا بالك لو كان خارجيا؟ 
إذ ال تتوفـر لـه اإلمكانيات ليكون 
إعالما محرتفا قادرا عىل املنافسة.

الجزائـر  يف  السـلطة  وسـاهمت 
من خالل اسـتمرارها يف سياسـة 
أن  يف  اإلعـالم  قطـاع  يف  التحكـم 
تكون شبكات التواصل االجتماعي 
لفتـح  املتـاح،  اإلعالمـي  البديـل 
أبـواب التفاعل والنقاش وكشـف 
الكثري من امللفـات والقضايا التي 
ال تزال ”مسـكوتا عنها“ يف اإلعالم 

التقليدي.
ويواجه الصحفيون الذين يعانون 
أوضاعا اجتماعيـة مزرية ظروفا 
صعبـة تتعلـق بممارسـة العمـل 
التي  اإلعالمي، بسـبب املضايقات 

يتعرضون لها.
وتحتل الجزائر املركز الـ١٤٦ (من 
بني ١٨٠ دولة) يف التصنيف العاملي 
لحريـة الصحافـة الـذي أصدرته 
منظمـة ”مراسـلون بـال حـدود“ 
سـنة ٢٠٢١. ويف بلـد يبلـغ عـدد 
سـكانه ٤٢ مليون نسـمة، ينشط 
٢٦ مليون مسـتخدم عىل وسـائل 

التواصل االجتماعي.
وكثف تبون يف الفـرتة األخرية من 

لقاءاته مع الصحفيني الجزائريني 
مسـؤولية  ”يف  عليهـم  ليحـارض 
اإلعـالم“. وطالب تبـون حكومته 
بـرضورة توفري كل وسـائل الدعم 
أجـل  مـن  الجزائـري،  لإلعـالم 

”تحقيق احرتافية حقيقية“.
وحسب رسـالة وجهها إىل وسائل 
اإلعـالم الجزائرية بمناسـبة اليوم 
تبـون  دعـا  للصحافـة،  الوطنـي 
الحكومـة إىل ”مواصلـة توفري كل 
وسـائل الدعـم واإلسـناد لقطـاع 
اإلعالم من أجـل تحقيق احرتافية 

حقيقية وفاعلة“.
الجزائـري  الرئيـس  جـدد  كمـا 
التعبري  تعهده بـ“تكريـس حرية 
والصحافة ضمن مقاربة شـاملة 
ترمي إىل إجراء إصالحات ترشيعية 
وتنظيمية، سـتتم ترجمتها قريبا 
بمرشوع القانون العضوي لإلعالم 
إىل  البـرصي،  السـمعي  وقانـون 
جانـب مـا تعرفه عملية تسـجيل 
يف  املوطنـة  اإللكرتونيـة  املواقـع 
الجزائـر واملتعلقة بنشـاط اإلعالم 
عرب اإلنرتنت، من ديناميكية كفيلة 
بالحـّد مـن التجـاوزات املتسـرتة 
تحت غطاء حريـة التعبري وحرية 

اإلعالم“.
وأوضـح تبـون يف رسـالته أنه مع 
”تكريس حريـة الصحافة وتثمني 

الرقمنـة،  ملقتضيـات  مسـايرتها 
بمحتويـات وطنيـة قـادرة عـىل 
إحراز الثقة، بما تعرضه من مادة 
إعالمية مقنعـة، وذات مصداقية، 

عرب مختلف وسائل اإلعالم“.
وعـىل الرغم من تعهـدات الرئيس 
تبون، فإن هيئات نقابية يف قطاع 
اإلعالم كانت قـد وّجهت انتقادات 
حادة لوضـع الصحافـة املزري يف 

البالد.
وأرشف الرئيـس تبـون عىل حفل 
توزيـع جائزة رئيـس الجمهورية 
للصحفي املحـرتف، لكن عددا من 
الصحفيني يعرتضون عىل طريقة 
تعاطي السـلطة مـع الصحافة يف 
الجزائـر، ويعتـربون أن السـلطة 
تقوم بتكريم الصحافة التي تدعم 
خطاب السـلطة وخياراتها، وعلّق 
الكاتب الصحفي بوعالم غمراسـة 
عىل الحـدث قائال إن ”السـلطة يف 
الجزائـر توّظـف التكريـم عندمـا 
تريـد املكافأة، وهـي بذلك تتعامل 
مع مـن تكافـئ بمفهـوم الزبون 
الجزاء.  لديهـا، يخدمها فتعطيـه 
تعلـو قيمـة املكافأة كلمـا تفانى 
زبونها يف عـرض خدماته واجتهد 
يف تحسـينها، وعـىل هذا األسـاس 
أوجـد الرئيس السـابق عبدالعزيز 

بوتفليقة يوما وطنيا للصحافة“.
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عّمان/متابعة الزوراء:
 طالـب املعهـد الـدويل للصحافـة 
إطالـة  جريمـة  بإلغـاء  األردن 
اللسـان كليا من قانون العقوبات 
األردني ملا لها من تأثري سلبي عىل 

حرية الصحافة.
ورحـب املعهد وهو شـبكة عاملية 
معنية بحقوق الصحفيني ومكونة 
الصحفيـني واملحررين  من كبـار 
والقنـوات  الصحـف  ومديـري 
اإلعالميـة حـول العالـم ومقرها 
الرئيـيس يف فيينـا، بقـرار العاهل 
األردني امللك عبدالله الثاني العفو 

عن مدانني بتهمة إطالة اللسان.
وكان امللـك عبداللـه الثانـي وجه 
الحكومـة يف الثانـي مـن أكتوبـر 
الحـايل باتخـاذ خطـوات ملعالجة 
كافـة القضايـا املنضويـة تحـت 
بند ”إطالة اللسـان“ عىل أسـاس 
املـادة ١٩٥ من قانـون العقوبات 

األردني.
ويف بيان صدر عـن الديوان امللكي 
قـرر العاهل األردنـي عفوا خاصا 
إطالـة  بتهمـة  املدانـني  عـن كل 
العـدل  وزيـر  وحسـب  اللسـان. 
األسبق بسام التلهوني فإن العفو 

سيطبق عىل حوايل ٧٥ شخصا.
وتنـص املـادة ١٩٥ مـن قانـون 
العقوبـات عـىل عقوبـة تـرتاوح 
بني السـجن سـنة واحدة إىل ثالث 
سـنوات ملن يدان بإطالة اللسـان 
عىل مقام العاهـل األردني أو أحد 

أفـراد أرسته شـفويا أو خطيا أو 
إلكرتونيا أو أرسل صورة أو رسما 

هزليا بأي شكل يمس كرامته.
وورد يف املـادة ٣٨ مـن الدسـتور 
األردنـي أن ”للملـك حـق العفـو 
العقوبـة،  وتخفيـض  الخـاص 
وأمـا العفو العام فيقـرر بقانون 

خاص“.
وتتقاطع الجريمة بشـكل واضح 
مع حرية التعبـري والرأي. ويعترب 
املركز الوطني لحقوق اإلنسـان يف 
تقاريره السنوية (هيئة حقوقية 
معتمـدة دوليـا) أن جريمة إطالة 
ذات  النصـوص  مـن  اللسـان 
الواضحة  الواسعة وغري  الصياغة 
يف ما يتعلق بالركن املادي للجريمة، 
وأنهـا تنـدرج يف النصـوص التي 

”تعاقب عىل الخطر“ االحتمايل.
وقالـت باربـرا تريونفو الرئيسـة 
التنفيذيـة ملعهـد الصحافة الدويل 
إن ”قـرار العفـو عـن كل هـؤالء 
اللسـان  إطالـة  بتهمـة  املدانـني 
هـو خطـوة مرحب بهـا يف مجال 
االعرتاف بـأن القوانني التي تجرم 
انتقاد رأس الدولة أو أي شـخص 
آخر يف موقع السـلطة ال يوجد لها 

مكان يف الدول الديمقراطية“.
وأضافـت ”يف نفـس الوقـت فإن 
القرار يؤكد أهمية اتخاذ خطوات 
إضافيـة يف مجـال توفـري حماية 
قانونيـة كاملة لإلعـالم يف األردن 
وتوفـري الـرشوط لوجـود حـوار 

سـيايس حـر يف الدولـة ويسـمح 
للصحفيني بمساءلة قادة بالدهم 
دون خـوف مـن االنتقـام. ولهذا 
الصحافـة  معهـد  فـإن  السـبب 
الـدويل يطالب بإلغاء قانون إطالة 
اللسـان وباقي القوانني التي تحد 

من حرية اإلعالم يف األردن“.
اإلدارة  مجلـس  عضـو  وقالـت 
عطـاف  املعهـد  يف  التنفيـذي 
الروضـان إن ”القانـون يجـب أن 
تتم صياغته لصالح حرية التعبري 
األردن“.  يف  الشـعب  ولصالـح 
وأوضحت الروضـان، وهي مديرة 
راديـو البلد يف عّمـان، الحاجة إىل 
العمل عىل إلغاء البنود التي تجرم 

حرية التعبري يف األردن.
وأكـدت ”هناك حـوايل ٢٠ ترشيعا 
ما بـني قانون ونظـام وتعليمات 
تحـد مـن حرية التعبـري يف األردن 

اإلعـالم  قانـون  إىل  باإلضافـة 
والذي لحسـن الحظ ال يشـمل أي 
عقـاب بحبـس الصحفيني. ولكن 
هنـاك قوانـني أخرى مثـل قانون 
العقوبـات وقانـون الحمايـة من 
اإلرهـاب وقانـون حمايـة أرسار 
الدولة وقانون الجرائم اإللكرتونية 
وأوامـر  تعليمـات  إىل  باإلضافـة 
ونصـوص متفرقـة مـن ضمنها 
نص إطالة اللسـان، ولذلك فالباب 
مفتوح لحبس الصحفي ملا يكتبه 
ليـس اعتمادا عىل قانـون اإلعالم 
ولكن اسـتنادا عىل بعض القوانني 

األخرى بما يف ذلك املادة ١٩٥“.
زيـادة  فـإن  الروضـان  وحسـب 
حاالت اإلدانة بتهمة إطالة اللسان 
تمت يف السـنوات األخـرية نتيجة 
بإصـالح  الشـعبية  للمطالبـات 
حقيقـي  واقتصـادي  سـيايس 

وإنهاء الفساد.
قـرار  أن  الروضـان  وتضيـف 
العفـو امللكي ”هـو باملجمل قرار 
خاص بالعاهـل األردني ربما نتج 
اسـتجابة لضغوطـات سياسـية 
ودوليـة، ولذلك يجب أن نسـتفيد 
من قـوة الدفع الحاليـة والرتكيز 
عـىل القوانني األخـرى التي تجرم 
حريـة التعبري يف األردن“. وتوضح 
”هذه القوانني كلها يجب تعديلها 
حتى ال يعاقب الصحفيون بسبب 

مـا يكتبـون“.
إحصـاءات  سـنويا  وتسـجل 
جريمـة  قضايـا  عـن  متفاوتـة 
إطالة اللسان حسب تقرير املركز 
الوطنـي لحقوق اإلنسـان، حيث 
سـجل يف عام ٢٠٢٠ ما مجموعه 
٣١١ قضية إطالة اللسان بحسب 
املفـوض العـام للمركـز الوطني 
لحقـوق االنسـان املحامـي عالء 
العرموطي. وسـجلت يف السنوات 
أكثـر مـن ٩٠٠  األخـرية  الثـالث 
أردنّيون  ناشطون  قضية.ويخىش 
مـن اسـتمرار توّسـع الحكومـة 
وأذرعهـا التنفيذيـة يف اسـتخدام 
”تهـم مّطاطـة“ ال تقتـرص عىل 
إطالة اللسان، إذ تزخر الترشيعات 
األردنية ببنود مقيدة لحرية الرأي 
والتعبـري من خـالل قوانني مثرية 
للجـدل أبرزهـا قانـون الجرائـم 
اإللكرتونيـة الـذي زّج بناشـطني 

وصحفيني يف السجون.
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بغداد / نينا:

 اعلـن املرصـد العراقـي للحريات الصحفيـة ان صحفيني ابلغوه إن زميلهم / باسـم 
الزعـاك / ويعمل لدى وكالة أنباء كل العـرب التي مقرها باريس أختفى قبل يومني يف 

بغداد.
وذكـروا للمرصـد ان : الزعـاك كان يكلم احد املراسـلني عرب الهاتـف ويصف له بعض 
األحداث، وفجـأة انقطع االتصال معه، وإنهم حاولوا مـرارا االتصال به، وكان هاتفه 
مغلقـا، ويف اليوم الثانـي اتصلوا بأهله فقالوا لهم: إنه خـرج للتغطية الصحفية، ولم 
يعـد، ومن حينها لـم يتمكنوا من تأمني أي اتصال به، وهـو يحمل هوية صحفية من 

وكالة أنباء كل العرب، .

أنقرة/ متابعة الزوراء:
نظمت وكالة األناضول، دورة تدريبية لكيفية التحكم واستخدام تكنولوجيا الطائرات 

بدون طيار (الدرون) عىل أعىل مستوى، بالتعاون مع أكاديمية األخبار يف الوكالة.
وأفـاد مراسـل األناضول، أنـه عقب التدريـب النظري بـدأ املدربون الخـرباء يف قيادة 

الطائرات املسرية بتدريب عدد من موظفي الوكالة ملدة ٣ أيام.
وسـيخضع املتدربون لربامج املحاكاة يف العمل طويل املدى عقب الدورة الجارية، عىل 

أن يتم منح املشاركني شهادة من أكاديمية األخبار ويصبحوا قادة للمسريات.
يشـار إىل أن اإلقبـال عـىل دورات تعليم قيادة طائرات الدرون يشـهد إقبـاال كبريا من 
مختلف الفئات العمرية بسبب الحاجة الستخدام تلك الطائرات واالستفادة منها يف عدة 

مجاالت من بينها الصناعية والزراعية واملسح الجوي، إضافة إىل املجال العسكري.

بغداد/ الزوراء:
اصـدرت محكمة القضـاء اإلداري، امـس الثالثاء، أمـراً والئياً بإعـادة الدكتور نبيل 

جاسم، رئيساً لشبكة اإلعالم العراقي. 
وجـاء يف الوثيقـة الصادرة عن املحكمة تلقتها «الـزوراء»: أن طالب األمر الوالئي هو 
الدكتور نبيل جاسم، واملطلوب األمر الوالئي ضدهما هما: «رئيس مجلس أمناء شبكة 
اإلعالم العراقي، إضافة لوظيفته، ورئيس شبكة اإلعالم العراقي، إضافة لوظيفته». 

وأظهـرت الوثيقـة أن «للطلب املقدم يف ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢١، مـن طالب األمر الوالئي يف 
الدعـوى املرقمة (٥٤١٨ / ق / ٢٠٢١)، إلصدار أمر والئي بإيقاف تنفيذ القرار املرقم 
٥٥٣ يف ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢١، واملتضمـن إنهـاء تكليـف طالب األمر الوالئي من رئاسـة 

شبكة اإلعالم العراقي».
وأضافـت املحكمة: «لدى التدقيق واملداولة ولتوفر رشوط إصدار األمر الوالئي، ومنها 
عدم تدارك األرضار املستقبلية يف تنفيذ األمر محل االعرتاض، قررت املحكمة باالتفاق 
وقف تنفيذ القرار املرقم (٥٥٣) يف ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢١، لحني حسـم الدعوى املعروضة 
أمام هذه املحكمة اسـتناداً إىل أحكام املواد (١٥١، ١٥٢) من قانون املرافعات املدنية 

رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩».

بغداد/ متابعة الزوراء:
مع كثرة انتشـار املعلومـات املضللة، 
بـات رصـد أي معلومـات مضلّلة من 
قبل الصحفيني يتطلّب امتالك مبادئ 
وأدوات  نهـج  إىل  إضافـة  أساسـّية، 
مخصصة. كذلك يشـرتط وجود حّس 
منطقـّي ومهارات شـخصية والكثري 
مـن الحيطة للقدرة عىل تقيص صّحة 

املعلومات واملحتوى املنشور.
عند التدقيق يف أي ماّدة، سـواء كانت 
خـًربا أو صـورة أو فيديـو أو رسـماً 
بيانيـاً يجب عـىل كّل صحفي أن يبعد 
التحيـزات الخاصة ومـا يفّكر به، ما 
يجعله عرضة لتصديق األخبار املزيفة، 
كما أّن املرحلة األوىل من عملية التثّبت 
من صّحتهـا تقتيض عموماً السـؤال 

عن مصدر هذه املاّدة.
املعلومـات  مـن  التحقـق  وبهـدف 
الخاطئـة  املعلومـات  ومشـاركة 
الكاذبـة  األخبـار  تدفـق  ومواجهـة 
واملضللـة، يعترب زمـالء يف مركز نايت 
الـدويل  للمركـز  التابـع  للصحافـة، 
املشـاريع  مـن  واحـداً  للصحفيـني 
الهامة يف  تقيص الحقائق، عرب جميع 
املؤسسـات التي ُتعنـى بالتحقق من 
األخبـار مـع املؤثريـن عـىل وسـائل 

التواصل االجتماعي.
ويضم دليل التأكيد من األخبار واملقدم 
من مركز الصحافـة األوروبية الكثري 
من الدروس والحاالت العملية، إضافة 
الصحفـي  تسـاعد  التـي  للخطـوات 

للوصول إىل الحقائق وتقلل من تكرار 
نرش الشائعات.

ولتقيص صّحـة املعلومات، هذه أبرز 
التقنّيـات واملهـارات التـي يمكـن أن 

يعتمدها أي صحفي:
بمـا يتعلق بالصـور، ينبغـي أن يلجأ 
الصحفي إىل عملية «البحث باستخدام 
الصـورة» أو «البحـث املعكـوس»، إذ 
تستند املعلومات املضلّلة أحيانا كثرية 
إىل صـور أُخرجت من سـياقها. حيث 
يمكن للصحفي أن يضع الصورة عىل 
 Google images محـرك بحـث مثـل
ملعرفة ما إن كان يتعرّف عليها ويعود 

إىل مصدرها.
Foto Forensics: يستخدم هذا املوقع 
 error level «تحليل مسـتوى الخطأ»
analysis (ELA) لتحديـد أي أجـزاء 

 ELA متالعـب بها يف الصـورة. يبحث
عن الفروقـات يف مسـتويات الجودة 
ضمـن الصورة، ويحـّدد املناطق التي 

يمكن أن تكون محورة.
Snopes.com: موقـع يعنـى بكشـف 
األخبـار الزائفة عىل الشـبكة ويمكن 
اسـتخدامه للتحقق من املحتوى الذي 

ينرشه املستخدمون.
بالبحـث  لـك  يسـمح   :HuriSearch
عـن املحتوى ضمـن أكثر مـن ٥٠٠٠ 
موقـع إلكرتوني عن حقوق اإلنسـان 
املوثوقـة  املصـادر  لرصـد  وفلرتتهـا 

واملمكن إثباتها.
البحـث  محـرك  يكشـف   :TinEye
الخـاص بالصور كافة املعلومات، من 
أيـن جاءت الصورة، ملن هي وكيف تم 

تداولها عىل مواقع االنرتنت.

مـن  يتحقـق   :InVID We Verify
باسـتخدام  وينصـح  الفيديوهـات 
هـذا التطبيـق الـذي سـاهمت وكالة 
فرانـس بـرس يف تصميمه. ويسـمح 
التطبيـق (مـن خالل عالمـة التبويب 
إىل  الفيديـو  بتقطيـع   (Keyframes
سلسـلة مـن املشـاهد. وانطالقاً من 
هـذه املشـاهد، يمكن القيـام ببحث 
عىل عدة محركات، كمـا هو الحال يف 

البحث عن الصور.
للمسـتخدم  يسـمح   :Geomedia
بالبحـث ومراقبـة محتـوى اإلعـالم 
االجتماعي بحسـب املوقـع الجغرايف. 
يجـري  مكانـاً،  اختيـارك  فبمجـرّد 
جمـع أي حـدث أو معلومة تحصل يف 
هـذا املكان بالـذات ويف الوقـت عينه، 
وذلـك مـن تويـرت وفليكـر ويوتيوب 
وانسـتجرام وبيكاسـا. قـد يسـاعد 
Geomedia يف التحقـق من مصداقية 
بـني  واملقارنـة  باملطابقـة  الحـدث 
مختلـف املعلومـات أو التغريـدات أو 

الصور التي تشري إىل الحدث عينه.
ورغم تطور التطبيقات التي تسـاعد 
يف تقـيص صّحة املعلومـات واملحتوى 
الصـور  بعـض  أن  غـري  املنشـور، 
والفيديوهـات قد ال يمكن اكتشـافها 
التحقـق. يف هـذه  أدوات  بمسـاعدة 
الحالـة، ينبغـي االسـتعانة بمهارات 
الصحفـي مـن خـالل التعـرف عـىل 
الدالئـل البرصّية التـي تتضمن املادة 

ومن أبرز هذه املهارات:

عند بـدء الصحفـي بعمليـة التحقق 
بشـكل شـخيص عليـه يف البدايـة أن 
يحـدد املوقـع الجغـرايف للصـورة أو 
الفيديو، حيث تعترب هذه الخطوة من 
أهم أساسـيات التحقق ملعرفة مكان 
الصـورة أو الفيديو أو املعلومات التي 

تم نرشها.
ثم عـىل الصحفـي أن ُيجـري تحديًدا 
معمًقـا للمحتوى حيث يتـم ذلك من 
خالل مقارنـة مراجع مرئية أو نقاط 
مرجعيـة داخـل الصـورة أو الفيديو 
(مثـل املباني، الجبال، األشـجار، دور 
العبادة، األسـلوب املعماري، إشـارات 
السـري، أو الطقس) مع صور األقمار 
الصناعية مـن Google Earth وكذلك 
الصور الجغرافية املحددة من خرائط 
جوجـل ملعرفـة هـل بالفعـل هـذه 
الصورة والفيديو يف هذا املكان املحدد 

يف الوصف.
ويقـارن  ُيسـّجل  أن  يتطلـب  كذلـك 
الصحفـي اللغـة املحكيـة يف مقاطع 
الفيديو مع اللكنات واللهجات لغرض 
التثبـت أكثر مـن املوقع الجغـرايف إذا 

كان فيديو أو تسجيل صوتي.
وللتأكـد من تاريـخ وتوقيـت حادثة 
معّينة؛ ينصح الصحفيون باستخدام 
التوقيت والتاريخ يف البيانات الوصفية 
ملقاطع الفيديو التي نتلّقاها مبارشًة. 
ويمكـن للصحفيـني االسـتعانة بــ 
لكـي   ExifTool by Phil Harvey
ُيسـتخرج التوقيت والتاريـخ الدقيق 

من هذه األداة املجانية.
للبحـث عن مصدر اّدعـاء أو اقتباس، 
يكفي أحيانا نسـخ فقـرة من النص 
وطرحها عىل إحـدى محركات البحث 
مثـل محـرك بحـث Google ملعرفـة 
مـا إن كان النـص ورد عـىل اإلنرتنت 
قبل تاريـخ نرشه حديثـاً، أو إذا كان 

مستخرجاً من موقع ثاني.
ويمكن للصحفيني االستعانة بمحرك 
عـرب  البيانـات  قوائـم  عـن  البحـث 
 DataSet Search مواقع متخصصـة
بيانـات  مـن  التحقـق  الوصـول  يف 
وإحصائيـات حول العالـم، ويتم ذلك 
من خالل بحث بسيط وبشكل مجاني 

وباستخدام الكلمات الرئيسية.
التوجـه إىل املصـادر املوثوقـة حيـث 
يمكن طلب مساعدة صحفيني آخرين 
من ذوي اختصاص يف موضوع معني 
أو  االقتصـاد  أو  اإلنسـان  (حقـوق 
اللجوء أو غريها)، أو ذوي اختصاص 
جغرايف أو لغوي معـني. يمكن لهؤالء 

الصحفيني مساعدتنا يف التحقق.
وتعترب أدوات جوجـل لتدقيق األخبار 
من أهم األدوات التي ُيمكن للصحفيني 
االعتمـاد عليهـا عنـد التدقيـق يف أي 
مـاّدة، أو تحـري مصداقيـة األخبـار 
أو  اإللكرتونيـة  املواقـع  يف  املنتـرشة 
صفحات وسائل التواصل االجتماعية، 
كما تتميز هذه األدوات بأنها مجانية 

وسهلة االستخدام.
كذلك يمكـن أن يلجـأ الصحفيون إىل 

مجموعة من املواقـع املجانية التالية 
لتقـيص صّحـة املعلومـات واملحتوى 

املنشور:
يمكـن   :Wayback Machine
للصحفيـني االسـتعانة بهـذا املوقـع 
للعثور عىل الصفحـة األصلية يف حال 
كان الخرب الكاذب أو الفيديو محذوًفا.

Certificate Search: يقدم هذا املوقع 
معلومات كاملة حـول مالكي املواقع 
االلكرتونيـة والتي يمكـن من خاللها 

معرفة سبب نرش هذه املعلومات.
Photometer: هـذا املوقـع ابتكرتـه 
جامعـة إنديانـا يصّنـف الحسـابات 
املزّيفـة والوهمية عـىل موقع تويرت، 

ويحّدد تاريخ إنشاء الحسابات.
Fake Bananas: وهو نموذج آيل يمكنه 
التعرف عىل املعلومات الخاطئة بدقة، 
بنسـبة ٨٢ باملئة، كما أّنه يتحقق من 

املصادر ويعرض تلك املوثوقة.
يسـمح   :GeoSocial Footprint  
بتعقب موقع أو مكان شخص بحسب 
تغريداتـه التـي تتضمـن موقعه عرب 
نظام تحديد املواقع GPS، وتطبيقات 
املواقـع  عـىل  الدخـول  تسـجيل 
 check االجتماعيـة أو مـا يعرف بــ
in، والبحـث عـن املواقع باسـتخدام 
اللغة الطبيعية (geocoding)، وحصد 
الشـخصية  الحسـابات  معلومـات 

.(profile harvesting)
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 هو أن تأتي ايلّ بخفقٍة آرسة

أن تكوَن نورساً لساعٍة

  ونرساً لساعٍة أخرى

أن تأخَذني اىل عوالم غريبٍة

تبعُد عني أالَف  األميال

تخلُق يل من اللحظاِت

محطَة انتظار من الالوقت
فالشعراُء يتوقون اىل َ البعَد دوماً

ألنهم يكرهوَن املسافاّت القريبة 

يجّملـون الخرائَب املوحشـَة بباقاِت من 

ورود

 ووجوههم كثريا ما تسـتديُر نحو قرص 

الشمِس 

وعنَد أول سطوِع خيٍط لها

تروي لدجلَة الخرِي بعَض أحالمهم.....

أحالمهم التي صادرتها القصيدَة 

عنَد أوِل  زيارٍة للقمر

NNNNã»ì€a
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يف مسـرية املرسح ظهر مخرجون 
كثـريون قدمـوا اسـهامات عديدة 
شـتى  ويف  متميـزة.  تجـارب  يف 
انواع املرسح .سـواء الـرواد او من 
الشـباب. واتذكـر يف التسـعينيات 
وقبلهـا نهايـة الثمانينيـات ظهر 
املرسحـي  املخـرج  الشـباب  مـن 
املجـدد غانم حميد الذي قدم لعبته 
املرسحية يف محاكاة الواقع ونقده 
او استفزازه يف االقل بذكاء ،السيما 
يف العـروض التـي كانـت تتضمن 
موقفا ربما يمس حفيظة النظام، 
وبعضهـا واجـه النظـام مبارشة. 
ان  الهوجـاء  العاصفـة  وكادت 
تعصف بأرواح (املخرج ومن معه).
لكن البعض االخر يف النظام ترصف 
بعقالنيـة ادت اىل مـا يـرس الغانم 
وجماعته سواء يف مرسحية الرجال 
الجوف او املومياء! او يف غريها من 
املرسحيات التي قدمها غانم حميد 
بذكاء يحسـد عليه. اليـوم يواصل 
املعلم وبذكاء ايضا يف محاكاة لعبة 
اخرى لكنها اليوم ضد االرهاب تلك 
اآلفة التي اكلـت االخرض واليابس 
العـادة  الحبيـب،وكل  عراقنـا  يف 
تجاوز الغانم التابوهات املفروضة 
عىل عقـول الفنانني والناس! وذلك 
يف لعبه املرسحيـة (ذاهوم)بعد ان 
اختارها مهرجـان املرسح االردني 

وفشـلت بقيـة مرسحيـات الدولة 
وغريهـا يف دخـول املهرجـان الذي 
سـيقام يف الشـهر القادم.فهل ان 
قبول املرسحيـة يف مهرجان عربي 
تحصيـل  او  سـهلة  قضيـة  هـي 
حاصل؟اكيد ان هناك شـيئا مهما 
تقولـه املرسحيـة ربما لـم يفهمه 
الكثري ممـن رأى العرض املرسحي 
يف بغـداد. هـذا الحوار مـع مخرج 
وكاتـب سـيناريو العـرض املعلـم 
غانم حميد يوضح بعض االشارات 
عىل ماذهبنا اليه. املرسحية تتناول 
االرهـاب كقضية عامـة من خالل 
عائلـة بسـيطة تتكـون مـن زوج 
وزوجة وام الزوج لكنها تعاني من 
سطوة االرهاب التي تهدد حياتهم 

ومسـتقبله اىل الحد الـذي يصل ان 
يقف الواحد ضد االخر النقاذ حياته 
ليحيا بسـالم. يجسـد شـخصيات 
العـرض كل مـن الفنانـني هنـاء 
محمـد ومحمـد هاشـم ود.مظفر 
الطيـب ومحمـود شبيشـل. قلـت 

لغانم حميد:-
*بنيت ثيمـة املرسحيـة باعتبارك 
كاتب سـيناريو العـرض واالخراج 
عىل قضية اإلرهاب.. وكنت قاسـيا 
مـع البطـل ووضعتـه يف مواقـف 

صعبة مع اقرب الناس اليه؟
- الدرامـا لعبة جميلـة وربما تبدو 
قاسية باعتبارها الصورة املتطورة 
عن الواقـع باليات ووسـائل فنية 
مـا،  حـد  اىل  وابتكاريـة  جماليـة 

لصناعة واقع فني جمايل وفلسفي 
باعتبار ان الفن له رسالته الكونية 
املرتبطـة  االرضيـة  ووصايـاه 
بتكوين وشـكل البنية االجتماعية 
وتفاصيلهـا … والشـخوص هـم 
حاملو االفكار ومديـرو االفعال... 
وبالتايل الدراما تفعل فعلها بخطط 
مختلفـة كالـذي حصل مـع بطل 
العـرض عنـدي اذ اختلفت حركته 
وما يؤمن به مع من حوله وبالذات 

االقربون. 
بعـدة  الطيـب  مظفـر  *ظهـور 
شـخصيات هل كان الغرض تقليل 

الشخصيات ام لسبب اخر؟ 
-هذه التجربـة الرابعة يل يف ابتكار 
شخصية اسميتها ( خادم العرض 

الرجـال  ويف  املوميـاء  يف  )بدأتهـا 
وهـذه  مكاشـفات.  ويف  الجـوف 
لـم  العـروض  كل  يف  الشـخصية 
يكتبهـا كاتب بل انـا الذي اطوعها 
العـرض واكتـب حوارهـا وارسـم 
حركتها وفق بنية درامية دقيقة... 

ونجحت يف ذلك كثريا
*توقعاتك للعرض القادم السـيما 

انه سيكون امام جمهور عربي؟
ادرس  املرسحيـة  عـرويض  كل  يف 
واهتـم كثـريا بالتلقـي ...وغالبـا 
ما تكـون فلسـفتي يف العالقة مع 
املتلقي مبنية عىل الالوعي الجمعي 
الذي ارىس قواعده العالم النفساني 
يونغ. وانطالقا من ذلك اتوقع ذات 
الصدمة عىل طبيعة التلقي العربي 

ان لم يكن اقىس واشد!
*كيف تقرأ وجهة نظر املعرتضني.. 
هل كانـت موضوعية ام تحريضية 

بال هدف سام؟ 
العراقيـني  املرسحيـني  بعـض   -
تحركهم امـراض الحسـد والغرية 
وعـدم الفهـم ربمـا الن التجربـة 
جديـد  مافيهـا  وكل   ، مختلفـة 
ومبني عـىل الالتوقـع... وتكاد ان 
تكون تجربتـي قد تجاوزت معظم 
الخطوط الحمراء يف الشـكل الفني 
املتـوارث واالهم من ذلـك املحتوى 
ويخافـه  يهابـه  الـذي  الفكـري 

الجميع.

*قضية اإلرهاب قضية عامة لكنك 
حولتهـا إىل قضيـة خاصـة لعائلة 
يف العـرض املرسحي..كيف طوعت 

الهدف العام للخاص؟
- بعض محطات التلقي التستطيع 
التحـرش بالتابوهـات، وال تؤمـن 
ظاهـرا باملتصدر يف محاكاتها رغم 
جزع البعـض الواضـح يف داخلهم  
وبعض افعالهم… وربما ازدواجية 
الفرد العراقي النفسية كما حددها 
الشـهري  العراقي  اسـتاذ االجتماع 
عـيل الوردي لهـا بعـض التأثري يف 
طبيعة  التعامل مع هذا العرض…
وان كان عرض الـرشكات مختلفا 
جدا يف شـكل االسـتقبال والتفاعل 

وقد ملس الجميع ذلك.
* هل افلح ممثلو العرض يف توكيد 

رسالة العرض كما اردتها؟ 
 .. ياصديقـي  الفـن  هـذه مهمـة 
نصنع انموذجـا افرتاضيا لنحاكي 
بـه قضية كربى قد تخص شـعوبا 
وقبائـال وامـم. وهـذا مـا حصـل 
بالضبـط مـع ذا هـوم. واضـاف 

املخرج الذكي: 
نسـبيا هناك اختالف لكن الجميع 
َفِهـم وتبنـى وهنـاك مـن تفـوق 
عىل نفسـه وافرحني كثـريا وربما 
ابكاني من قدرة تطـوره وانتمائه 

ووعيه النادر.
@Újy@äáÓy@O“aãÃmÏœ
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ليلـة يمتـزج فيهـا الخـوف واملـرح 
 ، الرعـب والضحـك  ويجتمـع فيهـا 
التجاريـة  واملحـال  املنـازل  تكتـيس 
بتماثيـل ودمـى ورسـوم لـكل ماهو 

مرعب ومخيف.
 عنـد الغـروب يبـدأ األطفـال بلبـس 
أقنعتهم ليطوفوا حـول املنازل لجمع 
قطع الحلـوى ، يعـودون إىل منازلهم 
عندما يشـتد الظـالم او عندما تمتلئ 

أكياسهم.
 يف وسـط املدينـة وبعد التاسـعة يبدأ 
يف  يحتفلـون  الذيـن  البالغـني  دور 
الحانـات وبعـض املطاعـم ،  يكـون 
املرح والضحك مختلفاً مناظر الرعب 
كثرية ومشاهد الخوف متنوعة ، أغلب 
الوجـوه مغطـاة بأقنعـة ألشـخاص 
اشـتهروا بالقتـل والرعب والرش  مثل 
الجوكر ودراكوال والقراصنة واألشباح 
والعديد من ألشـخصيات األسطورية 

التي تظهر يف  السينما منذ عقود .
بينما كنت  يف بوابة أحد النوادي الليلية 
،  أتحـدث مـع ضابـط رشطـة كان 
مقنعاً بوجه ذئب واقفاً أمام سيارتي 
، دخلْت مـن الباب االيمن فتاة جميلة 
شقراء رسمْت عىل وجهها وجه قطة 
بأصبـاغ خفيفة ، ومـن الباب األيرس 
صاحبهـا الذي كان عـىل وجهه قناع 
شـبح الرصخة ذائع الصيت . اتجهت 
بهمـا إىل الـرشق مـن مدينة أوتـاوا ، 
كانـت الرحلـة هادئة بـادئ األمر لم 
يتحدث أحدهما إىل اآلخر كثرياً ، ما إن 
بلغنـا الطريق الرتابـي املظلم تحدثْت 

إليه قائلة :
-مـا الذي أراده منك ذلـك الرجل الذي 

أخذك جانباً عندما كنا نرشب معاً ؟
عـىل  يشء  ال  عزيزتـي  يـا  -اليشء 

اإلطالق.
شـعرْت بدهشـة وقلق عندما سمعْت 
صوتـه لكنهـا توجهـْت اليه بسـؤال 

أخر:
-مارأيـك بطبـق من الروبيـان عندما 

نصل املنزل ؟
-البأس بذلك أحبه كثرياً .

 ازدادت خوفا ورعبا ، سـألته بصوت 
ضعيف متقطع :

-لكنك التحـب الروبيان من أنت بحق 
السماء .

-أنـا الـذي أخـذ حبيـب قلبـك جانبا 
ورسق قناعه .

 رصخـت بصـوت عـال عندمـا رفع 
قناعه قائلة :

-ياالهـي هذا أنت ياجيسـن مـا الذي 
تريده مني ؟

-أشـياء كثرية ، لكن قويل للسـائق أن 
يحافظ عـىل الهـدوء أن كان حريصا 
هـذه  سـتقطع  وإال  سـالمتك  عـىل 

السكني أمعاءك .
    أوقفت سيارتي جانباً بعد أن طلبت 
الهـدوء مني وعـدم اسـتعمال أي زر 
يجلب رجـال األمن أو ضـوء يدل عىل 

الخطر . تابع قائالً:
-ملـاذا تركتنـي وذهبت اىل ذلـك األبله 
املعتوه لقد سـمعت أنـه ال يملك قوت 
يومـه ، أريـد أن أعـرف السـبب الذي 
جعلـك تفضلينـه عـىل جيسـن الذي 
سـخر نفسه وأمواله من أجل أن يراك 

سعيدة ،  
-أهـدأ أرجـوك ،يبدو أنك قـد أرسفت 
يف الـرشاب أبعـد سـكينك عنـي كـي 
أسـتطيع التحدث إليـك التكن متهوراً 
لم أحب يف حياتي سـواك ، لقد تركتك 
مكرهة بسـبب الجنون الـذي ينتابك 
أحيانـا فقط أنس ما يغيظـك أريد أن 
أعود إليك ، لم أحصل عىل سعادتي إال 
معك ، لقد اشـتاقت رقبني إىل شفتيك 
الناعمتني وصدري إىل رأسك الجميل .

-أخـريس ! لسـت مغفـًال كـي أصدق 
أكاذيبك .

كنـت أشـعر بخوف ورعـب وحرية يف 
خضم ذلـك الرصاع الـذي ال أعرف إن 
كان سـينتهي بالسـكني ام بالحديث 

والحوار 
   وضعت إصبعها عىل شفته السفىل ، 

تحدثت إليه بصوت هادئ جذاب :
-منـذ تركتـك وأنـا أبكي عـىل أجمل 
ذكرياتنـا وأحـىل أوقاتنـا هـل تذكـر 
كيـف كنت أرقـص أمامك عـىل أنغام 
املوسـيقى الرائعـة التـي تحبها . هل 
تذكـر عندما امسـك بذراعـك وأخربك 
بأنني أمسـك بأجمل وأرق وأغىل رجل 

يف الكون  .
 تحطـم غضبه أمـام كلماتها املغرية 
، استسـلم تماما أمام أنوثتها ،أخدت 
تقبله برشاهة وهي تمسـك برأسـه ، 
أخذت تدلك كتفه ثم ذراعه ثم يده وهو 
مغمض العينني ، سحبت السكني من 
يـده فجأة وضعتها عـىل رقبته ، فتح 
عينيه مندهشـا، التفتا إيل معاً ثم قاال 

بصوت واحد  هالوين سعيد .   
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روايـة (طفولة جبـل) للروائي أمجد 
توفيـق الصـادرة مـن دار ماشـكي 
سـنة  والتوزيـع  والنـرش  للطباعـة 
االصـدار 2021 وتقع يف 251 صفحة 
، يجعلك الروائي من العنوان (طفولة 
جبل) اىل املشـاهد الثالثة تشـعر انك 
امام رواية اشـكالية تهتم بالفلسفة 
وامليتافزيقيـا ال تنطلـق مثـل باقـي 
الروايـات (االصالحيـة) من االخالق! 
والرسديـة االشـكالية ال تعكـس لنا 
الواقع بل تمنح فرصة للتأويل املبتكر 
للواقع، انها ليست رواية احداث عىل 
الرغـم من وجـود االحـداث لكن تلك 
االحداث والشخصيات (بارق – بهار 
– احمـد – مريم) فضال عن (الجبل- 
الشـجرة- النهر) كل االشياء يف هذه 
الرواية تمتلك االحاسـيس واملشـاعر 
وتتأثـر وتؤثـر وتعرب عن مـا يعتقد 
الكاتـب والقارئ يف مسـاحة التأويل 
، ليـس هناك ارتباط بالزمان واملكان 
بل هناك بنية منطقيـة وبنية لغوية 
تخاطـب قلق القـارئ ال قناعته ” يف 
الفجر الفـيض، يخلق الجبل كل يوم، 
قريبـا، قويـا، متماسـكا“ هـذا هو 
االسـتهالل الغامض الذي يخلق لدى 
القارئ العديد من االسئلة (ما معنى 
هذه العبارة؟! مثل هذا املدخل يجعل 
القـارئ يعرف دون ان يدرك او يفهم 
وبـوده ان يسـأل الروائـي او النـص 
(مـا الذي تفعله هـذه العبارة) !؟ قد 
يستطيع الناقد ان يجد تأويال مناسبا 
ملثـل هـذا االلتبـاس ولكن التفسـري 
يعطي للقارئ شـيئا ثم يسـلبه منه 
– كمـا  يقـول -وبريدسـيل-“ كيـف 
يفكـر الجبل؟ هل يفكـر يف العمق أو 
االمتـداد أو االرتقاء؟ طفولته تمنحه 
االنتماء..تمتـد صخـوره لتؤكد غناه 
وقدرته.. يرتفع رأسه  ليؤكد الشموخ 
والشـجاعة..يغوص يف األرض ليؤكد 
رسـوخه وصالبتـه“ص7 التأويل قد 
يـربر  الغموض ويفتـح افاقا للتأمل 
الن القـراء يشـعرون بهذا التفسـري 

عند القراءة.
يف الروايـة التجليـات واالكتشـافات 
حتى تعتقد باالنسـنة حينما يجتمع 
بارق مـع الجبـل او عندمـا تحتمي 
بهار بالشـجر ”امـا لحدقتي الطفل 
أن تسـرتيحا مـن اتسـاعهما املرتع 
بالدهشـة؟“ يف الـرسد هنـاك حوار 
يقرب املسـافات بني الـراوي حينما 
يكون ضمري املخاطب (االنا) واملروي 
عليهـم والشـخصيات حينمـا يكون 
ضمري املخاطب (هـو) ”يقرر الجبل 
الشـقيق  ويقـرر  شـقيقه،  توديـع 
الطفـل أن يحتفظ بالجبـل، ويدخله 
معـه إىل الغرفـة املحتفيـة باملدفأة- 
عىل نـار املدفأة يبدأ الحلـم، وتتعرى 
األرسار- تهتـك لعبتهـا، وظلمتهـا، 
ودهشـتها.. ليس للحلـم أو الرس إال 
وظيفـة االحتفـاظ بالجبـل يف ليـل 

الطفل كي يشـهد خلقـه صباحا من 
جديد. وكل يوم..“ص12 

هنا تركيز يف (بؤرة الرسد) – التبئري- 
اي حـرص حقـل الرؤية عنـد الراوي 
ألن الـرسد يجري يف بؤرة تحدد اطارا 
للرؤيـة، وهذا النوع من الرسد يجعل 
االنتبـاه يتوقـف عىل جوانـب معينة 
مـن النص (أجمل سـارد، اسـتمعت 
هـذه  مثـل  يف  الجبـل)  كان  إليـه، 
االعمـال الرسديـة سـوف نضطر اىل 
تغليب عنـرصا او منهجا عىل االخر ، 
فالنقد البالغي الذي يهتم باملضمون 
يكـون  ال  وامليتافزيقيـا  واالخـالق 
كافيا ألسـتيعاب التأويل الذي يمكن 
الوصـول اليـه فال بد من االسـتعانة 
والبنيـوي) ألن  (السـيمائي  بالنقـد 
(شـكل الرسد) يدفعنا بهـذا االتجاه 
”إننـي أنحني أمام كل سـارد، قرأ أو 
روى أو كتـب عـن جمـال ينتمي إىل 
طبيعتـه“ص14 نحـن امام انسـنة 

الجبل
   (للجبـل قدرة السـخرية.. وللطفل 
قدرة االىس) واال (كيف يتحول األىس 

إىل جبل أو يتحول الجبل إىل أىس
محاكاة الجمهور الرسدي 

اتصـور حينمـا كتـب امجـد توفيق 
هذه الرواية كان يتصور الحرية التي 
(الجمهـور الرسدي)  سـوف تصيب 
وهـو يتابـع شـخصية بـارق وبهار 
ومريـم وفـريوز واحمـد، فاملجنونة 
يف هـذه الروايـة تمثـل بـؤرة للرسد 
”الصبـي  للروايـة  االول  القسـم  يف 
-بـارق- يـدرك أن األمـر جـزء مـن 
كل.. والصبـي مرتبط بعالم تغسـله 
الشـمس واألمطار، ليصبح ذا طاقة 
إضافية ألبتالع أي فهـم، فالفكرة يف 
رأسه ليست أكثر من ومضة أو بريق 
لعيني، قطة تمـرق رسيعا، والفكرة 
عجينة طرية ال تتماسـك عىل شـكل 
التـوت  تكويـن..أوراق  أو  لـون  أو 
مثقلة بالنـدى“ص24 اال يحتاج هذا 
الرسد القريب او يضاهي الشـعر اىل 
ان تغلـق الرواية وتتأمـل ما فيه من 
ارسار والغـاز وخفايـا، اننـا حينمـا 
نعطي يف التوصيـف مرجعية للرواية 
نقصـد  ال  للفنتازيـا  تنتمـي  بأنهـا 

السـحر  أو  الخارقـة  تلـك االحـداث 
املوجود يف الروايات الشـعبية بل هو 
الالمنطـق الذي يخلـق رواية حرة ال 
تفرط بحريتهـا املعلومات املتناقضة 
واملسـتمدة من عالـم التجربة (كان 
الصبي- بارق- يحب شجرة املجنونة 
وطيورهـا، هذا مؤكد، لكـن أن تعي 
هي ذلك ، فهذا ما يقرب من السـحر 

أو الرس)
نص مرتاكب

يشـعر الجمهـور الـرسدي ان النص 
مرتاكب فضـال عن االلغـاز واالبهام 
فـإن النـص يبنـي ذاته ويحتـاج اىل 
جهـد الجمهـور الـرسدي للمحاكاة 
حتى تكتمل عمليـة التأويل ” حفنة 
مـن اللـوز االخـرض أم حفنـة مـن 
األرسار..مـا عالقـة اللـوز األخـرض 
ياألوراق الخرض لشـجرة التوت؟ واىل 
أي درجة لونية تنتمي خرضة اللوز؟ 
انها تنتمي إىل درجة اسمها الحرية..

حـرية مزروعـة يف رأس صبي فوجئ 
يف ضـوء الشـمس، وضجـة الطيور 
بفعل أمـرأة مجنونة..كانت راضية، 
وكان  مبتسـمة،  قلقا..كانـت  وكان 

مندهشا“ص27 
الجمهـور الـرسدي وهـو يسـتمر 
بقـراءة هـذه الرواية يفقـد ايمانه 
بالحتمية ، ويميـل اىل املصادفة ألن 
مصدر الرواية هو (الخيال)، الحرية 
تتولد من قدرة الروائي ان يربط بني 
التجربة واملفاهيم (واال ما معنى أن 
يصادق صبي نهرا يدعى- الروبال- 
ويتعرف عىل كائناته، تلك التي تعلن 
عن نفسـها، وهي تلك التي تحتفظ 
بحياتها رسا عن األعني..كان للصبي 
مسـاراته الخاصة، وهي مسـارات 
عجيبـة، ال يسـتدل مـن يتابعها أو 
يراقبهـا إىل نمط أو رؤيـة أو قانون 

لها)
البطولـة هنـا للنص وليـس لبارق 
او بهـار او مريـم عـىل الرغـم من 
االحـداث التي تؤثـر يف نوعية الرسد 
مثل (اغتصاب بهار وقتلها- رضب 

بـارق- عشـق مريـم- عزلـة بارق 
– ثقافة بـارق وتأمالتـه وصداقته 

لالفعى)
ال تخلو الرواية من االسـقاطات التي 
تـؤرش اىل همـوم النـاس وعذاباتهم 
كما هـي تؤرش محبتهـم للحياة ألن 
(االرتبـاط ال يعنـي سـوى املعرفة/ 
سـوى  تعنـي  ال  الحقـة  واملعرفـة 
عـىل  تبـن  ال  معرفـة  وكل  الحـب/ 
لـدى  ليتكـون  مطعونـة)  الحـب، 
الجمهورالرسدي وهم املحاكاة كشكل 
من اشـكال التلقي ” إنهـا الحرب يا 
عزيزي/ وما عالقة الحرب بنا؟/إنها 
هواء مسـموم، وماء مسموم، وهي 

تستهدف عاملنا الجميل“ص51 
تعزيز املكانة الغامضة 

لقد توصلنا اىل تحديد البطولة يف هذه 
الرواية وهو (النـص) الغرائبي ، هو 
الوحيد القادر ان يقودنا اىل مضمون 
الشـخصيات  ووصـف  الحكايـة 
االيحائيـة  والـدالالت  ومواقفهـم 
واملكانة التأويلية، نص يقرأ اكثر من 
مرتني حتـى نصـل اىل قناعة ونفهم 
الشـفرات املتعددة (شـفرة لسـانية 
وشفرة تأويلية وشفرة افعال واحداث 
وشـخصيات) انـه  نـص يصلـح ان 
يكون درسا للتمرين يف كتابة الرواية 
ما بعد الحداثة، ال يهتم القارئ – كما 
هي شخصية بارق ومريم وبهار- اىل 
االجوبة املقنعة بمعايري أخالقية- بل 
الفعـل يولد مـن االنفعـال العاطفي 
ذلـك  فنجـد   االنسـاني،  والتالحـم 
الوصـف يتألق حينما تسـلم مريم – 
املسـيحية- جسدها اىل بارق- املسلم 
– بتفاعـل جميـل ومغـر وبعبـارات 
فيها من االيحـاء العاطفي والجنيس 
واالنسـاني الـيشء الكثـري ”ال يشء 
كالخريـف، يمكن أن يعري األشـياء 
ليكشـف جمالهـا“ يا لـه من وصف 
جميـل لفصل غري مرغـوب به! لكن 
كلمـة (يعري) هي مربـط الفرس ملا 
سوف يأتي ، ال يفضل استخدام كلمة 
(سقوط) املشهورة بتساقط االوراق 

من االشجار يف الخريف، بل هو يتعمد 
ان يكـون للجملـة مدلـول جديد ”ال 
يشء كالخريف، يمكن أن يصل الحزن 
بالفـرح، ويبعـد اوراق الشـجرة عن 
بعضها“ الروائـي امجد توفيق خبري 
ليتجنـب تكرار  بالكلمات  بالتالعـب 
نفـس املعنـى يف جمـل عديـدة وهنا 
اسـتخدم فعل (يبعد)- وهذه شفرة 
لسـانية -  ليفسـح املجـال ويخلـق 
الفراغات ألشـعة الشـمس ان تصل 
اىل الكـوخ واىل الرسير الـذي احتوى 
جسد مريم بعد ممارسة الجنس مع 
بـارق ”خالل مسـاحة بـني غصنني 
سـمحت أوراقهما ألشـعة الشـمس 
أن تخـرتق نافـذة الكوخ، وتسـتقر 
عـىل جسـد فتـاة عارية..تصطدم – 
شفرة افعال- ألن النهدين عند الفتاة 
عائق جسدي ألشعة الشمس وكلمة 
االصطدام هي املناسـبة لجعل خيال 
املتلقـي يتفاعـل – تصطـدم أشـعة 
الشـمس بنهدي الفتاة، ثم (تسيل)- 
هنا تشبيه االشعة بمادة سائلة قابلة 
للسيولة  ليس لالسفل بل لالعىل– ثم 
تسـيل باتجـاه العنق- لكـن ، لتغرق 
– كأنـه بعـد االصطـدام والسـيولة 
يأتي الغرق- يف شـعر فاحم انترشت 
ذؤاباته عىل وسـادة..نحن امام رسد 
تشـكييل بشـفرات افعال وشـفرات 
خيال تأوييل قادر ان يحول املقطع اىل 
لوحة تشـكيلية ” تثني الفتاة ساقها 
اليمنـى، فينعكـس الظل عـىل النهد 
األيمـن، ونصـف الشـعر“ يف الـرسد 
هنـاك االنـزالق االنطولوجـي بكافة 
االتجاهات –مكان وفراغ-، فال يغيب 
عىل املتلقي اهميـة الربط بني املكان 
(الكوخ- الرسير- االشجار) والزمان 
الخارجيـة  واملؤثـرات  (الخريـف) 
األوراق  ”نصـف  الشـمس)  (أشـعة 
هجرت أغصانها، والنصف اآلخر ثمل 
بالخريـف- كلمة موحية عىل تأرجح 
االوراق وضعفهـا - فأخفـى بعـض 
ألوانه، وأظهر ألوانا أخرى لم تألفها..

فتى يف الظل يرقب الضوء والظل عىل 
جسد يتموج يف الضوء والظل، فيفتح 
خريطـة الغرائز..أية نقطة يف جسـد 
الفتـاة تخترص لـون اللوعة، ورائحة 
عصـارة معتقـة حلمـت بهـا االنثى 

األوىل، وجن يف سحرها ”ص188
الخاتمة

رواية (طفولة جبل) تجربة رسدية 
فيها مـن االبداع بقدر مـا فيها من 
روايـة  وهـي   ، والتشـويق  املتعـة 
تسـتحق االهتمام النقـدي فجوهر 
النـص قائـم عـىل التجريـد ، يف كل 
محور من الرواية هناك  حكاية مؤملة 
، ويف الرواية ثالثة محاور او عائالت 
اختلطت همومها مع بعضها بعضا 
لتعزيز املكانـة الغامضة للمضمون 
الحكائـي، النـص للتواصل الرسدي 
معـه نحتـاج اىل الكثري مـن التأمل 

والخيال..



عنـد سـؤال الكثريين، ما هـي أعىل 
قمة جبل يف العالم؟ فالجميع سـريد 
بإجابـة واحـدة، وهـي ”قمـة جبل 
إفرست“ املوجودة يف الهيمااليا. هذه 
إجابة صحيحة، إذ إن جبل إفرسـت 
يرتفـع عن مسـتوى سـطح البحر 
بحـوايل 9,000 مـرتاً تقريبـاً، وهـو 
بذلـك أعـىل بـآالف األمتار بالنسـبة 
ألقرب منافسيه. لكنه ليس هو أعىل 
جبل يف العالم عند حسـاب طوله من 
معايري مختلفة، مثل حساب الطول 
من القاع إىل القمة أو حتى من مركز 

الكرة األرضية.
إفرسـت يفـوز عندمـا نقيـس مـن 
مسـتوى سـطح البحر، أما إذا قمنا 
بـدالً مـن ذلـك بالقياس مـن مركز 
شـيمبورازو  جبـل  فـإن  األرض، 
املوجـود يف اإلكـوادور يفـوز يف هذه 
املنافسـة بكل سهولة، حتى إفرست 
يف هـذه الحالة ربمـا لن يكون ضمن 

قائمة أعىل 20 جبل يف العالم.
يعـود األمـر إىل شـكل األرض، الذي 
ال ُيعتـرب ُكـرة مثالية، إذ إن سـطح 
األرض الخارجـي يبدو منتفخاً قليالً 
مـن الوسـط، ما يعنـي أنـا املناطق 
املوجودة يف الوسـط (عىل طول خط 

االسـتواء) ستكون مرتفعة أكثر من 
املناطق األخرى.

ألي  ميـزة  يعطـي  الشـكل  وهـذا 
جبـل يقـع يف هـذه املنطقـة، وجبل 
شيمبورازو هو املسـتفيد األكرب من 
ذلك كله، إذ إنه قريب جداً من انتفاخ 

األرض.
وجـد مؤخراً بعض املتسـلقني لجبل 
إفرسـت من معهد البحـوث للتنمية 
يف فرنسا، بأن جبل إفرست يف الواقع 
أصبـح أقـرص بحوايل 15 قـدم (4.5 
مرت) مما كان ُيعتقد سابقاً. بحسب 

صحيفة نيويورك تايمز.
جبـل إفرسـت أيضـاً ال ُيعتـرب أعىل 
قمـة جبـل يف العالـم، عنـد قياسـه 
بتدابـري أخـرى، إذ إن جبل ماونا كيا 
يف هـاواي هو أعىل منـه بكثري إذا ما 
ُقمنـا بقياس طول الجبـل من القاع 

إىل القمة.
بالُرغم من أن ارتفاع قمة جبل ماونا 
كيا عن سطح البحر هو 4214 مرتاً، 
لكـن ُجـزءاً هائالً مـن الجبـل يمتد 
تحـت ميـاه البحر، ليكـون مجموع 
طول الجبل الُكيل من القاع إىل القمة 
10,200 مـرتاً، وبذلك فهو ُيعد أطول 

جبل عىل األرض.

عوًضـا عن رمـي قرش املـوز، يمكن 
االستفادة منه يف تدبري املنزل:

1. ينـزع قـرش املوز بقـع الحرب عن 
اليدين، بصورة فّعالـة أكثر من املاء 

والصابون.
2. تلّمـع الجهـة الداخليـة من قرش 
املـوز الفّضيات، التي ُتمسـح بعدها 

بقماش ناعم.

3. ُيحافـظ قـرش املـوز عـىل ليونة 
الحقائب واألحذية الجلد. ثّم، تمسح 

الحقائب واألحذية بفوطة جافّة.
4. ُيسـاهم قـرش املـوز يف التخفيف 
من اآلالم الناتجـة عن لدغ البعوض، 

فضًال عن الخدوش الطفيفة.
5. ُيمكن االسـتعانة بقرشة املوز، يف 

تلميع أوراق النباتات املنزلّية.

االرتبـاط العاطفي بشـخص ليسـت 

خطـوة سـهلة، إنهـا الخطـوة األوىل 

لتكوين عالقـة ربما تكـون أبدية، لذا 

يجـب أن تتمهـيل وتفكري جيـداً قبل 

اإلقدام عىل االرتباط.

قـد تكونني مـرتددة وال يمكنِك تحديد 

أفـكارك بشـأن العالقة، ولكـن هناك 

بعـض النقـاط التي قد تسـاعدك عىل 

ترتيـب أفـكارك، وهـي أشـياء مهمة 

يجـب أن تفكري فيها وتتحققي منها 

وتحسـميها مع نفسـك، قبل االرتباط 

بشـخص ما. تابعي القراءة وتعريف إىل 

األشـياء التي يجـب أن تتحققي منها 

قبل االرتباط. 

-1 ما يعنيه االرتباط بالنسبة إليِك

قبـل االلتـزام بعالقة مع شـخص ما، 

عليـِك أوالً التفكـري يف مـا تعنيـه هذه 

العالقة بالنسـبة إليـِك، هل هي مجرد 

لفـرتة  اختبارهـا  تريديـن  مشـاعر 

وحسـب، أم إن هناك أموراً مشـرتكة 

وأفكاراً للمسـتقبل تحبني مشاركتها 

مـع هـذا الشـخص؟ هـل تفكرين يف 

اللحظة الحالية فحسـب، أم إن عقلك 

يرى مستقبالً لهذا االرتباط؟

يجـب أن يعني االرتباط بالنسـبة إليِك 

ما هو أكثر من مجرد مشـاعر مؤقتة 

أو حماسة زائدة رسيعة التبدد.

-2 توقعاتك لالرتباط

الـذي تتوقعينـه مقابـل  فكـري مـا 

االرتبـاط، هل تتوقعـني الحب والدعم 

وااللتزام بعالقة جادة من قبل الطرف 

اآلخـر؟ أم إنـِك تشـعرين بنـوع مـن 

التالعب؟

يجب أن تكـون توقعاتك مـن العالقة 

جادة وترسم ملستقبل مستقر وسعيد، 

وهـذا يحـدث عندمـا يكـون الطـرف 

اآلخر شـخصاً ذا ثقة ويظهر سـمات 

شـخصية جيـدة تتحمل املسـؤولية، 

وتلتزم بعالقة طويلة املدى.

-3 مدى اقتناعك باالرتباط

قـد تقدمني عىل االرتباط بشـخص ما 

فقط ألنه لطيف، أو أنه يبدي رغبته يف 

االرتباط بِك، أو ملجرد أنه شخص جيد 

فحسب، ولكن هذا ال يكفي، فااللتزام 

بعالقـة طويلة املدى يتطلب أن تكوني 

مقتنعة بعقلك ومشـاعرك، وأن يكون 

لديـِك نفـس الرغبـة يف االرتبـاط به، 

حتى تتمكني مـن التعامل معه بحب، 

وتشـعري معه بالطمأنينة والسعادة، 

دون ندم.
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طريقة عمل الكريب بالنوتيال

املكوّنات

زبدة - 85 غرام

بيض - 2

صفار بيض - 1

ماء - نصف كوب

حليب - كوب

ملح - ربع ملعقة صغرية

دقيق - كوب

شـوكوالتة دهـن نوتيـال - بحسـب 

الرغبة

طريقة العمل

- ذّوبـي الزبدة يف قدر عىل النار حتى 

تحصـيل عـىل مزيـج ذهبـي اللـون 

ثـم ابعدي القـدر عن النـار واتركيه 

جانباً.

- يف وعـاء متوسـط الحجـم، ضعي 

البيض، صفار البيض، املاء، الحليب 

وامللح ثم اخلطي املكونات جيداً حتى 

تتداخل.

- زيـدي الدقيق والزبـدة املذوبة مع 

الخلـط املسـتمر حتـى تحصيل عىل 

مزيج كريمي.

- سـخني مقـالة غـري الصقـة عىل 

النار، اسـكبي مقـدار ربع مغرفة يف 

الوسط ثم كوّري املزيج حتى يغطي 

املقالة.

تظهـر  حتـى  العجينـة  أتركـي   -

فقاعـات عىل وجهها ثـم اقلبيها اىل 

الجهة الثانية حتى تنضج.

- أعيـدي الكرة حتـى انتهاء الكمية 

ثـم ادهنـي كّل عجينـة بالقليل من 

شوكوالتة النوتيال وقدميها ساخنة.
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 يذهب طفيل للمدرسـة ويعود 
دون أعـرف ماذا فعل، أسـئلة 
كثـرًيا دون جـدوى، لكن هناك 
طرق ومواعيد لألسـئلة لم أكن 
أعرفها، لألطفال من سن ثالث 

سنوات فما فوق.
قبل النـوم وأنت تضعني طفلِك 
بجـواره،  مـددي  رسيـره،  يف 
وابدأئي األسئلة بشكل حواري 

ومرح.
ممتـع  كان  يشء  أكثـر  *مـا 
اليوم؟عـادة  ومدهـش حـدث 
نسـأل أطفالنا سـؤال عام لن 
يعـرف االجابـة عليـه، ”كيف 
كان يومـك“ ال تفهـم األطفال 

االجابات عن األسئلة العامة.
أو  املتعـة  عـن  السـؤال  لـن 
االنزعاج سيكون خيط للمزيد 
من الـكالم ومعرفـة مزيد من 

التفاصيل .
أم  مزعـج  يومـك  كان  *هـل 
جيد؟مع هذه األسـئلة، طفلِك 
الصغـري يفتـح قلبـه لـِك كل 
مسـاء، ويبدأ يبتسم ويضحك 

من جديد كما أنه يتذكر ما كان 
يتمتع به يف ذلك اليوم، ويحصل 
عىل أكثر خطورة وهو يتحدث 
عن اليشء الذي جعلـه حزيًنا، 
ويشـعر بالفخر عندمـا يقول 

لِك ما تعلمه. 
*مـا الـذي أنجزتـه اليوم؟عن 
طريق طرح أسئلة بسيطة عىل 
طفلـك، يمكنك تعليمه التفكري 
بشـكل مسـتقل وتنمـو ثقته 

بنفسه.
صديقك؟هنـا  حـال  *كيـف 
سـتعرفني من هـم أصدقاؤه، 

وكيف يتعامل معهم، ستعرفني 
إن كان يمر بمشاكل مع زمالء 
املدرسـة، أو إن كان اجتماعيا 

أم ال.
*ماذا قالت مدرستك اليوم؟من 
خالل هذا السـؤال سـتتعرفني 
عىل أداء طفلـك داخل الفصل، 

وعالقته بمدرسته.
*ما اليشء الذي جعلك تبتسـم 
اليوم؟يكـرب طفلـك بـني ليلـة 
وضحاها، ستتعرفني عىل نمو 
شخصيته، وعىل روح الفكاهة 

التي قد يكون أمتلكها.

حـددت مديرة قسـم األمراض 
الوبائيـة والجائحية يف منظمة 
الدكتـورة  العامليـة  الصحـة 
سـيلفي بريانـد، عرضا يمكن 
للشـخص من خالله أن يفرق 
باإلنفلونـزا  اإلصابـة  بـني 
وكورونـا، خاصة مـع اقرتاب 

فصل الشتاء.
وقالـت بريانـد، إن اإلنفلونـزا 
منترشة بشكل كبري وخاصة يف 
موسم الشتاء، وعادة ما تكون 
األعراض هـي الحمى والصداع 
وآالم العضـالت، باإلضافـة إىل 
أعراض إصابة الجهاز التنفيس 
العلوي مثل العطس والسعال.

أن مـرض كورونـا  وأضافـت 
يشـرتك يف األعـراض نفسـها، 
بشكل أسايس، ولكن باإلضافة 
إىل ذلـك، يكون هنـاك أعراض 
أخـرى محـددة مثـل فقـدان 

عـىل  والقـدرة  الشـم  حاسـة 
الكثريين،  التذوق، موضحة أن 
األعـراض  هـذه  مـن  عانـوا 

اإلضافية واملحددة لكورونا.
وأكـدت بريانـد أنه مـن اآلمن 
إعطاء لقاح اإلنفلونزا وكورونا 
يف الوقـت نفسـه، وفقا لبعض 
الدراسـات العلميـة، ولكن مع 
أهمية مراجعة الطبيب بشـأن 

داللة أخذ اللقاحني.
كمـا نصحـت بـرضورة تلقي 
اللقـاح للوقاية مـن اإلنفلونزا 
حـدوث  ومخاطـر  الشـديدة 
وفيـات عندمـا تشـتد موجـة 
العدوى باإلنفلونزا، مشـرية إىل 
أن لقـاح اإلنفلونزا موجود منذ 
عقـود عديدة، وهـو لقاح آمن 

للغاية. 
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يواجه الكثري مـن الناس حاالت 
صحيـة شـديدة الخطـورة مثل 
النوبـات القلبيـة أو مسـتويات 
الكوليسـرتول املرتفعـة بشـكل 
خطري. ويمكن الحد من مخاطر 
كبـري،  بشـكل  الحـاالت  هـذه 
ويعتمد ذلك يف أغلب األحيان عىل 

الطعام الذي تتناوله.
غنيـة  األطعمـة  بعـض  إن 
واملعـادن ومفيدة  بالفيتامينات 
بشـكل كبـري، وحسـب دراسـة 
فـإن نوعا من الفاكهـة مفيد يف 
خفـض الكوليسـرتول وبالتـايل 
حماية القلب..هذه الفاكهة هي 

الفراولة.
ووفقا لدراسة حديثة فإن إضافة 
الفراولـة إىل الوجبـات الغذائيـة 
يحد مـن عوامل خطـر اإلصابة 
البالغني  بأمـراض القلـب لـدى 

الذيـن يعانـون من السـمنة أو 
لديهم ارتفاع يف الربوتني الدهني 
منخفض الكثافة املعروف باسم 
 LDL) الضـار  الكوليسـرتول 

.(Cholesterol
وذكـر أن كوليسـرتول الربوتني 
الدهني منخفض الكثافة -وهو 
عامل خطـر رئييس يف مشـاكل 

القلب- هو مادة شـمعية يمكن 
أن تتسـبب يف انسـداد رشايينك 

وحرمان قلبك من األكسجني.
حصتان ونصف الحصة

يف التجربة، تلقى 33 بالًغا كمية 
يوميـة مـن مسـحوق الفراولة 
تعادل حصة واحـدة أو حصتني 
ونصـف الحصـة مـن الفراولة. 

وتعادل حصـة الفراولة الواحدة 
7 حبات منها.

ويف نهايـة التجربـة، ُوجد أن ما 
يعـادل حصتني ونصـف الحصة 
يومًيا من الفراولة تقلل بشـكل 
كبري مـن مخاطر أمراض القلب 
لدى هـذه مجموعة األشـخاص 
عنـد  للخطـر“  ”املعرضـني 
مقارنتهـا باملجموعة الضابطة، 
بشـكل رئييس من خالل تحسني 
وقـوام  األنسـولني  مقاومـة 

الجسيمات الدهنية.
قالـت  النتائـج،  عـىل  تعليًقـا 
ديربيشـاير،  إيمـا  الدكتـورة 
الصحـة  يف  التغذيـة  أخصائيـة 
رشكـة  ومستشـارة  العامـة 
-Bri (”بريتيش سامر فروتس“ 
”هـذه   ،(ish Summer Fruits
نتائـج مثـرية لالهتمـام حًقـا. 

يعانـي حالًيا حـوايل 7.6 ماليني 
شـخص يف اململكـة املتحدة من 
أمـراض القلب والدورة الدموية. 
ونحن نعلـم أن الحياة الصحية، 
التـي تشـمل الطعـام الصحي، 
يمكن أن تساعد يف تقليل مخاطر 
اإلصابـة بأمراض القلـب ومنع 
زيـادة الـوزن وتقليـل مخاطـر 

اإلصابة بمرض السكري“.
وأضافـت الكاتبة أن الدراسـات 
تشـري إىل أن الفراولـة قـد تمنع 
بعـض أنواع الرسطـان. وُيعتقد 
إىل  يرجـع  الوقائـي  التأثـري  أن 
مزيـج من مضـادات األكسـدة 
املعروفـة باسـم البوليفينـوالت 
أنها  يبدو  التي   ،(polyphenols)
توقـف نمو الخاليـا الرسطانية، 
التي أجريت  الدراسـات  حسـب 

عىل الحيوانات.
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تعـد حجامة الوجـه من الطـرق املفيدة 
لتعزيز وتنشيط مسام البرشة، ما يجعلها 
مرشقة وصحية، فما حجامة الوجه وما 

فوائدها للبرشة؟
الحجامـة هي ممارسـة عالجيـة بديلة 
صينيـة قديمـة يسـتخدم فيهـا املعالج 
لتحفيـز  جلـدك  عـىل  شـفط  كـؤوس 
عضالتك، ويمكن أن يتم ذلك عىل جسمك 

ووجهك.
وتسـتخدم الحجامـة ألغـراض متعددة: 
لتخفيـف األلم وتقليل االلتهاب وتخفيف 
توتر العضالت وتحسني تدفق الدم وتعزيز 
تجديـد الخاليا، تسـتخدم أيضـاً كتدليك 
لألنسـجة العميقـة لتعزيـز االسـرتخاء 

والرفاهية العامة.
حجامة الوجه ألطف من حجامة الجسم

- األكواب التي تستخدم يف حجامة الوجه 
أصغر من األكواب املستخدمة يف حجامة 

الجسم.
- تسـتخدم األكواب لشـد برشتك بلطف 

وتجديد شبابها دون ترك أي عالمات.
- تستخدم بشكل أسايس لتحسني برشتك 
والخطـوط  التجاعيـد  ظهـور  وتقليـل 

الدقيقة.
حجامة الوجه: كيف تعمل؟

عمليـة حجامـة الوجه بسـيطة للغاية، 
وتستمر الجلسة عادة ملدة نصف ساعة، 
وقبـل أن يبدأ املعالج الجلسـة، سـيقوم 

بتطهـري برشتـك جيـداً ووضـع الزيوت 
العالجيـة عـىل وجهك ورقبتـك ومنطقة 

الصدر وتدليكها برفق.
- يسـتخدمون أكوابـاً مخصصـة تكون 
عـادًة أصغر مـن األكواب املسـتخدمة يف 
حجامة الجسـم، ويضع املعالـج الكوب 

رأًسا عىل عقب عىل وجهك.
- ثم يقوم املعالج بتحريك الالصق املاص 
إلحـداث تأثري شـبيه بالتدليك، وتسـاعد 
الـدورة  الوجـه عـىل تحسـني  حجامـة 

الدموية.
ويجدد التدليك أنسجة الوجه ألنها تتلقى 

املزيد من األكسـجني، هـذا يجعل برشتك 
تشـعر باالنتعاش والصحة، وهناك فوائد 

متعددة لحجامة الوجه.
فوائد الحجامة 

- يخفف توتر العضالت.
- تعزيـز إنتـاج الكوالجـني عـن طريـق 

تحفيز الخاليا املسؤولة عنه.
تقوية أنسجة الوجه.

- تحسـني الدورة الدموية واألكسجني يف 
وجهك.

- تقليل االنتفاخ.
الدقيقـة  الخطـوط  ظهـور  تقليـل   -

والتجاعيد والبقع العمرية.
- شـد وجهـك ورقبتك، وخاصـة مناطق 

خط الفك والذقن.
يف  املتخصصـني  أحـد  بزيـارة  ويـوىص 
الحجامة للوجه؛ ألنهـم يعرفون التقنية 
الصحيحـة، ومع ذلـك يمكنـك تجربتها 
يف املنـزل باسـتخدام مجموعات حجامة 

الوجه .
- وقبـل البدء يف الحجامـة، نظفي وجهك 
بمنظف معتـدل، ثم ضعي زيت الجوجوبا 
(أو أي زيـت آخـر مـن اختيـارك) عـىل 

وجهك. 
- دلكـي بلطـف لتوزيعه بالتسـاوي عىل 
وجهـك ورقبتك، اتبعي الخطـوات الواردة 

أدناه:
- التقطـي الالصـق املطاطـي، واضغطي 
عليـه برفـق وضعيـه عـىل وجهـك لعمل 

فراغ. 
- بمجرد أن تشعري بسحب جلدك، حركيه 

برفق من وسط وجهك نحو أذنيك. 
- ابدأي دائًما من منتصف وجهك وحركي 

الكوب للخارج.
- استخدمي األكواب الصغرية يف املجموعة 
لتدليك منطقة الحاجـب واألنف ومنطقة 

األنف واألذن والحنجرة. 
- اسـتخدمي األكرب لتدليـك جبهتك وفكك 
ووجنتيك، كـرري هذا ملـدة 10-5 دقائق، 

وتعترب حجامة الوجه إجراًء آمناً.
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 هـذه القصة القصرية حول كلٍب دخل يف يوم من األيام إىل متحٍف 
مـيلء باملرايـا.. كان متحًفا فريًدا من نوعه، فالجدران والسـقف 
واألبواب وحتى األرضيات كانت كلّها مصنوعة من املرايا.. بمجرّد 
أن رأى انعكاسـاته، أصيب الكلـب بصدمة كبرية، فقد رأى أمامه 

فجأة قطيًعا كامالً من الكالب التي تحيط به من كّل مكان.
كـّرش الكلب عـن أنيابه وبدأ بالنباح، فـرّدت عليه الكالب األخرى 
التي لم تكن سوى انعكاس له باملثل. فنبح من جديد، وراح يقفز 
جيئـة وذهاًبا محـاوالً إخافة الـكالب املحيطة بـه، فقفزت هي 

األخرى مقلّدة إياه.
 وهكذا اسـتمّر الكلب املسكني يف محاولة إخافة الكالب وإبعادها 
دون جـدوى. يف صباح اليوم التايل، عثر حارس املتحف عىل الكلب 
البائس ميًتا خالًيا من الحياة، ُمحاًطا بمئات االنعكاسـات لكلٍب 

ميٍت أيًضا.
 لم يكن هنالك أحد إليذاء الكلب يف املتحف، فقد قتل نفسه بنفسه 
بسـبب العراك مع انعكاسـاته! العربة املسـتفادة من القصة: لن 
يجلب لك العالم الخري أو الّرش من تلقاء نفسـه، فكّل يشء يحدث 
من حولنا ما هو إالّ انعكاس ألفكارنا، مشاعرنا، أمانينا وأفعالنا. 

العالم ليس سوى مرآة كبرية، فأحِسن الوقوف أمامها!

 
تحاولني الرتكيز، وتعدين نفسك للمذاكرة أو لعمل 
ما، فتجديـن فكرك يجنح يف موضـوع ثان! تأتي 
إليـك الفكرة وتقتنعـني بها،  ومثـل الربق تذهب 
وتنسـينها! تدخلني الحجرة لسـبب ما يف رأسـك، 
وعند أعتابها تنسـني ما تريديـن! إن دّل ذلك عىل 
يشء فهـو دليـل عىل عـدم الرتكيـز، وعالمة عىل 

تشتت االنتباه. والسؤال:
 هل هذا هو ما يحـدث لك..أحيانا ومرات؟ أم أنك 
عىل العكس مـن هذا؛ شـخصية منتبهة تركزين 
فيما تفعلـني، وتمعنني فكرك فيمـا تقومني به؟ 

االختبار التايل يضع لك اإلجابة.
السؤال األول:  هل تعتقدين أن الضغوط الحياتية؛ 
من مشـاكل أرسيـة واجتماعيـة واقتصادية لها 

شأن بالتشتت الفكري، وعدم الرتكيز؟
أ- إىل حد كبري ب- نعم تماما

السؤال الثاني: القلق والتوتر واالكتئاب والوسواس 
القهري أمراض تسبب عدم الرتكيز الذهني؟

أ-إن زادت ب- خاصة االكتئاب
السؤال الثالث: هل تنالني قسطا مناسبا من النوم 

والراحة؟ –من 7إىل-8 ساعات؟
أ-نعم ب- ليس دائما

السـؤال الرابع: هل تنشـغلني بأكثـر من عمل يف 
الوقت نفسه؟

أ-أركز يف عمل واحد ب- يحدث كثريا
السـؤال الخامـس: غـذاؤك متـوازن؛ ال تكثريـن 
من الدهـون والنشـويات املسـببة لقلـة االنتباه 

والرتكيز!
أ- أراعي بقدر املستطاع ب- أعشق الحلويات

السـؤال السـادس: تحرصـني عـىل تنـاول وجبة 
الفطور متضمنة مواد سـكرية؛ فاملخ يتغذى عىل 

الجلوكوز؟
أحرص بشدة ب- أكتفي بـ«النيسكافيه».

السؤال السابع: هل تعرفني أن تناول األسماك من 
تونة وماكريل و..و.. يفيد الجسم؟

أ- نعم ب- أحب التونة.
السـؤال الثامن: هـل يضم طعامـك الخرضاوات 
الطازجـة مثـل:  الخـس، والجرجـري، والربوكيل، 

والقرنبيط.. «وكلها منشطات للمخ»؟
أ-أفضلها جميعا ب- أتناول البعض

السؤال التاسـع:  تدوِّنني أفكارك واملهام املطلوبة 
منك يف مفكرتك أو عىل شاشة «املوبايل»؟

أ-أحيانا كثرية ب- ليس دائما
السـؤال العـارش:  تتابعـني ما يجري مـن أحداث 
سياسية واجتماعية -أو بعضها- فيتيقظ عقلك، 

ويزداد اهتمامك.
إىل حد كبري ب- أحاول جاهدة

السؤال الحادي عرش:  هل تعلمني أن رياضة امليش 
تنشط الدورة الدموية، وتعمل عىل وصول الدم إىل 

املخ؟
أ-نعم ب- أميش قليال

السـؤال الثاني عرش: ألعاب التفكري مثل الكلمات 
املتقاطعة والشـطرنج تساعد عىل الرتكيز بشكل 

أكيد.
أ-أحاول تعلمها ب- صعب النجاح فيها 

النتائج
محاوالتك صائبة

إن ضمت إجاباتك أكثر من 8«أ» فأنت من الفتيات 
الالتي يركزن فيما يقمن به بهدف اإلنجاز وإتمام 
املهمة؛ فـإن كنت تحفظني دروسـك، أو تحاولني 
تفهم املكتوب، فأنت تهيئني نفسـك لهذا... كيف؟ 
بالجلوس عىل املكتب، بتوجيه اإلضاءة املناسـبة، 
واستبعاد أية أفكار تأخذك بعيدا، وإن صعب عليك 
األمر لجأت ألسـلوب القراءة بصوت عال مثال، أو 
فتحت النافـذة ليدخل الهواء النقي فتتجدد خاليا 

مخك، ويزداد نشاطك.
وهـذا الرتكيـز واالنتباه واإلنجـاز ال يأتي باإلرادة 
والتصميم وحدهما، بل بإعطاء الجسـم حقه من 
الصحة والعافية، بممارسـة رياضة ما، بالتوازن 

فيما تأكلني.
نصيحتنـا:  العقـل السـليم يف الجسـم السـليم، 
فال خـوف عليـك إن داومت عىل مراعـاة األصول 
والقواعـد، ويف النهايـة تحصديـن نجاحا، وتميزا 

ملحوظا.
أنت ال تركزين!

 وإن كانـت الغالبيـة يف إجاباتـك «ب» فأنت غري 
جادة فيما تقومني به، وال تسعني للنجاح والتفوق 
فيه، ولهذا تجدين فكرك مشـتتا، وتذهب أفكارك 

هنا وهناك بال تحديد، ويف النهاية أنت الخارسة.
وفيمـا يدرس. واألمر ليـس صعبا أو محاال، وهذا 
ينطبـق عىل مذاكرتك، وعالقاتك أيضا بمن حولك؛ 
فمن منا يرحب بإنسـانة أو صديقة ال تركز فيما 
تقول وتفعـل؟ أفكارها تطري منهـا، وأعمالها ال 

تكتمل؛ لتشتت فكرها؟
نصيحتنا:  الرتكيـز واالنتباه من عالمات النجاح، 
وهـي من الصفـات التي تضفي جمـاال من نوع 
خاص، وقبوال لـدى اآلخرين..فاحريص، وتعوَّدي 

عليها، والتزمي بقواعدها.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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أبـــــــراج

مهنياً: يكون هذا اليوم مناسـباً للقيام بمبادرة أو السعي 
من أجل هـدف ما، وقد يتحدث عن ربح مـادي أو مركز أو 

سفر
عاطفيـاً: تواكـب الرشيـك يف كل تحرّكاتـه وتكون قربـه يف أكثر 

األوقات حرجاً وتدعمه يف كل مواقفه تجاه اآلخرين
صحياً: تتخلص من كل ما يسـبب لك البدانـة، وتكون حريصاً عىل 

وضعك الصحي أكثر من أي يشء آخر

مهنيـاً: الظـروف الحالية ليسـت مشـجعة لترتك 
مقرك يف العمل وال تعقد عىل نفسك األمور وحاول 

أن تجد حلوالً رسيعة
عاطفياً: ال تدع عنادك يكون سـبباً يف خالفك مع الحبيب 

وحاول أال تكون ردة فعلك مبالغاً فيها تجاهه
صحيـاً: ال تكثـر من تنـاول الحلويات بعد وجبـات الطعام، 

واستعض عنها بالفواكه

مهنيـاً: عليـك أن تكون أكثـر قـوة وأن تعرف كيف 
تحمـي مصلحتـك يف العمـل مـن أصحـاب النيـات 

الخبيثة
عاطفيـاً: نقاش يـؤّدي اىل توتـر العالقة مـع الحبيب، وقد 
تكون تداعياته خطرية عىل مستقبلكما، إال تداركت الوضع قبل 
تفاقمه صحياً: بادر فوراً إىل ممارسـة امليش والقيام بالتمارين 

الرياضية الرضورية للتخلص من آالم الظهر

مهنيـاً : يهبـك هذا اليـوم خرباً سـاّراً جـداً، وقد 
يسـعى بعضهم لتوريطك يف أمور غري مهمة، فكن 

جاهزاً للرد
عاطفيـاً: تنعم بالتناغم العاطفي، وقد تجرؤ عىل مبادرة 
طاملا تحفظـت إزاءها وتهتـم لوضع جمايل وتتخـذ قرارات 
شـخصية مهمة صحياً: عليك ان تحسم أمورك الصحية، ألن 

املستقبل غري مطمنئ يف هذا املجال

مهنيـاً: تواجه اليـوم تغرياً يف املصـري، لكن تتعزز 
عائداتك، فتميل إىل التبذير يف معظم األحيان

عاطفياً: أحـّذرك من ترسع أو تهـّور يؤدي إىل بعض 
التوتر يف العالقة بالرشيك، بالعكس عليك أن تكون هادئاً 

معه إىل أقىص الحدود
صحيـاً: ال تكثر مـن تناول األدويـة لتعويـض الفيتامينات 

الناقصة يف جسمك، استرش طبيبك املعالج

مهنياً: تواجه أعماالً كثرية ترتاكم، وهموماً ومستجدات 
وطلبات ومراجعة لبعض الحسابات أو املشاريع، وتطرأ 

سلبيات تهدد برتاجع معنوي أو بمواجهات وضغوط
عاطفياً: تسـتجّد مسـائل طارئة عىل الصعيد العاطفي، وقد 

يعرتض بعضهم عىل مواقفك، فال تؤزم الوضع
صحياً: تحـاول اإلكثار مـن التمارين الرياضية التـي تجعلك تفرز 

الكثري من العرق بغية القضاء عىل الشحوم

مهنياً: عليك التفكـري بايجابية نحو اآلخرين، وتالياً 
إبعاد نظرية املؤامرة التي أطلّت برأسها أخرياً

عاطفيـاً: ترغـب يف الحفـاظ عـىل وترية االنسـجام مع 
الرشيك، وهذا يعود عليك بالفائدة يف شتى املجاالت

صحياً: وقتك املتقلب ال يسـمح لك تحديد موعد ثابت ملمارسـة 
رياضة امليش

مهنياً: يحمل هذا اليوم آفاقاً واسـعة واحتماالت شـتى 
وتنسـيقاً يريحك مـن قلق ويصّحح بعـض األوضاع، يف 

الجو مصالحة أو لقاء أو عودة قديم اىل حياتك.

عاطفياً: الواقعية هي أكثر األسلحة قوة ملواجهة الرشيك 
ومصارحتـه، وهي تسـاعدك عىل إعادة األمـور إىل مجاريها 
الطبيعية صحياً: انتبه من التنقالت املرهقة، وال تحاول ممارسـة 

العمل أكثر من طاقتك وقدرتك

مهنياً: يشتد الشوق والرغبة يف تقديم عمل ناجح، تبدو 
املخّيلة غزيرة جداً فتعيش أحالماً وأجواء خاصة وتخلق 

عاملك
عاطفيـاً: الكالم اللطيف وحده ال يوصلك إىل أي مكان، فحاول 
أن تنظـر إىل األمـور بجديـة أكرب لتتمّكـن من فـرض وجودك عىل 

الرشيك 
صحيـاً: خفف من حدة التوتر، وأرح أعصابـك، وخذ األمور بروية، 

ولن تكون إال مرتاحاً

مهنياً: تتلقى اتصاالت متعددة لدعمك والوقوف إىل 
جانبك، فحاول االسـتفادة من ذلك قدر املستطاع 

لفتح صفحة جديدة يف حياتك
عاطفيـاً: مناسـبة اجتماعيـة تتعـرف مـن خاللها إىل 

شخص مثري لالهتمام وتبدأ معه عالقة جديدة
صحيـاً: ال تخـف من بعض العـوارض الطارئـة، لكن هذا ال 

يمنع من زيارة الطبيب لالطمئنان

تتعّزز عالقتك بالزمالء واملسؤولني وتقيم اتصاالت 
ولقـاءات مثمرة تعود عليـك بالفائدة وإن لم يكن 

اآلن ففي املستقبل القريب
عاطفيـاً: ال تـرتّدد يف تقديم الدعم للرشيـك، فاألمور قد 
تتبـّدل يف غري مصلحتك وتعاكسـك الظـروف، فلن تجد غريه 

إىل جانبك
صحياً: حاول أن تبتكر أي فكرة تحمل اآلخرين عىل مجاراتك 

فيها، وتكون سبباً لقيامكم بنشاط ريايض مفيد
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مهنياً: إذا كنت من أصحاب املهن الحرة فقد تعود 
عليك مبيعاتك بالربح واإلضايف

عاطفياً: الرشيك هو األقرب إىل قلبك، وهذا من أبسط 
قواعد العالقـة الناجحة بينكما والسـري نحو تطويرها 

أكثر فأكثر
صحياً: الجهد الذي تبذله ليس سهالً، وقد تكون له انعكاسات 

سلبية أبرزها اإلرهاق الذي يلوح يف األفق

176 ـ اإلمرباطـور الرومانـي 
ماركوس أوريليوس يمنح ابنه 
إمرباطـور  رتبـة  كومـودوس 
وينّصبـه قائـًدا أعـىل للفيالق 

الرومانية.
ـ وفـاة امللـك كلوفيـس   511
األول ـ مؤسـس حكم سـاللة 

املريوفنجيني ـ يف باريس.
أوربانـوس  البابـا   -  1095
الثاني يلقي خطبته الشـهرية 
يف فرنسـا والتـي عـىل إثرهـا 
بـدأت الحـروب الصليبية عىل 

بالد املسلمني.
1835ـ  تنفيـذ حكـم اإلعـدام 
شـنًقا يف جيمس برات وجون 
سـميث بمدينـة لنـدن بتهمة 
اللواط، ليكونا آخر شـخصني 
بهـذه  إنجلـرتا  يف  ُيعدمـان 

التهمة.
1895 ـ ألفـرد نوبـل يوّقع يف 
النـادي السـويدي النرويجـي 
بباريـس وصيتـه التـي أوىص 
فيها بوقف أمواله عىل إنشـاء 

جائزة نوبل بعد وفاته.
1912 ـ إسبانيا تعلن الحماية 

عىل سواحل املغرب الشمالية.
املؤتمـر  انعقـاد   -  1919

الفلسـطيني األول يف القـدس 
باسـتقالل  طالـب  والـذي 

فلسطني.
امللكيـة  البحريـة  ـ   1940
امللكي  واألسـطول  الربيطانية 
اإليطـايل يشـتبكان يف البحـر 
املتوسـط، فيما ُعرف بمعركة 
رأس تيـوالدا (أو معركة رأس 

سبارتيفنتو).
الفرنـيس  األسـطول   -  1942
يبـدأ بالتحـرك إىل الجزائر من 
«مينـاء تولـون» هروًبـا مـن 
هجمـات األملـان عليـه أثنـاء 

الحرب العاملية الثانية.
اإلرسائيـيل  الجيـش   -  1951
البونيشـات»  «قريـة  يدمـر 

الفلسطينية.
1961 - رئيـس وزراء العـراق 
عبد الكريم قاسـم يفتتح سد 

دربندخان.
1966 - أمـري الكويت الشـيخ 
صباح السـالم الصباح يفتتح 

جامعة الكويت.
1969 - اندالع حـرب الوديعة 
بني اململكة العربية السـعودية 
وجمهورية اليمن الديمقراطية 

الشعبية.

1978 - تأسيس حزب العمال 
الكردستاني.

1980 - مؤتمـر القمة العربي 
املنعقـد يف عّمـان يقـرر قطع 
العالقات مـع أي دولة تعرتف 
بالقدس عاصمـة إلرسائيل أو 

تنقل سفارتها إليها.
1983 - تحّطـم طائرة بوينغ 
 011 أفيانـكا  رحلـة  يف   747
مدريـد  مطـار  مـن  بالقـرب 
الدويل، مما أسـفر  باراخـاس 

عن مقتل 181.
1984 - تبـادل السـفراء بـني 
الواليات املتحـدة والعراق ألول 

مرة منذ عام 1967.
املتحـدة  الواليـات   -  1991
واململكـة املتحدة تتهمان ليبيا 
بالضلوع يف تفجري طائرة بان 
أمريكان فوق اسكتلندا، وبداية 

ما عرف بقضية لوكربي.
2004 - األسـرتالية مـن أصـل 
لبناني «مها سـكر» تصبح أول 
فتـاة مسـلمة محجبـة تنضم 

لرشطة أسرتاليا.
2005 - انعقاد القمة األوروبية 
/ املتوسطية يف برشلونة لبحث 
قضايـا اإلرهـاب والهجرة غري 

الرشعية واإلصالح السيايس.
«مؤتمـر  انعقـاد   -  2007
الـرشق  يف  للسـالم  أنابوليـس 

األوسط» يف أنابوليس.
2008 - الربملـان العراقـي يقر 
العـراق  بـني  األمنـي  االتفـاق 
والواليات املتحـدة بأغلبية 144 
وسـط  الحضـور  مـن  صـوت 
التيـار  اعرتاضـات مـن نـواب 

الصدري.
2013 - اختيار دبي الستضافة 
نسـخة إكسـبو 2020 التابعـة 

ملعرض إكسبو الدويل يف 2020.
القنصليـة  حـرق   -  2019
وإيـران  النجـف،  يف  اإليرانيـة 
املتسببني يف  ُتطالب بمحاسـبة 
العرشات  يقتل  الحادثة، واألمن 
يف محافظتـي النجـف وذي قار 
التي شـهدت مجزرة النارصية، 
ورئيـس الـوزراء العراقي يعلن 

نيته االستقالة.
2020 - األهـيل املـرصي يحقق 
لقبـه التاسـع يف دوري أبطـال 
أفريقيا، بعـد فوزه عىل الزمالك 
املرصي يف نهائـي دوري أبطال 
 1–2 بنتيجـة   2020 أفريقيـا 

الذي سمي نهائي القرن.

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

همسات
 -أحبك موت.. ال تسألني ما الدليل أرأيت 

رصاصه تسأل القتيل. 
-رمبا يبيع اإلنسان شيئاً قد شراه.. لكن ال 

يبيع قلباً قد هواه. 
كنت أنوي أن احفر اسمك على قلبي، 

ولكنني خشيت أن تزعجك دقات قلبي. 

غزل عراقي
ــي بعدنـــ ــم  صحبتك ــر  بذك ــش  اعي
ــي بعدن ــم  عنك ــي  ج ــت  الوك ــم  ورغ
ــي بعدنــــــ ــبالك  حس ــال  ب ــة  براح
ــه بيــ ــروح  ج ــراق  الع ــد  كَ ــرت  ص
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ــت انـــ ــده  ع ــي  هم ــوف  ش ــال  تع
ــت انــــــ ــرك  غي ــعنده  ش ــي  لب وكَ
ــت ان ــدى  ع ــه  كله ــاس  الن ــل  ازع
ــه عليــــــــ ــي  قاس ــك  زعل الن 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ــي بعدن ــك  عن ــت  الوك ــفه  وس ــف  ال
ــي بعدن ــك  وصل ــي  وارجت ــن  اموت
ــي بعدنـــــ ــي  باق ــد  عالعه ــي  تران
ــه بيـ ــوت  للم ــد  العه ــذا  ه ــل  ويض

Ò5«Î@Úó” ÚÓóÉí@paäbjnÇa
االنعكاسات تدور هل تركزين فيما تفعلين؟

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊
رأيس

1قـذف بالكلمات o صاحب يشء ومسـؤول عنه oمعنوياته 
يف الحضيض

2أكرب أهرامات مرص o حرف عطف
3يغطي الطيور o يف القالدة o جواب

4توضع فيها الصور o تقال عند الشعور بالربد oمتشابهان
5حارس o يتعاطاه بعض الرياضيني لتحقيق الفوز

6حيوان منقرض
7تجرب وتكرب وظلم o اسـم مبدأ يف الرياضيات (للقوة) oقال 

كالما رصيحا
8موسيقى امريكية للسود o تلف يف دائرة

9سائل حي أحمر اللون o عملة اليابان o نصف سويش
10قصة ممثلة أمام الجمهور o أصبح غري عاقل لألشياء حوله

أفقي
1قائم يف الليل o حب شديد

2تتكون من اسكتلندا وانجلرتا وويلز
3سكني o القمر وقت اكتماله

4طري خرايف o بني جبلني (مبعثرة) o صفار
5عاصمة رومانيا

6عكس حزن o تدفع ألهل امليت
7فاكهة صفراء o وعاء

8أتباع
9يهبط به الجندي من الطائرة o رضس

10جبل راسخ o لبسه الناس أيام األتراك خصوصا

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

No: 7587   Wed    27     Oct    2021العدد:   7587    االربعاء    27    تشرين االول     2021

äâ®aÎ@Ú�Ó®a@Âfl@ıaÏudi@áÌáßa@Ôéaäá€a@‚b»€a@ıái



األخيرة

http://alzawraapaper.com
alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews

ãÌãzn€a@Ú˜ÓÁ@—mbÁ07810090003@@
@áÄÌç€a@ÛÄÓ±@ZãÄÄÄÌãzn€a@ãÄÌáfl@@M@@ÜÏj»€a@Âèy@ZãÌãzn€a@êÓˆä@kˆb„اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

·€b»€a@Û‹«@ÂÓÄ«

@bË»õÌ@⁄äbjfl@bjñ@›vÇ
äÎãÃ€a@Ú‡Ëm@¿

@äaÏ:a@á™@Ú»ibnfl@ÔÃ‹m@‚bÃ„c
b‡Ë†bjmäa@Ú»ˆbí@á»i

äÏË‡ßa@›uc@Âfl@bËfl¸e@Ô–¶@‚ãv«@Ôè„b„

‚b«@Òáæ@Íãuc@Ò7€@µÌ˝fl@5Î@·Ë�n�fl@oÓ–ÓuåÎc@⁄aäÏi

@ÚÓˆbiãË◊@ÒäbÓé@NNÔ‰Óñ@ aãnÇa
ÊaãÓ�€a@…Ó�nèm

@w€b»‡i@aáÌáu@b–mbÁ@’‹�m@\ÔflÎbí^
÷˝†�a@Û‹«@È€@›Órfl@¸

قامـت الرشكـة الصينيـة (إكس 
السـيارات  لصناعـة  بنـغ) 
الكهربائية بالكشف عن تفاصيل 
سـيارتها الطائـرة، والتـي يمكن 
ملالكهـا أن يقودهـا عـىل الطرق، 
املميـزات  مـن  العديـد  بجانـب 
الجديدة.وكشفت الرشكة الناشئة 
عـن تفاصيـل منتجـات وميزات 
قيـادة  نظـام  تتضمـن  جديـدة 
مسـاعد، وبنيـة تحتيـة لشـحن 
أرسع للبطاريـة وهـو ما يعكس 
توجـه (إكس بنغ) نحو التوسـع 
يف مجال البنية األساسـية الالزمة 
للسـيارات ذاتية القيادة.يشار إىل 
أن الرشكة تعتزم املنافسة رشكة 
الرشكـة  أطلقـت  كذلـك  تسـال، 
التـي تتخذ من مدينة قوانغتشـو 

مقراً لهـا يف ”يـوم التكنولوجيا“ 
نموذجاً أولياً لروبوت عىل شـكل 
قيادته.وأفـادت  يمكـن  حصـان 
لطـرح  تخطـط  أنهـا  الرشكـة 
السـيارة الطائرة باسـم إتش تي 
إيـرو يف عام 2024 مشـرية إىل أن 
السـيارة ليسـت متوفـرة تجاريا 
بعـد وعرضـة لتغيـري التصميـم 
النهائـي لها.وأضافـت إكس بنغ 
إن سيارتها التي طورتها رشكتها 
التابعة (إتش تي إيرو) ستحتوي 
عىل عدد من ميزات السـالمة بما 
يف ذلـك توافـر مظـالت، وجمعت 
الرشكة مؤخـراً ما يزيد عىل 500 
مليـون دوالر يف جولـة تمويل من 
تطويـر  خضـم  يف  املسـتثمرين 

استثمارات الرشكة.

كشـفت رشكة ”شـاومي“، عمالق صناعة الهواتـف الصينية الجديد 
واملنافسـة لرشكة ”هـواوي“، عن إطـالق هاتف بمعالـج ال مثيل له 
عـىل اإلطالق يف العالم.وتعتزم رشكة ”شـاومي“ إطـالق هاتف جديد 
بمعالـج فريـد قد يقـدم قدرات ورسعـات رائعة لحامليـه، خصوصا 
لهواة األلعـاب والتطبيقات التـي تتطلب معالج بقـدرات عالية جدا.
وأشـار التقرير إىل أن الرشكة تعتزم تزويـد هواتفها الجديدة بمعالج 
مـن فئـة ”Snapdragon 898“، لتكون الوحيـدة يف العالم التي تطلق 
هاتفا بهـذا املعالج الفريد.وبينت املصـادر أن الهاتف الجديد الذي قد 
يأتـي مدعوما بهذا املعالج هو من فئة ”Xiaomi 12“، والذي سـيحل 
محل ”Mi 11“، وسيدعم الجهاز الجديد بشاشة توفر رؤية فريدة عن 
طريـق االنحناءات الجانبية مع تقليل الحـواف إىل الحد األدنى املمكن 

يف األسفل واألعىل.
ويأتـي الهاتـف الجديد مـع مصفوفـة ”AMOLED“ مدعمـة تقنية 

”LTPO“، والتي توفر قدرات تبدأ من 1 هرتز وتصل إىل 120 هرتز.

سـاعدت دراسـة أجراها فريـق دويل من العلمـاء امرأة، تبلـغ من العمر 
58 عاًمـا، عىل اكتسـاب رؤية ”اصطناعيـة“ بعد 16 عاًما مـن فقدانها 
البـرص تماًما.تسـمح التقنيـة التي تنطوي عـىل زرع أقطـاب كهربائية 
صغـرية يف الدماغ، حتى اآلن، بالتعرف عىل األشـكال البسيطة.شـارك يف 
التجربة املعلمة السـابقة برينا جوميز.. يؤدي زرع مجموعة من األقطاب 
الكهربائية يف القرشة البرصية للدماغ إىل تحفيز الخاليا العصبية املحيطة، 
ممـا يوفر رؤيـة صناعية للمتطوعـة. كما تم اسـتخدام نظارات خاصة 
بكامـريا مدمجة.ونـرش علماء من إسـبانيا وهولنـدا والواليـات املتحدة 
  .“The Journal of Clinical Investigation” األمريكيـة نتائج عملهـم يف
تعمل األقطاب الكهربائية عىل تحفيز الدماغ، حتى تتمكن املرأة من رؤية 
النقاط البيضاء.وفًقا للربوفيسور، إدواردو فرنانديز، كانت النتائج مبهرة 
للغاية، حيث أظهرت أمان وفعالية التكنولوجيا عىل حد سـواء وسـمحت 
باسـتعادة ”الشـكل األثري للرؤية“. يف الوقت نفسه، أشار األستاذ إىل أنه 
ال يزال يتعني عىل املجتمع العلمي اإلجابة عىل عدد من األسـئلة وحل عدد 
من املشكالت. عىل سبيل املثال، من املعروف أن املرأة فشلت يف التعرف عىل 
العديـد من األحرف، فقـط تم تحديـد I وL وC وV وO بوضوح.وتخطط 
املجموعـة إلجراء مزيد من التجـارب، يف املرة القادمة باسـتخدام أنظمة 
أكثـر تعقيًدا قادرة عـىل ”ترجمة“ صور أكثـر تعقيًدا إىل الدمـاغ. ُيعتقد 
أن هـذا سيسـاعد يف التواصـل االجتماعـي مع األشـخاص الذيـن فقدوا 
برصهم. إذا نجحت التجارب، فإن التقنية ستسـمح للمكفوفني بالتعرف 
عـىل املحاوريـن وتحديد املداخل والسـيارات واألشـياء األخـرى وجعلهم 
أكثر اسـتقاللية.من املتوقع أن تسـتمر التجارب الرسيريـة حتى مايو/
أيـار 2024. يتم تمويل البحث من قبل العديد من املؤسسـات والجامعات 

واإلدارات، بما يف ذلك وزارة العلوم واالبتكار اإلسبانية.

@á«bèm@ÚÓ‰‘m@ÊÎãÿnjÌ@ıb‡‹«
ÚÌ˙ã€a@Û‹«@ÂÓœÏ–ÿ‡€a
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الجونة  مهرجان  فعاليات  ضمن  مبارك،  صبا  تألقت، 
خاللها  من  شاركت  حيث  الخامسة  بدورته  السينمائي 
معاناة  يرصد  الذي  «أمرية»  السينمائي  بفيلمها 
تجربة  وتراه  مبارك  بها صبا  تعتز  والذي  الفلسطينيني 
املهرجان،  فعاليات  كواليس  هامش  عىل  جداً.  خاصة 
لها  البعض  اتهام  سبب  أن  عن  مبارك  صبا  كشفت 
بالغرور أنها شخصية خجولة وأغرب يشء بالنسبة إليها 

أنها ممثلة؛ فهو عكس شخصيتها وطبيعتها عىل اإلطالق، 
األمر الذي يجعل البعض يتهمها بالغرور عند عدم ردها عىل 

املجامالت.وكشفت عن أنها وشقيقتها يتشاجران دائماً بسبب 
استيالئها عىل مالبسها خاصة «الجينز» الذي تفضله.

جسدتها  التي  «أحالم»  شخصية  مثل  دائماً  تتعثر  أنها  وأضافت 
الريد  عىل  كثرياً  تسقط  يجعلها  ما  بنات»  «حكايات  مسلسل  يف 

كاربت، كما أنها دائمة النصح لكل من حولها ولكنها ال تلتزم 
بهذه النصائح يف حياتها.

وقالت صبا إنها تحب اللون الشعبي وتستمع له كثرياً خاصة 
أغنية «إخواتي»، فيما كشفت عن عالقتها بابنها ألول مرة، 

وأنها ال تنجح أبداً يف أن تكون «صاحبة سلطة» عليه، وأن شقيقتها 
هي من تنجح يف أن تكون حازمة معهما.

ابنها  التي سيحبها  الفتاة  أمام  املهمة صعبة كثرياً  أن  وكشفت عن 
ألنها تحبه وتغار عليه كثرياً.

عىل صعيد آخر، علم أن صبا تدرس حالياً مرشوعاً سينمائياً لتتوىل 
مهمة إخراجه خالل الفرتة القادمة بعد إنهاء ارتباطاتها الفنية يف 

مرص، حيث تشارك يف أكثر من عمل خالل الفرتة املقبلة.

يف  شائعات  انترشت 

املاضـــية  الفرتة 

بارتباط  تفيد 

الفنانــــة 

أنـــــغام 

ملــــخرج  با

ي  مجـــــد

طليق  الهواري 

غادة  الفنانة 

ذلك  جاء  عادل، 

يف  ظهورهما  عقب 

مع  مناسبة  من  أكثر 

بعضهما البعض، كان آخرها 

تواجدها عىل مرسح كايرو شو ملشاهدة 

مرسحية «ياما يف الجراب يا حاوي» للفنان 

مجدي  وإخراج  الفخراني  يحيى  الكبري 

الهواري.

وكانت أنغام قد عربت عن استيائها الشديد 

بسبب تداول أخبار خاطئة عنها، وكتبت 

املصورة  القصص  خاصية  خالل  من 

امللحقة عىل حسابها الخاص 

«إنستقرام»:  عىل 

املواقع  «لألسف 

للمرة  السخيفة 

بتكتب  املليون 

عني أخبار كاذبة 

زيها..  وسخيفة 

سخافة  كفاية 

منك  سخيف  يا 

ليه.. أنغام».

أخرى  خطوة  ويف 

أنغام  ألغت  منها، 

حسابها  عرب  متابعته 

الشخيص عىل انستقرام.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال أنغام أغنية «أنا 

وأغنية  كبرياً  نجاحاً  وحققت  كتري»،  بعته 

النجم  ديو ألول مرة مع  بتوحشني»  «برضه 

و»نفضل  وأغنيه  كافوري  وائل  اللبناني 

نرقص» والتي حققت نجاحاً جماهريياً غري 

مسبوق.

تصّدر اسم نانيس عجرم ترند وسائل التواصل 
االجتماعي خالل الساعات املاضية فور انتشار 
بعد  الهاشم  فادي  زوجها  عن  انفصالها  خرب 
الذي  األمر  والحب،  الزواج  من  طوية  سنوات 
نفاه فادي رسيعاً بتسجيل صوتي انترش عرب 
الشائعة  ترويج  بعد  نانيس  جمهور  صفحات 
من  نانيس  تعاني  هل  ولكن  قليلة..  بساعات 

أزمة أخرى؟
بدا  حيث  عجرم  لنانيس  قصري  فيديو  انترش 
عليها حالة اإلرهاق أثناء وجودها عىل خشبة 
تونس  يف  األخري  الغنائي  حفلها  يف  املرسح 
ضمن فعاليات اتحاد اإلذاعة والتلفزيون، وقد 
رسعان  ولكن  اإلغماء،  وشك  عىل  نانيس  بدت 
نجاحاً  وحققت  الغنائية  فقراتها  واصلت  ما 
صفحات  تتصدر  جعلها  الحفل  بهذا  واسعاً 

تونس  يف  الرتند  واحتلت  االجتماعي  التواصل 
وقت الحفل.

من  تعاني  كانت  بالفعل  نانيس  أن  علم  وقد   
حالة إرهاق مفاجئ قبل الحفل بساعات قليلة 
املرسح  خشبة  عىل  وجودها  أثناء  وحاولت 

إخفاء حالة التعب التي تشعر بها، ولكن 
املصورين  عدسات  بعض  التقطتها 

أثناء شعورها «بدوار» مفاجئ بدون 
أن يشعر به الجمهور وقت الحفل، 

جيدة  حالة  يف  حالياً  ونانيس 
وتستعد لخطتها الغنائية القوية 
خالل الفرتة القادمة حيث لديها 
حفل جديد يف مرص وآخر ضمن 
خالل  دبي  إكسبو  فعاليات 

الشهر القادم.

عىل صعيد آخر، وعدت نانيس عجرم جمهورها 
خطتها  يف  التونسية  باللهجة  بأغنية  التونيس 
أحدث  لطرح  تستعد  كما  القادمة،  الفنية 
القادمة  الفرتة  خالل   «١٥٠» أغنية  كليباتها 
الغنائي  ألبومها  من  وهي 

الجديد نانيس ١٠.
لنجوم  نانيس  وانضمت 
من  الجديد  املوسم 
ستارز  برنامج 
حيث  بورد،  أون 
حفل  ستحيي 
من  الحب  عيد 
١٢ إىل ١٦ فرباير 
٢٠٢٢ من ميامي 

إىل جزر الباهاما.

يواصل بوراك أوزجيفيت تصوير مشاهده ضمن مسلسله الرتكي 
األخبار  بعض  انترشت  ولكن  عثمان»،  «املؤسس  مشاهدة  األكثر 
عن خالف قوي حدث أثناء تصوير املسلسل عرّضه للتحقيق.فقد 
بطل  أوزجيفيت  بوراك  أن  الرتكية  الصحفية  التقارير  أحد  نرش 
«حب أعمى» واجه اتهامات بالسب والقذف من قبل أربعة عاملني 
وذكر  عثمان»،  «املؤسس  التاريخي  مسلسله  عمل  فريق  ضمن 
والتوتر  بالقلق  شعروا  التصوير  يف  املوجودين  جميع  أن  أحدهم 
العمال  لهؤالء  «ثقيلة»  بشتائم  تلفظ  بوراك  أن  خاصة  حدث؛  ملا 
أكثر من مرة، ما جعل الكل يف حالة صدمة مما حدث ولم يتحدثوا 
بكلمة واحدة. أما بوراك الذي اسُتدعي عىل الفور للتحقيق يف األمر 
وفقاً ملا ذكرته التقارير الصحفية، فقد نفى كل ما ُوّجه إليه من 
هؤالء  اتهمه  كما  سيئ  واحد  بلفظ  ينطق  لم  أنه  وأكد  اتهامات، 
العاملون يف املسلسل، وأضاف أن من يعرفه عن قرب يدرك جيداً أن 
مثل هذه األلفاظ ال يمكن أن تخرج منه. عىل صعيد آخر، نرشت 
اإلعالني إلحدى  الوجه  أصبح  بوراك  أن  الصحفية  الرتكية  املواقع 
الدول  يف  لألشخاص  املنازل  تبيع  التي  العقارية  الرشكات  أشهر 
عن  كأجر  تركية  لرية  ماليني   ٥ مبلغ  عىل  بوراك  واتفق  العربية، 

الحملة الدعائية للرشكة التي تستمر ملدة ١٢ شهراً.
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اىل  أملانيا)  يف  تنفيذي  منصب  (أعىل  املستشارية  من  مريكل  إنجيال  خرجت 
شقتها املتواضعة يف برلني، بينما اقتيد عبد الله حمدوك (رئيس وزراء السودان 
املدني) من مقر الحكومة اىل الزنزانة.. خرب عادي يف عاملني مختلفني.. عالم 
أول تتساوى فيه قوال وفعال (الكرعة وأم الشعر) وعالم ثالث عرش تنتظم 
مريكل  تعود  حميدتي..  الجنرال  بدالت  عىل  والنياشني  األوسمة  أنواع  فيه 
عائدة  التسوق  محالت  اىل  تخرج  الطعام،  وتعد  املواعني،  تغسل  شقتها  اىل 
واملبادئ  «القيم  ال  والتسامح،  والتمدن  التحرض  قيم  كل  فيها  «عالكة»  بـ 
والبطولة والرشف».. تعود وقد أودعت يف خزينة أملانيا املليارات اململرية من 

الودائع واألصول املالية.
عبد الله حمدوك ذو الربطة الحمراء التي تليق بأكاديمي كبري قىض شطرا 
طويال من عمره بني املنظمات الدولية ممثال لبالده بوجه سمح ومهارات 
الباب  من  خربان  بلد  يف  طويل  عمل  يوم  عناء  بعد  بيته  اىل  يعد  لم  إدارية، 
للمحراب.. مريكل، وطوال الستة عرش عاما التي قضتها يف املنصب، كانت 
تعرف متى تخرج صباحا ومتى تعود مساًء.. مواعيدها مثل الساعة بدءا 
من الفطور الصباحي الذي تعّده بنفسها، اىل خروجها اىل دار املستشارية 
وانهماكها يف عمل يوم طويل.. هذا اليوم الطويل تقضيه يف متابعات إدارية 

وسياسية ليس فيه ما يقلق أبدا عىل املستوى الشخيص.
اتصال هاتفي من  القهوة  كل ما يحصل يف يوم عمل مريكل وبني فناجني 
بوتني، او شيان جينيغ أو ترمب، وقبله أوباما وبعده بايدن.. جونسون يف 
بعد  ماكرون سيتصل  إيمانويل  الخط،  ينتظر عىل  فرانسوا ميرتان  املطار، 
ساعة، السييس يود أن يشكر املستشارة عىل جهودها يف قضية سد النهضة، 
شينزو آبي يدعو املستشارة اىل زيارة عمل اىل طوكيو، حسن روحاني يوفد 
واحد)،  زائد   ٥ (الـ  النووي  امللف  دول  ملف  ملتابعة  املستشارة  اىل  ظريفاً 

والواحد الزائد لفظا األصيل عمال هي أملانيا.. وهل يخفى القمر.
الدويل  بالبنك  يتصل  حمدوك  تماما..  معكوس  حمدوك  الله  عبد  عمل  يوم   
لتخفيف الديون، وطلب القروض.. حمدوك الذي كثريا ما يضع سرتته عىل 
رئيس  يهاتف  الحمراء  عنقه  ربطة  من  قليال  ويتحرر  مكتبه  قرب  حمالة 
صندوق النقد الدويل طالبا تأجيل دفع فوائد القروض قبل ٥٠ عاما.. عليه 
تمشية حال السودان بني انقالبني.. كل يشء مستعجل هنا، من سد النهضة 
ومشاكل آبي أحمد اىل قائمة طويلة من املطالب يحملها حميدتي الجنرال 
املنقلب عىل انقالب الجنرال عمر البشري الذي انقلب عىل الصادق املهدي زوج 
أخت حسن الرتابي برتتيب من الرتابي زوج أخت الصادق املهدي.. محكمة 
الحرية  قوى  دعوات  اىل  ميتا  أو  حيا  بالبشري  تطالب  التي  الدولية  العدل 
والتغيري لحمدوك أن ال يتساهل مع الجنراالت، خصوصا ذوي النياشني التي 

حصلوا عليها بسبب كتب الشكر بني كل انقالب ودحر انقالب. 
يف  يشء  كل  ينتهي..  كيف  يعرف  لكي  يومه  يبدأ  كيف  يعرف  ال  حمدوك 
السودان قابل للمفاجأة بمن يف ذلك اقتياد الرجل التنفيذي األول من املكتب 
اىل الزنزانة.. ملاذا؟ ألن إرادة «الغيارى والخريين» اقتضت «بعد التوكل عىل 
انقالب  عمل  عرش،  الثالث  العالم  يف  الشهرية  االنقالبات  الزمة  وهي  الله»، 
صدر  عىل  جديد  وسام  التصحيح..  انقالب  تصحيح  أجل  من  تصحيحي 

الجنرال، وحمدوك يتذكر يف الزنزانة أيام .. عرسه.
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ونيف،  عقد  من  أكثر  دام  انقطاع  بعد 
تعود مدينة بابل األثرية إلحياء مهرجانها 
بابل  «من  شعار  تحت  السنوي  الدويل 
الحضارة نصنع الحياة»، والذي سيستمر 
موعده  اقرتاب  ومع  أيام..  خمسة  ملدة 
الذين  النجوم  أبرز  العراقيون عن  يتساءل 

سيشاركون فيه.
للمهرجان  التنظيمية  اللجنة  وأعلنت 
واللوجستية  الفنية  استعداداتها  اكتمال 
غدا  سينطلق  الذي  الكبري  للمهرجان 
الخميس تحت شعار: «من بابل الحضارة 
نصنع الحياة»، والذي يستمر ملدة خمسة 

أيام.
مشاركة  املهرجان  فعاليات  وتتضمن 

وفرق  وعراقيني  عرب  فنانني 
إىل  واجنبية،  عربية  شعبية 
جانب فعاليات عرض األزياء 
البابيل والعزف والرسم الحر 
وفعاليات الطريان الرشاعي 
العربية  والدبكات  واملناطيد 

والكردية، فضال عن فعاليات 
وفنية  وادبية  ثقافية 

أخرى.
الفنان  ويستعد 
العراقي  حاتم 

أوىل  إلحياء 
ت  حفال
ن  جا مهر
الدويل،  بابل 

غد  مساء 
لخميس  ا

 ٢٨ املوافق 
 ،٢٠٢١ أكتوبر 
”أمري  بمشاركة 

العربي“  الغناء 
هاني شاكر، وبعد 

غياب أكثر من ٢٠ عاما عن آخر مشاركة 
له.

وعّرب حاتم العراقي عرب صفحاته يف مواقع 
بالعودة  االجتماعي عن سعادته  التواصل 
العراق،  العريق يف وطنه  املهرجان  اىل هذا 
يف  نلتقي  طويل  غياب  بعد  ”قريباً  وقال: 
أحضان وطننا الغايل العراق الحبيب يف مهد 
افتتاح  حفل  يف  الحبيبة،  بابل  الحضارات 

مهرجان بابل الدويل يوم الخميس“.
اآلن  من  بدأ  أنه  العراقي:  حاتم  وأوضح 
االستعداد للحفل برفقة فرقته املوسيقية 
التي ستضم أهم العازفني واملوسيقيني يف 
العراق، متضمناً برنامجه أغنيات متعددة 
مع  جداً،  الناجح  وجديده  أرشيفه  من 

إعداده لعدد من األغنيات التي 
يف  مرة  ألول  سيقدمها 

يعتز  الذي  املهرجان  هذا 
باملشاركة به.

ومن جانب آخر، عرض 
عرب  العراقي  حاتم 

يف موقع  الخاصة  قناته 
”يا  أغنية  اليوتيوب 

عم  نا

الخدين“ واملصورة بنظام الحفلة يف بريوت 
بنظام  قديح،  رندىل  اللبنانية  إخراج  من 

العرض املبارش، بحضور وعزف فرقته.
تم  الدويل  بابل  مهرجان  أن  إىل  يشار 
األثرية  بابل  مدينة  مدرجات  عىل  إقامته 
يف محافظة بابل وسط العراق.. وانطلقت 
فعالياته ألول مرة عام ١٩٨٧، إال انه توقف 
األمريكية  الحرب  بسبب   ٢٠٠٣ عام  بعد 

والتدهور األمني الذي اعقبها.
تويرت  تطبيق  يف  املهرجان  موقع  ونرش 
خالل  ستقام  التي  الفعاليات  تفاصيل 

األيام الخمسة.
ففي اليوم األول املوافق (٢٨ ترشين األول 
حاتم  العراقي  الفنان  سيشارك   (٢٠٢١
شمس  الفنانة  جانب  إىل  العراقي 
هاني  املرصي  والفنان  الكويتية 

شاكر.
الذهبية  النجمة  ستكون  فيما 
الفنان  جانب  إىل  الزغبي،  نوال 
صالح حسن، وماهر احمد، عىل 

مدرجات املرسح لليوم الثاني.
املوافق  الثالث  اليوم  ويف 
ترشين   ٣٠)
 ،(٢٠٢١ األول 
ك  ر ستشا
نة  لفنا ا
قية  ا لعر ا
حمة  ر
ض  يا ر

نجمة 
 ، لحفل ا
جانب  إىل 
نة  لفنا ا
هالة  السورية 
والفنان  القصري، 
بسام  العراقي 

مهدي.
حفالت  إحياء  الرابع  اليوم  وسيشهد 
ونجم  منصور،  حميد  املخرضم  للفنان 
جانب  إىل  سعد،  ستار  فويس  ذه  برنامج 
والفنانة  شيبة  أحمد  املرصي  الفنان 

فيفيان مراد.
وسيختم حفالت املهرجان الفنان العراقي 

حسام الرسام والفنانة شذى حسون.
أيامه  خالل  املهرجان،  سيشهد  كما 
الفرق  ملختلف  مشاركة  الخمسة، 
الخشابة  ومنها:  املحلية،  املوسيقية 

وفرقة  الكردية،  والفرقة  البرصية، 
الرمادي للجوبي.

أما عىل مستوى الدول العربية، فستشارك 
املرصية،  والفرقة  اللبنانية،  الفنون  فرقة 
إحياء  يف  والسورية  األردنية،  والفرقة 

العديد من الحفالت.
الرتكية  الشعبية  الفرقة  ستحيي  كما 
الهندية  والفرقة  الروسية  والفرقة 
بابل،  مهرجان  أيام  خالل  حفالت 
الفالمنغو  فرقة  مشاركة  جانب  إىل 

اإلسبانية.
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