
بغداد/ الزوراء: 
أعلنـت وزارة النفـط، امـس األربعـاء، 
تحقيـق إيـرادات إضافية تصـل إىل 16 
مليار دوالر.وقال املتحدث باسم الوزارة، 
عاصـم جهـاد، يف ترصيـح صحفي: إن 
”اإليرادات اإلضافية التي تحققها وزارة 
النفط يف املوازنة العامة االتحادية للسنة 
املاليـة 2021، سـتخفف مـن التضخم 
”الـوزارة  أن  الديـون“، مبينـاً  وحجـم 
تمكنَّت من تصدير عدٍد من النفوط التي 
تحقق ايـرادات إضافية“.وأضاف جهاد 

أن ”اإليـرادات التي تحققـت بلغت أكثر 
من 16 مليار دوالر التي تضاف اىل موازنة 
2021“، معربـاً عـن أمله بـ“اسـتقرار 
أسـعار النفط وتحقيق اإليرادات، ونحن 
مع األسعار الواقعية يف السوق النفطية 
وليس املبالـغ بها“.ولفت إىل أن ”تذبذب 
السـوق النفطية سـوف يسـبب إرباكاً 
للمنتجني واملسـتهلكني، لكن السياسـة 
الحكيمـة مـن قبـل أوبك وأوبـك بالس 
سـتعمل عىل الوصول ألسـعار مستقرة 

بعيداً عن املبالغة“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الصحـة/ الرشكـة العامة 
لتسـويق األدوية واملسـتلزمات الطبية، 
وصـول شـحنتني جديدتني مـن اللقاح 
املضاد لفايروس كورونا املستجد .وذكرت 
الوزارة يف بيان لها تلقته ”الزوراء“: أن“ 
اللقاحات من انتاج رشكة فايزر ومرفق 
االوىل  ان“الشـحنة  مبينـة  كوفاكـس“. 
مـن لقاح فايزر بلغـت ٦٤٩،٣٥٠ جرعة 

ودخلـت عن طريـق مطار بغـداد الدويل 
”.واضافـت أن“ الشـحنة الثانية وردت 
عـن طريـق مرفـق كوفاكـس منظمـة 
اليونسـيف وبلغـت ١٣٣،٣٨٠ جرعـة”.
واكدت الرشكة العامة لتسـويق االدوية 
واملسـتلزمات الطبيـة بأنـه تـم توزيع 
الشحنات لكافة املنافذ التلقيحية ومنافذ 
الرصف يف عمـوم بغداد واملحافظات بما 

فيها اقليم كردستان.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن مرصف الرافدين، امـس األربعاء، 
توزيع رواتب مديريـات الرتبية يف بغداد 
املكتـب  املحافظات.وقـال  مـن  وعـدد 
تلقتـه  بيـان  يف  للمـرصف،  اإلعالمـي 
”الـزوراء“: انه ”تم دفع رواتب موظفي 
عـدد من مديريـات الرتبية بعـد وصول 

بهـم“. الخاصـة  الصكـوك  اشـعارات 
وأضاف أن ”الرصف تم عن طريق أدوات 
الدفـع االلكرتوني، وبإمـكان املوظفني 
تسـلم رواتبهم من أي مكان يتواجدون 
فيه من شـبكة فـروع املرصف املنترشة 
يف بغـداد واملحافظـات او منافذ الرصف 

الخاصة“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئة األنواء الجويـة، امس األربعاء، 
حالـة الطقس يف البـالد لأليـام املقبلة، فيما 
توقعـت انخفاضـاً يف درجات الحـرارة بدءاً 
من األسـبوع املقبل.وذكر بيان للهيئة تلقته 
الخميـس،  اليـوم  ”طقـس  أن  ”الـزوراء“: 
سيكون صحواً مع قطع من الغيوم، والتغري 
يف درجـات الحـرارة يف عمـوم املناطـق، اما 
الريـاح فسـتكون شـمالية غربيـة خفيفة 

اىل معتدلـة الرسعـة (20-10) كـم/س، يف 
االقسام الوسـطى والشمالية، فيما ستكون 
جنوبيـة رشقية خفيفـة اىل معتدلة الرسعة 
(20-10) كـم/س يف االقسـام الجنوبيـة“، 
مبينـاً أن ”املحافظـات بغداد وبابـل واملثنى 
ستسـجل  االرشف  والنجـف  والنارصيـة 
درجات حرارة 33، فيما ستسـجل محافظة 

البرصة 34 درجة“.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
تسـتمر تظاهرات السـودانيني ضد 
اسـتيالء الجيش بقيادة الفريق أول 
عبـد الفتـاح الربهان عىل السـلطة 
واسـتبعاد الـرشكاء املدنيـني مـن 
أعلـن  فيمـا  االنتقاليـة،  العمليـة 
االتحاد األفريقي أنـه علق عضوية 

الخرطـوم حتـى عـودة السـلطات 
االنتقاليـة بقيادة املدنيـني. و“دعا 
لإلفراج الكامل وغـري املرشوط عن 
جميـع املعتقلـني، بينهـم الـوزراء 
واملسـؤولون املدنيـون اآلخـرون“.

وبعـد أن تعالـت أصـوات يف العالم 
خالل السـاعات األخـرية للمطالبة 

باإلفـراج الفوري عن رئيس الوزراء 
املقال عبد الله حمدوك، أعلن مكتبه 
الثالثاء أنه عاد إىل منزله بعد أن كان 
معتقال يف مكان مجهول مع زوجته، 
وأنه ”تحت حراسـة مشددة“. لكنه 
الـوزراء  مـن  ”عـددا  أن  إىل  أشـار 
والقـادة السياسـيني ال يزالون قيد 

مجهولـة“. أماكـن  يف  االعتقـال 
وحاولـت الرشطة السـودانية إزالة 
العوائق التي أقامها املتظاهرون من 
شـارع السـتني، أحد أبرز الشوارع 
يف رشق العاصمـة، ونفـذت حملـة 
توقيفات شـملت عددا من الشباب 
الذيـن كانوا يف املـكان، وفق ما أفاد 

مصـور لوكالـة األنباء الفرنسـية.
وأطلقـت الرشطة السـودانية الغاز 
املسـيل للدموع عـىل املتظاهرين يف 
منطقـة بحـري رشق الخرطـوم يف 
محاولـة لتفريقهم وإزالـة العوائق 

من الشوارع.

بغداد/ مصطفى فليح:
أدان األزهـر وإمامه الدكتور أحمد الطيب «بأشـد 
العبـارات» الهجـوم اإلرهابـي الذي وقع مسـاء، 
أمس، عـىل قرية «بنـي تميـم» يف محافظة دياىل 
رشقـي العـراق، وأسـفر عـن مقتل ١١ شـخصا 
وإصابة ٦ آخرين.ويف بيان عرب «فيسـبوك» شـدد 

األزهـر عـىل أن «اسـتباحة دماء اآلمنـني األبرياء 
إرهـاب غادر يتناىف مـع قيم األديان واإلنسـانية، 
األمـر الـذي يسـتوجب تكاتـف الجهـود الدولية 
ملواجهـة التنظيمـات اإلرهابية».وأعـرب البيـان 
عـن تضامن األزهـر «مع العراق الشـقيق، قيادة 
وشـعبا، يف وجه هـذا اإلرهـاب الغاشـم».وتقدم 

الطيـب يف البيـان «بخالـص العزاء واملواسـاة إىل 
أرس الضحايا».من جانبها، أعلنت قيادة العمليات 
املشـرتكة استشـهاد ١١ شـخصا واصابـة عـدد 
اخريـن بهجـوم إرهابـي عـىل قرية «الهواشـة» 
بقضاء املقدادية بمحافظة دياىل، وفيما عّد رئيس 
الجمهورية، برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء 

مصطفى الكاظمي ورئيس الربملان السابق محمد 
الحلبويس، اسـتهداف االرهـاب للمدنيني محاولة 
«خسيسة» وفاشلة لزعزعة استقرار البلد والصف 
الوطنـي، وصل وفد أمني رفيع، امس األربعاء، اىل 

محافظة دياىل لبحث تداعيات االعتداء اإلرهابي.

بريوت/ الزوراء:
اسـتدعت كل مـن السـعودية والكويت 
اللبنانيني  السـفراء  واالمارات والبحرين 
لديها وسـلمتهم مذكـرات احتجاج عىل 
خلفية ترصيحات وزيـر االعالم اللبناني 

جـورج قرداحي بشـأن الحرب يف اليمن.
وقالت الخارجية السعودية يف بيان: إنها 
سلمت إىل السـفري اللبناني لدى الرياض 
فوزي كبارة مذكرة احتجاج رسمية عىل 
ترصيحات قرداحـي التي وصفتها بأنها 

مسـيئة لجهـود التحالـف العربـي الذي 
تقوده اململكة يف اليمـن دعما للحكومة 
املعـرتف بهـا دوليا.وأعربـت الـوزارة يف 
البيـان عـن أسـف السـعودية إزاء مـا 
تتضمن هذه الترصيحات من «إسـاءات 

تجـاه اململكة ودول التحالـف»، محملة 
قرداحـي املسـؤولية عن التحيز بشـكل 
واضح لجماعة «أنصار الله» (الحوثيني) 
اليمنية «املهددة ألمن واستقرار املنطقة».

كما اسـتدعت الكويت القائـم باألعمال 

اللبناني احتجاجا عىل ترصيحات الوزير 
قرداحي بشـأن األزمة اليمنيـة، مؤكدة 
اتهامـات  رفضهـا لترصيحاتـه وإنهـا 

باطلة ال تعكس الواقع يف اليمن.
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باريس/ متابعة الزوراء:
قامـت الرشطـة الفرنسـية بإخـالء 
 gard محطـة قطارات غـار دو نـور
du nord يف قلـب باريـس إثـر تلقيها 
بالغا عن وجود قنبلة يف املحطة.وعىل 
اإلثـر فرضـت الرشطـة طوقـا أمنيا 
وطلبـت مـن الـركاب إخـالء املحطة 
فيهـا  القطـارات  حركـة  وتعطلـت 
وهي مـن أكـرب محطـات القطارات 
يف باريـس والتـي تربطهـا بمناطـق 
الفرنيس.وأعلنـت  الشـمال  الشـمال 
رشكـة املسـرية للقطارات يف فرنسـا 
أنهـا تلقـت تهديـدا بوجـود قنبلة يف 
املحطة الشـمالية لباريس.ويف سياق 

اخر أعلنـت وزارة الصحة والخدمات 
االجتماعيـة األمريكيـة أنها اضطرت 
إىل إخالء مقرها وسـط واشـنطن من 
النـاس، بعـد تلقي بالغ بشـأن خطر 
وقوع تفجري هناك.وأكدت مسـاعدة 
وزير الصحة والخدمـات االجتماعية 
للعالقـات العامة، سـارة لوفينهايم، 
حسـب قناة Fox5، تلقي بالغ صباح 
اليـوم بشـأن وجـود قنبلـة مزعومة 
داخـل مقـر الـوزارة، مـا أسـفر عن 
إجالء جميع املوظفني من املبنى دون 
ورود حوادث.بدورهـا، أعلنت رشطة 
الكونغـرس عن إغالق عدد من الطرق 

يف املنطقة.

القدس /متابعة الزوراء:
أدانـت وزارة شـؤون القدس الفلسـطينية إقدام السـلطات 
اإلرسائيليـة عـىل تغيري أسـماء عـدد من الشـوارع يف مدينة 
القـدس، خاصة البلدة القديمة، مـن العربية إىل العربية.جاء 
ذلـك يف بيـان أصدرته الـوزارة، تعقيبا عـىل رشوع إرسائيل، 
يف تغيري أسـماء شـوارع بالبلـدة القديمة يف مدينـة القدس 
الرشقية من أسـماء عربية إىل عربية.وقالت الوزارة: ”تمعن 
سـلطات االحتـالل يف كل ما من شـأنه تغيري معالـم املدينة 
العربية والفلسـطينية عرب سلسـلة من اإلجـراءات الهادفة 
إىل تهويـد املدينة“.وأضافـت: ”مـا يجري هـو بمثابة حرب 
مفتوحـة عىل كل ما هو فلسـطيني وعربـي باملدينة يحاول 
االحتـالل اإلرسائييل من خاللها سـلب ورسقـة تاريخ املدينة 
وسـكانها واسـتبدالها بأسـماء مـزورة ال تمـت للتاريخ أو 
املكان بصلة“.وشددت الوزارة أن ”شارع الواد سيبقى شارع 

الواد وباب العامود سـيبقى باب العامود واملقربة اليوسـفية 
ستبقى املقربة اليوسفية رغم عمليات الرسقة والتزوير التي 
تجري عىل مرأى ومسمع العالم أجمع“.وأردفت: ”ستتحطم 
كل مخططات األرسلة والتهويد عىل صخرة صمود املواطنني 
املقدسـيني الذيـن أثبتـوا باألفعال أنهـم أوفيـاء ملدينتهم“.

وطالبت الوزارة منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 
”يونسـكو“، بـ“التدخل من أجل وقف هذا العبث اإلرسائييل 
بثقافة وتاريخ املدينة“.والثالثاء، ألصقت البلدية اإلرسائيلية 
يف القدس اسـم ”ميدان هجفورا (األبطال)“، عىل شارع الواد 
املؤدي إىل املسـجد األقىص يف الحي اإلسالمي بالبلدة القديمة، 
وفـق ما ذكر مراسـل األناضول.وأضاف أنه تم وضع االسـم 
عـىل لوحة حجرية يف حائط يف شـارع الـواد، فيما لم يتضح 
عـىل الفور ما إذا كان سـتتبع ذلك خطوات أخرى مشـابهة. 

وكانت إرسائيل احتلت القدس الرشقية يف 1967.
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الزوراء/ حسني فالح:
اعلنت سـلطة الطريان املدني املبارشة 
لجميـع  التلقيـح  بطاقـة  باعتمـاد 
املسـافرين الوافديـن واملغادرين عرب 
املطـارات العراقية ابتـداًء من االثنني 
اعتمـاد  اىل  اشـارت  وفيمـا  املقبـل، 
فحـص الــ PCR  للقادمـني للعـراق 
قبـل 72 سـاعة مـن موعـد الرحلـة، 
اكـدت ان التعامل مع دخول االيرانيني 
بدون تأشـرية سـيتم وفق االجراءات 

الوقائية.
وقـال مديـر اعـالم سـلطة الطـريان 
املدني، جهاد كاظم الديوان، يف حديث 
خاص لـ“الزوراء“: انه سـيتم يف يوم 
االثنني، املوافق االول من شهر ترشين 
الثاني املقبل، اعتمـاد بطاقة التلقيح 
عـرب  املغادريـن  املسـافرين  لجميـع 
املطـارات العراقية. منوهـاً اىل اعتماد 
فحـص الـ PCR للقادمني للعراق قبل 
72 سـاعة من موعـد الرحلة.واضاف 
الديوان: ان سـلطة الطريان هي جهة 
تنفيذيـة وتنفـذ كل مـا يصـدر مـن 
مجلس الوزراء، وستتبع كل التعليمات 
الصادرة من اللجنة الطبية بخصوص 
املسافرين يف املطارات العراقية. مبينا: 
أنه سـيكون هناك جهد اكثر بعد رفع 
لدخولهـم  االيرانيـني  عـن  التأشـرية 
االرايض العراقية، وسـيتم التأكيد عىل 

فحص الـ  PCR، كما سـيكون هناك 
تفاعل كبري من قبل الكوادر الطبية يف 
املطارات العراقية، وكذلك التأكيد عىل 
بطاقـة التلقيح ضد كورونـا. وتابع: 
انه بحسـب تعليمات مجلس الوزراء، 
فإنـه منذ بداية ترشين الثاني سـيبدأ 

اعتمـاد بطاقـة التلقيح للمسـافرين 
املغادريـن عـرب املطـارات العراقيـة، 
واعتمـاد فحـص الــ PCR للقادمني 
للعـراق قبـل 72 سـاعة مـن موعـد 
الرحلـة. داعيـا الجميـع اىل االلتـزام 
بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن.وأكد 

مدير اعـالم سـلطة الطـريان املدني: 
ان املطارات العراقيـة مجهزة بكوادر 
االجـراءات  عـىل  وحريصـة  طبيـة، 
القادمني للعراق  الصحية للمسافرين 
وللمغادرين ايضاً، كما ان أمر السماح 
لدخول االيرانيني بدون تأشـرية سيتم 

التعامـل معه وفق االجراءات الوقائية 
لوباء كورونا واملتبعة يف السـابق لكل 
املسـافرين يف املطارات العراقية.يشار 
االرشف  النجـف  مطـار  ادارة  ان  اىل 
اعلنـت، يف وقت سـابق، البدء بتطبيق 
بـني  الدخـول  تأشـرية  الغـاء  قـرار 
االيراني  السـفري  العراق وايران.وكان 
يف العـراق، ايرج مسـجدي، قـد أعلن 
البدء يف تنفيذ اتفاق الغاء التأشـريات 
بني البلدين؛ مؤكداً انه سـيتم السماح 
للرعايـا االيرانيـني التوجـه اىل العراق 
عـرب مطـاري النجف وبغـداد، وايضا 
لرعايـا العـراق زيـارة ايـران بتقديم 
فقط.واوضـح  سـفرهم  جـوازات 
مسجدي انه نظرا لالتفاق الثنائي مع 
العراق، سيسمح للمواطنني االيرانيني 
والرعايـا العراقيـني التنقل جـّوا بني 
البلديـن (عرب مطـاري النجف وبغداد 
بالنسـبة للزوار االيرانيـني)، من دون 
الحاجة اىل استصدار تأشريات الدخول 
وانمـا بتقديم جوازات السـفر فقط.

ولفت السفري مسـجدي اىل: ان الزوار 
االيرانيـني يسـتطيعون اختيار املعابر 
الربيـة يف طريـق عودهـم اىل البـالد. 
مشـرياً اىل: ان 90 رحلـة جوية تغادر 
ايـران باتجاه العراق حاليا، وان زيادة 
هـذا العدد مرهون بقرار مشـرتك بني 

البلدين.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الخارجية، امس األربعاء، تسليم جمهورية 
اإلرهابية. داعش  عصابات  من  طفال   ٣٨ اذربيجان 

وقال املُتحدث باسم الوزارة، احمد الصحاف، يف بيان 
تلقته «الزوراء»: ان «وزارة الخارجيَّة، وبالتنسيق مع 
أذربيجان  جمهوريَّة  وسفارة  العراقيَّة  العدل  وزارة 
داعش  عصابات  أطفال  من   (٣٨) سلمت  بغداد،  يف 
اإلرهابّية وإرجاعهم إىل وطنهم».وأضاف: ان «االطفال 
من  بالسجن  املحكومات  أمهاتهم  مع  ُموَدعني  كانوا 
قبل املحاكم العراقيَّة املُختصة، النتمائهّن إىل عصابات 

داعش اإلرهابّية».

@ÊbvÓiäàc@·‹èÌ@÷aã»€a
î«aÜ@Âfl@˝–†@38
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بغداد/الزوراء:
امـس  األعـىل،  القضـاء  مجلـس  أعلـن 
األربعاء، إطالق بوابة القضاء اإللكرتونية.
وذكـر املجلس يف بيان ورد لــ «الزوراء»: 
انـه «تم اطـالق بوابـة القضـاء العراقي 
«تشـمل  انهـا  اىل  الفتـًا  االلكرتونيـة». 
الخدمات (استمارة عقد الزواج، استمارة 
طلب القسـام الرشعي، استمارة الحجج 
الرشعية بأنواعهـا، ونظام املجيب الذكي 
لالسـتجابة علىجميع االستفسـارات)».
القضـاء  بوابـة  إىل  «للدخـول  وتابـع: 
العراقي يتوجب تسـجيل حسـاب خاص 
باملواطن عرب إدخال االسـم ورقم الهاتف 

الشـخيص والبيانات الشـخصية املتابعة 
طلبـك يف املحكمـة (اونالين)».ونـّوه اىل 
ان «تقديـم الطلبـات يف بوابـة القضـاء 
العراقـي االلكرتونيـة تتـم باالنتقـال إىل 
تبويب الخدمات بعد تسجيل الدخول من 
الحسـاب الشـخيص واختيار االستمارة 
املطلوبة ثم املحكمة».واشار البيان اىل ان 
«موعد مراجعـة املحكمة يحدد بعد ميلء 
 (JPG) البيانـات وإرفـاق صور بصيغـة
املحكمـة  إىل  الطلـب  وإرسـال  وحفـظ 
ان «االسـتمارة مجانيـة يف  اىل  «.ولفـت 
الخدمـات املقدمـة عـرب بوابـة القضـاء 

العراقي االلكرتونية «.

انقرة/ الزوراء:
وافق الربملـان الرتكي عـىل تمديد تفويض 
إرسال القوات العسكرية ملكافحة اإلرهاب 
أنبـاء  وكالـة  وسـوريا.وقالت  العـراق  يف 
األناضـول: إن الربملـان الرتكي قـرر تمديد 
مذكرة التفويض للحكومة من أجل إرسال 
قوات إىل العراق وسـوريا لعامني إضافيني.

وذكـر تلفزيـون الربملان الرتكـي أنه «تمت 
املصادقـة بأغلبيـة األصـوات عـىل املذكرة 
التـي تمنح الرئيس، رجـب طيب أردوغان، 

صالحيـة إرسـال قـوات لتنفيـذ عمليـات 
عسـكرية خارج الحدود يف سوريا والعراق 
ملدة عامني إضافيني».وأشـار إىل: أن احزاب 
العدالة والتنمية، والحركة القومية، والخري، 
صادقت عـىل املذكرة، بينمـا رفضها حزبا 
الشعب الجمهوري، والشعوب الديمقراطي 
عمليـات  تركيـا  للكورد.وتشـن  املـوايل 
عسـكرية ضد حـزب العمال الكردسـتاني 
الذي تعّده «إرهابيا» شـمايل العراق، وضد 

املسلحني الكرد شمايل سوريا.

‚Ï†ã©a@ÚÌÏõ«@’‹»Ì@Ô‘Ìãœ˛a@Üb•¸aÎ@l˝‘„˝€@Úõœaã€a@paãÁbƒn€a@›ñaÏm@ZÊaÜÏè€a
⁄Îáº@!a@áj«@fib‘æa@ıaäåÏ€a@êÓˆä@Â«@xaãœ�a@á»i

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي تمديد السقف الزمني للتقديم اإللكرتوني 
اىل استمارة القبول املركزي، فضال عن القبول املبارش وقناة النخبة حتى العرشين 
من ترشين الثاني املقبل ٢٠٢١/١١/٢٠.وقالت الوزارة يف بيان : «تم تمديد السقف 
الزمني للتقديم اإللكرتوني اىل استمارة القبول املركزي، فضال عن القبول املبارش 
واضاف   .«٢٠٢١/١١/٢٠ املقبل  الثاني  ترشين  من  العرشين  حتى  النخبة  وقناة 
البيان ان «الوزارة قررت شمول الطلبة من مواليد ١٩٩٦ من أصحاب املعدل الذي 
ال يقل عن (٩٠) بالتقديم اىل القبول املركزي».وبحسب البيان، فق دعت الوزارة 
التقديم  القبول وضوابط  الطالب لالطالع عىل رشوط  اىل االستعانة بدليل  الطلبة 

.(www.dirasat-gate.org) عرب بوابة الدراسات والتخطيط واملتابعة
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بغداد/ مصطفى فليح:

أحمد  الدكتور  وإمامه  األزهر  أدان 
الهجوم  العبارات“  ”بأشد  الطيب 
عىل  أمس،  مساء،  وقع  الذي  اإلرهابي 
دياىل  محافظة  يف  تميم“  ”بني  قرية 
 11 مقتل  عن  وأسفر  العراق،  رشقي 

شخصا وإصابة 6 آخرين.
األزهر  شدد  ”فيسبوك“  عرب  بيان  ويف 
عىل أن ”استباحة دماء اآلمنني األبرياء 
األديان  قيم  مع  يتناىف  غادر  إرهاب 
واإلنسانية، األمر الذي يستوجب تكاتف 
التنظيمات  ملواجهة  الدولية  الجهود 

اإلرهابية“.
وأعرب البيان عن تضامن األزهر ”مع 
العراق الشقيق، قيادة وشعبا، يف وجه 

هذا اإلرهاب الغاشم“.
وتقدم الطيب يف البيان ”بخالص العزاء 

واملواساة إىل أرس الضحايا“.
العمليات  قيادة  أعلنت  جانبها،  من 
املشرتكة استشهاد 11 شخصا واصابة 
قرية  عىل  إرهابي  بهجوم  اخرين  عدد 
”الهواشة“ بقضاء املقدادية بمحافظة 
الجمهورية،  رئيس  عّد  وفيما  دياىل، 
الوزراء  مجلس  ورئيس  صالح،  برهم 
الربملان  ورئيس  الكاظمي  مصطفى 

استهداف  الحلبويس،  محمد  السابق 
”خسيسة“  محاولة  للمدنيني  االرهاب 
وفاشلة لزعزعة استقرار البلد والصف 
امس  رفيع،  أمني  وفد  وصل  الوطني، 
لبحث  دياىل  محافظة  اىل  األربعاء، 

تداعيات االعتداء اإلرهابي.
املشرتكة  العمليات  قيادة  وذكرت 
”مرة  أنه  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف 
داعش  تنظيم  مجرمو  يحاول  أخرى 
االرهابي الرجوع إىل اساليبهم اليائسة 
االبرياء  اآلمنني  املواطنني  استهداف  يف 
قواتنا  مواجهة  عن  عجزهم  بعد 
الرتاب  امتداد  عىل  واألمنية  العسكرية 
الوطني وبعد هزائم فلولهم وتخاذلهم 
معارك  يف  املوجعة  الرضبات  جراء  من 
تطهري األرض العراقية من دنسهم اين 

ما حلو“ .
عىل  املجرمون  اقدم  ”لقد  وأضافت 
تنفيذ اعتداء إرهابي عىل قرية الهواشة 
وسقط  دياىل  بمحافظة  املقدادية  يف 
امرأة  بينهم  شهيدا   ١١ االعتداء  جراء 
وعدد من الجرحى من املدنيني العزل“.

وشعبا  قيادة  ”العراق  أن  إىل  وأشارت 
العزم  عقدوا  وعسكرية  أمنية  وقوات 
لهؤالء  يبقوا  ال  بان  الله  عىل  وتوكلوا 

تعقبهم  وسيتم  باقية  من  الرشاذم 
يتم  حتى  وخارجه  العراق  يف  سواء 
معهم  ومعركتنا  املؤزر  نرصه  الله 
”العراق سيبقى  أن  مستمرة“، مؤكدة 
ولن  وحواضنه  اإلرهاب  عىل  عصيا 
بل  املعنويات  تتأثر  أو  الهمم  تضعف 
سيزيدنا هذا الفعل الجبان إرصارا عىل 

تعقب املجرمون وإنزال أشد العقوبات 
بهم قصاصاً لدماء شهدائنا األبرار.“ 

الجمهورية،  رئيس  عّد  جهته،  من 
برهم صالح، الحادث اإلرهابي يف دياىل 
استقرار  لزعزعة  خسيسة  محاولة 

البلد.
منصة  عىل  له  تغريدة  يف  صالح  وقال 

أن  ”الزوراء“:  تابعتها  ”تويرت“ 
أهلنا  عىل  الجبان  اإلرهابي  ”الحادث 
لزعزعة  خسيسة  محاولة  دياىل  يف 
برضورة  تذكري  وهو  البلد،  استقرار 
االمنية  اجهزتنا  ودعم  الصف  توحيد 
وغلق الثغرات وعدم االستخفاف بخطر 
داعش واهمية مواصلة الجهد الوطني 

إلنهاء فلوله يف كل املنطقة“.
لشهدائنا  والخلود  ”الرحمة  وأضاف: 

االبرار والشفاء العاجل لجرحانا“.
الوزراء،  من جانبه، أكد رئيس مجلس 
جريمة  أن  الكاظمي،  مصطفى 
املقدادية يف محافظة دياىل لن تمر من 

دون قصاص.
وقال الكاظمي يف تغريدة له عىل منصة 
”جرّب  ”الزوراء“:  تابعتها  ”تويرت“ 
أقسمنا..  بما  نفي  فعلنا..  اإلرهابيون 
العراق  داخل  فّروا،  أينما  سنطاردهم 
بحق  املقدادية  وجريمة  وخارجه؛ 
قصاص...  دون  من  تمر  لن  شعبنا 

واللهم فاشهد.“ 
األبرياء  دماء  يف  أوغلوا  ”كلما   وتابع: 
يف  لهم  أثر  أي  ننهي  بأن  إرصاراً  نزداد 

أرض الرافدين“.
اىل ذلك أكد رئيس تحالف تقدم، محمد 
اإلرهاب  استهداف  أن  الحلبويس، 
مفضوحة  محاولة  دياىل  يف  للمدنيني 

لزعزعة الصف الوطني.
عىل  له  تغريدة  يف  الحلبويس  وقال 
أن  ”الزوراء“:  تابعتها  ”تويرت“ 
اآلمنني  للمدنيني  اإلرهاب  ”استهداف 
وحشيته  عىل  واضح  دليل  دياىل  يف 

الصف  لزعزعة  مفضوحة  ومحاولة 
قرى  يف  املجتمعية  واللحمة  الوطني 

ومدن املحافظة“.
السياسية  القوى  الحلبويس،  ودعا 
العراق  مصلحة  ”تغليب  إىل  الوطنية 
عىل  الفرصة  وتفويت  سواها  ما  عىل 
املرتبصني بوحدة أبناء الوطن الواحد“.

يف غضون ذلك، وصل وفد أمني رفيع، 
امس األربعاء، اىل محافظة دياىل يبحث 

تداعيات االعتداء اإلرهابي.
إن  العراقية  األنباء  وكالة  وذكرت 
قاسم  القومي  األمن  ”مستشار 
االعرجي ورئيس اركان الجيش الفريق 
ونائب  الله  يار  االمري  عبد  ركن  أول 
الركن  الفريق  املشرتكة  العمليات  قائد 
تحالف  ورئيس  الشمري  االمري  عبد 
الفتح هادي العامري، وصلوا اليوم اىل 

محافظة دياىل“.
عىل  للوقوف  جاء  ”ذلك  أن  وأضاف، 
العملية اإلرهابية التي استهدفت إحدى 
قرى قضاء املقدادية“، مبيناً أن ”الوفد 
القيادات  مع  أمنياً  اجتماعاً  سيعقد 
األمنية والعسكرية يف املحافظة لتحديد 
ضحيته  راح  الذي  الخرق  هذا  أسباب 

عدد كبري من الشهداء والجرحى“.

تعلُن رشكة مصايف الشـمال (ش.ع) إحدى تشـكيالت وزارة النفط عن املناقصة العامة االسـتريادية املرقمة (٩٧٢١٠٠٢٦) املدرجة تفاصليها أدناه فعىل الراغبني باالشـرتاك ممن تتوفر فيهم الرشوط 
القانونية مراجعة موقع الرشكة الكائن يف محافظة صالح الدين /قضاء بيجي/االستعالمات الخارجية/ لجنة فتح العطاءات، الستالم نسخة من جدول املواصفات والوثائق املطلوبة مقابل مبلغ قدره 
(١٠٠,٠٠٠) فقط مائة الف دينار عراقي غري قابل للرد إال يف حالة إلغائها أو تغيري أسلوب تنفيذها، ويتم تسليم العطاءات قبل الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثالثاء املوافق ٢٠٢١/١١/٣٠ ويف حال 

صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون تاريخ الغلق يف اول يوم دوام رسمي ييل تاريخ العطلة أو الحظر ويتحمل من تحال بعهدته املناقصة أجور النرش واالعالن والرسوم القانونية.

يمكن االطالع عىل كافة (الوثائق املطلوب ارفاقها مع العطاء والرشوط التعاقدية) من خالل الرجوع اىل التعليمات الخاصة بمقدمي العطاءات لعقود تجهيز السـلع الخاصة وضمن مرفقات املناقصة 
 https://nrc.oil.gov.iq : اعاله عىل موقع رشكتنا عىل االنرتنت

قاسم عبد الرحمن حسني 
املدير العام

رئيس مجلس االدارة 
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:

تسـتمر مظاهـرات السـودانيني ضـد 

اسـتيالء الجيـش بقيـادة الفريق أول 

عبـد الفتـاح الربهـان عـىل السـلطة 

واستبعاد الرشكاء املدنيني من العملية 

االنتقالية، فيما أعلن االتحاد األفريقي 

أنه علق عضوية الخرطوم حتى عودة 

السـلطات االنتقالية بقيـادة املدنيني. 

و“دعا لإلفـراج الكامل وغري املرشوط 

عـن جميع املعتقلـني، بينهـم الوزراء 

واملسؤولون املدنيون اآلخرون“.

وبعـد أن تعالت أصوات يف العالم خالل 

السـاعات األخرية للمطالبـة باإلفراج 

الفوري عن رئيس الـوزراء املقال عبد 

اللـه حمدوك، أعلن مكتبـه الثالثاء أنه 

عـاد إىل منزلـه بعـد أن كان معتقال يف 

مكان مجهول مع زوجته، وأنه ”تحت 

حراسـة مشـددة“. لكنه أشـار إىل أن 

”عددا من الوزراء والقادة السياسـيني 

أماكـن  يف  االعتقـال  قيـد  يزالـون  ال 

مجهولة“.

وحاولـت الرشطـة السـودانية إزالـة 

العوائـق التي أقامهـا املتظاهرون من 

شـارع السـتني، أحد أبرز الشـوارع يف 

رشق العاصمة، ونفذت حملة توقيفات 

شـملت عددا من الشـباب الذين كانوا 

يف املـكان، وفق ما أفـاد مصور لوكالة 

األنباء الفرنسية.

وأطلقـت الرشطـة السـودانية الغـاز 

املسـيل للدمـوع عـىل املتظاهريـن يف 

يف  الخرطـوم  رشق  بحـري  منطقـة 

محاولة لتفريقهـم وإزالة العوائق من 

الشوارع.

وكانت لجنة أطباء السـودان املركزية 

التـي قادت االحتجاجـات ضد الرئيس 

املخلوع عمر البشري، أعلنت عرب فيس 

بـوك مقتـل أربعـة ”ثائريـن بإطالق 

نـار مـن قـوات املجلـس العسـكري 

االنقالبي“، خالل احتجاجات.

من جانبه، أعلن االتحاد األفريقي امس 

األربعاء أنه علق مشـاركة السودان يف 

جميع األنشـطة حتى عودة السـلطة 

االنتقالية للبالد بقيادة مدنيني.

وأوضـح يف بيـان أن التعليـق سـيظل 

متواصـال ”حتـى االسـتعادة الفعلية 

للسـلطات االنتقالية بقيـادة مدنيني“ 

نفـذه  انقـالب  إثـر  حلهـا  تـم  التـي 

العسكريون.

ودان االتحاد ”بشـدة سـيطرة الجيش 

السـوداني عـىل السـلطة (...) وحـل 

الحكومـة االنتقاليـة ورفض بشـكل 

كامل تغيري الحكومة غري الدستوري“، 

الذي اعتربه أمرا ”غري مقبول“ و“إهانة 

للقيم املشرتكة واملعايري الديموقراطية 

لالتحاد اإلفريقي“.

وقـال االتحـاد إنـه ”يرحـب باإلفراج 

عن رئيـس الـوزراء“ عبدالله حمدوك 

الذي أوقفه صباح االثنني عسـكريون 

وأفرجـوا عنه مسـاء الثالثـاء، و“دعا 

لإلفـراج الكامـل وغـري املـرشوط عن 

الـوزراء  بينهـم  املعتقلـني،  جميـع 

واملسؤولون املدنيون اآلخرون“.

وأعلـن االتحاد أيضا إرسـال ”بعثة إىل 

السـودان للتحاور مع كافـة األطراف 

بهدف إيجاد حل ودي للمأزق السيايس 

الحايل“.

واُتخذت هـذه القرارات أثنـاء اجتماع 

الثالثـاء ملجلس السـالم واألمن املكلف 

النزاعات واملسـائل األمنيـة يف االتحاد 

األفريقي.

وسبق أن علق االتحاد األفريقي عضوية 

السودان يف حزيران/يونيو 2019، بعد 

سقوط عمر البشري، قبل أن يعيده بعد 

ثالثة أشـهر إثر إعالن عبدالله حمدوك 

تشكيل حكومة جديدة.

وأعلـن البنك الـدويل تعليق مسـاعدته 

للسـودان. وقال رئيس هذه املؤسسـة 

املاليـة ديفيد مالباس يف إعالن مكتوب 

إن ”مجموعة البنك الدويل علقت اإلثنني 

رصف أموال كافة عملياتها يف السودان 

وتوقفت عن البت بأي عملية جديدة يف 

وقت نراقـب ونقيم الوضع عن كثب“. 

وكان البنك الدويل يشـارك خصوصا يف 

آلية تخفيف دين السودان.

كمـا عقد مجلس األمن جلسـة طارئة 

مغلقة الثالثاء بنـاء عىل طلب اململكة 

املتحـدة وإيرلندا والنرويـج والواليات 

وأفـاد  وفرنسـا،  وإسـتونيا  املتحـدة 

دبلوماسـيون أن املحادثـات للتوصـل 

جاريـة.  تـزال  ال  مشـرتك  إعـالن  إىل 

ورجـح دبلومايس طلب عدم الكشـف 

عـن هويتـه تبني نص إعالن يشـجب 

االنقالب.

عـىل صعيد آخـر، أعلن مديـر الطريان 

املدني ابراهيم عدالن اسـتئناف العمل 

بمطـار الخرطـوم امـس األربعاء عند 

الساعة 16,00 (14,00 ت غ). وكانت 

السـلطات قررت الثالثاء تعليق جميع 

الرحـالت مـن وإىل البالد حتـى نهاية 

الشهر الجاري بسبب االضطرابات.

وأقر الربهان يف كلمة متلفزة الثالثاء 

بقيام سـلطات األمن بتوقيف بعض 

السياسـيني والوزراء. وقال ”صحيح 

اعتقلنا البعض وليس كل السياسيني 

أو كل الـوزراء، ولكـن كل من نشـك 

يف أن وجـوده لـه تأثـري عـىل األمـن 

الوطني“.

وأكد الربهان أن العسكريني ”ملتزمون 

بإنجـاز االنتقـال بمشـاركة مدنية“، 

مشريا إىل أن مجلس السيادة ”سيكون 

كما هـو يف الوثيقة الدسـتورية ولكن 

بتمثيل حقيقي من أقاليم السودان“.

ونـرشت الصفحـة الرسـمية لـوزارة 

الثقافة واإلعالم السودانية التي أوقف 

وزيرهـا، ويبـدو أن فريقهـا منـاوئ 

لالنقـالب، عـىل حسـابها عـىل فيس 

بوك، بيانا الثالثاء يفيد رفض سـفراء 

السـودان يف فرنسا وبلجيكا وسويرسا 

وإعالن االنقالب.

وكان الجيـش تسـلم السـلطة بعد أن 

أطـاح يف نيسـان/أبريل 2019 بنظام 

البشري الذي حكم السودان أكثر من 30 

عاما بقبضة مـن حديد، بعد انتفاضة 

شعبية عارمة اسـتمرت شهورا. لكن 

االحتجاجات الشعبية تواصلت مطالبة 

بسـلطة مدنية وتخللتهـا اضطرابات 

وفـض اعتصـام بالقوة سـقط خالله 

قتىل وجرحى.

وقـع   ،2019 آب/أغسـطس  يف 

العسـكريون واملدنيون يف ائتالف قوى 

الحرية والتغيري الذي قاد االحتجاجات، 

اتفاقا لتقاسـم السلطة نص عىل فرتة 

انتقالية من ثالث سـنوات تم تمديدها 

الحقـا. وبموجب االتفاق، تم تشـكيل 

سـلطة تنفيذية من الطرفني (مجلس 

سـيادة يرأسـه عسـكري، وحكومـة 

يرأسـها مدنـي)، عـىل أن يتم تسـليم 

الحكـم لسـلطة مدنية إثـر انتخابات 

حرة يف نهاية املرحلة االنتقالية.

وحصلـت محاولـة انقـالب يف أيلول/

سـبتمرب تم إحباطها، لكن املسـؤولني 

قالوا عـىل إثرها إن هنـاك أزمة كبرية 

عىل مسـتوى السـلطة، بـرزت عقبها 

إىل العلن انقسـامات داخل السلطة، ال 

سيما بني العسكريني واملدنيني.

الزوراء / يوسف سلمان:
تواصـل الكتـل السياسـية مباحثاتهـا اليوميـة 
لالتفاق عىل تشـكيل الحكومة الجديدة، بالتزامن 
مع ترقـب اعـالن النتائـج النهائيـة لالنتخابات 
ومصادقة املحكمة االتحادية عليها رسميا، حيث 
تسـتمر املفوضية بإجـراء عمليات العـد والفرز 

اليـدوي للمحطـات املطعـون بهـا .
وتعليقـا عـىل ذلـك، اكـد تحالـف عـزم تحقيق 
تفاهمات ايجابية جيدة مع تحالف تقدم لتمثيل 
املكون السـني يف الدورة الجديدة، تمهيدا للميض 
مـع التحالفات الفائـزة االخرى لتشـكيل الكتلة 

االكرب .
وقال املرشح الفائز عن تحالف عزم، محمد نوري 
العبد ربـه، لـ“ الزوراء ”: ان“ تحالفات تشـكيل 
الحكومـة الجديدة لم تبدأ رسـميا بعـد بانتظار 
املصادقـة عىل النتائـج النهائيـة لالنتخابات من 

قبل املحكمة االتحادية ”.
واضـاف ان ” الكتل السياسـية تتفـاوض بينها 
حول تمثيـل مكوناتها حاليا، عـىل اعتبار انه لم 

يحسم لحد اآلن موضوع الكتلة األكرب“.
 وعـن التقارب بـني تحالفي عزم وتقـدم لتمثيل 
املكـون السـني، اوضـح ان ” التحالفـني لديهما 

مشـرتكات مسـتقبلية وانية، وهمـا قربيان من 
جميع األطراف، كما تباحثا يف ضمان استحقاقات 
املكـون وحقوق املحافظـات واملناطق املحررة ”، 
مبينا ان ” حاليا بصدد استقطاب الكتل الصغرية 
التـي ممكن ان تنضم لنـا، ومنها بعض األطراف 
التـي لديها مقعد أو مقعـدان انضمت اىل تحالف 

عـزم“. مرجحـا ان يكـون هنـاك توافق مفصيل 
جديـد يف االيـام املقبلة بني هذه الكتـل واالطراف 

باملجمل .
وعن منصب رئاسـة الربملان، اوضح ان ” املنصب 
هـو اسـتحقاق املكـون السـني، لذلـك فعجلـة 
التفاهمات مع تحالف تقـدم ومع كتل املكونات 

االخرى تنطلق عرب هذه النقطة“.
وكان تحالـف عزم افصح عـن مرحلة جيدة من 
التفاهمـات مع تحالف تقدم حـول خطة العمل 
املسـتقبلية واسـتحقاقاتها ، مشـريا اىل وجـود 
أولويـات منهـا  املناطـق املحـررة مـن اإلرهاب 
وتوحيـد الصـف للوصـول إىل االهـداف املركزية، 
مثل ملفـات املختفني قـرصا وإعـادة النازحني، 
واملناطق التي ما زالت مغلقة بوجه اهلها وعمار 

املناطـق املحـررة .
وقال الناطق الرسـمي باسم تحالف عزم، صالح 
الجبـوري، يف بيـان صحفـي: أن تحالـف عـزم 
”مسـتمر باالنفتاح عىل باقي التحالفات الفائزة 
يف انتخابـات ترشين االخرية وهو بصدد دراسـة 
جميـع األفكار املطروحة من الكتـل والتحالفات 
الفائـزة“، مبينـا ان التحالـف ”يراقب مخرجات 
العمليـة االنتخابيـة وينتظـر معالجـة حقيقية 
للمـؤرشات الكثـرية التـي رافقـت إعـالن نتائج 

االنتخابات“.
وحـرص الجبوري ”الجهة املخولـة يف اإلعالن عن 
توجهات تحالف عزم بني رئيس التحالف خميس 
الخنجر ورئيس الهيئة السياسـية خالد العبيدي 

والناطق الرسمي باسم التحالف حرصا“.
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بريوت/ الزوراء:
استدعت كل من السعودية والكويت واالمارات 
والبحرين السـفراء اللبنانيني لديها وسلمتهم 
مذكـرات احتجاج عىل خلفية ترصيحات وزير 
االعالم اللبناني جورج قرداحي بشـأن الحرب 

يف اليمن .
وقالـت الخارجيـة السـعودية يف بيـان: إنهـا 
سـلمت إىل السفري اللبناني لدى الرياض فوزي 
كبارة مذكرة احتجاج رسـمية عىل ترصيحات 
قرداحـي التـي وصفتها بأنها مسـيئة لجهود 
التحالـف العربي الذي تقـوده اململكة يف اليمن 

دعما للحكومة املعرتف بها دوليا.
وأعربت الوزارة يف البيان عن أسـف السعودية 
إزاء ما تتضمن هذه الترصيحات من ”إساءات 
تجاه اململكة ودول التحالف“، محملة قرداحي 
املسـؤولية عن التحيز بشـكل واضح لجماعة 
”أنصـار اللـه“ (الحوثيـني) اليمنيـة ”املهددة 

ألمن واستقرار املنطقة“.
كما استدعت الكويت القائم باألعمال اللبناني 
احتجاجا عىل ترصيحات الوزير قرداحي بشأن 
األزمـة اليمنية، مؤكـدة رفضهـا لترصيحاته 
وإنهـا اتهامـات باطلـة ال تعكـس الواقـع يف 

اليمن.
يف غضـون ذلـك اسـتدعت وزارتـا الخارجيـة 
اإلماراتيـة والبحرينية سـفريّي لبنان لديهما، 
وسـلمتهما رسـالتّي احتجاج عىل ترصيحات 
وزير اإلعالم اللبناني جـورج قرداحي املناوئة 

للحرب التي تقودها السعودية عىل اليمن.
وذكرت وكالـة أنباء اإلمـارات ”وام“ أن وزارة 
الخارجيـة والتعاون الـدويل اإلماراتية، أعربت 
عن اسـتنكارها واسـتهجانها الشـديدين إزاء 
هذه الترصيحات املشـينة واملتحيزة، التي أدىل 
بها جورج قرداحـي وزير اإلعالم بالجمهورية 
اللبنانيـة، والتـي أسـاءت إىل دول تحالف دعم 

الرشعية يف اليمن.
ووصفـت الـوزارة ترصيحات قرداحـي بأنها 

”تعد مهاترات تتناىف مع األعراف الدبلوماسية، 
وتاريخ عالقات لبنان مع دول التحالف العربي 
لدعـم الرشعيـة يف اليمـن، وتنم عـن االبتعاد 

املتزايد للبنان عن أشقائه العرب“.
بدورها عـربت وزارة الخارجيـة البحرينية، يف 
مذكرة احتجاج، عن اسـتنكار اململكة الشديد 
للترصيحات التي أدىل بها وزير اإلعالم اللبناني 
تجاه اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات 
العربيـة املتحـدة، وفقا ملا نقلتـه وكالة األنباء 

البحرينية الرسمية.
واسـتنكرت الخارجيـة البحرينيـة ما سـاقه 
تجـاه مجريـات الحرب يف اليمن مـن ادعاءات 
باطلة تنفيها الحقائق املوثقة والرباهني املثبتة 

دولًيا.
وأكـدت يف مذكرتها أن ”الجرائـم واالنتهاكات 
التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق الجمهورية 
اليمنية وشعبها الشقيق، واعتداءاتها املستمرة 
عىل اململكة العربية السـعودية، منـذ انقالبها 
غـري الرشعـي عـىل الحكومـة، تدحـض هذه 

الترصيحات“.
ووصف بيان الخارجيـة البحرينية ترصيحات 
قرداحي بأنها ”غري مسؤولة وخالفت األعراف 
الدبلوماسـية، ومثلت إسـاءة مقصـودة لدول 
تحالـف دعـم الرشعيـة يف اليمـن، وتجاهلت 
املبـادئ والقيـم التي تحكم العالقـات األخوية 

بني الدول العربية.
وأثار وزيـر اإلعالم اللبناني، جـورج قرداحي، 
الجـدل بترصيحات حـول حـرب اليمن، حيث 
اعترب أن ”السـعودية واإلمـارات يعتديان عىل 
الشـعب اليمنـي“، وأن الحوثيـني يمارسـون 

”الدفاع عن النفس“.
وقال قرداحي يف ترصيحات مسـجلة لربنامج 
”برملان شـعب“ الذي يبث عىل قناة ”الجزيرة“ 
يف معـرض رده عىل سـؤال حـول موقفه مما 
يحـدث يف اليمـن: ”شـعب يدافع عن نفسـه، 
هـل يعتدون عىل أحـد؟.. يف نظري هذه الحرب 

اليمنية عبثية يجب أن تتوقف“.
ثـم اعرتضه مقدم الربنامج، قائال: ”الحوثيون 
يطلقـون الطائـرات املفخخة املسـرية باتجاه 
األرايض السـعودية“، فـرد قرداحـي: ”ونـرى 
األرضار التي تلحق بهـم يف بيوتهم وجنازاتهم 
وأفراحهم، وأنهـم يقصفون بالطائرات.. حان 

الوقت لهذه الحرب أن تتوقف ألنها عبثية“.
واعتـرب قرداحـي أن ”الحوثيـني يدافعون عن 
أنفسـهم يف وجـه اعتداء خارجـي“، ليوجه له 
أحـد الحضور سـؤاال: ”هل تعتـرب أن اإلمارات 
والسـعودية تعتديان عىل اليمن؟“، لريد: ”أكيد 
فيه اعتداء، ليس ألنهم السـعودية أو اإلمارات، 
ولكن ألن هناك اعتداًء منذ 8 سـنوات مستمرا، 
وما ال تسـتطيع تنفيذه يف عامـني أو ثالثة لن 

تستطيع تنفيذه يف 8 سنوات“.
وتابع: ال يجـوز أن يكون هناك من يميل علينا 
مـا يجب القيام به من بقـاء وزير يف الحكومة 
من عدمـه“. مضيفا: ”عندما يطالبني أحدهم 
باالستقالة أقول له إنني اليوم جزء من حكومة 

مرتاّصة، وال يمكن أن أتخذ قرارا وحدي“.
وأكمـل قرداحي: ”أنا لم أخطـئ بحق أحد كي 

أعتذر“.
وأوضح قرداحي أن ”الحلقة التي أثارت الجدل 
مؤخرا، تم تصويرها يف الخامس من أغسطس 

املايض، أي قبل تعيينه وزيرا“.
وبعد الجدل، علق قرداحي يف سلسـلة تغريدات 
عىل حسـابه عـرب ”تويرت“، قائـال إن ”مقطع 
الفيديو املتداول كان يف مقابلة أجراها مع قناة 
الجزيرة أوناليـن، بربنامج برملان الشـباب، يف 
5 أغسـطس املايض، أي قبل شـهر من تعيينه 

وزيرا يف الحكومة اللبنانية“.
وأضاف أنه ”لم يقصد بأي شكل من األشكال، 
اإلسـاءة إىل السـعودية أو اإلمـارات“، مضيفا 
”أنـه يكـن لقيادتيهما ولشـعبيهما كل الحب 
والوفاء“، معتـربا أن ”الجهات التي تقف وراء 
هـذه الحملـة أصبحـت معروفـة، وهـي التي 

تتهمـه منذ تشـكيل الحكومة بأنـه آت لقمع 
اإلعالم“.

وتابـع أن ”مـا قاله بأن حـرب اليمن أصبحت 
حربـا عبثية يجب أن تتوقـف، كان عن قناعة 
ليس دفاعا عن اليمن ولكن محبة بالسـعودية 

واإلمارات“.
وأردف قولـه: ”عـىس أن يكـون كالمي سـببا 
بإيقاف هذه الحرب املؤذيـة، لليمن، ولكل من 

السعودية واإلمارات“.
الحكومـة  مـن جانبـه، رد وزيـر اإلعـالم يف 
اليمنيـة املعرتف بها دوليـا معمر اإلرياني عىل 
الترصيحـات عرب ”تويرت“، قائـال إنها ”غريبة 
وتعكس جهال فاضحا بالشأن اليمني وانحيازا 
أعمـى للحوثـي، وتجاهال لـدور نظـام إيران 
وأجندته التوسـعية باليمـن واملنطقة، يف إدارة 
االنقـالب وتفجـري الحـرب وتقويـض جهـود 

التهدئة ووقف إطالق النار وإحالل السالم“.
بـدوره أكد رئيـس الحكومة اللبنانيـة، نجيب 
ميقاتـي: أن ”ترصيحـات قرداحـي ال تمثـل 

الحكومة اللبنانية“.
وقـال ميقاتـي يف بيان لـه إن ”لبنان يتمسـك 
بروابـط األخوة مع الدول العربية الشـقيقة“، 
مشـريا إىل ”أن من ينطق باسـم الحكومة هو 

رئيسها أو الحكومة مجتمعة.
وأضـاف ”أن كالم قرداحي الذي يجري تداوله، 
كان ضمـن مقابلـة أجريـت معه قبـل توليه 
منصبـه الـوزاري بأسـابيع عدة، وأنـه ”كالم 
مرفوض وال يعرب عن موقف الحكومة إطالقا، 
وبخاصة فيما يتعلق باملسألة اليمنية وعالقات 
لبنان مع أشـقائه العرب، وتحديدا األشـقاء يف 
اململكة العربية السـعودية وسائر دول مجلس 

التعاون الخليجي“.
وشدد عىل أنه وحكومته ”حريصان عىل نسج 
أفضل العالقات مع اململكة العربية السعودية، 
ويدينان أي تدخل يف شـؤونها الداخلية من أي 

جهة“.
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بغداد/ الزوراء:
اعـرب االتحـاد العام للصحفيـني العرب عن 
قلقه واسـتنكاره الشـديد بتصنيف حكومة 
االحتالل االرسائييل لسـت منظمات حقوقية 
ومجتمع مدني فلسطينية منظمات إرهابية 

.
 وذكر بيان لالتحـاد العام للصحفيني العرب 
تلقته ”الزوراء“: أن االتحاد العام للصحفيني 
العرب يدين ما أقدمت عليه حكومة االحتالل 
اإلرسائيـيل يف 19 أكتوبـر الجـاري بتصنيف 
سـت منظمـات حقوقيـة ومجتمـع مدنـي 
فلسـطينية انهـا منظمـات إرهابيـة وهـي 
مؤسسـة الحق، مؤسسـة الضمـري لحقوق 
االنسـان، اتحـاد لجان املـرأة الفلسـطينية، 
الحركـة العامليـة للدفاع عـن األطفالـ  فرع 
فلسطني، اتحاد لجان العمل الزراعي ومركز 

بيسان لألبحاث .
 وأضاف: ان هذا القرار الباطل يأتي يف سياق 
مواصلة دولـة االحتالل والفصـل العنرصي 
االعتداءات عىل حقوق الشـعب الفلسـطيني 
وال سـيما حقـه يف النضـال بـكل االشـكال 
مـن اجـل الحريـة والعـودة وتقريـر املصري 
وبناء دولته الفلسـطينية املستقلة املكفولة 
بالرشعية الدولية لحقوق االنسان والقانون 

الدويل . 
هـذا  مـن  تهـدف  إرسائيـل  ان  اىل:  واشـار 
القرار الباطل اىل نـزع رشعية املنظمات غري 
الحكومية الفلسطينية وتشويه نضالها بما 
يف ذلـك منظمـات حقوق االنسـان كمقدمة 
لقمعها وصوتها الكاشـف النتهـاكات دولة 
االحتـالل وهيمنـة نظام الفصـل العنرصي 
االسـتيطاني والتمييز العنرصي عىل الشعب 

الفلسـطيني، وردا عىل فضحها السياسـات 
واملمارسـات االسـتيطانية اإلرسائيليـة غري 
القانونيـة التي حرمـت منذ 1948 الشـعب 
الفلسـطيني من ممارسـة حقه غري القابل 
للترصف يف العـودة وتقريـر املصري، ووضع 
حـد لإلفـالت مـن العقـاب ملرتكبـي جرائم 
الحرب والجرائم ضد اإلنسـانية بحق الشعب 

الفلسطيني  .
 ودعـا االتحـاد العـام للصحفيـني العـرب، 
بحسـب البيـان، جميـع منظمـات حقـوق 
االنسـان واملنظمـات اإلعالميـة الدوليـة اىل 
ادانة انتهاكات وجرائـم االحتالل الصهيوني 
املسـتمرة وتوفري الدعم للشعب الفلسطيني 
يف نضاله البطويل من اجل تحرير فلسـطني، 
مناشـدا مفـوض األمـم املتحـدة السـامي 
لحقوق االنسان وكل الهيئات الدولية املعنية 
بالدفـاع عـن حقـوق االنسـان بإدانـة قرار 
حكومة االحتالل والعمـل عىل إلغائه وتوفري 
الحماية للمدافعني الفلسطينيني عن حقوق 

االنسان وحقوق الشعب الفلسطيني. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئـة األنواء الجويـة، امس األربعاء، 
عن حالة الطقس يف البالد لأليام املقبلة، فيما 
توقعت انخفاضاً يف درجات الحرارة بدءاً من 

األسبوع املقبل.
وذكـر بيـان للهيئـة تلقتـه ”الـزوراء“: أن 
”طقس اليوم الخميس، سـيكون صحواً مع 
قطع من الغيـوم، والتغري يف درجات الحرارة 
يف عمـوم املناطـق، امـا الريـاح فسـتكون 
شـمالية غربية خفيفـة اىل معتدلة الرسعة 
الوسـطى  االقسـام  يف  كـم/س،   (10-20)
والشـمالية، فيمـا سـتكون جنوبية رشقية 
خفيفة اىل معتدلة الرسعة (20-10) كم/س 
يف االقسام الجنوبية“، مبيناً، أن ”املحافظات 
بغـداد وبابـل واملثنـى والنارصيـة والنجف 
االرشف ستسـجل درجات حـرارة 33، فيما 

ستسجل محافظة البرصة 34 درجة“.
وأضـاف، ان ”طقس يوم الجمعة، سـيكون 
ممطـر  غائـم  اىل  يتحـول  جزئيـاً  غائمـاً 
وعواصـف رعديـة يف املنطقـة الوسـطى، يف 
حـني سـيكون غائمـاً مـع تسـاقط زخات 
مطر خفيفـة باماكن متفرقة مـن املنطقة 
الشمالية، وسيكون صحواً اىل غائم جزئي يف 
املنطقة الجنوبية، والتغري يف درجات الحرارة 

باالقسـام الوسـطى والشـمالية، وسرتتفع 
قليالً باملنطقة الجنوبية، أما الرياح فستكون 
جنوبيـة رشقية خفيفـة اىل معتدلة الرسعة 

(20-10) كم/س، يف عموم مناطق البالد“.
واشـار، اىل، إن ”طقـس يوم السـبت املقبل، 
سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر تكون 
رعديـة احيانا مـع انخفاض قليـل بدرجات 
الحـرارة يف االقسـام الوسـطى والشـمالية، 
فيما سـتكون زخات املطـر خفيفة باماكن 
متفرقـة مـن املنطقـة الجنوبيـة ودرجـات 
الحـرارة مقاربة لليوم السـابق، امـا الرياح 
فسـتكون جنوبية رشقية خفيفة اىل معتدلة 
الرسعة (20-10) كم/س، يف عموم اقسـام 

البالد“.
ولفـت، إىل أن ”الطقـس يـوم االحـد املقبل، 
سـيكون صحواً مع بعض الغيوم يف االقسام 
الوسـطى والشـمالية، اما درجـات الحرارة 
فسـتكون مقاربـة لليـوم السـابق يف عموم 
الريـاح شـمالية  املناطـق، فيمـا سـتكون 
غربية خفيفـة اىل معتدلة الرسعة (10-20) 
كم/س، يف املنطقتي الوسـطى والشـمالية، 
بينما ستكون الرياح جنوبية رشقية معتدلة 
املنطقـة  يف  كـم/س،   (20-30) الرسعـة 

الجنوبية“.



4 alzawraanews@yahoo.com

امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أعلنـت الجمعيـة العراقية لـألورام الرسيرية، امس 
األربعـاء، عن توفر عالجـات متقدمة يف مجال عالج 
رسطان الثـدي، أوصلتهـا وزارة الصحة إىل مختلف 
مناطـق البلـد، لضمـان حصـول املـرىض يف جميع 
املراحل عىل أفضل األدوية والطرق العالجّية وأكثرها 
تقّدماً وفعالية وتحسني فرص الشفاء التام وزيادة 

معّدل العمر لديهم.
ويأتـي ذلـك كجـزء مـن الحملـة التوعوّيـة «أنـِت 
األقوى»، التـي تنّفذها وزارة الصحـة بالتعاون مع 
كل من الجمعّية العراقية لألورام الرسيرّية ومجلس 
الرسطـان، وبدعم من رشكة فايـزر، وبالتزامن مع 

شهر التوعية برسطان الثدي.
ويعد رسطان الثدي من أكثر أنواع الرسطان شيوعاً 
يف العـراق والعالم ككل، وقد يصيب كالً من النسـاء 
والرجال، إال أنه أكثر شيوعاً بني النساء. ويف العراق، 

ُتسـّجل ٦٠٠٠ إىل ٧٠٠٠ حالـة جديـدة سـنوياً، إذ 
تبلغ نسـبة اإلصابـة به ما يقارب الــ٢٢ حالة لكل 
١٠٠,٠٠٠ أنثـى بشـكل سـنوي.. ويعـرف رسطان 
الثـدي عىل أنه ظهور كتلـة أو أكثر يف أحد الثديني أو 
كالهما أو يف منطقة تحت اإلبط، مع ظهور تغيريات 

يف شكل أو حجم أو لون الثدي.
وتعد أفضل الطرق الوقائية من مرض رسطان الثدي 
هـي إجـراء الفحص املبّكـر بشـكل دوري، وتجّنب 
العوامـل الرئيسـية التـي تسـاهم يف اإلصابـة بـه؛ 
ومنها البدانة وسـوء التغذية، واإلفراط يف استخدام 
الهرمونـات التعويضّية لألنثى دون مراقبة الطبيب، 
والعامـل الوراثـي، والتدخني.. يعمل اكتشـاف هذا 
املـرض يف مراحله املبكـرة، نتيجة لاللتـزام بإجراء 
الفحص املبّكر، عىل زيادة نسـبة الشـفاء لتصل إىل 
٩٠- ٩٥٪، كما أنها تجّنب املرىض الخضوع للعالجات 
الكيميائيـة والهرومونية واإلشـعاعية، وتعمل عىل 

تقصري رحلة العالج وما يرافقها من تحدّيات.
ومع ما يشـهده املشـهد الطبي يف العراق من تطّور 
كبري وملحـوظ، عملت وزارة الصحـة العراقّية عىل 
توفري عالجـات مناعيـة متقدمة وحديثـة ملعالجة 
رسطـان الثدي، والتـي تعّد من الخطـوط العالجية 
املهمـة التي أسـفرت عـن حـاالت شـفاء كثرية يف 
العـراق، وعـن زيـادة ملحوظة يف معـّدل العمر لدى 
املصابني، كما عملت الوزارة أيضاً عىل توفري أجهزة 
حديثة وفعالة جدا لتقديم العالج اإلشـعاعي، والذي 
يعمـل عىل عالج رسطـان الثدي وأيضـًا التقليل من 

خطر عودته.
وتعليقـاً عىل العالجات املتطـورة يف هذا املجال، قال 
الدكتـور أرشف فريـد العـوادي، طبيـب اختصاص 
األورام  جمعيـة  وعضـو  عالجيـة،  واشـعة  أورام 
الرسيرية العراقية: «ننصح جميع اإلناث والسيدات 
مـن عمـر الـ٢٠ عامـاً فما فـوق بااللتـزام بإجراء 

الفحص الذاتي كل شـهر والفحص الطبي كل عام، 
ونطمئنهـّن بأن طـرق العالج الحديثـة، التي عملت 
العـراق عىل توفريها، واعدة جداً وأكثر بسـاطة من 
الطرق التقليدية السابقة. كما نحمل لهّن خرباً ساراً 
جـداً؛ وهو قيام وزارة الصحة العراقية بتوفري عالج 
متقّدم جداً؛ والذي يستهدف انتشار رسطان الثدي، 
ويعمل عىل التقليل منه بشـكل كبري، سـواء كان قد 

وصل إىل العظم أو إىل أي جهاز آخر داخل الجسم».
تجدر اإلشـارة إىل الجهود الكبرية التـي يتم بذلها يف 
العراق بهدف اسـترياد وتوفري أدويـة منقذة للحياة 
لعـالج عدد كبري مـن األمراض الرسطانيـة، وتعزيز 
جـودة الحياة الصحيـة التي يحظى بهـا العراقّيون 
ككل، إضافـة إىل الحـرص عـىل توفـري جميع هذه 
األدويـة والعالجـات يف جميـع املختـربات واملراكـز 
الصحية واملستشـفيات املنترشة عـرب جميع أنحاء 

العراق.

بغداد/الزوراء:
أعلنـت هيئة النزاهـة االتحاديَّـة، امس 
االربعاء، تدقيق أوليَّات السـلف املمنوحة 
من قبـل مجالس املحافظـات «املنحلة» 

التي لم تتم تسويتها.
دائرة التحقيقات يف الهيئة أفادت يف بيان 
ورد لــ «الـزوراء» بـ»اسـتمرار جهـود 
التحرّي والعمل امليدانّي الخاص بعمليَّات 

الضبـط يف ُمديريَّـات ومكاتـب تحقيـق 
الهيئـة يف بغـداد واملحافظـات، وتدقيق 
السـلف التي لم تتم أعمال التسـوية لها 
لغايـة اآلن، واملمنوحة مـن قبل مجالس 
املحافظـات التي تمَّ حلها عـام ٢٠١٩»، 
ُذ يف حال  ُمبّينًة أنَّ «عمليَّات ضبٍط سـُتنفَّ
نـت تلـك األوليَّات ُمخالفـاٍت ماليَّة  تضمَّ

تسبَّـبت بهدٍر للمال العام».

وأشـارت الدائـرة إىل أنَّ «مكتـب تحقيق 
كربالء التابع للهيئة قام بإجراء التحرّي 
جزائيَّـة  قضيَّــة   (١٠٠) يف  والتحقيـق 
تتعلـق بعـدم إجـراء التسـوية للسـلف 
املرصوفة مـن قبل مجلـس املحافظة»، 
ُمشريًة إىل أنَّ «عمليات التحري والتدقيق 
التـي أجراها املكتب قادت إىل ضبط أصل 
ُمستندات السلف املرصوفة من قبل قسم 

الحسابات يف مجلس املحافظة».
ــدت أنَّ «مبالغ تلك السـلف وصلـت  وأكَّ
إىل (١,٢٥٦,٤٧٠,٥٠٠) مليـار دينـاٍر تمَّ 
منحها إىل فئاٍت ُمختلفٍة (أعضاء مجلس 
ة  محافظة، دوائر الدولة، شخصيَّات عامَّ
ة من عام (٢٠٠٤) ولغاية  وغريها) للُمـدَّ
عام (٢٠١٦)».ُيشـاُر إىل أنَّ الهيئة كانت 
هـت مديريَّات ومكاتـب التحقيق  قد وجَّ

التابعة لها برضورة تصعيد وترية التحري 
والعمل امليداني الخاص بعمليَّات الضبط 
وتدقيـق أوليَّـات السـلف املمنوحـة من 
قبل مجالس املُحافظـات املُنحلة التي لم 
تتم تسـويتها بعد، رغم إنهاء أعمال تلك 
املجالس، وتنفيذ عمليَّـات ضبٍط يف حال 
نت أوليَّات تلك السلف أيَّة مخالفاٍت  تضمَّ

ماليَّـٍة تتسبَُّب بهدر املال العام.
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بغداد /الزوراء:
 نفذت الرشطة االتحاديـة عمليات أمنية 
املرخـص  السـالح غـري  للتفتيـش عـىل 

وتضبط عددا من األسلحة ببغداد.
وذكر بيـان للقيادة « ان قـوة من الفرقة 
الثانيـة رشطـة اتحاديـة نفـذت عمليـة 
تفتيـش عـىل األسـلحة غـري املرخصة يف 
منطقـة (األمانـة) ببغـداد، أسـفرت عن 
العثور عىل بنادق كالشـنكوف، مسـدس 

طارق ٧ملم، ومخازن بندقية كالشنكوف، 
ومسدسـات، و٢٣١ عتاد مختلف األنواع، 
كمـا نّفـذت قوة مـن اللواء ذاتـه، عملية 
أمنيـة ثانيـة للتفتيـش عىل السـالح غري 
املرخص يف منطقة «الرشطة الخامسـة» 
ببغـداد، أسـفرت عن العثور عـىل بندقية 
كالشـنوف، مسـدس صوتـي، ٣ مخازن 
أسلحة مختلفة األنواع، وإطالقات بندقية 

كالشنكوف واطالقات مسدس «.

ميسان/الزوراء:
أعلنـت مديرية املوارد املائية يف ميسـان، امـس األربعاء، عن اطالق حملـة كبرية إلزالة 

ومنع التجاوزات عىل الحصص املائية يف املحافظة.
وقـال مديـر املـوارد يف املحافظة عـيل فالح عبداللـه، يف ترصيح صحفـي: إن «املديرية 
بـارشت بحملة كبـرية إلزالة التجاوزات عـىل الحصص املائية»، مبينـًا، أن «الهدف من 
الحملة تحقيق عدالة التوزيعات املائية من جهة والقضاء عىل التجاوزات بكل أشكالها 

يف عموم العراق من جهة اخرى».
واوضـح أن «لجنة التجـاوزات والجهد الفني واآليل للمديريـة، انطلقت بحملة ملصادرة 
املضخات الزراعية التي تغذي بحريات الصيد االصطناعية «الدوش»، والتي تتجاوز عىل 
الحصص املائية الرسـمية، باإلضافة إىل تأثريها السـلبي عىل الحيـاة البيئية من خالل 

صيد الطيور املهاجرة».
ت بمسـاندة القـوات األمنية»، مشـدداً عىل «تطبيـق اإلجراءات  وتابـع أن «الحملـة تمَّ

القانونية بحق املخالفني».
ودعـا عبد اللـه «املواطنني اىل االلتزام بالحصص املقررة قانونـًا من أجل ضمان وصول 

الحصص املائية للجميع».
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جمهورية العراق              العدد:٢٣٧٢/ج٢٠٢١/١
مجلس القضاء االعىل      التاريخ:٢٠٢١/١٠/٢١

النجـف  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 
االتحادية

محكمة جنح النجف
اىل/ رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية/ الشؤون املالية
نرسل اليكم االعالن الخاص باملتهم الهارب 
(حسـان عليـوي مشـاي) راجـني نرشه 
بصحيفتـني يوميتـني محليتـني وتزويدنا 

بنسخ من الصحف مع فائق التقدير...
القايض
حيدر طالب الطالقاني

أحوال النجف
بناًء عىل الدعوة املقامة من قبل املسـتدعي 
(عدنان حسـن حبيب) طلبـاً لغرض تبديل 
لقبـه وجعله (املياحي) بدال من (سـلمان) 
فمن لديـه اعرتاض مراجعة هـذه املديرية 
خـالل مـدة اقصاها (خمسـة عـرش يوم) 
وبعكسـه سـوف تنظـر هـذه املديريـة يف 
الدعوى وفـق احكام املادة (٢٢) من قانون 
البطاقة الوطنية رقم ٣ لسنة ٢٠١٦ واالمر 

االداري املرقم ٢٤١٩٥ يف ٢٠١٦/٦/١٢.
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

أحوال النجف
بناًء عىل الدعوة املقامة من قبل املسـتدعي 
(نبيل صالح هادي) طلباً لغرض تبديل لقبه 
وجعلـه (املياحي) بـدال من (الـزريف) فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هـذه املديرية خالل 
مدة اقصاها (خمسـة عرش يوم) وبعكسه 
سـوف تنظر هذه املديريـة يف الدعوى وفق 
احـكام املـادة (٢٢) مـن قانـون البطاقـة 
الوطنية رقم ٣ لسـنة ٢٠١٦ واالمر االداري 

املرقم ٢٤١٩٥ يف ٢٠١٦/٦/١٢.
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

مديرية رعاية القارصين يف ذي قار               
التاريخ:٢٠٢١/١٠/٢٧

م/ إعالن
تعلُن مديرية رعاية القارصين يف ذي قار عن إجراء 
املزايـدة العلنية لبيع السـيارة املرقمة (١١٨٤) ذي 
قار خصويص نوع سما مايل صالون موديل ٢٠٠٦ 
اللون ابيض والعائدة اىل املتويف (فؤاد كاظم معارج) 
بعد مرور سبعة أيام من تاريخ هذا االعالن وذلك يف 
مكان وجود السـيارة يف قضاء سوق الشيوخ (حي 
العرب) يف تمام السـاعة الثانية عـرشة ظهراً فعىل 
الراغبـني يف االشـرتاك باملزايدة الحضـور يف الزمان 
واملكان املعينني مستصحبني معهم الوثائق الثبوتية 
املطلوبة والتأمينات القانونية البالغة ١٠٪ ويتحمل 

من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن والداللية.
املواصفات:-

السـيارة غري صالحـة للعمل واملحـرك رديء كذلك 
ناقـل الحركـة (امليكانيكـي) والبطاريـة ال تعمـل 
وهيكلهـا الخارجي يحتوي عىل رضبات مصلحة يف 
الجانبـني االيرس وااليمن للسـيارة مع وجود اندثار 
يف السـيارة بسـبب كونها مرتوكة ملـدة واالطارات 
كاملة ورديئة وزجاج السـيارة كامل والكهربائيات 
ال تعمل ودواخل السـيارة (الكشـنات والدشـبول) 
بحالة رديئة والقيمة املقدرة للسيارة (١,٠٠٠,٠٠٠) 

مليون دينار فقط ال غريها.
حسني كريم عبد
مدير رعاية القارصين يف ذي قار
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كربالء/الزوراء:
نظم االتحـاد املحيل للجمعيات الفالحية 
التعاونيـة يف كربـالء، امـس األربعـاء، 
تظاهرة أمام مبنـى املحافظة للمطالبة 
بحقـوق رشيحـة الفالحـني واملزارعني 

وإصالح الواقع الزراعي يف املحافظة.
وشـهدت التظاهـرة مشـاركة الهيئات 
اإلداريـة للجمعيـات الفالحيـة املنترشة 
يف عمـوم أقضيـة ونواحـي املحافظـة 
التابعـة لالتحـاد املحيل وبحضـور عدد 
من الفالحـني واملزارعـني ومربي الثروة 

الحيوانية واملوايش .
انطلقـوا  الذيـن  املتظاهريـن  وحمـل 
مـن مقـر االتحـاد املحيل باتجـاه مبنى 
مطالبهـم  تحمـل  الفتـات  املحافظـة 
مطالبـة  شـعارات  ورددوا  اإلصالحيـة 
بإصالح الواقع الزراعـي وتوفري حقوق 

الفالحني واملزارعني .
وأصـدر املتظاهـرون بيانـاً تـاله رئيس 
الفالحيـة  للجمعيـات  املحـيل  االتحـاد 
التعاونيـة يف كربالء املقدسـة وليد حمد 
الَكريطـي وفيمـا يـيل نصـه: ”بالنظر 
للقـرارات املجحفـة من قبـل الحكومة 
املركزيـة وقـرارات وزارة املـوارد املائية 
والتـي  املاليـة  ووزارة  الزراعـة  ووزارة 

للواقـع  الدعـم  البسـاط عـن  سـحبت 
الزراعـي ومحاربة الفالحـني واملزارعني 
يف العلـن مما أدى إىل الخـروج بتظاهرة 

سلمية للمطالبة بحقوقنا املرشوعة :
األسـمدة  وتوفـري  بدعـم  املطالبـة   1-
(اليوريـا والـداب) وإطالقها فـوراً قبل 

عملية االستزراع .

-2 دعم األعالف ملربـي الثروة الحيوانية 
وخاصـة حقـول الدواجن بمـادة الذرة 

الصفراء .
شـاملة  جويـة  مكافحـة  إجـراء   3-
للبساتني وأشجار الحمضيات إلصابتها 
و  والحمـرية)  (الدوبـاس  بحـرشة 
(الذبابـة البيضاء) وذبابة البحر األبيض 

والحرشات الضارة األخرى .
للمنتجـات  املحـيل  املنتـج  حمايـة   4-
املنافـذ  الزراعيـة والتأكيـد عـىل غلـق 

الحدودية يف وقت ذروة اإلنتاج املحيل .
-5 إكمال ومعالجة األخطاء التصميمية 
الحاصلة يف املشـاريع االروائية بما فيها 
(نهر العجمية وأبـو زرع وأبو روية وأم 

طراريد ونهر االعيوج) .
-6 جدولـة القروض الزراعيـة للمبادرة 
ليتمكـن  املركـزي  والبنـك  الزراعيـة 
الفالحني لتسـديد ما بذمتهم من مبالغ 

مرتتبة عليهم .
-7 إطـالق املسـتحقات املالية ملسـوقي 
محصـول الحنطـة ملسـوقي محصـول 
الحنطة لعـام (2021-2020) وبأرسع 
لالسـتعداد  الفالحـون  ليتمكـن  وقـت 
للموسم الحايل إلدامة معداتهم الزراعية 

وتوفري البذور واألسمدة والوقود .
-8 تخفيـف الروتـني املمـل واملعقـد يف 
إبـرام وتجديد العقـود الزراعية وإعطاء 
الصالحيات للدوائر يف املحافظة لوزارتي 

الزراعة واملوارد املائية .
-9 إلغاء قرار وزارة املوارد املائية ووزارة 
الزراعيـة  الخطـة  بتخفيـض  الزراعـة 
بنسـبة (%50) وإرجاعهـا إىل مـا كان 

عليه سابقاً .
-10 املطالبة من وزارة املالية واملصادقة 
عىل الخطة الزراعية بأرسع وقتت ممكن 

لالستعداد لزراعة املوسم الحايل .
-11 القضاء عىل ظاهرة الخنازير الربية 
التي سببت خسائر كبرية للمزروعات يف 

منطقة الوند“

Ô«aäç€a@…”aÏ€a@Å˝ñhi@µj€b�fl@ÊÎãÁbƒnÌ@ı˝iã◊@Ï«äaçflÎ@Ïy˝œ
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بغداد/الزوراء:
توقع مظهر محمد صالح، املستشار 
املايل واالقتصـادي لرئيـس الوزراء 
مصطفى الكاظمي، امس األربعاء، 
تغطية كامل العجز يف املوازنة املالية 
االتحادية للعام الجارية بعد ارتفاع 

أسعار النفط.
وقـال صالـح، يف ترصيـح صحفي 
ان ”ارتفاع اسـعار النفط سيسهم 
بتغطية عجز املوازنة الراهن البالغ 

29 تريليـون دينار وبنسـبة ٪100، رشيطة ان تحقـق االيرادات غري النفطية 
املخططـة نسـبة تقارب ٪100-90 وليـس ٪30 كما يتوقع لها، لتوسـع من 

فجوة العجز املايل يف املوازنة العامة“.
وبـني انه ”ثمة امرين اخرين مازاال يمثـالن قلق املعادلة االقتصادية العراقية 
الصعبة، وهو تواضع النمو االقتصادي السنوي املتوقع اىل (موجب ٪1) وهو 

اقل من معدل نمو السكان البالغ 2،6٪“.
وأوضـح صالح أن هـذا األمر ”يؤرش إىل اسـتمرار البطالة بمسـتويات عالية 
تصل بني الشباب إىل نحو ٪23 فضالً عن تعاظم مستويات الفقر التي مازالت 

تأخذ من ازدهار الحياة لحوايل ٪40 من سكان البالد“.
وأضاف، ”يرافق ذلك تضخم سـنوي زاحف ازداد من نسبة ٪1 يف مطلع العام 

الحايل لريتفع اىل قرابة 9،5 - ٪10 سنوياً“.
ويعـد العراق ثاني أكرب منتج للنفط يف منظمة ”أوبك“ بعد السـعودية بإنتاج 
يبلغ نحو 4.5 مليون برميل يوميا، يقوم البلد بتصدير نحو 3.5 مليون برميل 

يوميا منه.
ويتعمـد البلد عىل إيرادات بيع النفط لتغطية ما يصل إىل 95 باملئة من نفقات 
الدولـة، وهو مـا يجعل اقتصاد البالد ريعيا يتأثر بشـدة بارتفاع أو انخفاض 

أسعار الخام يف األسواق العاملية.

@·ËèÓé@¡–‰€a@äb»éa@ b–mäaZá‡´@ãËƒfl
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فقدان
فقد مني الجـواز املرقم / 
من  والصادر   00299849
دولة أفغانسـتان، بإسـم 
(اسـد الله انـوري)، فعىل 
من يعثر عليه تسـليمه اىل 

جهة االصدار

فقدان
العقـار  سـند  فقـد 
حـي  املرقـم(3/8242) 
صـدام يف النجـف، بإسـم 
فجـر  (عزيـز  العراقـي 
مـن  والصـادر  خضـري) 
مديرية التسجيل العقاري 

يف النجف.
إعالن

اىل الرشيـك (فراس كريـم عباس) اقتىض 
حضـورك اىل صندوق االسـكان الكائن يف 
النجف، وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل 
قيـام رشيكك (ايمـان عبد زيد حسـون) 
بالبنـاء عىل حصتـه املشـاعة يف القطعة 
املرقمـة (48011/3) املقاطعـة (4/ حي 
النـداء) حـدود بلديـة النجـف، ولغـرض 
تسـليفه قـرض االسـكان وخـالل مـدة 
اقصاها خمسـة عرش يومـا داخل العراق 
وشـهر واحد خارج العراق من تاريخ نرش 
اإلعالن، وبعكسـه سـوف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال.

إعالن
اىل الرشيكـة (برشى عبد الحسـني باقر) 
اقتـىض حضـورك اىل صنـدوق االسـكان 
الكائـن يف النجـف، وذلـك لتثبيـت اقرارك 
باملوافقة عىل قيام رشيكك (محمد شاكر 
مـوىس) بالبنـاء عـىل حصته املشـاعة يف 
القطعـة املرقمـة (3/17376) املقاطعة 
(4/ حـي العروبـة) حدود بلديـة النجف، 
ولغرض تسـليفه قرض االسـكان وخالل 
مـدة اقصاهـا خمسـة عرش يومـا داخل 
العراق وشهر واحد خارج العراق من تاريخ 
نرش اإلعالن، وبعكسه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبال

إعالن
اىل الرشيكـة (انتصـار محمد حسـن عبد 
صنـدوق  اىل  حضـورك  اقتـىض  الرضـا) 
االسـكان الكائن يف النجـف، وذلك لتثبيت 
رشيـكك  قيـام  عـىل  باملوافقـة  اقـرارك 
(عـادل عوده فيصل) بالبنـاء عىل حصته 
املشـاعة يف القطعة املرقمة (54043/3) 
املقاطعـة (4/ حـي النداء) حـدود بلدية 
النجف، ولغرض تسـليفه قرض االسكان 
وخـالل مدة اقصاها خمسـة عـرش يوما 
داخل العراق وشـهر واحد خـارج العراق 
من تاريخ نرش اإلعالن، وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.
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@Ò7Çc@Úñãœ@|‰∏@òÓÇa6€a@Ú‰ß
Üb»i�bi@ÒÜáËfl@ÚÌá„c@Úq˝r€

بغداد/ متابعة الزوراء
 اعلـن االتحـاد العراقي لكرة القـدم منح أندية املينـاء والطلبة والكـرخ فرصة أخرية قبل 
اتخاذ عقوبات بحقها.وقال رئيس لجنة الرتاخيص يف اتخاد الكرة ماجد ثامر املاجدي «لقد 
امهلنا االندية الثالثة لغاية يوم السـبت املوافق الثالثني من شـهر ترشين االول الحايل لدفع 
املستحقات والديون لالعبني واملدربني كإجراء اخري إلنهاء التزاماتها مع الالعبني واملدربني».

وتابع «يف حال عدم التسديد سيذهب االتحاد لقرار بمنع االندية الثالثة من اللعب بالدوري 
املمتاز لهذا املوسم».ولفت املاجدي اىل ان «االتحاد العراقي سريفع توصيته بإرسال اسماء 

االندية الثالثة لالتحاد االسيوي كإجراء البد منه ليخيل ذمته من املوضوع».

ãºcÎ@ã–ñc

lã»€a@Ú€Ï�i@¿@=Áâ€a@‚béÏ€a@åã±@kybñ@Âèy@Åbjè€a

ÜaáÃi@¿@ÙÏ‘€a@lb»€˛@÷aã»€a@ÚÌá„c@Ú€Ï�i@pbèœb‰fl@÷˝�„a@NN‚ÏÓ€a

بغداد/ متابعة الزوراء
برر مـدرب أمانـة بغـداد، جمال 
عيل، الخسـارة أمام نفط الوسط 
الجولـة  يف  رد،  دون  بهدفـني 
السادسة من الدوري، إىل الغيابات 
التي طالـت الفريق.وقال عيل: لم 
املطلـوب، ونفط  املسـتوى  نقدم 
الوسـط اسـتغل الفـرص القليلة 
التي سـنحت لـه، وظفـر بنقاط 
الفوز، بينما فريقنا عانى بشـكل 
كبري يف الجـزء األمامي. وبني: أن 
الفريـق عانـى من غيـاب العبي 

األوملبـي رضـا فاضـل  املنتخـب 
ومؤمل عبد الرضـا، باإلضافة إىل 
خـروج املحـرتف صامويـل بعـد 
”رغـم  لإلصابة.وتابـع  تعرضـه 
محاوالتنا الجادة بتصحيح وضع 
الفريـق، إال أن الالعبني لم يكونوا 
املقبلة  ”املباراة  بيومهم“.وأشـار 
الجويـة،  القـوة  أمـام  سـتكون 
وفريقنا مطالب باستعادة وضعه 
الطبيعـي، وأال تكـون الغيابـات 
مربرا لرتاجع املسـتوى، فعلينا أن 

نقدم كرة تليق بأمانة بغداد“.

@ájÿm@ıaäÎ@pbibÓÃ€a@ZÔ‹«@fibª
¡éÏ€a@¡–„@‚bflc@Òäbè©a

@k„buc@…fl@á”b»n‰éÎ@’ÓœÏn€a@‚á«@Ô„b»Ì@¡–‰€a@Z·éb”@·ébi
ıbnì€a@p¸b‘n„a@¿

بغداد/ متابعة الزوراء

حصـد السـباح العراقي، حسـن صاحب، 

امليداليـة الذهبيـة للمتقدمـني فئـة 50 م 

يوم امس االربعاء، وذلك ضمن منافسـات 

البطولـة العربية للسـباحة التـي تتواصل 

فعالياتها يف دولة االمارات العربية املتحدة.

وبهذا اإلنجـاز ارتفعت حصيلـة العراق يف 

البطولـة املقامة يف اإلمـارات إىل ميداليتني 

ذهبية وفضية و 4 ميداليات برونزية.

بغداد / متابعة الزوراء 

يحتضن ملعب كلية الرتبية البدنية وعلوم 

الرياضـة فعاليـات بطولـة أنديـة العراق 

أللعاب القوى التي ستنطلق اليوم الخميس 

وتستمر ملدة ثالثة أيام.

وقال املنسـق اإلعالمـي لالتحـاد العراقي 

أللعـاب القـوى ميثم الحسـني إن“ اتحاد  

اللعبـة أكمـل جميع األمـور اللوجسـتية 

للبطولة لتكون نسخة استثنائية وبتنظيم 

عايل املستوى“.

وأضـاف الحسـني أنـه“ تم إكمـال جهاز 

الفوتو فـش بجميع ملحقاته، وسـتكون 

هنالك عرش شاشـات متوزعة عىل محيط 

امللعـب لرصـد ارقـام الكـود االلكرتونيـة 

لالعبـني“، الفتـًا اىل أن ”هـذه التقنيات لم 

تكـن متواجـدة سـابقاً، لتكـون البطولة 

بمثابة اختبار حقيقي يسـعى االتحاد من 

خاللـه اىل انجـاح اسـتضافة بطولة غرب 

آسيا والبطوالت العربية يف املستقبل“.

وتابـع الحسـني أن“ املؤتمر الفنـي اقيم 

عـرص امـس األربعـاء يف قاعـة العالقات 

الدوليـة يف وزارة الشـباب والرياضة، عىل 

أن تنطلق البطولة اليوم الخميس وتستمر 

اىل أن“  لغايـة السـبت املقبـل ”. مشـرياً 

البطولة ستشـهد مشـاركة جميع الفئات 

العمرية، وسـتكون البطولة بوابة الختيار 

املنتخبات الوطنية“.

fibÌá„Ïæa@pbÓ–óni@bÌäÏ◊Î@bÌäÏé@Ômaäbjfl@¿@ÚÓ”aã»€a@7Áb‡ßa@fiÏÇÜ@Û‹«@’œaÏÌ@b–Óœ
b‰j«˝fl@Û‹«@üÎã–æa@ãƒ®a@—‹fl@›‡Ác@Üb•¸a@ZÜÏ»èfl

متابعـة  الداغسـتاني-  امـري  بغـداد/ 

الزوراء

 قرر االتحاد الـدويل لكرة القدم (فيفا) 

املوافقة عـىل دخول الجماهري العراقية 

مباراتي سوريا وكوريا الجنوبية ضمن 

التصفيـات النهائيـة املؤهلـة اىل كأس 

العالم يف قطر، واعلـن االتحاد العراقي 

لكرة القـدم  موافقة الفيفا عىل الطلب 

الذي تقدم به االتحاد بدخول الجماهري 

وكوريـا  سـوريا  مباراتـي  العراقيـة 

الجنوبية املقرر اقامتهما يف الدوحة. 

ومن جهته، أرش رئيس اتحاد كرة القدم 

السـابق عبد الخالق مسـعود ”إهماال“ 

مـن جانب العراق يف ملف الحظر الدويل 

املفروض عىل مالعب البالد.

وقال مسعود إنه ”يحق لالتحاد العراقي 

لكـرة القدم رفع شـكوى ضـد االتحاد 

الـدويل يف محكمة كاس الدولية بسـبب 

منع العراق مـن اللعب عىل أرضه، لكن 

ال نعرف هل سيكسب القضية ام ال؟“.

وأضاف ”لـن تنفع الشـكوى يف الوقت 

الحـايل، وكان مـن املفـرتض ان تقـدم 

بوقت مبكر“.

مبيناً ان ”االتحـاد العراقي تأخر برفع 

الشـكوى مـع تبقـي أيـام قليلـة عىل 

مباراتي املنتخـب العراقي أمام كل من 

سوريا وكوريا الجنوبية“. 

وكان االتحاد الدويل لكرة القدم (فيفا) 

قد قرر عام 2018 السـماح باستضافة 

العـراق للمباريات الدولية الرسـمية يف 

3 مدن، منهيا بذلـك حظرا عىل املالعب 

العراقية اسـتمر منذ الغزو األمريكي يف 

.2003

لكـن فيفـا عـاد وفـرض الحظـر عىل 

مالعـب العـراق يف العـام التـايل 2019 

جراء األحداث التي رافقت االحتجاجات 

الشعبية.

وكشف مسعود عن كواليس قرار فيفا 

برفـع الحظر عـن مالعب العـراق عام 

2018، واإلجـراءات التي اتخذها اتحاد 

الكرة العراقي عندما كان رئيساً له.

رفـع  العراقـي  ”االتحـاد  أن  وأوضـح 

شـكوى بمحكمة كاس الدولية كورقة 

ضغط بعد ان وجدنا بأن عدم السـماح 

للعب العراق عىل ارضه غري مربر السيما 

وانه ينعم باالمان ويمتلك افضل املالعب 

التي تضاهي مالعب العالم“.

واضاف مسعود ”بعد ان علم االتحادان 

الدويل واالسـيوي بالشـكوى، اشـعرنا 

االتحاد االسيوي بسحب الشكوى التي 

رفعناهـا بمحكمة كاس، وانه سـيقف 

اىل جانبنا بهذا امللف“.

وتابع القول ”بعد موافقتنا عىل سحب 

الشكوى ارسـل االتحاد االسيوي لجنة 

اطلعـت عىل ملعـب البـرصة واصدرت 

قرارا رسيعا بإقامة مباريات التصفيات 

االسـيوية يف العـراق، وفعالً تـم اللعب 

وواجـه منتخبنا نظـريه منتخب هونغ 

كونغ، لكن بعد ذلك اندلعت التظاهرات 

يف البرصة ليتم نقل مباريات التصفيات 

والتـي كانت امـام ايـران والبحرين اىل 

اخرتنـا حينهـا  وقـد  ارض مفرتضـة 

االردن“.

وأعلن وزير الشـباب والرياضة، رئيس 

االتحـاد العراقي لكـرة القـدم، عدنان 

درجـال، عدم امكانيـة موافقة االتحاد 

يف  العـراق  ارض  عـىل  اللعـب  الـدويل 

مباراتي سوريا وكوريا الجنوبية ضمن 

تصفيات كاس العالم.

وقال درجال إن ”قرار اللعب يف مالعبنا  

ليس باالمر السهل وال الهني“.

 موضحـاً أن ”تقاريـر أمنيـة تخـص 

الوضـع العـام يف البلـد تصـل لالتحاد 

الـدويل وتعـرض عليه بشـكل متواصل 

ويتخذ من خاللها القرارات“.

وأضاف درجال ”أنا لم اشـعر من خالل 

لقاءاتـي املتكررة برئيس االتحاد الدويل 

أنـه يتعمد ابعـاد العراق مـن احتضان 

مبارياته الدولية الرسـمية كما يثار يف 

وسائل االعالم“.

او  عواطـف  ”التوجـد  أنـه  وبـني 

مجامـالت لدى االتحـاد الدويل يف مثل 

هكذا امور، سيما وأنه يرتقب الوضع 

يف العـراق وتصلـه معلومـات دقيقة 

يف ضوئهـا يخـرج بمقرراته بشـأن 

السـماح او الرفض إلقامة املباريات 

يف مالعبنا“.

بغداد/ متابعة الزوراء
يعد وضع النفط لغزًا محريًا بعد انتهاء سـت 
جـوالت من الدوري  املمتـاز، حيث ما زال لم 

يتذوق طعم االنتصارات.
واحتاج الفريق إىل خمس  جوالت حتى يسجل 
هدفه األول يف الدوري، رغم امتالكه مجموعة 
طيبـة من الالعبني تحت قيادة املدرب باسـم 

قاسم.
ويتمتع باسم قاسم بسرية ذاتية قوية، حيث 
توج بلقب الدوري املمتاز ثالث مرات من قبل 

مع أندية مختلفة.
ما الذي يحدث للنفط هذا املوسم؟ 

النفط يعاني من عدم التوفيق، نحن األفضل 
يف املباريات لكننا لم نوفق يف التسـجيل، وقد 
نكون الفريق األكثـر إهداًرا للفرص، وبالتايل 
مهاجمـو الفريـق لم يوفقوا رغـم أننا نلعب 

بأسلوب هجومي بحت. 
هـل فقـد النفـط االسـتقرار الـذي ميزه يف 

املواسم السابقة؟ 
السـبب يكمن يف مغـادرة 3 ركائز أساسـية 
وهـم أيمـن حسـني ومـازن فياض وبسـام 
شـاكر، الذين كانـوا يمثلون الثقـل يف الخط 

األمامـي، باإلضافـة إىل تقـدم سـن بعـض 
العنارص ونضـوب العطاء، وإبعـاد 13 العًبا 
من قائمة املوسـم املايض، كنـا مجربين عىل 
إضافـة 10 العبني، كما أن فـرتة 25 يوًما لم 

تكن كافية لالستعداد. 
تتحـدث عـن العقـم الهجومي لكـن النفط 
اسـتغنى عن مهاجم املنتخـب األوملبي وكاع 

رمضان؟ 
ليـس فقـط وكاع رمضـان بل هناك بسـام 
شـاكر أيًضا، أنا متعاون مـع إدارات األندية 
ونعمل مًعا بسياسـة واضحة من ال يرغب يف 
االسـتمرار مع الفريق ويطالب بمبالغ كبرية 
وهنـاك فرصة لتسـويقه، ال نعارض رحيله، 

القرار كان مشرتًكا بيني وبني اإلدارة. 
ملـاذا ال تغـري أسـلوب اللعـب ملنـح فرصـة 

التسجيل لالعبي الوسط؟ 
النفـط أكثر فريـق يلعـب بزيـادة عددية يف 
مناطـق الخصـم، نحـن ال نعانـي مـن هذا 
املوضوع، املشـكلة يف عدم استغالل الفرص، 
بدليل آخر مباراة أمام الرشطة، دخلنا املباراة 
بــ 3 مهاجمني، ومـع مرور الوقـت أضفنا 
مهاجمني اثنني، ومع ذك لم نستثمر الفرص 

التي حصلنا عليها. 
ما سبب عدم استقطاب العبني محرتفني؟ 

هناك قرار سـابق مـن اإلدارة باالعتماد عىل 
الالعبني املحليني فقط، لكن يف املوسـم الحايل 
كانـت هناك رغبـة يف اسـتقطاب محرتفني، 
لكـن الوقـت لـم يكـن كافًيـا يف التعاقد مع 
أجانب. قد نربم صفقات أجنبية شتوية حال 

استمر العقم التهديفي. 
هل قائمة الفريق تتحمل اإلضافات؟ 

نعـم، النفط مـن القوائم القليلـة يف الدوري 
بقـوام 26 العًبا بينهم 4 حـراس مرمى، هذا 
العـدد قليل، ونحن نعاني من إصابات دائمة، 
ناهيك عن دعـوة العبي املنتخب األوملبي عيل 
محسن وصهيب رعد، وبالتايل القائمة تتحمل 

إضافة عدد من املحرتفني واملحليني. 
ما طموح النفط مع هذه البداية املتواضعة؟ 
نراهـن عـىل إنهـاء املوسـم يف أول 6 مراكز، 
لدينا الوقت من أجل العودة، املوسـم ال زال يف 
بدايته، انتصار واحد سـيعيد الفريق لتوازنه، 
النفـط يبنـي فريًقـا للمسـتقبل.. أتوقع أن 
نسـتعيد توازننا يف الجوالت املقبلة، وسيكون 

النفط بني أندية املقدمة.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
عمـت الفرحة منـزل رئيس القسـم الريايض يف 
صحيفـة الزوراء، نائب رئيـس االتحاد العربي 
للصحافة الرياضية، الدكتـور هادي عبد الله، 
الذي احتفـل برفقة االهل واالقارب واالصدقاء 
بـزواج فلـذة كبـده (عبـد اللـه)، كل االمنيات 
بالتوفيق والنجاح للجميل عبد الله وحرمه املصون 

يف حياتهما وبالرفاء والبنني.
 ****************

اقام قسـم اإلعالم واإلتصـال الحكومـي يف وزارة 
الشباب والرياضة، اول امس الثالثاء، محارضًة 
عن (اإلعالم الريايض ودوره يف تعزيز معلومات 
 ،(fcc) الجمهور) وذلك عرب املنصة اإللكرتونية
بمشـاركة عدد مـن موظفي القسـم والوزارة 

واملهتمني بهذا الشـأن، وحـارض فيها املوظف يف 
القسم الدكتور كاظم عيدان شديد.

وقـدم عيدان ملحة عامة عن اإلعالم، وأنواعـه، وعملية التطور التي مر 
بهـا، ثم دخل إىل صلب موضوع املحارضة وهو اإلعالم الريايض، والدور 

الذي يمارسه يف سبيل تقديم املعلومات الرياضية املطلوبة للجمهور.
وأشـار إىل تعريـف اإلعالم الريايض، وأسسـه، ومصـادره، والفرق بني 
املراسـل الريـايض واملندوب الريـايض، مبيًنـا أن إعالم وزارة الشـباب 

والرياضة يؤدي دوًرا بارًزا بهذا الشأن.
وشهدت املحارضة تداخل مدير القسم، عيل العطواني، الذي قدم شكره 
للمحارض، ملا بذله من جهود ومعلومات متميزة، مشـرًيا يف الوقت ذاته 
إىل عـدد مـن التفاصيل املتعلقة باإلعـالم الريايض. مـن جانبه، أوضح 
مسؤول شعبة التحرير يف القسم، قيص حسن، بعض الجزئيات املهمة، 

التي عززت مما تم تقديمه خالل املحارضة.

بغداد/ حسني عمار 
رئيس  دولة  االعرجي،  محمد  اليد،  لكرة  املركزي  العراقي  االتحاد  رئيس  ناشد 
أدوات  اللعبة من  الدعم وتوفري ما تحتاجه  لتقديم  الكاظمي  الوزراء مصطفى 
البطولة  انطالق  قبل  الوطني  املنتخب  دعم  اىل  باالضافة  بواقعها،  للنهوض 

اآلسيوية .
وقال االعرجي  إن“ اتحاد اللعبة ال يمتلك صالة مركزية إلقامة التدريبات وإجراء 
املباريات الرسمية، ومن خالل وكالة األنباء العراقية نناشد دولة رئيس الوزراء 
صالة  توفري  اىل  درجال  عدنان  والرياضة  الشباب  ووزير  الكاظمي  مصطفى 
املجاورة، من اجل  الدول  اليد، كما هو معمول به يف جميع  خاصة التحاد كرة 

النهوض باللعبة من جديد ”.
الكثري من  النشطة ويقيم  االتحادات  اليد من  اتحاد كرة  أن“  االعرجي  واضاف 
املسابقات ويسعى الستضافة البطوالت العربية واآلسيوية ولكن تبقى العقبة 
الوحيدة هي عدم وجود صالة مركزية يف اية محافظة من محافظات العراق ”، 
مشرياً اىل أن ” اللعبة شهدت تراجعاً واضحاً يف اآلونة األخرية بسبب قلة الدعم، 
تنتظرها  التي  الوطنية  وللمنتخبات  لالتحاد  الدعم  بتقديم  الحكومة  نناشد  لذا 

استحقاقات مهمة منها البطولة اآلسيوية املؤهلة لتصفيات كأس العالم“ .أ

بغداد / الزوراء 
الكرة  اتحاد  يف  الصاالت  لجنُة  حددت 
للعبة يوم  املمتاز  الدوري  افتتاح  موعَد 
االثنني املوافق (١-١١ - ٢٠٢١) للموسم 
فريق  يضّيُف  حيث   ،٢٠٢١-٢٠٢٢
قاعة  يف  البرصة  بلدية  فريق  الرشطة 

الشباب عند الساعة الثالثة عرصاً.
الرشطة،  صاالت  فريق  مدرب  وقاَل 
أثري جمال : استعداداتنا جيدٌة للموسم 
املقبل، وأكملنا جميع التحضريات ملالقاِة 
مستمٌر  الفريق  البرصة،  بلدية  فريق 
وجهزنا  بانتظاٍم،  اليومية  بالتدريبات 
دخولنا  قبل  صورة  بأفضل  الالعبني 
الصاالت:  مدرب  املنافسات.وأضاَف 
نعم، استقطبنا بعَض الوجوه الشبابية 
منافساِت  يف  عليهم  االعتماد  بغية 
من  مستوياتهم  عىل  واطلعنا  الدوري، 
واملباريات  التدريبية  الوحدات  خالل 

أربيل  معسكر  عن  فضال  التجريبية، 
إمكانات  الفني  للجهاز  أوضَح  الذي 
لخوض  جاهزيتهم  ومدى  الالعبني 

غمار الدوري.
أغلب  عىل  اطلعت  جمال:  وأردَف 
جميعها  الدوري،  فرق  مستويات 
مستعدٌة بشكل جيد للمنافسات وهدفنا 
االرتقاء اىل منصاِت التتويج، وسنعُد كل 
مباراة بمثابة نهائي بغية عدم التفريط 
الشكر  أقدم  خاللكم  ومن  نقطٍة،  بأي 
واالمتنان اىل الهيئة اإلدارية للنادي التي 
ذللت جميَع العقبات ووفرت جميع ما 
مواكبتها  عن  فضال  الفريق،  يحتاجه 
املدرب  ان  يذكُر  خطوٍة.  كل  يف  للفريق 
الدوري  لقبي  عىل  حصل  جمال  أثري 
هو  وهذا  الرشطة،  فريق  مع  والكأس 
من  ويطمح  معهم،  له  الرابع  املوسم 

خالله للتتويج يف لقب الدوري.
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اعرتف االيطايل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد اإلسباني بأنه 
يفضل العبني آخرين عىل الجناح البلجيكي إدين هازارد.

وعانى هازار من إصابات متكررة منذ انتقاله اىل صفوف الفريق 
يف  دوالر  مليون   115 مقابل  االنكليزي  تشليس  من  قادًما  امللكي 
صيف 2019، ولم يرشكه أنشيلوتي إطالقاً خالل مباراة الكالسيكو 
التي حسمها فريقه عىل غريمه التقليدي برشلونة 1-2 يف عقر دار 

األخري.
بات  عاماً)   30) هازارد  أن  أنشيلوتي  أكد  عضلية،  إصابة  وبعد 
الربازيليني  من  كل  باختيار  يقوم  لكنه  للمشاركة  مجدًدا  متاًحا 
هذا  يف  وقال  كفآتهما.  بسبب  ورودريغو  جونيور  فينيسيوس 
الصدد ”يملك هازارد كل يشء لكنه يتعني عليه التعايش مع هذا 
األمر. ال يلعب يف الوقت الحايل لكنه يملك جميع املقومات كالعب 
النوعية والحافز، لكن يف بعض  بينها  يف صفوف ريال مدريد من 

األحيان املدرب يفضل العبني آخرين“.
وتابع: ”اليشء األهم بالنسبة إيل أنه يملك الحافز للعمل واللعب، 

يقوم بذلك يف الوقت الحايل وستسنح له الفرصة“.
التمارين  الويلزي غاريث بايل عاود  وكشف أنشيلوتي أن الجناح 
اللعب  الخلفية ويستطيع  الفخذ  تمزق يف عضلة  تعافيه من  بعد 
قبل  الثاني/نوفمرب  ترشين   6 يف  املقررة  لريال  مباراة  آخر  يف 
النافذة الدولية.وقال: ”لقد منح األطباء الضوء األخرض له ملعاودة 
بشكل  بالتدريبات  بدأ  الالزمة.  الفحوصات  إجراء  بعد  التدريبات 
املباراة  املقبل.  األسبوع  الجماعية  التدريبات  إىل  وسينضم  فردي 

الوحيدة قبل بدء النافذة الدولية ستكون ضد رايو فايكانو“.
من جهة اخرى أعرب أسطورة كرة املرضب اإلسباني رافايل نادال 

عن دعمه للدويل الفرنيس كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد للفوز 
بالكرة الذهبية لعام 2021.

كثريًا  ”أقدره  تويرت:  عىل  حسابه  عرب  سابًقا  األول  املصنف  وغرّد 
كالعب، ملا أظهره من التزام ريايض واحرتاف يف سّنه. أتمنى لك 

التوفيق وتحظى بدعمي للكرة الذهبية 2021“.
الذين  الثالثني  الالعبني  أحد  هو  وبنزيمة 

لهذا  الذهبية  الكرة  جائزة  عىل  يتنافسون 
ويعترب  أغلق.  التصويت  أن  علًما  العام 

مع األرجنتيني ليونيل مييس الفائز 
بها ست مرات، البولندي روبرت 

املرصي  ليفاندوفسكي، 
وااليطايل  صالح  محمد 

أبرز  من  جورجينو 
املرشحني لحصدها.

العام  يف  بنزيمة  قدم 
مستويات   2021

النادي  مع  مميزة 
املنتخب  ومع  امللكي 

بعد  إليه  العائد  الفرنيس 
سنوات  خمس  قرابة  غياب 

ونصف. وبعد خروج ”الديوك“ 
كأس  نهائي  نصف  من  املفاجئ 
بلقب  بالفوز  عّوض  أوروبا،  أمم 

حساب  عىل  األوروبية  األمم  دوري 
إسبانيا 1-2 يف النهائي.

الحايل  املوسم  مطلع  مع  ويتصدر 
وأفضل   (9) الهدافني  ترتيب 

املمرين (7) يف الدوري اإلسباني.
الفائز  هوية  عن  وسيكشف 
ترشين   29 يف  الذهبية  بالكرة 

خمسة  بعد  املقبل،  الثاني/نوفمرب 
يصدر  أن  املقرر  الحكم  من  أيام 

بحق بنزيمة بتهمة التواطؤ بمحاولة 
 2015 عام  جنيس  برشيط  االبتزاز 

لزميله السابق يف املنتخب الوطني ماتيو 
فالبوينا.

من  النهائي  ربع  الدور  أرسنال  بلغ 
اإلنكليزية  الرابطة  كأس  مسابقة 
ليدز  ضيفه  عىل  بفوزه  القدم  لكرة 
اآلونة  يف  صحوته  ليؤكد  ٢-صفر 

األخرية.
وكان فريق شمال لندن حقق انطالقة 
خرس  حيث  املحيل  الدوري  يف  كارثية 
مبارياته الثالث األوىل يف مطلع املوسم 
األسابيع  يف  توازنه  يستعيد  أن  قبل 

األخرية.
األول،  الصف  فرق  معظم  وكعادة 
اإلسباني  أرسنال  مدرب  خاض 
من  بتشكيلة  املباراة  أرتيتا  ميكيل 
الفرصة  مانًحا  الرديف  الصف 
أمثال  االحتياطيني  الالعبني  لبعض 
مارتينييل  غابريال  الربازييل  املهاجم 
إدوارد  املقدمة  خط  يف  وزميله 

. ه التسجيل نكيتيا وافتتح 
يق  لفر
صمة  لعا ا
مدافعه البديل 
كالوم تشامربز 
قليلة  ثوان  بعد 
ألرضية  دخوله  من 
امليدان بكرة رأسية تصدى لها 
حارس ليدز الفرنيس إيالن ميسلييه 
بسنتيمرتات  الخط  تجاوزت  الكرة  لكن 

قليلة .(٥٥) 

النتيجة مستغال تردًدا يف  وحسم نكيتياه 
تشتيت الكرة من قبل مدافعي ليدز لرياوغ 

الحارس ويسدد يف املرمى الخايل .(٦٩) 
العبور  بطاقة  سندرالند  حجز  بدوره 
بارك  كوينز  عىل  بفوزه  النهائي  ربع  إىل 
انتهاء  بعد  الرتجيح ٣-١  بركالت  رينجرز 

الوقت األصيل بالتعادل السلبي.
الرتجيح  ركالت  إىل  تشيليس  واحتاج 
بعد   ٤-٣ ساوثهامبتون  ضيفه  لتخطي 
عىل   ١-١ بالتعادل  األصيل  الوقت  انتهاء 

ملعب ستامفورد بريدج.
وخاض تشيليس املبارة يف غياب مهاجميه 
لوكاكو  روميلو  البلجيكي  األساسيني 

لكنه  إلصابتهما،  فرينر  تيمو  واألملاني 
كان الطرف األفضل معظم فرتات املباراة 
التسجيل  بافتتاحه  أفضليته  وترجم 
هافريتس  كاي  األملاني  العبه  بواسطة 
ساوثهامبتون  لكن   ،(٤٤) رأسية  بكرة 
عليه  رّد  املحيل،  الدوري  يف  يعاني  الذي 
بهدف لالسكتلندي تيش آدامز بعد دقيقتني 

عىل مطلع الشوط الثاني.
وتبادل الفريقان الهجمات لكن لم ينجح 
الوقت  يف  النتيجة  حسم  يف  منهما  أي 
تجيز  ال  املسابقة  قوانني  األصيل.وألن 
إىل  الفريقان  لجأ  إضافيني  وقتني  خوض 

ركالت الرتجيح التي ابتسمت للبلوز.

وسطه  العب  أن  الفرنيس  جريمان  سان  باريس  أعلن 
ملدة  املالعب  عن  سيغيب  فرياتي  ماركو  اإليطايل  الدويل 
لها  تعرض  األيرس  وركه  يف  إصابة  بسبب  أسابيع،  أربعة 
النادي  املايض.وأفاد  األحد  مرسيليا  أمام  الكالسيكو  يف 
البارييس يف بيان أن فرياتي يعاني ”من الورك األيرس مع إصابة 
عميقة يف العضالت املائلة. من املتوقع أن يغيب لفرتة 4 أسابيع 
اعتماداً عىل مدى تطّور حالته“.وأصيب الالعب الدويل خالل 
النادي  أمام  السلبي  بالتعادل  انتهى  الذي  الكالسيكو 
املتوسطي ضمن منافسات املرحلة الحادية عرشة من 
”ليغ1“، ليخرج قبل نهاية الشوط األّول تاركاً مكانه 
جريمان  سان  غي.وسيخرس  غانا  إدريسا  للسنغايل 
جهود فرياتي، الغائب عن مباراة فريقه أمام ليل بطل 
الدوري يف املوسم املايض بسبب اإليقاف يوم الجمعة، 
ثم أمام اليبزيغ األملاني يف الجولة الرابعة من مسابقة 

دوري أبطال أوروبا، إىل العديد من املباريات املهمة محلياً وقارياً 
بطالً  معه  توج  والذي  أتزورا“  ”سكوادرا  بالده  منتخب  ومع 
املقابل،  املايض.يف  الصيف  يف  األخرية  نسختها  يف  أوروبا  لكأس 
املهاجم كيليان مبابي أصيب بعدوى  أن  العاصمة  أوضح نادي 
يف األنف واألذن والحنجرة، و“سيتم تقييم حالته يف غضون 48 
سريخيو  االسباني  املدافع  الجديد  للوافد  بالنسبة  ساعة“.أما 
راموس والذي لم يخض أي دقيقة مع ناديه الجديد عقب قدومه 
بشكل  ”يتطّور  فهو  املايض،  الصيف  االسباني  مدريد  ريال  من 
جيد للغاية“ ومن املتوقع عودته لالنضمام إىل املجموعة ”خالل 
األسبوع املقبل“، بحسب ما أشار إليه سان جريمان.من ناحية 
األرجنتيني  الوسط  العب  إصابة  تطّور  إن  النادي  قال  أخرى، 
املنافسات  إىل  املتوقع عودته  باريديس ”مرٍض“ و“من  لياندرو 
بعد فرتة التوقف افساحاً يف املجال أمام النافذة الدولية املقبلة“ 

يف ترشين الثاني/نوفمرب املقبل.

سيقود املدرب النرويجي أويل غونار سولشار فريقه مانشسرت 
الدوري  يف  املقبل  السبت  يوم  توتنهام هوتسبري  أمام  يونايتد 

اإلنكليزي.
وكثر الكالم عن اتجاه مانشسرت يونايتد إلقالة سولشار بعد 
نظيفة  بخماسية  ليفربول  أمام  ملعبه  الثقيلة عىل  الخسارة 

يوم األحد الفائت يف الجولة التاسعة من الربمريليغ.

أنقذ الهولندي أرناوت دانيوما فريقه فياريال من هزيمة ثالثة 
التعادل ٣-٣ ضد  اإلسباني، بتسجيله هدف  الدوري  توالًيا يف 
الضائع،  بدل  الوقت  من  الخامسة  الدقيقة  يف  قادش  ضيفه 

ضمن افتتاح منافسات املرحلة ١١.
بلباو  أتلتيك  ضد  األخريتني  مباراتيه  يف  سقط  فياريال  وكان 
املركز  يف  نقطة   ١٢ اىل  رصيده  يرفع  أن  قبل  وأوساسونا 
ثالثية  هوندوراس  من  لوسانو  أنتوني  عرش.وسجل  الثاني 
الدقائق (١٤، ٤٥+٢ و٥٢) فيما أحرز  «هاتريك» للضيوف يف 
باو توريس (٤٣)، البديل السنغايل بواليي ديا (٨٠) ودانيوما 
سوى  يخرس  لم  أنه  ورغم   (٩٠+٥). االرض  أصحاب  أهداف 
مباراتني يف الدوري، إال أن فريق املدرب أوناي إيمري تعادل يف 
ست مباريات هذا املوسم مقابل فوزين فقط.واكتفى أتلتيك 
بلباو بالتعادل ١-١ أمام مضيفه إسبانيول بعد فوزين يف آخر 
مرحلتني.وافتتح راوول دي توماس التسجيل ألصحاب االرض 
يف الدقيقة ٣٣ من ركلة جزاء قبل أن يطرد يف الثواني االخرية 
إنيياكي ويليامز  للمباراة بسبب سلوك غري الئق، فيما عادل 
الثاني.وحقق  الشوط  انطالق  من  دقائق  سبع  بعد  للضيوف 
أالفيس فوزه الثاني توالًيا يف الدوري كان عىل حساب ضيفه 

إلتيش بهدف السنغايل مامادو لوم يف الدقيقة ٤٧.

اإليطايل  الدوري  بصدارة  ميالن  انفرد 
ضيفه  عىل  صعب  بفوز  القدم  لكرة 
جريو  أوليفييه  للفرنيس  بهدف  تورينو 
افتتاح  يف  سريو،  سان  ملعب  عىل 

منافسات املرحلة العارشة.
من  خالًيا  سجله  عىل  ميالن  وحافظ 
انتصاره  محقًقا  أ»  «سريي  يف  الهزائم 
تعادل،  مقابل  توالًيا  والسادس  التاسع 
رافًعا رصيده إىل ٢٨ نقطة بفارق ثالث 
نقاط عن نابويل الذي سيستعيد الصدارة 
بفارق االهداف يف حال فوزه عىل ضيفه 

بولونيا يف ختام املرحلة.
توالًيا  السادس  انتصاره  ميالن  وحقق 
الدوري  منافسات  ضمن  تورينو  عىل 
يف  مذلة  إحداها  املحليني،  والكأس 
يف  نظيفة  بسباعية  املايض  أيار/مايو 

تورينو.
خمسة  بيويل  ستيفانو  املدرب  وأجرى 
أمام  بدأت  التي  التشكيلة  عىل  تغيريات 
بولونيا السبت، أبرزهما جريو بدال من 
باإليفواري  دفع  كما  إبراهيموفيتش. 
نارص  بن  من  بدالً  كيسييه  فرانك 
من  بدال  ساملاكرز  أليكيس  والبلجيكي 
خرج  الذي  كاستييخو  سامو  اإلسباني 
خط  يف  أما  األخرية.  املباراة  يف  مصاًبا 
كاير  سيمون  الدانماركي  فأراح  الدفاع 
وحل  بالو-توريه  فوديه  والسنغايل 
والفرنيس  رومانيويل  أليسون  مكانهما 

بيار كالولو.

وافتتح أصحاب األرض التسجيل عندما 
ركنية،  من  الكرة  تونايل  ساندرو  رفع 
كرونيتش  رادي  البوسني  لها  ارتقى 
رأسية لتتهيأ أمام جريو عىل باب املرمى 
تابعها بسهولة (١٤). وهذا الهدف الرابع 
لجريو املنتقل من تشيليس اإلنكليزي يف 

املوسم،  هذا  الدوري  يف  مباريات  ست 
شارك يف خمس منها أساسًيا.

الفريقان ما يذكر يف الشوط  ولم يقدم 
اكتفى الضيوف بتسديدتني  األول حيث 
يف  الضيوف  فشل  فيما  املرمى،  عىل 
قبل  الثالث  الخشبات  بني  التسديد 

الدقيقة ٥٣ عندما سدد أندريا بيلوتي من 
مسافة قريبة، غرّي البديل كاير مسارها 
الحارس  يدي  بني  سهلة  تصل  أن  قبل 

الروماني سيربيان تاتاروسانو.
واستعاد ميالن خدمات ظهريه الفرنيس 
فريوس  من  تعافيه  بعد  هرنانديز  تيو 

كورونا ودخل بديالً لكالولو مع انطالق 
الشوط الثاني.

الشوط  مجريات  عىل  الضيوف  وهيمن 
الباراغوياني  يمنحهم  أن  وكاد  الثاني 
هدف  بيلوتي،  بديل  سانابريا،  أنتونيو 
التعادل عندما سدد كرة قوية من داخل 
بأنامله  تاتاروسانو  ملسها  املنطقة، 
قبل  املرمى  بجانب  طريقها  وتابعت 
توموري  فيكايو  اإلنكليزي  يبعدها  أن 
هائالً  ضغًطا  الضيوف  وفرض   (٧٦).
أن تسفر عن  كادت  األخرية  الدقائق  يف 
أبعد  لوال  الضائع  بدل  الوقت  يف  هدف 

كاير الكرة من أمام خط املرمى.
سالرينيتانا  سجل  القاع،  رصاع  يف 
يف  القاتل  الفوز  هدف  عرش  التاسع 
الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضاع 
مضيفه  عىل  ليتفوق  الثاني  للشوط 
فينيتسيا السادس عرش ٢-١ الذي أكمل 
اللقاء بعرشة العبني منذ الدقيقة ٦٧ إثر 

طرد الويلزي إثان أمبادو.
ألصحاب  النتيجة  أرامو  ماتيا  وافتتح 
فيديريكو  يعادل  أن  قبل   (١٤) األرض 
أندريا  ويهدي   (٦١) بوناتسويل 

سكيافوني الفوز لسالرينيتانا.
ويف مباراة أخرى، خطف جنوى الثامن 
مضيفه  من   ١-١ متأخرًا  تعادال  عرش 
السابع عرش بفضل ركلة جزاء  جنوى 
عكيس  هدف  بعد  كريشيتو  لدومينيكو 

افتتاحي لسالفاتوري سرييغو .(٦٦) 

يف  املجهر  تحت  كيميش  يوشوا  سيكون 
البالد منذ  القدم، وسط جدل حاد يف  كرة 
يريد  ال  أنه  الوسط  خط  العب  كشف  أن 

تلقي اللقاح املضاد لفريوس كورونا.
قرر  أنه  الفائت  السبت  كيميش  وأقّر 
أّسس جمعية  أنه  رغم  اللقاح  تلقي  عدم 
أثار  ما  الفائت،  العام  كورونا“  ”فلنركل 

تعليقات من الحكومة األملانية.
الذين  أولئك  من  ”لست  كيميش:  قال 
أني  أو  كورونا  فريوس  وجود  ينكرون 
معاٍد للقاح“، مضيًفا أن قراره مبني عىل 

”مخاوف شخصية“.
باسم  املتحدث  من  تعليقات  إىل  ذلك  أدى 
املستشارة أنغيال مريكل، ستيفن سايربت 
نفسه  الالعب  يثّقف  أن  يأمل  الذي 
املعلومات  جميع  ويتقّبل  و“يستوعب 
املتاحة حول اللقاحات املعتمدة يف االتحاد 

األوروبي“.
اللقاح  تلقي  عىل  كيميش  سايربت  وحّث 

إليه  ينظر  ”شخص  هو  بايرن  نجم  ألن 
املاليني“ كنموذج يحتذى به.

إال أن كيميش هو من بني أقلية من الالعبني 
إذ  اللقاح.  الرافضني تلقي  البوندسليغا  يف 
كشف كريستيان سايفرت املدير العام يف 
رابطة الدوري األملاني أن %94 من العبي 

الدرجة األوىل مطّعمون.
مليون   83 سكانها  عدد  البالغ  أملانيا  يف 
باملئة بشكل   66 نسمة، تم تطعيم حوايل 
االقتصاد  ذات  البلد  يواجه  لكن  كامل، 
من  رابعة  موجة  حالًيا  أوروبا  يف  األكرب 
آالف  عرشة  ُسجلت  أن  بعد  اإلصابات 

إصابة جديدة.
منذ أن ثبتت إصابته بكوفيد19- األسبوع 
البافاري  العمالق  مدرب  يعطي  املايض، 
للتدريبات  تعليماته  ناغلسمان  يوليان 
واملباريات من املنزل حيث يخضع للحجر 

الصحي.
قد  إنه  كيميش  يتلقى يقول 

اللقاح يف املستقبل ويأمل زميله يف الفريق 
ذلك  يحصل  أن  مولر  توماس  واملنتخب 

عاجالً وليس آجالً.
قرار  إنه  ”كصديق،  الصدد:  هذا  يف  قال 
الفريق،  يف  زميًال  بصفته  تماًما.  مقبول 
سيكون  ما  إىل  قليالً  أيًضا  نظرت  وإذا 
أفضل للجميع...أعتقد أنه من األفضل إذا 

تلقى اللقاح“.
أكد رئيس بايرن ميونيخ هربرت هاينر أنه 
سيكون سعيًدا إذا ”تلقى كيميش اللقاح، 
لكن ال يوجد تطعيم إجباري. عىل املرء أن 

يحرتم قرار اآلخرين“.
الالعب عرضة للكثري من االنتقادات  كان 
توماس  قال  إذ  الطبيني.  الخرباء  قبل  من 
األملانية  التلقيح  لجنة  رئيس  مرتنز 
(ستيكو) لوسائل اإلعالم ”يوشوا كيميش 
القدم  كرة  شؤون  يف  خبري  بالتأكيد  هو 
التطعيم  مسائل  يف  خبريًا  ليس  لكنه 

واللقاحات“.

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

alzawraanews@yahoo.com
www.alzawraapaper.com7

@‚bflc@ánÌb„ÏÌ@ÜÏ‘Óé@äbì€Ïé
ojè€a@‚bË‰mÏm

@Âfl@fibÌäbÓœ@â‘‰Ì@›mb”@“áÁ
b�Ó€aÏm@s€bq@¬Ï‘é

Ô„Î6ÿ€a@‚˝«a Ê˝Óæ@ÒÜã–‰fl@Òäaáñ@Âfl˚Ì@Î7u@“áÁ

b„ÎäÏ◊@Åb‘€@kjèi@fiáßa@7rÌ@îÓ‡Ó◊@ÑÓ„ÏÓfl@ÊãÌbi@·≠

@Ú�iaã€a@ëd◊@ÔˆbË„@…iä@ÊbÃ‹jÌ@Ôè‹ÓìmÎ@fib‰éäc

ÜäaåbÁ@Û‹«@ÂÌãÇe@µj«¸@›õœc@ZÔmÏ‹Óì„c…Óibéc@Ú»iä˛@k«˝æa@Â«@Ôma7œ@á»jm@Úibñ�a

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl

No: 7588   Thu    28     Oct    2021العدد:   7588    الخميس    28    تشرين االول     2021



واشنطن / متابعة الزوراء:
فيسـبوك فشـل يف تطوير حلول الكتشـاف 
املحتـوى الضـار. وسـمحت هـذه الثغرات 
التحريـض  وخطـاب  الزائفـة  لألخبـار 

والكراهية باالزدهار.
قـال مؤسـس رشكـة فيسـبوك ومديرهـا 
التنفيـذي مـارك زوكربـريغ، إن مـا وصفه 
بـ“االدعـاءات األخـرية التي طالـت عمالق 
مجـرد  االجتماعـي“،  التواصـل  منصـات 

محاولة لبناء ”صورة زائفة“ عن الرشكة.
وأكـد زوكربـريغ أن إدارة رشكتـه تـرى أن 
هناك محاوالت منّسقة للتشهري بها. وكتب 
يف صفحته الشخصية عىل املوقع االجتماعي 
األشـهر يف العالم ”يف رأيـي، ما نراه اآلن هو 
جهد منّسق السـتخدام املسـتندات املّرسبة 
بشـكل انتقائي لتقديم صورة مشـّوهة عن 

رشكتنا“.
وأضـاف أن ”املنظمـات الكبـرية ينبغي مع 
ذلك أن تخضع لعمليات تدقيق.. النقد الذاتي 
يسـاعد عـىل التحّسـن“. وتابـع ”الحقيقة 
هـي أن لدينا ثقافة مفتوحة، حيث نشـجع 
املناقشـة والبحث حول عملنـا حتى نتمكن 
من إحراز تقدم يف العديد من القضايا املعقدة 
التي ليسـت خاصـة بنا فقـط. لدينا برامج 
رائـدة يف الصناعـة لدراسـة آثـار منتجاتنا 
وتوفـري الشـفافية يف تقّدمنـا ألننـا نهتـّم 

بالحصول عىل ذلك بالشكل الصحيح“.

يف  العامليـة  الشـؤون  رئيـس  نائـب  وقـال 
فيسـبوك نيـك كليغ للموظفـني يف الرشكة، 
إنـه عليهم أن يكونوا مسـتعدين للمزيد من 
”العناوين السـيئة يف األيـام املقبلة“، حيث 
يواصـل اتحـاد مـن املؤسسـات اإلخبارية، 
نرش قصص اسـتنادا إىل عرشات اآلالف من 
املسـتندات املرسبة من الرشكـة. وأدىل كليغ 
بهـذه التعليقات يف منشـور داخيل للرشكة 

السبت.
واستهدف كليغ املؤسسات اإلخبارية، فكتب 

”وسائل التواصل االجتماعي تحّول السيطرة 
التقليدية من أعىل إىل أسـفل عىل املعلومات. 
يف املايض، كان الخطاب العام يتّم تنسيقه إىل 
حـّد كبري من قبل حراس البوابات املعتمدين 
يف وسـائل اإلعـالم الذين يقـّررون ما يمكن 
للناس قراءته ورؤيته واستيعابه“. وأضاف 
”مكنت وسـائل التواصل االجتماعي الناس 
مـن اتخاذ القرار بأنفسـهم، ونرش املحتوى 
ومشـاركته مبـارشة، ويعـّد هـذا تمكينـا 
لألفـراد، وأمرا مزعجا ألولئك الطموحني بعد 

ضوابط من أعىل إىل أسفل يف املايض، خاصة 
إذا كانوا يجدون أن االنتقال إىل عالم اإلنرتنت 

يمثل رصاعا ألعمالهم الخاصة“.
وورد يف البيـان العـام الصادر عـن الرشكة 
”يف قلـب هـذه القصـص هنـاك فرضيـة 
خاطئـة بشـكل واضح: وهي أننا نفشـل يف 
وضع األشخاص الذين يستخدمون خدمتنا 
أوال، وأننـا نجري أبحاثـا نتجاهلها بعد ذلك 
بشـكل منهجي. نعم، نحـن رشكة ونحقق 
أرباحا، لكن فكرة قيامنا بذلك عىل حسـاب 
سالمة الناس أو رفاههم تيسء فهم ما نحن 

بصدده، وأين تكمن مصالحنا التجارية“.
وتراكمت الترسيبـات والتقارير التي تظهر 
فشـل موقع فيسـبوك يف مواجهة مشكالت 
املحتـوى، مثل خطـاب الكراهيـة واألخبار 
الزائفة وفـرض قيود مشـددة عىل محتوى 

آخر وحتى حذفه.
وكشـفت وثائق رسبتها املوظفة السابقة يف 
فيسـبوك فرانسـيس هوغن، عن إخفاقات 
املوقـع األزرق بشـأن املحتـوى، كانت أكثر 
من مجرّد أخطاء بسيطة. وبحسب الوثائق، 
فقـد كانـت إدارة فيسـبوك عىل علـم بهذه 
اإلخفاقـات لسـنوات، لكنها لم تفعل شـيئا 
حلـول  تطويـر  يف  فيسـبوك  يذكر.وفشـل 
الكتشـاف املحتوى الضار. وسـمحت هذه 
الثغـرات لألخبار الزائفة وخطاب التحريض 

والكراهية باالزدهار.
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الجزائر/متابعة الزوراء:
اتهمت السلطات الجزائرية، وكالة 
األنبـاء الفرنسـية بشـن حملـة 
ونـرش  بـ»العدائيـة»  وصفتهـا 
حزمـة «أخبار كاذبة» تسـتهدف 
اإلساءة واملسـاس بصورة البالد، 
يف خضـم أزمة سياسـية عاصفة 

ومتزايدة بني الجزائر وباريس.
ونـرشت وكالة األنبـاء الجزائرية 
التابعـة للحكومة تقريـراً بإيعاز 
من السـلطات يتهم وكالة األنباء 
الفرنسـية بـ»مواصلـة حملتهـا 
املوجهة ضد الجزائر»، عىل خلفية 
بثها الثالثـاء محتوى إعالمياً عن 
ظاهـرة الهجرة الرسية للشـباب 
من الجزائـر خالل الفرتة األخرية، 
حيث وصـف التقرير بأنه «يحمل 
مغالطـات كبـرية وزيفـاً إعالمياً 
واضحـاً، يف انـزالق خطـري آخـر 
يضاف إىل سجلها الحافل باألخبار 
الكاذبـة املوجهـة حرصيـاً ضـد 

الجزائر».
غضـب  عـن  التقريـر  ويكشـف 

السـلطات  لـدى  بالـغ  سـيايس 
الجزائريـة اتجـاه وكالـة األنباء 
بأنهـا  ووصفتهـا  الفرنسـية، 
«تحولت يف الفرتة األخرية إىل جهاز 
بروباغاندا مسخر بامتياز لخوض 
حـرب إعالميـة بالوكالـة لفائدة 
جهات تكن العداء للجزائر، بسبب 
ثباتهـا عـىل مواقفهـا التاريخية 

إزاء القضايا الدولية العادلة».
باريـس  الجزائـر  واتهمـت 
لـ»تحويـل  الوكالـة  باسـتخدام 
األنظار عن اإلخفاقات املتسلسلة 
التـي تسـجلها سياسـة بلدها يف 
ظل سـياق انتخابـي غري محمود 
تتخبـط  أنهـا  العواقـب، وكيـف 
باختـالق مـادة إخباريـة كاذبة، 
صـورة  لـرضب  منهـا  سـعياً 
الجزائـر، خدمة ألجندات معروفة 
ومعاديـة»، عن طريـق «برقيات 
تسـتهدف الجزائر، يتم معالجتها 
بالشكل الذي ييسء بشكل فظيع 

ملكانتها وصورتها وتاريخها».
الجزائريـة  السـلطات  وفـرست 

بثتـه  الـذي  الصحفـي  التقريـر 
الوكالـة الفرنسـية بأنـه تضمن 
«سيناريوهات تشبه روايات الفن 
السـابع حول ظاهرة الهجرة غري 
الرشعية، باالعتماد عىل معطيات 
بعيـدة كل البعـد عـن الواقـع»، 
مشرية إىل «مدى اختزال دور هذه 
الوكالـة وتحولهـا إىل مجرد آلة يف 

يد كيانات معادية للجزائر».
وكانـت وكالـة األنباء الفرنسـية 
قد نرشت الثالثـاء تقريراً بعنوان 
«الحراقـة يفضلون املوت غرقاً يف 

رحلتهم مـن الجزائر إىل إسـبانيا 
عـىل البقـاء يف بلدهـم». ويقصد 

بالحراقة املهاجرين الرسيني. 
ونقلت الوكالة قصص مهاجرين، 
بينهـم خالد ديـه، الذي قـال إنه 
يفضل املـوت يف البحر عىل البقاء 
يف الجزائـر، لدى وصوله شـاطئ 
أملريا، يف جنوب إسبانيا، بعد رحلة 
ليلية استمرت لست ساعات قطع 
فيهـا نحـو ٢٠٠ كلـم، قادماً من 

وهران غربي الجزائر.
واعتربت السـلطات الجزائرية أن 

تقرير الوكالة الفرنسية «يتجاهل 
الحقائـق وبوضـوح تام، بشـأن 
املسـؤولية الكاملـة للبلـد الـذي 
ينتمـي إليه هـذا املنـرب اإلعالمي 
العمومـي (فرنسـا) يف الكثري من 
املآيس التي تشهدها دول أفريقية 
ومتاجرته بظاهرة الهجرة لتمرير 
أجندات انتخابية».وهذه هي املرة 
الثانية التي توجه فيها السلطات 
الجزائرية انتقادات لوكالة األنباء 
الفرنسـية، بعد اتهامها بالدعاية 
لصالـح تنظيم (مـاك) االنفصايل 

الذي تصنفه الجزائر «إرهابياً».
وتأتي هـذه التطـورات يف خضم 
أزمـة سياسـية متصاعـدة بـني 
الجزائـر وباريس، منـذ األول من 
الشهر الجاري، إثر غضب جزائري 
حاد مـن ترصيحات مثرية للجدل 
أدىل بها الرئيس إيمانويل ماكرون 
بشـأن الجزائر، ما دفع الرئاسـة 
الجزائريـة إىل اسـتدعاء السـفري 
عنـرت داود من باريـس، حيث ما 

زال يف حالة استدعاء حتى اآلن. 
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الرياض/متابعة الزوراء:
مع بداية عام ٢٠٢٢، تبدأ بشـكل رسمي معظم املؤسسات اإلعالمية السعودية العمل 
مـن الريـاض. والواضح أن الخطـة الخاصة بنقل مراكز هذه املؤسسـات إىل الرياض 

تسابق الزمن لتبدأ نشاطها الفعيل.
قبـل عام تقريباً، اتخذت رشكة «روتانا» للصوتيات واملرئيات قراراً نهائياً باالنتقال إىل 
الرياض، وذلك بعد سـنوات طويلة من محاولة الرشكة تثبيت جهودها داخل اململكة، 
حتى ُحسـم األمر بعد تويل ويل العهد السـعودي محمد بن سلمان زمام األمور يف البالد، 
وأوكل إىل مستشـاره الفني تركي آل الشـيخ املهمة، ويف اعتقـاد الجميع أن «الخطة» 
نجحت، وأصبحت الرشكات التي حملت لعقود «الهوية» السـعودية يف موطنها األصيل 

بعد هجرة استمرت ثالثة عقود.
وبعـد روتانا، يسـود مكتب بـريوت التابع ملحطـة ومجموعة MBC السـعودية جدل 
واسع، بعد عدد من الرسائل اإللكرتونية وصلت إىل بعض العاملني من إدارة املوظفني، 

تخريهم فيها بني السفر إىل الرياض ملتابعة أعمالهم أو االستقالة.
وفيمـا ال يـزال البعض يفكـر يف العرض املقدم للذهـاب إىل الرياض، وعـروض العمل 
املفرتض أن يتفق بشـأنها الحًقا، لجهة اإلقامة والحوافز املالية والسكن وغريها، علم 
أن ادارة املحطة ستبقي عىل مكتب بريوت بشكل تمثييل، لبعض األمور اإلدارية املرتبطة 

بني بريوت والرياض، بعيداً عن أي إنتاج تلفزيوني، كما جرت العادة لسنوات.
ويعترب مكتب بريوت املحرك األسـايس ملجموعة MBC السـعودية، وهو، ملدة تزيد عن 
٢٥ عاماً، كان الحجر األساس لشهرة املحطة العربية، التي تأسست بداية التسعينيات 
وانطلقـت من العاصمة الربيطانية، ورسعان ما لجأت إىل بريوت، التي كانت شـاهدة 
عـىل «وثبة» املحطـة بداية القرن الحـايل، وتبوؤها مركزاً متقدماً عـىل املحطات التي 
نشـأت بالتزامن معها.من دون شـك، فـإن «تحجيم» مكتب بريوت سـيؤثر تلقائياً يف 
عجلـة اإلنتاج الخاصـة بالربامج، خصوصـاً الرتفيهيـة منها، والتي وفـرت «العرص 
الذهبـي» للمحطـة حتى األمس القريب.يف املقابل، تقـول معلومات متقاطعة إن قرار 
االنتقال إىل الرياض يشـكل تحدياً للخطة التي وضعها اإلعالم السـعودي منذ سنوات، 
وتقتيض عودة املؤسسات السعودية إىل وطنها األم، بعد االنفتاح الذي تشهده اململكة، 
ويقـوده ويل العهد األمري محمد بن سـلمان. لكن، يف املقابـل، يتخوف بعض العاملني 
يف املحطـة مـن أن تنعكس اإلقامة داخـل اململكة عىل محتواها العام، يف وقت تنشـط 
املاكينة النافذة يف املجموعة، وهي حتى اليوم تحرض يف دبي، وتنشط من أجل تسويات 
تفـيض إىل اإلبقاء عىل املسـتوى العام يف املحتوى والربامج، وصورة املؤسسـة عموماً. 
يف الوقـت نفسـه، يجد بعض املوظفـني املقيمني يف بريوت، أو يف دبـي، أنه من الصعب 
التأقلـم مع قرارات جديدة، إذ ال يزال قرار «الخيـار» للموظفني باالنتقال إىل الرياض، 
مـن دون تفاصيـل حول إمكانيـات العمل، والرؤية املسـتقبلية الواجـب أن تصل بها 
املحطـة، بعد كل هذا النجاح الذي حققه هؤالء، بدعم مبارش من املحطة واملسـؤولني 
عنها خالل العقدين األخريين.وفق املعلومات الخاصة، تعول السـلطات السعودية عىل 
عمـل وتفاعل ونجـاح اإلعالم السـعودي «العائد» إىل أحضان السـلطة، يف حني ينتظر 

مئات العاملني داخل هذه املؤسسات «الرؤية» الواضحة للواقع املستجد.

الجزائر/متابعة الزوراء:
توقفت قناة جزائرية محلية عن البث بسـبب إفالس مايل، وعجز عن دفع مسـتحقات 
البـث عىل القمـر االصطناعي، وبعد ثالثة أشـهر من وفاة مؤسسـها.وأفاد بيان لقناة 
«البديـل»، التـي انطلقت يف البث قبل عام، إن التوقف املفاجئ لبث القناة يعود إىل «عدم 
التمكن من تسـديد حقوق البث يف حينه، نتيجة للضائقـة املالية التي تمر بها القناة».

وأضـاف نفـس املصدر «عىل الرغـم من تجندنا جميعـاً لتفادي هـذه الوضعية، إال أن 
الظروف الصعبة التي تمر بها القناة نتيجة لغياب التمويل وشـح املوارد املالية وانعدام 
إرث مـادي صّعبت من املأمورية».وأشـارت القنـاة إىل أنها تعمـل يف الوقت الحايل عىل 
«مواجهة هذه الصعوبات والتحديات يف سـبيل اسـتمرار القناة وبقائها وعودة البث يف 
القريب العاجل»، وهذا بعد ثالثة أشهر من وفاة مؤسسها الصحفي، سليمان بخلييل.

لندن/ا.ف.ب:
تنظر محكمة بريطانيـة اعتباراً من امس 
األربعـاء يف طعـن تقّدمـت بـه الحكومـة 
األمريكيـة ضـد قـرار صـدر عـن قـاٍض 
بريطانـي رفـض طلـب تسـليم مؤسـس 
«ويكيليكـس» جوليان أسـانج، ملحاكمته 
بتهمة نـرش أرسار عسـكرية. شـكل ذلك 
إحدى آخر أوراق الواليات املتحدة للحصول 

عىل تسليم أسانج.
يف يناير/كانـون الثانـي، رفضت القاضية 
طلـب  بارايتـرس،  فانيسـا  الربيطانيـة 
التسـليم بسـبب مخاطر انتحار االسرتايل 
البالـغ من العمـر ٥٠ عاماً، والـذي يواجه 
عقوبة السـجن ملـدة ١٧٥ عاماً يف الواليات 
املتحـدة، يف قضية وصفهـا املدافعون عنه 
بأنها «سياسـية» وتشكل تعدياً عىل حرية 

التعبري.
لكن واشـنطن حصلت عىل حق اسـتئناف 
هذا القرار، مشـككة خصوصـاً يف صدقية 
خبري أدىل بشهادة ملصلحة أسانج وبصحته 

العقلية الهشة.
فقد أقـّر الطبيب النفـيس مايكل كوبلمان 
بأنه خدع القضـاء عرب «إخفاء» أّن موكله 
فيمـا كان الجئـاً يف سـفارة  أبـاً  أصبـح 

اإلكوادور يف لندن.
هذا االسـتئناف الـذي سـيجري عىل مدى 

أيـدي  يف  الطعـون  آخـر  يشـكل  يومـني، 
واشـنطن التـي لن يعـود أمامهـا، يف حال 
هزيمتها مجدداً، سوى اللجوء إىل املحكمة 
ذلـك  يكـون  أن  دون  الربيطانيـة  العليـا 

مضموناً.

واعُتقل أسانج يف إبريل/نيسان ٢٠١٩ بعد 
سبع سـنوات أمضاها يف سفارة اإلكوادور 
يف لنـدن إىل حيـث لجأ بعـد انتهاك رشوط 
كفالته، خوفاً من تسليمه للواليات املتحدة 
أو السـويد، حيـث واجـه قضيـة بتهمـة 

اغتصاب طعن فيها وأسقطت فيما بعد.
ويواجه األسـرتايل الذي يحظـى بدعم عدد 
مـن املنظمات املسـاندة لحريـة الصحافة 
عقوبـة قد تصـل إىل سـجنه ١٧٥ عاماً يف 
الواليات املتحدة لنرشه منذ عام ٢٠١٠ أكثر 

مـن ٧٠٠ ألـف وثيقة رسّية عن األنشـطة 
يف  األمريكيـة،  والدبلوماسـية  العسـكرية 

العراق وأفغانستان عىل وجه الخصوص.
ويقـول محاميـه الفرنيس أنطـوان فاي، 
رداً عىل أسـئلة وكالة «فرانـس برس»، إّن 
الطعـن األمريكي ال يسـتند إىل «أي عنرص 
جديـد من شـأنه أن يـؤدي إىل عكس قرار 

محكمة البداية األوىل».
وأضاف أّن جوليان أسانج «كان متأثراً جداً 
نفسياً وجسدياً» خالل لقائهما األخري قبل 
أسـبوعني يف سـجن بلمارش، وطالب بأن 
يعمل قضاة محكمة االستئناف «بتماسك» 
وأن «يثبتوا عدم التسـليم». وأكد أّن «هذه 

مسألة حياة أو موت».
لكـن الخبـري يف القانـون األمريكـي كارل 
للطعـن  نجـاح  فـرص  يـرى  توبيـاس، 
األمريكي، مذكـراً بأّن القضـاء الربيطاني 
اعترب يف أغسطس/آب أّن الحجج األمريكية 

«يمكن الدفاع عنها عىل أقل تقدير».
وقال، لوكالة «فرانس برس»، إّن «الواليات 
املتحـدة قد تكون قادرة عىل إقناع املحكمة 
العليا بأّن بارايترس أعطت الكثري من الثقل 
لتقرير (الخبري كوبلمان) يف قرارها»، لكنه 
اعترب يف الوقت نفسـه أّن هذا «قد ال يكون 

كافياً لتربير إلغاء كل قرارها».
السـبت املايض نـزل مئـات املتظاهرين إىل 

الشـوارع حاملـني الفتات كتـب عليها «ال 
أو «الصحافـة ليسـت  تسـلّموا أسـانج» 
جريمـة» أو «عـرش سـنوات هـذا يكفي، 
أفرجـوا عـن أسـانج اآلن»، وتجمعوا أمام 
املحكمـة العليا يف لنـدن إىل جانب صديقته 

ستيال موريس للمطالبة باإلفراج عنه.
وقالـت إحـدى املتظاهـرات، وتدعـى بـو 
أولدفيلـد، إّن «جوليـان أسـانج يجـب أال 
يكون يف السجن، ألنه حصل عىل معلومات 
مـن مبلغـني، أو ألنـه أظهـر للعالـم مـا 
يحصل فعلياً أو عرض حقيقة سياسـيينا 

الفاسدين».
وطالبت عدة منظمات مدافعة عن حقوق 
اإلنسـان وحرية الصحافـة، بينها منظمة 
رايتـس  و»هيومـن  الدوليـة،  «العفـو» 
ووتش»، و»مراسلون بال حدود»، يف رسالة 
مفتوحة إىل املدعي العام األمريكي بالتخّيل 
عن املالحقات، معّربة عن «قلقها الشديد».
ويخضع جوليان أسـانج إلجـراء أطلق يف 
ظل رئاسـة دونالد ترامب. واآلن وقد خلفه 
الرئيس الديمقراطي جو بايدن، فإّن «وزير 
العـدل يمكن أن يقـرر إلغاء قـرار توجيه 
التهـم إىل أسـانج وطلـب تسـليمه»، كما 
أضاف توبياس. لكن الحال ليست كذلك، ما 
يدل بحسب الخبري عىل أنهم «قد يعتربونه 

تهديداً دائماً ألمن الواليات املتحدة».
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الرباط/ متابعة الزوراء:
أرجأ القضاء املغربي، امس األربعاء، للمرة 
الثانيـة عـىل التـوايل، جلسـات اسـتئناف 
محاكمـة رئيـس تحرير صحيفـة «أخبار 
اليـوم»، املتوقفـة عـن الصدور، سـليمان 
الريسـوني، وذلك حتـى ٣ نوفمرب/ترشين 

الثاني املقبل.
وقـررت محكمة االسـتئناف يف مدينة الدار 
ثانـي  األربعـاء، تأجيـل  البيضـاء، امـس 
جلسـات محاكمة الصحفي املغربي، وذلك 
بعـد ما تقدمت هيئـة دفاعه بطلب لتأخري 
امللف، ومنحهـا مهلة زمنيـة كافية إلعداد 

ملف الدفاع. 

وبينما شهدت جلسة امس حضور الرئيس 
السـابق لتحريـر جريـدة «أخبـار اليـوم» 
املتوقفة عن الصدور، تتجه األنظار، مساء 
اليوم، إىل ما سـتقرره محكمة االسـتئناف 
يف الدار البيضاء بشأن طلب اإلفراج املؤقت 

عنه. 
وكانـت محكمة االسـتئناف يف مدينة الدار 
البيضـاء قـد قضـت، يف ١٠ يوليو/تمـوز 
املـايض، بسـجن الريسـوني ملـدة خمـس 
سـنوات، بعد إدانته بتهمتـي «هتك عرض 
بعنـف» و»احتجاز»، فيمـا ُحكم بتعويض 
للمشـتكي بــ١٠٠ ألـف درهـم (١٠ آالف 
قـد  الريسـوني  الصحفـي  وكان  دوالر). 

غـاب عـن جلسـات محاكمتـه األخرية يف 
محكمة االسـتئناف بمدينة الدار البيضاء، 
وذلك بالتزامن مـع دخوله إرضاباً مفتوحاً 
عـن الطعام، وصـل إىل أكثر مـن ٩٣ يوماً، 
احتجاجاً عىل اعتقالـه، مطالباً بمحاكمته 
يف حالـة رساح. علمـًا بأنـه معتقـل عـىل 
خلفيـة اتهامـات نرشها شـاب عىل موقع 

«فيسبوك» باالعتداء عليه جنسياً.
والقت جميـع طلبات اإلفـراج املؤقت التي 
تقدمـت بها هيئـة الدفاع عن الريسـوني، 
الرفـض من قبل محكمة االسـتئناف، رغم 
تزايـد مطالبـة منظمات وهيئـات مغربية 
ودوليـة بوقـف اعتقاله ومتابعتـه يف حالة 

رساح، احرتامـًا لقرينة الـرباءة، مع توفري 
كل رشوط املحاكمة العادلة. 

ومنذ انطالق محاكمته، يف ٩ فرباير/شباط 
املايض، اعتـربت هيئة دفاع الريسـوني أّن 
ملفه «سـيايس بامتياز، يسـتهدف رضب 
حرية الـرأي والتعبري وحريـة الصحافة»، 
مذّكرة الجهات املسؤولة عن اعتقاله بحقه 

يف الحياة والسالمة البدنية والنفسية.
يف املقابـل، تشـدد السـلطات املغربية عىل 
اسـتقاللية القضـاء وقانونيـة اإلجراءات 
املتخذة بحق الريسـوني، نافيـًة حدوث أي 
تراجع عىل مسـتوى الحقوق والحريات يف 

البالد.
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ثقافية

فــيـُق مـن الـكــرى ـُ أتـرى يـ
ـَبــَحـُث عـن رفــيـــْق                   وَيـِهــبُّ ي

هـذا الـُمــَصـّفــُد بالـغـِد الــمجُهـوِل
ـَمــيــْق                                والــجــرِح الــعـ

ِدلِّ ـُ ـَايض الــمـ رافـُة الـم ـُ وخ
ـَتــيـْق ـَرُِم الــعــ وُه الــهـ ـُ                       وَزهـ

ـَجـَهـُل ، مـا الــطـريـُق َمـن كاَن ي
ـَقُّ لـُه طــريــْق ـُشـ                            غـداً ي

ْل ـَ ُر األجـ ـِ َتــص ـْ          ولـسـوَف َيــخـ
ْل ـَ ـَطـيَئــِة والــَدجـ مــَر الـخـ ـُ           عـ

ْل ـِ          وِحكـاَيــُة   األمـــِس  الــثـمــ
َقــُد    لـلــَبـــَطْل ـْ عــ ـُ           الــنــصــُر  يـ

           فـإالَم   َيــرِســُف    بـالـــِعــلــْل
ـْـَتـِقــْل            هـذا    األِبـيُّ    الــُمــس

ال  ـُ ـَُث بـالـــعــ بـ ـْ وإالم ََيــعـ
ـَُعــبُّ أكـواَب الـــِطـال وي

ـــال ـَـفَّ ـغــ ـُ ـَزاُل  مـ ـَـا  يـ أفــم
ـِال ـََمــلــمـ تـ ـُ أَرِجـحـاً مـ ـَ تـ ـُ مـ

ـَْب األسـاطـيـِر اُأللـى َنــهـ
ـَـال فـلِــَمــن  أَراَق  َدمـاً غـ

              وَبـنى بـَسفـِحـِك يـاُشـُهــْب
ـَضـاَرِة عـن َكــَثـْب    َم الـح ـَ              ِقـي

رْي ـِ ـَص بــاركوَن لـَك الـم ـُ  وم
ـَفــوَت إغـفـاَء الــغـريـْر  فـغـ

وهـنـاَك فـي لـيـِل الــَعـبـيـْر
ـِيـُر الــشــروْر ْت أعـاص ـَّ ـَـبـ ه
ـَصُّ َشـهـَدَك والـقـِفـيـْر َتــمـت

فرْي   ـِياُح عال الصَّ فعال الـّص
ـْزُِف ـَنــ                 وإذا  دمــاُؤَك  تـــ
ُف ـَّ                 وُهـُم  َحــيـالـَك  ُعكـــ

              وأماَم نـعـِشَك ِمـصَحــُف
               مـاكـاَن  أجـَدَر أن َيــفـــوا

ـِف ـَهــت َك يـ ـُ ـَريح                حتى ض
ـّـأُر   ســاَعـــَة   يــأِزُف                الــــثـ

ِدُق أجــراُس الــَغــِد ـَ وتـــ
زِبــِد ـُ ـَديـِر الــمـ لـحـَن الــهـ
ـنــى ـُ وتــظـلُّ آفـــاُق الـــم

رِِّد ـَ ـَمـ تــ ـُ ـَـاِحـهــاالــمـ بــصـب
ؤَدِد ـُ ـِقــِدك والــِدمـاوالــس وِسيـاُط حـ

اْم ـَ هـَي َصـولـُة الــُحــرِّ الــُمــض
وغــضـَبــُة الــُمــسَتــأِســِد

ـَصــٍف يـاَشـــَرْر وُب  عـ ـُ            وُهــبـ
ـْـزا وَيـســَخـُر بـالــقــَدْر ـَه                يـ

َع    بـالـــُنــُذْر ـّ ـَلــفـ                مـاإْن   تـــ
ْر ـِ قــَتــرِف. ٍ أشـــــ ـُ                وبكـّل  مـ

ـَــَدْر ـَــــّبــح ُ بـالـــخ                 الٍه  ُيــس
َيَــْر ـِ ُة الــغــ ـَ              واألرُض ُمـشـرِع

ـَن أنـا ، أنـا ( لـألنـا ) أنـا م
ـِي ــتـ ا  ولــسُت ألُمَّ ـَ ي ـْ أحـ

ـَفـَر الــفــراُغ حـ
ـِي َدتـ ـْ ـَنــَهـُش بـالـكـآَبــِة ِوحـ وراَح يـ

وتساَءلت ذاتي الـغريَبـُة هـا ُهـنـا
ـِي َهتـ ـْ عـن ِوج

ـَْسـا ، وَمـجـِد ُبــطـولـتي زِّة الــقعـ ـِ والــعـ
يـاَخيَبـَة اإلنساِن يبحُث عـن ضمرٍي مّيِت

ْم ـَ روَءِة والــِذمـ ـُ وعـن الــمـ
ـَيــٌل َعــرِْم ا  س ـَ ـْـتـاُحــهــ َيـج

ـَِقـــْم نــتـ ـُ مـن كـلِّ    بـاٍغ   مـ
ـِْم ـَحــ ـِر لـواَءَك وٱقــت فـٱنـشـ

ـَـــَة  تـــضـــَطــرِْم إّن  الـكــرام
ْم ـَ ـِمـ َة الـــحــ ـَ ـوُر ظـاِمــئـ ـُ وَتـم

َتــَصـْب ـْ              لِــَمـِن ٱسَتـبــاَحــَك وٱغــ
ْب ـَ َيــاِة ومـاَوهــ ـَ                َعــَصـَب الــحـ

ـْقــلِــْب ن ـُ                 لـَك غـْيـُر ســــوِء الــمـ
ـِن شــاٍة  َعــَجـــْب وِركـَت م ـُ                 بـ

               طـاٍو َيــدوُس عـلـى الــَذَهــْب
وعىل الـنـعـيـِم األسـوَِد

ـــِد ـَـوَقِّ اِره ِ الــُمـــت ـَ ض ـُ ونــ
وُس ـُ وعـلـى طــيوِفــِك يـاشـمـ

َبـــدِِّد ـَ تـ ـُ وَضـوئــهـا الــمـ
فــَسحـاُب لــيـلِـِك مــاَيــزاُل

ـِِد َتَسّهــ ـُ ـَفــِنــِك الــم بـجـ
ِد ـُ ـْمـ وبجاِنحْيِك لـظـًى َرمـاِديُّ األىس لـْم َيـخ

َر األنــيـْن ـِ ـَعــ ـُستـ فـيثــوُر م
ـَمـعـاً عىل َشَفــِة السننْي ج

وْن ـُ         فـٱطـِوي َحـديَثـِك ياشـج
بـنْي ـُ ـَولِـُد الـفـجـِر الــمـ َو م ـُ            ه

ـِهــاَدِك  بـالــيـقــيـْن           ُيـقــرِي جـ
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إن شـاعرنا مولع بقصة يوسـف عليه 

السـالم، ويكـرر ذكر يوسـف كثـرًيا يف 

أشـعاره، فهو املعـادل املوضوعي لديه 

للحلـم املقهور، ولـذا نجـده قد خصه 

بقصيدتني، يمثالن مًعـا دراما الحدث، 

بـدًء بإلقائـه يف الجـب، حتـى سـجود 

أخوتـه لـه، وكونه عزيزًا مسـؤوًال عن 

خزائن مرص.

والقصيدتـان كتبتا من البحـر الكامل 

موحـد التفعيلـة ”متفاعلـن“، وهـي 

تفعيلـة سـباعية، تعتمـد عـىل ثـالث 

حـركات سـكون ثم حركة سـكون ثم 

حركة سـكون، وهـي تفعيلـة النفس 

الطويل التـي ترمز للقـدرة عىل الصرب 

والتحمل.

ويسـتفيد الشـاعر مـن فكـرة دخول 

أخوة يوسـف من أبـواب متفرقة ليدلل 

بها عىل إحساسهم بالعار، ومحاولتهم 

إخفاءه، عن طريق تنـوع األبواب التي 

يدخلـون منهـا، وهـل سيسـتطيعون 

إخفـاء دماء أخيهم التي تلوث أيديهم؟ 

هـل .. وهل .. وهـل؟ وألف هل، ويبقى 

يوسـف  تسـامح  أيسـتطيع  السـؤال 

إخفاء دنس أخوته؟ أيسـتطيع حبه أن 

يغفر عارهم؟ كرههم؟ ذنبهم؟.

ونعـود للمعـادل املوضوعي والسـؤال، 

هل يوسـف هو الحلم املقهور؟ أم جيل 

الشـباب املقهور والذي ضـاع حلمه يف 

الجب ثم تعرض للرق والسجن؟.

لقـد كان حلم يوسـف هو نـرش العدل 

والحق، كان يحلم بنور العدل، يوسـف 

ظلمه أخوته، فقد كانوا أصحاب القرار، 

فهـم يكربونـه، ويوسـفنا أيًضا ظلمه 

أخوتـه، الذيـن يملكـون قـرار الوطن، 

ألقوه يف جب الظلم، حرموه حريته.

هـو  القصيدتـني  يف  فالـرصاع  إذن 

رصاع بـني الخـري والرش، بـني الحرية 

واالسـتعباد، بـني العـدل والظلـم، إنه 

رصاع بني البياض والسواد.

يف  لأللفـاظ  اللونيـة  الداللـة  وبتتبـع 

االوىل  القصيـدة  يف  نجـد  القصيدتـني 

”بيني وبني الله جـرس مودة“ ان داللة 

اللـون األسـود توجـد يف سـبعة عـرش 

لفًظـا من جملـة أربعة وثالثـني لفظا 

ذات داللـة لونيـة، أي بمـا يمثل نصف 

األلفاظ، بينما يتواجد اللون األبيض يف 

ثالثة عرش لفظا ذات داللة لونية بنسبة 

%39 وينتـرص الباقـي %11 يف ثـالث 

دالالت لونية وهـي الوردي يمثل معنى 

الحلـم، واألحمر يمثـل معنى النرص او 

رسيـان الحياة يف الرشايـني، واألخرض 

ويمثـل معنـى النمـاء والخصوصيـة، 

والذين يسـاندون اللون األبيض ليحقق 

التساوي مع األسود فيمكنهم التصارع 

مًعـا، حتـى يبقـى األقـوى يف النهاية، 

والـذي يمثلـه هنـا األسـود ليؤكد عىل 

قيمة اإلحساس بالوحدة واالغرتاب.

فـإذا انتقلنـا للقصيدة الثانيـة ”أبواب 

املدينـة“ فإننا نجـد أن الداللـة اللونية 

تتسـاوى بني اللونني، األبيض واألسود، 

ما يدل عىل بقاء الرصاع واستمراره مع 

وجود تـوازن يف القوى املتصارعة، وإن 

كان األبيض يف القصيدة الثانية يدعمه 

معنى نور الرسالة بما يمثله من بياض 

ونرش لألمن والسالم.

فـإذا انتقلنـا للقصيدة الثانيـة ”أبواب 

املدينة ” وهـي دراما حركية، تحكى يف 

لحظة أداء الفعل، فنجد أن عدد األفعال 

يف القصيدة اثنـان وثالثون فعًال، منهم 

ثالثـة وعـرشون فعـًال يف املضـارع ما 

يدل عـىل الفاعلية والتصارع واالنفعال 

وانتقال توازن القوى بني الضعيف الذي 

سبق سـلب حريته باإللقاء يف الجب ثم 

الرق ثم السـجن، وبني األقويـاء الذين 

دفعـوا بـه إىل كل ذلك، فمـا أصعب أن 

ينقلـب الضعيف قوًيـا، وينقلب القوي 

ضعيًفـا، وألنه دائًما عـىل الباغي تدور 

الدوائر فماذا توقع الظاملون من يوسف 

بعـد قهرهم لـه وهم يحاولـون إخفاء 

دمه امللوث أليديهم. 

ثـم يأتي الفعـل املايض يف سـتة أفعال 

فقـط ألن رصاع اللحظـة اآلتيـة أقوى 

من اجرتار املايض، واجرتار املايض كان 

هذه املرة ألخوة يوسف الظاملني حرسة 

عىل ظلمهم.

أما فعل األمر فتكـرر ثالث مرات فقط 

وعىل لسـان يوسف أي أن القرار أصبح 

للمظلوم وليس للظاملني.

فـإذا انتقلنـا إىل جماليـات القصيدتني 

بينـي   ” األوىل  القصيـدة  نجـد  فإننـا 

وبـني الله جرس مـودة“ تحتـوي أربع 

اسـتعارات، األوىل إيحائيـة ” وأبي بالد 

الطيـب/ أمـىس يف دخـان جحودهم“، 

حيث شبه املادي باملعنوي مرتني، األوىل 

ان أبـاه نبـع الطيب والعطـر، والثانية 

شـبه املعنوي ”الجحود“ باملادي ”النار 

التي تـرتك آثـار دخانها يف مـا حولها، 

وبـني االثنني تضـاد يحقق مـدى األلم 

واملعاناة، حينما يلقى اإلنسـان عكس 

ما يقدم.

واالسـتعارات الثالث األخر اسـتعارات 

تجسيدية:

أولها: قلبي عىل أبتي/ الذي جرعتموه/ 

بي العذاب.

حيث شـبه العذاب بالسم الذي ُيَتَجرَّع، 

وشـبه نفسـه بامللعقة أو الكأس التي 

تستعمل لهذه الجرعة.

الثانية: ال يشء يسـكن يف جناني/ غري 

حزن واغرتاب. 

حيث جسـد الحزن واالغرتاب فأصبحا 

سـاكنني يف الجنان، وليـس بالرضورة 

أن يكونا هذان الساكنان إنسانني، فقد 

يكونـا غرابني مثـًال، او ثعبانني، او أي 

كائن آخر. 

أما االسـتعارة األخـرية : ”صك تمردي 

ضـد الخطيئـة“ حيـث جسـد التمـرد 

وحوله إىل صك، ثم أضاف املشـبه به إىل 

املشبه لزيادة قوة املعنى.

واالسـتعارات األربـع تقطر أملًـا وحزًنا 

الحريـة،  بفقـد  وإحساًسـا  ومعانـاة 

ومعاناة الذات يف األرس.

القصيـدة  جماليـات  إىل  انتقلنـا  وإذا 

سـتجدها   ” املدينـة  ”أبـواب  الثانيـة 

تحتـوي أربع اسـتعارات تشـخيصية، 

بطلها النيل، حيث يشـخصه، ويجعله 

الحكـم والحاكـم يف مـرص، وصاحـب 

القـرار فيهـا، فيقـول: ”النيـل يلفـظ 

عـن ثراه الخائنـني“، ”النيل اقسـم لن 

يعيش عىل ثراه سوى بنيه املخلصني“، 

”النيـل عانق خطونـا“، ”والنيل يكتب 

آخـر الفصل األخري بقصتـي“، وحينما 

يتحـدث عـن النيل فينسـب لـه الثرى 

وليـس املـاء، ألن هـذا الثـرى لـم يكن 

ليوجـد لـوال النيـل، وبالتـايل فهو ملك 

للنيل ونسب له، فيقول ”ثراه“.

واالرتباط بمرص ملن عرف رسها، فهي 

عـروس النيـل منـذ البـدء وإىل األبد، ال 

تعطي رسها إال ملـن وعى هذه الرابطة 

وتلك الوشيجة، من يعطي جهده ألرض 

مـرص ويحافظ عـىل مياه النيـل تهبه 

حبهـا، ومن يفعـل ذلك غري البسـطاء 

املطحونني يف هـذي األرض؟، يعطونها 

بغـري حدود، فتعطيهم هـي أيًضا بغري 

حـدود، وبذلك يكونون هـم املخلصني، 

الصالحـني، الذيـن يرتبـط بهـم النيل 

الذي ذكره الشـاعر سـبع مرات يف هذه 

القصيـدة، وكما يقولون فإن النيل نهر 

من أنهـار الجنـة، وهو جنـة الله عىل 

األرض، لذا كرر الشـاعر ذكره، وأعطاه 

السيادة والقرار، وجعله بطل الدراما يف 

القصيدة الثانية.

”أبـواب  الثانيـة  القصيـدة  يف  بينمـا 

املدينة“ يتابع الحـدث بنفس الرتتيب 

لينتهـي  للتنـاص،  اسـتعمال  دون 

بسـجود الشـمس والقمـر والكواكب 

اإلحـدى عرش ليوسـف عليه السـالم، 

ويف سـجود هذه الكواكب رمز إلذعان 

القوة الغـادرة بحق املظلوم يف الحياة، 

ويف الحيـاة الكريمة بالتحديد، وتحول 

املظلوم إىل فاعل وصاحب قرار.

ونقـف عـىل عنـوان القصيـدة األوىل 

”بيني وبـني الله جرس مـودة“ تعبري 

كـرره أرشف قاسـم داخـل القصيدة 

ثـالث مـرات، وهـو تعبـري يحمـل يف 

طياتـه اإلحسـاس بالقوة  املسـتمدة 

مـن اإليمـان باللـه، إنه تعبـري يحمل 

مالمـح الصوفية بما تحمل من معنى 

الحب الذي ذكره الشاعر بوضوح حني 

قـال: ”ال دين بعد الحب حتى أعتنق“، 

مقتبًسا هذا  املعنى من ابن عربي أحد 

أساطني الصوفية.

وصوفية العنـوان هنا تعطينـا القدرة 

عىل االنتقـال مـن الظاهـر إىل الباطن 

واالنتقال من الباطل اىل الحق، واالنتقال 

من الحقد إىل الحب.

ثم أنتقل إىل الحوار بني يوسف ويعقوب 

عليهما السـالم، فهـو يف ظاهره حوار 

نبـي لنبـي، أحدهمـا ابن اآلخـر، لكن 

باطنـه ومـا يرمـز له هـو حـوار بني 

جيلني، أحدهما مطحون، واآلخر صابر 

عىل البالء، ليوسـف الذي يتكلم الشاعر 

بلسـانه يمثل جيًال بأكمله فقد حلمه، 

جيـًال عـاش ضيـاع الحلـم، وابتسـم 

ابتسامة املرارة.

أما يعقوب فهو جيـل اآلباء املطحونني 

الذين لم يسـتطيعوا مساعدة األبناء يف 

تحقيـق حلمهم الضائع، الذي أدى بهم 

إىل اإلحساس بالغربة واالغرتاب.

هـي قضية جيـل كامل ضـاع يف حقبة 

تاريخية سـادتها السـنون العجاف يف 

كثري من نواحي الحياة.
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َهَتـَف قلبـه وتراقـص برؤيـا األعـالم وتعانقهـا ، ومع دق 

بول ازداَد َطربا ، امتألت الّدروب برجاٍل يف وجوههم سحر  الطُّ

رف ، ُرسعان ما ظهـرت حولهم مراقص  يستشـف منه الظُّ

الفـرح ،  زاحمت البيوت مع َرائحـِة ( التَّقلية) أحاديث ليلة 

النبي ، اَستشـاَط الَجمُع َحماسا يف عفويٍة َتقاَفَز مع الرِّفاِق 

، اكتمَل املشهد بعرباِت الَغَجر تجرها البغال تحمُل املراجيح 

وطـاوالت ( البخـت ) والنيشـان  ، هنـاك يف الحقـوِل البور 

ُنصبت يف انتظار إشـارة البدء ، كفكفت مدامعها ” سـعدية 

” بائعة الجاز كمدا وحـرسة ، فابنها ” عبداملعطي ” يقيض 

أيام خدمته العسكرية يف الّسويِس ، سُيحرم عامه الثاني من 

حضـوِر الليلة وهذا نذير شـؤوٍم ، ليلة الجمعة دّبت الحركة 

ارجاء القريـة ، عىل ضوِء ” الكلوبـات“ وفحيحها املُنعش ، 

راجت حركة البيع والّرشاء ، وعىل وقع نداءات الباعة ولغط 

الحديـث انقلب املكان سـاحة من سـاحات البيـع الكربى، 

العتبـة، أو ميدان الحبيش، تفيض الحنـوك تمضغ ما ُيلقى 

إليهـا ، يتبارى  الّصغار يف طحِن كـرات ” الكرملة“ وأصابع 

املوز وحبات الربقوق فال هوادة . 

ال يقطـع نشـوتهم إّال صوت ” محروس ” الخفري الّسـمج؛  

كأّن  من عبوسه لم  ُتخلق مالمحه للبسماِت ، كلّفته الّنقطة 

لطة  حفظ الّنظام ، يف برودٍ  َيحوُم من حوِل الباعة يف أَُبهة السُّ

وغطرسـة النُّفوذ ، ُيطالِع فتاة ناهد تفّجر جسـدها إغراء، 

هوة من َقراراِت الّنفوس،  يجيبها بشتائٍم من  تسـتخرُج الشَّ

رفِث القـول :“ اميش ِعدل بالش تتقصعـي زي غوازي ببا“ 

، عامـدا يتعّثر يف خطواتـِه؛ ليَناَل من َخرياِت املـكان ، ُيمّرر 

كفُه حـول كرنيفِة البندقيـة ، ُيطّمنئ من حولـه بأّنه اآلمر 

الّناهي ، يف الهزيع األخـري من اللّيِل َتّثاقل الحركة ، ينكمش 

املـارة يتحلّق الشـباب حول بائع القصب يف ِسـباٍق محموم 

ملصَّ أعواده ، سـاعتئٍذ ُيَسـاِرع الرِّجال صـوب ”الحرضة ” 

ُملّبني الّنداء ، يتعاىل هاتفا  : ” املدد يا رجال الله املدد ..“ مع 

توافد القوم ُيبالِـغ صاحبنا يف تجويِد مخارجه ، يمّط رقبته 

فُيلقـي بمقـذوٍف روحاني طوعـا تنقاد له األجسـاد ، قالوا 

عنـه :“ إّن أمه وهبتـه للحرضِة ُمّذ كان يف أحشـائها جنينا 

، رأت وكأّن طائـرا َخَرَج منها ، يـرضُب بجناحني عريضني 

َسـقف الجريد ، يمأل البيَت نورا قبَل أن ينسـاح يف الَفضاِء ، 

كاشـفها الشيخ ” سويلم ” خادم رضيح سيدي ” املغربي“ 

بأّن البنها شـأن ينتظـره ، والبّد أن تنـذرُه لخدمِة الحرضة، 

لـم تكن روايـة الرُّؤيا غـري  خياٍل نسـجته، اسـتطاعت أن 

تحجـَز مبكرا مكانا الئقـا البنها بني رجالهـا ، هي تعلم أّن 

عداء ،  الحرضة تفيُض لبنا وعسـال ويا سـعد من جاوَر السُّ

تحَت وهج ” الكلوبات“ علت رغوة بيضاء ، خليٌط  قالوا عنه 

رشاب شـيخ  الحرضة، رضَب بكفـه دوى متتابعا يف املكان 

، رشعـت األجسـاد يف تمايٍل خفيف  تطوّحـت األذرع قليال ، 

سـارع صاحبنا يف إنشـاده  بصوٍت نـدي ، ومن تحته صبيه 

يمّده بكؤوسـه ، اسـتوى األُنس والّتجـيل ، حمي الوطيس ، 

تعالـت زومـة الّصدور ، وبنغٍم موحد تـردد :“ حي حي حي 

حـي“ حّذرته أمه مـرارا ، جأرت بمرِّ الشـكوى :“ ال تذهب 

للحـرضة“ لكـن دون جـدوى  ، وكلمـا تقّدم خطـوة زادت 

حمأة االنتشـاء ، يف توّجٍس  طاَف باألطراِف ، تساقط القوم 

رصعى كأّنهم أعجاز نخل خاوية ، يعالجونهم بقطِع البصل 

فيعودوا ملا كانوا وكأّنما نشطوا لوقتهم ، تشّجع فتوغل بنَي 

ـيقان تزحزح حتى املنتصف ، وِيف رأسه بقايا من غوايٍة  السِّ

:“ وسط الحرضة تتسـاقط القروش وقطع النقدية الفضة  

من الجيوِب هي ثروة ملن ُيجاِزف ” تفيقه رصخات  صاحبنا 

:“ اخشـع بقلبك يا مؤمن وحد وسلم ” تزداد نشوة القوم يف 

افتعـاٍل ممجوج، تسـاءل يف دخيلتِه :“ ملاذا ال يطرد سـيدنا 

هؤالء مـن الحرضة؟!“ فاته أّن سـيدنا قد انشـغَل يف جمِع 

نفحـات املحبـني ،  بعد جهٍد جهيد جذبه املشـهد انتظَم بني 

نيا  فوِف ،حرّك ذراعيِه يمينا وشـماال ، فجأة اظلّمت الدُّ الصُّ

مـن َحولِه ، دارت رأسـه ، تتابع وميـٌض ُمَتقّطع ثم غاَب يف 

باح اقعدته والدته وابتسـامة الّتشـفي  سـكونِه ، وعند الصَّ

تزايلها ، َنظَر إليها نظر املغّيش عليِه من املوت ، عىل ما يبدو 

أن يـد أحدهم طاشـت فأصابتـه ، بعدما حلّـت يف صاحبها 

أنوار الّتجيل..
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لكّل أّمٍة وشـعٍب، تراٌث ثقايف، ومن هذا 
الثقايف، الفّني، والعراق، بالد (الرافدين، 
سـومر، أكذ، آشـور، بابل..) فيه تنّوٌع 
ثقايف وحضاري، يف الشـمال والوسـط 

والجنوب، ولكلٍّ تاريخه وإرثه. 
مـا إن نذكُر (املـرسح) يف العراق، حّتى 
يشـع اسـم (حّقي الشـبيل)، و(يحيى 
فائق)، و (عبد اللـه العزاوي) وآخرين 
.. لعبـوا دوراً كبـرياً يف التأسـيس، وقد 
نهـَض بهذا الدور أيضا عدٌد من األخوة 
املسـيحيني حيـث كان لهـم الـدور يف 
هـذه النشـأة ومـا تفعلـه (الكنائس) 
والحمـالت التبشـريية مـن نشـاطات 
ثقافيـة متنوعة. ثم تطّور بعد ذلك مع 
أعمـدة املـرسح العراقي الذيـن حّدثوه 
وطـّوروا أسـاليب االخـراج والتمثيـل 
العربيـة  الطاقـات  مـع  باحتكاكهـم 
واألجنبيـة ودراسـتهم خـارج العراق، 
أمثال الكبار (يوسـف العاني، ابراهيم 
جـالل، سـامي عبـد الحميـد ، قاسـم 
محمد، بدري حسون فريد وآخرين ..) 
. حيث كان القطب الثقايف يف العاصمة 

بغداد. 
العراقيـة  املحافظـات  أّسسـت  لكـن 
بمجهـود ابنائها ثقافـة تمّيز تراث كل 
مدينـة، ومـا إن تقول البرصة تشـمخ 
وتلمـع يف الذهـن أسـماء منهـا (فؤاد 

سـالم، طالـب غـايل، حميـد البرصي، 
سيتا هاكوبيان، ...وعمالقٌة آخرون. 

وأنـا أنظـر وأتذكـر الفـن والثقافة يف 
البـرصة، فمـن أعمـدة فنونهـا تظـل 
التجربـة العراقيـة األوىل املنبثقـة من 
مدينـة الخليل والسـياب، هـي تجربة 
الـذي  الغنائـي  املـرسح  (األوبريـت)، 
يتطلـب أدوات واخـراج وممثلـني من 
نوع خـاص، فقد أفنى الفنان البرصي 
عمره ووضـع خالصة تجاربـه يف هذا 
الفـن، وهنـا يأتـي دور فناننـا الكبري 
(قـيص البـرصي)، أن تذكـر يف العراق 
وتتذكر (أوبريت بيادر خري) و(أوبريت 
املطرقة) يشمخ اسـم الفّنان البرصي 
فريـدة  تجربـة   ، البـرصي)  (قـيص 
وكبرية، بل وخطرية، تأسسـت وّنّفذت 
يف ظروف وامكانيـات محدودة ، لكنها 
تألقـت، وظلّـت موضوعـة األوبريـت 
وألحانه وأغانيه سـمًة شـعبية، تحرّك 
الجمهـور، وتميل املسـؤولية  وجـدان 
لرصانـة هـذه الهوية. الفّنـان (قيص 
البرصي) قّدم للمرسح العراقي تجربًة 
نوعيـًة البد أن تصبح درسـاً لجيل من 
تطويـر  يف  يبحثـون  الذيـن  الفنانـني 
وتحديـث املـرسح العراقـي. تحيـة اىل 
الفنان العراقي الكبري (قيص البرصي) 
الذي سـيظل مثابًة للمـرسح العراقي 

مع بقية عمالقة املرسح العراقي.
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 Diorلتوسـيع نظرة العينني، وّزعي املسـتحرض املمّهد لظالل الجفون
Fix It 2 in 1 Prime & Conceal Face Eyes Lips  فوق كامل الجفن 
األعـىل، ثم اختاري ظـًال حيادًيا بصيغة مخملية مطفأة، أو سـاتينّية 
(تبًعا لنوع املاكياج الذي تريدين تنفيذه، فاأللوان املطفأة أجمل للنهار 
والسـاتينية منهـا جذابـة أكثر يف املسـاء)، ووّزعي اللـون فوق كامل 

الجفن األعىل. 
إذا كانـت برشتـك حنطّيـة أو تميـل إىل السـمرة، اختـاري الدرجـات 

الربونزية.
 وإذا كانـت برشتـك بيضاء، اختاري الدرجـات الفضّية. أضيئي زاوية 
العـني الداخليـة بلون أفتح مـن الظل الذي اسـتخدمته فـوق الجفن 

املتحرّك.
حـّددي جذور الرموش العليا بالكحـل املائي ومدّي الخط خارج حدود 
العني بقليـل. لكن، اختاري اللون البني الداكن مـع الظالل الربونزية، 

واألسود للظالل الفضّية.
 مّوهي الخط املرسـوم عند زاوية العني الخارجية لريتسـم عىل شـكل 
ضبابي عند طية الجفن ويعطي شـكًال لوزًيا جميًال للعينني، ويضفي 

العمق عىل النظرة.
-M.A.C Ellie Goulding Colle   بعدها، ألصقي الرموش املستعارة 
tion Lash 20، واصقيل رموشك باملاسكارا السوداء ألنها ّرس الجاذبية 

املطلقة...
- ركـزي عىل وضع الظـل الفاتح عىل الثلث الداخـيل لجفن العني؛ ألّن 
اللون الفاتح يربز مظهراً رائعاً للعني ويجعلها أوسع وأكرب من حجمها 

الطبيعي.
- تخلـيص مـن الهاالت السـوداء حول العـني إذا وجـدت، وعند وضع 
املاكياج ضعي كريم األسـاس األفتح قليالً من لون برشتك حول العني 

ليربز جمال وتألق عينيك وليضفي عليها مزيًدا من االتساع.
- اسـتخدمي الكحل األبيض أو الكحل الفاتح بالقرب من رموشك؛ ألّن 

ذلك سيساعد يف تكبري وتوسيع حجم عينيك.
- يف الصبـاح اتركـي وجهـك كما هـو وال تضعـي املاكيـاج، ويفضل 
أيضاً ترك الشـفاه عـىل طبيعتها حتى يظهر جمـال العني مما يوحي 

بوسعها.
- اسـتخدمي ماسـكارا ذات ماركة معروفة؛ فاألنواع الجيدة ستكون 

بارعة يف توسيع العني وإبراز جمال وسماكة رموشك.

كيف أكسـب زوجي؟ وكيف أجعله يحبني؟ كيف 

أضمن أن زوجي سيبقى يل؟ أسئلة كثرية تسألها 

كل امـرأة. فـال توجـد زوجـة ال تحـب أن تكون 

مميزة يف عني زوجهـا، وما من زوجة ال تحب أن 

يعشـقها زوجها، ولكن كثريًا من النساء يجهلن 

األمور التـي ينبغي القيام بها لجـذب الزوج لها 

وترغيبه وتحبيبه فيها.

فيمـا ييل نقـدم نصائح حـول فـن التعامل مع 

الزوج وكسب حبه:

-االحرتام: البد من أن يكون هناك احرتام متبادل 

بـني الزوجـني، فاالحـرتام أقوى مـن الحب، فال 

تجرحـي زوجك بكلمات قاسـية تـؤدي إىل عدم 

احرتامـه، كونـي حريصة يف الحديـث معه يف أي 

مشكلة.

-احرتام املواعيد يف املناسبات العائلية، وخصوًصا 

مناسـبات أهـل الـزوج، احـرضي معـه جميع 

مناسبات أهله وال تعتذري إال إذا كان هناك مانع 

شديد.

-تحدثـي بلباقـة مـع أم زوجـك، فهـو ُيِكن لها 

املحبـة واالحـرتام ولن يسـمح لك بـأن تذكريها 

بسـوء وحتى إذا كانت لديهـا أخطاء، ارشحي له 

بكل ود هذه األخطاء.

-إذا كان الزوج من النوع العصبي، اعريف ما الذي 

يضايقه وتجنبيـه وال تحاويل أن تسـتفزيه، ألن 

ردة الفعل سوف تكون قوية.

-أعطـي زوجـك مسـاحة مـن الحريـة للذهاب 

ألصدقائـه، لكي تسـتطيعي أنت أيًضـا الذهاب 

لصديقاتك، فكل إنسـان يحتـاج إىل الفواصل يف 

حياته.

-اهتمـي باألبنـاء والـزوج وال تهمـيل واجباتك 

نحوهم، حتى لو كنت امـرأة عاملة، رتبي وقتك 

ونظمي أمور منزلك.

-ال تجعيل األمور املاديـة مبعثرة وقومي بوضع 

ميزانيـة معقولـة ملتطلبـات األرسة وال تكونـي 

مبـذرة، فهذه النقطة مهمة جًدا إلسـعاد الزوج 

واألبناء.

-قومـي برتتيـب رحلة قصـرية مع الـزوج من 

فرتة ألخرى، حتـى تقضيا وقًتا ممتًعا بعيًدا عن 

املسـؤولية وكأنه شـهر عسـل، فهذه الطريقة 

ناجحـة جًدا لتجديد الحيـاة الزوجية وإخراجها 

من روتني الحياة العادية.

-تعـريف نقـاط الضعـف يف زوجـك واسـتغليها 

لصالحك، ولكن بكل محبة واحرتام، فكل إنسان 

له مداخل معينة إلقناعه بالحسنى.

10واحة
b:NNN›õœa@›j‘nèfl@ÏÆ

alzawraanews@yahoo.com

_ÔuÎå@kè◊c@—Ó◊
b:NNN›õœa@›j‘nèfl@ÏÆNNÛËia@Ú‹�€

@µn»éaÎ@ÊaÎájm@ �ŸÓ‰Ó«@Ô‹»ua
la@ŸÓæa@fi˝Ç@Âfl

املكوّنات
لتحضري طبقة الفانيليا:

سكر - 35 غرام
حليب - 175 غرام

خالصة فانيليا - ملعقة صغرية
جيالتني بودرة - 4 غرامات

صفار بيض - 2
كريمة باردة - 175 غرام

لتحضري طبقة الشوكوالتة:
شوكوالتة - 175 غرام

زبدة - 55 غرام
صفار بيض مخفوق - 3

زالل بيض - 3
سكر - 25 غرام

كريمة باردة - 75 غرام

طريقة العمل
ذوبـي  الفانيليـا:  لتحضـري طبقـة   -

الجيالتني يف القليل من املاء البارد.
- يف قدر عىل النار، سـخني الحليب مع 

الفانيليا.
- يف وعـاء، اخفقي صفـار البيض مع 
السـكر ثم أضيفـي الحليب السـاخن 

تدريجياً.
- ضعـي الخليط يف قدر عـىل النار مع 
الخلـط املسـتمر حتـى تحصـيل عـىل 

الكربمة.
- ارفعـي القـدر عـن النـار وأضيفـي 

الجيالتني.
الكريمـة حتـى  - يف وعـاء، اخفقـي 
تصبح كثيفة ثم صبيها فوق املكونات 

السابقة.
- صبـي الخليـط يف قالـب كيـك مـن 

السيليكون.
- أدخـيل القالب إىل الثالجة لتتماسـك 

طبقة الفانيليا.
- لتحضري طبقة الشوكوالتة: يف حمام 
مائي، ذوبي الشـوكوالتة مع الزبدة ثم 

أضيفي صفار البيض.
- اخفقـي زالل البيـض حتى تتشـكل 

كريمة بيضاء اللون.
- اضيفيها بتأن إىل مزيج الشوكوالتة.

الكريمـة حتـى  - يف وعـاء، اخفقـي 
تصبح كثيفة ثم صبيها فوق املكونات 

السابقة.
- صبـي مـوس الشـوكوالتة يف قالـب 

السيليكون فوق طبقة الفانيليا.
 5 الثالجـة ملـدة  إىل  القالـب  - أدخـيل 

ساعات عىل األقل.

- أخرجي املوس من القالب وأعيديه إىل 
الثالجة لـ6 ساعات.

- قدميه بارداً.
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عادًة ما يكون الهدف من ارتداء 
الكمامة الطبية هو حمايتك من 
امليكروبـات والجراثيـم، خاصًة 
يف بيئـة غنية بمسـببات املرض 
مثـل املستشـفيات أو األماكـن 
املزدحمة. إال أن للكمامة الطبية 
جهتـنْي بلونـنْي مختلفـنْي، لون 

أزرق ولون أبيض.
اللون األزرق..

الجهة ذات اللون األزرق تحتوي 
عـىل طبقة مفلـرتة تمنع دخول 
أي نوع من البكترييا أو الجراثيم. 
حيث تتألف هذه الجهة من ثالث 
طبقـات رفيعة للغايـة، وتعترب 
الطبقة الُوسـطى منهـا بمثابة 
مصفـاة للجراثيم، حيث تحتوي 
عـىل سـائل قـادر عـىل تصفية 
الهواء الداخل. ما يعني أن ارتداء 
الكمامـة بحيـث أن الجهة ذات 
اللـون األزرق مالصقـة لوجهك 
يحميـك مـن التعـرض للعدوى 

واألمراض من البيئة املحيطة.
اللون األبيض..

أمـا اللون األبيـض، فهو مصّمم 

الستعياب هواء الزفري والسوائل 
التي قد تخرج معه لتتجّمع عىل 
القناع ويمنع خروجها للخارج، 
وهـو مصّمـم لحمايـة املريض 
وحمايـة  بالراحـة  وإشـعاره 
اآلخريـن مـن انتشـار العـدوى 

وهدفه الرئييس التعقيم.
وُيالحظ أن األطباء عند ارتدائهم 
الكمامـات الطبية داخـل غرفة 
العمليات، يجعلون الجانب أزرق 
اللون للخـارج واألبيض مالصق 
لوجوههم عىل الرغم من كونهم 
أصحاء، والسـبب يف ذلك أن بيئة 
غرفـة العمليـات بيئـة معّقمة، 

وُتلبس الكمامة بهـذه الطريقة 
ملنع خروج الجراثيم من األطباء 

للوسط املعّقم.
باختصـار، إن ُكنـت مريًضـا أو 
تعانـي من الرشـح أو نزلة برد، 
وخشـيَت أن يتعـرّض اآلخريـن 
للعـدوى، عليك ارتـداء الكمامة 
اللـون  يكـون  بحيـث  الطبيـة 
األبيـض مواجٌه لوجهـك. أما إن 
ُكنـت ُتخطـط لزيـارة مريـض 
ارتـداء  فعليـك  مستشـفى،  يف 
الكمامـة الطبيـة بحيـث يكون 
اللـون األزرق مواجًهـا لوجهـك 

حتى تحمي نفسك من العدوى.

مبـادئ  مـن  توصيـات  هنـاك 
التغذيـة بتنـاول العشـاء مبكراً 
من أجل ضبط الوزن وتخفيفه، 
ويويص البعض بأن يكون موعد 
الوجبة مـع غروب الشـمس أو 
بعـده مبارشة، ألن الجسـم يمر 
بـدورات تتأثـر بالضـوء، وعنـد 
تناول العشـاء مع ضوء الغروب 
تزداد مناعة الجسم. إليك أهم 4 
فوائد يحصل عليها الجسـم عند 

تناول العشاء مبكراً:
يمنع السـمنة. العشـاء هو آخر 
وجبـة تتناولها خـالل يومك، إال 
إذا كان لديـك عادة االسـتيقاظ 
الطعـام،  لتنـاول  النـوم  أثنـاء 
وما سـتأكله يف وقـت متأخر لن 
يتـم ترصيفه كطاقة بل سـيتم 
الدهـون  مخـازن  يف  تخزينـه 

بالجسم مسبباً السمنة.
تقليـل مشـاكل الهضـم. الذين 
يأكلـون العشـاء يف وقت متأخر 
يعانون مـن مشـاكل يف الجهاز 
الهضمي مثل الحموضة وحرقة 
املعدة واالنتفاخ، بسـبب الفجوة 

الزمنيـة البسـيطة بـني تنـاول 
هذه الوجبة وبـني النوم. عندما 
تسـتلقي للنـوم يحـدث ارتجاع 
لحمـض املعـدة باتجـاه املريء 
ويسبب ذلك عدم االرتياح. بينما 
يسـمح تنـاول العشـاء مبكـراً 
الوقـت  يف  الطعـام  بمعالجـة 

املناسب قبل موعد النوم.
يؤثـر  النـوم.  نوعيـة  تحسـني 
تأخري العشـاء عـىل دورة النوم، 
فهو يزيـد الحموضة أثناء الليل، 
ويزيد السـعال، وحرقـة املعدة، 
وقد يسبب االستيقاظ أثناء الليل 

يف بعـض األحيان إلفـراغ املثانة 
مثالً، ويؤثـر كل ذلك عىل نوعية 

النوم.
البيولوجيـة.  السـاعة  ضبـط 
يسـمح العشـاء املبكر بتنشيط 
الدماغ وأعضاء الجسـم األخرى 
قـرب الغـروب، وال يتداخل ذلك 
مـع الهضم نظـراً لوجـود وقت 
كاٍف قبل موعد النوم. ومع وجود 
وقـت للهضـم تنضبط السـاعة 
البيولوجية، وتتم برمجة أجهزة 
الجسـم عىل التنبه والنشـاط يف 

الصباح الباكر.
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يعد زيـت الزيتون من الزيـوت الطبيعية 

التي تسـتطيع اسـتخدامها لتدليك برشة 

رضيعـك بامان ، فهو يحتـوي عىل كمية 

-L (قليلة من حمض اللينوليـك الدهني 

noleic Acid)، وكميـة كبرية من حمض 

األوليـك Oleic Acid املفيـدان يف الحفاظ 

عىل برشة الرضيع.

1الحفاظ عىل لون برشة طفلك 

زيـت الزيتون مـيلء بمضادات األكسـدة 

التـي تحافـظ عـىل لـون بـرشة الطفـل 

وترطيبها.

يسـاعد زيـت الزيتون أيضاً عـىل تلطيف 

الطفح الجلـدي الناتج عـن الحفاضات، 

يمكنـك مزج ملعقـة كبرية مـن املاء مع 

ملعقتـني كبريتـني مـن زيـت الزيتـون، 

ويمكنـك فـرك زيـت الزيتـون برفـق يف 

الجلـدي، وإذا اسـتمر  الطفـح  مناطـق 

الطفح الجلدي، فاستشريي الطبيب.

2يعالج اإلمساك 

يعد اإلمساك عند األطفال مشكلة شائعة، 

وتعـد أفضـل الطـرق للتخلـص منه هي 

تدليك معدة الطفل بواسطة زيت الزيتون 

الدافـئ يف حركة دائريـة يف اتجاه عقارب 

الساعة.

يسـاعد زيت الزيتون األطفـال عىل النوم 

الطفـل  إصابـة  أفضـل ويمنـع  بشـكل 

بالغازات.

يمكنـك أيضاً دمج زيـت الزيتون يف نظام 

طفلك الغذائي بمعـدل ربع ملعقة يومياً، 

فهـو يسـاعد يف تخفيـف اإلمسـاك؛ ألنه 

ملـني طبيعي وغني باألحمـاض الدهنية 

األحادية غري املشبعة.

3يهدئ السعال عند األطفال

يمكـن أن يكـون السـعال مزعجـاً حقـاً 

ويسـاعد تدليك الرضيع بزيت الزيتون يف 

تقليل السعال عند الرضيع والحصول عىل 

نـوم هادئ، فمـا عليك سـوى خلط أربع 

مالعـق صغرية مـن زيت الزيتـون وثالث 

قطرات من زيت النعنـاع أو إكليل الجبل، 

وقومي بفرك صدر الطفل وظهره بلطف، 

وأفضـل وقـت لتطبيقـه هـو قبـل وقت 

النوم.

4يعالج قبعة املهد

زيـت الزيتـون يحتـوي عـىل خصائـص 

ترطيب رائعة تعالج بشـكل طبيعي قبعة 

املهد عند األطفـال. ال يعمل زيت الزيتون 

عـىل تنعيـم شـعر الطفـل فحسـب، بل 

يساعد أيضاً عىل تقويته، ببساطة افركي 

بعـض زيـت الزيتـون عـىل رأس الطفل، 

وقومي بالتدليك باستخدام فرشاة ناعمة 

أو منشـفة واتركيه ملـدة 20 دقيقة، وإذا 

كانـت طبقـة الجلـد املتقرشة سـميكة، 

فاتركيهـا طـوال الليل، ثم اغسـيل فروة 

رأس طفلك باملاء الفاتر وشامبو خفيف.
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يف إطـار حملة التوعية بمناسـبة 
اليـوم العاملـي ملـرض السـكري 
املوافـق  لــ14 نوفمـرب، تطلـق 
منظمات الصحة تقارير للتعريف 
بهـذا املـرض وجميـع التفاصيل 

املحيطة به.
مريـض  لطفـل  أّمـاً  كنـِت  إن 
بالسـكري، بالتأكيـد تعلمني أنه 
يحتاج إىل رعاية مضاعفة، حيث 
يكـون لـه نظـام غذائـي خاص 
إىل  باإلضافـة  ريـايض،  وروتـني 
مواعيد العالج وجرعاته. وما دام 
الطفل أمام عينيك، فمن املؤكد أنِك 
تكونـني يقظـة إزاء كل ما يتعلق 
به. لكـن ماذا عند ذهـاب الطفل 
إىل املدرسة؟ هذا يحتاج إىل بعض 
اإلجراءات لضمان سـالمته. إليِك 
أهم اإلجراءات التي عليِك اتباعها 
لحمايـة طفلك مريض السـكري 

أثناء وجوده يف املدرسة..
إبـالغ إدارة املدرسـة بـأن الطفل 
مريـض بالسـكري، وعليـه ُتبلّغ 
العيـادة املدرسـية، ويأتـي هـذا 
يف إطـار جمـع أسـماء التالميـذ 
املصابني بأمراض مزمنة، وحرص 

اسـتعداد  مـن  للتأكـد  عددهـم 
املدرسة ألي حالة طارئة.

 تحّدثـي مع كل مـن يتعامل مع 
الطفـل أثناء اليوم الـدرايس، بدءاً 
من املدرسني، واملرشفني، وزمالئه، 
وحتى العاملني يف املدرسـة، يجب 
عـىل جميـع املحيطـني بالطفـل 
معرفة حالته، حتى يتمكن أقرب 

شخص له من مساعدته يف حالة 
الطوارئ.

 تواصـيل مـع العيادة املدرسـية 
املدرسـة تقريراً  وقّدمي لطبيـب 
الخـاص  الطبيـب  مفّصـًال مـن 
أن يشـمل هـذا  بطفلـك، يجـب 
التقرير كل املعلومات الالزمة عن 
الحالة، وتوصيات الطبيب املتابع، 

حيـث أن لـكل طبيـب توصيـات 
ونظـام عـالج خاص بـه، ويجب 
عـدم اإلخـالل بالنظـام العالجي 

للطفل.
حقيبـة  وجـود  مـن  تأكـدي   
الطوارئ مع طفلك داخل حقيبته 
املدرسـية، ويوجـد فيهـا جهـاز 
تحليل السكري، حقنة األنسولني 

وتوصيات الجرعات التي يتناولها 
طفلك، وأخطـري كل من يتعامل 
مع طفلك بوجود هـذه الحقيبة، 

خاصة عيادة املدرسة. 
 إن كان الطفل كبرياً، فتأكدي من 
قدرتـه عىل إسـعاف نفسـه، ويف 
جميـع الحاالت يجـب أن ترشف 

عليه ممرضة املدرسة.
 بالطبـع تكونـني حريصـة عـىل 
مكّونـات صنـدوق الغـداء الـذي 
يأخذه طفلك، لكن عليِك التنسيق 
مع املسـؤولني يف املدرسة، للتأكد 
مـن تنـاول الطفـل لطعامه قبل 
أخذ جرعة األنسولني، وأيضاً عدم 
تقديـم أي أطعمة خـارج نظامه 

الغذائي.
 تأكـدي مـن توفـر القـدرة عـىل 
حـاالت  يف  باإلسـعاف  االتصـال 
وجـود  عـىل  وأيضـاً  الطـوارئ، 

تواصل معِك إذا لزم األمر.
 تابعي مسـتوى طفلـك الدرايس، 
للتأكد من عـدم تأثري املرض عىل 
الـدرايس،  وتحصيلـه  اسـتيعابه 
وحتـى تتمكنـي مـن تـدارك أي 

تقصري.
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وأصـل القصة : أن فتاة تزوجت وأقامت مع حماتها بنفس البيت 
و كان بينهـا وبـني حماتها كل ما بني الحمـاة و زوجة ابنها من 
محبـة و مودة واحـرتام متبادل و كل ما هو عكـس ذلك ... و قد 
قامـت حماتها بما هو املطلوب منها عـىل أكمل وجه لتجعل من 
حياة زوجة ابنها جحيماً ال يطاق ...قصة عادية وعالقة رسمدية 

منذ األزل ...
و أثناء حمل هذه الفتاة توحمت عىل الرمان و لم يكن موسمه قد 
حـان بعد فذهب زوجها يجوب األقطار و األمصار حتى جلب لها 
رمانة فغمرت زوجته سـعادة بالغة وتملكها اإلحساس بالعظمة 

ونظرت لحماتها نظرة ذات معنى نستطيع تخيلها ...
وذهبت للمطبخ وعادت لتجد حماتها تأكل رمانتها العزيزة فجن 
جنونهـا و ثارت ثائرتها وانقضت عـىل حماتها كوحش مفرتس 

مستخدمة جميع األسلحة من األظافر إىل اللكمات ...
و متبعة كافة االسـرتاتجيات من الرصاخ و اللطم إىل شـد الشعر 
...مما اضطر الجريان للتدخل و تخليص األم قبل أن تقتلها زوجة 

ابنها ...
و قالت إحدى الجارات لزوجة االبن وهي تحاول تهدئتها :

”كل هذا من أجل رمانة“ فأجابت: 
” مو من الرمانة بس القلوب مليانة ” 

فذهب قولها مثال وهو يسـتخدم يف حاالت االستخفاف باألسباب 
الظاهرية ملشكلة كبرية..

اللون الزهري
سيارتك باللون الزهري هي إمتداد 
لشـخصيتك التي تمنح الحب من 
دون مقابـل. انت إمـرأة متفهمة 
تمنـح غريهـا الكثري مـن العناية 
كما انها تحب تلقي العناية. وبما 
ان اللون هذا هو مزيج بني االحمر 
واالبيـض فهـو يحمل جـزءا من 
الشـخصيتني املرتبطتـني بهذيـن 
اللونـني فاالحمـر هو لـون املرح 
واالندفاع واالبيض هو لون النجاح 
وعمـق النظـر. وبمـا ان االبيض 
يخفف مـن حدة االحمـر وبالتايل 
يقدم لنا الزهري فان النتيجة هي 
شـخصية اقل عدائية تملك الكثري 

من الطاقة اللطيفة االنثوية.
اللون االحمر

االحمر وبـكل تدرجاتـه يعرب عن 
شـخصية جريئـة مندفعـة تحب 
الحيـاة واملـرح. املرأة التـي تملك 
سـيارة حمراء هي إمرأة حسـية 
شخصيتها ديناميكية تربز وبقوة 
بني الحشـود. النسـاء ضمن هذه 
الفئـة ال يمانعـن ان يكـن تحـت 
االضـواء النهـن بشـكل أو باخـر 

ينجذبن اىل مبدأ االستعراض.
اللون الرمادي

السيارة باللون الرمادي تعرب عما 
هـو محايد.. املـرأة هنـا واضحة 
ومبارشة فـال يشء مخفي معها. 
هي إمرأة عملية جـداً وبرغماتية 
كما انها تقليدية ومحافظة وغالباً 
مـا ال تكـرتث للقشـور. هـي من 
النـوع الذي يضـع اللوائح وينجز 

االمور وفق خطط معينة.
اللون الفيض

هنـاك الكثـري مـن االمـور التـي 
ترتبط بهـذا اللون، فهو لون يعرب 
عن شـخصية تتطلع اىل املستقبل 
بشكل دائم ولكنها يف الوقت عينه 
تميـل اىل التقليديـة فهي «اليدي» 
تكـون  ان  يمكنهـا  ذلـك  ومـع 
منطلقـة ومندفعة. يف حـال كان 
الفـيض بدون ملعان فنحن نتحدث 
عن شـخصية ترىض بالقليل، اما 
ان كان هنـاك ملعان واضح فنحن 
امام إمرأة تحب الفخامة والرقي.

اللون اللؤلؤي
أنت إمـرأة راقية تحـب الفخامة. 
اللـون  يخـرتن  اللواتـي  النسـاء 
األبيض اللؤلؤي هن نساء غاية يف 
االناقة والرقـي ولكنهن يف الوقت 
عينـه يملكـن شـخصيات تحـب 
املـرح واملغامـرة. ويف حـال كان 
اللـون هذا يملـك اللمعـان فنحن 
نتحـدث عن ميـل الشـخصية اىل 

الدراما اىل حد ما.
اللون االبيض

االبيـض يرتبط بالصـدق والنقي 
واملرأة التي تحب السيارة البيضاء 
هي امرأة تحـب كل ما انيق وراق 

كمـا انها تميـل اىل عشـق االمور 
التي تقـرتب مـن املثاليـة. هناك 
الكثـري مـن اإلنتعـاش مـع هذه 
الشخصيات الن هناك حب للحياة 

وملواجهة العالم بكل ما يحمله.
اللون االسود

لـون القـوة املطلقة.. املـرأة التي 
تحب السيارات باللون االسود هي 
إمـرأة ال يسـهل التالعـب بها عىل 
اإلطـالق. هناك عشـق لكل ما هو 
كالسـيكي وأنيق كما هنـاك قوة 

واضحة يف الشخصية.
اللون األخرض

يف حال كان اللون االخرض الفاتح 
فنحـن هنا نتحـدث عن إمـرأة ال 
تكرتث لـرأي االخرين عىل اإلطالق 
فهي تسري يف الحياة وفق إيقاعها 
الخـاص وال تكرتث ملا هـو رائج. 
هي بشـكل عـام تحـب الطبيعة 
وتجد فيها الراحة الهدوء كما انها 
تملك شـخصية صبـورة ولطيفة 
ولكن يمكنهـا التحول اىل الغضب 

بلمح البرص.
ولكـن يف حـال كنـا نتحـدث عن 
اللون االخـرض الداكن فنحن امام 
شـخصية تقليدية، يمكن الوثوق 
بهـا، ومتماسـكة بشـكل كبـري. 
هناك الكثري من التـوازن يف حياة 
املـرأة التي تقـود سـيارة باللون 

االخرض الداكن.
اللون األصفر

صاحبة السـيارة باللـون االصفر 
هـي إمـرأة مرحـة تملـك حـس 
فكاهـة من الطـراز اللـون وهي 
تحب القيـام بكل ما يجعل يومها 
ينبض بالحيوية والحياة. هي من 
النـوع الذي يعرف مـا الذي يقوم 
بـه وبالتايل ال تخاف من أي يشء. 
يف املقابـل االصفـر وحـني يتعلق 
بالسـيارات فقـط هو لـون املال، 
اي ان املـرأة التي تملكها اما تملك 
املال أو تود أن يظن االخرين بانها 

تملكه.
اللون الذهبي

يف  الـدفء  مـن  الكثـري  هنـاك 
شخصيات النساء اللواتي يفضلن 
الذهبـي لسـيارتهن. كمـا أنهـن 
يملكـن نسـبة عالية مـن الذكاء 
يف املقابـل يـردن جـذب االنظـار 
اليهـن رغـم انهن يدركـن ان ذلك 
من القشـور ولكنهـن يحتجن اىل 

الحصـول عـىل إهتمـام االخرين. 
كمـا يوجـد حـب وعشـق للحياة 
الفخمة سواء كنت يملكن القدرة 

عىل تحقيق ذلك أم لم يملكن.
اللون الربتقايل

اللـون هـذا يعرب وبشـكل صارخ 
عـن الفرادة. النسـاء هنا فريدات 
مـن نوعهـن وذلك النـه يعرب عما 
هو اصيل وفني ومبتكر. أي إمرأة 
تملك سـيارة باللون الربتقايل هي 
إمـرأة فريـدة من نوعها ال تشـبه 
غريهـا وسـاحرة. ال يسـهل فهم 
شـخصية هـذه الفئـة الن هنـاك 

الكثري من التعقيد فيها.
اللون البني

هناك الكثري مـن املعاني املرتبطة 
باللون البني. فان كانت السـيارة 
فنحـن  البيـج  او  البنـي  باللـون 
نتحدث عن نسـاء يملكـن الكثري 
من املنطـق والتواضـع والصدق. 
ولكـن اللـون البنـي تغـري خالل 
السـنوات املاضيـة وبـات يرتبط 
تنشـد  متواضعـة  بشـخصيات 
الرقي والقوة يف الوقت عينه. هناك 
التناقض يف هذه الشخصيات التي 

تريد السلطة ولكنها تقدم صورة 
مغايرة عن نفسها والتي تتمحور 
حـول كونهـا فريـدة مـن نوعها 
وال تشـبه غريها كما انها سـهلة 

املعرش.
اللون االزرق

يمكن الوثوق بإمرأة تقود سـيارة 
زرقـاء بغض النظر عـن تدرجات 
اللـون رغـم انه هنـاك اختالف يف 
الشخصيات بني التدرجات الداكنة 

والفاتحة.
عـن  تعـرب  الفاتحـة  التدرجـات 
شـخصيات هادئة ولطيفة ونادراً 
ما تسـمح الي يشء بإستفزازها. 
هي مـن النوع املخلـص لالخرين 
بشـكل كبـري جـداً كما انهـا من 
النوع الذي يحافظ عىل الصداقات 
اىل االبد.التدرجات الداكنة تعرب عن 
شـخصيات واثقة بنفسها بشكل 
كبري جـداً  يمكن االعتمـاد عليها 

وغالباً ما تملك السلطة والقوة.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ

www.alzawraapaper.com

أبـــــــراج

إذا كنـت رشيكا يف أحد املشـاريع مع مجموعة 
من الزمالء، يجب أن تكون حذرا من الوقوف ضد 
أهداف املجموعـة. إذا كنت غري مقتنـع بأفكارهم، 
فيمكنك أن تنسحب. تعامل مع األمور ببساطة. بمجرد 
أن تحصل عىل مكانة مرموقة يف العمل اآلن، سـتحقق 
مـا تريد يف املسـتقبل. إزالة الخالفـات هي رس نجاحك 

اليوم

انجذابك الغريب لشخص ما قد يدهشك اليوم. 
هذا الشـخص يعمل يف التليفزيون أو اإلذاعة. 
ربمـا تقيض وقتـا ممتعا معه عـىل الرغم من أن 

هذا اللقاء من أجل العمل.
 إذا كنـت تتطلـع لعالقة حـب جديدة، فتأكـد أنك عىل 

موعد مع الحب قريبا.

حـاول أال تفقد السـيطرة عىل األمـور، وهذا 
سيفيدك يف مهماتك املقبلة وتنجح يف تخطيها 

واملحافظة عىل االستقرار القوي.
 السـعادة هي عنـوان املرحلة املقبلة، وهذا سـرييح 
الرشيـك كثرياً، تقاومان معـًا كل العوامل الصعبة التي 

تواجهكما.

يـوم ممتـاز إلقامة عالقات صداقـة جديدة، 
ويسـاعدك عـىل ذلك حالـة الناس مـن حولك 

ومزاجهم املعتدل.
اسـتمتع بوقتك اليوم وأعط نفسـك فرصـة لالبتعاد 
عن أجواء العمل املرهقة من أجل االسرتخاء واستئناف 

العمل مرة أخرى.

اهتمـام بعـض األشـخاص بـك اليـوم ودعمهـم 
املتواصـل لك سـيكون له تأثري حسـن عىل حياتك 
عمومـا. ربمـا تحقق تغيريا ملموسـا يف حياتك فقط 
بمساعدة بسـيطة من أحد األصدقاء. السفر للخارج أو 
القيام بيشء مختلف سـينعش حياتك. هذه املرحلة الجديدة 
من حياتك سـتكلفك الكثري، ولكن لحسـن الحظ أنت لسـت 

ماديا، ولذلك ستنفق دون قيود يف سبيل تحقيق أحالمك.

يجد الناس فيك سحرا ال يقاوم اليوم. استغل 
إعجاب املحيطني بك و برهن وجهة نظرك.

 أنك مـرح وحّسـاس، وتملك الكثري مـن الطاقة 
اآلرسة. ال تـرصف انتباهـك بسـهولة عـن األمـور 

املحيطة بك، وأمعن النظر يف كل التفاصيل.

يجب أن تكون واثقا يف نفسك أكثر من املعتاد. 
تقـوم بعملك عىل أكمل وجه يف األيام األخرية، 
ولذلـك تقدير مـن حولك لجهودك يزيـد ثقتك يف 
نفسـك وتقديرك لذاتك. يمكنك تحقيق أهدافك بكل 
سهولة، لذا عليك اسـتغالل الفرص وبالتأكيد ستحقق 

النجاح.

ليـس لديه مشـكلة يف الوقع يف الحـب اليوم، 
فـإذا كنت أعـزب، فلـن تجد يوما أنسـب من 
هذا اليوم للدخول يف عالقة عاطفية مع شـخص 
مـا. قد يكون كل منكما سـببا يف إسـعاد اآلخر. أنت 
بحاجـة إىل حياة هادئة حتى ينعكـس هذا الهدوء عىل 

عملك وتحقق النجاح.

أجواء مقلقة هذا اليوم ناهيك بعض الضغوط 
يف العمـل إال أن ذلـك موقت فـال تنفعل. ابتعد 
قـدر اإلمكان عن املواجهـة املنفعلة مع الرشيك، 
وخصوصـاً إذا كان موقفك ضعيفـاً، وحاول ترميم 
الوضـع بهـدوء. تصاب ببعـض اإلرهاق الـذي يضعف 

أعصابك ويبقيك يف حالة دائمة من التوتر.

يـزورك اليوم عدد من األصدقاء املرحني وعدد 
من األحباء. قد تكون هذه الزيارة غري متوقعة 
عىل اإلطالق. قد يبلغك أحد الضيوف أخبارا سارة 

عىل الصعيد املادي.
يتجـىل اليوم معنـى الوحدة والتحالـف ويظهر أثرهما 

عليكم جميعا.

الصعوبـات التكنولوجية التـي تواجهك اليوم 
قد تجعـل حياتك صعبـة بالكامـل. ننصحك 
بالتسجيل يف بعض الدورات التي تختص بصيانة 
األجهـزة التكنولوجيـة الحديثة حتـى تتفادى هذا 

املوقف مرة أخرى.
 اسـتغل فرصة األوكازيونات هذه األيام واشرت مالبس 

جديدة.
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تثق يف نفسـك اليوم لدرجة تكفي للدفاع عن 
حقوقك وخططك. تؤمن أنك مضطر للتمسك 
بمنصبك خاصة عندما تجد مهاجمة ممن حولك. 
قد تواجه مستقبال غامضا ومخيفا جدا قريبا، ولكن 
ننصحك بأن تكون إيجابيا. اإلخالص والصدق يميزانك 

اليوم خاصة الصدق مع نفسك.

1918ـ  بوكوفينا تصوت لصالح 
االندماج مع مملكة رومانيا.

1919 ـ انتخاب الليدي أسـتور 
لعضوية برملان اململكة املتحدة، 
لتكون أول امرأة تحرض جلسات 

مجلس العموم.
أوىل جلسـات  انعقـاد   -  1943
مؤتمـر طهران الـذي جمع بني 
الثالثة جوزيف سـتالني  القادة 
وفرانكلـني روزفلت وونسـتون 
ترششـل وذلـك أثنـاء الحـرب 
العامليـة الثانيـة وذلـك لتحديد 
املشرتكة ملواجهة دول  االهداف 
املحـور، ودام املؤتمـر حتـى 1 

ديسمرب.
1960 - موريتانيـا تحصل عىل 
االستقالل رسًميا من االستعمار 
الفرنيس، وتنصيـب املختار ولد 

داداه رئًيسا للدولة.
1971 - اغتيـال رئيـس الوزراء 

عـىل  التـل  وصفـي  االردنـي 
أيلـول االسـود يف  يـد منظمـة 

القاهرة.
بيـان  عـىل  التوقيـع   -  1972
طرابلـس للوحـدة اليمنيـة بني 
الديمقراطية  اليمـن  جمهورية 
العربية  والجمهورية  الشـعبية 

اليمنية.
1974 - بدايـة الحـرب االهلية 

االثيوبية.
1988 - الرئيس العراقي االسبق 
صدام حسـني يقوم بأول زيارة 

له إىل مرص منذ توليه الرئاسة.
1990مجلـس االمـن الـدويل   -
يصدر القرار رقم 677 يدين فيه 
محاوالت العراق تغيري التكوين 
الكويـت  لسـكان  الديمغـرايف 
وإعـدام السـجالت املدنية التي 
تحتفظ بهـا الحكومة الكويتية 

الرشعية.

رئاسـة  يتـوىل  ميجـور  جـون 
الوزراء يف اململكة املتحدة.

1994 - استفتاء عام يف النرويج 
انضمامهـا  عـىل  للتصويـت 
إىل االتحـاد االوروبـي، وكانـت 

النتيجة رفض االنضمام.
أيمـن  االعمـال  - رجـل   2003
السويدي يطلق النار عىل زوجته 
املغنية ذكرى ومدير أعماله مما 

تسبب يف مقتلهما ثم ينتحر.
2004 - ملـك اململكـة االردنية 
الهاشـمية عبد هلـال الثاني بن 
الحسني يعفي أخاه االمري حمزة 

بن الحسني من والية العهد.
2010 - إجراء انتخابات مجلس 
الشـعب املرصي والتـي تنافس 
فيها مـا يقارب الخمسـة آالف 

مرشح.
االوىل  الجولـة  إجـراء   -  2011
مـن انتخابات مجلس الشـعب 

املـرصي، وهـي أول انتخابـات 
ترشيعيـة تشـهدها مـرص بعد 

ثورة 25 يناير.
2013 - مذنـب ايسـون يـذوب 
بعد اقرتابه من الشـمس بحوايل 
مليـون كيلومـرت فقـط، وكان 
مرًشحا ليكون أقرب مذنب يمر 

بجانب االرض منذعقود.
النرويجـي  االلعـب   -  2018
يحتفـظ  كارلسـن  ماغنـوس 
بلقبه بًطال للعالم يف الشـطرنج 
بعد تّغلبه عىل منافسه فابيانو 

كاروانا.
السـيادي  2019املجلـس   -
السوداني يجيز مرشوع قانون 
يقـيض بتفكيك نظـام الرئيس 
السـابق عمـر البشـري وإزالـة 
تمكـني حـزب املؤتمـر الوطني 
 30 طيلـة  البـالد  حكـم  الـذي 

عاًما.
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1اسمها القديم بيزنطة
2يحلو فيها السمر o عملة اليابان
3عكس حلو o تفنن o نصف أريج

4ماتت الحيوانات o تقال للحبيبة أو الحبيب
5الهاتف أصدر صوتا (معكوسة) o تلقى االهتمام

6يملك األرض ومن عليها o ذو طباع حادة وغري محبوب
7ضعيف وغري مقبول

8من الدواجن o املعلم الخاص لالسكندر املقدوني
9دعاؤه جاء يف فيلم لقصة طه حسني

10عملة اوروبية o استعاد
أفقي

1أعىل قمة يف أفريقيا
2يهتز o خيالء

3جرس عىل ماء
4خصوم اليونانيني يف قربص o حرف عطف

5حسام o ضعف لدرجة املرض
6بحـرية يف أمـريكا الجنوبيـة األعىل يف العالم عن سـطح 

البحر
7جدة (باللهجة املرصية) o جمع رسير (معكوسة).

8الذهـب البني o أشـهر ملكـة فرعونية امتـاز عرصها 
باالستقرار

9يدهش o ارتفع يف السماء

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy
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يحكـى أنه يف إحدى املقاطعات األمريكية تم جلب 
رجـل عجوز قـام برسقة رغيف خبـز ليمثل أمام 
املحكمة ، واعرتف هذا العجوز بفعلته ولم يحاول 
أن ينكرهـا لكنه بـرر ذلك بقولـه : « كنت أتضور 

جوعاً ، كدت أن أموت».
القايض قال له :  « أنت تعرف أنك سـارق وسـوف 
أحكم عليك بدفع 10 دوالرات وأعرف أنك ال تملكها 

ألنك رسقت رغيف خبز ، لذلك سأدفعها عنك».
صمت جميع الحضور يف تلك اللحظة ، وشـاهدوا 
القـايض يخرج 10 دوالرات مـن جيبه ويطلب أن 

تودع يف الخزينة كبدل حكم هذا العجوز.
ثم وقـف فنظـر إىل الحارضين وقـال : « محكوم 
عليكم جميعاً بدفع 10 دوالرات ، ألنكم تعيشـون 
يف بلدة يضطر فيها الفقري إىل رسقة رغيف خبز».

يف تلـك الجلسـة تـم جمـع 480 دوالراً ومنحهـا 
القايض للرجل العجوز.

يقـال ان هـذه القصة حقيقيـة فعـًال وأنها وراء 
قصة كفالـة الدول الحديثة للفقراء واملرىض فيها 
، ومن هنا ندرك بأن رجالً واحداً قد يغري فكر دولة 

بأكملها.

k‹‘€a@Èöã–Ì@bflá‰«@fiá»€a



اكتمال  للمهرجان  التنظيمية  اللجنة  أعلنت 
للمهرجان  واللوجستية  الفنية  استعداداتها 
تحت  الخميس  اليوم  سينطلق  الذي  الكبري 
الحياة»،  نصنع  الحضارة  بابل  «من  شعار: 

والذي يستمر ملدة خمسة أيام.
مشاركة  املهرجان  فعاليات  وتتضمن 
عربية  شعبية  وفرق  وعراقيني  عرب  فنانني 
األزياء  عرض  فعاليات  جانب  إىل  واجنبية، 
وفعاليات  الحر  والرسم  والعزف  البابيل 
الطريان الرشاعي واملناطيد والدبكات العربية 
والكردية، فضال عن فعاليات ثقافية وادبية 

وفنية أخرى.
أوىل  إلحياء  العراقي  حاتم  الفنان  ويستعد 
اليوم  مساء  الدويل،  بابل  مهرجان  حفالت 
الخميس املوافق ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١، بمشاركة 
العربي“ هاني شاكر، وشمس  الغناء  ”أمري 

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

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

لعدد من األغنيات التي سيقدمها ألول مرة يف 
هذا املهرجان الذي يعتز باملشاركة به.

الزغبي  نوال  اللبنانية  النجمة  تحيي  كما 
حفالت  ضمن  الجمعة،  غدا  غنائيا  حفال 
تقدم  حيث  العراق،  يف  الدويل  بابل  مهرجان 
أغنياتها  أشهر  من  متنوعة  باقة  خالله 

املحببة لدى جمهورها.
أغانيها  الزغبي أحدث  نوال  وطرحت مؤخرا 
«عكس  اسم  تحمل  والتي  «يوتيوب»  عىل 
راؤول،  حسن  أحمد  كلمات  من  الطبيعة» 

وألحان أحمد زعيم، وتوزيع رشيف قاسم.
قد  الزغبي  نوال  اللبنانية  النجمة  وكانت 
واملقرر  الجديد  ألبومها  اسم  عن  كشفت 

يف  أعلنت  كما  املقبلة،  األيام  خالل  طرحه 
تغريدة لها عرب صفحتها الرسمية يف موقع 
«عكس  وهو  األلبوم  اسم  عن  «تويرت» 
من  أغنيات،   ٤ األلبوم  ويتضمن  الطبيعة»، 
وأغنية  املرصية  باللهجة  أغنيتان  بينها 
باللهجة اللبنانية وأغنية باللهجة الخليجية، 
الفيديو  طريقة  عىل  جميعها  تصّورها 

كليب.
حفال  مؤخرا  الزغبي  نوال  النجمة  وأحيت 
غنائيا بسوريا، ونرشت صورة بوسرت الحفل 
أعرب  كما  إنستجرام،  عىل  حسابها  عرب 
متابعوها عن سعادتهم لذلك الحفل متمنني 

إقامة حفل غنائي يف لبنان أيًضا.

إىل  شيحة،  هنا  الفنانة،  تعود 
بعد  جديدين  بفيلمني  السينما 
منذ  وتحديداً  أعوام   ٣ غياب 
«الديزل»  فيلم  يف  مشاركتها 
عام  يف  رمضان  محمد  مع 
حالياً  هنا  تصور  حيث   ،٢٠١٨
«مربع  فيلم  يف  مشاهدها 
فيلم  طرح  وتنتظر  برمودا»، 
دور  يف  جميل»  يوم  «النهاردة 
املقبلة  األسابيع  خالل  العرض 
قبل  تصويره  من  انتهت  حيث 

عدة أشهر.
وتقدم هنا شيحة خالل أحداث 
دورا  برومودا»  «مربع  فيلم 
«مربع  فيلم  والعمل  كوميديا، 
هالل  هشام  تأليف  برمودا» 
ويشارك  رفعت  طارق  وإخراج 
خاطر،  مصطفى  بطولته  يف 
سوسن  الجليل،  عبد  عمرو 
بدر، روجينا، دينا، بيومي فؤاد، 
مرشح  والفيلم  جمعة  محمد 
الجاري  العام  أواخر  للعرض 

التصوير  من  االنتهاء  بعد 
واملونتاج واملكساج.

يوم  «النهاردة  فيلم  يف  أما 
شيحة  هنا  تناقش  جميل» 
الزوجي،  االغتصاب  قضية 
خالل شخصية «سميحة» املرأة 
من  للعديد  وتتعرض  املقهورة، 
والفيلم  زوجها،  مع  األزمات 
باسم  بطولته،  يف  هنا  يشارك 
سمرة، أحمد وفيق، نجالء بدر، 
محمود الليثي، انتصار، رشيف 
محمود  إسالم،  إيمي  إدريس، 
وإخراج  تأليف  ومن  الليثي، 

نيفني شلبي.
شاركت  شيحة  هنا  أن  يذكر 

تحكيم  لجنة  ضمن 
يف  القصرية،  األفالم 

الدورة الخامسة من 
أسوان  مهرجان 
ألفالم  الدويل 
حيث  املرأة، 
لجنة  ضمت 

اليونانية  املخرجة  التحكيم 
واملخرج  كريونا»  «إيوانا 

السوري واملدير 
لفني  ا

ن  جا ملهر
روتردام 

للفيلم 

عبد  «روش  هوالندا  يف  العربي 
الفتاح».

كضيفة  شيحة  هنا  وشاركت 
«فارس  مسلسل  يف  رشف 
عرض  الذي  جواز»  بال 
رمضان  شهر  يف 
املايض، والعمل بطولة 
مصطفى قمر، محمد 
عبد  وطارق  ثروت 
وسليمان  العزيز 
اإلبياري  وطارق  عيد 
وعدد  طعيمة،  ومحمد 
الشباب  املمثلني  من 
الشندوييل  فداء  تأليف 
وإخراج معتز 

حسام.
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توصل فريق من العلماء إىل طريقة 
لالسـتفادة من مادة غـري عادية يف 
بطاريات الجيل التايل وهي الخشب، 
وطور فريق من جامعة براون مادة 
مشتقة من األشـجار الستخدامها 
يف بطاريـات الحالـة الصلبة، وهي 
أكثـر أماًنا وأقـل رضًرا بالبيئة من 

البطاريات الحالية.
الليثيـوم  بطاريـات  وتسـتخدم 
أيون مـن الجيـل الحايل، مثـل تلك 
وأجهـزة  الهواتـف  يف  املسـتخدمة 
الكمبيوتـر واملركبـات اإللكرتونية، 
السـوائل املتطايـرة كإلكرتوليتات، 
اإللكرتوليتات بتوصيل  وتقوم هذه 
األقطـاب  بـني  الليثيـوم  أيونـات 
للبطارية. وتقوم  املوجبة والسالبة 
اإللكرتوليتات السـائلة بهذه املهمة 
بشـكل جيد، لكنها سـامة ويمكن 
تعرضـت  إذا  خطـرية،  تكـون  أن 
البطارية لدائـرة كهربائية قصرية، 
عىل سـبيل املثال، يمكن للسائل أن 

يحرتق ويمكن أن تشتعل البطارية، 
هذه ليسـت مشـكلة يف االستخدام 
اليومي، لكنها أدت إىل سحب بعض 
البطاريات التي تم تصنيعها بشكل 
البطاريـات  صحيح.ولجعـل  غـري 
أكثر أماًنا، يقوم الباحثون بتطوير 
بطاريـات الحالة الصلبة، حيث يتم 
اسـتخدام مادة صلبة كإلكرتوليت 
بدالً من ذلك، ستكون املادة الصلبة 
غـري القابلة لالشـتعال أكثـر أماًنا 
أن  املحتمـل  ومـن  االسـتخدام  يف 
تكـون أقـل رضًرا بيئًيـا لإلنتـاج، 
وتضمنت معظم األبحاث الحالية يف 
السـرياميك،  الصلبة  اإللكرتوليتات 
الذي يوصـل األيونات جيـًدا ولكنه 
هش ويمكن أن يتشـقق أو ينكرس 
إنهـم  الباحثـون  بسـهولة.ويقول 
يأملـون أن يسـاعد هـذا التطور يف 
جعل بطاريات الحالة الصلبة متاحة 
بشكل شـائع لتحسـني السالمة يف 

اإللكرتونيات االستهالكية.

كشـف مـارك زوكربريغ، مؤسـس 
التواصـل االجتماعي (فيس  موقع 
بوك) وزوجته تشان، عن مواجهتهم 
لدعـاوي قضائية من قبل اثنني من 
موظفي منزلهما السـابقني بسبب 
مزاعـم بــ ”التحـرش والتمييـز“ 
داخل مكتب العائلـة الذي يدير كل 

شؤونها تقريبا.
السـابق،  املنـزل  مديـر  ويزعـم 
العمليات  ومسـاعدة مرشفة عـىل 
األمنيـة أنهمـا واجها ”ممارسـات 
تـم  وأنـه  عادلـة“،  غـري  عمـل 
عنرصيـة  بإسـاءة  اسـتهدافهما 
وكراهيـة للمثليـني مـن قبـل أحد 

مساعدي زوكربريغ الرئيسيني.
 وتم االنتقام منهما بعد محاولتهما 
لفت االنتباه إىل املمارسات ضدهما، 
فيما قال املتحدث باسـم زوكربريغ 
إن تحقيقا داخليا لم يعثر عىل دليل 
عـىل ارتـكاب مخالفات.وتـم رفع 
دعـاوى قضائية يف مقاطعة سـان 

فرانسيسـكو يف 20 سبتمرب 2021، 
ولم يتم اإلبالغ عنها مسـبقا“، وتم 
الكشـف عن العديد من املزاعم ألول 
مـرة يف التحقيقـات التـي أجرتهـا 
”بيزنس إنسايدر“ يف عامي (2019) 
و (2020).ويف املقابل، قال املتحدث 
الشـخيص باسـم زوكربـريغ، بـن 
البولت، يف بيان: ”إن الرشكة حققت 
يف الشكاوى بدقة عندما أثريت ألول 
مرة ولم تجـد أي دليل عىل ارتكاب 
مخالفات، وأن مكتب األرسة يتوقع 

أن يفوز بالقضية“.
القضيتـني  أن  إىل  املوقـع  وأشـار 
تزيدان من الضغط عىل زوكربريغ، 
الـذي يعمـل حاليـا عـىل احتـواء 
الترسب املكثف لوثائق (فيس بوك) 
الداخليـة، التي توضـح بالتفصيل 
كيفية تعامل الرشكة مع املعلومات 
املضللـة واآلثـار السـلبية األخـرى 
االجتماعيـة  الشـبكات  ملنتجـات 

الخاصة بها.

حصـل مهندسـون عىل بـراءة اخرتاع مـادة لتخزين الطاقـة الحرارية 
عىل شـكل كتلة، وهذه الكتلة مصنوعة من األملنيوم والغرافيت وتخزن 

الطاقة املولدة من املصادر املتجددة.
ويأمل املهندسون إىل أن يتسنى استخدامها لتسهيل التخيل عن الطاقة 
املسـتمدة من الفحـم، ويتوقع البحث الذي أجري يف جامعة نيوكاسـل 
األسـرتالية أن تسـتمر هذه الكتل لنحو 30 عاما دون أي تغري يف إمكان 

االعتماد عليها.
وقـال إريك كييس املشـارك يف االخرتاع ويشـغل حاليـًا منصب الرئيس 
التنفيذي لرشكة (إم.جي.إيه ثريمال)، املصنعة لهذه الكتل: ” إن فريقه 
كان يعمل عىل املحوالت الحرارية، التي تنتج الطاقة من خالل الحرارة، 

عندما جاءته فكرة االنتقال إىل تخزين الطاقة“.
وأضـاف: ”أهم مكونـات الكتلة هـي جزيئـات األلومنيـوم التي توفر 

الحرارة الكامنة وطاقة االنصهار التي نتحدث عنها“.
وتابع: ”لذلك سوف تنصهر وتعود للحالة الصلبة آالف املرات خالل عمر 
الكتلـة، لكنها تظل ثابتـة يف مكانها عن طريق الغرافيت، ولدينا يف هذه 

الحالة أنظمة أخرى لكن الغرافيت هو العامل األسايس“.
وأوضـح أن كل كتلـة تزن نحـو 6 كيلوغرامات وتحـوي طاقة حرارية 
مخزنـة مقدارهـا كيلـووات يف السـاعة، ورفض كييس تحديد السـعر 

املتوقع لكل كتلة.

تطـور منصة تويرت عالمة تبويب تعرض مجموعة NFT للمسـتخدم، وقد 
بـدأت تبدو أكثـر اكتماالً، وبدأت املنصة العمل عىل امليزة ألول مرة يف شـهر 
سـبتمرب، وأظهرت تغريدة من مهندسـة الربمجيات التـي تعمل عىل جلب 
NFT والتشـفري إىل املنصـة، ألول مـرة املراحل األوىل مـن تجربتها يف أواخر 
شهر سبتمرب، وفقا لتقرير البوابة العربية لألخبار التقنية.ويوضح مقطع 
الفيديـو الخـاص بالتغريـدة كيف يمكنـك توصيل محفظتك املشـفرة من 
مزوديـن مشـهورين مثـل Coinbase و Metamask و Crypto.com ومن 
ثم اختيار أحد NFT السـتخدامه كصورة لحسابك. ويتم تخزين مجموعتك 
الكاملـة من NFT يف عالمة تبويب يف حسـابك، بعنـوان املقتنيات.وبمجرد 
تحديدها، تحصل صورة حسابك عىل شارة صغرية تؤكد أنها NFT حقيقية. 
وأملحت املنصة يف شـهر سـبتمرب إىل السـماح للمسـتخدمني بالتحقق من 
NFT التـي قاموا بتغريدها.. لذلك ال تشـكل هذه التفاصيل مفاجأة كبرية.
وكانت هذه هي املراحل األوىل للميزة، وقد أظهرت املهندسـة العكسية جني 
مانشـون وونغ كيف تغريت منذ ذلك الحني، وأرسلت تغريدة تعرض نسخة 
أكثر تفصيـًال قليالً من اللمحة التي حصلنا عليهـا يف األصل.وباإلضافة إىل 
عالمة التبويب املقتنيات، كشـفت وونغ أن املنصـة تعمل عىل عرض يتيح 
لـك إلقاء نظرة عن قرب عىل NFT.كما تتمكـن أيًضا من النقر للوصول إىل 
صفحة تعرض معلومات مفصلة حول NFT، بما يف ذلك الوصف ومنشـئها 

وأي خصائص باإلضافة إىل بعض املعلومات حول املجموعة. 

@Ú”b�€a@ÂÌçÉm@ÒÜb‡€@ aãnÇa@Òıaãi
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لقائها  خالل  رضا،  شريين  الفنانة،  قالت 
«كلمة  برنامج  يف  الحديدي  مليس  اإلعالمية 
عليها  يعرض  إنها   ،On قناة  عىل  أخرية»، 
أدوار جميلة جدا، معتربة نفسها محظوظة، 
إبراهيم  مع  امللحد  فيلم  لديها  أن  مؤكدة 
الضيف،  فيلم  يف  معه  عملت  وأنها  عيىس، 
أنها تحب كتابات عيىس وتحب  إىل  مشرية 

طريقته يف الرسد.
أن  تحب  ال  أنها  إىل  وأشارت شريين رضا 
تشاهد أعمالها، وتفضل أن تسمع اآلراء 
لديها  أن  شريين  وأكملت  الجمهور،  من 

واملخرج  زكي  مني  مع  مكة»  «القاهرة 
هاني خليفة.    

مع   «١٤ «قمر  فيلم  بطولة  يف  تشارك  شريين 
الفيلم  أحداث  وتدور  عادل،  وغادة  النبوي  خالد 

حول ٥ حكايات مختلفة.

السورية،  النجمة  تستعد 
إىل  للسفر  عرفة،  أمل 

للمشاركة  أبو ظبي 
يف بطولة مسلسل 
بعنوان  جديد 
فة  ز عا »
مع  الكمان»، 
من  مجموعة 

يف  املمثلني 
الدراما السورية 

واإلماراتية.
إخراج  من  والعمل 

كيوان، قصة وسيناريو  عاطف 
إخراج  جنيد،  حسام  وحوار 
رشكة  وإنتاج  العوا،  عاصم 
«بروكس برودكشن»، ويستند 
العمل يف مجرياته إىل عنرصي 
ويحمل  والتشويق،  الغموض 
أن  مفادها  مهمة  رسالة 
للتطور،  الرافضة  املجتمعات 
ومجرميها  قتلتها  تصنع 

بأيديها.
شاب  بطلها  الغريبة  العمل  قصة 
البحري،  الكورنيش  يف  بفتاة  يلتقي 

منذ  مقتولة  أنها  ليكتشف 
٣ سنوات.

بحثه  رحلة  وأثناء 
يصطدم  الطويلة، 
كبرية  بمجموعة 
املفاجآت  من 
والحقائق الغريبة، 
من  دوامة  ويدخل 
ال  التي  الرصاعات 
نهاية  حتى  تتوقف 

العمل.
املخرج  يشري  العمل،  وعن 
الذي  الغموض  أن  إىل  كيوان  عاطف 
من  الكثري  يعطيه  املسلسل،  به  يّتصف 
التشويق، خاصة عندما يكتشف املتابع 
هي  بل  خرافية،  ليست  املجريات  أن 

سلسلة من األحداث املنطقية.
وائل  عرفة،  أمل  بطولة  من  والعمل 
رشف، مرح جرب، ماهر صليبي، حبيب 
غلوم، عبد الله قحطاني مايا محفوظ، 
روعة  معضم،  مازن  صباغ،  عبدالهادي 
ياسني، أكرم الحلبي، جمال العيل، هيثم 
الله  عبد  الفييل،  منصور  اسماعيل، 

الحريبي، حمد الكبييس.»

تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي مقطع فيديو 
نصيحة  يقدم  وهو  املهندس  ماجد  للفنان  قصريا 

مهمة للرجال املرتبطني.
وقال الفنان العراقي يف مقطع الفيديو: «دايما بقول 
تضلني  الزم  زوجته،  أو  حبيبته  يزعل  اليل  ويل  يا 

أمرية».
ويذكر أن ماجد املهندس تزوج مرة واحدة من سيدة 
تونسية ولم يدم الزواج طويًال، حيث رفض إىل اآلن 
أنجب  وقد  انفصالهم،  وسبب  هويتها  عن  الكشف 

منها ابنه محمد.
ويحرتم  شهم  رجل  أنه  للشباب  نصيحته  وبينت 
السيدات، وإذا شاء القدر ودخل يف عالقة حب جديدة 

لن يحزن حبيبته بل سيكرمها ويحرتمها.
أغنية  هي  العراقي  الفنان  أعمال  آخر  أن  ويذكر 
عىل  بها  الخاص  الربومو  نرش  حيث  «مسكني»، 
الصور  تبادل  تطبيق  عرب  الشخيص  حسابه 
الشعالن،  فيصل  كلمات  من  واألغنية  (انستغرام)، 

وألحان محمد محمد طويحي، وتوزيع سريوس.

@ÑÌäbn€a@Âfl@·‹»n‰€
ÒÜbè€a@bËÌc

ÂÇbé@ã�fl

التاريخ مدرسة لكل املعارف والعلوم ال يتفوق فيها إال أصحاب القدرات 
العالية والكفاءات الناضحة، وال أحد يستطيع استيعاب دروسها الثمينة 
إال الذين منحهم الله الصدق والوفاء يف القول والعمل، وال أحد يستفيد من 
ثمرات هذه املدرسة إال الذين حطموا اغالل التبعية ومزقوا كفن العبودية 
عىل  تتكئ  وال  منطق  عىل  تستند  ال  التي  القطيع  قناعة  وراءهم  وتركوا 

حجة أو برهان.
يمكن  ال  معاىف  وعقل  متحرر  وذهن  مفتوح  بقلب  التاريخ  يقرأ  لم  من 
واستلهام  الحياة  أرسار  التأريخ  ففي  واملستقبل،  الحارض  قراءة  له 
دروسه بوعي وشطارة يفتح امام الجميع وضوح الرؤية لبناء الحارض 

واملستقبل.
أمام صفحات التاريخ القريب الذي يهمنا نجد الشعارات تتلقح بشعارات، 
واألقوال تكرب وتنمو يف حاضنات ملوثة بعيدة عن منطق التحليل الصائب 

واملعرفة املتوجة بقدرة االستنتاج واالستنباط.
الكاذبة،  والوعود  الرباقة  بالشعارات  صباح  كل  يتحفنا  السيايس  يخرج 
ويقسم لنا بأنه القادر املقتدر عىل ادارة شؤون البالد والعباد وفق منطق 
هاربا،  وّىل  العدل  ان  نجد  الزمن  مرور  ومع  واملساواة،  واالنصاف  العدل 
واالنصاف يبكي من حاالت الظلم والتعسف، واملساواة غادرت داللتها من 
كثرة الحيف الذي وقع عليها، ولم يبق يف ساحة امللعب غري شعارات فارغة 
املنافقني  من  طوابري  وغري  بغيضة،  ودكتاتورية  مقرف،  وتسلط  بلهاء، 
تصفق لكل حاكم وتكيل املديح لكل مسؤول، وعندما تدور الدنيا ويغادر 
الحاكم لم يبق من مخلفاته غري ركام الشعارات التافهة وغري السجون 
عىل  شاهدا  التاريخ  ويبقى  األيتام،  وعويل  األرامل  أنني  وغري  واملعتقالت 
مسريته املخزية، وتعاد هذه االسطوانة املرشوخة مع الكثري من الحكام 
الذي لم يتعلموا قراءة التاريخ بعد، او أخذوا التاريخ من ذيله واستندوا اىل 

الحوادث املزيفة لكي يجدوا فيها ما يسوغ أفعالهم.
هذه الحالة نجدها يف ميادين أخرى غري ميدان السياسة، يف ميادين الثقافة 

واالقتصاد والعسكر والقضاء وغريها من ميادين الحياة املختلفة.
قد  وهؤالء  مرتني،  بحجر  اصطدم  من  األغبياء  أغبى  ان  لنا  يقولون 
اصطدموا بالحجر عرشات املرات دون أن يأخذوا من دروس التاريخ درسا 

واحدا.
كل الدول والحكومات استطاعت تحقيق النجاح يف مسريتها نتيجة للقراءة 
الواعية ألحداث التاريخ واالستفادة من تجارب شعوبها، والتمسك بكل ما 
هو مفيد يف مسرية البناء بعيدا عن لغة الطواويس والتربير املخجل وخلق 

املسوغات من اجل مصالحهم ومصالح املصفقني لهم.
الحرة  الحياة  رؤية  وبني  بيننا  العازل  الجدار  هذا  تحطيم  يستطيع  من 
واالبواب  النوافذ  فتح  عىل  والفروسية  الشجاعة  يمتلك  ومن  الكريمة؟ 
لكي ننظر من خاللهما اىل منظر السعادة والخري واألمل بعيدا عن مظاهر 

البكاء والحزن واللوعة؟
امامكم تاريخنا خذوا منه ما ينفعنا، واتركوا ما يعيق حريتنا وكرامتنا 

فلقد ملّت نفوسنا كثرة الشعارات الكاذبة.
اىل اللقاء ...

@›Ìá‰ßa@áºc
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