
بغداد/ الزوراء:

اسـتضاف معهد التطويـر القضائي، 

الطاولـة  اجتمـاع  السـبت،  امـس 

املسـتديرة الذي جمع السادة القضاة 

وأعضـاء االدعـاء العـام، العاملني يف 

محاكم حقوق اإلنسـان، وبني مكتب 

حقـوق اإلنسـان التابع لبعثـة األمم 

املتحدة ملساعدة العراق لبحث إجراءات 

منع التعذيب أثناء االسـتجواب.وقال 

املركـز اإلعالمي ملجلس القضاء األعىل 

يف بيان تلقته ”الزوراء“: إن ”االجتماع 

تمت فيه مناقشـة الرشوط القانونية 

التعذيب  والضمانـات اإلجرائية ملنـع 

االسـتجواب  اثنـاء  معـه  والتعامـل 

أن  اىل  الفتـًا  االحتجـاز“،  أماكـن  يف 

”االجتماع شهد مناقشة دور القضاة 

مراقبـة  يف  العـام  االدعـاء  وأعضـاء 

ومعالجـة مزاعـم التعذيـب يف أماكن 

االحتجـاز واالقرتاحـات حـول كيفية 

امليض قدما والتخلص منها إن وجدت 

أن ”االجتماع  هكذا حاالت“.واضـاف 

تم فيه عرض تقرير بعثة األمم املتحدة 

ملسـاعدة العراق/ املفوضية السامية 

لحقوق اإلنسان حول (حقوق اإلنسان 

لتطبيـق العدالة يف العـراق- الرشوط 

القانونية والضمانـات اإلجرائية ملنع 

التعذيب واملعاملة السيئة والذي صدر 

قبل شهرين)“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
الخبـرية االقتصادية، سـالمة  توقعت 
سميسـم، أن يقبل العـراق عىل ارتفاع 
كبري يف أسـعار املواد الغذائية الزراعية 
الشـتوية  الخطـة  تقليـص  بسـبب 
لهـذا املوسـم اىل النصـف، فيمـا دعت 
الحكومـة اىل رشاء املحاصيل الزراعية 
من الفالح إلشباع الطلب املحيل.وقالت 
سميسـم يف حديـث لـ“الـزوراء“: ان 
”الـوزارة مضطـرة لتقليـص الخطـة 

الشـتوية بنسـبة %50 بسـبب شـح 
املياه الذي سـيؤثر عىل نسـبة السقي 
للمزروعات، وهـذا يعني ان املنتوجات 
الزراعية سـتنخفض بمعـدل النصف، 
وكقاعـدة اقتصادية فإن كل يشء يقل 
معروضه يرتفع سعره“.وتوقعت ”اننا 
مع األسـف مقبلون عىل موسم ارتفاع 
الغذائيـة  املـواد  أسـعار، والسـيما يف 

الزراعية“ .

بغداد/الزوراء:
أعلنـت هيـأة املنافذ الحدوديـة إيراداتها 
املتحققـة يف تسـعة أشـهر، فيمـا أكدت 
تحقيق زيـادة مقدارهـا 62 مليار دينار 
عن العام املايض.وقال رئيس الهيأة، عمر 
الوائيل، يف ترصيح صحفي: إن ”اإليرادات 
املتحققة يف الفرتة من 1/ 1/ 2021 حتى 
30/ 9/ 2021 بلغـت 947 مليار دينار“، 
الفتا اىل أن ”االيـرادات املتحققة يف العام 
املايض باملدة نفسـها بلغـت 885 مليارا، 
أي أن نسبة الزيادة يف هذا العام 62 مليار 
دينار“.وأشـار إىل أن ”االيرادات املتحققة 
يف العام 2019 بلغت تريليونا و122 مليار 

دينار فيما بلغت االيرادات يف العام 2020 
تريليونـا و194 مليـار دينـار“. وأكد أن 
”هناك تصاعدا يف اإليرادات عىل الرغم من 
جائحـة كورونا، وكل ذلـك بفضل جهود 
كـوادر هيـأة املنافذ الحدودية“، مشـريا 
اىل أنـه ”تـم تفعيـل العمـل االلكرتونـي 
يف جميـع املنافـذ الحدوديـة واالتحادية 
من خالل اسـتخدام املنصـة االلكرتونية 
املعـدة من قبـل هيـأة املنافـذ الحدودية 
للمعاملة  االلكرتوني  بالتدقيق  والخاصة 
الجمركية“.ولفـت الوائـيل إىل أن ”منافذ 
إقليـم كردسـتان ال تـزال غـري خاضعة 

لسيطرة الحكومة االتحادية“.

بغداد/ الزوراء:
انهالت ردود األفعال الواسـعة حول 
الترصيحـات األخرية لوزيـر اإلعالم 
اللبنانـي، جورج قرداحـي، وما نتج 
عنها من عزلة عربية للبنان خصوصاً 
بعد إعالن السعودية سحب السفراء 

البحرين.وطلبت السـعودية  وتلتهـا 
والبحرين والكويت بمغادرة السفراء 
اللبنانيـني لديهـم خالل 48 سـاعة، 
وذلك عىل خلفية الترصيحات املسيئة 
التي صدرت عن مسـؤولني لبنانيني 
اسـتدعت  األخرية.وفيمـا  اآلونـة  يف 

لبنـان،  لـدى  سـفريها  السـعودية 
عـربت حكومـة اململكة عن أسـفها 
ملـا آلـت إليـه العالقـات مـع بريوت 
بسـبب تجاهـل السـلطات اللبنانية 
السعودية وقف  للحقائق.كما قررت 
كل الـواردات اللبنانية إىل اململكة.من 

جانبها، طلبت البحرين من السـفري 
اململكـة  مغـادرة  لديهـا  اللبنانـي 
خالل 48 سـاعة، حسـبما أفاد بيان 
نرشته وكالـة أنباء البحريـن (بنا).

وقـال البيـان إن القـرار جـاء ”عىل 
خلفية سلسلة الترصيحات واملواقف 

املرفوضة واملسـيئة التي صدرت عن 
مسؤولني لبنانيني يف اآلونة األخرية“.

البحرينيـة  الخارجيـة  وأوضحـت 
أن هـذا القـرار ال يمـس باللبنانيني 

املقيمني يف اململكة.

الزوراء / يوسف سلمان:
واصلت جموع املتظاهرين املحتجيـن رفضا لنتائج 
االنتخابات اعتصامها املفتـوح عند بوابات املنطقة 
الخرضاء من جهة الجـرس املعلق .وتصاعدت أعداد 

املحتجني امام بوابة املنطقة الخرضاء يف اليوم الحادي 
عرش عىل التوايل واملوافق امس السبت، رفضا لنتائج 
االنتخابـات واتهامـا للمفوضيـة بالتالعب يف نتائج 
االقرتاعـني العام والخاص، فيمـا تعتزم مجموعات 

اخـرى مـن املتظاهرين تنظيـم اعتصـام موحد يف 
بغـداد لزيادة الضغط عـىل املفوضية.كمـا واصلت 
الشـخصيات العشـائرية واملجتمعية انضمامها اىل 
االعتصـام املفتوح قرب بوابات املنطقة الخرضاء يف 

بغداد، حيث انضم ممثلو عشـائر شمال محافظات 
العراق واملنطقـة الغربية اىل االعتصام املفتوح قرب 

بوابات املنطقة الخرضاء يف بغداد.

روما/ متابعة الزوراء:
يف أول اجتمـاع حضـوري للمجموعـة 
منذ انتشـار جائحة كورونـا، انطلقت 
قمة قادة دول مجموعة العرشين ألكرب 
اقتصـادات عامليـة، امـس السـبت، يف 
محادثات تستمر يومني من املنتظر أن 
تقر بالتهديد الوجودي الذي يشكله تغري 
املنـاخ، لكنها لن تسـفر عـن التزامات 
جذريـة جديـدة ملكافحة زيـادة درجة 
حرارة األرض.وكشـفت مسـودة بيان 

عـن أن البلـدان الكبرية مـن املرجح أن 
تشدد قليال تعهداتها بالتحرك من أجل 
مكافحـة تغـري املناخ، لكنهـا لن تضع 
أهدافا جديدة صارمة يقول ناشـطون 
إنهـا رضوريـة للحيلولـة دون كارثـة 
بيئية.واستقبل رئيس الوزراء اإليطايل، 
ماريو دراجي، قادة مـن مختلف بقاع 
األرض، منهـم الرئيـس األمريكـي جو 
بايدن ورئيس الـوزراء الهندي ناريندرا 
مـودي يف أول قمة ملجموعـة العرشين 

بالحضـور الشـخيص منـذ عامني مع 
بدء انحسـار جائحة كوفيد-١٩.وعىل 
الرغـم مـن أن النقـاش بشـأن املناخ 
سـيهيمن عىل معظم مناقشات اليوم 
األول للقمـة، فإن املحادثات ستشـمل 
والتعـايف  كوفيـد-١٩  جائحـة  أيضـا 
القـادة  االقتصـادي. كمـا سـيناقش 
املخاوف املتعلقة بزيادة أسعار الطاقة 

وأزمة سالسل اإلمداد املطولة.
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:
قتل متظاهران سودانيان يف منطقة أم درمان 
بشـمال غـرب الخرطـوم خـالل التظاهرات 
الحاشـدة، بحسـب ما أعلنت لجنـة األطباء 
أن  اللجنـة  السـودان.وأضافت  يف  املركزيـة 
املتظاهرين كانا يشاركان مع عرشات اآلالف 
السودانيني يف التظاهرات الرافضة لإلجراءات 
التي قام بها قائد الجيش السـوداني، الفريق 
عبـد الفتاح الربهان، وحله ملجليس السـيادة 
والـوزراء وفـرض الطوارئ.وأظهـرت صور 
ومقاطع بثها ناشطون، تجمعات ملتظاهرين 
بمناطـق جنوب الخرطوم كجـربة والكالكلة 

والحماداب والشـجرة، فيما أكد شهود عيان 
انطالقـة مواكـب أخـرى بمدينـة أم درمان، 
اسـتعدادا لـ“املليونية“.كما تجمع اآلالف يف 
شارع السـتني رشقي الخرطوم، كما شهدت 
محطة املؤسسـة بالخرطوم بحري وشـارع 
األربعـني (الشـهيد عبـد العظيـم) بمدينـة 
فرضـت  مماثلة.فيمـا  تجمعـات  أمدرمـان 
أجهزة األمن طوقاً أمنياً حول منطقة وسـط 
الخرطـوم بمحطـة القـرص الرئـايس ومقر 
مجلـس الـوزراء، فضال عـن إحـكام إغالق 

الجسور الرابطة بني مدن الخرطوم الثالث.

عدن/ متابعة الزوراء:
قتـل 12 شـخصا امس السـبت إثر انفجـار يف محيط 
مطار عدن جنوب اليمن، حسبما كشف مسؤول أمني 
حكومـي رفيع لوكالـة ”فرانس بـرس“.وكان مصدر 
أفـاد بسـماع دوي انفجار بمحيط مطـار عدن الدويل 
يف اليمن امس السـبت، الفتـا إىل االنفجار وقع بالقرب 

من البوابة الخارجية للمطار.وأكد املصدر سقوط عدد 
مـن القتـىل والجرحى ”أغلبهم من أمـن املطار“ جراء 
االنفجـار الناجم عن ”سـيارة مفخخة“.وقال مصدر 
أمني لوكالة ”رويرتز“ إن سيارة ملغومة انفجرت عند 
املدخل الخارجي للمطار مستهدفة نقطة تفتيش أمنية 

قرب فندق باملطار ونجم عن ذلك سقوط ضحايا.

دمشق/ متابعة الزوراء:
أعلنت سـوريا أن اثنني من جنودها 
أصيبا، امس السـبت، جـراء هجوم 
عـىل  إرسائيـل  شـنته  صاروخـي 
دمشـق.وأكدت  ريـف  يف  مواقـع 
الخارجية السـورية، يف بيان نرشته 

عـىل قناتهـا يف تطبيـق ”تليغـرام“ 
سـماع دوي انفجـارات يف محيـط 
دمشق، مضيفة: ”دفاعاتنا الجوية 
تتصدى لصواريخ معادية من اتجاه 
األرايض املحتلة عىل ريف دمشـق“.

وأوضـح مصدر عسـكري سـوري 

لإلعالم الرسمي أن إرسائيل يف حوايل 
السـاعة الـ11:17 من صباح امس 
أطلقـت ”رشـقة صواريـخ أرض-
أرض مـن اتجاه شـمال فلسـطني 
املحتلة، مسـتهدفة بعض النقاط يف 

ريف دمشق“.
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الزوراء/ حسني فالح:
الكردسـتاني  الوطنـي  االتحـاد  أكـد 
تمسـك القـوى الكرديـة بـأن يكـون 
رئيس الجمهوريـة املقبل من حصتها، 
وفيمـا اشـار اىل انـه ملتـزم باالتفاق 
املربم مع الحـزب الديمقراطي بشـأن 
منصبي رئاسـتي الجمهورية واالقليم، 
رجـح ائتالف دولة القانـون بأن تكون 
الحكومـة املقبلة توافقية وبمشـاركة 

الجميع.
الوطنـي  االتحـاد  عضـو  وقـال 
الكردسـتاني، طـارق جوهر، يف حديث 
الوطنـي  االتحـاد  ان  لـ“الـزوراء“: 
الكردستاني تاريخيا لعب دورا توافقيا 
يف العـراق ودائما يسـري يف الطرق التي 
تؤمن بحـل امللفات العالقـة بني بغداد 
واربيـل، وايضـا يحافظ عىل الدسـتور 
ويطبقـه، وكذلـك عـىل الديمقراطيـة 
والحريات الشخصية والعامة املوجودة 
يف الدسـتور. الفتا اىل: ان هذا النهج هو 
الذي يدفع باالتحاد ان يتعاون ويقرتب 
مـع االطراف الذين يؤمنون بالدسـتور 
وبالديمقراطيـة وبحـل املشـاكل مـع 
اقليـم كردسـتان وفـق الدسـتور، ويف 
هذه املـرة ايضا االتحـاد الوطني يعمل 
مع كل االطراف وفق هذه املستحقات.
واضـاف: ان االتحـاد الوطنـي حريص 
عىل ان يبقى منصب رئيس الجمهورية 

مـن حصـة الكـرد، وبعـد ذلـك داخل 
الكردسـتانية يعمـل االتحـاد  القـوى 
بجد ان يبقى هـذا املنصب من حصته، 
بسـبب وجود الكثري من االستحقاقات 
واالسـتحقاقات  االقليـم  يف  الداخليـة 
العراقيـة واالتفاقـات السـابقة التـي 

جرت بـني الحزبـني الكرديـني االتحاد 
والديمقراطـي بموجبهـا تـم تسـليم 
رئاسـة االقليم اىل الحزب الديمقراطي 
االتحـاد  اىل  الجمهوريـة  ورئاسـة 
مـازال  االتفاقيـة  وهـذه  الوطنـي، 
االتحاد ملتزمـا بها.واوضـح: انه اخر 

اجتماع حصـل بني الحزبـني الكرديني 
كان بعـد اعـالن نتائـج االنتخابـات يف 
السـليمانية، ومتحدثـا الحزبـني أكـدا 
انهما لـن يتطرقـا اىل موضوع منصب 
رئيس الجمهوريـة، ومبدئيا اتفقا عىل 
ان يكون املنصب من حصة الكرد وبعد 

ذلـك ربمـا يف االيـام القادمة ستشـهد 
لقاءات جديدة وتفاصيل اكثر يف كيفية 
ان  املناصـب. مؤكـدا رضورة  توزيـع 
يبقى املوقف الكردي موحدا خاصة بني 
الحزبـني الديمقراطـي واالتحاد ضمن 
برنامـج سـيايس اصالحـي موحـد يف 
العراق، يتضمن حل امللفات واملشـاكل 
العالقة بـني بغـداد واربيل.من جهته، 
قال عضو ائتالف دولة القانون، كاطع 
الركابـي، انـه مـن غري املمكـن ان يتم 
اختيار رئيس وزراء لتشـكيل الحكومة 
الجديدة بدون اتفاق االطار التنسـيقي 
والكتلة الصدرية، مشـريا اىل ان الواقع 
الحـايل يفـرز ان تكون هنـاك حكومة 
املفاوضـات  ان  اىل:  توافقية.واشـار 
واللقـاءات حتى اآلن لم تصل ملرحلة ما 
بحيث يكون فيها عىل مستوى تشكيل 
الحكومـة او اختيـار رئيـس الـوزراء. 
اللقـاءات  كل  اآلن  حتـى  انـه  مبينـا: 
املوجودة هي لقاءات تمهيدية للقاءات 
قادمة والتي سـتكون بعد اعالن نتائج 
االنتخابات النهائية.واضاف: ان كل ما 
يطرح من اتفاقات بـني املكون الواحد 
او مـع املكونات فيما بينها كلها ال ثقة 
بها، وحتى اآلن لم ترتِق هذه اللقاءات اىل 
مستوى املفاوضات أبداً، وإنما لقاءات 
تمهيدية والجميع بانتظار النتائج واىل 

ماذا ستفيض يف نهاية املطاف.
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بغداد/الزوراء:
حافظت أسعار رصف الدوالر، امس السبت، عىل 
أسعار  املحلية.وسجلت  األسواق  يف  استقرارها 
بيع الدوالر ١٤٨٫٠٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر، فيما 
لت أسعار رشاء الدوالر ١٤٧٫٥٠٠ دينار لكل  سجَّ
١٠٠ دوالر.وقرر البنك املركزي العراقي، يف وقت 
الدينار  أمام  الدوالر  رصف  سعر  تعديل  سابق، 
وزارة  من  الدوالر  رشاء  سعر  بلغ  إذ  العراقي، 
للمصارف  بيعه  سعر  أما  ديناراً،   ١٤٥٠ املالية 
فقد حدد بـ١٤٦٠ ديناراً لكل دوالر، فيما يكون 

سعر البيع للمواطن بـ١٤٧٠ ديناراً لكل دوالر.
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بغداد/ الزوراء:
اعلنـت املفوضيـة العليـا لالنتخابـات 
تطابـق نتائـج عمليـة العـد والفرز يف 
املحطـات املطعون فيهـا يف محافظات 
بغـداد وبابل ودياىل وميسـان وبنسـبة 
بيـان  يف  املفوضيـة  ١٠٠٪.وذكـرت 
أن  «الـزوراء»:  تلقتـه  للمفوضيـة 
«املفوضيـة انتهـت مـن عمليـة العـد 
والفرز اليـدوي للمحطات املطعون بها 
يف جانب الكرخ والبالغة ٣٨٧  محطة»، 
مشـريا اىل أن «النتائـج مطابقـة ١٠٠ 
باملئـة للعـد االلكرتوني».كمـا أعلنـت 
العليا املسـتقلة لالنتخابات،  املفوضية 
اول امـس الجمعـة، إتمامهـا عد وفرز 
محطـات محافظتـي ميسـان وديـاىل 
وجانـب الرصافة من بغداد .وذكر بيان 
للمفوضيـة تلقته «الزوراء»: أنها أتمت 
العد والفرز اليدوي للمحطات املطعون 
بها يف محافظتي ميسان ودياىل وجانب 
الرصافـة من بغـداد، بحضـور ممثيل 
الدوليني  الطاعنني واملراقبني  املرشحني 
أن  املخولني».وأضافـت  واإلعالميـني 
«نتيجـة عمليـة العـد والفـرز اليدوي 
ملحافظتـي ميسـان وديـاىل والرصافة 
سـرتفع إىل مجلـس املفوضـني؛ التخاذ 
املناسـبة بشـأنها يف ضـوء  التوصيـة 
املايض،  املتبعة».والخميس  اإلجـراءات 
أعلـن مكتـب مفوضيـة االنتخابات يف 
بابل مطابقة نتائج العد والفرز اليدوي 

مع اإللكرتوني، مبيناً أن نسبة التطابق 
وصلـت اىل ١٠٠٪.وقـال مديـر املكتب، 
كفاح خضـري العامري، يف بيـان تلقته 
«الـزوراء»: إن «مفوضيـة االنتخابـات 
الصبـاح  سـاعات  ومنـذ  بـارشت، 
األوىل بعمليـة العـد والفـرز للمحطات 
االنتخابيـة البالغ عددهـا ١٧٠ محطة، 
والتـي تـم النظر بهـا وفق االجـراءات 
الفنيـة وتوفر األدلـة وبتوصية مجلس 
ـت املبارشة  املفوضـني»، مبيناً أنه «تمَّ
بفتح املحطات بقاعـة الرشف يف بناية 
الجنـدي املجهـول ومـن خـالل كوادر 
مخصصة للغـرض املذكـور وبحضور 
وارشاف بعثـة األمم املتحـدة وعدد من 
املراقبـني الدوليني واملحليـني وبتغطية 
من وسـائل اإلعـالم املختلفة».وأضاف 
أن «نسـبة التطابـق وصلـت اىل ١٠٠٪ 
لجميـع املحطـات وبـدون وجـود اي 
املعلنـة»،  األوليـة  بالنتائـج  اختـالف 
مشـرياً اىل أن «محرضاً رسـمياً سـيتم 
تدوينه بمـا أظهرته تلك النتائج ويرفع 
اىل مجلـس املفوضـني التخـاذ القـرار 
املناسـب يف شـأنه».يذكر أن املفوضية 
العليـا املسـتقلة لالنتخابـات تواصـل 
عمليـات العد والفـرز اليـدوي لجميع 
املحافظات تباعاً وللمحطات املشمولة 
بإجراءات املطابقة، استناداً لنص املادة 
٣٨ أوالً من قانـون االنتخابات املرقم ٩ 

لسنة ٢٠٢٠.
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بيالروس/ متابعة الزوراء:
أعلن حرس الحدود البيالرويس العثور عىل جثة مهاجر عراقي عىل حدودها مع 
يقدم  لم  البولندي  الجانب  فإن  البيالروسية  الدولة  حدود  لجنة  بولندا.وبحسب 
املساعدة للمهاجر العراقي، مما تسبب يف وفاته.ووفقا لحرس الحدود البيالرويس 
أجربت  البولندية  الحدود  رشطة  أن  إال  البولندية،  األرايض  يف  تويف  املهاجر  فإن 
داخل  إىل  املتويف  املهاجر  جثة  نقل  عىل  الرشعيني  غري  املهاجرين  من  مجموعة 
أرايض بيالروس.هذا وقد أعلنت الرشطة األملانية، الجمعة، أنها عثرت عىل مهاجر 
عراقي ميتا ضمن مجموعة من ٣٠ شخصا تم تهريبهم عىل ما يبدو عرب الحدود 

البولندية يف شاحنة.
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الزوراء / يوسف سلمان:
واصلت جموع املتظاهرين املحتجيـن 
اعتصامها  االنتخابات  لنتائج  رفضا 
املفتوح عند بوابات املنطقة الخرضاء 

من جهة الجرس املعلق .
بوابة  امام  املحتجني  أعداد  وتصاعدت 
الحادي  اليوم  يف  الخرضاء  املنطقة 
امس  واملوافق  التوايل  عىل  عرش 
االنتخابات  لنتائج  رفضا  السبت، 
نتائج  بالتالعب يف  للمفوضية  واتهاما 
االقرتاعني العام والخاص، فيما تعتزم 
املتظاهرين  من  اخرى  مجموعات 
تنظيم اعتصام موحد يف بغداد لزيادة 

الضغط عىل املفوضية.
العشائرية  الشخصيات  واصلت  كما 
االعتصام  اىل  انضمامها  واملجتمعية 
املفتوح قرب بوابات املنطقة الخرضاء 
عشائر  ممثلو  انضم  حيث  بغداد،  يف 
واملنطقة  العراق  محافظات  شمال 
قرب  املفتوح  االعتصام  اىل  الغربية 
بغداد،  يف  الخرضاء  املنطقة  بوابات 
االنتخابات  مفوضية  مطالبني 
والتأكيد  مطالبهم  اىل  باالستجابة 
رسقة  جريمة  عن  السكوت  عدم  عىل 
دائرة  توسع  مع  بالتزامن  أصواتهم، 
لنتائج  رفضا  املتظاهرين  احتجاج 
املنطقة  بوابة  قرب  االنتخابات 

الخرضاء من جهة الجرس املعلق .
تأكيده  الفتح  تحالف  جدد  ذلك،  وازاء 
املحتجني  املتظاهرين  استمرار جموع 
موقع  يف  االنتخابات  لنتائج  رفضا 
الخرضاء،  املنطقة  امام  االعتصام 
يريد  الشعبي  الشارع  ان  اىل  مشريا 

التي  الجهات  وكشف  الحق  احقاق 
تتالعب بأصوات الناخبني.

وقال عضو التحالف، مختار املوسوي، 
لـ“الزوراء“: ”نريد أن تكون الحقيقة 
املرشحني  إنصاف  يف  الفيصل  هي 
وناخبيهم الذي صوتوا يف االنتخابات“، 

اضحت  االنتخابات  هذه  ”ان  عادا 
للشخصيات  استهداف  مرشوع 

الوطنية واملضحية ”.
اوراق  من  االالف  ”وجود  ان  واضاف 
االقرتاع الباطلة هو بفعل فاعل وليست 
االستهداف  قضية  يجعل  ما  عفوية، 

واضحة من خالل التزوير اإللكرتوني“. 
الخارجية  الضغوط   ” ان  مبينا 
والتوجيه الذي يأتي للحكومة الحالية 
األمور  زمام  ومسك  السيطرة  افقدها 
القضايا  تجاه  بمسؤولية  والتصور 

السيادية يف العراق ”.
عىل  ضغوطا  هناك   ” ان  واضاف 
القيام  لعدم  الحالية  الحكومة 
بواجباتها عىل أتم وجه، حتى ترصفها 
مع بعض األطراف بغض الطرف وعدم 
ال  ترتكبها  التي  األخطاء  اىل  النظر 
ان  ”. مؤكدا  ذلك  له وصف غري  يوجد 
لساكنيها  ملك  العراقية  املحافظات   ”
سياسية  لجهة  تابعا  موردا  وليست 
تمنحه مقابل تنازالت او كسب منصب 
ابناء  املواطنني  حساب  عىل  سيايس 

وأهايل تلك املحافظات ”.
وكان اآلالف من الوجهاء والشخصيات 
املجتمعية  والنسويـة  العشائرية 
املتظاهرين  جموع  اىل  انضموا 
االنتخابات،  لنتائج  املحتجيـن رفضـا 
بوابات  أمام  املايض،  االسبوع  مطلع 
جهة  من  الخرضاء  املنطقة  دخول 
القوات  اغلقت  فيما  املعلق،  الجرس 
االمنية جميع مداخل املنطقة الخرضاء 
واملنطقة  الرئايس  املربع  فيها  بما 

الدولية. 

بغداد/ الزوراء:
توجهني  السبت،  امس  التخطيط،  وزارة  حددت 
السيارات،  أعداد  زيادة  ملف  مع  للتعامل  اثنني 
فيما أكدت وجود خطة لتنفيذ مشاريع مستقبلية 

لتخفيف الزخم املروري يف بغداد واملحافظات.
الزهرة  عبد  الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 
”اعداد  إن  صحفي:  ترصيح  يف  الهنداوي، 
السيارات بدأت تزداد بشكل كبري بعد عام 2003، 
حيث هنالك حالياً ما ال يقل عن 7 ماليني سيارة 
الحكومية  السيارات  الخاص فقط، عدا  للقطاع 
والتكاتك“.  والستوتات  الهوائية  والدراجات 
متوقعاً ”وصول العدد الكيل اىل 15 مليون سيارة 
خالل عام 2035، وربما تتغري هذه التوقعات، إذا 

كانت هنالك اجراءات معينة“.
وأضاف أن ”الوزارة تعمل باتجاهني للتعامل مع 
األول  واستريادها،  السيارات  اعداد  زيادة  ملف 
اخضاع املستورد منها لقرار املواصفات العراقية 
برشوط السالمة، إذ إن هذا االجراء بدأ منذ األول 
العجالت موديل  املايض وسيطبق عىل  أيلول  من 

2022 صعوداً، حيث لن يسمح بدخول أية عجلة 
دون هذا املوديل ما لم تكن مطابقة للمواصفات 
االوربية  املواصفات  تضاهي  التي  العراقية 

والخليجية يف نفس الوقت“.
وتابع أن ”االتجاه الثاني يطبق عرب لجنة مشرتكة 
ما بني وزارة التخطيط واملالية والجهات االخرى 
الخاصة  املعايري والضوابط  العالقة، لوضع  ذات 
باسترياد السيارات، إذ إن املوضوع يتعلق بشكل 
واملرور  والداخلية  واملالية  التجارة  بوزارات  اكرب 
مبيناً  وغريها“،  والرضيبة  والجمارك  العامة 
بهذا  املعنية  هي  القطاعية  الجهات  ”هذه  أن 

امللف“.
وبخصوص اإلجراءات الكفيلة بتقليل الزحامات 
الثالث  ”التوجه  ان  الهنداوي  بني  املرورية، 
بتوسيع  يتم  املرورية  الزحامات  بملف  املختص 
الشوارع، وهي ترتبط مع انشاء شوارع جديدة 
الشوارع  توسعة  عرب  سواء  جديدة،  وخطوط 
الخارجية بني املحافظات او الداخلية“، مؤكداً أن 

”هنالك مشاريع مستقبلية بهذا االطار“.

 وأوضح أن ”مرشوع الطريق الحلقي يف العاصمة 
الجهات،  كل  من  العاصمة  يف  سيحيط  بغداد 
داخل  املوجود  الزخم  امتصاص  مما سيسهم يف 
أن  إىل  اضافة  االطراف،  اىل  وتحويله  العاصمة 

بغداد  يف  جديدة  طرق  إلنشاء  مشاريع  هنالك 
واملحافظات“، الفتاً إىل أن ”هذه املشاريع سيكون 
لها تأثري كبري وايجابي يف فك هذا الزخم الكبري 

املوجود يف مراكز مدن بغداد واملحافظات“.

روما/ متابعة الزوراء:

يف أول اجتماع حضوري للمجموعة 

كورونا،  جائحة  انتشار  منذ 

مجموعة  دول  قادة  قمة  انطلقت 

عاملية،  اقتصادات  ألكرب  العرشين 

تستمر  محادثات  يف  السبت،  امس 

بالتهديد  تقر  أن  املنتظر  من  يومني 

املناخ،  تغري  يشكله  الذي  الوجودي 

لكنها لن تسفر عن التزامات جذرية 

حرارة  درجة  زيادة  ملكافحة  جديدة 

األرض.

وكشفت مسودة بيان عن أن البلدان 

قليال  تشدد  أن  املرجح  من  الكبرية 

تعهداتها بالتحرك من أجل مكافحة 

أهدافا  تضع  لن  لكنها  املناخ،  تغري 

ناشطون  يقول  صارمة  جديدة 

كارثة  دون  للحيلولة  رضورية  إنها 

بيئية.

اإليطايل،  الوزراء  رئيس  واستقبل 

مختلف  من  قادة  دراجي،  ماريو 

بقاع األرض، منهم الرئيس األمريكي 

الهندي  الوزراء  ورئيس  بايدن  جو 

ناريندرا مودي يف أول قمة ملجموعة 

منذ  الشخيص  بالحضور  العرشين 

جائحة  انحسار  بدء  مع  عامني 

كوفيد19-.

بشأن  النقاش  أن  من  الرغم  وعىل 

املناخ سيهيمن عىل معظم مناقشات 

املحادثات  فإن  للقمة،  األول  اليوم 

كوفيد19-  جائحة  أيضا  ستشمل 

سيناقش  كما  االقتصادي.  والتعايف 

بزيادة  املتعلقة  املخاوف  القادة 

أسعار الطاقة وأزمة سالسل اإلمداد 

املطولة.

يصوغوا  أن  أيضا  املنتظر  ومن   

خططا لتطعيم 70 باملئة من سكان 

العالم ضد مرض كوفيد19- بحلول 

عمل  قوة  وتشكيل   2022 منتصف 

ملكافحة أي جائحة مستقبلية.  

الرويس،  الرئيس  دعا  جانبه،  من 

مجموعة  دول  بوتني،  فالديمري 

باالعرتاف  اإلرساع  إىل  العرشين 

املتبادل بلقاحاتها املضادة لكوفيد-

.19

كما قال بوتني، الذي تحدث إىل قمة 

مجموعة العرشين عن ُبعد عرب رابط 

العاملية  الصحة  منظمة  إن  فيديو: 

يجب أن تكون أرسع يف اتخاذ قرارات 

املوافقة عىل اللقاحات.

الختامي  البيان  مسودة  وذكرت 

دول  أن  العرشين:  ملجموعة 

يصل  بما  تساهم  التي  املجموعة، 

الكربون  انبعاثات  من  باملئة   80 إىل 

العاملية، ستكثف جهودها للحد من 

ارتفاع درجة حرارة األرض يف نطاق 

املستوى  وهو  مئوية،  درجة   1.5

رضوري  إنه  علماء  يقول  الذي 

لتجنب أنماط مناخ جديدة كارثية.

أقروا  القادة  إن  البيان:  قال  كما 

أيضا بأهمية تحقيق صايف انبعاثات 

منتصف  بحلول  صفري  كربونية 

بعض  تزال  ال  هدف  وهو  القرن، 

أكثر دول العالم تسببا يف التلوث غري 

ملتزمة به.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة، امس السبت، 
لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف 
فيما  العراق،  يف  املستجد  كورونا 
جديدة  اصابة   682 تسجيل  اكدت 
 1952 وشفاء  وفاة  حالة  و27 

حالة.
تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
الفحوصات  عدد  ان  ”الزوراء“: 
 ،  13318 امس:  ليوم  املختربية 
الكلية:  الفحوصات  عدد  ليصبح 
تسجيل  تم  انه  مبينة   .15795760

682 اصابة جديدة و27 حالة وفاة 
وشفاء 1952 حالة.

الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 
 ،(97.4%)  2000511 الكيل: 
الكيل:  االصابات  حاالت  عدد  بينما 
التي  الحاالت  عدد  أما   ،2054202
تحت العالج: 30553، يف حني ان عدد 
املركزة:  العناية  يف  الراقدة  الحاالت 
الكيل:  الوفيات  حاالت  وعدد   ،217
امللقحني  عدد  ان  اىل  الفتة   .23138
عدد  ليصبح   ،  16609 امس:  ليوم 

امللقحني الكيل: 5858526.

الزوراء/ مصطفى فليح:
االقتصادية،  الخبرية  توقعت 
العراق  يقبل  أن  سميسم،  سالمة 
املواد  أسعار  يف  كبري  ارتفاع  عىل 
تقليص  بسبب  الزراعية  الغذائية 
اىل  املوسم  لهذا  الشتوية  الخطة 
اىل  الحكومة  دعت  فيما  النصف، 
رشاء املحاصيل الزراعية من الفالح 

إلشباع الطلب املحيل.
حديث  يف  سميسم  وقالت 
مضطرة  ”الوزارة  ان  لـ“الزوراء“: 
بنسبة  الشتوية  الخطة  لتقليص 
%50 بسبب شح املياه الذي سيؤثر 
للمزروعات،  السقي  نسبة  عىل 
الزراعية  املنتوجات  ان  يعني  وهذا 

النصف،  بمعدل  ستنخفض 
يشء  كل  فإن  اقتصادية  وكقاعدة 

يقل معروضه يرتفع سعره“.
مقبلون  األسف  مع  ”اننا  وتوقعت 
أسعار، والسيما  ارتفاع  عىل موسم 

يف املواد الغذائية الزراعية“ .
تعويض  ”سيحاولون  وأوضحت 
طريق  عن  الحاصل  النقص  هذا 
العراقي  الدينار  ان  وبما  االسترياد، 
فإن  الدوالر  تجاه  سعره  منخفض 
املستورد ستكون أسعاره غالية عىل 
الضحية  هو  سيكون  الذي  املواطن 
يف مواجهة هذه االزمة ألنه سيكون 
من  األسعار  ارتفاع  بأزمة  مطوقا 
الناتج  املعروض  قلة  أوال  خالل: 

عن انخفاض الحصة املائية، وثانيا 
ستكون  التي  االستريادات  بسبب 
انخفاض  بسبب  محال  ال  مرتفعة 

سعر الدينار“.
وعن املعالجات لهذه االزمة، اشارت 
هناك  يكون  ان  ”يجب  الخبرية 
الغذائية  املنتوجات  لزراعة  تكثيف 
من  املنتوج  كل  رشاء  ومحاولة 
عىل  تشجيعهم  اجل  من  الفالحني 

بيعه يف السوق املحلية“. 
وعدم  الطلب  ”إلشباع  ذلك  معللة 
السكان  من  الطلب  بني  فجوة  ترك 
السوق،  يف  املوجود  املعروض  وبني 
سيؤدي  الفجوة  حجم  اتساع  والن 

بالتايل اىل التضخم“. 

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
منطقة  يف  سودانيان  متظاهران  قتل 
أم درمان بشمال غرب الخرطوم خالل 
التظاهرات الحاشدة، بحسب ما أعلنت 

لجنة األطباء املركزية يف السودان.
كانا  املتظاهرين  أن  اللجنة  وأضافت 
يشاركان مع عرشات اآلالف السودانيني 
التي  لإلجراءات  الرافضة  التظاهرات  يف 
قام بها قائد الجيش السوداني، الفريق 
ملجليس  وحله  الربهان،  الفتاح  عبد 

السيادة والوزراء وفرض الطوارئ.
وأظهرت صور ومقاطع بثها ناشطون، 
جنوب  بمناطق  ملتظاهرين  تجمعات 
والحماداب  والكالكلة  كجربة  الخرطوم 
عيان  شهود  أكد  فيما  والشجرة، 
انطالقة مواكب أخرى بمدينة أم درمان، 

استعدادا لـ“املليونية“.
الستني  شارع  يف  اآلالف  تجمع  كما 

محطة  شهدت  كما  الخرطوم،  رشقي 
وشارع  بحري  بالخرطوم  املؤسسة 
بمدينة  العظيم)  عبد  (الشهيد  األربعني 

أمدرمان تجمعات مماثلة.
أمنياً  طوقاً  األمن  أجهزة  فرضت  فيما 
بمحطة  الخرطوم  وسط  منطقة  حول 
الوزراء،  مجلس  ومقر  الرئايس  القرص 
فضال عن إحكام إغالق الجسور الرابطة 

بني مدن الخرطوم الثالث.
الحرية  وقوى  املهنيني  تجمع  وكان 
والتغيري، فضالً عن نقابات عدة دعت إىل 
املشاركة يف التظاهرات، عرب منشورات 
عىل مواقع التواصل، كما حددت الغرفة 
مسارات  أكتوبر   30 ملليونية  املركزية 
الثالث،  العاصمة  مدن  يف  التظاهرات 
إىل  الخرطوم  تظاهرات  ستتجه  حيث 
شارع املطار فيما ستتجه مواكب مدينة 
أم درمان إىل مقر الربملان، بينما ستكون 

تظاهرات  وجهة  الوسطى“،  ”املحطة 
مدينة الخرطوم بحري.

كما خطت بعض الكتابات عىل الجدران 
يف الخرطوم داعية إىل املشاركة، بعد أيام 
الدعوة إلرضاب وعصيان شامل يف  من 

العاصمة السودانية.
التظاهرات  لهذه  األسايس  الشعار  أما 
الذي انترش بني السودانيني عىل فيسبوك 
وتويرت فهو ”الردة مستحيلة“، يف إشارة 
االنتفاضة  قبل  وملا  للوراء،  العودة  إىل 
التي استمرت شهورا وانتهت بإسقاط 
الرئيس السابق عمر البشري يف نيسان/
انتقالية  سلطة  وتشكيل   2019 أبريل 
بها  منوطة  والعسكريني  املدنيني  من 
تسليم  حني  إىل  البالد  شؤون  إدارة 
ديمقراطيا  منتخبة  حكومة  إىل  الحكم 

عام 2023.
إىل  والداعون  الناشطون  يرص  ذلك،  إىل 

”املواكب“  تكون  أن  عىل  التحرك  هذا 
سلمّية.

للعربية/ مصادر  أفادت  املقابل،  يف 
يف  واإلنرتنت  االتصاالت  بقطع  الحدث 
العاصمة، فضال عن إغالق كل الجسور 

باستثناء 2.
كان  السوداني  الجيش  قائد  أن  يذكر 
أكتوبر)،  املايض (25  االثنني  أعلن، يوم 
حل الحكومة واملجلس السيادي، وتعليق 

العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.
من  عدداً  األمنية  القوات  اعتقلت  فيما 
فضال  الحكوميني،  واملسؤولني  الوزراء 
قوى  ويف  عدة  أحزاب  يف  قياديني  عن 

الحرية والتغيري أيضا.
بني  التوتر  من  أسابيع  بعد  ذلك،  أتى 
الرشيكني  واملدني  العسكري  املكون 
عزل  منذ  بالبالد،  االنتقايل  الحكم  يف 

البشري.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزايل، امس السبت، حالة الطقس 
األيام  يف  رعدية  وعواصف  أمطار  هطول  توقعت  فيما  املقبلة،  لأليام  البالد  يف 

األربعة املقبلة.
األقسام  يف  األحد  اليوم  ”طقس  أن  ”الزوراء“:  تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 
الوسطى والجنوبية من البالد سيكون غائماً إىل غائم جزئي، يف حني سيكون 
تكون  الشدة  إىل متوسطة  أمطار خفيفة  لتساقط  مع فرصة  غائماً  الطقس 
رعدية أحياناً، أما درجات الحرارة فمقاربة لليوم السابق يف األقسام الشمالية 
البالد  والوسطى، بينما سرتتفع درجات الحرارة قليالً يف القسم الجنوبي من 
وستكون درجة الحرارة يف بغداد 34 مئوية ويف السليمانية 24 ويف ذي قار 37 

مئوية“.
وأضاف أن ”يوم االثنني سيكون الطقس غائماً وغائماً جزئياً يف بعض األحيان 
املناطق،  بعض  يف  الشدة  متوسطة  إىل  خفيفة  أمطار  لتساقط  فرصة  مع 
ورعدية أحياناً يف األقسام الشمالية والوسطى من البالد، فيما سيكون الطقس 
فمقاربة  الحرارة  درجات  أما  الجنوبي،  القسم  يف  كيل  غائم  إىل  جزئياً  غائماً 
لليوم السابق يف املناطق الوسطى والجنوبية، فيما ستنخفض الحرارة قليالً يف 

املناطق الشمالية“.
وأشار إىل أن ”طقس يوم الثالثاء سيكون غائماً جزئياً وأحياناً سيكون غائماً 
غائماً  فسيكون  الشمالية  املنطقة  يف  الطقس  أما  الوسطى،  املنطقة  يف  كلياً 
يكون غائماً مع تساقط زخات مطر بعد فرتة الظهرية تكون  وأحياناً  جزئياً 
خفيفة إىل متوسطة الشدة، ورعدية أحياناً، فيما سيكون الطقس غائماً جزئياً 
يف القسم الجنوبي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق يف املناطق الوسطى 

والجنوبية وسرتتفع درجات الحرارة قليالً يف املنطقة الشمالية“.
ولفت إىل أن ”توقعات يوم األربعاء فسيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة 
ويتحول  أحياناً  تكون رعدية  أماكن متفرقة  يف  لتساقط زخات مطر خفيفة 
الطقس تدريجياً إىل صحو يف املناطق الشمالية والوسطى، فيما سيكون الطقس 
صحواً مع بعض الغيوم يف املنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض قليالً 
لليوم  مقاربة  الحرارة  درجات  ستكون  فيما  والوسطى،  الشمالية  املنطقة  يف 

السابق يف املنطقة الجنوبية ”.

بغداد/ الزوراء:

امس  األمني،  اإلعالم  خلية  أفادت 

بحثاً  تفتيش  عملية  بتنفيذ  السبت، 

مدنيني  هاجمت  إرهابية  عنارص  عن 

استشهاد  إىل  أدى  ما  مكحول  جبل  يف 

وإصابة 4 مدنيني.

تلقته  بيان  يف  الخلية،  وذكرت 

األمنية  ”القوات  أن  ”الزوراء“: 

بالرشطة االتحادية والحشد العشائري 

منطقة  يف  تفتيش  عملية  تجري 

عنارص  عن  بحثاً  الحوائج،  حاوي 

قامت  اإلرهابية  داعش  عصابات  من 

بمهاجمة مجموعة من املدنيني الذين 

يعملون (فحامة) قرب قرية الحوائج 

يف جبل مكحول“.

اإلرهابي  ”الهجوم  أن  البيان  وأضاف 

أدى اىل استشهاد مدنيني اثنني وجرح 

اثنني آخرين“.

بغداد/الزوراء:

كشف مرصف الرافدين، امس السبت، 

منحت  التي  القروض  حصيلة  عن 

للمواطنني منذ شهر آب املايض.

وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان 

تلقته ”الزوراء“: إن ”القروض التي تم 

منحها وانجازها خالل شهر آب املايض 

بلغت 344 قرضا تنوعت مابني قروض 

البناء والرتميم واملشاريع الصغرية“.

وأوضح البيان إنه ”تم منح 273 قرضا 

 59 منح  وانجاز  الصغرية  للمشاريع 

قرضا   12 و  والرتميم  للبناء  قرضا 

 50 والبالغة  ارض  قطعة  يف  للبناء 

مليون دينار“.
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بغداد/ الزوراء:

انهالـت ردود األفعـال الواسـعة حول 

الترصيحـات األخـرية لوزيـر اإلعـالم 

اللبنانـي، جـورج قرداحـي، ومـا نتج 

عنها من عزلـة عربية للبنان خصوصاً 

بعد إعالن السـعودية سـحب السفراء 

وتلتها البحرين.

وطلبت السـعودية والبحرين والكويت 

بمغـادرة السـفراء اللبنانيـني لديهـم 

خـالل 48 سـاعة، وذلـك عـىل خلفية 

الترصيحـات املسـيئة التي صدرت عن 

مسؤولني لبنانيني يف اآلونة األخرية.

وفيما اسـتدعت السـعودية سـفريها 

لدى لبنان، عـربت حكومة اململكة عن 

أسـفها ملا آلت إليه العالقات مع بريوت 

اللبنانيـة  السـلطات  تجاهـل  بسـبب 

للحقائق.

كما قررت السعودية وقف كل الواردات 

اللبنانية إىل اململكة.

من جانبها، طلبت البحرين من السفري 

اللبناني لديها مغادرة اململكة خالل 48 

ساعة، حسبما أفاد بيان نرشته وكالة 

أنباء البحرين (بنا).

وقال البيان إن القرار جاء ”عىل خلفية 

سلسلة الترصيحات واملواقف املرفوضة 

واملسـيئة التـي صدرت عن مسـؤولني 

لبنانيني يف اآلونة األخرية“.

وأوضحـت الخارجية البحرينية أن هذا 

القـرار ال يمـس باللبنانيني املقيمني يف 

اململكة.

وزارة  أعلنـت  ذلـك،  غضـون  يف 

الخارجيـة الكويتيـة، امـس السـبت، 

أن الكويـت قررت اسـتدعاء سـفريها 

لـدى الجمهوريـة اللبنانية للتشـاور، 

ومغادرة القائم بأعمال سـفارة لبنان 

لدى الكويت خالل 48 ساعة.

وقالت عىل حسـابها يف تويـرت: إن هذا 

اإلجـراء جاء نظراً إلمعـان الجمهورية 

اللبنانيـة واسـتمرارها يف الترصيحات 

املواقـف  معالجـة  وعـدم  السـلبية 

املرفوضـة واملسـتهجنة ضـد اململكـة 

العربية السـعودية وباقي دول مجلس 

التعاون الخليجي، إضافة إىل عدم اتخاذ 

حكومة لبنـان اإلجراءات الكفيلة لردع 

عمليـات التهريب املسـتمرة واملتزايدة 

آلفـة املخدرات إىل الكويـت وباقي دول 

مجلس التعاون.

كمـا أضافـت: أن الكويـت تأسـف ملا 

آلـت إليه األمـور، وتؤكـد حرصها عىل 

اللبنانيـني املقيمـني يف الدولـة وعـدم 

املساس بهم.

من جانبها، أعلنت السلطات اإلماراتية، 

امس السبت، أنها سحبت دبلوماسييها 

لدى بريوت، كما أوصت مواطنيها بعدم 

السفر إىل لبنان.

وقـال وزيـر الدولـة اإلماراتـي بوزارة 

الخارجيـة، خليفة شـاهني املـرر: إن 

جـاء  الدبلوماسـيني  سـحب  ”قـرار 

تضامنا مع اململكة العربية السـعودية 

الشـقيقة يف ظل النهج غري املقبول من 

قبل بعـض املسـؤولني اللبنانيني تجاه 

اململكة“.

وجـاءت الخطـوة اإلماراتيـة عـىل إثر 

ترصيحات وزير اإلعالم اللبناني جورج 

قرداحي حول اليمن.

ويف بـريوت، أعرب رئيـس وزراء لبنان، 

نجيب ميقاتي، عن أسفه من إجراءات 

السـعودية إزاء بالده، وقـال إنه يجري 

اتصاالت للمسـاعدة عـىل تهدئة األزمة 

مع السعودية.

وقال ميقاتي يف بيان ”إننا نأسف، بالغ 

األسـف لقرار اململكة ونتمنـى أن تعيد 

قيادة اململكـة، بحكمتهـا، النظر فيه، 

ونحن من جهتنا سـنواصل العمل بكل 

جهد ومثابرة إلصالح الشـوائب املشكو 

منها ومعالجة ما يجب معالجته“.

وأضاف ”إن موقف وزير اإلعالم جورج 

قرداحـي الذي أعلنه قبـل توليه مهامه 

الوزارية ال يمثل رأي الحكومة“.

ويف البيان الذي نرشته ”الوكالة الوطنية 

اللبنانية لإلعالم“ ناشد ميقاتي ”القادة 

العرب العمل واملساعدة عىل تجاوز هذه 

األزمـة من أجل الحفاظ عىل التماسـك 

العربـي يف هـذه الظـروف الدقيقـة“. 

وأشار إىل أن حكومة مستمرة ”يف إجراء 

االتصاالت ملعالجة األزمة وتداعياتها“.

وتوجـه ميقاتـي، يف البيـان، إىل امللـك 

سـلمان بـن عبـد العزيـز، وويل عهده 

محمـد بـن سـلمان ”بخالـص آيـات 

التقديـر واالحرتام“ قائـال: ”نعرب عن 

رفضنا الشديد والقاطع إىل كل ما ييسء 

للعالقات األخويـة العميقة مع اململكة 

العربية السعودية“.

وشـدد عـىل التمسـك ”بـكل الروابـط 

األخويـة املتينـة وعىل سـعينا الدؤوب 

مـن أجل الحفاظ عـىل أفضل العالقات 

األخوية مع اململكة العربية السـعودية 

واألخوة يف مجلس التعاون الخليجي“.

ويف األثنـاء، دعا ميقاتـي وزير اإلعالم 

يف حكومتـه، جورج قرداحـي، لتقديم 

املصلحة الوطنية واتخاذ القرار املناسب 

إلصالح عالقات لبنان الخارجية.

مـن ناحيتـه، أعلـن وزيـر الخارجيـة 

اللبناني، عبد الله بو حبيب، أنه سينسق 

الجهود مع رئيس الجمهورية ميشـال 

عـون ورئيس الـوزراء إلصالح عالقات 

لبنان مع السعودية ودول الخليج.

ويف السـياق ذاته، دعـت مجموعة من 

رؤسـاء وزراء لبنـان السـابقني، وزير 

اإلعالم جورج قرداحي لالسـتقالة بعد 

أن أثارت ترصيحاته خالفا دبلوماسـيا 

واسـعا مع السـعودية. ويف بيان لهم، 

السـابقني،  الحكومـة  رؤسـاء  قـال 

الحريـري،  وسـعد  السـنيورة،  فـؤاد 

وتمام سـالم: إن ”آراء قرداحي رضبة 

للعالقـات األخويـة واملصالـح العربية 

املشـرتكة التـي تربـط لبنـان بالـدول 

العربيـة، وتحديـدا مـع دول مجلـس 

التعاون الخليجي“.

وكانت السعودية قد استدعت، الجمعة، 

سفريها يف لبنان للتشاور، وكذلك طلبت 

من سـفري لبنان لدى اململكـة املغادرة 

خالل 48 ساعة.

وجـاءت هـذه اإلجـراءات عـىل خلفية 

الفضيحـة الدبلوماسـية بـني الرياض 

وبـريوت، املتعلقـة بترصيحـات وزير 

قرداحـي،  جـورج  اللبنانـي،  اإلعـالم 

الـذي قال (قبـل تعيينه بهـذا املنصب) 

”برملـان  لربنامـج  يف حديـث مسـجل 

شـعب“ الذي بث عىل قنـاة ”الجزيرة“ 

يف معرض رده عىل سـؤال حول موقفه 

ممـا يحـدث يف اليمـن: ”شـعب يدافع 

عن نفسـه، هل يعتـدون عىل أحد؟.. يف 

نظري هذه الحرب اليمنية عبثية يجب 

أن تتوقف“.

واعترب قرداحي أن ”الحوثيني يدافعون 

عن أنفسـهم يف وجه اعتداء خارجي“، 

ليوجـه له أحـد الحضور سـؤاال: ”هل 

تعترب أن اإلمارات والسـعودية تعتديان 

عـىل اليمـن؟“. ورد قرداحـي: ”أكيـد 

فيـه اعتـداء، ليس ألنهم السـعودية أو 

اإلمارات، ولكـن ألن هنـاك اعتداء منذ 

8 سـنوات مسـتمرا، وما ال تسـتطيع 

تنفيـذه يف عامني أو ثالثة لن تسـتطيع 

تنفيذه يف 8 سنوات“.

بغداد/ الزوراء:
أكد وزير النفط، احسان عبد الجبار اسماعيل، 
امس السـبت، أن اتفاق أوبـك بزيادة االنتاج 
كاٍف السـتيعاب الطلب واسـتقرار السـوق، 
فيما اشار اىل ان العراق خطى خطوات كبرية 
يف مجـال الطاقـة النظيفة عـرب التعاقد مع 

كربى رشكات العاملية. 
وقـال اسـماعيل يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: 
إن“ معطيات سـوق النفط والطاقة يف ضوء 
ارتفاع اسـعار الغـاز والفحـم وبالخصوص 
يف اوربا واسـيا الناجمة عن العجز املعروض 
فيهما قد تؤدي اىل زيادة يف الطلب عىل النفط 

الخام  بحدود معينة خالل فرتة الشتاء“. 
وأضـاف أن“ منظمـة اوبك والـدول املؤتلفة 
معها (اوبك +) رشعت بزيادة يف انتاج دولها 
بمقدار 400 الف شـهريا من شهر اب املايض 
ولغايـة العـام القـادم“، مبينـا أن“ العـراق 
يـرى ان تلـك الزيادة الرتاكمية التي سـتصل 
اىل مليونـي برميـل يف اليـوم يف نهاية السـنة 
ستسـتوعب اي زيادة يف الطلب وسـتودي اىل 

استقرار السوق النفطي“. 

رضورة  عـدم  يـرى  أن“العـراق  اىل  واشـار 
اتخاذ اي قـرار يف زيادة قدراته االنتاجية عن 

املخطط لدول اوبك“. 
ولفـت من جانب اخر، إىل أن“ العراق يسـعى 
بقـوة لزيـادة انتاج الغاز من خـالل زيادة يف 
االستثمار بالحقول، فضال عن تعجيل خطط 
ومشـاريع مسـك الغاز املنبعث من النفط يف 
الحقـول النفطيـة العراقيـة خصوصـا عرب 
ضـخ االسـتثمارات يف مشـاريع رشكـة غاز 
البـرصة وبقيـة الحقـول الجنوبيـة وصوال 
اىل تحقيـق اعىل اسـتقاللية ممكنـة يف ملف 
الطاقة وسد العجز يف موسم ذروة االستهالك 
(فصل الصيـف) عرب االسـترياد من مختلف 

املصادر“. 
 وأكـد اسـماعيل أن“ العـراق خطى خطوات 
كبرية يف مجال الطاقـة النظيفة عرب التعاقد 
مـع كـربى رشكات الطاقـة العامليـة إلنتاج 
2500 ميـكاواط قبـل 2024، ضمن خططه 
يف تعديد مصادر صناعة الطاقة واملسـاهمة 
يف جهـود حماية البيئة ضمـن برنامج طاقة 

متكامل“.

مراسل كابول/ بي. بي. يس :
كل بضعـة أيـام يلقـى عـدد مـن الجثـث يف 
ضواحي مدينة جالل آباد برشق أفغانستان. 
تظهر عىل بعض الجثث آثار إطالق النار وعىل 
بعضها اآلخر آثار شـنق بينمـا بعض الجثث 
مقطوعة الرؤوس. و يجري وضع قصاصات 
مكتوبة بخط اليد يف جيوب الضحايا تتهمهم 
باالنتمـاء إىل تنظيـم مـا يعـرف بــ ”الدولة 

اإلسالمية“ يف أفغانستان.
ال يعلـن أحد مسـؤوليته عن عمليـات القتل 
املروعة خارج نطاق القانون لكن يعتقد عىل 
نطاق واسـع أن طالبان هي الجهة املسؤولة 
عـن ذلـك. ونفـذ تنظيـم ”داعـش“ تفجريا 
انتحاريا يف أغسطس/ آب املايض خارج مطار 
كابول أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا 
وهـو خصـم رشس لطالبـان. والجماعتـان 
منخرطتـان اآلن يف معركة دمويـة بعيداً عن 
األضواء ومدينة جالل أباد هي خط املواجهة 

فيها.
وأصبحـت أفغانسـتان اآلن أكثـر أمنـاً بعـد 
انتهاء تمرد طالبان وسـيطرتها عىل الحكم. 
لكن يف مدينة جالل أباد تواجه قواتها سلسلة 

شبه يومية من الهجمات الدقيقة.
ويسـتخدم تنظيـم ”داعش“ بعض أسـاليب 
الكـر والفر التي اسـتخدمتها طالبان بنجاح 
ضد الحكومة السابقة بما يف ذلك زرع عبوات 
ناسفة عىل جوانب الطرق وعمليات االغتيال 

الرسية.
وتنظيم ”داعش“يتهم عنارص طالبان بأنهم 
”مرتدون“ لعدم تشـددهم بمـا فيه الكفاية 
بينما تتهـم طالبان التنظيم بالغلو والخروج 

عن الدين.
إقليـم  يف  طالبـان  مخابـرات  فـرع  رئيـس 
ننغراهـار وعاصمته جالل آبـاد هو الدكتور 
بشري املعروف برشاسته. وقد ساعد سابقاً يف 
طرد التنظيم مـن معقله الصغري الذي أقامه 

يف إقليم كونار املجاور.
ينفـي الدكتـور بشـري أي صلـة لـه بالجثث 

التـي تلقى عىل جوانـب الطرقات لكنه يقول 
بفخر إن رجاله اعتقلوا العرشات من أعضاء 
التنظيـم. هـرب العديـد من عنـارصه الذين 
كانوا مسجونني يف ظل الحكومة السابقة من 
السـجون خالل الفوىض التي رافقت استيالء 

طالبان عىل السلطة.
يف العلـن يقلـل الدكتور بشـري وبقية أعضاء 
طالبـان مـن خطـر التنظيـم ويقولـون إن 
الحرب يف أفغانسـتان قد انتهت أخرياً وإنهم 
جلبوا السالم واألمن إىل أفغانستان وأي يشء 

يقوض هذه املقولة غري مرحب به.
بـل يذهـب الدكتـور بشـري إىل حـد االدعـاء 
بـأن تنظيم ”داعـش“ ال وجود له رسـمياً يف 
أفغانسـتان عىل الرغم من أن كل األدلة تشري 

إىل عكس ذلك.
ويقـول: ”اسـم ”داعـش“ يشـري إىل تنظيم 
يف  توجـد  ال  والعـراق.  سـوريا  يف  ينشـط 
أفغانستان جماعة خارج القانون هنا تحمل 

اسم ”داعش“.
وبـدالً مـن ذلك يصـف املجموعة التي تشـن 
بأنهـم ”مجموعـة  عمليـات ضـد طالبـان 
مـن الخونـة الذيـن تمـردوا عـىل حكومتنا 

اإلسالمية“.
يف الواقع ليس تنظيم ”داعش“ موجود بشكل 
رسـمي يف أفغانستان فحسـب بل أنشأ فرعاً 
محدداً له هناك يحمل اسم ”الدولة اإلسالمية 
-والية خراسان“ وخراسان هو االسم القديم 
آلسـيا الوسـطى التي تشـمل عدة دول ومن 

بينها أفغانستان.
وأكد التنظيم وجوده ألول مرة يف أفغانسـتان 
عام 2015 ونفذ هجمات مروعة يف السنوات 
التالية، لكن منذ استيالء طالبان عىل السلطة 
شن هجمات انتحارية يف مناطق من البالد لم 

يسبق له أن نشط فيها التنظيم.
يف وقت سـابق من هذا الشهر شـن التنظيم 
هجمات دامية عىل مسـاجد لألقلية الشيعية 
يف مدينة قندوز الشـمالية ومعقل طالبان يف 

قندهار.

بغداد/ الزوراء:
حّدد خـرباء أمنيون، امس السـبت، 
أسـباب الخروقات األمنيـة وآخرها 
الهجوم اإلرهابـي يف قضاء املقدادية 
بمحافظة دياىل، فيما اقرتحوا حلوالً 
ملعالجـات الوضع األمنـي بما يمنع 

الخروقات.
وقال الخبري األمني، أحمد الرشيفي، 
لوكالـة األنبـاء العراقيـة (واع): إن 
”املجموعـة اإلرهابية نفذت العملية 
يف دياىل وانسـحبت دون أن نستطيع 
إمسـاك خيط واحد توصلنا إليهم“، 
مبينـاً أن ”الخلل األمنـي يعود لعدة 

أسباب“.
تسـببت  املحاصصـة  أن“  وأوضـح 
املواجهـة،  يف  اإلمكانيـات  بتحديـد 
وبالتايل يحصل الخرق بشكل واضح، 
وبهذه الكيفية لو كان العراق يمتلك 
الجهـد التقنـي ألمكنـه مـن رصـد 
املجموعـة املهاجمـة والتعـرف عىل 

منفذيها“.
من جانبه، أكد الخبري معتز محيي: أن 
”عصابات داعش اإلرهابية تستهدف 
القرى البعيدة يف املحافظات“، مبيناً 
أن ”تركيـز القـوات األمنيـة هـو يف 

أقضية ومقرات املحافظة“.
وبـني أن ”عصابات داعـش تلجأ اىل 
االختباء يف جبال حمرين القريبة من 
مقـر املحافظة، ومـع تواجد القوى 
األمنيـة املتعـددة يف غرفـة عمليات 
ديـاىل كالحشـد الشـعبي والرشطة 

العشـائري  والحشـد  االتحاديـة 
وغريهـا، إال أن أسـباب تكـرار تلـك 
الخروقـات قد يعـود اىل عدم االتفاق 
عـىل إدارة امللف يف مـا بينهم، فضالً 
عـن وضـع القـوات بصـورة ثابتة 
ومستمرة كمعسـكرات ثابتة وليس 
قـوى متحركة، لذلك نجـد أن تحرك 
القـوات ضعيـف ويكـون بطيئـاً يف 
الوصول اىل األهـداف، مثل ما حصل 
يف املقداديـة ومناطق جنوب كركوك 

يف وقت سابق“.
وتابع أن ”املواطنـني وجهوا نداءات 
اىل القوات األمنيـة برضورة التواجد 
األقضيـة  مقـر  يف  واالسـتقرار 
والنواحـي“، الفتـاً اىل أن ”التبديالت 
يف تلـك املناطق أحدثـت ضعفاً فيها، 
إذ أن القـوات الجديدة ال تتوفر لديها 
تضاريـس  عـن  كافيـة  معلومـات 

املنطقة الجغرافية“.
وشـدد عىل ”رضورة تفعيـل الجهد 

القيـادات  وتعـاون  االسـتخباري، 
األمنيـة مع املواطنني، خاصة أن تلك 
املناطق تقع ضمن جغرافية واسعة 
وتضاريـس غـري معبدة مـا يصعب 
وصـول القـوات األمنيـة هنـاك بعد 
حدوث الواقعة، وهذا يستدعي إيجاد 

خطط بديلة غري تقليدية“.
وتابـع: ”ال بـد مـن تغيـري الخطط 
األمنية الكالسيكية، فضالً عن تغيري 
القدرات القتالية يف استعمال القوات 

املحمولـة، عرب نقل قـوات محمولة 
جـواً والذهـاب مبـارشة اىل موقـع 
الحادثة وامتالكها امكانيات الوصول 
هناك، وتنفيذ أوامر القيادات العليا، 
واالبتعـاد عـن النقل العـادي ضمن 
التضاريس الجغرافية الصعبة والتي 
تسـببت بتكـرار مثل هكـذا حوادث 
خاصة يف مناطق األنبار القريبة من 
الحـدود العراقيـة السـورية وكذلك 

جنوب كركوك“.
وكان محافظ ديـاىل مثنى التميمي، 
قد أكد، الجمعة، أن الوضع األمني يف 

املحافظة تحت السيطرة.
وقـال التميمـي يف ترصيـح لوكالـة 
األنبـاء العراقيـة (واع): إن“الوضع 
وهنـاك  السـيطرة،  تحـت  األمنـي 
تنسـيق عال بـني الحكومـة املحلية 
والـوزارات االتحادية لفـرض األمن 
املناطق السـيما  اسـتقرار  وإعـادة 

الساخنة“.
وشـنت عصابات داعـش اإلرهابية، 
يوم الثالثـاء املايض، هجوماً إرهابياً 
عىل قرية الرشـاد يف ناحية املقدادية 
بمحافظة دياىل، أسفر عن استشهاد 

11 مدنياً وجرح 6 آخرين.
وأصـدر رئيـس الـوزراء، مصطفى 
مـن  عـدداً  الخميـس،  الكاظمـي، 
األمنيـني  القـادة  إىل  التوجيهـات 
والعسـكريني يف ديـاىل، فيمـا طالب 
جميع الجهات بعدم استغالل مأساة 
املواطنني ألجل تحقيق أمور بعينها.
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تونس/متابعة الزوراء:
 قالـت أوسـاط سياسـية تونسـية مطلعـة 
الـذي  الخـاص  بالقطـاع  العـام  اإلرضاب  إن 
نفـذه االتحـاد العام التونيس للشـغل يف مدينة 
صفاقس هو رسـالة مبارشة إىل الرئيس قيس 
سـعيد، ومؤرش عـىل أن املنظمـة االجتماعية 
تنوي التصعيد يف املرحلة القادمة يف الوقت الذي 
تبحث فيه تونس عـن تهدئة األوضاع من أجل 

البحث عن حلول لألزمة االقتصادية الحادة.
وأضافت هذه األوساط أن رسالة التصعيد من 
جانـب النقابة واضحـة، وأن الجميـع ينتظر 
كيـف سـريد الرئيـس قيـس سـعيد، الفتة إىل 
أن االتحـاد يريـد أن يكـون رشيـكا مبارشا يف 
الحوار الوطني ألجل تأمني الخروج من األزمة 
الحاليـة، لكن الرئيس لديه نظرة أخرى للحوار 
تقـوم عـىل إرشاك واسـع للشـباب يف تحديـد 
خطط املستقبل، وال يريد الرهان عىل األطراف 
التـي كان لهـا دور يف األزمة بما يف ذلك االتحاد 

نفسه.
وأشـارت إىل أن االتحـاد ال يمكن لـه الترصف 
عـىل أسـاس دعونا نحصـل عىل جائـزة نوبل 
للسـالم مـرة أخـرى مثلما جـرى بعـد حوار 
2013، فالوضع مختلف والرئيس قيس سعيد 
يريـد إخـراج البالد مـن الوضع املـرتدي الذي 
أنتجـه حوار 2013 وسـاهمت فيه الحكومات 
التي دعمها االتحاد وشـارك فيها بممثلني له، 
وأّي جهـة تقف ضد هـذه املهمة فهي منحازة 

بالرضورة لخصومه.

وتجّمـع اآلالف من العمـال يف القطاع الخاص 
بتونـس الخميـس املايض أمـام مقـر االتحاد 
العـام التونيس للشـغل بمدينـة صفاقس ذات 
الثقل االقتصادي؛ تنديدا بما اعتربوه ”إجحافا 

بحق العاملني“ يف هذا القطاع.
وتلـت الوقفة مسـرية باتجاه مقـر محافظة 
(والية) صفاقس رفع فيها املحتجون شعارات 
منهـا ”وحـدة وحـدة يا عمـال ضـد الظلم و 

الطغيان“، و“الحق ُيفتّك وال يهدى“.
وعـىل هامـش االحتجاج، قـال الكاتـب العام 
املساعد املسؤول عن القطاع الخاص يف االتحاد 
بصفاقـس محمـد عبـاس ”لـن نتنـازل عـن 
املطالبـة بحق عمال القطـاع الخاص يف زيادة 
محرتمة يف األجور تحفظ كرامتهم، السـيما يف 
ظل تدهـور قدرتهم الرشائية التي فاقت 50 يف 

املئة“.
ودعا عباس الحكومة إىل ”تحمل مسؤولياتها، 
باعتبارهـا ضامنـة لالسـتقرار االجتماعي يف 

البالد“.
يمكـن  كيـف  محليـون  مراقبـون  وتسـاءل 
تتحمـل مسـؤوليتها يف حـوار  أن  للحكومـة 
اجتماعـي، وهـي قد تشـكلت منذ أيـام فقط 
وتحتاج إىل وقت لفهـم مختلف امللفات، فضال 
عـن أن أمني عام االتحاد نورالدين الطبوبي قد 
التقى رئيسـة الوزراء نجالء بودن وتم االتفاق 
عـىل اجتمـاع الحق ”لضبـط العالقـة وتحديد 
طريقـة العمـل مع مختلـف الـوزارات“، كما 
نقلت صحيفة ”الشـعب نيوز“ الناطقة باسم 

االتحاد.
بـإرضاب  سـيكتفي  االتحـاد  أن  يبـدو  وال 
الخميس، فهناك إشارات إىل أن نسق اإلرضابات 
قد يتوسـع ليشـمل مدنا أخرى، وهـو ما جاء 
يف ترصيحـات لعضو املكتـب التنفيذي حفيظ 
حفيـظ الذي قـال إن االتحاد ”يتحـّىل بالصرب 
االجتماعيـة  املفاوضـات  ملـف  يف  واملرونـة 
املتعلقة بالقطاع الخاص لكـن إذا كانت كافة 

األبواب مغلقة سيمر إىل النضال“.
وأشـار حفيـظ إىل أن إرضاب صفاقـس هـو 
”رسالة مفادها أن البداية من صفاقس لكنها 

ستعم الجهات األخرى“.
ويعتقد املراقبـون أن االتحـاد ال يريد أن يقبل 
بـدور ثانـوي يف املرحلـة القادمـة، خاصة أنه 
كان يلعـب دورا مؤثـرا خالل السـنوات العرش 
بعـد الثـورة، وقـاد مفاوضات تشـكيل أغلب 
الحكومات وفرض رشوط التفاوض املسـتمر 
بشـأن زيادة الرواتـب واالنتدابـات يف القطاع 

الحكومي.
كما أن هذا التصعيد هو رسـالة مبارشة أيضا 
للـرد عىل حملـة تضغط عىل االتحـاد من أجل 
القبـول بهدنـة اجتماعيـة يلتزم فيهـا بوقف 
اإلرضابات وعدم املطالبة بزيادة الرواتب خالل 
مدة ثالث أو خمس سـنوات، وأن املرحلة ليس 
لّيل الذراع مع سـلطة انتقالية تضع جهدها يف 
مكافحة الفسـاد وتسـعى لتحييد املؤسسات 
عـن التوظيف السـيايس واالسـتجابة ملطالب 
الناس بشـأن التحكم يف األسعار وتوفري فرص 

العمل.
وقـال وزير املالية األسـبق حسـني الديمايس ، 
إن ”الوضـع الحايل الذي تمر بـه البالد ليس يف 
حاجة إىل إرضابات يف ظـل الوضع االقتصادي 

واملايل الصعب وغياب اسرتاتيجية واضحة“.
وأضاف ”مخطئ تماما من يطالب اآلن بالزيادة 
يف األجور يف هذا الظـرف، وما دمنا قد انتظرنا 
عرش سنوات، يمكن االنتظار اآلن حتى تتضح 

الرؤية، وعىل القيادات (النقابية) أن تنتظر“.
وُتوّجـه لالتحاد انتقادات بشـأن سـعيه للعب 
دور سـيايس يف املرحلة املقبلـة يف وقت تحتاج 
فيـه البـالد إىل تخفيـف امللف السـيايس، الذي 
سـيطر عىل السـنوات العرش املاضيـة، لفائدة 
الرتكيز عىل الجانبني االقتصادي واالجتماعي.

وأثار أمني عام االتحاد غضبا بني أنصار الرئيس 
قيس سـعيد بعد ترصيحات أخرية له قال فيها 
”نريد نظاما سياسيا ال يقوم عىل اليد املطلقة، 
ال عـودة إىل الحكـم الفردي“، مـا اعترب موقفا 
سياسيا ضد قيس سعيد ومنحازا لخصومه يف 
وقت دأب فيه االتحاد عىل تربئة نفسـه من أّي 
تحالف مع أحزاب املنظومة السـابقة وخاصة 

حركة النهضة اإلسالمية.
لكـن عبيد الربيكي القيادي السـابق يف االتحاد 
يحث عىل إرشاك االتحاد يف الحوار بشأن املرحلة 
القادمة، معتربا أن ”حل املشـاكل االجتماعية 
التي ستكون السـبب الرئييس يف تحديد املسار 
مـع رئيـس الجمهوريـة ومـع الحكومـة هو 

إرشاك القوى االجتماعية“.
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امن ومجتمع

 بغداد/ الزوراء:

أعلنت وزارة الهجرة واملهجرين توزيع الوجبة 

الثانية من منحة الطوارئ التي خصصها رئيس 

الوزراء، مصطفى الكاظمـي، اىل النازحني اثر 

االحداث االخرية التي شـهدها قضاء املقدادية 

بمحافظة دياىل  .

وذكر مدير قسم املحافظات الوسطى يف دائرة 

شـؤون الفروع يف الـوزارة، مهنـد صالح عبد 

الرحيـم، يف بيان تلقته الـزوراء»: انه «بتوجيه 

مـن وزيـرة الهجـرة واملهجريـن ايفـان فائق 

جابـرو، تم تسـليم (٤٩) مسـتفيداً من منحة 

الطوارئ بعـد اكمال اجراءات التدقيق، وضمن 

الوجبـة الثانيـة بواقع مليـون دينـار للعائلة 

النازحة من قضاء املقدادية قرى ( نهر االمام ، 

الويسات وامليثاق) «، مؤكدا انه «سيتم شمول 

وجبات الحقة اليـوم وترافقها توزيع حصص 
غذائية وصحية لتلك العوائل «

وكانـت وزارة الهجـرة واملهجريـن قـد وزعت 

منحـاً الخميس املايض لــ (١١٠) من العوائل 

النازحة كوجبة اوىل.

واطلـق اهايل قضاء خانقـني يف محافظة دياىل 

حملة اغاثة ومسـاعدات انسانية للعوائل التي 

نزحت بسبب االحداث االخرية.

وقـال منظم حملـة االغاثـة عيل طالـب:» ان 

تنظيم الحملة وجمع مسـاعدات انسـانية تم 

باالشرتاك مع مجموعة من الخرّيين واملتطوعني 

يف خانقني لتقديم املساعدات لنازحي املقدادية 

القاطنني يف بعقوبة حالياً».

واضاف :» ان قافلة من املسـاعدات االنسانية 

املختلفـة انطلقت اىل بعقوبـة إلغاثة النازحني 

يف موقـف تضامني وانسـاني وواجب وطني، 

والطائفيـة  العرقيـة  املعايـري  عـن  بعيـدا 

واالعتبارات االخرى»، مؤكـدا :» ان دياىل تمثل 

تآخياً وتعايشـاً عريقاً، وعىل الجميع التكاتف 

والتضامـن حيال اي محـن او ازمات تطال اي 

بقعة يف املحافظة.

بغداد/الزوراء:

االتحاديَّـة  النزاهـة  هيئـة  كشـفت 

تفاصيـل عمليَّـة ضبط رئيـس إحدى 

(أحـد  املدنـي  املجتمـع  منظمـات 

املرشـحني لعضويَّة مجلـس النواب)، 

مؤكـدًة أنهـا تمت عـرب جهـات إنفاذ 

القانون بالتنسيق مع الهيئة والجهات 

القضائيَّة املختصة.

دائرة التحقيقات يف الهيئة، ويف معرض 

حديثهـا عـن تفاصيل عمليَّـة الضبط 

ـرٍة قضائيٍَّة،  ت بموجـب ُمذكَّ التـي تمَّ

أفـادت يف بيـان ورد «الـزوراء» أنهـا 

تلقت شـكوى تفيد بَتَعرُّض املشـتكي 

لعمليات ابتزاز ومسـاومة أقدم عليها 

املدعو (صباح الكنانـي) رئيس إحدى 

املدنـي ومرشـح  املجتمـع  منظمـات 

لعضويَّة مجلس النواب، مؤكدًة تواصل 

رئيس هيئة النزاهة االتحاديَّة شخصياً 

مع قـايض محكمة تحقيـق الرصافة 

ـة بالنظر بقضايا النزاهة فيما  املختصَّ

يخصُّ الشكوى.

وتابعـت ُموضحـًة: أنـه تـم التحضري 

من أجـل تنفيـذ مذكـرة الضبط بحق 

املشـكو منـه (الكنانـي) عـرب جهات 

إنفـاذ القانـون، قبـل إجـراء االقرتاع 

العام النتخابات مجلس النواب بيومني 

(يف الثامن مـن ترشين األول الجاري)، 

وتكللـت تلـك الجهـود، التـي تباركها 

الهيئـة وتثني عـىل كل جهـد وتعاون 

يفـيض إىل حفـظ املـال العـام ومنـع 

حاالت االبتزاز والفسـاد مـادام ضمن 

حدود القوانني والضوابط وتحت خيمة 

ن فريق من جهاز  القضاء الكربى، بتمكُّ

األمـن الوطني يف الثامن والعرشين من 

الشـهر الجـاري مـن ضبطه متلبسـاً 

بالجرم املشهود.

وكانـت الهيئة قد دعت املواطنني كافة 

واملقاولـني ورجال األعمـال وأصحاب 

الـرشكات إىل التعـاون معها من خالل 

اإلبالغ عن حاالت الفسـاد واملسـاومة 

واالبتزاز التي قـد يتعرضون لها، وذلك 

صة  عرب االتصـال بمنافذ الهيئة املُخصَّ

لذلك، منوهًة بأنها جادة بتفعيل تقديم 

املكافـأة للمخربيـن الذين يسـعون إىل 

حماية املال العام بالتعاون مع الهيئة.
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بغداد/الزوراء:
اعلنت خلية االعالم االمني، امس السبت، 
تمكـن قيـادة عمليـات بغـداد من فض 
نزاعات عشـائرية، والقبض عىل مطلقي 

عيارات نارية يف العاصمة.
وذكرت الخلية يف بيان ورد «الزوراء»: انه 
«تنفيـذاً لتوجيهـات قائد عمليـات بغداد 
بمالحقـة مرتكبـي (الدكة العشـائرية) 
ومطلقـي العيـارات الناريـة، والعابثـني 
تواصـل  وترويعهـم،  املواطنـني،  بأمـن 
قطعـات قيادة عمليات بغـداد مالحقتها 
ملن تسـول له نفسـه العبث بأمن وراحة 

املواطنني».

واضافت ان «قوة من اللواء الثامن رشطة 
اتحاديـة تمكنـت مـن فـض مشـاجرة، 
والحيلولة دون تطورها إىل نزاع عشائري، 
والقبض عىل مرتكبيها ومصادرة السالح 

الذي بحوزتهما يف جانب الكرخ».
واشـارت الخليـة اىل ان «قـوة مـن اللواء 
الخامس رشطة اتحادية ألقت القبض عىل 
متهم بإطـالق العيـارات النارية وترويع 
املواطنـني يف منطقة حي الجامعة، فضالً 
عن القبض عىل متهم بحيازة سـالح غري 
مرخص من قبل قوة من اللواء ١٥ الفرقة 
األوىل رشطـة اتحادية يف منطقة شـارع 

السعدون».

كركوك/الزوراء:
أعلن محافظ كركوك، راكان سـعيد الجبوري، امس 
السـبت، مسـتجدات تنفيذ خطة انفتـاح القطعات 
العسـكرية يف املحافظة، فيما كشف عن وجود خطة 
لنصب كامريات حرارية للمراقبة يف املناطق املفتوحة 
والنائية بكركوك.وقال الجبوري، يف ترصيح صحفي: 
إن «الوضـع األمنـي يف عموم محافظـة كركوك آمن 
ومستقر منذ أحداث الشهر املايض بعد قيام عصابات 
داعـش االرهابيـة بالتعـرض عـىل نقطـة للرشطة 
االتحادية يف قرية سطيح والذي أدى اىل استشهاد ١٣ 

عنرصاً وإصابة ٤ آخرين».وأضاف أنه «بعد توصيات 
املجلـس الوزاري لألمن الوطني وزيـارة وزير الدفاع 
ورئيـس أركان الجيـش وعـدد مـن قـادة العمليات 
املشـرتكة اىل املحافظـة، تـم تنفيـذ خطـة االنفتاح 
للقطعات العسـكرية بإرشاف مبارش مـن قبل قائد 
املقـر املتقدم الفريق الركن عـيل الفريجي، من بينها 
نرش فوج كامل»، مؤكداً «عدم تسـجيل أي حادث أو 
خرق أمني».ولفت إىل أن «القطعات مسـتمرة بتنفيذ 
خطة االنفتاح فضالً عن جاهزيتها املتكاملة تحسباً 
ألي عمـل إرهابي»، مشـرياً إىل أن «هنـاك تعاوناً بني 

جميع القطعات العسكرية واألمنية وتنسيقاً ودعماً 
من قبل إدارة كركوك لتلبية متطلبات القوات األمنية 
من تهيئة الطرق وتطهري وكري املبازل وتأمني األبراج 
والكامـريات الحرارية».وأكـد أن «الجميـع خاضـع 
للقانـون والوضع األمني مسـتقر حالياً يف كركوك»، 
الفتـًا إىل أن «هنـاك خطـة لنصب كامـريات حرارية 
للمراقبـة يف املناطـق املفتوحـة والنائيـة مسـتقبالً 
بحاجة اىل موافقات الجهات االتحادية املختصة، بما 
يعزز أمن القطعات العسكرية ويسهم يف قطع حركة 

فلول اإلرهاب».

بغداد/الزوراء:
تعتـزم وزارة الرتبية وضع خطة خاصة لتدريب الكوادر التدريسـية للمناهج الجديدة، 

فيما اكدت ان املناهج خاضعة للفحص.
وقـال املتحدث بإسـم الوزارة، حيدر فـاروق، يف ترصيح صحفي: انـه «جرى تكييف ٥ 
مواد دراسـية {الرياضيـات للصف السـادس االبتدائي، والحاسـوب للثاني املتوسـط، 

واالجتماعيات للمرحلة املتوسطة، واللغة العربية والحاسوب للخامس االعدادي}».
واشـار اىل انـه «جـرى إعالنهـا عـىل املوقـع االلكرتونـي للـوزارة ليتسـنى للكـوادر 

مراجعتها».
وتابـع: «هنالك خطة خاصـة إلدخال الكـوادر التدريسـية اىل دورات تدريبية للمناهج 
املختصة لغرض اتقانها بشـكل كامل». موضحـاً ان «عملية التكييف من نفس الكتاب 

واملناهج الجديدة خاضعة للفحص».

 بغداد/الزوراء:
كشـفت وزارة العدل، امس السـبت، عن 
تحـركات دبلوماسـية السـتعادة األموال 
والعقـارات العراقية يف األردن وسـويرسا 
ودول أخـرى، فيمـا لخصـت دورهـا يف 
الحفاظ عىل عقارات املواطنني يف املناطق 

املحررة.
وقال املتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، 
يف ترصيح صحفي: إن «دور وزارة العدل يف 
الحفاظ عىل عقارات املواطنني يف املناطق 
املحـررة، كان يتمثل يف نقل السـجالت اىل 
مناطق آمنـة يف تلك الفـرتة، والرجوع اىل 
السـجالت املركزية إلجـراء أي عملية بيع 

أو رشاء عـىل هـذه العقـارات، إضافة إىل 
وضع إشـارات حجـز عـىل بعضها لحني 

اثبات العائدية».
وأضـاف لعيبـي أن «وزارة العـدل نظمت 
مؤتمراً السرتداد األموال املنهوبة منتصف 
أيلول بإرشاف وزير العدل القايض سـاالر 
عبد السـتار محمد، وتم االتفاق عىل عقد 
عدة مذكرات تعاون واتفاقيات يف استعادة 
األمـوال والعقـارات يف الخـارج كذلك من 

خالل مكتب الدعاوى الخارجية».
وأكد أن «الوزارة لديها الكثري من التحركات 
الدبلوماسية الستعادة األموال والعقارات 

ومنها األردن وسويرسا وغريها

بغداد/ الزوراء:
أعلن محافظ واسـط، محمد جميل املياحي، امس السبت، خطة لتوسعة طريق كوت – 
بغداد.وقال املياحي، يف بيان تلقته «الزوراء»: إنه «تم تشـكيل غرفة عمليات مسـتمرة 
مع الجهات املعنية حول أزمة طريق كوت - بغداد واالسـتمرار بمعالجة املشاكل بشكل 
دائم.وأضـاف أنـه «تم عقـد اجتمـاع أول لغرفة العمليـات بحضور مدير عـام الطرق 
والجسور ممثال عن وزيرة االسكان، ومدير الهندسة العسكرية يف هيئة الحشد الشعبي، 
ومديـر عـام رشكة حمورابي للمقـاوالت العامة».ولفت إىل أنه «تـم وضع جملة حلول 
عاجلـة لتاليف مزيد من الخسـائر باالرواح واملمتلكات، وإصالح مقاطع الطريق االشـد 
خطورة».وأشـار إىل أنـه «تقرر مضاعفة فرق العمل يف مرشوع توسـعة طريق كوت - 
بغـداد وترسيع إكمـال جميع الفقرات، وتذويـب املعوقات، واملبـارشة بتجهيز الطريق 
بالعالمات املرورية ووسـائل االيضاح والتحذير والتخطيـط، واملبارشة بحمالت صيانة 
رسيعة للمقاطع املترضرة، إضافة إىل العمل بنظام الرادار وكامريات املراقبة والغرامات 

املرورية الفورية والحجز عىل املركبات املخالفة».
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 بغداد/الزوراء:
أفادت الرشطة املجتمعيـة يف دائرة العالقات 
واإلعـالم بـوزارة الداخليـة، امـس السـبت، 
بإيقـاف ثالث حـاالت ابتـزاز الكرتوني بينها 

زوج يبتز زوجته.
وذكر بيان للرشطة، تلقت «الزوراء» نسـخة 
منه: أن «مفارز الرشطـة تمكنت من إيقاف 
٣ حـاالت ابتـزاز الكرتونـي، اثنـان منهما يف 
األنبـار، والثالثـة بالعاصمـة بغـداد، جاءت 
العمليـات الثـالث بعـد ورود مناشـدات من 
الضحايـا اىل الرشطة املجتمعيـة عرب خطها 
الساخن املجاني (٤٩٧) يطالبن فيها بالتدخل 

إلنقاذهن من املبتزين».
أن «املفـارز املجتمعيـة يف  البيـان  وأضـاف 
االنبار تمكنت من الوصول إىل مبتزي لفتاتني 
يف املحافظـة واتخـذت بحقهمـا اإلجـراءات 
الالزمة، بعد أن كانا هدداهما بنرش صورهما 
عـىل مواقـع التواصـل االجتماعـي مقابـل 

الرضوخ لرغباتهم الدنيئة». 
وأشـار إىل أن «مفـارز الرشطـة املجتمعيـة 
ببغـداد من الوصول إىل شـخص هدد زوجته 
وملشـاكل أرسيـة بينهمـا بنـرش عالقتهمـا 
الخاصـة وأرسارهمـا الزوجيـة، تـم إحالـة 
قضيتهما إىل مديريـة حماية األرسة والطفل 
يف الـوزارة، كمـا تم منع الـزوج من نرش أي 
محتـوى يـيسء لسـمعة زوجتـه وحياتهما 
األرسية وبخالفه سـيعرض نفسه للمساءلة 

القانونية».

بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة وصـول ادوية االمراض 
الرسطانيـة عـرب مطـار بغـداد الـدويل ومن 

مناشئ عاملية رصينة.
وذكـرت الوزارة يف بيان انـه «تم وصول مادة 
عالج احد انواع رسطان الدم فضال عن وصول 
مادة لعالج فقر الدم املصاحب ملرض الفشـل 
الكلـوي وفقر الدم بسـبب اسـتخدام العالج  

الكيميائي ملرىض الرسطان».
ولفتـت اىل «وصول مادة لعالج رسطان الغدد 
اللمفاويـة املنتكـس ومرىض رسطـان الجلد 

(ميالنومـا) ومـادة لعالج مـرىض الرسطان 
الذين يتلقـون العالج كيميائـي كابت للنقي 
الـدم  العظـم، نقـص كريـات  وزرع نخـاع 
البيضـاء املزمـن (neutropenia) ويف عملية 
جمـع الدم من خارج نخـاع العظم لحقنه يف 

عملية زرع نخاع العظم».
واشـارت اىل انـه «تـم انجـاز كل االجـراءات 
الكمركيـة املتعلقـة بعقـود هذه املـواد بعد 

وصولها من قبل قسم اإلخراج الكمركي».
وعلقـت وزارة الصحـة، امس السـبت، حول 
تلقيـح األطفـال ومـن هـم مـن دون الـ١٨ 

عاما.
وقالـت عضو الفريق اإلعالمـي للوزارة، ربى 
فالح، يف ترصيح صحفي: إن «تطعيم األطفال 
بلقاح فريوس كورونا ليـس من األولويات»، 
مبينة أن «الرتكيز يكون عىل الفئات العمرية 

الكبرية وأصحاب االمراض املزمنة».
وأضافت فـالح أن «منظمة الصحـة العاملية 
لم تصدر حتـى اآلن أي تعليمات حول إعطاء 
اللقـاح ممن هم اقـل من ١٨ عامـا، وإذا ما 
صدرت أي تعليمات سـيبارش العـراق العمل 

بها».

بغداد/الزوراء:
أكـد مجلـس الخدمـة االتحادي 
التزامه بفقـرة إيقاف التعيينات 
بقانـون  املشـمولني  باسـتثناء 
رقـم ٦ لسـنة ٢٠٠٠ وأربع فئات 
أخـرى، فيمـا أعلن قـرب إطالق 
االسـتمارة الخاصة بثالث دوائر 

غري مرتبطة بوزارة.
وقال الناطق الرسـمي للمجلس، 
«مجلـس  إن  اللهيبـي:  وسـام 
الخدمـة ملتزم بقانـون املوازنة 
وخصوصـا  االتحاديـة  العامـة 
بالفقـرة ١٢ التـي نصـت عـىل 
باسـتثناء  التعيينـات  ايقـاف 

املشـمولني بقانون رقم ٦ لسـنة 
٢٠٠٠ وحملـة الشـهادات العليا 
واالوائل واملاء واملجـاري ووزارة 

االعمار واالسكان».
وأضاف اللهيبي أن «املجلس بارش 
باملوافقة عىل تعيني اكثر من ٥٦ 
الفاً من الكوادر الطبية املشمولة 

بالقانون رقم ٦ القانون االول».
ولفت إىل أنه «بعد وصول الدرجات 
السـاندة  للكليـات  الوظيفيـة 
(العلوميـني)  الصحـة  لـوزارة 
والبالغ عددهم ٧٠٥٠، تم إطالق 
االسـتمارة الخاصة بهم بتأريخ 
بتأريخ  واغلقـت   ،٢٠٢١/٩/١٥

٢٠٢١/١٠/٤»، الفتاً إىل أن «هذه 
الدرجات اآلن يف مرحلة التدقيق، 
وتم اسـتحصال موافقـة تعيني 
١٥٪ من حملة الشـهادات العليا 
مـن ضمنها رغم رفـض ذلك من 

قبل وزارة الصحة».
وزارة  درجـات  وبخصـوص 
اللهيبي  االعمار واالسـكان، قال 
إن «املجلـس وافـق عـىل تعيـني 
 ١٤٨ وعددهـم  املشـمولني 
شـخصاً، إضافة إىل املوافقة عىل 
تعيـني موظفـي مـاء ومجـاري 
البرصة وبابـل وذي قار». مؤكداً 
انـه «سـيتم خـالل أيـام اطالق 

االستمارة الخاصة بديوان الرقابة 
املاليـة وبيـت الحكمـة ومجلس 
الدولـة لحملة الشـهادات العليا 
واالوائـل بعـد وصـول درجاتهم 

وتخصيصهم املايل».
وأشار إىل أن «املجلس اآلن بانتظار 
الوظيفيـة  الدرجـات  وصـول 
إطـالق  لغـرض  وتخصيصاتهـا 
التعيينـات للفئـات املشـمولة»، 
خاطـب  «املجلـس  أن  مبينـاً 
الـوزارات والجهات غري املرتبطة 
بوزارة لغرض تزويده بالدرجات 
الوظيفية والتخصيص املايل لكن 

لم ترد االجابة لغاية اآلن».

كربالء/الزوراء:
عقد محافظ كربالء، نصيف جاسـم الخطابي، 
امـس السـبت، اجتماعـا مع معـاون املحافظ 
لشـؤون ادارة الخدمـات محمد كامـل، ومدير 
بلدية كربالء مازن اليـارسي، واملعاون االداري 

ملدير بلدية كربالء ورؤساء االقسام يف الدائرة.
وقدم الخطابي بحسـب بيان تلقتـه «الزوراء» 
«شكره وتقديره اىل كافة كوادر مديرية بلدية 
كربالء والتسـجيل العقـاري والزراعة وكل من 
سـاهم برسعة انجاز قطع االرايض السكنية يف 

املحافظة».
وشـهد االجتماع «مناقشة تهيئة قطع االرايض 
وبالتنسيق مع مديرية زراعة كربالء والتسجيل 
العقـاري من اجـل توزيعها عـىل كافة رشائح 

املجتمع الكربالئي واملواطنني».
وأكـد الخطابـي، وفـق البيـان، «عـىل تكثيف 
الجهـود مـن قبـل الدوائـر بفرز قطـع ارايض 
جديدة تشـمل كافة الرشائـح واملواطنني وفق 
الخطة التي تم اعدادها بهذا الخصوص، مشريا 
اىل عدم صحـة ما ورد من أخبار باسـتبعاد او 

حـذف دائرة او رشيحة من قطـع االرايض وان 
الخطة تسري كما مخطط لها».

وأوضح البيان إنـه «تم االتفاق عىل تحديد يوم 
االثنني القادم املصادف االول من شـهر ترشين 
الثانـي القادم موعـدا إلجراء القرعـة الخاصة 
بقطـع االرايض السـكنية للكـوادر الرتبوية يف 

املحافظـة بواقع ١٧٠٥ قطعة ارض سـكنية». 
الفتـا اىل «ان هـذه هـي الوجبـة االوىل وهنالك 

وجبات اخرى».
ووجه الخطابي «مديرية البلديات يف املحافظة 
بإكمال تهيئة قطع االرايض يف الوحدات االدارية 

يف املحافظة».

@—”Ïm@ÚÓ»‡n1a@Ú†ãì€a
@xÎå@bË‰Ói@åaçnia@p¸by
ÜaáÃi@¿@ÈnuÎå@çnia

ÚÓæb»€a@Úzó€a@äaã”Î@pb˜–€a@ÍâÁ@·Ó»�m@äbƒn„bi@Zfib–†˛a@|Ó‘‹m@Êdìi@Úzó€a

bË”˝†gÎ@ÚÓ–Ó√Ï€a@pbuäá€a@Êdìi@bzÓöÏm@äáóÌ@Úflá©a@ê‹™

ÚÓ„b†ãè€a@üaãfl˛a@ÚÌÎÜc@fiÏñÎ@…fl

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                                        العدد:١/استمالك/٢٠٢١

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة                                       التاريخ : ٢٠٢١/١٠/٢٨

اعالن
اىل املدعى عليه / ١- نادية عبد االمري باقر مرزه

                      ٢-ناهدة عبد االمري باقر مرزه
                      ٣- كواكب عبد االمري باقر مرزه 

أقام (مدير بلدية الكوفة إضافة لوظيفته) ضدك الدعوى البدائية املرقمة ١/اسـتمالك/٢٠٢١ 
طلب فيها (اسـتمالك القطعة املرقمة ٣/٣٤ مقاطعة ٧ السـهيلية وفق احكام القانون ٨٠ )، 
وذلـك لغرض تنفيذ التصميم االسـايس واسـتعمالها للنفع العام، لذا اطلـب دعوتكم للمرافعة 
وتقدير مسـاحة القطعة املراد اسـتمالكها والبالغة واحد دونم و ١٢ اولك و ٥٠ مرت نقل ملكية 
القطعة املرقمة اعاله املراد اسـتمالكها اىل دائرة موكيل، وملجهولية محل اقامتك حسـب رشح 
القائم بالتبليغ وإشعار مختار واختيارية منطقة حي الغدير املدعو (عيل عبد الحسني الدعمي)، 
فقد قرر تبليغك اعالنا بصحيفتني يوميتني للحضور أمام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 
٢٠٢١/١١/٩ الساعة التاسعة صباحا، وعند عدم حضورك او ارسالك من ينوب عنك قانونا او 

تقديمك ملعذرة مرشوعة فسوف تجرى املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض
محمد كامل كرماشة

إعالن
اىل الرشيك (كرار ياسـني عبود) اقتىض حضورك اىل 
صنـدوق االسـكان الكائن يف النجـف، وذلك لتثبيت 
اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك (انتصار يوسـف 
عبد) بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة 
(١/١١٧٦) املقاطعـة (٣٣/ الحـريه) حدود بلدية 
النجـف، ولغرض تسـليفه قرض االسـكان وخالل 
مدة اقصاها خمسة عرش يوما داخل العراق وشهر 
واحد خارج العراق من تاريخ نرش اإلعالن، وبعكسه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة             نموذج رقم (٢٨) تسجيل عقاري

دائرة التسجيل العقاري يف غماس
اعالن

طلب تسجيل عقار مجدد
بناًء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ ٥ / ٩ / ٢٠٢١ لتسـجيل تمام 
العقار تسلسـل ١٤٣٤ الرشق بإسـم صالح مهدي شعشـاع مجدد باعتبار 
حائز له بصفة املالك للمدة القانونية، ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا 
لتسجيل وفق احكام قانون التسجيل العقاري رقم (٤٣) لسنة ١٩٧١ قررنا 
اعـالن هذا الطلـب، فعىل من يدعي بوجود عالقة او حقـوق معينة عىل هذا 
العقـار تقديـم ما لديه مـن بيانات اىل هـذه الدائرة خالل مـدة ثالثني يوما 
اعتبـاراً من اليـوم التايل لنرش اإلعـالن، وكذلك الحضور يف موقـع العقار يف 
الساعة العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن، وذلك إلثبات 

حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
املالحظ
مطرش نعيم صرب

فقدان
فقد مني الوصل املرقم/ ٨٧٣٧٠١ 
يف ٢٠٢١/٨/٢٢ والصـادر مـن 
النجـف بإسـم (إبراهيم  بلديـة 
محمود عيل) فعىل من يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار.

No: 7589   Sun   31     Oct    2021العدد:   7589    االحـد    31    تشرين االول     2021



البرصة/الزوراء:
طالبـت مديرية قضـاء الزبري التابع 
ملحافظة البـرصة بتعويضات مالية 
للمزارعني الذين ترضرت مزارعهم يف 
العـام 2020 نتيجة األمطار الغزيرة 

التي تحولت إىل حبات برد كبرية.
وقـال صالـح حسـن لعيبـي مدير 
زراعـة الزبري يف ترصيح صحفي  إن 
”عـدد املـزارع املتـرضرة يبلغ 250 
مزرعـة والتي تم إتـالف 1750 ألف 
دونـم مسـتغلة لزراعـة الطماطـم 
بنسـبة  الخسـارة  كانـت  بالتـايل 
%100“، مبينـاً أنه ”قـد مىض عام 
ولـم يتم تعويـض املزارعني من قبل 

الحكومة“.
وأشار لعيبي إىل أن ”اإلنتاج السنوي 
محافظـة  يف  الطماطـم  ملحصـول 
البـرصة يبلـغ نصـف مليـون طـن 
املحافظـات  باقـي  إىل  ويصـدر 
العراقية“.ولفـت إىل أن ”عدد مزارع 

الزبـري يبلغ عددها الـكيل من 1700 
اىل 2000 مزرعـة تزرع سـنوياً تبعاً 

للظروف االقتصادية.
وبـني أن ”معانـاة املـزارع البرصي 
اليـوم واضحـة جـداً وهـي تتمثـل 
بمنافسـة املنتج األجنبي وانخفاض 
أسـعار الطماطم، وهذا األمر سـبب 

لزراعـة  املزارعـني  بعـض  عـزوف 
محصول الطماطم لهذا العام“.

العام  البـرصة  وشـهدت محافظـة 
غزيـرة،  امطـار  هطـول  املـايض 
مصحوبـة بهطـول الـربد بأحجـام 
كبـرية تسـببت بإتـالف عـدد مـن 

املحاصيل الزراعية.

بغداد/الزوراء:
 وافقت وزارة الزراعة وفقا لبيان صادر عنها عىل زراعة 

أصناف جديدة من محصول فاكهة الفراولة.
جاء ذلك خـالل ترأس وزيـر الزراعة محمـد الخفاجي، 
اجتماعا للجنة التوجيهية للربنامج الوطني إلكثار أنواع 

وأصناف الفاكهة والزيتون املختلفة.
وذكـر البيـان أنه ”جـرى خـالل االجتماع املـيض بدعم 
الجهود املناطة بدائرة البسـتنة من خالل دعم املشاريع 
البسـتنية واالرتقاء واإلسـهام بتنميـة وتطوير مجاالت 

أصناف الفاكهة والزيتون“.
وأضـاف البيان أنـه ”تم التصويـت باملوافقـة عىل عدد 
مـن اإلجراءات ومنهـا زراعة أصناف الفراولة يف مشـتل 
األصـول يف تـاج الدين لغـرض املحافظة عـىل االصناف، 

واملبارشة بربنامج اإلكثار“.
وأشـار البيان إىل ”تحديد موقع ابو غريب كموقع القلمة 
الشـتالت املنتجة من زراعة األنسـجة، مـن اجل تطبيق 
الهدف الرئييس من زراعة هذه االصناف وهو نرشها بني 
املزارعني من خالل تقنية زراعة األنسجة، وذلك النتاجها 

محليا وعدم االعتماد عىل االسترياد“.
وشـدد الخفاجي، عىل عمـل الربامج واللجـان املختصة 
باملجاالت البحثية واإلرشادية بمواصلة عملها وان تكون 
هناك مناقشـات وتقييم لالعمال املناطـة بها من خالل 
االجتماعـات الدورية، وصوالَ اىل مسـاندة ودعم القطاع 

الزراعي وتطوير املنتج املحيل.

بغداد/الزوراء:
عـن  التخطيـط  وزارة  كشـفت    
انخفـاض نسـب الفقـر يف العراق 

خالل هذه السنة 2021.
الـوزارة  باسـم  املتحـدث  وقـال 
عبد الزهـرة الهنـداوي يف ترصيح 
صحفـي، ان ”نسـبة الفقـر كانت 
%20 يف عام 2019 فيما ارتفعت يف 

عام 2020 بسـبب جائحة كورونا 
وتداعياتها االقتصادية لتصل اىل ما 
يقارب الـ %31 اال ان هذه النسبة 
انخفضـت خـالل العام الحـايل اىل 
مـا دون الــ %30 وذلـك يرجع اىل 
ارتفاع أسعار النفط وعودة الحياة 
اىل طبيعتها بشكل او بآخر“ حسب 

تعبريه.

وتوقـع الهنـداوي، ان ”تنخفـض 
النسبة خالل نهاية هذا العام والعام 
املقبل اىل نسـب اقل من ذلك نتيجة 
لتحسن الوضع االقتصادي يف البالد 
واسـتئناف الكثـري مـن املشـاريع 
فضال عـن وجود القطـاع الخاص 
االقتصاديـة  األنشـطة  وبعـض 

الجيدة“.

بغداد/الزوراء:
عـرض  انبـاء  النقـل،  وزارة  نفـت 
مشـاريع ميناء الفاو الكبري اىل البيع 

او االستثمار.
تلقتـه  بيـان  يف  الـوزارة  وذكـرت 
التواصـل  ”وسـائط  أن  ”الـزوراء“، 
مفـاده  خـرباً  تداولـت  االجتماعـي 
بان مشـاريع ميناء الفـاو الكبري قد 
ُعرضـت للبيـع او لالسـتثمار، و نود 
أن نبني للرأي العام العراقي و العاملي 
أن ماتـم تداولـه من أخبـار إنّما هي 
أنبـاء عارية عن الصحة  و ال اسـاس 
لهـا عىل ارض الواقـع“ .وأضافت، أن 
”املشـاريع الخمسـة للبنـى التحتية 
واملتمثلة بالنفق الرابط بني خور الزبري 
وامليناء، إضافة للطريـق املؤدي اليه، 
فضال عن االرصفة الخمسـة والقناة 
املؤدي للقناة املالحية وحوض الرسـو 
،  التي تم التوقيـع عليها و خصصت 
لهـا املبالغ الالزمة للتنفيذ من موازنة  
مـن  متابعـة  وهـي   ٢٠٢١  -  ٢٠٢٠
قبـل الوزارة من خالل شاشـات للبث 
املبارش مـن موقع العمـل واملوجودة 

يف مكتب السـيد وزيـر النقل واألمانة 
العامة ملجلس الوزراء والربملان“ .

وتابعـت: ”اما إكمال مـرشوع الفاو 
األمانـة  كتـاب  الكبـري فقـد وردنـا 
العامـة ملجلـس الـوزراء يطلـب منا 

الذهاب اىل االسـتثمار ونحـن لم نبدأ 
باي اجـراءات بهذا الخصوص خاصة 
ونحـن االن نعتـرب حكومـة ترصيف 
أعمال“، مؤكدة انه ”سـيبدأ العمل به 
يف العام املقبل إلعالن باقي املخططات 

األساسـية مليناء الفاو الكبري استنادا 
للرشكـة  األساسـية  التصاميـم  اىل 

املصممة (تكنيتال) اإليطالية“.
واشـارت اىل ان ”املذكرات املوقعة مع 
دولة اإلمـارات العربيـة املتحدة فهي 

مذكرات تفاهم وليست اتفاقيات نأمل 
مـن خاللها التعاون وتبـادل الخربات 
بـني موانئ دبـي وابو ظبـي واملوانئ 
العراقية يف مواضيـع األتمتة واالدارة 
خاصة ونحن نعلـم أن دولة اإلمارات 

لها باع طويل يف هذا املجال“.
وبينت انها ”وقعـت اتفاقيات بحرية 
مـع اململكـة العربية السـعودية بعد 
اسـتحصال املوافقـات الرسـمية من 
الجهـات املختصة وكذلـك انها بصدد 
توقيع اتفاقيـة بحرية مع دولة قطر 
يتـم مـن خاللها تسـيري رحـالت بني 
البلدين الشـقيقني والتعاون يف مجال 
ادامـة البواخر وكذلك منـح اإلجازات 

البحرية للطواقم البحرية.“
واعربت الوزارة عن شـكرها لوسائل 
عـىل  واملهتمـني  واملراقبـني  االعـالم 
التي  اهتمامهـم بالقضايـا املصريية 
تتعلـق بالوطن واملواطـن، ويف الوقت 
عينه نتمنى عليهـم اخذ املعلومة من 
مصادرهـا الرسـمية و التحقق منها 
قبل الخـوض فيها االمر الذي قد يؤثر 

عىل سمعة البالد.

بغداد/الزوراء:
 تجـاوزت قيمة الصادرات الرتكية مـن الحبوب والبقوليـات والبذور الزيتية 
ومشـتقاتها، يف الشـهور الـ9 األوىل من العـام الجاري، 6.4 مليـارات دوالر، 

مسجلة زيادة 22 باملئة.
وبحسـب معلومـات جمعتها وكالة األناضـول من بيانـات جمعية مصدري 
جنوب رشق األناضول، فإن تركيا صدرت 7 ماليني و753 ألف طن من الحبوب 

والبقوليات والبذور الزيتية، إىل 213 دولة ومنطقة حرة.
وبلغـت قيمة صـادرات القطاع يف الشـهور الــ9 األوىل من العـام 6 مليارات 
و422 مليون دوالر، بنسبة زيادة 22 باملئة مقارنة مع نفس الفرتة من العام 

املايض.
وتصدرت البذور الزيتية املرتبة األوىل بقيمة 909 ماليني دوالر، مسـجلة زيادة 

بنسبة 36 باملئة.
وجـاءت دول منطقـة الرشق األوسـط باملرتبة األول بملياريـن و529 مليون 
دوالر، حيـث تصـدر العراق التصنيـف بمليار و95 مليونا، ثم سـوريا بـ392 

مليونا، يف حني حلت الواليات املتحدة ثالثة بـ365 مليون دوالر.

بغداد/الزوراء:
أفـاد تقرير جديد صادر عن البنـك الدويل بعنوان 
«الثـروة املتغرية لألمـم» بوجود معـدالت نمو يف 
إجمـايل الثـروة العاملية، غـري أن هـذا النمو جاء 
عـىل حسـاب رخـاء املسـتقبل، وبتفاقـم أوجه 
عدم املسـاواة، موضحاً أن البلدان التي تسـتنفد 
مواردهـا لصالح مكاسـب قصـرية األجل تضع 

اقتصاداتها عىل مسار غري مستدام للتنمية.
وأشـار التقريـر إىل أهميـة التدبـر يف رأس املـال 
الطبيعي والبرشي واملُنَتج لفهم ما إذا كان النمو 
مسـتداماً، مبينـاً أن العراق يتمتـع بأعىل حصة 
مـن أصـول رأس املـال الطبيعـي غـري املتجددة 

(النفط).
ويغطـي تقرير البنك الدويل ثـروة 146 بلداً خالل 
الفـرتة 2018-1995، مـن خالل قيـاس القيمة 
االقتصاديـة لرأس املـال الطبيعـي املتجدد (مثل 
الغابـات واألرايض الزراعية ومـوارد املحيطات)، 

ورأس املـال الطبيعي غري املتجـدد (مثل املعادن 
البـرشي  املـال  ورأس  األحفـوري)،  والوقـود 
(مسـتوى الدخـل عىل مـدى حياة الشـخص)، 
ورأس املال املُنَتج (مثل املباني والبنية التحتية)، 

وصايف األصول األجنبية.
ووفقـاً لتقرير البنك الدويل، نمـت الثروة العاملية 
نمواً كبرياً يف السـنوات 2018-1995، فضالً عن 
لحـاق البلـدان املتوسـطة الدخل بركـب البلدان 
املرتفعة الدخل، لكن هذا الرخاء املتنامي رافقته 
إدارة غري مسـتدامة لبعض األصـول الطبيعية، 
إذ انخفـض نصيـب الفـرد من ثـروة الغابات يف 
البلدان املنخفضة واملتوسـطة الدخل بنسبة 8 يف 
املئة خالل الفرتة ذاتها بسـبب إزالة الغابات، ويف 
الوقت نفسـه تراجعت الثروة السـمكية بنسبة 
83 يف املئـة بسـبب سـوء اإلدارة والصيد الجائر، 
وقد تـؤدي اآلثار املتوقعة لتغـري املناخ إىل تفاقم 

هذه األوضاع. 

äb‡rné¸a@Îc@…Ój‹€@7jÿ€a@Îb–€a@ıb‰Ófl@…Ìäbìfl@üã«@Ô–‰m@›‘‰€a
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Ô»Ój�€a@fibæa@ëcä@fiÏñc@Âfl@Úóy@Û‹«di@…n‡nÌ@÷aã»€a@ZÔ€Îá€a@Ÿ‰j€a

بغداد/ الزوراء:
 اكد مستشـار الحكومـة املايل مظهر محمـد صالح ، ان تعديل سـعر رصف 
الدينـار يف ضوء التحسـن االيرادات النفطيـة يحتاج اىل عـدة متطلبات يجب 
عـىل الحكومـة اتخاذها .وقال محمـد صالح يف ترصيح صحفـي ان ”تعديل 
سـعر الـرصف يتطلـب تغطيـة العملة االجنبيـة للسـيولة املحليـة مبينا ان 
تفـوق االحتياطيـات االجنبية عىل االحتياطي النقدي ينبغـي ان ال يهدد ثروة 
االحتياطي االجنبي للبالد ”.واضاف :أن االحتياطيات االجنبية يجب ان تغطي 
عىل االقل عددا من االشهر االستريادية بما اليقل عن ٦ اشهر والسيما يف حالة 

العراق املعتمد والشديد االنفتاح عىل االسواق الخارجية .

بغداد/الزوراء:
أعلـن وزير الصناعة واملعـادن منهل الخباز، امس السـبت، عن تفعيل عقود 
اسـتثمارية لتأهيـل ثالثـة مصانع يف نينـوى، ضمن خطة اعدتهـا للنهوض 

بالواقع االقتصادي للمحافظة.
وقال الخباز يف بيان اطلعت عليه ”الزوراء“ إن ”الوزارة فعلت عقودا استثمارية 
لتأهيل ثالثة مصانع يف نينوى خالل العام الحايل، ضمن خطة اعدت للنهوض 
بواقعهـا االقتصادي“.وأضاف، أن ”نينوى تعد من املحافظات التي تضم اهم 
واكـرب املصانع من نوعها يف البالد، وكانت تغطي االسـواق املحلية ببضاعتها 

وموادها املصنعة التي تحقق واردات اقتصادية مهمة للمحافظة والبالد“. 

بغداد/ الزوراء:
 اعلنت وزارة النفط، امس السـبت، ارتفاع إنتـاج الغاز املصاحب خالل أيلول 
املـايض ليصـل اىل 2879 مقمق باليوم، فيما أشـارت إىل أن املحروق منه يبلغ 

1507 مقمق يوميا.
وذكـرت الـوزارة يف إحصائية عىل موقعها الرسـمي:“ ان انتـاج رشكة نفط 
الشمال والوسط من الغاز املصاحب بلغ 348 مقمق باليوم واملحروق منه بلغ 
115 مقمـق باليـوم، يف حني بلغ انتاج الغاز املصاحـب من نفط البرصة وذي 

قار وميسان 2531 مقمق باليوم واملحروق 1392 مقمق باليوم“.
ولفتت الـوزارة إىل أن ”انتاج العراق من الغاز الجاف بلغ 1317 مقمق يومياً، 

فيما بلغ إنتاج الغاز السائل 5571 طنا يومياً“.
وبحسـب التقديرات األولية لـوزارة النفط فإن العراق يمتلـك احتياطياً يقدر 
بنحـو 124 تريليـون قـدم مكعب مـن الغاز، حيـث أن نحو %70 مـن الغاز 
العراقي هو غاز مصاحب السـتخراج النفط ملعالجته، ويحل العراق يف املرتبة 

الـحادية عرشة بني دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي والرابع عربياً.

@‚bflc@äb‰Ìá€a@ã»é@›Ìá»mZ@Ô€bæa@äbìnèæa
@pbj‹�nfl@∂a@Úub¢@ä¸Îá€a

@›ÓÁdn€@ÚÌäb‡rnéa@aÜÏ‘«@›»–m@Ú«b‰ó€a
ÙÏ‰Ó„@¿@…„bófl@Úq˝q

@åbÃ€a@xbn„a@ b–mäa@Â‹»m@¡–‰€a
Ôöbæa@fiÏ‹Ìa@fi˝Ç@kybóæa

@÷ãì€a@fiÎÜ@Úzˆ¸@äáónÌ@÷aã»€a
bÓ◊ãm@Âfl@lÏj®a@Üa7néa@¿@¡éÎ˛a
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بغداد/الزوراء:
بعد النجاح الذي حققه مسلسـل ”لعبة (سكويد) الحبار“ الكوري الجنوبي، 
أضيفت إىل سـوق العمـالت الرقمية ”سـكويد“ كرمز لعملـة رقمية جديدة، 

لتقفزإىل قيمة غري مسبوقة يف أقل من أسبوع.
ونقـل موقـع ”كوين ماركـت“ املختص يف أخبـار العمالت الرقميـة أن عملة 

”سكويد“ ارتفعت قيمتها بـ 60 ألفا يف املئة يف أقل من أسبوع.
ووفقا للموقع، كانت قيمة عملة ”سكويد“ 0.01 سنت الثالثاء، قبل أن ترتفع 

إىل 6.27 دوالر صباح الجمعة، بزيادة قدرها 62600٪. 
واستوحيت العملة اسمها من املسلسل الذي حقق نجاحا عامليا كبريا منذ بثه 

عىل مجموعة نتفليكس.
وتتبـع العملة الجديدة نفس قواعد اللعب يف املسلسـل، إذ يلعب املتسـابقون 
ست مباريات عرب اإلنرتنت للفوز بجوائز مالية، لكن عىل خالف املسلسل دون 

عواقب مميتة.
ولكن مع ارتفاع قيمة ”سـكويد“ يرتفع سعر املشاركة يف اللعبة، وكان سعر 
الدخول للمسـابقة 4.56 دوالر عندما أطلقت، ليصل إىل أكثر من 1500 دوالر 
بحلول صباح يوم الجمعة، فيما وصلت تكلفة دخول املباراة النهائية إىل أكثر 

من 50 ألف دوالر.
ويدور املسلسـل حول مجموعة متسـابقني يلعبون لعبة قاتلة مستوحاة من 

لعب أطفال للفوز بجائزة نقدية كبرية.
وتصدر املسلسـل الكوري الجنوبي نسب املشاهدة لدى ”نتفليكس“ يف العديد 
من البلدان، وارتفعت مبيعـات البدالت الرياضية وأحذية ”فانز“ التي ارتداها 

املمثلون، وزاد االهتمام بتعلم اللغة الكورية.

بغداد/ الزوراء:
 اكـد الخبـري االقتصادي، صفـوان قيص، رضورة تشـكيل حكومـة لتحقيق 
االسـتقرار السـيايس الذي يجذب االسـتثمارات املحلية واإلقليمية والدولية ، 
مشـددا عىل رضورة االسـتعانة بعقول اقتصادية النقاذ العـراق من االنهيار 

االقتصادي واعادة اعمار البنى التحتية له .
وقال قيص يف ترصيح صحفي :“ يعد االسـتقرار السـيايس من أهم املؤرشات 
لدعم عملية جذب االسـتثمارات املحليـة واإلقليمية والدولية ، كما ان االرساع 
بعبور منحنى التجاذبات السياسـية لتشـكيل حكومة ذات صالحيات كاملة 
قبل نهاية السـنة سـيعمل عىل دعـم اقرار املوازنـة االتحادية للسـنة املالية 
القادمـة يف الوقت املناسـب ، وهذا يعنـي املبارشة بخطـوات ارسع يف عملية 

االصالح الشامل ”.
واشار اىل :“ ان بناء النظام الديمقراطي يف العراق من االهمية بمكان ، لرتسيخ 
حق الجميع يف املشـاركة وعدم االنفراد باتخاذ القـرارات، وهذا يتطلب اعداد 
برنامج الحكومة القادمة بشـكل شـفاف وباهداف كميـة ووصفية محددة 
واالعتمـاد عىل الكفاءات يف تحويل الشـعارات اىل انجازات ، وعندها سـيكون 

الجميع هو الفائز و بخالفه سيكون الجميع هو الخارس ”.
ودعا الخبري االقتصادي اىل“ بذل كل الجهود النجاز تشـكيل حكومة االقتصاد 

الن العراق بحاجة اىل عقول مبدعة تسحبه نحو االمان والرفاهية“.

@ÚÓébÓ”@Òç–”@’‘•@äbj®a@Új»€@Ú‹‡«
@ÚÓ‡”ã€a@p˝‡»€a@÷Ïé@b:ÏÇÜ@á»i

@’Ó‘•Î@ÚflÏÿ®a@›Óÿìm@ZÜbón”a
Übón”¸a@Êb‡«áÓé@ÔébÓè€a@äaã‘né¸a

Ú€Îaã–€a@Âfl@ÒáÌáu@“b‰ñc@Û‹«@’œaÏm@Ú«aäç€a

2021@fi˝Ç@÷aã»€a@¿@ã‘–€a@Újè„@üb–Øa@Z¡Ó�Én€a

Ôöbæa@‚b»€a@äb�flc@kjèi
@Òäãõnæa@ äaçæa@lbzñ˛@pbõÌÏ»ni@k€b�m@7iç€a@Ú«aäå@

بغداد/ الزوراء:
 تراجع سـعر خام البرصة الخفيف ليسجل خسـارة اسبوعية هي االوىل يف 

شهرين.
حيث شـهدت أسـعار خامات النفط خالل األسـبوع املـايض تذبذبا نتيجة 
النقص الذي حصل يف الطلب، بعد ارتفاع أسـعار الغـاز والفحم، مما جعل 
أسعار النفط أقل تكلفة من جهة وارتفاع مخزونات الخام األمريكية وتأثر 

اقتصاديات الدول بفريوس كورونا من جهة ثانية، بحسب رويرتز .
وبالرغم من ارتفاع خام البرصة يف آخر جلسة له قبل إغالقه امس الجمعة 
بمقدار 27 سنتا ليصل اىل 83.84 دوالراً، إال انه شهد خسارة أسبوعية بلغت 

75 سنتا ، ما يعادل 0.89% .
وارتفـع أيضـا خـام برنـت يف آخر جلسـة له بمقـدار 6 سـنتات ليصل اىل 
84.38 دوالراً، إال أنه شـهد خسـارة أسـبوعية بلغت 1.15 دوالرا ، 1.34% 

يف اسبوع.
وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط األمريكي عىل ارتفاع بمقدار 76 
سـنتا ليصل اىل 83.57 دوالراً للربميل اال انه شـهد خسـارة اسبوعية ايضا 

بلغت 19 سنتا بنسبة 0.23%.

@ÒäbèÇ@›vèÌ@Òãój€a@—Ó–Ç
ÂÌãËí@â‰fl@∂Î˛a@ÔÁ@ÚÓ«Ïjéc
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@Û‹«@÷ÜbóÌ@%@Òãÿ€a@Üb•a@ZêÓj«
åbn‡æa@Âfl@ÚÌá„c@Ú»iäc@¬ÏjÁ

بغداد/ متابعة الزوراء
أصدرت لجنة املسابقات يف االتحاد العراقي لكرة القدم توضيحاً بشأن هبوط ٤ فرق من 

الدوري املمتاز، مؤكدة أن االتحاد لم يصادق بعد عىل هذه الخطوة.
وقـال عضو لجنة املسـابقات عيل عبيس إنه «لغاية اآلن لـم يصادق االتحاد عىل توصية 

اللجنة بهبوط أربعة فرق تتذيل قائمة فرق الدوري للموسم ٢٠٢١-٢٠٢٢».
وأضـاف أن «اللجنة رفعت توصياتهـا بتقليص فرق الدوري بإنـزال أربعة فرق بدالً من 
فريقني لتحسـني الجانب الفنـي للدوري العراقي بعد تقلص عدد الفرق»، مشـرياً إىل أن 

«هدف االتحاد هو إيصال الفرق إىل ستة عرش فريقاً واالستقرار عند هذا الحد».

ãºcÎ@ã–ñc

@›Óiäc@¿@ÚÓ‹jßa@pbuaäá€bi@÷aã»€a@ÚÌá„c@Ú€Ï�j€@|ub„@‚bnnÇa

ê‰n€bi@lã»€a@ÜaÎã€a@Ú€Ï�i@‚bnnÇa@NNN@…Óœä@=æÎc@äÏõ¢

بغداد/ متابعة الزوراء:
حقـق فريـق ريال مدريد، امس السـبت، فـوزاً صعباً عـىل مضيفه إلتيش 
بهدفـني لهدف، يف املباراة التي جمعت الفريقني، ضمن منافسـات الجولة 

12 من الدوري اإلسباني. 
وسـجل فينيسـيوس جونيور ثنائية الريال يف الدقيقتـني 22 و73، قبل أن 

يقلص بريي ميال الفارق بهدف يف الدقيقة 86“.
واستعاد امللكي توازنه بعد التعادل يف الجولة املاضية، لريفع رصيده إىل 24 
نقطـة يف صدارة الليجا مؤقتـا بفارق األهداف عن ريال سوسـيداد، بينما 

تجمد رصيد إلتيش عند 10 نقاط يف املركز الخامس عرش“.
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اربيل /ساجد سليم 

اختتمت بطولة اندية العراق بالدراجات 

احتضنتهـا محافظـة  التـي  الجبليـة 

اربيـل، وجرت منافسـات البطولة عىل 

طريق مصيف صـالح الدين قرية براغ 

بمشـاركة واسـعة من قبل محافظات 

العـراق مـن شـماله اىل جنوبـه، حيث 

سـبق انطـالق البطولة املؤتمـر الفني 

الذي عقد يف قاعة فندق التون امللك بالزا 

بحضـور كل اعضـاء االتحـاد العراقي 

االنديـة  للدراجـات وممثـيل  املركـزي 

املشاركة وحكام البطولة .

وجرت منافسـات اليـوم االول الخرتاق 

الضاحيـة لقطع مسـافة ٢٧ كم لفئة 

املتقدمـني بمشـاركة ٧٠ العبـا، حيث 

احـرز املركـز االول فريـق جيهان عن 

طريـق العبيه محمد محمد عيل وعزيز 

صديـق وسـامان محمـد امـا الرتتيب 

الثاني لالعب نادي سوالف سعد ياسني 

محمد. اما بقيـة الالعبني الذين احتلوا 

املراكز مـن الخامس اىل الرتتيب الثامن 

فهم مؤمن محمد من الصوفية وشكار 

عبدالجبـار من جيهان ودلشـاد صابر 

من اربيل  وعبدالله هونر من سوالف .

اما نتائج فئة الشباب الخرتاق الضاحية 

لقطـع مسـافة ١٦ كـم فقد اسـفرت 

عن فـوز عيل احمـد من نـادي العراق 

باملركـز االول وحـل بالرتتيـب الثانـي 

اوراس احمـد من اربيـل واملركز الثالث 

لالعب االند عـادل من اربيـل والرتتيب 

الرابـع لالعب النعمانيـة مرتىض احمد 

رايض وجـاء عبـد القهـار ماجـد من 

نـادي الحدباء باملركـز الخامس وامري 

داود من نـادي الصويرة جاء سـادس 

الرتتيـب. هذا وشـارك يف هذا السـباق 

٢٠ متسـابقا. أما نتائج سباقات نزول 

املنحـدر ملسـافة ١٤٠٠ م  لفئـة تحت 

٢٣ عاما فقد اسـفرت هذه املنافسـات 

عـن فوز الالعـب ديار كريـم من نادي 

التـون كوبري وحل ثانيـا العب الكفل 

حمزة صبـاح والرتتيـب الثالـث ايضا 

لالعب الطفـل محمد صـالح والرتتيب 

الرابع لالعب جيهان فرمان احمد وحل 

العب السـليمانية بيوند دلشاد باملركز 

الخامس تاركا املركز السـادس لزميله 

سـامان محمد مـن السـليمانية، هذا 

وشارك يف هذا السباق ٢٧ متسابقا من 

١٥ ناديا.

بغداد/ اعالم اللجنة االوملبية 
بحضور االمينني العام واملايل للجنة االوملبية 
الوطنية العراقية، هيثم عبد الحميد واحمد 
صـربي، فضال عن عـدد من الشـخصيات 
الرياضية، اختتمت عىل مالعب نادي الصيد 
البطولـة  منافسـات  بغـداد  العاصمـة  يف 
الثامنـة لـرواد تنـس العرب التـي اقامتها 
برعايـة  اللعبـة  لـرواد  العربيـة  الرابطـة 
وإرشاف اللجنة األوملبية الوطنية العراقية، 

وبالتنسيق مع االتحاد العراقي للعبة. 
واكـدت عضـو املكتـب التنفيـذي للجنـة 
األوملبية، املنّسقة العامة للبطولة الدكتورة 
بيداء كيـالن ”ان منافسـات البطولة التي 
اقيمت عىل مدار خمسـة ايام ما بني الرابع 
والعرشين والتاسـع والعرشين من شـهر 
ترشيـن االول الحايل، شـارك فيها اكثر من 

مئة العب والعبة يمثلون 17 بلداً عربياً“. 
وبينت كيالن: ان منافسات البطولة اسفرت 
عن فوز الالعب يوسـف عريبي من العراق 
باملركز االول يف منافسات فردي الرجال 65 
عاما وحل ثانيا السوري سعيد قاسم بينما 
فـاز باملركز الثالث والثالـث مكرر الالعبني 

مؤيـد عبد الحميد وعيل البياتي من العراق، 
وحصد الالعب عدي احمد جهاد املركز االول 
يف منافسـات فردي الرجـال 60 عاما وتاله 
يف املركـز الثاني صالح قصـاب من العراق 
ايضا فيما حل باملركز الثالث والثالث مكرر 
زيدون اسماعيل من العراق وعمر دوالة من 
جيبوتي. مشـرية اىل: ان منافسـات فردي 
الرجال 50 عاما اسفرت عن تتويج الالعب 
كاظم حسني من العراق باملركز االول وحل 
ثانيا عـادل ابراهيم من تونـس فيما احرز 
عبد النـارص عبد الرزاق مـن العراق املركز 
الثالث وحصد املرصي اسامة فتحي املركز 
الثالث مكرر، ويف منافسـات فردي الرجال 
40 عامـا حصـل الجزائري محمـد وهاب 
عىل املركـز االول وحل ثانيـا التونيس بالل 
هادي وذهب املركزان الثالث والثالث مكرر 
للعراقيـني دلزار بكـر واحمد عبـد املجيد، 
ويف منافسـات فردي الرجال 35 عاما فقد 
حصد العراقـي اكرم مصطفى املركز االول 
وتاله يف املركز الثاني الليبي حسـام الطيب 
وحصـل العراقيـان احمد مزاحـم ومحمد 

البزاز عىل املركز الثالث.

ان  التنفيـذي:  املكتـب  واوضحـت عضـو 
منافسات فردي السيدات 40 عاما اسفرت 
عن فوز نبيلة بو شابو من الجزائر باملركز 
الثانـي شـريين  املركـز  يف  االول وجـاءت 
جـاد من مـرص واحتلت املركـز الثالث فلة 
حمزة من العراق فيمـا ذهب املركز الثالث 
مكـرر اىل العراقيـة ريم عبـد الرحمن، ويف 
منافسات فردي السـيدات 50 عاما توجت 
نورة الحمود من االردن باملركز االول وتلتها 
سـها شـاهني من مـرص يف املركـز الثاني 
وحلت ايفـون جهاز من فلسـطني باملركز 
الثالث وجاءت سـعاد حنظل من فلسطني 
باملركز الثالث مكرر. مبينة: ان منافسـات 
زوجي الرجـال 60 عاما اسـفرت عن فوز 
حسـنني معلـة وعـدي احمـد مـن العراق 
باملركـز االول وحل ثانيا الزوجـي العراقي 
ايضـا رائد السـامرائي وزيدون اسـماعيل 
وحل ثالثا الثنائي العراقي انمار السامرائي 
ورائـد الحمداني وذهب املركز الثالث مكرر 
اىل الزوجي السـوري احمد قاسـم وسعيد 
قاسـم، ويف منافسـات زوجـي الرجال 50 
عاما فقـد توج باملركز االول الثنائي الليبي 

ابراهيم العجيل وعبـد الحكيم محمد وحل 
ثانيا الزوجي العراقي احمد البهاديل وعباس 
حسـني وجاء باملركز الثالث الزوجي خالد 
السـلطاني من العراق وعـادل ابراهيم من 
تونس واحرز املركـز الثالث مكرر الالعبني 
سعدون حسـن من العراق وسمري مرقص 

من االردن.
واشـارت كيـالن اىل: ان منافسـات زوجي 
الرجال 40 عاما اسفرت عن حصول الثنائي 
زهري املوشـجي من اليمـن ومحمد وهاب 
من الجزائر عـىل املركز االول وحل الزوجي 
العراقـي املؤلف من طـالل الحمداني وعيل 
حاتم باملركـز الثاني وذهـب املركز الثالث 
اىل الالعبني  عصام الجزيري من السعودية 
وكاظم حسـني من العـراق وحصد الثنائي 
املرصي احمد مصطفى وايهاب فتحي عىل 
املركـز الثالث مكرر، ويف منافسـات زوجي 
الرجـال 35 عامـا حصـد الثنائـي الليبـي 
املؤلـف مـن الهـادي عمر وحسـام الطيب 
املركز االول وجـاء يف املركز الثاني الزوجي 
العراقي احمـد مزاحم ومحمد لقمان وحل 
ثالثا الزوجي العراقي عيل القييس ومنتظر 

السـوداني وذهـب املركز الثالـث مكرر اىل 
الالعبني سيف الدهان من الصومال ومحمد 

مهند من العراق.
وتابعـت منسـقة البطولة: ان منافسـات 
الزوجي املختلط اسـفرت عـن فوز الثنائي 
سـعدون حسـن من العراق ونورة الحمود 
من االردن باملركز االول وحل ثانيا الزوجي 
العراقي املؤلف من محمد هليل وخلود اليذ 
وتالهمـا يف املركـز الثالـث الثنائـي املؤلف 
مـن حسـنني معلـة مـن العراق وشـريين 
جـاد مـن مـرص فيمـا كان املركـز الثالث 
مكـرر من نصيب الثنائـي املؤلف من خالد 
السـلطاني من العراق ونبيلة بو شابو من 
الجزائـر، ويف منافسـات زوجي السـيدات 
توج الثنائي املؤلف مـن الالعبتني نبيلة بو 
شابو من الجزائر ونورة الحمود من االردن 
باملركز االول وتالهما الزوجي سها شاهني 
وشـريين جـاد من مـرص يف املركـز الثاني 
وحـل الثنائي الفلسـطيني اسـفون جعار 
وسـعاد حنظل باملركز الثالث وذهب املركز 
الثالـث مكـرر اىل الزوجي العراقي شـهلة 

فكري ونور صباح.
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بغداد/ متابعة الزوراء
عدسة/ قحطان سليم

تمكـن فريق الرشطـة من اعتـالء صدارة 
الـدوري املمتاز وذلك بعد فـوزه عىل نفط 
الوسـط بثالثيـة نظيفـة يف املبـاراة التي 
ضيفها ملعب الشعب الدويل امس السبت. 
وجاء هدف فريق الرشطة االول يف الدقيقة 
38 مـن زمـن الشـوط األول عـن طريـق 
املحـرتف محمـود املـواس، وعـاد الالعب 
نفسه ليسجل الهدف الثاني يف الدقيقة 48 

من زمن املباراة.
وشهد اللقاء طرد العب نادي نفط الوسط 
املحـرتف فلورنـد ديـدر يف الدقيقة 60 من 
عمر اللقاء، فيما سجل احمد زيرو الهدف 

الثالث للرشطة يف الدقيقة 78.
وبهذه النتيجة ألحق الرشطة أول خسـارة 
لنـادي نفـط الوسـط يف الـدوري العراقي 

املمتاز.
وواصـل فريق الـزوراء صحوتـه للمباراة 
الثالثة عىل التوايل، وألحق الخسارة الثالثة 
بمسـتضيفه نفط ميسـان بثالثة أهداف 

دون رد، يف ملعب مدينة العمارة.
ويدين الزوراء بفوزه إىل العبيه سـعد عبد 
األمري ولهواري الطويل ومحمد رضا، الذين 
تعاقبوا عىل تسجيل األهداف يف الدقائق 13 

و41 و85.
الفـوز  الـزوراء  حقـق  النتيجـة،  بهـذه 
الخامس من 6 مباريـات، احتل بها املركز 
الثالث بــ15 نقطـة، بينما تجمـد رصيد 
نفط ميسان عند 8 نقاط يف املركز الحادي 

عرش.
ظهـرت أفضليـة الـزوراء مـع انطالقـة 
املبـاراة، وتمكن من افتتاح التسـجيل بعد 
مرور 13 دقيقة بهدف سعد عبد األمري من 

ركلة جزاء.
وضاعف الجزائري لهواري الطويل النتيجة 
بهدٍف ثاٍن ليزيد من متاعب نفط ميسان، 

الذي خاض لقاء دون مستوى الطموح.
وختم محمد رضا ثالثية الزوراء قبل نهاية 

املواجهة بـ5 دقائق.
ويف مبـاراة أخـرى ضمن الجولة نفسـها، 
تعادل فريقا القاسـم وضيفه الكرخ 2-2، 

يف ملعب الكفل بمحافظة بابل.
ورغم تفوق فريق القاسـم صاحب االرض 
والجمهـور بهدفـني يف الشـوط األول عن 
طريـق عـالء محيسـن وأحمـد تركـي يف 

الدقيقتني 10 و 27، إال أن الكرخ اسـتطاع 
التعويض يف الشوط الثاني.

وسـجل الكـرخ هدفيه يف غضـون 12 عن 
طريق املهاجم عماد محسـن يف الدقيقتني 

66 و 78.
وأخفـق الكـرخ والقاسـم بهـذه النتيجة 
يف تسـجيل الفـوز األول لهمـا يف الـدوري 
العراقـي رغم مرور 7 جـوالت، بينما رفع 
كل منهمـا رصيـده إىل 4 نقاط يف املركزين 

15 و16 عىل الرتتيب.
وحقـق الصناعة فـوزا مهما عـىل ضيفه 

امليناء (0-1) بالعاصمة بغداد.
ونجح جون كيكي، محـرتف الصناعة، يف 
تسجيل هدف الفوز بالدقيقة 65، مرتجما 
تفـوق فريقه عـىل الضيـوف، الذين عانوا 
األمرين بعدمـا أهدروا فرصهم السـانحة 

للتسجيل.
وانتهى الشوط األول دون أهداف، مع أداء 

لم يرتق إىل مستوى الطموحات.

لكـن الصناعة عرف يف الشـوط الثاني من 
أيـن تؤكل كتـف الغريم، ونجـح يف خطف 
الفـوز ليصبح رصيـده 11 نقطـة، بينما 

تجمد رصيد امليناء عند 3 نقاط.
وُتسـتكمل مسـاء اليوم األحد منافسـات 
الدوري املمتاز، بإقامـة 6 مباريات ضمن 

الجولة السابعة.
وستشـهد هذه الجولة مفارقة يف مواجهة 
سـامراء ونوروز، بينما تعد مباراة الطلبة 

ونفط البرصة من أهم اللقاءات املرتقبة.
وسـتجمع أوىل املباريات فريقي سـامراء 
ونوروز عىل ملعب بغداد، وسيتواجه فيها 
املدربان سـامي بحـت وويل كريـم، للمرة 
الثانيـة خالل أسـبوع واحد، حيـث التقيا 
يف الجولـة املاضية عندمـا كان بحت يقود 
القاسـم، قبل أن يستقيل ويتحول لتدريب 

سامراء.
ويف مبـاراة أخـرى، يحل أربيـل ضيفا عىل 
بنتيجـة  التكهـن  يمكـن  وال  الكهربـاء، 

ظهـر  الكهربـاء  ألن  نظـرا  املواجهـة، 
بشـخصية مختلفة يف املوسـم الحايل، كما 
استعاد أربيل توازنه، بعدما ألحق الهزيمة 

بالطلبة يف املباراة املاضية.
ويحتضن ملعب الديوانية مواجهة صاحب 

األرض وضيفه زاخو.
والديوانيـة قادم من خسـارة أمـام نفط 
البرصة ويطمح للتعويض، وهو ما ينطبق 
أيضـا عىل زاخـو، املهزوم أمـام النجف يف 
الجولة املاضية، وبالتايل يسـعى الستعادة 
توازنـه رسيعـا، وعـدم االبتعـاد عن فرق 

املقدمة.
وسـتقام قمـة الطلبـة ونفـط البرصة يف 
ملعب الشعب، وستكون املباراة مهمة جدا 
للطرفـني، فالطلبة قادم من خسـارة غري 
متوقعة أمام أربيل، ولن يتحمل تعثرا آخر 

كي ال يبتعد عن املنافسة.
كمـا أن نفط البرصة، الـذي فاجأ الجميع 
بنتائجه، وصـل إىل املركز الرابع ويسـعى 

لتعزيز موقعه.
وسـيحل النفـط الصائم عـن االنتصارات 
ضيفا عـىل النجف، ويبحث مـدرب األول، 
باسـم قاسـم، عـن أول انتصاراتـه بعـد 
سلسـلة من التعادالت وخسارة يف الجولة 

املاضية أمام الرشطة.
أمـا النجـف، فقد أجـربت بدايتـه املتعثرة 
املدرب هاتف شـمران عىل االستقالة، رغم 
انتعاشـه بالفـوز يف الجولـة املاضية عىل 

زاخو.
وسـيكون ختام الجولة السابعة يف ملعب 
الشـعب الـدويل، عندمـا يسـتضيف القوة 

الجوية فريق أمانة بغداد.
وتعثـر القوة الجويـة مالحـق املتصدر يف 
املباراة املاضية، بتعادله القاتل مع امليناء، 
وسـيكون مطالبا بالتعويـض أمام بغداد، 
الـذي سـيدخل املباراة بشـعار اسـتعادة 
التـوازن، بعد تلقيه الهزيمـة عىل يد نفط 

الوسط.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
االوساط الرياضية واالعالمية والصحفية قدمت 
تعازيهـا الحـارة اىل الصحفي االسـتاذ عدنان 
الجبوري، وذلك لوفاة شـقيقه ... سائلني الله 
العيل القدير ان يتغمد الفقيد برحمته الواسعة 
ويسـكنه جنات الفردوس ويرزق اهله ومحبيه 
الصرب والسـلوان وانـا لله وانا اليـه راجعون. كما 
تقـدُم االتحـاد العراقـّي للصحافة الرياضيـة بأحر التعـازي وخالص 
املواسـاة إىل الصحفـي الريـايض املخرضم (عدنـان الجبـوري) لوفاة 
(شـقيقه)، مبتهلـني إىل الباري جل يف عاله أن يتغمده بواسـع رحمته، 
ويغفر له ويسـكنه فسـيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان 

وإنا لله وإنا إليه راجعون..
 ******************

الزميـل االعالمي يارس عباس قـرر خوض تجربة 
جديـدة من خالل تقديم برنامج ريايض من عىل 
شاشـة قناة ( عـراق 24 )  الفضائيـة بعنوان 
(سـوبر مع يارس عباس)، كل االمنيات للزميل 
العزيـز بتحقيق النجاح وتـرك بصمة مميزة يف 

مهمته املهنية الجديدة.

القوى،  أللعاب  املركز  العراقي  لالتحاد  التنفيذي  املدير  فاز  الزوراء:  متابعة  بغداد/ 
الدكتور زيدون جواد، بعضوية اتحاد غرب اسيا للمرة الثانية عىل التوايل وبالتزكية.

وجرت انتخابات اتحاد برئاسة االتحاد غرب اسيا امس يف دولة الكويت واسفرت عن 
الحويل  اللبناني وسيم  انسحاب  بالتزكية بعد  الكويت  العنزي من  فوز سيار صالح 
من الرتشيح عىل الرئاسة وملنصب النائب محمد عيىس الفضالة من قطر بالتزكية 
وفاز  األردن  من  الرحاحلة  ووليد  اليمن  من  املقديش  شاجع  من  كل  انسحاب  بعد 
بعضو مجلس إدارة الكوتا النسوية فداء التوفيق من سوريا.وفاز بالعضوية كل من 
د. زيدون جواد محمد من العراق وبدر نارص محمد من البحرين وخلفان بن حمد 
الوائيل من ُعمان وشاجع محمد املقديش من اليمن وسيم جرجي الحويل من لبنان 

بالتزكية ايضا.يشار إىل أن االنتخابات جرت بالتزكية لجميع املناصب والعضوية .

بغداد/ الزوراء
أنهى منتخبنا األوملبّي لكرِة القدِم وحدته 
التدريبّية األخرية مساء امس السبت عىل 
البحريني لكرِة  الثانوّية لالتحاِد  املالعب 
البحرين  منتخب  ملباراة  تحضرياً  القدم، 
اليوم االحد  يف اختتام مبارياِت  االوملبّي 
اآلسيوّية  للتصفياِت  الثالثة  املجموعة 

املؤهلة لنهائيات آسيا تحت ٢٣ عاماً. 
منتخِب  أمام  اليوم   مباراة  وستقاُم 
البحرين االوملبي يف تمام الساعِة (٧:١٥) 
وسيكون  املحرق،  استاد  عىل  مساًء 
التي  املباراة  يف  الجماهري مجاناً  حضوُر 

الفوِز  تحقيق  عىل  أوملبينا  فيها  يبحُث 
مبارشًة  املؤهلة  األوىل  البطاقِة  وخطف 
العام املقبل  التي ستقاُم  لنهائياِت آسيا 

يف أوزبكستان. 
األوملبّي، رئيس  والتقى مرشُف منتخبنا 
الوفد، غانم عريبي، الالعبني بعد الوحدِة 
تقديم  عىل  وحثهم  األخرية،  التدريبيِة 
أداٍء جيٍد وتحقيق الفوِز لضمان صدارة 
أهمية  عىل  مؤكداً  الثالثة،  املجموعة 
ستضمن  لكونها  لهم،  بالنسبِة  املباراِة 

تواجدهم يف بطولٍة آسيوّيٍة مهمة. 
املركز  صاحُب  النهائياِت  إىل  ويتأهُل 
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كشف الفرنيس باتريس إيفرا، العب مانشسرت يونايتد األسبق، عن 
أسباب رحيل الربتغايل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس الصيف 

املايض، والعودة إىل ”الشياطني الحمر“.
رسمي  بطلب  عاما  الـ36  صاحب  تقدم  املوسم،  مستهل  ويف 
أمىض  بعدما  الفور،  عىل  العجوز“  ”السيدة  بمغادرة  له  للسماح 

الصيف دون أي إشارات عىل رحيله.
ترصيحات  يف  برونالدو،  قوية  عالقة  تربطه  الذي  إيفرا،  وقال 
لصحيفة ”La Repubblica“  اإليطالية: ”طلب كريستيانو الرحيل 
حتى  هناك  أرادوه  أنهم  فهم  حيث  واالحرتام،  للحب  بحاجة  ألنه 
يكون كبش فداء لنتائج اليويف السيئة“.وأضاف: ”البعض ال يدرك 

الدوري اإليطايل، حيث وضعه  التتويج بلقب  مدى صعوبة 
أندريا أنيييل (رئيس يوفنتوس) هدفا رئيسيا له كل عام، 

وليس الفوز بدوري األبطال“.
التي  الترصيحات  إىل  األسبق  الفرنيس  النجم  أشار  كما 

أدىل بها ماسيميليانو أليجري، مدرب اليويف، مطلع املوسم، 
األساسية  التشكيلة  يف  رونالدو  وضع  اعتزامه  عدم  بشأن 

بكافة املباريات.وتابع: ”كلمات أليجري لعبت دورا رئيسيا 
لن  بأنه  رصح  حينما  وذلك  رونالدو،  مغادرة  يف 

ال  أمور  وهي  املباريات،  بكافة  يرشكه 
يجب أن تخرج لوسائل اإلعالم، وكان 

بينهما،  إبقاءها  عليه  يتوجب 
هذه  بمثل  يتأثر  كريستيانو  ألن 

األمور“.
انتابت  الفور،  ”عىل  وختم: 
إلقاء  بشأن  مخاوف  رونالدو 
ساءت  كلما  عليه  اللوم 

ذلك،  عىل  عالوة  النتائج، 
قميص  حمله  رغم  فإنه 
يوفنتوس وريال مدريد، إال 
هو  يونايتد  مانشسرت  أن 

حبه الحقيقي“.

املمتاز،  األرجنتيني  الدوري  من   19 الجولة  شهدت 
مارادونا،  دييجو  األسطورة  لذكرى  استثنائيا  تخليدا 
وستحل  الـ61،  ميالده  عيد  السبت  أمس  وافق  الذي 
الثاني  نوفمرب/ترشين   25 يف  لوفاته  األوىل  الذكرى 
ورابطة  القدم  لكرة  األرجنتيني  االتحاد  املقبل.وقرر 
مباراة  كل  يف  مارادونا  تكريم  والحكومة،  الدوري 
يف  بدأ  الذي  التكريم،  الدوري.وجاء  درجات  بجميع 
مباراتني بالدوري املمتاز، أول أمس الجمعة بالتوقيت 
.“10 املحيل، تحت شعار ”1000 مباراة من أجل رقم 

عليها  قمصانا  مرتدين  امللعب  الالعبني  جميع  ودخل 
العارشة  الدقيقة  اللعب يف  صورة مارادونا، مع توقف 
جرى  بينما  للتصفيق،  لقاء  بكل  األول  الشوط  من 
تشغيل أغنية ”La Mano de Dios“ (يد الرب) للمغني 
عىل  األرجنتيني  لألسطورة  صورة  مع  رودريجو، 

العمالقة، وعبارة ”دييجو  الشاشات 
أرماندو مارادونا1960-“.

ويف املباراة األوىل بالجولة، قفز النوس 
املمتاز  األرجنتيني  الدوري  لوصافة 
مضيفه  عىل  تغلبه  بعد  مؤقتا، 
دون  بهدف  جونيورز  أرخنتينوس 
رد.وأحرز هدف املباراة التي أقيمت 
بملعب ”دييجو مارادونا“ الوتارو 

أكوستا يف الدقيقة 34.
وارتفع رصيد النوس إىل 34 نقطة 
عن  نقاط   8 بفارق  الوصافة  يف 
ريفر بليت املتصدر، ولكن مؤقتا 
الجولة،  نتائج  باقي  انتظار  يف 

أرخنتينوس عند  فيما تجمد رصيد 
24 نقطة يف املركز الـ14.ويف املواجهة 

الثانية، ُمني راسينج بهزيمته الثانية عىل التوايل 
خوستيسيا  إي  ديفينسا  ضيفه  أمام  وسقط 
املرتبة  يف  نقطة   23 عند  رصيده  ليتجمد   ،1-2
 31 إىل  رصيدهم  الضيوف  رفع  بينما  الـ15، 
نقطة يف املرتبة الخامسة.وسجل هديف ديفينسا 

 ،(51) باريديس  وفرانكو   (47) بو  والرت  كل من 
الوحيد  راسينج  هدف  كوبيتي  إنزو  أحرز  بينما 

من رضبة جزاء .(74) 

نحسه  مع  مييس،  ليونيل  األرجنتيني  النجم  معاناة  تواصلت 
منذ  الفرنيس،  الدوري  يف  جريمان  سان  باريس  رفقة  التهديفي 

انتقاله إليه، الصيف املايض.
عىل  ليل،  ضيفه  أمام  جريمان،  سان  مباراة  يف  مييس،  وشارك 
الدوري  من  الـ12  الجولة  لقاءات  ضمن  األمراء،  حديقة  ملعب 
ماوريسيو  وقرر   (2-1). فريقه  بفوز  انتهت  والتي  الفرنيس، 
بوكيتينو، مدرب باريس، استبدال مييس مع بداية الشوط الثاني، 
ونزول ماورو إيكاردي بدًال منه.وبحسب أرقام أوبتا، يملك 

جميع  بني  الفرنيس  الدوري  يف  التسديدات  من  عدد  أكرب  مييس 
الالعبني هذا املوسم، دون تسجيل أي هدف، بعد تسديده 15 كرة 
من بينهم 4 عىل املرمى.وآخر مرة فشل فيها مييس يف التسجيل 
يف 5 مباريات متتالية يف الدوريات األوروبية الخمس الكربى، كان 
يف  فشل  مييس  أن  2020.يذكر  عام  من  األول  أكتوبر/ترشين  يف 
باريس  مع  خاضها  مباريات   5 يف  هدف  أي  صناعة  أو  تسجيل 
سان جريمان يف الدوري الفرنيس، بينما نجح يف تسجيل 3 أهداف 

يف 3 مباريات خاضها يف دوري أبطال أوروبا هذا املوسم.

تغلّب هوفنهايم عىل ضيفه هريتا برلني بهدفني دون رّد ضمن 
منافسات املرحلة العارشة من الدوري األملاني لكرة القدم.

أندريه كراماريتش  الكرواتي  وسّجل هديف هوفنهايم كل من 
(١٩) وسيباستيان رودي (٣٦).

يف  برلني  هريتا  العب  بوياتا  ديدريك  طرد  املباراة  وشهدت 
املركز  يف  نقطة   ١٤ إىل  رصيده  هوفنهايم  ٧٦.ورفع  الدقيقة 
السابع بينما تجّمد رصيد هريتا برلني عند ١٢ نقطة يف املركز 

الحادي عرش.

بطرسربج  سان  بطولة  منافسات  روبليف  أندريه  ودع 
املفتوحة للتنس، بعد خسارته أمام الهولندي بوتيتش فان دي 

زاندشلوب، يف دور الثمانية.
أمريكا  بطولة  ودع  الذي  زاندشلوب،  دي  فان  واستطاع 
انتصار يف مسريته  أول  أن يحقق  النهائي،  املفتوحة من ربع 

عىل أحد املصنفني العرشة األوائل.
لحدث  النهائي،  قبل  الدور  إىل  عاما  الـ٢٦  صاحب  تأهل  كما 
األوىل  للمرة  املحرتفني،  التنس  لالعبي  العاملية  للرابطة  تابع 
الفائز  سيليتش،  مارين  مع  زاندشلوب  يف مسريته.وسيلتقي 
بالبطولة يف ٢٠١١، والذي تغلب عىل روبرتو باوتيستا أجوت 
ضحايا  ثاني  شابوفالوف  دينيس  و٣/٦.وكان  و٦/٣   ٤/٦
لينارد  يان  أمام  خرس  بعدما  روسيا،  يف  املقامة  البطولة 

شرتوف، املصنف ٥٣ عىل العالم، ٦/٤ و٦/٣.
واستطاع تايلور فريتز، املصنف الخامس يف البطولة، التأهل 

للدور التايل بتغلبه عىل جون ميلمان ٤/٦ و٢/٦.
ويف بطولة إرستي بانك املفتوحة يف فيينا، ودع ماتيو برييتيني 
ألكاراز، ٦/١ و٦/٧  أمام كارلوس  املنافسات عقب خسارته 
(٢/٧) و٧/٦ (٧/٥)، يف مباراة استمرت ساعتني و٤٠ دقيقة.
تغلبه عىل فليكس  بعد  التايل،  للدور  ألكسندر زفرييف  وتأهل 

أوجيه ألياسيم ٤/٦ و٦/٣ و٣/٦.

فوز  إىل  بهدف  تأخره  جريمان  سان  باريس  قلب 
من  عرشة  الثانية  املرحلة  يف  ليل  ضيفه  عىل   ٢-١

الدوري الفرنيس لكرة القدم.
جزئية  وبمشاركة  مبابي  كيليان  هدافه  بغياب 
للنجم األرجنتيني ليونيل مييس، كاد باريس سان 
جريمان أن يسقط أمام ضيفه ليل حامل اللقب إال 
أن الجناح األرجنتيني أنخل دي ماريا قلب الطاولة 
الوقت  يف   ٢-١ الفوز  فريقه  وأهدى  الضيوف  عىل 
القاتل الجمعة يف افتتاح املرحلة الثانية عرشة من 

الدوري الفرنيس لكرة القدم.
بعض  خسارة  نتيجة  املوسم  هذا  معاناته  ورغم 
الذي  غالتييه  كريستوف  مدربه  وجهود  نجومه 
قاده للقبه األول منذ ٢٠١١، بدا ليل الجمعة قادراً 
بعدما  عىل العودة من «بارك دي برانس» منترصاً 
املتألق  الكندي  بهدف  متقدماً  األول  الشوط  أنهى 

جوناثان ديفيد .(٣١) 
لكن دي ماريا قال كلمته يف الشوط الثاني بتمريره 
ماركينيوس  الربازييل  لقائده  التعادل  هدف  كرة 

(٧٤) ثم بخطفه هدف الفوز يف الدقيقة .(٨٨) 
وبدأ مييس اللقاء أساسياً بعدما حام الشك حوله 
عىل  الخميس  صباح  أجربته  عضلية  آالم  بسبب 
خوض حصة تدريبية منفصالً عن زمالئه «كإجراء 
احرتازي» وفق ما أعلنه مواطنه املدرب ماوريسيو 
بوتشيتينو الذي أضاف أن الالعب «شعر بانزعاج 

يف العضالت» من دون تحديد مكان األلم.
بداية  «الربغوث» من مشاكل جسدية منذ  وعانى 
من  الفائت  آب/أغسطس  يف  وصوله  بعد  املوسم 
الركبة  يف  إصابة  فيها  بما  اإلسباني،  برشلونة 

حرمته من مباراتني يف أيلول/سبتمرب.
مييس ما زال يبحث عن الهدف األول يف الليغ ١.           
قام  متخلفاً،  األول  الشوط  فريقه  أنهى  وبعدما 
بوتشيتينو باستبدال مييس يف بداية الشوط الثاني 

يف  العب  أفضل  بحث  ليستمر  احرتازي،  كإجراء 
الدوري  يف  أهدافه  باكورة  عن  مرات  ست  العالم 
الفرنيس بعدما سّجل ثالثة يف دوري أبطال أوروبا.

دي  مواطنه  بجانب  املقدمة  خط  يف  مييس  ولعب 
بسبب  مبابي  غاب  فيما  نيمار،  والربازييل  ماريا 
املرض واستفاد العب الوسط الهولندي جورجينيو 
فينالدوم من إصابة اإليطايل ماركو فرياتي ليلعب 

أساسياً.
بعد  االيقاف  بداعي  املغربي أرشف حكيمي  وغاب 
الفائت،  األسبوع  مرسيليا  ضد  التعادل  يف  طرده 
خوان  اإلسباني  مشاركة  التشكيلة  شهدت  فيما 
برنات أساسياً ألول مرة منذ أيلول/سبتمرب ٢٠٢٠ 
أبعدته  الركبة  يف  خطرية  إصابة  من  معاناته  بعد 

عن املالعب ألكثر من عام.
ومن جهة ليل، فضل جوسالن غورفينيك أن يلعب 
جانب  إىل  املقدمة  خط  يف  يلماز  بوراك  بالرتكي 

ديفيد، وذلك عىل حساب مواطنه يوسف يازجي.
بفارق  متصدر  وهو  اللقاء  جريمان  سان  ودخل 
سبع نقاط عن لونس الثاني ووّسعه مؤقتاً إىل ١٠ 
الصعبة  بانتظار مباراة األخري  نقاط (٣١ نقطة) 
معاناته  ليل  واصل  فيما  ليون،  ضيافة  يف  السبت 
باكتفائه بنقطة يف املراحل الثالث األخرية، ليصبح 
برصيد ١٥ نقطة وبفارق ١٦  املركز ١١ مؤقتاً  يف 

من فريق العاصمة.

تشكيلة  إىل  كوتينيو  فيليبي  اإلسباني  برشلونة  وسط  العب  عاد 
املنتخب الربازييل للمرة األوىل منذ قرابة عام، وذلك بعدما استدعاه 
يف  واألرجنتني  كولومبيا  ضد  املقبل  الشهر  ملباراتي  تيتي  املدرب 
تصفيات أمريكا الجنوبية املؤهلة لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.

وابتعد ابن الـ٢٩ عاماً طويالً عن املالعب بسبب اإلصابة يف ركبته، 
للعب مع فريقه برشلونة بشكل أسايس، ما فتح  لكنه عاد مؤخراً 

الباب أمامه للعودة إىل تشكيلة منتخب بالده.
طور  يف  كبري  العب  الخالق.  الوسط  ”العب  بكوتينيو:  تيتي  وأشاد 

العودة إىل أفضل مستوياته“.
وعىل الرغم من األداء املميز الذي يقدمه يف مستهل املوسم الحايل مع 
قطب إسبانيا اآلخر ريال مدريد، قّرر تيتي استبعاد املهاجم الشاب 
الدولية  النافذة  خالل  املنتخب  مع  كان  بعدما  جونيور  فينيسيوس 

األخرية.
كما غاب عن التشكيلة نجم إيفرتون اإلنكليزي ريتشارليسون بسبب 

معاناته البدنية يف مستهل املوسم الجديد.
الحايل  الشهر  خالل  ”سيليساو“  خاضها  التي  املباريات  غرار  وعىل 
 (٣-١) فنزويال  ضد   ™٢٠٢٢ قطر   FIFA العالم  كأس  تصفيات  يف 
التشكيلة  ضّمت   ،(٤-١) وأوروغواي  (صفر-صفر)  وكولومبيا 
رباعي الدوري الفرنيس نيمار وماركينيوس (باريس سان جريمان) 

ولوكاس باكيتا (ليون) وجريسون (مرسيليا).
ويأمل نيمار أن يعوّض ظهوره املخيب مع سان جريمان يف مستهل 
من  إضافية  خطوة  ”سيليساو“  تقريب  خالل  من  الجديد  املوسم 
حسم تأهله إىل املونديال القطري الذي قد يكون األخري لنجم برشلونة 
يف  قدمه  الذي  الباهت  األداء  بعد  أفاد  ما  بحسب  السابق  اإلسباني 

التعادل مع كولومبيا والذي عوّضه يف الفوز الكبري عىل أوروغواي.

بعد  الجنوبية  ألمريكا  املوّحدة  املجموعة  صدارة  يف  الربازيل  وتحلق 
فوزها بعرش من مبارياتها الـ١١ حتى اآلن، مبتعدة بفارق ٦ نقاط 

عن غريمتها األرجنتني الثانية.
 ١١ يف  مرات   ٤ سوى  شباكهم  تهتز  لم  الذين  تيتي  رجال  ويلتقي 
مباراة، مع كولومبيا يف ١١ ترشين الثاني/نوفمرب يف ساو باولو، قبل 
موقعة القمة خارج الديار ضد األرجنتني يف ١٦ منه يف لقاء ثأري بعد 
الخسارة أمام األخرية يف نهائي كوبا أمريكا يف تموز/يوليو صفر-١ 

عىل ملعب ”ماراكانا“.
وكان من املفرتض أن تكون املواجهة األوىل بني الغريمني بعد نهائي 
بعد  توقف  اللقاء  لكن  أيلول/سبتمرب،  من  الخامس  يف  أمريكا  كوبا 

دقائق معدودة عىل بدايته يف ساو باولو نتيجة تدخل السلطات 

الصحية التهام بعض العبي الضيوف بمخالفة بروتوكوالت فريوس 
كورونا.

وأكد مدرب املنتخب الربازييل أنه ال يعرف ما إذا كانت مباراته املقبلة 
كتيبة  عىل  ضغطا  تشّكل  قد  األرجنتيني  املنتخب  ضد  الديار  خارج 

السيليسون بعد تداعيات ديربي ساو باولو.
وضمنت الربازيل إىل حد كبري بطاقتها إىل قطر ٢٠٢٢ بما أنها تتصدر 
إىل  املؤهل  الخامس  املركز  صاحبة  أوروغواي  عن  نقطة   ١٥ بفارق 
األربعة  املراكز  أصحاب  النهائيات  إىل  مبارشة  (يتأهل  قاري  ملحق 

األوىل).
وهنا التشكيلة:

- لحراسة املرمى: أليسون (ليفربول اإلنكليزي)، إيدرسون (مانشسرت 
سيتي اإلنكليزي)، وغابريال تشابيكو (غريميو).

إيمرسون  اإليطايل)،  (يوفنتوس  ساندرو  وأليكس  دانيلو  للدفاع:   -
اإلسباني)،  مدريد  (أتلتيكو  لودي  رينان  اإلنكليزي)،  (توتنهام 
(بنفيكا  فرييسيمو  لوكاس  اإلسباني)،  مدريد  (ريال  ميليتاو  إدير 
تياغو  الفرنيس)،  جريمان  سان  (باريس  ماركينيوس  الربتغايل)، 

سيلفا (تشيليس اإلنكليزي).
(ليفربول  فابينيو  اإلسباني)،  مدريد  (ريال  كاسيمريو  للوسط:   -
اإلنكليزي)، فريد (مانشسرت يونايتد اإلنكليزي)، جريسون (مرسيليا 
الفرنيس)، لوكاس باكيتا (ليون الفرنيس)، فيليبي كوتينيو (برشلونة 

اإلسباني).
- للهجوم: أنتوني (أياكس أمسرتدام الهولندي)، غابريال جيسوس 
مدريد  (أتليتكو  كونيا  ماثيوس  اإلنكليزي)،  سيتي  (مانشسرت 
(ليدز  رافينيا  الفرنيس)،  جريمان  سان  (باريس  نيمار  اإلسباني)، 

يونايتد اإلنكليزي)، روبرتو فريمينو (ليفربول اإلنكليزي).
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 بغداد/نينا:
 نظمـت رابطـة املـرأة الصحفيـة 
العراقيـني،  الصحفيـني  نقابـة  يف 
بالتعـاون والتنسـيق مـع الهيئـة 
االفرو  العليا لالتحاد  االستشـارية 
آسـيوي فرع العراق نـدوة حوارية 
بعنوان ( مناهضة العنف ضد املرأة 
واجب إنساني ومجتمعي)بالتزامن 
مع احتفالية األمم املتحدة ملناهضة 

العنف ضد املرأة، .
التـي  الحواريـة  النـدوة  وأدارت 
عقـدت يف مقـر نقابـة الصحفيني 
العراقيـة  الدكتورة زهرة الجبوري 
رئيسـة الرابطة وبمشـاركة اللواء 
أسـماعيل الكريطـي مدير رشطة 
الرصافـة واملقدم رشـا حسـني يف 
بغـداد  أجـرام  مديريـة مكافحـة 
والعميد نـرباس محمد عـيل مدير 
وزارة  يف  االشـاعات  محاربـة 
الداخليـة، وحضـور نائـب نقيـب 
الصحفيني خالد جاسـم وعدد من 

اعضاء مجلس النقابة .
أفتتـاح  الجبـوري خـالل  وقالـت 
النـدوة :» أن العنف ضـد املرأة هو 
انتهاك صارخ ضد حقوق األنسان، 
مبينة ان حاالت العنف ارتفعت بعد 
أنتشـار جائحـة كورونـا وخاصة 
العنف األرسي، مشـرية إىل أشكال 
العنف املتمثلة بالعنف (االقتصادي 

ان  والنفـيس والجسـدي)، مؤكدة 
القضـاء عـىل العنـف ضـد املـرأة 
مسـؤولية تقع عىل عاتق الجميع، 
مطالبة يف الوقت نفسه بتخصيص 
وزارة للمرأة يف التشكيلة الحكومية 
العراقيـة  املـرأة  كـون  الجديـدة، 

تستحق الكثري».
رشطـة  مديـر  قـال  جانبـه  مـن 
الرصافـة اسـماعيل الكريطـي :» 
سجلنا خالل هذا العام /١٤٥٠٠/ 
قضية تحقيقيـة ضد املرأة املعنفة 
واألخ،  (االب،  ذويهـا  قبـل  مـن 
والزوج، واالبن) وحسمت قضائياً، 

كمـا سـجلت/٣٢٠٠/ حالة عنف 
ضـد الرجـل وأيضـاً صـدرت فيها 

أحكام قضائية».
وعـزا الكريطـي، أسـباب أرتفـاع 
حـاالت العنف يف املجتمـع العراقي 
(االقتصاديـة،  الظـروف  إىل 
والثقافيـة،  واالجتماعيـة، 
والسياسـية، ) فضـًال عـن تأثـري 

وسائل السوشل ميديا.
إىل  املعنفـات  الكريطـي،  ودعـا 
األبـالغ عن حـاالت العنـف وأقامة 
دعاوى قضائية من خالل مراجعة 
التشـكيالت األمنيـة وعـرب الخـط 

السـاخن (١٣٩) لتقديم املساعدة 
ألي حالة عنف.

من جهته أكد العميد نرباس محمد 
عـيل:» أن األنرتنيـت هـو السـبب 
الرئيس يف التفكك األرسي ملا يزجه 
من أفـكار التمـت ملجتمعنا بصلة 
مما يسـبب بزيادة حـاالت العنف، 
مشـرياً إىل ان القضـاء عـىل العنف 
هو مسـؤولية تشاركية بني جميع 
الجهـات، داعياً املعنفـة إىل رسعة 
األبـالغ عـن حـاالت العنـف التـي 

تتعرض لها».
واشار اىل جهوزية تشكيالت وزارة 

الداخلية ملساعدة أية حالة معنفة، 
مشـرياً إىل ان هنـاك حـاالت عنف 
ال يتم األبـالغ عنهـا إال يف الحاالت 

القصوى».
مـن جانبها، كشـفت املقدم رشـا 
حسني، عن حاالت العنف من خالل 
تجنيد األشخاص وأستغاللهم عن 
طريـق العمـل باالتجـار بالبـرش 
وبيع االعضاء البرشية والتسـول، 
عازية أسباب العنف إىل الفقر الذي 
شكل نسـبة ٩٠٪ واألمية والجهل 
بنسـة ٩٠٪ وفقاً لدراسة ميدانية 
تم اجراؤهـا ، فضالً عن أنخفاض 
التحصـني الذاتـي والـزواج خارج 

املحاكم وزواج القارصات».
وأوصت الندوة الحوارية، برضورة 
تكثيف الجهـود من أجـل القضاء 
عىل العنف داخـل املجتمع العراقي 
مـن خـالل املحافظـة عـىل البنية 
األرسي،  والتماسـك  االجتماعيـة 
داعيـًة إىل تشـكيل فـرق (أمنيـة- 
اجتماعية) لزيارة املناطق السكنية 
التثقيـف  اىل  تهـدف  واملـدارس 
والتوعيـة عن حـاالت االبـالغ عن 
حاالت العنف، وشددت عىل رضورة 
العشـائري  الجانـب  مسـاهمة 
والدينـي يف التثقيـف للقضاء عىل 
حاالت العنف فضالً عن دور اإلعالم 

يف رصدها بغية القضاء عليها.
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بريوت/ متابعة الزوراء:
أفادت وسائل إعالم لبنانية، بأن شبكة قنوات سعودية أغلقت 
مكاتبها يف لبنان نهائيا، وذلك بعد سنوات طويلة من العمل يف 

العاصمة بريوت.
واعلنت شـبكة قنوات /MBC/ السـعودية انها قررت اغالق 
مكاتبهـا يف لبنـان نهائياً وسـتغادر بمعداتهـا وموظيفها اىل 

اململكة العربية السعودية.
وذكرت وكالة «صوت بريوت إنرتناشيونال» اللبنانية أن رشكة 
وتلفزيـون العـرب «MBC» أغلقـت مكاتبها يف لبنـان نهائًيا 

وستغادر بمعداتها وموظيفها إىل اململكة العربية السعودية.
ويف السـياق نفسـه، اسـتنكر رئيس مجلـس إدارة مجموعة 
MBC، الشـيخ وليد بـن إبراهيم آل إبراهيم، بأشـد العبارات، 
املواقـف األخرية التـي أطلقها وزيـر اإلعـالم اللبناني جورج 

قرداحـي يف مقابـالت تلفزيونيـة، مسـتنكرًا مـا سـاقه من 
اتهامات مغرضة اسـتهدفت السـعودية تحديًدا، وكذلك دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.
كمـا اعتـرب آل إبراهيـم تلـك املواقف الصـادرة عـن قرداحي 
مسـتغرَبة جًدا وغري مقبولة بتاًتا، «وهي ال ُتعّرب إال عن اآلراء 
السياسية املنحازة واملنحرفة ملطلقيها، واملجحفة بحق ثوابتنا 
وتضحياتنا ومواجهتنا شبه اليومية لالعتداءات اإلرهابية عىل 
أهلنـا وأراضينا يف اململكة، والعابـرة للحدود والقيود، يف لبنان 
واليمـن والعراق وغريها من الدول العربية التي تخضع ملنطق 

اإلرهاب وسطوة السالح».
وأثـارت ترصيحات قرداحـي، ردود فعل دوليـة ومحلية حني 
قال خالل استضافته يف الربنامج التلفزيوني «برملان الشعب» 
إن «جماعـة أنصـار اللـه تدافع عن نفسـها يف وجـه اعتداء 

خارجي عىل اليمن منذ سنوات». وإنه «ال مجال للمقارنة بني 
جهد حزب الله يف تحرير األرض اللبنانية، وبني دفاع الحوثيني 
عـن أنفسـهم يف وجـه اعتـداء خارجي تقـوم به السـعودية 

واإلمارات».

الرباط/متابعة الزوراء:
تجـددت املطالب بإطـالق رساح الصحفي 
املغربي سـليمان الريسوني، وجاءت هذه 
املـرة مـن منظمة دوليـة تضـم كتابا من 
مختلـف أنحاء العالم هـي منظمة ”القلم 

.(PEN International) “الدويل
ويف بيـان لها، قالت املنظمـة الدولية التي 

تشـتغل يف مجال األدب وحرية التعبري منذ 
قرن من الزمن، إنها ”تشـعر بالقلق حيال 

صحة الريسوني الجسدية والنفسية.“
وذّكـرت املنظمة بأن محكمة االسـتئناف 
بالـدار البيضـاء حكمت عـىل ”الصحفي 
املغربي البارز سليمان الريسوني بالسجن 
ملـدة خمس سـنوات وغرامـة قدرها ١٠٠ 

ألف درهم مغربي“، بعد ”محاكمة شابتها 
مخالفـات عـدة، إذ وقع الحكـم يف غياب 

الريسوني وفريق دفاعه“.
إرسـال  إىل  أعضاءهـا  املنظمـة  ودعـت 
لحثهـا  املغربيـة  السـلطات  إىل  التمـاس 
عـىل ”ضمان حق سـليمان الريسـوني يف 
محاكمة عادلة واإلفراج عنه فورا إىل حني 

البـت يف محاكمته االسـتئنافية“، مطالبة 
بـ“ضمـان حـق الريسـوني يف الزيـارات 
العائليـة املنتظمـة، والوصـول للمحامني 
والرعاية الطبية املالئمـة، إىل حني اإلفراج 
عنـه“، وبـ“اإلفـراج الفوري عـن جميع 
املسجونني بسبب ممارسة حقهم يف حرية 

التعبري“.
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تونس/متابعة الزوراء:

أعلـن املدير العام لقناة «حنبعل تي يف» التونسـية زهري القمربي أّن إدارة القناة قررت 
إيقاف بثها ابتداء من يوم الجمعة، اسـتجابة لقرار صادر من «الهيئة العليا املسـتقلة 
لالتصال السـمعي البـرصي» (الهايكا) يطالب القناة بتسـوية ملفهـا القانوني قبل 

إعادة البث.
وكانت «الهايكا» قد اعتربت منذ سنوات أّن القناة تبّث بشكل غري قانوني، بعدما باعها 
مؤسسـها العربي نرصة، يف ٢٠١٣، إىل مستثمَرين تونيس وسعودي، ثّم بيعت ٤٩٪ من 
أسـهمها إىل رشكة تركيـة ال تملك تمثيالً يف تونس، وهو ما دعـا «الهايكا» إىل مطالبة 

إدارة «حنبعل تي يف» بتوضيح الشكل القانوني للرشكة التي تدير القناة.
يذكر أّن السـلطات التونسـية أوقفت خالل هذا الشـهر بث ثالث مؤسسـات إعالمية 
هي قناَتا «الزيتونة» و»نسـمة تي يف»، وإذاعة «القرآن الكريم»؛ بسـبب عدم تسـوية 

أوضاعها القانونية.

بغداد/نينا:
 اعلـن املرصد العراقي للحريـات الصحفية التابع لنقابة الصحفيـني العراقيني :» ان 
قـوة من مكافحة اجرام البرصة داهمت مبنـى يف بغداد واعتلقت اعالمية بعد نرشها 

ملفات فساد».
وقالـت االعالمية زمـن الفتالوي للمرصد العراقـي للحريات الصحفيـة ، ان قوة من 
مكافحة اجرام البرصة داهمت شقتها يف منطقة الصالحية ببغداد ، وقامت باقتيادها 
اىل مركز رشطة الصالحية عند الساعة الثالثة فجرا، وبقيت معتقلة لليلة ويوم كامل 
، وتـم االفـراج عنها بكفالة بعد تعهدهـا باملثول امام محكمـة يف البرصة خالل مدة 
وجيزة، وبخالف ذلك سـتتم مالحقة االشـخاص الذين تكفلوهـا، وهم متطوعون يف 

ذلك، وليسوا من ذويها.
وناشـدت ، عـرب املرصـد ، رئيس الـوزراء واملسـؤولني يف الدولة التدخل للكشـف عن 
تفاصيـل تتعلـق بماتعرضت له مـن اذالل واهانة وحبس يف ظروف سـيئة، وتجاوز 

بعض الضباط عليها بكلمات نابية.
واوضحت الفتـالوي للمرصد العراقي للحريات الصحفيـة ، انها نرشت وثائق دامغة 
عـن حاالت فسـاد يف محافظة البرصة مدعمة باالدلة، لكنها بـدال من ان تكرم زجت 
يف السـجن وجـرى التحقيق معها وخرجـت بكفالة، عىل ان تحـرض امام املحكمة يف 

البرصة، وقد يحكم عليها بالسجن لسنوات عدة .

باريس/متابعة الزوراء:
هي ليست مجرد أمراض تصيب أعداًدا 
قليلة من البرش وتحمل أسماء غريبة 
أو غري شائعة، بل هي عالم كامل ميلء 
والتفاصيل.  واإلحصاءات  باملعلومات 
نتحدث هنا عن عالم األمراض النادرة 
أو باإلنجليزية (Rare Diseases)، تلك 
األمراض التي أصبحت تعرف يف عاملنا 
 Orphan) باسـم األمراض اليتيمـة أو
Diseases) بسبب أّن رشكات األدوية 
لـم تكـن مهتمـة بتبّنيهـا وتطويـر 
عالجـات لها، رغـم أّن عددها يرتاوح 
مـا بـني ٥٠٠٠ و٨٠٠٠ مـرض نادر، 
بحسـب منظمة الصحة العاملية، التي 
تعرف تلـك األمـراض بأنهـا «مزمنة 

وخطرية، وقد تكون مهددة للحياة».
التـي  األمـور  مـن  العديـد  وهنـاك 
الصحفيـون ملعرفتهـا قبـل  يحتـاج 
صحفيـة  ومقـاالت  قصـص  كتابـة 
عـن األمراض النادرة، عىل رأسـها أنه 
ال يوجـد تعريـف علمـي وحيـد لتلك 
األمراض اتفق عليه عاملنا، إذ يمكن أن 
يكون املرض النادر يف دولة ما شـائًعا 
وبالتـايل  أخـرى،  دولـة  ومنتـًرشا يف 
فلـكل دولة تعريفات رسـمية خاصة 
بهـا لألمـراض النـادرة، فعىل سـبيل 
املثال ُيعرف املـرض النادر يف الواليات 
املتحـدة بأنـه «الحالة املرضيـة التي 
تؤثر عىل أقل من ٢٠٠٠٠٠ شـخص يف 
الواليـات املتحدة»، وقـد تم وضع هذا 
التعريـف من قبـل الكونجرس وحمل 
اسـم قانـون العالجـات اليتيمة لعام 
١٩٨٣، وقد أنشـأ هذا القانون حوافز 
مالية لتشـجيع الرشكات عىل تطوير 
عقاقـري لألمـراض النـادرة، ووقتهـا 
خرج القانون بسـبب أنه كانت هناك 
حاجة إىل تعريف املرض النادر لتحديد 

الرشوط املؤهلة لتلـك الحوافز، أما يف 
االتحـاد األوروبي، ُيعـرف املرض بأنه 
نـادر عندما يصيب أقـل من ١ من كل 

٢٠٠٠ شخص.
يحتاج الصحفيون املهتمون بالكتابة 
أّن  ملعرفـة  النـادرة  األمـراض  عـن 
هنـاك العديد مـن األسـباب املختلفة 
التي تسـبب تلـك األمـراض. وُيعتقد 
وناتجـة  وراثيـة  منهـا  الغالبيـة  أن 
مبـارشة عن تغـريات يف الجينـات أو 
الكروموسـومات، ويف بعض الحاالت، 
املسـببة  الجينيـة  التغـريات  تنتقـل 
للمـرض من جيـل إىل جيـل، لكنها يف 
حاالت أخرى، تحدث بشـكل عشوائي 
يف الشـخص األول يف العائلة الذي يتم 
تشخيصه، كما أن العديد من األمراض 
النادرة، بما يف ذلك االلتهابات وبعض 
أنواع الرسطان النادرة وبعض أمراض 
املناعة الذاتية، ليست وراثية، وال يزال 
السـبب الدقيـق للعديد مـن األمراض 

النـادرة غـري معـروف حتـى اليـوم، 
والحقيقة الوحيدة الثابتة هنا هي أّن 
الباحثني والعلماء يتعلمون املزيد عن 

األمراض النادرة كل عام.
وقائمة أسماء األمراض النادرة كبرية، 
وتضـم أمراًضـا منها مـرض الجمدة 
كاتابليكسـيا، ومـرض مورغيلونس، 
ومرض بروجرييا، ومرض التحسـس 
مـن امليـاه، ومـرض التحـدث بلغات 
املميـت،  الضحـك  ومـرض  أخـرى، 
ومـرض تحـول املفاصـل إىل عظـام، 
ومتالزمـة أليـس يف بـالد العجائـب، 
بيـكا،  بروفـريا، ومتالزمـة  ومـرض 
ومتالزمـة موبيوس. وهنا سـتجدون 
قائمة موثوقة تحوي أسماء األمراض 
النـادرة بلغات عدة، منهـا اإلنجليزية 

والفرنسية واإلسبانية ولغات أخرى.
عنهـا  غنـى  ال  علميـة  مصـادر 

للصحفيني
بحسـب الصحفـي العلمـي املـرصي 

محمـد منصـور الحائـز عـىل جائزة 
العـام ٢٠٢٠،  العربيـة يف  الصحافـة 
والذي يمتلك خربة كبرية كمحرر علمي 
يف عـدد من كربيات الدوريات العاملية، 
من ضمنها (ساينتفك أمريكان)، فإّن 
هناك دليـل مهم يحتـاج كل صحفي 
راغـب يف كتابة قصـص صحفية عن 
األمراض بشـكل عام وعـن األمراض 
النـادرة بشـكل خاص االطـالع عليه 
بشكل مستمر، وهو دليل MSD  الذي 
يعد أقـدم دليل طبـي يف العالم ُيحّدث 
بشـكل سـنوي، ويعرض هـذا الدليل 
اإلرشـادي محتـواه بعـدة لغـات من 
ضمنهـا اللغـة العربية. وهـذا الدليل 
الـذي يتخـذ شـعاًرا لـه هـو «املكان 
األول األفضل للحصول عىل املعلومات 
الطبيـة»، يحـوي آالف املوضوعات يف 
جميع مجـاالت الطب بلغة مبسـطة 
وبشـكل مجانـي كتبهـا املئـات مـن 
أفضـل الخرباء الطبّيـني يف العالم، وال 
يكتفي الدليل بعرض مواده مكتوبة، 
لكنـه يقدمهـا كذلـك بأشـكال عـدة 
منهـا أفـالم الفيديو، وأفالم الرسـوم 

املتحرّكة، وغريها.
ينصحكـم منصور بزيارة موقع مايو 
كلينـك، التابع ملؤسسـة بحثية كبرية 
تضم خرباء من أفضل الخرباء يف العالم 
 U.S. News & World وفـق تصنيـف
Report، ويقدم املوقع إمكانية البحث 
عن األمراض بطريقة سـهلة، ويمتاز 
بأنـه يقدم مواده الطبيـة بعدة لغات 

من ضمنها باللغة العربية.
ويـرى الصحفـي العلمـي أّن متابعة 
الدوريـات العلميـة العامليـة املوثوقة 
بشكل مسـتمر يمكن أن يوفر أفضل 
وأحـدث املعلومـات للصحفيني حول 
دوريـة  ومنهـا  النـادرة،  األمـراض 

Nature، ودوريـة الجمعيـة الطبيـة 
 Science ودورية ،JAMA األمريكيـة 
التـي تنرشهـا الجمعيـة األمريكيـة 
لتقـدم العلوم، وغريها مـن الدوريات 
العلمية. ولإلشرتاك يف هذه الدوريات، 
مـع  تتواصلـوا  أن  منصـور  يقـرتح 
النارشين بشـكل مبـارش وتثبتوا لهم 
أنكـم تعملـون يف مجـال الصحافـة 
الصحافـة  يف  بالكتابـة  وتهتّمـون 
العلمية، حتى يوفروا لكم اشـرتاكات 
مجانيـة، وإذا لـم تتمكنـوا مـن ذلك 
يمكـن أن تطلبـوا مـن مؤسسـاتكم 
الصحفية أن تدعمكم لالشرتاك يف تلك 
الدوريـات حتى تحصلـوا عىل موادها 

األحدث بشكل دوري.
وهنا يشـري منصور إىل نقطة مهمة، 
وهي أهمية أن يجيـد الصحفي اللغة 
اإلنجليزيـة، حتـى يسـتطيع االطالع 
بشـكل دائـم عـىل أحـدث الدوريـات 
العلمية وكي يسـتطيع فهـم املعاني 
العلميـة  واملصطلحـات  املقصـودة 
بطريقـة سـليمة، وبالتـايل ال يقـدم 
لجمهوره من القراء معلومات مضللة 
أو غـري دقيقة، كما سـيفيدكم اتقان 
اإلنجليزيـة يف التواصـل مبـارشة مع 
الباحثني للحصول منهم عىل النسـخ 
الكاملة مـن الدراسـات العلمية التي 

قاموا بها، أو إجراء حوارات معهم.
قواعد إلنجاز قصص محرتفة وشيقة

ينصحكـم منصـور بااللتزام بشـكل 
كامل بقواعد السـالمة أثنـاء عملكم 
عىل قصـص تحتاج ملقابلـة املصابني 
لوجـه،  وجًهـا  النـادرة  باألمـراض 
وذلـك عـن طريـق البحـث الجيد عن 
كيفيـة انتقال العـدوى قبـل مقابلة 
أي مريـض، وإذا كانت العدوى يمكن 
أن تحـدث بمجـرد مقابلة الشـخص 

املريـض وجًهـا لوجـه فاألفضـل أن 
يتـم الحوار عـن طريق الهاتـف مثًال 
أو الربيـد اإللكرتونـي، أمـا يف حاالت 
أمـراض أخـرى مثـل مـرض نقـص 
املناعـة املكتسـب عـىل سـبيل املثال، 
فإّن العدوى هنا ال تتم بمجرد مقابلة 
الشخص وبالتايل ال خوف من مقابلته 
والجلوس معه أو حتى تناول مرشوب 
أو طعام معه. ويؤكد منصور رضورة 
عمل توزان بني املخاطرة وبني أهمية 
املعلومة، ويذكركم أن سالمتكم دائًما 

وأبًدا هي األساس.
القصـص  بصياغـة  يتعلـق  وفيمـا 
الصحفيـة العلميـة، يؤمـن منصـور 
بأّن القصة الصحفية موجهة للقارئ 
العادي وغـري املتخصص، والذي قد ال 
يكـون لديـه معلومات طبيـة كافية، 
وبالتـايل يجـب مراعـاة أن تكون لغة 
القصة شـيقة وجاذبة للقارئ، ودور 
الصحفي بشكل عام هو الحصول عىل 
املعلومة السليمة والدقيقة وتقديمها 
بطريقـة شـيقة قـادرة عـىل جـذب 
الناس العاديني، خاصُة وأن الدراسات 
العلمية غري موجهـة يف الغالب لعامة 
الناس، وبالتايل أنت كصحفي ستكون 
حلقـة الوصل بـني صناع الدراسـات 
العلمية من باحثني ومتخصصني وبني 
الجمهور العادي، ومـن املهم صياغة 
باألمـراض  تتعلـق  التـي  املعلومـات 
وأسـبابها بطريقة بسـيطة، لكن من 
دون اإلخـالل باملعلومة، وهذا سـيتم 
عـن طريـق الخـربة، وكلمـا صنعت 
قصًصا متخصصة أكثر، كلما امتلكت 
الخربة واملهارة لتقديمها بشكل جذاب 

ال يهرب منه القارئ العادي.
وال تنـس دائًمـا أن الحصـول عىل ما 
مسـتنرية»  «موافقـة  عليـه  يطلـق 

مـن املريض هـو قاعدتـك األخالقية، 
وتلـك املوافقة تعنـي أن تخرب املريض 
بشـكل واضـح أنـك سـتتحدث عـن 
حالته الصحية وربما سـنرش صورته 
مـع القصـة، ويجـب التأكـد مـن أن 
املريض مؤهل إلعطاء هذه «املوافقة 
املسـتنرية»، إذ أن بعـض املـرىض قد 
يكونـون مصابـني بأمـراض معينـة 
تمنعهـم مـن أن يكونـوا يف وعيهـم 
الكامـل، وبالتايل يجـب الحصول عىل 
تلك املوافقـة من عائالتهم أو طبيبهم 

املعالج.
لكن انتظر من فضلك، فالحصول عىل 
املوافقة املسـتنرية –بحسب منصور- 
ليس نهاية املطـاف، وال يعني النرش، 
إذ يجـب عـىل الصحفـي التأكـد مـن 
أّن النـرش وقتهـا لن يتسـبب يف وصم 
للمريض مـن أي نوع، أو يعرضه ألي 
خطـر مجتمعـي محتمـل، أمـا فيما 
يتعلق باألطفال فممنوع بشكل كامل 

نرش صورهم أو بياناتهم الكاملة.
ويشـدد منصور عىل رضورة االلتزام 
الصحفيـة،  الـرشف  مواثيـق  بـكل 
إضافة إىل املواثيـق الطبية التي تحدد 
كيفيـة التعامل مـع املريض بشـكل 
أخالقي، ويمكن هنا االطالع عىل «كود 
نورنبريغ»، وإعالن جنيف، نظرًا ألنهما 
يعطيـان فكـرة عـن حقـوق املرىض 
بشـكل عام، والقاعدة األساسية هنا 
هي االمتناع عن نـرش املعلومات التي 
يمكـن أن تـؤذي املريـض أو تلك التي 
تهدف فقط لإلثارة، إضافة إىل االمتناع 
عن استخدام أسلوب املبالغة يف تقديم 
املـادة الصحفيـة، ومراعـاة احـرتام 
سـمعة املريض الشـخصية وسـمعة 
الصحفيـني  (عن/شـبكة  أرستـه. 

الدوليني)
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تحكي عـن ”زكريا املرسـنيل“ وهـو صياد مـن مدينة 

الالذقية، يحمل سـمات الشـخصية األنانيـة والخبيثة، 

ويرتكب جريمة قتل فيضطر للهرب. يعيش يف مكان ما 

عىل الحدود السـورية الرتكية حيث ال يوجد سوى البحر 

والسـهل والغابـة. ويعيش هناك غريبـا وحيدا هاربا يف 

خيمة نصبها عىل شـاطئ البحر وأصبح السـمك غذاؤه 

الوحيـد. إىل أن يصادف راعية مـن بالد االتراك املجاورة، 

فيفكر بـأن تكون هذه صلـة وصله بالعالـم الخارجي 

يعطيها السـمك لتبيعه يف قريتها القريبة وتأتيه باملال، 

إال أنـه حـدث ما لم يكـن يتوقعه وقـع يف غرامها وهي 

كذلـك، هو املتـزوج الذي لم يعرف الحـب من قبل وهي 

املتزوجـة التي تركهـا زوجها وسـافر إىل األناضول منذ 

زمن وال خرب عنـه، الرواية حديث روح مجروحة تبحث 

عن الحـب و األمان تخرج من صفحاتهـا رائحة البحر 

الصباحية و الكثري الكثري من الزرقة.

اعتربت الشـاعرة أزهار سيفو، بدراسـتها النقدية عن 

الروايـة، أن التميـز فيهـا هـو املونولـوج الداخيل الذي 

اعتمـده الكاتـب يف رسده للحكايـة، فيمـا رأى الباحث 

نزار كحلـة أن الرواية هي ترميز لم تعالج حالة واقعية 

ألن عمليـة التغيري يف املجتمع ال يمكـن أن تبدأ باملراجل 

والعنرتيـات، معترباً أن هذه الرواية تسـتحرض ملحمة 

جلجامش وحي بن يقظـان، التي تمتلئ برموز واقعية 

وحقيقية.

األديب نضال املاغوط املداخالت، حيث اعترب الرواية أحد 

إبداعـات الكاتب مينه األدبية ومنها البحر وغريها وهي 

كمعلقات يمكن تدريسـها، وحاول أن يغوص يف الرواية 

معترباً أن اسمها ”الياطر“ لم يأت عن عبث خاصة أنها 

املرساة وهي أداة من مستلزمات السفن والبحارة، وبنّي 

أن لغة الرواية تتناسـب مع لغة الراوي زكريا املرسـنيل 

الخائـف املطارد، واعتقـد أن الرواية حققـت يف جزئها 

الرئيـيس مقولـة ملحمة جلجامش القديمـة بأن الحب 

واملـرأة يمكنهما انتشـال البرشية مـن عاملها املتوحش 

بأن ينقلها لعالم اإلنسانية.

 إسماعيل خدوج لترتك وقعاً جميالً بحديثه عن الكاتب 

حنا مينه وعن هذه الرواية بشكل خاص، حيث ترجمت 

أعمالـه إىل 17 لغـة، معتـرباً أن مينه أول األدبـاء الذين 

كتبـوا عن البحر وعن الفقر والفقراء، عاش معهم وهم 

الذين شاركوا يف جنازته املهيبة فهو عاش بهدوء ورحل 

بهدوء.

محمـد عبعـوب : مـا إن تصفحـت الصفحـات االوىل 

من هـذه الرواية، بعد مغـادرة كتاب العقـل األخالقي، 

تجتاحني موجات ضحك متواصلة ملشاهد بطلها البحار 

الصعلوك زكريا املرسـنيل وهو يصارع ابنه الذي ينازعه 

عـىل واحدة مـن محضياته، وكذا جوالته الشـبقية بني 

الخمارات ودور الغاء.. كما شـدتني عديد الصور لحياة 

هـذا البحار وهو يصـارع الفقر الـذي تعانيه ارسته، و 

الذي اسهم هو يف صنعه بتهتكه وفوىض حياته. تتبعت 

رحالته الفاشلة كتاجر متجول يصارع نزقه و توحشه 

وعربدتـه التي حولتـه يف آخر فصـول حياته اىل مترشد 

عاريـا كإنسـان الغابـة ، بعد ان تـورط وهـو يف حالة 

سـكر يف قتل زخريـادس الخّمار ابـن صديقته القديمة 

اليونانية

فـوزي الديمـايس : إّن ” الياطر ” كتابة تـراوح مكانها 

بـني راهنّية األحـداث ’يف الغابة ’ ، وسـحيق الذكريات ’ 

املدينة ’ ، لتكون بذلك الحبكة مفتوحة عىل زمنني : زمن 

فيزيائـّي‘ الحياة عىل الشـاطئ يف الغابة ’، وزمن نفّيس 

متعلّـق بلحظة قتل صاحب الحانة اليونانّي زخريادس، 

ويتواشـج الزمنـان ليصنعـا بهجـة الحكـي ، املبنّي يف 

الخطوط الخلفّية للنّص عىل الرؤية املاركسـّية / الحلم 

’ يف وعـي الكاتـب ” ، واالنتصـار للربوليتاريا / البحارة 

، كما يحتكم النّص لرومنسـّية جريحة لم تسـتطع من 

ارتباطهـا باملدينـة والنـاس فكاكا ، تلك هي شـخصّية 

زكرياء يف عالقتها باملكان / الرمز .
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االعجـاب أو عدم االعجـاب باألعمال األدبية لكاتب ما ، مسـألة 
ذوق يف املقام األول . ويرتبط بمدى تطور الذائقة األدبية لدى كل 

قارئ ووعيه وثقافته .
كان لدوستويفسـكي تأثـري عظيـم يف إبداعـات كبـار الكتـاب 
والفالسـفة وعلمـاء النفس يف العالـم ، منهم عىل سـبيل املثال 
سـتيفان زفايج ، وفريدريك نيتشه ، وسيغموند فرويد والقائمة 
تطـول اذا حاولنـا حـرص جميـع األسـماء . فقـد حظـي ابداع 
دوستويفسـكي باعرتاف عاملي قل نظريه ، واحتل مكانة رفيعة 

يف األدب العاملي .
 وقد صدرت عن ابداع ادوستويفسـكي آالف الكتب و الدراسـات 
، واالطروحـات العلميـة ، وحولـت اعمالـه الخالـدة اىل افـالم 
ومرسحيـات . وال تخلـو  أي الئحـة  ألعظـم الروايـات عـىل مر 

العصور من : ” الجريمة والعقاب ” و ” األخوة كرامازوف ” .
ومـع ذلـك فان ثمـة بعض الكّتـاب الذين لـم يكونـوا يطيقون 
قـراءة أعمالـه ، ويف مقدمتهـم الكاتـب الـرويس – األمريكـي 
فالديمري نابوكوف ، الذي القى عن ادب دوستويفسـكي سلسلة 
محـارضات يف إحـدى الجامعـات األمريكية يف أوائـل األربعينات 
من القرن املنرصم . ولكن آراء  نابوكوف غريبة وشـاذة ويمكن 
تفسـريها بعدم فهمه للعمق النفيس لروايات دوستويفسـكي ، 

وغياب االستعداد النفيس الستيعابها .
كيف يمكن لصاحب ” لوليتا ” أن يفهم عذابات دوستويفسـكي 
، الـذي غاص يف أعمق أعماق النفـس البرشية وحاول ادراك لغز 

االنسان وتناقضاته .
الفلسفة الروسية ولدت من رحم روايات دوستويفسكي ، حسب 

اعرتاف كبار الفالسفة الروس .
لقد خلد سـامي الدروبي اسمه يف األدب العربي برتجمته ألعمال 
دوستويفسـكي الكاملة ، رغم أن تلك األعمـال ترجمت عن لغة 

وسيطة هي الفرنسية .
صحيح ان اسـلوب دوستويفسكي ليس مثاليا ، فقد كان يكتب 
ليال برسعة شديدة ، وال يراجع ما يكتبه ، إال مرة واحدة . يف حني 
أن كاتبا عبقريا مثل ليف تولسـتوي أعاد صياغة رواية ” الحرب 

والسالم ” - املؤلفة من آالف الصفحات - ست مرات .
قيمـة أعمال دوستويفسـكي ال تكمن يف اسـلوب الكاتب ، بل يف 
عمقها النفيس والفلسفي . وادراك هذا العمق يحتاج اىل استعداد 

نفيس وروحي لدى القارئ.

 

ã‡‘€a@ÔõÃÌÎ@ıÔ§
µébÌ@Û‰j€

لها وجه قمر

ويل شعرها املنسدل

وجمال قامتها...

لها ابتسامة قمر

ويل دمعة

وقنديل سهر

أمسكُت اللوحة املصفرة بحذر، 

ووضعتها داخل ملف بالستيكي 

شـفاف جلبتـه خصيصـاً لها، 

كانت تلك اللوحة...كل ما تبقى 

يل منها، من رائحة أنفاسـها...

من دفء عينيها، من حزن باذخ 

أخفته خلف شال.

عندمـا أرصرت عـىل أن تكـون 

هـذه اللوحة غـالف مجموعتي 

الشـعرية األوىل اعرتض مصمم 

الغـالف، وكاد ينفجر يف وجهي 

إال أن صاحـب دار النرش ضغط 

عليه، فمجموعتـي هي الفائزة 

األوىل يف املسابقة الشعرية، وأراد 

لهـا أن تخرج كمـا أحب تماماً، 

وأردت أنـا أن تنعجـن بروحها 

أنفاسـها  بقايـا  تحمـل  وأن 

انغرسـت  التي  تلك  ورائحتهـا، 

عميقـا يف ذاكرة الفقـد...أردت 

أن أهديهـا لهـا وحدهـا، فهي 

التي فجرت بـي حمى الكلمات 

امللتهبة، وبـني الحرف والنقطة 

والفاصلـة بإمـكان أي إنسـان 

ودموعـي  وجههـا  يلمـح  أن 

يتعانقون.

كل من قـرأ تلـك املجموعة قال 

إنها باذخة اإلحسـاس والدفء، 

لكـن أحدهـم لـم ينتبـه إىل أني 

سكبت فيها مشاعري فالتهبت، 

ونثـرت دموعـي عىل السـطور 

ورصفـت  حروفـاً،  فأصبحـت 

وجعي فتدفقت الكلمات لتدمي 

وجه البياض، ثمة شعور مفجع 

بالفقد يعرتيني كلما كان يلم بي 

صوتهـا فأهـرب إىل الورق, فقد 

اعتـدت أن أكـون معجونة بها، 

جـزءاً منهـا ...جزءاً غـري قابل 

لالنفالت، وحدي كنت أغلق باب 

غرفتي دونهـم، وأرشع نافذتي 

ألرى وجههـا عىل صفحة القمر 

فتياً باسـماً، وألنني لم أجد لها 

شـعراً بعـد ذلـك، فقـد ألصقت 

لهـا خصالت من شـعري، ألنها 

يجـب أن تظل هكذا، أسـطورة 

حـب، وقصيـدة وجـع، ووعـداً 

ال يفيني نفسـه، وأملـًا قصياً يف 

حنايا روحي ال أعرف كيف يل أن 

أعالجه، ربما ألنني ال أطيق منه 

شفاًء؟

أصغر املشرتكني يف تلك املسابقة 

تسـابقني   - كنـت  الشـعرية 

السـت عرشة شـمعة التـي لم 

وال  أطفئهـا  وال  أشـعلها  أعـد 

حتى أحصيها بعـد رحيلها- يف 

مواجهـة مـن يرفلـون يف ثياب 

والثالثينيـات  العرشينيـات 

مـن العمـر، كنـت أعلـم أننـي 

سـأفوز رغم ذلك، هي همست 

يل سـاعة َسـَحر، أخربتني بأن 

حرويف تيضء يف الليل كالنجوم، 

وتمطر يف النهار كسحابة حبىل 

باألمنيات، فرصت أكتب لها كل 

يـوم، كان يجـب أن أفـوز وإال 

كيـف كان يل أن أواجـه وجهها 

صفحـة  فـوق  يرتسـم  حيـث 

القمـر يسـرتق النظـر إيل مـن 

خالل نافذتـي املرشعة لوجهها 

فقط وللقمر.

كلما ارتسـمت مالمحها الحلوة 

فـوق قسـماته، أغـىض القمر، 

تفاصيـل  وراء  ضـوءه  وخبـأ 

ابتسـامتها، تـاركا لهـا فراغـا 

هائـال تنثر نورها البـاذخ فوق 

تفاصيله..من يملك نوراً كهذا؟ 

تلـك التـي ما كانـت إال مـالكاً 

متخفياً يف مالمـح مضيئة أللم 

إنسـان، كانت كل يوم تجيء...

ويغيض القمر.

تحدثني كما اعتـادت، تضمني 

رائحـة  فتفـوح  صدرهـا  إىل 

الياسـمني، تخربنـي كم تحبني 

فينحني الشوق إجالالً، وأخربها 

كم أحبها فتغرد طيور الجنة يف 

صدري، أقول لها بأنني أشـتاق 

إليهـا كثرياً حتى لـم أعد أحتاج 

لرؤية أحـد غريهـا، فتحدجني 

بنظـرة عاتبة وتقـول:“ وحده 

الليـل لنـا، أما النهـار فهو لهم 

فكوني هناك بينهم“، لكنني لم 

أِف بذلك العهد أبـداً، فقد كانت 

ترافقني يف النهار أيضاً دون أن 

تدري، وألن أحداً سواي ال يشعر 

بـي أن  بوجودهـا، كان حريـاً 

أختلـق لها فضـاءات تحلق بها 

حيث ال أحد سـواها يجرؤ.

أتذكر يوم رسمت تلك اللوحة.

تلـك كانت املـرة الوحيـدة التي 

أغضبتها فيها، كانت قد تهاوت 

تحت وطـأة املرض، سـمعتهم 

يهمهمـون بصـوت منخفـض 

كمـا فحيـح ” مـرض عضال“ 

و“أيام معـدودة“، وألن الزمان 

كان لغـزاً عصيـاً عـىل طفولة 

عقيل، لم أفهم أن أياماً معدودة 

لديهـم تعنـي أال تكمل إشـعال 

تبقـى  وأن  التسـع،  شـمعاتي 

قربـي زمنـاً يسـرياً -ال يكفـي 

ابتسـامتها يف صـدري  ألحفـر 

جيداً- كليلة الكبد، دامية القلب، 

تنهـش األوجاع أوصـال روحها 

حتى يغيل دمها فيهاجم بعضه 

بعضاً، وتقيض ساعات ال تقوى 

حتى عىل الكالم تتقاذفها اآلالم 

بني املوت والحياة.

الزمُت فراش املرض قرب جناح 

دفئها املمـزق، كنت أحـاول أن 

أقنعهـا بالعـدول عـن الرحيل، 

كنـت أريـد أن أقـول لهـا بأنها 

الشـخص الوحيد الـذي يهمني 

فوق األرض، وما عداها فلتندثر 

األرض، فال طاقة يل عىل العيش 

فوقها.

اقتلعونـي من جانبها فشـعرت 

أثكلونـي  تتمـزق،  بجـذوري 

وجودها وهي مـا زالت تتنفس 

فوق رسير املـرض، رصخوا بي 

”ال تزعجيهـا“، ومن قـال أنني 

أزعجهـا؟ كنـت أراها تشـحب 

كل يـوم وال اُْعطـى إال دقائق ال 

تكفي ألن أبثها روحي، ألعطيها 

مـن أنفـايس، ال تكفـي لعنـاق 

أحتاج أن أتوحد فيه معها علني 

ُأْعِديهـا بـيشٍء من الحيـاة..أو 

ُتْعِديني بيشٍء مـن املوت، كانوا 

يحملونها إىل املشفى كل بضعة 

أيام، لتعود أكثر شحوباً من ذي 

قبل، صارت تدثر رأسها بشاٍل ال 

تكاد تخلعه، خبأْت شعرها حتى 

عنـي، ولـم يتبَق يل مـن وجهها 

كل  شـحوباً  تـزداد  مالمـح  إال 

يـوم، أخفْت عنـي خصالت ذلك 

الشـال الحريـري التـي ما كنت 

أرىض أن أنـام إال وهي مجدولة 

بـني أصابعـي يف محاولـة مني 

الستبقائها إىل جواري ...جواري 

أنا فقط، ويف كل مرة كان عليها 

لتسـتعيد  غفوتـي  تنتظـر  أن 

شعرها من بني أصابعي.

يف ذلك اليوم كانت أكثر شـحوباً 

من أي يوم مىض، رسمت شبح 

ابتسـامة ما ،ال تشـبه تفاصيل 

ابتسامتها عىل شـفتيها عندما 

التقْت عيوننا، كانت يف طريقها 

إىل املشفى، نظرت إليها وحاولت 

أن أبادلها شـبح ابتسامة، فإذا 

بي أنفجر باكية، انهار جسمها 

وتهـاوى مـع شـهيق بكائـي، 

ولدى سـقوطها سـقط الشـال 

مـن عىل شـعرها فاضحـاً رساً 

كانـت تحـاول مواراتـه خلـف 

شـال وابتسـامة ال تكتمل، فلم 

أجـده، لـم أجـد شـعرة واحدة 

فوق رأسـها، كان رأسها يلتمع 

كمـا رأس جدي يف تلـك الصورة 

املصلوبـة عىل الحائـط، هالني 

قلبـي،  شـطر  املشـهد...  ذلـك 

فجريـت إىل غرفتي وأنـا أعتقد 

أننـي قـد فهمـت رس دموعهـا 

إذا...تبكـي  تبكيـه  وتداعيهـا، 

شـعراً تعلم أنـه أرجوحة قلبي، 

لم أجـد سـبباً مقنعـاً يجعلهم 

يقصـون شـعرها الـذي أحبـه 

بهذه الطريقة البشعة.

يومها تـوىل أخـوايل وأبي حمل 

أمـي إىل هناك، حيث يكون األلم 

مقننـا بدفعات من عالج لم يعد 

يجدي، لـم اعرف كم من الوقت 

قضيـت وأنا أنتحـب يف غرفتي، 

ثم أمسـكت القلم ورسمت عىل 

صفحـة بيضاء وجههـا- وجه 

ابتسـامة  لهـا  رسـمت  قمـر، 

شـاحبة ونظرة مضيئة، كتبت 

بحـروف طفوليـة دامعة تحت 

تفاصيـل  موزعـة   - الرسـم 

الجمـال بيني وبينهـا يف حديث 

دار بيننـا كثـرياً قبـل أن أفقـد 

فضاء وجودها إىل جواري- تلك 

الجمـل التـي أعـدت صياغتها 

بعـد أن شـاخت بـي الطفولة، 

لتكون عىل الصفحـة األوىل من 

بدمعـة  وقعتهـا  مجموعتـي، 

باذخة حبسـتها دائما يف حنايا 

روح تتنفس الفقد :

لها وجه قمر...

ويل شعرها املنسدل...

وجمال قامتها...

لها ابتسامة قمر

ويل دمعة

وقنديل سهر

نظرت بعدهـا إىل اللوحـة، ثمة 

تفاصيلهـا  يف  مخيـف  يشء 

جعلنـي أرتعـد، يشء ال أريد أن 

أراه، ال أريـد أن أعرفـه، انتابني 

شعور يسء وأنا أنظر إىل وجهها 

القمر دون أن تحيط به هالة من 

شـال حريري يطوق وجهها، ما 

كان عليهـم أن يقصوا خصالت 

شعرها الناعم، حملت الكريس، 

الخزانـة،  بجانـب  ووضعتـه 

تسـلقته وفتحـت ذلـك الـدرج 

الـذي منعـت دوما مـن فتحه، 

أخرجت املقص، وقربت جديلتي 

إىل األمـام وقصصتهـا من أعىل 

نقطة تصل إليها يدي الصغرية، 

وعدت وقصصت بضع خصالت 

مـن جديلتي التي لـم تعد جزءاً 

فـوق  وألصقتهـا  رأيس،  مـن 

رسـم وجهها، واحتفظت ببقية 

الجديلـة أللصقها عىل رأسـها، 

إال أنهـم عندما أتـوا بها وملحْت 

شـعري املقصوص غضبت مني 

، لـم تعـرف أننـي قصصته من 

أجلهـا، فـازدادت شـحوبا دون 

حتـى أن تعاتبنـي، ولم تكلمني 

ولـم تصعد إىل غرفتهـا منذ ذلك 

اليوم.

كانت جديلتـي املقصوصة آخر 

مـا رأتـه أمـي قبـل أن ترحـل، 

ودموعها وهي تنظر إىل جديلتي 

آخـر مـا ملحته أنـا، ومنـذ ذلك 

اليـوم، لـم أعـد أقـص شـعري 

حتـى صارت خصـالت جديلتي 

تنثني تحت عظام ساقي عندما 

أجلـس، وهـي تجـيء كل يـوم 

ليـًال إىل غرفتي فـأرشع نافذتي 

لوجههـا، تجـيء لتطمـنئ عىل 

خصـالت جديلتـي التـي طالت 

كثريا، ولوحتها املعلقة إىل جوار 

رسيري، وكما كل يوم تجيء....

ويغيض القمر.

    

Üb‘‰€a@‚˝”cÎ@ã†bÓ€a@ÚÌaÎä
ÔrÌá®a@ÜbË„

الفـن منـذ األزل الغالف الـذي يؤطر به 
اإلنسـان قضايـاه وأسـئلته الوجودية، 
فقـام بصناعـة أدوات تحفـظ موروثه 
الثقايف والفكري، وجاء الشـعر متهادياً 
شفهياً تلتقطه األذن قبل العني، ثم جاءت 
الكلمة التي تصـور وتعرب عن مكنونات 
اإلنسـان، ثم التعبـري الجسـدي متمثالً 
بالرقص، ثم الرسم والنحت وغريها من 
الفنون التي اجتمعت لتسـاعد اإلنسـان 

عىل تحمل قسوة الحياة،
الفـن يوحـد مشـاعر البـرش وتتواصل 
عرب لغة برصية سـمعية حسية، فتلغي 
جميـع املسـافات ، وتتخطـى حواجـز 
الزمـن،، وال يمكـن تجاهـل أننـا لطاملا 
حاكمنـا الفنون باسـم املفاهيم والقيم 
والخـروج عـن املألـوف إىل الالمألـوف، 
فالتاريخ شـاهد عىل بدايات الفن، ولعل 
أقدمهـا وأقربهـا للنـاس هـو املـرسح، 
فقيمتـه الفنية بدأت مع إنسـان ما قبل 
امليـالد، حيـث بدايته كانت مـن الرقص 
كان يعرب بكل بدائيـة عن فرحه وحزنه 
وانتصاراته بالرقص، وعىل هذا األساس 
تطور الرقص فأصبح وسـيلة وشـعاراً 
لبعض القبائل والشعوب لكي يطلبوا من 
اآللهة بركتها ، والتمثيل اشتق من صنع 
التمثال ونحته وتفاصيله،وكان الرويس 
”ستانسالفسـكي“ أول مـن وضع نهج 
املمثل ومالمحه الحقيقة، وكتابه ”إعداد 
املمثل“ وغـريه من مؤلفاته أساسـيات 
يصعـب عـىل أي ممثل االسـتغناء عنها 
، وكمـا يطلـق عليهـا دسـتور املمثـل، 
هكـذا تتنامى الفنـون وتزدهر، تتعاون 
وتتعاضد، فالفن يخلـق عوالم إبداعية، 
ويلعـب دوراً مهمـاً يف املجتمـع، حيـث 
يهذب النفس ويشبع الرغبات اإلنسانية، 
لذلـك الفنون هي مرآة املجتمعات ونتاج 
لثقافتهـا، وحضـارات الشـعوب تقاس 
بمدى اهتمام املجتمعات بفنونها، ففي 
بعض البلدان الغربية تم تقديم تاريخها 

من خالل الفنون
الفن ينعكس يف تهذيب سلوكيات البرش 
وتحسني أدوارهم املجتمعية، ومثال ذلك: 
القراءة وسماع املوسـيقى الكالسيكية، 
وحضـور املهرجانات واملعـارض الفنية 
وقـراءة الكتـب ودمـج الفـن يف املجال 
األكاديمـي، فقـد أثبتـت الدراسـات أنَّ 
االنخراط يف األنشطة الفنية االجتماعية 
لـه دوًر إيجابي كبري عـىل أصعدة عدة، 
ومنها زيـارة املعـارض الفنية وحضور 

املهرجانـات الثقافية يرتبطـان ارتباطاً 
وثيقـاً بمعدل تحسـني الصحـة العقلية 
والطمأنينـة  التطوعـي  العمـل  وحـب 
الحياتية، كذلك ارتياد حفالت املوسيقى 
الكالسيكية يزيد معدل الرىض يف الحياة 
وحب التطوع ويسهم يف تحسني الصحة 
العقلية والجسمية. قراءة الكتب لها أثر 
مشـابه فقد وجد أّنها مرتبطة بمعدالت 
الصحة العقلية والجسمية، والرىض عن 
الحياة أكثـر من تلك املعـدالت املوجودة 
لـدى أولئك الذين ال يمارسـون مثل هذه 
النشـاطات الفنيـة. أثر الفن يف سـلوك 
األفـراد أكاديميـاً دمـُج الفـن يف املجال 
األكاديمـي له دور كبري يف تطور العقلية 
والثقـة بالنفـس وتطور ملكـة اإلدراك 
الفهـم  تعميـق  يف  وكذلـك  والتواصـل، 
بالثقافة املحيطة والشـخصية الخاصة 
بالفرد نفسـة, كمـا منح الفـن فرصة 
للفـرد الخجول لكي يكون عنرصاً فاعالً 
له صوته املسـموع، فحـني ينضم الفرد 
إىل فرقـة املدرسـة املوسـيقية تتـاح له 
الفرصة لكي يعرب عن نفسـه عن طريق 
املوسـيقى والغناء مما يتيـح له تفاعالً 

أكرب مع محيط أوسع.
يقـول احـد الفالسـفة / هل حـدث ان 
فيلسـوفا او فنانا قتل رجـل دين ؟ لكن 
الذيـن يرتدون لباس الديـن قتلوا الكثري 
من الفالسفة والفنانني !! بل انغمسوا يف 

االرهاب باسم الرشيعة والدين !!
من هنا اكد رجال الفلسفة واملفكرين ان 
إحياء الفنون و اآلداب يف العراق يلطفان 
عليـه  يضفيـان  و  البـرشي  السـلوك 
مسحة إنسـانية رقيقة بدال من املسحة 
الوحشية التي يرسمها العنف و اإلرهاب 
و الطائفية يف السلوك البرشي . كما فعل 
فالسفة اإلغريق القدامى أمثال سقراط 
و أفالطون و أرسطو الذين ربطوا ما بني 
الفلسـفة و املوسـيقى لوالدة فيلسوف 
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بما أن كل الستائر مسدلة

و املطر غزير

والضوء مقطوع

يف حني سقوط الشجرة

عىل السيارة عىل الرصيف املقابل

لم أكن عند النافذة أتفرج وأرشـف القهوة وأنا 

أتلذذ بدفء الكوب بني كفويف

لم أك يف رشفة قصيدة

أبحـث بمصبـاح الهاتف عـن يشء صغري جدا 

سقط مني

كرأس إبرة

لـم أكـن أطـارد امـرأة مـا يف قصـة ما سـيئة 

الحبكة

بما أن الضوء مقطوع

كنت أحاول أن أشكل بأصابعي عىل الحائط من 

خالل الشمعة ظالل حيوانات أسطورية

عفوا أليفة

لم أكن عند النافذة أتفرج وأرشـف القهوة وأنا 

أتلذذ بدفء الكوب

حني كانت العنقاء تحترض

ومات الظل

حني انطفئت الشمعة

@Ú€áè‰æa@ãˆbnè€a
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يلجأ الكثري من الشباب واملراهقني إىل تناول مستحرضات ومكمالت 
غذائيـة، يتم رصفها بدون وصفات طبيـة، إلنقاص الوزن أو بناء 
عضالت ملفتة، ولكن كشـفت دراسـة جديدة أن الشـباب، الذين 
تقل أعمارهم عن 25 عاًما، معرضون بشـكل خاص آلثار جانبية 

خطرية ناجمة عن تعاطي تلك املكمالت الغذائية.
توصلت الدراسـة، التي أجراها فريـق بحثي من كلية طب جامعة 
هارفارد، إىل أن الشباب، الذين يتناولون منتجات ”لتعزيز الطاقة“، 
يكونـون أكثـر عرضة لإلصابة باألمـراض بـ3 أضعـاف أقرانهم، 

الذين يكتفون بتناول الفيتامينات فقط.
وقالت الدكتورة فلورا أور، رئيسة الفريق البحثي يف مركز هارفارد 
للوقايـة من اضطرابـات التغذية: ”أصـدرت إدارة الغـذاء والدواء 
األمريكية FDA تحذيرات ال تعد وال تحىص حول املكمالت الغذائية 
التـي يتـم تناولهـا إلنقاص الـوزن، أو بنـاء العضـالت، أو تعزيز 
األداء الريـايض، والوظائف الجنسـية، والطاقة، ويعلم الجميع أن 
هذه املنتجات يتم تسـويقها واسـتخدامها عىل نطاق واسـع بني 
الشـباب“. وأضافت الدكتورة أور أن الغرض من الدراسة الجديدة 
كان التعريـف بعواقـب تنـاول تلـك املنتجات عىل صحة الشـباب 

واملراهقني.
وقام الباحثون بتجميع املعلومات املتعلقة باملالحق، التي تم ربطها 
بزيارات املستشفيات والعجز طويل األجل، والوفيات، وأنواع أخرى 
من األمراض بني األشخاص دون سن 25 عاًما. وتم تسجيل حوايل 

977 حالة يف قاعدة البيانات، ٪40 منها كانت شديدة الخطورة.
وتـم تحليل البيانات حيث تبني أن الحاالت الطبية الخطرة واألكثر 
شـيوعا انترشت بني الشـباب، الذين قاموا بتناول مسـتحرضات 
إلنقـاص الوزن أو مكمالت غذائية لتعزيز الطاقة وبناء العضالت، 
بـدالً مـن الفيتامينات، مسـجلة أكثر من 3 أضعـاف من يكتفون 

بتناول الفيتامينات.
وكشـفت الدراسـة أن هناك نقصا يف عـدد األبحـاث العلمية التي 
تدرس مخاطر تلـك املكمالت وآثارها الجانبيـة عىل املدى القصري 
والطويـل من ناحية، كما أن معظم تلك املكمالت لم يجر اختبارها 
 FDA معمليـا، عالوة عـىل أن الكثري منها لم يخضـع لرقابة إدارة
األمريكيـة، وأنـه يتم تناولهـا دون دراية بأن بعـض مكونات تلك 

املستحرضات ربما تزيد من مخاطر األمراض أو حتى الوفاة.

تسـبب األعمـال املنزلية عبئا كبـريا عىل املرأة، 

والسـيما املـرأة العاملة، وتكـون نقطة خالف 

بني الزوجني، لرفض كثري من الرجال املشاركة 

يف األعمال املنزلية حتى وإن كانت بسـيطة، يف 

التايل نقدم عدة نصائح ملشاركة الرجل يف أعمال 

املنزل دون خالف، وإنجاز املهام يف سهولة.

تحديد ما يجب القيام به

تقـوم الزوجـة بعمـل قائمـة باملهـام املنزلية 

بطريقـة أسـبوعية، يف كل األمور التـي تتعلق 

باملطبـخ، واألطفال، وترتيب الغرف، وتسـديد 

الفواتري.

تحديد موعد للنقاش

ال يحـب الرجل أن يسـتمع لألمـور املنزلية، يف 

كثري من األحيـان، فعليِك دائًمـا اختيار الوقت 

املناسـب لكمـا للنقـاش يف أمور املنـزل، فبعد 

االنتهـاء من جدولـة املهام، يمكنكـم النقاش 

بعيـًدا عن الضوضاء، وتقسـيم املهام بطريقة 

بسـيطة، حيث يقـوم كل منكما بعمـل مهام 

صعبه وسهلة وبسيطة.

مراجعة القائمة

بعـد عمل القائمة، يمكـن كل طرف أن يناقش 

يسـتطيع  ال  التـي  املهـام  يف  األخـر  الطـرف 

تنفيذها، او العثور عـىل األعمال التي ال يمانع 

القيام بها.

إظهار تقديرك لزوجك

الرجل دائًما يحب أن ُيعامل بلطف، فعىل الزوجة 

إظهـار تقديرهـا لزوجها، عىل مسـاعدتها يف 

أعمال املنـزل، وتهتم به وبأمـوره، مع تجنب 

الرصاخ الدائم يف املنزل أو مع األطفال.

التعرف عىل نطاق القوة لدى الرشيك

بعضهـا  يتسـم  املنـزل  أعمـال  تكـون  قـد 

بالسـهولة، ويتسـم البعـض األخـر بالتعقد، 

ولكن ليس بالرضوري الذي يكون صعب لديك 

يكون صعـب للطرف األخر، فتلـك املهام تكن 

نسبية، كما تعرفك عىل رشيك حياتك بطريقة 

أوسع، وتزيد الثقة بينكم، وتساعد الطرفني يف 

االستماع الدائم لبعضهما.

تبديل األمور

قبـل أن تشـعر بالروتـني وامللـل، يمكنكم أن 

تتبادلـون األمـور فيمـا بينكم، واملشـاركة يف 

اعمـال واحـدة، وتقاسـم أعمال املطبـخ مًعا 

لعدوم الشعور بالزهق.
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 يهتم الكثري من الناس بإضافة الطماطم 
إىل نظامهم الغذائي سـواء عرب تقطيعها 
لبعـض  أو كصلصـة  السـلطات  لعمـل 
املأكـوالت، ويعترب تناولها آمًنـا، إال أنها 
يمكـن أن تسـبب بعض اآلثـار الجانبية 

عىل صحتنا.
وقـد ترغب بعد قـراءة هذه السـطور يف 
االسـتغناء عنهـا أو خفضهـا يف نظامك 

الغذائي.
- الحموضة

أن  ويمكـن  الطماطـم حمضيـة جـًدا، 
تسـبب حرقة لألشـخاص الذين يعانون 
من مشـاكل يف املعدة مثـل التهاب املعدة 
ومرض الجـزر املعدي املريئـي. حتى لو 
كنـت بصحـة جيـدة وتـأكل الكثري من 

الطماطم.
- آالم املفاصل

تنـاول الكثري مـن الطماطم قد يسـبب 
آالم املفاصـل. ألن الطماطـم بهـا قلويد 
يسـمى سـوالنني، الذي يبني الكالسيوم 
يف األنسجة. وتراكم الكالسيوم يمكن أن 

يسبب التهاب وألم, وتورم يف املفاصل.
- مشاكل يف الكىل

كما سـبق وذكرنا يف النقطة السابقة أن 
الطماطـم تؤدي إىل تراكم الكالسـيوم يف 
الجسـم. فهي غنية أيضا بأوكساالت قد 
تـؤدي إىل حصوات الـكىل. كما أنها غنية 
بالبوتاسـيوم الـذي قد يضعـف وظائف 
الـكىل.. لـذا إن كنـت تعانـي بالفعل من 

مشاكل يف الكىل فاحذر اإلكثار منها.
-الحساسية

تحتـوي الطماطـم عـىل مركب يسـمى 
الهسـتامني، ممـا يعزز الجهـاز املناعي 
ملحاربة األجسـام الغريبة، التي عادة ما 

تأتـي يف شـكل ردود فعـل تحسسـية أو 
ما يسـمي ”الحساسـية“، مثـل الطفح 
الجلـدي وتورم اللسـان بالنسـبة ألولئك 
الذيـن تـم تشـخيصهم بالفعـل عىل أن 

لديهم حساسية الطماطم.
- متالزمة القولون العصبي

إذا كنـت تعانـي مـن متالزمـة القولون 
الطماطـم  تـؤدي  أن  يمكـن  العصبـي 
إىل ظهـور هـذه األعـراض، ”اإلسـهال، 
وتشنجات مؤملة، واالنتفاخ، واإلمساك“. 
يف هـذه الحالـة مـن األفضـل االبتعـاد 
عـن األطعمـة الحمضية مثـل الطماطم 

وصلصتها.
- يسبب الليكوبينوديرميا

الليكوبني هو نوع من الصباغ املوجود يف 
الطماطم وغريها مـن األطعمة. وعندما 
تتناول كمية زائـدة فإنه يمكن أن يؤدي 

إىل تغري لون الجلد.
- مشاكل يف املسالك البولية

األطعمـة ذات الحموضـة العاليـة مثـل 
متعبـة  تكـون  أن  يمكـن  الطماطـم، 

للمثانة. فإذا كنت عرضة ملشاكل املسالك 
البوليـة مـن األفضـل تجنـب أو خفض 
منتجات الطماطم مثل صلصة الطماطم 

والكاتشب.
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املكوّنات
عجينة كنافة - 500 غرام

جبن عـكاوي مفتـت، منقوع 
ومصّفى - كوبان

قطر - نصف كوب
ماء ورد - ملعقة كبرية

ماء زهر - نصف ملعقة كبرية
سمن مذوب - كوب

لدهن الصينية:
سمن - بحسب الحاجة

طريقة العمل
- كـّرسي عجينـة الكنافـة يف 
وعـاء. أضيفي السـمن وقلّبي 

املكونات حتى تتجانس. 
- ادهني قعـر وجوانب صينية 
نصـف  رّيص  بالسـمن.  فـرن 
يف  الكنافـة  عجينـة  مزيـج 

الصينية. 
- يف وعـاء، ضعـي الجبن، ماء 
الـورد ومـاء الزهـر. أخلطـي 

املكونات حتـى تتداخل. افردي 
عجينـة  طبقـة  فـوق  املزيـج 

الكنافة. 
- رّيص الكميـة املتبقيـة مـن 

العجينة فوق طبقة الجبن. 
- حّمـي الفرن عىل حرارة 200 

درجـة مئوية. أدخـيل الصينية 
إىل الفرن لـ45-40 دقيقة حتى 

تنضج الكنافة. 
- اخرجـي الصينيـة من الفرن 
واتركي الكنافة تربد عىل حرارة 

الغرفة. 

تحـرص األم عـىل تحضـري كميات 
وطهوهـا  الطعـام  مـن  كبـرية 
واالحتفـاظ بهـا يف الثالجـة لحني 
تسـخينها ، حيث يسهل عليها ذلك 
الكثري من الوقت ، خاصة إذا كانت 

االم عاملة.
لكـن إذا تم تخزين الطعام بطريقة 
سـيئة قد يؤدي ذلك اىل إفساده ، أو 
تعرضـه للبكترييا ، وقـد يؤدي ذلك 
للعديـد مـن املخاطر عـىل صحتك 

وصحة أبنائك.
ويف هـذا اإلطار نقدم لـِك مجموعة 
مـن النصائـح التي تسـاعدك عىل 
حفظ طعامـك يف الثالجة بعيدا عن 

التلوث ، وبشكل صحي وآمن:
تربيد الطعام

يجـب أن تقومـي بتربيـد الطعام 
، بحيـث تكـون حرارتـه بدرجـة 
حرارة الغرفة ، وذلك قبل وضعه يف 
الثالجة لتجنب إفساده أو إصابته 
، وتجنبـا الحتفاظـه  بالبكترييـا 
بالرطوبـة إذا تـم وضعه سـاخنا 

داخل الثالجة.
ويجـب أن تقومي بوضـع الطعام 
املطهو داخل الثالجة يف نفس اليوم 
الذي يتـم طهيه فيهـا ، تجنبا ألي 

أرضار إذا ترك لفرتة.
تجنبي االواني الزجاج

يفضـل تجنـب اسـتخدام االوانـي 

الزجـاج لحفظ الطعـام يف الثالجة 
، وذلـك حتـى ال تنكـرس األوانـي 
الزجاجيـة بسـبب الـربودة داخـل 
الثالجة ، مع تجنب وضعه يف األواني 
املعدنيـة التي يتفاعل الطعام معها 

حتى ال يؤثر يف صحة االنسان.
تجنبي النايلون

اسـتخدام  تجنـب  يجـب  كمـا 
الطعام  النايلون لتخزين  االكياس 
يف الثالجة لفرتة طويلة ، وذلك ألنه 
يسمح بترسب امللوثات اىل الطعام 

عند حفظة فيها لفرتة طويلة.
استعيني بال ”تابرووير“

بالتابروويـر  االسـتعانة  يمكنـك 
يف  املطهـوة  األطعمـة  لحفـظ 
الثالجـة ، أو تلك االواني املعدة من 

السـتانلس سـتيل فهي تساعدك 
عـىل حفظ الطعـام املطهو بأمان 
يف الثالجـة ، ولكـن احـريص عىل 
تسـجيل اسـم الطبخـة وتاريـخ 

حفظها يف الثالجة عىل الوعاء.
ال تضعي الطعام املجمد يف الثالجة 

مرتني
يحظر عليِك إخراج الطعام املجمد 
مـن الثالجـة ، ووضعـه بعـد ذلك 
مـرة أخرى فيهـا ، ولكـن يفضل 
تقسيم الطعام يف أكياس منفصلة 

بكميات معينة حسب الحاجة.
ويفضـل أيضـا عـدم رفـع درجة 
تجميـد الطعام للحد األقىص حتى 
ال تفقـد األطعمة مذاقهـا املميز ، 

والعنارص الغذائية املوجودة بها.
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سـتجدين برشتك يف هذه األيام، مـع انتهاء فصل 
الصيـف الحـاّر، جاّفة ومملّة، وعليهـا الكثري من 
عالمات حروق الشـمس، ما يعنـي أنها تحتاج إىل 
عناية مضاعفة لتعود نرضة ومتوّهجة كما كانت 

قبل أيام الشاطئ والعطل.
إليـك أفضـل طريقـة للعنايـة ببرشتـك وتجديـد 

نضارتها بعد انتهاء فصل الصيف
.التقشـري: بعد فصل الصيف، سـيبدو الجلد جاّفاً 
وداكناً؛ لذا فالتقشـري مهّم جداً للتخلّص من طبقة 
الجلـد الخارجية، وكّل ما عليـك فعله هو تعريض 
برشتـك لحّمام بخـار، ثّم قومي بمـزج ملعقة من 
السّكر بملعقة من العسل وملعقة من زيت الزيتون، 
ثـم افركي برشتك باملزيج بلطف وبحركات دائرية، 

وأخرياً اشطفي برشتك باملاء الفاتر.
.الرتطيـب: حـرارة الصيف سـتعمل عـىل جفاف 
البرشة، مما يـؤّدي إىل ظهور التجاعيد والخطوط 
الدقيقة؛ لـذا تحتاج برشتـك إىل ترطيب مضاعف 
مرتني يف اليـوم عىل األقّل للتخلّـص من الجفاف، 
وال تنيس ترطيب جسمك أيضاً بعد الحمام الدافئ، 

وهو رطب، لحفظ الرتطيب داخل برشتك.
.عالجـات أخـرى لبرشتـك: إذا شـعرِت بجفـاف 
وتلـف شـديد يف برشتـك، فـإن بإمكانـك حينهـا 
تنـاول فيتامينـات مغذية للبرشة، مثـل: فيتامني 
(C)، وفيتامـني (E)، ألنهمـا مـن الفيتامينـات 
التي تسـاعد عـىل التخلص من أرضار الشـمس، 
باإلضافة إىل تحسـينها لون البـرشة، كما يمكنك 
كماسـك  لبرشتـك  مغّذيـة  ماسـكات  تطبيـق 
األفـوكادو. ما عليك فعله يف هـذا املجال هو مزج 
ثمرة من األفوكادو املهروس بملعقة من العسـل، 
ثم وضع املزيج عىل برشتك ملّدة نصف ساعة، قبل 
أن تشطفي برشتك باملاء الفاتر حتى تحصيل عىل 

برشة متوّهجة ورائعة.
.اتباع نظام غذائي صحيح: الصيف يعني الجفاف؛ 
لذا عليك تعويض جسـمك بالسوائل ورشب الكثري 
من املاء بما ال يقّل عن لرتين يومياً، ألن املاء يساعد 
عىل طرد السموم وتطهري البرشة، كما عليك إضافة 
الخرضاوات والفاكهـة إىل نظامك الغذائي لتحقيق 

نضارة برشتك من الداخل والخارج أيضاً.
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بالفيتامينـات واأللياف  البـذور  تمتلـئ 
والربوتينات والدهون الصحية، واملعادن 
تحتاجهـا  التـي  األكسـدة  ومضـادات 
أجسـادنا، وهو ما يجعلهـا رضورية يف 
وجباتنا الغذائية ملا لها من فوائد صحية 

مذهلة.
نسـتعرض هنا 6 أنـواع مـن البذورالتي 
قـد تسـاعدك يف تقليل الـوزن والحفاظ 
عىل صحـة القلب ومكافحـة الرسطان، 
وبإمكانـك إضافتهـا إىل وجباتك اليومية 

من أجل غذاء صحي.
بذور قرع العسل:

اعتـاد كثـري مـن النـاس عـىل التخلص 
مـن بذور القـرع، لكن هذه البـذور التي 
تحتـوي عىل حمـض الفوليـك، لها دور 
كبـري يف إعـادة إصالح الخاليـا، كما أنها 
غنية بالربوتني والدهون الصحية للقلب.
وتحتـوي بـذور اليقطني عـىل خصائص 
مضـادة لألكسـدة املسـؤولة عـن إصالح 
تناولهـا  ويمكنـك  التالفـة.  الخاليـا 
كوجبات خفيفة أو إضافتها إىل السـلطة 

واملخبوزات.
بذور القمح:

عند تحويل القمـح إىل طحني، فإننا غالبا 
ما نتخلـص من نواته (بذرته) التي تعرف 
بـ“جرثومـة القمـح“، لكننـا ال نعرف أن 
هذه النواة تشكل املكون الغذائي األسايس 

للقمح.

وبذرة القمـح غنية بمضادات األكسـدة، 
باإلضافـة إىل مـواد أخـرى تزيـد مناعـة 
الجسـم. ويسـتخدم زيت جرثومة القمح 
الـدم.  يف  الكوليسـرتول  عـىل  للسـيطرة 
ويمكـن إضافته للزبـادي واآليـس كريم 

وفطائر الفاكهة.
بذور الكتان

بذور الكتان مصدر غني بدهون أوميغا 3، 
وتصل تقريبا ما يعادل ما هو باألسـماك، 
وهـذا يعني أنهـا تحافظ عىل مسـتويات 
الكولسرتول لديك، وتعطي جسمك معظم 

املواد الغذائية التي تحتاجها من الدهون.

وتشـري الدراسـات إىل أن هـذه البـذور قد 
تسـاعد يف الوقاية من الرسطان، ال سيما 
لدى النسـاء. ويمكنك طحـن بذور الكتان 
وإضافتهـا إىل اللبن، أو مزجها مع حبوب 
اإلفطـار أو حتـى تنـاول وجبـة خفيفـة 

منها.
بذور الشيا

عرفت هذه البذور السوداء الصغرية لفرتة 
طويلة بأنها مصدر للطاقة، فهي تحتوي 
مقـدارا كبـريا مـن األليـاف الرضوريـة 
لسهولة الهضم وسالسـة حركة األمعاء، 

كما تجنبك مشكالت اإلمساك.

وتختزن بذور الشـيا الكثري من الربوتني، 
وهـو األعـىل فيهـا مقارنـة مـع معظم 
األغذيـة النباتيـة، ممـا يجعلهـا جيـدة 
كوجبـة  تناولهـا  ويمكنـك  للنباتيـني. 
أو  املعجنـات  أو خبزهـا مـع  خفيفـة، 

إضافتها للبن.
بذور عباد الشمس

تقول الدراسـات إن بذور عباد الشـمس 
هي أغنى مصـدر لفيتامني E، وتعد هذه 
البذور أحد مضادات األكسدة األساسية، 
كما أنها غنيـة بالفيتامينات الرضورية 

لحماية خاليا الجسم من األرضار.
عـىل  الشـمس  عبـاد  بـذور  وتحتـوي 
املغنيسـيوم الذي يخفف من حدة الربو، 
ويسـاعد يف خفض ضغط الـدم املرتفع، 

ويمنع الصداع املتكرر والشديد.
بذور السمسم

تحتوي هـذه البذور الصغـرية عىل الكثري 
مـن الربوتني واأللياف، ممـا يجعلها غذاء 
مثاليـا ملـن يعانـون مشـكالت يف الجهاز 
الهضمـي، كما ينصح بهـا ملنع الرسطان 
وتحسـني صحـة القلب وخفـض ضغط 

الدم.
ويويص املختصون ببذور السمسم كعالج 
الضطرابـات النـوم وخفـض االلتهابـات 
وتعزيـز صحـة الجهاز التنفـيس وصحة 
األسـنان. ويمكنك تناول بذور السمسـم 

بعد تحميصها أو إضافتها للسلطات.
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وقع حصان أحد املزارعني يف برئ مياه عميقة ولكّنها جافة، وأجهش 
الحيوان بالبكاء الشديد من األلم من أثر السقوط .واستمر هكذا لعدة 
سـاعات كان املزارع خاللهـا يبحث املوقف ويفكر كيف سيسـتعيد 
الحصان.لم يسـتغرق األمر طويالً كي ُيقنع نفسـه بأن الحصان قد 
أصبح عجوًزا، وأن تكلفة استخراجه تقرتب من تكلفة رشاء حصان 
آخـر، هذا إىل جانـب أن البرئ جافة منذ زمن طويل وتحتاج إىل ردمها 
بأي شكل.وهكذا، نادى املزارع جريانه وطلب منهم مساعدته يف ردم 
البرئ كي يحل مشـكلتني يف آن واحـد التخلص من البرئ الجاف ودفن 
الحصان وبدأ الجميع باملعاول والجواريف يف جمع األتربة والنفايات 
وإلقائهـا يف البرئ يف بادئ األمر.أدرك الحصان حقيقة ما يجري حيث 
أخـذ يف الصهيل بصـوت عال يملؤه األلـم وطلب النجـدة وبعد قليل 
من الوقت اندهـش الجميع النقطاع صوت الحصان فجأة وبعد عدد 
قليـل من الجواريـف، نظر املـزارع إىل داخل البرئ وقـد صعق ملا رآه. 
فقـد وجد الحصان مشـغوالً بهـز ظهره كلما سـقطت عليه األتربة 
فريميهـا بدوره عىل األرض ويرتفع هو بمقـدار خطوة واحدة ألعىل 
وهكذا اسـتمر الحال،الكل يلقي األوسـاخ إىل داخـل البرئ فتقع عىل 
ظهـر الحصان فيهز ظهره فتسـقط عىل األرض حيث يرتفع خطوة 
بخطـوة إىل أعىل.وبعد الفـرتة الالزمة مللء البرئ اقـرتب الحصان من 
سـطح األرض حيث قفز قفزة بسـيطة وصل بها إىل سـطح األرض 
بسالم فكن كهذا الحصان وتعلم منه ان تلقى بهمومك العالقة وراء 

ظهرك.
كمـا يجب عليك مواجهة الصعاب و عدم االنحناء ملا يقوله أو يفعله 

اآلخرين إليذائك.

جسـم اإلنسـان ممتلئ باألرسار، 
كل جزء يف جسـم اإلنسان يخربنا 
طبيعيـة  عـن  األرسار  ببعـض 
املثـال  سـبيل  عـىل   . شـخصيته 
العينني والشفتني والجبني واليدين 
كل هذه االجزاء تسـاعد يف معرفة 
املزيد عن شخصيتك يف هذا املقالة 
نعرض عليكم مـاذا تقول األجزاء 
الثالثـة مـن اإلصبـع الصغري عن 

شخصيتك ؟  .
خصوصـاً بأنـك تـدرك جيـداً بأن 
اليديني تخربك أمور عن شخصيتك 
ومـن املثـري للدهشـة أن اإلصبـع 
الصغـري يوجـد بـه مجموعـة من 
العالمات املختلفة التي تقول الكثري 

عن شخصيتك .
الجـزء االول مـن األصبـع الصغري 

لديك :
مـن  االول  الجـزء  أن  الحظـت  إذا 
اإلصبـع الصغري أطـول من االجزاء 
األخرى من األصبـع فهذا يعني أنك 
شـخص جـذاب . لديـك العديد من 
املهـارات  واملالحظـة الجيدة ولديك 
معرفة جيدة للغة . كما أنك تتمكن 
بسـهولة من جـذب النـاس حولك 

واإلعجاب بشخصيتك .
 الجزء الثاني من اإلصبع الصغري :

أولئـك األفـراد الذين لديهـم الجزء 
الثاني مـن اإلصبع الصغـري أطول 
هـؤالء   . األخـرى  األجـزاء  مـن 
األشخاص يحبوا االهتمام ويرغبوا 
يف مسـاعدة األخرين  ولكن إذا كان  
الجزء الثاني من اصبعك أصغر من 
األجزاء األخرى فإنها تشـري إيل انك 
عنيد بطبيعتك وال ترغب يف التغري .

الجزء الثالث من اإلصبع الصغري :
عندمـا يكـون الجـزء الثالـث مـن 
اإلصبع  أصغـر من املناطق األخرى 
. فهـذا يعنـي أنـك شـخص طيـب 
القلب ودافئ . ولديك اسـتعداد لحل 
مشاكل األخرين كما أنك فرد صادق 
جـداً  وكثـرياً  ما تعتقـد بانك تحب 
أن يتعامـل األخرين معـك بصدق . 
باإلضافـة إيل أن هنـاك جانـب أخر 
من جوانب شـخصيتك أنك شخص 
اجتماعي ولديهم مهـارات تواصل 

جيدة .
عالمـات أخـرى لإلصبـع الصغري 

تخربك عن شخصيتك :
اإلصبع القصري :

يمكـن أن يشـري اإلصبـع القصري 
بأنـك شـخص خجـول ومتحفظ 
وخصوصاً عند التعامل مع الغرباء 
. هـذا يعنـي أيضاً أن لديـك  أحالم 
كبـرية لكـن الشـخصية الخجولة 
تسـبب لك بعـض املتاعـب . ومع 
ذلك، بفضل القلـب الكبري والروح 

الطيبـة يمكنـك تحقيـق أي يشء 
تريده  .

النهاية املستوية لإلصبع الصغري :
إذا كان  الجـزء العلـوي من إصبع 
الخنـرص عيل نفس ارتفاع املفصل 
األعىل للبنرص فأنت من املحتمل أن 
تكون شـخصيتك متوازنـة، تقوم 
باتخاذ قرارات كبرية  تثري غضبك . 
ال تحاول أن تجهد نفسك كثرياً مما 
يعطي انطباع بأن لديك شـخصية 
نزيـة وبـاردة . كمـا تشـري هـذه 
الشـخصية  أن النـاس بحاجة إيل 
التعرف عليك جيداً  قبل أن تكشف 

عن الدفء وشخصيتك الرائعة .
اإلصبع الطويل :

إذا كنـت تمتلـك اإلصبـع الصغـري 
طويل فهذا يعني أن لديك شخصية 
سـاحرة . تسـعي دائماً لتثبت أنك 
شخص جدير بالثقة . بصفة عامة 
تحـب العمـل بجدية ولكـن تأخذ 

معظم األمور عيل محمل الجد .
 قاعدة اإلصبع الصغري منخفضة:

يمتلـك معظـم األشـخاص نهاية 
األصابـع عـيل شـكل نصـف  كل 
دائـرة لطيف . ويف حالـة إذا كانت 
قاعدة اإلصبـع الصغري منخفضة، 
يمكـن أن تشـري إيل أنـك تعيش يف 
عالـم األحالم وأن لديـك العديد من 
الخطط والتطلعات ولكن يف بعض 
االحيان تجد مشكلة يف ترجمة تلك 

األفكار يف العالم الحقيقي .
اإلصبـع الصغـري يف نفـس طـول 

األصابع األخرى :
الصغـري  اإلصبـع  لديـك  كان  إذا 
يف نفـس طـول األصابـع األخـرى 
خصوصـاً البنـرص يعنـي أنك من 
األشخاص املندفعني، كما أن هؤالء 
للسـلطة  األشـخاص متعطشـني 
. مـن املحتمـل أن تـري أن هـؤالء 
األشـخاص يف مناصـب الرؤسـاء 
التنفيذين أو مشاهري . يميل هؤالء 
األشـخاص إيل أن يكون لديهم قوة 

إرادة يف التعبري عن مشاعرهم .
 نهاية اإلصبع الصغري مربعة :

يشـري هذا الشـكل لإلصبع الصغري 
أن لديك حفنة مـن الصفات املثرية 
لإلعجـاب، قـد تميـل إيل أن تكـون 
رصيـح للغايـة مما يجعله تشـكل 
مصـدر قـوة وضعـف. هـذا النوع 
يشـري إيل  عدم القدرة عيل التواصل 

مع الناس بحساسية .
اإلصبع األصغر املدبب :

متحدثـني  األشـخاص  هـؤالء 
بشـكل جيد يحبوا القـراءة . يميل 
هـؤالء األفراد إيل امتالك شـخصية 
دبلوماسـية . وبالتايل، يتمكنوا من 

معالجة املوضوع بدقة وبراعة .
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مهنيـاً: عوامل إيجابية وبّنـاءة عىل الصعيد املهني، 
ترتافق مع مستحقاتك املالية املحقة وتحقيق أهدافك 
عاطفيـاً: األوضاع مـع الرشيك من أحسـن إىل جّيد، بعد 

اللغط البسيط الذي ساد بينكما أخرياً
صحيـاً: حـاول قـدر اإلمـكان التخفيـف مـن رشب القهوة 
والتدخـني وتكثيـف ممارسـة الرياضـة وخصوصـاً املـيش 

صباحاً

مهنيـاً: مسـؤولياتك كبرية وتزداد يومـاً بعد يوم، 
فحاول أال تترسع حتـى ال تقع يف املحظور وتدفع 

الثمن غالياً
عاطفيـاً: تجد الرشيك إىل جانبك يف كل الخطوات املقبلة، 

وهو قد يفاجئك بتقديم أفضل األفكار البناءة واملفيدة لك
صحيـاً: ال ينفـع النـدم بعد أن تكون قد تسـببت بالسـمنة 

لنفسك، عندها يكون قرار التخلص منها غري سهل

مهنيـاً: تسـتغّل جاذبيتك إلقناع بعـض العاملني 
معـك بوجهة نظرك، فتحقق صفقـات الفتة طال 

انتظارها
عاطفياً: حلم جديد يرافق سـعادتك مع الرشيك، فحاول 
أن تنتهز الفرصة املتاحة للتقدم يف العالقة خطوات إضافية

صحيـاً: راقب دقات قلبك وطريقة تنفسـك بعـد قيامك بأي 
عمل أو صعودك الدرج

مهنياً: يناسـبك هـذا اليوم، والثقـة بالنفس هي 
أبرز عناوين نجاحك يف املرحلة املقبلة

عاطفيـاً: تمر بيوم من الفـراغ العاطفي، لكّن ذلك لن 
يدوم طويالً إذا ما تّمت معالجة املوضوع

صحياً: متعتـك تكمن يف الحصول عىل حمـام دافئ بعد يوم 
طويـل من العمل الشـاق، وعنـادك يجعلك تـرص عىل إعادة 

لياقتك البدنية

مهنيـاً: قد ُتثـار مشـكالت يف العمـل، أو يطرأ ما 
يزعجك ويثري التساؤالت، ال ترتك أحداً يستغلك وال 

تقم بمناورات
عاطفيـاً: خفـف من التشـّنج والغـرية وحـاول أن تجد 
الحلول بهدوء، قد تشـكك يف بعضهـم أو تعيش خيبة تتعلق 
بعالقة ناشـئة صحياً: أوضاعك الصحيـة تكون جيدة ولكن 

كن حذراً من أمراض الصدر والزكام

مهنيـاً: عدم الرغبـة يف العمل مع بعـض الزمالء 
الحسـاد يؤّدي إىل مشـاكل وقد يكلفـك الكثري من 

الرتاجع
عاطفياً: محاوالتك للتخلص من سيطرة الرشيك تكلفك 

الكثري، فحاول أن تكون بمأمن من ردة فعله
صحيـاً: تقـرر االلتحاق بأحـد األنديـة الرياضية ملمارسـة 

التمارين التي وصفها لك طبيبك املعالج

مهنيـاً: حـرضِّ مهاّمـك جـدًّا وادرس خطواتـك 
، بـادر اىل إنجـاز األعمال  ومشـاريعك بدّقـة وتروٍّ

املهمة والصعبة
عاطفيـاً: حافـظ عـىل الهـدوء املطلـوب هـذا اليـوم، 
وخصوصـاً أن بعض املواجهات قد ال تكون يف مصلحتك كما 
جرت العادة صحياً: قد تصاب بتقلص عضيل نتيجة اإلرهاق 

الذي تتعرض له يف العمل، لكن العالج متوافر وفعال

مهنياً: إذا أردت القيـام بخطوة أو مبادرة، فافعل 
ذلك اليوم ألن فرص النجاح تبدو أوفر حظاً

عاطفياً: تكون مسـتعداً لتحّمل كل املسؤوليات، لكن 
ال بد من عدم اتخاذ قرارات أساسـية وتغيريية يف حياتك 

العاطفية
صحياً: الحساسـية التي تعانيها منذ الصغر قد تجد لها حالً 

موقتاً، لكنها تعاودك بعد توقف العالج

مهنيـاً: احذر الترصف بفوىض لئـال تولّد املتاعب 
ويكـون عملـك مـن دون جـدوى أو كأنـك تالحق 

املستحيل
عاطفيـاً: اختبار جديد يحّدد الرشيـك رشوطه، لكن ذلك 

لن يثنيك عن إيصال الرسالة التي تريدها
صحيـاً: ال تخف إذا شـعرت ببعض االنزعاج جـراء إصابتك 

بوجع طفيف يف املعدة

مهنياً: قد تذهب يف رحلة أو سفر أو تعرف مناسبة 
مهمة مع الزمالء، يخّف الضغط هذا اليوم وتكون 
األمـور هادئـة جـداً عاطفيـاً: تقيض سـاعات عىل 
الهاتف تتحدث مع من تريد أن تكسب قلبه أو أن تعيش 
معـه مغامرة ربما، تبدو متحّمسـاً جداً صحيـاً: ال تكثر من 
سـلوك املرتفعـات فهي غري مفيـدة للقلب، أمـا إذا أردت أن 

تمارس امليش فاخرت املناطق السهلية

مهنيـاً: اقتحـم السـاحات، فالوقت غري مناسـب 
للرتدد والحسابات والتكهنات واالفرتاضات، لكنه 

يميل عليك رضورة العمل والتنفيذ
عاطفيـاً: تزدهر املخيلة ويخفق القلـب، وتحتفل بخرب 

سعيد أو بنجاح، وتطلق مرشوعاً مشرتكاً مع الحبيب
صحياً: خفف من قيادة السيارة، وحاول أن تقوم بأي حركة 

مفيدة أو امليش بعض الوقت

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنياً: حـاول أن تتوصل بقدراتك الشـخصية إىل 
إنجاز أعمالك بدقـة وال تؤجل قراراً وتجّنب تأزيم 

املواقف
عاطفيـاً: ال تفـرض عىل الرشيـك ما ال تريده لنفسـك، 

فاملساواة بينكما هي مفتاح النجاح واالستمرارية
صحياً: لن تقلق بشأن وضع صحي طارئ يشغل بالك بعض 

الوقت ألنه غري خطر

-1864 نيفـادا تصبـح الوالية 
السادسـة والثالثني يف الواليات 

املتحدة.
1917 - وقوع مدينة برئ السبع 
يف فلسـطني بيد قـوات الحلفاء 

خالل الحرب العاملية األوىل.
يعلنـون  األملـان   -  1940
انتصارهم عـىل اململكة املتحدة 

خالل الحرب العاملية الثانية.
واململكـة  فرنسـا   -  1956
املتحـدة تبـدأن حملـة قصـف 
عىل مـرص إلرغامهـا عىل فتح 
قنـاة السـويس، ومرص تقطع 
مـع  الدبلوماسـية  عالقاتهـا 
إنجلـرتا وفرنسـا إثـر العدوان 
إلغـاء  أعلنـت  كمـا  الثالثـي، 
اتفاقيـة الجـالء املوقعـة عـام 

.1954
1961 - نقـل جثمـان جوزيف 
ستالني املعروض أمام الجمهور 
مـن «مقـربة لينـني» يف امليدان 
مقـربة  إىل  بموسـكو  األحمـر 
قريبة وذلك بعد إدانته بإرتكاب 

جرائم وحشية.
1962 - صـدور أول دسـتور يف 

الجمهوريـة العربيـة اليمنيـة، 
وانتخاب عبد الله السالل رئيًسا 

للجمهورية.
1984 - اغتيـال رئيسـة وزراء 

الهنـد أنديـرا غانـدي.
1992 - رفيـق الحريـري يتوىل 
للمـرة  لبنـان  وزراء  رئاسـة 

األوىل.
    الفاتيكان يرتاجع عن موقفة 
الذي  بإدانـة جاليليـو جاليـيل 
أكـد عـىل دوران األرض حـول 

الشمس.
1999 - طائرة مرصية مسافرة 
من الواليات املتحدة إىل القاهرة 
تسـقط قبالـة شـاطئ واليـة 

كونيتيكت.
2003 - رئيـس وزراء ماليزيـا 
مهاتري محمد يتخىل عن منصبه 

بعد 22 عاًما يف الحكم.
تابعـون  مسـلحون   -  2010
لتنظيم القاعدة يف بالد الرافدين 
بغـداد  يف  كنيسـة  يقتحمـون 
ويقتلون 58 شخًصا يف الحادثة 
املعروفة بمجزرة سيدة النجاة.

2011 -دولة فلسـطني تحصل 

عىل عضوية كاملـة يف منظمة 
اليونسـكو بعـد موافقـة 107 
دولـة عضـو ورفـض 14 دولة 
وامتناع 52 دولة عن التصويت، 
والواليات املتحدة تقطع التمويل 

عن املنظمة إثر هذا القرار.
    رئيـس الجزائـر عبـد العزيز 

بوتفليقة يدشن مرتو الجزائر.
2014 -تحطم طائرة السياحة 
الفضائية سبيس شيب تو أثناء 
رحلة تجريبية مسببة وفاة أحد 

أعضاء الطاقم وجرح آخر.
بليـز  البوركينـي  الرئيـس      
كومباوري يستقيل من منصبه 
بعد 27 عاما بسبب احتجاجات 
شـعبية يف البالد، وقائـد أركان 
الجيـش يعقـوب إسـحاق زيدا 
بصفـة  للبـالد  رئيسـا  يعـنّيُ 

مؤقتة.
الروسـية  الطائـرة   -  2015
9268 تسقط  الرحلة  مرتوجت 
يف سيناء عندما كانت يف طريقها 
إىل سـان بطرسربج، مما أسفر 
عن مقتـل 224 شـخصاً كانوا 

عىل متنها.

2016 - مجلس النواب اللبناني 
ينتخـب رئيـس التيـار الوطني 
الحـر وقائـد الجيـش األسـبق 
ميشـال عـون رئيًسـا لُِلبنـان 
بعد حـوايل سـنتني ونصف من 

الُشُغور الرئايس.
أشـخاص   8 مقتـل   -  2017
 11 وإصابـة مـا ال يقـل عـن 
آخريـن يف هجوم دهـس تبناه 
تنظيم الدولة اإلسـالمية وسط 
نيويـورك  بواليـة  مانهاتـن، 

األمريكية.
آسـيا  عـن  -اإلفـراج   2018
بيبـي املحكوم عليهـا باإلعدام 
بتهمـة التجديف يف باكسـتان، 
وسـط غضب كبري من األحزاب 

اإلسالمية.
    إزاحـة السـتار عـن تمثـال 
الوحـدة يف الهنـد والـذي يعـد 
أطـول تمثـال يف العالـم بطول 

182 مرتا.
2019 - اشـتعال حريق بقطار 
يف باكستان أثناء سريه يؤدي إىل 
وفاة 75 شـخًصا وإصابة أكثر 

من 43 شخًصا.
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غزل عراقي
ــر  يصيــــ ــا  طعمه ــر  م ــودك  وج ــال  ب ــة  ليل
ــره  الكم ــوه  ض ــب  غاي ــي  ج ــبها  احس ــا  وم
ــوز متــ ــن  بحظ ــي  وان ــرد  ب ــت  مي ــس  واح
ــره جمــــ ــن  بحض ــى  يدف ــا  م ــركاك  ف ــج  ثل

ــتــــــاك  مش ــرة  بحنج ــال  تع ــة  كلم ــرت  ص
ــب صخــــــــــــره  ــك ينكل ــى كلب ــا تعل كلم
ــوف ــنهو تش ــي ش ــدري وكل ــر بص ــال احف تع

ــره  بكبـــــــــــــ ــر  يحف ــت  مي ــوف  تش راح 
ــجيــــن  س ــرح  ج ــو  م ــك  من ــه  البي ــرح  ج
ــره  باملــــ ــاني  انس اروح  ــة  كلم ــرح  ج
ــكوك مش ــن  واجلف ــت  مي ــي  جرح ــك  لذل

ــره  االبـــــــ ــر  يكس ــه  اخيط ارد  ــا  م كل 
ــكاك  مبل ــر  تبص ــي  عين ــى  تعم ــن  م ــل  كب
ــوفك  تش ــا  م ــي  وعين ــت  اجي ــه  انت ــه  هس
ــاس  االحس ــرك  حت ــك  جيت ــوي  جت ــت  جان
ــك جفوف ــت  بلزم ــات  م ــي  احساس ــه  هس

ــالم  واالقــــــ ــب  والكت ــه  املدرس ــت  جن
ــك  صفوف ــة  بوحش ــا  حبن ــرى  ذك ــت  كتب
ــان  احليط ــارت  وانه ــت  وكع ــه  انت ــه  هس
ــك  بحروف ــداوي  ت ــمي  اس ــروف  ح ــه  وبقاي
ــوف  اخلـــــــ ع  ــر  الينتص ــب  احل ــك  فهمت
ــيوفــــــــــك  ــلهن س تس ــه  علي ــك  كتل ــا  م
ــون مجنــــ ــك  والعش ــك  احب واهللا  ــك  احب

ــدره  باليغـــــــ ــرم  مغ ــب  مح اول  ــي  وان
ــر  يصي ــه  محب ــدك  عن ــدر  الغ ــان  ج واذا 
ــره هلكـــــــــــب ــر  يصي ــه  الي ــك  حب ــا  ج
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ذكاء حصان  ماذا تقول األجزاء الثالثة في اإلصبع األصغر عن شخصيتك ؟
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وزع األرقـام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسـعة 
الصغـرية ، ثم أكمل توزيـع باقي األرقام يف األعمدة التسـعة 
الرأسـية واألفقية يف املربع الكبري وال تسـتخدم الرقم اال مرة 

واحدة .
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رأيس

1مخـرتع الدراجـة الناريـة 
املوتورسايكل

2مخرتع اآللة الكاتبة
انتـاج  خـط  3مخـرتع 
السيارات o يوصف به الِعرق 
البرشي بمعنى أن له امتداد

4هـدم o االسـم األول ملمثل 
أفالم جيمس بوند سابق

5مخـرتع قضيب منع خطر 
الصواعق o نصف ناقد

6االسـم األول ملخرتع مكرب 
الثانـي  (االسـم  الصـوت 

ويرمر)
7لقب ارسـتقراطي اوروبي 

o زرع خرج من االرض
8اسـم بندقية صيد معروف 
يف الخليـج العربي o مخرتع 

املصعد الكهربائي
رقـم   o طاقـم  9نصـف 
(معكوسـة) o سقيا االرض 

والزرع
 o 10مخرتع السيارة االملاني

نصف داكن

أفقي
1يتوقف o مخرتع املخرطة

 o 2عصفور جـاء يف اغنية لفريوز
األرض املمتدة تحت القدمني

3طريق مبني بني مكانني مرتفعني 
o سـجن أمريكـي شـهري اصبـح 

مزارا للسياح ومعناه القرص
4يمسح عىل جسمه الدهن وغريه 

o نصف سكون
5نصـف نـورة o مـكان ومخـزن 
البيـع o حيوان يعيـش يف الغابات 

ويف القارة القطبية الشمالية
6مجموعة من الناس منتدبة لعمل 

ما o يرتددن عىل مكان محدد
7ما يخرجه الطائر من طعام بعد 
هضمه o متشابهان oأشار بعمل 

يشء ما
8لسـقي النبات o جزء من وحدة 

العملة األمريكية
وبطـل  ملناضـل  االول  9االسـم 
 o – االسـتقالل يف جنـوب افريقيا

مخرتع التلفزيون
10نصف مفرز o مخرتع الكامريا 

(معكوسة)
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فاجأت الفنانة املرصية، دنيا سمري غانم، 
السوشيال  عالم  إىل  بالعودة  جمهورها 

ميديا بأول عمل فني منذ وفاة والديها.
ونرشت غانم عىل صفحتها الخاصة عىل 
مقطع  الصور(انستغرام)،  تبادل  موقع 
فيه  تقوم  لها  فني  عمل  ألول  فيديو 
بتأدية الصوت العربي لحملة (ال تختاروا 
يمكننا  «ال  قالت:  حيث  االنقراض)، 
نتخل  لم  إذا  اآلن،  بعد  املناخ  تجاهل تغري 
كائنات  سنصبح  األعذار،  اختالق  عن 

منقرضة».
هذا  يف  املرصية  النجمة  دور  وكان 
ملنظمة  الحسنة  للنوايا  كسفرية  الفيلم 
العربية،  باللغة  الصوت  اليونيسيف، 
الذي  والتوعوي  اإليجابي  الدور  مؤكدًة 

يقدمه الفن لدعم جهود التنمية.
وأنتج برنامج األمم املتحدة اإلنمائي فيلماً 
قصرياً جذاباً يصور أحد أشهر الحيوانات 
املنقرضة يف العالم، الديناصور، وهو يلقي 

خطاباً أمام الجمعية العامة األمم املتحدة 
عن  التحول  عىل  العالم  قادة  فيه  يحث 
يختاروا  (ال  وأن  األحفوري  الوقود  دعم 

اآلثار  عىل  الضوء  لتسليط  االنقراض) 
األحفوري  الوقود  لدعم  الهائلة  السلبية 

عىل البرش والكوكب.

١١ نجمة من ٥ بالد عربية بداية من يرسا، هند 
صربي، فاطمة البنوي، شريين رضا، صبا مبارك، 
حتى  راشد،  أبي  وريا  اللبنانية،  نور  عماد،  تارا 
مايان السيد وهدى املفتي، فما ّرس وجودهن معاً 

ألول مرة يف عمل واحد؟
املؤسسة ورئيسة مجلس  الرشيكة  هند صربي، 
أغنية  إنتاج  عن  املسؤولة  طياره  يف  اإلدارة 
يف  النجمات  هؤالء  ضّمت  التي  بيكي»  «متعلق 
عمل فني واحد ألول مرة من غناء أحمد الروبي 
الجونة  مهرجان  بختام  الخاصة  الدعاية  ضمن 
رشكتها  عالقة  عمق  عن  تحدثت  السينمائي، 
خاصة:  ترصيحات  يف  أكدت  حيث  باملهرجان، 
«هذا هو اإلنتاج الثاني لنا ألغنية الختام الرسمية 
بمهرجان الجونة، إضافة إىل عدد من اإلنتاجات 
وهو  املهرجان،  دورات  خالل  قّدمناها  األخرى 
املهرجان  لقيمة  وتقديرنا  اهتمامنا  يعكس  ما 
فقط،  املرصية  السينما  مستوى  عىل  ال  ودوره، 

بل لكل السينما العربية، ولهذا حرصنا عىل تنّوع 
جنسيات النجمات املشاركات، ونتطلع ملزيد من 
.«MAD Solutionsالتعاون مع مهرجان الجونة و
املؤسس ورئيس  الرشيك  وأضاف عالء كركوتي، 
«بينما  قائالً   ،  MAD Solutions إدارة  مجلس 
بنجاح  الخامسة  دورته  الجونة  يختتم مهرجان 
وتألق، نحتفل يف MAD Solutions بتعاون مثمر 
أصبح  الذي  املهرجان  دورات  كل  خالل  ومثري 
محطة رئيسية يف أنشطتنا، سواء يف نطاق توزيع 
النجوم من  إدارة مشاركات  أو  األفالم،  وتسويق 
خالل MAD Celebrity، وهو الذي ُتّوج بتعاونها 
مع طياره يف إنتاج أغنية متعلق بيكي، كمقدمة 

لتعاون يف مشاريع أخرى مقبلة».
كان نجوم MAD Celebrity قد ظهروا يف فيديو 
أغنية ثالث دقات للمغني أبو يف الدورة األوىل من 
أكثر من ٧٠٠ مليون  الجونة، وسجلت  مهرجان 

مشاهدة عىل يوتيوب.

نرصي  أصالة  أحيت  خاصة،  غنائية  ليلة  يف 
خورفكان  مدرج  يف  الجديد  الغنائي  حفلها 
الشارقة  بإمارة  الرشقي  الشمايل  الساحل  يف 
أوىل حفالت موسم خورفكان  لتكون  باإلمارات 
هناك.بداية  وثقايف  فني  رصح  بأكرب  السنوي 
أمس لجمهور  أصالة مساء  أحيته  الذي  الحفل 
خشبة  عىل  صعدت  أن  وبمجرد  خورفكان، 
لهم عن سبب  الجمهور كشفت  املرسح وحّيت 
سعادتها الشديدة بهذا الحفل، وذلك بسبب أنه 
وحبيبة  زوجة  وهي  أحيته  الذي  األول  الحفل 
فائق حسن الشاعر ومدير أعمال ماجد املهندس 
والذي تواجد بالحفل يف الصف األول بجوار نيكوال 

يف  أصالة  املقرب.وكانت  أصالة  صديق  جربان 
طلباً  الجمهور  من  فطلبت  املعهودة  عفويتها 
الحذاء  تخلع  أن  يف  استأذنتهم  حيث  مفاجئاً، 
أكثر راحة عىل خشبة املرسح وإن كان  لتكون 
هذا الطلب سيغضب صديقها نيكوال، وخرّيتهم 
أجمل،  ستغني  حذائها  من  تخلصت  إذا  أنها 
وطلبت من إدارة الحفل أن يحرضوا لها كريس 
.أما  الغناء  تواصل  ثم  حذائها  خلع  من  لتنتهي 
املرّحبني  أول  كان  فقد  الجسمي  حسني  الفنان 
أرسل  حيث  باإلمارات  وزوجها  أصالة  بوجود 
إليها باقة ورد إىل الفندق الذي تتواجد به لريحب 

بها.
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قام باحثون يابانيون بتصميم روبوت يحتوي عىل خاليا عصبية تشبه 
بشـكل كبري الخاليا الدماغية لدى اإلنسـان، حيث تم تنميتها يف املخترب 
مـن أجل تعليم الروبوت التفكري مثل البرش.ويف التجارب التي أُجريت يف 
جامعـة طوكيو، ُوضعت املركبة الروبوتيـة املدمجة عىل عجالت، وهي 
صغرية بما يكفي لتناسـب راحة اليد، يف متاهة بسيطة، وجرى توصيل 
الروبوت بشـبكة من الخاليا العصبية الدماغية، والتي نمت من الخاليا 
الحية.وعندمـا ُحَفزت هـذه الخاليـا العصبية االصطناعيـة كهربائيا، 
نجحت اآللة يف الوصول إىل هدفها صندوق دائري أسـود، وكلما انحرف 
الروبوت يف االتجاه الخاطـئ أو واجه طريقا خاطئا، كانت العصبونات 
يف مزرعة الخلية تتشوش بدفعة كهربائية إلعادتها إىل املسار الصحيح.
وتمثـل التجـارب، املفصلـة يف ورقـة بحثية جديـدة ُنرشت يف رسـائل 
الفيزيـاء التطبيقية، خطوة كبـرية إىل األمام يف محاولـة لتعليم الذكاء 
للروبوتـات، وفقا للباحثني.وهذه هي املرة األوىل التي يتم فيها ”تعليم“ 
الـذكاء لروبوت آيل باسـتخدام الخاليا العصبيـة املزروعة يف املخترب من 
الخاليا الحية.ويقول املعدون يف ورقتهم البحثية: ”طورنا نظام الحلقة 
املغلقة لتوليد إشـارة متماسكة من شبكة عصبية حية نشطة تلقائيا، 
وجسـّدنا الشـبكة باسـتخدام روبوت مركبة متنقلة، وعندما اصطدم 
الروبـوت بالعوائق أو عندمـا لم يكن هدفه يف نطـاق 90 درجة أمامه، 
ُطّبق تحفيز كهربائي من قطب كهربائي عىل الشبكة، ويمكن للروبوت 
أن يصـل إىل هدفـه بنجاح يف أربعـة مجـاالت مختلفة“.وعملت الخاليا 
العصبيـة االصطناعية التـي نمت من الخاليا الحية بمثابة ”املسـتودع 
املـادي“ للروبوت التخاذ القرارات.وأثناء التجربة، جرى تغذية الروبوت 
بإشـارات التـوازن الداخـيل إلخبـاره بفعاليـة أن كل يشء عىل وشـك 
التخطيـط، وأنه يحرز تقدما نحو الهدف.ومع ذلـك، إذا واجه الروبوت 
عقبـة، فإن هذا التوازن ُيعّطل بإشـارات اضطـراب، ما يجعل الروبوت 
يهتـز ويعيد ضبطه.وخـالل التجارب، جرى تغذية الروبوت باسـتمرار 
بإشارات التماثل الساكن التي تقطعها إشارات االضطراب حتى يتمكن 

من حل مهمة املتاهة بنجاح.
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العادة  جرت  وقد  والحكم،  االمثال  من  بالعديد  العربي  مجتمعنا  يحفُل 
ان يجري تداول هذه الحكم واالمثال بني الناس أجياال بعد أجيال، الكل 
يستفيد منها يف  مفردات حياته العامة والخاصة، ومن الحكم والقصص 
اوىص  حكيما  شيخا  ان  يقال  الناس  من  العامة  يتداولها  التي  القيمة 
ولده وهو عىل  فراش املوت وقال له « اطالبك  بثالثة اشياء ال تعملها يف 
حياتك مستقبال تنجح وتعيش يف راحة بال»، فقال له االبن  « ما هي يا 
والدي هذه االشياء «، قال له الشيخ الجليل « يا ابني رسك ال تعطيه  اىل 
زوجتك وال تستدين من فقري ضعيف الحال وابتعد عن شخص له ارتباط 
املسؤولية  وتسلم  العجوز  الشيخ  ذلك  فمات   ،» السلطة  او  بالحكومة 
ولده، ومن ضمنها مسؤولية العمل الذي يمارسه والده يف بيع الخضار 
بالجملة يف سوق الخضار او ما يطلق عليه « علوة «،  وحاول االبن التاجر 
بعقد  فبدأ  اوصاه،  ما  عكس  تطبيق   خالل  من  والده   وصية  مخالفة 
عالقة حميمة مع رجل أمن « رشطي « كان كثريا ما يغدق عليه االبن 
العمل،  ولطبيعة  األيام،  احد  ويف  والطعام،  باملال  العلوة  صاحب  التاجر 
استدان ذلك الرجل من فقري معدم الحال يعمل عتاالً لديه «حماال» مبلغا 
أوصاه  ما  مخالفات  إلكمال  الرجل  من  محاولة  ويف  املال،  من  بسيطا 
قام  الثالثة  الوصية  وإلكمال  الوصية   من  رشطني  خرق  ان  بعد  والده 
بنحر دجاجة  ودفنها يف حديقة الدار بعد ان مرغ السكني يف دمها وذهب 
الحديقة،  يف  ودفنه  وقتله  نحر شخصا  انه  لها  وقال  زوجته  اىل  مرسعا 
فقالت له اهدأ وال تقلق ان (رسك يف بري)، وبهذا يكون قد خالف وصية 
حتى  ايام  بضعة  تمِض  ولم  عنها،  نهى  مخالفات  ثالث  بارتكابه  الوالد 
وصلت  قوية  مشاحنة  حدوث  اىل  تطور  زوجته  وبني  بينه  خالف  حدث 
سكان  تنذر  صوتها  بأعىل  بالرصاخ  زوجته  فبدأت  االيدي،  استخدام  اىل 
املحلة، عالنية بأن زوجها قاتل وانه قتل منذ بضعة ايام شخصا ودفنه 
للدار وكان الرشطي  التي قدمت  الدار، فوصل الخرب للرشطة  يف حديقة 
الوحيد املتحمس لتنفيذ املهمة هو صاحبه الذي طاملا تقرب له من خالل 
تقديم املساعدة والطعام له بسخاء، وعندما وضع االصفاد يف يده قال له  
التاجر « ابو فالن مو انت صديقي ولطاملا كان بيننا زاد وملح «، قال له 
الرشطي بغضب « انت مجرم قاتل وال يوجد بيننا رابط صداقة بتاتا «، 
وبدأ بسحبه اىل مركز الرشطة وأثناء ذلك وهو يف هذا الوضع الحرج الزمه 
اني  «عمي  له  قائال  دراهم،  بضع  التاجر  منه  استدان  الذي  الفقري  ذلك 
التاجر مذهوال  اطلبك فلوس انطينياها قبل ما يعدموك «، عندها وقف 
من حكمة والده الذي اعطاه درسا يف الحياة التي غالبا ما تعتمد عىل ما 
يقدمه الغري من خربات هي يف النتيجة إلصالح املجتمع وإبعاد الفرد من 

الوقوع يف الخطيئة.
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نرشت وسائل إعالم عاملية صورة 
وقـد  غوميـز،  سـيلينا  للنجمـة، 
رسـمت عـىل منتصـف ظهرهـا 

وشما جديدا باللغة العربية.
ترصيحـات  يف  سـيلينا  وقالـت 
صحفيـة إنها حصلت عىل وشـم 
”أحب نفسك أوال“، بعدما أخربتها 

معجبة بذلك.
ورغم أنها رسمته منذ سنوات، إال 
أنها أخفت ذلـك لتظهر به مؤخرا 
عىل العلن، موجهة الشـكر لرسام 
الوشـم الخاص باملشـاهري، بانغ 

بانغ ماكوردي. 
سـيلينا  إن  بانـغ  بانـغ  وقـال 
باللغـة  النـص  معهـا  أحـرضت 
العربية وطوله 4 بوصات، وكانت 
سعيدة ومتحمسة لرسمه، مؤكدا 
أن عملـه اسـتغرق وقتـا طويال، 
 45 حـوايل  ”اسـتغرق  مضيفـا: 

دقيقة“.
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