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بغداد/ الزوراء:
وجه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
امـس األحـد، وزارة الكهربـاء بوضـع 
خطط للصيـف القادم، وفيما اشـار اىل 
ان ترشـيد الطاقة ظاهرة حضارية، اكد 
العمـل عـىل واإلرساع بإنشـاء محطات 
الطاقـة النظيفـة مع أفضـل الرشكات 
العاملية.وقـال الكاظمـي، يف كلمـة لـه 
خـالل زيارته لـوزارة الكهربـاء ولقائه 
بكادرهـا املتقدم، وتابعتهـا ”الزوراء“: 
”نجتمع بكم كي نسـتبق فصل الصيف 
القادم، بوضع خطط من شـأنها تجاوز 

األخطاء املاضية فيما يخص الكهرباء“، 
كل  رغـم  الكهربـاء  ”وزارة  أن  مبينـاً 
التحديات الكبرية التي واجهتها السـنة 
باإلرهـاب والتخريب  املتمثلة  املاضيـة، 
الذي استهدف األبراج، وكذلك التحديات 
األخـرى، تمكنـت مـن تجـاوز العديـد 
منهـا، بـل إن العراق سـجل أكـرب إنتاج 
للطاقة خالل العام الحايل“.وأكد ”وجود 
الكثري مـن األخطاء املاضية يف هذا امللف 
الحيوي، والذي من دونه تتوقف املصانع 

واملعامل، بل حتى الحياة.

 الزوراء / يوسف سلمان:
رفضـه  تأكيـد  التنسـيقي  اإلطـار  جـّدد 
ونتائجهـا، مطالبـا  املفوضيـة  إلجـراءات 
الهيئـة القضائيـة بالنظـر بموضوعيـة يف 
جميـع الطعـون املقدمـة، وايقـاف الهدر 
املتعمـد ملئات اآلالف من اصـوات الناخبني، 

فضال عن اجراء العد والفرز اليدوي الشامل 
وفـق املعايـري املوضوعية.حيـث اكدت كتل 
ومكونات اإلطار التنسيقي استمرار رفضها 
لنتائـج االنتخابات لعدم اعتمـاد املفوضية 

اآلليات اليدوية يف عمليات العد والفرز.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئـة األنـواء الجويـة، امـس 
األحـد، حالة الطقـس يف البـالد لأليام 
القادمة، فيما توقعت استمرار تساقط 
األمطار وانخفاض يف درجات الحرارة.
وذكر بيـان للهيئة، تلقتـه ”الزوراء“: 
أن ”طقـس اليـوم اإلثنـني يف املنطقـة 
الوسـطى مـن البـالد سـيكون غائماً 
فرصـة  مـع  غائمـاً  وأحيانـاً  جزئيـاً 
لتسـاقط زخـات مطر خفيفـة  تكون 

رعديـة أحيانـاً ابتـداًء مـن أقسـامها 
الطقـس  سـيكون  حـني  يف  الغربيـة، 
غائماً مع تسـاقط زخات مطر خفيفة 
تكـون رعديـة يف املنطقـة الشـمالية، 
بينما سـيكون الطقس صحواً إىل غائم 
جزئي يف املنطقة الجنوبية، أما درجات 
الحرارة فهي مقاربة لليوم السـابق يف 
األقسـام الوسطى والشمالية، وال تغري 

فيها يف القسم الجنوبي من البالد“.

الرياض/ متابعة الزوراء:
وّجـه العاهل السـعودي، امللك سـلمان 
بـن عبد العزيـز، تقديره وشـكره ألمري 
الكويـت الشـيخ نـواف األحمـد الجابر 
الصبـاح، والعاهـل البحريني امللك حمد 
بن عيـىس آل خليفة، لتضامـن البلدين 
مـع السـعودية يف أزمـة ترصيـح وزير 
اإلعالم اللبناني جـورج قرداحي.وقالت 
وكالة األنباء السعودية (واس): إن امللك 

سـلمان أجرى اتصاال هاتفيا بالشـيخ 
نـواف، أعـرب خالله عـن ”تقديـره ملا 
قامـت بـه دولـة الكويت مـن إجراءات 
تجاه الترصيـح، وبما يعكـس تضامن 
الخليجـي“. التعـاون  مجلـس  دول 
ويف املقابـل، اعتـرب أمري الكويـت أن ما 
اتخذتـه بالده من إجراءات ”تؤكد وحدة 
دول مجلـس التعـاون الخليجي، وعمق 
األخـوة بـني شـعوبه كافة“.كما أجرى 

العاهـل السـعودي اتصـاال بامللك حمد 
بـن عيىس، عرب خالله عن شـكره نظري 
مـا قامـت بـه البحريـن من إجـراءات 
تجـاه الترصيح، و“بما يجسـد تضامن 
السـعودية والبحريـن ويعكـس وحدة 
الخليجي“.وجدد  التعـاون  دول مجلس 
ملك البحرين تأكيده عمق العالقات بني 
البلدين الشقيقني، وتماسك دول مجلس 
التعـاون الخليجي.من جانبه، أكد وزير 

اإلعـالم اللبنانـي، جـورج قرداحـي، يف 
حديث مع قناة ”الجديد“: أن ”استقالته 
مـن الحكومة غـري واردة“، بعـد األزمة 
مـع دول الخليـج إثـر ترصيحاته حول 
يف  اآلراء  وتباينـت  اليمن.هـذا  حـرب 
الوسـط اللبنانـي ما بني مطالـب وداع 
السـتقالة قرداحي، وبني مؤيد ومنارص 
لترصيحاتـه، حيـث قـال رئيـس ”تيار 
املردة“، سليمان فرنجية، يف وقت سابق: 

”عرض جورج عيل االستقالة من بعبدا 
أو مـن بكركـي، إال أنني رفضـت، فهو 
لم يرتكب أي خطـأ.. ال نقبل بالتعاطي 
بدونية مع أي جهة كانت“.وكان املكتب 
اإلعالمـي لرئيس الحكومـة اللبنانية قد 
أعلـن أن نجيب ميقاتي طلب من الوزير 
الوطنيـة  املصلحـة  ”تقديـر  قرداحـي 
واتخـاذ القرار املناسـب إلعـادة إصالح 

عالقات لبنان العربية“.

الزوراء/مصطفى فليح  :
اعلنـت املفوضيـة العليـا لالنتخابـات إتمام عد 
وفـرز محطـات يف محافظـات أربيـل وكركوك 
وكربالء واملثنى والقادسـية واألنبار، فيما اكدت 
عـدم ثبوت حصول أي تغيري يف النتائج أو تزوير 

حتـى اآلن بعمليـات العد والفرز والتي شـملت 
أكثر من ١٤ ألف محطة مثلت ٢٥٪ من مجموع 
املحطـات بعمـوم العراق.وذكـرت املفوضية يف 
بيان تلقته «الزوراء»: انـه تم إنهاء العد والفرز 
اليـدوي للمحطـات املطعون بهـا يف محافظات 

أربيـل وكركـوك وكربـالء واملثنـى والقادسـية 
واألنبـار، بحضـور ممثيل املرشـحني الطاعنني 
املخولـني. واإلعالميـني  الدوليـني  واملراقبـني 
وأضاف: انه سـرتفع نتيجة عمليـة العد والفرز 
اليـدوي ملحطات هـذه املحافظـات إىل مجلس 

املفوضـني؛ التخاذ التوصية املناسـبة بشـأنها 
يف ضوء اإلجراءات املتبعة. ويف السـياق نفسـه، 
سيشـهد اليوم االثنني عملية عد وفرز محطات 

محافظة ذي قار.

بغداد/ متابعة الزوراء:
توصـل قـادة دول مجموعـة العرشيـن 
إىل اتفاق بشـأن حـرص االحرتار املناخي 
بـ١٫٥ درجة مقارنة بمستويات ما قبل 
الثـورة الصناعية، وفقا ملسـودة البيان 
العرشيـن  مجموعـة  الختامي.وتعيـد 
تأكيد هدف اتفاق باريس وهو «الحفاظ 
عىل متوسـط االحـرتار بأقـل بكثري من 

درجتـني ومواصلـة الجهـود لحـرصه 
بـ١٫٥درجـة فـوق مسـتويات مـا قبل 
الثـورة الصناعية»، حتـى أنها ذهبت إىل 
أبعد مـن ذلـك، قائلـة «إن الحفاظ عىل 
هدف ١٫٥ درجة تحت السـيطرة يتطلب 
إجراءات والتزامات كبرية وفعالة من كل 
البلدان».وأوضـح مصـدران يف االجتماع 
لوكالة فرانس برس أن القادة وافقوا عىل 

تجاوز الهدف املناخي الذي اتفق عليه يف 
قمة باريس عام ٢٠١٥ والقايض بحرص 
االحـرتار بأقـل مـن درجتـني مئويتني، 
وحددوه بـ١٫٥ درجة.والتحدي الرئييس 
يكمن يف معرفة الوسـائل امللموسة التي 
ستستخدمها الدول الحرتام هذا الهدف، 
والتـي غالبا ما تـرتدد البلدان يف التحدث 
عنهـا، وفـق منظمـات غـري حكومية.

ووفقا آلخـر تقييم لألمـم املتحدة يأخذ 
يف االعتبـار االلتزامات الجديـدة لغالبية 
الدول املوقعة، مـا زال العالم يتجه نحو 
ارتفـاع «كارثـي» لدرجة الحـرارة يبلغ 
٢٫٧ درجـة مئويـة، ويف أفضـل األحوال 
٢٫٢ درجـة مئوية إذا أخـذت يف االعتبار 
الوعـود التي تكون «مبهمة» يف كثري من 
األحيان بشـأن الحيـاد الكربوني بحلول 

األمـم  مـن  القرن.وبضغـط  منتصـف 
املتحـدة، تلتـزم املزيد من الـدول الحياد 
الكربونـي، معظمها بحلول العام ٢٠٥٠ 
وبعضها بحلول العـام ٢٠٦٠ أو ٢٠٤٥. 
الصني وروسيا عىل سـبيل املثال حددت 
أنها ستصل إىل الحياد الكربوني يف العام 

٢٠٦٠ وأسرتاليا وفرنسا يف ٢٠٥٠.
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:
الخـاص  املتحـدة  األمـم  ممثـل  بحـث 
للسـودان، فولكـر برييتـس، مـع رئيس 
الوزراء املعزول، عبد الله حمدوك، خيارات 
الوسـاطة وسـبل املـيض قدمـا يف البالد، 
فيمـا حث األمـني العـام لألمـم املتحدة، 
أنطونيـو غوترييـس، جنـراالت الجيـش 
يف السـودان عىل الرتاجع عن سـيطرتهم 
عـىل البالد.وقـال برييتـس يف تغريدة إن 
حمـدوك ”بصحة جيدة لكنـه ال يزال قيد 
اإلقامة الجربية يف مقـر إقامته“. وتعهد 
املسـؤول األممـي بمواصلـة الجهود مع 

أصحـاب املصلحة السـودانيني اآلخرين.
وكانت وكالة ”بلومبـريغ“ األمريكية، قد 
ذكرت أن الواليات املتحدة األمريكية تعمل 
مع اإلمارات من أجل التوسط للتوصل إىل 
اتفاق يف السودان يفيض إىل عودة حمدوك 
إىل السلطة.وأعربت واشنطن، عىل لسان 
مسـؤول كبـري يف وزارة الخارجيـة، عن 
شـعورها بـ“االرتيـاح“ للسـماح بعودة 
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إىل منزله، 
لكنها استدركت بأنه ”ال يزال رهن اإلقامة 

الجربية وال يمكنه مواصلة عمله“.

 القاهرة/ متابعة الزوراء:
تواصـل اللجنة العسـكرية الليبية املشـرتكة 
املرصيـة  العاصمـة  يف  اجتماعاتهـا   5+5
القاهرة لليوم الثانـي واألخري.وتبحث اللجنة 
مـع ممثـيل دول الجـوار الليبـي (السـودان 
وتشـاد والنيجـر) يف القاهـرة برعايـة األمم 
املتحدة آلية التنسـيق املشـرتك حـول خروج 
املرتزقـة واملقاتلـني األجانـب املنتمـني لدول 
الجوار الليبي مـن األرايض الليبية.من ناحية 
أخرى، اسـتقبل األمني العـام لجامعة الدول 
العربيـة، أحمد أبـو الغيط، املبعـوث الخاص 
لألمم املتحدة ورئيس بعثة الدعم يف ليبيا، يان 
كوبيتش، حيث جرى خالل اللقاء بحث مجمل 

تطـورات األوضاع بليبيا يف ضوء املسـتجدات 
األخـرية. ورصح مصـدر مسـؤول يف األمانة 
العامة لجامعة الدول العربية بأن أبو الغيط، 
اسـتمع خالل اللقاء إىل عرض كوبيتش حول 
تطورات موضوع تنفيذ خطة إخراج املرتزقة 
والقـوات األجنبية مـن ليبيا وكذلـك الجهود 
الجاريـة إلقـرار الصيغـة النهائيـة لإلطـار 
القانونـي لالنتخابـات النيابيـة والرئاسـية 
يف ليبيـا، والتـي ينظـر فيها مجلـس النواب 
الليبـي حالياً يف ضوء التعديالت التي طرحتها 
املفوضيـة الوطنيـة العليـا لالنتخابـات، بما 
يتيح إجراؤها يف موعدها املحدد وفق خريطة 
الطريـق التي أقرها ملتقى الحوار السـيايس 

الليبي، وقراري مجلس األمن 2570 (2021) 
و 2571 (2021) ، ومخرجات مؤتمر برلني2.
كما أشـار املصدر إىل أنه جرى التباحث حول 
نتائج مؤتمر دعم اسـتقرار ليبيـا الذي عقد 
مؤخـراً يف العاصمة الليبية طرابلس، ومؤتمر 
قمة باريس بشـأن ليبيا، املقـرر عقده يف 12 
نوفمرب املقبل، وتأثـري املؤتمرين عىل العملية 
السياسـية يف البـالد.ويف هـذا السـياق، جدد 
األمـني العام دعم جامعة الدول العربية لعمل 
بعثـة األمم املتحدة يف ليبيا، من خالل مرافقة 
األشقاء يف ليبيا يف كل جهد يرمي إىل إتمام كل 
متطلبـات إنهاء املرحلـة االنتقالية والوصول 

بليبيا إىل مرحلة االستقرار والبناء والتقدم.
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الزوراء/ حسني فالح:
تراخـي  الصحـة مـن  حـذرت وزارة 
باإلجـراءات  االلتـزام  يف  املواطنـني 
الوقائيـة، مبينـة ان انخفـاض معدل 
االصابـات ال يعنـي انحسـار الوبـاء، 
املواطنـني  التـزام  ان  اكـدت  وفيمـا 
باالجـراءات الوقائية كفيـل بالقضاء 
عىل الجائحة او تقليل حدتها، اشارت 
اىل ان االقبال ما زال ضعيفا عىل مراكز 

التلقيح.
وقال مدير الصحة العامة، رياض عبد 
االمـري، يف حديث لـ“الزوراء“: انه عىل 
الرغـم من انخفاض معـدل االصابات 
بكورونـا يف عمـوم البـالد، إال ان ذلك 
ال يعنـي انحسـار الوباء. مؤكـدا: انه 
يف العـام املـايض مـر العـراق بتجربة 
مماثلـة حيـث انخفضـت االصابـات 
وبعدهـا ارتفعت بشـكل مفاجئ بعد 
دخـول املوجـة الجديدة.واضـاف: ان 
التقاريـر الدوليـة تشـري اىل ان هناك 
موجة وبائية جديـدة حيث ظهرت يف 
عـدد من الدول، ومن املحتمل ان تصل 
اىل العراق. معربا عن اسفه من تراخي 
املواطنني يف مـدى االلتزام باإلجراءات 
الوقائية وكان الوباء قد انتهى.واشار 
اىل: انه لوحـظ يف الفرتة االخرية هناك 
عدم التـزام من قبـل املواطنني بلبس 
الكمامات واالجراءات الوقائية االخرى 

وحتى االقبـال ملراكـز التلقيح أصبح 
ضعيفـا، الن الكثـري مـن املواطنـني 
يعتقدون ان الوباء قد انحرس وهذا امر 
خاطئ، والبد من التذكري للعام السابق 
عندمـا اجتاحت البـالد موجة جديدة 
كانت اكثر خطورة. داعيا املواطنني اىل 

االلتزام باإلجراءات الصحية والذهاب 
اىل مراكـز التلقيـح لتحصينهـم مـن 
اي موجـة لكورونـا محتملـة مهمـا 
كانت خطورتها.وأوضـح: ان االلتزام 
والتطعيـم الكامل كفيل بالقضاء عىل 
الوباء او تقليل حـدة خطورته، حيث 

عندما يصاب الشخص املتلقي اللقاح 
سـيختلف تمامـا عن الشـخص غري 
امللقح من ناحية االعراض والخطورة. 
مشـددا عـىل اهميـة اخـذ اللقاحات 
التي مازالت متوفـرة وبكميات كبرية 
يف جميـع املراكـز املحـددة.ويف وقـت 

سـابق، حذرت وزارة الصحة العراقية 
مـن دخول العـراق يف بموجـة جديدة 
لجائحـة كورونـا مـع حلـول فصـل 
الشـتاء، مبّينة أن هناك عوامل كثرية 
تسـاعد عىل انتشار الفريوس.وذكرت 
عضو الفريق الطبـي اإلعالمي لوزارة 
الصحـة، ربى فـالح حسـن، يف بيان: 
ان العراق ”يشـهد انخفاضا ملحوظا 
بأعداد اإلصابـات والوفيـات، وزيادة 
كبرية بأعداد امللقحني والتي سـاهمت 
بانحسـار املوجـه الثالثـة والخـروج 
منهـا“، مؤكـدة أن ذلـك ال يسـتثني 
العـراق من الدخـول يف موجـة رابعة 
للجائحة.وأشـارت حسن اىل أنه ”عىل 
الرغم من ان بعـض الدول وصلت اىل 
مسـتويات عالية من نسـب التلقيح 
إال انهـا دخلت بالفعل بموجة جديدة 
حصدت من خاللهـا الكثري من أعداد 
اإلصابـات والوفيـات، مـن ضمنهـا 
دول عظمى مثل بريطانيا وروسيا“.
وشـهدت نسـب اإلصابـة بفـريوس 
كورونا يف العراق، اول امس السـبت، 
بنسـب  مقارنـة  كبـرياً  انخفاضـاً 
اإلصابة خالل األسابيع املاضية والتي 
تجـاوزت فيها الحاالت 1000-1500 
حالـة، فيمـا سـجلت الـوزارة 682 
إصابة مقابل 1952 حالة شـفاء من 

الفريوس.
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بغداد/ الزوراء:
الرافدين، امس األحد، اطالق وجبة  أعلن مرصف 
القوات  ومنتسبي  املوظفني  سلف  من  جديدة 
االمنية واملتقاعدين.وذكرت وكالة األنباء العراقية 
نقال عن مصدر يف املرصف: انه «تم اطالق وجبة 
القوات  ومنتسبي  املوظفني  سلف  من  جديدة 
عىل  التقديم  يكون  حيث  واملتقاعدين،  االمنية 
السلف يكون عن طريق فروع املرصف املنترشة يف 
مازالت  «الفروع  ان  واملحافظات».واضاف  بغداد 
مستمرة يف استقبال طلبات معامالت الرتويج عن 

السلف للموظفني ومنتسبي القوات االمنية».
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بغداد/ الزوراء:
األملانيـة  الفيدراليـة  الرشطـة  اعتقلـت 
٢٣ مهاجـرا عراقيـا عىل الحـدود األملانية 
البولنديـة، صباح امس األحـد، واحتجزت 
اثنني مـن املهربـني املشـتبه بهم.وذكرت 
الرشطـة  أن  األملانيـة:  األنبـاء  وكالـة 
الفيدرالية األملانية اعتقلت ٢٣ مهاجرا عىل 
حدود أملانيـا مع بولنـدا، واحتجزت اثنني 
من املهربني املشـتبه بهم.وقالت الرشطة: 

إن عدة أطفال كانـوا بني املهاجرين الذين 
عثـر عليهـم داخل شـاحنة أثنـاء فحص 
روتيني.وكان جميع املهاجرين من العراق، 
فيما يحمل املهربان الجنسـية السـورية. 
بلـدة  مـن  بالقـرب  الشـاحنة  وتوقفـت 
جورليتـز الحدودية بـرشق أملانيا.وأفادت 
الوكالـة أن سـائق الشـاحنة ورفيقه فرا 
يف البداية أثناء مداهمـة الرشطة، لكنهما 

اعتقال فيما بعد وصودرت الشاحنة.

بغداد/ الزوراء:
حـددت مديريـة املـرور العامـة، امس 
األحـد، موعـد إعـالن توحيـد لوحـات 
املركبـات، فيما أشـارت إىل أنها رصدت 
مخالفـات كثرية من أصحاب سـيارات 
الحمـل الكبرية.وقال مديـر إعالم املرور 
العامـة، العميد حيـدر كريم، يف ترصيح 
صحفـي: إن «وزيـر الداخليـة عثمـان 
الغانمـي ومديـر املـرور العامـة اللواء 
طارق إسـماعيل، ناقشـا ملـف توحيد 

لوحـات املركبات»، مبيناً أن «هذا القرار 
ليـس فقـط يف العـراق، بل نفـذ يف دول 
أخـرى وهو ضمـن اتفاقية فيينـا التي 
تلزم الدول بـأن تكون اللوحات موحدة، 
وبرقم بـارز، وباللغة اإلنكليزية، ووضع 
رقـم بـدل اسـم املحافظة».وأضاف أنه 
« يف حـال االنتهاء من اإلجراءات بشـأن 
توحيـد اللوحـات، سـيتم اإلعـالن عنه 

بشكل رسمي». 
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بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة، امس االحد، املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد يف العراق، 
فيما اكدت تسجيل ١٠٤٦ اصابة جديدة و٣٢ حالة وفاة وشفاء ١٨٦١ حالة.وذكرت الوزارة 
ليصبح عدد   ، امس: ١٦٩٩٨  ليوم  املختربية  الفحوصات  ان عدد  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف 
الفحوصات الكلية: ١٥٨١٢٧٥٨. مبينة انه تم تسجيل ١٠٤٦ اصابة جديدة و٣٢ حالة وفاة 
وشفاء ١٨٦١ حالة.واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: ٢٠٠٢٣٧٢ (٩٧٫٤٪)، بينما عدد 
حاالت االصابات الكيل: ٢٠٥٥٢٤٨، أما عدد الحاالت التي تحت العالج: ٢٩٧٠٦، يف حني ان 
عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: ٢٠١، وعدد حاالت الوفيات الكيل: ٢٣١٧٠. الفتة اىل ان 

عدد امللقحني ليوم امس: ٦٠٩٥٩ ، ليصبح عدد امللقحني الكيل: ٥٨٩٦١٤٩.
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الزوراء/مصطفى فليح  :
لالنتخابات  العليا  املفوضية  اعلنت 
إتمام عد وفرز محطات يف محافظات 
واملثنى  وكربالء  وكركوك  أربيل 
عدم  اكدت  فيما  واألنبار،  والقادسية 
أو  النتائج  ثبوت حصول أي تغيري يف 
تزوير حتى اآلن بعمليات العد والفرز 
والتي شملت أكثر من 14 ألف محطة 
املحطات  مجموع  من   25% مثلت 

بعموم العراق.
تلقته  بيان  يف  املفوضية  وذكرت 
والفرز  العد  إنهاء  تم  انه  ”الزوراء“: 
يف  بها  املطعون  للمحطات  اليدوي 
وكربالء  وكركوك  أربيل  محافظات 
بحضور  واألنبار،  والقادسية  واملثنى 
الطاعنني واملراقبني  املرشحني  ممثيل 

الدوليني واإلعالميني املخولني.
عملية  نتيجة  سرتفع  انه  وأضاف: 
هذه  ملحطات  اليدوي  والفرز  العد 
املفوضني؛  مجلس  إىل  املحافظات 
يف  بشأنها  املناسبة  التوصية  التخاذ 
السياق  ويف  املتبعة.  اإلجراءات  ضوء 
عملية  االثنني  اليوم  سيشهد  نفسه، 
عد وفرز محطات محافظة ذي قار، 
فيه  فسيجري  الثالثاء  غد  يوم  أما 

استكمال محطات ذي قار نفسها.
ملراقبي  دعوتها  املفوضية  وجددت 
الكيانات وممثيل املرشحني الطاعنني 
للحضور إىل قاعة العد والفرز اليدوي 
هناك  السارية  اإلجراءات  ملتابعة 
القانوني،  اإلطار  وفق  تستمر  والتي 
املزيد  يعطي  املراقبني  حضور  ألن 
واملرشحني  املفوضية  بني  الثقة  من 
وهم يتابعون عملية العد والفرز التي 

تجري من دون أي قيود أو عراقيل.
مفوضية  أكدت  ذاته،  السياق  ويف 
ثبوت  عدم  األحد،  امس  االنتخابات، 

حصول أي تغيري يف النتائج أو تزوير 
حتى اآلن بعمليات العد والفرز والتي 
شملت أكثر من 14 ألف محطة مثلت 
بعموم  املحطات  مجموع  من   25%

العراق.
عضو  محسن،  جميل  عماد  وقال، 
الفريق اإلعالمي ملفوضية االنتخابات 
أي  يحدث  ”لم  إنه  متلفز:  حديث  يف 
بعد  االنتخابية  بالعملية  تشكيك 
عن  طرف  أي  يتحدث  ولم  نهايتها 
ظهور  بعد  لكن  خروقات،  حدوث 
اعرتاضات  ظهرت  األولية  النتائج 
وتشكيك بالعملية االنتخابية من قبل 

أطراف مترضرة من النتائج“.
العملية  انتهاء  ”بعد  وأضاف: 
االنتخابية منحنا املراقبني نتائج وفق 

فيها  يتواجدون  محطة  كل  رشائط 
عرضت  وبعدها  أحد،  يعرتض  ولم 
حدث  بأنه  قال  من  االولية،  النتائج 
عملية  وأجريت  طعوناً  قدم  تغيري، 

العد والفرز عىل هذا األساس“.
عد  أعادت  ”املفوضية  أن  إىل  ولفت 
املحطات  مجمل  من   25% وفرز 
بواقع  العراق  عموم  يف  االنتخابية 
أي  ولم يظهر هنالك  14621 محطة 

تزوير“.
ما  عىل  االعرتاضات  وبخصوص 
”خلل  أن  محسن  بنّي  العملية،  رافق 
 3681 يف  حدث  باألجهزة  التوقف 
ألف   55 من  أكثر  أًصل  من  محطة 
محطة وحدث بشكل وقتي وطفيف، 
ادخال  إعادة  بعد  التوقف  إنهاء  وتم 

لطبيعتها  األمور  وعادت  الباسورد 
بيوم االقرتاع“.

الفاحصة  ”الرشكة  أن  إىل  ولفت 
الحكومة  من  بمتابعة  وأتت  رصينة 
السياسية  القوى  وجميع  والربملان 

والتشكيك فيها غري دقيق“.
بدخول  شكاوى  أية  تصلنا  ”لم  وأكد 
أوراق اقرتاع للصناديق بعد السادسة 
مساًء موعد انتهاء العملية االنتخابية 
بذلك،  تسمح  ال  مربمجة  واألجهزة 
فيديو  مقاطع  من  ظهر  ما  وأيضاً 
ومنزل  صناديق  تحمل  سيارة  عن 
يختم  وشخصا  اقرتاع  مركز  يضم 
أوراق االقرتاع كان يف انتخابات 2018 
األمر مثبت ضمن شكاوى يف  ، وهذا 
بانتخابات  له  عالقة  وال  املفوضية 

.“2021
اول  االنتخابات،  مفوضية  وأعلنت 
أمس السبت، إعادة فتح باب الطعون 
حالة  اشرتطت  وفيما  النتائج،  عىل 
املدعيات  بتوفر  فقط  تتعلق  وحيدة 
بالعد  توصية  تحمل  ال  التي  األوىل 
رضا  حالة  ملست  أنها  أكدت  والفرز، 
واملرشحني  الكيانات  وكالء  لدى 
العملية  مجريات  عىل  واملراقبني 

الجارية يف بغداد.
دائرة  مدير  سلمان،  حسن  وقال 
يف  الجماهريي  واالتصال  اإلعالم 
مفوضية  بدأت  أن  ”منذ  ترصيح: 
االنتخابات عد وفرز أصوات املحطات 
املطعون بنتائجها بارشت وفق جدول 
زمني محدد للمحافظات وأنهت هذا 
اليوم العملية مع 348 محطة بجانب 
الكرخ، وكل اإلشارات تبني أن النتائج 

مطابقة“.
اليومي  تواجدنا  خالل  ”من  وأضاف: 
رضا  حالة  ملسنا  والفرز  العد  بقاعة 
واملرشحني  األحزاب  وكالء  قبل  من 
عىل  والدوليني  املحليني  واملراقبني 
واالمور  ونتائجها،  العملية  مجريات 
بالنسبة  قناعة  أكثر  تكون  بدأت 

للمشتكني بصحة النتائج“.
عملية  ستجري  ”اليوم  أنه  إىل  ولفت 
املطعون  للمحطات  والفرز  العد 
وهناك  محافظات،   6 يف  بنتائجها 
يمكن  وال  سرتاعى  فنية  جوانب 

التكهن بموعد االنتهاء“.
الباب  فتحت  ”املفوضية  أن  وأكد 
بالنسبة  مجدداً  طعون  تقديم  أمام 
باملدعيات األوىل التي تمت احالتها إىل 
الهيئة القضائية التي ال تحمل توصية 
املجال  يمنح  ما  فقط  والفرز  بالعد 

أمام املشتكني لتقديم اوراقهم“.

 الزوراء / يوسف سلمان:

إلجراءات  رفضه  تأكيد  التنسيقي  اإلطار  جّدد 

القضائية  الهيئة  مطالبا  ونتائجها،  املفوضية 

املقدمة،  الطعون  جميع  يف  بموضوعية  بالنظر 

اصوات  من  اآلالف  ملئات  املتعمد  الهدر  وايقاف 

اليدوي  والفرز  العد  اجراء  الناخبني، فضال عن 

الشامل وفق املعايري املوضوعية.

التنسيقي  اإلطار  ومكونات  كتل  اكدت  حيث 

استمرار رفضها لنتائج االنتخابات لعدم اعتماد 

العد  عمليات  يف  اليدوية  اآلليات  املفوضية 

والفرز، فيما كشفت مصادر مطلعة ان اإلطار 

التنسيقي ارسل رسالة خطية اىل رئيس الوزراء 

التي  املخالفات  فيها  يثبت  صالحياته  املنتهية 

يرتكبها فريق املفوضية والجهاز الحكومي .

باملقابل، افصحت اوساط سياسية ونيابية عن 

االطار  ”كتل  ان  ”الزوراء“  لـ  جديدة  ترسيبات 

مع  تفاويض  فريق  تشكيل  بصدد  التنسيقي 

إعالن  حال  الصدرية  للكتلة  التفاوض  لجنة 

النتائج النهائية لالنتخابات“.

ان  لـ“الزوراء“  االوساط  تلك  بعض  ورجحت 

لن  التنسيقي  االطار  من  التفاوضية  ”اللجنة 

ائتالف  عن  ممثل  اعضائها  ضمن  من  يكون 

دولة القانون، وذلك عىل خلفية رفض الصدريني 

الحوار مع كتلة رئيس الوزراء االسبق ”.

اعادة  عمليات  الفتح  تحالف  انتقد  ذلك،  وازاء 

املطعون  املحطات  لبعض  اليدوي  والفرز  العد 

مؤكدا  حاليا،  املفوضية  بها  تقوم  والتي  بها 

الكيانات  مراقبي  بوجود  تتم  ان  رضورة 

السياسية .

كريم،  محمد  املرشح  التحالف،  عضو  وقال 

العد والفرز  أعادت  ان ”املفوضية  لـ“الزوراء“: 

الكيانات  مراقبي  وجود  دون  املحطات  لبعض 

السياسية الذين يمثلون التحالفات املشاركة يف 

العد  إعادة  ان ال فائدة من  االنتخابات ”، عادا: 

والفرز دون حضور مراقبي الكيانات .

واضاف ان ” مطالب كتل تحالف الفتح واضحة 

وهي اعادة العد والفرز اليدوي بوجود الكيانات 

من  هي  الكيانات   ” ان  مبينا   ،” السياسية 

التي قامت  الخلل وتؤرش عىل األخطاء  ستحدد 

مشريا   ،” االنتخابية  العملية  يف  املفوضية  بها 

”اىل رضورة عدم اجراء عمليات عد وفرز دون 

وجود مراقبي الكيانات وإال ما فائدة اعادة العد 

والفرز دون حضورهم ”.

التي  االجراءات  ان  اكد  التنسيقي  االطار  وكان 

افرغت  اليدوي  والفرز  للعد  املفوضية  وضعتها 

العملية من مضمونها من خالل اعتماد املعايري 

العد  يف  البرصية  املعايري  وليس  االلكرتونية 

اليدوي خالفا لقانون االنتخابات .

ليلة  الدوري  اجتماعه  بعد   ، االطار  واضاف 

اعتماد  اكد  االنتخابات  قانون   ” ان  السبت، 

املعايري  وليس  الطعن  عند  اليدوي  العد  نتيجة 

االلكرتونية، ومع اعالن املفوضية وجود اكثر من 

٧٠٠ الف ورقة اقرتاع غري مقروءة فقد اعلنت 

وجود  مع   ١00% املطابقة  نتيجة  املفوضية 

االف االوراق التي لم تقرأ بواسطة الجهاز، وهو 

استمرار متعمد لتغييب ارادة الناخبني ”.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:

الخاص  املتحدة  األمم  ممثل  بحث 

مع  برييتس،  فولكر  للسودان، 

الله  عبد  املعزول،  الوزراء  رئيس 

وسبل  الوساطة  خيارات  حمدوك، 

حث  فيما  البالد،  يف  قدما  امليض 

األمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو 

الجيش  جنراالت  غوترييس، 

عن  الرتاجع  عىل  السودان  يف 

سيطرتهم عىل البالد.

وقال برييتس يف تغريدة إن حمدوك 

قيد  يزال  ال  لكنه  جيدة  ”بصحة 

إقامته“.  مقر  يف  الجربية  اإلقامة 

بمواصلة  األممي  املسؤول  وتعهد 

املصلحة  أصحاب  مع  الجهود 

السودانيني اآلخرين.

”بلومبريغ“  وكالة  وكانت 

الواليات  أن  ذكرت  قد  األمريكية، 

املتحدة األمريكية تعمل مع اإلمارات 

من أجل التوسط للتوصل إىل اتفاق 

يف السودان يفيض إىل عودة حمدوك 

إىل السلطة.

لسان  عىل  واشنطن،  وأعربت 

الخارجية،  وزارة  يف  كبري  مسؤول 

عن شعورها بـ“االرتياح“ للسماح 

الله  عبد  الوزراء  رئيس  بعودة 

حمدوك إىل منزله، لكنها استدركت 

بأنه ”ال يزال رهن اإلقامة الجربية 

وال يمكنه مواصلة عمله“.

وكشفت مصادر عن أن مسؤولني 

تواصلوا  العسكري  املجلس  يف 

الحرية  إعالن  قوى  يف  قيادات  مع 

والتغيري، ما يوحي بسعي العسكر 

تزايد  مع  مخرج  عن  البحث  نحو 

بالحراك  ممثلة  داخليا،  الضغوط 

الشعبي ومظاهر العصيان املدني، 

الدويل،  بالرفض  ممثلة  وخارجًيا، 

إلجراءات  واشنطن،  تتصّدره  الذي 

االنقالب وما يرتتب عليها.

العام  األمني  يف سياق متصل، حث 

أنطونيو غوترييس،  املتحدة،  لألمم 

عىل  السودان  يف  الجيش  جنراالت 

الرتاجع عن سيطرتهم عىل البالد.

عىل  يجب  إنه  غوترييس  وقال 

الجنراالت أن ”ينتبهوا“ الحتجاجات 

السبت.

تويرت:  عىل  تغريدة  يف  وأضاف 

الرتتيبات  إىل  للعودة  الوقت  ”حان 

الدستورية الرشعية“.

السودان  أطباء  لجنة  وأعلنت 

ارتفاع  األحد،  امس  (مستقلة)، 

املحتجني  صفوف  يف  القتىل  عدد 

عىل انقالب قائد الجيش عبد الفتاح 

الربهان، منذ اإلثنني املايض، إىل 11 

املتظاهرين  أحد  وفاة  بعد  قتيالً، 

األحد متأثراً بجراحه.

مواكب،  يف  السودانيون  وسّطر 

أمس، مشاهد تحكي عن تمسكهم 

ومدنيتها،  وسلميتها  بثورتهم 

نفذه  الذي  لالنقالب  ورفضهم 

الربهان،  الفتاح  عبد  الجيش  قائد 

املدني  الحكم  إلعادة  وضغطهم 

منذ  العسكر  له  يرتّبص  ظّل  الذي 

تأسيس مجلس السيادة بالرشاكة 

بني الطرفني.

أحزاب  بني  ما  املشاركون  وتنّوع 

مسلحة،  وحركات  سياسية 

سياسية  وتيارات  ومستقلني، 

موسيقية  وجماعات  فكرية 

شيباً  مقاومة،  ولجان  ومرسحية، 

وأطفاالً،  وفتيات،  نساء  وشباباً، 

وأرساً كاملة حرضت للمشاركة يف 

املواكب ومعها الغذاء وقوارير املياه 

فتحت  بينما  لآلخرين،  لتقديمها 

للمشاركني  أبوابها  القريبة  املنازل 

للراحة من حّر الشمس.

بغداد/ الزوراء:
مصطفى  الوزراء،  رئيس  وجه 
وزارة  األحد،  امس  الكاظمي، 
للصيف  خطط  بوضع  الكهرباء 
ترشيد  ان  اىل  اشار  وفيما  القادم، 
الطاقة ظاهرة حضارية، اكد العمل 
محطات  بإنشاء  واإلرساع  عىل 
الطاقة النظيفة مع أفضل الرشكات 

العاملية.
خالل  له  كلمة  يف  الكاظمي،  وقال 
ولقائه  الكهرباء  لوزارة  زيارته 
وتابعتها  املتقدم،  بكادرها 
”الزوراء“: ”نجتمع بكم كي نستبق 
فصل الصيف القادم، بوضع خطط 
املاضية  من شأنها تجاوز األخطاء 
أن  مبيناً  الكهرباء“،  يخص  فيما 
”وزارة الكهرباء رغم كل التحديات 
الكبرية التي واجهتها السنة املاضية، 
الذي  والتخريب  باإلرهاب  املتمثلة 
التحديات  وكذلك  األبراج،  استهدف 
العديد  تجاوز  من  تمكنت  األخرى، 
منها، بل إن العراق سجل أكرب إنتاج 

للطاقة خالل العام الحايل“.
األخطاء  من  الكثري  ”وجود  وأكد 
املاضية يف هذا امللف الحيوي، والذي 
من دونه تتوقف املصانع واملعامل، 
بل حتى الحياة، وسنعمل بكل قوة 
يف  العوائق  تجاوز  عىل  ومسؤولية 

هذا امللف“.
بعقبات  مرت  ”الوزارة  أن  وأضاف 
بسوء  املتمثلة  بدايتها  منذ  عديدة 
وجود  وكذلك  والفساد،  التخطيط 
اإلدارية  اإلجراءات  بسبب  تعطيل 
والقوانني“،  والبريوقراطية 
شخصياً  تابعت  ”انني  موضحا 
يف  التنفيذيني  املسؤولني  مع 
األخرى  والوزارات  الكهرباء  وزارة 
تطورات الطاقة، ووجهت بتشيكل 
يف  النقص  ملواجهة  أزمة  خلية 
بغداد  يف  الكهرباء  إنتاج  ساعات 

واملحافظات“.
حرص  بكل  نعمل  ”أننا  إىل  وأشار 
مستقبلية  مدروسة  وبخطط 
واإلرساع  الطاقة،  مصادر  لتنويع 
النظيفة  الطاقة  محطات  بإنشاء 
العاملية،  الرشكات  أفضل  مع 
هذا  يف  كبرياً  شوطاً  قطعنا  وقد 

السياق“.
وأوضح أن ”ترشيد الطاقة ظاهرة 
تفعيل  أهمية  عن  فضالً  حضارية، 
اإلنتاج  استمرارية  لضمان  الجباية 
”أهمية  عىل  مشددا  والتغذية“، 
الوزارة  عىل  التي  الكادر  تطوير 
التطور  ملواكبة  بها؛  االهتمام 
الحاصل يف مجاالت الطاقة واألمور 

اإلدارية وغريها“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس 
األحد، حالة الطقس يف البالد لأليام 
استمرار  توقعت  فيما  القادمة، 
يف  وانخفاض  األمطار  تساقط 

درجات الحرارة.
تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 
اليوم  ”طقس  أن  ”الزوراء“: 
الوسطى  املنطقة  يف  اإلثنني 
جزئياً  غائماً  سيكون  البالد  من 
وأحياناً غائماً مع فرصة لتساقط 
تكون  خفيفة   مطر  زخات 
ابتداًء من أقسامها  رعدية أحياناً 
الطقس  الغربية، يف حني سيكون 
مطر  زخات  تساقط  مع  غائماً 
املنطقة  يف  رعدية  تكون  خفيفة 
الطقس  بينما سيكون  الشمالية، 
املنطقة  إىل غائم جزئي يف  صحواً 
الحرارة  درجات  أما  الجنوبية، 
يف  السابق  لليوم  مقاربة  فهي 
الوسطى والشمالية، وال  األقسام 
الجنوبي من  القسم  تغري فيها يف 
البالد“، مبينة أن ”الرياح ستكون 
جنوبية رشقية خفيفة إىل معتدلة 
يف  كم/س   (10-20) الرسعة 
وستسجل  البالد،  مناطق  جميع 
 35 حرارة  درجة  غداً  قار  ذي 
 34 والبرصة  املثنى  تليها  مئوية 
 31 فستسجل  بغداد  أما  مئوية 

مئوية“.
الثالثاء  يوم  ”طقس  أن  وأضاف 
وأحياناً  جزئياً  غائماً  سيكون 
زخات  لتساقط  فرصة  مع  غائماً 
تكون  الليل  خالل  خفيفة  مطر 
رعدية أحياناً يف املنطقة الوسطى، 
الشمالية  املنطقة  يف  الطقس  أما 
وأحياناً  جزئياً  غائماً  فسيكون 
مطر  زخات  تساقط  مع  غائماً 
يف  الشدة  متوسطة  إىل  خفيفة 
أماكن متفرقة تكون رعدية أحياناً 

وسيكون  أحياناً،  ورعدية  ليالً، 
الطقس صحواً مع بعض الغيوم يف 
القسم الجنوبي، ودرجات الحرارة 
املنطقة  يف  السابق  لليوم  مقاربة 
الوسطى وال تغري فيها يف املنطقتني 
الشمالية والجنوبية، فيما ستكون 
خفيفة  االتجاه  متغرية  الرياح 
يف  كم/س   (5-10) الرسعة 
األقسام الوسطى والشمالية بينما 
ستكون شمالية غربية خفيفة إىل 
معتدلة الرسعة (20-10) كم/س 

يف القسم الجنوبي من البالد“.
وأشار إىل أن ”طقس يوم األربعاء 
الغيوم  بعض  مع  سيكون صحواً 
وسيكون  الوسطى،  املنطقة  يف 
يف  غائماً  وأحياناً  جزئياً  غائماً 
سيكون  بينما  الشمالية،  املنطقة 
جزئي  غائم  إىل  صحواً  الطقس 
درجات  أما  الجنوبية،  املنطقة  يف 
يف  قليالً  فستنخفض  الحرارة 
فيها  تغري  وال  الوسطى،  املنطقة 
والجنوبية  الشمالية  األقسام  يف 
الرياح  ستكون  فيما  البالد،  من 
شمالية غربية خفيفة إىل معتدلة 
يف  كم/س   (10-20) الرسعة 
ومتغرية  الوسطى،  املنطقة 
 (5-10) الرسعة  خفيفة  االتجاه 
الشمالية،  املنطقة  يف  كم/س 
جنوبية  الرياح  ستكون  حني  يف 
رشقية خفيفة إىل معتدلة الرسعة 
املنطقة  يف  كم/س   (10-20)

الجنوبية من البالد“.
البالد  البيان إىل أن ”طقس  ولفت 
سيكون  املقبل  الخميس  يوم 
صحواً مع بعض الغيوم يف جميع 
مناطق البالد، أما درجات الحرارة 
ستكون  فيما  قليالً،  فستنخفض 
الرياح  شمالية غربية خفيفة اىل 
معتدلة الرسعة (20-10) كم/س 

يف جميع مناطق البالد ”.

بغداد/ الزوراء:
لوحات  توحيد  إعالن  موعد  األحد،  امس  العامة،  املرور  مديرية  حددت 
املركبات، فيما أشارت إىل أنها رصدت مخالفات كثرية من أصحاب سيارات 

الحمل الكبرية.
وقال مدير إعالم املرور العامة، العميد حيدر كريم، يف ترصيح صحفي: إن 
”وزير الداخلية عثمان الغانمي ومدير املرور العامة اللواء طارق إسماعيل، 
ليس فقط يف  القرار  ”هذا  أن  مبيناً  املركبات“،  لوحات  توحيد  ناقشا ملف 
العراق، بل نفذ يف دول أخرى وهو ضمن اتفاقية فيينا التي تلزم الدول بأن 
بدل  رقم  ووضع  اإلنكليزية،  وباللغة  بارز،  وبرقم  موحدة،  اللوحات  تكون 

اسم املحافظة“.
وأضاف أنه ” يف حال االنتهاء من اإلجراءات بشأن توحيد اللوحات، سيتم 

اإلعالن عنه بشكل رسمي“. 
أن ”هناك دراسات ولجاناً مشرتكة  أوضح  السيارات،  اعداد  زيادة  وبشأن 
ابداء  السيارات، وعىل مديريتنا  اعداد  العالقة حول زيادة  الجهات ذات  مع 
املشورة والرأي الفنيني“، مؤكداً أن ”زيادة أعداد السيارات يف الشارع اثر يف 

حركة السري، وأدى لتكاثر االختناقات املرورية“.
الحمل  سيارات  أصحاب  عىل  تسجل  كثرية  مخالفات  ”وجود  إىل  وأشار 
الكبرية، بسبب تحميل أطنان أكثر من املسموح به، حيث يتم رصد املخالفات 

واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم“.
وبنيَّ أن ”مديرية املرور العامة قامت بتفعيل األوزان املحورية، لتتم السيطرة 

عىل األوزان املخالفة التي تؤدي إىل دمار البنى التحتية“.
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بغداد/ الزوراء:

أصـدر قادة مجموعـة العرشين البيان 

الختامـي للقمة والـذي ركزوا فيه عىل 

القضايـا البيئيـة ومكافحـة الجريمة 

االلكرتونية وإجراءات التصدي لكوفيد، 

وغريها من القضايا العاملية.

ودعا زعمـاء ”G20“ إىل تحرك ”هادف 

وفعال“ للحد مـن ارتفاع درجة حرارة 

االرض عند 1.5 درجة مئوية.

وقال البيـان: ”نحن نـدرك أن تأثريات 

تغـري املناخ عند 1.5 درجـة مئوية أقل 

بكثـري من 2 درجة مئوية. وسـيتطلب 

1.5 درجـة مئويـة يف  الحفـاظ عـىل 

متنـاول اليـد اتخـاذ إجـراءات هادفة 

وفعالة، والتزام جميع الدول بها“.

ومـع ذلـك، احتـوى البيـان الختامـي 

عـىل القليل مـن اإلجراءات امللموسـة، 

ولم يـرش إىل تاريخ محـدد عام 2050 

كربونيـة  انبعاثـات  صـايف  لتحقيـق 

صفرية، يقول العلمـاء إنه أمر حيوي 

لدرء تغري املناخ الكارثي.

وتقـول الوثيقـة النهائيـة إن الخطط 

الوطنيـة الحاليـة حـول كيفيـة الحد 

من االنبعاثات يجـب تعزيزها ”إذا لزم 

األمر“ وتتضمـن تعهدا بوقـف تمويل 

توليد الطاقة بالفحم يف الخارج بحلول 

نهاية هذا العام.

واتفقـت دول مجموعـة العرشين عىل 

التوقـف عن دعـم مشـاريع املحطات 

الجديدة للطاقة التي تعمل بالفحم هذا 

العام، وفق مسودة البيان الختامي التي 

اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وأضـاف البيـان ”سـنضع حـدا ملنـح 

تمويـل إلنشـاء محطات طاقـة تعمل 

بالفحـم عـىل املسـتوى الـدويل بحلول 

نهاية العام 2021“.

وجاء يف بيان القمة: ”سنسعى جاهدين 

الستئناف السـفر الدويل بطريقة آمنة 

ومنظمـة وفًقا لعمل املنظمات الدولية 

الصحـة  منظمـة  مثـل  الصلـة  ذات 

العاملية ومنظمة الطريان املدني الدولية 

واملنظمـة البحريـة الدوليـة ومنظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية“.

تعزيـز التعـاون يف مكافحـة الجرائـم 

اإللكرتونية

”نحـن  الختامـي  البيـان  يف  وجـاء 

لتكنولوجيـا  املتزايـد  الـدور  نـدرك 

يف   (ICT) واالتصـاالت  املعلومـات 

مجتمعاتنـا.. نؤكـد عـىل الحاجـة إىل 

املتزايـدة لألمن  التهديـدات  مكافحـة 

يف البيئـة الرقميـة، بمـا يف ذلـك مـن 

برامـج الفديـة وغريهـا مـن أشـكال 

الجرائـم اإللكرتونيـة.. سـنعمل عـىل 

تعزيز التعاون الثنائـي والدويل لتأمني 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدينا، 

ومكافحة نقاط الضعـف والتهديدات 

الشائعة (املتداولة)، فضال عن الجرائم 

اإللكرتونية“.

كما أشـارت البلـدان إىل أهمية ضمان 

التدفق الحر للبيانـات، بما يف ذلك عرب 

الحدود، مع تحسـني حمايـة البيانات 

الشخصية واألمن الشخيص والحقوق 

الفكرية وتقارب املمارسات التنظيمية 

ملختلف البلدان.

خطة عمـل ملكافحة الفسـاد -2022

2024

وورد يف البيـان ”تأكيـدا عـىل التزامنا 

بعدم التسـامح مطلقا مع الفسـاد يف 

القطاعـني العـام والخـاص، وتحقيق 

األهداف املشرتكة يف الحرب العاملية ضد 

الفسـاد، نعتمد خطة عملنـا ملكافحة 

وسـنواصل   ..2022-2024 الفسـاد 

تعزيز مشاركتنا مع أصحاب املصلحة 

اآلخريـن. مثـل األوسـاط األكاديميـة 

اإلعـالم  ووسـائل  املدنـي  واملجتمـع 

والقطاع الخاص، ومشاركتهم النشطة 

يف هذا املجال ”.

”املشـاركة  لدعـم  خطـوات  اتخـاذ 

واالعـرتاف  للمهاجريـن  الكاملـة“ 

بأهميـة منـع تدفقـات الهجـرة غري 

الرشعية

وجـاء يف البيـان بهـذا الصـدد: ”نلتزم 

املشـاركة  لدعـم  خطـوات  باتخـاذ 

الكاملة للمهاجرين، بمن فيهم العمال 

جهودنـا  يف  والالجئـون،  املهاجـرون 

لالسـتجابة للوباء والتعايف االقتصادي 

بروح من التعاون الدويل ووفقا للقوانني 

الوطنيـة،  والسياسـات  والـرشوط 

واحـرتام حقـوق اإلنسـان والحريات 

األساسـية احرتاما كامال، بغض النظر 

عن وضعهم كمهاجرين ”.

ووفقـا للوثيقـة، أقـر قـادة مجموعة 

العرشيـن أيضا بأهمية منـع تدفقات 

وتهريـب  الرشعيـة  غـري  الهجـرة 

املهاجرين.

أهمية املعايري املشرتكة ضد كوفيد19- 

لضمان السفر السلس

أكد البيان عىل أهمية املعايري املشرتكة 

ضد فريوس كورونا املستجد بما يف ذلك 

نتائـج االختبارات وشـهادات التطعيم 

وإمكانيـة التشـغيل البينـي والقبـول 

ومـا  الرقميـة،  للتطبيقـات  املتبـادل 

يضمن من تسـهيل إجراءات السفر يف 

ظل كوفيد19.

وجـاء يف البيـان ”نحـن نـدرك أهمية 

سالسـة  لضمـان  املشـرتكة  املعايـري 

الحركة، بما يف ذلـك متطلبات االختبار 

التطعيـم،  وشـهادات  والنتائـج، 

والتوافق واالعرتاف املتبادل للتطبيقات 

الرقمية“.

بغداد/ الزوراء:
أكـد االمـني العـام ملجلـس الـوزراء، 
حميد الغزي، امس األحد، ان مرشوع 
الـ1000 مدرسة سيكون بمواصفات 
عاملية، مبينا انه سـيوفر فرص عمل 

كثرية.
لـه بشـأن  الغـزي، يف كلمـة  وقـال 
آخـر اإلجـراءات املتعلقـة بمـرشوع 
إنشـاء (1000) مدرسـة نموذجيـة 
االتفاقيـة  بموجـب  املحافظـات،  يف 
اإلطارية العراقيـة الصينية وتابعتها 
”الـزوراء“: ان ”لـدى امانـة مجلس 
الـوزراء اهتمامـا خاصـا بموضـوع 
املدارس وهي تجربة جديدة له وتمت 
احالة امللف إىل رئاسة الوزراء، حيث تم 
الفنية واملخططات  املواصفات  وضع 
مـن قبـل املركـز الوطني الـذي قدم 
تصاميم ليست تقليدية ومتفوقة عن 
التصاميم السابقة“، موضحا انه ”تم 
اختيـار 3 تصاميـم مـن 11 تصميما 
متنافسـا، وتم االتفاق عليها ومن ثم 
عدلنا بعض التصاميـم أيضا وأصبح 

.“Bو A لدينا تصميمان فقط هما
واضـاف ”تـم االتفاق عـىل تخفيض 
الكلـف واللجـوء إىل تصاميـم ضمـن 
مواصفـات عامليـة جيـدة بأقل كلفة 

ممكنـة، وهـذا كان جهدا مـن املركز 
انجـاز  ”تـم  انـه  مبينـا  الوطنـي“، 
االتمتة ملرشوع الحكومة االلكرتونية 
باعتبـاره برنامجـا خاصا لسـهولة 

املتابعـة والرجـوع إىل جميع املدارس 
املوجودة يف املحافظات“. 

وبالنسبة ملرشوع 1000 مدرسة، اشار 
الغـزي اىل ان ”االمانة مطالبة بإنجاز 

املـرشوع ضمـن التوقيتـات الزمنية 
لها وايضا ضمـن املواصفات الفنية، 
وهـذه هـي املرحلـة األوىل، وسـوف 
تكون هنالك مرحلة ثانية العام املقبل 

وسـنبدأ بتخصيـص األرايض وإكمال 
املاليـة  والتخصيصـات  املواصفـات 
لهـا يف املوازنـة القادمـة“، مؤكدا ان 
”التمويل موجود ولم يكن لدينا عائق 
بالنسـبة للتمويـل املـايل للمـرشوع، 
وبعد البدء باملرشوع سـوف تكون لنا 

هناك زيارات ميدانية“. 
وتابع االمني العام أن ”تقسـيم العمل 
يف هذا املرشوع سيكون لكل محافظة 
عقد مسـتقل بحد ذاته، وايضا دوائر 
املهندس املقيم، دائرة مهندس، مقيم 
هندسـية، وايضا البقيـة كل أربع او 
خمـس مـدارس، ويمكن االسـتعانة 
ومهنـديس  اإلسـكان  وزارة  بكـوادر 
األمانة العامة باالضافة اىل املهندسني 
يف باقي الـوزارات ليصبح فريق عمال 
واحـدا متكامال، ونسـتطيع أن نوفر 
عـددا كبريا مـن املهندسـني لتخفيف 
العـبء عىل بقية املواقع واملهندسـني 

األخرين“.
العقـد  توقيـع  ”بعـد  انـه  واوضـح 
مبارشة سـيبدأ العمل حسب االتفاق 
مـع الجانـب الصينـي“، الفتـا اىل ان 
”املرشوع مهم وسـيوفر فرص عمل 
لتشغيل الشباب والخريجني وتحريك 

االقتصاد يف البلد“.

الرباط/متابعة الزوراء:
 انتخب حزب العدالة والتنمية اإلسـالمي 
يف املغـرب زعيمـه السـابق عبداإللـه بن 
كـريان أمينا عامـا يف مؤتمر اسـتثنائي ، 
بعـد الهزيمة املدوية للحـزب، الذي ترأس 
الحكومـة لعقـد، يف االنتخابـات العامـة 

مطلع سبتمرب.
وحصـل بن كريان (67 عامـا) وهو أيضا 
رئيـس الحكومـة املغربية األسـبق، عىل 
قرابـة 82 يف املئـة من أصـوات املؤتمرين 
(1221 صوتـا من أصل 1252)، بحسـب 
مـا أعلن الحـزب ليل السـبت عىل موقعه 
الرسـمي، ليخلف غريمه رئيس الحكومة 
السـابق سـعدالدين العثمانـي عىل رأس 

الحزب اإلسالمي.
وجـاء انتخـاب بن كـريان بعدمـا صوت 
أعضاء املؤتمر الوطني االستثنائي للحزب 

ضد مقرتح األمانة العامة للحزب بتأجيل 
املؤتمر ملدة سنة.

وقـال عقـب انتخابه ، إن ”حـزب العدالة 
والتنميـة يمـر بمرحلـة صعبـة ودقيقة 
جـدا، ولكـن يـرس اللـه يف أن نتجاوزها، 
ونحـن محافظـون عـىل مبادئنـا وعـىل 
أنظمتنا وعىل قوانيننا، وأعطينا درسـا يف 

الديمقراطية للعالم“.
وبـدا بن كـريان مدركا لحجم املسـؤولية 
امللقـاة عـىل عاتقـه وصعوبـة الوضـع 
الـذي سـيواجهه، قائال ”أعلـم أن بعض 
األشـخاص يتخيلون أننا سـنعيد املايض 
بسـهولة، وأننـا سـننطلق مـن جديـد. 
اسـمعوا جيدا، أنا واحد منكم، أنا أخوكم 
عبداإلله بن كريان، لسـت بطال من أبطال 
كرة القدم، ولسـت مييس، ولكن سـأبذل 

جهدي“.

وكان بـن كـريان قـد أعلن يف بـث مبارش 
عـىل صفحته بموقع التواصل االجتماعي 
رفضـه قـرار األمانـة العامة املسـتقيلة 
واملجلـس الوطنـي للحزب بعقـد املؤتمر 
العـادي للحـزب بعـد سـنة مـن املؤتمر 

االستثنائي.
وأضـاف أن ”النتائج التـي حصلنا عليها 
يمكـن أن أعتربها واردة ألن الديمقراطية 
هكذا، لكـن األمر ال يتعلق بالنتائج فقط، 
إذ هناك أمور أخرى رافقت النتائج جعلتنا 
نشـعر بأننـا أصبحنـا مظلومـني يف هذه 

البالد، وخرجنا ولم يتأسف علينا أحد“.
وحّمـل بن كـريان األمـني العام السـابق 
للحـزب سـعدالدين العثماني مسـؤولية 
الهزيمـة املدويـة للحـزب يف االنتخابـات 

األخرية.
وكانـت األمانة العامة للعدالـة والتنمية، 

الـذي قاد الحكومة املغربيـة طيلة العرش 
سـنوات األخـرية، قدمـت يف التاسـع من 
سـبتمرب املـايض اسـتقالة جماعيـة من 
مهامها، إثر الهزيمـة املدّوية التي لحقت 
بالحـزب خـالل االنتخابات التـي أُجريت 
مؤخرا يف املغرب، وقررت الدعوة إىل مؤتمر 

استثنائي لرتميم ما يمكن ترميمه.
واسـتثمر بن كريان تلـك الهزيمة املدوية 
ليعود إىل رئاسـة الحـزب، ويريد أن يثبت 
للذين أطاحـوا به يف االنتخابـات أنهم قد 

أخطأوا بحقه، وفق مراقبني.
ويعـود بن كـريان الذي يحظى بشـعبية 
كبـرية يف أوسـاط الحـزب اإلسـالمي إىل 
املشهد السـيايس، بعد خمسة أعوام عىل 
إعفائـه من طـرف العاهل املغربـي امللك 
محمـد السـادس مـن رئاسـة الحكومة 
ملـرة ثانية، بعد أزمة سياسـية اسـتمرت 

أشهرا.
ويف 2011 قـاد الحـزب الـذي كان أحـد 
مؤسسيه، إىل رئاسـة الحكومة ألول مرة 
بعد سنوات يف املعارضة. وتمكن من قيادة 
حزبه إىل رئاسة الحكومة لوالية ثانية بعد 
انتخابات العام 2016 رافعا عدد مقاعده 

الربملانية.
وخالل رئاسة العثماني للحكومة املغربية 
األخـرية أعرب بـن كريان عـن معارضته 
لقرارات اعتربهـا مناقضة ملبادئ الحزب 
اإلسالمي، مثل تقنني زراعة القنب الهندي 
السـتعماالت طبيـة وصناعيـة واعتمـاد 

اللغة الفرنسية يف التدريس.
ومنـي حـزب العدالـة والتنميـة بهزيمة 
كبرية يف االنتخابات العامة األخرية، حيث 
تراجع عدد مقاعده يف الربملان من 125 إىل 

13 فقط من إجمايل 395 مقعدا.

كابل/األناضول:
دفـع تزايد البـؤس والفقر يف أفغانسـتان، بعض 
تلبيـة  تسـتطيع  ال  التـي  الفقـرية،  العائـالت 
احتياجاتها الغذائية اليومية، إىل بيع أطفالها لقاء 

مقابل مايل.
وتكافح األرس األشـد فقرا لتوفري الحد األدنى من 
االحتياجات اليومية، السـيما بعد سـيطرة حركة 
”طالبـان“ عىل البالد، وما تالهـا من توقف تدفق 

املساعدات الدولية، ما عمق ظاهرة الجوع.
وبحسب بحث ميداني أجراه فريق األناضول، فإن 
بعض العائالت تعرض أطفالها للبيع، لقاء مبالغ 
ترتاوح بني ألـف وثالثـة آالف دوالر، بغض النظر 

عن الجهة املشرتية.
وتظهـر بيانـات األمـم املتحـدة، أن 22.8 مليون 
شـخص، أي ما يفوق نصف سـكان أفغانستان، 
سـيعانون من نقص حـاد يف الغذاء خالل أشـهر 

الشتاء.
ويف 15 أغسطس/ آب املايض، سيطرت ”طالبان“ 
عىل أفغانسـتان بالكامل تقريبـا، بموازاة مرحلة 
أخـرية من انسـحاب عسـكري أمريكـي اكتملت 

نهاية الشهر ذاته.
فقر مدقع

تكافـح عائلـة صميمي من أجل البقـاء، يف منزل 
متداع بمنطقة ”دره قايض“ بقضاء ”فريوزكوه“، 

التابع لوالية ”غور“ وسط البالد.
الجـدة  والبـؤس  الفقـر  ظـروف  أجـربت  وقـد 
روحشـانا صميمـي إىل عـرض أحفادهـا للبيـع 
لتوفري احتياجاتها األساسـية وإنقاذ األطفال من 

الجوع.
وتحدثـت صميمي (56 عامـا)، لفريق األناضول، 
عـن الصعوبـات املاليـة للعائلـة واألسـباب التي 

تدفعها لبيع أحفادها.
وتعيش الجدة، كمسـتأجرة مـع ولديها، وزوجة 
ابنهـا، و6 أحفاد، بينهم 4 بنات، يف منزل متداٍع ال 

تصله خدمات املاء والكهرباء.
وذكـرت أنها فقـدت زوجها قبل 20 عاما بسـبب 
املـرض، وأنها منـذ ذلـك الحني تعيـش حالة من 

الفقر املدقع.
وأضافت أن مشـاكلها املالية زادت بسـبب مرض 
ابنهـا األكـرب، صبغة الله (30 عامـا)، والذي كان 
يعيل العائلة، ونقله إىل املستشـفى، حيث يرافقه 

ابنها األصغر، مري ويس (20 عاما).
عرض األحفاد للبيع

وقالت الجدة صميمـي، إنها أرادت بيع حفيدتيها 

لتغطيـة نفقـات ابنهـا الصحيـة واالحتياجـات 
األساسية لألرسة.

وأفادت باعتقادهـا أن بيع حفيدتيها ”زينت“ (6 
سـنوات) و“زيبا“ (4 سـنوات)، قد يوفـر لها ما 

تحتاجه من املال لتغطية نفقات العائلة.
وذكرت أنها أبلغت سـكان املنطقـة التي تقطنها 
برغبتهـا يف بيع حفيدتيها، عّل أحدا من السـكان 

يساعدها يف العثور عىل جهة تشرتي الفتاتني.
وأضافت: ”قبل أسـبوع، عرضـت حفيدتي للبيع 
لقاء 2200 دوالر للكربى، و1100 دوالر للصغرى، 

لكن أحدا لم يقم برشاء أي منهما بعد“.
وأردفت: ”نحن جائعون ولم يسـاعدنا أحد خالل 
هـذه الفـرتة، حتـى أقاربنا لـم يسـاعدونا، كنت 
أتمنى لو تلقيت املسـاعدة حتـى ال أضطر إىل بيع 

أحفادي“.
وتابعت: ”فصل الشتاء بات عىل األبواب، يجب أن 
أبيـع حفيدتاي لرشاء الطعـام واملالبس ألحفادي 
اآلخريـن. ليس لدينـا حتى املال لدفـع إيجار هذا 

املنزل املتداعي الذي نعيش فيه“.
ورصدت عدسة األناضول بقية األحفاد، ليلوما (3 
أعوام) وسهيلة (8 أعوام) ورفيح الله (10 أعوام) 
ونعمة اللـه (11 عاما)، بمالبس قديمة ومهرتئة، 

يف املنـزل، وهـم يكافحـون ألجل البقـاء عىل قيد 
الحياة.

”جدتي مضطرة لبيعي“
وذكرت زينت، إحـدى الفتاتني املعروضتني للبيع، 
إنهـا تعيش بحالة رعب منـذ أن تم عرضها للبيع 

من قبل الجدة.
وأضافت الطفلة الصغـرية (6 أعوام)، لألناضول، 
أنها تدرك أن جدتها مضطرة لبيعها من أجل إعالة 

أفراد العائلة اآلخرين وانتشالهم من الجوع.
فيما قال شـقيق زينت األكرب، نعمـة الله، إن بيع 
شـقيقتيه يؤمله كثريا، مطالبا الجمعيات الخريية 
بتوفـري الدعم للعائلة كي ال تضطر الجدة لبيع أي 

من شقيقتيه.
كارثة إنسانية

من جهته، قال مدير الهجرة يف والية غور، مولوي 
عبد الحي مبارش، إن ما يقرب من 1000 عائلة يف 
الوالية نزحت بسبب النزاعات املسلحة التي جرت 

يف األشهر املاضية.
وأضاف لألناضول: ”هذه العائالت بحاجة ماسـة 
إىل املسـاعدة، إن عـدم توفـري املسـاعدة لهـؤالء 
األشـخاص، يعنـي تركهـم يف مواجهـة كارثـة 

إنسانية حقيقية“.

@ÚÓæb«@pb–ñaÏ∑@ÊÏÿÓé@Úéäáfl@1000Ä€a@ Îãìfl@ZçÃ€a
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بغداد/ الزوراء:

بحـث رئيـس مجلـس القضـاء األعىل، 

القايض فائـق زيدان، والسـفري األملاني 

مارتـن ياغـر، امـس األحد، اسـتكمال 

إجـراءات توقيـع مذكـرة تفاهـم بـني 

القضاءين العراقي واألملاني.

وذكر بيان، ملجلس القضاء األعىل، تلقته 

”الـزوراء“: أن ”رئيـس مجلس القضاء 

األعـىل القـايض فائق زيـدان اسـتقبل 

السفري األملاني مارتن ياغر“.

وأضاف البيان أن ”الطرفني بحثا مراحل 

اسـتكمال اإلجـراءات الالزمـة لتوقيـع 

مذكـرة تفاهـم بـني القضـاء العراقي 

والقضاء األملاني“.
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يعانـي لبنـان حالياً مـن أكثـر األزمات حـّدة يف العالـم، حيث ُتصنـف أزمته 
االقتصادية، حسـب البنك الدويل، بأنها من أسـوأ األزمـات منذ منتصف القرن 
التاسـع عرش، إذ يشـهد هذا البلد منذ صيف العام ٢٠١٩ أكرب انهيار اقتصادي 
يعترب األسـوأ يف تاريخ البالد، وهو يأتي وسط أزمات أمنية متالحقة بدأت منذ 
انفجـار مرفأ بـريوت يف الرابع من آب من العام نفسـه، ثم أتـت أزمة كورونا 
لتنهـي آخر أمل لدى اللبنانيني بكرس حالـة الجمود االقتصادي الحاد، ويواجه 
لبنـان أيضـاً بني الحني واآلخـر أزمات أمنيـة متالحقة كان آخرهـا ما حصل 
مؤخراً يف بريوت، والتي كادت أن تكون رشارة حرب أهلية يف ظل اشتداد التوتر 

املذهبي يف البلد. 
ويف غضـون كل هـذه األزمات كان العراق الحارض الدائـم منذ انفجار بريوت، 
حيث سـاهم بمسـاعدات كبرية أسـوة بالكثري من الدول التي وقفت اىل جانب 
لبنـان يف ذلك االنفجار املـروع الذي هّز العالم، ولكن لم يتوقف العراق عند هذا 
الحـد، ففـي الوقت الـذي تخىل فيه الكثـريون عن لبنان يف أزمتـه االقتصادية 
الحالية شـّكل العراق املنقذ األسايس للبنانيني واملتنفس الوحيد بعد ان ضاقت 
بهم كل سبل النجاة، فكان املساهم االول الذي أنقذ لبنان من عتمته، وذلك بعد 
االتفاقيـات النفطية املتعددة التي هدفت اىل دعم لبنان بالنفط وزيادة حصته 

ملساعدته عىل مقاومة وضعه املأزوم حالياً. 
وكان العراق قد ارسـل للبنان سـابقا حوايل ١٣ الف طن من الطحني، وذلك يف 
اطار املساعدة التي تبنتها بغداد للوقوف اىل جانب الشعب اللبناني بعد تفجري 
مرفأ بـريوت، وتأتي املسـاعدات النفطية اليوم ضمن اطـار مرشوع التعاون 

الثنائي بني العراق ولبنان.
وال شـك ان طبيعة التغريات يف املنطقة والتحديات الصعبة التي يعيشها العالم 
العربي تفرض عىل كل من العراق ولبنان اعىل مسـتويات التنسيق والتواصل، 
وقد شـكلت زيارة الرئيس، نجيـب ميقاتي، االخرية اىل العـراق املحطة الثالثة 
لرئيـس الحكومـة بعـد زيارتـه اىل كل من باريـس وعمان، وقد جـاءت هذه 
الزيـارة الرسيعة واملحددة يف ظل وصول لبنان اىل اعىل مسـتوى من الخطورة 
ان كان اقتصاديـا او امنيـا مع ما تطرحه هذه الزيارة مـن ابعاد يف العالقات 

بني البلدين.
وال شك ان العراق اليوم يمثل التطلع االقتصادي املهم يف هذه املرحلة الحساسة 
بالنسبة للبنان، خصوصاً انه مد يد العون باتفاقيات تريح اللبنانيني وال تشكل 

أي أعباء اضافية عليهم. 
وبالنظـر اىل عمق ما يحصل بني العراق ولبنان يف مثـل هذه الظروف الصعبة 
بالنسـبة للبلدين، يبـدو ان العراق عاد، ومن خالل البوابـة اللبنانية من جهة، 
وبـاب الحوار الذي فتحه مؤخـراً بني الدول املتصارعة يف الرشق االوسـط من 
جهـة اخرى، ليأخـذ دوره التاريخي يف املنطقة، خصوصا ان العراق يعمل عىل 
تعزيز وجود الرتابط بني اللبنانيني والعراقيني، ال سـيما عىل مسـتوى التعليم، 
حيـث يتزايـد يف كل عام اعداد الطلبـة العراقيني يف الجامعـات اللبنانية، وهذا 

ينسجم ايضا مع تطلعات الدولتني يف تعزيز اوارص هذا الرتابط. 
وبعيـدا عـن كل هذه التفاصيل، يعود العراق ليشـكل طوق النجـاة للبنانيني، 
خصوصا مع بداية فصل الشـتاء وزيادة الضغوطات االقتصادية عىل الشـعب 
اللبنانـي، واملراقب ملجمل الحراك السـيايس بني بغـداد ولبنان يف اآلونة االخرية 
يلحـظ التقـدم بني البلديـن يف اطـار العالقات املميـزة، ففي خضـم الحصار 
االقتصـادي والشـح يف السـيولة وتعـذر عمليات االسـترياد وتراجع سـاعات 
التغذية الكهربائية بشكل كبري مهددة بعتمة كاملة، يخرق العراق هذه العتمة 
بنفطه وبسلسـلة قرارات تخفف عن كاهل اللبنانيني يف هذه املرحلة الخطرية 

والصعبة من تاريخ لبنان الحديث. 
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أوضحت مديريـة املرور العامـة، امس االحد، 
أن عجالت ”التوك تك“ دخلت اىل العراق بصفة 
ألعـاب، مشـرية اىل ان ذلـك يقف عائقـا أمام 

تسجيلها.
إن  صحفـي:  ترصيـح  يف  املديريـة  وذكـرت 
”مديريـة املرور دعت يف أكثر من محفل ولقاء 
أصحاب (التـوك توك) والدراجـات للتوجه اىل 
مواقـع التسـجيل لغـرض تسـجيلها، ولكـن 
مـا وقـف عائقـاً بأن بعـض هـذه الدراجات 
أو(التـوك تـك) دخلت بصـورة -ال نقول عنها 
غـري قانونيـة- ولكـن بصفتها (ألعـاب) وال 
توجد لديها أوليات، لذا أكد مدير املرور العامة 
عـىل توجه أصحاب هـذه الدراجات والعربات 
اىل هيئة الجمارك إلرسـال القرص الخاص بها 

إن وجد، لغرض املبارشة بتسجيلها“.
وأضافت أن ”وزير الداخلية أكد تشـكيل لجنة 
برئاسـة اللـواء طـارق الربيعـي لوضـع آلية 
تسـهل تطبيق هذه االجـراءات ووضع بعض 

التسهيالت التي من شأنها أن تشجع اصحاب 
تلك العربات عىل تسـجيلها، مراعني الرسـوم 
املرتتبة عليها من قبل املرور بما يتناسـب مع 
الوضـع االجتماعـي واالقتصـادي ألصحابها 

وليتسـنى لهـم تسـجيلها بصـورة سلسـلة 
وسهلة“.

ليـس  العـدد  ”هـذا  أن  املديريـة  وأوضحـت 
باملنطقي واملعقول ألن مديريـة املرور العامة 

مسـتمرة بتثبيت وطباعة اللوحات، ونفذت يف 
هـذا الوقت مـا يقارب مليون لوحة لتسـجيل 
املركبات، ومازالت املديرية مسـتمرة بطباعة 
اللوحات وخالل االيـام املقبلة وبجهود حثيثة 
مـن قبل مديـر املـرور العامة سـيتم توفرها 

وتثبيتها».
واعلنت مديريـة املرور العامة عن بدئها قريبا 
اعتماد قرار تواجد اللجان الطبية ضمن مواقع 
اسـتخراج رخص القيـادة يف املحافظات، بعد 
تطبيق قرار مماثل يف العاصمة، بينما تسـتعد 
الفتتاح دائرتني لتسـجيل املركبات بمحافظة 

نينوى.
وقـال املديـر العـام للمديريـة، اللـواء طارق 
الربيعي، يف ترصيح صحفي إن «االجراء املتمثل 
بتواجد اللجان الطبية ضمن موقع اسـتخراج 
رخص القيادة، يأتـي تسهيال وتخفيفا للعبء 
عن املراجعني»، مضيفا انه «تم التنسـيق مع 
دائرة اللجـان الطبية باملحافظـات للمبارشة 

بالعمل من مواقع التسجيل».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة الرتبيـة، امـس األحد، 
املبـارشة فتح بـاب التقديـم للتعيني 
ألبنـاء األقليات ضمـن مديرية بغداد 
الكـرخ الثانيـة، بينمـا كشـفت عن 
افتتـاح معهدين للفنـون الجميلة يف 

السيدية واملحمودية . 
وقـال املدير العام لرتبية بغداد الكرخ 
الثانيـة، قيـس الكالبـي، يف ترصيح 
صحفي: إنـه «تم فتح بـاب التقديم 

األقليـات حـرصا)  للتعيـني (ألبنـاء 
وبحسـب مـا جـاء يف كتـاب وزارة 
الرتبية ومكتب وكيل الوزارة للشؤون 
االداريـة واسـتنادا اىل إعمام مجلس 
الخاص  االتحـادي  العامـة  الخدمـة 

بموضوع الدرجات الوظيفية». 
واضاف انه «تـم التعامل مع الكتاب 
الرسـمي حـال وصولـه اىل املديريـة 
وسـيتم منـح الدرجـات الوظيفيـة 
بحسـب الرشوط والضوابط الخاصة 

ويسـتمر  األقليـات،  أبنـاء  بتعيـني 
التقديم ملدة أسبوع» .

يذكـر أن مجلـس الخدمـة االتحادي 
كان قـد قـرر تعيـني أبنـاء األقليات 
مـن نفـس الدرجـة الوظيفيـة ومن 
نفس األقلية بحسـب درجات الحذف 

واالستحداث . 
من جانب اخر، ذكـر الكالبي أنه «تم 
افتتـاح معهدين للفنـون الجميلة يف 
منطقتي السـيدية واملحمودية ضمن 

قاطع الكـرخ الثانية، أحدهما للبنني 
يف قاطـع السـيدية واآلخـر للبنات يف 
قاطع املحمودية، من خالل التنسيق 
مـع املديريـة العامة إلعـداد املعلمني 

والتدريب والتطوير الرتبوي».
وكشـف عـن «فتـح بـاب الرتشـيح 
للعمـل بصفـة مدير معهـد ومعاون 
مدير معهد ورؤساء أقسام و مدرس 
يف أقسام معهد الفنون الجميلة وفق 
الرشوط التي تم تعميمها ومن خالل 

استمارة خاصة بذلك». 
واشـار الكالبي اىل ان «افتتاح معاهد 
الفنون الجميلة هو أحد االستعدادات 
الخاصة بالسـنة الدراسـية الجديدة 
٢٠٢١ ــ ٢٠٢٢ ، والتي ستسـتقطب 
الطلبة الراغبني باالنخراط  يف  معاهد 
الفنـون الجميلة تحقيقـا لرغباتهم 
وتوجههم العلمي لرسـم مستقبلهم 
بمواصلة مسـريتهم العلمية بالشكل 

الذي يتناسب مع مواهبهم الفنية».

اربيل/الزوراء:
أعلـن محافـظ أربيـل، أوميد خوشـناو، امس 
األحـد، أن السـيول الجارفة التـي تعرضت لها 
مناطق باملحافظة جراء غزارة األمطار الهاطلة 

منذ اول أمس لم تخلف خسائر باألرواح.
وقال خوشـناو، يف ترصيح صحفي اثناء جولة 
لـه يف املناطق املترضرة بالسـيول: إنه بسـبب 
هطول األمطار منذ يوم أمس اجتاحت السيول 
عـددا من املناطـق، وألحقـت رضرا بها، وبعدد 
مـن العجـالت. منوهـا إىل: أن السـيول الحقت 
الـرضر بالقريـة الكوريـة، ومدينـة (زيرين)، 
و(كرد جوتيار) غري أنه ولحسـن الحظ لم تقع 

خسائر باألرواح.
وأشـار إىل انهيـار عدد مـن املنـازل يف املناطق 
املترضرة، مردفا بالقول: إن املحافظ وبالتعاون 
مع مؤسسة البارزاني الخريية تقدم املساعدات 

العاجلة للمواطنني املترضرين.
وكانت اإلدارة املحلية يف محافظة أربيل عاصمة 
إقليـم كوردسـتان، قد أعلنـت تعطيـل الدوام 
الرسـمي امـس األحد إلزالـة مخلفات سـيول 

جارفة اجتاحت بعض مناطق املحافظة.
واجتاحـت سـيول جارفـة، السـبت، مناطـق 
سكنية شمايل محافظة أربيل بإقليم كردستان 
شـمايل العراق، ما تسـبب بفقدان طفل وغرق 

عدد من املنازل وتعطيل حركة السري.
وقال شهود عيان إن السيول القادمة من طريق 

مصيف صالح الدين شـمايل محافظة أربيل إثر 
هطول كميات كبرية من األمطار تسببت بغرق 
املنـازل الواقعة عـىل امتداد سـريها وصوال إىل 

مجمع كوري السكني يف أربيل.
وأضـاف الشـهود أن حركـة السـري توقفت يف 
مناطق شـمايل أربيل، مشريين إىل أن طفالً عىل 
األقل أصبـح يف عداد املفقوديـن بعد أن جرفته 
السـيول بقوة عىل طريق مصيف صالح الدين، 

ولم يتمكن أحد من إنقاذه.
التواصـل  مواقـع  عـىل  ناشـطون  وتناقـل 

االجتماعـي مقطع فيديو يظهر السـيول التي 
أغرقت منازل يف مناطق شمايل أربيل، وتسببت 

بتوقف تام لحركة سري املركبات.
مـن جهتهـا، أعلنـت مديريـة األنـواء الجوية 
والرصـد الزلـزايل باإلقليـم، يف بيـان، أن «مدن 
وبلـدات اإلقليم شـهدت هطول أمطـار رعدية 
أن  إىل  مشـرية  املاضيـة»،  سـاعة   ٢٤ خـالل 
«محافظة السليمانية سجلت أعىل نسبة بلغت 
١١٫٥ملم، فيما سـجلت محافظـة دهوك أدنى 

نسبة بمعدل قطرات».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة الداخليـة، امـس األحـد، القبض 
عـىل عدد مـن املتهمني بحملة أمنية واسـعة يف 

العاصمة بغداد.
وذكر بيـان للوزارة تلقته «الزوراء»: إن «مفارز 
مكتـب اجـرام أبي غريـب يف مديريـة مكافحة 
اجـرام بغـداد، تمكنت مـن إلقـاء القبض عىل 
متهـم الرتكابـه جريمـة قتـل ضمـن قاطـع 
املسـؤولية، حيث تـم تدوين أقوالـه باالعرتاف 
ابتدائيا وقضائيا وقـرر قايض التحقيق توقيفه 

وفق أحكام املادة ٤٠٦ ق.ع».
اىل ذلـك، «ألقت مفـارز مكتـب مكافحة اجرام 
الحرية القبض عىل متهم مطلوب بقضية خطف 

فتاة وفق املادة ٤٢١ ق.ع، بحسب البيان».
وتابع البيان ان «مفارز مديرية مكافحة اجرام 
بغـداد نفذت أوامر القاء القبـض بحق عدد من 
املتهمـني لقيامهم برسقة مبالـغ مالية ومنازل 
ناريـة  ودراجـات  تجاريـة  ومحـالت  سـكنية 
ومتهمني آخريـن بالتزويـر ومطلوبني بقضايا 
جنائية مختلفة ضمن مكاتـب مكافحة اجرام 

االعظميـة والزهور وبغـداد الجديـدة والكرادة 
وحسـينية املعامل والكرامة والحبيبية والقدس 
والبياع واملنصور والصالحية والتاجي والغزالية 
والنهروان، حيث تـم اتخاذ اإلجراءات القانونية 
بحقهـم وتقديمهم إىل القضـاء لينالوا جزاءهم 

العادل».
وأوضـح ان «الحملة أسـفرت أيضـا عن ضبط 
عجلتـني والقبض عـىل حائزيها لوجود إشـارة 
ضبط يف قاعدة البيانات ضمن مكاتب مكافحة 

رسقة سيارات الكرخ والرصافة».
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نينوى/ الزوراء:
أعلنـت مديرية رشطة نينوى، امـس األحد، القبض عىل ١١ متهماً وضبط مجموعة من 

ذتها يف مناطق متفرِّقة من املحافظة. املواد املتفجرة خالل عمليات أمنية نفَّ
وذكـرت املديريـة يف بيـان ورد لـ «الـزوراء»: أن «مديرية شـؤون السـيطرات والطرق 
الخارجيـة ألقـت القبض عىل إرهابي مطلوب قضائياً وفق املـادة ٤ / ١ إرهاب، وكذلك 

ضبطت ستَّ عجالت تحمل مواد مخالفة للتعليمات وممنوعة من االسترياد».
وأضـاف أن «مفارز فوج طوارئ الرشطـة الرابع عرش ألقت القبض عىل متهم مطلوب 
قضائياً وفق املادة ٤ / ١ إرهاب، فيما عثرت مديرية رشطة تلعفر عىل كدس للعتاد من 

مخلفات عصابات داعش اإلرهابية يف منطقة حي سعد».
وتابـع البيـان أن «مديريات رشطة الحدبـاء والنمرود وتل عبطة وابـي تمام والقيارة، 
وكذلـك مديريـة مكافحة اإلجـرام ألقت القبض عىل تسـعة متهمـني بقضايا متنوعة، 
والعثور عىل أسـلحة، ومواد متفجـرة من مخلفات عصابات داعـش اإلرهابية يف قرية 

الحود التابعة لناحية القيارة جنوب مدينة املوصل».

 بغداد/الزوراء:
 كشـفت وزارة التخطيط العراقية، امس 
االحـد، ان العاصمـة بغداد سـجلت أعىل 
معدل سـنوي لرتكيز غاز ثاني أوكسـيد 
الكربيـت (SO٢) السـام، مشـرية اىل ان 
اربـع محافظـات فقط تقيـس ملوثات 

الهواء.
وقـال الجهـاز املركزي لإلحصـاء التابع 
للوزارة، يف تقرير اطلعت عليه «الزوراء»: 
 (SO٢) إن «أعىل معدل سنوي لرتكيز غاز
ظهـر يف محافظـة بغداد بواقـع ٠٫٠٥٩ 
جـزء باملليـون، أمـا أقـل معدل سـنوي 
لرتكيـز (SO٢) فقـد سـجل يف محافظة 

بابل وبواقع ٠٫٠٠٨ جزء باملليون».
واشار اىل ان «عدد املحافظات التي تقيس 

املعدالت الشهرية والسنوية ملجموعة من 
الغازات واملواد امللوثة يف الهواء عن طريق 
محطاتهـا، هي محافظات بغـداد وبابل 

واملثنى وكركوك فقط».
وبـني ان «عـدد محطات مراقبـة نوعية 
الهـواء العاملـة يف تلك املحافظـات تبلغ 
٧ محطات وبواقع محطـة واحدة يف كل 
من محافظتي بغـداد واملثنى ومحطتني 
يف  محطـات  و٣  كركـوك  محافظـة  يف 

محافظة بابل».
ويعاني العـراق من ارتفاع نسـبة تلوث 
الهـواء بسـبب االنبعاثـات الغازيـة من 
عمليات استخراج النفط الخام وتكريره، 
باإلضافـة إىل عوامل أخـرى منها عوادم 

املركبات واملولدات الكهربائية.

بغداد/الزوراء:
أعلنـت هيئـة النزاهة االتحاديَّة، امس األحد، صدور قـرار حكٍم حضوريٍّ بحقِّ أحد 
املسؤولني السابقني يف ديوان محافظة بابل، بعد إدانته يف قضيَّة ابتزاز وكيل إحدى 

الرشكات وطلب الرشوة.
دائـرة التحقيقات يف الهيئة، ويف معـرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت 
فيها وأحالتها إىل القضاء، أفادت بحسـب بيـان ورد لـ «الزوراء» «بإصدار محكمة 
جنايـات بابل/ الهيئة الثالثة حكماً حضورياً يقيض بالسـجن ملُدَّة خمس سـنواٍت 
بحـقِّ مدير مديريَّـة التعاقدات يف ديوان محافظة بابل سـابقاً؛ اسـتناداً إىل أحكام 

القرار (١٦٠لسنة ١٩٨٣)».
وأوضحـت الدائـرة أن «قـرار الحكم الصـادر بحق املـدان جاء عىل خلفيَّـة قضيَّة 
مسـاومة وكيل إحدى الرشكات األجنبيَّة وابتـزازه وطلب مبالغ ماليَّة؛ مقابل عدم 
ـذة ملرشوع تجهيـز ونصب «رنني  اتخـاذ اإلجـراءات القانونيَّـة بحـق الرشكة املُنفِّ

ومفراس حلزوني» يف أحد ُمستشفيات محافظة بابل».
ة بمقرصيَّـة املُدان، بعد اطالعها عىل  وأضافت إنَّ «املحكمة وصلت إىل القناعة التامَّ
األدلة املُتحّصلة يف القضيَِّة والتحقيقات األوليَّة التي أجراها مكتب تحقيق الهيئة يف 

املحافظة، فقرَّرت الحكم عليه بالسجن حضورياً؛ استناداً إىل أحكام القرار».
وسبق للمحكمة أن أدانت مسؤولني آخرين يف القضيَّة، بعد إفرادها قضايا بحقهم، 
إذ حكمت عىل مدير قسـم العقود يف ديوان املُحافظة السـابق بالسـجن ملُدَّة سـبع 

سنواٍت.
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كربالء/الزوراء:

اعلن قائممقام قضاء الهندية رشق كربالء، 

امـس االحـد، اكمـال االجـراءات الخاصة 

بتسليم قطعة االرض لبناء مستشفى سعة 

٢٠٠ رسير اىل وزارة الصحة.

وقال منتظر الشافعي، يف ترصيح صحفي: 

ان ”االدارة املحلية يف القضاء اكملت جميع 

االجراءات املتعلقـة بتخصص قطعة ارض 

مسـاحة ٢٣ دونمـا لـوزارة الصحة بهدف 

بناء مستشفى جديد عىل الطريق الحويل“.

املشـاريع  ”قسـم  ان  الشـافعي  واضـاف 

الهندسـية يف الـوزارة يعمـل عـىل اكمـال 

التصاميم، وسـيتم االسـبوع املقبل تسليم 

االرض للـوزارة ملطابقـة التصاميـم عـىل 

االرض املخصصـة“. مبينا ان ”املستشـفى 

املزمع انشـائها من قبـل وزارة الصحة عن 

طريق القروض االجنبية سـعة ٢٠٠ رسيرا 

قابلة للتوسعة اىل ٤٠٠ رسيرا».

واشـار اىل ان ”تصاميم املستشفى ستكون 

وفق احـدث التصاميم املعماريـة الحديثة، 

وتحتـوي عىل مهبـط للطائرات يسـتخدم 

للحاالت الطارئة“.

يذكر ان قضاء الهندية فيه مستشفى واحدا 

فقط يراجعه اكثر من ٥٠٠ الف نسمة وقد 

شيد يف السبعينيات من القرن املايض. 

بغداد/الزوراء:
اسـتكملت وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
واملاليـة إلطـالق رواتـب  الفنيـة  االجـراءات 
الحماية لشـهر ترشين الثاني خالل االسـبوع 

الحايل.
وقالـت رئيس هيئـة الحمايـة االجتماعية يف 
الـوزارة، هـدى سـجاد، يف ترصيـح صحفـي 
االجـراءات  جميـع  اسـتكملت  «الهيئـة  إن 
الفنيـة واملالية إلطالق الدفعـة ما قبل االخرية 
مـن العـام الجـاري ٢٠٢١ لرواتـب الحمايـة 
االجتماعيـة لشـهر ترشين الثانـي»، الفتة اىل 
ان «الهيئة مسـتمرة بإضافة االبناء الجدد اىل 
االرس املسـتفيدة من االعانـة، وان الحد االعىل 

لإلضافـة هو اربعة افراد ومـا يزيد عن ذلك ال 
يمكن اضافتهم وهذا حسـب قانون الحماية، 
فضـال عن ان القانون يسـمح بانتقـال مبلغ 
االعانة من الزوج املتوىف اىل زوجته او اىل أبنائه 
رشط توفـر احكام قانـون الحماية اي ضمن 
الفئـات املنصـوص عليهـا يف القانـون، التـي 

تستحق االعانة». 
واضافت ان «االستمرار يف منح االعانة لألبناء 
املستمرين بالدراسة سيكون عىل نوعني االول 
إذا كان الولـد يتيماً فإن االعانة تسـتمر لغاية 
انهـاء دراسـته الجامعيـة، امـا إذا كان غـري 
يتيـم فاإلعانة تسـتمر لغاية انهائه الدراسـة 
اإلعداديـة»، منوهة بأن «عمـل هيئة الحماية 

ينطلـق مـن مبدأ انسـاني فهي تدعـم وتعيل 
ماليـني االرس الفقـرية واملتعففـة واملحتاجة 
وهـي تمثل العمود الفقري إلجراءات الحد من 

الفقر والبطالة».
والشـؤون  العمـل  وزارة  أوضحـت  كمـا 
االجتماعية، امس األحد، آلية قانون اسرتجاع 

حقوق العمال.
وقـال مديـر املركـز اإلعالمـي للـوزارة، نجم 
العقابـي، يف ترصيـح صحفـي: إن «العامـل 
يسـتطيع أن يقدم شـكواه ضد الرشكة التي 
قامـت بإعفائـه من عملـه، حيث يتـم اتخاذ 
االجـراءات القانونيـة بحـق تلـك الـرشكات، 

واسرتجاع كل حقوق العامل وفق القانون».

بغداد/الزوراء:
أفـاد مصـدر أمنـي، امـس األحـد، بسـقوط 
صواريخ كاتيوشـا يف منطقـة املنصور غربي 

بغداد.
نـوع  صواريـخ  «ثالثـة  إن  املصـدر  وقـال 
«كاتيوشـا» سـقطت فجر امـس، يف منطقة 

املنصور يف العاصمة بغداد».
وأضـاف أن «أحد الصواريخ سـقط يف شـارع 

النقابـات قـرب مستشـفى الهـالل االحمـر، 
والثانـي يف شـارع االمـريات قـرب السـياج 
(البنايـة  االقتصـادي  للمـرصف  الخارجـي 
مرتوكة)، والثالث بداية مدخل شارع الزيتون 

داخل محطة دائرة مياه إسالة املنصور».
أدى إىل أرضار  وأكـد املصـدر أن «سـقوطها 
مادية لحقت بسيارة مدنية والسياج الخارجي 

لدائرة اإلسالة».

ذي قار/الزوراء:
أعلنـت دائرة املـوارد املائيـة يف محافظة ذي قار، 
امس االحد، عدد من االجراءات العاجلة لحل أزمة 

املياه يف املحافظة.
وقال مدير دائرة املوارد املائية يف املحافظة، غزوان 
عبـد االمـري، يف ترصيح صحفـي: إن ”االجراءات 
التـي اتخذتهـا املديريـة أسـهمت بتخفيف حدة 
األزمـة، وكان أهمهـا تطبيـق نظـام املراشـنة 
الصارم بـني الجداول، وإطفـاء جميع املضخات 
غـري امللتزمة باإلجراءات الجديـدة حتى إن كانت 

مجازة“.
وأضـاف عبـد األمـري ان ”الدائـرة طلبـت الدعم 
واالسـناد من القوات األمنية لإلرشاف عىل عملية 
إطفـاء املضخـات لضمان زيـادة مياه اإلسـالة 
إىل األحياء السـكنية يف املناطـق التي عانت خالل 

األيام املاضية من انقطاع املياه بشكل كامل“.
واوضح أن ”الدائرة خاطبت دوائر املاء باملحافظة 
لزيادة أطوال ممصات اإلسـالة مـن أجل ضمان 
اسـتمرار عملهـا عند وصـول مناسـيب االنهار 

ألسوأ حالة قد تحصل“.

كركوك/الزوراء:
أفادت خليـة اإلعالم األمنـي، أمس األحد، 
بقتل إرهابي حاول التعرض عىل املواطنني 

والقوات األمنية يف كركوك.
وذكرت الخليـة، يف بيان تلقـت «الزوراء» 
نسـخة منه: أن «اللواء اآليل الثاني الفرقة 
اآللية رشطة اتحادية تمكن باالشرتاك مع 
وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية 
يف وزارة الداخليـة وبـإرشاف مبـارش من 
قائد الفرقة االلية من قتل احد اإلرهابيني 

وجرح اثنني منهم بإصابة مؤكدة».
وأضافت أن «هذه العملية جاءت بناًء عىل 
معلومات استخبارية دقيقة تفيد بمحاولة 
تعرض االرهابيني للقرى والقطعات ضمن 

قاطع عمليات كركوك».
وتابعـت الخليـة: «حيـث تم إعـداد خطة 
تـم خاللهـا نـرش عـدة كمائـن يف قريـة 
«الحمضية» التابعة لناحيـة الرياض، تم 
فيها قتل أحد االرهابيـني وكانت بحوزته 
رمانات يدوية ومخازن سالح M١٦ومواد 
متفجـرة، فضـال عـن جـرح إثنـني مـن 

االرهابيني مازال البحث جار عنهما».
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بغداد/الزوراء:
توصلـت الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي إىل اتفاق إللغاء 
رسـوم عىل الـواردات األوروبية من الصلـب واألملنيوم وهو 
نـزاع أرض بالعالقـات التجاريـة بني واشـنطن وبروكسـل 
منـذ أن فرضـت إدارة الرئيس السـابق دونالـد ترامب هذه 

الرضائب.
وأعلنـت وزيرة التجـارة األمريكية جينـا ريموندو عن هذه 
االتفاقية ”التاريخية“ التي ”سـتبقي عىل تعريفات معينة 
ولكنهـا تسـمح لكميات محـدودة من الـواردات األوروبية 
مـن الصلب واألملنيـوم بدخول الواليات املتحـدة معفاة من 

الرسوم الجمركية“.
وقالـت الوزيـرة يف إدارة الرئيس جو بايـدن من روما حيث 
ُيعقـد اجتمـاع ملجموعة العرشيـن إن اإلجـراءات املضادة 
اإلضافيـة التـي أعلنهـا االتحـاد األوروبـي وكان مقررا أن 
تدخل حيـز التنفيذ يف األول من كانون األول/ديسـمرب عىل 
منتجات مثل دراجات هاريل-ديفيدسـون النارية وويسكي 

بوربون، لن يتم تنفيذها.
من جهته قال املفـوض األوروبي املكلـف التجارة فالديس 
دومربوفسـكيس يف تغريـدة ”اتفقنا مع الواليـات املتحدة 
عىل تعليق نزاعنا التجاري حـول الصلب واألملنيوم وإطالق 
تعـاون مـن أجل اتفاقيـة عاملية بشـأن الفـوالذ واألملنيوم 

املستدامني“.
ورحـب رئيـس الحكومـة اإليطاليـة ماريـو دراغـي الذي 
تسـتضيف بالده قمـة مجموعـة العرشين بالقـرار ”الذي 
يؤكـد تعزيز العالقات الوثيقة بالفعل عرب األطليس والتغلب 

التدريجي عىل الحمائية يف السنوات األخرية“. 
وأضاف يف بيان رسـمي أنه ”يأمـل أن تكون هذه االتفاقية 
خطوة أوىل نحو انفتاح أكـرب للتجارة بني االتحاد األوروبي 

والواليات املتحدة، من أجل تعزيز نمو االقتصادين“.

بـدأ الخـالف يف حزيران/يونيو 2018 عندمـا فرض ترامب 
رسـوما جمركية أمريكية نسـبتها 25 يف املئـة عىل الصلب 
و10 يف املئة عىل األملنيوم املستورد من مناطق عدة يف العالم، 
من تركيا إىل الصني، ومن كندا واملكسيك واالتحاد األوروبي، 

بحجة رضورة حماية األمن القومي.
ويف أقـل من ثالثة أسـابيع، رد األوروبيـون بفرض رضائب 
عـىل الدراجات الناريـة ورساويل الجينز وكذلـك عىل التبغ 

والذرة واألرز وعصري الربتقال من الواليات املتحدة.
يف ما يتعلق بهاريل-ديفيدسون ارتفعت الرضائب الجمركية 
األوروبية من 6 إىل %31 عىل منتجات هذه العالمة التجارية 
التي تدخل السوق األوروبية، ما أدى إىل زيادة سعر التجزئة 

لكل مركبة بمقدار 2200 دوالر.
وقالت ريموندو متحدثة عن املنتجات املصنوعة يف الواليات 
املتحدة إن ”هذه الصناعات واجهت رسوًما انتقامية بنسبة 

.“50%
وأضافـت ”ال يمكن ألي رشكـة أن تنجو من هـذا الوضع. 
هنـاك 1,7 مليون أمريكي يكسـبون عيشـهم مـن صناعة 
املرشوبات الروحية و5600 عامل يف هاريل-ديفيدسون. كل 

هذه الوظائف مؤمنة بموجب هذه االتفاقية“.

بغداد/الزوراء:
أعلنت رشكة تسـويق النفط العراقية 
”سـومو“، امس األحـد، أن الرشكات 
النفطيـة الهنديـة كانت األكثـر عددا 
بـرشاء النفـط العراقـي خالل شـهر 

ايلول املايض.
وذكرت ”سومو“ يف إحصائية نرشتها 
عىل موقعها الرسـمي واطلعت عليها 
”الزوراء“، أن ”الرشكات الهندية كانت 
األكثر عدداً مـن بني الرشكات العاملية 
األخرى يف رشاء النفط العراقي وبواقع 
8 رشكات مـن أصـل 34 رشكة قامت 

برشاء النفط خالل شهر ايلول“.
الصينيـة  ”الـرشكات  أن  وأضافـت 
جـاءت ثانيا بعـدد 7 رشكات ومن ثم 
جاءت الرشكات االمريكية وااليطالية 
واليونانية والرتكية والكورية الجنوبية 
بعـدد رشكتـني لـكل منهمـا“، فيمـا 
توزعت البقية عىل الرشكات االسبانية 
واملرصيـة  واالردنيـة  والكويتيـة 
واملاليزيـة  والربيطانيـة  واالماراتيـة 
 ( و(هولندية-بريطانيـة  والروسـية 

وبواقع رشكة واحدة لكل منهما“.
واشارت سومو اىل انها ”تعتمد يف بيعها 
للنفط العراقي عىل املعايري الرئيسـية 
النفطيـة  الـرشكات  مـع  للتعاقـد 
العاملية الكربى واملتوسـطة املسـتقلة 

والحكومية املتكاملة عموديا“.
وتابعـت ان ”ابـرز الـرشكات العاملية 
التي اشرتت النفط العراقي هي رشكة 
”بهارات الهندية و برتوجاينا الصينية 
وشـيفرون االمريكية وشل الهولندية 
الربيطانيـة وايني االيطاليـة وبي بي 

الربيطانية“.
وعـن صـادرات العـراق النفطيـة اىل 
الواليات املتحدة أعلنت إدارة معلومات 
الطاقـة األمريكية ، امـس األحد، عن 

النفطيـة  العـراق  صـادرات  تراجـع 
ألمريكا لتصل إىل 155 الف برميل يوميا 

كمتوسط خالل األسبوع املايض.
إن  لهـا،  تقريـر  يف  اإلدارة  وقالـت 
”متوسط االسـتريادات االمريكية من 
النفط الخام خالل االسبوع املايض من 
ثماني دول بلغت 4.901 ماليني برميل 
يوميا مرتفعة بمقدار 547 الف برميل 
باليوم عن االسبوع الذي سبقة والذي 

بلغ 4.901 ماليني برميل يوميا“.
واضافت ان ”امريكا استوردت النفط 
الخـام مـن العـراق بمعـدل 155 ألف 
برميـل يوميا خالل األسـبوع املايض، 
منخفضة عن األسـبوع الذي سـبقه 
والـذي بلغ متوسـط الصـادرات فيها 

239 ألف برميل يوميا“.
واشارت اىل ان ”اكثر اإليرادات النفطية 
ألمريكا خالل األسـبوع املايض جاءت 
من كنـدا وبمعدل بلـغ 3.472 ماليني 
برميل يوميا، تليها املكسيك التي بلغت 
كمية االسـتريادات منهـا بمعدل 631 
ألـف برميل يوميـا، تلتها السـعودية 
التـي بلغت االسـتريادات منها بمعدل 
336 الـف برميـل يوميا، ثـم الربازيل 
وبكمية بلغت بمعدل 286 ألف برميل 

يوميا“.
ووفقا لإلدارة فان ”كمية االستريادات 
مـن  الخـام  النفـط  مـن  االٔمريكيـة 
االكـوادور بلغـت معدلهـا 222 ألـف 
برميل يوميا، تليها روسـيا التي بلغت 

االسـتريادات منها بمعـدل 205 آالف 
برميل يوميا، ومن ثم جاءت كولومبيا 
التـي بلغت االسـتريادات منها بمعدل 
141 الـف برميـل يوميـا“، مبينـة ان 
”امريكا لم تسـتورد النفط الخام من 
دولة نيجرييا او ترينداد توباغو خالل 

االسبوع املايض“. انتهى/25
وكثفت أمريكا والهنـد واليابان ودول 
أخرى الضغط عىل أعضاء أوبك لزيادة 
اإلنتـاج وسـط مخـاوف مـن ارتفاع 
محتمل بأسـعار النفط إىل 100 دوالر 

للربميل، بحسب ”بلومبريغ“.
مسؤولون  الوكالة،“تحدث  وبحسـب 
من الواليات املتحدة واليابان والهند مع 
بعضهم البعض عىل انفراد، وتواصلوا 

أيضا مع مسـتهلكني رئيسـني للنفط 
والدول املصدرة. وبـدأت املكاملات قبل 
نحـو ثالثة أسـابيع ، لكنها تكثفت يف 
األيام األخرية بعد ارتفاع السعر إىل 85 

دوالراً للربميل“.
وتؤكـد الوكالـة أن الواليـات املتحـدة 
والهنـد واليابـان ودول أخرى تمارس 
”أقوى ضغوط دبلوماسـية عىل أوبك 
منذ سنوات عديدة، سواء بشكل علني 

أو بشكل مغلق.
كما يكتب املراقبون أن اليابان اتخذت 
خطـوة نـادرة لنفسـها وانضمت إىل 
هـذه الدعوات. يف حـني ال تزال الصني 
صامتة، لكنها تشرتك يف وجهة النظر 

هذه نفسها.
بايـدن  ”إدارة  بلومبـريغ:  وأضافـت 
تشـعر بقلـق متزايـد بشـأن ارتفـاع 
أسـعار البنزيـن التي وصلـت إىل أعىل 
مستوياتها يف سبع سنوات. ومنذ عدة 
أسـابيع تحث مجموعة ”أوبك+“عىل 

إنتاج املزيد من النفط“.
وكان الرئيـس الرويس فالديمري بوتني 
قـد رصح يف منتصـف ترشيـن األول 
يف الجلسـة العامـة ألسـبوع الطاقـة 
الـرويس، بأنـه يـرى أن مـن ”املمكن 
جدا“ أن يصل سـعر برميـل النفط إىل 
100 دوالر. ويف الوقت نفسـه، أوضح 
أن روسـيا تبـذل ”كل مـا يف وسـعها 
من أجل اسـتقرار سوق النفط بشكل 

كامل“.
وبحسـب الوكالة، خالل العام املايض، 
ازداد قلق الدول املسـتهلكة للنفط مع 
ارتفاع سـعر النفط الخام، أوال إىل 50 
دوالراً للربميـل، ثم إىل 75 دوالرا، واآلن 
إىل ما يزيد عن 85 دوالراً. وتخىش هذه 
الدول من أن يرتفع سعر برميل النفط 

إىل 100 دوالر.

بغداد/الزوراء:
تعتزم وزارة الزراعة عىل تنفيذ خطة 
زراعيـة واسـعة بمسـاحة 6 ماليني 
دونـم، لكن شـح املياه وتأخر حسـم 
ملـف تأمني حصـص العـراق املائية 
مع الجانبني الرتكـي واإليراني، أجرب 
وزارة املـوارد املائية عـىل إبالغ وزارة 
الزراعة بعدم امكانية زراعة املساحة 
املطروحـة ضمن خطتهـا واالقتصار 
عىل زراعة مليونـني و500 ألف دونم 
فقط، ما يعني أقل من نصف املساحة 

املؤمل زراعتها.
املتحدث باسـم وزارة الزراعة، حميد 
النايـف، قـال يف ترصيـح صحفي إن 
”الـوزارة أوجـدت هـذا العـام خطة 
زراعيـة بحـدود 6 ماليـني دونم، وتم 
عرضهـا عـىل وزارة املـوارد املائية يف 
اجتمـاع مغلق بـني وزارتـي الزراعة 
أن ”وزارة  املائيـة“، مبينـاً  واملـوارد 
املـوارد املائية فاجأتنـا بعدم إمكانية 
زراعة 6 ماليني دونم بل هناك إمكانية 

لزراعة مليونني و500 الف دونم“.
وأضـاف النايـف، أن ”وزارة الزراعة 
تقـدر الظروف التـي تمر بهـا وزارة 
املـوارد املائية ولذلك اذعنت لهذا األمر 
وتم إقرار زراعـة مليونني و500 الف 

دونم من ضمنها مليونان و200 الف 
دونـم حنطـة، و200 الـف دونم من 
الشـعري و100 الـف دونـم خرضة“، 
الفتاً إىل أن ”هذه الخطة االروائية التي 
امنتهـا وزارة املـوارد املائيـة حرمت 
محافظـة ديـاىل مـن الخطة بسـبب 
قطع الروافد اإليرانية عن جانب سـد 

حمرين“.
وأشار اىل أن ”معالجات وزارة الزراعة 
تمثلـت يف إعـداد خطـة زراعيـة من 
مليونني و800 ألف اىل 3 ماليني دونم، 
والتي تعتمد عـىل اآلبار، فقد وزرعت 
من هذه املساحة مليونني و600 الف 
طن من غري الحصـة االروائية لوزارة 

املـوارد املائيـة“، موضحـاً أن ”خطة 
الـوزارة الزراعيـة أصبحـت 5 ماليني 
و500 الـف طن بني املرويـة واألنهار 

واآلبار لتعويض نقص االرواء“.
ولفـت إىل أن ”الـوزارة تراهن عىل ان 
تكـون من ضمن الــ 5 ماليني و500 
الف دونم، قرابة 5 ماليني دونم حنطة 

من اجـل تأمني محصـول الحنطة“، 
منوهـاً بأن ”هناك مخـاوف من عدم 

هطول االمطار“.
وتابـع: ”ولكـن ان جـاءت االمطـار 
فمن املمكن االستفادة من املساحات 
الديميـة حيث لدينا بحـدود 9 ماليني 
دونـم صالح للزراعة عىل املسـاحات 
الديميـة مضمونـة االمطـار وشـبه 
االمطار وخصوصا يف املوصل وكركوك 
”هطـول  أن  مؤكـداً  والرمـادي“، 
األمطـار يعني ان هناك اطمئنان عىل 
األمن الغذائي، ولكن اذا لم تكن هناك 
امطار وانحبـاس حراري ولم نحصل 
عىل مسـتحقاتنا املائية مـن الجانب 
الرتكـي قد نخىش عـىل األمن الغذائي 
بشكل قليل ولكن ليس كما يف املواسم 

السابقة“.
وأكـد، أن ”االسـترياد يبقـى متوقفاً 
عىل تسـلُّم وزارة التجارة ماقيمته 4 
ماليـني و500 الف مـن الحنطة، وإذا 
لـم تصل اىل هذا الرقم فممكن اللجوء 

اىل االسترياد“.
مـن جانبـه، قـال املتحدث الرسـمي 
باسم وزارة املوارد املائية، عون ذياب، 
”الـواردات  إن  صحفـي  ترصيـح  يف 
تحـدد  التـي  هـي  املتاحـة  املائيـة 

الزراعية والسبب بتقليلها  املساحات 
ألن الخزيـن املتاح من امليـاه اليكفي 
اكثـر ممـا اتفقنـا عليـه مـع وزارة 
الزراعـة“، مبينـاً ان ”البعض يذهب 
بإتجاه طرح تسـاؤل: يف حال سقوط 
امطـار او حصول العراق عىل كميات 
جيدة مـن املياه هل نسـتطيع إعادة 
النظـر بكمية املسـاحات املزروعة؟، 
وهـذا ال نؤيده الن الهـدف هو تعزيز 
الخزيـن املائـي ملواجهـة احتماليات 

الصيف القادم“.
ذياب أضاف، أنه ”اذا كانت هذه السنة 
شحيحة ستكون الصعوبة يف مواجهة 
االحتياجات املائية األساسية للصيف 
القادم من مياه الرشب واسـتعماالت 
البلدية ومياه سقي البساتني والخرض 
وهـذه احتياجـات حيويـة اليمكـن 
التفريـط بها“، مشـرياً اىل أن ”هناك 
معالجـات أخـرى ولكـن بحاجـة اىل 
وقت وهي إعادة النظر بنظم السقي 
الحالية والطريقة املتبعة يف املشاريع 
القائمـة حاليـاً وفق دراسـتنا وماتم 
وضعه مـن اسـرتاتيجية والتخطيط 

لهذا املوضوع“.
ولفت، ان ”الوزارة لديها اسرتاتيجية 
الذهـاب  وحـددت  واألرايض  امليـاه 

بإصـالح النظـام االروائـي بالكامـل 
وتغيري النظم التقليدية القديمة بنظم 
حديثة وخصوصا بنقـل املياه لتقليل 
فقدانها بالتبخر والرشـح واستعمال 
شبكة الري املغلق عن طريق االنابيب 
لتفـادي األمور وترشـيد امليـاه ولكن 
هذه األمور بحاجة اىل اعمال هندسية 
كبرية ووقـت“، مبينـاً أن ”العراق يف 
السبعينيات كان يسبق دول الجوار يف 
هذه املنظومـات وإدارة املوارد املائية 
كانـت متطـورة جداً ولكـن لم نمنح 

الفرصة بسبب الحروب“.
واكد ذياب، أن ”هناك تأكيداً عىل إعادة 
النظر بنظم الري القديمة املسـتعملة 
بإتباع الري بالـرش والتنقيط والري 
بواسـطة االنابيب وكثري مـن األمور 
التـي يمكـن ان تطـور وخصوصا يف 
املشـاريع املسـطحة مثـل مـرشوع 
أبـو غريـب واملحمودية واليوسـفية 
واللطيفيـة ومرشوع املسـيب الكبري 
ومشـاريع حزام بغداد“، موضحاً أن 
”هذه املشـاريع التي تسـمى ”سـلة 
حـال  يف  تكـون  ان  ممكـن  بغـداد“ 
تطويرها وتغري نظامها سـوف تأخذ 
كميـات ميـاه اقـل وتعطـي انتاجـاً 

أعىل“.

@�aÜa7néa@ãr◊˛a@ÚÌá‰:a@pb◊ãì€aÎ@bÿÌãfl˛@ÚÓ�–‰€a@÷aã»€a@paäÜbñ@…uaãm
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@ÚÓ«aäç€a@¡�©a@çÌç»n€@Ú»éaÎ@ÚÓflÏÿy@pb◊ã•

بغداد/الزوراء:
تراجعت مبيعات البنك املركزي العراقي، امس األحد، من الدوالر، لتسجل 170 

مليون دوالر.
وشهد البنك املركزي اليوم خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر االمريكي، انخفاضا 
يف مبيعاتـه بنسـبة %7.61 لتصـل إىل 170 مليوناً، و171 الفـاً، و263 دوالراً 
أمريكياً غطاها البنك بسعر رصف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر، مقارنة 
بيوم الخميس املايض، التي بلغت املبيعات فيه 184 مليونا، و601 الفاً، و540 

دوالراً أمريكياً.
وذهبت املشـرتيات البالغة 138 مليونـًا و931 الفا و263 دوالرا ذهبت لتعزيز 
األرصدة يف الخارج عىل شـكل حـواالت واعتمادات، فيما ذهـب املبلغ املتبقي 

البالغ 31 مليوناً و240 ألف دوالر بشكل نقدي.
وقامت 20 مرصفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، 12 مرصفاً 

لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل و165 رشكة توسط.

بغداد/الزوراء:
تراجعت أسـعار الذهب العراقي واالجنبي يف األسواق املحلية، امس االحد، بعد 

ان شهدت استقرارا خالل االيام املاضية.
وسـجلت أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة   بغداد عيار 
21 الخليجي والرتكي واألوروبي سـجلت سـعر بيع 366 الـف دينار للمثقال 
الواحد، وسعر الرشاء 362 الف دينار،  فيما كانت اسعار البيع ليوم الخميس 

املايض 370 الف دينار للمثقال الواحد.
وسجل سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل تراجعا ايضا 
عند 336 الف دينار للمثقال الواحد، يف حني بلغ سـعر الرشاء 332 ألف دينار.
وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فان سـعر بيـع مثقال الذهب 
الخليجـي عيار 21 يرتاوح بني 365 الف دينـار و370 ألف دينار، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 335 الف دينار، و340 الف دينار.
ويعادل املثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

بغداد / الزوراء:
 اكد وزير املالية الدكتور عيل عبداألمري عالوي، امس األحد، حرص العراق عىل 

توطيد عالقاته مع مختلف دول العالم.
وذكـر بيـان للـوزارة ان : الوزير التقى سـفري كوريا الجنوبيـة جانغ كيونغ 
ووك والوفد املرافق له تم فيه اسـتعراض أوجه التعاون املشـرتك بني البلدين 
، والتأكيد عىل تعزيز جانـب الرشاكة يف املجاالت االقتصادية والتجارية وفتح 

آفاق جديدة للرشاكة بني الشعبني الصديقني .
واسـتعرض عـالوي ماحققتـه وزارة املالية مـن إصالحـات جوهرية ورفع 
مؤرشات النشاط التجاري يف ظل التحديات االقتصادية الراهنة وأزمة جائحة 

كورونا.
واوضح عـالوي ان الحكومة العراقية تتبنى مجموعـة من الربامج والخطط 

ذات األثر عىل تحفيز الحالة االقتصادية وتعزيز الفرص التنموية.
من جانبه أشـاد السـفري الكوري باألداء املتصاعد لالقتصـاد العراقي ، مبدياً 
توجه حكومة بالدة نحو رفع مستويات التعاون مع العراق ، ورغبة الرشكات 
الكورية الرصينة يف توسـيع انشـتطها ورشاكتها مع العراق وبشتى املجاالت 

وخاصة املتعلقة بجوانب االستثمار والبنى التحتية .

@ç◊ãæa@Ÿ‰j€a@pb»Ójfl@…uaãm
ä¸Îá€a@Âfl@Ô”aã»€a

@¿@ù–É‰m@kÁâ€a@äb»éc
ÚÓ”aã»€a@÷aÏé¸a
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@paÜäaÏ€a@Û‹«@‚Ïéä@ıbÃ€�@ÔiÎäÎc@ÔÿÌãflc@÷b–ma
‚ÏÓ‰æ˛aÎ@k‹ó€a@Âfl@ÚÓiÎäÎ˛a

بغداد/الزوراء:
 اعلنـت وزارة التجارة، امس االحد، عـن اقامة معارض تخصصية متنوعة يف 

عدد من املحافظات ويف بغداد خالل الشهرين املقبلني.
وذكـرت الوزارة يف بيان تلقت ”الزوراء“ نسـخة منـه، ان ”مدير عام الرشكة 
العامـة للمعارض والخدمات التجارية العراقية همام أحمد عبدالجبار اكد ان 
عددا من املعارض املتخصصة سـتقام يف محافظات البرصة وواسط والنجف 
األرشف وبابل واالنبار وأربيل والسليمانية خالل شهري ترشين الثاني وكانون 

االول من هذا العام“. 
واضاف، إن“إقامة هذه املعارض تأتي ضمن خطط الرشكة للنهوض بالنشاط 
املعـريض ودوره الفاعل واملؤثر للنهـوض بالواقع االقتصادي والتنموي فضال 

عن كونه احد وسائل التواصل واملواكبة للتطورات واملستجدات بالعالم“. 
وتابع مدير عام الرشكة أن“ شـهر ترشين الثاني من العام الجاري سيشـهد 
إقامـة معـرض بابـل الـدويل االول للصناعـات واالنتـاج الوطنـي ، ومعرض 
ومهرجان النجف االرشف للتسوق الشامل ، ومعرض ومهرجان واسط الدويل 
للتجارة والصناعة ، ومعرض ومؤتمر العراق وايران عىل ارض معرض البرصة 
الدويل ، ومعرض ومهرجان التسوق يف محافظة االنبار ، ومعرض السليمانية 

الدويل للكتاب ، ومعرض التعبئة والتغليف للمواد االستهالكية يف اربيل“.

@üäb»fl@Úflb”g@Â«@Â‹»m@Òäbvn€a
µ‹j‘æa@ÂÌãËì€a@fi˝Ç@ÚÓóó¶
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@ÚÓjæaäbj€a@Ú‰v‹€@fiÎ˛a@kˆb‰€a@ÒbœÎ
ÚÓ”aã»€a@ÚÓ‰†Ï€a

بغداد/ متابعة الزوراء
 نعـت اللجنـة الباراملبية الوطنية للعراقيـة، يوم امس األحد، رحيـل النائب األول لرئيس 

اللجنة خالد رشك الكعبي.. جاء ذلك يف بيان مقتضب صادر عن اللجنة.
وكان النائـب األول لرئيس اللجنة الباراملبية، خالد رشـك، يمـر بحالة صحية حرجة قبل 
ساعات، لوجود مشكالت يف قلبه، وعىل إثرها تم نقله قبل قليل إىل مستشفى اإلمام عيل 

يف العاصمة بغداد، قبل أن يفارق الحياة امس االحد.
وكان الكعبـي واحـدا من الشـخصيات املهمـة واملؤثـرة يف رياضـات ذوي االحتياجات 
الخاصة، وشغل ايضا منصب رئيس االتحاد العراقي لكرة السلة عىل الكرايس املتحركة.

ãºcÎ@ã–ñc

@ÙÏ‘€a@lb»€di@ıbè‰€aÎ@fibuã‹€@µflá‘n‡‹€@÷aã»€a@ÚÌá„c@Ú€Ï�i@k‘€@Êaåã±@ÚÓè‰ßaÎ@îÓßa

@�a7õ•@ÈmbjÌäám@ÜÎb»Ì@lbjì€a@kÉn‰fl
bÓée@lãÀ@Ú€Ï�j€

@áì®a@Û‹«@÷Ï–nÌ@Ú†ãì€a@áÌ@’Ìãœ
åbn‡æa@äÎá€a@¿

بغداد/ متابعة الزوراء
جرت اول امس ثالث مواجهات ضمن منافسـات دوري السـلة 

املمتاز.
ويف املبـاراة االوىل، حقق فريق نـادي النفط فوزاً كبرياً عىل فريق 
نادي نفط الشـمال بنتيجة 79-109 نقطـة، ويف املباراة الثانية 
تمكـن فريـق نـادي الجامعة الفوز عـىل فريق نـادي الخطوط 
بنتيجـة 77-88 نقطـة، وبفارق كبـري فاز فريق نادي الحشـد 
الشـعبي عىل فريق نادي غاز الشـمال بنتيجـة كبرية 100-67 

نقطة.
أما نتائج الفرق املصاحبة للناشـئني فقد فاز فريق نادي النفط 
عـىل فريق نفط الشـمال بنتيجة 36-123 نقطة، وفوز ناشـئة 
الخطـوط عىل ناشـئة فريق الجامعـة بنتيجـة 31-76 نقطة، 
وفوز ناشئة الحشد الشعبي عىل فريق غاز الشمال بنتيجة -59

47 نقطة.

@Ú»flbßaÎ@áì®aÎ@¡–‰€a@ÚÌá„c
åbn‡æa@Ú‹è€a@äÎÜ@¿@åÏ–€a@’‘•بغداد/ اعالم اللجنة االوملبية

بمشـاركة 57 ناديا يمثلون العاصمة بغداد 
وبقية املحافظات االخرى، اختتمت، السبت، 
عـىل مضمار كليـة الرتبيـة البدنيـة وعلوم 
الرياضـة يف الجادريـة، منافسـات بطولـة 
أنديـة العراق أللعاب القـوى لجميع الفئات 
ولكال الجنسـني، واسـتمرت ملـدة ثالثة أيام 

متواصلة.
منافسـات البطولة شـهدت تحطيـم ثالثة 
أرقـام عراقيـة جديـدة حيـث تمكـن العب 
املنتخب الوطني لفئة الناشئني حسني فالح 
من تحطيـم الرقم العراقي يف سـباق 100م 
بعـد أن قطـع املسـافة بزمن قـدره 10،47 
ثانيـة، وحطم الالعب نفسـه الرقم العراقي 
لسباق 200م للناشئني بعد أن قطع املسافة 
بزمـن قـدره 21،60ثانيـة والرقـم الثالـث 
حققتـه الالعبة جاوان بهاء الدين يف سـباق 
الوثب الثالثي للنسـاء بعد ان قفزت ملسافة 

بلغت 11،84م .
واسـفرت نتائـج الفرقي لفئـة الرجال عن 
فـوز نادي الجيـش أوال وجمـع 285 نقطة 

وجاء الرشطة ثانيا وجمع 185 نقطة، فيما 
حل الحشد الشعبي  ثالثا برصيد 153 نقطة 
وهـي املشـاركة األوىل لفريـق الحشـد عىل 

مستوى العاب القوى.
وبفئـة النسـاء حـل الجنسـية اوال وجمـع 
169 نقطة تاله يف املركز الثاني البيشـمركة 
بــ 113 نقطة فيما جاء نفط ميسـان ثالثا 

وجمع 100 نقطة.
ولفئة الشـباب جاء الحلـة أوال برصيد 194 
نقطة والبرصة ثانيا وجمع 136 نقطة فيما 
جاء الجيش ثالثا برصيد 132 نقطة، ولفئة 
الشابات احرز االتصاالت املركز االول برصيد 
165 نقطة وحل الزعفرانية ثانيا برصيد 96 

نقطة وبيشمركة ثالثا برصيد 48 نقطة.
أمـا لفئة الناشـئني فجاء الحلـة يف الصدارة 
برصيد 195 نقطـة وعفك ثانيا برصيد 129 
نقطة والخورنق ثالث برصيد 47 نقطة، اما 
للناشئات فقد فاز باملركز األول غاز الشمال 
برصيد 140 نقطة وفتاة نينوى ثانيا برصيد 
 117 برصيـد  ثالثـا  والسـالم  نقطـة   123

نقطة.

بغداد/ الزوراء
عاوَد منتخُب الشـباب، تدريباته يف 
العاصمـِة بغداد بعد فـرتِة التوقِف 
املؤقـت التـي أعقبـت عودتـه من 
معسـكر تونـس التدريبـي الـذي 
اسـتمَر عرشين يومـاً تخللته أربع 

مباريات ودية.
وأجرى منتخـُب الشـباب، بقيادة 
وحدتـه  محمـد،  عمـاد  املـدرِب 
التدريبية يف ملعب الشـعب الدويلّ، 
اللياقة  تدريبـات  واشـتملت عـىل 
البدنّية وتطبيـق الجمل التكتيكّية 
التـي يركـز عليهـا الجهـاُز الفني 
قبيـل الدخـول يف معـرتك بطولـة 

غرب آسيا.
وقـاَل عضو اتحاد الكـرة، مرشف 
منتخب الشـباب، محمـد نارص:“ 
إن الالعبني اسـتفادوا بشكٍل كبرٍي 
التدريبـّي  تونـس  معسـكر  مـن 
عـىل املسـتويني الفنـي والبدني“. 
مبينـا: ”أن الجهاز الفني شـّخص 
نقاَط الضعف والقـوة يف املنتخب، 
وسـيعمُل عليها قبل املشـاركِة يف 

البطوالت الرسمّية“.
وأضاَف: ”الفريـق عاوَد التدريباَت 
بوجـود جميـع العبيـه باسـتثناِء 
سـيلتحقون  ممـن  املحرتفـني 
بصفـوف املنتخب قبل فرتٍة وجيزٍة 

مـن انطـالق بطولـِة غـرب آسـيا 
ملنتخبات الشـباب“مقدماً شـكره 
الكبـري لوزير الشـباب والرياضة، 
ملعـب  وإلدارة  درجـال،  عدنـان 
الشـعب الدويل، لتعاونهم املثمر يف 
فتِح أبواب امللعِب ملنتخب الشـباب 
يف الفرتة الحالية، وهو دليٌل واضٌح 
عـىل االهتمام بهـذه املجموعِة من 

الالعبني.
يشاُر إىل أن منتخب الشباب تنتظره 
مشـاركٌة مهمـٌة يف بطولـِة غرب 
آسـيا التـي سـتنطلُق يف العرشين 
من الشهر الحايل بمحافظتي أربيل 

والبرصة.

بغداد / حسام عبد الرضا 
تمسك نادي الرشطة لكرة اليد بصدارة 
الـدوري املمتاز لكرة اليد للموسـم مع 
انتهـاء منافسـات الـدور الثانـي من 
املرحلـة األوىل محققـا الفـوز الثانـي 
عىل فريق الحشـد الشعبي بـ 27 هدفا 

مقابل 22.
ثانـي املباريات كانت بني دياىل وضيفه 
القادم من البرصة الفيحاء حيث حقق 
واصـل فريـق ديـاىل نتائجـه الرائعـة 
بقيادة املدرب حيدر غازي متفوقا عىل 
فريق بلدية البرصة بـ 28 هدفا مقابل 

.23
بطل الـدوري السـابق فريـق الجيش 
حقـق العالمـة الكاملـة يف الفوز باوىل 

مبارياتـه بالـدوري عـىل مسـتضيفة 
فريـق الخليـج العربـي بــ 40 هدفـا 

مقابل 17.
كربالء ثالث الدوري يف املوسـم السابق 
وبعـد إلغـاء نتيجة مباراتـه األوىل مع 
النجـف املنسـحب من الـدوري يف أوىل 
ادواره حقـق الفـوز عىل جـارة فريق 

املسيب بـ 23 هدفا مقابل 17.
فريـق املسـيب توقف باملركز التاسـع 

برصيد ثالث نقاط أيضا .
أبنـاء مدينـة االنبـار يعـود إىل دوري 
اليـد مـن بوابـة فريـق التعـاون بطل 
دوري الدرجـة األوىل بعـد ان خرس أوىل 
مباريات حقق الفوز عىل ضيفة فريق 
الكوت القادم من جنـوب البالد بـ 31 

هدفا مقابل 25.
فريـق الكوت الـذي تعرض للخسـارة 
الثانيـة ما زال يبحث عـن ذاته بقيادة 
مدربـه الكابتـن حيـدر جبـار والـذي 
دعمك صفوفـه باملحرتف اإليراني عبد 
األمري حسني يحتل املركز ماقبل األخري 

الحادي عرش .
اخـر مباريـات هـذا الـدور كانت بني 
أبناء الشمال فريق السليمانية بقيادة 
مدربـه كمـال عبـد الواحـد تمكن من 
العـودة إىل محافظته مـن خالل فوزه 
عىل مضيفة فريق الكوفة بـ 24 هدفا 
مقابـل 22.. الكوفـة الضيـف القديم 
الجديـد يحتل املركز العـارش بدون اي 

رصيد من النقاط.
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بغداد/ متابعة الزوراء
عدسة : غيث جاسم

حقق فريـق القوة الجوية، فوزاً صعباً 
عىل نظريه أمانـة بغداد بهدفني لهدف 
واحـد، امـس  األحـد، يف املبـاراة التي 
جرت عىل ملعب الشـعب الدويل ضمن 
الـدوري  مـن   7 الجولـة  منافسـات 

العراقي املمتاز لكرة القدم.
وكان التعادل السـلبي سـيد املوقف يف 
نهاية الشوط األول، ويف الشوط الثاني 
تغـريت األمـور، بعد تسـجيل حسـني 

جبار هدف الجوية يف الدقيقة 59.
وتمكـن فريق أمانة بغـداد من العودة 
للمباراة بتسـجيل هـدف التعديل عن 
طريق املحرتف بنيامني أكور يف الدقيقة 

84 من عمر اللقاء.
لم تمـر سـوى 6 دقائق عىل تسـجيل 
هـدف التعديـل لألمانـة، حتـى تمكن 
القوة الجوية عن طريق إبراهيم بايش 
من تسـجيل هدف التقدم يف وقت قاتل 

عند الدقيقة 90.
وبهذه النتيجة، ارتقـى القوة الجوية، 
إىل املركـز الثالـث يف ترتيـب الـدوري، 
بواقـع 16 نقطـة، فيمـا بقـي أمانة 
بغـداد يف املركـز الرابـع عـرش برصيد 

خمس نقاط .
واوقف فريق الطلبـة انتصارات فريق 
نفـط البـرصة بفـوزه بثالثـة اهداف 
مقابـل هدفني يف املباراة التي أقيمت يف 

ملعب الشعب الدويل .
افتتح نفط البرصة النتيجة يف الدقيقة 
19 عرب العبـه بابا موىس بعد أن تلقى 
عرضيـة مـن حسـام مالـك ليسـجل 
املحـرتف النيجريي هدف نفط البرصة 
األول ، لكـن فريق الطلبة ثأر لنفسـه 
وعاد رسيعا يف الدقيقة 22 عرب الالعب 

مرتىض عيل .
وواصـل الطلبة ضغطه وسـجل هدفا 
ثانيـا يف الدقيقـة 26 من املبـاراة عرب 
مهاجمـه زيـاد احمـد . وقبـل نهاية 
الشـوط األول أضـاف العـب الطلبـة 
املحـرتف الغانـي الهـدف الثالـث بعد 
تمريرة بينيـة من زياد احمـد لينتهي 
الشـوط األول بتقـدم الطلبـة بثالثـة 

أهداف لهدف واحد.
العارضـة  ردت  الثانـي  الشـوط  ويف 

رأسـية لالعب املحرتف استيفن بافور 
فيمـا حاول نفـط البرصة عـرب العبه 
احمـد فرحـان، واغلق الطلبـة املنافذ 
حتى الدقيقة السادسة من الوقت بدل 
الضائـع ، اذ حصل نفـط البرصة عىل 
ركلة جزاء سـجل منهـا احمد فرحان 
الهـدف الثانـي لتنتهـي املبـاراة بفوز 

الطلبة بثالثة أهداف مقابل هدفني.
وخطـف الديوانيـة تعـادال قاتـال من 
بتعادلهمـا يف مبـاراة  زاخـو  ضيفـه 
االمس بهدفني لكال الفريقني يف ملعب 

الديوانية .
املبـاراة شـهدت إثـارة كبـرية، حيـث 
شهد الشـوط األول تبادل الفرص من 
الطرفني واضـاع كل منهما عددا وافرا 

من الفرص حتـى الدقيقة األخرية من 
الشـوط ، حني تمكن العـب الديوانية 
سـيف الديـن ظاهر مـن ترجيح كفة 
فريقـه لينتهـي الشـوط األول بتقدم 

الديوانية بهدف دون رد.
يف الشـوط الثانـي األمـور انعكسـت 
تمامـا وضغط زاخو مـن أجل التعديل 
العبـه  عـرب   57 الدقيقـة  يف  ونجـح 
محمـد جـواد . ولم يتوقـف زاخو عند 
هـذا الهدف وحاول الطرفـان مجددا ، 
وكانت الدقائـق األخرية مثرية للغاية ، 
ففـي الدقيقة 84 تمكن محرتف زاخو 
الكامريوني فرانك سيدرك من تسجيل 
الهـدف الثاني، لكـن الديوانية انتفض 
بقوة واحتاج إىل أربع دقائق من الوقت 

بـدل الضائـع ليعـدل النتيجة وسـط 
حـرسة العبـي زاخو ، لتنتهـي املباراة 
بالتعادل اإليجابي بهدفني لكل منهما.

يف مباراة اخرى تمكن فريق نوروز من 
الفوز عىل فريق سامراء بثالثة اهداف 
لهـدف واحـد يف املبـاراة التـي أقيمت 

مساء امس يف ملعب أمانة بغداد .
نـوروز حقق بدايـة جيدة عـرب العبه 
املتألق أسـو رسـتم يف الدقيقة 23 من 
املباراة . وواصل ابناء املدرب ويل الكريم 
ضغطهم ليسجلوا الهدف الثاني بأقدام 
الالعـب هـاواري انـور يف الدقيقة 38 
لينهوا الشـوط األول متقدمني بهدفني 

دون رد.
ويف بدايـة الشـوط الثاني تمكن أسـو 

رسـتم من تعزيز النتيجة بهدف ثالث 
يف الدقيقة 55 بينما تمكن سامراء من 
تقليـص النتيجـة عرب الالعب يوسـف 
عاشور يف الدقيقة 78 ، لتنتهي املباراة 
بفوز نوروز بثالثة أهداف مقابل هدف 

واحد.
وخيـم التعادل السـلبي عـىل مواجهة 
الكهربـاء واربيـل التي اقيمت مسـاء 

امس يف ملعب التاجي .
حاول الفريقـان الوصول إىل الشـباك 
واهـدر كل منهما عددا مـن الفرص ، 
واخطر فـرص اربيل كانت عرب الالعب 
شـريكو كريـم فيمـا اضـاع الكهرباء 
فرصـة بأقدام محمـد إبراهيم لتنتهي 

املباراة بالتعادل السلبي.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
االوسـاط الرياضيـة واالعالميـة والصحفيـة 
قدمت تعازيها الحارة اىل عضو الهيئة العامة 
الرياضيـة  للصحافـة  العراقـي  االتحـاد  يف 
الزميـل حسـن ظاهر الخزاعـي، وذلك لوفاة 
شقيقه ... سـائلني الله العيل القدير ان يتغمد 
الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه جنات الفردوس 
ويرزق اهله ومحبيه الصرب والسلوان وإنا لله وانا اليه راجعون. كما 
تقـدُم االتحاد العراقـّي للصحافة الرياضية بأحـر التعازي وخالص 
املواسـاة إىل عضو الهيئة العامة لالتحاد (حسـن ظاهـر الخزاعي) 
لوفـاة (شـقيقه)، مبتهلني إىل الباري جل يف عاله أن يتغمده بواسـع 
رحمته، ويغفر له ويسـكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصرب 

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

الثانـي والخمسـون مـن صحيفـة  العـدد 
الريـايض التي تصـدر عن االتحـاد العراقي 
للصحافـة الرياضية رأى النـور امس االحد، 
واالخبـار  املقـاالت  مـن  العديـد  وتضمـن 
واملواضيع الخاصة برياضة كرة القدم وبقية 
األلعـاب األخرى التي زينـت بأقالم صحفية 
مرموقة، خالص االمنيـات ألرسة الصحيفة 

الرائعة بمواصلة النجاح يف قادم األيام.

بغداد/ الزوراء
الفوَز  حقَق  بعدما  عاماً   23 تحت  آسيا  نهائياِت  إىل  األوملبي  منتخبنا  تأهَل   
يف  األحد،  امس  رٍد، مساء  أهداف من دون  بثالثة  األوملبي  البحرين  عىل منتخب 
البحرينّية املنامة، يف اختتام  التي أقيمت عىل استاد املحرق يف العاصمِة  املباراة 
منافسات املجموعة الثالثة للتصفيات املؤهلِة لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 
يف أوزبكستان.وسجَل أهداف منتخبنا االوملبي كٌل من الالعبني حسن عبد الكريم 
د. (19)، ومنتظر محمد جرب د.(42)، وصهيب رعد د.(92)، ليحافظ منتخبنا 
عىل صدارِة املجموعِة الثالثة برصيد ست نقاط، ويضمن التأهَل الرسمي كبطل 
سوكوب،  مريوسالف  التشيكي  األوملبي،  منتخبنا  مدرُب  ودخَل  للمجموعة. 
بتشكيلٍة مؤلفٍة من حسن أحمد لحراسة املرمى، وحسني عمار ومحمد الباقر 
كريم وحسن رائد ومنتظر محمد جرب ومنتظر عبد االمري وصادق زامل ومؤمل 
عبد الرضا(عيل محسن) وحسن عبد الكريم(صهيب رعد) وأحمد رستيب (عمار 

غالب) ورضا فاضل(وكاع رمضان). 

بغداد/ الزوراء
أعلَن االتحاُد الدويلّ لكرة القدم الطواقَم 
التحكيمّية التي ستقوُد مباريات الجولة 
املؤهلة  اآلسيوّيِة  للتصفياِت  الخامسة 
ملونديال قطر ٢٠٢٢. وسيالقي منتخبنا 
خامس   يف  سوريا  منتخَب  الوطني 
مبارياته يف التصفيات اآلسيوّية لحساِب 
من  عرش  الحادي  يف  األوىل  املجموعة 

يف  ستقاُم  التي  املباراِة  يف  املقبل  الشهر 
العاصمة القطرية الدوحة. 

وسيقوُد املباراة طاقٌم تحكيمي بحريني 
ساحة)،  (حكم  الله  شكر  نواف  بقيادة 
أول)  مساعداً  (حكماً  جعفر  ومحمد 
ثانياً)،  مساعداً  وعبدالله صالح (حكماً 
رابعاً)،  (حكماً  العيل  أحمد  والكويتي 

والياباني تورو (مقّيماً للحكام).

@ÚÓq˝ri@ÂÌãzj€a@‚çËÌ@=æÎ˛a
bÓée@pbÓˆbË„@∂g@›ÁdnÌÎ

@Òaäbjfl@ÒÜbÓ‘€@?Ìã¢@Ô‡Óÿ•@·”b†
ÚÌÏÓé�a@pbÓ–ón€a@¿@bÌäÏé@‚bflc@b‰jÉn‰fl



سامبدوريا  عىل  ثمينا  فوزا  تورينو  حقق 
الـ11 من  الجولة  إطار  يف  نظيفة،  بثالثية 
آ)، ليحل يف املركز  الدوري اإليطايل (سريي 
الذي  يوفنتوس  عن  نقطة  بفارق  الـ11 

يحل يف املركز التاسع.
إيفان  الكرواتي  املدرب  فريق  وتقدم 
يوريتش عىل ملعب تورينو األوملبي بفضل 

هدف للبلجيكي دينيس برايت .(17) 
بتسجيل  الثاني  الشوط  يف  الفوز  وعزز 
الهدف  سنجو  ويلفريد  اإليفواري  الالعب 

الثاني للفريق.
الهدف  أندريا بيلوني  املهاجم  بينما أضاف 
من  الضائع  بدل  الوقت  يف  لتورينو  الثالث 
الشوط الثاني، ليسجل الهدف رقم 100 يف 

الدوري اإليطايل.
وحل تورينو يف املركز الـ11 يف الرتتيب عىل 

بعد 4 نقاط من املراكز األوروبية.
السادسة لسامبدوريا  الخسارة  وتعد هذه 
 3 بفارق  الـ15  املركز  يف  ليحل  العام  يف 

نقاط عن منطقة الهبوط.
نقطة   28 برصيد  البطولة  نابويل  ويتصدر 
ليتساوي يف عدد النقاط مع ميالن يف املركز 

الثاني.
وعّقد هيالس فريونا األمور عىل يوفنتوس 
ماسيميليانو  الجديد-القديم  ومدربه 
أليغري، وذلك بعدما ألحق بفريق ”السيدة 
والرابعة  توالياً  الثانية  الهزيمة  العجوز“ 
املرحلة  يف   2-1 عليه  بالفوز  املوسم  هذا 
لكرة  اإليطايل  الدوري  من  عرشة  الحادية 

القدم.
فريونا  وهيالس  لقاءه  يوفنتوس  ودخل 
يف  سقوطه  بعد  تماماً  مهزوزة  بمعنويات 
منتصف األسبوع عىل أرضه أمام ساسوولو 
ثم  أليغري يف موقف صعب  2-1، ما جعل 

زادت الصعوبة بعدما فشل ”بيانكونريي“ 
يف إظهار أي ردة فعل أمام فريق يقدم أداًء 
يف مواجهة عمالق تورينو يف كل  مضاعفاً 

زيارة لألخري إىل ملعبه.
مرور  قبل  تحققت  التي  الهزيمة  وبهذه 
تخلف  بعدما  اللقاء  بداية  عىل  ساعة  ربع 
و14   11 الدقيقتني  يف  بهدفني  يوفنتوس 
نجل  سيميوني،  جيوفاني  لألرجنتيني 
دييغو  اإلسباني  مدريد  أتلتيكو  مدرب 
البديل األمريكي  أن يقلص  سيميوني، قبل 
 ،(80) متأخراً  الفارق  ماكيني  وستون 
بات فريق أليغري مهدداً بالرتاجع كثرياً يف 
التاسع  للمركز  يوفنتوس  الرتتيب.وتراجع 
خلف فريونا الثامن بفارق األهداف، وبات 
رصيده  تجّمد  بعدما  أكثر  بالرتاجع  مهدداً 
يد  عىل  خسارة  نقطة.وجاءت   15 عند 
أيلول/ منتصف  منذ  عليه  يرشف  فريق 
تألق  الذي  تودور  إيغور  الكرواتي  سبتمرب 
 1998 بني  يوفنتوس  صفوف  يف  كمدافع 
و2007 وكان مساعداً ملدربه أندريا بريلو 

األخري  إقالة  قبل  املايض  املوسم  يف 
واالستعانة مجدداً بأليغري الذي قاده 

إىل لقب الدوري خمس مرات متتالية 
بني موسمي 2015-2014 و-2018
2019.وتحّرض أتاالنتا ملباراته الثأرية 

املقبل  األسبوع  منتصف  املصريية 
يونايتد  مانشسرت  ضيفه  أمام 
وذلك  مهزوز،  بشكل  اإلنكليزي 

الدقيقة  يف  هدف  إىل  احتاج  بعدما 
الضائع إلدراك  بدل  الوقت  الرابعة من 

السقوط  وتجنب   2-2 التعادل 
عىل أرضه أمام التسيو.

توقفت سلسلة املباريات املتتالية التي سجل فيها 
ليفربول  مع  أهدافا  صالح،  محمد  املرصي  النجم 
مباريات،   7 عند  املمتاز،  اإلنجليزي  الدوري  يف 
بعدما فشل يف هز الشباك خالل مباراة الفريق أمام 
ضمن  السبت،  أمس  أول  مساء   (2-2) برايتون 

الجولة العارشة.
بداعي  الحكم  يحتسبه  لم  هدفا  صالح  وسجل 
 10 عند  املرصي  الدويل  رصيد  ليتوقف  التسلل، 
بأنه سجل  علًما  املمتاز،  اإلنجليزي  الدوري  يف  أهداف 
الفريق  مع  املسابقات  بكافة  له  مباريات   10 آخر  يف 
اإلنجليزي، وهو أول العب يف تاريخ ليفربول يصل إىل هذ 

الرقم.
ليسرت  نجم  رقم  إىل  الوصول  إىل  يهدف  وكان صالح 
املتتالية  املباريات  لعدد  القيايس،  فاردي  جايمي 
التي سجل فيها أهدافا بالدوري اإلنجليزي املمتاز، 
والذي وصل إىل 11 مباراة يف املوسم 2015-2016، 

وهو املوسم ذاته الذي أحرز فيه ليسرت سيتي لقب الدوري 
للمرة األوىل والوحيدة يف تاريخه.

واحتاج صالح إىل 4 مباريات ملعادلة هذا الرقم، لكن برايتون 
حرمه من ذلك، يف مباراة عانى فيها ليفربول للحفاظ عىل 

تقدمه بهدفني نظيفني.
وكان مهاجم مانشسرت يونايتد السابق رود فان نيستلروي، 
 10 برصيد  الجانب،  هذا  يف  السابق  القيايس  الرقم  يحمل 
الدوري  يف  املنافسني  شباك  فيها  هز  متتالية،  مباريات 

اإلنجليزي.
كما أن صالح ليس املهاجم األفضل يف تاريخ ليفربول بهذه 
الناحية، حيث سبق للمهاجم اإلنجليزي دانييل ستوريدج، 
يف  الـ“ريدز“  متتالية لصالح  مباريات   8 يف  الشباك  أن هز 
املهاجم  مع  خطريا  ثنائيا  يشكل  كان  عندما   ،2014 العام 

األوروجواياني لويس سواريز.
وكان أمام صالح فرصة ملعادلة رقم ستوريدج لو تمكن من 

التسجيل يف مرمى برايتون، إال أن ذلك لم يحدث.

الربتغايل  النجم  قاد 
رونالدو  كريستيانو 
مانشسرت  فريقه 
ثمني  لفوز  يونايتد 
مستضيفه  عىل 
توتنهام هوتسبري 
بثالثية نظيفة يف 
املرحلة العارشة 
منافسات  من 
ي  ر و لد ا
ي  نكليز إل ا

املمتاز.
رونالدو  خّفف 
عن  الضغط 
مدربه  كاهل 
يجي  و لنر ا
غونار  أويل 
الذي  سولشار 

جد  وضع و يف  نفسه 
الهزيمة  بعد  صعب 
سبقها  والتي  ليفربول  أمام  املذلّة 
لكأس  الثالث  الدور  من  الخروج 
الرابطة عىل يد وست هام والخسارة 
يف الدوري أمام أستون فيال وليسرت 
وذلك  إيفرتون،  مع  والتعادل  سيتي 

بقيادته للفوز عىل توتنهام -3صفر 
يف معقل األخري.

أمام  الطريق  الربتغايل  النجم  ومّهد 
بافتتاحه  الجديد-القديم  فريقه 
بتسديدة   39 الدقيقة  يف  التسجيل 
من  تمريرة  بعد  ”الطاير“  عىل 
مّرر  ثم  فرنانديش،  برونو  مواطنه 
لألوروغواياني  الثاني  الهدف  كرة 
أن  قبل   (64) كافاني  إدينسون 
راشفورد  ماركوس  بديله  يحسم 

النتيجة بهدف ثالث .(86) 
أهداف   4 إىل  رصيده  رونالدو  ورفع 

يف الدوري منذ قدومه من يوفنتوس 
جميع  يف  وسبعة  املنرصم  الصيف 
سولشار  فريق  مانحاً  املسابقات، 
الخامس  املركز  يف  الـ17  نقطته 
هام  وست  خلف  األهداف  بفارق 
زحفه  تابع  الذي  أرسنال  وأمام 
جّمد  عندما  الرتتيب  مقدمة  نحو 
بفوز  وعاد  سيتي  ليسرت  انتفاضة 
فيما  داره،  عقر  من  بهدفني  ثمني 
مني جاره سبريز بهزيمته الخامسة 
يف  نقطة   15 عند  رصيده  وتجمد 

املركز الثامن.

كشفت فايزة العماري، والدة كيليان مبابي، مهاجم سان جريمان، 
عن رشط نجلها يف عقده الجديد، سواء قام بالتجديد لباريس، أو 
انتقل لناٍد جديد عقب انتهاء تعاقده مع النادي الفرنيس.وينتهي 
أنباء  وجود  مع  املقبل،  الصيف  جريمان،  سان  مع  مبابي،  تعاقد 
تفيد بأنه أتم اتفاقه مع ريال مدريد، لالنضمام إىل صفوفه مجاًنا، 
مقابلة  أجرى  قد  عاًما،  الـ٢٢  صاحب  مبابي  املقبل.كان  الصيف 
األوملبية  األلعاب  دورة  بخوض  حلمه  عن  خاللها  كشف  صحفية، 
يف باريس عام ٢٠٢٤.وقالت والدة مبابي يف ترصيحات لصحيفة لو 
باريزيان الفرنسية: «مبابي يحلم بخوض أوملبياد ٢٠٢٤ يف باريس، 
وسوف يتم كتابة ذلك يف عقده الجديد».وبناء عىل تلك الترصيحات، 
فإذا أراد ريال مدريد ضمه، أو اتجه سان جريمان لتجديد عقده، 
فسيتعني عليهم الوفاء بالرشط األسايس ملبابي، عىل الرغم من أنه 

رشط ال تفضله األندية بسبب ضغط املباريات.

أليجري، املدير الفني ليوفنتوس، من الجميع  طالب ماسيمليانو 
تقبل واقع أن اليويف حالًيا ليس أفضل من هيالس فريونا.وخرس 
يوفنتوس أمام مضيفه هيالس فريونا، بنتيجة (٢-١)، يف اللقاء 
الدوري  من  عرش  الحادية  الجولة  بمنافسات  جمعهما  الذي 
ليس  «الكلمات  املباراة:  بعد  ترصيحاته  يف  أليجري  اإليطايل.وقال 
أننا اآلن  لها معنى اآلن، نحن يف وضع يسء وعلينا تقبل حقيقة 
بمزيد من  الوضع  الخروج من هذا  يمكننا  الجدول،  فريق وسط 
التصميم والجودة».وأضاف: «سنخرج أنفسنا من هذا الوضع، ال 
أنفسنا، وهذا لن يساعد، نحن  الشعور باألسف تجاه  فائدة من 
فقط بحاجة للرتكيز عىل ما نحتاج القيام به وبعد ذلك ستنظم 
تسري  ال  األمور  لكن  جيدة،  قائمة  «لدينا  نفسها».وتابع:  األمور 
عىل ما يرام دائًما يف كرة القدم، علينا أن نلعب كفريق لديه نقطة 
 ١٥ لديه  كفريق  نلعب  أن  علينا  واآلن  فعال،  ذلك  وفعلنا  واحدة 
املباراة  ستجعل  فريونا  أن  أدركنا  «لقد  أليجري:  نقطة».وواصل 
جسدية ومعركة عىل كل كرة، لذلك إذا لم تقابلهم عىل هذا املستوى 
فستخرس».وختم: «فريونا عرفوا أن هذه هي الطريقة التي يجب 
أن يلعبوا بها من أجل الفوز علينا، أخطأنا يف االفرتاض أننا أفضل 

من فريونا، واآلن لسنا كذلك، ويجب أن نكون واقعيني».

وضع بايرن ميونيخ سقوطه التاريخي يف كأس أملانيا 
خلفه واستعاد عادات الفوز يف الدوري املحيل بفوزه 
يف  صدارته  ليعزز   ٥-٢ برلني  أونيون  مضيفه  عىل 

املرحلة العارشة.
يف  متقدماً  نقطة،   ٢٥ إىل  البافاري  الفريق  ورفع 
أبقى  فيما  دورتموند،  عن  نقطة  بفارق  الصدارة 
فرايبورغ الثالث، والوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة 
املتصدر  مع  الثالث  النقاط  فارق  عىل  املوسم،  هذا 

بفوزه عىل غرويرت فورث ٣-١.
وقال قائد بايرن الحارس مانويل نوير: «من املزعج 
عىل  قدرتنا  أثبتنا  ألننا  سعداء  لكننا  هدفني،  تلقي 

الرد» يف إشارة إىل خسارة الكأس.
بوروسيا  أمام  فقدها  التي  هيبته  بايرن  واستعاد 
الـ  دور  يف  بخماسية  مذلة  بخسارة  مونشنغالدباخ 
١٦ من الكأس املحلية هي األقىس له منذ عام ١٩٧٨، 

بفوزه عىل أونيون برلني.
واستعد بايرن بأفضل طريقة ممكنة ملواجهة بنفيكا 
يف  نظيفة)  برباعية  ذهاباً  البافاري  (فاز  الربتغايل 
أوروبا،  أبطال  دوري  مسابقة  من  الرابعة  الجولة 
إىل  رسمياً  تأهله  بضمان  الفوز  له  سيسمح  حيث 
الدور التايل ألنه يتصدر مجموعته الخامسة بالعالمة 

الكاملة مع ٩ نقاط.
وعاد املدافع الفرنيس دايوت أوباميكانو للجلوس عىل 
الشوط  يف  (دخل  الكأس  سقطة  بعد  البدالء  مقاعد 
الثاني يف الدقيقة ٦٩)، فيما قرر النادي البافاري الذي 
غاب عنه مدربه يوليان ناغلسمان املصاب بفريوس 
كورونا، العودة إىل الدفاع الرباعي مع الثنائي نيكالس 

زوله والفرنيس لوكاس هرنانديز.
وفرض املهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نفسه 
نجماً للشوط األّول، فافتتح التسجيل عرب ركلة جزاء 
بعد ملسة يد عىل بول ياكيل داخل املنطقة اثر تسديدة 
من لوروا سانيه (١٥)، قبل أن يضاعف النتيجة من 
مولر  توماس  إىل  كيميش  يوشوا  لعبها  حرة  ركلة 
بقدمه  بينية  سددها  الذي  للبولندي  األخري  فثبتها 
الحارس  متناول  عن  بعيداً  القائم  أسفل  إىل  اليمنى 

أندرياس لوتي .(٢٣) 

متصدر  لليفاندوفسكي  عرش  الثاني  الهدف  وهو 
ترتيب الهدافني يف الدوري.

تحّول  بعدما  الثالث  فأضاف  ضغطه،  بايرن  وتابع 
انفراده  بعد  فرصة  بقليل  قبلها  أهدر  الذي  سانيه 
بالحارس لوتي استعراض مهاري من ليفاندوفسكي، 
إىل هداف إثر تمريرة عرضية من الفرنيس كينغسيل 
كومان عىل الرواق األيمن، اصطدمت بمولر وتحولت 
الشباك  يف  بسهولة  تابعها  الذي  الوسط  العب  إىل 

الخالية .(٣٥) 
وأعاد برلني األمل لجماهريه بتسجيله هدف تقليص 
جينكي  الياباني  من  تمريرة  بعد   ١-٣ الفارق 
هاراغويش داخل املنطقة إىل املدافع نيكو غييسيلمان 
تابعها تسديدة بالقدم اليرسى أصابت القائم وهزت 
يف  فشل  الذي  نوير  مانويل  القائد  الحارس  شباك 
الحفاظ عىل نظافة شباكه للمباراة الرابعة توالياً يف 

مختلف املسابقات (٤٣).
الثاني،  الشوط  يف  مضيفه  آمال  عىل  بايرن  وقىض 
كرة  وسدد  الجزاء  منطقة  يف  كومان  توغل   بعدما 
صاروخية بقدمه اليمنى يف شباك الحارس (٦١)، قبل 
ريريسون  يوليان  النروجي  املدافع  البديل  يسجل  أن 
يف  سهلة  بتسديدة  املضيف  للفريق  الثاني  الهدف 
الشباك الخالية من الحارس نوير الذي خرج ملحاولة 
قطع تمريرة البديل اآلخر كيفن بهرنس من دون أن 
ينجح .(٦٥) ومع دخول الفرنيس دايوت أوباميكانو 
استعاد  املصاب،  هرنانديز  لوكا  مواطنه  من  بدالً 
داخل  ليمرر  مرتاً   ٧٠ ملسافة  وركض  الكرة  البديل 
منطقة الجزاء إىل مولر، فسدد األخري بقدمه اليمنى 
يف الشباك .(٧٩) يف املباراة الثانية عىل ملعب سيغنال 
األصفر  الفريق  افتتح  دورتموند،  يف  بارك  إيدونا 
بفضل  كولن  أمام   ٤٠ الدقيقة  يف  التسجيل  واألسود 

ثورغان  البلجيكي  األخرية  الفرتة  يف  املتألق  العبه 
هازار الذي كرس مصيدة التسلل وتابع برأسه تمريرة 

عرضية من ٢٠ مرتاً من اإلنكليزي جود بيلينغهام.
 ٢٣) تيغيس  ستيفن  البديل  الشاب  الالعب  وأضاف 
عاماً) الثاني بعد تمريرة من يوليان برانت يف الدقيقة 

.٦٣
وحافظ فرايبورغ عىل سجله خالياً من الخسارة مع 
٦ انتصارات مقابل ٤ تعادالت، ليتابع مشواره بفوزه 
النريان  بفضل  فورث  غرويرت  الرتتيب  متذيل  عىل 
الصديقة بعدما حّول املدافع سايمون أستا الكرة عن 
طريق الخطأ يف مرمى فريقه (٢٠)، قبل أن يضيف 
بالقائم  اصطدمت  برأسية  الثاني  هوفلر  نيكوالس 

ومنه إىل حارس الضيوف ودخلت الشباك .(٣٩) 
من  ساعة  ربع  قبل  الفارق  فورث  غرويرت  قلّص 
صافرة النهاية بفضل جايمي ليفلينغ (٧٤)، قبل أن 
القاضية  الرضبة  غريفو  فينتشينزو  اإليطايل  يوجه 

باضافته الثالث لفرايبورغ من ركلة جزاء .(٧٩) 
الرابع أكرب الخارسين يف هذه  باير ليفركوزن  وكان 
إثر  نقطة   ١٧ عند  رصيده  تجمد  بعدما  املرحلة 
يف  ٢-صفر  فولفسبورغ  أمام  أرضه  عىل  سقوطه 
فلوريان  الشاب  الجديد  األخري  ملدرب  ناجحة  بداية 

كوهفيلت (٣٩ عاماً).
متتالية  هزائم   ٤ من  سلسلة  فولفسبورغ  وأنهى 
وماكسميليان   (٤٨) نميشا  لوكاس  هديف  بفضل 
إثر  اللقاء بعرشة العبني  ينهي  أن  أرنولد (٥١)، قبل 
طرد مدافعه الفرنيس ماكسينس الكروا لتلقيه بطاقة 
صفراء ثانية يف الدقيقة السادسة من الوقت املحتسب 
األرجنتيني  ليفركوزن  مهاجم  الضائع.وأهدر  بدل 

لوكاس أالريو ركلة جزاء يف الوقت القاتل.
 ،٢-١ بيليفيلد  أرمينيا  مضيفه  عىل  ماينتس  وفاز 

ليتقدم للمركز الخامس برصيد ١٦ نقطة.
يف  اليبتسيش  ضيفه  فرانكفورت  آينرتاخت  وعادل 
الوقت املحتسب البدل الضائع د (٩٠+٤) عن طريق 
فيلب  الرصبي  صناعة  اثر  سيلفا  لوكاس  الربازييل 
بامضاء   (٣٥) د  يف  الضيوف  تقدم  بعد  كوستيش، 

املهاجم الدنماركي يوسف بولسن.

أكد كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أنه من الصعب اللعب بنفس 
القوة والنشاط، مباراة كل يومني.

وقال أنشيلوتي، يف املؤتمر الصحفي عقب الفوز (٢-١) عىل إلتيش 
بالدوري اإلسباني: «كنا عمليني للغاية، فمع لعب مباراة كل يومني 

ونصف ال يمكنك أن تؤدي بقوة ونشاط».
وأضاف: «هذا املوقف ليس مشكلة الريال فقط، بل لجميع الفرق»، 
الفرص حني تسنح لك»،  أن تغلق خطوطك وتستغل  وتابع: «يجب 
معتربا أن األمور خرجت عن سيطرة املريينجي لبضعة دقائق خالل 

املباراة.
عىل  املباراة  ندر  لم  يشء.  أي  يحدث  أن  املمكن  من  «كان  وأضاف: 
النهاية. تعقدت  النحو األمثل. ال تنتهي املباراة بالطبع قبل صافرة 
األمور بينما كنا متقدمني بهدفني ونتمتع بزيادة عددية، لكن لحسن 

الحظ حصدنا ٣ نقاط أخرى».
وتطرق املدرب اإليطايل إىل تألق العبه فينيسيوس، مؤكدا: «لم أفعل 
التي يستحقها.  شيًئا. فقط اعتمدت عليه ومنحته الفرصة والثقة 

يحظى اآلن بالثقة والتوفيق ويعتاد عىل اللعب أكثر يف العمق».
الربازييل فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، عىل تعرضه  وعلق 
من  العارشة  الجولة  يف  برشلونة  مواجهة  خالل  عنرصية  إلساءة 

الدوري اإلسباني.

اإلسبانية:  ماركا  صحيفة  أبرزتها  ترصيحات  يف  فينيسيوس،  وقال 
«واقعة الكالسيكو؟ أعتقد أنهم يستحقون عقوبات شديدة، حتى ال 
يفعلوا ذلك مرة أخرى. يف ذلك الوقت قررت عدم قول أي يشء ألنني 

كنت أركز عىل املباراة».
وأضاف: «كان الضغط كبريًا عيلَّ، ولم أر مثل هذا الضغط الكبري من 
النادي  ربما ألنني كلفت  ذلك،  أعرف سبب  ال  قبل عىل العب شاب. 
الكثري من املال. النادي واملدربون عرفوا الجودة التي أمتلكها، وبمرور 

الوقت سأكتسب الخربة والثقة».
وتابع فينيسيوس: «كنت دائًما هادًئا. لم أكن أهتم بما ُيقال. ال أعتقد 
أنني األفضل يف العالم اآلن أيًضا. أستمع فقط لألشخاص املوجودين 

يف النادي وللمقربني يل».
واختتم املهاجم الربازييل: «كارلو أنشيلوتي سبب تطور مستواي؟ إنه 
يطلب مني دائًما أن أظل مركزًا، وأحياًنا أفقد الرتكيز لكنه يذكرني 
باستمرار. يف مباراة شاختار عندما فعلت شيًئا لم يعجبه، قال يل، إذا 

ترصفت كذلك مرة أخرى، سأخرجك».
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إدلب/متابعة الزوراء:
أطلق ناشطون وصحفيون عاملون يف مناطق 
الشمال السوري، الخاضعة لسيطرة «الجيش 
الوطني السـوري» املدعوم مـن تركيا، حملة 
عنوانهـا «ال تكتمـوا األصـوات»، للدفاع عن 
الحريـات اإلعالمية، واملطالبـة بوقف حمالت 
االعتقال التي يتعرّض إليها الناشطون بسبب 
التعبـري عـن آرائهـم، وتسـليط الضـوء عىل 

أخطاء الجهات املسيطرة هناك.
وشـارك ناشـطون صورهـم وهـم يغلقون 
الحملـة،  بأيديهـم تحـت عنـوان  أفواههـم 
وطالبوا «الجيش الوطني السوري» والرشطة 
العسكرية التابعة له بوقف اعتقال اإلعالميني، 
عـىل خلفيـة التعبـري عـن آرائهـم وانتقـاد 

تجاوزات الفصائل العسكرية يف املنطقة.
وقـال الصحفي وأحد مؤسـيس الحملة ميالد 
شـهابي، إن الحملـة انطلقـت بعـد اعتقـال 
الناشـط أحمد الربهو، بسبب منشورات عىل 
موقع «فيسـبوك»، بتهمة «اإلسـاءة للجيش 

الوطني».
وأوضـح أن الهدف منها هو تصحيح مسـار 

املؤسسـات العاملـة يف الشمال السـوري، يف 
محاولة لوقف هذه التجاوزات.

وأضاف شـهابي أن الحملة لـن تتوقف حتى 
إنهـاء اعتقال الناشـطني الذين يعـّربون عن 
آرائهـم يف القضايـا السياسـية واالجتماعية 
واالقتصاديـة، ويف التجـاوزات الحاصلـة من 

عنـارص الفصائـل املحسـوبة عـىل «الجيش 
الوطني السوري».

وأّكـد أنه من واجـب اإلعالميـني «الوقوف إىل 
جانـب املظلومـني، وأن يكونوا صـوت الحق، 
حتـى ال تنحـرف تلك املؤسسـات عن مسـار 
الثورة السورية، بعد ١٠ سنوات من تضحيات 

الشعب السوري».
وقـال الناشـط مهند مخـزوم، تحت شـعار 
الحملة، إنه «من املعيـب كتم أصوات األحرار 
من مؤسسـات تتبنى وترفع علـم الثورة، إّن 
ناشـطي الثورة هم أداة تصحيح املسار ومن 
الواجـب عىل هـذه املؤسسـات حمايتهم، ال 

اعتقالهم وتكميم أفواههم».
وقد وّثق «املركز السوري للحريات الصحفية»، 
التابع لـ»رابطة الصحفيني السوريني»، وقوع 
١٠ انتهاكـات ضـد اإلعالم يف سـورية، خالل 
سبتمرب/أيلول، من قبل أطراف الرصاع كلها، 
وذلـك يف ارتفاع ملحوظ يف وتـرية االنتهاكات 
عّمـا وثقه املركـز خالل األشـهر املاضية من 

العام الحايل.
ويف تقرير أخري ملنظمة «مراسلون بال حدود»، 
تذّيلـت سـورية مجـدداً قائمـة الـدول التي 
تفرض قيـوداً عىل العمـل الصحفي، وجاءت 
يف املرتبة الــ١٧٣ من أصل ١٨٨ بلداً شـملها 
مـؤرش املنظمة الحقوقية، بعد أن وصفتها يف 
تقريرها السابق بأنها واحدة من أكرب سجون 

الصحفيني يف العالم.
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كابول/ أسوشييتد برس:
فتـح مسـلحان عىل دراجـة ناريـة النار عىل صحفـي إذاعي 
يف سـيارته يف العاصمـة األفغانية كابول، مـا أدى إىل إصابته 

بجروح طفيفة.
ورصح نائـب املتحدث باسـم حركة «طالبان» بـالل كريمي، 
لوكالة «أسوشييتد برس»، بأن الصحفي يف «إذاعة جمهورية 
إيران اإلسـالمية»، عيل رضـا رشيفي، نجا مـن الهجوم الذي 

وقع يف وقت متأخر من ليلة الجمعة.
وقال كريمي: «نحن نحقق للعثور عىل الجاني». ولم تعلن أي 

جهة مسؤوليتها عن الهجوم عىل الفور.
ويأتي الهجـوم بعد أيام فقط من إعالن هيئة مراقبة إعالمية 
أفغانيـة عن أكثر مـن ٣٠ حالة عنف وتهديـدات بالعنف ضد 
الصحفيـني األفغان، خـالل الشهرين املاضيـني، ونحو ٩٠ يف 

املائة منها ارتكبتها حركة «طالبان».
وأخـرب رشيفـي «أسوشـييتد برس» أنـه كان يقود سـيارته 
إىل املنـزل عندما فتح رجـالن يركبان دراجة ناريـة النار عىل 
سـيارته. وقال: «رصاصة أطلقت من اليسـار ملست شفتي»، 

مضيفاً أن «شظايا زجاج النوافذ أصابت عيني اليرسى».
وتظهر صور سـيارة رشيفـي املتداولة عىل وسـائل التواصل 
االجتماعي ما ال يقل عن ثقبني يف إحدى نوافذ السيارة. وقال: 

«بدآ بإطالق النار من األمام، وهربت إىل املقعد الخلفي».
ومنـذ انسـحاب القـوات األمريكيـة مـن أفغانسـتان أواخر 
أغسطس/آب، قتل ثالثة صحفيني يف أفغانستان. أعلن تنظيم 
«داعـش» مسـؤوليته عن هجوم شـنه مسـلحون مسـتهل 
أكتوبر/ترشيـن األول، راح ضحيتـه الصحفي سـيد معروف 
سـادات، يف واليـة ننغرهار الرشقية، مع ابـن عمه واثنني من 
عنـارص «طالبـان». وقتل مراسـل وكالـة «راهـا» عيل رضا 
أحمدي ومذيعة قناة «جهان صاهات» نجمة صادقي بهجوم 

انتحاري يف مطار كابول، يف أثناء عمليات اإلجالء.
كانت أفغانسـتان عىل الدوام موقعاً خطرياً لعمل الصحفيني. 
وذكرت «لجنة حماية الصحفيني»، مسـتهل سـبتمرب/أيلول، 
أن ٥٣ صحفيـاً قتلـوا يف البالد منذ عـام ٢٠٠١، بينهم ٣٣ منذ 

.٢٠١٨
ففي يوليو/تمـوز، قتل املصور من وكالـة «رويرتز»، الحائز 

جائزة «بوليتزر» دانيش صديقي، يف أثناء تغطيته االشتباكات 
بـني «طالبـان» وقوات األمـن األفغانيـة. وعـام ٢٠١٤، كان 
صحفي مـن «وكالة األنباء الفرنسـية» وزوجته وطفاله من 
بني تسعة أشخاص قتلوا عىل أيدي مسلحني من «طالبان»، يف 

أثناء وجودهم يف مطعم داخل أحد فنادق كابول.

هويش منه/ا.ف.ب:
بسـجن  فيتناميـة  محكمـة  قضـت 
خمسـة صحفيـني لـ»انتهاكهـم الحقـوق 
الديمقراطيـة»، مـا أثار انتقـادات حادة من 
الواليات املتحدة للحملـة األمنية التي تشّنها 

الحكومة الشيوعية عىل حرية التعبري.
وتسارع حكومة فيتنام املتشددة عادة لقمع 
املعارضـة، وسـجن الناشـطني والصحفيني 
وأي معـارض يحظى بعدد كبري من املتابعني 
عىل «فيسـبوك»، املسـتخدم بشكل واسع يف 

البالد.
ويشري معارضون إىل أن الحكومة تبّنت نهجاً 
أكثر تشدداً حيال املعارضة، منذ أعيد انتخاب 
نغوين فو ترونغ زعيماً للحزب الشيوعي، بعد 

مؤتمر رسي عقد يف وقت سابق من العام.
وقضـت محكمة يف مدينة كـن تاه (جنوب) 
بسجن خمسة أشـخاص يعملون يف صفحة 
إلكرتونية للمواطنـني الصحفيني.  إخباريـة 
وُحكـم بالسـجن أربعة أعـوام ونصف العام 
عىل مؤسس صفحة «باو ساش» (الصحيفة 
النظيفة) عىل «فيسبوك» تريونغ تشاو هوو 

دان، الـذي يتطـرق يف منشوراتـه إىل قضايا 
اجتماعية مثرية للجدل والفساد.

ولفتـت وكالة األنبـاء الفيتنامية الحكومية، 
نقـًال عن وثائق املحكمـة، إىل أن مقاالت دان 
تضّمنت «أفكاراً رجعيـة وتتعمق يف محتوى 

ال يتناسب مع مصالح البالد».

وحكم عىل باقي املتهّمني األربعة بالسجن ما 
بني عامني وثالثة أعوام. وحظر الخمسة من 
العمل يف مجال الصحافة، ملدة ثالث سـنوات 

بعد انقضاء فرتة سجنهم.
وأفاد الناطق باسـم الخارجية األمريكية، نيد 
برايـس، بـأن الحكم يندرج يف إطـار «اّتجاه 

مقلـق» يقوم عىل اعتقـال العاملني يف مجال 
الصحافـة وأي مواطن «يمـارس حقوقه يف 
حرية التعبـري وحرية الصحافـة». وأضاف: 
«فهمنـا أن مجموعة الصحفيني هذه رّكزت 
عىل إجراء تحقيقات إعالمية تتعلّق بالفساد، 

وهو أمر ال يشّكل جريمة بالتأكيد».
وتابع برايس يف بيانه: «تدعو الواليات املتحدة 
السـلطات الفيتنامية إىل اإلفـراج عن هؤالء 
الصحفيـني الخمسـة وجميـع األشـخاص 
الذيـن اعتقلوا من غري وجه حق، والسـماح 
لجميع األفراد يف فيتنام بالتعبري عن وجهات 
نظرهم بحرية ومن دون الخوف من التعرّض 

لالنتقام».
الصحفـي  عـىل  ُحكـم  يوليو/تمـوز،  ويف 
اإلذاعـي فام تيش ثان، وهو ناشـط معروف 
مؤيد للديمقراطية، بالسـجن خمس سنوات 
ونصف السـنة، بتهمـة نرش معلومـات تعد 

معادية للدولة عىل «فيسبوك».
وتحتل فيتنام املرتبة ١٧٥ من بني ١٨٠ دولة 
عىل مـؤرش «مراسـلون بالد حـدود» لحرية 

الصحافة.
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مينداناو/ا.ف.ب:

قتـل صحفي فيليبيني بالرصـاص يف منزله، كما أعلنت  امـس األحد رشطة األرخبيل 
الـذي يعترب أحـد أخطر األماكن يف العالم بالنسـبة إىل الصحفيـني، حيث يفلت معظم 

القتلة من العقاب.
وأُردي أورالنـدو دينوي، وهو مراسـل أحد املواقـع اإلخباريـة الفيليبينية ومقدم عىل 
إذاعة «إنريجي إف إم»، بسـت رصاصات عىل يد مسـلح اقتحم شـقته يف بانسـاالن يف 

جزيرة مينداناو، كما أوضح رئيس الرشطة املحلية بيرت غلني إيبونغ.
وتـويف الصحفي عىل الفور، كما أوضح إيبونغ، مضيفاً أنه فتح تحقيق لتحديد دوافع 
القتل.وقـال إيبونغ لوكالة فرانس برس: «إحدى الزوايا التي نأخذها يف االعتبار، عمله 

صحفياً... لكن ال أحد يستطيع إعطاءنا أي دليل ملموس حتى اآلن».
ودينـوي هو الصحفي الحـادي والعرشون الـذي ُيقتل منذ وصـول الرئيس رودريغو 

دوتريتي إىل السلطة يف ٢٠١٦ كما أفاد االتحاد الوطني للصحفيني يف الفيليبني.
وأمـر رئيس الرشطـة الوطنية الجنرال غيريمـو إليازار بإجراء تحقيـق كامل، وتعهد 

بحماية وسائل اإلعالم من الهجمات.
ويف تقريـر صدر خالل الشهر الجاري، صنفـت لجنة حماية الصحفيني التي تتخذ من 
نيويورك مقراً لها، الفيليبني يف املرتبة السـابعة عىل املؤرش العاملي لإلفالت من العقاب 

الذي أُنشئ يف عام ٢٠٠٨، مع ١٣ جريمة قتل طالت صحفيني، وما زالت  مجهولة.

الرباط/متابعة الزوراء:
قالت لطيفة أخرباش، رئيسـة الهيئة العليا لالتصال السـمعي البرصي املغربية، إنه 
لـ“تأمـني اإلسـهام الفعال لإلعالم يف ترسـيخ املمارسـات االنتخابيـة الديمقراطية، 
نحتاج يف جميع املجتمعات إىل ثالثة رشوط: أوال، منظومة قانونية ونصوص تنظيمية 
ذات طبيعـة ديمقراطية فيما يخص حرية التعبري، حرية املشاركة؛ وثانيا، ممارسـة 
إعالمية مهنية وملتزمة باألخالقيات الصحفية؛ وثالثا، تقنني مسـتقل يضمن ولوجا 
منصفا لألحزاب السياسـية إىل اإلعالم ومعالجة محايدة ونزيهـة للعملية االنتخابية 

برمتها“.
وأضافـت أخربـاش، يف نـدوة نظمها املنتـدى املغربـي للصحفيني الشبـاب، برشاكة 
مـع مجلس أوروبـا بالربـاط، أن ”املواكبـة اإلعالمية لإلذاعـات والقنـوات التلفزية 
السـتحقاقات ثامـن ت٢ ٢٠٢١ تحيل عىل مجموعة من التسـاؤالت يتعني االشـتغال 
عليهـا جماعيا؛ بينها: ما هي سـبل الرفع من قدرات املؤسسـات اإلعالمية يف تغطية 
االنتخابـات بطريقـة مبتَكـرة؟ ومـا مدى تملـك الفاعل السـيايس لثقافـة إعالمية 
ومهـارات تواصلية؟ وكيف يمكن تقوية موقع الكفاءات النسـائية وتيسـري ترقيها 

داخل املنظمات السياسية والجمعوية واملهنية؟“.

تونس/متابعة الزوراء:
العليـا  الهيئـة  قـرار  تداعيـات  تتواصـل 
البـرصي  السـمعي  لالتصـال  املسـتقلة 
(الهايكا) وهي الهيئة املسؤولة عن تنظيم 
القطاع السمعي البرصي يف تونس بإغالق 
قناة ”نسـمة“ و“إذاعـة القـرآن الكريم“ 
وسـط تسـاؤالت عمـا إذا كانـت الالئحـة 

ستشمل مؤسسات إعالمية أخرى.
وأثارت القرارات الكثري من الجدل واملخاوف 
عىل حرية الصحافة والتعبري يف تونس. وبدأ 
الكثـريون يطرحون السـؤال عّمـا إذا كان 
الهدف مـن تلك اإلجراءات بالفعل تصحيح 
خلل قائم يف السـاحة اإلعالمية بتونس، أم 
السـعي نحو الحد من حرية التعبري وقمع 

املؤسسات الصحفية.
وأعلنـت الهيئـة العليا املسـتقلة لالتصال 
السـمعي البرصي عن اتخاذها قرار إغالق 
قنـاة ”نسـمة“ التلفزيونية التـي يملكها 
املرشح السـابق لالنتخابات الرئاسية نبيل 
القروي والـذي تم توقيفـه يف الجزائر منذ 

شهرين.
وحسـب بيـان للهيئـة فقـد تـم ”حجـز 
تجهيزات البث الرضوريـة للقناة املذكورة 
وقطع البث عنها نظرا ملمارستها نشاطات 
بـث دون إجـازة“، وذلـك بعدمـا ”ماطلت 
القناة يف تسـوية وضعيتهـا القانونية منذ 
سـنة ٢٠١٤ رغم مسـاعي الهيئـة يف هذا 
اإلطار مـن خالل املراسـالت واالجتماعات 
املتعددة“، فضال عـن ”تضمن ملف القناة 
شـبهات فسـاد مـايل وإداري إضافـة إىل 

املـرشف  أن  باعتبـار  اسـتقالليتها  عـدم 
عليهـا قيـادي يف حـزب سـيايس، وهو ما 
انعكـس عـىل مضامينهـا اإلعالميـة التي 
أخلّت يف جـزء منها بمبادئ حرية االتصال 
السـمعي البـرصي وضوابطهـا، خاصـة 
خالل االنتخابات وهو ما ضمنته الهيئة يف 
تقارير سابقة لها وجهتها إىل الهيئة العليا 

املستقلة لالنتخابات“.
وبـررت الهيئـة العليـا لالتصال السـمعي 
البرصي قرارها بإيقاف بث ”إذاعة القرآن 
الكريـم“ بمـا اعتربتـه ”توظيـف اإلذاعة 
للرتويـج لخطابـات الكراهيـة للتحريض 
عىل العنف“. وتتبع اإلذاعة مؤسـس حزب 

الرحمة اإلسالمي سعيد الجزيري.
وسـبق أن أكـدت الهيئـة يف بيـان أن قرار 
إغالق محطـة تلفزيون ”الزيتونة“ املقربة 
من حزب النهضة اإلسـالمي اتخذ بسـبب 
عدم تمكن القناة من الحصول عىل رخصة 
بـث، علمـا أن القناة تعمل منذ سـنوات يف 

البالد.
وبنـاء عـىل مـا تقـدم، فـإن قـرار الهيئة 
اسـتند إىل املرسـوم ١١٦ يف آخـر املطـاف، 
بعد اسـتنفاد كـل اإلمكانيـات املتاحة كي 
تسـتجيب القناتان واإلذاعة إىل املقتضيات 

القانونية يف املجال.
وأكد رئيس الهيئة العليا املستقلة لالتصال 

السـمعي البرصي النـوري اللجمي أن تلك 
القنـوات بقيت تبث بطريقـة غري قانونية 
منذ سـنوات، ولم تحصل عىل رخصة البث 
نظـرا للعديد من األسـباب ”من بينها عدم 
احرتامها للمقتضيات القانونية وضلوعها 
يف إشكاليات سياسـية وارتباطها بأحزاب 

سياسية“.
وأكـد اللجمـي إمكانيـة إعـادة النظـر يف 
امللفـات الخاصة بتلك القنـوات ولكن بناء 
عـىل أرضيـة أخـرى تتضمـن االسـتجابة 
لجملة من الرشوط، مـن بينها أال يوجد يف 
مجلس إدارة أي قناة أشـخاص مسؤولون 

يف أحزاب سياسية.
وأضاف اللجمـي أن واقع الحال بالنسـبة 
إىل القنوات التي اسـتهدفها القرار مختلف 
”ففي قناة ’نسمة‘ نجد نبيل القروي الذي 
أسـس حزبا، و‘قنـاة الزيتونـة‘ املدعومة 
من حزب النهضة ومؤسـس ’إذاعة القرآن 
الكريـم‘ مقرب مـن زعيم حـزب الرحمة، 
وبالنسبة إلينا الدمج بني السياسة واإلعالم 

هو مزج خطري“.
وأعلـن اللجمي عن وجـود ”ملف آخر يهم 
القنـاة التي ُطلـب منها التوقـف عن البث 
وهي قناة ’حنبعل‘، وإذا لم تستجب لطلب 
الهيئـة بتوقيـف البـث بطريقـة تلقائيـة 
سـيتم اللجوء إىل الحجز، نحـن نعامل كل 
القنوات عىل نفس املسـافة، وبعد استنفاد 
كـل اإلجـراءات نضطـر إىل اتخـاذ قرارات 
بشأنها“. وتوقفت قناة ”حنبعل“ عن البث 

الجمعة املايض تنفيذا لقرار الهايكا.

غـري أن املعارضـني لقرارات الهيئـة العليا 
لالتصال السـمعي البرصي اعتـربوا األمر 
تصفية حسابات سياسية وربطوا بني قرار 
إغالق قناة ”نسمة“ وبني التوجه السيايس 
ملالكها نبيل القروي باعتباره حليف حزب 
النهضـة والخصم السـيايس األول للرئيس 

قيس سعيد.
وقال املدير العام لقناة ”نسمة“ زياد الريبة 
إن ”نسـمة“ لم تكن يوما قناة خارجة عن 
القانـون بمـا أنها أبرمت عقـدا مع الدولة 
التونسية ما قبل الثورة. وأوضح أن القناة 
سـعت يف أكثر من مرة لتسـوية وضعيتها 
مع الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي 

البرصي إال أنها وجدت مماطلة منها.
وأكد املمثل القانونـي للقناة املحامي نزيه 
الصويعي أن املسـار القانوني للقناة حاليا 
بيد الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي 
البرصي، وذلك إمـا بتأييد حجز املعدات أو 

عدمه.
وأكـد الصويعـي أن هناك مسـارا قضائيا 
يتعلـق باملحكمة اإلدارية إىل جانب املسـار 

القانوني.
وقـال زيـاد الريبـة إن رجل األعمـال نبيل 
القـروي يسـاهم بــ١٧ يف املئـة فقـط يف 
القناة. وطرح الريبة التساؤل حول توقيت 
قرار الهيئة، وأشـار إىل أن اإلشكال املرتبط 
بتسوية امللف مطروح منذ عام ٢٠١٨ فلماذا 
يتم اتخاذ هذا اإلجـراء يف عام ٢٠٢١؟.ورّد 
اللجمي بأن مطلب تسـوية الوضعية ليس 
حديثـا وبالتايل ال يمكن القـول إنه مرتبط 

بظرفية سياسية، ثم بكون قرارات من هذا 
النوع صدرت من قبل ولكن صُعب تنفيذها 
لكون تلـك القنوات كانت تتوفر عىل سـند 
سـيايس قوي حـال دون تنفيـذ القرارات 
تمثل ”يف كرس غري قانوني لألختام، وقمنا 
باتخاذ قرار الحجز من جديد وهذا ما قمنا 
به مع قناة الزيتونة التي عاودت الكرة من 

جديد وتبث حاليا من مكان آخر“.
ونبـه العديد مـن املراقبـني واإلعالميني إىل 
وجـود تجـاوزات عـّدة يمارسـها اإلعالم 
التونـيس منذ عـام ٢٠١١، وأكـدوا اخرتاق 
املال السـيايس للتحول الديمقراطي، حيث 
وّجه اإلعالم والرأي العام وشّكلهما لصالح 

وجوه سياسية محددة.
وانطلقـت الكثري مـن القنـوات واإلذاعات 
والصحـف التي كان وراءهـا رجال أعمال 
وكـل منهم كان يسـري عـىل منهجه وعىل 
الخط السـيايس الذي يـروق له، مما خلف 

الكثري من املشكالت السياسية.
وأكد مديـر قنـاة ”نسـمة“ أن القناة هي 
أوال مؤسسـة تجاريـة وأن لديهـا رشكاء 
أجانـب ومـن الـرضوري مراعـاة رأيهـم 
ومصلحتهـم قبـل تغيـري طبيعـة الرشكة 
كمـا طلبت الهيئة، كما أكـد أن قرار إغالق 
القنـاة سـينعكس عىل العاملـني فيها من 
صحفيني وموظفـني والبالغ عددهم ٢٠٠ 
شخص عىل األقل.ويعول الكثريون عىل ما 
سـيعلن عنه الرئيس التونيس قيس سعيد 
قريبـا بخصوص خارطـة طريق يف تونس 

كي تتضح الرؤية.

No: 7590   Mon    1     Nov    2021العدد:   7590    االثنين    1    تشرين الثاني     2021



äÏÿìfl@·éb”
  هـل هنـاك أجمـل مـن أْن يـأرسك املرُء 

بمواهبه املتعددة؟
إنَّ خصائـص اإلبـداع؛ وتعـدد املواهب إذا 
اِجتمعْت يف فرٍد أحالته إنسـاناً متواضعاً؛ 

ومملوء ثقًة من الداخل.
إنَّ اجتمـاع الثقة مـع التواضِع سـتحيلُه 
حتمـا إىل صانع للحياة؛ وهـل التواضع اٌال 
الشعور املتنامي بالقـدرة؛ واملعرفة؛ وهل 

هو اٌال حصيلة الجمع بينهما.
 إنَّ الذين يجيـدون األداء يف أكثر من حقل 
معـريف؛ ويحققـون ذات التأثري يف املتلقي؛ 

هـم يف الحقيقة إٌنما يحققون اِنسـجاماً؛ 
وتماهياً كبرياً بني قدراتهم؛ وارادتهم. وعىل 
الرغـم مـن أنَّ االرادة؛ والقـدرة تقعان يف 
خانة الصفات النفسية من حيث التبويب 
اٌال أنهمـا ال يعمالن ما لم تكن املوهبة هي 
القادح لهما؛ فالقـدرة واالرادة ال تمنحان 
املرء إمكانية التعبري عنهما بشكل إبداعي 
فنـي دون حضـور املوهبـة؛ وبغياب هذه 
املوهبة سـتلجأ القدرة؛ واالرادة إىل وسائل 
أخـرى للتعبـري عـن ذاتهمـا؛ ويف الغالـب 
ستكون طريقة خالية من اإلبداع؛ كاللجوء 

إىل وسائل عضلية مثالً.

إن املوهبـة ملكة؛ وبذرة مودعة يف أحشاء 
املبدع؛ وال يمكن تصنيعها أبداً.  

إن املعيار الذي نسـتخدمه يف عملية الفرز 
بـني الكٌتـاب؛ واملبدعـني ينبغـي أن يركن 
إىل مقـدار ما ُيحدثـه فينا مـن اِنفعاالت؛ 
فاالنفعال صورة متحركة؛ ومهمة الكاتب 
املمسـك بالخيوط التي تحرك هذه الصور 
هـو عملية منـح هـذه الصـورة الحرارة 

الالزمة لتحقيق ديمومة االنفعال.
كنت قد كتبت قبل أشهر مقال عن االستاذ 
لطيـف؛ ويف حينهـا ركـزُت يف املقـال عىل 
موهبـة فـن إدارة الحـوار التـي يجيدهـا 

برباعـة االسـتاذ لطيـف؛ غري اني أشـعر 
بالحيـاء من االسـتاذ لطيف ألنـي أهملُت 
دون قصد مني جوانباً مرشقًة يف مسـريته 
اإلبداعية؛ فاألستاذ لطيف مبدُع استثنائُي؛ 
وخطرُي؛ فهو يجمـع بني القاص؛ والناقد؛ 
واملحقق؛ وكاتب سرية من الطراز الرفيع؛ 
باإلضافـة إىل الكتابـة يف مواضيع التنمية 
البرشيـة؛ وهنا اسـتحلفكم باللـه إال يعد 
األستاذ لطيف موهبُة فذُة؛ وقيمُة معرفيُة 

جبارةُ.
تحيـة لك أيها املعلم الـذي يمطرنا كل يوم 
ادباَ؛ وتواضعاً؛ وعلماَ؛ وإنسانيًة. والسالم
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عـن  الحبكة الرسديـة وجدلية وفلسـفة فهم النص 
النثري الرسدي القصيص ومنطـق صياغته بمقاربة 
مفهوميـة متبلورة يف ذهن الـذات املبدعة عن  جدلية 
منطـق فهم النـص الرسدي املُصـاغ، أو املُبـدع وفق 
رؤيـة الذات املبدعـة، ومقصده التأليفـي بالتايل هي 
املقاربـة املفهوميـة الشاغـرة مسـاحات فارغـة يف 
ذهن الذات املبدعة، وذلـك وصوال لحبكة رسدية ذات 
تماسـك يف بينتهـا الجسـدية غري مفككـة األوصال، 
فخيط الدفوقة الرسديـة معرض لالنقطاع إذ لم تول 
الذات املبدعة العناية، واالهتمام بذاك الخيط الرسدي 
الدقيق... بسـؤال: ـ ما معنى ذلك يـا صديقي فكنت 
خارج اإلطار ولم أفهم شئيا مما تقوله؟!.. اإلجابة:ـ 
أدناه سـنجيب ... فيمكنك كـذات مبدعة النظر بعني 
فاحصة لحبكة ذياك النص الرسدي وسـيطرة تقديم 
حبكة رسدية متجددة يف املفهوم والرؤى غري ماشـية 
بخفة بخط مستقيم، بسؤال ما معنى ذلك:ـ (...) عىل 
سـبيل املثال بادئة األحداث يف العمـل النثري الرسدي 
القصيص تكون بمنطقة ما وحيز مكاني ُموظف من 
الذات املبدعة عىل أن األحداث حدثت بمنزل، أو مكتب، 
أو سـوق، أو جامعة أو أي كـان فليس من الرشط يف 
يشء السـري يف خط مستقيم  بمعنى ليس من الرشط 

يف يشء تقديم أحداث متتابعة متتالية بالتايل للفصول 
املكونـة للبنية نصك الرسدي يمكن أن تسـري يف خط 
متعرج بفصول حاوية لبنية نصك الرسدي املصاغ، أو 
املبدع عن مقصد تأليفي بتكنيك مسيطرة عليه هوس 
اإلرصار عىل إخفاء حقائق لتحفيز الذات املتلقية عىل 
البحـث عنها عىل أال ينفصل خيـط الدفوقة الرسدية 
تحـت إلحـاح البحث عـن حبكـة رسدية متجـددة.. 
وبالتايل (عليَّأالتأكد من بلورة مفهومي الصحيح عن 

النـص الرسدي ذاته قبل التطـرق لجدلية منطق فهم 
النص الرسدي ألجل ذلك كما هو معلوم يتكون النص 
الـرسدي النثري القصيص يف بينتـه الرسدية من عدة 
أبنية رسدية صغرى و كربى، وذلك بحسب مجهودات 
” ليفي اسـرتاوش“ و“روالندر بـارت“ وغريهم ممن 
اجتهد يف الشأن املتخص بأبنية النص النثري الرسدي 
القصـيص، فالبنية الصغـرى مكونة مـن تتابع عدة 
مقاطع رسدية مسـتوحاة إما مـن عوالم واقعية، أو 
عوالـم متخلية، والجمـل الرسدية ذاتهـا مكونة من 
جمـل صغـرى وهي عبـارة عـن مبتدأ، وخـرب وفعل 
فاعـل ومفعول بـه، بالتايل الجمل الكـربى عبارة عن 
تتابع للجمل الصغـرى، والبنية الكربى للنص النثري 
الرسدي القصـيص متخصصة باللغة املسـتخدمة يف 
الـرسد القصـيص بحوارها مـع ذاتها داخـل (بنية)! 
نصك الرسدي ونموها يف عقل الذات املتلقية بحسـب 
املعجـم اللغـوي الراسـخ يف مخليتـك كـذات مبدعة، 
والتوظيـف الدقيق لأللفـاظ  جدليـة معطية دالالت 
مؤولـة بحسـب نظريـة التلقـي لـ“روبـرت يوس“ 
و“إيـزر“ بالتايل هي البنية املختص بالنحو، والرصف 
وجدليـة مفهـوم قواعد اللغة املسـتخدمة يف صياغة 
النـص الرسديـة النثـري القصيص املؤديـة إىل ترابط 
وتماسـك، وإخبار وإبالغ ال شـائبة فيـه فيما يتعلق 
الحبكـة  إىل  األدبية..بالعـودة  النصـوص  بسـمات 

الرسدية ومنطق فهم النص النثري الرسدي القصيص 
فالحبكـة الرسدية وصياغة النص ذاته فنون وتكنيك 
يجـب النظـر والعناية بشأنه فصياغـة النص األدبي 
عن مقصـد تأليفي يؤدي إىل نتائج قد تؤول بحسـب 
نظريـة التلقي وتفرس كنتاج يحسـب لصالح منطق 
فهـم النص الرسدي وذلك بحسـب الحبكـة الرسدية 
املتصالحـة مع املقصـد التأليفي من الـذات املبدعة، 
فالنص األدبي  سـواء أكان الصويف ، أو العبثي العامد 
عـىل توظيف الـذات املبدعة لشخصيـات عبثية تعمد 
عىل نسف مجهود اآلخرين وتسفيه وجودهم والتقليل 
من شـأنهم ، بمعنـى أن الشخصيات تعبث وتسـفه 
كـل يشء يف الكـون وال تألو جهدا يف هـدم مجهودات 
اآلخريـن كشخصيات عبثيـة تافهة ال تعـرف معنى 
للحياة، والنص النثري القصيص السـرييايل القائم يف 
حبكته الرسدية املتمحـورة يف صياغة وبناء األحداث 
ككـل عـىل فكرة حلـم الشخصيـة املحوريـة بمعنى 
بشكل بآخر تصاغ، أو تبـدع األحداث بمقصد تأليفي 
من الذات املبدعة عىل أن األحداث للعمل الرسدي ككل 
مـا هو إال عبارة عن حلـم للشخصية املحورية كأدب 
سرييايل بحبكة رسدية متناثرة الخطوط غري واضحة 
املعالـم لكن يف الوقت نفسـه عّيل كـذات ناقدة وضع 
التساؤالت ما هو منطق فهم النص الرسدي القصيص 

املتصالح مع هذه الجزئية النقدية املهمة.
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إن لثالثيـة الجسـد واألنوثـة والذكـورة هويـة 

أسـطورية ، وفلسفة شـديدة التعقيد، وما زالت 

البحـوث التاريخيـة ، والنفسـية ،والبيولوجيـة 

عاجزة عن تحليلهـا ،وفهمها ، أو وضع مفهوم 

محـدد لهـا ، الن جدليتهـا مسـتمرة ومتحـدة 

ومتغـرية ،والرصاع املسـتفحل الدائر بني األنوثة 

،والذكورة من ناحية أنهما جسد ،وروح ،وكيان 

، وجدليـة أفضليـة احدهما عىل اآلخـر ، جعلها 

موضوعا أساسـا للفنـون بكل أشـكالها قديما 

وحديثـا، وخصوصـا الفنـون األدبيـة الحديثـة 

التـي عـرب عنهـا   ، الروائـي  املتمثلـة يف الفـن 

املبدعـون كـل بطريقتـه الخاصة التـي تخضع 

يف معظـم األحايـني لثقافتـه، وفكـره ووضعـه 

النفيس االجتماعي ، فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا 

بأنماط السـلوك البرشي، والتجارب اإلنسـانية 

، وخصوصـا تلـك التـي يعارصها املبدع نفسـه  

،ونحـن نتفـق مع الدكتـورة منى الـرشايف فيما 

ذهبـت إليـه ،  وهنا تبـدو العالقة بـني الثالثي ( 

عـالوي- ياقوت - عفاف) كأنها مثلث من نار ال 

يسـمح ملن هم خارجه بالدخول أو االقرتاب منه 

عالقـة دهشة طفولية تكتشف العالم بواسـطة 

اكتشاف الجسـد مرتكـزة عىل ثنائيـات محرية 

تجمع بني العاطفة، والرغبة ، االجتياح ،واالرتواء 

النقص واالكتمال ، - حسنا إليكما جسدي افعال 

به ما تريـدان أن كان األمـر يريحكما هل انضو 

عني ثوبـي ؟وراحت تنزع ثوبها الشفاف ، فبان 

نهداهـا العاجيان اللذان طاملـا أرساني ، وراحت 

عفـاف تنظر إىل جمال جسـدها غـري مصدقة ، 

وانتابنـا الجفول ، فاسـتدارت نحونـا وقالت : - 

ما بلكما ؟ هيا  ارتعا بجسـدي الذي تتمنيان. لن 

أوفر شـيئا يريحكما عىل اإلطـالق أنتما تعرفان 

معزتكمـا يف نفيس حتـى لو كان األمـر يؤذيني 

ويشعرني باالهانة ، لكنني مسـتعدة ملجاراتكما 

ما دام األمر يسعدكما  . 

والعمليـة اإلبداعية الفنية بالدرجـة األوىل ، هي 

عمليـة تصعيـد وتعويـض وتحويـل، وإحـالل 

وإبـدال وحذف وإضافـة ، يجريهـا األديب أثناء 

تأليفه نصه األدبي ، وقد نقل الكتاني عن فرويد 

رأيـه يف األعمال اإلبداعيـة الروائيـة أن :الدوافع 

النفسـية لدى املبدع ، إذ تعترب أنماطا من األحالم 

املكبوتـة ، والرغبات الدفينـة  ، فالجنس ركيزة 

أسـاس تدور حولها األعمال األدبية، إذ يعد غاية 

الخرتاق املحرم، وقد اسـتطاع النتـاج اإلبداعي، 

إِنَّ يوظف الجسـد داخل إعماله األدبية، إلضفاء 

معنى ايروتيكـي جديد، وألنَّ الناحية الجنسـية 

تمثل حساسية يف مجتمعاتنا؛ كونها تدخل دائرة 

املحرم، فالكتابة الجنسية أو النص الجنيس، هو 

آلة لغوية كتابية تنظريية، ومن السهل التحكم يف 

صياغة توظيفها  ومن املتعارف عليه يف أوساطنا 

األدبية والثقافية، إِنَّ الجسـد شكل أهمية كبرية 

يف حيـاة النـاس ؛ كونـه ذا قيمة روحيـة كبرية، 

فالحديـث عنه أجـده مرهوناً باملناسـبة، فكما 

نعلم أَنَّ لكل حادث حديث، أي أَنَّ النتاج األدبي ال 

ينفرد بالحديث عن الجنس، بل يحّمل - نتاجه - 

موضوعات عّدة، فتطور املجتمع أسهم يف تطور 

أسـاليب الكتابـة وتجاوزهـا للمكبـوت ، ونحن 

نتفق مع الدكتورة وسن مرشد  فيما ذهبت إليه، 

ويف رواية ( بيت السـودان) للروائي  املبدع محمد 

حياوي  تناول موضوعة الجنس لغاية إنسـانية 

عالج فيهـا انحـراف املجتمع ، لبعـض العادات 

،والتقاليد، وتحاول الراوية اإلفادة من كّل اآلليات 

الرسدية لتطوير نّصها، ودعمها ما أمكن بأفضل 

الرشوط الفنّية، عىل أالَّ تخّل بالطابع العام حتى 

ال يخـرج النـص إىل فن رسدي آخـر، وال ُيْشَرتَُط 

عىل الراوية االعتماد عىل الضمري األّول املتكلّم، بل 

قد تتقّنع بضمائر أخرى تخّفف من حّدة الضمري 

املتكلّـم وانحيازه، برشط أن يعـرف املتلقي ذلك 

لكي ال تتحّول إىل سرية غريّية، بحيث يظّل امليثاق 

التعاقدي بـني الكاتب، واملتلقي قائماً ،وواضحاً، 

كمـا ترتكز الرواية عىل آلية الرسد االسـرتجاعي 

التي تقوم بتفعيل عمل الذاكرة وشـحنها بطاقِة 

استنهاض حرّة ،وساخنة للعمل يف حقل السرية 

الذاتيـة ، ولعـل أهـم ميـزة عند الروائـي محمد 

حياوي  ، اسـتخدمه تقنية حداثوية جديدة هي 

طريقة املونتاج السينمائي ، وتقنية الفالش باك  

، والسارد وهو يدون مذكراته الشخصية لكشف 

املسـتور، واملخفـي يف املجتمـع العراقـي ،واهم 

قضيـة يف الرواية هي ارخة األحداث السياسـية  

،والقضايـا املصريية ، بطريقـة رسدية مشوقة 

األنسـاق الظاهـرة تدل عـىل الجسـد، والجنس 

،والدعـارة ، واألنسـاق املضمـرة تدل عـىل النقد 

البناء ، والقضايـا املهمة التي طرحها ،وعالجها 

الروائي املبدع محمد حياوي

باسـم الدين نهارا ، وترشب العـرق ليال ، فمثلك 

يرى الناس كما نفسه .

  تميـزت روايـة بيت السـودان  بقـدرة الروائي 

حيـاوي عىل قـوة السـبك ،وربـط املوضوعات ، 

والحبكة القوية يف تصارع األحداث التي تصل إىل 

الذروة ،وشـعرية الكتابة حتى أن املتلقي عندما 

يبدأ بقراءة الرواية  ال يسـتطيع تركها للتصوير 

الرائـع ، والخيال الخصب ، وتسلسـل األحداث ، 

وقوة الكلمات املوحية ، والحوارات الجميلة.

إن آليات تشكل الالوعي االجتماعي تتمحور حول 

ثالث آليات اللغة ، املنطق ، املحرمات االجتماعية 

، بحيث تقوم هذه اآلليـات بنقل جميع األفكار، 

واملشاعر ، واألعمال ، والتصورات املخالفة ، وغري 

املستساغة اجتماعيا ، إىل الالوعي       أو الالشعور 

، وتمنـع وصولها بالتايل إىل الوعي ، أو أن تصبح 

شـعورية   ،وربما يكون اكـرب دليل عىل ذلك هو 

ما جاء ذكره للراوي  ،وهو يصف النساء اللواتي 

ترى وراء حشمتهن دعـوة صامتة إىل الخطيئة، 

فكانت مشاعرها تختلط عليها ! ايشفق عليهن 

؟ أم يحتقـر أزواجهـن الذين يسـريون كالديوك 

،وهم يظنون أنهم يمتلكون دجاجة محتشمة يف 

البيت لـم يقربها احد  ،وذات ليلة دخلت خيمتها 

وكانت تتهيأ للنوم ، فداهمتها واحتضنتها بقوة 

وأنا أتنشق عطرها واقبـل كتفيها وزنديها . أما 

هـي ، فقـد بهتـت أول األمر ، لكنهـا رسعان ما 

راحـت تدفعني عنهـا وهي تصيـح : ابتعد عني 

يا مجنون . ماذا تفعـل ؟ أرجوك اتكرني. لكنني 

كنت متشبثا بها بكل قوتي ، حتى سـقطنا معا 

عىل الرسير ، فاعتليتهـا كاملجنون ، وأفرجت ما 

بني ساقيها ، ثم فجأة ، أمسكت رايس ونظرت إىل 

عيني ، وراحت تربت عىل خدي وتقول : - اهدأ يا 

صغريي اهدأ ، اهدأ، فانتبهت لنفيس وأنا ارتجف 

، فخلصت جسدها مني ، ووقفت. 

وهـذا الكـالم يف عمقـه ، يـيض آفـة مـن اآلفات 

؟  املسـتفحلة  النفسـية  والعقـد  االجتماعيـة، 

فحولـة الرجل الرشقـي تحطمها املـرأة الرشقية 

صمتـا ،ويف الخفاء!وكما شـكل الجسـد الشهوة 

،والرغبة يف الرواية عىل لسـان الـراوي الذي ظهر 

يف مراحل كثـرية من الرسد شـهوانيا، يرغب بكل 

امـرأة يلتقي بهـا ، فنـراه يقول : لزمنـا الصمت 

أنـا وعفاف ، وبعد قليـل ، نهضت ياقوت وغادرت 

الغرفة فوبختني عفاف بشدة ، ونهضت وصعدت 

فوقـي ، ووضعت يدهـا حول عنقي مـن دون أن 

تطبقهما ، شـعرت بالحرارة فـوق بطني . كانت 

تنظـر إيل وقد تخشبـت يف انتصابتهـا ، ثم راحت 

تزحزح عجيزتها فوق بطني، وانحنت فوقي حتى 

المسـت قالدتهـا انفي ، وغطى شـعرها وجهي ، 

وشـعرت بشفتيها املمتلئتني تطبقان عىل شفتي 

، ثم سـحبت العبـاءة فوقنا وراحـت تنزلق فوقي 

بحركـات متوالية ، فحاولت قلبهـا لكنها رفضت 

وتشبثت بقوة : اشـششش ال تتحـرك. ابق هادئا 

، اسـتمرت بحركتها حتى فرغت ثم ألقت برأسها 

فـوق صـدري . يحـدث كـل يشء يف العـراق عـىل 

خلفية هذه األحاسيس . صعود التمرد واملقاومة، 

االنتفاضة الشعبية ، الحصار االقتصادي الظالم ، 

االحتالل األمريكي ، سـقوط صـدام ، تنامي نفوذ 

القـوى اإلسـالمية وأخـريا االنهيـار املريـع لبنية 

املجتمع العراقـي ومنظومته األخالقية حتى تأتي 

نهاية صادمة تضعنا أمام سـؤال جوهره :     هل 

من حد فاصل بني القسوة والجنون  ؟

www.alzawraapaper.com
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للشاعرة ..الشعر دفقات شعورية تحمل رقة الصدق واملعاناة 
.. فتصـب كلمـات ٍ تنطلـق مـن دواخـل الشاعـر ، لتبث عرب 
املفردات املتوهجة سـيمفونية ً تعزف نغمـاِت الحلم والخيال 
تـارة ..وترانيم األلم املتجـذر تارة أخـرى . والشعر الحقيقي 
يرتجـم املشاعر املكبوتة عرب ترنيمات ناطقة ، تنسـج نداءات 

الذات الشفيفة بمفردات والفاٍظ تعبريية مكتظة بالدالالت .
زرعتَك شجرَة زيتوٍن يف قصائدي

عُش عصافريَك يف كفي
ربطُت قفالً بالشجرِة

 الٔحلُم إّنَك تأتي وتحضنني
 كطفلٍة مدللة آٍه من زيِف األحالم

    فالشاعـرة يف نصهـا الشعـري تتكئ عىل همـس يغلب عىل 
جمله سمات تنبض بالحب وااللم والتوهج العاطفي باسلوب 
رسدي درامـي  ..اضافة اىل توظيفها نربة االسـرتجاع والتذكر 
التي صارت فاعلـة يف نصها برؤية تاملية مشبعة باالنتظار..
فهـي تدخـل عالم نصها اسـتهالال بضمـري املتكلم(االنا) كي 
تحقـق التوحد يف االداء ما بني الذات والذات الجمعي االخر من 
خـالل التعبري عن اشـكالية املوضوع بكل مـا فيه من حقائق 

تسهم يف تصاعد النص دراميا..
اما نحن فنـرى ان الشعر.. مغامرة تتجـاوز الواقع وتخترص 
املسـافات الجملية بتوظيف تقنية االنزيـاح.. بلغة مشحونة 
صورهـا  بجمـال  للذاكـرة  املسـتفزة  اللفظيـة  بايحاءاتهـا 
وحلميتها وتشكلها الجميل املكثف..الرافض للتاطري والقوالب 

الجاهزة..
أمُد يدي وال أصلها

فينشد الكناري :
إن البـاب الـذي أطرقـُه جـدار

فأرىض بتطوال الحبال
وارسم حروف اسمك يف يدي

من بني طابور الوجوه
أعانق وجهاً يشبه وجهك

فالشاعرة تنسج عواملها عرب فضاءات منفتحة عىل آفاق داللية 
مشبعة بها الذاكـرة الشعرية املنتجة فتتشابك عندها االلفاظ 
بنهـج ايحائـي.. ترميزي..كي تخلق الجملـة الشعرية الحاملة 
بصورها املتجاوزة لواقعها واملسهمة يف ايقاظ مكامن الشعور 
وبعث التوترات السـيكولوجية لحظة الخلق الشعري التي هي 
نتاج محصلة قوى الشاعر ومكتسباته الحياتية ورؤاه الخاصة 
بشعرية ترقى من املحسـوس اىل الذهني بالتقاط  الجزئي من 
الوجود واالشـياء لخلق عواملها الجمالية واالسلوبية املتعددة..

التي تسهم يف بناء نص متجاوز للمألوف.....
ـ أتطل عيل من نافذة
رسمتها عىل حائطك

ـ رسقت حقيبة
ساعي الربيد
الطرق بابك

فالشاعـرة تخلق صورها الشعريـة التي هي ( احدى العالقات 
البارزة يف االدب الحداثي) كما يقول (اتلمان كراتسو) ..بتكثيف 
العبـارة وعمق املعنى كونها تهدف اىل ايقـاظ مكامن الشعور 

وبعث التوترات السيكولوجية لحظة الخلق الشعري......
وبذلك قدمت املنتجة(الشاعرة) نصوصا اعتمدت  الحوار الذاتي 
مع رسد شعري جاذب يعتمد اللفظة املوحية..اما يف نصوصها 
الصورية القصرية جـدا فتعتمد التكثيف وااليجاز واالختزال يف 
الجمل الشعرية وابتعاد عن االسـتطرادية الوصفية.. فكشفت 
عن رؤيتهـا التي تتصـل بطبيعتها الذاتيـة وتكوينها الفكري 
والروحـي وظـروف حياتهـا والواقـع.. باعتمادهـا الوحـدة 
والكثافـة املركـزة وانزيـاح لغتها عن املألـوف واعتماد ضمري 

املتكلم ..

 ُهـَو اآلَن َال ُرؤيا َوال رأيَّ ِعنَدُه

َعقيـٌم َعِن اإلْنجاِب َوالُروُح َحاِئرَة

ُه ُيريُد ِمَن الَال َشـيَء َشْيئاً َوَمدُّ

ِغواياُت ذكرى ِفـي الَخَياالِت َباِئرَة

ُتطوُِّقُه الخيباُت عن كلِّ محنٍة

َوُفسحُتُه قٌرب يضيُق وُيِظلُِم

َويحكي : -  لهم عن أُغنياٍت بلكنٍة

تؤِرُقُه جداً ، يبوُح ... ويكِتُم

لوا أنا ذلَك املنيسُّ اّما َتزَمَّ

ُبطوَن املسافاِت التي ليَس َتظَهُر

َوكنُت عىل نزِف الجراحاِت أُحَمُل

َوأُحَرُق يف ناِر الشتاِت َوأُصَهُر

أُغاِدُر وحدي غرَي أّني َسأرَكُب

لِوحدي ووجُه األُفِق والصوُت َيذَهُب
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يعـد التهـاب املفاصـل الروماتويدي هو 
حالة من أمـراض املناعـة الذاتية تحدث 
عندمـا يهاجم الجهـاز املناعي للشخص 
إىل  ويـؤدي  السـليمة،  الجسـم  أنسـجة 
التهـاب وألـم يف املفاصل، عـادة ما تؤثر 
أعـراض التهـاب املفاصـل الروماتويدي 
والقدمـني،  واملعصمـني  اليديـن  عـىل 
ولكـن يف الحـاالت الشديـدة.و يمكن أن 
يلحـق الرضر بأعضـاء الجسـم األخرى 
مثـل الجلـد والعينـني والرئتـني والقلب 
واألوعيـة الدمويـة، وعىل الرغـم من أنه 
صعـب الشفاء التام من هـذه الحالة، إال 
أن التشخيص املبكر يمكن أن يسـاعد يف 
تقليـل حدوث أى مخاطـر أو مضاعفات 
املفاصـل  التهـاب  يبـدأ  و  املسـتقبل  يف 
الروماتويـدي ببـطء، وعـادة مـا تظهر 
األعـراض وتختفي من وقت آلخـر، فإذا 
تمكنت من اكتشـاف األعراض يف املرحلة 
األوىل، فيمكنـك التعامل معها بسـهولة، 
وفيمـا يـيل 6 عالمـات مبكـرة اللتهاب 
املفاصل الروماتويدي عليك البحث عنها.

التعب املفرط
التعب هـو أحد األعـراض الشائعة لهذه 
العالمـات  الحالـة، حتـى قبـل ظهـور 
الواضحة مثل آالم والتهاب املفاصل، فقد 
يشعر الشخص املصاب بالتهاب املفاصل 
الروماتويـدي بالتعب الشديد واالكتئاب، 
حتـى  للقيـام  الدافـع  يفتقـرون  وقـد 
بمهامهـم اليوميـة، ألن الجسـم يبدأ يف 

استخدام كل الطاقة ملحاربة االلتهاب.
فقدان الوزن غري املربر

يبـدو أن آالم املفاصل وفقـدان الوزن 
غري مرتبطني، ولهذا السـبب غالًبا ما 
تمـر هذه األعـراض دون أن يالحظها 
أحد، ويعد فقدان الوزن غري املربر مع 
التعـب لفـرتات طويلة مـن األعراض 
املبكرة اللتهاب املفاصل الروماتويدي، 
إنـه تأثري غري مبارش لاللتهاب الناجم 

عـن الهجـوم عـىل األنسـجة، حيـث 
تشعر بالتعب والحمى وتفقد شهيتك 

ويف النهايـة تفقـد وزنـك.
تصلب املفاصل

قد تالحظ تيبًسـا يف مفاصلك خاصة يف 
الصباح، وتظهر نوبات تصلب املفاصل 
أيًضـا عىل مـدار اليـوم بعد فـرتة من 
الخمول، فقد تشعر بضيق يف معصميك 
وركبتيك وقدميك، والذي يمكن الشعور 
بـه عـىل جانبـي الجسـم، يف البدايـة، 
سـتزول الصالبـة مـن تلقاء نفسـها، 
ولكن بعد فرتة سيبدأ باالستمرار لفرتة 

أطول مع مرور الوقت.
التنميل والوخز

يمكن أن يؤدي التهاب األنسجة أيًضا 
إىل الضغـط املفـرط عـىل أعصابـك، 
ويمكـن أن يـؤدي بمـرور الوقت إىل 
التنميـل والوخـز يف يديـك وقدميك، 
عندمـا تضغـط عـىل مفاصلـك، قد 
تشعـر باأللـم وسـتجد صعوبـة يف 
القيام حتى باألعمال األساسية مثل 

امليش ونقل يشء من مكان إىل آخر.
انخفاض يف نطاق الحركة

 قد يؤدي تصلـب املفاصل إىل صعوبة 
ىف الحركـة، ويف املرحلـة األوليـة مـن 
التهـاب املفاصـل الروماتويـدي، قـد 
يواجـه الشخـص صعوبـة يف تحريك 
الرسـغ ذهاًبا وإياًبـا وأداء التمارين، 
ومع مرور الوقت سوف يتطور املرض 
ويبـدأ يف إتالف األربطـة واألوتار، مما 

يجعل من الصعب ثنيها وتقويمها.
احمرار املفصل

يمكن اللتهاب املفاصل الروماتويدي 
أيًضا أن يجعل املفاصل تبدو حمراء، 
بسـبب التهـاب األنسـجة، إىل جانب 
ذلـك، يعـد تغـري لـون الجلـد حـول 
مفاصل اليدين والقدمني أمرًا شائًعا 

أيًضا لهذه الحالة.

تضع معظم األرس للفتاة قوانني وأحكاماً وحدوداً 
يجب أن تسري عليها وال تخرج عن نطاقها مهما 
وصل بها األمر، ويعترب أفراد األرسة تلك القوانني 
أنهـا الحصـن األمني للفتـاة للمحافظـة عليها، 
فخوفهـم عليها قد يدفعهـم إىل وضعها يف دائرة 
مغلقة محاطة بسلسـلة طويلـة من املمنوعات، 
التـي قد تخلق جـواً من الضغوط، نظـراً لرفض 
بعض الفتيـات هذه املمنوعـات، إذ يعتقدن أنها 
تتصـدى لحريتهن الشخصية وآرائهن املسـتقلة 

وتتدخل يف كافة شؤونهن.
السـبب الرئيـيس للممنوعات يتمثـل يف العادات 

وخوف األرسة عىل الفتاة:
سلبيات وإيجابيات قائمة املمنوعات:

أن لكـل عملـة وجهـني، وكذلك األمر مـع قائمة 
وحـدود املمنوعات التي توضـع للفتيات من قبل 
األهل، فمن أهم سلبياتها أن سلسلة املحظورات 
والعيـب قد تضع الفتـاة يف حالة قلق وتوتر، وقد 
تفعل أشياء دون علم عائلتها وهي بسيطة جداً، 
لكـن خوفها مـن ردة فعل العائلـة وتوقعها أنها 
ممنوعـة يجعلهـا تحت الضغط بشكل مسـتمر 
خوفاً من الوقـوع يف املحظور لدى عائلتها، ومن 
هنا قد تنشأ املشاكـل العائلية املتعددة من حيث 
كـرس املمنوعـات من قبـل الفتـاة، باإلضافة إىل 
انعدام الثقة بالنفس واالنطـواء لالبتعاد عن كل 

أنشطة الحياة خوفاً من ارتكاب األخطاء.

أمـا اإليجابيات فتكون عندمـا يتم توضيح األمر 
للفتاة، فإذا تم إقناعها بأن هذه القائمة من أجل 
مصلحتهـا، ورشح لهـا أهميـة كل أمـر ممنوع 
وسـبب رفضه يف جـو أرسي جميل، فـإن الفتاة 
تتقبل وتتفهم األمـر، وتتم األمور برصاحة تامة 
بـني األرسة، وتنشـأ عائلـة مسـتقرة متفاهمة 
وواضحـة، كما أنها تقتنـع باملمنوعات والحدود 

املفروضـة عليهـا وتطبقهـا وهـي مؤمنـة بها 
فتسـتوعبها بشكـل أكـرب، وذلـك يعطيهـا ثقة 

بالنفس وباألهل وبالحرية املرشوطة الناجحة.
رد فعل الفتيات عىل املمنوعات املفروضة:

تختلـف ردود أفعـال الفتيات عـىل ثقافة العيب 
واملمنوعـات، وحسـب وضـع األرسة وتنشئتهـا 
االجتماعيـة، فقـد تتقبـل بعـض الفتيـات هذه 

املمنوعـات حـني تأتي مـن األرسة يف جو أرسي 
جميـل ورصاحة وتوضيح سـبب املنـع، فيما ال 
تتقبل أخريات ذلك ويمارسـن هذه املمنوعات يف 
ظـل غياب الرقابة األرسية، ومـن هنا أركز عىل 
تعزيز الرقابة الذاتية لدى الفتاة، وأنها ال تحتاج 
إىل خـرق قائمة املمنوعـات األرسية أو أن تكون 
لها قائمة ممنوعات من األساس، فهي ناضجة 
وتعرف الصح من الخطأ سواء بوجود األرسة أو 

بغيابها
6 طرق تجعل الفتاة تتعامل مع قائمة املمنوعات 

دون أن تشعر بالكبت:
-1تعزيـز الثقـة بالنفـس وتقويـة الشخصية، 
وأن تضع الفتاة لنفسـها حـدود حريتها ضمن 

الرشوط املوضوعة من قبل األرسة.
-2املرونة وتقبل قرارات األرسة.

-3مناقشة األرسة يف قائمة املمنوعات، واختيار 
األوقات املناسـبة لذلك، وطرح اآلراء بهدوء دون 

انفعال لتفهم وجهة نظرها.
-4االقتنـاع بأن األرسة تبحث عن مصلحة الفتاة 

وليس منعها.
-5اكتسـاب ثقـة األهـل وتنفيـذ أوامرهم بحب 

وود.
6-تيقن الفتاة أنها جوهرة مصونة يجب الحفاظ 
عليهـا وإحاطتهـا بكـل حـب ببعـض القوانني 

للحفاظ عليها.
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يعمل حمام البخار عىل فتح مسـام البرشة، 
وبالتـايل يسـاعد عـىل التخلص مـن األتربة 
واألوسـاخ العالقـة بهـا، وينشـط الـدورة 
الدموية، هذا باإلضافة إىل أنه يخلصك بشكل 

فعال من الرؤوس السوداء. 
إذا كنـت ترغبـني يف الحصـول عـىل بـرشة 
صافيـة، فواظبـي عـىل عمـل حمـام بخار 
لوجهك واسـتفيدي من فوائده. يف السـطور 
القادمة سـوف أخربك بطريقـة عمل حمام 

البخار بنفسك يف املنزل.
١- قومـي بتنظيـف وجهـك جيـدا، وذلـك 
بواسـطة غسـول مناسـب لنـوع برشتـك. 
وقومي بعمل سـكراب خفيـف للتخلص من 

الخاليـا امليتـة، ويمكنك اللجوء إىل سـكراب 
بيكربونـات الصوديـوم واملاء املناسـب لكل 

أنواع البرشة.
٢- اغيل ما يقرب من ٢ لرت من املاء.

٣- يمكنـك إضافـة مـن ٣ إىل ٤ قطـرات من 
الزيوت العطرية املفضلة لديك، أو وفقا لنوع 
برشتك. فمثال لتنعيم البرشة الجافة اضيفي 
ماء الـورد وللبـرشة الدهنية زيـت الليمون 
أو الربتقـال أو أوراق النعنـاع الطازجـة. أما 
البرشة العادية فيمكنـك إضافة قطرات من 
زيت جوز الهند أو الالفندر. وملشاكل الحبوب 

استعيني بزيت الشاي.
٤- ضعي منشفة كبرية عىل رأسـك، وعريض 

وجهك للبخار عىل مسـافة ٢٠ سـم حتى ال 
يحرتق جلـدك. كرري العمليـة خمس مرات 

ويف كل مرة انتظري دقيقتني.
٥- قومي بتطبيق خلطة طبيعية عىل وجهك 
بعـد التعرض للبخـار للحصول عـىل أفضل 
النتائـج. يمكنك خلط ملعقة مـن الشوفان 
والعسـل واملاء الدافئ مع بعضهـم جيدا ثم 
طبقيها عىل وجهك ملدة ٢٠ دقيقة واغسـليه 

باملاء البارد.
٦- ال تنيس ترطيب برشتـك بعد االنتهاء من 
عمل حمام بخار للوجه، وذلك إما باستخدام 
الكريـم الخاص بك أو االتجاه إىل أحد الزيوت 

الطبيعية كزيت جوز الهند. 
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مـن  العديـد  الرمـان  لدبـس 
الفوائـد الصحية لخفض نسـبة 
املناعـة،  وتعزيـز  الكولسـرتول 
ويسـتخدم يف إعـداد السـلطات 
وتتبيـل األطباق املختلفة. جرّبي 

صنعه يف املنزل بنفسك.
املقادير: 

4 أكـواب عصـري رمـان مصفى 
من البذور

½ كوب سكر
¼ كوب عصري ليمون

الطريقة: 
عىل نار متوسطة، ضعي عصري 
الرمان، والسكر، وعصري الليمون 
يف قـدر غري مغطى، وقلبيه حتى 

يذوب السكر تماًما.
اخفيض النـار واتركيه يغيل ملدة 

سـاعة، أو حتـى يصبـح رشاًبا 
غليًظا.

يف  صبيـه  ثـم  يـربد  اتركيـه 
برطمانـات زجاجيـة واحفظيه 

يف الثالجة
يمكنـك إضافة ملعقـة كبرية من 
السماق له وإن كان ذلك اختيارًيا، 

لكن اطحنيها ناعًما جًدا.

تعـد تربية األطفـال من الصغر 
أمر صعـب للغاية، حيث ال يريد 
أي شـخص أن ينشـأ أطفالـه 
غري أسوياء، فاألمهات يقعن يف 

األخطاء بحسن نّية.
و لكـن حسـن النّيـة ال يمنـع 
رضر هذه األخطاء عىل نفسـية 
أنـِت  لـذا  الطفـل،  وشـخصية 
بحاجة لتجنب األخطاء الكبرية 
التي تؤثر سـلباً يف الطفل، لذلك 
تعريف عـىل األخطـاء الكبرية يف 

الرتبية وكيفية تجنبها.
-1 أن تكوني مشغولة بأشـياء 

كثرية غري أطفالك
فكـري يف مـا يسـتغرق معظم 
وقتـك، مـا الـذي يمـأل معظم 
أفكـارك؟ هل أنِت عـىل علم بما 
يفعله أطفالك؟ نوعية قراءاتهم، 
املوسيقى التي يستمعون إليها، 
نوعية الربامج التي يشاهدونها؟ 
هـل تعرفـني أصدقاءهم؟ ومع 
وسـائل  عـىل  يتعاملـون  مـن 

التواصل االجتماعي؟
و إن كانـت إجابتـِك غري دقيقة 
ألنـِك مشغولـة بأشـياء أخرى 
غري أطفالـك، فحّويل تركيزك إىل 
أطفالـك، واجعليهـم أولويـة يف 

حياتك.
-2 رفض رؤيـة أطفالك بزاوية 

واقعية

ولكـن  أطفالنـا،  نحـب  نحـن 
ال يجـب أن يكـون هـذا الحـب 
أعمى، بالطبع علينا البحث عن 
اإليجابيـات يف أطفالنـا، ولكـن 
علينـا أيضاً أن نكـون واقعيني، 
حتـى  حقيقتهـم،  نـرى  وأن 
نتمكـن مـن مسـاعدتهم عـىل 
التي  التحديات  التطور وتخطي 

تواجههم.
ألخطـاء  مـربرات  إيجـاد   3-

أطفالك
”إنه طفل جيد، ولكن أصدقاءه 
سـيئون“.. ”إنها فتاة صالحة، 
ولكن املعلم ال يستطيع التعامل 
صحيحـة“..  بطريقـة  معهـا 
والكثـري من األعذار التي تجدها 
األمهات لتربير أخطاء أطفالهن 

وحمايتهم من العقاب.
و عندما يخطئ طفلك، ال تحاويل 
إيجـاد مـربرات وأعـذار، هذا ال 

يساعده عىل التعلم من أخطائه، 
وال يحميـه مـن الوقـوع فيهـا 
مرات أخـرى، فجزء من محبتك 
لطفلك هو تقويم أخطائه حتى 

يصبح إنساناً أفضل.
-4 عـدم االسـتجابة لتحذيرات 

اآلخرين
إذا أشـار معلم طفلك إىل سلوك 
تسـتمعي  فـال  لديـه،  مزعـج 
فقط، بل كوني إيجابية وافعيل 
شـيئاً لتخليص طفلـك من هذا 
السلوك، و إذا أخربتك صديقتك 
التي تثقني بها أن طفلك يسـري 
يف الطريق الخطـأ، فال تغضبي 
منهـا أو تدافعـي عـن طفلـك 
دون النظـر إىل ترصفات طفلك 
بموضوعيـة، خـذي التحذيرات 
وتـرصيف  الجـد،  محمـل  عـىل 
بإيجابيـة مـن أجـل مصلحـة 

طفلك.
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قد ال نعلم الكثري عـن حياة رواد الفضاء، لكن القليل 
مـن يعلـم أن رواد الفضـاء يصطحبـون معهـم يف 
رحالتهم الفضائية مسدسـات ناريـة، يعني ذلك منذ 
أول رحلة أجراها رائد الفضاء الرويس يوري غاغارين 

يف سيتينيات القرن املايض.
كما كان أول مسـدس حمله غاغارين إىل الفضاء من 
نوع ماكاروف، لكن بعد ذلك تم اسـتبداله بمسـدس 
الصيد بثـالث فوهات من نوع TP-82، لكن السـؤال 
الذي يطرح نفسه هو ملاذا يحتاج رائد الفضاء أسلحة 

نارية؟
اإلجابـة طبعا سـهلة جـدا، فرائد الفضـاء ال يحتاج 
السـالح يف الفضـاء ألن ليـس مضطـرا ملواجهة أحد 
طبعـا، لكن أي حالة هبوط ”خاطـئ“ عىل األرض يف 
منطقة حرجية أو برية، يحتاج منه حماية نفسه من 

هجوم الحيوانات املفرتسة. 

املسـدس من نـوع TP-82، كمـا يعترب سـالحاً قوياً 
بسـبطانة طولهـا 30 سـم، يـزن بدون ذخـرية 1.6 
كيلوغرام، كما يذكر أن حاالت مواجهة لدببة حصلت 
كمـا ورد يف كتاب ”الصواريخ والبرش“ للعالم املصمم 

بوريس يفسييفيتش. 
 يف هـذا الكتـاب قيـل ان: ”رائـدي الفضـاء اليكـيس 
ليونـوف وبافل بيليايف هبطـا إىل األرض يف 1965 يف 
تايغا شمال األورال، لكن وبسبب سوء األحوال الجوية 

احتاجت فرق االنقاذ للوصول إىل مكانهما عدة أيام.
كما أضاف يفسـييفيتش يف كتابه إن ”رائدي الفضاء 
تمكنـا من إخافة الدببة التـي كانت تقرتب من ضوء 
موقـد النار بإطالق األعرية النارية، مؤكدين فيما بعد 
TP- أن هناك حاجة ألسـلحة من نوع آخر، ويذكر أن
82 أوقف اسـتخدامه يف 2006، مـن دون اإلعالن عن 

نوع السالح الذي حل مكانه.
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تحتـلُّ نظافة املطبخ جزًءا ال ُيسـتهان به 
ـة التدبري املنـزيل. ويف اآلتي بعض  من خطَّ
النصائح يف التدبري املنزيل لحفظ األطعمة:

= الهـواء والرطوبـة عدوَّا الطعـام، وهو 
ما يسـتوجب التقليل من تعريضه للهواء 
داخـل  أثنـاء حفظـه  واملـاء، خصوًصـا 

جة. الثالَّ
لة يف حفظ  = طريقة التدبري املنـزيل املفضَّ
الطعام عموًمـا، واملطبوخ منه خصوًصا، 
تقـيض بوضعـه يف أوعيـة مـن الزجـاج، 
مفرَّغة مـن الهواء، ليومـني أو ثالثة أيَّام 
املجمـدة  يف  حفظـه  أو  الثالجـة،  داخـل 
ا السوائل فُتحفظ يف أكياس  (الفريزر). أمَّ

من البالستيك مفرَّغة من الهواء أيًضا.
جة  = الخـرضاوات والفواكـه داخـل الثالَّ
د من صالحيتها كلَّ يومني  تستوجب التأكُّ
أو ثالثـة أيَّـام. ويف هـذا اإلطار، ُتسـتهلك 
األطعمـة التـي قاربـت عىل الفسـاد عىل 
الخـرضاوات  ُغسـلت  حـال  ويف  الفـور. 
جة، فيجب  والفواكه قبل حفظها داخل الثالَّ
إيداعهـا تجـفُّ تماًمـا أوًَّال، أو تجفيفهـا 
جة،  بفوطة نظيفة قبل وضعها داخل الثالَّ
ومراجعتها كـّل يومني للتأّكد من جفافها 
تماًما، وإزالة األجزاء الفاسـدة منها، كي 
ال تتسبَّب يف فسـاد الخرضاوات والفواكه 

القريبة منها.
اذة تسـتوجب  =األطعمة ذات الرائحة النفَّ

فصلها عن األخرى.
ـدة تطهى  =الخـرضاوات والفواكـه املجمَّ
ا عند الرغبة  مـن دون إذابة الثلج عنها. أمَّ
ـدة والصلبة، فُتدع  يف عـرص الفواكه املجمَّ

هذه األخـرية جانًبا خارج الربَّاد حتَّى تلني 
(مـن دون أن تسـيح تماًمـا). ويف شـأن 
د داخل أوعية  اللحوم والدواجن، فإنها ُتجمَّ

جة. اة يف الثالَّ مغطَّ
السـائلة، كالشوربـات وعصـري  =املـواد 
ع  الليمـون الحامـض (أو الربتقـال) توزَّ
وعندمـا  الثلـج،  حافـظ  مكعبـات  عـىل 
ـد تماًما تنقـل إىل كيـس (أو عبوة)  تتجمَّ
بالسـتيكي أو وعاء من الزجاج. علًما بأن 
تجميد السوائل مبارشًة يف أكياس يجعلها 
تتخذ مكاًنـا كبريًا يف املجمدة، أو تعلق بني 

قضبان الرف.
بـني  البالسـتيك توضـع  =طبقـات مـن 
األطعمة التـي تلتصـق ببعضها ويصعب 
فصلها وقـت الحاجة، كالــ ”هامربجر“ 

والبيتزا املجمدة والـ ”بانيه“...
=املجمـدة (الفريـزر) تقيض بـأالَّ ُتكدَّس 
األطعمة داخلها، حتَّى يبلغها الهواء البارد 
عىل حدٍّ سـواء، مـع رضورة الحفاظ عىل 
د من سالمة الطعام  جة والتأكُّ نظافة الثالَّ

داخلها دوريًّا.
= األوعيـة املصنوعـة مـن الـ“ألومنيوم“ 
أو الـ“تيفـال“ ال تناسـب غـرض حفـظ 
الطعـام، خصوًصا ذلك الحـاوي الصلصة 
والحمضيات. عموًما، ُيغلَّف الطعام بورق 
القصديـر عـىل أن يقـرب هـذا األخري من 
سـطحه قدر اإلمكان، أو ُيلفُّ أوًَّال بطبقة 
ف بالقصدير  من البالسـتيك، مـن ثمَّ ُيغلـَّ

بعدها.
=ال يوضع الطعام السـاخن يف الثالجة أو 

الـ“فريـزر“، بل يدع يربد يف حرارة الغرفة 
قبـل ذلـك. ولتجميـد اللحـوم والدواجن، 
ع حسـب  ف وُتقطَّ ُتغسـل جيًِّدا، ثـمَّ تجفَّ
الرغبـة، فُتلفُّ بالبالسـتيك. ومـن املُمكن 
أيًضـا حفظهـا نيئـة أو متبَّلـة بالبصـل 
والتوابـل أو البيض والبقسـماط وجاهزة 

للقيل أو حتَّى مطهية.
ع  ـف، ثم تقطَّ ولتجميـد الخرضاوات، ُتنظَّ
وُتحفظ داخل أكيـاس ُمفرَّغة من الهواء. 
وباإلمكان أيًضا سـلقها لخمس دقائق يف 
مـاء مغيل ُمضـاف إليه امللح، ثـمَّ وضعها 
ـى جيِّـًدا  مبـارشة يف مـاء مثلـج، فتصفَّ

وتحفظ، أو تجميدها من دون سلق.
ولتجميـد الفواكه، ُتزال األجزاء الفاسـدة 
ـع، ثـمَّ تحفـظ يف  منهـا والبـذور، وتقطَّ
يف  حفظهـا  أيًضـا  وباإلمكـان  جـة.  الثالَّ
صورة ”كمبوت“، من خالل سلقها لبعض 
ر وعصـري نصف حبَّة  الوقت يف ماء وسـكِّ
مـن الليمـون الحامض، ثم تركهـا لتربد. 

وتحفظ يف الـ“فريزر“.
ولتجميـد البقوليـات، هي ُتنقـع لليلة يف 
ة، ثمَّ ُتسـلق  املـاء، مع تغيـريه مرَّات عـدَّ
، ُتحفظ  ـى. ثـمَّ بصـورة نصفيَّـة، وُتصفَّ
البقوليـات داخـل أكيـاس ُمفرَّغـة مـن 
الهواء، وُتستخدم مبارشة يف الطبخة، من 

دون إذابتها.
ولحفظ األعشاب والخـرضاوات الورقيَّة، 
ف مـن الزوائد واألوراق  ُتغسـل جيًِّدا وتنظَّ
الذابلـة، ثـمَّ توضع يف فوطـة مبلَّلة داخل 
ع إىل قطع  جة، أوُتقطَّ كيس مثقوب يف الثالَّ

دة يف الـ“فريزر“. صغرية وُتحفظ مجمَّ
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من الـذي يتحّكم بقراراتك، قلبك أم عقلك؟ هـذا الجدل الطويل الذي 
استفاض فيه علماء النفس والفالسفة والكّتاب يمكنك أن تخترصيه 
بنظرة واحدة إىل طريقتك يف الكتابة. فلغة الجسـد تفضح الكثري عن 
شـخصية الفرد، وطريقتك يف اإلمسـاك بالقلم عند الكتابة، تدّل عىل 
شـخصّيتك العفوّية التي تتبع ما يميل عليها قلبها وأهواؤها؛ أو عىل 
العكس من ذلك، عىل شـخصيتك الرصينة، التي تفّكر ملّياً قبل أّتخاذ 

أّي قرار، وتتّرصف وفقاً لذلك.
- إذا كنت تمسكني بالقلم هكذا:

أنت يف الوسـط، وتتمّتعني بالشخصّية األكثر أّتزاناً من ناحية تحكيم 
القلـب والعقـل معـاً. أنـت ال تفّكرين فقـط باملنطق، ولكّنـك أيضاً 
تتّرصفني بطريقة غريزّية. ال تقفزين برسعة إىل إطالق االستنتاجات، 
ولكّن حكمك عىل األمور واألشـخاص يكـون دائماً عىل صواب. ومع 

أّنك تثقني بغريزتك، ولكّنك تتأّنني عند اّتخاذ أّي قرار بناء عىل ذلك.
- إذا كنت تمسكني بالقلم هكذا:

شـخصّيتك مّيالـة إىل اّتخاذ القـرارات بكّل هدوء وروّيـة ومنطق. ال 
تحّبني اإلرساع يف إنجاز األمور، بل تفّضلني أخذ كّل وقتك قبل وخالل 
أّي عمـل. أنـت متأّكدة إنّك ما لـم عالجت املواضيع بهـذه الطريقة، 
فسـتفلت األمور من يدك وال تسـتطيعني السـيطرة عليها، ما يؤّدي 
إىل الفشل الحتمي. بناء عىل كّل ما سـبق، ترين أّن الكثري من الناس 

يعتمدون عليك يف حّل مشاكلهم.
- إذا كنت تمسكني بالقلم هكذا:

عواطفـك هي من يتحّكم بك وبأفكـارك وتّرصفاتك. تميلني إىل اتّباع 
التّيار املسـيطر يف كّل املجاالت. عند وقـوع املشاكل، تّتخذين قرارات 
متّرسعـة، ال ترتكـز عىل أّي تفكري عقالنـي أو تحليل منطقي. وهذا 
يضعـك دائمـاً يف مواقف صعبـة، ما يجعلـك تغرّييـن يف آرائك مرّات 

عديدة.

دخل القاعة لحضـور حفل تكريمه اثر عودته للعراق ... بعد غياب دام 
اكثر من 15 عاما ...

انه كبري استشاري امراض القلب يف املستشفى امللكي بلندن ...
وعند مدخل القاعة اسـتوقفه منظر بائع جرائد كبري السـن مفرتشـا 

جرائده ...
اغلق عينيه ثم رسعان ما مافتحهما ...

تذكر مالمحه املحفورة يف ذهنه ...
جرجر نفسه ودخل القاعة ثم جلس غري ان ذهنه بقي مع بائع الجرائد ...

وعندما نودي عىل اسـمه لدى حلول فقرة تقليده وسـام االبداع قام من 
مكانـه ، بيد انه لم يتوجه اىل املنصة بـل توجه اىل خارج القاعة ... راح 
الكل ينظر اليه يف ذهول ... اما هو فقد اقرتب من بائع الصحف وتناول 
يده فسـحب البائع يده وقد فوجئ وقـال : عوفني يا ابني ماراح افرش 
هنـا مرة اخرى، رد عليه بصـوت مخنوق : انت اصال ماراح تفرش مرة 
اخرى ، بس تعال وياي ... ظل البائع يقاوم والدكتور يمسـك بيده وهو 
يقـوده اىل القاعة ... تخىل البائـع عن املقاومة وهو يرى عيون الدكتور 

تفيض بالدموع وقال : مابك يا ابني ؟
لـم يتكلم الدكتور وواصل طريقـه اىل املنصة والكل ينظر اليه يف دهشة 
ثـم انخرط يف موجة بكـاء حارة واخذ يعانق الرجل ويقبل راسـه ويده 

ويقول : انت ما عرفتني يا استاذ ”خليل ”؟
قـال : ال واللـه العتب عىل النظر ... فرد الدكتـور وهو يكفكف دموعه : 
انا تلميذك ”ضياء كمـال الدين“ يف االعدادية املركزية ... لقد كنت االول 
دائما ... وكنت انت من يشجعني ويتابعني سنة 1966 ونظر الرجل اىل 

الدكتور واحتضنه ...
تنـاول الدكتور الوسـام وقلده لالسـتاذ وقـال : هؤالء من يسـتحقون 

التكريـم ... واللـه مـا ضعنـا وتخلفنـا وجهلنـا إال بعد إذاللنـا لهم ... 
وإضاعـة حقوقهـم وعدم احرتامهـم وتقديرهـم بما يليـق بمقامهم 
وبرسـالتهم السـامية ... انه االستاذ خليل عيل اسـتاذ اللغة العربية يف 

االعدادية املركزية ... ببغداد ...
قصة حقيقية فيها عربة وفيها رد اعتبار ملن نذر نفسـه لخلق جيل من 

العلماء واالطباء لخدمة املجتمع .

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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مـا تفكر به اليوم قد يحـدث أمامك عىل الرغم 
مـن أنـه يشء غـري متوقـع. ربما كنـت تخطط 
بطريقة معينة للقيام بيشء ما، ويف النهاية ترصفت 

بصورة مختلفة تماما. 
حـاول أوال أن تفكر بطريقـة عقالنية بغض النظر عن 

النشاط الذي تقوم به حاليا.

مما تخاف اليوم؟ التواصل مع األشـخاص؟! 
ربما تمر بمرحلة صعبة جدا تربطك باملايض. 
عالقاتك الفاشلة ربما تجرح مشاعرك وتؤثر عىل 
حياتـك عموما. تخلص مـن الهواجـس التي تشغل 

تفكريك.

أفكـارك مختلفـة جـدا اليـوم، ولذلـك ربما 
يعارضك من حولـك ويقفون يف طريقك. ربما 
يحقد عليك هؤالء ويخافون من أن تكتشف شيئا 
جديـدا أو فكرة جديدة. ال تنس أنك الوحيد املسـؤول 
عـن ترصفاتـك وأنـك الوحيد الـذي تخطط ملسـتقبلك 

وليس أي شخص آخر.

سـتنعم بحياة عاطفيـة هادئة اليـوم. ربما 
تلتقي ببعض األشخاص واألصدقاء وستالحظ 
ترابطـا بينكـم لـم تالحظه مـن قبل. األسـابيع 
املقبلة تتميز بالهدوء واالستقرار. املوسيقى هي رس 
سـعادتك وهدوئك. اسـتمع إليها يف أي مكان. عليك أن 
تهتم بصحتك هذه األيام حتى تسـتمتع بأوقاتك خالل 

الفرتة املقبلة.

باسـتطاعتك اليوم حل القضايا الطارئة، ألن 
لديك الكفاءة والقدرة عىل تحليل املسـتجدات 
والوضع الحايل بأعصاب هادئة وأسلوب منطقي. 
تتعرض لبعض املضايقات من األهل بسـبب عالقتك 
بالحبيـب، لكنـك رسعـان ما تضـع حدا لذلـك. تشعر 

باإلرهاق اليوم بسبب كثرة الضغوط املحيطة بك.

عندمـا يقرتب مـن حولك إليك، سـيشعرون 
بحبـك وجودك وكرمك وتعاونـك. أما إذا كنت 
وحيـدا، سـتشعر أنـك منبـوذ من اآلخريـن. من 
الصعـب جـدا عليـك أن تفرس ترصفات مـن حولك، 
ولكـن يف الواقع املشكلة تكمن يف عدم التفكري يف األمور 

بطريقة موضوعية.

انفراجـة كبـرية عـىل املسـتوى الشخـيص 
والعاطفي. سـتعيش أياما جميلة خالل هذه 
الفـرتة، ولكـن عليـك أن تكـون واثقا يف نفسـك 
وواضحا تمتع باللحظات الجميلة واستغل الظروف 

الجيدة التي تمر بها اآلن.

خطوة حاسمة تحدد مستقبلك املهني اليوم، 
ويف حال تخطيت املوضوع فإن القادم سيكون 

أفضل وأكثر إرشاقا.
 فرتة متوترة مع الرشيك، ومن األفضل تقديم تنازالت 
طفيفة لتخطيها. إذا انتابك ألم خفيف يف الرأس عالجه 
بنفسك لكن إذا عاودك باستمرار فاألمر يتطلب معالجة 

طبية.

ربما يتدهور وضعك املادي من سيئ إىل أسوأ 
هـذا اليـوم. ال تحاول أن تعالـج هذه املشاكل 
اليوم. اسـتخدم كـل ما تمتلك من أمـوال إليقاف 
الكارثة التي أوشـكت عىل الحـدوث. حاول ان تكون 
هادئـا عند التعامل مع الشخصيـات العنيدة. ال تعتمد 

عىل اآلخرين.

تميـل إىل تفويض رشيـك حياتك يف كل أمورك 
وقضايـاك. ربما تدرك اليـوم أن هذا األمر غري 

جيد بالنسبة لك. 
سـتشعر أنك تدني نفسـك دون مقابل. يف الحقيقة، 
سـتشعر أنـك ال وجود لـك يف الحياة. عليك أن تسـتقل 

بنفسك عن اآلخرين. اتخذ كل قراراتك بنفسك.

أنت عاطفي جدا اليوم وربما تبتعد عن الواقع 
وتـرسح يف عاملك الخيـايل. ننصحـك بالراحة 
التامـة حتـى تسـتطيع التعامـل مـع القضايا 
الجـادة. اسـتعد وكـن قويا حتـى تسـتطيع إدارة 
املشاريع القادمة. أنت شخص متميز ولكن بحاجة إىل 

إدارة شؤونك بطريقة موضوعية.
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أن  املقربـني  أو  األصدقـاء  أحـد  حـاول  إذا 
يعطيـك بعض النصائح التـي تتعلق باملال أو 
االسـتثمار، فال تهتم بها! ربمـا يكون الشخص 
الـذي يسـدي إليـك النصيحـة ال خربة لـه يف مجال 
االسـتثمار والبورصة وقد تـؤدي نصائحه إىل كارثة. ال 

ننصحك باملشاركة يف األنشطة الجماعية اليوم.

1179 ـ تتويج فيليب الثاني ملًكا 
عىل فرنسا.

1897 - تأسيس نادي اليوفنتوس 
اإليطايل لكرة القدم.

1908 - السـلطان عبـد الحميـد 
الثاني يعني الرشيف حسـني أمريًا 

عىل مكة.
1911 - إلقاء أول قنبلة من طائرة 
حربية إيطالية وذلك خالل الحرب 

العثمانية اإليطالية.
1914 - قيـام الحرب بـني الدولة 
الروسية  واإلمرباطورية  العثمانية 

خالل الحرب العاملية األوىل.
1922 - مصطفى كمـال أتاتورك 
يعلـن قيـام الجمهوريـة الرتكية 
وإلغـاء النظام السـلطاني بصفة 

رسمية.
1945 - تأسـيس منظمـة األمـم 
املتحدة للرتبيـة والعلم والثقافة - 

يونسكو.
1950 - ظهـور أوىل طائرات ميغ 
15 يف هجوم عىل القوات األمريكية 
يف يالو وذلك أثناء الحرب الكورية.

1950 -الرئيـس األمريكـي هاري 
ترومـان يتعرض ملحاولـة اغتيال 
مـن  شـخصان  بتنفيذهـا  قـام 

بورتوريكو.
1952 - الواليـات املتحـدة تفجـر 
أول قنبلـة هيدروجينية يف التاريخ 
ووصـف  أنيتـوك»،  «بجزيـرة 
تفجريها بأنه أقوى من وهج ألف 
شـمس وبلغ اللهب ميلـني عرًضا 
وألف قـدم ارتفاًعـا وأحرق أرض 

الجزيرة تماًما.
1954 - انـدالع الثـورة الجزائرية 

والتي أدت الستقالل الجزائر.
1956 - مـرص تصـادر ممتلكات 
وسوريا  والربيطانيني،  الفرنسيني 

العالقـات  يقطعـان  واألردن 
الدبلوماسية مع فرنسا وذلك أثناء 

العدوان الثالثي.
1962 - االتحاد السـوفيتي يطلق 

أول مركبة فضائية إىل املريخ.
1964 - فتـح جـدار برلـني مؤقًتا 
وذلك للسماح بمرور الذين تجازوا 

سن الخامسة والستني.
القـدس  1968 - إرضاب عـام يف 
احتجاجا عـىل اإلدارة العسـكرية 

اإلرسائيلية للمدينة.
لوقـف  اتفـاق  توقيـع   -  1969
إطالق النار بني الحكومة اللبنانية 

ومنظمة التحرير الفلسطينية.
1973 - رشكات الطريان األمريكية 
تلغـي 160 رحلة يوميـة ملواجهة 
أزمـة الوقـود بسـبب منـع الدول 
العربيـة تصدير البرتول لها نتيجة 

حرب أكتوبر.

1977 - الواليات املتحدة تنسـحب 
من منظمة العمل الدولية.

حقـل  أكـرب  اكتشـاف   -  1977
لليورانيوم يف البحر األسود.

1980 - املركبة األمريكية فوياجر 
1 تبث صوًرا من زحل.

بعضويـة  تفـوز  مـرص   -  1982
مجلـس األمـن للمـرة الرابعـة يف 

تاريخه
1990 - جامعـة الـدول العربيـة 
تبدأ العمل رسمًيا من القاهرة بعد 
عودتهـا إليها من مقرها املؤقت يف 

تونس.
معاهـدة  تطبيـق  بـدء   -  1993
ماسـرتيخت بـني عـدد مـن دول 
النـواة  كانـت  والتـي  أوروبـا 

التأسيسية لالتحاد األوروبي.
1996 - انطـالق بث قناة الجزيرة 

من العاصمة القطرية الدوحة.
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غزل عراقي
ــروح ال ــى  عل ــنب  غص ــوالف  الس ــت  ظمي
ــزز يب ــي  ينحچ ــن  م ــدك  الص ادري  الن 
ــنني اس ــه  ان ــي  دم ــن  م ــزن  احل ــربت  وش
ــوز مع ــي  ل ــال  گـ ــن  م ــع  دمـ ــربته  وش
ــار اگص ــه  ايدي ــه  الوح ــا  م ــب  العن ع  ــز  اگم
ــز تگـم ــش  املام ع  ــر  العـم ــت  خلص
ــر ايطي ــح  جن ــدي  عن ــا  م ــل  احلب ــي  درخيل
ــزز احت ــك  واحبال ــر  انحص ــي  رجل دم 
ــح الري ــن  م ــد  يفس ــن  م ــزرع  ال ــوم  تل ال 
ــزز يف ـــير  س ــو  ل ــو  الـدف ــى  عل ــراد  الب
ــوع اضل ــا  وعليه ــرة  ــب صخ گل ــو  م ــك  وگلب
ــيهز ش ــك  بصخرت ــيم  نس ــي  حال ــا  وان

ÚÓóÉí@paäbjnÇa

Ò5«Î@Úó”

fiÏ‹yÎ@›◊bìfl

طريقة حملك للقلم تحدد إن 
كنت عقالنية أم عاطفية! الدكتور العراقي ضياء كمال الدين و بائع الجرائد

هل أواجهه بخيانته أم أصمت ونتزوج؟

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊
أفقي

1ممثلة مرسحية وسينمائية 
برزت يف دور األم يف مرسحية 

العيال كربت.
2ممثل كوميـدي مميز عمل 
ومدرسـة  شـلبي  هاللـو  يف 

املشاغبني
 o 3فيلـم لألطفال لدريد لحام

رد السؤال
4وقت حدوث اليشء o للسؤال 

o نصف خائف
5مشكلة منترشة (معكوسة) 

o تلبسه ولكن ال تراه
6صوت الجرس

7ممثـل مرصي راحـل وأحد 
أعضاء ثالثـي أضواء املرسح 

ونجم من نجوم الكوميديا
8نصف راجح o قص الصوف

فيـه  تـرددت  الـذي  9الفلـم 
عبـارة ”جـواز عرتيـس من 

فؤادة باطل“
10مـزق o ممثلـة ومطربـة 
سورية  اسـتعراضية  وفنانة 

كتبت مسلسل دنيا

رأيس
1ممثلة اشتهرت بدور البدوية 
خاصـة عبلة يف فيلم عنرتة بن 

شداد o زيارة دينية o فلق
2دفعة من الناس o من األوعية 

الدموية
3ممثلة مرصية عملت كثريا يف 
افالم عادل إمام oعكس رضاء

4مساعدة o حرف نفي
5فكـرة مقصودة غـري معلنة 
(معكوسة) o انثى الخيل oذكر 

اآلخرين بالسوء يف غيابهم
6فـرد o قـاد من قرطـاج من 
أعظـم القـادة العسـكريني يف 

التاريخ
o مـن  7خصائـص وصفـات 

األطراف o نصف مولع
8يضعه امللك عىل رأسـه o لب 

اليشء وجوهره oسقط
قـرشة  ذو   o وزنـا  9األقـل 

خارجية وفارغ من الداخل
10عائلة فريوز الفنية o ارتفاع 
واألهازيج  والطبول  املوسيقى 

احتفاء بالعروسني

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

أنا فتاة أبلغ 28 سـنة عىل أعيش 
قصة حب مع شـاب منذ سـنتني 
طبًعا القصة يف طريقها للمسـار 
الجدي فقط يف انتظار حل بعض 
املشكـالت العائلية التي قررت أن 
أصرب عليها، حتى تحل بإذن الله، 
لكـن املشكلة باتت تكمن يف كون 
حبيبي الـذي تربطني بـه عالقة 
حب عميقة من الطرفني والحمد 
للـه ينظـر لغـريي مـن الفتيات 
ومـن العائلـة بالتحديـد لكونـه 
ابـن عمي، فأجد لديـه محادثات 
معهن وعندمـا نبهته أجابني أنه 
يحبنـي فقـط، وكل هـذا ال يهم 
وأنـه نـادم أيًضـا، إال أنـه ال زال 
يتخاطب مـع فتاة مطلقة طلبت 
منـه مـراًرا وتكـراًرا أن يحظرها 
من مواقع التواصـل ومن حياته 
ووعدنـي بذلك، لكنـه رسعان ما 

يتجـاوب معها يف الشات... تعبت 
من الكالم وأود أن أجد حًال نهائًيا 
لهـذه املشكلة، علًمـا بأنني أحبه 
وتجاوزت له الكثري إال الخيانة ال 
تغتفر بالنسبة يل ماذا أفعل؟ وهل 

أصارحه بمـا اكتشفـت أو ال؟؟.
النصائح والحلول:

1 الحل بسـيط ، ويبدأ بالتوقف 
فـوًرا عـن االسـتمرار يف هـذه 
إذا لـم تعلـن  العالقـة الجديـة 

خطوبتكما الرسمية فوًرا!.
2 أني غري مقتنعة بالحب الجدي 
الذي يكتفي بالكـالم؛ ألن هناك 

”مشاكل عائلية“!.
3 عمرك 28 سـنة فـال تضيعي 
وقتك. املهم الخطوبة الرسمية؛ 
ألن كل ما يدور اآلن من سخافات 
ليس مشكلـة، وعىل هذا الشاب 
”البصبـاص“ أن يحسـم أمـره 

ويؤكـد ارتباطه رسـمًيا دون أن 
يشغلك بمتابعة دونجوانياته مع 

قريباته!.
4 ال تتجاهيل اللب وتشغيل نفسك 
بالقشور.. أنت تستحقني الفرح 
فال تقبـيل بغري حقـك العلني يف 

هذا الحب. أي الخطوبة والزواج، 
وأنـت كفيلـة بعد ذلـك بتطويق 
البصبصة فال يكفي أن تصادقي 
لتؤدبيـه  اللعوبـات  قريباتـه 
وتكسـبيه  نفسـك  وتكسـبي 

أيًضا!.
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أعلن الفنان، كاظم الساهر، استعداده إلحياء 
 ٢٦ يوم  باإلمارات،  دبي  يف  موسيقى  حفل 
سيعلن  أنه  موضًحا  الحايل،  نوفمرب  شهر  من 

تفاصيل الحفل الحًقا.
ونرش كاظم عرب حسابه الرسمي بتويرت، موعد 
حفله يف دبي، وقال: «قريبا، التفاصيل قريبا».

النجم،  كشف  السابق،  أكتوبر  منتصف  ويف 
لحفله  استعداداته  آخر  عن  الساهر،  كاظم 
باقة  وهي  خالدة»،  «أمسيات  سلسلة  ضمن 
نجوم  يحييها  التي  املوسيقية  الحفالت  من 
 ٢٠٢٠ إكسبو  يف  والعالم  املنطقة  أنحاء  من 
دبي، ونرش قيرص الغناء صورة له من الربوفة 
«انستجرام»،  بموقع  حسابه  عرب  األخرية 

بصحبة عدد من العازفني بفرقته املوسيقية.
وكان كاظم الساهر، قد قال - يف وقت سابق - 
«أشعر بسعادة غامرة ألنني بعد غياب سنتني 
الحدث  قلب  من  الرائع   بجمهوري  سألتقي 
يف  وذلك  دبي،   ٢٠٢٠ إكسبو  املرتقب  العاملي 
أول ليلة من «أمسيات خالدة»... ستكون هذه 
منطقتنا  بنهضة  لالحتفال  فرصة  األمسية 
عرب  املتميزة  اإلنجازات  بتلك  العالم  وتعريف 
لغة  هي  فاملوسيقى  العربية،  املوسيقى  لغة 
واحدة تتحدث بصوت كل البرش، إنه لرشف يل 
املبهر،  العاملي  الحدث  هذا  من  جزًءا  أكون  أن 
وأمل  بتفاؤل  املستقبل  إىل  ننظر  يجعلنا  الذي 

دبي  تشهد  رائعة».  ليلة  ستكون  أنها  وأعدكم 
الثاني / نوفمرب  خالل الشهر الحايل « ترشين 
إحياء عدد من الحفالت الغنائية لنجوم الغناء 
الفنان  العربية  األغنية  يتقدمهم قيرص  العرب 
الغنائية  حفلته  سيحيي  حيث  الساهر،  كاظم 
ستحيي  فيما  نفسه،  الشهر  من   ٢٦ يوم 
يوم  حفلتها  الرومي  ماجدة  اللبنانية  املطربة 
٢٥ من الشهر ذاته، فالفنانة السورية أصالة، 
اللبنانية  األغنية  وشمس  املهندس،  ماجد  ثم 

.منظم  زيتون  ناصيف  والنجم  كرم،  نجوى 
مومنتس»  «بست  رشكة  من  كلن  الحفالت 
تنظيم  يأتي  قال:   » «هيومانجمنت  ورشكة 
هذه الحفالت يف دبي تحديدا للحضور العربي 
دبي  إكسبو  وزيارة  دبي  يف  املستمر  الكبري 
الحفالت ستكون حفالت  ٢٠٢٠، كما ان هذه 
غنائية ضخمة، وذلك ضمن افتتاح مهرجانات 
أنه سيتم  ٢٠٢٢.يذكر  للعام ٢٠٢١-  ليايل دبي 

اإلعالن عن تفاصيل جميع الحفالت قريباً.

محمد  املرصي،  الفنان  وقع 
بااللتزام  تعهداً  رمضان، 
الغناء  وعدم  املهنة،  بسلوكيات 
مرة  املالبس»  خلع  بـ»طريقة 

أخرى.
املهن  نقابة  مجلس  عضو  وقال 
عبد  حلمي  الفنان  املوسيقية، 

يف  الباقي، 

«محمد  إن  صحفية:  ترصيحات 
النقابة  إىل  حرض  رمضان 
يف  بالغناء  ترصيح  عىل  للحصول 
حفل مهرجان الجونة السينمائي 
النقابة  «أن  مؤكداً  السابق»، 
اشرتطت عليه االلتزام بسلوكيات 
الفن املرصي، وعدم خلع مالبسه 

عىل املرسح، احرتاما للجمهور».
«محمد  أن  الباقي  عبد  وأضاف 
تفهمه  أبدى  رمضان 
النقابة،  مع  وتعاونه 
ترصيح»،  عىل  وحصل 
«إقراره يطبق  أن  مؤكداً 
املرسح  صعودة  عىل 
يقدمه  ما  أما  فقط، 
عىل  فيديوهات  من 
اليوتيوب فال يرسي 

عليه اإلقرار».

”جيبولنا رحمة” هتافات للجماهري الغفرية التي مألت املدرجات يف مهرجان بابل 
الدويل والذي تجاوز فيها ٨ آالف شخص، وذلك انتظاراً لنجمة العراق رحمة رياض 
التي دخلت بكامل اناقتها لتنهار بالبكاء تأثراً امام جمهور بلدها.رحمة وصفت 
والهتاف  التصفيق  انتظار طويل، وقد عال  بعد  الذي تحقق،  بالحلم  الحدث  هذا 
التأثر  من  حال  الغفرية.ويف  بالجماهري  ترحب  ان  قبل  لها،  وتشجيعاً  تعاطفاً 

والفخر، قدمت رحمة باقة من اجمل األغاني وسط تفاعل كبري من الجمهور.

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a

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

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews
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للتواصـل  ”تويـرت“  موقـع  أعلـن 
االجتماعـي طرحـه ميـزة جديـدة 
أو  الصوتيـة  التغريـدات  ألصحـاب 
ما يطلـق عليها ”سبيسـس“.وقال 
”تويرت“ يف بيان له: إنه بدأ يف السماح 
الصوتية قبل  التغريـدات  بتسـجيل 
نرشها ومشـاركتها، عـىل أن تكون 
متاحـة لعـدد محدود مـن مضيفي 
”سبيسـس“ عىل هواتـف ”آيفون“ 
عـىل  املسـتمعني  ولجميـع  فقـط، 
”تويرت“  و“أندرويد“.وأكد  ”آيفون“ 
الصوتيـة  التغريـدات  تسـجيل  أن 
وسيلة لتوسيع قيمة عمل املضيفني، 
والوصـول إىل الجماهري غري القادرة 
عـىل مراقبـة املحادثـات الصوتيـة 

املبارشة طوال الوقت. 
وأوضـح ”تويـرت“ يف بيانـه: أنه من 
املمكن االسـتفادة من ميزة تسجيل 

خـالل  مـن  الصوتيـة  التغريـدات 
 “Record Space” الضغط عـىل زر
قبل بـدء محادثة جديدة.وسـتكون 
التغريدات الصوتية املسجلة متاحة 
للمستمعني ملدة 30 يوما فقط البث 
األول، بينمـا يمكـن ألصحابهـا أن 
يحذفوها يف أي وقت، بينما سيحتفظ 
”تويـرت“ نفسـه بالتسـجيالت ملدة 
120 يومـا، وذلـك لكـي يتحقق من 
تسجيل ما تلقى بسببه شكاوى من 
مسـتمعني يشـريون إىل أنه يتضمن 
محتـوى يتعـارض مـن سياسـات 
أن  إىل  به.يشـار  الخاصـة  النـرش 
موقع ”تويرت“ سـمح أخريا لجميع 
غـرف  باسـتضافة  مسـتخدميه 
”سبيسـس“،  الصوتيـة  الدردشـة 
بـرصف النظـر عـن عـدد املتابعني 

لحساباتهم.

-Wha  كشف تقرير عن أن تطبيق
sApp اململوك لفيسبوك لقد يسمح 
الرسـائل  بالرد عىل  للمسـتخدمني 
التعبرييـة،  الرمـوز  باسـتخدام 
تماًما مثل Instagram و مسـانجر 
وفيسـبوك، لكن العائق الوحيد هو 
أن امليـزة ال تعمـل بكامـل طاقتها 

بعد.
 WABetaInfo رصـدت  أن  بعـد 
الرمـوز  فعـل  ردود  أغسـطس،  يف 
لبعـض  اآلن  تنتـرش  التعبرييـة 
فـإن   ،  WhatsApp مسـتخدمي 
امليزة متاحة اآلن بدًءا من التحديث 
لتطبيـق   2.21.22.17 التجريبـي 
WhatsApp ويبـدو أنه يقترص عىل 
إصـدار Android للتطبيق يف الوقت 

الحايل.
تماًمـا كما هو الحـال يف تطبيقات 

 - Meta و err - األخرى Facebook
، يمكنـك الضغط لفرتة طويلة عىل 
فقاعة رسـالة معينة لالختيار من 
بني الرموز التعبريية الستة املحددة 
ومشاركة ردود الفعل مثل املوافقة 
والحب والفكاهة والدهشة والحزن 

واالمتنان.
ومع ذلك تجدر اإلشارة إىل أنه بينما 
يمكنـك تحديد رمز تعبريي، فإن رد 
الفعل املسـجل غري مرئي للشخص 
الذي ترسـله إليه يف الوقـت الحايل. 
باختصـار، امليزة إما مطبقة جزئًيا 

أو معطلة.
لذلـك يمكننـا إمـا أن نتوقـع مـن 
الرشكـة إصـالح هـذه امليـزة غري 
القادمـة  التحديثـات  يف  املكتملـة 
أو إزالتهـا حتـى يتم طرح نسـخة 

نهائية.

أصبح املليادير األمريكي ”إيلون ماسك“ أول شخص يتجاوز صايف ثروة 
تبلـغ 300 مليار دوالر، بعد أن ارتفعت ثروته بمقدار 10 مليارات دوالر 

.Tesla يف يوم واحد بفضل ارتفاع سهم رشكة
بلغت صايف ثروة ماسـك 302 مليار دوالر، حتى يـوم الخميس املايض، 

وفًقا ملؤرش بلومبريج للمليارديرات.
 Tesla وتعزى الزيادة البالغة 10 مليارات دوالر إىل ارتفاع أسـهم رشكة
يوم الخميس، بعد أن وقعت رشكة السيارات الكهربائية صفقة ضخمة 

مع Hertz لعمالق التأجري لرشاء 100000 من سياراتها.
ترتفع ثروة ماسك اآلن أكثر من 100 مليار دوالر عن ثاني أغنى شخص 
عىل وجه األرض، مؤسس أمازون جيف بيزوس، والتي تبلغ ثروته تبلغ 

199 مليار دوالر.
ويف يـوم الجمعـة، اسـتعادت Microsoft مكانتهـا باعتبارها الرشكة 
األكثر قيمة يف العالم - برأسـمال سـوقي قـدره 2.46 تريليون دوالر - 
بعد أن أدى تراجع سـهم رشكة Apple إىل انخفـاض القيمة اإلجمالية 

لصانع ايفون.

يريـد الجميـع أن يتمكنـوا من الوصـول إىل منازلهم بسـهولة أكرب من خالل 
تقنية فتح املنزل بالطرق الذكية السـهلة، خاصة ملن يعود ملنزله ومعه الكثري 
من املشـرتيات الثقيلـة التي يريد من الدخول رسيعـا إىل املنزل، ويوفر القفل 
الذكـي Lockly Flex Touch الجديـد أفضل الطرق من خالل سـهولة الدخول 
والتثبيـت والحفاظ عىل أمان قوى بفضل قـارئ بصمات األصابع البيومرتي 
ثالثـي األبعاد.ويسـمح Flex Touch بتخزيـن ما يصـل إىل 99 بصمة أصابع 
مختلفـة يف قفل واحـد، بحيث يمكن لجميع أفـراد أرستك وعائلتـك املمتدة، 
وربما جميع أصدقائك، الدخول بسهولة إىل املنزل إذا أردت، وتعد هذه مساحة 
تخزين كبرية لبصمات األصابع.وإذا كنت ترغب يف إرسـال كل هذه اإلدخاالت 
إىل قفـل آخر، فيمكنك القيام بذلك من خالل نظام eDuplicate اآلمن الخاص 
بـ Lockly.ويتميز Flex Touch بتصميم أنيق وبسيط يجعله يبدو مثل القفل 
القيايس من خارج الباب، حتى التصميم هو إجراء أمني؛ لن يتوقع اللصوص 
املحتملـون نظاًمـا ذكًيا يعتمد عىل تصميم القفل، وتـم تزيني معظم األقفال 
الذكيـة بلوحات مفاتيح ضخمة من الخارج ومثـل العلب الضخمة يف الداخل 

فوق املزالج، بما يف ذلك عروض Lockly السابقة عىل الرغم من فائدتها.
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نرشت النجمة الشابة، جميلة عوض، عرب حسابها الرسمي 
بشخصيتها  الخاص  الرسمي  البوسرت  إنستقرام  عىل 

للجدل  مثرية  بجملة  متبوعاً  املحكمة  فيلم  يف  (عاليا) 
«ُخلِقت بمشاعر أنثى يف جسد رجل واملجتمع يرفض 

التساؤالت  من  للكثري  املجال  لتفتح  تحويلها»، 
املقّرر  الفيلم  يتناوله  الذي  املوضوع  حول طبيعة 
طرحه قريباً يف دور العرض السينمائية يف مرص 

والسعودية والوطن العربي. 
مجموعة  حول  املحكمة  فيلم  أحداث  تدور 
جميلة  كتبته  ملا  وفقاً  الواقعية،  القصص  من 
والفيلم  إنستغرام،  عىل  الرسمي  حسابها  عىل 
الله،  عبد  أحمد  وتأليف  أمني  محمد  إخراج  من 
من  كبرية  مجموعة  بطولته  يف  جميلة  ويشارك 
النجوم من بينهم غادة عادل، مايان السيد، فتحي 

عبد الوهاب، محمود عبد املغني وأحمد داش.
أحدث أعمال جميلة عوض بطولة الفيلم الرومانيس 
الكوميدي عروستي أمام أحمد حاتم، الذي ُيعرض 
أعىل  محققاً  السينمائية  العرض  دور  يف  حالياً 
بطولته  ويشاركهما  التذاكر،  شّباك  يف  اإليرادات 
ومروان  البزاوي،  محمد  صابرين،  غريب،  زينب 
يونس، ومن إخراج محمد بكري وتأليف مصطفى 

الرببري.
كـ  جيست  الدير  بجائزة  جميلة  فازت  ومؤخراً 
أفضل ممثلة شابة عن دورها يف مسلسل حرب 
أهلية، الذي شاركت يف بطولته أمام النجمة يرسا 
املايض  رمضان  موسم  يف  كبرياً  نجاحاً  وحقق 
٢٠٢١، وذلك للعام الثاني عىل التوايل بعد فوزها 
بنفس الجائزة عن دورها يف فيلم بنات ثانوي 
اآلخر  هو  وحقق   ٢٠٢٠ يناير  يف  ُعرض  الذي 
نجاحاً كبرياً يف شباك التذاكر، وهو العام الذي 
أفضل ممثلة شابة  بجائزة  أيضاً  فازت فيه 
جمهور  بتصويت  العرب  نجم  مهرجان  بـ 
أعيش،  الزم  مسلسل  يف  دورها  عن  الخليج 

الذي أصبح ترند رقم واحد عىل مواقع التواصل 
االجتماعي ومحرك البحث غوغل وقت عرضه.

قصة  منصور،  رانيا  الفنانة،  تعيش 
رمزي  هاني  الفنان  مع  حب 

مسلسل  أحداث  ضمن 
أحبني»،  الذي  «القاتل 
رانيا  تجسد  حيث 
وتعمل  «ملك»  شخصية 
رسامة وهي شخصية 
حاملة،  رومانسية 

سيدة  والدتها  ولكن 
يف  تتحكم  صارمة 

ترغمها  ولذلك  حياتها، 
ما  شخص  من  الخطوبة  عىل 

تجد  األحداث،  تصاعد  ومع  تحبه،  ال 
الشخصية  وهي  «معتز»  حب  يف  تقع  نفسها 
التي يقدمها هاني رمزي يف املسلسل وهو رسام 
ويحب املوسيقى وخالفه، وهو ما يجعلهما يقعان 
األحداث.مسلسل  وتتواىل  والحب،  االعجاب  يف 
«القاتل الذي أحبني» تدور أحداثه يف ٣٠ حلقة، 

املنصات،  إحدى  عىل  عرضه  املقرر  من 
الشاشة،  عىل  سيعرض  بعدها  ثم 
ويشارك يف بطولته كل من سهري 
عن  كبري  غياب  بعد  رمزي 
دنيا  الله،  الشاشة، صالح عبد 
وغريهم،  سالم،  وفاء  ماهر، 
إخراج عمرو عابدين.ويعرض 
مسلسل  حاليا  منصور  لرانيا 
بطولة  زينب»  السيدة  «حي 
ومحمود  بدرن  سوسن  الفنانة 
ويشارك  حلقة،   ٤٥ يف  املغني،  عبد 
وليىل  وفيق  أحمد  من  كل  بطولته  يف 
أحمد  تأليف  ومن  داغر،  وحسام  العرب  عز 
صبحى وإخراج محمد النقيل.أحداث مسلسل «السيدة 
السيدة زينب، وحي زقاق  تدور حول منطقة  زينب»، 
املدق، ويتناول أبطال العمل قصًصا من تلك املنطقة يف 
إطار اجتماعي، ويذاع حاليا بموسم الـ «أوف سيزون» 

عىل إحدى القنوات الفضائية.

تظهر الفنانة املرصية الراحلة، دالل عبد العزيز، 
رحيلها،  من  أشهر  بعد  السينمات،  يف  مجددا 
يف  ميديا»  «السوشيال  حديث  أصبحت  بعدما 
املرصي،  الفنان  املاضية.وكشف  الساعات 
محمد الرشنوبي، عن بوسرت فيلمه الجديد 
الفنانة  فيه  شاركته  والذي  خربة»،  «فرق 
شهر  يف  توفيت  التي  العزيز،  عبد  دالل 
أغسطس/ آب املايض، متأثرة بمضاعفات 
كورونا.وسيتسنى  بفريوس  إصابتها 
دور  يف  مشاهدتها  العزيز  عبد  دالل  ملحبي 

أن  املقرر  الفيلم  يف  وذلك  السينمائية  العرض 
ترشين  نوفمرب/  شهر  من  الثالث  يف  عرضه  َيبدأ 
العزيز يف  الفنانة دالل عبد  الثاني املقبل.وتوفيت 
املرض  بعد رصاع مع  الجاري،  آب  أغسطس/   ٧
استمر منذ إصابتها بكورونا يف ٣٠ أبريل/ نيسان 
بثالثة  عاما،وقبلها   ٦١ يناهز  عمر  عن  املايض، 
زوجها  تويف  أيار،  مايو/   ٢٠ يف  وتحديدا  أشهر، 
الفنان سمري غانم عن عمر ناهز ٨٤ عاما، متأثرا 
تاريخا  خلفه  تاركا  كورونا  بفريوس  بإصابته 

حافال باألعمال السينمائية واملرسحية.

بلغت  التذاكر  شباك  يف  إيرادات  عز،  أحمد  النجم،  بطولة  «العارف»  فيلم  حقق 
إيراداته من الـ٦٢ مليون جنيه، بعد ١٦ أسبوًعا  ١٠٠,٢٦٣ ألف جنيه، لتقرتب 
من عرضه، حيث انطلق الفيلم يف دور العرض يوم ١٤ يوليو املايض للمنافسة 

يف موسم عيد األضحى.
محمود  خاطر،  مصطفى  فهمي،  أحمد  عز،  أحمد  بطولة  من  «العارف»  فيلم 
النجوم  من  وعدد  إيهاب،  حازم  صالح،  خالد  أحمد  بصيبص،  كارمن  حميدة، 
الذين يظهرون كضيوف رشف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد 

بشري وإخراج أحمد عالء الديب، وإنتاج رشكة سينرجي فيلمز.
يذكر أن «العارف» من األفالم الضخمة إنتاجًيا يف السينما املرصية وهو أول فيلم 
مرصي يتم تصويره بني ٤ دول هي (مرص وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، وتدور 
أحداثه حول فكرة حرب العقول والهاكرز، من خالل قصة يونس الذي يعيش مع 
زوجته وطفلته الرضيعة يف إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إىل رسقة أحد البنوك 

عن طريق اإلنرتنت، ويدخل يف رصاع مع إحدى العصابات الخطرية.
من  العزيز،  عبد  كريم  النجم  مع  والجن»  «كرية  فيلم  حالياً  عز  أحمد  ويصور 
تاريخ  أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، والعمل يرصد حقبة مهمة يف  تأليف 
االحتالل  فرتة  يف  املرصي  املجتمع  واقع  العمل  يتناول  إذ   ،١٩ ثورة  أثناء  مرص 
اإلنجليزي ابان ثورة ١٩١٩، ويكشف عن قصص حقيقية ملجموعة من أبطال 
املقاومة املرصية ضد االحتالل اإلنجليزي وقت ثورة ١٩١٩ حتى عام ١٩٢٤، وذلك 
من خالل أبطال منسيني خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل االستقالل، 

لتكتشف لألجيال الصغرية مدى حب املرصيني لبلدهم وأرضهم.
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النتائج  إلغاء  او  النهائية  مراحلها  يف  هي  التي  االنتخابات  إلغاء 
االنتخابية او إلغاء عمليات العد والفرز يتطلب وجود مجلس نواب، 
وحيث ان مجلس النواب السابق انتهى دوره، فالبد من انتظار مجلس 
النواب الجديد يف جلساته، إذ ال بد من اكمال العملية االنتخابية واعالن 
النهائية،  النتائج  عىل  العليا  املحكمة  ومصادقة  النهائية  النتائج 
الجديد،  النواب  مجلس  أي  ترشيعية،  سلطة  ذلك  تقرر  ان  يجب  أي 
وليس أية سلطة اخرى سواء رئاسة الجمهورية او رئاسة الوزراء او 
القضاء، وحيث ان مجلس النواب السابق قد انتهى فال بد من اكمال 
من  االنتخابية  النتائج  قرار  وصدور  االنتخابية  والطعون  الشكاوى 
مجلس املفوضني يف الشكاوى، وبعدها تبدأ فرتة الطعون، أي التمييز 
يكون  التي  لالنتخابات  القضائية  اللجنة  امام  املفوضية  لقرارات 
قرار حكمها قطعيا ونهائيا، وبعدها يتم عرض النتائج النهائية عىل 
العليا  املحكمة  للمصادقة عليها، وبعد املصادقة من  العليا  املحكمة 
بدعوة  الحايل  الجمهورية  رئيس  من  جمهوري  مرسوم  صدور  يتم 
الجديد  النواب  ملجلس  االوىل  الجلسة  لعقد  االنتخابات  يف  الفائزين 
برئاسة الفائز االكرب سناً، وانتخاب رئيس ملجلس النواب الجديد، ثم 
قيام مجلس النواب هذا بانتخاب رئيس للجمهورية، عندها بإمكان 
مجلس النواب الجديد ترشيع قانون جديد لالنتخابات يتضمن إلغاء 
االنتخابات السابقة وإلغاء نتائجها مع حل الربملان وتحديد مواعيد 
انتخابات  واجراء  الحل  قانون  تصديق  ويتم  الجديدة،  االنتخابات 
حيث  الرسمية،  الجريدة  يف  ونرشه  الجمهورية  رئيس  من  جديدة 
تنتهي هذه االنتخابات بما ترتب عليها من نتائج انتخابيه، وال يوجد 
اىل  يعود  ذلك  وكل  ونتائجها،  الحالية  االنتخابات  إللغاء  آخر  طريق 
الجديد، وهذا ما  النواب  اغلبية اصوات اعضاء مجلس  رغبة وإرادة 
ان  نعتقد  فال  الجديد،  النواب  مجلس  اعضاء  من  صدوره  اعتقد  ال 
اعضاء مجلس النواب الجديد يرغبون بحل أنفسهم واجراء انتخابات 
الحل  وعدم  والحكم،  بالسلطة  البقاء  اىل  ميالون  هم  وإنما  جديدة، 
الجديد  النواب  مجلس  يستمر  أي  جديدة،  انتخابات  اجراء  وعدم 
الوزراء  مجلس  لرئيس  الثقة  منح  وخاصة  الدستورية،  بإجراءاته 

الجديد ووزرائه .
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