
بغداد/ الزوراء:
اكـد رئيـس الجمهوريـة، برهـم صالح، 
امـس األربعـاء، ان التصحـر يؤثـر عـىل 
%39 مـن مسـاحة العراق، وفيما شـدد 
عىل رضورة غلـق الثغرات ودعم األجهزة 
األمنيـة ملالحقـة فلـول داعـش وحماية 
السـلم واألمن املجتمعي، اكد أهمية رسم 
سياسـة عامـة ُتحقـق التنميـة وتعـزز 
اإلصالحـات االقتصادية.وقـال صالح يف 

رسالة وجهها إىل قمة األمم املتحدة للمناخ 
واطلعت عليها ”الزوراء“: ”يؤثر التصحر 
عىل %39  من مسـاحة البلد، و%54 من 
االرض الخصبة ُمعرّضـة لخطر فقدانها 
زراعياً بسـبب امللوحة الناتجة عن تراجع 
مناسـيب دجلة والفرات، وترضر سـبعة 
الجفـاف والتغـري  ماليـني عراقـي مـن 

املناخي والنزوح االضطراري“. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئة األنواء الجويـة، امس األربعاء، 
حالـة الطقـس يف البالد لأليـام املقبلة، فيما 
توقع ارتفاعاً يف درجات الحرارة غدا الجمعة.
وذكـر بيـان للهيئـة، تلقتـه ”الـزوراء“: أن 
”طقس اليوم الخميس سيكون غائماً جزئياً 
يتحـول بعد الظهـر اىل صحـواً يف املنطقتني 
الوسطى والشـمالية، فيما سيكون الطقس 
ودرجـات  الجنوبيـة،  املنطقـة  يف  صحـواً 
املنطقتـني  يف  قليـًال  سـتنخفض  الحـرارة 
الوسطى والجنوبية وال تغري فيها يف املنطقة 
الشـمالية، أمـا الرياح فسـتكون شـمالية 
غربيـة معتدلـة الرسعـة (30-20) كم/س 
يف االقسـام الوسـطى والجنوبيـة، يف حـني 
سـتكون الرياح شـمالية غربيـة خفيفة اىل 
معتدلة الرسعة (20-10) كم/س يف املنطقة 
بغـداد  املحافظـات  وستسـجل  الشـمالية، 
واالنبـار وكربـالء املقدسـة وواسـط درجة 
حـرارة 30، فيما ستسـجل البـرصة واملثنى 
درجة.واضـاف   35 وميسـان  والنارصيـة 
أن ”طقـس البـالد يوم غد الجمعة سـيكون 
صحـواً يف عمـوم مناطـق البـالد، ودرجات 
الحرارة سـرتتفع قليالً يف االقسام الوسطى 
والشمالية، فيما ستنخفض قليالً يف املنطقة 
الجنوبيـة، أمـا الريـاح فسـتكون شـمالية 

غربيـة خفيفة اىل معتدلة الرسعة (10-20) 
كـم/س وتنشـط احيانـاً اىل (30)كـم/س 
يف االقسـام الوسـطى والجنوبية، وشمالية 
غربيـة معتدلـة الرسعـة (30-20) كم/س 
يف القسـم الشـمايل من البالد“.واشار إىل أن 
”طقس يوم السبت سيكون صحواً يف جميع 
مناطق البالد، ودرجات الحرارة سـتنخفض 
قليالً يف االقسام الوسطى والشمالية والتغري 
فيها يف القسم الجنوبي من البالد، أما الرياح 
فستكون شـمالية غربية خفيفة اىل معتدلة 
الرسعـة (20-10) كم/س وتنشـط احياناً 
اىل (30)كـم/س يف املنطقة الوسـطى، فيما 
سـتكون شـمالية غربيـة معتدلـة الرسعة 
(30-20) كـم/س يف املنطقتـني الشـمالية 
والجنوبية“.ولفـت البيان اىل أن ”طقس يوم 
االحـد املقبل سـيكون صحواً مـع قطع من 
الغيـوم، ودرجات الحرارة سـتنخفض قليالً 
يف جميع مناطق البالد، أما الرياح فسـتكون 
شـمالية غربيـة معتدلة الرسعـة (20-30) 
كم/س يف عموم املناطق، وتنشـط اىل (30)
كم/س مسببة تصاعد غبار خفيف يف بعض 
االماكن يف املنطقة الوسـطى، بينما تنشـط 
اىل (40-30) كـم/س مسـببة تصاعد غبار 
خفيف يف بعض االماكن يف املنطقة الجنوبية 

من البالد“.

الجزائر/ متابعة الزوراء:
أفادت الرئاسـة الجزائريـة، يف بيان نرش امس 
األربعـاء، أن ثالثة من مواطنيهـا قتلوا اإلثنني 
يف قصف نسـب إىل املغرب واستهدف شاحنات 
تقوم برحالت بني موريتانيا والجزائر. وأوضح 
بيان الرئاسـة ”تعرض ثالثـة رعايا جزائريني 
الغتيـال جبـان يف قصف همجي لشـاحناتهم 
أثنـاء تنقلهم بـني نواكشـوط وورقلة يف إطار 
حركـة مبـادالت تجاريـة عادية بني شـعوب 
املنطقة“.وأضافـت أن ”عـدة عنـارص تشـري 
إىل ضلوع قـوات االحتالل املغربيـة بالصحراء 
الغربية يف ارتكاب هذا االغتيال الجبان بواسطة 
سـالح متطور“.ولـم يحـدد البيـان الجزائري 

املوقـع الدقيـق الذي وقـع فيه القصـف. لكن 
أكرم خريـف، رئيس املوقـع املتخصص ”مينا 
ديفينـس“ قـال لوكالـة األنباء الفرنسـية إن 
”سائقي شاحنات جزائريني قتلوا يف بري لحلو 
بالصحراء الغربية“. وقالت الرئاسة الجزائرية 
يف بيانها إن ”اغتيالهم لن يميض دون عقاب“، 
مشـيدة بــ ”الضحايـا األبرياء الثـالث لعمل 
الجيـش  نفـى  الدولة“.مـن جهتـه،  إرهـاب 
املوريتانـي يف بيان وقوع مثل هـذا الهجوم يف 
األرايض املوريتانية.ويـدور نزاع منذ عقود بني 
املغـرب وجبهة بوليسـاريو حول املسـتعمرة 
اإلسـبانية السابقة التي تصنفها األمم املتحدة 

بني ”األقاليم غري املتمتعـة بالحكـم الذاتـي“.

الخرطوم/ الزوراء:
أعلن املتحدث باسـم رئيـس الوزراء 
اللـه  عبـد  أن  املعـزول  السـوداني 
رساح  إطـالق  يشـرتط  حمـدوك 
جميع املعتقلني السياسـيني وإعادة 
وضع املؤسسـات الدستورية ملا قبل 
األول،  أكتوبر/ترشيـن   25 انقـالب 
قبـل الدخـول يف أي حـوار لتسـوية 
األزمـة. وأفادت مصـادر قريبة من 
حمدوك بأن الجيش ال يزال يتفاوض 

معه للتوصل إىل اتفاق يعيده رئيسـا 
للـوزراء، نافيـة أنباء عـن موافقته 
حاليا عىل العودة لرئاسـة الحكومة.

وقالت مصادر قريبة من حمدوك إن 
الجيش ال يزال يتفاوض معه للتوصل 
إىل اتفاق يعيده رئيسـا للوزراء. لكن 
املصادر نفت تقريرا أفاد بأن حمدوك 
وافق عىل عودته لرئاسـة الحكومة.

وأن مكتب حمدوك نفى موافقته عىل 
العـودة. وقال املكتـب يف بيان نرشه 

عىل فيسـبوك: ”يؤكد مكتب الناطق 
الرسـمي باسـم الحكومـة أن دولة 
رئيـس الوزراء د. عبـد الله حمدوك، 
املحتجز يف مقر إقامته بأمر سلطات 
االنقالبيني، متمسـك برشوط إطالق 
وإعـادة  املعتقلـني،  كافـة  رساح 
املؤسسـات الدسـتورية ما قبل 25 
أكتوبـر، قبل االنخراط يف أي حوار“.
وأضـاف البيان أن حمـدوك ”مغيب 
عـن التواصل مع شـعبه وحاضنته 

السياسـية قرسا“.ويخضع حمدوك 
لإلقامـة الجربيـة يف منزلـه منذ أن 
عزله قائد الجيـش الفريق أول ركن 
عبد الفتاح الربهان األسبوع املايض، 
يف تحرك أخرج مسـار االنتقال نحو 
الحكـم املدنـي عـن مسـاره ودفع 
املانحني األجانب لتجميد املساعدات.
وتجـري جهـود وسـاطة منـذ أيام 
سـعيا لسـبيل للخروج مـن األزمة.
من جانبـه أكد ممثل األمـم املتحدة 

امـس  بريتـس،  فولكـر  الخـاص، 
األربعـاء، أن هنـاك بـوادر مطمئنة 
حول هـذا امللف.وقال فولكر بريتس 
أن هناك بوادر ”شـبه نهائية“ لحل 
األزمة وتشـكيل حكومـة جديدة“.

وأوضح ” أنه تم التوافق بني املكون 
تشـكيل  عـىل  والعسـكري  املدنـي 
مجلـس وزراء جديد يضـم كفاءات 

وتكنوقراط.

الزوراء / يوسف سلمان:
اعلـن عـدد مـن املرشـحني املسـتقليـن، مـن 
الفائزيـن بنتائـج انتخابـات مجلـس النـواب 
التي جرت يف العـارش من ترشين االول املايض، 
تشـكيل كتلـة نيابيـة جديـدة للعمـل ضمـن 
الـدورة الترشيعيـة املقبلـة، حيث تـم اختيار 

املرشـح الفائز عـن محافظـة النجف االرشف  
محمـد عنـوز منسـقا للكتلـة الجديـدة، فيما 
تواصـل املفوضيـة عملياتهـا اليوميـة إلجراء 
العـد والفرز اليـدوي للمحطـات املطعون بها، 
بعد اعالن االطار التنسـيقي الـذي يمثل القوى 
الشـيعية الرئيسـة عن تقديمه طلبا رسميا اىل 

القضـاء من اجل النظر بالشـكوك حول تزوير 
االنتخابـات واملطالبـة بالعـد والفـرز اليدوي.

وقال املرشحون املستقلون الفائزون، يف مؤتمر 
صحفـي تابعته « الـزوراء «: انه «تـم االتفاق 
بني عـدد مـن املرشـحني املسـتقلني الفائزين 
عىل تشـكيل «الكتلة الشـعبية املستقلة» وهي 

كتلـة نيابية منفتحة عىل املرشـحني الفائزين، 
جماعـات وأفـرادا، بغـض النظر عـن االنتماء 
القومـي والدينـي واملذهبي، واالنضمـام إليها 
وفـق آليات عمـل ترعـى املشـاركة الكاملة يف 

قرارها السيايس».

الرياض/بريوت/ الزوراء: 
وصف وزير الخارجيـة اللبناني، عبد الله 
ابو حبيـب، املطالب السـعودية لحكومة 
بالده بأنها رشوطاً «مسـتحيلة»، وفيما 
بالحـوار  تحـل  الخالفـات  أن  إىل  اشـار 
وليـس «اإلمـالء»، أوقفت رشكتا شـحن 
دوليتـان كبريتـان خدمـات الشـحن بني 

السـعودية ولبنـان، بعد أيام من نشـوب 
خـالف دبلومـايس بـني البلدين أشـعلته 
ترصيحات أدىل بها وزيـر اإلعالم اللبناني 
جورج قرداحي بشـأن حرب اليمن.وقال 
ابـو حبيب يف ترصيح لوكالـة رويرتز: ان 
السـعوديني لـم يجـروا اي اتصـاالت مع 
الحكومـة اللبنانيـة التي تشـكلت حديثاً 

حتـى قبـل الخـالف الدبلومـايس االخري.
وأشار إىل أن لبنان يريد عالقات ممتازة مع 
السعودية «عرب الحوار ال االمالء»، فلبنان 
والسعودية دولتان مسـتقلتان.وأكد عىل 
أن اعتـذار الحكومة اللبنانية للسـعودية 
«غري وارد ألنها لم تخطئ»، مشدداً عىل ان 
حزب الله «ال يهيمن عىل البلد وهو مكون 

سـيايس له امتداد عسـكري ال يستخدمه 
يف لبنان».ويف السياق ذاته، أوقفت رشكتا 
شـحن دوليتان كبريتان خدمات الشـحن 
بني السعودية ولبنان، بعد أيام من نشوب 
خـالف دبلومـايس بـني البلدين أشـعلته 
ترصيحات أدىل بها وزيـر اإلعالم اللبناني 
جورج قرداحي بشأن حرب اليمن.أوقفت 

رشكـة الشـحن والتوصيـل الدولية «دي 
اتـش ال» الشـحنات الـواردة والصـادرة 
بـني البلديـن، بعد أيام من نشـوب خالف 
دبلومايس بني البلدين أشعلته ترصيحات 
أدىل بهـا وزيـر اإلعـالم اللبنانـي جـورج 

قرداحي بشأن حرب اليمن.
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اديس ابابا / متابعة الزوراء: 
أعلنـت جبهـة تحرير شـعب تيغـراي نهاية األسـبوع 
سيطرتها عىل مدينتي دييس وكومبولشا االسرتاتيجيتني 
اللتـني تقعان عىل مسـافة 400 كيلومرت شـمال اديس 
ابابـا.يف الوقـت نفسـه، أعلـن جيـش تحريـر أورومو 
الذي تحالف يف آب/اغسـطس مع جبهة تحرير شـعب 
تيغراي انه دخل اىل مدن عدة يف جنوب كومبولشا بينها 
كيمييس عىل مسافة 320 كيلومرتا من اديس ابابا.وردا 
عىل سـؤال حول احتمـال دخوله العاصمـة اإلثيوبية، 
قال الناطق باسم جيش تحرير أورومو أودا طربي ”إذا 
اسـتمرت االمـور بالحيوية الحالية فسـتكون مسـألة 
أشـهر إن لم يكن أسابيع“.وتشـكل هـذه الترصيحات 
تكـرارا ملا أكـده الناطق باسـم الجبهة غيتاشـيو رضا 

لوكالـة فرانس برس يف تموز/يوليو. وقال حينذاك ”إذا 
اضطررنا للسري إىل أديس أبابا لحماية تيغراي فسنفعل 
ذلك“.وأكـد طربـي أن مقاتـيل جيـش تحريـر أورومو 
وجبهة تحرير شـعب تيغراي ”انضموا إىل بعضهم وهم 
عىل تواصل مسـتمر“، مؤكدا أن سقوط رئيس الوزراء 
أبيـي أحمـد أمـر ”محسـوم“.االتصاالت مقطوعـة يف 
جزء كبري من شـمال إثيوبيا حيـث فرضت قيود كبرية 
عىل دخـول الصحافيني ما يجعل مـن الصعب التحقق 
بشكل مستقل من املواقع عىل األرض.وتنفي الحكومة 
أي تقـدم للمتمرديـن لكنهـا أعلنت حالـة الطوارئ يف 
كل أنحـاء اإلقليم بينما طلبت سـلطات أديس أبابا من 

السكان تنظيم صفوفهم للدفاع عن العاصمة.

الزوراء/ مصطفى فليح:
حالـة من التجاذب والتصعيد تعصف باملشـهد 
السـيايس العراقي بعد اعالن نتائج االنتخابات 
التـي بـات واضحا للجميـع انها شـبه نهائية 
وسـط انتقادات عىل اداء  مفوضية االنتخابات 
ما دفع بجماهري القوى السياسية املعرتضة اىل 
الخروج بتظاهـرات واعتصامات امام املنطقة 
الخـرضاء للمطالبة بإعادة العد والفرز اليدوي 
ملوحـًة بخيـار التصعيـد، وبحسـب الخـرباء 
واملراقبني السياسـيني فـإن النتيجـة الحتمية 
رغـم كل ما يجري هي االتجـاه نحو التوافقية 

السياسـية لحسـم ملـف تشـكيل الحكومـة، 
وبالطبـع فـإن الخـرباء واملراقبـني ال يخفون 
الـدور الكبـري للتدخـالت الخارجيـة.ويف هـذا 
الصـدد/ يرى املحل السـيايس، اثـري الرشع، يف 
حديث لـ“الزوراء“: ان ”املشهد السيايس يحمل 
الكثري من الضبابية بعد ورود ظنون واعتقادات 
بجـدوى العد والفـرز اليدوي التـي تطالب بها 
الجماهري املعرتضـة او الجماهري التي تعتصم 
قـرب املنطقـة الخرضاء“، فيما أكـد ان االمور 

ستؤول اىل التوافقية لتشكيل الحكومة.

ãËíc@Úné@ÊÏõÀ@¿@›flb◊@›ÿìi@ÚÓnÌÏÿ€a@pbõÌÏ»n€a@ÜáèÓé@÷aã»€a@Z@@@@@@@@@@@Ä€@Ô‡√bÿ€a@äbìnèfl
ÚÌÏ‡‰m@…Ìäbìfl@¿@Ú»�‘nèæa@Újè‰€a@äb‡rnéa@∂g@b«Ü

الزوراء/ حسني فالح:
أكـد املستشـار املـايل لرئيس الـوزراء، 
مظهر محمد صالح، ان العراق سيسدد 
كامل الديون اىل الكويت خالل االشـهر 
السـتة املقبلـة، فيما دعا اىل اسـتثمار 
النسـبة املستقطعة من مبيعات النفط 

يف مشاريع تنموية للبلد.
وقال صالح يف حديـث لـ“الزوراء“: ان 
العـراق يسـتقطع نسـبة 3 باملئـة من 
مبيعاته النفطية لصالح تسديد الديون 
الكويتيـة. مؤكدا: ان العراق اسـتطاع 
تسـديد جـزء كبـري مـن التعويضـات 
واملتبقـي منها قليـل جدا.واضاف: انه 
مـن املؤمل تسـديد كامـل التعويضات 
الكويتيـة خالل السـتة اشـهر املقبلة. 
داعيا اىل اسـتثمار النسـبة املستقطعة 
من مبيعات النفط (3 %) اىل مشـاريع 
تنموية بعـد االنتهاء من ملـف الديون 
رشح  سـابق،  ترصيـح  الكويتيـة.ويف 
صالـح آلية االقتطـاع، وقـال: تتم من 
خـالل حسـاب مـرصيف يتـواله البنـك 
نيويـورك،  يف  الفيـدرايل  االحتياطـي 
بموجب قرار الحق ملجلس األمن بالرقم 
1483 يف مايو/ أيار 2003“.وأشار اىل أن 
”االستقطاعات تسدد حالياً عن طريق 
صنـدوق األمـم املتحـدة للتعويضـات 
”UNCC“ . من جهتها، ذكرت السفارة 
العراقيـة يف الكويـت، يف بيـان تلقتـه 

”الزوراء“: أن العراق سـدد 490 مليون 
دوالر يف يـوم (26 ترشين األول 2021) 
كدفعـة أخـرى مـن التعويضـات عن 
احتالل الكويت، الفتـة اىل أن الحكومة 

العراقية ستسـدد ما بقي يف ذمتها من 
ديـون الكويـت وتعويضاتها يف 2022.

االلتزامـات  إطـار  يف  أنـه  واضافـت: 
الدولية للعـراق والتزاماً منـه بقرارات 

األمم املتحـدة بدفع التعويضـات التي 
حددتها لجنة التعويضات التابعة لألمم 
املتحدة UNCC، سيدفع العراق للكويت 
مبلغ 629 مليـون دوالر يف مطلع العام 

2022، وسيمثل ذلك الدفعة األخرية من 
التعويضـات وبذلك سـيتم إغالق ملف 
تعويضات الكويت.واشارت السفارة يف 
بيانها اىل: أن العراق دفع عىل مدى أكثر 
من 28 سـنة نحو 52 مليـار دوالر من 
الديون املرتتبة عليه للكويت وللدائنني، 
ويجري العمل عىل إغالق جميع امللفات 
العالقـة بـني العـراق والكويت.وكانت 
لجنة التعويضات التابعة لألمم املتحدة 
UNCC قـررت، بموجب قراري مجلس 
629 و687 الصادريـن  الـدويل  األمـن 
الكويـت  تعويـض   ،1991 العـام  يف 
عـن األرضار التـي ألحقت بهـا نتيجة 
احتاللهـا مـن جانب النظام السـابق. 
دعـوى،  مليـون   2.7 تلقـت  اللجنـة 
وراجعـت كل هـذه الدعـاوى يف العام 
2005 وقررت تعويض 1.5 مليون مدع 
بمبلغ يبلغ مجموعه 52.4 مليار دوالر 
من العائدات النفطية العراقية .وتلقت 
الكويت يف العـام 2000 أكرب دفعة من 
التعويضـات بلغـت 14.7 مليار دوالر، 
كتعويـض لرشكـة نفـط الكويت عن 
األرضار التـي ألحقـت بنفـط الكويت 
وإنتاجـه وبالحقول النفطيـة.ويف (3 
نيسـان 1991) أصـدر مجلـس األمن 
الدويل القرار رقم 687 الخاص بأحكام 
وقـف إطـالق النـار يف حـرب تحريـر 

الكويت.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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بغداد/ الزوراء:
امس  النجم،  بتال  خالد  التخطيط،  وزير  بحث   
لدى  العربية  مرص  جمهورية  سفري  مع  االربعاء، 
التعاون  افاق  اسماعيل،  محمد  وليد  العراق، 
املشرتك بني البلدين وسبل تطويرها يف اطار املجلس 
املشرتك.كما  االردني  املرصي  العراقي  التنسيقي 
الثالثي،  الكهربائي  الربط  مرشوع  الجانبان  بحث 
استعراض  عن  فضال  فيه،  العمل  تقدم  ومراحل 
عدد من املشاريع االستثمارية والخدمية يف مجاالت 
السكن، والطرق والجسور، التي سيجري تنفيذها 
املحافظات  املرصية يف عدد من  الرشكات  قبل  من 

العراقية.

@ Îãìfl@ÊbrzjÌ@ãóflÎ@÷aã»€a
Ôq˝r€a@ÔˆbiãËÿ€a@¡iã€a

@Ô”aã«@µÌ˝fl@7@ZÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä
Öb‰æa@7ÃmÎ@ãzón€a@Âfl@aÎäãõm

@pbuäÜ@¿@—Ó–†@ b–mäa@ZıaÏ„˛a
@Ú»‡ßa@aáÀ@Òäaã®a

@kè„@—ó”@¿@µÌãˆaçu@Úq˝q@›n‘fl
ÚÓiãÃ€a@ıaãzó€bi@lãÃ‡‹€

@bibic@êÌÜc@¬Ï‘é@Êc@ÊÎá◊˚Ì@ÊÏÓiÏÓqg@ÊÎÜã‡nfl
\…Óibéc@ÂÿÌ@%@Êg@ãËí@Ú€dèfl^ @pbibÉn„¸a@wˆbn„@Z@@@@@@@@Ä€@ÊbÓébÓé@Ê˝‹´

@…Ó‡v‹€@ÚÓöãfl@ÊÏÿm@Êc@k∞

ÍÏuÏ€a@Âfl %@60@7ÓÃm@á»i@?Ëfl@›j‘æa@Êbæ5€a
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@Úöã»æa@fiÎá€a@Ú‡ˆb”@Â‡ö@÷aã»€a
@ b–mäa@kjèi@÷ãÃ€a@ã�©

ãzj€a@ÙÏnèfl
بغداد/ الزوراء:

أظهرت دراسـة حديثـة، نرشتها وكالة 

الصحافة الفرنسية، أن دولتني عربيتني 

احداهمـا «العـراق» عىل ضمـن قائمة 

الـدول املعرضـة لخطـر الغرق بسـبب 

ارتفاع مسـتوى البحر.وبحسـب هذه 

الدراسـة، فـإن أكثـر مـن ٢٠٠ مليون 

شـخص يف العالـم يتعرضـون ملخاطر 

كبرية بسـبب عيشهم بالقرب من مدن 

يبلـغ ارتفاعهـا عن مسـتوى سـطح 

البحـر أقـل مـن مرتيـن مـا يجعلهـا 

عرضة لخطر ارتفاع مسـتوى سـطح 

البحـر والغرق.وأظهـرت الدراسـة أنه 

بحلول عام ٢١٠٠ يمكن أن يرتفع عدد 

األشـخاص املعرضـني ملخاطـر ارتفاع 

مسـتوى سـطح البحر إىل ٤١٠ ماليني 

شخص، وسيكون معظمهم يف املناطق 

التي يقع ٦٢٪ منهـا يف نطاق العروض 

دول  الدراسـة  وطالـت  االسـتوائية. 

مختارة، بلغ عدد سـكانها أكثر من ٢٥ 

مليون نسمة عام ٢٠١٠، ممن يعيشون 

عىل األرايض الواقعـة تحت خطوط املد 

العايل.وتحتـل الصني املرتبـة األوىل من 

ناحيـة األكثـر تعرضـا للخطـر، تليها 

الهنـد، بنغالديش، فيتنام، إندونيسـيا، 

اليابان، الفلبني، مرص، الواليات املتحدة 

األمريكيـة، بورمـا، نيجرييـا، ماليزيا، 

بريطانيا، املكسـيك، كوريـا الجنوبية، 

باكسـتان، العـراق وإيطاليـا.ويف وقت 

سـابق، حـذر رئيـس وزراء بريطانيـا 

بوريس جونسون يف كلمة ألقاها خالل 

مؤتمر األمـم املتحدة للمنـاخ يف مدينة 

غالسـكو، مـن اختفـاء ٣ مـدن، وهي 

يف  وشـنغهاي،  واإلسـكندرية  ميامـي 

حال لم يتـم اتخاذ إجراءات ملنع ارتفاع 

درجـات الحـرارة عـىل سـطح األرض.

وقـال جونسـون: «٤ درجـات حـرارة 

ونقـول وداعا ملـدن بأكملهـا، ميامي، 

اإلسـكندرية، شـنغهاي، كلها ستضيع 

تحت أمواج البحر».

äaÏy@c@ıáj€@l˝‘„¸a@›j”@bæ@…öÏ€a@ÒÜb«gÎ@µÓébÓè€a@µ‹‘n»æa@Â«@xaãœ�a@¬6ìÌ@⁄Îáº
ÒáÌáu@ÚflÏÿy@›ÓÿìmÎ@Úflå˛a@›®@\ÚÓˆbË„@Èjí^@äÜaÏi@ZÒáznæa@·fl˛a@›rø

بغداد/ مصطفى العتابي:
يف  املستجد  لفريوس كورونا  اليومي  الوبائي  املوقف  االربعاء،  امس  الصحة،  وزارة  اعلنت 
العراق، فيما اكدت تسجيل ١١٩٨ اصابة جديدة و٢٥ حالة وفاة وشفاء ١٨١٢ حالة.وذكرت 
الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: ١٨٩٥٢، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية: ١٥٨٧٠٧٢٢. مبينة انه تم تسجيل ١١٩٨ اصابة جديدة و٢٥ حالة 
 ،(٪٩٧٫٥)  ٢٠٠٨٠٨٢ الكيل:  الشفاء  حاالت  عدد  ان  حالة.واضافت:   ١٨١٢ وشفاء  وفاة 
بينما عدد حاالت االصابات الكيل: ٢٠٥٨٩١٤، اما عدد الحاالت التي تحت العالج: ٢٧٥٨٤، 
يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: ٢٠٢، وعدد حاالت الوفيات الكيل: ٢٣٢٤٨. 

الفتة اىل ان عدد امللقحني ليوم امس: ٩٠١٥٦، ليصبح عدد امللقحني الكيل: ٦٠٦٢٥٧٧.

@Ê˝ñaÏm@÷aã»€a@¿@b„ÎäÏ◊@pbÓœÎÎ@pbibñg
µ„ÏÓ‹æa@Û�ÉnÌ@ıb–ì€aÎ@üb–Ø¸a

ÒbœÎ@Ú€by@25Î@Úibñg@1198@›Óvèm@á»i

Ú‰n–‹€@aıäÜ@ÚÌÜaá‘æa@¿@Ò˝ó€a@ÊÎÜ˚Ì@ÚÓ‰fl˛a@paÏ‘€a@ıb‰ic
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@÷aã»€a@Úybèfl@Âfl %@39@Û‹«@ãq˚Ì@ãzón€a@Êc@á◊c

@…Ó‡v‹€@ÚÓöãfl@ÊÏÿm@Êc@k∞@pbibÉn„¸a@wˆbn„@Z@@@@@@@@@@Ä€@ÊbÓébÓé@Ê˝‹´
p¸åb‰mÎ@pb‘œaÏm@ÊÎái@ÚflÏÿ®a@›Óÿìm@Âÿ∫@¸

الزوراء/ مصطفى فليح:
حالـة من التجـاذب والتصعيد تعصف 
باملشـهد السـيايس العراقي بعد اعالن 
نتائـج االنتخابـات التي بـات واضحا 
للجميع انها شبه نهائية وسط انتقادات 
عـىل اداء  مفوضية االنتخابات ما دفع 
بجماهري القوى السياسية املعرتضة اىل 
الخروج بتظاهـرات واعتصامات امام 
املنطقة الخرضاء للمطالبة بإعادة العد 
والفرز اليدوي ملوحًة بخيار التصعيد، 
وبحسب الخرباء واملراقبني السياسيني 
فإن النتيجة الحتمية رغم كل ما يجري 
هي االتجاه نحو التوافقية السياسـية 
لحسم ملف تشكيل الحكومة، وبالطبع 
فإن الخرباء واملراقبني ال يخفون الدور 

الكبري للتدخالت الخارجية.
ويف هذا الصدد/ يرى املحل السـيايس، 
اثري الرشع، يف حديـث لـ“الزوراء“: ان 
”املشـهد السـيايس يحمـل الكثري من 

الضبابية بعـد ورود ظنون واعتقادات 
بجدوى العد والفرز اليدوي التي تطالب 
بهـا الجماهري املعرتضـة او الجماهري 
التي تعتصـم قرب املنطقة الخرضاء“، 
فيما أكد ان االمور ستؤول اىل التوافقية 

لتشكيل الحكومة.
وأضاف ”هنـاك الكثري مـن التحديات 
التـي ستسـبق تشـكيل الحكومـة وال 
اعتقد انه سـيكون باألمر الهني، هناك 
اتفاقات سـوف تعقد وهناك تنازالت/ 
وبدون التنـازالت والتوافقات ال يمكن 
ان تتشـكل الحكومة الجديدة“. ولكنه 
يستدرك قائال: ” الربملان املقبل سيكون 
مهنيـا، هنـاك الكثـري من املسـتقلني 
وهنـاك تغيـري بأكثـر مـن 60 % مـن 
الوجوه، وستكون هناك كتلة معارضة 
قوية داخل قبة الربملان من املسـتقلني 
والراغبـني بالتغيري، ولكـن ال يمكن ان 
نقول ان مخرضمي السياسة ال يمكن 

ان يكون لهم دور“.
وعن التدخالت الخارجية، يقول الرشع 
ان ”التدخالت الخارجية سـتلعب دورا 
مهمـا جـدا يف العـراق خـالل املرحلـة 
املقبلة، كل هذه االمور طبعا هي واقع 
حال، خصوصا اننا كنا نتوقع ان تقرير 
يونامي سـوف يتأخـر اىل 60 يوما بعد 
اعـالن النتائـج النهائيـة لالنتخابات، 
لكـن اصدار التقارير مـن قبل البعثات 
الدوليـة كان ارسع مـن الـربق، ومنها 
ترصيحـات مجلس االمن الـدويل الذي 

بارك هذه االنتخابات“.
 ويعتقـد الـرشع ان ”هنـاك امـالءات 
خارجيـة سـوف تفـرض عـىل الواقع 
وحتـى  املقبـل،  العراقـي  السـيايس 
موضوعة اختيـار رئيس الوزراء املقبل 
فـال يمكـن ان تتشـكل الحكومة دون 
توافقـات داخليـة وخارجية“. وشـدد 
عـىل رضورة ان ”تكون هنـاك ارادات 

وطنيـة حـرة للتخلـص مـن االرادات 
الخارجية، ولكن ليس بهذه الفرتة وكل 

السيناريوهات مطروحة“.
وعن بيان مجلس االمـن، يؤكد الرشع 
بـأن  اعـرتاف دويل خالـص  ان ”هـذا 
النتائـج تبقـى كمـا هـي دون تالعب 
او تغيـري، وهـو يدل بال شـك بأن هذه 
النتائج منطقية“، ويستدرك ”قبل بيان 
مجلـس االمـن علينا ان نذكـر مباركة 
جمهورية ايران االسالمية لالنتخابات، 
اىل  اللجـوء  اىل  االطـراف  كل  وحـث 
الوسـائل القانونية والدسـتورية للبت 
بالطعون والشـكاوى“، مشـريا اىل ان 
”هذه الشـكاوى لـن تغري مـن الواقع 
شـيئا، وسـتبقى االمور كما هي عليه 

اآلن“.
 ويأمـل الخبري السـيايس ان ” ال يكون 
هنـاك تصعيد خطـري يـؤدي اىل انهاء 
العملية السياسـية، فالجميع متخوف 

مـن ردود األفعـال، لكن بيـان مجلس 
االمـن يـدل عىل اعـرتاف كبـري بنتائج 
االنتخابـات“. ويتوقع الخبري يف الوقت 
مرحلـة  اىل  الوصـول  ”عـدم  نفسـه 
املواجهة املسـلحة“. مبينـا ان ”األمور 
ستؤول اىل التوافقية لتشكيل الحكومة، 
وخيار حصول مواجهات عسكرية امر 
صعب جدا، فهذا انتحار سـيايس ومن 
املمكـن ان يكون هناك تدخل دويل بكل 
حال من األحـوال، وهذا ما ال يرغب به 
القايص والداني من املشاركني بالعملية 

السياسية سواء الخارس او الفائز“.
 املحلل السيايس، هاشم الكندي، كانت 
له وجهة نظر أخرى، فقد قال يف حديث 
لـ ”الزوراء“: ان ”كل ما نشـاهده هو 
عكس مـا كنـا نأمله عـىل اعتبـار ان 
االنتخابات املبكرة جاءت تلبية ملطالب 
وايجـاد حل، لكـن االداء املخيب لآلمال 
جعـل من االنتخابات مشـكلة بدل من 

ان تكون حال“.
 1500 مـن  اكثـر  ”لدينـا  وأضـاف 
اعـرتاض وهـي اعرتاضـات قانونية 
اغلبها تستند عىل حقائق، منها وثائق 
املفوضية للمرشحني  وادلة سـلمتها 
الفائزين ثم بعد ذلـك خرجت بأرقام 

مختلفة“.
تعلنـه  مـا  عـىل  الكنـدي  ويسـتدل 
االعرتاضات  املفوضية نفسـها: ”كل 
قدمتـه  مـا  عـىل  اعرتاضـات  هـي 
املفوضية، فهي اوال خالفت املادة 38 
عندمـا اعلنت النتائج بصورة جزئية، 
والقانـون يقول عليها ان تقدم نتائج 
االنتخابـات خالل 24 سـاعة بصورة 

كاملة وليست جزئية ”. 
ويؤكد الخبري ان ”االنتخابات الناجحة 
هي ليسـت التي تجري وتنتهي وانما 
االنتخابات هي التي يستشعر الجميع 
فيها بالرضـا واالطمئنـان بعيدا عن 

النتائج التي يفوز فيها طرف ويخرس 
اخر“.

 وعن بيان مجلس االمن، يقول الكندي 
”بيـان مجلس االمن هو بيان ترحيب 
بسالسـة االنتخابـات، وانهـا جـرت 
مـن دون اشـكاليات امنيـة وبـدون 
امـور أخرى، وهذا مقبـول به، ولكن 
البيان نفسـه ينص عىل رضورة اخذ 
االعرتاضات والتعامل معها بأسـلوب 
قانوني، ويبقى االمر بمجال الرتحيب 

بإجراء ديمقراطي جرى يف العراق“.
ويختم الكندي يف معرض اسـتدالله: 
وليـس  اعرتاضـات  اليـوم  ”نقـول 
اعرتاضا واحدا او مرشـحا مسـتقال 
ان  او حتـى عـرشة مرشـحني، بـل 
املعرتضـني عـىل نتائـج االنتخابـات 
95 % مـن القـوى واالحـزاب والكتل 
والقوائم والشخصيات املستقلة التي 

شاركت يف االنتخابات“.

بغداد/ الزوراء:
وافقـت اللجنـة الوطنيـة العليـا للمياه عىل 
انعقـاد مؤتمر بغـداد الـدويل الثانـي للمياه 
التـزام  2022، فيمـا اكـدت رضورة  اذار  يف 

املحافظات بالخطة الزراعية املقرة.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء يف بيان 
تلقتـه ”الزوراء“: ان رئيـس مجلس الوزراء، 
مصطفى الكاظمـي، ترأس اجتمـاع اللجنة 
الوطنيـة العليـا للميـاه، بحضـور عـدد من 
الـوزراء واملسـؤولني ذوي العالقـة، وجـرى 
خالل االجتماع مناقشة أوضاع املياه يف عموم 
العراق، وحالة الخزين يف السـدود، فضالً عن 
االسـتخدامات املتوقعة عرب الخطة الزراعية 
املقرة، وشـهد االجتماع أيضاً مناقشـة ملف 
املياه الدولية مع الدول املتشاطئة مع العراق 

يف األنهار.
وأضاف: ان االجتماع نظر يف القضايا املدرجة 

عىل جدول أعماله وأصدر القرارات اآلتية:
أوالً/ املوافقة عىل اسـتمرار مشاركة ممثيل 
وزارة املـوارد املائيـة يف اجتماعـات مبـادرة 
السـالم األزرق، سـواء عىل مسـتوى اللجنة 
االستشـارية العليا أو اللجـان الفرعية؛ ملزيد 
مـن الفهم حـول أهـداف املبـادرة والجهات 
املشـاركة فيها والنتائج املتوقعة منها، ومن 
ثم يحدد موقف العراق الرسمي من االنضمام 

إىل املبادرة أو االنسحاب منها.
ثانياً/املوافقة عىل انعقاد مؤتمر بغداد الدويل 
الثانـي للميـاه للمدة مـن 5 إىل 6 آذار 2022، 
ويكون سنوياً، مع رصد التخصيصات ضمن 
خطـة وزارة املوارد املائية لـكل عام، وتأليف 
سـكرتارية دائمـة للمؤتمـر بالتنسـيق مع 

وزارة الخارجية.
ثالثـاً/ التأكيـد عـىل السـادة املحافظـني يف 
املحافظـات كافـة حـول االلتـزام بالخطـة 
الزراعيـة املقرة، وتكليـف اللجان الزراعية يف 

املحافظات بمتابعة ذلك.
بالتنسـيق  الكهربـاء  وزارة  قيـام  رابعـاً/ 
والتعـاون مـع مديريـات املـوارد املائيـة يف 
املحافظات كافة، إلجراء القطع املربمج وفق 
جـدول املراشـنة املعد لغرض السـيطرة عىل 

االستهالكات والتصاريف املقرة.
خامسـاً/ قيـام أمانـة بغـداد والحكومـات 
املحليـة يف املحافظات بتمديد ممصات مآخذ 
امليـاه عـىل األنهر الرئيسـة، وأخـذ إجراءات 
عاجلـة لربـط مشـاريع محطـات اإلسـالة 
املنصوبـة تجـاوزاً عـىل األنهـار والقنـوات 

الخاضعة للمراشنة باملحطات املركزية.
سادسـاً/ اسـتمرار وزارة النفـط بتجهيـز 
الوقـود لدوائـر املـوارد املائية بنظـام الدفع 

باآلجل.

اديس ابابا / متابعة الزوراء: 
أعلنـت جبهـة تحريـر شـعب تيغـراي نهايـة 
ديـيس  مدينتـي  عـىل  سـيطرتها  األسـبوع 
وكومبولشـا االسـرتاتيجيتني اللتني تقعان عىل 

مسافة 400 كيلومرت شمال اديس ابابا.
يف الوقت نفسـه، أعلـن جيش تحريـر أورومو 
الذي تحالف يف آب/اغسـطس مع جبهة تحرير 
شـعب تيغراي انه دخل اىل مـدن عدة يف جنوب 
كومبولشـا بينهـا كيميـيس عىل مسـافة 320 

كيلومرتا من اديس ابابا.
وردا عىل سـؤال حول احتمال دخوله العاصمة 
اإلثيوبيـة، قـال الناطـق باسـم جيـش تحرير 
االمـور  اسـتمرت  ”إذا  طربـي  أودا  أورومـو 
بالحيوية الحالية فستكون مسألة أشهر إن لم 

يكن أسابيع“.
وتشـكل هـذه الترصيحـات تكـرارا ملـا أكـده 
الناطق باسـم الجبهة غيتاشـيو رضـا لوكالة 
فرانس برس يف تموز/يوليو. وقال حينذاك ”إذا 
اضطررنا للسـري إىل أديس أبابا لحماية تيغراي 

فسنفعل ذلك“.
وأكـد طربـي أن مقاتيل جيش تحريـر أورومو 
وجبهـة تحريـر شـعب تيغـراي ”انضمـوا إىل 
بعضهـم وهم عـىل تواصـل مسـتمر“، مؤكدا 
أن سـقوط رئيـس الـوزراء أبيـي أحمـد أمـر 

”محسوم“.
االتصـاالت مقطوعـة يف جزء كبري من شـمال 
إثيوبيـا حيـث فرضـت قيود كبرية عـىل دخول 
الصحافيـني مـا يجعـل مـن الصعـب التحقق 

بشكل مستقل من املواقع عىل األرض.
وتنفـي الحكومة أي تقـدم للمتمرديـن لكنها 
أعلنـت حالـة الطـوارئ يف كل أنحـاء اإلقليـم 
بينمـا طلبت سـلطات أديس أبابا من السـكان 
تنظيم صفوفهـم للدفاع عـن العاصمة.واتهم 
أبيـي أحمد تحالـف املتمردين بتحويـل إثيوبيا 

إىل ليبيا أو سـوريا. وقال ”إنهـم يريدون تدمري 
بلـد وليس بنـاؤه“ داعياً السـكان إىل االتحاد يف 
مواجهـة ”اإلرهابيني“.يف إطـار حالة الطوارئ 
التي يفـرتض أن يصادق عليهـا الربملان، أمس 
األربعاء، سـتتمكن السـلطات مـن تجنيد ”أي 
مواطن يف سـن القتال ويملك سالحا“ أو تعليق 
وسـائل اإلعالم التي يشتبه يف أنها ”تقدم دعما 
معنويـا مبارشا أو غري مبـارش“ لجبهة تحرير 
شعب تيغراي، بحسب ما أوردت وسيلة االعالم 

الرسمية ”فانا برودكاستينغ كوربوريت“.
ويف أديس أبابـا، أكد السـكان القلقون دعمهم 
للحكومـة. وقال أزمـرياو برهـان، وهو عامل 
مسـتقل: ”إنهم أعداء إلثيوبيـا ويجب إزاحتهم 
ومن أجل ذلك، يجب أن نتعاون جميعا مع حالة 

الطوارئ“.
ووصـف غيتاشـو رضا هـذه االجـراءات بأنها 
”تفويض مطلق لسـجن عنارص جبهة تيغراي 
أو قتلهم“. وكتب عىل تويرت ”فيما أصبح النظام 
عىل وشك االنهيار، يطلق أبيي ومساعدوه أجواء 

رعب وانتقام“.
الثانـي/ ترشيـن  يف  تيغـراي  يف  النـزاع  وبـدأ 
نوفمرب 2020. وقد شهد تحوال كبريا يف األشهر 

األخرية.
وأعلـن أبيـي أحمد حائـز جائزة نوبل للسـالم 
2019 االنتصـار يف 28 ترشيـن الثاني/نوفمرب 
بعد إرسـال الجيش إىل املنطقة لطرد السلطات 
املنشـقة من جبهة تحرير شـعب تيغراي التي 

اتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية فدرالية.
لكـن يف حزيران/يونيو اسـتوىل مقاتلو الجبهة 

عىل الجزء األكرب من املنطقة.
وسـحبت الحكومة قواتها وأعلنت وقف إطالق 
النار مـن جانـب واحـد يف 28 حزيران/يونيو، 
لكـن املتمرديـن واصلوا هجومهـم يف منطقتي 

عفر وأمهرة املجاورتني.

بغداد/ الزوراء:
اكـد رئيـس الجمهوريـة، برهـم صالـح، امـس 
األربعاء، ان التصحر يؤثر عىل %39 من مسـاحة 
العـراق، وفيما شـدد عىل رضورة غلـق الثغرات 
ودعـم األجهـزة األمنيـة ملالحقـة فلـول داعش 
وحماية السلم واألمن املجتمعي، اكد أهمية رسم 
سياسـة عامة ُتحقق التنميـة وتعزز اإلصالحات 

االقتصادية.
وقـال صالـح يف رسـالة وجههـا إىل قمـة األمـم 
املتحدة للمناخ واطلعـت عليها ”الزوراء“: ”يؤثر 
التصحر عىل %39  من مساحة البلد، و%54 من 
االرض الخصبـة ُمعرّضة لخطـر فقدانها زراعياً 
بسـبب امللوحـة الناتجـة عـن تراجع مناسـيب 
دجلة والفرات، وترضر سـبعة ماليني عراقي من 

الجفاف والتغري املناخي والنزوح االضطراري“. 
وأضـاف أن ”الحكومـة تبّنـت مـرشوع إنعاش 
بالد الرافدين ليكون اطاراً لتطوير االسـرتاتيجية 
البيئيـة، وهو مرشوع للعـراق واملنطقة، ويعتمد 

عىل برامج اسـرتاتيجية تشمل تحديث إدارة مياه 
دجلـة والفرات وتوليد الطاقة النظيفة وُتشـّجع 

االستثمار عرب صناديق املناخ األخرض“. 
وتابـع صالح أن ”موقع العـراق الجغرايف يف قلب 
املنطقـة، وتنوعه البيئـي من النخيل والسـهول 
واالهوار والجبال، ُيمّكنه أن يكون منطلقاً لجمع 

دول الرشق األوسـط بيئيا“.
ويف سـياق اخـر، ذكـر املكتـب اإلعالمـي لرئيس 
الجمهورية يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: إن ”رئيس 
الجمهوريـة، برهـم صالح، اسـتقبل امس وزير 
الدفـاع جمعـة عنـاد سـعدون يف قرص السـالم 
ببغـداد“. وأضـاف أنـه ”تمَّ خـالل اللقـاء بحث 
التطورات األمنيـة يف البلد، ورضورة تعزيز األمن 
اإلرهابيـة  الجماعـات  ومالحقـة  واالسـتقرار، 
وقطع الطريق أمام فلولهم بتهديد أمن وسـالمة 
املواطنني، ودعم األجهزة األمنية ملواصلة جهدها 

يف ترسيخ األمن واالستقرار“.
وشـّدد الرئيس صالح، وفقاً للبيان، عىل ”أهمية 

توحيـد الصـف ودعـم األجهـزة األمنيـة وغلـق 
الثغـرات وعدم االسـتخفاف بخطـورة اإلرهاب، 
ومواصلة الجهود إلنهاء فلوله، واستكمال النرص 
ضد اإلرهاب“، مشـرياً اىل ”منـع املرتبصني الذين 
يسعون لتهديد السلم واألمن املجتمعي والتعرض 

للوحدة الوطنية للعراقيني“.
ومـن جانب اخر، أكـد رئيـس الجمهورية برهم 
صالح، أهمية رسم سياسة عامة ُتحقق التنمية 

وتعزز اإلصالحات االقتصادية.
وقالـت رئاسـة الجمهورية يف بيـان: ان ”رئيس 
الجمهورية، برهم صالح، اسـتقبل اليوم يف قرص 
السـالم ببغـداد، وزيـر التخطيـط خالـد بتال“، 
مبينا انـه ”جرى خالل اللقاء، التأكيد عىل أهمية 
رسم السياسـات العامة يف البلد لتحقيق التنمية 
االقتصادية والـدور املهم لوزارة التخطيط يف هذا 
الصدد، من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنني 
وتهيئـة فرص العمـل والحّد من معـدالت الفقر 

والبطالة“.
واضاف انه ”تـم التأكيد عـىل رضورة مضاعفة 
الجهود إليجاد سياسـة مالية واقتصادية تحقق 
االسـتقرار وتعزز اإلصالحات عىل مختلف الصعد 
والقطاعات من أجل النهوض باالقتصاد العراقي، 

ودعم القطاع الخاص واالستثمار“.
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الرياض/بريوت/ الزوراء: 
وصـف وزيـر الخارجية اللبنانـي، عبـد الله ابو 
بـالده  لحكومـة  السـعودية  املطالـب  حبيـب، 
بأنهـا رشوطاً ”مسـتحيلة“، وفيما اشـار إىل أن 
الخالفات تحل بالحوار وليـس ”اإلمالء“، أوقفت 
رشكتا شـحن دوليتان كبريتان خدمات الشـحن 
بني السعودية ولبنان، بعد أيام من نشوب خالف 
دبلومـايس بني البلديـن أشـعلته ترصيحات أدىل 
بهـا وزير اإلعالم اللبناني جورج قرداحي بشـأن 
حـرب اليمن.وقـال ابو حبيـب يف ترصيح لوكالة 
رويرتز: ان السـعوديني لم يجروا اي اتصاالت مع 
الحكومة اللبنانية التي تشـكلت حديثاً حتى قبل 
الخـالف الدبلومـايس االخري.وأشـار إىل أن لبنان 
يريد عالقات ممتازة مع السـعودية ”عرب الحوار 
ال االمالء“، فلبنان والسعودية دولتان مستقلتان.
وأكد عىل أن اعتذار الحكومة اللبنانية للسـعودية 

”غري وارد ألنها لم تخطئ“، مشدداً عىل ان حزب 
اللـه ”ال يهيمـن عىل البلـد وهو مكون سـيايس 
له امتـداد عسـكري ال يسـتخدمه يف لبنان“.ويف 
السـياق ذاتـه، أوقفـت رشكتـا شـحن دوليتان 
كبريتان خدمات الشـحن بني السـعودية ولبنان، 
بعد أيام من نشـوب خالف دبلومايس بني البلدين 
أشـعلته ترصيحات أدىل بها وزير اإلعالم اللبناني 
اليمن.أوقفـت  جـورج قرداحـي بشـأن حـرب 
رشكة الشـحن والتوصيل الدوليـة ”دي اتش ال“ 
الشحنات الواردة والصادرة بني البلدين، بعد أيام 
من نشـوب خالف دبلومايس بني البلدين أشعلته 
ترصيحات أدىل بها وزير اإلعـالم اللبناني جورج 
قرداحـي بشـأن حـرب اليمن.وأبلغـت الرشكـة 
موظفيهـا يف رسـالة بريـد الكرتونـي أّن القـرار 
يدخل حيز النفاذ ”عىل الفور“.وأفاد مركز اتصال 
رشكة ”فيديكس“ للشـحن يف السعودية فرانس 

بـرس أّن الرشكـة أوقفت أيضا عمليات الشـحن 
بـني البلديـن يف االتجاهـني، باسـتثناء الطـرود 
التـي تحمـل مسـتندات فقط.وقالـت املوظفـة 
إّن األمـر متعلـق ”بأوامر جديدة مـن الرشكة“، 
دون أن تقـدم مزيدا مـن التفاصيل.وبلغت قيمة 
الصـادرات اللبنانية إىل السـعودية أكثر من 290 
مليـون دوالر منذ بداية العام الجاري، حسـب ما 
أفـادت قنـاة اإلخباريـة الحكوميـة يف تقرير لها 
.استدعت السعودية الجمعة سفريها لدى بريوت 
وطلبـت من السـفري اللبنانـي مغـادرة الرياض 
اللبنانيـة بسـبب  الـواردات  كل  وقـّررت وقـف 
اعتربتهـا ”مسـيئة“.وقّررت  التي  الترصيحـات 
البحريـن القيام باملثـل ثم لحقت بهمـا الكويت 
السبت قبل أن تقّرر اإلمارات سحب دبلوماسييها 
ومنع مواطنيها من السـفر إىل لبنان.وصف وزير 
اإلعالم اللبناني جورج قرداحي حرب اليمن باّنها 

”عبثية“ يف مقابلـة تلفزيونية أجريت قبل توليه 
حقيبة االعالم يف حكومة نجيب ميقاتي وتم بّثها 
االسـبوع املايض.وقـال إّن الحوثيـني ”يدافعون 
عـن أنفسـهم“ يف وجـه ”اعتـداء خارجـي“ من 
السـعودية واإلمارات.وأكدت الحكومـة اللبنانية 
عـن ”رفضهـا“ ترصيحات قرداحي، مشـرية إىل 
أنـه ”ال يعرب عن موقف الحكومـة إطالقاً“، لكن 
الوزيـر رفض الرتاجع عنها.وتشـهد العالقة بني 
لبنـان والسـعودية فتـوراً منذ سـنوات، وكانت 
السـعودية قبـل تراجـع دورها من أبـرز داعمي 
لبنـان سياسـياً ومالياً.يـدور نـزاع يف اليمن بني 
حكومة يسـاندها منـذ 2015 تحالف عسـكري 
بقيـادة السـعودية ويضـم البحريـن واإلمارات 
ودوال أخـرى، والحوثيـني الذين يسـيطرون عىل 
مناطق واسعة يف شمال البالد وغربها وكذلك عىل 

العاصمة صنعاء منذ 2014.

الخرطوم/ الزوراء:
أعلن املتحدث باسـم رئيـس الوزراء السـوداني 
املعـزول أن عبـد اللـه حمـدوك يشـرتط إطالق 
رساح جميع املعتقلني السياسـيني وإعادة وضع 
املؤسسات الدستورية ملا قبل انقالب 25 أكتوبر/
ترشيـن األول، قبل الدخول يف أي حوار لتسـوية 
األزمـة. وأفادت مصادر قريبة مـن حمدوك بأن 
الجيش ال يزال يتفـاوض معه للتوصل إىل اتفاق 
يعيده رئيسـا للوزراء، نافية أنبـاء عن موافقته 

حاليا عىل العودة لرئاسة الحكومة.
وقالـت مصـادر قريبة مـن حمـدوك إن الجيش 
ال يـزال يتفـاوض معه للتوصـل إىل اتفاق يعيده 
رئيسا للوزراء. لكن املصادر نفت تقريرا أفاد بأن 

حمدوك وافق عىل عودته لرئاسة الحكومة.
وأن مكتـب حمـدوك نفى موافقته عـىل العودة. 
وقال املكتب يف بيان نرشه عىل فيسـبوك: ”يؤكد 
مكتب الناطق الرسـمي باسم الحكومة أن دولة 
رئيـس الـوزراء د. عبد الله حمـدوك، املحتجز يف 

مقر إقامته بأمر سـلطات االنقالبيني، متمسـك 
بـرشوط إطـالق رساح كافة املعتقلـني، وإعادة 
املؤسسـات الدسـتورية ما قبل 25 أكتوبر، قبل 

االنخراط يف أي حوار“.
وأضـاف البيان أن حمـدوك ”مغيب عن التواصل 

مع شعبه وحاضنته السياسية قرسا“.
ويخضـع حمدوك لإلقامـة الجربية يف منزله منذ 
أن عزله قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح 
الربهان األسـبوع املايض، يف تحرك أخرج مسـار 
االنتقـال نحـو الحكـم املدني عن مسـاره ودفع 

املانحني األجانب لتجميد املساعدات.
وتجري جهود وسـاطة منذ أيام سـعيا لسـبيل 

للخروج من األزمة.
من جانبه أكد ممثل األمم املتحدة الخاص، فولكر 
بريتـس، امس األربعاء، أن هنـاك بوادر مطمئنة 

حول هذا امللف.
وقال فولكر بريتس أن هناك بوادر ”شبه نهائية“ 

لحل األزمة وتشكيل حكومة جديدة“.

وأوضـح ” أنـه تـم التوافق بـني املكـون املدني 
والعسـكري عـىل تشـكيل مجلـس وزراء جديد 

يضم كفاءات وتكنوقراط.
إىل ذلك، شـدد عىل أي مبادرة لـن تبرص النور إذا 
لم تشـمل رئيـس الحكومـة عبد اللـه حمدوك، 
مؤكداً أن األخري ال يزال رئيس الوزراء الفعيل ولم 

يستقل من منصبه.
فيمـا أوضـح أن ”هناك جـدالً ال يزال مسـتمراً 
حول حصة حركات الكفاح املسـلح يف الحكومة 
املقبلة، ألنهم ممثلون بقيادة عسكرية وسياسية 

يف الحكومة“.
وتعليقـا عىل خطوات القوات العسـكرية، وقائد 
الجيـش عبد الفتاح الربهان، قال: ”من الجيد أن 

قائد الجيش لم يعني رئيس حكومة جديدة!“.
يف املقابـل، أكـد املتحـدث باسـم حمـدوك عـىل 
فيسـبوك اليـوم أن رئيـس الحكومـة متمسـك 
بإطـالق رساح جميـع املعتقلـني وإعـادة وضع 
املؤسسـات الدسـتورية ملا قبـل 25 أكتوبر قبل 

االنخراط يف أي حوار للتوصل لتسوية لألزمة.
ويف نفـس السـياق، أكـدت مصـادر متطابقـة 
أن رئيـس الحكومـة املقالـة اشـرتط جمـع كل 
املبـادرات املطروحـة لتكون خارطـة طريق له، 
باإلضافـة إىل إطـالق رساح املعتقلني من الوزراء 

والقادة السياسيني من الحرية والتغيري.
يذكـر أن السـودان تعيش منذ األسـبوع املايض 
عىل وقـع أزمة سياسـية تفجرت بعـد خالفات 
طويلـة بـني املكـون العسـكري واملدنـي اللذين 
تسـلما الحكم، إثر عـزل نظام الرئيس السـابق 

عمر البشري.
وأعلـن الربهـان يـوم 25 أكتوبـر (2021) حـل 
الحكومة واملجلس السـيادي، فضـًال عن تعليق 
العمل ببنـود الوثيقة الدسـتورية، وفرض حالة 
الطوارئ، يف خطوات اسـتثنائية، انتقدتها األمم 
املتحـدة والعديد مـن الدول الغربيـة يف مقدمتها 
الواليـات املتحـدة التي علقت مؤقتا املسـاعدات 

للبالد.

الزوراء / يوسف سلمان:
اعلن عدد من املرشـحني املستقليـن ، 
من الفائزين بنتائج انتخابات مجلس 
النواب التي جرت يف العارش من ترشين 
االول املايض ، عن تشـكيل كتلة نيابية 
جديدة للعمل ضمن الدورة الترشيعية 
املقبلة ، حيث تم اختيار املرشح الفائز 
عـن محافظة النجـف االرشف  محمد 
عنـوز منسـقأ للكتلة الجديـدة ، فيما 
تواصـل املفوضيـة عملياتهـا اليومية 
الجراء العد والفـرز اليدوي للمحطات 
، بعـد اعـالن االطـار  املطعـون بهـا 
التنسـيقي الذي يمثل القوى الشيعية 
الرئيسـة عـن تقديمـه طلبا رسـميا 

اىل القضـاء من اجل النظر بالشـكوك  
حول تزوير االنتخابات واملطالبة بالعد 

والفرز اليدوي.
وقال املرشحون املسـتقلون الفائزون 
،يف مؤتمر صحفي تابعته ” الزوراء ”، 
ان ”تم االتفاق بني عدد من املرشـحني 
تشـكيل  عـىل  الفائزيـن  املسـتقلني 
املسـتقلة“ وهـي  الشـعبية  ”الكتلـة 
كتلـة نيابيـة منفتحة عىل املرشـحني 
بغـض  وأفـراد  جماعـات  الفائزيـن 
النظـر عن االنتمـاء القومـي والديني 
واملذهبـي، واالنضمام اليها وفق آليات 
عمل ترعى املشاركة الكاملة يف قرارها 

السيايس“.

ان  الفائـزون  املرشـحون  واضـاف 
”الكتلـة الجديـدة تتبنـى بنـاء دولـة 
املواطنة ، ونبذ نهج املحاصصة وتقوم 
والترشيـع  الفعالـة  الرقابـة  بمهـام 
الرصني ، وتكافح الفساد املايل واإلداري 
وتدافـع عن حقوق املواطنني يف الثروة 
الوطنية ، وتحافظ عىل القرار الوطني 
املسـتقل“، مؤكدين االتفاق أن ”يكون 
محمـد عنـوز منسـقاً لهـذه الكتلـة، 
وسجاد سالم ناطقاً رسميا ”.باملقابل 
، اكـد ائتالف دولة القانون ان املحكمة 
االتحادية ستصدر قرارها للطلب الذي 
قدمه االطار التنسيقي املتعلق باعادة 
العد والفرز لكافـة الطعون او اعادته 

كليـا ولجميـع املحطـات بعـد انتهاء 
املفوضيـة من اكمال النظر يف الطعون 

التي حددتها.
وقـال عضـو ائتـالف دولـة القانـون 
رسول رايض لـ“ الزوراء“، ان ”عملية 
االنتهـاء مـن الطعـون التـي حددتها 
املفوضيـة سـتنتهي قريبا خـالل ايام 
اعتمـدت  املفوضيـة   ” ان  مبينـا    ،”
املزاجيـة يف تحديد الطعـون ولم تأخذ 
اال نسـبة ضئيلة مـن الطعون املقدمة 
، واهملـت مئات الطعـون لذلك رفعت 
لالطـار  املنظويـة  املعرتضـة  القـوى 
التنسـيقي دعوى وطلب باعـادة العد 
والفـرز ”.واضـاف ان ” مطلب االطار 

التنسـيقي كان بشـقني ، األول اعادة 
العـد والفـرز لجميـع الطعـون دون 
اهمـال اي طعن  منهـا ، او اعادة العد 
والفـرز الشـامل لجميـع املحطات ”, 
مبينـا ان ”قـرار املحكمـة االتحاديـة 
بشأن طلب تنسـيقية االطار سيصدر 
بعـد ان تنتهي املفوضية مـن اكمالها 

للطعـون التـي حددتهـا“.
واكـد رايض ان ” مفوضية االنتخابات 
تجاهلـت مئات الطعون بشـأن نتائج 
االقرتاع وعملت بمزاجية يف هذا االطار، 
وهـو مخالـف ملطالب الكتـل الوطنية 
التـي دعت العادة العـد والفرز اليدوي 

الشامل من اجل بيان الحقيقة ”.
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امن ومجتمع

 بغداد/الزوراء:

أكـد نقيـب الصيادلة، مصطفـى الهيتي، امس 

االربعاء، إن قانـون الضمان الصحي من أفضل 

القوانـني التي رشعها مجلس النـواب يف مجال 

خدمـة املواطـن، مبيناً أن هـذا القانـون يوفر 

خدمـات أفضل بتكلفـة أقل فضالً عن أسـعار 

دواء مناسـبة، كمـا أن املشـمولني بالضمـان 

الصحي سـتقدم لهم األدوية والخدمات الطبية 

مجاناً.

وقـال الهيتـي، يف ترصيح صحفـي: « كل دواء 

يبـاع من خـالل الضمان البد أن يكون مسـعرا 

وفـق تسـعرية وزارة الصحـة التـي هـي وفق 

القانون، كما أن أي دواء يف أي صيدلية مضمونة 

أو معتمـدة للضمـان يجـب أن يكون مسـعراً 

ومفحوصاً ومسـتورداً وفق األطر األصولية وال 

ُتعتمد الصيدلية التي ال تبيع بالسعر املحدد من 

قبل وزارة الصحة عىل تسعريتها».

وأضـاف أن «املواطـن لن يدفع األسـعار كاملة 

لألدويـة وإنما فقـط ٢٠ ٪ من السـعر والبقية 

يتحملهـا الضمـان الصحـي، وبالتـايل سـوف 

نتخلص من جميع األمور الخاصة بالتداول غري 

املـرشوع للـدواء، بمعنى أن الـدواء آمن وفّعال 

ومسـعر بالطريقـة األصوليـة لـوزارة الصحة 

املريض ال يتحمل سوى ٢٠ ٪ التي ذكرناها».

وأكد الهيتي أنهم كنقابة «مع الضمان الصحي 

ألنه سـوف يرفـع الخدمات الصحيـة من جهة 

والكلفة تكـون قليلة، ولن نحتـاج اىل موضوع 

(الـدوالر الدوائـي) الـذي نطالـب بـه يف قضية 

اسـترياد األدويـة». وتابع: «هـذا ال يعني فقط 

الدواء، وإنمـا جميع الخدمات الصحية سـواء 

دخول املستشفى أو مراجعة األطباء املعتمدين، 

وحتى املستشـفى املعتمد سيكون وفق املعايري 

العاملية ملنظمة الصحة العاملية، لذلك سيتحسن 

التـي سـتكون  األداء وتقـل كلفـة الخدمـات 

مقابل اشـرتاك بسـيط جداً قياساً بدول العالم، 

وسـيكون املوظف وأرسته مؤمنـني»، مبيناً أنه 

«أفضـل قانون أصدره مجلـس النواب ملصلحة 

املواطن».

وبني أن «التأمني أو الضمان الصحي معمول به 

يف أغلب دول العالم سـواء دول الخليج وغريها، 

وبالتايل املواطن لن يقلـق عىل الدواء، وأهم من 

ذلك ليس توفري الدواء فحسـب وإنما سـيكون 

ذلـك الـدواء مفحوصا ومسـتوردا وفق معايري 

وزارة الصحة العراقية ويف مخترباتها، لذلك فإن 

كل مستشـفى حكومـي أو أهيل وفـق املعايري 

املطلوبة يدخل يف الضمان بعد أن يقدم خدمات 

جيـدة، ومـع هذا سـوف تبقـى املستشـفيات 

العادية سارية».

وأكـد نقيب الصيادلـة أن «كل مواطـن عراقي 

مشـمول بالضمان االجتماعي (شبكة الحماية 

االجتماعية) يكون اشـرتاكه بالضمان الصحي 

مجاناً، ولن يدفع حتى العرشين من قيمة الدواء 

ألنـه تكافـل اجتماعي، فضالً عـن أن املصابني 

بأمـراض الرسطـان وغريهـا سـوف يعالجون 

مجانـاً، أي هـو تكافـل اجتماعـي وخدمـات 

صحية كاملة».

بغداد/ الزوراء:
أصـدرت الهيئة العامة لألنواء الجوية 
والرصد الزلـزايل يف وزارة النقل، امس 
األربعـاء، التقريـر الشـهري الخاص 
بالنرشة الزلزالية الشـهرية يف العراق 
لشهر ترشين األول الحايل، فيما اعلنت 

تسجيل ١٤ هزة أرضية داخل البالد.
وقالـت مديرة قسـم الرصـد الزلزايل، 
سمرية رضا خلف، يف بيان: ان «العدد 
الـكيل للهـزات األرضيـة املسـجلة يف 
شـبكة الرصـد الزلـزايل العراقية لهذا 
الشـهر هـو (٢٢) هزة ارضيـة منها 
(١٤) هـزة أرضية داخل العراق وهزة 
ارضيـة أخرى عـىل الحـدود العراقية 
االيرانيـة و(٧) هـزات داخـل إيـران 
الحدوديـة  املناطـق  مـن  وبالقـرب 
الهـزات  «قـوة  أن  مبينـة  للعـراق»، 
تراوحـت بني (٢ - ٣،٨) درجة يف حني 
تراوحـت أعماقهـا البؤريـة بني(٣ - 

٢٥) كم «.
وأضافـت أنـه «تركز النشـاط يف هذا 
الشـهر بشـكل واضـح يف قضـاءي 
خانقني ومنـديل وناحية السـعدية يف 

محافظة دياىل اضافة اىل بعض الهزات 
املتفرقة يف مدينة العمارة - محافظة 
ميسـان، واقضية رانيـة ودربندخان 
السـليمانية  وكالر - مـن محافظـة 
وشـمال غـرب املوصـل - محافظـة 

نينوى، وشمال كركوك».
وتابعت خلف أن «بقية النشاط حدث 
داخل ايران وبالقـرب من الحدود مع 
العراق تحديداً محافظات كرمنشـاه 
وايالم واذربيجـان التي بلغ عددها اىل 
(٧ ) هـزات»، الفتـة اىل أن «املناطـق 
الغربية والغربية الجنوبية من العراق 
تخلـو من اي نشـاط زلـزايل وهذا ما 
الصفيحـة  حركـة  طبيعـة  يوضـح 
العربية وموقـع العراق منها يف الجزء 
الشـمايل الرشقـي وازديـاد النشـاط 
التصـادم  مناطـق  باتجـاه  الزلـزايل 
الشـمال  باتجـاه  القـاري وتحديـًدا 

والشمال الرشقي للعراق».
يذكـر ان مجموع التقاريـر الصادرة 
بالهـزات اآلنية وصـل اىل (٣) تقارير، 
ولم يتم تسجيل اية خسائر برشية يف 
املنطقة جراء حدوث النشاط الزلزايل.

العمارة/الزوراء:
وزعـت الحكومة املحلية يف ميسـان 
(١٠١) قطعة ارض سكنية يف قضاء 
العمـارة ملنتسـبي الرشطـة والدفاع 
املدنـي كجزء من الدفعـة االوىل التي 
بشـكل  اسـهموا  للذيـن  خصصـت 
مبـارش يف مواجهة الظـرف الوبائي 

الراهن (جائحة كورونا)».وبلغ عدد 
القطع التي وزعت ملنتسـبي مديرية 
 (٩٤) ميسـان  محافظـة  رشطـة 
قطعـة، فيما بلـغ عدد القطـع التي 
وزعت ملنتسبي مديرية الدفاع املدني 
(٧) قطـع .وقـال محافظ ميسـان، 
عـيل دواي الزم: تم خـالل هذا العام 

فقـط توزيـع (١٢٥٧) قطعة ارض 
سـكنية ضمن الدفعة األوىل. مشـرياً 
اىل «انه سـيتم استكمال توزيع هذه 
الدفعـة الخاصـة بجائحـة كورونـا 
عىل املشمولني فيها تباعاً بعد انجاز 
معامالتهم يف بلدية العمارة وبلديات 

االقضية والنواحي».

نينوى /الزوراء:
أصـدرت محكمـة جنايـات نينوى، 
بالسـجن  حكمـا  االربعـاء،  امـس 
عرش سـنوات بحق مدير التسـجيل 
العقـاري السـابق ومعاونيـه، وذلك 
عن تزويرهم عقـار عائد اىل مديرية 
بلدية املوصل.وذكـر املركز اإلعالمي 
ملجلـس القضـاء األعىل يف بيـان ورد 
لـ «الـزوراء»،: إن «املحكمة أصدرت 
حكمها بالسـجن املؤقت ملدة عرشة 
سـنوات وفقـا ألحـكام املـادة ٢٨٩ 
 ١١١ رقـم  العقوبـات  قانـون  مـن 

لسـنة ١٩٦٩ املعـدل وبداللـة مـواد 
االشـرتاك ٤٧ و٤٨ و٤٩ منه».وبـني 
جريمـة  يف  اشـرتكوا  «املتهمـني  ان 
تسـجيل العقار املرقم ١٢٤ مقاطعة 
٣٩ نينوى الجنوبية العائد اىل مديرية 
بلدية املوصل باسـم جمعية الحدباء 
التعاونيـة بصـورة مخالفة للقانون 
١٧٥/ت٢  بالعـدد  القيـد  بموجـب 
/٢٠٠٢ مجلد ١٣٤٠ وهو قيد وهمي 
ال وجـود له يف السـجالت الرسـمية، 
املتهـم  باسـم  تسـجيله  ثـم  ومـن 
ز) وبشـكل  ع  (ع  املفرقـة دعـواه 

مخالف للقانون».ولفت البيان إىل إن 
«املحكمة أصـدرت حكمها بناًء عىل 
أدلة قانونية معتربة واملتمثلة بأقوال 
املعنية  للدوائـر  القانونـني  املمثلـني 
وأقـوال املخربين الرسيني والشـهود 
بالعقـار  الخـاص  واالستشـهاد 
ومحـارض لجنـة التدقيـق املشـكلة 
من قبـل مديرية التسـجيل العقاري 
العامـة واضبـاره العقـار، إضافـة 
إىل اعرتاف املتهمـني الرصيح يف دور 
التحقيـق وبتوفـر كافـة الضمانات 

التي كفلها لهم القانون».
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البرصة/الزوراء:
أعلنت وزارة املـوارد املائية، امـس األربعاء، 
حـراك إلزالـة الرتسـبات الطينيـة والقصب 
مـن أحواض الجانب األيـرس يف مرشوع ماء 

البرصة.
وذكـر بيـان للـوزارة تلقتـه «الـزوراء»: أن 
«رشكة العراق العامة أحد تشكيالت الوزارة، 
بارشت يف إزالة الرتسـبات الطينية والقصب 
مـن أحواض الجانب األيـرس يف مرشوع ماء 

البرصة» .
وأوضـح أن «هـذه األعمـال جـاءت ضمن 

الحملـة التـي أطلقهـا وزيـر املـوارد املائية 
مهدي رشـيد الحمدانـي يف زيارتـه األخرية 
إىل محافظـة البـرصة والتي أسـهمت فيها 
تشكيالت الوزارة بأكثر من ١٠٠ آلية لغرض 
إزالة ترسبات بكمية ٩٠,٠٠٠م٣ من احواض 

الرتسيب يف مديرية مرشوع ماء البرصة».
وأضـاف أن «الحملة تهدف اىل زيادة السـعة 
الخزنية وتنظيف األحواض بهدف استيعاب 
كميـات إضافيـة مـن املياه الخـام وجعلها 
خزينـاً يف األحـواض ممكن االسـتفادة منه 

مستقبالً «.

ميسان/الزوراء:
أعلن جهاز املخابرات الوطني ضبط خرق يف أنبوب نفطي بمحافظة ميسان.وذكر بيان لجهاز 
املخابرات الوطني تلقته «الزوراء»: أن «مفارز جهاز املخابرات الوطني بالتنسيق مع القوات 
االمنية، ضبطت خرقا يف الخط الناقل االسرتاتيجي لحقل النور النفطي يف محافظة ميسان».
وأضـاف أنه «بحسـب معلومـات دقيقة من جهـاز املخابرات فإن الخرق الـذي تم ضبطه يف 
الخـط الناقل للحقل ضمن حقول البزركان بمنطقة الطيـب، وهي منطقة جبلية نائية تقع 
عىل بعد ٧٥ كم رشقي مدينة العمارة مركز محافظة ميسان».وأشـار إىل أن «املعلومات تؤكد 
ان حجـم التهريب لعنارص الجريمة املنظمة ترتاوح مـن ١٥ - ٢٠ صهريج يوميا «، موضحا 
انه « خالل عملية الضبط تم العثور عىل مسيطر خاص وانبوب معد لغرض التهريب «. وتابع 

انه «تم ضبط خروقات سابقا عىل نفس الخط النفطي الناقل «. 

صندوق االسكان العراقي
إعالن

اىل الرشيك (سعد كربول شمران)
اقتىض حضورك اىل صندوق االسـكان العراقـي الكائن قرب مجمع النهضة  
وذلـك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك السـيد (نـور الهدى رحيم 
يحيـى) بالبناء عىل حصته املشـاعة يف القطعة املرقمـة (٦٠٦/٢) ٣٦/ ابو 

شمع) لغرض تسليفه قرض االسكان.
 وخالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم داخل العراق وشهر  خارج العراق من 

تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

بغداد/الزوراء:
كـشـفـت دائرة الـتحـقيـقـات يف هيئة النزاهة، امس االربعاء، عن ضبطـهــا مـســؤوالً 
فـي منفذ الشيب الحدوديِّ يف محافظة ميسان، عىل خلفيَّة حاالت تالعٍب واختالٍس يف رضيبة 
البضائـع يف املنفذ.وذكـرت الدائرة يف بيان ورد لــ «الزوراء»: أنَّ «فريـق عمل مكتب تحقيق 
ن من ضبط حاالت  ميسان بالتنسيق مع هيأة املنافذ الحدوديَّة، انتقل إىل منـفذ الشيب، وتمكَّ
تالعٍب يف وصوالت التحاسـب الرضيبيِّ للبضائع الداخلـة إىل العراق، ُمبيِّـنًة جباية مبالغ أقلَّ 
من املبالغ الرسميَّـة املُقرَّرة، والتحاسب عىل نسبة ١٢٪ لكلِّ مادٍة، وليس ٢٠٪، كما هو ُمقرٌَّر 
قانوناً».وأضافت إنَّ «الفريق قام بتدقيق مبالغ الجباية يف الوحدة الرضيبية يف املنفذ، والحظ 
وجود فروقاٍت يف تلك املبالغ، الفتًة إىل أنَّ العمليَّة أسـفرت عن ضبط مدير الوحدة الرضيبيَّـة 
يف املنفـذ وأمـني الصندوق».وأوضحت الدائرة إنه «تمَّ تنظيم محرض ضبـطٍ أصويلٍّ بالعمليَّة، 
رٍة قضائيٍَّة، وعرضها رفقة املُتَّـهمني عىل قايض التحقيق املُختص يف  َذت بموجب ُمذكَّ التي ُنفِّ

ميسان؛ الذي قرَّر توقيفهما وفق أحكام املادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات»
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بغداد/الزوراء:
بحث محافظ البنك املركزي العراقي 
اجتمـاع  اإليرانـي خـالل  ونظـريه 
عقـد امس يف بغداد، سـبل معالجة 
املستحقات املالية الخاصة بالجانب 

اإليراني.   
وقـال اعالم البنك املركـزي العراقي 
يف بيان، ورد ”الزوراء“، إن املحافظ 
مصطفـى غالـب مخيف اسـتقبل، 
اليـوم، نظـريه اإليراني عـيل صالح 
آبـادي الـذي يـزور العـراق حاليـاً 

برفقة وفد مرصيف واقتصادي.
الـذي  اللقـاء  البيـان، أن  وأوضـح 
حرضه مـن الجانـب العراقي مدير 
عـام املـرصف العراقـي للتجـارة، 
تنـاول سـبل التعـاون يف القطـاع 
املـرصيف بـني الطرفـني وإمكانيـة 
معالجة املستحقات املالية الخاصة 
بالجانـب اإليرانـي وفـق سـياقات 

االتفاقية املحددة.
الربملـان  أعلـن  سـابق  وقـت  ويف 
اإليرانـي، ن الديـون العراقية بلغت 
7 مليـارات دوالر، مشـدداً رضورة 

تسديدها.

اللجنـة  رئيـس  نائـب  وبحسـب 
االقتصادية يف الربملان اإليراني كاظم 
موسـوي، فـأن الديـون العراقيـة 
املسـتحقة لبـالده، بلغـت نحـو 7 
مليـارات دوالر، مؤكـداً أن العـراق 
دولة صديقة لكن ال يجب أن تعامل 

طهران هكذا.
التضخـم  ارتفـاع  بـأن  وأضـاف 
إيـران  يف  املعيشـية  والصعوبـات 
سببها ديون بغداد وبكني وموسكو 

التي لم تدفعها إليران.
وقال: ”لـو أعادت العـراق والصني 
وروسيا والدول غري املصدرة للنفط 
إىل  العمـالت  دوالر مـن  مليـار   20

البالد، ملا واجه شعبنا املشاكل“.
وردا عىل سـؤال عمـا إذا كان موعد 
اإلفـراج عـن األمـوال اإليرانيـة يف 
العراق قد تحدد، قال موسـوي: ”لم 
يتم تحديد موعد اإلفراج، لكن يتعني 

عليهم إعادتها يف النهاية“.

بغداد/الزوراء:
انخفضـت أسـعار النفـط، امـس األربعاء، بعـد بيانات 
أظهـرت زيادة كبرية يف مخزونات الخام ونواتج التقطري 
يف الواليـات املتحدة، مـع تصاعد الضغـوط عىل منظمة 

أوبك لزيادة اإلمدادات.
وتراجعـت العقود اآلجلة لخام القيـاس العاملي ”برنت“ 
بنسـبة 1.2 يف املئـة إىل 83.74 دوالر للربميـل، بحلـول 
الساعة 00:34 بتوقيت غرينتش. فيما انخفضت العقود 
اآلجلة لخام ”غرب تكسـاس الوسيط“ األمريكي بنسبة 

1.6 يف املئة إىل 82.59 دوالر للربميل.
وخـالل قمة املناخ يف غالسـكو، ألقـى الرئيس األمريكي 

جـو بايدن باللـوم يف ارتفاع أسـعار النفـط والغاز عىل 
رفض دول ”أوبك“ ضخ املزيد من النفط الخام.

يف غضـون ذلك، قالت مصادر يف السـوق، نقال عن أرقام 
من معهد البرتول األمريكي، أمس الثالثاء، إن مخزونات 
النفط الخام ونواتج التقطري األمريكية ارتفعت األسبوع 

املايض، بينما تراجعت مخزونات البنزين.
وبحسـب املصادر، أظهرت البيانات أن مخزونات الخام 
زادت 3.6 مليون برميل عىل مدار األسبوع املنتهي يف 29 
أكتوبر 2021، يف حني صعدت مخزونات نواتج التقطري، 
التـي تشـمل الديزل وزيـت التدفئـة، 552 ألـف برميل. 

وانخفضت مخزونات البنزين 573 ألف برميل.

بغداد/الزوراء:
 أعلنـت وزارة التجـارة، انها تسـتعد 
لتوزيـع الوجبـة الثالثـة من السـلة 
الغذائية خالل األيـام املقبلة“ مؤكدة 
انهـا ”ستشـمل جميـع املـواد ومن 
أفضـل املناشـئ العامليـة والوطنيـة 
يف خطـوة باتجـاه دعم اسـعار املواد 
الغذائيـة وتجهيـز املواطنـني باملواد 

االساسية“.
وقالـت التجارة يف بيـان، ان ”الوزارة 
بعد النجاح الساحق بتوزيع الوجبتني 
األوىل والثانيـة، أكملت االسـتعدادات 
لتوزيع الوجبـة الثالثة عىل املواطنني 
املشـمولني وتشـمل الوجبة الجديدة 
جميـع املواد األساسـية ومـن افضل 
يتمتـع  حتـى  العامليـة،  املناشـئ 
املواطن العراقـي ذات الدخل املحدود 
بمواد كتلك التي يشـرتيها الغني من 

األسواق“.
وأضافـت، ان ”املواد التي يتم توزيعها 
عىل املواطنني يف السـلة الغذائية تعترب 
مـن اجـود املـواد املوجودة يف السـوق 
وأجرينـا اسـتبيانات كثـرية مـن قبل 
الفـرق الرقابيـة وفرق دائـرة الرقابة 
جميـع  وكانـت  والتجاريـة  املاليـة 
االسـتبيانات تـؤرش عىل جـودة املواد 
وارتيـاح للمواطنـني واعـادة ثقتهـم 
بـوزارة التجـارة، بعـد سـنوات مـن 
الشـكاوى، كما ان الـوزارة خصصت 
مجموعة أرقام ساخنة وقسم ألكرتوني 

ملتابعـة شـكاوى املواطنـني والتعامل 
معها بـأرسع وقت حسـب توجيهات 

وزير التجارة عالء الجبوري“.
البطاقـة  ”ملـف  ان  اىل،  وأشـارت 
التموينية أرهـق الحكومات عىل مدار 
السـنوات املاضيـة، بسـبب شـبهات 
الفساد يف العقود التي وقعها مديريون 
عامـون والصفقـات الوهميـة، حيث 
كانت املـواد التـي تصـل اىل املواطنني 

رديئة يف أغلـب االوقات، اال ان التجارة 
وبتوجيهات مـن رئيس الوزراء عملت 
خـالل الفرتة املاضية عـىل انهاء امللف 
الـذي كان بابـا مـن ابـواب الفسـاد، 
اال وهـو البطاقـة التموينيـة وبـدأت 
بتوزيـع مفـردات  ناجحـة  خطـوات 

السلة الغذائية“.
ولفتـت التجـارة اىل خطـوات إصـالح 
ان  وذكـرت،  الغذائيـة  السـلة  نظـام 

”ملف البطاقة التموينية كان شـاغل 
الحكومات وايضا الجميع يتحدث عنه 
وان هنـاك رداءة باملـواد املوزعـة عىل 
املواطنني، وبعـد الكثري من املقرتحات 
ودراسـات وتوجيهـات مـن الجهـات 
العليا، بدأت الوزارة باجراءات للتعاقد 
مع املناشـئ االعالميـة الرصينة وفق 
التعليمـات والضوابط ونقل هذه املواد 
بارسع وقـت اىل املحافظـات والوكالء 

لتوزيعهـا عـىل املواطنني، مـع اجراء 
جـوالت ميدانية مسـتمرة عىل الوكالء 
واملخازن ملتابعة اليات التوزيع وكشف 
العراقيـل وأوجه القصـور، لذلك هناك 
إصـالح يف هـذا امللف وهنـاك خطوات 
تعمل عليها الـوزارة لتوزيع املزيد من 

املفردات“.
واوضحت، انـه ”كان ينظر اىل وزارة 
التجارة فاشـلة، لكن اليـوم ينظر اىل 
انهـا ناجحـة، النها نجحـت يف ملف 
السـلة الغذائية وايضا يف توفري األمن 
الغذائي للمواطنني وهذا االمر نجحنا 

به“.
وبينت التجارة، ان“االصالح لم يقترص 
عـىل السـلة الغذائيـة، بل ان الـوزارة 
ودائرة الرقابة املالية والتجارية عملت 
عىل تدقيق جميـع التعاقدات والعقود 
التي عليها شـبهات فساد واحالتها اىل 
النزاهـة والقضاء وهذا جزء من خطة 
االصالح يف الـوزارة التـي نعمل عليها 

حاليا ومستمرة“.
وعـن امكانيـة زيادة السـلة الغذائية، 
ان“التخصيصات  التجـارة،  اوضحـت 
املالية هي لسـتة أشـهر واألمر مرتوك 
لدى الحكومـة املقبلة ومجلس النواب 
املقبـل يف زيـادة تخصيصـات السـلة 
يكـون  ان  هـو  وطموحنـا  الغذائيـة 
توزيعها ملدة 12 شـهرا بدالً من سـتة 
أشـهر والكـرة اآلن بملعـب الحكومة 

املقبلة“.

بغدد/الزوراء:
أعلنت وزارة الكهرباء، امس األربعاء، 
عن البدء بخطواتها الجدية لتأسيس 
فريـق دعـم إعالمـي لدعـم الطاقـة 
املتجددة من أنواع الطاقة الشمسـية 
والرياح وغريها وترسـيخ مفاهيمها 
يف املجتمع والحفاظ عليه من التلوث 
وتزايد البصمات الكاربونية، مشـرية 
إىل أن طموحها يتمثل بالوصول اىل 7 
آالف و500 ميغا واط من هذه الطاقة 

كمرحلة أوىل.
وقـال الناطق الرسـمي باسـم وزارة 
الكهربـاء رئيـس ”الفريـق الوطنـي 
لدعم الطاقة“ أحمد مـوىس العبادي 
يف بيـان اطلعـت عليه ”الـزوراء“ إن 
”تأسـيس هكـذا فريق يأتـي ضمن 
املهام الوطنية لدعم الطاقة والحد من 
اآلثـار امللوثة للبيئة وبالتايل سـتكون 
معنيـة بحيثيات دعم الطاقة“، مبينا 
أن ”فريق اإلعالم الوطني سيعمل عىل 
نرش بوسـرتات التوعية وعقد ندوات 
التثقيـف والتوعيـة االعالميـة يف مـا 
يخص مضار التلوث البيئية والبصمة 
الفريق  الكاربونية، وبالتايل سيسعى 

اىل تعميـم مفاهيم اسـتغالل الطاقة 
الشمسية وتدوير النفايات والطاقات 
املتجددة وتقليل أثرها وسـلبياتها يف 

البيئة وحياة املواطنني“.
”الفريـق  أن  العبـادي،  وأضـاف 
اإلعالمـي سـيكون بعضويـة جميع 
املكاتب االعالمية للـوزارات ودواوين 
املحافظـات وسـيتكفل بنرش جميع 
هذه املفاهيم عـىل القنوات االعالمية 
وسـيعقد ندوات متخصصـة ويفتح 
اآلفـاق مع منظمـات املجتمع املدني 
ومـع الجامعـات والكليـات العلمية 
هـذه  سـتعمم  وبالتـايل  للتعـاون، 
املفاهيم ويجري ترسـيخها يف ثقافة 

املواطن“.
وذكـر أن ”الـوزارة لديهـا العديد من 
عقـود الطاقة املتجـددة ومنها عقود 
مع رشكـة (بـاور جاينـه) الصينية 
واتفافية مبادئ وقعتهـا الوزارة مع 
الرشكة التي تتضمن 2000 ميغا واط 
وبمرحلتهـا االوىل القاضيـة بإنتـاج 
750 ميغـا واط، والتوقيـع مـع هذه 
الرشكة ليـس كصيغة باقـي العقود 
االسـتثمارية التي وقعت مع رشكتي 

(مصدر وتوتال) وتحالف (اسـكاتك) 
النرويجي إذا ما أضيف اىل عقد رشكة 
املمخـرج  سـيكون  جاينـه)  (بـاور 

النهائي (5 آالف و250 ميغا واط).
وأكـد الناطق باسـم وزارة الكهرباء، 
أن ”السـقف األول إلنتـاج الكهربـاء 

والذي تطمـح الوزارة للوصـول اليه 
ضمـن التوجهـات الحكوميـة هو 7 
آالف و500 ميكا واط كمرحلة أوىل“, 
موضحـاً أن ”وزارة الكهربـاء وبعـد 
التوجيهات املشـددة مـن قبل رئيس 
الـوزراء ليـس لديهـا أي أفـق مغلق 

تجاه أي رشكة تكون معنية بانشـاء 
مشـاريع الطاقـة املتجـددة وترحب 
بجميع الـرشكات والعروض املقدمة 
وتعكـف عـىل دراسـتها فنيـاً ومالياً 
واقتصادياً ومن ثم يصار اىل املصادقة 

عليها“.
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بغداد/الزوراء:
ه مرصف الرشـيد، امس األربعاء، فروعه باملبارشة ببيع سـندات بناء  وجَّ

للمواطنني الراغبني بالرشاء.
وذكـر املكتـب اإلعالمـي للمرصف يف بيـان تلقته ”الـزوراء“ إن ”مرصف 
ه فروعه باملبارشة ببيع سـندات (بنـاء) للمواطنني الراغبني  الرشـيد وجَّ

بالرشاء ووضع تعليماته الخاصة باملبلغ والفائدة وآلية الرشاء“.
وأضاف، أن ”التعليمات تضمنت تحديد سند بقيمة (500000) دينار بفائدة 
(%6) تدفع للزبون كل سـتة اشهر ملدة سنتني وسند بمبلغ (1000000) 

بفائدة سنوية (%7) تدفع كل ستة اشهر ملدة أربع سنوات“.
وأشـار إىل أنـه ”من حق الشـخص سـواء ( طبيعيـاً أو معنويـاً) الراغب 
بالـرشاء تقديم طلب مبارش اىل املرصف مسـتصحباً معه املستمسـكات 
التعريفية األصلية مقابل منح املرصف للزبون ايصاالً بما يدفعه من مبلغ 

لرشاء السندات“.
كما أعلن مرصف الرشـيد، إطالق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي 

الدفاع والداخلية واملوظفني وكذلك املتقاعدين.
ودعا املكتـب االعالمي للمرصف يف بيان ”املسـتفيدين كافة ممن تصلهم 
رسائل نصية مراجعة فروع املرصف او مكاتب الدفع االلكرتوني الستالم 
املبلغ“.وأضـاف، ان ”العمل مسـتمر عىل رفع املبالغ يف أرصدة املسـجلني 

عىل السلف من خالل التطبيق الخاص باملرصف“.

بغداد/الزوراء:
 بلغ الناتج املحيل العراقي باألسعار الثابتة للنصف األول من السنة الحالية 

2021 ما قيمته 97 ترليون دينار.
وقالـت مؤسسـة العـراق للمسـتقبل وهي مؤسسـة غري ربحيـة ان هذا 
االنتاج حقق نمواً بلغ 6.7 % مقارنة مع النصف االول من السنة املاضية 

.“2020
وبينت ان ”الناتج املحيل توزع حسـب القطاعات املبينة يف الرسـم البياني 
حيـث أحتـل قطاع النفـط الجزء األكرب بنسـبة 57 % يليه قطـاع تجارة 
الجملة واملفرد والفنادق بنسـبة 9 % ثم قطاع النقل واالتصاالت والخزن 

بنسبة 8.77 %“.
وأشارت باألرقام اىل الناتج املحيل للفصلني االول والثاني من السنة الحالية 

والفصل الرابع من السنة املاضية باألسعار الثابتة.

الديوانية/الزوراء:
اعلن مفتش اثار وتراث الديوانية باسـم الشـمري، عن وصول الربفيسور 
نيكـوالس بوزكيت من جامعة كامـربدج الربيطانية ممثال عنها اىل موقع 

ابو صالبيخ االثري لغرض التنقيب فيه.
واوضح الشـمري، ان ”الهدف من الزيارة لوضع خطة مناسبة الستئناف 

العمل يف املوقع يف االيام القليلة املقبلة“.
واشار الشمري اىل، ان ”ممثل الجامعة القى محارضة يف جامعة القادسية 
بالتنسـيق بني مفتشـية اثـار وتـراث الديوانيـة وكلية االثـار يف جامعة 
القادسـية علمية بعنـوان (قراءات يف علم اآلثار واللغـات القديمة) مع د. 

عباس عيل الحسيني وعدد من اساتذة الكلية“.

البرصة / الزوراء:
 منحـت هيئـة اسـتثمار البـرصة اجازتـي اسـتثمار يف مجايل االسـكان 
والصناعة تتعلق االوىل بأنشـاء مجمع سكني يف قضاء شط العرب بكلفة 
9.5 مليـار دينـار والثانيـة بإقامة معمل إلنتـاج مادة الحديد املشـبك يف 

املنطقة الصناعية (حمدان) بكلفة تتجاوز ملياري دينار.
وقال رئيس الهيئة املهندس عالء عبد الحسني يف بيان“ ان املجمع السكني 
مخصص ملنتسـبي هيئة النزاهة يف البرصة ، تنفيذا لخطة الهيئة يف توفري 
سـكن مريح وبنظام الدفعات ملوظفي الدولة ”، مبينا انه :“ سيتم انشاء 
111 وحدة سـكنية عىل مسـاحة 25 دونما وبمدة تنفيذ تمتد اىل سـنتني 

ونصفالسنة ”.
وأضاف :“ ان املرشوع الثاني عبارة عن معمل يمتد عىل مساحة 8 دونمات 
يف صناعيـة حمدان ، يتكون من 3 جملونات تحتوي عىل خط إلنتاج مادة 
الـحديد املشبك BRC بطاقة 10 اطنان باليوم يستخدم يف املباني واالعمال 

املدنية ”.

@…Óji@ãíbjÌ@áÓíã€a@“ãófl
µ‰†aÏ‡‹€@ıb‰i@paá‰é

@Ô‹0a@wmb‰€a@ÊÏÓ€ãm@97
@@2021@Âfl@fiÎ˛a@—ó‰‹€@Ô”aã»€a

@ÚÓ„aÏÌá€bi@ã‡rnèm@bÓ„b�Ìãi
kÓ‘‰n€a@fib‡«a@cájmÎ

@¿@äb‡rnÄéa@Ômåbua@|‰∏@Òãój€a
@Ú«b‰ó€aÎ@Âÿè€a@Ô«b�”
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@›jé@ÜaáÃi@¿@ÊbrzjÌ@Ô„aãÌ¸aÎ@Ô”aã»€a@ÊbÌç◊ãæa
¿ãóæa@ b�‘€a@¿@ÊÎb»n€a

¡–‰€a@äb»éa@üb–Øbi@kjènm@ÚÓÿÌãfl˛a@‚b©a@pb„Îç¨@¿@ÒÜbÌå@

سيئول/متابعة الزوراء:
كشـفت ادارة الجمارك الكورية الجنوبية، امس االربعـاء، ان العراق جاء 
باملرتبة الثامنة كأكرب مصدر للنفط إىل كوريا الجنوبية خالل شـهر ايلول 

.2021
وقالت االدارة يف احصائية لها ، ان ”العراق جاء ثامنا كأكرب مصدر للنفط 
لكوريـا الجنوبية خالل شـهر ايلول املايض وبواقـع 3.937 ماليني برميل 
منخفضـا بنسـبة 20.9 % عن شـهر اب املايض الذي بلـغ 4.978 مليون 
برميل ومنخفضا عىل اسـاس سـنوي بنسـبة 26.9 % اىل 5.386 ماليني 

برميل يف ايلول 2020“.
واضافـت ان ”كميـة النفط الخـام العراقي املصدر لكوريـا الجنوبية منذ 
شـهر كانون الثانـي ولغاية ايلول بلـغ 43.332 مليـون برميل منخفضا 
بنسبة 28.1 % عن نفس الفرتة من العام 2020 الذي بلغت هذه الكميات 

60.272 مليون برميل“.
واشارت اىل ان ”السعودية جاءت باملرتبة االوىل كأكرب مصدر للنفط لكوريا 
الجنوبية يف ايلـول املايض وبكمية 23,794 مليـون برميل، تلتها الواليات 
املتحـدة االمريكية وبكمية 10.960 مليون برميل، ومن ثم جاءت الكويت 
ثالثـا وبكمية 9.570 مليون برميل، ومن ثم جاءت االمارات رابعا وبكمية 

5.387 مليون برميل“.
وتابعت ان ”روسـيا جاءت خامسا وبكمية 5.081 مليون برميل، وجاءت 
قطر سادسا وبكمية 4.321 مليون برميل، وجاءت املكسيك سابعا وبكمية 
3.949 مليـون برميـل، ومـن ثم جـاءت النرويج تاسـعا وبكمية 3.095 

مليون برميل واخريا اسرتاليا عارشا وبكمية 2.683 مليون برميل“.

اربيل/ الزوراء:
 قـررت حكومة إقليم كردسـتان، امـس األربعاء، تحديد تسـعرية خاصة 

للوقود لحافالت النقل العام يف املحافظات الثالث يف اإلقليم.
وقالت الحكومة يف بيان ، إنه بناًء عىل توصية من مرسور بارزاني، رئيس 
حكومة إقليم كردسـتان، ومن أجل حل مشكلة الكلفة الباهظة والنقص 
الحاصـل بمادة البنزيـن، ومراعاة لوضع األرس املنخفضـة الدخل، قررت 
وزارة الثـروات الطبيعية تخصيص محطات لتعبئة الوقود لحافالت النقل 
العـام يف كل من محافظـات أربيل والسـليمانية ودهوك لتوزيـع البنزين 

بالسعر الذي تحدده الوزارة.
ويشـهد اإلقليـم نقصاً حـاداً وإرتفاعاً بمـادة البنزيـن يف محطات تعبئة 
الوقـود مما دفـع بحكومة كردسـتان لالتفاق مـع الحكومـة االتحادية 

إلرسال هذا املادة.

@5◊d◊@Ú‰flbr€a@Újmãæa@¿@÷aã»€a
ÚÓiÏ‰ßa@bÌäÏ◊@∂g@¡–‰‹€@äáófl

@ÚñbÇ@Ò7»èm@Üá•@ÊbnéÜã◊
‚b»€a@›‘‰€a@p˝œby@ÜÏ”Ï€
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@Üb„@Òã◊@ÜÏ”dé@Záºc@Âèy
A@¬Îãìi@ıb‰Óæa

بغداد/ متابعة الزوراء
 أعلن املدرب، حسن احمد، توصله اىل اتفاق مع ادارة امليناء لقيادة فريقها الكروي خلفا 
للمـدرب قيص منري.وقال احمد: إنـه توجه اىل البرصة يوم امس لالتفاق عىل بنود العقد. 
مضيفا: أنه اتفق مع االدارة عىل أنه غري ملزم بنتائج املرحلة االوىل وسيكون مسؤوال عن 
النتائج باملرحلة الثانية بعد اختياره لالعبني من انتقائه يف االنتقاالت الشتوية.وتابع: أنه 
«اتفق مع االدارة عىل عدم قيادة الفريق يف املباراة املقبلة امام ضيفه القاسـم يف الجولة 
الثامنـة اليـوم الخميس «.ويحتل فريق نادي امليناء املركز التاسـع عـرش يف ترتيب فرق 

الدوري املمتاز، بعد الجولة السابعة.

ãºcÎ@ã–ñc

@bÌäÏ◊Î@bÌäÏé@Ômaäbjæ@?†Ï€a@kÉn‰æa@Ú‡ˆb”@¿@�bj«¸@28
بغداد/ متابعة الزوراء

الطلبـة  نـادي  إدارة  أعلنـت   
إطفـاء ديون النادي مع الالعبني 
واملدربني الذين لهم مسـتحقات 

مالية بذمة النادي.
وقـال وصفـي كريـم، امني رس 
كل  أنهـت  ”االدارة  إن  النـادي 
التزاماتهـا املاليـة مـع العبـني 
ومدربني كانوا يطلبون النادي يف 

عقود مع االدارة السابقة“.
عملـت  ”االدارة  ان  واوضـح 
جاهـدة وبسـاعات طويلة بغية 

اكمال االجراءات قبل املوعد“.
مؤكداً ”تسـليم مبالـغ الالعبني 

باالتفاق الذي يريض الطرفني“.
وثمن كريـم دور بعض الالعبني 
واملدربني الذيـن قاموا بمبادرات 

تنـم عـن اخالصهم للنـادي بعد 
مسـتحقاتهم  عـن  تنازلهـم 
وتخفيض البعض لنسـبة كبرية 

من العقود، وفقا لقوله.
واشار اىل ان ”النادي بدأ صفحة 
جديدة وسـيكون ضمن الدوري 

بعد ضمانه الرخصة“.
بـدأت  ”االدارة  ان  كريـم  واكـد 
تسلم نسـبة 20 باملئة من عقود 
وماضيـة  الحاليـني  الالعبـني 
الباقيـة  املسـتحقات  بتسـديد 
مسـتقبالً وبـدون تأخـري ، مما 
انعكس ذلك ايجابا عىل مسـتوى 
الفريق الذي بدأ يقدم مستويات 
جيـدة ويخـرج بنتائـج مرضية 
يف الـدوري ليعـود اىل اناقته من 

جديد“.

@È„ÏÌÜ@ıb–†g@Â‹»Ì@Új‹�€a@Üb„
òÓÇ6€a@Û‹«@fiÏó®aÎ

@|‰∑@Ô„á«Î@äaãíÎ@Üb•¸a@Âfl@�b«Ïœáfl@ �oè€@Z@Ôöaä@3bñ
Úœb◊@Ômb‘znèfl

@ÒáÌáu@ÚÌaáj€@…�‹�nÌ@@Êbyãœ@Ô‹«@Ú†ãì€a@Ú‹é@läáfl
wˆbn‰€a@ıÏé@á»i

بغداد/ الزوراء
أعلَن مدرُب منتخبنـا الوطني لكرة القدم، 
الهولنـدي ديك أدفـوكات،  قائمة املنتخب 
النهائية التي سـتخوض مباراتي منتخبي 
سـوريا وكوريا الجنوبية ضمـن مباريات 
اآلسـيوية  للتصفيـات  األوىل  املجموعـة 
املؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022. 
وضمـت القائمـة 28 العبـاً وهـم كٌل من 
فهـد طالـب وأحمـد باسـل وعيل ياسـني 

لحراسـة املرمى، وحسـني عمـار وضياء 
فرانس بطرس وعيل عدنـان ومهند جعاز 
ومصطفـى ناظـم وأحمـد إبراهيـم وعيل 
فائز وريبني سوالقا، وأمجد عطوان وأمري 
العماري ومحمد عيل عبود وبشـار رسـن 
ومحمـد قاسـم وأحمـد فاضـل وسـجاد 
جاسـم ومنتظر محمد جرب وأحمد فرحان 
وحسـني جبـار وشـريكو كريـم وجيلوان 
حمـد  وأبراهيـم بايـش وعـيل الحمـادي 

وعالء عبد الزهرة وأيمن حسني حسن عبد 
الكريم جبار. 

وسيواجُه منتخبنا الوطني منتخب سوريا 
يف الحـادي عـرش من الشـهر الحـايل عىل 
ملعـب الغرافـة يف تمـام السـاعة الثامنة 
مسـاًء، بينمـا سـيخوُض مبـاراَة كوريـا 
الجنوبية يف الجولة السادسـة التي ستقام 
أيضاً يف الدوحة بتمام السـاعة السادسـة 

مساًء عىل امللعب نفسه.

بغداد/ متابعة الزوراء
أكد مـدرب فريق الرشطة بكرة السـلة، عيل 
فرحـان، أن مهمتـه الجديدة تتطلـب تركيزاً 
كبـرياً عىل الجانب النفيس لـدى الالعبني بعد 
حالة اإلحباط التي أملَّت بالفريق بعد سلسلة 
النتائـج السـلبية التـي أدَّت اىل تذيُّـل جدول 

ترتيب الدوري املمتاز.
وقال فرحان إن“ فريق الرشطة قدَّم مستوًى 
سـيئاً يف بداية املوسم الحايل بغض النظر عن 

الظروف التي مرت بالنادي أو موضوع إقالة 
املدرب كون الفريق لـم يظهر بالصورة التي 
تليق بنادي الرشطة بعد الخسارتني املؤملتني 

أمام التضامن النجفي والحلة ”.
وأضاف فرحـان أن“ مهمته الجديدة تتطلب 
تركيـزاً كبـرياً عـىل الجانـب النفـيس ورفع 
معنويـات الالعبـني بعد حالـة االحباط التي 
املـت بالفريق بعد سلسـلة النتائج السـلبية 
السابقة“، الفتا اىل ان“ الفريق يمتلك عنارص 

جيـدة والعبني عـىل مسـتوى باسـتطاعته 
العـودة اىل سـكة االنتصـارات واالرتقاء من 
جديـد يف سـلم الرتتيب“.واشـار فرحـان اىل 
أن ”جميـع املباريات التـي يخوضها الفريق 
هي مهمـة والجميع عازم عىل تقديم مباراة 
مغايـرة امـام نفـط البرصة وطـي صفحة 
املـايض والعودة اىل املسـار الصحيح“. وقدم 
فرحـان شـكره إلدارة نـادي الرشطـة التي 

وضعت ثقتها به واختياره مدرباً للفريق.

ÚÌÏßa@—ÓñÏ€a@‚bflc@Ú†ãì€a@äáónæa@ÚËuaÏfl@aáÀ@—ÓõÌ@Ô€Îá€a@k»ì€a@k»‹fl
åbn‡æa@äÎá€a@¿@pbÌäbjfl@oé@Úflb”g@NN‚ÏÓ€a

بغداد/ متابعة الزوراء
تقـام اليـوم الخميس سـت مباريات 
ضمن منافسـات الجولـة الثامنة من 
الـدوري املمتـاز لكـرة القـدم عىل ان 
تقام يـوم غد الجمعة اربـع مباريات 

ضمن الجولة نفسها.
وبحسـب لجنة املسـابقات فسـتقام 
سـت مباريات اليوم الخميـس، أربع 
وخمـس  الثانيـة  السـاعة  يف  منهـا 
واربعـني دقيقة ظهـراً، حيث يضيف 
ملعب أحمد رايض مباراة فريق الكرخ 
وضيفـه فريق سـامراء، بينما يالقي 
فريـق أمانة بغداد عـىل ملعبه ضيفه 
فريـق الصناعة، ويواجه فريق النفط 
عـىل ملعبه ضيفـه فريـق الديوانية، 
وعىل ملعب الفيحـاء بالبرصة يواجه 

فريق امليناء ضيفه فريق القاسم.
ويف السـاعة الخامسة عرصاً من يوم 
الخميس، سـتقام مبـاراة واحدة عىل 
ملعـب الشـعب الـدويل تجمـع فريق 
الـزوراء وضيفـه فريـق أربيـل، ويف 
الساعة السابعة والربع مساًء ستقام 
عـىل ملعـب النجـف الـدويل ديربـي 
املحافظة يجمع فريقا نفط الوسـط 

والنجف .
وتتواصل منافسـات الجولـة الثامنة 
يف اليـوم التـايل الجمعة، حيـث تقام 
أربع مواجهات، اثنان منها يف الساعة 
الثانية وخمس واربعني دقيقة ظهراً، 
السـليمانية  حيـث سـيكون ملعـب 
مرسحـًا ملباراة فريق نـوروز وضيفه 
نفـط ميسـان، يف حني يضيـف فريق 

زاخو عىل ملعبه فريق الطلبة.
السـاعة  يف  واحـدة  مبـاراة  وتقـام 
الخامسـة عرصاً عىل ملعـب الفيحاء 
بالبـرصة، حيـث يلتقـي فريقا نفط 
الكهربـاء،  فريـق  البـرصة وضيفـه 
وأخرياً يضيـف ملعب الشـعب الدويل 
ديربـي العـراق بني فريقـي الرشطة 
والقـوة الجويـة، يف ختـام مواجهات 
السـاعة  يف  الثامنـة، وذلـك  الجولـة 

السابعة والنصف مساًء .
من جانبه أوضح مدرب النفط باسـم 
قاسم، أن الفوز عىل النجف يف الجولة 
السـابعة من الـدوري ، وكرس نحس 
التعـادالت، منح الفريق دافعا معنويا 

لالنطـالق بقـوة يف املباريـات املقبلة، 
ومنهـا مبـاراة الجولة الثامنـة أمام 

الديوانية اليوم الخميس.
وقـال قاسـم ”نراهـن عـىل الـروح 
املعنويـة للفريـق، بعـد أن تجاوزنـا 
النحس، ففي جميع املباريات فريقنا 
إهـدار  لكـن  األفضـل  الطـرف  كان 
الفـرص وكثـرة الغيابـات نالـت من 
النفـط يف الجـوالت املاضيـة، وبالتايل 
الفـوز عـىل النجـف سـيكون نقطة 

انطالق حقيقية للتعويض“.
وأشـار إىل أن صفـوف النفط اكتملت 
املصابـني،  الالعبـني  بعـودة  تمامـا 
والتحـاق العبي املنتخـب األوملبي بعد 
تأهـل املنتخـب لنهائيات آسـيا وهذا 

يمنـح النفـط قـدرة أكرب وخيـارات 
أفضـل يف املباريـات املقبلـة لتحقيق 

االنتصار.
وأكمل: ”الديوانيـة فريق جيد وحقق 
نتائـج جيـدة، وال يمكـن االسـتهانة 
به سـنخوض املبـاراة بجديـة عالية 

لتحقيق النقاط الثالث“.
الكبـرية  الثقـة  عـىل  قاسـم  وأثنـى 
لإلدارة بالفريق ودعمها الالعبني رغم 
التعادالت بالجوالت السـابقة، وكذلك 
الشـائعات التي روج لها البعض فيما 
يخص إقالة الجهـاز الفني، والغرض 
منها التأثري عىل الفريق، مؤكًدا أن هذا 

زاد فريقه إرصاًرا لتحقيق االنتصار.
يشـار إىل أن النفط خاض 7 مباريات 

تعـادل يف 5 منها وخـرس واحدة أمام 
الرشطة وفـاز يف الجولة املاضية عىل 

النجف.
ومن جهته أكد املدرب املسـاعد ألمانة 
بغداد وسـام طالب أن فريقه سريفع 
شـعار التعويض يف مواجهة الصناعة 
املقررة اليوم لحساب الجولة السابعة 

من الدوري املمتاز.
عـىل  عـازم  الفريـق  طالـب  وقـال 
التعويـض بعـد أن كان الحـظ ضدنا 
يف املباراة املاضية أمـام القوة الجوية 
الدقيقـة  يف  هدفـا  شـباكنا  وتلقـت 
مطالـب  الفريـق  وبالتـايل  األخـرية، 
بالفوز يف مواجهـة الصناعة من أجل 

التقدم يف الئحة الرتتيب“.

وبـني: ”الفريـق دفع ثمـن اإلصابات 
املتكررة، ففي كل مباراة نفتقد لجهود 
ثالثة العبني أو أكثر وبالتايل الغيابات 
أثرت علينا، لكن علينا أن نواجه واقع 
الحـال ونركز عـىل املباريـات املقبلة 

وعىل نقاطها“.
وأشـار إىل أن فريـق الصناعـة مبهم 
لألنديـة األخـرى كونـه تأهـل حديثا 
للدوري املمتاز، الفتا إىل أنهم شاهدوا 
مبارياتـه وشـخصوا بعـض النقاط 

املهمة التي يركز عليها املنافس.
يذكر أن أمانـة بغداد أعلن قبل يومني 
النيجـريي  انتهـاء موسـم محرتفـه 
صامويل ايكو بسـبب إصابته بقطع 

يف الرباط الصليبي.

بغداد/ امري الداغستاني
نفـى املـدرب، صالح رايض، مـا يثار من قبـل إدارة نـادي الكرخ 
مـن أنه مدفوع من قبـل رئيس اتحاد كرة القـدم ووزير الرياضة 
والشـباب عدنان درجال لإلرصار باملطالبة بمسـتحقاته وإحراج 

النادي يف التسديد وبخالفه لن يحصل النادي عىل الرتخيص.
وقال رايض: إنه ال يخضع لالمالءات وال يقاد من قبل اي شـخص 
مهما كان مع اعتزازه بالكابتن عدنان درجال كصديق مقرب إليه، 
إال أنه مدرب يطالب بمسـتحقاته من ناٍد سـبق ان دربه يف موسم 
سـابق.وأضاف: أنه يطالب النادي منذ سـبع سنوات بمستحقاته 
املالية، وقدم شـكاوى للجنة املدربني والالعبني يف االتحاد العراقي 
لكرة القدم مطالبا بحقه الذي لم يسـدد من ادارة الكرخ لكن دون 
جدوى، مما اضطر لرفع شـكوى عـن طريق محام مرصي لتصل 
الشـكوى لالتحاد االسـيوي وتكـون القضية مبـارشة، والبد من 
التسديد وإال لن تمنح لجنة الرتاخيص يف االتحاد العراقي الرخصة 
للكرخ.وابـدى رايض اسـتغرابه ملوقف رئيس النـادي رشار حيدر 

لعدم التسديد، قائالً ”رغم انني اتفقت معه قبل تدريب الفريق ان 
نبدأ بشـكل حضاري وننتهي بشـكل حضاري لكنه مازال يرفض 

التسديد رغم مرور سنوات“.
وأوضح: أن سـبب فسـخ عقده حينه هو عدم ارشاك العبني اثنني 
يف مبـاراة تجريبيـة اقيمـت مع احد الفـرق املحلية بـني مرحلتي 
الدوري. مضيفا أن ”الالعبني اشـتكيا لـرشار بعدم ارشاكي لهما، 
وقـد ابلغني كامـل البيضاني وهو عضو سـابق بالنادي بإعفائي 
من تدريب الفريق“.وتابع بالقول ”بعد مطالبتي بحقي قال رشار 
بالحـرف الواحد: ’سأسـلم لك قيمة عقدك ولن انقص منه فلسـاً 
واحـداً، إال انه لم يف بوعـده ومازال االمر معلقاً ولم اسـلم املبلغ 
الـذي اطالب به، ممـا اضطرنـي اىل اللجوء للمحاكم والشـكاوى 
السـرتداد حقـي ”.يذكر ان نادي الكـرخ عليه مسـتحقات مالية 
بقيمـة 93 مليون دينار ملدربني اثنني هما صالح رايض، وحسـام 
فوزي، وسـط استغراب الوسـط الريايض عىل إرصار ادارة الكرخ 

عىل عدم تسديد املستحقات.
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االوساط الرياضية واالعالمية والصحفية قدمت 
تعازيهـا الحارة اىل الزميـل االعالمي عيل نوري 
مقدم برنامج (كأس) الذي يبث من عىل شاشة 
قنـاة (آي نيوز) الفضائية، وذلك لوفاة املغفور 
لـه عمه ... سـائلني الله العيل القديـر ان يتغمد 
الفقيد برحمته الواسـعة ويسكنه جنات الفردوس 

ويرزق اهله ومحبيه الصرب والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
   ***************

الزميل الخلوق باسم الشمري غادر أمس االربعاء 
اىل العاصمـة اللبنانيـة بـريوت من اجـل اجراء  
تداخـل جراحـي لقلبـه يف احدى مستشـفيات 
بـريوت، دعواتنـا الصادقـة للعزيـز الشـمري 

بالشـفاء التـام وان يمـن عليـه العـيل القديـر 
بالصحة والعافية التامتني وان يعود لعمله بأفضل 

حال. 
   *******************

رئيس واعضاء االتحاد العراقي للصحافة الرياضية 
قدمـوا التهانـي والتربيكات اىل الزميـل الخلوق 
يوسف فعل الذي يشغل منصب امني رس االتحاد، 
وذلك عقـب تجديـد الثقـة بكفاءتـه ومهنيته 
االعالمية من قبل اتحاد الكرة يف رئاسـة الدائرة 
االعالميـة باتحـاد اللعبـة، كل التوفيـق والنجاح 

للعزيز فعل يف مهمته املهنية الجديدة القديمة.

بغداد/ محمد حمدي
لجميع  املبارشة  متابعاته  درجال،  عدنان  والرياضة،  الشباب  وزير  يواصل 
ملعب  مرشوع  ومنها  والرياضة  الشباب  وزارة  لحساب  تنفذ  التي  املشاريع 
الجديدة   تأهيله مع االضافات  تعيد  الذي  الف متفرج   25 االوملبي سعة  كركوك 
رشكة افا سبور الرتكية، موجها برضورة االلتزام بجميع املالحظات واالضافات 
التي تخص امللعب الرئيس وملحقاته بما يؤمن ان يكون املرشوع اضافة نوعية 

اىل الرياضة العراقية . 
تسري  اليومية  االعمال  فإن  املقيم،  املهندس  مكتب  من  االخري  للتقرير  ووفقا 
الكهربائية   املنظومة  يف  العمل  يستمر  إذ  املوضوعة،  الخطة  بصورة جيدة وفق 
لبناية الـ VIP حيث تم تجهيز الرتاكيب الكهربائية، واملصابيح ونقاط تغذية مع 

مفاتيح انارة و شبكة االمان واالنذار .
وتم الفحص والتشغيل التجريبي للتأسيسات الكهربائية لنقاط االنارة جميعها 

مع الرتاكيب الكهربائية للمنظومة االلكرتونية .
يف الجانب االخر يستمر العمل بأعمال تصليح وصيانة الجدران والطالء والتغليف 
لبناية الـ VIP ايضا ، وكذلك العمل  بالصيانة واالدامة مع رش املبيدات والسماد 
للملعب الرئييس واملالعب التدريبية واعمال الكايش لالرضيات بالبورسلني للممىش 
اللبخ  اعمال  مع  بالتزامن  الضيوف  لكبار  البناية  مدخل  اىل  الشارع  من  الرابط 

والطالء وتبديل السقوف الثانوية وترصيف املمرات بجميع ملحقات امللعب.

بغداد/ حسني عمار 
بكرة  الناشئني  منتخب  مدرب  دعا 
القدم، حسن كمال، إىل التفات املعنيني 
الذي  املنتخب  إىل  واإلعالم  بالرياضة 
واستحقاق  وطنية  مهمة  تنتظره 
مطلع  آسيا  غرب  بطولة  يف  خارجي 

الشهر املقبل.
مستمر  املنتخب  إن»  كمال:  وقال 
بالتدريبات يف الوقت الحايل بواقع خمسة 
أيام يف األسبوع استعداداً لبطولة غرب 
آسيا «، مبيناً أن» اإلعداد شبه فقري إذا 
ما قورن باستعدادات املنتخبات األخرى 

التي ستشارك يف البطولة «.
اىل  بحاجة  الفريق  أن»  كمال  وأضاف 
األساسية  املالعب  بقياسات  ملعب 
عىل  الالعب  ليعتاد  التدريبات  إلقامة 

أجواء املالعب الرسمية «، مشرياً اىل أن» 
املنتخب بحاجة اىل خوض مباريات ودِّية 
ذات مستوى عاٍل واالحتكاك باملنتخبات 

وعدم االكتفاء بمواجهة األندية».
وتابع كمال :» أجرينا مباريات عدة مع 
بعض األندية الشبابية وتم الوقوف عىل 
مواطن القوة والضعف وتحديد العوامل 
التي تدعم املنتخب يف ما يخص أسلوب 

اللعب والالعبني».
وقت  اىل  بحاجة  املنتخب  أن»  اىل  الفتاً   
املعنيني  قبل  من  كبري  واهتمام  أطول 
بالرياضة واإلعالم للوصول باملنتخب اىل 

أبعد نقطة يف البطولة».
ووضعت القر عة منتخبنا يف املجموعة 
واليمن  السعودية  جانب  اىل  األوىل 

والعراق ولبنان.
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زالتان  املخرضم  املهاجم  السويد  مدرب  استدعى 
إبراهيموفيتش إىل صفوف املنتخب الوطني يف استحقاقيه 
كأس  تصفيات  من  الحايل  الشهر  وإسبانيا  جورجيا  أمام 
تسجيل  من  يومني  بعد  وذلك   ،™2022 قطر   FIFA العالم 
مهاجم ميالن اإليطايل هدفه الـ 400 يف مسريته يف الدوريات.

تاريخ  يف  هداف  أفضل  اسم  أندرسون  ياني  املدرب  وأدرج 
احتفل  والذي  دولية)  مباراة   118 يف  هدفاً   62) املنتخب 
ببلوغه 40 عاماً الشهر املايض، إىل قائمة الالعبني بعد 

شهر من العودة الفاشلة بسبب اإلصابة.
ضيفة  كلتيهما  املباراتني  يف  السويد  وتحّل 
الحايل  الشهر   11 يف  جورجيا  عىل 

وإسبانيا يف 14 منه.
آذار/مارس  يف  عاد  ”إبرا“  وكان 
الذي  الدويل  اعتزاله  عن  املايض 
استمر لقرابة خمسة أعوام، حيث 
كان من املقرر أن يخوض النسخة 
2020 يف  األخرية من كأس أوروبا 
تعرضه  أن  إال  حزيران/يونيو، 

حالت  القارية  البطولة  بداية  من  وجيزة  فرتة  قبل  ركبته  يف  إلصابة 
دون مشاركته.

والحقت لعنة االصابات إبراهيموفيتش، فبعد عودته إىل فريقه ميالن 
يف منتصف أيلول/سبتمرب، أصيب العمالق السويدي يف وتر العرقوب.

وعىل الرغم من إصابته، استدعى مدرب السويد إبراهيموفيتش نهاية 
أيلول/سبتمرب لخوض مباراتني ضمن تصفيات كأس العالم، من دون 

أن يتمكن مهاجم ميالن من تلبية النداء لعدم تعافيه.
إىل  عودته  مع  األخرض  املستطيل  داخل  تألقه  السويدي   واستعاد 
هدفه  بتسجيله  األول/أكتوبر،  ترشين  منتصف  يف  اإليطالية  املالعب 
والذي   ،2-1 روما  الفوز عىل  مباراة  أ“ خالل  الـ ”سريي  يف   150 الـ 
حمل أيضاً الرقم 400 يف الدوريات التي خاضها يف مسرية طويلة تنقل 
خاللها بني دوريات بالده وهولندا وفرنسا وانكلرتا واسبانيا وايطاليا 
والواليات املتحدة.ومنذ تراجعه عن قرار اعتزاله يف آذار/مارس ادرج 
اسم إبراهيموفيتش ثالث مرات يف القائمة الدولية، لكنه لعب مباراتني 
فقط مع ”بالغولت“ أمام جورجيا وكوسوفو ضمن التصفيات املؤهلة 
املجموعة  صدارة  السويدي  املنتخب  قطر.ويحتل  يف  الكروي  للعرس 
الثانية برصيد 15 نقطة من 6 مباريات، متقدماً بفارق نقطتني عن 

نظريه اإلسباني. فيما تحتل اليونان املركز الثالث مع 9 نقاط.

استهل الرصبي نوفاك دجوكوفيتش املصنف أول عاملياً مشاركته يف مسابقة فردي الرجال ضمن 
مارتون  املجري  عىل  صعب  فوز  بتحقيق  املرضب،  لكرة  نقطة  لأللف  للماسرتز  باريس  دورة 
يف  بقوة  دجوكوفيتش  البطولة.ورضب  من  الثاني  الدور  يف  و6-3  و4-6   6-2 فوتشوفيتش 
املجموعة األوىل وتقدم بسهولة -3صفر ثم كرس إرسال منافسه للمرة الثانية لينهيها يف صالحه 

2-6.وتعقدت األمور عىل الرصبي يف املجموعة الثانية بسبب صمود املجري الذي نجح يف كسبها 
1-3 لكن املجري نجح يف كرس  الثالثة وتقدم  4-6.واستعاد دجوكوفيتش توازنه يف املجموعة 

إرساله ليقلص الفارق اىل 3-2، قبل أن يرد الرصبي التحية مبارشة ويتقدم 2-4 ثم 2-5 وحافظ عىل 
تقدمه حتى أنهاها يف صالحه 3-6.وكان دجوكوفيتش استهل مشواره يف الدورة الباريسية لكن يف 

االسرتاليني  عىل  الفوز  يف  ونجحا  كرايينوفيتش  فيليب  مواطنه  مع  الزوجي  منافسات 
أليكس دي مينور ولوك سافيل 6-4 و4-6 و10-7.

نيوكاسل  نادي  يأمل 
القدم  لكرة  اإلنكليزي 
صفقة  يربم  أن 
املدرب  مع  التعاقد 
أوناي  اإلسباني 
نهاية  مع  إيمري 
وفق  الحايل،  األسبوع 
تقارير  أفادت  ما 

صحافية.
اإلذاعة  هيئة  وذكرت 
بي  ”بي  الربيطانية 
يسعى  النادي  أن  يس“ 
فياريال  مدرب  مع  للتعاقد 
املرتقبة  الرحلة  قبل  الحايل 
منافسات  ضمن  برايتون  اىل 

الدوري املمتاز، 
هناك  أن  إىل  تقارير  وأشارت 
بقيمة  صفقة  عىل  تفاوًضا 
إسرتليني  جنيه  ماليني  ستة 
لتحرير مدرب  (8 ماليني دوالر) 
من  السابق  اإلنكليزي  أرسنال 

عقده مع ناديه الحايل.
استثمارية  مجموعة  واستحوذت 
العامة  االستثمارات  صندوق  تضم 

السعودي عىل النادي الشهر الفائت، عىل 
السعودية فيه بنسبة  الحصة  أن تكون 
”ماغبايز“  هدف  أن  إال  املئة،  يف   80
الهبوط  تفادي  عىل  يقترص  الفوري 
(تشامبيونشيب)،  الثاني  املستوى  اىل 
مبارياته  من  بأي  الفريق  يفز  لم  إذ 
وصافة  ويحتل  الدوري  يف  االوىل  العرش 
القاع برصيد أربع نقاط. وافرتق املدرب 
بعد  النادي  عن  بروس  ستيف  السابق 
تحت  يتحسن  لم  األداء  لكن  االستحواذ 
الذي  جونز  غرايم  املؤقت  املدرب  قيادة 
ضد  مباراتني  من  واحدة  نقطة  حصد 

كريستال باالس وتشيليس. وقاد إيمري 
تاريخه  يف  كبري  لقب  أول  اىل  فياريال 
بفوزه املوسم الفائت بالدوري األوروبي 
مانشسرت  حساب  عىل  ليغ“  ”يوروبا 
يونايتد اإلنكليزي يف النهائي. إال أن فرتته 
السابقة يف إنكلرتا لم تتكلل بالنجاح بعد 
إقالته باكرًا يف موسمه الثاني مع النادي 
األسطوري  مدربه  خلف  بعدما  اللندني 
إيمري  وحقق  فينغر.  أرسني  الفرنيس 
(49 عاًما) األلقاب يف إشبيلية وباريس 
سان جريمان ولكن يملك خربة قليلة يف 

الرصاع عىل تفادي الهبوط.

وجّهت محكمة سويرسية اتهامات إىل رئيس االتحاد الدويل لكرة 
لالتحاد  السابق  والرئيس  بالتر  جوزيف  السابق  (فيفا)  القدم 
بارتكاب  بالتيني  ميشال  الفرنيس  (يويفا)  للعبة  األوروبي 
العام. وجاء يف  جرائم بينها «االحتيال»، بحسب ما أعلن املدعي 
«كليهما  أن  السويرسي  العام  املدعي  مكتب  عن  الصادر  البيان 
متهم برتتيب دفع مليوني فرنك سويرسي من فيفا بشكل غري 
قانوني مليشال بالتيني». وبات األمر منوطاً إىل املحكمة الجنائية 
الرئيسني  ستحاكم  كانت  إذا  ما  لتقرير  بيلينزون  يف  الفدرالية 
غري  «اإلدارة  بتهمة  أيضاً  للمحاكمة  يخضعان  اللذين  السابقني 
قضية  يف  املرشوع»،  غري  و»الدفع  االئتمان»  «سوء  و  العادلة» 
املهنيتني.ولفت  إنهاء مسريتيهما  إىل  العام ٢٠١١ وأدت  إىل  تعود 
البيان السويرسي إىل أن املبلغ كان مقابل أعمال استشارية قام 
و٢٠٠٢.  ١٩٩٩ عامي  بني  بالتر  آنذاك  فيفا  لرئيس  بالتيني  بها 
وأشار إىل أن هناك عقداً مكتوباً لتعويض سنوي قدره ٣٠٠ ألف 
فرنك سويرسي (١٨٧٤٠٠ يورو يف ذلك الوقت) «كان بالتيني قد 

أصدر فاتورة به يف كل مناسبة ودفعه فيفا بالكامل».

فرضت رابطة الدوري اإليطايل لكرة القدم عقوبة عىل نادي روما 
بإغالق جزء من مدرجات ملعبه األوملبي مع وقف التنفيذ بسبب 
ميالن  العَبي  استهدفت  لجماهريه  وعنرصية»  مسيئة  «هتافات 
السويدي زالتان إبراهيموفيتش واإليفواري فرانك كيسييه خالل 

مباراة الفريقني األحد الفائت ضمن الدوري املحيل.
 (٢-١) ميالن  فوز  يف  األول  الهدف  صاحب  إبراهيموفيتش  وكان 
ضمن منافسات الدوري، عرضة لهتافات مهينة يف بداية الشوط 
لجماهري  اإلنذار  لتوجيه  امللعب  يف  إعالنا  استدعى  مما  الثاني، 

روما، وفق ما أكدت رابطة الدوري يف بيان.
وذكرت أنه مع اقرتاب املباراة من نهايتها، أطلق «املدرج الجنوبي 
ضد  عنرصية  هتافات  روما»  أنصار  قبل  من  بالكامل  املشغول 
كيسييه صاحب الهدف الثاني من ركلة جزاء اصطادها العمالق 
السويدي.لهذه الحقائق التي جاءت يف أعقاب عدة أحداث عنرصية 
يف املالعب اإليطالية يف األسابيع األخرية، أعلنت الرابطة اإلغالق مع 
وقف التنفيذ لـ «املدرج الجنوبي» ملباراة واحدة يف امللعب األوملبي.
وأضاف البيان أنه إذا وقعت حوادث مماثلة يف غضون عام، فسيتم 
تطبيق هذه العقوبة وإضافتها إىل عقوبات أخرى سُتفرض عىل 

أحداث جديدة محتملة.

قاد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
الدور  إىل  األملاني  ميونيخ  بايرن  فريقه 
ثمن النهائي بتسجيله ثالثية من خماسية 
الفوز عىل بنفيكا الربتغايل ٥-٢ عىل ملعب 
الجولة  يف  ميونيخ  يف  أرينا»  «أليانتس 
الرابعة من منافسات املجموعة الخامسة 
ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا يف كرة 

القدم.
يف  بفوزه  الكاملة  العالمة  بايرن  وحقق 
إىل  رصيده  رافعاً  توالياً  الرابعة  املباراة 
١٢ نقطة يف الصدارة بفارق ٦ نقاط عن 
برشلونة الثاني الذي عاد بفوز ثمني من 
أرض دينامو كييف األوكراني بهدف دون 
الدقيقة ٧٠،  مقابل سجله انسو فاتي يف 
يف حني تجمد رصيد بنفيكا عند ٤ نقاط 
دينامو يف مؤخرة  الثالث وأخرياً  املركز  يف 

الرتتيب برصيد نقطة واحدة
و٦١   ٢٦) ليفاندوفسكي   لبايرن  سّجل 
و٨٤) وسريج غنابري (٣٢) ولوروا سانيه 
(٤٩) يف حني سجل الربازييل موراتو (٣٨) 
و األوروغوياني داروين نونيز (٧٤) هديف 

بنفيكا.
يف  املئة  بمباراته  ليفاندوفسكي  واحتفل 
حيث  ممكنة  طريقة  بأفضل  املسابقة 
عزز غلته التهديفية بها رافعا رصيده إىل 
٨١ هدفا بينها ثمانية أهداف هذا املوسم، 
وصنع الهدف الثاني لسريج غنابري، علما 
بأنه أهدر ركلة جزاء يف الدقيقة األوىل من 

الوقت بدل الضائع من الشوط األول.
وبات ليفاندوفسكي أول بولندي يبلغ هذا 
الحاجز من املباريات يف املسابقة القارية 
يف  الشباك  يهز  العب  وسادس  العريقة، 
مباراته املئة يف املسابقة القارية العريقة 
والسويدي  هنري  تيريي  الفرنيس  بعد 
والربتغايل  إبراهيموفيتش  زالتان 
كريستيانو رونالدو واإليطايل أندريا بريلو 

واألملاني طوني كروس.
وأنقذ النجم الربتغايل كريستيانو رونالدو 
الخسارة  من  يونايتد  مانشسرت  فريقه 
يف  التعادل  بإدراكه  أتاالنتا  مضيفه  أمام 

الوقت البدل الضائع يف املباراة التي جمعت 
لحساب  الرابعة  الجولة  ضمن  الطرفني 
املجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم السلوفيني أدريان اليسيتش بهدف 
السبق ألتاالنتا (١٢) قبل أن يعادل رونالدو 
الكولومبي  أحرز  ثم   ،(٤٥+١) ليونايتد 
دوفان زاباتا هدف التقدم للفريق اإليطايل 
املنقذ  دور  لعب  رونالدو  أن  إال   (٥٦)
الحمر  للشياطني  التعادل  وأدرك  مجدداً 
يف الدقيقة األوىل من الوقت املحتسب بدالً 

عن ضائع.
حقق  الحمر»  «الشياطني  فريق  وكان 
فوزاً مثرياً يف الجولة الفائتة عىل أتاالنتا يف 
«أولد ترافورد» بعد أن قلب تأخره بهدفني 

إىل فوز مثري ٣-٢.
وضمن املجموعة ذاتها تغلب فياريال عىل 

ضيفه يونغ بويز بهدفني دون رد.
وافتتح ايتيان كابوي التسجيل يف الدقيقة 

الهدف  غروينفيلد  أرنوت  وأضاف   ٣٦
الثاني يف الدقيقة ٨٩.

رصيده  بذلك  يونايتد  مانشسرت  ورفع 
بفارق  متقدماً  الصدارة  يف  نقاط   ٧ إىل 
فيما  فياريال  أمام   املبارشة  املواجهات 
املركز  يف  نقاط   ٥ أتاالنتا  رصيد  أصبح 
الثالث واستقر يونغ بويز يف املركز الرابع 

برصيد ٣ نقاط.
غرّي  ليفربول،  ضد  املذلة  الهزيمة  وبعد 
ولعب  توتنهام  أمام  التشكيل  سولشار 
برغامو،  يف  ذلك  وكرر  مدافعني  بخمسة 
وكان اإليفواري إريك بايي التغيري الوحيد 
يف الخط الخلفي بدال من السويدي فيكتور 
بول  الفرنيس  بدأ  كما  املصاب.  لينديلوف 
بوغبا املوقوف محلياً لطرده ضد ليفربول 
وماركوس  فريد  الربازييل  من  بدال 
إدينسون  األوروغوياني  مكان  راشفورد 

كافاني.
التسجيل  يفتتح  أن  يونايتد  وكاد 
سكوت  اإلسكتلندي  سدد  عندما  باكراً 
املنطقة،  داخل  من  كرة  ماكتوميناي 
خوسيه  األرجنتيني  املدافع  من  ارتدت 
وتتابع  مسارها  لتغري  بالومينو  لويس 
األيمن  القائم  من  ترتد  أن  قبل  طريقها 

 (٥).
مرر  عندما  التسجيل  أتاالنتا  وافتتح 
إىل  عرضية  ساباتا  دوفان  الكولومبي 
نحو  إيليتشيتش  يوسيب  السلوفيني 
وسط املنطقة تابعها يف املرمى مرت تحت 
الحارس اإلسباني دافيد دي خيا الذي كان 
أفضل  بطريقة  معها  التعامل  عىل  قادًرا 

 (١٢).
مراراً  يونايتد  يف  الدفاعي  الخلل  وظهر 
اىل  للكرة  بوغبا  خسارة  تؤدي  أن  وكادت 

املناسب  الوقت  يف  بايي  تدخل  لوال  هدف 
لتشتيتها .(٣٥) 

وتعرض الشياطني الحمر لنكسة بإصابة 
عاد  الذي  فاران  رافايل  الفرنيس  املدافع 
لبعض  غياب  بعد  توتنهام  مباراة  يف 
بالجناح  الستبداله  اضطر  ما  املباريات، 

مايسون غرينوود .(٣٨) 
جماعي  بهدف  النتيجة  يونايتد  وعادل 
مميز بني ثالثي املقدمة بعد أن بدأ الربتغايل 
إىل  بتمريرة  الهجمة  فرنانديش  برونو 
الدون  إىل  وثم  غرينوود  إىل  ومنه  رونالدو 
إىل  بدوره  فمررها  املنطقة  داخل  املتوغل 
إليه بكعب قدمه  أعادها  الذي  فرنانديش 

فتابعها يف الشباك .(٤٥+١) 
أخرى  مرة  التقدم  من  أتاالنتا  وتمكن 
املدافعني  خلف  كرة  بالومينو  مرر  بعدما 

إىل ساباتا الذي تابعها يف الشباك.
أنفاسها  تلفظ  املباراة  كانت  وعندما 
األخرية، سجل رونالدو هدف التعادل من 
كرة منخفضة «عىل الطاير» بتمريرة من 
موسو  خوان  الحارس  يمني  اىل  غرينوود 

 (٩٠+١).
آماله عندما  األملاني  وأنعش فولفسبورغ 
ثأر من ضيفه سالزبورغ النمسوي بالفوز 
عليه ٢-١ عىل ملعب «فولفسبورغ أرينا» 
يف الجولة الرابعة من منافسات املجموعة 
أبطال  دوري  مسابقة  ضمن  السابعة 

أوروبا.
نميتشا  ولوكاس   (٣) باكو  ريدل  وسجل 
وماكسيميليان  فولفسبورغ،  هديف   (٦٠)

فوبر (٣٠) هدف سالزبورغ.
األخري  املركز  من  فولفسبورغ  وتخلص 
خمس  برصيد  الثالثة  املرتبة  إىل  وصعد 

نقاط.

 ٧ اىل  سالزبورغ  رصيد  تجمد  املقابل،  يف 
نقاط يف الصدارة. 

ويف املباراة الثانية ضمن املجموعة ذاتها، 
حذا ليل حذو فولفسبورغ واقتنص فوزه 
األول يف دور املجموعات عندما تغلب عىل 

مضيفه إشبيلية ٢-١.
عرب  بالتسجيل  البادئ  اشبيلية  وكان 
لوكاس  األرجنتيني  الدويل  مهاجمه 
يف  ليل  ونجح   ،١٥ الدقيقة  يف  أوكامبوس 
لها  انربى  جزاء  ركلة  من  التعادل  إدراك 

الدويل الكندي جوناثان ديفيد بنجاح.
لليل  التقدم  ايكوني  جوناثان  وسجل 

مطلع الشوط الثاني .(٥١) 
برصيد  الثاني  املركز  إىل  بذلك  ليل  وتقدم 
املركز  اىل  اشبيلية  تراجع  فيما  نقاط،   ٥
ثالث  عند  رصيده  تجمد  بعدما  األخري 

نقاط من ثالث تعادالت.
معاناته  عىل  اإليطايل  يوفنتوس  وتغلب 
املحلية وبلغ الدور ثمن النهائي يف مسابقة 
بفوزه  القدم  لكرة  أوروبا  أبطال  دوري 
بطرسبورغ  سان  زينيت  ضيفه  عىل 
من  الرابعة  الجولة  ضمن   ،٤-٢ الرويس 

منافسات املجموعة الثامنة.
بعدما  النتيجة  ديباال  األرجنتيني  وافتتح 
تابعها  ركنية  إثر  أمامه  الكرة  تهيأت 
بيرساه صاروخية يف سقف املرمى .(١١) 
التعادل  بونوتيش  ليوناردو  ومنح 
عرضية  تشتيت  حاول  بعدما  للضيوف 
من فياشيسالف كارافاييف نزلت ساقطة 
فويتشيخ  البولندي  حارسه  مرمى  يف 

تشتتشني .(٢٦) 
وتحصل اليويف عىل ركلة جزاء إثر عرقلة 
انربى  كييزا،  الربازييل كالودينيو عىل  من 
مسدًدا  االوىل  املحاولة  وأهدر  ديباال  لها 
أمر  الحكم  أن  إال  األيرس،  القائم  بجانب 
اىل  الخصم  من  العبنَي  لدخول  بإعادتها 
للكرة  االرجنتيني  تسديد  قبل  املنطقة 
ليضعها يف املكان ذاته زاحفة ولكن داخل 

الشباك هذه املرة .(٥٨) 
راوغ  بعدما  الثالث  الهدف  كييزا  وسجل 
الشباك  يف  الكرة  يسدد  أن  قبل  املدافع 

 (٧٣).
الرابع  موراتا  ألفارو  االسباني  وأضاف 
أن يسجل  قبل   ،(٨٢) ديباال  بتمريرة من 
الثاني  الهدف  أزمون  ساردار  االيراني 

للضيوف .(٩٠+٢) 
فريق  زياش  حكيم  املغربي  الدويل  وقاد 
تشيليس اإلنكليزي لتحقيق فوز هام عىل 
دون  بهدف  السويدي  ماملو  مستضيفه 
مباريات  من  الرابعة  املرحلة  ضمن  رد 
أبطال  دوري  بطولة  يف  الثامنة  املجموعة 

أوروبا لكرة القدم.
انتصاره  العجوز  السيدة  فريق  وحقق 
نقطة   ١٢ اىل  رصيده  رافعاً  تواليا  الرابع 
فيما   (٩) تشليس  أمام  الكاملة  بالعالمة 
نقاط)  (ثالث  الثالث  املركز  زينيت  يحتل 

مقابل رصيد خاٍل ملاملو.
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لندن/متابعة الزوراء:
يشـهد العنف ضد الصحفيني تزايداً يف 
مختلف أنحـاء العالم، إذ ُقتل أكثر من 
١٤٠٠ صحفـي منذ عـام ١٩٩٢، فيما 
يبقى القتلة أحراراً طلقاء يف ٨ من كل 
١٠ جرائم قتٍل للصحفيني. ومن شـأن 
هـذا املسـتوى املرتفع دائمـاً لإلفالت 
مـن العقاب أن يعمل عـىل إدامة دورة 
العنـف ضـد الصحفيني، مما يشـكل 

تهديداً لحرية التعبري.
إلنهـاء  العاملـي  «اليـوم  وبمناسـبة 
اإلفـالت مـن العقـاب عـىل الجرائـم 
املرتكبة ضـد الصحفيني»، سـتنطلق 
تقـايض  شـعبية  محكمـة  رسـمياً 
الحكومات لتحقيـق العدالة يف قضايا 
قتـل الصحفيـني، يف الهـاي، مدتها ٦ 
أشـهر، بقيادة منظمة «صحافة حرة 
بال حـدود» و»مراسـلون بـال حدود» 

و»لجنة حماية الصحفيني».
والغاية من املحاكم الشـعبية مساءلة 
الدول عـن انتهاكات القانـون الدويل، 
عـرب العمل عىل تشـكيل الوعي العام، 
وإعـداد سـجل قانوني باألدلـة، وأداء 
دور مهم عىل صعيـد تمكني الضحايا 
وتسـجيل قصصهم. وسـُتحاِكم هذه 
املحكمة حكومات رسيالنكا واملكسيك 
وسـوريا، إلخفاقها يف إعمـال العدالة 
يف جرائـم قتل السـانثا ويكراماتونغا، 
وميغيل أنخل لوبيز فيالسـكو، ونبيل 

رشبجي.
وسـيرتأس محامـي حقوق اإلنسـان 
البارز أملودينـا برنابيو فريـق االدعاء 
للمحكمـة.  االفتتاحيـة  الجلسـة  يف 
البارونـة هيلينـا كينيـدي  وسـتلقي 
الكلمـة االفتتاحيـة للجلسـة، وهـي 
محاميـة بمرتبـة مستشـارة امللكـة 
وعضـوة فريـق الخـرباء القانونيـني 

الرفيع املستوى املعني بحرية اإلعالم.
ومـن أبـرز الشـهود الذيـن سـيدلون 
الفيليبينيـة  الصحفيـة  بشـهاداتهم: 
ماريا ريّسـا التي حصلـت عىل جائزة 
واألكاديميـة  أخـرياً،  للسـالم  نوبـل 
خديجـة جنكيـز خطيبـة الصحفـي 
السـعودي جمال خاشقجي الذي ُقتل 
عام ٢٠١٨، والصحفي ماثيو كاراوانا 
غاليزيـا، وهو نجل الصحفية املالطية 
دافنـي كاروانا غاليزيا التي ُقتلت عام 
٢٠١٧، والصحفية االستقصائية بافال 
هولوكوفـا، وهـي زميلـة الصحفـي 
السـلوفاكي يان كوتشـياك الذي ُقتل 

عام ٢٠١٨.
ويف بيان سـابق، قال املديـر التنفيذي 
لـ»لجنـة حماية الصحفيـني» جويل 
سيمون إن «املحكمة تؤدي دوراَ مهماً 
عىل صعيد إنصاف هـؤالء الصحفيني 
أفـراد  أنهـا تمنـح  الشـجعان، كمـا 
عائالتهـم وزمالءهم فرصـة ليوصلوا 
أصواتهم ويشاركوا اآلخرين قصصهم 
الخاصـة، وليتحدثـوا عن األثـر الذي 

تركته هذه الجرائم الوحشية».
وأشار األمني العام ملنظمة «مراسلون 
بال حـدود» كريسـتوف ديلـوار إىل أن 

«هـذه املبـادرة ال تقـف عنـد مجـرد 
تسمية السـلطات التي تسـمح بمثل 
هذا املسـتوى املفزع مـن اإلفالت من 
العقاب وفضحهـا، بل تتخطى ذلك إىل 
رضب مثـال مادي ملمـوس ومفيد ملا 

يتوجب عىل القضاء القيام به».
وشدد ممثل االدعاء يف املحكمة الشعبية 
الصحفيـني  قتـل  بجرائـم  الخاصـة 
أملودينـا برنابيو عىل أن «حرية التعبري 
حق أسـايس من حقوق اإلنسان. ومع 
ذلـك، فإن وترية االنتهـاكات الخطرية 
املرتكبة ضد الصحفيني وما يصاحبها 
من مسـتويات عالية وشائعة لإلفالت 
من العقاب تقرع ناقوس الخطر. حان 

الوقت ملساءلة الدول عن ذلك».
يف السـياق نفسـه، أفـادت «منظمـة 
األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة» 
(يونسـكو)، يف بيان لها، بـأن الحدث 
الرئيـيس لالحتفـال بـ»اليـوم الـدويل 
إلنهاء اإلفالت من العقاب عىل الجرائم 
املرتكبة ضد الصحفيني» ٢٠٢١ عبارة 
عن مناقشـة طاولة مسـتديرة رفيعة 
املسـتوى مختلطة الشـكل، يف «معهد 
الجنائيـة  للعدالـة  الـدويل  سـرياكوزا 

وحقوق اإلنسان» يف إيطاليا.

وأشـارت إىل أن الحـدث اليوم سـيوفر 
منصـة للحـوار بـني املدعـني العامني 
الوقايـة  تدابـري  حـول  والصحفيـني 
والحماية ملعالجة سـالمة الصحفيني، 
وسيسـلط الضـوء عىل الـدور الفعال 
ألجهـزة النيابـة العامـة يف التحقيـق 
واملالحقة ليس فقـط يف جرائم القتل، 
ولكـن أيضـاً التهديـدات بالعنف ضد 

الصحفيني.
ولفتـت املنظمة األمميـة إىل أنه بينما 
يعـّد القتل أكثـر أشـكال الرقابة عىل 
وسائل اإلعالم تطرفاً، فإن الصحفيني 
يتعرضـون أيضـاً لتهديـدات ال حرص 
لها، ترتاوح بـني االختطاف والتعذيب 
األخـرى  الجسـدية  واالعتـداءات 
املجـال  يف  سـيما  وال  واملضايقـات، 

الرقمي.
خـاص  بشـكل  الصحفيـات  وتتأثـر 
بالتهديدات واالعتداءات، ال سـيما تلك 
التـي تتم عـرب اإلنرتنت. يف اسـتطالع 
أجرته «يونسـكو» خالل العام الحايل، 
قالـت ٧٣ يف املائـة مـن الصحفيـات 
إنهـن  االسـتطالع  شـملهن  اللواتـي 
تعرضن للرتهيـب والتهديـد واإلهانة 

عرب اإلنرتنت، يف ما يتعلق بعملهن.
يذكـر أن املـؤرش العاملـي لإلفالت من 
العقـاب لعـام ٢٠٢١ الـذي أصدرتـه 
«لجنة حماية الصحفيني»، األسـبوع 
املـايض، أفـاد بـأن أحـداً لـم يخضع 
للمحاسـبة يف ٨١ يف املئـة مـن جرائم 
القتل التي استهدفت الصحفيني خالل 
السـنوات العـرش املاضيـة، وعددهـا 

.٢٧٨
وتغطي آخر بيانـات اللجنة الفرتة ما 
بني ١ سـبتمرب/أيلول ٢٠١١ حتى ٣١ 
أغسطس/آب ٢٠٢١، إال أنها ال تعكس 
عـىل نحو كامـل الخطـر املتزايد الذي 

يواجهـه الصحفيـون يف أفغانسـتان 
التـي احتلـت املرتبة الخامسـة، وهي 
املرتبة نفسها التي احتلتها يف السنتني 
السابقتني. وبينما لم تتغري مرتبة البلد 
عىل املـؤرش، إال أن الوضع عىل األرض 
تدهور برسعة للمراسـلني الصحفيني 
خالل العام الحايل، بعد سيطرة حركة 
«طالبان» عىل البالد، يف أغسطس/آب 

املايض.
وأشـارت «لجنة حمايـة الصحفيني» 
الصحفيـني فـروا مـن  أن مئـات  إىل 
أفغانسـتان، «بسـبب خشـيتهم مـن 
السـجل الوحيش لحركـة (طالبان) يف 
مجال حرية الصحافـة، وما قد يعنيه 
حكـم هـذه الحركـة بالنسـبة ألمـن 

الصحفيني».
وأكدت أن تحقيـق العدالة للصحفيني 
الــ١٧ الذين قتلـوا يف أفغانسـتان، يف 
فرتة املؤرش املمتدة ١٠ سـنوات، «أمراً 
صعب املنال أصالً»، وأن «إفالت الجناة 
مـن العقاب قـد يصبح راسـخاً بقدر 
رسـوخه يف الصومال والبلدان األخرى 

التي تتصدر املؤرش».
لالتحـاد  األعـىل  املمثـل  كمـا أصـدر 
األوروبي للشـؤون الخارجية واألمنية 
رئيـس  ونائبـة  بوريـل،  جوزيـب 
املفوضيـة األوروبيـة فـريا جوروفـا، 
بياناً مشرتكاً ، أشارا فيه إىل «استمرار 
إسكات أصوات العديد من الصحفيني 
املستقلني يف أنحاء العالم كافة، بما يف 
ذلك يف االتحـاد األوروبي». وأكدا أنهما 
«لن يقفا مكتويف األيدي، وسيسـعيان 
لحمايـة الصحفيـني أينمـا كانـوا «، 
مشـددين عىل أنه «ال ديمقراطية من 
دون حريـة وتعددية اإلعـالم. الهجوم 
عـىل وسـائل اإلعـالم هو هجـوم عىل 

الديمقراطية».

لندن/متابعة الزوراء:
تجد هيئة اإلذاعة الربيطانية «بي بي يس» نفسـها وسط أزمٍة 
جديـدة، تظهـر تجاهلها لتعهداتهـا البيئية، واكتسـابها آالف 
الـدوالرات من رشكـة «أرامكو» السـعودية.وتعّهد قادة العالم 
يف اجتمـاع باريس يف عام ٢٠١٥ بأّن دولهم سـتحاول الحد من 
االحتباس الحراري إىل ١٫٥ درجة مئوية وقّرروا اتخاذ إجراءات 
بشـأن تغري املناخ. ولتحقيق هدف باريس يف الوصول إىل صايف 
صفـر، يحتـاج العالم إىل الحد مـن انبعاثـات الكربون حتى ال 
يرتفع مسـتوى غـازات االحتباس الحـراري يف الغالف الجوي 
بعـد عام ٢٠٥٠. ومن املعلوم أّن هنـاك اختالفات جوهرية بني 
التزامات الدول والرشكات، حيـث تتمّتع الرشكات بحّرية أكرب 
يف االنتقـال إىل نمـوذج أعمال خاٍل مـن الكربون. لكـن بما أّن 
معظـم إنتاج هيئة اإلذاعة الربيطانيـة «بي بي يس» الخارجي 
مدعـوم من اإلعالنـات التجارية، فقـد تلقت حـوايل ٣٠٠ ألف 
جنيه إسـرتليني (حـوايل ٤١٠ آالف دوالر أمريكي) من عائدات 
اإلعالنات يف العام املايض من رشكة النفط الوطنية السـعودية، 
أرامكو، ما يعني أنها أخلّت بتعّهداتها التي أعلن عنها تيم ديفي 
املدير العام لـ «بي بي يس» يف يناير املايض حيث دعا إىل «زيادة 
الرتكيز عىل االسـتدامة» والوصول إىل صايف صفر يف عام ٢٠٣٠ 

من خالل تقليل صايف انبعاثات غازات االحتباس الحراري.
وبحسـب مـا أوردت صحيفـة «ذا غارديان» الثالثـاء، أنفقت 

رشكات الوقـود األحفوري الكبرية ما يقرب من ٦٦٠ ألف دوالر 
أمريكـي (٤٨٣ ألـف جنيـه إسـرتليني) مع «بي بـي يس» عىل 
اإلعالنـات الرقميـة التي تركز عـىل الواليات املتحـدة منذ عام 
٢٠١٨، وفًقا لتوّقعات أنتجتها رشكة البيانات اإلعالنية «ميديا 
رادار». وجـاءت معظـم األموال مـن رشكة النفط السـعودية 
 BP :الوطنية، بينما أنفقـت رشكات الوقود األحفوري األخرى
وExelon وPhillips ٦٦، مبالـغ من خمسـة أرقـام إلعالناتها 
التجارية عـىل خدمة «بي بي يس» الرقميـة. ويمكن أن يكون 
الرقـم الحقيقـي ملقـدار ما تجنيـه «بي بـي يس» من رشكات 
الوقـود األحفوري الكبـرية أعىل بكثري عند أخذ أشـكال أخرى 
مـن الدعاية يف الحسـبان. إىل ذلـك، أّكدت اإلذاعـة الربيطانية 
الشـهر املـايض أيضـاً، أنها تحـاول القضـاء عىل «اسـتخدام 
الوقود األحفوري عرب عملياتها» كجزء من اسـرتاتيجية «إزالة 
الكربـون العميق» للوصول إىل صايف الصفر بحلول عام ٢٠٣٠، 
لكن الغريب يف األمر أّنها ال تزال تقبل األموال من الرشكات التي 
تسـتخرج النفط والغاز من األرض. يف املقابـل، يقول متحدث 
باسـم «بي بي يس»: «لدينا إرشـادات واضحة حول اإلعالنات 
وهي متاحة للجمهـور»، ويضيف أّنهم يحرصـون عىل التأّكد 
مـن أّن جميـع إعالناتهم غري مضلّلة. من جهته، يشـّدد ديفي 
عـىل الحاجة إىل زيـادة اإليرادات التجاريـة للرشكة، بما يف ذلك 
مـن خارج اململكة املتحدة لتعويـض التخفيضات الحقيقية يف 

دخل رسوم الرتخيص التي تفرضها الحكومة الربيطانية. وعىل 
الرغم من استمرار قبول األموال من رشكات الوقود األحفوري 
الكبرية، فإن «بي بي يس» من بني النارشين عرب اإلنرتنت الذين 
اسـتفادوا أيًضا من زيادة اإلعالنات حول املواد املتعلقة بالبيئة 
يف األسابيع األخرية، حيث سارعت الرشكات إىل الرتويج ألوراق 

اعتمادها الخرضاء قبل قمة املناخ «كوب ٢٦» يف غالسكو.
وبحسـب الصحيفة، أبرمت «بي بـي يس» صفقات مع جناح 
االسـتثمار الـدويل للحكومـة االسـكتلندية لعمل سلسـلة من 
الربامج حـول كيفية تقليل الكربـون يف التحضري لقمة املناخ. 
وهنـاك أيًضا مـواد خاصة بهيئـة اإلذاعة الربيطانيـة برعاية 
رشكة «وول مـارت» األمريكية العمالقة، تبحث يف التقدم الذي 

أحرزته تسع دول يف مجال املناخ منذ توقيع اتفاقية باريس.
وتلفـت «غارديـان» إىل أّنهـا توقفـت عن قبـول اإلعالنات من 
رشكات النفـط والغـاز منذ عامـني، عىل الرغم مـن أن معظم 
املنافذ اإلخبارية األخرى تواصل أخذ مبالغ كبرية. وباالسـتناد 
إىل تقديـرات من «ميديـا رادار» لإلعالنات الرقميـة التي تركز 
عىل الواليات املتحدة والتي اشـرتتها رشكات الوقود األحفوري 
الكـربى، فقد حصلت صحيفة «واشـنطن بوسـت» عىل ١٢٫٨ 
مليـون دوالر منذ عـام ٢٠١٦، وحصلـت «بوليتيكو» عىل ٩٫٥ 
وصحيفـة  دوالر،  ماليـني   ٦٫٦ إن»  إن  و»يس  دوالر،  ماليـني 

«نيويورك تايمز» ٤٫٥ ماليني دوالر.
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بريوت/متابعة الزوراء:
بثالثة أسطر، أنهت إدارة «ذا داييل ستار» 
اللبنانّيـة ٦٩ عامـاً من عمـل الصحيفة، 
وجـزءاً مـن تاريـخ الصحافـة اللبنانّية، 
املوظفـني  جميـع  ووظائـف  وعقـود 
الحاليني. يـوم اإلثنني، األول من نوفمرب/ 
ترشيـن الثانـي، تلّقـى العاملـون يف «ذا 
دايـيل سـتار»، والذيـن بينهم حـواىل ١٠ 
صحفيني، وموظفني إداريني، رسالًة عرب 
الربيد اإللكرتوني من اإلدارة، تبلغهم فيها 
باتخـاذ قرار بإغـالق الصحيفة وترسيح 
جميـع املوظفني. وجاء يف رسـالة رئيس 
التحريـر نديـم الالدقـي، «بقلـب حزين، 
يؤسـفني أن أبلغكم أنه قد تم اتخاذ قرار 
بترسيح جميـع املوظفني يف داييل سـتار 
اعتباراً مـن ٣١ أكتوبر ٢٠٢١. نحن نعمل 
عىل إنهاء الرتتيبات الخاصة بالتعويضات 
ودفـع املسـتحقات يف أرسع وقت ممكن. 
سـيتم إخطاركـم بالتفاصيـل يف الوقـت 
املناسـب. لقـد كان يل الـرشف واالمتيـاز 
للعمل مع كل واحد منكم وأتمنى لكم كل 

التوفيق يف هذه األوقات الصعبة».
هكذا، وبهذه البساطة، أبلغت اإلدارة أفراد 
طاقمهـا بإنهـاء وظائفهم، ال بـل إغالق 
الصحيفـة، مـن دون حتى عقـد اجتماع 
موّسـع لـرشح مـا جـرى ومـا خلفّياته 
وأسـبابه، حتى لو كانت معروفة مسبقاً 
بالنسبة لهم، إذ إنهم يعانون من تأثرياتها 
منذ حواىل عامني. ينقسـم الصحفيون يف 
مشاعرهم حول إغالق الصحيفة اللبنانّية 
بعـد أكثـر مـن ٦٠ عامـاً عـىل صدورها، 
كونهم يرون يف ذلك خطوة أخرى يف طريق 
اندثار الصحافة اللبنانّية العريقة. لكّنهم 
يف الوقت نفسـه، يعّربون عن غضبهم من 
طريقة ترسيـح الصحفيني وعدم منحهم 
مسـتحقاتهم ألشـهر. إذ أثار ذلك اإلجراء 
غضب موظفي الصحيفة، كما صحفييها 
السابقني، وسـخط الصحفيني اللبنانيني 
الذين حاولوا، عند سماع األخبار، التشاور 

يف خطواٍت لدعم صحفيي «داييل سـتار»، 
إن بخطواٍت احتجاجّية، أو ترشيح فرص 
عمـل جديـدة، خصوصاً يف ظـل األوضاع 
االقتصادّية واملعيشّية الصعبة التي يعاني 
منها لبنان، والتي دفع موظفو الصحيفة 

ثمنها عىل مدى السنوات املاضية. 
و رفـض الالدقـي التعليق عـىل القضّية، 
مكتفيـاً بعبـارة «ال تعليـق». كما رفض 
موظفـون حاليون شـملهم الترسيح من 
الصحيفـة الترصيـح، كونهم مـا زالوا ال 
يعرفون ماذا سـيحّل بهم وبمستحقاتهم 
حتى اآلن، خصوصاً أّن بعضهم لم يتقاضوا 
أجورهم منذ أشـهر، كما ال يعرفون كيف 
سـيكون شـكل التعويضات التي تحّدثت 
عنها الصحيفة، فيما شـّكك صحفيون يف 
احتمال دفع الصحيفة لهم أّي مستحقات 
يف األصل. لكّن موظفني سـابقني رشيطة 

عدم الكشف عن هوياتهم، ألسباب مهنية 
وشخصية، شـارحني كيف أّن هذا اإلغالق 
مؤسف لكّنه كان متوقعاً، وكيف اعتمدت 
إدارة الصحيفة نمط الترسيح التعسـفي 
واسـتغالل املوظفني يف اآلونـة األخرية، إذ 

حرم كثريون من مستحقاتهم.
داخـل  األزمـة  اشـتّدت   ،٢٠١٩ عـام  يف 
«داييل سـتار». لـم تكـن الصحيفة تدفع 
للموظفني مسـتحقاتهم ألشهر، فحاولوا 
تنظيـم إرضاٍب احتجاجـّي، قبل أن تقوم 
اإلدارة، يف ديسمرب/ كانون األول، بإيقاف 
تجديد عقـد الصحفي األمريكـي بن ريد، 
الـذي اّتهم بالوقوف وراء تنسـيق التحرك 
حينهـا. احتّج صحفيون عىل هذا الرصف 
التعسـفي، خصوصـاً أّن القوانني تضمن 
لهـم حرّية االحتجاج، فاسـتقال عدد من 
املوظفـني تضامنـًا مع ريـد، وكان بينهم 

صحفيـون لبنانيون وأجانب المعون، هم 
حاليـاً موّزعون عىل وسـائل إعالم محلّية 

وعاملّية.
ويشري صحفي سـابق يف الصحيفة إىل أّن 
هناك موظفني لـم يتقاضوا أجورهم منذ 
أكثر من ٦ أشهر، موضحاً أّن اإلدارة منحت 
املوظفـني إجـازًة ملدة أسـبوعني، الشـهر 
املايض، يف محاولٍة منها ملنع خروج «صور 
سـلبية» مـن املكتب يف هذه الفـرتة. فقد 
أعلنـت الصحيفـة، يف ١٣ أكتوبر/ ترشين 
األول املـايض، التوقف عـن تحديث املوقع 
اإللكرتوني، من دون الخوض يف األسـباب 
والتفاصيـل، أو اإلعـالن عن نّيـة اإلغالق 
هذه. يف تلك الفـرتة، منح املوظفون هذه 
اإلجازة، قبـل أن يصلهم بريد إلكرتوني يف 
األول من نوفمرب/ ترشين الثاني يفيدهم 
بوقف إصدار الصحيفة وترسيحهم. وكان 

موظف يف «داييل سـتار» قد أشار حينها، 
بأّنهـم ال يعرفون سـبب التوقـف لكّنهم 
يربطونه باألزمة االقتصادية، مشرياً إىل أّن 
«الرواتـب الحالية تدفع باللـرية اللبنانية، 
األمريكـي،  بالـدوالر  قيمتهـا  وُخفضـت 
الحتسـابها عىل سـعر رصف ٣٩٠٠ لرية، 
لنبقـى كأننـا ما زلنـا نعمل عىل أسـاس 
سعر الرصف الرسمي ١٥٠٠ لرية». يشار 
إىل أن سـعر الـرصف الرسـمي يف لبنان ال 
يـزال ١٥٠٠ لرية للـدوالر األمريكي، بينما 
تخطت قيمته العرشين ألف لرية يف السوق 

السوداء.
وتقـول صحفية سـابقة يف الصحيفة إّن 
عدم دفـع الرواتب حصل عىل عدة مراحل 
يف اآلونـة األخـرية. وتضيـف «املوظفـون 
اللبنانيون هم األكثـر حرماناً، ألنه عندما 
انهـارت اللرية اللبنانية ولم تعد الصحيفة 
األمريكـي،  بالـدوالر  املسـتحقات  تدفـع 
املوظفـون األجانـب فيهـا كانـت لديهم 
احتمـاالت أخـرى، وغـادر أغلبهـم، لكن 
املوظفـني اللبنانيـني ومن لـم تكن لديهم 
فرصـة للعمـل يف مـكان آخـر علقـوا يف 
العمل هنـاك. هذا األمر مؤسـف للغاية». 
وتشـري إىل أّن «أغلب العاملني هناك حالياً 
هم لبنانيـون وموظفون محليـون كانوا 
يعتمدون عىل هـذه الوظيفة، بالرغم من 
أنهم كانوا يتقاضون أقل مما يستحقون، 
الصحـي  للتأمـني  يحتاجـون  لكنهـم 
وللتعويضـات، إال أنهـم كانـوا أكثـر من 

تعرض لالستغالل يف النهاية».
وتأسست «ذا داييل ستار»، وهي الصحيفة 
املحلّيـة الوحيـدة الناطقـة باإلنكليزّيـة، 
عام ١٩٥٢ عىل يـد كامل مرّوة، الذي كان 
آنذاك أيضاً مالـك ورئيس تحرير صحيفة 
خـالل  الصحيفـة  واجهـت  «الحيـاة». 
تاريخها صعوبات أدت إىل توقف صدورها، 
كان أولها خالل الحـرب األهلّية اللبنانّية، 
كـون مكتبهـا كان يف وسـط األحـداث، 
ثـم اسـتؤنف نشـاطها يف نوفمـرب ١٩٨٣ 

مـع أبناء كامل مرّوة حتـى منتصف عام 
١٩٨٥، عندما أصبحت صحيفة أسبوعية. 
ثم أعيـد إصدارها عـام ١٩٩٦ خالل فرتة 

إعادة اإلعمار بعد الحرب. 
ويف ينايـر/ كانـون الثانـي عـام ٢٠٠٩، 
علّقـت الصـدور ملـدة أسـبوعني، بسـبب 
الصعوبات املالّية، واسـتأنفت نشاطها يف 
الشهر التايل بفضل االتفاقات مع الدائنني 
بشأن سداد الديون املرتاكمة. عام ٢٠١٠، 
قامت مجموعة من رجال األعمال املقربني 
مـن عائلـة الحريـري بـرشاء الصحيفة، 
وهـي اليوم مملوكة بشـكٍل غـري مبارش 
للعائلة، عـرب رشكـة «دي إس هولدينغ» 
اململوكة بدورها لرشكة «ميدل هولدينغ» 
التي أسسها سعد الحريري، رجل األعمال 

ورئيس الوزراء اللبناني السابق.
يف فرباير/ شـباط عام ٢٠٢٠، توقفت عن 
طباعة نسـختها الورقية ألسـباب مالية، 
 ،٢٠٢١ األول  ترشيـن  أكتوبـر/   ١٣ ويف 

توقفت عن تحديث موقعهـا اإللكرتونـي.
وإغـالق صحيفـة «دايـيل سـتار» يطوي 
صفحـًة جديـدة مـن تاريـخ الصحافـة 
اللبنانّيـة، وُيضـاف إىل صفحـات أخـرى 
طويـت تاركـًة وراءهـا تاريخـاً وتحرساً 
وتسـاؤالت عن مصري املهنـة يف البلد الذي 
اعُتـرب لسـنواٍت طويلـة مقـراً للصحافة 
العربيـة والعامليـة. فقد أغلقـت صحيفة 
«السفري» يف نهاية العام ٢٠١٦، وصحيفة 
«األنـوار» توقفـت يف نهاية العـام ٢٠١٨، 
فيما أغلقـت صحيفة «الحيـاة» اللندنية 
املنشـأ مكاتبهـا يف بـريوت يف  اللبنانيـة 
يونيو/ حزيران ٢٠١٨. وتوقفت صحيفة 
«املسـتقبل» عـن الصـدور يف األول مـن 
«تلفزيـون  ثـم  فربايـر/ شـباط ٢٠١٩، 
املسـتقبل» يف ٢٠ أيلول/ سـبتمرب ٢٠١٩، 
وسـط أنباٍء عن عودة ورشة عمٍل إلعادته 
للبث قبيـل االنتخابات النيابيـة املرتقبة. 
ويف شـباط ٢٠٢٠، توقفت إذاعـة «راديو 

وان» الناطقة باإلنكليزية.

بغداد/نينا:
 عرب املرصد العراقي للحريات الصحفية التابع لنقابة الصحفيني العراقيني ،عن األسف 
البالغ لحجم الفشـل الذي شاب عملية البحث والتقيص عن قتلة الصحفيني منذ العام 

٢٠٠٣ واىل وقتنا الراهن.
وقال املرصد يف بيان صحفي ، بمناسبة اليوم العاملي إلنهاء ظاهرة االفالت من العقاب: 
«قتـل مايربو عىل الخمسـمائة صحفي، وغيب العديد منهـم، وأصيب آخرون بجروح 
بمسـتويات مختلفة، وترك كثري منهم العمل يف مؤسسـاتهم، بينما غادر البالد بعض 
منهـم طلبا لألمن، وخشـية عىل حياتهم، وحياة أرسهم يف ظل عـدم قدرة الحكومات 
املتعاقبة عىل حمايتهم»، مشـريا اىل : «ان العراق يعد من أكثر الدول يف عدد القتىل من 

الصحفيني، واالقل يف عمليات الكشف عن الجرائم التي تطالهم».
ويحتفل العالم، كل عام ، باليوم العاملي إلنهاء ظاهرة اإلفالت من العقاب حيث تشهد 
دول مختلفة عمليات قتل وتخويف للصحفيني الذين اليجدون من يحميهم، أو يوفر لهم 
ضمانات العمل دون عوائق، وتهديدات تطالهم من جهات نافذة، وأشخاص يستقوون 

عليهم بعناوين وإنتماءات تجعلهم غري قادرين عىل العمل يف ظروف مالئمة.

املوصل /نينا:
أعلنـت اللجنـة العليـا لتوزيـع قطـع االرايض السـكنية يف مدينة املوصل عن شـمول 
رشيحة الصحفيني بقطع االرايض السـكنية التي بارشت اللجنة بتوزيعها عىل رشائح 

مختلفة.
وقال مسـؤول اللجنة اسـعد صالح للوكالة الوطنية العراقيـة لالنباء/نينا/إن اللجنة 
العليـا لتوزيـع قطع االرايض السـكنية يف مدينـة املوصل وافقت عىل شـمول رشيحة 
الصحفيـني بالحصـول عىل قطعة ارض سـكنية وفق الضوابط املعمـول بها موضحا 
ان اللجنـة العليـا انهـت اجراءاتها املتعلقـة بتخصيص ٤٠ قطعـة ارض وبانتظار ان 
ينهـي فرع نقابة الصحفيني اإلجراءات الخاصة بهـا لتتم املبارشة باجراء القرعة بني 

املشمولني».
واضاف ان «اللجنة العليا لتوزيع االرايض يف املوصل مستمرة بتوزيع االرايض عىل كافة 

الرشائح املشمولة للحد من ازمة السكن يف عموم املحافظة».
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تبدأ القصة بتاجر مسافر اسمه 

جريغور سامسا، الذي يستيقظ 

ليجد نفسه قد تحّول إىل حرشة 

بشـعة. يف السـطر األول مـن ” 

التحول يصدم ” كافكا ” القارئ 

بهذا التحول الرهيب حيث يقول 

: ” اسـتيقظ جريجور سامسا 

ذات صبـاح بعد أحالم مزعجة، 

يف  تحـول  قـد  نفسـه  فوجـد 

فراِشـه إىل حرشة هائلة الحجم 

” . ” جريجـور ” ، هـذا العامل 

البسيط، البائس بوظيفته التي 

تجربه عـيل االسـتيقاظ مبكراً 

ليلحـق بقطاراتـه كـي يجوب 

املـدن بائعـاً متجوالً، يف شـقاء 

يومـي متكـرر، بالـكاد يحقق 

له دخالً يسـتطيع بـه أن يعول 

 ” كافـكا   ” . ويجـري  أرستـه 

هذا الحدث غـري الواقعي، وغري 

مجـاري  يف  الوقـوع،  محتمـل 

واقعيـة تماماً، موهمـاً القارئ 

بصـدق هـذا الكابـوس، والذي 

تمنَّى ” جريجور/ املتحول ” أن 

يكون هذا مجـرد حلماً مزعجاً 

رسعان ما يسـتيقظ منه، لكنه 

أيقن بتـوايل األحداث اسـتحالة 

أمنياته . عندما ترتعش أطرافه 

املفصلية الحرشية يف محاوالته 

للنهوض من فراشـه  اليائسـة 

حيث تسـبب له األلـم، وعندما 

يضطر للرد عـيل أرسته القلقة 

بسبب تأخره يف النوم عيل حالته 

الجديدة، ويصافح مسمعيه هذا 

الصوت الرفيع الغريب الذي هو 

بالتأكيد صوته غري البرشي، وال 

تقترص مأساة هذا البائس فيما 

بعـد يف عجزه عـن املواءمة مع 

هذا التحـول القدري، بل تتعداه 

إيل موقـف األرسة السـلبي منه 

ـ فيمـا عـدا أختـه التـي كانت 

تؤثـره يف محنتـه ـ حـني تبتعد 

عنه مع مـرور الوقـت وتفاقم 

أزمتـه الوجودية، ثم هي تدفعه 

لالختفـاء بعيداً عـن األعني، ثم 

وهي تبلور مشـاعرها ملشـاعر 

بـاردة وغـري إنسـانية باملـرَّة، 

التخلـص  يف  جماعيـة  برغبـة 

منـه، حتى ولـو كان الثمن هو 

املـوت، فاالرتبـاط املـادي الذي 

يربطهم به قـد انقطع صبيحة 

التحـول الحـرشي مـع توقفه 

عـن العمـل، بالفعـل يمـوت ” 

أن  يمكنـه  مـاذا   ،” جريجـور 

يفعل غري املوت ؟، بعد أن أرهق 

” كافـكا ” القارئ بالتفصيالت 

اليومية الكابوسـية،  الحياتيـة 

التي تؤكـد أن مجرد البقاء عيل 

هـذه الصورة أمـراً مرعباً وغري 

محتمـل، وأن االنتحار هو الحل 

الوحيد املمكن.

املخـرج  أخـرج   1976 سـنة 

إيفو دفـوراك فيلما  السـويدي 

مسـتوحا من الرواية. وتحولت 

رواية املسخ إىل فيلمني طويلني، 

واحـد مـن روسـيا واآلخـر من 

األرجنتني، وإىل فيلمني قصريين 

وفيلـم رسـومي قصـري أنتـج 

عام 1977 باسـم تحول السـيد 

سامسا لألمريكية كارولني ليف. 

كما نقلت الرواية إىل التلفزيون 

مـن خـالل أربعـة مسلسـالت 

ابتـداء من سـنة 1975، أبرزها 

املسلسـل الربيطاني املنتج عام 

1987 والذي يحمل نفس اسـم 

الروايـة وقـام فيـه املمثـل تيم 

املسـخ  شـخصية  بـأداء  روث 

غريغور سامسا.

نلمـس يف روايـة املسـخ ُبعـًدا 

فلسـفًيا ظواهراتًيـا؛ فتجربـة 

تحـول غريغـور تحمـل بعدين 

الـذات  متقابلـني،  طرفـني  أو 

إن  الخارجـي،  وموضوعهـا 

مشـاعره  يشـاركنا  غريغـور 

وهواجسـه اسـتناًدا إىل ظواهر 

سـلوك  إن  الخارجـي.  العالـم 

”جريجـور النفـيس ال يتجه إىل 

ذاتـه فقط إنه يتجه إىل اآلخرين 

من حوله ولهم فقط“؛ فغريغور 

يصور لنا نفسـه عبًدا لوظيفته 

التـي لوال ديون والده السـتقال 

منهـا وهـو يـرى بـأن اليـوم 

الذي سـيتمكن فيه من تسـديد 

ديـون والده سـيرتك عمله فوًرا 

وسـيكون هذا اليوم بمثابة يوم 

عتق رقبته أو اسـتعادة حريته 

”يسـتلزم مني خمس سـنوات 

إىل سـت، السـرتد حريتي“(٣). 

وهنا نجد بأن سامسـا قد ربط 

أو  بعملـه  (الـذات)  عبوديتـه 

وظيفتـه (العالـم أو املوضـوع 

الخارجي).

إّن رسد كافكا لشـعور االنسان 

بهـذه الدقة والتفصيـل يجعلنا 

نوقـن أّن معاناة االنسـان منذ 

عرص كافكا إىل عرصنا هذا هي 

املعاناة نفسـها، ومأسـاته هي 

ذاتها اللهّم ال فرق إّال يف التعقيد 

الذي صار يفرضه علينا العرص 

وأزماتـه  بتطوراتـه  الحديـث 

التي تصحبهـا، وتلقي بأثقالها 

عىل كاهـل الفـرد وحياته التي 

التحديـث  منوطـة  أصبحـت 

املستمر.

هـذا يقودنا ملشـكلة أساسـية 

عانى منهـا اإلنسـان ومنذ أمد 

طويل ولم يزل، أال وهي «التقّبل» 

فكثـرًيا ما يجد الفرد يف محيطه 

رفًضا من اآلخرين، سـواء أكان 

هذا الرفـض ناتًجا عن اختالف 

األفكار، أو املفاهيم، أو الشكل، 

أو املعتقـدات، وبالنظر إىل هذه 

االختالفات الكثـرية نجد أّن كل 

اختالف لـه تبعات معينة، وآثار 

مختلفـة، إّال أّنهـا كلهـا تلتقي 

يف نقطـة «التقبـل»، والتجاوب 

مع هـذا الفرد، وبالتايل إمكانية 

بمـا  والتأثـر  معـه،  التعاطـي 

يحمل يف جرابـه، وقد تجّىل هذا 

يف روايـة كافـكا عندما رفضت 

التعامل مع «جريجور»  العائلة 

بعـد تحوله واختالفـه عنهم يف 

ترصفاته التي تناسـب طبيعته 

الجديدة.

قالوا عن الرواية

يقـول روجيـه جـارودي عن ” 

كافـكا ” وعامله السـوداوي أنه 

خلق هـذا العالـم بمـواد عاملنا 

مع إعادة ترتيبها وفقاً لقوانني 

أخرى تماماً كما فعل الرسامون 

التكعيبيـون يف نفـس الفـرتة. 

وتنتمي املسخ إىل املذهب العبثي 

األدب. وتعالـج موضوعـات  يف 

مرتبطـة بالحداثـة كاالغـرتاب 

أهـم سـمات  الـذي يعـد مـن 

املجتمع الحديث الرأسمايل. كما 

يذكر إبراهيـم مجمود يف كتابه 

االغـرتاب الكافـكاوي“ إّن املرء 

هو مغرتب كيـف كان اختياره. 

غـري  للقوانـني  فالخضـوع 

األخالقيـة يعنـي طـالق كل ما 

هوإنساني فيه، وعدم الخضوع 

يعني الفنـاء وهذا ما حدث مع 

جريغـور سامسـا. كيـف صار 

الخروج  مسـخاً؟ ألنـه حـاول 

عـن عن القانون الذي يقتل فيه 

انسـانيته يف مجتمـع مرعب“. 

ويعاني جريجـور من االغرتاب 

عـىل مسـتويات عـدة. اغرتاب 

عـن العمـل واألرسة واملجتمـع 

والجسد وحتى عن نفسه.

قال الشاعر األمريكي هيو هوغ 

أودن: ”كافكا مهم بالنسـبة لنا 

ألن محنته هي محنة اإلنسـان 

املعارص“.

الكولومبـي  الكاتـب  وقـال 

ماركيـز:  غارسـيا  غابرييـل 

”عندمـا أنهيـت قراءة املسـخ، 

شعرت بشـوٍق ال يقاوم للعيش 

يف ذلك الفردوس الغريب. يومها 

حملت اآللـة الكاتبـة املحمولة 

محـاوالً كتابة يشء من شـأنه 

أن يشـبه بطل كافكا املسـكني 

يتحول إىل رصصار ضخم “.

اقتباسات من رواية املسخ

”ليس بإمكاني أن أجعلك تفهم، 

ليس بإمكاني جعل أّي شخص 

أن يفهم ما يحدث بداخيل، ليس 

بإمكانـي حتـى تفسـري األمـر 

لنفيس!“

”أن تـدرك ماال يدركه االخرون، 

هو جحيم ال يطاق“.

”لـم يكن التخلص مـن الغطاء 

أمرًا صعًبـا، فهو ال يحتاج أكثر 

من رفـع نفسـه قليـًال لينزاح 

تلقـاء  الغطـاء ويسـقط مـن 

نفسـه، لكن متابعـة النهوض 

كان أمرًا عسـرًيا، خاصـًة وأّنُه 

عريٌض اآلن كما لم يكن أبًدا!“

 ”كانوا يريدون جميًعا أن يدخلوا 

األبـواب  كانـت  عندمـا  إليـه، 

مغلقـة، و اآلن بعد أن فتح لهم 

أحـد األبواب بنفسـه، لم يدخل 

أي منهم“.

الذي  كيـف أصبحت الشـخص 

أنـا هو؟ هل أنا نفـيس فعالً، أم 

صنـع منـي اآلخـرون باألحرى 

الشخص الذي أنا هو؟“

”فكانت تقول وهي متأملة:

 لقد ترك كل يشء عىل حاله مرة 

أخرى.“ (الحديث عن شـقيقة 

سامسـا عندما تجـده لم يمس 

الطعام).

”فداهمه االكتئاب فخطر بباله: 

ماذا لو واصلت نومي فنسـيت 

كل هذا العبث!“

”اإلنسان الذي وجد نفسه فجأة 

يف عالـم ليس من اختياره. ومع 

ذلك فهـو مرغم عـىل التعايش 

معه، وفق طاقاته املحدودة.“
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تفاجأت واذا بأحدهم - الذي يقدم نفسه ملريديه 

بكونه شـاعراً- يعرّفني عـىل مصطلح جديد من 

مصطلحات بعد ما بعد الحداثة اال وهو مصطلح 

( سعلوسـة) وقـد حاولت مـراراً واجهدت نفيس 

لتفكيك هذا املصطلح مرة عن طريق االركيولوجيا 

بحسـب ميشـيل فوكو ومرة أخـرى جينولوجياً 

بحسب نيتشه لكني لألسف رجعت خائباً خارساً 

يف هذه املعركة التي ال أقوى عليها.

وكانـت مناسـبة التعـرف عـىل هـذا املصطلـح 

الحداثوي جدا هو تقديم انطباعي ألحد النصوص 

الغامضة جداً التي تسـمى حكماً بالشعرية حيث 

ذكرت وبالنـص (أني لم افهم شـيئاً)، وبالتأكيد 

كوني قارئ متذوق للشـعر فأن ذائقتي تنفر من 

هكذا شعر لعدة اسباب.

وكانـت موجـة هذا النوع من الشـعر بـدأت منذ 

بداية سـتينات القـرن املايض حينمـا نرش أنيس 

الحاج ديوانيـه ( لو) و ( الـرأس املقطوع) االمر 

الذي فاجأ االوساط الشعرية التي لم تستفق بعد 

من صدمة التجديد الشعري الذي جاء من العراق 

.

 وأنتـرش هذا ال - شـعر - وأضع كلمة شـعر بني 

خطـني ألنـه ليـس شـعراً باملعنـى املفهـوم من 

الشعرية بل يمكن أن نقول عنه أنه مجرد تسفيط 

كلمات كيفما اتفـق وال تحتاج اال اىل صمغ قوي 

كـي تلتصق مع بعـض يف جمـل ال يفهمها حتى 

كاتبهـا ، اقول انترش هذا الشـعر بسـبب الرغبة 

العارمـة يف تقليـد االتجاهات الحديثة يف الشـعر 

العاملي والتي انطلقت من أوربا والتي لها اسـباب 

موضوعية ليس هنا املجال لبحثها .

والنماذج كثرية...

فمثالً واحد من أكثر االصدارات الشعرية العراقية 

مدعـاة لالسـتغراب كان ديـوان ( كـران البـور) 

لحسب الشـيخ جعفر وأنا اقدم تحدي كتحديات 

السوشـيال ميديا عىل من يقدم تفسرياً او تحليالً 

ملا ورد يف هذا الديوان الذي يقال عنه انه كان نهاية 

عـرص شـعري وبعده ابتـدأ عرص شـعري جديد 

أفتتحه فرسـان التسـعينيات الذين قضوا نهائياً 

عىل بالغـات السـبعينيات وترهـات الثمانينيات 

وكان جيـل التسـعينيات هـو الذي اسـتطاع أن 

يعيـد الناس اىل الشـعر بعد ان هجـروه ألنهم لم 

يجدوا شعراً بقدر ما وجدوا هذيان المعنى له وال 

يمكن فهمه وال يحتـوي عىل اي عنرص جمايل او 

شعري.

ومهمـا حاول فـوزي كريم او غـريه ان يربر هذا 

النوع من الشعر اال أنه يعرتف بان هذا الديوان ال 

يمكن فهمه من قبل أي قارئ...

غريب جداً..

ملاذا يكتب شـاعر ديوان شعر ال يمكن ألي قارئ 

ان يفهمه بل أن فوزي كريم نفسـه وهو الشاعر 

والناقد الفذ لم يفهمه بل كتب عنه كتابة تربيرية 

وهو بذلك ادخل نفسـه يف مـأزق املجامالت التي 

طاملا أدعى انه ضدها.

وانا قد ذكرت مثال ديوان حسـب الشـيخ جعفر 

كنمـوذج لهكـذا شـعر يكتـب وال قـارئ لـه ألن 

حسـب شاعر مهم ولديه نصوص يف غاية الروعة 

والجمال ليس  يف مجال الشعر بل وحتى الرسد.

انا واثق من أنه سـيتم اتهامـي بالجهل والتخلف 

ألني لن افهم هكذا شعر وعىل العكس من املتوقع 

فأني سعيد جداً بهذه التهمة ألني عىل االقل واثق 

جداً من ذائقتي يف قراءة الشعر لكن من أين نأتي 

بشاعر يمتلك الثقة بنفسه ويقدم لنا ِشعراً وليس 

َشعراً وهل يستطيع احدكم ان يدلني عىل العالقة 

بني االثنني بعيداً عن الجناس البالغي.

وربما هم يتعمدون ذلك من خالل تقديم نصوص 

بال معنى وهـم يتصورون -جهالً- ان ما يقدموه 

ينتمي اىل الرسيالية الشعرية او الرمزية والغريب 

ان الكثري منهم يزاحم الشـعراء الحقيقيني يف كل 

املواقـع وثمة من يؤيدهم يف هـذا الالمعنى بل ان 

بعـض النقـاد يّنظر لهم واالغرب مـن كل هذا ان 

هذا التنظري نفسـه بال معنى ، فهل سمعتم بتلك 

املعركـة بـني القاص قـيص الخفاجي والشـاعر 

حسـن النواب حول ديوان كران البور ؟ فحسـن 

النـواب يعرتف بأن هذا الديوان عيص عىل القارئ 

الفهيم .

وهؤالء - الشـعراء - يكتبون افكارهم املشـوهة 

واملشوشـة التـي تعـرب عـن عقدهم الشـخصية 

وأزماتهم النفسـية املرضية وغايتهم من كل هذا 

هو وضع كمامة عىل ذهن املتلقي كي ال يكتشف 

ضحالـة وضعهم الشـعري البائـس ونضوب اي 

ابداع لديهم لكنهم ولكون مسـتوى وعيهم مازال 

يف طـور الطفولـة يقولـون همهمـات طفوليـة 

غـري مفهومة ويف النفس الوقـت تفتقر اىل براءة 

الطفولة العذبة .

وهـم يريـدون اضافة اىل ذلك ايهـام القارئ انهم 

يعرفـون ما اليعرف وانهم اعىل ثقافة ووعي منه 

يف حـني انهم اليعرفـون ان هذا القارئ يسـتهزء 

بهم وبشـعرهم وينبذهم ويذهب اىل حيث الشعر 

الذي يصل اليهم وينتمي لهم ويتفاعلون معه .

انا ال أريد ان اسـلب حق اي شـاعر يف التعبري بأي 

اسلوب يريده لكن يف نفس الوقت من حق القارئ 

أن يحصل عىل شعر تستحقه ذائقته .

ذات مـرة سـألت واحـداً منهم - وباملناسـبة هم 

قبيلة كبرية ولها افخاذ وبطون وحمايل - سألته 

هل يقرأ فأجابني أن القراءة تصيبه بالصداع وانه 

كمحمـد املاغوط ال يقرأ ومع ذلـك يكتب الروائع 

وملا سـألته ماهي روائع املاغوط قال يل انه سمع 

بها لكنه لم يقرأها بعد.

لذلك يمكن لنا ان نسمي هذا الشعر بالشعر الذي 

ال يعرف الوضوح .
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* عـاش حنامينـه الفقر والعـوز، وخرب عربدة األب وطيشـه 
وتسـلطه ، جّىل خوره وضعفه أمام شـيئني كمـا يروي عنه : 
الخمر والنسـاء. فأبـدع وأجاد ومدنا برسد ماتـع ال يقدر عىل 
صنعـه إال حنامينـه وحـده ، وقدمـه يف إبداع الفـت يف ثالثيته 

املعروفة بقايا صور ، املستنقع، والقطاف.  
* عـرف طه حسـني ظلم الوالديـن كما قال بنفسـه،  وتجرع 
مرارة الشيخ وقسـوته وطمعه يف املال، نفاقه وكذبه وافرتاؤه 
باسـم الدين،  وُنودي من ِقبل أهـل األزهر أثناء االمتحان: اقبل 
يا أعمى ، ما جعله حاقداً عليهم مدة طويلة من الزمن، غري أنه 
أسـال مداد الحرف بغزارة،  ونجح فيما فشل فيه ُكثر، فجاءت 
أيامـه وغريها متفـردة لغة، متفينقة يف نقل املشـاعر ، وصرب 
أغـوار النفس وتقلباتها،  وبسـط حزنها الجاثـم فوق النفس 

اإلنسانية. 
* تذوق شكري عذابات الفقر، أكل من املزابل، ومسح األحذية،  
ولعـق بقايا موائد املرتادين يف املقاهي واملطاعم، عرف قسـوة 
األب وعذاباته،  ركٌل وسـبٌ وشـتٌم وصفٌع ونعوٌت نابية، ترشَد 
وجـاَع،  رسَق وخطَف، فكيف ال يغدو صعلـوكاً ومبدعاً؟! قيل 
فيه ما قيل،  ومن أبشـع ما سـمعت ” إنه يقتات عىل مالبسـه 
الداخليـة ” غري أنـه ورغم ما قيل اسـتطاع أن يصل إىل ماليني 
القـراء بلغات مختلفة،  نقل صورة بشـعة عن معاناته وظلم 
أبيـه سـكرته وعربدته وقهره،  وتنكره لـه وألهله . من أصدق 
ما قال شـكري عن نفسـه : ” طفولتي هي الغيمة األكثر تلبداً 
يف حياتـي،  ال أحـد كان يجازي عميل،  كنـت ال أكثر من طفل 
يصفـع،  لـم تكن هناك حتى بسـمة،  لم أكن أعيـش ولم أكن 

قادراً عىل تغيري يشء،  ألن كل تغيري يتحكم فيه الكبار. 
كيف سأتحمل طفولتي وأواجه ظرويف؟  

لم أفكر بخوف أو شجاعة،  ألنني لم أستطع إيقاف ما يحدث. 
أدركـت أن حياة مريـرة تنتظرنـي فرتكتها تحـدث إىل حني.“  

وجوه ص 48 
ثـم يف موضع صدق آخر : ”دخل أبي .وجدني أبكي عىل الخبز. 
أخذ يركلني ويلكمني : أسـكت... ستأكل قلب أمك يا ابن الزنا. 
رفعني يف الهواء، خبطني عىل األرض. ركلني حتى تعبت رجاله 

وتبلل رسوايل. ” الخبز الحايف ص 10 .

 
أنت أوُل قدٍر محتوم

يصافُح بلغة بلهاء...
قلبي املتيم بك...

أو يوجُز تاريخ اللهاث وراءك
ربما يتنفُس ترابك أو غباَر روِحَك

أنت أوُل حرٍف يلدُغ لساني 
ويرتُك فمي يتلعثم..

سأهمُل حرَف السني من قاموس لغتي
وأعرف أنَّ اسَمك ترتُسه السينات..

سوسنٌة . مثالً
أو سأنطقك بال حروف

سأقوُل اّني بارٌع يف غزو اللغة
أمام جمٍع غفرٍي من الحروف

وأباهي بكلماتي الجديدة
اّنك لغتي 

أتحسُب القلَب رمانًة
تفرُطها حبًة حبة..

ألقيض سنيني بالرياضيات
ضْع أُساً لحرِف السني

واتبْع قواعَد الغرام
( انفنتي)*  هواك

واذا .. فرضا..
باغْتنا اللساَن باسمك
أو أجربنا طفلَُه املدلل 

عىل النطق
سريتُل دناَن من االسماء

ويسكُب اقداحاً
من زهِر الرّمان

يا السمك املدجج بالتواري
كيف ينجيل معدَنه

حتى أرى صورتي به 
فأنطَقك ..

فاضل ضامد
٢٠٢١

العراق 
* انفنتي  .. ما النهاية

فاضل
فاضل ضامد
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lbÓÃ�€a
ْن َعيلَّ َزوايل أَيا لَْيُل َهوِّ

َفَشْميس َتغيُب ِبَغرْيِ اْنِتظاِر

ُدموٌع َتصيُح ِبدوِن اْرِتجال

وَقلْبي أَضاَع َمساَر اْختياِر

كالمي َهزيٌل وَشوْقي َفصيح

َفُبْعدي أَراُه شفرَي اْنهياِر

َخَطْوُت ِبُجهٍد لِنيِل مرامي

ي َرماها ِبَكفَّ اْفِتقاِر َفَحظِّ

َوُكلٌّ ِبلَْيىل َسعيُد الْلِقاء

َوليالَي َتلُْهو ِبَقْتِل َفخاري

َبعيٌد َقريٌب لِوَْجِه الْلِقاء

َفَقلْبي َسعيٌد ِبَفْيِض  اْحِتضاِر

فما ِزلُْت أَْرُسُم َوْجَه النَّهار

لََعيلِّ أَراها َولَْو لَْم ُتداري

َسأَْرَىض ِبَمْوٍت َولَْو َبْعَد حني

ي َعنيٌد َفكيَف أُجاري َفَحظِّ

َغريٌب َقرَْصُت ِذراَع الْحياِة

أُناٌس ِبَجْنبي وِفْكري َكناِر
ْق لَِقلْبي َمراماً أَيا َربِّي َحقِّ

لرَِيَْجْع لَِعْييش وميُض َرشاِر

Îb‰íÏÇ@›Ó«b8a



نعلم جميعا أن غسـل اليدين يعّد من األمور البديهية لحماية أنفسـنا من 
الجراثيم والبكترييا، لكن ما نجهله هو أنه ليس الطريقة املثىل ملنع انتشار 

الجراثيم والبكترييا تحت األظافر.
اكتشـف الباحثـون عـام 1970، أن البكترييـا تعاود الظهور رغم غسـل 
اليديـن، وتتجمع تحت األظافر وتسـمى بدروع الكرياتـني الرقيقة، ولهذا 

فإن األظافر هي املأوى اآلمن للبكترييا.
وأعّد ثالثة باحثني يف جامعة ”بنسلفانيا“ التابعة لقسم األمراض الجلدية، 
دراسـة مسـحية سـنة 1988، وراقبوا أيدي 26 متطوعا ووجـدوا أن تلك 

املنطقة تحت الظفر تعترب من أبرز املساحات الستقطاب البكترييا.
ويف هـذا الصـدد، أثبت الباحثـون أن مئات اآلالف مـن البكترييا تختبئ يف 
اإلصبع موعزين سـبب ذلك إىل الفراغ الحاصل بني الجلد والظفر ما يخلق 

بيئة مثالية لنمو وانتشار هذه الكائنات الدقيقة.

تعتمد أغلب السـيدات عىل مشـابك الشعر لتزيني الشـعر وإعطائه رونقاً 
خاصـاً، ولكن من املهم السـؤال عن الجوانب الصحية السـتعمالها بغض 

النظر عن املوضة السائدة.
ونرش تقريراً مفصالً عن املشـابك وتأثريها يف الشـعر، حيث يمكن بعض 
املشابك أو الرباط املطاطي أن تّرض بالشعر وتؤدي اىل تكرسه وشّد حزمة 

منه بشكل سيئ يؤدي اىل تقصفه وتلفه مع الوقت.
ولفت التقرير اىل رضورة ُحسـن اختيار مشـابك الشـعر لتجّنب تقصفه، 
ويكون ذلك برتك األطراف متحررة، وعدم شـد أو ربط أطراف الشـعر بما 
أنها الجزء األكثر هشاشـة. لذلك ُيفّضل وضع املشـبك قرب قاعدة الشعر 

حيث يكون أكثر كثافة وسمكاً، ويمكنه تحمل الضغط.
كذلك يجب التخّيل عن الترسيحة املشـدودة بقوة، حيث يمكن شـد الشعر 
بقـوة قبل غرز املشـبك فيه لالطمئنـان عىل أن الترسيحة سـتبقى لوقت 

طويل أن يلحق رضراً كبرياً بالشعر. 
ونصـح التقريـر بتطبيق بعـض الترسيحـات التي ال ترض بالشـعر، ويف 
مقّدمها مللمة الشـعر يف شـكل ذيل الحصان ثم وضع املشـبك تحته. كما 
يمكن لف الشعر حول املشبك وتحته ثم شّده. وإذا تم تنفيذ هذه الترسيحة 
بالشـكل الصحيح فيحافظ الشـعر عىل هيئته مع مرور الوقت، من دون 
أن يؤدي إىل اإلرضار بفروة الرأس. ومن املهم أيضاً عدم شـد الشعر عندما 
يكـون مبلـًال ألنه يصبح مرناً جـداً بعد تعرّضه للماء، وبالتايل فإن شـّده 
يؤدي إىل تمّدده أكثر وتعرض الخصالت للتكرس. كذلك عند تجفيف الشعر 
يف الهـواء، فإن ذلك يؤدي اىل حبـس الرطوبة يف فروة الرأس وبالتايل تكاثر 

البكترييا فيها، مما يؤدي إىل اإلصابة بالحّكة. 

قـد يكون الكذب أحد أخطـر الهفوات التي ترتكبها 
الزوجـة بحـق زواجهـا، ألنـه كفيل بتدمـري الثقة 
القائمة بني الزوجني والقضاء عىل أسـس العالقة. 

وما من يشء اسمه كذبة بيضاء أو كذبة صغرية.
فالكذبة كذبة وتبقى تحريفاً للحقيقة مهما حصل. 
ويف بعـض األحيان، يمكن أن يفيض خطأ صغري إىل 
مشـكلة كبرية وينهي كل العالقـة الزوجية، ملجرد 

شعور الزوج بإهانة لكرامته.
مخاطر الكذب

يسـعى الرجـل دومـاً لالسـتحواذ عـىل االهتمـام 
العاطفـي الكامل للمرأة، بحيث يكون وحده محور 
عواطفهـا ومشـاعرها. ولذلك، يمكـن للمراوغة يف 

هذه املسألة أن تفيض إىل عواقب وخيمة.
فإذا حاولت املرأة إخفاء بعض املعلومات العاطفية 
عن زوجها، أو تظاهـرت بأمور غري حقيقية (مثل 
حبها له أو ما شـابه) واكتشفها الزوج الحقاً، ثمة 
احتمال كبري أن تحصل مشـكلة كبرية بني الزوجني 
نتيجـة تزعزع الثقة بينهما. لـذا، حاويل يا عزيزتي 
التحيل بالصدق قدر املسـتطاع مع زوجك واالبتعاد 
عن اللف والدوران واملراوغة. فالحقيقة ستنجيل يف 

النهاية، وال داعي أبداً إلخفائها أو طمسها.
تغليب املصالح عىل العاطفة

حـني تقبـل املرأة بالـزواج من رجل مـا ملجرد ماله 
أو مكانتـه االجتماعيـة، سـينتهي الـزواج حتمـاً 

باملشـاكل. فالحب والتفاهم هما الركن األسايس يف 
الزواج، وال يمكن للزواج املبني عىل املصلحة املادية 

دون سواها أن ينجح.
فـإذا أردت أيتها املـرأة اختيار زوج املسـتقبل وفق 

أسـس عقالنية ومنطفية، دعي عواطفك تتشـارك 
أيضـاً يف اتخاذ هـذا القـرار. فالنفـور العاطفي ال 
يمكن أن يختفي أبـداً مهما كانت املصلحة القوية، 

ويبقى االنسجام املعنوي هو األساس.

االهتمام برجل آخر
إذا شـعر الزوج أن رجالً آخر اسـتحوذ عىل اهتمام 
زوجتـه، بحيـث بـدأت تتجاهله لالهتمـام بالرجل 
اآلخـر، سيشـعر الـزوج مـن دون شـك باإلحراج 
الشـخيص واإلهانـة لكرامته. وهذه ليسـت مجرد 

غرية، وإنما إحساس كبري باإلهانة.
ويمكن أن تكون ردة الفعل عنيفة يف بعض األحيان 
بحيث يعمد الزوج إىل توبيخ زوجته علناً أمام الناس 
مما يسـبب اإلحراج للطرفني معاً. وال شك أيضاً يف 
أن اإلهانة التي شـعر بهـا الرجل سـتولّد هوّة بني 
الطرفـني وتزعزع الثقة بينهمـا، ويمكن أن تفيض 

إىل مشكالت عديدة قد يكون أسوأها الطالق.
احتقار عائلته

مثلما تحـب املرأة أهلها وال تريـد االنفصال عنهم، 
كذلـك هـو الرجل. فهـو يف النهاية إنسـان يشـعر 
أن أهلـه جزء منـه، وال يريد قطع الصلـة بهم بعد 
زواجه. لذا، يجدر باملرأة تفهم مشاعر الرجل حيال 
أهله، واستيعاب لهفته تجاههم. وأخطر ما يف األمر 

أن تهني املرأة رجلها من خالل التعرض لعائلته.
فهذا سـيولّد من دون شـك مشـاعر كره وضغينة، 
وسيقيض تدريجياً عىل االحرتام يف العالقة الزوجية، 
وسـيبدأ الـزوج أيضـاً باحتقار أهل املـرأة، فتدخل 
العالقـة الزوجية يف متاهة سـلبية يصعب الخروج 

منها.
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 أشـارت دراسـة طبيـة حديثـة إىل أن الرجال 
مـن  كاف  قسـط  عـىل  يحصلـون  ال  الذيـن 
النـوم معرضون بشـكل أكرب لخطـر اإلصابة 

بالسكري.
وقالـت كبـرية الباحثـني، فامكه روتـرز، من 
املركـز الطبـي بجامعة فريفي أمسـرتدام إن 
دراسات كثرية سابقة ربطت بني مشاكل النوم 
والسكري، لكن األسـباب وراء هذا االرتباط ال 

تزال غري مفهومة.
وبحثت الدراسـة السـابقة عن تفسـري واحد 

محتمل هو مقاومة األنسولني.
وفحص الباحثون بيانات بشـأن أنماط النوم 
ومقاومـة األنسـولني بـني 788 رجـال وامرأة 
غري مصابني بالسـكري، فيما جرى اسـتبعاد 

األشـخاص الذين يعانون من زيـادة الوزن أو 
أمـراض القلب وارتفاع ضغـط الدم أو ارتفاع 

مستويات الكوليسرتول.             
ولقياس النوم طلب الباحثون من املشـاركني 
ارتـداء أجهـزة قياس التسـارع أثنـاء معظم 
فرتات استيقاظهم، وكانت الفرتات التي يخلع 
فيها الناس هذه األجهزة، التي تقيس الحركة 

ألكثر من ساعة، تعترب نوما.             
وقـال فريـق البحـث يف دورية الغـدد الصماء 
واأليض إنه بشـكل عام كان الناس ينامون يف 
املتوسط 7 ساعات ونصف خالل الليل.             

وخلصت الدراسة إىل أن الرجال، الذين ينامون 
بشـكل أزيد أو أقل كثريا من املتوسط هم أكثر 
عرضـة ألن تكـون أجسـامهم أكثـر مقاومة 

لألنسولني من أقرانهم الذين ينامون بمعدالت 
متوسطة.             

أما بالنسـبة للنسـاء فكان العكـس صحيحا 
إذا كانت لدى النسـاء مقاومة أقل لألنسـولني 
عندمـا ينمن أقـل أو أكثر من املتوسـط، فيما 
تحـدث الباحثـون عـن عـدم وضـوح نتائج 

الدراسة وأسباب الفارق بني الذكور واإلناث.
وتقول املراكـز األمريكية ملكافحـة األمراض 
والوقايـة منها إن معظـم البالغني يحتاجون 
للنـوم بـني 7 و8 سـاعات كل ليلـة، وعالوة 
عىل  زيادة مخاطر اإلصابة بالسكري ترتبط 
قلة النـوم بمشـكالت صحية مزمنـة أخرى 
مثـل السـمنة واالكتئـاب وأمـراض القلـب 

والرشايني.
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إليكـم ّرس البطاطـس املقليـة 
اللذيذة.

املكونات:
متوسـطة  بطاطـس  حبـة   4

الحجم
ليرت ماء باردة

5 مالعق خمرية
زيت قيل

طريقة التحضري:
البطاطس جيداً  غسـيل حبات 
باملـاء، ثـم قرشيهـا وقطعيها 

لرشائح رقيقة جداً
ذوبي الخمرية الحلوانية يف املاء 

البارد
انقعـي رقائـق البطاطس ملدة 

ساعة عىل االقل

نشفي الرشائح جيداً من املاء، 
الحامـي،  الزيـت  يف  واقليهـا 
سـتالحظني أنهـا تنتفـخ عىل 

الفور
ال تحاويل قـيل كمية كبرية من 

البطاطس دفعة واحدة.

هل الحظت قبـل ذلك أن هناك 
رائحة مميزة ومحببة للمواليد 
الجـدد؟ هي واحـدة من أجمل 
أن  حتـى  العالـم،  يف  الروائـح 
بعض رشكات العطور العاملية 
عطريـة  مجموعـات  أطلقـت 

برائحة املواليد.
وسواء الحظت ذلك أم ال، فأحد 
أهم األشياء التي يفعلها الناس 
عند حمل مولود هي االستغراق 
يف شم رائحته. والرائحة الجيدة 
طبيعًيـا،  موجـودة  لألطفـال 
وليسـت منبعثـة مـن بـودرة 
األطفـال، أو معطـر املالبـس، 

إنها رائحة األطفال! 
فما رس هـذه الرائحـة املميزة 
لــ املواليـد الجـدد ؟ وهل هذه 

الرائحة حقيقية ؟
إحدى النظريات ترى أن رائحة 
املولود تأتي من مواد كيميائية 
تفرز من الغدد العرقية للطفل 
وذلك بحسـب ”جـورج برتي“ 
دكتـوراه يف الكيمياء التحليلية 
كيميـكال  ”مونيـل  مركـز  يف 
سـاينس“. وألنها تستمر لعدة 
أسـابيع، فهي تتأثـر بالتمثيل 
الغذائـي للطفـل الـذي يتغـري 
حني يدخـل الطعـام والرشاب 
إىل غذائـه، حيث لم يعد يحصل 
عىل طعامهـم من خالل تعلقه 

بأمه.
وهنـاك احتمـال آخـر، فهـذه 
الرائحـة قـد تأتـي مـن املادة 
(الطـالء  اللزجـة  الشـمعية 
الجبنـي) التـي تغطـي بـرشة 
املولـود الجديد الـذي يكون قد 
خـرج للتو مـن قناة الـوالدة. 
صحيـح أنه يتم غسـل جسـد 
الطفـل مبـارشة بعـد والدته، 
لكن الرائحة تسـتمر لفرتة من 

الوقت.
رائحـة  إن  الباحثـون  يقـول 
املواليـد حقيقيـة جـًدا، وأنها 
تعمـل عـىل زيـادة تعلـق األم 
بطفلهـا. فوجـدوا أنـه بغض 
النظر عن وضع األمهات خالل 

مرحلـة النفـاس، فـإن رائحة 
املواليد تؤدي إلطالق الدوبامني 
يف مسارات اإلثابة يف دماغ األم، 
حيث ييضء مركز املتعة لديها. 
وهي ذات مسـارات السـعادة 
بالكوكايـني،  تتأثـر  التـي 
والطعام، وغريها من املحفزات 
تلـك  اسـتجابة  تثـري  التـي 

املسارات.
وتشـري البيانات املبدئية إىل أن 
بعض روائح الجسـم قد تكون 
بمثابـة حافز آلليـات الرتابط، 
كمـا أن رائحة الطفل قد تكون 
أيًضـا بمثابة الوسـيط لتبادل 
اإلشارات من األم للطفل، ومن 

الطفل لألم.
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أعلـن الدكتور فالديسـالف جيمتشـوغوف 
اإلصابـة  أن  املناعـة،  أمـراض  أخصائـي 
بسـاللة ”دلتا“ من فـريوس كورونا، يجعل 
املرض أكثر حدة وأكثر عدوى حتى لألطفال 

واملراهقني.
ويشـري الخبري إىل أنه من األعراض الخطرة 
غري املتوقعة عند اإلصابة بهذه الساللة، هو 

انخفاض درجة حرارة الجسم.
ألن  جـدا،  خطـرية  حالـة  ”هـذه  ويقـول 
الشخص يتوىف خالل أيام.. فكونوا حذرين، 
إذا انخفضـت حـرارة الجسـم إىل دون 36 
درجـة مئويـة، فـإن حالة املريـض خطرة 

جدا“.
ويضيـف أن ذلـك يعتمد عىل درجـة حرارة 
الجسـم وعىل املنظومـة الهرمونيـة: الغدة 

والهرمونـات  الكظريـة  الغـدد  الدرقيـة، 
الجنسـية، وانخفاضهـا هـو إشـارة مـن 

الجسـم إىل أنـه ال يسـتطيع التخلـص من 
السموم واالستجابة للعدوى.

ويقول الخبـري، ”هذه العالمة تشـري إىل أن 
هـؤالء املـرىض بحاجـة إىل عنايـة خاصـة 
وتنـاول أدويـة معينة تسـاعد عـىل زيادة 
مقاومتهـم. كما قد يعانـون من انخفاض 
مسـتوى ضغط الدم، حتى إذا كانوا يعانون 
مـن ارتفاعـه قبـل املـرض، لذلـك يجـب 

تعديله“.
وينصـح الخبري باسـتخدام مقياس حرارة 
زئبقـي ألنه أكثر دقة، عـىل أن يوضع تحت 
اإلبـط ما ال يقل عن خمـس دقائق. ويحذر 
مـن أن انخفاض درجة حرارة الجسـم بعد 
أن كانـت مرتفعة، قد يكون نتيجة عاصفة 
السـيتوكني، الناجمـة عن رد فعـل مناعي 
خـرج عـن السـيطرة وبـدأ يلحـق الرضر 

بالجسم بدال من مساعدته.
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يعمل جهاز املناعة لدى اإلنسـان 
تحـت ضغـط أكـرب خـالل فصل 
الشـتاء، بسـبب مجموعـة مـن 
الفريوسات املختلفة التي تهاجم 

الجسم إىل جانب ”كوفيد“.
”إكسـربيس“،  إىل  حديثهـا  ويف 
وجـدت الدكتـورة بام ماسـون، 
خبرية التغذية واملعدة التي قادت 
مراجعة بحثية لخدمة معلومات 
والغذائيـة  الصحيـة  املكمـالت 
(HSIS)، أن 10 مغذيـات يمكـن 

أن تعزز أداء املناعة بشكل كبري.
وقالـت: ”التغذية لهـا تأثري كبري 
عىل وظيفة املناعة. وهذا معرتف 
به من قبل هيئة سـالمة األغذية 
األوروبيـة وغريهـا مـن الهيئات 
أنحـاء  جميـع  يف  املتخصصـة 
العالم. وتشـري الدراسـات إىل أن 
األشخاص الذين يتمتعون بحالة 
غذائيـة جيـدة - والذيـن لديهـم 
الكميات املوىص بها من العنارص 
الغذائيـة يف وجباتهـم الغذائية - 
يبـدون أفضـل حاال فيمـا يتعلق 
الفريوسية،  االلتهابات  بمقاومة 
والتعـايف بشـكل أرسع، واملعاناة 

من مرض أقل خطورة“.
A فيتامني -

يف  يسـاعد  إنـه  قالـت ماسـون 
حمايـة نقـاط دخـول الفريوس 

املحتملة.
ويحمي الفيتامني أغشـية األنف 
والفـم واألمعـاء، حيـث تدخـل 

معظم الفريوسـات بعد السـعال 
أو العطس.

كمـا أن فيتامني A أحد مضادات 
األكسـدة، ما يعني أنـه يمكن أن 
يقلل من فرصة اإلصابة بأمراض 

مزمنة غري فريوسية.
C فيتامني -

يفهم معظم الناس فوائد فيتامني 
C، ولكنهـم ال يأخـذون الكميـة 

اليومية املوىص بها.
ويجب أن يتناول البالغون ما بني 
65 و90 مليغـرام يوميـا، وهـي 
الكمية املثالية ملسـاعدة الجسـم 
عىل تكوين خاليا مناعية جديدة.

ويعمـل الفيتامني أيضـا كعامل 
ممرض لخاليا الـدم البيضاء، ما 
يسـاعد يف توجيههـا إىل مواقـع 

اإلصابة.
- فيتامني (د)

يحصـل الناس يف املقام األول عىل 
فيتامـني (د) من الشـمس، وهو 

أمر نـادر الحـدوث خـالل فصل 
الشتاء.

وبـدال من ذلك، يجـب أن يتناولوا 
الغذائية، مـا يمنحهم  املكمـالت 

مزيدا من الحماية حول رئتيهـم.
ويسـاعد فيتامـني (د) أيضـا يف 
تكوين الخاليـا الضامة والخاليا 
األحاديـة، مـع فوائـد إضافيـة 

مضادة لاللتهابات.
E فيتامني -

يدعـم فيتامني E عضـوا حيويا 
آخر؛ الجلـد. ويمكن أن تسـاعد 
املكمـالت الغذائيـة يف بنـاء قوة 
حاجز الجلـد واألمعاء، والقضاء 
عىل مدخل فريوس محتمل آخر.

وكما هو الحال مع أقاربه، فإنه 
يسـاعد أيضا عىل املـدى الطويل 
من خـالل تعزيز الخاليـا التائية 

التي تتذكر العدوى السابقة.
B فيتامني -

يعـد اسـما شـائعا للعديـد مـن 

الفيتامينات الفرعية، ولكل منها 
غرض مختلف.

ويساعد فيتامني B6، عىل سبيل 
املثـال، يف إنتـاج قاتلة مسـببات 
بينمـا  الطبيعيـة،  األمـراض 
يركـز فيتامني B12 عـىل الخاليا 

التائية.
ويسـاعد الثيامـني، وهـو كلمة 
عـىل   ،B1 لفيتامـني  أخـرى 
العصبي  الجهـاز  تجديد شـباب 
واسـتخراج املزيد من الطاقة من 

الطعام.
- الحديد

للحديد اسـتخدامات عـدة، وتعد 
العديد من األطعمـة اللذيذة مثل 

اللحوم الحمراء مصدرا رئيسا.
ويبنـي املعـدن نوع مـن الخاليا 
لتحييـد  تنتقـل  التـي  املناعيـة 
العدوى. ويف الوقت نفسـه، يثبت 

أنه حيوي يف تهدئة االلتهاب.
- الزنك

يساعد الزنك عىل تقوية دفاعات 
مسـببات  ضـد  األوىل  الجسـم 

األمراض الغازية.
ومـن بـني أمـور أخـرى، يدعـم 
الخاليـا البلعميـة، وهـي خاليـا 
مناعيـة فطريـة تدمـر أي كائن 

حي غازي.
وسـيعمل املعدن أيضا عىل زيادة 
قـدرات املعادن األخرى من خالل 
تقويـة حواجـز الجلـد واألنـف 

والفم.

- السيلينيوم
أحد مضادات األكسدة املوجودة يف 

مجموعة واسعة من األطعمة.
وتحتـوي اللحـوم الخاليـة مـن 
الرومـي  الديـك  مثـل  الدهـون 
والدجاج، عـىل املعادن التي تزود 

الخاليا بحاجز وقائي.
ويمكـن أن يكون هذا أمرا حيويا 
أثنـاء عاصفـة خلويـة - عندما 
يبالـغ الجهـاز املناعـي ويبدأ يف 
مهاجمـة نفسـه - بينمـا ينتج 

أيضا أجساما مضادة جديدة.
- النحاس

يمكـن  تنظيمـي  معـدن  وهـو 
لتنظيم  لألشـخاص اسـتخدامه 
الخاليـا  مـن  املختلفـة  األنـواع 
التائية، التي تسـاعد يف تنشـيط 
مجموعـة مـن الخاليـا األخـرى 

الحيوية لالستجابة املناعية.
ويعد الحصـول عىل كمية كافية 
من النحاس أمرا سـهال نسـبيا، 
حيـث تشـمل األطعمـة الغنيـة 
بالنحـاس الشـوكوالتة الداكنـة 

والفطر واملكرسات والبذور.
- دهون أوميغا 3

يميـل األطبـاء إىل نصـح الناس 
بزيادة تناول أوميغا 3 مع تقدمهم 
السـتخداماته  نظـرا  العمـر،  يف 

املضادة لاللتهابات.
وتعلب دورا حيويا يف درء األمراض 
مثل التهاب املفاصل، ولكن أيضا 

أثناء اإلصابة بالعدوى. 
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يرضب للشـخص الكسـول الذي تعود عىل البطالة وعاش عالة عىل 
غريه من الناس

أصله: 
أن رجال كان له ولد كسـول ، وكان كلما يحاول إصالحه وإرشـاده 
، يزداد كسـال وبـالدة ، حتى تعـب الرجل ومّل ويـأس من إصالحه 
وسـلم أمره إىل الله تعاىل . ويف ذات يوم قرر الرجل أن يرسـل ابنه إىل 
مجمع التنابلة ليعيش بينهم ويصبح واحدا منهم ، فرييح ويسرتيح 
. وكان التنابلة آنذاك يعيشون يف بستان كبري يف إحدى ضواحي بغداد 
، ينامـون فيه طيلة يومهم . فإذا جاعوا أكلوا مما يتسـاقط عليهم 
مـن رطـب ، من النخيل املوجودة يف البسـتان ، وإذا أحّسـوا بالظمأ 
رشبـوا من ماء السـاقية . ذهـب الرجل إىل شـيخ التنابلة ورشح له 
األمر وسـّلم له ولده الكسول . فرحب شـيخ التنابلة بالتنبل الجديد 

وقال له : (( شـوف بابا روح نام هناك يم الساكية .. وملا توكع يمك 
رطبة من النخلة أكلها وإذا عطشت ارشب من ماي الساكية .. وإنت 
مـا مطلـوب منك أي عمل هنا )) . فانبطـح الولد عىل األرض ، قرب 
السـاقية ، يف انتظار سـقوط الرطب بالقرب منه ، وبعد مدة وجيزة 
سـقطت رطبة بالقرب من رأسـه ، فلم يكلّف نفسه عناء إلتقاطها 
ووضعها يف فمه، فقال بكالمه البطيء املتثائب : (( رحم الله والديه 
الـيل يخّيل الرطبة بحلكي )). فسـمع شـيخ التنابلـة ماقاله التنبل 
الجديـد فضحـك منه واسـتدعاه إليـه ، وقال له : (( كـوم ولك كوم 
روح ألبوك كول له : آني تنبل ونص.. و ماأحتاج أعيش ويه التنابلة 
حتى أتعلّم منهم)) . ثم علم الناس بحكاية ذلك الصبي، وعجبوا من 
كسـله وضحكوا من فعله ، فقالوا فيـه (( تنبل أبو رطبة )) وذهب 

ذلك القول مثال.

هل لديِك خطط لحياتك األرسية؟ 
هل يمكنـك ترتيب جدول ملذاكرة 
أبنائـك وقضـاء وقـت فراغهم؟ 
هـل تجيدين وضـع االولويات يف 

حياتك الزوجية؟
إذا كنـِت امرأة ناجحـة يف العمل 
هـذا ال يعني عـىل االطالق نجاح 
حياتك االرسية، لكن هناك بعض 
األمـور التي تسـاعدك عـىل بناء 
أرسة ناجحـة ومنضبطـة بعيداً 
عـن الفـوىض وموضوعـة وفق 
أسسـاً تنظيمّيـة لهـا.. اختربي 
التـايل  االختبـار  خـالل  نفسـك 

االختبار:
هـل تضعـني ألطفالـك املواعيـد 

الثابتة للوجبات املنـزلية؟ 
A: أغلب األوقات. 

B: ال. 
مـا  كّل  أطفالـك  يشـاهد  هـل 

تشاهدين عىل الفضائيات؟ 
A: ال. 

B: إىل حد ما. 
كم عـدد املرات التي تطلبني فيها 

”دليفري“ أسبوعّياً؟ 
A: نادراً. 
B: مرات. 

هـل تضعـني ميزانّية ألقسـاط 
املدارس ورحالت الصيف؟ 

A: نعم. 
B: ليس دائماً. 

هـل تّدخريـن جـزءاً مـن املـال 
تحّسباً للطوارئ؟ 

A: نعم. 
B: إىل حد ما. 

هل تسـريان -أنت وزوجك- وفق 
أسلوب واحد يف معاملة األبناء؟ 

A: إىل حد كبري. 
B: إىل حد ما. 

هل ترسـمني صورة جميلة أمام 
األبناء يف تعامالتك مع األب؟ 

A: نعم. 
B: أحاول جاهدة. 

هل تحرصني عىل إقامة احتفاالت 
يف بعض املناسبات األرسّية؟ 

A: نعم. 
B: كلما تيرس. 

النتيجة: 
 :A إذا كانت معظم إجاباتك -

أنت وأرستك عىل طريق الصواب، 
بنسـبة 90 %. تفعلـني الخـري، 
وتسـعني بكامـل وعيـك وثقافة 

فكـرك، فتضعـني الضوابـط 
أرستـك  لتصبـح  والروابـط 
املواعيـد  حيـُث  منتظمـة، 
الغـذاء  ومراعـاة  الثابتـة، 
امليزانية  الصحـي، وتقسـيم 
مـن  واالدخـار منهـا منعـاً 
التعرض لهزات، واألجمل هو 
االتفاق عىل أسـلوب واحد يف 
الرأي  لتذبـذب  الرتبية منعـًا 
أمـام األطفال، مـع محاولة 
الـدفء  مـن  جـّو  إشـاعة 
والسـعادة بتذّكر مناسـبات 
األطفـال الصغرية واالحتفال 

بها. 
- إذا كانـت معظـم إجاباتك 

 :B
أنـت تنتمني إىل أرسة ال نظام 
لها، بنسـبة 70 %، وما يتبع 
ذلك، فال مسـؤوليات محددة 
ملتزمة بها! وال قواعد ثابتة! 
مهـب  يف  بسـاكنيه  البيـت 
الريح، يعلـو ويهبط، ويّتجه 
مـرّة  ويسـاراً  مـرّة،  يمينـاً 
أخـرى، حسـب ما يسـتجّد! 
ال يوجد اجتمـاع أرسّي وّدي 

حول املائدة، وليس هناك أسلوب 
تخطيـط  أو  الرتبيـة،  يف  واحـد 
وجـود  وال  الطارئـة،  لألزمـات 
للرحـالت الرتفيهّية لألطفال! كّل 
هذا يعطي صورة سـلبية لعالقة 
األبويـن، وينعكـس سـلباً عـىل 

نفسّية وصّحة األبناء.

عاشـت يف البيت املجاور امرأة 
قبـل  زوجهـا  تـويف  مسـنة،. 
خمس سـنوات، ومنذ عامني، 
تعرضـت ابنتهـا مـع زوجها 
وطفلني لحادث، توفوا جميعاً 

عىل اثره.
عندما عدت مـن العمل، وعىل 
بـاب املدخل كان هـذا اإلعالن، 
مكتوب بخط اليد: ”فقدت 20 
دوالراً، عىل من يجدها - يرجى 
ارجاعها إىل الشقة 76، معايش 
صغري، ال يوجد ما يكفي لرشاء 

الخبز.“
املـرأة  عاشـت   76 الشـقة  يف 
العجـوز وكنت أعـرف حالها، 
فقـررت االدعـاء بأنني وجدت 
ذلـك املال فأخرجـت 20 دوالراً 
مـكان  حيـث  إىل  وصعـدت 

إقامتها ...
العجـوز حينمـا  املـراة  بكـت 

اعطيتها املال: ”أنت الشـخص 
الثاني عرش الذي يأتي إيل باملال 

ويقول إنه وجده“.
ابتسـمت واتجهـت بالفعل إىل 
املصعد، عندهـا نادتني وقالت 
يل: ”لـو سـمحت قـم بتمزيق 

االعالن، انا لم اكتبه“.
وقفـت املـرأة العجـوز تبكي، 
ومواسـتكم  تعاطفكم  وتقول 

هو ما يعطيني االمل.
عرفـت يومها أن الخري سـائد 
يف هـذا العالم لو أردنا أن ننظر 

إليه!

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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1922 - الباحث االنجليزي يف علم املرصيات 
هوارد كارتر يكتشف قرب توت عنخ آمون.

1931 - القـوات الربيطانيـة تقمـع بعنف 
تمرد للمسلمني يف كشمري.

يف  مكيفـة  سـيارة  أول  عـرض   -  1939
شيكاغو.

1952 - دوايت أيزنهاور يفوز يف انتخابات 
الرئاسة االمريكية.

- 1956القـوات االرسائيليـة تصل إىل قناة 
السـويس وذلك أثناء العـدوان الثالثي عىل 

مرص.
ربع مليـون جندي وألف دبابة سـوفييتية 
تجتـاح املجر لسـحق ثورة بقيـادة إيمري 
ناج الذي أعلن حياد البالد وإنسـحابها من 

حلف وارسو.
1974 - انقالب يطيح بالنظام العسـكري 

يف اليونان.
1978 - الدبابـات تفتح النـار عىل الطالب 
املتظاهرين ضد الشاه محمد رضا بهلوي.

1995 - اغتيـال رئيس الـوزراء االرسائييل 
إسـحاق رابـني عىل يـد اليهـودي املتطرف 

إيجال عامري.
1997 - املوسـيقار يانـي يصـدر ألبومـه 
الثاني عرش بعنوان Tribute والذي يحتوي 

عىل 11 مقطوعة.
2008 - الناخبـون االمريكيـون يتوجهون 
إىل صناديق االقرتاع الختيار الرئيس الرابع 
واالربعني للواليات املتحدة من بني مرشـح 
الحزب الديمقراطي باراك أوباما ومرشـح 

الحزب الجمهوري جون ماكني.
2012 - القرعـة الهيكليـة الختيـار خلًفا 
لبابا الكنيسة القبطية االرثوذكسية شنودة 
الثالـث تنتج عن اختيـار االنبا توارضوس 
القبطيـة  للكنيسـة   118 البابـا  ليكـون 
االرثوذكسية تحت اسم توارضوس الثاني.

رومانيـا  وزراء  رئيـس  2015اسـتقالة   -
فيكتـور بونتـا مـن منصبـه بعـد حادثة 
حريق نادي كوليكتيف يف بوخارست والتي 

راح ضحيتهـا نحو 200 شـخص بني قتيل 
وجريح.

حادثة سـقوط طائرة أنتونوف تسفر عن 
مقتـل 41 شـخًصا، عندما كانـت يف رحلة 

داخلية يف جنوب السودان.
2016 - تنظيـم داعش يتبنى رسـميا أول 
هجـوم له عىل االرايض الرتكية والذي خلف 

11 قتيال وحوايل 100 جريح.
- 2017نـادي الوداد الريـايض َيتَّوج بلقب 
يف  الثانيـة  للمـرة  أفريقيـا  أبطـال  دوري 
تاريخه بعد فوزه عىل النادي االهيل املرصي 

يف مجموع مبارتي النهائي.
السـلطات السـعودية توقف العرشات من 
االمراء ورجال االعمال والوزراء عىل خلفية 

تهم متعلقة بالفساد.
اسـتفتاء  نتيجـة  عـن  االعـالن   -  2018
اسـتقالل كاليدونيا الجديـدة، حُيث رفض 
عـن  االسـتقالل  املصوتـني  %مـن   4.56

فرنسا.
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خواطر ...
-أعـرتُف لَك اليوم .. أني ما ُعدُت أرى 
يف الوجود ُكله غريَُك .. أّني ال أسـمُع 
صـوت يف دنياي غري صوُتَك .. أعرتف 
بأنه إن خريوني بني حياتي و بينك .. 
سـأختار أن أحيا .. ولكـن بنبُضَك .. 
أن أحيا والقلُب قلُبَك.عمري مافكرت 
فيـك وماخطـر يف البال حبـك .. لني 
قلبـي قال أبيك وقالت عيوني أحبك.. 
رصت عنـدي أغـىل يش وأغـىل مـن 
نفيس عّيل.. مالـك بقلبي رشيك بعد 
مافكرت فيك.. كنت أشوفك من بعيد 
مع جميع الناس عـادي.. ماتخيلتك 
حبيب رايح بقلبي وغادي..قمت أفز 
لشـوفتك وأتحرى جيتك أنتظر حبي 
الجديـد بعدما فكرت فيك.. ال تعجب 
مـن مثلـك إحسـايس تعجب..وأنت 
يف يـدك هـواي مهتنـي وال معـذب..

ياعسـاني منحرم أنت يا أغىل اسـم 
الهجـر العالـم وجيك بعـد ما فكرت 

فيك.
---

-القلب الذي يتحمل كثرياً حني يتغري 
لن يعود كما كان ابدا .

--
-كان هنالـك زهورا بال عطر وهنالك 

ايظاً جميالت بال حظ.

غزل عراقي
ــــــمي ــاك يرتعش جس ــول انس ــا اك كلم
ــمي رس ــد  يابع ــاي  عض ــع  جمي ــف  ويرج

ــاك  ويـــــــ ــب  واتعات ــود  تع ــي  الليال ــم  ه
ــاك ــي فركــــــــ ــمات خالن ــه للش احجاي

ــون للماينام ــوف  املوص ــدوا  ال ــنهي  ش
ــون العيــــــــ ــه  التعم ــاك  ياعش ــي  دلون

ــوله ــي س ــاس صارتل ــمي الن ــمك اس باس
ــمك اكوله  ــي واس ــط ب ــمي اغل ــى اس وحت

ــه اوديـــــ ردت  ــو  ل ــوب  املكت ــينفع  اش
ــه واحاجيـ ــد  اكع ــروح  ال ــده  التري ــون  ك
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عمودي

عظـم   - -جنـون   1
الـذي عليه  اإلنسـاِن 

األسنان - قامة
2 -النـوع الصخـري 
منـه مـادة معدنيـة 
خيطيـة غـري قابلـة 
الذوبان  وال  لالحرتاق 

- استقامة
3 -صفيحـة عريضة 
خشباً كانت أو عظماً 
4 - مخترص - أصناف 

من الناس (م)
5 - انتقام - َصداق

6 - للتعريـف - رجل 
دين

7 - زهيد - صعب
 - األلـوان  مـن   -  8

الفؤاد (م)
9 - متشابهان - خري 
 - األنـام  يف  جليـس 

ملكي (م)
10 - -نعلل (م) - من 

الفواكه (م)

أفقي
1 -حيوان منقرض - ما ال 

َيصيد من الطري
2 - مرض معـد - أوصانا 
به الرسول صىل الله عليه 

و سلم خريا - ال يشء
قـام   - (م)  سـقي   -  3

الشعر من فزع
4 - وحدة قياس - الزاوية

 - فرنسـية  مدينـة   -  5
يجمع (م) 

6 -مـن الفواكـه - مدينة 
عراقية (م)

7 -الذي يكثر سب جريانه 
- حجـارة ُيسـتنجى بهـا 

(م)
8 - آلَـة حربيـٌة قديمـة  

(م)
9 - مـا يتخلف من القمح 
بعـد  ونحوهمـا  والـرز 
اسـتخراج حبـه - بـرئ - 

سقيم
10 -أصوب (م) - السهاد 

(م)
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أبـــــــراج

خذ حذرك، ألنك ربما تتعرض ملوقف صعب جدا 
مع الحبيب هذا اليوم. هناك شخص ما يشجعك 
عـىل تعزيـز ثقتـك يف نفسـك والتعامـل بجدية مع 
الحبيب وشـخص آخر يدفعك لالقـرتاب منه. فكر قبل 

اتخاذ أي خطوة حتى تتجنب املواجهة.

تركز عىل قضية واحدة فقط اليوم. ترفض أن 
تسـرتيح حتى تصل إىل ما تريـد. ربما تحاول 
الوصول إىل مكان ما أو إىل شـخص ما ليساعدك. 
حتـى تحقق هدفـك البد من بـذل املزيد مـن الجهد 

فالكفاح هو رس النجاح.

سيتحسـن مزاجك اليوم فاملشـاريع املهنية 
الخاصـة بك سـتؤتي ثمارهـا قريبا. تشـعر 
باالطمئنان والراحة ولذلك سـتبادر بوضع بعض 
الخطـط الجديـدة بكل شـجاعة. إذا واصلـت عملك 
بكل شـجاعة خالل األيـام املقبلة، سـتنجح يف تحقيق 

أهدافك.

إذا شـعرت اليـوم أنك غري راض عن نفسـك 
وعما أحرزته خـالل األيام املاضية، فحاول أن 
تسـتغل هذا اليوم لتصحيح مسارك وللرتكيز عىل 
أهدافك. هل تشعر بأنك حياتك العاطفية غري ناجحة؟ 

عليك أن تهتم بها أيضا وتوضح موقفك للحبيب.

يـزورك اليـوم شـخص مهـم جـدا ويطلـب 
مسـاعدتك يف أمر ما. تمـر بأوقات صعبة هذا 
اليوم بسـبب مشاكل عائلية. يجب ان تفصل بني 
مشاكلك وعملك حتى ال تؤثر يف مكانتك يف املستقبل. 
انـت متفائل جدا وال تخاف من األعمال الشـاقة. اهتم 

بعملك واسعد نفسك ومن حولك.

هنـاك مـا يعوقك عن التقـدم تجـاه أهدافك، فال 

تيـأس أو تتوقع تلقي املواسـاة من أي شـخص. 

احشـد قوتك واسـتمر يف تحقيق أحالمـك، حتى وإن 

كان البـد من تغيريهـا بعض الـيشء. ال تترصف بترسع 

وحافـظ عىل طاقتك. انظـر إىل هذه املشـكلة كمهمة أخرى 

يجب إنجازها، وثق أنه لن يقف أمامك أي يشء.

ربما تقرراليوم اسـتضافة بعض األشخاص 
أو ربمـا تقيم حفال يف منزلك وتدعو مجموعة 
من األصدقـاء لحضور هذا الحفل. توقع أن يلبي 
الجميع دعوتك ولذلك اسـتعد السـتقبالهم. ستكون 
مناسـبة سـعيدة جدا وربمـا تتعلم أمـورا جديدة من 

هؤالء الضيوف.

كـن يقظا فاألمـور متوترة اليـوم. وكن ثابتا 
وقويا عنـد التحدث مع اآلخرين. كن حذرا وال 
داع للعنـف. ال تستسـلم لرغباتك وتتشـاجر مع 
اآلخرين. كن قويا حتى ال يستهان بك وال تسمح ألحد 

أن يقهرك أو يفرض سيطرته عليك.

تسـعد اليوم بجلوسك وحديثك مع من تحب، 
وال شـك يف ذلـك، ولكـن مـن الـرضوري جدا 
مشـاركة اآلخرين يف بعض األنشطة. من املفضل 
جدا اليوم أن تساعد أحد األصدقاء أو الزمالء يف بعض 
املرشوعات. العمل مـع فريق أو مجموعة أو يف جمعية 

خريية يعزز ثقتك يف نفسك.

هـل قمت برتتيب منزلك خالل األيام املاضية؟ 
إذا كنـت قد رتبته بالفعـل، فيجب عليك اليوم 
أن تبدأ بالتشـاور مع أفراد األرسة يف بعض األمور 
والقضايـا املهمة. قمـت بحل العديد من املشـاكل يف 
حياتـك أمس، وتشـعر اليوم أنك تدخـل مرحلة جديدة 

فهل أنت مستعد؟

أقبـل عـىل الحيـاة وال تكـن سـلبيا حتى إن 
شـعرت يف البداية بامللل واليـأس. ربما تراقب 
بنفسـك عقـارب السـاعة اليـوم من شـدة امللل. 
تشعر أن الوقت يمر ولكن يف الحقيقة ربما يمر ببطء 
شـديد. حاول أن تؤجل أي مهمة للغد حتى تصبح عىل 

ما يرام.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

فـرص غري متوقعـة وغري عاديـة لتطوير حياتك 

املهنيـة. ربما يخربك أحد الزمالء ببعض التفاصيل 

واملعلومـات القيمـة التـي تجعلك تفكر مـن جديد يف 

تطويـر مهاراتك وتحسـني أدائـك. يتصل بـك العديد من 

األشـخاص ومنهم من يبلغك باألخبار السـارة. هذه األخبار 

ستجعل يومك سعيدا وستغري مزاجك إىل األفضل.
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الدويل  بغداد  مهرجان  فعاليات  انطلقت 
خشبة  عىل  األربعاء،  امس  الثانية،  بدورته 
عربية  دول  بمشاركة  الرشيد  مرسح 

وأجنبية. 
وقالت مديرة عالقات وإعالم مهرجان بغداد 
«فعليات  إن  الجبوري:  زهرة  الثاني،  الدويل 
مهرجان بغداد الدويل بدورته الثانية انطلقت 
عىل خشبة مرسح الرشيد تحت شعار (اآلن 
املرسح ييضء الحياة)»، مشرية إىل أن «مرسح 
العراقيني  ذاكرة  يف  له  ثقاٌيف،  رصٌح  الرشيد 
السيما جمهور بغداد والفنانني الكبار الكثري 

من الصور واألعمال التي اقيمت عليه».
واوضحت ان «املهرجان انطلق بمشاركة دول 
عربية واجنبية، ويتضمن مشاركة ١٥ عرضاً 
وستتخلله عروض عدد من  عراقياً  مرسحياً 
الندوات الحوارية والورش، ومشاركات فعلية 
لفنانني كبار، باإلضافة اىل تكريم للمتميزين 
الرشيد  الثالثة:  املسارح  عىل  العروض  يف 

واملرسح الوطني ومرسح الرافدين».
واكدت الجبوري عىل «مساعي وزارة الثقافة 
إلدخال مرسح املنصور وارجاعه اىل الثقافة، 

واعادة  العراقية  العوائل  استقطاب  اجل  من 
املرسح  اىل  الجميلة  بغداد  وليايل  الحياة 

العراقي الجاد».
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والتجاذبات  للرصاعات  ميدان  اىل  تحولت  واالسالمية  العربية  املنطقة 
وكل فريق يحمل بريق النرص ويلّوح به أمام الخصوم، واملنطقة بأرسها 
القطيعة  حد  اىل  وصلت  وسيناريوهات  طروحات  أرضها  عىل  تزدحم 

والطالق، بسبب ابتعاد هذه الرؤى عن طريق العقل واملنطق.
ما يحدث يف العراق خصوصا، ويف عموم املنطقة من تجاذبات سياسية 
التطرف، فكل جهة  الرؤى والترصفات يتسم بالكثري من  واختالف يف 
تريد ان تعلن تأييدك لها باملطلق رغم ان املطلق ال يعرف حدود الرصاع 

وال عمق الحراك.
منذ البدء كانت االصوات املنتمية اىل تراب الوطن تؤكد عىل ان الهوية 
الوطنية البد ان تكون املعيار لكل التجاذبات السياسية، وإذا ما حصل 
التجربة  باب  يف  يدخل  طبيعي  أمر  فهذا  الجوانب  بعض  يف  اخفاق 
الديمقراطية الوليدة، أو العملية السياسية الحديثة التي ربما تعرتضها 
الكثري من الصعوبات، إال ان البعض حاول وما زال يحاول إلغاء هذه 
زاهر وغٍد سعيد وحياة حرة كريمة،  يتحدث عن مستقبل  ثّم  الهوية 
فهذا يدخل يف باب الفنتازيا السياسية، خصوصا ان السنوات املاضية 
التي مرت عىل املنطقة عموما أكدت، وبال شك، ان املنطلق لكل تحرك ال 

بد ان يدخل عرب بوابة الهوية الوطنية.
إن التخيل عن الهوية الوطنية واحالل الهويات األخرى يعني بالرضورة 
اآلخر،  للبعض  وإقصاء  االطراف،  لبعض  التهميش  من  حالة  خلق 
وتنسحب  املتصارعة،  األطراف  بني  الفوىض  اشاعة  اىل  بالتايل  ويؤدي 
هذه الفوىض اىل الشارع واىل البيت واملدرسة، كما تؤسس لديكتاتورية 
جديدة تحرق الكثري من أطراف العملية السياسية إذا ما اشتد عودها، 
عىل  األطراف  كل  وتكون  الهاوية،  حافة  عىل  الوطن  يكون  عندها 

خطوط نهاياتها.
السياسية  طبخته  وإعداد  تهيئة  يف  ماهر  طباخ  الناجح  السيايس 
وتقديمها للشعب ساخنة شهية ناضجة معقولة لكي تحظى باحرتام 
الجميع، والقائد الذي يعتقد ان كثرة امللح يف الطبخة يزيدها فائدة أقول 
له، ومن هذا املنرب، بأن امللح الزائد سيصيب الجميع بالضغط، ويفقد 
بالرضر  يتناولها  من  كل  عىل  وتنعكس  وشهيتها،  مذاقها  الطبخة 

الفادح.
لسنا مع هذا الطرف أو ذاك، ولسنا من هواة التصفيق واملديح، أو القدح 
والذم، ولكننا مع املنطق السليم الذي يأخذ الرصاع اىل صاالت املنطق 
عندها  النتائج،  حليف  النجاح  يكون  لكي  الصائب  والتفكري  السليم، 
سيكون الوطن عىل اعتاب مرحلة جديدة تبرش بالخري واالمان، ويكون 
الشعب قد وضع أقدامه عىل طريق التطور واالزدهار، وتكون الحياة قد 

خلعت سوادها وارتدت أثواب الفرح وهي تمنح خرياتها للجميع.
التي  واالزمات  علينا،  مرت  التي  والخطرية  والكبرية  الكثرية  التجارب 
الوطنية  الهوية  بأن  راسخا  إيمانا  نؤمن  ألقت برضرها علينا جعلتنا 

فوق كل الهويات، ومصلحة الشعب أعىل من كل املصالح األخرى.
إىل اللقاء...        
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الرسام،  حسام  الفنان،  شارك 
مهرجان  يف  الختام  حفل  يف 
حفالً  أحيا  حيث  الدويل،  بابل 
شذى  الفنانة  جانب  إىل  غنائياً 
جاسم..  عيل  والفنان  حسون 
هذه  يف  املشارك  للجمهور  وكان 
إنجاحها  يف  كبري  دور  األمسية 
وجعلها من األفضل عىل اإلطالق، 
الكبري مع  تفاعله  بعد  خصوصاً 

الفنان حسام الرسام.
حسام  الفنان  الجمهور  ووصف 
الرسام باملبدع الذي وصل صوته 
عراقي،  قلٍب  كل  إىل  وأغنياته 
وأضاف عىل هذا املهرجان الدويل 
سماتها  بكل  العراقية  الهوية 

وأصالتها.

املرسح  اعتالئه  عند  أنه  والالفت 
انحنى عىل ركبتيه أمام الجمهور 
هتافات  وسط  دقائق  لعدة 
وتصفيق، وهذه الخطوة قام بها 
اعتذراً عىل أغنيته لتحالف العزم 
استمرار  ومع  مدّونني..  بحسب 
والدعم  بالهتاف  الجمهور 
صارخني «هال بيك هال»، انهمرت 
دموع الفنان حسام الرسام أمام 
ملسه  الذي  بالحب  متأثراً  اآلالف 

من الحارضين جميعاً.
دموعه  تمالك  من  يتمكن  ولم 
فتاة  توجهت  عندما  وتأثره 
صغرية إىل املرسح لتقدم له علم 
بكل  عنقه  عىل  لّفه  الذي  العراق 

فخر.
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أعلن موقـع الصـور والفيديوهات 
ميـزة  طرحـه  عـن  ”إنسـتغرام“ 
جديدة، والتي تسمح للمستخدمني 
باملشاركة علًنا يف خاصية ”ستوريز“ 
إنـه  ”إنسـتغرام“  مرة.وقـال  ألول 
 Add” طرح ملصقـا جديدا اسـمه
سالسـل  ينشـئ  والـذي   ،“Yours
مـن رسـائل عامـة عـرب خاصيـة 
(ستوريز).وتسـمح  ”القصـص“ 
أسـايس  بشـكل  الجديـدة  امليـزة 
بالـرد عـىل قصص  للمسـتخدمني 
املسـتخدمني اآلخريـن بقصصهـم 
الخاصـة بعـد نرش موضـوع معني 
اسـتخدام  اهتمامهم.ويمكن  أثـار 
امللصـق التفاعـيل الجديـد إلنشـاء 
سلسـلة محتوى، وهو ما يتيح لكل 
مسـتخدم إضافة قصتـه الخاصة، 
وعىل سبيل املثال يمكن للمستخدم 
أن ينـرش قصـة بعنـوان ”مالبـس 
اليـوم“، ثـم يطلـب مـن متابعيـه 

إضافـة قصصهم بشـأن املوضوع 
مـن خـالل امللصق.وتعتـرب امليـزة 
الجديدة التي طرحها ”إنسـتغرام“ 
بمثابة وسـيلة الكتشـاف املزيد من 
األشـخاص الذين يجـب متابعتهم، 
فبمجرد النقر عـىل امللصق يف قصة 
شـخص مـا يمكـن رؤيـة كل مـن 
شـارك يف سلسلة املحادثات وعرض 
قصصهم.ويأتي سماح ”إنستغرام“ 
باملشـاركة علنا يف ”سـتوريز“ بعد 
مرور أسبوع من توفريه ميزة وضع 
رابط يف امللصقات بالقصص لكافة 
مسـتخدميه، بعـد أن كانت تقترص 
يف البدايـة عىل الـرشكات وأصحاب 
البـارزة. والشـخصيات  األعمـال 

ويتزامن طرح ”إنستغرام“ للميزات 
الجديـدة تزامنا مـع أنبـاء فقدانه 
العديد من املستخدمني ملنصته، ويف 
مقدمتهم املراهقني، وانرصافهم إىل 

منصات أخرى مثل ”تيك توك“.

حصـل واتسـآب عـىل تحسـني آخر 
عـىل iOS مع إصـدار تجريبي جديد، 
وكشف أن مسـتخدمو أجهزة أيفون 
جديـدة  واجهـة  عـىل  سـيحصلون 
-Inst  ملشاهدة مقاطع الفيديو من
gram وYouTube ومواقع أخرى، وقد 
حصل مستخدمو أندرويد بالفعل عىل 
تحديث تجريبي مماثل، واآلن يحصل 
عليها مسـتخدمو iOS أيًضا.وحصل 
مـن   2.21.220.15 اإلصـدار  اآلن 
واتسـآب ألجهزة أيفـون عىل واجهة 
املستخدم املعاد تصميمها التي حصل 
عليهـا مختـربو اإلصـدار التجريبـي 
مـن أندرويـد يف وقت سـابق من هذا 

الجديـدة  الواجهـة  الشـهر، وتوفـر 
استنسـاخ صـورة داخـل صـورة يف 
التطبيـق باسـتخدام رشيـط تحكم 
جديـد، وقـد لوحظ التحسـن الجديد 
.WABetaInfo بواسـطة  مـرة  ألول 

وسـيتيح رشيط التحكم الجديد الذي 
سـيحصل عليه مسـتخدمو iOS عىل 
واتسـآب نقل شاشـة PiP بسهولة، 
وباإلضافـة إىل ذلك، فإنـه يوفر أيًضا 
املفيـدة، مثـل  االختصـارات  بعـض 
إمكانية إنهـاء الفيديو أو وضع ملء 
الشاشة، وسيتم طرح امليزة الجديدة 
للجمهـور ببـطء، وهـي متاحة اآلن 

فقط ملختربي واتس آب التجريبيني.

أطلقت رشكة فيسـبوك (ميتا حاليا) تطبيقـا لالجتماعات االفرتاضية 
للرشكات، يسـمى Horizon Workrooms، يحتاج مستخدميه لنظارات 
الواقـع االفـرتايض Oculus VR، يبلـغ سـعرها حـوايل 300 دوالر، مما 
يرجح أن معظم تجارب ميتافريس املتطورة قد تكون بعيدا عن متناول 

الكثريين خاصة يف الدول النامية.
تقنيـة الهولوجـرام أو أفاتر، احدى التقنيات الجديدة التي سـتنقلنا اىل 
عالم ما بعد االنرتنت. وهي تقنية تسـمح بإنشـاء صور ثالثية األبعاد، 
أي أن لها طول وعرض وارتفاع، باسـتخدام أشعة الليزر، بحيث تطفو 
الصـور يف الهـواء كما لـو أنها أجسـاماً حقيقية. ما يعنـي أنه يمكنك 
التنقل داخل بيتك من خالل هذه التقنية كأنك يف املكان تماماً وبواقعية 

ومثالية طبق االصل عن الواقع.
املكاملـات عرب تطبيق املسـنجر سـتتميز بدعم تقنية الــ VR وبتعزيز 
الواقـع االفـرتايض بأعىل مسـتويات الرسعـة الفائقة بنقـل البيانات 
واملعلومات ومعالجتها. أي ان كنت تتصل بصديقك املتواجد يف بلد آخر، 
اصبـح بإمكانك االنتقال اىل هذا املكان والجلوس معه والتمتع باألجواء 
كما لو أنك فعال متواجدا هناك. يمكنك مشـاهدة أي حفلة يف البلد الذي 
تختـاره، وزيارة أصدقائك والسـهر معهم، حتى انـه ال داعي بعد اليوم 
مـن ان تخرج من املنزل للقيام بمقابلة عمـل، أو البحث عن وظيفة... 

كل ذلك سيكون متاحا عرب تقنية الهولوجرام.
تسـمح هذه التقنية لألفراد بأن يروا املايض وكأنه حارض، واستكشاف 
الحضارات السـابقة. كما تسمح للسفر اىل الفضاء وكأنك فعال مسافر 

بطريقة حقيقية.
وتشـري تقارير إىل أن الرشكة العمالقة، فيسـبوك، تقوم حاليا بتوظيف 
نحو 10 آالف شـخص يف دول أوروبا، واسـتثمار مليـارات الدوالرات يف 
مـرشوع ”امليتافريـس“، ليصبـح الجيل الجديـد القادم من مسـتقبل 

اإلنرتنت والتواصل االجتماعي.
مـن املمكن أن تصبح امليتافـريس الثورة املقبلة يف عالـم االنرتنت التي 
ستنقلنا اىل عالم آخر، عالم افرتايض مدعوم بتقنية أكثر مرونة وميزات 

العبور التي تمزج بني مجاالت الرؤية الحقيقية والرقمية.

كشـفت تقارير أن رشكة ”آبل“ األمريكية تخطـط إلضافة ميزة جديدة يف 
هواتفهـا الذكية ”آيفون“، والتي تتعلق برصد حوادث الطرق.وتعمل ”آبل“ 
عـىل جعل هواتف ”آيفـون“ وكذلك سـاعاتها الذكية قادرة عىل اكتشـاف 
حوادث السـيارات تلقائيا وقت وقوعها، بل وتجعلها تتصل تلقائيا بخدمة 
الطوارئ يف أمريكا ”911“.ومن املفرتض أن ”آبل“ ستعتمد يف امليزة الجديدة 

عىل مستشعرات مثل مقياس التسارع املدمج يف أجهزتها.
وذكـرت ”وول سـرتيت جورنال“ يف تقريرها أن ”آبـل“ قررت إضافة امليزة 
بعد أن ظلت تجمع بيانات تم مشـاركتها من جانب مسـتخدمي ”آيفون“ 
وسـاعات ”آبل“ دون اإلفصـاح عن هوياتهم، والتي اكتشـفت من خاللها 
وقـوع أكثـر من 10 ماليني حادث سـيارة، مـع أكثر من 50 ألـف محاولة 
لالتصـال برقم الطـوارئ ”911“.ومن املفـرتض أن يتم طـرح ميزة رصد 
حوادث الطرق عىل هواتف ”آيفون“ وساعات ”آبل“ يف العام املقبل 2022.

يشـار إىل أن ميزة رصد أعطال السـيارات واالتصال برقـم الطوارئ تلقائيا 
ليسـت حرصية عـىل هواتف ”آيفون“، إذ سـبقتها رشكـة ”غوغل“، التي 

وفرتها يف هواتفها ”بيكسل“.
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العراق  مشاركة  واكاديمية  فنية  اوساط  اكدت 
العالـم  جمال  ملكة  مسابقتي  يف  رسميا 

وملكة جمال االرض للعام الحايل ٢٠٢١.
(ماريا  العراق  جمال  ملكة  وستشارك 

فرهاد) يف مسابقة ملكة جمال العالم 
بورتوريكو  يف  ستقام  التي   ٢٠٢١
خالل شهر كانون االول املقبل، فيما 
الوصيفة  الجاف)  اختيار (سيما  تم 
االوىل مللكة جمال العراق، للمشاركة 
االرض  جمال  ملكة  مسابقة  يف 

.٢٠٢١
وكانت ماريا فرهاد، اعلنت مؤخرا 
اختيارها لتمثيل العراق يف مسابقة 
التي   ٢٠٢١ العالم  جمال  ملكة 
ستقام يف بورتوريكو خالل شهر 

كانون االول املقبل.
صفحتها  عرب  فرهاد  وكتبت 
فيسبوك  موقع  يف  الشخصية 
«تم  االجتماعي:  للتواصل 
يف  العراق  لتمثيل  اختياري 
العالم  جمال  ملكة  مسابقة 
٢٠٢١»، مضيفة ان « املسابقة 
بورتوريكو  دولة  يف  ستحصل 
الدعم  إىل  داعية «جمهورها   ،»

الكبري لها».

لبنان  يف  تويرت  تريند موقع  اللبنانية، هيفاء وهبي،  النجمة  تصدر 
بور  مدينة  يف  الثالثاء،  ليلة  أحيته  الذي  «بورسعيد»  بـ  بحفلها 
فؤاد، وذلك يف أحد الفنادق الشهرية هناك، وأحيت هيفاء وهبي 
جمال  أحمد  الفنان  قدم  بعدما  الحفل،  من  الثاني  الجزء 
أغانيها  أروع  من  بمجموعة  لتتألق  األول،  الجزء  بإحياء 
عن  وعربت  فقراتها  هيفاء  والحديثة.وبدأت  القديمة 
سعادتها بتواجدها ألول مرة يف بورسعيد وقدم الشكر لكل 
من ساهم يف تنظيم الحفل.وكانت الفنانة اللبنانية، هيفاء 
ارتدت  حيث  جديدة،  تصوير  لجلسة  خضعت  قد  وهبي، 
«دبي»  مدينة  فنادق  أحد  داخل  اللون،  أبيض  روبا  فيها 
اإلماراتية، وشاركت جمهورها ومتابعيها بمجموعة صور 
«إنستجرام»،  بموقع  حسابها  عرب  التصوير،  جلسة  من 
والتي القت إعجاب عدد كبري من جمهورها فور نرشها، 
والقهوة  الحلوى  شكل  الصور  يف  هيفاء  أظهرت  حيث 
وخالفه.وأكتفت هيفاء وهبي خالل العام الجاري بعمل 
واحد تمثل يف أغنية شاركت بها مع الفنان أكرم حسني، 
وهي أغنية «لو كنت»، التي حققت نجاًحا فور طرحها 
أعمال  آخر  الجاري.وكانت  العام  من  سابق  وقت  خالل 
هيفاء وهبي الدرامية هو بطولتها ملسلسل «أسود فاتح» 
املايض ٢٠٢٠،  العام  الذي تم طرحه يف وقت سابق من 
بمشاركة عدد كبري من النجوم مثل احمد فهمي، صربي 
فواز، رشيف سالمة.وتنتظر هيفاء وهبي عرض فيلمها 
«أشباح أوروبا» املؤجل من العام قبل املايض، ويشارك 
يف بطولته كل من مصطفى خاطر، وأروى جودة، أحمد 
الحسن، وغريهم،  أبو  فؤاد، عباس  بيومي  الفيشاوى، 

إخراج محمد حماقي.

ينطلق تصوير مسلسل «أبو العروسة» 
يف  أيام   ١٠ بعد  الثالث  موسمه  يف 
بمرص  بالعمل  الخاص  الديكور 
الجديدة، حسبما أكد الفنان سيد رجب 
وتجمع املشاهد األوىل بينه وبني الفنانة 
سوسن بدر، وجاء تقديم الجزء الثالث 
بعد نجاح الجزأين األول والثاني، ومن 
السباق  خارج  العمل  عرض  املقرر 
الرمضاني املقبل، حيث يتم تقديمه يف 

٤٥ حلقة.
وكان الجزء األول والثاني من مسلسل 
كبريًا  نجاًحا  حققا  العروسة»  «أبو 
املاضية  الفرتة  خالل  عرضهما  أثناء 
وارتبط العمل اجتماعيا مع الجمهور، 
بعد أن عرض العمل عرب قنوات دي إم 

يس خالل املوسمني.
«أبو  مسلسل  بطولة  يف  وشارك 
العروسة» كل من سيد رجب وسوسن 

بدر ورانيا فريد شوقي ونرمني الفقي 
ومحمود  عادل  وميدو  صالح  ومدحت 
كبري  وعدد  عزمي  وكارولني  حجازي 

من الفنانني، وإخراج كمال منصور.
ودارت أحداث الجزء األول والثاني من 
األرسة  داخل  املشكالت  حول  املسلسل 

نظرًا  واألبناء،  اآلباء  بني  املرصية 
الذي  الكبري  والتطور  األجيال  الختالف 
املسلسل  ويركز  املجتمع،  عىل  طرأ 
التي  والتحوالت  الوسطى  الطبقة  عىل 
املرصي  املوظف  وشخصية  أصابتها، 

وكيف تغريت يف الفرتة األخرية.
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نهائياً  قرار  ال  الساعة  حتى 
بشأن مسلسل جديد كان من 
يف  بتصويره  البدء  املفرتض 
لبنان، وهو من إنتاج رشكة 
يجمع  الصباح،  صادق 
السورية  النجمة  إىل  إضافة 

عابد  زميليها  معمار  سالف 
فهد ومعتصم النهار.

أن  خاصة  مصادر  من  علم  وقد 
معمار،  سالفة  السورية،  املمثلة 
الصباح  رشكة  مع  عقداً  وّقعت 
وهو  للمنصات  األول  ملسلسلني؛ 
«للحد»  بعنوان  حالياً  ُيصّور 
وإخراج  الجندي  النا  كتابة 
املتوقع  من  وكان  راجحة،  ليال 
مسلسل  لتصوير  بعده  الدخول 
من ثالثني حلقة يعرض يف موسم 

الدراما الرمضاني.
فهد  عابد  املمثلني  أن  وُعلم 

أعجبا  النهار  ومعتصم 
املسلسل  بفكرة  جداً 

فرحتهما  عن  وعّربا 
كة  ر بمشا

ميلتهما  ز
فة  سال
يف  معمار 

البطولة، لكن 
قرأت  أن  بعد 

ر  معما
 ، لنص ا

قالت إن 
دورها 

كما 
يف  ورد 

تريد  وهي  نمطي  القصة  سياق 
يحاكي  بدور  لبنان  من  تبدأ  أن 

الواقع، ال أن تكرر نفسها.
جّمدت  الصباح  رشكة  أن  ويبدو 
وتنشغل  املسلسل  هذا  فكرة 
بمجموعة من األعمال واملسلسالت 
من  مصدر  يرى  فيما  األخرى، 
داخل الرشكة أنه باإلمكان العودة 
إىل تنفيذ املسلسل يف حال تبلورت 
الفكرة ملصلحة الدور الذي تؤديه 
حوايل  وأمامهم  معمار  سالفة 
املرشوع. إلتمام  أشهر   ٤
أعلنت  معمار  أن  ُيذكر 
انسحابها  وقت  قبل 
«حارة  مسلسل  من 
رشا  إخراج  القبة»، 
رشبتجي، وقيل إن 
تفضيلها  السبب 
يف  للعمل 
العربية  الدراما 

من  املشرتكة 
هذه  بريوت 

املرة.


