
الزوراء/ خاص:
نجـا رئيس مجلس الـوزراء، مصطفى 
مـن  االحـد،  امـس  فجـر  الكاظمـي، 
بطائـرات  فاشـلة  اغتيـال  محاولـة 
مسرية مفخخة استهدفت مقر اقامته 
املنطقـة الخـرضاء وسـط بغـداد،  يف 
وفيمـا تلقـى اتصـاالت هاتفيـة مـن 
ملوك ورؤسـاء وزعماء الـدول لإلدانة 
عـىل محاولـة اغتيالـه، طالـب زعماء 
سياسـيون بمحاسبة الجناة، داعني اىل 

التهدئة وضبط النفس.
 وأعلنت خلية اإلعالم األمني، فجر امس 
االحـد، تعـرض رئيس مجلـس الوزراء 
القائد العام للقوات املسلحة، مصطفى 
الكاظمـي، إىل محاولة اغتيال فاشـلة 
بطائرة مسرية مفخخة.وذكرت الخلية 
يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: أن ”محاولة 
اغتيال فاشلة تعرض لها رئيس مجلس 
الـوزراء القائد العام للقوات املسـلحة، 
بواسطة طائرة مسرية مفخخة حاولت 
اسـتهداف مـكان إقامتـه يف املنطقـة 
الخرضاء ببغداد“، الفتا إىل أن ”الرئيس 
لم يصب بأي أذى وهو بصحة جيدة.“ 

وأضافـت أن ”القـوات األمنيـة تقـوم 
هـذه  بصـدد  الالزمـة  باإلجـراءات 
املحاولـة الفاشـلة“ .مـن جهتـه، أكد 
رئيس مجلـس الـوزراء، القائـد العام 
للقوات املسـلحة، مصطفى الكاظمي، 
أن صواريـخ الغـدر لـن تثبـط عزيمة 
املؤمنني.وقـال الكاظمـي يف تغريدة له 

عـىل منصـة ”تويرت“ عقب اسـتهداف 
”كنـت  ”الـزوراء“:  تابعتهـا  منزلـه 
ومازلـت مرشوع فداء للعراق وشـعب 
العراق“، الفتا إىل أن ”صواريخ الغدر لن 
تثبط عزيمة املؤمنني، ولن تهتز شعرة 
يف ثبات وإرصار قواتنـا األمنية البطلة 
عىل حفـظ أمن النـاس وإحقاق الحق 

القانـون يف نصابه“.وأضاف:  ووضـع 
”أنا بخري والحمد لله، وسـط شعبي“. 
النفـس  وضبـط  ”التهدئـة  إىل  داعيـا 
مـن الجميـع، مـن أجـل العراق“.كما 
دعـا رئيس مجلس الـوزراء، مصطفى 
الكاظمـي، الجميع إىل الحـوار الهادف 
والبنـاء مـن اجـل العراق ومسـتقبله، 

فيما أشـار إىل أن الصواريخ والطائرات 
املسـرية الجبانـة ال تبنـي أوطاننا وال 
مسـتقبلنا.وقال الكاظمـي يف كلمة له 
تابعتهـا ”الزوراء“: ”إىل أهيل وشـعبي 
يف كل مـكان مـن العـراق العظيـم، إىل 
كل من قلق يف هـذه الليلة، فقد تعرض 
منـزيل إىل عدوان جبـان وأنا ومن يعمل 

معي بألـف خري“.وأضاف: ان ”قواتكم 
األمنية والعسـكرية البطلـة تعمل عىل 
استقرار العراق وحمايته“، الفتا اىل أن 
”الصواريخ والطائرات املسرية الجبانة 
ال تبني أوطاننا وال مسـتقبلنا“.وتابع: 
”نحن نعمل عىل بناء وطننا عرب احرتام 
الدولـة ومؤسسـاتها وعـرب تأسـيس 
مسـتقبل أفضل لكل العراقيني“، داعيا 
الجميـع إىل ”الحوار الهادف والبناء من 
اجـل العـراق ومسـتقبله“.من جانبه، 
اكد رئيـس الجمهوريـة، برهم صالح، 
أن اسـتهداف رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي تجاوز خطري وجريمة نكراء 
بحق العراق.واشـار الرئيـس صالح يف 
تغريدة له عىل تويرت تابعتها ”الزوراء“: 
اىل أنه“ النقبل بجـر العراق اىل الفوىض 
واالنقـالب عـىل النظـام الدسـتوري“، 
داعيا اىل وحدة املوقف بمجابهة االرشار 
املرتبصـني بأمن هـذا الوطن وسـالمة 
الجمهوريـة  رئيـس  شـعبه“.ووصف 
محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمـي بأنها أفعال مفلسـة تحاول 
زعزعة أمـن العراق، فيما اكد الكاظمي 
املـيض قدمـًا إلصـالح األوضـاع عـىل 
مختلـف الصعد.وقـال مكتـب رئيـس 
الـوزراء يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: ان 
مصطفـى  الـوزراء  مجلـس  ”رئيـس 
الكاظمي اسـتقبل، صباح اليوم األحد، 

رئيس الجمهورية برهم صالح“.
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الزوراء/ مصطفى فليح:
العراقيـني  الصحفيـني  نقابـة  أدانـت 
استهداف منزل رئيس مجلس الوزراء، 
مصطفى الكاظمي، ومحاولة اغتياله، 
فيما دعـا الجميـع اىل التهدئة وضبط 
تلقتـه  للنقابـة  بيـان  النفس.وذكـر 
الصحفيـني  نقابـة  أن  ”الـزوراء“: 
العراقيـني تدين محاولـة االغتيال التي 
تعـرض لهـا رئيـس مجلس الـوزراء، 
مصطفى الكاظمي، وذلك باسـتهداف 
يف  الخـرضاء  املنطقـة  داخـل  منزلـه 
سـابقة خطـرية تعـرض امـن العراق 

واسـتقراره للخطر. وأضافت النقابة، 
بحسـب البيان: ان هذا العمل املرفوض 
محليا ودوليـا ييسء للعـراق ومكانته 
واسـتقالله يف الوقت الذي يسـعى فيه 
الحكماء من اصحاب القـرار اىل إعادة 
هيبـة الدولـة وفرض سـلطة القانون 
وبما يعزز االستقرار واألمن واالزدهار 
لشعب العراق.ودعت نقابة الصحفيني 
العراقيـني الجميـع اىل التهدئة وضبط 
النفس، وعدم االنجـرار وراء محاوالت 
وعـدم  الفـوىض  اىل  البـالد  عـودة 

االستقرار. 

بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحة ، امس االحد، املوقف 
الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد 
يف العـراق، فيمـا اكـدت تسـجيل 924 
اصابـة جديدة و25 حالة وفاة وشـفاء 
1405 حاالت.وذكـرت الـوزارة يف بيـان 
تلقتـه ”الـزوراء“: ان عـدد الفحوصات 
املختربيـة ليوم امـس: 15325، ليصبح 
عـدد الفحوصات الكليـة: 15937990، 
مبينة انه تم تسجيل 924 اصابة جديدة 

و25 حالـة وفاة وشـفاء 1405 حاالت.
واضافت: ان عدد حاالت الشـفاء الكيل: 
2014862 (%97.7)، بينما عدد حاالت 
االصابـات الـكيل: 2062863، امـا عدد 
الحـاالت التي تحت العـالج: 24657، يف 
حـني ان عدد الحاالت الراقـدة يف العناية 
املركـزة: 167، وعـدد حـاالت الوفيـات 
الكيل: 23344، الفتة اىل ان عدد امللقحني 
عـدد  ليصبـح   ،73090 امـس:  ليـوم 

امللقحني الكيل: 6226426.

بغداد/ الزوراء:
أعلن مديـر املـرور العام، اللـواء طارق 
الربيعي، امس األحد، شـمول الدراجات 
النارية من CC 40 فما فوق، بالتسجيل 
يف دوائـر املرور.وذكـر الربيعـي يف بيان 

مقتضب تلقته ”الزوراء“: ”نعلن شمول 
الدراجات الناريـة كافة من CC 40 فما 
فوق بتسجيلها يف دوائر املرور وفق الية 
تنفيذ الضوابـط الخاصة باملادة 48 من 

قانون املوازنة رقم 23 لسنة 2021“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
يبحث العالـم جاهـداً مكافحة فريوس 
كورونا املسـتجد وسالالته، وذلك بعد أن 
حصد الفريوس أرواح أكثر من 5 ماليني 
شـخص يف 210 دول ومناطق.وأظهرت 
أحـدث اإلحصائيـات املتعلقـة بالوبـاء 

العاملـي ارتفـاع عدد اإلصابـات إىل 250 
مليونـاً و274 ألفـا و640 إصابة، امس 
األحد.وارتفع عـدد الوفيات إىل 5 ماليني 
و60 ألفـا و234 حالة وفـاة، وبلغ عدد 
حاالت الشـفاء 226 مليونـاً و551 ألفاً 

و707 حاالت.

طرابلس/ متابعة الزوراء:
أعلـن رئيـس املفوضيـة الليبيـة العليـا 
لالنتخابـات، عمـاد السـايح، فتـح باب 
الرتشـح لالنتخابات الرئاسية والربملانية 
اليـوم اإلثنني ، تمهيدا إلقامة االنتخابات 
يف موعدها املقرر يف 24 ديسـمرب املقبل.
جـاء ذلـك يف مؤتمـر صحفـي لرئيـس 
املفوضية عماد السايح، عقده يف مقرها 
السـايح:  بالعاصمـة طرابلـس. وقـال 
”سـنرشع اإلثنـني يف تنفيـذ العمليتـني 

االنتخابيتـني بفتح باب الرتشـح وقبول 
طلباته“.وقـال عماد السـايح : إن قبول 
طلبات الرتشـح النتخابات رئيس الدولة 
ستسـتمر حتـى 22 نوفمـرب الجـاري، 
املرشـحني  لطلبـات  سـتتواصل  بينمـا 
باالنتخابـات النيابيـة حتى السـابع من 
ديسـمرب.وأضاف أن املفوضية اسـتلمت 
مـن مجلس النواب الليبـي كل التعديالت 
تنفيـذ  مـن  سـتمكنها  التـي  الفنيـة، 
العمليتـني االنتخابيتـني ”دون الطعن يف 

إجـراءات تنفيذها“، منبهـا إىل أن قبول 
طلبـات الرتشـح لالنتخابات الرئاسـية 
سيكون عرب مكاتب املفوضية يف طرابلس 
وبنغازي وسبها فقط.وشدد السايح عىل 
أنه ال يستطيع أي ناخب استالم بطاقته 
االنتخابية ما لم يقدم أوراقا ثبوتية؛ وذلك 
منعـا للتزوير.وتابـع رئيـس املفوضية: 
”الدعوة إىل انتخابات 24 ديسمرب ليست 
من أجل تداول السـلطة فقط، بل لتقرير 
مصري هذا الوطن، إما يكون أو ال يكون، 

وإمـا يكون وطنا للجميع أو يكون وطنا 
للفـوىض واالنتهازيني، فنحـن اليوم إما 
عىل طريق التنمية والنماء أو عىل طريق 
قطاع الطرق“.وأردف: ”فلننىس أحقادنا 
ونتحمـل مسـؤولياتنا ونحـن مـن هذه 
القلعـة الديمقراطية لم نصطف إال وراء 
شـعبنا“.وعلق الباحث السيايس الليبي، 
محمد قشوط، عىل حديث السايح، قائال 
إنـه ”حسـم األمـر“، بعدما أغلـق ”باب 
املطالبـات“ التـي كان يتبناهـا البعـض 

مـن أجل تعديل قانـون انتخاب الرئيس، 
ألنـه تـم اسـتالمه واعتمـاده بالفعـل.
ولفت قشـوط إىل ”تمسك مجلس النواب 
بعـدم تعديل املـادة 12 يف قانون انتخاب 
الرئيـس، التـي تنص عىل أنـه يجب عىل 
املوظـف العام ترك منصبه قبل 3 أشـهر 
من انعقاد الجلسـة، وهـو ما أكده اليوم 
السـايح، الذي أشـار إىل رفـض املجلس 
تعديلهـا بحـذف املـدة املشـرتطة، كمـا 

اقرتحت املفوضية يف وقت سابق“.

الزوراء/ حسني فالح:
جـددت وزارة الصحـة تحذيرها مـن دخول البالد 
يف موجة وبائية جديـدة، عىل الرغم من انخفاض 
منحنى االصابات بفريوس كورونا يف البالد، وفيما 
كشـفت عن تعليمات جديدة سـتصدر ملؤسسات 
الدولـة كافة لتطبيـق االجـراءات الوقائية، حثت 

املواطنـني عـىل القـدوم اىل مراكـز التلقيـح ألخذ 
اللقاحـات املضـادة لكورونا.وقـال مدير الصحة 
العامـة، رياض الحلفـي، يف حديـث لـ»الزوراء»: 
ان هنـاك تراجعـا ملحوظـا يف معـدل االصابـات 
والوفيـات بفريوس كورونا خـالل املوقف الوبائي 
اليومـي، إال ان ذلـك ال يعطـي مؤرشا اكثـر امانا 

بـأن الوبـاء قـد انتهـى او انحـرس يف البـالد، ألن 
هنـاك بلدانا اخرى قـد دخلت يف موجـات جديدة 
من فـريوس كورونا.واضـاف: ان الوزارة الحظت 
يف اآلونـة االخرية ان هناك عـدم التزام باإلجراءات 
الوقائية سـواء يف الشـارع او يف املؤسسات، وهذا 
يعطي مؤرشا خطريا عـىل احتمالية اعادة ارتفاع 

االصابات بكورونا لكون الوباء مازال موجودا ولم 
ينته. مبينا: ان وزارة الصحة فتحت مراكز تلقيح 
متعددة وسهلت اجراءات الحصول عىل اللقاحات 
بل هناك فرق جوالة يف بعض املدن لتخفيف العناء 

عن املواطنني من اجل اخذ اللقاحات.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
بعد مرور نحو أسـبوعني عىل اسـتيالء 
الجيش عىل السلطة يف السودان، يستمر 
إغالق الشوارع باملسـريات والتحركات 
االحتجاجية  ضد االنقالب العسـكري. 
وفرقـت قـوات األمن السـودانية امس 

األحـد متظاهريـن مناهضني لالنقالب 
يف الخرطوم بإطالق قنابل غاز مسـيل 
حملـة  مـن  األول  اليـوم  يف  للدمـوع، 
عصيان مدني جديدة ضد الجيش الذي 
سـيطر عىل الحكم منـذ االنقالب الذي 
نّفذه يف ترشيـن األول/أكتوبر.وفتحت 

بعـض املتاجـر أبوابها وبقيـت أخرى 
مغلقة يف الخرطوم. وأفاد شـهود عيان 
بإقامـة حواجـز يف بعـض شـوارع أم 
درمان وبحري.وقال شـاهد عيان يف أم 
درمان لوكالة األنباء الفرنسـية رافضا 
الكشـف عن اسـمه خوفا من االنتقام 

«الحركـة يف الشـوارع أقل مـن املعتاد 
لكـن ال يوجـد إغـالق كامل للشـوارع 
وبعض املحـالت تعمـل والبعض اآلخر 
ال يعمل».وسـار امـس األحـد عرشات 
املدرسني نحو وزارة الرتبية والتعليم يف 
إطـار حركة عصيان مدنـي دعت إليها 

نقابات ومنظمات أخرى. وقال مدرس 
الجغرافيا محمد األمني «نظمنا تظاهرة 
احتجاجيـة صامتة ضد قـرارات» قائد 
الجيـش السـوداني الفريـق أول عبـد 

الفتاح الربهان. 
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دمشق/ الزوراء:
أخـرج الجيـش األمريكـي رتـال مؤلفـا من 
270 آليـة من قاعدته يف مطـار خراب الجري 
العسـكري بريف الحسـكة واتجه إىل شمال 
العراق عرب معرب الوليد غري الرشعي.وأفادت 
وكالة ”سـانا“ بأن ”هذه العملية هي واحدة 
مـن أكـرب عمليات إخـراج ينفذهـا االحتالل 
األمريكي آللياته العسـكرية خالل السنوات 
األخرية“.وقالـت مصادر محلية  لـ“سـانا“ 
إن ”رتـال مؤلفـا مـن 150 شـاحنة بـراد و 
120 ناقلة مسـطحة مغطـاة تحمل دبابات 
لالحتـالل األمريكـي خـرج عىل التـوايل بعد 
منتصـف ليل أمس وصباح اليوم من قاعدته 

العسـكرية يف مطـار خـراب الجـري ترافقه 
مدرعات حمايـة لقوات االحتالل وسـيارات 
دفع رباعي مزودة برشاشات تابعة مليليشيا 
”قسد“ واتجهوا إىل شـمال العراق عرب معرب 
الوليد الالرشعي“.وحسب ”سانا“: ”أخرجت 
القوات األمريكية يف الـ 25 من الشهر الفائت 
رتـال محمـال بالنفط السـوري املرسوق من 
األرايض السـورية إىل شـمال العـراق وذلـك 
بعد سـاعات من خروج رتل عسكري مؤلف 
مـن 79 آلية أغلبهـا مدرعات عسـكرية من 
مطار خـراب الجري بريـف اليعربيـة واتجه 
نحـو األرايض العراقية عرب معـرب الوليد غري 

الرشعي“.

لندن/ متابعة الزوراء:
قـام مؤسـس ”ويكيليكس“، جوليان أسـانج، برفقـة خطيبته، 
ستيال موريس، برفع دعوى قضائية يف 7 نوفمرب/ترشين الثاني، 
ضـد وزيـر العـدل الربيطانـي دومينيـك راب لعدم السـماح لهم 
بالزواج.يعتقـد الرشيكان أن السـلطات الربيطانية تخلق عقبات 
أمام زواجهما بسـبب الحرب السياسـية األمريكية ضد مؤسـس 
موقع ويكيليكس.ونقـل موريس عن موقع صحيفة ”دييل ميل“ 
اإللكرتونـي قولـه: ”الزفاف سـيكون لحظة سـعادة، بالنسـبة 
لجوليـان الـذي يحتاج إىل التمسـك بأشـياء ألن الحيـاة اليومية 
بالنسـبة له يف بيلمارش هي رصاع“.ويسعى الرشيكان للحصول 
عىل إذن إلقامـة حفل الزفاف منذ مايو/أيـار املايض، ولكن دون 
 Yahoo أي رد بالسـماح.يف 26 أكتوبر/ترشين األول، نرشت بوابة
News مادة إفصاح كشـفت عن خطـط وكالة املخابرات املركزية 
الغتيال أسانج.بدورها، قالت خطيبة أسانج: إن موافقة محكمة 

اململكة املتحدة عىل تسليم مؤسس ويكيليكس إىل الواليات املتحدة 
بعد الكشـف عن مزاعم وكالة املخابـرات املركزية بأنها خططت 
لخطفـه وقتلـه يف عـام 2017، بينمـا كان مختبًئـا يف السـفارة 
اإلكوادوريـة يف لنـدن، مـن شـأنه أن أن تكـون ”غـري مفهومـة 
تماًمـا“.يف 25 أكتوبـر، قـال رئيـس تحريـر موقـع ويكيليكس، 
كريسـتني هرافنسـون: إن جوليان أسـانج، إذا أُطلق رساحه من 
سـجن بريطاني، يمكنـه طلب اللجوء يف أي بلـد، وأضاف أنه من 
السـابق ألوانه الحديث عن ذلك، ألن الواليات املتحدة تريد تسـليم 
أسانج.أسانج محتجز يف اململكة املتحدة، وتم توجيه تهمة إصدار 
وثائـق رسية للغاية يف الواليات املتحـدة، ويواجه عقوبة تصل إىل 
175 عاًمـا يف السـجن.يف 4 يناير/كانون الثانـي، قضت محكمة 
بريطانيـة بعدم تسـليم أسـانج للواليـات املتحدة بسـبب ميوله 
االنتحارية وخطره عىل الحياة. يف السـفارة التي كان يختبئ فيها 

سابقا يف اإلكوادور، باإلضافة إىل أنه ُحرم أسانج من جنسيته.
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بغداد/الزوراء:
العمل  إلغاء  االحد،  امس  الرتبية،  وزارة  قررت 
الفصيل  النظام  اىل  والعودة  الكورسات  بنظام 
للصفوف  الثانوية  للمرحلة  السنوي)  (السعي 
الدرايس ٢٠٢١ –  العام  اعتباراً من  املنتهية  غري 
٢٠٢٢ .وذكرت الوزارة يف بيان ورد لـ «الزوراء»، 
ان «وزير الرتبية عيل حميد الدليمي وجه املديرية 
العامة للتقويم واالمتحانات بإلغاء العمل بنظام 
(السعي  الفصيل  النظام  اىل  والعودة  الكورسات 
السنوي) للمرحلة الثانوية للصفوف غري املنتهية 

اعتباراً من العام الدرايس ٢٠٢١ – ٢٠٢٢».

@pbéäÏÿ€a@‚bƒ„@ÔÃ‹m@ÚÓi6€a
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ÂÌãÇe@µÌ˝fl@5@ÒbÓ¢@ÜÏÌÎ
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@Ô‡√bÿ€a@fibÓnÀa@Ú€Îb´@Òáìi@ÂÌáÌ@ãÁå˛a
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ã–è€a@¿@·Ó»�n‹€@ÚÓ€Îá€a

بغداد/ الزوراء:
أدان األزهر، امـس األحد، محاولة اغتيال 
رئيس الـوزراء مصطفى الكاظمي، فيما 
دعـا العراقيـني اىل التكاتـف والتوحد من 
أجل إعـالء مصلحة العراق.وقـال االزهر 
يف بيـان تابعتـه «الزوراء»: «ندين بشـدة 
محاولة اغتيال رئيـس الوزراء مصطفى 
الكاظمي»، داعيـا العراقيني اىل «التكاتف 
والتوحد مـن أجل إعالء مصلحـة العراق 
والوقـوف يف وجـه أعدائه».وأكـد األزهر 
«وقوفه إىل جانب العراق ضد كل ما يهدد 
أمنه واسـتقراره»، مشـددا عىل رضورة 
«تفويـت الفرصة عـىل أصحـاب النيات 
الخبيثـة ممن ال يريـدون الخري لهذا البلد 

العربي الكبري».واعرب االزهر عن امله ان 
«يتمتع العراق باالستقرار والرخاء».

بغداد/ الزوراء:
حددت وزارة الصحـة، امس األحد، يوم 
٢٢ مـن شـهر ترشيـن الثانـي الجاري 
موعـداً لبـدء اعتمـاد الشـهادة الدولية 
للتطعيـم يف السـفر.وذكرت الـوزارة يف 
بيـان تلقتـه «الـزوراء»: أنه «سـيجري 
العمل بقرارات مجلـس الوزراء واللجنة 

العليا للصحة والسـالمة الوطنية بإلزام 
املواطنني املسافرين خارج العراق بابراز 
الشـهادة الدولية للتطعيم بلقاح كوفيد 
١٩ بـدءا مـن يـوم ٢٢/ ١١/ ٢٠٢١».

وأشارت إىل «اضافة فحص PCR بنتيجة 
سـالبة قبل اقل من ٧٢ ساعة من موعد 

السفر».

bÓjÓ€@¿@ÚÓ„bæ5€aÎ@ÚÓébˆã€a@pbibÉn„˝€@|í6€a@lbi@|nœ@Â«@Ê˝«�a
›j‘æa@5‡èÌÜ@24@äã‘æa@bÁá«Ïfl@¿@bËnflb”�@aáÓË∏

بغداد/ الزوراء:
يف  االحد،  امس  العراقي،  الدينار  مقابل  األمريكي  الدوالر  رصف  أسعار  ارتفعت 
إن بورصة  اقليم كردستان.وقال مصدر  الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف  البورصة 
عراقي  دينار   ١٤٨٢٠٠ امس  صباح  سجلت  بغداد،  يف  املركزية  والحارثية  الكفاح 
محال  يف  ارتفعت  والرشاء  البيع  اسعار  أن  إىل  أمريكي.وأشار  دوالر   ١٠٠ مقابل 
دينارا عراقيا  البيع ١٤٨٧٥٠  بلغ سعر  بغداد، حيث  املحلية يف  باالٔسواق  الصريفة 
لكل  عراقيا  دينارا   ١٤٧٧٥٠ الرشاء  أسعار  بلغت  بينما  امريكي،  دوالر   ١٠٠ لكل 
١٠٠ دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدوالر 
ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع ١٤٨٧٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي، والرشاء 

بواقع ١٤٨٣٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي.
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الزوراء/ حسني فالح:
دخول  من  تحذيرها  الصحة  وزارة  جددت 
البالد يف موجة وبائية جديدة، عىل الرغم من 
انخفاض منحنى االصابات بفريوس كورونا 
يف البالد، وفيما كشفت عن تعليمات جديدة 
لتطبيق  كافة  الدولة  ملؤسسات  ستصدر 
عىل  املواطنني  حثت  الوقائية،  االجراءات 
اللقاحات  ألخذ  التلقيح  مراكز  اىل  القدوم 

املضادة لكورونا.
الحلفي،  العامة، رياض  الصحة  وقال مدير 
تراجعا  هناك  ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف 
والوفيات  االصابات  معدل  يف  ملحوظا 
الوبائي  املوقف  خالل  كورونا  بفريوس 
اكثر  مؤرشا  يعطي  ال  ذلك  ان  إال  اليومي، 
امانا بأن الوباء قد انتهى او انحرس يف البالد، 
ألن هناك بلدانا اخرى قد دخلت يف موجات 

جديدة من فريوس كورونا.
واضاف: ان الوزارة الحظت يف اآلونة االخرية 
الوقائية  باإلجراءات  التزام  عدم  هناك  ان 
وهذا  املؤسسات،  يف  او  الشارع  يف  سواء 
اعادة  احتمالية  عىل  خطريا  مؤرشا  يعطي 
ارتفاع االصابات بكورونا لكون الوباء مازال 
الصحة  وزارة  ان  مبينا:  ينته.  ولم  موجودا 
وسهلت  متعددة  تلقيح  مراكز  فتحت 
هناك  بل  اللقاحات  عىل  الحصول  اجراءات 

العناء  لتخفيف  املدن  بعض  يف  جوالة  فرق 
عن املواطنني من اجل اخذ اللقاحات.

الوحيد  السبيل  هو  اللقاح  ان  اىل:  واشار 
يف  انه  مؤكدا:  الوبائية.  االزمة  من  للخروج 
البلد مرتفعة  حال كانت نسبة املطعمني يف 

ستكون خطورة الوباء قليلة.
وبني: ان هناك اجراءات سبق ان اعلنت عنها 
وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة السالمة 

الوقائية  باإلجراءات  املواطنني  إلزام  بشأن 
الدخول  املوظف  او  للمواطن  السماح  وعدم 
للمؤسسة دون ان يربز بطاقة اللقاح، إال ان 
هناك تراخيا يف تطبيق هذه اإلجراءات. الفتا 
جميع  إللزام  جديدة  تعليمات  هناك  ان  اىل: 

املؤسسات بتطبيق االجراءات الوقائية.
اإلعالمي  الفريق  عضو  شددت  جهتها،  من 
الصحة، ربى فالح، عىل حث وزارتي  وزارة 

وقرارات  توجيهات  ملتابعة  والتعليم  الرتبية 
الصحة والسالمة بشأن مستحدثات كورونا 

والوقاية منه.
والتعليم  الرتبية  وزارتي  “عىل  انه  واضافت 
الصارمة  الصحية  اإلجراءات  إتباع  العايل 
واألساتذة  للطلبة  الرسمي  الدوام  خالل 
بتنفيذ  التزامهم  ومتابعة  واملدرسني 

التعليمات الصحية بحذافريها“.
متابعة  عليهما  الوزارتني  أن“  إىل  ولفت 
الصحة  ولجنة  الوزراء  رئاسة  قرارات 
او  أستاذ  كل  دوام  منع  بشأن  والسالمة 
بدخول  له  السماح  وعدم  طالب  او  موظف 
اللقاح  كارت  من  نسخة  بجلب  إال  الدائرة 
أسبوعي  بشكل   PCR لتحليل  مسحة  او 
الدوام  له  فيسمح  سالبة  أما  وتقديمها 
الصحة  اإلجراءات  اتخاذ  فيتم  موجبة  أو 

معه“.
اإلجراءات  هذه  من  الهدف  أن“  إىل  وأشارت 
مالئمة  صحية  أجواء  إىل  الوصول  هو 
نسب  وتحقيق  التعليمية  والدوائر  للطالب 
املضاد  تلقوا  الذين  بأعداد األشخاص  عالية 
للفريوس القاتل“، الفتة اىل ان“ العراق ليس 
الرابعة  بعيدا وال محصنا من دخول املوجة 
نسب  رفع  اىل  بحاجة  وبالتايل  للفريوس، 

اللقاحات“.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:

عىل  أسبوعني  نحو  مرور  بعد 

يف  السلطة  عىل  الجيش  استيالء 

الشوارع  إغالق  يستمر  السودان، 

باملسريات والتحركات االحتجاجية  

ضد االنقالب العسكري. 

السودانية  األمن  قوات  وفرقت 

امس األحد متظاهرين مناهضني 

بإطالق  الخرطوم  يف  لالنقالب 

قنابل غاز مسيل للدموع، يف اليوم 

مدني  عصيان  حملة  من  األول 

سيطر  الذي  الجيش  ضد  جديدة 

الذي  االنقالب  منذ  الحكم  عىل 

نّفذه يف ترشين األول/أكتوبر.

أبوابها  املتاجر  بعض  وفتحت 

وبقيت أخرى مغلقة يف الخرطوم. 

وأفاد شهود عيان بإقامة حواجز 

درمان  أم  شوارع  بعض  يف 

وبحري.

درمان  أم  يف  عيان  شاهد  وقال 

رافضا  الفرنسية  األنباء  لوكالة 

من  خوفا  اسمه  عن  الكشف 

االنتقام ”الحركة يف الشوارع أقل 

إغالق  يوجد  ال  لكن  املعتاد  من 

املحالت  وبعض  للشوارع  كامل 

تعمل والبعض اآلخر ال يعمل“.

عرشات  األحد  امس  وسار 

الرتبية  وزارة  نحو  املدرسني 

عصيان  حركة  إطار  يف  والتعليم 

نقابات  إليها  دعت  مدني 

مدرس  وقال  أخرى.  ومنظمات 

”نظمنا  األمني  محمد  الجغرافيا 

ضد  صامتة  احتجاجية  تظاهرة 

السوداني  الجيش  قائد  قرارات“ 

الفريق أول عبد الفتاح الربهان. 

وأضاف  أن ”قوات الرشطة قامت 

الغاز  وأطلقت  التظاهرة  بفّض 

املسّيل للدموع فيما كّنا نقف هنا 

ُكتب  التي  الفتاتنا  حاملني  فقط 

عليها ال للنظام العسكري“.

ونددت نقابة املعلمني السودانيني 

بأعمال عنف وتحدثت عن توقيف 

أثناء  واملعلمات  املعلمني  من  عدد 

سقوط  بدون  لكن  التظاهرة، 

جرحى.

ُيسمعوا  أن  السودانيون  يريد 

”إرضاب  خالل  من  صوتهم 

ضخمة،  تظاهرات  أو  عام“ 

الشارع  عن  بعيدا  تتواصل  فيما 

املفاوضات  مغلقة،  أبواب  وخلف 

املدنيني  والقادة  العسكريني  بني 

والدوليني  املحليني  والوسطاء 

إليجاد حل لألزمة.

اآلن  حتى  املحادثات  تفِض  لم  و 

وال  جديدة  حكومة  تشكيل  إىل  ال 

أطاحها  التي  الحكومة  عودة  إىل 

فجأة الربهان وال إىل تبني موقف 

االنتقال  استئناف  بشأن  واضح 

عقب  بدأ  الذي  الديمقراطي 

البشري  عمر  الديكتاتور  سقوط 

عام 2019.

املؤيدة  املنظمات  وتؤكد 

الحركة  قادت  التي  للديمقراطية 

موقفها  أن  للبشري  املناهضة 

واضح، وتقول يف بيانات تنرشها 

االنرتنت  ألن  قصرية  رسائل  عرب 

14 يوما، ”ال حوار،  مقطوع منذ 

مع  رشاكة“  ال  تفاوض،  ال 

الجيش.

وكان تجمع املهنيني السودانيني، 

 2019 احتجاجات  قيادات  أحد 

الرئيس  سقوط  إىل  أدت  التي 

السبت  دعا  البشري،  السابق عمر 

الشامل  ”للعصيان  االستعداد  إىل 

وأضاف  واالثنني“،  األحد  يومي 

الشوارع  (إغالق)  بترتيس  ”نبدأ 

الرئيسية بدون احتكاك“.

صفحته  عىل  التجمع  وأعلن 

الرسمية عىل فيس بوك ”جماهري 

الشعب السوداني ترفض وتقاوم 

العصيان   .. العسكري  االنقالب 

أشكال  من  شكل  هو  املدني 

لألنظمة  السلمية  املقاومة 

رفض  ويعني  الديكتاتورية 

التعامل مع قرارات االنقالبيني“.

السوداني  الجيش  قائد  وكان 

الربهان  الفتاح  عبد  أول  الفريق 

األول/ ترشين   25 يف  أعلن 

البالد  يف  الطوارئ  حال  أكتوبر 

كان  الذي  السيادة  مجلس  وحّل 

برئاسة  والحكومة  يرتأسه، 

حمدوك  الله  عبد  الوزراء  رئيس 

وجيزة،  لفرتة  توقيفه  تم  الذي 

قبل اإلفراج عنه لينتقل إىل منزله 

الجربية،  حيث ُوضع قيد اإلقامة 

كما أوقف معظم وزراء الحكومة 

النشطاء  وبعض  املدنيني  من 

والسياسيني.

منذ إعالن هذه القرار، تشهد البالد 

من  موجة  العاصمة  وخصوصا 

املتظاهرون  ويقوم  االحتجاجات 

بإغالق الشوارع وإعالن العصيان 

املدني.

املحتجني  األمن  قوات  وواجهت 

أسفر  عنيف  بقمع  عدة  مرات 

من  العديد  واصابة  مقتل  عن 

إحصاءات  وحسب  املحتجني. 

املناهضة  املركزية  األطباء  لجنة 

لالنقالب ُقتل 14 شخصا منذ 25 

ترشين األول/أكتوبر.

الزوراء / يوسف سلمان:

ترتقب االوساط السياسية والدة الكتلة االكرب املعنية 

سقف  تصاعد  وسط   الجديدة،  الحكومة  بتشكيل 

توافقية،  حكومة  لتشكيل  الداعمة  الرتجيحات 

خيار  ان  السياسية  االجتماعات  اجندة  تؤكد  فيما 

ستضم  والتي  عددا  االكثر  النيابية  الكتلة  تشكيل 

االطار التنسيقي والكتلة الصدرية هو الخيار االقرب 

واالفضل.

مع  تفاهمات  عن  امتداد  حركة  كشفت  ذلك،  وازاء 

باالنتخابات،  الفائزين  املستقلني  املرشحني  من  عدد 

وقوى أخرى مستقلة لتشكيل الكتلة االكرب يف الدورة 

الجديدة .

وقال املتحدث الرسمي باسم الحركة، منار العبيدي، 

لـ“الزوراء“: ان ”حركة امتداد حصلت عىل 9 مقاعد 

نيابية يف مجلس النواب، خمسة يف ذي قار ومقعدان يف 

بابل ومقعد واحد يف كل من النجف االرشف والديوانية 

.”

التجربة  هذه  خاضت  ”الحركة   ان   واضاف 

وطنيا  سياسيا  بديال  لتكون  سعيا  الديمقراطية 

جديدا لألحزاب التي فشلت يف ادارة الدولة“، مبينا ان 

”حركة امتداد ستتجه اىل جبهة املعارضة يف حال لم 

تتمكن من تشكيل الكتلة األكرب التي تؤهلنا لتشكيل 

الجديدة  ”الحركات  ان  اىل  مشريا  املقبلة“،  الحكومة 

مع املستقلني فازوا بأكثر من 70 مقعدا يف االنتخابات 

.”

االقرب  الخيار  التوافقية هي  الحكومة   ” ان  واوضح 

القريبة  الفرتة  خالل  العراق  يف  السياسية  للعملية 

املقبلة نتيجة للمعطيات والظروف الحالية للوضع يف 

البلد“، مبينا ان ”هناك مطالبات من بعض األطراف 

لحكومة اغلبية سياسية لكن هذا الخيار يبدو صعبا 

يف املرحلة الحالية ألسباب مختلفة“.

الفائزين  من  املستقليـن،  املرشحني  من  عدد  وكان 

بنتائج انتخابات مجلس النواب التي جرت يف العارش 

املايض  االسبوع  اعلنوا   ، املايض  االول  ترشين  من 

الدورة  ضمن  للعمل  جديدة  نيابية  كتلة  تشكيل 

الترشيعية املقبلة ، حيث تم اختيار املرشح الفائز عن 

محافظة النجف االرشف محمد عنوز منسقا للكتلة 

الجديدة .

باملقابل، اكدت قوى اإلطار التنسيقي الحاجة للعودة 

اىل تشكيل أغلبية شيعية مريحة يف الدورة الترشيعية 

املقبلة .

الهادي  عبد  القانون،  دولة  ائتالف  عضو  وقال 

الكتلة  بقاء   ” ان  صحفي:  ترصيح  يف  السعداوي، 

التنسيقي يمنعها  الصدرية خارج دائرة قوى اإلطار 

ذلك  خارج  مقبل  وزراء  رئيس  باختيار  االنفراد  من 

املسمى خصوصا بعد موقف الكرد والسنة ”.

والكتلة  السنة  او  الكرد  بني  اتفاق  أي   ” ان  واضاف 

املقبلة  الحكومة  رئيس  شخصية  الختيار  الصدرية 

اعتقد أنه ال ينتهي إىل االتفاق عىل تلك الشخصية كون 

العودة بهذا القرار إىل قوى اإلطار أمرا شبه رضوري 

”. مبينا ان ” القوى الشيعية داخل اإلطار التنسيقي 

شخصية  اختيار  عملية  يف  بامليض  أمرها  حسمت 

الوزراء املقبل ضمن مواصفات لم يعلن عنها  رئيس 

بعد لكنها تحظى بقبول كل األطراف الشيعية“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي، امس األحد، إزالة ومعالجة 
محافظة  يف  اإلشعاعي  التلوث 

البرصة. 
وذكر بيان للوزارة تلقته ”الزوراء“: 
والبحث  العايل  التعليم  ”وزير  أن 
والتكنولوجيا  والعلوم  العلمي 
أن  أكد  الصاحب  عبد  كاظم  نبيل 
يف  املختصة  العراقية  الكفاءات 
والعلمية  األكاديمية  املؤسسات 
التلوث  ومعالجة  إزالة  من  تمكنت 

االشعاعي يف محافظة البرصة“.  
وأضاف الوزير، أن ”املسح العلمي 
الذي  املختربي  والفحص  الشامل 
وزارة  يف  الوطنيون  الخرباء  نفذه 
التعليم العايل والعلوم والتكنولوجيا 
الذرية  الطاقة  هيئة  مع  بالتعاون 
من  مساحات  أرشوا  العراقية 
مما  املناطق  من  عدد  يف  التلوث 
املناطق  يف  الدؤوب  العمل  استدعى 
وآثارها  املخلفات  ملعالجة  املؤرشة 
التي ترجع اىل حقبة حروب القرن 

املنرصم“.
يف  املختصة  ”املؤسسات  أن  وتابع 
وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا 
املشعة  النفايات  مديرية  والسيما 

هيئة  مع  التكامل  خالل  ومن 
املستشارين ووزارة الصحة والبيئة 
الكامل  واإلسناد  الدعم  قدمت  قد 
النفايات والعمل  آثار  للتخلص من 

املدروس عىل انهاء ملف التلوث“.
تقديره  عن  التعليم  وزير  وأعرب 
العايل للهيئة العربية للطاقة الذرية 
البرصة  إعالن  فعاليات  لحضور 
االشعاعي“،  التلوث  من  خالية 
تماما  ملتزم  ”العراق  أن  مؤكدا 
للطاقة  السلمية  باالستخدامات 
اإلمكانات  كافة  وتوظيف  النووية 
هذا  يف  والبرشية  والتقنية  العلمية 

املجال لتحقيق هذه األهداف“ داعيا 
يف الوقت نفسه اىل ”توثيق التجربة 
نجاح  قصة  تمثل  التي  العراقية 
االنسان  حماية  مجال  يف  مهمة 

والبيئة“. 
للهيئة  العام  املدير  ثمن  بدوره 
األستاذ  الذرية  للطاقة  العربية 
الجهود  حامدي  سالم  الدكتور 
التعليم  لوزير  املبذولة  الوطنية 
وخرباء  العلمي  والبحث  العايل 
املعالجة  يف  العلمية  مؤسساته 
البرصة  إعالن  اىل  وصوال  والتنفيذ 

خالية من التلوث“.
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الزوراء/ خاص:
نجـا رئيس مجلـس الـوزراء، مصطفى 
الكاظمي، فجر امس االحد، من محاولة 
اغتيال فاشلة بطائرات مسرية مفخخة 
املنطقـة  يف  اقامتـه  مقـر  اسـتهدفت 
الخـرضاء وسـط بغـداد، وفيمـا تلقـى 
اتصـاالت هاتفيـة مـن ملوك ورؤسـاء 
وزعمـاء الـدول لإلدانـة عـىل محاولـة 
سياسـيون  زعمـاء  طالـب  اغتيالـه، 
بمحاسـبة الجنـاة، داعـني اىل التهدئـة 

وضبط النفس.
 وأعلنـت خلية اإلعالم األمني، فجر امس 
االحـد، تعـرض رئيـس مجلس الـوزراء 
القائد العام للقوات املسـلحة، مصطفى 
الكاظمـي، إىل محاولـة اغتيـال فاشـلة 

بطائرة مسرية مفخخة.
وذكـرت الخلية يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
تعـرض  فاشـلة  اغتيـال  ”محاولـة  أن 
لها رئيـس مجلس الـوزراء القائد العام 
للقوات املسلحة، بواسطة طائرة مسرية 
مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته 
يف املنطقة الخرضاء ببغداد“، الفتا إىل أن 
”الرئيـس لم يصب بأي أذى وهو بصحة 

جيدة.“ 
تقـوم  األمنيـة  ”القـوات  أن  وأضافـت 
باإلجراءات الالزمـة بصدد هذه املحاولة 

الفاشلة“ .

@¡jrm@Â€@äáÃ€a@ÑÌäaÏñ@ZÔ‡√bÿ€a
µ‰fl˚æa@Ú∫ç«

من جهتـه، أكد رئيس مجلـس الوزراء، 
القائد العام للقوات املسـلحة، مصطفى 
الكاظمـي، أن صواريخ الغـدر لن تثبط 

عزيمة املؤمنني.
عـىل  لـه  تغريـدة  يف  الكاظمـي  وقـال 
منصـة ”تويرت“ عقب اسـتهداف منزله 
ومازلـت  ”كنـت  ”الـزوراء“:  تابعتهـا 
مرشوع فـداء للعراق وشـعب العراق“، 
الفتـا إىل أن ”صواريـخ الغـدر لـن تثبط 
عزيمـة املؤمنـني، ولـن تهتز شـعرة يف 
ثبات وإرصار قواتنـا األمنية البطلة عىل 
حفظ أمـن الناس وإحقاق الحق ووضع 

القانون يف نصابه“.
وأضـاف: ”أنـا بخري والحمد لله، وسـط 
شـعبي“. داعيـا إىل ”التهدئـة وضبـط 

النفس من الجميع، من أجل العراق“.
كما دعا رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 
الكاظمـي، الجميـع إىل الحـوار الهادف 
والبناء من اجل العراق ومستقبله، فيما 
أشار إىل أن الصواريخ والطائرات املسرية 

الجبانة ال تبني أوطاننا وال مستقبلنا.
وقـال الكاظمـي يف كلمـة لـه تابعتهـا 
”الزوراء“: ”إىل أهيل وشعبي يف كل مكان 
من العراق العظيم، إىل كل من قلق يف هذه 
الليلة، فقد تعرض منزيل إىل عدوان جبان 

وأنا ومن يعمل معي بألف خري“.
وأضاف: ان ”قواتكم األمنية والعسكرية 
العـراق  اسـتقرار  تعمـل عـىل  البطلـة 
”الصواريـخ  أن  اىل  الفتـا  وحمايتـه“، 
تبنـي  ال  الجبانـة  املسـرية  والطائـرات 

أوطاننا وال مستقبلنا“.
وتابع: ”نحـن نعمل عىل بناء وطننا عرب 
احرتام الدولة ومؤسساتها وعرب تأسيس 
مسـتقبل أفضل لكل العراقيـني“، داعيا 
الجميـع إىل ”الحوار الهـادف والبناء من 

اجل العراق ومستقبله“.

@Ú∫ãu@Ô‡√bÿ€a@“aáËnéa@Z3bñ
÷aã»€a@’¢@ıaãÿ„

من جانبه، اكد رئيس الجمهورية، برهم 
الـوزراء  أن اسـتهداف رئيـس  صالـح، 
خطـري  تجـاوز  الكاظمـي  مصطفـى 

وجريمة نكراء بحق العراق.
واشـار الرئيس صالـح يف تغريدة له عىل 
تويـرت تابعتها ”الزوراء“: اىل أنه“ النقبل 
بجر العـراق اىل الفـوىض واالنقالب عىل 
النظـام الدسـتوري“، داعيـا اىل وحـدة 
املوقف بمجابهة االرشار املرتبصني بأمن 

هذا الوطن وسالمة شعبه“.
الجمهوريـة محاولـة  ووصـف رئيـس 
اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
بأنها أفعال مفلسـة تحاول زعزعة أمن 
العـراق، فيما اكد الكاظمـي امليض قدماً 

إلصالح األوضاع عىل مختلف الصعد.
وقال مكتب رئيس الوزراء يف بيان تلقته 
”الـزوراء“: ان ”رئيـس مجلـس الوزراء 
مصطفـى الكاظمـي اسـتقبل، صبـاح 
اليـوم األحد، رئيـس الجمهوريـة برهم 

صالح“.
وأكـد صالـح إدانتـه لالعتـداء اإلرهابي 
الجبـان الـذي تعرض لـه رئيس مجلس 
الـوزراء مصطفى الكاظمي، مسـتنكراً 
”هـذه األفعـال املفلسـة التـي تحـاول 

زعزعة أمن العراق واستقراره“.
من جهته، جّدد الكاظمي تأكيداته ”عىل 
املـيض قدمـًا يف كل ما من شـأنه إصالح 
األوضاع عـىل مختلف الصعـد، وحماية 

املسارات الدستورية والقانونية“.

@fibÓnÀa@Ú€Îb´@ZÔéÏj‹®a
@Âflˇ€@Ô‘Ó‘y@áÌáËm@Ô‡√bÿ€a

كذلك، أكـد رئيس تحالف تقـدم، محمد 
الحلبـويس، أن محاولـة اغتيـال رئيـس 
تهديـد  الكاظمـي  مصطفـى  الـوزراء 

حقيقي لألمن واالستقرار.
تلقتـه  لـه  بيـان  يف  الحلبـويس  وقـال 
”الزوراء“: إن ”مـا جرى فجر هذا اليوم 
من استهداف ملنزل رئيس مجلس الوزراء 
يشكل تهديداً حقيقياً لألمن واالستقرار 
يف البالد“، مبيِّناً أنه ”فعل مستنكر وغري 

مسؤول ويسعى للفوىض“.
”العمـل  إىل  الجميـع  الحلبـويس  ودعـا 
بشكل جاد من أجل تفويت الفرصة عىل 
أعـداء العراق والعبـور بالوطن إىل ضفة 

األمان“.

@ÜÏËßa@Ûó”c@fiâi@ZÊaáÌå
@ıaán«¸a@tÜb¢@’Ó‘zn‹€

Òb‰ßa@Ú‘y˝flÎ
ويف السـياق ذاتـه، أكد مجلـس القضاء 
األعـىل بـذل أقـىص الجهـود للتحقيـق 
بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي.
وقـال املكتـب االعالمي لرئيـس الوزراء 
يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: ان ”رئيـس 
مجلـس الـوزراء مصطفـى الكاظمـي 
اسـتقبل رئيـس مجلس القضـاء األعىل 

فائق زيدان“.
وعرب زيدان بحسـب البيان عـن ”إدانته 
للحـادث اإلرهابي الذي تعرض له رئيس 
مجلس الوزراء“، مؤكداً ”عىل بذل أقىص 
الجهود للتحقيق بحادث االعتداء الجبان 

ومالحقـة الجنـاة“.
فيما جّدد رئيس مجلس الوزراء ”حرصه 
الكبري عىل حفظ أمن البالد واستقرارها، 
وحماية املسار الديمقراطي الذي تنتهجه 

الحكومة وترسيخ ثوابته“.

@áídi@ãÿ‰nèm@ÚÓiã»€a@Ú»flbßa
fibÓnÀ¸a@Ú€Îb´@paäbj»€a

كذلك، اسـتنكرت جامعة الدول العربية، 
بأشد العبارات، محاولة استهداف رئيس 

الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال األمني العام لجامعة الدول العربية، 
أحمد أبو الغيط، يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
”نستنكر بأشد العبارات املحاولة الدنيئة 
العراقـي  الـوزراء  رئيـس  السـتهداف 
مصطفي الكاظمي فجر امس“، مضيفا 
أن ”العدوان الذي تعرض له منزل رئيس 
وزراء العراق بطائرات مسـرية مفخخة 
انمـا يسـتهدف هيبـة الدولـة العراقية 

وأمنها واستقرارها“.
واضـاف أن ”الوضـع املضطـرب الـذي 
يشـهده العـراق خـالل الفـرتة األخرية، 
والـذي تصاعدت حدتـه بهـذه املحاولة 
املشينة الغتيال رئيس الوزراء، إنما يؤكد 
مجـددا رضورة تعامل الدولـة العراقية 
املنفلـت  السـالح  مـع  حاسـم  بشـكل 
واملجموعـات الخارجـة عـن القانون“، 
معربـا عـن ”الثقـة يف قـدرة األجهـزة 
األمنيـة العراقية عىل حماية مؤسسـات 
الدولـة العراقية والتصـدي ألية محاولة 
تسـتهدف زعزعة استقرار العراق وأمنه 

والعودة به اىل الخلف“.

@·«ái@ÊÎã‡nèfl@Z\Ïmb‰€a^
@ÚÓ‰fl˛a@÷aã»€a@pbèé˚fl

ÚÌãÿè»€aÎ
كما أدان حلف شـمال األطليس (الناتو) 
محاولـة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي.
وذكـر الناتو يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: 
ان ”مـا تعرضه رئيس الوزراء مصطفى 
اغتيـال هـي  الكاظمـي مـن محاولـة 
مدانـة ومسـتنكرة“. واضـاف  عمليـة 
”اننا مستمرون بدعم مؤسسات العراق 

األمنية والعسكرية“.

@…fl@ÍÜ˝i@Âflbõm@Â‹»Ì@ã�”@7flc
÷aã»€a

الـوزراء  مجلـس  رئيـس  تلقـى  كمـا 
،مصطفى الكاظمي، اتصاالً هاتفياً من 
أمري قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقـال املكتـب اإلعالمي لرئيـس مجلس 
الـوزراء يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: إن 
مصطفـى  الـوزراء  مجلـس  ”رئيـس 
الكاظمي تلقى اتصـاالً هاتفياً من أمري 
دولة قطر صاحب السـمو الشـيخ تميم 
بـن حمد آل ثانـي، أدان خاللـه االعتداء 

الذي تعرض له رئيس مجلس الوزراء“.
وأضاف أن ”امري قطر أعرب عن تضامن 

قطر مع العراق حكومًة وشعبا“.

@ãÿ‰nèÌ@=√@Ïic@áË«@Ô€Î
@È€@üã»m@â€a@ıaán«¸a

Ô‡√bÿ€a
كذلـك تلقـى رئيـس مجلـس الـوزراء، 
مصطفى الكاظمـي، اتصاالً هاتفياً من 
ويل عهد أبو ظبي الشـيخ محمد بن زايد 

آل نهيان.
وقال املكتب اإلعالمـي لرئيس الوزراء يف 
بيـان تلقته ”الـزوراء“: ”رئيس مجلس 
الوزراء السـيد مصطفى الكاظمي تلقى 
اتصـاالً هاتفيـاً مـن ويل عهـد أبو ظبي 
ونائـب القائـد العـام للقوات املسـلحة 
اإلماراتيـة الشـيخ محمـد بـن زايـد آل 
نهيان، استنكر فيه االعتداء الذي تعرض 

له رئيس مجلس الوزراء“.
وأضـاف ويل العهد: ”أعـرب عن تضامن 
دولة اإلمارات العربية املتحدة مع العراق 

حكومًة وشعبا“.

@Êdi@ÅbÓmä¸bi@ã»ì„@ZbÓ„b�Ìãi
ÒáÓu@ÚzóiÎ@7£@ıaäåÏ€a@êÓˆä

ادانـت وزارة الخارجيـة  مـن جانبهـا، 
الربيطانية محاولة اغتيال رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي، فيما دعا إىل الهدوء 

وضبط النفس.
وقالـت وزيـرة الخارجيـة الربيطانيـة، 
ليز تراس، يف تغريـدة عىل تويرت تابعتها 
”الزوراء“: ”ندين الهجـوم الذي تعرض 
لـه رئيس الـوزراء مصطفـى الكاظمي 
يف بغـداد الليلـة املاضيـة“، مبينـا ”اننا 
نشـعر باالرتيـاح بـأن رئيـس الـوزراء 
بخـري وبصحة جيدة، غري ان أفكارنا مع 

املصابني جراء هذا الحادث“.
وتابعت ”اننا نقف مع الحكومة العراقية 
وقوات األمن والشعب العراقي يف رفضهم 
للعنف السيايس وندعم بقوة دعوة رئيس 

الوزراء اىل الهدوء وضبط النفس“.

@Âflbõm@á◊˚Ì@Åbjó€a@ÑÓì€a
÷aã»€a@…fl@oÌÏÿ€a

اىل ذلك، تلقى رئيس الـوزراء، مصطفى 
الكاظمـي، اتصـاالً هاتفيـاً مـن رئيس 
الـوزراء الكويتـي صبـاح خالـد الحمد 

الصباح.

وقال املكتب اإلعالمـي لرئيس الوزراء يف 
بيان تلقته ”الزوراء“: ان ”رئيس مجلس 
الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى اتصاالً 
هاتفياً من رئيس الوزراء الكويتي الشيخ 

صباح خالد الحمد الصباح“.
واضاف ان ”الصباح استنكر فيه االعتداء 
اإلرهابي الذي تعـرض له رئيس مجلس 
الـوزراء“، مشـريا اىل انه ”أكـد تضامن 

الكويت مع العراق حكومًة وشعباً“.

@È€@üã»m@bæ@Èn„aÜg@á◊˚Ì@ÊÎã◊bfl
Ô‡√bÿ€a

كذلـك، تلقى رئيـس الـوزراء مصطفى 
الكاظمـي، اتصـاالً هاتفياً مـن الرئيس 

الفرنيس إيمانويل ماكرون.
وذكـر املكتـب االعالمي لرئيـس الوزراء 
يف بيان تلقته ”الـزوراء“: ان ”الكاظمي 
تلقى اتصاالً هاتفياً من الرئيس الفرنيس 

إيمانويل ماكرون“.
واضـاف البيان ان ”ماكـرون اكد إدانته 
للحـادث اإلرهابي الذي تعرض له رئيس 

مجلس الوزراء“.
من جانبها، اعربت الحكومة الفرنسـية 
عن رفضها سياسة العنف والتخويف يف 

العراق.
لهـا  ترصيحـات  يف  الحكومـة  وقالـت 
”نرفـض سياسـة العنـف والتخويف يف 
العراق“، مؤكـدة ”وقوفها مع الحكومة 
العراقيـة يف مواجهـة محـاوالت زعزعة 

استقرار البالد“.

@Âfl@äâ®a@∂a@Ï«ám@ÊaãË†
÷aã»€a@Âflc@“áËnèm@>€a@paãfla˚æa

الخارجيـة  وزارة  اكـدت  جهتهـا،  مـن 
اإليرانيـة موقفهـا الثابـت بدعـم األمن 

واالستقرار يف العراق.
وندد املتحدث باسـم الخارجية اإليراني، 
سـعيد خطيـب زادة، يف بيـان، تابعتـه 
”الـزوراء“: ”اسـتهداف رئيـس الوزراء 
”عـىل  مؤكـدا  الكاظمـي“،  مصطفـى 
موقف إيران الثابت والدائم يف دعم األمن 

واالستقرار والتهدئة يف العراق“.
وقـال خطيـب زادة أن ”طهـران تدعـو 
الجميع يف العراق إىل الحذر من املؤامرات 
التي تسـتهدف أمـن العـراق وتنميته“، 
مضيفا أن ”هذه الحوادث تأتي يف مسار 
مصالح أطراف سعت لالعتداء عىل األمن 
واالستقرار والسيادة العراقية يف السنني 
18 املاضية بتأسـيس جماعات إرهابية 

للحصول عىل أغراض مشؤومة“.
وعـرب عـن ”سـعادته بسـالمة الرئيس 
القـوى  أن ”تقـوم  كاظمـي“، متمنيـا 
السياسـية يف البـالد بمـا هـو رضوري 

لتنمية العراق بوحدتهم وتضامنهم“.

@Ô‡√bÿ€a@fibÓnÀa@Ú€Îb´@ZÊÏ«
÷aã»€a@Âflc@“áËnèm

كما ادان الرئيس اللبناني، ميشال عون، 
محاولة االغتيـال التي تعرض لها رئيس 
الـوزراء مصطفـى الكاظمـي من خالل 

استهداف منزله بقصف صاروخي.
وقال عـون يف بيـان تابعته ”الـزوراء“: 
ان ”هـذه املحاولة تسـتهدف ليس فقط 
شـخص الرئيـس الكاظمـي، بـل كذلك 
االسـتقرار واألمـن يف العـراق والجهـود 
املبذولة يف سـبيل تعزيز الوحدة الوطنية 
الوطنـي  االقتصـاد  وتفعيـل  العراقيـة 
وتوفـري حيـاة هانئـة للشـعب العراقي 

الشقيق“.
كما اجرى رئيس الوزراء اللبناني، نجيب 
ميقاتي، اتصاال هاتفيـا برئيس الوزراء 

مصطفى الكاظمي لالطمئنان عليه.
وذكـر بيـان لرئاسـة الـوزراء اللبنانية 
تابعتـه ”الـزوراء“: ان ”رئيـس مجلس 
الـوزراء نجيـب ميقاتـي اجـرى اتصاال 
مصطفـى  الـوزراء  برئيـس  هاتفيـا 

الكاظمي“.
واضاف ان ”ميقاتي اطمأن عىل سـالمة 
الكاظمي بعد نجاته من محاولة االغتيال 

التي تعرض لها“، مشـريا اىل انه ”أعرب 
عن املـه للعراق الشـقيق بـدوام االمن 

واالستقرار“.

@¿@“aã†˛a@Ï«áÌ@ÔèÓè€a
—‰»€a@âj„Î@ÚˆáËn€a@∂g@÷aã»€a

مـن جهتـه، أدان الرئيس املـرصي، عبد 
الفتاح السـييس، محاولـة االغتيال التي 
تعـرض لهـا رئيـس الـوزراء مصطفى 

الكاظمي.
تابعتـه  لـه  بيـان  يف  السـييس  وقـال 
”الـزوراء“: ”تابعـت بقلـق بالـغ أنبـاء 
محاولة االغتيـال اآلثمة التي تعرض لها 
رئيس الـوزراء مصطفى الكاظمي فجر 
امس“، مدينا ”هذه املحاولة الغاشمة“.

وان  الكاظمـي،  ”يحفـظ  أن  اىل  ودعـا 
للعـراق  واالسـتقرار  األمـن  يتحقـق 

وشعبه“.
ودعا السـييس وفقـاً للبيـان ”األطراف 
والقوى السياسـية يف العراق إىل التهدئة 
ونبذ العنف والتكاتف مـن اجل الحفاظ 
عـىل اسـتقرار الدولـة وتحقيـق امـال 

الشعب العراقي“.

@�b–ñ@bËœÏ”Î@á◊˚m@ÚÌÜÏ»è€a
÷aã»€a@k„bu@∂g@�aáyaÎ

من جهتها، أعربـت وزارة الخارجية عن 
إدانة اململكـة العربية السـعودية للعمل 
اإلرهابي الذي اسـتهدف رئيـس الوزراء 

مصطفى الكاظمي.
وذكـر بيان للخارجية تلتقـه ”الزوراء“: 
ان ”اململكـة العربيـة السـعودية، أدانت 
بشـدة العمـل اإلرهابـي الجبـان، الذي 

اسـتهدف رئيس مجلس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي“.

وأضـاف أن ”اململكة، تؤكد وقوفها صفاً 
واحداً إىل جانب العراق الشقيق، حكومة 
وشـعباً، يف التصـدي لجميـع اإلرهابيني 
الذين يحاولون عبثاً منع العراق الشقيق 
مـن اسـتعادة عافيته ودوره، وترسـيخ 
رفاهـه  وتعزيـز  واسـتقراره،  أمنـه 

ونمائه“.

@ıçu@÷aã»€a@Âflc@ZÔiã»€a@Êbæ5€a
Ôiã»€a@ÔflÏ‘€a@Âfl˛a@Âfl@cçvnÌ@¸

محاولـة  العربـي،  الربملـان  أدان  كمـا 
االغتيال الفاشـلة التي استهدفت رئيس 

الوزراء مصطفى الكاظمي.
وعـربَّ الربملـان العربـي يف بيـان تابعته 
”الزوراء“: عن ”رفضـه هذه االعتداءات 
اإلرهابيـة اآلثمـة“، مؤكـداً ”تضامنـه 
الكامل مـع العـراق وشـعبه واتخاذ ما 
يلـزم مـن إجـراءات للحفاظ عـىل أمنه 

واستقراره ووحدة أراضيه“.
وشـدد الربملـان العربي أن ”أمـن العراق 
جزء ال يتجزأ من األمن القومي العربي“، 
مطالبـاً ”بفتـح تحقيق فوري لكشـف 
هـذه العمليـة اإلجرامية الفاشـلة التي 

تهدف لرضب مؤسسات الدولة“.

@Ú€Îb´@Êb‰Ìám@ã�”Î@paäbfl�a
Ô‡√bÿ€a@fibÓnÀa

كذلـك، أعربت دولتا اإلمـارات وقطر عن 
إدانتهـا واسـتنكارها ملحاولـة االغتيال 
التي اسـتهدفت رئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي.
وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدويل 
اإلماراتيـة أن ”دولة اإلمـارات تعرب عن 
إدانتهـا واسـتنكارها الشـديدين لهـذه 
األعمال اإلرهابية التي تستهدف زعزعة 
األمـن واالسـتقرار يف العـراق الشـقيق، 
وتتنـاىف مـع القيـم واملبـادئ األخالقية 

واإلنسانية“.
وأعربت الوزارة عن ”تضامنها ووقوفها 
إىل جانـب العـراق الشـقيق يف مواجهـة 
اإلرهاب“، مؤكدة ”حرص دولة اإلمارات 

عىل استتباب األمن واالستقرار فيه“.
فيمـا أعربـت دولـة قطـر عـن إدانتها 

واسـتنكارها الشـديدين ملحاولة اغتيال 
الكاظمـي، معتربة هـذه املحاولة ”عمالً 
العراقيـة  الدولـة  يسـتهدف  إرهابيـاً 

الشقيقة“.
وشددت ”عىل رضورة مالحقة الضالعني 
مجـددة  للعدالـة“،  وتقديمهـم  فيهـا 
”موقفها الثابت الداعم لوحدة واستقرار 
وسيادة العراق، وتطلعات شعبه الشقيق 

يف األمن واالستقرار والتنمية“.

@Âfl˛@›flbÿ€a@bË‡«Ü@á◊˚m@ÊÜä¸a
÷aã»€a@äaã‘néaÎ

من جانبها ادانت اململكة االردنية، بأشد 
العبـارات محاولة االغتيـال التي تعرض 

لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وذكـر وزارة الخارجيـة االردنية يف بيان 
تابعتـه ”الـزوراء“: ان ”اململكة االردنية 
تدين بأشـد العبـارات محاولـة االغتيال 
اإلرهابيـة الفاشـلة التـي تعـرض لهـا 
رئيس وزراء جمهورية العراق مصطفى 

الكاظمي، فجر امس“.
وأّكدت الوزارة، ”وقوف وتضامن اململكة 
التام مع العراق وشعبه الشقيق، ودعمها 
ولجهـود  واسـتقراره،  ألمنـه  الكامـل 
الحكومة العراقيـة يف مكافحة اإلرهاب، 
وتعزيز املسرية الديمقراطية واملحافظة 

عىل اإلنجازات الوطنية“.
وشـّددت، عىل ”إدانة واسـتنكار اململكة 
واألعمـال  املمارسـات  لكافـة  التـام 
اإلرهابية الجبانة التي من شـأنها تهديد 

أمن واستقرار العراق“.

@‚Ïv:a@Òáìi@ÂÌá„@bÓ◊ãm
Ô‡√bÿ€a@“áËnéa@â€a@ÔibÁä�a

مـن جانبـه، اعربـت وزارة الخارجيـة 
الرتكية، عـن ادانتها الهجـوم االرهابي 
الذي اسـتهدف رئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي.
وقالـت الـوزارة يف بيـان لهـا، تابعتـه 
الهجـوم  بشـدة  ”نديـن  ”الـزوراء“: 
اإلرهابـي الذي اسـتهدف رئيس الوزراء 

مصطفى الكاظمي“.

@paıaãu�a@…Óª@·«á„@ZÂÌãzj€a
÷aã»€a@ÒÜbÓé@Û‹«@√b–z‹€@ÒâÉnæa

أعربـت مملكـة البحريـن، عـن إدانتها 
محاولة االغتيال التي اسـتهدفت رئيس 

الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقالـت وزارة الخارجيـة البحرينيـة يف 
بيـان تابعتـه ”الـزوراء“: إن ”مملكـة 
البحرين، تدين محاولة االغتيال الفاشلة 
التي استهدفت رئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي“.
وأضافـت البيان، أن ”اململكة، تسـتنكر 
هذا العمل اإلرهابي اآلثم الذي يستهدف 
زعزعة األمن واالسـتقرار وإثارة الفتنة 
يف العراق الشـقيق، مؤكـدًة وقوفها مع 
جمهوريـة العـراق حكومـًة وشـعباً يف 
حربها ضـد اإلرهـاب، ودعمهـا جميع 
اإلجـراءات املتخـذة مـن أجـل الحفاظ 
عىل سـيادة العـراق وأمنه واسـتقراره 

ونمائه“.

@…fl@bË‰flbõm@á◊˚m@Òá«@fiÎÜ
÷aã»€a

اىل ذلـك، تلّقـى رئيـس مجلـس الوزراء 
مصطفى الكاظمي، عدداً من االتصاالت 
الهاتفيـة مـن قـادة الـدول الشـقيقة 
والصديقـة، اسـتنكروا فيهـا االعتـداء 

اإلرهابي الجبان الذي تعرض له.
وذكـر املكتـب االعالمي لرئيـس الوزراء 
يف بيان تلقته ”الـزوراء“: ان ”الكاظمي 
تلقى اتصاالً مـن عاهل اململكة األردنية 
الهاشـمية امللـك عبـد اللـه الثانـي بن 
مـرص  جمهوريـة  ورئيـس  الحسـني، 
العربيـة عبـد الفتاح السـييس، ورئيس 
الـوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، واألمني 
العـام لجامعة الدول العربيـة أحمد أبو 

الغيط“.
واضـاف ان ”االتصـاالت حملت كلمات 

الشجب واالستنكار والتضامن، والتأكيد 
عـىل الوقـوف إىل جانب العراق وشـعبه 
وتعضيـد أمنـه واسـتقراره، فضالً عن 
الحكومـة  جهـود  دعـم  عـىل  التأكيـد 
العراقيـة يف مجـال اإلصـالح، ومحاربة 

اإلرهاب“.
تلقـى وزيـر الخارجيـة فـؤاد حسـني، 
اتصـاالت هاتفية مـن نظرائـه يف اربع 
دول، ادانوا فيهـا محاولة اغتيال رئيس 

الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقـال املتحـدث باسـم وزارة الخارجية 
احمـد الصحـاف يف ترصيـح صحفـي: 
ان ”وزيـر الخارجية فؤاد حسـني تلقى 
اتصـاالت هاتفيـة مـن نظرائـه يف دول 
فنزويـال وايران واالردن والكويت، عربوا 
عن ادانتهم ملحاولة اغتيال رئيس الوزراء 
وتضامنهم الكامل مع العراق وشعبه يف 

تعزيز االمن واالستقرار“.

@’Ó‘zn‹€@bÓ‹«@Ú‰ß@›Óÿìm
@fibÓnÀa@Ú€Îbz∑

لالمـن  الـوزاري  املجلـس  شـكل  كمـا 
الوطني، امس االحد، لجنة عليا للتحقيق 
بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي.
وذكـر مصـدر امنـي رفيـع يف ترصيح 
صحفي: ان ”اللجنة العليا التي شـكلها 
املجلس الوزاري لالمن الوطني سـتكون 
برئاسـة مستشـار االمن القومي قاسم 
شـؤون  وكيـل  وعضويـة  االعرجـي 
االسـتخبارات والتحقيقـات االتحاديـة 
يف وزارة الداخليـة الفريـق احمـد ابـو 

رغيف“.

يف  ايضـا  تضـم  ”اللجنـة  ان  واضـاف 
عضويتها رئيـس اركان الجيش الفريق 
ونائـب  ياراللـه  عبداالمـري  ركـن  أول 
قائـد العمليات املشـرتكة الفريق الركن 
عبداالمـري الشـمري ورؤسـاء اجهـزة 
املخابـرات ومكافحـة االرهـاب واالمن 
الوطنـي، للتحقيـق بمحاولـة االغتيال 
الفاشـلة التي تعرض لها رئيس الوزراء 

مصطفى الكاظمي“.

@fibÓnÀa@Ú€Îb0@ÚÓøc@Ú„aÜg
Ô‡√bÿ€a

األمـم  بعثـة  أدانـت  ذلـك،  غضـون  يف 
املتحـدة لتقديـم املسـاعدة إىل العـراق، 
محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي.
وبحسـب بيان للبعثة تابعته ”الزوراء“: 
أنها ”تدين بأشد العبارات محاولة اغتيال 
رئيـس الـوزراء مصطفـى الكاظمي“، 
معربة عن ارتياحها ”لعدم إصابة رئيس 
الـوزراء بسـبب هجـوم الطائـرة بدون 

طيار عىل مقر إقامته يف بغداد“.
لإلرهـاب  يسـمح  أالَّ  ”يجـب  وأكـدت 
والعنف واألعمال غري الرشعية بتقويض 
عمليتـه  وتعرقـل  العـراق  اسـتقرار 

الديمقراطية“.
ودعـت اىل ”التهدئـة والحـث عىل ضبط 
النفـس“، الفتًة إىل ”إننا نشـجع جميع 
األطـراف عـىل تحمـل املسـؤولية عـن 
التصعيد واملشـاركة يف الحوار لتخفيف 
التوترات السياسـية، وتعزيـز املصلحة 

الوطنية للعراق“.
وأضافت، أنها ”تقف اىل جانب العراقيني 

كافة يف تحقيق السالم واالستقرار“.

@ÔibÁä�a@›‡»€a@Zäáó€a@áÓè€a
@¿@bÓ‹»€a@ÚËßa@“áËnéa@â€a
÷aã»‹€@|öaÎ@“aáËnéa@Ü˝j€a

كمـا أكد زعيـم التيـار الصدري السـيد 
مقتدى الصـدر، أن العمل اإلرهابي الذي 
استهدف الجهة العليا يف البالد استهداف 

واضح للعراق وشعبه.
وقـال السـيد الصـدر يف تغريـدة له عىل 
”تويرت“ تابعتها ”الـزوراء“: إن ”العمل 
اإلرهابـي الذي اسـتهدف الجهـة العليا 
يف البالد، لهو اسـتهداف واضح ورصيح 
أمنـه  ويسـتهدف  وشـعبه،  للعـراق 
واسـتقراره وإرجاعـه إىل حالة الفوىض 
لتسـيطر عليه قـوى الالدولـة، ليعيش 
العـراق تحـت طائلـة الشـغب والعنف 
واإلرهاب، فتعصف به الخاطر وتدخالت 

الخارج من هنا وهناك“.
وتابـع: ”عىل جيشـنا الباسـل والقوى 
األمنيـة البطلة األخذ بزمـام األمور عىل 
عاتقهـا، حتـى يتعـاىف العـراق ويعـود 

قويا“.

@fiç‰fl@“aáËnéa@ÂÌáÌ@ãflb»€a
@’Ó‘zn€bi@k€b�ÌÎ@Ô‡√bÿ€a
’ˆb‘®a@Âfl@ojrn€aÎ

مـن جانبـه، أدان رئيس تحالـف الفتح 
هادي العامري، بشـدة اسـتهداف منزل 

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
تلقتـه  لـه  بيـان  يف  العامـري  وقـال 
”الـزوراء“: ” ندين بشـدة االسـتهداف 
الـذي حصل الليلة البارحـة ملنزل رئيس 
مجلـس الـوزراء ”، مطالبـاً ”الجهـات 
املختصة بالتحقيق يف املوضوع والتثبت 
من الحقائق وكشـف من يقف وراء ذلك 

ومحاسبته أيَّاً كان“.
وحـذَّر العامـري مـن أن ”يكـون طرف 
ثالـث يقـف وراء الحدث مـن أجل خلط 

األوراق وخلق الفتنة“.

@ıaán«¸a@tÜby@ãÿ‰nèÌ@Ô„aåäbi
@È€@üã»m@â€a@ÔibÁä�a

Ô‡√bÿ€a
الـوزراء  رئيـس  تلقـى  جهتـه،  مـن 
مصطفـى الكاظمي، اتصاالً هاتفياً من 
رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني 

مسعود بارزاني.
وقال املكتـب االعالمي لرئيس الوزراء يف 
بيان تلقته ”الزوراء“: ان ”رئيس مجلس 
الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى اتصاالً 
هاتفيـاً من رئيس الحـزب الديمقراطي 

الكردستاني مسعود بارزاني“.
واضـاف ان ”البارزاني اسـتنكر حادث 
االعتداء اإلرهابي الجبان الذي تعرض له 

رئيس الوزراء“.
من جانبـه، أكد رئيس إقليم كردسـتان 
نيجريفـان بارزانـي أن محاولـة اغتيال 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تطور 

خطري يهدد أمن واستقرار البلد.
وذكـر بارزانـي يف تغريدة لـه عىل تويرت 
العمـل  هـذا  أن“  ”الـزوراء“:  تابعتهـا 
االرهابـي تطـور خطـري يهـدد االمـن 
واالسـتقرار يف البـالد وينـذر بعواقـب 

وخيمة“. 
املحاولـة  تغريدتـه  يف  بارزانـي  وادان 
الفاشلة الغتيال رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي التي جرت عن طريق مسـرية 
اسـتهدفت محـل اقامته يف بغـداد فجر 

اليوم.

ÚÓj‰u˛aÎ@ÚÓiã»€a@fiÎá€a@ÒÜb”@Âfl@Üá«@Âfl@p¸bóma@Û‘‹nÌ@Ô‡√bÿ€a

@Ò7èfl@Òãˆb�i@Ú‹íbœ@fibÓnÀa@Ú€Îb´@Âfl@ıaäåÏ€a@êÓˆä@Òb≠
ıaãõ©a@¿@Ènflb”g@ã‘fl@oœáËnéa@ÚÉÉ–fl
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:

كشفت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس االحد، 

عن تفاصيل طعنها بقرار اإلفراج عن رئيس 

هيـئـة اسـتثمار بغـداد السـابق، ُموضحًة 

قـبولـه ونقض الـقرار الـُمميـز، وتحـديد 

موعٍد جديٍد إلعادة محاكمته.

وأشارت الهيئة يف بيان ورد «الزوراء» إىل عدم 

قناعتهـا بقرار الحكم الصـادر عن محكمة 

ن إلغـاء التهمة  الجنايـات املركزيَّـة املُتضمِّ

واإلفـراج عن املُتَّهم (رئيس هيئة اسـتثمار 

قت فيها  بغداد السابق) يف القضيَّـة التي حقَّ

بالتعاون مع لجنة األمر الديواني رقم (٢٩) 

ن إخالله  وأحالتها إىل القضـاء، والتي تتضمَّ

بواجباته الوظيفيَّة وتهمة أخذ مبالغ بنسبة 

٤٪ عرب أحد املستثمرين، مقابل إكمال منح 

اإلجازات االستثماريَّـة.

وتابعت أنَّها؛ ولعدم قناعتها بالقرار، قرَّرت 

الطعن به أمـام محكمة التمييـز االتحاديَّة 

التـي قـرَّرت قبولـه، ونقـض قـرار إلغـاء 

التهمة واإلفراج عـن املُتَّهم؛ وذلك ألنَّ األدلة 

لـة يف الدعوى كانت كافيـًة وُمقنعًة  املُتحصَّ

لتجريمـه، فيمـا قـرَّرت محكمـة جنايات 

مكافحة الفساد املركزيَّة تحديد موعٍد جديٍد 

إلعادة ُمحاكمته يف القضيَّـة.

وبيَّنت الهيئـة أنَّ محكمة التمييز االتحاديَّة 

قـرَّرت أيضـاً قبـول طعنها يف قـرار الحكم 

الصادر بحق املُستثمر ونقض الحكم القايض 

بحبسـه ُمـدَّة سـنتني مـع الغرامـة؛ بغية 

تشـديده كون العقوبة جـاءت خفيفًة، وال 

تتناسب مع وقائع الجريمة وجسامتها.

الخامـس  يف  أعلنـت  قـد  الهيئـة  وكانـت 

والعرشين من آذار املايض عن صدور أحكاٍم 

ن إلغاء التهم واإلفراج عن  حضوريَّـٍة تتضمَّ

رئيس هيئة استثمار بغداد يف قضايا تتعلق 

باإلخـالل يف واجباتـه الوظيفيَّـة، وأخـذه 

مبالـغ مالية عرب أحـد املُسـتثمرين مقابل 

منـح إجـازٍة اسـتثماريَّـٍة ألحد املشـاريع 

السكنيَّة.

بغداد/الزوراء:
كشـفت قيـادة عمليات بغـداد فرقة 
املشـاة الحاديـة عرشة، امـس االحد، 
مالبسات جريمة قتل رشقي العاصمة، 
فيما اشـارت اىل القبض عىل اثنني من 
الجناة.وذكـرت القيـادة يف بيـان ورد 

لـ»الـزوراء»: أن «القطعات األمنية يف 
قيادة عمليات بغداد تواصل واجباتها 
يف الحفاظ عـىل األمن واالسـتقرار يف 
العاصمـة، ومالحقة مرتكبي الجرائم 
وعصابـات الرش، إذ تمكنـت قوة من 
اللـواء (٤٢) فرقـة املشـاة الحاديـة 

عرشة من إلقـاء القبض عىل متهمني 
اثنني عىل إثـر معلومات تفيد بحدوث 
جريمة قتـل يف مدينة الصـدر (قطاع 
٣٦)، وعـىل الفـور تم تشـكيل فريق 
عمـل مختص بـإرشاف اللـواء الركن 
البحـث  الفرقـة، ومـن خـالل  قائـد 

املتوفرة  املعلومات  والتحري وتدقيـق 
وتكثيف الجهد االسـتخباري لكشـف 
مالبسـات الحـادث تـم القبـض عىل 
متهمـني اثنني داخـل الـدار التي قتل 

فيها املجني عليه».
يدويـة  رمانـة  «ضبـط  اىل  واشـار 

وسالح مسدس ومواد مخدرة وأدوات 
للمجنـي  للتعاطـي تعـود  تسـتخدم 
عليه»، الفتا اىل «تسـليم الجناة واملواد 
املضبوطة إىل الجهات املختصة لغرض 
استكمال اإلجراءات القانونية بحقهما 

صوليا».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة الصحة انـه ال يوجد ضمان من عدم 
حدوث موجة وبائيـة رابعة من فريوس كورونا يف 

البالد.
وقـال مدير عـام الصحة العام يف الـوزارة، رياض 
الحلفي، يف ترصيح صحفـي :»ال يوجد أي ضمان 
بعـدم حـدوث موجة فايروسـية جديـدة وحدثت 
ثـالث موجات سـابقا فما الضري مـن عدم حدوث 

الرابعة؟».
وأضـاف :» ال نخاف من حـدوث أي موجة جديدة 
اذا كنا محققني نسـبة عالية مـن اللقاحات النها 
ستمكننا من السـيطرة عىل الوضع الوبائي وتقل 
فيها عدد اإلصابات الحرجة التي تحتاج اىل الدخول 

اىل املستشفيات».
وتابـع الحلفي :»وصلنا اآلن اىل نسـبة تلقيح ٢٥٪ 

وهي غري كافية للوصول اىل املناعة املجتمعية».
وكانـت وزارة الصحـة، حـذرت يف ٢٥ من الشـهر 
املـايض من حـدوث موجة وبائيـة رابعة لفريوس 
كورونـا يف البـالد، وقالت انها «ال تسـتعبد حدوث 
موجـة رابعـة نتيجـة تلـك التحـورات الجينية يف 
الفايـروس اضافـة اىل وجـود العوامل املسـاعدة 
لتدهـور الوضـع الوبائـي يف العراق نتيجـة لعدم 
وكثـرة  الوقائيـة  باإلجـراءات  املواطنـني  التـزام 
التجمعات البرشية بشـتى أنواعها اضافة اىل عدم 
تحقيق نسـب عالية من تلقيـح املواطنني كل ذلك 
ينبـئ بحدوث ارتفـاع باإلصابات والتـي قد تكون 

قاسية تهدد نظامنا الصحي».
بينما أكـدت وزارة الصحة عدم وجود التزام بقرار 
حظـر التجوال اللييل، اىل جانـب االفتقار لتطبيقه 

بالشكل االمثل من قبل الجهات املعنية.
وقـال مديـر تعزيـز الصحـة، هيثـم العبيـدي، يف 
ترصيح صحفـي: إن ”حظر التجوال اللييل ال يزال 
مسـتمرا، ووزارة الصحة تقره من الناحية الفنية 
وتطـرح توصياتها، أمـا تطبيقه فيتـم من خالل 

وزارتي الدفاع والداخلية“ .
وأضاف العبيدي ان ”رفع الحظر مرهون بقرار من 
اللجنة العليـا للصحة والسـالمة الوطنية“، مبينا 
ان ”الـوزارة لديها تحفـظ يف جوانب تنفيذ الحظر 
وعدم االلتزام به، واحيانا يعطي نتائج عكسـية“، 
مبينـا أن ”توصيـات الوزارة لتنفيـذ الحظر اللييل 
ذات فائـدة كبرية مـن ناحية التخفيـف من اعداد 

االصابات املسجلة بالوباء“ .

واشار اىل ان ”املنافذ التلقيحية مستمرة باستقبال 
االطفـال من عمـر ١٢ عاما فما فـوق وتطعيمهم 
بالجرعة االوىل وفقا لقـرار الوزارة من اجل تقليل 
خطورة انتشار الفريوس وزيادة املناعة املجتمعية 

الحتواء الجائحة“ .
وبـني العبيـدي ان ”هنـاك خططا إلطـالق الفرق 
الصحيـة والرقابيـة الجوالـة للمـدارس لغـرض 
التفتيش ومحاسبة االدارات يف املدارس الحكومية 
واالهلية الخاصة، بشـأن نظافة املدارس ومتابعة 
االجراءات الوقائية والصحية، وابراز كارت التلقيح 
للهيئات التدريسـية مع بدء العام الدرايس الجديد، 
فضـال عـن توسـعة الفـرق الجوالـة يف املـدارس 

االعدادية واملتوسطة“.
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 املثنى/الزوراء:
ألقـت القـوات االمنية يف محافظـة املثنى، امس االحـد، القبض عىل عـدد من املتهمني 

واملطلوبني بقضايا مختلفة بينها مخدرات ورسقة باملحافظة. 
وذكرت خلية االعالم االمني يف بيان تلقته «الزوراء»: أن «شعبة مخدرات قضاء السماوة 
التابعة إىل قسم املخدرات واملؤثرات العقلية يف املثنى القبض عىل متهم بتجارة وتعاطي 

الحبوب املخدرة ضبطت كمية منها بحوزته».
واضـاف البيان «كمـا تمكنت إحدى الدوريات يف قاطع نجدة السـماوة بقسـم رشطة 
النجدة من إلقاء القبض عىل متهم برسقة دراجة نارية وضبطتها بحوزته، تم تسليمه 
اىل قسـم مكافحة اإلجرام يف املثنى، وتبني إن املتهم مطلوب عىل قضية أخرى إىل قسـم 

مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية بتهمة التجارة والتعاطي بالحبوب املخدرة».
وتابـع «وألقـى مركز رشطة الحسـني التابع اىل قسـم رشطة قضاء السـماوة القبض 
عـىل (٦) متهمني مطلوبني بقضايـا مختلفة وفق مذكرات قضائية صادرة من املحاكم 
املختصـة»، مشـريا اىل ان «املديريـة دونت أقوال املتهمـني وتم توقيفهـم وإحالتهم إىل 

املحكمة املختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون». 

البرصة/الزوراء:
أعلنـت هيـأة املنافـذ الحدوديـة، امس 
األحـد، عن ضبط ثـالث حاويات تحتوي 
عـىل مـواد مخالفـة لـرشوط وضوابط 

االسترياد يف ميناء أم قرص األوسط.
وذكرت الهيئة يف بيان ورد «الزوراء»: إن 
«هيـأة املنافذ الحدوديـة تمكنت بجهود 
ومتابعـة دقيقة يف منفـذ ميناء أم قرص 
األوسط وبناًء عىل املعلومات الواردة من 
مصادرهـا الخاصة ومن خالل تنسـيق 
العمل وتبادل املعلومـات االمنية الواردة 
مـن مركـز رشطـة الكمارك مـن ضبط 

ثالث حاويات مخالفة لرشوط وضوابط 
االسترياد معدة للتهريب».

وأضـاف إنـه «وبعـد الكشـف والتدقيق 
للحاويـات التي تم ضبطهـا تبني وجود 
(مستلزمات طبية) مخبأة خلف كارتون 
ورق طباعـة وحاوية نفايـات واألخرى 
تحتوي عىل (دراجات نارية) مسـتعمله 

ممنوعة من االسترياد».
وأكـد البيـان «تشـكيل لجنـة وتنظيـم 
إىل  واإلحالـة  أصـويل  ضبـط  محـرض 
القضاء التخاذ اإلجراءات القانونية بحق 

املخالفني».

بغداد/الزوراء:
أعلنت مديرية الدفاع املدني، امس االحد، تشـكيل غرفة عمليات بالتنسـيق مع الجهات 
املعنية، وذلك لالسـتعداد ملواجهـة مخاطر الفيضانات والسـيول واألمطار خالل فصل 

الشتاء.
وقـال املتحـدث االعالمـي باسـم املديرية، جـودت عبد الرحمـن، يف بيـان اطلعت عليه 
«الـزوراء»: إن ”هنـاك متابعة مسـتمرة للتقارير التـي تصدرها هيئة االنـواء الجوية 
عىل مدار السـاعة، واتخاذ االجراءات الالزمة الحتمالية حدوث الفيضانات والسـيول يف 

املناطق التي من املتوقع ان تتعرض لها بسبب سقوط االمطار فيها بكميات كبرية“ .
وأضـاف عبد الرحمـن أن ”املديرية اعتمدت عىل خطتها للعام املايض، التي حرصت عىل 
تعزيـز الجانب االيجابـي فيها، املتضمن تكثيف التعاون مع الـوزارات والجهات املعنية 

ملواجهة الحوادث الطبيعية التي تسبب خطرا كبريا عىل حياة املواطنني“ .
وذكر ان ”املديرية ارشت خالل العام املايض املناطق التي تعرضت اىل سـيول، وتم اتخاذ 
جميـع االجراءات االحرتازيـة فيها، وكذلـك يف املناطق الحدودية مع ايران التي تشـهد 

تدفقا سنويا للسيول“ .
ولفـت عبـد الرحمن اىل ”التنسـيق مع املحافظـات وجعل كل محافظ مسـؤول الدفاع 
املدنـي، إذ يعمـل مع مديريـات الدفاع املدني هنـاك ويتخذ االجـراءات التي تضمن درء 
مخاطـر الفيضانات عن محافظاتهم، كما تم التنسـيق مع جمعية الهالل االحمر بهذا 

الشأن“.
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بغداد/ الزوراء:
اكد الحشـد الشـعبي، امـس االحـد، ان تنظيم داعـش اإلرهابي 
بـدأ يتحرك كثرياً يف املناطـق الغربية ويجب اجـراء عملية كربى 

الستئصاله.
وقـال أمر تشـكيل قـوة سـنجار محمـود االعرجـي يف ترصيح 
صحفي: ان ”اإلرهاب بدأ ينشـط يف اآلونـة األخرية وخصوصاً يف 

محافظة نينوى كونها محاذية للحدود السورية“.
وأضـاف ان ”التحـركات اإلرهابيـة تحـدث بشـكل اسـبوعي يف 
محافظـة نينـوى ولكن الحشـد الشـعبي دائما مـا يتصدى لها 

وللتعرضات اإلرهابية“.
وأشـار اىل ان ”الحشد الشعبي يتصدى دائما للهجمات االرهابية 
باالشـرتاك مع الصنوف األخرى سـواء كانت الرشطة االتحادية 
او غريهـا ” ؤكدا انه “ آن األوان لعمليـة كربى يف صحراء نينوى 

وصالح الدين واالنبار ”.
وتعرض الحشـد الشـعبي يوم االحـد لهجوم من قبـل عصابات 
داعش اإلرهابية عىل نقاط الحشـد يف لـواء ٤٤ من جانب قاطع 

 بغداد/الزوراء:الحرض جنوب غرب املوصل .
أعلنـت وكالـة الـوزارة لشـؤون الرشطة 
التابعـة لـوزارة الداخليـة، امـس االحـد، 
القبـض عىل متهـم بالقتل وآخـر بتزوير 
صك بقيمة ٢٤٠ مليون دينار يف العاصمة 
بغداد.وذكـرت الوكالـة يف بيـان ورد لــ 
«الـزوراء»: أن «مفـارز مديريـة مكافحة 
اجـرام بغـداد/ مكتـب النهـروان التابعة 
لوكالة الوزارة لشؤون الرشطة تمكنت من 

القـاء القبض عىل متهـم الرتكابه جريمة 
قتل ضمن منطقة النهروان جنوب رشقي 
بغداد».واضافـت أن «عملية القبض تمت 
بعد توفـر معلومات عن وجود حادث قتل 
يف املنطقـة املذكـورة أعاله عـىل الفور تم 
تشـكيل فريق عمل والقبـض عىل الجاني 
ولدى إجراء التحقيق معه اعرتف رصاحة 
عن قيامـه بقتل املجنى عليه دونت أقواله 
باالعرتاف ابتدائيـا وقضائيا، وقرر قايض 

التحقيق توقيفه وفق أحكام املادة ٤٠٦ من 
قانون العقوبات لينال جزاءه العادل».اىل 
ذلك، «ألقـت مفارز مكتب مكافحة اجرام 
الغزاليـة القبض عىل متهم لقيامه بتزوير 
صـك بقيمـة ٢٤٠ مليـون دينـار عراقي، 
حيـث تم اتخـاذ كل اإلجـراءات القانونية 
بحقـه وتوقيفه وفـق أحكام املـادة ٢٩٥ 
من قانـون العقوبات وتقديمه إىل القضاء 

لينال جزاءه العادل».

بغداد/ الزوراء:
كشـفت البعثـة الربيطانيـة العاملـة يف 
مدينة كرسو السومرية، امس االحد، عن 
عثورها عىل ما وصفته بـ“ منجم أثري“ 
يف هـذه املدينـة السـومرية، يؤكـد انها 
اسسـت بأيدي بارعني يف فنـون العمارة 

والتخطيط وتشييد املباني واملنشآت .
وقال مدير مفتشـية اثار وتراث ذي قار، 
عامر عبـد الـرزاق، يف ترصيح صحفي: 
إن ”بعثـة املتحـف الربيطانـي تخضـع 
االكتشـافات الجديدة التـي عثرت عليها 
يف مدينة كرسـو السومرية الواقعة قرب 
مدينـة النرص يف املحافظة، إىل الدراسـة 
والتحليـل بهدف كشـف املزيـد عن تلك 
الحقبة املهمة مـن تأريخ البرشية، التي 
بدأت عىل هذه األرض املتفردة قبل االف 

السنني“.
وأضـاف عبد الـرزاق أن ”فريـق املتحف 
الربيطانـي الذي يقود بعثة العمل يف هذا 
املوقع يتكون من عرشين تنقيبيا، بينهم 
ثالثـة عراقيني من مفتشـية اثار وتراث 
ذي قار، وهو أكرب فريق تنقيبي يف الرشق 

األوسـط يقوم بأعمال واسعة النطاق يف 
مناطـق اثرية لم يسـبق التنقيـب فيها 

باملحافظة“.
وأوضح ان ”البعثة التي تعمل منذ قرابة 
الشهر يف منطقة كرسو، تتوقع أن تعثر 
عـىل معلومات جديدة مـن خالل عملية 
التنقيب الكبرية التي تقوم بها، تكشـف 
من خاللهـا عن املزيد مـن ارسار الدولة 

السـومرية التـي غريت مجـرى التاريخ 
وادهشـت العالـم الحديـث، سـواء من 
ناحيـة تطـور املـدن فيها أو مـن خالل 
التقنيـات املبتكـرة يف البنـاء والزراعـة 
التجارية  الجسـور والتعامـالت  واقامة 
السـومري  االنسـان  فيهـا  بـرع  التـي 
القديم، منذ أكثر من خمسـة االف سنة 

قبل امليالد“

بغداد/الزوراء:
أعلنـت مديريـة الرشطـة املجتمعية، امـس االحـد، احباط ثالث 

محاوالت ابتزاز يف ثالث محافظات.
وذكـرت املديرية يف بيـان ورد لـ «الـزوراء»: أن «مفارز الرشطة 
املجتمعيـة يف دائـرة العالقـات واإلعالم بـوزارة الداخلية أحبطت 
(٣) محـاوالت ابتزاز الكرتوني لـ (٣) فتيات يف محافظات بغداد، 
والنجـف األرشف، واملثنى».وكشـفت الرشطـة املجتمعية عن إن 

«مـن بني هـذه الحاالت ابتزاز شـخص لفتـاة يف النجف األرشف 
بتهديدها بنرش صورها الشخصية عىل مواقع التواصل االجتماعي 
مـا لم تزوده بكارتات شـحن للعبة البوبجـي، فيما هدد مراهق 
فتـاة يف محافظة املثنـى بنرش صورها الشـخصية أيضأ بغرض 
إفشـال خطوبتها».وتابعت «ويف األثناء تمكنت مفارز املجتمعية 
من الوصول للمبتزين واتخذت بحقهم اإلجراءات الالزمة، بعد أن 

قامت بحذف محتوى االبتزاز وتأمني حسابات الفتيات».

@Ù5◊@ÚÓ‹‡»€@ÊaÎ˛a@Êe@Záì®a
äbj„˛aÎ@ÂÌá€a@Å˝ñÎ@ÙÏ‰Ó„@¿

Ú‡ñb»€a@¿@äÎçfl@ãÇeÎ@C›n‘€aCÄi@·Ënfl@Û‹«@ùj‘€a

ÚÌãflÏè€a@Ïéã◊@Ú‰Ìáfl@¿@\ãqc@·v‰fl^@Û‹«@äÏr»€a@Zäb”@à

pbƒœb´@t˝q@¿@åaçnia@p¸Îb´@3@¡j•@ÚÓ»‡n1a

No: 7595   Mon   8     Nov    2021العدد:   7595    االثنين    8    تشرين الثاني     2021

إعالن بيع سيارات
تعلن نقابة الصحفيني العراقيني عن بيع السيارات العائدة لها 
واملبينة تفاصيلها يف أدناه وذلك عن طريق املزايدة العلنية وفق 
قانـون بيع وايجار امـوال الدولة رقم ٢١ لسـنة ٢٠١٣ املعدل 
فعـىل الراغبني بالـرشاء مراجعة ادارة النقابـة خالل (٧) أيام 
تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبني معهم التأمينات 
القانونية البالغة ٢٠٪ من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق 
او نقداً وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر 
النقابة الكائن يف كرادة مريم ويتحمل من ترسـو عليه املزايدة 

اجور نرش االعالن والخدمة وبقيمة ٢٪ من قيمة االحالة.
١- ثالث سيارات نوع لكزس اللون أبيض موديل ٢٠١٨ .

                                                         خالد جاسم
                                                           النائب االول
 أمني الرس/ وكالة



بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلـن املجلـس العاملـي للذهب، امـس االحـد، ان العراق 
حافظ عـىل مركزه 39 عامليا للشـهر الرابـع عىل التوايل 
والخامـس عربيا كأكرب احتياطي للذهب يف العالم، مبينا 
ان العراق اشرتى كيلوغرامني من الذهب يف نيسان. فيما 
ارتفعت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسـواق 

املحلية، امس االحد.
وقـال املجلس العاملـي للذهب يف أحدث جدول له لشـهر 
ترشيـن الثاني لعام 2021 واطلعـت عليه ”الزوراء“: إن 
”العـراق اشـرتى مقدار 2 كيلوغرام من الذهب يف شـهر 
نيسـان املايض بعـد ان باع نفس املقدار يف شـهر كانون 
الثانـي من العام 2021“. واضاف ان ”العراق حافظ عىل 
مركزه 39 عامليا للشـهر الرابع عىل التوايل من أصل 100 
دولـة مدرجـة بالجدول كأكـرب احتياطي للذهـب لتبلغ 
حيازتـه من الذهـب 96.4 طنا وهي تمثل 9 % من باقي 
احتياطاته االخرى“. واشـار اىل ان ”العراق حافظ ايضا 
عىل مرتبته الخامسة عربيا بعد كل من السعودية وليبيا 
والجزائر ولبنان“، مبينا ان ”مجموع حيازة الذهب لدى 
الدول العربية الخمسـة تبلغ 996.5 طنا“. واشار اىل ان 
” اعىل احتياطي للذهب يف العالم جاءت الواليات املتحدة 
االمريكيـة املركـز االول وبواقـع 8.133 الف طنـا تليها 
3.259 الـف طنـا ومن ثم جـاءت 2.451 الف طنا، فيما 
تذيلت سـورينام باملرتبة 100 وبواقع 1.5 طنا تسـبقها 
اليمـن وبواقع 1.6 طنا“. يذكر ان مجلس العاملي للذهب 
والذي يقع مقره يف اململكة املتحدة ويمتلك خربة واسعة 
ومعرفة عميقة بالعوامل املسببة لتغيري السوق ويتكون 

أعضاؤه من أكرب رشكات تعدين الذهب يف العالم وأكثرها 
تقدمـاً. ارتفعت أسـعار الذهب ”االجنبـي والعراقي“ يف 
األسـواق املحليـة، امس االحـد. وقال مصدر إن أسـعار 
الذهب يف أسـواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة   بغداد 
سـجلت للمثقال الواحـد عيار 21 من الذهـب الخليجي 
والرتكي واألوربي سعر بيع 374 الف دينار، وسعر الرشاء 
370 الفـاً، فيما كان سـعر البيع ليـوم الخميس املايض 
364 الف دينار للمثقال الواحد. واشـار إىل أن سـعر بيع 
املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا 
ايضا عند 344 الف دينار، يف حني بلغ سـعر الرشاء 340 
ألفا. وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فإن 
سـعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيـار 21 يرتاوح بني 
375 الف دينار و380 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال 
الذهب العراقي بني 345 الفاً و350 الف دينار.. ويساوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
الطاقـة  معلومـات  إدارة  أعلنـت 
األمريكية، امس االحد، أن صادرات 
العراق النفطية ألمريكا ارتفعت اىل 
مـا يقارب مـن 6 ماليـني برميل يف 

شهر ترشين االول املايض .
وقالت االدارة يف جـدول لها اطلعت 
عليـه ”الـزوراء“: إن ”العراق صدر 
مـن النفـط الخـام ألمريـكا خالل 
شـهر ترشين االول املايض 5 ماليني 
 192 ألـف برميـل وبمعـدل  و952 
ألـف برميـل يوميـا“، مرتفعـا عن 

شـهر ايلول الذي بلغـت الصادرات 
النفطيـة العراقية ألمريكا فيه نحو 
”1.5 مليون برميل وبمعدل 50 ألف 

برميل يومياً“.
وأضـاف أن ”العـراق صـدر النفط 
الخام ألمريكا خالل األسـبوع األول 
بمعـدل  االول  مـن شـهر ترشيـن 
188 الـف برميل يوميـاً، فيما صدر 
متوسـط 239 الف برميـل يوميا يف 
االسـبوع الثانـي، وصدر متوسـط 
155 الـف برميل يومياً يف األسـبوع 
”االسـبوع  أن  موضحـاً  الثالـث“، 

الرابع بلغ 187 الف برميل“.
الطاقـة  معلومـات  إدارة  وذكـرت 
األمريكـي أن ”العراق جـاء باملرتبة 
الخامسـة بأكرب مصدر ألمريكا بعد 
كل من كندا واملكسـيك والسـعودية 
وكولومبيـا، واملرتبـة الثانيـة عربياً 
بعـد السـعودية التي بلغـت األخرية 
شـهر  خـالل  ألمريـكا  صادراتهـا 
ترشيـن االول 10 ماليـني و509 الف 
برميل يوميا“، مبينة ان ”كندا جاءت 
باملرتبـة االوىل كأكثـر دول مصـدرة 

للنفط ألمريكا تليها املكسيك“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الكهربـاء، امس االحد، 
عـن تحقيـق زيـادة يف حجـم االنتاج 
تقـدر بــ 6 أضعاف عمـا كانت عليه 
يف عـام 2003، مؤكدة أن خسـائرها 
نتيجـة احتـالل عصابـات ”داعش“ 
لعـدد من املحافظـات بلغت 12 مليار 
دوالر، إضافة اىل حرمان املنظومة من 

6 آالف ميغاواط من الطاقة املتاحة.
وقـال الناطق باسـم الـوزارة، أحمد 
إن  صحفـي:  ترصيـح  يف  العبـادي، 
”الـوزارة تعد من أكرب الـوزارات التي 
عملـت عـىل تطويـر بناهـا التحتية 
خـالل املـدة املاضيـة، إذ بلـغ حجـم 
التطويـر 5 اىل 6 أضعـاف مـا كانـت 
عليـه يف عـام 2003، إذ كان اإلنتـاج 
يبلغ حينهـا 3400 ميغاواط، يف حني 
تجـاوز اآلن 21 ألفـا كطاقـة منتجة 
توزع بـني املواطنني يف عمـوم البالد، 
وكان لـدى العراق 6 آالف كيلومرت من 
الخطـوط الناقلة يف عام 2003، واآلن 
يتم الحديـث عن 32800 كيلومرت من 

الخطوط الناقلة“ .
وأضـاف العبـادي أن ”عـدم مواكبة 

اإلنتـاج الحـايل للطلـب يعـود لعـدة 
عوامل، منها النزوح املستمر اىل مراكز 
املـدن واالسـتمرار بتفسـيخ املناطق 
الزراعية والعشـوائية، وزيادة الطلب 

عىل اسـتهالك الطاقة نتيجـة لزيادة 
مقتنيـات االرسة ومقتضيات الحياة، 
وعدم وجود جهاز تقييس وسـيطرة 
نوعية يسـيطر عىل األجهـزة املوردة 

واملربوطة عـىل الشـبكة الكهربائية، 
وعـدم التقنني وعدم الوعـي بالكلفة 
الباهظة للطاقة التي تتكلفها صناعة 
الكهرباء، وبالتايل فإن االنتاج الحايل يف 

حال الرتشيد سيتكفل بتقديم كهرباء 
للمواطنـني لــ24 سـاعة يف عمـوم 
العراق، ولكـن اإلرساف والتجاوز عىل 
الشـبكة الكهربائية يرضان بساعات 

تجهيز الكهرباء“ .
وأشـار إىل أن ”مـا تعرضت لـه البنى 
املـدة  الكهربـاء  لقطـاع  التحتيـة 
املاضيـة، السـيما يف املحافظات التي 
احتلت مـن قبل عصابـات (داعش)، 
ترك أثراً كبرياً، إذ بلغت خسائر اإلنتاج 
يف املنظومـة يف تلك املحافظات 6 آالف 
ميغاواط مـن الطاقة املتاحة، إضافة 
اىل الخسـائر املادية التي تجاوزت 12 
مليار دوالر وفق بيانات ديوان الرقابة 
املالية نتيجة تدمـري بناها التحتية يف 

تلك املحافظات“.
ولفت العبـادي اىل ان ”إعادة التأهيل 
لهذا القطاع يف تلك املحافظات تتطلب 
رصد أموال بقيمة ما ترضر، إضافة اىل 
مبالغ تقديم الخدمة لعودة النازحني، 
وبالتايل تكفلـت الوزارة بمبالغ كبرية 
إلعـادة الكهربـاء لتلـك املحافظـات 
باالعتماد عىل الجهود الذاتية من قبل 

املالكات الفنية والهندسية“. 

بغداد/ الزوراء:
أكـدت وزارة الداخلية، امس االحد، أنها سـتكمل 
نهايـة العـام الحايل مـرشوع البطاقـة الوطنية 
بمرحلتـه االوىل، بعد وصوله لنسـبة انجاز بلغت 
96 %، وبلغ عـدد البطاقات املمنوحة للمواطنني 

اكثر من 19 مليون بطاقة.
وقال معـاون مدير شـؤون البطاقـة املوحدة يف 
الوزارة، محمد ناجي حسني، يف ترصيح صحفي: 
إن ”املـرشوع الوطني للبطاقة املوحدة سـينجز 
نهايـة العام الحـايل كمرحلة اوىل، بعـد تحقيقه 
نسـبة انجاز بلغـت 96 % وتوزيـع اكثر من 19 

مليون بطاقة وطنية موحدة بني املواطنني“ .
وأشـار حسـني اىل ”الغاء العمل بهويـة االحوال 
الشـخصية ورقيـا واعتمادهـا الكرتونيا يف 341 
دائـرة من خالل رقم وطنـي يف 17 محافظة، اي 
تغطيـة جميـع محافظات البالد من الشـمال اىل 
الجنوب، باسـتثناء محافظة نينـوى التي يجري 
العمـل فيها حاليا عىل اغـالق جميع دوائر هوية 
االحـوال املدنيـة والتوجه نحو البطاقـة الوطنية 

املوحدة“ .
وبني حسني ان ”املرشوع الوطني للبطاقة املوحدة 
يعـد من املشـاريع املهمة، وقد تـم تفعيل العمل 
فيهـا منذ 2016، إذ يعتمد عىل املعلومات بشـكل 

الكرتونـي بدال مـن الورقي، مما يصعـب اىل حد 
كبـري من تزويرها، اذ يتم طبـع البطاقة يف املانيا 
بمواصفات عالية الجودة، وتحمل رقما الكرتونيا 
لكل مواطن يربط بشبكة معلومات (الداتا)، التي 
تعطي معلومات كاملة عن الشـخص بعد عرض 
االبهام يف اجهزة القراءة التي تم توزيعها يف دوائر 
الدولة“. مؤكدا ان ”البطاقة املوحدة تسـقط بعد 

10 اعوام من منحها، الن شـكل صاحب البطاقة 
تتغري مالمحة بعد هذه املدة“ .

وتابـع ان ”من ابـرز املعوقات التـي تعاني منها 
املديرية الزخم الكبري الذي تشهده فروعها، وعليه 
قامـت باتخـاذ اجـراءات للحد مـن الزخم، وهو 
اعتماد الحجز االلكرتوني الذي يفتح عند الساعة 
الثامنة صباحا، ويكون هناك اقبال كبري من قبل 

املتقدمني يفوق الطاقة االستيعابية للعدد املحدد 
يف الفروع، وبالتايل فإن ذلك يشـكل ضغطا كبريا 

عىل املوظفني“.
ونـوه حسـني بـان ”املديريـة اعتمـدت حاليـا 
النظـام املناطقي يف عدد من الفروع التي تشـهد 
زخمـا، منها مديريـة مدينة الصـدر واالعظمية 
والكاظمية فضال عن مديريات اخرى، اذ تقسـم 
املناطـق اىل اقضية، وكل قضـاء يضم اربع نواح، 
وتكون مراجعة سـكان املنطقـة عىل مدى اربعة 
ايـام يف االسـبوع، بينمـا خصص يـوم الخميس 
السـتيعاب واقعيات الحيـاة، اي الطالق والزواج 
والوفاة، وذلك لإلسـهام بامتصاص الزخم داخل 
الفروع السيما خالل االشهر ايلول وترشين االول 
والثانـي، اذ تشـهد زخما كبريا بسـبب تسـجيل 
الطلبة يف املدارس“ . وعزا حسني الزخم يف الوقت 
الحايل اىل ”ظروف جائحـة كورونا وغلق الفروع 
ملـدة تجـاوزت 18 شـهرا، ألنها تشـهد تجمعات 
كبرية للمواطنني واعتماد بصمة االبهام التي تعد 
من مسببات نقل فريوس كورونا، اىل جانب تأخر 
منـح البطاقـة الوطنيـة يف العام املايض بسـبب 
تأخـر موازنة 2020، وقد وفرت املديرية البطاقة 
الوطنية حاليا وال يوجد هناك اي تأخر يف منحها 

للذين روجوا معامالتهم“.

2003@‚b»i@Ú„äb‘fl@“b»öc@6@Äi@Ú”b�€a@xbn„g@ÒÜbÌå@Â‹»m@ıbiãËÿ€a

∂Î˛a@Èn‹yã∑@ÚÓ‰†Ï€a@Ú”b�j€a@ Îãìfl@fib‡n◊a@á«Ïfl@Üá•@ÚÓ‹Çaá€a
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ÚÓ‹0a@÷aÏé˛a@¿@aÜÏ»ñ@›vé بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت مبيعات البنـك املركزي العراقي مـن العملة الصعبـة، امس االحد، 

لتسجل 172 مليون دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي شهد خالل مزاده لبيع ورشاء العمالت االجنبية 
استقراراً يف مبيعاته لتصل اىل 172 مليوناً و846 ألفاً و275 دوالراً، غطاها البنك 

بسعر رصف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر، مقارنة بيوم الخميس.
وذهبت املشرتيات البالغة 128 مليوناً و816 ألفاً و275 دوالراً، لتعزيز األرصدة 
يف الخارج عىل شـكل حواالت واعتمادات، فيما ذهـب املبلغ املتبقي البالغ 44 

مليوناً و030 ألف دوالر بشكل نقدي.
وأشـار املصدر إىل أن 20 مرصفاً قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، 

و19 مرصفاً لتلبية الطلبات النقدية، الفتاً إىل مشاركة 19 رشكة رصافة.

بغداد/ الزوراء:
كشف وكيل وزارة التخطيط، ماهر حماد جوهان، امس األحد، عن وجود 
سعي إلدراج مشاريع عمالقة يف موازنة 2022، متوقعاً قدرتها عىل تغطية 

النفقات االساسية، وان يكون عجزها اقل من موازنة العام الحايل.
وقـال جوهان يف ترصيح صحفي: إنـه ”باإلمكان ان توفـر موازنة العام 
املقبل قدرة اولية لتحريك االقتصاد الذي أُنهك من جائحة كورونا“، مشرياً 
اىل ان ”هناك سـعيا إلدراج املشـاريع التي لم تدخل حيز التنفيذ يف موازنة 
هذا العام ضمن موازنة 2022، السـيما تلك املشاريع العمالقة التي تتعلق 
بخدمـات الناس، كتوفري الدورات املركبة يف الطاقـة الكهربائية، والقطار 
املعلق، ومطـاري النارصية واملوصل، والبنى التحتية يف محافظة البرصة، 

فضالً عن استجابة رسيعة لذروة االختناقات يف املدن“ .
وأضـاف جوهان أن ”جميـع املحافظات بـدأت تتنفس الصعـداء لوجود 
موازنات تحرك مشـاريع البنى التحتية، كتلك التي تسـتوعب سوق العمل 

بأي مسمى وتريض الناس بما تقدم لهم من خدمات“ .
وبشـأن الدرجات الوظيفية، اشار جوهان، اىل ان ”اي موازنة لم تخُل من 
وجـود تلك الدرجات حتى يف اسـوأ الظروف“، مبينـا أن ”املوضوع مرتبط 
بمجلس الخدمة االتحادي وقدرة الدولة عىل استيعاب املزيد من املواطنني 

يف الخدمة العامة“.
واوضح وكيل وزارة التخطيط ان ”العراق بحاجة اىل برنامج االشغال الذي 
اقرتحـه الربملان، والذي يميض باسـتيعاب اكثر لقـدرات الوظيفة العامة 
املرتهلـة، ويفتح مسـارات لفرص عمـل اكثر اهمية ملواطنني بمسـتوى 
القطـاع الخاص املضمون، مع احساسـهم بأن تلـك الفرصة التي توفرت 
لهـم هي االفضل، وأنهم محميون اجتماعيـاً وصحياً من اي ظرف طارئ 

يمرون به“. 

بغداد/ الزوراء:
أفـاد رئيس إدارة التجـارة الخارجية يف محافظة ايالم، جميل شـوهاني، 
أكثر من مليون طن من سـلع وبضائع إىل العراق من أحد منافذ املحافظة 

خالل األشهر السبعة املاضية.
وقـال شـوهاني يف ترصيح صحفـي: إن القيمة املالية للسـلع والبضائع 
املصـدرة بلغت 521 مليونا، و 844 ألف دوالر أمريكي، بوزن مليون، و31 

طنا.
وأوضـح: أن معظم تلك املواد املصدرة هي زراعية، وكذلك مادة األسـمنت 
التـي تدخل يف البناء، مشـريا إىل تصدير هذه السـلع إىل العـراق عرب معرب 

مهران الدويل الحدودي.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة العمل والشـؤون االجتماعية، امس االحد، عن اسـتعدادها 
إلطـالق مرشوع ملنح قروض للعاطلني من الطبقات الهشـة، بما يمكنهم 

من فتح مشاريعهم الخاصة بالتنسيق مع املنظمة الدولية للهجرة.
وقالـت وكيلة الـوزارة، عبري الجلبـي، يف ترصيح صحفي: إن ”املشـاريع 
سـتخدم تلك الطبقة من املجتمع، ضمانا لالرتقاء بواقعهم وتقديم الدعم 
واالسـناد لهم، بمـا يتوافق مع اهداف الوزارة، لتدريب الشـباب العاطلني 
بدورات مهنية مختلفة وتوفري فرص عمل رسيعة لهم كاألكشـاك الثابتة 

او املتنقلة“ .
واشارت الجلبي اىل ”استمرار الوزارة بعمليات تطوير جودة قاعدة بيانات 
املسـتفيدين من شـبكة الحماية، ضمن خطة لتأمـني قواعد البيانات بما 
يضمـن عدم التداخـل بالعمل وبعثرة الجهود، ومن اجل تسـهيل مهمتها 
بربط بيانات املسـتفيدين مـن اعانة الحماية مع بيانـات وزارة التجارة، 

لغرض توزيع مفردات البطاقة التموينية االلكرتونية بينهم بسهولة“ .
وذكرت الجلبي ان ”الوزارة خصصت خطا ساخنا مجانيا لالستفسار عن 
القروض التي تمنحها والفئات املشمولة بها، وبرامج التدريب والتوظيف 
وتفتيش العمل واالجانب“، مؤكدة ”الزامها املواطنني باإلجراءات الوقائية 
 ،(PSR) عند مراجعة الوزارة او دوائرها، وتقديم كارت اللقاح او مسـحة

تنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية“.

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس االحد، منخفضا 

بنسبة (1.60 %).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليـوم امس كما 
ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (662.072.698) أسهم، بينما بلغت قيمة 

االسهم (815.006.203) دنانري. 
واغلـق مـؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امـس عـىل (579.3) نقطـة 
منخفضـا بنسـبة (1.60 %) عـن اغالقـه يف الجلسـة السـابقة البالـغ 

(588.71) نقطة.
وتم تداول اسـهم (31) رشكة من اصل (105) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (1923 رشكة).
وبلغ عدد االسـهم املشرتاة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق (86) 
مليون سهم بقيمة بلغت (72) مليون دينار من خالل تنفيذ (21) صفقة 

عىل اسهم (5) رشكات.
بينما بلغ عدد االسهم املباعة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (5) 
ماليني سهم بقيمة بلغت (25) مليون دينار من خالل تنفيذ (15) صفقة 
عىل اسهم رشكتني. يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة 
التداول االلكرتوني وااليداع املركزي منذ عام 2009، ويسعى إلطالق نظام 
التداول عرب االنرتنيت للمستثمرين، وينظم خمس جلسات تداول اسبوعيا 
من االحـد اىل الخميس، ومدرج فيه 105 رشكات مسـاهمة عراقية تمثل 
قطاعات املصارف واالتصاالت والصناعة والزراعة والتـأمني واالسـتثمار 

املايل والسياحة والفنادق.

@172@ÏÆ@…ÓjÌ@Ú‹‡»€a@Üaçfl
ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl

@Êdìi@fiáßa@·è•@¡Ó�Én€a
2022@Ú„åaÏfl@¿@ÚÓ–Ó√Ï€a@pbuäá€a

@…‹é@Â†@ÊÏÓ‹fl@ÏÆ@äáóm@ÊaãÌg
÷aã»€a@∂g@…ˆbõiÎ

@ÚÓ€Îá€a@Òãv:a@…fl@’è‰m@›‡»€a
µ‹†b»‹€@üÎã”@÷˝†�
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@ÈjÓmãm@Û‹«@≈œb±Î@kÁâ€a@Âfl@ÚÓ‡◊@6ìÌ@÷aã»€a
ã–ñ˛a@Êá»æa@ÒåbÓy@¿@Ôæb»€a

fiÎ˛a@ÂÌãìm@¿@bÿÌãfl˛@ÚÓ�–‰€a@÷aã»€a@paäÜbñ@ b–mäa

 بغداد/ الزوراء:
بارشت الدائرة اإلدارية واملالية يف وزارة املالية بإصدار األوامر اإلدارية الخاصة 
بتعيـني املفصولني السياسـيني ومحـارض احتسـاب مدة الفصل السـيايس 

واملشمولني بقانون املؤسسة.
وذكر بيان للوزارة تلقت ”الزوراء“ نسـخة منـه: ان ”الدائرة أصدرت 30 أمراً 

وزارياً خالل شهر ترشين الثاني من العام الحايل“.
وأضـاف ”فيمـا تم اصدار 154 أمـراً وزارياً بتعيني موظفـني عىل مالك هيئة 
التقاعد العامة كوجبة اوىل خالل الشهرين املاضيني بناٍء عىل توزيع وموافقة 
األمانـة العامـة ملجلس الوزراء“. وتابـع البيان ”كما تمـت املصادقة عىل ٧٢ 
محرض احتسـاب والتـي تعترب مدة الفصل السـيايس“. وأكدت دائـرة املالية 
”عىل استمرارها يف انجاز كل معامالت املفصولني السياسيني حرصا عىل منح 

هذه الرشيحة املهمة حقوقهم كافة“.

بغداد/ الزوراء:
حـددت وزارة الصناعة واملعادن رشوط منح القروض للمشـاريع الصناعية، 
فيمـا أكـدت اتخاذ إجـراءات للحد من الفسـاد بإنجـاز املشـاريع يف القطاع 
الخـاص. وقال مستشـار الـوزارة لشـؤون التنمية، قيرص أحمد الهاشـمي، 
وفقاً ملا جـاء بوكالة األنباء العراقية ”واع“: إن ”املـدن الصناعية قيد اإلنجاز 
واملدن الصناعية الداخلية ليس لها عالقة باالتفاقية األردنية العراقية املرصية 
حيث هناك املدينة االقتصادية وليست الصناعية والتي تشمل مدينة صناعية 

ومدينة تبادل تجاري ومنطقة حرة“.
وأضـاف الهاشـمي أن ”هنـاك مدينـة صناعية يف األنبـار ومدنـاً صناعية يف 
النارصية والبرصة ومدينتني صناعيتني يف النجف األرشف وكربالء املقدسة“، 
موضحاً أن ”املدينة الصناعية عبارة عن رقعة جغرافية محددة مساحتها ذات 
سـور ويتم إنشـاء البنى التحتية واللوجستية لها ومن ثم يعلن عنها كفرصة 
اسـتثمارية من قبل مطور وهو شـخص مسـتثمر يعلن عن توفر مساحات 

حسب الرقعة الجغرافية إلنشاء مصانع ومعامل حسب رغبة املواطنني“.
ولفت إىل أن ”البيئة االسـتثمارية يف العراق تكاد تكون واضحة حسب الورقة 
البيضاء التي أعلن عنها الكاظمي، وفيها تسهيالت كبرية والتي تمنح قروضاً 
للمرشوع املعلن عنه كما تعفى من الرضائب والرسوم والجمارك ملدة 5 سنوات 
وتعفى الخطوط اإلنتاجية التي تسـتورد من الرضائب والرسوم وتعفى املواد 
اإلنشـائية األولية من الرضائب والرسـوم، كما أن املنتج إذا تمكن من تحقيق 

االكتفاء الذاتي يكون خاضعاً لحماية املنتج الوطني“.
وأشار إىل أن ”القطاع الخاص العراقي وطن صناعته يف الدول املجاورة بسبب 
النظـام السـابق أو األحـداث التي مر بها البلد من االسـتحواذ عـىل العقارات 

لرجال األعمال والتجار أو فرض مشاركة عليهم“.
كمـا لفـت إىل أن ”هناك طبقـة يف املجتمع مـن القطاع الخـاص تعتاش عىل 
اخرتاق القوانني مسـتغلة نفوذها وأخرى ليـس لها إنتاج بل هي تعتاش عىل 
بيـع املرشوع فقط لذلـك هناك إجراءات للحـد من هؤالء منها إلغاء السـلف 
التشغيلية وإلزام املستثمر بتنفيذ 25 % من املرشوع قبل البدء بمنحه القرض 
واعتمـاد مبدأ النافذة الواحدة برشطها ورشوطها وعنوانها من تقديم الطلب 
وإكمال اإلجراءات وتحديد سـقف زمني السـتكمال اإلجازات واملوافقات من 

منح القروض التي يعلن عنها“.

@ãflaÎc@äaáñg@ãíbjm@ÚÓ€bæa
µÓébÓè€a@µ€Ïó–æa@µÓ»m

@|‰fl@¬Îãí@Üá•@ÊÜb»æaÎ@Ú«b‰ó€a
ÚÓ«b‰ó€a@…Ìäbì‡‹€@üÎã‘€a
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@ÜaáÃi@Ú„bflc@ÒäaÜg@ZÔ‹«@fibª
kÌäán€a@fiaçn«a@päã”Î@?n€b”c

بغداد/ متابعة الزوراء
اكـد املدرب، جمال عيل: ان ادارة نـادي امانة بغداد اقالتني ولم تكن اسـتقالة من قبيل، 
حيث كنت اطمح مع الجهاز الفني املسـاعد إلعـادة ترتيب األوراق، لكن يف األخري القرار 

يخص اإلدارة وأحرتمه.
واضاف: ان الوضع العام ال يرس واألجواء غري نقية وبالتايل أعلنت اعتزايل التدريب بشكل 
نهائـي وقـراري ال رجعة فيه، حان وقت الراحة واالبتعاد عـن التدريب، العمل يحتاج إىل 
ظروف ومناخ جيد وهذا من الصعب توفريه، باإلضافة إىل قناعتي الشـخصية برضورة 

وضع حد ملسريتي التدريبية وفسح املجال للمدربني الشباب.

ãºcÎ@ã–ñc

Ô»Ój�€a@È»öÏ€@’Ìã–€a@áÓ»Óé@äÏ‘ó€a@äÏËªÎ@—‹Ç@Ícái@bfl@›‡ÿ‰é@Z›ìÓ‰í

@—‹fl@¿@÷aã»€a@›rø@›j‘nèÌ@ÚÓjæÎ˛a@Ú‰v‹€a@êÓˆä
pb�ì‰æa@Úzœbÿfl

بغداد/ حسام عبد الرضا
تمسـك نادي الرشطـة بصدارة 
الدوري  املمتاز لكرة اليد بانتهاء 
مـن  الثالـث  الـدور  مباريـات 
املرحلة األوىل بعد تحقيقه الفوز 
الثالـث عىل التـوايل عـىل فريق 
الكوفـة بـ 31 هدفا مقابل 21 ، 
وأدار املباراة الحكمان االتحادييا 
عيل صالح وحيدر فالح للساحة 
عبـد  ومؤمـن  سـعد  ومحمـد 
الكريم للطاولـة. وحافظ فريق 
دياىل عـىل املركز الثانـي بفوزه 
السـهل خـارج ارضـه عىل عىل 
فريـق الكـوت القابـع باملركـز 

األخري بــ 32 هدفـا مقابل 18 
ويتخلف الفريق بفارق األهداف 
عن املتصـدر. بينما حقق فريق 
الجيـش الفـوز بشـق االنفـس 
الشـعبي  الحشـد  فريـق  عـىل 
بفـارق اربعة اهـداف وبنتيجة 
26 هدفـا مقابل 24 الذي احرج 
بطل الدوري، وكان ندا له طيلة 
املبـاراة، فريق الجيـش باملركز 
الثالث بـ 6 نقاط من مباراتني، 
وقـاد املبـاراة الثنائـي القـاري 
بسام عبد الحمزة وسامر مهدي 
إبراهيم واسامة  للساحة وبالل 

سامي للطاولة.

بغداد/ محمد حمدي
بحضور رسمي وجماهريي كبري، افتتح وزير 
الشـباب والرياضـة عدنان درجـال  متحف 
ورضيح الراحل عمو بابا بعد اعادة تأهيلهما 
من قبل مـالكات وزارة الشـباب والرياضة، 
وشـهد الحفـل تواجـد عـدد من املسـؤولني 
والعبي املنتخب الوطني العراقي بكرة القدم 
واندية الدوري املمتاز بكرة القدم.. وتم خالل 
االحتفاليـة تكريـم املنتخـب األوملبـي بكرة 
القدم بمناسبة تأهله اىل نهائيات آسيا تحت 
23 عاما، والفائزين ضمن مهرجان مسابقة 

االعمال الثقافية اإللكرتونية. 
وبني درجـال: ان الرصح بداللتـه التاريخية 
الكبـرية يعـد اضافـة مهمـة ملجمـع ملعب 
الشـعب الـدويل وواجهـة حضاريـة تجسـد 
حقبـة مهمة مـن عمـر الرياضـة العراقية 
فضـال عن كونه ردا جميال باسـم جماهرينا 
الرياضيـة إلحدى الشـخصيات الكبرية التي 
تركـت بصمتها عـىل املسـتطيل االخرض اىل 
اليوم وتتجسد باسم الراحل الكبري عموبابا. 

مضيفا: ان االفتتاح اردنا له ان يكون متزامنا 
مع الذكرى 55 الفتتاح ملعب الشـعب الدويل 
يف يـوم االحد 6 ترشين الثاني 1966 بحضور 
جماهـريي كبـري جدا مـأل مدرجـات ملعب 
الشـعب الدويل الذي كان يعـد واحدا من اكرب 
املالعـب يف الرشق االوسـط ملشـاهدة مباراة 
افتتـاح امللعب التي كانت بـني منتخب بغداد 
االهـيل ونـادي بنفيـكا الربتغايل بطـل اندية 

اوروبا . 
واضاف درجـال: ان مالكات وزارة الشـباب 
والرياضـة واصلـت الليـل بالنهـار بأعمـال 
تأهيـل متحف وقرب شـيخ املدربني عمو بابا 
بالقرب من ملعب الشعب الدويل، وتم انجازه 
عىل اكمل صـورة توازي االضافات واملتاحف 
ان  مبينـا:  العامليـة.  املنشـآت  يف  املوجـودة 
الـرصح املتكامـل يحتـوي عـىل مسـاحات 
خرضاء وقاعات عرض متكاملة ستسـتقبل 
زوارهـا بفخر واسـتذكار جميلـني للرياضة 
لحقـب  وتوثيـق  العراقيـني  والرياضيـني 

تاريخية مهمة.

@Û‹«@…i6m@ıaãõ©a@ÒäbrÓ‘€a@áÌ
äÎá€a@kÓmãm@fiÎáu@Òäaáñ

@|ÌãöÎ@—znfl@|nn–Ì@fibuäÜ@Êb„á«
@›ÓÁdn€a@ÒÜb«g@á»i@bibi@Ï‡«@›yaã€a

بغداد/ الزوراء
عدسة/ سيف الكعبي

اكد مـدرب فريق القوة الجويـة بكرة القدم، 
رايض شنيشـل، ان كل مدرب لـه الرشف ان 
يكـون جزءا من هذا النـادي العريق من اجل 

اضافة مجد وإنجاز شخيص .
واضاف: اقدم التحية ألحمد خلف لشـجاعته 
يف التصدي للمسؤولية وعملنا سيكون مكمال 
لعملـه. موضحا: كل الالعبـني محط احرتام 
وتقدير ورسـالتي لهـم ان يـؤدوا واجباتهم 
ويقدموا ماعليهم واملنافسة ستكون رشيفة 

فيما بينهم .
وتابـع: اتمنى من جمهور القـوة الجوية أن 
يضعـوا مصلحة النادي فـوق كل يشء وهم 
العامـل الرئيـيس يف عودة الفريـق اىل وضعه 

الطبيعي .
وسـمت الهيئة االدارية لنـادي القوة الجوية 
الريايض املدرب رايض شنيشل لقيادة  الفريق 
األول خلفاً للمسـتقيل احمد خلف لقيادته يف 
بطولتي الدوري املمتاز وكأس العراق، فضال 

عن دوري أبطال اسيا.
وقـال مديـر املكتب اإلعالمـي لنـادي القوة 
الجويـة الريايض عالء محمـد إن ” اجتماعا 
عقد ظهر امـس األحد ، جمع الهيئة االدارية 
للنادي واملدرب رايض شنيشل تم فيه اإلتفاق 
عىل كل التفاصيل لقيادة عش الصقور ومن 

ضمنها األمور الفنية للفريق“.
وتابـع محمد أن ” الكادر املسـاعد سـيتألف 
من نزار أرشف وجبار هاشـم وصالح حميد 
مدربـا لحراس املرمى، مع االبقاء عىل املدرب 
املساعد جاسـم محمد غالم، والتونيس أيمن 

الحبيبي مدربا للياقة البدنية“.
وأشار إىل أن ” الكادر التدريبي بقيادة املدرب 
رايض شنيشـل قـاد الوحـدة التدريبية األوىل 
لـه يف ملعـب نادي القـوة الجويـة الريايض، 
عرص امـس األحد تحضـريا ملباراتـه املقبلة 
امام فريق نفط ميسـان والتي سـتقام يوم 
األربعاء املقبل عند السـاعة السابعة وخمس 
عرشة دقيقة لحسـاب دور الـ٣٢ من بطولة 

كأس العراق“.

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
استقبل رئيس اللجنة األوملبية الوطنية العراقية، 
رعـد حمـودي، بمكتبـه صبـاح امـس االحـد، 
الدكتور حيدر رحيم ممثل العراق بملف مكافحة 
املنشطات، مدير عام دائرة الطب الريايض بوزارة 

الشباب والرياضة.
وبحث الجانبان أبرز املعطيات املحلية والقارية 
والدولية يف ملف مكافحة املنشـطات والعقاقري 
املحظـورة رياضياً.واسـتمع حمـودي إليجـاز 
عرضـه الدكتـور رحيـم بصدد آخـر املعتمدات 
الدوليـة ملكافحة املنشـطات، كما قـدم لرئيس 

اللجنة األوملبية النسـخة الرسمية املعتمدة من 
الئحة مكافحة املنشـطات العراقية واملسـتّقة 
نصوصها بالكامـل من مدّونـة لجنة مكافحة 
املنشطات الدولية للعام 2021. وأوضح رحيم: 
ان هـذه املدّونـة يعـاد النظـر بفقراتهـا مـرة 
واحـدة كل خمسـة أعـوام وذلك عـىل وفق ما 
تفـرزه التجربة األوملبيـة العاملية من مخالفات 
أو أسـاليب جديدة قد تسـتلزم التغيـري يف بنود 
املدّونـة الدولية.مـن جانبـه، رّحـب حمـودي 
بزيارة ممثل العراق بملف مكافحة املنشـطات 
مثّمنـاً دوره يف التصـدي أليـة مخالفـات قـد 
يرتكبهـا الرياضيـون العراقيون بهـذا الصدد.

ودعـا حمـودي جميـع الرياضيـني ومجالـس 
إدارات االتحادات الوطنية، وجميع املؤسسـات 
الرياضية العراقية اىل التعاون الجاد والبّناء من 
أجـل تنفيذ وترصني مفـردات الالئحة العراقية 
ملكافحة املنشـطات، وإحرتام بنودها بما يضع 
األداء الريـايض العراقي بالجانب األمني والبعيد 

عن آفة املنشطات والعقاقري املحظورة.

@⁄bjì€a@ıb”áñc@‚á‘nÌ@ëaÏæa@äÏè€aÎ@—»ö˛a@ıaãflbéÎ@ÙÏ”˛a@Ú†ãì€a
@åbn‡‡‹€@Âflbr€a@äÎá€a@pbèœb‰fl@¿@Òıaã”

بغداد / صالح عبد املهدي 
املمتـاز  الكـرة  دوري  عجلـة  تواصـل 
الثامنـة   املحطـة   لتجتـاز  دورانهـا  
بمشـاركة 20 فريقا تلعب بينها بنظام 
الدوري العام  مـن مرحلتني.. (الزوراء) 
تابعـت املعطيات التي شـهدها  الدوري  
بعـد احـدث املسـتجدات لتخـرج بهذه 

املحصلة: 

@ÙÏ”¸a@Ú†ãì€a@
نجح الرشطة يف االنفراد  بصدارة جدول 
ترتيـب فـرق الـدوري بانتهـاء الجولة 
الثامنة جامعا 22 نقطة مسـتفيدا  من 
فوزه عىل رشيكه السـابق القوة الجوية 
بهدف دون مقابل  وسط  عرض حمايس  
مثري  ومدرجات تلونت باالخرض واالزرق  
ليرتاجـع الصقـور اىل مركـز الوصافة ، 
ولالمانة فإن الرشطة ابرق للجميع بانه 
قادم بقوة  للمنافسـة عىل اللقب بعد ان 
اسـتحوذ  عىل عنارص القـوة  فهو اليوم 
الطـرف االكثر فـوزا  واالقـوى هجوما 
وهـو الوحيد الذي لم يتعرض للخسـارة 
حتـى اآلن يف الوقـت الـذي يواصـل فيه 
الـزوراء زحفه  نحو القمة محققا فوزه 
الرابـع عىل التوايل  والـذي جاء هذه املرة 
عىل حسـاب ضيفه اربيـل بهدف احتاج  
الهـواري الطويـل 90 دقيقة لتسـجيله 
بعـد ان قدم  ابنـاء القلعـة عرضا قويا 
قارعـوا فيـه مضيفهم املعـزز بحضور 
جماهـريي  بقي يهتف للفريق حتى بعد 
انتهـاء املباراة. امـا رابع املربـع واعني 
نفط الوسط فقد واصل تراجعه للجولة 
الثانيـة تواليا وخرس امـام جاره النجف 
بهـدف ألمجـد رايض جـاء مـن عالمـة 
الجزاء يف صورة مستنسخة ملباراة غزالن 
البادية امام زاخو  يف الجولة السادسة . 

 ¬Ïj:a@…iãfl
تطيـح  التـي  الخطـر  مواقـع  يف  امـا 
االوىل فمـازال  الدرجـة  اىل  باصحابهـا  
سـامراء يتذيل جدول الرتتيب  بنقطتني 
فقـط  مـن تعادلـني وسـت خسـارات 
لتسارع ادارة الفريق اىل االتصال بمدربه 
املسـتقيل احمد كاظم  لثنيـه عن قراره 
فنجحـت بذلـك بانتظـار مـا يمكـن ان 
يفعله  إلنقـاذ  فريقـه يف االدوار املقبلة 
، ويف املركـز قبل االخري يقبـع الديوانية 

الذي خرس امام النفط مبقيا عىل رصيده 
السابق البالغ اربع نقاط يسبقه بفارق 
االهداف  امليناء الذي يمر  بموسم  صعب 
لـم يتـذوق فيه طعـم الفوز حتـى اآلن  
تحـت وطأة  تجديد صفوفـه  اثر هجرة  
معظم نجومه اىل الفرق االخرى مما نتج 
عنه  االطاحة بمدربه السابق قيص منري  
واناطـة املهمـة مؤخـرا لعمار حسـني. 
امـا رابـع الفـرق التـي تتذيـل الالئحة  
فهو القاسـم بخمس نقـاط من خمس 
تعـادالت وثالث خسـارات  بال فوز وهو 
يتبـادل مركزه مع الكرخ الـذي يتقدمه 

بفارق االهداف فقط .

@“aáÁaÎ@pbÌäbjfl
حسمت  حتى اآلن نتيجة  79 مباراة  مع 
ارجاء مباراة الـزوراء وضيفه الديوانية 
اىل وقـت الحق ومـن بني تلـك املباريات 
بقـرار  انتهـت  مباريـات  ثـالث  هنـاك 

اتحادي  وهي النجف عىل الديوانية لعدم 
ايفاء  االخـري بالتزاماته تجاه املحرتفني 
والطلبة عىل الديوانية إلرشاك الديوانيني 
العبا  غري مسـجل ثم  القوة الجوية عىل 
نوروز  لدخول جماهري االخري  ورفضهم 
الخروج من امللعب قبل السـماح بدخول  
نسبة 30 باملائة  من الجمهور ، وشهدت 
بينهـا   هدفـا   160 تسـجيل  املباريـات 
151 هدفـا فعليا و9 اهـداف عىل الورق 
بقرارات  اتحادية كما اسلفنا ، وسجلت 
االهـداف بواقع 12 يف الدور االول و14 يف 
الدور الثاني  ومثلها يف الدور الثالث  و18 
يف الـدور الرابع  و26 يف الـدور الخامس  
و23 يف الـدور السـادس  و28 يف الـدور 

السابع  و16 يف الدور الثامن .

@“aáÁ@ëaÏæa
عـىل صعيـد اللقـب الشـخيص مـازال 
املحـرتف السـوري يف صفـوف الرشطة 

محمـود املـواس  يقـدم عروضـا رائعة 
اهلته ليكون واحدا من افضل املحرتفني 
يف دوري املوسـم الحـايل بداللـة  تصدره 
الئحـة الهدافـني برصيد  6 اهـداف مع 
اجادتـه لتنفيذ الركالت الحـرة املبارشة  
بشـكل رائع عىل طريقة الكبار، ويالحق 
املـواس اثنني مـن املهاجمـني البارزين  
يف املوسـم الحـايل ولكل منهما خمسـة 
اهـداف، اولهمـا  املحـرتف الجزائري يف 
صفوف الـزوراء  الهواري  الطويل  الذي 
قدم نفسـه كواحد من افضل املحرتفني 
هـو االخـر  والثانـي مهاجـم الكهرباء  
مهيمن سليم مالخ  الذي تعرض إلصابة  
ابعدته عن مباريـات فريقه االخرية. اما  
يف املركز الثالث  فنجد اربعة العبني  لكل 
منهم اربعة اهداف يتقدمهم ثنائي نفط 
البرصة حيدر عبد الرحيم واحمد فرحان 
اىل جانـب العب نفط الوسـط مهند عبد 

الرحيم  والعب نوروز اسو رستم .

@táznm@‚b”ä¸a
االكثـر فوزا هـو الرشطة لفوزه بسـبع 
مباريـات مـن اصل 8  عـىل العكس من 
فرق الكرخ والقاسـم وامليناء وسـامراء 
التي لم تفز حتى اآلن. اما االقل خسـارة 
فهو الرشطة  الذي لم يتعرض  للخسارة 
حتى اآلن يعاكسـه سـامراء الذي خرس 
سـت مباريـات دفعة واحـدة. اما اقوى 
هجوما فهو الرشطة الذي سجل العبوه 
16 هدفـا بينما لم تسـجل فـرق النفط 
والكـرخ  وامليناء وسـامراء  وسـجل كل 
منها اربعة اهـداف فقط، وتميز الزوراء 
والقـوة الجوية بأنهما يمتلـكان افضل 
خـط دفاع حيـث لـم تدخـل مرمى كل 
فريق  إال ثالث كرات بينما  كان الديوانية 
كريمـا مع خصومه فدخلـت مرماه 14 

كرة منها ست كرات عىل الورق .

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
نظم قسـم اإلعالم واإلتصال الحكومي يف وزارة 
الشـباب والرياضة محارضًة عـن التحقق من 
مصـادر االخبار وذلك عـرب املنصة اإللكرتونية 
fcc وبمشـاركة عـدد مـن موظفـي القسـم 
والـوزارة واملهتمني بهذا الشـأن، وحارض فيها 
الدكتـور مسـلم عباس هاشـم، املوظف يف قسـم 

املوهبة الرياضية يف كربالء املقدسة.
وتناول املحارض نماذج صناعة االخبار والتحقق من مصداقية املحتوى 
االعالمي واسـتعرض مجموعة مـن اهم االدوات املتاحـة عىل االنرتنت 
التـي يمكنهـا مسـاعدة الصحفيني عـىل القيـام بالتحقـق يف عملهم 
اليومـي، مسـتعرضا دليل التحقق مـن مصادر االخبـار ودليل االتحاد 

الدويل لجمعيات ومؤسسات املكتبات.
وشـهدت املحارضة يف ختامها مداخالت وأسئلة من خالل فسح املجال 
للمشاركني الذين اشادوا باملحارضة واملحارض واملعلومات التي حصلوا 
عليها، مقدمني شكرهم إلعالم وزارة الشباب والرياضة عىل تنظيم هذه 

املحارضات واالنشطة التي تتعلق بالجانب اإلعالمي.
 ******************

العدد الثالث والخمسون من صحيفة الريايض التي 
تصـدر عن االتحـاد العراقي للصحافـة الرياضية 
رأى النور امس االحد، وتضمن العديد من املقاالت 
واالخبـار واملواضيع الخاصـة برياضة كرة القدم 
وبقيـة األلعاب األخرى التي زينت بأقالم صحفية 
مرموقة، خالص االمنيات ألرسة الصحيفة الرائعة 

بمواصلة النجاح يف قادم. األيام.

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
البطلة،  العراقية  الالعبة  حققت   
يف  الذهبية  امليدالية  رضا،  تريفا 
وذلك  بالجوجيستو  العالم   بطولة 
عىل  النهائي  النزال  يف  فوزها  بعد 
الالعبة اليونانية ديميرتا ثيودورو يف 

ختام منافسات وزن 63 كغم. 
رئيس االتحاد العراقي للجوحيستو، 
الدكتور مخلص حسن، ويف ترصيح 
احراز  ان  قال:  االعالمي،  للمكتب 
البطلة تريفا لذهبية العالم يعد فخراً 
كبرياً لرياضة الجوجيستو يف العراق 

مزيد  لبذل  وزمالئها  لالعبة  وحافزاً 
من الجهود لتحقيق إنجازات جديدة 

يف البطوالت املقبلة.  
العراقية  الالعبة  تأهلت  وقد  هذا 
العالم  بطولة  لنهائي  رضا  تريفا 
أقوى  عىل  الفوز  حققت  ان  بعد 
االماراتية  الالعبة  منها  املنافسات 
والكازاخستانية  السعيدي  جود 

آديليا أوشوروفا.
تجدر االشارة اىل ان البطولة إستمرت 
ثالثة أيام باستضافة مدينة أبو ظبي 

يف االمارات العربية املتحدة.
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أكد العب الوسط األملاني توني كروس، أنه من الرضوري اللعب 
ريال  فريقه  معقل  برنابيو  سانتياجو  يف  دائما  جيد  بشكل 
رايو  لواحد عىل  بهدفني  الفوز  يف  بعد مساهمته  وذلك  مدريد، 

فايكانو واالنفراد بصدارة الليجا.
األول:  الهدف  فيها  سجل  التي  املباراة  عقب  كروس  ورصح 
”الفوز هو دائما األهم بالنسبة يل. كان بإمكاننا حسم اللقاء 
يف الشوط الثاني لو نجحنا يف تسجيل الهدف الثالث، بعد فرص 
كريم وماركو، لكن لم يقف التوفيق إىل جانبنا، وبالتايل عانينا 
مباراة  من  قادمني  كنا  ألننا   1  -  2 الفارق  تقليص  بعد  قليال 

صعبة يف دوري األبطال“.
الربنابيو، هذا  يف  دائما بشكل جيد  اللعب  الهام  وأضاف: ”من 
األمور  لندرس  اآلن  امللعب.  إىل  تأتي  التي  الجماهري  ينتظره  ما 
التي علينا تحسينها، لكننا سعداء بما حققناه، لقد فزنا بـ5 

مباريات وتعادلنا يف واحدة خالل آخر 6 مباريات“.
فينيسيوس  الربازييل  بالفريق،  زميله  أداء  كروس  وامتدح 
جونيور، قائال: ”دائما ما يلحق الرضر باملنافس وهو يساعد 

الفريق كثريا“.
الفوز  يف  بنزيما  كريم  الفرنيس  زميله  فرص  بخصوص  أما 
بجائزة الكرة الذهبية، قال: ”الجوائز الفردية ال تهمني كثريا، 
أعلم ما يقدمه كريم كل يوم يف التدريبات ويف املباريات، وكيف 
هذا  يف  النجاح  كل  يستحق  إنه  يلعب.  وكيف  بجسده  يعتني 

العالم لكن بالنسبة يل األهم هو ما يفعله مع الفريق“.
فوزه  بعد  نقطة  بـ27  الليجا  جدول  مدريد  ريال  ويتصدر 
الذي  الوصيف  سوسيداد  ريال  عن  بنقطتني  ليبتعد  رايو،  عىل 

تعادل مع أتلتيك بيلباو، بينما يأتي إشبيلية 
خلفهما بـ24 نقطة وخلفه أتلتيكو مدريد 
برشلونة  يحتل  بينما  نقطة،  بـ22  رابعا 
جهة  من  نقطة.  بـ17  التاسع  املركز 
أنشيلوتي،  كارلو  اإليطايل  أشاد  اخى 
املدير الفني لريال مدريد، بفريقه عقب 
 2) بنتيجة  فايكانو  رايو  عىل  الفوز 
الدوري  من  الـ13  الجولة  يف   ،(1  -

يف  أنشيلوتي،  وقال  اإلسباني. 
ترصيحات أبرزتها صحيفة ماركا 
إننا  قول  املبالغة  كنا اإلسبانية: ”من 
فريًقا  كنا  لقد  التعادل.  ئًعا نستحق  ا ر
أهداف.   6 أو   5 تسجيل  3 يمكنه  إنها 

نقاط مستحقة“.
كل  تحليل  ”عليك  ء وأضاف:  يش
دقيقة   80 أول  املباراة.  كانت جيدة يف 
املوسم، لكن للغاية لنا. إنها أفضل ما يف 
كل لم نتمكن من حسم اللقاء  رغم 

الفرص التي صنعناها“.
أن  املنطقي  ”من  ن وتابع:  يكو
الخوف  من  القليل  ما هناك  عند
 10 قبل  هدًفا  ئق يسجلون  قا د
لعبنا  لقد  النهاية.  جيًدا، وأنا من 

كرة سعيد جًدا. من الطبيعي أن  يف  نعاني 
القدم“.

أداًء  يقدم  يلعب  كان  كلما  أسينسيو؟  ”ماركو  وواصل: 
اللعب كجناح بسبب جودته، ويمكنه  إنه يستطيع  جيًدا. 

أيًضا اللعب كالعب وسط. هذا مهم لهذا الفريق“.
متعًبا  بنزيما  كريم  رأيت  لقد  أقل؟  تغيريات  ”إجراء  وأكمل: 
للغاية لذا أردت منحه بعض الراحة. باإلضافة إىل ذلك، لم يكن 

لدينا العبان مهمان مثل فالفريدي ومودريتش“.
واختتم: ”وضع برشلونة؟ ال يمكنك أن تكون سعيًدا بمشاكله. 
أتمنى حظا سعيدا لتشايف. من املفاجئ أن يتخلف الربسا عن 
الركب يف الليجا، لكنه يستطيع العودة. الدوري طويل جًدا وال 

تحتاج 100 نقطة كي تكون بطال“.

مدربه  اإلنكليزي  سيتي  نوريتش  أقال 
عىل  فوزه  من  ساعات  بعد  فاركي  دانيال 
يف  له  انتصار  أول  ليسجل   2-1 برينتفورد 

الدوري اإلنكليزي املمتاز هذا املوسم.
العمر  من  البالغ  األملاني  املدرب  وتعرض 
بعد  متزايدة  لضغوط  عاًما   45
الكناري  جزر  فريق  فشل 
من  بأي  الفوز  يف 
العرش  مبارياته 
بعد  االفتتاحية 
عودته إىل الدوري 
ي  نكليز إل ا

املمتاز.
املدير  وقال 
يض  يا لر ا
ت  ر ا ستيو
يف  ويرب 
”يف  بيان: 

ما  أفضل  بتقديم  املطالبة   استمرار  ظل 
القرار  هذا  يكن  لم  القدم،  كرة  لنادي  لدينا 

سهالً“.
وأضاف: ”أعرف مدى إرصار دانيال وطاقمه 
الحايل  الوقت  أن  نشعر  لكننا  النجاح،  عىل 
أنفسنا  لنمنح  للتغيري،  املناسب  الوقت  هو 
الدوري  أفضل فرصة لالحتفاظ بوضعنا يف 

املمتاز.“
وأضاف: ”من املهم أن نتطلع اآلن إىل األمام. 
وطريق  متبقية  الدوري  يف  مباراة   27 لدينا 
طويل لنقطعه يف املوسم الحايل. نحن نعلم 
يف  البدء  عىل  فريقنا  داخل  القدرة  لدينا  أن 

جمع النقاط“.
ماتياس  هديف  بفضل  الفوز  من  الرغم  عىل 
جزر  فريق  ظل  بوكي،  وتيمو  نورمان 
الكناري يف املركز األخري برصيد خمس نقاط 

من 11 مباراة.
انضم فاركي إىل النادي عام 2017 وقاده اىل 

دوري االضواء عام 2019 ومن ثم 2021.
كان وّقع عىل عقد ملدة أربعة أعوام يف تموز/

يوليو الفائت.
فاركي هو رابع ضحية يف الدوري اإلنكليزي 
تشيسكو  رحيل  بعد  املوسم،  هذا  املمتاز 
بروس  وستيف  واتفورد  مدرب  مونيوز، 
سانتو  إسبرييتو  ونونو  نيوكاسل  مدرب 

مدرب توتنهام.

حققت روسيا لقب النسخة األوىل من ”كأس 
بييل جني  كينغ“ املخصصة ملنتخبات السيدات 
يف كرة املرضب والتي كانت تعرف سابًقا تحت 
مسمى كأس االتحاد، بفوزها عىل سويرسا من 
املقام يف  النهائي  الزوجي يف  دون خوض مباراة 

العاصمة التشيكية براغ.
كاساتكينا  داريا  تفوقت  الفردي،  مباريات  أوىل  يف 
بنتيجة   (39) تيخمان  جيل  عىل  عاملًيا   28 املصنفة 

2-6، 4-6 يف غضون ساعة و20 دقيقة.
يف الثانية، كانت املنافسة أكثر احتداًما بعد أن تقدمت 
أوملبياد  ذهبية  حاملة  بنتشيتش  بليندا  السويرسية 
3-6، إال أن  17 عاملًيا  طوكيو هذا الصيف واملصنفة 
ليودميال سامسونوفا (40 عاملًيا) عادت لتفوز بآخر 

مجموعتني 3-6 و4-6 بعد ساعتني و22 دقيقة.
وألغيت نسخة 2020 بسبب تداعيات فريوس كورونا 

قبل أن يطلق عليها املسمى الجديد.
يف نصف نهائي، كانت روسيا أقصت الواليات املتحدة 1-2 فيما 

تفوقت سويرسا عىل أسرتاليا 2-0.

يونايتد  مانشسرت  مرمى  حارس  أبدى 
دافيد دي خيا، حزنه لخسارة فريقه أمام 
الجولة  ضمن   ،(0-2) سيتي  مانشسرت 

الـ11 من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
ضعيفا  أداء  يونايتد  مانشسرت  وقدم 
”أولد  ملعب  عىل  اللقب  حامل  جاره  أمام 
هذه  يف  دورا  خيا  دي  ولعب  ترافورد“، 

الهزيمة، بعدما تلقت شباكه هدفا ساذجا 
الربتغايل  سجله  للغاية  ضيقة  زاوية  من 

برناردو سيلفا.
وجاء أداء يونايتد، امتدادا لسلسلة العروض 
قيادة  تحت  املوسم،  هذا  لآلمال  املخيبة 
سولسكاير،  جونار  أويل  النرويجي  املدرب 
أيضا  أرضه  عىل  خرس  أن  له  سبق  حيث 

قبل  نظيفة  بخماسية  ليفربول  أمام 
أسبوعني. ونرش دي خيا صورة له من 
مخترصة  عبارة  معها  وأرفق  املباراة، 
خيل  دي  متألم“.وتعرض  ”أنا  تقول: 
بعد  املباراة،  بعد  االنتقادات  من  لوابل 

بهذه  مرماه  لدخول  بهدف  السماح 
الطريقة الساذجة.

تحقيق  عدم  خيبة  قليالً  دجوكوفيتش  نوفاك  الرصبي  عّوض 
عرش  عىل  مرتبعاً  ببقائه  واحد،  عام  يف  الكربى  األربع  البطوالت 
الحايل  املوسم  نهاية  املرضب  كرة  يف  املحرتفني  رابطة  تصنيف 
للمرة السابعة، يف إنجاز قيايس لم يسبقه إليه أحد. وكان الرصبي 
البالغ ٣٤ عاماً متشاركاً بالرقم القيايس سابقاً مع األمريكي بيت 
سامرباس، لكنه تخطاه السبت عندما تغلب عىل البولندي هوبرت 
باريس  دورة  نهائي  لبلوغ   (٥/٧) و٧-٦   ،٦-٠  ،٣-٦ هوركاتش 
إىل  باريس  دورة  يف  دجوكوفيتش  وعاد  نقطة.  لأللف  للماسرتز 
املالعب بعدما غاب عنها لسبعة أسابيع، وتحديداً منذ أن حرمه 
للموسم  الرابع  الكبري  بلقبه  الفوز  من  مدفيديف  دانييل  الرويس 
املايض. أيلول/سبتمرب  بفوزه عليه يف نهائي فالشينغ ميدوز يف 
الجمعة  قال  قد  سالم  الغراند  بطوالت  يف  لقباً   ٢٠ حامل  وكان 
األول  املركز  حسم  هو  األسبوع  هذا  لعودته  الرئييس  السبب  إن 
املهمة  إن  املبتهج  دجوكوفيتش  وقال  القيايس.  الرقم  وتحطيم 
أنجزت «إنه حلم بالنسبة يل ألن بيت كان مثيل األعىل عندما كنت 
صبياً صغرياً». وأضاف أن «الوصول إىل هذه اللحظة ليس إنجازي 

فحسب، بل إنجاز فريقي، إنه ألمر رائع أن أكون يف هذا املوقع».

االنتقادات  رد كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جريمان، عىل 
 ١٣ الجولة  يف   ،(٣-٢) بوردو  عىل  الفوز  بعد  لفريقه  املوجهة 
لم  بلس»  كانال  شبكة  عرب  مبابي  الفرنيس.ورصح  الدوري  من 
نرتعش، بل مباراة الليلة كانت أقل صعوبة من املعتاد، لقد أرحنا 
كان  وبالطبع  األخرية،  الدقائق  يف  بوردو هدفني  أنفسنا، وسجل 
باإلمكان تفادي الهدفني، لكن ال يمكن القول أن ارتعشنا».أضاف 
لكن  املاضية،  األسابيع  يف  الصعوبات  بعض  «واجهتنا  كيليان: 
ال  الفريق  أداء  أن  القول  يمكن  وشخصيته،  قوته  الفريق  أظهر 
يكفي أو يليق مقارنة بنجوم باريس، لكننا نحاول التحسن يوًما 
االنتقادات  أعرف هل  «ال  نتطور».واستطرد:  أن  ونأمل  يوم،  بعد 
فرد  كل  لكن نحرتمها، من حق  ال،  أم  لها طبيعية  نتعرض  التي 
إبداء رأيه بحرية». واصل املهاجم الشاب: «يعتقد الناس أننا نلعب 
بشكل سيئ، بينما أعتقد أننا ال نلعب بشكل جيد يف الوقت الحايل، 
لكننا نجحنا يف الفوز، وسنواصل العمل ألن الفريق يعمل بجدية 
وحماس».وأتم كيليان مبابي ترصيحاته: «األمر ليس مقلقا، وال 

ينذر بالخطر، سنواصل العمل».

يف   ٢-١ فاليكانو  رايو  ضيفه  عىل  مدريد  ريال  فاز 
الجولة ١٣ من الدوري اإلسباني لكرة القدم.

وسجل كل من األملاني توني كروس (١٤) والفرنيس 
دّون  فيما  امللكي  الفريق  هديف   (٣٨) بنزيمة  كريم 
الكولومبي راداميل فالكاو هدف فاليكانو الوحيد يف 

الدقيقة ٧٧.
وارتقى ريال مدريد إىل صدارة الـ «ليغا» مؤقتاً بـ٢٧ 
السادس  املركز  يف  فاليكانو  رايو  يأتي  فيما  نقطة 

مؤقتاً بـ٢٠ نقطة.
باريس يتغلب عىل بوردو

بانتصار غاٍل من أرض  باريس سان جريمان  ـ عاد 
بوردو بثالثة أهداف مقابل هدفني ضمن املرحلة ١٣ 

من الدوري الفرنيس لكرة القدم.
 ،٤٣  ،٢٦ ثنائية  نيمار  نجمه  جريمان  لسان  وسجل 
والنجم اآلخر كيليان مبابي ٦٣، فيما سجل ألصحاب 

األرض  ألربت إليس ٧٨، ومباي نيانغ ٩٠+٢.
وبهذا الفوز، رفع سان جريمان رصيده إىل ٣٤ نقطة 
محلقاً يف الصدارة بفارق عرش نقاط عن لنس أقرب 
املركز  يف  نقطة   ١٢ عىل  بوردو  بقي  فيما  مالحقيه، 

السادس عرش.
يذكر أن قبل هذه املباراة لم يسّجل نيمار غري هدف 
املوسم وكان من ركلة جزاء يف  الدوري هذا  واحد يف 

أيلول/سبتمرب املايض.
دورتموند يسقط أمام اليبزيغ

ـ عىل عكس تمنّياته ومع استمرار غياب نجمه املتألق 
النرويجي إرلينغ هاالند بسبب إصابة يف الورك، فشل 
بوروسيا دورتموند يف تجاوز عقبة مضيفه اليبزيغ 
معاناة  رغم  األملاني،  الدوري  من   ١١ الجولة  ضمن 
إىل  ناغلسمان  مدربه  رحيل  منذ  املوسم  هذا  األخري 
أمامه  وسقط  أساسيني،  والعبني  ميونيخ  بايرن 

.٢-١
واألصفر  األسود  الفريق  فشل  الخسارة،  وبهذه 
لالنقضاض  بايرن  بسقوط  النفس  يمّني  كان  الذي 
معقله  يف   ٣-١ خسارة  تعويض  يف  الصدارة،  عىل 
ضد أياكس أمسرتدام الهولندي منتصف األسبوع يف 

دوري أبطال أوروبا.

وتقّدم أصحاب األرض بهدف قبل مرور نصف ساعة 
من الشوط األول، بأقدام الفرنيس كريستوفر نكونكو 
(٢٩)، قبل أن يعادل دورتموند النتيجة بهدف ماركو 

رويس (٥٢).
لكن الكلمة األخرية كانت لاليبزيغ، وبأقدام الدنماركي 
يوسف بولسن (٦٨)، ليخطف النقاط الثالث ويرتقي 

إىل املركز الخامس مع ١٨ نقطة.
هايدن يقتنص نقطة مثرية لنيوكاسل

مباراة   ،(١-١) بنتيجة  اإليجابي  التعادل  حسم  ـ 
الـ١١  الجولة  ضمن  نيوكاسل،  ضيفه  مع  برايتون 

من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
يف  هدفا  برايتون،  مهاجم  تروسار،  لياندرو  وأحرز 
العب  هايدن  إيزاك  يتعادل  أن  قبل  األول،  الشوط 
نيوكاسل يونايتد الذي واصل الغياب عن االنتصارات 

بالدوري اإلنجليزي.
وحافظ التعادل عىل بقاء برايتون يف املركز السادس 
مباراة،   ١١ من  نقطة   ١٧ برصيد  الدوري  ترتيب  يف 

بينما يحتل نيوكاسل املركز قبل األخري بـ٥ نقاط.
وبعد بداية باهتة، حصل تروسار عىل ركلة جزاء يف 
الدقيقة ٢٢، إثر عرقلته من قبل كريان كالرك، لينفذ 
الفيديو  حكم  بتقنية  االستعانة  بعد  بنجاح  الركلة 

املساعد الحتسابها.
نيوكاسل  فشل  بينما  الكرة،  عىل  برايتون  واستحوذ 
أي تسديدة عىل  يف اخرتاق دفاع منافسه ولم يرسل 

املرمى يف الشوط األول.
نهاية  بعد  النتيجة  مضاعفة  من  تروسار  واقرتب 
تصدى  األرضية  تسديدته  لكن  مبارشة،  االسرتاحة 
نيوكاسل  يدرك  أن  قبل  دارلوف،  كارل  الحارس  لها 

هايدن  الوسط  العب  عرب   ،٦٦ الدقيقة  يف  التعادل 
بتسديدة مبارشة من مدى قريب.

وأنهى برايتون املباراة بـ١٠ العبني وشغل لويس دانك 
مركز حارس املرمى، بعد طرد زميله الحارس روبرت 
سانشيز، إثر عرقلته لكالوم ويلسون خارج منطقة 

الجزاء، بينما كان املهاجم يف وضع انفراد.
كوادرادو يمنح يوفنتوس االنتصار

فريقه  كوادرادو  خوان  الكولومبي  البديل  منح  ـ 
يوفنتوس فوزاً يف األنفاس األخرية بهدف نظيف عىل 
لعب  الذي  فيورنتينا  السابق  وناديه  ضيفه  حساب 
منقوصاً يف آخر ربع ساعة، ضمن منافسات املرحلة 

الثانية عرشة من الدوري اإليطايل لكرة القدم.
البديل (٩٠+١)،  الذي سجله كوادرادو  الهدف  وبهذا 
مع  متساوياً  نقطة،   ١٨ إىل  رصيده  يوفنتوس  رفع 
فيورنتينا السابع، لكن متخلفاً عنه يف الرتتيب باملركز 

الثامن.
وعوّض يوفنتوس املتألق أوروبياً بعدما حجز بطاقته 
الـ١٦ بفوز رابع توالياً، خسارتيه األخريتني  إىل دور 
يف «سريي أ» أمام ساسوولو وفريونا بالنتيجة ذاتها 

.١-٢
متخلّفاً  زال  ما  مرة،   ٣٦ الدوري  لقب  حامل  لكنه 
متصدري  ونابويل  ميالن  عن  نقطة   ١٣ بفارق 

الرتتيب.
وقبيل املباراة تلّقى يوفنتوس رضبة قوية باستبعاد 
أن  يفرتض  كان  إذ  التشكيلة،  من  كييليني  جورجو 

يكون أساسياً بدالً من ليوناردو بونوتيش املصاب.
عمليات  خالل  إلصابة  تعرض  الفريق  قائد  أن  غري 

اإلحماء قبل انطالق املباراة.
وتعّذر عىل يوفنتوس إنهاء املباراة، إىل أن سقط ضيفه 

يف املحظور مع طرد الرصبي نيكوال ميلنكوفيتش.
الصعداء،  العجوز  السيدة  فريق  تنّفس  وحينها 
يف  رائعة  بتسديدة  الثالث  النقاط  خطف  من  وتمّكن 
عرش  نحو  بعد   (٩٠+١) كوادرادو  من  مغلقة  زاوية 

دقائق من دخوله بديالً للفرنيس أدريان رابيو.
ويف مباراة أخرى، فاز سبيتسيا عىل تورينو بالنتيجة 

نفسها.

املدرب  بارخوان،  سريجي  بدا 
بعد  محبًطا،  لربشلونة  املؤقت 
 (٣-٣) فيجو  سيلتا  مع  التعادل 
بالليجا، يف آخر مهمة له قبل تويل 

تشايف هرنانديز املسؤولية.
ترصيحات  يف  بارخوان  وقال 
موندو  صحيفة  أبرزتها 
ديبورتيفو:» ال أبحث عن أعذار، 
لكن يف كل مباراة ينهار الالعبون 
لذا من  إصابات مختلفة؛  بسبب 
الطبيعي أن نضطر لتغيري الخطة 
ويتأثر األداء العام، عندما نجري 

٣ تبديالت بسبب اإلصابات».
يف  أنفسنا  «حبسنا  وتابع: 

لم  ولألسف  الثاني،  الشوط 
قدمناه  الذي  الرائع  األداء  نكرر 
اتسمنا  حيث  األول،  الشوط  يف 
ما  العايل.  والضغط  بالشجاعة 
من  البد  الثاني،  بالشوط  حدث 
له..  حلول  عن  والبحث  تقييمه 
إنها مباراتي األخرية مع الفريق، 
الالعبني  بالتزام  سعيد  لكنني 

بالتعليمات».
«يف  قال:  اإلصابات،  كثرة  وعن 
عنارص  عن  نبحث  مباراة  كل 
بسبب  القائمة؛  إلكمال  مختلفة 
توايل اإلصابات. إنها مشكلة من 

الصعب إدارتها».

يكون  عندما  «لكن  واستدرك: 
جميع الالعبني متاحني وجاهزين 
يمكن  وقتها  بعضهم،  ملنافسة 
أن يكون برشلونة مرشحا للفوز 

بمزيد باأللقاب».
للفريق  نظرت  «إذا  وواصل: 
سرتى أننا لعبنا املباراة بأطفال، 
أو  كبري  بالعب  يتعلق  ال  فاألمر 
تقييم  الصعب  من  لكن  صغري، 

األمور يف ظل كثرة الغيابات».
كوتينيو  شعور  عن  وبسؤاله 
البدالء  مقاعد  عىل  بالضيق 
الشوط  يف  املشاركة  ورفضه 
الثاني، رد بارخوان: «لم أر شيئا. 

بل  البدالء،  مقاعد  عىل  أركز  لم 
تشارك  التي  املجموعة  عىل  أركز 

يف امللعب».
مدار  عىل  حاولت  «لقد  وأردف: 
١٠ أيام توطيد عالقتي بالالعبني، 
ضعيفة  العالقة  تكون  وبالطبع 
لقد  املباريات.  عن  الغائبني  مع 
اتخذت بعض القرارات منها عدم 

االعتماد عىل كوتينيو».
وأتم: «أزمة اإلصابات قاتلة. إنه 
تعيني  ومع  للغاية،  غريب  وضع 
هرنانديز)،  (تشايف  جديد  مدرب 
سيتسلم فريقا يعاني من نقص، 

وإصابات عديدة».
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عدن/ متابعة الزوراء:
تـويف أحـد أفـراد الطاقـم اإلعالمـي بمكتب 
محافـظ عدن، متأثـراً بجراحه إثـر انفجار 
سيارة ملغومة يف العارش من أكتوبر/ ترشين 

األول املايض يف عاصمة اليمن املؤقتة.
ولفظ أحمـد حديج باراس أنفاسـه األخرية 
يف غرفـة العناية املركزة، بعـد تدهور حالته 
الصحية يف مستشفى النقيب باملدينة وعاش 
خـالل ذلك لحظات عصيبـة وغيبوبة امتدت 

لنحو أسبوع.
وانفجـرت السـيارة امللغومـة لحظـة مرور 
موكـب محافـظ عـدن أحمـد مللـس ووزير 
الزراعـة سـالم السـقطري أثنـاء توجههما 
إىل مقـر قيـادة املجلـس االنتقـايل (املطالب 

باالنفصال) يف مديرية التواهي.
وأوقع االعتداء قتىل بينهم السكرتري الصحايف 
للمحافظ أحمـد بوصالح، واملصور الشـاب 

طارق مصطفى.

اسطنبول/متابعة الزوراء:
مـا زالـت قضيـة الصحفـي السـوري املقيم 
يف تركيـا، ماجـد شـمعة، تتفاعل يف الوسـط 
الصحفي والحقوقي، بعدما أصدرت السلطات 
الرتكية قراراً برتحيله إىل سـورية، إثر الضجة 
التـي رافقـت «قضية املـوز» كما ُسـميت يف 

التغطيات اإلعالمية.
وأصدرت «الشبكة السورية لحقوق اإلنسان» 
بيانـاً طالبت فيـه السـلطات الرتكيـة بعدم 
ترحيـل الصحفـي العامل يف قنـاة «أورينت» 
والجئـني آخرين إىل سـورية، باعتبارهـا بلداً 
غري آمن. وأشارت الشبكة إىل أّن شمعة انتقد 
مختلف أطراف النزاع يف سـورية، من النظام 
إىل «هيئـة تحرير الشـام» و «قوات سـورية 
الديمقراطيـة» (قسـد) وفصائـل «الجيـش 
الوطني السـوري»، مـا يجعله أمـام «تهديد 

خطري».
وأشـارت الشـبكة إىل أّن منشـورات عدة عىل 
صفحـات مواقع التواصـل تظهـر الرغبة يف 
االنتقـام من الصحفـي ماجد شـمعة، الفتة 
إىل أّنه يعترب الجئاً سـورياً وإن لم ُيمنح صفة 
اللجـوء، وتنطبـق عليـه مواصفـات الالجئ، 

وفقاً لتعريف اتفاقية اللجوء ١٩٥١.
كمـا نـرشت شـبكة «أورينـت» التـي يعمل 
لصالحها شـمعة تغريـدة، أفادت فيهـا بأّنه 
تمّكـن الجمعة ــ للمرة األوىل ــ من االتصال 
بزوجته، وذلـك منذ تاريخ اعتقاله االسـبوع 

املايض.
وقـال مصـدر مقـرّب مـن الصحفـي ماجد 
شمعة، إّنه ما زال موقوفاً يف مركز احتجاز يف 
مدينـة غازي عنتاب، جنوبي تركيا، وذلك بعد 
نقله إليه تحضرياً لرتحيله إىل سورية من قبل 

السلطات الرتكية.
وأضـاف أّن هنـاك تطمينـات بعـدم ترحيله، 
ويعمـل محاميـه لتقديـم الطعـون الالزمة، 

خصوصـاً أّن القايض الذي ُعـرض عليه برّأه 
مـن التهـم املوجهة إليـه، لكـّن إدارة الهجرة 

رفضت إطالق رساحه.
و أجربت السلطات الرتكية الصحفي السوري 
عـىل التوقيع عـىل «ورقة عـودة طوعية» إىل 

سورية.
 وذكـر يف بيـان مكتـوب بخط يـده أّنه أجرب 
عـىل التوقيع عـىل قـرار «العـودة الطوعية» 
إىل سـورية، يف مركز الرتحيـل، يف والية غازي 

عنتاب.
السـلطات الرتكية اعتقلت شـمعة االسـبوع 
املايض، عىل خلفيـة تقديمه حلقة صورها يف 
مدينة إسطنبول، تضمنت استطالعاً عن رأي 
السـوريني يف «قضية املوز» التـي أثارت جدالً 
واسـعاً يف تركيـا، علماً أّن السـلطات اعتقلت 
سـوريني آخريـن يف مناطـق متفرقـة مـن 
البالد، بسـبب مقاطع فيديو قصرية نرشوها 
عىل تطبيـق «تيك توك» ومنصـات أخرى عن 
القضيـة التي أثريت عقب نرش مقطع مصور 
المرأة تركية تشكو من أّن السوريني يتناولون 
املوز بينما يعجز األتراك عن ذلك، بسبب ترّدي 
أحوالهم االقتصادية. ورّد ناشطون سوريون 
اعتربتهـا  التواصـل  وسـائل  عـىل  بحمـالت 

السلطات تهكماً عىل تركيا.

تونس/متابعة الزوراء:
حـول  تونـس  يف  اآلراء  تنقسـم 
املشـهد  يف  األخـرية  التغـريات 
اإلعالمي، بـني َمن يراهـا تطبيقاً 
متأخـراً للقانـون وَمـن يعتربهـا 
تصفية لحسابات سياسية، خاصة 
أنها جرت إثر قـرار الرئيس قيس 
سعّيد، يف ٢٥ يوليو/تموز، تجميد 
عمل مجلس النواب وإقالة رئيس 
الحكومة السابق هشام املشييش، 
مرتكزاً عىل فصل دستوري يخوله 
اتخـاذ تدابـري اسـتثنائية يف حالة 

«خطر داهم» يهدد البالد.
ويف أكتوبر/ترشيـن األول املايض، 
أُغلقت قناتا «الزيتونة» و»نسـمة 
تي يف»، بينمـا اتخذت «حنبعل تي 
يف» قرار اإلقفال، وواجهت «إذاعة 
القرآن الكريم» املصري نفسه، وذلك 
تطبيقاً لقرار اتخذ خالل السنوات 
املاضية وأُّجل، مـن «الهيئة العليا 
(الهايـكا).  البـرصي»  للسـمعي 
االسـتعجال يف البـت بمصري هذه 
املنصات اإلعالمية رّده كثريون إىل 
قرارات قيس سـعّيد أخرياً، خاصة 

أنها معروفة بمعارضته.
املكتـب  يف  العضـوة  حديـث  يف 
الوطنيـة  للنقابـة  التنفيـذي 
فوزيـة  التونسـيني  للصحفيـني 
«تطبيـق  إن  تقـول  الغيلـويف، 
القانـون ال يختلف عليـه اثنان»، 
وتشري إىل أن املؤسسات اإلعالمية 
املذكـورة كانـت تبـث عـىل نحو 
غـري قانوني. لكنهـا ال تنفي أنها 
(املؤسسـات) كانت «تلقى دعماً 
مـن أطـراف حزبية نافـذة، وبعد 
٢٥ يوليو/ تموز تغريت املعادالت 
السياسـية». وال تخفـي الغيلويف 
أن مثـل هـذه القـرارات تنعكس 
سلباً عىل حرية الصحافة، فتؤكد 
الصحافـة يف تونـس  أن «حريـة 
مهددة منذ سـنوات، لكن وتريتها 
زادت يف املدة األخرية، يف ظل تعمد 
الرئاسة التونسية اعتماد سياسة 
اتصاليـة غريبـة»، فـإىل اآلن لـم 
ُيعـني مستشـار إعالمـي لرئيس 
الدولـة وال لرئيسـة الحكومة، ما 
يعنـي ضمنياً «تجاهـًال للتواصل 
مع اإلعالميـني، ورضباً لواحد من 
حقوق اإلنسان، وهو حق املواطن 

يف الحصول عىل املعلومة».
يف الوقت نفسه، تتمسك «الهايكا» 
بموقفهـا، وتوضح، عرب رئيسـها 
«تسـوية  أن  اللجمـي،  النـوري 

امللفـات القانونية لهـذه القنوات 
رشط أسـايس السـتئناف بثهـا». 
ويقول اللجمي إن القرارات ليست 
وتنظيمـاً  للقانـون  تطبيقـًا  إال 
للقطاع السمعي البرصي يف تونس، 

و»ليست عقاباً ألي طرف».
لكن رئيس تحرير «قناة الزيتونة» 
لطفي التواتي يرى أّن قرار إغالقها 
لوكالـة  سـابقاً  وقـال  سـيايس. 
«رويرتز» إّن «القـرار هو معاقبة 
لـ(الزيتونة) عىل مواقفها األخرية 
من قـرارات الرئيس... السـلطات 
حرّكـت الهيئة بسـبب معارضتها 

للرئيس».
ويشـاركه اإلعالمي زيـاد الهاني 
إذ قـال عـرب حسـابه يف  الـرأي، 
الحـايل  املجلـس  إن  «فيسـبوك» 
لـ»الهيئة العليا للسمعي البرصي» 
غري قانوني، وإن قراراته مجحفة. 
وأضاف عن مجلس «الهايكا» أنه 
«مجلس مشـبوه، متهم من قبل 
أعضاء اسـتقالوا منه بالفسـاد. 
وقد تمـت مراسـلة قيس سـعّيد 
القانونـي  وضعـه  لتصحيـح 
وتعويضـه، لكنه لم يفعل شـيئاً، 
بما يعني أنه فضل اإلبقاء عليه يف 
وضعه الحايل لتشغيله لحسابه». 
واعترب الهاني أن قـرار «الهايكا» 
يف حق قناتي «الزيتونة» و»نسمة 
هاتـني  «ألن  مجحـف،  يف»  تـي 
األكاذيب  لـكل  القناتـني، وخالفاً 
اسـتوفتا  ترويجهـا،  يتـم  التـي 
التـي  القانونيـة  الطلبـات  كل 
تمسـكت بهـا (الهايـكا)، وهـي 
تخيل أسـامة بـن سـالم بصفته 
عضـواً يف مجلس شـورى (حركة 

النهضة) عن أسـهمه يف مؤسسة 
قناة (الزيتونة) من جهة، وتغيري 
رشكـة قنـاة (نسـمة) لطبيعتها 
القانونيـة. لكـن مجلـس النوري 
(الهايكا) أرص عىل توقف القناتني 
عـن البـث إىل أجـل غري مسـمى، 
حتى يبـّت يف ملفيهمـا. وطالبت 
القناتـان بتحديـد مـدة التوقـف 
حتى يمكنهمـا االلتزام بها، نظراً 
ألن لديهما عقودا والتزامات يجب 
مراجعتها اسـتناداً ملـدة التوقف. 

لكن املجلس أبى واستكرب».
رأي زياد الهاني يشاركه فيه أمني 
عام «الحزب الجمهوري» املعارض 
لقـرارات الرئيس التونيس، عصام 
الشـابي الـذي رأى أن مثـل هذه 
القـرارات الغايـة منهـا الحد من 
حرية الصحافة والتعبري بتربيرات 
قانونية «واهيـة». وقال «قد نجد 
مـن التربيـرات مـا ال يحىص وال 
يعـد، ولكـن ال يمكـن أن نغفـل 
عـن الوضعيـة التي انتهـى إليها 
املشـهد اإلعالمي املرئـي يف تونس 
عرش سـنوات بعـد ثـورة الحرية 
والكرامة. مشـهد بـدأت تتقلص 
فيه مساحة الرأي والرأي اآلخر إىل 
الحد األدنى إثر قرار إداري للتلفزة 
الوطنيـة (التلفزيـون الرسـمي) 
بعدم تناول الشـأن السيايس بعد 
٢٥ يوليو، وتخـيل قنوات (الحوار 
التونيس) و(قرطاج) و(تونسـنا) 
املنابـر  برمجـة  عـن  تلقائيـاً 
الحواريـة التـي أثثت بها شـبكة 
برامجها طيلة السـنوات املاضية، 
وصوالً إىل غلـق قنوات (الزيتونة) 
و(نسمة)، وتهديد قناة (حنبعل) 

بأن تلقى نفس املصري... حتى أن 
قناة (التاسـعة) أصبحت تشـكل 
االسـتثناء الـذي يؤكـد القاعدة». 
وأضاف الشابي أن «تعديل املشهد 
اإلعالمي لضمـان التعدد والتوازن 
رضوري ومطلـوب، ولكـن يف كل 
األحوال ليس مقبوالً أن ينتهي بنا 
تطبيق القانون إىل العودة باإلعالم 
إىل البث باللونني األبيض واألسـود 

كما كان الحال سابقاً».
وهـي آراء شـاركهم فيهـا مقدم 
الربامج يف «نسـمة تي يف» حسان 
بلواعـر الـذي اعتـرب غلـق القناة 
القانـون  تطبيـق  يف  «تعسـفاً» 
«غـري مقبول»، يف «ظـرف تحتاج 
فيه تونس إىل التعددية، لرتسـيخ 
املهـددة  الديمقراطيـة  تجربتهـا 

بالفشل».
كمـا رفضـت «حركـة النهضة»، 
يف بيان لهـا، «سياسـة الضغوط 
الـرأي  أصحـاب  عـىل  املسـلطة 
املخالف وتوظيـف بعض الهيئات 
التعديليـة للتضييـق عـىل حريـة 
التعبـري، ومـن ذلـك غلـق بعض 
كقنـاة  اإلعالميـة  املؤسسـات 
(نسمة) وقناة (الزيتونة)، وتهديد 
قنـاة (حنبعـل)، بما يحيـل عدداً 
كبـرياً مـن الصحفيـني والفنيني 
والعاملـني عىل البطالـة، بدالً من 
تسوية وضعياتها يف كنف احرتام 

القانون وحرية اإلعالم».
واملوظفـني  الصحفيـني  همـوم 
حـارضة  املؤسسـات  هـذه  يف 
أيضـاً يف بيانات النقابـة الوطنية 
للصحفيني التونسيني و»الجامعة 
العامـة لإلعـالم»، املنضوية تحت 

التونـيس  العـام  «االتحـاد  لـواء 
للشغل». فغلق القنوات، تحت أي 
ذريعة، له انعكاسات عىل العاملني 
فيها الذين سيحالون عىل البطالة 
اإلجبارية، يف وضع إعالمي متأزم 
ويعانـي  بطبيعتـه،  اقتصاديـاً 
العاملون فيـه أوضاعاً اجتماعية 

هشة وتأخراً يف رصف األجور.
كما يرى آخـرون أن غلق القنوات 
اختيـار  حريـة  مـن  حـّد  فيـه 
القنوات  التونسـيني يف مشـاهدة 
التلفزيونية املحلية التي يرغبون، 
كما أن هـذه القرارات سـتصبح 
بمثابة السـيف املسلط عىل رقاب 
املؤسسـات اإلعالميـة التي تفكر 
الطاعـة  بيـت  مـن  الخـروج  يف 
السياسـية، خاصـة بعـد سـجن 
اإلعالمي عامر بن عياد، إثر قراءته 
لقصيـدة يف برنامجـه الـذي يبث 
عىل قناة «الزيتونـة» قبل غلقها، 
اعتـربت كلماتها مّسـاً بشـخص 

الرئيس التونيس قيس سعّيد.
وعىل الرغم من أن بعض وسـائل 
اإلعالم السـمعية واملرئية ما تزال 
إىل حـّد اآلن تعمل وتقدم برامجها 
وفقـاً لخطهـا التحريـري، إال أن 
يف  مرشوعـة،  تبقـى  التخوفـات 
ظـل مناخ سـيايس متشـنج بني 
الرافضـني ملـا قـام بـه الرئيـس 
التونـيس قيس سـعيد واملدافعني 
عنـه، وهو مـا قـد يزيـد يف حدة 
التجاذبـات السياسـية التـي قـد 
تـؤدي إىل انقسـامات بـني أبنـاء 

الشعب الواحد.
وزارة  باسـم  املتحـدث  وكان 
الخارجيـة األمريكية نيـد برايس 
«نشـعر  املـايض:  الشـهر  قـال، 
بالقلق وخيبة األمل حيال التقارير 
األخـرية من تونس حول التعّديات 
عىل حريـة الصحافـة والتعبري». 
التونسـية  ودعا برايس الحكومة 
التزاماتهـا  عـىل  «املحافظـة  إىل 
باحرتام حقوق اإلنسان كما نّص 
عليها الدستور التونيس» ومرسوم 
أصـدره الرئيـس قيس سـعّيد يف 
سـبتمرب/أيلول. وأضاف: «نحّض 
أيضـاً الرئيـس التونيس ورئيسـة 
الـوزراء الجديدة عىل االسـتجابة 
لدعـوة الشـعب التونـيس، لوضع 
خارطة طريق واضحة، للعودة إىل 
عملية ديمقراطية شّفافة ينخرط 
فيهـا املجتمـع املدنـي واألصوات 

السياسية املتنوّعة».
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لشبونة/متابعة الزوراء:
 يسـعى عـدد مـن التطبيقـات إىل إحداث 
عـىل  سـواء  املحتـوى،  إنشـاء  يف  ثـورة 
الشبكات االجتماعية أو يف اإلنتاج السمعي 
البـرصي، من خالل تقنيـة تركيب الصور 
املتطورة ”ديـب فايك“ القائمة عىل الذكاء 

االصطناعي.
وبمجرد التقـاط صورة ”سـيلفي“ ذاتية 
بسـيطة بـات يف إمـكان أّي  شـخص أن 
يجّسد الشـخصية الشهرية التي يحلم بأن 
يتقمصها، بفضـل تطبيقات ”ديب فايك“ 
(التزييـف العميـق) القائمـة عـىل الذكاء 
االصطناعي، والتـي يتوقع أن ُتحدث ثورة 

يف صناعتي اإلعالم والرتفيه.
وباستخدام صورة شخصية بسيطة، يحلل 
تطبيق ”ريفايس“ مالمح وجه املسـتخدم 
لرتكيبها عىل الشـخصية التي يختارها يف 
مشـاهد متحركة من نوع ”جيف“ تتسـم 

بدقة كبرية.
وقـد حلّـت هـذه التقنيـات العديـد مـن 
املشـاكل، ففي نهاية ٢٠٢٠ لجأ مسلسـل 
”بلـو بـل ال يف“ الفرنيس إىل ”ديـب فايك“، 
للتعويض عن غياب إحدى ممثالته بسبب 
احتكاكهـا بشـخص مصـاب بفايـروس 
كورونـا، من دون أن ينتبه املشـاهدون إىل 

يشء، حتى أولئك األكثر شغفا باملسلسل.
وتتمثل الحيلة الرقمية شـديدة الواقعية يف 
اسـتبدال وجه بآخر، ويتيـح ذلك مثال ألي 

معجب بشـخصية هاري بوتر أن ”يرتدي“ 
مالبـس السـاحر الشـاب ثم يسـتويل عىل 
جسـم دواين جونسـون مفتول العضالت 
يف ثوان قليلـة، فُيحدث تاليـا ضجة كبرية 
عىل اإلنرتنت. وأُطلق تطبيق ”ريفايس“ يف 
يناير ٢٠٢٠، وتم تنزيله حتى اآلن أكثر من 

١٨٠ مليون مرة.

وذّكـر املؤسـس املشـارك للتطبيـق إيفان 
”ويـب  قمـة  هامـش  عـىل  التسـيبييف 
سـاميت“، الحدث الرقمي السـنوي الكبري 
الذي يقام يف لشبونة، بأن ”تيك توك احتاج 
إىل ٣١ شـهرا وسنابتشـات إىل ٢٨ شـهرا 

لتجاوز عتبة املئة مليون تحميل“.
ونظـرا إىل إدراك رجـل األعمـال األوكراني 

مـدى قـدرة ”ديب فايـك“ غري املحـدودة، 
يتوقـع أن تفتـح هذه التقنيـة الطريق إىل 
مستقبل ”تكون فيه كل أنواع املحتوى ذات 
طابع مشـخصن“، وخصوصا يف السـينما 

أو املسلسالت التلفزيونية.
وتابـع ”تخيـل أن تعـرض حلقـة جديدة 
(مـن مسلسـل) ويظهر فيهـا صديقك أو 

تكون فيها أنت“، مستشهدا بحلقة ”باندر 
سناتش“ من مسلسل ”بالك مريور“، حيث 
يمكن للمشـاهد املشـاركة ”يف اسـتهالك 

تفاعيل للمحتوى“.
مـن  املتزايـد  االهتمـام  عـىل  مـؤرش  ويف 
أسـتوديوهات اإلنتـاج يف هوليـوود بهذه 
التقنيـة، ضمت رشكة ”لـوكاس فيلم“ إىل 
صفوفها يف يوليو الفائت مستخدم يوتيوب 
خبريا يف ”ديب فايك“ يدعى شاموك، بعدما 
أبهـر الجمهور بتعديل مشـهد يف املوسـم 

الثاني من مسلسل ”ذي ماندالوريان“.
وهذا املسلسل التلفزيوني املنبثق من عالم 
”حرب النجوم“ وتـدور أحداثه بعد خمس 
سـنوات من زمن قصة فيلم ”ريتورن أوف 
ذي جيداي“ الذي عرض عام ١٩٨٣، ينتهي 
بالظهور املفاجئ للممثـل مارك هاميل يف 
إطاللـة يبدو فيها شـابا ليتوىل مجددا دور 

لوك سكاي ووكر.
وأعّد شاموك نسخة من هذا املشهد كهاو، 
واعترب الكثري من مستخدمي اإلنرتنت أنها 
أفضل من املشـهد األصيل يف املسلسل الذي 

عرضته ”ديزني“.
وأوضحت الرشكة يف حينه أنها ”استثمرت 
مدى السـنوات األخـرية يف تقنيتـي التعلم 
اآليل والـذكاء االصطناعي كوسـيلة إلنتاج 
تأثـريات خاصة مقنعـة“، معتربة أن ”من 
املدهـش رؤيـة الزخـم يرتاكـم مـع تقدم 

التكنولوجيا“.

ولكـن رغـم هـذه االحتمـاالت الجديـدة 
التـي يوفرها ”ديـب فايك“، فإنـه ال يزال 
مرتبطا بنرش أخبار كاذبة عىل اإلنرتنت، إذ 
يمكن اسـتخدام ”التزييف العميق“ لخداع 
مستخدمي اإلنرتنت أو للتشهري، من خالل 
جعل أشـخاص يقولـون أو يفعلون ما لم 

يصدر عنهم فعليا.
فعىل سـبيل املثال، انترش عىل نطاق واسع 
يف الصيف الفائت مقطع فيديو يوحي بأن 
رئيسـة وزراء نيوزيلندا جاسـيندا أرديرن 
تدخـن الكوكايـني، إال أن الحقيقة هي أن 
وجه املسـؤولة ُرّكب عىل وجه مسـتخدمة 
يوتيـوب يف مشـاهد أصليـة الُتقطت عام 
٢٠١٩. وتعمـل رشكات اإلنرتنت العمالقة 
الرئيسـية عىل إعداد تقنيـات تتيح احتواء 

هذه الظاهرة.
وكشـف علمـاء مـن فيسـبوك يف يونيـو 
الفائت عن طريقة من شـأنها أن تسـمح، 
بفضل الـذكاء االصطناعي، بالتخلص من 
”التزييف العميق“ وكذلك تحديد مصدره.

كذلك ابتكرت مايكروسـوفت العام الفائت 
تحديـد  يف  يسـاعد  أن  يمكـن  برنامجـا 
”التزييـف العميـق“ للصـور أو مقاطـع 
الفيديو، بينما وفرت غوغل يف نهاية ٢٠١٩ 
للباحثـني الذيـن يرغبـون يف تطوير طرق 
الكتشـاف الصور املتالعب بها، اآلالف من 
النماذج من ”التزييف العميق“ التي أعدتها 

فرقها.

ÚÓ»”aÏ€a@ÒáÌáí@ÚÓ‡”ä@Ú‹Óy

بغداد/ نينا:
 أدان املرصـد العراقي للحريات الصحفية يف نقابة الصحفيـني العراقيني ، اإلعتداءات التي 
طالـت صحفيـني وفرق إعالميـة كانت تغطـي تظاهرات الجمعـة قرب بوابـات املنطقة 

الخرضاء يف بغداد.
وأبلـغ صحفيون املرصـد ، بتعرضهم للـرضب والرمي بالحجارة والحـىص من قبل قوات 
أمنيـة، إضافة اىل حرق عجلة للبـث الخارجي، واقتحام القناة الفضائية التي تعود لها تلك 
العجلة. وحمل املرصد ، الحكومة مسـؤولية الكشـف عن الذيـن قاموا بإحراق عجلة البث 
الخارجي قرب املنطقة الخرضاء الجمعة حيث يظهر فديو قيام أحد منتسـبي قوات األمن 
بـرضب زجاج عجلة البث الخارجي إلحدى القنوات الفضائية، ثم قيامه بإحراقها، يف حني 

قامت مجموعة بإقتحام مبنى القناة الذي يقع يف الشارع املقابل لبوابة الجرس املعلق.
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@ê„ÏmOÜaáy@k‰Ìå
   قـرأُت مؤخرا كتابا للروائـي والناقد/الباحث داود 

سلمان الشوييل بعنوان“الجنس يف الرواية العراقية“ 

الطبعـة األوىل2018 ،عـدد الصفحات173،واطلعت 

عـىل الكتـاب بتطبيقة pdfوهو أمر سـلبّي ومزعج 

بالنسـبة إيلّ ألّن تصّفـح الـورق وتقليبـه وكتابـة 

املالحظـات يف هامـش الصفحة كلمـا اقتىض األمر 

والعـودة إىل الصفحـة للتثبت والتمعـن يضفي عىل 

القـراءة نكهًة ال توفرها القـراءة الرقمية ومتعة ال 

نجدهـا إال وأصابعنا تغازل الـورق وتعرك املعلومة 

فنسـيطر عىل ما نتصفح، أما وقد تمت القراءة عىل 

غري الوجه الذي ذكرت فإنني لن أّدعي اإلملام املعّمق 

بكل تفاصيل الدراسة.

   أحـّب أن أسـّجل أّوال إعجابي بتفتـح الكاتب داود 

سلمان الشوييل عىل جميع املواضيع وحفره الدؤوب 

يف املنظومـة الثقافيـة العربيـة بحثا عـن الطريف 

واملسـتعيص ليلقي عليه األضـواء ويدعو القارئ إىل 

مراجعـة مقاييسـه  وإعمال فكـره ال ذاكرته يف ما 

يقـرأ وليس يف هذا الولـع بالبحث الطريـف ما يثري 

االسـتغراب مع مثقـف عركته الحياة واتسـع أفقه 

الفكرّي، وهو إذ يبحث يف الجنس يف الرواية العراقية 

إنمـا ُيقِدُم عىل موضوع يعترب مـن ”التابوهات“أي 

املحرّم عـىل األقالم والحديُث فيه اعتـداء عىل األدب 

و الحشـمة وخروٌج عىل األخالق يف مجتمعات تعترب 

نفسها أخالقويًة  مستندًة دائما وتعّسفا إىل مرجعية 

دينية ُتـؤّول بتعصب  وعىل قراءة تربط بني  الكاتب 

ومقـول النـص فتنفي عـن األثـر اإلبداعـي املجاَز 

والخيـاَل أي بعده اإلنشـائي الفّني وترى فيه إخبارا 

عن الشـخص، وهـذا املنظوُر كان سـببا يف تهميش 

كثري من شـعر الغزل الـذي ُصنِّف يف خانـة ”الغزل 

اإلباحـي“ وبالتايل يف باب“الحرام“ دون الوقوف عىل 

الفلسـفة التي يحملها بينما الغزل ”العذري“ سحر 

حالل ألنه يلغي البوح بالشهوة  الجسدية.

   ويف الوقـت الـذي نجد فيه الفنـون الغربية تتحرر 

من ضغوط الكنيسة و ممنوعاتها وتحتفي بالجسد 

والجنس يف مدارس الرسم مثال يف القرن الثامن عرش 

بفرنسـا فتمثل اللوحـة لحظات اللـذة التي تطلبها 

الحواّس جميعها خاصة يف قصور امللوك (لويس 14 

ولويـس15…) ويكفي أن نعود إىل لوحات فرنسـوا 

بـويشFrançois Boucher لنتبنّي التلقائية والتحّرر 

واالنسـيابية يف رسـم  الجسـد االنثوي خاصة وهو 

يمنـح مفاتنـه فيعطـي من اللـذة أقصاهـا ويأخذ 

جّمها، يف نفس هـذه الفرتة يكون  العقل العربي قد 

أغلق األبواب أمام الجمال وقمَع الجسَد.

   وطبيعـي جـدا أن يرتبـط الجنس كمسـألة فنية 

بالبيئـة االجتماعيـة والسياسـية وقـد ذهـب داود 

سـلمان الشـوييل يف هـذا املنحـى، فالروايـات التي 

وظفهـا لتوضيح املسـألة تتنـّزل يف فـرتات معقدة 

مـن تاريـخ العـراق حافلة باالنتكاسـات مـن ذلك 

ثـالث روايـات لعبـد الرحمـان مجيـد الربيعي هي 

الوشـم ، واألنهـار، والقمر واألسـوار وتتنزل زمنيا 

ما بـني 1958وقد انحرفت ثورة عبد الكريم قاسـم 

عن أهدافهـا و 1963، حركة ترشيـن، وقد قام بها 

رئيـس الجمهوريـة العراقيـة عبـد السـالم محمد 

عـارف إلقصاء حكم حـزب البعـث، و1967 تاريخ 

النكسة الذي سيكون سببا يف شعوراملثقفني خاصة  

باإلحبـاط ، كما اعتمد روايات حـازم مراد واعرتف 

انهـا لم تبلغ النضـج املطلوب يف توظيـف التقنيات 

الروائيـة ، ويف هذا املضمار أسـأل الناقـد عن الغاية 

مـن اعتماد كتابـات ضعيفـة ، هل دفعتـه عالقته 

الشخصية بحازم مراد اىل املجاملة؟

   ومن مصادره كذلك رواية هشـام الركابي ”صعود 

النسـغ“ وتتنـزل شـخصياتها يف بيئـة ريفية حيث 

التقاليـد متعجرفـة متحكمة يف مصائـر الناس ، ثم 

”بـذور النـار“ للطفية الدليمـي ، ثم ينهـي الكتاب 

ببعـض املصادر التي يخرج بعضها من أرض العراق 

إىل أرض مرص كرواية الرساب لنجيب محفوظ. 

   وحدد الباحث أهدافه يف مقدمة الدراسـة يف شـكل 

أسئلة:

- كيف تعامـل املبدع العراقي مع هـذا املوضوع  أي 

الجنس؟

- ما هي تصوراته الخاصة عنه؟

- هـل يمتلك املبدع نظرية مـا أو وجهة نظر ينطلق 

منها عند تناوله لهذا املوضوع أم أّن ما يطرحه كان 

عبارة عن تصورات ذاتية يسـتخلصها بنفسـه من 

واقع الحياة اليومية لشخوصه؟

   إّن الترصيـح باألهـداف يف أّي عمل نقدي يسـاعد 

القارئ عـىل تتبع الخّط  الفكري للباحث واعتقد أّن 

داود سلمان الشوييل قد انحرف من خالل أطروحته 

عما  ينتظـره القارئ، ففي الوقت الـذي كنا ننتظر 

فيه قراءة املشـاهد الجنسية يف الرواية عىل أنها آلية 

من آليات القص والتعامل معها بالتايل بمنهج عقيل 

بعيدا عن اإلسـقاط واألحكام املسـبقة، نجده يعترب 

الجنـس موضوعا من شـأنه أن ينتـج ”نظرية“ أو 

”وجهة نظر“.

   إذا اعتربنـا الجنـس موضوعا يف الرواية فذلك يعني 

أنه مـداُر القول وأنـه الحدث الذي سـتعمل الحبكة 

القصصيـة وكل آليات القص  عىل تطويره وكشـف 

مختلف املواقف منه وقد يتخذ السـارد موقعا رسديا 

يّرسب من خالله موقف الكاتب ويجوز يف هذه الحال 

أن نبحـث يف“تصّور“ الكاتب للمسـألة أو يف ”وجهة 

نظره“.

   أمـا إذا كان الجنـس ”آليـة“ فهـو وسـيلة وليس 

غايًة وهـو وظيفي تقنّيا وليس رضبـا من الخروج 

عـن املألوف لإلغـراء وإثـارة الغرائـز، فروايات عبد 

الرحمـان مجيد الربيعي تتجـذر يف فرتات من تاريخ 

العراق يسودها ”القلق“ باملفهوم الفلسفي واختالل 

التـوازن، ويقول داود سـلمان الشـوييل نفسـه“إّن 

املجتمع املتـوازن يفـرز عالقات جنسـيًة متوازنًة“ 

وهو بهذا يعترب العالقات الجنسية االيروسية مفتاحا 

لفهم املجتمع ويصحح بالتايل مسار البحث .

   كل الروايـات التي اعتمدها داود سـلمان الشـوييل 

روافد لبحثه (مهما اختلـف كتابها وتباعدت زمنيا) 

و أركـز عىل عبد الرحمان مجيد الربيعي النني أعرف 

كتاباته أكثر من البقية- وإن سعى الناقد إىل تلخيص 

املحتوى يف كل مـرة - كل الروايات يدير الحدَث فيها 

شـخصيات مهزوزة غري متوازنة ألنهـا نتاُج أنظمة 

سياسـية قمعيـة وعقليـة متحجرة عششـت فيها 

الخرافاُت وكبتت الغرائـُز وتراكمت مفاهيم الحالل 

والحرام وشـددت الرقابُة الدنيئة عىل كل من ُتلمس 

فيه بادرة التحرر، كل الشـخصيات تعيش يف السجن 

املعنـوي أو الحقيقـي، غـري قـادرة عـىل التواصـل 

اإليجابي، وما فقدان السيطرة عىل الغريزة إال تمثيل 

النخرام التوازن.

   كل الشـخصيات تعيش العالقة الجسـدية بشـكل 

مختـّل ودرامـّي، درامـي ألن النهايـة ”فشـل“ إذ ال 

يسـتقيم الظّل والعود أعوج، مـادام املجتمع يعيش 

عـىل مفاهيَم منحرفة فلن يتوصل األفراد إىل إنشـاء 

عالقات  متوازنة تنسـجها عاطفة حّب رومانسـية 

كالتي كانت بني(كريم النارصي و أسيل عمران) ولم 

تعّمر، كل الشـخصيات يف جري محموم نحو التحّرر 

و اكتمال الذات واالستقرار، فالبحث عن لذة الجنس 

خارج إطار الزواج أو بتعدد العالقات أو ببيع الجسد، 

وممارسـة الجنس بعربدة وعنـف، أو يف لني مفتعل، 

العزوف عن الجنس أو الشـبق الجنـيس، كلها كانت 

مظاهر االنهيارالفكـري و النفيس و القيمي، وليس 

للقارئ أن يحاكم الشـخصية رجـال كان أو امرأًة أو 

يصدر بشأنها تقييما أخالقيا ألنها ال تعكس سلوكا يف 

الواقع يفرتض أن يوافق العرف االجتماعي ويحافظ 

عـىل منظومة القيم بـل هي أفكار تحلـل بمقاييس 

سـيكولوجية وسوسـيولوجية أو غريها إال املقياس 

األخالقي ألنه يقتل الفّن فقـد وظف الجنس محرارا 

لالستقرار والتوازن النفيس واالستعداد لقبول اآلخر 

واالنفتاح عىل العالم وما البحث عن املتعة الجسـدية 

املكبوتة إال بحث ملحمّي عن طموح مقموع رسعان 

مـا يتحّول إىل بحث تراجيدّي فالنهاية معروفة وهي 

االندحـار واالستسـالم لواقـع ال يصنع غري الفشـل 

وتبقى الشـخصية حبيسـَة غرائزهـا ولذلك ال تبنى 

العالقات الجنسـية عـىل عواطف جياشـة تؤدي إىل 

لقاء جسـدي تنتج عنه نشـوة تحرر الـروَح و تعّدُل 

املزاج و ترصف إىل اهتمامات أخرى علمية وفنيٍة. 

   لقـد أراد الناقـد داود سـلمان الشـوييل وّرصح يف 

مقدمـة عمله ويف ثنايا التحليـل أن  توظيف الجنس 

يف الروايـة العراقية بقي يؤرقه فـرتة طويلة ألنه لم 

ير يف ذلك مجرد مشـاهد إباحية إلثارة الغرائز و لها 

غايـة تجارية  بل أراد تطهري قراءة النصوص األدبية 

من الخلفيـات الفكرية املريضـة و تخليص االبداع، 

أّي إبـداع، من األحكام الجاهـزة التي مبعثها الجهل 

والخرافـات املعششـة يف الذهنية العربيـة، وكّم من 

العقـد تراكمـت عىل مـدى السـنني ومبعثها خاصة 

عدم امتالك منهجية جديدة ملقاربة فنون مستوردة 

و ما الرواية إال فّن مستورد، ولسُت أعفي الناقد من 

الوقـوع يف بعض ما نّبه إليه إذ ال تخلو اسـتنتاجاته 

من أحكام تصاغ بمعاجم أخالقية من ذلك (الرشف، 

العالقة الرشعيـة، العالقة الالرشعية…) لكن ال أحد 

يّدعي الكمال ويكفيه فخرا جرأته العلمية عىل ولوج 

هـذا البـاب بعد غـايل شـكري ليسـاهم يف تصحيح 

مناهج النظر يف الرواية نّصا فنيا إنشائيا. 

ÔrÌá®a@ÜbË„
يقـول الكاتـب االردنـي املعـروف ابراهيم 

بـدران يف كتابـه نحو اسـرتاتيجية وطنية 

للثقافـة ,يجـب وضـع خطـوط عريضـة 

ملـرشوع وطني للنهوض بالقطـاع الثقايف 

بمختلـف قوالبـه اإلبداعية،ودعا لرضورة 

وثقافـة  النخبـة  ثقافـة  بـني  التجسـري 

املجتمـع التـي ال تزال ضعيفـة عند الدول 

الناميـة ومنها الـدول العربيـه, مضيفا / 

لكي نؤسـس ثقافـة مسـتقبلية بانية, يف 

ضـوء االنفجار املعريف املعارص, واكتسـاح 

ثقافة الغرب ومقوماتهـا, يف إطار العوملة, 

البد مـن إخضاع ما نتلقـاه من معارف إىل 

عمليـات نقديـة صارمة ومتكـررة, والبد 

من ان نطـوِّر مداركنا يوماً  بعد يوم, وعىل 

املثقف أن يسـاهم يف تقوية رصح ثقافته, 

باملبـادرة واإلنتـاج, وأن ينتقـد بوضـوح 

االسـتصنام  ظاهـرة  ورصاحة,ويرفـض 

البـرشي, من غري عقدة نقـص وال تهيُّب, 

إال ما تفرضه األخالق وأدبيات الحوار, من 

معاملة طيبة واحرتام متبادل. ثم االنفتاح 

عـىل الثقافات واألفكار اإلنسـانية, ففيها 

من الحكمة الكثري  

خلـق اللـه تعـاىل اإلنسـان واسـتخلفه يف 

وحملـه  وعقـل,  بوحـي  وزوده  األرض, 

املسـؤولية,والقرأن الكريم والسنة النبوية 

عـن  تتحـدث  وأحاديـث  بآيـات  مليئـان 

املسـؤولية الفردية لإلنسان. وعرف الفكر 

اإلسـالمي يف إحدى مراحله نقاشاً صاخباً 

حـول الحريـة واملسـؤولية,من هنـا نريد 

ثقافـة مسـتقلة ومتحـررة, من رواسـب 

املايض وعقد الحارض ومخاوف املستقبل, 

ثقافة يتبوَّأ فيها العقل مكانته الالئقة به, 

وبهذا نؤسـس ملدخل أسـايس لبناء رصح 

ثقايف متني قادر عـىل الصمود أمام الرياح 

الهوجـاء التي تـرضب يف اتجاهنا كل يوم! 

ن  ولـن يفيدنا االرتـداد إلىالـوراء, والتحصُّ

داخل أنسـاق ثقافية تاريخيـة ومحنطة, 

وال االرتمـاء يف فضـاءات روحانية ال قرار 

لهـا وال مقاييـس, تلغـي العقل لحسـاب 

األذواق واألحاسيس, يف إطار تحالف ثقايف 

تاريخي بني التقليد واملؤسسـة السياسية 

املستبدة

لقـد بات مـن الـرضوري اإلسـهام بوعي 

اإلسـرتاتيجية  صياغـة  يف  ومسـؤولية 

العـراق  يف  والدولـة  للمجتمـع  الثقافيـة 

وتحديد طبيعة ” السياسية الثقافية ” التي 

يمكن أن نعتمدها يف تشـخيص األولويات 

يف العمل امليداني لخلق حراك ثقايف شـامل 

يشـمل كل مفاصل املجتمـع ، ونحن نعلم 

بان القيادات السياسية واالجتماعية داخل 

الدولـة عجزت حتى االن عن بلورة مفهوم 

واضـح للسياسـة اإلسـرتاتيجية الثقافية 

لعراق مابعـد االحتالل، وبقيت السياسـة 

اإلسـرتاتيجية الثقافية غائبـة حتى اليوم 

ربمـا بسـبب االنشـغال بامللفـات االكثـر 

سـخونة عـن أذهـان املسـؤولني , و بات 

من الرضوري إعادة النظـر يف الترشيعات 

الثقافيـة والقوانني الخاصة باملؤسسـات 

الثقافـة  الرسـمية مثـل وزارة  الثقافيـة 

واملؤسسـات الثقافية الشعبية املنتمية اىل 

منظمات املجتمع املدني مثل االتحاد العام 

لألدباء والكتاب يف العراق ،نقابة الصحفيني 

، اتحـاد املرسحيني ، اتحاد السـينمائيني ، 

واتحاد الفنانني التشكيليني ، اتحاد األدباء 

الشـعبيني ، واتحاد اإلذاعيني وغري ذلك من 

املؤسسـات الثقافية العراقية التي تنهض 

بجوانـب اساسـية مـن الحيـاة الثقافيـة 

ووضـع آليـات واضحـة لدعمهـا معنوياً 

وماديـاً من خـالل توفري مقـرات ومراكز 

ثقافيـة لها وتخصيص ميزانيات سـنوية 

لها من املال العام بتنظيم سلسلة مدروسة 

مـن االنشـطة الثقافية الكبـرية عىل وفق 

اجندة ثقافية وطنيـة للفعاليات الثقافية 

تضمن تجنـب التداخل بني هذه الفعاليات 

من جهة وتحقيق تواصـل هذه الفعاليات 

طيلة العـام . ونرى من الـرضوري اطالق 

مرشوع تأسـيس ( مجلس وطني للثقافة 

) او مجلس اعىل لآلداب والفنون والثقافة 

اسـوة بما هو معمول بـه حلياً يف عدد من 

البلدان العربية

املبدعـني  لرعايـة  اليـوم  الحاجـة  وتـربز 

واملثقفـني العراقيـني مـن ادبـاء وفنانـني 

وإعالميـني من خالل اطالق مرشوع جوائز 

الدولـة التقديريـة وقانـون رعايـة الـرواد 

وقانـون حمايـة حقـوق امللكيـة الفكرية 

وغريها من الترشيعات والقوانني الرضورية 

لتنظيـم الحياة الثقافيـة يف العراق الجديد , 

وان تكون املكافأت التشـجيعية مسـتقرة 

سـنويا ,ونـرى ان املمثليات الدبلوماسـية 

العراقية يف الخارج تستطيع ان توفر فرصاً 

افضل لتواصل املثقفني العراقيني مع العالم 

الخارجـي من خـالل الحصـول عىل فرص 

للدعم وتنظيم أسابيع ومهرجانات ثقافية 

يف مختلف أنحاء العالم.

ايها السادة ----- نحن ال نحلم وال نطلب 

املستحيل

www.alzawraapaper.com
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يف وجهـة نظر متعاليـة تريد احتكار الـكالم لها فقط وهي 
وجهـة نظر النخبة املحرتمة التي ترى انها لها الحق بالكالم 
ومـا دورنـا نحـن اال ان نصغي بطاعـة عمياء ونسـتجيب 
ونتلقـى بـال ادنـى رأي يقـول امربتـو ايكـو يف مقابلة مع 

صحيفة الستمبا اإليطالية بدون خجل :
«مواقع التواصل االجتماعي منحت حق التعبري لجحافل من 
األغبياء ما كانوا يتحدثون سابًقا إال يف الحانات بعد احتساء 
الكحـول من دون إلحاق أي رضر باملجتمع». مضيًفا: «كان 
هـؤالء ُيرَغُمـون عىل الصمت فـوًرا، يف حني بـات لهم اليوم 
الحق عينه يف التعبري كشـخص حاز جائـزة نوبل.. إنه غزو 

األغبياء»
ربمـا ال يعرف ايكـو  ان العالم تغري ولم يعـد يتحمل وجهة 
نظر واحدة وأن وسـائل التواصل االجتماعي اتاحت للجميع 
بدون اسـتثناء ان تبحـث عن مكان لها تحت الشـمس وأن 

الحانات لم تعد وسيلة ناجحة للكالم.
صاحـب «القارئ يف الحكاية» الذي سـمح للقارئ ان يكون 
طرفـاً مهمـاً يف مرحلة مابعد البنيوية والسـيميائية يف فهم 
النص وتأويله بعيداً عن مقاصد املؤلف يعود ويرتاجع يف لغة 

نخبوية مزعجة.
ايكـو هنـا يعيـد مقولة ارسـطو حينمـا انتقد هـذا االخري 
االسـتماع اىل اراء الناس وقال بأن آراءهـم ما هي إال أوهام 

ستقود املدينة إىل الضالل .
ويف تراثنـا العربـي الكثري والكثـري من لجم العامـة وتقييد 
حريـة الكالم  بـل وصل االمـر اىل ان زوجة او عشـيقة احد 
الحكام كانت تسهر لحد الفجر كي تستنشق نسيم الصباح 

قبل ان تلوثه العامة.
الفـرد لـم يعد يسـتقبل موجهـات االعالم واملؤلفـني بل انه 
اصبـح مؤلفاً من نـوع اخر فلديه منصتـه الخاصة به التي 
يسـتطيع من خاللهـا ان ينرش تلك النصـوص التي ال تقبل 
ان تنرشهـا الصحف واملجالت (العريقة) وهذا الفرد صار ال 
ينتظر رأي (الناقد الدكيتاتوري) كي يعرفه أي الكتب تصلح 

للقراءة.
نظريـة دوامـة الصمت تهشـمت عـىل يد فيسـبوك وتويرت 
ويوتيوب ، وكانت االملانية «إليزابيث نويل نيومان» قد ذكرت 
أن الناس الذين يعتقدون أنهم يملكون وجهة نظر األقلية يف 
قضية عامة سيبقون يف الخلفية حيث يكون تواصلهم أكثر 
تقييـدا. وأن هؤالء الذين يعتقدون أنهم يملكون وجهة نظر 
األغلبية سيشـعرون بتشجيعا أكثر للتحدث ومن هنا نشأت 
نظرية دوامـة الصمت التي اعتمدتها النخب يف منع (االخر) 
مـن الـكالم حتى جـاءت تلك املنصـات فحطمت اسـطورة 

النخبة القائدة والجموع املطيعة.
عـاد الكندي الذي رصخ بوجـه ابو تمام : ”ملـاذا تقول ماال 

يفهم» من تلك النوافذ املرشعة التي ازعجت  أيكو“.
اشـاهد بني الحـني واالخر بعـض االدباء وهـو يتفاخر بأن 
نصـه قد نرش يف تلك الصحيفة او املجلة يف حني ان قراء هذه 
الصحـف واملجـالت ال يتجاوز املئة بسـبب انحسـار فعالية 
قراءة الصحف واملجالت بينما نفس النص لو نرش يف فيسبوك 
ربما يحقق قراءات اكثر بكثري مع أن النرش يف الصحف يوثق 

الكتابة ويجعلها متاحة للباحثني والدارسني.
يف السـبعينات برر عدد من املرسحيني املرصيني االتجاه نحو 
ما سـمي و قتها باملرسح التجاري ب(الجمهور عاوز كده) 
وقامـت القيامة عـىل هذه املقولة من قبـل دهاقنة الحفاظ 
عىل الذوق العام وحـراس االخالق الذين يريدون ان يفرضوا 

نوع مغاير ملا تريده الجماهري من فن.
االن الكل يستطيع ان يتكلم بال تحفظ.

وبحرية كاملة سواء قبل حراس الهيكل ام ال.

fiÏ‘€a@Û‹«@fiÏ”

Ô‹ÌÏì€a@Êb‡‹é@ÜÎaá€@\ÚÓ”aã»€a@ÚÌaÎã€a@¿@ê‰ßa^@lbn◊@Û‹«@kÓ‘»m

    

ÚÓœb‘q@¯œaãfl

No: 7595   Mon    8     Nov    2021العدد:   7595    االثنين    8    تشرين الثاني     2021

›j™@ÜÏuc@@
قلبي ِهالٌل كان ُيفتي دائًما بالعيِد

حتى يف ُضحى رَمضاِن

العيُد عندي أْن َتجيَء قصيدٌة

َح األزهاُر يف ِنيساِن وُتلَوِّ

أْن َيسرتِدَّ أباُه طفٌل خائٌف 

وَتُكفَّ ُدمَيُتُه عِن األحزاِن
أْن تستعيَد األرمالُت ِعناَقُهنَّ

وَيرتمنَي ِبدافِئ األحضاِن

وحكايٌة يف الحبِّ لم ُيكِملَْنها خوًفا

غًدا َيحكيَنها بأماِن

العيُد أن َينَسلَّ ُغصٌن طائٌش

ُمَتحدًِّثا عن ِحكمِة الرُّّماِن

ويعوَد لألهواِر َدفُق ِمياِهها

ُمشتاقًة للسادِة املِعداِن

......................

كلُّ الدراويِش الذيَن َتَفرَُّطوا 

يف الِعشِق يصَحُبُهم َنحيُب َكماِن

ُهْم أصدقائي النادروَن وغارسو

 بالالجواِب حدائِق اإلنساِن

والساخروَن إذا الطغاُة تقاَسموا

وْهَم الخطوِط الُحْمِر والتيجاِن

والحاملوَن وجوَهُهم تعويذًة

وفاِن كي ُيغلِقوا َبوَّابَة الطُّ

عاُشوا عىل هذا الرتاِب وأوَمضوا

ُثمَّ اخَتَفوا ِمن (ُمعجِم الُبلداِن)

كانوا مواقيَت املُروِق

وَهيبَة األنهاِر ِحنَي َتُهمُّ بالجَرياِن

أحتاُج أسئلتي كثريًا كي أسافَر

 خلَفهْم ملَمالِك الُفقداِن

أحكي لُهْم عن صوِت (مسعوَد) الذي

ما زاَل ُمعتِنًقا ُقرى ِميساِن

عن ثورِة (حَضريي وداخْل)

َيفتحاِن عىل السهوِل نوافَذ الِعصياِن

َدعـاُه  ِحـنَي  الشـطريِّ  (زامـِل)  عـن 

(طالُب)

كي يذوَق وليمَة األلحاِن

عن مجِد (املَعيِربْ َعِبْد) لم يصطِحْب 

معُه بقارِبِه ِسوى (َعرياِن)

أحكي لُهْم عن كلِّ َمْن ماتوا هنا

لوا ساديََّة األدياِن وَتَحمَّ

عن (فهٍد) العايل ُيَحدُِّث صاحَبيِه

َعِن انقراِض السجِن والسّجاِن

عْن أغنياِت مظّفِر النّواِب 

غّناها الرفاُق (بُنقرِة السلماِن)

عن حزِن قيٍس بعَد ليىل

عن دموِع أبي ُنواٍس بعَد فقِد ِجناِن

عن موِت (أنكيدو) أخي

ببـاِب  ُموَدِّعـًة  (ِسـيدوري)  ووقـوِف 

الحاِن

....................

أحتاُج بغداَد القديمَة قبَل أن

تجتاَحها همجّيُة الُقطعاِن

ُمنُذ انشقاِق قصيدٍة عن أبجدّيِتها

ومنُذ َتَمرُِّد األلواِن

اعتنـوا  لَِمـِن  ـٌة  ِمَنصَّ النهـاُر  فيهـا 

ِبشكوِكِهم

وَمَضوا بال ُعنواِن

والليُل ِمحراُب الكؤوِس وِرفقٌة

َحَفلوا بكلِّ َظرافِة النُّدماِن

أحتاُج نهرًا نابًعا ِمّني

يسرُي وال يخاُف ِخيانَة الِجرياِن

تيِه لن ُيظِمئوا الشجَر الصِبيَّ ِبَضفَّ

ولن ُيميتوا يافَع األغصاِن

أحتاُج بعَض العيِد لألطفاِل 

بعَض الذكرياِت لَِحفلِة النسياِن
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كشفْت خبرية يف طب األسنان عن الطريقة املثىل ملواجهة التسوس وإبقاء 
الفم يف حالة صحية تسهم يف تدمري الجراثيم والبكترييا.

وقالت األخصائية الروسـية، آنا دروبيشـيفاإن أفضل طريقة للمحافظة 
عـىل صحة الفم وحالة األسـنان ومواجهة التسـوس هي اسـتخدام زيت 

السمسم، وذلك من خالل مسح تجويف الفم به.
وأضافت دروبيشـيفا: ”ترتاكم كمية كبرية من السموم يف الفم وللتخلص 
من البكترييا والجراثيم يتوجب غسل الفم بزيت السمسم املضاد للبكترييا 

الذي يقوم بتدمري البكترييا الضارة وتحييد السموم“.
وأردفت: ”للقيام بذلك، خذ ملعقة كبرية من زيت السمسم يف فمك واغسل 
الفـم ملدة دقيقتـني“. واعتربت الخبرية أنه بفضل هذا اإلجراء ستتحسـن 

حالة األسنان وتنتعش النفس وتزداد املناعة.

اللحـوم عـىل مجموعـة  تحتـوي 
متنوعة مـن الفيتامينات واملعادن 
بمـا يف ذلـك الريبوفالفـني والزنك 
6 والحديـد، ومـع  وفيتامـني بــ 
ذلك، فـإن اللحوم تأتـي مع بعض 
املخاطـر الصحيـة املحتملـة، وأن 
اسـتهالك اللحـوم النيئـة يعرضك 
لخطـر اإلصابة بأمـراض منقولة 

بالغذاء.
ويعرف معظم الناس كيفية طهي 
اإلصابـة  لتجنـب  جيـًدا  الطعـام 
باألمـراض، ولكـن هـذه الجراثيم 
يمكن أن تنترش يف جسـمك بطرق 
أخـرى عند نقـل اللحـوم النيئة إىل 

الشواية أو الفرن أو املقالة.
وذكـر أنه مـن املهم غسـل الطبق 
الذي يحتوي عىل املـواد النيئة عىل 
الفور، وإذا وضعت اللحم املطبوخ 
عىل سـطح كان يحتـوي عىل لحم 

تنتـرش  أن  يمكـن  مؤخـرًا،  نـيء 
البكترييا يف طعامك املطبوخ.

ويمكـن أن تشـكل بعـض أنـواع 
بعـض  أيًضـا  املطبوخـة  اللحـوم 
شـوي  فـإن  الصحيـة،  املخاطـر 
اللحـوم لفـرتة طويلـة يمكـن أن 
يتسبب يف تطوير الهيدروكربونات 
الكيسـات  متعـددة  العطريـة 
(PAH)، وهي مـواد كيميائية يتم 
إنشـاؤها غالًبا عنـد تفحم اللحوم 
أو حرقها، تم ربطها بأنواع معينة 

من الرسطان.

معظـم الرجـال ال يتنازلـون عـن كربيائهـم؛ 
لينطقـوا بكلمات؛ أو يقوموا بترصفات سـهلة 
للغايـة، تجعلها يف غايـة السـعادة. ولو فهموا 
أنه من السـهل جداً إسعادها، ملا حدثت مشاكل 
يف الـزواج، وملـا حـدث الطـالق، وخربـت بيوت 
بسبب أشـياء بسيطة جداً. وبحسب آراء علماء 
االجتماع، فإن املرأة تقتنع باألشياء بشكل أسهل 
بكثري من الرجل، فهي قادرة عىل املسامحة؛ إذا 
قام الزوج بترصفات بسـيطة تجلب السـعادة 

لها؛ فليتعلم الرجال هذه األشياء.
يف اسـتطالع للرأي قامت به الجامعة الربازيلية 
عرب اإلنرتنت لنسـاء من جميع الجنسيات، تبني 
أن هناك أشياء غاية يف البساطة تجلب السعادة 
للمـرأة، وتجعل حبها لرشيكهـا يف الحياة يكرب 
ويكرب. فقد أكدت نسـبة 89 % من النساء أنهن 
عندما يقعن يف حب رجل، فهن ال يطلبن الكثري، 
وأن هناك أشياء بسيطة جداً تجلب السعادة إىل 

قلوبهن.
وأجمعت النسـاء اللواتي شـاركن يف اسـتطالع 
الـرأي أن هنـاك 30 شـيئاً؛ إذا قـام بهـا الرجل 
فإن امرأته ستشـعر بسعادة ال مثيل لها، ولكن 
مـن سـوء حظهن أن نسـبة كبرية مـن الرجال 
تتكرب عـىل القيام بترصفات غاية يف البسـاطة 
والسـهولة، تجعـل املـرأة سـعيدة وُمقبلة عىل 

الحياة.
ما األشياء التي تجلب السعادة للمرأة؟

1. اتـرك لها عبـارات رومانسـية يف أماكن غري 
متوقعة يف املنزل.

2. عندما تضع زوجتك عطراً، قل لها إن رائحتها 

جميلة.
3. ضع موسيقى تعلم أن زوجتك تحبها.

4. اشـكرها عىل الخدمات الصغـرية التي تقوم 
بها يف املنزل.

5. أحرض لها بني الحـني واآلخر طعام الفطور، 
وهي مازالت يف الرسير.

6. أرسـل لها بطاقة حب من دون أن تكون عىل 
علم بذلك.

7. امدح طبخها.
8. أصلح لها األدوات التي تتعطل يف املنزل.

9. امدح ترسيحة شعرها.

10. عانقها عندما تجدها حزينة.
11. ساعدها عىل التخلص من لحظات توترها.

الـدورة  معهـا خـالل فـرتة  لطيفـاً  12. كـن 
الشهرية.

13. شـارك يف تجميلهـا؛ إن كان يف املكيـاج أو 
ترسيحة الشعر أو اختيار املالبس.
14. افتح معها أحاديث عن الحب.

15. أعطها هدايا رمزية.
16. قبِّلها كلما تخرج للعمل.

17. اعرض عليها املساعدة عندما تحتاج.
18. اجعلها تشارك يف اتخاذ القرارات.

19. ال تعطها أسباباً تجعلها حزينة.
20. أعطهـا جهـاز التحكـم عـن بعـد الخاص 

بالتلفاز ملشاهدة فيلم تحبه.
21. استمع إليها عندما تتحدث.

22.  ال تمدح نساء أخريات أمامها.
23. شاركها يف األلعاب التي تحبها.

24. تقرب منها جسدياً.
25. ناِدها بلقب جميل تحبه.

26. اعتذر لها عندما تخطئ بحقها.
27. اجعلها تضحك.

28. اجعل عيد زواجكما مناسبة خاصة جداً.
29. صارحها بمشاكلك.

30. ال تفرض عليها ممارسة العالقة الحميمة ؛ 
إن لم تكن راغبة.

هل مثل هذه األشياء تسعد الرجل؟
اختتمت الدراسـة بالقول: إن األشـياء املذكورة 
التـي تسـعد املـرأة، ال تسـعد إال نسـبة ضئيلة 
من الرجال؛ ألن مطالـب الرجال أقوى من ذلك، 
وهـم ال يرضـون عن األمـور بسـهولة. وهناك 
بعض األسـباب يأتي عىل رأسها االختالفات بني 
الجنسني. ففي حني أن نسبة 95 % من النساء 
يعشقن الرومانسية؛ فإن اإلحصائيات تشري إىل 
أن نسبة الرجال الرومانسيني ال تتجاوز 22 %.

وإىل جانـب ذلك فإن الرجل يشـعر بأنه الطرف 
األقـوى يف معادلة الزواج، وهـو أقوى أيضاً من 
املرأة كمخلوق. هـذه الحقائق ربما تفرض عىل 
الرجال تشـديد مطالبهم؛ لدرجة قد تصل لجعل 
املـرأة ترضـخ لـه وملطالبه، وتترصف بحسـب 

أوامره.
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كشـفت دراسـة طبية حديثة، عن الحل األسـايس 
لتفادي اإلصابة بـ“حساسـية البيض“، وذلك بعد 
إجراء عينات عىل أطفال منذ الوالدة وحتى بلوغهم 

سن السادسة.
ووفق الباحثـني يف جامعة ”بوفالـو“ األمريكية يف 
نيويورك، فإن إطعام األطفال البيض يف سن مبكرة، 
يمكـن أن يقلـل من خطـر اإلصابة بـ“حساسـية 

البيض“ يف مراحل عمرية الحقة.
ودرس الباحثـون بيانات أكثر من 2200 طفال منذ 
والدتهم وحتى بلوغهم سن السادسة، حيث اطلعوا 

عىل عاداتهم الغذائية وحساسيتهم تجاه البيض.
ووجـدت الدراسـة التي نـرشت نتائجهـا يف موقع 
”بحوث الحساسية الغذائية“، أن نسبة 0.6 يف املئة 
مـن املشـاركني يف األبحاث، أبلغوا عن ”حساسـية 

البيض“ لدى أطفالهم الذين كانوا بعمر العام.
وأفاد الباحثون أن األطفال املصابني بـ“حساسية 
البيـض“ يف عمر 1 و6 سـنوات أكلـوا عددا أقل من 
البيض يف عمر 5 و6 و7 و10 أشهر من غريهم من 

غري املصابني بهذا النوع من الحساسية.
وعلق رئيس الباحثني شيوزونغ وين عىل الدراسة، 
حيـث قـال: ”حساسـية البيـض هـي ثانـي أكثر 
أنواع الحساسـية الغذائية شـيوعا يف جميع أنحاء 

العالم“.
وأضاف: ”األدلة الحالية تشري إىل أن اإلدخال املبكر 
للبيض أثناء الطفولة، متبوعا بإطعام متكرر، يبدو 
وقائيا ضد تطور حساسـية البيض. ما زلنا ندرس 
التوقيـت األمثـل إلدخـال البيض يف نظـام الرضع 

الغذائي وتواتر التغذية“.

العصائر إحـدى أفضل وأرسع 
الوسـائل إلزالـة السـموم من 
الجسـم، وتزويده برصيد رائع 
من الفيتامينات واملعادن . إليك 
4 تركيبـات للسـموثي ُينَصح 
بتناولهـا يف الصبـاح لتخلّص 
جسمك من السموم واإلجهاد:

األفـوكادو والنعنـاع: يسـاعد 
ويعالـج  القلـب،  األفـوكادو 

ضغط الدم واإلجهاد.
”السـموثي“  هـذا  ولعمـل 
نعنـاع،  أوراق   8 اسـنخدم 
مع نصـف رشيحة أفـوكادو، 
وامزجهـا معـا، فإنه يسـاعد 
عىل تقليـل الغثيان والصداع يف 

الصباح.
املـوز واألناناس: يناسـب هذا 
العصـري محبي املـذاق الحلو. 
يحتوي املوز عىل ”الرتبتوفان“ 
وكذلـك  التوتـر،  يقلـل  الـذي 
البوتاسـيوم الذي يسـاعد عىل 

اسرتخاء العضالت.
يوفـر األناناس دفعة قوية من 
فيتامني ”يس“ و“البوتاسيوم“ 
و“املنغنيز“. اسـتخدم كميات 
املوز واألناناس،  متساوية من 

القليـل من  ويمكنـك إضافـة 
األفوكادو.

التـوت وجـوز الهنـد: يمكنك 
العنـب  أو  التـوت  اسـتخدام 
الربي للحصـول عىل مضادات 
األكسـدة الفّعالـة يف التخلص 
هـذه  تسـاعد  اإلجهـاد.  مـن 
املضـادات عـىل إزالـة هرمون 
للتوتر  املسـبب  ”الكورتيزول“ 

من الجسم.
أضـف إىل التوت كوبـاً ونصف 
من مـاء جوز الهنـد، ويمكنك 
أوراق  مـن  حفنـة  إضافـة 
عـىل  للحصـول  السـبانخ 
”املغنيسـيوم“ الذي يساهم يف 
الكورتيزول  خفض مستويات 

أيضاً.
الجمـع  والزبـادي:  الربتقـال 
بـني عصـري الربتقـال وكـوب 
مـن الزبـادي (اللبـن) يضمن 
تزويـد الجسـم بمجموعة من 
فيتامينـات ”ب“ التي تسـاعد 
عـىل خفـض القلـق، وتنظيم 
ضغط الـدم، إىل جانب معادن 

”الكالسيوم“
 “ م ملغنيسـيو ا “ و
و“البوتاسـيوم“ التـي تخلص 
الجسم من هرمونات اإلجهاد. 
مـن  ملعقـة  إضافـة  يمكـن 
العسـل الطبيعي لهذا العصري 
لتحسني املذاق، وزيادة فائدته 

للجسم .
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 يوجد عوامل أساسـية تؤدي إىل تساقط 
شـعر الحاجـب، منها النتف املسـتمر يف 
الحاجـب، ونقص املغذيات، فما  أسـباب 
تساقط شعر الحاجب وما طرق عالجه؟

ما الذي يسبب تساقط شعر الحاجب؟
النتـف املسـتمر: ليـس من السـهل منع 
نفسنا عن نتف الحاجبني يمكن أن يؤدي 
نتـف الحاجبني بشـكل متكـرر إىل إتالف 
البصيالت مـع مرور الوقـت ومنعها من 

إنتاج شعر جديد.
األمـراض الجلديـة: قد تسـبب األمراض 
الجلدية املختلفة مثل األكزيما والصدفية 
والتهـاب الجلـد الدهني والتهـاب الجلد 
التأتبي والسـماك أو العـدوى يف بصيالت 
الشـعر حكـة واحمـرار والتهـاب حول 
الحاجبـني، ويمكـن أن يـؤدي االلتهـاب 

حول الحاجبني أيضاً إىل تساقط الشعر.
ضعف الغدة الدرقية: تفرز الغدة الدرقية 
هرمونات لتنظيم عملية التمثيل الغذائي 
لدينا، وقد يؤدي أي اضطراب يف عملها إىل 
تساقط الشـعر، بما يف ذلك تساقط شعر 
الحاجبني، وإذا كانت الغدة الدرقية لديك 
غري نشطة، فقد تفقدين الثلث الخارجي 

من حاجبيك.
نقص املغذيات: تسـبب تساقط الشعر يف 
فـروة الرأس قـد يكون لها نفـس التأثري 
عـىل حاجبيـك، وقد يؤدي نقـص الحديد 
والزنك والربوتني وفيتامني د وفيتامني ب 
12 والبيوتني وأحماض أوميغا 3 الدهنية 

إىل تساقط شعر الحاجبني والجسم.
التقدم يف السـن: يف هذه املرحلة تفقدين 
الشعر من رأسـك وحاجبيك ألن هذه هي 

الطريقة التي تعمل بها الشيخوخة.

طرق طبيعية للتخفيف من تساقط شعر 
الحاجب

1. زيت الخروع
تشـري األبحاث إىل أن زيت الخروع يغذي 
بصيالت الشعر لتعزيز نمو الشعر بشكل 
أرسع وأكثر سمكاً، وهذه الخاصية يمكن 

أن تساعد حواجبك عىل النمو.
2. زيت الزيتون

وجـدت دراسـة أن تطبيـق مسـتخلص 
الزيتـون غـري املعالـج يمكـن أن يحفـز 

مرحلـة التنامـي يف دورة نمـو الشـعر، 
ويرجـع تأثـري تحفيـز نمـو الشـعر إىل 
األوليوروبني، وهو مركب متعدد الفينول 
موجـود يف مسـتخلصات الزيتون، بما يف 
ذلـك زيت الزيتـون، وبالتـايل، فإن وضع 
زيـت الزيتون عـىل الحاجبـني يمكن أن 

يعزز نمو الشعر.
3. الصبار

جـل الصبار له خصائـص عالجية يمكن 
أن تسـاعد يف عالج التهاب الجلد الدهني، 
وهي حالة تسـبب قرشة الرأس، كما أنه 
يحتوي عىل إنزيمات تهدئ وتحمي فروة 

الرأس وتمنع تساقط الشعر .
نصائح ملنع تساقط شعر الحاجب

• تجنبي نتف حاجبيك قدر املستطاع.
• تنـاويل األطعمـة الغنيـة بالربوتينـات، 
والحديـد، والزنـك، وأحمـاض أوميغـا 3 
 C E ، و  A ، و  الدهنيـة، والفيتامينـات 

لتعزيز نمو شعر الحاجبني.
• اتبعي روتينـاً جيداً للعناية بالبرشة كل 

يوم وحافظي عىل ترطيبها جيداً.
يف حالـة تسـاقط الشـعر املفـرط يجب 

استشارة الطبيب عىل الفور.
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قد تشـعر فجـأة بألم يف رسـغك 
وبعد أيام ستلحظ خدرا يف أناملك 
قد يتطور لدرجة أنك لن تستطيع 
أن تتناول قنينة املاء قرب فراشك 

لترشب صباحا
عليـك بالطبيب فقـد تكون هذه 
عوارض مـرض متالزمـة النفق 
الُرْسـغي الـذي يتطلـب مداخلة 
األعـراض  وتبـدأ  جراحيـة. 
الرسـغ  يف  ألـم  وهـي  بسـيطة 
وقـد يشـكو املريـض مـن تنّمل 
األصابـع وضعـف عضـالت اليد 
، وأسـوأ األعراض تكثـر يف الليل 
وقد تصـل باملريـض إىل صعوبة 
أن يمسـك باألشـياء. ويف غالـب 
األحيـان يكون العـالج الجراحي 
هـو الحـل الـذي يعطي أحسـن 
النتائج، وهذه أعـراض متالزمة 
النفق الُرْسغي وهو مرض ناجم 
عـن انضغاط العصب املتوسـط 
يف النفـق الرسـغي لليـد والـذي 
ينتـج عنه اعتالل هـذا العصب ، 

واملصابـون يشـعرون يف البداية 
بأمور بسـيطة، فتصبح أشـياء 
خفيفـة فجأة صعبة التناول، ثم 
تتفاقم اآلالم، وتفقـد اليد مزيًدا 
مـن قوتها، حتى تمـيس عاجزة 
عن الحركـة، وهو أمر يثري رعب 

املريـض فيقـرر زيـارة الطبيب، 
الـذي يجري عليه بضع فحوص، 
ثـم يبلغـه بالنبـأ الحزيـن كمـا 
يقـول الطبيـب برينـارد لوكاس 
”وفقا لوصف الحالة، أعتقد أنها 
إصابة بمتالزمة النفق الرسـغي 

،وتعريف ذلك، أن النفق الرسغي 
هو املسـافة بني عظام الرسغ يف 
األسفل والرباط الرسغي املحيط 

يف األعىل،
ويف هـذا النفق يوجـد عصب اليد 
املتوسـط – األصفـر الظاهـر يف 
الصـورة – وهـو املسـؤول عـن 
اإلحسـاس يف أصابعنـا والقدرة 

عىل الحركة.
ولـدى اإلصابة بمتالزمـة النفق 
يف  انضغـاط  يحـدث  الرسـغي 
العصب املتوسط. وذلك ناجم عن 
تـورم األنسـجة بسـبب اإلجهاد 
للحـرارة  يمكـن  املفرط.ولكـن 
أيضا أن تعـزز التورم. ففي حال 
ثني اليد يـزداد انضغاط العصب 

وتتفاقم اآلالم.
ويقول أخصائي العظام الدكتور 
لوكاس ”عند وجـود إصابة بداء 
السـكري وأمـراض الـكىل وعند 
احتباس السوائل، يصبح املوضع 

ضيقا جدا بالنسبة للعصب،

وحتـى لـو كانـت القنـاة غـري 
ضيقـة فـإن أعمـاال يومية غري 
الحديقـة  يف  كالعمـل  عاديـة، 
وأعمـال املنـزل؛ كلهـا يمكن أن 
تؤدي وبشـكل مفاجئ إىل إصابة 

العصب،
وقد تكـون املرحلة األوىل مزعجة 
العصـب  أن  إال  للمريـض،  جـدا 
يف الغالـب ال يكـون مصابـا بـل 
مخدوشـا بشكل بسـيط . ولكن 
عند بـدأ الخدر والتنمـل، يصيب 
عضلـة اإلبهـام شـلل ، و يأخـذ 

العصب بالتلف بمرور الوقت.
ويف املداخلـة الجراحيـة يفصـل 
الطبيب الرباط الرسـغي املوجود 
وذلـك  الرسـغي،  النفـق  فـوق 
إلزالـة الضيـق وتحريـر العصب 
ثانية، وبعدها قد تسـتمر بعض 
آالم الليـل، ثـم تبـدأ بالتحسـن 
بعـد العملية مبـارشة وبعد عدة 
أن  للمريـض  يمكـن  أسـابيع 

يستخدم يده للقيام بكل يشء.
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 املقادير:
1 دجاجة كاملة وزن  1.5 كغم

4 مالعق صغرية عسل
6 مالعق كبرية صويا صوص

1/4 كوب عصري ليمون
1 ملعقة كبرية زنجبيل طازج مفروم

1 ملعقة صغرية ملح
1/2 ملعقـة صغرية من كل من : فلفل أسـود 
، قرفة مطحونة، هيل مطحون وبهار مشكل 

وجوزة الطيب.

طريقة التحضري:
1.  يف وعـاء نضـع العسـل وصلصـة الصويا 
وعصري الليمون الحامـض والزنجبيل وجوزة 
الطيـب و فلفل أسـود ، قرفـة مطحونة، هيل 
مطحون وبهار مشكل وجوزة الطيب ونحرك 

جيدا حتى تتجانس املكونات.
2. ننقع الدجاجة باملزيج ملدة 3 سـاعات عىل 

األقل.
3. نضـع الدجاجـة يف صينية الفـرن ونغطي 
الصينية بورق القصدير وندخلها فرن بحرارة 

200 درجة.
4. نضـع صـوص التتبيلـة الـذي تبلنـا بهـا 
الدجاج يف قدر عىل النار حتى تصبح ذات قوام 

متماسك.
5. بعد مرور 30 دقيقة عىل الدجاجة يف الفرن 
نكشـفها وندهنهـا بتتبيلة الدجـاج املطهوة 
ونعيد تغطيتها بالقصديـر ونعيدها إىل الفرن 

إىل أن تنضج الدجاجة.
أو  املعكرونـة  أو  األرز  جانـب  اىل  تقـدم   .6

السلطة.
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ما اسـمك أياً يكن اسـمك، أنظر إىل 
الحـرف األول منه فهو قد يدّل عىل 
بعض صفات شـخصيتك وطباعك 

وجوانب حياتك:
اسمك يبدأ بالحرف أ

والحيويـة  بالطمـوح  تتمتـع 
إىل  تطمـح  أّنـك  كمـا  واالندفـاع. 
االسـتقاللية بشـكل ظاهر. تحب 
أن يـرتك حضـورك أثـراً يف نفوس 
األشخاص املحيطني بك، من خالل 
أن  عليـك  لكـن،  املنفتـح.  ذهنـك 
تتدّرب عىل االسـتماع إىل ما يقوله 
اآلخـرون وإن كنـت تمتلك صفات 
القيـادة واملبـادرة والقـدرة عـىل 

التحّكم باملواقف.
اسمك يبدأ بالحرف ب

 أنت مبدع يف بعض املجاالت، إال أّنك 
ال تبـذل الكثري من الجهود من أجل 
إظهار ذلك، بل تميل أكثر إىل الخلود 
إىل االسـرتخاء. كمـا أّنـك تفضـل 
أن تعيـش حيـاة رغيـدة وحافلـة 
بأسـباب الراحـة، وال سـيما عـىل 
املستوى املادي. كذلك تحتاج دائماً 
إىل أن تكـون محط إطراء اآلخرين، 
ال سـّيما أّنك تتسـم بالحساسـية 

واملشاعر املرهفة. 
اسمك يبدأ بالحرف ت

تحظـى  بديهـة  برسعـة  تتمتـع 
األشـخاص  جميـع  بإعجـاب 
املحيطني بك. كما أّنك تحب التعبري 
عـن كل مـا يجـول يف خاطرك عىل 
مسمع من هؤالء واالستماع بدورك 
إليهم. لكّنك قد تنحى نحو املبالغة 
يف ما يتعلق ببعض املواقف، فتظهر 
انفعالـك العاطفي مثالً يف مواجهة 
ظروف ال تتطلب ذلـك. فانتبه، قد 
يدفعـك هـذا إىل أخـذ قـرارات غري 

صائبة.

اسمك يبدأ بالحرف ث
تنتمـي إىل فئـة األشـخاص الذين 
يحبون القيام بأعمالهم عىل أكمل 
وجـه وال سـّيما تلك التـي تحتاج 
الفكريـة  القـدرات  اسـتخدام  إىل 
أّنـك  كمـا  واليدويـة.  واإلبداعيـة 
تتحىل باملنطق الذي يسـاعدك عىل 
أن تتدخل، كوسـيط، لحـّل الكثري 
من املشكالت. وبالرغم من هذا، ال 
تميل كثرياً إىل تغيري ظروف حياتك. 
فأنت محافظ ونادراً ما تعرتف بما 
يخرج عن دائرة قناعاتك الخاصة.

اسمك يبدأ بالحرف ج
يلفـت ذكاؤك انتبـاه الكثريين، إال 
أّنـك ال تلجأ إليـه يف بعض املواقف، 
إذ يغلـب عليـك التوتـر واالندفـاع 
العاطفـي. وبالرغـم مـن ذلـك، ال 
يسـعك أن تعقـد الصداقات إال مع 
أهل الفكر واألدب، علماً أنك تحتاج 
بشكل دائم إىل التواصل مع اآلخرين 
ألّنك ترغب دائماً يف أن يستمع إليك 

أحد ما.
اسمك يبدأ بالحرف ح

تحـب أن تتمتـع بالفـرادة وتقوم 
بـكل مـا من شـأنه أن يقـودك إىل 
ذلك، سـواء عىل مسـتوى مظهرك 
أو عملك. إال أّنك تسـارع إىل إصدار 
األحـكام املسـبقة عـىل اآلخريـن، 
وهو أمر ال يسـاعدك عـىل تكوين 
الكثـري من الصداقـات. ويف مقابل 
ذلـك، تسـعى إىل أن تكـون محور 
اهتمام األشخاص املحيطني بك. إال 
أّنـك ال تنجح يف ذلك أحياناً بسـبب 
رصاحتك التـي ال تحظى بإعجاب 

اهؤالء.
اسمك يبدأ بالحرف خ

ُتظهري الكثري مـن الحماس أثناء 
وجودك يف مـكان العمـل، كما أّنك 

تتمتـع بالقـدرة عـىل أداء معظـم 
املهمـات التـي تـوكل إليـك. أضف 
إىل هـذا أّنك حسـاس ومتطلب عىل 
العاطفي وعنيد وصعب  املسـتوى 
املـراس حـني يتعلق األمـر ببعض 
أن  عليـك  يتعـنّي  التـي  القـرارت 
تأخذهـا بالتعـاون مـع اآلخرين. 
فأنـت ال تقبـل النقـاش يف ما ترى 
أنه صائب وصحيح. إال أّن التزامك 
باألمـور التـي ُيطلب إليـك أداؤها 
ُينـيس األشـخاص املحيطـني بـك 

صفتك السلبية تلك.
اسمك يبدأ بالحرف د

تبذل كل مـا أمكنك من جهود من 
أجل تحقيق ما تريد. فأنت تتمتع 
بـإرادة قويـة وتسـعى دائمـاً إىل 
بلـوغ النجـاح يف كّل أمر تقوم به 
وتحب أن يعرتف اآلخـرون بذلك. 
إال أّنـك تميـل أحيانـاً إىل التكـّرب 
والسـيطرة، وال سيما يف ما يتعلق 
بالعالقة التي تجمعك واألشخاص 

املقربني منك.

كان هناك شاب توفت والدته قبل زفافه بشهرين 
بسـبب مرضها فأجل موعد زفافه سـنة كاملة، 
وبعد ان تزوج وترك والده وحيدا يف املنزل ألنه لم 
يكن لديه ابناء سـواه عاش مع زوجته يف حياته 
الجديدة اكثر من خمس سنوات، وكان يزور والده 
كل فرتة واحيانا تاتي زوجته معه واحيانا تذهب 

عند ارستها اىل ان ينتهي من زيارة والده..
كانت تجرب زوجها ان يزور اهلها بينما لم يستطع 
ان يجـرب زوجته ان تـزور والده املسـكني، وبعد 
عناء والده مع املرض قرر االبن ان يسـتضيفه يف 
منزلـه حتى يقدم له الرعايـة الكاملة، لم يرحب 
األب بالفكـرة حتى ال يكون ضيف غري مقبول يف 
اعني زوجته، ولكـن ارصار االبن جعل األب يلبي 

طلبه وبالفعل ذهب ليجلس عنده.
كان االمر ثقيل عـىل قلب زوجته .. فكانت تقوم 
بعمـل صنف واحد للطعام ولم تهتم بعمل صنف 

اخر لوالده املريض وكانت تجربه ان ياكل معهم
كانـت تعاملـه بإسـلوب مقـزز وكان زوجها يف 

حرية يريض والده ام زوجته
إىل ان اجربتـه ان يـزوج والـده كـي يجـد مـن 

ترعاه..
وعندمـا رفض االبـن املبدأ حتى ال يحـرج والده 
املريـض يف هذا السـن املتقدم من عمـره، انتهي 
األمر ان يذهبا به اىل دار مسنني ليقومون برعايته 
هنـاك، كان اإلبن يتمزق وهو يـودع والده يف هذا 
الدار.. وبعد اسبوع قرر اإلبن زيارته .. فوجده قد 

فارق الحياة نتيجة اكتئاب نفيس شديد..
وترك له جواب قائال به:

ابنـي العزيـز .. احببتك اكثر من نفـيس .. كانت 
اسـعد لحظات حياتي هي اللحظـات التي ادخل 
عليـك غرفتـك وانت صغـري وانا عائـد من عميل 
ومعـي لعبة القطـار التـي تحبهـا او مجموعة 

الحلويات التي تشتاق اليها كانت اسعد لحظاتي 
عندمـا علمتك السـباحه، كانت اسـعد لحظاتي 
عندمـا اخذتك معي اىل عميل وكنت تقوم بتمزيق 

اوارقي الخاصة وكنت ابتسم لك..
كانت اسعد لحظات حياتي هي عندما اعطيك كل 
ما يف جيبي لتشـرتي بـه كل املالبس التي تريدها 

وانا اتنقل من مكان الخر بحذائي املمزق
انا األن ال اعايرك .. بل اكتب لك ودموعي تتساقط 

مني حزنا عىل نفيس
لـم اكن اتوقع ان نهايتي لم تكن يف حضنك وانت 

من تقوم بتكفيني
انني احبك ومازلت ... ابيك املخلص لك..

العربة:
اذا تزوجت من فتاة مثل هذه فال تضعف امامها 

عىل حساب والديك
واذا كان زوجـك هـو من يبعدك عـن ارستك فال 

تضعفـي امامـه عىل حسـاب والديكـي ال نعلم 
قيمة الجواهر الثمينة إال بعد ان نفقدها ....

ما اصعب اإلحساس عندما تود ان تخرب شخص 
رساله ولم يسمعك

ليس اهماال منه بل النه قد ... فارق الحياة ..

11 مرفأ
www.alzawraapaper.com
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وزع األرقام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية، 
ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسـعة الرأسـية واألفقية يف 

املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.
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أصحاب برج الحمل حظك لليوم مهنياً: أمامك الكثري 
تعرف  أن  يجب  والتي  بالعمل  اليوم  التحديات  من 
الحبيب  بشؤون  تتدخل  ال  عاطفياً:  معها  تتعامل  كيف 

الشخصية ودعه يحلها بنفسه. 

أصحاب برج القوس حظك لليوم مهنياً: ال تحدث 
اليوم أية تغريات بمجال عملك قد تندم عليها الحقاً 
عاطفياً: تفكر جديا باالرتباط بالحبيب والتقرب منه 

أكثر. 

مهنياً:حاول  لليوم  حظك  الجوزاء  برج  أصحاب 
توتراً  األمور  تزيد  وال  العمل  أجواء  تلطيف 

عاطفياً:كن أكثر التزاماً بقراراتك أمام الحبيب. 

أصحاب برج امليزان حظك لليوم مهنياً: تبدو اليوم 
عاطفياً:  عليك  يعرض  جديد  لعمل  حماسة  أكثر 
التي تكون لصالحك يف  التغريات  اليوم بعض  تحصل 

عالقتك مع الحبيب. 

احذر  مهنياً:  لليوم  حظك  الدلو  برج  أصحاب 
عاطفياً:  الحقاً  عليها  تندم  قد  أمور  يف  الترسع 
مسألة عائلية تشغلك عن الحبيب خالل هذه الفرتة.

أصحاب برج الثور حظك لليوم مهنياً: تجد نفسك 
املزيد  وتعطيك  تدعمك  بالعمل  جديدة  آفاق  أمام 
من فرص النجاح عاطفياً: ابتعد عن الغرية وال تدعها 

تفسد عالقتك بالحبيب. 

بعض  مهنياً:  لليوم  حظك  العذراء  برج  أصحاب 
تحىل  لطموحك  تحقيقك  أمام  عائقاً  تقف  األمور 
وبني  بينك  يقع  قد  تفاهم  سوء  عاطفياً:  بالصرب 

الحبيب كن حذراً. 

تتخذ  مهنياً:  لليوم  حظك  الجدي  برج  أصحاب 
اليوم الكثري من القرارات املصريية التى من شأنها 
أن تغري من مستقبلك الوظيفي عاطفياً: تفكر كثرياً 

بمصلحة الحبيب وتحاول أن ترضيه. 

أصحاب برج الرسطان حظك لليوم مهنياً:بعض 
كن  مربكة  وبطريقة  معك  بصعوبة  تسري  األمور 
صبوراً عاطفياً:أمور العاطفية مستقرة وتعيش فرتة 

من الهدوء. 

لليوم مهنياً: تحصل  العقرب حظك  أصحاب برج 
عمل  يف  الجتهادك  نتيجة  مبهرة  نتائج  عىل  اليوم 
سابق كرست وقتك عاطفياً: اميض املزيد من الوقت 

برفقة الحبيب. 

تحظى  مهنياً:  لليوم  حظك  الحوت  برج  أصحاب 
اليوم بالكثري من العالقات الجيده مع زمالء العمل 
حقيقة  من  تتأكد  أن  قبل  بأوهام  تتعلق  ال  عاطفياً: 

مشاعر الحبيب تجاهك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

أصحاب برج األسد حظك لليوم مهنياً: يوم مشغول 
مع  املهمة  القضايا  من  الكثري  خالله  من  تناقش 
عن  تبعدك  املواقف  بعض  عاطفياً:  بالعمل  رؤسائك 

الحبيب وال تعرف كيف تترصف حيالها. 

خواطر ...

-إذا كنت تحب الحياة، فال تضيع الوقت سدى، ألّن 
الوقت هو املادة املصنوعة منها الحياة. 

-يمكن لإلنسان أن يعيش بال برص، ولكّنه ال يمكن 
أن يعيش بال أمل.

-يجـب أن يكون إحساسـك إيجابيـاً مهما كانت 
الظـروف، ومهمـا كانـت التحديـات، ومهما كان 

املؤثر الخارجي. 
-أجمل وأروع هندسة يف العالم أن تبني جرساً من 

األمل عىل نهر من اليأس.

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊أفقي
1الحمداني الذي غنت من شعره أم كلثوم

2من يبني o صندوق صغري
3من السماء o من أدرك الجاهلية واإلسالم

4النتيجة والتايل o حسم
5أداة نفي جازمة o عبء ثقيل

 o جميلـة  أفالمهـا  مـن  مرصيـة  6ممثلـة 
متشابهان

7أبنائي
8نضب وانتهى o وراء

9طبيب وعالم وفيلسوف مسلم ولد يف دمشق 
وتويف يف القاهرة

10مدينة أفريقية بناها عقبة بن نافع
رأيس

1مقدمته أساس علم االجتماع
2لون من ألوان الخشب o توقع الخري أو الرش

3مراقب مؤنب o ما لصق
4رشاب ساخن لذيذ o غري ناضج

5فرعون o اسم مؤنث أعجمي
6ال يمكن كرسه أبدا o ليت

7نقعة مائية وسخة o بدانة (مبعثرة)
8نصف بيضة o يصبح عفنا

9من تربى عند أحدهم o طرف (معكوسة).
10شاعر شعراء العرب o حاجز
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صــــورة و حــــدث

1793- حكومـة الثورة الفرنسـية تفتح 
أبواب قرص اللوفر كمتحف للعموم.

1864 - تحديـث نظـام إدارة الواليـات يف 
الدولة العثمانية.

1889 - مونتانـا تنضم للواليـات املتحدة 
لتصبح الوالية رقم 41.

1901 - اشـتباكات دمويـة يف أثينـا بعـد 
اليونانيـة  اللغـة  إىل  األناجيـل  ترجمـة 

الشعبية.
1942 - حكومـة فيـيش الفرنسـية تقرر 
قطع العالقات الدبلوماسـية مع الواليات 

املتحدة يف ذروة الحـرب العامليـة الثانيـة.
1949 - رئيـس وزراء إرسائيـل دافيـد بن 
غوريـون يعلـن عن حـق إرسائيـل بضم 
القدس إليها، وكان هذا أول ترصيح يكشف 

النية بضمها إىل الدولة اإلرسائيلية.
1960 - انتخـاب جـون كينيـدي رئيًسـا 

للواليات املتحدة.
1965 -  إلغـاء عقوبـة اإلعدام رسـمياً يف 

اململكة املتحدة.
    تأسيس إقليم املحيط الهندي الربيطاني 
والذي تألف من أرخبيل تشـاغوس وجزر 

ألدابرا وفاركوار وديروش.
1981 - جامعـة األرجنتني تمنح شـهادة 
دكتوراه فخرية لرئيـس اإلمارات العربية 
املتحدة الشـيخ زايد بن سـلطان آل نهيان 

برتبة بروفيسور وذلك نظرًا إلنجازاته عىل 
املسـتوى املحيل لدولة اإلمارات واملستوى 

الدويل.
1982: انقالب عسكرّي يف ُفولَْتا العليا.
1987: إعالن سياسة الّتحّول يف تونس.

1988: انتخـاب جورج بوش األب رئيًسـا 
للواليات املّتحدة األمريكّية.

1989: انتخـاب دوغـالس وايلـدر حاكًما 
أّول  وهـو  األمريكّيـة،  فرجينيـا  لواليـة 
أمريكـّي مـن أصـل إفريقـي يصـُل هـذا 

املنصب.
1989: الّديمقراطّي دافيد دينكينز يصبح 

أّول ُعْمَدة أسود لنيويورك.
1990: أمريـكا ُترسـل مائـة ألـف جندي 
ملنطقة الخليج العربّي أثناء الغزو العراقّي 

للكويت.
يف  ترشيعّيـة  انتخابـات  أّول   :1993
األردن بنظـام الّصوت الواحـد يفوز فيها 

املستقلّون القريبون من الّسلطة.
عـىل  يسـيطرون  الجمهورّيـون   :1994
الكونغرس األمريكـّي للمرّة األوىل منذ 40 
عاًمـا يف عهـد الرّئيـس الّديمقراطـّي بيل 

كلينتون.
1997: الصني تحّوُل مجرى نهر البالغتيس، 

ببناء أكرب سّد يف العالم.
2002: مجلس األمن الـّدويلّ يعتمد القرار 

1441 الذي يقيض بعودة مفّتيش األسلحة 
الّدولّيني إىل العراق.

2004: أكثر من عرشة آالف جندي أمريكّي 
مدعومون بالقّوات الجّوّية يبدأون بحصار 

مدينة الفلوجة العراقّية.
2004: سهى عرفات زوجة رئيس الّسلطة 
الوطنّية الفلسـطينّية يارس عرفات تّتهم 
أحمد قريع ومحمود عباس ونبيل شـعث 

بالتآمر عىل عرفات واسترياثه حًيا.
2005: إعالن حالة الطوارئ يف فرنسا بعد 

اضطرابات ضواحي باريس.
2006: استشهاد 20 فلسـطينًيا وإصابة 
40 يف مجـزرة إرسائيلّيـة يف بيـت  نحـو 

حانون بقطاع غزّة.
2006: اسـتقالة وزيـر الّدفـاع األمريكّي 
دونالـد رامسـفيلد بعـد هزيمـة الحـزب 
الجمهـورّي يف انتخابـات مجلـس الّنّواب 

األمريكّي.
2015: إعصـار ميـج يـرضب سـقطرى 
اليمنيـة يف بحـر العرب ويّتجـه نحو عدن 

وأبني.
2017 - السلطات السورية تعلن سيطرة 
الجيش السوري عىل مدينة البوكمال رشق 
محافظة ديـر الزور عىل الحدود العراقية، 
آخـر املـدن الواقعة تحت سـيطرة تنظيم 

داعش يف العراق والشام.

acebook ⁄ÏjèÓ–€a@Âfl

غزل عراقي
ــف بطي ــي  جتين ــن  م ــارك  مف ــزة  ف ــل  مث
ــه ألـــــگ ــا  م ــي  وكلش ــز  واف ــبكنك  اش
ــوك مال ــر  البش ــض  لبع ــره  ت ــي  ذنب ــو  م
ــه مادنگ ــي  وراس ــح  صري ــي  طبع الن 
ــر يصي ــل  جمي ــش  كل ــم  باللض ــؤء  اللؤل
ــه التعلگ ــه  عالرگب ــي  احلج ــوه  ه ــس  ب

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

@HfiÎ˛a@ıçßaI



نانيس  اللبنانية،  النجمة  طرحت 
«مية  أغنيتها  كليب  عجرم، 

طرحتها  والتي  وخمسني» 
عىل طريقة السينجل منذ ٣ 
الفنانة  وتعاونت  شهور، 
الكليب  يف  عجرم  نانيس 
مع املخرجة لييل كنعان 

تصويره  تم  والذي 
واألغنية  لبنان،  يف 

نبيل  وألحان  كلمات  من 
خورى، وتوزيع باسم رزق.

كل  يحيي  أيضا  السياق  نفس  ويف 
والنجمة  عالمة  راغب  النجم  من 
يوم  غنائيا،  حفال  عجرم  نانيس 

سلسلة  ضمن  املقبل،  الشهر  نوفمرب   ١٢
من  باقة  وهي  خالدة»،  «أمسيات 
يحييها  التي  املوسيقية  الحفالت 
نجوم من أنحاء املنطقة والعالم يف 

إكسبو ٢٠٢٠ دبي.
ساحة  يف  األمسيات  هذه  وتقام   
أكرب  قبتها  تشكل  والتي  الوصل، 
العالم بنطاق ٣٦٠  شاشة عرض يف 
النجم  يتعاون  آخر  سياق  ويف  درجة. 
تحمل  رومانسية  أغنية  يف  عالمة  راغب 
قطوط  أحمد  كلمات  من  ليه»  «سيبني  اسم 
وألحان أحمد زعيم وتوزيع جون ماري رياتيش، ومن 
من  عددا  وتحمل  املقبلة  الفرتة  خالل  طرحها  املقرر 

املفاجآت.

عرب  العيدان،  مي  الكويتية،  اإلعالمية  نرشت 
تغريدة  (تويرت)  موقع  عىل  الخاصة  صفحتها 
شذى  العراقية  الفنانة  استخدام  فيها  نفت 
حسون ألفاظا نابية يف وصف مواطنتها الفنانة 
«توضيح  قائلًة:  العيدان  رياض.وغردت  رحمة 
شذى  الجميلة  الفنانة  مع  تواصلت  لألهمية 
حسون وأكدت يل أنها من عارش املستحيالت أن 
رحمة  ضد  ال  والتعليق  اللفظ  هذا  منها  يصدر 
رياض وال غري رحمة رياض، وأن التعليق مزيف 
عدم  «رجاًء  الفوتوشوب».وتابعت:  طريق  عن 
تداول البوست املزيف ألنه عار عن الصحة وغري 
الطيبني». العراق  بنات  يحفظ  والله  حقيقي، 

اآلونة  يف  تخوضان  الفنانتني  أّن  ذكره  الجدير 
العراق  (نجمة  لقب  حول  حاداً  رصاعاً  األخرية 
األوىل) الذي تنسبه كل واحدة منهما إىل نفسها.

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a
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ان انتخاب رئييس الربملان والجمهورية يحددان من هو رئيس الوزراء 

انتخاب  النواب قبل  انتخاب رئيس مجلس  اوجب  الدستور  ان  طاملا 

الثانية  املرحلة  يف  انتخابه  الدستور  اوجب  الذي  الجمهورية  رئيس 

رئيس  تكليف  الدستور  يحدد  ثالثة  دستوري  ومرحلة  ذلك  وبعد 

ملنصب  املرشح عرفاً  السني  املكون  ان  الوزار وبما  الوزراء بتشكيل 

رئيس الجمهورية وبما ان عدد اصوات هذا املكون ال تمثل سوى ثلث 

االصوات املقررة النتخاب رئيس الربملان فإن املكون السني  يحتاج اىل 

اصوات بأكثر من ضعفي عدد االصوات التي يملكها، أي البد ألصوات 

الن  الكثرية  االصوات  صاحبة  الكتل  مع  االئتالف  من  السني  املكون 

اذ  الكتل الصغرية ال تستطيع جمع االصوات املطلوبة،  عدد اصوات 

ان  حني  يف  صوتا  اىل١٦٥  يحتاج  الربملان  رئيس  ملنصب  املطلوب  ان 

املكون  فأن  وبالتايل  االصوات،  هذه  ثلث  إال  يملك  ال  السني  املكون 

السني يحتاج ٧٣ صوتا العائدة للصدريني ويحتاج اىل اقل كون هذا 

العدد من الحزب الديمقراطي الكردستاني، خاصة ان اصوات الكتل 

الصغرية ال تحقق شيئا للمكون السني وانما يحتاج اىل الكتل الكبري 

مثل الصدريني والكورد، وطبيعي ان الصدريني والكورد ال يمنحون 

اصواتهم قبل ضمان تصويت املكون السني لهم مستقبال والحاجة 

رئيس  النتخاب  مطلوبة  السني  واملكون  الصدرية  االصوات  اىل 

السنة  اصوات  سيضمنون  الصدريني  فإن  لذا  ذلك،  بعد  الجمهورية 

والكرد مما يمكنهم من فرض مرشحهم لرئاسة الوزراء بكل سهولة 

الكتلة  حول  الخيط)  وجرار  وامعيط  (اشعيط  اقوال  فأن  وبالتايل 

االكرب التي ال يعقل تجاهلها من الكتل التي تفضلت عليها وصوتت 

لها بانتخاب رئيس الربملان وانتخاب رئيس الجمهورية حديث يجهل 

احكام الدستور، فالذي يثار النقاش بشأنه حقيقة هو انتخاب رئيس 

الربملان الذي اشرتطه الدستور اوال وانتخاب رئيس الجمهوري الذي 

اشرتط الدستور ثانياً، وال مجال للحديث عن انتخاب رئيس الوزراء 

فهي حاصل انتخابي لرئييس الربملان والجمهورية.

lãy@÷äb†

No: 7595   Mon   8     Nov    2021العدد:   7595    االثنين    8    تشرين الثاني     2021

übÌä@Úºã€@ÊÏèy@Ùâí@·ní@Ô–‰m@ÊaáÓ»€a@Ôfl@ÚÓfl˝«�a

تأجيل  الصباح  رشكة  قررت 
«العني  مسلسل  بتصوير  البدء 
كسريي  سالم  كتابة  بالعني» 
وإخراج رنده علم حتى مطلع 

السنة املقبلة.
السبب  أن  املعلومات  وأضافت 
إعطاء  هو  التأجيل  يف  الرئيس 
إلنهاء  للكاتبة  إضافية  فرصة 
القصة  وتجهيز  بهدوء  عملها 
ومثرية  مشّوقة  بطريقة 
يتطلب  ما  وهذا  ومحرتفة؛ 
انتظار  يف  الوقت  من  مزيداً 
وأدوار  صور  رسم  إنهاء 
االبطال، إضافة إىل اختيار فرق 
ممثلني  من  املشارك  العمل 

ومساعدين.
بني  االتصاالت  تتكثف  وفيما   
رندة  املخرجة  وبني  الرشكة 

كامل  عمل  فريق  لتأليف  علم 
تسليم  انتظار  يف  للمسلسل، 
للممثلني،  النص  أو  «الورق» 
تروي  املسلسل  قصة  أن  وعلم 
رؤية شاهدة سريين عبد النور 

لتنفيذ جريمة قتل.
عياش  رامي  يشغل  فيما 
هذه  يف  محقق  دور 
العمل  ويتخلل  الجريمة، 
قصة حب هادئة تجمع بني 

البطلني.
حلقة   ١٥ من  مؤلف  املسلسل 
التصوير  إنهاء  بعد  وسُيعرض 

عىل منصة شاهد.
النور  عبد  سريين  أن  ُيذكر 
عن  أيضاً  السنة  هذه  تغيب 
املشاركة يف عمل خاص ملوسم 

دراما رمضان ٢٠٢٢.

احتفلت أرسة مسلسل  أيام،  قبل 
الذي  التصوير  بإنهاء  «هروب» 
استغرق قرابة الخمسة أشهر بني 
يف  االحتفال  وتم  وتنفيذ،  تحضري 
غياب كاتبة العمل الشاعرة حنني 
املرصي  املخرج  وبحضور  عمر 
املسلسل  وأبطال  جمعة  محمد 
ومن  الهاجري،  شجون  الكويتية 
لبنان ليليان نمري وباسم مغنية 

وغريهم.
املسلسل حول طالبة  تدور فكرة 
جامعية تحاول العيش يف مجتمع 
كثرية،  مشاكل  تواجه  لكنها 
واملعروف أن املسلسل الذي ُصّور 
عمليات  الحقاً  سيدخل  لبنان  يف 

السنة  بداية  لُيعرض  املونتاج 
التابعة  شاهد  منصة  عىل  املقبلة 

ملجموعة أم بي يس. 
فيلمز  إيغل  رشكة  أن  وُعلم 
ستعمل  للعمل  املنفذة  املنتجة 
خاصة  أخرى  سيناريوهات  عىل 
ومنها  املقبلة،  الفرتة  يف  بالخليج 
كما هو حال  باملشرتك  ُيعرف  ما 
يرتبط  الذي  «هروب»  مسلسل 
ويستحق  وبريوت،  الكويت  بني 
املخرج  أن  خصوصاً  املتابعة 
محمد جمعة استغرق وقتاً كافياً 
للخروج بمشاهد وحلقات جديدة 
العالم  عىل  الدرامي  طابعها  يف 

العربي.

·€b»€a@Û‹«@ÂÓÄ«
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ذكر أن رشكـة ”ميتـا“ للتواصل 
االجتماعـي التـي كانـت ُتعـرف 
سابًقا باسم ”فيس بوك“، ناقشت 
افتتاح متاجر البيع بالتجزئة التي 
ستمتد يف نهاية املطاف إىل جميع 
أنحـاء العالـم، ووفًقـا للتقريـر، 
سـيتم اسـتخدام املتاجر لتعريف 
األشخاص باألجهزة التي صنعها 
التابـع   Reality Labs قسـم 
للرشكـة، مثـل سـماعات الواقع 
النهايـة، نظارات  االفرتايض، ويف 

الواقع املعزز. 
وقـال التقريـر إن هـذه األجهزة 
هـي بوابات إىل Metaverse، وهو 
عالم رقمي مسـتقبيل ينتقل فيه 
الناس مـن اإلصدارات االفرتاضية 
إىل اإلصدارات املعـززة من الواقع 
أعـاد  فيمـا  تقريًبـا،  بسالسـة 
-Fac  الرئيس التنفيـذي لرشكة

book، مارك زوكربريج، األسبوع 
 Meta رشكتـه  تسـمية  املـايض 
-met ملتابعـة رؤيـة   ووضـع 
verse باعتباره النظام األسـايس 

االجتماعي التايل.
وقال التقرير إن املتاجر ستساعد 
الواقـع  أن  إظهـار  يف  النـاس 
االفرتايض والواقع املعزز يمكن أن 
يكونا ممتعني ومثريين، تماًما كما 
يـراه زوكربريج، وتهـدف املتاجر 
إىل جعـل العالـم ”أكثـر انفتاًحـا 
وتواصًال“، وفًقـا لوثائق الرشكة 
 The التي اطلعـت عليها صحيفة
Times، وتهـدف أيًضـا إىل إثـارة 
مشاعر مثل ”الفضول والقرب“، 
فضالً عـن الشـعور ”بالرتحيب“ 
أثنـاء تجربة سـماعات الرأس يف 
”رحلة خالية مـن الحكم“، وفًقا 

للوثائق.

اختـرب تطبيق التواصـل االجتماعي 
(واتسـآب) خالل األشـهر املاضية، 
خاصيـة تمكـن املسـتخدمني مـن 
اسـتعمال حسـابهم عرب التطبيق، 
عـن طريـق جهـاز آخـر مـن غري 

الحاجة إىل ربطه بهاتف ذكي.
الجديـدة  الخاصيـة  أن  إىل  ويشـار 
تسمح ملستخدمي واتسآب بإرسال 
الرسائل واسـتقبالها، دون الحاجة 

إىل هاتف ذكي متصل باإلنرتنت.
الخاصيـة  هـذه  إن  املوقـع  وقـال 
الجديـدة دخلـت حيـز التنفيذ لدى 
مسـتخدمي واتسـاب، رشيطـة أن 
يعمل التطبيق وفق آخر التحديثات 
لدى الهواتـف التي تعمـل بنظامي 
آي أو أس أو أندرويـد.ويف السـابق، 
كان عـىل املسـتخدم إبقـاء الهاتف 
األسـايس الذي يحمل رقم الحساب 

باإلنرتنـت،  متصـال  واتسـآب  يف 
حتى يمكن من إجـراء محادثات يف 
التطبيق عرب الحواسـب أو األجهزة 
هـذه  تفعيـل  أجـل  اللوحية.ومـن 
الخاصية، عىل املسـتخدم أن يذهب 
ثـم   (Linked Devices) خيـار  إىل 
عليه اختيار الخاصيـة التي ال تزال 
تحمـل صفـة اإلصـدار التجريبـي 
إنـه  (Multi-Device Beta).إذ 
بمجرد التفعيل، سيتم إلغاء ارتباط 
الهاتـف بجميع األجهزة السـابقة، 
وبعد ذلك، سـتتمكن من اسـتئناف 
الدردشـة عـىل هذه األجهزة سـواء 
أكان هاتف الذكي متصال باإلنرتنت 
أم ال.وستسـتمر األجهزة يف إرسـال 
الرسـائل واسـتقبالها ملدة 14 يوما 
انقطـاع  بصـورة متواصلـة، بعـد 

اإلنرتنت عن هاتفك الذكي.

جعلـت رشكة كندية ناشـئة عملية الحصول عىل لقاح كورونا أسـهل 
بكثري مـن خالل تطوير روبوت يقوم بحقن حقنة مبارشة يف العضالت 
دون اسـتخدام إبرة، حيـث يقول مطورو الروبـوت، املصمم يف جامعة 

واترلو يف أونتاريو، إنه نجح يف إجراء أول حقن عضيل آيل مستقل.
ويعتمـد روبوت Cobi عىل نفاثة عالية الضغط من املصل الذي يمر عرب 

فتحة يف الجلد بعرض شعرة اإلنسان.
 كمـا أنـه باسـتخدام مستشـعرات LiDAR، وهي نفـس التقنية التي 
 Cobi تسـتخدمها املركبات املسـتقلة لرسـم خريطة الطريـق، يصنع
نموذًجا لجسـم املريض ويحدد الربنامج املستند إىل الذكاء االصطناعي 

املوقع األمثل للحقن.
-Cob  قال تيم السـويل، الرشيك املؤسـس والرئيس التنفيـذي لرشكة
onix: ”لقد جهزنا Cobi السـتخدام تقنية الحقن بدون إبرة وإلثبات أن 
املرىض يمكن أن يتلقوا الحقـن العضيل، مثل اللقاحات، دون إبر ودون 

تدخل من أخصائي الرعاية الصحية“. 
كمـا أنه من الناحية النظرية، يسـجل املريض عرب اإلنرتنت ثم يصل إىل 
عيـادة أو صيدليـة ويقدم هويتـه للكامريا عىل واجهة شاشـة اللمس 
Cobi للتأكيد.تكتشف أجهزة االستشـعار ثالثية األبعاد وجود املريض، 
وتجمـع ”ذراع“ Cobi الروبوتيـة قنينـة اللقاح، ثم يتم إنشـاء نموذج 

املريض باستخدام مجسات LiDAR الخاصة به قبل حقنها باللقاح.
-Wate Velocity، حاضنة االبتـكار بجامعة   وتـم تطوير الروبـوت يف
loo، ويمكن لـ Cobi املسـاعدة يف معالجة النقص يف العاملني يف مجال 

.COVID الرعاية الصحية إلدارة لقاحات

نجـح باحثون من مركـز العلوم الصحيـة بجامعة نيو مكسـيكو األمريكية، 
بإجـراء تجـارب جعلتهم يقرتبـون، من حلـم كان البعض يرى أنـه ال يمكن 
تحقيقـه، حيـث توصـل العلماء إىل االقـرتاب من ابتـكار لقـاح مضاد ملرض 
الرسطان.يشـار إىل أن العلماء أحرزوا تقدمـا عىل طريق صنع لقاح الرسطان 
عن طريـق تغليف الخاليا الرسطانية بالسـيليكا وحقنها يف فـرئان التجارب.

ونـرش الباحثون نتائج تجاربهم، لـرشح النجاح الذي يمثل خطوة مهمة نحو 
هـدف الحصـول عىل لقاح ضـد الرسطان بمختلف أشـكاله والـذي يعد هدفا 
رئيسيا لعلماء الطب.ويف وقت سابق، كشف الباحثون عن لقاح يحارب مرض 
الـورم الحليمـي البرشي، حيث كان هذا اللقاح وسـيلة فعالـة للغاية لحماية 
النسـاء من اإلصابة برسطان عنق الرحم.إذ إن األمر ال يزال يتطلب الكثري من 
العمل للوصول إىل لقاح يعمل بشـكل مبارش ضد األورام الرسطانية، وتسـتند 
معظم هذه األبحاث إىل فكرة تحفيز جهاز املناعة بطرق تجعله أكثر رشاسة يف 
مالحقة الخاليا الرسطانية.وحاول الباحثون يف تجاربهم األخرية اتباع طريقة 
جديدة تتضمن استخدام الخاليا الرسطانية للمريض املغلفة بالسيليكا، بمعنى 
أن تتضمن العملية الحفاظ عىل مستضدات الورم التي يتم الحصول عليها من 
املريض عن طريق تغطيتها بطبقة رقيقة من السـيليكا.وتعمل هذه الطريقة 
عىل الحافظ عىل مسـتضدات الورم بطريقة تجعلها متاحة لالستخدام الحقا، 

ويعمل طالء السيليكا عىل تنشيط خاليا تحفز املستضدات للخاليا التائية.
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كجزء من موسم لحظات العال، وبعد حفل موسيقي 
حفالً  العال  تستضيف  املايض،  الشهر  ُنّظم  ناجح 
 ١٩ يوم  مرايا  قاعة  مرسح  عىل  جديداً  موسيقياً 
املغنية  يونان.حاَزت  فايا  املطربة  ُتحييه  نوفمرب 
املاليني  إعجاب  العاطفي  الصوت  صاحبة  الشابة 
املتميزة  الشعرية  بأغانيها  العالم  حول  العرب  من 
إىل  باإلضافة  الكالسيكية  الرشقية  واملقطوعات 

تشكيلة من أغانيها والتي تؤديها باأللحان 
معجبيها،  أذان  بها  فتسحر  الغربية 

ساعدتها  مجتمعًة  التشكيلة  وهذه 
عىل تكوين هوية موسيقية فريدة 

ومميزة. 
سنوات  ست  خالل  فايا  وأصدرت 
عدداً من األغاني املنفردة وألبومني 
غنائيني بعنوان «بيناتنا يف بحر» و 

«حكايا القلب».
«لبالدي»  بأغنيتها  فايا  واشتهرت 

عىل  واسعاً  انتشاراً  القت  التي 
لتلهم   ،٢٠١٤ عام  يوتيوب  منصة 

عاماً   ٢١ العمر  من  البالغة  املغنية 
ملهنة  التام  التفرغ  عىل  حينها، 

املجال  ودخول  الغناء 
رسمياً.وتشتهر  الفني 
بأدائها  الشابة  املغنية 

عىل  املتميز  وحضورها 
وقد  املسارح،  خشبات 
العديد  السابق  يف  أحَيت 
املوسيقية  الحفالت  من 

الناجحة يف أشهر مسارح 
ذلك  يف  بما  األوسط  الرشق 

ودار  الدمشقية،  األوبرا  دار 
وحفالت  القاهرة،  يف  األوبرا 

يف  الشهري  الروماني  املدرج  يف 
جانب  األردن.وإىل  ويف  تونس 

حضورها يف املهرجانات واملناسبات 
فايا  املغنية  تشارك  اإلقليمية،  الفنية 

يف  الدولية  املهرجانات  يف  باستمرار  يونان 
عديد من بلدان العالم كالسويد واململكة 

وكندا.وعن  والدنمارك  وهولندا  املتحدة 
فايا  قالت  مرة،  العال ألول  يف  وجودها 
لفكرة  للغاية  متحمسة  «أنا  يونان: 
الغناء يف مكان ساحر ومتميز كوادي 
العال. وال شك يف أن روعة  عشار يف 
الحفل.  جمالية  من  ستعزز  املكان 
العال،  عن  الكثري  سمعت  لقد 

كبري». بشوق  لزيارتها  وأتطلع 
وسيقام الحفل الفني املبارش مع 

الفرقة املوسيقية بقيادة امللحن 
ومؤلف األغاني ريان الهرب.

انتهت الفنانة، منة فضايل، من تصوير كل مشاهد حدوتة 
بدأ عرضها  والذي  باب»  كل  «ورا  «سكر مر» من مسلسل 
مساء السبت عىل قناة الحياة، وتجسد منة خالل األحداث 
دور «زينة» زوجة إيهاب فهمي والذي يواجهان العديد من 

املواقف وتنشأ بينهما خالفات تتطور خالل الحلقات.
حدوتة «سكر مر» بطولة فريال يوسف، مراد مكرم، منة 
فضايل، إيهاب فهمي، رانيا مالح، أحمد حالوة، الطفل آدهم 
وهدان وعدد آخر من الفنانني الشباب واألطفال، والحدوتة 

تأليف أحمد عبد الفتاح إخراج محمد عبد السالم.
باب»  كل  «ورا  مسلسل  من  العارشة  الحدوتة  مر»  «سكر 
حيث تم عرض ٩ حواديت وهم «كدبة كبرية» بطولة أحمد 
زاهر وهنادي مهنى، و»عائلة جيجي» بطولة نادين، إسالم 
جمال، هدى االتربي، هند عبد الحليم، ليىل عز العرب، و»رق 
«قلب  و  سليم،  فؤاد  وأحمد  بدر  سوسن  بطولة  الحبيب» 
مفتوح» بطولة كمال أبو رية وفيدرا وهايدي رفعت ونور 

إيهاب ورانيا مالح.
خالل  جديد  فيلم  من  أكثر  بطولة  يف  فضايل  منة  وتشارك 
الشافعي  نضال  بار» مع  «ميني  األول هو  الحالية،  الفرتة 

وصالح عبد الله، والثاني بعنوان «يف القلب» مع خالد سليم، 
وإخراج مرقس  فاخر،  هالة  بدر،  نرسين طافش، سوسن 
عادل، إضافة إىل فيلم «روحي لك» مع إيهاب فهمي، مروى 

عبد املنعم، متحت تيخة، وإخراج مازن نيازي.
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إليسا  النجمة  من  كل  يحيى 
غنائًيا  حفالً  خالد  والشاب 
 ١٢ املقبل  الجمعة  يوم 
الجاري عىل مرسح  نوفمرب 
محمد عبده ضمن فعاليات 

طرح  وتم  الرياض،  موسم 
التذاكر بدًءا من ٥ نوفمرب.

واحتفلت النجمة اللبنانية إليسا 
املايض،  األسبوع  ميالدها،  بعيد 
بدأت إليسا نشاطها الفني وهي 
االشرتاك  طريق  عن  العارشة  يف 
ويف  االجتماعية،  املناسبات  يف 
برنامج  يف  شاركت   ١٩٩٢ عام 
عنه  ونالت  الفن)  (استوديو 
دفعها  ما  وهو  الفضية  امليدالية 
الغنائية  مسريتها  استكمال  إىل 
العديد  وإحياء 

من 

الحفالت 
الذي   ١٩٩٩ عام  حتى  الغنائية 
«بدي  األول  ألبومها  فيه  أصدرت 
دوب» والذي حقق نجاًحا باهرًا، 
مثل  ألبومات  عدة  بعده  وقدمت 
«عايشالك، أحىل دنيا، أيامى بيك، 
تصدق بمني، أسعد واحدة، حالة 
صاحبة  ليل،  يا  سهرنا  حب، 

رأي».
من  العديد  عىل  إليسا  وحصلت 
ذلك  يف  بما  والتقديرات،  الجوائز 
العاملية،  املوسيقى  جوائز  ثالث 
دور،  املوريكس  جوائز  وست 
وباعت أكثر من ٣٠ مليون نسخة 
مسريتها  طوال  ألبوماتها  من 
واحدة  يجعلها  ما  الفنية، 
الفنانني  أفضل  من 
مبيعاً عىل اإلطالق 
الرشق  يف 
 ، سط و أل ا

صنفتها 
مجلة 

فوربس 

 ٢٠١٧ عام  األمريكية 
العالم  يف  الفنانني  أغنى  من 
بثروة قدرت بـ٤٣ لـ٤٨  العربي 

مليون دوالر.
عن  تعرب  دائما  إليسا  والنجمة 
حسابها  عرب  السياسية  آراءها 
لديها  ودائما  تويرت،  عىل 
بلدها  تجاه  مواقف حاسمة 
إليسا يف  لبنان، كما تشارك 
واطلقت  إنسانية  مبادرات 
للتوعية  مبادرة  مؤخرا 
الثدي، لكل سيدة  برسطان 
وال  املتابعة  عىل  قادرة  غري 
االقتصادية  ظروفها  تسمع 

بالكشف.


