
بغداد/ الزوراء:
تلقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
امـس االثنني، اتصـاالً هاتفياً من رئيس 
الـوزراء وويل العهـد يف مملكـة البحرين 
األمري سـلمان بن حمـد آل خليفة، فيما 
اكـد ال خليفـة وقـوف بـالده مـع امن 
العراق واستقراره. وقال املكتب االعالمي 
لرئيـس الوزراء يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
ان ”رئيـس مجلـس الـوزراء مصطفى 
الكاظمي تلّقى اتصاالً هاتفياً من رئيس 
الـوزراء وويل العهـد يف مملكـة البحرين 
األمـري سـلمان بـن حمـد آل خليفـة“.
واضـاف ان آل خليفة اسـتنكر االعتداء 
اإلرهابـي الذي تعـرّض لـه الكاظمي“، 
الفتـا اىل انـه ”أكـد وقـوف البحرين مع 
أمن العراق واستقراره“. ويف سياق اخر، 
تلقى رئيـس مجلس الـوزراء مصطفى 
الكاظمـي، اتصـاال هاتفيـا مـن وزيـر 

الخارجية الرتكي مولود تشاووش أوغلو.
وذكر املكتـب االعالمي لرئيس الوزراء يف 
بيان تلقتـه ”الزوراء“: ان رئيس مجلس 
الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى اتصاالً 
هاتفيـاً مـن وزيـر الخارجيـة الرتكـي 
مولـود تشـاووش أوغلـو، شـجب فيـه 
االعتداء اإلرهابـي الذي تعرّض له رئيس 
مجلـس الـوزراء، وأكـد مسـاندة تركيا 
للعراق حكومة وشـعباً يف ترسيخ األمن 
واالستقرار.وأعلنت خلية اإلعالم األمني، 
فجر يـوم االحد، تعـرض رئيس مجلس 
الـوزراء القائـد العـام للقوات املسـلحة 
مصطفـى الكاظمـي إىل محاولة اغتيال 
فاشـلة بطائـرة مسـرية مفخخة.فيما 
دعا الكاظمي الجميع إىل الحوار الهادف 
والبناء من اجل العراق ومستقبله، مشرياً 
املسـرية  والطائـرات  الصواريـخ  أن  إىل 

الجبانة ال تبني أوطاننا وال مستقبلنا.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت مديريـة املـرور العامـة، امـس 
االثنـني، االتفاق عىل تصميـم ومحتوى 
اللوحـات الجديـدة، فيما اشـارت اىل ان 
عملية اسـتبدال هذه اللوحات ال تحتاج 
إىل معاملـة كاملـة. وقـال مديـر اعالم 
وعالقـات املـرور العميـد حيـدر كريـم 

يف ترصيـح صحفـي: إنـه ”تـم االتفاق 
عىل شـكل وتصميـم اللوحـات املوحدة 
لجميع السـيارات والعجـالت“، الفتا اىل 
أن ”عملية اسـتبدال اللوحات ال تتضمن 
معاملة كاملة اثنـاء املراجعة ملن يرغب 

بالتبديل او التسجيل الجديد“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت أسـعار النفط، امـس االثنني، بعد 
أن رفعـت رشكـة إنتـاج النفط السـعودية 
”أرامكو“ سـعر البيع الرسمي لخامها، مما 
يشري إىل أن الطلب ال يزال قويا يف وقت تشح 
فيه اإلمدادات. وارتفع خام برنت 90 سـنتا 
بمـا يعـادل 1.1 % إىل 83.64 دوالر للربميل 
بعد انخفاضه بنحو 2 % األسـبوع املايض. 
وزاد الخام األمريكي 87 سـنتا أو %1.1 إىل 
82.14 دوالر بعـد أن انخفـض 3 % تقريبا 
األسـبوع املايض.رفعـت ”أرامكـو“ يف وقت 
متأخـر مـن الجمعـة املاضيـة سـعر البيع 
الرسـمي لشـهر ديسـمرب القادم ملشـرتي 
خامهـا العربـي الخفيـف يف آسـيا إىل 2.70 
دوالر للربميـل فـوق متوسـط عمان/دبي، 
بارتفـاع 1.40 دوالر عـن الشـهر الجـاري.

وقالـت إيـه.إن.زد ريسـريش يف مذكـرة إن 
خطوة ”أرامكو“ تدل عىل أن ”الطلب ال يزال 

قويا“، وذلك يف الوقت الذي يواصل فيه املنتج 
العضـو بأوبـك ومصـدرو نفط رئيسـيون 
آخـرون كبـح اإلمـدادات. اتفقـت منظمـة 
البلـدان املصـدرة للبـرتول وحلفـاء بينهـم 
روسـيا، يف إطار مجموعة أوبك+، األسـبوع 
املايض عىل التمسـك بخطتهـم لزيادة إنتاج 
النفـط 400 ألف برميـل يوميـا اعتبارا من 
ديسمرب القادم. وكان الرئيس األمريكي، جو 
بايدن، قد دعا أوبك+ إلنتاج املزيد من النفط 
لكبح ارتفاع األسـعار، وقال السـبت املايض 
إن إدارتـه لديهـا ”أدوات أخـرى“ للتعامـل 
مـع ارتفاع أسـعار الخام. يف غضـون ذلك، 
تراجعت واردات الصني من النفط يف أكتوبر 
املـايض إىل أدنى مسـتوياتها يف 3 سـنوات، 
إذ أحجمـت رشكات تكريـر كـربى مملوكة 
للدولة عن الرشاء بسـبب ارتفاع األسعار، يف 
حني كانت رشكات التكرير املستقلة مقيدة 

بحصص محدودة لالسترياد.

الجزائر/ متابعة الزوراء:
توقـع خـرباء جزائريـون تصاعـد 
املواجهـات العسـكرية بـني املغرب 
األيام  البوليساريو“ خالل  و“جبهة 
املقبلـة، بهـدف الضغـط مـن أجل 
فرض االستفتاء. وبحسب الخرباء، 
توتـرات  ستشـهد  املنطقـة  فـإن 
عسـكرية بني الجانبـني، خاصة أن 
الجبهة ألغـت التزامها باتفاق وقف 
إطـالق النار مـع املغـرب منذ نحو 

عـام. وتوعـد األمـني العـام لجبهة 
البوليسـاريو إبراهيم غـايل الجيش 
املغربـي بهزائـم جديدة عـىل غرار 
تلـك التـي عرفها طـوال 16 سـنة 
مـن الحـرب املاضيـة. ويف مطلـع 
الشـهر الجاري، تسـلم الدبلومايس 
السـويدي سـتافان دي ميسـتورا، 
مهامه مبعوثا أمميا خاصا لقضية 
الصحـراء الغربية؛ وذلـك بعد أكثر 
من عامني من شـغور هذا املنصب، 

بسبب رفض األطراف املتنازعة أكثر 
من 12 اسما اقرتحتها األمم املتحدة.

وتم تعيني دي ميسـتورا (74 عاماً) 
مبعوثا خاصا لألمم املتحدة لقضية 
الصحـراء الغربيـة، واعتـرب األمني 
العام، أنطونيـو غوترييش، موافقة 
األطـراف عليـه ”مـؤرشا إيجابيا“.

خريـف  أكـرم  قـال  ناحيتـه  مـن 
الخبري األمني الجزائـري، إن جبهة 
البوليساريو سـتصعد خالل الفرتة 

املقبلـة، خاصـة بعد الحادثـة التي 
وقعت بني الجزائر واملغرب. وأضاف 
يف حديثه لـ“سبوتنيك“، أن الجبهة 
ألغـت اتفاق وقف إطـالق منذ نحو 
عام، حيث تسـتمر املناوشـات عىل 
طـول الجدار بني الجبهـة والجيش 
املغربـي. ويـرى أن املواجهـات بني 
يمكـن  ال  واملغـرب،  البوليسـاريو 
بالوكالـة“،  بـ“الحـرب  وصفهـا 
خاصة أن الجبهة تتواجد يف الجزائر 

منذ عام 1975 ولم يحدث أي تدخل 
مبارش مـن الجزائر التـي تدعم كل 
الحركات التحررية، بحسـب قوله.
ويـرى الخبـري األمنـي الجزائـري، 
أن األيـام املقبلـة ستشـهد تصعيدا 
عسـكريا بـني الجانبـني، عـىل إثر 
للبوليسـاريو  عسـكرية  تحـركات 
العسـكرية  للرضبـات  وتكثيـف 

املغربية.

الزوراء/ يوسف سلمـان:
انهِت املفوضية العليا لالنتخابات رسميا إجراءاتها 
الفنيـة للنظر يف الطعون ومالحقها وما رافقها من 
تدقيق ومراجعة للمحطـات املطعون بها مع عدها 

وفرزها يدويا ، والتي قدم مرشحون وكتل سياسية 
االعالمـي  الفريـق  عضـو  بشـأنها.وقال  طعونـا 
للمفوضية عماد جميل لـ» الزوراء»، ان «املفوضية 
اكملـت جميـع املحطات  وسـرتفع كل الدعاوى اىل 

الهيئة القضائية ، وسنقوم بعرض كافة التفاصيل 
يف ضوء قرارات الهيئة القضائية لالنتخابات واعالن 
النتائـج النهائية بعد ذلك .واضـاف ان « بعد انتهاء 
الهيئة القضائية من الطعون املقدمة اليها، تستطيع 

املفوضيـة االعـالن رسـميا عـن النتائـج النهائية 
لالنتخابات»، الفتـا اىل «عدم وجود ضغوط تمارس 

عىل املفوضية سواء كانت داخلياً او خارجيا».

الكويت/ الزوراء:
ذكرت وكالة األنباء الكويتية إن الحكومة 
قدمت استقالتها ألمري البالد الشيخ نواف 
األحمـد الصبـاح، وهي املـرة الثانية التي 
تسـتقيل فيها الحكومة برئاسـة الشيخ 
صباح الخالد الصباح خالل هذا العام، فيما 
أعلـن مجلس األمة الكويتي أن أمري البالد 
أصدر عفـوا كان منتظرا عـن معارضني 
سياسيني.وتأتي تلك االستقالة يف محاولة 
إلنهـاء املواجهة مع نواب املعارضة والتي 

أعاقـت اإلصالحات املاليـة بالبالد. وقالت 
كونـا إن األمري، الذي لـه القول الفصل يف 
شؤون الدولة، سيقبل استقالة الحكومة 
التـي شـكلت يف مـارس/آذار بعـد إجراء 
مماثل أقدمـت عليه الحكومة السـابقة. 
كمـا قال مجلـس األمة الكويتـي إن أمري 
عـن  منتظـرا  كان  عفـوا  أصـدر  البـالد 
معارضني سياسيني.يأتي هذا بعدما أقرت 
الحكومة مسودة مراسيم العفو وأحالتها 
إىل أمـري البـالد يف خطوة إلنهـاء املواجهة 

مع نواب املعارضة.ويرص عدد من النواب 
عـىل اسـتجواب رئيـس الـوزراء بشـأن 
قضايـا مختلفـة، منها طريقـة التعامل 
مـع جائحـة فـريوس كورونا والفسـاد.

وشـل الخالف عمـل الربملـان الترشيعي، 
فأعاق جهود تعزيـز املالية العامة للدولة 
العضو بمنظمة أوبك، والتي تأثرت بشدة 
العـام املـايض جـراء انخفـاض أسـعار 
النفـط وجائحة فـريوس كورونا، واتخاذ 
إجراءات منها قانون للدين تشتد الحاجة 

إليه للوصول إىل األسـواق العاملية. وقادت 
املواجهات بـني الحكومة ومجلس النواب 
عىل مدى عقود إىل تغيـريات وزارية وحل 
الربملـان، األمـر الذي عرقل االسـتثمارات 
النواب اسـتجواب  واإلصالحـات. ويريـد 
الشـيخ صباح، الذي يتوىل رئاسة الوزراء 
منذ أواخر ٢٠١٩، ويشككون يف دستورية 
اقرتاح تم تمريـره يف مارس/آذار لتأجيل 
أي اسـتجواب من هذا القبيل حتى نهاية 
العـام املقبل.وبـدأت الحكومـة يف اآلونـة 

األخـرية حـوارا مـع النواب للخـروج من 
املـأزق، إذ طالبت املعارضـة بالتمكن من 
اسـتجواب الشـيخ صبـاح والعفـو عـن 
املعارضني السياسيني. وال تسمح الكويت 
بإقامـة أحزاب سياسـية، لكنهـا تعطي 
مجلسها الترشيعي نفوذا أكرب من الهيئات 
املماثلـة يف دول الخليج األخرى، عرب أمور 
منهـا سـلطة إقـرار القوانـني وعرقلتها 
واسـتجواب الـوزراء والتصويـت بحجب 

الثقة عن كبار املسؤولني الحكوميني.
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القاهرة/ متابعة الزوراء:
أكـد األمـني العـام املسـاعد لجامعـة الدول 
العربيـة، حسـام زكـي، أن اسـتقالة وزيـر 
اإلعـالم اللبناني جورج قرداحي كانت كفيلة 
بنزع فتيل األزمة مع دول خليجية، مشريا إىل 
أن العالقـات العربية العربيـة يجب أن تكون 
إيجابية وجيدة.وأوضح زكي الذي يزور لبنان، 
يف ترصيحات نقلتها قناة ”إم تي يف“ اللبنانية 
عقب لقاءه مع رئيس مجلس النواب اللبناني 
نبيه بـري: ”العالقات العربيـة العربية يجب 
أن تكون إيجابية وجيدة، ومسـألة اسـتقالة 

جـورج قرداحـي كان يمكـن أن تنـزع فتيل 
األزمة مـن البداية لكن األمور اسـتمرّت عىل 
حالها“.وأشـار املسـؤول بالجامعـة العربية 
أن أجـواء لقاءاتـه مـع رؤسـاء الجمهورية 
والـوزراء والنـواب يف لبنان كانـت ”حريصة 
عـىل العالقات مـع الخليـج“.يف غضون ذلك، 
اعترب أيوب حميـد، النائب يف الربملان اللبناني 
عن كتلة ”التنمية والتحرير، أن جامعة الدول 
العربية غابـت عن دورها الطبيعـي منذ أمد 

ليس بالقريب“.

واشنطن/متابعة الزوراء:
تشـهد العاصمة األمريكية واشـنطن، عقـد أول حوار 
اسـرتاتيجي أمريكـي- مـرصي يف عهـد إدارة الرئيس 
األمريكـي جو بايـدن. ووصل بالفعل وزيـر الخارجية 
املرصي سـامح شـكري والوفد املرافق له إىل واشنطن 
منـذ يومني للمشـاركة يف الحـوار، الذي تـم ىف أكتوبر 
املـايض تأكيد موعد انعقاده، يف أعقـاب لقاء بني وزير 
الخارجيـة األمريكـي انتوني بلينكـن ونظريه املرصي 
سامح شكري عىل هامش اجتماعات الجمعية العامة 
الجمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة يف سـبتمرب املايض. 
وكانت وزارة الخارجيـة املرصية قد أعلنت يف بيان لها 

أن الحوار سـيتناول أبـرز القضايا اإلقليميـة والدولية 
ذات االهتمام املتبادل، وذلك يف إطار مواصلة التشـاور 
مع الجانب األمريكي بشـأن ملفات التعاون املُشـرتك 
والتنسـيق بني البلدين خـالل الفرتة املقبلة. كما رصح 
السـفري أحمد حافظ، املتحدث الرسـمي باسـم وزارة 
الخارجية، بأنه باإلضافة إىل االلتقاء بنظريه األمريكي 
أنتونـي بلينكـن ، سـوف يلتقي شـكري مـع عدد من 
مسؤويل اإلدارة األمريكية، كما سيتواصل مع مجموعة 
من أعضاء مجليس النواب والشيوخ، باإلضافة إىل عقد 

لقاءات مع أبرز مراكز البحث والفكر.

Ô–Ó√Ï€a@·”ã€a@ Îãìfl@Â‡ö@·Ëmb„bÓi@o‹‡n◊a@—√Ïfl@µÌ˝fl@3@ÏÆ@Z@@@@@@@@@@@Ä€@¡Ó�Én€a
Ô‹ÓÃìn€a@Ô€bæa@÷b–„¸a@paäbèfl@áÌá•@bË‰fl@ Îãì‡‹€@ÒáÌá«@bÌaçfl@pÜáy

الزوراء/ حسني فالح:
اكدت وزارة التخطيط، اكتمال بيانات 
نحو 3 ماليـني موظف ضمن مرشوع 
الرقـم الوظيفي، وفيما حـددت مزايا 
عديدة للمرشوع منها تحديد مسارات 
االنفاق املايل التشغييل ملوظفي الدولة، 
اعلنـت االنتهـاء مـن املـرشوع نهاية 

العام الجاري.
وقال املتحدث باسـم وزارة التخطيط، 
حديـث  يف  الهنـداوي،  الزهـرة  عبـد 
لـ“الـزوراء“: إن العمـل عىل مرشوع 
الرقـم الوظيفي ال يزال مسـتمراً من 
قبـل وزارة التخطيـط ولجنـة االمـر 
الديواني 55 املشـكلة برئاسـة رئيس 
الجهـاز املركـزي لإلحصـاء. وأضاف 
الهنـداوي: أن العمل مسـتمر يف جمع 
البيانات االلكرتونيـة ملوظفي الدولة، 
الفتاً إىل أن عدد املوظفني الذين اكتملت 
بياناتهـم يف منصـة الرقـم الوظيفي 
وصل إىل مليونـني و950 الف موظف.
وتابـع: أجرينا تجربـة يف دوائر وزارة 
الرتبية عىل مسـتوى الـوزارة ودوائر 
الرتبيـة يف محافظة بغـداد ومن خالل 
هذه التجربة سيتم ربط رصف رواتب 
املوظفـني بهذه املنصـة عندما تكتمل 
البيانـات الخاصـة بموظفـي الدولة، 
مؤكـداً أن اللجنـة ما زالت مسـتمرة 
بجمـع البيانـات الكرتونيا مـن دوائر 
ووزارات الدولة املختلفة. واشار اىل، أن 
العمل بمرشوع منصة الرقم الوظيفي 

سـينتهي قبـل نهايـة العـام الحـايل 
2021. وأوضـح، أن أهميـة مـرشوع 
منصة الرقم الوظيفي تتعلق بجوانب 
متعددة منها تحديد مسـارات االنفاق 
املايل التشغييل ملوظفي الدولة العراقية 
بعد أن تكون لدى الوزارة أعداد دقيقة 
وكاملـة عـن موظفـي الدولـة. وبني 

أن املرشوع سريسـم صـورة واضحة 
عـن الجسـد الوظيفـي يف الحكومـة 
العراقية والحاجـة من االختصاصات 
ومعرفـة مواقـع النـدرة والوفـرة يف 
تلك االختصاصـات، إضافة إىل إعطاء 
صـورة عـن االعـداد املوجـودة. ومن 
جانب اخر، كشـفت وزارة التخطيط، 

مالمح موازنة عام 2022 املقبلة، فيما 
حددت الفئات التي سـتترضر رواتبها 
عند تأخري إقـرار املوازنة. وقال وكيل 
الـوزارة ماهـر حمـاد ، إن ”الرواتـب 
املستمرة للموظفني عىل املالك الثابت 
ولن تتأثر يف حال تأخـر إقرار املوازنة 
املقبلـة، او حتى عـدم اقرارها، لكون 

نسـبة 1/12 سـتغطي املبالغ“، الفتا 
اىل ان ”تأخـري اقرار املوازنـة قد يؤثر 
يف التخصيصـات اإلضافيـة يف نهايـة 
السـنة ألغـراض العـالوة او الرتقيات 
وكذلك الدرجـات الوظيفية الجديدة“. 
واضاف، ان ”قانون االدارة املالية نص 
عـىل انـه يف حال عـدم اقـرار املوازنة 
الجاريـة  للنفقـات  الـرصف  يكـون 
بنسبة 1 عىل 12 من املوازنة السابقة، 
امـا النفقـات االسـتثمارية تتعامـل 
وفق نسـبة االنجاز لـكل مرشوع عىل 
حـدة، وهذا يسـمى بموازنة مسـودة 
تخصيـص املقرتح“، مبينا ان ”سـعر 
النفط حـدد يف املوازنـة املقبلة بـ 60 
دوالرا للربميـل“. وبـني ان ”املوازنـة 
حاليا يف اللجنة املصغرة لصياغة اطار 
تحضـريي للحكومـة، اال ان مجلـس 
الـوزراء الحـايل غري مخـول باقرارها 
لكنها سـتكون مهيأة ملجلس الوزراء 
املقبل بعد تشـكيل الحكومة الجديدة 
فيهـا“، مؤكدا ان ”املوازنة فيها نقاط 
ايجابية منها توحيد رسـوم الجمارك 
والعمل عىل اعداد موازنة اسـتثمارية 
لــ 3 سـنوات وليـس لسـنة واحـدة 
لضمان استمرار املشاريع“. وتابع، ان 
”املوازنة تضمنت ايضا معالجة العجز 
الـذي قد يحصل يف حـال اقرارها، من 
خالل اعداد موازنة تكون غري معتمدة 
عـىل القـدر الكبري مـن النفـط لكون 

اسعار النفط متغرية عادة“.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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بغداد/ الزوراء:
عن  االثنني،  امس  االعىل،  القضاء  مجلس  أعلن 
لجنة  ملدير  سنتني  ملدة  بالحبس  حكما  صدور 
املشرتيات يف محافظة نينوى. وذكر املجلس يف بيان 
مكافحة  جنايات  «محكمة  أن  «الزوراء»:  تلقته 
بالحبس  الكرخ أصدرت حكما  املركزية يف  الفساد 
ملدة سنتني بحق مدير لجنة املشرتيات يف محافظة 
نينوى».وأضاف أن «املحكمة أصدرت قرارها وفق 
العراقي»،  العقوبات  قانون  املادة ٣١٥ من  إحكام 
أن «الحكم جاء عن جريمة  اختالس مبالغ   مبيناً 
خاصة  وهمية  وصوالت  تقديمه  طريق  عن  مالية 

بإيواء النازحني يف املحافظة». 

@Ú‰ß@ãÌáæ@µn‰é@Òáæ@êj®a
ÙÏ‰Ó„@Úƒœb´@¿@pbÌ6ìæa

@“Ï”Î@á◊˚Ì@?Ìãzj€a@áË»€a@Ô€Î
Íäaã‘néaÎ@÷aã»€a@Âflc@…fl@ÍÜ˝i

@pbyÏ‹€a@·Ó‡óm@Û‹«@÷b–m¸a@Z@äÎãæa
b:aájnéa@á«ÏflÎ@ÒáÌáßa

@\Ïÿflaäc^@…œä@á»i@á»óÌ@¡–‰€a
bËflbÇ@…Ói@ã»é

@o„b◊@ÔyaÜã”@Ú€b‘néa@ZÚÓiã»€a@Ú»flbßa
@Úflå˛a@›Ónœ@ ç‰i@Ú‹Ó–◊

@È«Ï„@Âfl@äaÏy@fiÎc@÷˝�„a@NNNpaÏ‰é@6@—”Ïm@á»i
@bÿÌãflcÎ@ãófl@µi

ÂÌåaÏæa@k‹”@Û‹«@ÊÎäÜb”@ÊÏj«˝€aÎ@äaã‘né¸a@∂a@Úub¢@b‰jÉn‰fl@ZÎ˝«@›Ó‹Ç

@2021@‚b«@¿@È«b–mäa@…fl@ã‡‘‹€@“ÏèÇ@fiÏ†c@áËìÌ@%b»€a@NNNÚÓÿ‹œ@ÒãÁb√@ãÇeÒ7Ç¸a
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 @Ú˜ÓÁ@êÓˆä@Âvé@äaã”@Û‹«@Ú”Übóæa
’ibè€a@ÚÓ‰†Ï€a@á«b‘n€a

@Ô‘‹m@7qdm@Êdìi@fiáßa@·è•@Úzó€a
b»fl@aç„Ï‹–„�aÎ@b„ÎäÏ◊@Ôyb‘€

بغداد/الزوراء:
كشـفت هيئة النزاهـة االتحاديَّـة، امس 
االثنـني، عـن مصادقـة محكمـة التمييز 
االتحاديَّة عىل قرار الحكم الصادر بالسجن 
حضوريـاً بحـقِّ رئيـس هيئـة التقاعـد 
الوطنيَّــة السـابق عـن جريمـة اإلخالل 
بواجباته الوظيفيَّـة. دائرة التحقيقات يف 
الهيئـة، ويف معرض حديثهـا عن القضيَّة 
قـت فيها وأحالتهـا إىل القضاء،  التي حقَّ
أشـارت يف بيـان ورد لـ «الـزوراء»، إىل أنَّ 
«املدان الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة 
التقاعد الوطنيَّة السابق، قام بأخذ مبالغ 
ماليٍَّة وهدايا ورواتب شـهريَّـٍة من املُتَّهم 
املُفرَّقة قضيَّـتـه صاحب الرشكة العامليَّة 
للبطاقة الذكيَّة (كي كارد) مقابل إخالله 
بواجبـات وظيفتـه». وأضافـت الدائـرة 
إنَّ «الهيئـة الجزائيَّـة الثانيـة يف محكمة 

التمييـز االتحاديَّة، التي نظـرت القضيَّة؛ 
لعـدم قناعة املُـدان وطعنه بالقـرار الذي 
أصدرته محكمة جنايات الفساد املركزيَّة، 
وجدت بعد التدقيق واملُداولة، أنَّ القرارات 
التي أصدرتهـا محكمة جنايات الفسـاد 
املركزيَّـة كافـة قـد راعت عنـد إصدارها 
تطبيق أحكام القانـون تطبيقاً صحيحاً، 
بعد أن اعتمدت األدلة التي أظهرتها وقائع 
الدعوى تحقيقاً وُمحاكمًة، والتي تعزَّزت 
باعرتاف املُتَّهم وأقوال املُتَّهم اآلخر املُفرَّقة 
قضيَّـته، فضالً عن تقرير هيئة النزاهة».

وأوضحـت أنَّ «محكمة جنايات الفسـاد 
 (٢٠٢١/٨/٢٥) يف  أصـدرت  املركزيَّـة 
حكماً حضورياً بالسجن ملُدَّة ست سنواٍت 
وغرامٍة ماليَّـٍة قدُرها عرشة ماليني ديناٍر 
بحـق املُـدان؛ وفقاً ألحـكام القـرار ١٦٠ 

لسنة ١٩٨٣».

بغداد/ الزوراء:
أوضحـت وزارة الصحة، امـس اإلثنني، 
إجراءاتهـا يف مراقبة املطاعم واإلرشاف 
عىل سـالمة الغذاء، فيما حسمت الجدل 
بشـأن إمكانية تلقـي لقاحـي كورونا 
واإلنفلونـزا معـاً. وقـال مديـر الصحة 

ترصيـح  يف  الحلفـي  ريـاض  العامـة 
صحفـي: إن «هنـاك إجـراءات وقائية 
صحيـة تقـوم بهـا وزارة الصحـة من 
خالل شـعب الرقابة املوجودة يف أقسام 

الصحة العامة بكل وزارة».

@Ú‹j‘æa@‚bÌ˛a@¿@\ÏÌäbèÓ€Ïj€a\Î@lãÃæa@µi@ÚÌãÿè«@pbËuaÏfl@ÊÏ»”ÏnÌ@ıa5Ç

بغداد/ الزوراء:
بحث مستشار األمن القومي قاسم األعرجي، امس االثنني، مع رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح 
الفياض ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، الحفاظ عىل االستقرار األمني واالحتكام إىل منطق 
العقل.وقال املكتب اإلعالمي ملستشار األمن القومي يف بيان تلقته «الزوراء»: ان «مستشار األمن 
القومي قاسم األعرجي التقى، امس اإلثنني، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ورئيس 
تحالف الفتح هادي العامري، كالً عىل انفراد».واضاف انه «جرى خالل اللقاء، بحث آخر املستجدات 
األمنية والسياسية يف البالد، والتأكيد عىل أهمية الحفاظ عىل االستقرار األمني واملجتمعي  وسيادة 
القانون واالحتكام إىل منطق العقل والحكمة يف التعاطي مع األزمات ورضورة التعاون والتالحم يف 

مواجهة التحديات والخروج برؤية موحدة، قوامها الحفاظ عىل هيبة وسيادة الدولة».

@äaã‘né¸a@Û‹«@√b–®a@ÚÓ‡Ác@á◊˚Ì@Ôuã«˛a
›‘»€a@’�‰fl@∂g@‚bÿny¸aÎ@?fl˛a

@ãflb»€aÎ@übÓ–€bi@Èˆb‘€@fi˝Ç

b–rÿfl@bÓ‰flc@aäbìn„a@áËìm@ÜaáÃi@NN@Ô€aÏn€a@Û‹«@Ô„br€a@‚ÏÓ‹€

@@@2ô@›Óñb–m

@@@2ô@›Óñb–m

@@@2ô@›Óñb–m @@@2ô@›Óñb–m

@@@2ô@›Óñb–m

@@@2ô@›Óñb–m



ÎáÓ€a@åã–€aÎ@á»€a@…fl@pb�0a@’Ó”ámÎ@ÊÏ»�€a@¿@ãƒ‰€a@ıbËn„a@á»i

ÚÓ€Îá€aÎ@ÚÓ‡Ó‹”�a@bÌbõ‘€a@åãic@fiÎb‰nÌ

@á»i@ÚÓˆbË‰€a@wˆbn‰€a@Ê˝«a@…Ó�nè„@Z@@@@@@@@Ä€@@ÚÓöÏ–æa
ÚÓˆbõ‘€a@Ú˜Ó:a@paäaã”

@fiÎc@÷˝�„a@NNpaÏ‰é@6@—”Ïm@á»i
@bÿÌãflcÎ@ãófl@µi@È«Ï„@Âfl@äaÏy

@o„b◊@ÔyaÜã”@Ú€b‘néa@ZÚÓiã»€a@Ú»flbßa
ÚÓvÓ‹Ç@fiÎÜ@…fl@Úflå˛a@›Ónœ@ ç‰i@Ú‹Ó–◊

@Ú‹j‘æa@‚bÌ˛a@¿@\ÏÌäbèÓ€Ïj€a\Î@lãÃæa@µi@ÚÌãÿè«@pbËuaÏfl@ÊÏ»”ÏnÌ@ıa5Ç

@7qdm@Êdìi@fiáßa@·è•@Úzó€a
�b»fl@aç„Ï‹–„�aÎ@b„ÎäÏ◊@Ôyb‘€@Ô‘‹m

@÷˝†g@Â‹»Ì@Úflá©a@ê‹™
@Ú‹‡®@—Ó√Ïn€a@Òäb‡néa
›ˆaÎ¸aÎ@bÓ‹»€a@paÜbËì€a

@·Ó‡óm@Û‹«@÷b–m¸a@Â‹»m@äÎãæa
@á«Ïfl@Üá•Î@ÒáÌáßa@pbyÏ‹€a

b:aájnébi@Òãíbjæa

@Òäaã®a@pbuäÜ@¿@äaã‘néa@ZıaÏ„˛a
 Ïjé˛a@ÚÌbË„@∂g

الزوراء/ يوسف سلمـان:

انهِت املفوضية العليا لالنتخابات 

رسميا إجراءاتها الفنية للنظر يف 

رافقها  وما  ومالحقها  الطعون 

للمحطات  ومراجعة  تدقيق  من 

وفرزها  عدها  مع  بها  املطعون 

مرشحون  قدم  والتي   ، يدويا 

وكتل سياسية طعونا بشأنها.

االعالمي  الفريق  عضو  وقال 

لـ“  جميل  عماد  للمفوضية 

اكملت  ”املفوضية  ان  الزوراء“، 

كل  وسرتفع  املحطات   جميع 

 ، القضائية  الهيئة  اىل  الدعاوى 

التفاصيل  وسنقوم بعرض كافة 

الهيئة القضائية  يف ضوء قرارات 

النتائج  واعالن  لالنتخابات 

النهائية بعد ذلك .

الهيئة  انتهاء  بعد   ” ان  واضاف 

املقدمة  الطعون  من  القضائية 

اليها، تستطيع املفوضية االعالن 

النهائية  النتائج  عن  رسميا 

”عدم  اىل  الفتا  لالنتخابات“، 

عىل  تمارس  ضغوط  وجود 

او  داخلياً  كانت  سواء  املفوضية 

خارجيا“.

والفرز  العد  نتائج   ” ان  واوضح 

للنتائج  مطابقة  اليدوي، 

اعلنتها  التي  االولية  االلكرتونية  

االقرتاع  انتهاء  بعد  املفوضية 

الخاص واالقرتاع العام يف العارش 

من ترشين االول املايض ”، مبينا 

من  جزءا  ليست  املفوضية   ” ان 

القرار السيايس وهي عملت وفق 

جدول زمني متكامل النهاء ملف 

اجراءاتها،  الطعون وانجاز كافة 

النتائج  عن  االعالن  اىل  وصوال 

النهائية النتخابات ترشين خالل 

الفرتة املقبلة“.

االعالمي  الفريق  عضو  واكد 

للمفوضية ، ان ” ابوابنا مفتوحة 

مجددا  الطعون  تقديم  امام 

باملدعيات األوىل التي تمت احالتها 

اىل الهيئة القضائية التي ال تحمل 

توصية بالعد والفرز فقط“.

 ، االنتخابات  مفوضية  وكانت 

 1436 قالت ان عدد الطعون بلغ 

موزعة عىل املحافظات ” نینوی- 

بابل/ میسان - دياىل - الرصافة 

كربالء   - كركوك   - الكرخ/اربيل 

- املثنى - القادسية - األنبار -ذي 

قار/ البرصة ”.

وذكرت املفوضية ، يف بيان صحفي 

املحطات  بتدقيق  بدأت  انها   ،

التي  من  يدوية  وفرزها  وعدها 

ملحق  أدلة ضمن  بشانها  قدمت 

طعنا   87 عددها  البالغ  الطعون 

ترشين   3) الخميس  يوم  منذ   ،

األحد  يوم  ولغاية   (2021 الثاني 

(7 ترشين الثاني 2021) ، ليكون 

من  وفرزه  عده  تم  ما  إجمايل 

محطات هو (4324) وتتألف من  

(2188) محطة يف مرحلة تدقيق 

مرحلة  يف   (2136)  ، الطعون 

النظر يف أدلة مالحق الطعون.

مبنية  املقدمة  الطعون  وكانت 

من  للتأكد  متعددة  أسباب  عىل 

مطابقة النتائج أو لعدم القناعة 

بنتائج التصويت.

املركزية  اللجنة  قامت  كما 

باإلجراءات  الساندة  واللجان 

 ، الطعون  ملف  إلنهاء  الالزمة 

االقرتاع  أوراق  جميع  دققت  وقد 

وكانت  بها  املطعون  املحطات  يف 

باستثناء   ، متطابقة  النتائج 

وجدت  حيث   ، الباطلة  األوراق 

منها  جدا  قليال  عددا  إن  اللجنة 

من  صحيحة  أوراق  أنها  تبني 

خالل التدقيق البرصي ، وعرضت 

عىل مجلس املفوضني الذي رفعها 

لالنتخابات  القضائية  الهيئة  إىل 

لتقول قولها فيها.

واشنطن/متابعة الزوراء:
عقد  واشنطن،  األمريكية  العاصمة  تشهد 
أول حوار إسرتاتيجي أمريكي- مرصي يف 

عهد إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن.
املرصي  الخارجية  وزير  بالفعل  ووصل 
سامح شكري والوفد املرافق له إىل واشنطن 
تم  الذي  الحوار،  يف  للمشاركة  يومني  منذ 
يف  انعقاده،  موعد  تأكيد  املايض  أكتوبر  ىف 
أعقاب لقاء بني وزير الخارجية األمريكي 
سامح  املرصي  ونظريه  بلينكن  انتوني 
الجمعية  اجتماعات  هامش  عىل  شكري 
يف  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  العامة 

سبتمرب املايض.
وكانت وزارة الخارجية املرصية قد أعلنت 
يف بيان لها أن الحوار سيتناول أبرز القضايا 
املتبادل،  االهتمام  ذات  والدولية  اإلقليمية 
وذلك يف إطار مواصلة التشاور مع الجانب 
املُشرتك  التعاون  ملفات  بشأن  األمريكي 
والتنسيق بني البلدين خالل الفرتة املقبلة.

املتحدث  حافظ،  أحمد  السفري  رصح  كما 
بأنه  الخارجية،  وزارة  باسم  الرسمي 
األمريكي  بنظريه  االلتقاء  إىل  باإلضافة 
مع  شكري  يلتقي  سوف   ، بلينكن  أنتوني 
كما  األمريكية،  اإلدارة  مسؤويل  من  عدد 
سيتواصل مع مجموعة من أعضاء مجليس 
النواب والشيوخ، باإلضافة إىل عقد لقاءات 

مع أبرز مراكز البحث والفكر.
الخارجية  وزارة  أوضحت  جانبها،  من 
األمريكية يف بيان، أنه من املقرر أن ينضم 
الوكالة  من  كبار  مسؤولون  بلينكن  إىل 
الدفاع.  ووزارة  الدولية  للتنمية  األمريكية 
وشكري  بلينكن  من  كل  يديل  وسوف 

بترصيحات علنية يف مستهل الحوار.
القاهرة  أن  األمريكية،  الخارجية  وذكرت 
عىل  وأكدت  لـواشنطن،  حيوية  رشيكة 
التزامها بتدعيم الرشاكة بني البلدين والتي 
استمرت 40 عاما من خالل تعزيز التعاون 
االقتصادية،  العالقات  وتنمية  األمني، 

والعالقات الثقافية املهمة.
هذا  أن  األمريكية  الخارجية  وأوضحت 
الحوار اإلسرتاتيجي مع مرص يمثل فرصة 
التعاون  مجاالت  من  مجال  بكل  للنهوض 
واملرصيني  األمريكيني  حياة  لتحسني  هذه 

عىل حد سواء.
األمريكي-  اإلسرتاتيجي  الحوار  أن  يذكر 
الرئيس  إدارة  املرصي تم ترسيخه يف عهد 
األمريكي األسبق بيل كلينتون عام 1998، 
الحني  ذلك  منذ  دوريا  عقده  واستمر 
2009 حتى  باستثناء فرتة توقف من عام 
عام 2015 مع بداية إدارة الرئيس األسبق 
باراك أوباما ومع بداية االنتفاضات العربية 

عام 2011.

القاهرة/ متابعة الزوراء:

أكد األمني العام املساعد لجامعة الدول العربية، 

اللبناني  اإلعالم  وزير  استقالة  أن  زكي،  حسام 

األزمة  فتيل  بنزع  كفيلة  كانت  قرداحي  جورج 

مع دول خليجية، مشريا إىل أن العالقات العربية 

العربية يجب أن تكون إيجابية وجيدة.

ترصيحات  يف  لبنان،  يزور  الذي  زكي  وأوضح 

لقائه  عقب  اللبنانية  يف“  تي  ”إم  قناة  نقلتها 

بري:  نبيه  اللبناني  النواب  مجلس  رئيس  مع 

”العالقات العربية العربية يجب أن تكون إيجابية 

كان  قرداحي  جورج  استقالة  ومسألة  وجيدة، 

يمكن أن تنزع فتيل األزمة من البداية لكن األمور 

استمرّت عىل حالها“.

أجواء  أن  العربية  بالجامعة  املسؤول  وأشار 

لقاءاته مع رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب 

مع  العالقات  عىل  ”حريصة  كانت  لبنان  يف 

الخليج“.

يف  النائب  حميد،  أيوب  اعترب  ذلك،  غضون  يف 

الربملان اللبناني عن كتلة ”التنمية والتحرير، أن 

جامعة الدول العربية غابت عن دورها الطبيعي 

منذ أمد ليس بالقريب“.

األمني  ”زيارة  إن  صحفي  حديث  يف  حميد  وقال 

حسام  العربية  الدول  لجامعة  املساعد  العام 

رفع  باب  من  تكون  أن  تعدو  ال  بريوت  إىل  زكي 

العربية قد تدخلت إلصالح  الجامعة  العتب، وأن 

ذات البني بني األشقاء العرب، وال أعتقد أن نائب 

األمني العام يحمل أي مبادرة إىل لبنان“. 

لبنان  بني  الدبلوماسية  األزمة  صعيد  عىل  أما 

واضحا  قرارا  ”هناك  أن  فأوضح  والسعودية، 

العربية  اململكة  لدولة  الخارجية  أعلن عنه وزير 

السعودية، وأن املوضوع ال يتعلق باستقالة وزير 

اإلعالم جورج قرداحي وال بما أعلنه عىل إحدى 

الشاشات قبل ربما أن يسمى وزيراً، ولكن هذه 

وصلت  ما  إىل  األمور  أوصلت  التي  األمور  إحدى 

إليه“، الفتاً إىل أنه ال يوجد مخارج لألزمة لألسف 

حتى الساعة بل هناك مراوحة. 

كما أشار حميد إىل أنه ليس من املصلحة استقالة 

غياب  أكان  بذل،  الذي  الجهد  بعد  الحكومة 

الرئيس سعد الحريري وعدم قدرته عىل تشكيل 

الحكومة  هذه  تشكيل  يف  املعاناة  أو  الحكومة، 

برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي. 

ولفت إىل أنه ”عىل الحكومة أن تلتفت إىل موضوع 

وأن  الداخيل  واالستقرار  لبنان  يف  العام  االنتظام 

الشمل  أن تجمع  تقوم بما يتوجب عليها لجهة 

بما يضمن مصلحة لبنان واللبنانيني“. 

األزمة  تطول  أن  إمكانية  حول  سؤال  عىل  ورداً 

اللبنانيني املقيمني يف دول الخليج، قال حميد إن 

”ما سمعناه عن لسان الكثري من املسؤولني أن 

لن  الخليجي  التعاون  لدول  اإلجراءات  موضوع 

تطال اللبنانيني املقيمني والعاملني يف تلك البلدان 

ونأمل أن يستمر هذا املوقف“. 

الدبلوماسية عىل  األزمة  استمرار  تداعيات  وعن 

الغريق  ”أنا  فقال:  لبنان،  يف  االقتصادي  الوضع 

فكيف أخىش من البلل“.

الجزائر/ متابعة الزوراء:
تصاعد  جزائريون  خرباء  توقع 
املغرب  بني  العسكرية  املواجهات 
األيام  خالل  البوليساريو“  و“جبهة 
املقبلة، بهدف الضغط من أجل فرض 

االستفتاء.
وبحسب الخرباء، فإن املنطقة ستشهد 
توترات عسكرية بني الجانبني، خاصة 
أن الجبهة ألغت التزامها باتفاق وقف 
إطالق النار مع املغرب منذ نحو عام.

وتوعد األمني العام لجبهة البوليساريو 
بهزائم  املغربي  الجيش  غايل  إبراهيم 
عرفها  التي  تلك  غرار  عىل  جديدة 

طوال 16 سنة من الحرب املاضية.
تسلم  الجاري،  الشهر  مطلع  ويف 
دي  ستافان  السويدي  الدبلومايس 
أمميا  مبعوثا  مهامه  ميستورا، 
الغربية؛  الصحراء  لقضية  خاصا 
أكثر من عامني من شغور  وذلك بعد 
األطراف  رفض  بسبب  املنصب،  هذا 
املتنازعة أكثر من 12 اسما اقرتحتها 

األمم املتحدة.
عاماً)   74) ميستورا  دي  تعيني  وتم 
لقضية  املتحدة  لألمم  خاصا  مبعوثا 
الصحراء الغربية، واعترب األمني العام، 
األطراف  أنطونيو غوترييش، موافقة 

عليه ”مؤرشا إيجابيا“.
خريف  أكرم  قال  ناحيته  من 
جبهة  إن  الجزائري،  األمني  الخبري 
الفرتة  خالل  ستصعد  البوليساريو 

التي  الحادثة  بعد  خاصة  املقبلة، 
وقعت بني الجزائر واملغرب.

أن  لـ“سبوتنيك“،  حديثه  يف  وأضاف 
منذ  إطالق  وقف  اتفاق  ألغت  الجبهة 
املناوشات  تستمر  حيث  عام،  نحو 
عىل طول الجدار بني الجبهة والجيش 

املغربي.
البوليساريو  بني  املواجهات  أن  ويرى 
واملغرب، ال يمكن وصفها بـ“الحرب 
تتواجد  الجبهة  أن  بالوكالة“، خاصة 

يف الجزائر منذ عام 1975 ولم يحدث 
التي  الجزائر  من  مبارش  تدخل  أي 
تدعم كل الحركات التحررية، بحسب 

قوله.
أن  الجزائري،  األمني  الخبري  ويرى 
األيام املقبلة ستشهد تصعيدا عسكريا 
تحركات  إثر  عىل  الجانبني،  بني 
وتكثيف  للبوليساريو  عسكرية 

للرضبات العسكرية املغربية.
السابق  الجزائري  الربملاني  قال  فيما 

إبراهيم  إن  محساس،  عمر  الدكتور 
ال  األمر  وأن  قراراته،  كل  يف  حر  غايل 
بشكل  وال  بالوكالة  ال  الجزائر  يعني 

مبارش.
أن  لـ“سبوتنيك“،  حديثه  يف  وأضاف 
والحكمة  الخربة  من  لديها  الجزائر 
البالد  يخدم  تراه  بما  لرتد  والقدرات 

واملنطقة.
للتصعيد  ستتجه  األوضاع  أن  ويرى 
فرض  أجل  من  واملغرب،  الجبهة  بني 

ما  بشأن  اآلجال  أقرب  يف  االستفتاء 
يصفها بـ“األرايض املحتلة“.

األول  ترشين  أكتوبر/  نهاية  ويف 
الدويل  األمن  مجلس  مّدد  املايض، 
يف  لالستفتاء  األممية  البعثة  مهمة 
لعام  ”مينورسو“،  الغربية  الصحراء 

آخر؛ ينتهي يف 31 أكتوبر 2022.
األمن  مجلس  أكد  الجديد،  قراره  ويف 
حل  تحقيق  إىل  الحاجة  عىل  الدويل 
سيايس واقعي وعميل ودائم ومقبول 
والبوليساريو)  (املغرب  الطرفني  من 

لقضية الصحراء الغربية.
الكامل  دعمه  عن  املجلس  وأعرب 
الشخيص،  ومبعوثه  العام  لألمني 
أجل  من  املفاوضات،  عملية  لتسهيل 
الصحراء  لقضية  حل  إىل  التوصل 

الغربية.
عقب  الجزائرية  الخارجية  وأعلنت 
قرار  تدعم  ال  أنها  القرار  صدور 
بعثة  بتمديد  الخاص  األمن  مجلس 
يف  االستفتاء  لتنظيم  املتحدة  األمم 

الصحراء الغربية ”املينورسو“.
وحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية 
مجلس  ”قرار  أن  أكدت  الجزائرية، 
تشجيع  شأنه  من  املتحيز  األمن 
املغربي،  لالحتالل  االبتزازية  املواقف 
الرامية  ومناوراتها  عنادها  وكذا 
تصفية  مسار  وتقويض  لعرقلة 
وتغيري  الغربية  الصحراء  استعمار 

طبيعته“.

بغداد/ الزوراء:
امس  الصحة،  وزارة  أوضحت 
مراقبة  يف  إجراءاتها  اإلثنني، 
سالمة  عىل  واإلرشاف  املطاعم 
الغذاء، فيما حسمت الجدل بشأن 
كورونا  لقاحي  تلقي  إمكانية 

واإلنفلونزا معاً.
وقال مدير الصحة العامة رياض 
إن  صحفي:  ترصيح  يف  الحلفي 
صحية  وقائية  إجراءات  ”هناك 
تقوم بها وزارة الصحة من خالل 
أقسام  يف  املوجودة  الرقابة  شعب 
الصحة العامة بكل وزارة“، مبيناً 
باملتابعة  تقوم  الشعب  ”هذه  أن 
املجازة  املطاعم  عىل  الدورية 
الغذاء  سالمة  عىل  واإلرشاف 
طريق  عن  العاملني  وسالمة 
وفحصها  الغذاء  من  نماذج  أخذ 
التأكد  إىل  إضافة  دوري  بشكل 
للعاملني  الصحية  البطاقة  عىل 

وخلوهم من األمراض السارية“.
أكد  املجازة،  غري  املطاعم  وبشأن 

صحية  فرقاً  ”هناك  أن  الحلفي 
وتغلقها“،  املطاعم  هذه  تتابع 
الفتاً اىل أن ”هذه القضية مشرتكة 
جهد  لكون  البلدية  قطاعات  مع 

الوزارة ال يكفي“.
”تكاتف  رضورة  عىل  وشدد 
الجهات االمنية لحل هذه املشكلة 
اي  فتح  الصحية، من خالل عدم 
موافقة  هناك  تكن  لم  اذا  مطعم 
البلدية“، موضحاً ان ”عىل البلدية 
لفتح  موافقة  أي  منح  عدم 
موافقة  هناك  تكن  لم  إذا  مطعم 

صحية“.
غري  املطاعم  ”متابعة  ان  وبني 
الفرق الصحية قد ال  املجازة فأن 
هي  بذلك  املعني  ان  اال  بها،  تعلم 

البلدية والجهات األمنية“.
وعن إمكانية تلقي لقاحي كورونا 
”ال  انه  الحلفي  ذكر  واإلنفلونزا، 
لقاح  تلقي  عند  تأثري  أي  يوجد 
وقت  يف  اإلنفلونزا  مع  كورونا 

واحد“.

بغداد/ الزوراء:
االتحادي،  الخدمة  مجلس  أعلن 
استمارة  اطالق  االثنني،  امس 
العليا  الشهادات  لحملة  التوظيف 

واالوائل.
تلقته  بيان  يف  املجلس  وقال 
”الزوراء“: انه ”تم اطالق الدرجات 
الوظيفية الناتجة عن حركة املالك 
املالية  الرقابة  ديوان  من   لكل 
بيت  الدولة،  مجلس  االتحادي، 
الحدودية  املنافذ  وهيئة  الحكمة 
الشهادات  حملة  يشمل  حيث   ،
األوائل  الثالثة  الخريجني  و  العليا 

حرصا واملشمولني بقانوني (59) 
ان  بعد   ،  2017 لسنة   (67) و 
وزارة  قبل  من  مصادقتها  تمت 

املالية“.
التقديم ستبدأ  واضاف ان ” فرتة 
 9 املصادف  الثالثاء  من  اعتبارا 
/11 /2021 وملده عرشين يوما“، 
داعيا ”املتقدمني اىل التأني يف ملء 
جميع  من  والتأكد  االستمارة 
ورفع  تعبئتها  املطلوب  البيانات 
قبل  للبيانات  املؤيدة  املستندات 
إرسال االستمارة إىل التدقيق، الن 
هذه الخطوة غري قابله للرتاجع“.

بغداد/ الزوراء:
ومحتوى  تصميم  عىل  االتفاق  االثنني،  امس  العامة،  املرور  مديرية  أعلنت 
اللوحات الجديدة، فيما اشارت اىل ان عملية استبدال هذه اللوحات ال تحتاج 

إىل معاملة كاملة.
صحفي:  ترصيح  يف  كريم  حيدر  العميد  املرور  وعالقات  اعالم  مدير  وقال 
السيارات  لجميع  املوحدة  اللوحات  وتصميم  شكل  عىل  االتفاق  ”تم  إنه 
والعجالت“، الفتا اىل أن ”عملية استبدال اللوحات ال تتضمن معاملة كاملة 

اثناء املراجعة ملن يرغب بالتبديل او التسجيل الجديد“.
االنتاجي  الخط  اكمال  بعد  ستكون  اللوحات  باستبدال  ”املبارشة  أن  واكد 

وتوفري اللوحات عىل املدى القريب“.
وكانت مديرية املرور العامة، قد حددت يف وقت سابق، موعد إعالن توحيد 

لوحات املركبات.
وقال مدير إعالم املرور العامة العميد حيدر كريم إن ”وزير الداخلية عثمان 
توحيد  ملف  ناقشا  إسماعيل،  طارق  اللواء  العامة   املرور  ومدير  الغانمي 
يف  نفذ  بل  العراق،  يف  فقط  ليس  القرار  ”هذا  أن  مبيناً،  املركبات“،  لوحات 
اللوحات  الدول بأن تكون  التي تلزم  دول أخرى وهو ضمن اتفاقية فيينا، 

موحدة، وبرقم بارز، وباللغة اإلنكليزية، ووضع رقم بدل اسم املحافظة“.

بغداد/ الزوراء:
إىل  البالد  الطقس يف  اإلثنني، حالة  امس  الجوية،  االنواء  أعلنت هيئة 
نهاية األسبوع الحايل، فيما أشارت إىل أن الطقس سيكون صحواً إىل 

غائم جزئي مع استقرار يف درجات الحرارة.
وذكر بيان للهيئة، تلقته ”الزوراء“: أن ”طقس يوم الثالثاء سيكون 
البالد،  مناطق  جميع  يف  صحو  اىل  تدريجياً  يتحول  جزئياً  غائماً 
ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق يف املنطقتني الوسطى 
الرياح فستكون  أما  الشمالية،  املنطقة  والجنوبية، وال تغري فيها يف 
شمالية غربية خفيفة اىل معتدلة الرسعة(20-10) كم/س يف االقسام 
الوسطى والجنوبية ،فيما ستكون شمالية غربية خفيفة الرسعة(-5

10) كم/س يف القسم الشمايل من البالد“.
بعض  مع  صحواً  سيكون  االربعاء  يوم  ”طقس  أن  البيان  وأضاف 
اىل  الظهر  بعد  تدريجياً  يتحول  بينما  الجنوبية،  املنطقة  يف  الغيوم 
فستكون  الحرارة  درجات  أما  الشمالية،  املنطقة  يف  جزئي  غائم 
الرياح  ستكون  فيما  البالد،  مناطق  جميع  يف  السابق  لليوم  مقاربة 
تتحول  الرسعة(20-10) كم/س  اىل معتدلة  شمالية غربية خفيفة 
الرسعة(10-20)  معتدلة  اىل  خفيفة  رشقية  جنوبية  اىل  الظهر  بعد 
اىل  خفيفة  غربية  جنوبية  وستكون  الوسطى،  املنطقة  يف  كم/س 
والشمالية  الجنوبية  املنطقتني  يف  كم/س  الرسعة(10-20)  معتدلة 

من البالد“.
غائماً  اىل  جزئياً  غائماً  سيكون  الخميس  يوم  ”طقس  أن  اىل  وأشار 
بعض  مع  صحواً  سيكون  بينما  والجنوبية،  الوسطى  املنطقتني  يف 
جميع  يف  الحرارة  درجات  يف  تغري  وال  الشمالية،  املنطقة  يف  الغيوم 
مناطق البالد، فيما ستكون الرياح جنوبية رشقية خفيفة اىل معتدلة 

الرسعة(20-10) كم/س يف جميع مناطق البالد“.
ولفت اىل أن ”طقس يوم الجمعة املقبل سيكون غائماً جزئياً واحياناً 
مع  صحواً  سيكون  بينما  والجنوبية،  الوسطى  املنطقتني  يف  غائماً 
فستكون  الحرارة  درجات  أما  الشمالية،  املنطقة  يف  الغيوم  بعض 
الرياح  ستكون  فيما  البالد،  مناطق  جميع  يف  السابق  لليوم  مقاربة 
جنوبية رشقية خفيفة اىل معتدلة الرسعة(20-10) كم/س يف جميع 
مناطق البالد يف االقسام الوسطى والجنوبية ، ومتغرية االتجاه خفيفة 

الرسعة(10-5) كم/س يف القسم الشمايل من البالد“.
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الخرطوم/متابعة الزوراء:
أعلـن قائـد قـوات ”الدعـم الرسيـع“ 
دقلـو  حمـدان  محمـد  بالسـودان، 
الجيـش  اإلثنـني،  ”حميدتي“،امـس 
بتشـكيل حكومة مدنية مستقلة دون 
وصاية، وإجراء االنتخابات عام 2023، 
السـلمي  التظاهـر  وحمايـة  وتأمـني 

الديمقراطي يف البالد.
جاء ذلـك يف خطاب متلفز نـرشه قائد 
قـوات ”الدعم الرسيـع“، عرب صفحته 

الرسمية عىل ”فيسبوك“.
وقـال حميدتي: ”لقد تابعتـم القرارات 
األخـرية التـي أصدرهـا القائـد العـام 
للقوات املسلحة (عبد الفتاح الربهان)، 
والتـي جـاءت لتصحيـح مسـار ثورة 
الشـعب واملحافظة عىل أمن واستقرار 

البالد ووحدة شعبنا وأرضنا“.
وأضـاف أن هذه القرارات تـم اتخاذها 
”بعد أن فشـلت كل محاوالت اإلصالح؛ 
بسبب تمسـك وتحكم فئة قليلة بزمام 
األمر يف البالد وانشـغالها بالرصاع عىل 
السـلطة وإهمال مطالب الشـعب التي 
عـرب عنهـا يف ثورتـه املجيـدة“، وفـق 

قوله.
ويف 25 أكتوبر/ترشيـن األول املنرصم، 
أعلن قائد الجيش عبـد الفتاح الربهان 
حالـة الطـوارئ بالبـالد، وحل مجليس 
السـيادة والـوزراء االنتقاليني، وإعفاء 
الوالة، بعد سـاعات من اعتقال قيادات 
بينهـم  ومسـؤولني  ووزراء  حزبيـة 

رئيس الـوزراء عبد اللـه حمدوك، الذي 
تـم اإلفراج عنـه الحقا مـع ابقائه قيد 

اإلقامة الجربية بمنزله.
وعقب قرارات الربهان، جرى حوار بني 
حمدوك واملكون العسـكري يف السلطة، 
بواسطة جهات محلية وخارجية، لكنه 

لم يفض إىل نتيجة تذكر حتى اآلن.
املتلفـز:  خطابـه  يف  حميدتـي  وتابـع 
”نؤكد لجماهري شعبنا التزامنا الصارم 
بالتحول الديمقراطي بقيام االنتخابات 
يف املوعد املحـدد يف العام 2023، ونجدد 
التأكيـد عـىل االلتـزام التـام بتحقيـق 

أهداف الثورة املتمثلة يف السالم والحرية 
والعدالة وتسـهيل سبل الحياة الكريمة 
للمواطن وتوفري الخدمات االساسية“.

كما جـدد التأكيد عـىل التـزام الجيش 
بـ“تشـكيل الحكومة املدنية املسـتقلة 
دون وصايـة مـن أحـد والعمـل عـىل 
تحقيـق االسـتقرار والسـالم ومراعاة 

املصالح العليا لشعبنا“.
وزاد: ”بهـذه املناسـبة نؤكـد احرتامنا 
والشـابات يف  الشـباب  لحـق  الكامـل 
التعبري والتظاهر السلمي الديمقراطي 
والعمـل عـىل حمايتـه وتأمينـه وفقا 

بالتحـول  التزامنـا  ونكـرر  للقانـون، 
الديمقراطي واستكمال مسرية االنتقال 
والحفاظ عـىل أمن البالد ومكتسـبات 
ثورة ديسمرب املجيدة وصوال إىل حكومة 

مدنية منتخبة“.
وأوضـح أن ”القوات النظامية حريصة 
كل الحرص عىل أمن وسالمة املواطنني، 
وستعمل جنبا إىل جنب مع أبناء شعبنا 
لتحقيق مطالب الثورة وتحسني معاش 

املواطن الكريم“.
وقبـل إعالن قـرارات الربهـان األخرية، 
كان السـودان يعيش منذ أغسـطس/

آب 2019 بعد عزل الرئيس عمر البشري 
يف أبريل/نيسـان من العـام ذاته، فرتة 
انتقالية يتقاسـم خاللها السـلطة كل 
مـن الجيـش وقـوى مدنية وحـركات 
مسـلحة وقعـت مـع الحكومـة اتفاق 

سالم عام 2020.
وأدانـت دول ومنظمات إقليمية ودولية 
إىل  ودعـت  الربهـان،  قـرارات  عديـدة 
اسـتكمال الفرتة االنتقاليـة التي كانت 
محـددة بــ53 شـهرا تنتهـي بإجراء 
انتخابـات مطلـع 2024، فيما تشـهد 
البـالد احتجاجات مناهضـة ملا يعتربه 

املحتجون ”انقالبا عسكريا“.
اىل ذلـك تعهد قائـد الجيش السـوداني 
الفريـق أول عبدالفتـاح الربهـان بـأال 
يكـون جـزءا مـن أي حكومة تتشـكل 
بعـد انتهـاء الفـرتة االنتقاليـة، نافيـا 
مسـؤولية القـوات املسـلحة عـن قتل 
محتجني احتشدوا ضد استيالء الجيش 

عىل السلطة.
الخامـس  يف  أعلـن  الربهـان  وكان 
والعرشين مـن أكتوبر حالـة الطوارئ 
يف البـالد وحـل مجلـس السـيادة الذي 
كان يرتأسه، والحكومة برئاسة رئيس 
الوزراء عبدالله حمدوك الذي تم توقيفه 
لفرتة وجيزة، قبل اإلفراج عنه لينتقل إىل 
منزله حيث ُوضع قيد اإلقامة الجربية. 
كمـا أوقف معظـم وزراء الحكومة من 

املدنيني وبعض النشطاء والسياسيني.
وقـال الربهـان يف مقابلـة أجرتها معه 

قنـاة الجزيـرة باللغـة اإلنجليزيـة تم 
بثها مسـاء األحد ”تعهدنـا، وهو تعهد 
قطعناه عىل أنفسنا وللشعب السوداني 
ملتزمـون  بأننـا  الـدويل،  وللمجتمـع 
الديمقراطـي وإجراء  بإكمال التحـول 

االنتخابات يف موعدها“.
وأضـاف ”ملتزمـون بعـدم وقـف أي 
نشاط سـيايس طاملا كان سلميا ضمن 
حدود اإلعالن الدسـتوري واألجزاء التي 

لم يتم تعليقها“.
أن مـا  تأكيـده عـىل  الربهـان  وجـدد 
جرى ليـس انقالبا عسـكريا، موضحا 
أن الجيـش يجـري مباحثـات لتكوين 
حكومـة كفـاءات مدنيـة، دون تحديد 

موعد بعينه لإلعالن عن تلك الحكومة.
كما أكد قائد الجيش السوداني أن قوى 
”إعالن الحرية والتغيري“ تضم نحو مئة 
مكون سـيايس، لكن القـرار بيد أربعة 
فقط. ونفى الربهـان أن يكون الجيش 

مسؤوال عن مقتل املتظاهرين.
ويشهد السـودان احتجاجات متواصلة 
منذ إطاحة الجيش بالحكومة االنتقالية 
برئاسة حمدوك. ووفقا للجنة املركزية 
املستقلة لألطباء السودانيني، قتل ما ال 
يقل عن 14 متظاهرا وأصيب نحو 300 

آخرين.
وجاء اسـتيالء الجيش السـوداني عىل 
السـلطة بعد فـرتة من أزمة سياسـية 
حـادة، تخللتها مظاهرات يف الشـوارع 
تطالـب الجيـش بإنهـاء مشـاركته يف 

الحكومة.
وفرقـت قـوات األمن السـودانية األحد 
تظاهرتني مناهضتني لالنقالب بإطالق 
قنابـل غـاز مسـّيل للدمـوع، وأوقفت 
العرشات من املتظاهرين يف اليوم األول 
مـن حملة عصيـان مدنـي جديدة ضد 
الجيش، الذي سـيطر عـىل الحكم منذ 

االنقالب الذي نّفذه يف أكتوبر.
املعلمني السـودانيني،  وبحسـب نقابة 
فقـد أُوقـف 87 متظاهـرا ”مـن دون 
مذكـرة توقيـف“، وأُصيبـت مدرِّسـة 

بكرس ساقها أثناء تفريق التظاهرة.
ويواصـل رئيـس الوزراء املعـزول الذي 
والـوزراء  الجربيـة  لإلقامـة  يخضـع 
القالئل الذيـن أُفرج عنهـم، الحث عىل 
العودة إىل الوضع الـذي كان قائما قبل 
الخامس والعرشين مـن أكتوبر، إال أن 
الجيـش يريد حكومة جديدة تميل أكثر 
إىل الحفـاظ عـىل مصالحه السياسـية 

واالقتصادية، بحسب خرباء.
ويكثـف مفاوضون مـن جامعة الدول 
العربية وجنوب السودان واألمم املتحدة 
اللقـاءات مع الطرفـني، إال أن مهّمتهم 

تبدو معقدة.
يحكـم  كان   ،2019 أغسـطس  ومنـذ 
السـودان مجلس سـيادة مشـرتك بني 
مدنيني وعسـكريني كجزء من االنتقال 
نحـو حكم مدنـي كامل، لكـن كثريين 
يعتـربون أن مثـل هذه الرشاكـة باتت 

مستحيلة.

بغداد/ الزوراء:
اكـد األمني العـام ملجلس الـوزراء حميد نعيم 
الغـزي، امس االثنني، بلـورة األفكار والخطط 

ملرشوع تطوير مدينة أور األثرية .
وذكـر املكتـب االعالمـي لألمني العـام ملجلس 
الـوزراء يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: أن ”الغزي 
ترأس االجتماع السـادس للجنة األمر الديواني 
(38 لسنة 2021)، الخاص بتطوير مدينة أور 
األثرية ومناقشة املالحظات النهائية للتصميم 
األساس للمدينة واملناطق املحيطة بها الخاص 
” مبينـاً أنـه ”تم الحديـث عن بلـورة األفكار 
والخطـط ملرشوع تطويـر مدينـة أور األثرية 

وإعداد الكشوفات والُكلَف الالزمة إلنجازه“.
ووّجـه الغـزي بحسـب البيـان اىل ”الحفـاظ 
عـىل الطابع التاريخـي للمدينـة يف التصاميم 

النهائيـة“، مشـّدَداً عـىل ”أهمية االسـتعانة 
بالجانب  الرصينـة واملتخصصـة  بالـرشكات 
بإنشـاء  املبـارشة  عمليـات  أثنـاء  اآلثـاري 
البنـى التحتيـة ملـرشوع تطويـر مدينـة أور 
يف ُمحافظـة ذي قـار ورضورة الحفـاظ عـىل 
الّسـْمِت الحضاري الذي تتمّتع به هذه املدينة 

التاريخية“.
وأوضح أّن ”الحكومة َرّكزت -ضمن توجهاتها 
-عىل فتح نافـذة جديدة للسـياحة يف العراق، 
من خالل إحياء مدينـة أور األثرية، التي باتت 
مقصًدا مهما للمهتمني والسـائحني يف العالم، 
والسـيما بعد زيارة بابا الفاتيكان إىل املدينة“، 
الفتاً اىل أنه ”سيسهم ذلك يف تحقيق مردودات 
تنمويـة واقتصاديـة، فضـًال عـن خلق فرص 

استثمارية كبرية“.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن املتحدث باسـم مجلـس الـوزراء، وزير 
الثقافة حسـن ناظـم، امس اإلثنـني، أن عقد 
جلسـة مجلس النواب وتشـكيل الحكومة قد 
تحتـاج إىل بعض الوقت، فيمـا أصدر توضيحا 

بشأن موازنة 2022.
وقال ناظـم، يف ترصيح صحفـي: إن ”موقف 
الحكومة واضح يف دعمها ورعايتها لإلنتخابات 
حيث وفرت كل مسـتلزماتها إضافة إىل الدعم 

املادي واللوجستي وتكريس املوظفني لها“.
وأضاف، أن ”عملية االنتخابات تمت، أما األمور 
األخرى وما بعد االنتخابات لها مدد دسـتورية 

يف التفـاوض والطعـون وتشـكيل الحكومـة 
وبدء أعمال الربملان، وهذه العملية جارية وقد 
تحتاج اىل بعض الوقـت لتفاهمات بني القوى 
السياسـية وهذا أمر طبيعي ومألوف بدءاً من 
الطعـون اىل التفاهمات السياسـية وصوالً اىل 

الربملان وتشكيل الحكومة“.
وحول موازنة العام املقبل 2022، قال املتحدث 
باسم مجلس الوزراء: رصحنا مراراً وتكراراً ان 
وزارة املاليـة عملت عىل املوازنة، لكن الظروف 
التي مـرت مـن انتخابـات وما بعدهـا والتي 
ال نعلـم ما سـيجري الحقاً تجعلنا ال نسـتبق 

األحداث ونقرر أموراً بصدد املوازنة“.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة الصحة ، امس االثنني، املوقف 
الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد يف 
العراق، فيمـا اكدت تسـجيل 1148 اصابة 
 1437 جديـدة و28 حالـة وفـاة وشـفاء 

حالة.
وذكـرت الـوزارة يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: 
ان عـدد الفحوصات املختربيـة ليوم امس: 
18855، ليصبـح عدد الفحوصـات الكلية: 
15956845، مبينـة انه تم تسـجيل 1148 

اصابة جديدة و28 حالة وفاة وشفاء 1437 
حالة.

واضافـت: ان عـدد حـاالت الشـفاء الكيل: 
2016299 (97.7 %)، بينمـا عـدد حـاالت 
االصابات الكيل: 2064011، اما عدد الحاالت 
التـي تحت العـالج: 24340، يف حني ان عدد 
الحـاالت الراقـدة يف العناية املركـزة: 176، 
وعدد حاالت الوفيـات الكيل: 23372، الفتة 
اىل ان عـدد امللقحني ليوم امـس: 110506، 

ليصبح عدد امللقحني الكيل: 6290649.

بغداد/ الزوراء:
والشـؤون  العمـل  وزيـر  دعــا 
االجتماعيـة عـادل الركابي، امس 
االثنـني، إىل وضع سياسـة حديثة 
لتشـغيل القوى العاملة ومعالجة 

البطالة.
ترؤسـه  خـالل  الوزيـر  وقـال 
(اجتمـاع اللجنة العليـا لتخطيط 
القوى العاملة يف العـراق) املنعقد 
يف العاصمة االردنيـة عمان للمدة 
مـن 8 اىل 2021-11-11 بحسـب 
بيـان نقله مكتبه االعالمي وتلقته 
الشـباب يف  ان ”آالف  ”الـزوراء“: 
العـراق يطمحـون للحصـول عىل 
فرصـة عمـل، إذ انهـم يمتلكـون 
االمكانيات والخربات التي تؤهلهم 
لالنخراط يف سـوق العمـل، مؤكدا 
جهـد  هنـاك  يكـون  ان  رضورة 
تكامـيل حقيقي من قبـل الجميع 
لهـذه  املناسـبة  الحلـول  اليجـاد 

املشكلة“.
عـىل  العمـل  ”وزارة  ان  واوضـح 
استعداد الستقبال االفكار والحلول 
لتجاوز هـذه املرحلة املهمة لكون 

الجميـع معنيـاً باملوضوع سـواء 
اكان من اتحادات ونقابات عمالية 
او مؤسسـات حكوميـة بصياغة 
وتنفيذ سياسـات التشغيل، مؤكدا 

اهميـة الجديـة والشـعور العـايل 
باملسـؤولية لوضع تصور حقيقي 

لهذا املوضوع“.
”االجتمـاع  ان  البيـان  واضـاف 

تخللتـه عدد من املداخالت من قبل 
املشاركني حول صياغة سياسات 
وتحليـل  الوطنيـة  التشـغيل 
مؤرشات سـوق العمـل يف العراق، 

بهـدف تعزيـز قـدرة املسـؤولني 
املعنيـة  الـوزارات  الحكوميـني يف 
وممثيل منظمات العمال واصحاب 
العمـل عـىل االسـهام يف صياغـة 
وتنفيذ سياسـات تشـغيل فاعلة 
عـىل املسـتوى الوطنـي وتطويـر 
فهم اعمق لسـوق العمل، وكيفية 
االسـتفادة مـن خـربات منظمـة 

العمل الدولية بهذا الشأن“.
واشـار اىل ان ”وزيـر العمل عادل 
الركابي تـرأس يف االجتمـاع وفدا 
حكوميـا رفيع املسـتوى ضم كال 
من االمانـة العامة ملجلس الوزراء 
والنفـط  (التخطيـط  ووزارات 
والرتبيـة والتعليـم العـايل واملالية 
والنقـل  والزراعـة  والصناعـة 
واملوارد املائية والشباب والرياضة 
والهجـرة واملهجريـن) فضال عن 
وزارة العمـل يف اقليـم كردسـتان 
العراقـي  الصناعـات  واتحـاد 
واالتحـاد العـام لنقابـات العمال 
وذلـك لحضـور اجتمـاع اللجنـة 
العليـا لتخطيـط القـوى العاملة 

املنعقد يف االردن“.
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طرابلس/متابعة الزوراء:
 سـلّط قرار الحكومـة برئاسـة عبدالحميد 
نجـالء  الخارجيـة  وزيـرة  إعـادة  الدبيبـة 
املنقـوش إىل العمل، بعـد أن أوقفها املجلس 
الرئايس مسـاء السـبت، الضوء عىل تحسن 
العالقة بينها وبني الدبيبة التي كان يشوبها 
بعض الريبة بسـبب حساسـيات سياسـية 

وجهوّية.
ومنذ أن اسـتلمت املنقوش مهامها اعتمدت 
خطابا سياسيا مختلفا عما تبديه الحكومة، 
خاصـة يف مـا يتعلـق باملرتزقـة والوجـود 
العسـكري األجنبـي يف البالد، وهـو ما لقي 
استحسانا شعبيا من قبل أغلبية الليبيني ما 
عدا اإلسـالميني الذين يدافعون عن استمرار 
بقاء املرتزقة السـوريني والقوات الرتكية يف 

البالد.
وتواتـرت األنبـاء يف األشـهر األوىل من عمل 
الحكومة بشـأن وجود خالفـات بني الدبيبة 
واملنقـوش، خاصـة يف مـا يتعلـق بمؤتمـر 
اسـتقرار ليبيـا الـذي قيـل إن الدبيبـة كان 
يحـاول من خالله التأثري عىل املجتمع الدويل 
مـن أجـل تأجيـل االنتخابـات يف حـني تريد 
املنقـوش الخروج ببيـان يثّبـت االنتخابات 
الرئاسـية والترشيعية يف موعدهـا، وهو ما 

تم فعال.
ولكـن التوصل إىل نتيجة تثبيـت االنتخابات 
ال يعنـي بالرضورة فشـال للدبيبة الذي بات 
يحظى هذه األيام بشعبية تدعم حظوظه يف 
الفوز إذا أراد الرتشـح، وهو مـا من املتوقع 
أن يعلـن عنه خـالل األيام املقبلـة بعد فتح 

مفوضية االنتخابات باب الرتشح.
واختـريت املنقـوش بعـد نقاشـات مطولة 
خالل مفاوضات تشكيل الحكومة؛ فقد تم يف 
البداية اقرتاح ملياء بوسدرة لكن السلطات يف 
الرشق (الربملان والجيش) رفضت ترشـحها  
بسـبب قربها من التيار اإلسـالمي املتطرف 
ليقـع االختيار يف ما بعد عـىل املنقوش التي 

تقول دوائر مقربة من الحكومة إنها جاءت 
يف البدايـة متحمسـة للدفاع عـن برقة رغم 

أصولها املرصاتية.
وتقول تلك األوسـاط إن برقـة كانت تراهن 
عـىل املنقوش السـتمالة الغرب الـذي راهن 
منـذ سـقوط نظـام العقيـد الراحـل معمر 
القـذايف عىل املنطقـة الغربيـة وتحديدا عىل 
مدينـة مرصاتة لكنها حادت عن هذا الهدف 
وفضلـت الحفاظ عىل منصبها واالنسـجام 
مع الحكومة، السـّيما بعد أن سحب الربملان 

الثقة منها.
ويسـلط إيقاف املنقوش وإعادتها إىل العمل 
أيضـا الضـوء عـىل  الخالفات بـني املجلس 
الرئـايس والدبيبـة، وخاصـة نائـب رئيـس 
املجلس عبدالله الاليف املعروف بأنه قريب من 
رئيـس الحكومة الذي تـرأس لجنة التحقيق 

مع املنقوش.
ويعكـس غيـاب رد فعـل رافـض إليقـاف 
املنقـوش مـن قبل السـلطات يف الـرشق أو 
شخصيات محسـوبة عليها اسـتياءها من 
أدائهـا، ما يؤكد فعـال أن عالقتهـا بالدبيبة 

أصبحت أكثر من جيدة.
 وقـال الدبيبـة إن إيقـاف وزير عـن العمل 
ليس من صالحيات املجلس الرئايس، مدافعا 
بذلك عن املنقوش التي طلب منها ”مواصلة 

عملها بنفس الوترية“.
وكان املجلـس الرئايس أعلن السـبت املايض 
وقف وزيـرة الخارجية عن العمل مع منعها 
من السـفر. وقالت املتحدثة باسـم املجلس 
الرئـايس الليبـي نجوى وهيبة لقنـاة ”ليبيا 
بانورامـا“ إن الرئاسـة فتحـت تحقيقـا يف 
”مخالفـات إداريـة“ نسـبت إىل املنقـوش، 
السـيما ”القـرارات ذات الطابـع السـيايس 
املجلـس  استشـارة  دون  اتخـذت)  (التـي 

الرئايس“.
” وقـال الدبيبـة يف بيـان نـرش ليل السـبت 
– األحـد إن ”تعيـني أو عزل أو إلغـاء تعيني 

أعضـاء السـلطة التنفيذيـة أو إيقافهـم أو 
التحقيـق معهم  تعتـرب صالحيات حرصية 

لرئيس حكومة الوحدة الوطنية“.
من جهتهـا وجهت حكومة الدبيبة املنقوش 
”برضورة مواصلة عملهـا بنفس الوترية“، 
مؤكـدة ”تقديرهـا“ لجهودها يف ممارسـة 
مهامها.كمـا دعـت مختلـف السـلطات إىل 
”اتبـاع جميع اإلجـراءات اإلدارية السـليمة 
واالبتعـاد عـن كل ما من شـأنه التسـبب يف 

تداخل الصالحيات“.
ونص قرار أصدره املجلس الرئايس وتناقلته 
وسـائل اإلعالم عىل ”تشـكيل لجنة تحقيق 
برئاسـة نائب رئيس املجلس عبدالله الاليف“ 
عـىل أن ترفع تقريرها يف مهلـة أقصاها 14 

يوما.

ولم تنـرش أي تفاصيل عن التهم املوجهة إىل 
املنقوش لكن وسـائل إعـالم محلية ربطتها 
بمقابلـة مع شـبكة ”بي بـي يس“ قبل أيام 
قالت فيها إن طرابلس سـتكون ”مسـتعدة 
للتعاون مع الواليات املتحدة“ لتسليم مشتبه 

به يف قضية تفجري لوكربي يف 1988.
وقالـت ”بي بـي يس“ إن املنقوش تشـري إىل 
أبوعجيلة محمد مسـعود املطلـوب من قبل 
واشنطن والذي كان عىل ما يبدو أحد صانعي 

القنابل الرئيسيني لحساب القذايف.
الترصيحـات  ”رسـميا“  املنقـوش  ونفـت 
املنسـوبة إليها ونفت بشكل قاطع أن تكون 
ذكرت اسم الشخص لـ“بي بي يس“، بحسب 
بيان صادر عن وزارتهـا. وأضافت أن ”هذه 

األسئلة من صالحيات النيابة“.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أصـدر وزيـر املـوارد املائيـة، مهدي رشـيد 
الحمدانـي، امـس االثنـني، توجيهـا صارما 

إليصال الحصص املائية إىل املحافظات.
وذكر إعالم وزارة املوارد املائية يف بيان ورد لـ 
«الـزوراء»: إن «الحمداني اجرى امس زيارة 
ملحافظة ميسـان وبحث مع محافظها عيل 
دواي الواقع االروائي واملوقف املائي املتحقق 
يف املحافظة»، موضحا ان «االجتماع حرضه 
مدراء الوحـدات اإلداريـة يف املحافظة وعدد 
مـن املديريـن العامـني املختصـني ومديري 

تشكيالت الوزارة العاملني يف املحافظة».
واكـد الوزير خـالل االجتمـاع «عىل رضورة 
تعـاون الجميع مـن أجل تجاوز أزمة شـح 
املياه»، مشـددا عىل «رضورة اتخاذ الوزارة 
إجـراءات فوريـة ورسيعـة للمعالجـة مـع 
استمرار حملة إزالة التجاوزات عن محرمات 
االنهر واملشاريع االروائية وبمختلف أنواعها 
ومتابعة التوزيعات املائية عىل جميع األرايض 
الزراعية املشمولة بالخطة الزراعية للموسم 

الحـايل مـن خـالل تطبيق نظـام املراشـنة 
لضمـان العدالة يف التوزيعات ولغرض إنجاز 

خطة الوزارة للعام الحايل كما هو مقرر».
متابعـة  «رضورة  عـىل  الحمدانـي  وشـدد 
مناطـق  يف  املطلقـة  املائيـة  التصاريـف 

التحـادد بني املحافظات بهدف تأمني إيصال 
الحصص املائيـة إىل الذنائب وكما هو مقرر 
لكل محافظة وحسـب املوازنة املائية العامة 
املعدة من قبل الـوزارة بهدف إنجاح خطتها 
االروائية للموسـم الزراعـي الحايل ومعالجة 

الشـحة املائيـة»، موجهـا بـ»تطبيق نظام 
مراشـنة صارم مـن أجل ايصـال الحصص 

املائية إىل محافظات ذنائب األنهر».
وتابع «يجب ان تتعـاون الحكومات املحلية 
مع تشـكيالت الوزارة العاملة يف املحافظات 
جـرد  لغـرض  االمنيـة  القـوات  وبإسـناد 
املضخـات الزراعيـة املنصوبة تجـاوزا عىل 
عمود نهر دجلة وتفرعاتها ورفعها، وعىل أن 
تكون املتابعة يومية لضمان تحقيق العدالة 
يف توزيعـات امليـاه بـني املحافظـة الواحدة 

وبني املحافظات بعضها البعض».
«أهـم  إىل  املائيـة  املـوارد  وزيـر  واسـتمع 
املشـاكل واملعوقات، واوعز بإيجـاد الحلول 
واملعالجـات لها ضمـن اإلمكانيـات املتاحة 
ومنها زيادة الجهـد اآليل العامل يف املحافظة 
مـن تشـكيالت الـوزارة إىل الضعـف بهدف 
زيـادة خطـة التطهـريات لألنهر الرئيسـية 
والفرعية يف عموم املحافظة، واثنى عىل دعم 
املحافـظ املتواصل ملالكات الوزارة العاملة يف 

املحافظة».

ذي قار/الزوراء:

أعلـن محافـظ ذي قـار، أحمـد غنـي 

الخفاجي، امس االثنني، إطالق مرشوع 

متكاملـة  سـكنية  ارايض  لتوزيـع 

الخدمات، فيما اشـارت إىل ان املرشوع 

يعـد االول مـن نوعـه عـىل مسـتوى 

العراق.

وذكر املكتب االعالمي ملحافظة ذي قار 

يف بيان تلقته «الـزوراء»: أن «املحافظ 

وجـه بأطـالق مـرشوع توزيـع قطع 

االرايض السـكنية املتكاملـة الخدمات 

والتي اقرت ضمن موازنة ٢٠٢١».

واكد الخفاجي وفقـاً للبيان ان «دوائر 

بلديـة النارصيـة ومديريـة البلديـات 

مقاطعـات  بتخصيـص  سـتبارش 

مناسبة للرشوع باسـتكمال خدماتها 

مـن شـبكات املياه والـرصف الصحي 

ضمـن  الطـرق،  واعمـال  والكهربـاء 

مشاريع صندوق االعمار».

وأشار اىل ان «املرشوع سيكون االول من 

نوعه عىل مستوى العراق وسيتم توزيع 

االرايض ضمن ضوابط تحددها الجهات 

املختصة عىل جميـع املواطنني»، مبينا 

انه «سـيكفل انشـاء احيـاء متكاملة 

الخدمات بشكل اسايس».

بغداد/الزوراء:
كشـفت وزارة النقـل، امـس اإلثنـني، عن 
خطتها لتوسـيع االسـطول الجـوي، فيما 

أعلنت املبارشة بنقل املرآب خارج املدن.
وقال وزير النقل، نارص الشبيل، يف ترصيح 
صحفي: إن «الوزارة تتخذ إجراءات بشـأن 
فحـص وتدقيق املواد عـرب املوانئ ويف حال 
كانت املواد مرخصـة بالدخول إىل أي جهة 
مـن الجهـات يسـمح لهـا وإذا كانت غري 

مرخصة ال يسمح لها».
وأوضح أن «الوزارة بارشت بنقل العديد من 
املرآب من داخل املدن اىل خارجها، والسيما 
يف املحافظات البرصة والنارصية والسماوة 
وبغـداد، فضالً عن بناء مـرآب خارج املدن 
باالتفاق مع املحافظني»، مبيناً ان «املرائب 

الحالية تابعة للوزارة».
توسـيع  يف  الـوزارة  «خطـة  إىل  وأشـار 
األسـطول الجـوي وزيادة عـدد الطائرات، 
من خالل عقد مع رشكـة باونك بواقع ٤٠ 
طائرة تم اسـتالم ١٣ منها وخالل الشـهر 

الحايل سيتم تسـليم الوزارة طائرة اخرى، 
باإلضافـة إىل عقـد مع رشكـة إي إيرباص 
السـتالم طائرتني ومن املؤمـل نهاية العام 
الحايل سـتكون عـدد الطائـرة املتوفرة ٣٥ 

طائرة».
ولفت الشبيل، إىل أن «الوزارة لديها ٦ بواخر 
وهنـاك نيـة لبنـاء باخرتـني إال أن العقود 

متوقفة لحني تشكيل الحكومة املقبلة».

بغداد/الزوراء:

أعلنـت قيادة عمليات بغـداد، امس االثنني، 

القبض عىل ١٨ مطلوبـًا للقضاء وفق مواد 

قانونيـة مختلفـة، بينهـم متهمـني اثنـني 

باإلرهاب، مع ضبط أسلحة غري مرخصة.

وذكرت القيادة يف بيان ورد لـ «الزوراء»: انه 

«بهدف فرض هيبة الدولة وسلطة القانون 

واملحافظـة عـىل االمـن املجتمعـي تواصل 

قطعاتنا األمنية انتشارها وتنفيذها لعمليات 

استباقية وواجبات بحث وتفتيش ومالحقة 

فلول عصابات داعش اإلرهابية، والخارجني 

عـىل القانون، وبتنسـيق عال املسـتوى مع 

اسـتخبارات وأمـن عمليات بغـداد ووكالة 

االسـتخبارات والتحقيقـات االتحاديـة، إذ 

تمكنت قطعات فرقة املشاة الحادية عرشة 

متمثلـة بقـوة مـن فـوج مغاويـر الفرقة 

الخامسـة عـرش العامل بإمرة لواء املشـاة 

(٤٢) ووفق جهد استخباري مميز من رصد 

تواجد الحد العنارص اإلرهابية ضمن قاطع 

مسؤوليتها يف منطقة املعامل رشقي بغداد، 

وبكمـني محكـم ُنصب له تـم اعتقاله وفق 

املادة ١/٤ إرهاب بمذكرة قبض صادرة من 

محكمة التحقيق املركزية».

واشـار البيان اىل ان «قوة من الفوج الثاني 

اللواء السابع الفرقة الثانية رشطة اتحادية 

تمكنـت مـن اعتقـال متهم مطلـوب وفق 

املادة ١/٤ إرهاب وذلك خالل نصب سيطرة 

مفاجئة ضمن قاطع املسـؤولية يف منطقة 

حي الشـباب يف جانب الكرخ، باإلضافة اىل 

اعتقال اربعـة متهمني وفق مـواد قانونية 

الرسقـة  بجرائـم  فتـاة  بينهـم  مختلفـة 

ومتهمـني اثنـني يسـتقلون عجلة سـايبا 

ضبط بحوزتهـم رمانتني يدويتني، من قبل 

قطعـات الفرقـة الثانيـة رشطـة اتحادية 

وباالشـرتاك مع مفارز من مكافحة اجرام 

بغداد».

وتابع «كمـا واصلت قطعـات الفرقة األوىل 

رشطة اتحاديـة تنفيذها لواجبـات البحث 

والتفتيـش ونصـب السـيطرات املفاجئة يف 

جانب الرصافة تمكنـت خاللها من اعتقال 

أربعـة متهمني وفق مـواد قانونية مختلفة 

بينهم قاتل وسارق ومزور».

وأضاف ان «تشـكيالت فرقة املشاة الحادية 

عـرشة تمكنـت مـن اعتقـال (٨) متهمني 

وباالشـرتاك مع مفارز مـن مكافحة اجرام 

بغـداد وفـق مـواد قانونيـة مختلفة ضمن 

قاطع املسؤولية يف جانب الرصافة».

ولفت البيان اىل انه «تم إحالة امللقى القبض 

عليهـم واملـواد املضبوطـة إىل الجهات ذات 

االختصاص».
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بغداد/الزوراء:
اعلنت الرشطة املجتمعية، امس االثنني، 
ايقـاف ٤ حاالت ابتـزاز الكرتوني وتعيد 

مبالغ مالية إلحدى الضحايا
لــ  ورد  بيـان  يف  املجتمعيـة  وذكـرت 
«الزوراء»: انـه «ضمن جهودها الرامية 
االبتـزاز  بجرائـم  املتورطـني  ملالحقـة 
االلكرتونـي تمكنـت مفـارز الرشطـة 
املجتمعيـة يف دائـرة العالقـات واإلعالم 
بغـداد  العاصمـة  يف  الداخليـة  بـوزارة 
ومحافظـات بابـل وديـاىل وذي قار من 
الكرتونـي  ابتـزاز  (٤) حـاالت  إيقـاف 

مارسها أشـخاص بحق فتيات وسيدة، 
صورهـن  بنـرش  ضحاياهـم  هـددوا 
التواصـل  مواقـع  عـىل  الشـخصية 
االجتماعـي مقابـل املـال أو الرضـوخ 
لرغباتهـم الدنيئة، وتعيد مبلغ (مليون) 
محافظـة  يف  الضحايـا  إلحـدى  دينـار 

بابل».
واشـار البيان اىل ان « مفارز املجتمعية 
مـن الوصـول إىل املبتزيـن ومواجهتهم 
بأدلة اإلدانة واتخذت بحقهم اإلجراءات 
الالزمة، وقامـت بحذف محتوى االبتزاز 

وتأمني حسابات الضحايا».

بغداد/الزوراء:
أعلن الناطق باسـم القائد العام للقوات املسلحة، اللواء يحيى رسول، امس االثنني، عن 

تدمري ثالث مضافات وقتل قيادي بداعش يف صحراء االنبار.
وذكر رسـول يف بيان تلقته «الـزوراء»: أنه «بعملية نوعية وبـإرشاف ومتابعة من قبل 
وكيل وزارة الداخلية لشـؤون االسـتخبارات والتحقيقات االتحادية، تمكن رجال وكالة 
االستخبارات من مداهمة ثالثة أوكار لعنارص عصابات داعش اإلرهابية يف وادي القذف 

وجالبات ضمن صحراء الرطبة يف محافظة االنبار».
وأضـاف أنه «تمت محارصة وتدمري ثالث مضافات وقتـل االرهابي ابو الرباء احد قادة 

عصابات داعش ابان سيطرتها قاطع االنبار». 
وأكد رسـول بحسـب البيان أن «وكالة االسـتخبارات والتحقيقات االتحادية ستواصل 
عملياتهـا التـي ترس قلـوب العراقيني يف جميـع املحافظات العراقيـة ومالحقة كل من 

تسول له نفسه العبث بأمن املواطنني».

بغداد/الزوراء:
االثنـني،  امـس  املاليـة،  وزارة  أعلنـت 
اسـتعادة نحو ألف عقـار تابع للدولة تم 

التجاوز عليها.
وذكر املكتـب اإلعالمي للـوزارة، يف بيان 
ورد لـ «الـزوراء»: أنـه «بتوجيه مبارش 
من قبل وزير املالية عيل عبد األمري عالوي 
وبمتابعة حثيثة من قبـل دائرة عقارات 
الدولـة، تمكنـت الدائـرة مـن اسـتعادة 
مـا يقـارب أكثر مـن (١٠٠٠) ألف عقار 
عائـد للدولة العراقية التي كان يشـغلها 
أشـخاص متجاوزين عىل املال العام من 

جهات مختلفة».
وأضاف البيـان أن «اإلجراء يندرج ضمن 

خطـة الـوزارة الخاصـة باسـتعادة كل 
بالتنسـيق  عليهـا  املتجـاوز  العقـارات 
التسـجيل  النزاهـة ودائـرة  مـع هيئـة 

العقاري».
وتابـع: «علمـاً ان خطـة اسـتعادة تلك 
العقارات تسـتهدف جميـع األمالك التي 
ترجع عائديتهـا للدولة العراقية يف داخل 
العـراق وخارجـه بالتنسـيق مـع وزارة 

الخارجية «.
وبـني أن «هـذه الخطـوة تأتـي تنفيـذاً 
لربنامـج اإلصـالح االقتصادي الشـامل 
التـي تبنتهـا الورقة البيضـاء يف تعظيم 
جانـب اإليرادات العامة والحد من حاالت 

استغالل موارد الدولة».

بغداد/الزوراء:
وجه قائد عمليات بغداد، الفريق الركن أحمد سليم، امس االثنني، بمعاقبة سائق مدرعة 

خالف التوجيهات خالل واجب االنتشار األمني يف شوارع العاصمة بغداد.
وذكـر اعالم القيادة يف بيان ورد «الزوراء»: أن «الفريـق الركن قائد عمليات بغداد وجه 
بتشـكيل مجلس تحقيقي بحق سـائق العجلة املدرعة الذي خالف التوجيهات والضبط 
العسـكري خالل واجب االنتشار األمني يف شوارع وتقاطعات العاصمة بغداد، والذي تم 

تداوله عىل صفحات ومواقع التواصل االجتماعي».
واضاف البيان ان «منتسبي الجيش العراقي يتحلون بأعىل مستويات الضبط العسكري 
وااللتـزام التام بالقيافة واملظهر الجيد خالل تنفيذهم للواجبات، والذي يدل عىل عراقة 
هـذا الجيش، فوجود منتسـب مخالف ال يمثـل بقية افراد القطعة العسـكرية امللتزمة 

ووفق سياقات العسكرية املخالف يعرض نفسه لقانون العقوبات العسكرية».
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صالح الدين/الزوراء:

كشـفت محافظة صالح الديـن، امس اإلثنني، 

عن إجـراءات لتحصـني الكامـريات الحرارية، 

فيمـا أشـارت إىل أن خاليا داعـش املتواجدة ال 

تشكل أي خطر عىل املحافظة.

وقـال محافظ صـالح الدين، عمـار الجبوري، 

يف ترصيـح صحفـي إن «دور عصابات داعش 

اإلرهابيـة انحـرص يف املحافظـة»، مبينـًا ان 

«تواجـد الخاليـا النائمـة اقتـرص يف األماكـن 

الصحراوية البعيدة».

وأشار اىل «دور الكامريات الحرارية يف السيطرة 

عـىل حركـة عصابـات داعـش، واسـتهدافها 

املتكـرر مـن قبلهـم»، مؤكـدا «العمـل عـىل 

تحصني الكامريات بواسـطة انـواع من الحديد 

الفوالذي».

بتجهيـز  مسـتمرة  «املحافظـة  ان  وأضـاف 

القطاعات األمنية للسيطرة عىل الوضع بشكل 

كامل»، مشـريا اىل ان «أعـداد عصابات داعش 

املتواجدة ال تمثـل اي خطر يف املحافظة وليس 

لهـا القدرة عىل السـيطرة بأي مـكان، انما ما 

تقوم به من خروقات يف اماكن محددة من أجل 

بث الرعب والهلع بني املواطنني».

وتابـع ان «عمليـة قطـع الدعـم اللوجسـتي 

ستسـاعد عـىل إنهـاء خاليـا داعـش بشـكل 

كامل».

بغداد/الزوراء:

أعلنت وكالة شـؤون الرشطـة، امس االثنني، 

عن إحبـاط محاولة تهريب كميـة كبرية من 

املواد والحبوب املخدرة يف ناحية العزير جنوب 

محافظة ميسان .

وذكـرت الوكالـة يف بيـان ورد لـ»الـزوراء»: 

ان «جهـود أبطـال قسـم مكافحـة املخدرات 

واملؤثرات العقلية وبإرشاف ومتابعة مبارشة 

من قبل مدير القسـم، أسـفرت عن ضبط (٦ 

كيلو غـرام) من مـادة الكريسـتال و٢٥ الف 

حبة مخدرة كانت معدة للتهريب اىل محافظة 

البرصة».

اىل  وأضافـت ان «عمليـة الضبـط اسـتندت 

معلومات اسـتخبارية ومراقبـة دقيقة ومن 

خـالل كمـني امنـي محكـم يف احـدى القرى 

التابعـة لناحيـة العزير (قريـة الصخرة)، تم 

ضبط املـواد املخـدرة داخل عجلـة أحد تجار 

املخدرات».

وأوضحـت ان «تاجر املخـدرات قد الذ بالفرار 

مسـتغالً وعـورة االرض وعتمة الليـل وكثرة 

االشـجار يف القريـة املذكـورة، بعـد ان تـرك 

عجلته عند محارصتها».

بغداد/الزوراء:
ألقـت مفـارز مديرية مكافحة االجـرام يف بغداد، امس 
االثنـني، القبـض عىل احـد املتهمـني لقيامـه بانتحال 
صفة ضابط يف األمـن الوطني أوهم املواطنني بالتعيني 
يف بغداد.وذكـرت املديرية يف بيـان ورد لـ «الزوراء»: ان 
«مكتـب مكافحـة اجـرام املنصور اسـتخرب عن وجود 
شـخص ينتحـل صفة ضابـط يف جهاز األمـن الوطني 
أوهم املواطنني بالتعيني وإصدار أوامر إدارية منسـوب 
صدورها إىل وزارة املالية وجهاز األمن الوطني (مزورة) 
بأسـماء املشـتكني».وأضافت إنه «عىل الفور وألهمية 
املوضوع تم تشـكيل فريق عمل ملتابعة املوضوع وبعد 
التحري وجمع املعلومات تم نصب كمني محكم والقبض 
عىل املتهم».وتابعت املديرية «تـم تدوين املتهم ابتدائيا 
وقضائيا باالعـرتاف وقرر قايض التحقيق توقيفه وفق 

أحكام املادة ١٦٠ اقرار لينال جزاءه العادل».

بغداد/الزوراء:
 اعلنـت مديريـة مكافحة املتفجـرات حصيلة 
ممارسـاتها االمنيـة خـالل الــ(٧٢) سـاعة 
مـن  وعـدد  بغـداد  العاصمـة  يف  املاضيـة 

املحافظات.
يف  مفارزهـا  ان  بيـان:  يف  املديريـة  وبينـت 
العاصمـة تمكنت مـن معالجة قنبلـة يدوية 
دفاعيـة يف منطقة ابودشـري، ويف صالح الدين 
تمت معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع، من 
مخلفـات املجاميـع اإلرهابية، وقنـربة هاون 
عيـار ١٢٠ ملـم مـن مخلفات تنظيـم داعش 
االرهابـي ضمـن قضـاء بيجـي، فضـال عـن 
معالجة متساقط طائرات نوع عنقودي ضمن 
قضاء العلم، ومعالجة صـاروخ ضد الدبابات 
من عيار ١١٥ ملم ضمن حي ١٠٠ دار يف مركز 

مدينة تكريت.
واضافت: « تمـت يف الديوانيـة معالجة قنبلة 
صوتية ضمن منطقة الحي العسكري الثاني، 

ومعالجـة مقذوف حربي عيار ١٥٥ملم ضمن 
الطريـق الرسيـع يف منطقـة العبايجـي. ويف 
نينوى تمت معالجـة صاروخني من مخلفات 
داعش االرهابي ضمن منطقة حاوي الجوسق 
يف الجانب االيمن، وصاروخ قاذفة (آر بي جي)، 
وقنبلتني يدويتني، ومعالجة قذيفة مدفع عيار 
١٥٥ ملم مـن مخلفات داعش االرهابي ضمن 

الجانب االيمن ملدينة املوصل».
وتمـت يف محافظـة البـرصة، حسـب البيان، 
معالجـة قنبلة يدوية (دفاعية) ضمن منطقة 
حـي الجهـاد، ويف االنبار تمـت معالجة (٤٥) 
عبـوة ناسـفة مـن مخلفـات تنظيـم داعش 
االرهابي ضمن معمل االسفلت التابع اىل قضاء 
عنه، ومعالجة (٤) مقذوفات نمسـاوية عيار 
١٥٥ملـم، ورأيس صـاروخ موجهـني، وقالبي 
TNT، و(٤) قداحـات كهربائيـة من مخلفات 
تنظيـم داعـش االرهابي ضمـن منطقة وادي 

الكرص».
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بغداد/الزوراء:

امـس  الكهربـاء،  وزارة  كشـفت 

األثنـني، عـن 6 توجيهـات لرئيس 

الكاظمـي،  مصطفـى  الـوزراء، 

خاصة باالستعدادات الفنية لفصل 

املقبـل، فيمـا أوضحـت  الصيـف 

خطتها الخمسية.

وقال املتحدث باسـم الوزارة أحمد 

إن  صحفـي  ترصيـح  يف  مـوىس 

”وزارة الكهرباء لم تدخل يف الوقت 

الحايل بفرتة الذروة الخاصة بفصل 

الشتاء حتى اآلن، وهنالك صيانات 

دورية واضطرارية اسـتعدادا لهذا 

”الـوزارة  أن  اىل  الفتـا  الفصـل“، 

وصلت اىل أعىل إنتاج، وبلغ 21145 

ميكاواطا“.

تواكـب  ”الكهربـاء  أن  وأضـاف، 

الـذروة  بفـرتة  وليسـت  الطلـب 

الخاصة بفصل الشـتاء وقد تدخل 

فيها خالل االيام املقبلة“.

وبشـأن توجيهات رئيـس الوزراء 

الخاصـة بفصـل الصيـف املقبـل 

أكد مـوىس أن ”توجيهـات رئيس 

الكاظمـي  مصطفـى  الـوزراء 

تضمنـت 5 نقـاط أولهـا تشـكيل 

خليـة ازمة تدار مـن الوقت الحايل 

املقبل  اسـتعدادا لفصـل الصيـف 

لرفـع معـدالت االنتـاج، وثانيهـا 

وانشـاء  التوزيـع  تدعيـم قطـاع 

خطوط ناقلة ومحطات تحويلية“، 

”التوجيهـات تضمنـت  أن  مبينـا 

االشـارة اىل نقطة ثالثة هي تنويع 

مصـادر الطاقة وامكانيـة ادخال 

بعض مشـاريع الطاقة الشمسية 

للعمل“.

وتابـع أن ”الكاظمي أشـار خالل 

توجيهاته اىل نقطة رابعة شـددت 

الكهربائـي،  الربـط  أهميـة  عـىل 

والخامسـة تعظيم موارد الجباية 

وتقليـل الضياعـات كـون الجبية 

”وجـه  أنـه  مبينـا  الكرتونيـة“، 

أيضـاً بتوفـري الدعم املايل بشـكل 

حاكم جـدا لصالح وزارة الكهرباء 

لتمكينها مـن مواكبة الخطة التي 

أعـدت سـواء للشـتاء أو للصيـف 

املقبلني“.

وأشـار إىل أن“الوزارة أعدت خطة 

رئيـس  أمـام  عرضـت  خمسـية 

الـوزراء تتضمـن مديـات قصرية 

ومتوسـطة وطويلة تستلزم خالل 

ميـكاواط،  االف   7 اضافـة  عـام 

وخـالل عامني 12 الـف ميكاواط، 

وخالل خمس سـنوات اضافة 54 

الف ميكاواط“.

وحول الغاز املجهز علق موىس، أن 

”الغاز املجهز ال يكفي لسد حاجة 

وزارة الكهرباء يف إنتاج الطاقة“.

بغداد/الزوراء:
 دخلـت أزمـة البنزيـن يف مدينـة املوصل 
مركز محافظـة نينوى اسـبوعها الثاني 
طويلـة  ملسـافات  تمتـد  طوابـري  امـام 
امـام محطـات التعبئة فيما يعـزو مدير 
املنتوجـات النفطية يف نينوى ان اسـباب 
االزمة هـو االقبال عىل محطـات التعبئة 

من قبل املحافظات املجاورة .
وقـال مدير املنتوجـات النفطية املهندس 
معـاذ النعيمـي يف ترصيـح صحفـي أن 
”وزارة النفـط تجهز محافظـة نينوى ( 
بمليونـني واربعمائـة) لرت يوميـا يجري 
توزيعها عىل (130) محطة اهلية و(35)

محطة حكومية ”
مبينـا ان“ السـبب الرئيـس لالزمـة هو 
اعـداد السـيارات الكبري جـدا ، فضال عن 
تزويد سـيارات اقليم كردسـتان وبكثاقة 
جدا بسـبب ارتفاع سـعر البنزيـن داخل 
االقليـم واليوجد أي قرار او سـبب ملنعهم 

من التزود بالوقود“.
وتشهد مدينة املوصل بني االونة واالخرى 
أزمة خانقة أمام محطات التزود بالوقود 
دون أي حلـول للموضـوع الـذي يتكـرر 

شهريا .
ودخلـت ازمـة البنزيـن اسـبوعها الثاني 
امام صمـت الحكومة املحليـة عن ايجاد 
حلـول لذلـك، لكـن النعيمـي يضيـف ان 
اتسـاع رقعة املحافظة أدى اىل هذه االزمة 

النفطيـة  املنتوجـات  التزامـات  بسـبب 
بتجهيـز االقضيـة والنواحـي مايؤثـر يف 

حصة املوصل كمدينة“.
مـن جانبهـا اكـدت وزارة النفـط، امس 
االثنني، امتالكها خزينا كبريا من مختلف 

املشتقات النفطية السـيما البنزين، فيما 
افصحت عـن تجهيزها اقليم كردسـتان 
بمليـون لـرت يوميا مـن البنزين بالسـعر 

الرسمي.
املنتجـات  توزيـع  رشكـة  مديـر  وقـال 

النفطية حسـني طالـب يف بيـان اطلعت 
عليه ”الزوراء“، إن ”الرشكة لديها خزين 
كبـري من مختلـف املشـتقات النفطية يف 
املسـتودعات الخزنية املنتـرشة يف عموم 
البالد، السـيما البنزين“، مؤكدا أن ”االيام 
القليلة املاضية شهدت زيادة يف الطلب عىل 
هذه املادة بسـبب فرق السـعر بني عموم 

املحافظات ومناطق اقليم كردستان“.
واضاف طالـب، ان ”حجم التجهيز حاليا 
من البنزين املسـعر بـ 450 دينارا بلغ 26 
مليون لـرت يوميا“، منوهـا بأن ”الرشكة 
حاليـا تجهز اقليم كردسـتان بمليون لرت 

يوميا من هذه املادة بالسعر الرسمي“.
وعن البنزين املحسـن عـايل االوكتني، اكد 
طالب، أن ”الرشكة مستمرة باسترياد هذا 
النـوع الذي تخضع أسـعاره اىل البورصة 
العامليـة“، مبينـا أن ”السـعر العاملي للرت 
الواحد من البنزين املحسن يبلغ االن 975 
دينـارا، وعليـه وضعت الرشكـة األولوية 
للمصـايف املحليـة لتوريد هـذا النوع وما 
يفيـض عنهـا يـوزع ملحطـات التعبئـة 
بالسـعر الرسـمي البالغ 650 دينارا للرت 

الواحد“. 

بغداد/الزوراء:
اعلنت وزارة التخطيط، امس االثنني، 
ارتفاع اسـعار املواد االنشائية خالل 
شـهر ترشين االول املايض، باملقارنة 
مع نظـريه من العام املنرصم 2020، 
مشـرية اىل ان ارتفـاع االسـعار كان 

بشكل متباين وحسب نوعية املادة.
لـوزارة  الرسـمي  املتحـدث  وقـال 
التخطيـط عبـد الزهـرة الهنداوي يف 
بيـان تلقتـه ”الـزوراء“، ان ”تقرير 
متابعة اسعار املواد االنشائية املحلية 
واملستوردة للشهر املايض الذي اعده 
الجهـاز املركزي لالحصاء بعد  تغيري 
سـعر الرصف يف شهر ترشين الثاني 
من العام املايض عرب املتابعة امليدانية 
املحليـة  االسـواق  يف  مـادة   لــ64 
اقليـم  عـدا  املحافظـات  جميـع  يف 
كردسـتان، اظهـر ارتفاعـا بنسـب 

متفاوتة يف تلك االسعار“. 
واضـاف ان ”معـدل سـعر الطابوق 
العـادي لشـهر ترشيـن االول 2021 
بلـغ (173) الـف دينـار لـكل الـف 
طابوقة مسجال ارتفاعا بنسبة (24 
%) عـن معدل سـعر شـهر ترشين 
الثاني 2020 البالغ (140) الف دينار 
لـكل الف طابوقة، وبلغ معدل سـعر 

الطابـوق الجمهوري لشـهر ترشين 
االول 2021 (188) الـف دينـار لكل 
الف طابوقة مسـجال ارتفاعا بنسبة 
(17 %) عن معدل سعر شهر ترشين 
الـف   (161) البالـغ   2020 الثانـي 
دينـار لـكل الف طابوقـة“، موضحا 
ان ”اسـعار   االسمنت العادي لشهر 

الـف   (103)  2021 االول  ترشيـن 
دينـار للطن الواحد مسـجال ارتفاعا 
بنسبة (14 %) عن معدل سعر شهر 
الف  2020البالغ(90)  الثاني  ترشين 
دينار للطن الواحد ، وبلغ معدل سعر 
االسمنت املقاوم لشهر ترشين االول 
2021(119) الف دينار للطن الواحد 

(%  6) بنسـبة   ارتفاعـا  مسـجال 
عن معدل سعر شـهر ترشين الثاني 
2020البالـغ (112) الف دينار للطن 
الواحـد وبلغ معـدل سعراالسـمنت 
األبيض لشـهر ترشين االول 2021 ( 
207) الف دينار للطن الواحد مسجالً 
ارتفاعـا بنسـبة (11 % ) عن معدل 

سعر شهر ترشين الثاني2020 البالغ 
.” (186)

وتابع البيان ان ”معدل سـعر الحديد 
(الشـيش) ذو املنشـأ االجنبي لشهر 
ترشيـن االول بلغ (1279) الف دينار 
للطن الواحد مسـجال ارتفاعا بنسبة 
(64 %) عن معدل سعر شهر ترشين 
الـف   (779) البالـغ   2020 الثانـي  
دينار للطن الواحد، وبلغ معدل سعر 
الحديـد ( شـيلمان ) لشـهر ترشين 
االول 2021 (21) الـف دينـار للمـرت 
الواحد مسـجال ارتفاعا بنسـبة (40 
%) عـن معدل سـعر شـهر ترشين 
الثاني 2020البالـغ (15) الف دينار 
للمـرت الواحد، فيما بلغ معدل سـعر 
طابـوق الثرمسـتون لشـهر ترشين 
االول 2021 (2098) الـف دينار لكل 
الف طابوقة مسـجال ارتفاعا بنسبة 
(13 % ) عـن معـدل سـعر شـهر 
ترشين الثانـي 2020 البالغ ( 1852 
) الـف دينار لكل الـف طابوقة، فيما 
سجل معدل سعر الجص الفني لشهر 
ترشين االول 2021 (100) الف دينار 
للطن الواحد مسـجال ارتفاعا بنسبة 
(11 % ) عن معدل سعر شهر ترشين 
الثانـي 2020 البالغ (90 ) الف دينار 

للطن الواحد“.
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بغداد/الزوراء:

استقرت أسعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق املحلية، امس االثنني.
وسـجلت أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شـارع النهـر يف العاصمة بغداد 
للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والرتكي واألوربي سعر بيع 374 

الف دينار، و سعر الرشاء 370 الفاً.
وسـجل سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي استقرارا ايضا 

عند 344 الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 340 ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فان سـعر بيـع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار 21 يرتاوح بني 375 الف دينار و380 ألفاً، فيما تراوح سـعر 
البيع مثقال الذهب العراقي بني 345 الفاً و350 الف دينار. ويسـاوي املثقال 

الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة التجـارة، امـس اإلثنـني، رصف دفعـة جديدة من 

مستحقات مسوقي الحنطة لعام 2021.
وقال مدير عام الرشكة العامة لتجارة الحبوب باسم نعيم العكييل، 
يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: ”تنفيـذا  لتوجيه وزيـر التجارة عالء 
أحمـد الجبوري برضورة التواصل مـع املصارف لالرساع  برصف 
مسـتحقات الفالحـني بـارشت الفـروع واملواقـع يف  املحافظات 

التنسيق لإلرساع برصف الدفعة الجديدة“. 
وأشـار، إىل ”مبارشة وحدتي الحسـابات والتدقيـق يف فرع املثنى 
تنظيم الصكوك وتوزيعها للمسوقني وحسب األسبقية يف التسويق 
وبموجب قوائم وتسلسـالت البطاقات التسويقية، علماً أن املبلغ 
املخصص لفـرع املثنى من آخـر دفعة بلـغ (١.٣٨٨.٠٠٠.٠٠٠) 

فقط مليار وثالث مئة وثمانية وثمانني مليون دينار“.
وأوضح، أن ”الوحدة الحسابية يف صومعة الرفاعي بارشت بتنظيم 
وتهيئة الصكوك الخاصة برصف الدفعة الجديدة من مسـتحقات 
الفالحني ملوسم تسويق الحنطه ٢٠٢١ والبالغة ملياراً وتسع مئة 

وثالثة وخمسون مليون دينار“.
وأضاف، ان ”املبلغ توزع بواقع صومعة الرفاعي سبعمائة وست 
وعرشيـن مليـون دينار ومجمع حبـوب الدهيمي مليـار ومئتني 
وسـبعة وعرشيـن  مليـون دينـار“، الفتـا اىل انه ”سـيتم خالل 
اليومني املقبلني توزيعها بعد استكمال اجراءات املرصف وحسب 

االسبقية“.

كربالء/الزوراء: 
اعلنت مديرية زراعة كربالء املقدسة عن مبارشتها بتجهيز الفالحني 
واملزارعني ببذور الحنطة ذات الرتب العليا للموسم الزراعي الشتوي 
مـن اجل تنفيذ الخطة الزراعية ملحصول الحنطة يف محافظة كربالء 

البالغة مساحتها( 112286 دونما) .
وقـال مدير زراعة كربـالء املهندس رزاق الطائي :“تـم البدء بتزويد 
الفالحـني واملزارعني الداخلـني ضمن الخطة الزراعية بكتب لتسـلم 
بذور الرتب االسـاس واملصدقة واملسـجلة ، بكميـة 45 كغم للدونم 

الواحد ، بدءا من الرابع من شهر ترشين الثاني الجاري ”.
واضاف الطائي ”قامت رشكة مابني النهرين العامة للبذور والرشكة 
العراقيـة النتـاج البذور بااليعـاز اىل كافـة مواقعهـا يف املحافظات 
لتجهيـز الفالحني واملزارعني ببـذور الرتب العليـا ملحصول الحنطة 
حسـب الكميات املقررة من قبل املجلس الوطني للبذور، اذ تقرر ان 
يكون معدول البذار 45 كغم للدونم الواحد لرتب االسـاس املسجلة و 

املصدقة .

سيئول/متابعة الزوراء:
أعلنـت رشكـة كوريا لصناعـات الفضاء KAI، ومصنعـة الطائرات 
الوحيـدة يف كوريا الجنوبية، امـس االثنني، أنها تلقت صفقة إصالح 

وصيانة بقيمة 360 مليون دوالرا لطائرات التدريب يف العراق.
وقالـت الرشكـة يف بيان تابعتـه ”الـزوراء“، إنها ”سـتوفر يف إطار 
االتفاقيـة، التـي مدتهـا ثالث سـنوات مـع وزارة الدفـاع العراقية، 
خدمـات اإلصـالح والصيانة لطائـرات التدريب املتطـورة من طراز 
T-50IQ، التـي تديرها القـوات الجوية العراقية، فضـال عن برامج 

تدريب الطيارين واملهندسني“.
يشـار اىل أن رشكة KAI  قامـت بتصدير 24 طائرة تدريب من طراز 

T-50IQ إىل العراق يف عام 2013.
وصدرت الرشكة ما مجموعه 156 طائرة تدريب أساسية من طرازي 
KT-1 وT-50 إىل سـبع دول يف جنوب رشق آسـيا والرشق األوسـط 

وأمريكا الالتينية.

بغداد/الزوراء:
ارتفعت مبيعات البنك املركزي العراقي، امس االثنني، من العملة الصعبة، 

لتسجل اكثر من 172 مليون دوالر.
وشـهد البنـك املركزي امـس خالل مزاده لبيـع ورشاء الـدوالر االمريكي، 
ارتفاعا يف مبيعاته بنسبة 7.5 % لتصل إىل 172 مليوناً، و846 الفا و275 
دوالرا أمريكيا، غطاها البنك بسـعر رصف اساس بلغ 1460 ديناراً عراقياً 

لكل دوالر.
وكانـت مبيعـات البنك اول يوم امس االحد 160 مليونـا و755 الفا و524 

دوالرا أمريكيا.
وذهبـت املشـرتيات البالغة 128 مليونـاً و816 الفـا و275 دوالرا  لتعزيز 
األرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات، فيما ذهب املبلغ املتبقي 

البالغ 44 مليوناً و30 ألف دوالر بشكل نقدي.
وقـام 20 مرصفـا بتلبية طلبات تعزيـز االرصدة يف الخـارج، 19 مرصفا 

لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل و199 رشكة توسط.
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بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، امس االثنني، عن اطالق استمارة 
التقسـيط للمتجاوزيـن عىل اعانـات الحماية االجتماعيـة من املوظفني، 
بينمـا اكدت ان هـؤالء كانوا يتسـلمون االعانات اضافـة اىل رواتبهم من 

الدوائر والوزارات.
وقالـت رئيـس هيئة الحمايـة االجتماعية يف الوزارة هدى سـجاد يف بيان 
اطلعت عليه ”الزوراء“، إن ”الوزارة وفرت استمارة طلب التقسيط وبشكل 
مجاني للمتجاوزين عىل راتب الرعاية االجتماعية، ومن الذين يتسـلمون 
راتبـا ثانيا من املعينـني يف وزارات ودوائر الدولة واملحارضين الذين ترتبت 
بذمتهم مبالغ مالية لشـبكة الحماية، بغية اسـرتجاعها للوزارة وشمول 

ارس مستحقة بهذه املبالغ“.
وأضافت سـجاد، ان ”االسـتمارة اطلقت من خالل اقسـام هيئة الحماية 
االجتماعيـة يف بغـداد واملحافظات، وال داعي للتعامـل مع أي جهة خارج 
الهيئة وأقسامها الرسـمية، ويف حال عدم قيام املتجاوزين بإرجاع املبالغ 
سـيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقهم، منوهـة بان ”الهيئة تعمل عىل 
ايصـال االعانـة اىل مسـتحقيها الحقيقيني مـن االرس الواقعة تحت خط 
الفقر، واسـرتداد املبالغ من املتجاوزين عىل شبكة الحماية واالفادة منها 

بإطالق الشمول للمستحقني.
وبينـت، ان ”عمليات املسـح امليداني لألرس الفقـرية يف بغداد واملحافظات 
مسـتمرة، اذ تم تسـجيل االف االرس التي تضم االرامل واملطلقات وااليتام 
وكبار السـن ومعدومـي الدخل واملعاقني واملكفوفـني ومرىض الرسطان، 
لشـمولهم بالخدمـات املقدمـة من قبل الـوزارة“، مشـرية اىل ان ”رواتب 
الحمايـة االجتماعيـة يتم منحهـا اىل اكثر من مليـون و400 الف ارسة يف 

بغداد واملحافظات“.
واوضحـت رئيـس الهيئة ان ”مبلغ االعانة يمنح لـألرس التي تعيش تحت 
خط الفقر“، مشـرية اىل انه ”من الرضوري النهوض بواقع هيئة الحماية 
من خالل اعتماد االنظمة االلكرتونية الحديثة إلدخال البيانات واالستجابة 

الرسيعة ملناشدات االرس الفقرية من خالل الرصد امليداني املبارش“ . 

@Õ€bjæa@¡Óè‘n€@Òäb‡néa@’‹�m@›‡»€a
ÚÓ«b‡nu¸a@ÚÌb‡®a@Û‹«@ÂÌåÎbvn‡‹€



الرياضي

www.alzawraapaper.com

الرياضي

www.alzawraapaper.com

6
No: 7596   Tue   9     Nov    2021العدد:   7596    الثالثاء    9    تشرين الثاني     2021

@t˝q@pbnÓ”ÏmÎ@k«˝fl@7ÓÃm
@ëdÿ€a@Ú€Ï�ji@pbÌäbjfl

 بغداد/ متابعة الزوراء
قـررت لجنُة املسـابقات يف االتحاد العراقّي لكرِة القدم تغيـرَي مالعب وتوقيتات عدد من 

مباريات الدور الـ٣٢ من بطولة كأس العراق.
وذكر بيان من لجنة املسابقات ان مباراة القوة الجوية ونفط ميسان، تنطلق يف الساعة 

الثالثة إال ربع عًرصا بدالً من توقيتها السابق، وتقام يف ملعب القوة الجوية.
وأضـاف أن مبـاراة الرشطة والصوفية، تقام يف ملعب الصناعة بالسـاعة الثالثة إال ربع 
عًرصا بدالً من ملعب الشعب الدويل.أما مباراة نوروز والنفط، تنقل من ملعب السليمانية 

إىل ملعب فريمنده يف املحافظة نفسها عند الساعة الثالثة إال ربع حسب البيان.

ãºcÎ@ã–ñc

îÓßa@lb»€cÎ@Ô„áj€a@kÌäán€a@ãÌáfl@›j‘nèÌÎ@Úybjè€a@kÉn‰fl@fib�ic@‚�ãÿÌ@ÜÏº

@Âfl@ÊÏ‘qaÎÎ@a7r◊@áËnua@Êbyãœ@÷aåä@ZÖãÿ€a@läáfl
ëdÿ€a@¿@Ú„b–è€a@åÎb§

@Ú‹yãfl@cájÌ@3bñ@á‡´@ıaäÎç€a@k«¸
Úibñ�a@Âfl@›ÓÁdn€a

بغداد/ متابعة الزوراء:
أكـدت الهيئة اإلدارية لنادي امليناء الريايض، دعمها الكامل ملدرب فريق 
الكـرة عمار حسـني يف مهمته الجديـدة أمالً يف تصحيح املسـار وعودة 

الفريق اىل وضعه الطبيعي.
وقـال رئيـس الهيئـة اإلدارية لنـادي املينـاء الريايض محمـد جابر إن 
”اختيار عمار حسـني مدرباً لكرة امليناء جاء بإجماع أعضاء اإلدارة من 
بني العديد من االسماء التدريبية البرصية“، موضحاً ان ”اختيار حسني 
ال يعني أن اآلخرين غري جيدين بل جميع األسـماء التي كانت مطروحة 
عـىل طاولة النادي لها مكانة كبـرية، ولكن وجهات نظر أعضاء اإلدارة 

التقت عند إناطة املهمة يف هذه املرحلة باملدرب املجتهد عمار حسني“.
واشار جابر اىل أن ”اإلدارة سُتوفر الدعم للمدرب لتصحيح مسار الفريق 
وستكون أمامه فرصة للتغيري عندما ُتفتح أبواب االنتقاالت“، مبينا ان 
”اإلدارة اسـتمعت اىل رؤية املدرب من الناحية الفنية بصدد مشواره مع 
الفريق، والذي سيسـتمر حتى نهاية املوسـم الحايل وهي ُتسانده يف كل 

رؤاه“.

@·«áné@ıb‰Óæa@Üb„@ÒäaÜg@Zãibu
µèy@äb‡«@läáæa@ÒÏ‘i بغداد / إعالم اللجنة األوملبية

اسـتقبل رئيس اللجنة األوملبيـة الوطنية 
العراقية رعد حمودي وفد املنتخب الوطني 
للسباحة الحاصل عىل ستة أوسمة ملونة 
يف بطولـة العـرب باللعبـة التـي أختتمت 

مؤخراً يف االمارات العربية املتحدة.
وكرّم حمودي األبطال السباحني واملدربني 
املتّوجني باألوسـمة امللونة، كما أثنى عىل 
الجهـد املبذول مـن قبل املـالكات الفنية 
واالدارية التحاد السـباحة والسـيما انها 
مالكات وطنية محلية بذلت ما بوسـعها 
لتحقيـق ألقاب وأرقـام قياسـية جديدة 
تضاف لخزائن الرياضـة العراقية عموماً 

وإتحاد اللعبة خصوصاً.
وأكد حمـودي ان اللجنـة االوملبية ملزمة 
بتقديـم الدعـم املـادي واملعنـوي لجميع 
الرياضيـني وباألخـص أصحـاب االنجاز 
منهـم وان اتحـاد السـباحة واحـدا مـن 
االتحادات التي تسـري عـىل طريق االنجاز 
داعيـا اىل ان تكـون هـذه البطولـة هـي 
املحطـة االوىل لطريـق االلقـاب القاريـة 

والعاملية 
من جهته ثمن رئيس اتحاد السباحة خالد 
عبدالواحـد كبيـان دور اللجنة االوملبية يف 
دعم واحتضان الرياضيني وتكريم االبطال 
وأصحـاب االنجـاز منهـم، مؤكـدا ان ما 
تحقق يف االمارات يدعـو للفخر واالعتزاز 
كون االبطال عكسـوا صـورة جميلة عن 
العـراق بعد ما كانـت التوقعـات العربية 
تشـري اىل ضآلـة الحظـوظ عطفـا عـىل 

االوضاع العصيبة التي تمر بها البالد.
تجدر االشـارة اىل ان اللقاء شـهد حضور 
األمني املـايل للجنة األوملبيـة أحمد صربي 
وعضو اتحاد اللعبة  هاشم محمد واملدربني  
عبـد الرضا محيبس واحمد حازم ومحمد 
فائـق وعمـر فيصل  والسـباحني حسـن 

صاحب ومحمد عصام وبكر سالم.
ويف سـياق منفصل استقبل رئيس اللجنة 
األوملبيـة الوطنية رعد حمـودي، بمكتبه 
صباح امـس االثنني، اللـواء الركن طارق 
بداي مدير التدريب البدني وألعاب الجيش 

والوفد املرافق له.
ورحب حمودي بضيفه معرباً عن سعادته 
بلقائه من أجل التذاكـر بالواقع الريايض 

العسكري وسبل االرتقاء به.
الريـايض  املشـهد  بـداي  واسـتعرض 
العسـكري لرئيس اللجنـة األوملبية مبيناً 
إقامـة املديريـة للعديـد مـن البطـوالت 
الرياضيـة العسـكرية املحلية مشـرياً اىل 
مـا يحققـه الرياضيـون العسـكريون يف 
املشاركات الخارجية التي يقيمها املجلس 
(سـيزم)  العسـكرية  للرياضـة  العاملـي 

والقاري والعربي. 
وأوضـح بـداي ان العـراق سيسـتضيف 
بطولـة عربية عسـكرية يف أحـد األلعاب 
الرياضية األمر الذي يسـتلزم جهداً أوملبياً 

داعماً بصدد ذلك.
من جانبه أشاد حمودي باملنجز الريايض 
العسكري الذي رصف العديد من امليداليات 
والكـؤوس يف خزانة الرياضة العسـكرية 

الفتـًا اىل ان اندية املؤسسـات العسـكرية 
قدمـت الكثـري مـن الالعبـني واملـالكات 
الرياضية اىل املنتخبات الوطنية بما يخدم 

رياضة االنجاز العايل.
وأكد حمـودي دعم اللجنـة األوملبية، بكل 
السـبل القانونية املتاحة، ملديرية التدريب 
البدني وألعـاب الجيش، بمـا يمكنها من 
اسـتعادة األلـق الريـايض العسـكري اىل 

سـابق عهده موجهاً الدعـوة اىل املالكات 
األداريـة واملاليـة يف املديريـة لالنخراط يف 
الدورات التأهيلية التي سـتواصل إقامتها 

اللجنة األوملبية الوطنية العراقية.
وختـم حمـودي حديثـه قائـًال ان أبواب 
اللجنـة األوملبية سـتبقى مفتوحـة دوماً 
أمام كل جهد وطني ريايض مخلص يسهم 
يف االرتقـاء بالرياضة العراقيـة مؤكداً ان 

وزارات الدفـاع والداخليـة والتعليم العايل 
والرتبيـة شـّكلت راوفد زاخـرة يف تقديم 
االبطـال واملدربـني واملـالكات الرياضيـة 
املتقدمـة. ورافق مديـر التدريـب البدني 
وألعـاب الجيـش العقيـد محمـد عبـاس 
ومـدرب املنتخب العسـكري بكرة السـلة 
عاشـور كربـول فيما حرض اللقـاء أيضا 

األمني املايل للجنة األوملبية أحمد صربي.

بغداد/ متابعة الزوراء
قـال املـدرب الجديـد للكـرخ، حسـن 
أحمـد إن مبـاراة دور الـ32 من كأس 
العراق املقررة أمام امليناء، تعد اختبارا 
حقيقيا، متمنيـا أن يكون العبوه عىل 

قدر املسؤولية.
وأوضـح أحمـد، ”ظـروف الفريقـني 
متشـابهة إىل حد كبـري، وترتيبهما يف 
جـدول الـدوري متقـارب، كمـا غريا 

الجهاز الفني، لكـن الضغوطات التي 
يعانيهـا امليناء أكرب مـن الضغوطات 
القاعـدة  بسـبب  فريقنـا،  عـىل 
الجماهرييـة للمنافـس، التي تضغط 

من أجل تحقيق نتائج جيدة“.
وتابـع: ”املدرب السـابق رزاق فرحان 
اجتهد، وقـدم ما لديـه، لكن يف بعض 
األحيـان سـوء الطالع يكون سـببا يف 
تعثر الفريق، وبالتايل ينتهي املشوار.. 

وبـكل أمانـة الفريـق يمتلـك بعـض 
العنـارص الجيـدة، وبالتـايل سـنكمل 

مسرية املدرب السابق“.
وأشـار إىل أنه قـاد مرانا واحـدا، قبل 
التوجـه إىل البرصة، مضيفا: ”مع ذلك 
ثقتي كبرية يف تجاوز دور الـ32، حيث 
ملسـت اندفاعـا كبريا ورغبـة جامحة 
لدى الالعبني يف التدريب، لكرس النحس 

الذي رافق الكرخ يف الدوري“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
بـدأ العب الـزوراء محمد صالح مرحلـة التأهيل 
مـن اإلصابـة، التـي أبعدته عـن الفريـق خالل 
املباريـات املاضيـة، وبـارش التدريبـات بشـكل 
منفرد تحت إرشاف طبيـب الفريق. وقال صالح 
املوسـم الحايل يعترب من أقىس املواسـم عّيل، لقد 
تعرضـت لإلصابة بتمـزق يف العضلـة األمامية، 
يف أول مبارياتنـا بالدوري أمـام الصناعة، البتعد 
عـن الفريق يف العديد مـن املباريات، قبل أن أعود 

مجدًدا“. وأضاف: ”شـبح اإلصابـة طاردني من 
جديد أمام الكهرباء، لكن لألسف تعرضت لتمزق 
آخر، وأيضا خضعت للعالج واآلن يف طور التأهيل 
وأتمنى أن تكون آخر اإلصابات وأن تكون العودة 
هذه املـرة مختلفة“. وأشـار إىل أن الزوراء فريق 
كبري ويقـدم مباريات جيـدة والنتائـج تؤكد أن 
الفريـق قـادر عـىل املنافسـة بقوة عـىل اللقب، 
موضًحا أنه قد يعود إىل الفريق اعتبارا من الجولة 

العارشة بالدوري.
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حوار / جاسم العزاوي 
حينما تقلـب  صفحات التألق الكـروي العراقي 
وتتامـل محطات النجـاح البد أن يلفـت االنتباه 
سـجل حافل بنياشـني اإلبـداع ومطـرز باكاليل 
التميـز لنجم ابى اال ان يـرتك يف ذاكرة الجماهري 
الكروية العراقية سـرية عطرة مـن خالل صنع 
لحظـات فرح وسـعادة مثلما تـرك يف ضمائرها 
حضـور مؤثـر .. خليل محمد عالوي اسـم كبري 
ونجـم مميـز صنـع مـع زمالئـه نجـوم الكرة 
العراقيـة وبفخر كبري انجـازا مازالت تتغنى به 
جماهرينا الكرويـة وهو التاهـل الوحيد لكرتنا 
للمونديـال يف عام ١٩٨٦ يف املكسـيك...  تواصلنا 
مع النجم الكروي السـابق خليل عالوي يف حوار 
جميـل وتوقفنا يف محطـات املقارنة بني مايض 
الكـرة العراقيـة الجميل وبـني معاناة حارضها 
حيث أبدى شعورا عفويا يمتزج بني فرح اإلنجاز 
املايض والم الواقع الخاضع لحسابات متضاربة 
لكنـه لـم يفقد األمـل بتكـرار اإلنجـاز رغم كل 

العوائق املحيطة بكرتنا اليوم .. 
# ( حرضنـا شـموع وكيـك و احجزنالـه  عـىل 
املكسـيك) هكذا كان مقطع األغنية التي صيغت 
خصيصا لنجـوم املنتخب آنـذاك وكانت جاهزة 
لتهـز العواطف وتجرف معها شـالالت الفرح يف 
مسـريات عفوية تعرب عن صـدق االنتماء وحب 
املنتخـب العراقي وهو يتأهل ألول مرة لنهائيات 
كأس العالم يف حينها هل سـرتاها تتكرر يف قادم 

األيام؟
-  لـم ال .. كل يشء جائز يف كرة القدم ولكن البد 
مـن معرفة أن كل مسـتوى عال لـه ثمن غال .. 
وألجـل تكرار اإلنجـاز علينا أن نعـرف ان كل ما 
قدمنـاه لحد االن للمنتخب لم يصل إىل مسـتوى 
ما قدمته الـدول ملنتخباتها املنافسـة خصوصا 
وان هـدف التأهل والتواجـد يف املونديال ال يمكن 
أن يتحقـق بجهود الالعبني واتحـاد اللعبة فقط 
وانمـا يعترب مـرشوع دولة وعليـه كلما اهتمت 
الدولة وساهمت يف رفع مستوى الكرة محليا من 
خالل تقديم الدعم واملساندة لالندية واملنتخبات 
الوطنية كلما اقرتبنا من محطة التأهل والعكس 

صحيح .
#  ما تقييمك ألداء ومستوى املنتخب حاليا؟

- ال يختلـف اثنان عىل أن أداء املنتخب حاليا غري 
ملبـي للطموحات الكبـرية التـي كان ينتظرها 

الجمهـور الكـروي العراقـي الـذي كان يمنـي 
النفـس بتحقيـق االرجحية ومحاولة املنافسـة 
عـىل الصدارة مبكـرا رغم قناعته بكـون املهمة 
ليس سـهلة بوجود منتخبات خـربت التواجد يف 
النهائيات العاملية دائمـا وكان األداء العام باهتا 

وبدى العبونا وهم يفتقدون لروح الفوز ! 
# وكيف ترى املنظومة الدفاعية للمنتخب؟ 

الثبـات يف كل  لـم يجـد  - برصاحـة منتخبنـا 
مفاصلـه وكثري مـا كان عرضة للتغري املسـتمر 

وهذا اثر عـىل األداء العـام للمنتخب كمجموعة 
وكالعبـني الذيـن فقدوا ميـزة االنسـجام ، وكل 
خطوط املنتخب شـهدت تغيريات احيانا جذرية 
وخالل فرتة املنافسات.. وهذا يشء لم يحدث مع 
جميع املنتخبات املشاركة يف التصفيات ..وبدون 
شـك سـتتأثر طبيعة واسـرتاتيجية األداء العام 
للمنتخب بما فيها املنظومة الدفاعية مما ساهم 
يف تأشـري عدد من األخطاء عليهـا ومنها ضعف 
االنسجام والثبات والتمركز الصحيح  والغفلة يف 

الوقت الذي يتوجب عـىل املدافعني اللعب بيقظة 
وحـذر وانتباه طيلة وقت املبـاراة لكي ال يضيع 
جهـد منتخـب باكمله بسـبب غفلة لجـزء من 

الثانية .. 
# هـل يعني هـذا أن العبينـا اليوم ليـس لديهم 

حلول هجومية متعددة ورغبة واضحة للفوز؟ 
- هنـاك اختالف بـني من يمتلـك يشء وبني من 
يمتلـك القـدرة عىل تطبيقـه واقعيـا او فعليا .. 
العبينـا حاليـا لديهـم اهتمام بالهجـوم ولكني 
ال أرى محاوالتهـم الفعليـة او الجـادة وأحيانـا 
يفتقـدون شـجاعة املحاولـة  وذلـك ألسـباب 
مختلفة ربما  تكون بسبب الخوف والرتدد جراء 
نقص الخـربة حيث تراهم ال يبادروا  بالتسـديد 
حتى وان كانت الفرصة مؤاتية لهم مما يجعلهم 
يتاخـرون ويكثروا  من املراوغـة غري املجدية او 
االحتفاظ غري املربر بالكرة وأحيانا تراهم مكبلني 
بواجبات ال تتناسب مع قدراتهم تفقدهم الكثري 
مما يمتلكوه من مميزات فيلجأون اىل  التسـديد  

العشوائي و بدون تركيز .. 
# من يعجبك من العبي املنتخب حاليا؟

- أمجـد عطـوان ومحمـد قاسـم ومحمـد عيل 
عبود  هم األفضل واألكثر عطاء وتأثري  حاليا  يف 

املنتخب  من وجهة نظري . 
# برايـك مـاذا يحتـاج املنتخب حاليـا للعودة إىل 

وضعه الطبيعي؟
- املنتخب حاليا بحاجة إىل تكثيف للجهود الفنية 
واإلداريـة.. حيـث يتوجب الرتكيـز عىل رضورة 
تطوير بناء اللعب من الخلف والتمركز الصحيح 
واملناسـب وفق سـري املباريات ومحاولة تشكيل 
زيادة عددية قرب املناطق الدفاعية للخصم وفق 
رؤية تأمـني متطلبات اللعب الدفاعية فضال عن 
رضورة االسـتقرار وزرع الثقة بقدرات الالعبني 
و توفري فرص دعم ومساندة لهم  ومحاولة إبعاد 
الضغوطات التي يعانون منها جراء احساسـهم 

برضورة تحقيق الفوز واسعاد.
# واخـريا مـاذا تقـول لالعبـي منتخبنـا وهـم 

يخوضون مشوار التصفيات املونديالية؟
- اقول قلوبنا تخفـق لنجاحاتكم وانتم قادرون 
عىل قلب املوازين .. دعوا املايض وراءكم وانهضوا 
وانتفضوا للعراق ولشـعبه املسـكني الذي يعلق 
اآلمـال عليكم لرسـم الفرحة التـي ال يجدها يف 

يومه املتعب اال من خالل فوزكم وانتصاراتكم.
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االوساط الرياضية واالعالمية والصحفية قدمت 
تعازيها الحارة برحيل الصحفي الخلوق باسم 
العاصمـة  مستشـفيات  احـدى  يف  الشـمري 
اللبنانية بريوت، سـائلني اللـه العيل القدير ان 
يتغمد الفقيد برحمته الواسـعة ويسكنه جنات 
الفردوس ويـرزق اهله ومحبيه الصرب والسـلوان 
وانـا لله وانـا اليـه راجعـون، يكما قـدُم االتحـاد العراقـّي للصحافِة 
الرياضّيـة بأحـر التعازي وأصدق املواسـاة اىل الوسـط الريايض لوفاة 
الزميل الصحفي باسـم الشـمري.. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه 
فسيح جناته، وألهم أهله وذويه ومحبيه الصرب والسلوان وإنا لله وإنا 

إليه راجعون.
 *********************

االعالمـي املتميـز محمـد عماد زبري بـدأ مهمته 
الرسـمية كمنسـق اعالمي للمنتخـب الوطني 
العراقـي بكـرة القـدم بعـد ان وضـع رئيـس 
واعضـاء اتحاد اللعبة ثقتهـم الكاملة بالزميل 

العزيـز، خالـص االمنيـات بالتوفيـق والنجـاح 
للخلوق زبري يف مشواره املهني الجديد. 

 **********************
الزميل العزيز احسـان املرسـومي عضـو الهيئة 
العامة لالتحـاد العراقي للصحافـة الرياضية، 
احتفـل بعيـد ميالده قبـل ايام قليلـة، خالص 
االمنيـات للخلـوق املرسـومي بالعمـر املديـد 

ومواصلة النجاح يف حياته ومشواره املهني.

بغداد/ حسني عمار
الفريق  الريايض،  الجوية  القوة  لنادي  اإلدارية  الهيئة  رئيس  الجوية  القوة  قائد  وجه 
شهاب جاهد شكره للمدرب احمد خلف، مشيداً بما قدمه للفريق يف فرتة توليه قيادة 
القوة  لنادي  االدارية  ”الهيئة  إن  جاهد  املمتاز.وقال  الدوري  منافسات  يف  الصقور 
يف  بذلها  الذي  الكبرية  الجهود  عىل  خلف  احمد  للمدرب  الجزيل  شكرها  تقدم  الجوية 
املدرب ووافقت عىل  ارادة  ان ”النادي يحرتم  الكرة ”، مبينا  السابقة مع فريق  الفرتة 
طلب االستقالة“.واضاف جاهد ان ”املدرب غادر النادي وهو بأفضل حاالته من حيث 
االستقرار الفني والنتائج الجيدة“، الفتا اىل ان ”الفريق يمر هذا املوسم بظروف افضل 
من املوسم السابق الذي كان متاخرا فيه بثماني نقاط عن املتصدر يف بداية املنافسة 
واالن فرق ثالث نقاط  مع افضلية واضحة للصقور يف املسابقة ”.وتابع جاهد ان“ ادارة 
النادي توجهت للتعاقد مع املدرب رايض شنيشل ملا يتميز به من فكر تدريبي والسرية 
الذاتية غنية وكبرية وتشهد له املالعب والنتائج باالضافة اىل خربته وتركيزه العايل عىل 
عمله واحرتامه للمهنة“، الفتا اىل ان“ املدرب رايض شنيشل ابدى الرغبة العالية بتدريب 

الفريق والتعاون مع النادي لتقديم افضل موسم وحصد جميع االلقاب املحلية“.

بغداد/ متابعة الزوراء
انتخابات  الريايض  أربيل  نادي  اقام 
بجامعة  الثقايف  املركز  يف  اإلدارية،  الهيئة 
كردستان.  إقليم  عاصمة  يف  الدين،  صالح 
وأسفرت انتخابات النادي، عن فوز أسماء 
جديدة ستقود إدارة أربيل، وعددهم تسعة، 
خوشناو،  محمد  مجيد،  الله  عبد  هم  
موفق  حامد،  ديدار  عرب،  وليد  قادر،  طه 
الدين  صالح  شكور،   أحمد  يونس، 
ديدوان. آال  النسوي  والعنرص  سيامند، 

وقال عبد الله مجيد، رئيس النادي السابق 
والفائز باالنتخابات،  إن «االنتخابات جرت 
بحضور ٢٤٠ عضو هيئة عامة». وأضاف 
مجيد، أن «ثالثة فقط تمكنوا من الفوز يف 
الجولة األوىل، وهم عبد الله مجيد، وصالح 
«لم  وتابع  شكور».  وأحمد  سيامند  الدين 
يتم حصول املرشحني الباقني عىل األصوات 
الكافية، إال بعد إجراء الجولة الثانية التي 
امس  اول  مساء  من  متأخر  بوقت  انتهت 

االحد ليتم حسم األصوات».
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ماكس  الهولندي  بول  ريد  سائق  أحرز 
املكسيك  جائزة  سباق  لقب  فريستابن 
بطولة  من  عرشة  الثامنة  املرحلة  الكربى، 
أصل  من   1 للفورموال  العالم 
الشقيقني  حلبة  عىل   ،22

رودريغيز.
وتقدم ”ماد ماكس“ 
ترتيب  متصدر 
عىل  السائقني 
العالم  بطل 
مرات  سبع 
ئق  سا

مرسيدس 
الربيطاني 

يس  لو
ن  ميلتو ها

يف  ووصيفه 
أيضاً  الرتتيب 

الفارق  ليوسع 
 19 إىل  بينهما 

نقطة.
صاحب  ووصل 

وزميل  األرض 
 ، بن ستا فري

أمام  ثالثاً  برييس  ”تشيكو“  سريخيو 
الفرنيس بيار غاسيل (ألفاتاوري).

السباق  أنهى  الذي  ماكس“  ”ماد  وحقق 
بفارق  متقدماً  1:38.39.086 ساعة  بوقت 
التاسع  فوزه  الربيطاني،  عن  ثانية   16.55
يف  والثالث  مسريته،  يف   19 والـ  املوسم  هذا 
املكسيك بعد عامي 2017 و2018، ليستعيد 
املركز األّول من هاميلتون الفائز بآخر نسخة 
يف عام 2019 بعد أن غابت عن موسم 2020 

بسبب تداعيات جائحة فريوس كورونا.
فريستابن،  وزميل  األرض  صاحب  ووصل 
متأخراً  ثالثاً  برييس  ”تشيكو“  سريخيو 
أجواء  يف  الفائز  عن  ثانية   17.752 بفارق  
احتفالية حارة من قبل الجماهري املكسيكة 

التي احتفلت بانجاز ”ابنها البار“.
وقلّص ريد بول الفجوة بينه وبني مرسيدس 
حيث  نقطة  إىل  الصانعني  ترتيب  متصدر 
مقابل  نقطة   477.50 األّول  رصيد  يف  بات 

478.50 للصانع األملاني.
استغل فريستابن انطالقه من الخط النظيف 
األمثل  التسابقي  املسار  إىل  ليتوجه  للحلبة، 
يف  وينجح  املكابح  عىل  الدوس  يف  ويتأخر 
الفنلندي  مرسيدس  سائقي  عىل  التقدم 
عند  وهاميلتون  بوتاس  فالتريي 
شهدت  أوىل  لفة  يف  األّول  املنعطف 
العديد  بسبب  األمان  سيارة  دخول 
ضحاياها  أبرز  كان  الحوادث  من 
اثر  الصدارة  من  املنطلق  الفنلندي 
اصطدام به سائق ماكالرين االسرتايل دانيال 
ليدخل  األمامي)،  الجناح  (ترضر  ريكياردو 

يف  الحلبة  إىل  ويعودان  املرآب  إىل  السائقان 
قاع الرتتيب.

هدأت األمور حتى اللفة 30 مع التوقف األّول 
باطارات  والتزود  إطاراته  البدال  لهاميلتون 
من  أفضل  التجارب  خالل  بدت  قاسية 
بتسجيل  االنكليزي  ليبدأ  بول،  ريد  نظريتها 
النمسوية  الحظرية  دفع  ما  اللفات،  أرسع 
إىل استدعاء فريستابن يف اللفة 33 يف توقف 
استغرق 2.2 ثانيتني ليعود ثانياً خلف زميله 
اطاراته  لتبديل  بدوره  دخل  الذي  برييس 
يف  ويعود   34 اللفة  يف  مستخدمة  بأخرى 
أرضه  عىل  مسريته  يف  األوىل  للمرة  الصدارة 
وأمام جماهريه متقدماً عىل زميله الهولندي 

وهاميلتون الثالث.
األول  املركز  عن  برييس  تخىل   41 اللفة  يف 
قاسية  باطارات  للتزود  املرآب  إىل  بدخوله 
ليعود يف املركز الثالث ولكن خلف السيارات 
املتأخرة ريكياردو والفرنيس استيبان أوكون 
(ألبني) والربيطاني جورج راسل (وليامس)، 
يف حني طلب هاميلتون من فريقه عرب جهاز 
االتصال الالسلكي معرفة األجزاء عىل الحلبة 
الرّد  حيث ”ماد ماكس“ هو األرسع، فجاء 

بانه ”األرسع يف القسم الثالث“.
اللفة  يف  توقفه  خالل  بوتاس  محن  وزادت 
43 إذ عانى الفريق الفني الستخراج اإلطار 
 11 األمامي األيرس العالق، ليتأخر الفنلندي 

ثانية قبل عودته إىل الحلبة.
املتأخرة  السيارات  بتجاوز  برييس  وبدأ 
وتقليص الفارق بينه وبني هاميلتون ليصل 
دون  من   ،56 اللفة  يف  ثواٍن   3.22 قرابة  إىل 
أن يتمكن من اإلطباق عىل ”السري“، يف حني 
كان فريستابن يغرد خارج الرسب يف املقدمة 

حتى النهاية.
قبل  قادراً  يكن  لم  الذي  ”تشيكو“  واكتفى 
12 شهراً عىل ضمان مقعد له يف الفورموال 
بدالً  معه  التعاقد  بول  ريد  يقرر  أن  قبل   ،1
من التايالندي ألكسندر ألبون، باملركز الثالث 

خلف هاميلتون وفريستابن.
بيار  الفرنيس  األوىل  العرشة  املراكز  وأكمل 
(ألفاتاوري) وسائق فرياري شارل  غاسيل 
اإلسباني  وزميله  موناكو  من  لوكلري 
سيباستيان  واألملاني  ساينس،  كارلوس 
كيمي  والفنلندي  مارتن)  (أستون  فيتل 
فرناندو  واالسباني  روميو)  (ألفا  رايكونن 
نوريس  الندو  والربيطاني  (ألبني)  ألونسو 

(ماكالرين).

بلقب  العالم،  عىل  األول  دجوكوفيتش،  نوفاك  الرصبي  تّوج 
عىل  النهائي  يف  فوزه  عقب  للتنس  ماسرتز  باريس  بطولة 
بمجموعتني  العالم  عىل  الثاني  مدفيديف،  دانييل  الرويس 

لواحدة.
ويف مباراة دامت نحو ساعتني و١٥ دقيقة، حسم دجوكوفيتش 

املواجهة بنتيجة ٤-٦ و٦-٣ و٦-٣.
وعوّض دجوكوفيتش قليالً خيبة عدم تحقيق البطوالت األربع 
الكربى يف عام واحد، ببقائه مرتبعاً عىل عرش تصنيف رابطة 
املحرتفني يف كرة املرضب نهاية املوسم الحايل للمرة السابعة، 

يف إنجاز قيايس لم يسبقه إليه أحد.

أعلنت الالعبة التونسية أنس جابر، السابعة عاملياً، عن نهاية 
موسم كان رائعاً ومميزاً بسبب اإلصابة.

بطولة  يف  مشاركتها  عدم  عن  التونسية  الالعبة  وأكدت 
املاسرتز الختامية من ١٠ إىل ١٧ ترشين الثاني/نوفمرب املقبل 
قائلة:  موسمها  نهاية  وبالتايل  املكسيك  يف  غواداالخارا  يف 
«يؤسفني أن أعلن أنني لن أتمكن من الذهاب إىل غواداالخارا. 
أنا بحاجة ملزيد من الوقت للتعايف واالستعداد للموسم املقبل».

وأضافت أنس: «أنا فخورة جًدا باحتالل املركز السابع عاملياً. 
شكراً لكم عىل كل دعمكم.. أراكم العام املقبل».

ضيفه  بتخطي  يونايتد  هام  وست  نجح 
ومثرية،  الهبة  مباراة  بعد   ،٣-٢ ليفربول 
اإلنكليزي  الدوري  من   ١١ املرحلة  ضمن 

املمتاز.
حارس  الفائز،  الفريق  أهداف  عىل  ووقع 
يف  بالخطأ  بيكر  أليسون  الربازييل  ليفربول 
بابلو فورنالس،  اإلسباني   ،٤ مرمى فريقه 

والفرنيس كورت زوما ٧٤.
األملاني  املدرب  فريق  هديف  عىل  وقع  فيما 
يورغن كلوب كل من ترينت ألكسندر أرنولد 

٤١، والبلجيكي ديفوك أوريجي ٨٣.
وصار رصيد املطارق ٢٣ نقطة متقاسمني 
الوصافة مع حامل اللقب مانشسرت سيتي 
بفارق  الثالث  املركز  يف  هام  وست  لكن 
عند  رصيدهم  فتوقف  الريدز  أما  األهداف، 

النقطة ٢٢ يف املركز الرابع.
عىل  فوزه  منذ  هام،  لوست  فوز  أول  وهذا 
ليفربول مرتني يف موسم ٢٠١٥-٢٠١٦ من 
الفوز  يف  املمتاز، وفشل وست هام  الدوري 
عىل منافسه يف آخر ١٠ مباريات بينهما يف 

البطولة (تعادل ٢ خرس ٨).
تحقيق  دون  حال  اللندني  الفريق  أّن  كما 
يف  الخسارة  عدم  يف  قيايس  لرقم  ليفربول 
٢٥ مباراة توالياً يف جميع املسابقات، علماً 
مباراة   ٢٤ هو  بليفربول  الخاص  الرقم  أّن 

ويصمد منذ عام ١٩٨٢.
وهي الخسارة األوىل «للريدز» منذ سقوطه 
نهائي  ربع  يف  اإلسباني  مدريد  ريال  أمام 
دوري أبطال أوروبا يف نيسان/أبريل املايض، 
أرضه  عىل  سقوطه  منذ  الدوري  يف  واالوىل 

أمام فولهام يف آذار/مارس.
إشبيلية يهزم بيتيس ويطارد سوسييداد

ـ عىل ملعب بينيتو فيامارين، حسم إشبيلية 
ديربي األندلس لصالحه بفوزه عىل مضيفه 
من   ١٣ املرحلة  ضمن   ،٢-٠ بيتيس  ريال 

الدوري اإلسباني.

الثاني  الشوط  يف  الهدفني  إشبيلية  وسجل 
أكونيا  ماركوس  األرجنتيني  مدافعه  عرب 
هيكتور  بفضل  الصديقة  وبالنريان   (٥٥)
الخطأ  الكرة عن طريق  الذي حّول  بيلريين 

يف مرمى فريقه (٨١).
العبني  بعرشة  اللقاء  بيتيس  وخاض 
وسطه  العب  طرد  بعد   ٤٥ الدقيقة  منذ 

األرجنتيني غيدو رودريغيز.
وحقق رجال املدرب خولن لوبيتيغي فوزهم 
املراحل  يف  والرابع  الدوري،  يف  توالياً  الثاني 
أمام  واحد  تعادل  مقابل  األخرية  الخمس 

مايوركا ١-١ يف املرحلة الحادية عرشة.
املركز  يف  نقطة   ٢٧ إشبيلية  رصيد  وصار 
سوسييداد  ريال  عن  نقطة  بفارق  الثالث 
مدريد  ريال  عن  األهداف  وبفارق  املتصدر، 
الثاني، أما بيتيس فهو يف املركز الخامس بـ 

٢١ نقطة.
رين يحقق فوزاً كبرياً عىل ليون

يف   ٤-١ ليون  عىل  كبرياً  فوزاً  رين  حقق  ـ 
الجولة ١٣ من الدوري الفرنيس لكرة القدم.
وسجل كل من غايتان البورد (٤٥) وهماري 
و٨٣)   ٧٦) تروفري  وأدرين   (٥١) تراوري 
لوكاس  الربازييل  دّون  فيما  رين  رباعية 
باكيتا هدف ليون الوحيد من ركلة جزاء يف 

الرمق األخري من املواجهة.
ويحتل رين املركز الخامس برصيد ٢٢ نقطة 
من ٦ انتصارات و٤ تعادالت و٣ هزائم فيما 
يأتي ليون يف املركز السابع بـ١٩ نقطة من 

٥ انتصارات و٤ تعادالت و٤ هزائم.
ديربي الغضب يسفر عن التعادل

وجاره  ميالن  بني  الغضب  ديربي  أسفر  ـ 
 ،(١-١) اإليجابي  التعادل  عن  إنرت  وضيفه 

املرحلة ١٢ من  يف ملعب سان سريو ضمن 
الدوري اإليطايل.

الرتكي  العبه  عرب  النرياتزوري  أوالً  وسجل 
السابق  ميالن  العب  تشالهانوغلو  هاكان 
الهولندي  عادل  ثم   ،١١ جزاء  ركلة  من 
ستيفان دي فريج ١٧ العب إنرت بالخطأ يف 

مرمى فريقه.
سيربيان  الروماني  ميالن،  حارس  وتصدى 
األرجنتيني  نفذها  جزاء  لركلة  تاتاروسانو 

الوتارو مارتينيز ركلة جزاء يف الدقيقة ٢٧.
الذي  نابويل  مصلحة  يف  صب  التعادل  هذا 

اعتىل الصدارة بفارق األهداف عن ميالن.
مع  تعادله  بعد  نقطة   ٣٢ نابويل  ويملك 
ضيفه هيالس فريونا ١-١ يف املرحلة ذاتها، 

ويأتي إنرت يف املركز الثالث بـ٢٥ نقطة.
من  سلسلة  بعد  مليالن  األول  هو  والتعادل 

منذ  وتحديداً  الدوري  يف  توالياً  انتصارات   ٧
أيلول/  ١٩ يف   ١-١ يوفنتوس  مع  تعادله 

دوري  يف  يعاني  املقابل،  يف  لكنه  سبتمرب. 
أبطال أوروبا بعد أن حصد منتصف األسبوع 
الربتغايل  بورتو  مع  بتعادله  األوىل  نقطته 

وذلك بعد ثالث هزائم توالياً.
إنرت  لصالح  جزاء  ركلة  الحكم  واحتسب 
فرانك  الغاني  الوسط  العب  ارتكب  عندما 
فسددها  تشالهانوغلو  ضد  خطأ  كييس 

األخري بنجاح مانحاً التقدم لفريقه .(٨) 
الصديقة  بالنريان  التعادل  أدرك  ميالن  لكن 
حرة  ركلة  من  تونايل  ساندرو  رفع  عندما 
املدافع  حاول  املنطقة  داخل  مبارشة 
الكرة  تشتيت  فري  دي  ستيفان  الهولندي 
فيكايو  ميالن   مدافع  من  ضغط  وسط 
حارس  شباك  يف  خطأ  فسجل  توموري 
هندانوفيتش  سمري  السلوفيني  مرماه 

.(١٧)
ليفركوزن يواصل الرتنح 

من  قاتالً  تعادالً  ليفركوزن  باير  انتزع  ـ 
مضيفه هرتا برلني ١-١، يف املرحلة الحادية 

عرشة من الدوري األملاني لكرة القدم.
وتخلف ليفركوزن بهدف سجله املونتينيغري 
أن  قبل  الدقيقة ٤٢،  يف  يوفيتيتش  ستيفان 
الدقيقة ٩٠ بفضل روبرت  التعادل يف  يدرك 

أندريش.
ضيفه  مع  كولن  تعادل  ثانية،  مباراة  ويف 

أونيون برلني ٢-٢.
أنتوني  الفرنيس  املضيف  هديف  سجل 
وللضيف  و٨٦   ٧ الدقيقتني  يف  موديست 
وغريشا   (٩) ريريسون  يوليان  النروجي 

بروميل .(٤٥+١) 
وُمني غرويرت فورث الوافد الجديد إىل النخبة 
هذا  والعارشة  توالياً  التاسعة  بخسارته 
فرانكفورت  أينرتاخت  ضيفه  أمام  املوسم 

.١-٢

واصل غولدن ستايت ووريرز وبروكلني نتس انتصاراتهما 
املتتالية بفوز األّول عىل ضيفه هيوستن روكتس ١٢٠-

١٠٧، والثاني عىل مضيفه تورونتو رابتورز ١١٦-١٠٣ 
يف دوري كرة السلة األمريكي للمحرتفني.

ويوتا  اللقب  حامل  باكس  ميلووكي  تابع  املقابل،  يف 
األول  توالياً،  الثانية  للمرة  بسقوطهما  هزائمهما  جاز 
أمام  أمام مضيفه واشنطن ويزاردز ٩٤-١٠١، والثاني 

مضيفه أورالندو ماجيك ١٠٠-١٠٧.
فوزه  ووريرز  ستايت  غولدن  حقق  األوىل،  املباراة  يف 
هذا  اآلن  حتى  مباريات  تسع  يف  والثامن  توالياً  الرابع 
املوسم عندما تغلب عىل ضيفه هيوستن روكتس ١٢٠-

.١٠٧
أرباعها  يف  املباراة  نتيجة  كوري  ستيفن  رفاق  وحسم 
الثالثة األوىل بعدما فرضوا أفضليتهم ٣٧-٣٢ و٣٢-٢٩ 
الربع  التوايل، قبل أن ينتفض الضيوف يف  و٣٤-٢٢ عىل 

الثامنة  الخسارة  تفادي  األخري ويكسبوه ٢٤-١٧ دون 
عىل التوايل والتاسعة يف عرش مباريات.

 ٢٧ يف  نقطة   ٢٠ بتسجيله  كوري  النجم  تألق  وكعادته 

أفضل مسجل يف  دقيقة، فيما كان زميله جوردان بول 
املباراة برصيد ٢٥ نقطة مع خمس تمريرات حاسمة يف 
٣٠ دقيقة، وأضاف أندرو ويغينز ١٦ نقطة والبديل أوتو 

بورتر جونيور ١٥ نقطة مع تسع متابعات.
ويف الثانية، رفع بروكلني نتس عدد انتصاراته املتتالية اىل 
خمسة بفوزه عىل مضيفه تورونتو رابتورز ١١٦-١٠٣ 
بفضل تألق نجمه كيفن دورانت يف أّول مباراة له بملعب 
الضيوف منذ تعرضه لقطع يف وتر أخيل قدمه اليرسى يف 
املباراة الخامسة ضمن الدور النهائي عام ٢٠١٩ عندما 
كان يدافع عن ألوان غولدن ستايت ووريرز وتحديداً يف 

العارش من حزيران/يونيو.
وعاد دورانت اىل املالعب يف كانون األّول/ديسمرب ٢٠٢٠، 
البيتّية  مبارياته  كون  بملعبه  تورونتو  يواجه  لم  لكنه 
كانت تقام املوسم املايض يف تامبا بوالية فلوريدا بسبب 

«كوفيد- ١٩».جائحة 

الذي  سنرت»  كندا  «إير  ملعب  إىل  عودته  دورانت  وكلل 
أمام  بالنجاح  «سكوتيابنك»  إسم  حاليا  يحمل  أصبح 
١٩٨٠٠ متفرج بتسجيله ٣١ نقطة مع سبع متابعات 

ومثلها تمريرات حاسمة.
للمباراة  أكثر  أو  نقطة   ٢٠ سجل  الذي  دورانت  وقال 
التي كنت فيها هنا كانت  «املرة األخرية  توالياً  العارشة 
الجيد  «من  مضيًفا  مسريتي»،  يف  األوقات  أصعب  من 

العودة إىل اللعب هنا ورؤية الجماهري مرة أخرى».
السابع  الفوز  يف  هاردن  جيمس  األخر  النجم  وساهم 
لنتس بتحقيقه «دابل دابل» مع ٢٨ نقطة و١٠ متابعات 
الحاسمة  بتمريراته  دابل»  «تريبل  من  قريباً  وكان 
باسكال  الكامريوني  النجم  اكتفى  املقابل،  الثماني.يف 
سياكام بـ١٥ نقطة وأربع متابعات يف ٢٥ دقيقة بأول 
هذا  األوىل  العرش  املباريات  عن  غيابه  بعد  له  مباراة 

املوسم بسبب عملية جراحية يف كتفه األيرس.
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وسط  العب  كوتينيو،  فيليبي  كان 
برشلونة الذي استدعاه املنتخب الربازييل 
من  أول  طويل،  غياب  بعد  أخرى  مرة 
”الكناري“،  منتخب  معسكر  إىل  وصل 
قبل مواجهة كولومبيا ضمن تصفيات 

أمريكا الجنوبية ملونديال قطر 2022.
 23 بني  من  األول  هو  كوتينيو  وكان 
”السامبا“  منتخب  استدعاهم  العبا، 
واألرجنتني،  كولومبيا  أمام  ملباراتني 
إقامة  مقر  إىل  أمس  مساء  الوصول  يف 
باولو،  ساو  مدينة  يف  السيليساو 

االتحاد  نرشه  فيديو  مقطع  بحسب 
إىل  القدم.وباإلضافة  لكرة  الربازييل 
أعضاء  الفندق  وصل  برشلونة،  العب 
أدينور  املدرب  بقيادة  الفني،  الجهاز 
أن  ”تيتي“.وُينتظر  باتيش  ليوناردو 
اليوم،  استدعاؤهم،  تم  من  أغلب  يصل 
الربازييل  املنتخب  إجراء  سيشهد  الذي 
أوىل حصصه التدريبية، استعدادا ملباراة 
عىل  املقبل،  الخميس  املقررة  كولومبيا 
ملعب (نيو كيميكا أرينا) يف ساو باولو.
ومن املتوقع أن يكون الفريق كامال، غدا 

الثالثاء، مع وصول باقي الالعبني.
العبا  كان  الذي  كوتينيو،  وغاب 
أساسيا بالنسبة لتيتي، عن منتخب 

بسبب  أشهر  عدة  منذ  ”الكناري“ 
عىل  حصل  متتابعة.لكنه  إصابات 

منع  اتفاق  بفضل  جديدة،  فرصة 
استدعاء  من  املنتخب  مدرب 

برازيلية،  أندية  من  العبني 
مباريات  يواجهون  حيث 
املقبلة  األيام  يف  حاسمة 

بالدوري املحيل.

اإلنكليزي  الدوري  يف  املنافس  فيال  أستون  فريق  أعلن 
النتائج  بعد سلسلة  دين سميث  إقالة مدربه  املمتاز عن 
ولقي  األخرية.  الفرتة  يف  الفريق  منها  عانى  التي  السيئة 
الفريق  5 مباريات خاضها  أستون فيال الخسارة يف آخر 
أمام  املاضية  الجمعة  يوم  آخرها  كان  املمتاز  الدوري  يف 
مستضيفه ساوثهامبتون بهدف نظيف يف افتتاح املرحلة 

ية  د لحا املسابقة.ويحتل ا من  عرشة 
أستون فيال املركز الخامس 
 10 برصيد  حالياً  عرش 
جمعها  فقط  نقاط 
انتصارات  ثالثة  من 
 7 مقابل  وتعادل 
ثاني  وهو  هزائم 
املسابقة  فرق  أكثر 
هذا  للهزائم  تلقياً 
نوريتش  بعد  املوسم 

سيتي ”8 هزائم“.
شيفتشينكو يتوىل مهمة تدريب جنوىـ 

الدرجة  دوري  يف  املنافس  جنوى  نادي  أعلن 
األوكرانية  الكرة  أسطورة  أن  اإليطايل  األوىل 

شيفتشينكو،  أندري  السابق  ميالن  ونجم 
سيتوىل تدريب الفريق بعقد يمتد حتى حزيران/

يونيو 2024. ويبلغ شيفتشينكو من العمر 
التدريب  يف  مسريته  واستهل  عاماً   45

األوكراني  املنتخب  ملدرب  مساعداً 
منتخب  بتدريب  ينفرد  أن  قبل 

بالده ويتألق معه يف بطولة أمم 
أوروبا املاضية ”يورو 2020“ 

حيث قاد الفريق إىل الدور 
ربع النهائي قبل أن يودع 
البطولة عىل يد املنتخب 

اإلنكليزي.



لندن/متابعة الزوراء:
يقول مؤسـس موقع «ويكيليكس» جوليان أسـانج، وخطيبته ستيال موريس، إنهما 
ممنوعـان مـن الـزواج، وإنهما يسـتعدان التخاذ إجـراءات قانونية ضـد وزير العدل 

الربيطاني، دومينيك راب، ومحافظة سجن بيلمارش.
وتتهـم الدعوى راب وجيني لويس، التي تدير السـجن الذي ُيحتجز فيه أسـانج بينما 

تسعى الواليات املتحدة لتسليمه، ببخس الثنائي حقوقهما.
ويقـوالن إنهمـا لم يتلقيا أي رد عـىل الطلبات املتكررة السـاعية لالتفاق عىل إمكانية 

إقامة حفل يف السجن.
وربطت املحامية موريس عدم استجابة املسؤولني الربيطانيني بما اعتربته عداًء تجاه 
«ويكيليكس» من جانب الواليات املتحدة، حيث اتهمت السـلطات مؤخراً بالتآمر لقتل 

أو اختطاف أسانج خالل السنوات التي قضاها يف السفارة اإلكوادورية يف لندن.
ويف الشـهر املـايض، خالل اسـتئناف قدمته الواليـات املتحدة ضد حكـم يقيض بعدم 
إمكانية تسليم أسانج، استشهد محاموه بمزاعم جديدة بأن وكالة املخابرات املركزية 
األمريكية قد خططت لخطفه أو قتله، باعتبارها «أسـباباً للخوف مما سُيفعل به» إذا 

تم تسليمه إىل الواليات املتحدة ليواجه اتهامات بالتجسس.
وقالـت موريس لصحيفـة «ميل أون صنداي»، فيما يتعلق باملشـاكل املتعلقة بخطط 
زفافهمـا: «لم يتم تنفيذ خطط الخطف أو القتل هذه، لكن تم تنفيذ إجراءات معادية 
أخـرى»، و»هذا جزء من مؤامرة كبرية ضد جوليان، مما يجعلها محسوسـة يف كل ما 

نحاول القيام به».
وتابعـت أن «الزفاف سـيكون لحظة سـعادة، وقليـًال من الحيـاة الطبيعية يف ظروف 
جنونية. يحتاج جوليان إىل أشـياء يتمسـك بها، ألن حياته اليومية يف بيلمارش عبارة 
عن رصاع، وهناك الكثري من عدم اليقني بشـأن مسـتقبله. حبنـا لبعضنا البعض هو 

اليشء الوحيد الذي يقوينا، وسيكون الزواج حصناً آخر يف دفاعاتنا العاطفية».

القاهرة/متابعة الزوراء:
مـن  كثـرياً  أطلقـت  خطـوة  يف   
إتاحـة  طـرق  حـول  التسـاؤالت 
العربيـة  الصحـف  أرشـيفات 
أثـارت قضيـة وصول  إلكرتونيـًا، 
أرشيف صحيفة «األهرام» املرصية 
إىل املكتبة الوطنية اإلرسائيلية حالة 
من الجـدل والتباين بـني العاملني 
يف املجـال اإلعالمي محليـًا وعربياً. 
وكان من أبرز النقاط يف هذا الشأن 
ما يتعلق بـ«حقوق امللكية الفكرية 
ألرشـيف الصحـف»، بالتزامن مع 
«الحـق يف إتاحة أرشـيف الصحف 
لالطـالع كجـزء مـن حـق املعرفة 

وحرية تداول املعلومات».
يأتـي هـذا األمـر وسـط مطالـب 
تـداول  قوانـني  بـ«تفعيـل 
ويـرى  الصحـف».  أرشـيفات 
خـرباء ومتخصصـون أن «حقوق 
الفكريـة لألرشـيف تعود  امللكيـة 
إىل الصحيفة مالكة هذا األرشـيف 
وُمنِتجتـه». ولفتـوا إىل أنـه «حتى 
لـو تعاقـدت صحيفـة مـع رشكة 
ما إلتاحة أرشـيفها إلكرتونياً عىل 
موقعهـا أو داخـل جامعة ما، فإن 
هذا ال ُيسـِقط حق امللكية الفكرية 
لهـذه  يسـمح  وال  للصحيفـة، 
الرشكة بإعادة تداول األرشـيف أو 

بيعه لجهات أخرى».
إىل  املقابـل،  يف  أشـاروا،  أنهـم  إال 
«وجـود خلـل يتعلـق باإلجـراءات 
اإلداريـة يف بعض الصحف بشـأن 
التعامل مع أرشيفها اإللكرتوني».

بداية القصة
الواقعـة التـي أثـارت الـرأي العام 
املرصي بدأت بتغريدة عىل حسـاب 
«إرسائيل بالعربي»، الناطق بلسان 
وزارة الخارجيـة اإلرسائيلية، أعلن 
فيها أن «أرشـيف صحيفة األهرام 
املرصيـة، بـات متاحـاً للدارسـني 
والباحثني داخل إرسائيل من خالل 
املكتبة الوطنية اإلرسائيلية». وعىل 
األثـر، بدأت موجة مـن االنتقادات 
حـول  والتحقيقـات  واالتهامـات 
الطريقـة التـي وصل بها أرشـيف 
«األهرام»، الصحيفة املرصية التي 
املكتبـة  إىل   ،١٨٧٥ عـام  أُّسسـت 

الوطنية اإلرسائيلية.
تحقيقـات أولية أشـارت إىل تعاقد 
«األهـرام» منذ سـنوات مع رشكة 
«إيسـت فيو» األمريكية، كوسـيط 
إلكرتوني إلتاحة أرشيف «األهرام» 
للمستخدمني، ورجحت تكهنات أن 
«تكون هذه الجهة هي املسـؤولة 
(األهـرام)  أرشـيف  وصـول  عـن 

إلرسائيل».
ويف السـياق نفسـه ُوّجـه االتهام 
ألستاذة مرصية بشأن بيع أرشيف 
«األهرام»، لكن هذه األستاذة نفت 
هذه االتهامات. وهنا تجدر اإلشارة 
إىل أن «إيسـت فيو» رشكة أمريكية 

توفر أرشـيفات الصحف للباحثني 
حـول العالـم، ولديهـا أرشـيفات 
تقريبـاً  دولـة   ٨٠ مـن  صحفيـة 
بثالثني لغة، يتيـرس االطالع عليها 
مقابل اشـرتاك، وهي تتيح االطالع 
عـىل أرشـيف «األهـرام» املرصية، 
ومجموعـة من الصحـف العربية، 
ضمن ما ُيسمى بـ«تحالف صحف 
وشـمال  األوسـط  الـرشق  دول 
أفريقيا» الـذي يضم صحفاً عربية 

مرموقة.
عودة إىل واقعة أرشـيف «األهرام»، 
تتعلـق  تسـاؤالت  أثـارت  فإنهـا 
بحقـوق امللكية الفكرية ألرشـيف 
الصحـف. ويـرى خالـد القضـاة، 
عضـو مجلـس نقابـة الصحفيني 
األردنيني، أن «األرشـيف الصحفي 
جـزء مـن تاريـخ األمـة، وهنـاك 
مجموعة من األسـئلة التي لم يتم 
حسـمها قانونيـاً حتـى اآلن، من 
بينهـا السـؤال: هل هذا األرشـيف 
للصحيفـة؟  أم  للمجتمـع؟  ملـك 
أم للصحفيـني الذيـن كتبـوا هذه 

املواد؟».
لـ«الـرشق  القضـاة  ويضيـف 
األوسـط»: «من وجهة نظري فإن 
ترجـع  الفكريـة  امللكيـة  حقـوق 
إىل الصحيفـة أو املؤسسـة مالكة 
فقـد  الصحفـي  أمـا  الصحيفـة، 
تقـاىض أجـراً عـىل هـذه املـواد، 
وبالتـايل ال يملـك حقوقـاً إلعـادة 

بيعها أو توزيعها».
عاصـم  معـه  يتفـق  الـرأي  هـذا 
البصـال، العضـو املنتـدب لرشكة 
«مبارش ميديا»، ويقول لـ«الرشق 
امللكيـة  «حقـوق  إن  األوسـط» 
الفكرية لألرشيف ترجع للصحيفة، 
عـىل  أجـراً  تقـاىض  فالصحفـي 
مادتـه». ومن ثم يتابـع أنه «حتى 
لـو تعاقـدت صحيفـة مـع رشكة 
ما إلتاحة أرشـيفها إلكرتونياً عىل 
موقعهـا أو داخـل جامعـة، فـإن 
هذا ال يسـقط حق امللكية الفكرية 
لهـذه  يسـمح  وال  للصحيفـة، 

الرشكـة التي جـرى التعاقد معها 
بإعادة تداول هذا األرشيف أو بيعه 

لجهات أخرى».
الدكتـورة ليىل عبد املجيد، أسـتاذة 
اإلعـالم بجامعـة القاهـرة تؤكـد 
أيضاً عـىل «حقوق امللكية الفكرية 
للصحيفـة»، وتضيـف يف تعليقها 
«هنـاك  أن  األوسـط»  لـ«الـرشق 
بيـع  إىل  أدت  فرديـة  مشـكالت 
وضيـاع جـزء كبري من أرشـيفات 
الصحف املرصيـة». ووفق الكاتبة 
الصحفية البحرينية عهدية السيد، 
فإن «هنـاك قوانـني تمنـع تداول 
األرشـيفات أو املـواد التي تنرشها 
اإللكرتونيـة،  واملواقـع  الصحـف 
مصدرهـا،  إىل  نسـبها  دون  مـن 
أصيـًال للصحيفة؛  باعتبارها حقاً 
لكـن املشـكلة يف أن الناس ال تلتزم 

بهذه القوانني».
عـىل صعيد متصل، يـرى مراقبون 
تضـع  الكـربى  «الصحـف  أن 
قواعد لتـداول أرشـيفاتها». وهنا 
يوضح متخصصـون أن «صحيفة 
(نيويـورك تايمـز) األمريكية تذكر 
عـىل موقعهـا اإللكرتونـي وجـود 
طريقتـني لالطالع عىل أرشـيفها: 
األوىل من خالل ما يسمى بأرشيف 
مقـاالت (نيويـورك تايمـز)، وهو 
متـاح للجميع، ومـن خالله يمكن 
االطالع عىل املوضوع كامالً أو جزء 
منـه، ويغطـي الفـرتة مـن ١٨٥١ 
وحتى اآلن... أمـا الطريقة الثانية 
فتكـون عـرب مـا يسـمى بـ(آلـة 
الزمـن)، ومـن خاللـه يسـتطيع 
القارئ االطالع عـىل األعداد كاملة 
من عام ١٨٥١ وحتى ٢٠٠٢ مقابل 
اشـرتاك شـهري يتيـح للمشـرتك 
كل  إف)  دي  (بـي  مائـة  تحميـل 

شهر».
ولـدى صحف أمريكية كربى أخرى 

خدمات مشابهة.
مـن ناحية ثانية، يقـول خرباء إنه 
«ُتعترب أي مواد صحفية منشـورة 
قبل األول من يناير (كانون الثاني) 

عام ١٩٢٣ ملكية عامة يف الواليات 
املتحـدة األمريكية، أمـا ما بعد ذلك 
فهو محمي بموجب قانون امللكية 
الفكرية األمريكي». ويشـار إىل أن 
الجامعـات تتعاقد مع املؤسسـات 
األرشـيفات  إلتاحـة  الصحفيـة 
للباحثني بشـكل إلكرتونـي، وعىل 
سبيل املثال لدى جامعة بنسلفانيا 
«أرشـيف  املرموقـة  األمريكيـة 
صحفـي متـاح للباحثـني لخدمة 
جـرى  العلمـي،  والبحـث  العلـم 
توفريه بعـد الحصول عىل إذن من 
مالكيه»، حسـب موقـع الجامعة 

اإللكرتوني.
أما فيما يخّص أرشيفات الصحف 
موقـع  فيتيـح  بريطانيـا،  يف 
الربيطانيـة  الصحـف  أرشـيفات 
االطـالع عـىل جميـع مـا ُنـِرش يف 
الصحافة الربيطانية منذ نشـأتها، 
باالعتماد عىل األرشـيف الصحفي 
الربيطانيـة.  املكتبـة  يف  املوجـود 
«الغارديـان»  صحيفـة  وتتيـح 
للمستخدمني  أرشيفها  الربيطانية 
يف الفرتة مـن ١٨٢١ وحتى ٢٠٠٣، 
لالطالع مقابل اشرتاك. وتشري عىل 
موقعهـا اإللكرتوني إىل أن «أعضاء 
املكتبة الربيطانية يمكنهم الدخول 
واالطالع عىل نسـخ من األرشـيف 

داخل قاعات القراءة باملكتبة».
نماذج أخرى

ويف املجال نفسـه، تعمل مجموعة 
من املكتبـات عىل مسـتوى العالم 
عىل أرشـفة الصحف اليومية، من 
بينها مكتبة اإلسـكندرية يف مرص، 
ومكتبة الكونغرس األمريكي، وذلك 
بهدف «إتاحة هذا األرشيف لالطالع 
ألغراض بحثية». ويشـار إىل أنه يف 
أكتوبر (ترشين األول) عام ٢٠٢٠، 
محمـد  السـوري  الباحـث  نـرش 
صالح الفتيح تغريدة عىل حسـابه 
بـ«تويرت» تضّمنت صوراً قال إنها 
«من قسم أرشيف الصحف العربية 
يف مركز موشـيه دايان للدراسـات 

الرشق أوسطية واألفريقية».

وأضـاف الفتيح حينـذاك أن «هذا 
القسـم يخّزن منذ سـنوات نسخاً 
من الصحـف اليوميـة الصادرة يف 
مـرص وسـوريا والعـراق وغريها 
من الدول»، وبحسب موقع املركز، 
فإنه «تـم رقمنة أكثر مـن مليون 
صفحـة من صحف العراق واألردن 

ولبنان وسوريا».
وعن تجربة األرشـيف الصحفي يف 
األردن، يـرى القضاة «وجود» خلل 
يف بعـض املؤسسـات الصحفية يف 
معالجة موضوع األرشـيفات، ينم 
عن قلة وعـي بقيمة هـذه الثروة 
التي تشـكل جزءاً من تاريخ األمة. 
ويشـري القضاة إىل تجربـة جريدة 
«الـرأي» األردنيـة التـي تعـود إىل 
عـام١٩٧١؛ فيـرشح أن «القيادات 
التي تعاقبت عىل الصحيفة لم تدرك 
القانونية  قيمة األرشيف، والدوائر 
داخل املؤسسات الصحفية لم تضع 
قواعـد لتـداول األرشـيف وتوضح 
لهم حق تداوله أو االحتفاظ بنسخ 
منـه، ما يجعلها عرضـة لالخرتاق 
مـن جهـات أخـرى كإرسائيـل». 
وحسـب القضـاة: «لألسـف هناك 
قصور يف النظرة املستقبلية لبعض 
الصحف العربيـة... وهو ما يؤدي 
إىل مـا نشـاهده حالياً مـن ضياع 
أرشـيف أو رسقتـه أو تداولـه من 

جهات ليس لها حق تداوله».
أما عهدية السيد، فتقول لـ«الرشق 
األوسط» يف الحوار معها إن «وزارة 
أرشـيفاً  البحرينية تمتلك  اإلعـالم 
ولـكل  البحرينيـة...  للصحـف 
أرشـيفها  البحريـن  يف  صحيفـة 
الخاص، وهي تنظم طريقة االطالع 
عليه للجمهور، إضافة إىل األرشيف 
اإلعـالم».  وزارة  لـدى  املوجـود 
وتشدد السـيد عىل «رضورة إتاحة 
األرشـيف للباحثـني والصحفيـني 
ألغـراض البحث العلمـي واالطالع 
عىل التاريخ؛ فهذه الصحف تروي 
جزءاً مـن تاريخ البـالد». وتضيف 
أن «من أسـعد تجاربها الشخصية 
زيارة أرشـيف صحيفـة (القبس) 
األرشـيف  دور  الكويتية».وحـول 
الصحفـي يف الدراسـات البحثيـة، 
تـرشح الدكتورة عبد املجيد فتقول 
إن «األرشـيف الصحفي جزء مهم 
مشـرية  البحثيـة»،  الدراسـات  يف 
إىل أنهـا إبـان عملها عىل رسـالتي 
املاجستري والدكتوراه كانت تميض 
أياماً يف أرشيف صحيفة «األهرام» 
وحينـذاك  «األخبـار»،  وصحيفـة 
كانـت تطلع حتى عـىل الخطابات 
املتداولـة بـني قيـادات الصحيفة. 
«األرشـيف  أن  تؤكـد  ثـم،  ومـن 
الصحفي سـجل تاريخـي مهم، ال 
بد مـن حمايته مع إتاحته لالطالع 
والبحـث العلمـي». (عن/صحيفة 

الرشق االوسط)
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باريس/متابعة الزوراء:
يتبـارى الكثـري من الصحفيـني يف نرش 
مقاطـع الفيديـو ذات الطبيعة اإلثارية 
عـىل مواقعهم اإللكرتونيـة وصفحاتها 
عىل الشـبكات االجتماعيـة لجذب أكرب 
عـدد ممكـن مـن أيقونـات اإلعجـاب، 
واملشـاركات، وكتابـة التعليقات، ومن 
أمثلة هـذه الفيديوهـات التي انترشت 
بكثـرة هـي املتعلقـة بأخبـار االنتحار 
وخصوصاً للحوادث التي ُسّجلت بني فئة 
الشـباب. وهناك العديد من السـقطات 
املهنية لبعض الصحفيني الذين يريدون 
تحقيق السبق الصحفي من خالل ترويج 
هذه النوعية مـن مقاطع الفيديو، مثل 
تداول فيديو لواقعـة «انتحار فتاة مول 
سيتي سـتارز»، وفيديو «انتحار طالب 
كلية الهندسـة من فوق برج القاهرة»، 
ممـا تسـبب يف ثـورة عارمـة مـن قبل 
الكثري من املستخدمني، وطالبوا بأهمية 
تطبيق أكواد مهنية عند تغطية حوادث 

االنتحار.
يف هـذا الصـدد، تعـرض لكـم «شـبكة 
الصحفيـني الدوليـني» الضوابط املهنية 
واألخالقيـة التـي يجب عـىل الصحفيني 
تطبيقهـا عنـد كتابـة موضوعاتهم من 
واقع األدلة اإلرشادية ومدونات السلوك 
التـي وضعتهـا املنظمـات والجمعيـات 
العمـل  قواعـد  ُتـريس  التـي  املهنيـة 

اإلعالمي.
وقد أشـار املوقع اإللكرتوني لـ»منظمة 
مـن  أكثـر  أّن  إىل  العامليـة»  الصحـة 
٧٠٠٫٠٠٠ شـخص ينتحـرون كل عـام، 
وأّن االنتحار هو رابع سـبب للوفاة عند 
األشـخاص الذين تـرتاوح أعمارهم بني 
وأّن ٧٧٪ مـن حـاالت  ١٥ و١٩ عاًمـا، 
البلـدان  يف  تحـدث  العالـم  يف  االنتحـار 
املنخفضـة واملتوسـطة الدخـل، ويعترب 
واألسـلحة  والشـنق،  املبيـدات،  ابتـالع 

النارية من بني األسـاليب األكثر شيوًعا 
لالنتحار عىل مستوى العالم.

وقد أصدرت «منظمـة الصحة العاملية» 
دليالً مهنياً باللغة اإلنجليزية يحتوي عىل 
أهـم البنود التي ينبغـي عىل الصحفيني 
إتباعها عنـد إعدادهم تغطيات صحفية 
حول ضحايا االنتحـار، وذلك عىل النحو 

التايل:
*أن يهتـم اإلعالميون بتوعيـة وتثقيف 

جمهور حول األسباب املؤدية لالنتحار.
*أن يبتعد الصحفيون عن طابع اإلثارة 
يف تغطيـة املوضوعـات املتعلقة بقضايا 

االنتحار.
*أن يتجنـب الصحفيـون الوقوع يف فخ 
الوصف الرصيح للطريقة التي أقدم بها 

الشـاب عـىل االنتحار حتـى ال يقدمون 
طرقاً متنوعة للكيفية التي اسـتخدمها 

الشاب املنتحر.
*يجـب أال يذكر الصحفيـون معلومات 
تفصيلية حـول موقع االنتحار أو املكان 

الذي شهد محاولة االنتحار.
*يجـب أن يكـون الصحفـي دقيقـاً يف 
اختيـار املفردات واأللفاظ التي تعرب عن 

واقعة االنتحار.
*يجب عدم نرش الصور، والفيديوهات، 
واللقطـات الحيـة التـي توثـق لحظـة 

االنتحار.
  *يجـب أن يقـدم الصحفـي معلومـات 
حول األماكن التي تقدم املساعدة لألرس 
أو الشـباب الذيـن يحتاجـون إىل كافـة 

أشـكال الدعـم النفيس حتـى ال يقبلون 
عىل االنتحار.

*يجب أن يحرتم الصحفيون خصوصية 
الشـاب الذي انتحر.

يف هـذا السـياق، قـّرر «املجلـس األعىل 
لتنظيم لإلعالم» يف مرص مناقشـة بنود 
كود جديـد لتغطية حـوادث االنتحار يف 
٢٠ سـبتمرب/أيلول املـايض، وذلـك بعد 
اسـتطالع اآلراء وفًقـا ملـا أشـارت إليه 
مواقع إخباريـة، ومن أهم محددات هذا 

الكود:
يجـب تغطية حـوادث االنتحـار يف إطار 
الحيـاة،  يف  الحـق  واحـرتام  تقديـس 

واملحافظة عىل النفس البرشية.
يتعني عدم اتخاذ حوادث االنتحار وسيلة 

لزيادة املشاهدة أو التفاعل أو املبيعات.
يتعني تجنب اسـتخدام عبارات التمجيد 
الرتويـج  أو  التربيـر  أو  اإلعجـاب  أو 
لحوادث االنتحـار لتجنب تأثر الجمهور 
بها، ويجب الحذر عند صياغة العناوين، 
واملانشـيت املتعلقة بها وعدم استخدام 
أي  وتجنـب  الرّنانـة،  أو  املثـرية  اللغـة 

شائعات حولها.
واملواقـع  اإلعـالم  وسـائل  تمتنـع  أن 
اإللكرتونيـة عن بث مقاطـع الفيديو أو 
روابـط التواصـل االجتماعـي لحـوادث 
االنتحار ومحاوالته، وعند وجود رضورة 
قصوى لتغطية حوادث االنتحار، يتعني:

وضـع رسـالة تحذيرية تنبـه الجمهور 
بأّن املحتوى شديد الحساسية.

عدم التشـغيل التلقائي ملقاطع الفيديو 
أو روابـط التواصل االجتماعي، بل يجب 
الحصـول عـىل موافقـة املتصفـح قبل 
تشـغيل املحتـوى، للتأكد مـن رغبته يف 

مشاهدة املحتوى.
عدم تكرار بث أو نرش الخرب بدون داع.

عدم تثبيت الخرب.
يتعـني عـدم إبراز حـوادث االنتحـار أو 
النـرش  يف  الصـدارة  مواقـع  إعطائهـا 
أو البـث، بـل يجـب أن ُتعطيهـا املواقع 
اإللكرتونيـة أولويـة متأخـرة يف ترتيب 

العرض أو مكان النرش.
محـاوالت  أو  حـوادث  اتخـاذ  يتعـني 
املجتمـع  لتحذيـر  مناسـبة  االنتحـار، 
من خطرهـا وأثرها السـلبي عىل الفرد 

واألرسة.
ينبغـي الحـرص عنـد تغطيـة حـوادث 
أو  للمشـاهري  بالنسـبة  االنتحـار 

الشـخصيات املعروفة.
أن يتـم توضيـح مـوارد وأماكـن الدعم 
املتوافر،  الطبـي والنفـيس واملجتمعـي 
وذكر وسائل االتصال وخطوط املساعدة 
الهاتفية واإللكرتونيـة وغريها ملواجهة 

مثل هذه األزمات.
يتعـني تجنُّـب الـرضر النفـيس الواقع 
حـاالت  أصحـاب  وأرس  ذوي  عـىل 
االنتحـار من جـرِّاء التغطية الصحفية 
أو اإلعالمية أو النـرش، ويجب الحفاظ 
عـىل خصوصيتهـم بعدم ذكـر بيانات 
الشـخص الذي َتعـرَّض لهـذا الحادث 
أو عنوانه أو وسـائل التواصل، وتجنُّب 
الخـوض يف تفاصيـل ال تفيد القارئ أو 

املشاهد أو املجتمع.
ويعلـق محمـد الهـواري مديـر تحرير 
صحيفة «املرصي اليوم»، واستشـاري 
التدريـب والتطوير اإلعالمـي، عىل هذا 
األمـر، قائـًال: «تشـهد الفـرتة األخرية 
تراجع املعايري املهنيـة يف قضايا النرش 
وخصوصـاً فيمـا يتعلق بقيـام بعض 
اإلعالميـني بنـرش الفيديوهـات الحّية 
السـبق  لتحقيـق  االنتحـار  لحـوادث 
الصحفـي، والتي يتبادلها مسـتخدمو 
الشـبكات االجتماعية فيما بينهم غري 
مضيفـاً  ذويهـم»،  بمشـاعر  عابئـني 
بأهمية التزام الصحفيني بالقيم املهنية 
عند تغطية حـوادث االنتحار وذلك من 

خالل إتباع النصائح اآلتية:
أن يسأل الصحفي نفسه مجموعة من 
األسـئلة: هل لديه معلومات كافية عن 
الواقعة نفسـها؟، وهل لديه معلومات 
كافية عن الشـخص الذي انتحر؟، هل 
لديـه تصور لطبيعة النـرش حول هذه 
النوعيـة مـن املوضوعـات؟، وهل لديه 

تصور لتداعيات عملية النرش؟
مصداقيـة  مـن  الصحفـي  يتأكـد  أن 
املعلومات املتاحة حول واقعة االنتحار.
عـدم توضيح الوسـيلة املسـتخدمة يف 
االنتحار وطريقـة االنتحار حتى ال يتم 
تشجيع الشباب لتقليد طريقة الشاب يف 
االنتحار ومنعا الزدياد حاالت االنتحار. 

(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)

بغداد / نينا:
العاصمـة  يف  تـويف   
اللبنانية بريوت صباح 
امس ، الصحفي باسم 
مراسـل   ، الشـمري 
الوطنيـة  الوكالـة 
 / لالنبـاء  العراقيـة 
محافظـة  يف   / نينـا 
بسـبب   ، واسـط 
اجرائـه  مضاعفـات 
عملية جراحية كربى 
يف القلب .. انا لله وانا 

اليه راجعون .
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االن  تسـكن  التـي  الـزوراء  ضيفـة 

االردن وقـد اتصلنا بهـا واجابت عىل 

اسـئلتنا مشـكورة قدمت العديد من 

الربامـج التلفزيونيـة ومن اشـهرها 

برنامـج  لوحة وفنان حيث سـجلت 

أكثـر مـن مئتـي سـاعة تلفزيونية 

ألغلب الفنانني التشكيليني العراقيني 

والعرب واألجانـب، فضال عن برامج 

حواريـة مع أبرز الفنانـني العراقيني 

الـرواد واألدباء األجانـب الذين زاروا 

العـراق مثـل أسـامة أنور عكاشـة 

إدريـس  يوسـف  الدكتـور  واألديـب 

واملمثل العاملي أنتوني كوين والكاتب 

العاملـي الشـهري ألربتـو مورافيا مع 

بعض التغطيات التلفزيونية لعدد من 

املهرجانات الدولية كمهرجان املرسح 

العربـي ومهرجان املربـد ومهرجان 

الفن التشكييل العاملي بدورتيه ١٩٨٦ 

و١٩٨٨.

ضيفة الزوراء فريال حسـني اجابت 

عىل اول سؤال لنا .

-انـا فريـال حسـني الشـيباني ويف 

االعالم «فريال حسني»

الـوالدة يف مدينـة بعقوبـة محافظة 

دياىل.

- طيب وهل كان للعائلة دور يف رسم 

توجهاتك االعالمية والثقافية 

يافريال ؟

- والـدي كان مدرًسـا يف دار املعلمني 

االبتدائية يف بعقوبة ، كما كان والدي 

مسـؤوال عن املكتبـة ،وكان يوفر يل 

كتب املطالعة منذ ان كنت يف االبتدائية 

محفـوظ  نجيـب  كتـب  وخاصـة 

والروايات املرتجمة من األدب الرويس 

كالحرب والسالم وانا كرنينا واألخوة 

كرامـازوف التـي قرأتهـا يف املرحلـة 

املتوسطة..

وكان والـدي يشـجعني عـىل كتابـة 

مخترصات لكل الروايات التي اقرؤها، 

وهذا ما جعلني متفوقة يف دراسـتي 

يف كل املراحل وخاصة يف مادة اللغتني 

العربية واإلنكليزية .

-قبـل ان نتوغل يف االسـئلة الخاصة 

بالربامج نود ان نتعرف عىل انتقاالتك 

مـن العراق ابان الفـرتة املاضية التي 

سبقت ٢٠٠٣ ؟

-هي رحلة مضنية وطويلة فغادرت 

العراق إىل األردن عام ١٩٩٥ ثم انتقلت 

مع عائلتي  إىل السـويد عـام ١٩٩٩، 

الثقافيـة  وعملـت يف أحـد الربامـج 

كرسـامة ومدرسـة رسـم. يف أواخر 

عام ٢٠٠١ انتقلت إىل عاصمة التشيك 

براغ لاللتحـاق بإذاعة أوروبا الحرة-

إذاعـة الحريـة واالنضمـام إىل كادر 

إذاعة العراق الحر حيث عملت مذيعة 

ومعـدة ومقدمـة ومنتجـة لربامـج 

اجتماعية وثقافية وسياسية.

-لنعـد اىل بغداد ورحلتـك مع االذاعة 

والتلفزيون العراقية ؟

-بدأت حياتـي اإلعالمية بعد تخرجي 

من جامعة بغداد كلية اآلداب القسـم 

فالتحقـت   ١٩٧٤ عـام  اإلنكليـزي 

بإذاعة وتلفزيون بغداد لتقديم برامج 

ثقافيـة وفنيـة ، واول برنامـج كان 

آفاق الفن مـع الفنان الراحل (نوري 

الـراوي) كما عملـت كمذيعة ربط يف 

تلفزيون بغداد القناة األوىل..ومقدمة 

ومعـدة للعديد مـن الربامج كربنامج 

(حروفنـا الجميلـة) وبرنامـج مـن 

املكتبة السـينمائية الـذي كان يقدم 

أبـرز األفـالم األجنبيـة الحائـزة عىل 

جوائـز األوسـكار مع إجـراء مقابلة 

مع املختصني بالفن السـابع ..بعدها 

برنامج (لوحة وفنان) حيث سـجلت 

أكثر من مئتي ساعة تلفزيونية ألغلب 

الفنانني التشكيليني العراقيني والعرب 

واألجانـب ..فضال عن برامج حوارية 

مع أبـرز الفنانـني العراقيـني الرواد 

واألدبـاء األجانب الذيـن زاروا العراق 

مثل أسـامة أنـور عكاشـة واألديب 

الدكتـور (يوسـف إدريـس) واملمثل 

والكاتـب  كويـن)  العاملي(أنتونـي 

العاملي الشـهري (ألربتو مورافيا) مع 

بعض التغطيات التلفزيونية لعدد من 

املهرجانات الدولية كمهرجان املرسح 

العربـي ومهرجان املربـد ومهرجان 

الفن التشكييل العاملي بدورتيه ١٩٨٦ 

و١٩٨٨

بعـد تخرجي مـن كليـة اآلداب فرع 

اللغـة االنكليزية ،انتسـبت للعمل يف 

مجلتي واملزمار يف مجال الرتجمة .

-وكيـف دخلـت االذاعـة والتلفزيون 

وملاذا ؟

اإلذاعـة  مجـال  اىل  دخـويل  -كان 

والتلفزيـون ليـس عن رغبـة يف هذا 

النـوع من االختصاصات وإنما حدث 

صدفـة خـالل زيارتي ملبنـى اإلذاعة 

لزيـارة صديقتـي اعتقـال الطائـي 

والرسـامة الراحلـة سـناء التميمي، 

شـاكر  رشـيد  املخـرج  ان  وحـدث 

ياسـني ان طلب الحديث معي عندما 

كنت جالسـة بصحبـة صديقاتي يف 

كافترييـا املبنى ، وأخربنـي ان املدير 

العام محمد سعيد الصحاف قد طلب 

منه ان يجري يل اختبار للتلفزيون..

انا رفضت بشـدة طلبه النني لم اكن 

ارغـب بالعمـل يف التلفزيـون ،ولكن 

وبعـد إلحـاح منـه ومـن صديقاتي 

وافقت عىل االختبـار ،وبعد خروجي 

مـن االسـتديو وجـدت ان الصحاف 

كان حـارضا يف كونـرتول االسـتديو 

،فقدم يل التهاني وطلب من ان أبارش 

بالتدريب يف اسـتديوهات اإلذاعة ملدة 

اسبوع..

ويف نهايـة هـذه املـدة طلبـوا منـي 

التدريـب يف اسـتديو البـث اليومـي 

التلفزيونـي، حيث التقيـت الول مرة 

باملذيعة القديرة سهاد حسن .

ويف فرتة قصرية بـدأت بالظهور عىل 

شاشة التلفزيون القناة االوىل وكانت 

تسـمى قناة تسعة باألبيض واألسود 

عام ١٩٧٣.

-هل عملت اوال مذيعة ام مذيعة ربط 

بني الفقرات ؟

-تدربـت يف اإلذاعة لفرتة قصرية جدا 

بعدها بدأت العمـل مبارشة كمذيعة 

ربط.

وبعـد شـهرين طلبوا مني مشـاركة 

تقديـم  يف  الـراوي  نـوري  الفنـان 

برنامجه األسبوعي آفاق الفن .

-حدثينا عن عملك كمذيعة ؟

-لم أشارك يف بدايات عميل التلفزيوني 

يف قـراءة االخبـار الن التقديـم كان 

للمذيعني الرجال فقط.

لكن يف الثمانينيات بدأت مع زميالتي 

يف قراءة مواجيز االخبار فقط .

ثم اصبح تقديم االخبار مناصفة بني 

املذيعني واملذيعات .

-ومـاذا عـن مشـاركاتك يف الربامج 

التلفزيونية ؟

-كانـت اغلب برامجي هي حوارية يف 

التشكييل والسينما،ومن  الفن  مجال 

هذه الربامج (من املكتبة السينمائية 

برنامـج  مـن  نسـخة  كان  )الـذي 

السينما والنَّاس..

املكتبـة  لربنامـج  توضيحـا  -نـود 

السينمائية ؟

الضيـوف  احـد  اسـتضيف  -كنـت 

واملخرجـني  والكتـاب  األدبـاء  مـن 

السـينمائيني او املرسحيـني للحديث 

عن فيلم عاملي  ثم اقدم الفيلم املختار 

..كان معـد الربنامج الراحل سـامي 

محمد وانا كنت أشاركه يف اإلعداد .

-اشـتهرت فريال حسـني بربنامجها 

التشـكييل لوحة وفنان مـاذا تقولني 

عنه ؟

-مـن ابـرز الربامـج التـي أعددتهـا 

وقدمتهـا برنامـج (لوحـة وفنـان)

حيـث قدمـت اكثـر من ٢٠٠سـاعة 

تلفزيونية اسـتضفت فيها رواد الفن 

التشـكييل وبذلك أسست انا االرشيف 

التلفزيونـي للفن التشـكييل العراقي 

،ولكنـه فقـد من مركـز الفنـون يف 

شـارع حيفـا كمـا فقد مـن مكتبة 

التلفزيـون ..ولحسـن حظي وجدت 

حلقات قليلة من االرشيف عند بعض 

الفنانـني يف عمان ،كمقابلـة الفنان 

الراحل رافع النارصي وحلقة قدمتها 

بمناسبة مرور خمس وعرشين سنة 

عىل وفاة النحات جواد سليم بعثها يل 

احد األصدقاء .

ومازلـت احتفـظ بهاتـني الحلقتني 

املهمتني جدا ..

-فريال حسـني كمذيعة هل شاركت 

يف تغطيات تلفزيونية خارجية ؟

-نعـم  مـن املهرجانـات التـي قمت 

بتغطيتهـا يف الثمانينيـات مهرجـان 

املربـد  ومهرجـان  العربـي  املـرسح 

العاملي  التشـكييل  الفـن  ومهرجـان 

بأبـرز  فيهـا  ،والتقيـت  لدورتـني 

الرسامني العامليني والعراقيني .

-متى وملاذا تركت العراق ؟ 

-تركـت العـراق يف عـام ١٩٩٥ بعـد 

إحالتـي عـىل التقاعد بشـكل قرسي 

انا وزوجـي املخرج املرسحي سـليم 

الجزائري وأقمنا يف االْردن ملدة خمس 

سـنوات ثـم قبلنا مـن مكتـب األمم 

املتحدة كالجئني اىل السويد ..

عملت يف السويد يف مجال الرسم حيث 

أصبحت مدرسـة للرسـم يف مرشوع 

ثقايف سويدي..

يف عـام ٢٠٠١ انتقلـت اىل جمهورية 

الجيك حيـث عملت يف إذاعـة العراق 

الحـر كمذيعـة ومرتجمـة حتى عام 

٢٠٠١٣

-هل قدمت برامج اذاعية ؟

- قدمت خالل تلـك الفرتة العديد من 

الربامـج املنوعـة والثقافية كربنامج 

نوافذ مفتوحة اعـداد وتقديم إذاعي 

وتلفزيونـي ويتضمن ردود لرسـائل 

املسـتمعني مـع اجـراء مقابالت مع 

ابرز املسـتمعني وكذلك مـع الفنانني 

املغرتبني .

-هـل تتابعني القنـوات العراقية وما 

رايك باملذيعات او مقدمات الربامج؟

-انـا من النـادر ان اتابـع التلفزيون 

العراقـي لذلـك ليـس يل رأي واضـح 

،وان حدث وان تابعت احدهم فأشعر 

بالخجل من طريقـة التقديم البائس 

واللغة الركيكة لبعضهم .

-هـل مـا زال الحنـني يف قلـب فريال 

حسني لبغداد والعراق كله ؟

-نعـم اليمكـن أن يقتل الحنـني، بل 

هو إحسـاس باألىس للعيـش مجرباً 

خـارج البلـد، وال يتصور أي إنسـان 

أن الحيـاة خـارج الوطن سـتوفر له 

االسـتقرار النفيس، أبداً، هذا التصور 

خاطئ وبعيد عن الحقيقة، ولكن من 

شـدة ما تعرضنا له نحن كعائلة من 

ضغوط نفسـية واعتقاالت يف الزمن 

املـايض صنعـت الكثري مـن الرشوخ 

بيننا وبني الوطن.

-خـالل زيارتك االخرية لبغـداد كيف 

كانت تصوراتك ؟

األوىل رسـمت يف عقـيل  العـودة  -يف 

وقلبـي الكثـري مـن الصـور املؤملـة، 

حتى الـدار التي بنيناهـا أنا وزوجي 

أسميتها ”بيت األحزان“، وهذه املرة 

حتى ”بيت األحزان“ لم أزره ألسباب 

خاصة، وأصبحت لـدي عالقة متينة 

بينـي وبـني البلد من جديـد، وهنالك 

بشـائر أمـل وخري مـن خـالل رؤية 

الناس يف الشـارع واملطاعـم والكويف 

شـوبات وبأعـداد كبرية عـىل الرغم 

مـن ارتفاع درجات الحـرارة وزحمة 

األمكنـة صيفـا ، ويف هـذه الزيـارة 

ابنتـي املمثلـة ريـام  جـاءت معـي 

الجزائـري التي لم تزر العراق منذ ٢٤ 

عامـاً، وكانت فرِحة جداً باسـتقبال 

النـاس لها باعتبارهـا ممثلة وفنانة 

عرفت بدور ”سارة خاتون“ .

-هل اختلفت تصوراتك يف األمس عما 

هي اليوم؟

-– بالتأكيـد، أنـا اآلن أتـوق للعـودة 

اىل بغـداد، برشط توفـر فرصة عمل 

من ضمـن اختصايص كونـي خبرية 

يف املجـال اإلعالمـي وخبـرية تدريب 

مذيعني ومذيعات، وقد مارسـت هذا 

االختصاص سابقاً يف تلفزيون العراق 

وأيضاً يف إذاعة العراق الحر.

بتدريـب  اقـوم  أن  جـداً  ويعجبنـي 

املذيعـني الشـباب وتعليمهـم الذوق 

يف الظهـور عـىل الشاشـة وطريقـة 

الكالم، وليس من الرضوري أن يكون 

الشـخص خريـج إعالم حتـى يكون 

قـادراً عـىل ممارسـة هـذا العمل بل 

يحتاج اىل الثقافة الواسعة والذوق يف 

امللبس والذوق يف وضع امليك آب، فقد 

الحظت أن هنالـك مبالغة يف عمليات 

التجميل يف الوجه مثل البوتكس والفلر 

والتاتو املبالغ فيه وكذلك نفخ الخدود 

ملاذا  الصناعية،  الرموش  واسـتخدام 

هذا التشـويه للجمال …؟ طيب إذا يف 

العرشينيـات وتعمـل كل هذا يف عمر 

الخمسني ماذا سـتفعل؟ وهذا كمثل 

املحال املغلقة أبوابها تجهل محتواها 

الداخيل وبالتايل تفاصيل تلك الوجوه 

ضائعة يف خضم هذه األمور .

-لعـل من الشـخصيات املهمـة التي 

اجريت معها حوارا هو الربتو مورافيا 

حدثينا عنه لطفا ؟

- عـام ١٩٨٩ عندًمـا زار العراق بعد 

انتهاء الحرب العراقية االيرانية وهو 

رئيس مجلس السلم والتضامن وكان 

يمتلـك محطـة تلفزيـون خاصة به 

وكان ينظم برامج خاصة بالشـعوب 

التي تعاني من الحروب وقد زار ايران 

قبل ان يأتي اىل العراق.

وأجريـت له عدة لقاءات حول زيارته 

وآرائـه حـول تأثـري الحـروب عـىل 

حياة الشـعوب من ناحية اقتصادية 

واجتماعية..وقد وجه يل دعوة للعمل 

معـه يف تلك املحطـة التلفزيونية وقد 

وافقـت عـىل ذلـك ، ولكنه تـويف قبل 

ان تتـاح يل فرصة السـفر اىل إيطاليا 

زار  عندمـا  سـنة   ٨٩ بعمـر  ،وكان 

العراق

وقد اهدى يل قبضة عكازته التي كرس 

جزؤها األسـفل عندما زرنا البرصة..

تثمينـا يل ملا قدمته له وللفريق الفني 

الذي صاحبه يف هذه الزيارة للعراق.

ومازلت محتفظة بها حتى االن .

-طيـب كل هذه املسـرية هل فكرت 

كتابـة  مراحلهـا  تدونـي  ان  يومـا 

وذكريات ؟

- كتبـت ٤٠٠ صفحـة مـن سـريتي 

الذاتية ولكن رميتها يف التنور !

- ملاذا ؟

- أنـا لسـت منسـلخة عـن املجتمع 

والوضع السيايس، لذلك أحرقتها.

مـرة  كتابتهـا  سـتحاولني  هـل   -

أخرى؟

– نعم، وأنا حالياً أكتبها من جديد.

-وهل فكرت لها بعنوان معني ؟

-نعـم عنواناطريـف ، فكونـي مـن 

محافظـة ديـاىل أسـميتها “ قالئـد 

القداح“، بسـبب مـا تختزنه ذاكرتي 

لتلـك األيـام حـني كانـت البسـاتني 

والورود تحيط بنا من كل جانب وكنا 

نعمل من ورد القداح ”قالئد“ كهدايا 

لبعضنا البعض.

- ابرز الحوارات الفنية يف خيالك ؟

- عملِت حواراً مع الفنان التشـكييل 

الراحـل فائق حسـن.. صـادف أنني 

الفنانـني  جمعيـة  يف  بـه  التقيـت 

التشـكليني يف مهرجان كان قد أقيم 

هنـاك وشـملت املناسـبة تكريمـي 

بشـهادة فخرية بسـبب مسـاهمة 

الربنامـج يف دعـم الفـن التشـكييل 

واذا به يسـلم عيل ويقـول يل معاتباً 

: ”أنا لسـت راضياً عـن الحلقة التي 

التشـكييل  الفنان  اسـتضفِت فيهـا 

حافـظ الدروبي لكونك لم تفسـحي 

لـه املجال يف الحديث… فأجبته : قبل 

اللقـاء مع أي فنان أقرأ عنه بشـكل 

مكثـف حتى يكـون مطمئنـاً، فكل 

حلقة أقرأ عـن الضيف قرابة األربعة 

ايام متواصلة، وحافظ الدروبي كان 

يف أيامه األخريه وكان مريضاً وكبرياً 

يف السـن وكان يسـعد حـني أذكـره 

بمسريته وبأعماله وبلوحاته، ولهذا 

السـبب كنـت أتكلـم عنه أكثـر مما 

تحدث هـو عن نفسـه، وأنت تعرف 

الوضع الصحي له جيداً… وبعد نهاية 

الحديث طلبت منه إجراء حوار معه، 

رفض قائالً ليس اآلن، وبعد أسبوعني 

اتصل بي طالبـاً الحوار وكان الفنان 

كما عرفناه بسيطا جداً .

-هل يجب ان يكون املذيع مثقفا ؟

-طبعا من الـرضوري جدا ان يكون 

املذيـع مثقفا ومتابعا لـكل االحداث 

السياسية والتحوالت املجتمعية لكي 

يكـون قادًرا عىل ادارة الحوارات بكل 

اختصاصاتها.

واالبتعـاد قـدر اإلمكان عـن اللهجة 

العامية

-وماذا عن فريال االيام هذه ؟

- انا متقاعدة االن وأقيم يف االْردن

وقـد اجـرت يل بعـض الفضائيـات 

قدمنـي  حيـث  مطولـة،  مقابـالت 

الزميل الدكتور ماجد السـامرائي يف 

برنامج أطـراف الحديث وعرض من 

الرشقية.

-الشـكر واالمانـي الطيبـة للزميلة 

فريال حسني مع الود واالحرتام .

-انـا ممتنة لكـم وملتابعتكم الزمالء 

واملبدعني يف كل مكان .

ذاكرة
www.alzawraapaper.com9

ÊÏÌç–‹n€aÎ@Ú«aà�a@Òã◊aà@Âfl

 

µÓ‹Óÿìn€a@µ„b‰–€a@k‹À˛@ÚÓ„ÏÌç–‹m@Ú«bé@>˜fl@Âfl@ãr◊c@o‹vé

@ÚÓfl˝«¸a@bËm7èfl@\ıaäÎç€a@\Ä€@Îãm@µèy@fibÌãœ@@NNŒaãiÎ@ÊÜä¸aÎ@ÜaáÃi@µi

@Úz–ñ@400@ÄÄi@Ômaã◊âfl@ojn◊

@b∫á‘mÎ@aÜaá«a@ÚyÏn–fl@âœaÏ„@wflb„ãi@oflá”@Ú«aà¸a@¿

Ô”aã»€a@Ô‹Óÿìn€a@Â–‹€@Ô„ÏÌç–‹n€a@—Óíä¸a@oèéc@b„a

هي زميلة لنا يف العمل وجارة يل يف حي االعالم ببغداد ومذيعة تلفزيونية ومقدمة برامج معروفة، عرفت بثقافتها 
الكاتب  صديقنا  كان  زوجها  وفنية،  اعالمية  عائلة  من  وهي  املتميزة،  صوتها  وبنربة  الخاص  الحواري  وباسلوبها 
واملخرج املرسحي املعروف سليم الجزائري اخ االستاذ مفيد الجزائري الذي كان وزيرا للثقافة يف العراق بعد ٢٠٠٣ , 
هي والدة الفنانة ريام الجزائري وميس التي لم تعرف بالفن. بدأت فريال حسني حياتها اإلعالمية بعد تخرجها من جامعة بغداد 
كلية اآلداب القسم اإلنكليزي عام ١٩٧٢ فالتحقت بإذاعة وتلفزيون بغداد لتقديم برامج ثقافية وفنية، وأول برنامج لها كان 
آفاق الفن مع الفنان نوري الراوي كما عملت كمذيعة ربط يف تلفزيون بغداد القناة األوىل.. ومقدمة ومعدة للعديد من الربامج 

الحائزة عىل جوائز  األجنبية  األفالم  أبرز  يقدم  كان  الذي  السينمائية  املكتبة  الجميلة وبرنامج من  كربنامج حروفنا 
األوسكار مع إجراء مقابلة مع املختصني بالفن السابع.
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اليشء الـذي يميـز األظافر هـو أنه 
يمكن أن يتغري لونها بسهولة بسبب 
االسـتخدام املفرط لطالء األظافر أو 
نقـص الفيتامينـات واملعـادن. من 
املؤكـد أن األظافـر املشـوهة ال تبدو 
جميلة، ولكي نكون صادقني، يمكن 
أن تكـون مصـدر إحـراج حقيقـي. 
لحسـن الحـظ، هنـاك الكثـري مـن 
العالجـات املنزليـة البسـيطة وغري 
املكلفة التي يمكن أن تسـاعدك عىل 

تبييض أظافرك .
كيفية تبييض األظافر يف املنزل

 يعد اصفرار األظافر أمراً شـائعاً وال 
يمكن تجنبه مع االسـتخدام املنتظم 
لطـالء األظافـر. إنه شـائع بشـكل 
خاص عند اسـتخدام درجات األلوان 
الداكنـة مثـل األحمـر واألرجوانـي 
تتمكنـي  لـم  إذا  واألسـود.  واألزرق 
مـن التخلـص من طـالء أظافـرك ، 
نوصيك بالتعود عىل تحضري أظافرك 
باستخدام طبقة أساسية يف كل مرة 

تقومي فيها بطالء أظافرك.
عصري الليمون والبيكنج صودا

وفقـاً لخـرباء األظافـر، فـإن خلط 
عصري الليمون وصودا الخبز تحصلني 
عىل معجوناً قويـًا لتنظيف أظافرك. 
يعمل عىل الفور عىل تبييض وتفتيح 

األظافر الباهتة املتغرية اللون.
ماذا تحتاجني:

نصف ليمونة
2 مالعق كبرية من صودا الخبز

وعاء بالستيك
فرشاة أسنان قديمة

الخطـوات: ضعـي نصـف ليمونة يف 
وعاء بالستيكي وامزجيها مع صودا 
الخبز حتى تحصيل عىل قوام كاشط 
يشـبه املعجون. ضعي املعجون عىل 
أظافـرك واتركيـه ملـدة 10 دقائـق. 
اسـتخدمي فرشـاة أسـنان قديمـة 
لفـرك أظافـرك باملعجـون. اغسـيل 

يديك باملاء والصابون املعتدل.

نصيحـة: إذا لـم يكـن لديـك صـودا 
الخبز ، اخلطي امللح وعصري الليمون 
كبديـل. يعمـل امللح كعـازل لطيف، 
وعندمـا خلطه مع عصـري الليمون، 

يمكنك التخلص من أي بقع.
معجون تبييض األسنان

معجون األسـنان املبيض هو أسهل 
طريقـة لتجهيـز أظافـرك. تحتوي 
بعـض معاجني األسـنان عىل صودا 
الخبـز والبريوكسـيد اللـذان يعمالن 
معاً برباعة إلصالح الصبغة الصفراء 

عىل أظافرك.
ماذا تحتاجني:

معجون أسنان مبيض
فرشاة األسنان

عازلة األظافر
ابـدأي بتلميـع أظافرك  الخطـوات: 
حتى تبدو المعة. ضعي طبقة رقيقة 
مـن معجون األسـنان عـىل أظافرك 
واتركيها ملدة 10 دقائق. اسـتخدمي 
فرشاة أسـنان قديمة لفرك أظافرك 
برفق. قومي بإزالة معجون األسنان 
بمسـاعدة كرات قطنيـة منقوعة يف 

املاء.
الخل األبيض

الخل هو حمض خفيـف آخر يمكن 
أن يزيل البقع عن األسـطح الصلبة. 
ومـع ذلـك، يجـب اسـتخدام الخـل 
األبيـض فقط ألن أنواع الخل األخرى 

يمكن أن تلطخ أظافرك.
ماذا تحتاجني:
كوب ماء دافئ

ملعقة كبرية خل أبيض مقطر
صحن

الخطوات: صبي كوباً واحداً من املاء 
الدافئ يف وعاء. أضيفي ملعقة كبرية 
(10-5 مل) من الخل األبيض إىل املاء. 
انقعـي أظافـرك يف املحلـول ملدة 10 
دقائق. اشطفي أظافرك باملاء الفاتر 
وجففيها بمنشـفة. ضعي اللوشـن 

عىل يديك ملنع جفاف برشتك. 

عـىل الرغـم مـن الخالفـات الزوجيـة 
العادية، وأزمات الحياة، واملسؤوليات، 
واالنشـغال، يظّل هنـاك بعض األزواج 
الذيـن يحافظون عىل عالقـة مزدهرة 
وناجحة، هكذا تكون العالقات القوية، 
عابرة لألزمـات دون أن يفقد طرفاها 
الحـب.. إليـِك 5 عالمـات تـدل عىل أن 

عالقتكم الزوجية قوية..
- تفعالن أشياء بسيطة لبعضكما

التفاصيل البسيطة قد تكون أكرب دليل 
عىل الحب العميـق والرابط القوي بني 
الزوجني، إنها طريقة بسيطة للرعاية 
وإظهار الحب والتقدير للطرف اآلخر، 
بداية من وضع األشـياء يف املكان الذي 
يفّضلـه، أو طهو وجبة يحبها، وصوالً 
إليماءات الحب، مثـل العناق املفاجئ، 

أو كلمات الحب والتقدير بال مناسبة.
- الرضا الجنيس

ليـس من الرضوري ممارسـة الجنس 
كل يوم حتى يشـعر الزوجان بالرىض، 
بل هنـاك الكثري من األفعـال الحميمة 
التـي تقـّوي العالقـة بـني الزوجـني 
والتقـارب  التواصـل  عـىل  وتحافـظ 

الجسدي بينهما، مثل التقبيل والعناق، 
وكلمـات الغـزل، والتقارب الجسـدي 
بينهمـا كلما سـنحت الفرصـة، حتى 

لـو كان األمـر مجـرد احتضـان أثناء 
مشاهدة فيلم.

هـذا التواصـل الحميم يقلـل االكتئاب 

ويقـّوي  املناعـة،  ويعـزز  واإلجهـاد، 
العالقة عموماً.

- تتشابهان يف بعض السلوكيات

مـن املضحـك أن يختـار املـرء رشيـك 
حياته ألنه متشابه معه، ولكن األزواج 
املرتبطني بقوة، يتشـابهون مع الوقت 
والسـلوكيات،  الصفـات  بعـض  يف 
كاالشرتاك يف بعض األهداف، أو املبادئ، 
املصطلحـات  بعـض  نطـق  حتـى  أو 
املشـرتكة، هذا دليل عىل قـوة العالقة 
حتى إن الطرفني يصبحان متشـابهني 

رغم اختالفهما بداية العالقة.
- تبادل االهتمام

األزواج املرتبطـون بقوة يهتم بعضهم 
ببعـض، مثـًال إن كانـت الزوجة تحب 
فيلمـاً، فإن الـزوج يهتـم بتنبيهها إىل 
موعـده، حتـى لو كلفه هذا مشـاهدة 

برنامج كان يتابعه يف نفس الوقت.
- اإليمان بااللتزام

مـن  يتذّمـرون  األزواج  مـن  الكثـري 
مسـؤولية والتزام العالقة، خاصة بعد 
اإلنجاب، أما األزواج املرتبطون بعالقة 
قوية، فإنهم ينظرون لاللتزام بالزواج 
مـن منظور إيجابي، نجدهم مبتهجني 
وراضني بعالقتهم بـكل ما تحمله من 

مسؤوليات.
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 تشـري دراسـات عـدة إىل أهمية 
التغذيـة أثنـاء العـالج ويف فـرتة 
النقاهة، وتوجد نصائح بالتغذية 
عـىل  الحصـول  بعـد  الجيـدة 
لقـاح (كورونـا)، للسـيطرة عىل 
مضاعفاته ومساعدة الجسم عىل 

التعايف يف أرسع وقته.
وهناك سـتة أغذية للحصول عىل 
هذه النتيجـة، يف املقابل حّذر من 
تناول األطعمة الرسيعة واملعالجة، 
ويف هـذا التقرير نسـتعرض لكم 
األغذية التي عليكم الحرص عليها 

بعد الحصول عىل اللقاح.
املاء

يف املـاء كل الفوائـد، فـرشب املاء 

املناعـة  يسـاعد يف دعـم جهـاز 
وتكويـن األجسـام املضـادة بعد 
التطعيـم، لذلك أحرص عىل تناول 
كميـات كبـرية مـن املـاء يوميـا 
لحمايـة جسـمك مـن األمـراض 

املختلفـة، وتقويتـه كذلـك عـىل 
مواجهة أية أخطار.

األسماك
أحـرص دائما عـىل الحصول عىل 
أوميغـا 3، وهـي دهـون صحية 

انسـداد  وتمنـع  القلـب  تحمـي 
الرشايـني، وتخفض ضغـط الدم 
الجسـم،  التهابـات  وتقلـل مـن 
أسـماك  يف  تجدهـا  أن  ويمكـن 

السلمون  والتونة.
املحار

تنـاول املحار يسـاعد عـىل إنتاج 
املزيـد مـن الربوتينـات ملحاربـة 
كونـه  الفريوسـية،  االلتهابـات 
غنـى بالزنـك، وهو معـدن يعمل 
عىل إزالة مسـببات األمراض من 

الجسم.
الفواكه والخرضاوات

تعد الخرضوات والفواكه غنية من 
أقوى املحاربني لألمراض بشـكل 

عـام، وتعمل عىل تقويـة الجهاز 
املناعـي للشـخص، خاصـة تلك 
الغنية بفيتامني C، فاحرص عىل 
تناولها بشـكل منتظـم، وأدخلها 
يف نظامـك الغذائـي. ويمكـن أن 
تجدها يف الربتقال والفلفل األحمر 

والسيانخ والربوكيل وغريها.
املكرسات

تصنف املكـرسات كونها أحد أهم 
الفيتامينـات  الحصـول  مصـدر 
واملعـادن التـي تعمـل عـىل دعم 
نظـام املناعـة الصحـي وحماية 
القلبــ لذلـك أحرص عـىل تناول 
الكاجو والجوز واللوز والفستق .

شوربة الدجاج

أحـرص عىل إضافة قطـع الجزر 
شـوربة  إىل  والكرفـس  والبصـل 
الدجاج للحصول عىل نتيجة جيدة 
يف تخفيف األعراض التي تأتي مع 

مكافحة املرض.
معـادن  الخـرضوات  هـذه  ويف 
البوتاسـيوم  مثـل  أساسـية 
والحديـد، وهـي مصـادر رائعـة 
للبيتـا كاروتـني، الـذي يعـد أحد 
أشـكال فيتامـني A الـذي يعمـل 
كمضـاد لألكسـدة. فوجـود هذه 
املعـادن إىل جانـب الدجـاج الذي 
يوفر كميـة كبرية مـن الربوتني، 
يستطيع جسم الحفاظ عىل عمل 

الجهاز املناعي بكفاءة.
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تشـري العديـد من الدراسـات 
الفوائد الصحيـة املختلفة  إىل 
لرشب القهوة، وأن قطع هذه 
العادة يمكن أن يكون له تأثري 
ملحوظ عىل الجسـم بشـكل 

كبري.
ويعتقـد الكثـريون أن التخيل 
عن فنجـان القهـوة اللذيذ يف 
الصبـاح أمـر صعـب ويمكن 
أن يؤدي إىل االنتكاس، ولذلك، 
يجـب أن تكـون عـىل درايـة 
كافية بتأثـري الكافيني وكيف 
رشب  عـن  التخـيل  يتفاعـل 
القهـوة مـع أجسـامنا، وما 

يمكننا القيام به حيال ذلك.
- من املرجح أن يتغري الوزن:

يعمل الكافيني كمقو لأليض، 
مـا يعنـي أن الجسـم يحرق 
بشـكل  الحراريـة  السـعرات 
أكثـر كفـاءة. وعندما تتوقف 
عن رشب القهـوة، فإن إمداد 
الكافيني الذي اعتدت عليه لن 
يكون له تأثري حرق السعرات 
يمكـن  وبالتـايل  الحراريـة، 

اكتساب بعض الوزن.
أكثـر  سـيكون  الرتكيـز   -

صعوبة:
رشب القهـوة يجعـل النـاس 
أكثـر يقظة ألنه يحفـز إفراز 
الدوبامـني واألدرينالـني، مـا 
يعـزز نشـاط الدمـاغ ويرفع 
يعنـي  وهـذا  الـدم.  ضغـط 
عـن  التوقـف  بمجـرد  أنـه 
رشبها، سـتواجه عىل األرجح 
صعوبـات عندمـا تحتـاج إىل 
الرتكيز عىل العمل أو األنشطة 
املهمة األخـرى ألن دماغك لن 
يتـم تحفيـزه بالطريقة التي 

اعتاد عليها.
- قد تواجه ارتجافا:

قد يبدو هذا أمرا مثريا للقلق، 
ولكنه يف الواقع، ال يسـتدعي 
ذلـك. ويعد الكافيـني مصدرا 
قويا لتحفيز الجهاز العصبي 
املركـزي. وبمجرد اإلقالع عن 
رشب القهـوة، قـد تتعـرض 
لالرتجاف بسـبب قطـع هذا 

التأثري التحفيزي.
ويشار إىل أن بعض األشخاص 
اليـد  ارتجـاف  يعانـون مـن 

بسـبب الجرعـات الزائدة من 
الكافيني.

ومـن حسـن الحـظ أن هـذا 
االرتجـاف غري املريـح يف اليد 
سيتالىش يف نهاية املطاف ألنه 
يستمر حتى 9 أيام بعد تناول 

آخر فنجان من القهوة.
- الشعور بالقلق:

حتى لو لم تكن شخصا قلقا، 
ببعـض  بالتأكيـد  فستشـعر 
تتوقـف  أن  بمجـرد  القلـق 
عـن رشب القهـوة. ويحـدث 
هـذا بسـبب اختـالل التوازن 
الدمـاغ جـراء  الكيميائـي يف 

نقص إمدادات الكافيني.
- الصداع املتكرر:

الصداع، لألسف، هو أكثر اآلثار 
الجانبية شيوعا للحرمان من 
الكافيني. ويحدث هذا بسبب 
الدمويـة،  األوعيـة  انفتـاح 
وبالتايل تعزيز الدورة الدموية 
يف الدمـاغ. وبمجرد أن يتكيف 
الجسـم مع زيادة تدفق الدم، 
سوف يتالىش الصداع يف نهاية 

املطاف.
- انخفاض يف الطاقة:

أحد األسباب الرئيسة إلدماننا 
عـىل القهوة هو زيادة الطاقة 

التي تقدمها لنا. 
ولسـوء الحظ، يستمر التأثري 
يف  فقـط  سـاعات   5 ملـدة 
املتوسـط، وهذا هو السبب يف 
أن الكثريين منا يرشبون أكثر 
مـن كوب واحـد مـن القهوة 
يوميـا، عـىل أمـل أن يكونـوا 
نشـيطني عـىل مـدار اليـوم. 
ومع ذلك، سـيكون لهذا تأثري 
معاكـس بمجـرد التوقف عن 
رشب القهـوة، حيـث يعانـي 
معظم املدمنـني عىل الكافيني 

مـن اإلرهاق فور بـدء التخيل 
عن رشب القهوة.

كيف يمكننا تقليل هذه اآلثار 
السلبية؟

بطـرق  أجسـادنا  تتفاعـل 
عندمـا  ومختلفـة  عديـدة 
نحرمهـا من فنجـان القهوة 
بعـد  (وحتـى  الصباحـي 
الظهـر)، وهناك طرق يمكننا 
من خاللها تهدئة ردود الفعل 
هـذه أو حتـى منعهـا، بينها 
تقليل تنـاول الكافيني بوترية 
ثابتـة إىل غاية تعود الجسـم 
عىل كميـة قليلة من الكافيني 
قبل التوقـف نهائيا عن رشب 

القهوة.
كمـا ُينصـح بإيجـاد بدائـل 
صحيـة للقهوة، أهمهـا املاء 
الجسـم رطبـا، مـع  إلبقـاء 
رشب الشـاي املفيـد للصحة، 
للحفاظ عىل عادة تناول يشء 

ما يف الصباح.
ويمكـن ممارسـة الرياضـة 
باسـتمرار ما من شأنه جعل 
رشب  عـن  التوقـف  عمليـة 
القهـوة أكثـر سـهولة، حيث 
أن الرياضة تسـاهم يف تقليل 
مشـاعر القلق والتوتر بزيادة 
السـعادة،  هرمونـات  إفـراز 
مسـتويات  عـىل  وتحافـظ 
الطاقـة مـن خـالل تحسـني 

تدفق الدم يف الجسم.
ويفضـل اسـتهالك املزيد من 
باألليـاف  الغنيـة  األطعمـة 
بالتزامن مع التخيل عن رشب 
القهوة، وبالتـايل تناول املزيد 
والفواكـه  الخـرضوات  مـن 
ألنهـا من بني أفضـل املصادر 
الطبيعية لأللياف التي يمكنك 

العثور عليها.
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املكوّنات
دقيق – كوب + املزيد للتغميس

بطاطس مهروسة – 5
بهارات مشكلة – بحسب الرغبة

كركم – ملعقة كبرية
بايكنغ باودر – ملعقة صغرية

بقدونس مفروم ناعماً – ربع حزمة
نشاء – ملعقة كبرية

ثوم – فّصان
ماء – بحسب الحاجة

زيت للقيل – بحسب الحاجة
طريقة العمل

- يف وعـاء، ضعـي الدقيـق والبطاطـس 
املهروسـة والبهـارات املشـكلة والكركم 
والباكنـغ بـاودر والبقدونـس والنشـاء 

والثوم.
- اخلطي املكونات جيداً مع بعضها.

- اضيفـي املزيد من الدقيق إن احتجت إىل 
ذلك.

إىل كـرات متوسـطة  الخليـط  - كـّوري 
الحجم.

- ادخيل الكرات إىل الثالجة حتى ترتاح.
- يف وعاء صغري، حّرضي معجون الدقيق 

واملاء عىل أّال يكون القوام سائالً جداً.
- غّميس الكرات يف خليط الدقيق.

- اقيل كـرات البطاطس يف قدر من الزيت 
الغزيـر الحامـي حتـى تنضـج وتصبـح 

ذهبية اللون.
- اخرجي الكـرات وضعيها عـىل محارم 

ورقّية المتصاص الزيت.

Ñj�æa

يظن بعضهـم أن معرفة فصيلة 
دم الشخص، أمر يقوم به الناس 
مـن أجل التسـلية، لكـن تجارب 
وأبحاث العلمـاء تؤكد أن فصيلة 

الدم نافذة عىل صحتك.
 A+,-)  ولفصائـل الدم الثمانـي
 A-, B+, B-, AB+, AB-, O+ or
O) عالقـة بالعديد مـن األمراض 
واحتماالت اإلصابـة بها، لذا فإن 

معرفة فصائل الدم مهم للغاية.
فمن أمـراض القلب والسـكتات 
الدماغيـة إىل أنـواع معينـة مـن 
ثمانيـة  وهنالـك  الرسطـان، 
أرسار تكشـف عنها فصائل الدم 

املختلفة، وهي:
 “A،B،AB” فصائـل  عالقـة 

بأمراض القلب
باسـتثناء فصيلة الـدم ”O“ فإن 
بقيـة الفصائل لديها مسـتويات 
أعـىل بنسـبة 25 إىل 30 يف املائـة 
من بروتينات تخثر الدم املعروفة 
ويلربانـد  فـون  عامـل  باسـم 
والعامـل الثامـن، وبسـبب هـذا 
االختـالف، فإن أصحـاب فصائل 
”A،B،AB“ لديهـم خطـر أكـرب 
بنسـبة 15 يف املائة للوفاة بسبب 

أمراض القلب.
مع فصيلـة ”O“ ينخفض خطر 

تجلط الدم
تحتـوي فصيلـة الـدم ”O“ عىل 
الربوتينـات  مـن  أقـل  كميـات 
التي تسـاعد عىل تخثـر الدم، لذا 

أصحاب الفصيلة ”O“ أقل عرضة 
للمعاناة من الجلطات الدموية.

ومـع ذلـك ، هنـاك العديـد مـن 
األشـياء التـي تسـبب جلطـات 
الدم، لهـذا ال ينبغـي أن يفرتض 
أن تكـون فصيلة الدم O تعني أن 
الشخص“ محمي ” أو أن فصيلة 
الشـخص  أن  تعنـي   “A” الـدم 

يعاني خطرًا أكرب.
عالقة فصيلة الدم ”O“ بمشاكل 

الحمل
لفصيلة الدم ”O“ عالقة بمشاكل 
الحمـل، حيـث تشـري أبحاث من 
كليـة ألـربت أينشـتاين للطـب، 
إىل أنـه مـع الفصيلـة ”O“ تزيد 

إىل   (FSH) هرمـون  مسـتويات 
الضعـف، وهـو الهرمـون الـذي 
ينظـم النمـو والبلـوغ الجنـيس 
وعمليات التكاثر يف الجسم، وهو 
مـا يعني احتمـال إصابة مبيض 

املرأة بااللتهابات.
يزيـد   “A،B،AB” فصائـل  مـع 

خطر اإلصابة برسطان املعدة
األشـخاص أصحاب فصائل الدم 
”A،B،AB“ أكثـر عرضـة لخطر 
اإلصابـة برسطـان املعـدة، ربما 
للبكترييـا  االسـتجابة  بسـبب 
قرحـة  تسـبب  التـي  البوابيـة، 

املعدة.
مـع فصائـل ”A،B“ يزيـد خطر 

تجلط األوردة العميقة
األشـخاص أصحاب فصائل الدم 
”A،B“ أكثـر عرضة للمعاناة من 
الجلطات الدموية الوريدية وذلك 
وتتشـكل  املائـة،  يف   31 بنسـبة 
جلطة األوردة العميقة يف السـاق 
أو الفخـذ، وهي مـا تعرف بدوايل 

الساقني.
مع فصيلة الدم ”AB“ يزيد خطر 

فقدان الذاكرة
أقـل  هـي   “AB” الـدم  فصيلـة 
الفصائـل شـيوًعا ، ومـع ذلـك، 
تشـري األبحاث إىل أن األشـخاص 
أصحـاب فصيلة الدم ”AB“ أكثر 
عرضة بنسبة 82 يف املئة للمعاناة 

بسبب مشـكالت تتعلق باملعرفة 
واإلدراك يف املسـتقبل، حيث يزيد 

خطر فقدان الذاكرة.
مـع فصائـل ”A،B“ يزيـد خطر 

اإلصابة بداء السكري
فصائـل  أصحـاب  األشـخاص 
الـدم ”A،B“ أكثـر عرضة لخطر 
اإلصابة بداء السـكري من النوع 
الثاني، وذلك بنسـبة 21 يف املائة 
عن أصحـاب الفصائـل األخرى، 
والسـبب يف ذلـك ليـس معروًفـا 
تماًمـا، لكن يعتقـد الباحثون أن 
فصيلة الدم تؤثر يف امليكروبات يف 
الجهاز الهضمي، والتي يمكن أن 

تؤثر عىل إنتاج الجلوكوز.
لهـا  عالقـة  ال  الـدم  فصيلـة 

بشخصية اإلنسان
هنـاك نظريـة تـرى أن لفصيلة 
الـدم عالقة بسـلوك وشـخصية 
اإلنسـان، لكن هذا لـم يتم إثباته 
بشـكل مؤكد، فقد وجدت دراسة 
السـمات  بعـض  أن  يابانيـة 
اختلفـت بـني أصحـاب فصائـل 
الـدم املختلفة، عىل سـبيل املثال 
أصحـاب  األشـخاص  سـجل   ،
فصيلة الـدم ”A“ درجة أعىل من 
الثبات االنفعايل مقارنًة بأصحاب 
فصائل ”B,O“، ومع ذلك ، الحظ 
الباحثـون أنـه ال توجـد بيانـات 
كافية إلثبات ذلـك، وحتى اآلن ال 
الدم بشـخصية  عالقـة لفصيلة 

اإلنسان.
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-ابتكـر الطبيـب الفرنيس رينيـه ليناك عام (1916) م سـماعة 
الطبيب واختمرت الفكرة يف رأسـه حينما اسُتدعَى لفحص فتاة 
تشـكو من قلبها وحاول أن يضع أذنه عىل صدرها ليسمع دقات 

قلبها فرفضت الفتاة بشـدة ، 
ها  فوجد بجوارها صحيفة فلفَّ
عىل شكل اسـطوانة ووضعها 
بـني أذنـه وصدرهـا فسـمع 
دقات قلبهـا بوضوح، فابتكر 
يسـتعملها  التـي  السـماعة 
األطبـاء حتـى يومنا هـذا (ىف 

نهاية القرن العرشين).
-أن نـوع الغنـم الـذي يـزود 
لصنـع  الـالزم  بالحليـب 
الشـهرية(  الفرنسـية  الجبنة 
روغفـورت) ال يـرشب املاء إال 
نادرا ويقتـرص يف إ رواء ظمأه 
عىل املاء املوجود يف الحشائش 

التي يأكلها.
-أن البعـوض يفضل لدغ النـاس ذوي البرشة البيضاء والشـعر 

األشقر.
-أن شـجرة الفلني تحتاج إىل عرش سنوات من أجل تكوين طبقة 

فلني واحدة.

-أن الطباشري التي تسـتخدم يف الكتابة عىل السبورات تستخدم 
من الجص الفرنيس.

ما اسـمك أياً يكن اسـمك، أنظر 
إىل الحرف األول منه فهو قد يدّل 
عـىل بعـض صفات شـخصيتك 

وطباعك وجوانب حياتك:
 اسمك يبدأ بالحرف ذ

ذات  األعمـال  خـوض  تحـب 
الطابع العام. ويف املقابل، تشعر 
بالحمـاس تجـاه أداء واجباتـك 
العائلية. فأنـت تتحىل باالنفتاح 
الذهني وباملرونة. كما أّنك صادق 
وويف وتظهر الكثري من التعاطف 

مع اآلخرين.
اسمك يبدأ بالحرف ر

يف  جـداً  منتظـم  شـخص  أنـت 
حياتـك اليوميـة وال سـيما عىل 
املسـتوى العائـيل. لـذا، يمنحك 
الجميـع ثقتهـم عندمـا يتعلـق 
األمـر بتنظيم املناسـبات. فأنت 
تتمتع بالحيوية وتحب ممارسة 
وخـوض  والسـفر  الرياضـة 
املغامرات عىل اختـالف أنواعها. 
كما أّنك مثايل بعض اليشء، األمر 
الذي ُيشعرك بعدم االنسجام مع 

محيطك أحياناً. فكن واقعيا!
اسمك يبدأ بالحرف ز

تسـعى دائماً إىل حمايـة حياتك 
الخاصة بـكل ما أوتيت من قوة. 
ويف املقابـل، تحـب التواصل مع 
اآلخريـن بشـأن األمـور العامة. 
فأنت ال تحّبـذ الوحدة وتتجنبها 
كلّما اسـتطعت ذلك. كذلك تأخذ 
الحياة عىل محمل الجّد أكثر مما 

ينبغي. فاسرتخي.
اسمك يبدأ بالحرف س

مكانـك  يف  تبقـي  أن  تحـب  ال 
ملـّدة طويلـة، بل تحبـذ أن تقوم 
بـكل ما من شـأنه أن يسـاعدك 
عـىل التطـور والتقـدم. وربمـا 

هذا مـا يجذب اآلخريـن تجاهك 
ويدفعهم إىل إبـداء إعجابهم بك. 
إال أّنـك تحـرص عـىل أن تميض 
بعـض الوقت بمفردك بني الحني 
واآلخريـن لكي تتمكـن من أخذ 
بعـض القـرارات الصائبة ولكي 

تنعم ببعض الهدوء.
اسمك يبدأ بالحرف ش

تمتلك كل الصفـات التي تحتاج 
إليهـا كل مـن  يريـد أن يقـود 
فريقـاً مـا. فأنـت تقـدم دائماً 
األفكار البناءة. ويف املقابل، يرى 
الكثـريون أّنـك تتمتـع بالكثـري 
مـن العاطفـة والحساسـية، ما 
يجعلك تظهـر اهتمامـك الكبري 
يبـدون  ويجعلهـم  بشـؤونهم 
احرتامهـم لـك. ولـَم ال؟ فأنـت 

تتحىل بالدبلوماسية واملرونة.
اسمك يبدأ بالحرف ص

أنت متسلط بعض اليشء وتحب 
أن تتحكـم بكل األمور التي تدور 
يف محيطك. لـذا، فأنت تفتقد إىل 
املرونة والقدرة عىل الحوار وتقّبل 
آراء اآلخرين. تسعى بال ترّدد، إىل 

أن تحّقـق النجاح عىل مسـتوى 
حياتك العائلية واملهنية وال تقبل 
الخطأ وإن كان غري متعّمد. لذا، 
ندعـوك إىل أن تتصالـح مع ذاتك 

وأن تتقبل الحياة كما هي.  
اسمك يبدأ بالحرف ض

تظهـر أحيانـاً تعلقـاً مبالغاً فيه 
والعـادات،  األشـخاص  ببعـض 
فتبدو كما لو أنك تعيش يف سجن 
ضيق. يحاول األشخاص املقربون 
منك دفعـك إىل تغيـري واقعك هذا 
ال  أّنـك  إال  ذلـك،  يف  وتؤيدينهـم 
تسعى إىل وضع نصائحهم موضع 
التنفيذ. لـذا، عليك أن تحاول قدر 
اإلمـكان أن تتخلـص مـن عزلتك 

وأن تنفتح عىل محيطك.
اسمك يبدأ بالحرف ط

أنـت رومانيس وحالـم وتحب أن 
ُتفلـت، بـني الحني واآلخـر، من 
عقـال هـذا الواقـع، وأن تتأمـل 
عاملـك وتتمنـى الحصـول عـىل 
مـا هو أفضل. كمـا أّنك تميل إىل 
القيـام باألمور عـىل أكمل وجه 
وال تقبـل أي خطـأ. ويف املقابل، 

أنت اجتماعي ويسـهل عليك أن 
تتواصـل مـع محيطـك. إال أّنـك 
كثـرية القلـق وال سـيما بشـأن 

صحتك. فال تبالغ!
اسمك يبدأ بالحرف ظ

تتحىل بطباع هادئـة يف الظاهر. 
إال أّنـك، يف الواقـع، تعيش حالة 
تضـع  الداخـيل.  التوتـر  مـن 
االهتمـام بشـؤون عائلتـك عىل 
رأس أولوياتك وُتظهر الكثري من 
االلتـزام يف هذا الشـأن وتشـعر 
بالكثـري مـن الـدفء واألمان يف 
منزلـك. فأنـت عاطفـي للغاية 
بمشـاعرك.  التالعـب  ويسـهل 

فانتبه!
اسمك يبدأ بالحرف ع

تحـب االسـتفادة مـن نجاحات 
األمـر  وامتيازاتهـم،  اآلخريـن 
الذي قـد يزعجهم أحيانـاً. تهتم 
مـا  يف  سـيما  وال  بالتفاصيـل 
يتعلق بعملـك وأوالدك ومظهرك 
الخارجي. أنت اجتماعي، إال أّنك 
ال تحبذ العيش أو العمل يف مكان 
يسـوده التوتر. ال تحـب الرتابة 
إىل  دائمـاً  وتسـعى  والروتـني 
ابتكار املشـاريع من أجل التغلب 

عليهما.
اسمك يبدأ بالحرف غ

تحب ممارسـة الرياضة وخوض 
يف  كمـا  عملـك  يف  التحديـات 
منزلـك وتمتلك القـدرة عىل إقناع 
األشـخاص املحيطني بك بأهمية 
ما تقول وتفعـل. إال أنك ال تتحىل 
بالصـرب وتريـد عـادة أن تحـرق 
بـه  تقـوم  أمـر  كّل  يف  املراحـل 
عـىل الصعـد كافة. هـذا ال يخدم 
نجاحك، فاحذر ألّنك رسيعاً ما قد 

تقع يف الخطأ.

ُيحكـى أن البطـل الهندي غانــدي كان يجري يومـاً برسعة كي 
يلحق بقطار  بدأ بالسـري ، وعند صعوده إليه سـقطت من قدمـه 
فردة حـذاء فبقيت معه فردة أخرى .. لكنه وبكل قوة شـخصية 

قام بخلع الفردة الثانية وبرسعة رماها تجاه الفردة األوىل.
ظن البعض أنه غضب فاسـتغربوا ذلك منه ملا عرف عنه الهدوء ، 

فسألوا : ” ما حملك عىل ما فعلت؟“...
فقـال غاندي الحكيم : ” أحببت للفقري الـذي يجد الحذاء أن يجد 

فردتني فيستطيع االنتفاع بهما“.
هكذا يكـون التعامل مع سـقطات الحياة بتحويلهـا إىل لحظات 

مجد وخلود وانتصار.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ

www.alzawraapaper.com

جامعـة  يف  بـوديل  مكتبـة  افتتـاح   -  1602
أوكسفورد للعامة.

1620 - معركة الجبل األبيض قرب براغ تنتهي 
بانتصار كاثوليكي يف ظرف ساعتني.

1799 - نابليـون بونابرت يسـطو عـىل الثورة 
الفرنسـية وينصب نفسـه يف منصـب القنصل 

األول، وهو بمركز حاكم فرنسا.
1821 - بـدء الدراسـة يف أول كليـة متخصصة 
للصيدلـة وهـي «كلية فيالديلفيـا للصيدلة» يف 

الواليات املتحدة.
1918 - قيـرص أملانيا فيلهلم الثاني يتنازل عن 
الحكم بعد هزيمة بالده يف الحرب العاملية األوىل، 

وتحول أملانيا إىل جمهورية.
1935 - القـوات اليابانيـة تسـتويل عىل مدينة 
شانغهاي أهم موانئ الصني واملركز االقتصادي 

الرئيس لها.
1953 -األمري سـعود بن عبد العزيز آل سـعود 
يتوىل حكم اململكة العربية السـعودية بعد وفاة 

والده امللك عبد العزيز آل سعود.
اإلعالن عن استقالل كمبوديا والتي كانت تحت 

الحماية الفرنسية منذ 1863.
1961 - نيـل آرمسـرتونغ يقوم بتسـجيل رقم 

قيـايس يف الرسعـة وذلـك عند طريانـه بطائرة 
«X-15» برسعة 6,587 كم/سا.

1964 - الكويـت تشـكل مجلـس الدفاع األعىل 
وتضعه تحت رئاسة رئيس الوزراء.

1979 - أجهـزة الكمبيوتـر يف «فورت ريتيش» 
بماريالند تكشـف عن رضبة نووية سوفييتية، 
لكن بعد مراجعة البيانات من األقمار الصناعية 

والتحقق من الرادارات تم إلغاء حالة التأهب.
1985 - السـوفييتي غاري كاسـباروف يصبح 
أصغـر بطـل يف العالم للشـطرنج بفـوزه عىل 

أناطويل كاربوف.
1989 - بدأ هدم جدار برلني.

2003 - هجـوم إرهابـي يف الريـاض يوقع 17 
ضحية.

2004 -اإلعالن عن أن رئيس السـلطة الوطنية 
الفلسـطينية يارس عرفـات يعاني من نزيف يف 
الدماغ، والقيادة الفلسطينية تتحدث عن مكان 

دفنه يف حال وفاته.
نرش متصفـح «موزيـال فريفكـس 1.0» الذي 
أصبـح أكـرب منافـس ملايكروسـوفت إنرتنـت 

إكسبلورر.
يف  فنـادق  تهـز  إرهابيـة  -تفجـريات   2005

العاصمة األردنية عّمان.
إطالق فينوس إكسـربيس الستكشـاف كوكب 

الزهرة.
2009 - رئيـس الـوزراء اللبناني املكلف سـعد 
الدين الحريري يعلن تشكيل الحكومة اللبنانية 
الجديـدة املؤلفـة مـن ثالثـني وزيـرًا وذلك بعد 
خالفات ومفاوضات شاقة استمرت أشهر بني 

األكثرية النيابية واملعارضة.
2011 - استقالة رئيس الوزراء اليوناني جورج 
باباندريو بسبب األزمة املالية املستفحلة والتي 
كان يخىش أن تؤدي إىل إفالس البالد وذلك بهدف 

تشكيل حكومة توافق سيايس.
الوطنـي  للمجلـس  العامـة  األمانـة   -  2012
السـوري تنتخب جورج صربا رئيسـا للمجلس 

خلفا لعبد الباسط سيدا.
2015 - رشطي أردني ُيطلق الّنار عىل ُمتدربني 
يف مركـز تدريـب للُرشطـة األُرُدنيَّـة ويقتـل 6 

أشخاص، بينهم أمريكيان.
2016 -فوز املرشـح الجمهوري دونالد ترامب 
بانتخابات الرئاسـة األمريكيـة وذلك بعد فوزه 
بنسـبة 51.3 % من أصوات املجمع االنتخابي، 

ضد غريمته الديمقراطية هيالري كلينتون.
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غزل عراقي
ــكثـــــر ش ــا  ضفيرته ــب  حاس
ــبــر ش ــت  جان ــن  م ــگيها  واس
ــا ينولهـــــــــ ــب  الغري ــي  تال
ــت أجــــــــ ــي  باب ــن  م ــا  زفته
ــيطرت س ــا  م ــت  كم ــف  وارج
ــا حجـولهـــــ ــرن  ت ــمع  واس
ــه بچــــــــــــــ ــا  يگلله ــد  حل
ــه وحجـــــ ــه  فك ــا  م ــانه  ولس
ــه گلولهــــــــ ــج  ال ــان  فرحـ

Ò5«Î@Úó”

ÚÓóÉí@paäbjnÇa

كن بطال و أنت تخسر؟

الحرف األول من اسمك يكشف ما ستصبح عليه مستقبال

ÏÄÄÄ◊ÎÜÏé
وزع األرقـام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسـعة 
الصغـرية ، ثم أكمل توزيـع باقي األرقام يف األعمدة التسـعة 
الرأسـية واألفقية يف املربع الكبري وال تسـتخدم الرقم اال مرة 

واحدة .

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊
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أفقي
واملناقشـة  للقاء  1مواقـع 

عىل االنرتنت o للتعريف
2التـرصف يف عمـل بـدون 

تحضري o أو يف االصدقاء
3املدينـة ذات األلـف عمود 
جملـة   o عـاد  قـوم  أيـام 

موسيقية
4تصدر صوتا استخدمت يف 
الحروب o قاصدا عن سبق 

ارصار
5حرف عطف o املوت

6جهة االنطـالق o ابو األب 
أو األم

سياحية  اسـبانية  7مدينة 
مدينة  الفينيقيون  اسماها 

”امللكة“
8خـض o خمـود الحماس 

والحيوية
9منتسب إىل عمان o االسم 
القديم للبحرين وحضارتها
10دولـة عربية ليسـت لها 

حدود برية o شتم.

رأيس
1جزيرة أكثر مـن 40 % من 
كلمات لغتهـا عربية o عراق 

(مبعثرة)
2للهاتف (معكوسـة) o طري 
ليـيل o لـه مـن االسـماء يف 

العربية نحو 100 اسما
3متشـابهان o عاب شخصا 

يف غيابه o والد
مطـر  أو  نـدى   o 4نصـاب 

خفيف o ثلثا منح
5يف املشـورة ووجهـة النظر 
خليـة  اسـم   o (معكوسـة) 

النحل بالفصحى
يف  كتبـت  شـعر  6قصائـد 

الجاهلية بماء الذهب
7والـدة o ثالثـة حـروف من 

اوان
8أكرب بركان يف العالم

9تجدها بني البلـدان o ورقة 
من أوراق اللعب

عـرف  عربـي  بلـد  10أول 
الطباعة o أداة من الخشب أو 

نحوه لصنع الكعك.

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

أبـــــــراج

انتبـه لصحتك وانظر إىل الفـرص املتاحة، فقد 
تحقق رضبة اقتصاديـة ناجحة، إال أنك تتحفظ 
يف اإلعـالن عـن أعمالـك. اإلمكانـات التـي تمتلكها 

تساعدك عىل مواجهة أي عائق.
 خفف مـن ترسعك هذا اليوم، فقد تقـع يف مأزق يوتر 

أعصابك.

سـتتمكن اليـوم مـن التعبري عن مشـاعرك 
دون خجـل أو خـوف. عليك ان تتغلـب اليوم 
عىل حساسـيتك الزائدة أو املفرطة. هناك قوة ما 
خفية تسـاعدك عىل تحديد ما تحتاجه اليوم. ال داع 
للجلـوس بمفـردك بعيدا عن الناس بـل من األفضل أن 

تختلط بهم.

الحـظ والفلـك يقفـان إىل جانبـك يف األيـام 
املقبلـة، فحاول أن تسـتفيد مـن الوضع قدر 

املستطاع لتحقيق مكاسب طال انتظارها.
 ابتعـد عن الشـكوك واألوهام تجـاه الرشيك، ألن أي 
خطـوة ناقصـة يف هذا اإلطار سـتؤدي اىل مـا ال تحمد 

عقباه.

مواهبـك  إلبـراز  املناسـبة  الوسـيلة  تجـد 
والوصـول إىل أحالمك بعد طول انتظار. غريتك 
العميـاء تزعـج الحبيـب كثـرياً وقـد تــؤدي إىل 

تدميـر العالقة بينكما.
 تتخطى الهواجس واملشـاكل النفسـية وتشعر براحة 

بال يف هذه الفرتة.

يجـب أال تصاب بخيبة أمـل كبرية مع تباطؤ 
سـري األمور اليـوم، فعىل الرغـم من خططك، 
فإنـك لن تتمكن من إنجاز الكثري. قاوم الرغبة يف 
لوم اآلخرين إذا سـارت األمور ضـد رغبتك. توقعاتك 
الخيالية قد تصيبك بخيبة األمل. عىل أي حال، ال تيأس، 

ولكن استغل الفرص التي ال تزال متاحة.

األجواء اليوم ال تسـمح لك باملرح أو الضحك 
لذلـك يجـب أن تضـع يف الحسـبان أن تكون 
صارمـا يف تعاملك مـع اآلخرين. تعامـل مع كل 
يشء بطريقة واقعية. امكث يف منزلك النجاز مهامك 
السـهلة والبسـيطة. اهتـم بالحديقـة أو ازرع نباتات 

حول املنزل.

تبتعـد عن أي شـكل مـن أشـكال املواجهة، 
ولكـن اليوم ربما تتجنب هـذا الترصف. ربما 
يكلفك أحد أفـراد أرستك أو الحبيب بأمر ما يزيد 

من ضغوطك.
 ال تقلق فربما تجد حال ملشاكلك وربما تنتهي من إنجاز 

مسؤولياتك بشكل رسيع.

يجـب أن تسـأل نفسـك اليوم هـل أنت راض 
عن نفسـك وعن آدائك؟ مـا التطورات األخرية 
التـي طـرأت عىل حياتـك الشـخصية؟ هل يطبق 
مـن حولك املعايري واألسـس التي وضعتها أم تشـعر 
أنك لسـت راضيا عنهم؟ حان الوقت اآلن التخاذ بعض 

القرارات املهمة يف حياتك.

تتطلـع إىل يوم يزيدك نشـاطا وحيوية. افحص اليوم 
صنـدوق الربيد الخاص بك فربما تكون هناك رسـائل 
تحمـل أخبارا جديـدة. ربما تعرض عليـك إحدى الرشكات 
الكـربى وظيفة جديدة، أما إذا كنـت طالب علم، فربما تحصل 
عـىل منحـة دارسـية أو إذن لدخـول الجامعة. لونـك املفضل هو 

األبيض، وأسعد أوقاتك اليوم ما بني الساعة 2:30 وحتى 4:00.

فكـر يف هذا اليـوم باعتبـاره يـوم راحة ولن 
يتكرر إال بعد فرتة طويلة. عىل الرغم من توتر 
األجـواء مـن حولك هـذه األيـام، إال أن البعض ال 

يلتفت إليك وال إىل كلماتك.
اترك من حولك يفكر بالطريقة التي تناسـبه وال تجرب 

أحدا عىل أمر ما.

هنـاك يشء مـا يحثـك عـىل العمـل. تشـعر 
باضطراب األجواء من حولك األمر الذي يدفعك 
إىل النهوض من فراشك والذهاب إىل العمل مبكرا. 
مشـكلتك اليوم هي أنك لست عىل دراية باملكان الذي 
تذهب إليه أو ربما يكون غري واضح أمامك. تتخذ قرارا 

مهما يؤثر عليك وعىل الحبيب.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ربما تقيض كل وقتك اليوم منشغال 
بقضية واحدة. أنت بحاجة إىل قسط 

من الراحة من حني آلخر.
 لديك طاقة تمكنك من إنجاز أي يشء وقت 
مناسـب. ربما تشـعر يف املسـاء أن جسدك 

بحاجة إىل االسرتخاء.
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هاجم اإلعالمي املرصي، عمرو أديب، النجمة 
العاملية أنجلينا جويل بعد منع عرض فيلمها 
األخري (Eternals) يف عدد من الدول العربية 
وصفت  حيث  الغربية،  وحتى  واإلسالمية 

املثلية الجنسية بـ(الجمال).
هذا  أعترب  «أنا  (الحكاية):  برنامجه  وقال 
األمر ضد الطبيعة البرشية، وعندما أشاهده 

أو أسمع عنه أشعر باشمئزاز وال أتحمله».
أعوام  منذ  ملؤامرة  نتعرّض  «نحن  وأضاف: 
نقبل  كي  علينا  بالضغط  منهم  ملحاوالت 
املثلية الجنسية، من خالل دس هذه األفكار 
والكارتون  األجنبية  واألفالم  باملسلسالت 
واأللعاب، ال سيما مع انتشار ظاهرة وجود 
ديزني  أفالم  يف  مثلية  لعالقات  إشارات 
األعمال  ويف  األطفال،  رشيحة  تخص  التي 

الكوميدية أيضاً».
ويف سياق متصل، قال عمر أبو بكر، الناطق 
يف  واملسموع  املرئي  اإلعالم  هيئة  باسم 

من  أفالم  أي  تمنع  ال  الهيئة  «إن  السعودية: 
العرض»، مضيفاً: «يف حال احتوى الفيلم عىل 
املنصوص  الضوابط  مع  تتوافق  ال  مشاهد 

عليها نظامًيا فإن الهيئة تقوم بطلب إجراء 
يخل  ال  بما  املشاهد  هذه  عىل  تعديالت 

بالفيلم».

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a

http://alzawraapaper.com
alzawraanews@yahoo.com
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التغيري جرأة ال يقوم بها إال من كان واثقاً بنجاحه فيها، أو من كان يؤمن 
حقاً بعملية التغيري وقدرته عىل احتمال تبعات هذه العملية، وإن كانت 
يف غري صالحه.. واإلنسان الذي يستطيع ان يغري يف حياته يعد إنسانا يثق 

بنفسه كثرياً.
كثَر الكالم يف اآلونة االخرية عن التغيري السيايس واالقتصادي يف البلد، لكن 
التغيري مفهوم وعنوان كبريان، ال يقف عند السياسة فحسب، بل يمتد اىل 

جميع مفاصل الحياة .
من  ؟  التغيري  صناعة  تبدأ  أين  ومن  التغيري؟  يصنع  َمن  دائما  والسؤال 

الذات، الناس، السياسة، العمل؟
حولنا  من  الناس  إقناع  وبعدها  الذات،  من  الدعوة  تبدأ  رأيي  ..يف  أقول 

بالتغيري، إن لم ندعهم إىل التغيري، كيف نخطو الخطوة االوىل؟
إذاً  نحن صناع التغيري.. فإن آمنا به فهو حاصل حتماً،النه نابع من ذاتنا 

ومرتسخ يف عقولنا. 
أما أن يجلس اإلنسان واضعاً قدما عىل قدم ينتظر حصول التغيري فجأة، 
فهذا من دواعي الخجل، ألن النفس البرشية هي قاهرة العجز، وصانعة 
املستحيل، وخالق الكون أعطانا فرصة التأمل والبحث يف ما وراء البحار، 

فلماذا نكتفي باملشاهدة فقط؟!
يقولون إن الوقت يغري كل يشء، وأقول إن عليك أن تبدأ التغيري بنفسك، 

وال تنتظر الوقت.
نعم ..نحّب الحصول عىل كّل يشء، لكننا يف املقابل ال نفعل أّي يشء.. نريد 
الفارهة،  الواسع، والزوجة واألوالد، والسيارة  العمل، واملنزل  املنصب يف 

ورصيد يف البنوك. 
ملا  باملال  كانت  ولو  بـ«املجان»،  فاألحالم  يشء،  بكّل  نحلم  أن  بأس  ال 

حُلمنا.
لكّن ذلك ال يكفي، األحالم وحدها ال تكون حقيقة، وما يجعلها بالفعل 
كذلك هو أن نكرس القيود التي حولنا، ونتحّرر من أغاللها وننطلق لنحفر 
الصخر، ونعمل بجد كي نوسع رزقنا، ونحافظ عليه، والسيما يف ظروف 

بلدنا العصيب.
ُوا َما ِبأَْنُفِسِهْم﴾. ُ َما ِبَقوٍْم َحتَّى ُيَغريِّ يقول الله تعاىل: ﴿إِنَّ اللََّه َال ُيَغريِّ

التغيري عامة هو التحول من حال إىل حال، والتفكري اإليجابي هو بداية 
ولعبها،  ولهوها  ولغوها  الدنيا،  سفاسف  عن  والرتفع  للنجاح،  طريقك 
وبهرجها وزخارفها وشهواتها الرخيصة، وغالباً ما يؤدي هذا إىل األعمال 

اإليجابية يف معظم شؤون حياتنا.
تغيري  هو  الصعب  العمل  أن  أؤكد  زلت  «ما  الغزايل  قول  استذكرت  هنا 
الشعوب  تريد  عندما  تلقائياً  يقع  فإنه  الحكومات  تغيري  أما  الشعوب. 

ذلك».
يقول غاندي «كن انت التغيري الذي تريد ان تراه يف العالم»، والعالم ليو 
يف  يفكر  احد  ال  ولكن  العالم،  تغيري  يف  يفكر  «الجميع  يقول  تولستوي 

تغيري نفسه».
وكلنا يرى ويسمع مايمر به بلدنا من ظروف عصيبة هي االوىل بالتغيري، 
من أجل النهوض بواقعه السيايس واالقتصادي، واستثمار خرياته لكي 

يعيش ابناؤه حياة أفضل.
أن  هو  ذاته  إدارة  يف  يراعيها  أن  اإلنسان  عىل  ينبغي  التي  األصول  ومن 
له  تكون  أن  نفسه  ويعوّد  قدراته،  يف  يثق  وأن  تفكريه ويعصمه،  يلجم 
الفرص  عن  ويبتعد  حياته  ألمور  يخطط  وأن  وواضحة،  سامية  أهداف 
االرتجالية، وأن يحذر التسويف وضياع الوقت سدى، وأن يجعل أهدافه 

ومبادئه فوق املساومة، وأن يواجه النتائج بكل شجاعة وثبات .
األفعال،  مع  األقوال  ومطابقة  اتساق  رضورة  هي  الرئيسة  الفكرة 

فاإلنسان إذا لم يطبق ما يقوله ال خري فيه.. يقول أبو األسود الدؤيل :
يـا أيـها الرجـل املعــلـــــــم غـيـــره

هـال لنفسك كـان ذا التعـــلـيــم
تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى

كــيما يصح به وأنت سقيـــــم
وأراك تصلـــــح بالرشــــاد عقـــولنا

نصحا وأنت من الرشاد عديـم
ابدأ بنفســك فانههــا عــن غيهـــــــــا

فإذا انتــهت عنه فــأنت حكيــم
ال تنــــه عن خلـــــق وتـــأتي مثلــه

عار عليـك إذا فعلـت عظيــــم
العربة: إذا أردت أن تعيش سعيدا يف العالم، فال تحاول تغيري كل العالم، بل 

اعمل التغيري يف نفسك، ومن ثم حاول تغيري العالم من حولك بأرسه.

áÌç€a@ÛÓ±
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«منورة  مسلسل  أحداث  تدور 
العمل  وهو   ٢٠٠٨ عام  يف  بأهلها» 
حلقات   ١٠ يف  أحداثه  تدور  الذي 
املنصات  إحدى  عىل  للعرض 
وهو  املقبلة،  الفرتة  خالل  الرقمية 
وبطولة  رايض،  أمني  محمد  تأليف 
باسم  عادل،  غادة  علوي،  ليىل 
وعباس  السعدني  وأحمد  سمرة، 
السباعي، وعدد  وناهد  الحسن  أبو 
العمل  ويسجل  الفنانني  من  آخر 
يف  الله  نرص  يرسى  تجارب  ثاني 
دراما املنصات بعدما قدم حلقة يف 
مسلسل «نمرة ٢». «منورة بأهلها» 
سمرة  وباسم  علوي  ليىل  يجمع 
الثانية  للمرة  الله  نرص  ويرسى 
والخرضة  «املاء  فيلم  قدموا  بعدما 
 ،٢٠١٦ عام  الحسن»  والوجه 
شلبي،  منة  بطولته  يف  وشارك 
فراج،  داود، محمد  أحمد  صابرين، 
سالوسة،  انعام  رشنوبي،  محمد 
عىل  محمد  الرسول،  عبد  عارفة 
رزق، ملى كتكت، عالء زينهم وزينة 

منصور. 

النجمة  تواصل  أخرى،  ناحية  من 
مسلسلها  تصوير  عادل،  غادة 
للمخرج  بأهلها»  «منورة  الجديد 
أحد  داخل  الله،  نرص  يرسى 
االستوديوهات، لتصوير مشاهدها 
من  الذي  العمل  أحداث  ضمن 
أثناء  نجاًحا  يحقق  أن  املتوقع 
بالنجمة  يجمعها  والذي  عرضه، 
غادة  تعاونت  فيما  علوى.  ليىل 
عادل وليىل وعلوي وأحمد السعدني 
جنيه»   ٢٠٠» فيلم  يف  مؤخراً 
واملعروض  أمني،  محمد  للمخرج 
تأليف  والعمل  السينمات  يف  حالياً 
الله ويشارك يف بطولته  أحمد عبد 
خالد  رمزي،  هاني  يونس،  إسعاد 

الصاوي، أحمد رزق، أحمد 
ملك  سليم،  مي  آدم، 

قورة، أحمد السعدني، 
محمود  فؤاد،  دينا 
آخر  وعدد  حافظ 
من الفنانني، وضيف 
الرشف أحمد السقا.

·€b»€a@Û‹«@ÂÓÄ«
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يعد تليجـرام هي إحدى الخدمات 
مـن  الكثـري  اكتسـبت  التـي 
-Fac  العمـالء بسـبب انقطـاع
ولكـن   ،book / WhatsApp
يبقى أن نـرى عدد املسـتخدمني 
أو  الذيـن سـيصبحون مخلصني 

سيعودون إىل ”حبهم األول“.
وأضافـت خدمة املراسـلة العديد 
من امليـزات الجديدة يف األسـابيع 
القليلـة املاضيـة، وخـالل عطلة 
نهايـة األسـبوع، أصـدر الرئيس 
 Pavel التنفيذي لرشكـة تليجرام
Durov بعض اإلعالنـات املتعلقة 
باإلعالنات التي تظهر عىل القنوات 
الكبرية التي تضم أكثر من 1000 

.(MSPU عرب) مستخدم
وإذا كنـت تتابـع قنـاة واحدة أو 
أكثر من هـذه القنوات وتشـاهد 
إعالنـات، فسيسـعدك معرفة أن 

تليجرام سـتطلق خدمة اشـرتاك 
مصاحبـة تهـدف إىل تعطيل هذه 
اإلعالنـات، وبالطبـع، إذا كنت ال 
تريـد الدفع مقابل هـذه الخدمة، 
تلـك  مشـاهدة  يف  فستسـتمر 
اإلعالنات، ولكن من الجيد معرفة 

أن الخيار موجود.
وباإلضافة إىل ذلك، كشف الرئيس 
التنفيذي لرشكة تليجرام أن أولئك 
الذيـن يمتلكـون قنـوات كبـرية 
سـيتمكنون مـن إيقاف تشـغيل 
اإلعالنـات الرسـمية يف قنواتهـم 

الخاصة بجميع املستخدمني.
ولـم يتـم اإلعـالن عـن أي سـعر 
ألن  نظـرًا  اآلن  حتـى  اشـرتاك 
تليجرام ال يـزال يعمل عىل توفري 
هذه امليزة للمسـتخدمني، ولكننا 
سـنتعلم املزيد بمجـرد أن تصبح 

جاهزة للتنفيذ.

قد يحصـل تطبيق رسـائل جوجل 
”Google Messages“ عـىل ميـزة 
جديدة تتيح للمسـتخدمني إرسـال 
صـور عاليـة الجـودة باسـتخدام 
صور Google حيـث ال تتوفر ميزة 

.RCS
ملفـات  أن   9to5Google وذكـرت 
APK لإلصـدار 10.4 مـن تطبيـق 
SMS / RCS مـن جوجـل يكشـف 
عن خيـار جديد لتمكني مشـاركة 
الصـور عـرب صـور جوجـل عـرب 
رسـائل   / القصـرية  الرسـائل 
الوسـائط املتعـددة، وُيطلـق عـىل 
 :Google تفضيل اإلعداد اسم صور
مشـاركة فيديـو أكثـر وضوًحا يف 

.(SMS / MMS) النص
ويسـلط وصف اإلعـداد الضوء عىل 
حقيقـة أن املتلقي قـد يحصل عىل 
رابـط صور جوجـل والـذي يمكن 
النقر عليه ملشـاهدة الفيديو. هناك 
حقيقـة أخرى أشـار إليهـا املوقع 

وهي القـدرة عىل مشـاهدة فيديو 
صور جوجل مبارشة داخل التطبيق 
مـن نافذة الدردشـة، وقـد يختلف 
التنفيـذ عىل أجهـزة iOS قليالً وقد 
يحتاج املسـتخدمون إىل فتح رابط 

صور Google يف املتصفح.
وعـىل الرغم مـن أنها قـد ال تكون 
مقاطـع  ملشـاركة  رائـدة  فكـرة 
 ،Google الفيديو باسـتخدام صور
إال أنهـا مفيـدة بالتأكيـد. تمتلـك 
العديـد من العالمـات التجارية هذا 
-Link Sha  الخيـار بالفعـل مثـل
Samsung حيـث يمكـن  ing مـن 
تحديـد  ببسـاطة  للمسـتخدمني 
صورتني أو مقاطع فيديو وإنشـاء 
رابط ملشاركته مع اآلخرين عرب أي 
قناة مفضلة. يتوفر خيار مماثل مع 
صـور Google أيًضا. ومـع ذلك، يف 
الحالتني، يحتاج املستخدمون  كلتا 
إىل إنشـاء الروابـط يدوًيا من خالل 

زيارة التطبيق.

يشـهد محبو الظواهـر الطبيعية آخـر ظاهرة فلكية سـتحدث يف عام 
2021، يوم 19 نوفمرب القادم، وهي خسـوف القمـر مع ارتفاع القمر 

والتي تسمى أيضا بالقمر القندس أو القمر املتجمد.
وعىل الرغم من أنه ليس خسوًفا كلًيا للقمر، إال أنه سيغطي ظل األرض 

حوايل 97 % من القمر، وسيظهر القمر كشظية صغرية.
ويظهر القمر املكتمل يف 19 نوفمرب يف تمام السـاعة 5 مسـاًء بتوقيت 
رشق الواليات املتحدة ويصل إىل ذروة اإلضاءة يف الساعة 3:58 صباًحا، 

وذروة اإلضاءة هي عندما ييضء وجه القمر بالكامل بضوء الشمس.
لكـن ال يـزال باإلمـكان مالحظة هـذه الظاهـرة بعد غروب الشـمس 
مبارشة، وسـيصاحب اكتمال القمر هذا الشـهر خسوف جزئي للقمر، 
وسيبلغ الخسوف الجزئي للقمر ذروته يف الساعة 4:02 صباًحا بتوقيت 

رشق الواليات املتحدة يف 19 نوفمرب.
ووفًقـا لوكالـة ناسـا، سـيكون هذا أطـول خسـوف للقمـر يف القرن 
وسيستمر ملدة ثالث ساعات و 28 دقيقة، ويمكن رؤية أفضل لخسوف 

القمر من أماكن مظلمة.

طرح تطبيق املراسلة الفورية واتسآب مؤخرا ميزة تسمح للمستخدمني 
بربـط حسـاباتهم بأجهـزة ثانوية واالسـتمرار يف إرسـال واسـتقبال 
الرسائل بدون الهاتف الذكي األسايس عرب اإلنرتنت، لكنها كانت متاحة 
لبعض املستخدمني بشكل تجريبي، واآلن تم طرح امليزة رسمًيا لجميع 
-A  مسـتخدمي واتسآب يف آخر تحديث للتطبيق عىل كل من إصدارات

.iOS و droid
ووفًقا لتقارير GSMArena، ففي السابق، كان عىل املستخدمني التأكد 
مـن أن هاتفهم الذكي الرئيس ال يزال متصالً باإلنرتنت قبل أن يتمكنوا 
من إجـراء محادثة عىل متصفح الويب املرتبـط، وذكر التقرير أنه عند 
تمكني هذه امليزة عىل هاتفك الذكي، فإنك تحتاج إىل االشرتاك يف امليزة - 

املسماة عىل أنها ال تزال يف ”بيتا“.
وبمجرد التمكني، سيتم إلغاء ربطك بجميع األجهزة قبل إعادة االرتباط 
بجهاز جديـد، وبمجرد االرتباط، فإنه يتـرصف بنفس الطريقة إىل حد 
كبري، إال أنك سـتتمكن من الدردشـة بغض النظر عمـا إذا كان هاتفك 
الذكـي الرئيـيس متصـًال باإلنرتنـت أم ال. وباإلضافـة إىل ذلـك، ال تزال 
الرسائل واملكاملات مشفرة من طرف إىل طرف، واآلن، ستتمكن األجهزة 
املرتبطة من تلقي الرسائل وإرسالها ملدة تصل إىل 14 يوًما بعد انقطاع 
اتصـال الهاتف الذكي الرئيس. ووفًقا للتقريـر، قد يكون هذا مفيًدا إذا 
كنـت يف موقف فقـدت فيه هاتفك الذكي مؤقًتا وتحتـاج إىل البقاء عىل 
اتصال مع األشـخاص عرب واتسآب، أو إذا نفدت بطارية هاتفك الذكي 

ولكنك بالقرب من جهاز كمبيوتر متصل.
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الفنانة  رصحت 
جومانة  السورية، 
مرادـ يف برنامج (واحد 
أمر  عن  الناس)  من 
يف  جمهورها  أغضب 
أكدت  حيث  سوريا، 
لهجة  أفضل  أن 
التعبري بها هي  تجيد 
ولو  املرصية،  اللهجة 
تحدثت بلهجة أخرى 
تعّرب  كيف  تعرف  لن 

عن نفسها.
ضاحكة:  وأضافت 
هذا  كالمي  «بعد 
السوريون  سيغضب 
أكدت  لكنها  مني»، 
يلغي  ال  ترصيحها  أن 

سوريا  لوطنها  حبها 
الخليجية  دبي  إمارة  أو 

إليها  تسافر  التي 
كثريا».

تفضيلها  سبب  وأوضحت 
بسبب  املرصية  اللهجة 

 ١٦ ملدة  مرص  يف  استقرارها 
هذا  تعشق  أنها  وأكدت  عاماً، 

وأعربت  عليها.  فضل  وله  البلد 
عن استيائها من استمرار اتهامها 

بتفضيل التحدث باللهجة املرصية 
ولغة  العربية  اللغة  تتحدث  وكأنها 

األعداء.
إىل  مراد  جومانة  تطرقت  كما 
(كورونا)  بفريوس  مرضها  فرتة 
املستجد، واصفة إياها بـالتجربة 

الصعبة واملؤملة والقاسية.
أن  السورية  املمثلة  واعرتفت 
بـ(كوفيد-١٩)  إصابتها  سبب 
باإلجراءات  استهتارها  هو 
من  الوقائية  االحرتازية 
الفريوس، ودعت كل محبيها 

التخاذ الحيطة منه.

تعاقدت الفنانة، مي كساب، عىل مسلسل 
جديد تخوض به السباق الرمضاني لعام 
وينتمي  سليم،  مها  املنتجة  مع   ،٢٠٢٢
تأليف  من  وسيكون  للكوميديا  املسلسل 
عبد  محمد  واخراج  ناجى،  الدين  نرص 

الرحمن حماقي.
ونرشت الفنانة مي كساب صورة يجمعها 
الشخيص  حسابها  عىل  العمل  بفريق 
والفيديوهات  الصور  تبادل  موقع  عىل 
لله  «الحمد  قائلة:  وعلقت  «إنستجرام»، 
مسلسيل  النهاردة  مضيت  العاملني  رب 
رمضان ٢٠٢٢، فكرة وتأليف نرص الدين 
وايل،  سعد  أحمد  وحوار  سيناريو  ناجي، 
صابر،  وإبراهيم  خطاب،  صالح  ومحمد 
وعالء حسن، وإخراج محمد عبد الرحمن 
يف  شفتها  ست  أجدع  وإنتاج  حماقي، 
مها  الحياة  يف  األمل  رجعتيل  اليل  حياتي 
الكبري  لجمهوري  قلبي  من  شكرا  سليم، 

بيكم  يليق  كوميدي  عمل  الله  شاء  إن 
وتتبسطو يارب إدينا من كرمك وفضلك».
تحضريات  كساب،  مي  الفنانة،  وتواصل 
«أنا  اسم  يحمل  الذى  الجديد  ألبومها 
وتتعاون  أغنيات،   ١٠ من  ومكون  ماما» 

الشعراء  كبار  من  عدد  مع  األلبوم  خالل 
عزيز  منهم،  واملوزعني  وامللحنني 
عطية،  حسن  عاطف،  محمد  الشافعي، 
عالء  الدين،  عالء  أحمد  محرز،  أسامة 
مونتي،  الربازييل،  أحمد  عىل،  تامر  مناع، 
أحمد عبد النبي، أوكا، وتوما وأسامة عبد 

املنعم.
من  كبريا  نجاحا  كساب  مي  وحققت 
ضمن  عوضك»  «عقبال  حكاية  خالل 
القمر»،  «زي  مسلسل  من  الثاني  املوسم 
وهالة  كساب  مي  بطولة  من  والحكاية 
وتظهر  حسام،  معتز  إخراج  من  فاخر، 
وتناقش  رياضيات  مدرسة  دور  يف  مي 
فكرة تأخر الزواج يف إطار درامي مشوق، 
وسينرجي،  سليم  مها  إنتاج  من  والعمل 
الفنانة  كل من  العمل  بطولة  يف  ويشارك 
محمد  سعيد،  جمال  أحمد  فاخر،  هالة 

جمعة، وعدد من الشباب.

مشاهدها  أول  تصوير  البارودي  ريم  الفنانة  بدأت 
النجم  ببطولته  يقوم  الذي  عام»  «نقل  مسلسل  يف 
محمود حميدة، يف بالتوهات مدينة اإلنتاج اإلعالمي، 
أن  املقرر  ومن  العمل،  بتصوير  ريم  التحقت  حيث 
تستمر ريم يف الديكور الحايل ملدة أسبوع بشكل يومي.
يذكر أن ريم البارودي شاركت يف دراما رمضان املايض 
بمسلسل «كله بالحب» بطولة زينة، أحمد السعدني، 
فاخر،  هالة  البارودي،  ريم  املرصي،  سامر  صابرين، 

يرسا  قدري،  نور  منصور،  محسن  درويش،  مصطفى 
الشخيبي،  أحمد  ورشة  تأليف  من  واملسلسل  مسعودي، 
كضيفة  ريم  شاركت  كما  الحميد.  عبد  عصام  وإخراج 
رشف يف مسلسل «فارس بال جواز» تأليف فداء الشندوييل 
وإخراج معتز حسام، بطولة مصطفى قمر، محمد ثروت 
وطارق عبد العزيز وسليمان عيد وطارق اإلبياري ومحمد 
طعيمة، وعدد من املمثلني الشباب منهم مصطفى حمزة 

ومحمد ويوسف وراندا عبد السالم ومغاوري.
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له  تتعرّض  شديد  ظلٌم 
دورها  تؤدي  التي  «أنيسة»، 
الفضالة  إلهام  النجمة 
عاماً،  عرشين  مدى  عىل 
شخصية  إىل  يحّولها 
الدراما  يف  قاسية  انتقامية 

«من  الخليجية  االجتماعية 
الطوفان»، ِمن «عروض  بعدي 

شاهد األوىل» عىل منصة «شاهد 
الفضالة،  إلهام  بطولة   ..«VIP
باسم،  فهد  جوهر،  شهاب 
املؤمن،  صمود  الهادي،  شوق 
السلمان،  شهد 
باسم،  طالل 
يز  لعز ا عبد
 ، ني مند
ي  ر ضا
عبدالرضا، 
هف  ر
 ، محمد
 . . ين خر آ و
مناف  إخراج 
كتابة  عبدال، 

عيل الدوحان.
أحداث  تدور 

العمل 
ل  امرأة حو

عاماً   ٢٠ بالسجن  عليها  ُيحكم 
بها  تسّبب  مالية  قضية  بسبب 
عالقته  يقطع  أن  قبل  زوجها، 
بها كلياً ويرتكها تواجه مصريها 
ُمخرباً  القضبان،  خلف  وحيدًة 
أبناءها بأن والدتهم قد هجرتهم 
تخرج  وعندما  البالد.  وغادرت 
البحث  تبدأ  السجن  من  أنيسة 
مقّررًة  وحياتها،  أبنائها  عن 
خطة  وفق  لنفسها  االنتقام 
ُمحكمة، واضعًة مصلحتها فوق 

كل اعتبار.
الفضالة  إلهام  النجمة  توضح 
وباتت  مات  قد  قلبها  أنيسة  أن 
يشء.  كّل  عىل  مصلحتها  ُتغلّب 
مشاركة  إىل  الفضالة  تتطّرق 
زوجها «شهاب جوهر» يف العمل 
«درويش»  دور  فيه  يؤدي  الذي 
التي  الشخصية  أن  معتربًة 
عن  كلياً  تختلف  يؤديها 
الحقيقية  شخصيته 
وتصف  الحياة،  يف 
املنتج  مع  تعاملها 
األمري  عبد  باسم 
الدوحان  عيل  والكاتب 
الحقيقية»،  بـ»الرشاكة 
بني  «الديو»  أن  مؤكدًة 
الدوحان وعبد األمري هو ديو 
تصف  آخر  جانٍب  من  ناجح. 
املخرج  مع  تعاملها  الفضالة 
مناف عبدال بـ «املتميز» مشددًة 
عىل أداء عبدال اإلخراجي املُقَتدر 
وإدارته  الخلوقة  وشخصيته 
راٍق  بأسلوب  اإلخراجية  للدفة 
يريح املمثلني ويحرتمهم. ختاماً 
مع  تعاونها  الفضالة  تثّمن 
«مجموعة MBC» لجهة عرض 
قنوات  عىل  أعمالها  معظم 
«شاهد»،  ومنصة   MBC
القّيمة  باإلضافة  ذلك  معتربًة 

للعمل.


