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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت املحكمـة االتحاديـة العليـا، عدم 
دستورية املادة 43 من قانون املرور، وفيما 
دعت مديرية املـرور العامة، املواطنني اىل 
مراجعة دوائر التسجيل لتجديد اجازاتهم، 
اكدت انها ستقوم باملحاسبة املشددة عىل 
اجـازات السـوق. وذكـر بيـان للمحكمة 
االتحادية تلقته ”الزوراء“: أنها ”أصدرت 
قـراراً بالدعـوى املرقمـة 42 ـ اتحادية ـ 
2020 بعـدم دسـتورية املـادة (43) مـن 
قانـون املـرور رقـم (8) لسـنة 2018“.

بعـدم  قضـت  ”املحكمـة  أن  وأضافـت 
دسـتورية املـادة (43) من قانـون املرور 
ملخالفتها أحكام دستور جمهورية العراق 
لعام 2005“. يف غضون ذلك، قالت مديرية 
املرور العامة يف بيان تلقته ”الزوراء“: إنه 
”عـىل جميع املواطنني الذيـن ال يمتلكون 
إجازات السـوق أو لديهم إجازات منتهية 
الصالحيـة، مراجعة مجمعات التسـجيل 
من أجل تجديـد إجازاتهم أو منحهم ألول 

مرة“.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن البنـك املركـزي، امس الثالثـاء، عن 
توجـه لفتـح فـروع للمصـارف العراقية 
يف تركيـا. وقـال املكتب اإلعالمـي للبنك يف 
بيـان تلقته ”الـزوراء“: إن ”محافظ البنك 
العراقـي مصطفى غالب مخيف اسـتقبل 
السـفري الرتكي يف العراق عيل رضا غوناي 
والوفـد املرافق له من املصـارف الرتكية“.

وأضاف أنـه ”جرى خـالل اللقـاء التأكيد 
عـىل رضورة تعزيـز التعـاون يف القطـاع 
املرصيف بـني البلديـن الصديقـني“. وأبدى 
مخيف ”حرص البنك املركزي العراقي عىل 
تقديم أفضل التسهيالت للمصارف الرتكية 
العاملـة يف العـراق، ورغبتـه بفتـح فروع 

للمصارف العراقية يف تركيا“.

بغداد/ الزوراء:
قـال املديـر اإلقليمـي لرشكـة فايـزر يف 
بريطانيـا، بن أوزبورن ، امس الثالثاء، إن 
دواء فـريوس كورونا سـيكون متوفر مع 
مطلـع العـام املقبـل، يف حـال حصل عىل 
موافقة السـلطات. وكانت فايزر، عمالق 
صناعة األدوية األمريكية، أعلنت األسبوع 
املـايض أن الـدواء ”باكسـلوفيد“ أظهـر 
قدرته عىل تقليل خطر نقل مرىض ”كوفيد 
19-“ إىل املستشـفيات أو الوفـاة العديـد 
من البالغني بنسـبة 89 باملئـة. وقالت إن 
بريطانيا طلبت 250 ألف وحدة من الدواء 
الجديد الذي يعالج مرىض ”كوفيد- 19“.

ورصح أوزبورن لشـبكة ”سـكاي نيوز“ 
الربيطانية إنه إثر التجارب الرسيرية التي 
أجريت عىل الدواء، فإن الرشكة تعمل مع 
السلطات الصحية حول العالم، خاصة يف 
بريطانيا بشأن إقرار الدواء الجديد.وتوقع 
املسـؤول يف رشكة فايزر أن يتم تسـجيل 
اللقاح يف األسـابيع املقبلـة، عىل أن يكون 

متاحا يف وقت مطلع عام 2022.وكشـف 
أوزبـورن عـن أن الرشكـة تعمـل بوترية 
كبـرية يف إنتـاج الـدواء، كمـا فعلـت مع 
اللقـاح، حتى تكون عىل أهبة االسـتعداد 
لتلبية الطلبات عىل الـدواء يف حال صدور 
املوافقات مـن الجهات املختصة.وأظهرت 
التجارب الرسيريـة التي أجريت عىل دواء 
”باكسلوفيد“ أن الذين تناولوه انخفضت 
دخولهم إىل املستشـفى أو الوفاة بنسـبة 
89 باملئـة بعـد شـهر مـن أخـذ الـدواء، 
مقارنـة بآخريـن تناولـوا دواًء وهميـا.
وكان هنـاك أقـل من 1 باملئـة من املرىض 
ممـن تناولـوا الـدواء بحاجـة إىل عالج يف 
املستشـفى، ولـم يمـت أي منهـم. وكان 
املشـاركون يف التجارب من أشخاص غري 
محصنـني ويعانون مـن إصابات خفيفة 
 “19 ”كوفيـد-  بمـرض  متوسـطة  إىل 
واعُتـربوا معرضـني لخطر كبري، بسـبب 
مشاكل صحية يواجهونه، بسبب السمنة 

أو مرض السكري أو أمراض القلب.

 الرباط/ متابعة الزوراء:
لعائالت  الوطنية  التنسيقية  ناشدت 
العالقني واملعتقلني املغاربة بالعراق 
السـادس  محمـد  امللـك  وسـوريا، 
التدخل لتأمني عودة أبنائها إىل أرض 
الوطن، وإنقاذهم من براثن اإلرهاب 
التفاصيـل، وجهت  والجريمـة. ويف 
التنسيقية رسالة إىل العاهل املغربي 
امللك محمد السادس، بمناسبة ذكرى 

املسرية الخرضاء، التمست منه فيها 
”العطف عـىل أبنائها املغـرر بهم يف 
العراق وسـوريا، وتأمني عودتهم إىل 
أرض الوطن“، مشـرية يف السياق إىل 
أن ”مـا قامـوا به من خطـأ لم يكن 
بنيـة الخروج عـن بيعتكم أو نقض 
عهدكم، إنما كانوا ضحايا مغرر بهم 
يف رصاع ال ناقـة لهم فيه وال جمل“.

وعـرب أفـراد مـن أرس املعتقلـني يف 

هذه الرسـالة عن ”تعلقهم بالعرش 
العلـوي، وتجديدهـم البيعـة بهـذه 
املناسـبة الوطنية“. ونقلت صحيفة 
هسـبريس عن عبـد العزيـز البقايل، 
العضو يف التنسـيقية قوله إن ”هذه 
الرسـالة املوجهـة إىل امللـك محمـد 
السـادس تأتي لتأكيد وتجديد الوالء 
لـألرسة العلويـة بمناسـبة ذكـرى 
املسـرية الخـرضاء“. ولفـت البقايل 

يف ترصيحـه إىل أن ”العائـالت ارتأت 
بهذه املناسـبة، ونظـرا لجمود امللف 
اللجنـة االسـتطالعية  بعـد تقريـر 
محمـد  امللـك  مناشـدة  الربملانيـة، 
السـادس التدخـل يف هـذا املوضوع 
أقاربها“. وتمكينها مـن اسـرتجاع 
ورأى العضو يف التنسـيقية الوطنية 
العالقني واملعتقلني املغاربة  لعائالت 
يف سوريا والعراق أن ”امللف لم يعرف 

أي تحرك إىل حد الساعة“، مشريا إىل 
أن ”معاناة املعتقلني وأرسهم تتزايد 
وتتضاعف“. وشـدد البقـايل عىل أن 
مطلب التنسـيقية يتمثل يف ”إرجاع 
النساء واألطفال الذين ال ذنب لهم“، 
الفتـا  إىل أن ”الشـباب الذين ارتكبوا 
خطأ يتطلب محاكمتهم ال يمانعون 

يف ذلك“.

الزوراء / يوسف سلمان:
الشـيعية  للقـوى  التنسـيقي  االطـار  يواصـل 
اجتماعاتـه الدورية للبحث عن مخـارج قانونية 
لتداعيـات ازمة نتائـج االنتخابـات ، فيما ترتقب 
االوساط السياسـية والشعبية االعالن رسميا عن 

النتائـج النهائيـة من قبـل املفوضيـة وصوال اىل 
املصادقـة عىل اسـماء املرشـحني الفائزين. وقال 
املرشـح عن حركة حقـوق ، املنضويـة يف االطار 
التنسـيقي عباس العرداوي لــ « الزوراء» ان « ال 
توجد حتـى االن حوارات حول تشـكيل الحكومة 

الجديدة او الشـخصيات املطروحة لشغل املنصب 
الحكومـي»، مشـريا اىل ان « االطـار التنسـيقي 
لم يرشح رسـميا اي شـخصية لحد اآلن ، بسبب 
وجـود اخفاق واضح يف معالجـة النتائج وطمأنة 
الـرشكاء». واضـاف ان «االطـار التنسـيقي لـم 

يتطرق اىل اي حديث عن تسـوية االمر، او حصول 
تفاهمات حول تشـكيل الحكومـة املقبلة»، مبينا 
ان « املتظاهرين ينتظرون اعالناً رسـمياً من قبل 

الحكومة باالستجابة اىل مطالبنا. 

بغداد/ الزوراء:
كشَف االتحاد األوروبي، عن ممارسته 
ضغوطـا عىل أكثر مـن ١٣ دولة بينها 
العـراق ، إليقـاف سـفر مواطنيها إىل 
بيالروسـيا والذي عادة ما يسـعون إىل 
دخول دول التكتل عرب رحالت محفوفة 
باملخاطر.يأتـي هـذا كاسـتجابة مـن 
بروكسل عىل ما تقول إنها حملة مدبرة 
من قبـل رئيس بيالروسـيا ألكسـندر 
لوكاشينكو تهدف إىل خلق اضطرابات 

يف االتحاد األوروبي عرب تشجيع الهجرة 
غري الرشعية عرب حدود بالده، بسـبب 
العقوبات املفروضة عىل حكومته.وقال 
املتحدث باسم املفوضية األوروبية بيرت 
سـتانو، يف إفادة صحفيـة: «هذا جزء 
مـن أسـلوب غـري إنسـاني وحقيقي 
أسلوب العصابات لنظام لوكاشينكو»، 
حسـبما نقلت وكالـة «فرانس برس».
نجحـت الجهـود األوروبيـة بالفعل يف 
دفـع العراق إىل وقـف الرحالت الجوية 

مـن بغـداد إىل مينسـك، واآلن يتسـع 
نطـاق هذه التحـركات الدبلوماسـية 
لتشـمل ١٣ دولة يمكـن أن تكون – أو 
هي كذلك بالفعل مصـدرا للمهاجرين 
عرب بيالروسيا، إىل جانب «مراقبة» ٢٠ 
دولة أخرى.وبحسـب «فرانس برس»، 
فـإن الـدول التـي اتصلـت بروكسـل 
بهـا مبـارشة هـي» مـرص والعـراق 
واألردن ولبنـان والكامريون والكونغو 
وغينيـا  الديمقراطيـة  والكونغـو 

وجورجيـا وكازاخسـتان وباكسـتان 
الـدول  وتركيا».أمـا  وطاجيكسـتان 
العرشيـن الخاضعـة للمراقبـة فهي، 
الجزائـر وأذربيجـان والهنـد وإيـران 
وساحل العاج وليبيا واملغرب ونيجرييا 
وقطر وروسـيا والسنغال والصومال 
وجنوب أفريقيا ورسيالنكا وسـوريا 
وأوزبكسـتان  واإلمـارات  وتونـس 
وفنزويال واليمن.وفقا لسـتانو، فإن 
االتحـاد األوروبـي يجهـز مجموعة 

خامسـة من العقوبات عـىل «نظام 
لوكاشـينكو»، ويحاول استكشـاف 
كل الوسـائل املمكنة املتاحة للتعامل 
مـع الوضع.قالت رئيسـة املفوضية 
أورسـوال فون دير اليـن، يف بيان، إن 
االتحـاد األوروبـي يبحث عـىل وجه 
الخصـوص كيـف يمكـن أن يعاقب 
رشكات الطريان التي تعترب «ناشطة 
يف االتجـار بالبـرش» من خـالل نقل 

املهاجرين إىل بيالروسيا.
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:
أمـرت محكمـة سـودانية، رشكات االتصـاالت 
بإعـادة خدمـة اإلنرتنـت فـوراً، ما يبطـل قرار 
السـلطات االنقالبيـة بقطـع الخدمـة منذ يوم 
25 أكتوبر/ترشين األول املـايض، تاريخ انقالب 
الجيـش بقيادة الفريق أول عبـد الفتاح الربهان 
عىل السلطة االنتقالية. وقال األمني العام لجمعية 
حماية املسـتهلك يارس مريغني عبد الرحمن: إن 
القضاء السوداني أثبت استقالليته ونزاهته من 
خالل حكم القايض طارق عبد اللطيف بمحكمة 
الخرطـوم الجزئيـة بعـودة خدمـات اإلنرتنـت، 
مشـرياً إىل أن إعـادة خدمـات اإلنرتنـت هي حق 
أصيـل للمواطن السـوداني، وليس مـن حق أي 
جهة حرمانه منها.وفيما توقع أن تنفذ رشكات 
االتصـاالت الحكم فوراً كمـا جاء يف نص الحكم، 

لـم يصدر أي تعليق عن السـلطات االنقالبية وال 
رشكات االتصال.وُيعـّد حكم املحكمة واحداً من 
طرق مناهضة الشعب السوداني لإلجراءات التي 
اتخذها قائد الجيش خالل األسـبوعني املاضيني، 
فيما دخلت نقابة العاملني بالسـلطة القضائية 
عىل خـط العصيان املدنـي بإعالنهـا الدخول يف 
إرضاب عـن العمل أمس الثالثاء واليوم األربعاء، 
وذلك يف سياق التصعيد ضد انقالب الجيش بقيادة 
عبـد الفتاح الربهـان. كما أعلنت نقابة أسـاتذة 
جامعـة الخرطوم تنظيم وقفـة احتجاجية ضد 
االنقالب، امس الثالثاء، مع مواصلة اإلرضاب عن 
العمل، فيما أصدر تجمع ”املهنيني السـودانيني“ 
جداول التصعيد الثوري التي تتواصل بمشـاركة 

األجسام املهنية والنقابية والعمالية،

تونس/ متابعة الزوراء:
تجـددِت املواجهـات بني قوات الرشطـة ومحتجني يف 
بلـدة عقـارب من محافظـة صفاقس جنـوب البالد، 
امـس الثالثاء، عىل خلفية قرار السـلطات إعادة فتح 
مكـب للنفايات باملنطقة، لحل أزمة تراكم القمامة يف 
املحافظة، فيما أفادت قناة ”نسـمة“ التونسـية بأن 
”قوات األمن قد بدأت باالنسـحاب من مدينة عقارب 
يف واليـة صفاقس.وعـاد محتجون رافضـون إلعادة 
فتـح مكب النفايات، إىل الخروج امس ، يف مظاهرات، 
نددوا من خاللها بقرار السـلطات اسـتئناف نشـاط 
املكـّب، وذلك بعد ليلة سـاخنة مـن املواجهات بينهم 
وبني قـوات األمن.هذا وأصدر االتحـاد العام التونيس 
للشغل بيانا، قرر فيه اإلرضاب العام بالقطاعني العام 
والخـاص، احتجاجـا عىل األحـداث يف مدينة عقارب.

وحّمل االتحاد العام التونيس للشـغل، وزارة الداخلية 
مسـؤولية التدخل األمني ”الوحـيش“ يف عقارب.هذا 
واندلعت مناوشات جديدة بني الطرفني، استخدم فيها 
املتظاهـرون الغاضبـون الذين قامـوا بغلق الطرقات 
أمام شـاحنات الفضالت، الحجارة، بينما اسـتعملت 
الرشطة القنابل املسـيلة للدمـوع لتفريقهم، قبل أن 
تنسـحب، كما شـهدت املدينة شـلال تاما يف الخدمات 
العامة وتوقـف ملظاهر الحياة اليوميـة، بعد غلق كل 
املؤسسـات واملرافق اإلداريـة العمومية والخاصة عن 
العمـل مـع غلـق كل املحـالت واملقاهي.مـن جانبها 
أفادت قناة ”نسـمة“ التونسـية بأن ”قوات األمن قد 
بدأت باالنسحاب من مدينة عقارب يف والية صفاقس، 

بعدما تجددت املواجهات صباح امس الثالثاء“.
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b„ÎäÏ◊@áö@pbyb‘‹€a@âÇdi@Új‹�€a@‚ç‹Ì@äaã”@ÜÏuÎ@‚á«@pá◊c

الزوراء/ حسني فالح:
حددت وزارة الرتبية اسباب نقص 
مناهـج الكتب يف بعـض املدارس، 
وفيمـا رجحت حسـم امللف خالل 
االيـام املقبلـة بعـد طباعـة كتب 
جديـدة، اكـدت عـدم وجـود قرار 
يجـرب الطلبة عـىل اخـذ اللقاحات 

ضد فريوس كورونا.
وقال املتحدث باسـم وزارة الرتبية 
حيـدر فـاروق يف حديـث خـاص 
بعـض  هنـاك  ان  لـ“الـزوراء“: 
ادارات املـدارس لـم تقـم بتوزيـع 
الكتـب بشـكل كامـل اىل الطلبـة، 
لوجود عدة اسـباب منها ان العام 
الـدرايس بـدأ بعد عـام ونصف من 
التحـوالت بـني الـدوام الحضوري 
والتعليـم االلكرتونـي وكذلـك قلة 
التخصيصات املالية لوزارة الرتبية 
ولم تقم الوزارة بطباعة اي منهج 
درايس خالل الفرتة املايض، لذلك من 
الطبيعي يحصل بعض االشـكاالت 
الرتبويـة. العمليـة  تعيـق  التـي 
واضـاف: ان ادارات املـدارس عادة 
توزع مناهـج الكتب يف السـنوات 
السـابقة باالعتماد عىل نسـبة من 
الطالـب ونسـبة  املسـرتجع مـن 
اخرى من الكتب الجديدة، اال ان يف 
هذا العام املسرتجع كان قليال و ال 

يفي بالغـرض وعدم وجود طباعة 
جديدة، والسيما ان بلد مثل العراق 
فيـه الكثافـة السـكانية يف تزايـد 
مسـتمر فيحتـاج اىل تخصيصات 
لسـد  املناهـج  لطباعـة  سـنوية 
النقـص الحاصـل منهـا. واشـار 

فـاروق اىل ان وزارة الرتبيـة قامت 
باحالـة طباعة الكتـب اىل املطابع 
حيث تعمل املطابـع حاليا ليال مع 
نهار وبكامـل طاقاتهـا االنتاجية 
مـن اجل طباعـة الكتـب وتجهيز 
املـدارس باملناهج الجديدة ، مؤكدا 

انه خالل االيام املقبلة سيتم حسم 
هـذا امللف مـن خالل سـد النقص 
الدرايس. واوضح  الحاصل باملنهج 
فـاروق، ان ادارات املـدارس عندما 
تطلب مـن الطالـب رشاء املناهج 
من السوق عىل الطالب ان يبلغ عىل 

تلك االدارة ويعطي اسـم املدرسـة 
التخاذ االجراء الـالزم، اال ان هناك 
ربمـا معلـم او مدرس تفـوه بهذا 
الكالم من ذاته وبشـكل شـخيص 
فهذا ال يحسـب عىل وزارة الرتبية، 
بمكانتـه  املعلـم  اليـوم  مضيفـا: 
والجميع يحرتمه والكل ينحني اليه 
حبا وتقديرا، لكن يف بعض االحيان 
ترصفـات  هنـاك  تكـون  عندمـا 
فرديـة من شـخص فهـذا ترصف 
شـخيص فردي ال ترصف معلم او 
تربوي.وبـني ان هـذه االشـكالية 
التـي حصلت اذا ما اردنـا الحديث 
الحضـوري  الـدوام  عـودة  حـول 
بعـد عـام ونصـف البـد ان تكون 
هناك اشـكاالت وبعـض املعرقالت 
واضافـة اىل ذلك يمكـن للطالب ان 
يشاركنا يف هذا االشكالية. وبشأن 
ملـف تلقيح الطلبة يف املدارس قال 
املتحـدث باسـم وزارة الرتبيـة ان 
ملف التلقيح من اختصاص وزارة 
الصحـة ، اال ان قرار تلقيح الطلبة 
هـو حكومـي يصدر مـن الجهات 
العليـا يف الحكومـة وتكـون بكتب 
وخطابات رسـمية ، الفتا اىل انه اىل 
االن ال يوجـد قـرار حكومـي يجرب 
الطلبة عىل اخـذ اللقاحات من 12 

سنة فما فوق.
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بغداد/ الزوراء:
إرهابي  قتل  الثالثاء،  امس  بغداد،  قيادة عمليات  أعلنْت 
يرتدي حزاماً ناسفاً، يف الطارمية شمايل بغداد. وذكر بيان 
وبتنسيق  نوعية  «بعملية  أنه  «الزوراء»:  تلقته  للقيادة 
وأمن  استخبارات  قسم  مع  املستوى  عايل  استخباري 
عمليات بغداد وجهاز األمن الوطني، وعىل ضوء معلومات 
دقيقة تمكنت قوة مشرتكة من استخبارات اللواء (٥٩) 
فرقة املشاة السادسة ومفرزة من األمن الوطني (مكتب 
بإمرة  (الطارمية)  الشعبي  الحشد  شمايل بغداد) وفوج 
حزاماً  يرتدي  إرهابي  قتل  من  اللواء،  آمر  الركن  العقيد 
شمايل  العكييل)  (بستان  الطارمية  منطقة  يف  ناسفاً، 

بغداد، بعد متابعته ورصد تحركاته». 

@ámãÌ@äbzn„a@›n‘fl
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بغداد/ الزوراء:
وافـَق مجلس الـوزراء، عىل توصيـات اللجنة 
املتخصصة بوضع الحلول إلنجاز املستشفيات 
العامـة، فيمـا خـول خـول رشكـة النفـط 
الوطنيـة للتفـاوض مـع شـيفرون العامليـة 
لتطويـر حقـول يف النارصية.وقـال املتحدث 
باسـم مجلس الوزراء حسـن ناظم يف املؤتمر 
الصحفـي األسـبوعي تابعتـه «الـزوراء»: إن 
«الحكومة اتخذت الحكمة والهدوء يف مواجهة 
التحديات»، الفتا إىل أن «التضامن الذي شهده 
العـراق مؤخـراً أظهـر حجـم القبـول الدويل 
واإلقليمي واملحيل للحكومة واسرتاتيجياتها».

وأشـار إىل أن «وكيـل وزيـر الصحـة أكـد أن 
جائحـة كورونـا تشـهد انحسـاراً تزامناً مع 
زيـادة أعـداد امللقحـني»، مبينـا أن «مجلس 

الوزراء خـول وزارة الصحة لجلـب املزيد من 
لقاحات كورونا».ولفـت إىل أن «املوارد املائية 
وضعـت خططاً ملواجهة الشـّح املائي تضمن 
توفري املياه للمواطنـني واملزارعني»، موضحا 
أن «مجلـس الـوزراء وّجـه املحافظـني بمنع 
التجـاوزات عىل الحصـص املائيـة التي تؤثر 
سلباً عىل املدن الجنوبية».وأضاف، أن «مجلس 
الوزراء وافق عىل توصيات اللجنة املتخصصة 
بوضع الحلـول إلنجاز املستشـفيات العامة، 
فيما خول رشكة النفط الوطنية للتفاوض مع 
شيفرون العاملية لتطوير حقول يف النارصية»، 
مؤكدا أن «تطوير الحقول يف النارصية سيوفر 
فرص عمل كبرية وسـيدخل تقنيات متطورة 

لإلنتاج النفطي».

bÌäÏéÎ@÷aã»€a@¿@\·Ëi@äãÃæa^@·Ëˆb‰ic@Û‹«@—�»€a@ëÜbè€a@á‡´@Ÿ‹æa@áíb‰m@ÚÓiãÃfl@p˝ˆb«

الزوراء/مصطفى فليح :
يف  املستجد  كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف  الثالثاء،  امس   ، الصحة  وزارة  اعلنت 
العراق، فيما اكدت تسجيل ١١١٦ اصابة جديدة و٢٧ حالة وفاة وشفاء ١٥٢٤ حالة. وذكرت 
الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: ٢٠٦٩٣، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية: ١٥٩٧٧٥٣٨، مبينة انه تم تسجيل ١١١٦ اصابة جديدة و٢٧ حالة 
وفاة وشفاء ١٥٢٤ حالة.واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: ٢٠١٧٨٢٣ (٩٧٫٧٪)، بينما 
عدد حاالت االصابات الكيل: ٢٠٦٥١٢٧، اما عدد الحاالت التي تحت العالج: ٢٣٩٠٥، يف حني 
ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: ١٦٦، وعدد حاالت الوفيات الكيل: ٢٣٣٩٩، الفتة اىل 

ان عدد امللقحني ليوم امس: ١٠٥٩٨١، ليصبح عدد امللقحني الكيل: ٦٣٥٣٦٠٧.
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بغداد/ الزوراء:

عدم  العليا،  االتحادية  املحكمة  أعلنت 

وفيما  املرور،  قانون  من   43 املادة  دستورية 

اىل  املواطنني  العامة،  املرور  مديرية  دعت 

اجازاتهم،  لتجديد  التسجيل  دوائر  مراجعة 

عىل  املشددة  باملحاسبة  ستقوم  انها  اكدت 

اجازات السوق.

تلقته  االتحادية  للمحكمة  بيان  وذكر 

بالدعوى  قراراً  ”اصدرت  أنها  ”الزوراء“: 

املرقمة 42 ـ اتحادية ـ 2020 بعدم دستورية 

(8) لسنة  املرور رقم  (43) من قانون  املادة 

.“2018

وأضافت أن ”املحكمة قضت بعدم دستورية 

املادة (43) من قانون املرور ملخالفتها أحكام 

دستور جمهورية العراق لعام 2005“.

العامة  املرور  مديرية  قالت  ذلك،  غضون  يف 

جميع  ”عىل  إنه  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف 

السوق  إجازات  يمتلكون  ال  الذين  املواطنني 

أو لديهم إجازات منتهية الصالحية، مراجعة 

مجمعات التسجيل من أجل تجديد إجازاتهم 

أو منحهم ألول مرة“.

بغداد  يف  املرورية  ”مفارزنا  أن  وأضافت 

عىل  املشددة  باملحاسبة  ستقوم  واملحافظات 

اإلجازات“.

لسنة   8 املرقم  املرور  ”قانون  أن  وتابعت 

2019 اقتىض بتوفر الرشوط االتية للحصول 

عىل اجازة السوق:

املادة 21

يشرتط ملن يمنح اجازة السوق ما يأتي :

اوال : رشط العمر وفقا ملا يأتي :

 ) ) و  أ   ) بلوغ (18) سنة لالجازة فئات  ا – 

والبكم  الصم  وفئة  هـ)  و(  للمعوقني   ( د 

(خاصة) .

ب -   بلوغ ( 20 ) عاما لالجازة فئتي ( ب ) 

و (و ) .

ج – بلوغ ( 25 ) عاما لالجازة فئة ( ج ) .

د – بلوغ ( 16 ) عاما لالجازة فئة ( ز ) .

لجنة  من  بتقرير  ونفسياً  صحياً  الئق  ثانيا: 

للقيادة،  الطبية  لياقته  تثبت  مختصة  طبية 

مع جواز ذلك يف حالة ارتداء نظارة طبية او 

وضع عدسة الصقة تصحح النظر بما يجعله 

مطابقا ملتطلبات اللياقة الطبية .

ثالثا: ان يجتاز االختبار الفني يف قيادة املركبة 

وقواعد السري واملرور .

رابعا: ان يجتاز اختبارا عمليا بقيادة املركبة 

عىل وفق نوع االجازة .

قيادة  من  ممنوع  غري  يكون  ان  خامسا: 

املركبات بموجب حكم قضائي.

الزوراء / يوسف سلمان:

للقوى  التنسيقي  االطار  يواصل 

الشيعية اجتماعاته الدورية للبحث 

عن مخارج قانونية لتداعيات ازمة 

ترتقب  فيما  االنتخابات،  نتائج 

والشعبية  السياسية  االوساط 

االعالن رسميا عن النتائج النهائية 

اىل  وصوال  املفوضية  قبل  من 

املرشحني  اسماء  عىل  املصادقة 

الفائزين .

 ، حقوق  حركة  عن  املرشح  وقال 

املنضوية يف االطار التنسيقي عباس 

العرداوي لـ“ الزوراء ” ان ” ال توجد 

تشكيل  حول  حوارات  االن  حتى 

الشخصيات  او  الجديدة  الحكومة 

الحكومي  املنصب  املطروحة لشغل 

”، مشريا اىل ان ” االطار التنسيقي 

لم يرشح رسميا اي شخصية لحد 

اآلن ، بسبب وجود اخفاق واضح يف 

معالجة النتائج وطمأنة الرشكاء“.

لم  التنسيقي  ”االطار  ان  واضاف 

تسوية  عن  حديث  اي  اىل  يتطرق 

حول  تفاهمات  حصول  او  االمر، 

تشكيل الحكومة املقبلة ”، مبينا ان 

” املتظاهرين ينتظرون اعالناً رسمياً 

اىل  باالستجابة  الحكومة  قبل  من 

املطالب  ستتجه  وبخالفه  مطالبنا، 

النتائج، وقد ثبت لدينا ان  الغاء  اىل 

هناك تغيريا يف الصناديق“.

للنتائج  رفض  ”حالة  ان  واوضح    

جاءت بشكل علني واملطالبة بالعد 

الجماهري  الن  اليدوي،  والفرز 

الناخبة تقف مع مرشحيها، وتريد 

ان تحافظ عىل اصواتها، ما دفعها 

للتظاهر، ووقوفها يف حالة اعتصام 

اليصال الصوت اىل املفوضية“.

حقوق  حركة  عن  املرشح  واكد 

العد  باعادة  ”طالبنا  ان   ،

نطالب  واليوم  والفرزمسبقاً، 

تالعب  لوجود  النتائج،  بالغاء 

ولهذا  الصناديق،  يف  حقيقي 

باالستجابة  ملزمة  املفوضية 

اىل  الفتا  العراقي“،  الشارع  الرادة 

ان ”املراهنة عىل عامل الوقت من 

دفعتنا  التي  هي   ، املفوضية  قبل 

بعد  النتائج،  بالغاء  املطالبة  اىل 

التالعب  عن  ترسيبات   وجود 

بالتصويت ”.

لجوء  عزم  تحالف  رجح   ، باملقابل 

القوى السياسية اىل القضاء  بعض 

العليا   املفوضية  ارصار  حالة  يف 

اعادة  طلب  رفض  عىل  لالنتخابات 

فرز االصوات يدويا .

فارس  التحالف  عن  املرشح  وقال 

ان   ، صحفي  ترصيح  يف   ، الفارس 

والفرز  العد  عملية  إجراء  عدم   ”

اليدوي لكافة محطات االقرتاع دليل 

وتزوير“،  تالعب  حاالت  وجود  عىل 

مفوضية  ارصار   ” ان  إىل  مشريا  

اليدوي  العد  رفض  عىل  االنتخابات 

السياسية  الكتل  بعض  سيضطر 

ملف  لحسم  القضاء  اىل  للذهاب 

الطعون والشكاوى ”.

تريد  ال  املفوضية   ” ان  واضاف 

والفرز  العد  إجراء  نحو  الذهاب 

التالعب  فضح  خشية  اليدوي 

 ،” الناخبني  باصوات  والتزوير 

األصوات  فرز  ”عملية  ان  مبينا 

يدويا لجميع محطات االقرتاع قد ال 

تستغرق اسبوعا واحدا“.

بغداد/ الزوراء:
رئيس  العراقيني  الصحفيني  نقيب  َنعى   
الالمي  مؤيد  العرب  الصحفيني  اتحاد 
استقبل  فيما  الشمري،  باسم  الصحفي 
الدويل.وقال  بغداد  مطار  يف  جثمانه 
تابعته  ”تويرت“  عىل  له  تغريدة  يف  الالمي 
محافظة  وفقدت  فقدنا  ”الزوراء“: 
العراقية  الصحفية  واألرسة  واسط 
الزميل الصحفي باسم الشمري احد ابرز 
اجرى  ان  بعد  وعطاء  خلقا  الصحفيني 
التي  املضاعفات  اثر  القلب  يف  جراحة 

االخرية.... الفرتة  بمعاناته خالل  تسببت 
اهله  والهم  رحمته  بواسع  الله  تغمده 
وزمالءه الصرب والسلوان ..انا لله وانا اليه 
راجعون.اىل ذلك، استقبل نقيب الصحفيني 
العرب  الصحفيني  اتحاد  رئيس  العراقيني 
الشمري   الالمي  ونائبه جبار طراد  مؤيد 
واسط  يف  الصحفيني  نقابة  فرع  ورئيس 
يف  الشمري  باسم  الراحل  الزميل  جثمان 
مطار بغداد الدويل مدير مكتب وكالة نينا 
عن  ممثلني  وبحضور  واسط  يف  لالنباء 

إدارة رشكة الخطوط الجوية العراقية.

بغداد/ الزوراء:
فيما  القادمة،  لأليام  البالد  يف  الطقس  حالة  عن  الثالثاء،  امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنت 
توقعت تساقط أمطار مع ارتفاع يف درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة، تلقته ”الزوراء“: أن 
”طقس يوم االربعاء سيكون صحواً يتحول تدريجياً اىل غائم جزئي واىل غائم أحياناً يف املنطقة 
فيما  البالد،  مناطق  جميع  يف  السابق  لليوم  مقاربة  فستكون  الحرارة  درجات  أما  الشمالية، 
ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة اىل معتدلة الرسعة (20-10) كم/س تتحول تدريجياً اىل 
جنوبية رشقية خفيفة اىل معتدلة الرسعة(20-10) كم/س يف املنطقتني الوسطى والجنوبية، 
ومتغرية االتجاه خفيفة الرسعة (10-5) كم/س تتحول تدريجياً اىل جنوبية رشقية خفيفة اىل 
معتدلة الرسعة (20-10) كم/س يف املنطقة الشمالية من البالد“. وأضاف البيان أن ”طقس 
اىل غائم جزئي يف املنطقة الوسطى، بينما سيكون غائماً جزئياً  يوم الخميس سيكون صحواً 
وأحياناً يكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر يف االقسام الجبلية من املنطقة الشمالية، 
أما  يف االقسام الرشقية منها،  الجنوبية صحواً ويكون غائماً جزئياً  املنطقة  وسيكون طقس 
الرياح  البالد، فيما ستكون  السابق يف جميع مناطق  لليوم  الحرارة فستكون مقاربة  درجات 
البالد“.وأشار  اىل معتدلة الرسعة (20-10) كم/س يف جميع مناطق  جنوبية رشقية خفيفة 
اىل أن ”طقس يوم الجمعة سيكون صحواً اىل غائم جزئي يف املنطقة الوسطى، بينما سيكون 
صحواً مع بعض الغيوم يف املنطقة الشمالية، وسيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً يف املنطقة 
فيما  البالد،  مناطق  جميع  يف  السابق  لليوم  مقاربة  فستكون  الحرارة  درجات  أما  الجنوبية، 
ستكون الرياح جنوبية رشقية خفيفة اىل معتدلة الرسعة(20-10) كم/س يف االقسام الوسطى 
البالد“. الشمايل من  القسم  الرسعة (10-5) كم/س يف  االتجاه خفيفة  ، ومتغرية  والجنوبية 
ولفت اىل أن ”طقس يوم السبت املقبل سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً يف املنطقتني الوسطى 
والجنوبية، وصحواً مع بعض الغيوم يف املنطقة الشمالية، أما درجات الحرارة فسرتتفع قليالً يف 

املنطقة الوسطى، وستكون مقاربة لليوم السابق يف املنطقتني الشمالية والجنوبية.

الرشوط  التالية :-
١- يتـم تقديـم العروض وفقا للوثائق القياسـية ويف حال عدم التزام مقدم العطاء يف تطبيق الوثيقة القياسـية بكافة اقسـامها فأنه سـيتم 

استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم.
٢- يلتزم مقدموا العطاء بملئ القسـم الرابع من الوثيقة القياسـية والخاص باستمارات العطاء والذي يكون بصيغة (word) ثم تقدم ورقياً 
بعـد ختمهـا بالختم الحـي الخاص بالرشكة املقدمة للعطـاء مع الوثائق املكونة للعطاء وبخالف عدم االلتزام يتم اسـتبعاد العطاء وحسـب 

التعليمات.
٣- يتـم بيـع مواصفات الطلبية بمبلغ ٢٥٠,٠٠٠ مائتان وخمسـون الف دينار عراقي غري قابل للرد او تحويـل ذلك املبلغ اىل املرصف الخاص 
لرشكتنـا (مـرصف الرافدين) الفرع الرئييس ورقم الحسـاب هو(٩٠٩٥٦) اال يف حالة الغاء الطلبية من قبـل رشكتنا يعاد املبلغ اىل املجهز بعد 

تقديم طلب من قبله.
٤- عىل الرشكات الراغبة باملشاركة (اجنبية، عربية، عراقية) تقديم كافة املستمسكات االصولية والقانونية الخاصة بالرشكة (شهادة تأسيس 
حديثة ونافذة ومصدقة حسب االصول من السفارة او القنصلية او امللحقية التجارية العراقية يف بلد الرشكة، ومن مسجل الرشكات للرشكات 
العراقيـة، بـراءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب تتضمن الرقم الرضيبي، وان يكون الحد االدنى لرأس مال الرشكة (٢٠٠٠٠٠٠)اثنان 
مليـون دينـار عراقي وال يقل الحـد االدنى لرأس مال الرشكة املحدودة عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينـار وال يقل الحد االدنى لبقية الرشكات عن 
(٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار عراقي  -الهوية التجارية النافذة) مع تقديم االعمال املماثلة صادرة من قبل جهات التعاقد املعنية قبل رشاء 

الطلبية او ترافق مع العرض املقدم يف حال تقديمها سابقاً، بخصوص الرشكات الغري عراقية فيتطلب تقديم احدى املستمسكات التالية:-
-نسخة واضحة من شهادة تأسيس الرشكة مصادق عليها اصوليا من ملحقياتنا التجارية يف بلد التأسيس مع نسخة مرتجمة باللغة العربية 

لشهادة تأسيس الرشكة من مكتب او جهة معتمدة ومتخصصة .
-نسخة واضحة من قرار تسجيل فرع او مكتب تمثيل الرشكة يف العراق صادر عن دائرة تسجيل الرشكات (مصادق اصوليا).

٥- يتم فتح العروض (يف اليوم الذي ييل تاريخ الغلق)ويف حالة مصادفة عطلة تؤجل اىل اليوم التايل وباالمكان حضور ممثيل الرشكات اىل مقر 
رشكتنا عند الساعة العارشة من اليوم الذي ييل تاريخ الغلق واملثبت يف الفقرة (٣٠) ادناه.

٦- يتم تقديم االسعار بعملة الدوالر-يورو-دينار عراقي(DDP + بوليصة تأمني لصالح رشكتنا واصل بغداد/مخازن مصفى الدورة) وتكون 
االسعار نهائية وغري قابلة للتفاوض ورشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ االسعار.

٧- يتم تقديم العرض بظرف مثبت عليه رقم املناقصة وعنوانها وتاريخ الغلق وموقع من قبل املدير العام او املدير املفوض مع تثبيت االسـم 
الكامل وعليه ختم الرشكات يف الصندوق الخاص يف اسـتعالمات رشكتنا تقبل العروض التي ترسـل مغلفة بالربيد او D.H.L وتهمل العروض 

التي ترد بعد تاريخ الغلق او عن طريق الربيد االلكرتوني.
٨- يجـب تحديـد فرتة نفاذية العرض وتثبيتها عىل الظرف الخاص بالعرض وكذلك تحديد تاريخ نفاذية التأمينات االولية يف العرض ويجب ان 

ال تقل مدة نفاذ العروض عن         (١٢٠يوماً).
٩- ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء مع املرفقات .

١٠- يتم تقديم تأمينات اولية من قبل مقدم العطاء او من احد املساهمني يف الرشكة وحسب التعليمات وترفق مع العروض عىل شكل (خطاب 
ضمان او صك مصدق او سـفتجة) نسـخة اصلية صادرة من احد املصارف العراقية الواردة يف صفحة رقم (٥) من الوثائق القياسـية وكافة 
فـروع املصـارف االجنبيـة العاملة يف العراق وترفق مع الوثيقة القياسـية وتطلق هذه التأمينات يف حالة –عدم احالـة الطلبية عليكم وتهمل 
العـروض التي لم ترفق بها التأمينـات االولية.ترفض التأمينات االولية الصادرة من املصارف العراقيـة الواردة يف صفحة رقم(٥) من الوثيقة 

القياسية ويجب ان تكون هذه التأمينات نافذة ملدة ال تقل عن (١٢٠) يوماً وتهمل العطاءات اذا كانت التأمينات عىل شكل سويفت. 
١١- تحديد فرتة التنفيذ بااليام وال يجوز تثبيت عبارة (من-اىل).

١٢- تفـرض غرامـة تأخرييـة عىل املجهز اليتجاوز حدها األعىل نسـبة ١٠٪ من مبلغ عقد يف حالة عدم تجهيز املـواد بفرتة التجهيز املثبتة يف 
العقد.

١٣- تقدم التأمينات النهائية عىل شـكل خطاب ضمان حسـن تنفيذ (حرصا) للعقد بنسبة (٥٪)خمسـة من املئة من مبلغ العقد بعد التبليغ 
بكتاب اإلحالة وقبل توقيع العقد ومن احد املصارف الواردة يف الفقرة رقم (٩) خالل مدة ال تتجاوز (١٤) يوما ويف حالة التأخر،  تهمل اإلحالة 
ويحـال املجهـز إىل لجنة الناكلني. وتبقى الكفالـة نافذة ملدة العقد أو تمديده عند  تمديد فرتة التجهيز او لحـني انتهاء فرتة الضمان، يف حالة 
وجود (فرتة ضمان) تطلق كفالة حسـن األداء بعد اسـتالم املواد كاملة ومطابقة للمواصفات وبعد انجاز املجهز كافة التزاماته املنصوصة يف 

العقد وبخالفه سـيتم مصادرتها من قبل رشكتنا.

١٤- الشـحن للمواد دفعة واحدة ( تم حجز نسـبة (١٠٪) من قيمة العقد الكلية ( للمبالغ املتحققة ) التعاد اىل املجهز إال بعد جلب براءة ذمة 
من الهيئة العامة للرضائب وخالل ٣٠ يوم من انجاز العمل وبخالفه يتم ارسـالها اىل الهيئة املذكورة) الشـحن للمواد عىل شـكل دفعات ( يتم 
حجز نسـبة (٢٫٧٪ من كل دفعة ( للمبالغ املتحققة ) لكون تسـديد املسـتحقات عىل شـكل دفعات ويتم حجز نسبة (١٠٪) من قيمة الدفعة 
االخـرية التعـاد اىل املجهز إال بعـد جلب براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب وخالل ٣٠ يوم من انجاز العمل وبخالفه يتم ارسـالها اىل الهيئة 

املذكورة).
١٥- تستقطع نسبة (٠٫٠٠٣) من مبلغ العقد کرسم طابع. 

١٦- يتم اسـتقطاع مبلغ (٢٥٠٠٠) الف دينار عراقي ملرة واحدة  خالل السـنة من الرشكات العراقية او املسـجلة يف العراق نظري اسـتحصال 
صحة صدور من غرفة تجارة بغداد.

١٧- للمـواد الكيمياوية حرصا سـيتم اسـتقطاع مبلغ اجازة االسـترياد بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده مـن وزارة التجارة (الرشكة 
العامة للمعارض والخدمات التجارية).

١٨- االلتزام بتقديم شـهادة املنشـأ من الرشكة املصنعة للمواد فاتورة بيع ووثيقة التأمني باسـم املجهزين وتكون مصدقة من قبل امللحقية 
التجارية العراقية او السفارة يف الخارج سواء كان (بلد املنشأ او بلد املجهز ام يف بلد الشحن). 

١٩- سـيتم اسـتقطاع مبلـغ االجور البينية بعد اصـدار العقد بموجب ما يتم تحديده مـن قبل وزارة الصحة والبيئة بالنسـبة لطلبيات املواد 
الكيمياوية .

٢٠- ال يجوز ملقدم العطاء شطب أي بند من بنود مستندات املناقصة او اجراء أي تعديل فيها مهما كان نوعه.
٢١- منشـأ املـواد ينبغي أن يحدد يف العرض ويكون من ضمن املناشـئ املطلوبة وثابت (لن يتغري ألي سـبب كان) مـع تحديد طريقة وميناء 

الشحن ونقطة الدخول.
٢٢- يقـوم املجهـز بتثبيـت عنوانه الكامل (الدولة - املدينة - الشـارع - البناية - العنوان الربيدي والهاتف) واسـم املدير العام للرشكة او من 

يخولهم يف العروض واملراسالت وبشكل واضح ورسمي وبخالفه يهمل العرض.
٢٣- - تقديـم كتـاب تخويـل من الرشكات املصنعـة مصدقة من وزارة الخارجية او السـفارة أو القنصلية او امللحقية التجارية يف بلد املنشـأ 

(نسخة اصلية) وحسب التعليمات لطلبيات (تجهيز املواد املتخصصة).
٢٤- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نرش اإلعالن مقدارها ( ١٥٠ دوالر ).

٢٥- تطبيق القوانني والتعليمات املعمول بها يف العراق يف حالة وقوع منازعات او يف كل ما لم يرد به نص ويكون النزاع خاضعا لوالية القضاء 
العراقي مع تطبيق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧بأن املستحقات املالية ترتتب لرشكتنا بذمة الطرف اآلخر.

٢٦- يف طلبيات املواد الكيمياوية يجب ان تقدم النماذج خالل فرتة الغلق (مع العرض) وخالف ذلك لرشكتنا الحق يف اهماله.
٢٧- يتوجـب عـىل الرشكات التي ترغب باملشـاركة يف اي طلبيـة والتي تطلب أي معلومـات فنية رشاء الطلبية ويتم ارفـاق وصل الرشاء مع 
الرسـالة وقبل مدة مناسـبة من تاريخ الغلق وسـتقوم رشكتنا بتحديد تاريخ انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عن استفسـارات املشـرتكني يف 

املناقصة وقبل موعد اليقل عن (٧) ايام من تاريخ غلق املناقصة وسيكون يوم ٢٠٢١/١١/٩.
٢٨- ان املواد سـوف تعترب غري مطابقة للمواصفات عند ورود مسـتندات الشحن غري مطابقة لرشوط العقد أو لرشوط االعتماد (يف حال عدم 

قبول الطرف األول للخالفات يف مستندات الشحن).
٢٩- تاريخ الغلق السـاعة (١) بعد الظهر ليوم ١٦ / ١١ /٢٠٢١ .

٣٠- كافة االجراءات لطلبيات الرشاء خاضعة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والضوابط والتعديالت.
٣١- سيتم استبعاد العطاء الذي يزيد مبلغه بنسبة ٢٠٪ فأكثر عن الكلفة التخمينية املخصصة الغراض االحالة.

٣٢- للرشكات العراقية سوف يتم اعتماد سعر الرصف (١٤٥٠) دينار عراقي لكل دوالر امريكي.
٣٣- سـيتم اسـتقطاع ( ١٠٠٠ دينار) الف دينار عراقي لغرض بناء مدارس ورياض اطفال.

 مالحظة: يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني :۔
www.oil.gov.iq 

www.mrc.oil.gov.ig
مع التقدير

د.عائد جابر عمران
وكيل  املدير العام
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تونس/ متابعة الزوراء:
تجددِت املواجهات بني قوات الرشطة 
ومحتجني يف بلدة عقارب من محافظة 
صفاقس جنوب البالد، امس الثالثاء، 
عىل خلفية قرار السلطات إعادة فتح 
مكـب للنفايات باملنطقـة، لحل أزمة 
تراكـم القمامـة يف املحافظـة، فيمـا 
أفادت قناة ”نسـمة“ التونسـية بأن 
”قوات األمن قد بدأت باالنسحاب من 

مدينة عقارب يف والية صفاقس.
وعاد محتجـون رافضون إلعادة فتح 
مكب النفايـات، إىل الخروج امس ، يف 
مظاهرات، نـددوا من خاللهـا بقرار 
السـلطات اسـتئناف نشـاط املكـّب، 
وذلك بعد ليلة سـاخنة من املواجهات 

بينهم وبني قوات األمن.
هذا وأصـدر االتحـاد العـام التونيس 
للشـغل بيانا، قرر فيه اإلرضاب العام 
بالقطاعني العام والخاص، احتجاجا 

عىل األحداث يف مدينة عقارب.
وحّمل االتحاد العام التونيس للشـغل، 
التدخـل  مسـؤولية  الداخليـة  وزارة 

األمني ”الوحيش“ يف عقارب.
هـذا واندلعـت مناوشـات جديدة بني 

الطرفني، اسـتخدم فيها املتظاهرون 
الغاضبون الذين قاموا بغلق الطرقات 
أمام شـاحنات الفضـالت، الحجارة، 
القنابـل  بينمـا اسـتعملت الرشطـة 

املسـيلة للدمـوع لتفريقهـم، قبل أن 
تنسـحب، كما شـهدت املدينة شـلال 
وتوقـف  العامـة  الخدمـات  يف  تامـا 
ملظاهر الحياة اليوميـة، بعد غلق كل 

املؤسسات واملرافق اإلدارية العمومية 
والخاصـة عـن العمـل مع غلـق كل 

املحالت واملقاهي.
مـن جانبهـا أفـادت قناة ”نسـمة“ 

التونسـية بأن ”قوات األمـن قد بدأت 
باالنسـحاب مـن مدينـة عقـارب يف 
تجـددت  بعدمـا  صفاقـس،  واليـة 
املواجهـات صبـاح امـس الثالثـاء“.

وأشـارت ”نسـمة“ إىل أن ”املحتجني 
قـد عمدوا، إثر انسـحاب قوات األمن، 
إىل حـرق مقر مركز الحـرس الوطني 
باملدينة“، ونرشت مقطع فيديو لهذه 

التطورات.
كما شـهدت معتمدية عقـارب غرب 
تونـس)  (وسـط  صفاقـس  مدينـة 
احتقانـا كبريا بعد قـرار وزارة البيئة 
استئناف نشاط املصب املراقب بالقنة 
للحد مـن املخاطر الصحيـة والبيئية 
واالقتصاديـة الكبـرية بالواليـة عـىل 

خلفية أزمة النفايات.
وتدخلت الوحدات األمنية باسـتعمال 
لتفريـق  للدمـوع  املسـيل  الغـاز 
املتظاهرين الذين قاموا برشـق األمن 
بالحجارة وسط حالة من الكر والفر.

ومسـاء االثنني، طالـب الرئيس قيس 
سـعيد وزيـر الداخليـة توفيق رشف 
الديـن يف بالتدخل الفـوري لوضع حد 

لألوضاع السائدة.

كما أعلنت وزارة البيئة يف وقت سابق 
إعـادة فتـح املصـب للحـد مـن أزمة 
تراكـم أطنان مـن النفايـات املنزلية 
منذ أسـابيع يف صفاقس وباتت تهدد 

بكارثة بيئية يف الوالية.
قضائيـا  حكمـا  أن  بالذكـر  جديـر 
صـدر منـذ 2019 بغلـق املصـب بعد 
احتجاجـات متكـررة مـن األهـايل يف 
عقـارب بسـبب األرضار البيئية التي 

لحقت املدينة.
وتقول السـلطات إن مكـب النفايات 
بمنطقـة عقـارب الـذي يبعـد عـىل 
محافظة صفاقس 20 كم، هو مرفق 
عمومي مخصص السـتيعاب نفايات 
املحافظة، لكن أهايل املنطقة يشتكون 
من اآلثار البيئية والصحّية لهذا املكّب 
بعدما بلغ طاقته القصوى، ويطالبون 
بتطبيق القـرار القضائي الصادر منذ 
يوليو 2019 والقايض بغلقه، وإيجاد 

مكان آخر لرمي القمامة.
ويقـول الناشـط يف حـراك ”مانيـش 
مصـّب“ كريـم البحـري يف ترصيـح 
لـ“العربية.نـت“، إن األهـايل لـم يعد 
للنفايـات  مكـّب  وجـود  يتحملـون 

يف مدينتهـم، بعـد انتشـار األمـراض 
الحـرشات  إىل  إضافـة  الرسطانيـة، 
مـن  املنبعثـة  الكريهـة  والروائـح 
املكـّب، ملقيـا باللوم عىل السـلطات 
والحكومات املتعاقبة التي لم تفكّر يف 
إيجاد بديل ومكان آخر لرمي فضالت، 
مشريا إىل أن كل ما يطالب به السكان 
هـو حقهـم بالعيش يف بيئة سـليمة، 
مشّددا عىل أّن الجميع مّرص هذه املرّة 
عىل عدم السـماح باسـتئناف نشاط 
املكّب. وقال: ”يمكن أن نتحمل رائحة 
قنابل الغاز املسيلة للدموع أفضل من 

رائحة القمامة“.
يف األثناء، تعيـش محافظة صفاقس 
حالة احتقان كبرية عىل خلفية تكّدس 
النفايات والفضالت وعدم رفعها منذ 
نحـو 40 يومـا، بسـبب رفـض أهايل 
منطقـة عقارب فتح مكـّب النفايات 

املخصص للمحافظة.
وكان الرئيس التونيس، قيس سـعيد، 
قد طلـب من وزيـر الداخليـة توفيق 
رشف الديـن ورئيسـة الـوزراء نجالء 
بـودن، إيجـاد حـل فـوري لتكـدس 

النفايات يف صفاقس.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:

أمرت محكمة سـودانية، رشكات االتصاالت 

بإعادة خدمة اإلنرتنت فـوراً، ما يبطل قرار 

السـلطات االنقالبية بقطع الخدمة منذ يوم 

تاريـخ  املـايض،  األول  أكتوبر/ترشيـن   25

انقـالب الجيـش بقيـادة الفريـق أول عبـد 

الفتاح الربهان عىل السلطة االنتقالية.

وقال األمني العام لجمعية حماية املسـتهلك 

يـارس مريغنـي عبـد الرحمـن: إن القضاء 

السـوداني أثبـت اسـتقالليته ونزاهتـه من 

خـالل حكم القـايض طـارق عبـد اللطيف 

بمحكمة الخرطـوم الجزئية بعودة خدمات 

اإلنرتنت، مشرياً إىل أن إعادة خدمات اإلنرتنت 

هي حـق أصيل للمواطن السـوداني، وليس 

من حق أي جهة حرمانه منها.

وفيمـا توقـع أن تنفـذ رشكات االتصـاالت 

الحكـم فـوراً كما جـاء يف نـص الحكم، لم 

يصدر أي تعليق عن السلطات االنقالبية وال 

رشكات االتصال.

وُيعّد حكم املحكمة واحداً من طرق مناهضة 

الشـعب السـوداني لإلجراءات التي اتخذها 

قائد الجيش خالل األسبوعني املاضيني، فيما 

دخلت نقابـة العاملني بالسـلطة القضائية 

عـىل خط العصيان املدنـي بإعالنها الدخول 

يف إرضاب عـن العمـل اليـوم الثالثـاء وغدا 

األربعاء، وذلك يف سياق التصعيد ضد انقالب 

الجيش بقيادة عبد الفتاح الربهان.

كما أعلنت نقابة أسـاتذة جامعة الخرطوم 

تنظيم وقفة احتجاجية ضد االنقالب، امس 

الثالثاء، مـع مواصلـة اإلرضاب عن العمل، 

فيمـا أصدر تجمـع ”املهنيني السـودانيني“ 

جـداول التصعيـد الثـوري التـي تتواصـل 

والنقابيـة  املهنيـة  األجسـام  بمشـاركة 

املعلنـة  املواكـب  فعاليـات  يف  والعماليـة، 

بواسـطة لجـان املقاومة، وتنظيـم وقفات 

احتجاجيـة وترتيـس الشـوارع، ومواكـب 

توعوية ودعائية، وذلك اليـوم األربعاء، عىل 

أن يخصـص يـوم الخميس املقبـل للتوقيع 

والدعايـة  الثـوري  الحضـور  دفـرت  عـىل 

ملليونية السـبت 13 نوفمرب/ترشين الثاني، 

تحـت شـعار ”إسـقاط املجلس العسـكري 

االنقالبي“.

وذكـر تجمـع املهنيـني يف بيانه أن الشـعب 

السـوداني قـادر وبـكل عزيمـة، ومن أجل 

اسـتخدام  عـىل  الكاملـة،  املدنيـة  الدولـة 

الرافضـة لالنقـالب  كل وسـائل املقاومـة 

العسـكري، وحـث جميـع القطاعـات عىل 

املشاركة يف مليونية السبت التي دعت إليها 

لجـان املقاومة يف كل مدن وقرى السـودان 

مـن أجـل مواصلـة املـد الثوري إلسـقاط 

املجلس العسكري املجرم.

مـن جانـب آخـر، وقـع 12 تنظيمـاً نقابياً 

عىل بيـان جديـد، أعلنـوا فيـه التوافق عىل 

الجداول الثورية التي تقررها لجان املقاومة 

ولجان امليدان بأجسـامها املهنية والكيانات 

السياسية الوطنية الساعية إلسقاط املجلس 

العسـكري ومحاكمـة قادتـه، واسـتكمال 

”الحريـة  إعـالن  يف  الـواردة  الثـورة  بنـود 

والتغيـري“، وعىل رأسـها التعجيل بمحاكمة 

رموز وقيـادات نظام اإلنقاذ البائد، وتفكيك 

تمكينـه املسـترشي يف كل مفاصـل الدولـة 

السودانية من مؤسسـاتها العسكرية حتى 

أصغر مؤسسة، وتعهدت بتنظيم اإلرضابات 

السياسية.

بغداد/ الزوراء:

أكد األمني العام ملجلس الوزراء، حميد نعيم 

الغزي، امس الثالثاء، أن الحكومة متوجهة 

نحو تحقيق التحول الرقمي الشامل.

وقالت األمانة العامة ملجلس الوزراء يف بيان 

تلقته ”الـزوراء“: إن ”األمـني العام ملجلس 

الوزراء، حميد نعيم الغزي، اّطلع عىل تقرير 

تقدم العمل يف دائرة مركز البيانات الوطني، 

وأبرز األنظمة الخدمية التي أطلقتها الدائرة 

منذ أيلول املايض عرب بوابة ”أور“ للخدمات 

الحكومية اإللكرتونية“، الفتة اىل أن ”األمني 

العـام أكد أثناء لقائه الفريق الفني يف مركز 

البيانات الوطني، أّن التوجه الحكومي الحايل 

يشـدد عـىل رضورة اإلرساع يف اسـتكمال 

مـرشوع الحكومـة اإللكرتونية، وتوسـعة 

الخدمـات اإللكرتونيـة املقدمـة؛ لتحقيـق 

التحـول الرقمـي الشـامل، عـىل أن تكـون 

نتائج املرشوع واقعية يلمسها املواطن، من 

خالل تسـهيل اإلجراءات الخاصة بحصوله 

عىل خدمة حكومية متكاملة“.

وأضافـت، أن ”فريق دائرة مركـز البيانات 

الوطني استعرض أبرز اإلنجازات والخطط 

التي تعمل عليها الدائرة، بينها إنجازه عرشة 

الكرتونيـة  وتطبيقـات وخدمـات  أنظمـة 

الحكوميـة  املؤسسـات  مـع  بالتعـاون 

املستفيدة ضمن املنصة اإللكرتونية ”أور“، 

شـملت تطبيق (راقبني)، وأنظمة (فحص 

العوز املناعي للوافدين األجانب، والشهادات 

الجامعية، وأجندة مجلـس الوزراء)، فضالً 

الجديـد  اإللكرتونـي  املوقـع  تطويـر  عـن 

الخـاص باألمانـة العامة ملجلس الـوزراء، 

لـوزارة  اإللكرتونـي  املوقـع  واسـتضافة 

الشباب والرياضة“.

الخطـط  بـني  ”الفريـق  أن  إىل  وأشـارت 

املسـتقبلية التي َقرََنهـا بتوقيتات محددة؛ 

إلطالق مشاريع جديدة ضمن منهاج عمله 

للفـرتة املقبلـة، وتمثلت بأنظمـة (فحص 

األحياء، وشـهادات الوفـاة، وخدمات املاء 

الكهربائـي  التيـار  وإيصـال  والكهربـاء، 

وفحـص  األجيـال،  وتمكـني  للمواطنـني، 

وحفـر  العقاريـة،  واألمـالك  الجرحـى، 

اآلبـار، والتسـجيل يف املـدارس)، فضال عن 

تخصيصـه رقـم الهاتـف (5599) لتقديم 

الخدمات اإلرشادية إىل املواطنني؛ لالستعالم 

عـن آليـات اسـتخدام األنظمـة يف املنصـة 

اإللكرتونية“.

بغداد/ الزوراء: 
قرر مجلس الوزراء، امس الثالثاء، 
تخويـل وزير التخطيـط صالحية 
سـد العجـز يف موازنـة الكهرباء، 
فيما وجه بعقد اجتماع تشـاوري 

بشأن الخطة الزراعية الشتوية.
وذكـر املكتـب اإلعالمـي لرئيـس 
تلقتـه  بيـان  الـوزراء يف  مجلـس 
”الزوراء“: أنه ”جرى خالل جلسة 
مجلس الـوزراء التي عقدت امس، 
بحث مستجدات األحداث يف البالد، 
املدرجـة  املوضوعـات  ومناقشـة 
وإصـدار  األعمـال،  جـدول  عـىل 
بشـأنها“،  والتوصيـات  القـرارت 
مبينـا ان ”الكاظمي اسـتعرض يف 
بداية الجلسـة، تطـورات األوضاع 
العامة يف العراق، وآخر املستجدات 

السياسية واألمنية“.
مجلـس  ”جلسـة  أن  وأضـاف 
الـوزراء شـهدت اسـتضافة وكيل 
وزارة الصحـة، حيـث اسـتعرض 
واإلجـراءات  الوبائـي،  التقريـر 
املتخـذة ملواجهة جائحـة كورونا، 
ومسـتجدات عمـل لجنـة تعزيـز 
اإلجـراءات الحكوميـة يف مجاالت 

الصحيـة  والسـيطرة  الوقايـة، 
انتشـار  مـن  للحـد  التوعويـة؛ 

الفريوس“.
وأكد الوكيل، بحسب البيان ”زيادًة 
يف جرعات التلقيح وإقبال املواطنني 
عـىل املنافذ التلقيحيـة؛ األمر الذي 

انعكـس إيجاباً عىل املوقف اليومي 
لإلصابات“.

لرئيـس  اإلعالمـي  املكتـب  وبـني 
مجلـس الوزراء، أنه بعد مناقشـة 
املوضوعـات املدرجـة عـىل جدول 
الـوزراء  األعمـال، أصـدر مجلس 

القرارات اآلتية:
 (21) املحـرض  إقـرار  أوالً/ 
والتوصيـات املتعلقـة بلجنة األمر 
الديواني (45 لسنة 2018) املرافقة 
ربـط كتـاب وزارة التخطيـط ذي 
املـؤرخ  و.س/1/2/649  العـدد 

يف 19 أيلـول 2021، بشـأن إنجاز 
مرشوعات املستشفيات العامة.

التخطيـط  وزيـر  ثانياً/تخويـل 
صالحية سد العجز يف موازنة وزارة 
الكهربـاء واالختناقات يف الوزارات 
والجهات األخرى من خالل املناقلة 

بحسب املبالغ املرفقة ربطاً.
ثالثاً/ املوافقة عـىل تعديل الفقرة 
(4) من قرار مجلـس الوزراء (88 

لسنة 2021) .
املاليـة  وزارة  تخصيـص  رابعـاً/ 
مـا يعـادل (200) ألـف دوالر، أو 
وزارة  إىل  دينـار)  مليـون   300)
الخارجية مـن احتياطي الطوارئ 
للسنة املالية/2021؛ لرصفها عىل 
العراقيـني العالقـني يف بيالروسـيا 
وليتوانيا وبولنـدا وإعادتهم طوعاً 

إىل العراق.
اجتماع  التوجيه بعقـد  خامسـاً/ 
تشاوري بني السادة وزيري الزراعة 
واملـوارد املائية، ومستشـار رئيس 
الـوزراء، بشـأن الخطـة الزراعية 
الشـتوية ومعالجات شـحة املياه، 
ورفـع نتائـج االجتمـاع إىل رئيس 

مجلس الوزراء للبت فيها.

@’Ó‘•@ÏÆ@Èvnm@ÚflÏÿ®a@ZçÃ€a
›flbì€a@Ô‡”ã€a@fiÏzn€a

l˝‘„˝€@ùœaã€a@äÏr€a@áÓ»ón€a@äaã‡néa@…fl

@@o„6„�a@ÚfláÇ@@ÒÜb«hi@Ôˆbõ”@ãflc
ÊaÜÏè€bi@�aäÏœ

Ú‹†bj€a@÷aäÎ˝€@ÎáÓ€a@’Ó”án€a@¿@ÚÓ„bÓ»€a@ÒáÁbìæa@b„á‡n«a@ZÚÓöÏ–æa

@çv»€a@áé@ÚÓy˝ñ@¡Ó�Én€a@ãÌåÎ@fiÏ≤@ıaäåÏ€a@ê‹™
ıbiãËÿ€a@Ú„åaÏfl@¿

الرباط/ متابعة الزوراء:
ناشدت التنسيقية الوطنية لعائالت العالقني 
واملعتقلـني املغاربة بالعراق وسـوريا، امللك 
محمد السادس التدخل لتأمني عودة أبنائها 
براثـن  مـن  وإنقاذهـم  الوطـن،  أرض  إىل 

اإلرهاب والجريمة.
ويف التفاصيـل، وجهت التنسـيقية رسـالة 
إىل العاهـل املغربـي امللك محمد السـادس، 
بمناسبة ذكرى املسرية الخرضاء، التمست 
منه فيهـا ”العطف عىل أبنائهـا املغرر بهم 
يف العـراق وسـوريا ، وتأمـني عودتهـم إىل 
أرض الوطن“، مشـرية يف السياق إىل أن ”ما 
قاموا به من خطأ لم يكن بنية الخروج عن 
بيعتكم أو نقض عهدكم، إنما كانوا ضحايا 
مغـرر بهـم يف رصاع ال ناقـة لهـم فيه وال 

جمل“.
وعرب أفراد من أرس املعتقلني يف هذه الرسالة 
عن ”تعلقهم بالعـرش العلوي، وتجديدهم 

البيعة بهذه املناسبة الوطنية“.
ونقلت صحيفة هسـبريس عن عبد العزيز 
البقايل، العضو يف التنسـيقية قوله إن ”هذه 
الرسـالة املوجهة إىل امللك محمد السـادس 

تأتـي لتأكيد وتجديد الـوالء لألرسة العلوية 
بمناسبة ذكرى املسرية الخرضاء“.

ولفـت البقايل يف ترصيحـه إىل أن ”العائالت 
ارتأت بهذه املناسـبة، ونظـرا لجمود امللف 
بعد تقريـر اللجنة االسـتطالعية الربملانية، 
مناشدة امللك محمد السادس التدخل يف هذا 

املوضوع وتمكينها من اسرتجاع أقاربها“.
ورأى العضو يف التنسيقية الوطنية لعائالت 
سـوريا  يف  املغاربـة  واملعتقلـني  العالقـني 
والعراق أن ”امللف لم يعرف أي تحرك إىل حد 
السـاعة“، مشـريا إىل أن ”معاناة املعتقلني 

وأرسهم تتزايد وتتضاعف“.
وشـدد البقـايل عـىل أن مطلب التنسـيقية 
يتمثـل يف ”إرجاع النسـاء واألطفـال الذين 
ال ذنـب لهـم“، الفتا  إىل أن ”الشـباب الذين 
ارتكبوا خطأ يتطلب محاكمتهم ال يمانعون 

يف ذلك“.
وأفيـد بـأن اللجنـة االسـتطالعية املؤقتـة 
حول النساء واألطفال املغاربة ببؤر التوتر، 
كسـوريا والعراق، خالل الدورة الترشيعية 
املاضية، التي ترأسـها عبـد اللطيف وهبي، 
وزير العدل الحـايل، ذكرت أَن ”إعادة هؤالء 

صوب بالدهم تسـتدعي التعجيل بالتوقيع 
عىل اتفاقيات للتعاون القضائي والقانوني 

مع البلدين املذكورين“.
وكان تقرير للجنة ذاتها قد دعا السـلطات 
الحكومية املغربية إىل ”العمل يف أقرب اآلجال 
عـىل توقيـع اتفاقيـات للتعـاون القضائي 
والقانوني بني اململكة املغربية والجمهورية 

العراقيـة لتسـهيل عملية نقل األشـخاص 
املحكوم عليهم بني البلدين“.

كما دعت اللجنة أيضا السلطات الحكومية 
املغربيـة إىل ”إعمال مضمـون اتفاقية نقل 
األشـخاص املحكـوم عليهـم املوقعـة بني 
اململكة املغربية والجمهورية السورية خالل 

أبريل من سنة 2006“.

بغداد/ الزوراء:
اكدت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، 
امس الثالثاء، اعتمادها املشاهدة العيانية 
يف التدقيق اليدوي لالوراق الباطلة يف عملية 

العد والفرز اليدوي.
وذكرت املفوضية يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
انه ال صحة ملا يتداوله بعض املرشحني، بأن 
التدقيق اليدوي لـألوراق الباطلة لم يعتمد 

املشـاهدة العيانية، بينما كانـت إجراءات 
العـد والفرز بناء عـىل الطعون ومالحقها، 
قد تمت وفـق معايري العد والفـرز اليدوي 
التي هي تختلف بطبيعة الحال عن معايري 

العد والفرز االلكرتوني“.
 واضافت: انها اعتمدت املشـاهدة العيانية 
تتقيـد  ولـم  الباطلـة  األوراق  تدقيـق  يف 
باإلجـراءات االلكرتونيـة لجهـاز ترسيـع 

النتائـج من خـالل لجنة مركزية ُشـكلت 
لهذا الغـرض وبحضور املراقبـني املحليني 
والدوليـني، لذا كان هناك عـدد من األوراق 
الباطلة ُوجـدت أنها صحيحة واحتسـبت 
للمرشـحني الذين تم التصويت لهم، وفقاً 
إلجـراءات املفوضيـة التـي أعدتهـا لهـذا 

الغرض. 
وتابـع: إن مـن املهـم أن نوضـح إن هـذا 

العـدد القليـل من األصـوات الباطلـة التي 
تم احتسـابها مـن قبـل اللجنـة املركزية 
هي بسـبب وضـوح نية الناخـب املؤرشة 
عىل الورقة، أما النسـبة األخرى األعىل من 
األوراق الباطلة فلم يتم احتسابها؛ ألن عدداً 
منهـا تم إبطاله أثنـاء التصويت من خالل 
وضع أكثر من إشارة أو تركها فارغة أو تم 

تأشريها بقلم غري قلم التأشري الخاص.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أعلنـِت وزارة املوارد املائية، امس الثالثاء، حفر 
املئات من اآلبـار يف املناطق التي يصعب إيصال 
املياه إليها، فيما أكدت وجود دعم حكومي كبري 
ملنع التجاوز عىل الحصص املائية واملسـاحات 

الزراعية املقررة.
وقـال املتحـدث الرسـمي باسـم وزارة املوارد 
املائية، عيل رايض، يف ترصيح صحفي إن»وزارة 
املوارد املائية هي الجهة القطاعية املسؤولة عن 
إدارة امليـاه بمختلف أنواعها سـواء بما يتعلق 
بامليـاه السـطحية أو الجوفيـة»، الفتـاً إىل أن 
«التجاوز عىل امليـاه الجوفية يتم التعامل معه 
حسـب القوانني والضوابط املوضوعة من قبل 
الوزارة حاله حال التجاوز عىل املياه السطحية 

أو األنهر».
وأضـاف رايض أن «امليـاه الجوفيـة هي ثروة 
لألجيـال القادمـة وهـي خزيـن اسـرتاتيجي 
يسـتفاد منه يف حاالت عدة منهـا خالل فرتات 
الشح املائي ويف املناطق التي ال نستطيع إيصال 
املياه السطحية إليها بسبب شحها»، موضحاً 
أن «منـح الرخـص وطـرق حفر اآلبـار تكون 
حسـب معايري وضوابـط ومحـددات وقوانني 

ندعو الجميع لاللتزام بها».
ولفـت إىل أن «هنـاك دائرة مختصـة يف الوزارة 
واآلليـات  الفنيـة  والكـوادر  الخـرباء  تمتلـك 
التخصصيـة يف تنفيـذ وحفـر اآلبـار، وهنـاك 
دراسات حول مكامن الخزانات املائية»، مشدداً 
عـىل أن «الحفر يجـب أن يكـون تحت ارشاف 
وزارة املوارد والدائـرة املختصة فيها وال يجوز 

أن يكون جائراً أو خارج املوافقات».
وتابـع: «نفذنـا العـرشات بل املئات مـن اآلبار 
يف كثـري من املناطـق التي يصعـب إيصال املاء 
لها وذلك لتأمني املياه للبسـاتني واملياه الخام 
ملحطات االسـالة»، مؤكداً أن «الوزارة مستمرة 
يف حفـر وصيانة اآلبار ورفـع التجاوزات وغلق 
اآلبار املتجاوزة بالتنسيق مع قيادات العمليات 
ومجلس القضـاء األعىل ووجـود دعم مركزي 

حكومي».
العراقيـة املركزيـة  أن «الحكومـة  إىل  وأشـار 
داعمـة لقطـاع امليـاه وقطـاع املـوارد املائية 
واالجتماع االخري للجنة العليا للمياه كانت فيه 
قرارات مهمة من بينها منع التدخل يف الخطط 
الزراعيـة وتنفيذهـا»، موضحـاً أن «الخطـط 

الزراعية تنفذ بالتنسيق بني وزارة املوارد املائية 
والزراعـة ووفـق معطيـات معينـة والخزيـن 
املتوفر ومعطيات السـنة املائيـة وطبيعتها إن 

كانت جافة أو معتدلة أو فيضانية».
وأكـد أن «هناك دعمـاً حكومياً قويـاً جداً ملنع 
التجـاوز عىل الحصـص املائية وعـدم التجاوز 
عىل املسـاحات الزراعية املقـررة، وكذلك رصد 
الكثـري مـن املبالغ يف السـابق وحاليـاً ملعالجة 
شح املياه واعادة تأهيل املنشآت والحفاظ عىل 
ديمومة وصول املياه لكل املحافظات وباألخص 
الذنائب التي نسعى بشكل مركز إليصال املياه 
اليهـا كماً ونوعاً ومنع التجـاوزات التي تحدث 
يف املحافظـات التي تمـر منها مجـاري األنهر 
الرئيسة»، مشـرياً اىل أن «منع هذه التجاوزات 

وتطبيـق النظـام يضمنـان ايصـال امليـاه اىل 
املحافظات».

وبـني أن «الوزارة تعمل بشـكل كبري مع وزارة 
الزراعـة من اجل تطوير نظم الري واسـتخدام 
التقنيات الحديثة وتحسـني الكفاءة وهذا مهم 
للحفـاظ عـىل امليـاه يف وقـت الشـح، إضافة 
إىل منـع التجـاوزات بـكل أنواعهـا واشـكالها 
عىل امليـاه»، الفتاً إىل أن «الـوزارة لديها خرباء 
وخطط واضحة ومدروسة للتعامل مع ظروف 
الشـح والفيضان لذلك أي امطار او سيول ترد 
للبـالد هنالـك ادارة واضحـة ولجـان مختصة 
مشكلة بشـكل مستمر من اجل االستفادة من 

هذه اإليرادات».
ونبـه عىل أن «الـوزارة لديهـا ادارة تتعامل مع 
ظروف الشـح وبرامـج موضوعـة لالطالقات 
املائيـة ولديهـا خطط توضع بشـكل مسـتمر 
وبرنامج سنوي تعمل الوزارة عليه منذ عرشات 
السنني، فضالً عن وجود خاليا أزمة وآلية للعمل 

وتوزيع الكوادر للعمل بشكل ممتاز».
ولفـت رايض إىل أن «كميـات اإليـرادات املائية 
يف عـام ٢٠١٩ كانـت عالية، حيث كانت سـنة 
فيضانيـة وبلغـت اإليرادات فيها نسـبة ١٤٠٪ 
واستفاد العراق من خزنها، واليوم مىض علينا 
موسـم الصيف ودخل املوسـم الشـتوي ونحن 
نمتلـك التأمـني املائي مـن خالل خزيـن مياه 
٢٠١٩، عـىل الرغـم من الشـح املائـي وهذا ما 
تمت االسـتفادة منـه»، مؤكـداً أن «االطالقات 
املائية لهذا الخزين كانت مدروسـة بشكل جيد 

وموضوعة يف هذا املجال».
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بغداد/الزوراء:

كشـفت مديريـة مكافحة اجرام بغداد، امـس الثالثاء، حادث قتل غامض لشـخص باطالقة 
نارية اسـتقرت يف رأسـه بالعاصمة بغداد.وقالت املديرية يف بيان ورد «الزوراء»، انه «بتاريخ 
٢٠/١٠/٢٠٢١ أحيلـت اىل املديريـة ضمـن مكتـب مكافحـة اجـرام بغـداد الجديـدة األوراق 
التحقيقية الخاصة بحادث قتل غامض لشـخص عثر عليـه مصابا باطالقة نارية يف منطقة 
الرأس ضمن منطقة حي الرئاسة رشق العاصمة بغداد، عىل الفور وألهمية الحادث تم تشكيل 
فريق عمل مختص وعرض املوضوع عىل قايض التحقيق واملبارشة بالتحري وجمع املعلومات 
عن الحادث وبوقت قيايس تم التوصل اىل اثنني من املشتبه بهم واستحصال أمر قبض قضائي 
بحقهمـا، تم التوصل اىل املتهم األول والقبض عليه بتاريـخ ٢٢/١٠/٢٠٢١ وخالل يومني من 
اسـتالم القضية حيث اعـرتف رصاحة بعد التحقيق معه بأرتكابه لجريمة القتل وباألشـرتاك 
مـع املتهم الثاني والذي تـم القبض عليه بداللة املتهم األول». واضـاف البيان، انه «تم تدوين 
اقوالهمـا وتصديقها قضائيا باألعرتاف كما تم إجراء كشـف الداللة وجاء مطابقا للحقيقة ، 
قرر السـيد قـايض التحقيق توقيف املتهمني وفـق املادة (٤٠٦) من قانـون العقوبات واتخاذ 

كافة االجراءات القانونية بحقهما وتقديمهما للقضاء ليناال جزائهما العادل».

 ذي قار/الزوراء:
أعلـن العـراق عـن املبـارشة بصيانـة أقدم 
الجسور عىل وجه الكرة األرضية، حيث يبلغ 
من العمر أكثـر من ٤٠٠٠ سـنة.وقال مدير 
مفتشـية آثار ذي قار، عامر عبـد الرزاق إن 
«البعثـة الربيطانيـة العاملة بمدينة گرسـو 
االثريـة يف قضـاء النـرص شـمايل املحافظة، 
بـارشت اليـوم بصيانة اقدم (جـرس وناظم 
مائـي) عىل وجه الكرة األرضيـة، حيث يبلغ 
من العمر أكثر من ٤٠٠٠ سنة»، الفتا إىل أن « 
الجرس تم اكتشافه يف عام ١٨٨٧ من قبل بعثة 

فرنسية ولم تجر عليه الصيانة منذ اكتشافه 
وحتـى اآلن». وأضاف، أن» البعثة الربيطانية 
العاملة يف املدينة االثرية ستعمل عىل صيانته 
يف كل عام ملدة شهرين ولخمسة أعوام مقبلة 
«.وأكـد عبدالـرزاق، أن «هـذه البعثة تعترب 
أكثـر البعثـات االثرية النموذجيـة يف الرشق 
األوسط، حيث تتكون من ٢٠ شخصا، برفقة 
٣ آثاريني من مديرية مفتشـية اثار ذي قار، 
فضـال عن تواجـد ١٢ طالبا مـن األوائل عىل 
كليات اآلثار يف العراق، و٦ أشخاص متدربني 

عىل البعثة من العاصمة بغداد».

بغداد/الزوراء:
أعلن مجلـس الخدمة االتحادي، امس الثالثاء، عن تمديد فـرتة االعرتاضات من طالبي 

التوظيف.
وقـال الناطق الرسـمي للمجلس وسـام اللهيبي يف بيـان ورد «الـزوراء»، إن «املجلس 
قـرر تمديـد فـرتة االعرتاضات للذين لهـم حق االعـرتاض لغاية نهاية الدوام الرسـمي 
ليـوم الخميـس املوافـق ١١ ترشين الثانـي الحايل، لغرض اسـتكمال متطلبـات تقديم 

اعرتاضاتهم».
وأضـاف اللهيبي أن «هـذا التمديد جاء بناء عىل طلب لجنة االعرتاضات يف املجلس وذلك 
لضمـان عـدم حرمان أي متقدم من حـق االعرتاض»، مشـرياً اىل أن «فرتة االعرتاضات 
بحسـب اإلعـالن السـابق كان من املقـرر أن تنتهي بنهايـة الدوام الرسـمي لهذا اليوم 

املوافق التاسع من ترشين الثاني».
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 بغداد/الزوراء:

كشفْت هيئة النزاهة االتحاديَّة، 

الثالثـاء، تفاصيل ضبط  امـس 

وتوقيـف رئيس وأعضـاء لجنة 

تنفيـذ إعمـار جوامـع املوصل، 

ُمبّينـًة تمّكنها مـن التََّحرُّز عىل 

رٍة. وصوالت رشاٍء وهميٍَّة وُمزوَّ

الهيئـة،  يف  التحقيقـات  دائـرة 

وبمعـرض حديثها عن تفاصيل 

ذتهـا  التـي نفَّ الضبـط  عمليَّـة 

رٍة قضائيٍَّة، أفادت  بموجـب ُمذكَّ

«الـزوراء»،  لــ  ورد  بيـان  يف 

ن مالكات مديريَّة تحقيق  «بتمكُّ

الهيئـة يف محافظـة نينوى من 

ضبط رئيس وأعضاء لجنة تنفيذ 

إعمار جوامع مدينة املوصل».

أن «عمليَّة  الدائـرة،  وأوضحـت 

الضبط شملت أيضاً ضبط أصل 

وصوالت الرشاء الخاصة برتميم 

(٣٧) جامعاً تابعاً ملديريَّة الوقف 

السني يف املحافظة لعام ٢٠٠٨، 

ومبالـغ تصل أقيامهـا إىل قرابة 

ملياري دينار».

ونوَّهـت بأنَّ «تحّريـات املديريَّة 

تلـك  أغلـب  أنَّ  إىل  لَـت  َتوَصَّ

رة،  الوصوالت غري صحيحٍة وُمزوَّ

إذ تـمَّ تنظيـم محـرض ضبـٍط 

أصويلٍّ باملُـربزات، وعرضها عىل 

؛ الذي  قـايض التحقيق املُختـصِّ

قرَّر توقيف املُتَّهمني املضبوطني 

(رئيـس وأعضـاء اللجنـة) عىل 

إىل  اسـتناداً  التحقيـق؛  ـة  ذمَّ

أحكام املـادَّة (٣٤٠) من قانون 

العقوبات».

وسـبق للهيئة أن «افصحت عن 

صدور قـرارات أحكاٍم يف قضايا 

تتعلـق باختالسـاٍت يف األمـوال 

وإعـادة  إلعمـار  صـة  املُخصَّ

استقرار املحافظة بعد تحريرها 

مـن تنظيـم داعـش اإلرهابـي، 

فيمـا ألفت يف نيسـان من العام 

عـايل  تحقيقيـاً  فريقـاً   ٢٠١٩

املُسـتوى؛ للكشـف عـن مصري 

األمـوال التـي تـمَّ سـحبها قبل 

األسـبق،  نينوى  إقالـة ُمحافظ 

ـن من ضبط أوليَّـات وتتبُّع  تمكَّ

مليـار   (٧٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠)

دينار، بحسب البياٍن.

بغداد/الزوراء:

نظمـت وزارة البيئة، امـس الثالثاء، 

زيـارات ميدانية اىل عـدد من مدارس 

محافظة بغداد يف جانب الكرخ ضمن 

حملتهـا التوعوية البيئيـة والصحية 

بـني طلبة وتالميـذ املـدارس لالطالع 

عىل الواقع البيئي فيها.

وقال مدير عام دائرة التوعية واالعالم 

البيئـي امـري عـيل الحسـون يف بيان 

«الدائـرة نظمـت  ان  ورد «الـزوراء» 

زيارة ميدانية ملدرسة لبنان االبتدائية 

ومدرسـة الزنابق اإلبتدائيـة لالطالع 

عىل واقعها البيئي والقاء محارضات 

توعوية عن طريق الداتا شو عن اهمية 

البيئة وترشيد استهالك املياه وطرق 

املحافظة عىل البيئة ونظافتها».

«الزيـارات  ان  الحسـون  واضـاف 

النظافـة  عـىل  تركـزت  امليدانيـة 

الشـخصية لتالميـذ املدرسـة ومياه 

الـرشب ورضورة ترشـيد اسـتهالكه 

ونظافـة دورات امليـاه»، مؤكـدا عىل 

«رضورة االهتمام بالحدائق املدرسية 

وزيـادة املسـاحات الخـرضاء كونها 

تسـاهم يف تحسـني وحمايـة البيئـة 

املدرسية».

وبني مدير عام دائرة التوعية واالعالم 

ان «املـدارس التي تمت زيارتها قامت 

بتعيني املرشد البيئي والصحي ليكون 

اداة لتعزيـز الوعـي البيئـي يف داخـل 

مدارس العراق وسـعيا منهـا لتعزيز 

مبـادئ الثقافة واملعرفـة البيئية بني 

عموم التالميذ».
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل             العدد:٥٧٦٠/ش/٢٠٢١

 رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف                 التاريخ :٢٠٢١/١١/٨

اىل املدعى عليها محمد نور احمد الياس 
اقاَم املدعي رئيس ديوان الوقف الشـيعي اضافة لوظيفته 
الدعـوى البدائية املرقمـة اعاله والتي تطلـب فيها الحكم 
بمنـع معارضتك للمدعي اعاله يف الشـقة املرقمة ٢ طابق 
اريض G٤ جزء من العقار املرقم ٨٦٨٢٨/٣ جزيرة النجف / 
املجمع السكني الوقفي وتسليم الشقة خالية من الشواغل 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي 
واشعار مختار حي الشهيد الصدر /الرشيد حسني ريسان 
السالمي لذا قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليتـني يوميتـني للحضور يف موعد املرافعـة املصادف يف 
يوم ٢٠٢١/١١/٢٨ وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك قانونا سوف تجري بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.

القايض 
عامر حسني حمزة

اعالن
إىل الرشيكة ( سعدية ابراهيم رزيه) اقتىض 
حضـورك اىل صنـدوق االسـكان الكائن يف 
النجف وذلك لتثبيت اقـرارك باملوافقة عىل 
قيـام رشيـكك( احمـد محمد رضا سـبع 
عبـاس) بالبنـاء عـىل حصته املشـاعة يف 
 القطعـة املرقمـة (٦٠٧٤٠/٣) املقاطعـة
 ( ٤ حـي السـالم) حـدود بلديـة النجـف 
ولغـرض تسـليفه قرض االسـكان وخالل 
مـدة اقصاهـا خمسـة عـرش يومـا داخل 
العراق وشهر واحد خارج العراق من تاريخ 
نرش االعالن وبعكسـه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبالً.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                  العدد:٥٧٥٩/ش/٢٠٢١

 رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف                     التاريخ :٢٠٢١/١١/٨

اىل املدعى عليها مقبولة عيل غيدان 
اقاَم املدعي رئيس ديوان الوقف الشـيعي اضافة لوظيفته 
الدعـوى البدائية املرقمـة اعاله والتي تطلـب فيها الحكم 
بمنـع معارضتك للمدعي اعاله يف الشـقة املرقمة ٨ طابق 
االول G١ جزء من العقار املرقم ٨٦٨٢٨/٣ جزيرة النجف / 
املجمع السكني الوقفي وتسليم الشقة خالية من الشواغل 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي 
واشعار مختار حي الشهيد الصدر /الرشيد حسني ريسان 
السـالمي لذا قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليتـني يوميتـني للحضور يف موعد املرافعـة املصادف يف 
يوم ٢٠٢١/١١/٢٨ وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك قانونا سوف تجري بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.

القايض 
عامر حسني حمزة

اعالن
إىل الرشيكـة (اينـاس طالـب عبـد عـيل) 
اقتـىض حضـورك اىل صنـدوق االسـكان 
الكائـن يف النجـف وذلـك لتثبيـت اقرارك 
باملوافقة عىل قيام رشيكك( شيماء طالب 
عبد عـيل) بالبناء عىل حصته املشـاعة يف 
القطعة املرقمـة (٣/٤٤٣٦٤) املقاطعة ( 
٤ حي امليالد) حدود بلدية النجف ولغرض 
تسـليفه قـرض االسـكان وخـالل مـدة 
اقصاها خمسـة عرش يومـا داخل العراق 
وشـهر واحد خارج العراق من تاريخ نرش 
االعالن وبعكسـه سـوف يسـقط حقك يف 

االعرتاض مستقبالً.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                                            العدد:٢٣١١/ش/٢٠٢١

 رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة                          التاريخ :٢٠٢١/١٠/٤

تشـكلت محكمة االحوال الشـخصية يف الكوفة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٤ برئاسـة القايض السـيد (عيل لفتة جادر) املأذون بالقضاء باسـم الشعب 
واصدرت الحكم االتي .

املدعية / فاتن هادي طحوار / وكيلها املحامي ماهر الحمداني 
املدعى عليه / محمد هادي عيل

القـرار / لدعـوى املدعية وللمرافعة الغيابية العلنية واالطالع عىل عقد الزواج الصادر من هذه املحكمة بالعدد ١١٩٠ يف ٢٠١٣/٧/١٧ والسـتماع 
املحكمة اىل شـهادة شـاهدي مجلس الطـالق كل من طارق صادق احمد وعيل ماجـد حمودي والقرار املدعية بالطـالق الرجعي وانها كانت حني 
ايقاع الطالق بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٠ يف محل طهر غري مواقع ومفارقة املدعى عليه قبل ايقاع الطالق ملدة اكثر من شـهر وانها من مقلدي املذهب 
الجعفـري ومـن ذوات الحيـض املنتظـم وانه الطـالق االول وال تطالب بحق السـكني وحيث ان الزوج اهـًال اليقاع الطـالق وان الزوجة محالً له 
عليـه ولـكل مـا تقدم قررت املحكمة الحكـم بتصديق الطالق الذي اوقعه املدعى عليـه محمد هادي عيل عىل املدعية فاتـن هادي طحوار بتاريخ 
٢٠٢١/٦/٢٠ واعتبـاره طالقـاً بائناً بينونـة صغرى واقعاً بعد الدخول للمـرة االوىل وال عدة عىل املدعية النقضاءها وليـس للمدعى عليه ارجاع 
املدعيـة اىل عصمتـه اال بعقد ومهر جديدين وليس للمدعية االقرتان برجل اخر قبل اكتسـاب الحكم الدرجـة القطعية ولم تحكم املحكمة املدعية 
بحق السكنى لتنازلها عنه وتحميل املدعية الرسوم واملصاريف وصدر الحكم استنادا الحكام املواد السادسة واالربعون والثامنة واالربعون احوال 

شخصية و ٢٢ و ٦٧ و٧٦ اثبات و١٦١ و١٦٦ و١٧٧ و٢٠٣ مرافعات مدنية حكماً غيابيا قابال لالعرتاض والتمييز وافهم علنا يف ٢٠٢١/١٠/٤ .
                                                                                   القايض 
             عيل لفتة جادر

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل             العدد:٥٧٥٧/ش/٢٠٢١

 رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف                التاريخ :٢٠٢١/١١/٨

اىل املدعى عليها خديجة عبد الوهاب  عز الدين 
اقاَم املدعي رئيس ديوان الوقف الشـيعي اضافة لوظيفته 
الدعوى البدائيـة املرقمة اعاله والتي تطلـب فيها الحكم 
بمنع معارضتك للمدعي اعاله يف الشـقة املرقمة ٦ طابق 
اول G٤ جـزء من العقار املرقـم ٨٦٨٢٨/٣ جزيرة النجف 
/ املجمـع السـكني الوقفـي وتسـليم الشـقة خالية من 
الشـواغل ولثبـوت مجهوليـة محل اقامتك حسـب رشح 
املبلـغ القضائي واشـعار مختـار حي الشـهيد الصدر /

الرشيد حسـني ريسان السـالمي لذا قررت هذه املحكمة 
تبليغك اعالنـا بصحيفتني محليتني يوميتـني للحضور يف 
موعد املرافعة املصـادف يف يوم ٢٠٢١/١١/٢٨ وعند عدم 
حضـورك او ارسـال من ينـوب عنك قانونا سـوف تجري 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض 
عامر حسني حمزة

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل     

العدد:٢١٤/ج/عنف ارسي/٢٠٢١
 رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح املختصة بقضايا العنف االرسي يف النجف               
التاريخ :٢٠٢١/١٠/١٤

اعالن 
اىل املتهم الهارب سيف هادي ياسني 

املرقمـة ٢١٤/ج/عنـف  الدعـوى  انـك متهـم يف  حيـث 
ارسي/٢٠٢١ والخاصة باملشتكي سارة ميثم محمد وفق 
احكام املادة ٤١٦ قانون العقوبات وملجهولية محل اقامتك 
حسـب االشـعار املرفق يف ثنايا هذه الدعـوى عليه قررت 
املحكمـة تبليغك اعالناً يف لوحة اعالنات هذه املحكمة ويف 
مركز الرشطة التي يجري التحقيق هذه القضية بوجوب 
الحضور يف موعـد املحاكمة املصادف يوم ٢٠٢١/١١/٢٤ 
وعند عدم حضورك سـوف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا 

حسب االصول .
القايض 
حيدر طالب الطالقاني

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                    العدد:٥٧٥٨/ش/٢٠٢١

 رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف                      التاريخ :٢٠٢١/١١/٨

اىل املدعى عليه عيل حسني رضا 
اقـاَم املدعي رئيس ديوان الوقف الشـيعي اضافة لوظيفته 
الدعـوى البدائيـة املرقمة اعـاله والتي تطلـب فيها الحكم 
بمنـع معارضتـك للمدعي اعاله يف الشـقة املرقمة ٢ طابق 
اريض G١ جزء من العقار املرقم ٨٦٨٢٨/٣ جزيرة النجف / 
املجمع السكني الوقفي وتسليم الشقة خالية من الشواغل 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي 
واشـعار مختار حي الشهيد الصدر /الرشيد حسني ريسان 
السـالمي لذا قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليتني يوميتني للحضور يف موعد املرافعة املصادف يف يوم 
٢٠٢١/١١/٢٨ وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 

قانونا سوف تجري بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض 
عامر حسني حمزة

جمهورية العراق                         العدد: ٣٧٩٧
مجلس القضاء االعىل            التاريخ : ٢٠٢١/١١/٧

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشـخصية يف النجف 

اىل / املدعو حيدر عبود محمد عيل
م/ إعالن

قـدَم طالـب حجـة الوفـاة  (عماد عبـود محمد 
عيل) طلبا اىل هذه املحكمة  يروم فيه  اسـتصدار 
حجة وفاة بحق املدعو (حيدر عبود محمد عيل ) 
قـررت املحكمة  تبليغك يف الصحف املحلية فعليك 
الحضـور امامهـا خالل عـرشة ايام مـن تاريخ 
نرش االعالن  وبخالفه سـيتم النظر بالطلب وفق 

القانون . 
القايض                                                                                                                           
ظاهر عباس الفتالوي 

فقدان
فقدْت مني الهوية الوظيفية 
الصادرة من الرشكة العامة 
لتوزيع كهرباء الوسط / فرع 
توزيع النجف باسم (صفاء 
عبـد العايل جـواد) فعىل من 
يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار.
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بغداد/الزوراء:
اعلـن اتحاد مصـدري منطقـة البحر 
املتوسـط الرتكيـة، امس الثالثـاء، ان 
العـراق جـاء يف مقدمـة املسـتوردين 
لصـادرات املنطقـة خالل الفـرتة من 

كانون الثاني وترشين االول.
وقـال منسـق االتحـاد، نجدت سـني، 
يف بيـان اطلعت عليـه ”الـزوراء“، ان 
صـادرات املنطقـة نمـت بنسـبة 47 
حيـث  املـايض،  بالعـام  مقارنـة   %
بلغـت 12.9 مليـار دوالر خالل عرشة 
أشـهر من العام الحايل، يف حني تصدر 
العـراق قائمة البلدان األكثر اسـترياداً 

ملنتجاته.
واضـاف أن بلـدان أوروبـا، والـرشق 
األوسـط، وإفريقيـا، ورابطـة الـدول 
املسـتقلة، كانـت ضمن الـدول األكثر 

استرياداً لصادرات املنطقة.
واشـار اىل أن العـراق تصـدر قائمـة 
البلدان األكثر اسـترياداً، بواقع 901.3 
مليـون دوالر، أي بزيـادة بلغـت 9 %، 

فيمـا حلّـت هولنـدا يف املركـز الثاني 
بواقع 900 مليون دوالر، تلتها إسبانيا 

بـ661 مليون دوالر.

مـن جانب اخـر بحث محافـظ البنك 
العراقـي مصطفى غالـب مخيف، مع 
السـفري الرتكـي يف العـراق عـيل رضا 

غوناي سـبل تعزيز التعاون يف القطاع 
املـرصيف. وقال املكتـب اإلعالمي للبنك 
املركزي العراقي يف بيان ورد ”الزوراء“، 

انه ”محافـظ البنك العراقي مصطفى 
غالب مخيف استقبل السفري الرتكي يف 
العراق عيل رضا غوناي والوفد املرافق 

له من املصارف الرتكية“.
اللقـاء  ”خـالل  ان  البيـان،  واضـاف 
تعزيـز  رضورة  عـىل  التأكيـد  جـرى 
التعاون يف القطاع املرصيف بني البلدين 

الصديقني“.
وبحسـب البيان، أبـدى غالب ”حرص 
البنـك املركـزي العراقـي عـىل تقديم 
أفضل التسـهيالت للمصـارف الرتكية 
العاملة يف العراق، ورغبته بفتح فروع 
للمصـارف العراقية يف تركيـا واهمية 
املعاملة باملثـل يف تقديم تلك الخدمات 

والتسهيالت“.
وبـني املحافـظ ان ”التعـاون املثمـر 
بـني البلدين له انعكاسـات اقتصادية 
ايجابية بسـبب حجم التبادل التجاري 
الكبري بني البلدين مع رضورة االلتزام 
بقوانني مكافحة غسل االموال وتمويل 

االرهاب“.

بغداد/الزوراء:
أعلنـْت وزارة الزراعة، امـس الثالثاء، 
لزيـادة  جديـدة  خطـة  وضـع  عـن 
املساحات املزروعة، فيما أكدت السعي 

اىل الوصول لألمن الغذائي للمواطن.
وقـال املتحـدث باسـم الـوزارة حميد 
النايف يف ترصيح صحفي إن ”الخطة 
الزراعية للموسـم الحايل تبلغ مليونني 
و500 ألـف دونـم ، أي بانخفاض 50 
 %  عن العام املايض“، مبيناً أن ”وزارة 
املـوارد املائيـة هـي مـن سـمحت لنا 
بزراعة هذه املسـاحات، حيث ال يمكن 

زراعة أي دونم من دون موافقتها“.
وأضاف أن ”الوزارة أعدت خطة بديلة 
تتضمـن زراعـة قرابـة 3 ماليني دونم 
من أجـل زيـادة املسـاحات املزروعة، 
تخصـص منهـا مليونـني و600 ألـف 
دونـم لزراعة الحنطة“، مشـرياً اىل أن 
”هذه املسـاحة سـتضاف اىل املساحة 

املخصصـة ضمـن الخطـة الشـتوية 
والبالغـة مليونـني و500 ألـف دونم، 

لتصبـح املسـاحة الكليـة املزروعة ما 
يقارب الخمسة ماليني“.

وتابع أن ”هذه املسـاحة مؤمنة مائياً 
مـن اآلبـار واإلرواء“، معربـاً عن أمله 

يف“الحصول عـىل إنتاج جيد والوصول 
اىل األمـن الغذائـي للمواطـن العراقي، 
ألن القطاع الزراعي سواء كان حيوانياً 
أو نباتيـاً قد يتعرض اىل أمراض وأمور 

أخرى“.
وبـني أن ”وزارة الزراعـة خـالل عـام 
2019 زرعـت مـا يقـارب 15 مليـون 
دونم بـني اإلرواء واألمطـار، وحصلنا 
عـىل إنتاج جيد من املحاصيل املزروعة 
تقـدر بـ5 ماليـني و500 ألـف طن ”، 
الفتاً اىل أن ”عـام 2020 كان جافاً وال 
توجد أمطار، حيث بلغ إنتاج املحاصيل 

املزروعة 4 ماليني و750 ألف طن“.
وأشـار النايـف اىل أن ”العـام الحـايل 
يعترب جافاً جداً وال توجد أمطار، حيث 
بلغـت كميـة املحاصيـل املزروعة من 
الحبـوب والبذور 3 ماليـني و800 ألف 
،وهي نسـبة متدنية قياساً بالسنوات 

السابقة لعدم وجود أمطار“.
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السعراملادة

 12,000 – 13,000 الفلحم غنم عراقي  (1 كغم ) 

 12,000 – 13,000 الفلحم عجل عراقي (1 كغم )

 4,000 دينار دجاج عراقي حي ( 1 كغم ) 

4,500 – 5,500 دينارسمك كـارب حي  ( 1 كغم ) 

4000 دينار فخد دجاج عراقي ( 1 كغم )

3500 دينار فخذ دجاج مستورد ( 1كغم )

4000 ديناراجنحـة مستـوردة  ( ١كغم )

4000 ديناراجنحـة عراقيــــة  ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج عراقي ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج مستورد ( ١كغم )

6,500 – 7,000 دنانريطبقة البيض  العراقي

السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

  1000 دينار الربتقال750-1000 دينارالطماطة

2000-2500 دينارالخوخ750-1000 دينارالخيار

750-1000 دينارالتفاح500-750 دينارالبطاطا

750-1000 دينارالليمون500 دينارالباذنجان

750-1000 ديناراللنكي750-1000 دينارالفلفل

1000 دينارنارنج1000 دينارخس

1250-1500 ديناراملوز2500 دينارفاصوليا

1500 دينارالو5000 دينارباميا

1000-1500 ديناررمان750 دينارشجر

750 ديناررقي750 دينارقرنابيط

750 ديناربطيخ750 دينارلهانة

2000-2500 دينارالعنب1500 ديناراللوبيا

1500 ديناركريب فوت1500 دينارالجزر

4000 دينارتمر برحي500-750 دينارشلغم

1500 دينارالسندي500-750 دينارشونذر

1500 دينارالكيوي500-750 ديناربصل

دياىل/الزوراء:
اكد مسؤول حكومي يف محافظة دياىل، امس الثالثاء، أن العرشات من العمال 

فقدوا مصادر رزقهم يف اكرب مدينة صناعية داخل املحافظة.
وقـال مدير ناحية بني سـعد (20كـم جنوب غرب بعقوبة) نجم السـعدي يف 
ترصيح صحفي، ان ”نحو 20 معمال اغلقت ابوابها يف االونة االخرية يف مدينة 
بني سعد الصناعية رشقي الناحية والتي تعد االكرب عىل مستوى دياىل وتضم 
قرابة 300 معمل ومصنع وورشـة تنتج اكثر مـن 70 بضاعة مختلفة بينها 

الغذائي“.
واضاف السـعدي،ان“ اغـالق املعامل تسـبب يف فقدان العـرشات من العمال 
مصـادر رزقهـم“، مبينـا ان ”اكثر من 30 معمـال اعيد فتحه بعـد 2020 اال 
انـه عادت واغلقت ابوابها بسـبب ضعف الدعم واالسـترياد الخارجي ونقص 

الخدمات يف تامني استمرارية االنتاج“.
واشـار اىل ان“ 95 % من معامل ومصانع املدينـة الصناعية متوقفة بالوقت 
الحـايل بعضها منـذ 2003، الفتا اىل ان ”وضع املدينة يدلـل عىل حجم معاناة 

الصناعة العراقية ضمن القطاع الخاص“. 

نينوى/الزوراء:
اعلنْت هيئة استثمار نينوى، امس الثالثاء، ان العام املقبل 2022 سيكون 

عام انطالق املشاريع االستثمارية الواعدة يف املحافظة.
وقـال مديـر الهيئة مدحـت العاني يف بيـان اطلعـت عليه ”الـزوراء“ ان 
”املشاريع التي سـتكون املحافظة عىل موعد معها العام املقبل، ستشمل 
تشييد شقق سكنية أفقية واخرى عامودية، بعد ان تم تخصيص مساحة 
تتجـاوز اربعـة االف دونـم لها ضمن معسـكر الغزالني الواقـع يف مدينة 

املوصل“.
واضاف ان ”املرشوع السـكني الذي استحصلت له موافقة مجلس رئاسة 
الوزاء، سـتعقبه مشـاريع اخرى صحية وتربوية قريبة منه، وهي ضمن 
الجهـود املبذولة لحل ازمة السـكن التي يعانيها مركـز واقضية ونواحي 

املحافظة، وتحديدا للفئة العائدة من مناطق النزوح“ .
واشار العاني اىل ان ”هناك مشاريع استثمارية سرتى النور هي االخرى يف 
املحافظة، اسوة بمعامل السمنت وأدوية نينوى فضال عن عدد من املشايف 

الصحية ومشاريع خدمية مهمة لقطاعي الكهرباء واملاء“. 

بغداد/متابعة الزوراء:
سـتاندرد  رشكـة  أعلنـت 
بالتـس  جلوبـال  بـورز  آنـد 
منظمـة  ان  اىل  االمريكيـة 
اوبـك+ رفعت إنتاجها لشـهر 
اكتوبر/ ترشين االول بمقدار 
480 ألف برميل يف اليوم، فيما 
كان التزام العـراق هو 95 % 

لذات الشهر.
ووفقا آلخر مسـح لستاندرد 
آند بـورز جلوبال بالتس، فان 
منظمة اوبك وحلفاءها عززت 
 480 انتاجها النفطي بمقدار 
الف برميل يف اليوم لكن نصف 
أعضاء املجموعـة فقط زادوا 
اإلنتاج بالفعل الشـهر املايض 
حيـث أن العديـد يف التحالـف 
يكافحون لضخ أكرب عدد من 

الرباميل.
واشارت اىل ان 13 دولة يف أوبك 
ضخت 27.55 مليـون برميل 
ألـف   260 بزيـادة  اليـوم،  يف 
برميـل يف اليوم عن سـبتمرب، 
بينما أضافت روسيا وثمانية 
رشكاء آخريـن 13.66 مليون 
برميـل يف اليـوم، بزيادة 220 

ألف برميل يف اليوم.
الشـهري  االرتفـاع  ويعـزى 
بشكل أسايس إىل أكرب منتجي 
النفط يف املجموعة السعودية 
وروسـيا واإلمـارات العربيـة 
املتحدة والكويت، والتي ال تزال 
إنتـاج احتياطية  لديها طاقة 
وفرية، وكذلك إىل كازاخستان، 
التـي أكملت صيانـة ثقيلة يف 

حقل رئيس.
وشـهد العـراق انخفاضـا يف 
انتاجه النفطي لشهر ترشين 
أيلـول  االول مقارنـة بشـهر 
بمقـدار 100 الـف برميـل يف 
اليوم حيث بلغ انتاجه 4.170 
يف  اليـوم  يف  برميـل  مليـون 
االول منخفضـا عن  ترشيـن 
شـهر ايلول التي بلـغ االنتاج 
برميـل  مليـون   4.180 فيـه 
يوميـا، اال ان هـذا االنتاج هو 
اعىل من حصته املقررة لشهر 
ترشيـن االول البالغـة 4.149 
التزام  مليـون برميل ليكـون 
العراق بحصته هو 95.83 %. 
ووجد املسح أن الدول التسعة 
عـرش التـي لديهـا حصـص 
إنتـاج بموجب اتفـاق أوبك + 
أقـل بمقدار  كانـت مجتمعة 
600 ألـف برميـل يف اليوم من 
مخصصاتها للشهر، مما رفع 

معدل االمتثال إىل 113.21٪.
ساهم النقص يف سوق النفط 
الضيـق حيث انتعـش الطلب 

العاملي ليقرتب من مستويات 
مـا قبـل الوبـاء، ممـا أثـار 
الواليات  انتقادات شديدة من 
املسـتهلكة  والـدول  املتحـدة 
األخـرى التـي اشـتكت مـن 

ارتفاع أسعار النفط.
برنـت  خـام  سـعر  تجـاوز 
الخام املادي املؤرخ 80 دوالًرا 
للربميـل منـذ أوائـل أكتوبر، 
حيث وصل إىل أعىل مستوياته 
يف ثالث سنوات فوق 85 دوالًرا 

للربميل قبل الرتاجع األخري.
يف 4 ترشين الثاني (نوفمرب)، 
وقفـت أوبـك + بثبـات عـىل 
زيـادة حصص إنتـاج النفط 
 400 الخام بمقـدار متواضع 
ألـف برميـل يف اليـوم لشـهر 
مـن  الرغـم  عـىل  ديسـمرب، 
الضغط من الواليـات املتحدة 
والهنـد واليابـان ملزيـد مـن 
أسـعار  لخفـض  األحجـام 
النفـط املرتفعـة. ومن املقرر 
عقد اجتماع أوبك + القادم يف 

2 ديسمرب.

بغداد/متابعة الزوراء:
توقـع املسـتهلكون يف الواليات املتحـدة ان يزداد 
التضخـم الحـايل سـوءا وفًقـا لبنـك االحتياطي 

الفيدرايل يف نيويورك.
وذكـرت وكالـة رويـرتز يف تقريـر ان “ احـدث 
استطالع شهري لتوقعات املستهلكني أجراه البنك 
الفيدرايل لشهر ترشين االول أن حالة عدم اليقني 
بشـأن التضخم عىل املدى القصري واملتوسـط قد 
ارتفعت ، لتصل إىل أعىل مستوى محطمة األرقام 

القياسية ملدة 12 شهرًا عىل التوايل“.
واضاف ان “ التضخم يف الواليات املتحدة ارتفع اىل 
مستوى جديد بلغ 5.7 باملئة خالل عام واحد هو 
االعىل منذ عام 2013 حيث ظل متوسط توقعات 

التضخـم يف أفق الثالث سـنوات كما هو عند 4.2 
باملئة مما يعني ان هناك توقعات بارتفاع تكاليف 
الغذاء والغاز واإلسكان والتعليم“. من جانبه قال 
نائب رئيس مجلس االحتياطي الفيدرايل ريتشارد 
كالريـدا إن“ التضخـم الحايل يف الواليـات املتحدة 
أعـىل مـن املتوقـع وأن التضخـم للعـام بأكمله 
سـيتجاوز أحـدث توقعات االحتياطـي الفيدرايل 
وإذا اسـتمر االتجاه الحايل، فسـوف يعترب فشًال 
يف السياسـة املاليـة“. من جانب آخـر عزا رئيس 
مجلس االحتياطي الفيدرايل جريوم باول االرتفاع 
الحاد يف أسـعار املنتجات االستهالكية إىل سالسل 
التوريـد التـي تعطلت بسـبب جائحـة فايروس 

كورنا وارتفاع األجور نتيجة نقص العمال“. 

بغداد/الزوراء:
ارتفـع سـعر العملـة الرقميـة ”البيتكويـن“ خالل 
4.69 ٪ ووفقـا لبيانـات  التـداول بنسـبة  جلسـة 
 ،GMT يف السـاعة 03:44 بتوقيت Coindesk موقع
وصـل إىل 68230 دوالرا. وبهذا الشـكل، جدد سـعر 
العملة املشـفرة الحد األقـىص التاريخي مرة أخرى.

ودلـت األرقام مـع حلـول السـاعة 03:50 بتوقيت 

غرينتش، عىل أن سـعر العملة الرقمية زاد تسارعه 
يف النمـو بنسـبة 4.82 ٪ وبلـغ 68.354 ألف دوالر. 
و“البيتكوين“، هو نظام المركزي للعمالت املشفرة، 
تـم نرش مفهومـه يف نوفمرب 2008 مـن قبل مؤلفه 
(ربما مجموعة من املؤلفني) تحت االسـم املسـتعار 
”سـاتويش ناكاموتو“. وبلغت شـعبية هذه العملة 

الرقمية، ذروتها يف السنوات األخرية.  الطحني
بغداد/الزوراء:

أعلنـْت وزارة التجـارة، امس الثالثـاء، عن طرح معالجـات ملكتب رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي بشـأن أسـعار الطحني، وفيما حددت سـبب 

ارتفاعه، أشارت اىل تشكيل لجان ملتابعة املخابز واألفران.
وقـال املتحدث باسـم الوزارة محمد حنون يف ترصيـح صحفي إن ”دائرة 
الرقابة التجارية يف الوزارة ووزارة التجارة شـكلتا لجاناً لدراسـة السوق 
املحلية وبيان ارتفاع أسـعار الطحني“، مبينـًا أن ”الوزارة جهزت الوجبة 
التاسـعة مـن حصـة الطحـني الخاصـة بالبطاقـة التموينيـة يف جميع 

محافظات العراق، حيث وصلت نسبة اإلنجاز 50 %“.
وأضاف أن ”الوزير يتابع بشـكل مبارش ارتفاع األسـعار“، مشـرياً اىل أن 
”فرقنـا الرقابية وبالتنسـيق مع الجريمة املنظمة وجهـاز األمن الوطني 
شـكلت لجاناً يف السـوق املحلية ملتابعة سـبب ارتفاع الطحـني والتدقيق 
للمخابز واألفران“. وأكد حنون أن ”ارتفاع أسـعار مادة الطحني ال يرتبط 
بمـادة الطحني يف البطاقـة التموينية، بل يرتبط بارتفاع أسـعار الطحني 
الصفـر املسـتورد“، الفتـاً اىل أن ”وزارة التجارة غري معنيـة بتوريد مادة 
الطحـني الصفر كـون العملية تتم عن طريـق املخابز واألفران والسـوق 
املحليـة“. وتابع أن ”هناك عدة إجراءات سـتعرض غداً عىل مكتب رئيس 
الـوزراء مصطفى الكاظمـي، حيث لدينـا آلية وبإمكانهـا معالجة مادة 
الطحني الصفر وتضع حداً الرتفاع األسـعار وهي قيد الدراسة“، موضحاً 
أن ”الـوزارة مسـتمرة بالعمـل من أجل تجهيـز البطاقـة التموينية ملادة 
الطحـني وهي متوفرة لدى جميـع الوكالء“. وبني أن ”مشـكلتنا فقط يف 
مـادة الطحني الصفر الذي يخبز يف األفران األهلية“، مشـرياً اىل أن ”هناك 
معالجـات مـن قبل الوزير يمكن دراسـتها من خالل املجلـس الوزاري أو 

مكتب الكاظمي“.

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة التخطيط، امـس الثالثاء، عن توجهات مسـتقبلية لتطوير 

القطاعات، فيما بحثت مع القطاع الخاص رصف مستحقات املقاولني.
وأوضح املتحدث باسـم الوزارة عبد الزهـرة الهنداوي يف ترصيح صحفي 
أن ”القطـاع الخاص يمثل ركيزة للوزارة للمـيض بتحقيق أهداف التنمية 
بشـكل عام“، مبيناً أن ”الوزارة عملـت بالرشاكة مع القطاع الخاص من 
خـالل عقد ورش عمل وحوارات لتطوير مجلس القطاع الخاص املشـكل 

من قبل وزارة التخطيط“.
وأوضح أن ”الوزارة ناقشـت مع القطـاع الخاص العديد من القضايا، من 
بينها مستحقات املقاولني الذين نفذوا عدداً من املشاريع الحكومية خالل 
الفرتة املاضية ولم يتم رصف مسـتحقاتهم بسـبب الظروف االقتصادية 
واألزمـة املالية، فضالً عن مناقشـة التوجهات املسـتقبلية لتطوير قطاع 

السياحة والزراعة والصناعة والقطاعات اإلنتاجية األخرى“.
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@È‹‡«@¿@’–Çc@fibuäÜ@Êb„á«@ZÔ„˝Ëè€a
ÚÓöbÌã€a@µ„aÏ‘€a@—€bÇÎ@äaåÏ€a

بغداد/ متابعة الزوراء
وصـف املديـر التنفيذي يف اللجنـة االوملبية العراقية جزائر السـهالني، يجمـع رئيس االتحاد 
العراقي لكرة القدم ملنصبني بأنه «سـابقة خطرية»، مؤكدا ان األخري «أخفق» يف عمله بوزارة 
الشباب والرياضة. وقال السهالني ان «تسنم عدنان درجال ملنصبني (وزير الشباب والرياضة 
ورئيـس االتحاد العراقي لكرة القدم) يف ان واحد سـابقة خطرية تشـجع اي وزير جديد عىل 
الجمـع بني منصبه الحكومي ورئاسـة اتحاد ريـايض». ولفت اىل ان «قانـون عدم ازدواجية 
املناصب الرياضية الذي أقرّه مجلس النواب يأتي منسـجماً مع متطلبات االتحاد الدويل لكرة 

القدم حيث أنه يرفض الجمع بني منصبني وهذا قرار ال يجوز التحايل عليه».

ãºcÎ@ã–ñc

ÜaáÃji@Òãÿ€a@Ôéb‡©@êˆb‰ÿ€a@Ú€Ï�i@k‘‹i@xÏnÌ@—éÏÌ@äbfl@ÚèÓ‰◊@’Ìãœ

@¡ébj€aáj«@Û–�ófl@›�j€a@ äbóæa@‚ãÿÌ@ÚÓjæÎ˛a@Ú‰v‹€a@êÓˆä

بغداد/ متابعة الزوراء
 عقدِت الهيئة االداريـة الجديدة لنادي اربيل الريايض امس الثالثاء، 
أول اجتماع لها لتسمية الرئيس ونائبيه الجدد للنادي. وقال املنسق 
االعالمي لنادي اربيل، ريبني رمزي ان الهيئة االدارية الجديدة عقدت 
امس أول اجتماعاتها بحضور محافظ اربيل اوميد خوشناو، ونائب 
مديـر عام الرياضـة يف املحافظة محمـود عزيز. واضـاف انه تمت 
تسـمية وليد عارب رئيسـاً للنادي، وصالح الدين سـيامند نائباً اول 
للرئيـس، محمد خوشـناو نائب ثاني، وطه قـادر أمينا للرس، وئاال 
ديـدوان امينا ماليـا، واحمد شـكور، وديدار حامـد، وموفق يونس 
اعضاء يف الهيئة االدارية الجديدة. ويف وقت سـابق أعلن رئيس نادي 
اربيـل الريايض عبـد الله مجيد، تنازله عن رئاسـة النـادي دون أن 
يوضح األسـباب التي دفعته لذلك. وقال مجيد يف مؤتمر صحفي ان 
”نادي اربيـل ليس ملكاً ألحد وإنما هو ملك من يخدمونه“، مضيفا 
”لدي اسبابي للتنازل عن هذا املنصب، وايضا من اجل افساح املجال 
امام االخرين ونتمنى ان تكون النتائج جيدة خالل الفرتة القادمة“.

يذكر أن عبدالله مجيد ترأس نادي اربيل الريايض ملدة 16 عاما.

@áÓ€Î@Ô‡èm@›Óiäa@Üb„@ÒäaÜa
@aáÌáu@bèÓˆä@läb«

@ÚÌá„c@äÎÜ@k‘‹i@xÏnÌ@p¸bóm¸a
@w„ã�ì€bi@Òåbn‡æa@Úuäá€a

بغداد/ الزوراء
عدسة/ قحطان سليم

توج فريق كنيسة مار يوسف الكلدانية بلقب 
بطولـة البابا فرانسـيس للكنائس بخمايس 
الكرة والتي اقيمت يف كنيسـة مار كوركيس 
فريقـا   12 وبمشـاركة  بغـداد  بالعاصمـة 
يمثلون كنائس األقباط ومار كوركيس ومار 
تومـا  والالتني وشـباب األرمـن االرثوذكس 
وسـيدة النجاة  والصعود  وسلطانة الوردية 
ومار ايليا والروم االرثوذكس والقلب األقدس 

ومار يوسف الكلدانية. وتفوق فريق كنيسة 
مار يوسف الكلدانية عىل فريق كنيسة الالتني 
بفارق ركالت الرتجيح من عالمة الجزاء بعد 
ان انتهـى الوقتـني االصيل واالضـايف بتعادل 
الفريقني بهدفني لكل منهما، وحرض املباراة 
النهائية ومنافسات البطولة رئيس الكنيسة 
الكلدانية يف العـراق والعالم البطرياك لويس 
ساكو فضال عن حضور عدد من القساوسة 
ومحبي الرياضـة كما كان للجماهري نصيب 

من مشاهدة مباريات البطولة.

بغداد/رافد البدري
املنسق االعالمي التحاد اللعبة

توج نـادي االتصـاالت ببطولة انديـة العراق 
للدرجـة املمتازة بالشـطرنج   التـي اختتمت 
منافسـاتها عـىل قاعـة فنـدق االنـرت ببغداد 
االتصـاالت  يمثلـون:  ناديـاً   14 بمشـاركة 
والبيشـمركة والكهرباء والهدف والقادسـية 
والعمـال وبعقوبـة واملهندسـني والسـماوة 
واالسـحاقي  والفكـر  والرسـيل  وعشـتار 
االتحـاد  نائـب رئيـس  والقيثـارة، وتحـدث 
العراقـي للعبـة فرحـان نصري الوائـيل قائُال: 
شهدت البطولة منافسة قوية بني االندية التي 

تحتل املراكز الخمسـة االوىل، وهي االتصاالت 
والبيشـمركة والكهرباء والهدف والقادسـية 
بحكم تواجد اغلب العبـي املنتخبات العراقية 
من املتقدمـني ، اضافًة اىل الالعبني املحرتفني، 
اذ ان اغلب االندية املشاركة يف البطولة تعاقدت 
مع العبني محرتفني من ايران، وهؤالء الالعبني 
شـكلوا اضافة قوية لالندية التي مثلوها، من 

خالل الخربة التي يمتلكوها.
واضـاف   ان نـادي االتصـاالت تمكـن من 
حصد اللقب بجدارة وبفارق نقاط الطاوالت 
عـن املنافـس الرشس نـادي البيشـمركة ، 
بعـد ان جمـع كل منهما 25 نقطـة ، ولكن 

نقاط الطاوالت ابتسـمت لنادي االتصاالت، 
الثانـي  البيشـمركة املركـز  ليحـرز نـادي 
بنفـس الرصيد مـن النقـاط 25 نقطة، ثم 
جاء نادي الكهربـاء ثالثاً برصيد 20 نقطة، 
موضحـاً ان الجولـة ما قبل االخـرية كانت 
االنعطافة الحقيقية التي رجحت كفة نادي 
االتصـاالت عـىل حسـاب غريمـه التقليدي 
نادي البيشـمركة من خالل تحقيق التعادل 

الذي يصب يف مصلحته، بينما سعى الفريق 
الشـمايل نـادي البيشـمركة عـن الفوز من 
اجل التتويج باللقـب، ولكن الرياح اتت بما 
التشـتهي السـفن، حيث تمكن العبي نادي 
االتصـاالت املحـرتف االيراني اريـان غالمي 
مـن الفوز عىل العب املنتخـب العراقي اكار 
عـيل صالح، وتفوق العـب املنتخب الوطني 
اراز  الدكتـور  االتصـاالت  ونـادي  السـابق 

باسـم عـىل نظـريه زوزك صالح مـن نادي 
البيشـمركة، كما تعادل بطـل العراق احمد 
عبـد السـتار العـب نـادي االتصـاالت مع 
املحرتف االيراني الدويل مرصاد خوداشـيناز 
الذي كان نادي البيشـمركة يعول عىل فوزه 
من اجل حصد اللقب، لتنتهي نتيجة الجولة 
بالتعـادل وهذا ما مكن فريق االتصاالت من 

الظفر باللقب للعام الحايل 2021. 

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
الرياضيـني  رعايـة  سـياق  يف 
املتميزين والوقوف عىل مستجدات 

مستوياتهم استقبل رئيس اللجنة 
األوملبيـة الوطنيـة العراقيـة رعد 
حمـودي، بمكتبـه صبـاح امس 

الثالثاء، املصارع البطل مصطفى 
عبدالباسط عبدالصمد.

وبعـد ترحيبـه بـه، بـادر رئيس 
اللجنـة األوملبية لسـؤال املصارع 
وفعاليتـه  وزنـه  عـن  الصاعـد 
بتحقيـق  اسـتمراره  وإمكانيـة 

منجزات قارية ودولية مقبلة.
وإسـتعرض عبدالباسـط منجزه 
املتحقق األخري عندما أحرز املركز 
الثالث يف بطولة آسـيا  باملصارعة 
الحـرة لـوزن 85 كغـم وتعرضه 

الصابة إثر ذلك.
وأبدى عبدالباسط إستغرابه حيال 
موقف اتحـاد اللعبة منه باهماله 
وعدم متابعته األمر الذي اضطره 
حسـابه  عـىل  نفسـه  ملعالجـة 

الخاص مبيناً ”بانـه كان تعرض 
لعقوبة إتحادية لم تكن منصفة“ 

عىل حد وصفه.
ولفـت املصـارع البطـل اىل ”انـه 
كان تفّوق عىل منافسـه الياباني 
يف بطولـة آسـيا التـي أقيمـت يف 
شهر نيسان املايض وهو املصارع 
ذاته الذي حقق الوسـام النحايس 
طوكيـو  أوملبيـاد  يف  لليابـان 

األخري“.
مـن جانبـه أشـاد رئيـس اللجنة 
العراقيـة بما  الوطنيـة  األوملبيـة 
حققه عبدالباسط داعياً املصارع 
إبتعـاده  ”رضورة  اىل  الصاعـد 
عن األزمـات واملشـاكل وإلتفاته 
املنقطـع اىل تدريباتـه والبطوالت 

التي سيشارك يف منافساتها“.
و وّجـه حمـودي األمـني العام اىل 
السـعي الدخال املصارع  رضورة 
التضامـن  برنامـج  يف  املوهـوب 
األوملبي لينال تحضرياً الئقاً يمّكنه 
من الظهور بمستوى ونتائج جيدة 

عىل املستويني القاري والدويل.
واجـب  ”ان  اىل  حمـودي  ولفـت 
اللجنـة األوملبيـة رعايـة جميـع 
الرياضيني وإبـداء إهتمام خاص 
ومكّثـف باملوهوبـني الذين يمكن 
ان ينافسوا بشكل جيد يف الدورات 
والبطـوالت املدرجـة يف املنهاجني 
والـدويل  اآلسـيوي  األوملبيـني 
باالضافة لدورتي األلعاب العربية 
والتضامن االسالمي برصف النظر 

عمـا تقدمـه االتحـادات الوطنية 
لهم“.

كما أوعـز أيضاً اىل عضـو املكتب 
التنفيذي عدنان طعيس برضورة 
وجميـع  عبدالباسـط،  متابعـة 
واملتميزين  املوهوبـني  الرياضيني 
يف كل االتحـادات مـن اجـل رصد 
املسـتحق منهم الدخاله بمرشوع 

التضامن األوملبي.
هذا وحرض اللقـاء أعضاء املكتب 
التنفيذي الدكتور حسني العميدي 
والدكتـورة بيـداء كيـالن وعدنان 
طعيـس كما حـرضه أيضاً األمني 
هيثـم  األوملبيـة  للجنـة  العـام 
عبدالحميـد واألمـني املـايل أحمد 

صربي.
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بغداد / امري رسول 
اكـد السـوري فجـر ابراهيـم مـدرب 
منتخـب اليمـن ان مبـاراة الغـد بني 
املنتخبني الشقيقني السوري والعراقي 
ضمـن التصفيـات القاريـة املؤهلـة 
لنهائيـات كأس العالـم يف قطر العام 

املقبل ال تقبل القسمة عىل اثنتني.
وقـال ابراهيـم  ان الفريقـني يمـران 
بمرحلة حرجة يف التصفيات االسيوية 
وبالتايل فإن نتيجة الفوز ستجعل احد 
املنتخبـني  يتنافس عىل بطاقة امللحق 
املؤهلـة ملونديال قطـر مبينا  ال أعتقد 
أن طابـع الحـذر سـيكون متواجـدا 
فاملنتخبان مكشوفان لبعضهما تماما 
والعـراق يلعب عىل أرضـه االفرتاضية 
وكذلك املنتخب السـوري اعتاد اللعب 

خارج ارضه . 
السـوري  املنتخـب  مـدرب  واوضـح 
السابق ان مستوى  نسور قاسيون  يف 
التصفيات لم يكن بالشـكل الذي كان 
يتوقعه الجميع وذلك بسـبب التخبط 
التدريبـي  االسـتقرار  وعـدم  االداري 
وهذا أمـر طبيعي ان يكون املسـتوى 
ال يلبـي الطمـوح وان كانـت فرصتنا 
يف هـذه التصفيـات من اكثـر الفرص 
سهولة للتأهل للمونديال كون معظم 
املنتخبات ليست بمستوياتها بإستثناء 
املنتخـب اللبنانـي الـذي يعـد األكثـر 
تطورا بني املنتخبات العربية التي ارى 
انها من الصعوبة ان تنافس بقوة عىل 
البطاقتني املؤهلتني اىل نهائيات كأس 
اللعالـم املقبلة، حيث مـن املتوقع ان 
تذهب البطاقتني اىل املنتخبني االيراني 
والكوري الحنوبي، فيما سينافس عىل 
املركز الثالث جميع املنتخبات العربية 

سوريا والعراق واالمارات ولبنان.
وتابـع ابراهيـم ان  كل يشء وارد يف 
كـرة القدم و مـن املمكـن ان يفاجئ 
املنتخـب السـوري نظـريه االيراني يف 
مبـاراة الثالثاء املقبـل ، حيث ارى ان 
هنالـك فرصة للفـوز كوننا نلعب عىل 
أرضنـا االفرتاضية لكن املهم يف الوقت 

الحايل هو املباراة املقبلة التي سـتقام 
غدا الخميـس امام املنتخـب العراقي 
الشـقيق موضحـا يف الوقـت ذاته ان 
املنتخبـات العربيـة لديها القـدرة ان 
بـل  اسـيا  رشق  منتخبـات  تنافـس 
تسـبقها مـن خـالل تطويـر انديتها 
مـن اجـل ان تتواجد بقـوة يف بغية يف 
البطوالت املهمة عىل املستوى القاري، 
الكروية  باالتحـادات  يتوجـب  كذلـك 
العربيـة ان تهتـم كثـريا بالتخطيـط 
وايالء االهمية بالفئات العمرية  فضال 
عـن وجـود دوري مسـتمر  وال ننىس 
تطوير املدربـني مع وجود بنية تحتية 
جيدة و دعم حكومي واخريا ان تكون 

هنالـك مشـاريع تطويريـة لجميـع 
مفاصل كرة القدم . 

واشـار اىل ان  اسـتمرار اقامة بطولة 
كاس العرب مهمة جـدا كونها تجعل 
املنتخبـات العربيـة يف حالـة تنافـس 
وبالتايل سـتكون لهذه البطولة اهمية 
خاصـة يف حـال مشـاركة املنتخبات 
بجميـع العبيهـا ليس فقـط الالعبني 
املحليني مؤكدا ان ان حظوظ املنتخب 
السـوري بـكل تأكيد سـتكون كبرية 
وجيدة يف البطولة العربية خصوصا يف 
حال خرج بنتيجة ايجابي من مباراتيه 
املقبلتني امـام منتخبي العراق وايران 
يوم غد الخميس ويـوم الثالثاء املقبل 

برسـم التصفيات االسيوية املؤهلة اىل 
مونديال قطر العام املقبل.

وزاد املـدرب السـوري ان تجربتي مع 
الكرة العراقية اعتربها جيدة اسـتنادا 
للظـروف التـي عملـت بها مـع نادي 
املينـاء مـن حيـث عـدم دفـع رواتب 
الالعبني واملدربني ملدة زمنية استمرت 
قرابة السـتة اشـهر  رغـم ان الفريق 
كان يحقـق نتائـج جيـدة ووال ننىس 
ان الالعبـني تأثـرا كثـريا بالضائقـة 
املالية التي رضبـت اطناب حيث كان 
هناك عدم التـزام بالوحدات التدريبية 
مـن قبـل الالعبني بسـبب عـدم دفع 
مسـتحقاتهم املالية ومنذ ذلك الوقت 

لـم يعد امليناء كما كان سـابقا نتيجة 
ضعف االهتمـام وضعف املوارد املالية 
وعـدم  اإلداريـة  التخبطـات  وايضـا 
االنسجام، ويف تجربتي مع دهوك كانت 
االمور تسري بشـكل ممتاز واستطعنا 
بـكأس  النهائـي  للنصـف  الوصـول 
االتحـاد االسـيوي وخرجنـا بـركالت 
الرتجيـح خصوصا ان املوضوع املادي 
مهم جدا لالسـتقرار وتحقيق النتائج 
مع وجود ادارات منسـجمة تستطيع 
توظيف املال بشـكل صحيـح وبالتايل 
ارى انه مـن املمكن العودة للتدريب يف 
العراق يف ظل وجود الظروف املناسـبة 

للنجاح.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
بحـث عميد كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة 
بجامعـة ميسـان ، األسـتاذ الدكتـور   ماجـد 
شـندي وايل  مع رئيس فـرع نقابة الصحفيني 
يف املحافظـة ، عضـو املكتـب التنفيذي التحاد 
الصحافـة الرياضيـة   سـمري السـعد   سـبل 

التعاون والتنسيق االعالمي . 
وناقش الطرفان يف اللقاء سـبل االرتقاء بواقـع االعالم الريايض ودوره 
الكبـري يف دعـم االنشـطة الرياضيـة ، الجانـب االكاديمـي الريايض يف 

التشخيص والتقييم والتوجيه يف تطوير الجانب البدني . 
واتفق  الجانبان عىل ديمومة التواصل واقامة عمل مشـرتكة يسـهم يف 
تطويـر العمـل االعالمي الريايض فضال عن تبـادل الخربات للعاملني يف 

املجال االعالمي عموم والريايض عىل وجه الخصوص . 
ويذكـر  بـان اللقاء حرضه مسـؤول شـعبة االعالم يف الكليـة والكادر 

املساعد .
 ***********

عضـو الهيئة العامة لالتحـاد العراقي للصحافة 
الرياضية الزميل حميد املظهور، اكد اكتسـابه 
الشـفاء التام من االزمـة الصحية التي تعرض 
لهـا قبل مدة زمنية ليسـت بالقصـرية الزمته 

الرقـود يف الفـراش، دعواتنـا الصادقـة للعزيز 
الظهور بالشـفاء التام وان يمن عليه العيل القدير 

بالصحة والعافية التامتني وان يعود لعمله بأفضل حال.

بغداد/ متابعة الزوراء
متوازنة. مجموعة  يف  للشباب  الوطني  املنتخب  آسيا  غرب  بطولة  قرعة  أوقعت 
منتخبات  جانب  اىل  الشباب  منتخب  للشباب  آسيا  غرب  بطولة  قرعة  ووضعت 
البحرين واليمن وفلسطني والكويت“. وتقام البطولة بمشاركة 9 منتخبات: العراق 
، األردن، اإلمارات، البحرين، سوريا، الكويت، فلسطني، لبنان، اليمن. وقرر اتحاد 
غرب اسيا للشباب اقامة مباريات املجموعة االوىل يف محافظة البرصة عىل ان تقام 
مباريات املجموعة الثانية يف محافظة اربيل. وبحسب نظام البطولة، يتأهل بطل 
كل مجموعة مبارشة إىل املباراة النهائية، وستكون بطولة الشباب، ثاني البطوالت 
فرضتها  انقطاع  فرتة  وبعد  الذكور  مستوى  عىل  آسيا  غرب  اتحاد  ينظمها  التي 
جائحة كورونا. ويف سياق منفصل يلتقي منتخب الناشئني مع منتخبات السعودية 
ولبنان يف بطولة غرب غرب آسيا. واوقعت قرعة بطولة غرب آسيا للناشئني املنتخب 

العراقي مع السعودية ولبنان والتي من املقرر أن تقام البطولُة يف السعودية“.

بغداد/ متابعة الزوراء
تأهـل ناديـا زاخو ونفط الوسـط، 
امـس  الثالثاء، إىل الدور 16 لبطولة 
كأس العـراق عـىل حسـاب ناديـي 
الطلبـة والديوانيـة بـركالت الجزاء 

الرتجيحية“.
وانتهت مباراة الطلبة وزاخو انتهت 
بالتعـادل السـلبي بـدون اهـداف، 
ليحتكم الفريقان إىل ركالت الرتجيح 

والتـي رجحـت كفة زاخـو بنتيجة 
(8 - 7)، ليزيـح الطلبـة من بطولة 

الكأس ويتأهل إىل دور 16“.
لقـاء  انتهـى  النتيجـة  وبنفـس 
الديوانيـة ونفط الوسـط، ليتقابال 
بـركالت الرتجيـح، والتي حسـمها 
بنتيجـة  ملصلحتـه  الوسـط  نفـط 
16 مـن  إىل دور  5)، متأهـال   -  4)

البطولة“.
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ضيفه  عىل  للفوز  بولز  شيكاغو  فريقه  ديروزان  ديمار  قاد 
خمسة  من  سلسلة  لألخري  منهياً   ،95  -  118 نتس  بروكلني 
للمحرتفني. األمريكي  السلة  كرة  دوري  يف  متتالية  انتصارات 
متفرج،   19.400 وأمام  شيكاغو  يف  سنرت  يونايتد  ملعب  عىل 
سجل ديروزان 28 نقطة وأعاد فريقه إىل سكة االنتصارات بعد 
بولز  سيكرسز.وقلب  سفنتي  فيالدلفيا  أمام  توالياً  خسارتني 
بفارق  فوز  إىل   76-78 نقطتني  بفارق  الثالث  الربع  يف  تخلفه 
7 نقاط يف  42 نقطة، منها  الربع األخري بتسجيله  23 نقطة يف 
اللقاء  17 لضيفه. قال نجم  لديروزان، مقابل  لحظات حاسمة 
بعض  لدينا  ”كان  مضيفاً:  عدائيتنا“،  عىل  ”حافظنا  ديروزان: 
نقاط الضعف، خاصة يف الشوط األول حيث مررنا بلحظات من 
سلتنا“. إىل  بالوصول  لهم  ونسمح  الكرة  نخرس  كنا  الفوىض. 
 25 مسجالً   ،20 أصل  من  ناجحة  تسديدات   10 ديروزان  حقق 
الثالث  الفوز  يف  التوايل  عىل  الخامسة  للمباراة  األقل  عىل  نقطة 
لبولز عىل نتس يف املواجهات الـ 14 األخرية بينهما. وأضاف زاك 
 46.9 تسديداته  نجاح  نسبة  بلغت  الذي  لبولز  نقطة   24 الفني 
وجافونتي  بول  ولونزو   15 بـ  دوسونمو  أيو  وساهم  املئة،  يف 
الفائز  صفوف  يف  برز  منهما.كما  لكل  نقطة   11 بـ  غرين 
 11 دابل“ مع  املونتينيغري نيكوال فوسيفيتش بتحقيقه ”دابل 
 11 38، منها  الـ  النقاط  نقطة و13 مرتدة. يف املقابل، لم تحل 
يف الربع األخري، و10 مرتدات لنجم نتس كيفن دورانت، يف منع 
املتتالية. انتصاراته  سلسلة  توقفت  الذي  فريقه  عن  الخسارة 
بلغت  الذي  الخارس  صفوف  عن  الهجومية  النجاعة  وغابت 

فلم يسجل  املئة فقط،  يف   39.5 التسديدات  نسبة نجاحه عن 
الماركوس ألدريدج سوى 19 نقطة مقابل 14 لزميله جيمس 
هاردن. يف فيالدلفيا، سجل جولياس راندل 31 نقطة والتقط 
12 مرتدة يف مباراة فوز فريقه نيويورك نيكس عىل مضيفه 
فيالدلفيا سفنتي سيكرسز 96-103.أثنى مدرب نيكس، توم 

ثيبودو عىل أداء راندل قائالً: ”لقد كان عمالقاً يف جميع أنحاء 
امللعب، الطريقة التي بدأ بها املباراة والطاقة التي لعب بها، كما 

يلعب بهذه  الدفاعية“.وتابع ”عندما  الناحية  اإليقاع من  فرض 
الطريقة، نصبح فريقا مختلفاً“.وأضاف لنيكس آر دجاي باريت 

15 نقطة و10 مرتدات، والفرنيس إيفان فورنييه 11 
نقطة وإيمانويل كويكيل 10، يف أفضل رد 

كافاليريز  كليفالند  أمام  للخسارة 
االحد.وافتقد  نقطة   17 بفارق 

الذي توقفت  سفنتي سيكرسز 
سلسلة انتصاراته املتتالية عند 
العبه  لجهود  مباريات،  ست 
الذي  إمبيد  الكامريوني جويل 
أعلن يف وقت سابق عن اصابته 
من  حيث  كورونا  بفريوس 
املالعب  عن  يغيب  أن  املتوقع 
األقل.كما  عىل  أيام   10 لفرتة 
الخارس،  صفوف  عن  غاب 
هاريس  توبياس  الثالثي 
وايسايه جو وماتيس تيبول 
صحية  مشاكل  خلفية  عىل 
فيما  السالمة،  وبروتوكول 

بن  االسرتايل  يلتحق  لم 
رغبته  أبدى  الذي  سيمونز 

بفريقه  فيالدلفيا  بمغادرة 
منذ بداية املوسم. ومقابل هذه 

درموند  أندري  برز  الغيابات، 
مرتدة،  و25  نقطة   14 صاحب 

 19 مع  قرقماز  فوركان  والرتكي 
ماكيس  ترييز  أضاف  فيما  نقطة، 

16 وجورج نيانغ 15 وستيف كوري 14 
وشايك ميلتون 10.

مانشسرت  وسط  العب  اضطر 
إىل  بوغبا  بول  اإلنكليزي  يونايتد 
فرنسا  منتخب  تمارين  مغادرة 
تعرضه  بعد  وذلك  العالم،  بطل 
ما  بحسب  الفخذ،  يف  إلصابة 
برس  فرانس  وكالة  مراسلو  أفاد 

املتواجدون يف املكان.
تسديده  بعد  بآالم  بوغبا  وشعر 
املتواجد  املرمى  عىل  الكرة 
الثالث  خشباته  بني 
أريوال،  ألفونس 
وضع  ثم 
عىل  يد 
ه  فخذ

األيمن قبل أن يرافقه اىل خارج امللعب طبيب 
املنتخب.

بصحبة  الوحيد  امليدان  العب  بوغبا  وكان 
بنجامان  األملاني  ميونيح  بايرن  مدافع 
بافار يشارك يف هذه الحصة التمرينية التي 
أرشف عليها شخصياً مدرب املنتخب ديدييه 
ديشان يف اليوم األول من املعسكر املخصص 
أوروبا  تصفيات  من  األخريتني  للجولتني 

املؤهلة ملونديال قطر 2022.
يونايتد  مانشسرت  فريقه  عن  بوغبا  وغاب 
السبت يف املباراة التي خرسها عىل أرضه ضد 
يف   2 صفر-  سيتي  مانشسرت  اللدود  جاره 
الدوري املمتاز بسبب طرده يف الخسارة املذلة 
أيضاً  ترافورد“  ”أولد  يف  نظيفة  بخماسية 

عىل يد الغريم ليفربول قبلها بمرحلتني.
وتلتقي فرنسا السبت املقبل مع كازاخستان 
عىل ملعب ”بارك دي برينس“ يف باريس، قبل 
فنلندا يف  املقبل ضيفة عىل  الثالثاء  تحل  أن 
الجولتني األخريتني من منافسات املجموعة 
بفارق  العالم  أبطال  يتصدرها  التي  الرابعة 
مباراة  مع  الثانية  أوكرانيا  عن  نقاط  ثالث 

أقل من األخرية.
أبطال  النهائيات  إىل  مبارشة  ويتأهل 
املجموعات العرش، عىل أن تخوض املنتخبات 
الوصيفة ملحقاً فاصالً بمشاركة منتخبني 
لتحديد  األوروبية  األمم  دوري  من  مؤهلني 
هوية املنتخبات الثالثة األخرى التي ستمثل 

القارة العجوز يف مونديال 2022.

أن  بالده،  ملنتخب  الفني  املدير  ديشامب،  ديدييه  الفرنيس  أكد 
مواطنه كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، مرشح بقوة للفوز 
بالكرة الذهبية هذا العام.ويتنافس بنزيما و٢٩ العًبا آخرين عىل 
الفوز بالجائزة التي تمنح ألفضل العب يف العالم كل عام، والتي 
الجاري. الثاني  نوفمرب/ترشين   ٢٩ يوم  عنها  اإلعالن  سيتم 

وقال ديشامب يف ترصيحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو 
اإلسبانية: «عندما تم اختيار كريم ليكون أحد املرشحني، فأنا 
مقتنع بأنه منافس قوي للغاية للفوز بالجائزة».وأضاف: «ال 
مع  وأرقامه  فمستواه  فرنيس،  وكريم  مدربه  ألنني  ذلك  أقول 
العديد من  بنزيما مع  تتحدث».ويتنافس  ريال مدريد هي من 
مييس،  ليونيل  مثل  بالجائزة،  الفوز  عىل  العاملية،  الكرة  نجوم 
صالح،  محمد  رونالدو،  كريستيانو  ليفاندوفسكي،  روبرت 
جورجينيو وغريهم.وحظي بنزيما بدعم كبري من جانب أكثر 
من شخصية للفوز بالكرة الذهبية، أبرزهم مدربه السابق زين 

الدين زيدان، ونجم كرة املرضب الشهري رافائيل نادال.

بمستقبل  تتعلق  كربى  مفاجأة  إيطايل،  صحفي  تقرير  كشف 
ويرتبط  مدريد.  ريال  نجم  جونيور،  فينيسيوس  الربازييل 
.٢٠٢٤ صيف  حتى  املرينجي  مع  بعقد  عاًما،   ٢١ فينيسيوس، 

مانشسرت  فإن  اإليطايل،  مريكاتو  كالتشيو  موقع  وبحسب 
من  اعتبارا  فينيسيوس،  خدمات  عىل  بالحصول  مهتم  يونايتد 
 ٩٦ بقيمة  عرض  تجهيز  بدأ  يونايتد  أن  املقبل.وأضاف  املوسم 
الالعب. ضم  أجل  من  مدريد،  ريال  إىل  لتقديمه  يورو،  مليون 
التقرير إىل أن عقد فينيسيوس يف أولد ترافورد ستكون  وأشار 
الصفقة. تمت  حال   ،٢٠٢٨ صيف  يف  لينتهي  أعوام،   ٦ مدته 
ويستهدف ريال مدريد تجديد عقد الجناح الربازييل الشاب، الذي 
يعيش أفضل فرتاته مع املرينجي هذا املوسم.ويملك فينيسيوس 

رشًطا جزائًيا يف عقده الحايل، بقيمة ٧٠٠ مليون يورو.

beIN اإلعالمية، املجموعة  أعلنت مجموعة 
مواصلة  عن  والرتفيه،  للرياضة  العاملية 
توسعها العاملي يف تقديم الرياضة النسائية 
البث  حقوق  عىل  حصولها  خالل  من 
للسيدات  أفريقيا  أبطال  لدوري  الحرصية 
منطقة  عرب  بلداً   ٣٧ يف  نوعها  من  األوىل 
وآسيا  أفريقيا  وشمال  األوسط  الرشق 

واملحيط الهادئ وأمريكا الشمالية.
وستبث beIN SPORTS ، الشبكة الرياضية 
النسائية  البطولة  للمجموعة،  الرائدة 
الكروية عرب أربع قارات حول العالم، معززة 
نطاق  وموسعة  البطولة  شأن  من  بذلك 

بثها.
انطلقت البطولة ذات ٨ فرق متنافسة يوم 
أفضل  من  مجموعة  مستعرضة  الجمعة، 
املواهب الكروية النسائية يف أفريقيا، والتي 
من املقرر أن تقام مباراتها النهائية يف مرص 
يوم ١٩ نوفمرب. وتعد حقوق هذه البطولة 
بث  حقوق  مجموعة  إىل  األحدث  اإلضافة 

 beINSPIRED. املزدهرة beIN مبادرة
جميع  يف  البطولة   beIN SPORTS وستبث 
األوسط  الرشق  منطقة  يف  ال٢٤  الدول 
وبروناي  أسرتاليا  ويف  أفريقيا  وشمال 
وكمبوديا وهونغ كونغ وإندونيسيا والوس 
وتايالند  وسنغافورة  والفلبني  وماليزيا 

وتيمور الرشقية والواليات املتحدة وكندا.
مبادرتها   beIN SPORTS وأطلقت 
توفري  بهدف   ٢٠١٩ عام  يف   beINSPIRED
ال  التي  واملواهب  للرياضات  أكرب  منصة 
التي تستحقها،  تحظى بالتغطية اإلعالمية 
الرياضات  عىل  خاص  بشكل  الرتكيز  مع 

 beIN SPORTS بث  ذلك  وتبع  النسائية. 
بطولة كأس العالم للسيدات فرنسا ٢٠١٩ يف 
٣١ منطقة حول العالم، وكانت بذلك الناقل 
جميع  يف  البطولة  لهذه  األكرب  الريايض 
مجموعة  اآلن   beIN وتمتلك  العالم  أنحاء 
واسعة من حقوق بث الفعاليات الرياضية 

النسائية عرب مناطق متعددة حول العالم.
أبطال  دوري  بث  حقوق  إىل  فباإلضافة 
أفريقيا للسيدات التي تم اإلعالن عنها جديداً، 
الرسمي  الناقل  أيضاً  هي  املجموعة  فإن 
ودوري  للسيدات  أوروبا  أبطال  لـدوري 
ودورة   ٢٠٢٢ للسيدات  األوروبية  األمم 
األلعاب األوملبية الصيفية (طوكيو ٢٠٢٠)، 

 ،(٢٠٢٢ (بكني  الشتوية  األوملبية  واأللعاب 
واأللعاب األوملبية الصيفية (باريس ٢٠٢٤) 
للسيدات  الكربى  األربع  التنس  وبطوالت 
وبطولة  للتنس،  املفتوحة  اسرتاليا  (بطولة 
فرنسا املفتوحة للتنس، وبطولة ويمبلدون، 
للتنس)  املفتوحة  املتحدة  الواليات  وبطولة 
التنس املحرتفات. يف  اتحاد العبات  و جولة 
أفريقيا؛  وشمال  األوسط  الرشق  منطقة 
كأس بييل جني كينغ للتنس للسيدات ٢٠٢١ 
- كأس العالم للتنس النسائي - يف أسرتاليا 
أفريقيا؛  وشمال  األوسط  والرشق  وفرنسا 
 W النسائية  السيارات  سباقات  وبطولة 
والرشق  وكندا  املتحدة  الواليات  يف   Series

من  ومجموعة  أفريقيا  وشمال  األوسط 
جريمان  سان  باريس  نادي  مباريات 
إىل  باإلضافة  مختلفة؛  أسواق  يف  للسيدات 
تشمل  رئيسية  نسائية  رياضية  فعاليات 
كرة اليد والسلة والسباحة، عىل سبيل املثال 

ال الحرص.
السبيعي،  محمد  قال  املناسبة،  وبهذه 
األوسط  الرشق   beIN لـ  التنفيذي  الرئيس 
لحصولنا  سعداء  ”نحن  أفريقيا:  وشمال 
أفريقيا  أبطال  دوري  بث  حقوق  عىل 
لقد  العالم.  حول  بلداً   ٣٧ عرب  للسيدات 
بالنسبة  جداً  ناجحاً  عاماً   ٢٠٢١ عام  كان 
قمنا  حيث   ،  beINSPIRED مبادرة  إىل 
ودورة  للسيدات،  أوروبا  أبطال  دوري  ببث 
بطوالت  وأفضل  األوملبية،  لأللعاب  طوكيو 
التنس النسائية كجولة اتحاد العبات التنس 
الكربى  األربع  التنس  وبطوالت  املحرتفات 
للتنس  كينغ  جني  بييل  وكأس  للسيدات 
السيارات  سباقات  وبطولة  للسيدات، 
النسائية W  Series، وغريها الكثري للماليني 
وتعد  العالم.  حول  الرياضة  عشاق  من 
الجهود  من  أساسياً  جزءاً   beINSPIRED
التي تبذلها مجموعتنا لتسليط الضوء عىل 
التغطية  عىل  تحصل  لم  التي  الرياضات 
والتي  تستحقها  التي  الكافية  اإلعالمية 
تسعى إىل إلهام الجيل القادم من الرياضيني 
الجنس  عن  النظر  بغض  واملشجعني، 
فخورون  ونحن  الخلفية.  أو  العرق  أو 
النمو  يف  مستمرة  املبادرة  هذه  بأن  للغاية 

واالزدهار».
عىل   beINSPIRED أهداف  تقترص  وال 

الرياضية فحسب،  الحقوق  االستحواذ عىل 
النقاش  تعزيز  إىل  أيضاً  املبادرة  تهدف  بل 
حول التحديات الفريدة التي تواجهها النساء 
عىل  سواء  الرياضة،  مجال  يف  العامالت 
الشاشة أو خارجها. وتحقيقاً لهذه الغاية، 
املتحدثني  من  مجموعة   beIN استضافت 
الرئيسيني لدعم املرأة يف الرياضة. ويف اآلونة 
من  مجموعة   beIN جمعت  حيث  األخرية، 
نقاشات  الرياضة يف  املؤثرة يف  الشخصيات 
(يوليو  ويمبيل  ملعب  يف  مستديرة  طاوالت 
يف    Women@Sportel وفعالية   ،(٢٠١٩
القيادة  وفعالية   ،(٢٠١٩ (أكتوبر  موناكو 
 AccorHotels Arena ملعب  يف  الفكرية 
السلة  لكرة  الوطنية  الرابطة  مباراة  خالل 
(يناير  باريس  استضافتها  التي  األمريكية 

.(٢٠٢٠
تقديم   beIN تواصل  ذلك،  إىل  باإلضافة 
للرتويج  واجتماعي  رقمي  محتوى 
كأس  بطولة  وخالل  النسائية.  للرياضات 
أنتجت   ،٢٠١٩ للسيدات  القدم  لكرة  العالم 
beIN SPORTS  برنامجاً يومياً عىل منصات 
باريس  فريق  العبة  مع  الرقمية  املجموعة 
ناديا  امللهمة  والشخصية  جريمان  سان 
إلهام  نديم، فيما احتفى بودكاست مبادرة 
براون،  كاري  قدمته  الذي  القادم،  الجيل 
كبرية املراسلني يف  beIN SPORTS ورئيسة 
الرائدات  بالالعبات  القدم،  اتحاد كتاب كرة 
الطريق يف  اللواتي مهدن  الرياضة  يف مجال 
الحواجز  كرس  ملواصلة  واملستقبل  الحارض 
لألنشطة  السيدات  ممارسة  تعيق  التي 

الرياضية املختلفة.

«أخرياً»  لتمكنه  سعادته  عن  إبراهيموفيتش  زالتان  املخرضم  النجم  أعرب 
يف  األخريتني  مباراتيه  يف  للمشاركة  وذلك  السويدي،  املنتخب  إىل  العودة  من 

التصفيات األوروبية املؤهلة إىل كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.
يف  وأخرياً!»،  جيد.  شعور  «إنه  صحايف:  مؤتمر  يف  عاماً  األربعني  ابن  وقال 
التي تعرض لها قبيل نهائيات كأس أوروبا الصيف  إشارة منه إىل اإلصابة 

املنرصم ما حرمه من املشاركة مع املنتخب.
ضد  مشوارها  تختتم  أن  قبل  جورجيا  ضد  الخميس  غدا  السويد  وتلعب 
تحتل  التي  إسبانيا  أي  الثانية  املجموعة  يف  اإلطالق  عىل  األصعب  املنافس 

املركز الثاني خلف املنتخب االسكندنايف بفارق نقطتني.
املجموعات  من  كل  يف  األول  املركز  أصحاب  مبارشة  النهائيات  إىل  ويتأهل 
بمشاركة  بينها  فاصالً  ملحقاً  الوصيفة  املنتخبات  تخوض  فيما  العرش، 
منتخبني مؤهلني من دوري األمم األوروبية لتحديد هوية املنتخبات الثالثة 

األخرى املتأهلة عن القارة العجوز.
من  مبارشة  بمواجهات  الفاصل  امللحق  يقام  لن  القديم،  للنظام  وخالفاً 
مباراتي ذهاب وإياب، بل ستقسم املنتخبات الـ١٢ عىل ثالثة مسارات تحدد 
نهائي  نصف  بنظام  منتخبات  أربعة  منها  كل  يف  ويتنافس  قرعة  بموجب 
املقبل)  آذار/مارس   ٢٨-٢٩) نهائية  ومباراة  املقبل)  آذار/مارس   ٢٤-٢٥)
يتأهل الفائز فيها إىل املونديال (ثالثة مسارات = ثالثة منتخبات متأهلة عن 

كل مسار).
وكانت السويد تأهلت إىل النهائيات األخرية التي أقيمت عام ٢٠١٨ يف روسيا، 
العالم  كأس  عن  وأبعدتها  إيطاليا  أقصت  بعدما  القاري  امللحق  خالل  من 

للمرة األوىل منذ ١٩٥٨.
وستكون املباراة الختامية املقررة يف إشبيلية ضد إسبانيا مفصلية لتحديد 

اإليطايل  ميالن  مهاجم  املجموعة.وأشار  بطاقة  سيخطف  املنتخبني  من  أي 
الذي ما زال يف أعىل مستوياته الفنية رغم أعوامه األربعني، إىل أنه سيكون 
البطاقة املؤهلة  متوفراً لخوض هاتني املباراتني الحاسمتني يف الرصاع عىل 
مبارشة إىل مونديال قطر ٢٠٢٢، لكن مع «التوازن» يف ما يتعلق بالفرتة التي 

سيمضيها يف أرض امللعب.
وقال مازحاً: «كل يوم أتعرف عىل جسدي بشكل أفضل. كلما تقدم يف السن، 

كلما أصبح الرأس أصغر سناً وازداد جماالً. هناك أشياء جديدة كل يوم».
آذار/ «إبرا» عودته يف  أعلن  أعوام،  لقرابة خمسة  املنتخب  وبعد غياب عن 
مارس املايض، لكن هذه العودة اقترصت عىل مباراتني يف تصفيات املونديال 
بعد تعرض الهداف التاريخي لبالده إلصابة يف الركبة حرمته من التواجد مع 

املنتخب يف نهائيات كأس أوروبا.
وتحدث مهاجم ميالن عما مر به يف تلك الفرتة، قائالً: «كان األمر صعباً. كان 
أن  اللعب فيها. لكن كان عيل  إليها وافتقدت  أتطلع  التي كنت  أحد األشياء 

أكون صادقاً مع نفيس. لم أكن جاهزاً ١٠٠ باملئة».
وعانى إبراهيموفيتش مجدداً من مشاكل بدنية أبقته بعيداً عن املالعب حتى 
منتصف ترشين األول/أكتوبر، لكن الرجل الذي أطلق عىل نفسه اسم «ملك» 

السويد، يمكنه اآلن اللعب مرة أخرى تحت قيادة املدرب ياني أندرسون.
وقال عن توقعاته للمباراتني األخريتني يف التصفيات: «الكل يريد أن يلعب، 
لكني أرى رضورة ألن يكون لدي توازن يف وقت اللعب بسبب اإلصابات التي 
أتيت منها. إذا وجدت التوازن الصحيح، يجب أن أكون قادراً عىل اللعب قدر 
إسبانيا،  البدالء ضد  إبقائه عىل مقاعد  إمكانية  اإلمكان».ولدى سؤاله عن 
بأن  بالده،  بقميص  مباراة   ١١٨ يف  هدفاً   ٦٢ سجل  الذي  ماملو  ابن  أجاب 
القرار للمدرب.وأضاف: «أنا هنا ألني عضو يف الفريق. إذا كان ياني يريد مني 
أن ألعب املباراتني، فسألعبهما. إذا أراد مني أن ألعب واحدة فقط، فسألعب 

واحدة. يعتمد األمر عىل ما يريده ياني».
املالعب  إىل  عودته  مع  األخرض  املستطيل  داخل  تألقه  السويدي  واستعاد 
الـ  الـ ١٥٠ يف  األول/أكتوبر، بتسجيله هدفه  اإليطالية يف منتصف ترشين 
األول/أكتوبر  ترشين   ٣٠ يف   ٢-١ روما  عىل  الفوز  مباراة  خالل  أ»  «سريي 
طويلة  مسرية  يف  خاضها  التي  الدوريات  يف   ٤٠٠ الرقم  أيضاً  حمل  والذي 
وايطاليا  وإسبانيا  وانكلرتا  وفرنسا  وهولندا  السويد  بني  خاللها  تنقل 
والواليات املتحدة.ومنذ تراجعه عن قرار اعتزاله يف آذار/مارس، أُدرج اسم 
إبراهيموفيتش ثالث مرات يف القائمة الدولية، لكنه لعب مباراتني فقط مع 

«بالغولت» أمام جورجيا وكوسوفو ضمن تصفيات املونديال.
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سيبتعد 
جم  ملها ا
مبي  لو لكو ا
م  ملخرض ا
ميل  ا د ا ر
و  لكا فا
املالعب  عن 
”ثالثة  من 
أربعة  اىل 
 “ بيع سا أ

بسبب 
بة  صا إ
الفخذ  يف 
مه  ستحر
مع  املشاركة  من 
كأس  تصفيات  يف  بالده  منتخب 
2022™وذلك  قطر   FIFA العالم 
رايو  فريقه  أعلن  ما  بحسب 

فايكانو اإلسباني.
”أعلمنا  بيان:  يف  فايكانو  وقال 
فايكانو  لرايو  الطبي  الطاقم 
بأن العب الفريق األول راداميل 
يف  تمزق  من  يعاني  فالكاو 
بأن  كاشفاً  األيمن“،  الفخذ 
للتعايف  يحتاجها  التي  املدة 
أربعة  اىل  ”ثالثة  من  ترتاوح 

أسابيع“.
عاماً  الـ35  ابن  واستعاد 

شيئاً من مستواه السابق منذ أن وقع 
الصيف املنرصم مع فايكانو يف صفقة 
إذ سجل خمسة أهداف يف  انتقال حر، 
ساهم  ما  اآلن  حتى  مباريات  ثماني 
بتواجد فريقه الجديد يف املركز السادس 

يف الدوري املحيل بعد 13 مرحلة.
التي  املباراة  أواخر  يف  فالكاو  وأصيب 
خرسها فريقه السبت أمام ريال مدريد 
2-1 يف الدوري املحيل، وذلك بعدما دخل 

كبديل يف الدقيقة 69.
من  فالكاو  اإلصابة  هذه  وستحرم 
مباراتيه  يف  بالده  منتخب  مع  التواجد 
الباراغواي  ثم  الجمعة  الربازيل  ضد 
أمريكا  تصفيات  ضمن  الحايل   17 يف 

قطر  مونديال  اىل  املؤهلة  الجنوبية 
.2022

الرابع  املركز  حالياً  كولومبيا  وتحتل 
األخري املؤهل مبارشة إىل النهائيات عن 
املجموعة املوحدة ألمريكا الجنوبية بعد 

12 جولة.
املنتخب  زال  ما  فالكاو،  غياب  ورغم 
عىل  بها  يستهان  ال  قوة  الكولومبي 
الصعيد الهجومي بوجود هدايف أتاالنتا 
وأينرتاخت  زاباتا  دوفان  اإليطايل 
سانتوس  رافايل  األملاني  فرانكفورت 
األلعاب  صانع  خلفهما  ومن  بوري، 
تشكيلة  إىل  العائد  رودريغيز  خاميس 

املنتخب بعد غيابه عنه لقرابة عام.



لندن/متابعة الزواء:
شـهدت الساحة اإلعالمية عىل مستوى العالم، خالل السنوات املاضية، تغرّيات جذرية 
يف أسـلوب إنتاج املحتوى وعرضه، يف ظل ترّبع وسـائل التواصل االجتماعي عىل عرش 
املنصـات الحديثة األكثر انتشـاراً ومتابعة بسـبب سـهولة وصولها إىل املسـتخدمني. 
وانطالقاً من أهمية منصات التواصل يف إيصال املحتوى الرقمي إىل السوريني يف الداخل 
ودول الشـتات واللجوء، دّشن «تلفزيون سـوريا» قبل عامني منصته الرقمية «سوريا 

سرتيم».
تبّنت «سوريا سرتيم» شعار «نتشارك الحكاية واألمل»، وتقّدم عرب منصاتها ومنصات 
«تلفزيون سـوريا» محتوى إعالمياً سـورّياً وعربياً وعاملياً مختلفاً بالطرح واملضمون 
واملعالجة والشكل الفني، وُيراعي جميع االهتمامات والتوجهات (سياسية – ميدانية 
- عسـكرية – اجتماعية – اقتصادية – ثقافية – فنية – منوعة – سـاخرة تهكمية – 

تحليلية – مقارنات... إلخ).
وحقق هذا املحتوى مشـاهدات وتفاعالً عىل مستويات كبرية، منافساً كربى املنصات 

العربية املختصة بالسوشيال ميديا.
وتقول األرقام واإلحصاءات إن مواد «سـوريا سـرتيم» كانت عامالً أساسياً يف اجتذاب 
جمهور جديد، لكون املواد هي األكثر تفاعالً وانتشـاراً ووصوالً إىل الجمهور السـوري 

والعربي.
عدد مشـاهدات مقاطع الفيديو يف منصة «سوريا سرتيم» عىل «فيسبوك»، التي وصل 
عـدد متابعيهـا إىل أكثر مـن مليون متابع، بلغ ٤٠٠ مليون مشـاهدة منذ تأسيسـها، 

وتخّطت دقائق املشاهدة حاجز ٣٠٧ ماليني دقيقة.
أمـا منصـة «تويرت» الخاصة بـ»سـوريا سـرتيم»، فقد بلغ عـدد متابعيهـا ٣١ ألفاً، 

بمشاهدات تخطت حاجز ٢٫١ مليون مشاهدة منذ انطالقها.
وتجاوز عدد متابعي قناة «سـوريا سـرتيم» يف «يوتيوب» ١٣٦ ألفاً، وبلغت مشاهدات 
مقاطـع الفيديو يف القناة منذ تأسيسـها أكثر من ٧٧ مليوناً، أما سـاعات املشـاهدة 

فبلغت ١٠٧ ماليني.
تنرش «سـوريا سـرتيم» موادها عـىل منصة «تلفزيون سـوريا» يف «إنسـتغرام» التي 
ُيتابعها نحو ٣٠٠ ألف شـخص، وبلغت مشـاهدات الفيديو فيها أكثر من ١٠٨ ماليني 
مشـاهدة، مع العلم أن مواد «سـرتيم» التي ُتنرش فيها ُتشكل نسبة قدرها ٩٥ يف املئة 

من املحتوى الذي ُينرش يف املنصة.
وتعرض منصات «سوريا سرتيم» برامج متنوعة، وتزامن تاريخ انطالق املنصات قبل 
عامني مع عرض حلقات برنامج «ديستوبيا عربي» مع «األخوين نجار»، وهو برنامج 
بحثي علمي فكري، يعتمد عىل تبسـيط و»شـعبنة» العلوم يف شتى املجاالت، وقد لقي 

إعجاباً واستحساناً من الجمهور املتابع بشغف هذا النوع من املحتوى.
ويسـتمر عرض برنامـج «نيوزجي» الذي يقدمه «عبد النبي حجـازي»، ويعرض فيه 
أبـرز وأهم القضايا الغربيـة والعاملية، التي انشـغل عنها املواطن السـوري والعربي، 

بطريقة سلسة ومخترصة ومفيدة.
وتسـتعرض حلقات برنامج «كوبي بيست» الذي تقدمه «يارا عنجريني»، حتى اليوم، 
قضايـا وأحداث جرت يف سـوريا، ُتسـقط بطريقة ذكية وجذابة عـىل تجارب وأحداث 
عربيـة ودوليـة مشـابهة.وتنرش «سـرتيم» حلقـات متقطعة مـن برنامج «سـوريا 

review»، الذي يسلط الضوء عىل قضايا سورية بارزة، ويقدمه «قتيبة ياسني».
وحديثـاً، أنتجـت املنصـة برنامجاً بتقنيـة «Puppet» باسـم «خلصت وفشـلت» مع 
ريكاردو، وهو برنامج كوميدي اجتماعي سـاخر، يطرح ويناقش املشكالت املعيشية 
واالجتماعيـة واالقتصادية اليومية التي تعرتض املواطن السـوري، بأسـلوب بسـيط 
يعتمـد عىل الكوميديا السـوداء ويوظـف الدراما يف عرض املواضيع عرب «سكيتشـات 
قصـرية»، وكل ذلك باسـتخدام الدمى.وانفردت «سـرتيم» بعرض عـرشات القصص 
واملواضيـع الخاصة، التي كانت سـّباقة مـن خاللها مقارنة بـوكاالت إعالمية عاملية 
ووسـائل إعالميـة سـورية وعربية منافسـة، وتمكنت بعـد عرضها مـن تغيري واقع 

العرشات من أبطال هذه القصص عرب فقرة «تلك حكايتي».

الرباط/متابعة الزوراء:
لالتصـال  األعـىل  املجلـس  وجـه 
السمعي البرصي املغربي (الهاكا) 
إنـذارا إىل إذاعـة ”لوكـس راديـو“ 
عقب بثها مضامني مست بكرامة 
الصحفيـني عمـر الـرايض وعماد 

استيتو يف غيابهما.
بهـا  تنـاط  التـي  الـ“هـاكا“، 
الربامـج  مراقبـة  مسـؤولية 
السـمعية البرصية املبثوثة هرتزيا 
ومـدى احرتامها لحقوق اإلنسـان 
املدسرتة والقوانني املغربية ودفاتر 
التحمـالت، قـررت بعـد توصلهـا 
لرشكـة  إنـذار  توجيـه  بشـكاية، 
”راديو فـاي“ (Radioveille)، مع 
أمرهـا بإذاعـة توضيـح يف بدايـة 
حلقة مـن برنامجهـا ”صباحيات 

.(Les Matins Luxe) “لوكس
وبعد ذكر املضامني املعنية بالقرار، 
يجب أن يتضمـن التوضيح وصفا 
لهـا بكونها تتضمـن موقفا تجاه 
الرايض واستيتو ”يف غيابهما، ودون 
أن تتـاح لهمـا الفرصـة لتوضيح 
وجهة نظرهما“، وأن هذا ”يشـكل 

مسا بكرامتهما ورشفهما“.
وذكر قـرار املجلس األعىل لالتصال 
فعـل  رد  أن  البـرصي  السـمعي 
املنشـطة عىل الترصيـح الذي قاله 
ضيفها، ”لم يكن بالوضوح والحزم 
الكافيـني بالنظر ملا قيـل يف غياب 
املعنيـني باألمر، وذلك لالسـتجابة 
ملتطلبـات التحكـم يف البث وواجب 
السـهر عىل جدية وتوازن ورصانة 
تنـاول الكلمة يف الربامج من طرف 

الضيوف والجمهور“.
وبعـد رسد الخروقـات القانونيـة 
املتمثلـة يف هذا التدخـل الذي أذيع 
سـجلت  راديـو“،  ”لوكـس  عـىل 
”الهـاكا“ أنـه ”يتبـني مـن خالل 
املتعلقـة  املقتضيـات  اسـتقراء 
باحـرتام قرينة الرباءة واملسـاطر 

القضائيـة يف الخدمـات السـمعية 
البرصيـة، أنها تنرصف باألسـاس 
إىل املضامني الخاصة ببث أقوال أو 
وثائق مرتبطة باملساطر القضائية 
أو بوقائـع مـن شـأنها أن تكـون 
موضـوع بحـث قضائـي، كما أن 
املقتضيات املتعلقة باحرتام قرينة 
الـرباءة تصبح ملزمة عندما تتعلق 
األقـوال بجانـب مـن جوانب ملف 

املتابعة أو صك االتهام“.
وتابع نص القرار: ”يتبني، من خالل 
وثائـق امللف والدراسـة، أن األقوال 
موضوع الشكاية ال تشري بطريقة 
رصيحة ومبـارشة إىل األفعال التي 
يتابع قضائيا بشـأنها السيد عمر 
الرايض، مما يجعـل هذه املؤاخذة 

غري قائمة عىل أساس“.
وتعـود هـذه الشـكاية إىل يونيـو 
املـايض، تقدم بها والـدا الصحفي 
عمـر الـرايض الذي يقـيض حكما 
ابتدائيا بالسجن ملدة ست سنوات، 
والصحفي عماد استيتو الذي حكم 

عليـه ابتدائيـا بالسـجن مع وقف 
التنفيذ.

وأقر هذا القـرار من طرف املجلس 
األعـىل لالتصال السـمعي البرصي 
بحضور رئيسـته لطيفة أخرباش، 
واألعضـاء نرجـس الرغاي، جعفر 
الكنسـويس، عيل البقايل الحسني، 
عبد القادر الشاوي الوديي، فاطمة 
بـرودي، خليـل العلمـي اإلدرييس، 

بديعة الرايض، ومحمد املعزوز.
كما أوقفت الهيئـة العليا لالتصال 
البـرصي بـث برنامـج  السـمعي 
يعـرض عىل أمـواج إذاعة ”لوكس 
راديـو“، ملـدة ثالثـة أسـابيع، بعد 
تسـجيلها تشـبيه ضيـف قار عىل 
 Les Matins صباحيـات لوكـس”
Luxe“ إقرار جواز التلقيح كوثيقة 
للتنقل والولوج باإلجراءات املعتمدة 

من لدن النظام النازي بأملانيا.
”الهـاكا“  مجلـس  سـجل  كمـا 
اسـتعمال الضيف عبارات ”قاربت 
إىل  الحيوانـات  ولـوج  منـع  بـني 

املقرات واملؤسسـات العامة واملنع 
املفروض عىل غري امللقحني“.

لالتصـال  األعـىل  املجلـس  وقـرر 
السـمعي البـرصي تبليـغ رشكـة 
Radioveille“ بهذا  ”راديـو فـاي 
بالجريـدة  نـرشه  مـع  القـرار، 
الرسـمية، بعدما سجل أن الرشكة 
اإلذاعيـة  الخدمـة  تقـدم  التـي 
تحـرتم  ”لـم  راديـو“  لـ“لوكـس 
والتنظيمية  القانونيـة  املقتضيات 
اإلنسـانية،  بالكرامـة  املتعلقـة 
والتوازن ونزاهة األخبار والربامج، 

والتحكم يف البث“.
وقالـت ”الهـاكا“ يف قرارهـا هـذا 
ومقاربتـه  الضيـف  ”مداخلـة  إن 
والتدابـري   لإلجـراءات  ومقارنتـه 
تمّس بشكل واضح برشف وكرامة 
فئـة مـن الجمهور، والسـيما غري 
تدبـري  يف  واملتدخلـني  امللقحـني 
مـا  العمومـي،  الصحـي  الشـأن 
يجعـل الخطاب املوظـف ال يحرتم 
والتنظيمية  القانونيـة  املقتضيات 

الجـاري بهـا العمل، والسـيما تلك 
املتعلقة بالكرامة اإلنسانية“.

كما سجلت الهيئة املنوط بها تقنني 
املجال السـمعي البـرصي، وضبط 
احرتامه لحقوق اإلنسان املنصوص 
عليها دستوريا والقوانني املغربية، 
أن تدخـل منشـطة الربنامج ”غري 
سـمح  الـذي  والجـازم،  الحـازم 
للضيف بإكمال مداخلته دون قيد، 
ال ينسـجم وواجب التحكم يف البث 
والتنشيط املسؤول ونزاهة األخبار 

والربامج“.
وأضافت الهيئة الدستورية: ”الرأي 
املنتِقـد إلقـرار وجـوب التوفر عىل 
جـواز التلقيـح قـّدم بشـكل أكرب 
من الطروحات املضادة، والسـيما 
وقـت غياب الضيف عضـو اللجنة 
العلمية، ما يجعل املضمون سالف 
ذات  املقتضيـات  يخالـف  الذكـر 

الصلة بالتوازن ونزاهة الربامج“.
ومع تعديـد الهيئة االعتبارات التي 
دفعت مجلسها إىل اتخاذ قرار وقف 
بـث الربنامج ملـدة ثالثة أسـابيع، 
ذكرت أن مجلسـها األعىل يعترب أن 
النقاش  ”مهمة عكـس وتنشـيط 
العمومـي حول القضايـا املرتبطة 
باملستجدات والشـأن العام يندرج 
يف صلب مهـام متعهـدي االتصال 
السـمعي البـرصي، وأنـه يكـون 
بالتايل مـن العادي، بل ومن املحبذ، 
إبـراز مختلف اآلراء، والحالة هذه، 
بشـأن إلزامية التوفر عـىل الجواز 

الصحي والتدابري املرافقة“.
كما سـجلت أن ”من مهام وسائل 
اإلعـالم مناقشـة أو حتـى انتقاد 
العمومية  والسياسـات  اإلجراءات 
الربامـج  املشـاركني يف  لـدن  مـن 
القانـون  يكفـل  كمـا  الحواريـة، 
ذلـك، لكـن دون أن يتجـاوز ذلـك 
حرية وحقـوق األخرين املضمونة 

دستوريا“.

تونس/ متابعة الزوراء:
دخـل عدد مـن العاملـني يف قنـاة «حنبعل 
تي يف» الخاصة مسـاء االثنـني يف اعتصام 
مفتـوح داخل مقر الهيئة العليا املسـتقلة 
لالتصـال السـمعي البـرصي (الهايـكا). 
اعتصام يأتي عىل خلفية قرارات «الهايكا» 
التي طالبت إدارة القنـاة بوقف البث حتى 
تسـوي ملفها القانوني وهو ما استجابت 

له القناة طوعيا.
إحـدى املعتصمـات، اإلعالميـة املعروفة يف 
تونس هالة الـذوادي، أكدت أن املعتصمني 
يطالبون بالترسيع يف حل اإلشكال القانوني 
للقنـاة حتى تعود للعمل رسيعاً، خاصة أن 
حـوايل ٢٠٠ عامل مـن صحفيني ومنتجني 
وتقنيني وإداريني وجدوا أنفسهم يف بطالة 
إجبارية وهو ما سيكون له انعكاس مادي 
عىل عائالتهم. وطالبت «الهايكا» برضورة 
اإلرساع يف الحسـم يف امللف القانوني للقناة 
بعـد أن قدمـت إداراتهـا كل الوثائـق حتى 

تعود القناة للبث من جديد.

االعتصام شـهد توافد عدد مـن اإلعالميني 
والحقوقيـني الذيـن أعلنـوا تضامنهم مع 
العاملـني يف القنـاة، ومنهـم اإلعالمي زياد 
الهانـي الـذي أكـد للمعتصمـني أنهـم ال 
يدافعـون فقط عـن قناة «حنبعـل تي يف» 

بل عـن كرامة املهنة ككل ضد الهايكا التي 
اعتربها «هيئة غري قانونية» وكل ما يصدر 
عنها غري قانوني متهًما أعضاءها بالفساد 

وبأنهم أداة طيعة يف يد االستبداد.
يذكر أن السـلطات التونسـية قامت خالل 

شـهر ترشين األول / أكتوبر ٢٠٢١ بقطع 
البـث عـىل قناتـني تلفزيوتـني همـا قناة 
«نسـمة تي يف» وقنـاة «الزيتونة» ومحطة 
إذاعية هي «إذاعة القـرآن الكريم» يف حني 
اختـارت قنـاة «حنبعـل تـي يف» التوقـف 

الطوعي عن البث. 
ويعود سـبب قطع البث إىل أّن الهيئة العليا 
املسـتقلة لالتصال السمعي البرصي تعترب 
أن هـذه املؤسسـات اإلعالميـة ال تتمتـع 
بإجازة البث التـي تمنحها الهايكا مطالبًة 
إياها بتسوية وضعيتها القانونية. ويذهب 
بعـض املتابعـني للشـأن اإلعالمـي إىل أن 
تفعيـل هذه القـرارات اآلن، رغم صدورها 
منذ سـنوات، هو بمثابـة توظيف للقانون 
لتكميـم أفـواه كل املؤسسـات اإلعالميـة 
املعارضة ملا قـام به الرئيس التونيس قيس 
سـعيد يف ٢٥ يوليو/تمـوز ٢٠٢١، عندمـا 
أعلـن تجميد أعمال الربملان وإقالة حكومة 
بالسـلطتني  وتفـرده  املشـييش  هشـام 

التنفيذية والترشيعية.
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الجزائر/متابعة الزوراء:
 شـغلت دعوة العقيـد الجزائـري املتقاعد 
مختـار مديونـي، الذي اشـتغل سـابقا يف 
القـوات الجويـة الجزائريـة، إىل  صفـوف 
تنفيذ هجمـات إرهابية يف األرايض املغربية 
خالل حلقة مـن برنامجه ”كرايزس“ الذي 
يبث عىل قناة ”الحياة“ الجزائرية األوساط 

اإلعالمية يف البلدين.
وطالب مديوني عنارص جبهة البوليساريو 
بشـن هجمـات عـىل األرايض املغربية وأال 
يقتـرص ذلك عىل األقاليـم الجنوبية، بل أن 

يشمل مدينتي الدار البيضاء ومراكش.
وخاطب العقيد العسكري املتقاعد عنارص 
البوليسـاريو بالقول ”يا صحـراوى الذين 
يبتغون االسـتقالل، موتوا واستشهدوا عىل 
بالدكم، وحولوا الحرب حتى داخل األرايض 
املغربية بغرض خلق الرعب وسط املجتمع 

املغربي“.
الحـركات  الفرنـيس يف  الخبـري  واسـتنكر 
االرهابية رومـان كاييه الترصيح اإلعالمي 
يف تغريـدة عـىل موقـع تويرت قائـال ”إذن، 
ضابط سـابق يف الجيش الجزائري يحرض 
عىل ارتكاب اعتداءات داخل املغرب دون أن 
تحتج السلطات الجزائرية، ومعها املجتمع 

الجزائري، عىل ذلك؟“.
يخالـف  الترصيـح  إن  مراقبـون  ويقـول 
أخالقيـات املهنـة التي تطالـب الصحفيني 
بالتناول املهني لألخبار واألحداث، مشريين 
إىل خطـورة تلـك األقـوال التـي تحـث عىل 

االعتداء عىل املغاربة.
التواصـل  املغاربـة عـىل مواقـع  وطالـب 
االجتماعـي برفـع دعـوى جنائيـة أمـام 
املحكمـة الجنائية الدوليـة بتهمة اإلرهاب 
واملسـاس بأمن الدولة ضد العقيد املتقاعد 

مختار مديوني. وقال خـرباء إن ”املحرض 
عـىل العنـف واإلرهـاب ال يقل خطـراً عن 
الفاعل نفسـه، بـل قد يكـون خطره أكرب 
ورضره أشـد، وخاصـة إذا كان التحريض 
يف فضـاء عام يتابعـه املاليني مـن الناس، 
يف  رصاخ  مجـرد  ليـس  التحريـض  فهـذا 
فراغ، بل هو وقود إلشـعال نـريان الجرائم 
والرصاعـات، خاصـة مـن املتطفلـني عىل 

مهنة الصحافة“.
ودعا اإلعالمي عبدالعايل مزغيش الذي يعمل 
يف التلفزيون العمومي السلطات إىل توقيف 
العقيـد مديوني عن الظهـور يف التلفزيون 
لكونه يـيسء إىل املوقف الجزائري أكثر مما 
يدافع عنه، مؤكدا أن ”هذا املواطن يشـكل 
خطراً بهذه الترصيحات غري املسـؤولة، يف 
أي زمن يحيـا وإىل أي مسـتنقع يريدنا أن 
ننزل؟ يف الوقت الذي يجب فيه تكثيف العمل 
الدبلومايس للتوصل إىل نتيجة إيجابية هناك 
من يزيد الطني بلة، وال يضبط مصطلحاته 
وتحليالته القائمة عىل الشحن دون مراعاة 

لألوضاع والعالقات الدولية“.
وقـال أسـتاذ اإلعـالم يف جامعـة غليـزان 
الجزائريـة عبدالله بن عجمية ”لم أشـاهد 
يف حياتي انحطاطاً شـبيهاً بهـذا. نصيحة 
صادقة لحكام الجزائر، رجاء امنعوا هؤالء 
من التحـدث باسـمكم تحـت أكذوبة حب 
الوطن. هـل ُيعقـل أن يصبح قرار السـلم 
والحـرب بأيـدي هـؤالء؟ هل مـن املعقول 
أن يتـم اعتماد لغة الجسـد هـذه؟ هل من 
املعقول هذا الكم من األلفاظ غري األخالقية 
والهابطة؟ أين سلطة الضبط عىل األقل؟“.

مـن جهته طالـب اإلعالمي جمال شـعالل 
السلطات بضبط مفردات الخطاب اإلعالمي 
يف األزمـة الحالية مع املغرب، مشـرياً إىل أن 

هناك حالة ”هسـترييا جماعية تدق طبول 
الحرب، وكأن الحرب نزهة، وتنرش خطابات 
قامـوس  يف  نعهدهـا سـابقاً  لـم  غريبـة 
ومفردات األمة الجزائرية، صحبها انتشـار 
صـور وفيديوهـات عىل منصـات التواصل 
االجتماعي، أكثرها مفـربك، تتعلق بقوافل 
من املدرعات والسـفن والطائرات الحربية 

تتوجه نحو الحدود الغربية للوطن“.
وأضاف شـعالل أن ”الخطـاب اإلعالمي، يف 
غالبيتـه، بدأ ينحـرف عن الخـط التقليدي 
املعهود لدى الدولة الجزائرية ودبلوماسيتها 
والذي يتميز بالهدوء والرصانة وقوة املوقف 
يف آن واحـد. وبدأت تظهـر بعض األصوات 

السياسـية واإلعالمية التـي تنتج مفردات 
خطاب غريبة عـن قاموس وأدبيات الدولة 

الجزائرية ودبلوماسيتها“.
تحركاتـه  الجزائـري  اإلعـالم  ويواصـل 
الدعائية، لكن الدعاية تحولت إىل هسـترييا 
وانفالت وتحريض. وقـد ارتفعت حدة تلك 

الحمالت منذ فصل الصيف املايض.
ويطالب الرئيس الجزائري عبداملجيد تبون، 
كلما سـنحت له الفرصة، اإلعالم الجزائري 
بإسـناد مجهود الدولة يف الرد عىل ”الحرب 
التـي تتعـرّض لهـا الجزائـر“، وحّثـه عىل 
املزيد من الجهد الكتساب أدوات التحكم يف 
املناهـج واملعارف من أجل التصدي لحروب 

الجيـل الرابـع، يف اعـرتاف ضمنـي بعـدم 
احرتافية اإلعـالم يف بالده وعدم قدرته عىل 

املنافسة دوليا.
وأعلنت الجزائر اإلسبوع املايض إطالق أول 
قنـاة إخبارية تهتم بالشـأن الدويل بثالث 
لغـات (العربية والفرنسـية واإلنجليزية) 
 ٢٤ Al تحت اسـم ”قناة الجزائـر الدولية
news“، فيما تمـت برمجة البث األول لها 
ليل الفاتح من نوفمرب الذي يرمز إىل انطالق 
حرب االستقالل عام ١٩٥٤. وتهدف هذه 
القنـاة التلفزيونية حسـب مديرها العام 
سليم عقار إىل ”إسـماع صوت الجزائر يف 

الخارج وأن تكون واجهتها يف العالم“.
الجزائـر  إن ”قنـاة  وقـال سـليم عقـار 
صوتـا  سـتكون   new  ٢٤  Al الدوليـة 
للجزائر يف الخـارج وواجهتها يف العالم يف 
توقيـت حدوثها ٢٤/٢٤ سـاعة عىل مدار 
٧/٧ أيـام مـع إعطاء األولويـة للمعلومة 
الدوليـة“. وأضاف ”إن املرشوع سـيكون 
اإلعالمـي  املشـهد  ويف  اإلعـالم  يف  ثـورة 
العربـي واملغاربي“ بهـدف دعم ”األهداف 
الدبلوماسـية والسياسـية واالقتصاديـة 
يف  للجزائـر  والثقافيـة  واالجتماعيـة 
الخـارج“. وتسـتهدف ”القنـاة الجمهور 
من الدول املغاربيـة ومن الجالية الوطنية 

يف الخارج“.
وجدير بالذكر أن الجزائر تملك عدة قنوات 
العربيـة  باللغتـني  عموميـة  تلفزيونيـة 
والفرنسـية، ومن بينها ”كنـال ألجريي“ 
الجاليـة  إىل  املوجهـة  الجزائـر)  (قنـاة 
املعارضـة  لكـن  الخـارج.  يف  الجزائريـة 
واملناضلـني مـن  الجزائـر  السياسـية يف 
أجـل الديمقراطية طاملا انتقدوا سـيطرة 
الحكومـة عـىل الخـط التحريـري لهـذه 

القنوات دون فسـح املجال أمام املعارضة 
للتعبري عـن آرائها ورشح برامجها، فضال 
عن كونهـا بعيدة من املشـاكل الحقيقية 

التي يعاني منها الشعب الجزائري.
مـن ناحية أخـرى أوضح سـليم عقار أن 
القناة الدولية الجديدة سـتبث برامجها يف 
البداية من الجزائر عرب القمر االصطناعي 
”نايل سات“، حيث تتواجد أستوديوهاتها 
يف قلـب العاصمة الجزائـر. وهي مجهزة 
بـ“بالتوهات عرصيـة وتجهيزات تراعي 
واملعايـري  التكنولوجيـة  الجوانـب  فيهـا 
الدوليـة العرصية وبصوت وصورة عاليْي 

الجودة“.
وتعهـد مديـر القنـاة بـأن يكـون الخط 
االفتتاحـي ”داعما ملشـهد إعالمي يهدف 
إىل توفـري املعلومة يف وقتهـا وملبيا لرغبة 
الجمهـور يف االطـالع عـىل مـا يـدور يف 

محيطه الداخيل والخارجي“.
وسـتبث القناة الجزائرية الجديدة نرشات 
إخباريـة وبرامـج حواريـة وتحقيقـات 
ثقافيـة وحـوارات يف  ميدانيـة وبرامـج 
األسـتوديو، فضـال عـن التغطيـات التي 
ُتعنى باألحداث الدولية، فيما أشار مديرها 
إىل أن قسـم التحرير سيضم ”٧٠ صحفيا 
من بينهم منشـطون ومـا ال يقل عن ٢٠ 

مراسال عرب العالم“.
وبإطالقهـا لهـذه القناة تسـعى الجزائر 
ملواجهـة التحديـات العامليـة والعـودة إىل 
املسـارح الدولية بعد سنوات من انكماش 
السياسـة الخارجية يف ظـل حكم الرئيس 
الراحل عبدالعزيز بوتفليقة. ومن املتوقع 
أن تواجـه هذه القناة منافسـة رشسـة 
مـن قنـوات إخباريـة عربية كـربى تملك 

إمكانيات مالية ال حدود لها.
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يمثل الحـدث الركيزة األساسـية للعنارص 
الرسدية األخرى  يف الخطاب األدبي، والكاتب 
ال يعنـى بواقعية الحدث فهـو لدى القاص 
ليس حدثا واقعيـا تماما طبق األصل،حتى 
وان انطلـق مـن الواقع باعتبـاره مرجعية  
األمـر الـذي ينشـأ عنـه ظهـور عـدد من 
التقنيات الرسدية املختلفة كارتداد املنولوج 
والتخلـص  الحـواري  واملشـهد  الداخـيل، 
والوصـف ،إن ترتيـب اإلحـداث يف القصـة 
وأولوية ذكرها هو جزء أساس من تشكيل 
القصة ،وبنائها بناء فنيا متماسكا،فتنظيم 
البنيـات الرسدية يف أي نـص روائي يعتمد 
عـىل مهارة الكاتب وقدرتـه عىل الربط، أي 
ربط هـذه امللفوظـات الرسديـة من خالل 
العالقـات الدالليـة، واإليحائيـة، واملعنوية 
داخل التسلسل السـياقي للنص، وقدراتها 
عىل مزاولة الوظائـف التأويلية للنص الذي 
يعـرب عن الوحدات الشـكلية( الشـخصية، 
املوضوعـات)  الـرسد،  اإلحداث،مراحـل 
املعنـى مـن (طبيعـة، وزمـن،  ووحـدات 
النفسـانية،  وهيئة)والوحـدات  وصيغـة، 
واالنفعـاالت  العاطفيـة،  واالنفعـاالت 
الشـاعرية، والتعليمية، والحـدث عند عيل 
السـباعي هوعنـرص أسـايس يف القصة إذ 
تعتمـد عليـه القصة، وبدونهـا ال يمكن أن 
توجـد قصة، فاملتـن القصيص عبـارة عن 
أحداث متتابعـة، أو متذكـرة، أو متداخلة، 
وهـي إحداث يكشـف حدوثها عـن دواخل 
شـخصيات القصة، هناك أحداث بسـيطة 
يف بعـض القصـص، وأحداث كبـرية كما يف 
القصص السـيايس. وكانـت قصة( وتبقى 
قطام ) لعيل السباعي  يف مجموعته  زليخات 
يوسف متميزة، واسـتثنائية،وقد نوه عنها 
يف مسـابقة عزيـز السـيد جاسـم لإلبداع، 
ونحن نسأل القاص عيل السباعي فمن هي 
قطام؟وما هي دالالت قصة وتبقى قطام؟ 
، قطـام هي امـرأة عربيـة رائعـة الجمال 
كانـت يف بيت اإلمام عيل بن أبي طالب عليه 
السالم، وقد رعاها اإلمام بالعطف، واملودة، 
كان يطعمهـا، ويكسـوها إال أنهـا خانته، 
وطلبـت من عبد الرحمن بـن ملجم أملرادي 
أن يقتل اإلمام عليه السـالم،ويكون مهرها 
دم اإلمام،إمـا عـن قصة(وتبقـى قطـام)
ففيها قطام رمز للسلطة، وتقرتف جرائمه 
البشـعة يحيطهـا املنافقـون، والجالدون، 
وقد اظهر تلك الجرائم باملشاهد القصصية 
املؤثـرة التي رفعت من الشـأن األدبي لهذه 
القصـة التـي يعتز بهـا كثـريا القاص عيل 

السـباعي، ولـو اسـتنطقنا قصـة وتبقى 
قطام لوجدناها تكثر من الرموز السياسية 
،و الرموز الشـعبية، فقطام رمزا للسلطة، 
وسـيميا زوجة النبي لوط  هي التي وشـت 
بزوجهـا ، وباملؤمنـني باللـه مـن إتباعـه 
لحاكـم املدينة،ورجـل الديـن الـذي أبقـى 
وسـطيه منتصبني بعد موته هو احد رجال 
االنتفاضة الشعبانية، والشيخ الذي يحاور 
قطـام يمثـل الشـعب العراقـي املظلـوم.   
وموضـوع القصـة هو النبـوءة الحقيقية، 
والصادقـة بنهاية طاغية العـراق وخاصة 
يف املقطـع اآلتي مـن القصة: قال الشـيخ: 
يومـا اثر آخر،الحلقة تضيـق عليك،تصغر، 
والدائـرة الكبرية أصبحت خـرم إبرة، وأنت 
محارص وسـط الخرم بالضبط يف منتصفه 
يوما بعـد أخر، وحدك تلوك افتـك، أنت آفة 
الهوامش لـم تكن يومـا دودة،كنت تفاحة 
تتعفـن داخـل الدودة،والـدودة يف شـجرة 
مركـز  يف  بالضبـط  غربيـة  وال  الرشقيـة 
الحصار، وقد انتهى صدام حسـني يف حفرة 
ينتظـر محاكمته عىل جرائمه التي ارتكبها 
بحق الشعب العراقي،إذ أودى بحياة املاليني 
يف حروبه،ومقابره وما احتوت علية القصة 
من رموز، ونبوءة، ووجهة نظر القاص عيل 

السباعي.
وموضوع القصـة أو الوقائع الجزئية التي 
يحـاول الكاتب رسدها،أو التي تدور حولها 
الحكاية، وهي تتشكل من خالل مالحظات 
الكاتـب، ومشـاهداته، وتجاربـه اليومية، 
وانتقاء ما يثري اندهاشه، وما يرى فيه أهمية 
خاصـة تصلـح للموضوعـات القصصية، 

والقصـاص الجيد هـو الذي لـم يكتف بال
يعمـل  سماع،والقراءة،واملشـاهدة،وإنما 
عىل سـرب أغوار النفوس اإلنسانية،وكشف 
أعماقها،والتعرف عىل ما يدور فيها،فهو إذا 
مـا التقط برؤيته الثاقبة األحداث التي تثري 
اهتمامه،وكشف بعض األمور التي تزيد من 
تجربتـه اختزنها إىل وقت الحاجة،وسـاعة 
النضج،واملخـاض، ولإلحـداث أثـر كبري يف 
بـرشط  القصة،ونجاحها،ولكـن  أهميـة 
بصـورة  التشـويق  عنـرص  اسـتعمال 
حسـنة،ذلك الذي يعد أبرز وسـائل تسـيري 
أحسـن  ،وإدارتها،فهو-لـو  األحـداث 
استعماله- يتمكن من إثارة اهتمام القارئ 
، وشـده إىل القصة ،وقد الحظ فورسرت هذا 
العنرص، وأثره فيما قامت به شـهرزاد إزاء 
زوجها السفاح شـهريار فقال وقد نجحت 
شـهرزاد من سـوء مصريها،ألنهـا عرفت 
كيف تحسن اسـتعمال سالح التشويق،تلك 
األداة الوحيدة يف األدب التي لها سلطان عىل 
الطغاة املتوحشـني-فهي لم- تبق عىل قيد 
الحيـاة إال ألنهـا اسـتطاعت أن تجعل امللك 
يتسـاءل دائما،ماذا سـيحدث بعد ذلك؟ويف 
كل مـرة تدركها شـمس الصبـاح فتتوقف 
يف منتصف الجملـة تاركة إياه يحملق فيها 
كاملذهـول، وال يختلف نص الطعنة للقاص 
عـيل السـباعي ،وهو يطرح حدثـا قد يبدو 
غريبا،لكـن حدوثـه قد يأتي أيضـا مقبوال 
يف حالة النظـر إىل جوهر الحالة،فقتل االبن 
ألبيـه جـاء بدافـع اللـوم القايس،والعتاب 
مـع  األنانيـة  مـارس  األب  التطـريف،الن 
أبنائه،فـال هـو فكر بهـم،وال هـم ارتضوا 

شـناعة فعـل يرميهـم يف غياهب شـظف 
التكافل،وتتـالىش  يغيـب  العيش،فعندمـا 
املسـؤوليات حتـى ليغدو املـرء ال يفكر إال 
بنفسـه،تنبجس حالة اجتماعيـة مرضية 
املجتمـع  جسـد  يف  فايروسـاتها  تتفـىش 
فيطـاح بهيبته،ويعلـن تبعثره،ويغدو من 
العسـري تالفيـه،ويف حالـة سـلوكية مدانة 
تجد بيئتها يف حالة غيـاب العدالة،وانكفاء 
عـىل  السـلب،وتقدمه  ،وتسـيد  الحـق 
اإليجـاب، : ماذا حصل؟ ضاع سـؤالهم،اثر 
مشـاهدتهم: رجـال أسـود البرشة،عمـره 
األرض  عـىل  وخمسون،مسـجى  نيـف 
األسمنتية،والدماء تسيل من عنقه املخروق 
بخنجر يمانـي مقبضه مـن عاج،رصخت 
مستغيثة:أمسـكوه...  منبهـة  العجـوز 
أمسـكوا بقاتل أبيـه... ي... و... ي... ل... 
ي...،تقادحـت الغيوم،اثـر طعنها برصخة 
املرأة املدوية،أمسـكوا بالشـاب ذي البرشة 
السـفىل  املتهدلـة  شـفته  السـوداء،عض 
بمرارة،تأوه،وعينـاه حمـراوان تحدقان يف 
عيني أمه العجوز تساءل أحد الشيوخ:ماذا 
مـن  بسـحابة  عيناهـا  غامـت  حصـل 
الدموع،فأمطر لسانها بدل عيونها كلمات 
مؤملة لقـد .. وجعا،، اسـتعمل القاص عيل 
السـباعي املوروث بشـكل جديد،إذ أدمجت 
األسـاطري ، والحكايات الشعبية، وأبطالها 
يف نسـيج اإلحداث الواقعية  لقصصه،فكان  
هذا  أسـلوبا جديدا لم تتطـرق إليه القصة 
العراقيـة إال نـادرا، كما يف نصـوص املبدع 
الكبـري الراحـل جليـل القيـيس، والراحـل 
الفـذ محمـود جنداري، كمـا يف نص  رحلة 

الشاطر كلكامش إىل دار السالم  إن ملحمة 
سـومرية،  فولكلوريـة  كلكامش،قصـة 
جميل نصها،ومعانيها،فيها صور، وأجواء 
مـن الخيـال السـامي الخصـب للبابليني، 
وقـد نظمت شـعرا يف نحو ثالثـة آالف بيت 
مـن القـرن الثامن عـرش ، والقـرن الثاني 
عـرش قبـل امليـالد، ومـا يهم القـاص عيل 
السـباعي من ملحمة كلكامـش ما تركته 
من آثار مبارشة عـىل روايات العهد القديم 

الدينية،واليك أمثلة: 
1 -قصة نوح ،والطوفان العظيم،والتشابه 
واضح بـني الرغبة يف القضـاء عىل الجنس 
البرشي،الـذي اخطـأ يف حق أسـياده اإلله 

،وبني غضب الله عىل النبي نوح. 
2 -سـقوط اإلنسـان حينما أغوت شمخة 
رجـال  األول،وجعلتـه  اإلنسـان  انكيـدو 

عاديا،يعرف الخري من الرش.
3 -ثمرة الشـجرة املحرمة،ونبتة العودة إىل 
الشباب يف ضياعها،كالهما يجعالن اإلنسان 

مآله إىل الفناء. 
4 -الجربوت،والبطولة يف شمشـون الجبار 

هي صدى لشخصية كلكامش. 
بعد ذلك تبدأ الشـخصية الرئيسة كلكامش 
بـرسد قصته مـع التنبيـه إىل طريقة رسد 
القصـة ،سـأقص عليكـم مـا رأيـت ،وما 
شـعرت به، وتبدأ بالكشـف عـن طبيعتها 
وما  ، ملسـتلبة وا ، ئفة لخا وا ، ة ملضطهد ا
كانـت شـخصية كلكامـش املضطربـة يف 
النـص األصيل  تتحـرك باتجـاه الفعل،فان 
كلكامـش دار السـالم يحركـه االضطهـاد 
باتجـاه الخمول،وأال فعل :لقـد أنفقت جل 
وقتـي وأنـا يف رد العلل،ولم أكـن أبدا فعال، 
وبهذه العالقة املتضادة يف اسـتعمال الرمز 
،يكشـف لنـا القـاص عـيل السـباعي  مـا 
يعانيـه اإلنسـان العراقي البطـل املفرتض 
أن يهـزم املوت،ويعود بعشـبة الخلود، من 
سـلب صفاته األصلية ،فهو إنسـان يعيش 
تحـت وطـأة الخوف مـن قنـاص الجندي 
األمريكي املسـددة إىل قلبه،ويدفن رأسه يف 
الرمـل كالنعامة،كلكامش املنبـوذ، واملتهم 
باإلرهاب من قبل أبناء وطنه ،نسـتنج مما 
تقدم أن كلكامش قـد أصبح بطال تاريخيا 
يف مملكـة أورك،أو اريك يف التـوراة ،وحاليا 
الوركاء ،انه امللك الخامس من ساللة أوروك 
األوىل،  بحث عن عشـبة الخلود، وقد بني لنا 
القاص السـباعي يف قصتـه آنفة الذكر بان 
مـن الواجب عىل اإلنسـان العراقي املعارص 
أن يبحث عن خالصه باملعرفة،فهي عشبته 
للخالص من كل مـا يحيق به من رصاعات 

عىل خرياته.
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محمد شـكري روائي مغربـي كتب رواية 
الخبـز الحـايف عـام 1972 ونرشهـا عام 
1982، منعـت حتـى عـام 2000 يف بلـده 

املغرب، كما ترجمت ألكثر من أربعني لغة
وهـي تعـد مـن صنـف أدب الشـطار، أو 
الواقعيـة القـذرة، وهـي الجـزء األول من 
سـرية محمد شـكري الذاتية يليها ”زمن 
الثالـث  الجـزء  (الشـطار)ثم  األخطـاء“ 

”(وجوه) “
وسنحاول يف هذه القراءة النظر للعمل من 

خالل ثالث محاور
1. كره االبناء آلبائهم سـببها عقدة اوديب 

ام قساوة آبائهم
2. مواجهة النفس يف كتابة السرية الذاتية

3. االبداع يولد من رحم املعاناة
1.كره االبناء آلبائهم سببها 

عقدة اوديب ام قساوة آبائهم
يتبنـى بعض علماء النفس وخصوصا من 

املدرسة الفرويدية نظرية ابتعاد بعض 
االبنـاء عـن ابائهـم ونفورهـم منهم هو 

بسبب
 (Oedipus complex) عقدة أوديب  

هـو مفهوم قدمه عالم النفس سـيغموند 
فرويـد، وتشـري عقـدة أوديـب اإليجابية 
لـدى  الالشـعورية  الجنسـية  الرغبـة  إىل 
األبناء تجاه اآلباء مـع املخالفة يف الجنس 
والكراهيـة مع املوافقـة، أي ميل االبن إىل 

أمه والبنت ألبيها
وهنا كما هي عادة عالم النفس النمساوي 
دوافـع  اىل  وتحويلـه  املـايض  اسـتجالب 
لتبيان وايضاح انفعاالت الفرد ومشـاعره 

املختلفة. 
ومن هنا كانت رواية الخبز الحايف واحداثها 
والتي من ضمنها كره الكاتب البيه وتمني 
املوت لـالب هي من ضمن مشـاعر عقدة 

اوديب املوجودة لدى كل انسان. 
الفلسـفية  الوجوديـة  املدرسـة  تختلـف 
مـع فرويد يف اسـتجالب املايض لتفسـري 
مشـاعر االفراد ويقولـون بانهم يركزون 
عـىل ماموجود حاليـا من مشـاعر ويتم 
الرتكيز يف باطن الفرد لتفسـري مشـاعره 

وتوضيحها 
االن اذا رسنـا مع الكاتب واسـباب كرهه 

البيـه لوجدنا انه ال عالقة الوديب وعقدته 
مـع ما يحصل مـن نفور من قبـل االبناء 
تجـاه اباءهـم وانمـا هـو بسـبب سـوء 

املعاملة
وقساوة االباء تجاه ابنائهم

فعندمـا يشـاهد الطفـل وهـو طفـل ان 
امه تـرضب وتهان امام عينيـه فان هذه 
املقاطع ستظل ثابتة يف وعيه طيلة فرتات 
حياتـه وكذلك لـو رآهم اثناء املمارسـات 
الحميمية فان صورهم املقدسـة ستختل 
يف داخـل هذا الطفل  وستتشـوه صورهم 

عنده. 
وهكـذا كان حـال صاحـب كتـاب الخبز 
الحـايف حيـث رأى بـأم عينيـه كيـف ان 
ابيـه يقـوم بتوجيـه اإلهانـات واللكمات 
المـه واليكتفي بذلك بل يقـوم بقتل ولده 

املريـض عـن طريق خنقـه ليتخلص منه 
ومن مرضه املزمن. 

فيتحـول الطفـل باطن الطفـل اىل وحش 
يتمنـى لو يسـتطيع قتل ابيـه والتخلص 

منه 
ليقوم هذا الوحـش فيما بعد بالتمرد عىل 
كل اساليب الحياة الودية وليحرتف مجال 
االنحراف والبغاء والرشب واملخدرات وكل 

يشء هو منحرف وغري عادي. 
النفـس يف كتابـة السـرية  2.  مواجهـة 

الذاتية 
يعتمـد بعـض  كتاب السـري عـىل ضمري 
الـ (هـو) يف كتابة سـرية حياتهم الذاتية 
للتخلص من الخجل يف مواجهة انفسـهم 
وانحرافاتها ورغباتهـا وهذا كان واضحا 
يف كتـاب االيـام لعميـد االدب العربي طه 
حسـني رغـم مـا ان سـرية طـه حسـني 
والجوائـز  العلميـة  باملنجـزات  مملـوءة 

واملديح للكاتب 
بينمـا نجد ان كاتـب رواية الخبـز الحايف 
وهي سـرية ذاتية لنفـس املؤلف ال يخجل 
مـن كل ماقـام به من اعمـال وانحرافات 

قانونية واخالقية وغريها 
وهنـا لنـا وقفة مـع هـذه الشـجاعة يف 
مصارحـة النفس وافعالهـا يف ان الكاتب 
اعتمـد عـىل فلسـفة سـارتر يف مواجهة 
النفـس ومعرفة مكنوناتهـا وهو التعرف 
عليها وعـىل رغباتها دون الحكم املسـبق 

عليها وبدون اي قوانني اخالقية مسـبقة 
وانما الوجود يسبق املاهية. 

3.  االبداع يولد من رحم املعاناة
الكاتـب لحـد عمـر العرشيـن وهـو امي 
اليعرف القراءة وال الكتابة وبعدها دخل يف 
مجال التعلم ومن ثم اصبح كاتبا مشهورا 
ولو عىل مستوى العرب وقد تحولت بعض 

اعماله الفالم عربية ومغربية .
وهنا نقطـة مهمة ان االنسـان الذي يمر 
باآلالم املختلفة يتبلور عنده مجال االبداع 
بحيـث يف اي فرصـة تسـنح لـه إلظهـار 
ابداعه يستغلها ويقوم بإظهار هذا االبداع 

املتولد من االلم 
4. يقـال ان روايـة الخبـز الحـايف كتبهـا 
املؤلـف وهـو جالس عـىل قـرب اخيه من 
اول حـرف اىل اخر حرف، قـرب اخيه الذي 
حتى لم يحظ بشـاهد يدل عىل قربه وانما 
طمسـته الريـاح والرمال ومرور السـنني 
وهذا كله بسـبب الفقر املدقـع الذي كان 

يعيشه املؤلف وعائلته وغياب دور االب.
تصنف رواية الخبز الحايف من ادب السـري 
والرتاجـم الذاتيـة وتعتـرب مـن االعمـال 
الناجحة التي توحي للقراء بان هنالك امل 
يف ان يتغري االنسـان ويصبح انسان ثاني 
يختلـف عمـا كان عليه وخاصـة بعد ان 
نعلـم ان الكاتب كان اميـا اليقرا واليكتب 
وتعلـم القراءة والكتابة يف مرحلة متاخرة 

من عمره. 
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يسـتيقظ يف الصباح، يشـعل النار 
ويجهز لهـا اإلفطـار، وعندما تراه 
تقهقه وتقـول: الطحني يف ذقنك يا 

عم،
يبتسـم هو اآلخر، ثـم يلتفت نحو 
املرآة، يمسـح وجهه ويأخذ قبعته 
وعـىل كتفـه بندقية الصيـد، يقفل 

الباب من
الخارج، ويتأكـد من املزالج قبل ان 

يغادر.
كان وحيدا يف الكـوخ، قبل ان يعثر 
عليهـا طفلـة مرميـة يف القمامة، 
اسـماها كولونيا نسبة للعطر الذي 
كان يف القمـاط، عاش طفولته يتم 
األبويـن، لم يختلط مـع اآلخرين و 
لم يشاركهم مناسباتهم، ورغم ان 

عمره تجاوز
الخمسـني عامـا، لكنه لـم يتزوج، 
كثرت من حوله الشـائعات، اتهمه 
و  والشـعوذة،  بالسـحر  البعـض 
البعـض قـال عنـه : لديـه شـذوذ 

جنـيس، رغم أنـه ال أحد يـزوره يف 
الكوخ او يرتدد عليه، لم يسمح لها 
االختالط بأطفال القرية او الذهاب 
إىل املدرسـة، يجلـب لهـا املزيد من 
الكتـب و الدمـى والقصـص، كلما 

ذهب إىل سـوق املدينة، كربت وهي 
ال تعرف سـوى العجـوز و الكوخ، 
امدتهـا النوافـذ بـكل الضـوء التي 
تحتاجه، كان الكوخ عاملها و كانت 
األوانـي والتماثيـل املصنوعـة من 
الخزف والطني، بمثابة أصدقاء لها، 
كذلك عصافري الدوري، التي تأتيها 
كل صبـاح، قاطعـة كل املسـافات 
الشـقوق  يف  تعشـعش  الطويلـة، 
والفراغـات التـي حفرهـا املطـر، 
تزقزق ثم ترحل قبل حلول الظالم. 
املزعجـني  األطفـال  بعـض  كان 
يتسـللون إىل كوخه يف الليل، يصعد 
أحدهم عىل كتف اآلخر، حتى يصل 
النافـذة، يشـاهدون العجـوز وهو 
يمشط شعرها، ثم يغني لها وتنام، 
يحملها إىل رسيرها ويطفئ الضوء، 

وعندمـا يشـعر بالتعـب اخرهـم، 
الباقون  يحـرك قدميـه، فيسـقط 

دفعة واحدة.
تأخـر العجوز و لم يعـد إىل الكوخ، 
امضـت ليلتهـا تراقـب النجـوم و 
القمر، شاهدها شابا كان مارا من 
جانب الكوخ، تسـمر امام النافذة، 
شـعرت   ، إليهـا  تحـدث  وعندمـا 
بإحسـاس غريب، لم تشعر به من 
قبـل، أخذ يـرتدد عىل املـكان، كلما 
ذهب العجوز للصيد، و عندما أحس 
بـه، طرده و حذره مـن العودة مرة 
أخرى، ذهب إىل السـوق و جلب لها 
بدلـة زفاف و مـواد تجميل، عرض 
عليهـا الـزواج ، لكنهـا رفضـت و 
امضت ليلتها منكمشة عىل نفسها، 
تجلس يف زاوية بعيدة و يديها فوق 

ركبتيهـا، كان يخـىش اليـوم الذي 
أن  يخـىش  يفقدهـا،  او  يفارقهـا 
تذوب و تترسب من بني يديه، وألنه 
لم يعرف الحب مسـبقا، أحبها بكل 

جوارحه، فكرت يف الفرار منه .
يف اليـوم التـايل نجحـت يف الذهاب 
مـع الشـاب، و يف طريقها تذكرت 
أنبوب الغاز مفتوحا، وان لم ينتبه 
العجـوز إىل ذلـك ،سـيحرتق مـع 
الكـوخ، تركـت عشـيقها و عادت 
إىل الكوخ مرسعة، و عندما دفعت 
البـاب، و جدتـه معلقـا نفسـه يف 
السـقف، يلفـظ أنفاسـه األخرية، 
قطعت الحبل و مسحت الرتاب من 
وجهه، عندمـا  اقرتب الليل، غريت 
مالبسـها ببدلة العـرس، تزينت و 
اقرتبـت منـه، ضمهـا إىل صـدره، 

و طلـب منها ان يمشـط شـعرها 
و يغنـي لهـا، كمـا كان يفعـل يف 
السـابق، مرت الدقائق و اللحظات 
رسيعا، نامـت بني يديه، حملها إىل 
رسيرهـا، وقف امام املـرآة، ارتدى 
قبعتـه و أخذ بندقيتـه، ترك الباب 
مفتوحـا ، مىض اكثر من أسـبوع 
عىل غيابـه و هي مازالـت تنتظر، 
جلـب لهـا أحـد الصياديـن قبعته 
كانـت تطفـو عـىل النهـر ، و آخر 
عثر عـىل بندقيته، قـال لها : ربما 
جرفـه التيـار بعيـدا نحـو البحر. 
عاد عشـيقها بعد ان سمع برحيل 
العجـوز، لكنهـا رفضـت الذهاب  
معـه، تتحدث مع عصافري الدوري 
وتضـع عىل قربه الرمـزي، األزهار 

والشموع.
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هل كان املايض يأوينا     يف لغٍز أولدنا فينا

أم كان الليُل عىل رمٍح    طعن األيام بأيدينا
ها نحُن بغري محطاٍت      قتلتنا سوء أمانينا

فصباُح املوُج بال عنٍي  ينأى عن رشفِة شاطينا
ودموُع الناي طفولتُه     ما زال اليوم ُيّبكينا
ماتْت أحالم طفولتنا     عمٌر ُنرديِه وُيردينا

هل فرّت خشيتها خوفا    من غوِل العمر ثوانينا
عجٌب للوقِت كأن بِه      شبٌح للموت ُيسلينا

رمُل األمطار ُيحركنا     فيفوُز الحزن وُيخفينا
رجٌل يرتاُد قصيدتُه       ُبعدا ما زال ُيغطينا
سكبْت عنوان بطولتِه     حربا يف برئ مآقينا

كم يوسف فيه واخوتُه   غيالن اليوم تواسينا
هبٌة يف القلب قتلناها    والحُب شهيُد قوافينا

بغداُد العمر قىض نحبا  سجٌن يف سجٍن يأوينا

  َشــدَّني مـنــِك إلــيــِه
ُر  فــــيَّـــا ـِ   صـوُتــِك  الـــعـــابــ

ـْسُتــِك فــيــه ِوطَن الجرِح نبيَّا   َفَتَحـسَّ
ا ـَّ   فأمالـْت رأَسـهــا خـوفـاً عـلـي

ـّـــا   وَتــلَــوَّت فـي َيــَدي
الـَحنـايــا  ُرصــاُد  الـُحــراُس  ــُم  ـُ هـاه  

والــقـلـوْب
ـِذاتـي ـّـوا نافـ ـَم ـوا الــبـاَب وك ـُ َختــم

ـِـداِر وا فـي الــج ـُ  واسَتــطــالــ
ـَغــوي ثـيـابـي ـَرهــاَء تستـ أَعــُيـنــاً ش
ـَت نـبــَض حــواري ـَم وأَراهــا ٱستـلــهـ

فأساَءت لـَي إحـسـاسـي بـمـا َيـمـُأل داري
ـِغاري ِمـن َمـلـّفاتي وأشيائـي ومـن لـهِو ص

ـّرهـاِء كّل ما حولـي لـتـلـَك األعـُيـِن الش
ـَاليــا ـَجـلـي الــبـ ـَست ي

ـَلــِف الــجـداِر وأَخـاُل الــبــيَت مـن خ
ـَـرايـا  لـُهـُم َيـبــدو م

ـّر َمشلوَل الــلـسـاِن فـتـركُت الهاِدَر الجَّ
ـَـنــاِن َد األوداِج مـن ضغِط الــب ـَ ـْفـ ُمص

عــانــاتـي ـُ  وأنا تغيل  مـ
ـَقــايـا اإل تِّــزاِن ـْـَتـرُّ بـ فأج

ـَنــفــرت ذاتـي وكأنـي اســت
ـَغـلـي لـلـرِهــاِن ـَبَّ الــَدُم ي فــه

كْم تـَمّنـيُت بــأْن أَغلَِبها  فـيـما أُعـانـي
ـْـزوَم الــبــيـاِن غـيـَر أنـي عـدُت َمــه

ـَـرايا ـِم ـِداداً لـ هــا كان ٱمـت ـُ ََخـوـفـ
لــطـان غَضب الـسُّ

ـَديـد لـلـتكايـا والــظـّل الـم
قيـمــنَي  عىل  اإلرِث الـقـديد ـُ والــمـ

إرِث تـاريـِخ األُحـاجـي والــرمـوِز
غــري َعــجـوزي ـُ لـْم يـزْل يـ

ْة ـَ ـَجــيـب بالتعاويِذ الــعـ
ْة ـَ والــرُّقى  والــفاِل  من كلِّ َمــصـيـب

 bÌâæa@Î@bÄË�Ä‰ÄÓi
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العنايـة  مستحـرضات  تستخدمـني  هـل 
بالبرشة بشـكل منتظم وبالرغـم من ذلك 
تعانني من مشكالت الحبوب والحساسية؟ 
سبب ذلـك يرجـع غالبا ملجموعـة أخطاء 
ترتكبها الكثري مـن النساء نتيجة مفاهيم 
خاطئة منترشة عن طريقة التعامل السليم 

مع البرشة
الجلـد هـو أكثـر أعضـاء جسـم اإلنسان 
تعقيـدا، فهو يتأثـر بالعديد مـن املؤثرات 
والضغـط  التوتـر  مثـل  الداخليـة  سـواء 
العصبي واألمـراض العضوية، أو خارجية 
الضـارة  الشـمس  وأشعـة  التلـوث  مثـل 

واألتربة
وتتغـري احتياجات كل بـرشة وفقا لنوعها 
وللمرحلة العمرية، كما أن العناية بالبرشة 
قـد تأتي بنتائـج عكسية نتيجـة الرتكاب 
بعـض األخطـاء الناتجـة عـن معلومـات 

خاطئة منترشة بني معظم النساء ومنها
- منتجات غري مطابقة للبرشة

ال تعرف الكثري من النساء طبيعة برشتهن 
ويكتفـني باختيار كريمـات تحمل أسماء 

رشكـات كبـرية دون أن تكـون بالرضورة 
مطابقـة لنـوع برشتهن وتكـون النتيجة 

غالبا هي جفاف أو حساسية يف البرشة
ويحـذر الخرباء من االعتمـاد عىل كريمات 
أو منتجـات العناية ”الصالحة لكافة أنواع 
البـرشة“ ألنها وإن كانـت تعطي الرتطيب 
إال أنهـا ال تحتـوي عىل العنـارص الفعالية 

لحماية البرشة ومحاربة التجاعيد

-إهمال الحماية من الشمس
تعتقد بعـض النساء أن البـرشة ال تحتاج 
ملنتجـات الحمايـة مـن الشـمس يف فصل 
الشتاء وهو خطأ كبري ألن العناية اليومية 
يف الشـتاء يجـب أن تحتـوي عـىل عنارص 

للحماية من األشعة فوق البنفسجية
- تقشري البرشة مع وجود حبوب

استخـدام مستحرضات تقشـري البرشة يف 

وجـود حبوب أو انسـداد للمسام، يزيد من 
املشـكلة إذ يؤدي للمزيد مـن االلتهاب، لذا 
يجب أوال عالج مشكلة الحبوب واستخدام 

مستحرضات لقتل البكترييا املسببة لها
-اعتماد املنتجات العطرية

رغم إقبال الكثـريات عليها بسبب رائحتها 
الذكيـة إال أن منتجـات العنايـة بالبـرشة 
ذات الروائـح العطرية تؤدي إىل الحساسية 
والتهاب املناطـق الحساسة يف الجسم، لذا 
يفضل اعتماد منتجات العناية الخالية من 

العطور.
-النوم ببقايا املاكياج

عـدم االهتمـام بالتنظيـف الجيـد للبرشة 
وإزالـة املاكيـاج منهـا قبـل النـوم يؤدي 
لظهـور الحبوب وجفـاف الجلـد وانتفاخ 
العيون، كمـا أن النوم بالرموش الصناعية 

يؤدي أيضا إىل تساقط الرموش الطبيعيـة
إزالـة  رضورة  عـىل  الخـرباء  ويشـدد 
املاكياج بشـكل جيد قبل النـوم باستخدام 
املستحرضات املخصصة لذلك، وفقا ملوقع 

”غوفيمينني“ األملاني.

 
الرجـال يتواصلـون بطريقـة مختلفة 
بإحبـاط  تصابـني  قـد  النسـاء،  عـن 
العتقـادك بأن زوجـك ال يكرتث، وأنه ال 
يشـاركك عاطفياً، ولكن كل ما يف األمر 
أنـه يترصف بطبيعته، وأنـه بحاجة إىل 
مساعدتـك حتـى يتمكن مـن االنفتاح 
دون  بمشـاعره  مصارحتـِك  معـِك، 
خجـل. تابعـي القـراءة لتحصيل عىل 4 
طرق ملساعـدة زوجك عـىل مصارحتِك 

واالنفتاح معِك.
1 - اظهري اهتماماً حقيقياً بمشاعره

ليس من الـرضوري أن تحبـي األشياء 
التـي يفضلهـا زوجك، أو أن تشـاركيه 
األنشـطة التي يحبها، ولكـن من املهم 
أن تظهـري اهتمامـاً بمشـاعره تجـاه 
مفضالتـه، فـال تسّفهـي مـن رياضة 
يتابعهـا، أو هوايـة يمارسها بشـغف، 

مهما كانت أشياء بسيطة.
بأنـِك تهتمـني  عندمـا يشـعر زوجـك 
بمشـاعره وتقدرين مـا يحبه، سيكون 
مـن السهل عليـه البوح لِك بما يشـعر 

به، ألنـه يعلم أن مشـاعره محل تقدير 
بالنسبة إليِك.

2 - اظهري تقديرك لعمله وفخرك به
العمل جـزء أساس ومهم جـداً يف حياة 

الرجـل، ومـن نجاحه يف عملـه يستمد 
نسبـة كبـرية مـن ثقتـه بنفسـه، لـذا 

أظهـري تقديرك لعمـل زوجك، حتى إن 
لم تفهميه أو تحبيه، وأعلني عن فخرك 
بما يحققـه من نجاح يف مجـال عمله، 
هـذا يدفعه إىل إخبارك باملزيد عن نفسه 

وعن خططه للمستقبل.
3 - التواصل الجسدي

يشـعر الرجال باالرتبـاط العاطفي بعد 
التواصل الجسـدي، والتواصل الجسدي 
ليس ممارسة العالقة الحميمة فحسب، 
وإنمـا العناق والتقبيـل وملسات الحب، 
وغريها من طرق التواصل الجسدي التي 
يشعر بعدها زوجك أنه قريب جداً منِك، 
مـا يساعده عـىل االنفتاح يف مشـاعره 

وأفكاره معِك.
4 - اسأيل زوجك عن أفكاره ال مشاعره

يميـل معظم الرجـال إىل التفكـري أكثر 
من املشـاعر، لـذا خاطبـي زوجك بلغة 
التواصـل املناسبـة لـه، وعنـد التحدث 
معه يف أمر ما، اسأليه عن أفكاره ال عن 
مشـاعره، سيساعـده هذا عـىل التعبري 
عن أفكـاره، وسوف تتمكنني من فهمه 

بسهولة.
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يعـّد الكبـد عضـو مهم يشـارك 
املختلفـة؛  الجسـم  وظائـف  يف 
ولتحسـني وظائفه، يجـب تناول 
بيـض  مثـل  األطعمـة،  بعـض 

الدجاج.
وقالـت مارينـا ماكيشـا خبـرية 
”البيـض  الروسيـة:  التغذيـة 
املسلـوق مفيـد جـدا للكبـد، ألن 
عـىل  يحتـوي  البيـض  صفـار 
دهـون معينـة - فوسفوليبيدات 
وليسيثني، وهما من املواد الواقية 
للكبـد، واملواد التـي تحمي خاليا 

الكبد“.
وتـزود البيضـة الكبـد باملكونات 
الرضورية التـي ُتبنى منها خاليا 

العضـو. باإلضافـة إىل ذلـك، فإن 
هـذا املنتج لـه أيًضا تأثـري مفرز 

الصفراء.
وأضافـت ماكيشـا أن الطماطـم 
الكبد  وجميع مشـتقاتها ستنقذ 
من اآلثـار السلبية للكحول، وعىل 
وجه الخصوص، عصري ومعجون 

الطماطم.
يف الوقت نفسه، يحتاج الشخص 
إىل تضمني الخرضوات املختلفة يف 
نظامه الغذائـي اليومي، وبفضل 
األليـاف، فإنهـا تحفـز الجهـاز 
الهضمي وتستبعـد تطور مرض 

الحصوة.
يف الوقت نفسه، أوصت ماكيشـا 

باالهتمـام بالخصائـص املفيـدة 
للحوم واألسمـاك، وأكد أنه يجب 
اختيـار األصنـاف قليلـة الدسم، 
ألن املنتجات الدهنية تحّمل الكبد 

املزيد من العمل.
أنـه  التغذيـة  خبـرية  وأضافـت 
يمكـن العثـور عـىل كميـة كبرية 
من مضـادات األكسدة يف فيتامني 
(أ) املوجـود يف األطعمة ذات اللون 
والقـرع  الجـزر  مثـل  الربتقـايل 
الحمضية،  والفواكه  والربسيمون 
وإنهـا مفيدة جـًدا لجميع أجهزة 
الهضم، ألنها تحتوي عىل مضادات 
األكسدة، والتي تعترب درًعا طبيعًيا 

للكائن الحي بأكمله.
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 املقادير 
6 كوب دقيق

1/2 كوب زيت
2 بيضة

2 ملعقة كبرية خمرية
رشة ملح

1 كوب لبن
ماء للعجن

خطوات التحضري
اخلطـي جميـع املقادير حتى 
تكوين عحجينـة طرية بدون 
ان تلتصق باليد و إتركيها حتى 
تخمر ثـم جهزي الحشـوات. 
شكـيل العجينـة حسـب كـل 

بالبيـض  وإدهنيهـا  حشـوة 
و اللبـن وميـزي كـل صنـف 
برش الوجه بنـوع من انواع ( 
حبة الربكـة - سمسم - جبن 

رومـى) ادخـيل العجـني فرن 
عىل درحة حـرارة 180 درجة 
مئويـة. احفظيها يف أكياس يف 

الفريزر.

أشارت دراسة اسرتالية حديثة 
إىل أن مريـض السكـري، الذي 
طـوال  املكتـب  عـىل  يجلـس 
اليوم، ربمـا يستطيع تحسني 
السيطرة عىل مرضه من خالل 
النهـوض كـل نصـف ساعـة 
بتمارين خفيفة لبضع  للقيام 

دقائق. 
سلسلـة  باحثـون  وأجـرى 
اختبارات عىل 24 بالًغا مصابني 
بالسكري، ويعانون من زيادة 
الوزن أو البدانة. وعندما قطع 
هـؤالء األشخـاص جلوسهـم 
لفرتة طويلـة بممارسة امليش 
أو تماريـن املقاومة الرياضية، 
مثـل جلوس القرفصاء أو رفع 
الساقني، قلّت لديهم مستويات 
الجلوكـوز واألنسولـني واليس 
ببتايـد يف الـدم وكلهـا عنارص 
يمكـن أن ترتفـع عندما ال تتم 
السيطرة عىل السكري بشـكل 

جيد.
وقال بادي ديمبيس كبري معدي 
هـذه الدراسـة وهـو باحث يف 
معهد بيكر للقلب والسكري يف 
ملبورن باسرتاليا، إن ”اإلنسان 
وأنظمتنـا  ليتحـرك،  خلـق 
البيولوجيـة تعمل عـىل النحو 
األمثـل عندمـا نتحرك بشـكل 
منتظم ونكون نشطني بدنيا“.

وعـىل الرغـم مـن أن دراسات 
سابقـة ربطـت بـني الخمول 
وزيادة خطر اإلصابة بالسكري 
وتفاقم أعـراض هذا املرض لم 
يكـن ُيعـرف الكثري عـن أنواع 
التـي ربما  التمرينات  وحجـم 
تكون قادرة عىل مواجهة بعض 

من اآلثار السيئة للمرض.
ومـن أجـل الدراسـة الحالية، 
راقب ديمبيس وزمالؤه عالمات 
السكـري يف الـدم بعـد تجارب 
أيـام،  ثالثـة  ملـدة  منفصلـة 
تضمنت يوما عاديا بال نشاط، 
أو أياما قام خاللها املشاركون 
املكتـب  إىل  بقطـع جلوسهـم 
30 دقيقـة، إمـا باملـيش  كـل 
ملدة ثـالث دقائـق أو ممارسة 
تماريـن املقاومة، مثل جلوس 

القرفصاء ورفع الساقني. 

وقال ديمبيس إن اليشء املنطقي 
كان هو تجربة أشياء روتينية 
ال تتطلـب أجهـزة خاصـة أو 
مساحات كبـرية بحيث يمكن 
القيـام بها بسهولـة يف املكتب 

أو املنزل.
دوريـة  يف  الباحثـون  وقـال 
رعايـة السكري التـي صدرت 
يف أبريـل/ نيسـان املـايض إنه 
عنـد املقارنة بالجلـوس فقط 
كـان هناك ارتبـاط بني امليش، 
وممارسـة تماريـن املقاومـة 
وتراجـع  وجيـزة،  لفـرتات 
والجلوكوز  السكـر  مستويات 
يف الدم بشـكل كبـري. وأضافوا 
أن ممارسـة تماريـن املقاومة 
املـيش  دون  منفـرد  بشـكل 
خفضـت مستويـات الدهـون 

الثالثية يف الدم.
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طفلك يحتاج إىل الحنان والتدليل، 
ولكن املبالغـة يف تدليله تؤدي إىل 
نتيجـة عكسية، كفسـاد أخالق 
الطفـل. ويف ما يـيل 7 سلوكيات 
تقومني بها لتدليل طفلك، ولكنها 
تسبب فسـاد أخالقه. تعريف إليها 

وتجنبيها أثناء تربيته.
-1 تنظيف مكان طفلك بدالً منه

أحياناً يكون مـن السهل تنظيف 
مكـان طفلـك، بـدالً مـن إهدار 
الوقت والجهد يف محاولة إقناعه 
التـي سببها،  الفـوىض  بتنظيف 
ولكن هـذا ليـس حـًال، فالطفل 
ينشـأ عىل عدم تحمـل مسؤولية 

أفعاله.
لذا خصيص وقتـًا كافياً لتنظيف 
املكان بعد اللعـب، وكلّفي طفلك 
بمهمـة واحـدة ومحـددة، حتى 
يتمكن من إنهـاء تنظيف مكانه 

بالكامل.
-2 عـدم وضـع حـدود لتعامـل 

طفلك معِك
يجـب أن يكون لطفلـك حدود يف 
مـا يتعلـق بأسلـوب مخاطبتـك 
والتعامل معِك، أما الطفل املدلل، 
فال يلتزم بحدود أو ضوابط أثناء 

التعامل مع والدتـه، فتجدين أنه 
يستخـدم كلمـات وألفـاظ غـري 
الئقـة عنـد التعامل مـع والدته، 

وهو أمر ليس مقبوالً أبداً.
3 - امنحـي طفلك مـا يريد حتى 

ً لو كان مرضا
يجـب أن يتعلـم الطفـل االلتزام 
بحـدود استخـدام األشيـاء مثل 

وااللتزام  اإللكرتونيـة،  األجهـزة 
بكميـة ونوعيـة الطعـام مثـًال، 
فالسماح للطفـل بفعل أي يشء 
وتنـاول مـا يريـد دون ضوابط، 
ينشـئه متطلباً، وال يتمتع بإرادة 
تحميه من إلحاق الرضر بنفسه.

يمكـن أن تسمحي أحياناً ببعض 
أضيـق  يف  ولكـن  التجـاوزات، 

الحدود، وبشكل نادر، مع التأكيد 
عىل أن هذا استثناء.

ينسحـب  طفلـك  دعـي   -  4
بسهولة

الطفـل املدلـل ينسحـب من أي 
نشـاط بـدون أسبـاب حقيقية، 
هـو فقـط ال يشـعر برغبـة يف 
التوقـف،  فيقـرر  الجهـد،  بـذل 

طفلـك  لقـرار  واالستسـالم 
باالنسحاب بهذه الطريقة، يفسد 
شخصيته، فينشأ وهو غري قادر 
عـىل املواجهة أو بـذل الجهد من 

أجل مصلحته.
5 - تربيـر السلوكيـات السيئـة 

لطفلك
طفلـك  سلوكيـات  تـربري  ال 
السيئـة مـن أجـل حمايتـه من 
العقاب، فهذا يجعله غري متحمل 
يتقبـل  وال  أفعالـه،  ملسؤوليـة 
املساءلة أو تحمل عواقب قراراته 

وأفعاله.
6 - ال تلتزمي بقوانني االنضباط

عندما تضعني قوانني لسلوكيات 
بوضـوح،  وترشحينهـا  طفلـك 
هـذه  بتطبيـق  االلتـزام  عليـِك 
القوانـني، وال تتنـازيل عن توقيع 
العقـاب عندمـا يخطـئ طفلك، 
ألن هـذا يعّوده عـىل عدم احرتام 

القوانني.
7 - افعيل كل يشء نيابة عنه

يجب أن يتعلم طفلك االستقاللية، 
أن يظـل  املنطقـي  فليـس مـن 
سنوات عمـره بالكامـل معتمداً 

عليِك.
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مرض األطفال جـزء مهم من تطور 
الجهـاز املناعي لديهـم، ولكن يجب 
أن تتدخـيل بالعـالج حتـى ال تصبح 
األمور أسوأ وتتعرض صحة صغريك 
للخطـر، ولكـن تبقـى املشـكلة يف 
اكتشـاف مـرض الطفـل، وال سيما 
األطفال الرضع الذين ال يستطيعون 
التعبري عّما يشـعرون به. لكن هناك 
عالمـات تـدل عـىل مـرض الطفـل 
الرضيع، عنـد مالحظتها عىل طفلك 
عليـِك التوجـه إىل الطبيـب لفحصه 
والحصـول عىل العـالج املناسب له. 
تابعـي القراءة لتتعـريف إىل العالمات 
التـي تـدل عـىل أن طفلـك الرضيع 

مريض.
1 - ارتفاع درجة حرارة الطفل

ارتفـاع درجة حرارة الطفل يعني أن 
جسمه يقاوم مشـكلة مـا، لذا فهي 
من العالمات التـي ال يجب تجاهلها 
أبـداً، خاصـة إذا صاحبهـا أعراض 
أخرى مثل الطفـح الجلدي، صعوبة 
التنفـس، تصلـب الرقبـة، القـيء، 
اإلسهـال، عدم تقبل الطعـام، النوم 

الزائد، صعوبة االستجابة. 
2 - القيء

بعض األطفال يتقيئون مرة أو اثنتني 
يف اليوم، ولكن زيادة القيء عن املعدل 
مصحوبـاً  يكـون  أن  أو  الطبيعـي، 
بإفـرازات خـرضاء أو حمـراء، هي 
أعـراض تستدعـي الفحـص الطبي 

لالطمئنان عىل طفلك.
3 - اإلسهال

مصـاب  طفلـك  أن  الحظـِت  إذا 
باإلسهـال، وأن اإلسهـال مصحوبـاً 
استشـارة  فيجـب  الـرباز،  يف  بـدم 

الطبيب يف أرسع وقت.
4 - الجفاف

إصابـة الطفـل بالجفـاف دليل عىل 

معاناته من أمـر أكثر خطورة، مثل 
الحمى، ولإلصابة بالجفاف أعراض، 

هي:
 جفاف الفم.

 الحفاضات الجافة.
 عدم ذرف الدموع أثناء البكاء.

 فتحة الرأس تكـون غائرة أكثر من 
املعتاد.

5 - الطفح الجلدي
إذا الحظـِت طفحـاً جلديـاً منتـرشاً 
عىل مساحة كبرية مـن جلد طفلك، 
الوجه،فيجـب  منطقـة  يف  خاصـة 
إن  سيمـا  ال  الطبيـب،  استشـارة 
صاحب الطفح الجلدي ارتفاع درجة 

الحرارة أو توّرم أو نزيف.
6 - احمرار أو نزيف الرسة أو العضو 

التناسيل
تحول رسة لطفل أو عضوه التناسيل 
للـون األحمر، أو حـدوث نزيف بأي 
يستدعـي  املنطقتـني،  هاتـني  مـن 
الذهـاب إىل املستشـفى فـوراً، فقد 

يكون طفلك مصاباً بعدوى.
7 - صعوبة التنفس

يتنفـس  طفلـك  أن  الحظـِت  إذا 
بصعوبـة، أو يتنفـس بمعدل أرسع 
مـن املعتاد، أو تحولـت شفتاه للون 
األزرق، عليـِك التوجه فـوراً إىل قسم 

الطوارئ بأقرب مستشفى.
8 - أعراض التهابات الجهاز التنفيس 

الفريويس
وتشـمل سيـالن األنـف، والحمـى، 
وضعـف الشـهية، والسعـال، وهي 
أعراض شائعة بني الرضع، وتستمر 
ألسبوعني أو ثالثة ثم تختفي، ولكن 
إذا استمـرت اإلعـراض لفرتة أطول، 
أو ازدادت حدتهـا، تكون عالمة عىل 
رضورة التدخـل الطبي ملعرفة مدى 

خطورة األمر. 



-عـدد عضـالت جسـم اإلنسـان 
(620 ) عضلـة وعـدد العظـام يف 

جسم اإلنسان
(206) عـظمة.

-كوريا الجنوبية كانت ثاني افقر 
دولة يف العالم فاصبحت اآلن قلعة 
التكنلوجيـا  و  للصناعـة  عامليـة 

بسبب أنها قررت أن ” تتغري ” !
- الغضـب يحرك مناطـق الصدق 
يف الدماغ، لذلك معظم األشـخاص 
عنـد  الحقيقـة  قـول  إىل  أقـرب 

الغضب.
- نسبة القلق لـدى طالب الثانوي 

يف هذا الزمن مساوية لنسبة القلق املوجودة لدى املرىض النفسيني 
يف الخمسينيات من القرن املايض.

- دماغـك البرشي لديه القدرة عىل اإلحسـاس بشـخص ما يحدق 
فيك حتى لو كنت نائماً.

- أغلـب األشـخاص الذين بذمتهـم ديون، يعانون من مشـاكل يف 
القلب واألوعية الدموية.

املرض الذي أُْطـلِـَق عليه املوت األسود هو الطاعون.
عظام جسم اإلنـسان هي عظمة الفخذ.

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

وطباعك وجوانب حياتك:
اسمك يبدأ بالحرف ف

أنت شخص جدي حتى النهاية، 
ما يجعـل اآلخرين يعتقدون أنك 
قايس وصعب املراس. فابتسـم 
وال تصارع طواحني الهواء. ويف 
املقابـل، أنت طموح جداً وتمنح 
نفسـك الوقت الكايف لكي تحقق 
مبتغاك وخصوصاً عىل مستوى 
مشـاريعك العائلية، علماً أّنك ال 
تخضـع رسيعـاً إلرادة اآلخرين 
وتحب أن تميل عليهم رشوطك. 

اسمك يبدأ بالحرف ق
ترغب دائمـاً يف العمل مع فريق 
التفـرّد  وال  الوحـدة  تحـب  وال 
سـيما  ال  القـرارات،  أخـذ  يف 
أنـك انفعـايل إىل حّد مـا وبعيدة 
بعـض الـيشء عـن العقالنيـة. 
تتمتـع بمركـز اجتماعـي مهم 
وبمستوى مادي مرتفع. إال أنك 
ال تبالـغ يف إظهـار ذلـك ألّنه قد 
يزعج برايك اآلخريـن. وبالرغم 
من هذا، ال ترى يف التواضع أمراً 
جيـداً ألن بعضهـم قـد يفهمه 
بشكل خاطئ ويرى فيه ضعفاً 

فاحذر. 
اسمك يبدأ بالحرف ك

تسـعى دائمـاً إىل تقديم النصح 
لآلخريـن وإىل مّدهم باملعلومات 
التـي تعـود عليهـم بالفائـدة. 
ويف املقابـل، تبحث عـن الهدوء 
والسـكينة حني تعود إىل منزلك، 

إذ ال ترغـب يف أن يعّكـر أّي أمر 
لـذا  العائليـة.  لقاءاتـك  صفـو 
تحرص عىل أن توجـه الدعوات 
لزيارتـك.  األقـارب  إىل  الدائمـة 

وهم يقّدرون ذلك.
اسمك يبدأ بالحرف ل

يرى الجميع أنك تتسـم بالوفاء 
واإلخالص وأّنك تدافع دائماً عن 
الحق. نعم، فأنت تقدر مشـاعر 
اآلخريـن وال تهزأ بمشـكالتهم، 
بل تسـعى إىل مسـاعدتهم عىل 
حلهـا. عـىل املسـتوى العائـيل، 
تفكـر ببنـاء مسـتقبل أفضـل 
ألوالدك. إال أّنـك ال تنـىس ذاتـك 

وتهتم بصحتك ومظهرك.
اسمك يبدأ بالحرف م

لكي تشـعر باالرتيـاح، تلجأ إىل 
الخريية. فهذا  القيام باألعمـال 
يشـكل نوعاً من العالج بالنسبة 
إليك. يعرتف الجميع بأّنك تتمتع 
بقـدرات ومواهب مميـزة. لكن 
يبـدو أنـك ال تبـدي ثقـة كبرية 
بذاتك، مـا قد يمنعـك من بلوغ 

مراتـب عليا يف عملـك. إذاً إكرس 
الحواجز وانطلق.

اسمك يبدأ بالحرف ن
تمتلـك القدرة عىل التفاوض وال 
سـيما يف حال كان عليك التدخل 
لحـل مشـكلة عائلية مـا. كثر 
يثقـون بـك ويسـتمعون إليـك 
ويظهرون إعجابهم بذكائك. إال 
أّنك تشـعر أحياناً بالتعب وامللل 
فتفضـل الهروب إىل ركن خاص 
حيث تقـرأ كتاباً أو تكتب بعض 

الخواطر. فلَم ال تنرشها؟
اسمك يبدأ بالحرف هـ

تتمتـع بالفضـول وبالرغبـة يف 
أن تعـرف سـبب كل مـا يجري 
من حولـك. إال أّن كثراً يرون أن 
شـخصيتك تنطوي عـىل جانب 
غامض ال يسـعهم فهمه. ربما 
يعود هذا إىل هدوئك وسـكونك. 
وهـذا ما يشـعرك بالظلـم ألّنك 
تقوم بالكثري مـن األعمال التي 
تعـود بالفائدة عىل محيطك من 
دون أن يالحظ ذلك أحد. فاخرج 

عن صمتك وقل: أنا هنا! 
 اسمك يبدأ بالحرف و

تتمتـع بالذكاء وتؤمـن بالكثري 
من القيم التـي ال يتبعها الكثري 
مـن النـاس، األمر الـذي يؤملك. 
كما أنك تتسـم باالستقاللية وال 
الصداقات  تتمكن مـن تكويـن 
بسـهولة، ما يفرض عليك غالباً 
أن تمـيض الكثـري مـن األوقات 
أن  تخـىش  كذلـك  بمفـردك. 
تتحمـل الكثري من املسـؤوليات 
التـي تتطلب التحـدث إىل الناس 

والتعامل مهم.  
اسمك يبدأ بالحرف ي

الطاقـة التي تتمتـع بها كبرية 
تجعلـك  أن  ويمكنهـا  جـداً 
يف  البارزيـن  األشـخاص  مـن 
مجتمعك. فاسـع إىل ذلك. فأنت 
حيوي ومرح وال تحب أن تزعج 
اآلخرين وال أن تظلـم أياً منهم. 
لـذا، تـؤدي دائمـاً دور املصلـح 
واملنقذ وتحيط نفسك بأشخاص 
يحتاجـون إىل مسـاعدتك. لكن، 

أليس هذا متعباً؟

 يقال إن جحا أخذ ولده وحماره ذات يوم وأراد أن يخفف عن الحمار 
فلـم يركـب هو ولـم يركب ولده تـرك الحمـار يمـيش أمامهم وهم 
يمشـون خلفـه .. ورآه الناس هو ولـده عىل هذه الحالة ، فأشـاروا 
اليهم وقالـوا انظر اىل هؤالء اللؤماء الذين يوفرون مالهم ويشـقون 

أنفسهم  ويرتكون الحمار ويمشون عىل أقدامهم .. !!
فلما سـمعوا هذا الكالم ركبوا الحمار جميعـا ومروا بجماعة اخرى 

فأشاروا اليهم 
وقالوا انظروا اىل هؤالء الناس الذين ليس يف قلوبهم رحمة وال شفقة 
.. فـال يكفيهم أن يركب واحد منهما بل هم يحملون الحمار فوق ما 

يحتمل ويركبون جميعا .. !!
وسمـع جحـا و ولده هذا الكالم .. فنزل االبن مـن فوق ظهر الحمار 
وبقـي عليـه والده وصـار الولد يميش خلـف الحمار ووالـده راكب . 
ومـروا بجماعـة اخرى وهم عـىل هذا الحالـة فأشـاروا اليهم وقال 
بعضهـم لبعض انظروا اىل هذا األب القايس القلب الذي يركب ويرتاح 

ويرتك ولده يشقى ويتعب . !!
وسـمع جحا هذا الـكالم فنزل جحا من فوق ظهـر الحمار .. وركب 
ولده وصار جحا يميش خلفهما ومروا بجماعة وهم عىل هذه الحالة 
.. فقال بعضهم لبعض انظروا اىل هذا الولد العاق الذي يركب الحمار 

ويرتك والده يميش خلفهما ..
وقـال جحا لولـده بعد أن مرت هـذه الفصول من الروايـة . أرأيت يا 

ولدي أن ‘‘ رضا الناس غاية ال تدرك ’’.
فذهبـت هـذه الكلمـة مثـال .. يف أن الناس ال مطمع يف السـالمة من 
رشورهـم .. مهمـا حذر املـرء ومهما احتـاط .. وانمـا التفاوت بني 

الناس يف أن بعضهم مقل من هذه وبعضهم مستكثر ..

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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1729 - قـوات مسـقط تهـزم الربتغاليـني 
وتتمكن من تحرير مدينة مومباسا.

البحريـة  مشـاة  قـوات  تشـكيل   -  1775
األمريكية املعروفة باسم «املارينز».

1891 - املخـرتع األمريكـي جرانفيـل وودز 
يحصل عىل براءة اخرتاع «القطار الكهربائي» 
الذي ظهر للمـرة األوىل يف تاريخ البرشية بعد 

سنوات من ظهور «القطار البخاري».
1928 - اإلمرباطـور هريوهيتـو يتوىل عرش 

اليابان.
1952 - اسـتقالة السـكرتري العـام ملنظمـة 

األمم املتحدة تريغفي يل.
1975 - رئيس منظمة التحرير الفلسـطينية 
يارس عرفات يلقي كلمة أمام الجمعية العامة 
لألمم املتحدة يف مقرها بمدينة نيويورك ألول 

مرة يف تاريخ القضية الفلسطينية.
1975 - األمـم املتحـدة تصـدر «القـرار رقم 
3379» والذي ينص عىل مسـاواة الصهيونية 

بالعنرصية وذلك بعد موافقة الجمعية العامة 
لألمم املتحدة.

1994 - «مجلـس قيـادة الثـورة يف العراق» 
يصـدر بياًنـا يعلن فيـه اعـرتاف جمهورية 
العـراق بسـيادة دولـة الكويت واسـتقاللها 
السـيايس، و«املجلس الوطني العراقي» يعلن 

بعد ذلك تأييده ومباركته لهذا االعرتاف.
النهائيـة  النتائـج  عـن  اإلعـالن   -  2010
النتخابات مجلس النواب األردني والتي شارك 
بهـا 53 % من الناخبني، وكانت النتيجة فوز 
كبري للمستقلني وخسـارة لقيادات تقليدية، 
ودخـول 13 امرأة إىل الربملـان، 12 منهن عن 
طريق نظـام الكوتة باإلضافة إىل نائبة فازت 

عن طريق التنافس الحر.
2011 - الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس 
يعني االقتصادي لوكاس باباديموس رئيًسـا 

للحكومة.
الفلبـني  -  إعصـار هايـان يـرضب   2013

ويخلـف 10 اآلف قتيـل عىل األقـل ويتجه إىل 
فيتنام.

    النـادي األهـيل املرصي يحـرز لقب دوري 
أبطال أفريقيا 2013 للمرة الثامنة يف تاريخه، 
بعـد فـوزه عـىل أورالنـدو بايرتـس الجنوب 

أفريقي بنتيجة 3–1 يف مجموع املبارتني.
2018 - نادي كاشـيما أنتلـرز الياباني يحرز 
لقـب دوري أبطال آسـيا 2018 للمـرة األوىل 
يف تاريخـه بعد فـوزه عىل نادي برسـبوليس 

اإليراني بنتيجة 0-2 يف مجموع املباراتني.
2019 -ملـك األردن عبـد اللـه الثانـي يعلن 
انتهاء العمل باملُلحقـني الخاصني بمنطقتي 
الباقـورة والغمر يف معاهدة السـالم األردنية 

اإلرسائيلية بفرض سيادة الدولة عليهما.
    استقالة إيفو موراليس رئيس بوليفيا، من 
منصبه بعد احتجاجات شـهدتها البالد عقب 
إعادة انتخابه قبل نحو شهر من هذا التاريخ 

(أكتوبر 2019).
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غزل عراقي
ــروح ــر الـــــــــــــ ــك وانث ــوك وصل ــم بش اهي
ــفافــــــي ــزل اش ــفافك ثلج من تن ــة اش  وعل
ــتعل نـــــــار ــنك واش ــفاف حس ــض اش  واع
ــة الكافــــــــــــــي ــه بصدك ياكلم  وكطعه
ـــــــواك االش ــت  وذوب ــدي  بي **ت  ــتك  ملس  
ــت اجتافــــــــي ــد تعب ــل اكع ــق اطوي  الطري
ــان ــب عطش ــك والكل ــة ابغرام ــس رجف  واح
ــك متعافــــــــــــي ــن بي ــبع وحس ــد اش  اري
ــــاس ــجن بحس ــك تنس ــدي اجتف ــد باي  واري
ــي الوصاف ــه  اطبعه ــد  اري ــك  اوصاف ــة  وعل  
ــك ــا بيـــــــــــ ــل اهيم ــك خ ــي بغرام  وبادلن
ــي ــك صافــــــ ــة ال ــي وانت ــد حبيب ــس اكع  ب
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‘‘ رضا الناس غاية ال تدرك ’’ 

الحرف األول من اسمك يكشف ما ستصبح عليه مستقبال(الجزء الثالث)
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الكلمات العمودية

1 - أديـب وشاعـر ورئيـس جمهوريـة السنغـال 1960 – 
متشابهة 

 2 – من أحياء لندن فيه قرص الربملان 
 3 – إحسان – مبتكر طريقة قراءة العميان 

 4 – متشابهة – أسم علم مذكر – 5 – أصابع – نضمر 
 6 – عكسها أغنية لعبد الوهاب 

 7 – بحر يتفرع من األطليس بني أمريكا الوسطى والجنوبية 
وجزر األنتيل – ضعف –

 8 – يرشع – مدينة يف األردن 
9 – قائد عربي شهد الريموك.

الكلمات االفقية
1 - ملك بولوني رد األتراك عن فيينا 
 2 – ممثلة مرصية – أحد الوالدين 
 3 – نصف غوته – منادى – موت 

 4 – عكسها تقال لألمري – آلة تحدد الكمية 
 5 – قرع – استفرس مني 

 6 – مملكة عربية قديمة – لقب لرافع األثقال 
 7 – شاعر بلجيكي – عبودية 

 8 – شقيقة مريم العذراء وقفت معها عىل الجلجلة 
 9 – عكسها من أبناء إسماعيل بن إبراهيم عليهما السالم .
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أبـــــــراج

أنت سـعيد الحظ اليوم ولكن املشكلة الوحيدة 
التـي قـد تواجهها هي عـدم قدرتك االسـتيعاب 
بسـبب تأثري عاطفتك عليك بشـكل مفرط. ال تهتم 

اليوم باملشاكل التي ال تعنيك وال تخصك.
 وقتـك غـال جـدا فحافـظ عليـه. ركـز عـىل أهدافك 

العظيمة.

استجمع شجاعتك من أجل تحقيق املرشوعات 
التي خططت لها منذ مدة، ودافع عن أفكارك 

حتى تتغلب عىل املتشككني. 
سـيتجاوب مـن حولـك مع حماسـك وسـيحاولون 
لحياتـك  بالنسـبة  أيًضـا  صحيـح  هـذا  تشـجيعك. 

العاطفية.

ال تكتـف بالـكالم أو الحديث حـول الرحالت 
التي يقوم بها اآلخرون حول العالم، بل خطط 
للقيـام بواحدة منهـا. إذا لم تحـاول أو تخصص 
وقتا وأمواال لتحقيق أحالمك، فلن تتحقق أبدا. تفضل 
أن تتعامل مع من حولك بهدوء ولطف ألنك ترى أن هذه 

هي أفضل طريقة للفوز برضا اآلخرين.

ال تقلل من شأن نفسك خاصة أمام اآلخرين، 
بـل كن واثقـا يف نفسـك ويف قدراتـك. ال تظن 
أنك ال تسـتحق التقديـر أو الدعم ألنك يف الحقيقة 
شـخص عظيم ولديـك مؤهـالت عاليـة. إذا لم ترس 
األمـور بالشـكل الـذي تتمنـاه، ال تتذمر بل حـاول أن 

تصحح بعضها إن استطعت.

مهاراتـك التنظيمية مطلوبـة يف العمل اليوم. 
قـد يكـون لذلـك تأثـري إيجابي عـىل ثقتك يف 
نفسـك، كما سـيالحظ األصدقاء أيضـا القدرات 
املتميزة التي تتمتع بها. بما أنك بحالة جيدة، فيجب 
أن تهتـم بصحـة اآلخرين، ولكن ال تنـس أن تعمل عىل 

تغيري عاداتك الحياتية غري الصحية.

تقـع اليوم يف مشـكلة ال تسـتطيع الخروج 
منهـا. تظـن أن البعـض قد يبارد ملسـاعدتك 
ولكـن يف الحقيقة سـتجد أن هذا مجـرد حلم. ال 
تفـرتض حدوث يشء ما، ما دمت غري واثق من ذلك. 
يجب أن تقتنع أن ما تقدمه لآلخرين سيكون اليوم بال 

مقابل.

تشـعر بأن األجواء متوترة مـن حولك اليوم، 
ولكنـك ال تدري ملاذا! الشـعور بالقلق يجعلك 
ال تسـتطيع أن تتعامـل مـع أي يشء بأسـلوب 
عقالني. ال تتعجب من ترصفات اآلخرين معك اليوم. 
قد تظن أنهم يسخرون منك شخصيا، ولكن يف الحقيقة 

يسخرون من ترصفاتك.

سـيطرأ عىل حياتك تغيري لن تستطيع تجنبه 
لفرتة طويلـة، كما أنك تتمتع اليوم بالحماس 
والثقة الالزمني لتنفيذ مرشوعاتك. عليك أن توظف 
تلك الطاقـة لتخطو الخطـوة األوىل نحو مسـتقبلك. 
تحدث عـن مسـتقبلك مع املقربـني إليـك وأصدقائك، 

وسيقدمون لك الدعم بحماس شديد.

يجـب عليـك أن تعـرتف أنـك شـخص مميز 
ومهم. ثق يف نفسـك ويف أرائـك وقدراتك. ربما 
يحـدث أمر مـا اليـوم يعرقـل بعض اإلجـراءات 
الخاصـة بعملـك أو حتـى بحياتك الشـخصية. كن 
شـجاعا وواجه الصعوبات التي تقف يف طريقك اليوم. 

ستحصل عىل مكافأة قريبا بسبب جهودك.

اهتـم اليوم باألمورالتي تجعلك سـعيدا. يبدو 
أنـه قد حان أخـريا وقت تنفيـذ أحالمك. تحل 
بالشـجاعة وسـوف تتمكـن مـن تغيـري حياتك 
الشـخصية وحياتـك املهنية أيضـا. قد تكـون أيضا 
نموذجـا يحتـذي به مـن حولك. خصص وقـت فراغك 

لألنشطة الرياضية.

صحتك الجسدية والعقلية يف أحسن أحوالها، 
فـال تـدع اللحظـة تمـر دون أن تسـعى وراء 
أفـكارك. ستكسـب املؤيدين الذين يشـاركونك يف 

األهداف. 
هكذا تسـتطيع العمـل اليـوم بطريقة جيـدة وتتقدم 

بشكل كبري لكي تصل يف النهاية إىل أهدافك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ربمـا تخـرس يف معركـة مـا وتظـن أنـك ال 
تسـتطيع القيام بأي شـئ وتفضـل الصمت 

طوال الوقت.
 تأكد أن الحيـاة ال تنتهي بهذه الطريقة وأن الفرص 
مـا زالت أمامك لتثبت نفسـك بني اآلخريـن. انتبه فكل 

من حولك يراقبونك من بعيد.
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غدائه  واكمل  الطعام  طلب  و  املطعم  اىل  رجـل  دخل 
يجد املحفظـة  فلم  جيبه  يده اىل  وطلب الفاتورة، مّد 
، اصفّر وجهه و تذكر أنه قد نسيها يف املكتب . احتار 
يفتش جيوبه  كيـف سيخرج من هـذا املوقف و ظل 
وقرر  يئس  حتى  نقود  عىل  العثور  يف  امال   بهسترييا 
ساعته  يرهن  و  املطعم  صاحب  اىل  يذهب  ان  اخريا 

الثمينة حتى يأتي باملبلغ ويعود.
ما ان هّم بالكالم حتى بادره صاحب املطعم بالقول : 

حسابك مدفوع يا اخي. تعجب الرجل و قال: من دفع 
خرج  الذي  الرجل   : املطعم  صاحب  اجابه  حسابي؟ 

قبلك. فقد ال حظ اضطرابك فدفع فاتورتك و خرج، 
تعجب الرجل وسأل : و كيـف سأرد له املبلغ و انا ال  
: ال عليك  قال  صاحب املطعم  هو ؟ ضحك  اعرف من 
فاتورة شخص اخر  عن طريق دفع  يمكنك ان تردها 

يف مكان اخر.
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فعل المعروف بين الناس
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من  األول  للموسم  األوىل  املرحلة  انطلقت 
آيدل»  «سعودي  املواهب  اكتشاف  برنامج 
العام  قدمته  الذي  آيدل  عراق  غرار  عىل 
املايض، عىل أن يتم اختيار املواهب للمشاركة 
التي ستنظمها  القوية  الغنائية  املنافسة  يف 

الـ»أم بي يس» ألول مرة.
رشوطاً  يس»  بي  الـ»أم  وضعت  وقد 
عمر  يرتاوح  أن  وهو  باملنافسة؛  للمشاركة 
العمر  وهو  عاماً   ٢٨ إىل   ١٨ من  املتشارك 
التسجيل  يكون  وأن  املحطة،  حددته  الذي 

عرب املوقع اإللكرتوني الخاص باملسابقة.
الربنامج ألي جنسية عربية ولكن  ويتوجه 
برشط تقديم أغنيات لنجوم الغناء باململكة 
هو  الربنامج  فهدف  السعودية؛  العربية 
السعودي ووضعه  الفن  الضوء عىل  تسليط 

باملقدمة.
إنتاج  الربنامج سيكون أضخم  أن  وقد علم 
القادمة  الفرتة  خالل  باملحطة  سعودي 
وسيتم تصويره يف اململكة العربية السعودية 

باستديوهات الـأم بي يس.
تقديم  يس»  بي  الـ»أم  اختيار  أن  ويرتدد 

حدة  عىل  العربية  بالبالد  خاصة  مواسم 
نهاية  يعني  آيدل  وسعودي  آيدل  كعراق 
لم  نجومه  أن  خاصة  آيدل؛  أراب  مواسم 
للموسم  تطورات  بأي  اآلن  حتى  يبلغوا 

الجديد من الربنامج .
أسماء  عن  الربنامج  فريق  يتكتم  ذلك،  إىل 

املوسم  تحكيم  لجنة  يف  املشاركني  النجوم 
إنهاء  آيدل لحني  برنامج سعودي  األول من 
كافة اإلجراءات الخاصة بضمهم للربنامج، 
ورابح  عبده  محمد  من  كالً  أن  يرتدد  كما 
لعضوية  املرشحة  األسماء  بني  من  صقر 

تحكيم الربنامج.

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a

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

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews

ãÌãzn€a@Ú˜ÓÁ@—mbÁ07810090003@@
@áÄÌç€a@ÛÄÓ±@ZãÄÄÄÌãzn€a@ãÄÌáfl@@M@@ÜÏj»€a@Âèy@ZãÌãzn€a@êÓˆä@kˆb„اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

_äÏ†bæa@÷ãé@Âfl

îflbÁ

أن  الرصايف  معروف  يرى  املحمدية»  «الشخصية  كتابه  مقدمة  يف 
«التاريخ بيت الكذب ومناخ الضالل ومتجشم أهواء الناس، إذا نظرت 
فيه كنت كأني منه يف كثبان من رمال األباطيل». ليس موضوع املقال 
نظر  وجهة  شخصيا  فلدي  هذا.  اإلشكايل  كتابه  عن  وال  الرصايف  عن 
بوصفه  التاريخ  هو  يهمني  ما  لكن  وقتها.  سيحني  الكتاب  هذا  يف 
أحاديث  اآلخر  بأدلة ووثائق وبعضها  أحداثا ووقائع مقرون بعضها 
عرب  واملكتوب  املروي  القديم  التاريخ  اىل  ننظر  كنا  وإذا  ومرويات. 
قسمنا  حتى  قال  ومن  روى  من  نظر  وجهة  من  الرتاثية  مدوناتنا 
األحاديث صحيحة وآحاد ومشكوك فيها اىل غري ذلك، فإن مصيبتنا مع 
الحارض أكثر تعقيدا. فالحارض وأقصد به التواريخ القريبة لألحداث 
فإن  املعارص،  أو  الحديث  التاريخ  صنف  يف  يقع  ما  منها  كان  سواء 
باألوراق  التوثيق  عرص  وصلنا  أن  بعد  موثقة  منها  العظمى  الغالبية 

والصور واآلن الفيديوهات.
التناقض.  حد  بعضها  مع  تتصادم  واملرويات  األخبار  فإن  ذلك  مع 
وأزداد األمر  تعقيدا  حني دخلنا عرص السوشيال ميديا التي كثر فيها 
ما يدخل يف باب «منقول» أو «كماوردني» أو الفوتو شوب.  لن أبتعد 
كثريا لكني أكاد أتفق مع الرصايف يف رؤيته للتاريخ مع إنه مات قبل 
عرص الفيس وتويرت والواتساب وتوابعهما من مواقع التواصل. وأكاد 
أتفق كذلك مع رؤية الرئيس األمريكي  األسبق ريتشارد نيكسون الذي 
«فضيحة  بـ  عرف  ما  عرب  ودورود  بوب  األمريكي  الصحفي  أسقطه 
«إن  نيسكون  خارجية  وزير  كيسنجر  هنري  قال  فحني  ووترغيت». 
التاريخ سيثبت إنك رئيس عظيم»، رد عليه نيكسون «إن هذا ياهنري 

يتوقف عىل من يكتب التاريخ». 
سمعنا  كلنا    . املرسوق  املاطور  قضية  اىل  سأدخل  العبارة  هذه  من 
بالقصة املعروفة والتي قوامها أن مزارعا يف إحدى القرى كان يصيل 
يف جامع القرية التي كان يصيل فيه كل أبناء القرية. وما أن خرج من 
كان من  فما  تمت رسقته،  قد  أن ماطور مزرعته  الصالة حتى وجد 
املاطور.  الجامع  فمن رسق  الجميع كان يصيل يف  إذا  أن قال  الرجل 
ذلك  يف  بمن  تدوينه  وطرق  التاريخ  عن  هنا  وحديثي  أيام  قبل  حتى 
مثل  مجرد  الحادثة  هذه  أن  أتصور  كنت  املاطور  هذا  رسقة  حادثة 
لم  رياء لكن صالته  الصالة  أداء  التدين عرب  يدعي  يروى كناية عمن 
تنهه ال عن فحشاء وال عن منكر. غري أن الذي لفت نظري إنني ويف 
الواتس  كروبات  من  مختلفني  كروبني  ويف  واحدا  يكون  يكاد  وقت 
رويت قصة املاطور املرسوق بنفس التفاصيل اململة لكن البطل هذه 

املرة ليس مجهوال.
أحد رواة هذه الحادثة من املوصل وقال أن أحد أقربائه من الشياب 
برسقة  فوجئ  لكنه  القرية  أبناء  كل  ومعه  الجامع  يف  يصيل  كان 
القرية  يف  يصيل  الجميع  كان  «إذا  الشهرية  املقولة  فقال  ماطوره 
القصة  نفس  روى  آخر  كروب  ويف  آخر  واحد  ماطوري».  رسق  فمن 
وبالتفاصيل اململة لكن بطل القصة هذه املرة من بغداد ومن منطقة 
املشاهدة تحديدا. لو تتبعت كروبات أخرى لوجدت أبطاال لهذه القصة 
من العمارة والبرصة والسليمانية واألنبار وكربالء والسماوة ودياىل. ال 
أعرف ملاذا لم  يفكر كل متهمي كل أبناء القرية برسقة هذا املاطور بـ 
«الطرف الثالث» مثال؟ ملاذا تصح هذه الفرضية عىل كل يشء عندنا 
الثالث  الطرف  فيها  يتهم  والتي  واختطاف  واغتيال  قتل  من عمليات 
بينما يبدو بريئا براءة الذئب الذي لم يأكل يوسف؟ ال أستبعد بعد ١٠٠ 
سنة  يكتب التاريخ أن قاتل رستم هو املمثل عزيز خيون ال هالل بن 

علقمة التيمي تيمنا بفيلم القادسية ال .. معركة القادسية.
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أعلن أرشف زكي، نقيب املهن التمثيلية وفاة الفنان أحمد خليل، إثر 
إصابته بفريوس كورونا املستجد.

ودخل  كورونا  بفريوس  إصابته  أعلن  قد  «خليل»  أن  يذكر 
املستشفى، ثم خرج قبل أيام قبل أن تتدهور حالته الصحية 

مجدًدا، ما أدى إىل نقله إىل املستشفى مرة أخرى.
مع  أنا»  «إال  مسلسل  خليل  أحمد  للنجم  اآلن  يعرض 
من  وعدد  زكي،  أرشف  والفنان  أمني،  مريفت  النجمة 
األعمال  من  عدد  يف  خليل  وشارك  الشباب،  النجوم 
السينمائية والتليفزيونية، أبرزها: «سليمان الحلبي، 
حديث الصباح واملساء، زمن عماد الدين، امرأة من 

زمن الحب».
السينما عام  تخرج أحمد خليل ٨٠ عاًما يف معهد 

١٩٦٥، ثم التحق بمرسح الجيب، وشارك يف عدة 
مرسحيات أبرزها: «حب تحت الحراسة، خادم 

سيدين، وياسني وبهية».
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 (Addreality) رشكـة  قامـت 
بابتـكار  للربمجيـات،  الروسـية 
جهازا، يسـتطيع فحص شـيفرة 
(QR) الخاصـة بتطعيـم فريوس 

(كورونا).
الذكاء  الجهاز بمسـاعدة  ويعمل 
باختبـار  ويقـوم،  االصطناعـي 
تماشـيا   (QR) شـيفرة  وجـود 
وزارة  اقرتحتهـا  لربمجيـات 

الرقمنة الروسية.
كمـا يتأكـد الجهـاز مـن وجـود 
ويتمنـى  الواقيـة  الكمامـات 
اسـتجماما موفقا لزوار األماكن 

العامة والفعاليات االجتماعية.
شاشـة  مـن  الجهـاز  ويتكـون 
الوجـوه  عـىل  تتعـرف  وكامـريا 

صغـري.  إلكرتونـي  وحاسـوب 
ويمكـن  أن تحّمـل يف الجهاز، إىل 
 ،(QR) جانب آلة فحص شيفرات
خوارزميـات تسـتخدم  لفحـص 
مـن  وغريهـا  السـفر  جـوازات 

الوثائق.
وقـال ناطـق باسـم الرشكـة إن 
الجهاز الجديد سيسـتخدم قريبا 
يف املطـارات واملطاعـم واملتاجـر 

ومؤسسات اإلنتاج.
يذكر أن الرشطة الروسية فتحت 
يف الفرتة ما بني (18 - 24) ترشين 
األول/ أكتوبـر املايض (14) ملفا 
قضائيا ضد َمن يقومون بتزييف 
شـهادات التطعيم ضد (كوفيد – 

.(19

(غينيـس)  موسـوعة  أفـادت 
شـابًة  أن  القياسـية  لألرقـام 
 72 طولهـا  يبلـغ  أمريكيـًة 
سنتيمرتا فقط، هي أقرص امرأة 

عىل قيد الحياة يف العالم حالًيا.
وايلـدن  األمريكيـة  وأحـرزت 
أومويثـي التي تبلغ مـن العمر 
18 عاًمـا، واملصابـة بنوع نادر 
للغاية من التقزم، رقًما قياسًيا 

جديـًدا ألقـرص أنثـى عـىل قيد 
الحياة.

موسـوعة  لهـا  قّدمـت  وقـد 
برقمهـا  شـهادة  (غينيـس)، 

القيايس يف حضور عائلتها.
بدورهـا، عـّربت أومويثـي عن 
فخرها بكونها أّول أمريكية من 
أصل هاييتي تسجل أقرص رقم 

قيايس عاملي للمرأة.

اقامـِت زين العـراق، إحـدى رشكات مجموعة زين الرائـدة يف خدمات 
االتصـاالت والبيانـات املتنّقلـة يف منطقة الرشق األوسـط، بطولة زين 
فاي2 لأللعاب اإللكرتونية يف مقرها الرئيس يف بغداد. وجمعت البطولة، 
التي اقيمت تحت إطار منصة مجموعة زين الرائدة لأللعاب اإللكرتونية 
Zain esports، محبي وعشـاق أكثر األلعاب اإللكرتونية شهرة ورواجاً 
يف كافـة أرجاء العراق. البطولة التي أقيمـت عىل مدى يومني واعتمدت 
خاصيـة اللعب واالتصال عـرب اإلنرتنت املتميز من أجهـزة زين فاي2، 
 rainbow six “6 ضمـت ثالثة ألعاب من فئات متنوعة هي لعبة ”رينبو
 PUBG Mobile “من فئة ألعاب الحاسوب ولعبة ”ببجي موبايل siege
من فئة ألعـاب الهاتف املحمول باإلضافة اىل لعبة ”فيفا“ FIFA22 من 

فئة منصات األلعاب.
وخصصـت زين العراق جوائز مميزة للفائزين باملراتب األوىل التي تصل 
اىل اكثـر مـن 12 مليون دينار عراقي يف البطولـة التي تعتمد عىل جهاز 
زيـن فاي2 يف اللعب واالتصال املطروح مؤخرا اىل األسـواق كأحد حلول 
االتصاالت الحديثة باسـتخدام تقنيات جديـدة وعروض مميزة برسعة 
الجيل الرابع معتمدة عىل ارسع شبكة موبايل يف العراق الذي من خالله 
يوفـر خاصية مميزة ملحبي االلعاب االلكرتونية عرب االنرتنت كالتغطية 
والرسعـة العالية وتقليل زمن االسـتجابة (ping) الذي يعترب مناسـبا 
ملمارسة األلعاب االلكرتونية عرب االنرتنت، هذا وفتحت أبواب التسجيل 
ملحبي األلعاب االلكرتونية يف العراق لخوض غمار منافسات بطولة زين 

.Zain esports فاي2 عرب منصة لـ

تقـدم رجل مرصي بواحدة من أغرب الدعاوى القضائية يف املحكمة، 
بدعوى نشوز ضد زوجته، حيث استند الزوج يف دعواه إىل أن ” زوجته 
ضللتـه باسـتخدام املكياج مـن أجـل أن يتزوجهـا“. ويف التفاصيل 
كشـف الـزوج كيف تعـرف عىل زوجتـه، وقال: ”تعرفنـا عن طريق 
موقع التواصل االجتماعي فيسـبوك، ورأيتها يف الصور أوال، وبعدها 
تقابلنا وكانـت جميلة، وقررت خطبتها، ووافقت العائلتان، وبعدها 
بشهور انتهينا من ترتيبات الزواج وتمت الزيجة، ألستيقظ من النوم 
وأمامي فتاة أخرى ال أعرفها من قبل“. وأشار الزوج: إىل أنه ”كان قد 
أقنع زوجته أكثر من مرة باالمتناع عن وضع مستحرضات التجميل، 
لكنها كانـت ترفض، مدعية أنها ال تريد هذه التحكمات، وأنه تعرف 
عليهـا بهذا الوضع“. وأضـاف قائال: ”لم أتخيل أنهـا تخدعني بهذه 
الحيـل التجميلية، وأن املكياج يغري مظهرهـا بهذه الطريقة، فكنت 
أعتقـد أنها تحسـن من شـكلها ليس أكثـر“. وأوضح الـزوج قائال: 
”يف الصباحيـة تاني يوم الفرح، صحيـت قبلها، ولقيت وحدة تانية، 
واسـتغربت، وقالتـيل إنها مجهدة مـن ترتيبات الفرح من شـهور، 
وحطـت مكياج تانـي، وكل يوم بتقعد تحط مكيـاج بكميات كبرية 
جدا، قبل ما أصحي من النوم، وتقعد بيه طول النهار“. وأكد الزوج: 
”حذرتها أكرت من مرة، واشـتكيت ألهلها لكنها رفضت“، لذلك ”قرر 
االنفصـال عنها يف أول أسـبوع بعد الزواج، لكنهـا انهارت ورفضت 
ذلـك، فصـرب عليها حتى تغري مـن حالها، لكنه لم يتحمـل ذلك، ولم 
يطيـق العيش برفقتهـا، والتعايش مع كذبها وخداعها، فبعد شـهر 
طلب منهـا الطالق لكنها رفضت وهددته بحقوقها“. وشـدد الرجل 
املرصي عىل: أنه ”ال يريد العيش مع زوجته تحت سـقف واحد، ولم 
يعـد يتحمل كذبها وخداعها له، فقـرر اللجوء ملحكمة األرسة، وأقام 

دعوى نشوز، وما زالت الدعوى منظورة ولم يتم الفصل فيها“.
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أصدرِت النجمة اللبنانية نانيس عجرم 
 (١٥٠) الجديدة  أغنيتها  كليب  فيديو 
ليىل  املخرجة  توقيع  حمل  والذي 
كنعان وذلك عرب قناتها الرسمية عىل 

منصة (يوتيوب).
واألغنية من كلمات وألحان نبيل خوري 

وتوزيع باسم رزق وميكس وماسرتينغ 
إييل بربر.

عن  يزيد  ما  األغنية  وحققت  كما 
مشاهدة  وثالثني  وتسعة  سبعمائة 

خالل يومني من طرحها.
 ) ألبوم  من  هي  الجديدة  واألغنية 

مؤخراً  اطلقته  الذي   (١٠ نانيس 
كبرياً  جماهريياً  نجاحاً  وحقق 

األغاني  من  مجموعة  عرب 
منها  مختلفة  بلهجات 
معاك)،   (جاية  و  (سالمات) 
(مشكلتك الوحيدي) وغريها.

أخبار  عىل  ردت  قد  نانيس  أن  يذكر 
عن  انفصالها  حول  مؤخراً  تناقلها  تم 

أكدت  حيث  الهاشم  فادي  الدكتور  زوجها 
من  الكثري  هناك  وأن  شائعات  مجرد  األمر  أن 

الشائعات يف الحياة.

متابعيها  عامر  آيتن  املرصية  املمثلة  فاجأت 
والفيديوهات  الصور  تبادل  تطبيق  عىل 
الصور،  من  جديدة  بمجموعة  (إنستغرام)، 
حيث الحظ الجميع تغرّياً كبرياً يف شكلها، بعد 

خسارتها الكثري من الوزن.
األخري،  إطاللتها  متابعيها  عامر  وشاركت 
أبرز نحافتها مع  مرتدية بنطال جلدي ضيق 
ُتظهر  جانبية  وربطة  البيج  باللون  جاكيت 
خرصها النحيل، حيث تمكنت من لفت أنظار 

متابعيها.
يف  الرئييس  السبب  عن  عامر  ترصح   ولم 
عىل  بالتعليق  اكتفت  بل  الوزن،  خسارتها 
ملا بتسمعوها  أكرت جملة  «أيا  قائلًة:  صورها 

بتتبسطوا؟».
ضعفتي»،  «انِت  متابعيها:  تعليقات  وجاءت 
الردود  من  وغريها  أيتن»،  يا  خسيتي  «أنت 
كبري  بشكل  الجمهور  معها  تفاعل  التي 

وصادم بسبب تغري شكلها.

دبي / ظافر جلود:
رئيس  املر  محمد  افتتح 
مكتبة  أمناء  مجلس 
الدورة  راشد  بن  محمد 
الثالثة ملهرجان اإلمارات 
ندوة  يف  للملصق  الدويل 
الثقافة والعلوم بحضور 
رئيس  البدور  بالل 
مجلس إدارة الندوة ونخبة 
والفنانني  األكاديميني  من 

واملهتمني.
الدويل  اإلمارات  ومهرجان 

أطلقته  إبداعي  إطار  للملصق 
التصميم  مكانة  لتعزيز  الندوة 
واالبتكار يف دولة اإلمارات العربية 
وشمال  األوسط  والرشق  املتحدة 
إفريقيا، ولتعزيز التواصل والتبادل 
األخرى،  الثقافات  مع  اإلبداعي 
وتعميم ثقافة التصميم واالبتكار، 
مع  بالتعاون  الفعاليات  وتنظيم 
إبداعية  ومؤسسات  مهرجانات 
للمشهد  إثراًء  دولية،  وثقافية 
اإلمارات  يف  واإلبداعي  الثقايف 
باملنجز  وللتعريف  واملنطقة، 

اإلماراتي  واإلبداعي  الثقايف 
ودولياً،  وإقليمياً  محلياً  والعربي 
البرصي  التعبري  وسائل  لتعزيز 
الجرافيكي  التصميم  وممارسة 

والتفكري اإلبداعي.
يتبني  الثالثة  دورته  ويف 
دبي  أكسبو  موضوع  املهرجان 
وصنع  العقول،  «تواصل   ٢٠٢٠
 ١٩٢ فيه  ويشارك  املستقبل»، 
بتصاميم  دولة،   ٥٢ من  مصمماً 
االحتفاء  تعكس  وملصقات 

البرشي بإكسبو ٢٠٢٠.
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ياسمني  النجمة  حلقة  كشفت 
عمرو  اإلعالمي  مع  رئيس 
«الحكاية»،  برنامج  يف  أديب 
التي عاشتها  عن الصعوبات 
تصوير  خالل  ياسمني 
األحدث ٦٠ دقيقة  مسلسلها 
عىل  حرصياً  ُيعرض  الذي 

وقالت   ،vip شاهد  منصة 
ملشهد  أحّرض  «لم  ياسمني 

هي  مشاعري  أن  رأيت  اإلعدام، 
املشهد،  عىل  ستسيطر  التي 
فارتجلت األداء» وأضافت «مشهد 
واملُشاهد  نفسياً،  آذاني  اإلعدام 
صادقة  كنت  كلما  باملشهد  يشعر 

يف أدائه».
افتقادها  عن  ياسمني  وعّربت 
القديرة  للنجمة 
الراحلة دالل عبد 
بعد  العزيز، 
مشاركتها 
بطولة  يف 
خر  آ
أعمالها 
ك  ملو

لجدعنة،  ا
عبد  «دالل  ياسمني  وّرصحت 
العزيز ست ال ُتعّوض، طوال الوقت 
أنا  وبالفعل  بأمي،  تذّكرني  كانت 
ياسمني  وأكدت  كثرياً»،  أفتقدها 
املسلسل  ببطولة  استمتعت  أنها 

مع فريق العمل.
عمرو  املطرب  مع  تعاونها  وبعد 
ياسمني  ّرصحت  شاكوش، 
واشرتطت  لذيذة،  كانت  «التجربة 
فيه،  للمشاركة  الكليب  يف  الغناء 
كشفت  كما  الغناء»  أحب  ألنني 
ياسمني أنها اشرتطت أيضاً الغناء 
وتدّربت  جاكسون،  شيخ  فيلم  يف 
بتصوير  تقوم  حتى  الغناء  عىل 

املشهد كما يجب.
قالت  التمثيلية،  موهبتها  عن 
أصّنف  أن  أحب  «ال  ياسمني 
هوايتي،  بل  كمهنتي  التمثيل 
أكون  أن  قبل  وزوجة  أم  ألنني 
ممثلة»، كما خاضت النجمة 
الفني  تأثرها  تفاصيل  يف 
التمثيل  «تعلمت  وّرصحت 
من األفالم القديمة وتأثرت 
وشادية  حسني  بسعاد 

وفاتن حمامة».
ياسمني  النجمة  وتعيش 
الحالية  الفرتة  يف  رئيس 
النشاط  من  حالة 
العرض  فبعد  الفني، 
قمر  لفيلمها  الناجح 
الجونة  مهرجان  يف   ١٤
أنهت  الدويل،  السينمائي 
فيلم  تصوير  مؤخراً 
جارة القمر، الذي تتصدر 
إطالق  وتنتظر  بطولته، 
العرض  دور  يف  فيلميها 

السينمائية قريباً.


