
بغداد/ الزوراء:
اعلن�ِت الرشكة العامة للخطوط الجوية 
العراقي�ة، ان االتح�اد االوروب�ي يتج�ه 
نح�و رفع الحظر املفروض عىل طائرات 
الرشك�ة. وذكر املكت�ب االعالمي لوزارة 
النق�ل يف: ان�ه “بعد سلس�لة إج�راءات 
إداري�ة وفني�ة وإتم�ام  م�رشوع العقد 
م�ع خ�راء يف منظم�ة االيات�ا )االتحاد 
ال�دويل للنقل الجوي( وتصحيح املس�ار 
بنس�بة تج�اوزت %60، قدمت الرشكة 
العامة الخط�وط الجوي�ة العراقية هذا 
الي�وم رس�الة بجهوزية الرشك�ة لفتح 
محادث�ات مع االتح�اد االوروب�ي لرفع 
الحظ�ر عنها”.واش�ار اىل ان “الرشك�ة 
تتع�اىف مم�ا م�رت به م�ن تحدي�ات يف 
مسار عملها وس�تضع هذه التفاهمات 

حس�ماً لرفع ه�ذا الحظر الذي س�يتيح 
للطائر األخرض التحليق مجدداً يف أجواء 
القارة االوروبية وباقي دول العالم”.من 
جانبه، عررّ املدير الع�ام للرشكة عباس 
عمران الزبيدي ع�ن تفاؤله بقرب إنهاء 
هذا االش�كال وزف البرشى اىل العراقيني 
بق�رب إنه�اء ه�ذا الحظ�ر واملب�ارشة 
بع�ودة تحليق الطائر األخرض يف األجواء 
األوروبية ورفع الحظ�ر املفروض عليه 
منذ العام  2015.وكان االتحاد االوروبي 
قد من�ع الخطوط الجوي�ة العراقية من 
التحلي�ق يف االج�واء االوروبي�ة منذ عام 
2015، لوج�ود اخطاء يف مفاصل رشكة 
العام�ة للخطوط الجوي�ة العراقية ادت 
اىل من�ع دخول الطائر االخ�رض االجواء 

األوروبية.

بغداد/ الزوراء:
أص�درِت وزارة الرتبية، الي�وم االربعاء، 
تعليم�ات ق�رار إلغ�اء تنوي�ع التعلي�م 
“االحيائ�ي والتطبيق�ي”، فيم�ا ق�ررت 
بي�ان  االنتس�اب.وذكر  بنظ�ام  العم�ل 
لل�وزارة تلقت�ه “ال�زوراء”: أن “الوزارة 
اعلنت تعليمات قرار الغاء العمل بتنويع 
التعليم للمرحلة اإلعدادية الفرع العلمي 
)االحيائي والتطبيقي( والعودة اىل العمل 
بنظ�ام التعليم الثانوي بفرعيه )العلمي 

واالدبي( الذي سيطبق اعتباراً من العام 
الدرايس القادم 2022–2023”.وأضافت 
أن” آلية القرار ستكون حسب التوصيات 
التالية: طلب�ة الصف الخام�س العلمي 
الراس�بون يف  “االحيائ�ي والتطبيق�ي” 
 –  2021 ال�درايس  للع�ام  األوىل  الس�نة 
2022، تعد لهم س�نة عدم رسوب ويتم 
تحويلهم اىل الفرع العلمي للعام الدرايس 

.“ 2023 – 2022

بغداد/ الزوراء:
أعلنْت هيئة األنواء الجوية، امس األربعاء، 
عن حالة الطق�س يف البالد لأليام املقبلة، 
فيم�ا توقع�ت تس�اقط أمط�ار وارتفاع 
بدرجات الحرارة.وذكر بيان للهيئة، تلقته 
“ال�زوراء”: أن “ طق�س ي�وم الخمي�س 
س�يكون غائم�اً جزئياً يف جمي�ع مناطق 
البالد ، أما درجات الحرارة فسرتتفع قليالً 
يف جمي�ع مناط�ق الب�الد، فيما س�تكون 
الرياح جنوبية رشقية خفيفة اىل معتدلة 

الرسع�ة )20-10( ك�م/س يف املنطقتني 
الوس�طى والش�مالية ،وجنوبي�ة رشقية 
خفيف�ة اىل معتدل�ة الرسع�ة )20-30( 
كم/س مس�ببة تصاعد الغب�ار يف بعض 
االماكن من املنطق�ة الجنوبية”. وأضاف 
البي�ان أن “طقس يوم الجمعة س�يكون 
غائماً جزئياً ويف االقس�ام الرشقية غائماً 
مع تس�اقط زخ�ات مطر تك�ون رعدية 
احياناً يف املنطقتني الوسطى والجنوبية .

بغداد/ متابعة الزوراء:
الهج�رة  وزي�ر  نائ�ب  وكي�ل  أك�د 
كري�م  الع�راق،  يف  واملهاجري�ن 
الن�وري، إن الع�راق سيس�هل ع�ر 
الس�فارة يف روس�يا، عملي�ة إرجاع 
يف  الراغب�ني  العراقي�ني  املهاجري�ن 
الع�ودة إىل وطنه�م من بيالروس�يا.

وأضاف النوري، يف ترصيح صحفي: 
“س�ننقل م�ن يري�دون الع�ودة إىل 
الع�راق، س�نقوم بتس�هيل ذلك من 
خالل الس�فارة العراقية يف روس�يا 
ألن الع�راق لي�س لدي�ه س�فارة يف 
بيالروسيا”. وأشار النوري إىل أن قرار 
وقف السفر من العراق إىل بيالروسيا 

ج�اء كب�ادرة حس�ن ني�ة م�ن قبل 
السلطات العراقية لالتحاد األوروبي 
بع�د تهدي�ده بفرض عقوب�ات عىل 
بغداد بس�بب الهج�رة غري الرشعية 
ب�أن  الن�وري،  وتاب�ع  أوروب�ا.  إىل 
“ظاهرة سفر العراقيني إىل بيالروس 
ب�دأت منذ أش�هر، هن�اك عصابات 

ومافيات لتهري�ب العراقيني باتجاه 
ليتوانيا وبولندا وم�ن ثم إىل أوروبا، 
وهناك مشاكل بني االتحاد األوروبي 
بي�الروس  جع�ل  مم�ا  وبي�الروس 
تضغ�ط عليه�م م�ن خ�الل إدخال 
العراقي�ني ودفعهم باتج�اه الغابات 
واملناط�ق بني بي�الروس وليتوانيا”. 

وأض�اف: “نح�ن يف الع�راق ش�كلنا 
لجنة م�ن وزارة الخارجي�ة ووزارة 
الهجرة وجهاز املخاب�رات ومديرية 
األح�وال املدني�ة يف وزارة الداخلي�ة، 
وتم من خالل سلطة الطريان املدني 

إيقاف السفر إىل بيالروس .

الزوراء/مصطفى فليح:
العم�ل والش�ون االجتماعي�ة،  اك�دت وزارة 
ام�س االربعاء، ع�دم وجود اي تنس�يق بينها 
وب�ني وزارة الق�وى العامل�ة املرصية بش�أن 
اس�تقدام العمال�ة املرصي�ة اىل الع�راق، ويف 

حني اش�رتطت ادخال العمال�ة الخبرية فقط 
وفق مس�ح حقيق�ي لحاجة البلد اش�ارت اىل 
رضورة ان تكون العمالة متبادلة. وقال مدير 
ع�ام دائرة العمل والتدري�ب املهني يف الوزارة، 
رائد جبار باه�ض، يف حديث ل� »الزوراء«، ان 

ه�ذا املوضوع ط�رح خالل اللق�اءات الثنائية 
الرتوكولي�ة الت�ي حدثت بني وزي�ري العمل 
العراق�ي ونظ�ريه امل�رصي لكن ل�م نصل اىل 
نتيج�ة حيث ان مذك�رات التفاهم التوقع مع 
اط�راف خاص�ة باس�تقدام عمال�ة مالم يتم 

اجراء مس�وحات حقيقية لحاجة البلد لهذه 
العمال�ة«، مش�ريا اىل  »ع�دم  التوص�ل اىل أي 
نتيجة بهذا الشأن والتوجد لقاءات مبارشة او 

خاصة بموضوع العمالة«.

طهران/ متابعة الزوراء:
كش�ف الس�فري اإليراني لدى بغداد إيرج 
يف  الق�دس  فيل�ق  قائ�د  أن  مس�جدي، 
الحرس الثوري االيراني العميد اسماعيل 
قاآن�ي، أكد خ�الل اجتماعاته باألطراف 
العراقية دعم ايران للمس�ار القانوني يف 
اعالن نتائ�ج االنتخاب�ات الرملانية التي 
أجري�ت يف الع�ارش م�ن اكتوبر/ترشين 
األول امل�ايض، فيما دعا جميع العراقيني 
الس�فري  والتعاون.وق�ال  اله�دوء  إىل 
مس�جدي يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه 

»ال�زوراء« إن »العمي�د قاآن�ي أك�د عىل 
رضورة أن تت�م االعرتاض�ات والطعون 
عىل نتائج االنتخاب�ات الرملانية االخرية 
يف إطار القانون«. وأكد الس�فري اإليراني 
ل�دى بغ�داد، أن »العمي�د قاآن�ي وخالل 
دع�ا  العراقي�ة  باألط�راف  اجتماعات�ه 
الجمي�ع لله�دوء والتع�اون«. وتابع أن 
»قائ�د فيلق الق�دس العمي�د قاآني دعا 
املس�ؤولني العراقيني لبح�ث الطعون يف 
االنتخابات والبت به�ا يف إطار القانون، 
مؤك�دا دعم اي�ران للمس�ار القانوني يف 

موضوع االنتخابات وإعالن نتائجها«.
وأضاف السفري اإليراني أن »العميد قاآني 
أكد عىل رضورة احرتام النتائج النهائية 
لالنتخاب�ات الت�ي س�تعلنها مفوضي�ة 
يف  الرس�مية  واملؤسس�ات  االنتخاب�ات 
العراق«. وفيما يتعلق بمحاولة االغتيال 
التي تعرض لها رئي�س الوزراء العراقي 
الس�فري  رصح  الكاظم�ي،  مصطف�ى 
اإليران�ي يف بغ�داد لقناة العال�م: »ندين 
وزراء  رئي�س  من�زل  اس�تهداف  بق�وة 
العراق السيد مصطفى الكاظمي«. وقال 

السفري إيرج مسجدي إن »العميد قاآني 
أكد بشكل رصيح وش�فاف وقاطع عىل 
معاقب�ة املتورط�ني يف جريم�ة محاولة 
اغتيال الكاظمي، أيا كانوا وفق القانون 
العراق�ي«. وأوض�ح: »اليوج�د لدينا اي 
خ�ط أحمر و اي جهة يثب�ت تورطها يف 
الهجوم عىل منزل رئيس الوزراء يتعاقب 
وفق القض�اء العراقي«. وتابع الس�فري 
اإليراني: »نؤكد عىل رضورة التحقيق يف 
كل ابعاد الجريمة وأن النستبق األحداث 
قبل إع�الن نتائ�ج التحقي�ق«. وقال إن 

»العمي�د قاآن�ي أك�د عىل أهمي�ة إجراء 
تحقي�ق دقي�ق يف كل الجوان�ب التقنية 
للهجوم عىل منزل رئيس الوزراء«. وبني 
الس�فري مس�جدي أن »العميد قاآني أكد 
ع�ىل معاقبة الجن�اة وف�ق القانون بعد 
إعالن نتائج اللجن�ة التحقيقية«. وكان 
العمي�د قاآني قد وص�ل إىل بغداد، حيث 
التق�ى الرئي�س بره�م صال�ح ورئيس 
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي ومحم�د 
الحلب�ويس رئيس تحال�ف تقدم وبعض 

األطراف العراقية.

العمل لـ         : اليوجد أي تنسيق بني العراق ومصر بشأن استقدام العمالة املصرية للبلد

السفري اإليراني يف بغداد يكشف تفاصيل اجتماعات قاآني باألطراف العراقية

اعلنت عن شرطني وفائدتني لتوقيع مذكرات التفاهم

الكويت/ الزوراء:
أف�ادت صحيف�ة “القب�س” الكويتية نقال عن مص�ادر أمنية 
مطلع�ة ب�أن الداخلي�ة الكويتية أوقف�ت إصدار جمي�ع أنواع 
التأش�ريات ألبن�اء الجالي�ة اللبناني�ة، حتى إش�عار آخر، عىل 
خلفي�ة األزمة األخ�رية. ونقلت “القبس” ع�ن املصادر قولها: 

“إن من لديهم إقامات داخل البالد من اللبنانيني غري مشمولني 
بالق�رار، ومن حقهم العودة إىل الب�الد”، كما لفتت املصادر إىل 
أن “القرار يش�مل وقف إصدار الزيارات بأنواعها س�واء كانت 
عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات 

االلتحاق بعائل، إضافة إىل وقف سمات الدخول فيز العمل”.

طهران/ الزوراء:
اإليران�ي،  الث�وري  الح�رس  أعل�ن 
اإلف�راج عن ناقلة النف�ط الفيتنامية 
“ساتيس” املحتجزة منذ 24 أكتوبر/ 
إف�راغ  بع�د  امل�ايض  األول  ترشي�ن 
حمولته�ا. وق�ال الح�رس الث�وري، 
يف بي�ان ل�ه، أن�ه “ت�م اإلف�راج ع�ن 

ناقل�ة النفط الفيتنامية “س�اتيس” 
املحتج�زة من�ذ 24 الش�هر املايض”، 
مؤك�دا أن “اإلفراج تم بحكم قضائي 
أصدرت�ه الس�لطات القضائي�ة بع�د 
إف�راغ حمولتها”. واف�ادت “فارس” 
انه وفق�ا ملا اعلن�ه الح�رس الثوري 
فقد ت�م االف�راج بق�رار قضائي عن 

ناقلة النفط “ساتيس” املوقوفة بعد 
تفري�غ حمولتها م�ن النفط االيراني 
املرسوق، يف بندرعباس. وكانت وكالة 
“تسنيم” اإليرانية، قد أفادت يف وقت 
س�ابق بأن�ه “ت�م اإلفراج ع�ن ناقلة 
النفط الفيتنامي�ة، وهي تتجه حالياً 

صوب بحر ُعمان”.

كابل/ متابعة الزوراء:
ح�ثَّ مس�ؤول ب�ارز يف حرك�ة “طالبان”، 
الطياري�ن العس�كريني األفغان الس�ابقني 
عىل البق�اء يف البالد، قائال إنه�م يتمتعون 
بالحماية بموجب عفو وطني ولن يتعرضوا 
لالعتقال.جاءت ترصيحات كبري املتحدثني 
باسم حكومة “طالبان”، ذبيح الله مجاهد، 
وسط تقارير تفيد بأن أكثر من 140 طيارا 
أفغانيا وأفراد أطقم جوية دربتهم الواليات 
املتح�دة غ�ادروا طاجيكس�تان يف عملي�ة 
إجالء بوساطة أمريكية يوم أمس الثالثاء، 
بعد ثالثة أشهر من لجوئهم إىل هناك هربا 
من س�يطرة طالب�ان عىل أفغانس�تان. يف 

مؤتمر صحفي، س�ئل مجاه�د عن أحدث 
عملي�ة إج�الء للطياري�ن وأف�راد األطق�م 
الجوي�ة الذين تم نقله�م إىل اإلمارات، فرد 
قائال إن “أفغانس�تان بحاج�ة إىل طيارين 
وإن كل م�ا س�بق قد عف�ي عنه”.وأضاف 
“رس�التي ه�ي أنه ال توجد مش�كلة أمنية 
له�م )الطياري�ن األفغان( يف أفغانس�تان، 
وال توجد خطة العتقالهم، تم إعالن العفو 
الوطني”، مرشيا إىل أن “الطيارين، سواء يف 
الجيش أو الطريان املدني، يمكن أن يكونوا 
يف خدمة بلدهم”.واعتر أنه “من املؤس�ف 
أن عددا م�ن الطيارين رحلوا أو يخططون 

للرحيل”.

الداخلية لـ         : رصدنا مواقع وهمية تنشر الشائعات وعقوبة مروجيها تصل للحبس  10 سنوات
أعلنت تفاصيل خطتها لنشر التوعية يف اجلامعات واملدارس

الزوراء/ حسني فالح:
كش�فت وزارة الداخلية، عن اجراءاتها 
ملحارب�ة الش�ائعات واالخب�ار الكاذبة، 
مؤك�دة ان عقوب�ة مروجيه�ا تصل اىل 
الحبس ل� 10 سنوات، وفيما اشارت اىل 
رصدها مواقع وهمية تنرش الشائعات، 
اعلن�ت تفاصيل خطتها لن�رش التوعية 

والتثقيف يف الجامعات واملدارس.
وق�ال مدير قس�م الش�ائعات يف وزارة 
الداخلي�ة العمي�د نراس ع�ي يف حديث 
ل�”ال�زوراء”: ان الش�ائعات تع�د م�ن 
اخطر االسلحة النفسية حيث تستخدم 
يف الح�رب الباردة به�دف زعزعة الثقة 
بني املواطنني وابناء الشعب الواحد وقد 
تص�ل احيانا اىل تفكيك االرسة وارتكاب 
عدة جرائم، مبينا ان الشائعات تستغل 
النزاعات واالمور غري املس�تقرة كاثارة 
النعرات الطائفية والقومية وما ش�ابه 
ذل�ك به�دف الوص�ول اىل اث�ارة الفت�ن 
وايض�ا الوص�ول اىل مس�توى يؤث�ر يف 
مس�توى تفكري الراي الع�ام من خالل 
خلق صورة نمطية مش�وهة باتجاه ما 
يريده العابثون. وأوضح: ان الش�ائعات 
عبارة عن خر ال يع�رف مصدره يؤدي 
اىل اعطاء صورة مش�وهة لل�راي العام 
س�واء كان لغ�رض عرض الش�هرة او 
زي�ادة عدد املتابع�ني او لوجود اغراض 
اخرى كعداء  لجهة او لتحقيق مصالح 
سياس�ية او تجارية او غريها تؤدي اىل 
خلق جو م�ن الزعزعة وعدم االنضباط 

واث�ارة الفت�ن. واش�ار اىل ان الش�ائعة 
تعتم�د يف رسيانه�ا ع�ىل امرين مهمني 
ان  مبين�ا  والغم�وض،  االهمي�ة  هم�ا 
االهمي�ة تعني من ناحية اهمية الحدث 
او الخ�ر ال�ذي ت�م تداوله يف االش�اعة 
للتاث�ري عىل ال�راي العام كم�ا يف االونة 
االخ�رية يف جائح�ة كورونا ال�ذي اهتم 
بها العالم اجمع وظهرت عدة شائعات 
وج�ود  ع�دم  ه�و  الغم�وض  بينم�ا   ،
معلوم�ات صحيحة ت�ؤدي اىل تصحيح 

ما يثار من اخبار كاذبة. وبني ان قس�م 
محارب�ة الش�ائعات عملن�ا ع�ىل نرش 
الحقيق�ة وايض�ا التوجه اىل املؤسس�ة 
املعني�ة التي تهت�م بالحدث ال�ذي يهم 
الراي العام للتدقيق من املعلومات التي 
ت�م نرشها، الفت�ا اىل ان هنالك رصدا يف 
قس�م محاربة الش�ائعات وكذلك وجود 
صفح�ات داعم�ة لقس�منا، باالضافة 
اىل رص�د مواق�ع التواص�ل االجتماعي 
والتحرك الفوري للجهة املعنية من اجل 

اخذ توضي�ح ما يدور لن�رش الحقيقة.
وتاب�ع: نعمل ع�ىل ن�رش التوعية حيث 
يقوم قس�م محاربة الش�ائعات باجراء 
جوالت ميدانية مبارشة يومية وااللتقاء 
املب�ارش باملواطنني ومن خ�الل التوعية 
ونص�ح املواطن�ني ، ونعم�ل  كذلك عىل 
االخب�ار  لكش�ف  الصحيح�ة  الط�رق 
املزيف�ة وتوعي�ة املواطن�ني ب�رضورة 
 ، مصادره�ا  م�ن  االخب�ار  استس�قاء 
مؤكدا ان هنالك رصدا ميدانيا من خالل 

الج�والت اليومية ش�ملت ع�دة مناطق 
وفق خطة اس�رتاتيجية اعدت مس�بقا 
من خالل اس�تهداف املناطق التي تكثر 
فيها الش�ائعات واملناط�ق االخرى من 
خالل حمالت التوعية وايضا املحافظات 
هنال�ك عدة زي�ارات تثقيفي�ة من اجل 
تحصني الراي العام والش�ارع العراقي 
من مهبة الش�ائعات واالخب�ار املزيفة.
واشار اىل ان االجراءات مستمرة من قبل 
قسم محاربة الشائعات الن نحن كقسم 
اختص�ايص نرص�د املواق�ع ومروج�ي 
الش�ائعات واملواقع الوهمي�ة ونرفعها 
اىل الجه�ات املختص�ة لغ�رض اتخ�اذ 
االج�راء القانون�ي املناس�ب، مؤكدا ان 
هناك تنسيق مع مجلس القضاء االعىل 
باعتبار تش�ديد العقوبة به�ذه الجرائم 
وهناك مادة قانونية 179 تصل عقوبتها 
اىل 10 سنوات. ومىض بالقول: انه “مع 
ب�دء العام ال�درايس هن�اك خطة اعدت 
من دائرة العالقات واالعالم بتوجيه من 
قب�ل وزي�ر الداخلية وب�ارشاف مبارش 
من قبل اللواء س�عد معن بالتنسيق مع 
وزارتي الرتبي�ة والتعلي�م لعمل مفارز 
مش�رتكة وايض�ا ن�دوات وورش عمل 
م�ع الطالب من خالل كيفية اس�تخدام 
مواق�ع التواصل االجتماع�ي واالعتماد 
عىل االخبار الصحيحة واس�تهداف فئة 
الش�باب بص�ورة مب�ارشة م�ن خالل 
اللقاء املب�ارش يف الجامع�ات واملدارس 

لتوعيتهم باعتبارهم نواة املستقبل.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
حددت مديرية املرور العامة، االعمار املسموح لها قيادة 
املركبات. وقال إعالم املرور يف ترصيح صحفي: انه »ال 
تهاون بمسألة إجازات السوق فمن غري املمكن السماح 
لقيادة العجلة من دونها فهي ملزمة لجميع املشمولني 
بها واملديرية املرور تتحمل مسؤوليتها قانونيا ورشعاً«.

وبني ان »األعمار املشمولة باإلجازة من 16 عاما يسمح 
بقيادة الدراجة النارية ومن 18 عاما فما وفق بقيادة 
يكون  االعمار  هذه  فوق  وما  الصالون،  السيارات 
إمتالك  عدم  »وبخالف  انه  وتابع:  الحمل«.  ملركبات 
إجازة السوق فهناك مخالفة قانونية ويحاسب عليها 

ضمن قانون املرور رقم 8 لسنة ٢٠1٩«.

املرور حتدد االعمار 
املسموح هلا قيادة املركبات

اخلطوط اجلوية العراقية: االحتاد األوروبي 
سريفع احلظر عن طائراتنا قريبًا

الرتبية تصدر تعليمات قرار إلغاء 
تنويع التعليم “االحيائي والتطبيقي”

قررت إعادة العمل بنظام االنتساب

االنواء: أمطار وارتفاع يف درجات 
احلرارة

الداخلية الكويتية توقف مجيع أنواع التأشريات للبنانيني

إيران تفرج عن ناقلة النفط الفيتنامية احملتجزة بعد إفراغ محولتها

طالبان تطالب طيارين عسكريني أفغان 
سابقني بالبقاء يف البالد

أسعار النفط تواصل االرتفاع وخام برنت يتجاوز الـ85 دوالراً للربميل

ص 5الزراعة توجه مبنع استرياد حمصول الطماطم لوفرته حمليا

ص 3

الكاظمي يزور مدينة الصدر ويدعو  
إلطالق محلة إلعادة إعمارها

املفوضية  لـ          : أمساء املرشحني الفائزين 
سرتفع اىل احملكمة االحتادية للمصادقة عليها

بغداد/ الزوراء: 
زار رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطف�ى 
الكاظم�ي، امس االربع�اء، مدينة الصدر 
رشق�ي بغ�داد، وفيما دعا الط�الق حملة 
الع�ادة اعمارها، وضع الحجر االس�اس 
ملبن�ى دار العطاء لرعاية املس�نني. وذكر 
املكت�ب االعالمي لرئيس ال�وزراء يف بيان 
أن »رئي�س مجل�س  »ال�زوراء«:  تلقت�ه 
الوزراء مصطفى الكاظمي، جولة راجلة 
يف أحياء مدينة الصدر وش�وارعها رشقي 
بغ�داد، التقى خاللها ع�دداً من املواطنني 
الذي�ن هنأوا س�يادته بالس�المة والنجاة 
من االعتداء اإلرهابي اآلثم الذي استهدف 
السيد رئيس مجلس الوزراء. واضاف، انه 

أجرى جولة يف شارع الفالح وسط مدينة 
الصدر، واطلع عىل س�ري أعم�ال التأهيل 
واإلكس�اء والتبلي�ط الت�ي ب�ارشت به�ا 
أمان�ة بغداد والدوائر الخدمية، واس�تمع 
ومطالبه�م،  املواطن�ني  الحتياج�ات 
ووقف ع�ىل مس�توى الخدم�ات املقدمة 
له�م، ووج�ه الدوائ�ر الحكومي�ة املعنية 
بتخطي العقبات التي تعيق تقديم أفضل 
الخدمات. ودعا الكاظمي إىل إطالق حملة 
إلعادة إعم�ار مدينة الصدر تكون مدخالً 
إلعم�ار مدينة بغداد وباق�ي املحافظات، 
وفق اس�تحقاق املواطن العراقي بالعيش 

الكريم والخدمات املناسبة.

الزوراء / يوسف سلمان:
تستعد املفوضية الرسال اسماء املرشحني 
املحكم�ة  اىل  باالنتخاب�ات  الفائزي�ن 
االتحادية بع�د انتهاء الهيئة القضائية من 
عمليات النظر بالطعون املتعلقة بالعملية  
االنتخابي�ة ، واكدت ان اس�ماء املرش�حني 
الفائزي�ن س�رتفع م�ن قب�ل املفوضية اىل 
املحكمة االتحادية للمصادقة عليها الحقا.

وقال عض�و الفريق االعالم�ي للمفوضية 
  « ان   »ال�زوراء«،  ل��  مصطف�ى   مهن�د 
املفوضية ارسلت نتائج الطعون ومرفقاتها 
واالجاب�ات الخاصة بالطع�ون للمحطات 
املطع�ون به�ا والتي ج�رت عملي�ات العد 
والفرز الي�دوي اىل الهيئ�ة القضائية للبت 

بها وارسال القرارات بشانها«.

العراق يسعى إلرجاع مواطنيه الراغبني بالعودة من بيالروسيا  
عرب التنسيق مع السفارة يف موسكو

بغداد/ الزوراء: 
بحث وزير الدفاع جمعة عناد ونائب وزير الدفاع السعودي األمري خالد بن سلمان 
بن عبد العزيز، امس األربعاء، التعاون باملجال الدفاعي والقضايا املشرتكة. وقالت 
الوزارة يف بيان لها تلقته »الزوراء«: إن »وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، وصل 
عىل رأس وفد عسكري من كبار الضباط يف وزارة الدفاع، اىل العاصمة السعودية 
األمري  السعودي  الدفاع  العهد ووزير  بناًء عىل دعوة رسمية من قبل ويل  الرياض 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز«. وأضاف البيان، أن » نائب وزير الدفاع السعودي 
»اللقاء،  أن  إىل  وأشار  استقباله«.  يف  كان  العزيز  عبد  بن  سلمان  بن  خالد  األمري 
بحث سبل تطوير العالقات الثنائية والتعاون يف املجال الدفاعي باإلضافة إىل بحث 

القضايا ذات االهتمام املُشرتك، بما يحقق املصالح املشرتكة للبلدين الشقيقني«.

العراق والسعودية يبحثان التعاون باجملال 
الدفاعي والقضايا املشرتكة

اليوم .. منتخبنا الوطين يواجه نظريه السوري ضمن تصفيات املونديال

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   



اعلنت عن شرطني وفائدتني لتوقيع مذكرات التفاهم

املفوضية  لـ       : أمساء املرشحني الفائزين سرتفع اىل 
احملكمة االحتادية للمصادقة عليها

العمل لـ         : اليوجد أي تنسيق بني العراق ومصر بشأن استقدام العمالة املصرية للبلد

االنواء: أمطار وارتفاع يف درجات احلرارة

قررت إعادة العمل بنظام االنتساب

الرتبية تصدر تعليمات قرار إلغاء 
تنويع التعليم “االحيائي والتطبيقي”

إيران تفرج عن ناقلة النفط الفيتنامية 
احملتجزة بعد إفراغ محولتها

الزوراء / يوسف سلمان:
املرشحني  اسماء  الرسال  املفوضية  تستعد 
االتحادية  املحكمة  اىل  باالنتخابات  الفائزين 
النظر  عمليات  من  القضائية  الهيئة  انتهاء  بعد 
واكدت   ، االنتخابية  بالعملية   املتعلقة  بالطعون 
قبل  من  سرتفع  الفائزين  املرشحني  اسماء  ان 
املفوضية اىل املحكمة االتحادية للمصادقة عليها 

الحقا .
مهند  للمفوضية  االعالمي  الفريق  عضو  وقال 
مصطفى  لـ” الزوراء “، ان  “  املفوضية ارسلت 
الخاصة  واالجابات  ومرفقاتها  الطعون  نتائج 
جرت  والتي  بها  املطعون  للمحطات  بالطعون 
الهيئة القضائية  اليدوي اىل  العد والفرز  عمليات 
مشريا   ،“ بشانها  القرارات  وارسال  بها  للبت 
تقديم  تم  التي  الصناديق  هذه  نتائج  ارسال  اىل 
مجلس  النتخابات  املرشحني  قبل  من  طعونها 
كافة  ستعلن  املفوضية   “ ان  واضاف  النواب. 
القضائية  الهيئة  قرارات  ضوء  عىل  التفاصيل 
قبل  من  االسماء  ترفع  ذلك  بعد  لالنتخابات، 
للمصادقة  االتحادية  املحكمة  اىل  املفوضية 

عليها“.
النظر  تم  االنتخابية  الطعون   “ ان  القول  وتابع 
فيها واالنتهاء من عملية عد وفرز املحطات ورفع 
نتائج وملحقات وأدلة الطعون املقدمة إىل الهيئة 
محدد  سقف  يوجد  ال   “ ان  مبينا   ،“ القضائية 

الهيئة  قبل  من  بالطعون  البت  أو  النظر  لعملية 
االنتهاء من   لكن يف حالة  لالنتخابات،  القضائية 
الطعون باملجمل تعود اىل مفوضية االنتخابات”.

واوضح ان  “بعد النظر والبت بالطعون من قبل 
اىل  النتائج  ترفع  االنتخابية  القضائية  الهيئة 
نتائج  عىل  للمصادقة  العليا  االتحادية  املحكمة 
مجلس  عضو  الفائز  املرشح  ويعترب  االنتخابات 
“نتائج  ان  اىل  الفتا   ،“ الجديدة  للدورة  النواب 

الطعون وملحقاتها ، تمت عىل مرحلتني، مرحلة 
 4324 ومجموعها  النتائج  ومرحلة  الطعون 
الطعون  تدقيق  مرحلة   2188 منها  محطة، 
الطعون  ملحقات  أدلة  يف  النظر  مرحلة  و2136 
بنتائج  الطعن  مرحلة  يف  تقديمها  تم  والتي 

االنتخابات”.
وكانت مفوضية االنتخابات ، جددت تأكيدها ان 
اجراءات العد والفرز بناء عىل الطعون ومالحقها، 

التي   ، اليدوي  والفرز  العد  معايري  وفق  تمت  قد 
تختلف عن معايري العد والفرز االلكرتوني .

بعض  يتداوله  ملا  صحة  ال   “ ان  واوضحت 
الباطلة  لالوراق  اليدوي  التدقيق  بان  املرشحني، 
لم يعتمد املشاهدة العيانية، بينما كانت اجراءات 
العد والفرز بناء عىل الطعون ومالحقها، قد تمت 
وفق معايري العد والفرز اليدوي التي هي تختلف 
بطبيعة الحال عن معايري العد والفرز االلكرتوني 

.“
يف  العيانية  املشاهدة  اعتمدت   “ انها  واضافت  
باإلجراءات  تتقيد  ولم  الباطلة  األوراق  تدقيق 
االلكرتونية لجهاز ترسيع النتائج من خالل لجنة 
املراقبني  وبحضور  الغرض  لهذا  ُشكلت  مركزية 
من  عدد  هناك  كان  لذا  والدوليني،  املحليني 
واحتسبت  صحيحة  أنها  ُوجدت  الباطلة  األوراق 
وفقاً  لهم،  التصويت  تم  الذين  للمرشحني 

إلجراءات املفوضية التي أعدتها لهذا الغرض”.
األصوات  من  القليل  العدد  هذا   “ ان  واكدت  
اللجنة  قبل  من  احتسابها  تم  التي  الباطلة 
املؤرشة  الناخب  نية  املركزية هي بسبب وضوح 
عىل الورقة، أما النسبة األخرى األعىل من األوراق 
تم  منها  عدداً  ألن  احتسابها؛  يتم  فلم  الباطلة 
أكثر من  التصويت من خالل وضع  أثناء  إبطاله 
إشارة أو تركها فارغة أو تم تأشريها بقلم غري 

قلم التأشري الخاص “.

الزوراء/مصطفى فليح:
امس  االجتماعية،  والشون  العمل  وزارة  اكدت 
االربعاء، عدم وجود اي تنسيق بينها وبني وزارة 
العمالة  استقدام  بشأن  املرصية  العاملة  القوى 
ادخال  اشرتطت  حني  ويف  العراق،  اىل  املرصية 
العمالة الخبرية فقط وفق مسح حقيقي لحاجة 
البلد اشارت اىل رضورة ان تكون العمالة متبادلة.
يف  املهني  والتدريب  العمل  دائرة  عام  مدير  وقال 
الوزارة، رائد جبار باهض، يف حديث لـ”الزوراء”، 
الثنائية  اللقاءات  خالل  طرح  املوضوع  هذا  ان 
الربتوكولية التي حدثت بني وزيري العمل العراقي 
حيث  نتيجة  اىل  نصل  لم  لكن  املرصي  ونظريه 
خاصة  اطراف  مع  التوقع  التفاهم  مذكرات  ان 

مسوحات  اجراء  يتم  مالم  عمالة  باستقدام 
اىل   مشريا  العمالة”،  لهذه  البلد  لحاجة  حقيقية 
“عدم  التوصل اىل أي نتيجة بهذا الشأن والتوجد 

لقاءات مبارشة او خاصة بموضوع العمالة”.
 واكد “اليوجد أي تنسيق بيننا وبني وزارة القوى 
استقدام  موضوع  بخصوص  مرص  يف  العاملة 
العمالة و وزارتنا تسعى اىل توقيع مذكرات تفاهم 
رسمية مع كل الدول التي تصدر عمالة اىل العراق 
ان  األول  ولكن هذا يعتمد عىل رشطني أساسيني 
يكون استقدام هذه العمالة عن طريق الرشكات 
املرخصة من قبل الطرفني فقط والثاني ان يكون 
هناك مسح حقيقي لحاجة العراق من هذه العمالة 
نوافق  التفاهم  فاننا بمذكرات  األحيان  اغلب  ويف 

عىل ادخال العمالة الخبرية فقط المتالكنا عمالة 
محلية تستطيع القيام باالعمال دون الحاجة اىل 
خربات كبرية”. وعن حجم العمالة االجنبية يف البلد 
اوضح “كوزارة النملك أي احصائيات دقيقة عن 
البلد وال توجد  اىل  الوافدة  األجنبية  العمالة  حجم 
 “ DataBase  “ الجنسية هناك  تصنيفات حسب 
عىل  قادرة  غري  لكنها  اإلقامة  دائرة  يف  موجودة 
املرصية  العمالة  عن  متكاملة  معلومات  إعطاء 
املوجودة”، مستدركا “ولكن هي يف الغالب عمالة 
قليلة مقارنة مع بعض البلدان االسيوية والرشق 
اسيوية”. واضاف  ان “أي عامل اجنبي اليمكن ان  
يدخل اىل العراق ما لم يحصل عىل موافقة امنية 
املخابرات  جهاز  من  حرصا  هي  املوافقة  وهذه 

اإلقامة  دائرة  الداخلية  وزارة  بها  وتبلغ  العراقي 
ونحن  اخر  امني  ترصيح  تصدر  أيضا   وهي 
كوزارة غري مسؤولني عن هذه املوافقات وعملنا 
يف  العمل  األجنبي  يخول  ترصيح  بمنح  ينحرص 
العراق”. وعن الربط االلكرتوني الذي تحدث عنه 
معلومات  أي  باهض”النملك  قال  املرصي  الوزير 
بهذا الشأن ولم يطرح علينا”. وتابع “بخصوص 
للعمالة  املصدرة  الدول  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع 
اىل العراق فان هذا اليتم مالم يتحقق به فائدتان 
اساسيتان األوىل ان تكون العمالة متبادلة بمعنى 
معها  املتفق  البلد  اىل  بعمالة  العراق  يبعث  ان 
تاتي عمالة  استقطاب  يتم  نفسه  الوقت   ويف 

اىل هنا “.

بغداد/ الزوراء:
امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنْت 
البالد  يف  الطقس  حالة  عن  األربعاء، 
تساقط  توقعت  فيما  املقبلة،  لأليام 

أمطار وارتفاع بدرجات الحرارة.
“الزوراء”:  تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 
سيكون  الخميس  يوم  طقس   “ أن 
 ، البالد  مناطق  جميع  يف  جزئياً  غائماً 
قليالً  فسرتتفع  الحرارة  درجات  أما 

ستكون  فيما  البالد،  مناطق  جميع  يف 
اىل  خفيفة  رشقية  جنوبية  الرياح 
كم/س   )10-20( الرسعة  معتدلة 
والشمالية  الوسطى  املنطقتني  يف 
معتدلة  اىل  خفيفة  رشقية  ،وجنوبية 
مسببة  كم/س   )20-30( الرسعة 
من  االماكن  بعض  يف  الغبار  تصاعد 
أن  البيان  الجنوبية”.وأضاف  املنطقة 
غائماً  سيكون  الجمعة  يوم  “طقس 

غائماً  الرشقية  االقسام  ويف  جزئياً 
رعدية  تكون  تساقط زخات مطر  مع 
احياناً يف املنطقتني الوسطى والجنوبية 
واحياناً  جزئياً  غائماً  سيكون  ،بينما 
غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر 
من  الرشقية  االقسام  يف  رعدية  تكون 
املنطقة الشمالية، أما درجات الحرارة 
فستنخفض بضع درجات يف املنطقتني 
الوسطى والشمالية وتنخفض قليالً يف 

املنطقة الجنوبية، فيما ستكون الرياح 
الرسعة)-20 معتدلة  غربية  شمالية 
الوسطى  االقسام  يف  كم/س   )30
معتدلة  غربية  شمالية  و  والجنوبية، 
القسم  يف  كم/س  الرسعة)10-20( 
أن  اىل  البالد”.وأشار  من  الشمايل 
صحواً  سيكون  السبت  يوم  “طقس 
الغيوم يف جميع مناطق  مع قطع من 
الحرارة،  درجات  يف  تغري  وال  البالد، 

غربية  شمالية  الرياح  ستكون  فيما 
يف  كم/س  الرسعة)20-30(  معتدلة 
 “ أن  اىل  البالد”.ولفت  مناطق  جميع 
طقس يوم األحد املقبل سيكون صحواً 
الغيوم يف جميع مناطق  مع قطع من 
فسرتتفع  الحرارة  درجات  أما  البالد، 
شمالية  الرياح  ستكون  فيما   ، قليالً 
الرسعة)10-20(  معتدلة  غربية 

كم/س يف جميع مناطق البالد”.

بغداد/ الزوراء:
االربعاء،  اليوم  الرتبية،  وزارة  أصدرِت 
التعليم  تنويع  إلغاء  قرار  تعليمات 
قررت  فيما  والتطبيقي”،  “االحيائي 

العمل بنظام االنتساب.
“الزوراء”:  تلقته  للوزارة  بيان  وذكر 
الغاء  أن “الوزارة اعلنت تعليمات قرار 
العمل بتنويع التعليم للمرحلة اإلعدادية 
والتطبيقي(  )االحيائي  العلمي  الفرع 
التعليم  بنظام  العمل  اىل  والعودة 
واالدبي(  )العلمي  بفرعيه  الثانوي 
الذي سيطبق اعتباراً من العام الدرايس 

القادم 2022–2023”.
ستكون  القرار  آلية  أن”  وأضافت 
الصف  طلبة  التالية:  التوصيات  حسب 
الخامس العلمي “االحيائي والتطبيقي” 
الراسبون يف السنة األوىل للعام الدرايس 
عدم  سنة  لهم  تعد   ،2022  –  2021
رسوب ويتم تحويلهم اىل الفرع العلمي 

للعام الدرايس 2022 – 2023 “.
السادس  الصف  أن” طلبة  اىل  وأشارت 
والتطبيقي”  “االحيائي  العلمي 
الراسبون يف السنة األوىل للعام الدرايس 
2022 – 2023 يتم شمولهم بالخيارات 

املدرجة وهي.
او درسني  الراسبون بدرس  الطلبة  أ – 

يتم شمولهم بنظام املحاوالت.
 –  2022 الدرايس  العام  اعتبار   – ب 
2023 سنة عدم رسوب ويتم تحويلهم 

اىل الفرع العلمي.
الرتبية،  وزارة  قررت  اخر،  سياق  ويف 

إعادة العمل بنظام االنتساب.
بيان  يف  للوزارة  اإلعالمي  املكتب  وقال 
يف  الرأي  “هيئة  أن  “الزوراء”:  تلقته 

وزارة الرتبية عقدت اجتماعها الدوري ، 
لبحث آخر مستجدات العملية التعليمية 
من   ، الوزارة  وكالء  بحضور  والرتبوية 
التي  املشاكل  اهم  عىل  الوقوف  اجل 
عىل  والعمل  التعليم  تقدم  حركة  ُتعيق 
الذي  “االجتماع  ان  اىل  الفتا  تذليلها”، 
ترأسُه وزير الرتبية عيل حميد الدليمي 
الحوانيت  فتح  إعادة   ، ناقش موضوع 
وزارة  وآليات  لضوابط  وفقاً  املدرسية 

الصحة حفاظاً عىل الصحة العامة”.
عىل  اكدوا  “املجتمعني  ان  واضاف 
رضورة استنفار جهاز االرشاف الرتبوي 
الدرايس  العام  إلنجاح  واالختصايص 
وتكثيف الزيارات امليدانية ملتابعة عمل 
وتقييم   ، واملدرسني  املعلمني  وتسوية 
وكذلك  ودقيق  حقيقي  بشكل  ادائهم 
الوقوف عىل آلية توزيع الكتب املنهجية 
بوترية  التعليمية  العملية  سري  لضمان 
ان  مبينا  عالية”،  وانسيابية  ايجابية 
“االجتماع تمخض التصويت عىل إعادة 
العمل بنظام “االنتساب” عىل ان تقوم 
واألهيل  العام  للتعليم  العامة  املديرية 
الخاصة  التعليمات  باصدار  واالجنبي 
تطبيق  ذلك  عن  فضالً   ، القرار  بهذا 
والعودة  الكورسات  نظام  الغاء  قرار 
غري  للصفوف  الفصيل  النظام  اىل 
املنتهية يف املرحلة الثانوية ، ابتداء من 
 2023  –  2022 القادم   الدرايس  العام 
)االحيائي  فرعي  الغاء  مع  بالتزامن   ،

والتطبيقي(”.
وتابع ان “وزير الرتبية شدد ان تقييم 
التعليمات  واصدار  الرتبوية  العملية 
من  هي  املدريس  بالدوام  املتعلقة 

صالحية وزارة الرتبية حرصاً”.

طهران/ الزوراء:
“ساتيس”  الفيتنامية  النفط  ناقلة  عن  اإلفراج  اإليراني،  الثوري  الحرس  أعلن 

املحتجزة منذ 24 أكتوبر/ ترشين األول املايض بعد إفراغ حمولتها.
الفيتنامية  النفط  ناقلة  عن  اإلفراج  “تم  أنه  له،  بيان  يف  الثوري،  الحرس  وقال 
“ساتيس” املحتجزة منذ 24 الشهر املايض”، مؤكدا أن “اإلفراج تم بحكم قضائي 

أصدرته السلطات القضائية بعد إفراغ حمولتها”.
وافادت “فارس” انه وفقا ملا اعلنه الحرس الثوري فقد تم االفراج بقرار قضائي 
االيراني  النفط  من  حمولتها  تفريغ  بعد  املوقوفة  “ساتيس”  النفط  ناقلة  عن 

املرسوق، يف بندرعباس.
وكانت وكالة “تسنيم” اإليرانية، قد أفادت يف وقت سابق بأنه “تم اإلفراج عن ناقلة 
النفط الفيتنامية، وهي تتجه حالياً صوب بحر ُعمان”، فيما قال مسؤول إيراني 
شحنتها  تفريغ  بعد  إيران  غادرت  “الناقلة  إّن  “رويرتز”،  لوكالة  عباس  بندر  يف 

النفطية يف وقٍت متأخر يوم الثالثاء”.
كما ذكرت وزارة الشؤون الخارجية الفيتنامية، األسبوع املايض، أن بالدها تجري 
محادثات مع إيران بشأن احتجاز ناقلة نفط فيتنامية قبالة الساحل اإليراني.وقالت 
أجرت محادثات  بالدها  إن  تو هانغ،  الفيتنامية،  الخارجية  وزارة  باسم  املتحدثة 
للسفارة  مشابه  إجراء  مع  بالتوازي  هانوي،  العاصمة،  يف  اإليرانية  السفارة  مع 
الفيتنامية يف طهران، بهدف التحقق من املعلومات، وتسوية واقعة احتجاز ناقلة 
نفط فيتنامية قبالة الساحل اإليراني، من أجل ضمان سالمة املواطنني الفيتناميني 
األربعاء  أمريكيان قد رصحا،  الالزمة.وكان مسؤوالن  اإلنسانية  املعاملة  وتلقيهم 
املايض، بأن إيران استولت عىل ناقلة نفط ترفع علم فيتنام يف خليج عمان، يف شهر 

أكتوبر/ ترشين األول املايض، وال تزال تحتجزها قبالة ساحل مدينة بندر عباس.
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الربملان الياباني يعيد انتخاب رئيس الوزراء فوميو كيشيدا
طوكيو/ متابعة الزوراء:

عقد الربملان الياباني جلس�ة خاصة 

ام�س األربعاء، ج�رى خاللها إعادة 

اللي�ربايل  الح�زب  رئي�س  انتخ�اب 

كيش�يدا،  فومي�و  الديمقراط�ي 

رئيًس�ا لل�وزراء يف مجل�س الن�واب 

بعد أن حصل حزب�ه عىل األغلبية يف 

انتخابات مجلس النواب املاضية.

قبل جلسة الربملان التي استمرت ثالثة 

أيام، اس�تقال مجلس وزرائه بشكل 

جماع�ي وف�ق تعليم�ات الدس�تور، 

وس�يبدأ كيش�يدا تش�كيل حكومت�ه 

الجديدة بعد ظهر امس ، بحس�ب ما 

.”kyodonews“ ذكر موقع

وق�ال كب�ر أمن�اء مجلس ال�وزراء 

ف�رة  “يف  ماتس�ونو:  ه�روكازو 

قصرة من الزم�ن، دفعت الحكومة 

املاضية السياسات إىل األمام برسعة 

كبرة”.

ش�كلت الحكومة عدًدا م�ن اللجان 

لتحقيق رؤية كيشيدا ل� “رأسمالية 

جديدة” تركز عىل النمو االقتصادي 

وإعادة توزيع الثروة الوطمية.

وأجرى كيش�يدا محادث�ات هاتفية 

م�ع قادة العالم بم�ا يف ذلك الرئيس 

األمريك�ي جو بايدن بهدف االنفتاح 

الهن�دي  املحيط�ن  منطق�ة  ع�ىل 

والهادئ.

وأضاف: “املوقف األسايس لحكومة 

بعناي�ة  االس�تماع  ه�و  كيش�يدا 

ألص�وات الناس وتنفيذ السياس�ات 

الالزم�ة عىل وجه الرسع�ة ملعالجة 

مخاوفهم “.

أعطت النتيجة دفعة لكيشيدا وحزبه 

نحو تنفيذ سياس�اتهم حيث حصل 

الح�زب الديمقراط�ي اللي�ربايل عىل 

أغلبية مريحة يف مجلس النواب.

بعد الجلسة الخاصة، يسعى الحزب 

الديمقراطي الليربايل إىل عقد جلسة 

اس�تثنائية ح�ول النظ�ام الغذائ�ي 

إلقرار ميزانية تكميلية للسنة املالية 

تحفيزي�ة  تداب�ر  تتضم�ن   2021

ف�روس  جائح�ة  تأث�ر  لتخفي�ف 

كورونا.

يهدف كيشيدا أيًضا إىل تحقيق زيادة 

يف األج�ور للعاملن يف مجال الرعاية 

وموظفي الحضانة واملمرضات.

الدبلوماس�ية، يس�عى  الجبهة  عىل 

كيش�يدا لزي�ارة الوالي�ات املتح�دة 

لعقد قم�ة مع بايدن بحل�ول نهاية 

العام بعد أن أج�رى االثنان محادثة 

قص�رة يف قمة املن�اخ لألمم املتحدة 

يف اس�كتلندا، يف وقت سابق من هذا 

الشهر.

ف�از الح�زب اللي�ربايل الديمقراطي 

ب�� 261 مقع�ًدا يف مجلس النواب يف 

االنتخاب�ات األخ�رة، أي أقل ب� 15 

مقع�ًدا مم�ا كان عليه يف الس�ابق، 

لكن ذل�ك يكفي للس�يطرة بش�كل 

فعال عىل جميع اللجان الدائمة.

بغداد/ الزوراء:
واصلْت أسعار النفط الصعود امس األربعاء 
بع�د اإلع�الن ع�ن بيان�ات تظه�ر هبوطا 
يف مخزون�ات النف�ط والوق�ود األمريكي�ة 
أيض�ا  األس�عار  املايض.ودع�م  األس�بوع 
رف�ع الواليات املتحدة قيود الس�فر بجانب 
عالمات أخرى عىل تع�ايف االقتصاد العاملي 
بع�د الجائحة، وه�و ما يعزز آف�اق الطلب 
بينم�ا يبق�ى ش�ح يف اإلمدادات.وارتفع�ت 
العق�ود اآلجل�ة للخ�ام األمرك�ي بنس�بة 
%0.1 إىل 84.23 دوالر للربمي�ل، وصع�دت 
العق�ود اآلجلة لخام برنت بنس�بة 0.35% 
للربمي�ل. دوالرا   85 مس�توى  ليتج�اوز 

وقالت مصادر يف الس�وق، نقال عن بيانات 
م�ن معه�د الب�رول األمركي الثالث�اء، إن 

مخزونات النفط الخام والوقود يف الواليات 
املتحدة هبطت األس�بوع املايض.وبحس�ب 
املصادر، أظهرت بيان�ات معهد البرول أن 
مخزونات الخام األمركي�ة انخفضت 2.5 
ملي�ون برميل ع�ىل مدار األس�بوع املنتهي 
يف الخام�س من ترشين الثان�ي. وتراجعت 
مخزون�ات البنزي�ن 4.5 ملي�ون برميل يف 
ح�ن هبط�ت مخزون�ات نوات�ج التقطر 
3.3 ملي�ون برميل.وأنهت عقود خام برنت 
القي�ايس العامل�ي جلس�ة الت�داول الثالثاء 
لتس�جل   ،1.6% أو  1.35 دوالر،  مرتفع�ة 
عند التسوية 84.78 دوالر للربميل.وقفزت 
عقود خام القياس األمركي غرب تكساس 
الوس�يط 2.22 دوالر، أو %2.7، لتبلغ عند 

التسوية 84.15 دوالر للربميل.

بغداد/ الزوراء:
اص�درت املحكمة االتحادي�ة العليا، 
ام�س االربع�اء، قراره�ا بالدع�وى 
املرقم�ة 112/ اتحادي�ة / 2021 يف 
9/11/2021 بعدم دس�تورية عدد 
من امل�واد الواردة يف قان�ون االدعاء 

العام املرقم 49 لسنة 2017.
تلقت�ه  للمحكم�ة  بي�ان  وذك�ر 
“الزوراء”: ان “املحكمة قضت بعدم 
دستورية 9 مواد من قانون االدعام 
العام املرقم 49 لس�نة 2017، حيث 
 ( بع�دم دس�تورية عب�ارة  قض�ت 
يتمتع باالس�تقالل امل�ايل واالداري ( 
ال�واردة يف البند )اوالً( من املادة )1( 
وعدم دس�تورية البن�د ) ثانياً ( من 

املادة )1(.
كما اصدرت املحكمة بعدم دستورية 

عب�ارة )ومعاون�ي االدع�اء العام ( 
الواردة يف البند )اوال( من املادة )3(.

وايضا عدم دس�تورية عبارة ) وملدة 
ارب�ع س�نوات ( وعب�ارة ) ويج�وز 
التجديد مل�رة واحدة بناء عىل اقراح 
من مجل�س القضاء االعىل وموافقة 
مجل�س الن�واب( ال�واردة يف البن�د 

)اوالً( من املادة )4(.
واص�درت قراره�ا بعدم دس�تورية 
عب�ارة )مل�دة ارب�ع س�نوات قابل�ة 
للتجديد مرة واحدة ( الواردة يف البند 

)ثانيا( من املادة )4(.
بع�دم  حكمه�ا  اص�درت  كم�ا 
دس�تورية العبارة ) او من املحامن 
او الحقوقي�ن الذي�ن ل�م تتج�اوز 
اعمارهم خمس�ن سنة ولهم خربة 
يف مج�ال عمله�م ومل�دة التق�ل عن 

)10( عرش سنوات ( الواردة يف البند 
)ثالثاُ ( من املادة )4(.

كما قضت املحكمة االتحادية العليا 
بعدم دس�تورية البند )س�ابعا /1و 

2و3 ( من املادة ) 4(.
واصدرت املحكمة بع�دم دس�تورية 
البن�ود ) الثاني ع�رش والثالث عرش 

والرابع عرش ( من املادة )5(.
بع�دم  قراره�ا  اص�درت  وايض�ا 
مجل�س  واىل   ( عب�ارة  دس�تورية 
النواب ( ال�واردة يف البند )ثانيا( من 

املادة ) 13(.
وق�ررت املحكمة رد دع�وى املدعي 
رئي�س مجل�س القض�اء االع�ىل / 
اضافة لوظيفت�ه بخصوص الطعن 
بع�دم دس�تورية بقية م�واد قانون 

االدعاء العام انف الذكر.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة ، امس االربعاء، 
اليوم�ي لفروس  الوبائ�ي  املوق�ف 
كورون�ا املس�تجد يف الع�راق، فيم�ا 
اكدت تس�جيل 915 اصاب�ة جديدة 
 1621 وش�فاء   وف�اة  حال�ة  و16 

حالة.
تلقت�ه  بي�ان  يف  ال�وزارة  وذك�رت 

الفحوص�ات  ع�دد  ان  “ال�زوراء”: 
 ،18671 ام�س:  لي�وم  املختربي�ة 
ليصب�ح ع�دد الفحوص�ات الكلية: 
15996209، مبينة انه تم تس�جيل 
915 اصاب�ة جديدة و16 حالة وفاة 

وشفاء 1621 حالة.
واضاف�ت: ان ع�دد حاالت الش�فاء 
 ،)97.7%(  2019444 ال�كيل: 

بينما ع�دد حاالت االصاب�ات الكيل: 
2066042، ام�ا عدد الح�االت التي 
تحت العالج: 23183، يف حن ان عدد 
الح�االت الراق�دة يف العناية املركزة: 
163، وع�دد حاالت الوفي�ات الكيل: 
23415، الفت�ة اىل ان ع�دد امللقحن 
ليوم ام�س: 106226، ليصبح عدد 

امللقحن الكيل: 6415460.

بغداد/ الزوراء: 
زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي، امس االربع�اء، مدينة 
الصدر رشق�ي بغ�داد، وفيما دعا 
الط�الق حمل�ة الع�ادة اعمارها، 
وض�ع الحج�ر االس�اس ملبنى دار 

العطاء لرعاية املسنن.
وذك�ر املكت�ب االعالم�ي لرئي�س 
ال�وزراء يف بيان تلقت�ه “الزوراء”: 
ال�وزراء  مجل�س  “رئي�س  أن 
مصطفى الكاظم�ي، جولة راجلة 
يف أحياء مدينة الصدر وش�وارعها 
رشقي بغداد، التق�ى خاللها عدداً 
من املواطنن الذين هنأوا س�يادته 
االعتداء  بالس�المة والنج�اة م�ن 
ال�ذي اس�تهدف  اآلث�م  اإلرهاب�ي 

السيد رئيس مجلس الوزراء.
واضاف، انه أجرى جولة يف شارع 
الفالح وسط مدينة الصدر، واطلع 
عىل س�ر أعمال التأهيل واإلكساء 
والتبلي�ط التي بارشت به�ا أمانة 
بغداد والدوائر الخدمية، واس�تمع 
الحتياج�ات املواطنن ومطالبهم، 
ووق�ف ع�ىل مس�توى الخدم�ات 
الدوائ�ر  ووج�ه  له�م،  املقدم�ة 

الحكومية املعنية بتخطي العقبات 
التي تعيق تقديم أفضل الخدمات.

ودع�ا الكاظم�ي إىل إط�الق حملة 
إلعادة إعم�ار مدينة الصدر تكون 
مدخ�اًل إلعمار مدينة بغداد وباقي 

اس�تحقاق  وف�ق  املحافظ�ات، 
املواط�ن العراقي بالعي�ش الكريم 

والخدمات املناسبة.
يف غضون ذلك، أجرى رئيس مجلس 
الوزراء مصطفى الكاظمي، امس 

االربعاء، زيارة تفقدية لدار العطاء 
لرعاية املس�نن يف منطقة الرشاد 

رشق بغداد.
وذكر مكتب رئيس الوزراء يف بيان: 
ان الكاظمي وضع الحجر األساس 

للمبنى الجديد للدار، الذي سيشيد 
بدعم م�ن البنك املرك�زي العراقي 
املص�ارف ضم�ن مبادرة  ورابطة 
املجتمعي�ة  املب�ادرات  صن�دوق 
)تمك�ن(، وبالتعاون م�ع األمانة 

العامة ملجلس الوزراء.
وق�ال الكاظمي إن ه�ذه الخطوة 
تأت�ي م�ن أج�ل تقدي�م العرفان 
خدم�ت  الت�ي  الرشيح�ة  له�ذه 
العراق، وقدمت العطاء يف مختلف 
الوظائ�ف أو األدوار، وله�ا الح�ق 
وإن  واالهتم�ام.  الرعاي�ة  يف  اآلن 
ه�ذه ال�دار ستش�يد وف�ق أفضل 
خدم�ة  املطلوب�ة  املواصف�ات 

لرشيحة املسنن.
واطلع الكاظمي، بحس�ب البيان، 
ع�ىل أح�وال الن�زالء وأوضاعه�م 
ومس�توى الرعاي�ة املقدم�ة لهم، 
والتقى بالكادر املرشف عىل تأمن 
الخدمات لنزالء الدار، وقّيم أداءهم 
اإلنس�اني عالي�اً، مؤك�داً أهمي�ة 
الرعاية املعنوية واملادية والصحية 
املقدمة للمس�نن، ووجه سيادته 
بتلبية احتياجاتهم، والوقوف عىل 

طلباتهم.

الكاظمي يزور مدينة الصدر ويدعو إلطالق محلة إلعادة إعمارها

بغداد/ الزوراء:
وج�ه األم�ن العام ملجل�س ال�وزراء حميد 
نعيم الغزي، امس األربعاء، بإعادة هندسة 
اإلج�راءات والعمليات الخاص�ة بالخدمات 

املقدمة للمواطنن.
وقالت األمانة العامة ملجلس الوزراء يف بيان 
تلقت�ه “ال�زوراء”: إن “األمن العام ملجلس 
الوزراء حمي�د نعيم الغزي ت�رأس اجتماع 
لجنة األمر الديواني رقم 22 لس�نة 2020، 
املعني�ة بإدارة النش�اط الحكوم�ي باتجاه 
إنش�اء الحكومة اإللكروني�ة؛ ملتابعة أبرز 
إنج�ازات الفري�ق االستش�اري خالل فرة 

عمله املاضية”.

الفري�ق  وج�ه  “الغ�زي  أن  وأضاف�ت، 
اإللكرونية  الحكوم�ة  للجنة  االستش�اري 
بتكثيف جهودها؛ إلعادة هندسة اإلجراءات 
والعمليات الحكومية، بالتعاون مع الفريق 
بم�ا  العالق�ة،  ذات  والجه�ات  التنفي�ذي 
يتواف�ق والحاج�ة الفعلية؛ لتوف�ر قاعدة 
بيان�ات دقيقة، تعتمدها الحكومة يف وضع 
معالج�ات للخدمات املُقّدم�ة إىل املواطنن، 
رشيطة أن تكون األنظمة املُسَتحَدثة أنظمًة 
قابل�ة للتطوي�ر بالتزامن مع املس�تجدات 

املستقبلية املتوقعة”.
وتابع�ت، أن “أعض�اء الفريق اس�تعرضوا 
إنجازات الفريق التي تمثلت بتشكيل فريق 

قانوني الس�راتيجيات التنفيذ، والتنس�يق 
لالع�راف  األع�ىل  القض�اء  مجل�س  م�ع 
بالوثائق اإللكروني�ة، والتباحث مع البنك 
املرك�زي؛ لتش�جيع املواطنن ع�ىل اعتماد 

التجارة اإللكرونية”.
 وعىل الصعيد الفني والتقني، أكدت األمانة 
أن “الفريق َصّم�َم نظاما خاصا بالربنامج 
الحكومي للسنوات املُقبلة، ُيتيح للمالكات 
الُعلي�ا يف الحكوم�ة متابع�ة نس�ب إنجاز 
املش�اريع وتفاصي�ل اإلج�راءات اإلداري�ة 
واملالي�ة والتوقيت�ات الزمني�ة املحددة لكل 
م�رشوع”، موضح�ة أن “الفري�ق ع�رض 
أيضا املرحل�ة الرابعة من م�رشوع األمانة 

العام�ة ملجل�س ال�وزراء والتعلي�م الع�ايل 
والبحث العلمي، الخاص بربط املؤسس�ات 
الحكومي�ة بالجان�ب البحث�ي ع�رب منصة 

البحوث التطبيقية”.
اس�تكمل  “الفري�ق  أن  األمان�ة  وذك�رت 
أنظمة )متابع�ة تنفيذ املدارس، وحس�اب 
معدالت الفق�ر، وتوزيع البطاقة التموينية 
ومفرداته�ا يف محافظ�ات الب�الد، ونظ�ام 
توزي�ع الحنطة بأنواعها كاف�ة، باإلضافة 
املرتبط�ة بتس�جيل  الجباي�ة  إىل خدم�ات 
ال�رشكات، وخارط�ة توزي�ع الس�ايلوات، 
واألنظمة اإللكرونية ملؤّسس�تي الشهداء، 

والسجناء السياسين(”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أك�د وكيل نائب وزير الهج�رة واملهاجرين يف 
العراق، كريم النوري، إن العراق سيسهل عرب 
السفارة يف روس�يا، عملية إرجاع املهاجرين 
العراقي�ن الراغبن يف الع�ودة إىل وطنهم من 

بيالروسيا.
وأضاف النوري، يف ترصيح صحفي: “سننقل 
من يريدون العودة إىل العراق، سنقوم بتسهيل 
ذلك من خالل السفارة العراقية يف روسيا ألن 

العراق ليس لديه سفارة يف بيالروسيا”.
وأش�ار الن�وري إىل أن قرار وقف الس�فر من 
العراق إىل بيالروس�يا جاء كبادرة حس�ن نية 
من قبل السلطات العراقية لالتحاد األوروبي 

بعد تهديده بفرض عقوبات عىل بغداد بسبب 
الهجرة غر الرشعية إىل أوروبا.

وتابع النوري، بأن “ظاهرة س�فر العراقين 
إىل بيالروس بدأت منذ أشهر، هناك عصابات 
ومافي�ات لتهريب العراقي�ن باتجاه ليتوانيا 
وبولن�دا ومن ث�م إىل أوروبا، وهناك مش�اكل 
ب�ن االتح�اد األوروبي وبي�الروس مما جعل 
بي�الروس تضغط عليه�م من خ�الل إدخال 
العراقين ودفعهم باتج�اه الغابات واملناطق 

بن بيالروس وليتوانيا”.
وأض�اف: “نح�ن يف العراق ش�كلنا لجنة من 
وجه�از  الهج�رة  ووزارة  الخارجي�ة  وزارة 
املخاب�رات ومديرية األح�وال املدنية يف وزارة 

الداخلية، وتم من خالل سلطة الطران املدني 
إيقاف الس�فر إىل بيالروس وطالبنا أيضا من 
باق�ي الدول بأن ال تس�مح لس�فر العراقين 
باتجاه بيالروس كرسالة حسن نوايا لالتحاد 
األوروبي بعد تهديده للعراق بفرض عقوبات 
م�ع إن العراق لي�س لديه عالق�ة بعصابات 

تهريب”.
وكان�ت الح�دود البولندي�ة البيالروس�ية قد 
ش�هدت توترا بعد أن توج�ه آالف املهاجرين 
غ�ر القانونين نحوها، من�ذ االثنن الفائت، 
ملحاول�ة عبورها يف اتجاه بولن�دا، األمر الذي 
ع�ززت معه قوات ح�رس الح�دود البولندية 
موقفها بن�رش آالف من الجن�ود اإلضافين، 

لتق�وم بمن�ع ه�ؤالء املهاجرين م�ن اجتياز 
حدودها.

 10 بن�رش  البولندي�ة  الس�لطات  وقام�ت 
آالف جن�دي من ق�وات حرس الح�دود، ملنع 

املهاجرين من دخول أراضيها.
وق�د اعت�ربت وزارة الدفاع البيالروس�ية، ما 
قامت به بولندا من نرش هذه القوات نش�اطا 
عسكريا كبرا؛ مشرة إىل أن مينسك لم تتلق 

إخطارا من وارسو، يف هذا الشأن.
إىل هذا، فقد حذر رئيس وزراء بولندا، ماتيوز 
مورافيك�ي، يف وق�ت س�ابق من الي�وم، من 
تهديدات يتعرض لها أمن واس�تقرار االتحاد 

األوروبي، بسبب املهاجرين، حسب تعبره.

الغزي يوجه بإعادة هندسة اإلجراءات والعمليات اخلاصة باخلدمات 
املقدمة للمواطنني

العراق يسعى إلرجاع مواطنيه الراغبني بالعودة من بيالروسيا  
عرب التنسيق مع السفارة يف موسكو

أسعار النفط تواصل االرتفاع وخام 
برنت يتجاوز الـ85 دوالراً للربميل

احملكمة االحتادية تقضي بعدم دستورية 9 مواد من 
قانون االدعاء العام

العراق.. تراجع االصابات والوفيات بكورونا وارتفاع 
معدل التطعيم اليومي

بعد تسجيل 915 إصابة و16 حالة وفاة

                 

ماذا حيصل يف العراق ؟!
د. آمنة املري

ي�زداُد الوض�ع العراق�ي تعقي�داً يوماً بعد ي�وم، وم�ا زال العراقيون يعيش�ون 
مضاعفات االنتخاب�ات النيابية املبكرة، فتعمقت اله�وة بن املواطنن وازدادت 
حدة االنقس�ام الس�يايس القائم يف البلد وس�ط اهتزازات امنية تمثلت باالعتداء 
االرهاب�ي الذي ش�نته داعش مؤخرا مع وص�ول البلد اىل فوهة ب�ركان مذهبية 
رسعان ما امتصته الجهات السياسية واعربت عن رفضها الي تحريض مذهبي، 
ليخ�رج العراقيون يف املقدادية جنباً اىل جنب بصالة الجمعة الفائت رافضن هم 

ايضا دخول البلد يف اتون حرب داخلية. 
وعىل املقلب االخر، ارخت نتائج االنتخابات بظاللها عىل الش�ارع العراقي، فنزل 
العديد من الرافضن لنتائجها اىل الشارع، وجوبهت تحركاتهم باطالق الرصاص 
عليه�م يف املنطق�ة الخ�راء، لتأتي محاول�ة اغتيال رئيس ال�وزراء مصطفى 
الكاظمي غر واضحة حتى االن يف معاملها، تاركة يف العالم العربي جملة اس�ئلة 
تتعلق بمن املس�تفيد من هذه العملية، ما الرس�ائل من ورائها، هل هي عملية 
اغتي�ال فاش�لة عمداً ام م�اذا، من الذي يري�د ان يزعزع امن الع�راق، هل االمر 

مرتبط بالتوازنات الخارجية يف املنطقة، ام ان االمر محصور داخليا.  
اس�ئلة كثرة يمكن طرحه�ا ازاء محاولة االغتيال، لكن الثابت ان الخش�ية من 
دخ�ول البالد مجدداً يف دوام�ة الفوىض والفلتان االمني وعدم االس�تقرار ارتفع 
منس�وبها بشكل كبر، لتتدحرج االزمة العراقية كمن تتدحرج كرة الثلج وتكرب 

بالكثر من التعقيدات عىل ضوء املتغرات الكثرة يف الرشق االوسط. 
اذا، دخل العراق عمليا الدائرة الحمراء، عىل االقل عىل املس�توى من يريد ادخاله 
بذلك، لكن يف الداخل بات الفتاً حجم االستنكار ملحاولة االغتيال فُخطت عرشات 
البيان�ات الرافض�ة له�ذه العملي�ة، والجميع عىل اخت�الف انتماءاته�م اعربوا 
ع�ن رفضهم ملا حص�ل واكدوا عىل رفض اي مس�اس باالمن الداخ�يل العراقي، 
الن اي مس�اس يف االم�ن س�يعيد عقارب الس�اعة يف العراق س�نوات اىل الوراء، 
فيم�ا هو بحاجة الي�وم اىل عملية تكات�ف الجهود من اجل بنائ�ه وهو الخارج 
مؤخ�را من ح�رب خطرة مع اخطر تنظيم ارهابي، باالضافة اىل ما سيش�هده 
من اس�تحقاقات مهمة، وال س�يما تنفيذ االتفاق االمن�ي االخر الذي جرى بن 
واش�نطن وبغداد بانسحاب االمركين مطلع العام املقبل، فهل للواليات املتحدة 

االمركية مصلحة يف رفع منسوب التوتر يف البلد ام ان االمر ليس لصالحها. 
وع�ىل الرغ�م من حالة االس�تنكار الداخيل والخارج�ي اال ان الحدث دخل ضمن 
عملية الش�د والجذب الس�يايس وكثرت عالمات االستفهام حول ما حصل وملاذا 
حص�ل وكيف حصل، م�ع مالحظة الضخ االعالمي املح�يل والعربي التي وجهت 
اهتمامها للحديث عن هذه العملية التي تحصل يف وقت حس�اس جداً بالنس�بة 
للعراقي�ن، فهل املقصود محاولة خرق للمش�هد الس�يايس يف البل�د، وهل االمر 
س�يتوقف عند هذا الحد ام س�يكون هناك محاوالت اخرى قد تس�تهدف ايا من 
القيادات السياسية االساسية يف البلد وما هي املآرب التي يراد تحقيقها اليوم. 

ان هذه االسئلة هي رهن االيام املقبلة واملطلوب هو الذهاب اىل تحقيق شفاف، 
يدفع البالء عن هذه االرض ملعرفة طبيعة ما حصل. 

عملي�ا، مر ه�ذا القطوع عىل خر، لك�ن العراق ما زال يف قلب املش�هد، بل دخل 
اكثر اىل الدائرة الحمراء لتش�كل هذه املحاولة اضافة نقطة حمراء عىل املش�هد 
الس�يايس واالمني الع�ام يف البلد، مما يؤرش بزيادة التوترات التي تس�تلزم فعال 
الوقوف بمس�ؤولية كب�رة تجاهها، خصوصا ان ما يحص�ل يف العراق اليوم، ال 
يمكن فصله عما يحصل يف املنطقة، وبالتايل ان التزام الهدوء والدعوة اىل تحصن 
الداخ�ل العراقي ومنعه من الدخول يف اتون اي اقتتال داخيل ال يصب يف مصلحة 
العراقين ومس�تقبلهم. وعليه ان ما يحصل ال ش�ك مريب ويدعو اىل القلق لكن 
بالحكمة واعالء مصلحة العراق يمكن تخطي اي اهتزازات امنية مهما اش�تدت 

رضاوتها.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
كش�فت وزارة التخطيط، ام�س األربعاء، عن 
حراك حكوم�ي يلزم تنفيذ التعداد الس�كاني 
خ�ال العام 2022، فيما حددت الكلف األولية 

إلجراء التعداد.
وق�ال الوكيل الفن�ي ل�وزارة التخطيط ماهر 
حم�اد يف ترصي�ح صحفي إن »التع�داد العام 
للس�كان كان م�ن املفرتض ل�ه أن يكون من 
الع�ام امل�ايض، إذ كانت هناك مش�اكل تتعلق 
واألزم�ة  املوازن�ة  قان�ون  هم�ا  بمس�ارين، 

الصحية«، مؤكداً »امليض باجراءات التعداد«.
وأض�اف، أن« ال�وزارة مضت بتنفي�ذ التعداد 
الس�كاني خ�ال العام الح�ايل، لك�ن موازنة 
2021 تأخرت ومجلس النواب رفع الكثري من 

الفقرات لتمويل هذا التعداد«.
ومجل�س  التخطي�ط  »وزارة  أن  إىل  وأش�ار 
ان عىل اصدار قرار تلزم أن تكون  الوزراء مرصَّ
السنة املقبلة 2022 لتنفيذ التعداد« مبيناً ،أن 
»التفاصيل األساس�ية للكلف األولية قد تصل 
عىل األساسيات اللوجستية  إىل حوايل من 120 
اىل 150 ملي�ار دين�ار، وهو ليس رقم�اً كبرياً 

قياساً بمخرجات هذا التعداد«. 
كما أعلن�ت وزارة التخطيط، ام�س األربعاء، 

إنها تعتزم إع�داد خطة خمس�ية ل�خ�ف�ض 
ن�س��ب�ة ال�ف�ق�ر ف��ي ال��ع��راق، ف��ي 
اإلغ����اق  أن ظ����روف  أك����دت  ح�ن 
ال��ت���ام وان�ح�س��ار العم�ل وانخف�اض 
أس�عار النف�ط وارتف�اع س�عر رصف الدوالر 

تسببت يف زيادة نسبة الفقر يف البلد.
وق��ال م�دي�ر ع��ام ال�س��ت�رات�ي�ج�ي�ة 
ف��ي ال����وزارة صب�اح جن�دي منصور يف 
ترصيح صحفي تابعته »الزوراء« إن »الدائرة 

بص�دد إع�داد خط�ة خمس�ية لتقليل نس�بة 
الفق�ر ف�ي ال�ع�راق«، مش�رياً ال�ى »وج�ود 
اج�ت�م�اع�ات م�ع ال�خ�ب�راء امل�ح�ل�ي�ن 
لتقلي�ل  ال�ص��دد  ب�ه��ذا  وال�دول�ي��ن 
ال�ن�س��ب�ة وف��ق ال�ظ��روف واإلمكانات 
املتاح�ة«، مؤك�داً أن »الخطة س�تكون مرنة 

تجاه أي طارئ يحصل يف البلد«.
وأض��اف أن »ل��دى ال��وزارة أساس�اً خطة 
أن  ،إال   2022  -  2018 للس�نوات  مق�رة 

الظ�روف التي م�ر ب�ه�ا ال�ع��راق كجائحة 
)ك��ورون���ا( واألزم���ة املالي�ة وارت�ف�اع 
س�عر ص��رف ال��دوالر أضاف�ت ف��ق��راء 
ك��ان���وا  ال��ذي���ن  ال���ى  ج���دد 
م��وج��ودي���ن«، منبه�اً اىل أن »ال��وزارة 
عملت من خ�ال وثيقة االس�تجابة بالرتكيز 
عىل القضايا الحساسة والطارئة وعىل الفئات 

الهشة القريبة من خط ال�ف�ق�ر«. 
وب���ن أن »ال�س��ت�رات�ي�ج�ي�ة ت�ع�م�ل 
ع�ىل املعالجة متع�ددة األبعاد الت�ي ال تكتفي 
بتقليل ن�س�ب ال�ف�ق�ر امل��ادي ف�ح�س�ب 
التعليمي�ة  الجوان�ب  معالج�ة  وإن�م��ا 
والصحي�ة والس�كن، ولدين�ا مش�اريع يت�م 
تمويله�ا والبدء ب�إدراج مش�اريع ج�دي�دة، 
تختل�ف ع�ن م��ا م�وج�ود ف��ي م�وازن�ة 
ت�ن�م�ي�ة األق��ال��ي��م ب�ع�د أن ع���ادت 
امل��وازن��ة ال�ى طبيعته�ا، وتركيز األم�وال 
املحافظ�ات  يف  الفق�ر  وب�ؤر  املناط�ق  ع�ىل 
والفج�وات التنموي�ة فيه�ا ال�ت��ي تتمث�ل 
بالقض�اء أو الناحي�ة األف�ق��ر يف كل منه�ا 
ودراس�ة الفجوات التنموية املوج�ودة لديهم 
عىل مس�توى املراكز الصحية وقطاع الس�كن 

واملاء بالتعاون مع املحافظات«.

بغداد/الزوراء:

أعلن�ت مديرية مكافحة اج�رام بغداد، 

امس االربعاء، إلقاء القبض عىل مجرم 

أق�دم عىل قت�ل رجل ودفن�ه يف حديقة 

منزله.

وذكرت املديرية يف بيان ورد »الزوراء«: 

إن »مفارزه�ا تمكن�ت من القبض عىل 

مجرم ق�ام بقتل رجل ودفنه يف حديقة 

منزله يف منطقة املنصور ورسقة امواله 

املودعة يف املرصف«.

إىل ذل�ك، كش�ف مص�در أمن�ي، ام�س 

االربعاء، تفاصيل أكثر عن العملية التي 

أدت اىل العثور عىل جثة املجنى عليه.

وق�ال املصدر إنه »ت�م التوجه اىل محل 

الحادث برفقه مكت�ب مكافحه اجرام 

املنصور والقوه املاس�كة لألرض حيث 

تبن وجود شخص مقتول يدعى )ا.م.( 

ومدفون داخل حديقة املنزل منذ اربعه 

اشهر«.

يدع�ى  علي�ه  »املجن�ى  إن  واض�اف، 

)مصطف�ى أحم�د عب�د ال�رزاق( غ�ري 

متزوج ولديه شقيقة تعيش يف الخارج 

مقيد بس�ال حديدية وعىل بقايا جثته 

س�ال حديدي�ة وتوجد بقاي�ا ارشطة 

الصقة لون رصايص«.

السليمانية/الزوراء:
ح�ذرت دائ�رة صح�ة جمجم�ال يف محافظة 
الس�ليمانية،  امس االربعاء، من تدني نس�ب 
اخ�ذ اللقاح املض�اد لفريوس كورون�ا، داعية 
املواطنن إلخذ اللقاح والثقة بإجراءات وزارة 

الصحة.
وقالت صحة جمجمال يف بيان تلقت »الزوراء« 
نسخة منه، إن نس�بة 7٪ فقط هم من تلقوا 
اللقاح املضاد لفريوس كوفيد�19، مؤكدة أن 
هذه النس�بة تعد قليلة جداً مقارنة بمخاطر 

هذا الفريوس القاتل.
وأض�اف البي�ان أن صح�ة جمجم�ال كانت 
تخطط أن تكون النسبة 40٪ حتى نهاية هذا 
الع�ام، إال أن تراجع ثقة املواط�ن باللقاح لم 

يجعلنا نتمكن من تحقيق هذا الهدف.
وطالب صحة جمجمال يف بيانها، املواطنن يف 
جمجمال بالثق�ة باالجراءات الصحية املتبعة 
م�ن الفرقة الصحية وبهذا اللقاح الذي حصل 
عىل موافقة الصحة العاملية، وتم تدش�ينه يف 
كل دول العالم بما فيه�ا املتقدمة واملتطورة، 
محذرة من مغبة إهم�ال اخذ اللقاح وتأثريه 
ع�ىل الصحة العامة للمجتمع، مش�رية إىل أن 

التوقعات تفيد بأن يس�تمر الوباء باالنتش�ار 
يف حال اس�تمرار تجاهل اخ�ذ اللقاح من قبل 

املواطنن.
وأوض�ح البي�ان، أن الف�رق الجوال�ة لصحة 
جمجمال قامت بجوالتها امليدانية، ش�ملت يف 
الغالب م�دارس القضاء، وتب�ن إصابة أعداد 

من الطاب وخصوصاً طاب االعدادية.
واك�د البيان أن هذا املوس�م يعد من املواس�م 
الت�ي تنترش فيه�ا األم�راض االنتقالية ولهذا 
يتطل�ب اخذ الحيط�ة والح�ذر خصوصا وأن 
ف�ريوس كورونا يعد من األم�راض االنتقالية 

الخطرة. 

بغداد/الزوراء:
حقق�ْت وزارة االعم�ار واالس�كان والبلدي�ات 
العامة، مراحل عمل متقدمة من تنفيذ مرشوع 
مج�اري الديواني�ة الكبري يف املحافظة، بنس�بة 
انج�از بلغت نحو 60٪، بارشاف املديرية العامة 

للمجاري التابعة للوزارة. 
 وذك�ر املرك�ز االعامي يف ال�وزارة، يف بيان ورد 
»ال�زوراء«، ان املرشوع يتضمن تنفيذ ش�بكات 
ثقيل�ة وامطار ومحطات رف�ع ووحدة معالجة 
مركزية، وسُيسهم املرشوع يف تقليل اثر التلوث 

البيئي وتحسن الواقع الخدمي يف املحافظة.
موضحاً، ان االعمال مس�تمرة يف مد الش�بكات 
وص�ب  الس�كنية،  ال�دور  توصي�ات  واعم�ال 
املنه�والت املوقعية يف أحي�اء املدينة وغريها من 

االعمال امللحقة يف منشأت وحدة املعالجة.

اعلنت عن خطة مخسية مرتقبة لتخفيف نسبة الفقر

التخطيط ترتقب قراراً يلزم إجراء التعداد السكاني وحتدد كلفه املالية

اجرام بغداد تكشف تفاصيل القبض على متهم قتل رجل ودفنه يف حديقة منزله

اقبال منخفض على لقاح كورونا يف كردستان واجلهات الصحية حتذر

االعمار تعلن اجنازها 60 % من مشروع جماري الديوانية الكبري

دياىل/الزوراء:
اك�دت ادارة قض�اء خانق�ن يف محافظة دي�اىل ان اكثر م�ن )2000( ارسة نازحة 

مازالت تقطن مناطق القضاء ، رغم اغاق املخيمات منذ العام املايض.
وقال قائممقام خانقن دلري س�ايه يف ترصي�ح صحفي : »ان اكثر من الفي عائلة 
نازحة ماتزال تسكن مناطق يف خانقن ، رغم قرار وزارة الهجرة واملهجرين بغاق 

مخيمات النازحن يف القضاء العام املايض«..
واوض�ح : »ان االرس النازحة لم تعد اىل مناطقها ما س�بب زخم�ًا ومزاحمة البناء 
خانق�ن ، حي�ال ف�رص العم�ل واالوض�اع املعيش�ية اىل جان�ب االعب�اء الخدمية 

االخرى«.
ودعا سايه، الجهات املعنية اىل »حسم ملف النازحن واعادتهم اىل مناطقهم بتذليل 
الصعوبات والعراقيل وتخفيف االعباء عن ادارة خانقن التي تشهد توسعاً سكانياً 

كبرياً وازمات خدمية مستمرة«.

بغداد/الزوراء:
أعل�ن جه�از األم�ن الوطن�ي، ام�س 
األربعاء، اإلطاحة باملستشار العسكري 

ملا يسمى بوالية نينوى اإلرهابية.
وذك�ر بي�ان لألم�ن الوطن�ي تلقت�ه 
اس�تخباري  »بجه�د  أن�ه  »ال�زوراء« 
مس�تند عىل معلومات دقيقة، تمكنت 
مفارز جهاز األمن الوطني من اإلطاحة 
باملستشار العسكري ملا يسمى بوالية 
نينوى عق�ب دخوله الب�اد قادماً من 

أحدى دول الجوار«.

 وأوضح، أنه »تم تدوين أقواله أصولياً 
واعرتف بقيادته اإلرهابين عرب وضع 
الخط�ط ملواجه�ة القوات العس�كرية 
ابان عملي�ات التحرير كما تدرج بعدة 
مناص�ب إداري�ة ومالي�ة يف عصابات 
داع�ش اهمه�ا أم�ري  أح�د قواطع ما 
يس�مى بوالي�ة الجزي�رة ع�اوة ع�ىل 

املسؤول املايل للوالية ذاتها«.
الجه�ات  اىل  »إحالت�ه  اىل  واش�ار، 
القانوني�ة إلتخ�اذ االج�راءات الازمة 

بحقه«.

بغداد/الزوراء:
وجه محاف�ظ بغداد محمد جابر العطا، امس االربعاء، املؤسس�ات البلدية يف اطراف 
العاصم�ة التابع�ة ملديري�ات البلدي�ات يف محافظة بغ�داد بالبدء باس�تام معامات 

املواطنن املتقدمن للحصول عىل قطعة ارض سكنية.
وق�ال العطا يف بي�ان ورد ل� »الزوراء«، ان »التوجيه جاء تنفي�ذا ملبادرة »داري« التي 
اطلقه�ا رئيس مجلس ال�وزراء مصطفى الكاظمي، الخاص�ة بتوزيع قطع االرايض 
السكنية عىل املواطنن، حيث بدأ العمل عىل تنفيذها، الفتا اىل فتح املؤسسات البلدية 
يف اطراف بغداد الباب الس�تقبال املواطنن واس�تام معاماته�م ضمن هذه املبادرة 

الخاصة بمنح املواطنن قطع ارايض سكنية يف العاصمة بغداد«.
واض�اف ، ان »ك�وادر املحافظة كانت قد رشعت بالعديد م�ن التحضريات والعمليات 
املتعلق�ة بمبادرة داري لغ�رض انجاحها وتهيئ�ة كافة الظروف املناس�بة لانطاق 
بإستام طلبات املواطنن كخطوة تسبق عملية التوزيع ، منوها ان عمليات االستام 
الفع�ي ب�دأت يف مديرية بلدية ابي غري�ب وبلدية النرص والس�ام التابعتن لحكومة 

بغداد املحلية«.
واش�اد محافظ بغ�داد »بحجم الجه�ود الكبرية الت�ي بذلتها ك�وادر محافظة بغداد 
املختصة النجاح هذه املبادرة داعيا املواطنن املتقدمن اىل مراجعة املؤسسات البلدية 

يف اطراف بغداد لتقديم معاماتهم وتدقيق معلوماتهم، بحسب البيان«.

خانقني: أكثر من ألفي أسرة نازحة ما 
زالت يف القضاء 

رغم اغالق املخيمات العام املاضي

األمن الوطين يعتقل املستشار 
العسكري يف داعش 

حمافظ بغداد يوجه باستالم معامالت 
املواطنني املتقدمني ضمن مبادرة »داري«  

ميسان/الزوراء:

بارشت مديرية املوارد املائية يف ميسان، امس 

األربعاء، بحملة لرفع التجاوزات عىل املياه يف 

املحافظة.

وقال مدير املوارد املائية يف ميس�ان عي فالح 

يف ترصي�ح صحف�ي : إن »املديري�ة ب�ارشت 

وباالش�رتاك م�ع مديري�ة رشط�ة املحافظة 

بحملة لرف�ع التجاوزات عىل الحصص املائية 

يف قض�اء ع�ي الغربي وناحية ع�ي الرشقي، 

شمال املحافظة«.

وأض�اف أن »ه�ذه الحم�ات تأت�ي لضمان 

وصول الحصة املائية كاملة لكل املس�تفيدين 

م�ن نهر دجل�ة ومحطات الض�خ حتى مرور 

أزم�ة املي�اه الت�ي تعان�ي منه�ا املحافظات 

الجنوبية«. 

املائي�ة  امل�وارد  وتاب�ع فال�ح، أن »م�اكات 

س�تواصل مع األجهزة األمنية متابعة مجرى 

النهر ملنع حدوث أي تجاوز عليه«، الفتاً اىل أن 

»مديرية الرشطة س�تتخذ اإلجراءات الازمة 

بحق املخالفن وكل م�ن يحاول التجاوز عىل 

حقوق اآلخرين«.

صاح الدين/الزوراء:

اجرى قس�م جراح�ة الوج�ه والفكن يف 

جامع�ة تكريت، ام�س االربع�اء، عملية 

جراحية معقدة لرف�ع آفة عظمية كبرية 

يف عظم الفك السفي الحد املرىض. 

وق�ال اس�تاذ امل�ادة واخصائ�ي جراحة 

الوج�ه والفك�ن، الدكتور محم�د رحيل،  

وه�و الذي قام باج�راء العملية يف حديث 

لل�زوراء ان »املري�ض كان يعاني من آفة 

عظمية كبرية يف الفك االسفل وكان بصدد 

إجراء العملية يف احد املستش�فيات تحت 

البنج الع�ام ولكن بعد أن ق�ام بمراجعة 

قسم جراحة الوجه والفكن يف املستشفى 

التعليمي لكلية طب األس�نان وبعد إجراء 

الفحوصات الرسيرية والش�عاعية  كافة 

تق�رر إج�راء العملي�ة يف صال�ة عمليات 

القس�م وتحت البن�ج املوضع�ي واعتبار 

العملية جزء م�ن املنهاج التدريبي لطلبة 

املرحل�ة الخامس�ة الذي�ن أبدوا حماس�ا 

شديدا لحضور العملية«

واضاف ب�ان »اجراء مثل هك�ذا عمليات 

كربى يف املستش�فى التعليم�ي لهو دليل 

ع�ىل االمكانيات املتطورة للقس�م يف ظل 

الدعم املستمر من قبل ادارة الجامعة«

وبن  ان »هذه  العملية تعترب خطوة أوىل 

يف طريق تطوير القس�م والخطة القادمة 

ستكون بإنشاء مركز استشاري لجراحة 

الوج�ه والفكن يف الكلية خصوصا يف ظل 

شحة هذا االختصاص يف عموم محافظة 

صاح الدين«.

بغداد/ متابعة الزوراء:

ناش�د لفي�ف م�ن املواطن�ن، 

ام�س االربع�اء، امان�ة بغ�داد 

ب�االرساع يف انج�از موافق�ات 

اجازات البناء.

وعربرّ مواطنون عن أمتعاضهم 

إنج�از  تأخ�ر  م�ن  الش�ديد 

إلجازات  الرس�مية  املوافق�ات 

جمي�ع  إن  مؤكدي�ن  البن�اء، 

إجراءاته�م أصولي�ة وأن هناك 

تلك�ؤاً واضحا م�ن قبل االمانة 

بإنجاز هذه املوافقات«.

وبش�أن تأخر انجاز موافقات 

البناء وتداعياتها عىل أصحاب 

ال�دور واملش�اريع، ناش�د أحد 

املواطن�ن أمانة بغ�داد مطالبا 

انج�از  يف  ب�االرساع  أياه�ا 

للحصول  االصولي�ة  املوافقات 

ع�ىل اج�ازة البن�اء قب�ل البدء 

بعملية التشييد.

وأكد ، إنه »ومنذ عامن يراجع 

امان�ة بغ�داد للحص�ول ع�ىل 

للبن�اء  األصولي�ة  املوافق�ات 

لك�ن معاملته لم تنجز إىل اآلن، 

مع�ربا ع�ن أمتعاضه الش�ديد 

م�ن التأخر ال�ذي وصفه بغري 

املربر«.

إىل ذلك، أكد مواطنون إن تأخر 

أث�ر  البن�اء  إنج�از موافق�ات 

بالسلب عليهم، مطالبن أمانة 

بغ�داد بااللتفات�ة له�م وعدم 

تأخري املوافقات األصولية.

نينوى/الزوراء:
أعلنت مديرية االستخبارات العسكرية، امس االربعاء، القبض 

عىل 15 متسلا من سوريا غرب نينوى.
وذك�ر بي�ان لخلي�ة االع�ام االمن�ي،ورد ل�� »ال�زوراء«: أن 
»القطعات املاس�كة وبمعلومات دقيقة لش�عبة استخبارات 
الفرقة 15 أحد مفاصل مديرية االس�تخبارات العس�كرية يف 
وزارة الدفاع، وبعد االس�تعانة بالكامريات الحرارية تم التاكد 
من تحرك مجموعة من االش�خاص داخل االرايض الس�ورية 
باتجاه االرايض العراقية، محاولن التسلل عرب قرية مشريفة 
التابع�ة لناحي�ة ربيع�ة غرب�ي نين�وى واملحاذي�ة للرشيط 

الحدودي«.
وتاب�ع البي�ان »عىل ض�وء ذلك وبالتع�اون مع اس�تخبارات 
الفوج االول لواء املش�اة 71 وقوة م�ن اللواء، تم نصب كمن 
للمجموع�ة املتس�للة والقب�ض عليها ح�ال دخولها االرايض 

العراقية«.
وأضاف، أن »املتسللن تبن انهم 15 شخصا يحملون الجنسية 
الس�ورية«، مؤكداً أنه »تم اعادتهم اىل االرايض الس�ورية من 

خال مركز التنسيق املشرتك«.

بغداد/الزوراء:
أعلنت قيادة عمليات بغداد، امس االربعاء، فض مشاجرة عشائرية واعتقال 

11مطلوباً للقضاء بينهم متهمن بالقتل والرسقة.
وذكرت القيادة يف بيان ورد ل� »الزوراء«، إن »قوة من لواء املشاة 44 الفرقة 
الحادي�ة ع�رشة، تمكن�ت من فض مش�اجرة بع�د حصول إط�اق نار بن 
املتش�اجرين، واعتقال طرفيها والحيلولة دون تطورها إىل نزاع عش�ائري، 
وضبط عند أحد املعتقلن مواد وأدوات تعاطي املخدرات، وساح مسدس، يف 

منطقة )سبع ابكار( شمايل رشق بغداد«.
ويف سياق متصل، »وبناًء عىل ورود معلومات استخبارية وتعاون املواطنن 
تفيد بوجود مطلوبن اثنن بتهمة الرسقة يس�تقان عجلة مدنية، حيث تم 
تطويق املكان من قبل قوة من اللواء أعاه، مبينة إن املتهمان حاوال إطاق 
النار عىل القوة املنفذة، وتم محارصتهما واعتقالهما يف منطقة الحس�ينية 

شمايل رشق بغداد، وفق ما جاء يف البيان«.
من جانب آخر، أفاد البيان، »بتمكن قوة من اللواء األول الفرقة األوىل رشطة 
اتحادي�ة من اعتقال )7( متهم�ن بجريمة قتل، يف منطق�ة املدائن جنوبي 

بغداد«.
وأك�د البيان، »إحالة امللقى القبض عليهم واملواد املضبوطة إىل الجهات ذات 

االختصاص«.

املوارد املائية تباشر 
حبملة لرفع التجاوزات 

يف ميسان

كلية االسنان يف جامعة تكريت ترفع »آفة عظمية« بعملية معقدة 

مواطنون يناشدون أمانة العاصمة بشأن موافقات اجازات البناء

االستخبارات تقبض على  15 
متسلال من سوريا غربي نينوى

فض مشاجرة عشائرية واعتقال 11 
مطلوباً يف العاصمة 
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فقدان
فق�دت مني الهوي�ة املرقم�ة )6945( والصادرة 
من نقابة الصحفين العراقين باسم )ياسن طه 
س�كران( فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار.



بغداد/الزوراء:
لرج�ال  الدولي�ة  املجموع�ة  اعلن�ت 
وس�يدات األعمال بالتعاون مع اتحاد 
غرف الصناع�ة واتحاد غرف التجارة 
واتحاد املقاولني يف س�وريا والعراق”، 
ام�س االربعاء، تنظي�م ملتقى رجال 
وس�يدات االعمال السوري - العراقي 

منتصف الشهر املقبل يف دمشق.
لرج�ال  الدولي�ة  املجموع�ة  مدي�ر 
وس�يدات األعمال د.روجيه عبيد اكد 
يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه، 
أن امللتق�ى س�يتم تنظيم�ه يف ق�ر 
املؤتمرات بفندق إيبال الشام بمشاركة 
النس�يجية-   - )الغذائي�ة  قطاع�ات 
الكيميائي�ة -الهندس�ية - الطبي�ة - 
الكهربائي�ة – املالي�ة – الش�حن(”، 
موضح�ا ان “فعالي�ات امللتقى الذي 
سيقام عىل هامشه معرض التصدير 
 Syrian Export Expo السوري األول
See(( س�يتضمن اجتماع�ات عم�ل 
مش�ركة وندوات اقتصادية وزيارات 

عمل ميدانية”.

التع�اون  “عالق�ات  ان  إىل  واش�ار 
املشركة وفرص التعاون االقتصادي 
والتج�اري املس�تقبيل ب�ني س�ورية 

والع�راق تتطل�ب مزي�داً م�ن العمل 
والزي�ارات املتبادل�ة بغي�ة تمتينه�ا 
املب�ادرات  وإط�الق  وتعزيزه�ا 

والرشاكات وكل ما من شأنه االرتقاء 
بهذا التعاون”.

ون�وه د.عبي�د إىل أّن “املجموعة أنهت 

الخط�وات األخرية لعق�د امللتقى من 
الضي�وف  امل�كان واس�تقبال  حي�ث 
واملتحدث�ني إضافة للمش�اركني كما 
ت�ّم التحض�ري بش�كل جي�د لالفتتاح 
الرس�مي والفعاليات املرافقة إضافة 
لعق�د مؤتم�ر صحف�ي خ�الل األيام 
القادم�ة لإلع�الن عن إط�الق أعمال 

امللتقى بشكل رسمي”.
الس�يدة  التق�ت  ثاني�ة  جه�ة  م�ن 
رب�اب باكري نائ�ب رئي�س املجموعة 
األعم�ال  وس�يدات  لرج�ال  الدولي�ة 
وخ�الل تواجدها بالعراق م�ع اتحاد 
املستوردين واملصدرين وغرفة تجارة 
وصناع�ة أربيل واتحاد رجال األعمال 
يف كردس�تان جرى خاللها مناقش�ة 
مشاركتهم يف امللتقى وأبدوا ترحيبهم 
بإقام�ه واملش�اركة يف فعاليات�ه كما 
أكدوا عىل أنه س�يكون للملتقى دوراً 
كب�رياً يف تفعي�ل التعاون ب�ني العراق 
وس�ورية باتج�اه إلغ�اء التعامل مع 
نح�و  والتوج�ه  الركي�ة  البضائ�ع 

األسواق السورية والرشاء منها. 

بغداد/متابعة الزوراء:
ارتفعت قيمة س�وق العمالت املشفرة 
بأكثر من 3 تريلي�ون دوالر ألول مرة، 
ففي ما كان أس�بوعا إيجابيا للعمالت 
املش�فرة ، وصل إيثر إىل أعىل س�عر له 
عىل اإلطالق ي�وم االثنني املايض حيث 

واصلت البيتكوين الصعود.
ووص�ل Ethereum إىل أعىل مس�توى 
جديد ع�ىل اإلطالق عن�د 4770 دوالًرا 
ي�وم االثنني امل�ايض، بينم�ا تجاوزت 
عملة البيتكوين ما يقرب من 67000 
 Coin �دوالر أمريك�ي تقريًب�ا، وفًقا ل

. Gecko
وارتفع س�وق التش�فري ككل بنس�بة 
CoinMar- 4.7، وفًقا ملوق�ع التتبع٪
ketCap، وبحسب ما ورد كانت هناك 
زي�ادة بنس�بة 15 ٪ يف أحجام التداول 
امس االربعاء، وكان االرتفاع القيايس 
إليث�ر نتيج�ة الرتف�اع مع�دل ح�رق 
الرم�وز وتدفق�ة جديدة م�ن األموال 
الجديدة املتدفقة إىل الس�وق. كان هذا 
هو ما رفع عملة البيتكوين نحو أعىل 

مستوى لها عىل اإلطالق.
أيًض�ا  االرتف�اع  وراء  الداف�ع  وكان 
مجموعة من التطورات بالس�وق مثل 
إطالق صندوق تداول مدعوم من إيثر، 

باإلضافة إىل مخاوف بش�أن التضخم، 
األس�بوع  بلوم�رج  محلل�و  وتوق�ع 
امل�ايض أن يت�م إط�الق أول صن�دوق 
متداول يف البورص�ة قائم عىل العقود 
اآلجلة إليثريوم يف الربع األول من عام 

.2022
وتع�د إيث�ر هي ثان�ي أك�ر عملة من 
حيث القيمة السوقية بعد البيتكوين. 
عىل مدار الش�هر، ارتفع بنسبة 36 ٪، 

بفضل الش�عبية املتزاي�دة للتطبيقات 
مث�ل الرموز غ�ري القابل�ة للفطريات 
)NFTs( وتط�ورmet averse ، بينم�ا 
ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 24٪.

وش�هد الس�وق تدفق مش�رين جدد 
يأت�ون إىل الفض�اءCoin base ، أح�د 
أكر البورص�ات ، كان التطبيق األكثر 
تنزي�اًل يف الوالي�ات املتحدة األس�بوع 
 Doge و Avalanche املايض، واحتل�ت

coin و XRP مرتبة بني أعىل الرابحني 
الس�وقية  قيمته�ا  ارتفع�ت  ، حي�ث 
بنس�بة تزيد ع�ن ٪7.5 خ�الل ال� 24 

ساعة املاضية.
 Doge coin فيم�ا ارتفعت عملة املي�م
بنس�بة 13 ٪ يوم اإلثنني املايض وتبلغ 
قيمتها اآلن 38 مليون دوالر، ومع ذلك 
، لم تش�هد جميع العمالت مكاس�ب، 
سجلت العمالت املشفرة الشهرية مثل 

Shiba Inu خس�ائر  Solana وعمل�ة 
خالل اليوم.

وارتفع�ت جمي�ع العم�الت الس�بعة 
الكرى خالل األس�بوع املايض. أضاف 
 ،  Solana و   Binance Coin م�ن  كل 
ثال�ث ورابع أك�ر توكن ع�ىل التوايل، 
أكث�ر م�ن 20 ٪ يف األس�بوع امل�ايض، 
ومىض ع�ىل س�وق األص�ول الرقمية 
أكثر من عق�د بقليل، لكنها تضاعفت 
بالفعل أربع مرات من قيمتها يف نهاية 
العام 2020. أصبح املس�تثمرون أكثر 
 Bitcoin راحة مع الرموز املميزة مثل
وتواصل ش�بكات مث�ل Ethereum و 

Solana جذب وظائف جديدة.
الالمركزي  التموي�ل  تزداد احتم�االت 
والرموز غري القابلة لالستبدال بشكل 
-mem  مط�رد بينما تس�تمر عمالت
 Shiba Inu و   Dogecoin مث�ل   coin
يف احت�الل العناوين الرئيس�ية، ولعل 
املتقلب�ة للعمالت املش�فرة  الطبيع�ة 
تح�ذر من أن آخ�ر مرة وصل�ت فيها 
عمل�ة البيتكوين إىل هذه املس�تويات، 
تراجع�ت ع�دة آالف م�ن ال�دوالرات. 
العم�الت املعدنية األخرى أكث�ر تقلًبا 
م�ع عدم الق�درة ع�ىل التنبؤ بش�كل 

خاص . 

 دمشق حتتضن ملتقى األعمال السوري - العراقي لتعزيز التعاون االقتصادي

ارتفاع القيمة السوقية للعمالت املشفرة بالعامل لتتجاوز الـ 3 ترليونات دوالر
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بغداد/الزوراء:
ارتفع�ت مبيعات البنك املرك�زي العراقي، امس االربعاء، م�ن مبيعات الدوالر 

االمريكي لتسجل اكثر من 189 مليون دوالر.
وشهد البنك املركزي امس، خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر االمريكي، ارتفاعاً 
يف مبيعات�ه بنس�بة 4.42 % لتص�ل إىل 189 مليون�اً، و 25 ال�ف و990 دوالراً 
أمريكياً غطاها البنك بسعر رصف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر، مقارنة 
بيوم امس الثالثاء، التي بلغت املبيعات فيه 181 مليوناً و 912 الفاً و19 دوالر 

أمريكي.
وذهبت املشريات البالغة 126 مليوناً و475 الفاً و990 دوالراً لتعزيز األرصدة 
يف الخارج عىل ش�كل حواالت واعتمادات، فيما ذه�ب املبلغ املتبقي البالغ 62 

مليوناً و 550 ألف دوالر بشكل نقدي.
وقام 23 مرفاً بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، و18 مرفاً لتلبية 

الطلبات النقدية، إضافة اىل و 275 رشكة توسط.

البرة/الزوراء:
 بح�ث وزير الصناع�ة واملعادن منهل عزي�ز الخباز مع مع�اون محافظ 
الب�رة مع�ني الحس�ن تطوي�ر املعام�ل وال�رشكات التابعة لل�وزارة يف 
املحافظ�ة. وقال الحس�ن يف تريح صحف�ي، انه التقى وزي�ر الصناعة 
واملع�ادن خ�الل زيارت�ه البرة الي�وم وناقش مع�ه اس�تعداد الحكومة 
املحلي�ة دعم الوزارة لتطوي�ر املعامل والرشكات التابع�ة لها يف املحافظة 
لرفد املنتوج املحيل ويكون منافس�ا حقيقيا. واضاف “ ان الوزير اكد عىل 
اس�تعداد الوزارة لتخصي�ص األموال ضمن موازن�ة 2022 لتأهيل معامل 

البروكيمياويات وورق البرة وميسان.
كان وزي�ر الصناع�ة واملع�ادن وص�ل اىل البرة اليوم لالطالع عىل س�ري 
االعمال بعدد من الرشكات واملشاريع التابعة للوزارة والتي بدأها اىل معمل 

ورق البرة 

بغداد/الزوراء:
أوضح�ت وزارة النفط، ، تفاصيل مرشوع تطوير حقول النارصية بطاقة 

600 ألف برميل يوميا.
وذكرت الوزارة، يف بيان تلقته “الزوراء” أن “مجلس الوزراء قرر يف جلسته 
املنعق�دة هذا الي�وم، تخويل رشك�ة النف�ط الوطنية العراقي�ة بصالحية 
التفاوض املبارش مع رشكة شيفرون األمريكية Chevron  لتطوير الحقول 
النفطي�ة يف محافظ�ة ذي قار، وذلك م�ن خالل تنفيذ م�رشوع مقاطعة 
النارصي�ة إلنتاج النفط والغاز، الذي يضم تطوير أربع رقع استكش�افية 

يف املحافظة”.
وأضاف البيان، أن “املرشوع يش�كل إضافة مهمة تسهم يف تعزيز وإدامة 
اإلنتاج الوطني دعماً لالقتصاد الوطني ومش�اريع التنمية املستدامة التي 
تستهدفها الحكومة والوزارة”، الفتاً إىل أن “خطة الوزارة يف محافظة ذي 
قار تتضم�ن إنجاز مجموعة مش�اريع عمالقة يف قطاع�ي النفط والغاز 
وحق�ن امل�اء، بطاقة أولية مس�تهدفة تبل�غ 600 ألف برمي�ل من النفط 
الخام يوميا خالل س�بع سنوات من بدء األعمال، وقد يتبعها الحقا إنشاء 

مشاريع الطاقة الشمسية إلنتاج الكهرباء”.
وتابع أنه، “من املؤمل أن تس�هم هذه املش�اريع يف تعزي�ز وإدامة اإلنتاج 
الوطن�ي، والنه�وض بالبن�ى التحتي�ة وتطويرها، وزيادة ف�رص التنمية 

لرشكات القطاع الخاص باملحافظة، فضالً عن توفري فرص العمل”.

بغداد/الزوراء:
كش�فت هيئة املنافذ الحدوية، امس األربعاء، آلية منح املوافقات السترياد 

املواد الكيميائية وطريقة نقلها اىل الجهة املستفيدة.
وقال رئيس هيئ�ة املنافذ الحدودية اللواء عمر الوائيل، يف تريح صحفي 
أن “عملية اس�ترياد امل�واد الكيميائية والبايولوجي�ة، فضال عن املواد ذات 
االس�تخدام امل�زدوج تتم بموجب طلب�ات تقدم من قب�ل القطاعني العام 

والخاص”.
وأض�اف، أنه “بعد موافقة الجهات االمني�ة ذات العالقة يتم إصدار إجازة 
االسترياد مقرونة بتلك املوافقات”، مبيناً، أنه “عند دخولها املنفذ الحدودي 
يتم الكش�ف عليها م�ن قبل اللج�ان الفنية املتواجدة ويت�م تدقيق وثائق 

املعاملة من قبلها”.
وتابع، “بعد تخليص املواد جمركياً يتم تس�يريها تحت حراس�ة جمركية 

للجهة املستفيدة وتحت إرشاف الجهات األمنية ذات العالقة”.

ارتفاع مبيعات املركزي لتسجل اكثر من 
189 مليون دوالر 

النفط تكشف تفاصيل مشروع 
تطوير حقول الناصرية

املنافذ  تصدر توضيحا عن آلية منح 
املوافقات السترياد املواد الكيميائية
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بغداد/الزوراء:
وج�ه وزي�ر الزراع�ة محم�د كريم 
الخفاج�ي، ام�س االربع�اء، بمن�ع 
اس�ترياد محصول الطماطم لوفرته 

محليا.
وق�ال الناطق باس�م ال�وزارة حميد 
الناي�ف يف بيان تلقت�ه “الزوراء” أنه 
املخول�ة  الصالحي�ات  اىل  “اس�تنادا 
لوزير الزراعة بمنع وفتح االس�ترياد 
يف ض�وء وفرة وش�ح املنتج الزراعي 
املحيل ووفقا ملا جاء يف كتاب مجلس 
الوزراء /لجنة الش�ؤون االقتصادية 
املرقم ٢٩٩ يف ٢ / ١٠ / ٢٠١٨ والذي 
نص عىل منع دخول السلع املشمولة 
باملن�ع وف�ق الروزنام�ة الزراعي�ة ، 
حصل�ت املوافقة عىل  منع اس�ترياد 
محص�ول الطماط�م، وم�ن جمب�ع 
املنافذ الحدودية واعتبارا من١٠/ ١١ 
/ ٢٠٢١”. وأضاف، أن “عملية املنع 
جاءت لبدء انتاج محصول الطماطم 

يف اغلب املحافظات ووفرته محليا”، 
مبينا أن “سياسة الوزارة هي حماية 
املنت�ج املح�يل م�ن جان�ب وحماية 
املس�تهلك من جانب اخر ومن خالل 
تطبي�ق الروزنام�ة الزراعية ، فضال 
عن البيان�ات الواردة م�ن مديريات 

الزراعة والتي تبني مدى وفرة اوشح  
املنتج الزراعي املحيل”.

واشار اىل ان “هيئة املنافذ الحدودية 
وكاف�ة االجهزة االمنية اىل تنفيذ هذا 
القرار من اجل حماية املنتج الزراعي 

املحيل”.

بغداد/الزوراء:
اعلنت رشكة ستاندرد آند بورز، امس االربعاء عن انخفاض 
اجمايل صادرات النفط العراقي اىل املصايف املستقلة الصينية 
ألكث�ر من النصف خ�الل االش�هر العرشة االوىل م�ن العام 
الحايل 2021 مقارنة بالعام املايض. وقالت الرشكة يف تقرير 
له�ا، ان “الصادرات العراقية النفطية اىل املصايف املس�تقلة 
الصينية انخفضت بمقدار اكثر من النصف خالل الفرة من 
كانون الثاني اىل ترشين االول املايض من العام الحايل2021 
مقارن�ة بنفس الفرة م�ن العام امل�ايض”، مبينة ان “هذه 
الص�ادرات بلغت 7.16 ماليني طن او م�ا يعادل 50 مليون 

برميل من 14.86 مليون طن للعام املايض”.
واضافت ان “صادرات العراق اىل املصايف املس�تقلة الصينية 
لش�هر ترشين االول املايض هي االخرى انخفضت لتصل اىل 
532 الف طن او ما يعادل 3.72 ماليني برميل مقارنة بشهر 
ترشين االول من العام امل�ايض 2020 التي بلغت الصادرات 
الع�راق النفطية اىل ه�ذه املصايف 1.320 ملي�ون طن او ما 
يعادل 9.24 مليون برميل”. واشارت الرشكة اىل ان “إجمايل 
واردات املص�ايف الصينية املس�تقلة البالغ�ة 37 مصفى من 
النف�ط الخ�ام انخفضت بنس�بة 25 ٪ تقريًبا عىل أس�اس 

سنوي عند 13.087 مليون طن مري يف ترشين االول”.

صالح الدين/الزوراء:
اعلنْت مديرية زراعة محافظة صالح الدين، امس األربعاء، 
تخصيص ملي�ون دونم للخطة الزراعية الش�توية، مؤكدًة 
تأمني مس�تلزمات نجاح الخطة. وقال مدير الدائرة عباس 
ط�ه الس�امرائي يف تريح صحفي، إن “الخطة الش�توية 
للموسم الحايل ش�ملت مليون دونم ملحصول الحنطة فقط 
بانخف�اض ت�راوح ب�ني 30 - 50 % وفق�اً لق�رارات وزارة 
الزراعة بس�بب املوقف املائي”، مشرياً إىل أن “خطة املوسم 
الش�توي املايض ش�ملت اكثر من مليون و200 الف دونم”.
واكد السامرائي، “تأمني مستلزمات نجاح الخطة الشتوية 
م�ن االس�مدة واملي�اه واملس�تلزمات االخ�رى رغ�م نقص 

االسمدة املجهزة للمحافظة والتي ال تفي بالحاجة الفعلية 
اال انها ال تش�كل عائقا امام الخطة الزراعية بسبب اعتماد 
غالبية سكان املحافظة عىل الزراعة كمورد معييش وحيد”.
وع�ن خطة الزراع�ة الديمية اوضح الس�امرائي، إن “إقرار 
الزراعة الديمية مرهون بس�قوط وحصاد االمطار للموسم 
الش�توي الحايل ويف ح�ال توافر األمطار سُيش�مل مزارعو 
الديمية بالخطة الش�توية، وتسلم املحصول من قبل وزارة 
التج�ارة”. يذك�ر ان محافظة صالح الدين ل�م تتأثر بازمة 
املياه الت�ي رضبت غالبية محافظات العراق بس�بب وقوع 
اغلب مناطقها عىل ذراع وضفاف نهر دجلة وتدفق الخزين 

املائي من املحافظات الشمالية نحوها.

الزراعة توجه مبنع استرياد حمصول الطماطم لوفرته حمليا

تراجع كبري يف صادرات النفط العراقي للصني اىل أكثر من النصف

صالح الدين ختصص مليون دومن للزراعة ضمن اخلطة الشتوية

بغداد/الزوراء:
أعلن�ِت األمانة العامة ملجلس ال�وزراء، امس األربعاء، ع�ن صدور توجيه 

يخص ثالثة مشاريع استثمارية يف بغداد واملثنى.
وقال�ت األمانة يف بي�ان تلقته “الزوراء”، ان “األم�ني العام ملجلس الوزراء 
حمي�د الغزي ترأس اجتماعا للجنة الّتح�رّي عن العقبات التي تحول دون 

إكمال املشاريع االستثمارية من قبل بعض الجهات الحكومية”.
واضافت ان “ االجتماع شهد حضور كل من رئيس هيئة االستثمار سهى 
النجار، ورئيس س�كرتارية التنس�يق بني املحافظات، باإلضافة إىل ممثيل 
الوزارات املعنية، وهي: النفط والرشكات التابعة لها، واإلعمار واإلس�كان 
والبلدي�ات العام�ة، والدفاع”، مبينة ان “االجتماع حس�م ثالثة مش�اريع 
اس�تثمارية، هي: )مجمع س�هل الزعفران الس�كني يف بغ�داد، ومرشوع 
وحدة الَهْدَرجة وتحس�ني البانزين يف محافظة املثنى، ومرشوع ش�بكات 
الغاز السائل يف املجمعات السكنية( وذلك بعد مناقشة املعوقات مع جميع 

األطراف ذات الصلة باملشاريع”.
وبين�ت ان�ه “تم توجي�ه الجه�ات املعنية لتنفي�ذ كل املتعلق�ات الخاصة 

باملشاريع املذكورة؛ تسهيال لإلرساع يف إنجازها”.

بغداد/الزوراء:
ارتفَع س�عر خام البرة الخفيف، امس االربعاء، ليسجل اكثر من 84 دوالراً، 
م�ع ارتفاع اس�عار النفط عاملي�اً. وارتفع خ�ام البرة املصدر آلس�يا 1.10 
دوالر، وبنسبة تغيري بلغ نسبته 1.32 %، ليصل اىل 84.40 دوالراً، فيما سجل 
خ�ام البرة الثقيل انخفاضاً بمقدار 40 س�نتا او ما يع�ادل 0.51 % ليصل 
اىل 78.70 دوالراً. اما بالنس�بة لخامات منظمة اوبك فقد س�جل خام العربي 
الس�عودي 82.99 دوالراً للرمي�ل، وس�جل مزيج مرب�ان اإلماراتي اىل 83.95 
دوالراً للرمي�ل، وبل�غ ومزيج س�هران الجزائ�ري 85.01 دوالراً، وجرياس�ول 
االنغ�ويل 84.45 دوالراً، وبون�ي النيج�ريي الخفي�ف 83.74 دوالرا”. وتش�هد 
اس�عار النفط ارتفاعاً بعد انخف�اض املخزونات االمريكية وزيادة الطلب عىل 
النف�ط بعد تع�ايف اقتصاديات اك�ر الدول بالعالم ليس�جل خ�ام برنت اليوم 

االربعاء 85.30 دوالراً.

توجيه حكومي حبسم ثالثة مشاريع 
استثمارية يف بغداد واملثنى

خفيف البصرة جيتاز 84 
دوالراً للربميل

الصناعة تؤكد استعدادها لتأهيل معامل 
البرتوكيمياويات وورق البصرة وميسان 
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وفاة حارس مرمى نادي دياىل لكرة 
اليد جبلطة دماغية

بعقوبة / متابعة الزوراء: اعلن مصدر طبي عن وفاة حارس مرمى نادي دياىل لكرة اليد 
متأثرا بجلطة دماغية .

وقال املصدر ان حارس مرمى نادي دياىل لكرة اليد عيل سالم تويف متأثرا بجلطة دماغية 
اصيب بها قبل اربعة ايام ، اثناء توجه فريقه اىل محافظة واس�ط لخوض مباراة ضمن 

الدوري املمتاز«.
ومن جهته نعى االتحاد العراقي لكرة اليد حارس مرمى نادي دياىل معلنا الحداد الرسمي 
وتوقف كافة النش�اطات الخاصة باتحاد اللعب�ة وملدة ثالثة ايام ترحما عىل روح الفقيد 

عيل سالم الذي وافته املنية اثر اصابته بجلطة دماغية.

أصفر وأمحر

إختتام مؤمتر االكادمييات االوملبية الوطنية مبشاركة عراقية فاعلة

محودي ونظريه الرتكي يوقعان إتفاقية تعاون 
رياضي مشرتك

بغداد/ متابعة الزوراء

تأهلت اندية الرشطة والجوية وبغداد  لدور ال�16 لبطولة كأس 

الع�راق لكرة الق�دم يف املباريات التي جرت ام�س االربعاء حيث 

تف�وق الرشطة ع�ىل الصوفية به�دف احرزه محم�د داود وفاز 

فريق القوة الجوية عىل فريق نفط ميسان بهدفني مقابل هدف 

حيث احرز هديف الجوية الالعبان عالء عباس وحسني جبار فيما 

سجل هدف نفط ميسان الالعب عالء سعد ، وتمكن فريق نادي 

امانة بغداد من الفوز عىل فريق نادي سوق الشيوخ بهدف دون 

رد احرزه جبار كريم. 

فيم�ا حق�ق فريق نادي ن�وروز الفوز ع�ىل فريق ن�ادي النفط 

بركالت الجزاء الرتجيحية 2-4 وتفوق فريق دياىل عىل س�امراء 

بهدفني نظيفني وخ�ر املثنى امام نفط البرصة بثالثية وتغلب 

مصايف الجنوب عىل الصناع�ة بفارق ركالت الرتجيح من عالمة 

الج�زاء ٥-٤ بع�د ان انتهى الوقت االص�يل بالتعادل بهدفني لكل 

منهما.

كركوك/ مهدي الربحاوي
أعلن�ت رشكة افا س�بور الرتكي�ة املنفذة ملرشوع 
ملع�ب كركوك األوملبي عن الب�دء بنصب وتركيب 
األج�زاء الرئيس�ة لشاش�ات امللع�ب فض�اًل ع�ن 
األعم�ال النهائية قبل افتت�اح املرحلة األوىل خالل 

الشهر الحايل . 
وق�ال املدير التنفي�ذي للرشكة وهاب رش�يد إن” 
الرشك�ة املختصة بارشت أعمالها لرتكيب ونصب 
الشاش�ة الرئيس�ة التي يبل�غ حجمه�ا أكثر من 

خمسة أمتار “.

وأضاف رش�يد، أن” الشاشات س�توضع يف طريف 
امللع�ب لتكون إضاف�ة جيدة خالل ه�ذه املرحلة، 
مبين�اً، أن الرشك�ة تعم�ل ع�ىل وضع اللمس�ات 
النهائي�ة ملقص�ورة كب�ار الش�خصيات واملدخل 
الرئيس للملعب”، مشرياً إىل أن” التغليف الخارجي 
للهيكل الحديد الذي من املؤمل له أن يبارش العمل 

به نهاية األسبوع الحايل “.
الجدير بالذكر، أن وزارة الشباب والرياضة طالبت 
الرشك�ة بإنه�اء أعم�ال املرحلة األوىل م�ن إعادة 

التأهيل وافتتاحه يف العرشين من الشهر الحايل .

اندية الشرطة واجلوية وبغداد 
يف بطولة الكأس

البدء بنصب شاشات ملعب كركوك األومليب

بغداد/ الزوراء
اختت�م مؤتمر االكاديميات االوملبية الوطنية  يف 
دورته الس�ابعة عرشة الذي عقدته االكاديمية 
االوملبية الدولية عرب تقنية االون الين امس االول 
الثالثاء واستمر من الخامس من ترشين الثاني 
الج�اري  وحت�ى التاس�ع من�ه  وبواقع خمس 
س�اعات يوميا . وقد مثل الع�راق فيه الدكتور 
هادي عبدالله مدير االكاديمية االوملبية العراقية 
واالنس�ة هنادي محمد مسؤولة العالقات فيها 
.وع�ن تفاصيل املؤتمر تحدثت االنس�ة هنادي 
محمد اذ ذكرت ان املوضوع االس�اس للمؤتمر 
ه�و “الحرك�ة األوملبي�ة والوب�اء”: “تحدي�ات 
عالم ما بعد كوفي�د 19 يف تنفيذ برامج التعليم 

األوملبي”.
ففي اليوم األول تم  تقديم املشاركني والتعريف 
عنهم من قبل الربوفيسور الدكتور كونتينيوس 
االوملبي�ة  االكاديمي�ة  عمي�د  جيورجيادي�س 
الدولي�ة بعدها عزف النش�يد األوملبي ثم  كلمة 
االفتت�اح لرئي�س االكاديمية االوملبي�ة الدولية 
الس�يد ايزي�دورس كوفيل�وس . بعده�ا الق�ي 
الس�يد ريتش�ارد باوند من كندا _ عضو اللجنة 
األوملبي�ة الدولية كلمة تح�دث فيها عن أهمية 

التعليم االوملبي يف الحركة األوملبية “.
ويف اليوم الثاني القي الربوفيس�ور إريك مونني 
من )فرنس�ا( محارضة عن برنامج االكاديمية 
االوملبي�ة الفرنس�ية بعن�وان “باري�س 2024: 

الربامج التعليمية األوملبية”.  
وهو نائب رئيس جامعة فرانش كونتيه , ممثل 
عن األوملبياد ، مدير مركز الدراس�ات والبحوث 
األوملبي�ة الجامعي�ة )CEROU( ، )دكت�وراه يف  
الثقافة املعملية ، الرياضة ، الصحة ، املجتمع.

ويف الي�وم الثال�ث الق�ي الدكت�ور جوس�تافو 
س�واريس ماركوس من الربتغ�ال  , محامي و 

مستش�ار ري�ايض و نائ�ب رئي�س االكاديمية 
االوملبي�ة  يف الربتغال محارضة تحدث فيها عن 
“الدور املؤسيس لألكاديميات االوملبية الوطنية 

يف الحركة األوملبية”.
ويف اليوم الرابع القى الربوفيس�ور روني ليدور 
مح�ارضة  تح�دث فيه�ا ع�ن األف�كار واتخاذ 
القرار والتغيريات يف كليات الرتبية البدنية أثناء 

.”Covid-19 جائحة
كم�ا ع�رض  الربوفيس�ور س�تيفان واس�ونغ 
)أملاني�ا( وهو رئي�س لجنة بي�ري دي كوبرتان 

الدولي�ة و أس�تاذ يف جامعة الرياض�ة األملانية 
كولونيا ، رئيس معه�د تاريخ الرياضة و مدير 
مركز الدراسات األوملبية، عرض فكرة مؤسس 
الحرك�ة االوملبي�ة الدولية عن التعلي�م االوملبي 
واهمية االكاديمي�ات االوملبية يف تطوير برامج 
اع�داد الش�باب وامل�رأة وكذلك اهمي�ة التاريخ 

الريايض واملتاحف االوملبية .
ويف الي�وم الخام�س كان�ت محارضة للس�يدة 

سيسيل فاي من السنغال 
وكي�ل االم�ني الع�ام للجن�ة االوملبي�ة الوطنية 

السنغالية و مدير االكاديمية االوملبية 
و مدي�رة مرشوع األلعاب األوملبية داكار 2026 
للش�باب حي�ث تحدثت عن “ األلع�اب األوملبية 

الصيفية للشباب يف إفريقيا”.
 Xenia كم�ا كانت هن�اك  مداخلة من  الس�يدة
KOURGOUZOVA  ، مدي�رة وح�دة الش�ؤون 
،مدي�رة  األوملب�ي  للتعلي�م  الدولي�ة  الثقافي�ة 
املؤسس�ة األوملبي�ة للثقاف�ة وال�رتاث األوملبي 
تكلم�ت فيه�ا  عم�ا يخ�ص موض�وع املؤتمر 
الرئي�س ودع�م الصغ�ار والش�باب ع�ىل وجه 

الخص�وص يف التعلي�م االوملبي وم�زج الثقافة 
بالرياضة .

وكان�ت جلس�ات حواري�ة تعق�د كل ي�وم عىل 
مستوى املجموعات ملناقشة االفكار االساسية 
الت�ي تط�رح يف املح�ارضات وقد ش�ارك الوفد 
العراقي باملجموعة االوىل ممثال بالدكتور هادي 
عبدالل�ه  الذي ق�دم رؤية االكاديمي�ة العراقية 
املستقبلية واالنس�ة هنادي محمد يف املجموعة 
الخامس�ة باللغة الفرنس�ية اذ استعرضت عىل 

مدى ايام املؤتمر النشاط االوملبي يف العراق.

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
وّق�ع رئيس اللجن�ة األوملبي�ة الوطنية 
العراقية  رعد حمودي مع نظريه الرتكي 
أيغ�ور أردن�ري إتفاقية تع�اون ريايض 
مش�رتك كان�ا إتفق�ا ع�ىل تفصيالت�ه 
مسبقاً. وتهدف بنود االتفاقية اىل تعزيز 
أوارص الصداق�ة والتع�اون بني البلدين 
الصديقني بم�ا يخدم الحركة الرياضية 

ويعّضد الجهد األوملبي بينهما. و ورد يف 
تفصيالت االتفاقية ان تواصل اللجنتان 
الرياضي�ة  واملنافس�ة  اللع�ب  دع�م 
وكل  املنش�طات  ومكافح�ة  النظيف�ة 
أنواع التمييز العنرصي يف بلديهما معاً، 
وعىل املس�توى الدويل أيضاً. وستس�عى 
اللجنت�ان اىل تطوي�ر التب�ادل الريايض 
بينهم�ا، وب�ني أتحاداتهم�ا الرياضي�ة 

الوطنية عرب معس�كرات تدريب ثنائية 
وتبادل الخ�ربات التدريبية والتحكيمية 
واالداري�ة. وبموج�ب ه�ذه االتفاقي�ة 
التع�اون  أط�ر  تصعي�د  اىل  س�يصار 
وتفعيله�ا خالل الف�رتات التي تس�بق 
والعاملي�ة  القاري�ة  األوملبي�ة  ال�دورات 
إبتغاء تحقيق أعىل عائد ريايض مشرتك 

بني البلدين الصديقني.

ادفوكات: البد من الفوز بنقاط مباراة اليوم وغياب امين حسني غري مؤثر
منتخبنا الوطين يواجه شقيقه السوري

بغداد /صالح عبد املهدي
 أكَد مدرُب منتخبنا الوطني، الهولندي 
دي�ك ادفوكات، عىل رضورِة الفوز عىل 
منتخِب س�وريا ي�وم الي�وم الخميس 
الخامس�ة  الجول�ة  مباري�ات  ضم�ن 
للمجموعِة األوىل للتصفيات اآلس�يوّيِة 

املؤهلِة ملونديال قطر 2022.
وقاَل ادف�وكات، يف املؤتم�ر الصحفي 
ملباراة س�وريا مس�اء ام�س األربعاء: 
املنتخب�ني،  املب�اراُة صعب�ٌة ع�ىل كال 
وه�ذه امل�رُة األوىل تح�ت قيادت�ي يتم 
اس�تدعاُء مجموعة من الالعبني الجدد 
املحرتفني، وهم )6( العبني من السويد 
وانكلرتا والدنمارك، حيث نسعى لضِخ 
املنتخ�ب،  دم�اٍء جدي�دٍة يف تش�كيلة 
خصوصاً ان الف�رتة املاضية اقترصت 
عىل الالعبني املحليني، وكُل ما علينا أن 
نواصل العمَل ونحص�د النقاَط للعودة 

اىل املنافسة.
مباري�ات  نتائ�ج  معظ�م  وأض�اَف: 
املجموع�ة كانت متقارب�ًة فيما بينها 
باس�تثناء مباراتن�ا ضد إي�ران، حيث 
العبيه�م  جاهزي�ة  نتيج�َة  تفوق�وا 
أوروب�ا، وبالرغ�م م�ن  املحرتف�ني يف 
حساس�يِة مباراتنا أمام سوريا املهمة 
ف�ال ت�زال هن�اك يف حس�اباتنا س�ت 

مبارياٍت متبقية.
وع�ن تعوي�ِض غي�اب املهاج�م أيمن 
حسني الذي يغيُب بسبب حصوله عىل 
بطاقت�ني صفراوتني، أوضَح: ان هناك 
خمسَة مهاجمني كل واحٍد منهم قادٌر 

عىل تعويض الغياب.
 منوه�اً اىل قدراِت الالعب الش�اب عيل 

الحمادي ذي ال� 19 ربيعاً.
املؤتم�ر  أثن�اء  ادف�وكات،  وأش�اَر 
الصحف�ي، إىل: انه يف ح�اِل إقالته من 
قب�ل االتح�اد العراق�ّي لك�رِة الق�دم 
فإنه لن يطالب برشط�ِه الجزائي ألنه 
قب�َل بمهمِة تدريب الع�راق كنوٍع من 
التح�دي الش�خيّص، وغايته األهم هي 

الوصوُل اىل مونديال قطر 2022.
ومن جهته أكَد العُب منتخبنا الوطنّي 

لك�رِة الق�دم، محم�د ع�يل عب�ود: أن 
مباراة س�وريا الي�وم الخميس، ضمن 
النهائيِة املؤهلة  التصفياِت اآلس�يوّية 
ملوندي�ال قطر 2022، تع�ُد أهم مباراة 
لنا كونه�ا تعيدنا اىل أجواِء املنافس�ة. 
مؤكداً جاهزّيَة زمالئه وإرصارهم عىل 
مصالح�ِة الجمه�ور ال�ذي ينتظر منا 

برشى نقاط الفوز .
وع�ن موضوِع غي�اب الجمه�ور، قاَل 
عبود : قد أكون أحَد الالعبني الش�باب 
املنضمني حديث�ًا والراغبني بالحصوِل 
عىل دع�م الجمهور م�ن أرِض امللعب، 
وتواجدهم يمنحنا دفعًة معنويًة قويًة، 
ولك�ن كل ما علين�ا فعله هو أن نظهر 

بشكٍل أفضل من املبارياِت املاضية.
وأض�اَف: نحن كالعبني كلن�ا ثقة بأن 
تك�ون ه�ذه املب�اراة بوابة الع�ودة اىل 
املس�اِر الصحيح، خصوصاً أننا نمتلُك 
مدرباً له باٌع طويٌل يف لعبة كرة القدم، 
وقاَد منتخبات ع�دة، ونحن فخورون 
بأن يرشف عىل تدريبنا يف هذه املرحلِة 

املهمة.
وعق�َد، صب�اح ام�س األربع�اء، وعرب 
االنرتنت، املؤتمُر الفن�ي ملباراِة العراق 
وسوريا التي ستقاُم اليوم الخميس يف  
ملعِب الغرافة، وبحضور املدير اإلداري 
للمنتخ�ِب وطبي�ب الفري�ق واملنس�ق 
اإلعالم�ي ل�كل منتخ�ٍب م�ع مرشف 
املب�اراة م�ن أوزبكس�تان )دافالتماند 
اس�لوموف(، وتم خالل املؤتمر عرُض 
امللزم�ة ع�ىل  الضواب�ط والتعليم�ات 
كِل منتخ�ٍب التقّيد به�ا بضمنها ألوان 
املنتخب�ني، حي�ث س�ريتدي منتخبن�ا 
الوطني الزَي األخرض الكامل وحارس 
املرم�ى الل�ون األصفر الكام�ل، بينما 
س�ريتدي املنتخ�ب الس�وري األبي�ض 
الكامل، وحارس مرماه اللون األسود.

وسيكون  ملعب نادي الغرافة القطري 
يف الس�اعة الثامن�ة من  مس�اء اليوم  
مرح�ا  للمواجه�ة  املرتقب�ة  الت�ي 
بنظ�ريه  الوطن�ي   منتخبن�ا  تجم�ع 
السوري  والتي تجري لحساب الجولة 

الخامس�ة  م�ن منافس�ات املجموعة 
املؤهل�ة    القاري�ة  للتصفي�ات   االوىل 
ملوندي�ال قط�ر الع�ام املقب�ل ، وبهذه 
املناس�بة تصطحب   )الزوراء( قراءها 
تس�لط  تفصيلي�ة  رحل�ة  يف  االكارم  
فيها االضواء ع�ىل مباراة اليوم معززة 
برحلة ارشيفية تتضمن ابرز املحطات 
التي ش�هدتها  مباريات  املنتخبني عىل 

امتداد  نصف قرن  ونّيف  :

فرصة اخرية 
يدخ�ل منتخبن�ا  مب�اراة الي�وم  وهو 
يف املرك�ز الخام�س ) قب�ل االخري (  يف 
املجموع�ة االوىل  للتصفي�ات برصي�د  
ثالث نقاط  من ارب�ع مباريات  تعادل 
يف  ث�الث منه�ا امام  كوري�ا الجنوبية 
ولبنان  من دون اهداف وامام االمارات 
بهدف�ني لكل منهم�ا  بينما خر امام 
اي�ران بثالثية  بيضاء  لذلك فان مباراة 
الي�وم  تع�د الفرصة االخرية ل�ه  فاية 

نتيجة غري الفوز  تعني الخروج عمليا  
من املنافسة واالمر ذاته ينسحب  عىل 
املنتخب السوري الذي يتذيل املجموعة 
بنقطة واحدة حصل عليها من تعادله 
مع االم�ارات بهدف ملثل�ه بينما خر 
امام ايران بهدف دون رد وامام كوريا 
الجنوبي�ة بهدفني مقاب�ل هدف واحد  
وام�ام لبن�ان بثالث�ة اه�داف مقاب�ل 

هدفني .

وجوه جديدة 
ويف ض�وء املعطي�ات  الت�ي آل�ت اليها  
املنافس�ة  وتراج�ع حظ�وظ منتخبن�ا 
يحاول  املدرب الهولندي   ادفوكات انقاذ  
مايمك�ن انقاذه  واالبق�اء عىل حظوظ 
منتخبنا  التي تراجعت وفق الحسابات  
عىل الورق فوجه الدعوة لعرشة  وجوه 
جديدة  ق�د  يحظى  اغلبه�ا  بالفرصة 
بينه�م  س�تة  مغرتب�ني  وه�م فرانس 
بط�رس ومهن�د جعاز وريبني س�والقا  

وجيل�وان حم�د  وع�يل الحم�ادي  اىل 
جان�ب ثالثي  املنتخ�ب االوملبي  منتظر 
محمد جرب وحس�ني عمار  وحسن عبد 
الكري�م  ومعهم مصطفى ناظم املتالق 
مع الديوانية واحمد فرحان نجم  نفط 
البرصة  وس�ط غياب  عدد من الوجوه 
الس�ابقة امثال   هم�ام طارق  وصفاء 
ه�ادي  وجس�تن م�ريام وميث�م جبار  
ورشيف عبد الكاظم وسعد ناطق وعالء 
مهاوي  الس�باب مختلفة ، اما املنتخب 
السوري الذي يغيب عنه بعض الالعبني 
ايضا  امثال  سعد احمد ومحمد الحالق  
وع�الء ال�دايل ومارديك  فم�ازال مدربه  
ن�زار مح�روس يراهن ع�ىل امكانيات 
الخمايس املحرتف  وهم العمران خربني 
والسومة  ومحمد عثمان واياس عثمان 

ومحمود املواس .

حمصلة رقمية
بالع�ودة اىل التاريخ نج�د بان منتخبنا 

الوطني قد التقى ش�قيقه السوري يف 
31مب�اراة وّدية ورس�مية  جرت  عىل 
امتداد 55 عاما  وضيفتها مالعب بغداد 
ودمشق  وتونس وكواالملبور  والرياض 
والرب�اط  والطائف  وعّم�ان  والدوحة  
والسليمانية واربيل والكويت وطهران 
املحصل�ة  ويف  والب�رصة،  وكرب�الء 
االجمالي�ة مال�ت االرجحي�ة ملنتخبنا  
ال�ذي خرج فائزا يف 19 مباراة ) اثنتان 
منها بفارق ركالت الرتجيح من عالمة 
الج�زاء(  مقابل  فوز االش�قاء بس�ت 
مباريات ) مباراة واحدة بفارق ركالت 
الرتجي�ح من عالم�ة الج�زاء (   فيما 
تعادل املنتخبان  ست   مرات ،  وسجل 
العبون�ا 44هدف�ا باملرم�ى الس�وري 
اكثره�ا ليون�س محمود  ال�ذي يمتلك 
خمس�ة اهداف فيما دخلت مرمانا 23 
كرة س�ورية اكثرها لف�راس الخطيب 

بثالثة اهداف  .

امساء تدريبية 
 وقاد منتخبنا يف مبارياته السابقة  مع 
ش�قيقه الس�وري كوكبة من املدربني 
املحلي�ني واالجانب وه�م  من املحليني 
:  الراح�ل عادل بش�ري  وانور جس�ام  
والراح�ل عم�و باب�ا  وعدن�ان حم�د 
واك�رم احمد س�لمان وحكيم ش�اكر 
ويحيى علوان  وباسم قاسم  اىل جانب 
املدرب�ني االجان�ب وه�م االس�كتلندي 
الراح�ل دان�ي ماكلن�ن واليوغس�اليف 
كاكا ومواطن�ه فويا والربازييل جورج 
فيريا ومواطنه جورفان فيريا واالملاني 
جورفان  سيدكا  والرصبي برتوفيتش 

والسلوفيني  سرتيشكو  كاتانيتش.

االول واالخر 
املنتخب�ني  ب�ني  جمع�ت  مب�اراة  اول 
الشقيقني  جرت يف العارش من نيسان 
ع�ام 1966 وكان�ت  نهائ�ي بطول�ة 
كاس الع�رب الثالث�ة الت�ي ضيفته�ا 
بغ�داد  وانتهت املباراة عراقية  بهدفني 
س�جلهما كوركيس اس�ماعيل مقابل 
ه�دف واح�د  لن�ور الدي�ن، وتالف�ت 
تش�كيلة منتخبنا وقتها م�ن الالعبني 

: حام�د فوزي  وحس�ن بل�ه وصاحب 
خزع�ل  وجب�ار رش�ك وس�لمان داود  
وشدراك يوسف  وهشام عطا  وشامل 
فلي�ح  وقيس حمي�د ون�وري ذياب ) 

محمود اسد ( وكوركيس اسماعيل .
اما اخر مب�اراة جمعتهما  فاحتضنها 
ملعب كربالء ال�دويل  يف الثامن من آب 
عام 2019 ضمن منافس�ات النس�خة 
التاس�عة لبطولة غرب اس�يا وانتهت 
املب�اراة بالتع�ادل  م�ن دون اه�داف، 
وتالفت تش�كيلة منتخبنا من الالعبني 
: جالل حس�ن وس�عد ناط�ق  واحمد 
ابراهي�م وميث�م جبار  وع�الء مهاوي 
وابراهي�م بايش  وصفاء هادي وامجد 
عطوان  وحس�ني عيل ) مه�دي كامل 
(  ومهن�د عبد الرحي�م ) عالء عباس (  

وايمن حسني ) مازن فياض (  .

ركالت الرتجيح 
 ث�الث مباريات  فقط  حس�متها بني 
املنتخب�ني  ركالت الرتجيح من عالمة 
الج�زاء  اواله�ا  ج�رت يف 22 تم�وز 
1988ومناس�بتها نهائي بطولة  عام 
كاس العرب بنسختها  الخامسة التي 
ضيفتها عّم�ان  وفاز فيه�ا منتخبنا 
4 – 3  بع�د انته�اء  الوقت�ني االص�يل  
واالض�ايف بالتع�ادل االيجاب�ي  بهدف  
ملثله س�جله ملنتخبنا باسل كوركيس 
ولالش�قاء وليد الن�ارص، ويف 31 ايار 
ع�ام 2000  خ�ر منتخبن�ا بف�ارق 
ركالت الرتجيح  5 – 3 يف الدور  نصف 
النهائي لبطولة غرب اسيا  بنسختها 
االوىل الت�ي احتضنته�ا عّم�ان   بع�د 
واالض�ايف  االص�يل  الوقت�ني  انته�اء 
للمباراة  بالتعادل الس�لبي، اما يف 10 
كانون االول عام 2005 ففاز منتخبنا 
بفارق ركالت  الرتجيح 4 – 3 يف املباراة 
النهائية  لدورة العاب غرب اسيا التي 
ضيفتها الدوحة  بع�د انتهاء الوقتني 
االص�يل  واالضايف بالتع�ادل  االيجابي 
بهدفني لكل منهما  سجلهما ملنتخبنا 
رزاق فرحان ويونس محمود ولسوريا 

محمود آمنة  وجهاد الحسني .

اعالمنا الرياضي
امني الر املس�اعد يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضي�ة الزميل س�يف املالكي ، ت�م اختياره 
عضوا يف اللجن�ة االعالمية مللتقى رياضة املرأة 
العربي�ة والذي م�ن املقرر ان يت�م االعالم عنه 
يف مقر جامعة ال�دول العربية بجمهورية مرص 
العربية يوم التاس�ع من ش�هر كانون االول املقبل، 
خال�ص االمني�ات بالتوفيق والنج�اح للعزيز املالك�ي يف مهمته املهنية 

الجديدة.
 ************************

عض�و املكتب االعالمي للجن�ة االوملبية الوطنية 
العراقي�ة الزميل العزي�ز رحي�م الدراجي، اكد 
اكتسابه الشفاء التام من االزمة الصحية التي 
تع�رض له�ا قبل م�دة زمنية قص�رية، دعواتنا 

الصادقة للخلوق الدراجي بالشفاء التام وان يمن 
عليه العيل القدير بالصحة والعافية التامتني.

  ******************
الزميل املصور عالء الكعبي ، احتفل بعيد ميالده 
اول ام�س الثالث�اء، خالص االمني�ات للخلوق 
الكعبي بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 

ومشواره املهني.



عن  إسبانيول،  مهاجم  توماس،  دي  راؤول  اإلسباني  أعرب 
للمرة األوىل يف مسريته  إىل منتخب بالده  سعادته باالنضمام 
ملنتخب  الفني  املدير  إنريكي،  لويس  واستدعى  الكروية. 
مهاجم  فاتي،  أنسو  إصابة  بعد  توماس،  دي  إسبانيا، 
ويستعد  روخا”.  “ال  ملنتخب  انضمامه  وصعوبة  برشلونة، 
عىل  والسويد  اليونان  منتخبي  ملواجهة  إسبانيا،  منتخب 
وقال   .2022 قطر  يف  العالم  كأس  تصفيات  ضمن  الرتتيب، 
دي توماس تعليًقا عىل استدعائه ملنتخب إسبانيا: “فوجئت 
باألمر، كنت مع كلبي عىل الشاطئ، واتصلوا بي من إسبانيول 

إسبانيا”. ملنتخب  استدعاًء  تلقيت  بأنني  ليخربوني 
ملعاناة  وتعرضت  العمل  من  بالكثري  “قمت  وأضاف: 
مع  بالتواجد  جًدا  سعيد  ذلك،  إىل  أصل  لكي  كبرية، 
إسبانيا، واآلن حان الوقت لالستفادة من ذلك”. وعن 
إمكانية عودته لريال مدريد مستقباًل، قال: “بالطبع 
سأظل متحمًسا للعودة إىل ريال مدريد يوًما ما، فهو 

منزيل، الذي نشأت فيه”. وتابع: “لقد ساعدني ريال 
مدريد بدخول مدرسة لالبتعاد عن الصداقات غري الجيدة، 

ممتن  “أنا  وأكمل:  بذلك”.  االعرتاف  يف  مشكلة  لدي  وليس 
جًدا ألنشيلوتي، الذي دفع بي ألول مرة مع ريال مدريد، 

لقد حقق العديد من النجاحات من قبل، وأعتقد أنه 
سيفعل ذلك مرة أخرى، ريال مدريد مستعد 

إذا  ما  عىل  ورًدا  يشء”.  بكل  للفوز 
يستمع  أن  املمكن  من  كان 

برشلونة،  من  عرض  إىل 
الحايل،  الوقت  “يف  قال: 
تركيزي  كامل  أضع 
لدي  إسبانيول،  مع 
وأنا   ،2026 حتى  عقد 

سعيد”.

كشف أوليفر بريهوف مدير االتحاد األملاني، أن مباراة 
الخميس  اليوم  ليشتنشتاين  أمام  املقررة  املنتخب 
لوف،  يواخيم  للمنتخب،  السابق  املدرب  وداع  ستشهد 
وقت  يف  اإلعالن  رغم  ذلك  ويأتي  له.  مخطط  هو  كما 
سابق عن إصابة نيكالس سويل بعدوى فريوس كورونا 
املستجد وخضوعه 
أربعة  مع 
العبني آخرين 
ملنتخب  با
ل  للعز

يواخيم  وتوىل  الصحي. 
املنتخب  تدريب  لوف 
 15 طوال  األملاني 

بنهاية  انتهت  عاما 
كأس  يف  الفريق  مشوار 

 )2020 )يورو  األوروبية  األمم 
العام  أقيمت يف وقت سابق من  التي 
العام  من  تأجلت  أن  بعد  الجاري، 
املايض بسبب جائحة فريوس كورونا.

األملاني  املنتخب  لوف  يواخيم  وقاد 
يف   2014 العالم  كأيس  بلقب  للتتويج 

الربازيل، والقارات 2017 يف روسيا، ومن 
املقرر أن يجرى تكريمه قبل انطالق مباراة 
اليوم  املقررة  ليشتنشتاين  أمام  أملانيا 

الخميس يف فولفسبورج ضمن التصفيات 
كأس  نهائيات  إىل  املؤهلة  األوروبية 
العالم 2022 املقررة يف قطر. وتقرر 
إجراء مراسم التكريم والوداع رغم 

وأربعة  وخضوعه  سويل  إصابة 
ما  للعزل، حسب  من زمالئه 

أكده بريهوف.

مييس،  ليونيل  األرجنتيني  بات 
ومنتخب  جريمان  سان  باريس  نجم 
منتخبي  ملواجهة  جاهزًا  األرجنتني، 
التوقف  خالل  والربازيل  أوروجواي 

الدويل الحايل.
األرجنتينية، فإن   ”tyc“ ووفًقا لشبكة
الجماعية  التدريبات  يف  شارك  مييس 
الثالثاء،  األول  أمس  التانجو،  لراقيص 

للمرة األوىل.
وأشارت الشبكة األرجنتينية، إىل أن مشاركة 
مييس باتت مؤكدة أمام أوروجواي والربازيل، 
عىل  قدرته  مدى  اآلن  حتى  يتضح  لم  لكن 

اللعب أساسًيا يف املباراة األوىل.
مباراتني  آخر  خوض  عن  تغيب  مييس  وكان 
مع باريس سان جريمان، بسبب معاناته من 

إصابة يف ركبته اليرسي.

 13 يف  أوروجواي  “األلبيسيليستي”  وسيزور 
من نوفمرب/ ترشين الثاني الجاري يف الجولة 
الجنوبية  أمريكا  تصفيات  من  عرشة  الثالثة 
املؤهلة ملونديال قطر 2022، قبل أن يستقبل 

يف الـ16 من الشهر نفسه منتخب الربازيل.
املؤهلة  التصفيات  ترتيب  الربازيل  وتتصدر 
يف  األرجنتني  تليها  نقطة  بـ31  للمونديال 

الوصافة بـ25 نقطة.

عانى منتخب إيطاليا من إصابة جديدة قبل مواجهة سويرسا 
كأس  إىل  املؤهلة  األوروبية  التصفيات  يف  الجمعة،  غد  يوم 
فإن  إيطاليا،  سبورت  سكاي  لشبكة  ووفًقا   .2022 العالم 
ربلة  يف  مشكلة  من  عانى  التسيو،  مهاجم  إيموبييل  تشريو 
الساق أثناء التدريب، وخرج من قائمة إيطاليا أمام سويرسا.

املدير  مانشيني،  روبرتو  أن  إىل  اإليطالية  الشبكة  وأشارت 
مهاجم  سكاماكا،  جيانلوكا  استدعاء  قرر  لآلزوري،  الفني 
نيكولو  أن  وأوضحت  إيموبييل.  غياب  لتعويض  ساسولو، 
باريال، العب وسط إنرت ومنتخب إيطاليا، ال يزال يتدرب بشكل 
ديربي  خالل  الركبة  أوتار  يف  إلصابة  تعرضه  بعد  منفصل، 
الغضب األخري. وكان مانشيني قد أعلن مؤخرًا استبعاد العبي 
خط الوسط نيكولو زانيولو ولورينزو بيليجريني من صفوف 
اآلزوري بسبب اإلصابة، واستدعاء ماتيو بيسينا العب أتاالنتا، 

ودانيلو كاتالدي من التسيو، بداًل منهما.

قال مدرب منتخب بريو، ريكاردو جاريكا، إن فريقه يحرتم بوليفيا 
ضمن  البلد،  هذا  منتخب  مواجهة  إىل  جيد«  بشكل  »سيصل  لكنه 
منافسات التأهل ملونديال 2022 يف قطر، والتي ستقام غدا الجمعة 
يف ليما. وأبرز املدرب األرجنتيني أن بريو »تعتمد عىل نفسها، وهذا 
امليض  قررنا  التوقعات،  عن  وبعيدا  بتحليله،  نقوم  يشء  أول  هو 
العمليات  وإجراء  التخطيط  من  جدوى  فال  بخطوة،  خطوة  قدما 
وقال:  اتخاذها«.  علينا  يتعني  التي  الخطوات  حل  دون  الحسابية 
»لذلك علينا الرتكيز عىل كيفية مواجهة هذه املباراة وبعدها سنرى 
بشأن املباراة التالية التي ستخوضها بريو أمام فنزويال يوم الثالثاء 
ترتيب  يف  نقطة   11 برصيد  التاسع  املركز  بريو  وتحتل  املقبل«. 
بوليفيا  تحتل  فيما  للمونديال،  املؤهلة  الجنوبية  أمريكا  تصفيات 
املركز السابع برصيد 12 نقطة. وستكون هذه املباراة حاسمة يف 
تطلعات الفريقني لالقرتاب من املركز الخامس، الذي يمنح إمكانية 

خوض امللحق، وتشغله حاليا أوروجواي بـ16 نقطة.

قال ريس جيمس الظهري األيمن ملنتخب إنجلرتا، إنه يستمتع 
كأس  تصفيات  يف  مباراتني  خوض  قبل  مستواه،  قمة  ببلوغ 

العالم 2022 لكرة القدم أمام ألبانيا وسان مارينو.
وسجل جيمس، الذي خرج من تشكيلة إنجلرتا الشهر املايض 
بسبب اإلصابة، 4 أهداف وصنع العدد ذاته مع تشيليس يف 12 

مباراة يف كل املسابقات هذا املوسم.
الحايل  الوقت  يف  القول  »أود  صحفي:  مؤتمر  يف  جيمس  وقال 
ومن  يل،  بالنسبة  أداء  أفضل  هذا  يكون  أنه  املرجح  من  إنه 
املحتمل أن يكون قد ظهر ذلك من النتائج األخرية واملستويات 

املقدمة«.
وأضاف: »فريقنا )تشيليس( يؤدي بشكل رائع، ونحن نصنع 
الكثري من الفرص، لذا هذا يساعد بكل تأكيد، ولدي الكثري من 

الالعبني الرائعني من حويل«.
رائع، ويقدم  أسبوع، وتؤدي بشكل  تلعب كل  وتابع: »عندما 
باملباريات،  ويفوز  نظيفة  بشباك  ويخرج  قويا  أداء  الفريق 

فهذا بكل وضوح يساعد الجميع عىل الشعور بالثقة«.
العالم  كأس  تصفيات  يف  التاسعة  املجموعة  إنجلرتا  وتتصدر 
غد  يوم  ألبانيا  مع  وستلعب  بولندا،  عن  نقاط   3 وبفارق 

الجمعة، ثم تواجه سان مارينو بعدها بـ3 أيام.

إنه  هولندا  مدرب  خال  فان  لوي  قال 
التأهل  ضمان  يف  بالده  نجاح  يف  يثق 
لكرة   2022 العالم  كأس  نهائيات  إىل 
القدم األسبوع املقبل، لكنه حذر من أن 
مواجهة الجبل األسود املقبلة لن تكون 

سهلة.
الثالثة  واليته  لخوض  خال  فان  وعاد 
يف تدريب هولندا وقاد بالده يف خمس 
تعادل  حيث  خسارة،  دون  مباريات 
مباريات،  أربع  يف  فاز  ثم  واحدة  مرة 
بفارق  السابعة  املجموعة  ويتصدر 

نقطتني.
وانتهت أول مباراة بعد عودة فان جال 
بتعادل هولندا 1-1 يف ضيافة النرويج، 
سبتمرب/  يف  الثاني،  املركز  صاحبة 
روتردام  يف  املنتخبان  وسيلعب  أيلول، 
مشوار  ختام  يف  املقبل  الثالثاء  يوم 

التصفيات.
وقال فان خال يف مؤتمر صحفي: »بكل 
تأكيد التأهل فقط هو املهم وهذا كان 
األمر  يحدث  لن  تعييني.  منذ  الهدف 
أفرتض  املبدأ  ناحية  من  لكن  ببساطة 

أننا سنتأهل«.
 17 فريقه  سجل  الذي  املدرب  وأضاف 
هدفا أمام تركيا والجبل األسود والتفيا 
وجبل طارق: »لعبنا بطريقة هجومية 
واضحة يف كل املباريات رغم أن هذا كان 

ممكنا أمام مثل هؤالء املنافسني«.
أمام  أيضا  نهاجم  كنا  »لكننا  وتابع: 

النرويج ويمكن متابعة اإلحصاءات«.
خارج  الفوز  إىل  تحتاج  هولندا  لكن 
أرضها عىل الجبل األسود بعد غد السبت 
حتى تكون يف موقف قوي يف املجموعة 

عند مواجهة النرويج.

وقال فان خال عن العبي الجبل األسود: 
العبي  بني  عالية  الفردية  »اإلمكانات 
املنافس. ال تنسوا أننا كنا الطرف األقل 
عندما  دقيقة   20 أول  يف  أرضنا  عىل 

خرجنا باالنتصار يف سبتمرب/ أيلول«.
بشكل  اللعب  فقط  »بدأنا  وأضاف: 
أفضل عندما تحرك الجناحان يف املكان 
التفوق  يف  نجحنا  ذلك  وبعد  املناسب، 

وحققنا نتيجة جيدة«.
رحيل  بعد  املسؤولية  خال  فان  وتوىل 
املنتخب  خروج  عقب  بور  دي  فرانك 
الهولندي من دور الستة عرش ببطولة 

أوروبا هذا الصيف.
وفشلت هولندا يف التأهل لكأس العالم 
قد  كانت  أنها  علما  روسيا،  يف   2018
احتلت املركز الثالث يف نهائيات البطولة 

بالربازيل يف 2014.

أنتيتوكونمبو  يانيس  اليوناني  العمالق  قاد 
عىل  رصيح  فوز  إىل  باكس  ميلووكي  فريقه 
مضيفه فيالدلفيا سفنتي سيكسزر املنقوص 
118-109، بتسجيله 31 نقطة و16 متابعة، 
االنتصارات  سكة  إىل  اللقب  حامل  معيًدا 
السلة  كرة  دوري  يف  متتاليتني  بعد هزيمتني 

األمريكي للمحرتفني.
الفريق  زيارة  يوم من  بعد  الفوز  هذا  ويأتي 
األمريكي  الرئيس  ضيافة  يف  األبيض  للبيت 
جو بايدن لتكريمه عىل فوزه باللقب املوسم 
املايض. لكن يف الحايل، يبدو الفريق بعيًدا عن 
يف  هزائم  ست  تلقى  أن  بعد  البطل  مستوى 

مبارياته اإلحدى عرشة األوىل.
وبوبي  نقطة   25 ألني  غرايسون  وأضاف 

بورتيس 19 مع 10 متابعة لصالح باكس.
وقال أنتيتوكونمبو: »الفوز هو دائًما شعور 
رائع. حاولت فقط أن أكون تنافسًيا والقيام 
يريده  ما  هذا  بالفوز.  للخروج  يشء  بكل 

الفريق مني، هذا ما يحتاجه الفريق مني«.
من جهته أشاد مدرب باكس مايك بودينهولزر 
باليوناني بالقول: »أعتقد أن روحه التنافسية 
الهجمات  ببعض  قام  اليوم.  أعىل  كانت 
استثنائية  بأمور  القيام  بإمكانه  املميزة. 
لديه  كانت  الليلة.  عدة  مرات  فعله  ما  وهذا 

رغبة إضافية التي احتاجها هو ونحن«.
إلصابته  ميدلتون  كريس  باكس  عن  وغاب 
بفريوس كوفيد-19 وبروك لوبيس إلصابة يف 

ظهره ودونتي دي فيشيينسو يف كاحله.
صفوف  يف  األفضل  ماكيس  تايريز  وكان 
سيكرسز املنقوص مع 31 نقطة مقابل 21 

لجورج نيانغ و20 لشايك ميلتون.

جو  الكامريوني  نجمه  سيكرسز  عن  وغاب 
وسيبتعد  كورونا  بفريوس  إلصابته  إمبيد 
أيام. كما استبعد كل من توبياس  قرابة 10 
اتباًعا  ثايبول  وماتيس  جو  أيزياه  هاريس، 
غياب  واستمر  الصحية.  للربوتوكالت 
الذي لم يلعب بعد هذا  االسرتايل بن سيمونز 

املوسم ألسباب شخصية.
 17 مع  دابل«  »دابل  دروموند  أندري  وحقق 
سيكرسز  ضمه  أن  بعد  متابعة  و20  نقطة 
قبل املوسم بعد انفصاله عن املخرضم دوايت 

هاورد.
وقال املدرب روك ريفرز بعد الخسارة الثانية 
الحلول  إيجاد  عليه  كان  إن  للفريق  توالًيا 

خطة  توفر ووضع  عدم  بسبب  مناسبة 

تلقى  آخر،  سياق  يف  نجومه.  من  العديد 
يف  العب  أفضل  يوكيتش  نيكوال  الرصبي 
الدوري املنتظم املوسم املايض عقوبة إيقاف 
ملباراة واحدة بعد تدخله العنيف عىل ماركيف 
موريس خالل فوز فريقه دنفر ناغتس عىل 
ميامي هيت عندما حقق أول تريبل دابل هذا 
املوسم قبل أن يطرد يف أواخر اللقاء. وتصدى 
يوكيتش لكرة بام أديبايو العب هيت وعندما 
كان يخرج الكرة اىل املقلب اآلخر من امللعب، 
الجانبية،  الجهة  من  بكوعه  موريس  تدخل 
ما  ظهره  من  بقوة  ويدفعه  الرصبي  لريد 
أدى إىل سقوطه أرًضا وتدخل الطاقم الطبي، 
ألف   50 بدوره  موريس  وغرّم  مًعا.  ليطردا 

دوالر الرتكابه خطأ قويا عن قصد.
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مفكرة الزوراء
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ميانمار/ متابعة الزوراء:
وّجهت سلطات ميانمار إىل الصحفي األمريكي داني فنسرت، املوقوف منذ بضعة أشهر، تهمتي 
»اإلره�اب« و »التحريض عىل العصيان«، بحس�ب ما أفاد وكيل الدف�اع عنه وكالة »فرانس 
برس«، مش�رياً إىل أّن عقوبة تهمة اإلرهاب وحدها تصل إىل السجن املؤّبد. وقال املحامي ثان 
زاو أون�غ، إّن موّكل�ه، الذي أوق�ف يف مايو/أيار يف أثناء محاولته مغ�ادرة البالد، وّجهت إليه 
»تهمتان بموجب املاّدة ال� 50 )أ( من قانون مكافحة اإلرهاب واملاّدة ال� 124 )أ( من قانون 
العقوب�ات«. وح�ّذر املحامي من أّن�ه إذا أدين موّكله بتهمة اإلرهاب، ف�إّن عقوبته يمكن أن 
تصل إىل الس�جن املؤّبد. وفنس�رت )37 عاماً( مالحق أساس�ًا بتهم »التحريض عىل معارضة 
الجيش«، و«تكوين جمعية غري مرشوعة«، و »خرق قانون الهجرة«. وتأتي هاتان الّتهمتان 
الجديدتان بعد أيام من لقاء ُعقد يف العاصمة نايبيداو بني زعيم املجلس العسكري مني أونغ 
هلينغ، والدبلومايس األمريكي الس�ابق بيل ريتشاردس�ون الذي كان س�فرياً لبالده يف األمم 
املّتح�دة وقاد يف الس�ابق مفاوضات لتحرير رهائن أمريكيني يف العال�م. وتحّدث الرجالن عن 
إرس�ال لقاحات مضاّدة لكوفيد-19 ومعّدات طبّية إىل ميانمار، بحس�ب الجيش. ولم يوضح 
الجي�ش م�ا إذا كان النقاش ب�ني الرجلني قد تط�ّرق إىل قضية الصح�ايف األمريكي املوقوف.
وغرق�ت ميانم�ار يف حالة من الفوىض منذ االنقالب الذي نّف�ذه الجيش يف األول من فرباير/
ش�باط، وأنهى فرتة وجيزة من الديمقراطية بعد عقود من حكم العس�كر. وس�ّبب االنقالب 
تظاهرات واسعة أعقبها قمع دموي أودى بحياة قرابة 1200 مدني واعتقال أكثر من سبعة 
آالف مدني، بحسب املنظمة غري الحكومية املحلّية »جمعية مساعدة السجناء السياسيني«، 

التي أّكدت كذلك حصول جرائم تعذيب واغتصاب وإعدام خارج نطاق القضاء.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
جناي�ات  محكم�ة  ق�ررت 
اإلره�اب(،  )دائ�رة  القاه�رة 
تجدي�د حب�س الصحفي أحمد 
عالم مل�دة 45 يوم�ًا احتياطياً، 
عىل ذمة التحقيقات يف القضية 
رقم 558 لس�نة 2020 )حرص 
أم�ن دول�ة(، بزع�م اتهامه ب� 
»االنضمام إىل جماعة إرهابية، 
ون�رش أخب�ار كاذبة، وإس�اءة 

اس�تخدام وس�ائل التواصل االجتماعي«. وألقي القبض عىل عالم يف منزل أهله يف محافظة 
الجي�زة، يف 21 إبريل/نيس�ان 2020، وأُخفي قرساً ملدة س�تة أي�ام يف مركز رشطة العياط، 
ومق�ر جهاز األمن الوطني يف مدينة الش�يخ زايد، حتى ظهر أمام نياب�ة أمن الدولة بتهمة 
االنتماء إىل جماعة »اإلخوان املس�لمني«، عىل الرغم من توجهاته اليسارية املعروفة للجميع 
يف الوس�ط الصحف�ي. وعمل ع�الم يف العديد من املؤسس�ات الصحفي�ة واإلعالمية، ومنها 
قناة »يس بي يس« اململوك�ة حالياً للمخابرات املرصية، وصحيفة »املرصي اليوم« اليومية، 
وصحيفتا »األخبار« و »السفري« اللبنانيتان، فضالً عن جريدة »الكرامة« األسبوعية، وموقع 
»بوسطجي«. ويف سياق متصل، جددت محكمة جنايات القاهرة حبس الصحفي خالد غنيم، 
ملدة 45 يوماً احتياطياً، عىل ذمة التحقيقات يف القضية نفس�ها، واملحبوس منذ 12 إبريل/

نيس�ان 2020، بدعوى اتهامه ب� »نرش أخبار كاذبة، وإس�اءة اس�تخدام وس�ائل التواصل 
االجتماعي، ومش�اركة جماعة إرهابية يف تحقيق أهدافها م�ع العلم والرتويج ألغراضها«.
وألقي القبض عىل غنيم إثر تلقيه ش�كوى من ثمانية أطباء يريدون عمل مس�حات، خوفاً 
من إصابتهم بفريوس كورونا، إذ نرش الصحفي املعتقل تلك الش�كوى عىل حسابه الخاص 
بموقع »فيس�بوك«، وحذفها الحق�اً. وبعدها مبارشة تلقى غنيم مكامل�ة من أحد الضباط، 
يطالبه فيها بالتوجه إىل قسم الرشطة التابع له، غري أنه اختفى قرسياً ملدة أسبوعني بمجرد 
ذهابه إىل القس�م، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدول�ة يف ضاحية التجمع الخامس بالقاهرة، 
ُمتهماً عىل ذمة القضية رقم 558 لس�نة 2020. وأشار تقرير ملنظمة »مراسلون بال حدود« 
لع�ام 2021، يهدف إىل تقييم الوضع اإلعالمي يف 180 بلداً انطالقاً من مدى تعددية وس�ائل 
اإلعالم، واس�تقالليتها، وبيئة عمل الصحفيني، ومستويات الرقابة الذاتية، إىل تراجع مرص 
إىل املرك�ز ال�� 166 يف التصنيف العاملي لحرية الصحافة. علم�ًا أن 76 صحفياً وإعالمياً عىل 

األقل يقبعون يف السجون املرصية، وفقاً ل� »املرصد العربي لحرية اإلعالم«.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أّث�رت الح�رب يف اليمن ع�ىل البيئة 
بش�كل كبري، مخلفًة أرضاًرا كبرية 
لم تحظ باهتمامات أطراف الرصاع 
ووسائل اإلعالم بالشكل الكايف. وقد 
تعددت صور األرضار التي تعرضت 
له�ا البيئ�ة يف اليمن، وه�ي بمثابة 
مأساة غري مرئية تهدد حياة الناس 
الحيوان�ات واألحياء  والكث�ري م�ن 
البحري�ة والنباتي�ة، وينبغ�ي ع�ىل 

الصحافة أن تواكب تفاصيلها.
يف هذا اإلطار، يقول الصحفي محمد 
الحكيمي، رئيس موقع حلم أخرض 
املعني بقضايا البيئ�ة إّن الصحافة 
غائب�ة  كان�ت  اليم�ن،  يف  البيئي�ة 
ومنسية طيلة العقود املاضية، ولم 
تكن الصحف الرس�مية أو الحزبية 
أو األهلي�ة تهت�م بتغطي�ة القضايا 
البيئية، باستثناء مبادرات قامت بها 
بعض الصحف، مثل جريدة »النداء« 
املستقلة التي يرأسها الزميل سامي 
غالب، وتغطية قضايا املياه والبيئة 

يف جريدة »الثورة« اليومية.
ويوض�ح الحكيمي أّن منصة »حلم 
أخرض« اس�تطاعت خالل السنوات 
التسع املاضية، أن تؤسس لصحافة 
بيئي�ة حقيقة، وأن تصب�ح مصدًرا 
موثوًق�ا لتقارير وقص�ص القضايا 
البيئي�ة يف اليم�ن، ومرجًع�ا يعت�ّد 
به أم�ام كربى منظم�ات ووكاالت 
االخبار الدولي�ة واالقليمية واملواقع 

املحلية.
الصحفي�ني  أّن  الحكيم�ي  وي�رى 
املهتم�ني بتغطي�ة قضاي�ا البيئ�ة 
املحلي�ة يحتاج�ون إىل تلقي دورات 
تدريبية الكتساب مهارات مستمرة 
القضاي�ا  تغطي�ة  كيفي�ة  ح�ول 
البيئي�ة الحرجة، وعالق�ة تأثرياتها 
جان�ب  اىٕل  املحلي�ة،  باملجتمع�ات 
اكتس�اب معرفة علمي�ة بمفاهيم 
أكاديمي�ني  م�ن  البيئ�ة  وقضاي�ا 

علميني ومختصني.
ويش�ري إىل أّن أزمة التغ�ري املناخي 
ص�ارت تؤث�ر بش�دة يف املجتمعات 
املحلي�ة والريفية باليمن، خاصة يف 
مج�ال الصحة والغ�ذاء والدخل، ما 
يتس�بب بكوارث طبيعي�ة وأزمات 

صحية وإنسانية واقتصادية.
وي�رى أّن اس�تمرار الح�رب الدائرة 

يف ظ�ّل تغريات املناخ، فاقم األزمات 
واالنس�انية،  والصحية  االقتصادية 
كتقلب�ات الطق�س واملن�اخ خ�الل 
األوبئة  املاضي�ة، وتف�ي  األع�وام 
مع�دالت  وارتف�اع  كب�ري  بش�كل 
االصابة بأم�راض الُحميات )حمى 
والش�يكونغونيا(  واملالريا،  الضنك، 
والكول�ريا يف الوق�ت ال�ذي ش�هدت 

البالد هطول األمطار الغزيرة.
املفاجئة  الفيضان�ات  أّن  ويضي�ف 
أّثرت عىل مصادر املياه، وبس�ببها 
تعرضت إم�دادات املي�اه الصالحة 
لل�رشب للتل�ف يف مناط�ق عديدة، 
كما دفعت أزمة  انعدام الغاز املنزيل 
الن�اس إىل قط�ع االش�جار وتنامي 
تج�ارة االحتط�اب، مما تس�بب يف 
تراج�ع مس�احة الغط�اء النباتي، 
فيما فاقم املناخ مش�اكل عدة مثل 
التصحر، والجفاف، وارتفاع درجة 

الحرارة.
غي�اب  أّن  إىل  الحكيم�ي  ويش�ري   
الرقاب�ة وضعف س�لطة الدولة زاد 
م�ن األنش�طة البرشي�ة يف مناطق 
عنه�ا  ونت�ج  والج�زر  املحمي�ات 

التلوث.
املخت�ص  الصحف�ي  ويتط�رق   
بقضاي�ا البيئة إىل ازده�ار عمليات 
الصي�د الجائ�ر للحيوان�ات الربي�ة 
والبحرية، وازدهار عمليات االتجار 
غ�ري امل�رشوع بالحيوان�ات املهددة 
العربي�ة  كالنم�ور  باالنق�راض 

والوش�ق والغزالن، اىل جانب ارتفاع 
عمليات الصي�د والقتل ألنواع نادرة 
من الس�الحف البحرية يف س�واحل 

املحميات.
اليمني�ة  الباخ�رة  قضي�ة  وتع�د 
»صافر« من أخط�ر مهددات البيئة 
البحرية يف اليمن بحس�ب مختصني 
يخش�ون م�ن ت�رسب ه�ذا الخزان 
النفطي العائم بس�بب منع تفريغه 

أو صيانته بسبب الحرب.
الجيولوج�ي  الخب�ري  ويتح�دث 
الدكتور عبدالغني جغمان لش�بكة 
الصحفي�ني الدولي�ني، موضًحا أّنه 
أو  نفط�ي  ت�رسب  ح�دوث  بح�ال 
غ�رق الباخ�رة، فس�تحدث كارث�ة 
بيئي�ة قد تك�ون من أك�رب الكوارث 
البيئي�ة وحوادث الت�رسب النفطي 
يف العال�م، حيث قد تع�د واحدة من 
أكرب خمس كوارث يف العالم بس�بب 
الكمي�ة الكبرية م�ن النفط املخزن 
فيه�ا، ناهيك ع�ن أّن البحر مفتوح 
ودرجة الحرارة فيه عالية والتيارات 

البحرية نشطة.
ويوضح جغمان أنه قام مع منصة 
»حل�م أخ�رض« بعم�ل إحص�اءات 
ملا يمك�ن أن يحصل يف ح�ال وقوع 
ه�ذه الكارث�ة، واتض�ح أّن التلوث 
سيكون كارثًيا وس�يؤدي إىل إلحاق 
ال�رضر بالكائن�ات الحي�ة البحرية 
بدون اس�تثناء، قائاًل: »من األرضار 
التي ستخلقها هذه الكارثة فقدان 

115جزيرة يمني�ة يف البحر األحمر 
وموائله�ا  البيولوجي�ة،  لتنوعه�ا 
فق�دان  ع�ن  ناهي�ك  الطبيعي�ة، 
دخله�م  ملص�در  صي�اد   126,000
كم�ا  الي�دوي،  الصي�د  بمناط�ق 
س�يموت 969 نوًع�ا من األس�ماك 
بفع�ل بقع النفط الخ�ام املترسبة، 
وس�يختفي قراب�ة 969 نوًع�ا من 
الش�عاب، جراء النفط الخام وعدم 
والش�مس  األوكس�جني  وص�ول 
إليها«. ويضي�ف جغمان أّن »هناك 
768 نوًع�ا م�ن الطحال�ب يف املياه 
اإلقليمية اليمنية س�تتعرض للتلف 
و139 نوًع�ا من العوال�ق الحيوانية 
التي تعيش يف املياه ستختنق ببقع 
الزي�ت الخ�ام. كذل�ك ته�ّدد ه�ذه 
الحادث�ة 1,5 ملي�ون طائر مهاجر 
ملنطق�ة  الس�نوي  عبوره�ا  أثن�اء 
ب�اب املن�دب، والت�ي تصن�ف بأنها 
ثاني مم�ر عاملي للطي�ور املهاجرة 

الحوامة«.
الصحف�ي  يق�ول  جهت�ه  م�ن   
العلمي�ة  بالصحاف�ة  املتخص�ص 
عم�ر الحيان�ي يف حديث�ه لش�بكة 
الح�رب  إّن  الدولي�ني  الصحفي�ني 
أّثرت عىل البيئة، مما ش�كل تهديًدا 
حقيقًي�ا للبيئة واالنس�ان والتنوع 
الحيوي، بعدما طال الدمار الغابات 
واألح�راش واألش�جار يف كث�ري من 
املناط�ق اليمنية بفع�ل االحتطاب، 
نظ�رًا النع�دام م�ادة الغ�از املن�زيل 

وارتفاع اسعارها.
اإلع�الم  وس�ائل  اهتم�ام  وح�ول 
بقضاي�ا البيئ�ة يق�ول الحياني إّن 
إغ�الق الكث�ري م�ن وس�ائل اإلعالم 
أّثر يف مس�توى هذا االهتمام، بينما 
رّكزت الوس�ائل اإلعالمّي�ة األخرى 
عىل مسارات الحرب، ومع ذلك كان 
للبيئة حضور ولو يف حده األدنى  يف 

التناول اإلعالمي.
وي�رى الحياني أن الصحفي اليمني 
يحت�اج إىل التأهي�ل والتدري�ب من 
أجل تعزيز قدراته يف تغطية قضايا 
البيئ�ة ملالمس�تها لحياة االنس�ان، 
قب�ل  م�ن  جه�د  إىل  ولحاجته�ا 
الصحف�ي لتثقيف نفس�ه يف علوم 
البيئة ليصبح ق�ادًرا عىل الكتابة يف 

هذا املجال بمهارة عالية.
صحفي�ون  خ�رباء  ويجم�ع 
أّن  البيئ�ة  بقضاي�ا  متخصص�ون 
ملا  البيئي�ني يحتاجون  الصحفي�ني 
ي�ي: تطوي�ر معارفه�م يف قضاي�ا 
يف  التخص�ص  خ�الل  م�ن  البيئ�ة 
املج�ال واملش�اركة يف دورات  ه�ذا 

تأهيلية.
الصحف�ي البيئ�ي مهت�م بقضاي�ا 
الطبيع�ة التي حوله، ول�ذا عليه أن 
يكون مدرًكا لطريقة عرض قضايا 
ومش�اكل البيئ�ة بأس�لوب واضح 
وبس�يط، وأن يؤنس�نها يف طريقة 

عرضها للجمهور.
إط�الع  ع�ىل  الصحف�ي  يبق�ى  أن 
وإحصائي�ات  ببيان�ات  مس�تمر 
املؤسس�ات الحكومي�ة واملجتمعية 
املعني�ة بقضاي�ا البيئ�ة، ومراقب�ة 
بطريق�ة  وعرضه�ا  مدلوالته�ا 

صحفّية هادفة توضح مؤرشاتها.
الصحف�ي  يجي�د  أن  رضورة 
مه�ارات  بالبيئ�ة  املتخص�ص 
صحافة البيانات، واألدوات الرقمية 
م�واده  يف  وتوظيفه�ا  والبرصي�ة 
الصحفّية، ألهمي�ة هذه األدوات يف 
توضيح قضايا البيئة. عىل صحفيي 
دول  يف  يعمل�ون  الذي�ن  البيئ�ة 
تش�هد رصاعات وحروب االهتمام 
بإجراءات الس�المة املهنية لحماية 
أنفس�هم، والحف�اظ ع�ىل س�المة 
مصادره�م أيًض�ا، واالبتع�اد ع�ن 
استغالل قضايا البيئة يف الرصاعات 

السياسية أو العسكرية.

 الجزائر/ متابعة الزوراء:
أرجأت محكمة جزائري�ة محاكمة الصحفي 
بوع�الم غمراس�ة إىل منتصف الش�هر املقبل 
بق�رار من هيئ�ة املحكمة، فيم�ا كانت هيئة 
الدفاع عن الصحفي ق�د قدمت طلباً للتأجيل 
بسبب تسليمه استدعاًء للمحاكمة منذ يومني 
فق�ط، يف القضي�ة الت�ي يالحق فيها بس�بب 
نرشه مق�االت صحفي�ة يف جري�دة »الخرب« 

التي يشتغل فيها.
وقررت محكمة برئ مراد رايس تأجيل جلسة 
املحاكم�ة للصحف�ي املع�روف باس�م حميد 
ياس�ني إىل تاريخ 15 ديس�مرب/ كانون األول 
املقب�ل، بعدم�ا وجه�ت إلي�ه تهم�ة »عرض 
ش�أنها  م�ن  منش�ورات  الجمه�ور  ألنظ�ار 
اإلرضار باملصلحة الوطنية«. ورشح الصحفي 
غمراس�ة تفاصي�ل القضي�ة، وأك�د أن األمر 
يتعل�ق بمقالني عن التس�يري األمن�ي للحراك 
والناش�طني املعارضني للس�لطة، نرشهما يف 

صحيفة »الخرب« عام 2019.
وج�رى التحقي�ق االبتدائي م�ع الصحفي يف 

مكاتب الدرك الوطني يف العاصمة الجزائرية، 
بش�هر أكتوبر/ترشي�ن األول 2019، وترَك�ز 
عىل مص�در الخرب، بناًء عىل طلب من النيابة. 
وق�ال الصحف�ي: »يف نهاي�ة التحقيق، حجز 
ال�درك الوح�دة املركزي�ة لجهاز اإلع�الم اآليل 
الذي اشتغل عليه ملدة 21 يوماً، فيما تم حجز 
هاتف�ي النق�ال ملدة 4 أيام. خض�ع الجهازان 
لخ�ربة يف إطار اإلج�رام اإللكرتون�ي، ومنعت 
من فتح حس�ابي ب� »فيس�بوك« خالل هذه 
الف�رتة، وتعرض بري�دي اإللكرتوني لتفتيش 
دقيق«، مش�رياً إىل أن »البحث انصّب عىل آثار 
املصادر التي بنيت عىل أساس�ها املقالني، فلم 
يجدوا شيئاً، ولم يكن لهم أن يجدوا أي يشء، 
وأخربتهم مس�بقاً أنهم لن يجدوا ما يبحثون 
عنه، بعد انتهاء الخربة الس�ربيانية، أمضيت 
عىل مح�رض يف الدرك يتضمن بأن األبحاث لم 

تتوصل ليء يفيدهم«.
وأوض�ح الصحفي غمراس�ة أن�ه كان يعتقد 
الدس�تور  أّن  خاص�ة  أغلق�ت،  القضي�ة  أن 
الجزائ�ري يمن�ع مالحقة الصحفيني بس�بب 

مق�االت صحفية، لك�ن »بعد أكث�ر من عام، 
استدعاني قايض التحقيق بمحكمة برئ مراد 
راي�س واس�تجوبني ح�ول القضي�ة، ووجه 
إيلّ تهم�ة عرض ألنظار الجمهور منش�ورات 
من ش�أنها االرضار باملصلح�ة الوطنية، حث 
أبلغن�ي القايض أنه يوجد يف  حالة إفراج حتى 

اس�تدعائه مرة اخ�رى، قبل أن أي�ام تلبيغي 
رس�ميا بق�رار حفظ القضي�ة، لك�ن النيابة 
العام�ة ق�ررت الطع�ن يف القرار واس�تأنفت 
القضية مج�ددا، ووافقت غرف�ة االتهام عىل 
ذلك، حيث تم اس�تدعائي إىل املحاكمة قبل أن 

يتقرر تأجيلها إىل منتصف الشهر املقبل«.
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هل يصبح قانون تنظيم اخلدمات الرقمية األوروبي مرجعا لتنظيم عمل وسائل التواصل االجتماعي؟

توجيه تهميت »اإلرهاب والتحريض على 
العصيان« إىل صحفي أمريكي موقوف يف ميامنار

جتديد حبس صحفيني مصريني بزعم 
»نشر أخبار كاذبة«

ما حيتاجه الصحفيون لتغطية تأثري احلرب على البيئة يف اليمن 

تأجيل حماكمة الصحفي اجلزائري بوعالم غمراسة بسبب مقاالت

بروكسل / متابعة الزوراء: أشادت 
مرّسبة وثائق فيس�بوك فرانسيس 
هوغ�ن يف بروكس�ل ب�”اإلمكانات 
األوروب�ي  للم�رشوع  الضخم�ة” 
لتنظي�م عم�ل ال�رشكات الرقمي�ة 
العمالق�ة، واعت�ربت أن�ه يمكن أن 

يشكل “مرجعا” للواليات املتحدة.
وك�ّررت أم�ام الن�واب األوروبي�ني 
الس�ابق  لرئيس�ها  اّتهامه�ا 
باألطف�ال  األذى  ب�”إلح�اق 
وتقويض  االنقس�امات  وبتأجي�ج 

الديمقراطيات”.
وقالت املوظفة السابقة يف الرشكة 
األمريكي�ة العمالق�ة الت�ي غ�رّيت 
“عندم�ا  إن�ه  “ميت�ا”  إىل  اس�مها 
تتع�ارض األنش�طة التجاري�ة مع 
مصال�ح املجتم�ع ب�أرسه، يتعني 
عىل الديمقراطي�ات أن تتدخل وأن 
تسن قوانني جديدة. أرحب بتعامل 
االتح�اد األوروب�ي م�ع ه�ذا األمر 

بجدية كبرية”.
واعتربت أن قانون تنظيم الخدمات 
الرقمي�ة املط�روح أم�ام الربمل�ان 
األوروبي يختزن “إمكانات ضخمة” 

ويمكن أن يصبح “مرجعا”.
وش�ددت ع�ىل أنه “يمك�ن أن يلهم 
دوال أخ�رى” بم�ا فيه�ا الوالي�ات 

املتحدة، مؤك�دة أن “القانون يجب 
أن يك�ون قوي�ا وأن يطبق بش�كل 

صارم”.
وانتق�دت الضواب�ط الذاتية التي ال 
تزال تعترب إىل اآلن معيارا، واعتربت 

أن “فيس�بوك ال يمكنها أن تواصل 
لع�ب دور الق�ايض وهيئة املحلفني 

واملدعي العام والشاهد”.
وطالبت فيس�بوك ب�”الش�فافية” 
يف البيان�ات، وش�ددت عىل رضورة 

التص�دي ل�”التالع�ب باالنتخابات 
واإلرضار  اإلعالم�ي  والتضلي�ل 

بالصحة الذهنية للمراهقني”.
املحتوي�ات  أن  كذل�ك  واعت�ربت 
الت�ي تبثه�ا وس�ائل اإلع�الم يجب 

تطبي�ق  نط�اق  م�ن  تس�تثنى  أال 
الترشيع.

فرانسيس هوغن رشكة فيسبوك ال 
يمكنها أن تواصل لعب دور القايض 
الع�ام  املحلف�ني واملدع�ي  وهيئ�ة 
والش�اهد فرانسيس هوغن: رشكة 
تواص�ل  أن  يمكنه�ا  ال  فيس�بوك 
لع�ب دور الق�ايض وهيئة املحلفني 

واملدعي العام والشاهد.
ويرمي قانون الخدمات الرقمية إىل 
حظر لجوء املنصات إىل خوارزميات 
تروج ملعلومات خاطئة ولخطابات 
خط�رة، وإجبار الك�ربى منها عىل 

تخصيص وسائل ملراقبة املحتوى.
رضورة  ع�ىل  هوغ�ن  وش�ددت 
التح�رك ف�ورا، وهي س�بق أن أدلت 
بإفادتها أم�ام الربملانيني األمريكيني 
لن�دن  وزارت  والربيطاني�ني، 

ولشبونة.
وكانت املوظفة الس�ابقة يف الرشكة 
األمريكي�ة العمالق�ة التقت املفّوض 
األوروب�ي للس�وق الداخلي�ة تيريي 
إع�داد  يف  ش�ارك  ال�ذي  بروت�ون، 
مرشوعي القان�ون اللذين عرضا يف 

ديسمرب 2020.
وإث�ر لقائ�ه هوغ�ن ق�ال املفّوض 
ال�ذي  التأث�ري  “ش�هدنا  الفرن�ي 

يمك�ن أن تحدثه املنصات الكربى يف 
ديمقراطياتنا ومجتمعاتنا”، مؤكدا 
أن االتح�اد األوروب�ي مصم�م ع�ىل 
تنظي�م قطاع “ال يزال أش�به بغرب 

أقىص )أمريكي( رقمي”.
“م�ا  أن  م�ن  املف�وّض  وح�ّذر 
نش�هده من جهود متزاي�دة تبذلها 
مجموع�ات الضغط ل�ن تجدي: لن 
نسمح ملصالح الرشكات بالتدخل يف 
املصالح العام�ة لألوروبيني”، داعيا 
إىل تبن�ي قانون الخدم�ات الرقمية 
وقانون األسواق الرقمية يف النصف 
األول من عام 2022، أي يف فرتة تويل 
فرنس�ا الرئاس�ة الدوري�ة لالتحاد 

األوروبي.
وتش�دد الرشكة األمريكية العمالقة 
ع�ىل أنه�ا “س�تخصص أكث�ر من 
خمس�ة ملي�ارات دوالر ه�ذا العام 
املس�تخدمني”،  أم�ن  لحماي�ة 
وس�توظف لهذا الغ�رض “أكثر من 

40 ألف شخص”.
وقالت نائبة رئيس سياسة املحتوى 
يف “ميتا” مونيكا بيكرت “يف األرباع 
الثالثة األخرية قلّصنا بنحو النصف 
كمية رس�ائل الكراهي�ة التي يراها 

الناس عىل فيسبوك”.
ويدعو ن�واب أوروبي�ون عىل غرار 

األملاني�ة آن�ا كافاتس�يني إىل حظر 
اإلعالن�ات املوّجه�ة الت�ي تق�ع يف 
صلب النموذج االقتصادي للرشكات 
التكنولوجي�ة العمالق�ة، علما بأن 
ه�ذا األمر غ�ري م�درج يف املرشوع 

األوروبي لتنظيم القطاع.
واالثنني قال�ت النائب�ة الدنماركية 
كريستل ش�الدموز، مقررة قانون 
الخدمات الرقمية، “لم نتوصل بعد 
إىل موق�ف موح�د”، مش�رية إىل أن 
النقاش�ات الدائرة به�ذا الصدد ُتعّد 

“من األكثر أهمية”.
وحالي�ا تتوىل س�لوفينيا الرئاس�ة 
الدوري�ة لالتح�اد األوروب�ي حتى 
نهاية العام 2021، وهي تسعى إىل 
تبني الحكوم�ات األوروبية موقفا 
موحدا بش�أن مرشوع�ي القانون 
األوروبي�ني يف اجتم�اع مرتقب يف 

الخامس والعرشين من نوفمرب.
ويع�ّول األوروبيون الذين يقودون 
تس�وية  إيج�اد  ع�ىل  املحادث�ات 

بحلول مطلع العام املقبل.
واالثنني تلّقت هوغن يف بروكس�ل 
دع�م  عريض�ة  بموقع�ي  قائم�ة 
 80 م�ن  أكث�ر  تمث�ل  لجهوده�ا 
منظم�ة  وف�ق  ش�خص،  أل�ف 

“ساموفاس” غري الحكومية.
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فاطمة الزهراء الصاحلي
يتن�اول املنج�ز األدب�ي )ق�راءات و رٔوى(

دراس�ات و متابعات لنتاجات أدبية عدة. إذ 
تناولت األديبة منور مال حسون جوانب من 
تل�ك النتاجات يف هذا املنج�ز. فنراها  ناقدة 
وهي تسطر رؤاها كش�اعرة وأديبة. ونعلم 
جميع�ا أنه�ا  إحدى أع�الم كرك�وك تربوياً 
وأدبياً،لها بصماتها أيضا يف الس�لك الرتبوي 
كمرشف�ة تربوية. القي التحايا  لش�خصها 
الكريم بادئًة بمقالتي حول منجزها)قراءات 

و رٔوى(.
بدءاً تناولت قصائد الش�اعر الكبري)فضويل 
البغ�دادي( بمقالة  موس�ومة)العرصنة يف 
غزليات الش�اعر فضويل( حي�ث كتبت “ان 
الش�اعر الخالد فضويل البغ�دادي يودع رس 
ايق�اع الزم�ن يف متون القصي�دة النه يقدم 
فيها ايحاءات مٔوثرة و بليغة ولهذا الس�بب 
يمنح لشعره الديمومة و العرصنة” مضيفًة 
انها أحّس�ت “بوقف�ة املندهش�ة واملتأملة 
لهذه القصائد التي تحتضن بعضها البعض 
بتجانس وكأنها س�يمفونية ش�عرية تنبع 

من معجم شعري”. 
وأش�ارت اىل غزليات�ه الصوفي�ة “الصوفية 
الدنيوي�ة”  االغ�راض  ع�ن  االبتع�اد  ه�ي 
وأضافت يف متون مقالتها  قصائَد للش�اعر 
الكبري)فض�ويل البغدادي( م�ع ترجمتها اىل 
اللغة العربية. ثم اختتمت  “سيظل سلطان 
الشعراء فضويل جبالً شعرياً و نخالً محمالً 
العص�ور   ل�كل  دانية…وش�اعراً  بقط�وف 

واالٔزمان “.
وكتبت ع�ن )كركوك مطبوع�ات تاريخي(
)تاري�خ الطباع�ة و الصحاف�ة يف كركوك(

ت�رزي  عط�ا  الكب�ري  والباح�ث  للمفك�ر 
باىش)رحم�ه الل�ه تع�اىل( موضح�ة  رأيها 
النقدي للكتاب وبشكٍل مرموق كشخصها” 
إن ه�ذا الكتاب يعترب دلي�اًل للثقافة واالٔدب 
والرتاث، وانه يهب حياة جديدة يف منشوراتنا 
اثن�اء تلك الحقبة املح�ددة ويمكن عّده من 
اه�م الكت�ب فائ�دًة ودق�ة يف موضوع�ات 

اختصاصه “.
تناولت أديبتنا ديوان İki Şehir اي)مدينتان(

للشاعرة الرائدة نرسين أربيل، وتحدثت عن 
ومض�ات التجديد داخل الدي�وان. فكتبت  ” 
أنتفاضة الروح الش�اعرة وفيضان املشاعر 
التخاط�ري  والح�دس  للقل�ب  الحساس�ة 
اجتمعت يف قصائد الديوان “. عاّمًة نرى أن 

الش�اعرة نرسين أربيل تبث وتكتب االٓلم يف 
يف قصائدها،حيث انها تبدع دائماً يف تعميق 

معاني لوحاتها الشعرية. 
يف مقالتها) من امل�رسح الرتكماني العراقي 
املعارص..الطوفان بني مسخ الهوية وإحياء 
التاريخ( للمخرج املرسحي الراحل )عصمت 
نجاتي الهرمزي(، تقول  “ان الهرمزي اختار 
 شخصياته املرسحية يف مرسحية)طوفان( 
بش�كل تستحثه اىٕل أن يتقمصها)هو( اثناء 
الكتاب�ة”. وتحدث�ت عن عنارص التش�ويق 
والتش�وق عرب الرصاع الصاع�د الذي يجعل 
املرسحية كامل�ة و ناجح�ة.  وأضافت “أن 
املرسحي�ة تتميز بأنه�ا يف معظ�م أهدافها 
ال تتس�م بالتقريرية واملب�ارشة،  وإنما تريد 
أن تب�ث الفكرة بأس�لوب رم�زي من خالل 

إشارات مبثوثة بني املحاور واملتلقي”. 
ويف مقال�ة.. تداعي�ات الي�أس والتفأول يف 
)خواط�ر هائمة(لالٔديب الكبري وحيد الدين 
بهاء الدين)رحمه الله(.. تقول: إن فلس�فة 
االٔديب وحيد الدين بهاء الدين   تكمن يف ياس 
االٕنس�ان من أزاحة س�تار الحي�اة امللفوفة 
بالش�قاء والهن�اء، وامللون�ة بأل�ف ل�ون..

وكش�ف الواقع املوجع ال�ذي أصبح نظاما 
مألوف�ا للبعض، يعزفون ع�ى أوتار انينهم 

 معزوفات تحرق ليلهم باالٓهات”. 
مجموعة ش�عرية  ش�دني عنوانه” قصائد 
صافينازي�ة ومدل�والت املف�ردة”  للش�اعر 

الراحل قحطان الهرمزي. 
تش�ري منورتنا اىل “أن)قصائد صافينازية(

ديوان ش�عرٍصاغ الشاعر فيه قصائد بنبض 
رومان�ي تجتاح�ه تي�ارات م�دارس اديبة 
مختلفة االتجاهات. قصائد تعربعن اسلوبية 
معين�ة و تركيب�ة خاصة،محمل�ة بنفحات 
حاملة، وقد وظف الش�اعر احاسيس�ه لريفد 

بودقة شعره بنفس حداثتي جميل “.
أما يف مقالتها )فتح فضويل باب اللقاء( 

تقول أديبتن�ا:” ان فضويل يف ابياته “ فلكلر 
ياندى آهيمدان/مراديم شمعي يانمازمى” 
)كأنه تنبأ ب�أن احرتاقات األفالك من آهاته 
س�تنري ش�موع آماله يف أن تتوحد املشاعر 
الرقيقة لش�عراء  وأدباء العالم الرتكي،تلك 
املش�اعر التي تفرزه�ا األق�الم الرتكمانية 

أينما كانت”.
ويف )امل�دى الزمكان�ي...يف قصائ�د دي�وان 
خواط�ر قلقة(لالٔدي�ب الراحل عب�د العزيز 
س�مني البيات�ي، تحدثت عن امل�دى الزماني 
واملكان�ي يف قصائده اي االنفتاح الزماني اىل 
اقىص حدوده”ولعل استهالل القصيدة بالغد 
الوردي، داللة س�يمائية ذات الحس التفأويل 
عن�د االٔدي�ب. وأنه تداخ�ل املدي�ني الزماني 
واملكان�ي م�ع اإلحتف�اظ بخصوصي�ة كل 
مدى” واضافت ايضاً ان الش�اعر يحاول بث 

دائرة صورية مٔوسطرة اىل جسد القصيدة.
ويف دراس�ة نقدية شيقة، منحت لها، عنوان 
)آٓلية التعامل مع الحدث قي قصة..س�عاد( 

للدكتور نرصت مردان..
حيث قدم�ت مقالة تمي�زت بصياغة عربت 
عن الفكر املعارص والتجديد الذي تميزت به  

تلك القصة:
 “ان القاص يتعامل مع الشخصية و الحدث 
بآٓلي�ٍة  درامية،يوظ�ف الواق�ع االجتماع�ي 
والعرف الس�ائد يف القري�ة يف بنية الخطاب 
القصيص “وأضافت “ان القاص يتعامل مع 
الواق�ع القائ�م عى بنى رسدي�ة تندمج مع 

تشظيات ذلك الواقع”.
وج�اء يف مقالته�ا النقدي�ة )الش�هيد راويا 
يف)ش�واطئ الدم ...ش�واطئ امللح( للراوي 
الش�هيد )ابراهيم حسن نارص( الذي يعالج 

حيات�ه بل يغطي جس�د الرواية”ألنه يمتلك 
فاعلي�ة ال�دور البط�ويل يف الرواي�ة، ضم�ن 
املح�اور الزمني�ة يف تعاق�ب االح�داث التي 
يش�حنها بعنرص التش�ويق”والذي كان هو 
ب�دور البط�ل املتكلم الس�ارد بأس�م املالزم 

)مراد( . 
مقالة ابهرتني به�ا األديبة)منور(ذلك انني 

مرتجمة اللغتني الرتكية والعربية… 
األدب  يف  عري�ق  تاري�خ  له�ا  والرتجم�ة 
الرتكمان�ي. ون�رى حركة الرتجم�ة أيضا يف 
مجل�ة االخاء)قرداش�لق( الت�ي كان�ت أوىل 
خطواته�ا  منذ ١٩٦٠ وعندم�ا اكملت بحث 
تخرج�ي يف درجة البكالوري�وس يف جامعة 
للعلوم االنس�انية/ الرتبي�ة  كركوك/كلي�ة 
قس�م اللغة الرتكية كتبت بحثاً حول حركة 
بعده�ا  و  الرتكمان�ي.  االدب  يف  الرتجم�ة 
انتقي�ت لبحثي عنوان  )حرك�ة الرتجمة يف 
مجل�ة االخاء( وحصلت ع�ى معلومات هي 
مص�در فخ�ر لنا كش�عب، ألن لدين�ا طاقة 
كب�رية بم�ا فيها، أدباؤن�ا وش�عراؤنا الذين 
ساهموا يف سلك الرتجمة اىل جانب فروعهم 
األدبية األخ�رى… إذ رأيت كثرياً من األعمال 
املرتجم�ة وبإب�داع م�ن اللغ�ة الرتكي�ة اىل 
العربية وبالعكس)قصص،اشعار، حكايات، 

روايات…الخ(.
فاألديبة منور كتبت عن)ابداعية الرتجمة يف 
..والطي�ور ايضاً رحلت( وهي رواية للكاتب 
والروائي الرتكي الشهري )يشار كمال(والتي 
ترجمها الدكتور فاروق فائق كوبرولو”هذه 
الرتجمة التي قطف ثمارها حني وهب املتعة 
الجمالية والنفسية للقارٔي، واعتمد يف الرسد 
الروائي املرتجم عى البني�ة التصويرية كما 
هي، سواء يف التفاصيل الحياتية أو التجربة 
الواقعية للحدث. إذ أعلن املرتجم عن هويته 

واس�تطاع الغلغة يف عمق الرواية ابتداًء من 
 املقاطع والعب�ارات و انته�اًء بالكلمة التي 

تعترب نواة التعبري. 
أم�ا رأيه�ا النق�دي يف)هندس�ة الش�عر يف 
ديوان..بر عمر يتمييور كى(للدكتور محمد 

عمر قازانجى: 
“كش�ف لنا الشاعر اللذة الش�عرية واللحن 
الشاعري وغزا بشعلته الفكرية زوايا الغرف 
املظلم�ة” كتب�ت أديبتنا وبيقني ع�ن اتقان 
الدكتور محمد عمر قازانجي كتابة الش�عر 
بكاف�ة تفاصيل�ه ذل�ك ألن�ه يمتل�ك ناصية 

الشعر. .
وعن قصة )اللوزة الواحدة( لألديب السامق 

الراحل)جليل القيي(.. 
كتبت ان القيي”كان دأيم العناق للكلمات، 
ليض�ع  االب�داع،  عوال�م  يف  عنه�ا  باحث�اً 
أجمله�ا وأبدعها يف فم ش�خصيات قصصه 
ومرسحيات�ه الت�ي كان يعت�رب ش�خوصها 
ورموزه�ا ملجأ لذيذاً يلتج�ٔي اليها يف الزمن 
ال�ردٔي ح�ني كان ين�زل اىل العالم الس�فيل، 

ليسامر عشتار و حبيبها دموزي”.
ويف مقالتها النقدية)لوحة املس�اء الحزين(

وهي قصيدة لالٔديب الراحل قحطان الهرمزي 
الت�ي أهداه�ا اىل گ�ول في�دان الكركوكلية.

فتقول”ضّمن الش�اعر تلك اللوحات بمعاٍن 
عميقة جدا وذات دالالت وإيماءات يش�وبها 
غموض سوس�يولوجي يقف القارئ أمامه 

مندهشاً”.
وعن املجموعة الش�عرية )جنة قوش�الرى( 
أي )طي�ور الجنة(…لالٔدي�ب ف�وزي اك�رم 
ترزى والت�ي تتغنى قصائدها بحب الوطن” 
تضم املجموعة الكثري من املفاهيم املتطورة  
بشكل رسيايل وأخرى بشكل رمزي إيمائي”

وأضافت  )إذا بحثنا يف الحالة السيكولوجية 
لكل ش�اعر نجد املكب�وت يف زاوية من زوايا 
نفس�ه()أما  بالنسبة لش�اعرنا فوزي اكرم 
ت�رزي فهو حب الوطن ال�ذي يكبله بصورة 

مكثفة عى ما يفصح عنه.
 وقد ادى هذا الح�ب اىل ان يقارن بني وطنه 
وب�ني الجن�ة فيتوص�ل اىل ان وطن�ه ه�و 
الجنة بال�وان القزح( ويف ..  قناديل التحدي 
يف)توركمن ايى ادبيات�ي( للكاتب والباحث 

شمس الدين كوزه جي . 
“كان الزم�ن قاسيا..كقس�وة القي�ود ع�ى 
االق�الم العراقية، لكن القل�م الرتكماني نال 
الحصة األوفر من تلك القسوة وغزو التعتيم 
الثقايف”…واضافت “ان ادباءنا وشعراءنا لم 

يخش�وا ما كانت ترتقبه االٔعني املبثوثة هنا 
وهناك”.

أما يف دراس�تها املوس�ومة)تجليات االٔم يف.. 
باملطر احرتق( للشاعر قره وهاب. 

كتبت عن تقدي�س األم ومنحها رمز الحياة 
و ال�والدة يف أس�اطري الش�عر.  وأضافت”أن 
رمزي�ة االٔم يف قصائد الش�اعر هي وس�يلة 
ل�تأكيد )وجوده( يف الحياة”. وبش�واهد من 

قصائد املجموعة .
ويف مقال�ة )حروفية الفنان الراحل حس�ني 
الل�ه: توليف�ة مس�مارية… برصي�ة  عب�د 

معارصة(.
 كتب�ت األديبة  من�ور أن” لغت�ه الفنية التي 
تخاطب العني والقلب معاً، تعرب عن سمات 
هندس�ة  الفن�ان  فيه�ا  أع�اد  وخصائ�ص 
الحروف يف أوضاعها املختلفة”ورغم رحيله 
املفاج�ئ وه�و يف عم�ر الزه�ور، ل�م تجف 

أصباغ فرشاته اليتيمة.
وألن للف�ن املرسحي الرتكماني تاريخ عريق 
يف عالم الفن، ولحض�ور أديبتنا يف العروض 
املرسحي�ة التي َتقدم عى مس�ارح كركوك. 
كان�ت تكت�ب مق�االت نقدي�ة ع�ن النق�د 
املرسح�ي وباللغت�ني الرتكماني�ة والعربية. 
كما وكتب�ت يف منجزها النقدي هذا)قراءات 
ورؤى(مقالة عن تاري�خ املرسح الرتكماني 
ووفق مصادر تاريخية، تحت عنوان)ينابيع 
… املنجز املرسحي الرتكماني( إذ تمنت” ان 

يفتح مرسحنا ذراعيه نحو العاملية”.
وتباغتن�ي يف آخر صفح�ات الكتاب الرصني  
مقتطف�ات مم�ا كتب�ه األدب�اء والنقاد عن 
نتاجاته�ا االٔدبي�ة. حيث س�طروا  نجاحها 
وانجازاته�ا يف مش�وارها األدب�ي عن األدب 

الرتكماني والعربي.
نع�م، إنه�ا األديب�ة الرتكمانية)من�ور م�ال 
مناضلة،ش�اعرة،وأديبة  تربوية،  حس�ون( 
قدي�رة… تعرفت عليها وأن�ا يف الصف االٔول 
من املرحلة االبتدأيية، حيث حرضت الشعبة 
الت�ي ان�ا ادرس فيه�ا وكان�ت زيارته�ا لنا 
كمرشف�ة تربوية عى الدراس�ة الرتكمانية.
رأي�ت يف عينيه�ا كل النج�اح واإلحس�اس 

ألشاعري  واللباقة يف الحديث. 
وهي  قدوتي يف مس�ريتي الدراس�ية البالغة 
١٦ س�نة. قرأت منجزها)قراءات…ورٔوى( 
الذي يحتض�ن عرشين مقالة أدبية ونقدية، 
ن�ال إعجابي فب�ارشت بكتابة ه�ذا املقال. 
وهذا املنج�ز إرث أدبي خالد بجمال مقاالته 

الرصينة.

د. باسل مولود يوسف التكرييت 
وإذ ال أدعي اتباع�ي ملنهج معني فإن مييل 
للمنه�ج الجم�ايل واضح  وعى هذا س�أبدأ 
تحلييل عىس أن يكون مفيًدا، اقول كعادته 
ف�رج ياس�ني قدمه بلغ�ة بالغ�ة اإلختزال 
والتقش�ف، م�ع تم�ام صوره�ا البالغي�ة 
البعي�دة ع�ن الرته�ل، وحبك�ة متناهي�ة 
مرتاصة يف أحداثها ، تتأزم جداً حتى لحظة 
التنوير.ام�ا الخي�ال لدى الكات�ب  يتناغم 
م�ع واقع  بط�ل القصة ، وه�و يبحث عن 
مصريه تاركا تاريخه مطويا بني الس�طور 
وس�ط هذا الس�جل الذي بيمن�ه،  ليأخذنا 
مع�ه اىل حيثي�ات مص�ريه ، تعاطفن�ا مع 
القص�ة ، وش�دنا  بق�وة إليه�ا. لنعرف إىل 
اي يشء س�يؤؤل ذلك املصري عتبة العنوان 
عن�وان  )املصري(وامل�راد بها هن�ا َمْجموع 
ارئ�ة الَّتي  ارئ�ة أو غ�ري الطَّ الَح�واِدث الطَّ
تؤلِّ�ف حي�اة بط�ل القص�ة  والَّت�ي ُتْعترَب 
ناتج�ًة م�ن أَس�باب خاِرج�ة ع�ن إرادته.
نقلنا عنوانه اىل  فضاءات واسعة من الشد 
والتش�ويق لعنارصه األبداعية؛ التي تتجى 
واضح�ة لكات�ب  مثل فرج ياس�ني خاض 
تجرب�ة ال�رسد يف جنس القص�ة القصرية 
ج�داً بمهنية تبهر اي ناق�د وكاتب، ناتجة 
عن خربت�ه املرتاكمة،  قدم عن�وان مبتعداً 
ع�ن الرته�ل اللغ�وي وه�و يخت�زل بقوة  
العمر وصفحاته واحداثه معتمداً التكثيف 
الرسدي للحدث، واالش�تغال عى معطيات 
التأويل باقتضاب ش�ديد، وبوعي متكامل 
جع�ل من عن�وان نصه مدل�والت متحركة 
داخل النص، مثل عنرصاً رئيس�ًا، وتبرشيا 

دقيقا دون اسهاب واطالة.

االستهالل
اما االس�تهالل للقصة والذي قدمه الكاتب 
)كن�ُت تلميذا يف الص�ف الخامس االبتدائي 
، حمل�ُت ذات عرٍص ربيعي كت�اَب التاريخ 
، وذهب�ُت للمطالع�ة خلف س�ور املدينة (

هذا النوع من االس�تهالل يسمى  استهالل 
س�ياقي عمل عى إثارة انتباه القارئ نحو 

جوهر الحكاية ومركز تبئريها الرسدي،
 فض�اًل ع�ن إش�اعة من�اخ الحك�ي من�ذ 
بداية الحكاية ح�دد الزمان واملكان ، وهنا 
اعطي القصة بع�داً حركياً مغري باملتابعة 
والتوغل يف أعماق الرسد، وهنا الكاتب قدم 
الن�ص بصيغة ال�راوي كيّل العلم، وقد ركز 

من خالله عى الشخصية واملتمثلة بطالب 
يف الصف الخامس االبتدائي يسترشف عى 
املس�تقبل  ،املكان خلف سور املدينة وقبل 
غروب الشمس  ،يف الخمسينات من القرن 
املن�رصم وحددعالقت�ه باملكان واألش�ياء 

املحيطة  به لينتهي بالحدث الرسدي.
        قدم الكاتب للحدث  القصيص طريقة 
ع�رض قدم من خاللها األحداث ، وكما ييل 
)وبْيَنا كن�ُت أخطو ببطٍء ش�ديد، أحتضُن 
الكتاب وعيني عى السطور و هذا النسيج 
يتمثل بالرسد و الوصف و الحوار، و الرسد 
هن�ا واضح  كان يس�ري بخطى بطيئة جدا 
احتضن الكتاب وعينه عى س�طوره، كلها 

تمهيدات رسدية، للدخول اىل الحدث  والذي 
مث�ل   طريق�ة تقدي�م الح�دث و ارتب�اط 
األحداث و تتاليها، يتنامى الحدث هنا عند 
س�قوط ُق�رّبٌة ترابّي�ة اللون  ب�ني قدميه ، 
لحظة اش�تغال الكاتب بالوصف الذي قدم 
بدوره السمات الخارجية و الداخلية للزمان 
و امل�كان و الش�خصيات الرمز املس�تخدم 
ه�و  ُقرّبٌة...غري قادرة عى الطريان او انها 
مصاب�ة أو مريضة ، كان  الرسد و الوصف 
رائع�ان لدى الكاتب يف ظاه�ر النص وهما 
أساس�ان مهم�ان من أس�س بناء نس�يج 
ه�ذا الن�ص ، بينم�ا مثل الرسد في�ه أيضا 
ا وكان  الرسد لنصنا هذا محل  أساًس�ا هامًّ
البح�ث وجيز قصري وهو م�ؤرش ايجابي، 
وهذه مه�ارة معروفة للكات�ب وهو يدرك 
ان القص�ة القصرية ج�دا التحتمل اإلطالة 
و التمطي�ط، يقول الكات�ب  ) لكنني حني 
انحنيُت محاوال اإلمساك بها قفزْت مبتعدة 
وهي َتْصفر، ثم رأيتها وهي تفرُد جناحيها 

وتطرُي مسافَة ثالثِة أمتار أو أكثر .
أغلقُت كتابي وجعلت أطارُدها، ولم افطْن 
إىل أنها كانت تخاتلن�ي بالطريان والهبوط 

املتكرر إال بعد مروِر وقٍت طويل(
     وان�ا اتاب�ع ال�رسد هنا و جدت�ه وجيزا 
دقيقا  عالمته الفارقة   متوازنة مثلت جزًءا 
ا من نس�يج القصة، فضال عن ميزته    مهمًّ
الواضحة والجلية ه�ي التكثيف و الرتكيز 
و اإلضم�ار و املفارق�ة، و ذل�ك م�ن خالل 
االعتماد عى فعلية الجملة القصصية.التي 
اس�تخدمها الكاتب�ة مثل )كن�ت ، حملت، 
ذهبت، اخطو، احتضن، انحنيت، اطارد (.

كان الحوار ج�زًءا من الرسد و ليس دخياًل 
علي�ه يف جم�ل النص وكان الرسد  وس�يلًة 

لع�رض الح�دث ال غاي�ًة ل�ه…ان النظ�رة 
املس�تقبلية او املصري كما س�ماها الكاتب 
ب�دأت من  اللحظة الت�ي خرج فيها الراوي 
ان جاز لنا التعبري  من طفولته االعتمادية 
ع�ى والدي�ه إىل العال�م، فواجه�ه بش�كل 
مس�تقل بص�ورة تكش�ف ل�ه ع�ن عجزه 
املبدئي أمام ظ�روف العالم الخارجي حتى 
ين�زع إىل االس�تقالل وه�ذا مااش�ار الي�ه 
النص  وهو عمر )11( س�نة ، وهو مايراه 
علم�اء النفس  أن يف هذا الس�ن املبكر تيدأ 
االضطرابات النفس�ية، ومنها القلق، تنشأ 
نتيج�ة لفش�ل يف نمو األن�ا نم�وًا طبيعًيا، 
وحينه�ا يتعث�ر امل�رء يف حل أزم�ات النمو 
-يف مراحل�ه املبك�رة- بص�ورة إيجابية. إذ 
يرى اس�اتذة عل�م النفس�ية وجًها إلحدى 
صورت�ني، تس�تمران م�ع الف�رد يف جميع 
مراحل حيات�ه، وهما خوف الحياة وخوف 
املس�تقبل ومايضم�ره املس�تقبل. فيتمثل 
خوف الحياة يف القلق من التقدم واالستقالل 
الفردي، بينما يظهر خوف املصري  يف القلق 

من التأخر وفقدان الفردية.
    القفلة

 يف هذه القصة )ُمنذ ذل�ك اليوم وانأ أطارُد 
تل�ك الُقرّبة العن�ود ، محاوالً اإلمس�اك بها 
؛ ولك�ن من دون ج�دوى !( به�ذه النهاية 
انته�ت القص�ة وبرتميزه�ا العايل...ينبأنا 
ب�ان املصري املجهول تنبأت ب�ه منذ نعومة 

اضافري  
كان�ت هذه الخاتمة  ع�ى درجة عالية من 
الّتكثي�ف، و الرّم�ز، و الح�ذف واإلضم�ار 
، اضاف�ت  جمالي�ة داللية ع�ى الّنص ، ملا 
كتنزهته من معنى.� أتت عى نسق بالغي 

اضفى مسحة فنية عى النص.

أمحد رجب شلتوت ) مصر(
    كانت تس�ري ش�اردة وكنت أتبعها، وكان 
الخري�ف يع�ري األش�جار ليف�رش طريقنا 
باألوراق التي انتزعها. وكان شعاع الشمس 
يرتقب منتظرا حدوث فرجة بني س�حابتني 

ليتسلل منها إىل الحديقة.
 أبقي�ت ع�ى مس�افة بينن�ا ك�ي ال تش�عر 
بوج�ودي، ل�م أك�ن محتاجا لتلك املس�افة، 
بدت يف مشيها وكأنها ال ترى، أو لعلها تسري 
وهي نائمة، توقفت حائرا فاتسعت املسافة 
م�ا بيننا  لذا ل�م أتمكن م�ن الحيلولة بينها 
وبني االصط�دام املفاجئ بش�جرة، دفعتها 
الش�جرة بعن�ف فأس�قطتها ع�ى  األرض، 
رأيته�ا تتناث�ر، تح�اول مللمة نفس�ها، تلم 
بعض األجزاء، وينأى البعض، ال تس�تعيده، 

تصبح ثالثة. 
   تنظ�ر ب�أىس إىل جزئيه�ا اآلخري�ن، تقوم 
م�ن بينهما،  مددت لها يدي، س�اعدتها عن 

النه�وض، ونفض�ت عنه�ا ال�رتاب وأوراق 
صف�راء علق�ت بثوبها، انتبهت للفراش�ات 
البيض�اء الصغ�رية التي تمأل فض�اء الثوب 
البنفس�جي، ربما تثقله عى الجسد النحيل 
الرهي�ف، هشش�تها ع�ن الث�وب، فانطف�أ 
البنفس�جي، أصبح داكنا، تابعت الفراشات 
يف  تباع�ا  تط�ري  بأجنحته�ا،  ت�رف  وه�ي 
جماعات، تتجمع فوق األشجار، يتجه رسب 
الفراش�ات نح�و الفرج�ة بني الس�حابتني، 
يدف�ع كل س�حابة يف اتج�اه، حت�ى تصبح 

الفرجة كوة تدخل منها الشمس. 
   تغمرني الش�مس لكن ال أرى يل ظال، رحت 
أبح�ث ع�ن ظيل ب�ني األش�جار ول�م أجده، 
س�ألت نفي بحزن هل أن�ا كائن من زجاج 
يعربه شعاع الش�مس دون عائق فال يخلف 
ظ�ال؟ أم تراني غري موج�ود أصال  فلم أمنع 

رسيان الشعاع؟
   أرى جزئيه�ا ينهضان وكأنهما ينبتان من 
األرض، طفلة وش�ابة كلتاهم�ا ترتدي ثوبا 

بنفس�جيا داكنا،  وأراها ترمقهما بدهش�ة 
ممزوج�ة بالف�رح، صامت�ة تتج�ه إليهما، 
تتجاوزه�ا الش�ابة الجميلة، تعانق ش�عاع 
الش�مس وترقص، تدور حول نفسها بخفة 
ف�ال تثري غبارا، تحاول الطفلة أن تلحق بها، 

تناديها:
_ نوال

ال تس�مع لها، تغضب الطفلة وتزوم، تصدر 
أصوات�ا كأنه�ا زقزق�ات منغم�ة، الص�وت 
يس�تدعى الش�ابة، فتأتي مهرول�ة من بني 

األشجار، تهتف: 
_ نوال

    يرتدد صدى الصوت، تبتسم السيدة:
_ أينا؟

يرتدد الصدى بكثافة تصيبني بدوار، أس�مع 
السيدة تقول:

_ كلنا نوال
    تحتض�ن الطفل�ة وتغن�ى، صوتها مفعم 
ب�األىس،  وهي ت�دور حول نفس�ها، فتهب 

الريح تباعد ما بني األغصان وتزيد من وترية 
سقوط األوراق.

الطفل�ة تمي�ل نح�و الش�ابة، تم�د يديها، 
تسلمها الس�يدة للشابة، تتهيأ الحتضانهما 

معا، لكن الشابة تبتعد،
    ل�م أج�د جواب�ا فراقب�ت الش�عاع، رأيته 
يس�رتيح ع�ى وجوهه�ن التي اس�تضاءت 
تضي�ق،  أحداقه�ن  رأي�ت  جم�اال،  وزادت 
وأوس�طهن ما زالت تدور بالصغرى وتغني، 
تدور يف دائرة ه�ي مركزها، وقدمي الطفلة 
ترسمان محيطها، تظل تغني وتدور وتبتعد 
حت�ى اختفت�ا خلف األش�جار التي فرش�ت 
عريه�ا  ورغ�م  بأوراقه�ا،  الحديق�ة  أرض 
نجح�ت يف حجب الش�عاع، غابت�ا عن عيني 

السيدة فنادت بجزع:
_ نوالاااا

   ج�رت إىل حي�ث اختفت�ا، تعث�رت فزامت 
الريح، فلحقت بها، أمس�كتها قبل أن تقع، 
لكنها ترص عى استعادتهما، تنفلت من بني 

ي�دي، تغوص يف بح�ر من أوراق األش�جار، 
أحاول أن أرفعها، وهي تغوص، يشتد هبوب 
الريح التي كانت تكنس األوراق املتس�اقطة 
باتجاهن�ا،   الحديق�ة، تجرفه�ا  ع�ن أرض 
أغوص معها، يتش�بث كل منا باآلخر، بينما 

سيل األوراق يغطينا.
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ثقافية

هذه املدينة ُالتي ترسُمها
واسعة ٌبال حدوْد

وأ ُفقها تفتحه ابتسامتْك
اللوُن والفرشاة ُوالورْق

أداتهْم
و أنت َإذ تث�ّبُت الضوَء عى مسندِه

وتُ�وغُل العينان يف فضائِه
تبدأ من إصبعَك الشوارُع

لتعقد الجسوُر قراَن ضفّ�تَ�ني
وتفتُح البيوت

نوافذا ً دائمة َاألرْق
األبيُض الرشيُق ُيرسُع الخُ�طى

واألسود القيص عنك ْ
ألقى بأحزانِه

أو ذاَب يف الظالل ْ
من أين يأتي الصخُب الربيء ؟

ونكهة ُاملدارس ِ
َمن أطلَق الفضّ�ي يف رنينِه ؟

ولثغة َالحمائم ِ
و أنت ملّا تمِسِك اللوَن الذي تريْد

جفناك ُيسَدالن
وحارسان ِيرفعاْن

لْوحتَ�ك املعلّ�قة ْ
ِخشْ�َية َأن ينالها التاجُر

أو تمّسها خرائط ُالرماْد ...

اللوحة
ناهض اخلياط

املنجز األدبي ) قراءات و رؤى ( لألديبة منور مال حسون

    

قراءة يف القصة القصرية جدا املوسومة )املصري( للقاص فرج ياسني

سرمدية
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يع�د مواجهة الشاش�ة لفرتات 
طويل�ة من العوامل التي يمكن 
أن تس�بب العديد من املش�اكل 
أن  إال  الع�ن،  إجه�اد  أهمه�ا 
أنماط الحي�اة الحديثة تتطلب 
االستخدام املس�تمر للحاسوب 
الذكية،  واالعتماد عىل الهواتف 
لذلك إليك املسافة األمنة لحماية 

عينيك.
فقد قّدم خ�راء الصحة بعض 
النصائح لإلرش�اد حول كيفية 
الحف�اظ ع�ىل نض�ارة رؤيتنا 
حت�ى أم�ام الشاش�ة، بم�ا يف 
ذلك الحاس�وب والتلفاز وحتى 

الهواتف الذكية.
الحاسوب :

الحاس�وب  يس�تخدم معظمنا 
فاملس�افة  اليوم�ي،  عمل�ه  يف 
املثالي�ة إلبعاد أعينن�ا عنه هي 
51 إىل 101 سم. وسيجد معظم 
األش�خاص أن مس�افة ترتاوح 

مريح�ة  س�م   65 إىل   51 ب�ن 
ولك�ن األم�ر مرتوك ل�ك، طاملا 

أنها ضمن النطاق.
التلفاز:

أما عن الجلوس ق�رب التلفاز، 
حيل�ة  الخ�راء  اق�رتح  فق�د 

بسيطة يجب تذكرها عند إبعاد 
أنفس�نا عنه، وهي أخذ عرضه 
الخاص بك ورضبه يف 1.5 مرة 
والحاص�ل هو املس�افة اآلمنة 

عنه.
عىل سبيل املثال، إذا كان عرض 

32 بوصة، فابحث  التلفزي�ون 
عن مكان مريح عىل بعد حوايل 

48 بوصة.
أم�ا النصيحة األخ�رى املوىص 
به�ا م�ن قب�ل الخ�راء، فهي 
مش�اهدة التلفاز بزاوية عرض 

30 درجة، لك�ن تذكر الجلوس 
بالق�رب من�ه ال يس�بب إجهاد 
العن فحس�ب، بل يؤث�ر أيضاً 

عىل عمق رؤيتك بشكل كبري.
الهواتف الذكية

لقد اعتدنا عىل الهواتف الذكية 
لدرج�ة أننا بالكاد نس�مع من 
يطلب�ون منا إبق�اء أعيننا عىل 
مسافة معينة عند مشاهدتها، 
عىل عك�س أجه�زة الكمبيوتر 

وأجهزة التلفزيون.
مع ذلك، يكم�ن خطر اإلرضار 
برؤيتن�ا فاملس�افة ب�ن أعيننا 
الذكي�ة  هواتفن�ا  وشاش�ات 
مهم�ة، حي�ث يمك�ن أن تؤدي 
املس�افات القص�رية إىل زي�ادة 
الطلب ع�ىل تنس�يق الرؤية ما 
أعيننا، ووفق  بإجهاد  يتس�بب 
الخراء، فإن املس�افة الصحية 
الذكي�ة بعيدة  إلبق�اء هواتفنا 

هي 41 إىل 46 سم.

أثبتت الدراس�ات الحديث�ة أن التذّمر، 
النك�د والعن�اد هم من أبرز األس�باب 
وراء املش�اكل الزوجية التي قد تؤّدي 
إىل الط�اق. يف هذا الس�ياق، نقّدم لك 
بع�ض النصائ�ح للتخلّ�ص م�ن هذه 
الع�ادات الس�يئة وإنق�اذ زواجك من 

اإلنهيار:
- اعلم�ي أن التذّم�ر س�يزيد األم�ور 
إن كن�ت تواجه�ن مش�كلة  س�وءاً: 
معينة مع الرشي�ك، تأّكدي أن تذّمرك 
لن يس�اعد عىل حّل هذه املش�كلة بل 
س�يزيد من األمور تعقي�داً بينك وبن 
الزوج وس�يغرقكما يف دّوامة املشكلة 

أكثر فأكثر.
الح�وار والتفاه�م:  - اعتم�دي لغ�ة 
علي�ِك أن تضبطي أعصابِك وتحافظي 
عىل هدوءك وتترصيف م�ع الزوج بكّل 
تخّط�ي  م�ن  لتتمّكن�ي  دبلوماس�ية 

املحنة التي تمرّان بها.
- كون�ي عىل يقن بأن تذّمرك وعنادك 
س�يدفع الزوج إىل ع�دم اإلصغاء إليك 

وتجاهلِك: كثرة التذّمر والعناد ستبعد 
زوجك عنك وتدفعه إىل إتخاذ القرارات 

بمفرده من دون أن يلجأ إليِك.
- كون�ي متفائل�ة: الرؤي�ة اإليجابية 
لألمور ستس�اعدك ع�ىل التخلّص من 
التذّم�ر وستس�اعدك ع�ىل أن  ع�ادة 
تكوني إنسانة أكثر سعادة يف حياتك.

- تعلّمي ف�ن اإلعتذار: م�ن املهّم جّداً 
أن تعتذري من زوجك بس�بب التذّمر، 
العن�اد والنكد. فهذه العادات الس�يئة 
قد أرهقت زوجك وأّدت حتماً إىل فشل 

عاقتك الزوجية.
أكث�ر:  ومرح�ة  متس�اهلة  كون�ي   -
كّل  من�ِك  يأخ�ذ  الوق�ت  أن  تذّك�ري 
يشء، إاّل الذكراي�ات الجميل�ة. لذل�ك 
ننصح�ك باإلس�تفادة م�ن كّل دقيقة 
وعيش الحياة بملئه�ا مع الزوج لنيل 
الس�عادة وراح�ة الب�ال. فق�د أثبتت 
تجارب�ك الس�ابقة أن التذّم�ر والنكد 
لن يس�اعدكما عىل عيش حياة هنيئة 

وسعيدة.

10واحة
حنو مستقبل افضل...هلا
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نصائح للتخلص من التذمر والعناد يف احلياة الزوجية!
سر االعشاب..؟؟؟حنو مستقبل افضل...هلا

عالجك من األمراض مع
اعشاب املنزلية

كش�فت العدي�د م�ن الدراس�ات أن 
التدريب وح�ده ال يكفي لنمو الكتلة 
العضلية، بل يجب وجود ميكروبيوم 
صح�ي، ألن البكتريي�ا تف�رز م�واد 
تس�اعد عىل نمو الهيكل العضيل بعد 

التمارين.
وتشري الدراس�ات إىل أن امليكروبيوم 
يتكون من تريليون�ات من البكترييا 
وأحي�اء مجهري�ة أخ�رى تعي�ش يف 
الجه�از الهضم�ي لإلنس�ان، وتفرز 
العدي�د منها م�واد رضورية لصحة 
الجس�م، بما فيها لتكوين األنس�جة 

العضلية.
وق�د أجرى علم�اء جامع�ة كنتاكي 
برئاس�ة ج�ون مكارث�ي تجربة عىل 

إذا  لتحدي�د م�ا  املخري�ة،  الف�ران 
كان�ت حالة ميكروبيوم األمعاء تؤثر 
يف ق�درة عضاته�ا ع�ىل التكيف مع 

التمارين.
وكان�ت الفران خال ه�ذه التجربة 
التي استمرت تس�عة أسابيع تجري 
منه�ا  دوالب، حقن�ت مجموع�ة  يف 
بكتريي�ا  تقت�ل  حيوي�ة  بمض�ادات 

األمعاء.
وبع�د انته�اء م�دة التجرب�ة اتضح 
أن عض�ات الف�ران الت�ي لم تحقن 
بمضاد حيوي كانت أكر من الفران 
الت�ي حقنت باملضاد الحيوي، مع أن 

مسافة الجري كانت متساوية.
ووفقاً للباحثن، تؤكد هذه النتيجة، 

أن مليكروبيوم األمع�اء أهمية كبرية 
لصحة الهي�كل العضيل ونموه خال 

التمارين.
ويقول الدكور مكارثي: “إنه اكتشف 
س�ابقاً وجود أنواع م�ن البكترييا يف 
ميكروبي�وم العدائن الدولين، كانت 
توف�ر لهم مص�دراً إضافي�اً للطاقة، 

يساعدهم عىل الجري أرسع”.
ويتضح أن ميكروبيوم األمعاء يفرز 
العضلي�ة،  للبني�ة  رضوري�ة  م�واد 
لكي تتكيف مع التمارين، وتحس�ن 

النتائج الرياضية.
ويخط�ط الباحث�ون، مواصل�ة هذه 
الدراس�ة لتحديد امل�واد التي تفرزها 
البكترييا، ما سيس�مح باستخدامها 

يف عاج األشخاص الذين يعانون من 
فقدان الكتلة العضلية بسبب مرض 

الرسطان أو غريه.
ومع ذلك، يعتر الباحثون هذه النتائج 
أولي�ة، ألنها لم تحدد تأث�ري املضادات 

الحيوي�ة يف نم�و العض�ات، كم�ا ال 
يعرفون ما إذا كانت تنطبق عىل البرش، 
باإلضافة إىل هذا قد تك�ون التدريبات 
نفسها س�بباً يف تغري تركيب ووظيفة 

ميكروبيوم األمعاء.

شرط ضروري لنمو العضالت
دراسات حديثة

تتمي�ز عجين�ة املافن ع�ن باقي 
س�هلة  بأنه�ا  العج�ن  أن�واع 
التحضري، إليِك طريقة تحضريها 

بحشوة الجبن والخضار.  
املقادير

- بياض البيض : 10 حبات
- السبانخ : كوب )مفروم(

- بن�دورة : نصف كوب )مفرومة 
ناعمة(

- الفط�ر : نصف ك�وب )مفروم 
ناعم(

ك�وب  رب�ع  الش�يدر:  جب�ن   -
)مبشور(

- البصل األخ�ر : ملعقة كبرية 
)مفروم ناعم(

ك�وب  نص�ف  -األف�وكادو: 
)مهروس(

- ملح : نصف ملعقة صغرية
- فلف�ل أس�ود : نص�ف ملعق�ة 

صغرية

طريقة التحضري
- سخني الفرن عىل درجة حرارة 
350 مئوي�ة. جه�زي صينية كب 

كيك وادهنيها بالزيت النباتي.
- يف وع�اء كب�ري اخفق�ي بياض 
والبن�دورة  والس�بانخ  البي�ض 
والفطر والجبن والبصل األخر.

- تب�يل املزي�ج باملل�ح والفلف�ل 

األسود.
- وزع�ي املزيج يف صيني�ة الكب 

الكيك املجهزة. 
- أدخ�يل الصينية للف�رن ملدة 25 

دقيقة حتى ينضج البيض.
- ازي�يل حب�ات املاف�ن واتركيها 
لترد ملدة 5 دقائ�ق ثم قدميها إىل 

جانب األفوكادو املهروس.

إن السؤال الذي يطرحه العديد 
من األهايل قبل إطاق أي اس�م 
ع�ىل طفلهم املنتظر هو التايل: 
ال�ذي س�أختاره  ه�ل االس�م 
حظوظ�ه  يف  س�يؤثر  لطف�يل 
املس�تقبلية يف الحياة؟ االجابة 
عىل هذا الس�ؤال الدقيق يف هذا 

املقال.
هل كن�ت تعلمن أن األس�ماء 
تؤثر يف شخصية الفرد وبالتايل 
عىل حظوظ�ه يف الحي�اة أكثر 
أجري�ت  فق�د  تظن�ن؟  مّم�ا 
العدي�د من األبح�اث حول هذا 
املوضوع وتبن أن تأثري االسم 
كبري عىل مستقبل كّل شخص 

مّنا. اكتشفي كيف فيما ييل:
األس�ماء سهلة اللفظ: أشارت 
يف  أجري�ت  حديث�ة  دراس�ات 
نيويورك إىل أن الش�خص الذي 
يحمل اسماً سهل اللفظ يتمتع 
بحظوظ أكر من غريه للوصول 
إىل مراكز أعىل يف مجال العمل. 
كما أّنه إجتماعي ويتقرّب منه 
العدي�د م�ن الزماء إذ يس�هل 
عليهم لف�ظ اس�مه ومناداته 

ملساعدتهم بعمل ما. 

أش�ارت  الغريب�ة:  األس�ماء 
بع�ض الدراس�ات الحديثة إىل 
أن األس�ماء الغريب�ة ال تتمتع 
بحظوظ قوية يف مجال العمل. 
فق�د يس�تبعد رؤس�اء العمل 
توظي�ف أش�خاص يحمل�ون 
توح�ي  ال  غريب�ة،  أس�ماء 

بالجدية واملسؤولية.
األس�ماء املش�رتكة للصبي�ان 
والبنات: إن األش�خاص الذين 
مش�رتكاً  اس�ماً  يحمل�ون 
للصبي�ان والبن�ات يتعرّضون 
للس�خرية أكثر م�ن غريهم يف 
الس�نوات األوىل من املدرس�ة. 

يف  س�لباً  يؤث�ر  ق�د  م�ا  ه�ذا 
شخصيتهم ويجعلهم يفقدون 

الثقة بأنفسهم.
القديمة:  التقليدي�ة  األس�ماء 
إن األس�ماء التقليدية القديمة 
جّداً قد تزعزع ثقة الش�خص 
بنفس�ه باألخ�ص إن تع�رّض 
طفولت�ه.  يف  للس�خرية 
فالش�خص الذي يحمل اس�ماً 
قديماً يوحي لآلخرين بأّنه غري 
متأقل�م مع مجتمع�ه. هذا ما 
قد يؤث�ر يف حظوظه يف حياته 
مث�ل  والخاص�ة  اإلجتماعي�ة 

الزواج وغريها... 

املطبخ ..

كل يوم معلومة

طريقة حتضري مافن اجلنب باخلضار

ما تأثري اسم طفلك على حظه يف احلياة؟

طبيبك يف بيتك

تتهاف�ت الفتي�ات كث�رياً ع�ىل 
ارتداء العدس�ات الاصقة، التي 
باإلضافة الس�تخدامها يف عاج 
وتصحيح الب�رص، فهي عنرص 
اب، حقق�ت أمنيات  جمايل ج�ذَّ
الفتي�ات يف الحص�ول عىل لون 
. وكم�ا  العين�ن املفض�ل له�نَّ
أنَّ للعدس�ات الاصق�ة فوائ�د 
ومزايا عديدة لدى اس�تخدامها 
إال أنَّ له�ا أرضاراً بليغ�ة ع�ىل 
الع�ن إذا لم يت�م االهتمام بكل 
الخاصة  والنصائح  التعليم�ات 
بها. فما هي هذه األرضار، وما 
التي  الخاص�ة  هي اإلرش�ادات 
يجب االلت�زام بها يف حال أردِت 

استعمالها؟
أنَّ العدس�ات م�ادَّة باس�تكيَّة 
شفافة توضع عىل قرنيَّة العن 
مبارشة ألس�باب عدي�دة أولها 
التخلص من النظارة، فلو أردنا 
أن نقارن اس�تعمال العدس�ات 
باستعمال النظارات لوجدنا أنَّ 
العدس�ات تعطي مجاالً أوس�ع 
لإلبصار ورؤي�ة جانبيَّة أفضل، 
كما أنَّها مناسبة جداً للممارسة 
الخارجيَّة  واألنش�طة  الرياضة 

باإلضافة للناحية التجميليَّة.
كما أنَّ هناك نوعاً جديداً ُيسمى 
ب�»عدسات األحام« ُتلبس فقط 
وق�ت النوم، تعمل عىل تصحيح 
النظر وإعادة تش�كيل القرنيَّة، 
ويتم خلعه�ا يف الصباح، وبذلك 
يتم التمت�ع بالرؤي�ة الطبيعيَّة 
خ�ال النهار م�ن دون نظارات 

أو عدسات طبيَّة.
نصائح يجب االلتزام بها:

العدس�ات  ارت�داء  ع�دم   �1
الاصقة يف الجو املغر.

2� يف حال أردت لبس العدسات 
الاصق�ة ووضع املاكياج يجب 
أوالً وضع العدس�ات ث�م البدء 
التجميل،  مستحرات  بوضع 

إزال�ة  يج�ب  اإلزال�ة  وعن�د 
العدسات قبل اس�تخدام مزيل 

املاكياج.
3� يجب ع�دم التعرُّض لحرارة 
عالي�ة عن�د لب�س العدس�ات، 
كما يف اس�تعمال السش�وار أو 
الساونا لتفادي جفاف العن أو 

التصاق العدسة داخل العن.

4� ع�دم لبس العدس�ات وقت 
االستحمام أو السباحة.

لب�س  بات�اً  منع�اً  يمن�ع   �5
العدس�ات أثن�اء الن�وم، حيث 
ترتف�ع نس�بة ح�دوث قرح�ة 
إىل ثماني�ة أضع�اف  الع�ن  يف 

وممك�ن أن ت�ؤدي إىل العم�ى.
6� التأك�د م�ن نظاف�ة اليدين 
صحي�ح  بش�كل  وغس�لهما 
قب�ل وضع أو إزالة العدس�ات، 
باإلضاف�ة للحذر م�ن األظافر 

الطويلة عند وضعها.
7� مراع�اة جمي�ع التعليمات 
املوضح�ة ع�ىل العدس�ة، التي 
تضعه�ا الرشك�ة املصنع�ة أو 
التي نتلقاها من الطبيب والتي 
توض�ح فرتة صاحيته�ا ومدَّة 
استخدامها، فعدم االلتزام بذلك 
يمك�ن أن يؤدي إىل حساس�يَّة 
الع�ن  يف  جف�اف  أو  ش�ديدة 

حسب حالة الفتاة.
مت�ى يتوج�ب إزالة العدس�ات 

من العن مبارشة
� االحمرار.

� اإلفرازات »الدموع«.
� انخفاض مستوى الرؤية.

لطلة ابهى....

7 نصائح عند ارتداء العدسات الالصقة

تعرف على املسافة األمنة حلماية عينيك من الشاشة

إذا كنت تعانن م�ن نزالت الرد، 
اضطراب�ات يف املع�دة، أو طف�ح 
جل�دي وحكة فقد يك�ون العاج 
الش�ايف الرسيع يف مطبخك. وعىل 
الرغم من أّن الكثريين يعترون أّن 
العاج باالعشاب واملواد الغذائية 
هو أحد الطرق العاجية البدائية 
وغ�ري املتط�ّورة، إاّل أّنها صمدت 
لس�نوات عديدة نظ�راً لفاعليتها 
ومس�اهمتها يف شفاء العديد من 
األمراض لذا حاويل الحصول عىل 
إح�دى ه�ذه املكوّن�ات العاجية 

لشفاء أمراضك:
الج�روح  لع�اج  *العس�ل: 
والس�عال  الح�روق،  البس�يطة، 
أو الته�اب الحل�ق! لق�د ح�اول 
الته�اب  آالم  تس�كن  معظمن�ا 
الحلق بإضافة العسل إىل الشاي، 
كما أّنه كان ُيس�تخدم لس�نوات 
عدي�دة لعاج الج�روح. ووجدت 
الع�ام املايض بع�ض البحوث أّن 
العسل يساعد عىل التئام الحروق 
الطفيف�ة إىل معتدل�ة، كما أّكدت 
دراس�ة هولندية مؤّخراً احتواءه 
 defensin-1 ع�ىل بروتن يدع�ى
كمض�اد  يعم�ل  أن  ش�أنه  م�ن 

للجراثيم.
*املل�ح: لعاج احتق�ان الجيوب 
األنفي�ة والته�اب الحل�ق! عن�د 
خل�ط امللح يف امل�اء برتكيز أقوى 

م�ن املي�اه املالح�ة املوج�ودة يف 
ع�ىل  يس�اعد  فإن�ه  أجس�امنا، 
تخليص األنس�جة من الس�وائل 
الزائ�دة. لذلك عندم�ا تعانن من 
الته�اب الحلق س�تتخلصن من 
إنزعاج�ك بمج�رّد الغرغرة باملاء 
املال�ح. وعندما تواجهن احتقان 
الجي�وب األنفي�ة، إغس�يل داخل 

أنفك بمحلول املاء وامللح.
النعن�اع: لع�اج ع�رس  *ش�اي 
الهض�م وآالم املعدة! يعمل الزيت 
النعن�اع ع�ىل  أوراق  املوج�ود يف 
تهدئة عض�ات الجهاز الهضمي 
ما يس�مح بالتخلّص رسيعاً من 
غازات البطن ويخفف بالتايل من 

عرس الهضم.
*دقيق الشوفان: لعاج اإلكزيما، 
حروق الشمس، ومرض الرَشَى! 
م�واد  ع�ىل  الش�وفان  يحت�وي 
بخصائ�ص  نباتي�ة  كيميائي�ة 
مض�ادة لإللتهاب�ات تعم�ل عىل 
الجل�د.  والته�اب  تهدئ�ة حك�ة 
ولإلستفادة من فاعليته، إطحني 
الشوفان ليصبح مسحوقاً ناعماً 
واخلطي كوباً منه يف الخاط مع 
ك�وب من املاء. وبع�د ذلك ضعي 
الخلي�ط ال�ذي حصل�ت علي�ه يف 
ح�وض إس�تحمام م�يلء بامل�اء 
الداف�ئ وانتقع�ي في�ه مل�دة 15 

دقيقة.
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ق�د تنده�ش عندما تتع�رف عما 
يخبيه يوم ميالدك عن شخصيتك 
عن�د التع�رف عيل مع�زي األرقام 
س�وف تج�د األم�ر ممت�ع للغاية 
. يت�م تحديد ي�وم مي�الدك فمثالً 
7/3/ 1969 م يوم امليالد هنا هو 
7 أم�ا األش�خاص الذي�ن يمتلكوا 
يوم ميالد يتك�ون من رقمني مثل 
27  يتم حسابه عىل أنه رقم واحد 
بدم�ج الرقم�ني مع�اً 2 + 7 = 9 . 
ابحث عن يومك أدناه لتحديد ماذا 

يقوم رقمك .
1.األشخاص الذين ولدوا يف تاريخ 

: 28 ،19 ،10 ،1
يتمتعوا بشخصية جرئية وترغب 
يف العم�ل ال�دؤوب ويمكن أن تثق 
فيه�م ولديهم  موهبة الس�يطرة 
منذ الوالدة .كم�ا يمكنهم تكوين 
صداق�ات بس�هولة وذل�ك ألنه�م 
معروف�ني يف املجتم�ع باإلنجازات 
التي يقوموا بها. يكرهوا الكس�ل 
. ويتوخ�و  والرتاخ�ي  والف�وىض 
أي  إتخ�اذ  عن�د  جي�داً  الح�ذر 
ق�رار خصوص�اً الق�رارات املالية  

وشخصية جذابة جسدياً .
يفضل�وا الل�ون األصف�ر، الذهبي 

الش�عور  زي�ادة  يف  يس�اعدهم 
بالراحة.

2. األشخاص الذين ولدوا يف تاريخ 
: 29 ،20 ،11 ،2

يتمتع�وا بش�خصية خيالية وقوة 
عق�ل مختلف�ة ع�ن األخرين مما 
يف  ناجح�ني  أش�خاص  يجعله�م 
املهن النفسية أكثر من املهن التي 
تتطل�ب مجه�ود بدن�ي . يعي�ش 
دائم�اً  ع�ىل خدمة األخري�ن مما 
يجعله ش�خص محبوب بالنسبة 
لهم ويتمتع بروح لطيفة ورحيمة 
. لديك قدرة فطرية لإلس�تماع إىل 
الح�دس الخاص ب�ك وقراءة عقل 

األخرين وتقديم النصائح املناسبة 
لهم  .يفضلوا العيشة بالقرب من 
املحيط�ات،  البح�رات،  األنه�ار، 
عموم�اً أي مكان قري�ب من املاء 

جيد بالنسبة لهم .
يفضل�وا اللون األخ�ر ألنه يزيد 
من القوة الذهنية  وأيضاً يفضلوا 
الل�ون األبي�ض ويتجنب�وا إرتداء 
اللون األسود، األزرق، األرجواني .

3. األشخاص الذين ولدوا يف تاريخ 
: 30 ،3،12،21

يرتب�ط به�ذه الش�خصية العديد 
من الصفات منه�ا القوة والجرأة 
وزيادة الجانب الروحي والطموح 

واملزيد م�ن الحكمة عند التفكر . 
حتى عندما يتعرض�وا للعديد من 
الضغوط والتوتر يحاولوا الترصف 
بحكم�ة ومنط�ق بق�در اإلمكان 
للوص�ول إىل الح�ل  . وه�م أيض�اً 
م�ن محبي اإلنضب�اط يف املواعيد. 
يرغب�وا دائم�اً يف تحس�ني الحالة 

املادية والتعليمية الخاصة بهم .
يفضلوا ألوان األصفر، األرجواني، 
األزرق، الوردي، هذه األلوان جيدة 

بالنسبة لهم .
4. األشخاص الذين ولدوا يف تاريخ 

: 31 ،22 ،13 ،4
تتميز هذه الشخصية بتقلب املزاج 
املس�تمر ما بني الصعود والهبوط 
بإستمرار ألنه يمكن أن يغر رأيه  
بع�د م�رور دقيقة واح�دة  وبذلك 
يمتل�ك ش�خصية غ�ر حاس�مة 
ولكنه يع�رف كيفية الحفاظ عىل 
أرساره . قد يوجد بعض العدوانية 
يف ترصفات�ه  ويعتقد أنه من حقه 
كرس القواعد  ألن لديه ش�خصية 
أناني�ة وغ�ر متس�امحة ولكن�ه 

يرغب دائماً يف العمل مستقالً .
يفضل�وا أل�وان األزرق، الكاك�ي، 

الرمادي . 

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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1675 - غوتفري�د اليبنت�ز يع�رض أول عملية 
تكامل لحس�اب املس�احة تحت منحن�ى الدالة 

ص = د)س(.
1909 - الوالي�ات املتح�دة تب�دأ ببن�اء القاعدة 
البحري�ة العمالقة يف مين�اء برل هاربر يف جزر 

هاواي يف املحيط الهادي.
1918 - انته�اء الح�رب العاملي�ة األوىل بالهدنة 

التي وقعتها أملانيا مع قوات الحلفاء.
1936 - وصول لجنة بيل إىل فلسطني للتحقيق 
يف االضطرابات الحاصلة بني اليهود والعرب بعد 

إندالع ثورة فلسطني.
1938 - عصمت إينونو يتوىل رئاسة الجمهورية 

الرتكية خلًفا ملصطفى كمال أتاتورك.
1962 - أم�ر دول�ة الكويت الش�يخ عب�د الله 
الس�الم الصباح يصادق عىل الدس�تور، لتكون 
الكوي�ت بذلك أول دولة خليجية لديها دس�تور 

مكتوب.
1978 - مأمون عبد القيوم يتوىل الحكم يف جزر 

املالديف.
1997 - أمطار غزيرة ترب الكويت وتس�بب 

أكثر من 100 حادث مروري.
2004 - رئيس املجلس الترشيعي الفلس�طيني 
روح�ي فت�وح يتوىل رئاس�ة الس�لطة الوطنية 
الفلس�طينية بالنياب�ة بع�د اإلع�الن ع�ن وفاة 

رئيس السلطة يارس عرفات.
2010 - مجلس الن�واب العراقي ينتخب النائب 
أس�امة النجيفي رئيًس�ا ل�ه وذلك بع�د ثمانية 
ش�هور من إج�راء االنتخاب�ات وم�ا تالها من 
خالفات بني الكتل السياسية، ثم انتخب الرئيس 
جالل طالباني رئيًس�ا لفرتة رئاسية ثانية عىل 
الرغم من انسحاب أعضاء القائمة العراقية من 
الجلسة احتجاًجا عىل عدم إلغاء قانون اجتثاث 

البعث قبل التصويت عىل مرشح منصب رئيس 
الجمهورية، وقام الرئيس طالباني بعد انتخابه 
وأدائ�ه اليمني القانوني بتكلي�ف رئيس الوزراء 
املنتهية واليته نوري املالكي بتشكيل الحكومة 

الجديدة.
لنظ�ام  املعارض�ة  الس�ورية  الق�وى   -  2012
الرئي�س بش�ار األس�د تش�كل يف اجتماعها يف 
العاصم�ة القطري�ة الدوحة االئت�الف الوطني 
لقوى الثورة واملعارضة السورية، وتختار أحمد 

معاذ الخطيب رئيًسا له.
2015 - مجل�س ال�ُوزراء الرُتك�ي ُيعي�د تعيني 
د غورمز رئيًسا لِلُش�ؤون الدينيَّة  الش�يخ ُمحمَّ

يف ُتركيا.
2019 - رص�د عبور كوك�ب عطارد بني األرض 
و الش�مس؛ حيث بدا عىل ش�كل نقطة س�وداء 

صغرة متحركة أمام قرص الشمس.

رجل احب فتاة فأراد خطبتها فلما 
ذهب ليس�أل عنها فأجابوه:انها 

سيئة السمعة وغر صالحة.
وع�اد  الرج�ل  فانص�دم 
مكس�ورالقلب ويف طريق�ه وجد 
رجل عجوز فسأله الرجل العجوز 
مابك ياولدي اراك ش�احب الوجه 
مقه�ورا فقال له احببت فتاة وملا 
س�ألت عنها قال�وا انه�ا لم تكن 

صالحة للزواج فق�ال له العجوز 
التح�زن ياولدي س�أعطيك بنتي 
افضل منها ولكن عليك ان تس�أل 
عنها اوال فذهب وسأل عنها ايضا 
فأجابوه انها عاه�رة فاجرة وملا 
عاد اىل العجوز س�أله م�اذا قالوا 

لك عن بنتي..
فق�ال ل�ه لق�د قالو انه�ا عاهرة 
وفاجره فطلب العجوز من الشاب 

ان يأت�ي معه اىل بيت�ه فلما دخل 
الش�اب لبيت العجوز فلم يجد يف 
البيت س�وى زوج�ة العجوز التي 
لم تنجب قط فانصدم الش�اب ملا 
قال�ه الن�اس، عندها ق�ال الرجل 
العج�وز يابن�ي التص�دق اق�وال 
الن�اس فانهم مصاب�ون بمرض 

التشهر باالخرين ....
ان  القص�ة:  ه�ذه  م�ن  الع�ره 

التص�دق كالم الن�اس ان ل�م ت�ر 
بعين�ك فنح�ن نعي�ش بمجتم�ع 

معاق فكريا وثقافيا.

acebook من الفيسبوك

خاطرة..
َِّها َمْن ُحروِف  حبيبي .. أََعِشَق ُحروَف احَلِب ألَن

ِّه َمْن ِدْفِء  اْسِمَك .. أَْعشُق سُكوَن اللَّْيِل ألَن
َهمِسَك .. أَْعَشُق أغاني احْلََب َوأَْعَشَق َصْوَت 

نبضاتك .. أََعِشَق ُجُنوَن احْلَبِّ َوأَْعَشَق ُكلُّ 
حَلَْظاِتَك .. أَْعَشُق تََعاِبيَر الزََّعِل َوالْبسمَة 

يَِّبَة ِبُقلَِّبَك َوأَْعَشَق  ِبشفاِتَك .. أَْعَشُق الطَّ
ُصُدَق إِْحَساِسَك .. أَْعَشُق َغُرورََك َوأَْعَشَق 

ُكلُّ قسواتك .. أََعِشَق تَُراَب أرِْضَك َوأَْعَشُق 
َك َوأَُذوَِّب ِعْشَق  َمشا أَْقَداَمَك .. أَْعَشُق ُكلُّ
أَنَْفاِسَك وابتدي َوانَْتَهي أََنا بذاتك .. ملكاً 

على عرش الكبرياء.

غزل عراقي
اخت����������ار.. الزم  حاي��ر  ثن��ن  ب��ن 
الغي������ه.. وعقل��ي  كلب��ي  اخت��ار  ل��و 
اكس���ره.. كلب��ي  عقل��ي  اخت��ار  واذا 
انس��ان.. يفهم��ه  صع��ب  البي��ه  ان��ي 
افس��ره ماك��در  ه��م  عم��ر  احج��ي  ل��و 
= = = = = = = = = =

اذي����ة  يتحم��ل  احمل��ب  كلت..كل��ب 
العي��������ون  وتس��هر  كالو..تبتل��ي 
قابلي����������ة عن��دي  كلت..للس��عر 
دني����اك وتنس��ه  تهي��م  كالو.ب��ي 
هدي���������ة لعيون��ه  دني��اي  كل��ت 

هل تعلم

اختبارات شخصية

قصة وعربة 

االبداع في الكيمياء

تعرف على مواصفات شخصيتك من تاريخ ميالدك

ال تصدق كل ما يقال

سودوكـــو
وزع األرق�ام م�ن 1 اىل 9 داخ�ل كل مرب�ع م�ن املربعات 
التسعة الصغرة ، ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة 
التس�عة الرأس�ية واألفقية يف املربع الكبر وال تس�تخدم 

الرقم اال مرة واحدة .

كلمات متقاطعة

 ربم�ا تصادف�ون أثن�اء رفع صخرة أو خش�بة تح�ت أرضية 
مبللة هذه املخلوقات الصغرة حينها تس�أل نفسك ملاذا خلق 
الل�ه س�بحانه وتعاىل ه�ذه الكائن�ات الغريبة وم�ا دورها يف 

الطبيعة؟
ه�ذه الكائن�ات تس�مى: oniscidae، أو “woodlice” وه�ي 

القرشيات الوحيدة التي تعيش عىل اليابسة ووظيفتها هي
 إزالة املعادن الثقيلة التي تر اإلنس�ان من الرتبة مثل الزئبق 

والكادميوم والرصاص وهي عنارص ضارة للغاية لإلنسان
)مثال إلق�اء الخالي�ا الكهربائية وبقايا األجه�زة اإللكرتونية 
واملصابيح املوفره للطاقة ( يس�بب تلوث الرتبة واملاء  والغذاء 
باملع�ادن الثقيل�ة املرسطن�ة وه�ذه املخلوق�ات تمتص هذه 

السموم وتساعد يف تنظيف الرتبة وطبقات املياه الجوفية..
انها حكمة رب العاملني يف خلقه فكل يشء خلقه بقدر ولحكمة 

لم يخلق شيئا عبثاً.

أفقي
1سجن كان رمزا للطغيان 
اقتحامه  والظلم كان يوم 
يوم العي�د الوطني تحتفل 

به فرنسا كل عام
 o )معكوس�ة(  2ف�راش 
بمعنى حديث باالنجليزية

3اح�د الوالدين o نابع عن 
الود واملحبة

يف  الرتق�ال  4م�زارع 
فلسطني

5بناء تحتي أس�فل البناء 
األسايس o نصف بلبل

 o نتبع نهجا o 6من أج�ل
سقيا األرض

 o مثن�ى  اش�ارة  7اس�م 
غصن

8أعىل o يف هذا املكان
وال�رشف  اإلب�اء  9مل�ؤه 
)معكوسة( o حرف جازم 

o اليوم السابق
o نبات  10حوار للتس�لية 

يستخرج منه السكر

رأيس
1زخرف�ة اس�المية o تضاري�س بحري�ة 

تحتوي عىل املرجان
2دولة افريقية اسس�ها عبي�د أمركيون 
 o أفريقي�ا  إىل  الع�ودة  أرادو  مح�ررون 

يابسة
3حفظ حق الوالدين واحرتامهما o نصف 

رماد o نضوب وانتهاء
4لغ�ة وضعت م�ن األمم املتح�دة لتكون 

دولية ولكنها فشلت فشال ذريعا
5الخطاط الوزير واضع أسس خط الثلث 

يف الدولة العباسية
6تنتهي حياتها o ثلثا هام

7عن�رص من عن�ارص مياه البح�ر تداوى 
به الجروح o غر ناضج وغر مش�ذب أو 

مهذب
8عن�ده o وص�ف يطلق ع�ىل كل من لديه 

موهبة يمكن تطبيقها يف عمل ما
9كلم�ة أصله�ا ف�اريس تطلق ع�ىل مواد 
التلفزيون أو الجزء غر املرئي من قدرات 

الكمبيوتر
10مادة تفرزها البنكرياس لحرق السكر 

يف الدم o اذا تجاوز اثنني شاع

حدث يف مثل هذا اليوم

أبـــــــراج

مهني�اً: يكون هذا اليوم مناس�باً لتنفي�ذ أي مرشوع، بل 
للتحضر وللقيام ببعض االستش�ارات، والتدقيق يف أعمالك 

وتجّنب ارتكاب األخطاء.
عاطفي�اً: إذا كانت العالق�ة تتطلب منك مجازف�ة أو تضعك أمام 

أخطار معّينة، عليك الحرص الشديد وتجّنب املتاعب.
صحي�اً: تضع نص�ب عيني�ك رضورة متابعة وضع�ك الصحي مع 

طبيبك املختص قبل تفاقم األمور.

مهنياً: يلقي هذا اليوم الضوء عىل قضية قد تستدعيك 
وتجعلك تجّمد بعض العالقات الش�خصية يف س�بيل 

خدمة تؤديها.
عاطفي�اً: يخف الوه�ج العاطفي، لكّنك تحظى بمس�اعدة 

الرشيك أو الزوج يف قضية مهنية.
صحي�اً: يتالعب اآلخ�رون بأعصاب�ك ويثرونك بغي�ة إحراجك 

وإخراجك.

مهنياً: يعدك هذا اليوم باألفراح واألس�فار واملش�اريع 
الحلوة والعالقات املمت�ازة مع أرباب العمل، ما ينعكس 

إيجاباً عىل الوضع املهني.
عاطفياً: تميض مع الحبيب أمسية رومانسية تنسيان خاللها 

كل املشاكل والهموم وتتبادالن أرّق األحاديث وأجمل العبارات.
صحي�اً: تع�رف أن قلة الن�وم تبقي�ك يف حالة من التعب والكس�ل، 

فحاول أن تنام كما يجب.

مهنياً: القمر املكتمل يف برج األس�د يجعلك متحمساً 
لبعض االجتماعات والحفالت واملناسبات، لكن انتبه 

ألقوالك ولطريقة تعاطيك مع اآلخرين.
عاطفياً: ال تس�َع إلقناع الرشي�ك بوجهة نظرك، فقد تكون 
مخطئ�اً وتدفع ثمن أنانيتك، بل حاول البحث عن طريقة أخرى 
مفي�دة وناجحة. صحي�اً: تن�اول الطعام يف وق�ت متأخر ليس 

مستحباً، وقد تكون عواقب غر جيدة.

مهنياً: يسجل هذا اليوم انعطاًفا نحو مرحلة جديدة، 
وق�د يب�ّدل يف صورت�ك ويجعل�ك معرّض�اً النتقاد او 

لبعض املحاسبة واملساءلة.
عاطفي�اً: زواج يخص أحد املقرّبني يش�جعك عىل االرتباط 

برشيك العمر، ويطرأ ما يرفع من املكانة االجتماعية واملادية.
صحي�اً: األرق املتواصل الذي ينتابك س�ببه نفيس بالدرجة األوىل 

واإلرهاق املتواصل الذي تتعرض له.

مهني�اً: ي�وم عمل أفضل من س�ابقه، وتكر الش�عبية 
وت�رز مواهب�ك الخالّق�ة، وي�رز عم�ل فج�أة ويحتل 

األولويات يف مفكرتك املهنية.
عاطفياً: لن تتم عرقلة خطواتك، بل ستس�ر عىل نحو رسيع 

وتصاعدي لتحصد تقدير الرشيك وحبه الزائد لك.
صحياً: يصعب عليك تمالك األعصاب، لكّن املطلوب هو اتخاذ القرار 

الحاسم بعدم الوقوع يف املشكالت والورطات.

مهني�اً: القمر املكتم�ل يزودك إش�عاعاً كبراً وقدرة 
ع�ىل معالج�ة األمور بمه�ارة، وُتق�دم عىل مرشوع 

خالّق وتلقى دعماً كبراً لتنفيذه.
عاطفياً: التخطيط للمش�اريع املس�تقبلية مع الرشيك قد 
ال يج�دي نفع�اً إذا لم يك�ن مقرتن�اً بالنيات الصافي�ة وبالحب 
الص�ادق. صحي�اً: علي�ك أن تمنح نفس�ك بع�ض الراحة، فهي 

رضورية لتتمّكن من تحديد خياراتك املقبلة.

مهني�اً: تب�دو األم�ور كث�رة وضاغطة، وال تس�مح 
ألح�د من الزمالء أن يغ�ّر بك لتترصف بس�لبية تجاه 

اآلخرين.
عاطفي�اً: تواج�ه العالق�ة املتأرجحة ضغوط�اً ومصاعب، 

مارس أقىص جهدك للبقاء قرب الحبيب أطول وقت ممكن.
صحي�اً: ح�ذار املتاع�ب الصحي�ة واح�رص عىل س�المة املنزل 

والعائلة واالبتعاد عن األجواء الضاغطة واملثرة لألعصاب.

مهنياً: يرّكز هذا اليوم عىل قضايا مالية وأعمال فنية 
أو ثقافية أو لها عالقة باألناقة واألزياء واملجوهرات 

وغرها.
عاطفياً: الضغوط من جانب الرشيك، قد ترتك آثاراً س�لبية 
عىل العالقة بينكما، فحاول أن تستعيد املبادرة إذا كنت مهتماً.

صحي�اً: خر مح�زن يقلق راحتك، ما يس�بب لك صداع�اً وتعباً 
نفسياً، لكن األمر لن يطول.

مهنياً: يدّق هذا اليوم جرس اإلنذار، فانتبه وكن حذراً 
جداً، ال تعط ثقة عمياء وال تصّدق بعض األوهام.

عاطفي�اً: عالقة عاطفية مميزة وواع�دة تكون نهايتها 
س�عيدة وترتك أثرها عىل املحيط، وتعي�ش بعدها حياة من 

نوع آخر.
صحي�اً: خفف من تدخالتك يف مش�اكل اآلخرين التي لن تجديك 

نفعاً ولن تزيد وضع الصحي إال تأزماً.

مهنياً: يتحّدث هذا اليوم عن ش�ؤون ماضية وأرسار 
ومهم�ات متكّتمة وعمليات تجّس�س من قبل بعض 

الزمالء الحساد.
عاطفي�اً: ما حلمت به بدأ يتحق�ق، فالرشيك يبدي رغبة يف 

مساعدتك لتكون حاسماً يف قرارت مصرية تواجهك.
صحياً: قد تنفعل بسبب بعض األوضاع الشخصية أو املهنية، ما 

يثر عصبيتك ويشّنجك. 

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنياً: تعالج مسألة رشاكة، وتشعر بتنافر مع أحد 
الزمالء، ل�ذا أدعوك اىل الروّي�ة والتحفظ والتفكر يف 

إيجاد الحلول الناجعة.
عاطفياً: إمنح الرشيك املزي�د من الوقت والتفكر امليّل لكي 
يس�اعدك عىل حل العقد للخروج من املأزق التي ورطت نفس�ك 
فيه. صحياً: تكثر األس�باب التي تصيبك بالوهن الذي تشعر به 

لكنها تختفي أرسع مما تتوقع.
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السهرة  العراقي،  ديانا حداد وحاتم  أحيت 
يف  إكسبو«  »جلسات  من  الثانية  الفنية 

دبي، وسط تفاعل جماهريي كبري.
يف البداية قدمت فرقة سعيد املزيود الحربية 
بمشاركة  املحيل  الرتاث  من  فنية  لوحات 
التي  بالشالت  تغنوا  الذين  الفرقة  أعضاء 
وحفل   2020 إكسبو  بضيوف  بها  رحبوا 
جلسات إكسبو، ليغني بعدها الفنان حاتم 
العراقي »يا طري« برفقة فرقته املوسيقية 
آلة  عىل  العزف  بمصاحبة  و»مهاجر« 
ذات  وترية  آلة  وهي  الهندية«  »سيتار 
ابنه قيص  إيقاعات ساحرة، كما غنى مع 
وغريها  »شعلومه«،  أغنية  وكذلك  مواالً 
تفاعالً  لقيت  التي  الفنية  األعمال  من 

واستحساناً من الحضور.
وغنت حداد مع العراقي أغنية »بني العرص 
التي  الفرح  من  أجواء  وسط  واملغرب« 

نثراها بني الجمهور.
إذ  باألناقة  حداد  ديانا  إطاللة  وتميزت 
املطرز  األبيض  املغربي  القفطان  ارتدت 
بخيوط من اللون الذهبي، لتغني »ساكن« 
التي قدمتها يف بداية مسريتها الفنية يف عام 
1995 وكانت سبب شهرتها، ثم قدمت: إىل 
العشق،  أهل  يا  حارتنا،  تيجي  بسك  هنا، 

صاحبي قررت انسحب، عشق ضميان.
أنغام  عىل  حداد  ديانا  الفنانة  ونثرت 

الفرح  من  أجواء  أغنياتها  موسيقى 
يف  الحارض  الجمهور  بني  والسعادة 
 2020 »إكسبو  معرض  يف  اليوبيل  مرسح 
الجنسيات  مختلف  من  العاملي،  دبي« 
غنائية  حفلة  وقدمت  واألجنبية،  العربية 
من  العديد  تخللها  إكسبو«  يف  »جلسات  يف 
املفاجآت التي تفاعل معها الحضور بشكل 
الفنان  مع  »دويتو«  غناء  بينها  من  كبري 
السهرة  الذي شاركها حفل  العراقي  حاتم 
العرص  »بني  أغنية  معاً  وقدماً  الغنائية، 
والتي  املوسيقية،  الفرقة  برفة  واملغرب«، 

حملت يف بدايتها موال مشرتك بني العراقي 
وحداد.

بهذه  سعادتها  عن  حداد  ديانا  وأعربت 
حدث  يف  به  تشارك  الذي  الكبري  الحفل 
يف  وقالت  واإلمارات،  دبي  من  عاملي 
بجميع  »أرحب  قائلة:  للجمهور  ترحيبها 
زوار معرض اكسبو 2020 دبي، وجودكم 
اليوم معنا يف هذا الحدث العاملي فخر كبري 
دائماً  بيفرحني  ووجودكم  وأضافت:  لنا«، 
الطاقة  هو  ألنه  الشخيص  صعيدي  عىل 

اإليجابية الحقيقة يل«.

األخيرة
للدخول إىل موقع 
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لوحة جتريدية 
لوطن حزين

مطر ساخن

منذ ما يقرب من نصف قرن ، كّنا نقف صباح أول أيام العيد أمام رجل 
نحيف يغطي فروة رأسه بقطعة من القماش األحمر الالمع ، ويزّين 
بصور  مغّطى  صندوقاً  ويحمل   ، الرخيص  الخرز  من  بطوق  رقبته 
مالمح  تبدو  مالمحهم  وعىل   ، املفتولة  العضالت  ذوي  من  األبطال 
الباكر نخرج من  ، ومنذ الصباح  الفائقة  الخارقة والشجاعة  القوة 
بيوتنا بانتظار هذا الرجل املثري ، فإذا ما وَصلنا صوته األجش ، وهو 
يرصخ : ) انظر ياسالم ، شوف هرقل بالتمام ، هذا صندوق العجائب 
، فيه أنواع الغرائب ( نهرع نحوه، ونأخذ باالصطفاف وكل واحد مّنا 
متلهف لرؤية ما يف هذا الصندوق، فإذا ما وصل دوره يف املشاهدة ، 
أو   ، أبطاال يتقاتلون فيما بينهم  الصق عينه عىل فتحة صغرية لري 
حيوانات رشسة تزمجر يف وجوهنا ، أو قردة تنقر عىل الدفوف وهي 
تمارس الرقص ، وما هي إال للحظات حتى يخرج أحدنا من الطابور 
ليفسح املجال آلخر بعد أن يأخذ الرجل نقوده التي ادخرها ملثل هذا 
النحيف  الرجل  النسيان  ابتلع   ، األيام دورتها  دارت  . وبعد ما  اليوم 
بهموم  شيباً  فيها  الرأس  اشتعل  جديدة  مرحلة  وبدأت   ، وصندوقه 
يعود   ) والغرائب  العجائب  ) صندوق  أّن  أحٌد يصدق  يعد  ولم  الدنيا 
ثانية وبطريقة تثري الرعب والخوف قبل أن تثري الدهشة واالستغراب 
، لقد عاد ليس صندوقاً يحمله رجل نحيف يحاول أن ينّظف جيوبنا 
من مبلغ ضئيل من النقود ، بل عاد صندوقا كبريا بحجم الوطن ، ولم 
مع  يذهبون  كان  االعياد  ففي  غريه  وال  هرقل  يهمهم  الصغار  يعد 
امهاتهم لزيارة القبور وسط موجات البكاء والنواح، وتحول هرقل 
إىل مشاهد ومسلسالت حبىل  املفرتسة   الحيوانات  ، ومنظر  الجبار 
من  غريه  دون  العراق  فيه  انفرد  الذي  النوع  من  وهي   ، بالعجائب 
الشجعان  الصناديد  همم  خلقتها  نعمة  فهي   ، والجن  اإلنس  بلدان 
البلد  هذا  خريات  إىل  أضيفت   ، املتألق  املتحرض  العقل  واخرتعها   ،
السعيد ، حيث الثروة النفطية واملعدنية واملائية  ، وتمشياً مع التقدم 
للعالم أجمع مصدر جديدة  والتطور فقد اجتهدنا وثابرنا وأخرجنا 
السياسية  السياحة  خالل  من  الدوالرات  مليارات  علينا  يّدر  للثروة 
املتمثلة بصندوق العجائب والغرائب  . لم يبق لنا إال أن نشحذ الهمم 
، ونكثف الجهود الختيار أفضل وسائل الدعاية واإلعالن التي تنسجم 
مع متطلبات العرص الحديث، وأن نكتب عىل حدودنا وبالخط الكويف 
: ) أهالً وسهالً بكم يف بلد العجائب والغرائب ( وإننا عىل يقني بأّن 
ومرحبني   مهللني  لهم  وسنكون  التصور،  سيفوق  السائحني  توافد 
الصعبة  العملة  من  هائلة  مبالغ  للشعب  وفرنا  قد  نكون  وبذلك   ،

والسهلة نستطيع من خاللها معالجة أزماتنا .
 وداعاً يا أزمات فالخري قادم بإذن الله ، وال حول وال قوة إال بالله .

 إىل اللقاء .
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قدما دويتو جبلسة مواويل وسلطنة طربية

ديانا حداد وحامت العراقي يطربان مجهور 
»جلسات إكسبو2020«

اجتمع أبرز نجوم الوطن العربّي والعالم يف دبي يف العشاء الخريّي الذي أقيم الخميس 
مركز  سفرية  بحضور   Coca Cola Arena يف  الجاري  الثاني/نوفمرب  ترشين   4

رسطان األطفال يف لبنان للسنة الثانية عىل التوايل ريما فقيه صليبي ونحو 900 
يف  املتمثلة  وملهمته   )CCCL( لبنان  يف  األطفال  ملركز رسطان  دعماً  شخص، 

توفري أفضل العالجات من دون مقابل للصغار واملراهقني املصابني بالداء من 
لبنان واملنطقة العربية بمعدل شفاء يبلغ 80 يف املئة.  تخلّل الحفل لوحات 
فنّية وترفيهّية ُمتنوّعة قّدمها نجوم إجتمعوا سوّياً رافعني الصوت لدعم 
املركز وهم محمد رمضان ومساري وبلقيس فتحي وعيل غاتي  أطفال 
 ، عساف  ومحمد  وإليانا  مانوكيان  وغي  النجار  وعصام  قرعة  وميسا 
وقد قّدم الحفل اإلعالمي هشام حّداد. وأشاد رئيس مجلس أمناء مركز 
العشاء  خالل   ألقاها  كلمة  يف  باسيم   سيزار  الدكتور  األطفال  رسطان 
برسالة املركز النبيلة الهادفة إىل إنقاذ حياة األطفال، مشدداً عىل أهميتها 
يف املرحلة الراهنة بالذات يف ظل األزمات الصعبة التي يشهدها لبنان. كما 

أنحاء  كافة  أتوا من  الذين  النجوم  كل  بالشكر  خص 
أطفال  ودعم  مجاناً  بالحفل  للمشاركة  العالم 
املركز. وتجدر اإلشارة إىل أن العشاء الخريي أقيم 

اإلنسانية  للخدمات  العاملية  املدينة  من  بدعم 
و«دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي 

 4259 رقم  ترخيص  دبي«  إمارة  يف 
 Universal Arabic  وبالرشاكة مع

 Platinum recordsو  Music
 Medium رشكة  من  وبدعم 

اإلعالمّية.  لإلستشارات 
الراعية  الجهات  أما 

»تكييف«  فهي 
ومجموعة شويري 
أمانة  ورشكة 

واملباني  للمقاوالت 
 Butterfly و  الحديدية 

Social و »قرية سند« يف دبي 
وانرتوكوت  لإلستثمار  دبي  و 

كافيه دو باريس وغريها.

عـين على العالم

نتفليكس ختترب ميزة تشبه تيك توك تستهدف األطفال

رغم ضجة انفصاله معتصم النهار يواصل تصوير الصدى  

فهرية أفجان والنجم الرتكي بوراك أوزجفيت 
ينفيان خرب انفصاهلما

طليق منة عرفة: بعد االنفصال 
كمية الشماتة ختوف

جنوم من الوطن العربي 
والعامل دعماً ملركز سرطان 

األطفال يف لبنان

انستغرام يختبر اشتراكات شهرية 
للقصص والمحتوى الحصري

يق�ال إن تطبيق رس�ائل الصور 
انس�تغرام يخطط لجلب نموذج 
اش�رتاك ملنش�ئ املحتوى قريًبا، 
حيث سيس�مح نم�وذج تحقيق 
الدخ�ل الجديد ملنش�ئي املحتوى 
حرصي�ة  قص�ص  بتقدي�م 

للمشرتكني وكسب املال.
وتمت إضافة قسم جديد للرشاء 
“اش�رتاكات  التطبي�ق  داخ�ل 
انس�تغرام” إىل متجر التطبيقات 
األمريكي، تم مالحظة التغيريات 
جه�ازي  قب�ل  م�ن  م�رة  ألول 
 Sensor  ، استخبارات تطبيقيني 

.Apptopia و Tower
قيم�ة  تبل�غ  الحظ�وا،  وكم�ا 
أمريكًي�ا  دوالًرا   4.99 االش�رتاك 
إىل  وباإلضاف�ة  نوفم�رب،   1 يف 
ذلك، تم�ت إضاف�ة عملية رشاء 
أخ�رى داخ�ل التطبي�ق بقيم�ة 
0.99 دوالًرا أمريكًي�ا إىل القائمة 
وس�تكون  أي�ام،  بضع�ة  بع�د 
اش�رتاكات انس�تجرام مشابهة 
ل�� Twitter Blue حي�ث س�يتم 
تقديم محت�وى ومقاطع فيديو 
حرصية للمستخدمني. سيحصل 
املس�تخدمون أيًض�ا عىل ش�ارة 

عضوي�ة خاص�ة وس�يتمكنون 
من الوص�ول إىل مقاطع الفيديو 

الحية الحرصية أيًضا.
ويف سلسلة من التغريدات، كشف 
أن  بال�وزي  أليس�اندرو  املرش�د 
النظام األسايس قد يضيف أيًضا 
زر اش�رتاك إىل املل�ف الش�خيص 
ملنش�ئ املحت�وى، وق�ال إن الزر 
س�يظهر بجوار س�عر املنش�ئ، 
وأضاف أن شارة العضو الخاصة 
س�تظهر بجوار اس�م املستخدم 
رس�الة  بإرس�ال  قم�ت  كلم�ا 
قم�ت  أو  املنش�ئ  إىل  مب�ارشة 
بالتعلي�ق ع�ىل منش�وره، ُيقال 
أن هذه الش�ارة تعط�ي األولوية 

للتفاعالت مع املنشئ.
وسيتمكن املبدعون من االحتفاظ 
بعالم�ة تبوي�ب ع�ىل أرباحه�م 
واألعض�اء النش�طني والعضوية 
ستس�مح  الصالحي�ة.  منتهي�ة 
 Facebook ��املنص�ة اململوكة ل
أيًضا للمبدعني بتخصيص اس�م 
االش�رتاك الخاص بهم وس�عره، 
يمك�ن   ، أخ�رى  ناحي�ة  م�ن 
إلغاء االشرتاك يف  للمس�تخدمني 

أي وقت يريدون.

ح�ذرت جوج�ل مس�تخدمي Chrome الذي�ن ال يزال�ون يس�تخدمون 
إص�دارات أقدم من متصفح الويب، فإذا كنت ال تزال تس�تخدم اإلصدار 
M48 م�ن متصفح Chrome أو إصدار أقدم، فلن تتمكن من اس�تخدام 

 .M96 بمجرد طرح الرشكة لإلصدار الثابت من Chrome مزامنة
وبالنس�بة ألولئ�ك الذين ال يعرف�ون ، تخزن ميزة مزامن�ة Chrome يف 
املتصف�ح كلمات املرور واإلش�ارات املرجعية وس�جل البحث وعالمات 
التبوي�ب املفتوحة واإلع�دادات املفضلة عىل خادم الرشكة، وتس�اعدك 
هذه امليزة يف الوصول إىل جميع املعلومات املخزنة عرب األجهزة املختلفة 
باس�تخدام نفس حس�اب جوجل. يس�اعدك أيًضا عىل تسجيل الدخول 

تلقائًيا إىل Gmail و YouTube وخدمات جوجل األخرى.
كيفية تحديث متصفح Chrome عىل جهاز الكمبيوتر الخاص بك

- افتح متصفح Chrome عىل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- اضغ�ط ع�ىل أيقون�ة النق�اط الث�الث يف الزاوي�ة اليمن�ى العلي�ا من 

الشاشة.
 .Chrome انقر فوق تحديث جوجل -

جدير بالذكر أن الرمز سيتحول إىل اللون األخرض إذا تم إصدار التحديث 
قبل أقل من يومني، سيكون الرمز باللون الربتقايل إذا تم إصدار تحديث 
قب�ل حوايل 4 أيام وس�يتحول لون الرمز إىل اللون األحم�ر إذا تم إصدار 

تحديث قبل أسبوع عىل األقل.

قالت رشكة فيسبوك إنها تخطط إلزالة خيارات استهداف اإلعالنات 
التفصيلي�ة “اإلعالن�ات املس�تهدفة” والت�ي تش�ري إىل موضوع�ات 
“حساس�ة” ، مث�ل اإلعالنات القائم�ة عىل التفاعالت م�ع املحتوى 
حول العرق أو الصحة أو املمارس�ات الدينية أو املعتقدات السياسية 

أو التوجه الجنيس. 
وخضعت الرشكة، التي غريت اس�مها مؤخرًا إىل Meta والتي تحقق 
الغالبي�ة العظمى من إيراداتها من خالل اإلعالنات الرقمية ، لتدقيق 
شديد بشأن قدرات وقواعد استهداف اإلعالنات يف السنوات األخرية.

ويف منش�ور مدونة ، قدم فيس بوك أمثلة عىل فئات االستهداف التي 
لم يعد مسموًحا بها عىل منصاته، مثل “التوعية برسطان الرئة” أو 
“اليوم العاملي للس�كري” أو “ثقاف�ة املثليني” أو “األعياد اليهودية” 
أو املعتق�دات السياس�ية والقضايا االجتماعية ، وقال�ت إن التغيري 

سيحدث ابتداء من 19 يناير 2022.
وتعرضت الرشكة النتقادات حول قدرات االستهداف الدقيق ، بما يف 
ذلك االنتهاكات مثل قي�ام املعلنني بالتمييز ضد الفئات الضعيفة أو 
اس�تهدافها. يف عام 2019 ، وافقت عىل إجراء تغيريات عىل منصتها 

اإلعالنية كجزء من تسوية بشأن قضايا التمييز يف السكن.

جوجل تطالب المستخدمين بضرورة 
تحديث متصفح “كروم” اآلن

 فيسبوك يخطط إلزالة اآلالف من 
خيارات اإلعالنات المستهدفة

  

تغريدات

علي الخالدي

نوال الزغبي 

اغنية نقطة انتهى اصال امسها )حننا لبعض(!! 
ــبة  ــنوات !! انعملت ملناس وعمر هاالغنية ٤ س
ــربت ما  ــف تس ــت وكي ــف نزل ــة!!! كي  خاص

بعرف !!!!
 انتشرت االغنية وما حداً قادر يهديها.

كان اهلل بعون القوات االمنية  خلصوها انذار بانذار 
ــة اىل زيارة البابا اىل قمة  ــن القمة الثالثي ) ج (  م
ــرات اىل حماولة  ــة اىل املظاه ــداد اىل االربعيني بغ
اغتيال الكاظمي يرجى دعمهم وشكرهم والتقصروا 

معهم يا قائد القوات املسلحة هؤالء ابناؤكم.
 ويا قائد االحتادية راعي موضوع البديل يرمحكم 

اهلل..

عبدالعزيز، عن عالقتها  اإلعالمية مهرية  تحدثت 
بصديقتها الفنانة العراقية شذى حسون، وخالل 

االحتفال ب� »يوم ميالدها«، فجرت خرب قرب زواج 
صديقتها شذى.

مع  تلفزيونية  مقابلة  خالل  ترصيٍح  يف  مهرية  وقالت 
حسون  شذى  مع  »أرتبط  بالعربي«:  تي  »إي  برنامج 

بيوم  حالياً  ونحتفل  جريان،  أننا  كما  قوية،  بصداقة 
ميالدي، وقريباً سنحتفل بزواجها«.

وانهالت التعليقات عىل مقطع الفيديو، حيث قدم املتابعني، 
التهنئة لهما باملناسبتني السعيدتني.

 تبدأ رشكة نتفليكس هذا األسبوع بطرح 
األطفال،  تستهدف  توك  تيك  تشبه  ميزة 
املشاهدين  لجذب  محاولة  أحدث  وهي 
يف  ومساعدتهم  منصتها  إىل  سًنا  األصغر 

اكتشاف برامجها.
تظهر  التي   ،Kids Clips ميزة  وتعرض 
 ،iOS التشغيل  لنظام  املنصة  تطبيق  عرب 
الرشكة  مكتبة  من  قصرية  فيديو  مقاطع 

الحالية لربامج وأفالم األطفال.
مقاطع  إلضافة  نتفليكس  وتخطط 
الحالية  عروضها  عىل  بناًء  يومًيا  جديدة 
العمالقة  البث  رشكة  وتقوم  واملستقبلية. 
تعرض  أن  يمكن  جديدة  ميزات  بتجربة 
قائمتها،  يف  العناوين  من  املزيد  للعمالء 
وهذه الخطوة هي أيًضا محاولة للوصول 
إىل نوع املشاهدين الذين قد يشاهدون عادًة 

تيك توك أو مقاطع قصرية عرب يوتيوب.
ويعتمد هذا الجهد، الذي أشارت إليه املنصة 

تسمى  سابقة  ميزة  عىل  اختبار،  أنه  عىل 
املقاطع  عىل  الضوء  تسلط   Fast Laughs

الكوميدية.
وتم إطالق Fast Laughs يف وقت سابق من 
بإنشاء  أيًضا  الرشكة  وقامت  العام.  هذا 
تصنيفات لعناوينها األكثر شيوًعا، ويمنح 
ذلك املستخدمني طريقة أخرى للعثور عىل 

العروض التي قد تعجبهم.
واجهة   Kids Clips ميزة  وتستخدم 
 Instagram أو  توك  تيك  ملنصة  مشابهة 
Reels يف محاولة لعرض محتوى مناسب 
مشاهدة  من  األطفال  ويتمكن  لألطفال، 
10 إىل 20 مقطًعا يف املرة الواحدة، وتتشابه 
خالصة  مع   Kids Clips األطفال  خالصة 
مقاطع  عرض  يتم  ولكن   ،Fast Laughs
لتستحوذ   – رأسًيا  وليس   – أفقًيا  الفيديو 

عىل الشاشة بأكملها.
للمقاطع  مماثلة  خالصة  وأطلقت 

لهما  امليزتني  وكلتا  سابًقا  الكوميدية 
املنصة  ملحتوى  الرتويج  هو  مماثل  هدف 
ملا  مشابهة  قصرية  مقاطع  باستخدام 
يشاهده املستخدمون عرب وسائل التواصل 
لواجهة  شاشة  لقطة  وتظهر  االجتماعي، 
إىل  عنوان  إلضافة  اختصاًرا   Kids Clips

قائمة املشاهدة الحًقا.
واستشهدت نتفليكس بتيك توك كمنافس 
ويشري  السابقة.  األرباح  تقارير  يف  رئييس 
جذب  إىل  تهدف  امليزات  هذه  أن  إىل  ذلك 
املزيد  عىل  الرتكيز  خالل  من  املستخدمني 
من املحتوى القصري، ويبدأ طرح امليزة هذا 
األسبوع يف الواليات املتحدة والدول الناطقة 
باإلسبانية يف أمريكا الالتينية، باإلضافة إىل 
أسواق مثل كندا وأسرتاليا وأيرلندا، وأكدت 
الرشكة إطالق امليزة الجديدة بعد اكتشاف 
من  مخفية  برمجية  تعليمات  يف  وجودها 

قبل مطور iOS ستيف مورس.

املاضية،  األيام  يف  أخبار  انترشت 
أفجان  فهرية  بانفصال  تفيد 

وزوجها النجم الرتكي بوراك 
وأصبحت  أوزجفيت، 
التواصل  مواقع  حديث 
ليحسم  االجتماعي، 
الثنائي الرتكي األمر عرب 

الشخصية  حساباتهما 
عىل انستقرام.

وبوراك،  فهرية  من  كل  نفى 
رومانسية  بصورة  طالقهما  خرب 

فهرية  بدأت  إذ  انستغرام،  عرب  وعائلية 
النجم  بزوجها  تجمعها  صورة  ونرشت 
لوجبة  تناولهما  أثناء  يف  وولدها  الرتكي 

»عندما  بكلمات:  عليها  وعلقت  الفطور، 
قلبي..  نصفي  يف  بالفطور  يوم  أبدأ 
حسم  الذي  األمر  وهو  أحبكما«، 
أفجان  فهرية  انفصال  شائعات 

وبوراك أوزيجفيت.
أوزيجفيت  بوراك  أعاد  املقابل   ويف 
نرش الصورة عرب حسابه الشخيص 
شائعات  عىل  منه  مبارش  غري  رد  يف 

االنفصال التي طالته هو وزوجته.
ولم تكتف فهرية بنرش صورتها العائلية 
فقط، وإنما نرشت صورة رومانسية جمعتها 
بزوجها بوراك أوزيجفيت ظهر فيها النجم الرتكي وهو 
يقبلها لتعلق عليها فهرية بكلمات: »لقد حصلت عىل 

قبلة الحظ، أراك الليلة«.

عىل الرغم من انتشار معلومات تفيد 
عن  النهار  معتصم  النجم  بانفصال 
زوجته لني برنجكجي قبل أيام ونرشه 
كأسلوب من  بزوجته  تجمعه  صورة 
بحسب  يبدو  لالنفصال،  األويل  النفي 

هما  ولني  معتصم  أن  خاصة  معلومات 
اليوم يف مرحلة مراجعة ملشكلة حصلت 

يف األسابيع األخرية.
لقراءة مستقبل هذه  البعد حاصل  إن   
وقت  يف  مصريها،  وتقرير  العالقة 

مسلسل  تصوير  فرصة  معتصم  انتهز 
األمور  لتهدأ  دمشق  يف  »الصدى/إيكو« 
بريوت  يف  موجودة  زوجته  فيما  قليالً، 
دراستها  تتابع  وهي  ابنتهما  جانب  إىل 

كاملعتاد.

مهرية عبد العزيز: 
قريباً سنحتفل بزواج 

شذى حسون

طليق  املهدي  محمود  كشف 

الفنانة منة عرفة انزعاجه من 

الرسائل الشامتة منذ أن إعالن 

الفنانة  زوجته  عن  انفصاله 

منة عرفة.

خاصية  وخالل 

ي  ر لستو ا

به  بحسا

قع  بمو

صل  ا لتو ا

عي  جتما ال ا

 ، م ا نستغر إ

محمود  كتب 

لطب  ا » : ي ملهد ا

ع  ر ز

الضمري..  عدا  ما  حاجة  كل 

يف  الشماتة  كمية  لألسف 

واحد  كل  بجد  تخوف  الرسايل 

بيألف ويتخيل عىل مزاجه وناس 

فرحانة وقرايب وأصحاب«.

ملا  فرح  »محدش  وأضاف: 

ويف  دي  بالطريقة  ارتبطنا 

أنا  احساس  عندها  لسة  ناس 

هيتم  رسايلهم  عىل  بشكرهم 

توضيح األسباب الحقيقية«.

ألهل  الله  يف  »ثقة  واختتم: 

مش  فرحتكم  التانية  الطليقة 

هتكمل«.

ومحمود  عرفة  منة  وكانت 

 30 يوم  قرانها  عقدا  املهدي 

املقرر  من  وكان  املايض،  يونيو 

أن يتم زفافها قريًبا ولكن أعلن 

منذ  انفصالهما  خرب  املهدي 

أيام.


