
بغداد/الزوراء:
كشـفت هيئـة النزاهـة االتحاديَّة، امس 
السـبت، عن نتائج تحليل االستبانة التي 
الرشـوة يف  ُمـدركات  لقيـاس  تجريهـا، 
ـة، معلنًة عن  دوائر ُمديريَّـة املرور العامَّ
الدوائـر األكثر تعاطياً للرشـوة بحسـب 
آراء ُمراجعيها الذين شـملتهم االستبانة.

وذكـر بيـان للهيئة، تلقتـه ”الـزوراء“: 
أن“نتائج االسـتبانة التي أجراها الفريق 
املركـزيُّ للهيئـة، والفـرق السـاندة لـه 
والفـرق املُؤلَّـفـة يف ُمديريَّــات ومكاتب 
التحقيـق يف بغداد واملحافظـات، أظهرت 
أنَّ ُمستوى تعاطي الرشوة (إدراك) الذين 
حوا بوجود تعاطي للرشـوة يف عموم  رصَّ
العـراق بلـغ (%12)، فيما بلغ ُمسـتوى 
حـوا  دفـع الرشـوة (قيـاس) الذيـن رصَّ
بقيامهم بدفع الرشـوة بلغ (3,40%)“.
لت  وأضاف أن ”دائرة ُمرور التاجيات سجَّ
أعىل نسـبة تعاطـي للرشـوة (إدراك) يف 

دوائر ُمـرور بغـداد وبلغـت (14,21%)  
َّة بنسـبة (%12,84) ثم  تلتها الحسـينيـ
ا أقلُّ نسـبٍة فقد  الغزاليَّـة (%12,55)، أمَّ
رور الطـوبچي، وبلغت  ـُ لَت يف دائرة م ُسجِّ
ا أعىل نسبة يف دفع الرشوة  (%9,33)، أمَّ
(قيـاس) فتـمَّ تسـجيلها يف دائـرة ُمرور 
تليهـا   ،(5,94%) وبلغـت  الحسـينيَّـة، 
الغزاليَّـة والطوبچـي بنسـبة ( 4,98%) 
و(%4,89) عـىل التـوايل“. وأشـار إىل أن 
لت أعىل نسبة  ”نتائج تحليل االستبانة سجَّ
تعاطي للرشـوة (إدراك) يف املحافظات يف 
دائرة ُمرور نينوى وبنسـبٍة كبريٍة وصلت 
إىل (%39,75) تليهـا دائرة مـرور األنبار 
بنسـبة (%25,40) ثـمَّ البـرصة – املقر 
(%20,40)، يف حـني إنَّ النسـب األقـل يف 
محافظة واسط وبلغت (%1,40) ثمَّ كل 
من النجف وكربالء – املقر و(%1,90) و( 

%3,20) عىل التوايل“.

بغداد/ الزوراء: 
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس السبت، 
حالة الطقس يف البالد لأليام املقبلة ، فيما 
توقعت هطـول أمطـار رعدية بـدءاً من 
االثنني.وذكر بيان للهيئة تلقته ”الزوراء“: 
أن ”الطقـس اليوم األحد سـيكون غائماً 
جزئيـاً ودرجات الحـرارة مقاربـة لليوم 
السـابق يف املنطقة الوسطى، ويف املنطقة 
الشمالية سـيكون غائماً جزئيا ودرجات 
الحـرارة ترتفـع قليـًال ، أمـا يف املنطقـة 
الجنوبية فسـيكون غائماً جزئيا اىل غائم 
ودرجات الحرارة ترتفع قليالً“.وأضاف أن 

”طقس االثنني املقبل يف املنطقة الوسطى 
سيكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات 
مطر متفرقة مسـاء، ودرجـات الحرارة 
مقاربـة لليـوم السـابق، أمـا يف املنطقة 
الشـمالية فسـيكون غائمـاً مـع فرصة 
لتسـاقط زخـات مطـر متفرقـة تكـون 
رعدية أحيانـاً ودرجات الحرارة تنخفض 
قليالً، أما يف املنطقة الجنوبية فسـيكون 
الطقس غائماً مع فرصة لتساقط زخات 
مطر متفرقة مسـاء، ودرجـات الحرارة 

مقاربة لليوم السابق.

بغداد/ الزوراء:
 أعلنـت منظمة ”اوبك“، امس السـبت، 
تسـجيل العـراق اقـل زيـادة يف انتاجه 
بـني تسـع دول رفعـوا  النفطـي مـن 
انتاجهـم النفطي يف شـهر ترشين االول 
املايض.وقالـت املنظمـة يف تقريـر لهـا 
اطلعت عليه ”الزوراء“: إن ”إنتاج الدول 
الـ13 األعضاء يف منظمة أوبك من النفط 
ارتفع بنحو 217 ألف برميل يومًيا خالل 
الشهر املايض، ليصل اىل 27.453 مليون 

برميل يومًيا بدعم زيـادة اإلمدادات من 
تسـعة دول بينهـا العراق“.وأضافت أن 
”الزيادات األكرب جاءت من السعودية إذ 
ارتفع إنتاجها النفطـي بنحو 110 ألف 
برميل يومًيـا، ليصـل إىل 9.750 مليون 
برميـل يومًيا، كمـا زاد انتـاج فنزويال، 
مسـجلة زيـادة قدرهـا 57 الـف برميل 
يومياً ليصل انتاجها اىل 590 الف برميل 

يومياً“.

الزوراء/ خاص:
شهدت االسواق املحلية، خالل االيام 
املاضية، ارتفاعا كبريا بأسعار املواد 
الغذائية السيما مادة الطحني، فيما 
طالب مواطنون الحكومة بالتدخل .

حديـث  يف  املواطنـني  احـد  وقـال 
لـ“الـزوراء“: ان االسـواق املحليـة 
شـهدت ارتفاعـا مفاجئا بأسـعار 
املواد الغذائية السيما الطحني وزيت 
الطعـام والدواجـن، حيـث ارتفـع 
سـعر كيس الطحني 50 غراما من 
28 ألفا اىل 44 الـف دينار.واضاف: 
الفـوري  التدخـل  الحكومـة  عـىل 

للسـيطرة عـىل األسـعار، وإيضاح 
سبب االرتفاع الكبري لكون ذلك يعد 
اسـتهدافا لقوت املواطـن العراقي، 
الكادحة.يف غضون  الطبقة  السيما 
ذلك، قـال اصحاب افـران ومخابز 
يف ترصيـح ملراسـل ”الـزوراء“: ان 
ارتفاع سـعر كيس الطحني سـّبب 
لنـا إحراجا مبـارشا مـع املواطن، 
املواطـن عـىل رشاء  اعتـاد  حيـث 
خمسـة ارغفـة مـن الخبـز بألف 
دينار، وثماني صمونات بألف دينار 

ايضا.

الزوراء/ حسني فالح:
كشـف ائتـالف دولـة القانـون عـن 
طرح االطار التنسـيقي عدة اسـماء 
مرشـحة لرئاسـة الوزراء ولـم يعلن 
عنها بشـكل رسـمي، مؤكـدا امتالك 
االطـار اكثـر مـن ٩٠ مقعـدا ويضم 

اغلـب القوى الشـيعية، وفيما اشـار 
اىل انـه ليسـت لديـه خطـوط حمراء 
تجـاه أي كتلـة فائـزة باالنتخابات، 
مفاوضاتـه  ان  تقـدم  تحالـف  اكـد 
الحقيقية مع الكتل السياسية ستبدأ 
بعد مصادقـة املحكمة االتحادية عىل 

نتائج االنتخابات.وقال املتحدث باسم 
ائتالف دولة القانـون، بهاء نوري، يف 
حديث لـ»الـزوراء»: ان هناك تواصال 
مع جميع الكتل السياسية واللقاءات 
مستمرة سـواء كان من ائتالف دولة 
القانون او االطار التنسـيقي بشـكل 

عام. مؤكدا: ان املفاوضات الحقيقية 
وطرح تسميات لرئاسة الوزراء ومن 
هـي الكتلـة االكرب لحـد اآلن بانتظار 
النتائـج النهائيـة للبـدء بمفاوضات 
حقيقيـة، وهـذا كلـه يتوقـف عـىل 
مصادقة املحكمة االتحادية عىل نتائج 

االنتخابـات وعـىل اسـماء الفائزيـن 
حتى كل كتلة تعرف حجمها وتنطلق 
بالتفاوض.واضـاف: ان ائتالف دولة 
القانون ليست لديه خطوط حمر مع 

أي كتلة سياسية فائزة. 

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
سـقط خمسـة قتىل وعدد من اإلصابات 
يف تظاهرات بالعاصمة السودانية ضمن 
لالنقـالب  رفضـاً  الغضـب»  «مليونيـة 
العسـكري، واحتجاجاً عىل تشكيل قائد 

الجيش عبد الفتاح الربهان مجلس سيادة 
جديداً.وأعلنـت «لجنة أطباء السـودان» 
ارتفاع عدد قتىل التظاهرات يف الخرطوم 
إىل خمسـة، وسـقوط عدد من اإلصابات 
يف مناطق متفرقة بالخرطوم.كما أكدت 

اللجنة عـىل صفحتها فيسـبوك» وقوع 
إصابـات متعـددة ومتفاوتـة الخطورة 
بالرصاص الحـي يف صفوف املتظاهرين 
العاصمـة  مـن  متفرقـة  مناطـق  يف 
الخرطوم، مشـرية إىل صعوبات بالغة يف 

إيصال الجرحى إىل املستشفيات.وأطلقت 
الرشطة السـودانية الغاز املسيل للدموع 
يف منطقة شـارع الستني يف الخرطوم، يف 
وقـت وردت فيه أنباء أخـرى عن إطالق 
الغاز املسـيل للدموع يف نقاط أساسـية 

للتظاهرات بمدينة أم درمان والخرطوم 
بحري، وتدور حاليا عمليات كر وفر بني 
الرشطة واملشـاركني يف مليونية الغضب 

الستعادة الحكم املدني يف السودان.
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الزوراء / يوسف سلمـان:
مع اعـالن مفوضية االنتخابات إرسـالها نتائج الطعون 
ومرفقاتهـا واالجابـات الخاصـة بالطعـون للمحطـات 
املطعـون بها، والتي جـرت عمليات العـد والفرز اليدوي 
لها، اىل الهيئة القضائية للبت بها، اكدت القوى السياسية 
املعرتضـة تبنيهـا عدة خيـارات يف حال عدم االسـتجابة 
للمطالب الشـعبية املطروحة من قبل جموع املتظاهرين 
املحتجني رفضا لنتائج االنتخابات .وقال املتحدث باسـم 

املكتب السـيايس لحركـة الصادقون، محمـود الربيعي، 
لـ“الـزوراء“: ان ”مواقـف القـوى السياسـية لـن تتأثر 
بأيـة ضغـوط تمـارس عليهـا من اجـل القبـول بنتائج 
االنتخابات“، مشـريا اىل ان ” خيار االنسحاب من العملية 
السياسـية ومقاطعتها هو احدى الخيارات او الذهاب اىل 
املعارضة ”.واضاف ان ”هناك عدة خيارات مطروحة لدى 

القوى املعرتضة يف حال عدم تلبية املطالب الشعبية ”.

كابل/ متابعة الزوراء:
بعـد هـدوء نسـبي ورغـم إعـالن حركة 
طالبـان سـيطرتها عـىل العاصمـة كابل 
أمنيـاً، انفجـرت قنبلـة يف حافلة صغرية 
امس السـبت، يف شـارع تجـاري مزدحم 
بأحـد أحيـاء العاصمـة، والـذي يقطنـه 
بشـكل رئييس أفـراد مـن أقليـة الهزارة 
األفغانية.وأفاد مسؤول يف طالبان لوكالة 

”رويرتز“، بأن االنفجار أسـفر عن مقتل 
6 أشـخاص عىل األقل وإصابـة 7 آخرين 
بجروح.وأضاف أن االنفجار وقع بالقرب 
من نقطة تفتيش تابعة لطالبان، مشـرياً 
إىل أنه سمع إطالق نار عىل الفور بعد ذلك.

يأتـي االنفجار بعـد يوم مـن مقتل ثالثة 
أشخاص عىل األقل وإصابة 15 يف انفجار 

قنبلة بمسجد ننجرهار.
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بغداد/ الزوراء:
حـدود  عنـد  املهاجريـن  أزمـة  تظـل 
بيالروس مـع بولندا يف طـور التصاعد 
املسـتمر، حيث ال يزال آالف األشخاص 
الراغبـني يف دخـول االتحـاد األوروبـي 
عالقني يف الهواء الطلق وسـط األجواء 
الباردة، وفيما اليزال نحو ألفي مهاجر 
ال يزالون عالقني يف مخيم عشوائي أقيم 
عنـد حدود بيالروس مـع بولندا ، قالت 
الرشطة البولندية، إنها عثرت عىل جثة 
شاب سوري يف غابة قريبة من الحدود 
مع بيالروسـيا، ليصبـح أحدث ضحية 
ألزمـة الالجئني عـىل الحـدود الرشقية 

لالتحاد األوروبي.
العراقيـة  الخارجيـة  وزارة  وأعلنـت 
سحب رخصة عمل القنصل البيالرويس 
يف بغـداد، بالتزامـن مـع تفاقـم أزمة 
املهاجريـن عىل الحدود بني بيالروسـيا 
وبولندا.ونقلت وقال املتحدث الرسـمي 
للـوزارة، أحمـد الصحـاف: إن ”وزارة 
مؤقتـا  سـحبت  العراقيـة  الخارجيـة 
البيـالرويس  القنصـل  عمـل  رخصـة 
الفخري يف بغداد“.وأضاف الصحاف أن 
”هذه الخطوة تأتـي لحماية املواطنني 
العراقيـني من شـبكات تهريـب البرش 
عـرب روسـيا البيضـاء وبولندا“.وقـال 

الصحاف : إن ”وزارة الخارجية بادرت 
إىل تعليـق الـرباءة القنصليـة للقنصل 
الفخـري البيـالرويس بشـكل مؤقـت، 

وكذلـك أيضـا إيقـاف عمـل القنصـل 
الفخـري العراقـي يف بيالروسـيا وذلك 
للحـد مـن منـح سـمات الدخـول إىل 

بيـالروس“. الفتـا إىل أن ”العراق أوقف 
رحـالت الطـريان املبـارش بـني العراق 
وروسيا البيضاء“.وأشار الصحاف إىل: 

أن سـفارة العراق يف موسـكو ووارسو 
تنسـقان جهود العراق لعـودة طوعية 
للعالقـني عىل الحـدود بني بيالروسـيا 
وبولندا.وعلّق العراق ”حتى إشعار آخر“ 
منذ الخامـس من أغسـطس الرحالت 
بني بغداد ومينسـك، باستثناء تلك التي 
أعّدت إلعادة املهاجرين. وأفادت وكالة 
”بيلتـا“ البيالروسـية الرسـمية، امس 
السـبت، بأن نحو 60 مهاجرا ال يزالون 
يتواجـدون يف الرشيط الحـدودي، بعد 
أن اجتـازوا حدود بيـالروس عند معرب 
”بروزغي“، وقضوا الليل أمام السـياج 
الحـدودي املقـام يف األرايض البولندية، 
قرب معرب ”كوزنيتسا“.ووفقا للوكالة، 
يهتف املهاجرون الذين جاؤوا غالبا من 
العراق: ”أملانيـا! أملانيا!“، وقال أحدهم 
حـاول  البولنـدي  الحـدود  حـرس  إن 
طردهم من أرايض البـالد بالقوة.وقال 
متحدث باسم حرس الحدود البيالرويس 
للصحفيـني أن نحـو ألفـي مهاجـر ال 
يزالون عالقني يف مخيم عشـوائي أقيم 
عند حدود بيالروس مع بولندا، مشـددا 
عـىل أنهـم جميعـا يرغبـون يف دخول 
االتحـاد األوروبـي، وال يـزال الوضع يف 

املخيم معقدا.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@

µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@Úib‘„@Â«@äáóm@Úflb«@ÚÓébÓé@ÚÓflÏÌ

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/ الزوراء:
مقابل  األمريكي  الدوالر  رصف  أسعار  ارتفعت 
الدينار العراقي، امس السبت، يف البورصة الرئيسية 
الكفاح  إن بورصة  بغداد.وقال مصدر  بالعاصمة 
والحارثية املركزية يف بغداد، سجلت صباح امس 
١٤٨٣٠٠ دينار عراقي مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي.
وأشار املصدر إىل أن اسعار البيع والرشاء استقرت 
يف محال الصريفة باالٔسواق املحلية يف بغداد، حيث 
لكل ١٠٠  دينارا عراقيا  البيع ١٤٨٧٥٠  بلغ سعر 
دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء ١٤٧٧٥٠ 

دينارا عراقيا لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

@ä¸Îá€a@äb»édi@—Ó–†@ b–mäa
ÚÓèÓˆã€a@ÚñäÏj€a@¿

@äÎãæa@ãˆaÎÜ@Â«@—ìÿm@ÚÁaç‰€a
ÒÏíã‹€@bÓ†b»m@ãr◊˛a

µ‰q¸a@Âfl@�aıái@ÚÌá«ä@äb�flc@ZıaÏ„˛a

@¿@ÒÜbÌå@›”c@›vèÌ@÷aã»€a@ZŸiÎc
Ôöbæa@ãËì€a@Ô�–‰€a@Èubn„g

@wˆbn„@Û‹«@Úö6»æa@ÙÏ‘€a@Z@@@@@@@@Ä€@ÊÏ”Übó€a@Ú◊ãy
@paäbÓÇ@Òá«@ëäám@pbibÉn„¸a

@äbv–„bi@13@ÚibñaÎ@›n‘fl@NNÊbnè„bÃœc
@›ib◊@¿@ÒäbÓé

ÒÜá0a@ÚÓ‡ÿ€aÎ@ÚÌÜÏ”Ï€a@Ú”b�j€a@÷˝†g@á«Ïfl@Â«@—ìÿ€a

·ÿzn€a@Âfl@aáÌçfl@·Ëz‰∏@ÈÓfláÉnèæ@ÒáÌáu@ÒçÓfl@Åã�Ì@ClfèmaÎDÒ7Ç¸a

4@ô

 @paÜbËí@…fl@›flb»n€a@ÚÓ€e@|öÏm@·Ó‹»n€a
xäb©a@Âfl@µÓ”aã»€a@Új‹�€a

@ëãy@¿@Úèflb©a@Ú‘�‰æa@áˆb”@ÒbœÎ
@7é@tÜby@ãqg@ÜÎá®a

بغداد/ الزوراء: 
والبحـث  العـايل  التعليـم  وزارة  أصـدرت 
العلمي، امس السـبت، توضيحاً بشأن آلية 
التعامل مع الشـهادات التي يحصل عليها 
املتحـدث  الخارج.وقـال  مـن  العراقيـون 
باسـم الوزارة، حيـدر العبودي، يف ترصيح 
صحفـي: إن «موقف الـوزارة تم تضمينه 
بكتـاب رسـمي صدر مـن دائـرة البعثات 
وتضمن إجراءات ومعايـري علمية محددة 
ومنها اعتماد معيار أن يكون لكل خمسـة 
طلبـة تدرييس»، مؤكـدا أن «وزارة التعليم 

العـايل والبحـث العلمـي تراعـي أن تكون 
الجامعـات الخارجيـة التـي يتعامل معها 
الطلبـة العراقيـون عـىل درجـة عالية من 
السـمعة االكاديمية».وأشـار إىل أن «وزير 
التعليـم العـايل تواصل مـع وزيـر التعليم 
اللبناني واتفقا عىل التعاون العلمي، عىل أن 
يرتجم التعاون وفق منطلقات من ضمنها 
السـمعة االكاديمية للجامعات»، موضحا 
أن «التنافس العاملي بني الجامعات يعد من 

ابرز املؤرشات لتقييم املؤسسات».

بغداد/ الزوراء: 
نعـت خلية اإلعالم األمني، امس السـبت، 
وفـاة قائد املنطقـة الخامسـة يف حرس 
تلقتـه  للخليـة  بيـان  الحدود.وذكـر 
«الـزوراء»: أنـه «ببالـغ الحـزن واألىس، 
تنعى قيـادة العمليات املشـرتكة املغفور 
لـه (العميـد الركن جاسـب كاظم عطية 
الرساي) قائد املنطقة الخامسـة يف قيادة 

قوات رشطة حرس الحـدود، الذي وافته 
املنية إثر حادث سري».وأضاف البيان أنه: 
«ويف الوقت الذي نعزي فيه وزارة الداخلية 
بشـكل عام وقيادة قـوات رشطة حرس 
الحدود بشـكل خاص بوفاة هذا الضابط 
املهني الـذي عرف بحبه لوطنـه والدفاع 
عنه، نتقدم بخالص العزاء واملواسـاة اىل 

ذويه ومحبيه».

äb»é˛a@ùÓ–Én€@›Çán€bi@ÚflÏÿ®a@ÊÎáíb‰Ì@çib¨Î@Êaãœc@lbzñcÎ@ÊÏ‰†aÏfl@NN@@@@@@@@@@5«
@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏæaÎ@µz�€a@äb»édi@›ñb®a@7jÿ€a@ b–mä¸a@á»i

بغداد/ الزوراء:
الراغبني  املواطنني  طلبات  باستقبال  فروعه  السبت،  امس  الرافدين،  مرصف  وجه 
برشاء سندات بناء . وذكر بيان للمرصف، تلقته «الزوراء»: أن «فروع املرصف بدأت 
املبارشة ببيع سندات بناء للمواطنني الراغبني بالرشاء».وأضاف أن «املرصف حّدد يف 
تعليماته ضوابط البيع من ضمنها سند فئة ٥٠٠ ألف دينار بفائدة ٦ باملئة ملدة سنتني، 
وسند بمبلغ مليون دينار بفائدة سنوية ٧ باملئة، ملدة أربع سنوات» . ودعا املرصف 
مستصحبني  املرصف  فروع  اىل  مبارش  طلب  تقديم   » بـ  بالرشاء  الراغبني  املواطنني 
معهم املستمسكات التعريفية األصلية مقابل منح املرصف للزبون ايصاالً مقابل ما 
يدفعه من مبلغ لرشاء السندات». ولفت البيان اىل أن «املواطنني الراغبني برشاء سندات 
البناء ممن ال يملكون حساباً مرصفياً ويتعذر عليهم فتح الحساب أثناء عملية الرشاء، 
فيتم قبول فتح حسابات مرصفية الحقة لهم من أجل أن يتم فيها إيداع استحقاقات 

السند مستقبالً من فوائد سنوية، وكذلك القيمة االسمية للسند عند اإلطفاء».

µ‰†aÏ‡‹€@ıb‰i@paá‰é@’‹�Ì@ÂÌáœaã€a
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@pbibÉn„¸a@wˆbn„@Û‹«@Ú”Übóæa@á»i@cájné@›nÿ€a@…fl@b‰mböÎb–fl@Z‚á‘m

@aá»‘fl@YP@Âfl@ãr◊c@·õÌ@Ô‘Óè‰n€a@äb†�a@Z@@@@@@@@Ä€@ÊÏ„b‘€a@Ú€ÎÜ
@ıaäåÏ€a@Úébˆã€@oyã†@ıb8c@Òá«Î

Ôöbæa@ãËì€a@Ô�–‰€a@Èubn„g@¿@ÒÜbÌå@›”c@›vèÌ@÷aã»€a@ZŸiÎc

ÒÏíã‹€@�bÓ†b»m@ãr◊˛a@äÎãæa@ãˆaÎÜ@Â«@—ìÿm@ÚÁaç‰€a

@…fl@›flb»n€a@ÚÓ€e@|öÏm@·Ó‹»n€a
xäb©a@Âfl@µÓ”aã»€a@Új‹�€a@paÜbËí

µ‰q¸a@Âfl@aıái@ÚÌá«ä@äb�flc@ZıaÏ„˛a

@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏæaÎ@µz�€a@äb»édi@›ñb®a@7jÿ€a@ b–mä¸a@á»i

µvn0a@ÂÌãÁbƒnæa@ Ïª@k€b�æ@Úibvné¸a@‚á«@fiby@¿

äb»é˛a@ùÓ–Én€@›Çán€bi@ÚflÏÿ®a@ÊÎáíb‰Ì@çib¨Î@Êaãœc@lbzñcÎ@ÊÏ‰†aÏfl@NN@@@@@@@@@@@5«

@paäbÓÇ@Òá«@ëäám@pbibÉn„¸a@wˆbn„@Û‹«@Úö6»æa@ÙÏ‘€a@Z@@@@@@@@@@Ä€@ÊÏ”Übó€a@Ú◊ãy

fiÎ¸a@Ê˝«�a@HRPRQMRUI@Ú‡”ãæa@Úó”b‰æa@Ê˝«g
bËmb‘z‹fl@…fl@ÚÌäaãy@pa7flb◊@ÚflÏƒ‰fl@çÓË§
RPRQOWPS@Ú‡”ãæa@ıaãì€a@ÚÓj‹†

RPRQOÚ‰è€@ÚÓ€b8cã€a@Ú„åaÏæa@pbóÓó¶@Â‡ö
QQSOÅ@ Îãìæa@kÌÏjm

الزوراء/ حسني فالح:
القانون عن طرح  ائتالف دولة  كشف 
االطار التنسيقي عدة اسماء مرشحة 
لرئاسة الوزراء ولم يعلن عنها بشكل 
اكثر  االطار  امتالك  مؤكدا  رسمي، 
القوى  اغلب  ويضم  مقعدا   90 من 
ليست  انه  اىل  اشار  وفيما  الشيعية، 
كتلة  أي  تجاه  حمراء  خطوط  لديه 
تقدم  تحالف  اكد  باالنتخابات،  فائزة 
الكتل  مع  الحقيقية  مفاوضاته  ان 
السياسية ستبدأ بعد مصادقة املحكمة 

االتحادية عىل نتائج االنتخابات.
دولة  ائتالف  باسم  املتحدث  وقال 
حديث  يف  نوري،  بهاء  القانون، 
مع  تواصال  هناك  ان  لـ“الزوراء“: 
واللقاءات  السياسية  الكتل  جميع 
دولة  ائتالف  من  كان  سواء  مستمرة 
بشكل  التنسيقي  االطار  او  القانون 
الحقيقية  املفاوضات  ان  عام. مؤكدا: 
ومن  الوزراء  لرئاسة  تسميات  وطرح 
بانتظار  اآلن  لحد  االكرب  الكتلة  هي 
بمفاوضات  للبدء  النهائية  النتائج 
عىل  يتوقف  كله  وهذا  حقيقية، 
مصادقة املحكمة االتحادية عىل نتائج 
الفائزين  اسماء  وعىل  االنتخابات 
حتى كل كتلة تعرف حجمها وتنطلق 

بالتفاوض.
القانون  دولة  ائتالف  ان  واضاف: 

ليست لديه خطوط حمر مع أي كتلة 
عدة  هناك  ان  مبينا:  فائزة.  سياسية 
التنسيقي  االطار  يف  طرحت  اسماء 
ليس  انه  إال  الوزراء،  لرئاسة  مرشحة 

بالشكل العلني.
القانون  دولة  ائتالف  ان  اىل:  واشار 
االطار  سيطرحه  ما  مع  سيذهب 

منصب  لشغل  كمرشح  التنسيقي 
رئيس الوزراء املقبل. مبينا: ان منصب 
املكون  حصة  من  الوزراء  رئيس 
يضم  التنسيقي  واالطار  الشيعي، 
اغلب القوى السياسية الشيعية، فمن 
املستبعد يتم تهميشه من قبل اي كتلة 

سياسية.

من  اكثر  يضم  االطار  ان  اىل:  واشار 
فهو  باالنتخابات،  فائزا  مرشحا   90
لتشكيل  بالذهاب  االفضلية  لديه 
مرشح  وطرح  االكرب  الربملانية  الكتلة 
تكليفه  لغرض  الوزراء  لرئاسة  واحد 

والتصويت عليه .
بزعامة،  تقدم  تحالف  كشف  ذلك،  اىل 

تفاصيل  عن  الحلبويس،  محمد 
اجراها  التي  واللقاءات  املباحثات 
مع  الحلبويس  محمد  التحالف  رئيس 
أكد  فيما  الشيعية،  السياسية  القوى 
الحايل  الوقت  التحالف لن ينحاز يف  أن 

اىل أي جهة دون أخرى.
يف  الفائز  التحالف  عضو  وقال 
إن  عبطان:  الكريم  عبد  االنتخابات، 
تنطلق  لم  االنتخابية  التحالفات  حوار 
اللقاءات  اآلن، وان  بشكل رسمي لحد 
والزيارات التي قام بها رئيس التحالف 
القوى  زعماء  من  عددا  واستقباله 
الشيعية لم تتطرق اىل مواضيع تتعلق 
الشخصيات  تسمية  او  التحالفات 

للمناصب الرئاسية.
القوى  ابلغ  الحلبويس  ان  وأضاف: 
لقاءاته  خالل  الشيعية  السياسية 
ستؤول  ما  ينتظر  تقدم  تحالف  بأن 
إليه نتيجة ازمة املعرتضني. مبينا: أن 
بالتحالفات  تتعلق  التي  املفاوضات 
ستبدأ بعد ان تعلن املحكمة االتحادية 

املصادقة عىل النتائج االنتخابية.
يف  الفائزة  السياسية  الكتل  وتجري 
ثنائية  لقاءات  الربملانية  االنتخابات 
مستمرة فيما بينها تمهيدا للتوصل اىل 
الكتلة  تشكيل  بشأن  نهائية  اتفاقات 
الجديدة  والحكومة  االكرب  الربملانية 

املقبلة.

بغداد/ الزوراء:
السبت،  امس  ”اوبك“،  منظمة  أعلنت   
انتاجه  يف  زيادة  اقل  العراق  تسجيل 
رفعوا  دول  تسع  بني  من  النفطي 
انتاجهم النفطي يف شهر ترشين االول 

املايض.
اطلعت  لها  تقرير  يف  املنظمة  وقالت 
عليه ”الزوراء“: إن ”إنتاج الدول الـ13 
النفط  من  أوبك  منظمة  يف  األعضاء 

ارتفع بنحو 217 ألف برميل يومًيا خالل 
الشهر املايض، ليصل اىل 27.453 مليون 
برميل يومًيا بدعم زيادة اإلمدادات من 

تسعة دول بينها العراق“.
وأضافت أن ”الزيادات األكرب جاءت من 
النفطي  إنتاجها  ارتفع  إذ  السعودية 
بنحو 110 ألف برميل يومًيا، ليصل إىل 
زاد  كما  يومًيا،  برميل  مليون   9.750
انتاج فنزويال، مسجلة زيادة قدرها 57 

الف برميل يومياً ليصل انتاجها اىل 590 
الف برميل يومياً“.

وبينت أن ”االمارات جاءت ثالثاً بزيادة 
انتاج  اىل  لتصل  برميل  الف   38 قدرها 

2.828 مليون برميل يوميا“.
وتابعت أن ”باقي الدول جاءت الزيادة 
لديها قليلة حيث سجلت الكويت زيادة 
32 الف برميل يوميا، وسجلت كل من 
زيادات  الجزائر  وإيران  وليبيا  الكونغو 

يف إمدادات النفط الشهر املايض ترتاوح 
بني 10 اىل 15 االف برميل يومًيا“.

وأشار تقرير أوبك إىل أن ”العراق سجل 
يف  االعضاء  دول  باقي  من  زيادة  أقل 
املنظمة يف انتاجه النفطي لشهر كانون 
يومياً  برميل  االف   7 وبمقدار  االول 
يوميا  برميل  مليون   4.149 اىل  ليصل 
الذي  املايض  ايلول  شهر  مع  مقارنة 
برميل  مليون   4.142 فيه  االنتاج  بلغ 

يوميا“.
ونوهت املنظمة إىل ”تراجع إنتاج النفط 
لدى 4 دول يف أوبك الشهر املايض، وهي: 
يوميا  برميل  الف   45 بمقدار  نيجرييا 
وتراجع انتاج النفط لدى دولة الغابون 
وغينيا  يوميا  برميل  الف   17 بمقدار 
االستوائية بمقدار 13 الف برميل يوميا 
طفيف  بشكل  انغوال  انتاج  وتراجع 

بمقدار الف برميل يوميا“.

بغداد/الزوراء:
عن  السبت،  امس  االتحاديَّة،  النزاهة  هيئة  كشفت 
نتائج تحليل االستبانة التي تجريها، لقياس ُمدركات 
عن  معلنًة  ة،  العامَّ املرور  ُمديريَّة  دوائر  يف  الرشوة 
ُمراجعيها  آراء  للرشوة بحسب  تعاطياً  األكثر  الدوائر 

الذين شملتهم االستبانة.
أن“نتائج  ”الزوراء“:  تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 
االستبانة التي أجراها الفريق املركزيُّ للهيئة، والفرق 
ومكاتب  ُمديريَّـات  يف  املُؤلَّـفة  والفرق  له  الساندة 
ُمستوى  أنَّ  أظهرت  واملحافظات،  بغداد  يف  التحقيق 
حوا بوجود تعاطي  تعاطي الرشوة (إدراك) الذين رصَّ
للرشوة يف عموم العراق بلغ (%12)، فيما بلغ ُمستوى 
بدفع  بقيامهم  حوا  رصَّ الذين  (قياس)  الرشوة  دفع 

الرشوة بلغ (3,40%)“.
لت أعىل نسبة  وأضاف أن ”دائرة ُمرور التاجيات سجَّ

وبلغت  بغداد  ُمرور  دوائر  يف  (إدراك)  للرشوة  تعاطي 
 (12,84%) بنسبة  ـَّة  الحسيني تلتها    (14,21%)
لَت  ُسجِّ فقد  نسبٍة  أقلُّ  ا  أمَّ  ،(12,55%) الغزاليَّة  ثم 
ا  أمَّ  ،(9,33%) وبلغت  الطـوبچي،  رور  ـُ م دائرة  يف 
تسجيلها  فتمَّ  (قياس)  الرشوة  دفع  يف  نسبة  أعىل 
تليها   ،(5,94%) وبلغت  الحسينيَّـة،  ُمرور  دائرة  يف 
و(4,89%)   (4,98%  ) بنسبة  والطوبچي  الغزاليَّة 

عىل التوايل“.
أعىل  لت  سجَّ االستبانة  تحليل  ”نتائج  أن  إىل  وأشار 
نسبة تعاطي للرشوة (إدراك) يف املحافظات يف دائرة 
 (39,75%) إىل  وصلت  كبريٍة  وبنسبٍة  نينوى  ُمرور 
تليها دائرة مرور األنبار بنسبة (%25,40) ثمَّ البرصة 
– املقر (%20,40)، يف حني إنَّ النسب األقل يف محافظة 
واسط وبلغت (%1,40) ثمَّ كل من النجف وكربالء – 

املقر و(%1,90) و( %3,20) عىل التوايل“.

يف  نسبة  أعىل  لت  سجَّ األنبار  ُمرور  دائرة   “ أنَّ وبيَّـن 
تلتها دائرة  الرشوة (قياس) وبلغت (11,30%)  دفع 
ا  مرور البرصة ( %4,60) ثمَّ صالح الدين ( %4)، أمَّ
لَت يف دائرتي مرور النجف وذي قار  أقل النسب فُسجِّ

بنسبة (%0,5) وكربالء (1%)“.
أُْرِسلَْت نسخٌة  التي  وخلٌصت نتائج تحليل االستبانة، 
ة ملجلس الوزراء، إىل أنَّ ”إدارة املرور  منها لألمانة العامَّ
اإلجراءات  من  جملًة  األخرية  اآلونة  يف  اتَّخذت  ة  العامَّ
إنجاز  ُمدَّة  من  التقليل  يف  واضٍح  بشكٍل  أسهمت 
نتيجة  نشأت  التي  االزدحامات  وتقليص  املُعامالت 
جائحة  تفيشِّ  بسبب  ُمختلفٍة؛  لفرتاٍت  الدوام  توقف 
صتها  التي شخَّ كورونا، رغم استمرار بعض الحاالت 
بني  املُعقِّ وانتشار  الرىش  تعاطي  قبيل  من  االستبانة 
األمر  ُمختلفٍة؛  وبنسٍب  املواقع  ُمختلف  يف  والوسطاء 
ملشكلة  ورسيعٍة  جذريَّـٍة  حلوٍل  وضع  يتطلب  الذي 

مرحلة  إىل  وصوالً  أحياناً؛  فه  وتوقُّ اإلنرتنيت  ضعف 
االعتماد الكيلِّ عىل املكننة الحديثة لجميع مراحل إنجاز 
رؤية  تحسني  بغية  مضاعفٍة؛  جهود  وبذل  املُعاملة 
الخدمات  ُمستوى  عن  السلبيَّـة  راته  وتصوُّ املراجع 
واألداء املُقدَّم من قبل دوائر املرور، األمر الذي يتطلَّب 
اتخاذ إجراءاٍت حازمٍة من خالل تأليف فرٍق من وزارة 
بني وتوعية املراجعني  ة إبعاد املُعقِّ الداخليَّـة تتوىل مهمَّ

بإمكانية استكمال ُمعامالتهم بدون وسيٍط“.
وكانت الهيئة قد أفصحت يف الثامن من ترشين الثاني 
الجاري عن نتائج استبانتها؛ لقياس ُمدركات الرشوة 
أنَّ  ُمشّخصًة  واملُحافظات،  بغداد  يف  املرور  دوائر  يف 
ُمراجعي دوائر املُرور عدُّوا الروتني السبب الرئيس يف 
تأخري ُمعامالتهم، فيما اقرتحت إمكانيَّة االستعاضة 
بيع  عمليَّـة  لتوثيق  ؛  عاديٍّ بعقٍد  املُروريِّ  العقد  عن 

ورشاء املركبات.

بغداد/ الزوراء: 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  أصدرت 
السبت، توضيحاً بشأن  العلمي، امس 
آلية التعامل مع الشهادات التي يحصل 
الخارج.وقال  من  العراقيون  عليها 
املتحدث باسم الوزارة، حيدر العبودي 
يف ترصيح صحفي: إن ”موقف الوزارة 
صدر  رسمي  بكتاب  تضمينه  تم 
إجراءات  وتضمن  البعثات  دائرة  من 
اعتماد  ومنها  محددة  علمية  ومعايري 
طلبة  خمسة  لكل  يكون  أن  معيار 
التعليم  ”وزارة  أن  مؤكدا  تدرييس“، 
العايل والبحث العلمي تراعي أن تكون 
يتعامل  التي  الخارجية  الجامعات 
درجة  عىل  العراقيون  الطلبة  معها 
عالية من السمعة االكاديمية“.وأشار 
تواصل  العايل  التعليم  ”وزير  أن  إىل 
عىل  واتفقا  اللبناني  التعليم  وزير  مع 
التعاون العلمي، عىل أن يرتجم التعاون 
السمعة  ضمنها  من  منطلقات  وفق 
أن  موضحا  للجامعات“،  االكاديمية 
يعد  الجامعات  بني  العاملي  ”التنافس 
من ابرز املؤرشات لتقييم املؤسسات“.

ولفت إىل أن ”جامعاتنا العراقية تحظى 
ورصيدها  عال  وتنافس  بحضور 
يأخذ  وبدأ  العاملية  املستويات  ضمن 
يف  يصب  وهذا  التصاعدي  مساره 
وانفتاحه  العراقية  الجامعات  سمعة 
”الطلبة  أن  وأضاف،  الخارج“.  عىل 
العراقيني يتواجدون يف جامعات عديدة 
يف العالم وال يخترص عىل بعض الدول 
اإلقليمية وهذه الجامعات ضمن دليل 
املوىص بها ألغراض الدراسة ملن يرغب 
التعليم  ”وزارة  أن  مؤكدا  ذلك“،  يف 
الشهادات  مع  للتعامل  قانون  لديها 
من  العراقيون  عليها  يحصل  التي 
بها  تطلع  اإلجراءات  وهذه  الخارج 
الثقافية  والعالقات  البعثات  دائرة 
مختصة  لجان  توجد  الدائرة  هذه  ويف 
االختصاصات“.وتابع  بحسب  تتوزع 
مع  تتعامل  العايل  التعليم  ”وزارة  أن 
وهناك  واالختصاص  الوافدة  الشهادة 
والتعامل  تستكمل  أن  يجب  متطلبات 

املؤسيس مع تلك الشهادات يكون عايل 
العلمية  الخلفية  زاوية  من  املستوى 
مع  تطابقها  ومدى  الشهادة  لحامل 
التي حصل عليها من خارج  الشهادة 
والسياقات  اإلجراءات  وهذه  العراق 
العلمية التي يتم التعامل معها“.وكانت 
العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
قد أصدرت يف وقت سابق، عدة قرارات 
الخارج. يف  العراقيني  دراسة  تخص 

وعىل وثائق صادرة من وزارة التعليم، 
بينها:  من  قرارات  مجموعة  تضمنت 
تدرييس  لكل  طالب   5 نسبة  ”اعتماد 
التي يتواجد فيها  الجامعات  يف جميع 
أي جامعة ال  العراقيون ورفع  الطلبة 
تلتزم بهذه النسبة يف أي دولة يف العالم، 
واألطاريح  الرسائل  جميع  وإخضاع 
ينهون  الذين  العراقيني  للطلبة 
عملية  اىل  العراق  خارج  دراستهم 
واعتماد  اإللكرتوني  االستدالل  فحص 
نسبة %20 كحد اعىل لنسبة االستدالل 
بالجامعات  واالستعانة  املقبولة 
االلكرتوني  االستدالل  لغرض  العراقية 
لجميع الرسائل واالطاريح“.وتضمنت 
القرارات أيضاً: ”اخضاع جميع الطلبة 
دراستهم  ينهون  الذين  العراقيني 
خارج العراق (نفقة خاصة) اىل عملية 
حاالت  عرض  خالل  من  علمي  تقييم 
املختصة  العلمية  اللجان  عىل  الطلبة 
عىل أن تتم احالة الطلبة اىل الجامعات 
يف  اختصاصه  حسب  وكل  لالختبار 
إىل  إضافة  اللجنة،  قناعة  عدم  حالة 
اللبنانية  الجامعات  يف  الدراسة  تعليق 
الحديثة  (الجامعة  التالية:  الثالث 
لإلدارة والعلوم، الجامعة اإلسالمية يف 
لبنان، وجامعة الجنان)، لعدم التزامها 
بمعايري الرصانة العلمية وفقاً لقانون 
والدرجات  الشهادات  تعادل  اسس 
 (20) رقم  واالجنبي  العربية  العلمية 
التعليق  يكون  أن  عىل   ،2020 لسنة 
11-11-) القرار  تأريخ  من  اعتباراً 

2021) اعاله وعدم اعتماد أي تسجيل 
للطلبة بعده بحيث ال يؤثر عىل الطلبة 

املسجلني قبل هذا التأريخ“.

بغداد/ الزوراء: 
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس السبت، حالة الطقس يف البالد لأليام املقبلة ، فيما 
توقعت هطول أمطار رعدية بدءاً من االثنني.وذكر بيان للهيئة تلقته ”الزوراء“: أن 
”الطقس اليوم األحد سيكون غائماً جزئياً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق 
يف املنطقة الوسطى، ويف املنطقة الشمالية سيكون غائماً جزئيا ودرجات الحرارة 
ودرجات  غائم  اىل  جزئيا  غائماً  فسيكون  الجنوبية  املنطقة  يف  أما   ، قليالً  ترتفع 
الحرارة ترتفع قليالً“.وأضاف أن ”طقس االثنني املقبل يف املنطقة الوسطى سيكون 
غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة مساء، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم 
السابق، أما يف املنطقة الشمالية فسيكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر 
متفرقة تكون رعدية أحياناً ودرجات الحرارة تنخفض قليالً، أما يف املنطقة الجنوبية 
فسيكون الطقس غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة مساء، ودرجات 
الوسطى  املنطقة  يف  الثالثاء  يوم  ”طقس  أن  السابق.وبني  لليوم  مقاربة  الحرارة 
سيكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية أحياناً يتحسن 
تدريجياً بعد الظهر، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، ويف املنطقة الشمالية 
سيكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية أحياناً يتحسن 
تدريجياً بعد الظهر ودرجات تنخفض قليالً عن اليوم السابق، أما املنطقة الجنوبية 
فسيكون أيضاً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية أحياناً 
يتحسن تدريجياً بعد الظهر ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق“.وأشار اىل أن 
”الطقس يوم األربعاء سيكون يف املنطقة الوسطى صحواً مع بعض قطع الغيوم 
األقسام  فستكون  الشمالية  املنطقة  ويف  السابق  لليوم  مقاربة  الحرارة  ودرجات 
الرشقية عىل موعد مع تساقط زخات األمطار، وتكون رعدية أحياناً، أما يف األقسام 
الغربية فإن الطقس سيكون بني صحو اىل غائم جزئي يتحسن تدريجياً عىل العموم 
بعد الظهر، ودرجات الحرارة تنخفض قليالً عن اليوم السابق، أما املنطقة الجنوبية 

فسيكون الطقس فيها صحواً اىل غائم جزئي، وال تغري يف درجات الحرارة“.

الزوراء/ خاص:
االيام  خالل  املحلية،  االسواق  شهدت 
املواد  بأسعار  كبريا  ارتفاعا  املاضية، 
فيما  الطحني،  مادة  السيما  الغذائية 

طالب مواطنون الحكومة بالتدخل .
حديث  يف  املواطنني  احد  وقال 
لـ“الزوراء“: ان االسواق املحلية شهدت 
الغذائية  املواد  بأسعار  مفاجئا  ارتفاعا 
السيما الطحني وزيت الطعام والدواجن، 
 50 الطحني  كيس  سعر  ارتفع  حيث 

غراما من 28 ألفا اىل 44 الف دينار.
الفوري  التدخل  الحكومة  واضاف: عىل 
سبب  وإيضاح  األسعار،  عىل  للسيطرة 
االرتفاع الكبري لكون ذلك يعد استهدافا 
لقوت املواطن العراقي، السيما الطبقة 

الكادحة.
افران  اصحاب  قال  ذلك،  غضون  يف 
”الزوراء“:  ملراسل  ترصيح  يف  ومخابز 
سّبب  الطحني  كيس  سعر  ارتفاع  ان 

حيث  املواطن،  مع  مبارشا  إحراجا  لنا 
ارغفة  املواطن عىل رشاء خمسة  اعتاد 
من الخبز بألف دينار، وثماني صمونات 

بألف دينار ايضا.
االخري  االرتفاع  بعد  لكن   : وأضافوا 
وضع  يف  أصبحنا  الطحني  كيس  لسعر 
ثالث  ال  خياران  وامامنا  عليه،  النحسد 
لهما، اولهما بيع اربعة ارغفة خبز، او 
وثانيهما  دينار،  بألف  صمونات  ست 
تقليل حجم رغيف الخبز والصمون كي 

نستطيع مزاولة عملنا.
واملخابز  االفران  اصحاب  وناشد   
املختصة  والجهات  العراقية  الحكومة 
اليومية،  املواطن  بقوت  مليا  التفكري 
املواد  اسعار  ارتفاع  يف  النظر  واعادة 
النها  املائدة،  وبيض  والدواجن  الغذائية 

من اساسيات العائلة العراقية.
ويعزو مراقبون للشأن العراقي اسباب 
االرتفاع بأسعار املواد الغذائية اىل ارتفاع 

اسعار الغذاء عامليا، باالضافة اىل ارتفاع 
سعر رصف الدوالر مقابل الدينار.

الجبوري،  عالء  التجارة،  وزير  ووجه 
اضافية  حصة  بتوزيع  سابق،  وقت  يف 
يف  سعره  لتخفيضه  الطحني  مادة  من 

االسواق العراقية.
التجارة، يف وقت سابق،  واعلنت وزارة 
بني  الطحني  مادة  بتوزيع  املبارشة 

املواطنني.
التجارة،  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
صحفي:  ترصيح  يف  حنون،  محمد 
الجبوري،  عالء  التجارة،  ”وزير  إن 
يف  واملالية  التجارية  الرقابة  دائرة  زار 
الوزارة والتقى الفرق الرقابية املرشفة 
عىل عملية التدقيق يف األسعار ومراقبة 

املطاحن األهلية والحكومية“.
الفرق  مع  ناقش  أن“الوزير  وأضاف 
الرقابية سبل دعم ايصال مادة الطحني 
مادتي  سعر  وتحديد  للمواطنني  الجيد 

األهلية  األفران  يف  والصمون  الخرب 
املنترشة يف عموم البالد“، مؤكداً ”أهمية 
السيطرة عىل  أجل  الجهود من  تضافر 
بعض  تشهدها  التي  األسعار  ارتفاع 

املحافظات“.
عملية  يف  جادة  ”الوزارة  أن  اىل  وأشار 
للمواطنني  الجيد  الطحني  مادة  إنتاج 
التموينية“،  البطاقة  ضمن  وتوزيعه 
وزارة  توزعها  التي  ”الكمية  أن  مبيناً 
اىل  تصل  األهلية  املطاحن  بني  التجارة 

450 ألف طن“.
نفى،  ”الجبوري  أن  حنون  وتابع 
عدم  الرقابية،  الفرق  مقابلته  عند 
مؤكداً  الحنطة“،  ملادة  خزين  وجود 
لألشهر  تكفي  الوزارة  ”مخازن  أن 
متطلبات  مع  يتالءم  بما  املستقبلية 
املواطنني، فضالً عن التنسيق مع جهاز 
السوق  حركة  ملراقبة  الوطني  األمن 

ومستوى األسعار“.

الزوراء / يوسف سلمـان:
مع اعالن مفوضية االنتخابات إرسالها نتائج الطعون 
للمحطات  بالطعون  الخاصة  واالجابات  ومرفقاتها 
اليدوي  والفرز  العد  عمليات  جرت  والتي  بها،  املطعون 
القوى  اكدت  بها،  للبت  القضائية  الهيئة  اىل  لها، 
عدم  حال  يف  خيارات  عدة  تبنيها  املعرتضة  السياسية 
االستجابة للمطالب الشعبية املطروحة من قبل جموع 

املتظاهرين املحتجني رفضا لنتائج االنتخابات .
وقال املتحدث باسم املكتب السيايس لحركة الصادقون، 
القوى  ”مواقف  ان  لـ“الزوراء“:  الربيعي،  محمود 
من  عليها  تمارس  ضغوط  بأية  تتأثر  لن  السياسية 
خيار   ” ان  اىل  مشريا  االنتخابات“،  بنتائج  القبول  اجل 
االنسحاب من العملية السياسية ومقاطعتها هو احدى 

الخيارات او الذهاب اىل املعارضة ”.
القوى  لدى  مطروحة  خيارات  عدة  ”هناك  ان  واضاف 
مبينا   ،” الشعبية  املطالب  تلبية  عدم  حال  يف  املعرتضة 

ان ” الخالف الجاري ليس خالفا بني املكونات الشيعية 
كما يسوقه البعض، لكنه خالف بني املرشحني املرسوقة 

اصواتهم وبني مفوضية االنتخابات ”.
وتابع القول ان ”هناك اتفاقا بني الكتل الكردية والسنية 
الشيعية  الكتل  مع  تحالفات  ضمن  الدخول  عدم  عىل 
اللقاءات   ” ان  اىل  الفتا  الشيعي“،  البيت  التئام  بعد  إال 
واالجتماعات التي نراها اليوم هي تفاهمات ومباحثات 

لم تصل اىل مستوى التحالف لغاية اآلن ”.
ان  الصادقون  لحركة  السيايس  املكتب  عضو  ورأى 
وحكمتها  املرجعية  بيان  اىل  بحاجة  العراقية  الساحة 
العراق،  وسيادة  امن  تخص  التي  القضايا  يف  املعهودة 
بأزمة  تمر  العراق  يف  السياسية  ”العملية  ان  مبينا 
الحكومة  تشكيل  عىل  املتنافسة  القوى  بني  وانسداد 
وإبداء  الدينية  املرجعية  دخول  إلنهائها  الوحيد  والحل 
دون  الحروف  عىل  النقاط  بمثابة  رأيها  فيكون  الرأي، 
وجود للضجيج السيايس واألممي الذي يحصل عادة ”، 

مؤكدا ان ” العراق يف هذه الفرتة بحاجة اىل بيان املرجعية 
وتدخلها صار ملحا أكثر من أي مرحلة اخرى ”.

اسماء  ان  االنتخابات  مفوضية  تأكيد  بعد  ذلك  يأتي 
املرشحني الفائزين سرتفع من قبل املفوضية اىل املحكمة 

االتحادية للمصادقة عليها الحقا .
وقال عضو الفريق االعالمي للمفوضية، مهند مصطفى، 
الطعون  نتائج  ارسلت  ”املفوضية  ان  لـ“الزوراء“: 
للمحطات  بالطعون  الخاصة  واالجابات  ومرفقاتها 
اليدوي  والفرز  العد  عمليات  جرت  والتي  بها  املطعون 
اىل الهيئة القضائية للبت بها وارسال القرارات بشأنها 
”، مشريا اىل ارسال نتائج هذه الصناديق التي تم تقديم 

طعونها من قبل املرشحني النتخابات مجلس النواب .
ضوء  يف  التفاصيل  كل  ستعلن  املفوضية   ” ان  واضاف 
ترفع  ذلك  بعد  لالنتخابات،  القضائية  الهيئة  قرارات 
االتحادية  املحكمة  اىل  املفوضية  قبل  من  االسماء 

للمصادقة عليها ”.

تعلُن رشكة غاز الشمال (رشكة عامة) عن املناقصة العامة والخاصة بتجهيز 
والرشوط  الكميات  وحسب  ملحقاتها)  مع  حرارية  كامريات  (منظومة 
واملواصفات املذكورة يف اصل الطلب، فعىل الرشكات التي تتوفر فيها رشوط 
املشاركة مراجعة امانة الصندوق يف الرشكة الكائن عىل طريق كركوك / بيجي 
للحصول عىل الرشوط واملواصفات مطبوعة عىل قرص (CD) لقاء مبلغ قدره 
وسيتم  للرد.  قابل  غري  عراقي  دينار  الف  وخمسون  مائة  فقط   (١٥٠٠٠٠)
عقد اجتماع للجنة فتح العروض يف اليوم التايل لتأريخ الغلق وبحضور ممثيل 
اصحاب العروض ويسقط حق املتخلف من الحضور يف االعرتاض بقرار اللجنة 
وتقدم العطاءات يف صندوق العطاءات واملوجود يف استعالمات الرشكة، علما 
املوافق  (الثالثاء)  ليوم  الرسمي  الدوام  نهاية  لغاية  املناقصة  غلق  تاريخ  ان 
٢٠٢١/١١/٣٠ وإذا صادف عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه ويتحمل 
تقدر  التخمينية  الكلفة  ان  علماً  االعالن  اجور  دفع  املناقصة  عليه  تحال  من 
بمبلغ (١٧٥,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون مليون دينار عراقي وسيتم 
عقد املؤتمر الخاص باإلجابة عىل استفسارات مقدمي العطاءات  يف الساعة 
العارشة من يوم (االربعاء) املوافق ٢٠٢١/١١/٢٤ وبحضور املختصني وذلك 

يف استعالمات رشكتنا.
                                                                             معاون املدير العام

مالحظة:-
١. يمكنكم االطالع عىل موقع رشكتنا WEBSITE: www.ngc.oil.gov.iq عىل 

مواقع التواصل االجتماعي.
٢. يمكنكم اثناء مراجعة رشكتنا االطالع عىل املواصفات والتفاصيل موقعياً.

2سياسة alzawraanews@yahoo.com No: 7599   Sun   14     Nov    2021العدد:   7599    االحـد    14    تشرين الثاني     2021



www.alzawraapaper.com3 تقارير

 Ïflá‹€@›Óèæa@åbÃ€a@÷˝†gÎ@—Ór◊@ãÿè«@äbìn„a@¡éÎ

ÜaáÃi@¿@bË‹ó‰”@ÚóÇä@kzéÎ@bÓéÎä˝Ói@…fl@Òãíbjæa@Êa7�€a@p˝yä@“b‘Ìg@Â‹»Ì@÷aã»€a
aá‰€Ïi@…fl@bÓéÎä˝Ói@ÜÎáy@á‰«@·Ó”c@ÔˆaÏì«@·Ó¨@¿@µ‘€b«@ÊÏ€açÌ@¸@ãubËfl@Ô–€c@ÏÆ

بغداد/ الزوراء:
املهاجريـن عنـد حـدود  أزمـة  تظـل 
بيـالروس مع بولندا يف طـور التصاعد 
املستمر، حيث ال يزال آالف األشخاص 
الراغبـني يف دخـول االتحـاد األوروبي 
عالقني يف الهواء الطلق وسـط األجواء 
الباردة، وفيما اليزال نحو ألفي مهاجر 
ال يزالـون عالقـني يف مخيم عشـوائي 
أقيـم عند حدود بيـالروس مع بولندا ، 
قالت الرشطـة البولنديـة، إنها عثرت 
عىل جثة شـاب سـوري يف غابة قريبة 
من الحـدود مـع بيالروسـيا، ليصبح 
أحـدث ضحيـة ألزمـة الالجئـني عىل 

الحدود الرشقية لالتحاد األوروبي.
العراقيـة  الخارجيـة  وزارة  وأعلنـت 
سحب رخصة عمل القنصل البيالرويس 
يف بغـداد، بالتزامـن مـع تفاقـم أزمة 
املهاجرين عىل الحدود بني بيالروسـيا 

وبولندا.
ونقلت وقال املتحدث الرسمي للوزارة، 
أحمد الصحـاف: إن ”وزارة الخارجية 
العراقية سـحبت مؤقتـا رخصة عمل 
يف  الفخـري  البيـالرويس  القنصـل 

بغداد“.
وأضـاف الصحـاف أن ”هـذه الخطوة 
تأتـي لحماية املواطنـني العراقيني من 
شـبكات تهريـب البـرش عرب روسـيا 

البيضاء وبولندا“.
وقال الصحـاف : إن ”وزارة الخارجية 
بـادرت إىل تعليـق الـرباءة القنصليـة 
للقنصـل الفخـري البيالرويس بشـكل 
مؤقـت، وكذلـك أيضـا إيقـاف عمـل 
القنصل الفخري العراقي يف بيالروسيا 
وذلك للحد من منح سـمات الدخول إىل 

بيالروس“. 
الفتـا إىل أن ”العـراق أوقـف رحـالت 
الطـريان املبـارش بني العراق وروسـيا 

البيضاء“.
وأشـار الصحاف إىل: أن سفارة العراق 
يف موسـكو ووارسـو تنسـقان جهود 

العـراق لعـودة طوعيـة للعالقني عىل 
الحدود بني بيالروسيا وبولندا.

وعلّق العراق ”حتى إشـعار آخر“ منذ 
الخامس مـن أغسـطس الرحالت بني 
بغداد ومينسـك، باسـتثناء تلـك التي 

أعّدت إلعادة املهاجرين. 
وأفـادت وكالـة ”بيلتا“ البيالروسـية 
الرسـمية، امـس السـبت، بـأن نحـو 
60 مهاجـرا ال يزالـون يتواجـدون يف 
الرشيـط الحـدودي، بعـد أن اجتـازوا 
حـدود بيالروس عند معرب ”بروزغي“، 
وقضـوا الليـل أمام السـياج الحدودي 
املقـام يف األرايض البولندية، قرب معرب 

”كوزنيتسا“.
املهاجـرون  يهتـف  للوكالـة،  ووفقـا 
الذيـن جاؤوا غالبا من العراق: ”أملانيا! 
أملانيا!“، وقال أحدهم إن حرس الحدود 
البولنـدي حـاول طردهم مـن أرايض 

البالد بالقوة.
وقـال متحـدث باسـم حـرس الحدود 
البيـالرويس للصحفيـني أن نحو ألفي 
مهاجـر ال يزالـون عالقـني يف مخيـم 
عشـوائي أقيـم عنـد حـدود بيالروس 
مـع بولندا، مشـددا عىل أنهـم جميعا 
يرغبون يف دخول االتحاد األوروبي، وال 

يزال الوضع يف املخيم معقدا.
الرئيـس  أصـدر  ذلـك،  غضـون  يف 
البيالرويس، ألكسندر لوكاشينكو، أمرا 
إىل العسكريني بإقامة مخيم مخصص 
املهاجريـن،  إىل  املسـاعدات  لجمـع 
وسيجري يف هذا املكان إطعام األطفال 

وتوزيع املساعدات عىل املهاجرين.
فيـه  يعانـي  وقـت  يف  ذلـك  ويأتـي 
املهاجرون املرابطون عند الحدود أكثر 

فأكثر من نقص الغذاء واملاء.
ومن املتوقـع أن يصـل إىل املخيم نحو 
خمسة أطنان من املساعدات اإلنسانية 
مـن ”الصليـب األحمـر“ واملتطوعـني 
البيالروسـيني، وتم إمداد املخيم بمولد 
كهربـاء ذي طاقة عالية سيسـاعد يف 

تخفيف معاناة املهاجرين من الربد.
ونرشت وسـائل إعالم لقطـات تظهر 
حالة من الفوىض تسود عملية توزيع 
املسـاعدات الغذائية املقدمـة من قبل 
الحكومة البيالروسـية عىل املهاجرين 
يف املخيـم، حيـث اضطـر الجنـود إىل 

إطالق النار يف الهواء لتفادي التدافع.
يف غضـون ذلـك، اتهم حـرس الحدود 
امـس،  أصـدره  بيـان  يف  البولنـدي، 
السلطات البيالروسية بتمهيد الطريق 
الجتياز املهاجرين الحدود والتسـلل إىل 

األرايض البولندية.
الحـدود  حـرس  أن  البيـان  وذكـر 
البيالرويس رشع الليلة املاضية يف إزالة 
السياج املؤقت عند الجانب البيالرويس 
مـن الحـدود يف منطقـة تشـرييمخا، 
واسـتخدم الليـزر والسرتوبوسـكوب 
يف  البولنديـني  العسـكريني  إلعمـاء 

الجانب املقابل من الحدود.
ولفـت البيان إىل أن نحـو 100 مهاجر 

نفسـه  املـكان  يف  ينتظـرون  كانـوا 
منحهم فرصة الجتياز الحدود، متهما 
السـلطات البيالروسـية بإمداد هؤالء 
بالغاز املسيل للدموع الذي استخدموه 

الحقا ضد حرس الحدود البولنديني.
وذكر البيان أن حرس الحدود البولندي 
”أحبـط هذه املحاولة ومـا أعقبها من 

املحاوالت لخرق حدود البالد“.
البولنديـة  الداخليـة  وزارة  ورجحـت 
إمكانية إغالق كل املعابر الحدودية مع 
بيالروس وتعليق حركة القطارات بني 

الدولتني عىل خلفية أزمة املهاجرين.
كمـا أعلنت الرشطـة البولندية، امس، 
العثور عىل جثة شاب سوري يبلغ من 
السن 20 عاما يف غابة عند الحدود، وال 

يزال الغموض يلف مالبسات وفاته.
يف غضـون ذلـك، أفادت وسـائل إعالم 
بأن سـلطات مدينة ميونيـخ األملانية 
أبدت استعدادها للتحرك بشكل عاجل 
السـتقبال املهاجريـن العالقـني عنـد 

حـدود بيـالروس ومنحهـم الوصـول 
إىل اإلجـراءات الالزمـة للحصـول عىل 

مأوى.
يف األثناء، حظرت أنقرة عىل السوريني 
مـن  السـفر  واليمنيـني  والعراقيـني 
مطـارات تركيـة إىل بيالروسـيا عـىل 
خلفية أزمة الالجئـني عند الحدود بني 

البلد السوفياتي سابقا وبولندا.
ويأتي اإلعالن يف أعقـاب جولة عاجلة 
بـني  الدبلوماسـية  االتصـاالت  مـن 
مسـؤولني بولنديني وأتراك وأوروبيني 
تهـدف إىل وقف تدفق الذيـن يحاولون 
الوصـول بشـكل غري رشعـي إىل دول 
االتحاد األوروبي عرب حدوده الرشقية.

وأفـادت هيئة الطـريان املدني الرتكية 
يف بيـان ”نظـرا ملشـكلة العبـور غري 
القانونـي عـرب الحـدود بـني االتحـاد 
األوروبـي وبيالروس، اتُّخـذ قرار بأنه 
لن ُيسـمح ملواطنـي العراق وسـوريا 
واليمن الراغبني بالسـفر إىل بيالروسيا 

مـن املطـارات الرتكيـة بـرشاء تذاكر 
والصعـود عـىل متـن الطائـرات حتى 

إشعار آخر“.
وأعلن نائب رئيس املفوضية األوروبية، 
مارغاراتيـس شـيناس، أنـه سـيزور 
بغداد االثنني ملناقشة أزمة املهاجرين، 
مضيفـا ”آمل التوجه األسـبوع املقبل 

أيضا إىل أنقرة“. 
يف غضون ذلك قالت الرشطة البولندية، 
امـس السـبت، إنهـا عثرت عـىل جثة 
شاب سوري يف غابة قريبة من الحدود 
مع بيالروسـيا، ليصبح أحدث ضحية 
ألزمة الالجئـني عىل الحـدود الرشقية 
لالتحـاد األوروبـي، وفقا ألسوشـيتد 

برس.
وُيتهـم النظـام يف مينسـك بتشـجيع 
الهجـرة غري الرشعية عـرب الحدود إىل 
دول بولندا وليتوانيـا والتفيا األعضاء 
يف االتحاد األوروبـي، األمر الذي تنفيه 

السلطات.
تعزيـز  عـىل  الثـالث  الـدول  وتعمـل 
حدودهـا، يف محاولـة إلغـالق طريـق 
الهجرة املفتوح حديثا، ويزداد الوضع 

خطورة مع اقرتاب فصل الشتاء.
وأوضحت الرشطة أنـه تم العثور عىل 
الجثـة، الجمعـة، بالقـرب مـن قرية 
فولكا ترييتشوسكا. وأضافت أن سبب 

الوفاة بالضبط ال يمكن تحديده.
ذكرت وسـائل إعـالم بولندية، االثنني، 
أنـه عثر عىل جثة عراقـي عند الحدود 
بـني بيالروسـيا وبولندا، وهـو عارش 
مهاجـر يقـيض عند هذه الحـدود منذ 

الصيف.
ويف بداية نوفمرب الحايل، ذكرت وسائل 
إعالم بولندية، أنه عثر عىل جثة عراقي 
عنـد الحدود بـني بيالروسـيا وبولندا، 
وهـو عـارش مهاجر يقـيض عند هذه 
الحـدود منذ الصيـف، وفقـا لفرانس 

برس.
الحـدود  مـن جانبهـم، قـال حـرس 

البيـالرويس إن الرجـل العراقـي تـويف 
يف الجانـب البولنـدي من الحـدود بعد 

عبوره من بيالروسيا.
-Gazeta Wybor ”ونقلـت صحيفـة 
za“ عن متحدث باسـم حرس الحدود 
البولنـدي قولـه: ”لـو وقـع مثـل هذا 
الحادث عىل الجانب البولندي لكان تم 

إبالغ حرس الحدود“.
ووفقا للصحيفة، تم العثور عىل جثث 
سـبعة مـن املهاجرين العـرشة الذين 
لقوا حتفهم أثنـاء عبورهم الحدود يف 

الجانب البولندي.
وعـرب آالف املهاجريـن معظمهـم من 
األوسـط، وتحديدا  أفريقيـا والـرشق 
من سـوريا والعـراق، أو حاولوا عبور 
الحدود البيالروسـية يف األشهر األخرية 

إىل ليتوانيا أو بولندا أو التفيا.
أن  يف  األوروبـي  االتحـاد  ويشـتبه 
يكون الرئيـس البيالرويس، ألكسـندر 
بالتسـبب  عمـدا  قـام  لوكاشـينكو، 
بحركة الهجرة هذه ردا عىل العقوبات 
االقتصاديـة التـي فرضهـا (االتحاد) 
لـه  تعرضـت  الـذي  القمـع  بسـبب 
املعارضة، عقب انتخابات عام 2020.

وأفاد مهاجرون أن القوات البيالروسية 
غالبـا مـا ترغمهم عىل عبـور الحدود 
وأن حرس الحدود البولنديني يتصدون 
لهـم، ونتيجـة لذلـك يظلـون عالقني 
عند الحـدود يف ظـروف مناخية تزداد 

قساوة.
وبعد موجة الهجرة الكبرية إىل االتحاد 
األوروبـي عـام 2015، عـززت أوروبا 
حدودهـا ملنع دخـول الوافدين الجدد، 
غري أن عرشات اآلالف يحاولون الدخول 
كل عـام، ويرشعون يف رحالت خطرية 
ومميتـة أحيانا عن طريق البحر والرب، 

وفقا ألسوشيتد برس.
ومنذ الصيف، تم استدراج اآلالف نحو 
ما بدا أنه طريق جديد وسـهل للتسلل 

إىل أوروبا عرب بيالروسيا.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة، امس السـبت، املوقف 
الوبائـي اليومي لفريوس كورونا املسـتجد 
يف العـراق، فيما اكدت تسـجيل 591 اصابة 
 1375 جديـدة و12 حالـة وفـاة وشـفاء 

حالة.
وذكـرت الـوزارة يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: 
ان عـدد الفحوصات املختربيـة ليوم امس: 
12949، ليصبـح عدد الفحوصـات الكلية: 
16046391. مبينـة: انـه تم تسـجيل 591 

اصابة جديدة و12 حالة وفاة وشفاء 1375 
حالة.

واضافـت: ان عـدد حـاالت الشـفاء الكيل: 
2023683 (%97.8)، بينمـا عـدد حـاالت 
االصابات الكيل: 2068388، أما عدد الحاالت 
التـي تحت العـالج: 21222، يف حني ان عدد 
الحـاالت الراقـدة يف العناية املركـزة: 148، 
وعدد حاالت الوفيـات الكيل: 23483. الفتة 
اىل: ان عـدد امللقحـني ليوم امـس: 22023، 

ليصبح عدد امللقحني الكيل: 6547779.

بغداد/ الزوراء: 

أعلنت وزارة الهجـرة واملهجرين، امس 

السـبت، توزيع 20 لرتاً مـن النفط لكل 

عائلة نازحة يف مخيمات النازحني، فيما 

أشارت إىل تغيري بعض خيم النازحني يف 

السليمانية الستهالكها واندثارها.

وقـال املتحـدث باسـم وزارة الهجـرة، 

عـيل عبـاس، يف ترصيـح صحفـي: إن 

انشـائها سـبع  ”املخيمـات مـر عـىل 

ضمـن  ملتزمـة  والـوزارة  سـنوات، 

اإلمكانيات املتوفرة بإعادة تقييم وضع 

الخيـم يف كل عـام من ناحيـة اندثارها 

واستهالكها واستبدالها“.

وأضاف عباس، أن ”الوزارة بدأت بتغيري 

بعـض الخيم يف السـليمانية، إضافة إىل 

توزيع ”جليكانـات“ بحدود 20 لرتاً من 

النفـط ومدافئ وبطانيات“، الفتاً إىل ان 

”الوزارة تقوم بهذا األمر يف كل عام“.

”العوائـل ومـع دخـول  أن  إىل  وأشـار 

فصل الشـتاء كيفت وضعها بهذه املواد 

واإلمدادات“، مؤكداً أن ”الوزارة متأهبة 

ألي حالة تستوجب التدخل“.

بغداد/ الزوراء:

تمكن أسرتايل من أصول عراقية من دخول 

موسـوعة ”غينيـس“ لألرقـام القياسـية 

حيث استطاع جعل شـجرة تثمر بخمسة 

أنواع مختلفة من الفاكهة.

وبحسـب ما نرشت صحيفـة ”غارديان“ 

الربيطانية فإن الشاب حسام رصاف، من 

أصل عراقي من والية فيكتوريا األسرتالية، 

قام بتطعيم شـجرة بـ10 أنـواع مختلفة 

من الفاكهة، إال أن القائمني عىل موسوعة 

”غينيـس“ لألرقام القياسـية، أخربوه أنه 

لم يتـم احتسـابها جميعا عىل أنهـا أنواع 

مختلفة، مؤكدين نجاحه يف إنتاج خمسـة 

أنواع فقط“.

ولفتت إىل أن ”الفاكهـة التي نجح رصاف 

يف إنباتهـا عـىل ذات الشـجرة، تضمنـت 

النيكتاريـن والـدراق والخوخ واملشـمش 

والكرز“.

تعبـريا  إنجـازه  رصاف  اعتـرب  ذلـك،  إىل 

ملفهـوم ”التعايش السـلمي“، موضحا أن 

”شـجرته هي تجسـيد لفكرة العيش معا 

رغـم االختالف باحـرتام يف مجتمع متعدد 

الثقافات“.

عـام  أسـرتاليا  إىل  حسـام  ووصـل  هـذا 

2009 قادما من العـراق. وخالل طفولته، 

كانت ألبسـتنة جـزءا منتظما مـن حياته 

يف املدرسـة الثانويـة، حيث تعلـم الطالب 

التطعيم الفردي بالتني.

منذ انتقاله إىل شـيبارتون، أصبح حسـام 

مسؤوال متعدد الثقافات يف املدرسة العامة 

الرئيسـية باملدينـة، وهـو اندمـاج حديث 

ألربع مدارس ثانوية يف املنطقة.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
سـقط خمسـة قتـىل وعـدد من 
اإلصابات يف تظاهرات بالعاصمة 
”مليونيـة  ضمـن  السـودانية 
لالنقـالب  رفضـاً  الغضـب“ 
العسكري، واحتجاجاً عىل تشكيل 
قائد الجيـش عبد الفتاح الربهان 

مجلس سيادة جديداً.
السـودان“  وأعلنت ”لجنة أطباء 
ارتفاع عـدد قتـىل التظاهرات يف 
إىل خمسـة، وسـقوط  الخرطوم 
عـدد مـن اإلصابـات يف مناطـق 

متفرقة بالخرطوم.
كمـا أكدت اللجنـة عىل صفحتها 
فيسبوك“ وقوع إصابات متعددة 
ومتفاوتـة الخطـورة بالرصاص 
الحـي يف صفـوف املتظاهرين يف 
مناطـق متفرقـة مـن العاصمة 
الخرطـوم، مشـرية إىل صعوبات 
إىل  الجرحـى  إيصـال  يف  بالغـة 

املستشفيات.
وأطلقت الرشطة السودانية الغاز 
املسـيل للدموع يف منطقة شارع 
وقـت  يف  الخرطـوم،  يف  السـتني 
وردت فيه أنباء أخرى عن إطالق 
الغـاز املسـيل للدمـوع يف نقـاط 
بمدينـة  للتظاهـرات  أساسـية 
بحـري،  والخرطـوم  درمـان  أم 
وتدور حاليا عمليات كر وفر بني 
الرشطـة واملشـاركني يف مليونية 
الغضب الستعادة الحكم املدني يف 

السودان.
االنقـالب  سـلطات  وأغلقـت 
مـن  عـدداً  امـس،  العسـكري، 
الكبـاري والجسـور الرابطة بني 
مـدن الخرطـوم، قبيل سـاعات 
مـن انطالق موكـب 13 نوفمرب/

ترشين الثاني.
وانطلقت، ظهر امس السـبت، يف 
مختلـف مـدن السـودان وبعض 
العواصم واملدن العاملية، مسريات 
احتجاجيـة عرفـت بـ“مليونيـة 
الغضـب“، وسـط انتشـار أمني 
كثيـف وإغالقـات شـملت 5 من 
الجسـور الثمانيـة الرابطـة بني 

مدن العاصمة الخرطوم.
ووفقا لشـهود عيان، فقد نفذت 
القوات األمنيـة حمالت اعتقاالت 
أوسـاط  يف  ومطـاردات واسـعة 
الشـباب يف مناطـق ”الديـم“ يف 
وسـط الخرطـوم، و“جـربة“ يف 

وسط وجنوب الخرطوم.
وجرى إطالق قنابل الغاز املسيلة 
للدموع عـىل تظاهرات حاشـدة 
يف كل مـن أم درمـان، الضاحيـة 
للعاصمـة  الغربيـة  الشـمالية 

السودانية.
وتجّمع مؤيدو انتقال السلطة إىل 
املدنيني، بعد يومني عىل تشـكيل 
الفريق أول عبـد الفتاح الربهان، 
مجلـس سـيادة انتقاليـا جديدا 

برئاسته.
ويطالـب املحتجـون بإنهـاء كل 
قائـد  اتخذهـا  التـي  القـرارات 
الربهان،  الفتـاح  الجيـش، عبـد 
خالل االسـبوعني املاضيني والتي 
السـيادة  شـملت حـل مجلـيس 
والوزراء، وإعالن حالة الطوارئ.

الربهان تجميد  وشـملت قرارات 
الدسـتورية  الوثيقـة  يف  بنـود 
التي تنظـم العالقة بـني املدنيني 
الفـرتة  وتحكـم  والعسـكريني 
فيهـا  دخـل  التـي  االنتقاليـة 
السـودان، عقـب اإلطاحة بنظام 
عمـر البشـري يف ثورة شـعبية يف 

أبريل 2019.
وتزايد الغضب يف الشارع السوداني 
بعد إعالن الربهان تشكيل مجلس 
سـيادة برئاسته وعضوية جميع 
األعضـاء العسـكريني وعـدد من 
املدنيني، لكن ثالثـة من األعضاء 
الذيـن أعلنـت أسـماؤهم رفضوا 

أداء القسم ظهر الجمعة.

للدمـوع  وأُطلـق غـاز مسـّيل 
عـىل متظاهريـن، وانترش منذ 
شـوارع  يف  الباكـر  الصبـاح 
جنـود  درمـان  وأّم  الخرطـوم 
الدعم الرسيـع بكثافة،  وقوات 
وسـّدوا الجسـور التـي تربـط 
العاصمـة بضواحيها وتتقاطع 

مع املحاور الرئيسية.
  ودعـا ناشـطون عـرب رسـائل 
نصيـة ورسـوم غرافيتـي عـىل 
الجدران، السودانيني إىل التظاهر 
إىل  السـلطة  إلعـادة  بكثافـة 
املدنيـني وتجنيب البـالد الغارقة 
يف ركود سـيايس من ”دكتاتورية 

عسكرية“ جديدة.
املتظاهريـن  ”عـرشات  وتوافـد 
أخـرى“  مواكـب  إىل  لالنضمـام 
فيما كان التنقل بني حّي وآخر يف 
جنوب العاصمة السـودانية شبه 
مستحيل، بحسب املتظاهر محي 
الدين حسـن. ونزل إىل شوارع أّم 
درمان، شـمال غـرب الخرطوم، 
مئات املتظاهرين بحسـب شهود 

عيان.
للحكـم  ”ال  شـعارات  وتواتـرت 
و“الرّدة مستحيلة“  العسـكري“ 
العسـكري  املجلـس  و“يسـقط 
أخـرى  وشـعارات  االنقالبـي“ 
لالحتجاج الذي أسـفر قمعه عن 
15 قتيـًال وأكثر مـن 300 جريح 
منـذ انقـالب 25 ترشيـن األول/

أكتوبر بحسب األطباء.

وكان الفريـق أول عبـد الفتـاح 
ترشيـن   25 يف  أعلـن  الربهـان 
األول/أكتوبـر حـال الطـوارئ يف 
البالد وحّل مجلس السـيادة الذي 
كان يرتأسـه، والحكومة برئاسة 
الـوزراء عبداللـه حمدوك  رئيس 
الـذي أوقف لفـرتة وجيـزة، قبل 
االفـراج عنـه لينتقـل إىل منزلـه 
حيث ُوضـع قيد اإلقامة الجربية. 
كما أوقف معظم وزراء الحكومة 
مـن املدنيـني وبعـض النشـطاء 
والسياسـيني. ومنـذ إعـالن هذه 
القرارات، تشهد البالد، وخصوًصا 
العاصمة، موجة من التظاهرات.

وشـّكل الربهان الخميس مجلس 
سـيادة انتقاليـا جديدا اسـتبعد 
منه اربعة ممثلـني لقوى الحرية 
والتغيري، التحالـف املدني املنبثق 
من االنتفاضة التي أسقطت عمر 

البشري عام 2019.
 واحتفظ الربهان بمنصبه رئيسا 
للمجلس كما احتفظ الفريق أول 
محّمـد حمـدان دقلو، قائـد قوة 
الدعـم الرسيـع املتهـم بارتكاب 
تجاوزات إبان الحـرب يف دارفور 
وأثنـاء االنتفاضـة ضد البشـري، 
بموقعـه نائبـا لرئيـس املجلس. 
وتعّهـدا بـأن ُيجريـا ”انتخابات 
حـرّة وشـفافة“ يف صيـف العام 

.2023
ولم ُترِض الوعـود املعارضة التي 
قّوضتهـا مئات االعتقـاالت التي 

اسـتمرت السـبت، بحسـب مـا 
أّكدت النقابات ومنظمات مؤيدة 

للديمقراطية.
وخالل االنقالب الذي دانه املجتمع 
الدويل، علّق الربهان مواد عدة من 
اإلعـالن الدسـتوري من املفرتض 
أن تؤطـر االنتقـال إىل انتخابـات 
حـرة. وأعـاد إدخالهـا الخميس 
لكـن بعد إزالـة كل اإلشـارات إىل 

قوى الحرية والتغيري.   
ويرى الباحث يف مجموعة األزمات 
الدولية جوناس هورنر ”اآلن بعد 
وقـوع االنقـالب، يريـد الجيـش 

تعزيز الهيمنة عىل السلطة“.
ويضيف أن يف مواجهة العسـكر، 
لالنقـالب  املدنيـة  ”املعارضـة 
ظـّل  يف  ومنقسـمة“،  ممزقـة 
انقطاع لشبكة اإلنرتنت وخطوط 
االتصاالت حتى بعد ثالثة أسابيع 

عىل االنقالب.   
املؤيـدة  املنظمـات  أن  ويبـدو 
للديمقراطية التي نجحت يف حّث 
السـودان عىل إسـقاط البشري لم 
تتمكن من إطالق شبكة عصيان 
واسـعة يف واحدة مـن أفقر دول 

العالم.
واعتـرب موفـد األمـم املتحـدة إىل 
أن  بريثيـس  فولكـر  السـودان 
الجانـب  األحاديـة  ”التسـمية 
ملجلس السـيادة مـن قبل الفريق 
إىل  العـودة  الربهـان يجعـل  أول 
لعـام  الدسـتورية“  االلتزامـات 

2019 أكثر صعوبة.
األولويـة  أن  تغريـدة  يف  وكتـب 
السـبت هـي ”أن تتحـّىل قـوات 
األمن بأكرب قدر ممكن من ضبط 
النفـس وتحـرتم حريـة التجمع 

والتعبري“.
وال يـزال رئيس الـوزراء املخلوع 
اإلقامـة  قيـد  عبداللـه حمـدوك 
الجيش رساح  الجربيـة. وأطلـق 
أربعـة وزراء فقـط رغـم دعوات 
شـبه يوميـة من املجتمـع الدويل 
للعـودة إىل حكومـة مـا قبـل 25 

ترشين األول/أكتوبر االنتقالية.
وأعلـن الربهـان منـذ أيـام عـن 
تشكيل ”وشيك“ لحكومة جديدة 
بدال من حكومة حمدوك، إّال أن ال 
يشء ملموًسـا حتى اآلن، علًما أن 
أعضاء مجلس السيادة الجديد ال 

يمثلون جبهة موحدة.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
حدد مجلـس الخدمة العامـة االتحادي، امس 
السـبت، موعد مقابلة حملة الشـهادات العليا 

من العلوميني.
الناطـق الرسـمي للمجلـس، وسـام  واعلـن 
اللهيبـي، يف بيان ورد لـ «الزوراء»، عن «موعد 
مقابـالت حملة الشـهادات العليا املشـمولني 
بقانـون رقم ٥٩ لسـنة ٢٠١٧ مـن العلوميني 
وابتـداًء مـن يـوم الثالثـاء املقبـل ١٦ / ١١ / 
٢٠٢١ ولغاية يوم االحد ٢٨/ ١١ /٢٠٢١ واثناء 

الدوام الرسمي».
وبـنّي اللهيبـي ان «املقابلـة سـتكون يف مقـر 
مجلـس الخدمـة العامـة االتحـادي وحسـب 
املواعيد املحددة للذين سيتم اشعارهم برسائل 
عـرب الربيـد االلكرتوني لحضـور املقابلة وفق 
التاريخ املحدد يف تلك الرسـالة ليتسـنى للجنة 

انهاء اعمالها بشكل عاجل».
واكد اللهيبي ان «االسماء التي ستتم مقابلتها 
تمثل الدفعة األوىل من املتقدمني الذين اجتازوا 
املرحلـة األوىل مـن التقديـم دون اعـرتاض»، 
مضيفا انه «سـيتم اإلعالن الحقـا عن مقابلة 

املتقدمـني الذيـن سـيجتازون املرحلـة األوىل 
مـن التقديـم بعـد قبـول اعرتاضهـم وإكمال 
إجراءاتهـا، علما انه سـيتم االعـالن عنها بعد 

مصادقة لجنة االعرتاضات عليها «.
داعيا املتقدمني اىل «متابعة ايميالتهم لتسلمهم 
إشـعارا من املجلس يبـني لهم موعـد املقابلة 

واملكان والزمان «.
واشـار اللهيبي اىل «رضورة مراعـاة الجوانب 
التاليـة من قبـل املتقدمـني إلكمـال إجراءات 

املقابلة :
١- املستمسـكات الثبوتيـة املطلوبـة (هويـة 
أحوال املدنية / البطاقة املوحدة أو جواز سفر 

نافـذ أو بطاقـة الناخـب + بطاقة السـكن أو 
تأييد سـكن) بالنسـخة االصلية ونسخة عنها 

بصورة ورقية.
٢- صورة شخصية عدد (٣).

٣- ضمن إجراءات املقابلة سـيتم التوقيع عىل 
نمـوذج تعهد مـن قبـل كاتب العدل سـيكون 
متواجـد مـع لجنة املقابـالت وفـق متطلبات 
القانون رقم (٥٩) لسنة ٢٠١٧ املادة (٧) التي 
قررت أن يكون تعيني حاميل الشـهادات العليا 
(كالً حسـب محافظته التي يسـكن فيها، ويف 
حـال تقـدم حامل الشـهادة العليـا للتعيني يف 
محافظة أخرى يلتزم بالخدمة فيها ملدة عرش 

سنوات).
٤- االلتزام بالحضـور اىل مقر مجلس الخدمة 
العامـة االتحادي يف تمام السـاعة (٨) صباحاً 
واللجنـة تبـدأ اعمالهـا يف تمـام السـاعة (٩) 
صباحاً وفق تاريخ االيام املحددة لكل محافظة 
وكما مبـني يف الجدول أدنـاه (للذين وصلتهم 

رسالة االشعار عرب الربيد االلكرتوني).
٥- يف حال عدم حضور املقابلة يتحمل املتقدم 

نتيجة االستبعاد .

 بغداد/الزوراء:
والبيئـة  الصحـة  وزارة  كشـفت 
عـن  السـبت،  امـس  العراقيـة، 
استعدادها لوصول ماليني الجرعات 
مـن اللقاحـات الخاصـة بفريوس 

كورونا إىل البالد.

وقالت عضو فريق اإلعالمي الساند 
يف  فـالح،  ربـى  الصحـة،  لـوزارة 
ترصيح صحفـي: إن «هناك ماليني 
الجرعـات مـن اللقاحـات الخاصة 
بفريوس كورونا ستصل تباعا حتى 
نهاية العام الحايل، لغرض الوصول 

إىل نسبة ٥٠٪ من أعداد امللقحني يف 
عموم العراق».

وأضافت فـالح أن «السـيطرة عىل 
الوضـع الوبائـي، يتـم مـن خالل 
زيـادة عـدد امللقحني حتـى تكون 
هنـاك مناعـة مجتمعيـة كبـرية، 

وهذا ما تسعى وتعمل عليه الوزارة 
خـالل الفـرتة املقبلة، حتـى يكون 
هنـاك اطمئنـان وعدم خـوف من 
أي موجـات وبائيـة قادمـة، وقـد 
تكـون أخطـر وأشـد مـن املوجات 

السابقة».

وتابعـت: «حتـى اآلن ال توجـد أي 
تعليمـات حاليا بخصـوص اعطاء 
الجرعـة الثالثة، خصوصـاً أن هذا 
األمر مرهون بقرار علمي وفني من 
قبل استشارية مشرتكة تضم خرباء 

من منظمة الصحة العاملية».

بغداد/الزوراء:
أصدرت مديرية املرور العامة توضيحاً حول 

تسقيط مركبة بدل التي يتم تسجيلها.
وقالت املديرية يف بيان، ورد لـ «الزوراء»: إنه 
«تناقلت بعـض الصفحات ومواقع التواصل 
االجتماعـي خرباً مفاده بـأن مديرية املرور 
حصلـت موافقة عـىل تسـقيط مركبة بدل 
التي يتـم تسـجيلها، وهنا نـود ان ننوه ان 

هذه االخبار غري صحيحة».
وأضافـت «إنمـا هـو مجرد مقـرتح قدمته 
مديريتنـا اىل الجهـات العليا وذلـك لتخفيف 
الزخـم الحاصل بسـبب كثـرة املركبات وما 

تسببه من زخم مروري»
وبينـت أن «القرار ٢١٥ لسـنة ٢٠٠٩ اوجب 
عـىل كل مواطـن عنـد تسـجيل اي مركبة 
حديثة (مسـتوردة) القيام بتسقيط مركبة 
قديمة لغرض القضاء عىل املركبات القديمة 
ولتخفيف زخم املركبات يف الشـوارع، فيما 
أن القرار ٦٨ لسـنة ٢٠١٦ سـمح للمواطن 
الخيـار اما تسـقيط سـيارة او دفـع مبلغ 
الرسـم مقابـل الحصـول عـىل رقـم بدون 
تسقيط مركبة»، مشـرية إىل أنه «يف الشهر 
الثامن تمت مفاتحة االمانة العامة ل مجلس 
الـوزراء لغـرض إلغـاء القـرار ٦٨ وتفعيل 
قرار تسـقيط املركبات ولم ترد االجابة لحد 

اآلن».
وذكـرت مديريَّـة املرور العامـة أنَّ املركبات 
التـي ادخلت البالد عىل انها ادوات احتياطية 

او ما يسمى بـ»التفصيخ»، لن يتمَّ تسجيلها 
اصوليا يف الدوائر املختصة.

وقال مدير االعالم يف املديرية، حيدر كريم، يف 
ترصيح صحفي: إنَّ «املديرية وبعد أن حددت 
مهلة ٦٠ يوما لتسـجيل جميع املركبات غري 
املسجلة، اكدت انه لن يتم تسجيل (مركبات 
االدوات) كونهـا دخلت البـالد بصفة ادوات 
احتياطيـة، مـا يعـد مخالفـا لنـص قانون 
املرور الذي وصـف املركبة بأنها آلة حديدية 
متحركة وفصل بينها وبني مركبة االجزاء».

ودعا املواطنـني إىل «التأكد عند رشاء املركبة 
مـن الصفـة التـي دخلـت فيها البـالد عرب 

الجمارك، السيما أنَّ الهيئة العامة للجمارك 
ومديريـة املرور تقومان بفحـص املركبات، 
وال يمكن ألي شخص التالعب بصفة دخول 

املركبة».
وبـني كريـم أنَّ ”املديريـة كانت قـد حددت 
مهلة ٦٠ يوما لتسجيل املركبات والدراجات 
 (cc ١٢٥) غري املسـجلة بجميع انواعها من
والتي سـتدفع رضيبتها عنـد الهيئة العامة 
للجمـارك، بينما االنواع التي تكون سـعتها 
دون ذلك اي من (٤٠ cc) إىل (١٢٥cc)، فيتم 
اعفاؤها مـن الجمرك، ويكتفي بتسـجيلها 

ضمن فروع مديرية املرور».

بغداد/ الزوراء:

أعلنت وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة، 

امس السبت، عن اتمام اعمال مرشوعي تأهيل 

مدخيل (بغدادـ كركوك) و(بغداد- بسماية) .

وقـال مديـر عـام دائـرة الطـرق والجسـور يف 

الـوزارة، حسـني جاسـم كاظـم، يف ترصيـح 

صحفيس: إنه ”تم، وضمن الحملة التي اطلقها 

رئيس الوزراء لتأهيـل جميع مداخل العاصمة، 

اتمـام اعمال تأهيـل مدخيل (بغـداد- كركوك) 

و(بغداد- بسماية) التي نفذتها احدى الرشكات 

اللبنانية املختصة».

واضاف كاظم أن ”مدخل (بغداد- كركوك) الذي 

يقـع ضمن جزء (بغداد- ديـاىل) بطول يصل إىل 

تسعة كيلومرتات، تم تعريضه بمسافة ١٢ مرتا 

وقلـع ومعالجـة املناطـق املتـرضرة يف طبقات 

االسـفلت، كما تم تعريض الطريق وانشاء ممر 

اضايف من جهة الكتف بعرض تجاوز اربعة امتار 

لالتجاهني ذهابا وإيابا، فضال عن اضافة كتف 

بعرض مرتين ونصف املرت معبد باملقرنص“.

وتابع أن ”اعمال التأهيل شملت انشاء طريقني 

خدميـني بممريـن وعىل طـول الطريـق الحايل 

وعزلهمـا عنـه بجزرة وسـطية تربـط الطريق 

الرئيـس باملناطـق السـكنية بممـرات تباطـؤ 

وتسـارع، إىل جانـب تطويـر مداخـل املناطـق 

السـكنية وربطها بالخدميـة وتخطيط الطرق 

الرئيسة، وانشاء ثالثة جسور علوية عند مداخل 

املناطق السكنية، واخرى جديدة للمشاة“.

وأوضح كاظم أن ”الدائرة انجزت ايضا يف السياق 

نفسه، مرشوع تأهيل طريق (بغداد- بسماية) 

البالغ طوله سـبعة كيلومرتات من قبل الرشكة 

نفسـها، وتضمنـت االعمـال تعريـض الطريق 

بحدود ثمانية امتار، وعزل طريقني عن الطريق 

الرئيس بجزرة وسـطية، إىل جانب انشـاء ثالثة 

جسـور مشـاة جديدة، اضافة إىل اتمـام تأثيث 

املرشوع بالعالمات املرورية واسيجة الحماية“.
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بغداد/الزوراء:
أعلنـت قيادة عمليات بغداد، امس السـبت، القبض عىل متهم بالدكة العشـائرية، وكشـف 
مالبسـات حادث قتل واعتقال الجناة.وذكرت القيادة يف بيان ورد لـ «الزوراء»: أن «قطعات 
قيادة عمليات بغداد مستمرة يف فرض األمن واالستقرار، من خالل مالحقتها ملرتكبي الجريمة 
املنظمة، والعابثني بأمن املواطنني، والخارجني عىل القانون، ويف هذا السياق اعتقلت قوة من 
اللواء املشـاة (٤٢) الفرقة الحادية عرشة متهم (الدكة العشـائرية) يف مدينة الصدر، فضالً 
عن ضبط أسـلحة وأعتـدة مختلفة من قبل قوة مـن فوج مغاوير الفرقـة أعاله».وتابعت 
«يف عملية نوعية، وبتنسـيق استخباري بني قسم اسـتخبارات وأمن عمليات بغداد، ووكالة 
االسـتخبارية والتحقيقـات االتحادية، تمكنت قوة من الخامس رشطة اتحادية من كشـف 
مالبسات حادث قتل يف منطقة الحرية بعد ورود معلومات تفيد بوجود جثة، وعىل الفور تم 
تشـكيل فريق عمل مختص، ومن خالل البحث والتحري وتدقيق املعلومات املتوفرة وتكثيف 
الجهد االسـتخباري لكشـف مالبسـات الحادث، تم القاء القبض عىل متهمـني اثنني (رجل 
وامـرأة) ارتكبا جريمـة قتل املجني عليـه (ع.ن.م) داخل دارهما يف منطقـة الحرية، ونقل 
الجثة خارج الدار، وضبط بحوزة املتهم سـالم مسدس».واشـارت اىل ان «قطعات الفرقتني 
األوىل والثانية رشطة اتحادية تمكنت من اعتقال (٥) متهمني بالتهديد، واالغتصاب، وانتحال 
صفة، خالل ممارسـات أمنية ضمن قواطع املسـؤولية».ولفتت القيادة اىل انه «تمت إحالة 

امللقى القبض عليهم واملواد املضبوطة إىل الجهات ذات االختصاص».

 بغداد/الزوراء:
افتتـح محافـظ بغـداد املهنـدس، محمد 
جابـر العطا، امس السـبت، مركزا لعالج 
امـراض القلـب والرشايني يف مستشـفى 

الهالل االحمر العراقي، وسط العاصمة.
وقـال العطا، خالل حفل االفتتاح حسـب 
بيـان تلقتـه «الـزوراء»: إن «املركـز من 
شـأنه تقديـم الخدمـات الطبيـة، ملرىض 
القلـب والرشايني، ال سـيما انه يعمل عىل 
مدار ٢٤ ساعة للقيام بعمليات القسطرة 
والتداخل الجراحي للمرىض»، الفتا اىل انه 
«ُنفَذ بسعة ٤٠ رسيرا وصالتني للعمليات، 

ووحدة للعناية القلبية خاصة باسـتقبال 
الحـاالت الطارئـة، وعيـادة استشـارية، 
تضـم  املـرىض،  لفحوصـات  ووحـدات 
مجموعـة متطـورة من االجهـزة الطبية 

الحديثة».
واشـار العطا اىل «ان محافظة بغداد تويل 
اهتمامـا بالغـا لدعم القطـاع الصحي يف 
العاصمـة»، مثمنـا الجهد الكبـري املقدم 
مـن قبل اطباء ومنتسـبي جمعية الهالل 
االحمر العراقي يف دعم القطاع الصحي يف 
العاصمة وتقديم مختلف اشكال الخدمات 

الصحية املدعومة ألهايل بغداد».

بغداد/ الزوراء:
 أعلنت رشكة توزيع املنتجات النفطية، امس السـبت، موعد إطالق البطاقات الوقودية 

للمواطنني والكمية املحددة.
وقـال مدير عام املنتجات النفطية، حسـني طالب، يف ترصيحات صحفية: إنه «سـيتم 
اطـالق البطاقة الوقوديـة للمواطنني بواقع ١٠٠ لرت لكل بطاقة بدءا من الخامس عرش 

من الشهر الجاري».
واشـار اىل انه «جـرى اطالق البطاقة للمحافظات الشـمالية يف األول من ترشين الثاني 
الجـاري بنفس الكمية»، مبينا ان «الحصص الوقودية سـتبقى مسـتمرة حتى انتهاء 

فصل الشتاء». 
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ذي قار/الزوراء:
أفـاد مصدر محيل بقضاء الغراف شـمايل 
محافظـة ذي قـار جنوبي العـراق، امس 
السـبت، بانـدالع نزاع عشـائري عنيف يف 

القضاء بسبب ما تسمى قضية «رشف».
وأبلـغ املصـدر يف ترصيـح صحفـي بـأن 
«نزاعـا عشـائريا اندلـع بقضـاء الغراف 
شـمايل مدينـة النارصيـة بني عشـريتي 
(عگيـل وبنـي سـعيد) واسـتخدمت فيه 
األسـلحة الخفيفة واملتوسـطة»، الفتا إىل 
أن « سـبب اندالع النزاع هو بسبب قضية 

رشف».
وبـني املصـدر ان « النزاع خلّـف ٥ جرحى 
من أفراد عشـرية بني سـعيد»، مشريا إىل 
أن « القوات االمنية فرضت سيطرتها عىل 
مكان الحادث، وقامـت بنقل الجرحى إىل 
أقرب مستشفى لتلقي العالج، فيما اتفق 
الطرفان عـىل هدنة عشـائرية مدتها ١٠ 

أيام ملعرفة مصري الجرحى».
ويلجأ معظم االشخاص يف العراق وخاصة 
بمحافظات الوسـط والجنوب اىل العشرية 
لحـل النزاعـات التـي تحـدث بينهـم من 
خالل تسـويتها او تعويـض املعتدى عليه 
بمبالـغ مالية ملا لحقه مـن ارضار مادية 

او معنوية.
وقـد ال تفـيض التسـوية العشـائرية اىل 
التوصل لحـل خاصة يف حوادث القتل مما 
يدفع املتخاصمني للجوء اىل حمل السـالم 
واالشتباك فيما بينهم، وقد تستمر العداوة 
واملطالبـة بأخـذ الثـأر لسـنوات ترافقها 

تجدد االشتباكات بني الحني واآلخر.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت جامعـة بابـل، امـس السـبت، عن 
تجديد االجازة التنقيبيَّة الخاصة بموقع تل 
الديلـم التاريخي الواقع جنوب مدينة الحلة 
لخمسـة اعوام قابلة للتجديـد باالتفاق مع 
الهيئة العامـة لآلثار والـرتاث بهدف اجراء 
التنقيبات االثرية لطلبة قسـم االثار يف كلية 

االداب.
وقـال معاون عميد كليـة االثار، كاظم جرب 
سـلمان، يف بيان اطلعـت عليه «الـزوراء»: 
إن ”الجامعـة سـبق أن حصلـت عىل اجازة 

التنقيـب من هيئة االثـار والرتاث، وبارشت 
اعمالهـا منـذ العـام ٢٠١٧ وكشـفت عـن 
مقتنيـات أثريـة يف التـل املذكـور غايـة يف 
االهمية نالـت اهتمـام وزارة التعليم العايل 

ووزارة الثقافة والسياحة واالثار“.
وأشـار سـلمان إىل ”وضع خطة للمبارشة 
الجديـد  للموسـم  التنقيبيـة  باألعمـال 
وتنفيذها يف املوقع الذي تبلغ مساحته اكثر 
مـن (١٧٠) دونما حال توفر االموال الالزمة 
واملعـدات واجهـزة التنقيب بهـدف تدريب 
الطلبة عىل طرق التنقيب األثري واستخراج 

الجدران والتعامل مع القطع األثرية وكيفية 
نقلها من أماكن اكتشافها وعمليات خزنها 
والتعـرف عىل رسـم الفخاريـات والجدران 

والعديد من املجاالت املتعلقة بالتنقيبات“.
وأوضـح أن ”االكتشـافات االثرية يف موقع 
تل الديلم للمواسـم السـابقة أسهمت ألول 
مـرة بإزالـة الغموض عـن الجـزء املفقود 
من تاريخ مدينة بابـل األثرية خالل العرص 
البابـيل الوسـيط ١٥٩٥ـ ١١٦٨ قبـل امليالد 
ابـان حكم السـاللة الكيشـية التي حكمت 

البالد آنذاك“.

بغداد/الزوراء:
أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، امس السبت، القبض 
عىل متهم باالتجار بالبـرش وآخر باالبتزاز االلكرتوني يف 
بغداد.وذكرت املديرية يف بيان ورد لـ «الزوراء»: إنه «بعد 
أن توفرت معلومات لدى لجنة مكافحة االتجار بالبرش/ 
الرصافة عن وجود شـخص يقوم ببيع ورشاء املتسولني 
واحتوائهم يف مسـكن خاص بهم ويرشف عىل توزيعهم 
يف الشـوارع مـن أجل أن يجنون له املـال، تم وعىل الفور 
تشـكيل فريق عمل ملتابعة املتهـم، حيث تم نصب كمني 

محكـم والقبض عليه وتوقيفه وفـق أحكام املادة ٦ من 
قانون االتجار بالبرش لينال جزاءه العادل».

ويف السـياق، أوضح البيان: ان «مفـارز مكتب مكافحة 
إجرام املحمودية، ألقت القبض عىل متهم لقيامه بابتزاز 
فتـاة الكرتونيـا وتهديدهـا بنـرش صورها عـىل مواقع 
التواصل االجتماعي (فيسـبوك) إذا لم تدفع له مبلغ من 
املال، حيث تم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقه وتوقيفه 
وفق أحكام املـادة ٤٣٠ ق.ع وتقديمـه إىل القضاء لينال 

جزاءه العادل».

بغداد/الزوراء:
أعلن الحشـد الشعبي، امس السـبت، انطالق عملية 
امنية كربى مـن ثمانية محاور ملالحقة فلول داعش 

االرهابي يف سلسة جبال حمرين.
وذكر بيان إلعالم الحشد ورد لـ «الزوراء»: إن «قيادة 
قاطـع عمليـات دياىل يف الحشـد الشـعبي والجيش، 
نفـذت عمليـة أمنية مـن ثمانية محـاور يف املنطقة 
املحصـورة بطريق بغداد كركـوك وطريق قرة تبة يف 

سلسة جبال حمرين بدياىل ملالحقة فلول داعش».
وأضاف إن « املحاور الشـمالية والرشقية انقسـمت 
أربعة منها أسـندت مسـؤوليتها اىل قـوات الجيش، 

واألربعـة األخـرى الجنوبيـة والغربيـة كانـت مـن 
مسـؤولية قيـادة قاطـع عمليـات دياىل يف الحشـد 
الشـعبي واملتمثلـة باأللويـة األول وال١١٠ والرابـع 
و٢٣ ولـواء نداء دياىل، فضال عن املديريات السـاندة 
من مكافحة املتفجرات والهندسة العسكرية وطبابة 

الحشد الشعبي وبقية املديريات».
وأوضح البيان إن «العملية جاءت بناء عىل معلومات 
استخباراتية لتتبع نشاط العدو واملشاهدات اليومية 
وتعقـب خاليا داعش التي نفذت جرائم بحق املدنيني 
كمـا غطى طـريان القـوة الجوية العراقيـة وطريان 

الجيش القطعات املتقدمة»

املثنى/الزوراء:
قررت محافظة املثنى، امس السبت، 
جعل دوام املـدارس حضورياً ٥ أيام 

يف األسبوع. 
ووفقا لوثيقـة صادرة من املحافظ، 
عليهـا  حصلـت  منفـي،  أحمـد 
«الـزوراء»: أنـه «نظـرا لالنخفاض 
بعـدد اإلصابـات بفـريوس كورونا 
املـدارس  بـدوام  االنتظـام  وألجـل 
املمنوحـة  للصالحيـات  واسـتنادا 
إلينـا تقـرر أن يكـون دوام املدارس 
(االبتدائية، واملتوسطة واالعدادية)، 
حضوريـا ملـدة ٥ أيـام يف األسـبوع 
باسـتثناء يوم السـبت الـذي يكون 

فيه التدريس الكرتونيا».
وأضـاف: «توجيـه إدارات املـدارس 
بتعليمـات  التـام  لاللتـزام  كافـة 
وتوصيـات خليـة االزمـة يف ارتـداء 
املعقمـات  واسـتخدام  الكمامـات 
للكـوادر  االجتماعـي  والتباعـد 
التدريسية والطلية عىل حد سواء «. 
وأشـار إىل أن «تلك التعليمات تطبق 

ابتداًء من تاريخ ١٤-١١-٢٠٢١».
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اعالن 
تدعـو الهيئة التحضرييـة النتخابات الجمعية الخرييـة الكلدانية للدورة 
الجديدة، اعضاء الهيئة العامة الحضور واملشاركة يف التصويت النتخابات 
الهيئة االدارية الجديدة يوم الجمعة املوافق ١٩-١١-٢٠٢١، من السـاعة 
العارشة اىل الساعة الثانية عرشة ظهرا يف مقر الجمعية الكائن يف الكرادة، 
ويف حـال عدم اكتمال النصاب القانوني، تؤجل الجلسـة اىل الجمعة التي 

تليها والتي ستصادف يوم ٢٦-١١-٢٠٢١ بنفس الزمان واملكان.
مع التقدير

اللجنة التحضريية



بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة التجارة، امس السـبت، 
عن توزيع أكثر مـن (4) ماليني كيس 
مـن مـادة الطحـني ضمـن مخصص 

الحصة التاسعة.
وقال مدير عام الرشكة العامة لتصنيع 
الحبـوب يف الوزارة، أثري داود سـلمان، 
جهـزت  رشكتـه  إن  امـس:  بيـان  يف 
وكالء الطحـني بكميـات كبـرية مـن 
مادة الطحـني ضمن مفردات البطاقة 
التموينيـة. مبينـا: ان نسـبة التجهيز 
تجاوزت 60 ٪ مـن املخصص للحصة 

التاسعة.
وأضاف: أن االسواق املحلية ومن خالل 
فرق الرصد امليدانية شـهدت انخفاضا 
املحـيل.  الطحـني  بأسـعار  ملحوظـا 
مشـددا عىل اسـتمرار الرشكة بتوزيع 
حيـث  توقـف،  دون  الطحـني  مـادة 
جهزت الوكالء بثماني حصص والعمل 
مستمر بتوزيع الحصة التاسعة خالل 

هذا العام.
ونـوه سـلمان إىل االسـتعداد لتوزيـع 
الحصـة العـارشة حـال االنتهـاء من 
تجهيز الحصة التاسـعة خـالل األيام 
نفسـه  الوقـت  يف  مؤكـدا  القادمـة. 
عىل االلتـزام التـام باملواعيـد املحددة 
لفرتات التجهيز حسـب خطة الوزارة 

التسويقية املتعلقة بمادة الطحني .
وكان سعر الكيس من دقيق القمح قد 
وصـل إىل 42 ألف دينـار اي ما يقارب 
30 دوالراً امريكيـًا بعدما كان سـعره 
يرتاوح بـني 10 - 11 دوالراً امريكياً يف 

السابق.
وكان املتحـدث باسـم وزارة الزراعة، 
حميد نايـف، قد رصح يـوم الخميس 
املايض: أن ”ارتفاع أسعار الدقيق، ليس 
وليد اليـوم، وليس له عالقـة بالخطة 

الزراعيـة، ألن الخزيـن االسـرتاتيجي 
ووزارة  تمـوز،  شـهر  منـذ  موجـود 
التجارة اسـتكملت تسلم ثالثة ماليني 
و530 ألف طن من الحنطة، بمعنى أن 

الحنطة متوفرة محلياً“.
وأضاف أن ”أهم األسباب التي أدت إىل 
ارتفاع أسـعار الحنطـة، هي الجفاف 
الـذي حصل هذا العـام، حيث أن كثرياً 
من الرعاة ليس لديهم أعالف مما أجرب 
هؤالء عىل رشاء الحنطة واستخدامها 

علفا للحيوانات، ما أدى إىل رفع أسعار 
الحنطـة وهذا أثر سـلباً عـىل مخزون 

الحنطة“.
وكانت وزارة التجارة اعلنت انها بحثت 
سـبل إيصال مادة الطحني للمواطنني 
والسـيطرة عىل ارتفاع أسـعار الخبز 
والصمـون، مشـريًة إىل وجـود خزين 

كاف من الحنطة.
وقـال املتحدث باسـم الـوزارة، محمد 
حنـون، يف حديـث للوكالة الرسـمية، 

عـالء  التجـارة  ”وزيـر  إنَّ  الجمعـة: 
الجبـوري زار دائرة الرقابـة التجارية 
واملالية والتقى الفرق الرقابية املرشفة 
عىل عملية التدقيق باألسـعار ومراقبة 
املطاحن األهلية والحكومية“، مضيفا 
أن ”الجبوري ناقش مع الفرق الرقابية 
سـبل دعم ايصال مادة الطحني الجيد 
للمواطنني وتحديد سـعر مادتي الخبز 
والصمون يف األفران األهلية املنترشة يف 

عموم البالد“.
واكـد عىل ”أهمية تظافـر الجهود من 
أجـل السـيطرة عـىل ارتفاع األسـعار 

الذي تشهده بعض املحافظات“.
وأشـار حنـون إىل أنَّ ”الـوزارة جـادة 
بعمليـة إنتـاج مـادة الطحـني الجيد 
للمواطنـني وتوزيعـه ضمـن البطاقة 
التموينيـة“، مبينـاً أنَّ ”الكميـة التي 
توزعهـا التجارة بـني املطاحن األهلية 

تصل إىل 450 ألف طن“.
واوضح حنون أنَّ ”الجبوري نفى عند 
مقابلتـه الفرق الرقابية مسـألة عدم 
وجـود خزين ملـادة الحنطـة“، مؤكداً 
أنَّ ”مخـازن الـوزارة تكفـي لألشـهر 
املسـتقبلية بما يتالءم مـع متطلبات 
املواطنـني، فضـًال عـن التنسـيق مع 
جهـاز األمـن الوطنـي ملراقبـة حركة 

السوق ومستوى األسعار“. 

بغداد/ نينا:
 افصحـت وزارة النفط عن مشـاريعها الجديدة 
وايـرادات  النفطيـة  الحقـول  الستكشـافات 
الصادرات العراقية املتحققة خالل شهر ترشين 

الثاني الحايل .
وقال وزير النفط، احسان عبد الجبار اسماعيل، 
يف ترصيـح للوكالـة الوطنيـة العراقيـة لألنباء 
(نينـا):“ لدينا حزمة مشـاريع عمالقة يف حقل 
(غـرب القرنة 2)، بغية الوصول اىل املليار الثاني 
ملرتاكـم االنتـاج، وهناك زيـادة يف انتـاج النفط 
الخام وبـدأ االنتاج املبكر من حقـل اليمامة 30 
الف برميل يوميا ”، مشريا اىل ان ” هناك مشاريع 
اخرى ملسك الغاز قيد الرتويج، ومشاريع جديدة 
لتحسـني واقـع البيئة يف املناطـق املحيطة بهذه 

الحقول ”.
وحول اجندة منظمة / اوبك / يف اسـواق النفط 
العامليـة، اوضـح :“ ان سياسـة منظمـة اوبـك 
عموما ليسـت مـع خفض او رفع االسـعار، بل 
تعمل عىل تحقيق االستمرارية يف امدادات الطاقة 
للعالم عمومـا“. مبينا :“ ان هدف اوبك هو منع 
االنهيار يف اسـعار النفط ومنـع االرتفاع الحاد ، 
لكـن ال يوجد هـدف للوصول اىل سـعر معني بل 

االساس هو تحقيق االستقرارية ”.
الزيـادة  :“ ان اوبـك تمـيض باتجـاه  واضـاف 
الطبيعية وهي نحو 400 الف برميل لكل شـهر، 
وستكون هناك اعادة مراجعة دورية خالل الربع 
االول مـن العام املقبل للنظـر يف االبقاء عىل هذا 

املعدل من الزيادة ”.
وعن سـقف االنتاج وايرادات التصدير العراقية، 
اوضـح ان ” العـراق سيسـتأنف الشـهر الحايل 
الوصول اىل 3 ماليني و 200 الف برميل يوميا من 
منشـآته الجنوبية لتصدير النفط الخام، ونعمل 
عىل تحقيـق التزام 100 % بمحـددات اوبك عرب 
اسـتهداف تصديـر 3 ماليني و200 الـف برميل، 
باسـتثناء اقليـم كردسـتان حيث تبلـغ الحصة 

املحـددة لإلقليم 250 الف برميـل، لكن التصدير 
الطبيعي هو 400 الف برميل ”.

وبنّي ان ” العراق ملتـزم بمحددات منظمة اوبك 
وبـكل القـرارات التـي يتـم االتفـاق عليها مع 
الـرشكاء فيها، وهـو ثاني اهم مصـدر للبرتول 
يف املنظمـة ”، الفتـا اىل انـه ” خـالل الربع االول 
مـن العـام 2022 يفـرتض وصول العـراق اىل 3 
ماليني و 400 الف برميل للتصدير، وهي حصتنا 

يف السـوق، واعتقـد ان العـراق لن يتجـاوز هذه 
الحصة وال يطلب اسـتثناءه ”.

وحـول التعاون مع رشكة لوك اويل الروسـية يف 
املشـاريع النفطية، اكـد وزير النفـط ان: ”لوك 
اويـل مسـتثمر كبـري يعمل مـع رشكـة النفط 
الوطنيـة يف مـرشوع عمـالق اخر هـو مرشوع 
الرقعـة االستكشـافية العارشة، حيث سـيكون 
هناك انتـاج تجاري مبكر من هـذه الرقعة التي 
سـتكون احد اهم عنارص االسـتقرار يف امدادات 

النفط والغاز ”.
واوضـح :“ ان مرتاكم انتـاج حقل (غرب القرنة 
الواعـدة يف  النفطيـة  الحقـول  اكـرب  احـد   ،(2
العـراق والعالم، وصـل اىل مليار برميـل، وينتج 
مـن افضـل انـواع النفـوط واكثرهـا مطابقـة 
للمواصفـة املعياريـة العاملية، حيث بـدأ الحقل 
اعماله قبل نحو 7 سنوات بوترية انتاج مستقرة 
وبمواصفـات نفوط عالية جـدا، كما يبلغ انتاج 
الذروة لهذا الحقل 800 الف برميل يوميا ، والذي 

نتوقع الوصول اليه عام 2027 ”.
واكـد عبد الجبـار ان ” الـوزارة ورشكـة النفط 
الوطنية تسعيان خالل املرحلتني الحالية واملقبلة 
اىل تعظيـم قدراتنا من انتاج النفط الخام والغاز 
الطبيعي وتحقيق املعيارية العاملية، كما نسـعى 
اىل مسـك وتكرير كميات الغـاز كاملة ”، منوها 
اىل ان ” الوصـول اىل مليار برميل من هذا الحقل 
ليـس الهدف االعـىل، بل نهـدف اىل تحقيق انتاج 

الذروة ومسك وتكرير كميات الغاز املنتجة ”.
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بغداد/ الزوراء:
 اعلـن وزيـر الزراعة واإلصـالح الزراعي السـوري، محمد حسـان، امس 
السـبت، ان بالده تتباحث مع العراق لتسهيل إجراءات تصدير الحمضيات 

السورية.
ونقلت وسـائل اعالم سورية عن حسـان قوله، خالل اجتماع يف محافظة 
الالذقيـة: ان ”تسـويق الحمضيات يعترب أولوية بالنسـبة لسـوريا، ويتم 
التنسـيق بشـأنه مع كل الوزارات املعنية لفتح أسـواق جديـدة خارجية 

ومنها العراق وتقديم كل التسهيالت املمكنة“.
واضاف ان ”هناك جهوداً مبذولة يف مجال تسـويق الحمضيات، ومنها ما 
يتم حاليا للتنسيق مع الجهات املعنية يف العراق لتسهيل إجراءات استرياد 
الحمضيـات وتخفيض رسـوم النقل“، مبيناً أن ”وفـداً تجارياً من العراق 
سـيزور سـوريا قريبا لبحـث موضوع عقـد اتفاقيات يف مجال تسـويق 

الحمضيات“.
يذكـر ان العراق يسـتورد كميـات كبرية مـن الفواكه والخـرض من دول 
الجـوار وخاصة ايران وتركيا لسـد حاجتـه املحلية، فيمـا تفرض وزارة 
الزراعـة العراقية بني الحني واالخـر حظرا عىل بعض املنتجـات الزراعية 

بهدف تحقيق االكتفاء الذاتي من االنتاج املحيل.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن املجلس العاملي للذهب، امس السـبت، ان حيازة املعدن األصفر لدى 
الـدول العربيـة الخمس األوىل بينهـا العراق كاحتياطيـات بلغت أكثر من 

1000 طن للربع الثالث من عام 2021.
وقال املجلس يف احدث جدول له لشهر ترشين الثاني/ نوفمرب لعام 2021، 
واطلعـت عليه ”الـزوراء“: ان ”احتياطيات السـعودية ولبنـان والجزائر 
وليبيا والعراق من الذهب ارتفعت لتصل اىل 1005.5 أطنان يف الربع الثالث 

من العام الحايل مقارنة بالربع الثاني منه حيث بلغت 996.5 طنا“.
وبني ان ”حيازة السعودية من الذهب بلغت 323.1 طنا، فيما بلغت حيازة 
لبنـان من الذهـب 286.8 طنا، والجزائر 173.6 طنـا، وليبيا 116.6 طنا، 

وبلغ احتياطي العراق من الذهب 96.4 طنا“.
واشـار اىل ان ”احتياطي الـدول الخمس االوىل عامليـا كان ألمريكا وأملانيا 
وايطاليا وفرنسـا وروسيا بلغ 18.672 الف طن، وجاءت الواليات املتحدة 
االمريكيـة باملركـز االول بواقع 8133 الف طن، تليهـا املانيا بـ3259 الف 
طـن، ومن ثم جـاءت ايطاليا 2451 الـف طن، وفرنسـا 2436 الف طن، 

وجاءت روسيا خامسا بـ2292 الف طن“.
يذكر ان املجلـس العاملي للذهب والذي يقع مقره يف اململكة املتحدة يمتلك 
خربة واسـعة ومعرفة عميقة بالعوامل املسـببة لتغيري السـوق، ويتكون 

أعضاؤه من أكرب رشكات تعدين الذهب يف العالم وأكثرها تقدماً.

بغداد/ الزوراء:
ارتفع سعر خام البرصة الخفيف ليسجل مكسبا اسبوعياً ُيعد األول خالل 
اسـبوعني من الخسارة، مع تذبذب أسعار النفط لألسبوع املايض بضغط 
من قوة الدوالر بسـبب تكهنات بـأن إدارة الرئيس األمريكـي، جو بايدن، 
ربمـا تفرج عن كميـات من النفط مـن املخزون االسـرتاتيجي األمريكي 
لتهدئة األسـعار من جهة والتزام منظمة اوبك+ بتحديد إنتاجهم النفطي 

من جهة اخرى.
وبالرغم من انخفاض خام البرصة الخفيف يف آخر جلسـة له قبل إغالقه 
الجمعـة بمقـدار 27 سـنتا ليصـل اىل 82.84 دوالراً، إال أنـه حقـق ربحا 

أسبوعيا بلغ 64 سنتا أو ما يعادل نسبة 0.78 % .
وانخفض ايضا خام برنت يف آخر جلسـة له قبل اغالقه بمقدار 70 سـنتا 
ليصل اىل 82.17 دوالرا، اال انه حقق خسارة اسبوعية بلغت 57 سنتا او ما 

يعادل نسبة 69 % يف اسبوع.
وجرت تسوية خام غرب تكسـاس الوسيط األمريكي عىل انخفاض ايضا 
بمقـدار 80 سـنتا ليصـل اىل 80.79 دوالرا للربميـل اال انه حقق خسـارة 

اسبوعية ايضا بلغت 48 سنتا او ما يعادل نسبتها 0.59 %.

بغداد/ الزوراء:
 أعلـن مستشـار رئيس مجلس الـوزراء للشـؤون املاليـة، مظهر محمد 
صالح، امس السـبت، انخفاض الدين العام الخارجـي للبالد إىل 20 مليار 
دوالر، فيما أكد أن العام 2022 سيكون خالياً من الضائقات املالية والقيود 

التمويلية.
وقال صالح، للوكالة الرسـمية: إن ”الدين العام الخارجي للعراق يف تنازل 
وهـو بحدود الـ20 مليـار دوالر، واملوازنة العامة تتحمـل خدمات إطفاء 
الديـن وعىل وفق توقيتات مرسـومة“، الفتاً إىل أن ”الديـن الداخيل ما زال 
هـو األكـرب يف الوقت الحارض، ويفـوق الدين الخارجي ثـالث مرات، لكنه 
يبقـى محصـوراً يف إطار النظام املـايل الحكومي حرصيـًا، وليس له صلة 

بالجمهور“.
وأضـاف أن ”العـراق يف تعاٍف وسـيعيش حتماً يف عـام 2022 املقبل دون 
ضائقات مالية أو قيود تمويلية، يسـببها نقص االيرادات، وذلك النتعاش 
سـوق الطاقة وازدهار الطلب عىل النفط، فضالً عن ارتفاع حصيلة إنتاج 
العـراق من النفط بواقع 400 ألـف برميل يومياً“، مبيناً أن ”هذه اإلضافة 
عـىل اإلنتـاج اإلجمايل الحـايل للنفط ولوحدها فقط سـتدر إيراداً سـنوياً 
مضافـاً يقدر بنحـو 17 تريليون دينار عراقي إذا ما بلغ متوسـط سـعر 

برميل النفط 75 دوالراً“.
ولفـت إىل أن ”املوضوع يعتمد عىل سـقوف اإلنفاق الكلية يف املوازنة، وإذا 
مـا افرتض أن سـقف اإلنفاق يف موازنة 2022 هو نفسـه يف العام 2021، 
وأن متوسـط سـعر برميل النفط املتحقق عىل مدار العـام ال يقل عن 75 
دوالراً، فإن اإليرادات النفطية سـتغطي وحدها النفقات الكلية يف املوازنة 

وتحقق شيئاً من فائض توفر اإليرادات األخرى غري النفطية“.
وتابـع أن ”ذلـك يعني أنـه، وللمرة األوىل، سـتكون هنـاك موازنة تحقق 
فائضـاً مالياً دون الحاجة إىل االقـرتاض، وإن تحقق اقرتاض فإنه ال يزيد 
عـىل 3 % من الناتـج املحيل اإلجمايل الذي نص عليه قانـون اإلدارة املالية 
النافذ بسـبب مشاريع إعمار مسـتمرة مرتبط تمويلها بقروض دولية“، 
مبينا ”انها ال تزيد عىل 3 مليارات دوالر يف السـنة، إضافة اىل قرض البناء 

املطروحة سنداته للتداول عىل الجمهور بواقع تريليون دينار“.
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بغداد/ الزوراء:
شـارك رئيس هيئة األوراق املالية، فيصل 
التحـاد  السـنوي  املؤتمـر  يف  الهيمـص، 
أسواق املال األوروبية واالسيوية املنعقد يف 

يريفان عاصمة جمهورية ارمينيا.
وقال رئيس هيئـة االوراق املالية، يف كلمة 
ألقاها خالل املؤتمر، وتابعتها ”الزوراء“: 
إن ”تنظيم مثل هكذا مؤتمرات يخلق بيئة 
كبـرية مـن التطور الذي تشـهده أسـواق 
األوراق املالية عىل مستوى املنطقة والعالم 
للخدمـات  التكنولوجيـا  الفـورة  يف ظـل 
املالية، والتي تعيد تشكيل هيكلية مختلف 
قطاعـات األعمـال، وتغري بشـكل جذري 
طريقة عمل املستثمرين ضمن البورصات 

وعمليات التداول يف األوراق املالية“.
واشـار اىل أن ”الهيئـة حققـت إنجـازات 
مهمة خـالل هذه السـنة لتعزيز مكانتها 
كوجهـة مثاليـة يف االسـواق، مـن خالل 
كانـت  رشكات   8 عـىل  التـداول  اطـالق 
موقوفـة، وزيادة سـاعات التـداول التي 
ضاعفت أعداد املسـتثمرين، باإلضافة اىل 
قيمة التداوالت التـي  بلغت خالل النصف 
الثانـي من العام الحـايل 378 مليار دينار 
مقارنة مـع 17 مليار دينار لـذات الفرتة 
من العـام املـايض، كما ارتفعت االسـهم 

املتداولـة لتبلغ 373 مليار سـهم، مقارنة 
مع 24 مليار سـهم خالل الفصـل الثاني 
من العـام املايض وبنسـبة ارتفـاع بلغت 
1393 % مـع وضع الية لحمايـة بيانات 
املسـتثمرين وتشـفري معلوماتهـم ومنع 
ترسبهـا“. واكـد رئيس الهيئـة ”مواصلة 
العمل إىل جانب الجهـات الحكومية كافة 
يف العـراق للمسـاهمة يف تحقيـق أهداف 
التـي وضعتهـا اإلدارة الجديـدة  الرؤيـة 
للهيئـة عىل مدار األربعة سـنوات القادمة 
من خالل تعزيز مفهـوم التداول باألوراق 
املالية ورفـد االقتصاد الوطنـي“. وتابع: 
”نعمل عىل انشـاء بنـك الحافظ األمني ملا 

له من اثـار إيجابية ماليه واقتصادية من 
شـأنها تعزيز عمـل سـوق األوراق املالية 
العاملـة يف العراق إىل جانـب توفري األمان 
للمستثمرين والسيما األجانب منهم فضال 
عن زيادة املحافظ االستثمارية“.  والتقى 
رئيـس الهيئـة وزيـر االقتصـاد األرميني 
وهان كروبيان ورئيـس االتحاد االوروبي 
االسـيوي ألسـواق املـال الدكتـور محمد 
صالح فريد، وناقش املؤتمر تنشيط قطاع 
أسواق املال يف مناطق االسيوية واألوروبية 
ومـدى إمكانيـة توفري تمويـل منخفض 
التكلفـة للدول األعضاء عرب أسـواق املال 

بدال من طرق التمويل التقليدية.

بغداد/ الزوراء:
حـذرت عضو لجنـة الزراعـة وامليـاه واالهـوار النيابية 
السـابق، زينب الطائي، امس السبت، من أن حالة قطاع 
الزراعة يف العراق يشـهد تدهورا خطريا، داعيا اىل رضورة 
اإلرساع بتدارك ذلك. وقالت الطائي يف ترصيح صحفي: إن 
”قطاع الزراعة يف العراق يعيش واقعا مأساويا أسفر عن 
تراجع معدالت اإلنتاج عىل إثر املشاكل واألزمات منذ عام 
2003 ولغايـة يومنا هذا“. وأضافـت أن ”اغلب املبادرات 

الزراعيـة التي رفعتها انطلقت الحكومـة املتعاقبة جلها 
وهميـة“، مشـرية إىل أن ”إدخـال وزارة الزراعـة ضمن 
املحاصصة السياسـية أحـد أهم أسـباب تراجع القطاع 
الزراعـي“. ولفتـت الطائي اىل ان ”قطاع الزراعة يشـهد 
تدهـورا ملحوظا يف عمـوم البـالد“. وكان عضو مجلس 
محافظـة الديوانية املنحل، غانم الجبوري، حذر، يف وقت 
سـابق، مـن انهيار قطـاع الزراعـة يف املحافظـة نتيجة 

الفساد واالهمال. 

@fibæa@÷aÏéc@Üb•¸@Ï‰è€a@ã∏˚æa@¿@⁄äbìÌ@÷aã»€a
ÚÌÏÓé�aÎ@ÚÓiÎäÎ˛a

bÌÎbédfl@b»”aÎ@îÓ»Ì@á‹j€a@¿@Ú«aäç€a@ b�”@ZÚÓ„bæãi@Ú‰ß

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة التخطيـط، امـس السـبت، ان العام املقبل 2022 سيشـهد 

انطالق املشاريع االنتاجية وتعزيز حركة اإلعمار يف املحافظات.
وقـال مدير عام دائرة التنمية اإلقليمية واملحلية بالوزارة، محمد محسـن 
السـيد، يف بيان اطلعت عليـه ”الزوراء“: إنه ”بـدأت يف معظم املحافظات 
حركـة اإلعمار والبناء وفق تخصيصات كل منهـا من قانون املوازنة لهذا 

العام 2021.
مشـرياً إىل أنَّ ”أي مبلغ مهما كانت قيمته يرصف لتطوير قرية أو ناحية 
ويسـهم يف رفع مسـتوى التنمية فيها وتوفري فرص العمل ويقلل الهجرة 
هو أفضل من املبالغ التي تمنح ملركز العاصمة، وهذا ما تهدف له الوزارة 
يف تحقيق التنمية املتوازنة، والتقليل من التنمية املكانية بني املدن الرئيسة 

واملحافظات والسيما األشد فقراً“.
وأضاف السـيد أن ”هنـاك توّجها لالهتمام باملناطـق املحرومة من خالل 
مـرشوع (الصنـدوق االجتماعي للتنميـة) عرب إقامة مشـاريع بالتعاون 
مـع األهايل كتبليط الطرق وإنشـاء املـدارس أو بعض املنشـآت الصغرية 

االنتاجية لتوفري فرص عمل لهم“.
وتابـع أن ”التخصيصـات املاليـة تـوزع بـني املحافظات وفـق حجومها 
السـكانية ودرجة حرمانها“، مشـرياً إىل أنَّ ”بعض املدن ستشـهد توزيع 
أراض بني مواطنيها، إضافة إىل أنَّ القروض امليرسة تسهم يف تعزيز حركة 

اإلعمار يف املحافظات“.
وأوضح السـيد أن ”العامني املاضيني شـهدا تلكؤاً بسـبب ظروف جائحة 
(كورونا)، أما العام املقبل فسيشـهد انطالقة أكثر يف املشـاريع اإلنتاجية 
بالقطـاع الخـاص، ألن تغيري سـعر رصف الدوالر أسـهم يف تحفيز بعض 

القطاعات اإلنتاجية املحلية“. 

@…Ìäbìæa@÷˝�„a@áËìÓé@2022@Z¡Ó�Én€a
äb‡«�a@Ú◊ãy@çÌç»mÎ@ÚÓubn„�a

÷aã»€a@∂g@pbÓõ‡®a@ãÌáón€@⁄ãznm@bÌäÏé
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@aÎäÎå@?†Ï€a@=«¸@Âfl@Üá«@Z=Ìã«
paÏ‰é@…jé@·Áäb‡«c

بغداد / متابعة الزوراء
 كشف عضو االتحاد العراقي لكرة القدم، غانم عريبي، ان تزوير أعمار الالعبني بلغ لحد سبع 

سنوات لدى البعض منهم، مؤكدا أن هذا األمر تسبب بتدهور الكرة العراقية.
وقـال عريبي ان «تزوير االعمار اثر سـلبا عىل تطـور الكرة يف العراق، ومـا نواجهه اليوم هو 

بسبب تراكمات االدارات السابقة التي قادت االتحاد وسمحت بالتزوير».
وابـدى عريبي اسـتغرابه بشـأن تزوير االعمـار، مؤكدا «اكتشـفنا ان بعـض الالعبني زوروا 

اعمارهم لسبع سنوات، وهذا امر خطري استغربه وادى لرتاجع مستوى منتخبنا».
وبني ان «االجيال السابقة ال تخلو من التزوير إال ان التزوير كان لعام او عامني كحد اعىل».

ãºcÎ@ã–ñc

@ãófl@∂g@pbuaäá€a@kÉn‰fl@fiÏÇÜ@…‰fl@lãÃnèm@ÚÓjæÎ˛a@Ú‰v‹€a

@ÚÓiÏ‰ßa@bÌäÏ◊@ÚËuaÏæ@�a7õ•@ÈmbjÌäám@ÜÎb»Ì@?†Ï€a

بغداد/ متابعة الزوراء
 اكد امني رس نادي الزوراء الريايض، شـاكر الجبوري، ان ملعب 
النادي بات عىل بعد خطوات من االفتتاح التجريبي كمرحلة اوىل 

ليتم بعد النجاح االفتتاح النهائي.
وقـال الجبوري: ”كنـا نطمح أن يكون امللعـب جاهزا يف الجولة 
الثامنة من الدوري املمتاز لكن تريثنا بعض اليشء إلنجاز امللعب 

كامالً وبنسبة %100 من النواحي االدارية والفنية“.
واشـار اىل ان ”ادارة الـزوراء وجهـت الرشكة املنفـذة ان يكون 
مكان وقوف السيارات ضمن االمور االدارية التي يجب ان تنجز، 

وتم االتفاق عىل ذلك ولم يتبَق يشء لالفتتاح“.
وبـني ان امللعب ”ليـس ملعبـا ومدرجات فقط بـل فيه مالحق 
مكملـة“، الفتـاً اىل ان ”االدارة اتفقـت ايضـا مـع امانـة بغداد 
وهي الجهة املسـاندة لتعبيـد ما حول امللعب واالمـور الخدمية 

االخرى“.
ووعد الجبوري بأن ملعب الزوراء ”سيفتتح قريباً جدا وسيظهر 
بحلتـه الجديـدة ليكـون تحفـة معماريـة  تضـاف اىل مالعـب 

العراق“.

@Â«@›ó–m@Ú‹Ó‹”@paÏ�Ç@ZäÏjßa
ıaäÎç€a@Üb„@k»‹æ@Ô8ã€a@Åbnnœ¸a

@fiÎ˛a@‚ÏÓ€a@¿@‚bèu˛a@ıb‰i@kÉn‰æ@b„Ï‹fl@bflbéÎ@15
bÓée@Ú€Ï�j€

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية 
تبدي اللجنـة األوملبية الوطنيـة العراقية 
إسـتغرابها حيال عدم منـح وفد االتحاد 
العراقـي للدراجـات تأشـريات الدخـول 
لجمهورية مـرص العربية للمشـاركة يف 
بطولة العـرب باللعبة وإجتمـاع االتحاد 
العربي الذي سيقام عىل هامش البطولة.

ويف الوقـت الـذي تدخل أرايض الشـقيقة 
مرص، وبواقع يومني يف األسـبوع، العديد 
من املجاميع السياحية العراقية الكبرية، 
وبعد االنفتاح الكبري بني البلدين الشقيقني 
إثر زيـارة الرئيس املـرصي لبلده العراق، 
ومشـاركته بـ (مؤتمـر بغـداد للتعاون 
والرشاكة) الذي كرّس للتقارب والتفاهم 

العربيـني، نبـدي أسـفنا العـايل لتعطيل 
الشـباب الريايض العراقي عن مشـاركة 
أشقائه، يف وقت تم منح تأشريات الدخول 
لـ سـبعة عرش وفداً عربياً ومنع ذلك عن 
وفد العـراق فقط، والـذي أنفقت اللجنة 
األوملبيـة واالتحـاد املعنـي مبالـغ كبرية 
إلعـداده، وإدخالـه بمعسـكرات تدريبية 
عاليـة التحضـري، طويلة األمـد من أجل 

هذه املشاركة العربية.
الوطنيـة  األوملبيـة  اللجنـة  تأسـف  وإذ 
العراقيـة عـىل هـذا املوقف الغريـب إنما 
تشـري اىل انعكاسـاته السـلبية عىل روح 
الـذي كان  العراقـي  الريـايض  الشـباب 
يطمح مشـاركة االشقاء تنافساً رياضياً 

عربياً، بأرض الكنانة وما يمكن ان يعنيه 
منع دخـول الوفد العراقي عـىل الالعبني 

ومجمل الوفد الريايض.
تسـجل اللجنة األوملبية الوطنية العراقية 
عتبهـا الريايض الشـديد، مدافـاً بالروح 
اليعربية، عىل األخـوة يف االتحاد املرصي 
للدراجـات، وتحيلـه، أيضـاً، اىل االتحـاد 
العربـي للعبة آملني تقديم أسـباب ذلك، 
وتدارك املوقف غري الوارد  بني الرياضيني 
االشـقاء وتجـاوز األزمـة بـأرسع وقت 
منعـاً لتكرارها بني البلدان الشـقيقة، ملا 
يرتكـه من عالمة غري محببـة يف العالئق 
الرياضيـة بينها، والله املوفق، واملسـدد، 

أوالً وأخرياً.

الدوحة/ محمد عماد زبري 
عـاوَد املنتخُب الوطنـّي، عرص امس 
السـبت، تدريباتـه يف ملعـِب حمـد 
الكبـري الخـاِص بالنـادي العربي يف 
الدوحـة اسـتعداداً ملواجهـِة كوريـا 
الجنوبيـة يوم الثالثـاء املقبل ضمن 
املؤهلـِة ملونديال  التصفيـاِت  إطـاِر 

قطر 2022.
وابتدأت الحصُة التدريبّية بمحارضٍة 
قصريٍة من املدرب (أدفوكات) أشـاَر 
فيها إىل بعـضِ الجوانـب التكتيكّية 
التي رافقـت مباراَة سـوريا، مؤكداً 

عىل أهميِة وصعوبِة املواجهِة املقبلة 
أمام كوريا الجنوبية .

وشـارَك يف تدريبـاِت االمـس جميُع 
الالعبـني بمـا فيهـم الالعـب (أمري 
العماري) الذي سيغيُب عن مواجهِة 
كوريا بسـبب الحرمان، لكن الجهاز 
وفـِد  ضمـن  بقـاءه  فّضـل  الفنـي 
املنتخِب الوطنّي ومواصلة التدريبات 
مع زمالئه لزيادِة االنسـجاِم بوجود 
عدٍد من الوجوِه الجديدِة، باسـتثناء 
الالعب (عيل فائز) الذي تدرَب بشكٍل 
منفـرٍد رغـم تماثلـه للشـفاء بعـد 

الوعكِة الصحيِة التي تعرَض لها قبل 
أياٍم (التهاب القصبات). 

وعـّربَ املـدرُب املسـاعد، كورنيليس 
بوت، عـن تفاؤلـه بتحقيـِق نتيجِة 
الفـوِز يف مبـاراة كوريـا الجنوبيـة، 
موضحاً: ان الجهـاز الفني أخَذ عىل 
عاتقِه بأن تكون الوجوُه الشابة لها 
فرصـة التواجد يف املنتخـب الوطنّي، 
وهـو يف طور اكتسـاِب الخربِة، وكل 
ما نحتاجه أن يتحقق الفوُز لنميض 

قدماً يف التصفيات.
 مشـرياً اىل: ان الحـظ وقـَف عاثـراً 

أمامنـا يف مواجهِة سـوريا بإضاعِة 
فرٍص محققٍة للتسجيل.

وعـىل صعيـٍد متصـٍل، فقـد حـَرض 
وزيـر  الوطنـي  املنتخـب  تدريبـات 
الشـباب والرياضـة عدنـان درجال 
رئيس االتحاد العراقـي لكرة القدم، 
مقدماً دعمه للجهاِز الفني ولجميِع 
الالعبـني مـن أجـل تحقيـق نتيجٍة 
ايجابيٍة يف املبـاراِة املقبلة ضد كوريا 
الجنوبية. كما حَرض تدريبات أسـود 
الرافديـن الدوليان السـابقان مجبل 

فرطوس وهشام عيل.

Ò7Ç˛a@b‰nñãœ@ÚÓiÏ‰ßa@bÌäÏ◊@ÚËuaÏflÎ@…‰‘fl@7À@fiaå@bfl@kÉn‰æa@ÙÏnèfl@ZÊÏón¨
ã�”@fibÌá„Ïfl@∂g@›Ádn€a@ôãœ@fi˙bõm

بغداد/ امري رسول- محمد البطاط
رب تأهل أسـود الرافدين  ننتظر بفارغ الصَّ
لـكأس العالـم وتحقيـق حلـم الجمهـور 
العراقي الذي لم يسـتفق منذ عام ٨٦ واىل 
حـد اآلن.. كلما بدأت تصفيات بدأنا نعاني 
من نزيـف النقـاط وندخل يف نفـق مظلم 
لـم ير النور مـن جديد ولكـن عىل العكس 
نـزداد تخبطا نحن االسـوأ وعـىل العكس 
فاملنتخبات االخرى تـزداد تقدما اىل االمام 
وتعالج  األخطاء وتلجأ اىل خرباء مختصني 
يف  اإلعـداد الخططي والبدنـي والتكتيكي 
الحديـث ومواكبـة التطور الرسيـع لكرة 
القـدم عـىل مختلـف املـدارس الكرويـة، 
املبـاراة األخـرية التـي جمعـت منتخبنـا 
الوطني بنظريه السوري افرزت الكثري من 
التسـاؤالت التي تحتاج اىل اجابات توجهنا 

بها ألصحاب الشأن لإلجابة عنها.
اوىل املحطـات كانـت مـع املـدرب، ايـوب 
اوديشو، الذي قال: ان الجميع كان يطمح 
ان يكـون اداء منتخبنا الوطنـي يف مباراة 
املنتخب السـوري الشقيق أفضل لعدة من 
األسـباب منها الفوز من أجل االقرتاب من 
املراكز االوىل ومعنوياً ونفسياً وكذلك تقليل 

الضغط عىل الالعبني.
 واضـاف اوديشـو: انه 
الالعبـني  ان  يعتقـد 

مـا زالـوا بعيديـن عـن 
بعـد  ان  إذ  مسـتواهم، 

املدرب الهولنـدي ادفوكات 
عنهـم ادى اىل وجود خلل يف 

االمـور الفنية فضال عن عدم 
االنسـجام املوجود يف تشـكيل 

املنتخـب. مبينا: ان كـرة القدم 
فيهـا الكثري مـن املفاجآت ولكن 

بالنهاية اتمنى ان يحصل املنتخب 
الوطنـي العراقي عىل بطاقة امللحق 

لبلـوغ مونديـال قطـر كمـا نتمنـى 
النجـاح للمدرب والالعبـني يف ترجمة 

أفكارهـم، وبالتـايل الجميـع يف العراق 
جمهـورا ومدربـني وكل رشائـح الوطن 
متعطشة ملشاهدة التغيري نحو االفضل . 

واشـار اىل: ان مواجهـة الفريـق الكـوري 
الجنوبـي صعبة جـدا إذا بقـي االداء بهذا 
مهـم  التشـكيل  يف  فاالسـتقرار  الرتـم 
والواقعية للمباراة، وهذا االمر كان واضحا 

وجليـا بالنسـبة ملـا يقـوم بفعلـه مدرب 
والعبـو املنتخـب اللبنانـي الذيـن يلعبون 
بواقعية جيـدة ولهذا هم مميـزون باألمر 
الذهنـي يف امللعـب، وبالتـايل  يجـب رفـع 
الحالة املعنوية والنفسـية لالعبني، متمنياً 
ملنتخبنـا ولالعبني النجـاح والتألق ويجب 
ان يتذكـروا جيدا كيف اجتهدوا ونجحوا يف 
مجابهة املنتخب الفريق الكوري الجنوبي 
القاريـة  بالتصفيـات  االوىل  مباراتنـا  يف 
املؤهلة لنهائيات كأس العالم يف قطر العام 

املقبل.
ومـن جانبـه، اكد املـدرب جمـال عيل: ان 
املنتخـب بصورة جيـدة عكـس املباريات 
السـابقة من حيـث األداء املتميز وخاصة 
يف الشـوط الثاني ولكن سـوء الحظ رافق 
أسود الرافدين والسبب الرئييس هو غياب 
الهـداف ملنتخبنا لرتجمـة الفرصة األخرية 
وتحقيق الهدف املطلـوب لتحقيق النقاط 

الثالث رغم الوصول اىل مرمى الخصم .
وعـن مسـؤولية اخفاق املنتخـب العراقي 
ومـن يتحمل املسـؤولية، اجاب عيل قائال: 
ان مـن يتحمل سـوء نتائـج املنتخب هي 
منظومـة كاملـة مـن حيث كـون االتحاد 
املسـؤول االول واألخري عن اتخاذ القرارات 

لتسـمية الكادر التدريب بعـد تغري املدرب 
األخـري يف وقت حـرج جدا، لذلـك فاالتحاد 
التدريبـي والالعبـون هـم مـن  والـكادر 
يتحمـل ضياع التأهل وخيبة أمل الجمهور 

العراقي. 

وأكد عـيل: يجـب ان يكون هناك تنسـيق 
مـع الفيفـا لخـوض مباريـات وديـة مع 
الفـرق االخرى لالسـتفادة مـن االحتكاك 
والخربة إلعداد النفيس وتجريبي للمنتخب 
سـواء كانت من داخل القارة اآلسـيوية او 
العاملية، وإضافة ايضا إعداد منهج علمية 

خاصة لالستفادة منها . 
اما مدرب نادي الطلبة، قحطان جثري، فقد 
كان لـه رأي مختلـف، إذ قـال: ان املنتخب 
املطلـوب  باملسـتوى  يكـن  لـم  العراقـي 
وخاصـة الشـوط االول وكان يطغـى عىل 
اُسـلوب املبـارة طابـع دفاعي مـن حيث 

التشـكيلة واللعـب بخمسـة مدافعني، أما 
الشوط الثاني فكان متغري بأسلوب اللعب 
واسـتطاع املنتخب تقديم مستوى متميز. 
واضـاف جثـري: ان السـبب هـو التغيـري 
املستمر لالعبني الجدد يف هذه الفرتة وعدم 
االسـتقرار عىل تشكيلة يسـتطيع املدرب 

مـن تحقيق اإلنجـاز، ولكن يف هـذا الوقت 
االمـر صعب كونه مدربا جديدا، لم تكن له 
معرفة كافية بالالعبني وال بالدوري ايضا. 
وأضـاف جثري: عندمـا تريـد ان يكون لك 
منتخب قوي فمن األفضل اختيار املدة التي 
تـرتاوح بني السـنة والسـنتني كأقل وقت 
ممكـن والثبـات عـىل كادر تدريبي متميز 
إن كان محليـا او دوليـا، أي املـدة الزمنية 
مطلوبـة لكي يسـتطيع اختيار تشـكيلة 
مثاليـة يسـتطيع مـن خالهـا املنافسـة 
والخليـج  العـرب  بطولـة  يف  واملشـاركة 
تكون املباراة هي بمثابة تقييم للمسـتوى 
وامكانيات الالعبني لكي يسـتطيع اختيار 
التشكيلة. وشدد جثري عىل أهمية االهتمام 
بالفئـات العمرية وعدها ركيزة أساسـية 
لبنـاء منتخـب يسـتطيع مواكبـة الفرق 

اآلسيوية والعاملية . 
ومن جهتـه، قال املدرب سـامي بحت: ان 
اداء منتخبنا الوطني امام الفريق السوري 
يف الشوط االول كان مختلفا اختالفا جذريا 
عـن الشـوط الثاني بعدما شـهد الشـوط 
االول تحفظـا كبـريا يف االداء مـن خـالل 
التشـكيل وكذلـك اسـلوب اللعـب والعقم 
الهجومي بعـدم الزيادة العدديـة يف الثلث 

الهجومـي من حيـث االعتماد عىل بشـار 
رسـن وعيل الحمـادي من دون املسـاندة 
الهجومـي مما اضعف من االداء الهجومي 
للمنتخب. واوضح: ان املباراة امام الفريق 
الكـوري الجنوبـي مباراة مهمـة وصعبة 
ادفـوكات  املـدرب  الوقـت وعـىل  بنفـس 

التعامـل بحنكة يف هذه املبـاراة من خالل 
التشـكيل واالسـلوب املناسـب بنـاًء عـىل 
نقاط القـوة والضعـف يف الفريق الكوري 
وكذلـك الدخـول يف هـذه املبـاراة بذهنية 
عالية مـن اجل تحقيـق نتيجـة ايجابية. 
مشريا اىل: ان املهاجم الشاب عيل الحمادي 
مـرشوع العب كبري اذا ما تـم تعزيز الثقة 
به، وان يلعب اساسيا يف املباريات القادمة 
كـون املنتخـب بحاجـة ماسـة لـه كونه 
ويمتلـك  الهجوميـة  االدوار  يجيـد  العبـا 
مواصفات ممتازة وكذلك الحال بالنسـبة 
ملهند جعاز فهـو العب ممتاز وقدم مباراة 
جيدة امام الفريق السـوري. ومن جانبه، 
قال العب املنتخب الوطني السـابق، حيدر 
عبـد الـرزاق: ان مباراتنـا السـابقة امام 
الفريق السـوري كانت االفضل يف مشـوار 
التصفيـات القارية حتـى اآلن حيث اضاع 
املنتخب فرصا محققة للتهديف وكان من 
املمكن ان نخـرج بنتيجـة ايجابية تقربنا 
مـن املركـز الثالث لكن االخطـاء يف الدفاع 
وعـدم التمركز الصحيح ادت اىل ان يتمكن 
املنتخب السوري من تسجيل هدفه الوحيد 
ولكـن برغم كل يشء ارى ان هنالك فرصة 
لخطـف بطاقـة امللحـق كون الفـرق بني 
منتخبنـا الوطني ونظـريه اللبناني نقطة 
واحـدة . وبـني: ان املهاجـم الشـاب عـيل 
الحمادي سـيكون له مستقبل كبري جدا و 
هو يذكرنا ببدايات يونس محمود كما انه 
يمتلك مواصفات اكثر من جيدة لكن يحتاج 
ان يدخـل اكثـر يف البطوالت الرسـمية من 
اجل اكتساب عامل الخربة، ومن املمكن ان 
يكون خليفة يونس محمود يف املسـتقبل. 
موضحا يف الوقت نفسه: ان املباراة املقبلة 
امـام املنتخـب الكوري الجنوبـي يتوجب 
فيهـا عدم ارتـكاب االخطـاء ذاتها التي 
وقعنا فيها واخص خالل مباراة ايران، 
وبالتايل ارى ان املباراة صعبة جدا عىل 
منتخبنـا الوطني كون هنالك ضغطا 
عىل الفريق، ويجب ان نخرج بنتيجة 
ايجابية مـن اجل الوصول اىل بطاقة 
امللحـق، فاملنتخبات العربيـة يف املجموعة 
متقاربـة مـن ناحية املسـتوى، ومنتخبنا 
قـادر عىل الظفـر ببطاقة امللحـق لو لعب 
بنفس الروحية ونفس املستوى الذي لعبها 

يف املباراة السابقة امام سوريا.

بغداد/ محمد الخفاجي
حقـق منتخبنا الوطني لبناء االجسـام ١٥ وسـاما ملونا يف اليوم 
االول من منافسات بطولة اسيا التي انطلقت احداثها امس السبت 

يف العاصمة اللبنانية بريوت .
وقـال رئيس االتحاد املركزي لبناء االجسـام فائز عبد الحسـن يف 
اتصال من بريوت : ان عدد العبينا املشاركني يف هذه البطولة تجاوز  
85 مشاركا ضمن فئات الفيزيك واملاسكلر والكالسيك والكالسيك 
بدي بلدنك وبدي بلدنك بفئات الشباب واملتقدمني واملاسرت، ولدينا 

عدد من الالعبني سيشـاركون بأكثر من فعالية وحسب ما يسمح 
به القانون الدويل.

واضاف عبد الحسـن : ان حصيلة اليوم االول من املنافسات كانت 
١٥ وسـاما ملونـا بواقع ٧ اوسـمة ذهبية واربعـة فضية ومثلها 

نحاسية واربعة كارتات احرتاف.
واشـار اىل: ان منتخبنا مرشـح وبقوة للحصول عـىل املركز االول 
فرقيا وهو يتصدر اآلن بفارق مريح عن اقرب منافسيه، إذ حققنا 

االوسمة الذهبية يف سبعة اوزان من اصل تسعة.
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الزميـل االعالمـي، طه ابـو رغيف، مديـر قناة 
الرابعـة الرياضية، ثمن كل من حرض مراسـم 
عزاء والدته او اتصل او ارسل برقيات التعازي، 
ويلتمـس العذر لـكل من لم تسـعفه الظروف 
لتقديم التعازي بهذا املصاب، سائال العيل القدير 
ان يحفظ الجميـع ويجنبهم مع عوائلهم الكريمة 

كل رش ومكروه.
 *************

االتحـاد العربـي للمبـارزة قرر تسـمية الزميل 
االعالمي ازهر عيل رئيسـا للجنـة االعالمية يف 
البطولة العربية للعبة التي ستحتضن فعالياتها 
محافظة السـليمانية بإقليم كردستان العراق 

خالل املدة من التاسـع ولغاية الخامس عرش من 
شـهر كانـون االول املقبل، امنياتنـا الصادقة للزميل 

العزيز بالتوفيق والنجاح يف مهمته املهنية الجديدة. 
 ******************

عضـو املكتـب االعالمي للجنـة االوملبيـة الوطنية 
العراقية الزميل العزيز، محمد الخفاجي، احتفل 
بعيـد ميالده قبل ايام قليلـة ، خالص االمنيات 
للخلـوق الخفاجـي بالعمـر املديـد ومواصلـة 

النجاح يف حياته ومشواره املهني.



انتزعت األرجنتني فوزاً غاية يف األهمية من أرض منافستها 
الجولة ١٣ من تصفيات كأس  أوروغواي ١-٠، ضمن 

العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.
ووقع عىل هدف الفوز الغايل نجم نادي باريس 
تسديدة  من  ماريا  دي  آنخيل  جريمان  سان 
الدقيقة ٧،  ملتفة داخل منطقة الجزاء يف 

بعد تمريرة من باولو ديباال.
أمريكا  بطلة  األرجنتني  رصيد  وصار 
الجنوبية ٢٨ نقطة يف املركز الثاني 
خلف الربازيل، محققة انتصارها 
الثامن مقابل ٤ تعادالت وبدون 

أي هزيمة.
شارة  ماريا  دي  وارتدى 
الكابتن مع جلوس النجم 
ليونيل  األسطوري 

عىل  مقاعد البدالء.مييس 
مييس  املباراة ودخل  شوط  يف 

يف  بديالً  ٧٦ الثاني  الدقيقة 
مكان  حل  لو حني  جيوفاني 

سيلسو.
سنحت  مباراة  فيها ويف 

ي  فرص، لألوروغوا عدة 
دي صنعت  تسديدة 

من حافة املنطقة ماريا اللولبية 
املقص  الفارق يف  البعيد، 
املدرب  الذي لفريق  سكالوني  ليونيل 
فوزه  عىل األوروغواي.كّرر 

ولم تخرس األرجنتني، بطلة العالم ١٩٧٨ و١٩٨٦، 
يف آخر ٢٦ مباراة.

ويتأهل من تصفيات أمريكا الجنوبية أول أربعة 
فيما  قطر،  نهائيات  إىل  مبارشة  منتخبات 

يخوض الخامس ملحقاً فاصالً.
إيميليانو مارتينيز  قال حارس األرجنتني 
الذي قام بصدات مميزة ساهمت بنظافة 
وحتى  كبرية،  شجاعة  «للفريق  شباكه: 
تحقيق  بمقدورك  جيداً  تلعب  ال  عندما 

الفوز».
تابع: «فوز اليوم شّكل خطوة كبرية. نستحقه 

ألننا نعمل بجهد».
من جهتها، باتت األوروغواي يف رصاع مرير مع 
كل من تشييل وكولومبيا عىل البطاقة الرابعة 
يخوض  فيما  املونديال،  إىل  مبارشة  املؤهلة 
املنتخبات  وتتعادل  دولياً.  ملحقاً  الخامس 

الثالث راهناً بـ١٦ نقطة.

عىل ملعب «كامبيون دي سيغلو» يف مونتيفيديو، كان ناهيتان 
نانديس قريباً من افتتاح التسجيل يف الدقيقة الخامسة، بعد 
املنطقة،  داخل  طويلة  رمية  مع  التعامل  يف  األرجنتني  فشل 
لكن مارتينيز حارس أستون فيال اإلنكليزي أحبط محاولته 

الضعيفة.
سّدد  املنطقة،  حافة  عىل  ديباال  لباولو  قريبة  تمريرة  ومن 
دي ماريا كرة رائعة هبطت يف املقص البعيد ملرمى الحارس 

املخرضم فرناندو موسلريا.
وكانت تسديدة األرجنتني الوحيدة يف الشوط األول عىل مرمى 

املضيف.
عىل  كبرية  خطورة  مييس،  صديق  سواريز،  لويس  وشّكل 
مرمى األرجنتني فأطاح بركلة حرة بعيداً عن الخشبات. ثم 
بعد نصف  املخرضم  اإلسباني  أتلتيكو مدريد  أصاب مهاجم 
ساعة من البداية القائم األرجنتيني يف فرصة بالغة الخطورة 

للمعادلة.
إدينسون  اآلخر  املخرضم  املهاجم  زميله  سواريز  وافتقد 

كافاني املصاب.
وإىل كافاني، غاب عدد من العبي األوروغواي بسبب اإلصابة 
سيباستيان  كاسرييس،  سيباستيان  املدافعني  غرار  عىل 
كواتيس، ماتياس فينيا والعبي الوسط فيديريكو فالفريدي، 

نيكوالس دي ال كروس وجورجيان دي اراسكاييتا.
معادلة  من  فيسينو  ماتياس  ليمنع  مجدداً  مارتينيز  ووقف 

األرقام قبل االسرتاحة.
خطرية،  فرص  دون  األرجنتني  استحوذت  الثاني،  الشوط  يف 
اختبار  دون  املرمى  إىل  األقرب  األوروغواي  كانت  فيما 
دفع سكالوني  الوقت،  نهاية  من  ساعة  ربع  مارتينيز.وقبل 
لكن  مرات.  ست  العالم  يف  العب  أفضل  عاماً)،   ٣٤) بمييس 

دخول «البعوضة» كان له تأثري عادي عىل مجريات اللعب.
حاولت األوروغواي االقرتاب من الشباك دون نجاح، لتنتهي 
املباراة بفوز األرجنتني بفضل هدف دي ماريا زميل مييس يف 

سان جريمان.

الحمر  الشياطني  مع  بوجبا،  بول  الفرنيس،  الدويل  عقد  ينتهي 
بنهاية املوسم الجاري، ولم يبد رغبته يف التجديد، حتى اآلن. ويعاني 
بوجبا من إصابة حاليا، وُينتظر أن يعود للمالعب يف يناير/كانون 
الثاٍني املقبل. ويف هذا الصدد، قالت صحيفة ماركا اإلسبانية، إنه 
فإن  للمستقبل،  خياًرا  موناكو،  نجم  تشواميني،  أوريلني  كان  إذا 
العب يوفنتوس السابق يعترب خياًرا للحارض يف وسط ملعب ريال 
مدريد، حيث سيكون بديًال فورًيا للوكا مودريتش. وأشارت إىل أن 
أويل جونار سولسكاير، مدرب مانشسرت يونايتد، الذي طاملا أظهر 
يف  استمراره  بجدوى  مقتنًعا  يعد  لم  بوجبا،  عقد  لتجديد  دعمه 
«أولد ترافورد». وأوضحت الصحيفة املدريدية أن مينو رايوال، وكيل 
الالعب، يقوم ببعض التحركات أيضا، من أجل نقله إىل يوفنتوس 
أو باريس سان جريمان. ولفتت ماركا إىل أن صفقة بوجبا ستكون 
لكنها مكلفة بسبب  باالنتقال،  يتعلق  لريال مدريد، فيما  مجانية 
ينوي  امللكي  النادي  أن  كما  سنوًيا،  يورو  مليون   ١٢ البالغ  راتبه 
أيضا  تحدثت  قد  صحفية  تقارير  وكانت  توقيع.  مكافأة  منحه 
مؤخرا، عن إمكانية سماح يونايتد لبوجبا بالرحيل، خالل املريكاتو 

الشتوي املقبل، لتجنب مغادرته مجانا بنهاية املوسم الجاري.

كشف الدويل البلجيكي كيفن دي 
بروين أنه ال يعارض فكرة إقامة 
كرة  يف  العالم  كأس  نهائيات 
رزمة  ضمن  سنتني،  كل  القدم 
االتحاد  طرحها  اقرتاحات  من 
وقال  (فيفا).  للعبة  الدويل 
سيتي  مانشسرت  ألعاب  صانع 
الصحفي  املؤتمر  يف  اإلنكليزي 
منتخب  مباراة  هامش  عىل 
بالده ضد إستونيا السبت ضمن 
إىل  املؤهلة  األوروبية  التصفيات 

 ™٢٠٢٢ قطر   FIFA العالم  كأس 
«يف بداية املوسم، اجتمعت مع فيفا و(الفرنيس) أرسني فينغر ليرشحوا 
لنا ما يفّكرون به. ال أعتقد أن الفكرة بحد ذاتها سيئة. ولكن ال شك أنه 
ألجل القيام بيشء من هذا القبيل، يجب أن يحصل تعاون بني اتحادات 
أن  الجميع  «عىل  وتابع:  وفيفا».  (يويفا)  األوروبي  االتحاد  الدول،  كل 
يعمل معا. وقد أرصيت عىل فكرة أخرى، قلت لهم إن عليهم أن يضمنوا 
الفكرة بحد ذاتها  الالعبون يف نهاية املوسم. ولكن  لنا نحن  فرتة راحة 
تنظيم  فكرة  وطفت  معا».  الجميع  يعمل  أن  رشيطة   ... سيئة  ليست 
كأس العالم مّرة كل سنتني يف أوائل آذار/مارس املايض من قبل املدّرب 
القدم يف فيفا، لكنها  الفرنيس أرسني فينغر، مدير تطوير كرة  السابق 
واجهت معارضة كبرية من غالبية االتحادات القارية واملحلية. وسيعقد 

فيفا قمة يف ٢٠ كانون األّول/ديسمرب املقبل ملناقشة هذه الخطة.

نتيجة   ١-١ اإليجابي  التعادل  حسم 
ونظريه  اإليطايل  املنتخب  بني  املواجهة 
من  التاسعة  املرحلة  يف  السويرسي 
ضمن  الثالثة  املجموعة  مباريات 
التصفيات األوروبية املؤهلة لكأس العالم 

FIFA قطر ٢٠٢٢™.
يف  مجدًدا  جزاء  ركلة  جورجينيو  أهدر 
إيطاليا،  تأهل  ليصعب  األخرية  الدقيقة 
العالم  كأس  نهائيات  إىل  أوروبا،  بطلة 
اكتفائها  بعد   ،™٢٠٢٢ قطر   FIFA
ضيفتها  مع   ١-١ االيجابي  بالتعادل 
روما،  يف  األوملبي  امللعب  عىل  سويرسا 
من  األخرية  قبل  التاسعة  الجولة  يف 
منافسات املجموعة الثالثة من التصفيات 

األوروبية.
عرب  بالتسجيل  البادئة  سويرسا  وكانت 
فيدمري  سيلفان  األملاني  ماينتس  مدافع 
نابويل  مدافع  عرب  إيطاليا  ورّدت   ،(١١)
جوفاني دي لورنتسو (٣٦)، قبل أن يهدر 
تشيليس  وسط  العب  االختصايص  لها 
يف  جزاء  ركلة  جورجينيو  اإلنكليزي 

الدقيقة األخرية.
أبطال  عىل  التعادل  سويرسا  وفرضت 
سلًبا  تعادال  بعدما  الثانية  للمرة  أوروبا 
أيلول/سبتمرب  من  الخامس  يف  بازل  يف 
أهدر  عندما  الخامسة  الجولة  يف  املايض 

جورجينيو ركلة جزاء أيًضا.
 ١٥ برصيد  الصدارة  يف  إيطاليا  وبقيت 
سويرسا  أمام  األهداف  بفارق  نقطة 
إىل  املجموعة  تأجل حسم بطاقة  وبالتايل 

تحل  عندما  اإلثنني  غدا  األخرية  الجولة 
الشمالية،  أيرلندا  عىل  ضيفة  إيطاليا 

وتلعب سويرسا مع ضيفتها بلغاريا.
ويف املجموعة ذاتها، فازت أيرلندا الشمالية 

عىل ضيفتها ليتوانيا بهدف دون رد.
وضمنت  صحوتها  اسكتلندا  واصلت 

عىل  الثمني  بفوزها  الفاصل  امللحق 
كيشيناو  يف  ٢-صفر  مولدوفا  مضيفتها 
من  األخرية  قبل  التاسعة  الجولة  يف 
ضمن  السادسة  املجموعة  منافسات 
التصفيات األوروبية املؤهلة لكأس العالم 

FIFA قطر ٢٠٢٢™.

باترسون  ناثان  رينجرز  مدافع  وسجل 
اإلنكليزي  ساوثمبتون  ومهاجم   (٣٨)

تيش آدامس (٦٥) الهدفني.
تسجيل  فرصة  راتا  فاديم  املدافع  وأهدر 
يف  جزاء  ركلة  من  ملولدوفا  الرشف  هدف 
مرمى  حارس  لها  تصدى   ٨٢ الدقيقة 

هارتس كريغ غوردون.
السكتلندا  توالًيا  الخامس  الفوز  وهو 
فضمنت  التصفيات  يف  لها  والسادس 

الوصافة برصيد ٢٠ نقطة.
بخسارتها  مولدوفا  منيت  املقابل،  يف 
الثامنة توالًيا وتجمد رصيدها عند نقطة 
واحدة وتأكد إنهاؤها التصفيات يف املركز 

األخري.
وتابعت الدنمارك صاحبة البطاقة املبارشة 
انتصاراتها  املجموعة،  عن  للنهائيات 
التصفيات  يف  الكاملة  وعالمتها  املتتالية 
بفوز تاسع كان عىل حساب عىل ضيفتها 
ألندرياس  أهداف  بثالثة   ٣-١ فارو  جزر 
برون  وياكوب   (١٨) أولسن  سكوف 
 (٩٠+٣) ميهييل  ويواكيم   (٦٣) الرسن 

مقابل هدف لكليمنت أولسن .(٨٩) 
عن  النهائيات  بطاقة  الدنمارك  وحجزت 
ثماني  يف  الكاملة  بالعالمة  املجموعة 
جوالت. وباتت إنكلرتا عىل مشارف بلوغ 
نهائيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، 
بعد اكتساحها ضيفتها ألبانيا بخماسية 
ثالثية  بينها  ويمبيل  ملعب  عىل  نظيفة 
الجولة  منافسات  ضمن  كاين  لهاري 
املجموعة  من  األخرية  قبل  ما  التاسعة 

خوض  بولندا  ضمنت  فيما  التاسعة، 
امللحق أقله بفوزها السهل عىل مضيفتها 

أندورا ٤-١.
بطل  وصيف  اإلنكليزي  املنتخب  ورفع 
الصدارة  يف  نقطة   ٢٣ إىل  رصيده  أوروبا 
بولندا،  عن  نقاط  ثالث  بفارق  متقدًما 
منتخب  مضيفه  أمام  التعادل  وسيكفيه 
دون  من  املتذيل  املتواضع  مارينو  سان 

نقاط غدا االثنني لبلوغ النهائيات.
ساوثغيت  غاريث  املدرب  رجال  وبات 
قريًبا  أصبح  أنه  إىل  تقارير  أشارت  الذي 
بعد  عىل  إنكلرتا،  مع  عقده  تجديد  من 
أي  دون  التصفيات من  إنهاء  من  مباراة 
السابع  فوزهم  حققوا  أن  بعد  خسارة 
أصحاب  أهداف  وجاءت  تعادلني.  مقابل 
األرض من هاتريك كاين يف الشوط األول 
 (٩) (١٨ و٣٣ و٤٥+٢) وهاري ماغواير 

وجوردان هندرسون .(٢٨) 
تخطي  يف  صعوبة  بولندا  تواجه  ولم 
مضيفتها أندورا التي لعبت طيلة املباراة 
بعرشة العبني بعد طرد ريكارد فرنانديس 
يف  توالًيا  الثالث  االنتصار  لتحقق   (١)
التصفيات. وسجل روبرت ليفاندوفسكي 
كميل  أضاف  فيما  و٧٣)   ٥) ثنائية 
ميليك  وأركاديوش   (١١) جوزفياك 
مارك  أحرز  بينما  للضيوف،   (٤٥+٢)
األرض  ألصحاب  الوحيد  الهدف  فاليس 
املجموعة،  يف  األخرى  املباراة  يف   (٤٥).
سان  عىل  نظيفة  برباعية  املجر  تفوّقت 

مارينو.

منتخب  ماكيني  وويستون  بوليسيتش  كريستيان  الشاب  الثنائي  قاد 
يف   ،٢-٠ املكسيك  ضيفته  عىل  هام  فوز  إىل  األمريكية  املتحدة  الواليات 
الجولة السابعة ضمن الدور الحاسم من تصفيات كونكاكاف املؤهلة إىل 

كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.
ورفع العبو املدرب غريغ بريهالرت رصيدهم يف الصدارة إىل ١٤ نقطة من 

سبع مباريات، بفارق األهداف عن املكسيك.
ثمانية  تضم  التي  املوحدة  املجموعة  من  منتخبات  ثالثة  أول  ويتأهل 

منتخبات إىل نهائيات قطر ٢٠٢٢، فيما يخوض الرابع ملحقاً دولياً.
يف  وياه  تيموثي  تمريرة  اإلنكليزي،  تشيليس  نجم  بوليسيتش،  ترجم 
الدقيقة ٧٤، بعد خمس دقائق من نزوله بديالً يف املباراة التي أقيمت يف 
سينسيناتي. وسّجل ماكيني، العب يوفنتوس اإليطايل، هدف االطمئنان 
بتسديدة عجز عن صدها حارس  الوقت،  نهاية  دقائق من  قبل خمس 

املكسيك املخرضم غيريمو أوتشوا.
حصول  بعد  العبني  بعرشة  األخرية  اللحظات  املتحدة  الواليات  وأكملت 

مايلز روبنسون عىل إنذاره الثاني.
وتابع املنتخب األمريكي حصاده املمتاز، يف محاولة ملحو كابوس الغياب 
عن النسخة األخرية من املونديال بعد سبع مشاركات توالياً و١٠ بشكل 

عام.

 
الحارس االحتياطي يف مانشسرت سيتي  وساهم بتحقيق فوزه صدات 
اإلنكليزي زاك ستيفن يف الشوط األول، أمام إدسون ألفاريس وهريفينغ 

لوسانو.
كما حقق املنتخب األمريكي فوزاً جديداً عىل غريمته يف املنطقة املكسيك، 

بعد نهائي الكأس الذهبية ٢٠٢١.
قال بوليسيتش العائد من إصابة بفريوس كورونا وأخرى بكاحله: «هذا 

رائع، حرضت الجماهري بكثافة ونعيش ألجل هكذا لحظات».
تابع: «كنت مباراة مجنونة وهذا ما توقعناه. كان اخرتاقهم صعباً وأنا 

سعيد للمساهمة.. هذه خطوة باتجاه كأس العالم».
وعّززت كندا حظوظها بظهور أول يف املونديال منذ ١٩٨٦، بفوزها الثاني 

توالياً عىل حساب كوستاريكا خامسة الرتتيب ١-صفر يف إدمونتون.
وبهدف جوناثان ديفيد يف الدقيقة ٥٧، رفعت كندا رصيدها إىل ١٣ نقطة 

يف املركز الثالث، بفارق نقطة يتيمة عن الصدارة.
تقف بنما، الطامحة بظهور جديد بعد ٢٠١٨، وراءها مع ١١ نقطة بعد 

فوزها الصعب عىل هندوراس متذيلة الرتتيب ٣-٢.
وكانت هندوراس يف طريقها إىل الفوز بعد هدفني من ألبريث إليس (٣٠) 
الضيوف  قلب  النهاية،  من  ساعة  ربع  قبل  لكن   .(٥٩) مويا  وبرايان 
تأخرهم بثالثية رائعة حملت توقيع سيسيليو واترمان (٧٧) وسيسار 

يانيس (٨١) وإريك ديفيس .(٨٥) 
ويف مباراة أخرى، تعادلت جامايكا (٦ نقاط) مع مضيفتها السلفادور 
وللسلفادور   (٨٢) أنتونيو  ميكايل  لجامايكا  سجل   .١-١ بنتيجة   (٦)

أليكس رولدان .(٩٠) 
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لكرة  اإلسباني  األوىل  الدرجة  دوري  يف  املنافس  برشلونة  أعلن 
القدم توّصله إىل اتفاق مع املدافع املخرضم داني ألفيس يعود 
بموجبه الربازييل إىل صفوف الفريق الكاتالوني يف صفقة انتقال 
مجاني لنهاية املوسم. وقال برشلونة يف بيان إن الالعب البالغ 
الفريق  يف  السابق  زميله  مع  للتعاون  سيعود  عاما   38 عمره 
واملدرب الجديد تشايف إيرنانديث عندما ينضم للتشكيلة األسبوع 
املقبل لكن لن يكون بوسعه املشاركة حتى يناير/كانون الثاني.

ولعب ألفيس مع برشلونة بني 2008 و2016 يف فرتة حافلة 
باأللقاب فاز خاللها بستة ألقاب للدوري اإلسباني وثالثة 
ألقاب لدوري األبطال بني عدة ألقاب أخرى. وانضم إىل ساو 
باولو الربازييل يف 2019 بعد 17 عاما ناجحة يف أوروبا مع 
إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جريمان لكنه 
فسخ عقده يف سبتمرب/أيلول بعد خالف بشأن مستحقاته 

املالية.

وضع تشايف هرينانديز، املدير الفني الجديد لربشلونة، عينه عىل أحد 
التعاقد معه املوسم  البارزين يف صفوف ليفربول، من أجل  الالعبني 
الحايل. ووفًقا لصحيفة مريور الربيطانية، فإن تشايف معجب بتياجو 
ألكانتارا، العب وسط ليفربول، ويرغب يف إعادته إىل ”كامب نو“ مرة 
أخرى.ولعب تياجو إىل جانب تشايف ملدة 4 سنوات يف برشلونة، لذا 

فإن الالعب يحظى بتقدير كبري لدى مدرب البارسا. وأشارت إىل 
أن ليفربول تعاقد مع تياجو من بايرن ميونيخ مقابل 20 مليون 
أنه يف يورو، لكنه لم يقدم أداءه املذهل حتى اآلن مع الريدز. وأوضحت 
لكن حالة مغادرة تياجو، فإن ليفربول لن يتعاقد مع العب بديل، 
ن سيلجأ األملاني يورجن كلوب، مدرب الريدز، إىل تصعيد تايلر  رتو مو
الثاني. وذكرت أن مورتون يقدم موسًما رائًعا  الفريق  فريقه من  مع 
األول  الفريق  إىل  التصعيد  ويستحق  النتائج،  تراجع  بالنادي.رغم 
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يانغون/ا.ف.ب- أسوشييتد برس: 
أعلنـت صحيفـة «فرونتـري ميانمـار»، أّن حكمـاً بالسـجن ١١ عاماً صـدر عىل رئيـس تحريرها 
الصحفـي األمريكـي داني فنسـرت، املحتجز منذ مايو/أيـار املايض من قبل املجلس العسـكري يف 
ميانمـار. ولفتـت الصحيفة إىل أنها «تشـعر بخيبة أمل شـديدة من قرار املحكمـة « بالحكم عىل 
رئيس تحريرها داني فنسـرت بالسـجن ملدة إجمالية تصل إىل ١١ عاماً، لثالث تهم هي «التحريض 
عىل املعارضة» و»تشكيل جمعيات غري قانونية» و»انتهاك قانون الهجرة». وحاول فنسرت مغادرة 
البالد يف مايو/أيار املايض. لكنه اعتقل يف «مطار يانغون الدويل»، يف ٢٤ مايو/أيار، عندما كان عىل 
وشـك ركوب طائرة متوجهة إىل منطقة ديرتويت يف الواليات املتحدة. ويف قضية منفصلة، وجهت 
إىل الصحفـي تهمتـا «اإلرهاب» و»التحريض عـىل الفتنة»، ويمكن أن يحكم عليه بالسـجن مدى 
الحياة. كان فنسـرت (٣٧ عاماً) يعمل يف الصحيفة منذ نحو عام. وهو محتجز يف سـجن «إنسني» 
قرب رانغون. ووصف كبري مستشـاري «مجموعة األزمات الدولية» يف ميانمار، ريتشارد هوريس، 
الحكم بأنه «شـائن». وأكد، لوكالة «فرانس برس»، أن الحكم «يشـكل رسالة ليس إىل الصحفيني 
الدوليني فقط  بل إىل الصحفيني من ميانمار أيضاً، مفادها بأن القيام بتغطية (صحفية) حقيقية 
للوضع قد يؤدي بهم للسـجن لسـنوات عدة». وغرقت ميانمار يف حالـة من الفوىض منذ االنقالب 
الـذي نّفذه الجيـش، يف األول من فرباير/شـباط، وأنهى فرتة وجيزة مـن الديمقراطية بعد عقود 
من حكم العسـكر. وتسـّبب االنقالب يف تظاهرات واسـعة أعقبها قمع دمـوي أودى بحياة قرابة 
١٢٠٠ مدني وتوقيف أكثر من سـبعة آالف آخرين، وفقاً للمنظمة غري الحكومية املحلية «جمعية 
مسـاعدة السـجناء السياسـيني» التي أّكدت كذلك حصول جرائم تعذيب واغتصاب وإعدام خارج 
نطـاق القضـاء. وتوثق «جمعية مسـاعدة السـجناء السياسـيني» حـاالت التعذيـب واالغتصاب 
واإلعدام خارج نطاق القضاء. ويعمل العسكريون الحاكمون عىل خنق الصحافة، محاولني تعزيز 
سـيطرتهم عىل املعلومـات والحد من الوصـول إىل اإلنرتنت وإلغاء تراخيص اإلعالم. وفنسـرت هو 

الصحفي األجنبي الوحيد الذي دين بجريمة خطرية منذ اسـتيالء الجيش عىل السـلطة.

حلب/متابعة الزوراء:
طفت عـىل الواجهـة أخـرياً الكثري 
من التطـورات املتعلّقـة بالحريات 
اإلعالميـة يف مناطـق مـا يسـمى 
السـوري»  الوطنـي  بـ»الجيـش 
املعـارض املدعـوم من تركيـا التي 
تمتـد عـىل مسـاحات واسـعة من 
أرياف حلب والرقة والحسكة، كان 
ضحيتهـا صحفيـون و ناشـطون 
تطرّقـوا النتقـاد ممارسـات هـذا 
والفصائـل  واملؤسسـات  الجيـش 
التابعـة لـه عـىل وسـائل التواصل 

االجتماعي.
ناشـطون  أطلـق  أيـام  وقبـل 
مناطـق  يف  عاملـون  وصحفيـون 
الخاضعـة  السـوري،  الشـمال 
لسـيطرة الجيـش الوطنـي، حملة 
األصـوات»،  تكتمـوا  «ال  عنوانهـا 
للدفـاع عـن الحريـات اإلعالميـة، 
واملطالبـة بوقف حمـالت االعتقال 
التي يتعرّض لها الناشطون بسبب 
التعبري عن آرائهم، وتسليط الضوء 
املسـيطرة  الجهـات  أخطـاء  عـىل 
هناك. وشـارك ناشـطون صورهم 
وهم يغلقون أفواههم بأيديهم تحت 
عنوان الحملـة، وطالبـوا «الجيش 
والرشطـة  السـوري»  الوطنـي 
العسكرية التابعة له بوقف اعتقال 
اإلعالميني، عـىل خلفية التعبري عن 
الفصائل  آرائهم وانتقاد تجـاوزات 

العسكرية يف املنطقة.
الحريـات  «مركـز  رئيـس  يشـري 
اإلعالميـة» يف «رابطـة الصحفيـني 
إىل  إبراهيـم حسـني،  السـوريني»، 
أن «الحريـات اإلعالميـة يف املناطق 
السـورية هـي يف حدودهـا الدنيا، 
ومناطق سـيطرة الجيـش الوطني 
املناطـق،  باقـي  عـن  تختلـف  ال 

يف  دائمـاً  العاملـون  والصحفيـون 
حالة قلق مـن االحتجاز أو االعتداء 
إذا ما حاولوا كشف االنتهاكات التي 
تحصل يف هـذه املنطقـة، ورصدنا 
الكثـري من حوادث االعتداء بسـبب 
تغطية هؤالء اإلعالميني لالنتهاكات 
الحاصلـة ومجـرّد تسـليط الضوء 

عليها».
ويضيف حسـني أن «كثرة األجسام 
التـي تعنـى بشـؤون الصحفيـني 
جعلـت املسـؤولني هنـاك يف حرية، 
فكثـرة املرجعيـات أفقـدت األمـر 
«هنـاك  أّن  إىل  مشـرياً  أهميتـه»، 
األجسـام  هـذه  لتوحيـد  خطـوة 
تمّثلـت بانضمام ثالث مؤسسـات 
هي (رابطة الصحفيني السـوريني) 
السـوريني)  الصحفيـني  و(نـادي 
و(اتحـاد اإلعالميني السـوريني) إىل 
(املجلـس األعىل لإلعـالم)، والهدف 
منها توحيد املرجعية واتخاذ مواقف 

أقـوى يف حال حدوث أي انتهاك ضد 
أي صحفي».

ويؤّكـد أن «الكثري مـن االنتهاكات 
التي وّثقـت يف املنطقة تمّثلت بمنع 
اإلعالميني من التغطية، بينما كانت 
السـلطات هناك تسمح للصحفيني 
األتراك العاملني يف املنطقة بتغطية 
التفجـريات  وخاصـة  األحـداث 
وعمليـات القصف»، مبينـاً أن هذا 

«ترصف غري مفهوم».
التقاريـر  قسـم  مديـرة  وتلفـت 
لحقـوق  السـورية  «الشـبكة  يف 
اإلنسـان»، سـمية الحـداد، إىل أّنـه 
«يف مناطق سـيطرة قـوات الجيش 
كاملـة  سـطوة  هنـاك  الوطنـي 
الواقـع  عـىل  املحليـة  للمجالـس 
اإلعالمـي يف كافـة املـدن والبلدات، 
فال يمكـن تصوير أي مادة إعالمية 
مـن دون الحصـول عـىل موافقـة 
املجلـس التـي يسـتغرق الحصول 

عليها عدة أيام، عدا يف حاالت وقوع 
حوادث تفجـري وقصف حني يمكن 
التصوير من دون الحصول عىل إذن 

مسبق».
وتشـري الحـداد إىل أن «اإلعالميـني 
العسـكرية  للفصائـل  املوالـني 
يحصلون عىل امتيازات دون غريهم، 
تسـهل عملهم مقابل الرتويج لتلك 
الفصائل»، وأن الكوادر اإلعالمية يف 
املنطقـة «تتعـرّض للتضييق وعدم 
السـماح بحريـة التعبـري، ويف حال 
آراء  أو  انتقـاد  نـرش اإلعالمـي أي 
مخالفـة لقـوات الجيـش الوطني 
يتعرض لالعتقال أو الخطف بتهمة 

العمالة».
يقول ميالد شـهابي، وهو صحفي 
يغطي األحداث السـورية يف مناطق 
سيطرة «الجيش الوطني السوري» 
أن «منطقة سيطرة الجيش الوطني 
شـهدت العديـد مـن االنتهـاكات، 

لكـن مـا يمّيزهـا عـن غريهـا أن 
هنـاك أصواتـاً ترتفـع إن كان من 
قبل إعالميني مسـتقلني أو أجسام 
صحفيـة، بهدف وقـف االنتهاكات 
وعـدم تكرارهـا وإطـالق رساح أي 
صحفـي يتـم اعتقاله عىل يـد تلك 

القوات التابعة للجيش الوطني».
ويضيـف الشـهابي أّن «اإلعالميني 
هـم  املناطـق  هـذه  يف  العاملـني 
الوحيدون الذي يكشفون ويوّثقون 
مـا يحصـل فيهـا مـن انتهـاكات، 
فاالنتهـاكات يف مناطق السـيطرة 
األخرى ال يرشـح منهـا إال القليل، 
لكن إعالميي الشمال يغّطون دائماً 
االعتـداءات عـىل املدنيـني واألمالك 
يف مـدن عفرين وأعـزاز وتل أبيض 
ورأس العني، وهناك خمسة أجسام 
لحمايـة الصحفيـني لهـا مكاتـب 
مـن  العديـد  ويوجـد  املنطقـة،  يف 
الناشـطني الذيـن يعملـون لصالح 

وكاالت عاملية بحرية».
وّثـق «املركـز السـوري للحريـات 
الصحفيـة»، يف «رابطة الصحفيني 
السوريني»، وقوع سبعة انتهاكات 
خـالل  سـورية  يف  اإلعـالم  ضـد 
الفائـت،  األول  ترشيـن  أكتوبـر/ 
وأشـار إىل أن حالـة التضييـق عىل 
الحريات اإلعالمية شـكلت السـبب 
املبـارش لالنتهـاكات املوثقـة. ويف 
تقريـر أخـري ملنظمـة «مراسـلون 
بال حـدود»، تذّيلت سـورية مجدداً 
قائمة الدول التي تفرض قيوداً عىل 
العمـل الصحفي، وجاءت يف املرتبة 
الـ١٧٣ من أصل ١٨٨ بلداً شـملها 
مـؤرش املنظمة الحقوقيـة، بعد أن 
وصفتها يف تقريرها السـابق بأنها 
واحدة من أكرب سجون الصحفيني 

يف العالم.

الرياض/متابعة الزوراء:
هل أُقيص الشيخ وليد اإلبراهيم عن إدارة أو 
محطـة MBC؟ ولو حصل ذلك، ما النتائج 
املرتتبة عـىل أداء وبرامج وحضور املحطة 
التي لم تعد تحرص توجهها يف العقد األخري 
إىل جمهـور واحد، بل شـمل العالم العربي 

بأكمله؟
 MBC لسـنوات طويلـة، تفوقت محطـة
بطابعهـا املوجـه للعـرب. الشاشـة التي 
احتفلـت قبـل أسـابيع بميالدهـا الثالثني 
كانت قبلة العرب يف العالم، سواء يف البلدان 
العربيـة وأوروبـا، خصوصـاً مـع بدايـة 
القـرن الجديـد، قبل انتقالها مـن لندن إىل 
دبـي، وحصدت نجاحـات تمثلت يف تقديم 
محتـوى عربي أسـهم إىل حد مـا يف تطور 

ونشأة برامج املنوعات عربياً.
لكن منذ تسـلم ويل العهد السعودي محمد 
بـن سـلمان دفـة السـلطة، كان التوجـه 
 MBC السـتعادة اإلعالم السعودي باعتبار
وبعض الرشكات التي يملكها سـعوديون 
رشكات «مهاجرة»، وحـان الوقت للعودة 
بها إىل البالد. ويبدو أن تويل تركي آل الشيخ 
مهـام رئيـس «الهيئـة العامـة للرتفيه»، 
واملـرشف العـام عىل اإلعـالم السـعودي، 
سـاهم يف تكريس قـراره بـرضورة خلع 

األم  املحطـة  بـه  الـذي صبغـت  الطابـع 
والتوجه إىل العالـم العربي، بحرص معظم 
اإلنتاجـات داخل اململكة، واالسـتفادة من 
قدرة الجمهور السـعودي املتابع للمحطة 
منذ سنوات، يف اسـتثمار ذلك تجارياً، عرب 
الربامـج  يف  للسـعوديني  حـرصي  إرشاك 
التي كرسـت نجاح وحضور الشاشـة، يف 

السنوات السابقة.
قبل أيام، أعلنت املحطة نفسها عن إطالق 
برنامـج «سـعودي آيدول» نسـخة أخرى 
مـن برنامـج «أراب آيـدول» الـذي القـى 
نجاحاً كبرياً يف سـتة مواسـم عرضت عىل 
MBC، وجمعت مواهب عربية. وبحسـب 
املعلومات، فإن القائمني عىل املحطة اليوم 
أُبلغـوا أن الفضائية لم تعد تفكر يف برامج 
تحمل طابعـاً موجهاً أو رشيكاً للهواة من 
خارج اململكة، وسيقترص األمر عىل تجارب 
مثـل «آيـدول»، ومجموعـة مـن الربامج 
املشابهة، لتتحول إىل مباراة سعودية فقط 

بني املشاركني.
وتؤكد معلومات خاصة أن إقصاء الشـيخ 
وليد اإلبراهيمي عن هذه القرارات، وتفرد 
«الهيئة العامة للرتفيه» والخط السـعودي 
الجديـد يف املحطة الذي يعمـل وفق أجندة 
خاصة مـن الرياض مبـارشة، أصبح أمراً 

واقعـاً، ويسـتمر لسـنوات، خصوًصا مع 
قـرب االنتهـاء مـن ورشـة عمـل مكاتب 
واستديوهات الرياض الجديدة، واستقبال 
موظفـي املحطـة من الـدول كافـة بداية 
السـنة املقبلة. وتضيـف املعلومات، أن ما 
يحصل اليـوم يقع يف خانة التجارب، وعىل 
ضـوء النتائـج الخاصـة بالتوجـه املحيل، 
والعائـدات املاليـة (هـذا تلزمـه سـنوات 
بالطبع)، يقرر مجلس اإلدارة االسرتاتيجية 

الجديدة للعمل.
كذلك، تحـاول اإلدارة املسـتجدة للمحطة 
االسـتفادة من عمـل وإنتاجـات املنصات 

التابعة للمجموعة نفسها، وتغليب التوجه 
العربي ضمن هذه اإلنتاجات، خصوصاً يف 
كل ما يتعلق باملسلسالت الدرامية التي لم 
تحرص نفسها يف جنسية محددة، بل تتجه 
إىل العمـل عـرب خطـوط بريوت ودمشـق 
وإسطنبول أخرياً، كنوع من إبقاء املساحة 
العربيـة ملتابعي املنّصات، والشاشـة التي 
تعـرض جـزءاً مـن هـذه اإلنتاجـات عىل 
محطات تابعة لها، وكذلك إعطاء مساحة 
«حريـة» إلدارة بعـض القنـوات التابعـة 
 MBC«مرص» و MBC» للمجموعة، مثـل

العراق»، وغريهما.
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باريس/متابعة الزوراء:
التـي  الصحفيـة  التحقيقـات  لـوال 
التشـيكية  االسـتقصائية  أجرتهـا 
العالـم  بـاوال هولكوفـا، ملـا عـرف 
املـدى الحقيقي للعالقـات بني املافيا 
اإليطالية والحكومة السلوفاكية، وال 
ُوّجهـت أصابـع اإلتهام ملـن قيل إنه 
وراء مقتل الصحفي السلوفاكي يان 

كوتشياك وخطيبته.
ال شـك أننا لم نكن لنعـرف ما يكفي 
مـن تفاصيـل، وال أن نفهم كيف قام 
رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش 
بتحويـل مبالـغ طائلة عـرب رشكات 
خارج البـالد لرشاء عقـارات فاخرة 
يف فرنسـا، حسـبما جـاء يف أحـدث 
تحقيقـات هولكوفـا ضمن مرشوع 
«أوراق بانـدورا». ولـم يمّر أسـبوع 
حتـى ُهزم بابيـش بفـارق ضئيل يف 

محاولة إعادة انتخابه.
ويف هـذا السـياق، تقـول هولكوفـا 
لشـبكة الصحفيني الدوليـني «إننا ال 
نعلـم إن كان قـد خـرس اإلنتخابات 
أن  أم  تحقيقنـا،  أثـاره  ملـا  نتيجـة 
النـاس ببسـاطة كانـوا قـد اكتفـوا 
منه». وتضيف الصحفيـة أّن بابيش 
«سـينضم للمعارضـة اآلن، فهـو لن 
يصـل إىل الحكومة، وهـذا هو التأثري 

املستمر [للتحقيق]».
هولكوفـا  تحقيقـات  تقتـرص  وال 
فحسـب،  بانـدورا»  «أوراق  عـىل 
املركـز  أسسـت  التـي  فالصحفيـة 
التشـيكي للصحافـة االسـتقصائية 

مؤسسـة  لـدى  كمحـررة  وتعمـل 
املنظمة والفسـاد  الجريمة  مكافحة 
(OCCRP) سـبق أن سـاهمت أيًضا 
 Panama) «يف مرشوعي «أوراق بنما
 Paradise) «و»أوراق الجنة (Papers
Papers)، إضافة إىل تحقيقات غسيل 
األموال األذربيجانية والروسـية. وقد 
تتبعت تحقيقاتها مبيعات األسـلحة 
إىل  طائلـة  بمبالـغ  القانونيـة  غـري 
سوريا أثناء الحرب، كما كشفت عن 
االسـتثمارات الرسيـة التي قـام بها 
ساسـو ميالكـوف، الرئيس السـابق 

للرشطة الرسية املقدونية.

وإضافًة إىل التقدير العاملي الذي تناله 
هولكوفـا عـن أعمالهـا، فقـد كانت 
من بـني الفائزين هذا العـام بجائزة 
نايـت للصحافة الدوليـة املقدمة من 
املركـز الـدويل للصحفيـني. وكانـت 
املحـوري  الـدور  إىل  أول مـن أشـار 
الـذي يؤديـه التعاون عـرب الحدود يف 
تغطيتهـا الصحفيـة، فالعمـل مـع 
الصحفيني اآلخرين أتاح لها توسـيع 
نطاق تحقيقاتها، كما شـّكل حماية 
للقصص التي تعمـل عليها وللزمالء 

املشاركني بها.
يف هـذا الصـدد، تؤكـد هولكوفـا أّن 

«[التعـاون] أمـر بالـغ األهمية ألنه 
[يوفر] لـك البيانات التـي لن تتمكن 
مـن الوصـول إليها بطريقـة أخرى، 
وألنه يمكنك من االعتماد عىل شخص 
آخر ملساعدتك». وتضيف أّن التعاون 
مع اآلخرين يعني «أننا نبعث برسالة 
قويـة مفادهـا أنـه إذا لـم يتمكـن 
أحدنا من نـرش القصة، فإن اآلخرين 
سـيتولون ذلك، أي أن الشخص الذي 
يرغـب يف إيذائـي سـيضطر إىل إيذاء 

الشبكة بأكملها».
وهـذا بالضبـط مـا حـدث يف أعقاب 
مقتل زميلها الصحفي كوتشياك عام 

٢٠١٨. فقد تمكنت هولكوفا وفريقها 
املكـون مـن صحفيـني ومؤسسـات 
إخباريـة يف سـلوفاكيا والتشـيك من 
الحصول عىل معلومات من تحقيقات 
الرشطـة يف أنشـطة رجـل األعمـال 
ماريان كوتشنر، الذي كان كوتشياك 

يحقق يف جرائمه املالية.
وتقـول هولكوفـا: «إننـا تمكننا من 
بـدأ  التـي  القصـص  كل  اسـتكمال 
[كوتشـياك] يف العمـل عليهـا، حيث 
جمعنـا ٧٠ تريابايت مـن البيانات»، 
يف إشـارة إىل ما ُعـرف الحًقا بتحقيق 
أنـه  وتضيـف  كوتشـنر».  «مكتبـة 
باسـتخدام هذه البيانات، «استطعنا 
أن نقـيض عـىل جرائم هـؤالء الناس 
ونفضحها، مـا أدى إىل انهيار النظام 

املبني عىل الفساد».
تعتـرب هولكوفـا أّن تحقيـق «مكتبة 
كوتشـنر» هو األكثر نجاًحا يف عملها، 
السياسـيني  كبـار  تنحـي  إىل  أدى  إذ 
رئيـس  فيهـم  بمـا  السـلوفاكيني، 
الدولـة ورئيس الـوزراء واملسـؤولني 
اإلقليميني. كما استقال كبار مسؤويل 
الرشطة ووجهت تهم الفساد وعرقلة 
سـري العدالة إىل ٢١ قاضًيـا. وتوضح 
الحكومـة  «اإلطاحـة  أّن  الصحفيـة 
تمت ألن النظام الذي قاموا بإنشـائه 
سـمح بذلك»، فقد «اسـتطعنا كشف 
الروابط بـني أصحاب النفوذ واألثرياء 
وبني السياسـيني والقضاة، ولم ينهار 

النظام إال بعد قيامنا بذلك».
وتعتمـد هولكوفـا يف عملهـا ضمـن 

التحقيقـات التعاونيـة عـىل خربتهـا 
يف تغطيـة الجرائم املاليـة، التي تقول 
إنها أمضت ساعات طويلة يف الحديث 
عنهـا إىل مختلـف الخـرباء، بما فيهم 
املراجعني الجنائيني ومحققي الرشطة 
واألشـخاص املطلعـني عـىل أنظمـة 
الحسابات البنكية خارج البالد. وتشري 
إىل شـبكة العدالـة الرضيبيـة كأحـد 
املـوارد املفيـدة للصحفيـني املهتمني 
بتغطيـة مثل هـذه القضايا، مضيفة 
أنها تقرأ «الكثري من الكتب التي تركز 
عىل الشـؤون والجرائـم املالية، والتي 

ستتضح مع مرور الوقت».
وال تدخـر الصحفيـة االسـتقصائية 
جهـًدا لفضح الفسـاد والجرائم، فقد 
تخفت ذات مرة كبائعة هوى لتتحدث 
إىل عصابـة مخدرات أمريكية-رصبية 
داخل سـجن شـديد الحراسة يف بريو. 
وتقول إنها يف تحقيق آخر، ادعت أنها 
مديـرة بنـك لتتعامل مـع زوجة أحد 
أباطـرة املخـدرات يف البلقـان، والتي 
كانـت مهتمة بفتح حسـاب بنكي يف 

جمهورية التشيك.
وعـىل الرغم من كل ذلـك، فإّن أبرز ما 
يميز هولكوفا هو تواضعها. فهي أول 
من ينسـب نجاح تغطيتها الصحفية 
لزمالئهـا، قائلـة «أنا حًقـا أعمل مع 
أشـخاص وصحفيـني رائعني، سـواء 
يف  أو  التشـيكي  املركـز  يف  ذلـك  كان 
مؤسسـة مكافحة الجريمـة املنظمة 
«ليسـوا  أنهـم  والفسـاد». وتضيـف 
كنجمات الباليه، فُهم يتشاركون معك 

إليك ويحاولون مساعدتك  ويتحدثون 
ويدعمونك، مما ُيعد محفزًا هائًال».

وبالنسـبة لهولكوفـا، فـإّن الجائزة 
املقدمة من املركـز الدويل للصحفيني 
تأتـي تقديـرًا لهـذه املجموعـة من 
الصحفيني الذين عملت معهم. وتعترب 
نفسـها «مجرد واجهة لهـذا النجاح 
– فهـذه الجائـزة مقدمـة للفريـق 
الـذي نعمل معه بأكملـه، ولوالهم ملا 
وصلت أبًدا إىل هذه املرحلة وملا عملت 

بالصحافة».
لهـا  تتعـرض  التـي  التهديـدات  إّن 
مسـتوى  عـىل  املسـتقلة  الصحافـة 
العالـم يف تزايـد مسـتمر، مـا يجـرب 
اإلعالميني عىل مواجهة حمالت القمع 
املتزايدة التي تهدد حياتهم وتهدف إىل 
إسـكاتهم وعرقلة عملهـم الصحفي. 
ويف هـذا اإلطـار، تتطلـع هولكوفا إىل 
اسـتغالل خرباتهـا وتجاربهـا إلفادة 
الصحفيني الناشـئني وإعدادهم لرسد 
قصص املسـتقبل. وهذا ما تركز عليه 
يف عملهـا باملركز التشـيكي، حيث بدأ 
أغلـب موظفيها كمتدربني واكتسـبوا 

املهارات الهامة أثناء عملهم هناك.
هـي  خطتهـا  إن  هولكوفـا  وتقـول 
«نقـل املعرفـة والخـربة إىل الشـباب 
ودعـم زمالئـي يف التشـيك والرتكيـز 
عليهم بشـكل أكـرب»، وتضيـف أنهم 
للغاية ويقومـون بعمل  «موهوبـون 
رائع – ونحن بحاجة إىل [تنمية] املزيد 
الصحفيني  املواهب».(عن/شبكة  من 

الدوليني).
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لندن/ا.ف.ب:
سيتمّكن مؤسس «ويكيليكس» 
األسـرتايل جوليان أسـانج، من 
الزواج يف سجنه شديد الحراسة 
قـرب لنـدن، يف انتظـار نتيجة 
طلب تسليمه إىل واشنطن التي 
تريد محاكمته بسـبب ترسيب 
عدد هائل مـن الوثائق الرسية، 
وفقاً لرشيكته املحامية سـتيال 

موريس.
وغـرّدت املحامية الجنـوب أفريقية، وهي أّم لطفلني من أسـانج أنجبتهما حني كان الجئاً 
يف سـفارة اإلكوادور يف لندن: «خرب سـاّر: الحكومة الربيطانية تراجعت قبل ٢٤ ساعة من 

املوعد النهائي. جوليان وأنا منحنا اإلذن لنتزّوج يف سجن بلمارش».
وأضافت موريس: «أشعر باالرتياح، لكنني ال أزال غاضبة، ألننا كّنا بحاجة إىل اتخاذ إجراء 
قانوني لوضع حد للتدخل غري القانوني يف حقنا األسايس يف الزواج»، بعدما أعلنت يف األيام 

املاضية عن بدء إجراءات ضد رفض السلطات السماح بهذا الزواج.
ووفقاً للمتحدث باسـم إدارة السجن: «تم تلّقي طلب السيد أسانج وفحصه والتعامل معه 

بالطريقة املعتادة من قبل مدير السجن، مثلما هو الحال مع أي سجني آخر».
ولـم يحّدد موعد الزواج بعـد، علماً أن القضاء الربيطاني حكم يف قضية أسـانج يف يناير/

كانون الثاني، رافضاً تسليمه إىل الواليات املتحدة. ونظر يف استئناف واشنطن خالل يومني 
يف جلسات استماع يف املحكمة العليا يف لندن، أواخر أكتوبر/ترشين األول.

يالحق أسـانج يف الواليات املتحدة لنـرشه عام ٢٠١٠، عىل موقـع «ويكيليكس»، أكثر من 
٧٠٠ ألف وثيقة تتعلق بنشـاطات واشنطن العسكرية والدبلوماسية، تحديداً يف العراق ويف 
أفغانسـتان.ونقل أسـانج إىل هذا السجن الخاضع لحراسـة أمنية مشددة، فور إخراجه يف 
إبريل/نيسـان ٢٠١٩ من سـفارة اإلكوادور يف لندن حيث لجأ قبل سـبع سـنوات من ذلك 
متنكراً بمالبس مسـّلم بضائع، يف وقت كان يواجه مالحقات يف السـويد بتهمة االغتصاب، 

أسقطت الحقاً.



www.alzawraapaper.com

ثقافية

ÊaáÌå@—éÏÌ@äÏn◊á‹€@Ô�j‰€a@ÚÌaÎä@¿@Òıaã”

لسُت الوحيَد الذي يعلم ُ 
أنَّ لجميِع األبواِب مقابَض وأقفاًال 
وأنَّ ثمَة عاملًا ما حيًّا أو نصَف حْي 

وراَء أو خلَف األبواْب .
والجمُع يعلُم مثيل تماًما

أنَّ مجرَد فتِح أيِّ باٍب 
سيجُد خلَفُه مايرسُّ أو ما يؤلْم .

ولسُت الوحيَد العارَف 
أنَّ للبيت باًبا 

للحديقِة واملسجِد واملقربْه . 
للسجِن أبواٌب ....

ولروضِة األطفاِل باٌب وأراجيْج .
ثمـَة أبـواٌب نطُرُقهـا مـرًة واحدًة بهـدوٍء ، 

فُتْفَتُح دوَن رصيْر 
كما تتفتُح وردٌة  أوَل الصبِح 
وأبواٌب نحتاُج مطارَق ثقيلًة 

 كي ُتفتُح لنا
وال ُتْفَتح البتَة .

كما أنني مثُل كلِّ الخلِق 
أعرُف انواَع األبواْب

أبواًبا من حديٍد مرسوق معاٍد صُهره 
وأخرى من خشِب (الزاِن)

أبواًبا من (تنٍك)
و أبواًبا من قماٍش ُمهَرتٍئ
وأبواًبا كاملناديِل الورقيِة 

تستعمُل مرًة واحدًة يف العمِر .
وأعلُم علَم اليقنِي أنَّ

للجنِة أبواًبا 
ولجهنَم باًبا وحيًدا .

 لقلِب البائِع 
 الذي يخاُف من الرشطِة باٌب

للصوِص النهاِر باٌب وحراْس..
للدخوِل إىل حبِّ امرأٍة باْب .

والباُب الذي تأتينا منه الريُح الباردُة
نغلُقُه كي النتجمَد

وكْي نسرتيْح.
للمدِن القديمِة أبواٌب ومتاريْس 

وال أبواَب البتَة
يف مداخِل املدِن الحديثْه

للرصاصِة باٌب 
تخرُج منه والتعوْد .

لألغانـي املعزوفـِة عىل نغمـٍة ناٍي بـاْب .. 
ومللكِة  النحِل حنَي تعوُد من حفِل زواِجها

يف أعايل السماِء ..باٌب 
لطرِد الذكوِر الخائبني .

لكْم باُبكم
ويلَ بابي 

اليشبُه باُبكم باِبي 
ولن يتشبَه بابي بباِبُكُم 

لْن أدخَل من باِبكم وال أنتم 
من بابَي داخلني .. 

بابكم مغلٌق دائًما
وبابي مَرشٌع للقادمني .. 

 للعصافرِي
 والشمِس واملاْء .
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نعم، قد يشـري العنوان إشارة فولكلورية واضحة، إال 
أن له دالالت وأمثلة كثـرية، أظهرت قيمة الفولكلور 
كـرتاث يعتز به الفرد العراقـي عرب نصوص رسدية، 
ولعـل روايـة العربانـه مـن الروايات التي اشـتغلت 
عىل توظيـف الفولكلور رسدياً، وربمـا تعد من أكثر 
الروايـات التي وظفت اللغة الشـعبية بهذه الكثافة، 
فقـد وظـَف األديـب اللغـة املحليـة توظيفـاً رسدياً 
رصف، وهي ميزة غالبة عىل ثالثيته الشـهرية، ربما 
فاقـت هذه الرواية الغارقـة بمحليتها روايات نجيب 
محفـوظ عـىل فارق بينهمـا، إذ لـكل منهما صفات 
أسـلوبية واضحة يف رسدياتهما، ففي رواية العربانه 
التي تبـدو للوهلة األوىل أنها تبحث عن طبقٍة فقريٍة، 
والتي شـكلت العربانـه وهي آلة يبيـع فيها الباقالء 
والحمـص، عرب تجوال يف داخل أحياء أو بني سـكان 
القريـة، فهي محـٌل متنقٌل للكسـب، الرواية اقرتبت 
من السـرية الذاتيـة ملحنة الشـخصية التي شـكلت 
متوالية من األلم والعذاب إضافة إىل قسـوة الظروف، 
وشظف العيش التي عانى منها الفرد يف ريف العراق، 
والذي تقلبت عىل سياسته أنظمٍة شتى، فلم يكن من  
بينهمـا نظام يرعى هذه الرشيحة التي تشـكل أكثر 
من ثلثي سكان العراق وتلك مفارقة تدعو للتساؤل! 
الروائي يعالج هذه االشـكالية عرب توظيف تراكمات 
كبـرية وكثرية مـن املأسـاة التـي عانى منهـا أبناء 
الريف، هذه الرتاكمات أنتجت رواية محكية بلسـان 
شخوصها، الكاتُب حسـناً قد فعل، وذلك عندما ترك 
الشـخصيات تتحرك بفضاء رحب وواسـع وبحرية 
واسـعة جداً، فقلمـه كان ناقالً ملا ُيمـىل عليه، وهي 
ميزة طغـت وهيمنت عىل كل الثالثيـة، ضاق الريف 
وشـح الرزق فيه و انتقل  مظلوم إىل املدينة، عىس أن 
يجد فرصة لحياٍة حرٍة كريمٍة، الرواية نسـيج أفقي، 
الخطـاُب الذي اشـتغلت عليـه هو نقـد الحالة التي 
عاشها العراق، ونقد ألنظمة الحكم التي استولت عىل 
البلد وأخذت مقدرات الناس، وصار الحياة أسـوأ مما 
كانت، الواضُح أن الرواية يسـارية الفكر، وتجّىل هذا 
عرب خطاب الكاتب الذي أوضح االيديولوجية الخاصة 
املبطنة والظاهرة، فهو اتخذ فكر اليسـار سياسـياً، 
وأراد من خالل هذا الفكر أن يسبَغ عىل الرواية نزعة 
يسـارية، اتضحت الحقاً بسـلوك شـخصية مظلوم، 
الذي هو حمل داللة الظلم والتهميش والقهر يف أغلب 

سنني حياته.
الحرُب وما تمثلُه يف نفسية األديب، إذ أظهر الخطاب 
املضمر للروايـة عىل أن األديـب، كان كارهاً للحرب، 
ومـا تخلف من آثار، فلم يعـد باإلمكان اعتبار العمل 
األدبي أصليـًا ولو كان األمر كذلك، ملـا كان له معنى 
بالنسـبِة لقارئـه ( قـول)، وانطالقاً مـن مبدأ وحدة 
الفكرة، فإن الرواية كلها تدور يف سياق الفكر النقدي، 
الرافض لكل مظاهر اسـتغالل البرش لغاياٍت دونية، 
النقم عـىل الحرب، الديكتاتوريـة، االقطاع، الفقر... 
كل هـذه وغريها من أمور تجلّت يف نفسـية الكاتب، 
وصار يقدم عرضـاً ناقداً ناقماً عىل كل هذه املظاهر 
السـلبية، لعل العمل الـذي قاد الكاتب أن يسـتنطق 
الشـخصيات بلغتهـا، هـو محاولـة منـه، أن يعيـَد 
لشـخصية املعذبة بعض كرامتها، وما هذه املحاولة 
إال انتفاضة قوية بوجه االسـتبداد واالسـتغالل الذي 
ُفرَض عىل الشـخصيات األقل حظوة يف سبيل الحياة 
الحرة الكريمة، وكما يقر ميشيل فوكو: إن حدود أي 
كتاب ليسـت أبداً واضحة املعالم، إنه _ خلف العنوان 
والسـطور األوىل وآخر نقطة_ خلـف ترتيبه الداخيل 
وتشـكله املسـتقل_ ملحق بنظام من االحاالت لكتب 
أخـرى، ونصـوص أخرى وجمل أخـرى: أنه عقدة يف 

شبكة.
نعـم، هـذه السلسـلة من األحـداث التـي يرويها لنا 
الروائـي حميد الحريزي، هـي رسديات الكل يف الكل، 

ال بـدَّ أن تقـرأ العمل الرسدي كامالً حتى آخر سـطر 
منـه بل أخر جملة، لكي تسـتطيع أن تمسـك بخيط 
السلسلة الرسدية التي تكاملت عنارصها باالشتغال 
عىل بث الرسد باألحداث واملواقف التي نمت وتطورت 
بفعـل طبيعـة األشـياء، فاألحداث جرت نحو سـلم 
تصاعدي، نحو غايٍة يعرفها املتلقي يف نهاية القراءة. 
الحلُم بحياٍة حرٍة، هو الشـغُل الشـاغل الذي اشتغَل 
الكاتـب عليها كثـرياً، فيذكر يف صفحـة 27: ( أحالم 
أتذكرين كم وردة غرسـنا عىل شاطئ دجلة، فما من 
مكان جمعنـا إال وزرعنـا وردة، أال تذكرين كم فرخ 
عصفور أعدناه إىل عشـه الصغـري...) هذا النص هو 
أمنية واألمنيات من املسـتحيالت، عىل بسـاطة هذه 
األمنيات إال أنها تكون بالكاد مستحيلة ! هذه التفاتة 
ُتحسـب للكاتب، فالقضيُة هـي كيفية التنظري لهذه 
الحياة، اختيار االسـم ( كفاح) للشخصية الرئيسة، 
لـم يكـن اعتباطيـاً بـل كان بمهـارٍة عاليـِة الدقة، 
واالتقان وهي اشارة  إىل حزٍب يساريٍّ معروف برؤاه 
وآيديولوجيتـه الواضحـة. اللهجُة املحليـة قد تكون 
غري مفهومـة يف بيئاٍت أخرى غري بيئة اللهجة، وهنا 
تدخـل عملية تالقح األفـكار والثقافات لتكون بوابة 
عـىل مزج هذه الـرؤى عرب لقاحات تأتـي بمفعولها 
املؤثـر. فقد أبرز الروائي يف روايته ( العربانه) الهوية 
املحلية لشعب العراق، بل إنه اشتغل عىل إحياء الكثري 
مما له صلة بالـرتاث، وما هذا إال تأكيد لتأصيل هذه 

الهويـة ونقلها إىل املتلقي جاهزة وذلك عرب اشـتغال 
كثيف عىل كافة تقنيات الرسد، من لغة وشـخصيات 
وحتى أحـداث.. كل هذه كانت يف ذهن الكاتب لحظة 
خلـق النص الرسدي كامالً، املـادة خصبة ومتفاعلة 
يف ذهـن القـاص، ولكنهـا تحتـاج إىل فنـان ليُّصـرَي 
خلقاً جديداً، نعـم األديب الحريزي كان خالقاً وليس 
مجرد سـارداً، إنه خلق األحداث وأحيى هوية شعبية 
مسحوقة وهامشـية يف نظر السـلطة التي حكمت، 
نجـد أن ام كفاح وهي املرأة الطيبـة الحنون، تعطي 
دالالت عىل عن املـرأة العراقية الريفية التي هي جبٌل 
من القـوة والصرب( هـا يمه، صملـه..) وغريها من 
الكلمـات التي لن يفهمها إال ابن تلـك املناطق ! لكن 
توظيف هـذه الكلمات روائياً وجعلها لسـان الحكي 
للشـخصية جعل القـارئ يتتبع داللة هـذه الكلمات 
ووظيفتها هنا يف الرواية، اسـتدعاء اللسان الشعبي 
وبهـذه الكثافة الغارقة يف محليتهـا تحتاج إىل وضع 
قامـوس يعرف هـذه املصطلحات للمتلقـي الذي قد 
يفوته منها الكثري، ثم ظاهرة األمثال الشـعبية التي 
وردت بكثرة يف الرواية حتى قام باحث بتأليف كتاٍب 
كامـل حولهـا يسـتدعي أن ندقـَق يف هـذه الفكـرة 
الجديدة ! كيف نجح القاص برسم االحداث من وحي 
واقٍع عاشـه، ونقله عرب مخيلتـه التي كانت حافظة 
لهـذا الرتاث ! وكأنه أراد بهـذا الخلق إحياء ما ُيراد له 
أن يندثر من تراث شـعبي، وقـد يأتي اليوم التي تعتز 
الدولة برتاثها الشعبي فتقوم مؤرشفة وحافظة لهذه 
الهوية التي تمثل الشعب أو تمثل رشيحة كبرية فيه.
الهويُة املحلية، كانت تظهر عرب أسماء مدن أو تاريخ 
مدن أو عالمة أخرى تظهر هذه الهوية، لكن يف رواية 
العربانـه، يربز العنوان كعتبة أوىل يمثل هوية، وهذه 
الهويـة تجلت عـرب تكثيـف اللهجة املحليـة هيمنة 
كبـرية، فكانـت الروايـة عبـارة عن حكاية شـعبية 
رصفـة، وقد اختفى الكاتب وراء أقنعِة شـخصياته، 
وتظهـر شـخصية الكاتـب عندما يخاطـب املتلقي، 
فنـرى شـخصية املؤلـف تظهـر يف لحظـة التنظـري 
لتختفـي لحظة الرسد، وهذه ميـزة خطابية تميزت 
يف الثالثية كلها، إذ كثرياً من تذوب شـخصية الكاتب، 
تاركاً الحكي والرصاع للشخصيات أن تخوض حياتها 
بنفسها، عىل الرغم من أن الكاتب هو الخالق واملؤلف 
إال إن ميـزة الرسد أن ال يحتكر القاص الحكاية كلها 

فتكون الرواية عبارة عن سرية شخصية.
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ما إن تخـط الّشـمس بصمتها فـوَق أديِم 

األرض الرّمـادي ، فتلّونه بُصفرتها ، تتألأل 

أشـجار الكافور بحلٍة ذهبيٍة زاهيٍة ، حّتى 

تدّب الَحركة بـنَي َجنباِت الغيطان ، تختلط 

وقتئـٍذ أصوات عائلة ” أبو العجول ” شـيبا 

وشبانا ُكّل يف فلٍك يسبحون ، يعقل وليدهم 

ـرا ،  فال يجـد أوان ذاَك  فنـون الحيـاة ُمبكِّ

البسـاط األخرض ليحتويـه ، تتداخل ذراته 

خليطـا يرسي يف دمـِه ُيغلِّف كيانـه َحانيا 

ُمحتضنا ، عرشات األسـئلة تسـتفز عقول 

من حولهم تستجيل الّسبب ، ما الذي يربط 

هؤالء البـرش ُكّل هـذا االرتبـاط بالطبيعِة 

، حتـى إجابة ” حسـني الدكـش“ لم تغني 

شيئا :“ إن هؤالء ساللة رجٍل ولدته أمه بني 

عيـداِن الذرة ” ، يراها البعض دعايٍة يف غرِي 

محلهـا ، ال تثري نظرات النـاس حفيظتهم 

يف يشٍء ، لـم يجدوا فيهـا إّال ما يجد الخبري 

نيـا املُتمـّرس بآفاتهـا ، مـن اسـتبدَل  بالدُّ

بفراغِه ُشغال ، وببهجتِه أُنسا ، هناك وسط 

الحقـوِل  اليانعة ، تحت سـقِف ” الُخّص“ 

الـذي ابتناه جدهم تـدوُر َرحـى الحياة  يف 

رشنقـٍة من الُهـدوِء الّسـادر ، ُتمـّد املوائد 

عامـرة بصنوِف الـزّاد، تتعاقب األيدي تغّب 

كؤوس الّشـاي املطبوخ لـذًة ونعيما، تهبُّ 

نسماتها املُسكرة نشوة للشاربني، وبلسما 

ملن َوجَد يف نفسـِه الجرأة من الجرياِن ، ألن 

َب  ُيَغامـر فيقتحم هـذا العالم ، الـذي ُرضِ

عليِه بسـوٍر باطنـه الرحمـة وظاهره من 

ِقبلِه العذاب ، يتحاكى الّناُس عن ُبخِل القوم 

املُفـرط ، يتغّنـى ” متـويل شـحاته“ خفري 

اإلصالح حنَي يلعق طرف لسـانه ، تتماوج 

مشـاعره يف رصاٍخ ملتـاع :“ دول متخرش 

امليه مـن بني صوابعهم بخلـه تقلش يهود 

” ، لـم تكن لتعنيهم تلـك الّنعوت  الفارغة، 

طاملـا جعلتهم يف منأى عن جشـِع الّناس ، 

تجلّـل وجـه كبريهم ” مفتاح أبـو العجول 

” غاشـية من الفكِر وهو يخلّل بنَي أسنانِه 

:“ الناس لو طالوك أكلـوا مصارينك“ ، هو 

أحـد أولئـَك الذين عرفوا الحقـل يف صباهم 

الَغـّض ، ترتاقـص أمانيـه يف عينيـِه وهـو 

يمسح ظهَر عجله ” الطلوقة“ ُيحدِّثه كأٍخ 

شـفيق:“ يا حبيبي يا خويـا“   يذيعها  بال 

غضاضٍة ، يتأفف حماه بنربٍة تخنقها عربة 

، ُيكـرسِّ طرفه خجال ملقالتـِه ، أصبَح ثاني 

اثنـني ثراًء يف القرية غـري أن بخله يتحاكى 

بِه الرُّكبان ، قالوا :“ إّنه ال يرجع من حقلِه 

إّال مع ظلمِة الّشـفق الرّمادية ، حني تمتلئ 

بطنـه من خشـاش األرض ”، توالت أجيال 

تنهـب األرض كـّدا وسـعيا ، تجـوب البالء 

طـوال وعرضا ، لكنهم لم ينسـوا أّنهم أبناء 

” امللقـة“ األوفيـاء ، َعـاَد ” مصطفـى أبو 

العجـول ” مـن سـفرِه الطويـل ، بعد عمٍر 

قضـاه يف إحـدى دول النّفط الُكـربى ، وما 

إن وطـأت قدمـه عتبة الدار ؛ حتـى هَروَل 

عا جهة الغيط  ، َطاَف بالُخصِّ ُملّبيا ،  ُمرسِّ

امسك يد ” طوملبة ” املياه يرشب من مائها 

رشب الهيم،افـرتَش األرض يداعب الحىص 

، تنّهد من قلٍب مقروح ، يقتلع نفسـه من 

طيِف الّذكرياِت ، ُمصفّر الوجه زائَع العينني 

، همَس بصوٍت خافٍت ملتاع:“ الله يرحمك 

يا بويا مفتاح ” َعاد يلقن أبناءه فصوال َمن 

كتاِب الّذكرى ، ونتفا من مسـرية ” مفتاح 

أبـو العجول ” زامت زوجته الحسـناء ابنة 

البندر زومـة الحانق ، تبدي امتعاضا لكالم 

األخرق األبله ، اعتدلت يف جلسـتها تقول يف 

تهكـم:“ رحم الله أبو العجـول ، نحن أبناء 

اليوم يا حبيبي“ ، هي الوحيدة التي حّطمت 

نواميـس العائلـة ، وتجـاوزت  بشـجاعٍة 

سـياج اعرافهـا ، يحسـدها بنـات العائلة 

الالتي قبعن سجينات ،عىل استحياء ٍ تبدي 

” خديجـة البيضـة ” تمردهـا :“ عائلتنـا 

الوحيدة التـي ال تورث البنات ، سـامحهم 

اللـه ”، يف ابتسـامة يخالطها املـرار ُتؤّمن 

اختها ” نفيسة ”عىل كالمها .

كـرّت األيـام تحمـل يف جوفهـا املفاجآت ، 

دفنـت الكثـري من عـادات العائلـة، اعلنت 

األجيال الشـابة عصيانها رصاحة ، ابتلعت 

كتل الخرسانة املسلحة ” الُخّص“ وحوض 

” الطوملبة“ وشيئا فشيئا بهتت حكايات ” 

أبو العجول“ من ذاكـرة الناس ، فأصبحت 

نسيا منسيا.
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النبطي رواية للروائي املرصي يوسف زيدان. 

صـدرت الرواية ألّول مرة عام 2010 عن دار 

الرشوق للنـرش والتوزيع يف مـرص الجديدة 

الطويلـة  القائمـة  يف  ودخلـت  بالقاهـرة. 

للجائزة العاملية للرواية العربية لعام 2012، 

املعروفة باسم «جائزة بوكر العربية».

لقـد صنـع الكاتـب روايتـه مـن اسـتثمار 

الهوامـش املتعـددة التـي تتكاثـف وترتبط 

مـع بعضها البعـض برباط منسـجم يحيل 

كل طـرف فيـه عـىل اآلخـر، ويظهـر ذلـك 

حسـب طبيعة حياة أهل الكفر التي تتشابه 

وتتكـرر من بيت إىل بيت آخر، ليس هناك أي 

تميـز أو اختالف بـني النـاس يف الكفر وهم 

يعيشـون حياتهم الرتيبـة واململة التي تعيد 

إنتـاج سـياقها كل يـوم بنفـس التفاصيل 

والجزئيات، وهو أمـر كانت مارية بارعة يف 

تصويره ووصفه.

ماريـة، اختارها املبدع لكي تكون السـاردة 

املهيمنـة يف الروايـة، اختيـار الكاتـب كان 

موفقا، السـاردة األنثى اختيار جميل يحمل 

يف ثنايـاه نوعا من االنتصار لقيم اإلنسـانية 

وتقاسـم اإلبـداع بـني الذكور واإلنـاث، هو 

انتصـار حضـاري وتنويـري عىل مسـتوى 

الرواية واإلبـداع قصد تثبيت آثـاره وجعلها 

قابلـة للتمريـر واالسـتمرار عـىل مسـتوى 

أن  املفـروض  مـن  كان  املعيـش.  الواقـع 

نتصـور أن الرسد يف الروايـة يدفع مارية إىل 

االسـتعانة بأهل الكفر يف سبيل تحقيق نوع 

من التنامي يف األحداث بحيث تكون الساردة 

يف خدمة الشـخصيات األخرى ساكنة الكفر 

عىل مسـتوى نزع الهشاشـة والهوان عنها، 

ولكـن املالحـظ يف الروايـة هـو أن ماريـة 

صنـع  يف  البـارزة  والشـخصية  السـاردة، 

األحداث مارست العكس، وذلك عندما قامت 

بتجميع مالمح شـخصيات الكفر وهوامش 

حياتهم البسيطة من أجل خدمة شخصيتها 

عىل مسـتوى إبرازها كمركز لصنع األحداث 

ومراكمتها، وتنامي الرسد وتكثيفه.

السـفر أراده الروائي حـدا فاصال بني الكفر 

وبـني مضارب أهل سـالمة، ولذلك كان يثري 

كثـريا مـن الوقائـع واألحـداث التي سـوف 

تكون تمهيدا لتعويد مارية عىل قساوة حياة 

العـرب األنباط، والسـفر نفسـه كان وقعه 

رهيبا عىل بدنها، ثم كان هذا السفر ترويضا 

لها عىل االسـتعداد للتعامـل مع أهل زوجها 

بالكيفية التي سوف تأنس بها أثناء ترحالها 

مـع القافلـة فـوق ظهـور البغـال واإلبـل، 

وقـد كلـف زوجها ابـن أخيه عمـريو الغالم 

اليافع لكـي يرشف عىل شـؤونها وطلباتها 

باعتبـاره فردا من العائلة التي ال يجوز لغري 

أفرادها التعامل مع حريمهم، فكان السـفر 

تجربـة وتدريبـا ملارية عىل كثـري من األمور 

االجتماعية والرتبوية والدينية .

فرحيل مارية مـن منطقة إىل منطقة أخرى 

يف الروايـة تطلعنا عىل ثقافة مارية القديمة 

عندمـا كانـت يف مـرص وكذلك عـن حياتها 

الجديـدة عندما تسـكن مع العـرب، فكانت 

لغة مارية العربية ضعيفة، وكانت ال تعرف 

شـيًئا عن األنبـاط حتى سـألت الهودي عن 

معنى األنباط فقال لهـا الهودي: ”إن النبط 

واألنبـاط بمعنـى واحـد. هـم جماعـة من 

العرب، قديمة جًدا ُسموا بذلك ألنهم تفننوا يف 

اسـتخراج املاء وانباطه من األرض الجرداء، 

ومهـروا يف تخزيـن النـازل منه بالسـيول. 

كانـت لهـم يف املايض مملكة كبـرية، وملوك 

كثـريون، وكانوا يسـكنون البادية التي بني 

الشام والجزيرة، وعاصمة مملكتهم وقصبة 

بالدهم، وهي املوضع الذي نسكن اليوم فيه، 

وفيـه سـوف تسـكنني“. وقد اشـتهر عرب 

األنباط بالتجارة، ونحت الجبال، ويف البالغة 

وقول الشعر وإن الشعر النبطي الذي يقوله 

الكثري من الناس اآلن عبارة عن مرجع لرتاث 

العرب األنباط حينذاك. وعندما كان النبطي 

يتحدث لعمريو ومارية وسـالمة عن البالغة 

وحسـن الكالم فقـال: ”لكن العربة ليسـت 

بالكالم املنمق، وإنما يف املعنى املراد إيصاله، 

ونحن األنبـاط أول من عـرف البالغة وقول 

الشـعر يف العـرب، وأول من كتـب املفردات، 

قبل عرب الشام والعراق، وأول من اتخذ من 

الجبال بيوًتا .

ويف نهاية الروايـة ترحل مارية إىل مرص مع 

زوجهـا تاركـه النبطي خلفهـا والتي كانت 

تحبه حًبا ال يعرف به أحد، وواصفة رحيلها: 

”القافلة تمتد أمامي، كخيط رفيع، وخلفي 

يقـف النبطي يف ثوبه األبيض، كأنه حلم ليل 

حزيـن.. التفت إليه مرتجفـة الروح، فرأيته 

وحيًدا بني األحجار والرمال، من ورائه الجبل 

ومـن أمامه املصـري املحتـوم.. انحرفت بي 

البغلة، مع ذيل القافلة الهابطة إىل السهول، 

فلم أعد أشـاهد بعيني غـري رؤوس الجبال، 

لكنـي شـاهدته يف قلبي واقًفـا يف موضعه، 

ينتظـر يف هـذا التيـه أمـرًا قـد يأتيـه أو ال 

يأتيه“.

تضج شـخصية ”ماوية“ بالحنني والشـوق 

والحـب لشـخصية النبطـي، متعاطفة مع 

عناده وتمسكه بوطنه حتى لو مات وحيدا، 

حيـث تقـول: ”كان النبطـي مبتغـاي مـن 

املبتدأ، وحلمي الذي لـم يكتمل اىل املنتهى...

مايل دوما مستسلمة ملا يأتيني من خارجي، 

انـا حتـى ال يحركنـي  فيسـتلبني...أحجر 

الوحيـدة؟“... امنيتـي  وتقودنـي  الهـوى، 

وأخـريا فهي تنطق بالجملـة األخرية املعربة 

(ص.381): ” هـل اغافلهـم، وهـم أصـال 

غافلـون، فأعـود اليه...ألبقـى معـه، ومعا 

نموت، ثم نولد من جديد“!
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يعتـرب يلنجـي الباذنجـان بالربغل من 
أطيب املحايش الشهية وبدون استخدام 

اللحم املفروم، إليِك طريقة تحضريه. 
املقادير

- الحشوة :برغل : 2 كوب (منقوع)
طماطم : 2 حبة (مفرومة)

البصل : 2 حبة (مفروم)
النعناع : نصف كوب (مفروم)
الثوم : 5 فصوص (مهروس)

عصري الليمون : ربع كوب
بقدونس : كوب (مفروم)

فلفل أسود : ربع ملعقة صغرية
ملح : ملعقة صغرية

الشطة : ملعقة صغرية

دبس الرمان : 3 مالعق كبرية
زيت الزيتون : نصف كوب
- الصوص :املاء : 3 اكواب

معجون الطماطم : 2 ملعقة كبرية
عصري الليمون : ربع كوب

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبرية
ملح : ملعقة صغرية

- الباذنجـان : 1 كيلو (صغري الحجم / 
محفور ومفرغ من اللب)

- البطاطـس : 1 حبـة (كبرية الحجم / 
مقرشة ومقطعة دوائر)

طريقة التحضري
- لتحضـري الحشـوة: اغسـيل الربغـل 
وصفيه وضعيه يف وعاء الخلط العميق.

- أضيفي عـىل الربغل جميـع مكونات 
جيـداً  املكونـات  وقلبـي  الحشـوة، 
حتـى تتـوزع وتتجانس.احـيش حبات 

الباذنجان بالحشوة.
- ضعي يف قاع الطنجرة دوائر البطاطس 

املقطعة.
- ُصفي حبات الباذنجان املحشية فوق 

البطاطس بالطنجرة.
املـاء  اخلطـي  الصـوص:  لتحضـري   -
ومعجـون الطماطـم وعصـري الليمون 

وزيت الزيتون وامللح يف وعاء جانبي.
بمزيـج  الباذنجـان  اغمـري حبـات   -

الصوص.
- ضعي الباذنجان عىل نار متوسطة إىل 

أن يغيل ثـم خففي النـار وغطي القدر 
واتركيـه ملـدة 45 – 50 دقيقـة حتـى 

ينضج.
- قدميه ساخناً بجانب الصوص. 

يحرص الكثري من األشـخاص 
مع اقـرتاب فصل الشـتاء عىل 
جعل مناعته قوية، حيث يبحث 
الكثـريون عـىل بدائـل طبيعية 
ومكمالت غذائية، لتجنب نزالت 
الـربد، ودعـم مناعـة الجسـم 
ويأتي يف املقام األول فيتامينات 
يس ودي، حيـث تـروج بعـض 
أنهمـا األفضـل  إىل  الدراسـات 

لدعم املناعة.
و تعتـرب مكمـالت الزنـك هـي 
رقـم واحـد قبـل فيتاميني دي 
ويس يف دعـم مناعـة الجسـم، 
حيث يعتـرب الزنك من العنارص 
الغذائية األساسية التي يحصل 
خـالل  مـن  اإلنسـان  عليهـا 
النظام الغذائي بشـكل طبيعي 

عـن طريـق بعـض األطعمـة 
الحمراء  املحـار واللحـوم  مثل 

البحرية والبقوليات  واملأكوالت 
والحبوب املدعمة وغريها.

الذيـن  األشـخاص  يتوقـع  و 
منتظـم  بشـكل  يتناولـون 

أنهـم  الحيوانيـة  األطعمـة 
يحصلـون عىل كميـات كافية 
مـن الزنـك، لكن أولئـك الذين 
يتبعـون نظاما غذائيـا نباتيا 
هم أكثـر عرضـة لنقص هذا 

املكمل الفريد.
ويسـاعد يف دعم جهاز املناعة 
من خـالل محاربـة البكترييا 
ويعانـي  والفريوسـات، 
ينخفـض  الذيـن  األشـخاص 
لديهـم الزنـك مـن التعـرض 
الرئـوي  لإلصابـة بااللتهـاب 

وااللتهابات األخرى.
كذلـك، عند تناوله عىل شـكل 
أقـراص أو رشاب، أثبـت أنها 
تقلـل مـن مـدة نـزالت الربد 

وتساعد يف ترسيع الشفاء.

ارتفعـت يف الفرتة األخـرية معدالت 
الطـالق خاصة بـني األزواج الجدد، 
األمـر الـذي يهـدد اسـتقرار األرس 

العربية.
و أن عدم قـدرة الزوجني عىل إيجاد 
حلـول وخطـوات لعـالج األزمـات 
واملشـكالت الزوجيـة يعـد أحد أبرز 

األسباب التي تؤدي لالنفصال.
وهـذه بعـض االقرتاحـات التي تدل 
الزوجـني عـىل أفضـل الطـرق لحل 
الخالفات الزوجية واملرور بها إىل بر 

األمان:
الخـالف  كان  مهمـا  الهـدوء:   -  1
إيـاِك واالنـزالق لفـخ  مسـتعصيا، 
األلفاظ النابية أو الشتائم أو صفق 
األبواب أو رمي األغراض عىل الطرف 
اآلخر، فهو أسـلوب يؤدي إىل تفاقم 

املشكلة وتعقيدها بدال من حلها. 
2 - الحـوار: ليس رضورًيا أن يكون 
طويـال ومنمقـا، لكـن ال تعتمـدي 
عىل الصمت والتلميحـات ومراكمة 
املواقـف، حتى وإن لم يكـن الحوار 
قواعـده  أرسـيل  للرشيـك،  محببـا 

بطريقـة عفويـة من خالل أسـئلة 
حول األزمة، املهم أال تشتتي االنتباه 

عن مكمن املشكلة وأساسها، اتركي 
مـا مىض ومـا آت ورّكـزي عىل حل 

املشكلة التي تتحدثني عنها.
4 - عـدم رفـع سـقف التوقعـات: 

يدخـل كل منـا لعالقـة الـزواج ويف 
ذهنـه توقعـات عاليـة ومثالية، إىل 
والخيبـات  لإلحبـاط  يفـيض  حـد 
الحقـا، ال ترفعي سـقف التوقعات 
كثريا وتذكـري أن لكٍل منـا عيوبه، 
وميـزي بـني عيـوب مزمنـة ال حل 
سـوى التأقلم معها وأخرى بالوسع 

تعديلها والتخفيف منها.
5 - االحتفـاظ بالخصوصيـة: مـن 
شـأن إخبـار اآلخريـن بالخالفـات 
الطرف  الزوجية مفاقمتها وإشعار 
اآلخـر أن خصوصيتـه يف خطر لذا، 
حاويل بقدر املستطاع إبقاء الخالف 
ضمن حدودكما الشـخصية فقط ال 
غري وعدم إخبار اآلخرين عنها حتى 
مـن كان مقربـا، ال تنـيس أيضا أن 
عليكمـا إبقاء الخالفـات بعيدة عن 

األطفال.
6 - الرتكيـز عـىل نقـاط التالقـي: 
هوايـة  هنـاك  كانـت  إن  بمعنـى، 
مشرتكة مثل متابعة جديد السينما 
وما إىل ذلك، ركزي عليها واستثمريها 

للتقريب بينكما. 
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تحمـل كّل عـروس جديدة هّم إتقان فـن الّطبخ وتجد 
صعوبة كبرية يف ذلك.

 نقـّدم لِك نصائـح تتعلّق بالطهو وأمـور املطبخ علّها 
تفيدِك يف بداية حياتِك الزوجية.

1. بدايـة، يجـب أن تتذّكـري أماكـن أدوات الطهـو يف 
مطبخِك، مثل الصحون واألوعية والطناجر واملالعق... 
وكّل مسـتلزمات الطاولة حّتى تبدين واثقة من نفسِك 

أمام زوجِك وعائلته.
2. بإمكانِك يف الفرتة األوىل من الزواج تحضري وصفات 
خفيفـة، وال تتطلّـب وقتـاً طويـًال ومجهـوداً كبـرياً، 
ريثما تتعّودين عىل فكـرة دخولِك إىل املطبخ وتتمّتعني 

بمعلومات كافية   حول الطبخ.
3. استشـريي دائمـاً والدتـِك أو والـدة زوجـِك، ألنهما 

صاحبتا خربة واسعة يف هذا املجال.
4. اسـتعيني بكتـب الطهـو إلعـداد وجباتـِك وزوجِك 

املفّضلة، فهي خري دليل يف املرحلة األوىل.
5. سـّجيل عـىل الورقـة املالحظات التـي تقّدمهـا لِك 

والدتِك، حتى تكون مرجعاً لِك يف املستقبل.
6. ابتعـدي عـن ارتـداء املالبس الفضفاضـة ومالبس 
النـوم يف أثناء الطبخ، تالفياً اللتصاق الزيوت بها، ومن 

األفضل اللجوء دائماً إىل  مريول خاّص باملطبخ.
7. من الهام جداً عدم استخدام السمن والزبدة والزيوت 
بكميـات كبرية، حتـى تحافظ أطباقِك عـىل مكوّناتها 

الغذائية والصحّية.
8. من القواعد األساسية لتحضري مائدة الغذاء رضورة 
وجود طبق السـلطة عليها، ألنه يتمـّتـّع بفيتامينات 
منوّعة، ويعترب فاتحاً لشـهية الزوج. وعند إعدادها، ال 
تضعي معها عصري الليمون والحامض إال وقت التقديم 

حتى ال تذبل الخضار ويصاب زوجِك بخيبة األمل!
9. اغسـيل الخضار والفاكهة جيداً قبل اسـتعمالها يف 
أي طبق، سـواء أكان نيئاً أو مطبوخاً للتخلص من كل 

الجراثيم العالقة فيها.
10. حـّددي وقتـاً معيناً خـالل النهار تدخلـني فيه إىل 
املطبخ لتحضـري وصفاتِك، وحاويل االلتزام بهذا الوقت 

حتى ال يضيع نهارِك كله.

11. عندما تالحظني أن كمّية امللح قد زادت يف الطعام، 
إلجئي إىل وضـع حّبة من البطاطس يف إناء الطهو عىل 

الفور، حتى تمتّص امللح.
12. عند تقشري الفاكهة، ضعي عليها قليالً من عصري 
الليمون الحامض، حتى ال يسوّد لونها وتبقى محافظة 

عىل نكهتها.
13. ال تقـيل البطاطا إال يف زيت سـاخن تماماً، حتى ال 

تمتّصه وتصبح ضاّرة.
14. عندما تستعملني مقالة جديدة وللمرّة األوىل، ضعي 
عليها قليـًال من الخّل عىل النار، وعند الغليان ارفعيها، 

ثم اغسليها، فتصبح جاهزة لالستعمال.
15. ملنـع تطاير رذاذ القـيل، رّيش القليل من امللح فوق 

املقالة.
16. لو بقي لديِك قطع من الحلوى أو من البسـكويت، 
من األفضـل تغطيتها بـورق النايلون حتى ال تنشـف 

وتصبح غري صالحة.
17. بلّـيل يديِك باملاء عنـد تقطيع الثوم حتى ال يلتصق 

بها.
18. ضعي البصل يف وعاء من املاء قبل تقشريه، حتى ال 

تدمع عيناك خالل التقشري أو التقطيع.
19. كي تحصيل عىل كميـة كبرية من عصري الربتقال، 
ضعـي حباتـه يف ماء حـار لعرش دقائـق تقريبـاً، ثم 

قّطعيها واعرصيها.
20. مـن الهـام جـداً تصفيـة املعكرونـة بعد سـلقها 

وغسـلها باملاء البارد، ومن ثم اسـتخدامها.
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قـد يكـون عـىل كّل أم مراقبـة 
نمـو أطفالهـا جيـداً، ومراقبة 
مالبسـهم! إذ إنَّ تحديـد طـول 
الولد ووزنـه يلقيان الضوء عىل 

حالته الصحية وعافيته.
راقبي مالبسه!

و“مـن املهـم جـداً قيـاس نمو 
كل  أثنـاء  ومعاينتـه  الطفـل 
زيارة إىل عيـادة طبيب األطفال، 
أّنـه  لوحـظ  مـا  إذا  وال سـيما 
بالنسـبة لعمـره،  صغريالبنيـة 
أو أّنـه ال ينمـو وفـق املقاييس 
املتوقعـة. وقد تتضمن العالمات 
املنذرة باضطرابات النمّو، حالة 
طفـٍل لـم تِضـق مالبسـه عنه 
من عام آلخـر، أو َيظهر تفاوت 
واضح يف الطول بينه وبني زمالء 
صّفه“، عـىل ما يقـول الدكتور 
وسام فياض، منسق لجنة أطباء 
األطفـال املتخصصـني بأمراض 
الجمعيـة  يف  الصمـاء  الغـدد 

اللبنانية لطب األطفال.
الوقاية وعالج االستفراغ

فحص الوزن والطول
النمـو، من خالل  تعتربمراقبـة 
فحص الـوزن والطـول، مؤرشاً 
للصحـة العامـة والرفـاه لـدى 

األطفال.
وقـد طـرأ عىل مـدى السـنوات 

املاضيـة  والعرشيـن  الخمـس 
تحّسـٌن بسـيٌط يف العمـر الذي 
اضطرابـات  رصـد  فيـه  يتـم 
متعلقـة بالنمو يف كافـة أنحاء 
العالـم. وذلـك يعنـي أنَّ األهـل 
واملتخصصني بالرعاية الصحية، 
مالحظـة  يفّوتـون  مـا  غالبـاً 
مـؤرشات اضطرابات النمو لدى 

األطفال.
اضطـراب النمـو قـد يـؤدي إىل 

مشاكل خطرية
النمـو  اضطـراب  أنَّ  حـني  ويف 
ليـس مدعـاًة دائمة  للقلـق،إّال 
التـي تطـرأ عـىل  التغـريات  أنَّ 

نمط النمو األسـايس عند بعض 
األطفـال قـد تشـري إىل احتمال 
وجـود مشـكلة، قد تبدأ بسـوٍء 
يف التغذية لتصـل إىل اضطرابات 
مـن  يكـون  خطـرية  صحيـة 
الصعب رصدها، ألنَّ معاينة نمو 
الطفـل بانتظـام عامـة تتوقف 

بعد عمرالسنتني.
و“يسـتطيع األهـل أن يمنحـوا 
أطفالهم أفضل فرصة ليعيشـوا 
حيـاًة صحيـة وطبيعيـة، وذلك 
مـن خـالل القيـام بتشـخيص 
املناسـب  بالعالج  مبكر،والبـدء 
يف أقـرب وقـت ممكـن“، تابـع 

الدكتور فياض.
توصيات الجمعية اللبنانية لطب 

األطفال
باملراقبـة  القيـام  رضورة   _
الدوريـة للنمـو مـرة واحـدة يف 

السنة،عىل األقل.
_ تدوين الوزن والطول عىل رسم 
بياني للنمو، بهدف الكشف عن 

أي إنحراف.
_ عند حصول انحراف، يجب أن 
يخضـع الطفـل لتقييم رسيري 
ولفحوص دم وفحـوص تحديد 
عمرالعظـام ، وأحياناً إىل بعض 
الفحـوص األكثـر تطـّوراً مـن 
أجل التشـخيص وتقديم العالج 

املناسب.
األمراض املسّببة لتأخرالنمو

يعتمـد النمو األمثل عـىل عامل 
العظمـي  والهيـكل  الوراثـة 
الطبيعي ووظيفة الغدد الصماء 
والتغذيـة الكافيـة . كمـا وعىل 
غياب األمـراض املزمنـة وتوّفر 

بيئة مالئمة.
ويمكـن للعوامـل الجنينية عند 
البيئيـة،  والعوامـل  الرضـع، 
والتفاعل عنـد األمهات إضعاف 
النمو داخل الرحم وبعد الوالدة. 
فـإذا كان الطفـل يعانـي مـن 
قصور يف النمو بسـبب مشـكلة 

طبيـة ، يشـكل طـول القامة يف 
هـذه الحال مجرد مـؤرش مبكر 
ينّبـه األهـل إىل رضورة مرافقة 

أطفالهم إىل الطبيب.
معدالت الطول السنوية

تختلف معـدالت النمو الطبيعي 
عـىل  فيجـب  العمـر.  حسـب 
األطفـال خالل السـنة األوىل من 
العمرأن ينموا 24 سم. ويف خالل 
السنة الثانية من العمر، يتباطأ 
النمو إىل متوسـط يصـل إىل 11 

سم. 
ويف السنة الثالثة، يصل متوسط 
النمـوإىل8 سـم . أّمـا من سـن 
 ، البلـوغ  سـن  حتـى  الرابعـة 
فيجب أن يصل متوسط النموإىل 
6-5 سـم/ بالسـنة عـىل األقل. 
ويف مرحلـة البلوغ يبلـغ  النمو 
املفاجئ  حوايل9 سم/ بالسنة .

حجم الطفل عند الوالدة
وينبغـي إيـالء اهتمـام خـاص 
لألطفال ذوي الـوزن املنخفض 
أو الطـول القصري لـدى الوالدة 

بالنسبة لعمرالحمل .
وهـؤالء األطفـال هـم عرضـة 
، سـبع مـرّات أكثـر، ليصبحوا 
قصـريي القامة حينما يكربون. 
كما وأّنهم قد يعانون من بعض 

املشاكل الصحية يف حياتهم.

ÚÓj†@|ˆbó„

ÚÓzó€a@·Ën€by@Û‹«@¿ã»nn€@�aáÓu@⁄Ü¸Îc@êi˝fl@=”aä

Ú«b‰æa@ÚÌÏ‘n€@ãzé@›y@ÙÏ”c@Û‹«@“ã»m@NNNpb‰ÓflbnÓ–€a@Â«@a�áÓ»i

ال شـك يف أن فـرن ”امليكروويف“ ابتكار مفيـد، لكنه يتحول إىل خطر 
يف حالة إسـاءة استخدامه ويشكل تهديدا جديا ألمن من حوله، إذا تم 

وضع مواد أو أشياء معينة داخله، نذكركم ببعض منها: 
إسـفنجات غسـل األواني: إن وضعهـا يف امليكروويف وهـي جافة قد 

يؤدي إىل احرتاقها.
الصحـون واألوانـي املعدنية: يندلـع حريق يف حال وضـع صحون أو 
أوعية معدنية للطعام يف امليكروويف، حتى لو كان الوعاء من الزجاج 

ويحتوي عىل قطعة صغرية من املعدن.
علـب الكرتون أو الورق: يمنع تسـخني الطعام يف علب ورقية ألن هذا 
قـد يـؤدي ليس فقط إىل اندالع النريان فحسـب، بـل وإىل انبعاث مواد 

سامة.
األطباق املزخرفة بمواد معدنية: وضع أطباق كهذه داخل امليكروويف، 
حتى ولو كانت تحتوي عىل زخرفة معدنية بسيطة عىل أطرافها، يعد 

أمرا خطريا جدا، ألنه يؤدي إىل اشتعال النار أيضا.
الصحـون الخزفيـة: ال يجب املجازفـة بوضع األوانـي املصنوعة من 
الخزف وما شـابه ذلك يف فرن امليكروويف كما يفعل البعض، ألن ذلك 
قـد يؤدي إىل التسـمم باملعادن الثقيلة، والسـيما الرصـاص، ألنها قد 
تختلط بالطعام يف ظروف تسـخني معينة، لذلك يجب استخدام أطباق 

حديثة، وهي أكثر أمنا لعدم احتوائها عىل املعادن الثقيلة.
األكواب الحافظـة للحرارة“ترمس“: يمنع منعا باتا تسـخني القهوة 
أو الشـاي يف هذه األكواب داخل امليكروويف ألنها مصنوعة من املعدن 

والبالستيك.
ورق األملنيوم : من الخطأ أيضا استخدام ورق األملنيوم لتسخني الطعام 
داخل امليكروويف، إال إذا رغبتم بمشـاهدة كيف يتطاير الرشار داخل 

هذا الجهاز، وربما احرتاقه.
الجـوارب والقفـازات: يف فصل الشـتاء أو الخريـف، ال تغريكم فكرة 
تسـخني الجوارب يف امليكروويف، ألن النار ستشـب يف النسيج الجاف 

بال شك.
األعشـاب الجافة: يحظر تسخني األعشاب يف امليكروويف، ألن ذلك قد 

يؤدي إىل احرتاقها.
البيض بقرشه: فكرة وضع البيـض غري املقرش يف ”امليكروويف“ غري 
حكيمـة إال يف حال اسـتهواكم سـماع دوي االنفجـارات، ألن البيضة 

ستنفجر يف حال وضعها بقرشتها يف فرن ”امليكروويف“.
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بأقنعـة  مسـبقاً  سـمعِت  هـل 
الطماطـم للبـرشة؟ ربمـا حـان 
الوقت لتجربتها ولتناول الطماطم 
بشـكل يومـي مـع النتائـج التي 
توصـل لها علمـاء جامعـة لندن 

الربيطانية.
توصلت هذه الدراسـة إىل أن املواد 
تحمـي  الطماطـم  يف  الغذائيـة 
البرشة من التأثري السلبي لألشعة 
البنفسـجية؛ ممـا يـؤدي  فـوق 
إىل تأخـري عملية انكمـاش الجلد 
مع التقدم يف السـن، كما تحتوي 
الطماطـم عىل مـادة ”الكوبني – 
كمضـاد  تعمـل  التـي   “lakopin

للشيخوخة.
وحصلت النسـاء (بـني 40 وحتى 

60 عاماً) اللواتي تناولن الطماطم 
ملـدة 3 شـهور يومياً عـىل نتائج 
رائعـة؛ حيث أصبـح جلدهن أقل 
تأثراً باألشـعة فوق البنفسـجية 
بحسـب  وذلـك   ،%  50 بنسـبة 

الدراسة ذاتها.
لذلـك ينصـح بتنـاول الطماطـم 
بشـكل يومـي، وبتكـرار تطبيق 
قناع الطماطم عىل الوجه لتغذيته 

وحمايته من التجاعيد.



قـد تندهـش عندما تتعـرف عمـا يخبيه 
يوم ميالدك عن شـخصيتك عنـد التعرف 
عىل مغزي األرقام سـوف تجد األمر ممتع 
للغايـة . يتـم تحديد يـوم ميـالدك فمثالً 
7/3/ 1969 م يـوم امليـالد هنـا هـو 7 
أمـا األشـخاص الذين يمتلكـوا يوم ميالد 
يتكـون مـن رقمني مثل 27  يتم حسـابه 
عىل أنه رقم واحـد بدمج الرقمني معاً +2 
7 = 9 . ابحث عن يومك أدناه لتحديد ماذا 

يقوم رقمك .
5. األشخاص الذين ولدوا يف تاريخ 4، 14، 

: 23
يمتلـك أصحاب هذه األرقام املزيد  الطاقة 
واألفـكار الحديثـة بإسـتمرار للتخطيط 
بشـكل جيـد وخصوصـاً أنـه دائمـاً مـا 
يحاول الخـروج بأفـكار فريـدة فالعقل 
دائمـاً  يميـل إىل الدقة . ويسـعى لتكوين 
صداقات وثيقة . يفضلوا السفر والتكيف 
مع الحاالت املختلفـة ويلقي اإلحرتام من 
األخريـن . عندمـا تنظر لهذه الشـخصية 
ترى بأنـه يبدو أصغر من عمره الحقيقي 

ألنـه يحـاول دائمـاً الحفاظ عـىل لياقته 
البدنيـة . وأيضـاً يعمل عـىل الحفاظ عىل 
الصدقات ملـدى الحياة . هذه الشـخصية 
تتمتع بأنهـا تمتلك املعرفة يف املوضوعات 
املختلفـة مما يجعله دائماً شـخص مثري 

إلهتمام االخرين .
يفضلون اللون األخرض، األبيض، الرمادي، 

ألنها تجعله يشعر باملزيد من الراحة .
6. األشخاص الذين ولدوا يف تاريخ 6، 15، 

: 24
هؤالء األشخاص يتمتعون بجاذبية عالية 
خصوصاً يف إختيار املالبس واأللوان وبذلك 
فهو محاط بالجمال والقليل من الفوىض. 
وينفـق املال باملزيد من الحرية والسـخاء 
ولديهـم صحـة جيـدة ألنهـم يحافظون 
عىل لياقتهم البدنية ويفضل املشـاركة يف 
الفنـون املختلفـة ألنه ذواق جيـد لها . يف 
حالة التواجد معه يف نقاش يفضل تقديم 

تنازالت أثناء الجدل .
األلـوان املفضلـة لديهـم، األزرق الفاتح، 
الوردي، األصفر، األبيض وخصوصاً أنهم 

يرتدون معظم مالبس بيضاء .
7. األشخاص الذين ولدوا يف تاريخ7، 16، 

: 25
يتميـزوا بالرحمـة والتسـامح والتعاون 
ومـن  معهـم.   التعامـل  عنـد  والهـدوء 
املعـروف أيضـاَ أن لديهـم خيـال واسـع 
ويحبوا السـفر واملاء ويبحثوا عن الثروة. 
قد تجدهم رائعني يف الوظائف الفلسـفية 
و التي تعتمد عىل الخيال وكتابة الشـعر، 
اإلكتشـافات العلميـة فهـم محظوظون 
جـداً . حقـاً لديهم شـخصية فريـدة من 
نوعها والتنيس يسـعي لتحقيـق الصالح 

العام ألنه يتمتع باإليثار .
يفضلـوا األلوان األبيـض، األزرق، ويرون 
بـأن هذه األلوان تعزز الطاقة اإليجابية يف 

حياتك .
8. األشخاص الذين ولدوا يف تاريخ 8، 17، 

: 26

هـؤالء األشـخاص يتمتعـون باملزيد من 
الثقة وأحـداث الحياة متغرية من الصعب 
عـىل االخرين فهمهم بشـكل جيد .لديهم 
طبيعـة تأمليـه ويرغبـوا يف العمـل دون 
خلـق أي شـجار، عندما يراهـم االخرين 
أثنـاء العمل قد يصابون بالدهشـة ألنهم 
يتمتعـون بحالـة معنويـة عاليـة ألنهم 
يستطيعوا التميز بني أوقات املرح والجد. 
يفضلـوا اللون األسـود، األزرق، الرمادي، 

األرجواني فهي ألوان جيدة بالنسبة لهم.
9. األشخاص الذين ولدوا يف تاريخ 9، 18، 

: 27
يتمتع هؤالء األشـخاص بشخصية عنيدة 
جـداً واملزيـد مـن املغامـرة والشـجاعة. 
ويدركوا جيداً أنهم من الرضوري اإلعتناء 
بنفسـهم بشـكل جيد ويتمتعـوا بصحة 
وشـباب جيـد . عـىل اسـتعداد للتضحية 
بحياتهـم مـن أجـل الدفاع عـن حريتهم 
ورشفهم  يتمتعـوا بقدر طويل من الصرب 

مما يجعل األخرين يساءوا فهم .
يفضلون  األحمر، الوردي .

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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1770 - جيمس بروس يكتشف ما يعتقد أنه 
مصدر نهر النيل.

1889 - الصحفيـة ‹نيليل بالي› تبدأ محاولة 
ناجحـة للسـفر حـول العالم يف أقـل من 80 

يوًما.
1908 - عالم الفيزياء ألربت أينشـتاين يعلن 
عـن نظرية كمية الضوء وهـي النظرية التي 

ساعدت عىل تطوير تكنلوجيا الليزر.
1922 - هيئة اإلذاعة الربيطانية تبدأ خدمتها 

اإلذاعية يف اململكة املتحدة.
1935 -والدة امللـك الحسـني بـن طالل، ملك 

اململكة األردنية الهاشمية.
1954 - جمال عبد النارص يطيح بأول رئيس 
للجمهوريـة املرصيـة اللـواء محمـد نجيب 
ويضعه تحـت اإلقامة الجربية ويتوىل الحكم 

بدًال منه، ويعلن حالة الطوارئ يف البالد.
1968 - انفجـار عـدد من القنابـل يف أماكن 
عامـة ومختلفـة بالكويت وذلـك أثناء زيارة 

شاه إيران محمد رضا بهلوي لها.
إجـراء أول عمليـة جراحيـة لزراعـة رئة يف 

أوروبا.
1971 - تنصيب وتجليس البابا شنودة الثالث 

بابا عىل اإلسـكندرية وبطريارًكا عىل الكرازة 
القبطيـة  الكنيسـة  وبطريـارك  املرقسـية 

األرثوذكسية.
1975 - املغرب وإسبانيا وموريتانيا يوقعون 
يف مدريـد معاهـدة ثالثية بشـأن مسـتقبل 
الصحـراء الغربيـة املحتلة من قبل إسـبانيا 
تخلت بموجبه إسـبانيا عـن إدارة الصحراء 

لصالح الدولتني.
1979 - الرئيس األمريكي جيمي كارتر يصدر 
أمـر رئايس بتجميد جميـع األصول والودائع 
اإليرانيـة يف الواليات املتحدة عىل خلفيه أزمة 

الرهائن يف السفارة األمريكية يف طهران.
1983 - افتتـاح مطـار امللـك خالـد الدويل يف 

العاصمة السعودية الرياض.
1987 - الكويـت تقـرر اسـتئناف عالقاتها 

الدبلوماسية الكاملة مع مرص.
1991 - السلطات األمريكية والربيطانية تعلن 
لوائح اتهام ضد اثنني من مسؤويل املخابرات 
الليبية يف إسـقاط طائرة بـان أمريكان أثناء 

الرحلة رقم 103 واملسماة قضية لوكربي.
1991 - ملـك كمبوديـا نورودوم سـيهانوك 
يعود إىل بنوم بنه بعد ثالثة عرش عاًما قضاها 

يف املنفى.
2001 - قوات تحالف الشـمال تسـيطر عىل 

العاصمة األفغانية كابل.
2003 - اكتشـاف سـدنا، والـذي كان وقـت 
اكتشـافه أبعـد جـرم مرصـود يـدور حول 

الشمس عىل اإلطالق.
2012 - إرسائيل تغتـال نائب القائد العام يف 
كتائب عز الدين القسام أحمد الجعربي وذلك 

بقصف استهدف سيارته.
إنطالق مظاهرات يف األردن ضد قرار الحكومة 
رفـع الدعم وللمطالبة بمحاكمة الفاسـدين 

وهو ما عرف باسم هبة ترشين.
درجـة يـرضب   7.8 بقـوة  زلـزال   -  2016
كرايسـترشش كربى مدن الجزيرة الجنوبية 
يف نيوزيلندا مخلفا مقتل شـخصني وخسائر 

مادية مهمة.
 وصـول القمـر إىل أقـرب نقطة مـن األرض 
مشـكال ظاهرة القمر العمالق بعد 68 سـنة 

منذ آخر ظهور.
تبسـط  زيمبابـوي  جيـش  قـوات   -  2017
سـيطرتها عـىل العاصمـة هـراري وتضـع 
الرئيس روبرت موغابي قيد اإلقامة الجربية.

أنـا فتـاة ككل الفتيـات تزوجت 
وكان عنـدي أمنيات عـن فارس 
األحالم، لكن بعـد الزواج صدمت 
املـرة، زوجـي يغـار  بالحقيقـة 
لدرجة الشك، ال أستطيع الخروج 
ألي مـكان بمفردي، ال أسـتطيع 
أن أكلم أي رجل من غري محارمي 
ولـو للـرضورة، حتـى يف البيـت 
ال أسـتطيع فتح الشـبابيك متى 
شـئت؛ مخافة أن يرانـي جار أو 
أحـد مـا... إذا وجد رقمـاً اتصل 
بالغلـط يشـك ويغضـب، كل  يف 
هـذا وأنا منتقبـة، املهـم أنجبت 
ابنـي ثـم حملـت بابنتي لـم أعد 
أسـتطيع التحمل فطلبت الطالق 
عندما غضب كثـرياً ألني خرجت 
مـع عائلتي عندما كان يف سـفر، 
وقـال إنه ال يثق بـي. تطلقنا بعد 
إنجابـي ابنتـي. مـر الزمـن وبدأ 
إحساس الندم واإلحساس بالذنب 
يعرتيني، عندما أرى أطفايل بدون 
أب خاصـة أنـي نزعـت النقـاب 
وزاولت عميل كمدرسـة ابتدائي، 
فكـربت عيل مسـؤوليات الحياة، 
وأحسسـت أن مهمتـي يف الحياة 
أصبحت تربيـة األطفال الذين لم 
أنجبهم وحدي، وهو لم يكن ينفق 
عليهـم، وعلمـت أنه قـرر الزواج 
ولكـن عند الخطبة بـدأ يمدحني 
وهـذا مـا أغضـب أهـل العروس 
التي أراد أن يتزوجها فعرض عيل 
الرجوع لكن بعد أن أسـتقيل من 
مهنتي وألبس النقاب، بعد تفكري 
عميـق وافقـت عـىل االسـتقالة 
ولكن لم أوافق عىل النقاب فرتدد 
حيـث أن املظاهـر تهمـه كثـرياً 

فكيف سيخرج معي وأنا كاشفة 
وجهي؟ العقبة األخرى أن أهيل لم 
يوافقوا بحجـة أنه لم يتبدل وأنه 
ليس أهالً أن يكون زوجاً صالحاً، 
الحقيقـة أوافقهم لكن املهم لدي 
وأن  ومسـؤوليتهم  أطفـايل  اآلن 
يعيشـوا يف عائلة عادية، مخاويف 
أن تعاوده الشـكوك ويضيق عيل، 
أو أن ال يسـتطيع أن يرصف عىل 
أطفالـه وعـيل خاصـة أن دخله 

محدود.
النصائح والحلول:

1 سـأتناول نقطتني رئيسـيتني يف 
مشـكلتك وهمـا: شـكوك زوجك، 
ومطلبه أن تستقييل من عملك، أما 
موضـوع نقابك فهو أمـر ال يمكن 
ألي أحد أن يتدخل به أو ينصح ألنه 

يرتبط بكما أنت وهو فقط.
2 إذن واضـح أن زوجك يعرف أنك 
امرأة طيبـة وأم صالحة، وهو ما 
دفعـه إىل مدحك مما عرقل زواجه 
مـن غـريك. وأراها إشـارة أن الله 
سـبحانه وتعاىل يرسم لكما الخري 
بينكما، وتعيشـا  لريبى األطفـال 

بإذن الله حياة سعيدة هانئة.
3 نصيحتي أن تنطلقي من نقطة 
التفـاؤل وتقـرري أن تعيـيش مع 
ثـواب  لتنـايل  وأطفالـك؛  زوجـك 
بإحسـان  تعامليـه  وأن  اآلخـرة، 
مظهـرة كل إيمانك وتقواك، وهي 
أن  البـد  وترصفـات  سـلوكيات 

تطمئنه.
4 أنصـح أيضاً بمحاولـة إقناعه 
بهدوء أن تسـتمري يف عملك مما 
سيجعل األطفال يتمتعون بحياة 
أكثـر راحـة ورفاهيـة، هـذا إذا 

اسـتطعت أن تقنعي نفسـك أوالً 
أن راتبـك لن يغري مـن رؤيتك له، 
ولن تضعي رشوطاً بأنك تحصلني 
عىل دخل وبالتـايل يجب أن تتغري 
معاملته لـك، فهذا مـا يجعل أي 
رجـل يشـعر بتهديـد لرجولتـه، 
فيبدأ بالدفاع من خالل املبالغة يف 

التحكم والسيطرة عىل الزوجة.
5 تذكـري أن داخل كل رجل طفل 
واسـتمالته  مخاطبتـه  يمكـن 

بالحـب والحنـان، لكـن ذلـك ال 
يعني أن نسـكت عىل األخطاء أو 
التجاوزات، ال، ولكن نتعامل معها 
بالهدوء وضبط النفس واملقاطعة 
اللينة التي تشـعره بذنبه وتدفعه 
لالعتذار، وتذكري أن لكل إنسـان 
مفتاحاً رسيـًا، واملـرأة الحكيمة 
هـي التي تحـاول اكتشـاف هذا 
لصالـح  واسـتخدامه  املفتـاح 

حياتها الزوجية والعائلية.
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تعرف على مواصفات شخصيتك من تأريخ ميالدك

زوجي يغار لدرجة الشك.. كيف أتصرف؟

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊رأيس
1هرب o يصيبه يف كبده او يخّرسه o نصف عودة.

2الذي يأبى عىل نفسه الضيم o سئم
3روع وأخاف o عائيل

4أدوات نستخدمها للصعود إىل أعىل والنزول o اماكن مرتفعة
5التحاما وقتاال (مفعول مطلق) o نصف قادت.

6ثمـر النخيـل (مبعثـرة) o تعهـد بالعنايـة والرعايـة والـرصف 
(معكوسة o انت (باالنجليزية).

7أصابه الغرور o الذي يقوم بالرشف.
8لقبها الفني النجمة الذهبية

9نصف جوار o كثري الهبل (بالعامية)
10براءة (مبعثرة) o صدر

أفقي
1اللقب الفني لعايص الحالني

2اللقب الفني لصباح
3أقول لها كالما فيه عتاب

4نصف طويل o عقل o شعور وتمن بتحسن الحال (معكوسة).
5لقبه الفني قيرص الغناء العربي

6متشابهان o يد o نصف لبيب.
7لقبها الفني سوبر ستار العرب

8نصف سجال o أعطاه ما يجعله يقيض وقته
9لقبه الفني الهضبة

10نجم األغنية العربية
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أبـــــــراج

مهنيـاً: تمر بيوم مرهق مهنياً ويتأثر طبعك ببعض 
األنباء التي تعيق خطواتك املستقبلية.

عاطفياً: اإللحاح املتواصل من قبل الرشيك قد يؤثر سلباً 
يف العالقة، فحاول أن تأخذ املبادرة إذا كنت مهتماً.

صحيـاً: تنـاول الحليب كل صباح ألن الكالسـيوم ضعيف يف 
جسمك وهو مفيد لنمو العظام.

مهنياً: يدخـل مركور برجك ويشـكل طالعاً جيداً 
مـع القمر يف برج الحمل، مـا يعني تواصالً ممتازاً 

وتمريراً لرسالتك بصورة إيجابية.
عاطفيـاً: ال تقـّدم عـىل قـرارات عشـوائية للفـت نظر 
الرشيك، فهو راٍض عّما قدمته حتى اليوم ولست مجرباً عىل 
بذل املزيد. صحيـًا: ال تتباه أنك تتمتع بصحة جيدة، املهم أن 

تحافظ عليها عىل املدى الطويل.

مهنياً: تصبو اىل األفضل، ويفتح أمامك هذا اليوم 
أبواباً واسعة وأحالماً عرب بعض األصدقاء.

عاطفيـاً: خطوات إيجابية تدفعك إىل التقرّب أكثر من 
الرشيك، وتبحث معه الخطوات املستقبلية الحاسمة.

صحياً: تزيدك النجاحات التـي تحققها مهنياً وعاطفياً ثقة 
بالنفس تريحك جداً.

مهنياً: الرتابة يف العمل من األمور التي تسـبب لك 
انزعاجاً كبـرياً، من األفضل أن تجد الحلول رسيعاً 

لهذه املسألة.
عاطفيـاً: انتقادات الرشيـك تزعجك وتدفعـك إىل البحث 
عن الوقت املناسـب ملفاتحته باألمـر، قبل الوصول إىل طريق 
مسـدود. صحيـاً: ال تحـاول التهرب مـن القيـام بالتمارين 

املطلوب منك تنفيذها، فهي رضورية لصحتك.

مهنياً: تنجـذب إىل زميل ناضج تعـّده مرجعاً لك، 
وتثري عالقتـك به بعض الحساسـيات وتضطر إىل 

الحسم.
عاطفيـاً: ينتقـل فينـوس إىل برج الجـدي، ويخفف من 
الوهج ويجعلـك تضاعف الجهود للحصول عىل استحسـان 
مـن تحب.صحياً: ال تتهـاون يف االهتمـام بصحتك، حتى يف 

أبسط األمور، وال سيما أنك حساس جداً.

مهنياً: قد تتوصل إىل تسـويات كنت تعتقد أن من 
الصعب التوصل إليها، وتلتقي أشخاصاً متعددين 

وتطلع عىل معلومات قد تذهلك.
عاطفيـاً: ال تكن هجومياً مع الرشيك يف طريقة تعاطيك 

معه، فقد يكرش عن أنيابه ويفجر غضبه يف وجهك.
صحيـاً: ال تكن عرضة ألعباء تثقل كاهلـك وتبقيك يف وضع 

صحي دقيق يتطلب عالجاً ناجحاً.

مهنيـاً: تبـدو نشـيطاً ومفعمـاً حيويـة وتفاؤالً 
وتفـرض رأيك وخياراتـك يف مباحثات تجريها مع 

نافذين بغية تنفيذ مرشوع ضخم.
عاطفياً: انطالقة جديدة تسـاعدك عىل تحقيق استقرار 

عاطفي، وال سيما بعد الركود الذي عرفته العالقة أخرياً.
صحياً: اسـتمر يف اتباع الحمية التـي وصفها لك اختصايص 

التغذية حتى لو كانت قاسية لكن نتائجها إيجابية جداً.

يف  ليسـت  املسـؤولة  غـري  التّرصفـات  مهنيـاً: 
مصلحتك، فاملطلوب اليوم هو االلتزام الجدّي.

عاطفيـاً: التحرر مـن االرتباط يلزمـك تقديم تنازالت 
للرشيك، وخصوصـًا أن األمر قد تكون له تبعات سـلبية 

ليست يف مصلحتك.
صحياً: من املفيد أن تثابر عىل التمارين الصباحية، واسـتعد 

ملوسم التزلج هذا الشتاء.

مهنيـاً: الثقـة مطلوبة اليـوم أكثر مـن أي وقت 
مىض، وقد تفتح أمامك مجاالت متعددة وآفاقاً لم 

تكن تتوقعها.
عاطفيـاً: اسـتعدادك للدفـاع عن الرشيك حتـى النهاية، 

يشكل عالمة فارقة يف حياتك ويعزز موقعك عنده.
صحيـاً: خفف قـدر اإلمكان مـن النشـويات والحلويات وال 

سيما يف وجبات العشاء.

مهنياً: عليك برضورة االبتعاد عن الروتني واملشـكالت اليومية، 
من املناسـب أن تلتقـي األصدقاء وترتـاح إىل مجموعة صغرية 

ُتشعرك باألمان.
عاطفياً: حب جديد ومحاوالت لتعزيز العالقة، لكن هنالك عوائق يجب 

تخطيها للوصول إىل ما تسعى إليه.
صحيـاً: تعـرف كيف تتعامـل مع أمـور الحياة املعقـدة، لكـن ال مانع من 
ممارسة الرياضة بني حني وآخر حتى وإن كنت ترى أنها ليست رضورية.

مهنيـاً: حـاول أن تنظـر إىل األمـور بجديـة أكرب 
لتتمّكن من فرض وجودك بني اآلخرين.

عاطفيـاً: يدخل فينوس برج الجدي كي يعزز عالقاتك 
الشـخصية ويفتـح صفحة جديدة يف حياتـك العاطفية، 

ويغمرك هذا اليوم باألشواق والحب والرومنسية.
صحياً: تتحّسـن الصحـة واملعنويات وتطرح أفـكاراً جديدة 

أكثر واقعية وتقّبالً من اآلخرين.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنيـاً: قـد يرتّتب عليـك دفع مبلغ مـن املال، او 
تضطـر إىل رشاء أمنك وسـالمتك بنفقـات لم تكن 

محسوبة.
عاطفياً: عليك اتخاذ خطوات مختلفة عن السـابق تجاه 
الرشيك، والقرار لك لتحديد طموحاتك ومشاريعك املستقبلية 
معه.صحيـاً: ال تـرتدد يف االتصـال بطبيب األسـنان وتحديد 

موعد معه للكشف عىل أسنانك.
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أطلق نجم برنامج «عراق آيدول» الفائز بلقب 
أغنيته  ليو،  عيل  األول،  موسمه  يف  الربنامج 
األوىل بعنوان «إنت غري» التي اختارها بعناية 
وتأنٍّ كبريين، وتعاون فيها مع الشاعر حازم 
حسام  وتوزيع  حّداد  أزهر  وألحان  جابر، 

الدين.
األغنية هي أول إصدار رسمي لعيل بعد فوزه 
مع  العراق  يف  الكليب  ُصّور  وقد  باللقب، 
يجّسد  بشكل  عمر،  يوسف  الشاب  املخرج 
تشبه  التي  الرومانسية،  األغنية  كلمات 
ستايل عيل وهويته الفّنية والنوع الذي أحّبه 

الجمهور به.
 Platinum Records رشكة  إنتاج  العمل 
عىل  الرسمية  الرشكة  قناة  عرب  وصدر   ،

اليوتيوب وتخطى املليون األول خالل أيام.

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a

http://alzawraapaper.com
alzawraanews@yahoo.com
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ال تزال النفس البرشية تحلق يف عالم ال تلكئ طريقه الضغائن.. 
وال تعكر صفوه الحروب او يسلب الظلم منه حاجاته االساسية 
الحياة، والعتبارات  اويل من مطالب  الكريم، وهو مطلب  للعيش 
اساسية فإن السالم معناه االمان وفقدانه يصبح تهديدا لوجود 
االنسان عىل هذه األرض، وال يمكن ألي فكرة وجودية مضطربة 
ان تبني انسانا فاعال، ولهذا يمكن القول ان السالم مرادف لفكرة 
سياق  من  فيه  تردد  ما  حسب  كثرية  معاٍن  وللسالم  الوجود، 
اجتماعي وثقايف او ديني، ففي السياق الديني ترمز كلمة السالم 
للتحية التي يحيي بها املسلمون بعضهم لبعض، والسالم يف معناه 
الثقايف املعارص رمٌز للسلم وتحقيق االمن واالمان بعيدا عن لغة 
العنف والنزاعات التي تهدف اىل تدمري الشعوب وتبديد وحدتها.. 
فال مربر لخلق النزاعات إال إلعالء كلمة الحق او السرتداد مظالم 
مرشوع  افضل  السالم  تحقيق  ويعترب  مظلوم..  عن  الدفاع  او 
االعتبارات  كل  يف  السالم  لتحقيقه الن  ان تسعى  للبرشية  يمكن 
لكل  الحرية  لدور  وتفعيل  وااليثار  التكامل  اشكال  من  شكل 
انسان يسعى يف هذه األرض.. والسالم ال يتم بالتمني، فالسالم 
الناس  العدل بني  العدالة االجتماعية واساسها  له محاور اهمها 
االول  املطلب  وهو  وثرواتهم،  واصولهم  وأللوانهم  أشكالهم  بكل 
التي  النواة  هي  فاملساواة  بلد،  أي  يف  السالم  تحقيق  يف  والرئيس 
تعطي لكل فرد يف املجتمع احقية التعبري والعلم والعمل والعيش 
بالشكل الذي يراه مناسبا.. ونعني بها إزالة الفوارق االقتصادية 
اسايس  مبدأ  وهو  املختلفة،  املجتمع  طبقات  بني  الشاسعة 
ويف  االنسان..  كرامة  وصون  التنمية  وتحقيق  السلمي  للتعايش 
كل األحوال، ولتحقيق ذلك، البد من الوعي فهو اساس التغيري لكل 
انسان، وهي قناعته التي يغذيها فكره، ولذلك عمل القادة خالل 
التاريخ عىل العمل بالفكر والعلم قبل الجيش والقتال، كما االدراك 
بنتائج الحرب وتبعاتها تشكل فهما أعمق لكل جزء من املجتمع.. 
ومن هنا تبدأ عملية الوعي يف انتشال املجتمع من سباته اىل صباح 
الذي  االسمى  الشعور  هو  الذي  الحب  وثالثهما  يزول..  ال  فجر 
يجعل الصعب سهال ويبني عالقات ال يمكن ان تهدمها املصالح.. 
عالقات حتما ستؤدي بثمرة السالم اىل الربوز والظهور بني الناس 
معلنًة بشارتها بحقل كامل من الورود والرياحني بعيدا عن لغة 
ويكره  االنسان  يجرتها  عبئا  باتت  التي  والنار  والحديد  البارود 
الولوج فيها بعد ان اصبح العالم قرية صغرية أساسها الوضوح، 
فالسلم االهيل هو اساس بناء املجتمع، وهو الهدف املنشود لبناء 
لبناء  يسعى  من  لكل  تحية  ألف  فألف  املجتمعات..  ورقي  الدول 

املجتمع بعيدا عن لغة العنف.

›Ó‹Ç@Âè´@á»é
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نجيم،  نادين  تطل،  األوىل  للمرة 
املرصي  التلفزيون  شاشة  عرب 
واملأساة  انفصالها  تجربة  بعد 
انفجار  حادث  يف  عاشتها  التي 
العديد  عن  لتكشف  بريوت  مرفأ 
عرب  لجمهورها  األرسار  من 
حلقة  يف  يس  بي  اليس  شاشة 
«معكم»  برنامج  من  خاصة 
تحدثت  البداية  الشاذيل.يف  ملنى 
نجاح  عن  نجيم  نسيب  نادين 
مؤكدًة  زهرة»،  «صالون  تجربة 
يكن  لم  املنصات  عىل  عرضه  أن 
يشعرها بقلق لثقتها بجمهورها، 
شاشة  عىل  العمل  عرض  ولكن 
التلفزيون يحقق نسبة مشاهدة 
زهرة  أن  بكثري.وأضافت:  أكرب 
أصبحت  أنها  يف  خاصة  تشبهها 
معهم  وتتعامل  بالرجال  تثق  ال 
بحذر شديد.واعرتفت بأن مشهد 
ينطق  الذي  املسلسل  يف  املحكمة 
األوالد  بإعطاء  القايض  فيه 
أّثر فيها كثرياً.واعرتفت  لوالدهم 
لم  االنفصال  تجربة  بأن  نادين 
قررت  ولكنها  أبداً،  سهلة  تكن 
أجل  ومن  ألوالدها  تعيش  أن 
إسعادهم فقط؛ وهو ما يجعلها 
تسكت عن الرد عىل أية شائعات 
أجل  من  بالصمت  وتكتفي 

املحكمة  يف  األمر  وترتك  أوالدها 
ينفي  ال  وهذا  فقط،  وللمحامي 
أنها تمر بأوقات صعبة جداً تبكي 
فيها بمفردها، ولكنها قررت أن 
حياًة  يعيشون  أوالدها  تجعل 
سعيدة فقط.وكشفت نادين عن 
أرسار إصابتها أثناء انفجار مرفأ 
بريوت، وأنها كانت وقتها تصّور 
رشفة  من  لشقيقتها  الحرائق 
حقيقة  تعلم  أن  دون  منزلها 
االنفجار  حدث  ثم  يحدث،  ما 
فسقطت عىل رأسها وكانت تدعو 

ولم  نظرها  الله  يحفظ  أن 
يقرب  ملا  حدث  ما  تتذكر 

من خمسة أيام حتى 
بعض  هناك  إن 

لم  التي  األشياء 
حتى  تتذكرها 

وكشفت  . آلن ا
يف  أن  عن 
جسمها ٤٠٠ 
وأنها  غرزة، 
ظة  محظو
الله  أن 

ها  نّجا
هذه  من 
ث  لحد ا

األليم.
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الجلـوس لفـرتات طويلة  يؤدي 
عىل كريس املكتـب إىل آالم ظهر، 
والتـي تعتـرب من أكرب املشـاكل 
التي تواجه األفراد يف كل املراحل 
العمريـة، مما يجعـل الكثري من 
األعمـال االعتيادية يف اليوم أكثر 

صعوبة.
ويقـيض الكثـري وقًتـا طويًال يف 
العمل أو يف وقت الفراغ جالسني، 
وتتطلـب العديـد مـن الوظائف 
هـذه األيام من العمـال الجلوس 
طوال اليوم، من رجال اإلنقاذ إىل 
املعلمـني، فغالًبا مـا يجد الناس 
لسـاعات  متشـنجني  أنفسـهم 
متتاليـة، ويمكن أن يـؤدي هذا، 
بشـكل مقلق، إىل إلحـاق الرضر 
بالظهر، املسـبب لأللم واملشاكل 

طويلة األمد.
ويمكن الوقاية مـن آالم الظهر، 

وتوتر العضالت، ومشاكل الظهر 
طويلة األمد باسـتخدام قمصان 
تحمـل تقنيـة ثوريـة لتصحيح 
تموضـع الفقـرات أعلنـت عنها 

رشكة (أكتيف بوسترش).
ويعد قميص تصحيح التموضع 
مـن (أكتيـف بوسـترش) تغيريًا 
كامال لقواعد اللعبة ألنه يسـاعد 
عـىل تصحيح وضعيتـك وتجنب 

مشاكل الظهر املروعة.
يشء  مـن  الفكـرة  تأتـي 
كينيسـيو“  ”رشائـط  يسـمى 
(املعـروف أيًضا باسـم الرشائط 
يف  يسـتخدم  والـذي  الطبيـة) 
العـالج الفيزيائـي والرياضـات 

االحرتافية.
وتعد التقنيـة فائقة، والقميص 
نفسـه مـرن، كما أنـه بالتايل ال 

يظهر تحت املالبس.

كشـف تطبيق املراسـلة الفوري 
(واتسـاب) عـن طرحـه تحديًثا 
يمنـح  للخصوصيـة  جديـًدا 
املسـتخدمني مزيًدا مـن التحكم، 
املراسـلة  تطبيـق  أصـدر  حيـث 
الفوريـة الشـهري ميـزة تسـمى 

.“My Contacts Except”
امليـزة  هـذه  وستسـمح 
فيمـن  بالتحكـم  للمسـتخدمني 
 Last يمكنه رؤية آخر ظهور لهم
status، وصـورة  seen والحالـة 

.About امللف الشخيص وقسم
أن   WABetaInfo وأكـد 
عـىل   Android مسـتخدمي 
(واتسـاب) يحصلون عـىل ميزة 
الخاصـة بي  ”جهـات االتصـال 
باسـتثناء“ الجديـدة مـع إصدار 
وتتيـح   ،2.21.23.14 التحديـث 
ميـزة الخصوصيـة الجديدة هذه 
للمسـتخدمني تحديد من يمكنه 
رؤية معلوماتهم مثل آخر ظهور 
وصورة امللف الشـخيص والحالة 

والوصف حول.
الجديـد  الخيـار  هـذا  وسـتجد 
ضمـن إعـدادات الخصوصيـة يف 
(واتساب)، هذا هو الخيار الرابع 
بالفعـل  التطبيـق  يقـدم  حيـث 
خيـارات مثـل الجميـع وجهات 
االتصـال الخاصـة بـي وال أحد، 
وسيتعني عىل املستخدمني تحديد 

جهـات االتصال التـي ال يرغبون 
معهـم  املعلومـات  مشـاركة  يف 
 My Contacts” باسـتخدام خيار

.“Expect
ولن تتمكن جهـات االتصال التي 
لـم يتـم تحديدهـا مـن رؤية أي 
تغيـريات جديدة قمـت بإجرائها 
نفـس  رؤيـة  يف  وستسـتمر 
املعلومـات القديمـة، وأيًضـا، إذا 
آخـر  بتعطيـل  املسـتخدم  قـام 
ظهـور لجهـات اتصـال محددة، 
فلـن يتمكن من رؤيـة حالة آخر 
ظهـور لـه أيًضـا، ومع ذلـك، ال 
تنطبق نفس القاعدة عىل صورة 

امللف الشخيص.
وبـرصف النظـر عن هذا كشـف 
أن  آخـر   WABetaInfo تقريـر 
 beta (واتسـاب)  مسـتخدمي 
يحصلـون عـىل تحديـث جديـد، 
ويجلب التحديث واجهة مستخدم 
جديـدة (UI) لقسـم معلومـات 

االتصال.
مرئًيـا  التصميـم  تغيـري  وكان 
بالفعل لعدد قليل من مستخدمي 
اإلصـدار التجريبي مـع التحديث 
السـابق، ويذكر التقرير أيًضا أنه 
مع اإلصدار التجريبي الجديد، قد 
يتلقى عددا قليال من املستخدمني 
أيًضا تنشـيط الواجهـة الجديدة 

ملعلومات املجموعة.

أطلق (إكسـبو 2020 دبي) أول خوذة سـالمة ُمكّيفـة للهواء يف العالم 
للعمال الذي يعملون بالهواء الطلق والتنفيذيني يف املواقع امليدانية.

وستشـكل خوذة السالمة (جارش- نيا إيه يس هيلميت) إضافة نوعية 
لسـالمة وراحة العاملني يف قطاع اإلنشاءات وللعاملني يف الهواء الطلق 
بصفـة عامـة، خاصـة يف املناطـق املعروفة بارتفـاع درجـة حرارتها 

الشديدة يف فصل الصيف.
وال ُيعد اسـتخدام خوذة السـالمة املكيفة توجها مسـؤوال من الجانب 
االجتماعـي فحسـب، بـل وإنمـا يحقـق مزايـا تجارية أيضـا، ذلك أن 
الدراسـات أوضحـت أن الحـرارة الشـديدة يمكنهـا أن تسـبب اإلنهاك 

الحراري، والتوتر الحراري وبالتايل تراجعا يف اإلنتاجية.

أعلنت منصة ”يوتيوب“ أنها بصدد إخفاء ميزة ”عدم اإلعجاب“ ملقاطع 
الفيديو، وذلك اعتبارا من 10 نوفمرب/ترشين الثاني بعد تجربة ناجحة 

لبعض املستخدمني.
وجاء هذا اإلعالن من خالل بيان رسـمي عىل موقـع منصة ”يوتيوب“ 
وجاء فيه: ” بعد تجربة إخفاء هذه امليزة أصبح املستخدمون أقل حدية 

بمهاجمة املدونني غري املرغوبني“.
وبحسب منصة YouTube سـيصبح مؤلفو مقاطع الفيديو أكثر أماًنا 

من الناحية النفسية من حقيقة أنهم فقط يرون اإلعجابات.
كمـا ذكر ممثلو الخدمة أن التحديث لم يكن مرتبًطا بعدد كبري من غري 

املعجبني ضمن مقاطع فيديو.
ويعد التغيري األخري يف سياسـة ”يوتيـوب“ جزءا من دفعة أخرية قامت 
بهـا ”غوغل“ لجعل موقعـي ”يوتيوب“ و“يوتيوب كيـدز“ وجهة أكثر 

مالءمة لألطفال وعائالتهم.
ويف بدايـة العام الحايل، أعلنـت رشكة ”غوغل“ عن توفـري رقابة أبوية 
موسـعة للمراهقـني، كمـا أنهـا أجـرت تغيـريات يف إعـدادات تحميل 
الفيديوهات االفرتاضية للمسـتخدمني الذين تـرتاوح أعمارهم بني 13 

و17 عاما.
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نرسين  السورية،  الفنانة  أعلنت 
يف  املشاركة  رفضها  سبب  طافش، 

«املداح»  مسلسل  من  الثاني  الجزء 
الفنان  بطولته  يخوض  الذي 

املرصي حمادة هالل.
حسابها  عرب  طافش  وكتبت 
(تويرت):  تطبيق  عىل  الخاص 
يف  املشاركة  عن  «اعتذرت 
الثاني  الجزء  #املداح  مسلسل 

املنتجة  الرشكة  إعالم  بعد 
اخر  بمسلسل  رسميا  بارتباطي 

سورية،  يف  #جوقة_عزيزة  وهو 
وذلك الستحالة التنسيق بني عملني 

يف بلدين مختلفني يف نفس الوقت وال 
صحة ألي إشاعة كاذبة غري ما سبق، 
يف  النجاح  املداح  أرسة  ألحبائي  اتمنى 

الجزء الثاني».
«املداح»  األول بمسلسل  الجزء  أن  يذكر 

حمادة  الفنانني:  من  كل  بطولته  يف  شارك 
هالل، و أحمد بدير، خالد رسحان، نرسين 
عبدالنارص،  جمال  عز،  محمد  طافش، 
محسن  سليمان،  حنان  عبدالعزيز،  دنيا 
منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجة، 
عبري  خليل،  صبحي  شلتوت،  تامر 
رفعت،  هايدي  عامر،  محمود  فاروق، 
سيناريو  العمل  وآخرون،  ماهر،  بسمة 
املجد  أبو  ووليد  جمال  أمني  وحوار 

أحمد  إخراج  ومن  يرسي،  ورشيف 
سمري فرج.

تزوجت سيدة املجتمع الراقي األمريكية، 
كارتر  صديقها  من  هيلتون،  باريس 
استمرت  صداقة  عالقة  بعد  ريوم 
سنتني، فيما وصفته بأنه «حفل زفاف 

أسطوري حقيقي».
العمر ٤٠  تبلغ من  التي  كانت هيلتون 
عاما ُخطبت لرجل األعمال ريوم، وهو 

يف نفس عمرها، يف فرباير املايض.
حفل  تفاصيل  هيلتون  باريس  ونرشت 
أنجليس  لوس  يف  أقيم  الذي  الزفاف 
ال  إنها  فيها  قالت  مدونة  يف  الخميس 

تصدق أنها أخريا أصبحت زوجة.
وكتبت «أخريا أقبِّل أمريي وتبدأ سعادتي 

الدائمة التي كنت أحلم بها منذ سنوات 
طفولتي الباكرة».

وكتبت يف تغريدة عىل موقع تويرت عبارة 
صور  بجانب  الحياة»  مدى  «زوجة 
الدانتيل  من  املصنوع  الزفاف  فستان 

من تصميم دار أوسكار دو ال رينتا.
حرضوا  الذين  املدعوين  بني  وكان 
كيم  الفخمة  عائلتها  ضيعة  يف  الحفل 
وبوال  ريتيش  ونيكول  كارداشيان 
(تي. املشاهري  موقع  وأفاد  عبدول. 
قدمت  لوفاتو  ديمي  املغنية  أن  إم.زد) 
عرضا يف الحفل، الذي غريت فيه هيلتون 

أزياءها أربع مرات.

الفنانة  احتفلت 
مايا  اللبنانية، 

بعيد  دياب، 
ها  د ميال
بعد  الـ٤١ 
استعادت  أن 
 ، صحتها

جتمعت  ا و
من  بمجموعة 

أماكن  أحد  يف  أصدقائها 
السهر يف دبي.

ونرشت دياب عرب خاصية القصة عىل تطبيق تبادل 

املقاطع  الصور(انستغرام)، مجموعة من 
ترقص  وهي  أظهرتها  التي  العفوية 

عىل أنغام أغنيتها (أحىل كالم).
 ولفتت مايا األنظار بإطاللتها غري 
بنطاال  اختارت  حيث  املتوقعة، 
تربز  قصرية  توب  مع  ضيقا 
ونسقت  متموجة،  بألوان  البطن 
واسعة  بأكمام  طويال  كاب  معهما 
وأكملت  غريب،  بتصميم  وفضفاضة 
إطاللتها بإكسسوارات ضخمة عبارة عن 
أقراط  قالدة فضية عىل شكل وردة كبرية مع 

ضخمة مع سالسل طويلة.

الرياض  موسم  حفالت  ضمن 
٢٠٢١، عاش جمهور الرياض 
افتتحتها  الخيال،  من  ليلة 
إحدى  حسن،  زينب 
برنامج  يف  املشاركات 
املواهب»،  «بوليفارد 
ثم اعتلت املرسح 
مرة  وألول 
السعودية  يف 
االردنية  الفرقة 
ة  عد لصا ا
قة  حر »
 ، « ت كر

والعربي،  الغربي  االيقاع  بني  دمجت  التي 
فقدمت لوحة فنية وسط تفاعل كبري من 
املرصي  النجم  بعدها  ليصل  الجمهور، 
تامر حسني الذي استقبله جمهوره بكل 
بطريقة  أغانيه  من  عدداً  وقدم  شوق، 
استعراضية  املرسح فرقة  مختلفة، وضم 
املؤتمر  الجمهور.وخالل  أجواء  أشعلت 
 Benchmark الصحفي الذي نّظمته رشكة
أعرب  أيضاً،  الحفل  منظمة  مارك،  بنش 
حفل  بإحياء  سعادته  عن  حسني  تامر 
عىل  الثانية  للمرة  الرياض  موسم  خالل 
يشهده  الذي  الكبري  وبالتفاعل  التوايل 
يكون  أن  السعودي، متمنياً  الجمهور  من 

السعودي  الجمهور  ظّن  حسن  عند  دائماً 
 ٢٠٢١ الرياض  موسم  أن  وأكد  الكريم، 
يشهد اختالفاً وتطوراً عن النسخة األوىل، 
فاملرسح  الفنية،  الناحية  من  وخاصة 
أكرب يف املساحة وأنظمة الصوت والصورة 
حسني  تامر  الفنان  تقنياً.وأثنى  أحدث 
العامة للرتفيه  الهيئة  عىل مفاجأة رئيس 
معايل املستشار تركي آل الشيخ الذي زاره 
بالنسبة  كبري  «رشف  وقال:  الحفل  خالل 
إيل، خاصة وأنه الحفل الوحيد الذي اخرتت 
من  الثانية  النسخة  انطالق  منذ  زيارته 
الجمهور  من  الحضور  أن  كما  املوسم، 

السعودي فاق الوصف».
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املتسم  الحايل  عرصنا  يف 
غري  االجتماعي  بالتواصل 
الفنانة  قررت  املنقطع، 
عمران،  أسيل  السعودية، 
ميالدها  بعيد  االحتفال 

منصات  كل  عن  باالنقطاع 
التواصل االجتماعي.

القليلة  األيام  املتابعون يف  الحظ 
املاضية تغّيب أسيل عن الظهور 
حيث  التواصل،  منصات  عرب 
أخذ  يبدو  ما  عىل  الفنانة  قررت 
إجازة من 

طها  نشا
وتويرت  وفيسبوك  إنستغرام  عىل 
املوافق  ميالدها  عيد  بمناسبة 

الجمعة ١٢ نوفمرب. 
الفنانة  تمتع  من  الرغم  فعىل 
كبرية  بشعبية  عمران  أسيل 
منذ  التواصل  منصات  عىل 
الفني،  مشوارها  انطالق 
من  املاليني  مستقطبة 
العالم  يف  املتابعني 
بما  املهتمني  العربي 
محتوى  من  تنرشه 
حول األناقة واألزياء 
رحالتها  وبسنابات 
غابت  العالم،  حول 
يف  ملحوظ  بشكل 
ميالدها  عيد  يوم 
املحتوى  عن نرش 
ما  االجتماعي، 
التساؤالت  أثار 
هذا  دواعي  حول 
فأين  الغياب! 
أسيل  ذهبت 

عمران؟


