
@@@2@ô@›Óñb–m

بغداد/ الزوراء: 
حـددت وزارة الرتبية، امـس األحد، عدة 
عوامل وسـبباً مبارشاً سـاهمت بتأخري 
توزيـع املناهج املدرسـية بـني الطلبة، 
فيمـا ردت عـىل االتهامـات بالسـماح 
بتـرسب الكتب للسـوق السـوداء.وقال 
املتحـدث باسـم الوزارة، حيـدر فاروق، 
يف حديث متلفز: إن ”سـبب تأخر تسليم 
الكتـب املدرسـية يعـود لعـدة عوامـل، 
أولهـا أن العـراق مـر بجائحـة كورونا 
وقـىض عاما ونصف العـام بني تحوالت 
الدوام الحضـوري وااللكرتوني، وحدثت 
مشـاكل فنية خلقت عدة أسـباب، لكن 
السـبب املبارش هـو قلـة التخصيصات 
أن  الكتب“.وأضـاف  لطباعـة  املاليـة 
لـوزارة  منحـت  التـي  ”التخصيصـات 
مـن   50% بطباعـة  تسـمح  الرتبيـة 
املناهج، والرتبيـة اتجهت ألبواب رصف 

أخـرى لتوفـري األموال“.وحـول اتهـام 
الوزارة ببيع املناهج للسـوق السـوداء، 
قـال فاروق: إن ”الرتبيـة تمنح املدارس 
حصصـاً مـن املناهـج، ومـا يتواجد يف 
األسواق هو كتب منسوخة وربما تكون 
النسـخة األصليـة رسبـت مـن املدارس 
واالشـخاص“.وأكد أن ”مشـكلة ترسب 
الكتب تعود لقيام اشخاص بالبحث عن 
املنفعة الشـخصية عىل حسـاب الطلبة 
واهاليهـم عرب اخراجها مـن املدارس او 
املطابع، فالقضية قضية انتماء، إذ يجب 
أن يكون هناك شـعور باملسـؤولية لدى 
هؤالء ألنهم يرضون بالعملية التعليمية 
والطلبة“.وحـول املرشوع الوطني لبناء 
املـدارس، أوضـح فـاروق أن ”املرشوع 
ينص عىل بناء ألف مدرسة لتقليل الزخم 
باملـدارس، وما يمنع بنـاء عدد أكرب هو 

موضوع التخصيصات املالية“.

ليبيا/ متابعة الزوراء: 
قّدم (سيف اإلسالم القذايف) ملف ترشحه 
مقـر  فـرع  إىل  الرئاسـية  لالنتخابـات 
مفوضية االنتخابات يف مدينة سبها جنوب 
البالد، بعد سـنوات من العمل السيايس يف 
الخفاء.وظهر نجـل الزعيم الليبي الراحل 
معّمر القذايف داخل مقـر املفوضية، وهو 
يتقـدم بملف ترشـحه شـخصياً، محاطاً 
ببعـض من أنصـاره، من بينهـم املحامي 
خالد الزايدي.وقبل أيـام، كانت مفوضية 
االنتخابات قـد أصدرت بطاقـة انتخابية 
لسيف اإلسالم القذايف، وحّددت املركز الذي 
سـيقوم بالتصويـت فيه، وهو ”مدرسـة 
الجمهورية للتعليم األسايس“ بحي الجديد 

بمدينة سبها.ومن املتوقع أن يكون سيف 
اإلسـالم، الذي تقف وراءه قـّوة انتخابية 
كبرية، مرشحاً بارزاً للفوز للمنافسة عىل 
رئاسة ليبيا، حيث إّن له أنصارا يف كل من 
املنطقـة الغربيـة والجنـوب ويف املنطقة 
الرشقية، وكذلك يف املنطقة الوسطي، ومن 
غري املسـتبعد رؤية ”قـذايف جديد“ يحكم 
ليبيا.يف هذه األثناء، بدأت مختلف القبائل 
الليبية املوالية للنظام السابق داخل البالد 
وأنصار القذايف من املهاجرين خارج البالد 
اجتماعات مكثفة من أجل تعبئة الليبيني 
للتصويت لسـيف اإلسـالم القذايف وإعداد 

الربنامج االنتخابي الخاص به.

كابل/ متابعة الزوراء:
أفـاد صنـدق منظمـة األمـم املتحـدة 
لحمايـة األطفال (اليونيسـف) أنه تم 
تلقي تقارير عن 10 حاالت لبيع أطفال 
تـرتاوح أعمارهم بـني 5 و17 عاما يف 
واليتي هرات وبادغيس يف أفغانستان.

وأضاف اليونيسـف أن بعض العائالت 
يف أفغانسـتان باعت بناتهـا البالغات 

مـن العمر 20 يوما إىل آخرين.ويشـري 
التقرير أيضـا إىل زيادة يف حاالت زواج 
القـرص يف أفغانسـتان، حيـث ُيقـدَّر 
أن %28 مـن الفتيـات يتزوجـن قبـل 
سـن 18 عاما.وكانـت هنـاك تقارير 
عـن االتجـار باألطفال يف أفغانسـتان 
يف األشـهر األخرية، عىل سـبيل املثال، 
ذكرت صحيفة ”جمهوري إسـالمي“ 

يف تقريـر لهـا يف أوائـل أكتوبر املايض 
أن األوالد يتـم بيعهـم يف أفغانسـتان 
مقابـل 200 دوالر، والفتيـات مقابـل 
120 دوالرا.كما أشار تقرير اليونيسف 
السياسـية واالقتصاديـة،  األزمـة  إىل 
وتفـيش فـروس كورونـا، والدخول يف 
فصل الشتاء، وأزمة الغذاء، باعتبارهم 
مـن أهـم العوامل التـي أدت إىل تفاقم 

الوضع املعييش يف أفغانسـتان.إىل ذلك، 
حـذر برنامـج الغـذاء العاملـي التابع 
لألمم املتحدة يف سـبتمرب / أيلول، من 
أن ماليـني األشـخاص يف أفغانسـتان 
سيواجهون قريبا املجاعة مع استمرار 
األمـم  أرقـام  الوضع.وبحسـب  هـذا 
املتحـدة، فقد نزح أكثر مـن 550 ألف 
شـخص يف أفغانستان بسبب الجفاف 

والحـرب هذا العـام وحـده، ويضاف 
النازحـون إىل مليونـي نـازح  هـؤالء 
ومـرشد سـابق.ويعاني حـوايل نصف 
األطفال دون سـن الخامسة من سوء 
التغذية، وأيضا يعاني حوايل 14 مليون 
شـخص، أي ثلث سـكان أفغانستان، 
من شـكل من أشـكال نقص الغذاء أو 

انعدام األمن الغذائي.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أدىل نائب زعيم تنظيم «داعش» باعرتافات 
خطـرية ألجهزة التحقيق العراقية، بعدما 
تمكنت املخابـرات العراقية مـن اعتقاله 
خارج العراق يف عملية مخابراتية معقدة 
اسـتمرت نصف عام.وتمكنت السـلطات 
األمنيـة العراقيـة مـن اسـتدراج «حجي 
حامـد» عرب مـدن أوروبية عـدة، لينتهي 
أخـريا يف قبضة جهاز املخابـرات العراقي 

خـارج الحـدود، يف ترشيـن األول املايض.
ورغـم الظـروف األمنيـة املشـددة التـي 
العراقيـة  النيابيـة  االنتخابـات  رافقـت 
األخـرية، إال أنه نقل إىل بغـداد ليقف أمام 
حساسـة  باعرتافـات  مدليـا  القضـاء، 
ومهمـة، نرشتها صحيفـة «القضاء».لم 
يكـن «حامد» نائب زعيم تنظيم (داعش) 
أبو بكر البغدادي فحسـب، بل كان «رجل 
املـال» واهـم ركائز بنـاء التنظيـم، الذي 

اسـتغل احتياطيـات الوقـود األحفـوري 
اسـتمرار  لضمـان  وسـوريا  العـراق  يف 
 ١٩٧٤ عـام  مواليـد  مـن  نشـاطه.وهو 
يكنيـه التنظيم بـ»حجـي حامد» أو «أبو 
آسـيا»، انضم ملا يسـمى «حركة التوحيد 
والجهاد» منـذ ٢٠٠٤، ليتدرج يف حركات 
عدة آخرهـا تنظيم «داعش»، حيث ترأس 
أهم مؤسسات ودواوين التنظيم يف العراق 
وسـوريا، وأدار موازناتـه املالية.عرضت 

صحيفـة «القضـاء» اعرتافاتـه، متحدثا 
عـن «بيت املال» ومسـؤوليته عن تجهيز 
مرصوفات رضب القوات األمنية العراقية 
العمليـات  عـن  واملكافـآت  والسـورية 
املفخخـة، فضالً عـن بيانه للتقسـيمات 
اإلدارية لداعش.واالسـم الحقيقي لحجي 
حامد هو «سامي جاسم الجبوري» وهو 
عراقـي الجنسـية من قريـة الرشقاط يف 
محافظة صالح الديـن، تخرج يف إعدادية 

صناعة الرشقاط، وقد اعرتف أمام قايض 
أول محكمة تحقيق الكرخ املختصة بنظر 
قضايـا اإلرهـاب بانتمائـه اىل تنظيمات 
عـدة واشـرتاكه يف العديـد مـن الجرائم.

يقـول «أبو آسـيا» يف معـرض اعرتافاته 
أمام قايض التحقيق: «بعد حصول الفراغ 
األمنـي جراء أحداث عام ٢٠٠٣ (االحتالل 
األمريكـي للعـراق) جرى االسـتيالء عىل 
العديد من األسـلحة الخفيفة واملتوسطة 

وحتـى الثقيلـة مـن معسـكرات الجيش 
العراقي، وقمـت بإخفائها يف القرية التي 
اسكن فيها، ويف عام ٢٠٠٤ عند ظهور ما 
يقرب من ١٢ فصيال مسـلحا تدعو لقتال 
القـوات األمريكيـة والجيـش والرشطـة 
العراقيـة اشـرتكت مـع إحداهـا وكانت 
تدعـى حركة (التوحيـد والجهاد) بقيادة 

(أبو مصعب الزرقاوي).

طهران/ متابعة الزوراء:
مقتـل  اإليرانيـة  السـلطات  أعلنـت 
شـخصني جـراء زلزالـني رضبـا امس 
األحد محافظة هرمزغان جنوب إيران، 
بينمـا تـم انقطاع الكهربـاء عن بعض 
أجزاء املنطقة.وذكر مركز رصد الزالزل 
اإليراني أن زلزالني بقوة ٦٫٣ و٦٫٤ درجة 
وقعـا يف مدينـة الفت ب جزيرة قشـم يف 
مضيق هرمز منتصف االمس، مما دفع 

سـكانا للفرار من منازلهم وسط أنباء 
عن الشـعور بهما حتى يف دبي.وشـعر 
بعض سـكان اإلمارات العربية املتحدة 
واململكـة العربيـة السـعودية بارتـداد 
الزلـزال، وأعلنـوا ذلك عرب حسـاباتهم 
عـىل املواقـع االجتماعيـة، كمـا لفتت 
صفحات إخبارية سعودية إىل أن  سكان 
املنطقة الرشقية باململكة شـعروا بهزة 
أرضية خفيفة يف بعـض املناطق.وتقع 

قشم عىل مسافة نحو ٦٠ كيلومرتا من 
بنـدر عبـاس و١٠٠٠ كيلومـرت جنوبي 
طهران.وعـرض  اإليرانيـة  العاصمـة 
التلفزيون الرسـمي لقطات لسـكان يف 
بندر عباس وهم يفرون من منازلهم يف 
حالة ذعر، فيما قالت وكالة «إيرنا» إنه 
لم تقع أرضار لهياكل املنازل يف املنطقة.
من جانبه، أكد رئيس هيئة الطوارئ يف 
ايـران اعالن حالـة الطـوارئ القصوى 

لقوات الطوارئ يف جنوب البالد واملنطقة 
املنكوبـة بالزلـزال يف الفـت بمحافظة 
ميعادفـر:  جعفـر  هرمزكان.وقـال 
ان هيئـة الطـوارئ يف البالد عـىل أهبة 
للمناطق  املسـاعدة  لتقديم  االسـتعداد 
املنكوبة بالزلزال يف جنوب البالد.وتابع: 
كرمـان  محافظتـي  مستشـفيات  ان 
وهرمـزكان عـىل اسـتعداد السـتقبال 
الجرحى املحتملني.واعلن ميعادفر بدء 

عمليـات تقييـم ضحايا الحـادث، كما 
أن مروحيات الطـوارئ يف البالد تواصل 
تحليقها يف املناطق املترضرة من الزلزال 
.وأضاف رئيس هيئة الطوارئ يف ايران: 
«تـم إرسـال زورقـي إسـعاف لزيـارة 
املنطقة املنكوبة بالزلزال ومساعدتها».
يشـار إىل أن إيران تعـد إحدى أكثر دول 
العالم عرضة للزالزل، بسبب وقوعها يف 

منطقة صدوع زلزالية رئيسية.
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الزوراء / يوسف سلمان:
اعلنـت مفوضية االنتخابات ان الهيئـة القضائية لم 
تتقدم باعرتاض حتى اآلن عىل اجراءات وعمل مجلس 
املفوضني، فيمـا افصحت عن الخطوات االخرية التي 
تـيل عمليـة النظـر بالطعون مـن قبلهـا، وصوال اىل 
مصادقـة املحكمة االتحادية عىل اسـماء املرشـحني 
الفائزيـن بعضوية مجلس النـواب .وقال مدير دائرة 
العالقات واالتصال الجماهريي يف املفوضية، حسـن 
العبويس، لـ“الزوراء“: ان ”اجندة املراحل التي تسبق 

املصادقة عىل اسـماء املرشـحني الفائزين هي النظر 
بالطعون التي تقدمت بهـا االحزاب او التحالفات او 
املرشـحني ”.واوضح ان ”هناك مرحلة اوىل للطعون 
تضمنـت نحـو 1436 طعنـا، والثانيـة هـي ملحـق 
الطعون بموجـب قرار مجلـس املفوضني وتضمنت 
87 طعنـا ” . واضـاف ان“ مجلـس املفوضني اوىص 
بفتح وعّد نحو 2188 محطة للطعون االوىل، وتوصية 

اخرى بفتح 2136 محطة مللحق الطعون الثانية.

الكويت/ الزوراء:
وافـق أمـري الكويـت، الشـيخ نـواف األحمـد 
الجابر الصبـاح، عىل اسـتقالة الحكومة، عىل 
أن يمارس كل وزير عمله بشـكل مؤقت لحني 
تشـكيل حكومة جديدة.وذكـرت وكالة األنباء 
الكويتية (كونا) أن أمري الكويت الشـيخ نواف 
األحمـد الصباح قبـل اسـتقالة الحكومة وأمر 
الوزراء بتسيري األعمال لحني تشكيل الحكومة 
الجديدة.وقبل نحو أسبوع، قدم رئيس مجلس 

الـوزراء الكويتي، الشـيخ صبـاح خالد الحمد 
الصباح، اسـتقالته إىل أمري دولة الكويت.وكان 
رئيس مجلس الوزراء قد أعيد تعيينه يف املنصب، 
يف ديسـمرب 2020، بقـرار أمـريي، بعدما قدم 
اسـتقالته يف أعقاب إجـراء انتخابات برملانية.

ويف ديسـمرب 2020، أدىل الناخبـون الكويتيون 
بأصواتهـم، يف انتخابـات تنافـس فيهـا 326 
مرشحا، للفوز بمقاعد الربملان الكويتي املكون 

من 50 عضوا.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشفت وزارة الهجرة واملهجرين عن 
أعداد العراقيني العالقني عىل الحدود 
البيالروسـية مع بولنـدا والتي تقدر 
بنحو 4 االف شـخص، وفيما اشارت 
اىل ان %80 مـن املهاجرين هناك هم 
مـن إقليم كردسـتان، اعلنـت اغالق 
أكثـر مـن 50 مخيمـاً للنازحـني يف 

عموم العراق.
وقال وكيل وزارة الهجرة واملهجرين، 
كريم النوري، يف حديث لـ“الزوراء“: 
إن أعـداد املهاجريـن العراقيـني عىل 
الحدود البيالروسـية مـع بولندا من 
3 إىل 4 آالف. داعيـا االتحاد االوروبي 
وليتوانيا اىل الكشـف عـن العصابات 
التي تتاجر بأرواح وسالمة املواطنني، 
ورضورة التعامـل بمعايري إنسـانية 
مـع العالقـني. واضـاف: إن الهجرة 
باتجـاه بيالروسـيا توقفـت، العراق 
أوقـف الرحالت كرسـالة حسـن نية 
إىل االتحاد األوروبي الذي هدد العراق 
بفـرض عقوبـات، وهنـاك مشـكلة 
بـني بيالروسـيا واالتحـاد األوروبي 
لربما جعل بيالروسـيا تمهد األجواء 
واالرضيـة للمهربني باتجـاه ليتوانيا 
الرشيـط  ان  اىل:  واشـار  وبولنـدا. 
الحدودي بـني لتوانيا وبولندا والتفيا 
يبلغ طوله 600 كلم مما يصعب عىل 
هـذه الـدول السـيطرة عـىل الهجرة 
غـري الرشعيـة. مبينـا: ان هنـاك 8 

مخيمات يف مقاطعتني يف بولندا فيها 
525 عراقيا.وتابـع: ان هنـاك رحلة 
اسـتثنائية خـالل 48 سـاعة لبغداد 
ملـن يرغـب بالعودة.وبـني: ان أعداد 
املهاجرين العراقيني يقدر عددهم من 
3 اىل 4 آالف أو أقـل، وهـم منترشون 
يف الغابـات، لذلـك ليـس لدينـا رصد 

واضـح ألعدادهـم، لكنهم يعيشـون 
معاناة انسانية حقيقية هناك.وشدد 
عـىل رضورة أن تتعامـل ليتوانيـا او 
بولندا بمعايري انسانية معهم، مبيناً: 
ان %80 مـن املهاجريـن هنـاك هم 
مـن إقليـم كردسـتان، وربما بعض 
السـوريني بحجـة انهـم عراقيـون.

وأشار إىل رضورة ان تقوم املخابرات 
يف بيالروسـيا أو االتحاد االوروبي او 
ليتوانيا بالكشف عن العصابات التي 
تتاجـر بـأرواح وسـالمة املواطنـني 
العراقيـني. ونـوه النـوري إىل: انه يف 
االسـبوع القادم لدينا زيارة إىل أملانيا 
ملتابعـة أحـوال العراقيـني املرفوض 

لجوؤهـم إىل املانيـا، كمـا أن هنـاك 
أمواال خصصت لنقل من يريد العودة 
مجانـاً، ويجـب ان تكـون طوعيـة، 
كمـا نطالب االتحـاد االوروبـي بأن 
ال يفـرض العودة القرسيـة الن ذلك 
يخالـف حقـوق االنسـان.ولفت إىل: 
ان بولنـدا وليتوانيـا وأملانيـا اتخذت 
قـراراً بعدم منـح العراقيـني اللجوء 
النها يف حال منحتهم سـتبدأ موجات 
الهجـرة إليهـا ونطالبهـا مـن خالل 
االتحـاد االوروبـي بـأن ال يضغطوا 
عىل العراقيني بالعودة القهرية، نريد 
عودة طوعية باإلقناع، وان ال يرصوا 
عـىل البقاء، لذلـك نبحث عـن طرق 
إلقناعهم بالعودة.وبشـأن مخيمات 
النـزوح، قـال النـوري: انـه تنفيـذاً 
للربنامج الحكومـي بعودة النازحني 
إىل ديارهـم طوعـاً، أغلقنـا أكثر من 
حكومـة  فـرتة  خـالل  مخيمـاً   50
الكاظمي، ولم يبـق إال 26 مخيماً يف 
إقليم كوردستان، ومخيمان أحدهما 
يف املوصل واآلخر يف الفلوجة.وأشـار 
إىل: أنه بعد سقوط داعش ليس هناك 
أي مـربر للمخيمـات، وألننا ال نجرب 
أحـداً عىل العـودة، ما يجعـل الفكرة 
مستبعدة لدى البعض.وعن النازحني 
إقليـم  مخيمـات  يف  املتواجديـن 
كردسـتان من منطقة سنجار، قال: 
إن استتباب األمن فيها سيشجع عىل 

عودتهم إىل منازلهم.
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ذي قار/الزوراء:
األحد،  امس  العراق،  جنوبي  قار  ذي  محافظة  سجلت 
تظاهرتني يف مدينة النارصية مركز املحافظة، إحداها ضد 
موظفي  من  العرشات  الغذائية.ونظم  املواد  أسعار  ارتفاع 
املديرية  مبنى  أمام  تظاهرة  امس،  قار،  تربية ذي  مديرية 
للمطالبة بالسماح لهم بإكمال الدراسات العليا، مع منحهم 
شعارات  رفعوا  املحتجني  أن  إىل  الفتاً  املمانعة،  عدم  كتب 
محسوبياتكم).وعىل  من  الدراسات  إكمال  (حق  أبرزها 
صعيد اخر، نظم العرشات من املواطنني تظاهرة أمام مبنى 
ديوان املحافظة احتجاجاً عىل ارتفاع األسعار وخاصة مادة 
التموينية،  الحصة  بإطالق  املطالبة  عن  فضالً  الطحني، 

معتربين قطعها «جريمة كبرية بحق اإلنسانية».
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الزوراء/ مصطفى فليح:
اوضح الخبـري القانوني، طارق حرب، ان 
قـرار املحكمة االتحادية بخصوص تعديل 
املادة (٤٦) مـن قانون االنتخابات يقيض 
بوجوب اداء اليمن الدسـتورية خالل مدة 
شـهر وبخالفه يحل محل النائـب الفائز 
اعـىل الخارسيـن مـن دائرتـه االنتخابية 
وليـس العضـو يف كتلتـه، فيما اسـتبعد 
ان يكـون هنـاك تأثـري لهـذا القـرار عىل 
نتائـج االنتخابات.وقـال حـرب يف حديث 
لـ «الزوراء»: «كما هو معلوم يف السـابق 
كان يجوز للنائب عدم ترديد اليمني وعدم 

الجلوس بمجلس النواب وعدم املشاركة يف 
اعمال املجلس حتى لو استغرق ذلك طيلة 
الدورة االنتخابية، فإيـاد عالوي واملالكي 
اصال لم يرددوا ولم يحرضوا ولم يناقشوا 
عـىل الرغم من كونهم نوابا آلخر دقيقة».

واضـاف «بموجب التعديـل الجديد وقرار 
املحكمة االتحادية العليا يجب عىل النائب، 
أي نائب كان، اداء اليمني الدستورية خالل 
شـهر، وان لم يقم بذلك فيحل محله اعىل 
الخارسيـن يف الدائـرة االنتخابيـة وليس 

العضو يف قائمته او حزبه».

بغداد/ الزوراء:
قـرر مـرصف الرشـيد الحكومـي، امس 
االحـد، إعفـاء املوظفـني املحالـني عـىل 
التقاعـد ممـن اقرتضـوا قـرض الـ١٠٠ 
راتب، من رشط رهن العقار.وقال املكتب 
االعالمي للمرصف يف بيان ورد «للزوراء»: 
إن املقرتضني السـابقني تم إعفاؤهم من 
رهـن عقار عنـد إحالتهـم عـىل التقاعد 
يف حـال كان املبلـغ املتبقـي مـن القرض 
ال يتجـاوز ٢٠ مليـون دينـار، ويقبل بدال 

عنه كمبيالة حني الطلـب والكفيل االول.
وبني: ان التعديل يشـمل املقرتضني الذين 
قدموا ضمانـة عقارية كرهـن للمرصف 
وبإمكانهـم فك الرهن عنـد وصول مبلغ 
القـرض اىل ٢٠ مليـون دينار سـواء كان 
الوصول عن طريق التسديدات الشهرية او 
التسديد املبكر.واشـار اىل: انه ال يتم منح 
براءة الذمـة وانما يمنـح املقرتض كتاب 
تأييد بتغطية املبلـغ املتبقي بكمبيالة وال 

مانع من فك الرهن.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت خلية اإلعالم األمني إلقاء القبض عىل «مبتز إلكرتوني» يمارس «التشهري بأعراض 
الناس» يف محافظة البرصة جنوبي العراق.وذكرت الخلية يف بيان : أن «مفارز جهاز األمن 
املواطنني بخصوص متهم يمتلك  الوطني يف البرصة، رشعت بناًء عىل شكاوى من قبل 
موقعاً الكرتونياً عىل منصة (التيك توك) ينرش فيه فيديوهات خاصة لتجمعات النساء يف 
حفالت عقد القران والزفاف، بتكثيف جهدها االستخباري والتحري امليداني بحثا عنه».
وأضافت «أن املفرزة وبعد استحصال املوافقات القضائية ونصب كمني محكم، تمكنت 
أقوال  «تدوين  إىل  الخلية  البرصة».وأشارت  أحياء  إحدى  املتهم يف  القبض عىل  إلقاء  من 
الضحايا  االبتزاز والتهديد ومساومة عائالت  بالعديد من حاالت  املتهم أصولياً، واعرتف 
يف  املحذوفة  امللفات  اسرتجاع  التي جمعها عرب  املقاطع  مقابل عدم نرش  مالية  بمبالغ 

الهواتف، لتتم إحالته إىل الجهات القانونية املختصة التخاذ اإلجراءات العادلة بحقه».
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الزوراء / يوسف سلمان:
اعلنت مفوضية االنتخابات ان الهيئة 
حتى  باعرتاض  تتقدم  لم  القضائية 
مجلس  وعمل  اجراءات  عىل  اآلن 
عن  افصحت  فيما  املفوضني، 
عملية  تيل  التي  االخرية  الخطوات 
وصوال  قبلها،  من  بالطعون  النظر 
عىل  االتحادية  املحكمة  مصادقة  اىل 
بعضوية  الفائزين  املرشحني  اسماء 

مجلس النواب .
واالتصال  العالقات  دائرة  مدير  وقال 
حسن  املفوضية،  يف  الجماهريي 
”اجندة  ان  لـ“الزوراء“:  العبويس، 
عىل  املصادقة  تسبق  التي  املراحل 
اسماء املرشحني الفائزين هي النظر 
بالطعون التي تقدمت بها االحزاب او 

التحالفات او املرشحني ”.
اوىل  مرحلة  ”هناك  ان  واوضح 
طعنا،   1436 نحو  تضمنت  للطعون 
بموجب  الطعون  ملحق  هي  والثانية 
 87 وتضمنت  املفوضني  مجلس  قرار 

طعنا ” .
املفوضني اوىص  ان“ مجلس  واضاف 
بفتح وعّد نحو 2188 محطة للطعون 
 2136 بفتح  اخرى  وتوصية  االوىل، 
محطة مللحق الطعون الثانية، ليكون 
فتحت وعدت  التي  املحطات  مجموع 

 4324 الطعون  مرحلتي  يف  وفرزت 
محطة ”، مبينا انه ” تمت احالة جميع 
تتعلق،  توصيات  بموجب  الطعون 
التوصيات  او  والفرز  بالعد  سواء 
او قانونية، اىل  االخرى كجوانب فنية 
ضمن  لالنتخابات  القضائية  الهيئة 

دفعات دورية ”.

واكد ان ” آخر دفعات الطعون ارسلت اىل 
املايض،  الخميس  يوم  القضائية  الهيئة 
املتعلقة  االحاالت  جميع  اكتملت  وبذلك 

بالطعون اىل الهيئة القضائية ”.
وتابع ان ” املرحلة الثانية ستستغرق 
مدة 10 ايام ابتداًء من تاريخ االحالة 
اىل الهيئة القضائية للبت يف الطعون، 

توصيات  عىل  املصادقة  اما  وللهيئة 
مجلس املفوضني نفسها بإعادة العد 
والفرز او التوصيات االخرى او نقض 
بعضها او نقضها جميعا ”، مشريا اىل 
ان ” الهيئة القضائية سيكون قرارها 
االطراف  ولكل  للمفوضية  ملزما 

املتقاضية ”.

واالتصال  العالقات  دائرة  مدير  واكد 
بعد   ” انه  املفوضية  يف  الجماهريي 
من  انتهاءها  القضائية  الهيئة  اعالن 
مجلس  اىل  تعاد  الطعون،  بكل  النظر 
الالزمة  االجراءات  ليتخذ  املفوضني 
 329 وهي  الفائزة  االسماء  لتبويب 
من  وترسل  وتنظم  فائزا،  مرشحا 
خالل املفوضية اىل املحكمة االتحادية 
للمصادقة عليها ”. مشريا اىل ”ان قرار 
تخصصها  وهو  االتحادية،  املحكمة 
املرشحني  اسماء  عىل  املصادقة  يف 
النتخابات مجلس النواب، يعد املرحلة 
االخرية الكتساب املرشح الفائز صفة 
عضوية النائب، ويعد ذلك قرارا نهائيا 

باتا ال يمكن الطعن به ”.
وحول املدة الزمنية التي ستستغرقها 
ان  العبويس  اوضح  االجراءات،  تلك 
وبعد  ايام،  بعرشة  متعلق  االمر   ”
من  وتبوب  االسماء  ترسل  انتهائها 
االتحادية  املحكمة  اىل  املفوضية  قبل 
ال   ” انه  مبينا   .” عليها  للمصادقة 
محدد  زمني  سقف  وضع  يمكن 
بذلك، النه ربما تنقض بعض القضايا 
تتأخر  او  القضائية  الهيئة  قبل  من 
عىل  املصادقة  يف  االتحادية  املحكمة 
يف  تقديرية  سلطة  لها  الن  االسماء 

ذلك ”.

الزوراء/ مصطفى فليح:
ان قرار  القانوني، طارق حرب،  الخبري  اوضح 
املادة  تعديل  بخصوص  االتحادية  املحكمة 
(46) من قانون االنتخابات يقيض بوجوب اداء 
اليمن الدستورية خالل مدة شهر وبخالفه يحل 
دائرته  الخارسين من  اعىل  الفائز  النائب  محل 
االنتخابية وليس العضو يف كتلته، فيما استبعد 
نتائج  عىل  القرار  لهذا  تأثري  هناك  يكون  ان 

االنتخابات.
هو  ”كما  ”الزوراء“:  لـ  حديث  يف  حرب  وقال 
معلوم يف السابق كان يجوز للنائب عدم ترديد 
وعدم  النواب  بمجلس  الجلوس  وعدم  اليمني 
املشاركة يف اعمال املجلس حتى لو استغرق ذلك 

واملالكي  فإياد عالوي  االنتخابية،  الدورة  طيلة 
اصال لم يرددوا ولم يحرضوا ولم يناقشوا عىل 

الرغم من كونهم نوابا آلخر دقيقة“.
وقرار  الجديد  التعديل  ”بموجب  واضاف 
النائب، أي  العليا يجب عىل  االتحادية  املحكمة 
نائب كان، اداء اليمني الدستورية خالل شهر، 
الخارسين  اعىل  بذلك فيحل محله  يقم  لم  وان 
يف الدائرة االنتخابية وليس العضو يف قائمته او 

حزبه“.
نتائج  عىل  القرار  هذا  تأثري  حرب  واستبعد 
عىل  باملحدود  ”التأثري  ووصف  االنتخابات، 
اعتبار ان اغلب رؤساء الكتل لم يشرتكوا مثل 

اياد عالوي وهادي العامري وغريهم“.

ينتج  ولم  طبيعي  القرار  ”هذا  ان  حرب  واكد 
عىل  الالزم  من  كان  بل  سياسية  ضغوط  عن 
املحكمة االتحادية ان تتحدث به لكي ال تكون 
االمور سائبة كما حصل يف الدورات السابقة“. 
تتميز  اآلن  االتحادية  ”املحكمة  ان  اىل  الفتا 

بالحزم والرصامة“.
وكانت املحكمة االتحادية قررت ، امس األحد، 
يف   46 املادة  عبارات  من  عدد  دستورية  عدم 

قانون انتخابات مجلس النواب.
وذكر مجلس القضاء يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
بموجب  قررت  االتحادية  ”املحكمة  أن 
 (2021  / اتحادية   /144) املرقم  قرارها 
عبارة  دستورية  بعدم   14/11/2021 يف 

البديل عنه الحاصل عىل أعىل  (وبخالفه يكون 
االصوات من املرشحني الخارسين من قائمته يف 
دائرته االنتخابية ) وعبارة (املرشح فردياً) من 
املادة (46) من قانون انتخابات مجلس النواب 

العراقي رقم (9) لسنة 2020“.
املواد  ان ”ذلك جاء ملخالفتهما أحكام  واضاف 
(5و14و16و20) من دستور جمهورية العراق 
لعام 2005، وتبقى املادة بالشكل اآلتي: (يلتزم 
بتأدية  الربملانية  باالنتخابات  الفائز  املرشح 
اليمني الدستورية خالل مدة اقصاها شهر من 
تاريخ الجلسة االوىل، ويف حالة عدم تأدية اليمني 
من الفائز يكون البديل عنه أعىل الخارسين يف 

دائرته االنتخابية)“.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة ، امس االحد، املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا 
املستجد يف العراق، فيما اكدت تسجيل 859 اصابة جديدة و20 حالة وفاة 

وشفاء 1374 حالة.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم 
امس: 14253، ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 16060644. مبينة انه تم 

تسجيل 859 اصابة جديدة و20 حالة وفاة وشفاء 1374 حالة.
عدد  بينما   ،(97.9%)  2025057 الكيل:  الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 
العالج:  تحت  التي  الحاالت  عدد  أما   ،2069247 الكيل:  االصابات  حاالت 
20687، يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: 169، وعدد حاالت 
 ،78315 امس:  ليوم  امللقحني  عدد  ان  اىل:  الفتة   .23503 الكيل:  الوفيات 

ليصبح عدد امللقحني الكيل: 6589397.

ليبيا/ متابعة الزوراء 
ملف  القذايف)  اإلسالم  (سيف  قّدم 
فرع  إىل  الرئاسية  لالنتخابات  ترشحه 
مدينة  يف  االنتخابات  مفوضية  مقر 
من  سنوات  بعد  البالد،  جنوب  سبها 

العمل السيايس يف الخفاء.
وظهر نجل الزعيم الليبي الراحل معّمر 
وهو  املفوضية،  مقر  داخل  القذايف 
يتقدم بملف ترشحه شخصياً، محاطاً 
ببعض من أنصاره، من بينهم املحامي 

خالد الزايدي.
االنتخابات  أيام، كانت مفوضية  وقبل 
لسيف  انتخابية  بطاقة  أصدرت  قد 
الذي  املركز  وحّددت  القذايف،  اإلسالم 
سيقوم بالتصويت فيه، وهو ”مدرسة 
بحي  األسايس“  للتعليم  الجمهورية 

الجديد بمدينة سبها.
اإلسالم،  سيف  يكون  أن  املتوقع  ومن 
كبرية،  انتخابية  قّوة  وراءه  تقف  الذي 
عىل  للمنافسة  للفوز  بارزاً  مرشحاً 
يف  أنصارا  له  إّن  حيث  ليبيا،  رئاسة 
ويف  والجنوب  الغربية  املنطقة  من  كل 
املنطقة  يف  وكذلك  الرشقية،  املنطقة 
رؤية  املستبعد  غري  ومن  الوسطي، 

”قذايف جديد“ يحكم ليبيا.
القبائل  مختلف  بدأت  األثناء،  هذه  يف 
داخل  السابق  للنظام  املوالية  الليبية 
املهاجرين  من  القذايف  وأنصار  البالد 
خارج البالد اجتماعات مكثفة من أجل 
تعبئة الليبيني للتصويت لسيف اإلسالم 
االنتخابي  الربنامج  وإعداد  القذايف 

الخاص به.
سنوات  منذ  بدأوا  القذايف  أنصار  وكان 
القذايف  اإلسالم  سيف  عودة  ترتيب 
حزب  تشكيل  عرب  السيايس  للمشهد 

”الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا“، الذي 
وتشكيالت  شعبية  قيادات  عّدة  يضّم 
كلّها  أعلنت  وعسكرية  اجتماعية 
الراحل  الليبي  الرئيس  لنجل  تأييدها 
مستقبل  يف  رئيسياً  دوراً  يلعب  حتى 

القرار الليبي.
تفاؤالً  السابق  النظام  أنصار  ويظهر 
إىل  بالعودة  مىض  وقت  أي  من  أكثر 
السلطة عن طريق محاولة دفع الليبيني 
إىل انتخاب سيف اإلسالم القذايف رئيساً 
للبالد، مستغلني يف ذلك حالة االضطراب 
نجاح  وعدم  حالياً،  ليبيا  تعيشها  التي 
عىل  املوجودة  السياسية  األطراف 

الساحة يف إحراز أي تقّدم بالبالد.
ظل  يف  سهالً  يكون  لن  األمر  هذا  لكن 
بنظام  أطاحوا  الذين  الثوار  وجود 
اآلن،  القيادة  مراكز  يف  القذايف  معمر 
وطموحهم نحو االستمرار يف السلطة، 
سواء يف الغرب الليبي (خاصًة مرصاتة 
وفقدت  القذايف  كتائب  حاربت  التي 
املواجهة  خالل  أبنائها  من  العديد 
(خاصًة  ليبيا  رشق  أو  العسكرية) 
منها  انطلقت  التي  املدينة  بنغازي  يف 
رشارة الثورة وعانت الحقاً من انتشار 
الجماعات اإلرهابية، قبل تحريرها من 

قبل الجيش الليبي(.
غري  الليبيني  من  كبري  عدد  يزال  وال 
عودة  إمكانية  استيعاب  عىل  قادرين 
الحكم  إىل  السابق  النظام  قيادات 
القذايف  نظام  يحّملون  فهم  مجدداً، 
مسؤولية كل الفوىض التي تعيش فيها 
املؤسسات  تغييبه  بسبب  اليوم،  ليبيا 
خالل فرتة حكمه وبناء دولة تتمحور 
حول شخصه وحول العامل العسكري 

برتكيزه عىل رشاء السالح.
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اعالن
إىل الرشيكـة (نادره رشيف خليل) اقتىض حضورك 
اىل صندوق االسـكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت 
اقـرارك باملوافقـة عىل قيام رشيـكك (زينب عباس 
عبيد) بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة 
(٣/٤٥٠٦٤) املقاطعة (٤/ حي امليالد) حدود بلدية 
النجـف ولغـرض تسـليفه قرض االسـكان وخالل 
مدة اقصاها خمسة عرش يوما داخل العراق وشهر 
واحد خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

إعالن
اىل الرشيك (عيل رسن حسون) اقتىض 
حضـورك اىل مديريـة بلديـة النجـف 
االرشف لغـرض اصدار اجـازة البناء 
للرشيك (رحمان حسن جايل) للقطعة 
املرقمـة (٦٠٣٤/١١٦) يف النجف حي 

الحيدرية خان الحماد مقاطعة ٦.

فقدان
فقد سند العقار املرقم (٥٨٢٠٩/٣) 
حي النداء يف النجف، بإسم العراقي 
(كرار رحيم محمد صالح) والصادر 
مـن مديريـة التسـجيل العقاري يف 
النجف فعىل من يعثر عليه تسـليمه 

اىل جهة االصدار.

فقدان
فقدت مني االجـازة املرقمة/ ٦٤ يف 
٢٠٢١/٨/٤ والصـادرة مـن بلديـة 
املناذرة، بإسم (احسـان زاهي عبد 
الرضـا ورائـد محمد حسـن) فعىل 
مـن يعثـر عليها تسـليمها اىل جهة 

االصدار.

تنويه
نرش اعالن محكمة بداءة النجف يف جريدة الزوراء 
فيـه  جـاء   ٢٠٢١/١١/١٠ يف   (٧٥٩٧) بالعـدد 
االعداد (١)٥٧٥٧/ش/٢٠٢١. (٢) العدد ٥٧٥٨/

 (٤) العـدد ٥٧٥٩/ش/٢٠٢١.   (٣) ش/٢٠٢١. 
العـدد ٥٧٦٠/ش/٢٠٢١ خطـأ، والصحيح هو: 
(١) العدد ٥٧٥٧/ب٢٠٢١/١. (٢) العدد ٥٧٥٨/
ب٢٠٢١/١. (٣) العـدد ٥٧٥٩/ب٢٠٢١/١. (٤) 

العدد ٥٧٦٠/ب٢٠٢١/١.. لذا اقتىض التنويه

اعالن
إىل الرشيـك (كاظـم فريوز حميد) اقتـىض حضورك اىل 
صندوق االسـكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافقـة عىل قيام رشيكك (مهند كريم عطيه) بالبناء 
عـىل حصته املشـاعة يف القطعة املرقمـة (٣/١٩٥١٧) 
املقاطعة (٤/ حي النرص) حدود بلدية النجف ولغرض 
تسـليفه قرض االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسـة 
عرش يوما داخل العراق وشـهر واحد خارج العراق من 
تاريـخ نرش االعالن وبعكسـه سـوف يسـقط حقك يف 

االعرتاض مستقبالً.

فقدان
فقـدت منـي الهويـة املرقمـة 
٩١٣٧٠٥٥٧ والصادرة من وزارة 
الكهربـاء، بإسـم (لينـا محمد 
رضـا) فعـىل مـن يعثـر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
”داعـش“  تنظيـم  نائـب زعيـم  أدىل 
باعرتافـات خطرية ألجهـزة التحقيق 
العراقيـة، بعدمـا تمكنـت املخابرات 
العراقيـة مـن اعتقاله خـارج العراق 
يف عملية مخابراتية معقدة اسـتمرت 

نصف عام.
وتمكنت السـلطات األمنيـة العراقية 
مـن اسـتدراج ”حجـي حامـد“ عرب 
مـدن أوروبيـة عدة، لينتهـي أخريا يف 
قبضة جهاز املخابرات العراقي خارج 

الحدود، يف ترشين األول املايض.
ورغـم الظروف األمنية املشـددة التي 
رافقـت االنتخابات النيابيـة العراقية 
األخـرية، إال أنـه نقل إىل بغـداد ليقف 
باعرتافـات  مدليـا  القضـاء،  أمـام 
حساسـة ومهمة، نرشتهـا صحيفة 

”القضاء“.
لـم يكن ”حامـد“ نائب زعيـم تنظيم 
(داعـش) أبو بكر البغدادي فحسـب، 
بـل كان ”رجل املال“ واهم ركائز بناء 
الـذي اسـتغل احتياطيات  التنظيـم، 
الوقـود األحفوري يف العراق وسـوريا 

لضمان استمرار نشاطه.
وهـو مـن مواليـد عـام 1974 يكنيه 
التنظيـم بـ“حجـي حامـد“ أو ”أبـو 
آسـيا“، انضـم ملـا يسـمى ”حركـة 
 ،2004 منـذ  والجهـاد“  التوحيـد 
ليتدرج يف حـركات عدة آخرها تنظيم 
”داعش“، حيث ترأس أهم مؤسسات 
ودواوين التنظيم يف العراق وسـوريا، 

وأدار موازناته املالية.
عرضت صحيفة ”القضاء“ اعرتافاته، 
متحدثا عن ”بيت املال“ ومسـؤوليته 
عن تجهيـز مرصوفات رضب القوات 
األمنية العراقية والسـورية واملكافآت 
عـن العمليـات املفخخة، فضـًال عن 

بيانه للتقسيمات اإلدارية لداعش.
واالسـم الحقيقـي لحجـي حامد هو 
وهـو  الجبـوري“  جاسـم  ”سـامي 

عراقي الجنسـية مـن قرية الرشقاط 
يف محافظـة صـالح الديـن، تخرج يف 
إعدادية صناعة الرشقاط، وقد اعرتف 
أول محكمـة تحقيـق  أمـام قـايض 
الكرخ املختصة بنظر قضايا اإلرهاب 
بانتمائه اىل تنظيمات عدة واشـرتاكه 

يف العديد من الجرائم.
يقول ”أبو آسيا“ يف معرض اعرتافاته 
أمام قـايض التحقيـق: ”بعد حصول 
الفراغ األمني جراء أحداث عام 2003 
(االحتـالل األمريكـي للعـراق) جرى 
االسـتيالء عـىل العديـد من األسـلحة 
الخفيفة واملتوسـطة وحتـى الثقيلة 
من معسكرات الجيش العراقي، وقمت 
بإخفائها يف القرية التي اسـكن فيها، 
ويف عام 2004 عند ظهور ما يقرب من 
12 فصيال مسلحا تدعو لقتال القوات 
األمريكية والجيش والرشطة العراقية 
اشـرتكت مـع إحداها وكانـت تدعى 
حركة (التوحيد والجهاد) بقيادة (أبو 
مصعـب الزرقـاوي)، وزودت الحركة 
باألسـلحة واملقذوفات التـي أخفيتها 
وبدأت بالعمل مـع مجموعتي يف زرع 
العبوات الناسـفة وتجهيز السـيارات 
املفخخـة، بعدهـا صـدر توجيه (من 
الزرقـاوي) بتكفري كل مواطن يلتحق 
باألجهزة األمنية العراقية او يروم ذلك 
باعتباره مرتـدا وخائنـا ويحل قتله، 
كما اصدر فتاوى تكفر مذاهب أخرى، 
فعملنـا عىل قتل وخطـف من يخالف 
الفتاوى والتوجيهات، وتم تفجري عدد 
مـن السـيارات املفخخة عـىل القوات 
األمنية واألسـواق واملناطـق املكتظة 
باملواطنني، وبعد فرتة تم توحيد كافة 
الفصائل تحت رايـة (تنظيم القاعدة 
يف بـالد الرافدين) بإمـرة أبو مصعب 

الزرقاوي.
وكشـف املتهم سـامي الجبـوري عن 
أن ”أبـو بكر البغـدادي (زعيم تنظيم 
داعـش الذي قتلـه األمريكيـون) امر 

بقتـيل يف عـام 2013 كونـي اتهمـت 
بالعمـل لــ (جبهـة النـرصة) بإمرة 
الجوالني املنشـق عـن التنظيم، وبعد 
تدخل عدد من القيادات وتزكيتي أمام 
البغدادي أصدر عفوا بحقي وألحقني 
بمفصل املالية يف والية نينوى كـجابي 
أموال مع مجموعة مـن الجباة، وكنا 
نأخـذ اإلتـاوات من ميسـوري الحال 
وأصحـاب محطات الوقود والرشكات 
والتجـار واألطبـاء بحجـة مسـاعدة 
مقاتـيل التنظيـم، وتم قتـل عدد من 
الدفـع  عـن  المتناعهـم  امليسـورين 
والبعض اآلخر فجرنا داره او خطفناه 
هـو او احد افراد عائلته، وكانت تصل 
قيمـة اتـاوات والية نينـوى اىل حوايل 
يذهـب  شـهريا  دوالر)   500.000)
النصـف إىل البغـدادي والنصف اآلخر 

يوضع تحت ترصف وايل نينوى“.
يطلـق التنظيـم عـىل عمليـة احتالل 
لثالث محافظات عراقيـة عام 2014 

الفتـح“، كأنهـا أرايض  بـ“عمليـات 
”داعش“ وأعاد فتحها.

وقـال إن ”القيـادات العليـا وجهتنـا 
باإلعـالن عن ان التنظيم هدفه تحرير 
ُسنة العراق من القوات الكافرة ورفع 
القيـود والحـدود بني الدول املسـلمة 
وتوحيدها، وبعد االعالن بفرتة وجيزة 
ابلغني احد املتهمني املقربني من األمري 
(البغدادي) باالسـتعداد للمشاركة يف 
عملية فتـح محافظة نينـوى، وفعال 
جهزنا األسـلحة واملعدات وتم احتالل 
املحافظـة وبعدهـا تمكـن التنظيـم 
مـن محافظتي صالح الديـن واالنبار 
ومناطـق مـن ديـاىل، وتم االسـتيالء 
عىل أثـاث الدوائـر الحكومية ومنازل 
امليسـورين، كما قمنـا بإطالق رساح 
كافة املتهمـني واملوقوفـني وصادرنا 
بقايـا األسـلحة يف مراكـز الرشطـة، 
كما صدر توجيه بجمع قوائم أسـماء 
منتسـبي األجهزة األمنية ليتسنى لنا 

مالحقتهم“.
  وأوضـح ”حجـي حامـد“ أن ”أمـري 
التنظيـم حـرض إىل الجامـع النـوري 
اإلرهابـي  برفقـة  بعجـالت مضللـة 
عبـد الله قرداش وعـدد من القيادات، 
واعتـىل املنـرب القيـادي أبـو محمـد 
العدنانـي ليقـدم البغـدادي معلنا انه 
للمسـلمني، وعنـد صعـوده  خليفـة 
املنـرب أعلـن قيـام الخالفـة وحرضنا 
واحتـالل  بالقتـال  االسـتمرار  عـىل 
باقـي املحافظات العراقيـة واملناطق 
لنرش اإلسـالم، بعدها غـادر اىل جهة 
مجهولـة، وأصـدرت القيـادات بعـد 
مغادرتـه توجيها بنصب السـيطرات 
األمنيـة يف الواليـات والبـدء بإنشـاء 
الدواوين لعمل هيكلية إدارية لتنظيم 
داعش وانشـاء ديوان القضاء والجند 
والتعليم والصحة والدعوى والحسبة 
وبيـت املال والركاز والـزكاة والغنائم 
وتم تعيني مسؤويل الدواوين وتسلمت 

يف فرتة مـن الفرتات ديـوان بيت املال 
والركاز“.

يعترب مـن الدواوين املهمة يف التنظيم 
حيث يختص ببيع املشتقات النفطية 
وعمـل اآلبار والحقـول النفطية وكل 
ثمر يخرج من األرض وباطنها، وتابع 
”عينـت مسـؤول الـركاز يف التنظيم 
بعـد عمليـة الفتح ومن هـذا الديوان 
بدأت باسـتغالل احتياطيـات الوقود 
األحفوري يف العراق وسـوريا لضمان 
اسـتمرار التنظيـم وتطويـره، حيث 
يتكـون مالك الركاز من (2500 فرد) 
موزعني حسـب الحقـول واملحطات 
النفطيـة، اذ يتـم اسـتخراج النفـط 
وباقي املشـتقات من حقيل (القيارة 
وعـالس) بالقسـم العراقـي وحقول 
وصعيـوة  والشـولة  وعمـر  (التنـك 
السـوري  الجانـب  يف  وكوناكـو) 
وباستخدام االليات املوجودة أصال يف 
الحقـول لتجهز الصهاريـج النفطية 
من الخزانات، ويباع النفط العراقي اىل 
االفراد من اصحاب املعامل ومحطات 
التكريـر الصغـرية، وجزء يهـرب اىل 
خارج الوالية ليصـل اىل دول مجاورة 
يتحفـظ ذكرها، والجـزء األخري يباع 
يف السـوق السـوداء عرب ميناء ضمن 
االرايض املسـيطر عليهـا يف سـوريا 
بــ(180 دوالرا) للطـن الواحد، حيث 
أوصلت واردات التنظيم خالل سـنتي 
عمـيل يف الـركاز ملـا يزيد عـن مليار 
وربـع املليار دوالر سـنويا تسـلم اىل 

ديوان بيت املال للترصف بها“.
وأضاف ” وخالل تلك الفرتة كنت عىل 
تواصل مسـتمر مع البغدادي وأتلقى 
التوجيهـات منه حيـث التقيته ثالث 
مـرات لغايـة عـام 2016 ، مرتني يف 
والية نينوى ومرة استدعيت اىل سوريا 
للقائـه، ويف غالبها تناول أهمية عمل 
الديـوان وإصـدار بعـض التوجيهات 
لتطوير العمل كـون التنظيم بحاجة 

متزايدة للسالح والعبوات والسيارات 
املفخخة“.

يف غارة لطـريان التحالف عام 2016 
وكان  االنبـاري)  عـيل  (أبـو  قتـل 
مسؤوال عن أهم دواوين داعش وهو 
ديـوان بيت املال، وأشـار إىل أن ”قتل 
االنبـاري أحدث فراغا كبـريا يف إدارة 
التنظيـم، وعىل إثرها تم اسـتدعائي 
عاجـال اىل الرقة وبأمـر من البغدادي 
كلفت بشـغل منصب أمري بيت املال، 
وهنـا أصبحـت مقربا وعـىل تواصل 
مسـتمر مـع القيـادة العليـا كـون 
أمـري بيت املـال يجب أن يتسـلم آلية 
توزيـع موازنة الواليـات والعديد من 
األوامر من األمري شـخصيا، ويتكون 
بيـت املال من هيأة النقد واملحاسـبة 
والرقابـة، وبعـد املبـارشة تبـني أن 
خزينـة التنظيـم فيهـا (250 مليون 
مخزنـة  ذهـب  كغـم  و3000  دوالر 
وموزعـة يف منازل وأنفاق تحت أمرة 
عدد من منتسـبي بيت املـال، اغلبها 
عـن صـادرات النفط والجـزء اآلخر 
عن الغنائم املستحصلة من الرسقات 
واإلتـاوات  التنظيـم  حـدود  خـارج 
وخطف بعض رؤوس األموال والتجار 
ومساومتهم بالفدية، ألتوجه بعدها 
اىل أمر سـك عملة ذهبية، وفعال قمنا 
بإصدار (دينار إسالمي) صنعناه من 
الذهب الخالص ليسـتخدم يف التداول 
وعمليات البيع والرشاء داخل أرايض 
التنظيم، وفعلنا تزويد منتسبي ديوان 
الجند بمبلغ يصل ألكثر من (30000 
مفخخـة  سـيارة  كل  عـن  دوالر) 
تجهـز للتفجري عىل القـوات األمنية، 
وكانت مسـؤوليتي األساسية كأمري 
لهـذا الديوان تتمثل بجمـع اإليرادات 
ومنـح املوازنـات للواليـات ولديوان 
الجند لتسـتخدم يف رشاء التجهيزات 
املطلوبـة لـرضب القـوات األمنية يف 

العراق وسوريا“:

بغداد / الزوراء:
أكد وزير العمل والشؤون االجتماعية، عادل 
الركابي، امس األحد، أهمية مراعاة الوضع 
االستثنائي لفئة ذوي اإلعاقة وعدم اللجوء 

إىل إيقاف راتب املعني تحت أي ظرف.
 وذكـر بيان للـوزارة تلقته ”الـزوراء“: أن 
”وزير العمل والشـؤون االجتماعية، عادل 
الركابي، ترأس اجتماعـا مع املالك املتقدم 
لهيئـة رعايـة ذوي االعاقـة واالحتياجات 
الخاصة ملناقشـة العديد من املواضيع التي 
يجـب انجازهـا بـأرسع وقـت وخصوصا 
املرتاكم واصالح نظام تكنولوجيا املعلومات 
والهويات التعريفية“. وأكـد الوزير، خالل 
االجتمـاع، عـىل رضورة االرساع يف حسـم 
مشـكلة املرتاكـم للمسـتفيدين الذيـن لم 
يتسـلموا“، مشـددا عـىل ”أهميـة مراعاة 
االعاقـة  ذوي  لفئـة  االسـتثنائي  الوضـع 
وتقسيط مبالغ املرتاكم املسرتدة عىل شكل 
دفعـات واطالق رواتـب املتوقفـة رواتبهم 
خـالل الدفعـة القادمـة، وعـدم اللجوء اىل 
أي ظـرف“. تحـت  املعـني  راتـب  ايقـاف 
ودعـا الركابي اىل البـدء بإجراءات حقيقية 
بخصـوص مجلس ادارة هيئـة رعاية ذوي 
االعاقـة مـن خـالل تحقيـق تمثيـل عادل 
للمعاقني من مختلف املناطق باملجلس، وأن 
تكون القرارات الصادرة منه ذات اولوية يف 

معالجة املشاكل التي تواجه هذه الفئة“.
وبشأن املشاكل التي تواجه نظام تكنولوجيا 
املعلومـات، أكـد الركابـي أهميـة املجـيء 
بنظـام يصلـح املشـاكل املتعلقـة ببيانات 
النظـام بـأرسع  االعاقـة ومعالجـة  ذوي 
وقـت ممكـن وتجـاوز االخطاء السـابقة، 
موجها بمتابعة عمل اللجنة التدقيقية التي 
تشـكلت إلنجاز عملها بأرسع وقت وحسم 
املرتاكـم للسـنوات 2016 و2017 و2018، 
وكذلك باقي السـنوات يف حالة توفر املبالغ 

الالزمة“. 
وتابع البيان أنه ”جرت مناقشـة موضوع 
الهويات التعريفية لذوي االعاقة من خالل 
التوجيـه بالتعاقـد مـع إحـدى الـرشكات 
الرصينـة لتزويـد الهيئـة بأجهـزة طبـع 
الهويات وقبل نهاية العام، فضال عن التأكيد 
عىل متابعـة تطبيق النص القانوني بتعيني 
5 % من ذوي االعاقة يف دوائر ومؤسسـات 
الدولـة وتكليف الدائـرة القانونية يف الهيئة 
بإقامة الدعاوى تجاه الوزارات واملؤسسات 
التي لم تلتزم بالقانون“. مؤكدا ”أن الهيئة 
يجـب أن تكون طرفـا قانونيـا يف املطالبة 
بحقوق ذوي اإلعاقة“، فيما دعا ”اىل تحديد 
موعد مع مجلس الخدمة االتحادي للتأكيد 
عـىل تخصيـص 5 % من التعيينـات لذوي 

اإلعاقة“.

لندن/ متابعة الزوراء:
أعلنت الرشطة الربيطانية، عن مقتل شخص 
وإصابـة آخر جـراء انفجـار سـيارة خارج 
مستشـفى للنسـاء بمدينة ليفربول شـمال 

غرب إنجلرتا.
وقالت رشطة مريسيسايد، يف بيان، إنها تلقت 
بالغا حـول وقـوع انفجار أمام مستشـفى 
ليفربول للنسـاء وهرع عنارصها عىل الفور 
إىل موقع الحـادث إىل جانب وحدات يف خدمة 
اإلطفاء.وذكرت: ”لألسـف يمكننا التأكيد أن 
شـخصا لقـي مرصعه كما تم نقل شـخص 

آخر إىل مستشـفى حيـث يتلقـى عالجا من 
الجروح التي أصيب بها والتي لحسـن الحظ 

ال تهدد حياته“.
وأشـارت إىل أنها تعمل عىل تحديد مالبسـات 
الحادث، الذي نجم عن انفجار سيارة تاكيس 
توقفـت عند املستشـفى يف السـاعة 11:00 

بتوقيت غرينيتش.
وقالت متحدثة باسـم الرشطة إن الحادث لم 
يكـن عملية إرهابية لكـن موظفني يف وحدة 
مكافحة اإلرهاب انضموا إىل التحقيق ”بدافع 

الحذر“.

بغداد/ الزوراء: 
ذي  اسـتئناف  محكمـة  أعلنـت 
قـار، امـس األحـد، إخـالء جميع 
املقبوض  السـلميني  املتظاهريـن 

عليهم.
وذكر بيـان للقضاء األعـىل تلقته 
”الـزوراء“: أن ”رئيـس محكمـة 
اسـتئناف ذي قار، القايض محمد 
مديـر  اسـتقبل  حسـني،  حيـدر 
مكتب حقـوق اإلنسـان يف العراق 
وبحـث  بيـل،  دانيـال  (يونامـي) 
الخاصـة  املوضوعـات  الطرفـان 
بحقوق اإلنسـان والضمانات التي 
نص عليهـا قانون حمايـة املتهم 
والتحقيـق  عليـه  القبـض  عنـد 

معه“.
وقال القايض حسـني إن ”القانون 
نصَّ عىل حماية املتهم عند القبض 
ومنهـا  معـه  والتحقيـق  عليـه 
اسـتجوابه خالل 24 سـاعة، وأن 
تكون أقواله األولية بدون ضغط أو 
إكراه، وأن تكـون أقواله االبتدائية 
بحضور نائب املدعي العام ووكيل 
املتهم، فإن لم يوكل املتهم محامياً 
يتم انتداب محاٍم للدفاع عنه، وأن 
م املتهم له الحق يف السـكوت،  ُيَفهَّ
وال يسـتنتج مـن ممارسـته هذا 

الحق أية قرينة ضده“.
ويف ما يتعلق بقضايا املتظاهرين، 
تحدث رئيس استئناف ذي قار: انها 
”تجاوزت الـ 1200 دعوى، والتي 
تضمنت الشـكوى ضد أشـخاص 
مدنيني وآخرين منسوبني إىل قوى 
األمن الداخـيل“، مبيناً أن ”الهيئة 

القضائيـة املختصـة بنظـر هذه 
القضايا ماضية  بإكمال اإلجراءات 
التحقيقية بالشـكل الذي رسـمه 
القانون، لكنهـا مقيدة بما نصت 
عليـه املادة 111 من قانون أصول 
الجزائيـة لقوى األمن  املحاكمات 
  2008 لسـنة   17 رقـم  الداخـيل 
والقاضية بعـدم جواز تبليغ رجل 
الرشطـة أو تكليفـه بالحضور أو 
القـاء القبـض عليه إّال بنـاًء عىل 
موافقـة الوزير أو مـن يخوله إذا 
كان الفعـل قـد ارتكب أثنـاء أداء 

واجبه“.
املتظاهريـن  ”جميـع  أن  وأكـد 
السـلميني املقبـوض عليهـم تـم 

إخـالء سـبيلهم، أما مـن توفرت 
ضده أدلة بارتـكاب أفعال جرَّمها 
القانـون فإن ذلك يقتـيض إحالة 
املختصـة  املحاكـم  إىل  دعاواهـم 
إىل  وصـوالً  محاكمتهـم  إلجـراء 
الحكـم العـادل والضامن لحقوق 

جميع أطراف الدعوى“.
مـن جهة ثانيـة، تابـع البيان: أن 
وفـداً مـن مكتـب األمـم املتحدة 
يونامـي،  االنسـان/  لحقـوق 
زار رئيـس االدعـاء العـام محمد 
كشيمش گزار داخل مبنى محكمة 

استئناف ذي قار االتحادية. 
 وأوضـح أنه ”جرى خـالل اللقاء 
بحـث دور االدعـاء العام بشـكل 

ـل بخصـوص دوره الرقابي  مفصَّ
تصدرهـا  التـي  القـرارات  عـىل 
املحاكـم والهيئـات بشـكل عـام 
ودور االدعـاء العـام عـىل مراقبة 
والرقابية  التحقيقيـة  السـلطات 
إن  القانونيـة  الخروقـات  عـىل 
خـاص  بشـكل  ومنهـا  وجـدت، 
ادعاءات تعرُّض بعض املحكومني 

واملوقوفني إىل التعذيب“. 
ورشح رئيس االدعاء العام ”كيفية 
قيام أعضاء االدعاء العام املكلفني 
إىل  ومكثفـة  مسـتمرة  بزيـارات 
يف  الشـكاوى  وتلقيـه  السـجون 
حالـة وجـود خروقات مــن هذا 
النوع وقيام االدعاء العام بتحريك 

الشـكوى الـواردة إليـه وإحالتها 
للمحكمـة املختصـة بذلـك التـي 
أنشـأها مجلـس القضـاء األعىل 
وهـي املحكمة املختصـة بقضايا 

حقوق اإلنسان“. 
املتهمـني  ”طلبـات  أن  وبـني 
واملحكومني تواصـل طريقها عن 
طريق املتهـم املحكوم أو املوقوف 
أو وكيله القانوني (املحامي) الذي 
يقدم إىل رئاسـة االدعـاء العام أو 
عن طريق الزيارات التي يقوم بها 
أعضاء االدعاء العام إىل السـجون 
واملواقـف أو عن طريـق الزيارات 
التـي يقـوم بها موظفـو منظمة 
اخـذت  والتـي  االنسـان  حقـوق 
القانونـي عـن طريـق  مجراهـا 
محاكـم تحقيق حقوق االنسـان 
والتـي تحقـق فيهـا ملعرفـة كل 
شخص يثبت اسـتخدامه لوسائل 

التعذيب“. 
وتابـع يف حديثـه لوفـد يونامـي: 
أن ”هنـاك العديـد مــن دعـاوى 
املتهمـني تـم اإلفراج عنهـم مـن 
املحاكـم املختصـة لثبـوت وجود 
ادعـاءات  تؤكـد  طبيـة  تقاريـر 
التعذيب عندهـم وصدقت معظم 
هذه القرارات من محكمة التمييز 
االتحاديـة، كمـا تم اطـالع الوفد 
عـىل اجـراءات املتابعـة الخاصة 
بزيـارات أعضـاء االدعـاء العـام 
بالسـجون واملواقف، وكيفية أداء 
يف  ودوره  العـام  االدعـاء  عضـو 
الرقابة واملحاسبة وتوفري الرعاية 

الصحية للمحكومني“.

بغداد/ الزوراء:

اعلنـت وزارة النقل / الرشكـة العامة ملوانئ 

العـراق، امس االحد، إنجـاز %89 من طريق 

الخروج ملرشوع ميناءي أم قرص.

وقالت الـوزارة يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: ان 

وزارة النقل / الرشكـة العامة ملوانئ العراق 

اعلنـت البدء بأعمال صـب الرصيف الجانبي 

واملراحل االخرية للصـب الكونكريتي لطريق 

الخروج ضمن مرشوع تطوير مدخل وطرق 

مينـاءي ام قـرص وبينـت ان نسـب االنجاز 

وصلت اىل % 89“.

وقـال مدير عـام املوانـئ، الدكتـور فرحان 

الفرطـويس، وفقا للبيات حسـب توجيهات 

وزيـر النقـل نـارص الشـبيل: ان ”املـالكات 

الهندسـية والفنية لرشكتي املوانـئ وتنفيذ 

مشـاريع النقل بارشت اعمال صب الرصيف 

الجانبـي ( curber ) لطريـق الخروج ضمن 

مـرشوع تطويـر مدخـل وطـرق موانـئ ام 

قـرص بمواصفـات مطلوبة ضمـن مقاومة 

االنضغاط العايل بقياس 40 سم مع االرتفاع 

35 سـم، وتحديد املداخـل النظامية لبوابات 

ميناء ام قرص الشمايل“. 

واضـاف ان ” املـالكات العاملـة باملـرشوع 

انجزت مابنسبة %89 من العمل ووصلت اىل 

املراحل النهائية للصب الكونكريتي ملسـافة 

الكيلـو مـرت، فضـال عـن اعمـال املقرنـص 

للجزرة الوسطية وانهاء عمل اكساء الطبقة 

الرابطة لالسـفلت“، مبينة ان ”هذا املرشوع 

رغـم وجود التعارضات التـي تعيق العمل إال 

ان املـالكات الفنية ازاحت عـددا من االعمدة 

الكهربائية املغذية لناحية ام قرص اىل جانبي 

الطريق إلكمال املرشوع بصورة منتظمة“.

@“b‘Ìg@∂g@ıÏv‹€a@‚á«@á◊˚Ì@›‡»€a@ãÌåÎ
“ã√@c@o•@Œã–næa@µ»æa@kmaä

@òÉí@›n‘fl@ZÚÓ„b�Ì5€a@Ú†ãì€a
fiÏiã–Ó€@¿@Û–ìnèfl@‚bflc@ÒäbÓé@äbv–„bi

@µÓ‡‹ÄÄè€a@ÂÌãÁbƒnæa@…Óª@ı˝Çg@Â‹»m@äb”@à@“b‰˜nÄÄéa
·ËÓ‹«@üÏj‘æa

ãó”@‚c@ıb‰Ófl@ Îãìæ@xÎã©a@’Ìã†@Âfl %@89@åb≠g@Â‹»m@›‘‰€a

No: 7600   Mon   15     Nov    2021العدد:   7600    االثنين    15    تشرين الثاني     2021



4 alzawraanews@yahoo.com

امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أوصت هيئـة النزاهة االتحاديَّـة بأهميَّة اعتماد 
مواقـع جديـدٍة إلصدار رخصـة القيـادة األوىل، 
وعـدم االكتفـاء بموقعـني يف ُمحافظـة بغـداد، 
ُمقرتحـًة اسـتكمال اإلجـراءات الفنيَّـة؛ لتهيئة 
موقع الرسـتميَّـة، ليغدو موقعـاً جديداً، إضافًة 

إىل موقع الحسينيَّـة يف جانب الرصافة.
وأوىص التقريـر الخاصُّ بتحليل نتائج اسـتبانة 
ة  قيـاس ُمدركات الرشـوة يف دوائر املُـرور العامَّ
يف بغداد واملُحافظـات، واطلعت عليه «الزوراء»، 
ل  بأهميَّة عدم اقتصار إصدار رخصة القيادة (ألوَّ
مرٍَّة) عىل موقعني اثنني فقط يف داخل بغداد، هما: 
موقع الحسينيَّة يف الرصافة والتاجيَّات يف جانب 
الكرخ، ُمبّينـًة أهميَّة اسـتحداث موقٍع جديٍد يف 
جانب الرصافـة، إضافة إىل موقع الحسـينيَّـة؛ 
التِّساع رقعة هذا الجانب من العاصمة، ُمقرتحاً 
إكمـال اإلجـراءات الفنيَّة الالزمـة لتهيئة موقع 
الرسـتميَّـة؛ ليغدو موقعاً جديداً إلصدار ُرَخص 

ل مرٍَّة) يف جانب الرصافة، إضافًة إىل  القيادة (ألوَّ
ر املُقوِّمات املاديَّـة  موقع الحسينيَّـة؛ وذلك لتوفِّ

فيه.

وكانت الهيئة قـد أفصحت يف الثامن من ترشين 
الثانـي الجـاري عن تقريـر نتائج اسـتبانتهـا؛ 
لقيــاس ُمدركـات الـرشـوة يف دوائـر املُرور يف 

ص عـدداً من  بغــداد واملُحافـظات، الذي شـخَّ
السـلبيَّـات التي رافقت عمل بعض تلك الدوائر، 
ُمقرتحـًا جملـًة مـن الحلـول، منهـا: إمكانيَّـة 
 ، االسـتغناء عـن العـقد املـروريِّ بعـقـٍد عاديٍّ
ورضورة اّتخاذ إجراءاٍت رادعٍة؛ للحد من ظاهرة 

بني يف تلك الدوائر انتشار املُعقِّ
ويف شـأن آخر، اعلنـت هيئة النزاهـة االتحاديَّة 
عن صدور قرار حكم جديد بتشديد العقوبة عىل 
املتهـم الثاني (املسـتثمر) يف قضيَّة رئيس هيئة 
اسـتثمار بغـداد السـابق، نتيجة طعنهـا بقرار 

الحكم االول الصادر بحقه.
وافـادت دائـرة التحقيقـات يف الهيئـة، بإصدار 
محكمة جنـايات مكافـحـة الـفـساد حـكـماً 
حـضوريـاً جديـدا بحـقِّ (املُسـتثمـر) يقـيض 
بتشـديد العقوبة اىل الحبس الشديد اربع سنوات 
مـع غرامة ماليَّـة قدرها عرشة ماليـني دينار». 
وكان قرار الحكم االول يقيض بحبس املسـتثمر 

سنتني

بغداد/ الزوراء:

أوضحت مديرية بلديات بغداد بشـأن 

الخدمات وأسـعار مـرت قطع األرايض 

ضمـن املبـادرة الحكوميـة الخاصـة 

بتوزيع االرايض وحملت أسم {داري}.

وقـال مديـر بلديـات بغـداد، يـارس 

ان  صحـي:  ترصيـح  يف  القريـيش، 

«املطـور لقطع األرايض سـيعمل عىل 

تقديـم املدن املخدومـة بصورة كاملة 

ويتم تقسيمها عىل مراحل ويتم ابالغ 

املشمولني بذلك تباعا».

مـن  األرض  تقسـيم  «يكـون  وبـني 

اختصـاص املطور، ونسـعى اىل جذب 

املطوريـن وعدم فـرض إجـراءات او 

رشوط تنفرهـم مـن تـويل العمل الن 

العمـل أساسـا سـيكون باآلجل وعىل 

مدى ١٠ سـنوات، ويعمد املستفيدون 

حسـاب  وسـيتم  الرسـوم  دفـع  اىل 

الرسوم كمبالغ مقسطة تؤخذ مقدما 

وبقيمـة زهيدة تصل اىل ٧٥ الف دينار 

فقط للمرت الواحد».

واوضـح القريـيش ان «هدفنـا فائدة 

املواطـن وعـدم االرضار به وسـيعمد 

املطـور اىل توفـري كل الخدمـات منها 

املـدارس واملراكـز الصحيـة وتكـون 

مدينة متكاملة تنتظـر بناء الوحدات 

السكنية وسيكون لها األولوية بتقديم 

قرض اإلسكان».

وكان مستشار رئيس الوزراء لشؤون 

اإلعمار، صباح عبـد اللطيف، أعلن يف 

الثالث من الشهر الجاري انه «وخالل 

اإلعمـار  وزارة  سـتقوم  األسـبوعني 

ملبادرة  باملستحقني  االتصال  اإلسكان 

داري والتدقيق من معلومات املتقدمني 

بعد إغالق بوابة التقديم».

وأضاف «سيتم توزيع ٥٥٠ ألف قطعة 

أرض يف جميـع املحافظـات عدا إقليم 

«األرايض  ان  اىل  كردسـتان». مشـرياً 

التصاميـم  خـارج  تقـع  جميعهـا 

األساسية للمدن».

ولفت اىل «تخصيص األرايض يف جميع 

«{داري}  ان  مؤكـدا  املحافظـات». 

املبـادرة األوىل ولـن تكـون األخـرية، 

وهنـاك رشكات اسـتثمارية سـتقوم 

بإنشاء البنى التحتية والفوقية».

العمارة/ الزوراء:
تظاهـر عـدد مـن مزارعـي قضـاء املجـر 
الكبـري، امـس األحـد، أمـام قائممقاميـة 
القضاء للمطالبة بتوفري مياه الري واعادة 
املضخـات الزراعية التي تـم رفعها من قبل 

مديرية الري يف ميسان .
وتظاهـر عـدد مـن املزارعـني املتعاقديـن 
مع إدارة معمل السـكر يف ميسـان لزراعة 
األرايض الواسـعة للمعمـل بمـادة القصب 
السـكري -املـادة األولية لصناعة السـكر- 
أمـام مبنى قائممقامية قضاء املجر الكبري 
للمطالبة بإعـادة املضخـات الزراعية التي 
رفعـت من قبـل مديرية الـري يف املحافظة 

ملنعهم من الزراعة لهذا املوسم.
وتسبب انخفاض مناسـيب املياه يف االنهر 
وتجـاوز األقضيـة عـىل الحصـص املائيـة 
بجفاف أراٍض زراعية واسعة تابعة للقضاء 

مع توقف محطات إسالة مياه الرشب.
وتشـهد أغلـب أقضيـة محافظة ميسـان 
ونواحيهـا شـح ميـاه كبـرياً أثـر بشـكل 

كبـري عىل الواقع الزراعـي واملعييش للفالح 
امليسـاني، والسـيما يف املناطق البعيدة عن 

مركز املحافظة.
وكانـت وزارتا الزراعـة واملـوارد املائية قد 

قررتا خفـض مسـاحات األرايض الزراعية 
للموسـوم الشتوي الحايل اىل النصف بسبب 
شـح املياه مع توقعات بموسـم جاف هذا 

العام.

بغداد/الزوراء:

أعلنت وزارة الكهرباء، امس األحد، إعدادها 

خطة خمسـية لزيادة إنتاج الطاقة بمعدل 

سنوي وصوالً إىل ٥٤ ألف ميكاواط.

وقال املتحدث باسم الوزارة، أحمد موىس، يف 

ترصيح صحفـي: إن «الخطة تهدف لزيادة 

إنتاج الطاقة الكهربائية عىل شـكل مراحل 

قصـرية األمـد خالل سـنة واحـدة وطويلة 

األمد خالل للسنوات الخمس املقبلة».

وبني انه «سـيتم زيادة اإلنتاج خالل السنة 

األوىل من الخطة بمعدل ستة آالف ميكاواط، 

ويف السـنة الثالثة ١٢ ألف ميكاواط وصوُال 

إىل طاقة إنتاجية تبلغ ٥٤ ألف ميكاواط بعد 

انتهاء السنوات الخمس».

وأضـاف أن الخطة تتضمـن «رفع معدالت 

اإلنتاج وخفـض االختناقات وادخال بعض 

الخطـوط الناقلـة التـي نـروم إدخالهـا يف 

فصل الصيف املقبل، باإلضافة إىل مشـاريع 

الطاقة الشمسية».

وأشار موىس اىل ان وزارة الكهرباء «طالبت 

الوزارات املعنية بتوفري الوقود والدعم املايل 

خالل زيارة رئيس الوزراء إىل مقر الوزارة»، 

مضيفـا ان الـوزارة «تفتقـر للدعـم املـايل 

وقد وجه رئيس الـوزراء وزارتّي التخطيط 

واملالية لتوفري األموال الالزمة».

لـوزارة  املرتتبـة  «الديـون  ان  اىل  ولفـت 

الكهرباء بذمم الوزارات ومؤسسات الدولة 

تبلـغ نحو ثالثـة تريليونات دينـار كأجور 

اسـتهالك الكهربـاء، وهـذه ديـون واجبة 

الدفع»، مؤكداً ان الوزارة «ماضية بالخطة 

وستشهد الكهرباء يف األعوام املقبلة تحسناً 

واضحاً».

ويعانـي العـراق من تدنـي إنتـاج الطاقة 

الكهربائيـة وعىل مـدى السـنوات املاضية 

لـوزارة  ُرصف  املتعاقبـة  والحكومـات 

الكهربـاء عـرشات املليارات مـن الدوالرات 

من دون حل لهذه األزمة، وعادة ما يرتاجع 

تجهيـز التيار الكهربائـي للمواطنني خالل 

فصل الصيف إىل أدنى

Ú�Ó‰–€a@paıaãu�a@fib‡ÿnéa@�Úy6‘�fl
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بغداد/ الزوراء:
ضبطـت هيئة املنافـذ الحدودية، امس االحـد، عجالت مخبـأة دون املوديل مخالفة 

لرشوط وضوابط االسترياد يف منفذ ميناء أم قرص الشمايل.
وذكر بيان صادر للهيأة تلقت «الزوراء» نسـخة منه: ان «املنافذ تمكنت ومن خالل 
تنسـيق العمل وتبادل املعلومات األمنية مع مركز رشطة ميناء أم قرص الشمايل من 
ضبط حاوية تحتوي عىل (أربع سيارات دون املوديل) مخبأة خلف إطارات مستعملة 
مخالفة للرشوط والضوابط كونها ممنوعة االسـترياد بحسـب قرار مجلس الوزراء 

لسنة ٢٠٢٠».
وأضافـت انه «تم تشـكيل لجنة وتنظيم محرض ضبط أصـويل وإحالتها إىل القضاء 

التخاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفني».

بغداد/ الزوراء:
نفـذت القوة الجويـة العراقية غارة عىل 
وكر لإلرهابيني يف محافظة صالح الدين.
وذكـر بيان لخليـة االعـالم األمني تلقت 
«الـزوراء» نسـخة منه: انـه «وبإرشاف 

نفـذت  املشـرتكة،  العمليـات  قيـادة 
طريان القـوة الجوية بواسـطة طائرات 
F-١٦ العراقيـة رضبـة اسـتهدفت وكرا 
لإلرهابيني شـمايل غرب مطيبيجة ضمن 

محافظة صالح الدين».

االنبار/الزوراء:
أفـاد مصدر امنـي يف محافظة االنبار، 
امس االحد، بأن قوات الرشطة النهرية 
فرضـت اجراءات امنية غري مسـبوقة 
املناطـق  يف  والبحـريات  االنهـر  عـىل 

الغربية لدواٍع امنية .
صحفـي  ترصيـح  يف  املصـدر  وقـال 
إن ”مفـارز الرشطـة النهريـة، احدى 
االنبـار،  رشطـة  قيـادة  تشـكيالت 
فرضـت اجراءات امنية غري مسـبوقة 
عىل االنهـر والبحـريات واملسـطحات 
النهرية يف مناطق بحرية قضاء حديثة 
واملسـطحات واالنهر يف مناطق غربي 
االنبـار للحيلولة دون وقـوع عمليات 

تسـلل من قبل ارهابي داعش ملهاجمة 
القوات االمنية“.

واضاف املصـدر ان ”هـذه االجراءات 
تأتـي ضمـن خطـة القيـادات االمنية 
املائيـة  املسـطحات  كافـة  تطويـق 
بالتزامـن مـع قيـام القـوات االمنيـة 
بعمليـات دهـم وتفتيـش يف مناطـق 
صحراء االنبـار الغربيـة لتعقب بقايا 
داعش وتحسباً من هروبهم عرب زوارق 

نهرية اىل املناطق الغربية“.
وأشـار اىل أن ”هـذه االجـراءات تأتي 
للحفـاظ  االمنيـة  السـياقات  ضمـن 
ديمومـة االمـن واالسـتقرار يف عموم 

مدن االنبار“. 

بغداد/الزوراء:
أمهـل األمـني العام ملجلس الـوزراء، حميد الغـزي، امس األحد، الـرشكات املنفذة 

للُمجّرسات بمحافظات الوسط والجنوب فرتات محددة إلنجازها.
وقالـت األمانة العامـة ملجلس الوزراء يف بيـان تلقته «الـزوراء»: ان «األمني العام 
ملجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، ترأس االجتماع التداويل بشـأن حسـم موضوع 
انجاز املجـرسات يف محافظات (النجف األرشف، والديوانيـة، واملثنى، وذي قار)»، 
مبينـة ان «الغـزي اطلـع عىل تقاريـر لجنة متابعـة املرشوعـات املتلكئة وموقف 
املرشوعات ونسـب إنجاز كل منهـا، والتي أرشت توجيه إنذار للـرشكات املتلكئة، 
غري امللتزمة ببنود العقود املربمة، وفقا لالنحرافات التي شخصتها يف جداول تقدم 

العمل، التي ال تتناسب وحجم املرشوعات».
وأمهـل الغزي «الـرشكات املنفذة للُمجـّرسات يف املحافظات الوسـطى والجنوبية 
فرتات محددة إلنجازها بالكامل، حيث أمهل الرشكة املنفذة ملجرس تقاطع اإلسكان 
يف مدينة النارصية، سـبعة أشهر إلنجازه بشكل كامل»، موجها «الجهات املرشفة 
باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بشـأن سحب العمل يف حال عدم التزام الرشكة 

بإنجازها يف الوقت املحدد».
وشـدد الغزي «عىل الجهـات كافة والحكومات املحلية تأمـني الدعم الالزم إلكمال 

املشاريع خدمة ألبناء محافظاتهم».

@¿@¡iaÏõ‹€@Ú–€b¨@p˝v«@¡jö
Ô€b‡ì€a@ãó”@‚c@â–‰fl
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@›Ë∏@ıaäåÏ€a@ê‹1@Úflb»€a@Ú„bfl˛a
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بغداد/الزوراء:

ملكافحـة  العامـة  املديريـة  أوضحـت 

املخدرات التابعـة لوزارة الداخلية، امس 

االحـد، آليـة التبليـغ بشـأن املخـدرات 

جميـع  ان  اكـدت  فيمـا  ومروجيهـا، 

املكاملات تكون برسية تامة.

وقال مدير العالقـات يف املديرية، العميد 

زيـاد القيـيس، يف ترصيح صحفـي: إنه 

«بتوجيـه من رئيس الـوزراء، مصطفى 

الكاظمـي، وبإرشاف مبـارش من وزير 

مكافحـة  مديريـة  تقـوم  الداخليـة، 

املخـدرات بعـدة صوالت وجـوالت منها 

مالحقة مروجي املواد املخدرات، إضافة 

إىل حمالت التوعيـة والتثقيف من خالل 

املحارضات».

وتابـع: «أعددنـا أكثـر مـن محـور من 

خالل اجتماعاتنا مع املواطنني، وحققنا 

وثيقـة بالتعاون مـع وجهاء العشـائر 

العراقيـة، وتمـت مصادقتهـا مـن قبل 

الوزير واملرجع الديني األعىل بنبذ ترويج 

املخدرات»، مشـريا اىل ان «املديرية لديها 

تنسـيق مع أغلب الوزارات منها الرتبية 

والتعليـم والكليات واألنديـة الرياضية، 

للتعاون والتوعية والتثقيف».  

وعن طريقـة التبليغ يف حـال وجود أية 

حاالت مشـبوهة، أشـار إىل أن «املواطن 

يتصـل بنـا عـن طريـق الخـط املجاني 

١٧٨ التابع ملديرية مكافحة املخدرات»، 

مؤكـداً أن «املكاملات تبقى رسية، ولدينا 

اسـتخبارات تعمل وفق املعلومة، ونلجأ 

للقضـاء مـن أجل أخـذ األوامـر وإلقاء 

القبض عىل متاجري املخدرات».

ودعـا «املواطنـني وجميع الـوزارات إىل 

التكاتـف للقضـاء عىل ظاهرة انتشـار 

املخدرات، كونها أخطر من اإلرهاب».

كركوك/الزوراء:

 قررت محافظة كركوك، امس االحد، أن يكون 

أخـذ اللقـاح املضاد لفـريوس كورونـا إلزامياً 

للهيئات التدريسية والتعليمية واألكاديمية.

وجاء يف وثيقة اطلعـت عليها «الزوراء» مذيلة 

باسـم محافظ كركـوك راكان الجبـوري: أنه 

«اسـتنادا اىل مـا جاء بقـرارات اللجنـة العليا 

للصحة والسـالمة الوطنية ولغـرض الحد من 

انتشـار فـريوس کورونـا ومتحوراتـه تقـرر 

أن يكـون أخـذ اللقـاح للهيئـات التدريسـية 

والتعليميـة واألكاديمية الزامياً، وأي مسـؤول 

يف قطاعـي الرتبيـة والتعليم العـايل غري ملقح 

ألسـباب صحيـة يتوجـب عليـه جلـب تقرير 

مـن اللجنـة الطبيـة املختصة يف دائـرة صحة 

كركوك».

واضافـت الوثيقة «يتـوىل رئيـس الجامعة او 

عميد الكليـة او مدير عام الرتبيـة اعفائه من 

املسؤولية إذا لم يتم اخذ اللقاح او الحصول عىل 

تقريـر طبي يؤكد عدم امكانية اخذ اللقاح مع 

لزوم مراجعة تنفيذ التوجيـه دورية واالنتهاء 

من عملية اخذ اللقاح خالل مدة (۳۰) يوما».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت رشكة توزيع املنتجـات النفطية، 
أحد تشـكيالت وزارة النفط، امس األحد، 
موعد توزيع الحصة الوقودية الشـتائية 

ملحافظات الوسط والجنوب.
وقال مدير عام الرشكة، حسني طالب، يف 
ترصيح صحفي: إن «الرشكة تستعد يوم 
٢٠ من الشـهر الحايل لتجهيز محافظات 
الوسـط والجنـوب بالحصـة الشـتوية، 
والبالغة ١٠٠ لرت لكل عائلة وفق البطاقة 

الوقودية كدفعة أوىل».
وأضـاف أن «يوم السـبت املقبـل املوافق 
٢٠ مـن الشـهر الحايل سـتوزع ١٠٠ لرت 
من النفـط األبيض لـكل عائلـة، كدفعة 
أوىل بموجـب البطاقة الوقوديـة»، مبيناً 
أن «التوزيع سيكون ١٠٠ لرت شهرياً لكل 

عائلة».
وأشـار إىل أن «الرشكة رشعـت باملرحلة 
األوىل بتجهيز املنطقة الشمالية والغربية 

بواقع ١٠٠ لرت لكل عائلة».

بغداد/ الزوراء:
احبطـت قـوة مـن اللـواء ٣٠ بالحشـد 
الشـعبي، امـس األحـد، عمليـة تهريـب 
منتهيـة الصالحيـة وغـري مرخصـة من 
محافظـة أربيـل اىل نينوى.وذكـر اعالم 
الحشـد يف بيـان تلقت «الزوراء» نسـخة 
منـه: ان « ذلك جاء بعـد ورود معلومات 
أفادت بوجود محاوالت مشبوهة إلدخال 

أدويـة منتهية الصالحيـة وغري مرخصة 
للبيـع والتـداول مـن محافظـة أربيل اىل 
محافظـة نينـوى، قبل أن تمكـن مفارز 
الـ K٩ التابعة للواء ٣٠ بالحشد الشعبي 
مـن ضبط كميات كبرية مـن تلك األدوية 
االدويـة  «تسـليم  اىل  واملهربني».واشـار 
التخـاذ  املعنيـة  الجهـات  اىل  واملهربـني 

االجراءات القانونية اصوليا».

االنبار/الزوراء:

أفـاد مصدر أمني، امـس األحد، بتمكن االسـتخبارات 

العسـكرية من تفكيك شـبكة إرهابيـة والقبض عىل 

ثالثـة إرهابيني داخلهـا يف قضاء الفلوجـة بمحافظة 

االنبار.

وقال املصدر لـ «الزوراء»: إن «معلومات دقيقة وردت 

ملديرية االسـتخبارات العسـكرية تفيد بوجود شـبكة 

إرهابية ناشطة ضمن قضاء الفلوجة تقوم بالتخطيط 

لعملية إرهابية داخل القضاء».

وأضاف إنه «وبعد اسـتحصال املوافقات االصولية من 

قايض االرهاب عىل الفور توجه ضابط االتجاه الغربي 

ملديرية االسـتخبارات، حيث تـم اعتقال االرهابيني كل 

من (طالب املحمدي يسكن قضاء الفلوجة الصقالوية، 

اإلرهابـي عـيل املصلحي يسـكن قضـاء الفلوجة حي 

الجـوالن، واإلرهابـي كاظـم املحمـدي يسـكن قضاء 

الفلوجة حي الجوالن)».

وأوضح املصدر إنه «تم تسليم املتهمني اعاله إىل شعبة 

االستخبارات بوصل استالم رسمي لغرض إحالتهم إىل 

جهة الطلب».
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئـة النزاهة، امس االحد، عن 
سـعيها السـتعادة أكثـر مـن ملياري 
دوالر مـن األمـوال العراقيـة املهربـة 
والتـي صـدرت فيها أحـكام قضائية، 
فضـال عـن 14 عقـارا و5 حصص يف 

رشكات مختلفة.
االسـرتداد  دائـرة  عـام  مديـر  وقـال 
بالهيئـة، معتـز فيصـل العبـايس، يف 
ترصيـح صحفـي: إن ”الهيئـة لديها 
قاعدة بيانات تصّنف األموال بحسـب 
مهـام واختصاصات دائرة االسـرتداد 
بموجب قانونها االتحادي بشأن أموال 
الفسـاد، والبـد مـن االشـارة اىل آليـة 
االسـرتداد، التي تبـدأ بإصـدار القرار 
القضائي املتضمن الرضر الذي أصاب 
املـال العـام، ومتى ما ثبـت أن للمدان 
أخـرى،  أمـواال يف دولـة  املطلـوب  أو 
تطلب حجزها بموجب طلب املساعدة 
القانونيـة، وعنـد االسـتجابة للطلب 
يتـم حجز املال يف تلك الدولة، ثم تدخل 
املرحلـة الثالثـة وهـي رفـع الدعاوى 

القضائية السرتداد تلك األموال“.

وأضاف العبـايس أن ”تلك األموال التي 
رفعـت دعـاوى قضائية السـرتدادها 
بينمـا  دوالر،  مليـون   (17,7) بلغـت 
تمكنـت الهيئـة مـن حجـز أمـوال يف 
مختلف الدول وصلت اىل (4,17) ماليني 

دوالر، والعمـل جـار عىل اسـرتدادها، 
إضافة للحجز عـىل (14) عقارا و(5) 

حصص يف رشكات مختلفة“.
موضحـاً أن ”املبالغ التي صدرت فيها 
أحـكام قضائيـة وجار العمـل عليها، 

بلغت ما يقارب مليارين ومئتي مليون 
دوالر“ .

وأوضح أن ”األصول املهربة تقسـم اىل 
مـا قبـل 2003 وما بعد ذلـك التاريخ، 
ودائـرة االسـرتداد وصندوق اسـرتداد 

أموال العراق معنيان باسرتدادها“.
 مبينـا أن ”األصـول املاليـة التي تعود 
اىل مـا قبل 2003 تتضمن بشـكل عام 
رشكات  أو  ألشـخاص  تعـود  أمـواال 
واجهـة وضعت ألجـل االلتفـاف عىل 
النظام  الدوليـة، وتمويـل  العقوبـات 
وتمويـل  أمنيـة،  ألغـراض  السـابق 
واسـتخدامها  الخارجيـة  األنشـطة 
للرتغيـب والرتهيـب كحمايـة النظام 
ومحاولـة تنفيـذ سياسـاته الخاصة 

خارج العراق“.
وأشـار العبـايس إىل أن ”هـذه األصول 
أو  عقـارات  أو  أمـواال  كانـت  سـواء 
ضمـن  تكـون  مختلفـة،  موجـودات 
اختصـاص وأعمال صندوق اسـرتداد 
أمـوال العـراق، وهـي أمـوال صنفها 
قانـون إنشـاء الصندوق بأنهـا أموال 
غري مرشوعـة، وتخص الفرتة الزمنية 
قبل عام (2003)، أما دائرة االسـرتداد 
فاختصاصها باألمـوال املهربة نتيجة 
الفسـاد، والتي صدرت بشأنها أحكام 
قضائيـة بعـد إنشـاء هيئـة النزاهـة 

ومنحها هذا االختصاص“.

بغداد/ الزوراء:
اوضحـت وزارة املالية العراقية، امس 
االحد، اسـباب اعتمادها سعر رصف 
جديد للـدوالر االمريكي مقابل العملة 
املحلية، مشـرية إىل أن ذلـك جاء لرفد 
اإلنتـاج الوطنـي وحمايـة احتياطي 

البنك املركزي ودعم املوازنة.
وقالت املالية يف بيان ورد إىل ”الزوراء“: 
إنهـا تحملت خـالل السـنوات الثالث 
املاضيـة أعبـاء أزمـة ماليـة خانقة 
اإليفـاء  عـىل  الدولـة  قـدرة  هـددت 
بالتزاماتهـا املثقلة اصالً بأعباء تركة 
كبرية متمثلة بتضخـم معدل اإلنفاق 
العـام وارتفاع فاتورة األجـور، األمر 
الـذي هدد تأمـني رواتـب موظفيها، 
يف ظـل انخفاض حاد بأسـعار النفط 
العامليـة ووضع صحي خطري بسـبب 
تبعات جائحة كورونـا عىل االقتصاد 
الوطنـي وانعكاسـاتها عـىل الواقـع 

االقتصادي والنسيج االجتماعي.
وأشـارت وزارة املاليـة إىل: أن املوازنة 

العامـة تواصل بني الحاجـة اىل ادارة 
ماليـة عامـة حكيمة مـع التزاماتها 
االضعـف  الفئـات  حمايـة  لضمـان 

دعـم  اىل  الفتـة  احتياجـاً.  واالكثـر 
املجتمع الدويل سياسات وزارة املالية، 
حيث أقر كل من صندوق النقد الدويل 

والبنك الدويل أقر ادارة املالية العامة يف 
ظل ظروف صعبة للغاية .

ويف بيان سـابق، أصدرت وزارة املالية 

العراقيـة، يف الخامـس مـن ترشيـن 
االول املـايض، توضيحاً يخص سـعر 
رصف الـدوالر االمريكي، مشـرية إىل 
أن تغيـريه عمل عىل ”إيقاف سـقوط 
العملـة االحتياطيـة وتعزيـز قدرات 

االسترياد“.
وبينت املـؤرشات، وفق بيـان املالية، 
تحسـنا واضحا يف النشـاط التجاري 
يف األشـهر التسـعة املاضية من العام 
الحـايل 2021 يف ظـل ازمـة انتشـار 
فايـروس COVID-19، كمـا سـاعد 
عىل ايقاف استباحة السوق العراقية 
وإغراقها بالسلع الرخيصة التي تكبح 

محاوالت االرتقاء باإلنتاج املحيل
يشـار إىل أن البنك املركـزي العراقي، 
 ،(2020 األول  كانـون   19) يف  أعلـن 
رسـمياً عن تعديل سعر رصف العملة 
األجنبيـة (الدوالر األمريكـي) لتكون 
145 ألف دينار مقابل كل 100 دوالر، 
وفقـاً للموازنـة العامة للدولـة للعام 

2021 التي اقرها مجلس النواب.
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بغداد/ الزوراء:
يـزور وفـد مـرصيف عراقي كبري السـعودية نهايـة األسـبوع الجاري.
وقـال مصدر مطلع يف البنـك املركزي العراقـي يف ترصيح صحفي: إن 
”وفداً مرصفياً كبرياً سـيزور السعودية، برئاسة محافظ البنك املركزي 
مصطفى غالب، يف 19 ترشين الثاني / نوفمرب“. وأضاف أن ”السعودية 
وافقـت عىل فتـح فرعني ملـرصف التجـارة العراقي واملـرصف األهيل 
العراقـي“. يذكر ان وفداً عراقياً زار السـعودية يف ترشين األول املايض، 
واتفق عىل فتح الفرعني، األمر الذي من شأنه تطوير العالقات املرصفية 
واالقتصاديـة. وبـدأت العالقات العراقية - السـعودية يف التحسـن مع 
حكومـة حيدر العبادي عام 2017 ومنذ ذلك الحني، تم افتتاح سـفارة 
سـعودية يف بغداد، وتم إنشاء مجلس التنسيق العراقي السعودي. فيما 
دعا رئيس الـوزراء، مصطفى الكاظمي، وويل العهد السـعودي محمد 
بن سـلمان عىل حـد سـواء، إىل االنفتـاح االقتصادي وزيـادة التكامل 
االقتصادي التوسعي يف الخليج. وكان افتتاح معرب عرعر يف عام 2020  
خطـوة أوىل إلعادة فتح املراكز الحدودية األربعـة التي أغلقت بعد عزو 
النظام البائد للكويت عام 1990. وتبلغ التجارة بني البلدين حالًيا مليار 
دوالر سنوًيا.فيما قال املتحدث باسم هيئة املنافذ الحدودية، عالء الدين 
القييس: إن ”السـعودية وافقت عىل إنشـاء منفذ الجميمة يف محافظة 
املثنى، وستتحمل تكلفة إنشائه من الجانب العراقي“. وأضاف ”وافقت 
الهيئـة عىل االقرتاح السـعودي يف اجتماعها األخري، لكنها قد تحتاج إىل 

أكثر من عام لتأسيسه“.

@ÚÌÜÏ»è€a@äÎçÌ@Ô”aã«@¿ãófl@áœÎ
@ Ïjé˛a@ÚÌbË„

بغداد/ الزوراء:
 رجـح املستشـار املـايل لرئيس مجلـس الـوزراء، مظهر محمـد صالح، 
استمرار ارتفاع اسعار النفط عاملياً خالل العامني املقبلني. وقال صالح يف 
ترصيح صحفي:“ ان اسعار النفط ستستمر باالرتفاع طيلة عامي 2022 
و2023“، عازيـاً ذلك اىل ”رد الفعل بسـبب انغالق االقتصـاد العاملي الذي 
تسـببت بـه جائحة كورونا“ . واضـاف:“ ان انفتاح االقتصاد واسـتعادة 
عافيتـه، سـيؤديان اىل ارتفـاع اسـتهالك الطاقـة“، مبينـا :“ ان هنـاك 
اسـتثمارات سحبت، مما يؤدي اىل بقاء الطلب عىل النفط والغاز“، مشريا 

اىل :“ ان اسعار النفط قد تتجاوز 100 دوالر للربميل“. 

بغداد/ الزوراء:
أكـَد عضو اللجنة املالية يف الربملان السـابق، جمال كوجر، امس األحد، ان تأخر 
الحكومـة بتوزيـع الرواتب وحرصها باأليام األخرية من الشـهر اثرت سـلبا يف 
حركة السـوق. وقـال كوجر يف حـوار اطلعت عليـه ”الزوراء“: إن ”السـنوات 
السابقة التي كانت توزع الرواتب يف وقت أبكر كانت السيولة متوفرة، أما اليوم 
فإن هناك عدم توفر للسيولة واالحتياط البنكي، فضالً عن أن املوارد قد ال تكفي 
لتوزيعهـا خالل الفرتات املتعاقبة، والنقطـة الثالثة عندما يكون التوزيع يدويا 
أو ورقيـا يأخـذ وقتا أطول ممـا إذا كان الكرتونيا“. وأضـاف كوجر أن ”حرص 
الرواتب يف األيام االخرية من الشهر لم يربك السوق كثرياً، وإنما قلل من حركتها 
يف باقي األيام، ألن املوظف ال يمكن أن يرصف راتبه يف أيام محددة ويبقى باقي 
األيـام من دون راتب ألنه أمر غري معقول“. وتعاني السـوق العراقية من إرباك 
وتذبذب شـديد نتيجة ازدياد األسـعار من جهة، ومن جهة أخرى حرص توزيع 

الرواتب بأيام محددة ما يربك السوق ويقلل من القدرة الرشائية. 

@ b–mäa@äaã‡néa@|uãÌ@á‡´@ãËƒfl
�bÓæb«@¡–‰€a@äb»éc
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بغداد / الزوراء:
أسـباب  اقتصاديـان  خبـريان  حـدد 
ارتفاع أسعار املواد الغذائية يف العراق، 
فيما أكدا ان ازمة الطحني لن تسـتمر 

وستمر بسالم.
نبيـل  االقتصـادي،  الخبـري  وقـال 
املرسومي، يف ترصي صحفي: ”ارتفاع 
أسـعار النفـط التي يشـهدها العراق 
انعكاس الرتفاعها عامليـا بعد تراجع 
اإلجـراءات املشـددة بسـبب جائحـة 

كورونا“.
ولفـت اىل ان ”موجـة الجفاف أدت اىل 
حصـول تراجـع كبـري يف انتـاج املواد 
الغذائيـة، وهـذا ينعكس عـىل العراق 
الن معظم املواد الغذائية للعراق تكون 
مسـتوردة من الخارج وهذا اثر سلبياً 

عليه“.
وبني املرسومي ان ”منظمة فاو للغذاء 
مرشفة عىل أسـعار الغـذاء العاملية إال 
ان االرتفاع له مسـببات، وان تداعيات 
سـعر رصف الدينـار العراقي كان لها 

تأثري كبري عىل األسعار“.
وأكد انـه ”من الواجب عـىل الحكومة 
بـأن تأخـذ دورهـا الحقيقـي يف هذا 

الشـأن من ناحية املراقبة واملحاسـبة 
لكل من يستغل املوقف“.

يشـار اىل ان األسـواق املحلية يف البالد 
تشـهد غالًء وارتفاعاً يف أسـعار املواد 

الغذائية واالستهالكية عىل العموم.
من جهتـه، اكـد الخبـري االقتصادي، 
حـازم هـادي، ان ازمـة الطحـني لن 

تستمر وستمر بسالم.
وقال للوكالة الوطنية العراقية لالنباء 
الطحـني  سـعر  ارتفـاع  ان  (نينـا): 
املسـتورد يف االسـواق املحليـة يعتمد 
او  والطلـب  العـرض  عـىل  اساسـا 

املضاربة التجارية داخل االسواق.

واضـاف هادي: انه ولغـرض الخروج 
من هـذه االزمـة فـأن وزارة التجارة 
اوضحت ان لديها خزينا من هذه املادة 
لعدة اشـهر باإلضافـة اىل انها عمدت 
اىل اسـترياد 500 الـف طن مـن مادة 

الحنطة لتغطية الحاجة املحلية .
واشـار اىل: ان هذه الحالة لن تسـتمر 
طويـال وسـتمر بسـالم عنـد اكتفاء 
السـوق املحلية من هـذه املادة وعودة 
الطحني لسعره املعتاد. وكانت االسواق 
املحليـة شـهدت خالل االيـام املاضية 
ارتفـاع سـعر الطحني الـذي وصل اىل 

أربعني الف دينار للكيس الواحد.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت إدارة معلومـات الطاقـة األمريكيـة، امـس األحد، 
انخفاضاً ملحوظـاً يف صادرات العـراق النفطية إىل أمريكا 
لتصـل إىل 51 الف برميل يوميا كمتوسـط خالل األسـبوع 
املـايض. وقالت اإلدارة يف تقرير لها اطلعت عليه ”الزوراء“: 
إن ”متوسـط االستريادات االمريكية من النفط الخام خالل 
االسـبوع املايض من تسـع دول بلغت 5.103 ماليني برميل 
يوميا منخفضة بمقدار 216 الف برميل باليوم عن االسبوع 

الذي سبقة والذي بلغ 5.319 ماليني برميل يوميا“.
واضافـت ان ”امريكا اسـتوردت النفط الخـام من العراق 
بمعـدل 51 ألـف برميـل يوميـا خـالل األسـبوع املـايض، 
منخفضة عن األسـبوع الذي سـبقه والذي بلغت متوسط 

الصادرات فيها 187 الف برميل يوميا.
واشـارت اىل ان ”اكثـر اإليـرادات النفطيـة ألمريـكا خالل 
األسـبوع املايض جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.550 ماليني 
برميل يوميا، تليها السعودية التي بلغت كمية االستريادات 
منهـا بمعـدل 598 ألف برميـل يوميا، تلتها املكسـيك التي 
بلغت االسـتريادات منها بمعدل 365 الـف برميل يوميا، ثم 

الربازيل وبكمية بلغت بمعدل 142ألف برميل يوميا“.
ووفقا لإلدارة فإن ”كمية االستريادات االٔمريكية من النفط 
الخـام مـن كولومبيا بلغت معـدل 121 ألـف برميل يوميا، 
تليها االكـوادور التي بلغت االسـتريادات منها بمعدل 117 
الف برميل يوميا، ثم جاءت روسـيا التي بلغت االستريادات 
منهـا بمعدل 95 الف برميل يوميـا، ثم جاءت نيجرييا التي 

بلغت االستريادات منها بمعدل 64 الف برميل يوميا“.

@äb»éc@ b–mäa@lbjéc@ÊaÜá±@ÊbÌÜbón”a@Êbón¨
@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏæa

bÿÌãflc@∂g@ÚÓ�–‰€a@÷aã»€a@paäÜbñ@¿@√Ïz‹fl@…uaãm:بغداد/ الزوراء
أكـدت وزارة التخطيط، امس األحد، عدم تأثـر رواتب املوظفني والحماية 
االجتماعيـة والنفقـات األخرى بتأخري إقرار قانـون املوازنة العامة للعام 

.2022
وقـال الوكيل الفنـي لوزارة التخطيـط، ماهر حماد جوهـان، يف ترصيح 
صحفي: إن ”تأخري املوازنة العامة لسنة 2022 يعود ألسباب كثرية تتعلق 
بحجـم التفاصيل التـي كانت بها، إضافة اىل عدم انعقـاد الربملان الجديد؛ 

األمر الذي يمنع تقديمها وقرارها يف مجلس الوزراء“.
وأضـاف أن ”هنـاك لجنـة مصغـرة اسـرتاتيجية خاصة بإعـداد املوازنة 
تراجع املسـارات األساسـية للموازنة، وتجهزها للحكومـة املقبلة إلقرار 
أوَّيل للحكومـة الحاليـة، وتوضح مسـارات االنفاق من إيـرادات ونفقات 

وااللتزامات“.
وأشـار اىل أن“ قانـون اإلدارة املالية بتعديالته األخـرية منح مرونة كبرية 
بأن تميض الحياة عىل مستوى املوازنة التشغيلية، أو االستثمارية باألمور 

األساسية املوجودة بدون إرباك إالَّ يف فقرات محددة“.
ولفـت اىل عدم وجود ”مخاوف بعدم إقـرار موازنة 2022 ”، الفتاً، اىل أن“ 

التقييد بعدم إقرار املوازنة سيكون محدوداً عىل فقرات محدودة“.
وبني أن“ الوضع سـيبقى مستمراً عىل مستوى نفقات الرواتب والحماية 

االجتماعية والصحة واملشاريع القائمة بذات املسار“.

@ÚÌb‡®aÎ@µ–√Ïæa@Â˜‡�m@¡Ó�Én€a
2022@Ú„åaÏfl@Êdìi@ÚÓ«b‡nu¸a

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة، امس االحد، 

لتسجل 180 مليون دوالر.
وذكـر مصـدر أن البنك املركزي شـهد خالل مـزاده لبيـع ورشاء العمالت 
االجنبيـة اسـتقراراً يف مبيعاتـه لتصـل اىل 180 مليونـاً و972 ألفاً و316 

دوالراً، غطاها البنك بسعر رصف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
وذهبت املشـرتيات البالغة 136 مليونـًا و322 ألفـاً و316 دوالراً، لتعزيز 
األرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات، فيما ذهب املبلغ املتبقي 

البالغ 44 مليوناً و650 ألف دوالر بشكل نقدي.
وأشـار املصـدر إىل أن 32 مرصفـًا قام بتلبيـة طلبات تعزيـز االرصدة يف 
الخارج، و21 مرصفاً لتلبية الطلبات النقدية، الفتاً إىل مشاركة 18 رشكة 

رصافة.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت أسـعار الذهـب ”االجنبي والعراقـي“ يف األسـواق املحلية، امس 

االحد.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغـداد سـجلت للمثقـال الواحد عيـار 21 مـن الذهب الخليجـي والرتكي 
واألوربي سـعر بيع 384 الف دينار، وسـعر الـرشاء 380 الفاً، فيما كانت 

اسعار البيع ليوم الخميس املايض 382 الف دينار للمثقال الواحد.
واشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

ارتفاعا ايضا عند 354 الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 350 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 385 الف دينار و390 ألفاً، فيما تراوح سعر 
البيـع مثقـال الذهب العراقي بـني 355 الفاً و360 الف دينار.. ويسـاوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابل الدينـار العراقي، امس 

االحد، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سجلت صباح 

امس 148200 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.
وأشـار املصـدر إىل أن اسـعار البيع والرشاء اسـتقرت يف محـال الصريفة 
باالٔسـواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيـع 148750 دينارا عراقيا 
لكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء 147750 دينارا عراقيا 
لكل 100 دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شهدت 
اسـعار الـدوالر انخفاضـا ايضا، حيـث بلغ سـعر البيـع 184600 دينار 
لـكل 100 دوالر امريكـي، والرشاء بواقع 148200 دينـار لكل 100 دوالر 

امريكي.

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

بنسبة (0.32 %).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليـوم امس كما 
ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (589.414.690) سهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (418.183.288) دينارا. 
واغلـق مـؤرش االسـعار ISX 60  يف جلسـة امس عـىل (579.46) نقطة 
منخفضـا بنسـبة (%0.32) عـن اغالقـه يف الجلسـة السـابقة البالـغ 
(581.32) نقطـة. وتم تداول اسـهم (33) رشكة من اصل (105) رشكة 
مدرجة يف السـوق، واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق 
املاليـة لعـدم التزامهـا بتعليمات االفصـاح املايل (22) رشكـة. وبلغ عدد 
االسـهم املباعـة من املسـتثمرين غري العراقيـني يف السـوق (19) مليون 
سـهم بقيمة بلغت (22) مليون دينار من خـالل تنفيذ (15) صفقة عىل 
اسـهم رشكتني. يذكر ان سـوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة 
التداول االلكرتوني وااليداع املركزي منذ عام 2009، ويسعى إلطالق نظام 
التداول عرب االنرتنيت للمستثمرين، وينظم خمس جلسات تداول اسبوعيا 
من االحـد اىل الخميس، ومدرج فيه 105 رشكات مسـاهمة عراقية تمثل 
قطاعات املصارف واالتصاالت والصناعة والزراعة والتـأمني واالسـتثمار 

املايل والسياحة والفنادق.

ÚÓ‹0a@÷aÏé˛a@¿@kÁâ€a@äb»éc@ b–mäa

ÊbnéÜã◊Î@ÜaáÃi@¿@b»uaãm@›vèÌ@ä¸Îá€a

@180@ÏÆ@…ÓjÌ@Ú‹‡»€a@Üaçfl
ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl

bõ–É‰fl@’‹ÃÌ@ÚÓ€bæa@÷aäÎˇ€@÷aã»€a@÷Ïé
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@kÉn‰fl@…‰fl@¿@’Ó‘zn€bi@k€b�„@ZçÌç«
ãófl@fiÏÇÜ@Âfl@pbuaäá€a

بغداد/ حسني عمار 
طالـب االتحـاد العراقي املركزي للدراجات نظريه املرصي بإجراء تحقيق بشـأن منع الوفد العراقي من 
دخـول األرايض املرصية للمشـاركة يف بطولة العـرب باللعبة واجتماع االتحاد العربي الذي سـيقام عىل 
هامـش البطولـة. وقال رئيس االتحاد العراقـي للعبة محمود عزيز: ان « اتحـاد اللعبة كان عىل تواصل 
مستمر مع وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة االوملبية بشأن موقف الجانب املرصي وعدم حصول 

الوفد العراقي عىل سمات الدخول للمشاركة يف مهرجان البطوالت العربية بالدراجات يف مرص». 
وتابع عزيز إن» االتحاد طالب االمني العام لالتحاد العربي، اسـماعيل الحوسني، رئيس االتحاد املرصي 

وجيه عزام، بإجراء تحقيق يف هذا املوضوع عىل ان يتم اطالعنا عىل تفاصيل التحقيق «.

ãºcÎ@ã–ñc

bÓée@lãÀ@›j”@ÚÓjÌã§@pbÌäbjfl@∂g@Úub¢@µ˜íb‰€a@kÉn‰fl@Zfib‡◊
بغداد/ عيل البهاديل

دخـل منتخبـا الناشـئني والشـباب بالجـودو معسـكراً تدريبياً يف 
العاصمة بغداد تحضرياً للمشـاركة يف بطولة اسيا املزمع اقامتها يف 

العاصمة اللبنانية بريوت يف الرابع من كانون األول املقبل . 
واكـد نائب رئيس االتحـاد العراقي بالجودو الدكتـور عدي الربيعي 
ان ”املعسـكر يضـم العبـي منتخبي الشـباب والناشـئني الذين تم 
اختيارهم من قبل الكوادر التدريبية يف ضوء بطولة منتخبات العراق 

التي اختتمت يف بغداد“
وبـني ان ”املعسـكر الداخـيل سيسـتمر 14 يومـاً وبواقـع وحدتني 
تدريبيتـني صباحية ومسـائية الختيار الالعبني الذي سيشـاركون 
يف البطولـة التـي سـتكون مـن ٧ اوزان لفئـة الشـباب و٨ اوزان 

للناشئني.
واشـار الربيعـي اىل ”ان االتحاد العراقي للجـودو يطمح اىل تحقيق 
نتيجة ايجابية من خالل هذه املشـاركة ال سـيما ان اخر مشـاركة 
للعراق يف بطولة اسـيا لفئتي الناشـئني والشـباب كانت يف البطولة 

التي اقيمت يف بريوت ٢٠١٢“.

@µ˜íb‰€a@ÎÜÏß@Ô‹ÇaÜ@=Ìäám@ãÿè»fl
@bÓée@Ú€Ï�j€@a7õ•@lbjì€aÎ

بغداد/ حسني عمار 
القـدم  بكـرة  الناشـئني  منتخـب  أنهـى 
معسـكره التدريبي الـذي احتضنته مدينة 
العني اإلماراتية، للمدة من السادس ولغاية 
الثالث عرش من الشـهر الحايل، اسـتعداداً 
للمشـاركة يف بطولـة اتحـاد غـرب آسـيا 
الثامنة ملنتخبات الناشئني والتي ستقام يف 

السعودية.
وقال مدرب منتخب الناشئني حسن كمال 
إن“ معسـكر اإلمـارات كان ناجحـاً بـكل 
تفاصيلـه مـن تدريـب وانضبـاط وراحة 
نفسية وفائدة فنية باالضافة اىل االحتكاك 
الـذي يتحقق ألول مرة مـع منتخب عربي 
اللعـب يف ملعـب رسـمي ادخـل  وكذلـك 

الالعبني يف اجواء املنافسة ”.
واضاف كمال أن“ املعسـكر تضمن اقامة 
مباراتـني مع منتخـب اإلمارات، اسـفرت 
األوىل عـن فـوز فريقنـا بنتيجـة هدفـني 
مقابـل هدف واحـد، بينما انتهـت الثانية 
بفـوز اإلمـارات بالنتيجة ذاتهـا بعد طرد 
العب منتخبنا بالشوط الثاني“، مبيناً أن“ 
املنتخب أصبحت لديه صورة واضحة ألدق 
التفاصيل التي كان بحاجة لها، واآلن نحن 
بحاجـة اىل مباريـات أخرى عىل مسـتوى 
عـال للتأقلم أكثـر وزيادة الفائـدة الفنية 

والبدنية“.
وأعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الجدول 

الرسمي ملباريات بطولة الناشئني الثامنة، 
التي تستضيفها السعودية يف الفرتة بني 5 

و13 كانون األول املقبل.
وشـارك يف البطولة 9 منتخبات وزعت بني 
3 مجموعـات؛ ضمـت األوىل: ”السـعودية 
”سـوريا  والثانيـة:  ولبنـان“،  والعـراق 
وفلسطني واإلمارات“، والثالثة: ”البحرين 

واليمن واألردن“.
وتنطلق البطولة يوم 5 من الشهر املقبل 
بني األردن والبحرين عند الساعة الثالثة 
عـرصا بتوقيـت السـعودية عـىل ملعب 
نادي النهضة بالدمام، الذي يسـتضيف 
كذلـك مبـاراة لبنـان والسـعودية عنـد 
الساعة 6.45 مسـاًء، فيما يشهد ملعب 
نـادي الخليـج بمنطقة سـيهات مباراة 
اإلمارات وسـوريا عند الساعة الخامسة 

مساًء.
ويشـهد يوم 7 من الشـهر ذاته 3 لقاءات، 
حيـث يسـتضيف ملعـب نـادي النهضـة 
مباراتي فلسطني مع اإلمارات، واليمن ضد 
األردن عند الثالثة و6.45 مساًء عىل التوايل، 
وتقـام عىل ملعب نادي الخليج مباراة عند 

الخامسة مساًء بني العراق ولبنان.
ويف يوم 9 من الشهر ذاته، يلتقي البحرين 
واليمـن عنـد الثالثـة عرصا، والسـعودية 
والعـراق عنـد السـاعة 6.45 مسـاًء عىل 
ملعـب النهضـة، فيمـا يتواجـه منتخبـا 

سـوريا وفلسـطني عىل ملعب الخليج عند 
الخامسة مساًء.

أما يوم 11 من الشـهر ذاته، فيشهد إقامة 
مباراتـي الـدور قبـل النهائي عىل اسـتاد 
األمري محمد بن فهـد بالدمام، عند الثالثة 

عرصا والساعة 6.45 مساء. 

ويعود اسـتاد األمري محمد بن فهد يوم 13 
من الشهر املقبل الحتضان املباراة النهائية 

عند الساعة 6.45 مساًء.
ويقام دور املجموعات بنظام الدوري 
من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل بطل 
كل مجموعـة وأفضـل منتخب يحتل 

املركـز الثاني إىل نصف النهائي، ومن 
ثم ينتقل الفائزان إىل املباراة الختامية.

يشـار إىل أن املنتخب السعودي يحمل لقب 
النسـخة السـابعة التي كانت أقيمت عام 
2019 يف األردن، فيمـا حل املنتخب األردني 

ثانيا، وجاء املنتخب السوري ثالثا.

b»j»i@á»Ì@%@bÌäÏ◊@kÉn‰flÎ@ ç‰fl@Úèœb‰æa@ëÏ”@¿@fiaå@bfl@ZÊÏón¨
ÚÌäb‘€a@pbÓ–ón€a@¿@áÃ€a@ÚËuaÏfl@›j”

بغداد/ امري رسول
ترتقـب الجماهـري الرياضيـة العراقيـة 
مواجهة الغد التي سـتجمع بني منتخب 
الشمشـون  والضيـف  الرافديـن  اسـود 
الكـوري يف تمام السـاعة السادسـة من 
مسـاء يـوم غـد الثالثـاء يف العاصمـة 
منافسـات  ضمـن  الدوحـة  القطريـة 
االسـيوية  للتصفيـات  االوىل  املجموعـة 
املؤهلـة لنهائيـات كأس العالـم يف قطر 
العـام املقبل، وتعد مبـاراة الغد الفرصة 
االخـرية ملنتخبنـا الوطنـي فيما لـو اراد 
البقاء يف املنافسـة عىل البطاقات املؤهلة 
للمونديـال املقبـل.. بدورهـا (الـزوراء) 
اسـتطلعت عددا من اراء اصحاب الشأن 

فيما يخص مواجهة الغد.
محطتنـا االوىل كانـت مع نجـم املنتخب 
الوطني السـابق خليل عالوي الذي قال: 
ان مستوى منتخبنا الوطني يف التصفيات 
غري ثابت وذلك لسبب ان املدرب ال يعرف 
الالعبـني ألنـه مـدرب جديـد  امكانيـة 
والفـرتة القصرية التي تسـلم بها املهمة 
وعدم ثبات عىل التشكيل وتغري التشكيل 

يف كل مباراة .
واضاف: اتمنى ظهـور املنتخب الوطني 
بمسـتوى جيد يف لقاء الغد امام املنتخب 
الكـوري الجنوبـي وبشـكل افضـل من 
املباراة السـابقة، وعىل الفريـق االلتزام 
بخطوطـه الثالثة وعدم تـرك فراغات يف 
امللعـب الن الفريـق الكـوري فريق جيد 
ويمتلـك العبني عىل مسـتوى عال، وآمل 
ان كون لدى العبينا رغبة الفوز ولكسب 
نقـاط املبـاراة. موضحا يف الوقـت ذاته: 
اتمنـى ان يتأهـل منتخبنـا الوطنـي اىل 
مونديال قطر عرب بوابة امللحق فمستوى 
وليسـت  متقاربـة  العربيـة  املنتخبـات 
بمسـتوى عـال عـدا املنتخـب اللبنانـي 
فمسـتواه متقـدم ألنـه يلعـب بروحية 

قتالية.
ومن جهتـه، قال مـدرب فريـق الزوراء 
عصـام حمـد: ان اداء منتخبنـا الوطني 
تحـت قيـادة ادفـوكات يف التصفيات لم 
يلب الطموحات ولم يقدم مسـتوى يليق 

باملنتخب والالعبني انفسهم.
 واكـد: ان الفريق الكوري الجنوبي يلعب 
بأقـل جهد ولديهم العبون عىل مسـتوى 
عال يف الدوريـات االوروبية، وباعتقادي 

الفريق الكوري ضمـن التأهل للمونديال 
ويف هذه املباراة تهمنا فيها النتيجة فقط 
بعيدا عن االداء ودول رشق اسيا كاليابان 
وكوريا الجنوبية تفكر باالداء يف نهائيات 
كأس العالـم اما خالل مرحلة التصفيات 
فالتأهل محسـوم وهذه الدول فارقتنا يف 

التخطيط .
واضـاف: ان هنالـك مفاجـآت يف كـرة 
القـدم ولكن اعتقـد ان منتخبنا الوطني 
من الصعـب ان يفاجـئ الفريق الكوري 
الجنوبي ففي املباراة السـابقة استطاع 
منتخبنـا ان ينتظـم دفاعيـا واعتقد ان 
الهولندي ادفوكات سيسلك نفس السلوك 
يف هـذه املبـاراة النـه ال يمتلـك الحلـول 

الهجومية.
ومـن جانبـه، ذكر املـدرب عـادل نعمة: 

ان اداء منتخبنـا الوطنـي يف التصفيـات 
املؤهلـة ملونديال قطر لـم يرتق للطموح 
والسـبب الرئيـيس هـو عدم االسـتقرار 
سـواء كان بالجهـاز الفنـي او الالعبني 
ودخل الهولندي ادفوكات التصفيات وهو 
يف عمليـة استكشـاف ملسـتوى الالعبني 
وكذلك االسـلوب وطريقة اللعب والتغري 
يف التشـكيل من مباراة ملباراة اخرى هي 

كارثة يف كرة القدم.
الجنوبـي   الكـوري  املنتخـب  ان  وقـال: 
بعيـد كل البعـد عـن ذات املنتخـب الذي 
يعرفـه الجميع قبل سـنوات عدة وفيما 
لو اسـتطاع ادفوكات ان يوظف الالعبني 
بطريقة جيدة ووجـود رغبة لدى العبني 
منتخبنـا فمـن املمكن ان نحقـق نتيجة 
ايجابيـة امـام الفريـق الكـوري ورغـم 

صعوبة املوقف إال ان األمل موجود لخطف 
بطاقـة امللحق وعـىل الشـارع الريايض 
والجمهور تخفيف الضغط عىل الالعبني. 
مشريا اىل: ان مستوى املنتخبات العربية 
يف املجموعـة غـري جيـد وكان باالمكان 
الفـوز عـىل الفريق االماراتي والسـوري 
ورغم كل هـذا ارى ان املنتخـب العراقي 
قـادر عىل خطف بطاقة امللحق لو تعامل 

بشكل جيد مع املباراة املتبقية.
محطتنـا االخـرية كانـت مـع االعالمي 
الريايض، حسـام حسـن، الـذي اكد: انه 
عندمـا تسـلم أدفـوكات مهمـة تدريب 
املنتخب الوطني لكرة القدم كان بحاجة 
لفرتة مناسبة حتى يتعرف عىل مستويات 
الالعبـني ووضـع املنتخـب بشـكل عام، 
لكنه وجد نفسه يف غمار تصفيات مهمة 

مؤهلـة لنهائيات كأس العالـم ولم يكن 
أمامه إالّ خيارات محددة لذا بدأ يجرب يف 
كل مباراة عدداً من الالعبني، وهذا ما أثر 
بشكل واضح عىل استقرار املنتخب وأدى 

اىل تذبذب األداء والنتائج.
واوضح: ان منتخب كوريـا الجنوبية لم 
يظهر لحد اآلن بمسـتواه املعهود، وبعيداً 
عـن النتائج ويف ظـل املعطيـات الحالية 
أتوقع أن يخرج منتخبنا الوطني بنتيجة 
ايجابية بعد تصاعد الخط البياني ألدائه. 
مبينـا: انـه عندمـا يوجد أيمن حسـني 
بجانـب عـيل الحمـادي سيشـكالن قوة 
هجومية ضاربة برشط أن يزج أدفوكات 
بأمري العماري ومحمد قاسم يف التشكيلة 
األساسية وتتم معالجة األخطاء الدفاعية 

التي حدثت يف املباريات السابقة.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
الزميـل االعالمي زياد الخفاجـي، مذيع النرشة 
الرياضية يف القناة االخبارية العراقية، ثمن كل 
من حرض مراسم عزاء والده او اتصل او ارسل 
برقيـات التعـازي، ويلتمس العـذر لكل من لم 
تسـعفه الظروف لتقديم التعازي بهذا املصاب، 
سائال العيل القدير ان يحفظ الجميع ويجنبهم مع 

عوائلهم الكريمة كل رش ومكروه.
 ***************

العدد الرابع والخمسـون مـن صحيفة الريايض 
التـي تصـدر عـن االتحـاد العراقـي للصحافـة 
االحـد، وتضمـن  امـس  النـور  رأى  الرياضيـة 
العديد من املقـاالت واالخبار واملواضيع الخاصة 
برياضـة كرة القدم وبقيـة األلعاب األخرى التي 
زينـت بأقالم صحفية مرموقة، خالص االمنيات 
ألرسة الصحيفـة الرائعـة بمواصلـة النجـاح يف 

قادم األيام. 
 ***************

مدير املكتب االعالمـي يف نادي الرشطة الريايض 
الزميل العزيز حسني الخرسـاني، احتفل بعيد 
ميالده قبل ايام قليلة ، خالص االمنيات للخلوق 
الخرسـاني بالعمر املديد ومواصلـة النجاح يف 

حياته ومشواره املهني.
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الدوحة/ محمد عماد زبري 

كثَف املنتخُب الوطنـّي، عرص امس 
حمـد  ملعـِب  يف  تدريباتـه  األحـد، 
الكبـري الخـاص بالنـادي العربي يف 
الدوحـة اسـتعداداً ملواجهـِة كوريا 
الجنوبية يوم غد الثالثاء ضمن إطاِر 
التصفيـات املؤهلـة ملونديـال قطر 

.2022
شـدُة تدريبات االمس كانـت عاليًة، 
حيـث ابتـدأت بمحطـاٍت متفرقـٍة 
أرشَف عليها مـدرُب اللياقة البدنية، 
فالديمـري كرونيتـش، والتي تنوعت 
ما بني القوِة واملرونِة، وتناوَب جميع 
العبي املنتخـب الوطني يف االنخراِط 

فيها .

بعدهـا تضمنـت الحصـُة التدريبّية 
الرتكيَز عـىل الجوانب التكتيكّية من 
خـالل تقسـيِم الالعبـني عـىل ثالِث 
مجموعاٍت، واللعب بمساحٍة محددٍة 
من قبل الجهاِز الفني، تالها تقسيم 
الالعبني عىل مجموعتني، (11) العباً 
لكل مجموعٍة شـارَك فيهـا الجميُع 
باسـتثناء (بشـار رسـن وعيل فائز 
وشـريكو كريم) الذين تدربوا بشكٍل 
منفصٍل عىل أمـِل جاهزيتهم ملباراِة 
كوريا الجنوبية، بينما تناوَب كٌل من 
أمري العماري وحسـن عبد الكريم يف 

االشرتاِك مع زمالئهم. 
 وركَز مـدرُب املنتخب الوطنّي، ديك 
ادفـوكات، يف التدريباِت عىل رضورِة 

اللعب الرسيـع ونقِل الكرة اىل األمام 
مع أسلوِب لعٍب تنوَع ما بني الضغِط 

واإلسناد واستغالِل الفراغ .
 وعّرب العُب املنتخـب الوطنّي، مهند 
جعاز، الـذي خاَض لقاَء سـوريا يف 
أول ظهـوٍر دويل لـه، عـن سـعادته 
الوطنـي، وانـه  القميـص  بارتـداِء 

يشعُر بالفخر  .
وأضـاَف: ان تدريب االمس كان عايل 
الشدة، وتخلله الرتكيز يف العديِد من 
الجوانب التكتيكّيـة املوكلة من قبل 
الجهـاِز الفنـي، واننـا عازمون عىل 

تقديم أداٍء مميٍز. 
كوريـا  مواجهـَة  جعـاز  ووصـَف 
الجنوبيـة بالصعبـِة، حيـث هنـاك 

املحرتفـني  الالعبـني  مـن  العديـد 
والناشطني يف أوروبا يف دوريات ذات 

مستويات عالية الجودة. 
أما مـدرُب الحراس، أحمد جاسـم، 
فقـد أكـَد عـىل جاهزّيـِة الحـراس 
الثالثـة (فهـد طالب، وأحمد باسـل 
وعـيل ياسـني)، مشـرياً اىل عزيمـِة 
الالعبني الواضحة يف التدريبات، وان 
األداء كان أفضـل وأرسع يف املبـاراِة 
األخرية قياساً لردود أفعاِل املختصني 
والجمهـور، حيث تهيـأت يف مباراِة 
أن  أكثـر، ونتمنـى  سـوريا فـرٌص 
تكون مباراُة كوريـا رغم صعوبتها 
انطالقًة للمنافسِة بقوٍة، وأملنا كبرٌي 

بالالعبني بتحقيق نتيجٍة ايجابية .

بغداد/ الزوراء
افتتح منتخب العراق بالبليارد والسـنوكر مشاركته يف منافسات بطولة غرب اسيا التي 
انطلقت يوم امس السـبت يف امارة دبي بدولة االمارات العربية املتحدة، بحصد الوسـام 
الذهبي يف فعالية السـنوكر سـت كرات  عن طريق الالعب عـيل جليل.وقال رئيس اتحاد 
اللعبـة شـمس الدين عبد العال ان الالعب عيل جليل تمكن مـن  اقصاء زميله يف املنتخب 
الوطني عيل حسني يف طريقه لحصد املعدن النفيس وبعدها تفوق عىل منافسه االماراتي 
خالد الكمايل ويف اللقاء النهائي حسـم العبنا الوسـام الذهبي عقب تفوقه عىل منافسـه 
القطـري عـيل العبيـديل، ليفتتح بذلك رصيد العراق من االوسـمة امللونـة يف بطولة غرب 
اسـيا التي يشارك فيها اثني عرش منتخبا عىل رأسهم املنتخب االيراني املصنف االول عىل 
مسـتوى القارة االسيوية.تجدر االشـارة اىل ان منتخب العراق بالبليارد والسنوكر حصد 
تسعة اوسـمة ملونة يف البطولة العربية التي اختتمت فعالياتها االسبوع املايض يف دولة 

االمارات العربية، بواقع ثالثة اوسمة ذهبية ووسامني فضيني واربعة اوسمة نحاسية.

بغداد/ محمد الجزائري
تفتتـح يف السـاعة العـارشة مـن صبـاح 
اليـوم االثنـني ورشـة العمـل التعريفيـة 
للعبـة الركبـي التي تقيمها لجنـة الركبي 
العراقـي بالتعاون مع كلية الرتبية البدنية 
وعلوم الرياضـة / جامعة الكوفة يف قاعة 
املؤتمـرات الخاصة بالكلية ، وسـيحارض 
فيها امني رس اللجنة محمد حنون واملدرب 
حسـني عمار .وقـال رئيـس اللجنة فريق 
هـزاع  ان الورشـة سـتكون عامـة لطلبة 
جامعة الكوفـة والرياضيني املحبني للعبة 

يف محافظـة النجـف ، مبينـا ان الورشـة 
ستكون من جزئني نظري و عميل من اجل 
كسب الفائدة القصوى للمشاركة.واضاف 
: ان هذه الورشـة بادرة النطـالق التعاون 
املشـرتك بني لجنـة الركبي وكليـة الرتبية 
البدنية وعلوم الرياضـة يف جامعة الكوفة 
من اجل تاسـيس قاعدة للعبة يف محافظة 
النجف التي تزخر باملواهب .واشـار اىل ان 
االيام القادمة ستشهد عدة ورش للتعريف 
بلعبـة الركبـي يف جميع جامعـات العراق 

املتواجد يف محافظاتنا العزيزة .
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علق جاريث بيل، نجم ريال مدريد ومنتخب ويلز، عىل 
املباريات عقب فرتة غياب طويلة  عودته للمشاركة يف 

بسبب اإلصابة.
وشارك بيل صاحب الـ32 عاًما مع ويلز ملدة 45 دقيقة 
كأس  إىل  املؤهلة  أوروبا  تصفيات  يف  بيالروسيا  ضد 

العالم 2022.
ماركا  صحيفة  أبرزتها  ترصيحات  يف  بيل،  وقال 
اإلسبانية: ”شعرت أنني يف حالة جيدة. أحتاج إىل تحسني 

إيقاع املباريات، وهذا األمر ليس سهالً“.
وأننا  كافًيا  كان  دقيقة   45 ملدة  اللعب  أن  ”شعرنا  وأضاف: 
تحت السيطرة. كان األمر كما خططنا تماًما. كنت سألعب 
لـ15  باملشاركة  للمخاطرة  داعي  وال  دقيقة،   45

دقيقة أخرى“.
”لقد  مدريد:  ريال  نجم  وواصل 

غبت عن املشاركة يف املباريات ملدة شهرين. كانت الخطة هي 
الخروج بعد 45 دقيقة واالستعداد للعب يوم غد الثالثاء“.

الحصول  يف  أرغب  كنت  ما  بقدر  إصابة  أي  لدي  ”ليس  وأتم: 
عىل تصفيق حار. كان األمر غريًبا لكن أنا سعيد بالعودة. لقد 
كانت رحلة العودة من اإلصابة صعبة، إال أن األمر كان يستحق 

ذلك“.
وانفردت ويلز باملركز الثاني يف املجموعة الخامسة يف تصفيات 
1-5، عىل ضيفتها  الكبري  القدم بعد فوزها  العالم لكرة  كأس 
منتخب  مع  بيل  لجاريث   100 رقم  املباراة  يف  البيضاء  روسيا 

بالده.
مارس/  يف  التصفيات  ملحق  يف  مكانها  ضمنت  ويلز  وكانت 
آذار املقبل، بفضل نتائجها دوري األمم األوروبية، لكن احتالل 
املركز الثاني يف املجموعة سيمنحها فرصة أفضل فيما يتعلق 

بالقرعة.

توج األمريكي طومي باول املصنف ٥٢ عاملياً باللقب األول يف 
شابوفالوف  دينيس  الكندي  عىل  بفوزه  االحرتافية  مسريته 
لدورة  النهائية  املباراة  يف  و٦-٤  و٢-٦   ٦-٤ اللقب  حامل 

ستوكهولم الدولية يف كرة املرضب.
عقبة  من  للتخلص  دقيقة  و١٢  ساعتني  إىل  باول  واحتاج 
االحرتافية  مسريته  يف  نهائية  مباراة  أول  يف  شابوفالوف 
أيضاً متوجاً مشواره الرائع يف الدورة السويدية بعدما أطاح 
بمواطنه تايلور فريتز يف ثمن النهائي والربيطاني أندي موراي 

يف ربع النهائي.
يف املقابل، فشل شابوفالوف يف إحراز اللقب الثاني يف مسريته 

االحرتافية والثاني يف ستوكهولم بالذات بعد عام ٢٠١٩.
نهائي  خسارته  بعد  لشابوفالوف  الرابع  اليوم  نهائي  وكان 

دورتي باريس للماسرتز ٢٠١٩ وجنيف ٢٠٢١.

جديدة  رضبة  ميالن،  إلنرت  الفني  املدير  إنزاجي  سيموني  تلقى 
موجعة بعد إصابة العب جديد من صفوف الفريق خالل مشاركته 

مع منتخب بالده.
وتعرض ستيفان دي فري، مدافع إنرت، لإلصابة خالل مشاركته 
مع منتخب هولندا يف مباراته أمام الجبل األسود، بتصفيات قارة 

أوروبا املؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.
من  عانى  فري  دي  أن  اإليطايل،  مريكاتو»  «توتو  موقع  وذكر 
التي  بالده،  منتخب  مباراة  من   ٩٠ الدقيقة  يف  عضلية  مشكلة 

انتهت بالتعادل اإليجابي .(٢-٢) 
وأضاف أنه سيتم تقييم حالة الالعب يف الساعات القليلة املقبلة، 

ملعرفة طبيعة اإلصابة ومدة غياب الالعب املحتملة عن املالعب.
وقال لوي فان خال، املدير الفني ملنتخب هولندا بعد املباراة: «أعتقد 

أنه من غري الوارد أن يلحق دي فري بمباراة يوم غد الثالثاء».
غدا  النرويج  أمام  قوية  ملواجهة  تستعد  هولندا  أن  بالذكر  جدير 

الثالثاء، يف الجولة األخرية من مرحلة التصفيات.
ملباراة  الدويل  التوقف  فرتة  نهاية  عقب  ميالن  إنرت  يستعد  كما 
صعبة أمام املتصدر نابويل، يف قمة مباريات الجولة ١٣ من عمر 

مسابقة الدوري اإليطايل.

لحقت فرنسا بركب املتأهلني إىل نهائيات 
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ بفوزها 
نظيفة  بثمانية  كازاخستان  عىل  الباهر 
املرحلة  يف  برانس»  «بارك دي  عىل ملعب 
الرابعة  املجموعة  مباريات  من  التاسعة 

ضمن التصفيات األوروبية املونديالية.
جريمان  سان  باريس  نجم  وفرض 
نفسه  مبابي  كيليان  الفرنيس  واملنتخب 
نجما للمبارة بتسجيله رباعية يف الدقائق 
عىل  تناوب  حني  يف  و٨٧)  و٣٢  و١٢   ٦)
كريم  من  كل  األهداف  بقية  تسجيل 
 (٧٥) رابيو  وأدريان  و٥٩)   ٥٥) بنزيمة 

وأنطوان غريزمان (٨٤ من ركلة جزاء).
 ١٥ إىل  رصيده  «الديوك»  منتخب  ورفع 
نقطة يف صدارة املجموعة الرابعة بفارق 
فنلندا  مالحقيه  أقرب  عن  نقاط  أربع 
عىل  ثميناً  فوزاً  حققت  والتي  الثانية 

مضيفتها البوسنة والهرسك ٣-١.
يف  مشاركتها  بالتايل  فرنسا  وضمنت 
النهائيات العاملية للمرة السادسة عرشة 
يف تاريخها والدفاع عن لقبها الذي توّجت 
تغلبت  عندما  روسيا  يف   ٢٠١٨ عام  به 
النهائية،  املباراة  يف   ٤-٢ كرواتيا  عىل 
عندما  للعالم  بطلة  تّوجت  بأنها  علما 

استضافت نسخة عام ١٩٩٨.
بلقب  الفائز  الفرنيس،  املنتخب  وبضمان 
املايض  الشهر  األوروبية  األمم  دوري 
بتغلّبه عىل نظريه اإلسباني ٢-١ يف املباراة 
النهائية، لبطاقة العبور املبارشة ملونديال 
أشّده  عىل  التنافس  يبقى   ٢٠٢٢ قطر 
وأوكرانيا  نقطة)   ١١) الثانية  فنلندا  بني 
الثالثة (٩ نقاط) من أجل خوض امللحق 

املؤهل للبطولة العاملية.
نقطة   ١١ إىل  رصيدها  فنلندا  ورفعت 
أربع نقاط خلف فرنسا متصدرة  بفارق 
العبور  بطاقة  ضمنت  والتي  املجموعة 

بفوزها   ٢٠٢٢ قطر  ملونديال  املبارشة 
عىل ضيفتها كازاخستان بثمانية أهداف 

نظيفة.
وانتزعت فنلندا املركز الثاني من أوكرانيا 
من  األخرية  الجولة  قبل  نقطتني  بفارق 
مباريات املجموعة الرابعة ليبقى الرصاع 

عىل أشّده عىل التأهل لخوض امللحق.
ستجمع  التي  األخرية  املرحلة  وستكون 
وأوكرانيا  هلسنكي،  يف  بفرنسا  فنلندا 
حاسمة  والهرسك  البوسنة  بمضيفتها 
سيخوض  الذي  املنتخب  عىل  للتعرّف 

امللحق.
سيتي  نوريتش  مهاجم  أضاع  أن  وبعد 
اإلنكليزي تيمو بوكي ركلة جزاء لفنلندا 
بالده  منتخب  تقّدم   ،٢٥ الدقيقة  يف 
بواسطة ماركوس فورس (٢٩)، ثم طرد 
الشوط  نهاية  قبل  رايتاال  يوكا  زميله 

األول بثماني دقائق.
فنلندا  أضافت  الثاني  الشوط  مطلع  ويف 
الهدف الثاني عرب روبن لود مستغال خطأ 
البوسنة  قلّصت  ثم   (٥١) فادحا  دفاعيا 
 ،(٦٩) مينالو  لوكا  طريق  عن  الفارق 

لكن الكلمة األخرية كانت للضيوف الذين 
هدف  أوشاوغنييس  دانيال  لهم  سجل 

الحسم .(٧٣)  
ستجمع  التي  األخرية  املرحلة  وستكون 
وأوكرانيا  هلسنكي،  يف  بفرنسا  فنلندا 
حاسمة  والهرسك  البوسنة  بمضيفتها 
سيخوض  الذي  املنتخب  عىل  للتعرّف 

امللحق.
بفوزها  املونديالية  آمالها  فنلندا  وعّززت 
الثمني عىل البوسنة والهرسك ٣-١ يف عقر 
املجموعة  منافسات  ضمن  األخرية  دار 
املؤهلة  األوروبية  التصفيات  من  الرابعة 

لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.
إىل  تأهله  البلجيكي  املنتخب  وضمن 
نهائيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ 
عقب تحقيقه الفوز عىل ضيفه منتخب 
هدف  مقابل  أهداف  بثالثة  إستونيا 
مباريات  من  التاسعة  الجولة  إطار  يف 
التصفيات  ضمن  الخامسة  املجموعة 

األوروبية.
املباراة  عىل  البلجيكي  املنتخب  وسيطر 
يف  بودوان  امللك  استاد  يف  أقيمت  التي 

كريستيان  وتمكن  بروكسل،  العاصمة 
ألصحاب  التسجيل  افتتاح  من  بنتيكي 

األرض يف الدقيقة ١١.
الهدف  كاراسكو  أحرز   ٥٣ الدقيقة  ويف 
الثاني للمنتخب البلجيكي بتسديدة رائعة 
الجزاء، سكنت شباك  من خارج منطقة 

الحارس اإلستوني ماتفي إيغونني.
الجميع  اإلستوني  املنتخب  وفاجأ 
بإحرازه هدف تقليص الفارق عن طريق 
إريك سورغا يف الدقيقة ٧٠، إال أن البديل 
هدفني  إىل  الفارق  أعاد  هازارد  ثورغان 
الهدف  بإحرازه  مجدداً  بلجيكا  لصالح 
الثالث للمنتخب البلجيكي يف الدقيقة ٧٤.

للنقطة  بذلك  البلجيكي  املنتخب  ووصل 
فوزه  حقق  أن  بعد  عرشة  التاسعة 
بفارق  وحيد،  تعادل  مقابل  السادس 
صاحب  الويلزي  املنتخب  أمام  نقاط   ٥
اكتسح  والذي  املجموعة  يف  الثاني  املركز 
ضيفه املنتخب البيالرويس بخمسة أهداف 

مقابل هدف ضمن املجموعة ذاتها.
للمنتخب  عرش  الرابع  التواجد  وهو 
أفضل  أن  علماً  النهائيات  يف  البلجيكي 
بالشياطني  امللقب  املنتخب  إنجازات 
الحمر كان الحصول عىل املركز الثالث يف 

مونديال روسيا عام ٢٠١٨.
وانتزعت تركيا املركز الثاني من النرويج 
التصفيات  من  السابعة  املجموعة  ضمن 
 FIFA العالم  كأس  إىل  املؤهلة  األوروبية 
قطر ٢٠٢٢™ بفوزها الكبري عىل ضيفتها 

جبل طارق بسداسية دون رد.
التسجيل  افتتح  أغلو  أكتورك  كريم 
ملصلحة األتراك يف الدقيقة الحادية عرشة، 
وضاعف خليل ديرفيزوغلو تقدم املضيف 

يف الدقيقة الثامنة والثالثني.
وعاد الالعب ذاته بعد ثالث دقائق ليحرز 
أهداف  ثالث  موقعاً  الشخصية  ثنائيته 

أهداف  رابع  ديمريال  تركيا ودون مرييح 
الدقيقة الخامسة والستني،  املضيف عند 
بعدها أحرز سريدار دورسون هدف األتراك 
والثمانني  الحادية  الدقيقة  يف  الخامس 
تركيا  اختتم مريت مولدر سداسية  فيما 

يف الدقيقة الرابعة والثمانني.
يف  النرويجي  املنتخب  أمال  وتلقت  هذا 
التأهل صفعة بعد سقوطه يف فخ التعادل 
الالتفي  ضيفه  أمام  ارضه  عىل  السلبي 
عرشة  ثمان  إىل  النرويج  رصيد  لريتفع 

نقطة.
مسرية  مونتينيغرو  منتخب  عرقل 
حجز  نحو  الهولندي  املنتخب  ضيفه 
العالم  كأس  نهائيات  إىل  التأهل  بطاقة 
FIFA قطر ٢٠٢٢™، بعد أن فرض عليه 
التاسعة  الجولة  إطار  يف   (٢-٢) التعادل 
ضمن  السابعة  املجموعة  مباريات  من 

التصفيات األوروبية.
وأقيمت املباراة يف العاصمة بودغوريتسا 
ديباي  ممفيس  برشلونة  نجم  وسجل 
الدقيقتني  يف  الهولندي  املنتخب  هديف 
ثم  التوايل،  عىل  و٥٤  جزاء  ركلة  من   ٢٥
ونيكوال  فوكوتيتش  إليا  البديالن  تمكن 
فوينوفيتش من تسجيل هديف مونتينيغرو 

يف الدقيقتني ٨٢ و٨٦ عىل التوايل.
إىل  بذلك  الهولندي  املنتخب  حسم  وتأجل 
الجولة األخرية من التصفيات حيث أصبح 
لزاماً عليه أن يتعادل عىل األقل مع ضيفه 
التأهل  بطاقة  لحجز  النرويجي  املنتخب 
املباراة  يف  وذلك   ٢٠٢٢ قطر  مونديال  إىل 
السادس  الثالثاء،  غد  يوم  ستقام  التي 

عرش من الشهر الحايل.
وتتصدر هولندا ترتيب منتخبات املجموعة 
السابعة برصيد ٢٠ نقطة متقدمة بفارق 
والنرويج  الثانية  تركيا  أمام  نقطتني 

الثالثة وكليهما يف جعبته ١٨ نقطة.

وضع  عىل  سيعمل  إنه  إنجلرتا،  منتخب  مدرب  ساوثجيت  جاريث  قال 
عن  معلومات  عىل  بالحصول  له  تسمح  األندية  مع  جديدة  ترتيبات 
الالعبني تشمل تفاصيل اللياقة البدنية ومخاطر اإلصابة يف العام املقبل، 
بسبب قرص مدة اإلعداد قبل انطالق نهائيات كأس العالم، التي تقام يف 
منتصف املوسم، عىل غري العادة. وأعلنت رابطة الدوري اإلنجليزي املمتاز 
أنها ستوقف املباريات يف موسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣، مطلع األسبوع الذي يبدأ 
يف ١٢ نوفمرب/ ترشين الثاني ٢٠٢٢ ما يمنح املنتخبات الوطنية أسبوعا 
قبل  املمتاز،  اإلنجليزي  الدوري  بأندية  املرتبطني  الالعبني  إلعداد  وحيدا 

انطالق النهائيات العاملية يف ٢١ نوفمرب/ ترشين الثاني بقطر.
أسابيع   ٣ أو  أسبوعني  عىل  الوطنية  املنتخبات  تحصل  العادة  ويف 
املوسم خالل  انتهاء  بعد  العالم  مثل كأس  الكربى  للبطوالت  لالستعداد 
الصيف، لكن إقامة النهائيات العاملية هذه املرة خالل نوفمرب / ترشين 

الثاني وديسمرب/ كانون األول غري الرتتيبات.
املوسم،  نهاية  يف  عطلة  وجود  هو  «املهم  للصحفيني:  ساوثجيت  وقال 
لكن املوسم املقبل مختلف تماما، وبسبب قرص املدة بني توقف مباريات 
الدوري وانطالق البطولة سيتعني عىل الفرق املتأهلة اختيار تشكيالتها 

خالل مدة قصرية للغاية».

عىل  للحصول  سنسعى  شك  بدون  أننا  «أعتقد  ساوثجيت:  وأضاف 
معلومات طبية من األندية ألنه ال يمكننا فهم الصورة كاملة عىل املستوى 
الطبي إال يف حالة وجود الالعبني معنا، وبسبب قرص املدة فإننا سنكون 
بحاجة إىل بعض املساعدة». واقرتبت إنجلرتا من التأهل لنهائيات كأس 
العالم وتكفيها نقطة واحدة من مباراتها املقبلة يف مواجهة سان مارينو 

اليوم اإلثنني، لضمان صدارة املجموعة والتأهل التلقائي.
الذي  الغموض  إنجلرتا،  ملنتخب  الفني  املدير  ساوثجيت،  جاريث  وأزال 

يحيط بمستقبله مع األسود الثالثة.
يوقع  ولم   ،٢٠٢٢ تموز  يوليو/  يف  إنجلرتا  مع  ساوثجيت  عقد  وينتهي 

املدرب اإلنجليزي عقًدا جديًدا حتى اآلن.
وقال ساوثجيت، يف ترصيحات لصحيفة الجارديان الربيطانية: «تجديد 
املتاحة وكوني مدرًبا إلنجلرتا  الوظائف  عقدي؟ ال يوجد عدد كبري من 

يعد امتياًزا هائالً يل».
وأضاف: «لذلك أتحمل بالطبع هذه املسؤولية، كما أن الوضع الذي أنا 

عليه يعني الكثري بالنسبة يل».
وتابع: «فريق إنجلرتا الحايل لديه عمق، ودائًما كان لدينا عنارص جيدة، 
لست مقتنًعا بأن العبينا أفضل من فريق ٢٠٠٤ أو ٢٠٠٦.. ولست متأكًدا 

أننا أفضل من فريق ٩٦ أو ٩٨ عندما كنت العًبا».
واختتم: «لكن هذه املجموعة لديها الكثري من اإلمكانات وقد اندمجت 
جيًدا كفريق واحد، لقد شكلوا رابطة قوية للغاية، كما أن الطريقة التي 
عملوا بها مع بعضهم البعض أنتجت بعض املستويات املميزة والنتائج 

االستثنائية».
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حقق لوس أنجليس كليربز فوزه السابع توالياً يف املوسم 
السلة،  بكرة  للمحرتفني  األمريكي  الدوري  من  الحايل 
بفضل   ،129-102 تمربوولفز  مينيسوتا  أسقط  عندما 

تألق نجمه بول جورج الذي سّجل 23 نقطة.
تغلب  الذي  لكليربز  نقطة   21 جاكسون  ريجي  وأضاف 
عىل تمربوولفز للمرة الثالثة يف 11 يوماً أمام نحو 19 ألف 
مشّجع عىل ملعب ”ستابلز سنرت“ يف وسط مدينة لوس 
وأيزاياه  زوباك  إيفيكا  الكرواتي  من  كل  وأحرز  أنجليس. 
إنهاك  استغل  الذي  لكليربز  دابل“  ”دابل  هارتنشتاين 
نفيه  امللعب  عىل  فوزاً  حقق  عندما  ليلة  قبل  تمربوولفز 
10 نقاط و12  أنجليس ليكرز. وسجل زوباك  أمام لوس 
12 نقطة و12 متابعة.  متابعة، فيما أحرز هارتنشتاين 
كما كان إلريك بليدسو 14 نقطة وتسع تمريرات حاسمة، 
مدرب  وقال  املباراة.  يف  أيضاً  جورج  متابعات  عدد  وهو 
أدى  للفريق.  شامالً  فوزاً  كان  ”لقد  لو:  تايرون  كليربو 
الجميع أدوارهم“. يف الجهة املقابلة، كان أنتوني إدواردز 
21 نقطة، بعدما ساهم بتسع  هّداف تمربوولفز برصيد 

نقاط فقط يف الفوز 83-107 قبل ليلة عىل ليكرز.
وحّصل كارل أنتوني تاونز ثماني نقاط فقط، وهي أول 
العام  منذ  نقاط  عرش  من  أقل  فيها  يسّجل  له  مباراة 

2018، وجاءت غداة تسجيله 29 نقطة ضد ليكرز.
”واجهناه  املباراة:  يف  تاونز  عىل  السيطرة  عن  لو  وقال 
يتمكن من  ال  تغيري كل يشء حتى  األطراف. حاولنا  عىل 
التسديد، أردنا إبطاءه“. ويف سولت ليك سيتي، عاد ميامي 
هيت إىل سكة االنتصارات بعد ثالث هزائم متتالية، بفوزه 

عىل يوتا جاز 111-105.
وثماني  نقطة   27 مع  هيت  ميامي  هريو  تايلر  وقاد 
متابعات أمام حشد من 18300 مشجع يف ”فيفينت أرينا“.

وأضاف نصف  نقطة   22 روبنسون  دانكن  وسجل 
دزينة من الثالثيات، فيما أنهى كايل لوري 

ملصلحة  نقطة   21 مع  املباراة 
”كنا  لوري:  هيت.وقال 

جسدياً  مستعدين 
لخوض هذه  وذهنياً 
املباراة. لقد خرسنا 
مباريات  ثالث 
أرضنا،  خارج 
أتيحت لنا فرصة 
اثنتني  يف  الفوز 
كان  منها. 
فقط  علينا 
البناء  مواصلة 
كان  واليوم 
جيدة  لبنة 

بالنسبة لنا“.
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املدير  مارتينيز،  روبرتو  اإلسباني  حرص 
الفني لبلجيكا، عىل الدفاع عن العبه إيدين 

هازارد، نجم ريال مدريد.
بلجيكا  مباراة  من  جزء  يف  هازارد  وشارك 
باملرمى،  تاًما  انفراًدا  أهدر  لكنه  إستونيا،  أمام 
التواصل  مواقع  عىل  كبرية  لسخرية  عرضه  مما 

االجتماعي.
وقال مارتينيز، يف ترصيحات أبرزتها صحيفة ماركا 
اإلسبانية: ”هازارد كان يف مستوى عال جًدا خالل 

مباراة إستونيا“.
وأضاف: ”هازارد كان مثابرا للغاية وعىل مستوى 
يف  ليس  البدنية  الناحية  من  أنه  صحيح  جدا.  عال 

جيدة  مباراة  لعب  لكنه  قليالً،  ذلك  شوهد  وقد  القمة 
جًدا“.واختتم املدرب اإلسباني صاحب الـ48 عاًما: ”أنا 
سعيد جًدا بأداء بلجيكا وأن الفريق قدم مباراة جيدة 

رغم ضغط إستونيا“.
2022، وذلك  وتأهلت بلجيكا رسمًيا إىل مونديال قطر 
يف   ،(1  -  3) بنتيجة  إستونيا  ضيفتها  تغلبها  بعد 

التصفيات األوروبية املؤهلة إىل كأس العالم.
19 نقطة يف  وبتلك النتيجة رفعت بلجيكا رصيدها إىل 
صدارة املجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد إستونيا 

عند 4 نقاط يف املركز الرابع.
العالم  كأس  إىل  تأهله  حسم  بلجيكا  منتخب  أن  يذكر 
للمرة الثالثة عىل التوايل، والثانية مع روبرتو مارتينيز.



لندن/ا.ف.ب:
«ذي  مجلـة  ذكـرت 
إيكونوميسـت» الربيطانية، أن 
سـلطات هونغ كونـغ رفضت 
تجديد تأشـرية عمل مراسلتها 
يف املنطقة سـو لـني وونغ، من 
دون أن تقدم أي تفسري للقرار.
واألسرتالية سو لني وونغ ثالث 
صحفية أجنبية عىل األقل تطرد 
يف السـنوات األخـرية من هونغ 

كونـغ التي كانت يف املايض مركزاً للحرية لوسـائل اإلعالم، لكن السـلطات الصينية تحكم 
سـيطرتها عليها منـذ التظاهرات املطالبـة بالديمقراطية يف ٢٠١٩.وقالت رئيسـة تحرير 
املجلة األسـبوعية زاني مينتون بيدوز إن «سـلطات الهجرة يف هونـغ كونغ ترفض تجديد 
تأشـرية العمل ملراسلتنا سـو لني وونغ. نأسـف لقرارهم الذي أبلغنا به من دون تفسري».
وأوضحـت أن املراسـلة حالياً خارج هونغ كونـغ، مؤكدة أن املجلة «تشـعر بالفخر بعمل 
سـو لني الصحفـي، وتدعو حكومة هونغ كونـغ إىل اإلبقاء عىل إمكانيـة دخول الصحافة 
األجنبية».تصاعد التوتر بني الصني وأسرتاليا وبريطانيا يف السنوات األخرية بسبب نزاعات 
تجاريـة، وكذلك بسـبب دعم كانبريا ولندن الحركـة املؤيدة للديمقراطيـة يف هونغ كونغ. 
وتسـهل أسرتاليا وبريطانيا خصوصاً هجرة سـكان هونغ كونغ الذين يرغبون يف مغادرة 
املدينة.وقبل سـو لني وونغ، حرم مراسل صحيفة «نيويورك تايمز» يف هونغ كونغ كريس 
باكيل من تجديد تأشـريته العام املايض، ومثله مراسل صحيفة «فايننشال تايمز» فيكتور 
ماليـه يف ٢٠١٨.بقيـت هونغ كونغ عقوداً مقراً إقليمياً للعديد من وسـائل اإلعالم األجنبية 
التي تغطي األحداث الجارية يف آسيا. وينص قانونها األسايس - دستور هونغ كونغ املصغر 
السـاري منـذ إعادتها إىل بكـني يف ١٩٩٧ - عىل حريـة التعبري من حيث املبـدأ. لكن قانون 
«األمـن القومي» الصارم، الـذي فرضته بكني يف يونيو/حزيـران ٢٠٢٠، يثري مخاوف عىل 
حرية الصحافة يف املنطقة.وأغلقت الصحيفة اليومية األكثر شعبية املؤيدة للديمقراطية يف 
املدينة «آبل دييل» يف يونيو/حزيران املايض، بعد تجميد أصولها وسـجن مسؤوليها بتهمة 
«التواطؤ مع قوى أجنبية، ما يعرض األمن القومي للخطر».ومن وسائل اإلعالم التي لديها 
مقـر إقليمـي يف هونغ كونغ وكالة «فرانـس برس» وشـبكة «يس أن أن» وصحيفة «وول 
سـرتيت جورنال» ووكالة «بلومبريغ».ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» جزءاً من مقرها 

اإلقليمي إىل سيول بعد رفض منح تأشرية ملراسلها.

تونس/متابعة الزوراء:
أكدت محكمة االسـتئناف العسـكرية يف العاصمة التونسـية، الحكم االبتدائي الصادر ضد 
املدون سـليم الجبايل، صاحب صفحة «وزير ضغط الدم والسـكر»، وقضت بالسـجن مع 

النفاذ العاجل مدة ستة أشهر.
كانت محكمة عسـكرية يف الطور االبتدائي أقرت الحكم عىل الجبايل بالسـجن مدة سـنة، 

لكنه استأنف الحكم، ليخفف إىل السجن ستة أشهر مع النفاذ العاجل.
صفحـة «وزير ضغط الدم والسـكر» معروفة بمواقفها السـاخرة من الشـأن السـيايس 
التونيس، واتهم صاحبها سـليم الجبايل باإلسـاءة إىل قيس سـعّيد والجيش التونيس، وهي 

التهمة التي أصبحت توجه لكل من ينتقد الرئيس التونيس.
وأودع اإلعالمي عامر عياد يف السـجن األسبوع املايض، بانتظار محاكمته بالتهمة نفسها، 
بعد أن قرأ قصيدة يف برنامجه التلفزيوني اعتربت مسيئة للرئيس التونيس، وذلك عرب قناة 

«الزيتونة» قبل إغالقها.
هـذه املحاكمـات ترفضهـا املنظمـات الحقوقية التونسـية، ألنهـا تعترب النـرش والتعبري 
الحـر حقاً مضمونـاً، ويف حالة حصول تجـاوز ال يجب الحكم باألحكام السـالبة للحرية. 
وترى منظمات يف مثل هذه األحكام تعسـفاً يف اسـتعمال نصوص قانونية لردع الخصوم 

السياسيني وتكميم أفواه املعارضني.

كركوك /نينا:
أغلقـت نقابة صحفيي كردسـتان 
مقرها يف كركوك وتضم ٧٥٠ عضوا 
وذلك بسـبب الرصاعات السياسية 
اقليـم  يف  الكـردي  البيـت  داخـل 

كردستان .
فـارس  هـوار  الصحفيـة  وقالـت 
يف حديـث صحفـي أن إغـالق فرع 
كركوك لنقابة صحفيي كردسـتان 
«قـرار سـيايس، اسـوًة باألحـزاب 
والجهات السياسـية التـي غادرت 
مدينـة كركـوك بعد نجـاح تطبيق 

خطة فرض القانون العام ٢٠١٧.
وقال محمود رزكار، صحفي عضو 
يف فـرع كركوك لنقابـة الصحفيني 
االكراد ان نقل فـرع كركوك لنقابة 
صحفيـي كردسـتان اىل أربيل يأتي 
بمعنـى عـزل الصحفيـني االكراد ، 
ونسـتطيع القول بأنهم ال يضعون 
أي اعتبـار للصحفيني املنتمني لتلك 

النقابة يف مدينة كركوك.
واوضح إذا كانت حجتهم لنقل مقر 

النقابة اىل أربيل هي تعرضهم لسوء 
املعاملـة، فأنـا يف الحقيقة ال أعرف 
شـيئاً بشـأن ذلك، ألنه خـالل أربع 
سـنوات مضـت عىل أحـداث فرض 

القانون لم تتعـرض لهم أية قوة يف 
هذه املدينة، بل أن نقل مقر النقابة 
يتعلق بالرصاعات الحزبية املوجودة 
داخل النقابة.وقال ستار جباري ان 

السـبب اآلخر وراء إغالق املقر يعود 
اىل التدخـالت الحزبية، أحد األحزاب 
أرادت التدخل يف شؤون النقابة، لذا 
إن لم تكن للنقابة سـلطة فإن عدم 

وجودها أفضل من وجودها.».
واوضـح مصـدر مسـؤول يف إدارة 
محافظة كركـوك، ان جميع هؤالء 
الصحفيـني يف كركـوك مـن جميع 
املكونـات وخاصة الذين هم أعضاء 
يف نقابة صحفيي كردسـتان يأتون 
يومياً اىل ديوان املحافظة ويأخذون 
املقابـالت  ويجـرون  الترصيحـات 
مع املسـؤولني ويتم دعم وتنسـيق 
عملهـم بحريـة فمـا يقولونـه يف 
كركوك ال يسـتطيعون قوله بحرية 
يف اقليـم كردسـتان وهـذه احـدى 
مكاسـب فـرض القانـون والعدالة 
التي ترسـخت يف كركـوك وال يوجد 
او  معتقـل  او  مالحـق  كركـوك  يف 
صحفـي  الي  مهـدد  او  مطـارد 
عامل يف كركـوك .يذكر ان ان نقابة 
صحفيي كردسـتان تاسست يف ٢٢ 
نيسـان ١٩٩٨، وتضم حالياً ٨٠٠٠ 
عضو و لديها ١٠ فروع ومكاتب يف 
مدن اقليم كردسـتان واملناطق ذات 

االهتمام املشرتك .

 
القاهرة/متابعة الزوراء:

تقـدم الصحفي املرصي، ريمون فرنسـيس، 
بطعـن يف صحـة وقانونيـة طلـب الربملانـي 
محمـود بـدر املتقـدم للقيـد يف جـدول تحت 
التمرين، يف نقابة الصحفيني املرصيني، قائالً 

إن الرشوط املطلوبة ال تنطبق عليه.
املقيـد ضمن  جـدول «تحـت التمرين» يكون 
عضواً يف نقابة الصحفيني وال يحق له االنتخاب 
وال الرتشـح، ثم ينتقل لجدول «املشـتغلني»، 

ليتمتع بمزايا العضوية الكاملة.
واسـتند فرنسـيس يف الطعـن إىل أن محمود 
بـدر لم يمارس الصحافة كمهنة أساسـية يف 
صحيفة «معتمدة» يف نقابة الصحافيني، كما 
أنـه متفرغ للعمل السـيايس منذ أكثر من ١٠ 
أعوام متواصلة لم يمارس فيها أي مهنة، وال 
يملك أرشيفاً صحفياً للسنوات الثالث السابقة 

النعقاد لجنة القيد، كما تنص القوانني. 
كان محمـود بـدر يعمـل قبـل سـنوات مـن 
تفرغـه للعمل السـيايس محـرراً يف صحيفة 

«الدستور».
وأشـار فرنسـيس يف صحيفـة الطعـن إىل أن 
املادة (١٠٣) من الدسـتور املرصي، واملفرسة 

باملـادة (٧٨) مـن قانـون مجلـس النـواب، 
تحظر عـىل عضو املجلس ممارسـة أي عمل 
من أي نوع، سـواء يتقاىض فيه أجراً أو حتى 
تطوعيـاً، وال اسـتثناءات، حتى لو كان عضو 
الربملان قد عني قبـل انتخابه، فالئحة الربملان 
املرصي تلزمه بتقديم إجـازة من دون مرتب 

من عمله طوال فرتة وجوده يف الربملان.
كما تقـدم فرنسـيس بطعن آخر عـىل تقدم 
مارسـيل سـمري، وهـي عضـوة يف الربملـان 
املرصي، بطلـب للقيد يف جدول تحت التمرين 

يف نقابة الصحفيني.
واسـتند الطعن املقدم يف قيد مارسـيل سمري 
إىل الحيثيات نفسـها، املتعلقة باملادة (١٠٣) 
من الدستور، واملادة (٥) من قانون الصحافة 
التـي رشحتها املـادة (١٣) من الئحـة القيد، 
وكذلـك املـواد (٢٢) و(٢٤) و(٣٠) مـن مواد 

الئحة القيد يف نقابة الصحفيني املرصيني.
وكان العرشات من الصحفيني يف مرص عربوا 
عن غضبهم جراء محاولة تسجيل النائبني يف 
جداول النقابة، عن صحيفتي «اليوم السابع» 
اململوكـة لالسـتخبارات، و»األهـايل» التابعة 
لحـزب «التجمع» ، بزعم عملهمـا يف وظيفة 
«الديسـك» عىل خالف الحقيقـة، وباملخالفة 

ألحـكام الدسـتور والالئحـة الداخلية ملجلس 
النواب التي تشرتط تفرغ عضو املجلس ملهام 
العضوية، وعدم ممارسته أي نشاط مهني أو 

تجاري أثناء انعقاد الفصل الترشيعي.
يذكـر أن القانـون رقـم (٧٦) لسـنة ١٩٧٠ 
الخـاص بإنشـاء نقابة الصحفيني، اشـرتط 
لعضويـة النقابـة أن يكون املتقـدم صحفياً 

محرتفاً، وأن يبارش بصفة أساسية ومنتظمة 
مهنة الصحافة، ويتقاىض عن ذلك أجراً ثابتاً، 
وأال يبارش مهنة أخـرى، وأن يكون قد أمىض 
مـدة التمريـن بغري انقطاع، وكان له نشـاط 
صحفـي ظاهر خاللها، وهي الرشوط التي ال 
تنطبق بطبيعة الحال عىل كل من محمود بدر 

ومارسيل سمري.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
قال صحفيون أفغان إن «يس أن أن» فربكت 
تقريرهـا حول «بيـع» أرسة تقيم يف مخيم 
للنازحـني، يف مقاطعة بادغيس الشـمالية 
الغربية، طفلة لتتزوج من رجل خمسيني، 
بينما تتمسك الشـبكة اإلخبارية األمريكية 

بما نرشته.
اإلخبـاري  «رخشـانه»  موقـع  وكشـف 
األفغانـي، أن تقريـر «يس أن أن» حول بيع 
طفلة يف التاسعة من العمر للزواج من رجل 
يف الـ٥٥ «مفربك». ونقـل عن والد الطفلة، 
عبد امللك، قوله إنه «لم يبع طفلته للزواج»، 

وإنه «مدين لعّمه بـ٣٥٠ ألف أفغاني (نحو 
٣٨٠٠ دوالر أمريكي)، فسلّمه إياها ضمانة 

حتى يسرتّد أمواله».
وعـىل الرغم من نفي والد الطفلة ما ذكرته 
«يس أن أن»، إال أنه أكد عدم تلّقيه أي أموال 

منها أو من منصات إعالمية أخرى.
وبينما تناقل الصحفيون األفغان هذا الخرب، 
تمسكت «يس أن أن» بتقريرها الذي نرش يف 
الثاني مـن نوفمرب/ترشيـن الثاني الحايل. 
وقال متحدث باسـمها ملوقع «رخشـانه»: 
«نحـن متمسـكون بتقاريرنا التـي أعدها 
صحفيـون أفغان موثوق بهـم وذوو خربة 

ومعرفة عميقة بأفغانستان».
موقف «يس أن أن» أثار اسـتياء الصحفيني 
األفغـان الذيـن عـربوا عـرب «تويـرت» عـن 
امتعاضهم من ادعاء الشبكة أن صحفييها 
ملّمون أكثر من األفغان أنفسهم بما يحصل 
يف بلدهـم، ورأوا أن مـا اعتربوه «فربكة» ال 
يخـدم مصالـح األفغانيني الذيـن لديهم ما 

يكفيهم من املآيس.
وكانـت «هيومن رايتـس ووتش» قد دعت، 
الدول املانحة و»األمم املتحدة» واملؤسسات 
املالية الدوليـة، إىل أن تعالج فوراً االقتصاد 
األفغانـي املنهار والنظام املـرصيف املعطل، 

ملنع انتشار املجاعة عىل نطاق واسع.
وأصدر «برنامج األغذية العاملي التابع لألمم 
املتحدة» تحذيـرات عدة مـن تفاقم انعدام 
األمـن الغذائي، وخطر حـدوث وفيات عىل 
نطاق واسـع بسـبب الجوع يف أفغانستان، 
خالل األشـهر املقبلة. وذكرت وسائل إعالم 
أن العائـالت غري القـادرة عـىل تأمني املال 
والطعام تبيع ممتلكاتها وتسعى إىل الفرار 
من البـالد، وأن العائـالت تبيـع أطفالها - 
الفتيات يف معظم الحاالت تقريباً - ظاهرياً 
للزواج، مـن أجل الحصول عـىل الطعام أو 

لسداد الديون.
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اليمن /متابعة الزوراء:
أزهقـت الحـرب املتصاعـدة يف اليمن 
أرواح ٣٩ صحفيـاً وإعالمياً عىل مدار 
السنوات السبع املاضية، إال أن جريمة 
االغتيـال املروعـة التـي أودت بحيـاة 
الصحفية رشا الحرازي الحامل هزّت 
الشارع اليمني، ودّقت ناقوس الخطر 
عىل مسـتقبل ما تبقى من العاملني يف 

املجال اإلعالمي يف البلد الجريح.
تكمـن الصدمة الجديـدة يف أن عملية 
وحشـية اسـتهدفت هذه املـرة أرسة 
كاملة مؤلفـة من صحفي وصحفية، 
وكذلك يف تطور وسائل قتل الصحفيني 
عرب عبوات ناسـفة، وهـي األداة التي 
كان اسـتخدامها محصور باستهداف 

السياسيني والقادة العسكريني.
منـذ العـام ٢٠١٥، أحال النـزاع حياة 
الصحفيـني يف اليمـن إىل جحيم، حيث 
سـقط ٣٩ قتيـًال مـن إجمـايل ١٣٦٠ 
تـزداد  آخـر،  بعـد  وعامـاً  انتهـاكاً. 
بيئـة العمـل الصحـايف خطـورة، إثر 
االسـتهداف الذي تعرضت له وإجماع 
أطـراف الحـرب كافـة يف البـالد عىل 
التعامـل مع الصحفي كعـدو. وجراء 
االسـتهداف املمنهـج وإفـالت الجناة 
مـن العقاب، يفكر بعـض الصحفيني 
اليمنيني جّديـًا بالتخيل عن الصحافة 
والبحـث عن مهنة أخـرى تجعلهم يف 
مأمن مـع أرسهم من أي غـدر، فيما 
تـراود البعض أحـالم الهجـرة خارج 
البـالد بحثـاً عـن مـالذ آمـن. وكانت 
مـرص واململكـة العربيـة السـعودية 
وتركيا أكثر الوجهات التي اسـتقبلت 
مـن  الفاريـن  اليمنيـني  الصحفيـني 

الداخل، فيما فّضـل العرشات التوجه 
نحو القارة األوروبية بحثاً عن اللجوء 

اإلنساني.
وعىل الرغم مـن الحرية التي ينعمون 
بها، إال أن غالبية الصحفيني اليمنيني 
يف الخارج يعيشـون أوضاعـاً مزرية، 
جراء توقـف مرتباتهم وكافة مصادر 
الدخـل، وسـط اتهامـات للسـلطات 
أيضـاً  الصحفيـني  ونقابـة  اليمنيـة 

واملنظمات الدولية بالخذالن.
ويرى عضو مجلس نقابة الصحفيني 
اليمنيـني، نبيل األسـيدي، أن الكارثة 
التي حلّت بالوسط الصحفي يف اليمن 
أكـرب مـن أن تتحملها نقابـة، ويقول 
الحكومـة، وخصوصـاً مؤسسـة  إن 

الرئاسـة، هي من تتحمل مسـؤولية 
حرمـان الصحفيـني حتـى الذيـن ال 
يزالـون يف الداخـل مـن مرتباتهـم يف 

مؤسساتهم اإلعالمية.
يتفق األسـيدي عىل وجود دور سلبي 
للمنظمات املعنية بدعم الصحفيني يف 
تعاملها مع وضع الصحافة يف اليمن، 
ويؤكـد أن كثرياً مـن املنظمات تفضل 
العمـل يف البلـدان املسـتقرة وتخـىش 
الوصـول إىل اليمـن حتـى ال تتعرض 
لـألذى، فضالً عـن أن أطـراف الحرب 
تنظـر للمنظمات الدولية بعني الشـك 
وترفـض منحهـا الرتاخيـص لدخول 

املدن اليمنية.
بالنسبة لصحفيني قدموا من بلد شهد 

مجزرة عىل صعيـد الحريات، لم يكن 
أمامهم الكثري من الوقت لالسـرتخاء، 
بل تحتم اسـتغالل قربهم من الجهات 
التعبـري  حريـة  يف  الفاعلـة  الدوليـة 
إليصال معاناة مـا تبقى من زمالئهم 
يف اليمـن، كما هـو الحـال مع عضو 
مجلـس نقابـة الصحفيـني اليمنيني، 

نبيل األسيدي.
ينشط األسيدي الذي وجد يف سويرسا 
مالذاً آمناً منذ أواخر ٢٠١٥، بعد إفالته 
من مالحقات يف صنعاء، بشـكل فاعل 
يف سـبيل االنتصار لقضايا الصحفيني 
اليمنيـني مـن مقـر إقامتـه الجديد. 
وخالل األيام املاضية، اختاره مرشوع 
«أصوات عاملية تنشـد الحرية» ضمن 

١٠ صحفيـني عـىل مسـتوى العالـم 
يدافعون عن املهنة.

يعتقد األسيدي أن الصحفيني الالجئني 
يف سويرسا لديهم مساحة أكرب للتحرك 
وعـرض املـآيس التـي يتعـرض لهـا 
زمالؤهـم داخل اليمن، نظـراً لقربهم 
مـن مجلس حقوق اإلنسـان، واملقرر 
األممـي الخـاص باإلخفـاء القرسي، 
باالعتقـال  الخـاص  املقـرر  وكذلـك 
التعسـفي، واملقرر الخاص بمناهضة 

التعذيب.
ويقـول األسـيدي، إنـه يحـرص عىل 
املعنيـة  املنظمـات  مـع  التواصـل 
وتزويدهـم باالنتهـاكات التـي ُترصد 
وتوثـق بمسـاعدة الزمـالء يف نقابـة 
الصحفيـني داخـل اليمن، كمـا يبذل 
وسـائل  يف  للحضـور  املتـاح  الجهـد 
اإلعـالم، للتذكري بقضايـا الصحفيني 
اليمنيني، وخصوصـا األربعة املحكوم 
عليهم باإلعـدام، للحيلولة دون تنفيذ 

ذلك الحكم.
ال تمنـح ظـروف الحيـاة الجديـدة يف 
املهجـر كثـرياً من الصحفيـني فرصة 
يتفرغـوا  حتـى  أنفاسـهم  اللتقـاط 
بشـكل كاٍف ملا يدور يف بلدهم األصيل. 
ووفقـاً للصحفـي غمدان اليوسـفي، 
فـإن من يصـل إىل أوروبـا «يعود كما 
ولدته أمه، ويدخل يف رصاع لتأسـيس 

حياة جديدة من الصفر».
فر اليوسـفي من اليمن إىل مرص قبل 
أن يسـتقر يف هولنـدا، من أجل النجاة 

بأرسته من األطراف كافة.
وتحتضـن هولنـدا نحـو ٢٠ صحفياً 
يمنياً. ويعتقد اليوسفي أنه عىل الرغم 

مـن االسـتقرار النسـبي، إال أن األمر 
يظل صعباً بالنسبة لالجئني يف أوروبا، 
حيـث الحيـاة االجتماعيـة مختلفة، 
وتفـّرق اليمنيـني يف بلـدات متباعـدة 
تجعلهم ال يلتقون سـوى يف مناسبات 

نادرة.
ويقـول اليوسـفي: «كل هذا يشـكل 
عزلة عـىل الصحفي أو املهاجر عامة، 
ويصعب اخرتاق حياة اآلخرين لتكون 
لهـم صديقاً  هـذه التفاصيـل تدفع 
الصحفـي ألن يظل متشـبثاً بقضيته 
هنـاك يف اليمـن البعيـد، ويتابـع كل 
صغـرية وكبـرية، وتجده ربما األشـد 
غضبـاً لكونه ممنوعا مـن رؤية بلده 
حتى يأخذ الجنسية الجديدة، ويشعر 
أنه يف سـجن يعيـش بعيداً عـن أهله 
وأحبتـه، ويقنـع نفسـه طـوال هذه 

السنوات أن األمان هو األهم».
ووفقاً لليوسفي، فإنه ال يوجد نشاط 
صحفـي مرتـب يف أوروبـا بـل عمـل 
فـردي مسـتقل، أو أنشـطة مدفوعة 
من التحالف الذي تقوده السعودية أو 
إيـران وغريها من الدول املعنية بامللف 

اليمني.
لم تكـن السـنوات املاضية مـن عمر 
اللجـوء كافيـة للصحفيـني اليمنيني 
املقيمني يف أوروبا لالنخراط يف املجتمع 
الغربي وتسـويق ما يجـري يف بلدهم 
األصـيل بفعاليـة، قياسـاً بمهاجرين 
والجئـني مـن دول عربية أخـرى مثل 

سورية أو فلسطني.
ويرجـع الصحفـي اليمنـي املقيـم يف 
بلجيـكا، خليل العمـري، ذلك إىل قرص 
خـربة املهاجر اليمنـي يف أوروبا، عىل 

الرغـم مـن تأكيـده عـىل أن نشـاط 
اليمنيـني، وخاصـة الصحفيني، يبدو 

جيدا مقارنة بالعوامل املحيطة.
ويقـول العمري الذي انتقل إىل بلجيكا 
«شـبكة  إن   ،٢٠١٩ العـام  أواخـر 
عالقـات الصحفـي اليمنـي يف أوروبا 
قصرية جداً، أي أقل من أربع سـنوات 
مقارنـة بالتغريبة الفلسـطينية مثال 
أو  السـنني  عـرشات  تتجـاوز  التـي 
حتـى السـورية التي تتجـاوز العرش 

سنوات».
وعـىل الرغـم مـن إقـراره بصعوبـة 
التواصل مـع اإلعـالم واملجتمع جراء 
وجـود ٣ لغـات يف بلجيـكا ليـس من 
بينهـا اإلنكليزيـة، إال أنه يشـري إىل أن 
هناك تواصالً شـبه فعـال مع الجانب 
األوروبـي املدنـي، فضـًال عـن ظهور 
نمـاذج إعالميـة يمنيـة يف سـويرسا 
وهولندا وأملانيا وفرنسـا، اسـتطاعت 

التعريف باألزمة اليمنية.
أجرى العمـري مقابلة مـع تلفزيون 
صحيفـة  ومـع  الرسـمي  بلجيـكا 
محليـة، والتقـى مـع أكثر مـن مائة 
باحث يف املـرشق العربـي يف «جامعة 
غنت»، يف أنشـطة نقـل خاللها بعض 
معانـاة اليمنيـني وخلفيـة الرصاع يف 
اليمـن. ويقـول «األزمـة اليمنية هي 
أزمـة منسـية يف منطقة منسـية من 
قبـل اإلعالم والـرأي العـام البلجيكي 
واألوروبـي، لكـن القصـة اإلنسـانية 
ال تزال محـل اهتمام نسـبي من قبل 
اإلعـالم البلجيكي، إضافة إىل االهتمام 
اإلعالمـي باألزمة اليمنيـة يف الجانب 

السيايس».
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يتنـاول املنجـز األدبـي (قـراءات 
متابعـات  و  دراسـات  رٔوى)  و 
لنتاجـات أدبيـة عـدة. إذ تناولت 
األديبـة منور مال حسـون جوانب 
من تلـك النتاجات يف هـذا املنجز. 
فنراها  ناقدة وهي تسـطر رؤاها 
كشـاعرة وأديبـة. ونعلـم جميعا 
أنها  إحـدى أعالم كركـوك تربوياً 
وأدبياً،لها بصماتها أيضا يف السلك 
الرتبـوي كمرشفة تربويـة. القي 
التحايا  لشـخصها الكريـم بادئًة 
بمقالتي حول منجزها(قراءات و 

رٔوى).
الشـاعر  قصائـد  تناولـت  بـدءاً 
البغـدادي) بمقالة   الكبري(فضويل 
غزليـات  يف  موسـومة(العرصنة 
الشـاعر فضويل) حيث كتبت ”ان 
الشـاعر الخالد فضـويل البغدادي 
يـودع رس ايقـاع الزمـن يف متون 
القصيدة النه يقدم فيها ايحاءات 
مٔوثرة و بليغة ولهذا السبب يمنح 
لشـعره الديمومـة و العرصنـة“ 
أحّسـت ”بوقفـة  انهـا  مضيفـًة 
املندهشـة واملتأملة لهذه القصائد 
التـي تحتضـن بعضهـا البعـض 
سـيمفونية  وكأنهـا  بتجانـس 

شعرية تنبع من معجم شعري“ 
الصوفيـة  غزلياتـه  اىل  وأشـارت 
عـن  االبتعـاد  هـي  ”الصوفيـة 
االغـراض الدنيويـة“. وأضافت يف 
متـون مقالتهـا  قصائَد للشـاعر 
مـع  البغـدادي)  الكبري(فضـويل 
ترجمتهـا اىل اللغـة العربيـة. ثـم 
اختتمت  ”سيظل سلطان الشعراء 
فضويل جبالً شعرياً و نخالً محمالً 
لـكل  دانية…وشـاعراً  بقطـوف 

العصور  واالٔزمان ”.
وكتبـت عن(كركـوك مطبوعـات 
و  الطباعـة  تاريخي)(تاريـخ 
للمفكـر  كركـوك)  يف  الصحافـة 
تـرزي  عطـا  الكبـري  والباحـث 
باىش(رحمه اللـه تعاىل) موضحة  
رأيهـا النقـدي للكتـاب وبشـكٍل 
هـذا  إن  كشـخصها“  مرمـوق 
الكتاب يعترب دليالً للثقافة واالٔدب 
والـرتاث، وانه يهب حيـاة جديدة 
يف منشـوراتنا اثنـاء تلـك الحقبة 
املحـددة ويمكـن عـّده مـن اهـم 
الكتب فائدًة ودقـة يف موضوعات 

اختصاصه ”.
 İki Şehir تناولـت أديبتنا ديـوان
الرائـدة  اي(مدينتان)للشـاعرة 
عـن  وتحدثـت  أربيـل،  نرسيـن 
ومضـات التجديد داخـل الديوان. 
فكتبت  “ أنتفاضة الروح الشاعرة 
وفيضان املشاعر الحساسة للقلب 
اجتمعـت  التخاطـري  والحـدس 
يف قصائـد الديـوان ”. عاّمـًة نرى 
أن الشـاعرة نرسيـن أربيـل تبـث 
وتكتب االٓلم يف يف قصائدها، حيث 

انهـا تبدع دائمـاً يف تعميق معاني 
لوحاتها الشعرية. 

الرتكماني  يف مقالتها( من املرسح 
بني  املعارص..الطوفـان  العراقـي 
مسـخ الهويـة وإحيـاء التاريخ) 
للمخرج املرسحي الراحل(عصمت 
”ان  تقـول   الهرمـزي)،  نجاتـي 
اختـار  شـخصياته  الهرمـزي 
مرسحيـة  يف  املرسحيـة 
(طوفان) بشـكل تسـتحثه إىل أن 
يتقمصها(هـو) اثنـاء الكتابـة“.
وتحدثـت عـن عنارص التشـويق 
الصاعد  الـرصاع  والتشـوق عـرب 
الـذي يجعـل املرسحيـة كاملة و 
ناجحـة.  وأضافـت ”أن املرسحية 
تتميـز بأنها يف معظـم أهدافها ال 
واملبارشة، وإنما  بالتقريرية  تتسم 
تريـد أن تبـث الفكـرة بأسـلوب 
رمـزي من خالل إشـارات مبثوثة 

بني املحاور واملتلقي“ 
اليـأس  تداعيـات  مقالـة..  ويف 
هائمـة) (خواطـر  يف  والتفـأول 
لالٔديـب الكبـري وحيد الديـن بهاء 
أن  تقـول:  اللـه)..  الدين(رحمـه 
فلسـفة االٔديب وحيـد الدين بهاء 
الديـن   تكمـن يف يـاس االٕنسـان 
من أزاحة سـتار الحيـاة امللفوفة 
بألف  بالشـقاء والهنـاء، وامللونة 
لـون... وكشـف الواقـع املوجـع 
مألوفـا  نظامـا  أصبـح  الـذي 
للبعض، يعزفون عىل أوتار انينهم 
 معزوفات تحرق ليلهم باالٓهات“. 

مجموعة شعرية  شدني عنوانه“ 
ومدلـوالت  صافينازيـة  قصائـد 
املفردة“  للشـاعر الراحل قحطان 

الهرمزي 
”أن(قصائـد  اىل  منورتنـا  تشـري 
شـعرٍصاغ  صافينازية)ديـوان 
بنبـض  قصائـد  فيـه  الشـاعر 
رومانيس تجتاحه تيارات مدارس 
اديبة مختلفة االتجاهات. قصائد 
تعربعن اسـلوبية معينة و تركيبة 
خاصـة، محملة بنفحـات حاملة، 
وقـد وظـف الشـاعر احاسيسـه 

بودقة  لريفد 
شعره بنفس حداثتي جميل ”.

أمـا يف مقالتها (فتـح فضويل باب 
اللقاء) 

تقول أديبتنا:“ ان فضويل يف ابياته 
” فلكلـر يانـدى آهيمدان/مراديم 
شمعي يانمازمى“ (كأنه تنبأ بأن 
احرتاقات األفالك من آهاته ستنري 
شموع آماله يف أن تتوحد املشاعر 
الرقيقـة لشـعراء  وأدبـاء العالم 
الرتكي،تلك املشـاعر التي تفرزها 

األقالم الرتكمانية أينما كانت“
ويف (املـدى الزمكانـي ..يف قصائد 
لالٔديـب  قلقـة)  خواطـر  ديـوان 
الراحل عبد العزيز سمني البياتي، 
تحدثت عن املدى الزماني واملكاني 
يف قصائـده اي االنفتـاح الزماني 
اىل اقـىص حدوده“ولعل اسـتهالل 
القصيـدة بالغـد الـوردي، داللـة 
سـيمائية ذات الحس التفأويل عند 
االٔديب. وأنه تداخل املديني الزماني 
واملكاني مع اإلحتفاظ بخصوصية 
ان  ايضـاً  واضافـت  مـدى“  كل 
الشـاعر يحاول بث دائرة صورية 

مٔوسطرة اىل جسد القصيدة.
ويف دراسـة نقدية شـيقة، منحت 
لهـا، عنـوان (آٓليـة التعامـل مع 
الحدث قي قصة..سعاد) للدكتور 

نرصت مردان..
حيث قدمت مقالة تميزت بصياغة 
عربت عن الفكر املعارص والتجديد 

الذي تميزت به  تلك القصة:
مـع  يتعامـل  القـاص  ”ان   
الشخصية و الحدث بآٓليٍة  درامية، 
يوظف الواقع االجتماعي والعرف 
السـائد يف القرية يف بنية الخطاب 
القصيص ”وأضافـت ”ان القاص 
يتعامل مع الواقع القائم عىل بنى 
رسدية تندمج مع تشـظيات ذلك 

الواقع“.
وجاء يف مقالتها النقدية (الشهيد 
راويا يف (شـواطئ الدم ...شواطئ 
امللـح) للـراوي الشـهيد (ابراهيم 
حسـن نارص) الذي يعالج حياته 

الرواية“ألنـه  جسـد  يغطـي  بـل 
يمتلـك فاعليـة الـدور البطويل يف 
الروايـة، ضمـن املحـاور الزمنية 
يف تعاقـب االحداث التي يشـحنها 
بعنرص التشـويق“والذي كان هو 
بدور البطل املتكلم السـارد بأسم 

املالزم (مراد) . 
مقالة ابهرتني بها األديبة(منور)
ذلـك انني مرتجمة اللغتني الرتكية 

والعربية… 
والرتجمة لها تاريخ عريق يف األدب 
الرتجمة  حركة  الرتكماني.ونـرى 
أيضـا يف مجلة االخاء(قرداشـلق) 
التـي كانـت أوىل خطواتهـا  منـذ 
بحـث  اكملـت  وعندمـا   ١٩٦٠
البكالوريوس  تخرجـي يف درجـة 
الرتبية  يف جامعـة كركوك/كليـة 
اللغـة  االنسانية/قسـم  للعلـوم 
الرتكية كتبـت بحثاً حـول حركة 
الرتكمانـي.  االدب  يف  الرتجمـة 
و بعدهـا انتقيـت لبحثـي عنوان  
(حركة الرتجمـة يف مجلة االخاء) 
وحصلت عىل معلومات هي مصدر 
فخـر لنا كشـعب، ألن لدينا طاقة 
كبرية بما فيها، أدباؤنا وشعراؤنا 
الذين ساهموا يف سلك الرتجمة اىل 
جانب فروعهـم األدبية األخرى… 
إذ رأيت كثرياً من األعمال املرتجمة 
اىل  الرتكيـة  اللغـة  مـن  وبإبـداع 
العربية وبالعكس(قصص،اشعار، 

حكايات،روايات…الخ).
فاألديبة منـور كتبت عن(ابداعية 
الرتجمة يف ..والطيور ايضاً رحلت)
والروائـي  للكاتـب  روايـة  وهـي 
الرتكي الشهري (يشار كمال)والتي 
ترجمهـا الدكتـور فـاروق فائـق 
كوبرولو“هذه الرتجمة التي قطف 
ثمارها حني وهب املتعة الجمالية 
يف  واعتمـد  للقـارئ،  والنفسـية 
الرسد الروائـي املرتجم عىل البنية 
يف  هي،سـواء  كمـا  التصويريـة 
التفاصيـل الحياتيـة أو التجربـة 
الواقعية للحـدث. إذ أعلن املرتجم 
عـن هويتـه واسـتطاع الغلغة يف 

عمـق الرواية ابتداًء مـن  املقاطع 
والعبارات و انتهـاًء بالكلمة التي 

تعترب نواة التعبري. 
أما رأيها النقدي يف(هندسة الشعر 
يف ديوان..بـر عمـر يتمييور كى)

للدكتور محمد عمر قازانجى: 
”كشـف لنا الشاعر اللذة الشعرية 
واللحـن الشـاعري وغزا بشـعلته 
الفكريـة زوايـا الغـرف املظلمة“ 
كتبـت أديبتنـا وبيقني عـن اتقان 
الدكتـور محمـد عمـر قازانجـى 
كتابة الشـعر بكافة تفاصيله ذلك 

ألنه يمتلك ناصية الشعر. .
وعن قصة(اللوزة الواحدة)لألديب 

السامق الراحل(جليل القييس).. 
كتبت ان القييس“كان دأيم العناق 
للكلمـات، باحثـاً عنهـا يف عوالم 
االبداع، ليضـع أجملها وأبدعها يف 
فم شخصيات قصصه ومرسحياته 
التي كان يعد شخوصها ورموزها 
ملجـأ لذيذاً يلتجـئ اليها يف الزمن 
الـردٔي حـني كان ينـزل اىل العالم 
السفيل،ليسامر عشتار و حبيبها 

دموزي..“.
ويف مقالتها النقدية(لوحة املسـاء 
الحزيـن) وهـي قصيـدة لالٔديـب 
التي  الهرمـزي  الراحـل قحطـان 
أهداها اىل گول فيدان الكركوكلية.
تلـك  الشـاعر  فتقول“ضّمـن 
اللوحات بمعاٍن عميقة جدا وذات 
دالالت وإيماءات يشوبها غموض 
سوسيولوجي يقف القارئ أمامه 

مندهشاً“.
الشـعرية(جنة  املجموعـة  وعـن 
الجنة)… أي(طيـور  قوشـالرى) 

لالٔديب فـوزي اكرم تـرزى والتي 
تتغنـى قصائدهـا بحـب الوطن“ 
تضم املجموعة الكثري من املفاهيم 
املتطورة  بشـكل رسيـايل وأخرى 

بشكل رمزي إيمائي“.
الحالـة  يف  بحثنـا  وأضافـت (إذا 
السـيكولوجية لـكل شـاعر نجد 
املكبوت يف زاوية من زوايا نفسه)
(أمـا  بالنسـبة لشـاعرنا فـوزي 

اكرم ترزي فهـو حب الوطن الذي 
يكبلـه بصـورة مكثفـة عـىل مـا 
يفصـح عنه. وقـد ادى هذا الحب 
اىل ان يقارن بني وطنه وبني الجنة 
فيتوصـل اىل ان وطنه هـو الجنة 

بالوان القزح) 
ويف ..  قناديـل التحدي يف(توركمن 
ايـىل ادبياتـى) للكاتـب والباحث 

شمس الدين كوزه جى . 
قاسيا..كقسـوة  الزمـن  ”كان 
القيود عىل االقـالم العراقية، لكن 
الحصـة  نـال  الرتكمانـي  القلـم 
األوفـر مـن تلـك القسـوة وغـزو 
التعتيـم الثقايف“…واضافـت ”ان 
ادباءنـا وشـعراءنا لم يخشـوا ما 
كانـت ترتقبه االٔعـني املبثوثة هنا 

وهناك”.
أما يف دراستها املوسومة(تجليات 
احرتق)للشـاعر  باملطـر  يف..  االٔم 

قره وهاب. 
كتبـت عـن تقديـس األم ومنحها 
رمز الحيـاة و الوالدة يف أسـاطري 
الشعر.  وأضافت“أن رمزية االٔم يف 
قصائد الشاعر هي وسيلة لـتأكيد 
(وجـوده) يف الحياة“. وبشـواهد 

من قصائد املجموعة .
الفنـان  مقالة(حروفيـة  ويف 
الراحل حسـني عبد اللـه: توليفة 

مسمارية… برصية معارصة)
 كتبـت األديبـة  منـور أن“ لغتـه 
الفنية التي تخاطب العني والقلب 
معاً،تعرب عن سـمات وخصائص 
أعاد فيها الفنان هندسة الحروف 
يف أوضاعها املختلفة“ورغم رحيله 
املفاجـئ وهو يف عمـر الزهور، لم 

تجف أصباغ فرشاته اليتيمة.
وألن للفـن املرسحـي الرتكمانـي 
تاريخ عريق يف عالم الفن، ولحضور 
أديبتنـا يف العروض املرسحية التي 
َتقدم عىل مسارح كركوك ..كانت 
تكتـب مقـاالت نقدية عـن النقد 
املرسحـي وباللغتـني الرتكمانيـة 
والعربية.. كما وكتبت يف منجزها 
النقدي هذا(قراءات ورؤى) مقالة 
الرتكمانـي  تاريـخ املـرسح  عـن 
ووفـق مصـادر تاريخيـة، تحـت 
عنوان(ينابيـع … املنجز املرسحي 
الرتكمانـي) إذ تمنـت“ ان يفتـح 

مرسحنا ذراعيه نحو العاملية“
وتباغتني يف آخر صفحات الكتاب 
الرصـني  مقتطفـات ممـا كتبـه 
نتاجاتهـا  عـن  والنقـاد  األدبـاء 
االٔدبيـة. حيـث سـطروا  نجاحها 
وانجازاتها يف مشوارها األدبي عن 

األدب الرتكماني والعربي..
نعم، إنها األديبة الرتكمانية(منور 
مـال حسـون) تربويـة، مناضلة، 
شـاعرة، وأديبة قديـرة… تعرفت 
عليهـا وأنـا يف الصـف االٔول مـن 
االبتدأييـة، حيث حرضت  املرحلة 
الشعبة التي انا ادرس فيها وكانت 

زيارتها لنا كمرشفـة تربوية عىل 
يف  رأيـت  الرتكمانيـة.  الدراسـة 
عينيهـا كل النجـاح واإلحسـاس 

ألشاعري  واللباقة يف الحديث.
مسـريتي  يف  قدوتـي  وهـي    
الدراسـية البالغة ١٦ سـنة. قرأت 

الـذي  منجزها(قـراءات…ورٔوى) 
يحتضـن عرشيـن مقالـة أدبيـة 
فبـارشت  إعجابـي  ونقدية،نـال 
بكتابـة هذا املقـال. وهـذا املنجز 
إرث أدبـي خالـد بجمـال مقاالته 

الرصينة.
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  للشـاعرة ..ذات يـوم كنـت جالسـة غارقـة يف الصمت وسـط 
ضجيج اآلخرين كنت عاجزة عن خلق حوار.. مع ان الله منحني 
لسانا لكني لم اجيد استخدامه تناولت قلما وورقة ومثل خرساء 
تجيـد فك الخط بدات الكلمات تنهمر طويـت الورقة وبنوع من 
النرجسية اخذت طريقها للنرش ومن يومها وهي اداتي الوحيدة 
ملخاطبـة اآلخرين وخلق نوع من الحوار معهم.. من تلك اللحظة 
وانـا غارقة يف بحر من هـذه الفوىض اللذيذة التـي انقذتني من 
رتابة العالم وسـماجته وهي الشعر انه عاملي بكائناته العجيبة 
واشخاصه املحبطني ونجومه الكثرية عالم آخر مواز لعاملنا هـذا 

ولكن    
دون  تلك القيود الثقيلة التي تكبلنا.. وهي تقول:                                

                                   املوجة جاءت يف موعدها      
لكن السحاب غاب 

  وانا اقول ما قاله محمود درويش:
                 قصائدنا بال لون..بال طعم..بال صوت
                 اذا لم تحمل املصباح من بيت اىل بيت

                 وان لم يفهم البسطا معانيها
                 فأوىل أن نذريها ونخلد نحن للصمت

 كون النص الشعري هو حصيلة تفاعل الذاتي واملوضوعي لخلق 
صوره  املؤطرة باطار مجتمعي متناغم مع املدى املعريف  للمنتج  

من جهة والكاشف عن وعيه ورؤاه من جهة اخرى ..
 روحي التي تذوي كشمعة

   وتذوب كعاصفة
   روحي التي اطلقتها مع الريح

   فهربتها االزمنة
   وشحنها رصيف لرصيف

  فالنص وان كان وجيزا يف عباراته لكنه مستفيض يف ايحاءاته..
اذ تكثيف اللغة واعتماد بنية متناهية الدقة مع وحدة موضوعية 
مؤطرة لصوره الشعرية املكثفة..وانعكاسات نفسية التي  تعلن 
عن ذات مأزومـة توظف لغة ايحائية بعيدة عـن اللغة املعيارية 
باستخدام الصيغ البالغية.. املجاز والجناس واالستعارة والرمز.. 
كـي تسـتدعي املسـتهلك السـتنطاق صورهـا املكتنزة بنشـوة 

االحرتاق املتوهج وعوامله الجمالية والداللية..
حني اغلق الباب

عندها تحتويني بجناحي غربتها
الوحدة تربز مخالبها لتقبض عيل

انشغل بتقليم اظافرها
لئال تسيل الذكريات

  فالشـاعرة تسـتنطق ذاتهـا عرب حـوار االنا.. وتعلـن رموزها 
بمحموالتهـا زمانيـا ومكانيا.. ودالالتها املتفجرة التي كشـفت 
عن رؤاها تجاه الوجود الكوني..بمزجها ما بني االسلوب الخربي 
واالنزياحي.. فضال عن استعارتها تقنيات الرسد لتمرير فكرتها 
معتمدة توصيف املشـهد بالفاظ بعيدة عن الضبابية والغموض 
لتعطي نصها قـوة التأثري يف الذاكرة..واملسـتهلك(املتلقي)..من 
خالل افادتها من املعطى الشـعري عىل االمتداد الزمني..فقدمت 
نصوصا برؤية شـعرية واعية..باسـتثمار لغة مكتظة بااليحاء 
والطاقـة الدالليـة لتحقيـق فضاءاتهـا الشـعرية..مع توظيف 
تقنيات فنية واسلوبية كالتكرار والنداء من اجل تعميق التجربة 

واغنائها..

    

¬bÓ©a@ùÁb„@
الشـاعر ( رياض املعموري { أورفيوس } يف 

مجموعتـه ( عرشون قصيدة نثر ) الصادرة 

يف سـنة 2018 م/  عن االتحاد العام لألدباء 

والكتاب يف العراق .                                             

بعد قراءتـي املتأنية لهذه املجموعة املكتنزة 

بمعانـاة فكر جـريء ، ومشـاعر متضاربة 

بني مرارة يأس وأمل يف ما يواجهه من قوى 

متوحشـة عميـاء ، ال يجـد يف رصاعه معها 

سـوى رفضـه بكلمـات شـعر ... يف خـوف 

وحذر ٍ شديد : 

 من وقت األرض

أحاول تلقني حياتي

دروسا ً كثرية ً يف آن ٍ واحد

وحني أجدني .. ال أفهم شيئا ً

أتخذ هزائمي لغرفتي 

وأرسـمها عىل الجـدران !/ قصيدته األوىل ( 

الوقت أعمى ) .

وتليها قصيدته الثانية ( حرية املراكب ) :

 الغجري أو املجنون ..

أطلـق لحيتـه ..  وراح يخربنـا عـن لعنـة 

السماء!

ثم قصيدته الثالثة ( متهم بالتجسس ) :

 باتهامه بالتجسس ...

وبالتفكري الذي يتحدثون عنه ...

لّفنـي بحبـل التأنـي ! /( قصيدتـه : متهم 

بالتجسس ) !

لتليها يف  مسرية ظالمها  قصيدة ( الجنوب ) 

بعنوانها امليضء برغم تواشجها  بسياقاتها

املظلمة :

 ألهو أمام املاس املذبوح من أغنيتي

وأتسلق عائدا ً..

إىل نضـوج يناقش املوت ونكهة الرب وطعم 

الربتقال  !

تهندس هذه القصيـدة  بمالمحها منعطفا ً 

لسياق قصائده الالحقة  ... فيقول :

أحلم بها .. طربا ً 

يهندس كوني ... !

وتليها قصيدته ( قديمة سعادتنا ) لتكشف 

لنا عما يضمه يف قلبه ألرض ( الجنوب ) :

 ) ملاذاسـميتك   .. تعلمـني  لـو   .. حبيبتـي 

الجنوب)

هل تحتفظني بالرس ... ؟!

بعدها تنعطـف قصائده ملسـار آخر تتطلّع 

فيه بمخاضاتهاعىل آفق جديد .

لقـد كتب الشـاعر ( املعمـوري ) كثريا ً من 

قصائـد مجموعتـه ( عرشون قصيـدة نثر 

) تحـت تأثـري موجـة الحداثـة الشـعرية 

بخصائصهـا املميزة ببنى االنزيـاح اللغوي 

يف غموضه وشـطحاته الغرائبية ملستويات 

الفهـم وتأويالتـه العديـدة فيـه ... إىل ما ال 

نهاية لهـا كما يزعمون ، فاتخذه الشـعراء 

الشباب الصاعدون به ستارا ً واقيا ً لهم من 

ضديدهم الفكري حينها كما يعتقدون !

غري أن بعضهـم لم يظل مشـدودا ًلتقنياته 

امللزِمة لهم ، حينما رأوا أن الشـعر طائر حر 

ال يمكن حبسه يف قفص أو حدود فضاء .

وهـا هـو الشـاعر ( ريـاض املعمـوري \ 

أورفيوس ) يطلق نفسـه يف فضاءات أخرى 

لقصائد مجموعتـه ( عرشون قصيدة نثر ) 

، منها  قصيدته ( عناوين البنفسـج ) حيث 

نـراه محلّقـا يف مدياتهـا الثمانيـة ، وكيف 

يكتب شعريتها الواضحة ببالغة االنزياح...

فقال يف عنوانه األول منها :

من يمسك أصابع يدي

من يقّبل وجنتي

من يداعب َشعري

من يلّون بَرشتي

من ُيمهل الِشعر ليلة ً عندي

فصباح القداح تفوح منه

رائحة أحالمي !

ويف عنوانها الثامن .. ومنه :

لِنخافظ عىل األلون

لنمنح كالمنا لون املعنى

لنكتب أيامنا باأللوان .. 

فهل أستطيع بقراءتي لهذه املجموعة امللتفة 

عىل نصوصها املتنوعة بأنسـاقها املتناظرة 

ببنيتهـا ملضامينهـا يف طولهـا وقرصهـا ، 

يف يأسـها وأملها ، وشـعريتها بني غموض ٍ 

ووضوح .. أن أجد منها عنوانا يمنح قارئها 

انطباعـا عاما عنها يسـاعده عـىل فهم ما 

يتعـرس عليه هنا أو هناك .. كما يف قوله من 

قصيدته ( أرّتق رؤياي بالرحيل):

أوهامنا الوحشية

أغنيات ملهرجان النار

إنه التي ترتدي قبعات بالنفسج

وفيزياء فتاة متدل ٍ فوق جسدها

عصفور آمن من التأويل ...

فال أرى غري سواد غالفها مع ما كتبه فيه شاعرها 

( املعموري )  : ( عرشون قصيدة نثر ) .

ÒÜÏ«@ãÇbœ@ê„ÏÌ
يهـز ذيلـه ارتياحـا وتـوددا بقربي ، ال 

يشء عندي سوى االهتمام به لحظتها ، 

وضعت قطعة صغرية من اللحم الطري 

يف وسـط كفـي فدنـا مني حتـى باتت 

اطراف لسانه تعانق بعضا من مساحة 

كفـي وهو يحاول التهـام قطعة اللحم 

، حاول اسـتدراجي للعطـف عليه اكثر 

مـع مرور األيـام ولم يكن بوسـعي ان 

اغضـب بوجهـه ، رغم اننـي اعرف انه 

كان كلبا سـائبا ولكـن موروث املحيط 

القديـم والحديـث يحدثنـي عـن وفاء 

الكلـب وان بعضهم اخربنـي ان كرسة 

الخبز التي تمنحها له سـتكون عربون 

وفائـه وسـتظل يف ذاكرته ، وسـريدها 

اليك يف يوم ما بموقف يسـعد جوارحك 

واالخبـار  االحاديـث  تناقـض  ومـع   ،

عن وفائـه اال انني كنـت أحاول منحه 

مـا يسـد جوعه حتـى وصل بـي االمر 

ان التقـي بـه كل يـوم دون ان افهم ما 

بداخلـه عنـي ، اال ان فهمـي البسـيط 

له هـو حاجتـه اىل االهتمـام والرعاية 

، وفرت لـه مأوى يف طـرف منعزل من 

البيت خوفا عليه من برد الشتاء ولهيب 

الصيف وكنت أحاول عزله عن (الكالب 

السـائبة) وان اشـعره باختالفه عنهم 

حتـى ظهـرت عليـه مالمـح التباهـي 

باختالفه عن الكالب السائبة االمر الذي 

حـال دون ارتيـاده القمامة للبحث عن 

الطعـام كما اصبح يفهم لغة اإلشـارة 

منـي ، اذ ان سـقوط ورقة مـن جيبي 

سهوا تمثل لديه مشكلة بحيث يركض 

مرسعـا اللتقاطها واعادتهـا يل ، حتى 

زاد اطمئنانـي منه ، اغادر املنزل واترك 

البـاب مفتوحا واعـود ألجـده مغلقا ، 

فـرصت اعد له مـن الطعام مـا يكفيه 

عند سفري بعيدا عنه ، ولم يدر بخلدي 

يف يـوم ما ان يرتك طعـام البيت ويعود 

اىل القمامة يف الشـارع عند غيابي عنه 

وعندمـا اعود اىل البيت اجـده يهز ذيله 

فرحا بعودتي محاوال ان يمسح اطراف 

فمه القذرة بمالبيس .
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ساِبحاً يف َفضاِئِك ُمِدناً

َترَتدي ُقْمصاناً ِمن َرَغباٍت

وَتَتعثَُّر كاألطفال

وصوالً إىل َمجرَِّة اليقني

راكضاً يف براريِك أَحالَماً 

َتَتهاَيُف يف َشواِرع

ْنون َتبَحُث َعن َعرَبٍة ال ُتِقّل الظِّ

َشِف الَحرير. أيُّها الّروُح الذي كالرشَّ
َمواعيُد أَيامي ِظالالً

أرِسُمها.. َوُمنَحَدرات.

َغدَي َيَتَسّىل بآماٍل ِهي كالُغيوم.
ألواٌن تتعاَنُق َورداً

وأمِكَنٌة كالرََّغبات

ُحرويفَ أَعشاٌش دوَن َرجاٍء

توِقُظ  الَحنني يف أصاِبعي

تستدعي الليَل، وتومُئ للقمر

كي ُينشد مّواالً أكُتُبُه

أَو أَْجراَساً َتقرُع َكِنداٍء 

ُيصاِفُح َقلْبي الذي كالِفرَدوس.



نظـرا القرتاب فصل الشـتاء، فإن 
السـيارات  العديـد مـن سـائقي 
يعانـون مـن مشـاكل يف بطارية 
سـيارتهم، حيث تعتـرب البطارية 
العدو األول للشـتاء ملا يسببه من 

مشاكل كثرية يف السيارة.
للحفاظ  إليك مجموعـة نصائـح 
عىل سـالمة بطارية السيارة أثناء 
فصـل الشـتاء، حتـى تتمكن من 

الصمود لنهاية الفصل.
وفيمـا يخـص االختيار األنسـب 
لفصـل الشـتاء، فـإن البطاريات 
من طـراز (SLI) تعتـرب األفضل، 
للسـيارات التقليدية، وللسـيارات 
فائقة األداء يف فصل الشتاء، لذلك 
يجب باقتناء البطاريات من طراز 

.(AGM)
أسباب ترضر البطارية بالشتاء 

يشار إىل أن أسـباب عداوة الشتاء 
للبطاريـات، هـو درجـة الحرارة 
املرتفعة صديقة لخاليا البطارية، 
وتحفز عمليـة التفاعالت بداخلها 
عـىل عكس الطقـس البـارد الذي 

يصيب البطارية بالجمود.
هذا يؤدي لعدم قدرة البطارية عىل 
إحداث التفاعالت التي تصدر عنها 
الطاقة الكهربائية التي هي الدور 

الرئيس للبطارية.
كيـف تتجنـب مـوت البطارية يف 

الشتاء؟
للحفـاظ  نصائـح  عـدة  هنالـك 
عىل عمـل البطارية بكفـاءة أثناء 
فصل الشتاء، شـملت استمرارية 

القيادة.

تدويـر السـيارة واالنتظـار قبـل 
اسـتخدام أي خاصيـة بالسـيارة 
حـرارة  لدرجـة  وصولهـا  لحـني 
البطارية  مرتفعة مناسـبة تمنح 
القـدرة لتوصيل الكهربـاء لكافة 

دوائر السيارة.
الحفـاظ عـىل حـرارة البطاريـة 
والركـن يف مـكان مغلـق كانـت 
مـن ضمـن النصائـح أيضـا التي 
قدمها املوقع للحفاظ عىل سالمة 

البطارية.

من معتقدات النسـاء الخاطئة إيمانهم 
بأن شـكلهم أو مظهرهم الخارجي هو 
الذي قد يلفت الرجـال إليهم، متغاضني 
بذلك عـن الطبيعة املختلفـة لكل رجل، 
والذين قد يفضلون النساء األكثر تلقائية 
وعفويـة من تلـك املتربجـة واملتصنعة، 
ولكن ذلك ال يعنـي عدم اإلهتمام نهائيا 
باملظهـر، واالعتمـاد فقـط عـىل حـس 

الدعابة والفكاهة.
فالشـكل قد يلعب دورا بسيطا يف جذب 
الرجـل، وخاصـة إذا كان طبيعيا، وغري 
متكلفـا يف وضـع مسـاحيق التجميـل 
ومواكبة العرص، ومن أبرز األشياء التي 
ينجذب إليها الرجل بسـهولة ويعشقها 

يف املرأة قبل اإللتفات إىل شكلها ما ييل:
مستمعة جيدة

معظـم الرجال تقـدر النسـاء القادرات 
عىل اإلسـتماع فقـط، مـن دون إعطاء 
تعليقـات  أو  ومحـارضات،  مواعـظ 
ونصائح بخصوص مـا يمكن أن تفعله 
يف حـال كانـت بنفس املوقـف، فالقدرة 
عـىل اإلسـتماع مـن أكثـر األمـور التي 
تشـعر الرجل بالدعم والرغبة يف التحدث 
عن مشـاكله وأحالمه بكل راحة وأمان، 
كما تبني مدى تفهـم املرأة وقدرتها عىل 

الصرب والتحمل.
العفوية

وهـي القـدرة عـىل التـرصف بطريقـة 
طبيعية بعيدة عـن التصنع يف الحركات 
واألقـوال بطريقة تبتعد فيهـا املرأة عن 
التقيد والتعبري عن شـخصيتها بشـكل 

لطيـف وغري مبتذل، كالغناء أمام الرجل 
حتـى ولـو كانـت بطريقـة عشـوائية 
وهوجـاء أو القيـام بـرد فعـل إيجابي 

عفوي.
سائقة جيدة

عـىل الرغـم من شـكوى الرجـال الدائم 
واملتكرر من سـوء مهارات القيادة التي 
تمتلكها النسـاء، إال أن ذلـك ال يمنعهم 
من إبداء إعجابهم اتجاه قدرة املرأة عىل 
مجـاراة الرجل يف القيـادة ويف الطريقة 

التي تقود فيها السيارة.
اإلنجاز

شعور املرأة بالسـعادة واإليجابية تجاه 
ما تمتلكه يف حياتها سـواء كان قليال أو 
غري كاف وتحمسـها للتفـوق واإلنجاز، 
يجذب الرجل إليها بشـكل مبارش بحيث 
يميـل الرجـل بطبعـه إىل كـره التذمـر 

والتشاؤم.
التمتع بتناول الطعام

ال يهتم الرجل بطريقة املرأة واهتمامها 

يف تناول األطعمـة الصحية التي تحتوي 
عىل سـعرات حرارية أقـل وإنما تعجبه 
املـرأة الواثقـة بنفسـها التي تسـتطيع 
تنـاول مـا تشـاء بحيـث تسـتمتع بـه 
وتتحـدث عنـه لطعمـه اللذيـذ وليـس 

لسعراته القليلة.
مهارة الطبخ

يقول املثل الطريق إىل قلب الرجل معدته 
وهـو بالتأكيـد كالم صحيـح، فالرجـل 
يحب املـرأة القادرة عـىل تقديم الطعام 

له عن طريـق التفنن واإلبـداع بطريقة 
طبخه، وهذا الـيشء نابع من تفكريهم 
التقليدي بأن الطبخ جزء من كون املرأة 

زوجة صالحة.
إمرأة حقيقية

هـذا ال يعنـي أنهـا خفيـة، أو وهميـة، 
ولكنه يبني مدى صدق شـخصية املرأة، 
وحقيقتهـا، فكلمـا كانت املـرأة عادية، 
محبتهـا  زادت  وتلقائيـة،  ومبتسـمة 
يف  التصنـع  بعكـس  الرجـل،  قلـب  يف 
الشـخصية واختيـار الكلمـات املتداولة 
بني ضعـاف الشـخصيات الذين يحبون 

إظهار أنفسهم ولفت األنظار إليهم.
تقديم التنازالت

عن طريق القدرة عىل التفاوض وإيجاد 
الحلـول املقبولـة مـن كال الطرفـني، و 
تقديـم التنازالت عىل حسـاب تحسـني 
العالقة وزيادة ترابطها والحفاظ عليها 

لفرتة طويلة.
حس الدعابة

ال تعتـرب هـذه الصفة مشـرتكة بني كل 
النساء، حيث تختلف طبيعة شخصيات 
النسـاء ولكن الرجل يفضل املرأة املرحة 
التـي لديهـا حـس عـايل مـن الفكاهة 

للحصول عىل روح إيجابية.
القوة

يميل الرجل عادة للمرأة القوية التي لها 
القدرة عىل تحمل الشـدائد، والعيش مع 
الصعوبـات، بحيـث يسـتطيع اإلعتماد 
عليها يف بعض املسـائل التـي قد يحتاج 

مساعدتها فيها.

املقادير
رشائح صدور دجاج

زبادي
طماطم

بصل
ثوم

فلفل أخرض رومى
كاتشاب

عصري ليمون
زيت

بهارات
ملح

فلفل أسود
خبز صاج

خطوات التحضري
تبـىل رشائـح الدجـاج بامللح 

والبهـارات  األسـود  والفلفـل 
الليمـون  وعصـري  والزبـادى 
والبهـارات  والكاتشـاب 
ملـدة  الخليـط  ىف  وإتركيهـا 
سـاعتني أو ضعيها ىف الثالجة 
شـوحى  كاملـة  ليلـة  ملـدة 
البصل  الدجـاج مـع  رشائـح 
والثوم املفرومني ىف الزيت عىل 

النارقطعـى البصـل والفلفـل 
الرومـى والطماطـم رشائـح 
وأضيفيها قـرب تمام النضج 
ضعى الشاورما ىف الخبز ولفيه 
وقلبيها عىل طاسـة أو جريل 
بهـا القليـل من الزيـت لتأخذ 
السـاندوتش  قطعـى  اللـون 

وزينيه بالبقدونس وقدميه .

اكتشـف العلماء لحـد اللحظـة أكثر من 
110 ألـف نوع من الذبـاب، حيث وجد أن 
معظمهـا ال يمتلك أسـنانا، لذلـك عندما 
تقف هـذه الحرشات عىل الطعـام، تقوم 
بقـذف عصارة معدية تعمل عىل افسـاح 
مساحة داخل جهازها الهضمي من اجل 

طعام جديد.
يبدو األمـر مثريا لالشـمئزاز، لـذا فليس 
من املسـتغرب أن يجد معظم الناس هذه 
الحرشات مثرية لالشـمئزاز، السؤال الذي 
يطرح نفسـه، إىل أي مدى يفسـد الذباب 
الطعام يف هـذه الحالة؟ وهل من األفضل 

التخلص منه؟.
يف الحقيقـة يحتـوي لعابنـا عـىل إنزيـم 
يسـمى (األميليز)، الذي يقسم املواد التي 
يصعب هضمها مثل النشا إىل يشء أبسط 

مثل الجلوكوز، لهذا السبب عندما تمضغ 
الخبز لفـرتة طويلة يصبـح طعمه حلوا 

بعض اليشء.
ويجيـب العلمـاء عـىل مـدى الخطـورة 

قائلـني: ”قـيء الحـرشات ضئيـل، هـذا 
السائل يف حد ذاته ليس خطريا عىل البرش، 
لكن الخطـورة تكمن كـون الذباب يحط 
باسـتمرار عىل علـب القمامـة والنباتات 
األخـرى،  القـذرة  واألماكـن  املتعفنـة 
ويلتصق عدد كبري من البكترييا املسـببة 
لألمراض بأقدامه، ومن بني األمراض تلك، 

الكولريا وحمى التيفود.
ويضيـف العلمـاء ”إذا بقيـت الذبابـة عـىل 
الطعـام أقل مـن ثانيتني، فال داعـي للقلق، 
فخالل هذا الوقت من غري املحتمل أن تتمكن 
امليكروبـات الخطرة من االنتقـال، ولكن إذا 
كان هناك الكثري من الذباب يف الغرفة، فمن 
األفضـل التخلص من الطعـام املتبقي فيها 
لفرتة طويلة، وبشكل عام من األفضل إبعاد 

الذباب، وتغطية الطعام دائما“.
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قد ال يكـون النوم املبكر للغاية 
صحيـة  اسـرتاتيجية  أفضـل 
لجسم اإلنسان، وفقا ملا خلص 
يف  بريطانيـون  علمـاء  إليـه 

دراسة حديثة.
وجـد الباحثـون أن النـوم بني 
الساعة 10 مسـاء و11 مساء 
يمكنه تقليـل مخاطر اإلصابة 

بأمراض القلب.
اسـتندت الدراسـة إىل بيانـات 
من أكثـر من 88 ألف مشـارك 
يف البحث، وهي دراسة مطولة 
تنظـر يف آثـار العوامـل البيئية 

والجينية عىل تطور األمراض.
أجهـزة  الباحثـون  اسـتخدم 
رصـد، والتـي وضعوهـا عـىل 
لجمـع  املشـاركني  معاصـم 
أن  أظهـرت  والتـي  البيانـات، 
النوم قبل السـاعة 10 مسـاء 
مسـاء   11 السـاعة  بعـد  أو 
بارتفـاع مخاطر  كان مرتبطا 
القلـب  بأمـراض  اإلصابـة 

واألوعية الدموية.
قـادوا  الذيـن  العلمـاء  وقـال 

الدراسـة ولهـم إسـهامات يف 
التكنولوجيـا الصحية،  قطـاع 
بـني  الفاصلـة  السـاعة  إن 
التوقيتني ”كانت مرتبطة بأقل 
حاالت اإلصابة بأمراض القلب 

واألوعية الدموية“.
الدراسـة  نتائج  أشـارت  كمـا 
إىل أن العالقـة بني وقـت النوم 
وخطر اإلصابة بأمراض القلب 
واألوعيـة الدمويـة كانت أعىل 

بالنسبة للنساء.
أشار الباحثون أيضا إىل دراسة 

أخرى، ُنـرشت يف مارس/ آذار، 
وخلصـت إىل أن أوقـات النـوم 
االسـتيقاظ  وأوقات  املتأخـرة 
ذات صلة بتزايـد خطراإلصابة 

بقصور القلب االحتقاني.
عىل جانب آخـر، ووفقا لبحث 
أجرتـه األكاديميـة األمريكيـة 
لطـب النـوم، فإن األشـخاص 
 8 إىل   7 مـن  ينامـون  الذيـن 
سـاعات يف الليل، يكونون أكثر 
إنتاجية من أولئك الذين ينامون 

ست ساعات.
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حمـام البخـار مـن أكثـر الطرق 
الفعالة التـي تجعل برشتك خالية 
من املشـكالت وتحمي الشعر من 
إليكـم فوائـد حمامات  القـرشة، 

البخار وطريقتها بالخطوات.
الطـرق  مـن  البخـار  حمامـات 
السـهلة التـي يمكـن أن تنفـذ يف 
املنـزل، حيث أنها مفيـدة للبرشة 
والشعر والجسم، ونتائجها فعالة 
للتخلص من حبوب وبثور البرشة 

وترطيب الجسم.
وفيمـا يـيل فوائـد البخـار للوجه 

وللشعر وخطواته:
- يساعد البخار عىل تنقية البرشة 
مـن السـموم، حيث أنـه يزيد من 
تعرق الجلد، وهذا يسمح بالتخلص 
من السـموم الضارة املوجودة عىل 

البرشة.
- التخلـص من الحبـوب والبثور، 
حيـث أن حمـام البخـار يسـمح 
الزائـدة  الزيـوت  مـن  بالتخلـص 
املسـببة للحبـوب وخاصـة التـي 

تصيب البرشة الدهنية.
- يساعد عىل التخلص من الرؤوس 
السـوداء التي توجد عـىل البرشة، 
مسـام  يفتـح  البخـار  أن  حيـث 
البرشة ويسـاعد عىل التخلص من 
الشـوائب واألتربة ال التـي ترتاكم 
داخـل املسـام املسـببة للـرؤوس 

السوداء.
- تجديـد خاليا البـرشة والتخلص 
من الجلد امليـت، ما يعطي للبرشة 

الحيويـة والنضارة، كمـا أنه يقلل 
مـن ظهـور التجاعيـد والخطوط 

الدقيقة.
- توحيد لون البرشة والتخلص من 
التصبغات التي تتسـبب بها أشعة 

الشمس وبعض العوامل األخرى.
فوائد البخار للشعر:

حمام البخار مهم لصحة الشـعر، 
حيث أنه يساعد عىل تفتيح مسام 
فـروة الـرأس، مـا يجعلهـا أكثر 

حيوية.
بقـرشة  اإلصابـة  مـن  التقليـل 

الشعر.
تحفيز نمو الشعر وجعله ناعًما.

إصـالح الشـعر التالـف، حيث أن 
بخار املاء يعزز تدفـق الدم لفروة 

الرأس.
تنظيف فروة الـرأس وعالج الجلد 
التـي مـن  وااللتهابـات  املتهيـج 

املمكن أن تصيبها.
طريقـة عمل حمام بخـار للوجه 

للبرشة الدهنية:
إىل  تحتـاج  الدهنيـة  البـرشة   -
اهتمام أكثر وهـذا لزيادة إفرازها 
للزيـوت والدهـون، ما يتسـبب يف 
اإلصابـة بالبثـور والحبوب وحب 

الشباب.
- يعـد اسـتخدام البخـار للبرشة 

الدهنية مـن الطرق الجيـدة التي 
تحد من املشكالت التي من املمكن 

أن تصيبها.
- قبل عمل حمـام البخار للبرشة 
عليـك بتنظيف البـرشة من خالل 
اسـتخدام نوع من الغسـول حتى 
يتـم التخلـص مـن الجلـد امليـت 

املوجود عليها.
- يتم غيل كمية من املاء، ويضاف 
إليهـا أوراق من النعنـاع ورشائح 
من الليمـون والبابونـج وقطرات 

من زيت شجر الشاي.
- يتم وضـع الوجه باتجاه البخار 
املتصاعـد مـع تـرك مسـافة بني 

الوجه واملاء حتى ال تصاب البرشة 
باإللتهابات ملدة 5 دقائق.

- بعـد اإلنتهـاء من حمـام البخار 
عليك بغلق املسام من خالل تمرير 
قطعـة مـن الثلـج عـىل الوجه أو 
اسـتخدام التونر أو اسـتخدام ماء 

الورد.
البخـار  الحمـام  عمـل  طريقـة 

للجسم:
- حمـام البخار أو حمام السـاونا 
يعترب مـن الطرق املميزة للحصول 
عىل جسم ناعم والتخلص أيضا من 
آالم العضـالت والعظام، والتخلص 

من السموم املوجودة يف الجلد.
- عليك بتنظيف الجسم باستخدام 
الليفـة والصابون قبل اسـتخدام 

حمام البخار.
- يتم غلق منافذ الهواء يف الحمام 
ويتـم مـلء حـوض االسـتحمام 
باملاء السـاخن ويرتك حتى يمتلئ 

الحمام بالبخار.
- يتـم تعريـض الجسـم للبخـار 
ملدة نصف سـاعة، وبعدهـا عليك 
باستخدام الليفة الخشنة ويفضل 
أن تكـون الليفـة املغربـي وقومي 

بفرك الجسم بها برفق.
- يمكنك اسـتخدام أحد املقرشات 
للبرشة، وعليك باالسـتحمام باملاء 
الفاتـر بعـد حمام البخـار بحوايل 
نصف ساعة حتى يتم غلق املسام، 
البخـار  حمـام  تكـرار  ويمكنـك 

للجسم مرة كل أسبوع.
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تشـكو الكثري من األمهـات من كره 
طفلها إلحـدى املـواد الدراسـية أو 
السـتذكارها،  ورفضـه  بعضهـا، 
وتتسـاءل يف حـرية عـن العمل أمام 

هذا الكره وكيفية حل املشكلة.
فيما ييل أقّدم لك 20 نصيحة للتغلب 
عـىل كـره طفلـك ملـادة مـن املواد 

ورفضه مذاكرتها:
اتركـي طفلـك يعـّرب بالـكالم عـن 

مشكلته ومشاعره تجاه املادة.
تأكدي من أسباب كرهه؛ هل بسبب 
عـدم فهمه لها وهل السـبب منه أم 
مـن املعلم أم بسـبب املعلـم القايس 

مثًال.
ال تقارنـي بينه وبني أخيه الذي كان 

مجتهًدا يف تلك املادة
ابدئي مبكرًا يف االنتباه للمشكلة، وال 
ترتكي األمر لفرتة ما قبل االمتحان. 
حاويل مسـاعدته يف حل املشكلة إن 
كانـت املـادة يف مقـدور معرفتك أو 
استعيني بمن يسـاعده عىل فهمها 

قبل أن تطالبيه باالستذكار.
أخربيـه أنـك كنـت تكرهـني بعض 
املواد، لكن لو ترك اإلنسـان واجباته 

للكره والحب فلن يصل ألي نجاح.
ال تطلبـي منه التفـوق فيها لكن ال 
تخربيـه بذلك كل مـا هنالك خفيض 
توقعاتك عن نتائجهـا حتى لو كان 

متفوًقا يف كل ما عداها.
االختياريـة  املـواد  مـن  كانـت  إن 
وكانت ال توافق ميوله، فاجتهدي يف 

استبدال املادة بأخرى يحبها.
وبقدراتـه  بنفسـه  ثقتـه  عـززي 
وذكائـه وأنه قـادر عـىل النجاح بل 

التفوق فيها.
شجعيه عىل املنافسة والنجاح فيها 

ويف غريها.
كافئيه وارسـمي لـه أهداًفا قصرية 
ومتوسـطة وطويلة املدى يف تحقيق 

النجاح فيها. 
احـذري مـن العبـارات التـي تبـدو 
إيجابيـة لكنهـا ليسـت كذلـك مثل 
سـأفخر بنجاحـك أو تعلم أن تنجح 

بأي طريقة.
شجعيه بعبارات مناسبة مثل اعمل 
للوصـل إىل أفضـل مـا تسـتطيع أو 
عىل املرء السـعي وليس عليه إدراك 
النجاح، أو أن ما ترغبني فيه أن يظل 
طالًبا مجتهًدا يسـعى للعمل بغض 

النظر عن النتائج.
سـاعديه عـىل تنظيـم يومـه وعىل 
الصرب عىل املذاكرة وعىل وجود فرتة 
يرفه بها عن نفسه وأخرى للراحة.

ال تعاقبيـه عـىل النتيجـة طاملا أنه 
اجتهد

ففـي  مبتكـرة  بأفـكار  شـجعيه 
الجغرافيـا مثًال وقد كنـت ال أحبها 
كانـت معلمتـي ترسـم لنـا خرائط 
بألوان زاهية وتسمي البالد بأسمائنا 
ونحن بأسماء البالد، وكانت تحكي 
لنـا قصًصـا كثـرًيا عـن كل البـالد، 
التاريـخ والجغرافيـا  وتربـط بـني 

بشكل يبهرني.
يف السـن الصغـري ال تضغطي عليه 
مذاكرتهـا  ترتكـي  ال  لكـن  كثـرًيا، 

وترضخي له تماًما.
قليل سـاعات مذاكرتهـا قليًال، لكن 

كرري مرات مذاكرتها حتى ال يمل.
بادليهـا مـع املـواد التـي يحبهـا 
ويهوى مذاكرتها.تحدثي كثريًا عن 
تفوقـه ونجاحه فيهـا بعد ظهور 

النتيجة.
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أنـا فتـاة جامعيـة أبلـغ 28 مـن العمر 
متخرجـة منـذ بضـع سـنوات. حياتي 
الحيـاة  هـذه  التخـرج؛  بعـد  انقلبـت 
الحقيقيـة بسـلبياتها وايجابياتها. أول 
خطوة هـي البحـث عن عمل الكتسـب 
خـربة وأطـور حياتـي االجتماعية لكن 
تجـري الريـاح بما ال تشـتهي السـفن، 
فرحلة البحث عن العمل طالت سـنوات 
6 سـنوات عملـت إال يف  حيـث يف مـدة 
سـنتني. كل األبـواب أقفلـت يف وجهـي 
بالرغـم لسـعيي املتكـرر بكل الوسـائل 
للحصـول عـىل عمـل محـرتم. لـم أجد 
تفسرياً ملا يحدث يل من هذه الناحية. أما 
من الناحية الشخصية فال فرق يذكر. يف 
كل مرة أدخل يف عالقة جدية مع شخص 
ال تنجح لعدة أسـباب، إما لعدم التكافؤ 
العقـيل واالجتماعي أو تنتهي بال مباالة، 
وعدم اهتمام أو االنسـحاب من العالقة 
من دون سـبب مقنع. يف كل مرة أحاول 

أن أعـرف أخطائـي أو مراجعـة أسـس 
اختيار الشـخص املناسـب. رغـم أن كل 
مـن يعرفني يقـر بأني فتـاة طيبة ذات 
أخـالق، وأي إنسـان يتمنى مثـيل امرأة 
صالحـة لبنـاء أرسة. لـم أعـد أفهـم ما 
يحدث، وأصبحت حالتي النفسية صعبة 
ومزاجيـة. بعـد هـذه التجـارب تغريت 
نظرتـي إىل الحيـاة رغم إيمانـي بقضاء 
الله وقـدره، وأحـاول يف كل مرة تخطي 
الظرف وبداية صفحة جديدة باالهتمام 
بهواياتي. إال أني أجد نفيس يف حلقة فراغ 
ال يشء جديد يف حياتي منذ سنوات. أريد 
فقط العيش يف ظروف مناسبة وتحقيق 
أحالمـي وطموحاتي كأي فتاة يف الزواج 

والعمل املناسب.
النصائح والحلول:

أن تـدري شـخصتي  أنـت مـن دون   1
مشكلتك وأمسكت بالحل.

2 أقـول هـذا ألنـك متمسـكة باإليمـان 

وتحاولني السـعي لتحقيق حياة فاضلة 
وسـعيدة، ولكن مـا املشـكلة الحقيقية 

حقاً؟
3 مـع كل مـا ذكـرت يبـدو يل أن حجـم 
تفاؤلـك صغـري، ويرتاجـع يف محطـات 
حياتـك. فقد ملسـت نـربة أىس وحزن ال 
ينبغـي أن ترتكيها تسـيطر عليك. أعرف 
أنـك يف عمـر تتمنى فيـه الفتـاة أن تبدأ 
محطة مهمـة يف حياتها سـواء بالزواج 
أو العمـل أو كليهما، ومع ذلك فاإلحباط 
يدفعنـا أحيانـاً إىل الرتاجع والكسـل من 

دون أن نعي ذلك.
4 لذلك أقـرتح عليك أن تعمـيل أي عمل، 
ولو بعيداً عن اختصاصك ولو مؤقتاً، وأن 
تسـتثمري وقت الفراغ بالتطوع والقيام 
بمبادرات إنسـانية يف مساعدة مجتمعك 
الصغـري وبيئتـك، فهـذه كلهـا مجاالت 
تفتح أمامـك فرص اللقـاء بأناس جدد 

ربما يكون نصفك اآلخر بينهم!

5 تفـاءيل خرياً ، فمـن أحلك ظلمة يخلق 
الله ضـوء الفجر، وهو قادر أن يرأف بك 
ويسـاعدك، فتقربـي منه تعـايل، ولكن 
بتفـاؤل وحسـن الظن. وسـوف تجدين 

نفسك أسعد حاالً.
6 همسـة أخرية حول العرسـان: فكري 

بالرجل املناسب بمواصفات محدودة أي 
أن يكون إنسـانا معا، وفكـري برشاكة 
زواج عقالني تريض أمومتك وتجعل منك 
زوجة صالحة، ومع الوقت سينمو الحب 
والتعلـق، فمن يزرع خرياً ال بد وأن يجده 

بإذن الله. 

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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يهاجمـون  القاجاريـون   -  1821
االناضـول الرشقيـة ويحـارصون 

بغداد.
1889 - بداية النظام الجمهوري يف 

الربازيل.
1920 - عقـد أول اجتمـاع لعصبة 

االمم يف جنيف.
1930 - صـدور القانـون رقـم 49 
لسـنة 1930بشـأن إصالح االزهر، 
وهـو الذي مهـد لظهـور الجامعة 

االزهرية.
1939 - افتتـاح مقـربة توت عنخ 

آمون للجمهور.
1943 - الزعيـم االملاني هاينريش 
هيملـر يأمـر بوضـع الغجـر عىل 
نفس املستوى مع اليهود ووضعهم 
يف معسـكرات االعتقـال مـن أجل 

إبادتهم.
1948 - ضبـط عـدد مـن أعضـاء 
النظـام الخاص بجماعـة االخوان 
املسـلمون يف مـرص أثنـاء قيامهم 
بنقل أوراق خاصة بالنظام وبعض

سـيارة  يف  واملتفجـرات  االسـلحة 
جيب، فيما عرف بقضية السـيارة 

الجيب.
1955 - أمـني عـام الحـزب الحـر 
الدسـتوري الجديد يف تونس صالح 
بن يوسـف يرفض حضـور مؤتمر 

الحزب يف صفاقس ويوجه اتهام
لرئيـس الحـزب الحبيـب بورقيبة 
مقاومـة  إىل  ويدعـو  بالخيانـة 

الفرنسيني.
تـرتاوح  متظاهـرون   -  1969
أعدادهم بـني 250000 و500000 
يقومـون بمظاهـرة سـلمية ضـد 
حرب فيتنام يف واشنطن العاصمة، 

وسميت
املظاهرة باملسرية ضد املوت.

1973 - عمليـة تبـادل أرسى بـني 
مـرص وإرسائيـل برعايـة اللجنـة 
الدوليـة للصليب االحمـر وذلك بعد 

نهاية معارك حرب أكتوبر.
1976 - قـوات الردع العربية تدخل 
بـريوت يف محاولة اليقـاف الحرب 
االهليـة التي تفجـرت يف 13 أبريل 

1975 بني املسلمني واملسيحيني.
1979 - تيد كازينسكي يضع عبوة 
متفجرة يف عنرب الشـحن من رحلة 

من شـيكاغو، إلينوي إىل واشنطن، 
ممـا أجـرب الطائـرة عـىل الهبوط 

االضطراري.
الوطنـي  املجلـس   -  1988
الجزائـر  يعلـن مـن  الفلسـطيني 
االسـتقالل وقيـام دولة فلسـطني 
فلسـطينية  حكومـة  وتشـكيل 

باملنفى برئاسة يارسعرفات.
2000 - تأسـيس سـوق أبـو ظبي 

لالوراق املالية.
تعـرض  مايكروسـوفت   -  2001

إكس بوكس يف االسواق.
2002 - انتخاب هـو جينتاو أمًينا 
عاًمـا للحـزب الشـيوعي الصيني، 
ويعترب ذلك تمهًيدا الختياره رئًيسا 

لجمهورية الصني الشعبية.
يف  إرهابيـة  تفجـريات   -  2003
إسـطنبول برتكيا أودت بحياة عدد 

كبري من الضحايا.
2006 - قنـاة الجزيـرة تطلق قناة 
إخباريـة باللغـة االنجليزيـة تحت 

اسم قناة الجزيرة االنجليزية.
2012 - الحزب الشـيوعي الصيني 
ينتخب ىش جـني بينغ أمًينـا عاًما 

للحزب خلًفا لهو جينتاو.
2012 - كتائـب عز الدين القسـام 
تستخدم صواريخ فجر 5 الول مرة 
وتقصـف تل أبيب خـالل هذا اليوم 

.M75 بصاروخ فجر 5 وصاروخ
2017 - لوحـة سـالفاتور منـدي، 
لليونـاردو دا فينيش، تبـاع يف مزاد 
علنـي بمبلـغ 3.450 مليون دوالر، 

ما يجعلها يف أعىل قائمة أغىل
اللوحات الفنية.

2018 - بيـع لوحـة بورتريه فنان 
مسـبح مـع شـخصيتني للرسـام 
ديفيد هوكني بمبلـغ 3.90 مليون 
دوالر، لتصبح اللوحة االغىل لرسام 
ال يـزال عـىل قيد الحيـاة حتى هذا 

التاريخ.
لبـريو  املؤقـت  2020الرئيـس   -
بعـد  يسـتقيل  مريينـو  مانويـل 
احتجاجـات واسـعة أعقبـت عزل 

الرئيس مارتن فيزكارا.
مايـا سـاندو تفـوز باالنتخابـات 
املولدوفية، وبذلك تصبح  الرئاسية 
أول امرأة تشـغل منصب الرئيس يف 

البالد.

 هل أنت كتومة تحرتم مشـاعر 
أرسارهـم  وتصـون  االخريـن 
الشخصية؟ إن بعض االشخاص 
يفكرن بالـكالم الذي يخرج من 
أفواههم قبل أن قوله،الكتساب 

احرتام الناس وثقتهم.
لكن هناك اخرين أفواههم تشبه 
”الصنبور“ املفتوح ال يحافظوا 
عىل رس أبداً، وهؤالء ال يثق فيهم 

أحد.. فمن أي الفريقني أنت؟
االختبار:

1. يتـم بنـاء العالقـة الزوجيـة 
الناجحة عىل:

A- عـدم اخفـاء أي أمـر عـن 
الطرف اآلخر.

بعـض  عـىل  املحافظـة   -B
الرسية.

C- مشاركة كل يشء إال ذكريات 
املايض.

D- أن يقـول كل طـرف ما يريد 
حسب شخصيته.

2. يصفونك عادة بأنك:
A- تحب الكالم كثرياً.

B- كتوم.
C- اجتماعي.

D- مترسع.
3. هل توافق أن من الصعب عىل 

املرأة أن تحفظ رساً؟
A- نعم.

B- تعترب هذا عنرص وخطأ.
C- يعتمد عىل نوع الرس.

D- الـرس هو عـبء عىل الرجال 
والنساء.

4. عندمـا تخرج من أحد األفالم 
يف السينما:

A- تبـدأ بالتعليـق عـىل الفيلم 
رسيعا.

الوقـت  اىل بعـض  B- تحتـاج 
للتعبري.

C- تستمع اىل أراء اآلخرين قبل 
اإلبداء برأيك.

D- ال تبدي رأيك.
5. كـم تدوم مكاملتـك الهاتفية 

مع أحد أقربائك؟
A- ساعة.

B- أقل من 5 دقائق.
C- أقل من 15 دقيقة.

D- قصرية بقدر املستطاع.
6. تشـعر بـأن صديقك حزين 

ولكنك تؤكد أنه متعب فقط:
A- تتصـل بصديـق مشـرتك 

ملحاولة معرفة املوضوع.
B- تبقى بجانبه دون املحاولة 

للتكلم يف املوضوع.
C- تسـأل العديد من األسـئلة 

ملعرفة املوضوع.
D- تطلب منه أن تسرتخي.

7. ذهـب جـارك يف رحلة وقام 
بإعطائك مفتاح منـزله لتقوم 

بري األزهار:
A- تقوم بفتح الخزانة أيضا.

B- تقوم بري األزهار فقط.
C- تأخـذ وقتـك يف التجول يف 

املنـزل.
D- تلقـي نظـرة رسيعة عىل 

الغرف يف املنـزل.
8. الربامـج التلفزيونيـة التي 
يقـدم فيها الناس شـهاداتهم 

وخرباتهم:
A- تهتم ملشاهدتها.

B- تشعرك بامللل.
C- تستمع لبداية القصة.

D- تشعر باإلنـزعاج.
النتيجة:

 :“A” ان كانـت أغلب اجاباتـك
يصعب عليِك التكتم عىل أّي أمر، 
وترتكـب العديـد مـن الهفوات 
وكشـف األرسار بهـدف جـذب 

االنتباه أو لعب دور معني.
 :“B” ان كانت أغلـب اجاباتك -
الـرس بالنسـبة لك هـو احرتام 
وعـد وثقـة ومسـألة نـزاهـة، 
وعندما يقوم شخص بإختيارك 
ليبوح برسه لك، فلن تخون هذه 

الثقة ابداً.

 :“C” ان كانت أغلـب اجاباتك -
الـرس بالنسـبة لـك هـو ثقـة 
متبادلـة، ولكـن ان شـعرت أن 
البوح بالرس قد يقوم بمساعدة 
الشـخص املعني أو املوقف الذي 
يمـر به، فأنت تختار البوح بهذا 

الرس بنية املساعدة.
 :“D” ان كانت أغلـب اجاباتك -
أنت تحتفظ بالـرس ولكن تفقد 
السيطرة عىل ذاكرتك، وال تتذكر 

ما عليك بوحه أو كتمانه.
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غزل عراقي
شسويلك؟ 

ــويلك؟ شس ــك...  وادعيل ــة  الكعب ازور 
ــويلك ؟ ــويلك ... شس ــي واش ــن كلب ــص م اك

؟  ــويلك  ...شس ــك  وابجيل ــل  باللي ــز  اف  
ــويلك؟  شس ــك...  الوليل و  ــك  ام ــر  اصي
ــويلك ؟ ــك وصليلك ... شس ــراب جدم ــوس ات اب

؟  ــويلك  شس  ... ــك  واغنيل ــك  اباب ــد  اكع
ــويلك؟ شس ــك...  واجيل ــا  الدني ــوف  اع

fiÏ‹yÎ@›◊bìfl

ÚÓóÉí@paäbjnÇa

حياتي فارغة وبال هدف.. كيف أمأل وقتي؟

هل انت ممن يحافضون على أسرار االخرين؟ اكتشف ذلك...

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊
أفقي

1يتوقف o مخرتع املخرطة
 o 2عصفور جـاء يف اغنية لفريوز

األرض املمتدة تحت القدمني
3طريق مبني بني مكانني مرتفعني 
o سـجن أمريكـي شـهري اصبـح 

مزارا للسياح ومعناه القرص
4يمسح عىل جسمه الدهن وغريه 

o نصف سكون
5نصـف نـورة o مـكان ومخـزن 
البيـع o حيوان يعيـش يف الغابات 

ويف القارة القطبية الشمالية
6مجموعة من الناس منتدبة لعمل 

ما o يرتددن عىل مكان محدد
7ما يخرجه الطائر من طعام بعد 
هضمه o متشابهان o أشار بعمل 

يشء ما
8لسـقي النبات o جزء من وحدة 

العملة األمريكية
وبطـل  ملناضـل  االول  9االسـم 
 o – االسـتقالل يف جنـوب افريقيا

مخرتع التلفزيون
10نصف مفرز o مخرتع الكامريا 

(معكوسة)

رأيس
الناريـة  الدراجـة  1مخـرتع 

املوتورسايكل
2مخرتع اآللة الكاتبة

3مخرتع خط انتاج السيارات 
o يوصـف به الِعـرق البرشي 

بمعنى أن له امتداد
4هـدم o االسـم األول ملمثـل 

أفالم جيمس بوند سابق
5مخـرتع قضيب منـع خطر 

الصواعق o نصف ناقد
6 االسـم األول ملخـرتع مكرب 
الصوت (االسم الثاني ويرمر)

 o 7 لقب ارستقراطي اوروبي
زرع خرج من االرض

8 اسـم بندقية صيـد معروف 
يف الخليـج العربـي o مخرتع 

املصعد الكهربائي
رقـم   o طاقـم  نصـف   9
(معكوسـة) o سـقيا االرض 

والزرع
 o 10 مخرتع السـيارة االملاني

نصف داكن

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

خواطر..
-ادفع عمرك كامالً إلحساس صادق وقلب 

يحتويك، وال تدفع منه حلظة في سبيل 
حبيب هارب، أو قلب تخلّى عنك بال سبب. 

-أجمل وأروع هندسة في العالم؛ أن تبني 
جسراً من األمل، على نهر من اليأس. 

-إذا كان األمس ضاع فبني يديك اليوم، وإذا 
كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك 

الغد، ال حتزن على األمس فهو لن يعود، 
وال تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم 

بشمس مضيئة في غدٍ جميل.

أبـــــــراج

تقدم أفضل ما لديك لتكون مشـاريعك ناجحة، 
ال تقلـل من جهـودك. كن صبورا حتـى تحق ما 

تريد. 
عاطفيـا: تواجهـك مشـاكل صعبة مـع الحبيب ولكن 
تسـتطيع تخطـي هـذه املشـاكل بفضـل تفاهمكمـا 

واالحرتام املتبادل بينكما.

تقـرر اليـوم أن تقرأ بعـض الدراسـات التي 
تتعلـق بالطب. ربمـا تقرأ بعـض الكتب التي 
تدور حول طرق العالج البديل كالعالج باألعشاب 
أو بالعطـور أو باألنظمـة الغذائية املختلفة. تسـأل 
املختصني هل بإمكانك أن تتعلم كيفية اسـتخدام هذه 

الطرق يف العالج.

تشـعر أن األمـور مـن حولك تسـري برسعة 
غـري عادية. يجـب عليك أن تتمسـك بمنهجك 
وطريقتـك التي تتبعها دائما يف حياتك. خذ الوقت 
الـكايف لجمع املعلومات والحقائق التي تحتاجها قبل 

اتخاذ أي قرار أو تنفيذ أي خطة.

قد يوجه لك البعض الحديث بطريقة سخيفة 
مما يؤذي مشـاعرك ويجعك متوترا. ال تنزعج 
فربما ال يقصد البعض أن يتحدث بهذه الطريقة. 
اقـض وقتـك هـذا املسـاء مـع أشـخاص يحبونـك 
ويحرتمونـك. تحدث معهم يف األمور التي تشـغلك منذ 

فرتة.

السـعادة التي تشـعر بها بسبب النجاح الذي 
حققته خالل هذه األسابيع تجعلك تشعر أنك 

قد اكتفيت بما حققته من إنجازات.
 تسـتغرق وقتا طويال جدا للنظـر يف بعض القرارات 
واالختيارات التي تتعلق بتحسـني وضعـك االجتماعي 

االقتصادي.

ربما يكـون هذا اليوم هو أسـعد ايام حياتك 
عـىل اإلطالق. كل يشء كنت تتمنى أن يتحقق 
ربما تجده أمامك سـواء يف حياتك الشـخصية أو 
املهنية أو العاطفية. انتظر اليوم سماع أخبار سارة 
جـدا. ربما يقدم لـك الحبيـب والعائلة التهانـي. ربما 
تشـعر باإلرهاق هذا اليوم، ولكن عندما تأخذ القسـط 

الكايف من النوم، ستكون عىل ما يرام.

تحاول منذ فرتة طويلـة إنجاز مهمة ما ولكن 

ربما تواجهك اليوم مشـكلة متوقعة تتعلق بها 

وربما تؤدي إىل تأجيل حلها يف الوقت الراهن. توقع 

أيضا حدوث مشـكلة بينك وبني شـخص ما من أقرب 

األصدقـاء إليـك. ال داع لرفع صوتك يف املنـزل فكل فرد يف 

أرستك له اهتماماته وربما يفقد تركيزه بسبب غضبك.

الحـظ السـعيد الـذي حظيت به خالل األشـهر 
املاضيـة والنجـاح الـذي حققتـه يف العديد من 
املجـاالت يجعالنك أكثـر تركيزا اليـوم عىل املجاالت 
الفنيـة والروحيـة. انتظر اليـوم العديد مـن املفاجآت 
السـارة. ربما تلتقي بشـخصيات جديدة تشـاركك نفس 
االهتمامـات. ما تتعملـه اليوم ممن حولـك قد يطور من 

قدراتك.

عىل الرغم من أنك تدرك حقيقة مشاعرك تجاه 
اآلخريـن، إال أنـك ال تريـد أن يعرفها اآلخرون 
أو من حولك بشـكل عام. ربمـا يدرك البعض أنك 
ال تسـمح لهـم باالطـالع عـىل أرسارك وتحتفظ بها 
لنفسـك فقط، ولكن يف الحقيقة ليسـت لديهم القدرة 

عىل معرفة كيفية التعامل مع صمتك املستمر.

تشتاق اليوم لرؤية شخص ما وربما تفكر يف 
اتخاذ قرار جديد بشـأن عالقتكما. ربما تفكر 
يف الزواج من هذا الشخص. حاول أن تتخذ قرارك 
برسعة فالحبيب يف انتظار سـماع هذا الخرب. لسـت 
متأكدا من حقيقة مشاعره؟ اسأله وتأكد بنفسك قبل 

اتخاذ قرار مثل هذا.

توقـع حدوث موقـف ما يجعلك عـىل اتصال 
بشـخصيات مميزة. ستستفيد من الحوار مع 

هؤالء األشخاص.
 قد يدعـوك أحدهم لزيـارة مكان ما غريـب جدا. إذا 
كنت أعزب، سـتلتقي برشيك حياتك الذي كنت تنتظره 

منذ أعوام. لن تنىس هذا اللقاء أبدا.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

يخربك اليوم شـخص مـا يف العمـل بأمر ما 
تظنـه من وجهة نظرك تافهـا. لن تنوي إيذاء 
هذا الشـخص عىل اإلطالق، ولكن أسلوب حوارك 
كاف ألن يجرح مشـاعر هذا الشـخص. كـن لطيفا 
ورقيقا معه وراع مشـاعره. عامل الناس كما تحب أن 

يعاملوك.
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«الرتند»  إليسا  اللبنانية  الفنانة  تصدرت 
بالسعودية  االجتماعي  التواصل  مواقع  يف 
ولبنان خالل األيام املاضية، أثناء مشاركتها 
إىل  رسالة  وجهت  حيث  الرياض،  موسم  يف 
ببداية  رسالة  إليسا  السعوديني.ووجهت 
حفلها الغنائي، الفتة إىل أنها دائما ما كانت 
مواقع  عرب  الرياض»  «موسم  عن  تسمع 
كيف  تتخيل  وكانت  االجتماعي،  التواصل 
حفلها  يف  الرياض  إىل  وصلت  حتى  يكون، 
وتطورا  إبهارا  «ملست  أنها  وأدركت  لليلة، 
سعادتها  عن  معربة  طبيعي»،  غري  وشيئا 
بالشكر  الحفل.وتوجهت  هذا  يف  بتواجدها 
للهيئة العامة للرتفيه يف السعودية ورئيسها 
رشكة  ورئيس  الشيخ،  آل  تركي  املستشار 
مواقع  رواد  الهندي.وتداول  سالم  «روتانا»، 
فيديو  ومقاطع  صورا  االجتماعي  التواصل 
ظهرت  حيث  تغني،  وهي  اللبنانية  للفنانة 

بفستان أسود المع أثار إعجاب الجمهور.
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خصومة  شكل  عىل  يكون  أن  يجب  القضائية  الهيئة  امام  الطعن  إن 
يريد  فائز،  به  مطعون  خصم  وبني  خارس  طاعن  خصم  بني  قضائية 
الفائز  هو  فيكون  الفائز  به  املطعون  محل  يحل  ان  الخارس  الطاعن 
ويكون الفائز خارساً ونستبعد نجاح أي طعن من االكثر من الف طعن. 

سلطة الهيئة القضائية االنتخابية حددتها املواد ١٩ -٢٠ من القانون ١٩ 
لسنة ٢٠ وفيها:

١- قرر القانون بأنه ال يجوز الطعن بقرارات مجلس املفوضني إال امام 
الهيئة القضائية االنتخابية حرصاً، وبالتايل ال يجوز الطعن امام رئاسة 
االدعاء العام او املحكمة العليا او مجلس القضاء االعىل او اية جهة اخرى 

من غري الهيئة القضائية يف النتائج االنتخابية .
الهيئة القضائية االنتخابية باتة، أي ال يجوز  القانون قرارات  ٢- اعترب 
امام محكمة  القضائية  الهيئة  التي تعلنها  النتائج االنتخابية  الطعن يف 
او  القضاء  مجلس  او  العليا  املحكمة  امام  عليها  االعرتاض  او  التمييز 

االدعاء العام او اية جهة اخرى.
تاريخ  من  ايام  عرشة  مدة  خالل  قرارتها  القضائية  الهيئة  تصدر   -٣
اجابة مجلس املفوضية عىل ما تطلبه الهيئة القضائية من املفوضية من 

معلومات وطلبات ملزمة املفوضية بإجابتها.
٤- تتكون الهيئة القضائية من ثالثة قضاة من الصنف االول.

٥- تنظر الهيئة القضائية يف حقيقتها بالخصومات بني املرشحني كأن 
يدعي الخارس فالن انه األحق باملقعد من الفائز فالن، لذا يمكن صدور 
قرار باستبعاد من قررت املفوضية فوزه اوال  وتعترب الهيئة القضائية 
الذي اعلنته املفوضية فائزاً بأنه خارس والفوز للمرشح الطاعن الخارس   
ألنه ال يجوز اعتباره فائزا جديدا ما لم يعلن خرسان الفائز الذي اعلنته 
املفوضية فائزاً الن اعتبار مرشح فائز يعني زيادة ٣٢٩ مجموع الربملان 
لقرار  طبقاً  فائز  مرشح  خرسان  يعلن  لم  ما  يجوز  ال  وهذا   ،٣٣٠ اىل 
املفوضية مقابل مرشح جديد انتقل من الخسارة اىل الفوز بقرار الهيئة 
القضائية، وهذه الخصومة املطلوبة بعيدة عن كل الطعون املقدمة من 
الطاعنني واملعرتضني، إذ اعتمدوا عىل ألسنة السياسيني واالعالم والتزوير 
يف االنتخابات الذي رفضه معايل رئيس مجلس القضاء الذي قال لم يثبت 
خصومة  يف  واالعالم  السياسة  ألقوال  قانونية  قيمة  وال  تزوير  للقضاء 
قضائية بني طاعن خارس ومطعون به فائز عند الهيئة القضائية ألنها 
كأعىل  اليدوي  والفرز  العد  اجراء  تم  انه  سيما  ال  فقط،  القانون  تعتمد 

تدقيق لصحة تحديد الفوز والخرسان.
استبعاد  الخارسين  الطاعنني  احد  سيستطيع  هل  هو:  املهم  والسؤال 
مطعون به فائز بموجب قرار املفوضية واحالل نفسه بدله بحيث يكون 
ذكرناه  ملا  بعيدا  لذلك  والجواب  محله؟..  ليحل  خارسا  والسابق  فائزاً 

سابقاً.
خارس  فوز  القضائية  الهيئة  قرارات  يف  سيحصل  هل  هو:  والسؤال 
وخسارة فائز يف االنتخابات، إذ ال بد من اعالن فوز خارس يقابله اعالن 
خسارة فائز كون عدد الفائزين بقدر مجموع اعضاء الربملان وهو ٣٢٩ 
عضوا، وال يمكن اعالن فوز خارس ما لم يكون هنالك اعالن خسارة فائز 
لجميع  تحققه  نستبعد  ما  وهذا   ،٣٢٩ الربملان  اعضاء  بعدد  نلتزم  لكي 

الطاعنني.

lãy@÷äb†
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الهند،  جمال  ملكة  نرشت 
مقطع  راوتيال،  أورفايش 
الرسمي  حسابها  عرب  فيديو 
االجتماعي  التواصل  بموقع 
الفنان  برفقة  خالله  ظهرت 
خالل  رمضان،  محمد  املرصي 
البعض  وصفها  تصوير  جلسة 

بـ»الجريئة».
فيديو  مقطع  راوتيال،  ونرشت 

عىل أنغام أغنية نمرب ١، وعلقت 
قائلة: «بوسرت الفيلم مع نمرب ١ 

النجم العربي».
محمد  الفنان  أثار  أن  وسبق 
بعد  الجدل،  من  حالة  رمضان، 
عرب  نرشه  فيديو  يف  ظهر  أن 
الصور  تبادل  بموقع  حسابه 
والفيديوهات القصرية انستغرام، 

وظهر عاري الصدر.
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وافقت رشكة أبل عىل دفع 29.9 
مليون دوالر ملوظفني يف متاجرها 
لتفتيش  الخضـوع  أُجربوا عـىل 
الحقائـب كإجـراء أمنـي، عنـد 
مغادرتهم العمل بعد نوباتهم أو 

خاللها.
طلـب محامو العمـال من قاٍض 
فيـدرايل املوافقة عىل التسـوية، 
التي تم التوصل إليها بعد معركة 
قانونية مطولة اسـتمرت ثماني 

سنوات.
يف  أبـل  متاجـر  موظفـو  كان 
دعـوى  أقامـوا  كاليفورنيـا 
قضائيـة جماعية يف عام 2013، 
بدعوى أن الرشكة تنتهك قانون 
الواليـة بعدم دفعهـا لهم مقابل 

الوقـت الذي اسـتغرقوه لفحص 
حقائبهم.

زعمـت رشكـة أبـل أن عمليات 
تفتيش الحقائب كانت رضورية 
للتأكد مـن أن العمال ال يخفون 
األجهزة اإللكرتونية املرسوقة يف 
حقائبهـم، وجادلـت يف املحكمة 
تعجبـه  لـم  شـخص  أي  بـأن 
السياسة كان يمكنه اختيار عدم 

إحضار الحقائب إىل العمل.
غطت الدعـوى فقط العاملني يف 
52 متجـراً من متاجر الرشكة يف 
 14683 كاليفورنيا. والتي تضم 
عامـًال. وقال املحامون يف مذكرة 
املحكمة إن كل منهما سـيحصل 

عىل 1286 دوالراً من التسوية.

اكتشـف خـرباء معهـد كيلـدش 
التابـع  التطبيقيـة،  للرياضيـات 
ألكاديمية العلوم الروسية، كويكبا 
األرض،  باتجـاه  مجهـوال يطـري 

يحتمل أن يشكل خطورة.
ويشـري بيان املعهـد إىل أن ”عالم 
الفلـك، ليونيد يلينني، اكتشـف يف 
الصـور التـي التقطها تلسـكوب 
أباسـتوماني،  ملرصـد   АС-32
مـن  يقـرتب  جديـدا  كويكبـا 

األرض“.
وقـد أطلق عىل الكويكـب الجديد 
الرمز UL17 2021 مؤقتا. سيطري 
هـذا الكويكب عىل بعد 18 مليون 
(املسـافة  األرض  مـن  كيلومـرت 
بني األرض والقمـر هي 380 ألف 
كيلومرت). ويشـري بيان املعهد اىل 
أن الخرباء يدرسـون حاليا مسار 
الكويكب الذي يحتمل ان يشـكل 

خطورة عىل األرض.

بيعـت لوحة فنيـة للفنان الهولندي االنطباعي الشـهري، فنسـنت فان 
جـوخ، كان اسـتوىل عليها النازيـون أثناء احتاللهم لفرنسـا يف الحرب 
العاملية الثانية، وذلك يف مزاد علني بنيويورك بسعر 35.9 مليون دوالر.

وقالت دار “كريستيز” للمزادات، إن “لوحة مويل دو بيل (أكوام القش) 
التي تعود إىل عام 1888، بيعت مقابل سـعر أعىل بكثري من تقديرات ما 
قبـل املزاد، والتي كانت ترتاوح من 20 مليون دوالر إىل 30 مليوًنا. حيث 

عرضت اللوحة أمام الجمهور آخر مرة يف عام 1905”.
وتصـور اللوحة للفنـان العاملي كومة من القش يف آرل بفرنسـا، حيث 

عاش فان جوخ ألكثر من عام يف ثمانينيات القرن التاسع عرش.
وعىل عكس أشـهر أعماله التي اسـتخدم فيها األلوان الزيتية، استعان 

الفنان فان جوخ يف هذه اللوحة، باأللوان املائية والجواش.
وبعد انتحار فان جوخ يف عمر الـ 37 عاًما، آلت ملكية اللوحة الفنية يف 

البداية إىل شقيقه ثيو.
وبعـد تنقلها بني أيدي العديد من املالك، اسـتولت عليها القوات النازية 

أثناء احتاللها لفرنسا.
وبعـد الحرب، ظل مـكان اللوحة مجهوًال، حتى فرتة السـبعينيات من 

القرن الحايل.
وكانـت ضمن مجموعة خاصة، حتى اشـرتتها “كريسـتيز” من خالل 

تسوية مع صاحب اللوحة، وكذلك ورثة املالك األصليني.

أضاف تطبيق التواصل االجتماعي للصور الشـهري ”إنستغرام“ ميزتني 
.“Reels” جديدتني إىل خاصية الفيديوهات الخاصة به

وتضمنـت امليزتـان تحويـل النـص إىل كالم، وتأثـريات صوتيـة عـىل 
الفيديوهـات، وهـذه امليـزات شـائعة بالفعـل عنـد منافسـه الخاص 

بالفيديوهات؛ تطبيق ”تيك توك“.
وُيمثل هذا جهًدا آخر من ”إنسـتغرام“ ملواكبة ”تيك توك“ عندما يتعلق 
األمـر بالفيديـو القصري، حيث ُيقـدم التطبيق مميزات كبـرية لتحفيز 

املُبدعني.
وُيعد تحويل النص إىل كالم ميزة رضورية للتواصل، حيث ُتسـاعد هذه 
امليـزة املكفوفني وضعاف البرص عىل فهم النص املكتوب داخل محتوى 

الفيديو.
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تصّدر خرب زواج، شذى حسون، وسائل 
أعلنت  حيث  االجتماعي،  التواصل 
قرب  العزيز،  عبد  مهرية  اإلعالمية، 
من  حسون  شذى  صديقتها  زواج 

خاصة  تفاصيل؛  يف  الدخول  دون 
عىل  الحفاظ  تحاول  شذى  أن 
بعيداً  الشخصية  حياتها  رسية 
واإلعالم،  الصحافة  وسائل  عن 
حتى  الخرب  تنِف  لم  ولكنها 

وقتنا الحايل.
ستار  نجمة  استضافت 
حسون،  شذى  أكاديمي، 
يف  الله  فتح  ليىل  الشيف 
حلقة  لتصوير  منزلها 
الجديد  برنامجها  من  خاصة 
نجمة  فيه  تستضيف  الذي 
مطبخ  داخل  من  حلقة  كل 
أشهى  لتقديم  منزلها 
الوصفات، وستشاركها شذى 
تقديم  مع  الطبخ  بتجربة 
بعض الوصالت الغنائية ضمن 

الحلقة.
شذى  أنهت  آخر،  صعيد  عىل 

أعمالها  أحدث  تصوير  حسون 
تطرح  أن  عىل  العراق  يف  الغنائية 

الحايل،  العام  نهاية  قبل  األغنية 
فيما تتكتم عن تفاصيل األغنية لحني 

لتفاجئ  النهائي  طرحها  موعد  تحديد 
فرتة  غياب  بعد  العربي  جمهورها  بها 
تستعد  كما  العراقية،  باللهجة  الغناء  عن 
إلحياء حفل غنائي جديد يف العراق لتختتم 

به موسم حفالتها لصيف ٢٠٢١.
من ناحية أخرى، فوجئت شذى حسون بوجود 

حساب مفربك يحمل اسمها يقوم بالتعليقات 
غري الالئقة عىل بعض أصوات زميالتها يف الوسط 

الذي  العراق  يف  بابل  مهرجان  حفالت  أثناء  الفني 
للمرة األوىل يف حفل  شاركت فيه شذى حسون أيضاً 

جماهريي ضخم حرضه اآلالف.

بني عالقة األخّوة إىل عالقة العشق ١٣ عاماً منذ لقائهما الدرامي 
 ٨» الضخم  للمسلسل  بطولتهما  حتى  «روبي»  مسلسل  يف  األول 
أيام» الذي يجمع مكسيم خليل وسينتيا خليفة للمرة الثانية ولكن 

بتعاون درامي مختلف تماما.
بعد طرح الربومو الرسمي الخاص باملسلسل قبل أيام عرب صفحات 
التواصل االجتماعي، الذي حاز العديد من التعليقات اإليجابية عىل 
ما يتميز به من مشاركة العديد من نجوم الفن وضخامة اإلنتاج 
والتصوير، يدور املسلسل يف إطار بولييس مشّوق يحيطه الغموض 
قائلة:  املسلسل  واملطاردات. وعلقت سينتيا عىل  أحداث  والجرائم 
ترتبط  وال  العاملية  املسلسالت  بطابع  و قصته  املسلسل  «يتميز 
دور جديد  بوليس وهو  دور ضابط  وأؤدي  بمكان جغرايف محدد، 
محبيها  من  متمنية  كالمها  واستكملت  نوعه»،  من  وفريد  تماماً 

املرصيني مشاهدة املسلسل، وذلك لفخرها الكبري بذلك العمل.
املسلسل تأليف وإخراج مجدي السمريي، وإنتاج رشكة «فالكون 

فيلمز»، سُيعرض عىل منصة شاهد يف ٢٤ نوفمرب.
وال تتوقف أعمال الفنانة سينتيا خليفة عىل منصة شاهد عند هذا 
الحد ولكن من املتوقع قريباً عرض كّل من مسلسل «دليلك الذكّي 

للطالق» و»بيمبو».

عمل  من  أكثر 
سينمائي تشارك 

بها روبي خالل 
املقبلة  الفرتة 
للوقوف  لتعود 
أمام  مجدداً 
السينما  كامريات 
فرتة  غياب  بعد 

وتأجيل  قصرية  ليست 
الفيلم  أما  عمل،  من  أكثر 

يف  عرضه  تقّرر  الذي  الجديد 
مهرجان البحر األحمر السينمائي يف 

جدة وهو بعنوان «برا املنهج»، فتشارك 
به كضيفة رشف ضمن األحداث.

«برا  لفيلم  األول  العاملي  العرض  يقام 
يف  سالمة  عمرو  للمخرج  املنهج» 
السينمائي  األحمر  البحر  مهرجان 
اختياره  بعد  وذلك  ديسمرب)،   ٦-١٥)
للمهرجان  االفتتاحية  الدورة  ختام  فيلم 

الدويل املقامة يف مدينة جدة التاريخية.
«برا املنهج» دراما تمس القلب عن نور الطفل اليتيم 

الذي يبلغ من العمر ١٣ سنة، ويحاول 
خالل  من  زمالئه  احرتام  اكتساب 
دخول منزل مهجور أمام املدرسة 
بقربه  املرور  األوالد  يخاف 
ليكتشف أن الذي يسكنه رجل 
عجوز يعيش هناك مختبئاً من 
وعالقة  صداقة  تنشأ  العالم، 
والرجل  الصبّي  بني  تربوية 
العجوز، ما يدفع بهما إىل رحلة 

الكتشاف الذات.
الكدواني  ماجد  النجم  بطولة  الفيلم 
باالشرتاك مع النجمة روبي والطفل عمر 
الرشيف وأسماء أبو اليزيد وأحمد خالد صالح ودنيا ماهر. 
وإخراج  أحمد بشاري «شيكو»، وهو قصة  التصوير  مدير 

عمرو سالمة وسيناريو وحوار خالد دياب وعمرو سالمة. 
أول  الدويل  السينمائي  األحمر  البحر  مهرجان  أن  ُيذكر 
السعودية،  العربية  اململكة  يف  يقام  دويل  سينمائي  مهرجان 
والجماهري  والفّنانني  األفالم  صناع  ملتقى  ليكون  ويهدف 
من  والنجوم  السينما  صناع  من  كبرية  مجموعة  بمشاركة 
مختلف دول العالم، وذلك فضالً عن الورش والندوات املقامة 

ضمن فعالياته.

إلهام  املرصية،  الفنانة  أثارت 
عىل  الجدل  من  حالة  شاهني، 
االجتماعي،  التواصل  مواقع 
أعلنت  أن  بعد  وذلك 
استعدادها للعودة إىل خشبة 
املرسح مرة أخرى، من خالل 
مرسحية «املومس الفاضلة».

إن  شاهني  إلهام  وقالت 
الفاضلة»  «املومس  «مرسحية 
من  العاملي،  األدب  عن  مأخوذة 
الشهري  العاملي  األديب  تأليف 
وجسدتها  سارتر»،  بول  «جان 
الفنانة سميحة أيوب عىل املرسح 
القومي يف ستينيات القرن املايض، 

وحققت بها نجاحا كبريا.
اآلن  حتى  نقرر  «لم  انه  وأضافت 
من  صناعتها  ستتم  وكيف  متى 
الفنانة  أن  حدث  ما  وكل  جديد، 
أيوب  سميحة 
ثت  تحد

عنها 
ء  ثنا أ

ت  ليا فعا
للمرسح  الشيخ  رشم  مهرجان 
«أنها كانت  إىل  الشبابي»، مشرية 
الفني،  تاريخها  يف  حقيقية  نقلة 
أجسدها  أن  عليها  فعرضت 
انها  وقالت  بالفكرة،  ورحبت 

ستخرجها لها».
رواية  الفرنيس  الكاتب  واستوحي 
زيارته  خالل  الفاضلة»  «املومس 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  إىل 
قضية  تفاصيل  عىل  واطالعه 
شهرية للعنرصية ضد السود، وهي 
تم  التي  سكوتسبورو»،  «قضية 
اتهام ٩ من املراهقني السود الذين 
تصادف وجودهم ضمن ركاب أحد 
القطارات، باالعتداء عىل فتاتني ليل 
من البيض، وتم إنزالهم يف منتصف 
الرحلة والقبض عليهم يف مقاطعة 
واحدة  «سكوتسبورو».واعرتفت 
أن  القايض  أمام  العاهرتني  من 
عليها،  يعتدوا  لم  متهمني  التسعة 
رفضوا  واملحكمة  املحلفني  لكن 
ثمانية  شهادتها وحكم عىل 
فيما  باإلعدام،  متهمني 
التاسع  املراهق  عاش 
رايت،  روي  ويدعى 
يف  شهادته  وكتب 
أستوحى  كتاب 
جان  منه 
سارتر   بول 
ية  ا و ر
مس  ملو ا »

الفاضلة».
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