
بغداد/ الزوراء:
السـيد  الصـدري،  التيـار  زعيـم  دعـا 
مقتـدى الصـدر، إىل تفعيـل قانون من 
أيـن لـك هذا؟.وقـال السـيد الصـدر يف 
تغريدة عرب تويـرت: ”من الالزم علينا يف 

املرحلة املقبلة تفعيل قانون: من أين لك 
هذا؟، مع السلطة الترشيعية والسلطة 
التنفيذية كافة، ويكون شامالً للجميع، 
بال استثناء عىل اإلطالق.. كي نحدد من 

الفاسد“.

بغداد/ الزوراء:
أصـدرت وزارة الرتبيـة، امـس الثالثـاء، قراراً 
بشـأن سـنوات الرسـوب يف املدارس املسائية 
ملرحلتـي الثالث متوسـط والسـادس اعدادي.

وذكر بيان للوزارة تلقته ”الزوراء“: أنه ”تقرر 
السـماح للطالب الذين رسبوا سنتني يف الصف 
الواحـد يف املدارس الثانويـة النهارية ( العامة 

واملهنيـة ) بالـدوام سـنة ثالثـة يف املـدارس 
الثانوية املسـائية“.وأضافت أن ”طلبة الصف 
الثالث املتوسط والسادس االعدادي الراسبني يف 
املدارس املسائية للعام الدرايس (2021/2020 
)، ال يحـق لهـم الدوام للسـنة الثانيـة يف هذه 
املـدارس، ويحـق لهـم التقديـم لالمتحانـات 

الخارجية للعام الدرايس (2021/2022)“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئة األنواء الجويـة، امس الثالثاء، 
حالة الطقـس يف البالد لأليـام املقبلة، فيما 
توقعـت ارتفاعـاً يف درجات الحـرارة اليوم.

وذكر بيـان للهيئـة تلقته ”الـزوراء“: أن ” 
الطقـس لليوم األربعاء سـيكون صحواً مع 
بعـض الغيوم يف جميـع مناطق البـالد، أما 
درجات الحرارة فسـرتتفع بضع درجات يف 
املنطقة الوسـطى، وترتفع قليالً يف املنطقة 
الشـمالية ، فيمـا سـتكون مقاربـة لليـوم 
السـابق يف املنطقـة الجنوبيـة مـن البـالد 
”.وأضـاف البيـان أن ”طقس البـالد ليومي 

الخميس والجمعة سيكون صحواً مع بعض 
الغيـوم يف جميع مناطق البـالد، أما درجات 
الحرارة فسـتكون مقاربة لليوم السـابق يف 
جميع مناطق البالد“.وأشار اىل أن ”الطقس 
ليوم السبت املقبل سـيكون صحواً اىل غائم 
جزئي يف املنطقة الوسـطى، بينما سـيكون 
غائمـاً جزئياً وأحياناً غائماً مع زخات مطر 
خفيفـة يف املنطقتني الشـمالية والجنوبية، 
أما درجات الحرارة فسـتكون مقاربة لليوم 
السابق يف املنطقة الوسطى، فيما ستنخفض 
قليالً يف املنطقة الشـمالية، وتنخفض بضع 

درجات يف املنطقة الجنوبية“.

بغداد/الزوراء:
ارتفعت أسـعار النفـط، امس الثالثـاء، بدعم من 
انخفاض املخزونات، بالرغـم من أن التفاؤل كان 
محدوداً بسـبب مخاوف بشـأن الطلب بعد ارتفاع 
إصابـات كوفيد19- يف أوروبا.وصعدت عقود خام 
”برنـت“ القيايس العاملـي بنسـبة 0.74 باملئة إىل 
82.66 دوالراً للربميـل، وزادت عقـود خام ”غرب 
تكساس الوسيط“ القيايس األمريكي بنسبة 0.67 
باملئـة، إىل 81.42 دوالراً.وقـال تونـي نونان، كبري 
مديري املخاطر لدى ”ميتسوبييش كورب“: ”لدينا 
مسـتويات منخفضة للغاية مـن املخزونات، وإذا 
جاء الشتاء شـديد الربودة واستمر تباطؤ أوبك يف 
زيـادة اإلمـدادات، فقد يرفع هذا أسـعار النفط“.

وأصبحت أوروبا مرة أخرى مركز جائحة كوفيد-
19، مما دفـع بعض الحكومات إىل دراسـة إعادة 
فـرض اإلغالق العـام، يف الوقت الـذي تكافح فيه 
الصني أكرب تفش نتيجة الساللة ”دلتا“ من فريوس 
كورونا املستجد.وخفضت منظمة البلدان املصدرة 
للبرتول ”أوبك“ األسـبوع املايض توقعاتها للطلب 
العاملـي عىل النفط للربع الرابـع بمقدار 330 ألف 
برميـل يوميا من تقديراتها الشـهر املايض، بينما 
تعرقل أسـعار الطاقة املرتفعة التعايف االقتصادي 
من جائحة كوفيد19- .ومن املتوقع أن يصل إنتاج 
النفـط الصخري األمريكي يف ترشين الثاني 2021 
إىل مستويات ما قبل الجائحة البالغة 8.68 ماليني 

برميل يوميا، بحسب ”ريستاد إنريغي“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
طـرح رئيس تيـار ”الحكمـة“، عمار 
الحكيم، مبـادرة للخـروج من األزمة 
السياسـية التي يشـهدها العراق منذ 
أكثـر مـن خمسـة أسـابيع، بسـبب 
اعـرتاض بعـض القـوى عـىل نتائـج 
االنتخابـات التي جـرت يف العارش من 

الشـهر املايض، وأظهرت تراجعاً حاداً 
لها يف املقاعد التي حصلت عليها.وقال 
الحكيم، يف كلمة خالل ”منتدى السالم 
واألمن يف الرشق األوسـط“، املنعقد يف 
محافظـة دهـوك يف إقليم كردسـتان 
العـراق، إن املبـادرة، التـي قـال إنها 
”وطنية سياسية موسعة“، تهدف إىل 

جمع القـوى الفائـزة واملعرتضة عىل 
طاولـة النقـاش، مبينـاً أن ”املبـادرة 
للنتائـج  املتقبـل  تشـمل  أن  يجـب 
واملعـرتض عليهـا، وأن تشـارك فيها 
جميع القوى، سـواء كانت الكبرية أو 
الناشـئة أو املسـتقلة“.ولفت رئيـس 
تيار ”الحكمـة“ إىل أن ”هـذه املبادرة 

ينبغـي أن تـؤدي إىل إعـادة التـوازن 
للعملية السياسـية، من خـالل اتفاق 
وطني جامع يقوم عىل أسـاس نقاط 
وتوقيتـات واضحـة وعمليـة“، داعياً 
جميـع األطراف إىل ”االلتـزام باآلليات 
االعـرتاض  يف  والسـلمية  القانونيـة 
العراقي  أن ”الدم  والتفاوض“.وتابـع 

خـط أحمر، ال يجوز تجـاوزه من قبل 
الجميـع“، داعيـاً إىل ”االلتزام بالحوار 
الوطني املسـتقل، بعيداً عن التدخالت 
الخارجية بجميع أنواعها“.وشدد عىل 
رضورة ”معالجة املخرجات االنتخابية 

يف أي اتفاق مقبل.

الزوراء/ حسني فالح:
كشـفت وزارة التخطيط عن أبرز األسـئلة التي 
سـتتضمنها اسـتمارة التعـداد العام للسـكان، 
وفيمـا حـددت العـام املقبـل موعـدا لتطبيـق 
الخطـة الخاصـة بإجرائه، اكـدت ان مجمعات 
السـكن العشـوائي تعّد واحـدة مـن التحّديات 

التي تواجه التعداد.وقال املتحدث باسم الوزارة، 
عبـد الزهرة الهنـداوي، يف حديـث لـ»الزوراء»: 
إن الـوزارة تسـتعد إلجراء تعداد عام للسـكان، 
وهي نفـذت مجموعة من التجـارب امليدانية يف 
سـت محافظات هي (بغداد- البـرصة- أربيل- 
األنبـار- كربـالء- ودهـوك). موضحـاً: ان تلك 

التجـارب تهدف اىل اختبار قدرات الوزارة الفنية 
والبرشية للوقوف عىل املشـاكل وحلّها.واضاف: 
ان هنـاك خطـة مفصلة إلجـراء التعـداد العام 
وفـق توقيتـات زمنيـة ومراحل عمل سـيجري 
تطبيقها العام املقبل ٢٠٢٢. مبّيناً: ان التجارب 
األوليـة أظهرت نسـبة نجاح عاليـة، مع وجود 

بعض التحديات.وأوضح: أن مجمعات السـكن 
العشـوائي تعّد واحدة من التحّديات التي تواجه 
عمليـة التعداد التي يتحرض العراق إلجرائها، إىل 
جانب االكتظاظ السكاني لبعض املناطق، وبعد 

مناطق أخرى نائية.

الكويت/ الزوراء:
فـوض أمـري الكويـت الشـيخ، نواف 
األحمـد الجابـر الصبـاح، ويل العهـد 
الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح، 
فيمـا  األمرييـة،  املراسـيم  بإصـدار 
قالـت صحيفة «الجريـدة» الكويتية، 
أوقفـت  الكويتيـة  «السـلطات  إن 
جميـع طلبـات الجمعيـات الخرييـة 

الراغبـة يف إجـراء تحويـالت مالية إىل 
الرسـمية،  الجريـدة  بريوت.وأعلنـت 
امـس الثالثـاء، عـن مرسـوم أمريي 
باالستعانة بويل العهد الكويتي لتعيني 
رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وقبول 
استقاالتهم وإعفائهم من مناصبهم.

واالثنني، أصدر أمري الكويت أمرا يقيض 
باالسـتعانة بـويل العهد يف ممارسـة 

الدسـتورية  االختصاصـات  بعـض 
املنوطة بـه، بصفة مؤقتة.ويأتي ذلك 
بعد ساعات من قبوله استقالة رئيس 
مجلـس الـوزراء، الـذي أعيـد تعيينه 
يف منصبـه يف كانـون الثانـي ٢٠٢٠، 
بعدما قدم اسـتقالته يف أعقاب إجراء 
انتخابـات برملانية، والوزراء، موضحا 
أنهم سيسـتمرون يف ترصيف العاجل 

من شـؤون مناصبهم لحني تشـكيل 
الوزارة الجديدة.كشفت وسائل إعالم 
كويتية عن قرار قايس اتخذته الكويت 
ضـد لبنان، بعد أيام من طرد السـفري 
عـىل خلفيـة أزمـة ترصيحـات وزير 
اإلعالم اللبناني جورج قرداحي بشأن 

حرب اليمن.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
قام حـرس الحـدود البولنـدي باسـتخدام الغاز 
وخراطيم املياه لتفريق املهاجرين املحتشدين عند 
املعرب الحدودي وعىل طـول الحدود بني بيالروس 
وبولندا.وأظهرت مقاطع الفيديو، حرس الحدود 
البولندي وهو يطلق الغاز املسيل للدموع ويوجه 
خراطيـم امليـاه باتجـاه املهاجرين املحتشـدين 
يف محاولـة إلبعادهم.وأظهـرت مقاطـع آخرى، 
محاوالت املهاجرين عىل الحدود يف كرس الحواجز 
واألسـالك يف املنطقة الحدوديـة وإلقاء الحجارة 
عىل البولنديني، يف محاولة للدخول.وأشار مصدر“ 

إىل أن عـددا من املهاجرين حاولوا كرس السـياج 
عىل الحـدود مع بولندا ورشـق عنـارص الجيش 
البولنـدي بالحجارة.وأظهر مقطع فيديو خاص 
بوكالة ”سبوتنيك“ عىل موقع ”تليغرام“، ضابط 
أمن بولندي وهو يحمل أسـطوانة غاز ويرشـها 
عـىل املهاجرين.ووفقا للمصـدر قامت مجموعة 
مـن املهاجرين بكرس السـياج ورشـق الحجارة 
والعـيص تجـاه قـوات األمـن البولندية.وتجري 
األحـداث بالقرب مـن نقطة طريـق ”بروزغي“، 
وردا عـىل ترصفـات املهاجريـن، تـم تصويـب 

خراطيم املياه يف اتجاههم وقنابل الصوت.

طرابلس/ متابعة الزوراء:
حفـرت،  خليفـة  املشـري،  أعلـن 
يف  الرئاسـية  لالنتخابـات  ترشـحه 
ليبيـا، لـ“قيـادة الشـعب يف مرحلة 
مصرييـة وليـس طلبـا للسـلطة“.
وقال املشـري خليفة حفرت بمناسبة 
إعالن ترشحه: ”أترشح لالنتخابات 
لقيادة الشـعب يف مرحلـة مصريية 
وليس طلبا للسلطة“، مشريا إىل أنه 
”ال يليـق بانتخابات ليبيـا أن تكون 
مناسـبة للوعود الجوفاء“.وأضاف: 

”أعدكم بالدفاع عن ثوابتنا الوطنية 
الراسـخة، وعىل رأسـها وحدة ليبيا 
مؤكـدا  واسـتقاللها“،  وسـيادتها 

أن ”ليبيـا لديهـا كنـوز ومقـدرات 
سـتغري  أمينـة  أيـد  يف  وضعـت  إذا 
مسـتقبلها“. وأكمـل: ”أتعهـد ببدء 
مسـار املصالحة والسالم والبناء إذا 
وفقت يف االنتخابـات املقبلة“.وكان 
سـيف اإلسـالم القـذايف قـّدم ملـف 
ترشحه لالنتخابات الرئاسية إىل فرع 
مقر مفوضيـة االنتخابات يف مدينة 
سـبها جنوب البالد، بعد سنوات من 

العمل السيايس يف الخفاء.
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الزوراء/مصطفى فليح:
للحكومـة،  املـايل  املستشـار  كشـف 
مظهـر محمد صالح، عـن وجود خطة 
اسـرتاتيجية لثالث سـنوات للمشـاريع 
االسـتثمارية ستقدم  اىل الربملان الجديد 
مع موازنة 2022، وفيما دعا اىل توسيع 
برنامج البطاقة التموينية لدعم الفقراء 
و خفض الرسـوم الكمركية عىل السلع 
االساسـية، اشـار اىل ان البنـك املركزي 
يراقـب اسـعار السـوق وسـيتدخل يف 

الوقت املناسب.
وقـال صالح يف حديـث  لـ ”الـزوراء“: 
ان ”ارتفاع االسـعار يعود بسـبب ازمة 
كورونا فالعالـم بدأ يتحفظ فيما يتعلق 
باالمـن الغذائي مثـل الواليـات املتحدة 
والصـني وجنوب رشق اسـيا ونحن بلد 
مسـتورد للغـذاء واكثـر مـن %80 من 
اسـتهالكنا الغذائـي هو من املسـتورد 
بشـكل عـام“. واكـد ”وجـود ارتفاع يف 
املواد الغذائية وبالذات التموينية وهناك 
تضخـم باالقتصـاد العراقـي“، الفتا اىل 
ان  ”الجهات املعنية بالسياسـة النقدية 
كالبنـك املركزي تراقب األسـعار وتتابع 
اىل أي حد سـتصل ولكل حـادث حديث 
ويمكـن ان تتدخـل السياسـة النقديـة 
بقـوة  لتجنـب ارتفاع األسـعار“. وعن 
أسـعار رصف الـدوالر، قـال ان ”االمـر 
مرتوك للبنك املركزي وهو يراقب الوضع 
عـن كثب ويراقب األسـعار بدقة وعنده 
مؤرشات وخطوط حمراء ويعرف كيف 

يتدخل يف الوقت املناسب، هذا االمر جزء 
من اعمـال  السياسـة النقدية وال يشء 
يبقى عىل حاله ”.وعن العجز يف املوازنة، 
افـرتايض  ”العجـز  ان  صالـح  اوضـح 
تحوطـا من تقلبات أسـعار النفط ألننا 
ال نسـتطيع ان نضمن ان تبقى أسـعار 
النفط بحدود 80 دوالرا او اكثر الحتمالية 
االنخفـاض فالسـوق النفطيـة سـوق 
خطرية واملؤثرات السـعرية ليسـت بيد 
العـراق وانما بيد العالـم، ولذلك تتحوط 

املوازنة بسعر منخفض ولوجود سقوف 
انفـاق عالية يحدث العجـز وهذا العجز 
هو افرتايض وليس معناه  بالرضورة ان 
نقـرتض ”. واضاف ”اعتقـد ان املوازنة 
لـن تفـرق عـن أي موازنة سـابقة واذا 
حدثت اقرتاضات فهي بسـيطة“. وعن 
موعـد اقرار املوازنة، قال املستشـار ”ال 
يمكـن ان نقول يف حزيران او األسـبوع 
املقبـل فهذا يعتمد عىل تشـكيل الربملان 
وتشـكيل الحكومة القادمـة الن قانون 

اىل  املاليـة  وزارة  يخـرج مـن  املوازنـة 
الحكومة والحكومة تعطي رأيا وتوصية 
وترفعـه اىل مجلـس النـواب ومجلـس 
النواب يقـر قانون املوازنة، ويف تقديري 
اذا شـكل وانعقـد مجلس النـواب فأول 
قانـون  يدرس ويقرأ قـراءة أوىل وثانية 
ويقـر هو قانـون املوازنة“.وبني صالح 
”لالسـف اهمل الجانب االسـتثماري يف 
املوازنات السـابقة فالتوجه منذ 2004 
هـو ليـربايل حـر وهنـاك افـرتاق وعدم 

تطابق بني معايري التنمية البرشية وكل 
معايري النمو االقتصادي وبني سياسـة 
املوازنة العامة والهدف هي التشـغيلية 
التي تعترب اسـتهالكية بـدون النظر اىل 
االستثمار“.وكشـف عن وجـود ”توجه 
تخطيطي جيـد وألول مرة سـيحدث يف 
موازنـة 2022 حيـث سـتوضع خطـة 
اسـرتاتيجية لثالث سـنوات للمشـاريع 
االسـتثمارية تقدم مع املوازنة لتعريف 
االقتصـاد  يف  سـيجري  مـاذا  املـرشع 
يف الفـرتة املتوسـطة القادمـة“. ودعـا 
املستشـار اىل رضورة ان ”يتم توسـيع 
التموينية وتوسـيع  البطاقـة  برنامـج 
الرعاية  الغذائيـة وبرامـج  املسـاعدات 
االجتماعية وتستهدف الرشائح الفقرية 
بأجـراءات نوعيـة لتقليـل خـط الفقر 
وهذه هي الفلسـفة التوزيعية للموازنة  
فاملوازنة فيها اهداف تنموية وتوزيعية 
والهـدف التوزيعي يعني ان هناك عدالة 
يف توزيع نفقـات املوازنة وهذا جزء من 
سياسة الدولة“. واضاف  ان ”السياسة 
الكمركيـة التفرق عن سياسـة الرصف 
وهي بديـل عنها ويفـرتض ان تخفض 
الرسـوم الكمركيـة عـن بعض السـلع 
االساسية وترفع الرسوم غري االساسية 
وهذه تقع ضمن السياسـة املالية وهي 
مرتوكة لوزارة املالية كي تدرس بعناية 
جداول الرسوم الكمركية وعىل اي سلع  
تفرض الرسـوم وايها تعفـى بما يخلق 

توازنا سعريا وعدالة رضيبية“.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
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بغداد/ الزوراء:
نفت رئاسة الجمهورية، إصدار عفو عن بعض 
املتهمني بجرائم اإلرهاب واملخدرات.وقال املكتب 
اإلعالمي للرئاسة يف بيان: إن «األنباء التي نرشت 
املتهمني  بعض  عن  عفواً  الرئاسة  إصدار  حول 
بجرائم اإلرهاب واملخدرات وما شابه ذلك، عارية 
استقاء  «رضورة  املكتب  الصحة».وأكد  عن 
املعلومة من مصادرها املعتمدة، واملوقع الرسمي 
«وسائل  داعياً  له»،  التابعة  واملنّصات  للرئاسة، 
االجتماعي  التواصل  ومواقع  واملدّونني  اإلعالم 

وأبناء شعبنا إىل تحرّي الدقة يف املعلومة «.

@Ô–‰m@ÚÌäÏË‡ßa@Úébˆä
@µ‡Ënæa@ù»i@Â«@Ï–«@äaáñg

@ÂÌc@Âfl^@›Ó»–n€@Ï«áÌ@äáó€a@áÓè€a
_aâÁ@Ÿ€

@µn‰é@aÏjéä@ÂÌâ€a@l˝�‹€@Åb‡è€a@Z@ÚÓi6€a
Úr€bq@Ú‰é@‚aÎá€bi@ÚÌÏ„br€a@ëäaáæa@¿

@pbuäÜ@¿@—Ó–†@ b–mäa@ZıaÏ„˛a
‚ÏÓ€a@Âfl@aıái@Òäaã®a

@Âfl@·«ái@�aÜá™@…–mãÌ@o„ãi@‚bÇ
pb„ÎçÉæa@üb–Øa
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@Òäbè£@Û‰∫@?†Ï€a@b‰jÉn‰fl
@¿@ÚÓiÏ‰ßa@bÌäÏ◊@‚bflc@Ú‹Ó‘q

fibÌá„Ïæa@pbÓ–óm

ÚÓ”aã»€a@Òãÿ€a@ÑÌäbm@¿@ÜÏéc@‚ÏÌ

بغداد/ الزوراء
الجنوبـي  الكـوري  املنتخـب  اكتسـح 
شـباك املنتخب العراقـي بثالثية نظيفة 
يف املبـاراة التـي أقيمـت مسـاء امس يف 
ملعـب الغرافـة يف العاصمـة القطريـة 
الدوحة لحسـاب الجولة السادسـة من 
تصفيـات كأس العالـم ٢٠٢٢ يف قطـر.

وسـجل اهداف املنتخب الكوري يل جاي 
يف الدقيقـة ٣٣ وسـون هيونـغ مـي يف 
الدقيقـة  يف  وو  وجيونـغ   ٧١ الدقيقـة 
٧٩.بدأ املنتخب الوطني املباراة بأفضلية 
نسبية شهدت محاولتني األوىل بتسديدة 
لبشـار رسـن لم تكـن بالقـوة الكافية 
وذهبت بجـوار القائم، واملحاولة الثانية 
عرب عـيل الحمـادي الذي توغـل بالكرة 
وسـددها يقدم املدافع، وبعـد منتصف 
الشـوط األول شـهدت املباراة انخفاضا 
رهيبا بمستوى املنتخب العراقي وفرض 
الشمشون الكوري سـطوته عىل اجزاء 
امللعب بشكل تام.وتعرض العب املنتخب 
الوطنـي الظهري اإليرس مهنـد جعاز إىل 

إصابة عىل مسـتوى الرسـيغ غادر عىل 
أثرهـا امللعـب رغـم أنه حـاول مواصلة 
املبـاراة، إال أن األلـم أجـرب جعـاز عـىل 
طلـب التبديـل ليرشك املـدرب ادفوكات 
الالعـب عـيل عدنـان بديـال له.وفرض 
املنتخب الكوري سـيطرته عىل منتصف 
امللعب وتناقل الكرة بكل اريحية وسـط 
تراجع غري مـربر للخلف مانحا املنتخب 
الكـوري الحرية يف االنتقـال اىل مناطقه 
وحـاول يل يونغ يف احدى الكرات وتمكن 
منهـا الحارس فهد طالـب، ويف الدقيقة 
٣٣ تمكـن املنتخب الكوري مـن افتتاح 
النتيجـة من كـرة عرضية اسـتقبلها يل 
جاي سونغ بيساره داخل شباك الحارس 
فهد طالب، ولم يستفق املنتخب العراقي 
واستمرت األفضلية ملنتخب كوريا حتى 
نهاية الشـوط األول.وِيف الشـوط الثاني 
فرض منتخب كوريا الجنوبية اسـلوبه 
واسـتحوذ عىل امللعب وتالعب باملنتخب 

العراقي بالشكل التام.

@ÚÓ„bæ5€a@pbibÉn„¸a@wˆbn„@oj‘«c@>€a@Úflå˛a@›®@ÚÓébÓé@ÒäÜbjfl@Åã�Ì@·Óÿ®a
@ÚÓöÏ–æaÎ@pbibÉn„¸a@ÊÏ„b”@ıbÃ€gÎ@Òãÿjfl@pbibÉn„a@o‰‡õm

بريوت/ متابعة الزوراء:
لبنان  يفيد  حل  أي  عىل  منفتح  أنه  قرداحي،  جورج  اللبناني،  اإلعالم  وزير  أعلن 
ويعيد ترميم عالقاته مع دول الخليج، مؤكدا أنه ال يريد أن تكون استقالته «طلقة 
يف الهواء» ال تؤدي إىل أي نتيجة.وقال قرداحي يف حديث لقناة «MTV» اللبنانية: 
متمسكا  ولست  عثرة  حجر  لست  وأنا  هواجسهم  وأتفهم  الناس  مع  أشعر  «أنا 
بالوزارة عنادا».وأضاف: «ألنو الوزارة مش ملكي ومش لبيت بيي».وعن موضوع 
خلفية  عىل  خليجية  ودول  لبنان  بني  دبلوماسية  أزمة  اندالع  بعد  استقالته، 
لبنان ويعيد  أنه «منفتح عىل أي حل يفيد  إىل  ترصيحات أطلقها، أشار قرداحي 
ترميم عالقاته مع دول الخليج».وشدد عىل أنه «ال يريد أن تكون استقالته مجرد 

طلقة يف الهواء ال تؤدي إىل أي نتيجة».
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الزوراء / يوسف سلمان :
ترتقب مفوضية االنتخابات ، قرارات 
النتائج  العالن   ، القضائية  الهيئة 
النهائية الرسمية  املرجح ان تشهد 
املرشحني  خارطة  يف  طفيفا  تغيريا 
النواب  مجلس  بعضوية  الفائزين 

للدورة الترشيعية الجديدة . 
االعالمي  الفريق  عضو  وقال 
للمفوضية عماد جميل لـ“ الزوراء 
”، ان ” الهيئة القضائية لالنتخابات 
اكمال  من  تنتهي  ان  املتوقع  من 
ترجح  واملفوضية  بالطعون  البت 
الفائزين  مقاعد  يف  طفيفا  تغيريا 
خالل  املعرتضة  القوائم  قبل  من 

االيام املقبلة ”.
ارسلت  املفوضية   ” ان  واضاف 
جميع الطعون اىل الهيئة القضائية 
املدة  خالل  بها  للبت  لالنتخابات 
من  أيام  عرشة  البالغة  القانونية 
الهيئة  وتنظر  االحالة،  تأريخ 
بمجلس  الخاصة  التوصيات  يف 
العد  مستوى  عىل  املفوضني 
التوصيات  مستوى  عىل  او  والفرز 
مبينا  االخرى“،  والفنية  القانونية 
تركت  االنتخابات  مفوضية   ” ان 
الخيارات القانونية للهيئة القضائية 
، اما نقض بعض الطعون او ردها 
بشكل  عليها  املصادقة  او  باملجمل 

كامل ”.
وحول تغيري مقاعد بعض املرشحني 

وصعود اخرين بدال منهم بعد اعادة 
بها  املطعون  املحطات  بعض  وفرز 
من قبل الهيئة القضائية ،اوضح ان 
القضائية لالنتخابات هي  الهيئة   ”
صاحبة القول الفصل بشكل قانوني 
وال يجوز التكهن او االستقراء، ألن 
القانون  للوائح  مخالفا  يعد  ذلك 
عمل  شفافية  عىل  الحفاظ  يف 
القوانني  سنلتزم  لذلك  املفوضية، 

بشأن  القانوني  البت  وتنتظر 
الطعون املقدمة لها ”.

يأتي ذلك بعد ان افصحت املفوضية 
عن الخطوات االخرية التي تيل عملية 
النظر بالطعون من قبلها ، وصوال 
اىل مصادقة املحكمة االتحادية عىل 
اسماء املرشحني الفائزين بعضوية 

مجلس النواب .
وقال مدير دائرة العالقات واالتصال 

حسن  املفوضية  يف  الجماهريي 
العبويس، لـ“ الزوراء“،  ان ” هناك 
نحو  تضمنت  للطعون  اوىل  مرحلة 
ملحق  هي  والثانية   ، طعنا   1436
مجلس  قرار  بموجب  الطعون 

املفوضني وتضمنت 87 طعنا ” .
املفوضني  مجلس  ان“  واضاف 
 2188 نحو  وعد  بفتح  اوىص 
وتوصية   ، االوىل  للطعون  محطة 

مللحق  محطة   2136 بفتح  اخرى 
مجموع  ليكون  الثانية،  الطعون 
املحطات التي فتحت وعدت وفرزت 
محطة   4324 الطعون  مرحلتي  يف 
جميع  احالة  تمت   ” انه  مبينا   ،”
تتعلق  توصيات  بموجب  الطعون 
التوصيات  او  والفرز  بالعد  سواء 
قانونية  او  فنية  كجوانب  االخرى 
لالنتخابات  القضائية  الهيئة  اىل   ،

ضمن دفعات دورية ”.
الثانية  املرحلة   ” ان   ، القول  وتابع 
من  ابتداء  ايام   10 مدة  ستستغرق 
القضائية  الهيئة  اىل  االحالة  تاريخ 

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

الطعن به ”.

الزوراء/ حسني فالح:
كشفت وزارة التخطيط عن أبرز األسئلة التي 
للسكان،  العام  التعداد  استمارة  ستتضمنها 
لتطبيق  موعدا  املقبل  العام  حددت  وفيما 
الخطة الخاصة بإجرائه، اكدت ان مجمعات 
التحّديات  من  واحدة  تعّد  العشوائي  السكن 

التي تواجه التعداد.
الزهرة  عبد  الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 
الوزارة  إن  لـ“الزوراء“:  الهنداوي، يف حديث 
وهي  للسكان،  عام  تعداد  إلجراء  تستعد 
نفذت مجموعة من التجارب امليدانية يف ست 
أربيل-  البرصة-  (بغداد-  هي  محافظات 
تلك  ان  موضحاً:  ودهوك).  كربالء-  األنبار- 
الوزارة  قدرات  اختبار  اىل  تهدف  التجارب 
املشاكل  عىل  للوقوف  والبرشية  الفنية 

وحلّها.
إلجراء  مفصلة  خطة  هناك  ان  واضاف: 

ومراحل  زمنية  توقيتات  وفق  العام  التعداد 
 .2022 املقبل  العام  تطبيقها  سيجري  عمل 
مبّيناً: ان التجارب األولية أظهرت نسبة نجاح 

عالية، مع وجود بعض التحديات.
العشوائي  السكن  مجمعات  أن  وأوضح: 
عملية  تواجه  التي  التحّديات  من  واحدة  تعّد 
إىل  إلجرائها،  العراق  يتحرض  التي  التعداد 
املناطق،  لبعض  السكاني  االكتظاظ  جانب 

وبعد مناطق أخرى نائية.
عايل  تعاوناً  هناك  أن  اىل:  الهنداوي  واشار 
املستوى بني املركز وحكومة إقليم كردستان، 
وإن هيئة اإلحصاء يف إقليم كردستان موجودة 
تجريها  التي  التحضريية  الخطوات  كل  يف 
وزارة التخطيط. مؤكدا تعاون منظمات دولية 
للسكان  املتحدة  األمم  صندوق  مثل  مهمة 
ومنظمات  اإلنمائي  املتحدة  األمم  وبرنامج 

اخرى من أجل إجراء العملية.

وبني: ان أبرز األسئلة التي ستتضمنها خانات 
حالة  حول  أسئلة  منها  التعداد،  استمارة 
الفرد عىل املستوى الفردي والعائيل، مستوى 
السكن  وكذلك  الصحية،  الحالة  التعليم، 
والخدمات. مؤكداً: أنه لن تتضمن االستمارة 

خانة حول القومية واالنتماء القومي.
العراق  سكان  عدد  إن  اىل:  الهنداوي  ولفت 
عام  نهاية  نسمة  ألف  و150  مليونا   40 بلغ 
ميزانية  بتخصيص  طالبت  والوزارة   ،2020
120 مليار دينار ضمن موازنة عام  تصل إىل 
األمور  جرت  و“إذا  العملية،  اجل  من   2022
املوازنة  لها وخصصت  التخطيط  تم  ما  وفق 

املبلغ املطلوب فسيتم إجراء التعداد“.
ويف وقت سابق، كشفت وزارة التخطيط عن 
السكاني  التعداد  تنفيذ  يلزم  حكومي  حراك 
خالل العام 2022، فيما حددت الكلف األولية 

إلجراء التعداد.

ماهر  التخطيط،  لوزارة  الفني  الوكيل  وقال 
حماد، يف ترصيح صحفي: إن ”التعداد العام 
من  يكون  أن  له  املفرتض  من  كان  للسكان 
تتعلق  مشاكل  هناك  كانت  إذ  املايض،  العام 
واألزمة  املوازنة  قانون  هما  بمسارين، 
الصحية“، مؤكداً ”امليض بإجراءات التعداد“.

التعداد  بتنفيذ  مضت  الوزارة  أن“  وأضاف 
موازنة  لكن  الحايل،  العام  خالل  السكاني 
الكثري  رفع  النواب  ومجلس  تأخرت،   2021

من الفقرات لتمويل هذا التعداد“.
ومجلس  التخطيط  ”وزارة  أن  إىل  وأشار 
أن  يلزم  قرار  اصدار  عىل  ان  مرصَّ الوزراء 
التعداد“.  لتنفيذ   2022 املقبلة  السنة  تكون 
أن ”التفاصيل األساسية للكلف األولية  مبيناً 
قد تصل عىل األساسيات اللوجستية إىل نحو 
من 120 اىل 150 مليار دينار، وهو ليس رقماً 

كبرياً قياساً بمخرجات هذا التعداد“.

طرابلس/ متابعة الزوراء:
لالنتخابات  ترشحه  حفرت،  خليفة  املشري  أعلن 
مرحلة  يف  الشعب  لـ“قيادة  ليبيا،  يف  الرئاسية 

مصريية وليس طلبا للسلطة“.
إعالن  بمناسبة  حفرت  خليفة  املشري  وقال 
الشعب يف  لقيادة  ”أترشح لالنتخابات  ترشحه: 
مرحلة مصريية وليس طلبا للسلطة“، مشريا إىل 
تكون مناسبة  أن  ليبيا  بانتخابات  يليق  أنه ”ال 

للوعود الجوفاء“.
الوطنية  ثوابتنا  عن  بالدفاع  ”أعدكم  وأضاف: 
وسيادتها  ليبيا  وحدة  رأسها  وعىل  الراسخة، 
كنوز  لديها  ”ليبيا  أن  مؤكدا  واستقاللها“، 
ستغري  أمينة  أيد  يف  وضعت  إذا  ومقدرات 

مستقبلها“.
والسالم  املصالحة  مسار  ببدء  ”أتعهد  وأكمل:   

والبناء إذا وفقت يف االنتخابات املقبلة“.
ترشحه  ملف  قّدم  القذايف  اإلسالم  سيف  وكان 
مفوضية  مقر  فرع  إىل  الرئاسية  لالنتخابات 
بعد  البالد،  جنوب  سبها  مدينة  يف  االنتخابات 

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

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

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

املستبعد رؤية ”قذايف جديد“ يحكم ليبيا.
الليبية  القبائل  مختلف  بدأت  األثناء،  هذه  يف 
وأنصار  البالد  داخل  السابق  للنظام  املوالية 
اجتماعات  البالد  خارج  املهاجرين  من  القذايف 

مكثفة من أجل تعبئة الليبيني للتصويت لسيف 
االنتخابي  الربنامج  وإعداد  القذايف  اإلسالم 

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

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

مستقبل القرار الليبي.

الكويت/ الزوراء:
نواف  الشيخ،  الكويت  أمري  فوض 
العهد  ويل  الصباح،  الجابر  األحمد 
الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح، 
قالت  األمريية، فيما  املراسيم  بإصدار 
إن  الكويتية،  ”الجريدة“  صحيفة 
جميع  أوقفت  الكويتية  ”السلطات 
يف  الراغبة  الخريية  الجمعيات  طلبات 

إجراء تحويالت مالية إىل بريوت.
امس  الرسمية،  الجريدة  وأعلنت 
الثالثاء، عن مرسوم أمريي باالستعانة 
رئيس  لتعيني  الكويتي  العهد  بويل 
وقبول  والوزراء،  الوزراء  مجلس 
استقاالتهم وإعفائهم من مناصبهم.

واالثنني، أصدر أمري الكويت أمرا يقيض 
ممارسة  يف  العهد  بويل  باالستعانة 
الدستورية  االختصاصات  بعض 

املنوطة به، بصفة مؤقتة.
قبوله  من  ساعات  بعد  ذلك  ويأتي 
الذي  الوزراء،  مجلس  رئيس  استقالة 
أعيد تعيينه يف منصبه يف كانون الثاني 
2020، بعدما قدم استقالته يف أعقاب 
والوزراء،  برملانية،  انتخابات  إجراء 
موضحا أنهم سيستمرون يف ترصيف 
لحني  مناصبهم  شؤون  من  العاجل 

تشكيل الوزارة الجديدة.
كشفت وسائل إعالم كويتية عن قرار 
لبنان،  ضد  الكويت  اتخذته  قايس 
أيام من طرد السفري عىل خلفية  بعد 
أزمة ترصيحات وزير اإلعالم اللبناني 

جورج قرداحي بشأن حرب اليمن.
الكويتية،  ”الجريدة“  صحيفة  وقالت 
إن ”السلطات الكويتية أوقفت جميع 
الراغبة  الخريية  الجمعيات  طلبات 

بريوت،  إىل  مالية  تحويالت  إجراء  يف 
عىل  لبنان  استقرار  عدم  بسبب 
مؤكدة  واملايل“،  السيايس  الصعيدين 
أن هناك تخوفاً كويتياً من أن يعصف 
بأموال  اقتصادي يف بريوت  انهيار  أي 

التربعات.
”وزارة  أن  الصحيفة  وأوضحت 
إىل  لبنان  أضافت  الكويتية  الخارجية 
قائمة الدول املوقوف تحويل التربعات 
إليها بعد أيام من وقف الكويت تحويل 
إثيوبيا“،  إىل  الخريية  التربعات  أموال 
تلقت  الشؤون  وزارة  أن  إىل  الفتة 
بوقف  الخارجية  وزارة  من  مخاطبة 
الخريية  الجمعيات  طلبات  جميع 
إىل  مالية  تحويالت  إجراء  يف  الراغبة 
بريوت، عرب منظومة العمل اإلنساني 
وحتى  آخر،  إشعار  حتى  لها  التابعة 

استقرار األوضاع.
الكويتية  الداخلية  وزارة  وكانت 
أوقفت األسبوع املايض، إصدار جميع 
أنواع التأشريات للبنانيني حتى إشعار 
الدبلوماسية  األزمة  خلفية  عىل  آخر، 
التعاون  مجلس  دول  بني  األخرية 

الخليجي ولبنان.
الكويتية،  ”القبس“  صحيفة  ونقلت 
إن  قولها  مطلعة،  أمنية  مصادر  عن 
من  البالد  داخل  إقامات  لديهم  ”من 
بالقرار،  مشمولني  غري  اللبنانيني 
ومن حقهم العودة إىل البالد“، مشرية 
إصدار  وقف  يشمل  القرار  أن  إىل 
الزيارات بأنواعها سواء كانت عائلية 
حكومية،  أو  تجارية  أو  سياحية  أو 
بعائل،  االلتحاق  سمات  وقف  وكذلك 
”فيز  الدخول  إىل وقف سمات  إضافة 

العمل“.
لبنان  بني  دبلوماسية  أزمة  واندلعت 
ودول الخليج بعد نرش مقابلة متلفزة 
قرداحي  جورج  مع  تسجيلها  جرى 
قبل توليه مهام منصبه وزيرا لإلعالم 
يف لبنان، اعترب فيها أن جماعة أنصار 
يف  نفسها  عن  ”تدافع  اليمنية  الله 
منذ  اليمن  عىل  خارجي  اعتداء  وجه 
هو  أكثر،  األزمة  فاقم  وما  سنوات“، 

رفض قرداحي االعتذار.
استدعاء  السعودية  بعدها  وأعلنت 
السفري  سفريها لدى بريوت، وإمهال 
ملغادرة  ساعة   48 اململكة  يف  اللبناني 
القرار  هذا  يف  بها  ولحقت  البالد، 
كما  واإلمارات،  والبحرين  الكويت 
الواردات  دخول  وقف  اململكة،  أعلنت 

اللبنانية إىل أراضيها.

بغداد/ متابعة الزوراء:
عمار  ”الحكمة“  تيار  رئيس  طرح 
األزمة  من  للخروج  مبادرة  الحكيم، 
منذ  العراق  يشهدها  التي  السياسية 
بسبب  أسابيع،  خمسة  من  أكثر 
نتائج  عىل  القوى  بعض  اعرتاض 
التي جرت يف العارش من  االنتخابات 
الشهر املايض، وأظهرت تراجعاً حاداً 

لها يف املقاعد التي حصلت عليها.
وقال الحكيم، يف كلمة خالل ”منتدى 
األوسط“،  الرشق  يف  واألمن  السالم 
إقليم  يف  دهوك  محافظة  يف  املنعقد 
التي  املبادرة،  إن  العراق،  كردستان 
قال إنها ”وطنية سياسية موسعة“، 
الفائزة  القوى  جمع  إىل  تهدف 
واملعرتضة عىل طاولة النقاش، مبيناً 
املتقبل  تشمل  أن  يجب  ”املبادرة  أن 
للنتائج واملعرتض عليها، وأن تشارك 
كانت  سواء  القوى،  جميع  فيها 

الكبرية أو الناشئة أو املستقلة“.
أن  إىل  ”الحكمة“  تيار  رئيس  ولفت 
إىل  تؤدي  أن  ينبغي  املبادرة  ”هذه 
السياسية،  للعملية  التوازن  إعادة 
يقوم  جامع  وطني  اتفاق  خالل  من 
عىل أساس نقاط وتوقيتات واضحة 
إىل  األطراف  جميع  داعياً  وعملية“، 
”االلتزام باآلليات القانونية والسلمية 

يف االعرتاض والتفاوض“.
أحمر،  خط  العراقي  ”الدم  أن  وتابع 
الجميع“،  قبل  من  تجاوزه  يجوز  ال 
الوطني  بالحوار  ”االلتزام  إىل  داعياً 
التدخالت  عن  بعيداً  املستقل، 

الخارجية بجميع أنواعها“.
”معالجة  رضورة  عىل  وشدد 
اتفاق  أي  يف  االنتخابية  املخرجات 
عىل  سابق  فيتو  أي  ورفع  مقبل، 
مطالباً  السياسية“،  األطراف 
التي  األطراف  خيارات  بـ“احرتام 
أو  الحكومة  يف  باملشاركة  ترغب 

املعارضة“.
ودعا الحكيم إىل التصويت عىل ورقة 
يف  برملاني  كقرار  الوطني  االتفاق 

الجلسة األوىل للربملان الجديد.
قال  مطلع،  سيايس  مصدر  وكان 
اىل  تسوية  ورقة  قدم  ”الحكيم  ان 
النتائج،  أزمة  لحل  التنسيقي  اإلطار 
هذه  حالياً  تدرس  االطار  وقوى 
وامكانية  تطبيقها  وكيفية  الورقة 
ما جاء فيها، ثم عرضها عىل القوى 

السياسية االخرى“.
تضم  ”الورقة  أن  املصدر  وكشف 
(الغاء قانون االنتخابات الحايل، إلغاء 
االجهزة  الغاء  االنتخابات،  مفوضية 
اإللكرتونية والتعامل بالفرز اليدوي، 
انتخابات مبكرة بعد سنتني، اختيار 
عىل  الحفاظ  توافقي،  وزراء  رئيس 
أو  الحشد الشعبي وعدم املساس به 
استشاري  مجلس  تشكيل  بقانونه، 

سيايس يرسم القرار السيايس)“.
عمار  برئاسة  الحكمة  تيار  وكشف 
اجتماع  انعقاد  موعد  عن  الحكيم، 
دولة  رئيس  بمنزل  التنسيقي  اإلطار 

القانون نوري املالكي. 
وقال القيادي يف التيار رحيم العبودي 
يف ترصيح صحفي: ان ”قادة اإلطار 
يف  اجتماعا  سيعقدون  التنسيقي 
القانون  دولة  ائتالف  رئيس  منزل 
املقبلني  اليومني  خالل  املالكي  نوري 
الحكيم  السيد عمار  ملناقشة مبادرة 

إلنهاء االنسداد السيايس“.
أضاف  الراهن،  الوضع  وبشأن 
قدم  التنسيقي  ”اإلطار  أن  العبودي 
الجديدة  واألدلة  الطعون  من  الكثري 
القضائية  والهيئة  املفوضية  إىل 
”عدد  أن  إىل  مشريا  لالنتخابات“، 
بلغت  للمفوضية  املقدمة  الطعون 

1523 طعنا“.
عمار  الحكمة،  تيار  زعيم  وكان 
اىل  تسوية  ورقة  قدم  قد  الحكيم، 
القوى  يضم  الذي  التنسيقي،  اإلطار 
حل  اىل  تقيض  الشيعية،  السياسية 
األزمة التي أعقبت نتائج االنتخابات 
أفضت  والتي  املبكرة  الربملانية 

لخسارة عدة قوى شيعية بارزة.

بغداد/ الزوراء: 
امس  املائية،  املوارد  وزارة  أعلنت 
توصية   12 صدور  عن  الثالثاء، 
السدود،  لسالمة  أبسو  مؤتمر  يف 
تقديم  أبرزها  أن  اىل  أشارت  فيما 
لغرض  الجامعات  مع  التنسيق 
دراسة إمكانية إضافة مقرتح مادة 
السدود  سالمة  بعنوان  دراسية 

لطالب البكالوريوس.
تلقته  بيان  يف  الوزارة  وقالت 
”الزوراء“: إن ”مؤتمر أبسو لسالمة 
سد  مرشوع  يف  عقد  الذي  السدود 
املوصل بالتعاون مع منظمة أبسو 
التوصيات  أصدر  املياه،  الستدامة 

الختامية“.
وأضافت أن هذه التوصيات هي:

-1 العمل عىل انشاء قاعدة بيانات 
موحدة وتحت سيطرة وزارة املوارد 
املعلومات  جميع  وتتضمن  املائية 
املتعلقة بالسدود من حيث خرائط 
جيولوجية  زلزالية  طبوغرافية 
هيدرولوجية أو تحديثها وأن تكون 
من  يتعلق  ما  لكل  املصدر  هي 

أبحاث ودراسات ومشاريع.
-2 تعزيز آليات التعاون والتبادل يف 
املعلومات والخربات ما بني مناطق 
يتعلق  ما  يف  خاصة  واملصب  املنبع 
تشمل  التي  التقنية  بالنواحي 
من  حولها  يدر  وما  السدود  أمن 

معلومات.
للمخاطر  سيناريوهات  تطوير   3-
يف  الكوارث  عن  الناجمة  واآلثار 
آثاراها  أو  وتبعاتها  حدوثها  حال 
تبادل  آليات  وتعزيز  السدود  عىل 
التدفق  كميات  مثل  املعلومات 

ورسعتها لتقليل اآلثار .
يعرف  ما  تطوير  عىل  العمل   4-
السالمة  مؤرش   Safety index بـ 

والتي تعتمد عليها محددات األمان 
وفقاً للمعايري الدولية. 

تطوير  عىل  العمل  رضورة   5-
أنظمة املراقبة واالدارة االلكرتونية 
smart Technology وبرامج التنبية 

. Early warning املبكر
ومنظمات  الجامعات  ارشاك   6-
املجتمع املدني والخرباء يف االعمال 
الخربات  وتبادل  التطويرية 
املجاورة  الدول  مع  واالبحاث 
ويتضمن ذلك ارشاكهم يف النواحي 
العراقي  التعاون  برنامج  يف  الفنية 

الرتكي عىل سبيل املثال.
واداري  علمي  كادر  تدريب   7-
أمن  ومراقبة  إدارة  عىل  مؤهل 
واملعايري  للطرق  وفقا  السدود 

الدولية الحديثة.
الجامعات لغرض  التنسيق مع   8-
دراسة إمكانية إضافة مقرتح مادة 
السدود  سالمة  بعنوان  دراسية 
هندسة  يف  البكالوريوس  لطالب 

املوارد املائية والهندسة املدنية.
وطني  حوار  اطالق  أهمية   9-
يف  امليض  أجل  من  الرؤى  وتبادل 

إقرار قانون سالمة السدود.
-10 رضورة االستفادة من الخربات 
والتجارب الدولية من خالل زيارات 
ميدانية تقنية واستشارات لضمان 

االستخدام االمثل للسدود وأمنها.
املتعلقة  املشاريع  تنفيذ   11-
السدود  وحماية  الطوارئ  بخطط 
وتذليل جميع العقبات التي تواجه 

تنفيذ هذه املشاريع.
الدولية  املؤسسات  ارشاك   12-
لتويل  املتحدة  االمم  ومنظمات 
مهامها يف ما يتعلق بآليات حماية 
قانونية  آليات  ضمن  السدود 

محددة.

بغداد/ الزوراء:
وجهت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، امس الثالثاء، بتعزيز إجراءات 
الدرايس  العام  خطة  وفق  األهلية  والكليات  الجامعات  يف  والقبول  التقديم 

.2022/ 2021
التعليم الجامعي األهيل  وقالت الوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: إن ”دائرة 
دليل  األهلية مضامني  والكليات  الجامعات  يف  التسجيل  مدراء  ناقشت مع 
الطالب الذي سيطلق يف املدى املنظور وآليات التقديم والقبول يف الجامعات 

والكليات األهلية يف ضوء الطاقة االستيعابية املقررة“.
التكامل  برضورة  الوزارة  توجيهات  اىل  استمعوا  ”الحارضين  أن  وأضافت 
مع نظام القبول املركزي وتقديم الدعم للطلبة خالل فرتة التقديم املرتقب 

وتمكني املتفوقني من التنافس عىل املنح الدراسية املجانية“.
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مينسك/متابعة الزوراء:

 انخرطت دول رشق أوسطية، من بينها 

اإلمـارات وتركيا والعراق، يف مسـاعي 

الحد من الهجرة إىل بيالروسيا من خالل 

إجـراءات لتقييد السـفر عـرب الرحالت 

باتجاه العاصمة مينسك.

ومنعـت اإلمارات مواطني أفغانسـتان 

وسـوريا واليمـن والعـراق مـن ركوب 

الرحالت الجوية املتجهة إىل منسك التي 

يتهمهـا األوروبيون بجلـب املهاجرين 

ودفعهـم إىل حـدود أوروبـا لخلق أزمة 

العقوبـات  عـىل  ردا  وذلـك  إنسـانية، 

األوروبية ضدها.

وقالت رشكة بيالفيا اململوكة لحكومة 

قـرار  إن  إشـعار  يف  البيضـاء  روسـيا 

الحكومة اإلماراتية صدر األحد املايض.

ويحتمـي آالف املهاجريـن مـن الرشق 

متجمـدة  حـرارة  درجـة  يف  األوسـط 

بالغابـات عـىل الحدود بني بيالروسـيا 

وبولنـدا وليتوانيا -العضوين يف االتحاد 

األوروبي- اللتني ترفضان السماح لهم 

بالعبور.

وكانـت الرشكة قد قالت إن السـلطات 

الرتكيـة منعـت بدورها رعايا سـوريا 

والعـراق واليمن مـن الصعود عىل متن 

رحالت جوية متوجهة إىل بيالروسيا.

وقالـت رشكـة أجنحة الشـام للطريان 

-وهـي رشكـة سـورية خاصـة- إنها 

ستتوقف عن تسيري رحالت إىل مينسك. 

كمـا علّق مطـار أربيل الـدويل يف إقليم 

كردستان شـمايل العراق االثنني جميع 

الرحالت الجوية املغادرة إىل بيالروسيا.

وجـاء ذلك وفق ما نقلتـه وكالة األنباء 

العراقية عىل لسـان مديـر مطار أربيل 

الـدويل هوشـيار أحمـد الـذي قـال إن 

”جميع الرحالت املتوجهة إىل بيالروسيا 

مـن مطارات العراق توقفت إىل إشـعار 

آخر“.

علقـت  العراقيـة  السـلطات  وكانـت 

الرحالت الجوية بني بغداد وبيالروسـيا 

املـايض،  أغسـطس  الخامـس مـن  يف 

إلعـادة  أعـّدت  التـي  تلـك  باسـتثناء 

املهاجرين العراقيني إىل البالد.

وبالتـوازي مـع ذلـك أوضـح متحّدث 

للقنـاة  الصحـاف  أحمـد  الخارجيـة 

التلفزيونية الرسـمية أن بغداد ستسرّي 

أول رحلـة إلعـادة املهاجرين العراقيني 

العالقـني عـىل الحدود يف بيالروسـيا يف 

الثامن عرش من نوفمرب الجاري.

وأعلنت الحكومة العراقية يف أغسطس 

مواطنيهـا  مـن   690 إجـالء  املـايض 

العالقـني عىل الحـدود بني بيالروسـيا 

وليتوانيا رشقي أوروبا.

ومنذ أشـهر يحاول آالف املهاجرين من 

الرشق األوسـط العبور من بيالروسـيا 

إىل بولنـدا العضو يف االتحـاد األوروبي، 

وقد تصاعدت التوترات األسبوع املايض 

بالتزامـن مـع رفـض حـرس الحـدود 

البولندي مرور هؤالء.

وعرض التلفزيـون البيالرويس لقطات 

ُتظِهـر املئات من املهاجرين -معظمهم 

من الرشق األوسط، ومن بينهم عرشات 

األطفال- محتشدين عند معرب حدودي 

مغلق االثنني يف بلدة كوزنيكا البولندية، 

بعد تمضيتهم الليل حول جذوع أشجار 

أوقدوهـا مـن أجـل التدفئـة يف مخيم 

مؤقت.

وتبني وثائق وروايات شـهود أن اآلالف 

من األشـخاص حصلوا عىل تأشـريات 

سـياحية يف األشـهر األخرية بمساعدة 

وكاالت للسـفريات يف الرشق األوسـط 

تعمل مـن خـالل رشاكة مـع رشكات 

سياحية يف بيالروسيا.

ونـرشت بولنـدا وليتوانيـا وثائق يقول 

البلدان إنها تثبت أن رشكة سفر واحدة 

عىل األقل تملكها دولة بيالروسيا سهلت 

للراغبـني يف الهجـرة زيارتهـا بدءا من 

شهر مايو، يف حني رفعت رشكة طريان 

تابعـة للدولـة عدد رحالتهـا بأكثر من 

الضعفني عىل مسـار رائج يسـتخدمه 

الساعون للحصول عىل اللجوء.

وأظهرت الوثائق التي نرشتها بولندا أن 

قرابة 200 عراقـي حصلوا عىل دعم يف 

إصدار التأشـريات من رشكة سفريات 

تديرها الدولة يف بيالروسـيا للسفر من 

أجل الصيد الربي وأغراض أخرى.

وتحدث مهاجرون ووكالء سـفريات يف 

العـراق وتركيا عن السـهولة النسـبية 

التـي حصلوا بها عىل وثائق للسـفر إىل 

بيالروسيا يف األشهر األخرية.

ورغـم التكلفة التي أوضـح مهاجرون 

 1250 بـني  تراوحـت  أنهـا  عراقيـون 

مينسـك  إىل  للوصـول  دوالر  و4000 

فقـد أكمـل اآلالف الرحلـة بالحصـول 

عىل التأشـريات بمسـاعدة رشكات من 

بيالروسـيا واسـتقالل رحـالت جويـة 

تجاريـة بعـد أن تزايـدت وتريتهـا منذ 

فصل الربيع.

فعىل سـبيل املثال سرّيت رشكة بيالفيا 

28 رحلـة مـن إسـطنبول إىل مينسـك 

خالل فربايـر املـايض و31 رحلة خالل 

مـارس. وبحلـول يوليـو تجـاوز عدد 

الرحالت الضعفـني ليصل إىل 65 رحلة، 

وذلـك وفقا لبيانات موقـع فاليت رادار 

24 اإللكرتوني لرصد الرحالت الجوية.

وتحرك االتحاد األوروبي للتصدي لهذه 

املوجة. ووسـط ضغوط من بروكسـل 

أوقفـت بغـداد الرحـالت الجويـة مـن 

العراق إىل مينسك خالل الخريف. وأكدت 

رشكتا بيالفيا والخطوط الجوية الرتكية 

يوم الجمعة أنهما سـتتوقفان عن نقل 

املسـافرين من اليمن والعراق وسوريا 

إىل مينسك باستثناء الدبلوماسيني. 

وسـاعدت عىل تحقـق هـذه الزيادة يف 

سـفريات  وكاالت  املهاجريـن  أعـداد 

ورشكات صغرية ومهربون وسـائقون 

يسـعون لتحقيـق االسـتفادة املاليـة، 

وذلك وفقا ملا قاله مسافرون متجهون 

إىل الحدود أو وصلوا إليها بالفعل.

واعترب املهاجرون أن الوصول إىل أوروبا 

بـرًّا فرصـة تجنبهـم الرحلـة البحرية 

املحفوفة باملخاطر، السيما عند السفر 

مـع أطفـال صغـار. وقـرأ هـؤالء عىل 

وسـائل التواصل االجتماعي إشـعارات 

تقّر بـأن التأشـريات أصبحـت متاحة 

بسهولة.

وعرض وسـطاء ووكالء خدماتهم عىل 

املهاجرين. ومن هؤالء حسـني األصيل 

العراقـي املقيـم يف أنقـرة الـذي يوفـر 

خدمـات السـفر للراغبني من السـياح 

واملهاجرين.

قـال األصيـل، وفـق مـا نقلتـه وكالة 

لزبائنـه  دعـوات  رتـب  إنـه  رويـرتز، 

مـن ثالثـة رشكاء يف بيالروسـيا وتوىل 

استخراج تأشـريات عىل جوازات سفر 

مرسـلة مـن العـراق. وبمجـرد عودة 

الجـوازات أصبـح بإمـكان أصحابهـا 

السفر إىل مينسك عن طريق تركيا.

ويذكر األصيل أن حصول العراقيني عىل 

تأشريات سـفر إىل بيالروسيا قبل العام 

الحـايل كان أصعـب بكثـري. وقـال إنه 

تقـاىض 1250 دوالرا عن الفرد الواحد، 

وزعـم أن ذلـك يجعـل منه واحـدا من 

أرخص وكالء السفر.

وأضاف أن سـفارة بيالروسيا ”بالطبع 

تعلـم أن هـذا الشـخص ليـس ذاهبـا 

للسـياحة. أي نـوع من السـياحة هذا 

الـذي يحجـز فيه املـرء تذكـرة طائرة 

مقابل 800 دوالر ويحصل عىل تأشرية 

يعلمـون  هـم  دوالرا؟   1250 مقابـل 

أن هـؤالء النـاس قادمـون للذهاب إىل 

أوروبا“.

بغداد/ الزوراء:

اعلنـت وزارة الصحة ، امـس الثالثاء، 

املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا 

املستجد يف العراق، فيما اكدت تسجيل 

807 اصابـات جديـدة و26 حالة وفاة 

وشفاء 1173 حالة.

تلقتـه  بيـان  يف  الـوزارة  وذكـرت 

الفحوصـات  عـدد  ان  ”الـزوراء“: 

املختربيـة ليوم امس: 19225، ليصبح 

عدد الفحوصـات الكلية: 16097977، 

مبينـة انه تـم تسـجيل 807 اصابات 

جديدة و26 حالة وفاة وشـفاء 1173 

حالة.

واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: 

2027560 (%97.9)، بينما عدد حاالت 

االصابـات الـكيل: 2070883، اما عدد 

الحاالت التـي تحت العالج: 19761، يف 

حـني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية 

املركـزة: 139، وعـدد حـاالت الوفيات 

عـدد  ان  اىل  الفتـة   ،23562 الـكيل: 

امللقحني ليوم امس: 123463، ليصبح 

عدد امللقحني الكيل: 6732542.

بغداد/ الزوراء:

أكـدت وزارة النفط، امس الثالثاء، دعم 

وتمويل مشـاريع الطاقة ومرشوع ماء 

البدعـة، جاء ذلـك من خـالل االجتماع 

الدوري للمجلس الوزاري للطاقة.  

وذكر بيان للوزارة، تلقته ”الزوراء“: أن 

”املجلس الوزاري للطاقة برئاسـة وزير 

النفط إحسـان عبـد الجبار اسـماعيل 

التاسـعة  االعتياديـة  جلسـته  عقـد 

والعرشين“.

ناقـش  ”املجلـس  أن  البيـان  وأضـاف 

أعمـال  جـدول  يف  املدرجـة  املواضيـع 

الجلسة، منها دعم جهود وزارة الكهرباء 

يف تنفيـذ مجموعـة من املشـاريع التي 

تدعم قطاع الطاقة، وكذلك دعم  جهود 

وزارة املـوارد املائية بخصـوص تمويل 

وتنفيذ مـرشوع ماء البـرصة األنبوبي 

(قناة البدعة)“.

وتابـع: ”كما ناقش املجلس دعم جهود 

أنبـوب  خـط  تنفيـذ  يف  النفـط  وزارة 

(البـرصة – الكحالء) اليصـال الغاز اىل 

محطتي (ميسان االستثمارية والعمارة 

الغازيـة )“، مؤكـداً أن ”املجلـس اتخذ 

القرارات والتوصيات املناسبة بشأنها“.

أرمينيا/ متابعة الزوراء:

أعلنت الربملـان األرمني، مقتـل 15 جنديا 

أرمنيا إثر اشتباكات مع قوات أذربيجانية 

عـىل الحـدود، ، يف ظل خشـية مـن تجدد 

النزاع الذي اندلع العام املايض بني البلدين 

الخصمني.

وكشـفت وزارة الدفاع األرمنية أن القوات 

األذربيجانية أرست 12 جنديا أرمنيا.

وقالـت وزارة الخارجيـة األذربيجانيـة يف 

بيـان منفصل إنهـا تعترب أرمينيـا مذنبة 

بتصعيـد متعمـد للتوتـرات عـىل حـدود 

البلدين.

وأوضحـت وزارة الدفـاع األرمنية يف بيان 

سـابق أن ”هجوما للقـوات األذربيجانية 

إىل  أدى  األرمنيـة  للقـوات  مواقـع  عـىل 

سقوط قتىل وجرحى يف الجانب األرمني“، 

مضيفة أن يريفان فقدت السـيطرة أيضا 

عىل ”موقعني عسكريني“.

وجاء تفاقم التوتر األخري عىل الحدود بني 

الدولتـني بعد نحو عام من الجولة األخرية 

مـن النزاع املسـلح بني الجانبـني األرمني 

واألذربيجانـي يف إقليـم قره بـاغ املتنازع 

عليه.

واختتمـت جولـة الـرصاع تلـك بانتـزاع 

أذربيجان جزءا ملموسـا من األرايض التي 

كانت خاضعة عىل مدى سـنني لسـيطرة 

”جمهوريـة قـره بـاغ“ غري املعـرتف بها 

دوليا واملدعومة مـن أرمينيا، ونرشت بعد 

جولـة الرصاع األخرية قوات حفظ سـالم 

روسية يف املنطقة الفاصلة بني الطرفني.

بغداد/ الزوراء: 
وجه مجلس الوزراء، امس الثالثاء، 
بتخصيص 250 مليار دينار لغرض 
رصف مستحقات الفالحني، وفيما 
تقاعـد  صنـدوق  مـرشوع  بحـث 
التدريسيني والعاملني يف الجامعات 
واملعاهد األهلية، اكد رئيس الوزراء 
حـرص  الكاظمـي،  مصطفـى 
الحكومـة ومنذ بدايـة مهامها عىل 

مواجهة مختلف التحديات.
لرئيـس  االعالمـي  املكتـب  وذكـر 
الـوزراء يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: 
أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، ترأس الجلسة االعتيادية 
الرابعـة واألربعني ملجلـس الوزراء، 
ناقش خاللها مسـتجدات األحداث 
يف البـالد، فضـًال عـن املوضوعـات 

املدرجة عىل جدول األعمال.
وأضاف، أن رئيـس مجلس الوزراء 
الجلسـة  مسـتهل  يف  اسـتعرض 
تطورات األوضاع العامة يف العراق، 
السياسـية  املسـتجدات  وبحـث 
واألمنيـة ، إىل جانب مناقشـة عدد 

من امللفات االقتصادية.
وأصـدر الكاظمـي مجموعـة مـن 
التوجيهات للوزراء تتعلق بمواصلة 

العقبـات  وتذليـل  الجهـود،  بـذل 
أمـام املشـاريع التي تنفـذ لخدمة 
املواطنـني، والتأكيد عىل عدم التأثر 
باألوضاع التي يشهدها البلد يف هذه 

األيام.
الحكومـة  أن  الكاظمـي،  وبـنّي 
مهامهـا  بدايـة  ومنـذ  حرصـت 
عـىل مواجهـة مختلـف التحديات، 

والتأسيس لبناء دولة مؤسسات.

وشـهدت جلسـة مجلس الـوزراء، 
بحسب البيان، اسـتعراض التقرير 
الوبائي، واإلجراءات املتخذة ملواجهة 
جائحة كورونا، ومسـتجدات عمل 
لجنـة تعزيز اإلجـراءات الحكومية 
والسـيطرة  الوقايـة،  مجـاالت  يف 
الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار 
الفـريوس، وجهود وزارة الصحة يف 
تأمني اللقاحات بانسيابية عالية يف 

عموم العراق.
وبعد مناقشـة املوضوعات املدرجة 
عىل جدول األعمـال، أصدر مجلس 

الوزراء القرارات اآلتية:
أوالً/  املوافقـة عـىل تأجيـل 
تسـديد الغرامـات املفروضـة عىل 
الرشكات التي لم تتمكن من تقديم 
املعلومـات القانونيـة كافـة، عـىل 
وفـق التوقيتـات الـواردة بقانـون 

الرشكات (21 لسنة 1997) املعدل، 
وذلك نتيجة ما مر به البلد بظروف 
جائحـة كورونـا ، عـىل أن تتحمل 
وزارة اإلعمار واإلسـكان والبلديات 
واألشـغال العامـة وبالتنسـيق مع 
وزارة التجـارة، مسـؤولية تحديـد 
مبلـغ الغرامات املطلـوب تأجيلها، 

واملدد املحددة للتأجيل.
وجـوب  عـىل  التأكيـد  ثانياً/  
تنفيذ حكم املـادة (16) من قانون 
وزارة اإلعمار واإلسكان (33 لسنة 
2012)، باعتبـاره نصاً خاصاً يقّيد 
عمـوم النصوص الـواردة يف قانون 

اإلدارة املالية، أو قانون املوازنة.
بتخصيـص  التوجيـه  ثالثاً/  
مبلـغ قـدره (250) مليـار دينـار، 
فقط (مئتان وخمسون مليار دينار 
عراقي)؛ لغرض رصف مستحقات 

الفالحني .
رابعاً/  ناقش مجلـس الوزراء 
مرشوع صندوق تقاعد التدريسيني 
والعاملـني يف الجامعـات والكليات 
التوجيـه  األهليـة، وتـم  واملعاهـد 
بدراسـة مرشوع القانون واضافة 
املالحظـات التـي ذكرت يف جلسـة 

مجلس الوزراء.
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 نيويورك/متابعة الزوراء:
 تصاعـدت التوّتـرات يف البحـر األسـود بـني 
روسيا والقوى الغربية، وعىل رأسها الواليات 
املتحدة، حيث كثفت موسكو مؤخرا تدريباتها 
العسـكرية عـىل تدمـري أهـداف معاديـة يف 
املنطقة، مبدية انزعاجها من وجود سفينتني 
حربيتني أمريكيتني ما ينـذر بزيادة التوترات 

يف املنطقة.
وكانت روسـيا حذرت الدول الغربية من قبل 
من إرسـال سـفنها الحربية إىل البحر األسود 
واالقـرتاب من سـاحل شـبه جزيـرة القرم، 
التي ضمتها موسـكو يف 2014 واملعرتف عىل 

املستوى الدويل بأنها جزء من أوكرانيا.
وتوقع تقرير ملركز األبحاث األمريكي، املجلس 
األطلـيس، يف مطلـع هـذا العـام إمكانيـة أن 
يكون البحر األسود يف املستقبل أرض املعركة 

الكربى بالنسبة إىل الطاقة يف العالم.
وأشـار التقرير إىل أنه يف السـنوات األخرية تم 
اعتبار البحر األسـود خـط املواجهة البحري 
يف التوتـرات املتصاعـدة بني الغرب وروسـيا. 
وأدى ذلك إىل مسـارعة حلف شـمال األطليس 
”الناتو“ إىل تطوير أسـلوب متعّدد املستويات 

ساعد يف تحسن ملموس يف األمن اإلقليمي.
كما ذكر تقرير للمجلـس األوروبي للعالقات 
الخارجية أن قدرة روسـيا عىل تنفيذ عمليات 
عسـكرية واسـعة النطـاق ضـد دول البحر 

األسود، تتيح لها الضغط عليها وابتزازها.
ويعتـرب الحّد مـن إمكانية حـدوث مثل هذه 
العمليات، هـو الخطوة األوىل نحـو الحيلولة 
دون اإلقدام عليها؛ ألن موسكو تقدر بحرص 

شديد أخطارها.
وأكـد التقرير أنه يتعـني عىل الـدول الغربية 
زيادة قدرة جيوشها عىل التعاون يف العمليات 

مع القـوات املسـلحة لـدول البحر األسـود، 
وتحسـني البنية األساسـية التي تستخدمها 

إلرسال تعزيزاتها يف املنطقة.
ومـا يشـهده البحر األسـود يف الوقـت الحايل 
من تطـورات بني روسـيا والواليـات املتحدة 
والناتـو، يمكن أن يتصاعـد ويتحول إىل نزاع 
غري محمود العواقب يحاول الطرفان تجنبه.

وتسـعى موسـكو إىل زيـادة هيمنتهـا عـىل 
حوض البحر األسـود كمجـال حيوي يضمن 
اسـتمرار مصالحها االسـرتاتيجية يف العديد 
من امللفات وأبرزها ملف خطوط نقل الطاقة 
ومجاالت األمن اإلقليمي والتجارة، باإلضافة 
إىل جهودها لتحقيق املزيد من الهيمنة بغرض 
فتح املجال أمامها للوصول إىل البحر املتوسط 

وإعاقة نفوذ الناتو والغرب يف املنطقة.
ولفـت الباحـث األمريكـي يف قضايـا األمـن 
القومي مارك إبيسـكوبوس يف تقرير نرشته 
مجلة ناشـونال إنرتيسـت األمريكيـة، إىل أن 
دميرتي بيسـكوف املتحدث باسـم الكرملني 
رصح مؤخـرا بأن الرئيس الـرويس فالديمري 
بوتني يشـعر بالقلق إزاء النشـاط العسكري 
لحلـف شـمال األطلـيس ”الناتـو“ يف البحـر 

األسود.
وقال بيسـكوف للصحفيـني ”إن األمر مقلق 
تمامـا للرئيس الرويس وأنه تحدث عن ذلك“، 
مضيفا أن ”العسـكريني األمريكيني والروس 
يشـاركون يف مباحثات جادة لفض االشتباك 

للحيلولة دون اندالع نزاع إقليمي“.
وأضـاف املحلـل األمريكي أنه تـردد أن بوتني 
أثار هـذه املخـاوف أثناء حديـث هاتفي مع 
املستشـارة األملانيـة أنجيال مـريكل، وجاء يف 
بيان صحفـي للكرملـني حول هـذا الحديث 
أنه ”تمت مالحظـة الطابع الخطري واملزعزع 

لالسـتقرار للنشـاط االسـتفزازي للواليـات 
املتحدة وعدد من دول الناتو يف البحر األسود“، 
مؤكـدا مـا تصفـه موسـكو بـ“الطابع غري 

املقرر“ لهذه التحركات.
وأشار سريجي شويجو وزير الدفاع الرويس 
للصحفيني يف مطلع هذا الشـهر إىل أن سفن 
الصواريخ املوجهة التابعـة للواليات املتحدة 
والناتـو تحـاول اختبـار القـوات الروسـية 

املحلية يف منطقة البحر األسود.
وأضاف شـويجو ”بطبيعة الحـال، عندما 
نـرى ذلـك: عندمـا تدخـل سـفينة حربية 
تنتمـي إىل دولـة من خارج منطقـة البحر 
األسـود، وندرك أنها تحمل أسـلحة دقيقة 
التصويـب طويلة املـدى، وعندما نرى هذه 
األسـلحة فـوق السـفينة، وهي ليسـت يف 
جولة سـياحية، بطبيعـة الحـال، نراقبها 
عن كثـب، ونتتبعها ونـدرك أنه من املمكن 
حـدوث اسـتفزازات يف أي وقـت كمـا كان 
الحال مؤخرا بالنسـبة إىل مدمرة بريطانية 
وبطبيعـة الحـال يتعـني علينـا منـع مثل 
هـذه األمـور“، يف إشـارة إىل حـادث وقـع 
هـذا الصيف، تردد فيـه أن الجيش الرويس 
أسـقط قنابـل وأطلـق طلقـات تحذيريـة 
ملطـاردة الطـراد الربيطانـي إىل خـارج ما 
تعتربه موسـكو مياههـا اإلقليميـة قبالة 

ساحل منطقة القرم.
وأوضح شـويجو ”للتحدث بدقـة أكثر، هذه 
بطبيعـة الحال محاولة دائمـة الختبار مدى 
اسـتعدادنا، ومـدى فعاليـة منظومتنـا عىل 
طول سـاحل البحر األسود وعموما يف جنوب 

بالدنا“.
وأضـاف ”كما أعلم، فإنهم يخططون للقيام 
بتدريبـات مع الـدول املجاورة لنـا، تدريبات 

مع البحرية الجورجية والبحرية األوكرانية. 
ولكننا أيضا نجري تدريبات وسـوف نواصل 

ذلك“.
سـفينة  ”إن  إبيسـكوبوس  مـارك  ويقـول 
القيادة األمريكية ’يو.أس.أس ماونت ويتني‘ 
واملدمرة ’يـو.أس.أس بورتر‘، اللتني تنتميان 
إىل األسـطول األمريكـي السـادس، تجريـان 

تحركات مشرتكة يف البحر األسود“.
ووفقا لبيانات صحفية صادرة عن القيادات 
العسـكرية األمريكية، فإن السفينتني بورتر 
وويتنـي موجودتـان يف البحر األسـود لدعم 

حلفاء ورشكاء الناتو يف املنطقة.
وجـاء يف بيان صـادر يف الخامس من نوفمرب 
الجـاري أن حلفـاء ورشكاء الناتـو يقفـون 
معا لضمان سـالمة واسـتقرار وأمان البحر 
لتحسـني  الـرشكاء  قـدرة  وبنـاء  األسـود، 

الفعالية واملشاركة يف العمليات.
وكان وزيـر الدفـاع األمريكـي لويد أوسـتن 
قد سـافر إىل رومانيا وجورجيـا وأوكرانيا يف 
أكتوبـر، لطمأنـة حلفاء ورشكاء واشـنطن 
العسـكرية  التوتـرات  وجـه  يف  املنطقـة  يف 

املتصاعدة مع موسكو.
وترفض موسكو التدخل األمريكي يف املنطقة 
وحشدت خالل األسابيع املاضية قواتها قرب 
الحدود األوكرانية، وأثارت تحركاتها حفيظة 
الناتو الـذي وصفها بأنهـا ”تجمعات كبرية 

وغري عادية“.
وحـّذر األمـني العـام لشـمال األطليس ينس 
أي  أن  مـن  املـايض،  االثنـني  سـتولتنربغ، 
اسـتفزاز أو أعمال عدوانية أخرى من جانب 
روسـيا سـتكون مصـدر قلق خطـري، داعيا 
روسـيا إىل ”التحـيل بالشـفافية فيما يخص 

نشاطاتها العسكرية“.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
اعلنـت وزارة الصحة، امس الثالثـاء، اتخاذ 
جميـع اإلجـراءات االحرتازية بشـأن املوجة 
الرابعة لوباء كورونا، فيما كشفت عن موعد 

وآلية إعطاء الجرعة الثالثة للقاح.
وقالـت عضو الفريق االعالمـي للوزارة، ربى 
فالح، يف ترصيح صحفي: ان «الوزارة اتخذت 
كل االجـراءات االحرتازيـة والوقائيـة ملنع أو 
تأخـري املوجـة الرابعـة لفـريوس كورونا»، 
مبينة ان من بـني تلك االجراءات «توفري عدد 
ة وأجهزة تنفس كافية يف املستشـفيات،  أِرسّ
فضال عـن توفـري فـرق تلقيحيـة بمختلف 
املناطـق، وفتح مراكز جديدة لتلقي لقاحات 
كورونـا لتقليـل تأثـريات أي موجـة جديدة 

للوباء».
واشـارت عضـو الفريـق االعالمـي للصحة 
إىل انـه «لـم يتـم حتـى اآلن تحديـد مـا إذا 
كانت سـتعطي جرعـة ثالثة للقـاح كورونا 

للمواطنـني»، موضحـة ان «سـيتم إعطـاء 
الجرعـة الثالثة للقاح للفئـات املحددة فقط 
من كبار السـن واملصابني باألمراض املزمنة 

وغريهم، حـال وصول تعليمات مـن الوزارة 
والجهات املسؤولة». 

كمـا أوضحت وزارة الصحة، امـس الثالثاء، 

إجراءاتهـا الصحيـة تجـاه املطاعـم، فيما 
حـددت الجهـة املسـؤولة عن غلـق املطاعم 

املخالفة للتعليمات.
وقـال وكيل الوزارة، توفيـق وليد، يف ترصيح 
صحفي: إن «إجـراءات وزارة الصحة تعتمد 
بصورة مشددة عىل الفحص الدوري للعاملني 
يف املطاعـم وعىل إجراءات الوقاية والسـالمة 
املتبعة من قبل أصحاب املطاعم بحيث تأخذ 
مسـحة من األنف إضافة اىل التحاليل للتأكد 

من خلوهم من األمراض املعدية».
وأضاف وليد أن «عىل أصحاب املطاعم التأكد 
من سـالمة عمالهـم»، مشـرياً اىل أن «وزارة 
الصحة جادة مـع أي مخالفة صحية تظهر 
عىل أي مطعـم، حيث يكـون التعامل بغلقه 

وفق القانون». 
وتابـع وليـد أن «الـوزارة هي املسـؤولة عن 
التفتيش وإصدار التقرير النهائي، فيما تنفذ 

وزارة الداخلية غلق املطاعم املخالفة»

بغداد/الزوراء:
النزاهـة  هيئـة  مـالكات  نـت  تمكَّ
يف  ُمغـاالٍة  ضبـط  مـن  االتحاديَّـة 
األسـعار وهدر للمـال العـام يف عقد 
بقنانـي  نينـوى  ُمحافظـة  تجهيـز 
أوكسجني، ُمبّينًة أنَّ قيمة العقد تبلغ 

(٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون ديناٍر .
دت يف  دائـرة التحقيقات يف الهيئـة أكَّ
بيان ورد «الزوراء» «قيام فريق عمل 
ُمديريَّـة تحقيق نينـوى، الذي انتـقل 
ـة نيـنـوى، من ضبط  إىل دائـرة صحَّ
مغاالٍة يف األسعار وهدٍر للمال العام يف 
عقد تجهيز قناني األوكسـجني املُربم 
ة وإحـدى رشكات  بـني دائـرة الصحَّ
الصناعات الخفيفة (قطاع ُمختلط).

وأضافـت الدائـرة أنَّ «العقـد البالغة 
مليـون   (٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠) قيمتـه 
 (٢٠٠٠) تجهيـز  عـىل  نـصَّ  دينـاٍر 
قنينة أوكسجني بسـعر (٢٢٥,٠٠٠) 
ألـف ديناٍر للقنينة الواحـدة، علماً أنَّ 
سعرها يف األسـواق املحليَّـة ُيقدَُّر بـ 

(١٦٠,٠٠٠) ألف ديناٍر».
وأوضحـت انـه «تـم تنظيـم محرض 
ضبـٍط أصـويلَّ، وعرضـه عـىل قايض 
ـة  محكمـة تحقيـق نينـوى املُختصَّ
بقضايـا النزاهـة، الـذي قـرَّر إجراء 
التحقيـق وفقاً ألحكام املـادَّة (٣٤٠) 

من قانون العقوبات».
وتنصُّ املادة (٣٤٠) عىل إيقاع عقوبة 
السجن مدة ال تزيد عىل سبع سنواٍت 

أو بالحبـس عىل كل موظف أو مكلف 
أحـدث عمـداً رضراً  بخدمـة عامـة 
بأموال أو مصالـح الجھة التي يعمل 
فیھا أو يتَّصل بھـا بحكم وظیفته أو 

بأموال األشخاص املعھود بھا إلیه.
كمـا كشـفت هيئـة النزاهـة، امس 
الثالثاء، عن ضبطها معامالت رصٍف 
ـة ومديريَّة  وهميَّـة يف دائرتـي الصحَّ
املجاري يف الديوانيَّـة ناهزت مبالغها 
قرابـة (٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليـارات 
نهـا مـن إحبـاط  دينـاٍر، ُمبّينـًة تمكُّ

عمليَّة الرصف يف ُمديريَّـة املجاري.
وذكرت دائرة التحقيقـات بالهيئة يف 
بيان ورد لـ «الزوراء»، أنَّ «فريق عمل 
مكتـب تحقيـق الهيئـة يف املُحافظة 

ن، بعد قيامـه بالبحث والتحري،  تمكَّ
رصٍف  معاملـة   (١٧٧) ضبـط  مـن 
ة الديوانيَّة، تعوُد  وهميَّة يف دائرة صحَّ
لسنواٍت سابقٍة، ُمشريًة إىل أنَّ مجموع 
مبالغ تلـك املعامالت التي تمَّ ضبطها 
يف مخـزٍن مـرتوٍك يقـع خلـف دائرة 
 (٧,٧١٣,٤٤٥,٤٤٧) بلغـت  ـة  الصحَّ

مليارات دينار».
ـدت املديريَّة  ويف عمليَّـٍة منفصلٍة، أكَّ
وفـق البيـان، «قيـام فريـق العمـل 
ُمعامـالٍت  مبالـغ  رصف  بإحبـاط 
وهميٍَّة يف ُمديريَّـة مجاري الديوانيَّة، 
ألربـع  صيانـٍة  أوليـات  وضبـط 
محطـات مجـاٍر يف املُحافظة، الفـتًة 
بـعـد  كـشــف،  الـفـريــق  أنَّ  إىل 

تلـك  أنَّ  والـبحــث،  الـُمتـابعــة 
املُعامالت وهميَّة ولـم تتم أيَّة أعمال 
صيانـة للمحطـات، فضـًال عن عدم 
ا  رشاء أي مـواد لها، عـىل العكس ممَّ
ة بالرشاء يف  قامت بـه اللجنة املُختصَّ
ُمديريَّة مجـاري الديوانيَّة من تنظيم 

ُمعامالت رشاء للمواد».
وأضاف البيان إنه «تمَّ تنظيم محرضي 
َذتا بناًء  ضبـط بالعمليَّتني، اللتـني ُنفِّ
رتـني قضائيَّتني، وعرضهما  عىل ُمذكَّ
عىل قايض محكمـة تحقيق الديوانيَّة 
ة بنظر قضايا النزاهـة، الذي  املُختصَّ
قـرَّر اسـتقدام لجنة املُشـتـريات يف 
القضيَّـة الثانيـة وفقاً ألحـكام املادة 

(٣٣١) من قانون العقوبات».
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بابل/الزوراء:
أعلنـت خلية اإلعالم األمنـي، امس الثالثاء، عن تفكيك شـبكة لتزوير سـندات العقارات 
يف بابل.وذكـر بيان للخليـة تلقته «الزوراء»: أنه «بناًء عىل معلومات اسـتخبارية دقيقة، 
تمكنت مفارز جهاز األمن الوطني يف محافظة بابل بعد اسـتحصال املوافقات القضائية 
مـن تفكيـك شـبكة مؤلفة مـن (١٠) متهمـني بينهـم (٤) موظفني يختصـون بتزوير 
املستمسكات الرسمية وسندات العقارات ووكاالت عامة وعدد كبري من معامالت القسام 
الرشعـي لبيع أمالك املواطنني املهاجرين يف محافظتي بابل والبرصة».وأضاف أنه «جرى 
تدويـن أقوال املتهمـني أصولياً، وتمـت إحالتهم اىل الجهـات القانونيـة املختصة التخاذ 
اإلجـراءات الالزمة بحقهم «.وأشـار البيـان اىل أن «املحكمة أصدرت الحقاً قراراً بسـجن 
املوظفـني املتورطني وفق أحكام القرار (١٦٠) ملدة (٥) سـنوات، أمـا بقية املتهمني فقد 

أصدرت املحكمة قراراً بسجنهم وفق أحكام املادة (٢٩٠) عقوبات وملدة (١٠) سنني».

بغداد/الزوراء:
أكـدت نقابـة األطبـاء، امـس الثالثـاء، أن 
٥٠ باملئـة مـن األطبـاء التزمـوا بتوصيـات 
طباعة الوصفـات الطبية، فيما أشـارت إىل 
أن موافقتهـا عـىل فتـح العيـادات الطبيـة 
مرشوطة باعتمادها عىل طباعة الوصفات.

وقـال نقيـب األطباء، جاسـم العـزاوي، يف 
ترصيح صحفي: إن «٥٠ باملئة من توصيات 
طباعة الوصفات الطبية تم تطبيقها، حيث 
ال يوجد سند قانوني يشرتط طباعة الوصفة 
الطبيـة، ألن القانـون يلزم بكتابـة الوصفة 

بشكل واضح».
التـي  األطبـاء  نقابـة  «دورة  أن  وأضـاف 
سـبقتنا، وجهـت االطباء بطباعـة الوصفة 
الطبية، وما زالت هذه التوصيات مسـتمرة، 
وهي تنمو بشـكل مسـتمر لتصبح معتمدة 

من قبل الجميع».
وأشار إىل أن «العراق عىل أبواب تطبيق قانون 
الضمان الصحي الجديد، لذلك ستكون هنالك 

بالتأكيد وصفة إلكرتونية كرشط أسايس».
وأكد أن «فتح أي عيادة جديدة يشـرتط عىل 
الطبيـب االلتزام بتطبيـق طباعة الوصفات 

الطبية».
ويف وقـت سـابق، كشـف نقيـب الصيادلة، 
مصطفى محمد أمني، عن مقرتحني يتعلقان 
وطباعـة  الدوائيـة  التسـعرية  بتخفيـض 

الوصفة االلكرتونية.
وقـال أمـني إن «هناك مرشوعـني مرتبطني 

مع بعضهما فيما يخص التسـعرية الدوائية 
هما صنـدوق الضمـان الصحـي والوصفة 
االلكرتونيـة»، مبيناً أن «الوصفة يتم اخذها 
الكرتونيـًا وتطبـع عـىل جهـاز الكمبيوتر، 
بحيـث عندمـا ينرشهـا املؤتمـن تذهب اىل 
جميـع الصيدليـات املعتمـدة، اي بمعنى ال 
يمكـن اقتصـار الوصفـات عـىل صيدليات 

محددة بجانب الدكتور».
وأضاف أن «الصيدليات املعتمدة تكون لديها 
أسعار ثابتة، ألنها ستقدم كشوفات شهرية 
اىل صنـدوق الضمان الصحي»، مشـدداً عىل 
أن «تعتمد التسعري عىل سعر الدوالر بمسمى 
الـدوالر الدوائي، اي يعتمد عىل سـعر ١٢٠٠ 
دينـار وليـس ١٤٧٠ دينـاراً للـدوالر، وهـذا 

سيخفض سعر الدواء بنسبة ٢٠٪».
وتابـع أن «املقـرتح تـم تسـليمه اىل رئيس 
الـوزراء وكان مرحبـاً بـه وأرسـل خاللهـا 
كتـاب اىل األمانـة العامـة ملجلـس الـوزراء 
لدراسة املقرتح من قبل الجهات ذات العالقة 
والتخطيـط،  واملاليـة  الصحـة  كـوزارات، 
باإلضافة اىل البنك املركزي لكي تقدم دراسة 
اىل مجلس الـوزراء بهذا الشـأن»، مؤكداً أن 
«املـرشوع تأخـر كثرياً، حيث تـم تقديمه يف 

.«٢٠٢١/١/٧
وكشـفت نقابة الصيادلة، يف ١٦ آب املايض، 
مصطفـى  الـوزراء  رئيـس  موافقـة  عـن 
الكاظمـي عـىل مقـرتح لتخفيـض أسـعار 

األدوية.

بغداد/الزوراء:
اعلـن امني بغداد، املعمار عالء معن، امس الثالثاء، مشـاركة ٢٧ دولة بمعرض «العراق 
١٠٠» لفن البوسـرت الذي اقامته امانة بغداد بالتعاون مـع جائزة تميز الدولية احتفاًء 
بيوم بغداد ومئوية الدولة العراقية الحديثة اىل جانب فعاليات الجوق املوسيقي وااللعاب 

النارية.
وذكر بيان لألمانة ورد لـ «الزوراء»: ان «هناك ٢٧ دولة شـاركت بمعرض «العراق ١٠٠ 
« بلوحات ابداعية احتفاًء بمئوية الدولة العراقية الحديثة ويوم بغداد السـنوي يف قاعة 

جمعية الفنانني التشكيليني «.
واضـاف ان «احتفاءنـا بيوم بغداد يف قاعـة جمعية الفنانني التشـكيليني التي صممها 

املعمار قحطان املدفعي الذي رحل اىل مثواه االخري قبل ايام، يعد تخليداً لهذا املعمار».
وتابـع البيـان ان «مدينة بغـداد حية بشـخوصها ورموزها ومبدعيها مـن املعماريني 

والفنانني والكتاب واالدباء والشعراء الذين يحتفون معنا اليوم بيوم بغداد».
واوضـح ان «لدينـا اهتماما كبريا بفن الكرافيتي ونسـعى لنرش هذا الفن عرب تجسـيد 
شـخصيات مهمة ذات بعد انساني كبري عىل مستوى العالم، وقواعد جرس الرصافية يف 

الوزيرية احدى االمثلة الناجحة لهذا الفن».
واشار اىل ان «ساحة الوثبة وسط بغداد ستشهد منجزا فنيا كبريا بعد تطويرها ونصب 

عمل نحتي كبري ألحد فناني العراق الرواد».
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بغداد/الزوراء:
اعلن محافظ بغداد، محمد العطا، امس الثالثاء، 
عن االنتهاء من تخصيص ١٦٠ الف قطعة ارض 
ضمن مرشوع داري لتسكني املواطنني، مبينا ان 
١٠٠ الف قطعة سـتوزع يف بسماية و٦٠ اخرى 

يف ابو غريب.
وقال العطا يف حوار متلفز تابعته «الزوراء»: ان 
”مرشوع داري سيوزع ١٠٠ الف قطعة ارض يف 

بسماية و٦٠ الف يف ابو غريب غربي بغداد“.
واضاف انه ”ال توجد لدينا اي مشاكل مع امانة 
بغداد بخصوص توزيع االرايض وسـيتم االعالن 

عن املستفيدين قريبا“.
وأوضـح العطـا انـه ”تـم تحويـل كل الوثائق 
واملخططـات الخاصة بالقطـار املعلق اىل وزارة 
النقل فوجئنا بنقل ملف القطار اىل وزارة النقل، 
وان وزارتـي املاليـة والتخطيـط همـا من قاما 

بتحويل ملف القطار املعلق اىل وزارة النقل“.

بغداد/الزوراء:
كشـَف رئيس الجهـاز املركزي لإلحصـاء يف وزارة 
التخطيـط، ضياء عواد كاظم، عن أن التعداد العام 
للسـكان واملسـاكن املزمع إجـراؤه نهايـة العام 
املقبـل ٢٠٢٢ سـيكون «األخري» من نوعـه، مؤكداً 
أنه سـيكون إلكرتونيا وينجز بأياٍد وطنية عراقية 

خالصة.
وقـال كاظم عىل هامش (املؤتمر العلمي السـادس 
عـرش والدويل الثالـث للتطبيقـات االحصائية): إن 
«التعداد العام للسكان الذي من املؤمل تنفيذه قبل 
نهاية العام املقبل سيكون األخري، كوننا نشهد ثورة 
معلومـات وبيانات، كما أن كثريا من الدول اتجهت 
اىل التعـداد السـجيل وتثبيـت املعلومـات يف قواعـد 
بيانات ضخمة، ما يسـمح باالسـتغناء عن التعداد 

كونه يكلف جهودا كبرية وكثرية ومبالغ طائلة».
وأضـاف أنه «يف حال االتجاه نحو تنظيم سـجالت 
وبيانات موثقة، فيمكـن أن تعتمد نتائجه بعد ١٠ 
سـنوات حسـب توصيات األمم املتحدة، ما يشكل 
نقلـة نوعيـة وفنيـة يف عمـل الجهـاز بعـد توقف 
التعداد منذ عام ١٩٩٧، إال أن املسـوح والنشاطات 
اإلحصائية ستسـتمر وهي ترفـد الجهات العلمية 
والجامعـات والوزارات بـكل البيانـات واملؤرشات 

املطلوبة».
للتنميـة  رضورة  أصبـح  «التعـداد  أن  وتابـع 

والتخطيـط، وجهـاز اإلحصـاء عندمـا بـدأ يعمل 
يف تنفيـذه منـذ عـام ١٩٧٧ و١٩٨٧ وآخرها كان 
عـام ١٩٩٧ كان محط إشـادة ووصفته املنظمات 
الدولية بأنه من أهـم وأعرق التعدادات التي نفذت 
يف املنطقة العربية، حيث يوفر بيانات عىل مستوى 
أصغـر وحدة إدارية، وهي أسـاس لتحقيق أهداف 

التنمية املستدامة».

وأوضح كاظم، خالل املؤتمر الذي عقد تحت شعار 
(املقاييـس االحصائيـة. ركيـزة الرصـد والتحليل 
وصناعـة القـرار): أن «الجهـاز يتبـع املقاييـس 
واملنهجيات اإلحصائية الصادرة عن األمم املتحدة، 
وهو يتبع يف ذلك األسلوب العلمي واملنهجي الدقيق 
يف تنفيـذ التعـداد إضافـة اىل املسـوح االحصائيـة 

السنوية».

واسط/الزوراء:
واسـط،  بيئـة  مديريـة  طالبـت 
امـس الثالثـاء، الحكومـة املحلية 
والجهـات املعنية إىل إعـادة النظر 
يف طريقة معالجة النفايات سيما 
البالستيكية منها يف مناطق الطمر 
الصحي يف املحافظة وإنشاء معمل 

لتدوير النفايات.
مدير بيئة واسـط، صباح عباس، 
قـال يف بيـان ورد «الـزوراء»: إن 
«اختـالط النفايـات مـن مختلف 
األنـواع يف مواقـع الطمر الصحي، 
يعـد طريقـة بدائيـة يف املعالجة، 
الفـرتات  اختـالف  مـع  خاصـة 

الزمنية لتحلل تلك النفايات والتي 
تحتـاج إىل أكثـر مـن ١٠ سـنوات 

لتتحلل».
من جانبها، أعلنـت مديرية بلدية 
الكـوت عن وضـع خطة إلنشـاء 
معمـل لتدوير النفايـات يف موقع 
الطمـر الصحي عـىل طريق كوت 

بدرة وبمساحة ١٥ دونم.
فيما أوضح مدير البلدية، عيل عبد: 
إن الحكومة املحلية فاتحت األمانة 
العامة ملجلس الوزراء الستحصال 
املوافقـات عىل تخصيـص قطعة 
أرض مناسـبة وإكمال اإلجراءات 

املتبقية بهذا الشأن.
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اعالن
إىل الرشيـك (أحمـد رايض مطـرود) اقتىض حضورك 
اىل صندوق االسـكان الكائن يف النجـف وذلك لتثبيت 
اقـرارك باملوافقة عـىل قيام رشيـكك (صالح مهدي 
عبـد الرحيم) بالبناء عىل حصته املشـاعة يف القطعة 
املرقمة (٣/١١٣٤١) املقاطعة (٤/ حي صدام) حدود 
بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض االسكان وخالل 
مدة اقصاها خمسـة عرش يوما داخل العراق وشهر 
واحد خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسـه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.ً

اعالن
إىل الرشيـك (عبـاس فـالح عسـل عبـود) اقتـىض 
حضورك اىل صندوق االسكان الكائن يف النجف وذلك 
لتثبيت اقرارك باملوافقة عـىل قيام رشيكك (محمد 
أزهر موىس) بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة 
املرقمة (٣٣٨/١٠٠) املقاطعة (٤٤/ الحرية) حدود 
بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض االسكان وخالل 
مدة اقصاها خمسة عرش يوما داخل العراق وشهر 
واحد خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

اعالن
إىل الرشيك (عبد الرزاق حسني عيل) اقتىض حضورك 
اىل صندوق االسـكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت 
اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك (جابر عبد االمري 
عبد) بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة 
(٣/٥٠٣٧٨) املقاطعة (٤/ حي النداء) 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.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                                     العدد:٦٢٥١/ب٢٠٢١/٣

 رئاسـة محكمة اسـتئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف                                         التاريخ :٢٠٢١/١١/١٦

اىل املدعى عليها/ ملى عدنان محمد حسن 
اقاَم املدعي (رئيس ديوان الوقف الشـيعي اضافة لوظيفته) ضدك واملدعى عليهم 
االخريـن  الدعـوى البدائية املرقمة اعاله والتي يطلب فيهـا الحكم (باثبات وقفية 
العقار وقفاً خرييا بعنوان جامع السـيد عدنان سـنبه وباسـم الواقف سيد عدنان 
محمد حسن سنبة عىل العقار املرقم ١٧٢٥٩/٢ حي الغدير وقفاً للوصية الرشعية) 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة كربالء 
واشـعار مختـار حي الحسـني – الثانية  /عـادل عبد كاظم عبود لـذا قررت هذه 
املحكمـة تبليغـك اعالنا بصحيفتني محليتـني يوميتني للحضـور يف موعد املرافعة 
املصادف يف يوم ٢٠٢١/١١/٢٢ السـاعة التاسـعة صباحا وعنـد عدم حضورك او 

ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض 
خالد جابر عبيد

جمهورية العراق                                                                                          العدد: ٥٨٨/ب/٢٠٢١
مجلس القضاء االعىل                                                                                    التأريخ: ٢٠٢١/١١/٧

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

اعـــــالن
ستبيُع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقارات  تسلسل ١٠٥٨٩/١١٠ جزيرة و  ٤٨٨/٤٢ زاوية وخالل ثالثون  يوماً اعتباراً من اليوم التايل للنرش واذا صادف يوم الثالثون عطلة رسمية ففي 
اليوم الذي يليه ويف تمام السـاعة الثانية عرش ظهراً يف قاعة محكمة البداءة فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان املعينني مسـتصحبني معهم التأمينات القانونية بنسـبة ١٠٪  بصك مصدق مع رسـم 

تسجيل العقار بنسبة ٣٪ وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء علما ان الداللية عىل املشرتي .
القايض االول
حسني عبد حاتم

• االوصاف:-
العقار االول ١٠٥٨٩/١١٠ جزيرة .

١-  يقع يف مدينة النارصية حي الشهداء عىل شارع فرعي قرب جامع سيد الشهداء مكون من هول  واستقبال  وغرفتني ومطبخ ومجموعة صحية ومطبخ ومجهز باملاء والكهرباء ومفروش بالكايش القديم وسلم 
يؤدي اىل الطابق االول الذي يتكون من غرفتني مجهزة بالكهرباء دون املاء عموم العقار مبني من الطابوق ومسقف بالكونكريت والطابق االول بالشيلمان درجة العمران متوسطة .

٢-   مساحة العقار ٢٠٠ م٢.
٣- القيمة املقدرة للعقار مائة وعرشة ماليني دينار فقط.

٤- الدار  مشغولة من قبل والد املدعى عليهم  ويرغب بالبقاء مستأجر بعد البيع.
العقار الثاني  ٤٨٨/٤٢ زاوية 

١- يقع يف مدينة النارصية حي الثورة قرب سوق الثورة وهو بناء قديم ايل للسقوط مكون من ثالثة غرف وصالة مبني من الطابوق ومسقف بالشيلمان غري مجهز باملاء والكهرباء.
٢- مساحة العقار ١٥٠ م٢.

٣- القيمة املقدرة للعقار خمسة واربعون مليون دينار فقط .
٤- الدار غري مشغولة من احد لحظة اجراء  الكشف .

مالحظة:-
النرش يف صحيفتني محليتني.

ان يكون االعالن بصورة واضحة

اعالن
إىل الرشيـكان (زيد كمـال جهادي وكريـم عبد الكاظم 
عطيه) اقتىض حضورك اىل صندوق االسـكان الكائن يف 
النجـف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك 
(فائـز ريسـان مهـدي) بالبناء عـىل حصته املشـاعة 
يف القطعـة املرقمـة (١٩٤/٢٩) املقاطعـة (٣١/ ابـو 
الشـورة) حـدود بلدية النجف ولغرض 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.
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دبي/ متابعة الزوراء:
 أعلنـت مبـادرة محمـد بن راشـد 
تنظيـم  أمـس  العاملـي  لالزدهـار 
”مؤتمـر االزدهـار العاملـي“ يف 24 
ترشيـن الثانـي/ نوفمـرب الجاري 
بهـدف تسـليط الضـوء عـىل دور 
الناشئة، ونماذج األعمال  الرشكات 
الجديدة، واالبتـكارات التكنولوجية 
املتحـدة  األمـم  أهـداف  تعزيـز  يف 
للتنمية املستدامة وتحقيق االزدهار 

العاملي.
و يجمـع املؤتمـر الـذي ُيقـام عىل 
هامـش فعاليـات أسـبوع القمـة 
العامليـة للصناعـة والتصنيع نخبة 
من صنـاع القـرار، واملسـتثمرين، 
واألكاديميـني،  األعمـال،  ورواد 
التابعـة  الـوكاالت  عـن  وممثلـني 
لألمـم املتحدة بهـدف تطوير نظام 
بيئـي عاملـي لالبتـكار يعـزز قدرة 

الرشكات عـىل تقديم ابتكارات ذات 
تأثري إيجابي عىل املجتمعات، وعقد 
رشاكات دائمة وتقديم حلول فاعلة 
االجتماعيـة  التحديـات  ملعالجـة 
واالقتصادية والبيئية التي يواجهها 

عاملنا اليوم.
والثانـي  األول  اليومـان  ويشـهد 
و23   22 القمـة،  أسـبوع  مـن 
القمـة  مؤتمـر  تنظيـم  نوفمـرب، 
والتصنيـع،  للصناعـة  العامليـة 
فيمـا تم تخصيـص اليـوم الثالث، 
املوافـق 24 نوفمـرب، لعقـد مؤتمر 
االزدهار العاملي ومؤتمر السالسـل 
الخـرضاء الذي يسـلط الضوء عىل 
الطاقة البديلـة واملتجددة، وفعالية 
بالتعـاون مـع  متخصصـة تقـام 

أسرتاليا.

كما سيشـهد أسـبوع القمـة تنظيم 
عدد من النشاطات والفعاليات والتي 

تقـام بالتعاون مـع كل مـن اململكة 
املتحدة وإيطاليا عىل أن يقام معرض 

متخصـص بالصناعـة والتكنولوجيا 
املتقدمـة عىل مدار أيام القمة السـتة 

بهدف استعراض أحدث االبتكارات يف 
القطاع الصناعي لدولة اإلمارات.

بغداد/الزوراء:
نعـت رئيس اتحاد الغرف التجارية، 
عبد الرزاق الزهريي، سياسة وزارة 
الزراعـة بـ“الفاشـلة“، فيمـا اكد 
اسـتمرار تهريب الحنطـة العراقية 

للخارج.

وقـال الزهـريي؛ يف لقـاء متلفـز ان 
”ارتفاع اسـعار خمس مـواد غذائية 
مصنفـة عامليـا منها مـادة الطحني 
نتيجـة انخفاضه يف البلـدان املتنتجة 

للقمح“.

وعـزا ارتفـاع االسـعار، اىل ”دخول 
بعض املـواد الغذائية النتاج الطاقة 
واختـالف  وغريهـا  الـذرة  مثـل 
النقـل بعد تفيش فـريوس كورونا، 
باالضافة اىل تخزين املواد االساسية 
لدى بعض الدول، كذلك ارتفاع سعر 
رصف الدوالر بالتزامـن مع ارتفاع 

السلع عاملياً“.
واضـاف الزهـريي ”الجميـع يدرك 
اتخـاذ قـرارات خاطئـة مـن قبـل 
الجهـات املختصـة خاصـة يف منع 
بعض املـواد مثل البيـض والدجاج 

ولم تكن لها دراسة مسبقة“.
واكـد، ان ”سياسـة وزارة الزراعة 
كانت فاشلة وغري مبنية عىل اسس 
صحيحـة و30 % مـن املزارعني لم 
يسـوقوا محصولهم للدولة ومربي 

الطحـني  اسـتخدموا  الحيوانـات 
كعلف بدال عن النخالة“. 

واشـار الزهـريي، اىل ”ضعـف القرار 
والتواصـل مـع مؤسسـات الطقـاع 
الخـاص وارشاكهـم بالقـرار ادت اىل 

الوضع الحايل“، داعياً الدولة، اىل ”رفع 
يدها عـن قطـاع الطحني والسـماح 
للتجار باسترياد القمح ومادة النخالة 
كعلـف حيوانـي وضخ اكـرب عدد من 
مـواد البطاقـة التموينية اىل السـوق 

املحلية“.

واكمل ”الحنطـة العراقية تتعرض 
للتهريـب املسـتمر اىل دول الجوار، 
والعـراق مقبـل عىل شـح االمطار 
ونقـص يف الزراعـة ووزارة الزراعة 
اعلنـت تنفيـذ 50 % مـن الخطـة 
الشتوية والحاجة تؤكد انه يجب ان 

يوزايه عملية استرياد“.

ونـوه الزهـريي اىل ”رضورة اتخـاذ 
قـرارات جريئـة ورسيعـة السـترياد 
القـرارات  اغلـب  كـون  الحنطـة، 
املتخذة تتبـع للمزاج وليس الخربة“، 
مستدركاً ”نعاني من رسم السياسة 
الزراعـة  للبـالد، وزارة  االقتصاديـة 
منعت اسرتاد السمك البحري السباب 

مجهولة“. 

وختم الزهريي ”اغلـب التجار تكبدوا 
سـعر  رفـع  جـراء  كبـرية  خسـائر 
الـرصف وارجـاع الـرصف اىل سـابق 
عهده سـيكون بماثبة كارثة جديدة، 
وهنـاك 5 مليـون مولـدة يف العـراق 
تتسـبب بتلوث كبري واصحاب القرار 

االقتصادي يف واد والناس بواد اخر“.
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السعراملادة

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

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

 7,500 – 8,000 الفلحم عجل مستورد (1 كغم )

 4,250 دينار دجاج عراقي حي ( 1 كغم ) 

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

4000 دينار فخد دجاج عراقي ( 1 كغم )

3500 دينار فخذ دجاج مستورد ( 1كغم )

4000 ديناراجنحـة مستـوردة  ( ١كغم )

4000 ديناراجنحـة عراقيــــة  ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج عراقي ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج مستورد ( ١كغم )

6,500 – 7,000 دينارطبقة البيض  العراقي

السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1000-1500 دينارالربتقال750-1000 دينارالطماطة

2000-2500 دينارالخوخ750-1000 دينارالخيار

750-1000 دينارالتفاح750-1000 دينارالبطاطا

750-1000 دينارالليمون500-750 دينارالباذنجان

750-1000 ديناراللنكي750-1000 دينارالفلفل

1000 دينارنارنج750-1000 دينارخس

1250-1500 ديناراملوز2500 دينارفاصوليا

1500 دينارالو5000 دينارباميا

1000-1500 ديناررمان750 دينارشجر

750 ديناررقي750 دينارقرنابيط

750 ديناربطيخ750 دينارلهانة

2000-2500 دينارالعنب1500 ديناراللوبيا

1500 ديناركريب فوت1500 دينارالجزر

4000 دينارتمر برحي500-750 دينارشلغم

1500 دينارالسندي500-750 دينارشونذر

1500 دينارالكيوي500-750 ديناربصل

بغداد/الزوراء:
أعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار اسماعيل، امس الثالثاء، عن تحقيق 

زيادات ملحوظة يف الطاقات اإلنتاجية.
وذكر بيـان للوزارة تلقتـه ”الـزوراء“ أن“وزير النفط وخـالل محارضة 
بجامعة الدفاع للدراسـات العسـكرية العليا، أكد عـىل دور صناعة النفط 
والغـاز يف دعـم االقتصاد الوطنـي، وحرص وزارة النفط  عىل االسـتثمار 
األمثـل للثـروات النفطية والغازيـة يف البالد وصوالً اىل التنمية املسـتدامة 

لالقتصاد الوطني“.
وأضـاف أن“رشكات القطاع النفطي تعمل وفق اسـرتاتيجية مخطط لها 
لتطوير الحقول النفطية واالسـتثمار األمثل للغاز واستخدام التكنولوجيا 
الحديثـة يف الصناعة التحويليـة والتكريرية ، مشـرياً اىل“ تحقيق زيادات 
ملحوظـة يف الطاقـات اإلنتاجية للنفط والغـاز ، وكل ذلك يصب يف صالح 

زيادة اإليرادات املالية للخزينة االتحادية“. 
وأوضح أن ”التطور الحاصل يف الصناعة النفطية والغازية وزيادة اإلنتاج 
عـززا إيـرادات الدولـة العراقية وأسـهما كذلك يف تأمـني احتياجات البالد 

الرضورية يف القطاعات املختلفة“. 
وتابع أن“وزير النفط ألقى محارضة يف جامعة الدفاع للدراسات العسكرية 
العليا بدعوة منها تحت عنوان ”اسـرتاتيجية وزارة النفط وأثرها يف تعزيز 
االقتصاد الوطني“ ، اسـتعرض خاللها واقـع الصناعة النفطية يف العراق 
ومـا حققته من تقدم واضح يف مجال تطوير الحقول واالسـتثمار األمثل 

للغاز وسعي الوزارة لتحقيق املزيد من أجل تنمية االقتصاد“.

بغداد/الزوراء: 
أعلنت السفارة العراقية يف بكني، امس الثالثاء، عن تقديم العراق رسالة النضمامه 
اىل بنك االستثمار اآلسيوي للبنية التحتية، فيما أشارت إىل أن العراق بحاجة ماسة 
اىل مشـاريع إعمـار البنية التحتية ال سـيما يف مجـال الطاقـة الكهربائية. وقالت 
السـفارة يف بيان تلقتـه ”الزوراء“ إن ”سـفري جمهورية العراق يف بكني شـورش 
خالد سـعيد قدم وثيقة ورسالة النضمام العراق اىل بنك االستثمار اآلسيوي للبنية 
التحتية، اىل نائب رئيس بنك االسـتثمار اآلسيوي للبنية التحتية واملختص بشؤون 
انضمـام األعضاء الجـدد لودجر شـوكنخت، يف املقر الرئيس للبنـك ببكني“. وأكد 
شـوكنخت ”أهميـة انضمام العراق اىل البنك، حيث سـتتم إحالـة الطلب بالرسعة 
املمكنـة إىل اللجان واملجالـس املختصة لكي يتم التصويـت واملوافقة عىل انضمام 
العراق والحصول عىل العضوية الكاملة يف البنك“. فيما شكر السفري سعيد، لودجر 
عـىل إتاحة هـذه الفرصة للقاء وتقديـم الرشح املوجز عن إجـراءات البنك يف هذه 
املرحلـة، مؤكـداً ”حرص العراق وجديتـه يف االنضمام للبنـك، إذ أن العراق بحاجة 
ماسة اىل مشاريع إعمار البنية التحتية، السيما يف مجال الطاقة الكهربائية، وذلك 
لتـرضر بنيته التحتية نتيجة لألحداث التي مرَّ بها العراق يف العقود األربعة األخرية 
والهجمـات اإلرهابية التـي تعرضت لها بعـض املناطق واملـدن العراقية“.الجدير 
بالذكـر أن بنك االسـتثمار اآلسـيوي للبنية التحتيـة الذي يقع مقـره يف العاصمة 
الصينيـة بكني، قـد قدم العرشات من القـروض ألعضائه من الـدول بهدف إقامة 

مشاريع البنى التحتية، حيث انضم إليه 104 دول من جميع أنحاء العالم.

البرصة / الزوراء:
ملحافـظ  االول  النائـب  بحـث 
البرصة املهنـدس محمد طاهر 
التميمي، ، مع سـفري فرنسا يف 
العراق ، ايريك شوفاليه، ملفات 
والزراعـة  والكهربـاء  النقـل 

واملياه“.
وقـال ” نائـب محافظ البرصة 
الحكومـة  ان“  بيـان  بحسـب 
املحليـة تضـع ضمـن أولويات 
عملها القطعـات الحيوية التي 
لهـا تماس مبـارش مـع حياة 
، ونجحـت  البـرصي  املواطـن 
منهـا  عـدة  مجـاالت  بتنفيـذ 
مؤكـدا“   ، الكهربـاء  تحسـني 
اهميـة مـرشوع انتـاج الغـاز 
والـذي يغـذي محطـات توليد 
الطاقـة الكهربائيـة يف البرصة 
لتعمل بكامل طاقتها االنتاجية 
، فضال عن الحاجة اىل الرشكات 
املختصة  املتخصصة  الفرنسية 
بمجـال توزيـع الكهرباء لدعم 
هذا القطاع وديمومته وتحسني 

معدله نحو االفضل“.
واشار اىل النجاح امللحوظ الذي 
نفذته املحافظة بمجال مرشوع 
املـدارس الدوليـة الحكوميـة ، 
ولتنقل هـذه التجربـة العلمية 
قبـل  مـن  املدعومـة  الدوليـة 
املحافظـة، وبموافقـة وزارتي 
التخطيـط والرتبية ، ولتوسـع 
املركـز  الجغرافيـة يف  رقعتهـا 

بواقـع  والنواحـي  واالقضيـة 
اىل  باالضافـة  مدرسـة،   20
نجاحها بتنفيذ مشـاريع البنى 

التحتية“.
واضـاف ” ان الحكومـة تأمـل 
بتنفيذ مشـاريع حيوية مهمة 
اخـرى بالرشاكـة مع فرنسـا 
بمجـال النقل لتنفيذ مرشوع ( 
مرتو البرصة ) لتقليل االزدحام 
الحاصـل يف املركـز واالقضيـة 
من خالل االستفادة من تجربة 
بهـذا  الفرنسـية  الـرشكات 
القطـاع لتنفيـذ هـذا املرشوع 
لحل مشـكلة االزدحام املروري 
السـكاني  التوسـع  بسـبب 
حركة  ولتسـهيل  واالعمـاري، 
الجامعات  اىل  الطلبة للوصـول 
، وكذلـك حركـة املواطنني من 
خـالل هـذا املقـرتح الخدمـي 
وتنقالتهم  حركتهـم  لتسـهيل 
والتي تستنزف ساعات طويلة 

من وقتهم ”.
مناقشـة  اىل  البيـان  واشـار 

االحتياجـات املماثلـة االخـرى 
للمواطنني بمجـاالت القطعات 
الحيوية التي يحتاجوها بمجال 
الزراعـة ، وتنويـع املحاصيـل 
الزراعية االخرى ، واالسـتفادة 
مـن املياه الجوفيـة ، والتي لها 

تماس مبارش بحياة املواطن.
السـفري  أعـرب  جانبـه  مـن 
الفرنيس ، ايريك شـوفاليه، عن 
امله يف رؤية الرشكات الفرنسية 
وهي تنفذ املشاريع الحيوية يف 
قطـاع البنى التحتية، سـيما يف 
قطـاع النقل لتنفـي مرشوع ( 
مرتو البرصة) وكذلك بإرسـال 
مختصـني  فرنسـيني  خـرباء 
البـرصة  اىل  الزراعـة  بمجـال 
لتشـخيص املحاصيل الزراعية 
املطلوبـة ، باالضافة اىل توجيه 
القسـم االقتصادي يف السفارة 
الفرنسـية ملتابعة هذه االفكار 
والخطط للمشـاريع للتنسـيق 
مع الـرشكات الفرنسـية بهذا 

الصدد.

بغداد/ الزوراء:
 ارتفعت الحواالت الخارجيـة يف مبيعات البنك 
املركـزي العراقي من الـدوالر، امـس الثالثاء، 

لتسجل أكثر من 150 مليون دوالر.
وذكر البنك املركزي يف بيان له : ان“مزاده لبيع 
ورشاء الـدوالر االمريكـي ، شـهد انخفاضا يف 
مبيعاته بنسـبة 1.1 % لتصل إىل 198 مليوناً، 
و 118 الف و 543 دوالرا أمريكيا غطاها البنك 
بسـعر رصف اسـاس بلـغ 1460 دينـاراً لكل 
دوالر، مقارنـة باول امس االثنـني، التي بلغت 

املبيعـات فيـه 198 مليونـا و 972 الفا و 316 
دوالرا أمريكيا“.

واشار اىل ، ان“ املشرتيات البالغة 152 مليوناً و 
468 الفـا و 543 دوالرا ذهبت لتعزيز األرصدة 
يف الخارج عىل شـكل حواالت واعتمادات، فيما 
ذهـب املبلغ املتبقـي البالـغ 45 مليوناً و 650 
ألـف دوالر بشـكل نقدي“. واشـار اىل ،أن“ 23 
مرصفـا قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف 
الخارج، و 18 مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، 

إضافة اىل 215 رشكة توسط“.
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بغداد/الزوراء: 
أعلنت وزارة الزراعة العراقية، امس الثالثاء، عن حظر استرياد 6 محاصيل 
زراعيـة بينهـا محصول ”الفجـل“، وذلك بعـد ايام من حظرها اسـترياد 
محصول ”الطماطم“. وقال املتحدث الرسـمي باسم الوزارة حميد النايف 
يف ترصيح صحفي، إن ”الوزارة رشعت قبل يومني بحظر استرياد محصول 
الطماطـم لوفرتها محلياً، وبالتايل اصبحت لدينا 15 مادة زراعية محظور 
استريادها من الخارج“. وأضاف النايف أنه ”تم حظر استرياد 6 محاصيل 
زراعيـة اخرى لوفرتها محلياً لتصل املحاصيل املحظور اسـتريادها اىل 21 
مادة زراعية والتي شـملت السـبانغ والشلغم والشـوندر والجزر والفجل 
والخـس باسـتثناء بعض الفواكـه“، الفتاً إىل أن ”بعض املحاصيل سـيتم 

حظرها يف االول من كانون االول املقبل وحسب الروزنامة الزراعية“.
وأشـار النايف إىل أن ”الوزارة ماضية يف زيـادة املحاصيل الزراعية املحلية 

وحظر استرياد مثيلتها من الخارج دعما لالنتاج الوطني“.
وتقـوم وزارة الزراعية بني الحني واالخر بحظر اسـترياد بعض املحاصيل 
الزراعيـة املتوفـرة محليا، يف حني ما زال العراق يسـتورد معظم منتجاته 
الزراعيـة والحيوانية مـن دول الجـوار لتغطية حاجته املحليـة. يذكر أن 
محاصيل ”الشـلغم والشـوندر والفجـل“ ال تحتاج اىل مسـاحات زراعية 
وانما يتم زراعتها تحت محاصيل اساسـية اخرى كالطماطم وغريها من 
املحاصيـل االخـرى، وبذلك التجعلهـا الكثري من الدول والسـيما الزراعية 

ضمن قائمة االسترياد.

طهران /متابعة الزوراء:
اعلـن املدير العام لجمـارك منطقة ايالم االيرانيـة روح الله غالمي، امس 
الثالثـاء، ان ايران صدرت ما حجمه مليون و 13 الف طن من البضائع اىل 

العراق عرب منفذ مهران خالل العام  الحايل .
ونقلـت وكالة مهـر عن غالمي قوله إن “ الحجم الحـايل للصادرات يظهر 

نموا بنسبة 140 باملئة مقارنة بالعام املايض يف نفس الفرتة ”.
وقدر غالمي عدد الشاحنات اليومية املصدرة للبضائع إىل العراق عرب حدود 
مهران ما بني 400 و 600 شـاحنة ، مشـريا اىل ان اكثر من 2000 شاحنة 

تحمل البضائع وصلت اىل حدود مهران خالل العام الحايل ”.
وبـني غالمـي أن “ من اهم املنتجـات املصدرة اىل العراق عـرب الحدود هي 
مواد البناء واألجهزة املنزلية واملنتجات الصناعية واملنتجات البالسـتيكية 

والزجاج والفواكه والخرضوات الطازجة ”. 

ÚÓ«aäå@›Óñb´@6@Üa7néa@ãƒ±@÷aã»€a

@ÚÓ„aãÌ¸a@…ˆbõj€a@Âfl@Â†@—€a@31@Î@ÊÏÓ‹fl
ÊaãËfl@5«@÷aã»€a@›Çám
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بغداد/ متابعة الزوراء
اكـد مدرب حراس مرمى نادي الزوراء، عماد هاشـم، ان حارس منتخبنا الوطني ونادي 
الزوراء جالل حسن عىل خطوات قريبة من الشفاء.وقال هاشم ان «جالل حسن يسابق 
الزمن ليعود مجددا للذود عن مرمى الزوراء واملنتخب»، مبيناً: انه اجرى عملية جراحية 
يف اإلمارات حسب مذكرة التفاهم الصحي الريايض بني العراق واالمارات وكانت العملية 
ناجحة.واشـار اىل: انه كان املفروض تماثل جالل للشـفاء إال أن تلكؤ عملية االستشفاء 
يف اإلمارات جعله يتأخر بعض اليشء عن العودة.وأكد هاشـم: ان جالل حسـن سـيكون 

جاهزا بعد اسبوعني او ثالثة  للعب بحسب التقارير الطبية.

ãºcÎ@ã–ñc

äÎá€a@¿@bÓj‹é@ÏÇaå@‚bflc@fiÜb»nÌ@ıbiãËÿ€aÎ@åÎäÏ„@Û‹«@ıaäÎç‹€@ãÇdnfl@åÏœ

Ô„Üä˛a@Új»‹€a@Üb•a@…fl@⁄6ìfl@ÊÎb»m@ÚÓ”b–ma@…”ÏÌ@Òåäbjæa@Üb•a

بغداد/ الزوراء

وصل امس الثالثاء  الوفد الفني من مرشيف بطولة غرب اسيا 

املكلف من اتحاد غرب اسـيا لالرشاف عىل بطولة  الشـباب 

بكـرة القدم اىل مطـار البرصة قادمـا من اململكـة االردنية 

الشقيقة.

 وكان يف استقبال الوفد يف صالة الترشيفات الكربى يف املطار 

معاون مدير عـام دائرة العالقات والتعـاون الدويل يف وزارة 

الشـباب والرياضـة فاضـل الخفاجـي، الذي نقـل اىل الوفد 

الزائر تحيات وزير الشباب والرياضة رئيس االتحاد العراقي 

املركزي لكرة القدم عدنان درجال. متمنيا لهم طيب االقامة 

يف بلدهم العراق ونجاح مهمتهم عىل اكمل وجه.

بغداد/ متابعة الزوراء
فـازت ثالثة فرق لكرة السـلة ضمن 

منافسات الدوري املمتاز.
وحقق فريق الكهرباء فوزاً مستحقاً 
عـىل فريـق نفـط الشـمال بنتيجة 
65-81 نقطـة، فيما فاز فريق نادي 

الحشـد الشـعبي عـىل فريـق نادي 
التضامـن الـذي حـل ضيفـاً عليـه 

بنتيجة 74-83 نقطة.
كمـا حقـق فريـق دجلـة الجامعـة 
الفوز عـىل فريق نادي الحلة بنتيجة 

64-67 نقطة.

@bÓée@lãÀ@Ú€Ï�j€@?–€a@áœÏ€a
@Òãój‹€@›óÌ@‚á‘€a@Òãÿi

@áì®aÎ@ıbiãËÿ€a@ÚÌá„c@åÏœ
åbn‡æa@Ú‹è€a@äÎÜ@¿@Ú‹uÜÎ

بغداد/ متابعة الزوراء
عدسة :أكرم حميد

خطف الزوراء فوزا قاتال من ضيفه نوروز، 
بهدفني مقابل هدف، امس يف ملعب كربالء 
التاسـعة مـن  الـدويل، لحسـاب الجولـة 

الدوري.
بـدأ الـزوراء ضاغطـا وأضـاع عـددا مـن 
الفـرص ويف الدقيقـة 41 تمكن نوروز من 
خطـف هدف التقـدم بتسـديدة هائلة من 

الالعب هاوري أنور.
ويف الشـوط الثانـي ضغـط الـزوراء بحثا 
عـن تعديـل النتيجـة، وكاد املغربي حمزة 
الصناهجـي أن يـدرك التعادل لـوال يقظة 

الحارس.
ويف الدقيقـة 61 سـجل سـعد عبـد األمري 
هدف التعادل من تسـديدة قوية استقرت 

بالشباك.
واسـتمر ضغط الزوراء حتـى الدقيقة 88 
حيـث تمكـن الجزائـري لهـواري الطويل 
من اسـتثمار إحدى الكرات ليسـجل منها 
الهـدف الثانـي، لتنتهـي املبـاراة ملصلحة 

الزوراء بهدفني مقابل هدف واحد.
ورفـع الـزوراء رصيـده إىل النقطـة 21 يف 
املركـز الثانـي، بينما تجمد رصيـد نوروز 

عند النقطة الثامنة يف املركز 13.
مواجهـة  عـىل  السـلبي  التعـادل  وخيـم 
الكهرباء وزاخو يف ملعب التاجي لحسـاب 

الجولة التاسعة من الدوري املمتاز.
ورفع زاخو رصيده إىل النقطة 15 يف املركز 
السـابع، بينما رفـع الكهربـاء رصيده إىل 

النقطة 11 يف املركز التاسع.
ويف مبـاراة ثالثـة أقيمت يف ملعـب الكفل، 
خيم التعادل السلبي عىل مواجهة أهل الدار 
فريق القاسـم وضيفه أمانـة بغداد ضمن 

منافسات الجولة التاسعة من الدوري.
ورفـع أمانـة بغـداد رصيـده إىل النقطـة 
السـابعة يف املركز 15 بينما رفع القاسـم 

رصيده إىل النقطة السادسة يف املركز 17.
وكان فريـق نفـط البرصة قـد حقق فوزا 
مهما عـىل مضيفه أربيـل، بهدفني مقابل 
هـدف، يف املبـاراة التي أقيمت مسـاء اول 
امس االثنني، عىل ملعب فرانسو حريري. 

فريـق نفط البـرصة دخل مواجهـة أربيل 
بشعار النقاط الثالث، وتمكن الالعب حمزة 
إبراهيـم من تسـجيل هدف التقـدم لنفط 
البرصة يف الدقيقة (20).وضاعف املحرتف 
الكامريوني نجومبي نجوى النتيجة بهدف 
ثاٍن يف الدقيقة (30)، لينتهي الشوط األول 

بتقدم نفط البرصة بهدفني دون رد.
وسـعى أربيل لتعديـل النتيجة وضغط من 
أجـل ذلك حتـى تمكن أمري إسـماعيل من 

تقليص النتيجـة بهـدف يف الدقيقة (60) 
من املباراة.

ورغـم محـاوالت أربيـل لتحقيـق هـدف 

التعـادل، إال أن املواجهـة انتهـت لصالـح 
فريق نفـط البرصة بهدفـني مقابل هدف 

واحد.

بغداد/إعالم اللجنة االوملبية
يف اطـار توجيهـات اللجنة االوملبية 
املركزيـة  لالتحـادات  الوطنيـة 
بـرضورة االنفتـاح عـىل املحيطني 

العربـي واالسـيوي،  وقـع االتحاد 
شـقيقه  مـع  للمبـارزة  العراقـي 
االردنـي اتفاقيـة تعـاون مشـرتك 
تهدف تطوير رياضة املبارزة ودعم 

أوارص التعـاون بـني االتحادين، إذ 
جـرت مراسـم توقيـع االتفاقية يف 
العاصمـة االردنية عمان حيث مثل 
الجانـب العراقـي رئيـس االتحـاد 
زياد حسـن فيما وقـع عن الجانب 
املبـارزة  اتحـاد  رئيـس  االردنـي 
الدكتور خالد العطيات والذي يشغل 
ايضا منصبي نائـب رئيس االتحاد 
االسـيوي واالمـني العـام لالتحـاد 

العربي للعبة.
 واكـد رئيس االتحـاد العراقي زياد 
حسـن: إن االتفاقيـة مع األشـقاء 
يف االتحـاد االردني جـاءت بمباركة 
العراقيـة واالردنية وتأتي  اللجنتني 
تنفيذا لسياسـة االتحـاد الرامية إىل 
توثيـق أوارص التعاون بـني االتحاد 
العراقـي وبقية اتحادات اللعبة عىل 

مختلـف الصعـد العربيـة والقارية 
االتفاقيـة  أن  مؤكـدا:  والدوليـة. 
ستصب يف خدمة االتحادين العراقي 
واألردني يف كل الجوانب التي تخص 
اللعبة، كما  ستسهم ايضاً يف تطوير 
هـذه الرياضـة بشـكل كبـري مـن 
خالل تنفيـذ البنود التـي تضمنتها 
االتفاقيـة، خصوصا ما يتعلق منها 
بتبادل الخربات وإقامة املعسـكرات 
التدريبية املشرتكة لالعبني وملختلف 
الفئـات العمرية ولجميع األسـلحة 
فضال عن اقامة اللقاءات املشـرتكة 
بني منتخبات البلدين، كما ستسمح 
االتفاقية لالعبي البلدين باملشاركة 
يف البطـوالت املحلية التـي ينظمها 
االتحادين الشـقيقني خـالل الفرتة 

املقبلة.

ÚÓiÏ‰ßa@bÌäÏ◊@‚bflc@ÚÓéb”@ÒäbèÇ@ájÿnÌÎ@˝ÌçÁ@�ıaÜc@‚á‘Ì@b‰jÉn‰fl
“aáÁc@Úq˝q@o‹j‘néa@b‰◊bjí

بغداد/ متابعة الزوراء

اكتسـح املنتخـب الكـوري الجنوبـي 

شباك املنتخب العراقي بثالثية نظيفة 

يف املبـاراة التي أقيمت مسـاء امس يف 

ملعـب الغرافة يف العاصمـة القطرية 

الدوحة لحساب الجولة السادسة من 

تصفيـات كأس العالم 2022 يف قطر.

وسـجل اهـداف املنتخـب الكـوري يل 

جاي يف الدقيقة 33 وسون هيونغ مي 

يف الدقيقـة 71 وجيونغ وو يف الدقيقة 

.79

بدأ املنتخب الوطنـي املباراة بأفضلية 

األوىل  محاولتـني  شـهدت  نسـبية 

بتسديدة لبشـار رسن لم تكن بالقوة 

القائـم،  بجـوار  وذهبـت  الكافيـة 

واملحاولـة الثانية عرب عـيل الحمادي 

الـذي توغـل بالكـرة وسـددها يقدم 

املدافـع، بعـد منتصف الشـوط األول 

رهيبـا  انخفاضـا  املبـاراة  شـهدت 

بمسـتوى املنتخـب العراقـي وفرض 

الشمشون الكوري سطوته عىل اجزاء 

امللعب بشكل تام.

الوطنـي  املنتخـب  العـب  وتعـرض 

الظهري اإليرس مهنـد جعاز إىل إصابة 

عىل مسـتوى الرسيغ غادر عىل أثرها 

امللعب رغم أنه حاول مواصلة املباراة، 

إال أن األلم أجرب جعاز إىل طلب التبديل 

ليرشك املـدرب ادفـوكات الالعب عيل 

عدنان بديال له.

الكوري سـيطرته  املنتخـب  وفـرض 

عـىل منتصـف امللعـب وتناقـل الكرة 

بكل اريحية وسـط تراجـع غري مربر 

للخلف مانحا املنتخب الكوري الحرية 

يف االنتقال اىل مناطقه وحاول يل يونغ 

يف احدى الكرات وتمكن منها الحارس 

فهـد طالـب، ويف الدقيقـة 33 تمكن 

املنتخـب الكوري من افتتـاح النتيجة 

من كـرة عرضيـة اسـتقبلها يل جاي 

سـونغ بيساره داخل شـباك الحارس 

فهـد طالـب، ولـم يسـتفق املنتخـب 

العراقي واسـتمرت األفضلية ملنتخب 

كوريا حتى نهاية الشوط األول.

وِيف الشـوط الثانـي فـرض منتخـب 

كوريـا الجنوبية اسـلوبه واسـتحوذ 

عىل امللعـب وتالعب باملنتخب العراقي 

بالشـكل التام، رغـم التبديـالت التي 

اجراها املنتخل العراقي لكنها لم تغري 

من واقع املباراة بل أن املنتخب الكوري 

فـرض سـطوته باسـتثناء املحاوالت 

الخجولـة للعراق مرة عن طريق ايمن 

حسني واخرى بأقدام احمد فاضل.

وحصـل املنتخـب الكوري عـىل ركلة 

جزاء يف الدقيقة 71 سجل منها سون 

هيونغ مي واعادها الحكم بعد العودة 

للفار بسبب دخول الالعبني الكوريني 

قبل التنفيذ وسـجل مرة ثانية ليتقدم 

ويف  ثـاٍن،  بهـدف  الكـوري  املنتخـب 

الدقيقة 79 ضاعـف املنتخب الكوري 

النتيجـة بهـدف ثالـث عـرب الالعـب 

جيونغ وو يونغ من هجمة مرتدة.

استسلم املنتخب الوطني تماما وغاب 

عـن املبـاراة وكأن املبـاراة من طرف 

واحد حيث غابت الخطورة عىل املرمى 

الضغط  الكـوري واختفـى  املنتخـب 

عـىل العبـي املنتخـب الكـوري بينما 

نقلوا الكـرة إىل منطقة جزاء املنتخب 

العراقي بكل يرس.

الجنوبـي  الكـوري  املنتخـب  ورفـع 

رصيده إىل النقطة 14 يف املركز الثاني، 

بينمـا تجمـد رصيـد منتخبنـا  عنـد 

النقطة الرابعة باملركز الخامس.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
عضـو الهيئة العامـة لالتحاد العراقـي للصحافة 
الرياضية الزميل، حسـن ظاهـر الخزاعي، ثمن 
كل من حرض مراسـم عزاء شـقيقه او اتصل او 
ارسـل برقيات التعازي، ويلتمس العذر لكل من 
لم تسعفه الظروف لتقديم التعازي بهذا املصاب، 
سـائال العيل القدير ان يحفـظ الجميع ويجنبهم مع 

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

الزميـل الصحفـي عـيل شـدهان، الـذي يعمل يف 
صحيفـة البيـان االماراتيـة، تأهـل اىل نهائيات 
جائـزة الصحافة العربية، حيت تم ترشـيحه اىل 
جانـب الزميلـني املرصيـني عاطف عبـد الواحد 

وعماد انور اللذين يعمالن يف مجلة االهرام الريايض 
املرصية، وسـيتم االعالن عـن الفائز بجائـزة الصحافة 

العربيـة يوم الثامـن والعرشين من شـهر ترشين الثاني الحـايل، امنياتنا 
الصادقـة بالتوفيق للزميل العزيز شـدهان، وان يكون الفوز بالجائزة من 

نصيبه.
  ******************

عضـو املكتـب االعالمـي للجنـة االوملبيـة الوطنية 
العراقيـة الزميلـة العزيزة منى الجبـوري، اكدت 
اكتسابها الشـفاء التام من االزمة الصحية التي 
تعرضـت لهـا قبل مـدة زمنية قصـرية، دعواتنا 
الصادقـة للخلوقة الجبـوري بالشـفاء التام وان 

يمن عليها العيل القدير بالصحة والعافية التامتني.

بغداد/إعالم اللجنة االوملبية

للجودو  العراقي  االتحاد  وقع 

مع  مشرتك  تعاون  بروتوكول 

يف  التونيس  االتحاد  شقيقه 

االجتماع الذي عقد بمقر االتحاد 

التونيس للعبة.

اللعبة سمري  وقال رئيس اتحاد 

االتفاقية  بنود  ان  املوسوي: 

ابرزها  مهمة  فقرات  تضمنت 

تدريبية  معسكرات  اقامة 

اللعبة  منتخبات  بني  مشرتكة 

عن  فضال  وتونس،  العراق  يف 

الدورات  واقامة  الخربات  تبادل 

والتحكيمية  واالدارية  التدريبية 

يف البلدين».

هذه  توقيع  ان  اىل:  واشار 

االتفاقية يأتي استمراراً لجهود 

والتونيس  العراقي  االتحادين 

مع  العالقات  تعزيز  بأهمية 

يف  الوطنية  االتحادات  مختلف 

العالم وتطوير منظومة رياضة 

الجودو. موضحا يف الوقت ذاته: 

يف  العراقي  الجانب  مثل  انه 

بينما وقع عن  االتفاقية  توقيع 

الجانب التونيس رئيس االتحاد، 

بتواجد  وقعت  االتفاقية  وان 

للجودو   العراقي  االتحاد  رئيس 

وختم  حشيشة.  اسكندر 

ان  بالقول:  حديثه  املوسوي 

لالستفادة  تأتي  االتفاقية  هذه 

مستوى  ورفع  الخربات  من 

واإلدارية  الفنية  الجوانب 

البطوالت  ملختلف  والتنظيمية 

بني  املشرتك  للتعاون  وتعزيزاً 

الدولتني يف القطاع الريايض.

تعاقد  منفصل،  سياق  ويف 

مع  للجودو  العراقي  االتحاد 

مدرب دويل تونيس لالرشاف عىل 

يف  العراقية  املنتخبات  تدريب 

جميع البطوالت واالستحقاقات 

الخارجية املقبلة . 

سمري  اللعبة  اتحاد  رئيس  واكد 

انجز  االتحاد  ان  املوسوي: 

بالتعاقد  الخاصة  االجراءات 

التونيس  الدويل  املدرب  مع 

عىل  لالرشاف  لونيفي  انيس 

من  الوطنية  املنتخبات  تدريب 

العاصمة  يف  تواجده  خالل 

مديراً  ليكون  بغداد  العراقية 

مبينا:  املنتخبات.  لجميع  فنياً 

للمدرب  الذاتية  السرية  ان 

التدريبي  املستوى  عىل  لونيفي 

كون  املميزة  التجارب  من  وتعد 

الذين ارشف  الالعبني  ان جميع 

احراز  من  تمكنوا  تدريبهم  عىل 

مستوى  عىل  كثرية  ميداليات 

افريقيا  يف  الدولية  البطوالت 

املتوسط  البحر  وبطوالت 

ينظمها  التي  العالم  وبطوالت 

واشار  للعبة.  الدويل  االتحاد 

لونيفي  انيس  ان  اىل:  املوسوي 

يمتلك سرية ذاتية كبرية ومميزة 

امليدالية  صاحب  كونه  كالعب 

يف  لتونس  الوحيدة  الذهبية 

بوزن  للجودو  العالم  بطوالت 

٦٠ كيلو غرام يف بطولة ميونيخ 

٢٠٠١ فضال عن احرازه برونزية 

بطولة العالم ٢٠٠٣ .
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إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
أزبيليكويتا،  اقرتاب سيزار  حقيقة 
إىل  االنتقال  من  تشيليس،  مدافع 

برشلونة يف الصيف املقبل.
 32) أزبيلكويتا  تعاقد  وينتهي 
املوسم  بنهاية  عاًما) مع تشيليس، 
الجاري، ولم يتوصل الالعب اإلسباني 

مع  جديد  عقد  توقيع  حول  اتفاق  إىل 
مؤخرًا  تقارير  اآلن.وزعمت  حتى  البلوز 
عىل  بقوة  يتواجد  اإلسباني  الالعب  أن 
الصيف  يف  برشلونة  اهتمامات  قائمة 
الشرينجيتو  لربنامج  املقبل.ووفًقا 
عىل  ليس  أزبيليكويتا  فإن  اإلسباني، 
ينتقل  ولن  برشلونة،  اهتمامات  طاولة 

إىل ”كامب نو“ يف الصيف املقبل.
 442 وشارك أزبيليكويتا مع تشيليس يف 
وقدم  هدفا،   14 خاللها  سجل  مباراة، 
برشلونة  أن  يذكر  حاسمة.  تمريرة   65
بصفقات  الفريق  بناء  إعادة  يستهدف 
قيادة  تحت  املقبل  الصيف  يف  جديدة 

املدرب الجديد تشايف هرينانديز.

الفني  املدير  مانشيني،  روبرتو  شدد 
من  يعاني  فريقه  أن  عىل  إليطاليا، 
أجل تسجيل األهداف، وهو ما ظهر 
جلًيا يف املباريات األخرية، وتسبب يف 
العالم  لكأس  مبارشة  التأهل  عدم 
مرحلة  األزوري  وأنهى   .2022
يف  الثاني  باملركز  التصفيات 
املجموعة، بعد التعادل مع أيرلندا 
سويرسا  خلف  أهداف،  دون 
 ،(0  -  4) بلغاريا  عىل  فازت  التي 
بينما  للمونديال،  مبارشة  وتأهلت 
امللحق األوروبي. الطليان  يخوض 
بعد  ترصيح  يف  مانشيني،  وقال 
املباراة: ”ال يمكننا فعل أي يشء 
حيال ذلك اآلن، لدينا (امللحق) يف 
تقديم  وسنحاول  مارس/آذار، 
”يف  وأضاف:  لدينا“.  ما  أفضل 
من  نعاني  نحن  الحايل،  الوقت 
من  بالرغم  األهداف  تسجيل  أجل 
أيرلندا  املباريات،  عىل  سيطرتنا 
نكافح من  وكنا  دفاعية  بحالة  لعبت 
أجل التسجيل“. وتابع: ”إنه أمر مؤسف، 
أن ننهي األمر ونتأهل  ألنه كان يجب علينا 
للمونديال قبل وقت طويل، نحتاج فقط إلعادة 
ركلتي  أهدرنا  لقد  اليوم،  حتى  يميزنا  ما  اكتشاف 
كانت  أنه  عىل  يدل  وهذا  حاسمة،  مباريات  يف  جزاء 
األوىل  مباراتنا  ”كانت  وواصل:  الفوز“.  فرصة  لدينا 
الدوري  بعد جولتني من  بلغاريا يف سبتمرب/أيلول  مع 
اإليطايل، وتلك املباريات هي األصعب دائًما، حيث نكون 
يف بداية املوسم، ومع ذلك كانت ال تزال لدينا فرص للفوز 
عىل سويرسا، ولم يحدث“. وختم: ”اآلن نستعد لشهر 
مارس، وسوف نخوض امللحق بثقة، ونحجز مكاننا يف 

كأس العالم، ونأمل أن نفوز بالبطولة أيًضا“.

منتخب  أن  إيطاليا،  مدافع  بونوتيش،  ليوناردو  وأكد 
املؤهل  األوروبي  امللحق  خالل  بقوة“،  ”سيعود  األزوري 
إىل  التأهل  يف  إيطاليا  وفشلت   .2022 العالم  كأس  إىل 
مونديال قطر مبارشة من دور املجموعات، لذا ستخوض 
وقال  املقبل.  آذار  مارس/  شهر  يف  فاصلة  مواجهات 
بونوتيش، يف ترصيحات أبرزها موقع ”فوتبول إيطاليا“: 
آذار،  مارس/  شهر  يف  سنواجهه  ما  هي  األوىل  ”فكرتي 
ال يوجد يشء آخر يمكن القيام به سوى انتظار مباراة 
أيام“.  3 بعد  صعوبة  تقل  ال  أيًضا  وأخرى  صعبة،  أوىل 

وأضاف: ”نحن بحاجة إىل إعادة شحن طاقاتنا الجسدية 
كانت  التي  واملتعة  التصميم  اكتشاف  وإعادة  والعقلية، 
لدينا يف اليورو، كنا نلعب كرة القدم بفرح وليس بضغوط 
أوروبا  أبطال  إىل  التحول  يكون  ربما  ما،  يشء  إلثبات 
بحاجة  ”نحن  وتابع:  لدينا“.  شعورًيا  ال  شيًئا  غري  قد 
فإننا  وإال  بحرية،  واللعب  الضغط  هذا  من  التخلص  إىل 
سنشكك يف أنفسنا“. وواصل: ”لقد جعلنا الحياة معقدة 
اليورو  بعد  لعبت  التي  املباريات  خالل  من  أنفسنا  عىل 
مؤسف،  أمر  وهذا  للمونديال،  املؤهلة  املجموعة  هذه  يف 
تهانينا لالعبي سويرسا الذين آمنوا بالصعود واستمروا 
يف ذلك عندما بدا أن األمر حسم لصالحنا“. واختتم: ”أنا 
والوحدة  السعادة  هذه  اكتشاف  أعدنا  إذا  بأننا  مقتنع 
سنقدم  بل  فحسب،  العالم  كأس  إىل  نذهب  لن  كفريق، 

بطولة كأس عالم رائعة“.

ينتظر ريال مدريد سوق انتقاالت ساخًنا خالل الصيف املقبل، حيث 
شهر  يف  املرينجي  مع  بالتوقيع  الكبار  الالعبني  من  العديد  ارتبط 
يونيو/ حزيران املقبل. ووفًقا لربنامج الشرينجيتو اإلسباني، فإن 
ريال مدريد سيحاول التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان 
جريمان وإيرلينج هاالند نجم بوروسيا دورتموند مًعا خالل الصيف 
املقبل. وأوضح الربنامج اإلسباني أنه رغم خطة املرينجي ملطاردة 
هاالند، لكن لدى ريال مدريد اعتقاًدا بأن املهاجم النرويجي سينتقل 
إىل أحد أندية الدوري اإلنجليزي املمتاز خالل الصيف املقبل. وذكر 
«الشرينجيتو» أن كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد ومبابي يعمالن 
عىل ضم مواطنهما بول بوجبا، العب وسط مانشسرت يونايتد، إىل 
التقارير إن  العديد من  أن قالت  املقبل. وسبق  املرينجي يف الصيف 
العالقة بني بنزيما ومبابي قوية للغاية، ويتحدثان كثريًا عن ريال 

مدريد أثناء التواجد مًعا يف معسكر منتخب فرنسا.

دور  من  سابالينكا  أرينا  البيالروسية  أوىل  املصنفة  وّدعت 
املرضب  كرة  يف  الختامية  ايه»  تي  «دبليو  دورة  يف  املجموعات 
ساكاري. ماريا  اليونانية  أمام  خسارتها  بعد  السيدات،  لدى 
أنيت  اإلستونية  مع  النهائي  نصف  يف  موعداً  ساكاري  ورضبت 
ساعتني  دامت  شاقة  مباراة  بعد  ثامنة،  املصنفة  كونتافيت 
و٦-٣.  (٦-٨) و٦-٧   (٧-١)  ٧-٦ بنتيجة  حسمتها  دقيقة  و٤٧ 
مزدوجاً  خطأ   ١٩ ارتكابها  ثمن  عاماً)   ٢٣) سابالينكا  ودفعت 
األوىل وسمحت  املجموعة  يف  التقدم  أهدرت فرصة  إرسالها.  عىل 
لساكاري بقلب تأخرها ٣-٥ لتفرض شوطاً حاسماً «تاي بريك».
يف  الكرة  ورامية  األوىل  املجموعة  حاسمة   ٧-١ اليونانية  تفوقت 
كي  مجموعتني  يف  للفوز  بحاجة  كانت  التي  البيالروسية  ملعب 
الثانية،  لتحسم  التحية يف شوط حاسم  رّدت  األخري.  املربع  تبلغ 
بعد أن أفسحت املجال لساكاري مجدداً بقلب تأخرها ٣-٥ لتعادل 
 ١٠ سابالينكا  ارتكبت  الحاسمة،  الثالثة  املجموعة  يف  لكن   .٥-٥
أخطاء مزدوجة عىل إرسالها، فأحرزت أقّل من نصف النقاط عىل 
إرسالها، لتعّبد الطريق أمام خصمتها نحو بلوغ نصف النهائي.

ويف نصف النهائي اآلخر تتواجه اإلسبانيتان غاربيني موغوروسا 
السادسة وباوال بادوسا السابعة.

أشاد جاريث ساوثجيت مدرب إنجلرتا بالعمل الجيد الذي قام به فريقه، بعد 
بفوزه  التوايل  السابعة عىل  للمرة  العالم  نهائيات كأس  يف  أن حجز مكانه 

١٠-صفر عىل سان مارينو.
بولندا  عن  نقاط  ست  بفارق  األوىل  املجموعة  اإلنجليزي  املنتخب  وأنهى 
مرات  ثالث  شباكه  اهتزاز  مقابل  هدفا   ٣٩ مسجال  الثاني  املركز  صاحبة 
فقط، وبينما كان منتخب سان مارينو منافسا بائسا، قال ساوثجيت إن 

العمل الشاق قد تم بالفعل للوصول إىل نهائيات قطر العام املقبل.
التأهل  بطاقة  عىل  «حصلنا  سبورت»:  «آي.تي.يف  شبكة  ساوثجيت  وأبلغ 

خارج ديارنا يف بودابست ووارسو وألبانيا».
وأضاف: «يجب أن أعطي الفضل لجميع العبينا والجهاز الفني عىل عام جيد 
للغاية. ال يمكن أن نفعل شيئا حيال مستوى املنافس لكن العقلية والطريقة 

التي تعامل بها العبو إنجلرتا مع املباريات رائعة».
وتألق املنتخب اإلنجليزي، وصيف بطل أوروبا هذا العام، يف سريافايل حيث 

رفع هاري كني رصيده إىل سبعة أهداف يف أربعة أيام مع منتخب بالده.
املايض، وهي  الجمعة  يوم  الفوز ٥-صفر  يف  ألبانيا  ثالثية ضد  وأحرز كني 
نتيجة تركت إنجلرتا يف حاجة إىل نقطة واحدة فقط أمام سان مارينو، أقل 

منتخبات العالم تصنيفا، لضمان صدارة املجموعة.
أهداف يف  أربعة  اإلثنني، فأحرز  أمس  أول  أفضل يف مباراة  وقام كني بعمل 

الشوط األول، من بينها ركلتا جزاء، لريفع حصيلته إىل ١٦ هدفا مع املنتخب 
اإلنجليزي، وهو رقم قيايس، يف العام امليالدي ويصل إىل ٤٨ هدفا يف املجمل.

ويحتل كني اآلن املركز الثالث يف قائمة هدايف إنجلرتا عرب العصور مع جاري 
لينكر، وبفارق خمسة أهداف فقط عن الهداف التاريخي واين روني.

ملدة  تركناه  «إذا  الثاني:  الشوط  يف  مهاجمه  استبدال  عن  ساوثجيت  وقال 
نصف ساعة أخرى لكنا قد اتصلنا بعائلة واين روني عرب الهاتف».

مارينو  سان  أمام  الفرصة  نمنحه  أن  أردنا  استثنائي،  هداف  «إنه  وتابع: 
واستغلها بشكل جيد..  يتفهم هذا األمر لكن لديه طموحات شخصية كبرية 

وأيضا طموحات من أجل الفريق».
وأوضح: «أعتقد أن لقب الهداف التاريخي ملنتخب إنجلرتا سيكون بالطبع 

من ضمن األهداف التي يرغب يف تحقيقها».
وأردف: «أظهر مجددا قدرته عىل الحسم وقوته الذهنية. األمر لم يعد يتعلق 
لكنه  العصور  املنتخب عىل مر  لهداف  القيايس  الرقم  إذا كان سيحطم  بما 

بات مسألة متى يبلغ ذلك؟».
وسينتظر ساوثجيت اآلن عاما كامال قبل بدء كأس العالم ولن يكون اختيار 

تشكيلة فريقه سهال بالنظر إىل املواهب الغزيرة التي تحت ترصفه.
 (٥٢) وسجل  مباراة  بـ(١٥)   ٢٠٢١ يف  فريقه  فاز  الذي  ساوثجيت  وقال 
هدًفا وحافظ عىل نظافة شباكه (١٤) مرة، أكثر من أي عام ميالدي آخر يف 
التاريخ: «لم أكن أعتقد حقا أن األمر بهذه الصورة، فقد خضنا ١٩ مباراة 

هذا املوسم وهناك الكثري لنستوعبه».
وأضاف: «هذه فرصة جيدة للنظر يف األشهر القليلة املاضية وتحديد الخربة 

التي يحتاجها الالعبون الشباب قبل كأس العالم».
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قرارها  اإلسباني،  الدوري  عىل  املرشفة  الليجا  رابطة  أصدرت 
بشأن اعتماد تشايف هرينانديز مديرا فنيا لنادي برشلونة.

مديرا  هرينانديز،  تشايف  تسجيل  عىل  رسمًيا،  الرابطة  ووافقت 
فنيا جديًدا لربشلونة خلًفا للهولندي رونالد كومان.

قبل  النتائج،  سوء  بسبب  منصبه  من  كومان  برشلونة  وأقال 
التعاقد مع تشايف، بعقد يمتد حتى 2024، بعد فسخ تعاقده مع 

السد القطري وسداد الرشط الجزائي املقدر بـ 5 ماليني يورو.
2015، بعد تحقيق  ورحل تشايف عن برشلونة كالعب يف صيف 
للسد  انضم  حيث  يوفنتوس،  أمام  أوروبا  أبطال  دوري  لقب 
القطري الذي لعب بألوانه حتى اعتزاله يف صيف 2019، قبل تويل 

فرييرا. جوسفالدو  للربتغايل  خلًفا  الفريق  تدريب 
وسيلتقي برشلونة مع جاره إسبانيول، يف أول 

مواجهة رسمية لتشايف كمدير فني للبارسا، 
نو،  كامب  ملعب  عىل  املقبل،  السبت  يوم 

ضمن الجولة الرابعة عرش لليجا.
ويحتل برشلونة املركز التاسع يف جدول 
وله  نقطة،   17 برصيد  الليجا،  ترتيب 
عن  نقطة   11 بفارق  مؤجلة،  مباراة 

ريال سوسيداد املتصدر.

كريستيانو  الربتغايل  تنتاب 
مانشسرت  نجم  رونالدو، 
من  كبرية  صدمة  يونايتد، 
الحمر،  الشياطني  أداء  تراجع 
ترافورد  أولد  إىل  عودته  منذ 

مطلع هذا املوسم.

عاًما)   36) رونالدو  وانضم 
الصيف  الحمر،  الشياطني  إىل 

املايض، قادًما من يوفنتوس.
صعيد  عىل  يونايتد  ويعاني 
اإلنجليزي،  الدوري  يف  النتائج 
السادس  املركز  يحتل  حيث 
تشيليس  عن  نقاط   9 بفارق 
املتصدر، كما أنه يواجه منافسة 
يف  وأتاالنتا  فياريال  مع  رشسة 

دوري األبطال.
9 أهداف خالل  وسجل رونالدو 
بعضها  املوسم،  هذا  مباراة   12
كان حاسًما إىل حد كبري.ووفًقا 
لشبكة توك سبورت اإلنجليزية، 
فقد الحظ رونالدو فارًقا كبريًا، 
الذي تركه تحت  بني مانشسرت 
قيادة السري أليكس فريجسون، 

والفريق الحايل.
من  ُصدم  ”رونالدو  وأضافت: 
بها  انخفضت  التي  الطريقة 

والفارق  النادي،  داخل  املعايري 
الكبري جًدا بني أسلوب تدريبات 
فريجسون  قيادة  تحت  الفريق 

وسولسكاير“.
ويعتقد كريستيانو أن الحزم لم 
يعد موجوًدا يف تدريبات الفريق، 
الحضور  يمكنه  من  وهناك 

متأخرا دون عقاب.
وأشار التقرير، إىل أنه بمجرد 

كريستيانو  ينقل  أن 
األمور  تلك  رونالدو 
مستقبل  فإن  لإلدارة، 
سيكون  سولسكاير 

ويواجه  كبري.  خطر  يف 
سولسكاير انتقادات كبرية 

مانشسرت  جماهري  قبل  من 
نتائج  تعثر  ظل  يف  يونايتد، 

من  الرغم  عىل  الفريق، 
من  كبرية  كوكبة  تواجد 

النجوم.
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العالم  كأس  نهائيات  إىل  سويرسا  تأهلت 
FIFA قطر ٢٠٢٢™ بفوزها عىل ضيفتها 
بلغاريا برباعية نظيفة يف الجولة العارشة 
ضمن  الثالثة  املجموعة  منافسات  من 

التصفيات األوروبية املؤهلة للمونديال.
التسجيل لسويرسا يف  أوكافور  نوا  افتتح 
الدقيقة ٤٨ وأضاف روبن فارغاس الهدف 
يضيف  أن  قبل   ٥٧ الدقيقة  يف  الثاني 
سيدريك إيتن الهدف الثالث يف الدقيقة ٧٢ 

وفرولر الرابع يف الدقيقة ٩٠+١.
املجموعة  ترتيب  سويرسا  وتصدرت 
نقطتني  بفارق  نقطة   ١٨ برصيد  الثالثة 
يف  التي سقطت  إيطاليا  أوروبا  بطلة  عن 
الشمالية  إيرلندا  يف  السلبي  التعادل  فخ 
امللحق املؤهل  وأُجربت بالتايل عىل خوض 

إىل العرس العاملي.
وأمطر املنتخب اإلنكليزي مرمى مضيفه 
منتخب سان مارينو بعرشة أهداف نظيفة 
يف الجولة العارشة األخرية من التصفيات 
نهائيات  إىل  مبارشة  وتأهل  األوروبية 

كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.
ترتيب  إنكلرتا  تصدرت  الفوز  وبهذا 
نقطة   ٢٦ برصيد  التاسعة  املجموعة 
التي  الثانية  بولندا  عن  نقاط   ٦ بفارق 
 ،١-٢ املجر  أمام  أرضها  عىل  خرست 

وستخوض امللحق املؤهل إىل النهائيات.
تناوب عىل تسجيل األهداف كل من هاري 
ماغواير (٦) وفيليبو فابري (١٥ بالخطأ 
يف مرمى فريقه) وهاري كاين (٢٧ و٣٢ 
 (٥٨) روي  سميث  وإيميل  و٤٢)  و٣٩ 
أبراهام  وتامي   (٦٩) مينغس  وتريون 

(٧٨) و بوكايو ساكا .(٧٩) 
بحجر  عصفور  من  أكثر  كاين  ورضب 

االنكليزي  القيايس  بالرقم  فانفرد  واحد، 
واحد  عام  يف  األهداف  من  عدد  ألكرب 
(٢٠٢١) بعدما رفع رصيده إىل ١٦ هدفاً.

 ١٢ املباراة  هذه  قبل  سجل  كاين  وكان 
ما  معادالً   ،(٢٠٢١) واحد  عام  يف  هدفاً 
الرقم  ومتقاسماً   ،٢٠١٩ عام  يف  سجله 
جورج  مع  االنكليزي  للمنتخب  القيايس 
هيلسدون من تشيليس (١٩٠٨) وديكيس 

دين (١٩٢٧).
ديكيس  منذ  العب  أّول  كاين  بات  كما 
مباراتني  يف  أكثر  أو  ثالثية  يسجل  دين 

متتاليتني للمنتخب االنكليزي بعدما كان 
سجل «هاتريك» من خماسية فريقه أمام 
العب  وأّول  السابقة،  الجولة  يف  ألبانيا 
انكليزي يحقق «سوبر هاتريك» يف مباراة 
مارينو  سان  أمام  رايت  إيان  منذ  واحدة 

بالذات يف عام ١٩٩٣.
ورفع هداف توتنهام الذي غادر امللعب يف 
دولياً  هدفاً   ٤٨ إىل  رصيده   ،٦٣ الدقيقة 
مونديال  هداف  معادالً  بالده،  بقميص 
الثالث،  املركز  يف  لينيكر  غاري  املكسيك 
وبات عىل ُبعد هدف من بوبي تشارلتون 

متصدر  روني  واين  من  وأربعة   (٤٩)
الهدافني .(٥٢) 

عروضه  االسكتلندي  املنتخب  وواصل 
القوية يف التصفيات األوروبية املؤهلة إىل 
نهائيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ 
الدنمارك  منتخب  ضيفه  عىل  وتغلب 
ضمن  نظيفة  بثنائية  سلفاً  املتأهل 
املجموعة  من  واألخرية  العارشة  الجولة 

السادسة.
للمنتخب  األوىل  الخسارة  هي  وهذه 
كان  بأنه  علماً  التصفيات  يف  الدنماركي 

من أوائل املنتخبات التي ضمنت تواجدها 
يف املونديال القادم.

وهو  املباراة  االسكتلندي  املنتخب  ودخل 
ضمان للتأهل إىل الحق األوروبي، وافتتح 
 ٣٥ الدقيقة  يف  سوتا  جون  له  التسجيل 
قبل أن يضيف تيش آدمز الهدف الثاني يف 

الدقيقة ٨٦.
إىل  رصيده  االسكتلندي  املنتخب  ورفع 
٢٣ نقطة يف املركز الثاني بفارق ٤ نقاط 
عند  رصيدها  تجمد  التي  الدنمارك  خلف 

٢٧ نقطة.
النمسا  تفوقت  ذاتها  املجموعة  وضمن 
مشاركتها  فأنهت   ٤-١ مولدوفا  عىل 
فيما  نقطة   ١٦ برصيد  الرابع  املركز  يف 
استقرت مولودفا يف املركز األخري بنقطة 

وحيدة.
أصحاب  مبارشة  النهائيات  اىل  ويتأهل 
املركز األول يف كل من املجموعات العرش، 
ملحقاً  الوصيفة  املنتخبات  تخوض  فيما 
بينها بمشاركة منتخبني مؤهلني  فاصالً 
هوية  لتحديد  األوروبية  األمم  دوري  من 
عن  املتأهلة  األخرى  الثالثة  املنتخبات 

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

منتخبات متأهلة عن كل مسار).



الدوحة/ متابعة الزوراء:
دانـي  األمريكـي  الصحفـي  أكـد 
فينسرت، املُفرج عنه يف ميانمار لدى 
وصولـه إىل الدوحة االثنني يف طريقه 
إىل الواليـات املتحدة، أنه سـجن «بال 
سـبب» لكنه لم يتعرض للتجويع أو 

الرضب خالل فرتة سجنه.
وصـدر العفـو عن فينسـرت يف وقت 
سـابق االثنـني وتـم اإلفـراج عنـه 
وترحيلـه، بعدما أمىض قرابة سـتة 
أشهر يف السجن. وكان من املفرتض 
أن يمثل أمـام محكمة الثالثاء حيث 
كان يواجه احتمال عقوبة السـجن 
اإلرهـاب والتحريض  املؤبد بتهمتي 

عىل الفتنة.
وقال فينسـرت للصحفيني من مدرج 
املطـار يف الدوحة بعيـد خروجه من 
طائرة خاصـة: «اعتقلت واحتجزت 
بال سـبب، لكنني كنت بصحة جيدة 
جسـديا. لـم أتعـرض للتجويـع أو 

للرضب».
وتابع فينسرت قائال يف الدوحة: «أشعر 

أنني بخري من الناحية الجسدية. إنها 
نفس حاالت الحرمان التي تأتي مع 
أي شـكل من أشكال السجن. تشعر 
أنك تميل نحو الجنون قليالً». وتابع: 
«كلما طال أمد (فرتة السجن)، ازداد 
القلـق مـن أال ينتهي األمر أبـًدا. لذا 
فـإّن الشـاغل األكـرب كان البقاء يف 
حالة ذهنيـة مسـتقرّة». وُقبض يف 
مايو عىل فينسـرت، الـذي كان يعمل 
يف مجلة «فرونتـري ميانمار» املحلية 

منذ عام تقريبا، فيما كان يف طريقه 
إىل املنـزل لرؤيـة أرسته. واألسـبوع 
املايض، أصـدرت محكمـة يف بورما 
عـىل  عامـا   ١١ بالسـجن  حكمـا 
فينسرت بعدما أمىض ١٧٦ يوما وراء 
القضبان، بتهم التحريض وتشـكيل 
وانتهـاك  قانونيـة  غـري  جمعيـات 
قانون الهجرة. ويف قضية منفصلة، 
وجهـت إىل الصحفي البالغ ٣٧ عاما 
تهمتـا اإلرهـاب والتحريـض عـىل 

الفتنـة، وهي تهم يمكن أن تؤدي إىل 
صدور أحكام بالسجن مدى الحياة. 
املتحـدة باإلفراج  الواليـات  ورّحبت 
عنه قائلة إنه «ُسـجن ظلما». وقال 
وزيـر الخارجيـة األمريكـي أنتوني 
بلينكن يف بيان: «نرحب باإلفراج عن 
دانيال فينسـرت  األمريكي  الصحـايف 
من السـجن يف بورمـا، حيث احتجز 
ظلما لنحو سـتة أشـهر». وأضاف: 
«نحـن سـعيدون ألن داني سـيعود 
نواصـل  فيمـا  عائلتـه،  إىل  قريبـا 
املطالبـة باإلفراج عن اآلخرين الذين 
ما زالوا مسـجونني ظلما يف بورما». 
بلينكـن: «نحن متشـوّقون  وتابـع 
دانـي».  ديـارك،  يف  بـك  للرتحيـب 
وبحسـب منظمـة ريتشاردسـون، 
فـإّن اإلفـراج عن الصحفـي تّم بعد 
بـني  لوجـه»  وجهـا  «مفاوضـات 
الدبلومـايس األمريكي السـابق، بيل 
املجلـس  ورئيـس  ريتشاردسـون، 
العسـكري يف ميانمـار، مـني أونـغ 
هالينغ. وقـد أعربت أرسة الصحفي 

يف بيان عن ارتياحهـا إلطالق رساح 
فينسـرت. وجـاء يف البيـان «نشـعر 
بسـعادة غامرة إلطـالق رساح داني 
وهـو يف طريقه إىل املنـزل، ال يمكننا 
االنتظار حتى نحتضنه بني ذراعينا»، 
شـاكرين مؤسسـة ريتشاردسـون 
عـىل مسـاعدته. وتشـهد ميانمـار 
اضطرابـات منـذ اسـتيالء الجيـش 
عـىل السـلطة وإطاحتـه بحكومـة 
أونغ سان سـو كي املدنية املنتخبة. 
اعتقلت قوات األمن أكثر من ١٠ آالف 
شخص يف حملة قمع ضد املعارضة، 
فيمـا كان املجلس العسـكري يعمل 
عـىل إحـكام السـيطرة عـىل عملية 
إمكانية  املعلومـات، وتضييق  تدفق 
وإلغـاء  اإلنرتنـت،  إىل  الوصـول 
تراخيص وسائل اإلعالم املحلية. وتم 
اعتقـال أكثر مـن ١٠٠ صحفي منذ 
االنقـالب، وفقا ملـا ذكرته مجموعة 
املراقبة «ريبورتنغ آسـيان»، مشرية 
إىل أّن ٣٠ عىل األقل من بني هؤالء ما 

زالوا رهن االعتقال.

الخرطوم/ الزوراء:
نقلت السلطات السودانية مدير مكتب الجزيرة 
يف الخرطوم املسلمي الكبايش إىل سجن «سوبا» 
جنـوب العاصمـة، رغـم قـرار النيابـة إخالء 
سـبيله، وسـط إدانات محلية ودولية واسـعة 

ودعوات إلطالق رساحه بأرسع وقت.
وكانـت نيابة الجرائـم املوجهة ضـد الدولة يف 
السـودان قـد بـارشت التحقيق مـع الكبايش 
بشـأن تغطية قناة الجزيـرة لألحداث يف البالد، 
وذلـك بعد أن دهمت قوة أمنية مسـاء السـبت 
املايض منزلـه واعتقلته، دون أن ُتعرَف طبيعة 
االتهامـات املوجهة إليه. وقد دان االتحاد العام 
للصحفيـني السـودانيني -املحلـول مـن قبـل 
الحكومة االنتقالية املعزولة- اعتقال الكبايش. 
وطالب يف بيان له السلطات السودانية بإطالق 

رساحه أو تقديمه ملحاكمة عاجلة.
كمـا طالب بإطـالق رساح جميـع الصحفيني 
املعتقلـني، والكـف عـن مضايقـة الصحفيني 
ومالحقتهم باالعتقال، وتمكينهم من ممارسة 
عملهـم الصحفي بـكل حرية، واحـرتام حرية 

الرأي والتعبري والحريات الصحفية.
مـن جهتـه، دان معهد الصحافة الدويل بشـدة 

اعتقال الكبايش، وطالب السـلطاِت السودانيَة 
باإلفراج الفوري وغري املرشوط عنه.

وقالت املديرة التنفيذية للمعهد باربرا تريونفي 
إن ما حدث هجوم واضح عىل حرية الصحافة، 
وإنه يجب السـماح لوسـائل اإلعـالم بتغطية 

أحداث السودان بحرية.
وطالبت تريونفي الجيش السوداني بالكف عن 

كل محاوالت إعاقة عمل الصحفيني.
أمـا فرحان حـق نائـب املتحدث باسـم األمني 
العام لألمم املتحدة فدعا السـلطات السودانية 
إىل إطـالق رساح جميـع الصحفيـني الذين تم 
اعتقالهم يف السـودان، بمـن فيهم مدير مكتب 
الجزيـرة. ويف ردود الفعـل الخارجيـة أيضـا، 
أبدت الخارجيـة األمريكية قلقهـا إزاء اعتقال 
رة بـأن قوات األمن السـودانية  الكبـايش، مذكَّ
تواصـل اعتقال قادة سياسـيني وشـخصيات 
مـن املجتمـع املدنـي وصحفيـني وعـدد مـن 
منظمـي االحتجاجات. وشـددت عـىل أن عىل 
الجيش السـوداني اإلفراج عـن جميع املدنيني 
املحتجزيـن عىل خلفية ما وصفته باالسـتيالء 
العسكري، بما يف ذلك رفع اإلقامة الجربية عن 

رئيس الوزراء املعزول عبد الله حمدوك.

وبعيد إعالنهـا اعتقال الكبايش، نددت شـبكة 
الجزيـرة يـوم األحـد «بهـذا التـرصف بأقوى 
عبارات الشجب»، وطالبت السلطات العسكرية 
بـ»اإلفـراج الفوري عن الزميل والسـماح لكل 
صحافييها بالعمل دون عوائق، وتمكينهم من 

أداء مهامهم دون خوف أو ترهيب».
كما حملت شبكة الجزيرة السلطات السودانية 
«املسؤولية الكاملة عن سالمة جميع موظفيها 

العاملني يف السودان».
يف غضـون ذلك قالـت املتحدثة باسـم االتحاد 
يديـن  االتحـاد  إن  مـرصايل  نبيلـة  األوروبـي 
بأقوى العبـارات أعمال العنف ضد املتظاهرين 
السلميني يف السودان. وأضافت أن االتحاد قلق 
أيضا بشـأن اعتقال الصحفيني، ويجب إطالق 
رساح جميع املعتقلني، بمن فيهم الصحفيون.

وأشـارت إىل أن السـلطات السـودانية تتحمل 
املسؤولية عن انتهاكات حقوق اإلنسان وغياب 
حماية املدنيني منذ نهاية العملية الديمقراطية، 
الفتة إىل أن تدخالت السـلطات العسـكرية منذ 
٢٥ أكتوبر/ترشيـن األول املايض تقوض كثريا 
من اإلنجازات، وسـتكون لها عواقب عىل دعم 
االتحـاد األوروبـي للسـودان. واألحـد املـايض 

داهمت السلطات السودانية منزل مدير مكتب 
الجزيرة بالخرطوم املسلمي الكبايش واعتقلته.

ونددت شـبكة الجزيرة باعتقـال مدير مكتبها 
يف الخرطـوم، محملـة السـلطات العسـكرية 
املسـؤولية عـن سـالمة جميـع طواقمهـا يف 
السودان. وقالت الشبكة يف بيان «نندد باعتقال 
مدير مكتبنا يف السـودان، ونطالب السـلطات 
العسـكرية باإلفراج عنه فورا». وأضاف البيان 
«نحّمـل السـلطات املسـؤولية الكاملـة عـن 
سـالمة جميع موظفينا العاملني يف السودان». 
يف  العسـكرية  السـلطات  الجزيـرة  وطالبـت 
السودان بالسـماح «لصحفييها بأداء مهامهم 

دون ترهيب».

الحلة/نينا:
اعلنـْت محافظ بابل وكالة حسـن منديـل أن الحكومة املحلية تسـعى وبتعاون مع 
فـرع نقابة الصحفيني يف بابل إىل تشـكيل خلية أزمة إعالميـة مهمتها متابعة واقع 

الخدمات واالداء الحكومي ملؤسسات الدولة يف املحافظة.
وقـال منديـل إن اإلعالم هـو الرشيـك األكـرب يف إدارة ومتابعه الخدمـات وتقديمها 
للمواطن وتشـخيص مناطق القوة والضعف يف األداء املؤسسـاتي والحكومي لدوائر 

الدولة وإعالم الجهات املختصة عرب التقارير واملواد اإلعالمية.
واضـاف أن الحكومة املحلية تتأمل الحيادية واملهنيـة يف متابعة هذه النقاط املهمة 

مشريا إىل تعاون نقابة الصحفيني يف هذا املجال.

البرصة/نينا:
 حذر فرع نقابة الصحفيني يف البرصة بعض املبتزين يدعون صفة اإلعالمي الخضاع بعض 
مدراء الدوائر ملطالبهم. وذكر الفرع يف بيان « نجدد َدعوُتنا وتحذيُرنا للمؤسساِت الحكومّية 
ودوائـر الدولـة ومدراِئها يف البرصة، من التعاُمل بأي شـكٍل من األشـكال مع الُدخالء عىل 
الصحافـِة و اإلعـالم يف املحافظة، وإعطاِئهـم حجماً أكَرب من حجمهم يف ممارسـِة هذه 
املهنـة السـامية، وبالتايل حصوَل ما ال ُيحمد عقباه يف هـذه الدوائر وبما يؤثُر يف املجتمع 
بشكٍل عام كما حصل مؤخراً يف مديرية الرتبية. وأضاف البيان سبَق أن حذرت النقابة من 
التعامـل مـع كل من يحمل صفـة إعالمّية وهمية، ولكن لم َيسـتجب أّي من هذه الدوائر 
التي ُوجهت لها الدعوة.. كما وُنعرب عن أسِفنا للمؤسسات اإلعالمّية التي مّكنت هؤالء من 
الدخوِل يف الوسـط اإلعالمّي وهم ُمجردون من كل الِخربات واملؤهالت ملمارسِة هذه املهنة 
املحفوفة باملخاطر والصعاب التي ال يتقنها إال أفرادها ومؤسساتها الرسمّية. ودعا الفرع 
رئيـَس اللجنة األمنّية العليا يف البرصة املحافظ «أسـعد العيدانّي» اىل إصدار كتاٍب رسـمي 
لهذه الدوائر يمنع فيه دخول كل من يحمل صفة إعالمّية غري رسمية، ونعلن عن تعاوننا 

التام مع هذا امللف يف حال تم تفعيله،  وفتح قنوات  التواصل مع هذه  الدوائر.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
نقابـة  مجلـس  عضـو  تقـدم 
محمـود  املرصيـة،  الصحفيـني 
كامـل، بطلبـات إلدراج ٣ ملفـات 
عاجلة ضمن جدول أعمال اجتماع 

املجلس املقبل.
أول هـذه امللفـات يتعلـق بأزمـة 
قانـون مواجهة األوبئـة والجوائح 
الصحية، وهو القانون الذي تضمن 

مادة غري دستورية.
وأكـد كامل يف طلبـه املقدم ملجلس 
النقابـة، أن هـذا القانـون الجديد 
يخالف نص املادة ٧١ من الدستور، 
حيـث ينـص يف أحـد مـواده عىل: 
«يعاقب بالحبـس وبغرامة ال تزيد 
عىل عرشين ألـف جنيه، أو بإحدى 
هاتـني العقوبتـني، كل مـن خالف 
أحد اإلجـراءات أو التدابري الصادرة 
مـن اللجنـة أو القـرارات الصادرة 
لهـا وفًقـا ألحـكام هـذا  تنفيـًذا 
القانون، يعاقـب بالعقوبة املقررة 
يف الفقرة السـابقة، كل من أذاع أو 
نرش أو روج عمًدا أخباًرا أو بيانات 
مغرضـة  أو  كاذبـة  شـائعات  أو 
الوبائيـة، وكان  مرتبطـة بالحالة 

من شـأن ذلك تكدير السـلم العام 
بـني املواطنـني أو إلحـاق الـرضر 

باملصلحة العامة».
بينما تنص املادة ٧١ من الدسـتور 
املرصي عىل «يحظر بأي وجه فرض 
رقابة عىل الصحف ووسائل اإلعالم 
املرصيـة، أو مصادرتها، أو وقفها، 
أو إغالقها. ويجوز اسـتثناء فرض 
رقابة محـددة عليها يف زمن الحرب 
أو التعبئـة العامة. وال توقع عقوبة 
التـي  الجرائـم  للحريـة يف  سـالبة 
ترتكـب بطريق النـرش أو العالنية، 
أما الجرائم املتعلقة بالتحريض عىل 

العنـف أو بالتمييز بني املواطنني أو 
بالطعـن يف أعراض األفـراد، فيحدد 

عقوباتها القانون».
أما امللـف الثاني، فيتعلـق بأوضاع 
املحبوسـني  الصحفيـني  الزمـالء 
والـذي يحتاج إىل تدخـل عاجل من 
مجلس النقابة، حسب بيان أصدره 

كامل.
وتضج السجون املرصية، بعرشات 
الصحفيني، ممن سـجنوا بسـبب 
آرائهم، بل وبعضهـم انقضت مدد 
حبسـهم احتياطيـا ومـا زالـوا يف 

السجون باملخالفة للقانون.

ويبلغ عـدد الصحفيني واإلعالميني 
املرصيني يف السـجون، ٧٦ صحفًيا 
نقابـي،  وغـري  نقابًيـا  وإعالمًيـا 
حسب آخر حرص صادر عن املرصد 
العربـي لحريـة اإلعـالم (منظمة 

مجتمع مدني مرصية).
يشار إىل أن مرص نجحت يف الحفاظ 
يف  املتأخـرة  مرتبتهـا  تدنـي  عـىل 
التصنيف العاملـي لحرية الصحافة 
حسـب تقرير منظمة مراسلون بال 
حـدود لعـام ٢٠٢١، حيث حافظت 
مرص عىل تراجعهـا يف املركز ١٦٦، 
الذي يقيـم الوضع اإلعالمي يف ١٨٠ 
بلًدا، انطالقا من منهجية ُتقيم مدى 
تعددية وسائل اإلعالم واستقالليتها 
وبيئة عمل الصحفيني ومسـتويات 
الرقابـة الذاتية، فضـال عما يحيط 
بعمليـة إنتـاج األخبـار مـن آليات 
القانونـي  اإلطـار  مثـل  داعمـة 
ومستوى الشـفافية وجودة البنية 

التحتية.
«مراسـلون بـال حـدود»، أشـارت 
الـرشق  دول  أكثـر  أن  إىل  أيًضـا 
السـعودية  األوسـط «اسـتبدادا»، 
ومرص وسورية، كثفت ممارساتها 

«تكميـم  يف  املتمثلـة  القمعيـة 
الصحافـة، لتحكـم قبضتهـا عىل 
وسـائل اإلعـالم يف سـياق جائحة 
كوفيـد-١٩، حيـث جـاءت األزمة 
الصحيـة لتعمق جـراح الصحافة 
العميقـة أصـًال يف هـذه املنطقة» 
التي ال تـزال األصعـب واألخطر يف 

العالم بالنسبة للصحفيني.
أما امللف الثالـث، فيتعلق بتفاصيل 
النقابـة وتأخـر  تجديـدات مبنـى 

تنفيذه حتى اآلن.
يشار إىل أن مبنى نقابة الصحفيني 
قضبـان  خلـف  يقـع  املرصيـني، 
السقاالت منذ ثالث سنوات، وأمامه 
عنـارص أمنيـة دائمـة التواجد عىل 
الرصيـف املقابـل للنقابـة؛ منذ أن 
أعلـن سـكرتري عام مجلـس نقابة 
محمـد  املرصيـني،  الصحافيـني 
شـبانة، بدء عمليـات تطوير املبنى 
وترميـم واجهتـه قبـل نحـو أربع 
سنوات، وحتى اآلن ال تزال السقاالت 
موضوعـة رغم عدم وجـود تطوير 
وال عمال وال حتى دراسة جدوى أو 
خطة زمنية إلنهاء التطوير، حسب 

تأكيدات صحفيني ومراقبني.

عمان/نينا:
 أفتتـح االتحاد الدويل للصحفيني، صباح امس الثالثـاء يف العاصمة األردنية عمان، الدورة 

االنعاشية الخاصة بمدربي السالمة اإلعالمية املهنية يف العالم العربي والرشق االوسط.
وهـدف الـدورة التدريبية االنعاشـية خالل ثالثة أيـام يف مقر نقابـة الصحفيني األردنيني، 
هـو العمل عىل تنقيـح املعلومات املقدمة يف الدورة السـابقة (تقييـم املخاطر والتخطيط 
التشـغييل، والتوعيـة والتدابري الوقائية الباليسـتية، وإدارة املظاهرة، والسـالمة الرقمية، 

وسالمة الجندر).
وكان وفد نقابة الصحفيني العراقيني وصل مساء االثنني، إىل العاصمة عمان للمشاركة يف 

الدورة االنعاشية الخاصة بمدربي السالمة اإلعالمية يف االتحاد الدويل للصحفيني.
يشار إىل ان االتحاد الدويل للصحفيني قد نظم يف الـ ١٩ من كانون الثاني ولغاية الـ١١ من 
شـباط ٢٠٢١، دورة تدريب مدربني للسـالمة اإلعالمية عرب منرب رقمـي، تأهل فيها (١١) 

صحفية وصحفيا من (العراق، واألردن، وسوريا، وفلسطني).
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 فـازت الصحفية كارولـني حايك من 
اللبنانية  صحيفة «لوريـان لوجـور» 
بجائزة «ألبـري لوندر» الــ٨٣، األرقى 
للصحـف الصـادرة بالفرنسـية، عن 

سلسلة تحقيقات حول لبنان.
 ٢٠٢١ جائـزة  قائمـة  عـىل  يطغـى 
األوليـة  «املـادة  الظلـم،  موضـوع 
هيئـة  إىل  املرفوعـة  للتحقيقـات 
التحكيـم» والتي «تحولهـا الصحافة 
إىل غضـب» وفقاً ملا أوضحت «جمعية 

ألبري لوندر»، يف بيان صحفي.
ونوهت الجمعية بـ «سلسـلة مقاالت 
ذات عناوين محّملة باإليحاءات تأخذ 
القـارئ إىل نهايـة اإلنسـانية»، ذاكرة 
«نزهـة يف أحيـاء بـريوت املرتهلة» أو 
«األيـام األوىل مـن بقيـة حياتهم» أو 
«فروا من الحرب يف سورية.. قضوا يف 

انفجارات بريوت».
وأضاف املصدر أّن الجائزة التي حازت 
الصحفيـة  حايـك،  كارولـني  عليهـا 
اللبنانية الفرنسـية التـي انضمت إىل 
أرسة «لوريـان لوجـور: عـام ٢٠١٤، 
تكرم أيضاً الصحيفة اللبنانية الصادرة 

بالفرنسية والتي تم تأسيسها يف عام 
١٩٢٤، مثنية عىل الصحيفة «املنفتحة 
عىل تحديـات العالـم والحريصة عىل 
رشح مـا يحـدث عند مفرتق شـارع 

الحمرا».
وقالت كارولني حايك، لوكالة «فرانس 
بـرس» «الصحـف تحتـرض يف لبنـان 
ولوريان لوجور تبذل قصارى جهدها 

للصمـود. بالنسـبة لرئاسـة التحرير 
(هذه الجائزة) مشجعة ألنها تعطينا 
األمـل». وحايك صحافيـة أيضاً يف «أر 
تي بي إف» ومراسـلة لـ»اكسـربس» 

يف فرنسا.
ورأى مديـر الصحيفـة ميشـال حلو 
أّن «للجائـزة نكهـة فريـدة». ورصح 
لــ «فرانـس بـرس» «لطاملـا اعتربت 
الصحافـة اللبنانيـة األغنـى واألكثـر 
حرية يف الرشق األوسـط، لكنها اليوم 
تواجه وضعاً بائسـاً. مـن خالل هذه 
الجائـزة نثبت أنه ال يـزال من املمكن 
لبنـان  يف  نوعيـة  صحافـة  مزاولـة 

واملنطقة».
ألـربت  أّن «تسـليم جائـزة  وأضـاف 
لوندر إىل صحيفة لبنانية هو ترسـيخ 
لشـمولّية اللغـة الفرنسـية التي هي 

بالنسبة لنا لغة لبنانية أيضاً».
ومنحـت الجائزة السـابعة والثالثون 
للوسـائل السـمعية والبرصيـة التـي 
تكافـئ أفضل تقرير سـمعي برصي، 
للصحفيني املستقلني أليكس جوهري 
 On the» وليـو ماتيي عـن فيلمهمـا
 «line, les expulses de l>Amerique
من إنتـاج Brotherfilms الذي عرض 
 Public«و  «٢ «فرانـس  قنـاة  عـىل 

.«Senat

يروي الوثائقي قصة مكسيكيني «بعد 
أن عاشـوا طوال حياتهـم يف الواليات 
املتحدة تم ترحيلهم إىل املكسيك، وهي 
دولـة ال يعرفونها ألنهم مكسـيكيون 
فقط من خالل الوثيقـة التي أعطيت 
لهـم»، كمـا روى أليكـس جوهـري، 

لوكالة «فرانس برس».
وأضاف الصحفي أّن «قصص الهجرة 
الظاملـة عاملية. نشـعر  والسياسـات 
بالسعادة واالطمئنان لتسليط الضوء 
عـىل أفـالم تديـن سياسـات الهجرة 

العنيفة هذه».
ونالـت املصـورة الصحفية املسـتقلة 
إميليني مالفاتو التي بدأت مسـريتها 
 El Espectador املهنية مع صحيفـة
الكولومبية، ثم وكالة «فرانس برس»، 
عـىل الجائزة الخامسـة للكتـاب عن 
 Les serpents viendront» كتـاب 
 Les» دار  عـن  الصـادر   «pour toi

.«Arenes Reporters
يف هـذا الكتاب تحقـق الصحفية التي 
يف  كولومبيـا،  يف  لسـنوات  عاشـت 
جريمة قتل كولومبية أم لستة أطفال 

ارُتكبت وسـط المبـاالة عامة. ترسد 
فيـه آفـة االغتيـاالت التي تسـتهدف 
نقابيني ومسـؤولني عـن جمعيات أو 
حتى مواطنني عاديني كانوا يسـعون 

فقط لنيل حقوقهم.
توضـح إميليني مالفاتو الحائزة أيضاً 
جائزة «غونكـور ٢٠٢١» ألول رواية، 
عن كتابها «كو سـور توا سو المانت 
لو تيغـر» («فليبـِكِك دجلـة»)، «إنها 
ظاهـرة العنـف املسـتمر يف كولومبيا 
عـىل الرغـم مـن اتفاقيـات السـالم 
املربمـة يف عـام ٢٠١٦ بـني الحكومة 
الكولومبية والفارك»(القوات املسلحة 
الثورية لكولومبيا). وأقيم حفل توزيع 
الجوائـز يف باريـس يف مكتبة فرنسـا 
الوطنية. وبدأ منح الجائزة عام ١٩٣٣ 
تكريماً للصحـايف الفرنيس ألبري لوندر 
أسـاس  ُيعـدُّ  الـذي   (١٨٨٤-١٩٣٢)
التقارير الكربى الحديثة. وتبلغ قيمة 
الجائـزة النقديـة التي يحصـل عليها 
كل فائـز ثالثـة آالف يـورو، علمـاً أّن 
الفائزين يجب أن يكونوا دون الحادية 

واألربعني.
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أوال:- عتبة الغالف :  إن اللوحة - 
بنوعيها لوحة الغالف، واللوحة 
الداخلية- هي االيقونة األبرز يف 
أوىل العتبـات، فهـي عالمة دالة 
تستقبل ضمن انسـاق تتفاعل 
اللغـة، واللـون، والحركة   فيها 
والقصـد العـام لهـذه العالمة، 
أي اللوحـة، وتمثل هـذه العتبة 
اإليقونة األوىل، واألكثر وضوحا 
يف رشيط العالمات السـيميائية 
التي يتشكل من مجموعها ، أي 
مجموع إيقونات هذا الرشيط ، 
معرض النـص، فاللوحة تمثيل 
للمكتـوب ونقل لـه إىل صورة/ 
لوحة، وهـذه الصورة / اللوحة 
هـي اجتهـاد مسـتمر الختزال 
مقـول النص الـذي تتبناه هذه 
اللوحة سواء أكانت لوحة غالف 
لعمـل كامـل، أم لوحـة داخلية 
لنص محدد ، فاللوحة الداخلية 
يسـتمد  مسـاعد  فعـال  تمثـل 
مقاصـده من الفعـل الرئيس - 
لوحة الغالف - ويجتهد من اجل 
فتح مديات أوسـع أمام املحفل 
النـيص، ويف ضوء هـذا الوصف 
نجد أننا أمام تقسيم بائن لهذه 
العتبة، يتوزع عىل نوعني ثابتني 
وقاَرين للوحة يف العمل الروائي 
همـا : لوحة الغـالف ، واللوحة 
التقسـيم  وهـذا  الداخليـة، 
يبـني أن لهـذه العتبـة سـلطة 
اسـتقصائية  للمعنـى األدبـي 
منطلقة وراءه بدء من الغالف ، 
الذي تتمركـز فيه لوحة الغالف 
، مـرورا بحيثيات املتـن األدبي 
الـذي تقدمه – داخليا – اللوحة 
الداخلية، وصوال إىل املعنى الدال 
واملـراد منهـا – أي من اللوحة- 
إىل  مبصـورا  ونقلـه  تمثيلـه 
املتلقـي  ، وعتبـة لوحة الغالف 
هـي الشـكل الخارجـي األكرب 
لهذه العتبـة / اللوحة ، إذ تبني 
– داخل متنها – أشكاال صغرى 
لتكون بذلك شـبكة سـيميائية 
تسـتطيع اإلحاطـة - تمثيـال- 
باملنجز الذي تغلفه، ففي رواية        

(األوان) للروائيـة بلقيس حميد 
حسن والتي كانت لوحة غالفها 
من رسـمها، تتشـكل من ثالثة 
ألـوان متسـلطة وحاكمـة عىل 
املرئي مـن هذه اللوحـة وهي: 
األخـرض، واألحمـر ، واألزرق ، 
األخرض : لقد تمكن من تغطية 
ثلـث مسـاحة اللوحـة تقريبا، 
واملعـروف أن هـذا اللـون رمـز 
للخصـب، أي انه دليـل الطاقة 
هـذا  ويف  والحيويـة،  والقـوة 
تجهيـز وذخرية لتنفيـذ التنبيه 
الـذي انـذر بـه العنـوان ، وهنا 
التوصيـف  حساسـية  تكمـن 
دوره  أدى  فاألخـرض  اللونـي، 
كدليـل للخصوبـة مـن جهـة، 
ومن جهـة ثانية أعلـن ضمنيا 
بالتجاور مع األلوان األخرى أن 
خصوبته ستكون ذخرية لغضب 
رأس الخصوبة الورد، أن أحوج 
األمر لذلك، وهنا أعطت بلقيس 
عـىل  واضحـة  داللـة  حميـد  
الحياة، واللون األحمر   خصوبة 
قد توزع عىل مكانني من اللوحة 
يف األسفل  مع اللوحة املرسومة 
مـن قبل الفنان كمـال خريش، 
ويف األعىل لكي يشـارك يف النقل 
/ األخذ إىل حدود عنوان الرواية  
، ففي املكان األسفل الذي يعلو 
الرشيط األسود يف أرضية اللوحة 
نـرى األصفـر حـارضا بكامل 
قـواه اللونيـة ليتواصـل بذلـك 
مـع داللة الخـواء والتوقف عن 
الحياة التي قدمها هذا الرشيط 

األسـود وبذلـك يكـون األصفر 
عالمـة للبـؤس التـي حرضـت 
واضطـرت  إىل انتهـاك حقـوق 
املـرأة املسـتلبة، واألزرق املمثل 
اللوحة، ليشري بتماهيه  لعنوان 
هذا أن لـه معنى أخـر وهذا ما 
نلحظه يف وصوله للمكان األعىل 
الذي جاء عىل شكل كلمة كبرية 
يف أعىل الرواية ، وقد خط اسـم 
الروائيـة بلقيس حميد حسـن  
باللـون األسـود ليؤكـد أن هذا 
االسم ينتمي إىل الرشيط األسود 
يف أرضيـة اللوحـة ، لـذا كتـب 
االسـم باألعىل يف حـدود اللوحة 
ضمـن الشـكل األصفـر ليكون 
تعبريا تشكيليا ملا أراده العنوان 
، أي انه اخذ هذا االسم إىل حدود 
الشمس يف ارتفاعها، و تشتمل 
عىل عالمات سـيميائية متعددة 
خارجيـة  دالالت  إىل  تفـيض 
تكشـف عنها بنيتها السطحية 
التي تحيل عىل البنيات العميقة 

التي تتمثل بالعالم الداليل. 
ثانيـا عتبة العنـوان :- العنوان 
هو العتبة املقدسـة نصيا، فبه 
يتكثف املتن ومنه يأخذ هذا املتن 
شـحنته التـي تبقيـه صالحا- 
بـكل  للقـراءة  وباسـتمرار- 
أشـكالها املواجهـة والفاحصة 
واملنتجة انـه النص وعن طريق 
ضبطه نتمكن من إيصال طرود 
االنطباع والتأويل بسـالمة تلق 
فاعل، عىل اعتبار أن العنوان هو 
املوجه األساس الذي تسرتشد به 

القـراءة عن أخبار النص األدبي 
والغاية التي يريدها  ، فهو أداة 
توجيه مهمة جـدا بني االداوات 
األخـرى انـه تسـمية النـص ، 
وجنسه وانتماؤه ، يعد العنوان 
يف  يقـاس  التـي  املعايـري  أول 
ضوئها - نصيا- مدى االهتمام 
بالقارئ ، ومدى االشـتغال عىل 
إغوائه عن طريق هذه العارضة 
أي  العنـوان-   - االشـهارية 
االهتمـام بالقـارئ املقصـود ، 
املخصـوص بالخطـاب ، الـذي 
- كما يرى وولـف- يمثل فكرة 
النـص املركزيـة التي تشـكلت 
يف ذهـن الكاتـب  ، فاالهتمـام 
بالقارئ يعني االهتمام بالنص 
نفسـه ، الن القارئ هو املتكفل 
بإعـادة أنتاج النص وتشـكيله 
عىل الـدوام ، فقد أصبح القارئ 
مشـاركا ومتابعا ومفرسا لكل 
شـفرات النـص ودالالتـه وفك 
شـفراته انـه مبدع ثـان للنص  
،إن نظـام العنـوان يعمـل وفق 
قوننـة غاية يف الحساسـية ، إذ 
يتبلـور النـص بموجبـه ، فإذا 
كان العنوان طويال سـاعد عىل 
توقع املضمون الـذي يتلوه،أما 
البـد  فعندهـا  قصـريا  كان  إذا 
مـن قرائن تسـاعد عـىل التنبؤ 
باملضمـون  ،ومـن املمكـن أن 
يكـون داال صوتيـا كان الرواية  
تكـون (األوان ) ، أو أن يكـون 
عالمـة محـددة  بنوعها مروية 
مثـال ، أو عالمة اسـتفهام ، أو 

عىل شـكل نقاط وعند ذلك يبدأ 
العنـوان عمله بوصفه حسـب 
امربتـو ايكو - مفتاحـا تأويليا  
، أو مفتاحا ملدخل الرواية،فهو 
يخترص الـكل ، ويعطي اللمحة 
الدالة عىل النص املغلق ، فيصبح 
نصا مفتوحا عىل كل التأويالت  
، وهنا يف روايـة (األوان). وعىل 
العنونـة  فـان   خـاص  وجـه 
منطقـة  تشـغل  كونهـا  مـن 
إسـرتاتيجية يف عمليـة التلقي، 
هي املنطقة األوىل برصيا ودالليا 
، تلك املنطقـة التي يحدث فيها 
القـارئ  بـني  األول  التصـادم 
،والعمـل األدبـي، ويف ضوء ذلك 
امتلكـت هذه العنـارص وظيفة 
خطـرة هي قيـادة القـارئ إىل 
جغرافية العمـل األدبي ومنحه 
وإضاءة  استكشـافه  مفاتيـح 
روالن  أن  مجاهله،والسـيما 
بارت قد وسع مفهوم السيمياء 
، فلم يعـد محددا-كما يرى دي 
سوسري- بالعالمة اللسانية ،بل 
بكل ما هو لفظـي،أي محاولة 
تطبيـق اللغـة عـىل األنسـاق ، 
وقد مثلـت الهندسـة العنوانية 
عند بلقيـس حميـد  جملة من 
الوظائـف التـي تعـد وظائـف 
ترويجيـة للمحتـوى الروائـي، 
ففي العنونـة ( أوان) التي تدل 
عىل معنيني األول هذا هو األوان 
، والثاني وصل بعد فوات األوان 
واملعنى الثاني اقرب إىل  الروائية 
بلقيس ألنها وصلـت إىل العراق 

بعد فوات األوان برحيل والدتها 
، ونجد الربط بني العنوان واملتن 
يتحقـق يف إهدائهـا الروايـة إىل 
املوجهـة للمتلقـي ، وبعنوانها 
الداخـيل( إىل نعيمة البحراني)- 
توجيهـا خاصـا ، وبذلك يمكن 
أوال أن نربـط العنونة الرئيسـة 
العنونـة  مـع   ، الخارجيـة   /
ومـن   ، الداخليـة  الفرعيـة/ 
امليثـاق التواصيل الـذي يعقد يف 
ضوء االرتباط املتني بني العنوان 
الفرعـي  والعنـوان  الرئيـس، 
الروايـة  يف  العنـوان  يتحقـق 

الحزينة. 
ثالثا عتبة اإلهداء :- إن التحديد 
أنهـا  اإلهـداء  لعتبـة  األوسـع 
تقديـر من الكاتـب لألخر وهذا 
التقديـر ينطوي عـىل اعتبارات 
كثـرية منهـا مـا هـو واقعي / 
عاطفـي ( لـالم / لـألب/ للولد 
) وهذا اإلهـداء يفيدنا يف تكهن 
مـا عليـه النـص مـن تمجيـد 
واعتـزاز ، أو رثـاء لـألب أو إالم 
أو الولـد أو رثاء ألحدهم وما إىل 
ذلـك ، ومنها ما هو توصيفي / 
فني يسـتهدف القارئ بشـكل 
أكثـر تعقيـدا ويقدم لـه أدوات 
تسـاعده يف مشـغله القرائي يف 
استكشـاف النـص واسـتبيان 
إبعـاده، واإلهـداء املخصـوص 
الذي يعـني مهدى إليه ويختص 
بـه دون أن ينفتـح مـن خالله 
عىل اآلخر ، وهذا اإلهداء موجود 
بصنعة ودراية يف رواية ( األوان 
) للروائية بلقيس حميد فنراها 
تقول: إىل روح أمي نعيمة احمد 
األوىل،  مدرسـتي  البحرانـي، 
املوسـومة التـي حفظـت منها 
الكثـري مـن اإلشـعار ، الحكـم 
، الحكايـا، وإحـداث التاريـخ، 
بوقفاتـه املحزنـة أو املفرحـة 
التـي جـادت بهـا ذاكرتها عيل 
،،، و إىل كل األمهـات الحزينات 
يف زمـن التيه هـذا  ، وهو بهذه 
الروايـة إهداء مخصوص بأمها 
،وكل األمهـات الحزينـات وهذا 
ما يدل عىل األولوية التي تحتلها 

املهدى إليها.
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يف مرسحية عادل امام الشهرية الواد سيد الشغال يستغرب سيد 
وهو يشـاهد اللحـوم الكثرية يف ثالجة مطبخ بيـت الرجل الثري 
الذي يشتغل عنده ويسأل خاله من يأكل كل هذه اللحوم فيجيبه 
يأكلها الناس املدعويني للحفلة فيسـأله سيد هل هم اليمتلكون 
لحم فيقول له بل عندهم لحم وهنا يطرح سـيد التسـاؤل الذي 
بقـى بدون اجابة ( ناس عندهم لحـم يعزموا ناس عندهم لحم 

علشان ياكلوا لحم) .
اسوق هذه املقدمة كي اوضح قضية مهمة جدا وهي ابتعاد االدب 
بشـكل عام عن الجمهـور وخلق ما يسـمى بالنخبوية الثقافية 
كتربير لهذا االبتعاد مع ان الخلل سببه تلك النخب الثقافية التي 
هـي التي جعلت النـاس تبتعد عن نتاج االدبـاء البعيد اصالً عن 

هموم الناس.
 لذا فأن اغلب امللتقيات والندوات الثقافية ال يحرضها اال االدباء 
واملؤلفـني انفسـهم ومن الخطـأ الواضح ان يسـمى اي ملتقى 
ادبـي باملهرجان ألن كلمـة مهرجان تعني احتفال حاشـد فهل 
شـهدنا مثل هذا االحتفال يف أي فعالية ثقافية اطلق عليها كلمة 

املهرجان.
اقرأ احياناً شـكوى بعـض ممن ينتمون اىل تلـك النخب من قلة 
الحضـور يف الندوات الثقافية ويقـارن بني الحضور الجماهريي 
يف الفعاليات الرياضية والغنائية واملرسحيات الشعبية متناسني 
ان عموم الناس ال تهمها الثقافة بشـكلها النخبوي بل يشـغلها 
هم الحياة وتدبري امور املعيشة اوالً ثم بحثها املستمر عن ثقافة 

تمنحها املتعة والفرح والرسور والفائدة يف نفس الوقت.
ثـم اليس من الواقعية القول إن الثقافـة االدبية تلجأ اليها القلة 
مـن الناس فكيف الحـال اذا كانت هذه القلة لم تجد فيما يطرح 
مـن نتـاج ادبـي ال ينتمي اليهـا بل هو مـيلء برغبـة التجريب 
والتجريد ليس بشـكله الجمايل بـل بطريقة ال يفهمها اال صفوة 

نخبة النخبة.
نشـاهد يف اليوتيـوب مشـاهد مـن فعاليـات شـعرية عقدت يف 
السـبعينيات ومابعدهـا يكون فيها الحضور البـأس به واحيانا 
الحضور يكون كثيف وهذا يعود اىل أن الناس تبحث عن الشـاعر 
او االديـب الذي يبحث عنهم وليس الـذي يتعاىل عليهم ويتهمهم 

اذا ما انفضوا من حوله بتدني الذائقة.
واالدب الشـعبوي هـو االدب الذي يقرتب مـن الناس ويبتعد عن 
النخبويـة وهو ادب له رواج كبري وحقـق مبيعات ضخمة بل يف 
بعض االحيان يقف الناس طوابري للحصول عىل نسخة من رواية 

كما يحدث مع روايات هاري بوتر مثالً.
قبل ايام قرأت منشـور فيسـبوكي ألديب شـاب يقـول فيه انه 
طبع 300 نسخة من رواية له ووزع 200 نسخة منها الصدقائه 
وخـرياً فعـل ألن رواج اي رواية او مجموعـة قصصية او ديوان 
شـعر يحتاج اىل وسـط ثقايف غري منغلق عىل نفسـه بل يتشارك 
بفعالياتـه مـع الجمهور وهذه مهمـة الدولة اوالً واملؤسسـات 

الثقافية ووسائل االعالم .
قضيـة النخبويـة هي هـروب من واقع مزري يعيشـه الوسـط 
الثقـايف ليس يف العراق فقط بل يف اغلب املجتمعات العربية فبدالً 
مـن تصحيح االوضاع تتهم تلـك النخبة الناس بانعـدام الذائقة 

والتفاهة.
وعـوداً عـىل مرسحية الواد سـيد الشـغال اقول عىل املشـتغلني 
بالثقافـة بشـكل عام دعـوة من ال يمتلـك اللحم يف بيتـه ليأكل 
اللحم عندهم لكن بعد ان يطبخوه جيداً وبطبخات تلبي اذواقهم 
جميعاً واذا كانت احدى الطبخات لم تلق بقبول الداعي فالسبب 

يعود اىل الطباخ.

    

أنام  وحيدا  يف ليل عينيك 
صومعتـي  كحُلـك  فيـيضء   

املظلمة
 ويرشق  لييل منارَة شوق 

كشوق الصحارى الظماء 
لثغر الينابيع 

 يصهل الشعُر 
  يف براري حلمي

يتناولني القلُم  من فرايش 
مزغردا

يوقظني 
يغمد ريشته يف مداد خيايل 

 ويكتبني إليك 
قصيدة عذراء 

ما خطرت لقيس بلياله 
وال لِجميل بعشق بثينَة

أو  لشياطني( عبقَر) 
أنت األساطري يف ِسْفر عشقي

كاهنة السحر ُ  أنت
وأنت ... حياة الحياة.
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واكاديميـون  سياسـيون  خـرباء  حـّذر 

ومثقفون، من خطورة استمرار تجاُهـل 

نزيف العقول واألدمغة العربية املُـهاجرة 

إىل الغـرب، مؤّكـديـن أن الـدول الناميـة 

عموما والعربية منها عىل وجه الخصوص، 

هي التي تدفع الثمن، خصًما من رصيدها 

الفكري وقدراتها البرشية، وأن املسـتفيد 

األكـرب من هـذا النـزوح الجماعـي، هو 

الدول الغنيـة واملتقدمة عموما، والغربية 

منهـا عـىل وجـه الخصـوص. مطالبني  

بوضع ”اسرتاتيجية عربية“ للتعامل مع 

هذه املشـكلة الحيوية، وأخذ األمر مأخذ 

الجد، واعتبار هـذه القضية ”قضية أمن 

قومي عربـي“، مطالًبـا يف الوقـت ذاته، 

بالتعاون العربي، سواء من خالل الجامعة 

العربيـة أو مراكـز البحـوث والجامعات 

أو مؤسسـات األعمال والقطاع الخاص، 

مع وْضـع الضوابط الالزمة التي تُحـول 

دون بقـاء أعضـاء الِبـعثـات يف الخارج 

وخضوعهم إلغراءات تقّدم لهم. 

قـد عانـى العـراق خاصة بعـد االحتالل, 

والـدول العربية النامية مـن ذلك النزوح، 

الذي سـلَـبها جـزءاً كبرياً مـن رصيدها 

الفكـري وقدراتهـا البرشيـة، وبرغم كل 

املحـاوالت لتنظيم هجـرة العقول ودعوة 

الطيور املهاجرة إىل العودة، إال أن جاذبية 

الغـرب ال تزال ُتـسـيطر عىل ما يحُدث يف 

هذا املجال .  فربغم االستثمارات الّضـخمة 

ـرها بعض الدول العربية للتعليم  التي توفِّ

الجامعـي، إال أن جـزًءا كبرياً مـن عائده 

يِتـم اهـداره من خالل عمليـات الهجرة 

التـي تسـتقِطـب علماءنـا وباحثينا، بل 

ـرينا أحياناً ، حيث تحتفظ العواصم  ومفكِّ

الغربية واملدن األمريكية الكربى بكواكب 

الِمـعة ونجوم سـاطعة مـن أبناء العالم 

ـعون سـماء العالم  العربـي، الذيـن يرصِّ

ُمـخرتقـني ُســحب االغـرتاب واالبتعاد 

عـن الوطـن، حتـى بلـغ بعضهـم آفاقاً 

عاملية بالحصول عـىل جائزة نوبل وما يف 

مستواها من درجات التقدير الدولية.

هل يعقل ان يجتث خرية اسـاتذة وعلماء 

محلهـم  ليحـل  العراقيـة  الجامعـات 

اللصوص والنصابون ومزوري الشهادات 

العلميـة واملتخلفـون مـن ذوي العاهات 

الطائفية والعرقيـة ؟ هل يعقل ان يكون 

يف مناهـج التعليـم  تاريخني وتفسـريين 

احدهمـا شـيعي واالخر سـني ؟ وطبعا 

هنـاك منهـج كـردي ليـس لـه عالقة ال 

شكال وال موضوعا باملنهجني املذكورين، 

هـل يعقل ان يرتبى اطفالنـا عىل الفصل 

الطائفي، ومنذ الصغر؟ 

خمنـوا معـي كـم هـو عـدد الكفـاءات 

العراقية املهاجـرة واملهجرة واملجتثة من 

بني اكثر من ثالثـة ماليني عراقي غادروا 

العراق بعد احتالله، وبعد سيادة الفوىض 

غري الخالقة فيه ؟

مجموعة مريرس العامليـة اصدرت تقرير 

عـام 2011 عـن املسـوح السـنوية التي 

تجريها بخصوص حالـة عواصم العالم، 

وجاء فيه ان بغداد هي اسـوء عاصمة يف 

العالـم، لثالث اعـوام متتالية، وتحديدا يف 

مجال السالمة الفردية والخدمات!

االديـب الكبـري الراحـل توفيـق الحكيـم 

كان يخاطـب طلبته(الدنيا مركبة زاهية 

مهمطـة  الحـوايش،  مذهبـة  االلـوان، 

الشـيطان)، وعلينـا  الخيـول، سـائقها 

اذن ال نخـىش تكريم املبدعـني يف حياتهم 

وليس بعـد مماتهـم،  وعلينـا ان نحطم 

الزجـاج املانـع ونعـرض زهرتنـا بلطف 

للشـمس والهواء، وندع االخرين يقرأون 

ويبدعون ، فاالرتفاع بالنفس اىل القمة ال 

يأتي باألحالم والتمني، ولنتعلم ان نشكر 

االخرين عىل اسـنادهم وتشـجيعهم لنا، 

وان نقف احرتاما و وقارا ألساتذتـنا ،نحن 

نريد قطـارا ال يتوقـف ، وعطاء الينضب 

بعيـدا عـن روح التعـايل وحـب الظهور, 

واالستهانةوالتحدي بأنانية مع األخرين, 

نمتلك كتابا وفنانني وادباء النسمع عنهم 

قعقعة والعجـني، انكفـؤا دون معرفتنا 

لألسـباب، ودون ان نكلف انفســنا عناء 

قـرع ابوابهـم للتحية وبيان االسـباب؟! 

اليوم  ترى املعـاول ترفع لتهديم كل  من 

يرتفـع ، يحاربـون كل مجـد أو رشيـف 

ونزيـه أو مبدع، إنها السـلبية التي تطبع 

سلوك العراقي. 

يقول احـد الحكمـاء يوعظ ابنه ،(يابني 

اذا اردت ان تصاحـب رجـال فأغضبـه ، 

فأن انصفك من نفسـه فـال تدع صحبته 

وأال فاحذره)، فكم منا فقد عزيزا اختلف 

معه يف الرأي وحلت بينهم القطيعة؟ وكم 

منا من تجـاىف عن األخريـن ونكر فضله 

عليه؟وكم حاســدا اليروق له ان تبدع يف 

اختصاصك؟ حتى نســينا كلمة الشـكر 

والتقديـر تجـاه األخرين ولـم يفهموا ان 

الحيـاة أخــذ وعطاء, فكيف بنـا إذن أن 

نصنـع النجـوم ونحن نحـارب كل مبدع 

والمـع؟ صناعـة النجوم تحتـاج إىل بيئة 

تشـجع اإلبـداع ال أن تهدمه،وتخيل حتى 

النجـوم الذين تصنعهم ظـروف حياتهم 

يف الخارج والتشـجيع الذي يلقونه هناك 

تراهـم يتعرضـون للتجاهـل إن لم يكن 

للمحـارصة والتهديـد بمجـرد عودتهـم 

إىل العـراق ويتعرضـون للتحجيم الكامل 

حيـث  مـن  عائديـن  يقفلـون  فرتاهـم 

جاؤوا واىل حيث يجـدون التقدير الكامل 

لكفاءاتهم.

لقد صدق الدكتور احمد زويل عندما قال/ 

الغرب ليسـوا عباقرة و نحن لسنا أغبياء 

.. ھم فقط يدعمون الفاشل حتى ينجح ، 

و نحن نحارب الناجح حتى يفشل !!
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سالْت عىل خدّيَّ دمعاتي
وتكّرسْت بالصدِر آهاتي
وترّنحْت يف األْفِق قافيٌة
فأتْت عىل َقلٍَق عباراتي

رّوضتها حّتى إذا ركضْت
تعدو عىل األوراِق تاءاتي

حّدقُت باآلفاِق ُمنبهراً
فتجاوزْت ذاتي عىل ذاتي

إّني وإْن أبحرُت يف ُلَجٍج
وفقدُت بعضاً من مهاراتي

مازلُت واألشعاُر واجمٌة
صوتاً عىل إيقاِع أبياتي

أنا َمْن أنا يا بوَح قافيتي
يف قلِب أسئلتي إجاباتي

ورأيتني غريي فقْد كذبْت
َعْمداً عىل َعينيَّ مرآتي

ظمآُن ذا ظمأي يقاتلني
فاضْت برمِل الصِرب كاساتي

قّررُت أْن آتيَك منفرداً
ونرشُت فوَق الرأِس راياتي
وقدمُت يدفُعني إليَك هوًى
َوِجالً كمكسوِر الجناحاِت
ياضوَء كلِّ األرِض يا هبًة

منها آلالِف املجرّاِت
أنا قادٌم والليُل باَغتني

فأضأَت مصباحي بمشكاتي
يا أنَت يا ملَء الفؤاِد أًىس
كلَّ اضطرابي وانفعاالتي
وّدْعُت أحزاني عىل َشفٍة 

خرساَء ال تحكي عذاباتي
وتركُت أرواحاً عىل َوَجٍل
ترنو إىل املستقبِل اآلتي

أفردُت يا موالي أرشعتي
ورفعُت فوَق السطِح مرساتي

وحبوُت مأخوذاً عىل ُرَكبي
فرأيُت يف أريض سماواتي

 
يا جّنَة األوجاِع من َولٍَه
تهفو إىل زهٍر فراشاتي
يا سّيَد الشهداِء إنَّ دماً

يبدو عىل أطراِف لوحاتي
ما زاَل َيكتُبني وأكتُبُه

فرتوَنها ُحْمراً كتاباتي
مازالِت اآلفاُق ترسُمُه

هذي صباحاتي مساءاتي
أرجوَك خْذ بيدي فقد َوَهَنْت

ساقي عىل ُبعِد املسافاِت
ُكّيل أنا.. َنَعٌم.. أقّدُمها

ُخْذها فقد ألجمُت الءاتي

fib®a@Êbè€



بريانكا  الهنديـة  النجمة  كشـفت 
شـوبرا، عـن ّرس جمـال برشتها، 
بعـد أن اسـتغنت عـن العالجـات 
التجميليـة باهظـة الثمن، وقرَّرت 
تحضري أقنعتها التجميلية املنزلية 

بنفسها. 
”شوبرا“، أوضحت أن الرس يمكن 
يف خلطـة هنديـة قديمـة تعلمتها 
مـن والدتهـا وُيطلـق عليها اسـم 
”قناع الكركـم“ وهي تحرص عىل 
تطبيقها بشكل دوري عىل برشتها 
بهدف إكسابها النضارة املنشودة.

مكونات هذا القناع
- ملعقة كبرية من الكركم.
- ملعقة كبرية من الدقيق.

عصـري  مـن  كبـرية  ملعقـة   -
الليمون.

- ملعقة كبرية من الزبادي.
- وبضع قطرات من ماء الورد.

ُتخلـط جميع هـذه املكّونات جيًدا 
للحصـول عـىل قنـاع يطبَّـق عىل 
بـرشة نظيفـة ملـدة تـرتاوح بـني 
15 و20 دقيقـة قبـل تدليكـه عىل 
البرشة للمسـاعدة عىل تقشـريه، 
عىل أن يتم بعد ذلك شطف البرشة 

باملاء الدافئ. 

الفالفـل العراقيـة مـن األكالت 
اللذيـذة التـي تحـّب كل سـيدة 
منـزل تعلّـم تحضريهـا. إليـِك 

املقادير وطريقة التحضري:
• وقت التحضري: ١٥ دقيقة

• وقت الطبخ: ٢٠ دقيقة
• عدد الوجبات: 6

مقاديـر طريقـة عمـل الفالفل 
العراقية :

2 كـوب حمص، منقوع ملدة 24 
ساعة

½ كوب كزبرة
1 ملعقة صغرية ملح

1 فص ثوم، مقرش
1 ملعقة صغرية كمون
1 ملعقة صغرية صودا
1 ملعقة صغرية كاري

1 كوب زيت نباتي للقيل
طريقة عمل الفالفل العراقيـة :

-1 انقعـي الحمـص ليلة كاملة 
ثم افرميـه باملاكينة مع إضافة 

جميع املكونات ماعدا الصودا.

-2 قبل القيل بـ 10 دقائق ضعي 
الصودا واخلطي.

-3 شـكيل الفالفل كرات واقليها 
مـع  قدميهـا  غزيـر،  زيـت  يف 

الخبز.

فـرتة الخطوبة من أهم الفرتات لتفهم 
الطرف اآلخر، ولكـن بعض الفتيات ال 
تعلم كيف تتعامـل مع خطيبها يف تلك 
الفـرتة، اي إن بعض الفتيـات تتعامل 
بتلقائية شـديدة مع الخطيب، ولكنها 
تفاجئ يف وقت معـني بأنها تفقده وال 
تعلم ملـاذا؟ ويكون السـبب هو بعض 
العبـارات واألسـئلة التـي تـرتدد بـني 
املخطوبني وقـد تفقدهم هذه العالقة، 

ومن أهم هذه األسئلة:
 -ما الذي تفكر فيه ؟ 

قد يبـدو سـؤاالً عادياً ولكن املشـكلة 
تكمـن يف تكـرار السـؤال الذي يشـعر 
الطـرف اآلخـر بأنـك ربمـا ال تثقني يف 

طريقة تفكريه فيك أو فيمن حولك.
- ما رأيك يف هذا الشخص؟ أنه يعجبني: 
وهي محاولة رصيحـة إلثارة الغرية.. 
ولـك عزيزتي أن تعـريف ..أن إثارة غرية 

الرجل تجعله عدوانياً .. عكس األنثى.
- جميـع مـن حـويل مملـون ولكنـك 
تحملينـه  أنـك  يعنـي  هـذا  مختلـف 
مسـئولية إرضاء مزاجك بشـكل دائم، 
والرجل ال يحب أن يشعر بذلك. كما أنه 
من غري املناسب أن تجعليه يشعر بأنك 

تقارنـني بينـه وبني من حولك بشـكل 
دائـم، ما  يجعلـه يقع تحـت الضغط 

الدائم واملستمر. 
-أنا أشـبهك يف هذه وتلـك وهي عبارة 

جيـدة ولكـن أن كانـت حقيقيـة فال 
تحاويل تقريب املسـافات بينـك وبينه 
بالكذب عليه بأنك تشبهينه يف كل يشء 
األمـر الذي يجعله يفقـد الثقة فيك إذا 

اكتشف العكس. 
- ملـاذا لم تتصـل بي؟ ال يحـب الرجل 
أن يشـعر بأنك يف محـاوالت دائمة ألن 
تجعليـه محور حياتك بـل من األفضل 

أن تعطيـه فرصـة االشـتياق إليـك. - 
مـا مرشوعاتـك املسـتقبلية؟ البد أنه 
أخربك بها سابقاً ضمن إطار الخطوبة 
واألحـالم املشـرتكة وتكـرار السـؤال 
ربمـا يجعله يعتقد أنك غري راضية عن 

مرشوعاته أو ربما أنك غري جدية.
-ال تعجبنـي طريقتـك يف كذا ليس من 
الخطأ التعبري عن رأيك حول شخصيته 
يف بعض املالحظات الناعمة ال أن يكون 

محل نقد دائم.
- اتصلـت بـك اليـوم ولـم تجـب؟ ال 
تشـعريه بأنه مراقب دائماً وبأن عليك 
معرفة كل صغرية وكبرية يف حياته بل 
اتركيه يخربك من نفسـه بكل يشء إذا 

رغب يف ذلك.
 - كيـف أبـدو اليوم؟ هذا السـؤال من 
أخطر األسـئلة التـي تعطـي انطباعاً 
بعـدم ثقتك بنفسـك والرجـل عامة ال 

يحب الفتاة التي ال تثق بنفسها .
- مـا قمـت بـه كان أمـرا عاديـاً ملاذا 
اإلحبـاط ومعظـم الرجـال يفضلـون 
الفتـاة التي تقدر مـا يقومون به وإن 

كان بسيطاً.

أكدت دراسـة أمريكية، أن األطفال الذين يتناولون األسماك مرة واحدة عىل 
األقل أسبوعياً، لديهم معدالت ذكاء أعىل، وينامون بصورة أفضل. 

وتابـع الباحثـون 541 تلميذاً ترتاوح أعمارهم بـني 9 و12 عاماً يف الصني. 
وتم تحديد اسـتهالك األسـماك لدى األطفال عرب اسـتبيان تم سؤالهم فيه 
عن عدد مرات تناولهم للسـمك خالل شهرين من بدء الدراسة دون تحديد 

أنواع األسماك.
كمـا قيـم الباحثون عدد سـاعات نوم األطفـال عرب اسـتبيان أجاب عليه 
اآلبـاء، إضافـة إىل مقاومتهم الذهاب للفـراش بوقت النـوم، والقلق أثناء 

النوم، ووقت االستيقاظ ليالً، والتعب أثناء النهار.
وفيمـا يتعلق بمعـدل الذكاء، حلـل الباحثـون قدراتهم الحسـابية، وعلم 
املفردات، وفهـم املعلومات، إضافة إىل قدرتهم عىل ترتيب الصور وتصنيف 

الرموز.
ووجـد الباحثـون أن األطفـال الذيـن تناولوا األسـماك كثرياً كانـت لديهم 

معدالت ذكاء أعىل، ومعدالت أقل باضطرابات النوم.
وأوضحت النتائج أن الصغار الذين يتناولون األسماك مرة واحدة عىل األقل 
يف األسـبوع حققوا ما يصل بـ4.8 درجـة أعىل باختبارات الذكاء، أكثر عن 

غريهم ممن ال يتناولون املأكوالت البحرية أو يتناولونها مرة شهرياً.
ووجـد الباحثون أن األطفال الذين يتناولون األسـماك مـن مرتني إىل ثالث 

مرات يف الشهر حققوا ما يصل إىل 3.31 درجة أكثر يف اختبارات الذكاء.
وقالت قائد فريق البحث، ينيفر بينتو مارتن، إن الدراسـة تضيف إىل األدلة 

املتزايدة التي تظهر أن تناول األسماك يعود بفوائد صحية إيجابية، وخاصة 
عىل األطفال. وأضافت أن تعريف األطفال عىل طعم األسماك مبكراً يجعلهم 

يستسيغونها بشكل أفضل.
وأوضحـت مارتـن أن األطفال أكثـر حساسـية لرائحة األسـماك، فإن لم 
يتعودوا عليها سيبتعدون عنها، وأشارت إىل أنه يمكن لألطفال بعمر الـ10 
أشـهر تناول األسـماك طاملا ال توجد بها عظام ومقطعة إىل أجزاء صغرية. 
وقالت إن السمك يجب أن يكون جزءا من طعام األطفال مع وصولهم عمر 

العامني.
وكانت دراسـة سـابقة قد كشـفت أن تنـاول األسـماك الدهنيـة، الغنية 
باألحمـاض الدهنيـة ”أوميغـا 3“ يلعـب دوراً يف نمـو وتطـور األنسـجة 
العصبية، ما قد يجعلها تعزز الذكاء. كما تلعب تلك األحماض الدهنية دوراً 

يف إنتاج هرمون امليالتونني، الذي ينظم النوم واليقظة.
وأشارت األبحاث إىل أن تناول الحوامل لألسماك الدهنية، الغنية باألحماض 
الدهنية ”أوميغا 3“، يمكن أن يحمي أطفالهن من اإلصابة بالربو يف مرحلة 
الطفولـة. وتتوافر أحمـاض ”أوميغا 3“ الدهنية يف األسـماك الدهنية مثل 

الساملون والتونة واملاكريل والرسدين والساملون وزيت السمك.

أعلنـت الربوفيسـورة مارغريتـا 
كوروليوفا، أن الدهون الحيوانية 
والنباتيـة غـري املكـررة يجب أن 
تكـون ضمـن النظـام الغذائـي 
جائحـة  فـرتة  يف  للشـخص 

”كوفيد- 19“.
وتشـري الربوفيسـورة، يف حديث 
لصحيفة ”روسيسكايا غازيتا“، 
إىل أن هـذه املنتجات تحتوي عىل 
نسـبة عاليـة مـن املـواد املغذية 
واملفيـدة التي قـد يمكنها توفري 
حمايـة مـن الفريوسـات، ومنع 
انتشـارها. لذلـك تنصـح بتناول 
2-1.5 ملعقة شـاي من السمن 

الحيواني يف اليوم.
وتقـول، ”إن تناول بيض الدجاج 

أو بيض طائر السـمان يف وجبة 
الفطـور يعتـرب مصـدرا مهمـا 
لفيتامينـات A وD و E، والتـي 
تعتـرب رضورية للغايـة لتعزيز 

املناعة“.
وينصـح خرباء التغذيـة بتناول 

املكرسات والبذور يف النهار.
وتقول الربوفيسورة، ”من املهم 
والبـذور  املكـرسات  تكـون  أال 
ملعالجـة  خضعـت  أو  مقليـة 
التـي  الدهـون  ألن  حراريـة، 

تحتويها تتأكسد“.
وتنصح بتناول األسـماك وزيت 
وزيـت  واألفـوكادو  الزيتـون 
أيضـا  وتسـمى  أركان  شـجرة 

(الهرجان أو لوز الرببر). 
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اسـتخدام الكلمـات العربيـة أصبحت طريقـة يعّرب بها 
الشـباب الفرنيس عن ذاته، مثلما يستخدم كثريون اللغة 

اإلنجليزية للظهور بشكل جذاب.
سـواء كنت تعيـش يف ضواحي باريـس أو يف أرقى أحياء 
العاصمـة الفرنسـية، فمـن الطبيعـي أن تسـمع يوميا 
كلمات عربية عىل ألسـنة الشباب الفرنيس. مثل ”والله“ 
 ،(khapta) “و“خبطة (khallass) “و“خلّص ،(Wallah)
أصبحت عبارات متداولة ومنترشة بني الشباب الفرنيس، 
ويفهمها الجميع تقريبا رغم أنها كلمات غري فرنسـية.. 
فما أصـل هذه الظاهـرة؟ وملاذا يسـتخدم الفرنسـيون 

عبارات من اللغة العربية؟
يقول عالم اللسـانيات الفرنيس جان بروفوسـت -مؤلف 
كتاب ”أسـالفنا العرب“- إن اللغة الفرنسـية اسـتوعبت 
يف املايض الكثـري من الكلمات من اإليطالية واإلسـبانية، 
 “orange“(قهـوة)، و “Café” وأيضا من العربيـة، مثل

(برتقال)، و“épinard“ (سبانخ)، و“tasse“ (فنجان).
 التالقح بني اللغتني الفرنسية والعربية بدأ خالل الحروب 

الصليبية (شرتستوك)
وحسـب بروفوسـت، فإن التالقح بني اللغتني الفرنسية 
والعربيـة بدأ خالل الحـروب الصليبية، ثم ظهرت كلمات 
 “visir” كثـرية يف اللغة الفرنسـية من أصل عربي، مثـل
 “café” (األمـري)، واملنتجـات مثـل “emir“(الوزيـر)، و
(قهـوة) و“argan“ (األرغـان)، وكلمـات أخـرى خـالل 
الحرب مع الجزائر مثل ”bled“ (بالد)، واستمر األمر من 
خالل التجارة املوازية وأغاني الراب وغريها من العوامل. 
وتشـري آخر التقديرات إىل وجود حوايل 500 كلمة يف اللغة 

الفرنسية من أصل عربي.
يقول الشاب الفرنيس آرثر ”نحن نستخدم هذه العبارات 
يف حياتنا اليومية ونعّرب من خاللها عن مشاعرنا“. هناك 
العديد مـن األمثلة، مثـل ”La hchouma“ (الحشـومة) 
املـال،  وتعنـي   “la moula“و ”الحشـمة“،  وتعنـي 

و“bsahtek“ (بصحتك) التي تعني أحسنت.
ويوضـح لـوك بيشـيل -عالـم اللسـانيات االجتماعيـة 

واملحـارض بجامعة ”أفينيـون“ (Avignon)- أن العربية 
املُسـتخدمة يف فرنسـا ”هـي باألسـاس اللغـة العربيـة 
املغاربيـة، ونادرا مـا ُتسـتخدم اللغة العربيـة األدبية يف 

فرنسا“.
ويستخدم الشـباب الفرنيس الكثري من العبارات العربية 
املتعلقـة بالعائلـة واألصدقاء، مثـل ”les khouyas“، أي 
اإلخوة، و“sahbi“، ومعناها صديقي. ويضيف بيشيل أن 
الكثري من العبارات املتعلقة باإلهانات أصبحت مستوحاة 
من العربية، مثل عبارة ”miskin“، والتي تعني مسكني.

 الكلمـات العربية يسـتخدمها الشـباب الفرنيس نتيجة 
أفريقيـا  شـمال  مـن  وبخاصـة  املهاجريـن  الندمـاج 

(شرتستوك)
يتابع بيشيل -الذي كتب أطروحة حول اللغات ومسارات 
االندمـاج للمهاجرين من شـمال أفريقيا يف فرنسـا- أن 
الكثـري مـن العبـارات ذات الخلفية الدينيـة وغريها من 
الكلمـات تأتـي مـن أغاني الـراب ومن مواقـع التواصل 
االجتماعـي وتلفزيـون الواقـع وكـرة القدم واألنشـطة 

الرتفيهية مثل األلعاب عرب اإلنرتنت“.
ويتابـع بيشـيل -يف هـذا السـياق- ”سـيبقى البعـض، 
وسـيختفي البعض اآلخر، هذا أمر طبيعي“ لكن انتشار 
هـذه العبارات ال يدل حسـب رأيـه عىل مدى تأثـر اللغة 
الفرنسـية بالعربية رغم ”أن هذه الكلمات تشكل فهمنا 

للعالم“.
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هل تتسـاءل دائماً ملاذا توجد طبقة 
رقيقـة من اللعـاب يتدفق من فمك 
عندمـا تسـتيقظ يف الصبـاح؟ أنت 
يف هـذه الحالـة تعاني من سـيالن 
اللعـاب أثناء النوم ويحـدث للعديد 
من األسـباب ومن الحاالت الشائعة 
بالنسـبة ملعظم النـاس ولكن غالباً 

تشري إىل حالة خطرية.
سـيالن اللعـاب أثنـاء النـوم هـو 
أحـد اضطرابات النـوم التي تجعل 
أمـام  بالحـرج  يشـعر  الشـخص 
اآلخريـن وغالبـاً مـا ينتـرش بـني 
األطفـال يف مرحلـة نمو األسـنان، 
ويحـدث أن يسـيل لعـاب الطفل يف 
اليقظـة أو أثنـاء النـوم ولكـن مع 
البالغني الوضع يختلف تماماً حيث 
بعد االستيقاظ تالحظ بأن الوسادة 
رطبة وقد يحدث ذلك بسب اإلصابة 
بأمراض معينة يمكـن أن تزيد من 
إنتاج اللعـاب وهذه الحالـة يعاني 
منها املاليني من األشخاص كل يوم 

أثناء النوم.
وتعود أسـباب سـيالن اللعاب أثناء 

النوم إىل:
الجوانـب  أحـد  عـىل  النـوم   1-
أحـد  عـىل  تنـام  هـل  باسـتمرار: 
الجوانب باسـتمرار سواء األيمن أم 
األيـرس؟ قد تكـون إجابتك عىل هذا 
السؤال هي سبب وراء وجود سيالن 
اللعاب أُثنـاء النوم. عندما تنام عىل 
الجانـب يدفعـك لفتح فمـك طوال 
النـوم ودفـع اللعـاب ليسـيل عىل 
الوسـادة بدالً من أن يذهب ألسفل. 

هذه األسباب األكثر شيوعاً لسيالن 
اللعاب أثناء النوم.

-2 التهـاب الجيـوب األنفية: يؤدي 
التهاب الجيـوب األنفية إىل صعوبة 
يف البلع والتنفس وهذا بدوره يؤدي 
إىل سيالن اللعاب أثناء النوم. وتزداد 
الحالة سـوءاً عندما تعاني من نزلة 
الـربد حيـث تدفعـك للتنفـس عن 
طريق الفم بسبب انسداد األنف مما 

يتسبب يف تدفق اللعاب من الفم.
-3 الحموضـة أو ارتجـاع املـريء: 
إذا كنـت تعانـي مـن الحموضة أو 
ارتجـاع املريء قد يكون ذلك سـببا 
وراء إفـراط إفـراز اللعـاب يف الفم. 
ألنها تحفز إنتـاج حمض املعدة إىل 
املـريء وهذا بدوره يؤدي إىل اللعاب 

املفرط.
قـد  التسـمم:  أو  الحساسـية   4-
املفـرط  اللعـاب  إنتـاج  يحـدث 
بسبب حساسـية األنف، حساسية 
الطعام، التسمم الناتج عن املبيدات 
الحرشيـة، هـذه الحـاالت غالباً ما 
تـؤدي إىل سـيالن اللعـاب املفـرط. 
ويف بعض األحيان فإن الحساسـية 
الشـديدة أو التسـمم يهـدد حياتك 
لذلـك يجـب طلـب املسـاعدة مـن 

الطبيب باستمرار.
-5 التهـاب اللوزتني: اللـوز والغدد 
املوجـودة يف الجـزء الخلفـي مـن 
الحلق عندما تلتهـب تؤدي إىل تقيد 
إنتاج اللعاب املرتاكم يف أسفل الحلق 
ويسـمى بالتهـاب اللوزتـني. وهو 

أحد األسباب الشـائعة وراء سيالن 
اللعـاب أثنـاء النـوم. وقـد تواجـه 
سـيالن اللعاب من الفم أثناء النوم 

بسبب التهاب الحلق.
كنـت  إذا  األسـنان:  مشـاكل   6-
تعاني من التهابات اللثة واألسـنان 
ومجموعـة املشـاكل األخـرى التي 
تواجه صحة األسنان يمكن أن تزيد 

من إنتاج اللعاب.
-7 عيـب خلقي يف الفـم: قد تعاني 
من عيب خلقي يف الفم إذا كان الفم 
أو اللسان لهما حجم كبري واألسنان 
ضيقة أو تضخم الغـدد الليمفاوية 
يـؤدي إىل سـيالن اللعـاب، وللتغلب 
عىل هـذه املشـكلة يجـب أن تحدد 
السـبب وراء سـيالن اللعـاب أثناء 

النوم وأفضل وسـيلة للحد من هذه 
الحالة هي تجنب النوم عىل الجانب 
ألن هذه الوضعية تشـجع عىل فتح 
الفـك مما يؤدي إىل فتـح الفم أثناء 

النوم.
-8 تنـاول بعـض األدويـة: هنـاك 
مجموعة من األثار الجانبية لبعض 
األدوية املحددة هي الرتويل املفرط 
. مثـل أدويـة االكتئـاب العصبـي 
ومضـادات االكتئـاب وأدويـة مثل 

بيلو كاربني واملورفني.
قـد  العصبيـة:  االضطرابـات   9-
يف  التحكـم  صعوبـة  مـن  تعانـي 
اللعاب إذا كنت تعاني من اضطراب 
عصبـي . يمكـن أن يكون شـلل يف 
الوجه، مرض الباركنسـون، مرض 
الزهايمر، السكتة الدماغية، مرض 
التوحد، التصلب العضيل أو التصلب 

املتعدد.
10 - أسـباب أخـرى: أحـد األثـار 
الجانبيـة للحمـل، األطعمـة التـي 
مـن  عاليـة  نسـبة  عـىل  تحتـوي 

الحمض.
اللعـاب  أن يكـون سـيالن  يمكـن 
راجعا إىل اإلصابة بمشـكلة صحية 
معينة. لذلك يجب أن تحدد املشكلة 
أوالً للعثـور عـىل أفضـل عـالج لها 
ومـن األفضل البدء بمراجعة طبيب 
التسـمم،  الحساسـية،  أمـراض 
التهابـات الجيوب األنفيـة، التهاب 
األسـنان،  مشـاكل  اللوزتـني، 
االلتهابات العصبية وما إىل ذلك من 

أمراض تؤدي إىل سيالن اللعاب.
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ان زيارة املريض تؤلِّف بني القلوب، 
وتزيـد املحبة بني الناس، وُتْنِشـُئ 
مجتمًعـا قويًّا متحابًّـا ومرتاِحًما، 

لذلك أخربي طفلك باآلتي:
ـف عنـه  1 - زيـارة املريـض ُتخفِّ
األلم وُتَهوُِّن عليه، وتكون سبًبا يف 
التعجيل بالشـفاء وإمداد املريض 
بالقـوة؛ وذلك عندمـا يجد املريض 

الجميـع حولـه يقومـون بزيارته 
ودعمه.

2 - إن زيارتنا للمريض أمٌر واجب 
علينا.

3 - الله يجزينـا الخرَي وُيِثيُبَنا عىل 
زيارة املريض.

4 - يرزقنـا الله السـعادة والنعيم 
بزيارة املريض.
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وإنجلـرتا  إسـبانيا   -  1511
يتحالفان ضد فرنسا.

1558 - األمرية إليزابيث ابنة امللك 
هنـري الثامن تتـوىل حكم إنجلرتا 
خلًفا ألختها غري الشـقيقة ماري 
األوىل وذلـك تحـت اسـم إليزابيث 

األوىل.
اإلنكشـارية  القـوات   -  1808
العثمانيـة تثـور ضـد السـلطان 
محاولتـه  بعـد  الثانـي  محمـود 

القضاء عليها.
الربيطانيـون يهجمـون   - 1809
رأس  يف  القواسـم  معقـل  عـىل 
الخيمة، وبـدء الحملة الربيطانية 

الثانية.
1903 - حـزب العمل االشـرتاكي 
الديمقراطـي الرويس ينقسـم إىل 

مجموعتني البالشفة واملناشفة.
1930 - مجلـس العمـوم يشـهد 
يتعلـق  فلسـطني  حـول  نقاًشـا 
فيهـا  تمـارس  التـي  بالطريقـة 

الحكومة انتدابها عليها.
1947 - العاملان األمريكيان جون 

بارديـن ووالـرت براتـني يضعـان 
املبـادئ األساسـية الرتانزسـتور، 
ثـورة  يف  أسـايس  عنـرص  وهـو 

إلكرتونيات القرن العرشين.
الفريـق  ثـورة  انـدالع   -  1958

إبراهيم عبود يف السودان.
1969 - مفاوضـون مـن االتحاد 
املتحـدة  والواليـات  السـوفيتي 
يف  هلسـنكي  يف  يجتمعـون 
مفاوضـات  لبـدء  االوىل  الجولـة 
تهـدف إىل الحد من عدد االسـلحة 
االسـرتاتيجية عـىل كال الجانبـني 

وذلك أثناء الحرب الباردة.
1970 - دوغالس إنجلربت يحصل 
عىل براءة اخرتاع فأرة الكمبيوتر.

1975 - ملك املغرب الحسن الثاني 
يعلن عن عزمه تسـيري مظاهرات 
الغربيـة  الصحـراء  إىل  شـعبية 
لتحريرهـا بعـد إعـالن محكمـة 

العدل الدولية إنها أرض مغربية.
االرسائيليـة  السـلطات   -  1987
تصـدر قـراًرا بإبعـاد الداعية عبد 

العزيز عودة.

1989 - بـدء الثـورة املخمليـة يف 
الحـرب  أثنـاء  تشيكوسـلوفاكيا 
الباردة، وكانت بدايتها بمظاهرات 
طالبيـة يف بـراغ قمعتهـا رشطة 
مكافحة الشـغب، وتطـورت بعد 
ذلك لتتحول إىل انتفاضة هدفت إىل 

االطاحة بالحكومة الشيوعية.
1997 - وقـوع مـا عـرف باسـم 
مذبحـة االقـرص عندمـا هاجـم 
سـتة رجال متنكرين يف زي رجال 
أمـن مجموعـة من السـياح وهم 
مسلحني بأسلحة نارية وسكاكني 
وقتلوا 58 سـاًئحا، واستقال عىل 
إثر هـذا الهجـوم وزيـر الداخلية 

اللواء حسن االلفي.
1998 - إتمـام اتفاقية واي ريفر 
والتي نصت عىل انسحاب إرسائييل 
من بعض مناطق الضفة الغربية، 
وعـىل مكافحة االرهـاب، وتوطيد 
العالقات االقتصادية بني السلطة 

الفلسطينية وإرسائيل.
أرنولـد  املمثـل  انتخـاب   -  2003
لواليـة  حاًكمـا  شـوارزنيجر 

كاليفورنيا.
2010 - ملك السـعودية عبد هلال 
بـن عبـد العزيـز آل سـعود يعني 
نجله االمري متعب بن عبد هلال بن 
عبد العزيـز آل سـعود وزير دولة 
وعًضوا يف مجلس الوزراء ورئًيسا 
للحرس الوطني، ليخلفه بذلك عىل 
رئاسـة الحـرس الذي ظـل يتواله 

منذ عام 1963.
2012 - وفـاة مـا ال يقـل عن 50 
تلمًيـذا يف حادث عىل سـكة حديد 

قرب منفلوط يف مرص.
50 شـًخصا يف  - مـرصع   2013
تحطم طائرة من طـراز ”بوينغ“ 
أثنـاء هبوطهـا يف مطـار قـازان 

بتتارستان.
2019 - رشكة أرامكو السـعودية 
تطرح جزًءا من أسهمها لالكتتاب 

العام يف السوق املالية السعودية.
2019 - تم تتبع أول حالة معروفة 
لكوفيـد19- لرجل يبلغ من العمر 
55 عاًمـا كان قـد زار سـوًقا يف 

ووهان بمقاطعة هوبى بالصني.

أجـري هـذا اإلختبـار الرسيـع 
لتعرف بعض األمور الخاّصة عن 
شخصّيتك. ما عليك إال أن ترفع 
أبهامك وتراقب يف أّي اّتجاه هو، 

لتحدّد نتيجة اإلختبار:
مرتفعـاً  إبهامـك  كان  إذا   -  1

باستقامة إىل فوق:
صفات شخصّيتك:

تتعامـيل مـع كّل يشء بنزاهـة 
كربى.

أنت مركز اإلهتمام أينما تذهب.
لديك ثقة عالية جّداً بنفسك.

عالقاتك:
أنـت القائـد يف املجموعـة التـي 

تنتمي إليها.
تفّضـل اإلندمـاح بمجموعـات 
بتلـك  اإلنخـراط  عـىل  كبـرية 

الصغرى.

مرتفعـاً  إبهامـك  كان  إذا   -  2
ولكن إىل األمام:

صفات شخصّيتك:
أنت ذات شـخصّية مسـتقيمة، 
بطريقـة  نفسـك  وتعّربعـن 

مبارشة.
يخـّص  بمـا  صـادق  أنـت 

مشاعرك.

تحّب أن تكون مركز االهتمام.
عالقاتك:

بـني  كبـرية  بشـعبّية  تتمّتـع 
أصدقائك.

أنت دائماً الشـخص الـذي يبّث 
ويف  مجموعتـك،  يف  الحيـاة 

حفالتك.
عليك أن تنتبه، فقوّة شخصّيتك 

وعنـادك قـد يسـّببان لك بعض 
املشاكل.

مرتفعـاً  إبهامـك  كان  إذا   -  3
ولكن نحو الخلف:
صفات شخصّيتك:

أنت لطيـف، ومهتـّم باآلخرين، 
وأيضـاً تتعاطى مـع كّل األمور 

بإيجابّية.
يحّبك الجميع بسبب شخصّيتك 

الالمعة.
عالقاتك:

بـني  كبـرية  بشـعبّية  تتمّتـع 
جـّداً  مهـّذب  ألّنـك  أصدقائـك، 

وتتّرصف بلباقة مع الجميع.
يفتحـون  الذيـن  مـن  لسـت 
قلبهـم ويفصحـون بأفكارهم 
لآلخرين، مـا يمنعهم من رؤية 

شخصّيتك الحقيقّية.

مـن8  متزوجـة  سـيدة  أنـا 
سنوات، أعمل يف سلك التعليم 
ولـدي 3 أوالد، مشـكلتي مع 
زوجي الذي يستبيح كل راتبي 

من يوم تزوجنا وال تتعجبوا!
أجل رشيـك حياتي الذي كنت 
أعد األيام والليايل كي أرتبط به 
وأشعر باألمان تحت جناحيه 
حطـم آمـايل بطمعـه الزائد، 
خاصـة وأنه يفتعل املشـاكل 
يف كل مـرة أقرر أن أدخر فيها 

مبلغا لوقت الشدة..
كمـرارة  مـرة  اآلن  حياتـي 
يعلمـون  ال  وأهـيل  العلقـم 
بموضوع اسـتنزافه لشـقاء 
عمـري.. دائمـا يوصونني أن 
ال أبذر أموايل ودائما أقول لهم 
بـأن الواقـع املعـايش صعب 
وال بـد مـن التعـاون مـع أن 
الحقيقـة هـي أن البيت قائم 
فقط بنقودي أما نقوده فالله 
أعلم أين يرصفها أو يخبأها؟

لقد كرهـت زوجي كرها جما 
ورصت ال أراه رجـال وأشـعر 
األوالد  ولـوال  منـه  بالنفـور 
لفارقتـه ولكن يف النهاية قدر 
الله وما شاء فعل فماذا أفعل 
كي أحافظ عىل أموايل دون أن 
تصل األمـور بيننـا إىل درجة 
الطـالق؟ أريـد الحفـاظ عىل 
بيتي من أجل فلـذات أكبادي 
ويف نفس الوقت رصت أشـعر 

باإلهانـة حـني أعمـل كاألمة 
يوما بأكمله كي يذهب هو يف 

آخر الشهر الستالم الراتب!
النصائح والحلول:

املشـكلة كمـا أعتقد سـببها 
أنـت، ألنـه كان يتوجب عليك 
أن تكوني حريصة عىل أموالك 
تضعـي  ال  وأن  البدايـة  مـن 
كل راتبـك تحـت ترصفه وأن 
تعينيـه فقـط باملقـدار الذي 
ترينـه محتاجـا له، أمـا وقد 
أطلعتـه عىل جميـع أرسارك 
شـيكاتك  دفـرت  ومنحتـه 
وبطاقـة ائتمانـك وسـمحت 
لـه بابتـزازك فالوضع صعب 
للغايـة ويلزمه رد فعل صارم 
ملواجهـة  كـربى  وشـجاعة 
الوضـع مع تحضـري النفس 
جيـدا لتقبـل النتيجـة مهما 
كانـت ألن رجال بهذه األخالق 
أي يشء  يفعـل  أن  بإمكانـه 

لعقابك.
فكري جيدا يف الوضع وادريس 
جميع الجوانب ثم قرري ماذا 
تفعلـني ألنـك الوحيـدة التي 
تعرفـني زوجك عـىل حقيقته 
للطالق يف  ومـدى اسـتعداده 
حالة سـحب التوكيل منه، ثم 
راجعي نفسك أكثر واسأليها 
هل الطـالق أرحـم أم العيش 
مع رجل مستغل أم مستقبل 

األبناء؟
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غزل عراقي
ــول معـــق ــو  ماه ــد  ح ــك  ال ــي  حب ــل  وص
ــتـــــاك مش ــي  وان ــت  ان ــاي  وي ــث  بحي
ــاقيـــــــك واش ــاقيني  وتش ــابكني  تش
ــراك الف ــن  م ــك  بس ــر  اكب اهللا  ــح  واصي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ويـااااااك والتقي  باجر  شيجيب 
ـــلوع الضـ مابني  كلب  واضمنك 
ويااه جابك  وما  اجة  باجر  واذا 

اال سبوع  من  واشمره  باجر  ــزم  ال

ÚÓóÉí@paäbjnÇa

fiÏ‹yÎ@›◊bìfl

طريقة رفعك إلبهامك تخبر الكثير عنك

زوجي يستبيح كل راتبي فماذا أفعل؟

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊الكلمات االفقية
-1 مجموعـة متكاملـة 
خـالف   - األدوات  مـن 

التالد
-2  ال تحـب ان تلبسـه 
وإذا لبسته ال تراه (م) - 

إضطراب و تفرق
-3 الحسـن اللـون مـن 
أو  الحيـوان  أو  النبـات 

الجماد (ن) - بحر 
-4 تساير - للنداء

ضمـري   - جبـان   5-
منفصل - ضوء

-6 للتفسـري - الضالل و 
اإلمعـان فيـه (ن) - من 

الفواكه
-7 لنّي (م) - هاون, لدّق 

مختلف الحبوب 
-8عابر - ُدهش و تحري

-9 السور - مصائب (م)
-10 قطع و فّصل - نّظم 

- خبأ

الكلمات العمودية
الوزن  -1وحدة لقيـاس 
- صاحب موهبة فنية - 

أحد الوالدين
-2 وثب - مـن الكواكب 

(م)
-3 قطع من األثاث ُيكتب 

عليها - قليل الحياء
 - الضمائـر  مـن   4-

جواب
-5 مـن األنبيـاء عليهم 
لقيـاس   - السـالم 

املساحة
آخـر   - -6متشـابهان 

العالج - نعمة (م)
-7 حكيم - متشابهان

-8وجع - نتفقد
-9 قط (م) - من األنبياء 

عليهم السالم - نهاية
-10 زورق - أقـرب نجم 

إىل األرض (ن)

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

Ò5«Î@Úó”
أكلت يوم أكل الثور األبيض

أسـدا وجـد قطيعـاً  أن  يحكـى 
مكونـاً من ثالثـة ثريان ؛ أسـود 
وأحمـر وأبيض ، فـأراد الهجوم 
عليهم فصـدوه معاً وطردوه من 

منطقتهم ...
بطريقـة  وفكـر  األسـد  ذهـب 
ليصطـاد هذه الثـريان خصوصاً 
أنهـا معاً كانـت األقـوى ، فقرر 
األحمـر  الثوريـن  إىل  الذهـاب 
ال   “: لهمـا  وقـال  واألسـود 
خالف لـدي معكمـا ، وإنما أنتم 
أصدقائي وأنا أريـد فقط أن آكل 
الثور األبيـض كي ال أموت جوعاً 
... أنتـم تعرفـون أنني أسـتطيع 
هزيمتكـم لكننـي ال أريدكم أنتم 

بل هو فقط“.
فكـر الثـوران األسـود واألحمـر 
كثرياً ؛ ودخل الشـك يف نفوسهما 
وحب الراحة وعـدم القتال فقاال 
: ” األسـد عىل حق ، سنسمح له 

بأكل الثور األبيض“.
نقـل الثـوران الرسـالة بنتيجـة 
قرارهما وأخرباه بأنه يسـتطيع 
الهجوم عىل الثـور األبيض اآلن ، 
فعـل ملك الغابة برسعة وافرتس 
الثور األبيض وقىض ليايل شبعاناً 

فرحاً بصيده.
مرت األيام ... وعاد األسد لجوعه 
فتذكر مـذاق لحم الثـور وكمية 
اإلشـباع التي فيه ، فعـاد إليهما 
الهجـوم فصـداه معـاً  وحـاول 
ومنعاه مـن اصطياد أحدهما بل 
رضباه بشـكل موجع .. فعاد إىل 

منطقته متأملاً متعباً منكرساً.
قرر األسد استخدام نفس الحيلة 
القديمـة ، فنـادى الثور األسـود 

وقال له :  ”ملاذا هاجمتني وأنا لم 
أقصد سوى الثور األحمر؟“

قال له األسـود : ” أنـت قلت هذا 
عند أكل الثور األبيض ” .

فرد األسـد : ” ويحـك أنت تعرف 
قوتي وأنني قادر عىل هزيمتكما 
معـاً ، لكننـي لـم أرد أن أخـربه 

بأنني ال أحبه كي ال يعارض“.
فكر الثور األسـود قليـًال ووافق 

بسبب خوفه وحبه الراحة...
يف اليوم التايل اصطاد األسد الثور 
األحمر وعاش ليايل جميلة جديدة 

وهو شبعان...
مرت األيام وعاد وجاع ...

فهاجـم مبـارشة الثور األسـود 
وعندما اقـرتب من قتله .. رصخ 
الثور األسـود : ” أكلـت يوم أكل 

الثور األبيض“..
احتـار األسـد فرفـع يـده عنـه 
وقـال لـه : ” ملـاذا لم تقـل الثور 
األحمـر ، فعندمـا أكلته أصبحت 
وحيـداً وليس عندمـا أكلت الثور 

األبيض!“.
فقال لـه الثور األسـود : ” ألنني 
منـذ ذلك الحـني تنازلت عن املبدأ 
الذي يحمينا معاً ومن يتنازل مرة 
يتنازل كل مـرة، فعندما أعطيت 
املوافقـة عىل أكل الثـور األبيض 

أعطيتك املوافقة عىل أكيل“.
الخالصة :

كثريون منا يعيشـون بمبـدأ أنا 
ومن بعـدي الطوفـان ويبحثون 
عـن سـالمتهم فقـط وينسـون 
أن الطوفـان ال يرحـم أحد ، عش 
مبادئك وارفـض األذى للناس ما 

دام بإمكانك دفعه.

أبـــــــراج

اقض وقتـك مـع األصدقـاء واألرسة، وفكر يف 
قضاء يوم عىل الشاطئ. 

سـيكون األطفال بحاجة إىل مراقبـة دقيقة، ولكنك 
عىل قدر املسـؤولية وستقوم بها عىل أكمل وجه. اهتم 

بالحبيب حتى لو كان يف مكان بعيد عنك.

سـيتم إعادة بحـث وتقييم أرائـك أو أعمالك 
بشكل من األشكال.

 اذا لم تكن األمور تسـري عىل ما يرام، قد تميل إىل 
إرجاع السـبب إىل خطأ صدر من اآلخرين أو كنتيجة 
للظـروف الحاليـة. مـن األفضـل االحتيـاط والتحـيل 

بالصرب.

خططك التي تضعها من أجل مستقبل أفضل 
تتطلـب منك اهتماما وعنايـة أفضل. إذا كنت 
تفكر يف مسـتقبلك بجدية ولديـك أفكار وخطط 
جيدة، عليـك أن تطبقها عـىل أرض الواقع، فاألحالم 
واألمنيات وحدها ال تكفي. ال تحاول أن تنفذها بالكامل 

اليوم ولكن عليك أن تتحرك ولو خطوة لألمام.

يجـب أن تكون اليوم أكثـر عفوية وتلقائية. 
كمـا يتعني عليـك أيضا أن تتوقـف عن مهمة 
تنظيـم حياة اآلخرين. لديـك رغبة دائما يف ترتيب 
كل يشء ولكن من املشوق أيضا أن ترتك األمور تسري 
بطبيعتهـا فاألحـداث غـري املتوقعـة أحيانا مـا تكون 

مثرية.

األفـكار والرؤى النابعة مـن داخلك تعزز من 
كفاءتـك يف أي يشء تقـوم بـه اليـوم. تفكـر 

بشكل عميل ومنطقي جدا. 
تقـوم عادة بعملـك عىل أكمل وجـه، ولكن إن كان 
ذلك األمر مسـتحيال هذا اليوم، ال تحمل نفسـك ما ال 

تطيق.

ال داع ألن تكون مسـيطرا عىل كل املوجودين 
حولك ألن شـخصيتك تبعث عىل النفور اليوم 
لقوتـك وديكتاتوريتـك، فهنـاك مناوشـة ضمن 
نطاق العمل يف ساعات الظهرية قد تنشب بينك وبني 
أحـد زمالئك يف العمل، يف املسـاء كن حـذرا يف كل كلمة 
تقولهـا ملن تحـب ألن الظـروف األخـرية ال توحى بأن 

العالقة جيدة .

تشـعر بالرعـب عندما تجـد أن كل يشء من 
حولك يسـري ببطء شـديد. ربما تنظر لألمور 
بطريقـة مختلفـة فـكل يشء عـىل ما يـرام. قد 
ينتابك شعور بأن البعض يتجاهلك ولكن ربما يكون 
ذلك بسـبب توترك واضطرابك. تحتاج إىل تغيري أسلوب 

حياتك حتى تتخلص من هذه املشاعر املضطربة.

تطـرح اليـوم حلـوال منطقيـة للمشـكالت 
التـي تواجهك. كمـا تحاول اليـوم أن تعرض 
أفكارك عىل من حولك حتى تسـتفيد من خرباتهم 
وتجاربهم. تسرتجع بعض ذكريات املايض عىل الرغم 
من عدم التفكري فيها منذ فرتة طويلة جدا. كن متفائال 

وال تدع أي يشء يفسد عليك يومك.

هـل تعلم ما سـيحدث عندما تقـرر أن تهتم 
بنفسك وبصحتك هذا اليوم؟ هذا ما ستخربك 
به الكواكب. أنت بحاجة إىل االسـرتخاء والراحة. 
عليـك أن تغمض عينيك وتحلـم. ال تفكر يف أي يشء 
وحـاول أن تنىس هموم العمل ومشـاغله. ال تحتاج أي 

يشء سوى الراحة والهدوء.

يعاود اليـوم الحبيب االتصال بك وربما تكون 
هـذه املكاملـة رس إعـادة العالقة مـرة أخرى. 
تالحظ أنه عاطفي ورومانيس جدا ولذلك سيتقرب 

إليك بكل الوسائل. 
تحفـزك هـذه األجواء عـىل قـراءة بعـض القصائد أو 

الروايات الرومانسية.

تواجـه مشـكلة معقـدة اليوم عـىل الصعيد 
املادي. ربما تحاول نسيان هذه املشكلة لحني 
وجـود حل لها وتسـتأنف عملك بشـكل طبيعي. 
أنـت معتاد عـىل التحكم يف أي موقـف يواجهك وهذه 
املشكلة لن تفسد يومك. تماسكك وثقتك يف نفسك هما 

وسيلة اآلمنة الجتياز هذه األزمة.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

أنت محظـوظ بأصدقائك وعائلتك، هذا اليوم 
ستستمتع بقضاء وقت فراغك بجانبهم. عرب 
لهـم عن حبك وسـعادتك لوجـودك بجانبهم. أي 
شـخص يتمنى أن يكـون مكانك اليـوم. يومك ميلء 
بالسعادة واإلبداع والبهجة واملرح والضحك. أنت مصدر 

اإللهام الوحيد ملن حولك.
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مهرجان  من  الثالثني  الدورة  انتهت 

غنائي  بحفل  العربية  املوسيقى 

للمطربة اللبنانية، ماجدة الرومي.

نادر  املايسرتو  بقيادة  الحفل  واختتم 

كبري  جماهريي  وبحضور  عبايس، 

من  مميزة  مجموعة  الرومي  قدمت 

أثناء  مرص  علم  وحملت  أغانيها، 

غنائها.

بختام  حفلها  الرومي  ماجدة  وأهدت 

الدكتور  املوسيقار  لروح  املهرجان 

جمال سالمة، حيث تعرفت عليه عام 

٧٥، وتعاونت معه يف عدد من األغاني.

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a

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

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews
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«ليش  تكنوقراط..  حكومة  نريدها  نقول  حكومة  تشكيل  أردنا  كلما 
السياسية من  الكتل  أدري» عىل «كولة» رياض أحمد.. وكلما طلبت  ما 
بعضها إختيار الوزراء يقولون للكتل نفسها واألحزاب نفسها والجهات 
نفسها  والتحالفات  نفسها  والشخصيات  نفسها  واملكونات  نفسها 
واإلتحادات  نفسها  والجمعيات  نفسها  والنقابات  نفسها  واإلئتالفات 
نفسها  والنفسيات  نفسها  واملوظفيات  نفسها  واملفوضيات  نفسها 
فإن  العجب»،  بطل  السبب  عرف  «إذا  يقول  املثل  وألن  مستقال..  نريده 
نفسها  والشخصيات  نفسها  واملكونات  نفسها  واألحزاب  نفسها  الكتل 
والتحالفات نفسها واإلئتالفات نفسها والنقابات نفسها والشخصيات 
نفسها  والنقابات  نفسها  واإلئتالفات  نفسها  والتحالفات  نفسها 
من  تريد  نفسها  واملوظفيات  نفسها  واملفوضيات  نفسها  والجمعيات 
نفسها إختيار نفسها.. فاملستقل من قبل الجميع ال ينتج إال ال مستقل 
من قبل الجميع.. املعادلة تصبح نفسها.. يعني الكتل واألحزاب والجهات 
والجمعيات  والنقابات  واإلئتالفات  والتحالفات  والشخصيات  واملكونات 
واإلتحادات واملفوضيات واملوظفيات .. يريدون بيع املاء يف حارة السقائني 

العطاىش.
دورات  خمس  طوال  درج  الذي  الشعب  هم  العطاىش  السقاؤون 
واإلئتالفات  نفسها  الكتل  إنتخاب  األخرية  املبكرة  فيها  بمن  إنتخابية 
نفسها والجهات نفسها واملكونات نفسها والشخصيات نصف نفسها 
والتحالفات  نفسها  والنقابات  نفسها  واإلئتالفات  نفسها  والتحالفات 
نفسها  واإلتحادات  نفسها  والنقابات  نفسها  واإلئتالفات  نفسها 
واملفوضيات نفسها واملوظفيات نفسها.. والشعب السقاء الذي درج أن 
يبيع املاء يف حارته حني يقاطع يقاطع الكتل نفسها واإلئتالفات نفسها 
والتحالفات  نفسها  والشخصيات  نفسها  واملكونات  نفسها  والجهات 
نفسها  واإلتحادات  نفسها  والنقابات  نفسها  واإلئتالفات  نفسها 

واملفوضيات نفسها واملوظفيات نفسها والنفسيات نفسها.
دراية  وال  علم  وال  فهم  وال  معنى  بدون  التكنوقراط  عىل  اإلرصار  وبني 
وال مراية وال حتى سالية يف غالب اإلحيان واملستقل الالمستقل لم يعد 
أمام الكثري من الطامحني اىل قطف لقب «تكنوقراط» سوى الذهاب نحو 
والدكتوراه..  املاجستري  العليا  الشهادة  عىل  الحصول  وهو  واحد  خيار 
فالحصول عىل هذا اللقب بأية طريقة حتى لو كانت الطريقة «الكلكية» 
أثبتت  ومثلما  الذي،  التكنوقراط  من  اإلقرتاب  نحو  الطرق  أسهل  هو 
التجارب واأليام، إنه لم «يتكنقرط» بيشء إستوزر أم تنووب أم بقي عىل 
الشحن ينتظر اإلتفاقات نفسها والتحالفات نفسها واإلئتالفات نفسها.. 
بطيخ  وال  مصون  غري  مسؤوال  متقاديا،  قياديا  نفسه  يحرش  وربما 
هنا  خواشيق»،  والزور  مرك  الشط  «يسوي  للفضائيات  مدويا  مرصحا 
ويشعل فتيل حرب القرم والطرف األغر وذات الصواري هناك,. والهدف 
يف الحالتني البقاء تحت دائرة الضوء التي ال تكتمل إال بشهادة «كلكية».. 
ومن أمثالها ما تم اإلعالن عنه من أن إحدى الجامعات اللبنانية منحت 
٢٧ الف شهادة جامعية بني ماجستري ودكتوراه لعراقيني خالل السنوات 
األخرية.. وبرصف النظر عن الكيفية التي حصل بموجبها بعض هؤالء 
أم  إذا كانت قد تم الحصول عليها بدراسة وتفرغ  هذه الشهادات، وما 
بمبلغ مقطوع يرتاوح بني ٥٠٠ دوالر اىل ١٥ الف دوالر للشهادة الواحدة، 
فإن هذا يعني أن الفضيحة لم تعد بجالجل واحدة بل بعدة جالجل دفعة 

واحدة.
مع ذلك، وبرغم معرفة جميع من كررت من كتل وإئتالفات وتحالفات 
وجهات وأحزاب وشخصيات، أن القسم األكرب ممن يكثر الطلب عليهم 
بوصفهم تكنوقراط هم يف الحقيقة «كلكيون وإن لم ينتموا» ومستقلون 

لـ .. هل  العظم وها العظم.

Û–�ófl@Òçº
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اللبنانية،  املمثلة  حصدت 
الفتاً  نجاحاً  الكيك،  باميال 

مسلسل  يف  مشاركتها  بعد 
إخراج  واملرة»،  «عالحلوة 

والذي  قايض  فكرت 
ونال  تركيا  يف  ُصور 

قبل  من  كبرياً  اهتماماً 
املتابعني عىل منصة شاهد.

املسلسل  قصة  أن  واملعروف 
فرح  بني  حب  قصة  عىل  تقوم 
(نيكوال  وريان  مارديني)  (دانا 
ليلة  الحبيبان  يتفرق  معوض)، 
الزواج ويلتقي ريان بعد خمس 
تزال  ال  التي  بحبيبته  سنوات 
عريسها  هروب  صدمة  تعاني 
يكون  ريان  لكن  الزفاف،  ليلة 
الكيك)  (باميال  بالنا  ارتبط  قد 
منظمة  مع  لزفافه  ويحرض 
األعراس فرح خطيبته السابقة.
أدت باميال الكيك دورها بحرفية 
أن  ُعلم  ما  عالية جداً، وبحسب 

 oرشكة ٣
الكيك  باميال  مع  التوقيع  تنوي 
عىل أعمال مستقبلية ستصّور يف 

تركيا 
هي  و
«عالحلوة  نمط  عىل 
واملرة»، بعد النجاح الذي حققته 
يف مسلسل مؤلف من ٦٠ حلقة. 
ُمغّيبة  الكيك  باميال  أن  ُيذكر 
مشاريع  معظم  عن  غائبة  أو 
لبنان  يف  ُتصور  التي  الدراما 
ألسباب ُيقال إن رشكات اإلنتاج 
وحدها من يعرفها، فيما تبدي 

لجهة  كبرياً  تعاوناً  الكيك 
وهذا  واألداء،  االلتزام 

خالل  من  واضح 
مسلسلها األخري.

·€b»€a@Û‹«@ÂÓÄ«

@fib‡«˛a@ù»i@¿@bËn◊äbìfl@‚á«@ãé@Â«@—ìÿm@Ú‰Ìå
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أصلـح موقع ”تويرت“ مشـكلة 
ظلـت قائمة منذ فـرتة طويلة، 
وكان العديـد مـن مسـتخدمي 
األشـهر  يف  يشـكون  ”تويـرت“ 
املاضية من اختفـاء التغريدات 
أثنـاء قراءتهـا، وذلـك بسـبب 
بصـورة  التغريـدات  تحديـث 
مفاجئة، وتغيري الخط الزمني.

وأعلـن تويرت أنـه أصبح متاحا 
اختيـار  للمسـتخدمني  اآلن 
فيـه  يرغبـون  الـذي  الوقـت 
بتحميـل تغريـدات جديدة عىل 
الخـط الزمني، وذلـك من خالل 
ضغطهـم عىل عـداد التغريدات 
املوجـود يف الجـزء العلـوي من 

الواجهة.
لكـن لفـت ”تويـرت“ إىل أن حل 
املختفيـة  التغريـدات  مشـكلة 
يتوافـر يف الوقـت الحـايل عـىل 
نسـخة الويب وليـس التطبيق 
الذكـي، ويشـار إىل أن مشـكلة 
ظهـرت  املختفيـة  التغريـدات 
يف شـهر يوليو املـايض تقريبا، 
وخرجـت ”تويـرت“ بعدها لتعد 

مستخدميها بطرح حل لها.
من ناحيـة أخرى طـرح موقع 
”تويرت“ يف مطلع الشهر الجاري 
ميزة جديدة تساعد عىل البحث 
عن التغريـدات القديمـة داخل 

حسابات محددة.

يعـرض جوجـل حالًيا الدردشـات 
 Google غـري املقـروءة يف تطبيـق
Messages بنـص عريض، لكن من 
املقـرر أن يتغـري هذا قريًبـا، حيث 
يقال إن عمـالق التكنولوجيا يعمل 
عىل طريقة جديدة لتسـليط الضوء 

عىل الرسائل غري املقروءة.
وتختـرب رسـائل جوجـل إلضافـة 
نقطـة زرقـاء عـىل يمـني الطابع 
الزمني للرسـالة غري املقروءة، وتم 
اكتشاف أحدث تغيري بواسطة أحد 
املرسبـني يف أحدث إصـدار تجريبي 
 Message جوجـل  تطبيـق  مـن 

.v10.6.240
وسـتكون امليزة الجديدة مشـابهة 
للتطبيقـات  اإلشـعارات  لشـارات 
التـي تسـمح ملسـتخدمي أندرويد 
برؤية التطبيقات التي تحتوي عىل 
إشـعارات جديـدة لم تتـم قراءتها 

بعـد، وتتوفر هـذه الشـارات أيًضا 
.Apple iPhone عىل أجهزة

 iOS ومـن ناحيـة أخـرى، ُيظهـر
التهم غري املقروء أيًضا، تتوفر ميزة 
شـارات اإلشـعارات بالفعـل عـىل 
 WhatsApp تطبيقات املراسلة مثل

.Apple mail و Gmail مع
ووفًقـا للتقرير، يعـد التغيري جزًءا 
مـن التحديـث مـن جانـب الخادم 
وهـو متـاح حالًيـا لعـدد محـدود 
من املسـتخدمني فقط، وسـتجعل 
الطريقـة الجديـدة الرسـائل غـري 
املقـروءة أكثر وضوًحا، وعىل الرغم 
مـن أن امليزة الحالية لتغميق النص 
غري املقروء ليست سيئة أيًضا، فمن 
املمكن أن يفوت بعض املستخدمني 
رسـائل غـري مقـروءة، وسـتكون 
امليزة الجديدة إضافة مرحب بها إىل 

رسائل جوجل.

طـورت رشكات لصناعـة السـيارات أنظمـة تعمـل عـىل ضبط بعض 
اإلعدادات الخاصة بالسـيارة، وذلك لتعزيز األمان يف السـيارة وخفض، 
خطر الحـوادث، كما وتعمـل األنظمة عىل مراقبـة أداء املراهقني أثناء 

قيادة السيارة.
يشار إىل أن مجموعة جنرال موتورز الرشكة األوىل املطورة لتلك األنظمة 
باسـم (Teen Driver Technologies) التـي تسـمح بضبـط الرسعـة 
القصوى للسـيارة عنـد (140) كم/س والتحذيـر الصوتي عند رسعة 
معينة وأعىل مسـتوى للنظام الصوتي الذي يتم إلغاؤه بحالة عدم ربط 
السائق والراكب األمامي ألحزمة األمان، ما يتسبب أيضا يف توقف عمل 

ناقل الحركة ملدة (20) ثانية قبل التحرك.
يتـم ضبـط هذه اإلعـدادات عرب نظـام السـيارة املعلوماتـي من خالل 
إدخـال رقـم رسي وتحديـد مفتـاح معني يتـم التعامل معـه بخواص 
مراقبة املراهقني، وبانتهاء الرحلة تقدم السـيارة تقريرًا شامًال للرحلة 

بتفاصيل تشمل املسافة املقطوعة.
كما تقدم السيارة يف تقريرها الرسعة القصوى التي وصلت إليها خالل 
وعـدد محاوالت تخطـي الرسعة املحـددة واملرات التي عمـل بها نظام 
التحذير من مغـادرة الحارة املرورية والفرامل التلقائية ونظام التحكم 

بالتماسك وغريها من املعلومات.

يتيح تطبيق ”واتسآب“ املزيد من الخيارات للمستخدمني بشأن خصوصيتهم 
وحمايتهـم من األشـخاص املتطفلـني واملزعجني، حيث طرح ”واتسـاب“ 
اململـوك لرشكـة ”ميتا“ فيس بوك سـابقا إصدار تجريبي عـام جديد يحدد 
مـن الذي يمكنـه رؤية أمور خاصة، هي: صـور ”الربوفايل“، وآخر ظهور، 

.“About” باإلضافة إىل صفحة املعلومات العامة
ويوفر التحديـث التجريبي الجديد مـن ”واتسـآب“ (2.21.230.15) خيار 
”جهـات االتصال الخاصـة بي باسـتثناء“، والذي يتيح للمسـتخدم انتقاء 
األشـخاص الذين ال يرغـب يف مطالعة صورة ملفه الشـخيص، أو متى كان 

آخر استخدام له للتطبيق، أو معلومات بشأنه.
لكن ينوه ”واتسآب“ يف حال قيام املستخدم بمنع شخص ما من معرفة آخر 
ظهور له، فإنه لن يعرف هو اآلخر موعد آخر ظهور له، وكانت ميزة جهات 
االتصال الخاصة بي باستثناء قيد التطوير النشط لبضعة أشهر، وأصبحت 

متاحة حاليا لالختبار استعدادا لطرحها قريبا.
وكان قد كشـف تقرير أن تطبيق WhatsApp اململوك لفيسـبوك قد يسمح 
للمسـتخدمني بالرد عىل الرسـائل باسـتخدام الرموز التعبريية، تماًما مثل 
Instagram و مسـانجر وفيسبوك، لكن العائق الوحيد هو أن امليزة ال تعمل 

بكامل طاقتها بعد.
بعـد أن رصـدت WABetaInfo يف أغسـطس، ردود فعـل الرمـوز التعبريية 
تنترش اآلن لبعض مسـتخدمي WhatsApp ، فإن امليزة متاحة اآلن بدًءا من 
التحديث التجريبي 2.21.22.17 لتطبيق WhatsApp ويبدو أنه يقترص عىل 

إصدار Android للتطبيق يف الوقت الحايل.
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كشفت الفنانة املرصية، غادة عبد الرازق، خالل 
لقائها يف برنامج (MBC Trending)، عن سبب 

عدم حضورها املهرجانات الفنية.
وقالت إن تركيبتها النفسية ال تتوافق مع حضور 
املهرجانات، مضيفة: «الناس يف منتهى االحرتام 

وبيعزموني، بس هي تركيبة شخصيات، 
وأنا مش من الشخصيات اليل 

أميش  لها  وتقويل  تلبسيها 
عىل الريد كاربت».

شخصية  «أنا  وتابعت: 
كتري،  مبتكلمش 
مجهود  مني  فمطلوب 
وأحط  ألبس  كبري، 
عىل  وأميش  مكياج، 
وأتكلم  كاربت  الريد 
الناس وأعمل ٥٠  مع 
مبحبش  أنا  انرتفيو، 
الكالم  وال  الزحمة 
اإلضاءة  وال  الكتري، 
عشت  ألني  الكتري 

فيها حياتي».
الحالة  أن  وأكدت 

ستذهب  التي  الوحيدة 
هي  فيها  للمهرجان 

«لو  قائلة:  تكريمها، 
يوم  هروح  هتكرم 
تكريمي وهبقى يف منتهى 

السعادة».
الرازق  عبد  غادة  أن  يذكر 

رمضان  موسم  يف  شاركت 
٢٠٢١ بمسلسل (لحم غزال) من 

محمد  إخراج  إبراهيم،  إياد  تأليف 
أسامة، وبطولة مي سليم ووفاء عامر، 

رشيف سالمة، عمرو عبد الجليل، أحمد 
خليل ومي سليم.

لها  ترصيحات  خالل  زينة،  املرصية،  الفنانة  أعلنت 
سبب  عن  السينما،  قرص  ندوة  يف  تكريمها  أثناء 
تامر  للفنان  خطوبتها  بسبب  األفالم  ألحد  رفضها 

عبد املنعم.
الخوف)  (أرض  فيلم  طرح  عقب  إنها  زينة  وقالت 
والذي قامت بتصويره بدون علم أهلها، تلقت عرضاً 
عبد  تامر  ولكن  جديد،  فني  عمل  يف  للمشاركة  آخر 

املنعم رفض وأخرب والدتها التي رفضت بدورها.
(سجن  مسلسل  عن  اعتذرت  أنها  زينة  وأوضحت 
أعوام،  منذ  رمضان  شهر  يف  ُعرض  الذي  النسا) 
زواجها  بسبب  ودرة،  كريم  نيليل  ببطولته  وقامت 

آنذاك، وأكدت أنها أم ومسؤولة عن طفلني.
كما قالت زينة إنها رفضت الكثري من األعمال الفنية 
من قبل، مؤكدًة أنها تختار أدوارها بعناية وبما يليق 

بمستواها الفني.
املايض  الرمضاني  املوسم  يف  شاركت  زينة  أن  ُيذكر 
بمسلسل (كله بالحب) مع أحمد السعدني وصابرين 

وعدد من النجوم.

الفنانة،  أصدرت   
أنغام،  املرصية 

أغنيتها  كليب 
ة  يد لجد ا
(هتشتاقوا)، 
ونرشتها عرب 

صفحتها 
عىل  الرسمية 

 ، ( ليوتيوب ا )
حققت  والتي 

إىل  وأدت  كبرياً  نجاحاً 
السوشيال  مواقع  عىل  الرتند  تصدرها 

(انا  أغنية  أنغام،  أعمال،  آخر  ميديا.وكانت 
وأغنية  كبرياً،  نجاحاً  وحققت  كتري)  بعته 
نجاحاً  حققت  والتي  نرقص)،  (ونفضل 

جماهريياً غري مسبوق.

عىل جانب آخر، انفعلت أنغام 
الشائعات  انتشار  بسبب 
حول  شديدة  برسعة 
مجدي  بـ  ارتباطها 
وخرجت  الهواري، 
وكتبت  صمتها  عن 
بستوري حسابها عىل 
«لألسف  إنستغرام: 
املواقع السخيفة للمرة 
املليون بتكتب عني أخبار 
زيها..  وسخيفة  كاذبة 
منك  سخيف  يا  سخافة  كفاية 
بلهجة  وردها  الشديد  أنغام  انفعال  «.وأثار  ليه 
لم  أنها  خاصة  البعض،  وتساؤل  تعجب  قوية، 
تكذب الخرب مبارشة، لكنها فضلت الرد بطريقة 

غامضة حتى ال تساهم يف نرش هذه الشائعة.

املوسم  خالل  نجاحها  بعد   
أكثر  تقديم  يف  الصيفي 
بني  ما  غنائي  عمل  من 
اللهجة املرصية واللبنانية 
تحصل  والسعودية، 
عىل  حالياً  فتحي  بلقيس 

قبل  قصرية  راحة  فرتة 
الجديدة  أغنياتها  استكمال 
تختار  بلقيس  أن  .وذكر 
حالياً كلمات أعمالها الغنائية 
الثاني  النص  لتستكمل  الجديد 
من ألبومها الغنائي التي طرحت 
الفرتة  خالل  أغنيات  ست  منه 
«انتهى»  بينهم  من  املاضية، 
و»دبلومايس» باللهجة املرصية 
باللهجة  الدرب»  و»جنوب 
والدويتو  و»جبار»  السعودية 
سيف  مع  «ممكن»  الشهري 
تصدرت  الذي  نبيل 
بلقيس  به 
لرتيند  ا

ل  خال
سم  ملو ا

الصيفي املايض.
ومن املفرتض أن تطرح بلقيس 
أغنياتها الجديدة بداية من شهر 
مبدئي  كموعد  القادم  يناير 

لطرح باقي أغنيات األلبوم.
بلقيس  أكدت  آخر،  صعيد  عىل 
برتشيح  سعادتها  فتحي 
ضمن  «انتهى»  أغنيتها 
جائزة  بنهائيات  املرشحني 
الشهر  خالل  العاملية  هوليوود 
الرتشيح  هذا  أن  ورأت  املايض، 
وبمسريتها  لها  كبري  مكسب 
حصولها  وتمنت  أيضاً،  الفنية 
ترى  أنها  خاصة  الجائزة،  عىل 
ينقصه  ال  الخليجي  الفن  أن 

يشء للوصول إىل العاملية.
بلقيس  تحيي  أن  املنتظر  ومن 
مدينة  يف  ضخماً  غنائياً  حفالً 
الخورفكان يف اإلمارات لالحتفال 
باليويبيل الذهبي لدولة اإلمارات 
أن  عىل  املقبل،  ديسمرب   ١ ليلة 

يشاركها الحفل فايز السعيد.
قد شاركت  بلقيس  وكانت 
للمستحيل»  «ال  مبادرة  يف 
اإلمارات  نظمتها  التي 
لالحتفال بمرور 
عاماً   ٥٠
دولة  عىل 
اإلمارات 
العاملية.

@÷åaã€aáj«@ÒÜbÀ
@‚á«@�ãé@Â«@—ìÿm
pb„buãËæa@bÁäÏõy


