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الزوراء/ مصطفى فليح:
دعـا الخبري االقتصـادي، حـازم هادي، 
اىل إنشـاء مجلـس لإلعمـار يكـون هو 
املسؤول عن تنفيذ املشاريع االستثمارية 
يف البلد، فيما أشار اىل ان املوازنة القادمة 
يجـب ان تعـد وفـق السياسـة املاليـة، 
وتعتمد عىل الورقة البيضاء.وقال هادي 
يف حديث لـ ”الزوراء“: ان ”املوازنة يجب 
ان تعد وفق السياسة املالية وتعتمد عىل 
الورقة البيضاء الن موازنة 2022 ستتاح 
لها فرصة االيـرادات العالية جدا مقارنة 
بالسنة املاضية، وبالتايل يمكنها ان تأخذ 
منحى جديدا لغـرض معالجة التحديات 
التي يمـر بها البلد مثل الفقـر والبطالة 
وزيـادة االنتـاج وتقليـل االسـترياد من 
الخارج وتفعيل املشـاريع االسـتثمارية 
حتـى تكون هناك نسـبة نمـو يف الناتج 
تأخـر  للعراق“.وعـن  االجمـايل  املحـيل 
املوازنة، اوضح الخبري ان ”املوازنة تعدها 
وزارة املاليـة ويصـادق عليهـا مجلـس 
الـوزراء، وتذهـب اىل الربملـان، بالتأكيـد 

الربملان سيتأخر يف عقد اجتماعه، اضف 
اىل ذلـك عمليـة اختيار الـوزراء، كل ذلك 
يحتاج اىل وقت“. مستدركا ”لكن قانون 
االدارة املاليـة تحوط لهـذا االمر، وهناك 
مادة بالقانون بأن يجري القرض 1/12 
مـن ميزانيـة السـنة املاضية“.واضاف 
”يجب ان تكون هناك تحوطات تتخذها 
وزارة املاليـة ووزارة التخطيـط خاصـة 
بالنسـبة اىل املشـاريع حتـى تتمكن من 
تنفيذهـا، بالتأكيـد هنـاك الكثـري مـن 
التخصيصـات اىل حني اقـرار املوازنة ”. 
وعن تنفيذ املشـاريع االسـتثمارية، قال 
”الخـروج مـن هـذه الدائرة هو انشـاء 
مجلـس لإلعمار يكون هو املسـؤول عن 
التنفيـذ وتخصـص له نسـبة معينة من 
النفطيـة لتغطيـة املشـاريع  االيـرادات 
الحـارض  الوقـت  املقرتحة“.منوهـا ”يف 
يجـري التخطيـط مـن 30 اىل %35 من 
االيـرادات اىل املشـاريع االسـتثمارية، إال 
انه عند التنفيذ للمشـاريع يكون االنفاق 
عليها قليال جدا، وبالتايل تبقى معطلة ”.

بغداد/ الزوراء:
الحكومـي  الرافديـن  مـرصف  بـارش 
عـىل  الحصـول  معامـالت  باسـتقبال 
السـلف املالية.وذكـر مصدر يف املرصف 

”الرافديـن  ان  صحفـي:  ترصيـح  يف 
بـارش باسـتقبال معامـالت املوظفـني 
واملنتسـبني للحصـول عىل السـلف عرب 

فروع املرصف“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة املاليـة، امـس األربعـاء، 
إطـالق تمويـل رواتب املوظفني لشـهر 
ترشين الثاني الحايل.وذكر بيان للوزارة 
تلقته ”الزوراء“: أنَّ ”دائرة املحاسـبة يف 
الوزارة، بـارشت اطالق دفعـات تمويل 

رواتـب الـوزارات كافـة لشـهر ترشين 
البيـان ”جميـع  الثانـي الحايل“.ودعـا 
الوزارات والجهـات غري املرتبطة بوزارة 
اىل مراجعـة الدائرة لغرض بدء اجراءات 
تمويل الرواتب وفق املواعيد املحددة لكل 

وزارة“.

بغداد/ الزوراء:
توقعـت هيئـة األنـواء الجّوّيـة، امـس 
 ، األربعـاء، تأثُّـر البالد بمنخفـضٍ جويٍّ
بدءاً من األسـبوع املقبل يسـبب أمطاراً 
غزيرة، فيما أشـارت إىل أن نسبة الثلوج 
التي سقطت عىل إقليم كردستان قليلة.

وقـال مدير إعالم األنـواء الجوية، عامر 
الجابري، يف ترصيح صحفي: إنَّ ”البالد 
ستتأثر بمنخفٍض جويٍّ يسبب تساقط 
أمطـار غزيـرة يف يومي األحـد واالثنني 

املقبلني“.

طهران/ متابعة الزوراء:
منظمـة  باسـم  املتحـدث  أعلـن 
الطاقـة الذريـة اإليرانيـة، بهروز 
كمالونـدي، ان املدير العام للوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة، رافائيل 
عـرص  ايـران  سـيزور  غـرويس، 
االثنـني املقبل .وقـال كمالوندي يف 
ترصيـح يف ترصيـح لوكالـة انباء 

فـارس: ان املديـر العـام للوكالـة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة، رافائيل 
غرويس، سيزور ايران عرص االثنني 
املقبل 22 ترشيـن الثاني/ نوفمرب 
الجاري، ليجري محادثات يف اليوم 
التايل (الثالثـاء) مع كل من رئيس 
منظمـة الطاقـة الذريـة االيرانية 
محمد اسـالمي ووزيـر الخارجية 

عبداللهيان.وأضاف  امـري  حسـني 
املتحـدث باسـم منظمـة الطاقـة 
الذرية اإليرانية: سـيتم خالل هذه 
التباحـث حول مجاالت  املحادثات 
التعاون بني ايران والوكالة الدولية 
املتحـدث  الذريـة.وكان  للطاقـة 
باسـم وزارة الخارجيـة اإليرانية، 
رصح  قـد  زادة،  خطيـب  سـعيد 

االثنـني املايض، بـأن املديـر العام 
للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة 
رافائيل غرويس سـيقوم بزيارة اىل 
ايـران قريبا.وقال املتحدث باسـم 
مؤتمـره  يف  اإليرانيـة  الخارجيـة 
الصحفي االسبوعي: للسيد غرويس 
عالقات وثيقـة للغاية مع منظمة 
ومـع  االيرانيـة،  الذريـة  الطاقـة 

أصدقائنا يف سـفارتنا بفيينا.. وتم 
توجيه الدعـوة اليه بتاريخ مقرتح 
للزيارة وسيزور إيران قريبا ونحن 
ننتظر رده.وأضـاف: العالقات بني 
إيـران والوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذرية مستمرة كاملعتاد.. إذا تمت 
الزيـارة، سـيلتقي رئيـس منظمة 

الطاقة الذرية ووزير الخارجية.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن املتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة، احمـد 
الصحـاف، امس االربعاء، ارتفـاع اعداد الراغبني 
بالعودة مـن بيالروسـيا، فيما أعلنـت الخطوط 
الجوية العراقية عن تسـيريها رحلة اسـتثنائية 
إلجالء مواطني البالد العالقني عند حدود بيالروس 
وجريانها األعضاء مع االتحاد األوروبي، بالدرجة 
األوىل بولندا.وقال الصحاف يف ترصيح صحفي: ان 

«أعداد الراغبني بالعودة الطوعية من بيالروسـيا 
ارتفعـت الكثـر مـن ٣٢٥ مهاجـرا»، مبينـا ان 
«الرحلة سـتتوجه من عاصمة بيالروسيا منسك 
يوم غد إىل أربيل ثم بغداد».واضاف ان «الخارجية 
العراقيـة تنسـق مع الجهـات الوطنيـة إلنجاح 
رحلة االجالء»، الفتا اىل ان «الفرق الدبلوماسـية 
املقيمـة يف بيالروسـيا تعمـل بشـكل متواصل».

مـن جانبها، أعلنـت الخطوط الجويـة العراقية 

تسيريها رحلة اسـتثنائية إلجالء مواطني البالد 
العالقني عند حدود بيـالروس وجريانها األعضاء 
مـع االتحـاد األوروبـي، بالدرجـة األوىل بولنـدا.
وأكد الناقل الوطنـي العراقي يف بيان له: أن هذه 
الرحلة االستثنائية ستسـري اليوم الخميس، بعد 
اسـتكمال جميع املوافقات الرسمية من الجهات 
العليا، وذلـك تنفيذا لتوجيهات وزير النقل نارص 
حسـني بندر الشـبيل، وتحت إرشاف املدير العام 

للرشكة العامة للخطوط الجوية العراقية عباس 
عمران.ويأتي ذلك يف وقت ال يزال فيه بضعة آالف 
املهاجريـن الراغبني يف دخول االتحـاد األوروبي، 
حـدود  عنـد  عالقـني  العـراق،  مـن  معظمهـم 
بيالروس مع بولندا التي نرشت آالف العسكريني 
عند الحـدود ملنع هؤالء من التسـلل إىل أراضيها.
وتتبـادل بيـالروس واالتحاد األوروبـي اتهامات 

بافتعال األزمة.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
مـع مسـارعة عدد مـن املرشـحني إىل 
تقديم الطلبات للرتشـح إىل االنتخابات 
الرئاسـية والنيابيـة يف ليبيـا، أعلنـت 
املفوضيـة العليـا لالنتخابـات، امـس 

األربعـاء، أن تقديـم الطلبـات ال يعني 
أن  أوضحـت  الرتشـيحات.كما  قبـول 
عمليـة التحقـق مـن طلبات الرتشـح 
جاريـة يف الوقـت الحايل، عـىل أن تعلن 
الحقـا قائمـة املرشـحني، مضيفة أن 

عدد املرتشـحني للسـباق الرئـايس بلغ 
 ١١ إىل  ارتفـع  العـدد  هـذا  أن  ١٠.إال 
الحقا، مـع تقديم أحمـد معيتيق ملف 
ترشـحه إىل املفوضية. إىل ذلك، أضافت 
يف بيان صادر عن مكتبها اإلعالمي، أنها 

بارشت يف إجراءات إحالة القائمة األوىل 
من طلبات املتقدمني للرتشح النتخابات 
مجلس النواب، التي احتوت عىل بيانات 
٦٠١ مرتشـح، إىل كل مـن النائب العام 
وجهاز املباحث الجنائية واإلدارة العامة 

للجوازات والجنسـية.كذلك أشـارت إىل 
أن إحالة املرشحني يأتي عمًال بالقانون 
رقم٢ للعام الحايل بشأن انتخاب مجلس 

النواب وتعديالته.
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برلني/ متابعة الزوراء:
قالت املستشارة األملانية، أنغيال مريكل، إن الوضع الوبائي 
الخاص بفريوس كورونا يف أملانيا مأسـاوي. مضيفة: أنه 
لم يفت األوان بعد عىل اتخاذ أملانيا حقنة التطعيم األوىل.

ويف سـياق متصـل، أظهـرت بيانات معهـد روبرت كوخ 

لألمـراض املعديـة، امس األربعاء، ارتفـاع عدد اإلصابات 
املؤكـدة بفريوس كورونـا يف أملانيـا إىل 5.129.950، بعد 
تسـجيل 52826 إصابـة جديدة، يف ارتفـاع يومي قيايس 
جديد.وأشارت البيانات إىل ارتفاع إجمايل عدد الوفيات إىل 

98274 بعد تسجيل 294 وفاة جديدة.

بغداد/ متابعة الزوراء:
بعدما تبني أنـه يخفض بنحو 90% 
مخاطر الوفـاة أو اإلصابة بعوارض 
األدويـة  رشكـة  طلبـت  خطـرة، 
السـلطات  مـن  فايـزر،  األمريكيـة 
الرتخيـص  األمريكيـة،  الصحيـة 
لكوفيـد19-. املضـاد  لعقارهـا 
تأتـي الخطـوة بعد بضعة أسـابيع 
عـىل تقديـم رشكة مـريك طلبـا إىل 

الوكالة األمريكيـة لألغذية واألدوية 
للسماح باستخدام أقراصها املضادة 
للفـريوس لعالج املصابـني بكوفيد-
19.ويعتـرب خـرباء أن األدويـة التي 
تؤخـذ عن طريق الفـم إضافة قّيمة 
للقاحـات، يف إطار الجهـود املبذولة 
للقضـاء عـىل الجائحة.كمـا جاء يف 
بيان للرئيس التنفيذي لفايزر، ألربت 
بورال: ”مع أكثر مـن 5 ماليني وفاة 

وعدد ال يحىص من األشخاص الذين 
ترضروا من جراء املرض الفتاك عىل 
املستوى العاملي، هناك رضورة ملحة 
إلتاحـة خيارات عالجية من شـأنها 
إنقـاذ األرواح“، وفـق فرانس برس.
وأضاف: ”نحـن نميض قدماً بأرسع 
ما يمكن يف جهودنا لجعل هذا العالج 

املحتمل متاحاً للمرىض“.

اذربيجان/ متابعة الزوراء:
أن  األذربيجانيـة  الدفـاع  وزارة  أعلنـت 
سـبعة من جنودهـا ُقتلوا يف اشـتباكات 
مـع الجانـب األرمينـي، فيمـا اكـدت أن 
الوضـع عـىل الحدود بـات مسـتقرًا منذ 
املسـاء. وذكر مسـؤولون أن اتفاق وقف 
إطالق النار الذي تـم التوصل إليه برعاية 
روسـية ال يـزال صامدا غداة اشـتباكات 
داميـة بـني أذربيجـان وأرمينيـا، أثارت 
مخاوف مـن تصعيـد يف إقليـم ناغورني 
قره بـاغ املتنازع عليه.والثالثاء أسـفرت 
اشـتباكات بني قوات أرمنية وأذربيجانية 
عن مقتل ثمانية جنود يف أسـوأ قتال بني 
الطرفـني منذ حرب السـنة املاضية حول 

ناغورني قره باغ.وكانت أرمينيا قد قالت 
سـابقا إنـه قد تـم التوصـل إىل هدنة مع 
أذربيجان ”بوسـاطة روسـية“، بعد يوم 
من االشـتباكات بني قـوات البلدين قرب 
منطقـة ناغورني قره باغ املتنازع عليها. 
فيما أعلنـت وزارة الدفاع األرمينية مقتل 
جنـدي وجـرح آخـر يف املعارك.وانتهـت 
الحرب التي اسـتمرت ستة أسابيع وأدت 
إىل مقتـل أكثـر مـن 6500 شـخص، يف 
ترشين الثاني/نوفمرب باتفاق تم برعاية 
روسـية قدمت أرمينيا بموجبـه تنازالت 
كربى يف األرايض التي كانت تسيطر عليها 

منذ عقود.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـفت وزارة النقـل عن قرب تسـلم 
رشكة الخطـوط الجويـة العراقية 17 
طائـرة جديدة من طـرازي بوينغ واير 
بـاص، وفيمـا اكـدت التـزام الرشكـة 
مـن  الصـادرة  الصحيـة  باإلجـراءات 
اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية 
ملواجهـة فـريوس كورونا، اشـارت اىل 
يخضعـون  العراقيـني  الطياريـن  ان 
اىل تدريبـات تأهيليـة ملواكبـة التطور 
التكنلوجي الحاصـل يف مجال الطريان 

املدني.
وقال املتحدث باسـم رشكـة الخطوط 
الجوية العراقيـة التابعة لوزارة النقل، 
حسـني جليل، يف حديث لـ“الـزوراء“: 
ان الخطـة املعـدة يف رشكـة الخطوط 
الجوية العراقية لتطوير عملها وتعزيز 
االسطول الوطني، ومن ناحية الخدمات 
للمسافرين، تتمثل بوجود اهتمام بالغ 
من قبل االدارة العليا يف الخطوط الجوية 
العراقيـة وبإرشاف من قبل وزير النقل 
بتوجيـه الخطوط الجويـة، ومن بينها 
تخفيض االسعار بالنسـبة للقطاعات 
املختلفة سـواء الداخلية او الخارجية، 
وايضـا االهتمـام الكبـري باملسـافرين 
باإلجـراءات  االلتـزام  والتشـديد عـىل 
الوقائيـة والصحية والسـالمة من قبل 
العراقيـة. الجويـة  خطـوط  طواقـم 

واضـاف: ان هناك اهتمامـا بالغا بهذا 
يف  العليـا  االدارة  قبـل  مـن  املوضـوع 
الرشكـة ومن قبـل وزيـر النقل نارص 
الشبيل، وقد وجه الوزير بأكثر من مرة 
االهتمام بهذا الجانب املهم، وهو تقديم 
افضل الوجبات والخدمات للمسافرين.

وعن مسـتوى الشـحن الجوي، اشـار 
جليـل اىل: ان هناك اهتمامـا كبريا وتم 
التعاقد مـع احدى الـرشكات الرصينة 
للشـحن الجوي، حث وجه وزير النقل 
بتفعيل هذا القسـم املهم ملا يعطيه من 
موارد ماليـة مهمة للخطـوط الجوية 

العراقيـة .وحـول عقود الرشكـة، قال 
جليـل: ان هناك عقـداً حكومياً أبرم يف 
عـام 2008 لرشاء طائـرات من رشكة 
بوينـغ. مبينـا: أن الخطـوط الجويـة 
تسلمت يف وقت سـابق 14 منها، وهي 
اآلن بصـدد تسـلم 16 طائـرة اخـرى 

بالفـرتة املقبلة.وأوضح: ان هناك عقداً 
آخـر أبـرم مـع رشكـة اير بـاص، من 
 ،(A222)  اجـل رشاء 5 طائرات نـوع
ومـن املؤمـل أن تسـلم الطائـرة األوىل 
بموجبـه نهاية الشـهر الحايل. مشـريا 
إىل: أن عـدد الطائرات الـكيل العاملة يف 
الناقـل الوطني يبلـغ 30 طائرة حديثة 
الطـراز وبمختلف السـعات.ولفت اىل: 
ان الطيارين العاملني يف الناقل الوطني 
يخضعون لـدورات تأهيلية تتناغم مع 
التطـور التكنولوجـي الحاصـل يف هذا 
القطـاع، فضال عن االعتمـاد عىل دول 
عديـدة يف هـذا املجـال منهـا اكاديمية 
لوفتهنزا للطريان.وبني: أن ازمة كورونا 
عامليـة وأثـرت عـىل األصعـدة كافـة، 
وبشـكل خـاص عـىل قطـاع الطريان، 
حيـث تعـرض لفـرتات ركـود التزامـاً 
الجهـات  مـن  الصـادرة  بالتعليمـات 
الصحية. مؤكدا التزام الخطوط الجوية 
بجميع االجراءات الصحية الصادرة من 
اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية 
الخطـوط  أن  الصحة.وتابـع:  ووزارة 
الجويـة، وفـق الخطة املعـدة من قبل 
وادارة  النقـل  وزارة  يف  العليـا  االدارة 
الخطوط الجوية، سيطرت عىل الوضع 
املايل، باملقارنة مع كبار الرشكات التي 
تعرضـت لخسـائر تسـببت بترسيـح 

موظفيها.
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بغداد/ الزوراء:
أصدرت وزارة الرتبية العراقية عدداً من التوجيهات 
املدرسون  يرتديها  أن  يجب  التي  املالبس  بشأن 
واملدرسات يف مدارس البالد.وألزمت الوزارة يف كتاب 
رسمي ورد لـ» الزوراء»، وصادر بتاريخ ١١ ترشين 
بـ»اللبس  واملدرسات  املدرسني  الجاري،  الثاني 
غري  املالبس  ارتداء  ومنعت  املحتشم»،  الرسمي 
الالئقة كـ»البنطلون القصري وعدم لبس الجواريب، 
اضافة اىل عدم لبس التيشريت املسبع، مع سلسلة 
او سوار.واضافت: سيقوم قسم االرشاف والتطوير 
ادارة  تتحمل  وبخالفه  املوضوع،  بمتابعة  الفني 

اإلعداديات املساءلة القانونية. 
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بغداد/ الزوراء:
أكد القائد العام للقوات املسـلحة، رئيس 
مجلـس الـوزراء، مصطفـى الكاظمـي، 
امـس األربعـاء، أن القوات املسـلحة هي 
القـوة الضاربة ألعداء العراق والعصابات 
االرهابيـة، وفيمـا أشـار اىل ان الحكومة 
اسـتطاعت عىل الرغم مـن قرص عمرها 
أن تثّبـت أركان النجـاح، اوضـح حرص 
العراق عىل إقامة أفضل العالقات الثنائية 
مع روسـيا.وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس 
مجلس الوزراء يف بيـان تلقته «الزوراء»: 
أن» املجلس الـوزاري لألمن الوطني عقد 
اجتماعـاً برئاسـة القائـد العـام للقوات 
املسلحة، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 

الكاظمي، وجرى خالل االجتماع مناقشة 
مجمـل األوضاع األمنية يف البالد، وحماية 
املوضوعـات  عـن  فضـًال  التظاهـرات، 
املدرجـة عىل جـدول األعمـال». وأضاف 
البيان انه» جرى خالل االجتماع مناقشة 
توفـري كل اإلمكانيات لدعم قواتنا األمنية 
يف حربهـا ضد عصابات داعش اإلرهابية، 
وتطوير قدراتهـا وتدريبها». وأكد رئيس 
مجلس الـوزراء أن» العراق يمر بتحديات 
متعددة، لكـن الحكومة اسـتطاعت عىل 
الرغم -من قرص عمرها- أن تثّبت أركان 
النجاح، وأن تتعاطى مع املستجدات عىل 

الساحتني املحلية واإلقليمية».

›j‘æa@ Ïjé˛a@ÊaãË†@∂g@ÚÌäâ€a@Ú”b�‹€@ÚÓ€Îá€a@Ú€b◊Ï€a@êÓˆä@ÒäbÌå@á◊˚m@ÊaãÌg

بغداد/ مصطفى العتابي:
يف  املستجد  لفريوس كورونا  اليومي  الوبائي  املوقف  االربعاء،  امس  الصحة،  وزارة  اعلنت 
العراق، فيما اكدت تسجيل ٨٠٦ اصابات جديدة و١٨ حالة وفاة وشفاء ١١٨١ حالة.وذكرت 
الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: ١٨٧٨٠، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية: ١٦١١٦٧٥٧. مبينة انه تم تسجيل ٨٠٦ اصابات جديدة و١٨ حالة 
 ،(٪٩٧٫٩)  ٢٠٢٨٧٤١ الكيل:  الشفاء  حاالت  عدد  ان  حالة.واضافت:   ١١٨١ وشفاء  وفاة 
بينما عدد حاالت االصابات الكيل: ٢٠٧١٦٨٩، أما عدد الحاالت التي تحت العالج: ١٩٣٦٨، 
يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: ١٣٤، وعدد حاالت الوفيات الكيل: ٢٣٥٨٠. 

الفتة اىل: ان عدد امللقحني ليوم امس: ١٢٤٣٨٣، ليصبح عدد امللقحني الكيل: ٦٨٠٥٥٤٦.
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بغداد/ الزوراء:
املسلحة،  للقوات  العام  القائد  أكد 
مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس 
الكاظمي، امس األربعاء، أن القوات 
املسلحة هي القوة الضاربة ألعداء 
العراق والعصابات االرهابية، وفيما 
استطاعت  الحكومة  ان  اىل  أشار 
أن  عمرها  قرص  من  الرغم  عىل 
تثّبت أركان النجاح، اوضح حرص 
العالقات  أفضل  إقامة  عىل  العراق 

الثنائية مع روسيا.
لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
تلقته  بيان  يف  الوزراء  مجلس 
الوزاري  املجلس  أن“  ”الزوراء“: 
لألمن الوطني عقد اجتماعاً برئاسة 
املسلحة،  للقوات  العام  القائد 
مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس 
االجتماع  خالل  وجرى  الكاظمي، 
مناقشة مجمل األوضاع األمنية يف 
فضالً  التظاهرات،  وحماية  البالد، 
عن املوضوعات املدرجة عىل جدول 

األعمال“. 
خالل  جرى  انه“  البيان  وأضاف 
كل  توفري  مناقشة  االجتماع 
األمنية  قواتنا  لدعم  اإلمكانيات 

داعش  عصابات  ضد  حربها  يف 
قدراتها  وتطوير  اإلرهابية، 

وتدريبها“. 
أن“  الوزراء  مجلس  رئيس  وأكد 
متعددة،  بتحديات  يمر  العراق 
عىل  استطاعت  الحكومة  لكن 

الرغم -من قرص عمرها- أن تثّبت 
مع  تتعاطى  وأن  النجاح،  أركان 
املحلية  الساحتني  عىل  املستجدات 

واإلقليمية“.
الجيش  قوات  أن“  إىل  وأشار 
ومكافحة  والرشطة  والحشد 

اإلرهاب والبيشمركة، وكل مفاصل 
قواتنا املسلحة الوطنية، هي القوة 
والعصابات  البالد  ألعداء  الضاربة 
فلول  ”أن  وبني  اإلرهابية“، 
األول  العدو  اإلرهاب هي  عصابات 
األمنية  قواتنا  وستواصل  للعراق، 

وتدمري  اإلرهابيني،  مخابئ  تعقب 
مضافاتهم أينما كانت“.

ويف سياق اخر، قال املكتب اإلعالمي 
تلقته  بيان  يف  الوزراء  لرئيس 
مجلس  ”رئيس  إن  ”الزوراء“: 
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء، 
روسيا  جمهورية  سفري  استقبل، 
الربوس  العراق  لدى  االتحادية 

كوتراشيف“.
اللقاء،  خالل  الكاظمي،  وأكد 
أفضل  إقامة  عىل  العراق  ”حرص 
ويف  روسيا،  مع  الثنائية  العالقات 
فيه  ملا  واملجاالت؛  الصعد  مختلف 
الصديقني“،  الشعبني  مصلحة 
بني  اإليجابي  ”التنسيق  مثمناً 

البلدين يف املحافل الدولية“.
رئيس  إىل  الرويس  السفري  ونقل 
القيادة  تحيات  الوزراء  مجلس 
من  املزيد  إىل  وتطلعها  الروسية، 
مشيداً  العراق،  مع  البّناء  التعاون 
اتخذتها  التي  املهمة  بـ“الخطوات 
مجاالت  يف  العراقية  الحكومة 
العراق  جهود  عن  فضالً  اإلصالح، 
واالستقرار  االنفتاح  تعزيز  يف 

والتهدئة عىل املستوى اإلقليمي“.

بغداد/ الزوراء:
توقعت هيئة األنواء الجّوّية، امس 
بمنخفٍض  البالد  ر  تأثُّ األربعاء، 
املقبل  األسبوع  من  بدءاً   ، جويٍّ
يسبب أمطاراً غزيرة، فيما أشارت 
التي سقطت  الثلوج  نسبة  أن  إىل 

عىل إقليم كردستان قليلة.
الجوية،  األنواء  إعالم  مدير  وقال 
ترصيح  يف  الجابري،  عامر 
ستتأثر  ”البالد  إنَّ  صحفي: 
تساقط  يسبب  جويٍّ  بمنخفٍض 
األحد  يومي  يف  غزيرة  أمطار 

واالثنني املقبلني“.
يسبب  ”املنخفض  أن  وأضاف 
الحرارة،  درجات  يف  انخفاضاً 
األيام  خالل  الحالة  تأكيد  وسيتم 

الثالثة املقبلة، ألن قراءات األجواء 
تتغري بشكل مستمر“.

قسم  يف  جاٍر  ”العمل  أن  واوضح 
 24 مدار  عىل  الجوي  التنبؤ 
عىل  تعمل  والتحديثات  ساعة، 
مدار الساعة“، مبيناً أنَّ ” األجواء 
ستكون يف األيام املقبلة غائمة اىل 

غائمة جزئيَّاً يف عموم البالد“.
اآلن  لغاية  ”التحديثات  أنَّ  وتابع: 
مطر  زخات  وجود  عىل  تؤرش  ال 
خالل األسبوع الحايل“، الفتاً إىل أن 
”الثلوج التي سقطت عىل اإلقليم 
أن  ونأمل  وكبرية،  كثرية  ليست 
وثلوج  أمطار  نسب  هنالك  تكون 
ذلك  ألن  الحايل،  الشتاء  موسم  يف 

سيؤثر يف الوضع خالل الصيف“.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
املرشحني  من  عدد  مسارعة  مع 
إىل  للرتشح  الطلبات  تقديم  إىل 
والنيابية  الرئاسية  االنتخابات 
العليا  املفوضية  أعلنت  ليبيا،  يف 
أن  األربعاء،  امس  لالنتخابات، 
قبول  يعني  ال  الطلبات  تقديم 
أن  أوضحت  الرتشيحات.كما 
طلبات  من  التحقق  عملية 
الحايل،  الوقت  يف  جارية  الرتشح 
قائمة  الحقا  تعلن  أن  عىل 
عدد  أن  مضيفة  املرشحني، 
بلغ  الرئايس  للسباق  املرتشحني 
10.إال أن هذا العدد ارتفع إىل 11 
معيتيق  أحمد  تقديم  مع  الحقا، 
إىل  املفوضية.  إىل  ترشحه  ملف 
عن  صادر  بيان  يف  أضافت  ذلك، 
بارشت  أنها  اإلعالمي،  مكتبها 
األوىل  القائمة  إحالة  إجراءات  يف 

للرتشح  املتقدمني  طلبات  من 
التي  النواب،  مجلس  النتخابات 
احتوت عىل بيانات 601 مرتشح، 
وجهاز  العام  النائب  من  كل  إىل 
املباحث الجنائية واإلدارة العامة 
والجنسية.كذلك  للجوازات 
املرشحني  إحالة  أن  إىل  أشارت 
يأتي عمًال بالقانون رقم2 للعام 
مجلس  انتخاب  بشأن  الحايل 
يشرتط  الذي  وتعديالته،  النواب 
السادسة  املادة  يف  املرتشح  عىل 
عليه  محكوًما  يكون  أال  منه: 
جنحة  أو  جناية  أو  بعقوبة 
مخلة بالرشف ما لم يكن مأذوًنا 
املختصة،  الجهات  من  بذلك  له 
حسب القوانني واللوائح املعمول 
أن هذا  إىل  املفوضية  بها.ونوهت 
حرصها  إطار  يف  يأتي  اإلجراء 
عىل تطبيق القانون، والتأكد من 

الطلبات  الرتشح يف  توفر رشوط 
املزيد من  املقدمة، بهدف إضافة 
العملية  إجراءات  عىل  الشفافية 
جانب  إىل  أنه  االنتخابية.يذكر 
النيابية،  لالنتخابات  املتقدمني 
أوراقهم  أيضا  10 مرشحني  قدم 
لالنتخابات الرئاسية، بينهم قائد 
خليفة  الليبي،  الوطني  الجيش 

حفرت، الذي قدم أوراقه الثالثاء.
سيف  األحد،  يوم  سبقه،  فيما 
العقيد  نجل  القذايف،  اإلسالم 
الراحل معمر القذايف، بعد سنوات 
األنظار.كما  عن  الغياب  من 
الربملان، عقيلة  رئيس  أيضاً  قدم 
صالح، ورئيس الحكومة األسبق 
للرتشح. أوراقهما  زيدان،  عيل 
هناك  تزال  ال  فيما  هذا  يأتي 
أصوات رافضة إلجراء االنتخابات 
يف مواعيدها املقررة (24 ديسمرب 

رفض  ظل  يف  السيما  املقبل)، 
االنتخابية  للقوانني  كثريين 
بشكل  تعتمد  لم  أنها  يرون  التي 

قانوني وتوافقي.
ويعد املجلس األعىل للدولة، وهو 
للربملان،  ثانية  غرفة  بمثابة 
بعد  لالنتخابات،  الرافضني  أكرب 
النواب  مجلس  رئيس  اتهم  أن 
االنتخابية دون  القوانني  بإصدار 
نص  الذي  األمر  معه،  التشاور 
الذي  السيايس  االتفاق  عليه 
يف  املجلسني  مشاركة  يقتيض 
القوانني.كذلك،  هذه  صياغة 
عبد  الحكومة  رئيس  سجل 
وانتقادا  عتبا  الدبيبة  الحميد 
لتلك القوانني، معتربا أنها معيبة، 
معلنا قبل أيام أن ترشحه مرتبط 
ال  له،  الداعمني  الليبيني  بمواقف 

سيما من الشباب.

بغداد/ متابعة الزوراء:
مخاطر   90% بنحو  يخفض  أنه  تبني  بعدما 
الوفاة أو اإلصابة بعوارض خطرة، طلبت رشكة 
األدوية األمريكية فايزر، من السلطات الصحية 
لكوفيد- املضاد  لعقارها  الرتخيص  األمريكية، 

.19
تقديم  عىل  أسابيع  بضعة  بعد  الخطوة  تأتي 
لألغذية  األمريكية  الوكالة  إىل  طلبا  مريك  رشكة 
املضادة  أقراصها  باستخدام  للسماح  واألدوية 

للفريوس لعالج املصابني بكوفيد19-.
طريق  عن  تؤخذ  التي  األدوية  أن  خرباء  ويعترب 
الجهود  إطار  يف  للقاحات،  قّيمة  إضافة  الفم 

املبذولة للقضاء عىل الجائحة.
لفايزر،  التنفيذي  للرئيس  بيان  يف  جاء  كما 
5 ماليني وفاة وعدد  ألربت بورال: ”مع أكثر من 
من  ترضروا  الذين  األشخاص  من  يحىص  ال 
العاملي، هناك  الفتاك عىل املستوى  جراء املرض 
رضورة ملحة إلتاحة خيارات عالجية من شأنها 

إنقاذ األرواح“، وفق فرانس برس.
يمكن  ما  بأرسع  قدماً  نميض  ”نحن  وأضاف: 
متاحاً  املحتمل  العالج  هذا  لجعل  جهودنا  يف 

للمرىض“.
يشار إىل أن فايزر تسعى للحصول عىل ترخيص 
مرحلية  نتائج  عىل  بناًء  الطارئ  لالستخدام 

املرحلتني  بني  رسيرية  الختبارات  إيجابية 
املتوسطة واألخرية أجريت عىل مئات األشخاص، 
إدخالهم  يتم  لم  بالغني مصابني بكوفيد  شملت 
مرتفعة  مخاطر  لديهم  ممن  املستشفيات، 

إلصابتهم بأعراض املرض الحادة.
يف   89% بنسبة  خفضاً  البيانات  أظهرت  كذلك 
املستشفى  دخول  تتطلب  التي  اإلصابات  معدل 
والوفيات، حينما يتم البدء بالعالج خالل 3 أيام 
يف  وفيات  أي  تسجل  ولم  العوارض،  ظهور  من 
النتائج  وجاءت  العالج.  تلقوا  الذين  صفوف 
مماثلة لدى الذين تلقوا العالج بعد خمسة أيام 

من ظهور العوارض. ويعطى الدواء ملدة 5 أيام.
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رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة بداءة الكرخ

(إعالن)
(Wfp)اىل/ املدعى عليه/ املمثل واملدير القطري ملنظمة الغذاء العاملي 

اضافة لوظيفته
اقام املدعى عليه (املدير العام للرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية) الدعوى البدائية 
 (١٠١٠٣٦٥٤٢,٢٠٠) وبمبلغ  العقد  بفسخ  (الحكم  فيها  يطلب  اعاله  املرقمة 
دينار عن توزيع املواد الغذائية للعوائل العائدة من ايران فضالً عن مبلغ (١٣٩١٠) 
دوالر واملبلغ املوقوف لحساب االموال املجمدة يف عمان و (٣٩٩٣٢,٢٥٦) دوالر 
والذي يمثل املبلغ االجمايل ألجور نقل اسطول الرشكة).وملجهولية محل اقامتك 
حسب رشح املبلغ القائم بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي عليه تقرر تبليغك اعالناً 
بصحيفتني محليتني للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف يوم 
٢٠٢١/١١/٢٥ الساعة التاسعة صباحاً وعند عدم حضورك او من ينوب عنك 

قانوناً سوف تجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون.
مع التقدير.....

القايض
عيل عبد الغفور أحمد

بغداد/ الزوراء:

بحث رئيس مجلس القضاء األعىل، 

ساالر  العدل،  ووزير  زيدان  فائق 

آلية  األربعاء،  امس  الستار،  عبد 

التعاون لتأمني إحضار املوقوفني يف 

املواعيد املحددة.

تلقته  للمجلس  بيان  وذكر 

مجلس  ”رئيس  أنَّ  ”الزوراء“: 

القضاء األعىل القايض فائق زيدان، 

عبد  ساالر  العدل  وزير  استقبل 

الستار“.

وزير  ”زيدان بحث مع  أنَّ  واوضح 

إكمال  يف  الوزارة  جهود  العدل 

التسجيل  دوائر  برمجة  مرشوع 

املحاكم  تعاون  وآلية  العقاري 

إحضار  لتأمني  اإلصالح  دائرة  مع 

املواعيد  يف  املحاكم  أمام  املوقوفني 

املحددة“.

أنَّ  املجلس  ذكر  اخر،  بيان  ويف 

األعىل،  القضاء  مجلس  ”رئيس 

العراقي  الخارجية  وزير  استقبل 

جهود  معه  وبحث  حسني،  فؤاد 

االتفاقيات  عقد  متابعة  يف  الوزارة 

القضاء  بني  التفاهم  ومذكرات 

العراقي والقضاء يف عدد من الدول 

هذه  إلبرام  معها  التفاهم  تمَّ  التي 

املذكرات واالتفاقيات“.
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بغداد/ متابعة الزوراء:

أتـوا مـن بلـدان يف الرشق األوسـط 

قاطعني أمياالً يف الجو، لتتقطع بهم 

السـبل عند الحدود بني بيالروسـيا 

وبولندا.. هـذا حال آالف املهاجرين، 

جلهم من العراقيني الذين علقوا منذ 

أسـابيع عدة عىل الحـدود، بدرجات 

حرارة تحت الصفر ليالً.

فأزمة املهاجريـن التي تفجرت بني 

البلديـن خـالل األسـابيع املاضيـة 

دون أن تهـدأ، علقـت مصـري آالف 

األشخاص الذين أملوا يوما يف البحث 

عن مسـتقبل أفضل خارج بلدانهم، 

إال أن الريـاح األوروبية جرت بما ال 

تشتهي سفن أحالمهم.

إال أن مأسـاة هـؤالء لم تقترص عىل 

انتظارهم أسـابيع يف العـراء بالربد 

القـارس مـع أطفالهم ونسـائهم، 

بـل كمنـت أيضـا يف دفعهـم كل ما 

يملكون لسـداد تكاليف تلك الرحلة، 

عىل الرغم من أن رحلتهم تبدأ غالبا 

بـ“عروض سـفر شـاملة“ تقدمها 

لهم رشكات متخصصة.

املواطـن  قـال  السـياق،  هـذا  ويف 

عاًمـا   28 البالـغ  بكـر،  العراقـي، 

واملتحدر من األنبار عىل عكس آالف 

املهاجريـن العراقيني األكـراد الذين 

يخيمون عـىل الجانب البيالرويس يف 

ظل ظـروف مروعة: ”نحن متعبون 

ونعاني املرض“.

كمـا أضـاف عـرب الهاتـف لوكالـة 

هنـا  إىل  ”وصلنـا  بـرس:  فرانـس 

بتأشـرية سياحية قبل نحو أسبوع، 

عن طريق بلـد آخر غري العراق، وقد 

دفـع البعض منا ثالثـة آالف دوالر، 

فيمـا دفـع آخـرون لغايـة 35 ألف 

دوالر ملكاتب تنظم رحالت سـياحية 

من بغداد“.

بـدوره، أكـد سـنكر، وهـو كـردي 

عراقـي، أنهم متعبـون ومرهقون، 

قائال ”أنا مستعد ”للذهاب إىل أي بلد 

يقبل بي وبأطفايل الثالثة“.

أمـا يف بغـداد، فأوضـح أحـد مدراء 

مكاتـب تنظيـم الرحـالت، مفضال 

عـدم ذكـر اسـمه، لوكالـة فرانس 

بـرس: أن ”كل يشء بـات يتـم اآلن 

عرب روسـيا“. وأضاف أن ”التأشرية 

السياحية لروسيا تبلغ قيمتها 700 

دوالر، بينمـا يحتـاج الراكب لدعوة 

وكفيل.. ويسـتغرق الحصول عليها 

قرابة عرشة أيام.“

كمـا أشـار إىل أنه ”بمجـرد وصول 

يقـوم  روسـيا،  إىل  املسـافرين 

املهربـون بتهريبهم بـرا إىل الحدود 

مع بيالروسـيا بمبلغ 500 دوالر“.. 

وهكـذا تبلـغ قيمـة الرحلـة حوايل 

ألفـي دوالر، وهو مبلغ كبري إذ يبلغ 

متوسط الراتب يف العراق 300 دوالر 

تقريبا.

وبحسب مريا جاسـم بكر، الباحثة 

تدفقـات  يف  املتخصصـة  العراقيـة 

هجرة أكـراد العـراق، فقد أصبحت 

عـىل  للحصـول  ”املنصـة“  أنقـرة 

التأشـريات، مشـرية إىل أن األكـراد 

مـن  كثـري  يف  يقدمـون  العراقيـني 

األحيـان جـوازات سـفرهم لوكالء 

السـفر الذيـن يرسـلون الوثائق إىل 

مندوبني لهـم يف العاصمـة الرتكية 

التأشـريات  لهـم  تصـدر  حيـث 

البيالروسية.

كمـا أضافت ”هذه عروض شـاملة 

وقبل شـهرين كانت تكلفتها 2500 

دوالر، أمـا اليـوم فهي تـرتاوح بني 

3500 و4000 دوالر“.

يذكر أنه قبل إغالقها بناًء عىل طلب 

الحكومـة العراقيـة منذ مـا يقرب 

من أسـبوعني، أصـدرت القنصليات 

أربيـل بكردسـتان  البيالروسـية يف 

العـراق وبغداد تأشـريات سـياحية 

تسـمح للزوار بالسـفر إىل مينسـك 

من ثم إىل الحـدود مع بولندا، إحدى 

الدول األعضاء يف االتحاد األوروبي.

وكانـت رحـالت الخطـوط الجوية 

العراقية املبارشة بني بغداد ومينسك 

علقـت بأمر مـن حكومة بغـداد يف 

آب/أغسطس املايض.

يف ذلك الوقت، كان مئات املهاجرين، 

ومعظمهم من العراقيني، قد تجمعوا 

البيالروسـية  الليتوانية  الحدود  عند 

عىل أمل العبور إىل ليتوانيا.

ومنـذ ذلك الحني، تحـول مركز ثقل 

األزمة إىل الحدود مع بولندا، حيث ال 

يزال اآلالف عالقون هناك.

إال أن السلطات العراقية أعلنت أنها 

سـتبدأ غدا الخميس تسـيري رحالت 

إعادة إىل الوطن لهؤالء املهاجرين.

الخرطوم/متابعة الزوراء:
 4 إغـالق  السـودانية  السـلطات  أعلنـت   
جسـور بالخرطوم قبل ساعات من انطالق 
مظاهرات حاشدة، امس األربعاء، للمطالبة 
بحكم مدني، يف وقت أكد فيه عضو بمجلس 
السـيادة أن املكـون العسـكري ال يمانع يف 
إطـالق جميع املعتقلـني بمن فيهـم رئيس 
الـوزراء املعزول عبدالله حمـدوك خالل يوم 

أو يومني.
ودعت الغرفة املشرتكة لـ“مليونيات الحكم 
املدني“ وعدد من لجان املقاومة إىل الخروج 
يف تظاهرات امس، ” محددًة ”شارع املطار، 
وشـارع األربعـني، واملؤسسـة“ كوجهـات 

للمواكب.
وأعلنت تنسـيقيات لجان مقاومة مدينة أم 
درمان دعمها للتظاهـرات، إال أنها اختلفت 
يف التفاصيـل مـع الغرفـة املشـرتكة، حيث 
قالـت إنهـا توافقت عـىل إقامة ما أسـمته 
”اعتصام اليوم الواحد“ بشـارع األربعني، يف 
حني قررت تنسيقية لجان ”مقاومة كرري“ 

دعم التظاهرات عرب مواكب داخلية.
بـدوره أعلن املجلـس املركزي لقـوى إعالن 

الحرية والتغيري دعمه للتظاهرات.
ونقل التلفزيون السوداني الرسمي عن إدارة 
املرور إعالنها إغالق 4 جسـور من جملة 10 
تربط مدن العاصمـة الخرطوم وبحري وأم 

درمان.
وجـاءت تظاهـرات، امـس األربعـاء، أو ما 
أطلـق عليهـا ”مليونية 17 نوفمـرب“ تزامنا 
مـع تأكيـد عضو مجلـس السـيادة الجديد 
بالسـودان، مالـك عقـار عىل إطـالق رساح 
جميـع املعتقلـني السياسـيني، بمـن فيهم 
رئيـس الـوزراء املعـزول حمـدوك، مرجحا 
أن يكـون ذلك خالل يـوم أو يومني، كإجراء 

لتهيئة بيئة الحوار لحل األزمة يف البالد.
وتابـع عقـار ”املكـون العسـكري (داخـل 
مجلس السيادة) لم يمانع من إطالق رساح 
املعتقلـني خـالل يـوم أو يومـني“. مضيفا 
”نحن مع إطالق جميع املعتقلني، ونسـعى 

لبدء الحوار بعد إطالق رساحهم“.
وكشـف عقـار، عن لقـاء جمعـه بنائبه يف 
الحركة الشـعبية – شـمال، يـارس عرمان، 
داخل املعتقل بالخرطوم (دون الكشـف عن 
مكانـه)، و3 لقـاءات جمعته مـع حمدوك، 

بمقر إقامته الجربية بالعاصمة.
وقال ”التقيت بيارس عرمان يف مقر اعتقاله 
لالطمئنان عىل صحته، والحركة الشعبية لم 
تخـن أحدا، ونحن مع التحـول الديمقراطي 

وإطالق رساح جميع املعتقلني“.
وأضـاف ”حمدوك أخربني أنـه يتفق مع ما 

يقرره الشعب، وقوى الثورة السودانية“.
ويف رده عـىل سـؤال عـن رأيـه حـول عودة 
حمدوك رئيسـا الوزراء، قال عقار ”األفضل 
لنـا أن يكون حمدوك رئيسـا للـوزراء خالل 

الفرتة القادمة“.
ودعا عقار الفرقاء السياسـيني يف السودان، 
رشوط  دون  املفاوضـات  إىل  الرجـوع  إىل 
مسبقة، مشريا إىل ان وجود الحركة الشعبية 
يف مجلس السـيادة يهدف إىل إحـداث تغيري 
وخلـق حوار بني كافة األطراف السـودانية. 
وقـال ”همنـا اآلن كيفيـة معالجـة الوضع 

الكارثي ومنع الدولة من االنهيار“.
ومنذ 25 أكتوبر املايض يعاني السودان أزمة 
حادة، حيـث أعلن قائد الجيـش عبدالفتاح 
الربهـان، حالـة الطـوارئ، وحـل مجلـيس 

وإعفـاء  االنتقاليـني  والـوزراء  السـيادة 
الوالة، عقب اعتقال قيـادات حزبية ووزراء 
ومسـؤولني، مقابـل احتجاجات مسـتمرة 
ترفض هذه اإلجـراءات، باعتبارها ”انقالبا 

عسكريا“.
ويف 26 أكتوبر املـايض، أعلن مكتب حمدوك 
”إعـادة“ األخـري وقرينتـه ملقـر إقامتهمـا 
بالخرطـوم ”تحـت حراسـة مشـددة“ بعد 
”احتجـازه“ ليـوم واحـد، وهـو مـا ينفـه 

الربهان.
ومقابل اتهامه بتنفيذ ”انقالب عسـكري“، 
يقول الربهان إن الجيش ملتزم باسـتكمال 
عمليـة االنتقـال الديمقراطـي، وإنـه اتخذ 
إجـراءات 25 أكتوبـر املـايض لحماية البالد 
من ”خطر حقيقي“، متهما قوى سياسـية 

بـ“التحريض عىل الفوىض“.
اىل ذلك لجـأت اإلدارة األمريكيـة إىل التعامل 
مـع األزمـة السـودانية بطريقـة مزدوجة، 
ففـي الوقـت الـذي لوحـت فيه بممارسـة 
ضغوط سياسـية ولوحت بقطع مساعدات 
إىل  رفيعـة  مسـؤولة  أوفـدت  اقتصاديـة، 
الخرطـوم إلجـراء مفاوضـات للتوصـل إىل 
تفاهمـات تمنـع انفـالت األوضـاع وتعيـد 

االعتبار للقوى املدنية.
وانخرطت مويل يف، مساعدة وزير الخارجية 
للشـؤون األفريقية، يف لقـاءات مع عدد من 
كبـار القادة العسـكريني وممثلني عن قوى 
الحريـة والتغيـري االثنـني والثالثـاء، بهدف 
الدفع نحو حل األزمة دون خسائر مادية أو 

معنوية تتكبدها واشنطن.
وأشـار بيان للسفارة األمريكية يف الخرطوم 
الثالثـاء إىل أن مويل أعربت عن دعم الواليات 
املتحدة لعـودة الحكومة املدنيـة االنتقالية، 
وأنها تسـعى خـالل زيارتها للتشـجيع عىل 

حل القيادة السودانية لألزمة.
وقالت قوى إعـالن الحرية والتغيري، يف بيان 
لهـا الثالثـاء، إن لجنـة االتصـال باملجلـس 
املركـزي بحثـت مع مويل الوضـع الراهن يف 
البالد وتأثريات االنقالب عـىل التحول املدني 
الديمقراطي، وأبلغتها بإدانة اإلجراءات التي 
تبعته وما تالها من تطورات يف تغيري دوالب 
الدولـة والخدمـة املدنيـة وتكويـن مجلس 

السيادة.
وتحـاول اإلدارة األمريكية مسـك العصا من 
منتصفهـا يف هـذه اللحظـات الحرجـة بعد 
أن وجـدت األمـور تسـري يف اتجـاه تكريس 
نفوذ الجيش يف السـلطة، وأن الضغوط التي 
لوحت بالقيـام بها مبكرا لم تؤد إىل الرتاجع 
عـن اإلجـراءات التـي اتخذها قائـد الجيش 
الفريق أول عبدالفتـاح الربهان يف الخامس 
والعرشيـن مـن أكتوبـر املـايض، ووجـدت 
أهمية يف عدم التخيل عن مسـار الحوار معه 

بالتوازي.
وانزعجـت واشـنطن بعـد أن أملـح الربهان 
إلمكانيـة تطويـر عالقات بالده مع روسـيا 
والنظـر يف جدوى االتفاق العسـكري املوقع 
معها ملنحها تسـهيالت لوجسـتية مهمة يف 
البحـر األحمر، مـا فرض عليهـا عدم قرص 

تعاملها مع الخرطوم عىل األداة الخشنة.
ووجه الربهان صفعة لواشنطن عندما اتخذ 
إجراءاتـه ضـد القـوى املدنية بعـد مغادرة 
املبعـوث األمريكي للقـرن األفريقي جيفري 
فيلتمان للخرطوم بسـاعات قليلة، وهو ما 
فهم منه البعض أيضا أن الربهان حصل عىل 

”ضوء أخرض“ من فيلتمان.

بغداد/ الزوراء:
وجـه رئيـس الـوزراء، مصطفـى 
الكاظمـي، امس االربعـاء، بإعداد 
الورقة الخرضاء لتشجيج الطاقات 
املتجـددة والتنوع االحيائي وحلول 
الطبيعة، فيما كشفت وزارة البيئة 
عـن خالصة مشـاركتها يف مؤتمر 
املناخ الذي عقد يف مدينة غالسـكو 

الربيطانية.
وقـال وزيـر البيئة وكالًة، جاسـم 
الفالحـي، خـالل مؤتمـر صحفي 
عقده يف بغـداد لتقديم خالصة عن 
املشـاركة، تابعتـه ”الـزوراء“: إن 
”مشـاركة العـراق جـزء كبري من 
تنفيذ االسرتاتيجية القادمة والتي 
وجه بها رئيس الـوزراء بإعدادها 
وهي ما تسـمى بالورقة الخرضاء 
لتكـون رديفـة للورقـة البيضـاء 
االقتصـادي،  باإلصـالح  الخاصـة 
وهي تشـجيع لالقتصـاد االخرض 
والذي يعتمد عىل تشجيع مستدام 
للطاقات املتجددة وتشجيع التنوع 
اىل  املسـتندة  والحلـول  االحيائـي 

الطبيعة“.
األهـم  ”النتيجـة  وأضـاف،أن   
يف  العراقـي  الوفـد  ملشـاركة 
مؤتمـر املناخ عقد عـدة تحالفات 
واجتماعات ومذكـرات تعاون مع 
العديد مـن دول العالم واملنظمات 
ومـع  بالبيئـة  املعنيـة  الدوليـة 
صناديق التمويل الدولية“، الفتا اىل 
أن ”للعراق أولوية يف برنامج الدعم 

الدويل“.
وتابع أن ”مخرجات املؤتمر كانت 
واضحـة بالتحـول التدريجي نحو 
الطاقات املتجددة وتقليل االعتماد 

الوقـود األحفـوري كمصدر  عـىل 
رئيس لالقتصـاد والطاقة، وقدمنا 
كل التزاماتنـا مـن خـالل وثيقـة 
مهمة جدا وهي وثيقة املساهمات 
الوطنيـة العراقيـة وهـذه الوثيقة 
صـادق عليها مجلس الـوزراء بعد 
جهـود اسـتمرت اكثـر مـن ثالث 
سـنوات وفريـق عراقي اشـرتك يف 
كتابتهـا بمشـاركة كل القطاعات 
ومنظمـات  الحكوميـة  الوزاريـة 
املجتمـع املدني والقطـاع الخاص 
وحكومة االقليـم، وخرجت وثيقة 
مهمـة بمسـاعدة برنامـج االمـم 

املتحدة االنمائي“.
ولفـت إىل أن ”هـذه الوثيقة تمثل 
السياسـة العليا يف مجال مواجهة 
التغـريات املناخيـة لتشـمل رؤية 

واضحـة ملدة عرش سـنوات تتعلق 
بالتزاماتنـا خصوصـا فيما يتعلق 
الكربونيـة  االنبعاثـات  بخفـض 
بمقدار 1 اىل 2  %  بجهودنا الوطنية 
املجتمـع  بدعـم  اىل  % 15  و13 

الدويل“.
وحذر مـن أن ”ظاهـرة االحتباس 
الحـراري وصلـت اىل مديات كبرية 
بدأت تداعياتها عىل حياة االنسـان 
وخصوصـا  العامـة،  والصحـة 
مـع انتشـار االمـراض االنتقالية 
بالتغـريات  املرتبطـة  والكـوارث 

املناخية“.
وتابـع: ”وكانـت مشـاركة الوفد 
العراقـي يف مؤتمـر املنـاخ فاعلـة 
واملؤسسـات،  القطاعـات  وبـكل 
ويضم جميع الوزارات والقطاعات 

املتمثلـة باللجنة الوطنية للتغريات 
املناخية، اضافة اىل مشاركة القطاع 
لقـاءات  هنـاك  وكانـت  الخـاص 
جانبيـة متعـددة خصوصـا فيما 
يخص بعقد اجتماعات وتحالفات 
وهـي مهمة جدا، خصوصا يف هذه 
القمـة الكبرية والتي تسـمى قمة 
االرض التي شارك بها اكثر من 40 

الف شخص“.
وأوضح أنه ”عقدنا اجتماعات مع 
اغلب وزراء البيئة يف العالم، وعقدنا 
بدايـة تفاهمـات لتعضيـد العمل 
البيئي املشرتك ألننا نؤمن أن العمل 
البيئي ال يقترص عىل الحدود وإنما 
عمـل عابر للحـدود“، الفتـا اىل أن 
”العراق يصنف عـىل أنه واحد من 
أكثر خمس دول يف العالم هشاشة 

وتأثـرا يف التغـريات املناخية، وهي 
تؤثر عـىل االيرادات املائيـة نتيجة 
ازديـاد درجات الحـرارة وعمليات 
التبخر واملشاريع التي تقام يف دول 
املنبـع مع عـدم وجـود اتفاقيات 
واضحة وملزمة للدول املتشاطئة، 
اضافة اىل ازديـاد مقلق يف معدالت 
الجفاف وتدهـور االرايض وازدياد 

التصحر والعواصف الرتابية“.
وأضاف أن ”هناك زيادة مطردة يف 
عدد السـكان يف العراق بما يقارب 
 % 3 سـنويا وهذا يحتاج اىل توفري 
االمـن الغذائي واالمـن املائي الذي 
يعاني مـن ضغط شـديد، لذا فإن 
العراق مصنف من اكثر دول العالم 
عرضة لتداعيات التغريات املناخية 
الخطرية، وعىل اسـاس ذلك تعامل 

الوفد العراقي مع هذا املوضوع“.
وأكـد أن ”رئيس مجلـس الوزراء، 
مصطفـى الكاظمـي، كان يتابـع 
العمـل مع الوفد بشـكل مسـتمر 
ألن العراق منتـج للنفط، والتوجه 
العاملـي هـو تقليـل االعتمـاد عىل 
كمصـدر  االحفـوري  الوقـود 
موضحـا  والطاقـة“،  لالقتصـاد 
أن ”العـراق يتوجـه بشـكل جدي 
نحـو ورقة االصـالح التـي قدمها 
رئيس مجلس الوزراء التي سميت 
الورقـة البيضاء لتشـجيع التنوع 
االقتصـادي والقطاعـات املنتجـة 
لدعـم املوازنـة العامـة لتخفيـف 
الوحيـد  االعتمـاد  عـىل  الضغـط 
عـىل النفط الخـام كمصدر رئيس 
للطاقـة واملوازنـة بعـد التداعيات 
الخطـرية التي مـر بهـا االقتصاد 

العراقي“.
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اذربيجان/ متابعة الزوراء:
أعلنت وزارة الدفاع األذربيجانية أن سبعة 
من جنودها ُقتلوا يف اشتباكات مع الجانب 
األرميني، فيما اكدت أن الوضع عىل الحدود 

بات مستقرًا منذ املساء. 
وذكـر مسـؤولون أن اتفاق وقـف إطالق 
النار الذي تم التوصل إليه برعاية روسـية 
ال يـزال صامدا غداة اشـتباكات دامية بني 
أذربيجـان وأرمينيـا، أثارت مخـاوف من 
تصعيـد يف إقليم ناغورني قره باغ املتنازع 

عليه.
والثالثـاء أسـفرت اشـتباكات بـني قوات 
أرمنيـة وأذربيجانيـة عـن مقتـل ثمانية 
جنود يف أسـوأ قتال بني الطرفني منذ حرب 

السنة املاضية حول ناغورني قره باغ.
وكانـت أرمينيا قد قالت سـابقا إنه قد تم 
التوصل إىل هدنة مع أذربيجان ”بوسـاطة 
روسـية“، بعـد يوم مـن االشـتباكات بني 
قـوات البلدين قرب منطقـة ناغورني قره 
بـاغ املتنـازع عليها. فيمـا أعلنـت وزارة 
الدفاع األرمينية مقتـل جندي وجرح آخر 

يف املعارك.
وانتهت الحرب التي استمرت ستة أسابيع 
وأدت إىل مقتل أكثر من 6500 شـخص، يف 

ترشين الثاني/نوفمـرب باتفاق تم برعاية 
روسـية قدمـت أرمينيا بموجبـه تنازالت 
كربى يف األرايض التي كانت تسيطر عليها 

منذ عقود.
وتوقفـت املعـارك، مسـاء الثالثـاء، إثـر 
وسـاطة من وزير الدفاع الرويس سريغي 

شويغو.
أن  األذربيجانيـة  الدفـاع  وزارة  وأعلنـت 
”سـبعة جنود أذربيجانيـني ُقتلوا وأصيب 
عـرشة آخرون يف اشـتباكات تسـببت بها 
أرمينيا الثالثـاء“، مضيفة أن الوضع عىل 

الحدود ”استقر مساء الثالثاء“.
مـن جهتها، أعلنـت وزارة الدفاع االرمنية 
مقتل جندي وفقـدان 24 آخرين وأرس 13 
أثناء االشـتباكات، مشريًة إىل أنها خرست 
موقَعني عسـكرَيني أصبحا تحت سـيطرة 

باكو.
وأوضحـت أن ”الوضـع يف منطقة الحدود 
الرشقيـة هـادئ نسـبيا ويجـري احرتام 

اتفاق وقف إطالق النار“ االربعاء.
واتهـم رئيـس الـوزراء األرمينـي نيكـول 
باشينيان، الثالثاء، أذربيجان ”باستهداف 
سيادة واستقالل أرمينيا“.وقالت باكو إن 
يريفان مسؤولة عن ”اسـتفزاز عسكري 

واسع النطاق“.
وطلبت أرمينيا مـن حليفها الرويس دعما 
عسكريا بموجب اتفاق ”منظمة معاهدة 
األمـن الجماعـي“ التـي ترغـم موسـكو 
عـىل حمايتها يف حـال تعرضهـا الجتياح 

خارجي.
وقال األمني العام ملجلـس األمن األرميني، 
”نظـرا  الثالثـاء:  غريغوريـان،  أرمـني 
للهجوم ضد األرايض األرمينية التي تتمتع 
بالسـيادة، نتوجـه إىل روسـيا لكي نطلب 

منها حماية وحدة أرايض أرمينيا“.
يف اليـوم نفسـه، بحـث الرئيـس الرويس، 
فالديمـري بوتـني، الوضـع مع باشـينيان 
هاتفيا كما أعلن الكرملني يف بيان، واتفقا 
عـىل ”مواصلـة االتصـاالت“ حـول هـذه 

املسألة.
وقبل إعالن وقف إطالق النار، حض االتحاد 
األوروبي واألمم املتحدة الطرفني عىل وقف 

األعمال العدائية.
ودعـا رئيـس املجلـس األوروبـي، شـارل 
ميشـال، إىل ”وقف تام إطالق النار“، فيما 
حضت األمـم املتحدة باكـو ويريفان عىل 

إبداء ”ضبط نفس“.
وعربت وزارة الخارجية الفرنسـية يف بيان 

عن ”قلقها الشديد“ ودعت كل األطراف إىل 
احـرتام االتفاقات التي تم التوصل إليها يف 

ترشين الثاني/نوفمرب 2020.
ومنذ حرب السـنة املاضيـة، تعلن أرمينيا 
وأذربيجان تكرارا عن حوادث تبادل إطالق 

نار.
وكانـت هزيمـة يريفـان السـنة املاضية 
خلفـت صدمـة كربى لدى قسـم كبري من 
الشـعب األرمينـي وال تـزال تهـز الطبقة 

السياسية يف البالد اليوم.
يريفـان  يف  األشـخاص  آالف  وتظاهـر 
األسبوع املايض للمطالبة باستقالة رئيس 
الـوزراء نيكـول باشـينيان الـذي تصفه 
املعارضة بأنه ”خائـن“ بعدما أبرم اتفاق 

الهدنة مع باكو.
مـن جهتهـا، اعتمـدت أذربيجـان يف هذه 
الحـرب عـىل دعـم تركيـا التـي زودتهـا 

خصوصا بطائرات مسرية.
وانفصلـت منطقـة ناغورنـي قـره بـاغ 
املدعومة من يريفان والتي تقطنها أغلبية 
أرمنية، عن أذربيجان عند سقوط االتحاد 
السـوفياتي، ما تسـبب باندالع حرب أوىل 
يف التسـعينات أسـفرت عن مقتل 30 ألف 

شخص وترشيد مئات اآلالف.

@ÊbvÓiäàcÎ@bÓ‰Ófläc@µi@äb‰€a@÷˝†g@—”Î@ÜÏ‡ñ@NNÚÓflaá€a@pb◊bjní¸a@·Àä

No: 7603   Thu   18     Nov    2021العدد:   7603    الخميس    18    تشرين الثاني     2021



4 alzawraanews@yahoo.com

امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أعلنـت مديريـة الرشطـة املجتمعيـة، امـس 
االربعـاء، انقـاذ فتاة مـن محاولـة انتحار يف 

النجف وأخرى من االبتزاز يف كركوك.
وذكرت املديرية يف بيـان ورد لـ «الزوراء»، أن 
«مفارزهـا أنقذت فتاة مـن محاولة االنتحار 
بسـبب مشـاكل أرسيـة يف محافظـة النجف 
األرشف، وأنقـذت طالبـة مـن ابتـزاز زميـل 
لهـا بإحـدى الجامعـات األهليـة يف محافظة 

كركوك».
وتابعـت «ويف األثنـاء قامت مفـارز الرشطة 
املجتمعيـة يف النجـف األرشف بتقديـم الدعم 
املعنـوي للفتـاة وتأهيلهـا نفسـيا مـن أجل 
مسـاعدتها عىل تجاوز مشـاكلها، والتفاهم 
تأهيـل  برنامـج  وضـع  بغيـة  ذويهـا  مـع 
ورعاية للفتـاة يضمن اندماجهـا مع األرسة 

واملجتمع».
واشـارت اىل ان «مجتمعيـة كركـوك واجهت 
املبتز بأدلة اإلدانـة، واتخذت بحقه االجراءات 
الالزمة، وحذفت الصور واملحادثات التي هدد 
بهـا ضحيتـه بنرشها عـىل مواقـع التواصل 

االجتماعي مقابل الرضوخ لرغباته الدنيئة».
جهتـني  مـع  تنسـيقها  تعلـن  املجتمعيـة 
حكوميتني بشـأن األدوية وتوضح إجراءاتها 

حول األسعار
أعلنـت الرشطـة املجتمعيـة يف دائـرة  كمـا 
العالقـات واإلعـالم بـوزارة الداخليـة، امس 

األربعاء، عن تنسـيقها مع جهتني حكوميتني 
بشأن األدوية، فيما أوضحت إجراءاتها بشأن 

أسعار املواد، من بينها األدوية. 
وقال مدير الرشطـة املجتمعية، العميد غالب 
»الرشطـة  العطيـة، يف ترصيـح صحفـي: إنَّ
املجتمعية تنظم حمالت مسـتمرة عىل املحال 

التجاريـة ومـن بينها الصيدليـات لحّثها عىل 
التقيُّد باألسـعار وصالحية املواد والسلع التي 
تبيعها»، الفتاً إىل أن «الرشطة املجتمعية تنّفذ 
حمالت تفتيـش بالتعاون مـع وزارة الصحة 
االقتصاديـة  الجريمـة  مكافحـة  ومديريـة 
لتوعية أصحـاب الصيدليات برضورة مراعاة 
بممارسـة  الخاصـة  واللوائـح  التعليمـات 
مهنتهـا، فضالً عن ضبـط املخالفني من قبل 
الجهات املختصة، إذ تّم بالفعل ضبط عدد من 

املخالفني يف عدة محافظات».
وأضـاف العطية أن «الرشطة املجتمعية تركز 
جهودهـا التوعويـة والخدمية واإلنسـانية يف 
املناطق الشـعبية والعشـوائية، كونها األكثر 
رضراً واألكثـر حاجـًة»، مشـرياً إىل أن «عمل 
الرشطة املجتمعية يرتكز يف الدرجة األوىل عىل 
تعزيز ثقة املواطـن برجل األمن وتعزيز وعيه 
وثقافتـه، ومحاربـة الجرائم (اسـتباقياً) أي 

قبل حدوثها».
وأّكد أنَّ «الرشطة املجتمعية لديها تنسيق عاٍل 
ذت الكثري  مع نقابتي األطباء والصيادلة، ونفَّ

من الواجبات واملهام املشرتكة».

بغداد/الزوراء:

كشـفت هيئـة النزاهـة االتحاديَّـة، 

امس االربعاء، حاالت ُمغاالٍة وشـبهة 

فساٍد شابت عمليَّة رشاء أحد األجهزة 

أدويـٍة  إىل تجهيـز  إضافـة  الطبيَّـة، 

ة  ُمنتهيـة الصالحية، يف دائرتي الصحَّ

يف ُمحافظتي ميسان وذي قار.

ويف  الهيئـة،  يف  التحقيقـات  دائـرة 

معـرض حديثها عـن تفاصيل عمليَّة 

ة  ـت يف دائـرة صحَّ الضبـط التـي تمَّ

ـرٍة قضائيَّـٍة،  ميسـان بموجـب ُمذكَّ

أفـادت يف بيـان ورد لــ «الـزوراء»، 

ـن فريـق عمل مكتـب تحقيق  «بتمكُّ

الهيئة يف محافظة ميسان، من ضبط 

أوليَّـات عقـٍد لتجهيز جهاز سـونار 

بمبلغ (١٦٨,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار، 

ُمبّينـًة وجود شـبهة فسـاٍد يف قيمة 

العقد ومغاالة يف سعر الرشاء».

وأضـاف البيـان، إنـه «يف ُمحافظـة 

ذي قـار، تمكـن فريـٌق مـن مالكات 

مكتـب تحقيـق الهيئـة يف املُحافظة، 

الـذي انتقـل إىل أحد املُستشـفيات يف 

املُحافظة، من ضبط (٢,٢٠٠) رشيط 

دواء تـمَّ التالعـب يف تاريـخ انتهـاء 

صالحيَّتهـا، ُمشـريًة إىل أنَّ تلـك املواد 

ة  تمَّ تجهيزها من قبـل الرشكة العامَّ

ـَّة  لتسويق األدوية واملُستلزمات الطبي

سات الصحيَّـة يف املحافظة،  إىل املُؤسَّ

وبلغت (٣٧,٤٠٠) رشيط».

وأوضـح، «حصـول حـاالت تالعـٍب 

بتاريـخ انتهـاء صالحيـة األرشطـة 

عن طريـق وضع (ليبـل) آخر بقصد 

التضليل والتمويه عـىل تاريخ انتهاء 

عـىل  املُثبـت  الحقيقـي  الصالحيـة 

األرشطة، الفتة إىل استمرار اإلجراءات 

إىل  املُجّهـزة  الكميَّـة  بقيَّـة  لسـحب 

عمـوم  يف  الصحيَّــة  القطاعـات 

املُحافظة».

وأكد البيان، «تنظيم محرضي ضبط 

أصوليَّــني يف العمليَّـتـني، وعرضهما 

رفقة املُـربزات الجرميَّــة عىل قضاة 

املُختصة بالنظر  التحقيـق  محكمتي 

النزاهـة يف ميسـان وذي  يف قضايـا 

القانونيَّـة  قـار؛ التخـاذ اإلجـراءات 

املُناسبة».

بغداد/الزوراء:
أعلن وزير العمل والشؤون االجتماعية رئيس 
هيئـة رعاية الطفولة عـادل الركابي، امس  
األربعاء، انطالق الخطة التنفيذية لسياسـة 
حمايـة الطفـل، فيمـا دعـا منظمـة األمم 
املتحـدة للطفولة (اليونيسـيف) واملنظمات 
اىل  الوطنيـة  واملؤسسـات  كافـة  الدوليـة 
التعاون وتقديم الدعم الـالزم لتنفيذ برامج 
وأنشـطة الخطة التنفيذية لسياسة حماية 

الطفل.  
وقـال الركابي خالل احتفالية نظمتها هيئة 
رعايـة الطفولـة بمناسـبة اليـوم العاملـي 
للطفـل، يف بيان تلقته «الـزوراء» إن «تنفيذ 
هذه السياسـة يتطلب جهودا مشرتكة من 
كل وزارات الدولـة ومؤسسـاتها ومنظمات 
املجتمع املدني»، الفتا اىل أن «هذه السياسة 
تعـد واحدة من تلـك السياسـات التي تمثل 
اسـتجابة لدراسـة الدول ورؤيتهـا لطفولة 

آمنة تنعم بحقوقها من دون تمييز».
وأضاف، أن «هيئة رعاية الطفولة تبنت هذه 
املهمة وعملت بالتنسيق مع رشيكها األسايس 
(اليونيسيف) عىل اعداد هذه الخطة لالعوام 
٢٠٢٢-٢٠٢٥ انطالقـا مـن الحاجـة لتأمني 
الحمايـة لالطفال وضمـان حقوقهم والحد 

من االثـار التي خلفتها الظـروف التي مرت 
عىل البالد املتمثلة بالحروب التي اسـتهدفت 
املقدرات االقتصاية واالجتماعية»، مشريا اىل 
أن «هذه الخطة تعكس مسؤولية الحكومة 
وتوجهاتها يف بناء مسـتقبل افضل البنائها، 
فضال عن أن االسـتثمار يف مجـال الطفولة 
من شـأنه أن يسـهم يف بناء جيـل قادر عىل 

تحمل املسؤوليات».

عـىل  الحكومـة  حـرص  الركابـي  وجـدد 
والتزاماتهـا  الدوليـة  تحمـل مسـؤولياتها 
بالقوانني والرشائع الدولية لحقوق االنسان 
واالتفاقيات املعنية بحقوق الطفل»، موجهاً 
دعوة لوسائل االعالم كافة بأن تكون رشيكاً 
اساسـياً واعالماً مسـؤوال يف عرض مشاكل 
الطفولة والبحث عن حلـول لها معا لتأمني 

العيش االمن واملستقر الطفال العراق».

بغداد/الزوراء:

حـذر مركـز االعـالم الرقمـي (DMC)، امس 

املواطنـني  تصويـر  ظاهـرة  مـن  االربعـاء، 

دون علمهـم ومـن ثـم نرشها عـرب منصات 

وصفحات مواقـع التواصل االجتماعي، مبيًنا 

ان الظاهـرة يف تزايـٍد كبـري خصوًصـا عملية 

تصويـر فئات االطفال وكبار العمر والراقدين 

يف املستشـفيات، حيث يجـري التصوير غالبا 

دون علمهم.

وقال فريـق املركز يف بيان ورد لــ «الزوراء»، 

يرتتـب  العالـم  دول  يف  الظاهـرة  «هـذه  ان 

عليهـا تبعـات قانونيـة كونهـا اعتـداء عـىل 

خصوصيـات االخريـن وحرياتهـم؛ مضيًفا: 

ان تصويـر االطفـال عـىل وجـه الخصـوص 

وجعلهم يتحدثون بقضايا هي مجهولة لهم، 

أمر مرفوض وظاهـرة رقمية يجب وضع حد 

لها».

ويف ترصيـح خـاص للمركـز ، أكـد الباحـث 

القانوني حسـني املـوىل؛ ان «قانون العقوبات 

العراقـي جـاء بمادتـه ٤٣٨ بعقوبـة الحبس 

والغرامـة أو إحـدى العقوبتـني كل مـن نرش 

بإحـدى طـرق العالنيـة أخبـاًرا أو صـوًرا أو 

تعليقـات تتصـل بـأرسار الحيـاة الخاصة أو 

األرسيـة لألفراد، ولو كانـت صحيحة إذا كان 

من شأن نرشها اإلساءة إليهم».

ويضيـف املـوىل؛ «ويدخـل مـن ضمـن طرق 

العالنيـة وسـائل التواصل االجتماعـي، وهنا 

املّرشع قـد جرم النرش يف هذا الخصوص ومن 

الالزم عىل املرشع العراقي إعادة الَنظر يف هذه 

املـادة وتوسـيع نطاق النص ليواكـب التطور 

االجرامي الذي حصل يف العالم الرقمي».

وشـدد املركز يف بيانه عىل «رضورة محاسـبة 

من يقفون وراء عملية تصوير املواطنني دون 

علمهم بقصد االسـاءة؛ منوًهـا اىل ان الثقافة 

والفهـم الرقمي الصحيح يحتـاج اىل انضباٍط 

عـىل  التضييـق  يف  اسـتخدامه  وليـس  عـاٍل 

خصوصيـات الناس واحراجهـم عرب منصات 

العالم الرقمي».
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بغداد/الزوراء:

اعلنـت الهيئـة العامة للكمـارك ، امس 

االربعـاء، ضبـط ٧ شـاحنات مخالفـة 

لضوابط االسترياد يف محافظة كركوك .

وذكر اعالم الهيئة يف بيان تلقته «الزوراء»  

أنـه «تم ضبط ٧ شـاحنات مخالفة من 

قبل قسـم التحري ومكافحـة التهريب 

يف مديريـة كمـرك املنطقة الشـمالية / 

مفرزة كركوك». 

واشـار اىل انهـا كانـت «محملـة بمواد 

متنوعـة ( حبيبات بالسـتيكية و الصق 

سـرياميك و وارنيش وكتب مدرسـية ) 

وتـم اتخاذ االجـراءات القانونية بحقها 

وفق قانون الكمارك النافذ «. 

بغداد/الزوراء:
اظهرت احصاءات يف دائرة الطب العديل، امس االربعاء، تسـجيل اعىل نسبة يف 
حـوادث املرور والتي بلغت نحو (٩٩) حالة وفاة معظمهم من الرجال مقارنة 

باالشهر املاضية .
وقـال مديـر عام الدائرة، زيد عـيل عباس يف بيان ورد لـ «الـزوراء»: انه «وفق 
االحصاءات الصحية تم تسجيل (٩٩ ) حالة وفاة من بينهم ما يقارب ٨٧ جثة 
من الرجال و ١٢ جثة من النسـاء والواردة من الجهات التحقيقية والقضائية 

توزعت بني حوادث انقالب عجلة ، حوادث سري واصطدام».
واكـد ان «اصابات حوادث املرور ذات خطورة كبـرية وتضاهي عمليات القتل 

االخرى اذا انها افة تشكل هاجسا وقلقا لجميع افراد املجتمع».
يشـار اىل ان دائرة الطب العديل قد سـجلت خالل االشـهر املاضيـة العديد من 
الوفيـات يف حـوادث السـري والذي اصبح من املشـكالت التي تسـتنزف املوارد 
املادية وما تتكبده من مشـاكل يف الطاقات البرشية والذي يؤثر عىل مقومات 

الحياة .

دياىل/الزوراء:
أعلن الحشد الشعبي، امس االربعاء، عن 
انطـالق عمليـة امنية واسـعة لتفتيش 

حاوي العظيم يف محافظة دياىل.
لــ  ورد  الحشـد  إلعـالم  بيـان  وذكـر 
«الـزوراء»، إن «العملية تشـمل تفتيش 
وتأمني حاوي العظيـم بضفتي الغربية 
والرشقية بدًءا من سـد العظيم شـماال 
وصوال اىل مصد نهر العظيم يف نهر دجلة 

جنوبا».
ونفـذت قيـادة عمليـات صـالح الدين 

وقيادة عمليات سامراء وقيادة عمليات 
الشـعبي واجـب  للحشـد  رشق دجلـة 
تفتيش السـاحل الغربي لحاوي العظيم 
فيمـا نفذت قيادة عمليات دياىل للجيش 
والحشد الشـعبي عملية تفتيش حوض 

العظيم الرشقي.
ويشرتك يف العملية أيضا اللواء ٢٣ ولواء 
نـداء ديـاىل والقـوات الخاصـة لقيـادة 
عمليات دياىل للحشد الشعبي وبالتنسيق 
مع الجيش، حيث تهـدف ملالحقة فلول 

داعش وتدمري مخابئه.

ذي قار/الزوراء:
أقـدم العرشات من موظفي العقـود يف توزيع كهرباء ذي قار، امس األربعاء، عىل إغالق 
فرع الرشكـة احتجاجا عىل تأخر رصف رواتبهم، فيما تظاهر محارضون مجانيون يف 

النجف للمطالبة بإبرام عقود معهم.
واقدم العرشات من موظفي رشكة توزيع كهرباء ذي قار عىل إغالق فرع الرشكة حتى 

إشعار آخر بعد إخراج كافة املوظفني.
ويأتي هـذا التصعيد من قبل املتظاهرين عىل خلفية تأخر رصف رواتبهم ألكثر من ٤٠ 

يوما، فيما تمركزت تعزيزات أمنية داخل الفرع لحماية املمتلكات العامة.
ويف النجـف، تظاهر العرشات من املحارضين املجانيني للمطالبـة بتثبيتهم عىل العقود 

بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٣١٥ لعام ٢٠١٩.
وقال عدد من املحتجني ملراسلة وكالة شفق نيوز إنهم سيستمرون يف التظاهرات لغاية 

االستجابة ملطالبهم.
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بغداد/الزوراء:
أعلنـت وكالـة الـوزارة لشـؤون الرشطـة، امس 
االربعاء، القبـض عىل متهم بتزوير سـند عقاري 
بقيمة ١١٠ مليون دينار وآخر برسقة ٤٥٠٠ دوالر 

وسط العاصمة بغداد.
وذكـرت الوكالـة يف بيـان ورد لــ «الـزوراء»، أن 
«مفـارز مديريـة مكافحة اجـرام بغـداد التابعة 
لوكالة شـؤون الرشطة تمكنـت من القاء القبض 
عىل متهـم لقيامـه بتزوير سـند عقـاري بقيمة 
(١١٠) مليون دينـار عراقي وبيعه يف منطقة حي 
الحسـني بجانب الكرخ مـن العاصمة بغداد حيث 
تم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية بحقه وتوقيفه 
وفق أحكام املادتني ٢٩٨، ٢٨٩ من قانون العقوبات 

وتقديمه إىل القضاء لينال جزائه العادل».
وأضافـت، ان «مفارزها ألقـت القبض عىل متهم 
لقيامـه برسقـة مبلغ مـايل قـدره (٤٥٠٠) دوالر 
أمريكـي مـن داخـل دار ضمـن منطقـة شـارع 
فلسـطني حيـث تـم تدوين أقـوال املتهـم ابتدائيا 
وقضائيا باالعـرتاف وقرر قايض التحقيق توقيفه 
وفق أحكام ٤٤٤ من قانون العقوبات لينال جزائه 

العادل».
اىل ذلك، «القت مفارز سـيطرة الشـعب التابعة اىل 
مديرية شـؤون السـيطرات والطرق الخارجية يف 
قيـادة رشطـة بغـداد القبض عىل متهـم مطلوب 
وفـق قضايـا تتعلـق بالرسقة حـاول النفـاذ من 
السـيطرة حيث تـم التأكد من اسـمه يف حاسـبة 
املطلوبني وتبني انه مطلوب وفق املادة ٤٦٦ رسقة 
فيما ضبطت السـيطرة ايضـا عجلة مرسوقة بعد 
التأكـد مـن بياناتها ضمـن حاسـبة الرسقات يف 

السيطرة».
واشـارت اىل انـه «تم اتخـاذ اإلجـراءات القانونية 

الالزمة وفق القانون».

بغداد/الزوراء:
أعلن عضو مجلس النواب املنحل مرض الكروي، 
امس االربعاء، عن شـمول حمرين دياىل بحفر 

االبار االرتوازية، مشـريا اىل ان ذلك سـينقذ ١٣ 
قرية.

وقـال الكـروي يف ترصيح صحفـي انه ”جرى 

اسـتحصال املوافقات الرسـمية من قبل وزارة 
املـوارد املائيـة عىل شـمول حـوض حمرين يف 
اقـىص شـمال رشق ديـاىل بحملة حفـر االبار 
االرتوازية ملواجهة الجفاف وشح مياه الرشب 

والسقي“.
واضاف الكـروي،ان ”الحملة سـتكون خطوة 
النقـاذ اكثر مـن ١٣٠ قرية زراعيـة تعاني من 
انخفاض كبـري يف ايرادات املياه عـرب الجداول 
واالنهـر الفرعيـة“، مبينـا ان ”االبـار تشـكل 
خطوة مهمة يف تامني النقص الحاصل يف مياه 

الرشب عىل االقل“.
واشـار اىل ان ”ديـاىل فقدت ٩٠٪ مـن ايراداتها 
املائية السنوية عرب نهري دياىل والوند والخزين 
املائي يف سدودها هو االدنى منذ سنوات طويلة 
ما يجعلها يف موقف صعب خاصة وان التقارير 
تدلـل بـان املوسـم الحايل سـيكون شـحيح يف 

االمطار والسيول“. 

كركوك/الزوراء:
أعلنـت خلية اإلعالم األمني، امس االربعاء، تمكن رشطة كركوك وقوة 

مشرتكة من قتل أحد أكرب تجار املخدرات يف املحافظة.
وذكـرت الخليـة يف بيان ورد لـ «الـزوراء»، انه «بعـد جمع معلومات 
عـن تحـركات أحد أكرب تجار املخـدرات يف محافظـة كركوك، تمكنت 
مفـارز قسـم مكافحة املخـدرات يف محافظة كركوك، وقـوة الواجب 
التابعة ملكتب قائد الرشطة، ومفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك 
العسـكري، وبكمـني أمني محكم مـن محارصة أحد تجـار املخدرات 
والصادر بحقه أوامر قبض عديدة، وقتله بعد قيامه بإطالق النار عىل 

القوات األمنية املكلفة بالواجب».
وتابع البيان، وكان بحوزة املتهم أسلحة متنوعة، ومواد مخدرة تقدر 
بنصـف كيلو من (الكرسـتال)، وهو املتهم نفسـه الـذي قام بإطالق 
النار عىل مفارز الرشطة يف الشهر السابق، وعىل أثره أصيب ضابطني 

ومنتسب».

دياىل /الزوراء:
أعلـن مدير شـؤون العشـائر يف ديـاىل العميد عـيل محمـود الربيعي، امس 
االربعـاء، اعادة اكثر مـن ٤٠٠ ارسة نازحة خالل العـام الحايل ٢٠٢١.وقال 
الربيعـي يف ترصيح لـ»الـزوراء» ان ”داعش االرهابي خـالل فرتة اجتياحه 
مناطـق واسـعة يف دياىل عمـد اىل خلق فتن بـني العشـائر يف محاولة دنيئة 
لرضب السـلم االهيل من خالل استغالل البعض يف تنفيذ ماربه وجرائمه ما 
ادى اىل تداعيات سلبية“.واضاف الربيعي،ان ”مديرية شؤون العشائر سعت 
ومن خالل تواصلها مع زعماء وشيوخ العشائر اىل احتواء اشكاالت مرحلة 
مـا بعد داعش االرهابي والنجاح يف اعادة اكثـر من ٤٠٠ ارسة نازحة خالل 
٢٠٢١ بعد جلسـات صلح اسـهمت يف تقريب وجهات النظـر لكل االطراف 
والوصول اىل حلول عادلة ومنصفة“.واشـار اىل ان مديريته ”داعمة للسـلم 
االهيل وما تقوم به ياتي يف اطار جهود حسم امللفات املعقدة ”.وكان داعش 
االرهابي اجتاح مناطق واسـعة من دياىل بعـد حزيران ٢٠١٤ قبل ان تنجح 

القوات االمنية والحشد الشعبي يف تحريرها يف كانون الثاني ٢٠١٥. 
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بغداد/ الزوراء:
بحث وزير الكهرباء عادل كريم، امس 
األربعاء، مـع محافظ كركـوك راكان 
سـعيد الجبـوري جهود دعـم وتنفيذ 
املحافظـة..  يف  للكهربـاء  مشـاريع 
جـاء ذلك خـالل اجتماع عقـد بديوان 
املحافظـة وحرضه عدد مـن املديرين 
العامـني واملستشـارين وكادر الوزارة 

بحسب بيان ورد للزوراء.
وقال وزيـر الكهرباء، عـادل كريم، يف 
مؤتمـر صحفي عىل هامـش الزيارة، 
”الـوزارة  إن  ”الـزوراء“:  وتابعتـه 
بصدد حل مشـاكل التوليد والتوزيع يف 
كركوك وسيكون الصيف القادم افضل 

بكثري“.
واضاف ” كانت هنا مشكلة مع رشكة 
سـانري االيرانية التي تعمل عىل اكمال 
مـرشوع محطـة الدبـس وتـم تذليل 
العقبـات واملرشوع جار نحو االكتمال 
وسيكون هناك زيادة يف نسبة التجهيز 
حال اكتمـال مرشوع الدبـس بـ320 

ميكا واط“.
واشار الوزير اىل ”حل القضايا العالقة 

مع الـرشكات االجنبية التـي تعمل يف 
الدبس وتازة“.

مـن جانبه، قـال الجبـوري ”اننا نجد 
اهميـة كبرية يف زيـارة الوزير وكادره 

الفاعل لبحث املشاكل والتحديات التي 
تواجه كركوك“.

واضـاف ان ”كركـوك مدينـة مهمـة 
ويجـب ان تنـال اهتمامـا ودعما اكرب 

ملواطنيهـا بعـد االسـتقرار واالعمـار 
والتعايـش الـذي تشـهده بـني جميع 

مكوناتها“.
واكد الجبوري ”حاجة كركوك إلكمال 

محطـة كهرباء الدبـس وزيادة حصة 
املحافظة من الشبكة الوطنية والرضر 
الـذي اثر عـىل مواطني كركـوك جراء 
عدم تجهيز الكهرباء من املسـتثمر يف 
اقليم كردسـتان، اىل جانب اهمية دعم 
املحافظة يف ايصال الكهرباء والخطوط 
واملحـوالت للقـرى املهدمـة واملناطق 
املحـررة بما يعـزز جهود االسـتقرار، 
والعمـل عـىل حـل ومعالجة مشـاكل 
االختناقـات واثرها السـلبي يف انتظام 

ساعات التجهيز وعدالة التوزيع“.
ويف مجال الطاقة الشمسية، قال وزير 
الكهرباء: إنـه ”بتوجيهات من رئيس 
الوزراء سـيتم تجهيـز كركوك بـ250 
االرايض  تخصيـص  بعـد  واط  ميـكا 
بالتنسـيق مع املحافظـة التي وعدتنا 

خريا“.
كانـت  الصيـف  ”انقطاعـات  وتابـع 
بسبب االعمال االرهابية ومن مجموع 
51 عملية ارهابية استهدفت املنظومة 
الكهربائيـة كان نصيـب كركـوك 22 
عملية، وهـذا احد اهم االسـباب التي 

قللت نسبة التجهيز“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الـزراعـة، امس األربعاء، 
الـشــتـويـة  الـخـطـط  إعــدادهـا 
الـتــي تضمنـت تـوســعـاً يف زراعة 
املـحـاصـيــل، وأخــرى رديــفـــة 
الســتـغـالل مـياه اآلبــار وزراعــة 
تعتمـد  الـتــي  الديميـة  املسـاحات 
لـتـصـبـح  األمـطـار،  عـلـى مـيـاه 
املــســاحــات املـروية 5 مــاليــني 
و500 ألـف دونـم، مـن ضـمـنـهـا 4 
مــاليــني و900 ألـــف دونم لزراعة 

الحنطة.
وقال املـتحدث الـرســمــي بـاســم 
بيـان  يف  النايـف،  حميـد  الـوزارة، 
اطلعت عليـه ”الـزوراء“: إن ”الـوزارة 
زراعيـة  خـطـطــاً  وضــعـــت 
للموسـم الشـتوي، وجرى تقديمها اىل 
وزارة املــوارد املائية، وتـــم إقـــرار 
مـسـاحـة 50 % مـن العـام املـايض، 
ووصلـت اىل حدود مليونـني و500 ألف 
دونـم، إضافة الـى أن الــوزارة أعـدت 
خطـة رديفـة لــآلبــار تـقــدر بــ 
3 مـاليــني دونـــم، وهكـذا تصبـح 
املسـاحة املرويـة من اآلبــار 5 ماليني 
و500 ألـف دونـم، مـــن ضـمـنـهـا 
ألـــف دونـــم  4 مــاليـــني و900 

مخصصة ملحصول الحنطة“ .
عـلــى  ”االعــتـمـاد  أن  وأضــاف 
األمطـار جـزء مـن زراعـة املسـاحات 

بـعــض  فـــي  الـديـمـيــة 
املـحـافـظـات الـتــي تـصـل إلــى 
6 مـاليــني دونــم، وســـتــزرع إذا 
سـقـطـت األمــطــار بوفرة“، مبيناً 
أن ”الــوزارة منعت اسـترياد الطماطم 
املحليـة،  السـوق  يف  لوفرتهـا  حاليـاً 
وكذلك ستمنع اسـترياد 6 مواد زراعية 
لتوفرهـا مـحـلـيـاً، هـــي الـخـس 
والـشونـدر  والـشلغـم  والـسـبـانـغ 

والـلهـانة والـقـرنـابـيط، لـتـصـبح 
الـرزنـامــة الزراعيـة املمنوعـة مـن 
21 مـادة زراعيـة متوفـرة  االسـترياد 

محليا“. 
وجـــود  ”بـرغــم  أنــه  وأكـد 
واملــــواد  الـزراعـيــة  الـرزنـامــة 
املـمـنـوعـة مـن االسترياد، لكن هناك 
مواد تهرب من بعـض املنافذ وال يمكن 
الحد مـن تـداعـيـاتـهـا“، مـشـيـراً 

تامـة  رؤيـة  قدمـت  ”الـوزارة  أن  اىل 
الـزراعـــي فــي  القـطـاع  لتطويـر 
املــوازنـــة املـقـبـلـة لـلـمـبـالـغ 
الـتــي يـحـتـاج لها القطاع الزراعي، 
منهـا (دعم الـذرة الصفـراء واألعالف، 
ودعم منتجي الـدواجن، وتــوفــيــر 
القروض لـلـفـالحـني واملـــزارعـني، 
وإعـادة دعــم الـرتــب العليـا مــن 
الـبــذور اىل وضعـه الطبيعـي، ودعم 

الــدعـــم  وهــــذا  األسـمدة) 
يــصــب فــي صـالـح الفالح“. 

مـن جانب اخر، أوضحت وزارة الزراعة 
سبب ارتفاع أسـعار البيض يف األسواق 

املحلية يف البالد.
وقـال املتحدث باسـم الـوزارة، حميد 
النايف: ان ”االرتفاع يف أسعار الدواجن 
والبيض شهدته أغـلـب دول الـعـالـم 
ودول الــجــوار مـؤخـراً، فضال عن 
أن ارتفـاع سـعر رصف الـدوالر اثـر 
سلباً يف مدخالت الـدواجـن التي تقيم 

بالدوالر“.
ونوه بـأن ”الدولـة رفعـت الدعم عن 
الدواجـن باملطلـق، ومـن ثــم فـإن 
سـعر البيض حاليـاً مقارنـة بالدول 

األخرى يعد أقل سعراً“. 
مشـرياً اىل ان ”طمـوح الـوزارة بـأن 
يكـون هناك دعـم ملدخـالت الدواجن 
ليقـل سـعر الدواجـن والبيـض مـن 
اجــل حمايـة املنتج املحيل، ال سـيما 
أن هـذا الدعم سيؤدي الـى انخفاض 

البيض“.
وكـشــف عــن وجـــود ”خـطـة 
الحـتـواء املنتج املحيل مـن الـدجـاج 
والبيـض ملنتجي إقليم كردسـتان بعد 
املعرض الذي نظـم يف أربيل مـطـلـع 
ويـتــم  الـحـالــي،  الـشــهـر 
الرشكـة  تـســويـقـه عـن طريـق 

العامة للتجهيزات الزراعية“.
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بغداد/ الزوراء:
اغلـق مـؤرش االسـعار يف سـوق العراق لـألوراق املاليـة، امـس االربعاء، 

منخفضا بنسبة (0.62 %).
وجاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لألوراق املالية ليوم امس كما ييل: 
بلغ عدد االسـهم املتداولـة (1.243.048.566) سـهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (912.350.908) دنانري. 
واغلـق مـؤرش االسـعار ISX 60  يف جلسـة امس عـىل (574.02) نقطة 
منخفضـا بنسـبة (0.62 %) عـن اغالقـه يف الجلسـة السـابقة البالـغ 

(577.63) نقطة.
وتم تداول اسـهم (30) رشكة من اصل (105) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (22) رشكة.
وبلغ عدد االسـهم املشـرتاة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق (5) 
ماليني سـهم بقيمة بلغت (8) ماليني دينار من خالل تنفيذ صفقتني عىل 

رشكة واحدة.
بينمـا بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(500) مليـون سـهم بقيمة بلغـت (458) مليون دينار مـن خالل تنفيذ 

(112) صفقة عىل اسهم سبع رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منذ عـام 2009، ويسـعى إلطـالق نظام التـداول عرب 
االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسـات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميس، ومـدرج فيه 105 رشكات مسـاهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصـارف واالتصـاالت والصناعـة والزراعـة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق. 

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار خامي البرصة الخفيـف والثقيل، امس االربعـاء، مع تذبذب 

أسعار النفط يف األسواق العاملية.
وارتفع خام البرصة املصدر آلسيا 0.46 دوالر وبنسبة تغيري بلغ نسبته 0.56 
% ليصـل اىل 83.12 دوالرا، فيمـا سـجل الخام البرصة الثقيـل ارتفاعا ايضا 

بمقدار 1.37 دوالرا او ما يعادل 1.80 % ليصل اىل 77.50 دوالرا.
وسـجلت جميع خامات منظمة اوبك ارتفاعا ايضا حيث سـجل خام العربي 
السـعودي 82.84 دوالراً للربميـل، وسـجل مزيج مربـان اإلماراتي اىل 83.87 
دوالراً للربميـل، وبلـغ ومزيج سـهران الجزائـري 82.70 دوالرا، وجرياسـول 

االنغويل 82.52 دوالرا، وبوني النيجريي الخفيف 81.69 دوالرا“.
وتشهد اسـعار النفط تذبذبا مع تقييد منظمة اوبك+ انتاجها مقابل معاودة 
انتشـار كورونا يف اوروبا وتهديدات امريكية باستخدام احتياطاتها النفطية 

لكبح اسعار النفط.

بغداد/ الزوراء:
بحثَّ سـفري سـوريا لدى العراق، سـطام جدعـان الدندح، 
ورئيـس اتحـاد الصناعـات العراقـي، عادل عكاب، سـبل 
تطويـر العالقات الثنائية بني البلديـن يف املجالني الصناعي 
واالسـتثماري. ونوه الجانبان، خالل لقائهما يف مقر اتحاد 
الصناعـات العراقي ببغـداد، بالتطور الكبري الذي يشـهده 
معـدل نمـو التعـاون الثنائـي بـني البلديـن عـىل مختلف 
األصعدة، مؤكدين رغبة البلدين الشقيقني بارتقاء العالقات 

إىل مستويات أعىل.

وأشـار السـفري الدندح يف ترصيح لوكالة األنباء السـورية 
”سـانا“، إىل أن ”اللقاء ناقش قانون االسـتثمار السـوري 
الجديد، وبحث سبل إقامة املشاريع االستثمارية الصناعية 
يف البلديـن، بما يعزز اسـتثمار مواردهمـا املادية والعلمية 

وقدراتهما االقتصادية“.
وقـال: إن الجانبـني بحثا إمكانية عقـد مؤتمر للصناعيني 
العراقيني والسـوريني يف دمشـق لوضع خارطة عمل تلبي 
رغبـة الجانبـني يف تعزيـز التعـاون االقتصـادي وإقامـة 

مشاريع صناعية تكاملية. 
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بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار الذهب ”االجنبـي والعراقي“ يف األسـواق املحلية، امس 

األربعاء.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت سـعر بيـع للمثقال الواحد عيـار 21 من الذهـب الخليجي 
والرتكي واألوربي بلغ 382 الف دينار، وسعر الرشاء 378 الفاً، فيما كانت 

اسعار البيع ليوم الثالثاء 384 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

انخفاضاً ايضاً عند 352 الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 348 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فأن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 385 الف دينار و390 ألفاً، فيما تراوح سعر 
البيـع مثقـال الذهب العراقي بـني 355 الفاً و360 الف دينار.. ويسـاوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
كشـف رئيس جبهة مستقبل نينوى، عامر البك، امس األربعاء، عن وجود 
فسـاد إداري يف ملـف األرايض بمحافظـة نينـوى. وقال البـك يف ترصيح 
صحفـي: إن ”ملف األرايض وخاصة املميزة منهـا الواقعة عىل نهر دجلة 
فيها شوائب كثرية، ويجب عىل الحكومة االتحادية مراقبة هذا امللف وفتح 
تحقيقات“. وأضاف ”هناك أراض مميزة بيعت بأسعار رمزية لشخصيات 
سياسـية متنفذة بينهم أشـخاص من خارج املحافظة، وخاصة األرايض 
املعدة لالسـتثمار“. ووجهـت اتهامات سـابقة لبلديات نينوى بالفسـاد 

بملف إدارة األرايض وتوزيع القطع املميزة لشخصيات متنفذة. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة العمل والـشـؤون االجتماعيـة، امس األربعـاء، عن اطالق 
مرشوع تشـجيع تشغيل الشباب يف محافظتي بغداد ودياىل بالتنسيق مع 

االتحاد االوروبي ومنظمة اوكسفام الدولية.
وقـال مـديـر دائـرة العمل والـتـدريـب املهنـي يف الــوزارة، رائـد جبار 
باهـض، يف بيان اطلعـت عليـه ”الـزوراء“: إن ”هــذا املـــرشوع ينفذ 
مـن قـبــل مـنـظمـة اوكـسـفام الـدولـية بالتعاون مـع وزارة العمل 
وبالرشكـة مع مــرشوع تـطـويــر الـقـطـاع الـخــاص يف الـعـراق 
وتـــعـزيز الـتـوظـيف وبـتـمـويـل مـشـتـرك مـن قـبـل االتـحـاد 
االوربـــي والـــوزارة االتـحـاديــة للتعـاون االقـتـصــادي والتنمية 

االملـانـيـة“.
وأوضـح باهض أنـه ”يـتـضـمـن ادخــال الـشـبـاب والــبـاحـثـني 
عــن الـعـمـل فــي دورات تدريبية يف مجاالت قيادة الحاسـوب واللغة 
الـكـهـربائـيـة  والـتـأسـيـســات  والتربيـد  والتكييـف  االنكليزيـة 
والـحـالقــة الرجاليـة والنسـائية وصنـع املخبـوزات والــكــيــك“.

واضـاف ان ”الـتـسـجيـل عـىل هــذه الـدورات ســيـكـون مـجـانـا 
وســيـتـمكـن املـتــدربـون مــن اكـتـسـاب مـهـارات فـي مختلف 
املـجـاالت والتي سـتتيح لهم الدخول اىل سـوق العمل، الفتا اىل انه ”يجب 
عىل املتقدمني لهذا الربنامج ان يكونوا من املسجلني يف قـاعـدة بـيـانـات 
الـوزارة كباحثني عن عـمـل وسـتـكـون االولــويــة للخريجني الجدد 

العاطلني عن العمل“. 
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بغداد/ الزوراء:
أعلن مرصف النهرين االسالمي اململوك 
للحكومـة العراقيـة، أمـس االربعاء، 
انـه اطلـق تمويـل منظومـة الطاقة 
واملوظفـني،  للمواطنـني  الشمسـية 
مؤكدا انه املـرصف االول الذي بادر يف 

هذا املرشوع.
وقـال معـاون مديـر املـرصف، عماد 
رسن، يف حديث صحفي: ان ”املرصف 
منظومـة  مرابحـة  تمويـل  يف  بـادر 
الطاقة الشمسـية والتي يتـم منحها 
لفئة موظفي دوائر الدولة واملواطنني 
عامـة“، مبينـا ان ”املـرصف النهرين 
االسـالمي يعد اول مـرصف يف العراق 
يقـوم بهـذه املبـادرة بتمويل انشـاء 

منظومة الطاقة الشمسية ”.
وأضاف رسـن أن ”التعليمات الخاصة 
باملواطنـني واملوظفـني هـو ان يكون 
الحد االعـىل ملبلغ التمويـل 10 ماليني 
دينـار، وان الحـد االعىل ملـدة التمويل 
5 سنوات وبنسـبة مرابحة (فائدة) 5 
% سنويا“.مبينا ان ”التعليمات للفئة 
الثانية التي تستحق منح هذا التمويل 
هي املوظفـون املوطنـة رواتبهم لدى 
املـرصف، إذ يكـون الحد االعـىل ملبلغ 
التمويل 10 ماليني دينار ايضا وملدة 5 

سنوات وبنسبة مرابحة 4 % سنويا“.
مـن  ”الزبـون  ان  اىل  رسـن  واشـار 
املواطنني يجب ان يقـدم كفيال واحدا 
او اكثر مـن موظفي دوائر الدولة عىل 
ان يعادل صايف الراتب ضعف القسـط 
”القسـط  ان  اىل  الفتـا  الشـهري“، 

الشهري سيكون 208 آالف دينار“.
ولفـت رسـن اىل ان ”املرصف يشـجع 
مـن خالل هكـذا مشـاريع تعمل عىل 
الطاقـة الشمسـية باعتبارهـا طاقة 
نظيفة“، مشـريا اىل ان ”كلفة انشـاء 
هـذه املنظومـة التـي تعمـل بالطاقة 
الشمسية تعد رخيصة، حيث ان سعر 
االمبري الواحد عن طريق هذه املنظومة 

تبلـغ 350 دوالرا وهذا يعني ان سـعر 
10 امبـريات هـو 3500 دوالر وهـي 
تسـاوي تقريبا 5 ماليني دينار عراقي 
وهـذه االسـعار تختلـف مـن رشكـة 
ألخرى حسـب املواصفات الفنية لكل 
رشكة“. وقرر البنـك املركزي العراقي 
يف تمـوز املـايض التوجـه بالعمل عىل 
تشـجيع اعتماد أدوات إنتـاج الطاقة 
مـن املصـادر املتجـددة، والعمـل مع 
اللجنة العليا لإلقراض لضمان تجهيز 
نسـبة من الطاقة الكهربائية املتولدة 
من مصادر الطاقـة املتجددة (األلواح 
السـكنية  املجمعـات  يف  الشمسـية) 

االستثمارية املستفيدة من املبادرة.

@Ú”b�€a@ÚflÏƒ‰fl@›ÌÏ∏@lbi@|n–Ì@Ôfl˝é�a@ÂÌãË‰€a
µ‰†aÏ‡‹€@ÚÓè‡ì€a

pb”˝»€a@ãÌÏ�m@ÊbrzjÌ@÷aã»€aÎ@bÌäÏé
ÚÌäb‡rné¸aÎ@ÚÓ«b‰ó€a

بغداد/ الزوراء:
عزا الخبري االقتصادي، ضياء محسن، امس األربعاء، زيادة نسبة الفقر يف 
العراق اىل فشل السياسة االقتصادية للحكومة وذلك اتباعها  اجراءات غري 
مهنية، مشـريا اىل ان الحكومة رغم ارتفاع اسعار النفط ألكثر من عام إال 

انها مرصة عىل ابقاء سعر الرصف للدوالر .  
وقال محسـن يف ترصيح صحفي: إن ”نسـبة الفقر يف العـراق وصلت اىل 
مسـتوى خطري املسـبب السياسـة االقتصادية للحكومة من  خالل اتخاذ 

اجراءات فاشلة“.
واضـاف ان ”السـبب الرئيـس لزيادة نسـبة الفقـر اسـتمرار الحكومة 
وارصارها عىل بقاء سعر رصف الدوالر الذي ادى اىل ارتفاع بأسعار  السلع 
االساسـية وغريهـا من السـلع الرضورية رغـم تعايف اسـعار بيع النفط 

وألكثر من عام“.
وطالب محسـن بـ“تخصيص مبالغ كبرية لتفعيل  القطاعات االقتصادية 
الصناعيـة والزراعية وتوفري فرص العمل للعاطلني واعادة سـعر الرصف 

الدوالر اىل املستوى السابق“.
وأشـار اىل ان ”حجة الحكومة قد انتفت بعد ان ارتفعت اسـعار النفط اىل 

مستويات عالية جدا وفرت لخزينة الدولة عرشات املليارات“.  

بغداد/ الزوراء:
ارتفعِت الحـواالت الخارجية يف مبيعات البنك املركزي العراقي من الدوالر، 
امس األربعاء، لتسـجل أكثر من 200 مليـون دوالر. وذكر مصدر أن البنك 
املركزي شـهد امس خالل مزاده لبيع ورشاء الـدوالر االمريكي، ارتفاعا يف 
مبيعاته بنسـبة 1.01 % لتصل إىل 200 مليـون، و 535 الفا و 642 دوالرا 
أمريكيـا غطاها البنك بسـعر رصف اسـاس بلغ 1460 دينـاراً لكل دوالر، 
مقارنـة بيوم الثالثـاء، التي بلغت املبيعات فيـه 198 مليونا و 118 الفا و 
543 دوالرا أمريكيا. واشـار اىل ان املشـرتيات البالغـة 138 مليوناً و 225 
الفـا و 642 دوالرا ذهبـت لتعزيـز األرصـدة يف الخارج عىل شـكل حواالت 
واعتمـادات، فيما ذهب املبلـغ املتبقي البالغ 62 مليونـاً و 310 ألف دوالر 
بشـكل نقدي. ونوه املصـدر إىل أن 24 مرصفا قامـت بتلبية طلبات تعزيز 
االرصدة يف الخـارج، 19 مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل و 273 

رشكة توسط.

@ÚÌÜbón”¸a@ÚflÏÿ®a@paıaãug@Z7jÇ
@@ã‘–€a@Újè„@ÒÜbÌç€@pÜcÎ@Ú‹íbœ

@200@çuby@Û�ÉnÌ@Ú‹‡»€a@Üaçfl
ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl
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@k»‹fl@ÚÓöäc@ZıbiãËÿ€a@läáfl
ÏÇaå@…fl@b‰€Üb»m@kjé@Ôubn€a

بغداد/ متابعة الزوراء
قـال لؤي صـالح، املديـر الفنـي للكهربـاء: إن مواجهة فريقـه أمام زاخـو كانت دون 
املسـتوى والطموح، وتأثـرت بأرضية امللعب.وأضـاف صالح: «تفاجـأت بتحديد ملعب 
التاجـي لخـوض مباراتنا عليه، رغم أننـا تقدمنا بطلب التحاد الكـرة بنقل مبارياتنا إىل 
ملعب كربالء وحصلنا عىل قرار رسمي بذلك».وتابع «تحديد ملعب التاجي أمر مستغرب 
بالنسـبة لنا، املباراة كانت دون املسـتوى».ونوه «الكهرباء دخل املباراة بطموح النقاط 
الثالث، التعادل أمام زاخو لم تكن النتيجة التي نطمح إليها، لكنها ليسـت سيئة».وأشار 

إىل: أن إدارة النادي وصلت لقناعة بأن الفريق بحاجة إىل ملعب بأرضية جيدة.

ãºcÎ@ã–ñc

ÔiÜ@¿@ÏÓé�a@=æÎ˛a@ê‹1a@pb«b‡nua@¿@…Óœä@áœÏi@⁄äbìÌ@÷aã»€a

åbn‡æa@áÓ€a@äÎá€@êflb©a@äÎá€a@pbèœb‰fl@Åbnnœa@NNaáÀ

بغداد/ ميثم الخفاجي 
وصـل امس األربعـاء وفد منتخبنـا الوطني للكيوكوشـنكاي اىل بولندا 
للمشـاركة يف بطولة العالم التي سـتقام هناك بمشـاركة خرية أبطال 

العالم .
 وقـال العب منتخبنا الوطني للكيوكوشـنكاي، مصطفى محمد وهيب 
إن“ وفـد املنتخب وصل اىل بولندا وذلك للمشـاركة يف بطولة العالم التي 
ستنطلق هناك يوم غد الجمعة ”، مبيناً أنَّ ” هذه املشاركة جاءت بدعم 
مبارش مـن الحكومة بعد تكّفلها جميـع املصاريف إلنجاح هذه املهمة 
الوطنية ”. واضاف وهيب أن“ الوفد العراقي املشـارك مكوَّن من تسعة 
العبـني وأربعة إداريني، وهم رئيس اتحاد اللعبة عمار عدنان وأمني رس 
االتحـاد عمر كريم ومدرب املنتخب الوطني عامر محمد والحكم عدنان 
املهـداوي باالضافـة اىل الالعبني : مصطفى محمـد وهيب، للوزن تحت 
75 كغـم، وابراهيم جاسـم، تحت 75 كغم، ومحمد عمـار عدنان وزن 
80 كغم، واسـحاق محمد وزن 90 كغم، ومحمد مرتىض وزن 90 كغم، 
ومنتظـر فاضل مـدب وزن 70 كغم، ويارس عامـر وزن 70 كغم، وعيل 

مهدي نارص وزن تحت 70 كغم، واخرياً زيدون احمد للوزن الثقيل“.

@bÿ‰íÏ◊ÏÓÿ€a@kÉn‰fl@ÊÏ‹r∫@µj«¸@Ú»èm
aá‰€Ïji@%b»€a@Ú€Ï�i@¿

k‘‹€a@›flby@Û‹«@åÏ–€a@k‘«@bË‘Ìã–€@biäáfl@ÜÏj«@äáÓy@Ô‡èm@—v‰€a@ÒäaÜg

بغداد/ إعالم اللجنة االوملبية
تشـارك اللجنة االوملبية الوطنيـة العراقية 
بوفـد رفيـع املسـتوى يف أعمـال الجمعية 
األوملبـي  للمجلـس  االربعـني  العموميـة 
اآلسـيوي والتي سـتنطلق يوم األحد املقبل 
بفندق هيلتـون الحبتور بإمارة دبي بدولة 
وبمشـاركة  املتحـدة  العربيـة  االمـارات 
خمس واربعني لجنة أوملبية آسـيوية، كما 
يسـبق اعمـال الجمعيـة العموميـة بيوم 
واحـد اجتماع املكتـب التنفيذي السـادس 

والسبعني للمجلس.

وسـيتألف وفـد اللجنـة االوملبيـة الوطنية 
العراقيـة من رئيـس اللجنة رعـد حمودي 
الذي سيشـارك يف اجتماع املكتب التنفيذي 
للمجلـس االوملبي االسـيوي بصفته عضوا  
يف املكتب التنفيـذي، كما يضم الوفد عضو 
املكتب التنفيـذي للجنة االوملبيـة الوطنية 
العراقيـة الدكتـور حسـني العميدي وامني 

عام اللجنة االوملبية هيثم عبد الحميد.
وسيشهد جدول أعمال الجمعية العمومية 
للمجلس االوملبي االسـيوي استعراض أبرز 
املستجدات بخصوص أربع دورات آسيوية 

وآيتيش-ناغويـا   2022 هانغتشـو  هـي 
 ،2034 2030 والريـاض  2026 والدوحـة 
كما سيسـتعرض الحضور تقارير اللجان 
املنظمة لدورتي األلعاب اآلسيوية السادسة 
بانكـوك  يف  القتاليـة  والفنـون  للصـاالت 
األلعـاب  ودورة  بتايالنـد،  وتشـونبوري 
اآلسـيوية الثالثة للشباب املقررة يف شانتو 
بالصني، كما ستقدم اللجنة املنظمة لدورة 
األلعاب اآلسـيوية الرابعة للشـباب املقررة 
بطشقند يف أوزبكسـتان عام 2025 عرضا 

عن آخر استعداداتها لالستضافة.

بغداد/ حسام عبد الرضا
تفتتـح يوم غـد الجمعة مباريـات الدور 
الخامس من املرحلة األوىل لدوري الدرجة 
املمتـاز لكرة اليد بإقامة ثالث مباريات يف 
بغـداد وبابل عىل أن تقام املباريات الثالث 

املتبقية يوم السبت. 
أوىل املباريـات تسـتضيفها قاعة وسـام 
املجد السـاعة الثانية ظهرا  بني الحشـد 
الشـعبي صاحـب املركـز السـادس بـ 6 
نقاط والطامح لتعزيـز تفوقه يف الجولة 
السـابقة مع فريق بلديـة البرصة املثخن 
بالجراح يف األدوار األدوار السـابقة حيث 
يقف الفريـق باملركز الثامـن بـ 3 نقاط 

وتقام املباراة الثانيـة وعىل نفس القاعة 
الجيـش  بـني  عـرصا  الرابعـة  السـاعة 
صاحـب املركـز الثالـث بـ 9 نقـاط من 
ثالث مباريات والطامح للوثوب إىل مركز 
أفضـل مع متذيـل ترتيب الـدوري فريق 
الكوفـة بـدون نقـاط والذي يمر بأسـوأ 
بداية للفريق خالل مشـاركاته يف الدوري 
املمتاز سـتكون املباراة يأمـل الفريق ان 
تكـون املبـاراة بدايـة العـودة إىل النتائج 
الجيدة بالرغـم من صعوبة املهمة، ختام 
مباريات يوم الجمعة سـتكون عىل قاعة 
املحاويل السـاعة الثالثة عرصا بني فريق 
املسيب صاحب املركز السابع بـ 4 نقاط 

حققها من فـوز وتعادل ويأمـل الفريق 
بتحقيـق نتيجـة جيدة تضعـه يف موقف 
جيد  مع القادم من مدينة الرمادي فريق 
التعاون واملعزز صفوفه بالالعب املحرتف 
مروان كمال يقف الفريـق باملركز الرابع 
بـ 9 نقاط يسـعى الفريق للفـوز للبقاء 

مع الفرق الكبار.
وتقام يوم السـبت عىل قاعـة نادي نفط 
البـرصة السـاعة الثالثـة عـرصا مباراة 
فريقـي الخليج العربي صاحـب النقطة 
الواحـدة من تعـادل حيث يقـف الفريق 
باملركز العارش حيث يطمح الفريق إليقاف 
النتائج الجيدة لفريق دياىل صاحب املركز 

الثانـي بــ 12 نقـاط جمعها مـن اربع 
انتصـارات ، قاعـة املدرسـة التخصصية 
يف بغداد تسـتضيف الساعة الثالثة عرصا 
اصحـاب األرض واملتصدر الـدوري لغاية 
األهـداف  12 نقطـة و بفـارق  بــ  اآلن 
عن ديـاىل فريق الرشطة مـع القادم من 
محافظة واسـط فريق الكوت والذي قدم 
يف آخـر مبارياته أمام السـليمانية اجمل 
األداء وكان قـاب قوسـني أو أدنـى مـن 
تحقيق اول نقاطه ويقف الفريق باملركز 
الحادي عـرش ويعلم مـدى صعوبة هذه 
املباراة التي يأمل أن يقدم األداء واملستوى 
الجيد.. آخر مباريات الدور سـتكون بني 

أبنـاء العميد الكربالئي( كربالء ) والقادم 
من كردسـتان العراق فريق السـليمانية 
عـىل قاعـة الحكيـم يف كربـالء السـاعة 
الثالثـة عـرصا ويطمـح فريـق كربـالء 
تعويض الخسارة يف املباراة السابقة أمام 
فريق دياىل والعودة اىل سـكة االنتصارات 

الفريق باملركز الثامن بـ 3 نقاط. 
السـليمانية والذي نجى من فخ الخسارة 
يف مباراتـه السـابقة أمام فريـق الكوت 
يـدرك مدى صعوبة املبـاراة والتي يلعبها 
خارج الديار لكن الفريق مطالب بتحقيق 
الفوز واملنافسـة عىل املراكـز األوىل حيث 

يمتلك 9 نقاط باملركز الخامس.

@fiÏ‹®a@Üb∞g@Â«@çub«@á‰€Ï:a@läáæaÎ@ÚÓ€Î˚èæa@›‡znÌ@Òãÿ€a@Üb•a@ZÊÏiäáfl
s€br€a@ç◊ãæa@Û‹«@êœb‰‰é@Zpb◊ÏœÜc

بغداد/ متابعة الزوراء
الدوحة/ محمد عماد زبري

شـّخص مدربون محليون أسباب 
الخسـارة القاسـية التي ُمني بها 
املنتخـب الوطني لكرة القدم امام 
اول  الجنوبـي  الكـوري  نظـريه 
أمـس الثالثاء، ضمـن التصفيات 
اآلسـيوية املؤهلـة لـكأس العالم 
2022، وهاجموا املدرب ادفوكات، 

و الذين تعاقدوا معه.
وعزا املدربون الخسارة اىل أسباب 
مختلفة منها فنية وإدارية وأكدوا 
أن املنتخـب الوطنـي يمّر بأسـوأ 
حاالته بوالية ادفوكات الذي عجز 

عن إيجاد الحلول للمنتخب.
اوىل املحطـات كانـت مـع املدرب 
املـدرب  بـرر  الـذي  جمـال عـيل 
أمام  الوطنـي  املنتخـب  خسـارة 
الجنوبيـة بثالثـة أهداف  كوريـا 
عـىل  االسـتقرار  بعـدم  رد،  دون 

تشكيلة الفريق.
وقال عيل ”إىل اآلن املدرب الهولندي 
أدفوكات لم يستقر عىل التشكيلة، 
والتغيريات مسـتمرة مـن مباراة 
إىل أخرى وبالتايل عدم االسـتقرار 
أربك الفريق بشكل كبري، وأثر عىل 
الفني  النتائج واألداء، واملسـتوى 
ملباراة كوريا خصوصا يف الشـوط 

الثاني بائس جدا“.
وبني: ”اللعب املفتوح أمام منتخب 
بحجم كوريا الجنوبية خطأ كبري، 
الشـوط األول كان طبيعيـا رغـم 
تلقينـا لهدف لكـن الفريـق كان 
منظمـا وخطـه الخلفـي لم يكن 
مكشـوفا، عـىل العكس الشـوط 
الثانـي الـذي ظهر فيـه منتخبنا 
مكشـوفا تمامـا وفاقـدا للرتابط 

بني الخطوط“.
وأشار جمال عيل: ”الشوط الثاني 
يف مباراة سـوريا كان مميزا جدا، 
وكنـا نأمـل أن تكـون مواجهـة 
كوريـا مثلما انتهـت عليه مباراة 

سوريا، لكن لألسـف الفريق فقد 
هويتـه، ومـازال منتخـب العراق 
يف املنافسـة عىل البطاقـة الثالثة 
تبقـى  أنـه  (امللحـق) خصوصـا 
شـهران عـىل اسـتئناف الجوالت 
املقبلة مـن التصفيات وهي فرتة 
كافيـة للتصحيـح برشط حضور 
الشـخصية  واملتابعـة  املـدرب 
لالعبني سـواء يف الدوري املحيل أو 

املحرتفني“.
ومـن جهته، قـال املدرب سـمري 
كاظم ”الجميع يعلم أن الخسارة 
تولـد العيـوب ، لكنـي حقيقة لم 
الوطنـي  منتخبنـا  حياتـي  يف  أَر 
بهـذا الحـال اذ كان عاجـزاً امام 
أي  يشـن  نـره  فلـم  الكوريـني، 
هجمة، ولم يلعب بخطة مدروسة 
تخطـر مرمـى الخصـم كمـا لم 
يتمكن من تهديد مرماه باستثناء 
بعـض املحـاوالت الخجولـة غري 

املؤثرة“.
وأضـاف أن ”هنالـك سـببني اديا 
للخسـارة املؤسـفة االول: اداري، 
والثاني: فني، لكن الجزء اإلداري 
هـو األكـرب يف تحمـل الخسـارة 
القاسية، وذلك بسبب التخبطات 
االداريـة يف االتحـاد منـذ تغيـري 
املـدرب وعـدم ارغـام ادفـوكات 
ومتابعتـه  بغـداد  اىل  للحضـور 
شـخصيا للـدوري املمتـاز ، امـا 
الفنـي فأتصـور أن العقلية التي 
يمتلكها ادفوكات وجدت صعوبة 
افـكاره  وإيصـال  إيصالهـا  يف 
العراقيني، وبمعنى اصح  لالعبني 
انـه لم يتمكن ترجمـة افكاره إىل 
واقـع داخـل امللعب وهـذا جانب 
املعلومة  مهم، فالتفاهم وايصال 
لالعـب رضوري جداً وحسـب ما 
يراه املدرب، فالبد من تحقيق ذلك 

ليكون العمل متجانساً“.
وبني كاظم ان ”تغيريات ادفوكات 
االخرية للبدالء كانت غري منطقية 

مـن  بعدهـا  الخصـم  ليتمكـن 
التسـجيل والسـيطرة التامة عىل 

اللقاء“.
ومـن جانبه، حمل املـدرب حمزة 
هـادي، الالعبني واملدرب أسـباب 
الخسـارة القاسـية. واضـاف ان 
”املـدرب لم يقـرأ منتخـب كوريا 
بشـكل جيد ولم يشخص مكامن 
الضعـف والخطـورة يف صفوفه ، 
اما بالنسـبة لالعبني فلم يظهروا 
بمسـتوى جيد أبـداً لنفقد املباراة 
وتصعـب املهمة علينـا، إذ اصبح 
التأهـل لكأس العالـم حلما بعيدا 

جدا“.

”املـدرب  أن  إىل  هـادي  وأشـار 
يعـرف  ال  اآلن  لحـد  ادفـوكات 
الالعبني بشـكل دقيـق، ألنه يأتي 
قبـل املبـاراة بثالثـة ايـام ويعود 
بعدها حتى اللقاء األخري وهكذا“ ، 
مبينا ان ”ادفوكات مدرب متقاعد 
والذي جاء به سـمارسة والتعاقد 

معه كان خطأ كبرياً“.
وختـم هادي بالقـول ”انني لم اَر 
منتخبنـا اسـوأ من هـذا املنتخب 

منذ عام 2003 ولحد اآلن“.
وبـدوره، قـد قـال املـدرب احمد 
الكـوري  ”الفريـق  إن  كاظـم: 
لعـب بواقعية وركز عـىل الثغرات 

املوجودة يف صفـوف املنتخب كما 
أنـه نجح مـن الحد مـن خطورة 
ان  مبينـا  منتخبنـا“.  العبـي 
”الخسـارة كانت خيبة امل كبرية 
كـون املنتخـب الوطنـي صاحب 
االمجـاد والبطـوالت وصعـب ان 

يظهر بهذا املستوى املتواضع“.
وتابع ان ”الغريـب يف املباراة هي 
التبديـالت غـري املنطقيـة والتـي 
أجراها ادفوكات يف الشوط الثاني 
منتخبنـا  انهيـار  إىل  أدت  والتـي 
وبـات عاجـزاً للعـودة اىل املباراة 
خصوصاً بعد دخول مرمانا ثالثة 

أهداف“.

ومىض بالقول ”استغرب الفوىض 
التـي قـاد مـن خاللهـا ادفوكات 
املبـاراة وكذلك االضافات الجديدة 
آخريـن وعـدم  وإبعـاد  لالعبـني 
الثبات عىل تشكيلة محددة، فكان 
التغيـري يشـهد كل مبـاراة، وهذا 
ال يجـوز ويفقـد االنسـجام بـني 
صفوف الفريق والسـيما يف هكذا 
مباريات مصرييـة مؤهلة لكأس 

العالم“.
ـد املـدرِّب حيدر  ومـن جهتـه، أكَّ
املنتخـب  مـدرِّب  أنَّ  محمـود: 
ل الجـزَء األكرب من  الوطني يتحمَّ
مسؤولية الخسـارة أمام منتخب 

اىل أنَّ  كوريـا الجنوبيـة، مشـرياً 
حالة عدم االسـتقرار يف التشكيلة 
ة حوَّل املنتخب اىل حقل  األساسـيَّ

تجارب.
وقال محمـود إن“ النتيجة كانت 
متوقعة بحسب املعطيات املتاحة 
رغم املسـتوى القتـايل الذي ظهر 
عليـه الفريـق يف الشـوط األول”، 
“ املـدرب يتحمـل الجزء  مبيِّنـًا أنَّ
األكـرب من هـذه النتيجة بسـبب 
للمباريـات  التخطيـط  سـوء 

والتصفيات بشكل عام ”.
طـرح  أّن“  محمـود  وأضـاف 
تشـكيلة جديدة وخطـة مختلفة 
يف كل مبـاراة خلََق نوعاً من حالة 
عدم االستقرار وحوَّل املنتخب اىل 
حقـل تجارب وهذا ما أثَّر بشـكل 
سلبي عىل شخصية املنتخب وولَّد 

شعوراً باإلحباط لدى الالعبني ”.
“ الفريق قْبل  واشار محمود اىل أنَّ
اسـتقبال الهدف األول كان يلعب 
بشـكل جيد رغم  ضغط املنتخب 
حالـة  الحظنـا  لكننـا  الكـوري، 
االستسـالم بعـد تسـجيل الهدف 
املبـاراة“،  مـن  خرجنـا  وكأننـا 
موضحـاً، أن“ ما زاد مـن معاناة 
الفريق هـي التغيريات غري املربرة 
من املدرب الذي خرج عن السياق 
والحسابات ، ما أزَّم الوضع بشكل 
أكرب ليتكرر الخطأ ذاته الذي حدث 

يف مباراة ايران ”.
الفرصـة   “ أنَّ محمـود،  وتابـع 
مازالـت سـانحة أمـام منتخبنـا 
الوطني يف حال بـذل مجهود أكرب 
وعمل متواصل من الالعبني وكذلك 
التـرصف الحكيم مـن املدرب من 
خالل تصحيح األخطاء وتشخيص 
نقـاط الضعف وتجاوزها يف باقي 

املباريات.
وأوضـَح مدرب منتخبنـا الوطنّي 
ديـك  الهولنـدي  القـدم،  لكـرِة 
أدفـوكات، أنـه ال يجـد أي ذريعٍة 

للخسـارة أمـام كوريـا الجنوبية 
يف  رد  دون  مـن  أهـداٍف   بثالثـة 
اللقاء الذي أقيم مسـاء اول امس 
الثالثاء عىل ملعب ثاني بن جاسم  
التصفيـات  ضمـن  الدوحـة  يف 
اآلسـيوية املؤهلة ملونديـال قطر 

.2022
وقاَل أدفوكات يف املؤتمر الصحفي 
بعـد املبـاراة ان املنتخـب الكوري 
نتيجـة  األفضـل  كان  الجنوبـي 
للفوارق الواضحة سواء الفنية أو 
البدنية، ومرَر الكثـري من الكرات 
التـي كان من الصعب السـيطرة 

عليها .
وأضـاَف : يف الشـوط األول كانت 
نوعـاً مـا األمـوُر طبيعيـة رغـم 
ازدادت  لكنهـا  بهـدف،  تأخرنـا 

صعوبًة يف الشوط الثاني .
وعن حظوظ املنتخـب الوطني يف 
التأهـل اىل كأس العالم  مع تبقي 
أربع مباريات، قاَل: كما أوضحت 
املنتخبـني  وضـع  بـأن  سـابقاً 
اإليرانـي والكوري هـو األفضل يف 
الظفـر بتذكرتـي التأهـل املبارش 
ملـا يمتلكونه من جـودة الالعبني 
محرتفـون  ومعظمهـم  العاليـة 
يف أوروبـا، ولكننـا سـنقاتل مـن 
أجـل املركـز الثالـث، إذ ان جميع 
منتخبات االمارات ولبنان وسوريا 
، باإلضافة اىل العراق، بمستوياٍت 
متقاربـة، ولدينـا معهـم جميعاً 

مواجهات مبارشة.
واختتَم ادفوكات املؤتمر الصحفي 
قائال: ليس بإمكاننا لوم الالعبني، 
فهـم يبذلون قصـارى جهودهم، 
لكـن العمـل الجـاد ليـس كافيـاً 
ملقارعـة منتخبات بجـودة أفضل 
منا.. دعونا نتطلع اىل املسـتقبل، 
هنـاك العبـون شـباب، ونطمـح 
يف  أفضـل  بمسـتوى  للظهـور 
استحقاقنا املقبل يف بطولة كأس 

العرب.

بغداد/ متابعة الزوراء
قـررت الهيئة اإلدارية لنادي النجف الريايض تسـمية حيدر عبودي مدرباً 
للفريـق األول بكـرة القـدم . وقـال رئيس الهيئـة اإلدارية لنـادي النجف 
رضـوان الكندي  إن“ التسـمية جاءت بعد النتائـج االيجابية التي حققها 
املـدرب مع غزالن البادية وآخرها الفوز عىل القوة الجوية بهدف نظيف يف 
الجولة التاسعة من الدوري املمتاز. مؤكداً مساندة اإلدارة الكاملة للمدرب 
يف مهمته الجديدة“.وأضاف الكندي أن“ اإلدارة قررت إكمال تسمية املالك 
ت تسـمية ضياء فالح مدرباً مسـاعداً،  التدريبـي لفريق كرة القدم، إذ تمَّ
وصالح هاشـم مدرب اللياقـة البدنية، ومحمد عبد الزهـرة مدرب حرَّاس 
مرمى“.وحقق فريق النجـف فوزا قاتال عىل القوة الجوية بهدف دون رد، 
يف ملعب كربالء الدويل، لحسـاب الجولة التاسـعة من الدوري املمتاز.شهد 
الشوط األول من املباراة إثارة عىل صعيد الفرص التى تبارى الفريقان عىل 
إهدارها.حـارس النجف وسـام محمد تمكن من الحفاظ عىل شـباكه، إذ 
تصدى لتسديدة من عالء عباس، وأخرى من منتظر عبد األمري، بينما حرم 

القائم محمد عبد الزهرة من تسـجيل هدف التقـدم للنجف.وأبعد حارس 
مرمـى القوة الجوية محمد صالح كـرة خطرية من أمجد رايض بصعوبة، 
لينتهي الشـوط األول بالتعادل السلبي.واستمرت اإلثارة يف الشوط الثاني، 
حني هدد مصطفى مؤيد مرمى النجف، ولم يتأخر رد األخري، إذ وجه محمد 
عبد الزهرة رأسية لم تجد طريقها للمرمى.وسدد بديل القوة الجوية أحمد 
زامـل كرة مرت بجوار القائم بينما اسـتغل العب النجـف أحمد لفتة كرة 
عرضيـة من محمد عبد الزهرة تجاوزت املدافعني لتصل إليه فأرسـلها إىل 
داخل الشـباك مسـجال هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة 1+90.وكاد القوة 
الجوية أن يعادل الكفة يف الدقيقة األخرية من الوقت بدل الضائع برأسـية 
عيل كاظم لوال تدخل الالعب سفيان طالل الذي أبعد الكرة قبل دخولها إىل 
الشباك، فارتدت إىل حمادي الذي سدد من بني أقدام املدافعني، لكن صحوة 
الحارس أبطلـت آخر فرص املباراة لتنتهي بفوز ثمني للنجف.رفع النجف 
رصيـده إىل النقطـة 14 يف املركز الثامن، بينما تجمـد رصيد القوة الجوية 

عند النقطة 19 يف املركز الرابع.
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عضـو املكتـب التنفيـذي يف االتحـاد العراقـي 
العزيـز ميثـم  الزميـل  الرياضيـة  للصحافـة 
الحسـني، ثمن كل من حرض مراسم عزاء والد 
زوجتـه او اتصل او ارسـل برقيـات التعازي، 
ويلتمـس العـذر لكل مـن لم تسـعفه الظروف 
لتقديـم التعازي بهذا املصاب، سـائال العيل القدير 

ان يحفظ الجميع ويجنبهم مع عوائلهم الكريمة كل رش ومكروه.
  *************

الزميـل الخلـوق حسـني بديـع، مذيـع النـرشة 
الرياضيـة يف القناة العراقيـة االخبارية، يعاني 
من ازمـة صحية اجربته عىل الرقود يف الفراش 
خـالل األيام املاضية، خالص دعواتنا اىل العزيز 

بديع بالشـفاء العاجل وان يمـن عليه الرحمن 
بالصحة والعافية وان يعود بأفضل حال لعمله.

 ***************
جهـود كبـرية وعمـل احـرتايف مميز يقدمـه املكتب 
االعالمي لنـادي الرشطة الريايض بقيادة الزميل 
حسني الخرساني من خالل رفد وسائل االعالم 
املقـروءة واملكتوبـة بآخر االخبـار التي تخص 
نشـاطات النادي االخرض بمختلـف الفعاليات 
الرياضيـة، فضـال عـن توفـري املـادة الفيديوية 
والصورية الخاصة بالفريق االول الذي يتصدر حاليا 

جدول ترتيب فرق دوري الكرة املمتاز.



يدرس اإليطايل كارلو أنشيلوتي، املدير الفني لريال مدريد، 
الدفع باملهاجم الرصبي لوكا يوفيتش، أساسًيا من البداية 
خالل مواجهة غرناطة املقبلة يف الليجا. ويحل ريال مدريد 
ضيًفا عىل غرناطة يوم األحد املقبل، ضمن مباريات الجولة 
ديبورتيفو  موندو  صحيفة  اإلسباني.وبحسب  للدوري   14
األسايس  املهاجم  بنزيما،  كريم  الفرنيس  فإن  اإلسبانية، 
بالده يف تصفيات كأس  مباراتي منتخب  بدأ  لريال مدريد، 
أمام  العالم 
ن  خستا ا ز كا
 ، ا فنلند و
يل  لتا با و

يفكر 

غرناطة.وبالتايل،  أمام  إراحته  يف  أنشيلوتي 
ذلك،  أنشيلوتي  قرر  حالة  يف  املتوقع  من 
بيوفيتش أساسًيا ألول مرة  الدفع  يتم  أن 

 7 يف  كبديل  شارك  أن  بعد  املوسم،  هذا 
فرص  اآلن.وتفوق  حتى  فقط  مباريات 
األخري  دياز، ألن  ماريانو  يوفيتش عىل 
عائد من إصابة يف مباراة إلتيش، وظهر 
للتو يف مران الريال وهو يرتدي قناًعا 
وقائًيا. ومن املمكن يف حالة مشاركته 
أساسًيا، أن تكون هذه املباراة نقطة 
مدريد،  ريال  مع  ليوفيتش  انطالق 
يمر  التي  املرتفعة  املعنويات  ظل  يف 
تأهل مع منتخب بالده  أن  بعد  بها، 
إىل كأس العالم عىل حساب الربتغال.

ريال  يف  يوفيتش  أوضاع  تسري  وال 
مدريد بالشكل الذي يأمل فيه املهاجم 

املستوى  يقدم  لم  حيث  الرصبي، 
يف  للفريق  انضمامه  منذ  منه  املنتظر 

60 مليون  2019، بمقابل مادي وصل إىل  صيف 
األخري  هو  املوسم  هذا  يكون  يورو.وربما 
يقدم  لم  ما  الريال،  مع  يوفيتش  عقد  يف 

املستوى املقنع خالل املرحلة املقبلة.

حجز املنتخب الهولندي مقعده يف نهائيات 
بفوزه   ™٢٠٢٢ قطر   FIFA العالم  كأس 
دون  بهدفني  النرويج  منتخب  ضيفه  عىل 
التصفيات  من  األخرية  الجولة  يف  مقابل 

األوروبية املؤهلة للعرس العاملي.
 ٢٣ إىل  رصيده  الطواحني  منتخب  ورفع 
بفارق  السابعة  املجموعة  ترتيب  يف  نقطة 
نقطتني عن تركيا التي فازت خارج أرضها 
خوضها  وضمنت   (٢-١) مونتينيغرو  عىل 

امللحق األوروبي املؤهل للمونديال.
يف  األول  الهدف  بريجوين  ستيفن  وأحرز 
الدقيقة ٨٤ قبل أن يضيف ممفيس ديباي 
بدل  الوقت  من  األوىل  الدقيقة  يف  الثاني 

الضائع.
وانضمت هولندا العائدة إىل نهائيات كأس 
العالم بعد غيابها عن النسخة األخرية، إىل 
كرواتيا،  إنكلرتا،  أملانيا،  فرنسا،  إسبانيا، 
ورصبيا  الدنمارك  بلجيكا،  سويرسا، 
أمريكا  عن  الربازيل  العجوز،  القارة  عن 

الجنوبية وقطر املضيفة.
ويف املباراة األخرى، تقدمت مونتينيغرو يف 
الدقيقة الثالثة عرب فاتوس بيكريجاج قبل 
أن تعود تركيا من خالل كريم أكتور أوغلو 

(٢٢) وأوركون كوكشو .(٦٠) 
يف  طارق  جبل  يف   ٣-١ التفيا  فازت  كما 

مباراة هامشية.
وسيخوض املنتخب األوكراني امللحق املؤهل 
FIFA قطر ٢٠٢٢™ بحلوله  العالم  لكأس 

عىل  فوزه  بعد  الرابعة  املجموعة  يف  ثانياً 
مضيفه منتخب البوسنة والهرسك بهدفني 
التصفيات  من  األخرية  الجولة  يف  رد  دون 

األوروبية.
التسجيل  زينشينكو  اولكساندر  افتتح 
يعزز  أن  قبل   ٥٨ الدقيقة  عند  للضيوف 

يف  الثاني  بالهدف  النتيجة  دوفبياك  ارتيم 
األوكراني  املنتخب  واحتل   .٧٩ الدقيقة 
نقطة  بفارق  نقطة   ١٢ برصيد  الوصافة 
عن نظريه الفنلندي الذي سقط عىل أرضه 
والذي  العالم  بطل  الفرنيس  املنتخب  أمام 
إىل  املبارشة  التأهل  بطاقة  مسبقاً  حجز 

عىل  الفرنيس  املنتخب  وفاز  النهائيات. 
دون  بهدفني  الفنلندي  املنتخب  مضيفه 
رد، الديوك املتأهلون سلفا للعرس العاملي، 
افتتحوا التسجيل يف الدقيقة ٦٦ عرب كريم 
بنزيمة قبل أن يضيف كيليان مبابي الهدف 

الثاني عند الدقيقة ٧٦ بتسديدة رائعة.

يف  نقطة   ١٨ إىل  رصيدها  فرنسا  ورفعت 
املركز األول باملجموعة الرابعة أمام أوكرانيا 
(١٢ نقطة) التي ستخوض امللحق يف حني 

حلت فنلندا يف املركز الثالث (١١ نقطة).
يف  مبارياتهما  وبلجيكا  ويلز  وأنهت 
التصفيات  ضمن  الخامسة  املجموعة 
العالم  كأس  نهائيات  إىل  املؤهلة  األوروبية 
تعادل  وقع  عىل   ™٢٠٢٢ قطر   FIFA
إيجابي (١-١) يف الجولة العارشة واألخرية 

من دور املجموعات.
وكان املنتخب البلجيكي ضمن تأهله سلفاً 
الويلزي  املنتخب  حجز  فيما  املونديال  إىل 

مقعده يف امللحق األوروبي.
للمنتخب  بروين  دي  كيفني  وتقدم 
البلجيكي بهدف أحرزه يف الدقيقة ١٢ قبل 
الويلزي يف  للمنتخب  أن يتعادل كيفر مور 

الدقيقة ٣٢.
املركز  يف  نقطة   ٢٠ بلجيكا  رصيد  وأصبح 
 ١٥ إىل  رصيدها  ويلز  رفعت  بينما  األول 

نقطة يف الوصافة.
التشيك  فازت  ذاتها  املجموعة  وضمن 
املتجهة هي األخرى للملحق األوروبي كأحد 
األمم  دوري  من  قادمني  منتخبني  أفضل 
نظيفني  بهدفني  إستونيا  عىل  األوروبية، 
 ٥٩ الدقيقة  يف  براييك  جاكوب  سجلهما 

وجان سيكورا يف الدقيقة ٨٥.
املركز  يف  نقطة   ١٤ التشيك  رصيد  وأصبح 

الثالث.

الربازيل يف تصفيات  أن مواجهة  التانجو،  قائد منتخب  ليونيل مييس،  األرجنتيني  النجم  أكد 
بدون  الربازييل،  ضيفه  مع  األرجنتيني  املنتخب  وتعادل  للغاية.  صعبة  كانت  العالم،  كأس 
املؤهلة  الجنوبية  أمريكا  لتصفيات   14 الجولة  مباريات  ضمن  األربعاء،  أمس  فجر  أهداف، 
لحاق  يف  األخرى،  املباريات  لنتائج  باإلضافة  النتيجة  تلك  وتسببت   .2022 قطر  ملونديال 
األرجنتني بالربازيل رسمًيا إىل مونديال قطر 2022، قبل 4 جوالت من نهاية التصفيات. وقال 
بدأت  لقد  ”أنا بخري،  اإلسبانية:  ديبوريتفو“  أبرزتها صحيفة ”موندو  مييس، يف ترصيحات 
املباراة بجاهزية كبرية، فقدت اإليقاع فقط“. وأضاف: ”املباراة كانت مهمة للغاية، وإال ملا 
لعبت، لم ألعب منذ فرتة طويلة، وليس من السهل اللعب باإليقاع الذى تتطلبه هذه املباراة“. 
واختتم مييس، قائًال: ”منذ البداية، كنا مقتنعني بأننا قادرون عىل الفوز، حاولنا السيطرة 
وأحياًنا لم يكن ذلك ممكًنا، اليشء املهم هو أننا نقوم بعمل جيد، لم نخرس ونستمر يف 
التطور“. وجاءت ترصيحات مييس قبيل علمه بنتيجة مباراة تشييل، وبالتايل 

لم يكن يعرف أن منتخب األرجنتني تأهل رسمًيا للمونديال.

كشف كتاب جديد، أرسار نجاح هانز 
فليك، مدرب بايرن ميونيخ السابق، 
عام  التاريخية  الثالثية  تحقيق  يف 
وكذلك  البافاري،  للفريق   2020
كواليس الفوز الكبري عىل برشلونة 

(2-8) يف دوري أبطال أوروبا.
ثالثية  تحقيق  فليك  استطاع 
الدوري والكأس والشامبيونزليج 
موسم  يف  ميونيخ  لبايرن 
خلف  أن  بعد   ،2019/2020
نيكو كوفاتش يف تدريب الفريق 

البافاري.
مدير  فالك،  كريستيان  ورسد 
مجموعة  يف  القدم  كرة  قسم 
الجديد  كتابه  يف  اإلعالمية،  ”بيلد“ 
”من داخل بايرن“، كواليس تحقيق 

لقب دوري األبطال.
أغسطس/آب  يف  ميونيخ  بايرن  وذهب 
2020 إىل لشبونة الستكمال دوري األبطال بـ“نظام 
مجمع“، وكانت مباراة الفريق األوىل يف ربع النهائي 
أمام برشلونة.لم يستغل فليك مهاراة العبي فريقه 
بدوري  للفوز  فقط،  الرائعة  الفنية  وقدراتهم 
االبطال، بل اعتمد أيضا عىل الجانب املعنوي والحيل 
تدابري  حاليا،  أملانيا  منتخب  مدرب  النفسية.واتبع 
املعار لبايرن من  خاصة جدا، وقرر وضع الالعب 
يف  مييس  محل  ليحل  كوتينيو  فيليب  برشلونة 

الحصة التدريبية، التي سبقت املباراة.
وقبل مغادرة الفريق إىل امللعب ملواجهة البارسا، 
إللقاء  االجتماعات  غرفة  يف  العبيه  فليك  جمع 
برشلونة  ضد  ”املباراة  وقال:  مؤثر،  خطاب 
الذي  املفتاح  لدينا  البطولة..  لتكملة  رئيسة 

سنفتح الباب به!“.

 8-2 بفوزه  تاريخية  بنتيجة  ذلك  بعد  املباراة  وانتهت 
أضاءت  التي  الشعلة  بمثابة  وكانت  برشلونة،  عىل 

طريق بايرن إىل النهائي.
ضد  العبيه  معنويات  ولرفع  النهائية،  املباراة  يف  أما 
باريس سان جريمان، قدم فليك -وفقا للكتاب- الشكر 
واإلنجليزية  األملانية  وباللغات  الفريق،  اجتماع  يف  لهم 
والكرواتية  والفرنسية  والربتغالية  واإلسبانية 
قلوب  إىل  الوصول  أجل  من  والبولندية،  والهولندية 

جميع الالعبني.
ثم تبع ذلك مقاطع فيديو لزوجات وصديقات وأمهات 
الرسالة  وكانت  ميونيخ،  بايرن  نجوم  وأبناء  وآباء 

املوجهة لهم: ”نحن فخورون بكم!“.
بواتينج  جريوم  ذلك  يف  بما  الفريق،  نجوم  بعض 
وصاحب الهدف الحاسم يف النهائي (الحقا) كينجسيل 

كومان، ذرفوا الدموع تأثرا بالفيديوهات.
املناسبة  التكتيكية  الخطط  العبيه  فليك  أعطى  كما 
الهجمات  من  وحذر  البطولة،  كأس  عىل  للحصول 

املضادة الرسيعة لهجوم باريس سان جريمان.
فليك  إن  الكتاب،  عن  األملاني  ”شبورت“  موقع  ونقل 
النهاية!“ وهذه  قال لالعبيه: ”األبطال يواصلون حتى 
كانت الرسالة األخرية التي أرسلها لهم قبل املباراة، ثم 

احتفى بهم واحتفل معهم بعد ساعات قليلة.

إعالم  وسائل  سابقا،  عامليا  األول  املصنف  فيدرر  روجر  أبلغ 
قبل  التنس  منافسات  إىل  يعود  أن  املرجح  أنه من غري  سويرسية، 

منتصف ٢٠٢٢، يف صدمة لكل محبيه.
قوله  فيدرر  عن  اإلنرتنت  عىل  السويرسي  (لوماتان)  موقع  ونقل 
بطولة  يف  املشاركة  استطاع  إذا  بشدة»  «مندهشا  سيكون  إنه 

ويمبلدون.
وأضاف فيدرر: «أحتاج إىل التحيل بصرب شديد ومنح الوقت لركبتي 

من أجل التعايف، األشهر القليلة املقبلة ستكون حاسمة».
عن  غيابه  يعني  ما  الركبة،  يف  جراحات  عدة  من  فيدرر  ويتعاىف 

بطولة أسرتاليا املفتوحة مطلع العام الجديد.
وأكد الحاصل عىل ٢٠ لقبا يف البطوالت األربع الكربى أنه سيكون 
الثاني، بينما سيعود إىل املران يف  بوسعه الركض يف يناير/ كانون 

امللعب بحلول مارس/ آذار أو أبريل/ نيسان.
قائمة  يف  ديوكوفيتش  ونوفاك  نادال  رافائيل  مع  فيدرر  ويتساوى 
األكثر حصدا أللقاب البطوالت الكربى، يف منافسات فردي الرجال، 

بـ٢٠ لقبا لكل منهم.

انتهت مواجهة جامايكا وضيفتها الواليات املتحدة األمريكية 
الثامنة من تصفيات  الجولة  يف  اإليجابي (١-١)،  بالتعادل 

كونكاكاف املؤهلة إىل كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.
لكن   ،١١ وياه  تيموتي  عرب  أوالً  املتحدة  الواليات  وسجلت 
جامايكا عادلت بعد دقائق قليلة بواسطة ميشيل أنطونيو 

.٢٢
الصدارة  عن  وتخلت  نقطة   ١٥ إىل  رصيدها  رفعت  أمريكا 
لصالح كندا (١٦ نقطة) التي فازت عىل املكسيك ٢-١، أما 

جامايكا ففي املركز السادس بـ٧ نقاط.
 ١٤ برصيد  الثالثة  املرتبة  يف  املكسيكي  املنتخب  وبات 

نقطة.
ضيفتها  عىل  كوستاريكا  فازت  أخرى  مواجهة  ويف 

الهندوراس ٢-١، وبنما عىل السلفادور بالنتيجة ذاتها.

كأس  نهائيات  إىل  وصولها  رسمياً  األرجنتني  ضمنت 
من  تشييل  خسارة  بعد   ،™٢٠٢٢ قطر   FIFA العالم 
التصفيات  من   ١٤ الجولة  ضمن   ٢-٠ اإلكوادور  قبل 

املونديالية الخاصة بقارة أمريكا الجنوبية.
السلبي مع ضيفتها  بالتعادل  اكتفت  األرجنتني  وكانت 
بدون  األرجنتني  لتستمر  األربعاء.  أمس  فجر  الربازيل 

هزيمة يف مباراتها رقم ٢٧.
فاز  الذي  وليونيل مييس،  لألرجنتني  رائعة  وكانت سنة 
تموز  يوليو/  يف  عرش  الخامس  يف  أمريكا  كوبا  بلقب 
ملعب  يف  بالذات  الربازيل  عىل   ١-٠ النهائي  يف  بفوزه 

ماراكانا الشهري يف ريو دي جانريو.
التي تتأهل فيها  التوايل  الثالثة عرش عىل  أنها املرة  كما 
إىل  التأهل  يف  فشلت  أن  بعد  العالم  لكأس  األرجنتني 
يف  العالم  كأس  وسيكون  املكسيك،  يف   ١٩٧٠ نهائيات 

قطر الخامس ملييس.
العمالقني  إىل  لالنضمام  مستعدة  اإلكوادور  أن  ويبدو 
نقاط  بفارق ست  الثالث  املركز  احتلت  القاريني، حيث 

عن األرجنتني الثانية.
 ،٩ إستوبينان  بريفس  لإلكوادور  الفوز  ثنائية  وسجل 
يف  أقيمت  التي  املباراة  يف   ٣  +٩٠ كايسيدو  ومويسيس 
 ١٣ الدقيقة  يف  فيدال  أرتورو  مبكراً  منها  وطرد  تشييل 

لتدخله العنيف عىل العب اإلكوادور توريس.
أرض  عىل  مؤملة  لهزيمة  أوروغواي  منتخب  وتعرض 

منافسه منتخب بوليفيا ٣-٠، 
ثنائية  أركي  كارلوس  خوان  بوليفيا  ملنتخب  وسجل 

٢٩، ٧٩ مارسيلو مارتينز مورينو ٤٥، علماً أن املنتخب 
طرد  بعد   ٧٤ الدقيقة  منذ  العبني  بـ١٠  لعب  الفائز 

كارميلو ألغاراناز.
املركز  يف   ١٦ النقطة  عند  أوروغواي  رصيد  وتوقف 
السابع، أمام بوليفيا التي بات يف رصيدها ١٥ نقطة يف 

املركز الثامن.
و١٩٥٠   ١٩٣٠ عامي  العالم  بطلة  األوروغواي  ومنيت 

بخسائر فادحة يف اآلونة االخرية أمام األرجنتني بثالثية 
الربازيل ١-٤، ما جعل  (بتاريخ ١١-١٠) وأمام  نظيفة 
آمالها يف بلوغ النهائيات يرتاجع بنسبة كبرية. كما زادت 
أوسكار  املخرضم  مدربها  عىل  الضغط  الهزائم  هذه 

واشنطن تاباريز.
أرض  من  فائزًة  بالعودة  بريو  نجحت  جهتها  من 

منافستها فنزويال ٢-١.

سجل للمنتخب الفائز جيانلوكا البادوال ١٨، وكريستيان 
كويفا ٦٥، فيما وقع عىل هدف الخارس الوحيد داروين 

ماتشيس ٥٢.
االنتصار  عىل  باملحافظة  غالييس  بريو  حارس  وساهم 
نفذها   ٦٩ الدقيقة  يف  جزاء  لركلة  تصديه  خالل  من 

ماشيس.
وصار رصيد بريو ١٧ نقطة يف املركز الرابع أما فنزويال 

ففي املركز العارش واألخري بـ٧ نقاط.
وانتهت مواجهة كولومبيا وضيفتها باراغواي بالتعادل 

السلبي (٠-٠).
وتعرض العب باراغواي أندريس كوباس للطرد بعد نيله 

لإلنذار الثاني يف الدقيقة ٨٥.
وبات جدول الرتتيب عىل الشكل التايل:

١ ـ الربازيل ٣٥  نقطة (متأهلة).
٢ ـ األرجنتني ٢٩ (متأهلة).

٣ ـ اإلكوادور ٢٣.
٤ ـ كولومبيا ١٧.

٥ ـ بريو ١٧.
٦ ـ تشييل ١٦.

٧ ـ األوروغواي ١٦.
٨ ـ بوليفيا ١٥.

٩ ـ باراغواي ١٣.
١٠ ـ فنزويال ٧.

وتتاهل كل من املنتخبات الـ٤ األوائل والخامس يخوض 
امللحق.
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يستهدف برشلونة تدعيم خط هجومه يف املريكاتو الشتوي املقبل، 
مدربه  قيادة  تحت  واألوروبية،  املحلية  املنافسات  يف  لالستمرار 
الجديد تشايف هرينانديز. وعزز البارسا دفاعاته مؤخرًا بالتعاقد 
مع الظهري األيمن داني ألفيس، يف صفقة انتقال حر، كون الالعب 
ديبورتيفو“  ”موندو  صحيفة  وبحسب  حالًيا.  بناٍد  مرتبط  غري 
اإلسبانية، فإن برشلونة يبحث عن التعاقد مع جناح جديد، كي 
3-3-4 يف أفضل حاالتها. يتمكن تشايف من تطبيق طريقة لعب 
مانشسرت  نجم  عاًما)،   26) سرتلينج  رحيم  اإلنجليزي  ويأتي 
يناير/  يف  برشلونة  هجوم  لتدعيم  املرشحني  رأس  عىل  سيتي، 
كانون الثاني املقبل، نظرًا ملا يتمتع به من إمكانات، يف وقت خرج 
فإن  ذلك،  ومع  تماًما.  جوارديوال  بيب  مدربه  حسابات  من  فيه 
مسؤويل برشلونة يدركون حجم الصعوبات التي سيواجهونها يف 

طريقهم للتعاقد مع سرتلينج، الذي يرتبط بعقد مع 
برشلونة  أن  الصحيفة،  2023.وأوضحت  حتى  ناديه 
لن يتمكن من عقد أي صفقات جديدة قبل بيع بعض 

حالة  ويف  النظيف“،  ”اللعب  مبدأ  لتحقيق  العبيه،  من 
سرتلينج تحديًدا، يجب أن يتم التضحية باسم كبري أوًال.

للرحيل،  سرتلينج  أمام  بالفعل  الباب  جوارديوال  وفتح 
بعدما قال األسبوع املايض، إنه إذا أراد فريق عظيم العًبا، 

النهاية  يف  األمر  بهما  ينتهي  فقد  الرحيل،  أيًضا  هو  وأراد 
األسايس  التشكيل  يف  مكانه  سرتلينج  وفقد  معا.  للتعاون 

جاك  مع  النادي  تعاقد  بعدما  املوسم،  هذا  سيتي  ملانشسرت 
اعتماد  إىل  باإلضافة  فيال،  أستون  العب  جريليش، 

جوارديوال عىل اإلنجليزي الشاب فيل فودين.
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القاهرة/ متابعة الزوراء:
أخلت جهات التحقيق املرصية سبيل 
رئيـس قسـم اإلذاعـة والتلفزيـون 
القاهـرة  اإلعـالم جامعـة  يف كليـة 
األكاديمي أيمن منصور ندا، بضمان 
محل إقامته، صبـاح امس األربعاء، 
عـىل ذمة التحقيقات يف القضية رقم 
٩٨٤٠ لسـنة ٢٠٢١ (جنـح التجمع 
املتهـم فيهـا بـ»النرش  الخامـس)، 
عالنية وبسـوء قصد ألخبـار كاذبة 
حـول اإلعـالم املـرصي من شـأنها 
تكدير السـلم العام، وإلحاق الرضر 
باملصلحـة العامـة، وسـب املجلـس 
والهيئـة  اإلعـالم،  لتنظيـم  األعـىل 

الوطنية للصحافة».
وعانـى منصـور نـدا مـن ظـروف 
احتجاز غري إنسـانية منـذ اعتقاله، 
قبل قرابة شهرين، عىل خلفية نرشه 
العديد من مقاالت الرأي عىل صفحته 
الشخصية بموقع «فيسبوك»، ينتقد 
فيها األداء اإلعالمي لعدد من املذيعني 
والشـخصيات العامة املحسوبة عىل 

نظـام الرئيس عبد الفتاح السـييس، 
عىل غرار املذيع أحمد موىس ورئيس 
«املجلـس األعـىل لتنظيـم اإلعـالم» 

الكاتب كرم جرب.
جنايـات)   ٢٧) الدائـرة  وأّجلـت 
بمحكمـة جنايـات جنـوب القاهرة 
 ٢٢ إىل  منصـور  محاكمـة  جلسـة 
الجـاري،  الثانـي  نوفمرب/ترشيـن 

لطلـب الدفـاع االطـالع عـىل أوراق 
القضيـة، واالسـتعداد للمرافعـة، يف 
اتهامه بسـب رئيس «املجلس األعىل 
لتنظيم اإلعـالم» علناً بألفاظ حطت 
من قـدره، وعضـوي املجلـس رانيا 
متـويل هاشـم وعبد الصـادق محمد 
عبد العزيز، ونقيب اإلعالميني طارق 

عيل محمد.

املـايض،  سـبتمرب/أيلول   ٢٨ ويف 
قررت نيابة أمـن الدولة العليا حبس 
أيمـن منصـور نـدا بدعـوى اتهامه 
بــ «ترويج أخبار كاذبة من شـأنها 
اإلرضار باملجتمـع، وتكديـر األمـن 
والسـلم العـام، واإلرضار بمصالـح 
الدولـة» من خـالل منشـوراته عىل 
موقع التواصل «فيسبوك»، وذلك بعد 
اعتقاله يف ظروف غامضة، وإخفائه 

قرسياً مدة خمسة أيام.
وُعـني منصـور العام املايض رئيسـًا 
لقنـاة «املحور» الفضائيـة اململوكة 
للمخابـرات املرصية حاليـًا، ثم أبعد 
عن منصبـه من دون إبداء أسـباب، 
ومنـذ ذلك الحني، وهـو يهاجم إدارة 
املخابرات املشـهد اإلعالمي يف مرص، 
كمـا يكيـل االنتقادات ملديـر الجهاز 
اللـواء عبـاس كامل، ومديـر مكتبه 

الضابط النافذ أحمد شعبان.
وكتـب منصور مقـاالً (حذفـه بعد 
وقت قليل من نرشه) بعنوان: «إعالم 
البغـال: مـن أحمـد مـوىس إىل كرم 

جـرب!!»، كان ترتيبـه الثامـن ضمن 
سلسلة مقاالت كتبها أستاذ اإلعالم، 
هاجـم فيهـا مذيعـني وصحافيـني 
ومسـؤولني يف املؤسسـة اإلعالميـة 
للمخابـرات  معظمهـا  يتبـع  التـي 
وذراعـه  كامـل  بقيـادة  العامـة 
اليمنـى شـعبان، الـذي كتـب مقاالً 
عـىل صفحتـه الشـخصية بموقـع 
«فيسـبوك» رداً عـىل أسـتاذ اإلعالم، 
بعنـوان «كلمـات يف فقـه الجـدل»، 
استشـهد فيها بكلمات اإلمام محمد 
عبده «ال صالح يف االسـتبداد بالرأي، 

وإن خلصت النيات».
كذلك، دخـل منصور معركـة علنية 
مـع رئيـس جامعة القاهـرة محمد 
الخشـت، ونقـل عن لسـانه عبارات 
مسيئة لعدد من الشخصيات العامة، 
مثـل وزيـر التعليـم العـايل ورئيس 
جامعة القاهـرة السـابق، كما نقل 
عنه أنه محمي من كامل وشـعبان، 
وأن املخابـرات واألمـن يتحكمان يف 

مقدرات الجامعة العريقة.

القاهرة/متابعة الزوراء:
أصدرت مؤسسة «حرية الفكر والتعبري»، تقريراً بعنوان «رسي 
للغايـة» رصدت من خالله كيف قيدت القوانني تداول املعلومات 
يف مرص، ال سيما أنه كثرياً ما ُينظر إىل مسألتي «األمن القومي» 
و»حـق الشـعب يف املعرفة» عـىل أنهمـا تتنافـران يف اتجاهات 
متعاكسـة، يف حني سـاد التوتـر يف بعض األحيان مـا بني رغبة 
الحكومـة يف االحتفـاظ برسيـة املعلومـات عـىل أسـاس األمن 
القومي، وبني حق الشـعب يف الحصول عىل املعلومات التي لدى 

السلطات العامة.
وبعـد تتبـع القوانـني املقيِّدة لتـداول املعلومـات داخـل البنية 
الترشيعية املرصية، أشـارت مؤسسـة «حرية الفكر والتعبري»، 
يف تقريرهـا إىل التدخـل بتعديالت ترشيعية موسـعة بخصوص 
الكثـري مـن القوانـني املقيـدة لتـداول املعلومـات يف املنظمـة 
الترشيعيـة املرصيـة، وداخـل البنيـة الترشيعية، والتـي تعترب 
عامالً مسـاعداً يف تعثر تداول املعلومـات، جنباً إىل جنب اإلرساع 
يف إصـدار قانون لتداول املعلومات. وبعـد عرض العقوبات التي 
قـد يتعرض لها من قام بالتـداول واإلفصاح عن معلومات «لها 
صفة الرسية» خاصة تلك التي تتعلق باألمن القومي سواء كانوا 
موظفني عموميني أو صحفيني أو مواطنني، يف قانون العقوبات 
املـرصي، وجدت املؤسسـة خلطـًا بني املصطلحات واسـتخدام 
األمن القومي كوسـيلة إلخفـاء املعلومات، وتقييـد تداولها، بل 
ومالحقة من يحاول تداولها جنائّياً. وقالت إنه «يف غياب تعريف 
محـدد وواضح ملصطلح األمن القومـي، فضالً عن غياب قانون 
لتـداول املعلومات يقوم بتصنيف املعلومات وفقاً لفئات الرسية 

(رسي – رسي للغايـة – محظـور)، إذ يجـب أن يكـون تقييـد 
تـداول املعلومات مربراً يف نطاق املبدأ نفسـه، كما نصت مبادئ 
تشـواني، ومبادئ جوهانسـربغ بشـأن األمن القومـي وحرية 
التعبري وتداول املعلومات، عىل رضورة إحداث توازن مناسب ما 
بني اإلفصاح عن املعلومات وحجبها». وأوصت مؤسسة «حرية 
الفكـر والتعبـري»، يف تقريرهـا، بإلغـاء قانون رقم ١٢١ لسـنة 
١٩٧٥ يف شـأن املحافظة عـىل الوثائق الرسـمية للدولة، والذي 
يعتـرب الوثائق واملسـتندات واملكاتبات التي تتعلق بالسياسـات 
العليـا للدولة أو باألمن القومي رسية ال يجوز نرشها أو إذاعتها 
كلهـا أو بعضهـا كما ال يجـوز تداولها أو االطـالع عليها إال ملن 

تستوجب طبيعة عمله ذلك.
كما أوصت بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٧٢ لسنة ١٩٧٩، 

يف شأن املحافظة عىل الوثائق الرسمية للدولة.

م  واقرتحت املؤسسـة تعديل قانون رقم ٣٥٦ لسـنة ١٩٥٦ املنظِّ
إلنشاء دار الوثائق القومية عىل النحو الذي يتماىش مع الحق يف 
املعرفة وتداول املعلومات، من خالل إلغاء تبعية محتويات الدار 
بشـكل عام لوزارة اآلثار، عىل أن يتم تفصيل ما يمكن أن يندرج 
تحت مظلة اآلثار كـ»أوراق الربدي» عىل سـبيل املثال. باإلضافة 
إىل رضورة تعديل نظام السـماح للجمهور باالطالع عىل الوثائق 
التاريخية، من خالل عدد من اإلجراءات الواضحة واملحددة، عىل 
أن يتـم إرجاعهـا إىل قانون تداول املعلومـات املنتظر، من خالل 
النظر يف طلبات االطالع عىل الوثائق من قبل هيئة مسـتقلة مثل 
مفوضيـة املعلومات. وكذلـك أوصت بإلغاء القانـون رقم ٣١٣ 
لسـنة ١٩٥٦، والذي عىل الرغم من إلغائه بواسطة القانون رقم 
١١٢ لسنة ١٩٥٧، فإنه صدر يف تعديل للقانون بعام ١٩٦٧، وهو 
مـا يتعارض مـع القاعدة القانونية «السـاقط ال يعود». وكذلك 
إلغـاء قانون مكافحـة جرائم تقنية املعلومات رقم ١٧٥ لسـنة 
٢٠١٨ ملا يحمل من معاداة لوسـيط من أهم الوسائط يف عرصنا 

الحايل فيما يتعلق بتداول املعلومات، وهو اإلنرتنت.
وطالبت املؤسسـة كذلـك بتعديل املادة (١١) مـن قانون تنظيم 
الصحافة واإلعالم رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ عىل النحو الذي يضمن 
للصحفـي القدرة عىل الحصـول عىل املعلومات وفقـًا لضوابط 
وآليات محددة وواضحة بعيًدا عن مصطلحات فضفاضة، مثل: 
«معلومات رسية بطبيعتها». وأخرياً أوصت بإلغاء قانون تداول 
املطبوعـات رقـم ٢٠ لسـنة ١٩٣٦، ملا يفرضه مـن تقييد تداول 
املطبوعـات وعرضها من خالل فرض سـيطرة مركزية من قبل 

وزارة الداخلية عىل املطبوعات والنرش.

الخرطوم/متابعة الزوراء:
نظم عرشات الصحفيني السـودانيني، تظاهرة 
ووقفـة احتجاجيـة وسـط الخرطـوم تنديداً 
باالنقـالب العسـكري ومـا تاله مـن إجراءات 

قمعية ضد حرية الصحافة والحق يف التعبري.
وحمل الصحفيـون الذين تجمعوا قرب «املركز 
الثقايف الربيطاني» الفتـات، جاء يف بعضها «ال 
الستهداف الصحفيني»، و «ال لقطع اإلنرتنت»، 
و «ال ملصـادرة الحـق يف التعبري»، و «الصحافة 
العتقـال  «ال  و  زائلـون»،  والطغـاة  باقيـة 

الصحفيني»، و «الصحافة ليست جريمة».
وسـبق الوقفة االحتجاجية تسليم الصحفيني 
مذكرة ملكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان 
رساح  بإطـالق  فيهـا  طالبـوا  السـودان،  يف 
املعتقلني، وعودة العمل بالوثيقة الدسـتورية، 
وإبطال قرارات االنقالب، وعودة خدمة اإلنرتنت 
كحـق من حقوق اإلنسـان، ومنـع التغول عىل 

املؤسسات الصحفية.
التـي  الصحفيـة  املؤسسـات  ممثـل  وعـّدد 
نظمـت التحرك ماجد محمد عـيل، يف كلمة له، 
االنتهـاكات التـي تعرض لهـا الصحفيون منذ 
انقـالب ٢٥ أكتوبر/ترشيـن املـايض، بمـا يف 

ذلـك عودة الرقابة القبلية عىل وسـائل اإلعالم، 
والسـيطرة كلياً عىل «وكالة السودان لألنباء»، 
يف  حقوقهـم  وانتهـاك  الصحفيـني  واعتقـال 

ممارسة مهنتهم.
سـار  االحتجاجيـة،  الوقفـة  انتهـاء  وبعيـد 
الصحفيون يف تظاهرة مرت بـ»شارع البلدية» 
و»شـارع القـرص»، وهتفوا منادين بسـقوط 

االنقالب العسكري وعودة الحكم املدني.
وقال املنسـق العام لشبكة «صحفيون لحقوق 
اإلنسـان» (جهر) فيصل الباقر، إن الوقفة هي 
األوىل للصحفيني والصحفيات يف قلب الخرطوم 
تعبرياً عـن رفضهم التام االنقالب العسـكري، 

ولكل اإلجراءات ضد الصحافة خاصة، واملجتمع 
عامة. وأفـاد الباقر ببدء مرحلـة جديدة أطلق 
عليهـا «صحافة املقاومة»، سـتكون مفتوحة 
لكل املجتمع الصحفي، مؤكداً أنهم سيناضلون 
لـ «يعود للصحافة مجدها، وإلطالق رساح كل 

املعتقلني، بمن فيهم الصحفيون».
وأفرجت السلطات السودانية، عن مدير مكتب 
«الجزيرة» يف الخرطوم املسلمي الكبايش، الذي 

أوقف يف منزله األحد املايض. 
وتتجـاوز السـلطة العسـكرية الجديـدة التي 
أنشـأها قائد الجيـش الفريـق أول عبد الفتاح 
الربهان، بشـكل متكرر، القـرارات القضائية. 
فعىل سبيل املثال، أمرت محكمة مرتني بإعادة 
خدمة اإلنرتنت املقطوعة يف البالد منذ االنقالب، 

لكن من دون جدوى.
و أوقف ٥٠ شـخصاً فيمـا كان عرشات اآلالف 
يتظاهـرون. وأفـادت املحاميـة إنعـام عتيـق 
لوكالـة «فرانـس بـرس» بـأن «قضـاة أمروا 
بإخـالء سـبيلهم، لكـن الرشطة سـاقتهم إىل 

مكان مجهول».
وقبل اعتقال الكبايش، منع صحفيون يف وكالة 
األنباء الرسمية (سونا) ويف اإلذاعة والتلفزيون 

الرسميني من ممارسة عملهم. وقبل االنقالب، 
كان السـودان مصّنفـا يف املرتبة ١٥٩ من أصل 
١٨٠ دولة يف التصنيف العاملي لحرية الصحافة 

الذي تعّده منظمة «مراسلون بال حدود».
ويف تواصـل ملسلسـل االنتهاكات يف السـودان، 
قال الصحفي شـوقي عبـد العظيم إنه تعرض 
العتقـال تحت الرتهيـب دام سـاعات من قبل 
الصحفـي  وأكـد  العسـكرية.  االسـتخبارات 
السـوداني، يف تدوينـة يف «فيسـبوك»، أنـه تم 
عصب عينيه واقتياده إىل مكان مجهول، وُطلب 
منه التوقيع عىل إقـرار وتعهد بـ «التوقف عن 
بث خطـاب الكراهية ضد الجيـش». وذكر أنه 
أوضح موقفـه الداعم حكومة رئيـس الوزراء 
عبد الله حمدوك، والرافض لالنقالب العسكري. 
كما أكـد أنه رفـض التوقيع عىل اإلقـرار الذي 
جاء «كمسـاومة إلخالء سبييل». وأشار إىل أنه 
حتـى بعد إطالق رساحه، فإنه يشـعر بمراقبة 
عـىل تحركاتـه وهاتفه.  وأكد عبـد العظيم أن 
«الصحفيـني السـودانيني باتـوا يف الخطـوط 
األمامية يف املعركة بني الجيش، بكل ترسـانته 
وأسـلحته، والشـعب األعزل الذي خرج مدافعاً 

عن حقه يف الحرية والكرامة والديمقراطية».

كانبريا/متابعة الزوراء:
فاجأ زائر لطيف، طاقم وضيوف برنامج «تقدير موقف» الذي يبث عىل شاشـة التلفزيون 
العربـي كل أحد عند السـاعة العارشة مسـاًء بتوقيت القـدس املحتلة، السـابعة بتوقيت 
غرينتش. وخالل نقاش حول آخر املستجدات يف الساحة الليبية، دخل كلب ذهبي إىل غرفة 
الباحث بمركز الدراسات الدولية يف جامعة جونز هوبكنز حافظ غويل أثناء النقاش، وهو 
مـا غرّي جو الحلقة من الرصامـة إىل الطرافة. وحاول الضيف االعتـذار عن دخول الضيف 
املفاجـئ، إال أن الزميلـة مذيعـة الحلقة، أمال عـراب، خففت من املوقف مـن خالل املزاح 
بـأن الكلب ربما يكون مهتماً بدوره بموضـوع الحلقة. و «تقدير موقف» برنامج حواري 
أسـبوعي يناقش أبرز قضايا السـاعة من خالل حوار معمق مع مجموعة من األكاديميني 
البارزيـن للوقوف عـىل جوانب هذه امللفـات املختلفـة وأبعادها املسـتقبلية. والتلفزيون 
العربـي ليـس أول تلفزيـون يتعرض لالقتحـام من قبل ضيـف لطيـف. إذ تزايدت حاالت 
مشـابهة يف اآلونة األخرية، خصوصاً بسبب اسـتقبال الضيوف من منازلهم بسبب اإلغالق 
الـذي فرضته كورونا. وفوجئ أنتوني فارنيل، مقدم النـرشة الجوية لقناة «غلوبال نيوز» 
الكنديـة، بدخول كلبه «سـتورم» االسـتوديو، خالل بّث مبـارش. وكان فارنيل منخرطاً يف 
تقديـم توقعاته املعتادة، وخصوصـاً املخاطر املحتملة إلعصار «إيـدا»، عندما اقتحم كلبه 
«سـتورم» األسـتوديو باحثاً عن الطعام.وحتـى قبل كورونا، حقق مقطـع فيديو ماليني 
املشـاهدات بعدما ظهر فيه كلب وهو يقتحم استديو أخبار يف قناة روسية. واقتحم الكلب 

االستوديو، وقفز فوق مكتب املذيعة، ما تسبب يف إخافتها وتعطيل النرشة اإلخبارية.

واشنطن/ متابعة الزوراء: 
اتفقـت الصني والواليـات املتحدة عىل تخفيـف القيود املفروضة عىل صحفييهما، وسـط 
تخفيف طفيف للتوترات بني الجانبني، بحسـب ما نقلـت «ذا غارديان» الربيطانية.وقالت 
صحيفـة «تشـاينا دييل» الرسـمية، إّن االتفاق تم التوصل إليه قبـل القمة االفرتاضية بني 
الزعيم الصيني يش جني بينغ والرئيس األمريكي جو بايدن. وقالت صحيفة «تشاينا دييل» 
إنـه بموجب االتفاقية، سـتصدر الواليات املتحدة تأشـريات دخول متعـددة ملدة عام واحد 
للصحافيني الصينيني وسـتبدأ عىل الفـور عملية ملعالجة قضية املدة املسـموح بها. وقال 
التقرير إّن الصني سـرتد باملثل بمنح معاملة متسـاوية للصحفيـني األمريكيني بمجرد أن 
تدخل السياسـات األمريكية حيز التنفيذ، وسيصدر الجانبان تأشريات إعالمية للمتقدمني 
الجدد «عىل أسـاس القوانني واللوائح ذات الصلة». يف بيان لوكالة «أسوشييتد برس» قالت 
وزارة الخارجيـة األمريكيـة إّن الصـني التزمت بإصدار تأشـريات ملجموعة من املراسـلني 
األمريكيـني «رشيطـة أن يكونوا مؤهلني بموجـب جميع القوانني واللوائـح املعمول بها». 
وقال البيان: «سـنواصل أيضاً إصدار التأشـريات للصحفيني الصينيـني املؤهلني للحصول 
عىل التأشرية بموجب القانون األمريكي».كما التزمت الصني بزيادة مدة صالحية تأشريات 
وسائل اإلعالم األمريكية من ٩٠ يوماً إىل عام واحد. وقال بيان وزارة الخارجية: «عىل أساس 
املعاملـة باملثل، نحن ملتزمون بزيادة صالحية التأشـريات األمريكيـة الصادرة لصحافيي 
جمهورية الصني الشـعبية إىل عام واحد أيضاً». وأضافت أّن كال الجانبني سـيقدمان أيضاً 
تأشـريات دخول متعـددة.أدت القيود املفروضة عـىل العاملني يف مجال اإلعـالم إىل تأجيج 
التوترات بني البلدين ألكثر من عام، بعد أن حددت الواليات املتحدة عدد التأشريات الصادرة 
للعاملني يف وسـائل اإلعالم الحكومية الصينية، وطالبت من تبقى منهم بالتسجيل كعمالء 
أجانـب، من بني تغيريات أخـرى. ردت الصني بطرد الصحفيني العاملني يف املنافذ األمريكية 

وفرض قيود شديدة عىل أولئك الذين يواصلون العمل يف البالد.
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غزة/متابعة الزوراء:
الحزبيـة  اإلعـالم  وسـائل  تسـيطر 
املشـهد  صـورة  عـىل  والفصائليـة 
اإلعالمي يف فلسـطني عمومـًا وقطاع 
غـزة عىل وجه الخصوص، فيما تغيب 
وسـائل اإلعالم املسـتقلة عن املشـهد 
بشـكل شـبه تـام بمختلـف أشـكال 
وأدوات وسـائل اإلعالم، سـواء كانت 

مرئية أو مسموعة أو مكتوبة.
يف  الفلسـطينية  الفصائـل  وتمتلـك 
القطـاع القـدر الكبـري مـن وسـائل 
اإلعالم املحسوبة عليها. فعىل الصعيد 
اإلذاعي تمتلك حركتا حماس، والجهاد 
الشـعبية  والجبهتـان  اإلسـالمي، 
والديمقراطيـة، وحتى تيـار القيادي 
املفصـول مـن حركـة فتـح محمـد 
دحـالن إذاعات محسـوبة عىل خطها 

السيايس.     
أما عـىل الصعيـد الفضائـي، فتمتلك 
بعـض الفصائل الفلسـطينية قنوات 
مختلفة. إىل جانب تلفزيون فلسـطني 
الرسـمي تمتلـك حركـة فتـح قنـاة 
«عـودة»، أمـا حركة حمـاس فتمتلك 
قنـاة «األقـىص»، فيمـا يمتلـك تيـار 
دحالن قناة «الكوفية»، يف الوقت الذي 
تمتلـك فيه حركـة الجهاد اإلسـالمي 
قناتـي «فلسـطني اليـوم» و»القدس 

اليوم».
وبالتـوازي مـع ذلـك، فـإن الصحف 
هـي  اإللكرتونيـة  اإلعـالم  ووسـائل 
األخـرى لم تبتعـد كثرياً عن سـيطرة 
فعمـدت  الفلسـطينية،  الفصائـل 
إىل  املاضيـة  السـنوات  يف  الفصائـل 
تأسـيس صحف إما تابعة لها بشـكل 
واضح أو عرب شـخصيات محسـوبة 

عليها تتبنـى خطاً تحريريـاً يتماىش 
معها.

ولّونـت الفصائـل الفلسـطينية مـن 
خطـوط املواقـع اإللكرتونيـة التابعة 
لها، فبني التشدد يف الخطاب اإلعالمي 
لبعض املواقع اإللكرتونية إىل االنفتاح 
عـىل اآلخرين بشـكل كبـري يف مواقع 
أخـرى، فيما يبقى الخـط العام تحت 

مظلة توجهات الفصائل الفلسطينية 
وآرائها.وسـط هـذا الكـم الكبري من 
وسـائل اإلعالم الفصائليـة والحزبية، 
يغيـب االسـتثمار يف املجـال اإلعالمي 
فلسـطينياً إذ لـم يخـرج إىل العلـن يف 
السـنوات األخـرية وسـائل إعالميـة 
مملوكة لشـخصيات مستقلة بشكل 
كامـل وحقيقـي، إىل جانـب خـروج 

بعض الوسـائل واملؤسسات اإلعالمية 
من السوق نتيجة للمأزق املايل.

ويلعب املشـهد االقتصادي دوراً بارزاً 
يف غياب االسـتثمار يف مجال وسـائل 
الواقـع  ظـل  يف  خصوصـًا  اإلعـالم، 
الذي يعيشـه القطـاع نتيجة للحصار 
اإلرسائيـيل املتواصل منـذ عام ٢٠٠٦، 
وتالحـق الحـروب وجـوالت التصعيد 
وعدم وجود عوائد إعالمية تدعم بقاء 

هذه املؤسسات.
وتنعكس السيطرة الفصائلية لوسائل 
الصحفيـني  عـىل  بالسـلب  اإلعـالم 
وخريجـي كليـات اإلعـالم يف القطاع، 
نظراً العتماد غالبية هذه املؤسسـات 
عـىل  املحسـوبني  الصحفيـني  عـىل 
تياراتها السياسـية والفصائلية وهو 
ما يحرم رشيحـة كبرية من الحصول 

عىل فرص عمل.
الصحفيـني  نقيـب  نائـب  ويقـول 
إن  األسـطل  تحسـني  الفلسـطينيني 
صناعة اإلعـالم مكلفة بشـكل كبري، 
وال تسـتطيع جهـة مسـتقلة يف ظـل 
الغالء االقتصـادي تحمـل ميزانيتها، 
خصوصـاً يف ظـل األوضاع املعيشـية 
الحاليـة، وتحديداً يف قطـاع غزة الذي 

يعيش ظروفاً استثنائية.
ويوضح األسـطل، أن التكلفـة املالية 

الكبـرية للعمل اإلعالمـي جعلت حتى 
الفصائـل واألحـزاب غري قـادرة عىل 
املطلوبني،  بالشـكل والجودة  تحملها 
وهـو مـا أنشـأ حالـة مـن الرتاجـع 
الواضح عىل صعيـد العملية اإلعالمية 

وصناعتها يف السنوات األخرية.
وبحسـب نائـب نقيـب الصحافيـني 
الفلسـطينيني، فإن القانون األسايس 
واألحـزاب  الفصائـل  يمنـع  لـم 
وسـائل  امتـالك  مـن  الفلسـطينية 
إعالميـة، إال أن املطلوب هـو أن تعرب 
هذه الوسـائل عن احتياجات وهموم 
الجمهور الفلسـطيني من أجل نجاح 

الرسالة اإلعالمية.
اإلعـالم  الرتاجـع يف وسـائل  وحالـة 
وغياب االسـتثمار يف هذا املجال، وفق 
األسـطل، انعكس بالسـلب عىل حجم 
التوظيف يف املهن الصحفية واإلعالمية 
وهو ما رفـع من معـدالت البطالة يف 
صفوف خريجـي الصحافة، ليجعلهم 
ضمن األكثـر بطالة وهـو األمر الذي 
يدفع للتفكري يف واقع كليات الصحافة 

واإلعالم املحلية.
وبحسـب إحصائيات الجهاز املركزي 
لإلحصـاء الفلسـطيني، فـإن معـدل 
 ٢٩ إىل   ٢٠) بـني  لألفـراد  البطالـة 
عامـاً)، الحاصلني عـىل مؤهل علمي 

يف  واإلعـالم  الصحافـة  تخصـص  يف 
فلسـطني يبلغ ٥٦ باملائـة بني الذكور 
واإلناث. أما يف قطاع غزة، فتبلغ نسبة 

البطالة ٧٦٫٣ باملائة. 
يف مـوازاة ذلك، يؤكد أسـتاذ اإلعالم يف 
الجامعـة اإلسـالمية يف غـزة، طلعت 
عيـىس، أن ظاهرة اإلعـالم الفصائيل 
الحالـة  عـىل  تسـيطر  والحزبـي 
وباتـت  سـنوات  منـذ  الفلسـطينية 
ظـل  يف  األخـرية  الفـرتة  يف  واضحـة 
انتشار جميع أدوات اإلعالم بما يف ذلك 

وسائل التواصل االجتماعي.
ويقـول عيـىس ، إن ضعـف اإلعـالم 
املسـتقل ماديـاً وعدم وجـود مصادر 
تمويـل الزمة جعلته ينحـرس كثرياً يف 
السـنوات األخرية، حتى باتت وسـائل 
اإلعـالم الرئيسـية يف فلسـطني غـري 
مستقلة، وإما منتمية للفصائل بشكل 

مبارش أو ذات توجهات حزبية.
الفلسـطيني  األكاديمـي  وبحسـب 
فـإن الواقع االقتصادي الفلسـطيني، 
خصوصـاً يف القطـاع، يعتـرب العقبة 
الكـربى أمـام بـروز وسـائل إعـالم 
مسـتقلة قادرة عىل املنافسة وتقديم 
الرواية الكاملة لألحـداث من مختلف 
الجوانـب بشـكل حيـادي ومسـتقل 

وبعيداً عن األلوان الفصائلية.
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ـ تقديم:همسات القمر“ ديوان جديد 
للشاعرة واالعالمية اللبنانية فاطمة 
منصور. الكتاب من الحجم املتوسط 
(100 صفحة دون احتساب األوراق 
الخارجيـة) يحتـوي عـىل 55 نصـا 
شـعريا، بهندسـة إيقونيـة/ خطية 

عىل خطى بنيات الشعر الحر. 
ـ محور1: مقاربة املعجم.

سـأحاول يف هـذا املحـور التمهيدي 
لقراءتـي النقديـة للديـوان دراسـة 
”العاطفـي/  الشـعري  املتـن 
مقاربـة  مـن  الوجداني“انطالقـا 
لسـانية أدبية تـروم رصـد الحقول 
املعجميـة التي يزخر بهـا هذا املتن، 
ليـس بحثـا فقط عـن املعانـي التي 
يوحي بها سطحها وعمقها بل أيضا 
كوظائف دالة داخل الرتكيب النحوي 
و الداليل عـىل اجتهـادات وابتكارات 
االيقاعـات  حيـث  مـن  الشـاعرة 
الخارجيـة والداخليـة واالنزياحـات 
و  الصـورة  وسـيمياء  البالغيـة 

جماليتها...
 55  : ”الفهـرس“  فإضافـة ملعجـم 
عنوانـا، و حتى ال نكتفـي بتأويالت 
سـطحية ملا ورد فيه، و بعد قراءات 
متعددة لكل نصوص الديوان، و فرت 
الشاعرة فاطمة منصور عناء البحث 
و التصنيـف، بنـص شـعري احتوى 
لوحده عىل أهم املفردات/ العبارات/ 
يمكـن  التـي  التيماتيـة  السـيمات 
بفضلها وضع خطاطة مبيانية ألهم 
الحقـول املعجمية الدالليـة املهيمنة 
عـىل املجموعـة الشـعرية برمتهـا؛ 

نقرأ:
” ابنتي ريبال الحبيبة

هذا الشعر ...الليل
الذي يحيط مداك

كخلفية
لوضاء محياك

يجعل حريف يحبو
يف يوم ميالدك ليلقاك

فعذرا
يا فلقة قلبي

ومالكي
ان تواضعت ابجديتي

وانحنت امام ساطع سناك“.
يختزل هذا النص الشعري كل معجم 
الديوان من حيث وترية تكرار وتدفق 
نفس املفـردات أو مرادفاتها، اليشء 
الذي يشـجعنا عـىل اختيارخمسـة 
حقول معجمية داللية بمثابة تيمات 

مهيمنة عىل الديوان:
أ ـ حقـل معجمي داليل حول سـؤال 

”كتابة الشعر“:
ـ ”هـذا الشـعر..“، و ”يجعـل حريف 
يحبـو..“، و ”تواضعت أبجذيتي..“: 
الشعر و الحرف و األبجذية، مفردات 
متكررة عىل طول الديوان، إما حرفيا 
أو باسـتبدالها بمفردات تنتمي لعلم 
البالغـة مثـل الكنايـة و املجـاز، أو 
فقط بمفـرد الكلمات، او القوايف، او 
القصيدة (النصـوص رقم: 15، 17 ، 

(27
بـ  حقـل معجمـي داليل حول تيمة 

”الحب“:
ـ ”يا فلقة قلبـي و مالكي“: مفردة 
القلب تتكرر كثريا يف الديوان، و غالبا 
بمعناهـا املجـازي كمـرادف ملفردة 
”شـوق“،  و  ”عشـق“،  و  ”حـب“، 
كل  (يف  و“لهفـة“...  ”حنـني“،  و 
النصـوص دون اسـتثناء، أحيل عىل 
سبيل املثال ال الحرص عىل النصوص 

.( 20 ،19 ،18 ،11 ،10 ،8 ،7
ج ـ حقـل معجمـي داليل حول تيمة 

”الحلم“ و ”الخيال“:
ـ ”الذي يحيط مداك كخلفية“: تعبري 
مجازي عن الحلم، و مفردة ”الحلم“ 
عىل طول الديوان و يف جل النصوص 
إن لـم اقـل كلهـا... هـي مرادفة ل 
”الخيـال“ و ”النبـوءة“ و ”األماني“ 

أو ”األمنيات“.

د ـ حقـل معجمي داليل حـول تيمة 
”املوت / امليالد“:

يـوم  يف  يحبـو..  حـريف  ”يجعـل  ـ 
ميالدك ليلقـاك“... هو املوت مقرتن 
بنهايـة حـب... بفصـل الخريـف... 
بالتجاعيد... بغياب القمر... بالليل... 
بينمـا يقـرتن امليالد بميالد املسـيح 

الشـمس  والعذراء والتكوين وبزوغ 
وطلوع القمر والربيع والفينيق.

لذا وجب طرح سؤال محوري:
ما البصمة الخاصة للشاعرة فاطمة 

منصور يف تناول هذه التيمات؟
ترصح الشـاعرة ضمنيا بما يشـبه 
”بيـان كتابة“ تظهر تجلياته يف نص 

”بال صدى“:
” ال أكتب شيئا بال صدى

كثريا ما أراقب صوت أقالمي
سأغلق النوافذ

وأنثر ما ترتب عىل حريف
وأميض بال مالمحي

تلك مالمح غيم
ربما مرت هنا

حملت عطر القصيدة.“

وألن فاطمة منصور باحثة يف مجال 
اللغـة والشـعر، فهـي تغنـي النص 
السـابق بنص شـعري آخـر ينم عن 
مدى اضطالعها بعلم البالغة تراكيبا 

و بيانا و بديعا؛ 
” الجرس استعارة مكنية

الجرس كناية
الجرس من أشياء البديع

فأنا االسطورة
”. (نص تحت عنوان ”نبوءة“)

مختلـف  يف  األنـا  املتكلمـة  الـذات 
النصوص امرأة من ملكوت الشـعر، 
من صنـع الخيال، وبالتايل كائن من 
ورق؛ لكـن لغة الشـعر عند فاطمة 
منصـور توهـم القـارئ أحيانـا أن 
ما يقرأه مـن وحي واقـع حقيقي، 
وهذا ما نتلمسـه يف اسـتعمال اسم 
عـىل  األمرإحالـة  وكأن  ”فاطمـة“ 

فاطمة منصور اإلنسانة؛ نقرأ:
” أنا فاطمة ساحلك القيص

وأنت موج تائه
حط رحل االمايس

قـرب مدفـأة العتـاب.“ (مـن نص 
”قطاف الحب“ )

توظيـف  خصوصيـة   :  2 محـور 
آليـات التلفظ، او تداعيـات ”األنا“و 

”األنَت“:
أ ـ التشخيص/ التجسيد البالغي:

ـ ”األنا“ فاطمة تسـاوي ”سـاحلك 
القيص“

”األنَت“ يساوي ”موج تائه“ (نص“ 
قطاف الحب“).

ـ ”األنـا“ هي ”ضلـع... يف األرض... 
أينع امرأة بلورية التكوين...“

”األنَت“ من مشـهد ”عناق“ ُمِسـخ 
”فراغا“:

” يف ليلة شتائية
التقيا معا

تعانقا خلسة
اليشء سوى فراغ

(...)
عن ضلع ضاع

يف تيه العناق
نبت الضلع

يف األرض
فأينع امراة

بلورية التكوين“ (من نص ”الشمس 
و القمر“ رقم 30).

ـ ”األنا“ هي ”البحر“

”األنت“: ”البحر“ بداخلها“
”هو خلفي

مع انه
بداخيل

للبحر مشيئة
الجهات

وأنا والبحر
حكاية

ألفها مالذ
وياؤها اسـتحواذ.“ (نـص ”البحر“ 

رقم 34).
ـ ”األنا“حبيبة موهومة،

”األنَت: ليل و حلم و نبوءة و أماني:
يا أيهـا الليل كم تشـبه حبيبي (من 

نص ”ال... أحلم“)
ب ـ الطبـاق و املقابلة كمحسـنات 

بديعية إلضفاء الجمالية:
مـن املتعـارف عليـه إن الطبـاق و 
املقابلـة من املحسـنات أو الزخارف 
البديعيـة التي يسـتعني بهـا األديب 
إلظهار مشـاعره وللتأثـري يف تفكري 
القـارئ... وقد  وشـخصية ونفـس 
لجـأت الشـاعرة فاطمـة منصـور 
إىل هـذه املحسـنات (وهـي العارفة 
بوظيفتها ودالالتها و عمق تاثريها) 
بهـدف تنويـع اإليقاعـات سـواء يف 
عـىل  او  الواحـد،  الشـعري  النـص 
مستوى املجموعة الشعرية برمتها، 
حتـى تتقـي رش إحسـاس القـارئ 
بالرتابـة و امللـل، و التموقـع داخلة 
جدليـة الحـزن و الفـرح، و الفقد و 

اللقاء، و االحباط و االنفراج...
و قـد اختزلـت بجماليـة فائقة هذه 
الجدليـة بـني املتناقضـات يف بضـع 

كلمات، تقول فيها:
” األفراح ليست عاقرة

.. ولكن
حضن األحزان يتاجر بالبكاء.“ ( من 

نص ”فجوة الخيبة“.
و من ثّم يكتشـف القارئ عرب ربوع 

الديوان ثالثة إيقاعات وجدانية:

أ ـ النظرة املتفائلة باعتبار املرأة ّرس 
الخلق و واهبة الوجود؛ نقرأ:

”نبت الضلع
يف األرض

فأينع امرأة
بلورية التكوين

عيناها ماسيتان
و إن مّست يدها

زهرة ذابلة
تورق منشدة..“ (من نص ”الشمس 

و القمر“ .
ب ـ جدليـة ثنائبـة الحيـاة و املوت 

عشقا؛ نقرأ:
”أميض وال أدري
بأي ثنائية أموت

تنداح النار يف قلبي
بساتيني أرشعة تمحوها املسافات

أفوج بحطام الجراح
حافية القلب

أترك للغبار معرش الحجارة
وأبلل املاء بلهاث

نـص  (مـن  العشـق...“  شـيحان 
”شيحان العشق“.

ج ـ هاجـس الخـوف مـن املـدى و 
املستقبل؛ نقرأ:

” كيف تنام
ويف جسدها ضجيج

الشهوة
وحريق الوجد

كيف لحدائق الورد
ان تتمتع ببوحها

وهي ذابلة
تخىش أن يداهمها الخريف

فتحملها
الريح

يجف العطر
وتفرغ الكؤوس من خمرة

(...)
فيسكت الشعر.“ (من نص ”حرمان 

عروسة الشعر“.)
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ثقافية
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عظـم أثاره عىل اإلطالق فهي دائرة املعارف 
التـي عرفها بقوله ”إنهـا قاموس عام لكل 
فـن ومطلـب“. وقد صـدر منهـا يف حياته 
سـتة أجزاء، وصدر منها بعد وفاته خمسة 
أجزاء. واشـتغل فيها أبناؤه وبخاصة سليم 
ونسـيبه سـليمان خطار البستاني وتوقف 
العمـل قبـل أن يكمـل املـرشوع وتعد هذه 
املوسوعة فعالً أول موسوعة وطنية قائمة 

عىل املنهج الحديث يف التأليف.
أما األثر الثاني له، والباقي أيًضا فهو معجم 
محيط املحيـط وهـو أول قاموس عرصي 
يف اللغـة العربية طبعـه يف مجلدين كبريين 
يف بريوت عام 1870م ورفعه إىل السـلطان 
العثماني، فنال عليه الوسام املجيدي الثالث 
وال يزال هذا املعجم أحد أهم املعاجم العربية 
الحديثـة، يحتاج إليـه كل عالم لغة وطالب 
بحـث، رغـم مرور أكثـر من مئـة عام عىل 
تأليفـه وذلك ألنه رتبه عـىل حروف املعجم 
باعتبـار الحـرف األول مـن الثالثـي املجرد 

وجمـع فيه كثـرياً من مصطلحـات العلوم 
والفنون سـواء منها القاموسية أم املّعربة 
ورشح أصول بعض األلفاظ األجنبية وجمع 
كثرياً مـن األلفاظ العاميـة الحية وفرسها 
واعتمد املعاجم القديمة املوثوقة واستخدم 

العبارة السهلة البسيطة.
وقـد قامـت ”مكتبة لبنـان“ بإعـادة طبع 

املعجـم بمجلديـه ثم جـددت طبعة سـنة 
1977م يف مجلـد واحـد وصححت األخطاء 
الجذريـة  املداخـل  وميـزت  الطباعيـة 
والرئيسـية بلون مختلف، مما يسـاعد عىل 

سهولة استعمال املعجم.
وبطرس البسـتاني وُيلقـب املعلم بطرس، 
هو أديب وموسـوعي ومربـي ومؤرخ دخل 

املدارس الوطنية وألف أول موسوعة عربية 
سـماها دائرة املعـارف: قامـوس عام لكل 
فن ومطلب. وكان املعلم بطرس البسـتاني 
واملتويف سنة 1883م أول من أسس مدرسة 
وطنيـة عالية راقية، وأول من أنشـأ مجلة 
هادفة سـامية وأول من ألف قاموًسا عربًيا 
عرصًيـا مطـوًال، وأول من ابتـدأ بمرشوع 
دائرة معارف باللغـة العربية، وهو يعد من 

أكرب زعماء النهضة العربية الحديثة.
ويف أول عـام ١٨٧٠م أنشـأ مجلـًة علميـًة 
اها الجنـان، وعهـد  أدبيـًة سياسـيًة سـمَّ
بإدارتها وإنشـائها يف بادئ األمـر إىل نجله 
املرحوم سـليم البسـتاني، ويف أواسط ذلك 
العام استعان ابنه سليًما يف إنشاء صحيفة 
سياسـية سـمياها الجنة؛ فهي ِمـْن أقدم 
الجرائـد السياسـية العربيـة ببالد الشـام، 
ثم أصدر جريـدة الجنينة، وتـوىل تحريرها 
ابـن عمه سـليمان أفندي البسـتاني ناظم 
اإلليـاذة، والجرائـد الثـالث املشـار إليها ال 

تصدر اآلن.

ووعـد يف آخـر قاموسـه بتأليـف قامـوس 
لألعالم؛ أي: مشاهري الناس، ولكنه رأى — 
ع يف مرشوعه هذا، فعوَّل  بعدئٍذ — أن يتوسَّ
عىل تأليف قاموٍس شامٍل لسائر العلوم عىل 
اختـالف مواضيعها وأزمانهـا، فرشع فيه 
عام ١٨٧٥م يعاونه به ولده سـليم وبعض 
الكتـاب، وسـماه «دائـرة املعـارف»، وهو 
كتـاٌب فريٌد لم ينسـج عىل منوالـه يف اللغة 
العربيـة، فأصـدر منـه (رحمه الله) سـتة 
مجلدات، وُتـُويف وهو يف بدء السـابع، فأتم 
السـابع والثامن ابنه املرحوم سليم، ولكنه 
ُتُويف قبل الرشوع يف التاسـع، فأصدر أبناُؤُه 
الباقون الُجزء التاسع بمعاضدة ابن عمهم 
سليمان أفندي البسـتاني، ثم حالت موانُع 
أدت إىل إيقـاف العمـل يف بـريوت، ومضـت 
عىل ذلك بضع سـنوات إىل أن َقـِدم القاهرة 
سـليمان أفندي — املشـار إليه — وأخذ يف 
إتمـام الدائـرة مع ابَني عمـه نجيب أفندي 
ونسـيب أفنـدي البسـتاني، فصـدر الجزء 

العارش ثم الحادي عرش.

äÏjßa@ıb‡Óí
والعـرشون   الخامسـة  السـاعة 
قسـطنطني  الرومانـي  للكاتـب 
فريجيـل جورجــــيو صدرت عام 
1949. بعنـوان مثـري تم اقتباسـه 
يف العديـد مـن الربامـج االخبارية، 
ترمـز الروايـة بقصتهـا إىل الخوف 
والوداع، وتتحدث برمزية عن قصة 
ذلـك املواطـن الرومانـي البسـيط 
أيوهـان موريتـز وحلمه البسـيط 
ويعمـل  أمـريكا  إىل  يسـافر  أن  يف 
فيهـا ليجمع فيهـا مايكفيه لرشاء 
قطعـة أرض ويبنيها ثم يتزوج من 
محبوبته سوزانا ويعيشان يف سالم 
بقريـة فانتانـا الرومانية. كان عىل 
أيوهـان أن يعمـل وقـادا عىل ظهر 
الباخـرة املسـافرة إىل أمريكا ألنه ال 

يملك أجرة السفر.
قـال غابريـل مارسـيل يف تقديمـه 
للروايـة: «اغتبـط بالتفكـري يف أن 
هـذه الرواية البديعة، هـذه الرواية 
املخيفة، سـتظهر أول مـا تظهر يف 
فرنسـا وباللغة الفرنسـية. إنني ال 
أشك يف أن ترجمات أخرى ستعقبها 

وإال لكان يف ذلك مدعاة لألسف».
كتبت اسـماء رمضان عـن الرواية 
تقـول : (يف كتابه ”سوسـيولوجيا 
األدب“ يقول األديب الفرنيس روبري 
سـكاربيت إن هناك أكثـر من ثالثة 
آالف طريقـة الرتياد الحدث، أحدها 
هو العنوان الذي يعد بمثابة الشفرة 
التـي ُيفتتـح مـن خاللهـا النص، 
وهنـا يتبـادر إىل ذهن القـارئ ملاذا 

أطلق قسـطنطني عىل روايته اسـم 
”السـاعة الخامسـة والعرشون“؟ 
وكيـف يمكننـا تحليـل النـص عرب 
هذه الشفرة؟ الحقيقة أنها الساعة 
األخرية التي يصل فيها اإلنسـان إىل 
حافة الهاوية حيث املوت يحدق فيه 
من كل اتجـاه وال يوجد خالص بعد 
أن انتهـت األربـع وعرشون سـاعة 
دون أن تنجز أي حـل للبرشية، إنه 
اسـم رمزي للروايـة يعرب عن أقىس 
حـاالت املهانة والقهـر حيث العالم 
غارق بشدة يف الرصاعات السياسية 

والحـروب ).
الخامسـة  ”السـاعة  روايـة 
الرومانـى  للكاتـب  والعـرشون“ 
مـن  جيورجيـو“  ”قسـطنطني 
الروايات التى أحدثت ضجة كبرية ىف 
أوروبـا كلها ، بل إن هذه الضجة لم 

يحدثها كتاب مماثل ، فقد نجحت يف 
بناء عالم افرتايض مذهل يف سـعته 
وكابوسـيته، تحركت شـخصياتها 
بـني األريـاف واملعسـكرات، وبـني 
القصـور  بـني  واملـدن،  القـرى 
واملعتقالت، بني الكنائس والبيوت ، 
ترحلـت يف دول كثرية مجربة دونما 
أمـل يف النجاة، وانقلبـت مصائرها 
رأساً عىل عقب ، وتقلبت بها األحوال 
بني الكرامة واإلذالل، واألمل واليأس 
، والفقر والثراء ، والصحة واملرض، 
واملقاومـة واالستسـالم، تضاربـت 
أحالمهـا مع واقعها املرير ، وانتهت 
إىل نهايات تقشعر لها األبدان ، ومع 
حفـاظ بعضها عىل نبلـه، والبعض 
اآلخـر عـىل نذالتـه، فقـد رسـمت 
البرشية  للمأساة  خارطة تفصيلية 
يف ظـل األيديولوجيـات الشـمولية، 
والكراهيـات  العبثيـة،  والحـروب 
 .. الدينيـة  والتحيـزات   ، العرقيـة 
وكلمـا توقـع القـارئ أن رضراً ما 
قـد اسـتنفد طاقتـه وجد غـريه لم 
يخطر له عىل بال ، فال ينضب معني 

األرشار من أعمال السوء.
هذه الرواية النجاحة بكل املقاييس 
تحدثـت عن قهـر االنسـان والظلم 
الذي يعانيه جراء الحروب واألفكار  
املنحرفـة ، وهـي يف الوقت نفسـه 
تحدثت عن صرب االنسـان وصموده 
يف مقارعـة هـذا الظلـم ، تتحـدث 
عن عالم تسـوده الوحشـية يف اعىل 
صورهـا  اال ان االنتصـار الحقيقي 

يبقى من نصيب االنسان ..
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كان سـريه بطيئا حني خرج من بوابة املستشـفى  نحو 
سـيارتي التي كانـت واقفـة يف موقف سـيارات األجرة 
، تبـدو عليه آثـار التعب واألرهاق ، سـألني أن أذهب به 
إىل شـارع (شـريبروك) بعد أن جلس عىل املقعد األمامي 
واضعا عكازه الخشـبي إىل جواره . أجابني عندما سألته 

عن سبب وجوده يف املستشفى :
- لقـد أجريـت بعـض الفحوصـات الطبية  ، أنـا أعاني 
من مرض السـكري منذ أعوام ، بسـببه تم قطع ساقي 
اليمنـى ، احمد الـرب انني ما زلت حيـا ، كان ولدي هو 
الـذي يأخذني ويعـود بي إىل داري لكنـه حزين ومكتئب 
منذ أن طلق زوجته قبل خمسـة أيام لذلك لم أكلفه عناء 

نقيل إىل املستشفى ، قيل يابني من أي بلد أنت ؟
- من العراق .

- بلد جميل وأهله  كرماء .
- شكرا لك ،هل لديك أحفاد ؟

- نعـم ، ثالثة إنهم أبناء ولـدي الوحيد لكنه يعيش حياة 
تعيسة هذه األيام .

- بسبب الطالق أليس كذلك ؟
- ياألهي ! هل تعرف ولدي كيف علمت بذلك ؟

- كال ، لكنك قلت يل ذلك قبل قليل .
- أوه ، عفوا بني ، قل يل إىل أين نحن ذاهبون  ؟

- ألم تقل يل إىل البناية رقم ثالث مائة (شريبروك ).
- اسـف جـدا يابني أنها مضاعفات املـرض الذي عانيت 

منه كثريا هل تعرف مالذي حدث لساقي اليمنى ؟
- تم قطعها  جراء املرض .

- أوه هذا يعني أنني قلت ذلك ، لكن قطع قدمي لم يمنعني 
من ممارسة الركض والسباحة فأنا أحب الرياضة كثريا 

، ماهي الرياضة املفضلة عندكم يف أفغانستان ؟
- قلت لك أنني من العراق ؟

- حسنا ، دعنا نتوقف عن الحديث إذن ، قل يل كم سيكون 
ثمن األجرة هل عرشون دوالرا كافية ؟

- أكثر من كافية سـيدي .

 كان حزينـا كئيبا طيلة الطريق بعـد أن أدرك أن الذاكرة 
لم تعد تحالفه كثريا وصلنا إىل البناية التي يسكنها كبار 

السن ، أوقفُت عداد األجرة قائال :
-  سبعة عرش دوالرا رجاء ؟

- لقد أعطيتك عرشين دوالرا أحتفط بالباقي .
- عفوا سيدي لم تعطني شيئا تأكد أرجوك .

- أنـا متأكـد جـدا وذاكرتي لم تخنـي ابدا لقـد أعطيتك 
عرشين دوالرا .

- تأكـد أرجـوك وابحـث جيـدا ربمـا سـتجدها يف أحـد 
جيوبك.

- أنت من يجب عليه أن يتأكد لقد أعطيتك عرشين دوالرا .
 شـعرت بخجـل شـديد عندما وجـدت العرشيـن دوالرا 
بقبضة يدي اليمنى ، ربما ألنني كنت مشـغوال بالقيادة 
وأنـا أسـتلمها منـه فقد تعودت اسـتالم أجرتـي عندما 

أتوقف تماما ، خاطبني بعد أن اعتذرت منه قائال :
- أسـف يابني انا شـخص كثري النسـيان أنىس أسـماء 
بعض األصدقاء واسـماء الشـوارع وحكايات أقولها وال 
أتذكرهـا لكنني ال أنىس أبـدا أمانة أو دين أو مال ألحد يف 
عهدتـي ، قد يؤثر املرض عىل ذاكـرة العقل لكن لن ينال 
من ذاكرة الضمري ، شـكرا لك يابني أنتم األفغان شـعب 

طيب حقا ..  
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(1)

ٌة َواقِتداُر ِبَعيَنيها ... ِركَّ

َوَتقترٌي واِضٌح َوانِهماُر

َوِميالٌد صاِخٌب َوابِتداٌء 

َوَتوديٌع شاِحٌب َواحِتضاُر

َوَتحريٌر كاِمٌل َوانِطالٌق

َوَتطويٌق شاِمٌل َوِحصاُر

َوِنسياٌن قاِحٌل أَرضَمتُه

َوَتعذيٌب قاِتٌل َوانِتظاُر

َفُيشِقيِه ُلغُزها .. َفَيقوُل :

أ يا َوييل حاِئٌر ... َكم َيحاُر 

(2)

َبريٌق أم َدمُع ضوٍء َيسيُل

َرساٌب ِمن َدهشٍة َوَيميُل

عىل َمهوى ، َقرِطها َيَتلَّوى 

َوَيلوي ، أخِيلَتي َوَيجوُل

إىل أن ما َبنَي َنهٍد َوَنهٍد

َتَجّىل ، ُمسَرتِسالً َوُيزيُل

ُشكوكي َعن ُكلِّ ِصدٍق َحَملَُت

ِبروحي لِلَموِت ِمنُه َدليُل

(3)

ها الَفرَاُش الشفيُف َعىل كفِّ

ُيَصيلِّ ، َعن َخشَعٍة َوَيطوُف

َوأذكاٌر ِورُدُه َيَتهادى 

َوأرساٌب لَهفتي َوالَحفيُف
َنثيٌث لِلَضوِء ِمنُه امِتداداً

ُمحيطاً اركاَنُه َتسَتضيُف
ِكرِستاٌل َرفرٌَف َعبَقريٌّ

َعلَيِها ِمن ُكلِّ لَوٍن ُصنوُف

NNN@ıÏ �õ€a@�…fl�Ü@Â�fl@ �á�̂˝�”
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يعد الزبيب األسـود من الفواكه 
املجففة، ويتمّتع بفوائد صحية 
هائلة، بدءاً من الحّد من تساقط 
الشـعر، إىل تقليل ارتفاع ضغط 
الـدم ومنع فقر الـدم، وتتحدث 
سـينيتا الحـاج، اختصاصية يف 
علـم األغذية والغذاء عـن فوائد 

الزبيب األسود.
فوائد الزبيب األسود والهضم 

يساعد الزبيب األسود يف الحفاظ 
عىل صحة الجهاز الهضمي؛ ألنه 
يحتوي عىل أليـاف مفيدة قابلة 
للذوبان؛ األمر الذي يساهم لدى 
النساء يف تحسني الهضم وتعزيز 

االنتظام يف التربز.
فوائد الزبيب األسود يف منع فقر 

الدم 
معرّضـات  النسـاء  أن  بمـا 
لفقـر الـدم الناجـم عـن نقص 
الحديـد نتيجـة لفقدانـه خالل 
واحتياجهـا  الشـهرية  الـدورة 
للحديـد خالل فـرتة الحمل، فإن 
الزبيـب يسـاعد عـىل حمايتهـا 
مـن فقـر الـدم؛ الحتوائـه عىل 
الحديد والنحـاس والفيتامينات 
الرضوريـة لصنـع خاليـا الـدم 
إىل  األكسـجني  ونقـل  الحمـراء 

خاليا الجسم.
فوائـد الزبيـب األسـود يف منـع 

الحموضة الزائدة
عـىل  يحتـوي  األسـود  الزبيـب 
املعـادن  مـن  كبـرية  كميـات 
املفيـدة مثـل الحديـد، النحاس، 
التي  والبوتاسـيوم  املغنيسـيوم 
مسـتويات  موازنـة  يف  تسـاعد 

الحموضة يف املعدة.
فوائـد الزبيب األسـود واإلصابة 

بأمراض القلب
إن تناول الزبيب بانتظام يساعد 
يف تقليـل عوامل خطـر اإلصابة 
بأمـراض القلـب الوعائيـة مثل 
ارتفـاع ضغط الدم عند مقارنته 
بالوجبات الخفيفة األخرى، وذلك 
ألنه طعام منخفض الصوديوم، 
ويحتوي أيضاً عـىل مصدر جيد 
للبوتاسيوم الذي يساعد األوعية 

الدموية عىل االسرتخاء.
فوائد الزبيب األسـود يف محاربة 

الخاليا الرسطانية
جيـداً  مصـدراً  الزبيـب  يعتـرب 
الرضورية،  األكسـدة  ملضـادات 
مـن  الجسـم  تحمـي  التـي 
تسـّبب  التـي  الحـرّة  الجـذور 
اإلصابـة باألمـراض الرسطانية 

والشيخوخة.
فوائـد الزبيـب األسـود لصحـة 

العني 
يحتوي الزبيب األسود عىل مادة 
البوليفينـول، وهـي واحـدة من 
مضـادات األكسـدة التي تحمي 
خاليـا العني مـن أرضار الجذور 
الحـرّة، وتسـاعد عـىل حمايتها 
مـن االضطرابات املتعلّقة بتقّدم 
العمـر مثـل الضمـور البقعـي 

وإعتام عدسة العني.
فوائـد الزبيـب األسـود وصحـة 

الجلد 
األكسـدة  مضـادات  تسـاعد 
األسـود  الزبيـب  يف  املوجـودة 
يف الحفـاظ عـىل خاليـا الجلـد 
الشـابة، وتمنـع التلـف الناتـج 
عن شـيخوخة الخاليا ويحتوي 
الزبيب األسود أيضاً عىل عنارص 
 C غذائية قيمة مثل فيتامني يس
والسـيلينيوم والزنك؛ وقد يكون 
هذا املزيج من العنارص الغذائية 
إضافـة  األكسـدة  ومضـادات 
مفيـدة للنظام الغذائي؛ من أجل 

الحفاظ عىل صحة البرشة.
فوائد الزبيب األسـود والسكر يف 

الدم 
يساعد الزبيب األسود عىل خفض 
نسبة السكر يف الدم لدى النساء، 
عـىل الرغم من أنـه يحتوي عىل 
كميـة مركـزة مـن السـكريات 
أكثـر مـن الفاكهـة الطازجـة، 
فإن تناولـه مقارنـة بالوجبات 
الخفيفة األخرى يقلّل من نسبة 
الهيموجلوبـني، وهو مؤّرش عىل 

إدارة نسبة السكر يف الدم.
فوائـد الزبيـب األسـود وتقوية 

الذاكرة
الزبيب األسـود غني بالكثري من 
وفيتامينات  املعدنيـة  العنـارص 
بـي B ومضادات األكسـدة التي 
الجهـاز  تقويـة  عـىل  تسـاعد 

العصبي وتحفيز الذاكرة وزيادة 
القـدرة عىل الرتكيـز، فضالً عىل 
أنه يقي كبريات السن من مرض 

الزهايمر.
فوائـد الزبيـب األسـود وصحـة 

الحامل
عـىل  األسـود  الزبيـب  يسـاعد 
الوقاية من بعض األمراض التي 
تصيب املـرأة الحامـل خصوصاً 
األوىل،  األشـهر  الثالثـة  خـالل 
الدوخـة والغثيان، فضالً  ومنها 
عن أنـه يمّد الجسـم بالفركتوز 
والجلوكـوز اللذين يسـاعدان يف 
الحصـول عـىل الطاقـة الالزمة 
أثناء فـرتة الحمل، مما يسـاعد 
عىل تقوية جهاز الجنني العصبي 
أثنـاء التكويـن، ويسـاعد أيضاً 
عـىل التقليل من اإلمسـاك الذي 

تتعرّض له الحامل.
فوائد الزبيب األسود والوزن 

عـىل  الزبيـب  الحتـواء  نظـراً 
الفركتـوز، الالكتـوز، األحماض 
األمينيـة، الفيتامينات، واألمالح 
كالسـيلينيوم فهـو يزيـد الوزن 
دون إلحـاق الرضر بمسـتويات 
مـن  ويسـّهل  الكوليسـرتول، 
الفيتامينـات  امتصـاص 

والربوتينات.
فوائـد الزبيـب األسـود وتقوية 

العظام 
يحمـي مـن اإلصابة بهشاشـة 
العظام يف سـّن انقطاع الطمث، 
فهـو غنـي بالبوتاسـيوم الـذي 
يساعد يف نمو العظام وتقويتها، 
البـورون  عـىل  يحتـوي  كمـا 
العظـام  لتكويـن  الـرضوري 

وزيادة امتصاص الكالسيوم.
فوائد الزبيب األسود وااللتهابات 
يفيـد الزبيب يف أمـراض التهاب 
املعـدة؛ الحتوائه عـىل مضادات 
األكسـدة ومضـادات االلتهـاب 

مثل الفينول.

تصبـح الحيـاة روتينيـة بـني الزوجني، 
خاصـة بعـد مـرور عـدة سـنوات عىل 
حفل الزواج، حتى املشـاكل والخالفات، 
والـزواج يحتاج إىل بـذل الجهد من أجل 
تخطي األزمات وحل املشاكل، والحفاظ 

عىل الشغف بني الزوجني.
لذا عندما تشـعرين بأن مشاكل زواجك 
أصبحـت روتينيـة، فـإن هنـاك أسسـاً 
عليـِك وضعهـا يف االعتبار عنـد التعامل 
مع مشـاكل زواجك، حتى تحافظي عىل 

استقراره وسعادتك أنِت وزوجك.
-1 ال تنتظري طويالً

االنتظار طويالً قبل طرح مشاكل الزواج، 
يمنحها فرصة للتضخـم، ويجعل حلها 
أصعب، لـذا ال تنتظري طويـًال، وحاويل 
طرح املشـاكل للنقـاش فيها مع زوجك 
أوالً بـأول، وتذكري دائماً أن املشـاكل ال 
ُتحل من تلقاء نفسـها، وأن تجاهلها ال 
يفيد، بالعكس يمكن أن يسـبب أرضاراً 

أكرب.
-2 ال تترسعي

عندما تكـون هناك مشـكلة بينك وبني 
زوجـك، ال تترسعـي وتطرحيها يف وقت 
ضيق، مثـل وقت الصباح قبـل الخروج 

إىل العمـل، فاملشـاكل تحتاج إىل متسـع 
مـن الوقـت، وهـدوء، حتى تناقشـيها 
مـع زوجـك دون عصبيـة، وتتمكنا من 

الوصول إىل حل يريض كل منكما.

-3 ركزي عىل يشء واحد
ال تطرحـي مشـاكل الـزواج كلهـا مرة 
واحـدة، خالفكما عـىل تربيـة الطفال، 
املشـاكل املاليـة، خـالف عـىل العالقـة 

الحميمة، وغريها، فطرح عدة مشـاكل 
مرة واحـدة يجعل النقـاش ناقصاً، وال 
تتوصـالن إىل حـل ألي مشـكلة فيهـم، 
حياتكمـا  وأن  بالتعقيـد  وتشـعران 

الزوجية أصبحت عبارة عن مشاكل غري 
محلولة وحسب.

دائمـاً ركزي عـىل طرح قضيـة واحدة، 
والعمـل عليها حتـى ُتحـل بالكامل، ثم 
انتقـيل إىل قضيـة أخـرى، أو أّجيل باقي 

املشاكل ألوقات أخرى.
-4 استخدمي األدوات املناسبة

كل زوجـني لهما أدوات تناسـبهما لحل 
مشـاكلهما، قد تكـون الصـالة معاً، أو 
الخروج معاً يف موعـد غرامي، و ابحثي 
عن األدوات املناسبة لِك أنِت وزوجك التي 

تساعدكما عىل التواصل الجيد معاً.
-5 ال تتجنبي املشاكل الصعبة

هناك مشاكل تصل درجة صعوبتها إىل 
أن النقـاش فيها يكون معّقـداً للغاية، 
لتجاهلهـا،  ليـس مـربراً  ولكـن هـذا 
تـودي  وقـد  أكثـر  تتضخـم  فسـوف 
بزواجك، لذا تحيل بالشجاعة واطرحي 
رتبـي  أوالً  الصعبـة، ولكـن  املشـاكل 
أفكارك، وابحثـي عن الطرق والكلمات 
األكثر لطفاً لطرح هذه املشـاكل، حتى 
تتمكنـي مـن مناقشـتها مـع زوجـك 
والتوصل إىل حلول بشأنها، مع الحفاظ 

عىل عالقتكما.

يعترب ألـم الكتف من األمور الشـائعة 
التـي تصيـب اإلنسـان، كونـه أكثـر 
املفاصـل حركـة يف أجسـامنا، إال أن 
األطبـاء يؤكدون عىل أن هـذا األلم قد 
يكـون مؤرش عـىل اإلصابـة بأمراض 

عديدة منها أمراض خطرية.
وأشـار تقريـر إىل أن األلـم قـد يكون 
مـؤرشاً عىل خلل يف األجهـزة الداخلية 
للجسـم أو اضطراب بعض الوظائف، 

خاصة عند كبار السن.
ولفـت التقرير إىل أنه عـادة ما تحدث 
آالم الكتـف عنـد التعرض لحـادث أو 
االرتطـام بجسـم صلـب، األمـر الذي 
الكتـف  مفصـل  يف  خلـع  إىل  يـؤدي 

(تحريـك مفصل الكتف من موضعه)، 
وهو األمر الذي يجعل مسـألة تحريك 
الكتف عملية شـبه مسـتحيلة بسبب 

شدة األلم.
وأشـار إىل أنـه يمكن أن يحـدث األلم 
املفصـل  يف  أوالتهـاب  خلـل  بسـبب 
املسـؤول عن تحريك الكتـف ألعىل أو 

ألحد الجانبني.
وكذلـك يمكـن أن تتسـبب ممارسـة 
التمرينات الرياضية بشـكل مكثف أو 
القيام بحـركات خاطئة أثناء التمرين 
مـن أسـباب ألـم الكتـف التـي تؤدي 
إىل حـدوث التهابـات داخـل األربطـة 

الداخلية للكتف.

وأشار التقرير إىل أن الرتسبات الجريية 
يف أنسـجة الكتف، يمكن أن تتسبب يف 
إصابة مـا يعرف بـ(تكلـس الكتف)، 
األمـر الذي ينتج عادة عن ضعف ضخ 

الدم يف تلك املنطقة.
ولفت التقريـر إىل أن هناك األلم اللييل 
يف منطقـة الكتف مع شـعور بتجمده 
يعرف باسـم (الكتـف املتجمـد)، ويف 
هذه الحالة يشعر الشخص بني الحني 

واآلخر بتجمد يف منطقة الكتف.
لـم  األطبـاء  أن  التقريـر عـىل  وأكـد 
يتوصلوا حتى اآلن بالتحديد سبب هذا 
املرض إال أن هناك دراسات تربط بينه 
وبـني األمراض املرتبطـة باأليض مثل 

مرض السكري.
وحـذر التقرير مـن أن ألـم الكتف قد 
يكـون أحد أهـم املؤرشات التـي تنذر 

باإلصابـة بالسـكتات، خاصة إذا كان 
مصحوبـا بضيـق يف التنفـس وغثيان 

وشعور بفقدان التوازن.

الشطة الحارة عالج لكثري من 
الشـطة  اسـتخدام  االمراض، 
بأعتـدال يقـي مـن االمراض 
بقليل  املزمنة، حسـن مزاجك 
الحارة,تنـاول  الشـطة  مـن 
الجلطـات  يحمـي  الشـطة 
املخية,الشـطة الحـارة للقلب 

العليل.
واذا كنـت تخـيش مـن تناول 
الشـطة الحـارة عـيل جهازك 
الهضمي فهـذا اعتقاد خاطئ 
وغري علمي الن البحوث اثبتت 
ان الشـطة الحـارة تدخـل يف 
عـالج قرح املعـدة ولكن يجب 
تناولها بأعتدال مثلها مثل اي 
نـوع مـن االطعمة،ومـن اهم 

فوائد الشطة الحارة:
للتخلـص مـن الـوزن الزائـد 
رشـاقة  عـىل  واملحافظـة 

الجسم.
توفري الوقاية بعدالله تعاىل من 
مرض القلب والرشايني قصور 

وتصلـب  التاجـي  الرشيـان 
الرشايني.

ارتفـاع  الوقايـة مـن  توفـري 

ضغظ الدم.
توفـري الحماية مـن الحوادث 

املخية مثل جلطة املخ.

توفري الوقاية من الرسطانات 
عموما.

مساعدة السيطرة عىل مرض 
السكر.

زيادة كفـاءة الدورة الدموية 
القدمـني  بتدفئـة  الطرفيـة 

الباردتني.
الطعام  تنشيط عملية هضم 

وتنبيه املعدة.
املزاجيـة  الحالـة  إعتـدال 

ومقاومة اإلكتئاب.
تسكني آالم املفاصل.

تسكني الصداع.
تسكني ألم الرضوس.

مقاومة وتخفيف ألتهاب الحلق 
واللوزتني ونزالت الربد.

زيادة كفاءة الجهاز املناعي.
األنفيـة  الحساسـية  تخفيـف 

وإنسداد واحتقان األنف.
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تعد قـرشة الرأس مشـكلة كبرية بالنسـبة 
للفتاة ألنها تسـبب لهـا الكثري من الحرج يف 
العديد من املواقف كما أنها تؤثر بالسـلب يف 
أناقتها وإطاللتها. القرشة التي تسبب نوعا 
من أنواع الحكة من أخطر أنواع القرشة ألنها 
تكون ناتجة عن مرض جلدي أو وجود بعض 
الفطريات الضارة، لذا ينبغي معرفة سـبب 
القرشة أوال كي تتمكني من عالجها بطريقة 
مناسـبة ورسيعـة وآمنـة. ونحـاول يف هذا 

ع  ملوضـو ن ا أ

نتناول مشـكلة القرشة بشكل تفصييل مع 
تقديـم بعـض النصائـح التـي تسـاعدك يف 
التغلـب عليهـا والتخلص من الحـرج الذي 

تسببه لك.
- أعراض قرشة فروة الرأس:

1 - الرغبـة الشـديدة يف حـك فـروة الـرأس 
باستمرار.

2 - جفاف الشعر وفروة الرأس.
3 - ظهـور بعض االلتهابـات وقطع بيضاء 

يف فروة الرأس.
- ملـاذا تـزداد مشـكلة القـرشة يف فصـل 

الشتاء؟
عندما تزداد برودة الهواء املحيط، 
نجد أنفسـنا دائما بحاجة إىل 
لحمايتها  برشتنـا  ترطيب 
والتشـقق.  الجفاف  من 
ولنفس السـبب ينبغي 
علينا أن نعتني بفروة 
الرأس عناية خاصة 
الشـتاء.  فصـل  يف 
هذا الهـواء القوي 
املوجـود  والبـارد 
الشـتاء  فصـل  يف 
خاليـا  يسـاعد 
فـروة الـرأس عىل 
نفسـها  تجـدد  أن 
بشـكل رسيع وهذا 
يتسـبب يف جفافهـا 
ويصيـب فـروة الرأس 

بالحكة أيضـا. وربما تجدين أن شـعرك قد 
امتأل بالقرشة وأن لديك رغبة يف حك شـعرك 
باسـتمرار وهذا قد يسبب لك الحرج خاصة 
إذا كنـت ترتديـن ألوانا غامقـة ألن القرشة 
تظهر عليهـا بسـهولة، لذا ينصـح بارتداء 
األلوان الفاتحـة يف هذه الظروف كي تحمي 
نفسـك من الحـرج وتقليل من حـدة التوتر 

بشأن إطاللتك.
- عالقة النظافة بالقرشة:

عـدم النظافـة ليس سـببا رئيسـا يف وجود 
القرشة ولكن عدم غسـل فروة الرأس لفرتة 
طويلة قد يساهم يف تصاعد املشكلة ويؤدي 
إىل نتائج سـيئة. ربما نظن أن وضع الزيوت 
هـو الحـل األمثـل ولكـن يف الحقيقة وضع 
الزيت دون استشـارة الطبيب يف هذا الوقت 
قد يـؤدي إىل املزيد من الـرضر. من األفضل 
أن تقومي بغسـل شعرك وفركه جديا ولكن 
احذري أيضا من تكرار هذه العملية بشـكل 

مبالغ فيه.
- ماذا تستخدمني لشعرك؟

ابعدي عن استخدام الكثري من مستحرضات 
التجميـل التي تحتـوي عىل مـواد كيماوية 
ولكن يمكنك أن تسـتعيني بنـوع واحد من 
الشامبوهات املضادة للقرشة فهي تساعدك 
نوعـا ما عىل التخلص من اإلحراج املسـتمر 

الذي تسببه القرشة.
- نصائح أخرى ينبغي وضعها يف االعتبار:

1 - استخدام املرطبات:
اسـتخدام املرطبـات يسـاهم بدرجة كبرية 

يف مقاومة األرس السـلبي للهـواء البارد عىل 
الـرأس. ال تنـيس رش املرطبـات يف  فـروة 
غرفتك دائما قبل النوم ألن هذا يساعد فروة 
الـرأس عىل أن تمتـص الرطوبة التي تحتاج 
إليها وهذا سـيحميك مـن الحكة املزعجة يف 

باقي اليوم.
وقـت  يف  الخبـز  صـودا  اسـتخدام   -  2

االستحمام:
عنـد االسـتحمام أو غسـل الشـعر بعـد أن 
تتأكـدي مـن بلـل شـعرك بالكامـل قومي 
بتدليك شـعرك وفروة رأسـك بثـالث مالعق 
صغرية من بودرة الخبز فهي تسـاعدك عىل 
التخلص من طبقات القـرشة املتزايدة التي 
تسـبب لك الحرج والقلق كما أنها تساهم يف 

تقوية فروة الرأس.
3 - عصري الليمون:

بعد أن تنتهي من أخذ حمامك ضعي ملعقة 
صغـرية من عصري الليمـون عىل فنجان من 
املـاء وقلبـي الخليـط وضعيـه بعدهـا عىل 
شعرك املبلل. وزعي الخلط عىل شعرك برفق 
باسـتخدام الفرشـاة وتأكـدي أن الليمـون 
يعترب عالجا طبيعيا وسـيأتي بنتائج أفضل 
بكثري ألنه يحتوي عىل حمض السرتيك الذي 
يقاوم القرشة ويسـاعد عىل التئام الجروح 

التي تسببها الحكة املزعجة.
4 - ال تستخدمي مثبتات الشعر:

ابتعدي عن اسـتخدام مثبتات الشعر كالجل 
ألنهـا تتفاعـل مع الهـواء البـارد وتزيد من 

مشاكل القرشة والحكة. 
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املقادير 
-كيلـو لحم بقري أو لحم الضأن , 

حسب رغبتك . 
- 2فصوص من الثوم , واهرسيهم 

جيداً . 
-ربع كوب من زيت الزيتون . 

-أحرضي سـيدتي ثلـث كوب من 
الخل الطبيعي . 

البهـارات  مـن  كبـرية  -ملعقـة 
الخاصة باللحم . 

-ملعقة كبرية من الكزبرة الجافة 
واطحنيها جيداً . 

-ربـع ملعقة صغرية مـن الفلفل 
االسود . 

-نصف ملعقة صغرية كركم . 
-ملعقة صغرية من القرفة . 

-ملعقة كبرية ملح , ولكي الخيار 
بالزيادة أو النقصان بامللح حسب 

رغبتك سيدتي 
-حبـة طماطم متوسـطة الحجم 

وعليكي فرمها . 
-نصـف حبة كبـرية فلفل أخرض 

وقطعيها رشائح . 
صلصة الطحينية 

-كوب من الطحينية . 
-ثالثة أرباع كوب من املاء . 
-ربع كوب عصري الليمون . 

-ملعقتني كبريتني من الخل . 
-ملعقة صغرية ملح . 

-نصـف ملعقـة صغـرية كمـون 
مطحون . 

-اخفقي هذه املكونات جيداً حتى 
تتكون الصلصـة ويصبح الخليط 
ثقيلـة  كانـت  واذا   , متجانـس 

أضيفي القليل من املاء . 

للتقديم 
-حبة كبرية بصل . 

4- مالعق كبرية من السماق . 
-كوب بقدونس مفروم . 

-مخلل مقطع طولياً . 
-ارغفة من خبز الصاج . 

طريقة التحضري 
-قطعـي اللحـم اىل رشائح طويلة 

ورفيعة. 
-احـرضي طبـق زجاجـي لخلط 
املقاديـر التالية : ( الثـوم ، الزيت 
، الخل، البهارات ، الكزبرة، الثوم، 
الفلفل االسـود، الكركـم، القرفة، 
امللح ) واخلطي هذه املكونات جيداً 
وثم أضيفي اليها اللحم وخليطهم 
ببعضهم جيداً ، وضعيهم بالثالجة 

لعدة ساعات أو ليلة كاملة . 
-أحرضي مقالة وأضيفي الخليط 
ودعيها عىل نـار قوية حتى يجف 
تمامـاً ، وعندمـا يجـف أضيفـي 
كـوب املـاء وخففـي النـار حتى 

يستوي اللحم . 
الطماطـم ورشائح  -ثم أضيفـي 
الفلفـل االخـرض ، عىل نـار قوية 
حتـى يذبلـوا، ثـم أطفئـي النـار 

وضعي الشاورما جانباً . 
عمل الساندويش 

-ادهنـي أرغفـة الخبـز بصلصة 
الطحينية . 

-أضيفي الشاورما عىل الخبز . 
-ومـن ثم أضيفـي رشائح البصل 
وقليل من السماق وأضيفي أيضاً 

البقدونس املفروم . 
-لفـي رغيـف الشـاورما وقومي 

بشويه عىل الشواية الكهربائية .
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-إن الِحربـاء تسـتطيع الرؤيـة باتجاهـني 
مختلفـني يف الوقت ذاته، وذلـك ألن عيونها 

تستطيع التحرك بشكل ُمستقل. 
بالكامـل  ُمغطـى  األرض  دودة  جسـم   -

بُمستقبالت التذوق. 
 - يوجد 195 دولة يف العالم حتى يومنا هذا، 
54 دولة منهم يف أفريقيا، و48 دولة يف آسيا، 
و44 دولـة يف أوروبـا، و33 دولـة يف أمريكا 

الالتينيـة ومنطقـة البحر الكاريبي، و14 دولة يف أوقيانوسـيا، 
ويف أمريكا الشمالية توجد دولتان. 

-هل تعلم أن معظم الرشكات األكثر ُشـهرة يف العالم ذات أصل 
ياباني، مثل رشكة تويوتا، وهوندا، وسوني، ونينتندو، وكانون، 

وباناسونيك، وتوشيبا، وشارب.
-هـل تعلم أن اليابان تقع يف قارة آسـيا وُيحطيها بحر اليابان 

من الرشق واملحيط الهادئ من الغرب. 
-هل تعلم أن عدد الُجُزر املوجودة يف اليابان هو 6,852 جزيرة. 

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ

www.alzawraapaper.com

 401 -   القـوط الغربيـون بقيـادة أالريـك 
االول يقطعون جبال االلب ويغزون شـمال 

إيطاليا.
 1180 - فيليب الثاني يصبح ملك فرنسا.

 1307 - وًفقا لالسـطورة وليام تيل يصيب 
التفاحة من عىل رأس ابنه.

 1494 -   امللك الفرنيس شارل الثامن يحتل 
فلورنسا.

 1601 - العثمانيون ينترصون عىل الجيش 
االملانـي بعد أن كان االملـان يحارصونهم يف 

قانيجة.
يدشـن  الثامـن  أوربـان  البابـا   -  1626  
كاتدرائيـة القديـس بطـرس يف الفاتيـكان 

رسًميا.
 1930 - تأسـيس سـوكا غـاكاي، وهـي 

جماعة دينية يابانية تتبع البوذية.
 1935 - عصبـة االمم تفرض عقوبات عىل 

إيطاليا لغزوها إثيوبيا.
 1963 - عبد السـالم عـارف يقوم بانقالب 
عىل رشيكـه يف الحكم حـزب البعث العربي 

االشرتاكي، حيث قيض عىل الحرس القومي 
وطرد البعثيني من الحكومة.

 1970 - قادة الحركة التصحيحية يف سوريا 
يعينـون أحمـد الحسـن الخطيـب رئًيسـا 
للجمهوريـة، ليخلف نور الديـن االتايس يف 

املنصب.
 1978 - انتحـار جماعـي يف جونز تاون يف 
الواليات املتحدة يخلف 913 جثة من بينهم 
أكثـر مـن 200 طفـل يف حادثة تعـد كأكرب 

عملية إنتحار جماعي يف التاريخ.
 1987 - حريـق بمـرتو أنفـاق لنـدن يقتل 

ويصيب مئات.
 1991 - إطـالق رساح مبعوث الكنيسـة إىل 
لبنـان تريي وايـت والـذي كان مختًطفا يف 

بريوت منذ عام 1986.
 1993 - حكومـة جنوب أفريقيا العنرصية 
تتفـق مـع نيلسـون مانديـال وزمالئه عىل 

دستور انتقايل.
 2002 - مفتـيش االسـلحة التابعـني لالمم 
املتحـدة بقيـادة هانـز بليكـس يصلون إىل 

العراق.
 2004 - القـوات االرسائيليـة تقتل 3 جنود 
مرصيـني عـىل الحدود بـني مـرص وقطاع 

غزة.
 2009 - فوز املنتخب الجزائري عىل املنتخب 
املـرصي يف مبـاراة فاصلة لتحديـد املتأهل 

لكأس العالم أجريت بالسودان .
 2012 - تنصيـب البابا تـوارضوس الثاني 
بابا عىل االسكندرية وبطريرًكا عىل الكرازة 
القبطيـة  الكنيسـة  وبطريـرك  املرقسـية 

االرثوذكسية.
 2013 -  ناسـا تطلـق مسـبار مافـن إىل 

املريخ.
 2019 - مجلـس النـواب االمريكي يصوت 
باالغلبيـة عىل بـدء إجراءات عـزل الرئيس 
االمريكـي دونالـد ترامـب بتهمـة إسـاءة 

استخدام السلطة وعرقلة الكونجرس.
-2020 افتتاح املنفذ الحدودي الربي املّسمى 
جديدة - عرعر، بني السـعودية والعراق بعد 

إغالق دام 30 سنة.

شاعر اشتهر بشعره و علوم اللغة و معرفته 
بالبلدان لكثـرة ترحاله، فكان يجمع األخبار 
و العلوم و يرجع بهـا ليقصها عىل الخلفاء، 
لـه العديـد مـن التصانيـف كاألراجيـز ، و 
االشـتقاق، واألصمعيات، والـكالم الوحيش، 
وغريب الحديث، وفحولة الشـعر، والخيل، و 

السالح، و غريها الكثري.
ولد يف البرصة يف عرص اشـتهر بازدهار علوم 
النقل فيه، و نشأ يف عائلة أفرادها متعلمون، 
حيـث كان الخلفـاء يشـجعون عـىل العلـم 
و الثقافـة، و شـهد عمليـة جمـع األحاديث 

النبوية الرشيفة.
رحل إىل بغـداد يف عهد هارون الرشـيد، الذي 
أطلق عليه لقب (شـيطان الشـعر)، لحفظه 

عدداً كبرياً من القصائد.
كان الخلفاء يحبون مجالسـته و االسـتماع 
لطرائفه و قصائده، و يغدقون عليه بالعطايا، 
و كان املهتمـون بالعلـم يف عـرصه يتتبعون 

أخباره لإلستفادة من علمه و معرفته.

من أشـهر قصائـده قصيدة (صـوت صفري 
البلبـل)، التي تحدى بهـا الخليفة أبي جعفر 
املنصور، حيث قام الخليفة بتحدي الشـعراء 
أن يأتوا بقصيدة لم يسمعها من قبل، و كانت 
لديه القدرة عىل حفظ القصيدة بعد سماعها 
مـرة واحدة، و لدى غالمـه القدرة عىل حفظ 
القصيـدة بعد سـماعها مرتني، أمـا الجارية 

فتسـتطيع أن تحفظ القصيـدة عند إعادتها 
عىل مسـمعها ثـالث مـرات، فـإذا ألقى أحد 
الشـعراء قصيدة عىل الخليفة، يقوم ثالثتهم 
(الخليفة و الغـالم و الجارية) بإعادتها عىل 
مسـمع الشـاعر فبذلـك يدعـي الخليفة أن 
القصيـدة قديمـة و ال يكافأ الشـاعر بيشء 
حينها، وملا سـمع األصمعي بحيلة الخليفة، 
نظـم قصيـدة صعبـة الحفـظ، و دخل عىل 
الخليفة متنكراً كي ال يعرفه، و بالفعل تمكن 
من التغلب عىل الخليفـة يف ذاك التحدي، ولم 
يسـتطع الخليفة والجارية و الغالم من رسد 
القصيدة، فاسـتحق وزن عمـود من الرخام 
كانت قد نقشـت عليه القصيدة ذهباً و لكن 
األصمعي طلب من الخليفة املنصور أن يقوم 
بتوزيع هذه املال عىل الشـعراء الذين أخفقوا 

يف التحدي من قبله، و كان له ما أراد.
تـويف األصمعـي يف عهـد خالفـة املأمـون يف 
البـرصة و دفـن فيهـا، و رثـاه العديـد مـن 

الشعراء يف قصائدهم.

من املمكن خوض اختبار السعادة 
يف العام 2022 من خالل هذا الرسم 
الذي يحتوي عىل اشكال متداخلة. 
ويف هـذه الحالـة يجـب اوالً النظر 
اليـه ثـم تحديد الشـكل الذي تمت 
مالحظتـه منذ اللحظة االوىل. وهذا 
يمكـن ان يكشـف بعـض صفات 
الشـخصية التي قد تحـدد املصري 
ودرجة السعادة التي يمكن الوصول 
اليها يف العام املقبل والظروف التي 
يمكـن ان تؤثـر عليهـا. اذاً هـذه 
طريقـة اختبار السـعادة يف 2022 

من خالل الرسم. 
يمكـن اجـراء اختبار السـعادة يف 
العـام 2022 مـن خـالل النظر اىل 
الرسـم وتحديد الشـكل الذي تمت 

رؤيته اوالً يف وقت قصري جداً.
وجه املرأة 

مـن املمكن ان تتم فـور النظر اىل 
الرسـم رؤيـة وجـه املـرأة. وهذا 
يعني التمتع بعمق التفكري وعدم 
االكتفـاء باالمـور السـطحية يف 
اي مـن اتجاهـات الحيـاة. كمـا 
يدل عـىل امتالك الطمـوح الكبري 
والطاقـة التي تسـاعد عـىل بذل 
الجهـود من اجـل تحقيق االحالم 
واالمنيـات. ويمكن ان يشـري هذا 
ايضـاً اىل االسـتعداد الدائم للقيام 
بخطـوة جديدة من اجل تحسـني 
مسـتوى العيـش واالقـرتاب من 
الهـدف االسـمى قـدر االمـكان. 
وقـد تكشـف رؤيـة املـرأة اوالً يف 
هـذا االختبـار امليـل اىل االيجابية 
للتعامل  التفاؤل قاعـدة  واعتماد 
مع الظـروف الطارئـة وان كانت 
صعبة وغري مناسبة. وهذا يؤرش 
عـىل الرغبـة الدائمـة يف االبتعـاد 
عن االشـخاص السلبيني او الذين 
يسـببون بكالمهـم وترصفاتهـم 
باالحباط ويميلون غالباً  الشعور 

اىل االستسـالم. ومن خـالل هذا 
االختبـار يمكن معرفـة صفات 
اخـرى مـن الشـخصية ومنهـا 
الرتفـع عن الصغائـر واالهتمام 
يف  واملهمـة  العميقـة  باالمـور 
املقابل والحرص عىل عدم التأثر 
باالنتقادات التي ترمي اىل تحفيز 

الرغبة يف الرتاجع.  
الطائر واملشهد الطبيعي 

يمكن عند خوض اختبار السعادة 
يف العام 2022 من خالل الرسـم 
ان تتـم اوالً رؤيـة الطائـر مـع 

املشـهد الطبيعـي اي املاء واوراق 
الشـجر وغـري ذلك. وهـذا قد يدل 
عىل امتـالك العديد مـن املواهب 
التي يمكن استغاللها ان يساعد 
عـىل تحقيـق النقلـة النوعية يف 
الحياة. كذلك يشري هذا اىل القدرة 
عـىل االسـتفادة مـن الظـروف 
املؤاتيـة مـن اجـل الحصول عىل 
االربـاح املهنية واملاديـة. ويعني 
ايضاً امليل اىل عدم اضاعة الوقت 
والسعي اىل استثماره يف مشاريع 
مفيـدة صغرية او كبرية. ويمكن 
الطائـر مـع  ان تكشـف رؤيـة 
املشهد الطبيعي ايضاً القدرة عىل 
اخذ العـرب والدروس من االحداث 
السـلبية ورفـض حالـة الجمود 
التجديد.  والروتني والحرص عىل 
ويشـري هـذا اىل الثقـة الكبـرية 
بالنفـس وبالقـدرات الخاصـة. 
يضمـن  ان  يمكـن  مـا  وهـو 
تحقيق النجـاح يف اي مهمة يتم 
القيام بها. وقـد يعني هذا ايضاً 
والدقـة  بالتفاصيـل  االهتمـام 
واالرصار  املخططـات  تنفيـذ  يف 
اثنـاء مواجهة التحديـات. وهو 
مـا يـؤدي اىل بلوغ االهـداف من 
دون الخـوف مـن املعوقـات واىل 
دون  مـن  التميـز  اىل  الوصـول 

التأثـر باآلراء السـلبية او بأجواء 
االحبـاط التي يمكن ان تسـيطر 

عىل املحيـط العائـيل او املهني يف 
بعض االحيان. 
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غزل عراقي
ـــوب محســـــــ والعمر  انتفارك  مابينه 
ـــدي اتعـــــــــ اسنينه  امليل  يفتر  اشما 
ـــات مسمومـــــ ارماح  والشماته  بعدك 
جبدي ماخطن  اوحياتك  وحشي  رمح 
ـــاي مـــــ بيهن  اعيوني  اليكول  احتدى 
ـــدي ابخــــــ ناكته  بركت  اجفاك  دمع 
ـــاك انســــ كون  ارتاح  اليكول  بطران 
ابزندي ضاله  اوشبكتك  انسه  شريد 
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األصمعي

اختبار السعادة في عام ٢٠٢٢ من خالل الرسم 
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رأيس
1ملكي o ممثل مرصي يقوم 

غالبا بدور األب الحنون.
2الصفا (معكوسة) o بناء أو 

مكان واجبة حرمته.
3جبـل يابانـي o حجر ابيض 

صلب ناعم امللمس.
4أشـهر أديـب انجليـزي عىل 

مستوى العالم.
o مـا  5دراسـات وتمحيـص 

يبلغه االنسان من عمره.
o مدينـة  6توضـأ دون مـاء 
غـرب  جنـوب  فلسـطينية 

الخليل.
وبرمجيـات  7أجهـزة 

الكمبيوتر.
 o 8قدمـت الثمـني فـداء لـك

حاجز مائي.
9مـا تعطـاه العـروس يـوم 
زفافهـا o دق وقـرع o بيـت 

العصفور.
10الشـكل الخارجـي o بطل 
انتجـت  اسـباني  اسـطوري 
قصصه سينمائيا وتلفزيونيا.

أفقي
قصـص  كاتـب  1أشـهر 

خرافية لألطفال يف الغرب
2يتكلم o انهض

3روائـي مرصي راحل حائز 
جائزة نوبل.

قصيـدة  كاتـب  4الشـاعر 
”أخي جاوز الظاملون املدى“
5نصف دادا o نصف شـومر 
املعنـى  تفسـري  تفيـد   o

واالسرتسال.
غطـى   o وقتـا  6قـىض 

وحجب.
7يسـهر عـىل الحمايـة من 
الخطـر أو الرسقـة o أديـب 
وروائي انجليزي كتب رواية 

ديفيد كوبرفيلد.
 o الشـمس  8وقـت مغيـب 

نصف خروب
9بحر o سهولة o تكلفة

10أديب وفيلسوف انجليزي 
ساخر.
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لعل الخير يكمن في الشر

حكـى ان رجل كان يدعى انس بن عامـر اراد ان يتزوج ووضع 
ىف احالمه امرأه شقراء بيضاء ترس الناظرين ولكن عندما تزوج 

وكشف عن وجهها فهو لم يراها من قبل !
ووجدها سوداء وليست جميلة فهجرها يف ليلة الزفاف. واستمر 
الهجران بعد ذلك فلما استشعرت زوجته ذلك ذهبت اليه وقالت 
يـا انس لعل الخـري يكمن يف الرش فدخل بهـا واتم زواجه ولكن 
استمر يف قلبه ذلك الشعور بعدم رضاه عن شكلها فهجرها مرة 

ثانية.
ولكن هـذه املرة هجرها عرشين عاما ولم يدر ان امراته حملت 

منه.
وبعـد عرشيـن عاما رجـع اىل املدينة حيث يوجد بيتـه واراد ان 
يصيل فدخل املسـجد فسـمع امـام يلقي درس فجلس فسـمع 
فأعجب وانبهر به فسأل عن اسمه فقالوا هو االمام مالك فقال 

ابن من هو؟
فقالوا ابن رجل هجر املدينة من عرشين عاما اسمه انس فذهب 
اليـه انس وقال له سـوف اذهب معك اىل منزلك ولكني سـأقف 
امـام الباب وقل إلمك رجل امام البيت يقول لك لعل الخري يكمن 

يف الرش فلما ذهب وقال إلمه.. قالت ارسع وافتح الباب
انه والدك اتى بعد غياب!

لـم تقل له انه هجرنا وذهب..لم تذكر اباه طول غيابه بالسـوء 
فكان اللقاء حارا“

وكان ابنه هو أنس بن مالك خادم رسولنا الكريم صىل الله عليه 
وسلم.

أبـــــــراج

يبدو أن كل يشء يسري عىل ما يرام. تستطيع حل 

أي مشكلة مهما كان حجمها، لكن لسوء حظك لن 

يسـتمر هذا الوضع كثريا، لـذا يجب أن تنتفع من هذه 

الفـرتة انتفاعا كليـا. انتهز فرصة عدم وجـود أي هموم 

وانشـغاالت لديك واقـِض الوقت مع أصدقائـك وعائلتك، 

فستشعر بأن الروابط بينك وبينهم تزداد قوة.

تبدأ اليـوم بمـزاج اجتماعـي مبتهج ولكن 
رسعان مـا يتحول يف الغد إىل مـزاج مكتئب 
وعدوانـي. يجـب أن تحـرتم األشـخاص الذين 
تطلـب دعمهم. أنـت فخور بلياقتك وحسـك الجيد 
ولكن ال تبالغ يف ذلـك. يمكنك التغلب عىل هذه الفرتة 

باملثابرة.

عليـك أن تسـتغل كل الفـرص املتاحـة أمامك 

اليوم. ال تتخذ أي قرار قبل أن تتأكد من الخيارات 

املتاحة أمامك وتفكر فيهـا جيدا. ال تجعل حقيبتك 

تخلـو من قلم وورقة حتى تسـجل أفـكارك أوال بأول. 

األفـكار النـرية قد تكون غـري مرئية للجميع باسـتثنائك 

فأنت الشخص الوحيد القادر عىل رؤيتها.

عىل الرغم من املشـاكل التي تحارصك اليوم 
يف كل مـكان، تحاول أن تخـرج بعيًدا عن هذه 
األجواء باالستماع إىل األغاني الرومانسية الهادئة. 
عليك أن تشجع األصدقاء عىل عدم الخضوع لظروف 
العمل القاسـية. لديـك القدرة عىل اجتيـاز كل املواقف 

الصعبة اليوم.

القوة التي تشـعر بها اليوم تجعلك تشـعر أن 
بإمكانك أن تحرك الجبال من مكانها. قد تقوم 
اليوم ببعض األفعال التي يراها البعض مستحيلة 
وصعبة. تتطـور األوضاع االقتصاديـة واالجتماعية 
والعاطفية بفضل حرصك ومجهودك الرائع الذي بذلته 

خالل األسبوع املايض.

تطلع اليوم عىل عدد كبري من الكتب واملجالت 
للحصـول عىل بعض املعلومـات. انتظر اليوم 

أخبارا سارة تتعلق بمجال العمل.
 سـتكون لديـك القـدرة عـىل معالجة كافـة األمور 
واملشاكل برسعة الربق. ترصف بحكمة وال تفقد ثقتك 

يف نفسك.

قد تسـمع بعض األخبار السيئة اليوم والتي 
تجعلـك تفقد أعصابـك طوال فـرتة الصباح. 
ربمـا تؤثر هذه األخبار عـىل أدائك يف العمل إن لم 
تكـن حذًرا. عقلك ال يزال مشـغوًال طوال اليوم بهذه 
األخبار وباملشاكل املعقدة. ال تبدأ بحل أي مشكلة حتى 

تتأكد من كافة املعطيات.

ستشـعر اليوم أنك عاطفي جـدا خاصة أثناء 
تعاملك مع رشكائك يف العمل. ننصحك بقضاء 
وقـت فراغك اليـوم برفقة الحبيـب. ربما يدعوك 
عدد مـن األشـخاص املميزين واملحرتفـني واملبدعني 
ملشـاركتهم يف مـرشوع جديد كنت تحلم بـه منذ فرتة 
طويلـة. هناك يشء ما يحدث بعيدا عن منزلك ولكنه يف 

الحقيقة يلفت انتباهك.

حـاذر مـن الغضب والتهـور الذي قـد تبديه 
حيال األشـخاص الذين تتعامل معهم كرفاق 
أو عاملـني أو موظفـني، ال تكن طائشـا وحاول 
أن تنهـي أعمالك املهنية عندمـا تذهب إىل مقر عملك 
برحابة صدر وسعة قلب. عليك أن تشارك أصدقاءك يف 

أفراحهم وأحزانهم.

تسـتطيع االنتهاء من األعمـال يف الوقت املطلوب 

بـدون أي توتر وهذا ُيريض الجميع. سـوف يطلب 

منك البعض املسـاعدة أكثر من ذي قبل وسوف تتلقى 

الشكر عليها أيًضا. أنت اآلن قادر عىل التعبري عن مشاعرك 

بوضـوح أكثر يف حياتك العاطفية، ولديك الشـجاعة الكافية 

لكي تعرتف بأخطائك. إذا كنت تمتلك الشجاعة لكي تتحدث 

مع اآلخرين، سـوف تنال اإلعجـاب وتحصل عىل مردود أكثر 

مما كنت تتوقع.

توقع إقامة عالقة من نوع مختلف هذا اليوم. 
تعـرب عن مشـاعرك بطربقـة رائعـة. تحتفل 

بمناسبة وتفرح بها جدا يف املساء.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ربما يخربك أحـد األقارب أو الجريان بأمر ما 
ولكنك ترى العكس ألنك تظن أن هذا الشخص 
يخدعك أو يغشـك. من األفضـل أال تواجهه بهذه 
الحقيقـة لكـي ال تكـون سـببا يف خلق خالفـات أو 
منزاعـات بينكما. ال تهدم عالقاتك بسـبب أمور تافهة 

بل عليك أن تتأنى يف اتخاذ القرارات.
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«بوراك  املشهور  الرتكي  الفنان  واجه 
سنوات،   ٤ ملدة  الحبس  عقوبة  أوزجيفيت» 
بعض  بإهانة  البعض  إتهمه  بعدما  وذلك 

العمال يف مسلسله «قيامة عثمان».
اتهم  حيث  املايض،  لديسمرب  الواقعة  وتعود 
٤ عاملني يف مسلسل «قيامة عثمان» بوراك 
أوزجيفيت بإهانتهم وتوجيه بعض الشتائم 

لهم يف كواليس التصوير.
لوجود  التوسط  األشخاص  بعض  وحاول 
تأتي  لم  لكن  القضاء،  عن  بعيدا  لألزمة  حل 
الواسطة بنتيجة، وكان هناك بعض الشهود 
الذين أكدوا الواقعة مما صعب موقف بوراك.

وجهز املدعي العام الئحة اتهام أكدت وجود 
سجنه،  وطلب  بوراك  ضد  كافية  شبهات 
عىل أن يقف بوراك أمام القايض خالل األيام 
املقبلة، فيما نرشت رشكة اإلنتاج بيانا أكدت 
دعمها لبوراك أوزجيفيت وأنه نجم خلوق وال 

يمكن أن يصدر منه يشء كهذا.
كل  أوزجيفيت  بوراك  يتجاهل  جانبه،  ومن 
األخبار وينرش صور له مع زوجته وابنهما وال 
عثمان»  «قيامة  األمر.ومسلسل  عن  يتحدث 

أوزجيفيت، وعائشة جول  بوراك  من بطولة 
جوناي، إيمره باساالك.

«بايل  باسم  اشتهر عربيا  أوزجيفيت  وبوراك 
بيك» من مسلسل «حريم السلطان» ومتزوج 

واحتفال  أفجني،  فهرية  الرتكية  الفنان  من 
بزواجهما يف يونيو ٢٠١٧ يف حفل أقيم بقرص 
 ٥٠٠ وحرضه  البوسفور  مضيق  عىل  ُمطل 

شخص من األهل واألصدقاء املقربني.
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طوفان  وسط  به  التطهر  اىل  ويلجأ  بالصمت  الكاتب  يلوذ  طاملا 
األناشيد التي تمجد الوطن وتهتف بحياة الشعب وهو يرى ببرصه 
وبصريته وطنا تحرتق اطرافه وهو يتلوى أملا من عقوق أبنائه ، 
وشعبا أوصلته الرزايا اىل حافات الذل والفقر والفاقة والهوان  ...
األطراف املاسكة بزمام االمور تتصارع فيما بينها مستخدمة كل 
الشعب وقدسية  تتحدث عن مصالح  الرصاع وهي  اسلحة  انواع 
من  ساخن  صفيح  عىل  تتجاذب  والقوة  النفوذ  ومراكز   ، الوطن 
 ، اآلخر  عورة  يكشف  واحد  وكل   ، والخطرية  الكبرية  االتهامات 
وااليتام  االرامل  بدموع  كتبت  كبرية  لوحة  التجاذب  هذا  ووسط 

ودماء الفقراء تقول : ( نحن فداء للوطن والشعب ) .
هذه املرسحية السيئة يف تأليفها وتمثيلها واخراجها تحتاج اىل 
النفسية  العقد  بمعالجة  املتخصصني  النفس  علماء  من  فيلق 
السيايس  السلوك  فوىض  يف  االسود  من  االبيض  الخيط  وفرز 
عن  ويكشف  طالسمه  يفك  كيف  يعرف  احد  ال  الذي  الشائك 

ارساره ومالبساته .
الحياة  بني  معلقون   ، الدول  بني  الحدود  عىل  عالقون  العراقيون 
اىل  إلعادتهم  طائرة  ترسل  خريا  الله  جزاها  والحكومة   ، واملوت 
التي  االسباب  بدراسة  انفسهم  يكلفوا  ان  دون  املفدى  الوطن 
وجها  املوت  ومواجهة  البحار  واقتحام  االهوال  ركوب  اىل  دعتهم 
كانت  البطالة  ان  وتقول  الغطاء  تكشف  ان  العيب  ومن  لوجه، 
السبب يف الهجرة  يف بلد بإمكانه ان يعالج مشكلة بطالة الدول 
تتطهر  أن  فعله  يمكن  ما  وكل  مجتمعة،  واالسالمية  العربية 

بالصمت وتغلق فمك .
معهم  تمارس  مجرمة  زمر  انياب  بني  بعضهم  يقع  والعراقيون 
لتزدهر  السكراب  ورشات  يف  يحصل  مثلما  االجزاء  تفكيك  لعبة 
تجارة بيع االعضاء البرشية وتنتعش معها اسواق الباالت البرشية 
وساحات الخردة بني اعضاء املواطنني ، ومع هذا االزدهار املبارك 
ال  آٍت  الفرج  وان  بالصرب،  األمر  أويل  مآذن  من  الشعارات  ترتفع 

ريب فيه .
والعراقيون ونتيجة للوضع  اآلمن املستقر وتوفري كل  الخدمات مع 
خلو االجواء من جميع حاالت التلوث واملراقبة الدقيقة الصارمة 
عىل نوع الغذاء والدواء جعل عيادات االطباء واملستشفيات االهلية 
والحكومية تعيش الكساد ، وكان الله يف عونهم عىل هذه املصيبة 

التي حلت بهم .
العراق  لحم  تنهش  بها  املتعلقة  الذيول  وكل  املتنفذة  القوى  كل 
وكل  باسمه،  وتنادي  الشعب  عظام  وتطحن  باسمه،  وتهتف 
الذين مّن الله عليهم باملناصب وضعوا تاج الهدهد عىل رؤوسهم، 
بورصة  وافتتحوا   ، مؤخراتهم  عىل  الطاووس  ذيل  وألصقوا 
واالولياء  االنبياء  ووطن  الحضارات  وشعب   العامة  (املصلحة 
والقديسني والوطن خط احمر والشعب خط اسود) وعىل الكاتب 
ان يتطهر بالصمت خوفا من تهمة تقذفه اىل قعر جهنم ، او طلقة 

يتربع بها أحد املحسنني تقربا لوجهه الله .
سيحصد  املوت  ان  وتأكدوا  القوم،  عقالء  يا  بالصمت  تطهروا 

الجميع وعندها يكون اللقاء أمام رب مقتدر عادل رحيم .
اىل اللقاء

›Ìá‰ßa@áºa
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لديهم  الذين  النجوم  كمعظم 
رامي  افتتح   تجارية،  مشاريع 
أكثر  يف  املطاعم  من  سلسلة  عياش 
يف  بالرباط  بدأها  عربية،  دولة  من 
ما  قبل  «لبنان»  اسم  وحمل  املغرب 
أن  خاصة  أعوام؛  ثالثة  من  يقرب 
ومن  هناك،  واسعاً  جمهوراً  لديه 
خريطة  عن  نكشف  نواعم  خالل 
الجديدة  عياش  رامي  ستار  البوب 
ملشاريعه التجارية يف الدول العربية. 
حالياً  عياش  رامي  يستعد  كما 
إلطالق مطعمه األول يف مرص ليكون 
مرص،  يف  التجارية  مشاريعه  أوىل 
عىل  اآلن  الرتكيز  يحاول  أنه  ويرتدد 
املشاريع التجارية خاصة أنه أصبح 
أغنيات  تقديم  عىل  يعتمد  أخرياً 
عىل  أيضاً  ويتفق  فرتة،  كل  سينغل 
يف  جديدة  مطاعم  سلسلة  إنشاء 
اململكة العربية السعودية بعد مرص.
عياش  داليدا  زوجته  أسست  وقد 

أخرياً خط أزياء خاص بها وتشارك 
خاص  عاملي  حدث  من  أكثر  يف 
حدث  آخرها  واملوضة،  باألزياء 
إحدى  يف  أقيم  الذي  «سوشياليستا» 
زوجها  وأحيا  القاهرة،  يف  املناطق 
املهرجان  ليايل  أوىل  عياش  رامي 
فيه. تشارك  التي  لزوجته  دعماً 
ضيفاً  كان  رامي  أن  بالذكر  جدير 
«آبلة  برنامج  حلقات  إحدى  عىل 
فاهيتا» خالل األسبوع املايض ألول 
الرتند عرب  مرة وتصدر بترصيحاته 
بعد  ساعة   ٤٨ من  يقرب  ملا  تويرت 
انتهاء عرض الحلقة.ويستعد رامي 
الدرامية  تجربته  حلقات  لتصوير 
«العني  عنوان  تحمل  التي  الجديدة 

بالعني» أمام سريين عبد النور، يف 
عرب  بها  ليشارك  حلقة   ١٥

شاهد  منصة  شاشة 
خالل  اإللكرتونية 

املوسم الجديد.
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فقـد  العلـم،  مـع  مسـتحيل  ال 
كشـفت دراسـة جديدة أن النمل 
قادر عىل التحول من شـغاالت إىل 
وضع شبيه بامللكة بفضل تعديل 
طفيف يف بروتني واحد يف دماغه.

يف التفاصيـل، أوضحـت األبحاث 
أن علماء األحيـاء يف كلية بريملان 
للطب بجامعة بنسلفانيا، نجحوا 
يف عزل الخاليا العصبية من أدمغة 
-Harpe  النمل الهنـدي القافـز
nathos saltator، والـذي اشـتق 
اسمه من قدرته عىل القفز بضع 
بوصـات، وذلـك وفقا ملـا نرشته 

صحيفة ”دييل ميل“ الربيطانية.
الدراسـة  يف  الباحثـون  وتوصـل 
التـي تم نـرش نتائجهـا يف دورية 
املسـمى  الربوتـني  أن  إىل   ،Cell
Kr-h1، ينظـم انتقـال النمل من 
شـغاالت تقليدية، مكلفة بإيجاد 
الطعام، إىل حالة ”ملكات“ النمل 

اإلضافية، والتي تكون املسـؤولة 
عن التكاثر يف مسـتعمرة ال توجد 

بها ملكة رئيسية.
روبرتـو  بروفيسـور  وأوضـح 
يف  الرئيـيس  الباحـث  بوناسـيو، 
الدراسـة، أن أدمغـة الحيوانـات 
تتميز بقابليتها للتشكيل، مشرياً 
إىل أن عمليـة مماثلـة تحـدث يف 
أدمغـة البـرش، مثل التغـريات يف 
السـلوك خـالل فـرتة املراهقـة، 
والتي تعد عملية رضورية للبقاء 
عـىل قيـد الحيـاة، لكـن اآلليات 
الجزيئيـة التـي تتحكـم فيهـا ال 

تكون مفهومة بشكل تام.
أمـا يف مسـتعمرة النمل فتحافظ 
الشغاالت عىل املستعمرة من خالل 
إيجاد الطعام ومحاربة الغزاة، يف 
حـني أن املهمة الرئيسـية للملكة 
تكون وضع البيض املخصب وغري 

املخصب.

قام متجر رشكة (مايكروسوفت) 
الكبـرية، بطرح نسـخة متطورة 
املُخصـص  (واتسـآب)  لتطبيـق 
بنظام التشغيل ويندوز، حيث تم 
اضافة مميـزات عديدة ووظائف 
يف  متوفـرة  تكـن  لـم  متنوعـة 

اإلصدارات القديمة.
إنشـاء أحـدث إصـدار مـن  تـم 
 (UWP) (واتسـآب) عىل منصـة
قائمـة  وتتضمـن  العامليـة، 
القدرة عىل  الرئيسـية  االبتكارات 
تلقي اإلشـعارات حتى عند إغالق 
إىل  باإلضافـة  للجهـاز،  العميـل 
وظيفة تشغيل (واتسآب) تلقائًيا 
عند بدء تشـغيل نظام التشـغيل 

ويندوز.

اكتسـب اإلصدار الجديد للربنامج 
وأمـان  خصوصيـة  خيـارات 
متقدمة، ويف قسم الدردشة يمكن 
الدردشـات  أرشـفة  للمسـتخدم 

وحذف املراسالت بشكل أسهل.
هنـاك أيًضـا إمكانيـة تخصيص 
الرسـائل  تلقـي  عنـد  األصـوات 
سواء يف املجموعة أو يف الحوارات 
إمكانيـة  توجـد  كمـا  الفرديـة، 
تحسـني املسـاحة التي يشـغلها 

برنامج املراسلة يف قسم الذاكرة.
كما يمكن تنزيل اإلصدار التجريبي 
من موقع (واتسـآب) الرسـمي، 
واختيار التطبيق املحدث لنظامي 
التشغيل (ويندوز 10) و(ويندوز 

.(11

كشـفت مجموعـة (TAG) التابعة لــ (Google) عن ثغـرات أمنية يف 
أجهـزة ”آبـل“ تم اسـتغاللها الخرتاق الحواسـيب التي تعمـل بأنظمة 

.(macOS)
وتبعـا للمعلومـات املتوفرة فـإن قراصنـة اإلنرتنت كانوا قد اسـتغلوا 
ثغرتني يف برمجيات الحواسـب العاملة بأنظمة (macOS) الخرتاق تلك 
األجهـزة، أول ثغرة حملت الرمـز (CVE-2021-1789) صححتها آبل 
CVE-) يف كانـون الثاني/ ينايـر املايض، والثغرة الثانية حملـت الرمز

30869-2021) وجرى تصحيحها يف أيلول/ سبتمرب املايض.
وأشـارت التقارير إىل أن هذه الثغرات مكنـت املخرتقني من الوصول إىل 
الحواسـب والحصول عىل ميزات املسـتخدم القياسـية فيها، وخولتهم 

.(OSX.CDDS) و (MACMA) من تحميل برمجيات ضارة فيها مثل
كمـا تم اسـتغالل هـذه الثغرات للقيـام بعـدة أمور خطرية بالنسـبة 
للحواسب مثل صنع بصمة إلكرتونية لألجهزة للتعرف عليها مستقبال، 
وصنع لقطات من شاشات األجهزة، وتعقب لوحات مفاتيح الحواسب 
واألشـياء التي تكتب عربها للتجسس عىل عملها، وكذلك تحميل وإزالة 

امللفات من تلك األجهزة.
وأشـار الخـرباء يف (TAG) إىل أنهم أبلغـوا (آبل) بعد اكتشـاف الثغرات 
وقامت األخرية بالتعامل معها، لكنهم حذروا من وجود ثغرات برمجية 
أخـرى كانت قد اسـتغلت الخـرتاق أجهزة (iOS) وتم تحديدها بشـكل 

دقيق فيما بعد.

بدأ إنسـتجرام يف استخدام صور السـيلفي بالفيديوهات للتحقق من هوية 
املسـتخدم، حيـث تعمـل ميزة األمـان منذ بعـض الوقت اآلن، وقـد حاولت 
الرشكة طرح امليزة ىف أغسـطس مـن العام املايض لكنهـا اضطرت لتأجيل 

الخطة بسبب مشاكل فنية.
ويبدو أن الرشكة اململوكة لفيس بوك قد نجحت اآلن ىف حل جميع األخطاء، 
حيـث ُيقال إن امليـزة متاحة عاملًيا، وقد تم رصدهـا ألول مرة من قبل خبري 
وسـائل التواصل االجتماعي مات نافارا، حيث شارك أيًضا لقطة شاشة من 

القسم الجديد.
وحسـب الصور، يعرض القسـم رسـالة ”التقط صورة سـيلفي للفيديو“، 
”نحتاج إىل مقطع فيديو قصري يدير رأسـك يف اتجاهات مختلفة، يسـاعدنا 
هذا يف التأكد من أنك شـخص حقيقي وتأكيـد هويتك ”، وتدعى الرشكة أن 
الفيديـو لـن يكون مرئًيـا عىل املنصة مطلًقا وسـيتم حذفـه يف غضون 30 

يوًما.
 وتقـول أيًضـا إنها لن تجمع البيانـات الحيوية أو تسـتخدم تقنية التعرف 
عىل الوجوه، وبعبارات بسيطة، سيقوم الذكاء االصطناعي للمنصة بتحليل 

فيديو السيلفي للتأكد من أن املستخدم هو شخص حقيقى.
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حفل  سعيد  سمرية  الكبرية  النجمة  أحيت 
أوالدنا،  ملؤسسة  الخامس  امللتقى  افتتاح 

برئاسة سهري عبد القادر، حيث قدمت بصحبة 
ذوى القدرات الخاصة أغنية «أرض األحالم» 

عمر  وألحان  طعيمة  أمري  تأليف 
مصطفى.

العام  هذا  يقام  امللتقى  أن  يذكر 
تحت شعار «سوا نرجع فرحتنا»، 
حيث  استثنائية،  دورة  وهي 
القدرات  ذوى  من  أوالدنا،  يلتقى 
مهرجان  فرق  مع  الخاصة، 
الفنون والفلكلور األفرو صيني، 
ويقومون بمشاركة الفرق الفنية 
واألوروبية،  والصينية  األفريقية 
يف  روسيا  الرشف  دولة  وفرقة 

العروض التي يقدمونها.
امللتقى  الدورة من  أن هذه  يذكر 
تحت  تقام  استثنائية،  دورة  هي 
شعار «سوا نرجع فرحتنا»، حيث 
القدرات  ذوي  من  أوالدنا  يلتقى 
الخاصة مع فرق مهرجان الفنون 
والفلكلور األفرو صيني، ويقومون 

األفريقية  الفنية  الفرق  بمشاركة 
والصينية واألوروبية، وفرقة دولة الرشف 

روسيا يف العروض التى يقدمونها.
تحت  دولة   ٣١ املهرجان  ىف  ويشارك 
رعاية عدد كبري من الوزارات والجهات 
الرسمية، منها وزارة الثقافة، ووزارة 
والرياضة،  الشباب  وزارة  السياحة، 
وزارة  االجتماعي،  التضامن  وزارة 
الهجرة وشئون املرصيني بالخارج، 
والتنمية  التخطيط  ووزارة 
القومي  واملجلس  االقتصادية، 
العامة  املرصية  والهيئة  للمرأة، 
لتنشيط لسياحة، والهيئة العامة 
الثقايف  واملركز  الثقافة،  لقصور 
الصيني، واملركز الثقايف الرويس.

كشفت الفنانة الربيطانية املحبوبة أديل عن حياتها والكثري 
األمريكية  اإلعالمية  لقائها مع  الشخصية خالل  من األرسار 

أوبرا وينفري.
عن  تحدثت   «Adele One Night Only» بعنوان  مقابلة  ويف 
والطريقة،  واألسباب  وزنها  من  الكثري  وخسارة  نحافتها 
مؤكدة عىل أنها لم تكن ترغب يف فقدان وزنها وبأنها كانت 
الرئييس  الدافع  أن  إال  الخطوة  القلق بسبب هذه  تعاني من 
وفق  كونيكي،  سايمون  زوجها  عن  إنفصالها  هو  ذلك  وراء 

(لها).
عن  انفصالها  بعد  الصعبة  النفسية  بمعاناتها  واعرتفت 
انهيار  بعد  قلق  لنوبات  «تعرضت  أنجيلو، وقالت:  إبنها  والد 
زواجي، كنت محبطة للغاية خاصة وأنني كنت أحلم بتكوين 
أرسة كبرية منذ صغري وأنا مهووسة بفكرة العائلة الكبرية 
هذه  عىل  حكم  الطالق  ولكن  األطفال،  من  الكثري  وإنجاب 

الفكرة وشعرت بخيبة أمل كبرية».
وتابعت» لم أنزعج عىل اإلطالق من رد فعل الجمهور بعدما 
وعالقة  طليقها  عن  كذلك  نحيفة».وتحدثت  شاهدوني 
الصداقة املستمرة بينهما، إذا قالت: «هذه الصداقة بيننا تثري 

دهشة أصدقائي، الجميع تعجبوا من اعرتايف لهم أنني لم أكن 
اإلحتفاظ  التعجب مع إرصاري عىل  سعيدة يف زواجي، وزاد 

بصداقتنا».
وعن إبنها الصغري، قالت: «عانيت كثريا كي أرشح له مسألة 
الطالق، ولكنه تفهم موقفي وموقف والده بعد فرتة، وأتمنى 

أن تكون الصورة واضحة بالنسبة له».

متابعيها  الزغبي،  نوال  النجمة،  شاركت 
أحدث  تصوير  كواليس  من  فيديو 

وكتبت  الطبيعة»،  «عكس  أغانيها 
عرب  نرشته  الذي  الفيديو  عىل 
حسابها عىل تويرت، قائلة: خلف 
«عكس  واألغنية  الكواليس، 
أحمد  كلمات  من  الطبيعة»، 

أحمد  وألحان  راؤول  حسن 
زعيم وتوزيع رشيف قاسم.

الزغبي،  النجمة نوال  شوقت 
ملفاجأة  ومتابعيها  جمهورها 

تعد لها يف القاهرة، واكتفت بكتابة 
يوم  قائلة:»  تويرت،  تغريدة عرب حسابها عىل 
وأعرب  انتظروا»،  مرص  يف   ٢٠-١١ السبت 
عن  متسائلني  سعادتهم  عن  متابعيها 
تصوير  أم  غنائية  حفلة  هي  هل  املفاجأة 

نوال  اللبنانية  النجمة  طرحت  أغنية.مؤخرا 
انتهى»  «نقطة  الجديدة  أغنيتها  الزغبي، 
أن  بعد  يوتيوب،  عىل  قناتها  عرب  رسمًيا 
وإحداثها حالة من  تم ترسيبها مؤخرًا 
ميديا،  السوشيال  منصات  عب  الجدل 
األغنية،  بطرح  سعادتها  عن  معربة 
«أخريًا  تويرت:  عىل  حسابها  عرب  قائلة 
قناتى  عىل  اآلن  متاحة  انتهى»  نقطة 
بها».وسبب  استمتعوا  يوتيوب،  عىل 
ترسيب األغنية حالة من الجدل خالل األيام 
النجمة  شقيق  مارسيل،  قال  حيث  املاضية، 
جزء  ترسيب  عىل  تعليقا  الزغبي،  نوال  اللبنانية 
إن  السابع»  لـ»اليوم  من األغنية كاشفا ىف ترصيحات خاصة 
األغنية تم ترسيبها من أحد األشخاص، بعد أن غنتها نوال ىف 
إحدى املناسبات الخاصة وكانت عبارة عن خطوبة من حواىل ٤ 

سنوات، وتفاجأنا بترسيبها، ولم تكن ملك نوال وقتها .

نيكول  اللبنانية  الفنانة  تعرضت 
تصوير  خالل  لحادث  سابا 
فيلمها «مفتاح الحب يف إمارة 
العربية  باإلمارات  ظبي  أبو 
نيكول  وكشفت  املتحدة»، 
سابا تفاصيل ما حدث ونرشت 

انستجرام  عىل  حسابها  عرب 
العمل  فريق  احتفال  من  فيديو 

بسالمتها بعد الحادث، وعلقت عىل 
قطوع  لله  قائلة:»الحمد  الفيديو 
تعرضت  امبارح  خري  عىل  ومرق 
بربكة  ووقعت  بشعة  كتري  لحادثة 
مياه نحنا وعم نصّور وكان موقف 
مخيف بس قطع عىل خري والحمد 
لله جت عىل قد كده زي ما بقولو.. 
عالسات  معي  كانو  ايل  كل  بشكر 
عنجد  النو  واحد  واحد 
من  عيل  خافوا 

قلبن».
فيلم 

«مفتاح 
ر الحب» ، من تأليف  ا حو و

سيلعب  الذي  عيل  بسام  املمثل 
سابا،  نيكول  أمام  البطولة  دور 
الفنان  البطولة  يف  أيضا  ويشارك 
ميالد يوسف، الفنانة روعة ياسني 
املرصي  مها  القديرة  والفنانة 
وغريهم، والفيلم من إخراج جمال 
بالكامل  تصويره  وسيتم  الرسوي 

يف أبو ظبي.
النجمة  انتهت  أخري  ناحية  من 
تسجيل  من  سابا  نيكول  اللبنانية 
املرصية،  باللهجة  جديدة  أغنية 
حيث جارى االستقرار عىل اسمها، 
وألحان  مانو،  كلمات  من  وهى 
نبيل،  أمني  وتوزيع  عاشور،  كريم 
مهندس صوت ماهر صالح، والذى 
األغنية  أن  السابع»،  لـ»اليوم  أكد 
تفاصيلها،  من  تماما  اإلنتهاء  تم 

ومن املقرر طرحها األيام املقبلة.
ىف  أقامت  سابا  نيكول  أن  يذكر   
حفال  الصيف  موسم 
بمدينة  ضخًما  غنائًيا 
العلمني الجديدة رفع 
شعار «كامل العدد»، 
كبري  عدد  بحضور 
الجمهور،  من 
نيكول  وقدمت 
غنائية  وصلة  سابا 
مع  استعراضية، 
مجموعة من األغاني 
«براحتي،  مثل: 
قررت،  ني،  التوتو 
يا تقيل، سهر  يا واد 
الليايل، يا مصطفى يا 

مصطفى»، وغريها.
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