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املنامة/ الزوراء:
دعـا األمـني العـام للجامعـة العربيـة، 
أحمد أبو الغيـط، إىل رضورة العمل عىل 
تشـكيل حكومـة عراقيـة جديـدة وفق 
نتائـج االنتخابات الربملانيـة بما يحقق 
االستقرار يف هذه البالد.وقال ابو الغيط، 
عـىل  للصحفيـني  بـه  أدىل  ترصيـح  يف 
هامـش منتدى (حـوار املنامـة 2021) 
امـس السـبت : ”نطالب باالسـتمرار يف 
العمل من أجل تشـكيل حكومة عراقية 
جديـدة تحرتم نتائـج االنتخابـات التي 
جرت مؤخرا، وتحقق االسـتقرار للعراق 
الخالفات  كردستان“.وبشـأن  وإلقليـم 
التـي ظهـرت عىل السـطح بعـد اعالن 
النتائـج االوليـة لالنتخابـات يف العراق، 

قـال االمـني العـام للجامعـة العربيـة: 
”نطالـب الجميـع بالتهدئـة، وااللتزام 
بنتائـج االنتخابـات، وهـذا هـو اإلطار 
الديمقراطي الذي ينبغي اتباعه لتحقيق 

إرادة الشعوب“.

الزوراء/مصطفى فليح :
أعلنت وزارة التجارة عن (10) إجراءات 
خاصة بدخول املسـتثمرين بني العراق 
وتركيـا، فيمـا رحبـت تركيـا بطلـب 
العراق لفتـح فروع ملصارفـه يف تركيا 
وحصول املوافقة عليها.وذكرت الوزارة 
يف بيـان تلقت“ الـزوراء“ نسـخة منه 
: إن ”وزيـر التجـارة، عـالء الجبوري، 
كشـف خالل لقائه نظـريه الرتكي، عن 
جملـة من اإلجـراءات لتسـهيل دخول 
املستثمرين بني البلدين، منها ”تسهيل 
اجراءات منح سـمات الدخـول لرجال 
البلديـن  بـني  واملسـتثمرين  االعمـال 
لتكون متعددة وملدة بني 4ـ5 سـنوات، 
فضـال عـن املبـارشة بعقـد مباحثات 
ثنائية لتوقيع اتفاقية دعم االسـتثمار 
بني العـراق وتركيا“.وأضاف الوزير أن 
”مـن بني اإلجـراءات ايضـا رفع حجم 

التبـادل التجـاري بني البلديـن، وايضا 
العمـل عـىل حسـم موضـوع اعتمـاد 
اجـراءات  يف  الرتكيـة  املعايـري  معهـد 
الفحـص قبـل التوريد للسـلع املصدرة 
اىل العراق وموضوع تسـجيل الرشكات 
لـدى رشكـة TUV االملانيـة“. ومن بني 
اإلجراءات التـي اعلنها الوزير العراقي، 
وفق البيان، ”العمل عىل انهاء موضوع 
خط السـككي مـن موانـئ البرصة اىل 
البوابة الحدودية فيشخابور بعد اقراره 
مـن مجلـس الـوزراء، وكذلـك تكثيف 
املباحثات بـني اللجنة الفنية حول فتح 
جديدين“.وشـدد  حدوديـني  منفذيـن 
الجبوري عىل ”حسـم موضوع اتفاقية 
الرتانزيـت للبضائـع مـن قبـل اللجنة 
الخاصة الذي يرتأسها وزير النقل خالل 

اسبوع.

بغداد/ الزوراء:
أصـدر مرصف الرافدين، امس السـبت، 
بياناً مقتضباً بشـأن قروضه املخصصة 
للبنـاء والرتميم.وقـال املـرصف يف بيان 

تلقت ”الزوراء“ نسـخة منه: إن ”فروع 
املـرصف مسـتمرة يف ترويـج معامالت 
منـح قـروض ٥٠ مليـون دينـار للبناء 

والرتميم“.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
فيمـا تواصـل مفوضيـة االنتخابـات 
الليبيـة اسـتقبال طلبـات املرشـحني 
للرئاسـة، قدم رئيـس مجلس النواب، 
عقيلة صالح، أوراق ترشحه رسمياً يف 
بنغازي.وأفاد مصدر أن عدد املرشحني 
للرئاسة وصل حتى اآلن إىل 23 مرشحاً، 

ولعضوية الربملان وصل العدد إىل 1231 
مرشـحا.قدم، السـبت، رئيس مجلس 
النواب الليبـي عقيلة صالح البالغ من 
العمر 77 عاما أوراق ترشـحه يف مقر 
املفوضية الوطنية لالنتخابات بمدينة 
بنغـازي، لخـوض السـباق الرئـايس 
املقـرر إجـراؤه يف الـ24 من ديسـمرب 

للعام الجاري. وأفادت املفوضية العليا 
لالنتخابـات عىل موقعهـا اإللكرتوني 
أن مجمـوع  املرشـحني الـذي قدمـوا 
ملفاتهم الرئاسـية وصل حتى اآلن إىل 
23 مرشـحا، باإلضافة إىل صالح. وتم 
تسـجيل أكثر مـن 2,83 مليـون ليبي 
مـن أصل سـبعة ماليـني للتصويت يف 

هـذا االقرتاع األول من نوعـه يف البالد.
وهذه االنتخابات املقررة يف 24 كانون 
األول/ديسمرب، وهي األوىل التي تجرى 
باالقرتاع العـام يف ليبيا، وتأتي تتويجا 
لعملية سياسـية شـاقة ترعاها األمم 
املتحدة. وتسجل أكثر من 2,83 مليون 
ليبـي من أصـل سـبعة ماليـني ليبي 

الدويل  املجتمع  للتصويت فيها.ويـرى 
أن إجـراء االنتخابـات، الرئاسـية أوال 
عـىل أن تليها انتخابـات ترشيعية بعد 
شـهر، أمـر رضوري لتهدئـة الوضع 
يف البـالد التي تملـك أكـرب احتياطات 

نفطية يف أفريقيا.

املنامة/ الزوراء:
اكد وزير الدفاع األمريكي، لويد أوستن، إن التزام 
الواليـات املتحـدة بأمن منطقة الرشق األوسـط 
قوي وأكيد، وفيما اشار اىل أن واشنطن ستساند 
اسـتقالل العراق وسـيادته ضد أي طرف يحاول 
انتهاكهمـا، قال: سـنعمل مـع رشكائنا لضمان 
عـدم عـودة داعـش يف العـراق و سـوريا.وكان 

أوسـتن يتحـدث يف افتتـاح النسـخة الــ١٧ من 
«حـوار املنامة»، الـذي يبحث التحديـات األمنية 
التـي تواجـه املنطقـة والعالـم.ويف كلمتـه أمام 
الحضور، قال وزير الدفـاع األمريكي: «التزامات 
الواليـات املتحـدة بأمـن الـرشق األوسـط قوية 
وأكيدة».وأضاف: «سندافع عن مصالحنا يف هذه 
املنطقة وسـوف نقوم بتقييم املزيج املناسب من 

القوة «. مشـددا عـىل أن الواليـات املتحدة تملك 
قـوات عسـكرية كبـرية يف املنطقـة، وقـد تأتي 
باملزيـد يف حال اقتضت الـرضورة ذلك.وقال لويد 
أوسـتن إن «مهمـة الجيش األمريكـي يف الرشق 
األوسـط هي دعم الدبلوماسية وردع االعتداءات 
والدفاع عن مصالح الواليات املتحدة وحلفائها».
وعن أولويـات بالده األمنية يف الرشق األوسـط، 

قال وزير الدفاع األمريكي: «سنعمل مع رشكائنا 
لضمـان عدم عـودة داعش يف العراق و سـوريا ، 
ودعم حرية املالحة يف أهم املمرات املائية، وسوف 
ندفع نحـو إنهاء النزاعات املسـتمرة وإىل جانب 
تعزيـز مكافحـة اإلرهاب».مؤكدا أن واشـنطن 
ستساند استقالل العراق وسيادته ضد أي طرف 

يحاول انتهاكهما.

الزوراء / يوسف سلمـان:
ترتقب االوسـاط السياسـية والشعبية 
صياغة مـرشوع قانون املوازنة العامة 
االتحادية لعـام ٢٠٢٢، تزامنا مع قرب 

االعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات 
واملصادقة رسمياً عىل اسماء املرشحني 
الفائزيــن بعضويـة مجلـس النـواب 
للـدورة الترشيعية الخامسـة .وتعليقا 

عـىل ذلـك، اكد املرشـح الفائـز، جمال 
كوجـر، ان اسـتمرار ارتفـاع أسـعار 
النفط يف السوق العاملية سيخدم الوضع 
االقتصـادي، عـاداً ان ايـرادات النفـط 

املرتفعـة سـتنهي عجـز املوازنة خالل 
العام الحايل .وقال كوجـر لـ»الزوراء»: 
ان « هنـاك إلزاماً بـأن تتضمن املوازنة 
العامـة االتحادية للعـام املقبل درجات 

وظيفية جديدة وفقا لقوانني الوزارات 
وتعليمـات مجلـس الخدمـة االتحادي 

الذي لديه قائمة بالتعيينات «.
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واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعلنـت املتحدثـة باسـم البيت األبيـض، جني 
بسـاكي، أن الرئيـس األمريكـي، جـو بايدن، 
اسـتأنف مهامـه يف السـاعة 11:35 صباحـا 
الجمعـة. يـوم  بتوقيـت غرينتـش)   16:35)

وأفادت املتحدثة باسم البيت األبيض يف تدوينة 

عـىل ”تويرت“ بـأن بايدن تـم تخديـره إلجراء 
فحص للقولون باملنظار.وأشارت إىل أن الرئيس 
األمريكي نقل سلطاته مؤقتا إىل نائبته كاماال 
هاريس، حيـث تولت مهام الرئيـس لقرابة 3 
سـاعات.وأكدت بساكي يف تدوينتها: أن بايدن 

”كان يف حالة معنوية جيدة“.

بوليسـاريو/متابعة الزوراء:
أكـد زعيـم جبهـة البوليسـاريو، إبراهيم 
غـايل، أن جبهته قررت تصعيـد ما قال إنه 
”الكفـاح املسـلح“، ضـد املغرب.وحسـب 
ترصيحات نقلتها وكالة األنباء الفرنسية، 

قال غايل: ”الشـعب الصحراوي حسم أمره 
واتخـذ قـراره بتصعيـد حربـه التحريرية 
العادلة بكل السـبل املرشوعة ويف مقدمتها 

الكفاح املسلح“.

نيويورك / متابعة الزوراء: 
فشـل أعضاء مجلـس األمن الـدويل الـ15 هذا األسـبوع 
يف االتفـاق عىل تبني بيـان يدعو إىل وقف إطـالق النار يف 
تيغـراي بإثيوبيـا، ويعـرب عـن القلـق حيـال اعتقاالت 
مزعومة عىل أساس الهوية العرقية، عىل ما قالت مصادر 
دبلوماسـية، السـبت.ورصح دبلومـايس ”بـأن مسـودة 
النـص التي قدمتهـا أيرلندا العضو غـري الدائم يف املجلس 
القـت رفضا صينيا-روسـيا و“تم التخـيل عنها“.وأكدت 
مصـادر دبلوماسـية عدة أخرى أنـه ”ال يوجـد اتفاق“، 
ورأى بعضهـا أنـه تـم التـرسع باملسـودة.وأقرت البعثة 
الدبلوماسـية الروسـية بوجود خالف عىل النص فيما لم 
يتسـن الحصول عىل تعليق فوري من البعثة الصينية.ويف 
مسودة النص، يطالب مجلس األمن بـ“وصول املساعدات 
اإلنسـانية بـال عوائـق“ وبـ“إنهـاء األعمـال العدائيـة“ 
وإطالق ”حوار وطني شـامل“ يف إثيوبيا.وتعرب املسودة 

أيضـا عن قلـق املجلس ”العميـق“ إزاء اعتقـال موظفي 
األمم املتحـدة ويطالب بـ“اإلفراج الفـوري عنهم“.كذلك 
تشـدد املسـودة عىل قلق أعضاء املجلس حيـال ”تقارير 
عن عمليات اعتقال واسعة النطاق يف إثيوبيا، عىل أساس 
الهوية العرقيـة، ومن دون اتباع اإلجـراءات (القانونية) 
الواجبة“.وأعلنت إثيوبيا، األسبوع املايض، حالة الطوارئ 
يف كل أنحاء البالد ملدة سـتة أشهر، مع تزايد املخاوف من 
تقدم مقاتيل جبهة تحرير شـعب تيغراي وحلفائهم نحو 
العاصمـة أديـس أبابا.ويؤكـد حقوقيـون أن االعتقاالت 
التعسـفية ملتحدريـن من إثنية التيغراي - والتي شـاعت 
خالل الحـرب - تضاعفت مذاك، وأن اإلجـراءات الجديدة 
تسـمح للسـلطات باحتجاز أي شخص يشـتبه يف دعمه 
”جماعـات إرهابيـة“ بـدون مذكـرة قضائية.دعت دول 
عدة رعاياها إىل مغادرة إثيوبيا، يف وقت يشـهد النزاع بني 

املتمردين والقوات الحكومية يف شمال البالد تصعيدا.
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الزوراء/ حسني فالح:
يرتقب العراقيون بحـذٍر إعالن النتائج 
النهائيـة لالنتخابـات الربملانيـة التـي 
اجريت يف العارش من الشهر املايض من 
قبـل املفوضية العليـا لالنتخابات، وما 
ستفرزه تلك النتائج من معطيات ربما 
ستغري من شـكل الخارطة السياسية، 
وسـط مخاوف مـن ردة فعـل غاضبة 
للقـوى الخـارسة وانعكاسـاتها عـىل 
العملية السياسية، وفيما بدد مراقبون 
للشأن العراقي تلك املخاوف، مرجحني 
تشـكيل حكومـة توافقيـة بمشـاركة 
الجميـع بعـد املصادقـة عـىل النتائج 
مبـارشة، أشـاروا اىل أن هناك مبادرات 
وطنيـة سـتطلق يف القريـب العاجـل 

الحتواء االزمة.
ويقـول عضو ائتـالف دولـة القانون، 
جاسم املوسوي، يف حديث لـ“الزوراء“: 
املحكمـة  قـرار  ينتظـر  الجميـع  ان 
نتائـج  عـىل  للمصادقـة  االتحاديـة 
االنتخابـات، لتنطلق الكتل السياسـية 
فيمـا بعـد بإجـراء الحـوارات الجادة 
والفعليـة لتشـكيل الحكومـة املقبلة. 
مشـددا عىل رضورة االرساع بتشـكيل 
الحكومـة مـن اجـل تقديـم الخدمات 
للمواطن.وأضـاف: نعتقـد ان تشـكيل 
الحكومـة سـيكون بالطريقة نفسـها 
التـي تـم بهـا التشـكيل سـابقاً، وال 
يوجـد يشء جديد يختلف عـن املراحل 
السـابقة. الفتا اىل وجود طبقة جديدة 

مـن املسـتقلني بشـكل واسـع، وكتل 
اصبحـت صغـرية بعدما كانـت كبرية، 
لـذا علينا االذعـان اىل الواقع وتشـكيل 
حكومة والتفكـري بأرسع وقت بتقديم 
الخدمات.وأوضح: أنه سـيتم تشـكيل 
حكومة توافقية، ألن نتائج االنتخابات 
حسـمت ان تكـون حكومـة توافقية. 

مؤكـدا: أن الكـرد والسـنة حريصـون 
عىل العمليـة السياسـية برمتها، وهم 
دون  طـرف  يسـتقل  ان  يريـدون  ال 
آخـر، وتجربتهـم قوية بهـذا الجانب، 
الخلـل. بحـدوث هـذا  يسـمحون  وال 
مـن جهتـه، رجـح القيـادي يف الحزب 
ماجـد  الكردسـتاني،  الديمقراطـي 

شنكايل، تشكيل الحكومة بعد مصادقة 
املحكمة االتحادية مبارشة، الفتا اىل ان 
الكتلة الصدرية لها االريحية يف تشكيل 
الكتلـة االكرب.وقـال شـنكايل يف حديث 
لـ“الـزوراء“: ان الحـزب الديمقراطي 
ليـس لديـه اي فيتـو عـىل اي مرشـح 
رئاسـة  اىل  الشـيعي  املكـون  يقدمـه 

الـوزراء رشط ان تتوافـق عليه جميع 
الشـيعية.  ومنهـا  السياسـية  الكتـل 
مبينـا: ان الحكومـة املقبـل سـتكون 
اغلبية سياسية بمشاركة جميع الكتل 
الفائزة، والكتلة الصدرية لديها االريحية 
يف تشـكيل الكتلة االكـرب لكونها الكتلة 
الشـيعية االعـىل حصوال لألصـوات يف 
والقادة  العراقيون  االنتخابات.وينتظر 
السياسـيون إعـالن املفوضيـة العليـا 
املسـتقلّة لالنتخابـات النتائج النهائية 
لالنتخابـات، بعد إكمالها إجراءات العّد 
والفرز اليدوي لبعض املحطات، وكذلك 
النظر والتدقيق يف الطعـون االنتخابية 
التـي قدمتها بعـض الكتل السياسـية 
حول النتائج االنتخابية األولية التي تم 
اإلعـالن عنها.وتشـهد العاصمة بغداد 
منـذ ايـام انتشـارا امنيا مكثفـا قبيل 
االعـالن النهائـي لنتائـج االنتخابـات 
تحسـبا ألي طارئ قد يحدث.وما زالت 
قضية نتائـج االنتخابات، التي جرت يف 
ترشين األول املايض، تلقي بظاللها عىل 
املشهد السيايس واالمني يف العراق، حيث 
رفضت بعض الكتل نتائج االنتخابات، 
وطالبت بإجراء العـد والفرز اليدوي يف 
جميع املحطات.وأجـرى العراق، يف 10 
ترشين االول املايض، انتخابات برملانية 
مبكرة اسـتجابة الحتجاجات شـعبية 
عـىل  احتجاجـاً   2019 عـام  خرجـت 
سوء األوضاع السياسـية واالقتصادية 

والفساد املسترشي يف البالد.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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بغداد/ الزوراء:
امس  النفطية،  املنتجات  توزيع  رشكة  أعلنت 
األبيض. للنفط  الوقودية  البطاقة  اطالق  السبت، 
تلقته  النفط  لوزارة  اإلعالمي  للمكتب  بيان  وذكر 
«الزوراء»: أنه «اعتباراً من امس السبت تم اطالق 
وبكمية  األبيض  النفط  ملادة   (٥) املرقمة  البطاقة 
املنافذ  ملراجعة  «املواطنني  داعياً  لرت»،   (١٠٠)
التوزيعية املنترشة يف بغداد، لتسلم الكمية املقررة 
وبالسعر الرسمي». وكانت رشكة توزيع املنتجات 
النفطية قد بارشت تنفيذ خطتها الوقودية الشتوية 

يف املحافظات الشمالية ثم الوسط والجنوبية .

@¡–‰‹€@ÚÌÜÏ”Ï€a@Ú”b�j€a@÷˝†g
6€@100@ÚÓ‡ÿiÎ@ùÓi˛a

@ÚÓ”aã«@ÚflÏÿy@›Óÿìn€@Ï«áÌ@¡ÓÃ€a@Ïic
ÚÓ„bæ5€a@pbibÉn„¸a@wˆbn„@’œÎ@ÒáÌáu

\2021@Úflb‰æa@äaÏy^@Ùán‰fl@îflbÁ@Û‹«

@ÚñbÇ@paıaãug@10@Â«@—ìÿm@Òäbvn€a
@bÓ◊ãmÎ@÷aã»€a@µi@ÂÌã‡rnèæa@fiÏÇái

@ıb‰j€a@üÎã”@|‰fl@ZÂÌáœaã€a
ã‡nèfl@·Ófl6€aÎ

@êÌäbÁ@¸bflb◊Î@ãÌáÉn€a@o•@ÊáÌbi
pb«bé@3Ä€@Òáznæa@pbÌ¸Ï‹€@ÚèÓˆä

@Åb–ÿ€a^@áÓ»óm@b„äã”@ZÏÌäbèÓ€Ïj€a@·Ó«å
lãÃæa@áö@\|‹èæa

@—”Ï€@ÊbÓi@Û‹«@÷b–m¸bi@›ì–Ì@Âfl˛a@ê‹™
bÓiÏÓqg@¿@äb‰€a@÷˝†g

oÌÏÿ€a@⁄bjí@¿@Ú–Óƒ„@ÚÓq˝ri@bÓéa@lãÀ@¿@Èn◊äbìfl@|nn–Ì@lbjì€a@kÉn‰fl

Åãè‡‹€@Ô€Îá€a@ÜaáÃi@ÊbuãËfl@Âfl@ÚÓ„br€a@ÒäÎá€a@÷˝�„aÒ7Ç¸a
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 @paıaãug@ÊbrzjÌ@ÚÓ„aÏÌá€a@≈œb´Î@Ôfl˝€a
Ôöaä˛a@…�”@Û‹«@µÓ–zó€a@fiÏóy

بغداد/ الزوراء:
بحث نقيـب الصحفيني العراقيني، رئيس 
اتحاد الصحفيـني العرب، مؤيـد الالمي، 
مـع محافـظ الديوانية، زهري الشـعالن، 
املتخـذة  واالجـراءات  التعـاون  آفـاق 
لحصـول الصحفيـني عىل قطـع االرايض 
السـكنية يف املحافظة.وذكر بيان لنقابة 
الصحفيـني تلقتـه «الـزوراء»: أن نقيب 
الصحفيني العراقيني، مؤيد الالمي، بحث 
يف مقـر النقابة مـع محافـظ الديوانية، 
زهـري الشـعالن، آفـاق التعـاون ودعـم 
األرسة الصحفيـة يف املحافظة وتسـهيل 
عمـل الصحفيـني واإلعالميـني، وكذلـك 
هنـاك،  العاملـة  اإلعالميـة  املؤسسـات 
فضال عـن اإلجراءات املتخذة يف املحافظة 
لحصـول الصحفيـني عىل قطـع األرايض 

السكنية أسـوة برشائح املجتمع األخرى 
.وعرب الالمي، بحسـب البيان، عن شكره 
ملا أبـداه محافـظ الديوانية مـن اهتمام 
ورعاية لرشيحة الصحفيني وبما ينسجم 
مع طبيعة عملهـم وتضحياتهم من اجل 
إبـراز الصـورة املرشقـة للمحافظة وما 
تشـهده مـن مراحـل األعمـار والعمران 
لخدمة أبناء املحافظة .من جهته، أشـاد 
الشـعالن بالجهود البارزة والدور الفاعل 
واملؤثـر الـذي تحتلـه نقابـة الصحفيني 
العراقيـني محليـا وعربيـا ودوليـا، مـا 
جعلها تحظى بمكانة متميزة يف املجتمع 
.واطلـع محافـظ الديوانية عـىل طبيعة 
عمـل النقابة ومفاصلهـا وما تقدمه من 
عمل متميز إداريا ومهنيا يصب يف خدمة 

األرسة الصحفية.

@ÚÓjÓ‹€a@pbibÉn„¸a@¿@Êbæ5‹€@ÂÌãÇe@1231Î@Úébˆã‹€@�bzíãfl@23
3bñ@Ú‹Ó‘«@ê‹1a@êÓˆä@·Ë‰Ói@Âfl

بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحة، امس السبت، املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد يف 
حاالت.وذكرت   ١٠٠٦ وشفاء  وفاة  حالة  و١٤  جديدة   ٥٦٨ تسجيل  اكدت  فيما  العراق، 
الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: ١٢٢٠١، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية: ١٦١٦٤٢٥٨. مبينة: انه تم تسجيل ٥٦٨ جديدة و١٤ حالة وفاة 
وشفاء ١٠٠٦ حاالت.واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: ٢٠٣٢٣١٠ (٩٨٫٠٪)، بينما 
التي تحت العالج: ١٧٨٨٣، يف  عدد حاالت االصابات الكيل: ٢٠٧٣٨٣٥، أما عدد الحاالت 
حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: ١٢٩، وعدد حاالت الوفيات الكيل: ٢٣٦٤٢. 

الفتة اىل: ان عدد امللقحني ليوم امس: ٢١٥٩٨، ليصبح عدد امللقحني الكيل: ٦٩٥٤٢٦٣.

@pbÓœÎÎ@pbibñhi@böb–Øa@›vèÌ@÷aã»€a
µÌ˝fl@7@Ä€a@êfl˝Ì@µz‘‹æa@Üá«Î@b„ÎäÏ◊
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@bÓ◊ãmÎ@÷aã»€a@µi@ÂÌã‡rnèæa@fiÏÇái@ÚñbÇ@paıaãug@10@Â«@—ìÿm@Òäbvn€a

@ÚÓjÓ‹€a@pbibÉn„¸a@¿@Êbæ5‹€@ÂÌãÇe@1231Î@Úébˆã‹€@�bzíãfl@23@

@oÓjrn€@bËnuby@á◊˚m@ÚÓi6€a
@ÂÌãöb0a@Âfl@paıb–ÿ€a

@Û‹«@›‡»né@êÌäbi@ZÔè„ã–€a@7–è€a
lbÁä�a@Úzœbÿfl@p¸b™@¿@÷aã»€a@·«Ü

الزوراء / يوسف سلمـان:

السياسية  االوساط  ترتقب 

مرشوع  صياغة  والشعبية 

قانون املوازنة العامة االتحادية 

قرب  مع  تزامنا   ،2022 لعام 

النهائية  النتائج  عن  االعالن 

رسمياً  واملصادقة  لالنتخابات 

عىل اسماء املرشحني الفائزيـن 

النواب للدورة  بعضوية مجلس 

الترشيعية الخامسة .

املرشح  اكد  ذلك،  عىل  وتعليقا 

ان  كوجر،  جمال  الفائز، 

استمرار ارتفاع أسعار النفط يف 

العاملية سيخدم الوضع  السوق 

ايرادات  ان  عاداً  االقتصادي، 

عجز  ستنهي  املرتفعة  النفط 

املوازنة خالل العام الحايل .

وقال كوجـر لـ“الزوراء“: ان ” 

هناك إلزاماً بأن تتضمن املوازنة 

املقبل  للعام  االتحادية  العامة 

وفقا  جديدة  وظيفية  درجات 

وتعليمات  الوزارات  لقوانني 

الذي  االتحادي  الخدمة  مجلس 

لديه قائمة بالتعيينات ”.

عائدات  ”ارتفاع  ان  واضاف 

العامة  املوازنة  موارد  يف  النفط 

باملشاريع  النهوض  اىل  سيؤدي 

معدالت  رفع  نحو  االستثمارية 

االجمايل  املحيل  الناتج  يف  النمو 

وتعظيم مستويات تشغيل قوة 

العمل العراقية وفق الفرص التي 

االستثماري  االنفاق  سيولدها 

”إذا  ان  مبينا   .” املشاريع  عىل 

عجز  عىل  املوازنة  صممت 

افرتايض وشكيل، يمكن ان يسد 

العجز من فوارق أسعار النفط 

والتي تسمى بالريع العام ”.

واوضح ان ” االرتفاع يف اسعار 

سينعكس  العاملية  النفط 

وزيادة  العراق  عىل  ايجابيا 

الكبري  العجز  لتغطية  إيراداته 

الذي سينتهي تماماً ان استمرت 

االسعار بهذا االرتفاع“. الفتا اىل 

النفط  اسعار  يف  االرتفاع   ” ان 

لتغيري  رشطا  او  سببا  ليس 

عجز  انهاء  الن  العملة،  رصف 

املوازنة وتعزيز االحتياط البنكي 

هو االهم  ”.

اهمية  عىل  كوجر  واكد 

اسعار  فروقات  من  االستفادة 

املايل  الواقع  لتحسني  النفط 

مشريا  البالد،  يف  واالقتصادي 

الحايل  العام  ”موازنة  ان  اىل 

بنيت عىل سعر 45 دوالرا، واآلن 

 73 تجاوز  النفط  برميل  سعر 

دوالرا وهذا الفارق باالسعار له 

اهميته يف االرتقاء بواقع البالد“. 

عاداً ان ” فروقات اسعار النفط 

من  البنكي  االحتياطي  ستعزز 

اىل  اضافة  االجنبية،  العمالت 

املوازنة  عجز  من  كثريا  التقليل 

العامة ”.

محمد  مظهر  افصح،  باملقابل، 

لرئيس  املايل  املستشار  صالح، 

الوزراء، ان املوازنة املقبلة لعام 

درجات  وجود  ستشهد   2022

وظيفية.

وقال صالح، يف ترصيح صحفي: 

لن  املقبلة  العامة  ”املوازنة  ان 

الوظيفية،  الدرجات  من  تخلو 

النوعية  االختصاصات  السيما 

والنادرة واملهمة يف تسيري عمل 

أجهزة الدولة“.

السارية  القوانني   ” أن  وأضاف 

السنوية  التعيينات  تلزم 

والصحية  الطبية  املهن  مثل 

يف  املنصوص  املهن  من  وغريها 

احتياجات  فإن  لذلك  قوانينها، 

ومؤسساتها  الدولة  دوائر 

ستبقى  مفصلية  وظائف  اىل 

او  جامعات  كأساتذة  قائمة 

الطاقات  من  اختصاصات 

او  االختصاص  عالية  البرشية 

مجلس  يتوىل  والتي  املفصلية 

الخدمة االتحادي تنفيذ واجباته 

وعىل  التوظيف  يف  ومسؤولياته 

النافذ“،  قانونه  مبادئ  وفق 

مبينا أن ”ارتفاع عائدات النفط 

دوره  سيؤدي  املوازنة  موارد  يف 

باملشاريع  بالنهوض  االنفاقي 

االستثمارية باتجاه رفع معدالت 

االجمايل  املحيل  الناتج  يف  النمو 

تشغيل  مستويات  وتعظيم 

قوة العمل العراقية، وعىل وفق 

االنفاق  سيولدها  التي  الفرص 

االستثماري عىل املشاريع“.

بغداد/ الزوراء:
إجراءات   (10) عن  التجارة  وزارة  أعلنت 
خاصة بدخول املستثمرين بني العراق وتركيا، 
فروع  لفتح  العراق  بطلب  تركيا  رحبت  فيما 

ملصارفه يف تركيا وحصول املوافقة عليها.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت“ الزوراء“ نسخة 
الجبوري،  عالء  التجارة،  ”وزير  إن   : منه 
جملة  عن  الرتكي،  نظريه  لقائه  خالل  كشف 
من اإلجراءات لتسهيل دخول املستثمرين بني 
منح سمات  اجراءات  ”تسهيل  منها  البلدين، 
بني  واملستثمرين  االعمال  لرجال  الدخول 
البلدين لتكون متعددة وملدة بني 4ـ5 سنوات، 
ثنائية  مباحثات  بعقد  املبارشة  عن  فضال 
العراق  بني  االستثمار  دعم  اتفاقية  لتوقيع 

وتركيا“.
ايضا  اإلجراءات  بني  ”من  أن  الوزير  وأضاف 
البلدين،  بني  التجاري  التبادل  حجم  رفع 
اعتماد  موضوع  حسم  عىل  العمل  وايضا 
معهد املعايري الرتكية يف اجراءات الفحص قبل 
وموضوع  العراق  اىل  املصدرة  للسلع  التوريد 

تسجيل الرشكات لدى رشكة TUV االملانية“.
الوزير  اعلنها  التي  اإلجراءات  بني  ومن 
انهاء  عىل  ”العمل  البيان،  وفق  العراقي، 
موضوع خط السككي من موانئ البرصة اىل 

من  اقراره  بعد  فيشخابور  الحدودية  البوابة 
املباحثات بني  الوزراء، وكذلك تكثيف  مجلس 
حدوديني  منفذين  فتح  حول  الفنية  اللجنة 

جديدين“.
وشدد الجبوري عىل ”حسم موضوع اتفاقية 
الخاصة  اللجنة  قبل  من  للبضائع  الرتانزيت 
الذي يرتأسها وزير النقل خالل اسبوع، إضافة 
حول  الرتكي  املركزي  البنك  مع  التنسيق  إىل 
املستندية  املعتمدات  سقوف  رفع  امكانية 
الرتكية  البنوك  قبل  من  النفطية  النفطية 

العاملة يف العراق وتسهيل عملها“.
الرتكي  الجانب  ”ترحيب  إىل  الوزير  وأشار 
بطلب العراق لفتح فروع للمصارف العراقية 
وايضا  عليها،  املوافقة  حصول  و  تركيا  يف 
سمات  منح  اجراءات  تسهيل  عىل  االتفاق 
اىل  القادمة  السياحية  للمجاميع  الدخول 

تركية“.
ولفت إىل ”اقرار اجراءات جديدة بشأن تسهيل 
العالجية  الدخول  سمات  منح  اجراءات 
لغرض  تركيا  اىل  القادمني  العراقيني  للمرىض 

العالج حيث سيتم منحها خالل 48 ساعة“.
من جانبه، قدم وزير التجارة الرتكي تمنياته 
العراق  يف  الجديدة  الحكومة  تشكيل  ”إلتمام 

بعد اقرار نتائج االنتخابات“.

وأعرب عن ”استنكار الحكومة الرتكية ملحاولة 
الوزراء“،  رئيس  لها  تعرض  التي  االغتيال 
مؤكدا ”دعم الحكومة الرتكية للعراق حكومة 

وشعبا عىل األصعدة كافة“.
وكان وزير التجارة، عالء الجبوري، قد أعلن، 
اجراءات  هناك  ان  اسطنبول،  من  الجمعة، 
لدخول  العراق  سيتخذها  تركيا  مع  جديدة 
بني  الخاص  القطاع  ورجال  املستثمرين 

البلدين.
مجلس  يف  ألقاها  كلمة  يف  الجبوري،  واكد 

االعمال العراقي الرتكي خالل ترؤسه الجانب 
هذا  ”انعقاد  أن  املجلس:  اعمال  يف  العراقي 
تطوير  باتجاه  فاعلة  خطوة  هو  املجلس 
يف  وهدفا  املشرتكة،  االقتصادية  العالقات 
تقديم الدعم للقطاع الخاص العراقي والرتكي 
ذات  الحكومية  الجهات  مشاركة  خالل  من 
التجاري  التبادل  لرفع مستوى حجم  العالقة 
اضافة  حقيقية  اقتصادية،  رشاكات  وإيجاد 
ذات  املتاحة  االستثمارية  الفرص  عرض  اىل 

االهتمام املشرتك لكال البلدين“.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
الليبية  االنتخابات  مفوضية  تواصل  فيما 
قدم  للرئاسة،  املرشحني  طلبات  استقبال 
رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أوراق 

ترشحه رسمياً يف بنغازي.
للرئاسة  املرشحني  عدد  أن  مصدر  وأفاد 
وصل حتى اآلن إىل 23 مرشحاً، ولعضوية 

الربملان وصل العدد إىل 1231 مرشحا.
الليبي  قدم، السبت، رئيس مجلس النواب 
عاما   77 العمر  من  البالغ  صالح  عقيلة 
الوطنية  املفوضية  مقر  يف  ترشحه  أوراق 
لخوض  بنغازي،  بمدينة  لالنتخابات 
السباق الرئايس املقرر إجراؤه يف الـ24 من 

ديسمرب للعام الجاري. 
عىل  لالنتخابات  العليا  املفوضية  وأفادت 
موقعها اإللكرتوني أن مجموع  املرشحني 
الذي قدموا ملفاتهم الرئاسية وصل حتى 
صالح.  إىل  باإلضافة  مرشحا،   23 إىل  اآلن 
ليبي  مليون   2,83 من  أكثر  تسجيل  وتم 

هذا  يف  للتصويت  ماليني  سبعة  أصل  من 
االقرتاع األول من نوعه يف البالد.

كانون   24 يف  املقررة  االنتخابات  وهذه 
تجرى  التي  األوىل  وهي  األول/ديسمرب، 
تتويجا  وتأتي  ليبيا،  يف  العام  باالقرتاع 
األمم  ترعاها  شاقة  سياسية  لعملية 
مليون   2,83 من  أكثر  وتسجل  املتحدة. 
ليبي من أصل سبعة ماليني ليبي للتصويت 

فيها.
ويرى املجتمع الدويل أن إجراء االنتخابات، 
انتخابات  تليها  أن  عىل  أوال  الرئاسية 
لتهدئة  رضوري  أمر  شهر،  بعد  ترشيعية 
الوضع يف البالد التي تملك أكرب احتياطات 

نفطية يف أفريقيا.
لكن يف سياق أمني ما زال هشا وخالفات 
خالف عىل  ذلك  يف  بما  مستمرة،  سياسية 
موعد االنتخابات، يبقى إجراء االقرتاع غري 

مؤكد.
وصادق صالح يف أيلول/سبتمرب عىل النص 

املتعلق باالنتخابات الرئاسية بدون عرضه 
عىل النواب للتصويت عليه، وهو نص يبدو 
أنه مصمم عىل مقاس املشري خليفة حفرت، 
وهو قرار طعنت فيه السلطات يف طرابلس 

(غرب) وأدى إىل تصاعد حاد يف التوتر.
املقبلة  الساعات  يف  يقدم  أن  ُيتوقع  كما 
الدبلومايس الليبي، عبداملجيد سيف النرص، 

أوراق ترشحه للرئاسة يف سبها.
عبدالهادي  بأن،  األنباء  بعض  أفادت  كما 
عبدالله  حكومة  خارجية  وزير  الحويج، 
ترشحه  أوراق  تقديم  عزمه  أعلن  الثني، 

للرئاسة يوم األحد.
ليبيا،  يف  الدولة  مجلس  رئيس  وكان 
رفضه  جدد  املرشي،  خالد  اإلخواني 

النتخابات ديسمرب الربملانية والرئاسية.
وقال املرشي: إنه لن يشارك يف االنتخابات 
بانتخابات  طالب  كما  مرشح،  أو  كناخب 

برملانية فقط يف فرباير املقبل.
تعديل  نيته  النواب  مجلس  نفي  ورغم 

املادة  خصوصا  للرئاسية  الرتشح  قوانني 
رئيس  أن  أكدت  مقربة  مصادر  فإن   ،12
عبدالحميد  الوطنية،  الوحدة  حكومة 
الدبيبة، قد أنهى تعبئة إقرار الذمة املالية 
الخاص به وبأرسته، تمهيداً لتقديم أوراق 
ما  بحسب  املقبل،  االثنني  قبل  اعتماده 
أوصاه فريق قانوني يعمل عىل مساعدته 

للرتشح.
ونفى الربملان الليبي، وجود أي نية لتعديل 
تمكني  أجل  من  الرئيس،  انتخاب  قانون 
بعض الشخصيات السياسية من الرتشح 

لالنتخابات الرئاسية.
والقانونية  الترشيعية  اللجنة  وأوضحت 
تتلق  لم  أنها  الخميس،  مساء  بالربملان، 
أو  عامة  جلسة  لعقد  اجتماع  دعوة  أي 
الرئيس،  انتخاب  مقرتحات لتعديل قانون 
وأي  القوانني،  صاغت  من  أنها  إىل  مشرية 
تعديالت عليها يجب أن تمر من خاللها، ثم 

يتم عرضها عىل النواب يف جلسة عامة.

بغداد/ الزوراء: 

الثانية،  الكرخ  تربية  أكدت 

الرتبية،  وزارة  مديريات  إحدى 

تثبيث  إىل  حاجتها  السبت،  امس 

فيما  املحارضين،  من  الكفاءات 

أشارت إىل تطبيق املعايري الصحية 

مع  بالتنسيق  املدارس  جميع  يف 

وزارة الصحة.

الكرخ  تربية  عام  مدير  وقال 

ترصيح  يف  الكالبي،  قيس  الثانية، 

الرتبية  ”وزارة  إن  صحفي: 

أكدت  املحافظات  يف  ومديرياتها 

الحاجة  واضح  وبشكل  سابقاً 

منهم  والكفاءات  للمحارضين 

كونهم تدربوا يف مدارسنا وأدوا ما 

عليهم ويستحقون التثبيت“، الفتاً 

علم  لديها  ليس  ”املديرية  أن  إىل 

باملوازنة املقبلة وهل ستحتوي عىل 

تؤكد  لكنها  ال  أم  وظيفية  درجات 

الحاجة لتثبيتهم“.

مؤسسة  ”كل  أن  الكالبي  وأضاف 

وظيفية  درجات  فيها  حكومية 

شاغرة بشكل سنوي بسبب وصول 

القانونية  السن  إىل  فيها  موظفني 

درجاتهم  تحول  حيث  للتقاعد 

السلسلة  حسب  املوارد  قسم  من 

تلك  تعويض  ويفرتض  االدارية 

لتثبيت  الحاجة  حسب  الدرجات 

املحارضين وغريهم“.

لدى  سياسة  ”هناك  أن  إىل  ولفت 

والرتشيد  للرتشيق  املالية  وزارة 

للوزارة  ورسالتنا  العاملة  بالقوى 

ال  حيث  حاكمة  اموراً  هناك  بأن 

القوى  املدارس من  أن تفرغ  يجب 

الحاجة  مع  سيما  ال  العاملة 

درجات  ووجود  جديدة  دماء  إىل 

الوزارة  تطالب  ومحارضين 

إىل  داعياً  بتثبيتهم“،  واملديريات 

بهذا  املقبلة  باملوازنة  ”االهتمام 

شاملة  ضوابط  ووضع  الشأن 

لتثبيت العقود“.

يف  الرسمي  الدوام  بدء  وحول 

كورونا،  جائحة  استمرار  ظل 

تنسيقاً  ”هناك  إن  الكالبي  قال 

الصحة  وزارة  مع  املستوى  عايل 

الدوام  التي ترد منذ بدء  والتقارير 

تؤكد تسجيل حاالت فردية قليلة“.

ومنذ  طبقت  ”الوزارة  أن  وتابع 

التي  الصحية  املعايري  الدوام  بدء 

للصحة  العليا  اللجنة  فرضتها 

ال  وبالتايل  الوطنية  والسالمة 

إصابات تذكر يف املدارس“.

بغداد/ الزوراء:

اكد السفري الفرنيس يف العراق، ايريك شوفيله، امس السبت، أن رئيس 

جهاز مكافحة االرهاب، الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي، أحد 

أبطال معركة املوصل، فيما اشار اىل ان بالده ستعمل عىل دعم العراق 

يف مجاالت مكافحة االرهاب.

وذكر بيان لجهاز مكافحة االرهاب تلقته ”الزوراء“: إن“ رئيس جهاز 

الساعدي، استقبل  الوهاب  أول ركن عبد  الفريق  مكافحة االرهاب، 

سفري فرنسا، إيريك شوفيله، يف مقر جهاز ُمكافحة اإلرهاب“.

وأوضح إن“جهاز ُمكافحة اإلرهاب ُيرحب بهذه الزيارة، وأنها تندرج 

ضمن إطار تعزيز العالقات الفرنسية - العراقية يف مجال ُمكافحة 

التنظيمات اإلرهابية وفكرهم املُتطرف“، مشيداً ”بالدور الذي يقوم 

ُمحاربة  العراقية يف مجال  القوات  بدعم جهود  الفرنيس  الجانب  به 

عصابات داعـش اإلرهابيـة“.

من جانبه، أعرب السفري الفرنيس ”عن سعادته البالغة بزيارة مقر 

جهاز ُمكافحة اإلرهاب ولقاء رئيسه الفريق األول الُركن عبد الوهاب 

الساعدي الذي وصفه بأنه أحد أبطال معركة املوصل“.

ُمكافحة  مجاالت  يف  العراق  دعم  عىل  ستعمل  ”حكومته  أن  وأكد 

ُمساندة  عىل  األوروبي  االتحاد  يف  ُرشكائها  مع  وستعمل  اإلرهاب 

عصابات  بقايا  ُمالحقة  يف  األمنية  وأجهزتها  العراقية  الُحكومة 

داعـش اإلرهابية يف البالد“.

الذين  الجهاز  ُشهداء  نصب  زيارة  تضمن  ”اللقاء  أن  البيان  وتابع 

سقطوا وُهم ُيدافعون عن أمن بالدهم وشعبهم“.
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(بركات سليمان  ر.ع  الهارب  املتهم  اىل 
درويش حمو) يسكن محافظة نينوى/ 
قضاء سنجار، اسم االم (جوني أوصمان) 
تقرر حضورك امام محكمة قوى االمن 
وفق  الثالثة  املنطقة   – االوىل  الداخيل 
عقوبات  قانون  من   (٥) املادة  احكام 
قوى االمن الداخيل رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ 
أصول  قانون  من   (٦٥) املادة  وبداللة 
املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل 

رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨.
هيأة املنافذ الحدودية

Úr€br€a@Ú‘�‰æa@O@∂Î¸a@Ô‹Çaá€a@Âfl¸a@ÙÏ”@Ú‡ÿ´
Ê˝«g

lãÃæa@áö@\|‹èæa@Åb–ÿ€a^@áÓ»óm@b„äã”@ZÏÌäbèÓ€Ïj€a@·Ó«å
بوليساريو/متابعة الزوراء:

جبهته  أن  غايل  إبراهيم  البوليساريو  جبهة  زعيم  أكد 
قررت تصعيد ما قال إنه ”الكفاح املسلح“، ضد املغرب.

الفرنسية،  األنباء  وكالة  نقلتها  ترصيحات  وحسب 
أمره واتخذ قراره  الصحراوي حسم  قال غايل: ”الشعب 
املرشوعة  السبل  بكل  العادلة  التحريرية  حربه  بتصعيد 

ويف مقدمتها الكفاح املسلح“.

الدورة  افتتاح  له خالل  كلمة  يف  غايل جاءت  ترصيحات 
الخامسة لألمانة الوطنية لجبهة البوليساريو.

يف  املغرب،  مع  الحرب  حالة  أعلنت  قد  الجبهة  وكانت 
نوفمرب/ ترشين الثاني العام املايض، بعد أن أكدت إنهاء 
العام  يف  وقعته  الذي  النار  إطالق  وقف  باتفاق  العمل 

.1991
تدخالت  مع  مكانها،  تراوح  لم  واألحداث  وقتها  ومن 

وسطاء دوليني، حيث كان مجلس األمن الدويل، قد دعا يف 
أكتوبر/ ترشين األول املايض، ”طريف“ النزاع يف الصحراء 
”بدون رشوط مسبقة  املفاوضات  استئناف  إىل  الغربية 

وبحسن نية“.
ويف حني تطالب الجبهة باستفتاء عىل حق تقرير املصري، 
تتمسك اململكة املغربية التي يقع %80 من األرايض تحت 

سيطرتها، بمنح الحكم الذاتي لإلقليم تحت سيادتها.
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∂bÌÜ@∂a@µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@Úib‘„@áœÎ@ÒäbÌå@fi˝Ç

lãz‹€@ÈnÓ�Ãm@kjèi@Ô€Îá€a@‚˝«�a@ãƒ¢@ÜáËm@bÓiÏÓqg

Âfl˛a@ê‹™@¿@‚bè‘„a@¡éÎ@fibn‘€a@—”Ïi@k€b�Ì@îÌ7mÏÀ
 نيويورك/متابعة الزوراء:

 دعا األمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو 
غوترييش، األطـراف املتحاربة إىل وقف 
القتال بإثيوبيا وبدء مفاوضات شاملة 
لحل األزمة، وسـط انقسـام يف مجلس 
األمن حـول بيـان لوقف إطـالق النار، 
بينما هـددت الحكومة اإلثيوبية بحظر 
اإلعالم الدويل بسـبب تغطيته للحرب يف 

تيغراي.
وفشل أعضاء مجلس األمن الدويل الـ15 
يف االتفـاق عىل اعتماد إعـالن يدعو إىل 

وقف إطالق النار يف تيغراي بإثيوبيا.
وبالتنسيق مع وسيط االتحاد األفريقي 
رئيـس نيجرييـا السـابق اوليسـيغون 
اوباسـانجو والرئيس الكينـي اوهورو 
كينياتـا، أجـرى غوترييـش مباحثـات 
هاتفيـة منفصلة مـع رئيـس الوزراء 
اإلثيوبي أبي أحمد وزعيم جبهة تحرير 
شعب تيغراي ديربيتسيون جربيمايكل 
عىل ما أفاد الناطق باسـم األمم املتحدة 

ستيفان دوجاريك.
وطلـب غوتريش منهما ”وقـف القتال 
وبـدء مفاوضات شـاملة لحـل األزمة 

الحالية“.
وأتى هـذا املسـعى الدبلومايس يف وقت 
فشل فيه مجلس األمن الدويل يف االتفاق 

عىل إعالن مشرتك.
وقـال دبلومـايس طالـب عدم كشـف 

هويته بأن مسودة نص قدمتها إيرلندا 
العضو غري الدائم يف املجلس القت رفضا 

صينيا روسيا و“تم التخيل عنها“.
وأكدت مصادر دبلوماسـية عدة أخرى 
أنـه ”ال يوجد اتفاق“، ورأى بعضها أنه 

تم الترسع باملسـودة ولـم تكن موضع 
البعثـة  وأقـرت  مسـبقة.  مشـاورات 
الدبلوماسـية الروسـية بوجـود خالف 

عىل النص.
يف مسـودة النص يطالب مجلس األمن 

بـ“وصـول املسـاعدات اإلنسـانية بال 
عوائـق“ وبـ“إنهاء األعمـال العدائية“ 
يف  شـامل“  وطنـي  ”حـوار  وإطـالق 

إثيوبيا.
وتعرب املسـودة أيضا عن قلق املجلس 
”العميـق“ إزاء اعتقـال موظفي األمم 
املتحـدة (الذين كان عـدد منهم ال يزال 
محتجزا) ويطالـب بـ“اإلفراج الفوري 

عنهم“.
وتشدد املسـودة كذلك عىل قلق أعضاء 
املجلـس حيـال ”تقاريـر عـن عمليات 
اعتقال واسـعة النطـاق يف إثيوبيا عىل 
أسـاس الهوية العرقية ومن دون إتباع 
اإلجـراءات (القانونيـة) الواجبة“. كما 

تندد بـ“خطاب الكراهية“.
اإلعـالم  هيئـة  حـذرت  جهتهـا  مـن 
اإلثيوبية مسـاء الجمعـة املايض أربع 
شـبكات إعالمية، هـي هيئـة اإلذاعة 
إن  ويس  يس“  بـي  ”بـي  الربيطانيـة 
إن األمريكيـة ووكالـة رويـرتز لألنباء 
ووكالة أسوشـيتد برس األمريكية، من 
سحب تراخيصها يف تلك الدولة الواقعة 
رشقي أفريقيا بسبب تغطيتها للحرب 

األهلية التي تتسع دائرتها هناك.
وقالـت الحكومة يف بيانـات متطابقة 
إنهـا تراقـب أنمـاط التغطيـة بشـأن 
اإلقليـم  القانـون“ يف  إنفـاذ  ”عمليـة 
الشـمايل للبـالد وأنهـا حـددت وكاالت 
”نـرشت باسـتمرار أخبـاراً تنثر بذور 

العداء“ ما أرض بسيادة البالد.
وأورد البيـان نماذج عىل سـوء سـلوك 
إعالمي ”وتغطية مشـبوهة“ تضمنت 
تحليالت سـاعدت جبهة تحرير شعب 
تيغراي، باإلشـارة إىل أفعـال الحكومة 
باعتبارهـا ”حملـة إبـادة جماعيـة“ 
وإنتـاج أخبار لتشـويه سـمعة زعيم 
أحمـد،  أبـي  الـوزراء  رئيـس  البـالد، 
ووضع البالد تحـت ”ضغط دبلومايس 

مكثف“.
ويف اليـوم نفسـه، طلبـت وكالـة أمن 
مـن  إثيوبيـا  يف  املعلومـات  شـبكات 
واألفـراد  والدبلوماسـيني  السـفارات 
بتسـجيل مـا لديهم مـن أجهـزة مثل 
أنظمـة تحديـد املواقـع العاملية ”جي 
بـي إس“ والهواتف املرتبطـة باألقمار 
الصناعية والطائرات املسـرية وأجهزة 

عـدم  لضمـان  الالسـلكية،  االتصـال 
استخدامها من جانب ”إرهابيني“.

 وأعلنت إثيوبيا األسـبوع املايض حالة 
الطـوارئ يف كل أنحاء البالد ملدة سـتة 
أشـهر مـع تزايد املخـاوف مـن تقدم 
مقاتـيل جبهـة تحرير شـعب تيغراي 

وحلفائهم نحو العاصمة أديس أبابا.
االعتقـاالت  أن  حقوقيـون  ويؤكـد 
التعسفية ملتحدرين من اتنية التيغراي، 
والتي شـاعت خالل الحرب، تضاعفت 
مـذاك، وأن اإلجراءات الجديدة تسـمح 
للسـلطات باحتجاز أي شخص يشتبه 
يف دعمـه ”جماعـات إرهابيـة“ بدون 

مذكرة قضائية.
ودعـت دول عـدة رعاياهـا إىل مغادرة 
بـني  النـزاع  إثيوبيـا يف وقـت يشـهد 
املتمردين والقوات الحكومية يف شمال 

البالد تصعيدا.
وأدت الحـرب بني السـلطات اإلثيوبية 
وجبهة تحرير شعب تيغراي التي بدأت 
يف الرابع من نوفمرب 2020 إىل سـقوط 
آالف الجرحـى ونزوح أكثر من مليوني 

شخص.

بغداد/ الزوراء:
بحث وزير الثقافة والسـياحة واالثار، حسن 
ناظم، مع نظريته الفرنسية روزيلني باشيلو 

سبل تعزيز التعاون الثقايف بني البلدين.
وذكـرت الوزارة يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: أن 
وزير الثقافة والسياحة واآلثار، حسن ناظم، 
بحـث يف باريس مع روزيلني باشـيلو، وزيرة 
الثقافة الفرنسية، سبل تعزيز التعاون الثقايف 

بني البلدين، وال سيما يف مجال الرتاث.
وقدم الوزير، بحسـب البيان، شكره للجهود 
التي بذلتها فرنسـا يف دعم املشاريع الثقافية 

يف العراق. 

مـن جانبها، أعربـت الوزيرة الفرنسـية عن 
رسورها؛ لقوة الروابط الثقافية بني البلدين، 
وأثنـت عىل جهود الحكومة العراقية يف إعادة 
تأهيل املواقع اآلثارية املترضرة من الهجمات 

اإلرهابية.
وأكـدت باشـيلو اسـتمرار فرنسـا يف دعـم 
العـراق ليس معنوياً فحسـب، بـل يمكن أن 
تكـون فرنسـا رشيـكاً يف تنفيذ املشـاريع يف 
مجال الرتاث الثقايف وتطوير القدرات بربامج 
التدريـب يف التخصصات املختلفة، ناهيك عن 
استمرار كربى املؤسسات الثقافية الفرنسية 

باملساهمة إلعادة احياء معالم الرتاث.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الصحـة، امـس السـبت، 
وصول شحنات جديدة من لقاح فريوس 

كورونا.
وذكـر بيـان للـوزارة تلقته ”الـزوراء“: 
أن ”الرشكـة العامـة لتسـويق األدويـة 
وصـول  أعلنـت  الطبيـة  واملسـتلزمات 
املضـاد  اللقـاح  مـن  جديـدة  شـحنة 
لفايـروس كورونـا املسـتجد مـن إنتاج 

رشكة فايزرعن طريـق مرفق كوفاكس 
منظمة اليونسـيف“، مشرياً اىل أن ”عدد 
اللقاحات التي وصلـت عن طريق مطار 

بغداد الدويل بلغ 1،239،030 جرعة“.
وأكـدت الرشكة العامة لتسـويق األدوية 
واملسـتلزمات الطبيـة، حسـب البيـان، 
أنـه ”تم توزيع الشـحنات لجميع املنافذ 
التلقيحية ومنافذ الرصف يف عموم بغداد 

واملحافظات بما فيها إقليم كردستان“.

تونس/األناضول:

شـهدت العاصمـة تونـس، امس السـبت، 

تشـديدات أمنية قبيل وقفة احتجاجية دعا 

لهـا ”الحزب الدسـتوري الحـر“، للمطالبة 

بحل الربملان وانتخابات ترشيعية مبكرة.

وأعلن الحزب، مرارا، أنه ال يعارض إجراءات 

الرئيس قيس سـعّيد، املتخذة يف 25 يوليو/

تمـوز املـايض، لكنـه يطالـب بـاإلرساع يف 

”حـل الربملان وإجـراء االنتخابـات يف أقرب 

اآلجال“.

ووفـق مراسـل األناضـول، أغلقـت أجهزة 

األمن الطرق املؤدية إىل سـاحة ”الحكومة“ 

وسـط املدينة، قبل نحو سـاعتني من بداية 

الوقفـة، مع حضـور أمني مكثـف ووضع 

حواجز حديدية وتطويق للساحة.

وبـدأ أنصار الحزب (16 نائبا من أصل 217 

بالربملان) يف التوافد عىل الساحة، حيث القت 

رئيسته عبري مويس، كلمة خالل الوقفة.

تونـس  املـايض، تشـهد  يوليـو   25 ومنـذ 

أزمة سياسـية حـني اتخذ سـعّيد إجراءات 

”اسـتثنائية“ منهـا، تجميـد الربملان ورفع 

الحصانـة عـن نوابه، وإلغاء هيئـة مراقبة 

القوانـني، وإصـدار ترشيعـات  دسـتورية 

بمراسيم رئاسـية، وترؤسه للنيابة العامة، 

وإقالة رئيس الحكومة.

وترفض غالبية القوى السياسـية يف تونس 

قـرارات سـعّيد، وتعتربهـا ”انقالبـا عـىل 

الدسـتور“، بينما تؤيدها قـوى أخرى ترى 

فيها ”تصحيحا ملسـار ثـورة �2011، التي 

أطاحت بالرئيـس الراحل، زين العابدين بن 

عيل.

وخـالل األشـهر الثالثـة األخـرية شـهدت 

العاصمة تونس ومناطـق مختلفة بالبالد، 

تحـركات احتجاجيـة شـارك فيهـا اآلالف 

للتنديـد بقرارات سـعّيد، الذي بـدأ يف 2019 

والية رئاسية مدتها 5 سنوات.

الزوراء/ خاص:
بحث وفـد مـن نقابـة الصحفيني 
العراقيني، مـع محافظ دياىل مثنى 
التميمي، وقائـد عمليات املحافظة 
اللواء الركن رعد محمود الجبوري، 
تخصيص قطـع اراٍض للصحفيني 

وتذليل العقبات امام عملهم.
وقالت عضو مجلس النقابة الزميلة 
بان القبطان يف حديث لـ“الزوراء“: 
نقيـب  توجيهـات  ”ضمـن  أنـه 
الصحفيني العراقيني االسـتاذ مؤيد 
الالمـي ملتابعـة فـروع املحافظات 
احتياجاتهـم  عـىل  والوقـوف 
نقابـة  وفـد  زار  ومتطلباتهـم، 
الصحفيـني العراقيـني املركز العام 
مبنى ديوان محافظة دياىل والتقى 
محافظ ديـاىل مثنى التميمي وقائد 
عمليـات ديـاىل اللواء رعـد محمود 

الجبوري“.
وأضافـت: أن ”الوفـد تألف من بان 
القبطـان عضـو مجلـس النقابـة 
الصحفيـات  شـبكة  ورئيسـة 
العراقيات واملـرشف عىل فرع دياىل 
وسناء النقاش عضو مجلس نقابة 
الصحفيني وساجد املهداوي رئيس 
فـرع النقابة يف ديـاىل“، مؤكدة انه 

”تم خالل اللقاء مناقشة العديد من 
القضايا التي تخص العمل الصحفي 
ومنهـا  املحافظـة  يف  واالعالمـي 
تخصيص قطـع اراٍض للصحفيني 
والعمـل عىل رفع حجـوزات أرايض 
قبـل  مـن  املحجـوز  الصحفيـني 
مديريـة بلدية بعقوبـة، اضافة اىل 

ترميم بناية الـرساي القديمة مقر 
فرع نقابة الصحفيني“.

واشارت اىل ان“ املحافظ أمر برصف 
مبلـغ قدره ٣٠ مليون دينار لرتميم 
البنايـة، كما تـم االتفاق مـع قائد 
عمليـات دياىل بتسـهيل مهام عمل 
الصحفيـني باملحافظـة مـن خالل 

عمل باجـات تعريفيـة للصحفيني 
من قبل قيادة عمليات دياىل“.

تعهـد  ”املحافـظ  ان  واكـدت 
بمساعدة الصحفيني والوقوف عىل 
ابـرز مشـاكلهم يف املحافظة، واكد 
دعمـه لـالرسة الصحفيـة واعادة 
النظر بتوزيـع االرايض بني الزمالء 

الصحفيـني بعد التلكـؤ الحاصل يف 
املعامالت“.

ولفتـت اىل ان ”قائـد عمليات دياىل 
اللـواء الركـن رعـد الجبـوري، اكد 
الزمـالء  والتعـاون مـع  التنسـيق 
الصحفيني ومسـاعدتهم يف تغطية 
وانتصـارات  املحافظـة  انشـطة 
القـوات االمنيـة، مبينا اسـتعداده 
عملهـم  امـام  العقبـات  لتذليـل 

الصحفي الدؤوب“.
القبطـان ان ”الوفـد زار  وتابعـت 
الصحفيـني يف  مقـر فـرع نقابـة 
ديـاىل لحضـور احتفاليـة شـبكة 
الصحفييـات العراقيـات فرع دياىل 
عـىل  الثانيـة  الذكـرى  بمناسـبة 
تأسيسها، كما التقى الوفد مراسيل 
الفضائيـة  القنـوات  ومصـوري 
العاملـة وعـدد مـن االعالميـني يف 
ارائهـم  اىل  واالسـتماع  املحافظـة 
انهـا  اىل  الفتـة   ،” وطروحاتهـم 
قدمـت باقـة ورد اىل فـرع النقابة 
كما تم تقديـم درع التميز من قبل 
رئيس فرع النقابـة اىل الزميلة بان 
القبطـان والزميلـة سـناء النقاش 
لدعمهم املستمر  والالمحدود لفرع 

دياىل .
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بغداد/ الزوراء:
أكـد وزيـر الخارجّيـة، فـؤاد حسـني، امس 
السـبت، أن العراق تبّنى اسـرتاتيَجية وطنّية 
شـاملة ملكافحة اإلرهـاب، مبيناً أن االنتصار 
عىل اإلرهاب جعل الُحُكومة العراقّية بُمختلِف 
سـاتها تتوجـه نحو إعادة إعمـار املُُدن  ُمؤسَّ

املُحرَّرة.
 وقال املُتحّدث باسـم وزارة الخارجّية، أحمد 
الصّحاف، يف بيان تلقته ”الزوراء“: إن ”وزير 
الخارجية فؤاد حسني أكد، خالل كلمته خالل 
أعمال قّمة األمن اإلقليمّي/حوار املنامة 17، 
أن العراق عزَّز ُجُهوده عرب تبنِّي اسـرتاتيجيَّة 
وطنّية شاملة ملكافحة اإلرهاب، وعىل رأسها 
عصابات داعش اإلرهابّي، ومنعه من التغلغل 

يف أوساط املُجتَمع أو السيطرة عىل املُُدن“.
 وأضـاف وزيـر الخارجيـة خـالل كلمته: أن 
”مدُّ ُجُسـور الثقة والتعاون بني دول العالم، 
وتغليب لغـة الحوار ُمِهّم جـّداً من أجل خلق 

بيئة آمنة وُمسـتِقرَّة تضمـن الحياة الكريمة 
الرخـاء  ُمتطلَّبـات  ولتحقيـق  للُشـُعوب، 
االقتصـادّي واالجتماعـّي الـذي ُيَعـدُّ مطلباً 

حيوّياً وجوهرّياً“.
وأكمـل بالقـول: ”نسـتذكر مـع حرضاتكم 
الُجُهـود الكبرية التي بذلها العراق يف ُمواَجهة 
ق لـوال الوعي  اإلرهـاب التي مـا كانت لتتحقَّ
املُجتَمِعّي والتالحم الوطنّي العراقّي، والُجُهود 
الكبرية التـي بذلتها قواتنا األمنّيـة بُمختلِف 
ُصُنوفهـا ملُواَجهـة اإلرهاب بدعم وُمسـاَندة 
ما  األشـقاء واألصدقـاء والـرشكاء، وال سـيَّ
الدول املُنضوية تحت مظلَّة التحالف الدويلّ“.

 ولفـت إىل أنه ”عىل الرغم من الُجُهود الكبرية 
يف دحـر اإلرهـاب، إال أنَّ اسـتمرار التعـاون 
ودول  العـراق  بـني  واألمنـّي  االسـتخبارّي 
العالم له أولوّية أساسـّية للُحُكومة العراقّية 

والُحُكومات الشقيقة والصديقة.“
ـَر لنا   وأكـد أن ”االنتصـار عـىل اإلرهـاب وفَّ

ة عىل الصعيد  االنتقال إىل تحقيق أهداف ُمهمَّ
هـت  توجَّ إذ  والـدويلّ،  واإلقليمـّي  الداخـّيل 
سـاتها  ُمؤسَّ بُمختلِـف  العراقّيـة  الُحُكومـة 
نحو إعادة إعمـار املُُدن املُحرَّرة من عصابات 

، وكانت هناك ِعّدُة ُمؤتَمرات  داعـش اإلرهابيِّ
ـزت عـىل  ونشـاطات داخلّيـة وخارجّيـة ركَّ
التعـاون يف مجـال البنـاء واالسـتثمار داخل 

العراق“.

بغداد/ الزوراء:
عملت هيئة اسـتثمار بغـداد، ومنذ 
بـدء تأسيسـها، عىل السـعي وراء 
تحقيـق األهداف املرجوة من قانون 
لسـنة ٢٠٠٦  رقـم ١٣  االسـتثمار 
املعدل، وبـدأت بتفعيل أهم فقراته، 
فمنحـت عـددا كبريا مـن اإلجازات 
االستثمارية للرشكات واملستثمرين 
إلجراءاتهـم  التسـهيالت  وقدمـت 
بالتعاون مـع الجهات ذات العالقة، 
كما تابعت وأرشفت عىل املشـاريع 
كافـة خـالل تنفيذها وبعـد إتمام 

عـن  فضـًال  بالكامـل،  إنجازهـا 
تقليصها لنسب البطالة املنترشة يف 
البالد مـن خالل توفريها للعديد من 
فرص العمل للعاطلني عنه عن طريق 
توظيفهم يف املشاريع االستثمارية.. 
ولم يتوقف عمل الهيئة اىل هذا الحد 
بل تجاوزته لتبدأ برفد خزينة الدولة 
بالـواردات اإلضافية التي وصلت اىل 
أكثر من (١،٠١٦،١٧٧،٠٠٠) مليار 
وسـتة عرش مليون ومائة وسـبعة 
وسـبعني ألف دينار خـالل الـ( ٧ ) 
أشهر األخرية فقط، وذلك من خالل 

استيفائها أجورا عن الخدمات التي 
تقدمهـا للمسـتثمرين والـرشكات 
للمشـاريع  املنفـذة  االسـتثمارية 
مختلـف  ويف  العاصمـة  داخـل 
املبلـغ  إذ يعتـرب هـذا  القطاعـات، 
األعىل نسبة للسـنوات املاضية مما 
وضع الهيئة يف مقدمة املؤسسـات 
الحكومية ( املمولة مركزياً ) والتي 
فاقـت وارداتها مسـتوى نفقاتها.. 
وقـد جاءت هـذه الخطـوة تطبيقاً 
لتعليمات الهيئة الوطنية لالستثمار 
رقم (١) لسنة ٢٠١٦ التي حثت من 

خاللهـا املؤسسـات الحكومية عىل 
تعظيم مـوارد الدولة ورفد خزينتها 
. كمـا بذلـت الهيئـة كل إمكاناتها 
وجهودهـا لتطبيق هـذه التعليمات 
مـن خـالل إدارتهـا ومالكاتها التي 
لـم تتجاوز الــ(٧٠) موظفـا بغية 
الواقع االقتصادي والعمراني  تغيري 
للعاصمـة والعمـل عـىل نهضتهـا 
عـرب مسـاهمتها يف حملـة اإلعمار 
واالسـتثمار الشـاملة التي أطلقها 
دولـة رئيس الـوزراء، السـيما وأن 
اغلـب البلـدان حاليـاً أيقنـت بـأن 

االعتماد عىل الواردات النفطية بات 
من الخطط واآلليـات القديمة التي 
لم تعد تحقق تقدماً وتطوراً للواقع 
االقتصادي والتي البد من استبدالها 
بخطـط وأسـاليب جديـدة، فتبنت 
حزمة من اإلصالحات والسياسـات 
القائمة عىل  الحديثـة  االقتصاديـة 
رؤى وآليـات رصينـة تتـالءم مـع 
املتغـريات االقتصادية التي عصفت 
بالعالم، ومن أبرزها االستثمار الذي 
لعـب دوراً كبـرياً يف تعظيـم مـوارد 

البلدان وتنويعها .
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أوضحـت وزارة املـوارد املائية، امس السـبت، 
عن إجراءاتها واسـتعداداتها الستقبال موسم 
األمطار واالسـتفادة منها، وفيما أعلنت إعداد 
خطة وتشـكيل فرق عمل لالستفادة من مياه 
األمطار، أكدت استمرار املفاوضات مع الجانب 

الرتكي لحسم ملف املياه.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة، عيل رايض، 
يف ترصيـح صحفي إن»تقارير األنـواء الجوية 
تشـري إىل أن هناك تسـاقط أمطـار محتملة يف 
هـذا االسـبوع وتحديـداً بـدءاً مـن يـوم األحد 
املقبل»، الفتـًا إىل أن «وزارة املوارد املائية لديها 
اسـتعدادات واجراءات تسـبق موسـم األمطار 
السـيما خـالل فرتة تسـاقط االمطـار وتكون 
باتجاهـني: األول اإلجـراءات التـي يتـم عربها 
االسـتفادة من األمطـار والكميات السـاقطة 
منهـا لتعزيـز الخزين املائي واالسـتفادة منها 

بإرواء املناطق الزراعية».
وأضـاف رايض أن «الوزارة لديها خطة واضحة 
جداً وهناك فرق عمل تعمل عىل االسـتفادة من 
األمطـار»، مشـرياً إىل أن «تجربـة العام ٢٠١٩ 
خـري مثال عـىل االسـتفادة من كميـات املياه 
الـواردة واالمطـار الغزيـرة التـي هطلـت عىل 
العـراق وخزنها يف خزانـات وتوجيهها باتجاه 
إرواء بعـض املناطق الزراعيـة وانعاش األهوار 
وتقليـل ملوحـة امليـاه يف البـرصة، إضافة اىل 

االستفادة منها خالل فرتات الشح املائي».
وتابـع: «أمـا االتجاه الثاني الـذي عملت عليه 
الوزارة استناداً اىل توجيه رئيس الوزراء بتشكيل 
غرفـة عمليات لدعم أمانة بغـداد وجهودها يف 
حال تسـاقطت األمطار أو احتاجت األمانة إىل 
جهد من قبل تشكيالت الوزارة يف عملية سحب 
مياه األمطار يف املناطق ضمن حدود العاصمة 

وكذلك ضمن مراكز املحافظات».
وحول املفاوضات مـع دول األعايل واملنبع، قال 
رايض: إن «املفاوضـات لم ولن تتوقف لحسـم 
ملـف امليـاه والـذي يحتـاج إىل عـدة لقـاءات 
واجتماعـات للوصـول إىل تفاهمـات وصيـغ 
معينة»، مؤكـداً أن «العراق يسـعى إىل تحقيق 
أهداف معينة من خـالل التفاوض مع الجميع 
ومنها ضمان حصة العراق املائية العادلة والتي 
تضمن حقوقـه املائية دون التجاوز عليها كماً 
ونوعاً من املياه الواردة إليه إضافة اىل موضوع 
التعاون املشرتك من خالل الربوتوكول املشرتك 
مـع الجانب الرتكـي أو مركز البحث املشـرتك 
بـني العراق وتركيا فضالً عن موضوع تقاسـم 

الرضر عند شح املياه».
ولفت إىل أن «الجميع يعلم أن العراق مر بسـنة 
شـحيحة ومن املتوقع أن تكون السـنة املقبلة 
أيضاً شـحيحة ،مـا يعني أن تأثريها سـيكون 
أكرب بسـبب اللجـوء اىل اسـتخدام واسـتهالك 

الخزين املائي ،ما يؤدي إىل قلة اإليرادات مقابل 
زيـادة الطلـب»، مبيناً أن «هنـاك خططاً يجب 
تنفيذها وبالتايل سيتم اللجوء إىل الخزين املائي 

املتوفر لتأمني كل االحتياجات».
وأكـد أن «املفاوضـات مسـتمرة للوصـول إىل 
تفاهمـات خصوصـاً بعـد أن أعلـن الجانـب 
الرتكـي عـن مصادقته عـىل مذكـرة التفاهم 
التي سـبق وأن تم توقيعهـا يف العام ٢٠١٤ بني 
العـراق وتركيـا»، موضحاً أن «أهميـة املذكرة 
تكمـن يف أن يكون هناك بنـد واضح فيها يلزم 
الجانـب الرتكـي بإطـالق حصة ميـاه عادلة 
وهو ما تسـعى الـوزارة إىل تحقيقه من خالل 
االجتماعـات والتفاهمات مـع الجانب الرتكي 
وأيضاً مـع الجانب السـوري باعتباره رشيكاً 
يف املوضـوع وخصوصاً يف نهر الفرات، السـيما 
أن الدعـم الحكومي الكبري يف ملف املياه وملف 
التفاوض أعطـى دفعة إيجابية باتجاه ضمان 

العراق حقوقه واستحصال حقوقه املائية».

وبخصـوص التفاوض مـع الجانـب اإليراني، 
أوضـح رايض أن «الثقـل الكبـري يف اإليـرادات 
املائيـة يف نهـري دجلـة والفـرات والتـي تأتي 
تحديداً من تركيا، أما بالنسبة للجانب اإليراني 
فالتغيريات املناخيـة أثرت عىل املنطقة والعالم 
أجمع ومن ضمنهـا دول املنبع واملصب»، الفتاً 
إىل أن «العـراق هـو أكثر الدول تأثـراً باعتباره 
دولـة مصب لكـن هـذه التغيريات أثـرت عىل 
الجانـب الرتكي والسـوري واإليرانـي عىل حد 
سـواء لذلك انخفضت اإليرادات بالنسبة لروافد 
دوكان ودربندخان ودياىل وسريوان بشكل كبري 

جداً لهذا السبب وألسباب فنية أخرى».
ونوه إىل أن «وزارة املوارد املائية اتخذت اجراءات 
عمليـة يف املحافظـات األكثر تأثـراً وتحديداً يف 
محافظـة دياىل والتي تبلغ نسـبة ايراداتها من 
نهر دجلة بحوايل ٢٠٪ فكان هنالك تعزيز ملركز 
بعقوبة واملناطق املحيطـة بها بمياه خام من 
محطة الخالـص التي تأخـذ ايراداتها من نهر 
دجلة لتأمني املياه الخام من محطات االسالة، 
وكذلـك حفـر عـرشات اآلبـار وإعـادة تأهيل 
العـرشات منها إلعـادة تأهيل البسـتنة وكذلك 
تأهيـل امليـاه الخـام مـن املحطـات يف عموم 
املحافظـة، وجميـع هـذه االجـراءات اتخذت 

لتخفيف الرضر الناجم من الشح املائي».
إىل  الـوزراء  رئيـس  «زيـارة  أن  إىل  ولفـت 
الجمهورية االسـالمية ضمن وفد رسمي كبري 
ورافقـه وزير املـوارد املائية تم فيـه التباحث 
يف العديد مـن امللفات ومنها موضوع تقاسـم 
الـرضر وكذلـك موضـوع اسـتمرارية وعودة 
االجتماعات الفنية للفـرق العراقية واإليرانية 
والتـي نأمـل بأن تتفعـل خالل الفـرتة املقبلة 
من أجـل التباحث بملف امليـاه وكذلك ضمان 

الحقوق املائية للعراق».

بغداد/الزوراء:

اعلـن مسـؤول حكومـي يف محافظة 

ديـاىل، امس السـبت، عـن اطالق اكرب 

حملة لرفـع الصبات الكونكريتية منذ 

عام ٢٠٠٣.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله 

الحيـايل يف ترصيح صحفي: إن ”قيادة 

رشطة دياىل اطلقـت اكرب حملة لرفع 

 ٢٠٠٣ بعـد  الكونكريتيـة  الصبـات 

يف بعقوبـة وضواحيهـا ضمـن خطة 

موسعة تهدف اىل جعل مركز املحافظة 

خالية من الصبات يف نهاية ٢٠٢١“.

واضـاف الحيـايل،ان ”رفـع الصبـات 

يهـدف لتحقيـق ٣ اهـداف مهمة هي 

فك االختناقـات املرورية وخلق مرونة 

ونقـل  السـري  حركـة  يف  وانسـابية 

الحـاالت املريض باالضافة اىل سـهولة 

انتقـال االهايل بـني املناطق كمـا انها 

تعطـي شـعور باالمـان واالسـتقرار 

وتعكس صـورة للطمأنينة والهدوء يف 

بعقوبة“.

رشطـة  ”اسـرتاتيجية  ان  اىل  واشـار 

دياىل لن تتوقف يف بعقوبة بل ستشمل 

كل مدن املحافظة دون اسـتثناء وفق 

اليـات معتمدة باالسـاس عىل املوقف 

االمني العام“.

وتعانـي محافظـة ديـاىل مـن كثـرة 

الصبـات الكونكريتيـة والتي وضعت 

يف اوقات االضطربـات االمنية لحماية 

دوائر وطرق من الخروقات االمنية.

بغداد/الزوراء:
كشـَف الجهـاز املركـزي لإلحصـاء يف وزارة 
التخطيط، امس السبت، عن عدد املوظفني يف 

مؤسسات الدولة.
وذكـر تقريـر صـادر عن قسـم إحصـاءات 
التنمية البرشية يف الجهاز حسب بيان تلقته 
«الـزوراء» أن «عدد املوظفني الكيل يف وزارات 
ومؤسسـات الدولـة مليـون و٣٢ ألفاً و٥٩٩ 
موظفاً»، مشـرياً اىل أن «أعىل عدد من الرجال 
كان يف وزارات الداخلية حيث بلغ عددهم ٥٥٦ 
ألفـاً و ٧٧٣ موظفاً والنفـط ١٢٥ ألفاً و٢٤٤ 
موظفاً والتعليـم العايل ٥٧ ألفاً و٣٤ موظفاً، 
يف حني كان عدد النساء أعىل يف وزارات الرتبية 
٤١ ألفاً و٣٦٦ موظفة ،واملالية ١٦ ألفاً و٩٢٣ 

موظفة».
وأضاف التقرير الذي حمل عنوان (واقع النوع 
االجتماعـي يف وزارات ومؤسسـات الدولة يف 
العـراق ٢٠٢٠)، أن «التحصيـل العلمـي لدى 
الرجال أكثر من النساء، فبالرغم من أن هناك 
برامج واسرتاتيجيات ملحو األمية إال أن هناك 
بعض الوزارات ال يزال لديها عدد من املوظفني 
ال يعرفون القراءة والكتابة حيث بلغ عددهم 
من (الرجال) ٦٣٤١ موظفاً وبنسـبة ٪ ٨٣٫٤ 
ومن (النساء) ١٢٦٣ موظفة وبنسبة ١٦ .٪، 
وكانت وزارتا النقـل والداخلية هما األعىل يف 

عدد املوظفني األميني».

يف حـني كان هنـاك تبايـن كبري بني النسـاء 
والرجال عىل مستوى الوزارات والجهات غري 
املرتبطـة بوزارة للدراسـات العليـا (الدبلوم 
العـايل، املاجسـتري، الدكتـوراه) حيـث بلـغ 
عدد الرجال ٣٤ ألفاً و ٩٤٥ وعدد النسـاء ١٨ 
ألفاً و ٥١٦ وكانت نسـبة الرجال ٦٥٫٤٪ من 
مجموع املوظفني الحاصلني عىل الدراسـات 

العليا ونسبة النساء .٪ ٣٤٫٦
وأكـد التقريـر أن «اآلليـات الوطنيـة تواجه 
تحديـات عديـدة يف إدمـاج منظـور النـوع 

الحكوميـة  املؤسسـات  يف  االجتماعـي 
ضعـف  منهـا  والترشيعـات،  والسياسـات 
اإلرادة السياسـية وقلة اإلملـام بقضايا النوع 
االجتماعي يف املؤسسـات الحكومية والتغيري 
املسـتمر ملـالك النـوع االجتماعـي وضعـف 
الخـربات والكفاءات وضعف آليات املسـاءلة 
واملراقبة وضآلـة التمويل وصعوبة الحصول 
عىل البيانـات واإلحصاءات املصنفة حسـب 
الجنـس وصعوبـة إعـداد موازنـات تراعـي 

قضايا النوع االجتماعي».

بغداد/الزوراء:

أكدت وزارة الصحة والبيئة، امس السـبت، 

عـدم دخول العـراق املوجـة الرابعة ملتحور 

فـريوس كورونـا، مبينة أن هنالـك عاملني 

يساعدان عىل الدخول للموجة الرابعة وهما 

عدم االلتزام باإلجـراءات الوقائية واالمتناع 

عـن أخـذ اللقـاح، فيمـا جـددت دعوتهـا 

للمواطنـني ألخـذ اللقـاح لتفـادي خطورة 

املوجة الرابعة.

وقـال مديـر عـام دائـرة الصحـة العامـة 

الدكتـور ريـاض عبـد األمـري، يف ترصيـح 

صحفي: إن «العراق لم يدخل املوجة الرابعة 

حتى اآلن»، مبيناً أن «زيادة أعداد اإلصابات 

مـؤرش لدخـول املوجـة الرابعـة، لذلك فإن 

االصابات اليومية ما زالت بنفس املسـتوى 

ولم ترتفع».

وأضـاف أن «الـوزارة لديهـا القـدرة لرصد 

السالالت املتحورة لفريوس كورونا، وبالتايل 

حتـى اآلن العـراق مـا زال عـىل السـالالت 

القديمة لكورونا». 

وأشار إىل أن «هنالك عدة عوامل تساعد عىل 

الدخـول يف املوجـة الرابعة وهـي عدم أخذ 

اللقاح وعدم االلتزام باإلجراءات الوقائية».  

وأوضح أن «مناعة املصابني السابقني مناعة 

قصرية األمد، وتنخفض املناعة ويصاب عدد 

كبري من الذيـن انخفضت مناعتهم، إضافة 

إىل أن هنالك عـدد كبري من الذين لم يصابوا 

حتـى اآلن، لذلك فـإن مع وجـود الفريوس 

وتغري بدرجات الحرارة، سينشط الفريوس، 

وتحدث املوجة الجديدة».

ودعا عبـد األمري، املواطنـني إىل «التوجه إىل 

مراكز التلقيح ألخذ اللقاح، حتى إذا وصلت 

املوجه الرابعة تكـون أعراض اإلصابة فيها 

خفيفـة»، مؤكداً أن «اللقاحـات متوفرة يف 

جميع املراكز الصحية وبوفرة كبرية».
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بغداد/الزوراء:
مـنـاطــق  شـمول  عـن  السـبت،  امـس  االتــصـــاالت،  وزارة  أعلنـت 
الزعفرانيـة واالمـــــــني واملـــدائـــن باملـرشوع الوطنـي لالنرتنت، بينما 
تــعــهـــدت لــتــلـــك املــنــاطـــق بـتـحـســن الـــخـــدمـــات 

الـــضـــوئـــيـــة وســـرعـــة االنرتنت.
فـــي  واالعــــــالم  الــعــالقـــات  شــعـبـة  مــســـؤول  وقـــــال 
مــديــريــة اتــصــاالت الـــرصـــافـــة، بــســام جــبــار مـحـمـد 
يف بيـان اطلعت عليه «الزوراء»: إن ”الوزارة شـملت مناطق الزعفرانية واالمـني 
واملدائن بـاملـشــروع الـوطـنـي لـالنـتـرنـت بعـد الـدعـم الــذي قـدمـتـه 

الـــوزارة لرشكة سمفوني ايرثلنك“.
وأضـاف محمـد، أن ”انضمـام هـذه املناطـق لــلــمــشـــروع يـمـثــل 
ملـــشــــروع  الــســـتــراتــيــجــيــة  لـلـخـطــة  تــنــفــيـــذا 
الـكـيـبــل الـضـوئــي، كـمــا أن مناطق جديدة سـتضم قـريـبـا“، الفـتـا 
إلـى أن املــنــاطــق ســتــشـــهــد تــحــســـنــاً فــي الـخـدمـات 

الضوئية املقدمة وزيـادة يف رسعة االنرتنت“. 

بغداد/الزوراء:
امـس  الكهربـاء،  وزارة  كشـفت 
السـبت،عن مسـاعيها لتحويـل قـراء 

املقاييس اىل عقود.
وقـال املتحـدث باسـم وزارة الكهرباء 
صحفـي  ترصيـح  يف  مـوىس  أحمـد 
وتتابـع  تسـعى  الكهربـاء  إن»وزارة 
ملـف قراء املقاييس مـن أجل تحويلهم 
مـن أجور يوميـة اىل عقـود»، مبيناً أن 
«الوزارة تعمل عىل ضوء قرارات مجلس 
الـوزراء القاضيـة بتحويـل مـن لديـه 

خمس سنوات فأكثر اىل املالك».
اىل  أرسـلت  قـد  «الـوزارة  أن  وأضـاف 
األمانـة العامـة ملجلـس الـوزراء ملف 
قـراء املقاييـس وتنتظر ردهـا «، مبيناً 
أن»الـوزارة وصلتهـا مناشـدات عديدة 
القـرار  اىل  املقاييـس  قـراء  لتحويـل 
رقـم ٣١٥ أسـوة بأقرانهم مـن األجور 

وتحويلهم اىل عقود».
وبـني أن»وزارة الكهربـاء أجابـت مرة 
أخـرى أنه مـن املمكن أن تكـون هناك 
الذيـن  املقاييـس  لقـراء  تخصيصـات 
يرومـون تحويلهم اىل عقـود من أموال 
الجبايـة، وأرسـلناه اىل األمانـة العامة 

وننتظر الرد».
وأضـاف أن» قـراء املقاييـس عددهـم 
قرابـة الــ٨ آالف، وهؤالء تـم تعيينهم 
وفـق قرار ٣٤١ وهـو منفصل عن قرار 
٣١٥ وبالتايل بعد املخاطبات واالستفتاء 
من وجود التخصيصـات املالية وإجابة 
الكهربـاء بنعـم مـن املمكـن أن توفـر 
التخصيصات»، الفتاً اىل أن»القرار ربما 
هو بحاجـة اىل التصويـت وعرضه عىل 
مجلس الـوزراء ،ألن القرار ٣٤١ صادر 
عن مجلس الوزراء، ويتطلب تعديله من 

خالل مجلس الوزراء».

بغداد/الزوراء:
اصدرت وزارة البيئة، امس السـبت، توضيحاً بشأن انتشـار الروائح يف أجواء العاصمة 

بني الحني واآلخر.
وقال مدير عام دائرة حماية وتحسني بيئة الوسط شاكر الحاج يف بيان ورد «الزوراء»، 
إن «الروائـح التي تنترش مـراراً يف اجواء بغداد ناجمة عن االنبعاثات الناتجة عن الحرق 

غري الكامل النتاج املشتقات النفطية يف مصفى الدورة التابع اىل وزارة النفط».
وشـدد الحاج عىل «رضورة ان تراعي ادارة املصفى املخاطبات املتكررة من قبل مديرية 
بيئة بغداد برضورة وضع معالجات لطريقة الحرق القديمة والتي تولد غازات كربيتية 
ضـارة وابداء التعاون الكامل مع الفرق الرقابية البيئية لكل االنشـطة النفطية لغرض 
تأمني العمل املشـرتك الذي من شأنه يوقف املخالفات البيئية التي تسبب التلوث للهواء 

او املاء او الرتبة».
وأكد أن «وزارة البيئة تعمل بشفافية عالية مع الراي العام يف كشف ومحاسبة اي جهة 

ملوثة حسب قانون حماية وتحسني البيئة رقم ٢٧ لعام ٢٠٠٩».
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بابل/الزوراء:

املخـدرات،  أعلنـت مديريـة مكافحة 

القبـض عـىل سـتة  السـبت،  امـس 

متهمـني بحوزتهـم ٣ كغم مـن مادة 

الكريستال وستة االف حبة مخدرة يف 

محافظة بابل.

لــ  ورد  بيـان  يف  املديريـة  وذكـرت 

«الزوراء»: إن «املديرية العامة ملكافحة 

املخـدرات واملؤثـرات العقليـة التابعة 

لوكالة شؤون الرشطة قسم مكافحة 

 مخـدرات بابـل، القـت القبـض عـىل 

( ٦ ) متهمـني وبحوزتهم ٣ كيلوا من 

مادة الكريسـتال املخـدرة و( ٦٠٠٠) 

حبة مخدرة إضافة إىل أدوات التعاطي 

واسلحة نارية».

وأضـاف، إنه «تـم إحالـة املتهمني إىل 

القضاء وفـق أحكام املـادة القانونية 

جزائهـم  لينالـوا  مخـدرات   (  ٢٨  )

العادل».

بغداد/الزوراء:
دعا الناطق الرسـمي ملجلـس الخدمة العامة 
االتحادي، وسام اللهيبي، املؤهلني لالختبار اىل 
متابعة ايميالتهم لغرض معرفة املوعد املحدد 

لهم.
وقـال اللهيبي يف بيان تلقت»الزوراء» نسـخة 
يف  سـتجري  املؤهلـني  ان»اختبـارات  منـه: 
الجامعـات العراقيـة كال حسـب محافظتـه 

وسـتكون عىل شـكل دفعتني او ثالث دفعات 
باليوم الواحد».

وحـث اللهيبـي املؤهلـني، اىل»متابعـة املوقع 
الرسـمي ملجلـس الخدمـة العامـة االتحادي 
ملعرفـة تفاصيـل االختبـار حسـب املحافظة 
والجامعة او الكلية ووقـت املقابلة وتأريخها 
مع جلب املستمسكات املطلوبة والتي سرتسل 
تفاصيلهـا لـكل مؤهـل بشـكل تفصييل من 

خالل الكود املحتفظ به مسـبقا حال االنتهاء 
مـن إجـراءات توزيـع الجامعـات واالماكـن 
املخصصـة لهـم بعـد املصادقة عـىل القوائم 

النهائية للمتقدمني».
اختبـار  يف  سـتكون  ان»األسـئلة  واضـاف، 
القـدرات الذهنية للمتقدم واخـرى بتعليمات 
وقوانني الوظيفة العامة وأسئلة باالختصاص 

بشكل عام».

 بغداد/ الزوراء:

رشق  قاطـع  عمليـات  قيـادة  اعلنـت 

االنبار بالحشـد الشـعبي، امس السبت، 

عـن االنتهـاء مـن العملية االمنيـة التي 

انطلقت صباح امس يف قاطع املسؤولية 

يف محافظة االنبار.

تلقـت  بيـان  يف  الحشـد  اعـالم  وذكـر 

«الزوراء» نسخة منه: ان «قوة من اللواء 

الثاني واللواء السـابع والفـوج النهري 

بالحشد الشعبي رشعت بعملية تفتيش 

كربى شـملت حوض الثرثـار وعددا من 

الجزر ومن ضمنها جزيرة الثرثار».

وتابع البيـان أنه «تم العثور عىل اكداس 

عتاد من مخلفات فلول داعش االرهابي 

كانت تعيق حركة القوات قام بمعالجتها 

الجهد الهنديس يف اللواء الثاني بالحشـد 

الشعبي»، مؤكدا «انتهاء العملية االمنية 

بعد تحقيق جميع اهدافها املرسومة من 

قبل القيادة».

ذي قار/الزوراء:
اكد معاون محافظ ذي قار لشؤون املتابعة، عباس جابر 
الخزاعـي، امس السـبت، ان سـوء اإلدارة وتراكم الديون 

تسببا برتاكم النفايات يف املحافظة.
وقـال الخزاعـي يف ترصيـح صحفـي إن ”السياسـات 
الخاطئـة إلدارة دوائـر البلديات السـابقة أدت إىل تفاقم 
حجم الديون عليها وعجزها عن معالجة مشـكلة تراكم 

النفايات وعدم قدرتها عىل إصالح آلياتها العاطلة“.
وأشـار اىل ان ”مديونية بلديـة النارصية لوحدها بلغ ٤٠ 
مليـار دينار باإلضافة إىل عدم إمكانيـة تعظيم اإليرادات 
لهـذه الدوائـر أدى إىل أن تكـون مرصوفاتهـا أكثـر من 

إيراداتها املطلوبة“.
ويف وقت سـابق، أعلنت الحكومة املحلية يف محافظة ذي 
قـار عن وجود مسـاع للتعاقد مع رشكـة أجنبية لتدوير 
النفايـات وإنهاء ملف الطمر الصحـي غري النظامي بعد 

تخصيص مكان جديد.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة النقـل، امـس السـبت، تفاصيـل 
مرشوع الربط السـككي مع تركيا، فيما حّددت 

موعد البدء بتنفيذ القطار املعلق.
وقال وزيـر النقل، نارص الشـبيل: إنه ”ال توجد 
مباحثات مـع تركيا بشـأن الربط السـككي“، 
الفتاً اىل أن ”هنـاك مباحثات مع رشكة إيطالية 
لوضـع املخططات األساسـية لهـذا الخط الذي 
سيبدأ من ميناء الفاو بمحافظة البرصة وصوالً 

اىل الحدود الرتكية“.
الخـط حيـوي واسـرتاتيجي،  أن ”هـذا  وأكـد 
كونه سـيحيي ميناء الفـاو ”، موضحاً أنه ”تم 
اسـتحصال قرار مجلس الـوزراء، واآلن الوزارة 
بصـدد التباحث مع الرشكة وتوقيع العقد معها 

للبدء بوضع التصاميـم النهائيـة للمـرشوع“.
وبشـأن مرشوع القطار املعلق، بنّي الشـبيل: أن 
”املرشوع كان من ضمن مشـاريع العام 2021، 
وهنـاك اتفـاق مع وزيـر التخطيـط إلدراجه يف 
موازنة 2022 ، وسـوف يتم توقيع العقد، كونه 
جاهزاً مع رشكة استشـارية لدراسـة العقدين 
الفني والتجاري“، مؤكداً أن ”التنفيذ سيكون عن 

طريق رشكتني فرنسـية وكوريـة متخصصتني 
بهذا املجال ومسـتعدتني للعمل ضمن 5 سنوات 

بقروض ميرسة“.
وتابع أن ”كلفة املرشوع يقدر بأقل من مليارين 
ونصف املليار دوالر، وسـيكون ضمن املشـاريع 

املقبلة لسنة 2022“ .
وبشأن مرشوع ميناء الفاو، أشار اىل أن ”ميناء 
الفـاو والقنـاة الجافـة أحدهما يكمـل اآلخر“، 
مبيناً أنه ”تم بدء العمل بميناء الفاو، وسيكون 
إنجـازه يف غضـون 3 سـنوات و6 أشـهر مـع 

القناة الجافة، وأن الـوزارة اآلن يف مرحلة إعداد 
التصاميـم وهنالك الكثري مـن الرشكات الرتكية 
مسـتعدة  والصينيـة  وااليطاليـة  واالسـبانية 

للعمل“.
ويف مـا يتعلـق بالنقـل العـام، أكـد الشـبيل أن 
”الـوزارة لديها مـا يقارب الــ 800 حافلة ذات 
طابـق واحد وطابقني، إال أن هناك مشـكلة هي 
عـدم وجود عدد كاف من السـائقني لقيادتها“، 

مؤكداً أن ”الوزارة ال تملك سوى 200 سائق“.
وأضاف أنه ”قرر مفاتحة األمانة العامة ملجلس 
الوزراء السـتحصال قرار بتعيني سائقني بعقود 

أو أجور يومية للعمل عىل تلك الحافالت“.
وبشـأن النقل الخاص ملطار بغداد، أشار الشبيل 
اىل أن ”الـوزارة حاولـت أن تهيئ سـيارات لنقل 
املسـافرين اىل املطـار، إال أنها لـم تنجح بذلك“، 
مبيناً أن ”هناك رشكات داخل مطار بغداد تقوم 
بنقـل املسـافرين مـن واىل املطار عرب سـيارات 
صغـرية، بينمـا مطـار البـرصة افتتـح بحيث 
يدخل املسـافر ملكان قريب من الصالة، وبالتايل 
مستقبالً فإن الوزارة سـتزيد من هذه العجالت 

لنقل املسافرين“.

بغداد/ الزوراء:
اكـدت وزارة التخطيـط، امس السـبت، 
تنامي قدرات القطاع الخاص خالل العام 
املنـرصم 2020، مـن خالل مسـاهمته 
يف تفعيـل الـدورة االقتصاديـة وزيـادة 
االنتاجية بجودة جيدة، وتوفري املزيد من 

فرص العمل.
وقالـت الـوزارة يف بيـان: ان املـؤرشات 
االقتصادية التي رصدها الجهاز املركزي 
لإلحصاء، خالل العام املنرصم، كشـفت 
عـن ان نسـبة االبنيـة الجديـدة املنجزة 
مـن قبل القطاع الخاص، بلغت ٪82 من 
مجمـوع عدد االبنية املنجزة، فيما بلغت 
الكلفـة الكليـة املرصوفـة عىل تشـييد 
االبنيـة املنجـزة وغـري املنجـزة (892) 

مليار دينار.
موضحـا: أمـا عـدد العاملـني يف ابنيـة 
القطـاع الخـاص فقـد بلـغ (29355) 
عامـل، مشـرية اىل ان عام 2020 شـهد 
بناء اكثر من (6) االف دار سـكن بكلفة 
(691) مليـار دينار، وجـاءت العاصمة 
الـدور  بنـاء  يف  االوىل  باملرتبـة  بغـداد 
السـكنية بنسبة (٪28)، تلتها محافظة 
النجف بنسبة (٪12)، وجاءت محافظة 

دياىل ثالثا بنسبة (٪8)، وفقا للبيان.
صناعـة  نشـاط  ان  البيـان:  واضـاف 
الطابوق اسـهم يف تشـغيل اعىل نسـبة 

مـن العاملني تجـاوزت الــ(٪56)، تاله 
نشـاط طحن الحبـوب بنسـبة (17٪)، 
وشكلت االنشـطة االخرى (٪26)، الفتا 
اىل ان قيمـة اإلنتـاج انخفضت بنسـبة 
(٪8) خـالل عـام 2020 برغـم زيـادة 

عدد املنشـآت اىل (6316) مليـار دينار، 
عازيـا هذا االنخفاض اىل جائحة كورونا 
الذي تسـبب بتوقف املنشـآت عن العمل 
لعـدة اشـهر، وقـد بلغـت قيمـة انتاج 
القطـاع الخـاص ما نسـبته (٪31) من 

مجموع االنتاج الكيل.أما اهم االنشـطة 
االقتصادية يف القطاع الخاص، فيأتي يف 
مقدمتها نشـاط صناعة السـكر ، الذي 
مّثـل اعىل قيمة انتـاج بلغت (٪46) من 
مجموع انشـطة القطـاع الخاص، يليه 

نشـاط صناعة الطابوق بنسبة (16٪)، 
اما صناعة املرشوبـات فقد بلغت قيمة 
بقيـة  شـكلت  فيمـا   ،(15٪) انتاجهـا 

االنشطة (23٪).
واشـارت وزارة التخطيـط يف بيانهـا اىل 
ارتفـاع عدد املنشـآت الصناعية الكبرية 
اىل (719) منشـأة عـام 2020 بعـد ان 
كان عددهـا (670) منشـأة عام 2019، 
وتأتي هذه الزيادة والتي تجاوزت نسبة 
(٪7) نتيجـة تنامـي القطـاع الخـاص 
يف معظـم املحافظـات، مبينـا ان هـذه 
املنشـآت توزعت بواقع (634) منشـأة 
يف القطاع الخاص، و(18) منشـأة فقط 
يف القطـاع الحكومي، و(60) منشـأة يف 
القطـاع املختلط.مشـريا اىل: ان اجمـايل 
عـدد املشـتغلني انخفض يف عـام 2020 
بنسـبة (٪6.5)، بسـبب قانون التقاعد 
عـدد  بخفـض  تسـبب  الـذي  الجديـد 
املشـتغلني يف القطاع العـام والحكومي، 
وكذلـك بسـبب جائحـة كورونـا التـي 
اّثرت سـلبا عىل االقتصاد بصورة عامة، 
والنشاط الصناعة عىل وجه الخصوص.
ونـوه البيـان اىل تأثـر الخامـات االولية 
واملستلزمات االخرى بانخفاض االنتاج، 
فقد بلغت نسـبة االنخفاض (٪9)، فيما 
انخفضـت القيمـة املضافة خـالل عام 

2020 بنسبة (7٪).
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت إدارة معلومـات الطاقة األمريكية، امس السـبت، عن انخفاض يف 
الصادرات العراقية النفطية ألمريكا لتصل اىل 42 الف برميل يوميا باملعدل 

املتوسط خالل االسبوع املايض.
وقالـت اإلدارة يف تقريـر لهـا اطلعـت عليـه ”الـزوراء“: إن ”متوسـط 
االسـتريادات االمريكية من النفط الخام خالل االسـبوع املايض من عرش 
دول بلغـت 5.442 ماليـني برميل يوميا مرتفعة بمقـدار 339 الف برميل 

باليوم عن االسبوع الذي سبقة والذي بلغ 5.103 ماليني برميل يوميا“.
واضافـت ان ”امريكا اسـتوردت النفط الخام من العـراق بمعدل 42 ألف 
برميل يوميا خالل األسـبوع املايض، منخفضة عن األسـبوع الذي سبقه 

والذي بلغت متوسط الصادرات فيها 51 الف برميل يوميا.
واشـارت اىل ان ”اكثـر اإليـرادات النفطية ألمريكا خالل األسـبوع املايض 
جاءت من كندا، و بمعدل بلغ 3,429 ماليني برميل يوميا، تليها املكسـيك 
التـي بلغت كمية االسـتريادات منها بمعدل 499 الف برميـل يوميا، تلتها 
السـعودية التي بلغت االستريادات منها بمعدل 453 الف برميل يوميا، ثم 

روسيا وبكمية بلغت بمعدل 408 آالف برميل يوميا“.
ووفقـا لإلدارة فـإن ”كمية االسـتريادات االٔمريكية من النفـط الخام من 
كولومبيـا بلغـت معـدل 302 الف برميل يوميـا، تليها برازيـل التي بلغت 
االسـتريادات منها بمعدل 133 الف برميل يوميا، ثم جاءت االكوادور التي 
بلغت االسـتريادات منها بمعدل 103 آالف برميل يوميا، ثم جاءت ترينداد 
وتوباغـو التي بلغت االسـتريادات منها بمعدل 72 الـف برميل يوميا ، ثم 

جاءت نيجرييا التي بلغت االستريادات منها بمعدل الف برميل يوميا.

بغداد/ الزوراء:
انخفض سعر خام البرصة الخفيف، امس السبت، ليسجل خسارة اسبوعية، 

مع انخفاض أسعار النفط لألسبوع املايض.
ويأتي ذلك بعد أن دعت الواليات املتحدة حلفاءها والدول املستهلكة للنفط إىل 
تحرير احتياطاتها االسرتاتيجية من النفط يف مسعى إىل خفض أسعار النفط 

بعد أن امتنعت دول منظمة أوبك رفع انتاجها النفطي خارج اطار االتفاق.
وانخفض خام البرصة الخفيف يف اخر جلسـة له قبل اغالقه الجمعة، بمقدار 
2.06 دوالر ليصل اىل 79.88 دوالراً، ليحقق خسارة أسبوعية بلغت 2.96 دوالر 

او ما يعادل نسبة 3.57% .
وانخفـض ايضا خام برنت يف اخر جلسـة له قبل اغالقـه بمقدار 2.35 دوالر 
ليصـل اىل 78.89 دوالرا، وحقـق خسـارة اسـبوعية بلغـت 3.28 دوالرا او ما 

يعادل نسبة %3.99 يف اسبوع.
وجرت تسـوية خام غرب تكسـاس الوسـيط األمريكي عـىل انخفاض ايضا 
بمقدار 2.91 دوالرا ليصل اىل 75.94 دوالرا للربميل وحقق خسـارة أسـبوعية 

ايضا بلغت 4.85 دوالر او ما يعادل نسبته 6%.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار الذهب العراقي واالجنبي، امس السبت، يف 

األسواق املحلية العراقية.

وقـال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شـارع 
النهر يف العاصمة   بغداد، سـجلت سـعر بيـع بلغ 379 الف 
دينار للمثقال الواحد من عيار 21 للذهب الخليجي والرتكي 
واألوروبي، وسعر 375 الف دينار للرشاء، فيما كانت اسعار 

البيع ليوم الخميس 383 الف دينار للمثقال الواحد.
واشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
العراقي سـجل انخفاضا ايضا عند 349 الف دينار، يف حني 

بلغ سعر الرشاء 345 ألف دينار.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع 
مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 380 الف دينار 
و385 ألفـاً، فيما تراوح سـعر البيع مثقال الذهب العراقي 
بني 350 الفاً و355 الف دينار.. ويساوي املثقال الواحد من 

الذهب خمسة غرامات.
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بغداد/ الزوراء:
اعلنت الهيئة العامة للكمارك، امس السبت، عن تصدير ارسالية تمور عرب 

مركز كمرك ابو فلوس يف محافظة البرصة.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت ”الزوراء“ نسـخة منه: إن ”٩ حاويات بحجم 
٤٠ قدمـاً محملـة بمـادة التمر (الزهـدي) بحمولة تقـدر (١١٧) طناً تم 

تصديرها عرب املركز املذكور“.
واكـدت الهيئـة ان ”كوادرها العاملـة يف املركز قامت بتسـهيل اإلجراءات 

للمصدرين دعما لتشجيع املنتج الوطني ورفد الخزينة العامة للدولة“.

بغداد/ الزوراء:
اسـتبعد الخبري النفطي، حمزة الجواهري، امس السـبت، تجاوز أسـعار 
النفـط الــ90 دوالرا خالل العامـني املقبلني، مبينـا ان الواليـات املتحدة 
األمريكية ستشـن حربا ضد اسـعار النفط عرب النفـط الصخري لخفض 

االسعار.
وقال الجواهري يف ترصيح صحفي: إن ”اسعار النفط وفقا ألوبك لن تصل 
اىل الــ 90 دوالرا من اجل املحافظة عىل االسـعار العادلة وانهاء منافسـة 

النفط الصخري األمريكي“.
واضـاف ان ”ارتفاع االسـعار سـتكون لـه تداعيات اخرى بضمنها شـن 
الواليات املتحدة االمريكية حربا ضد االسـعار لخفضها عرب منح تراخيص 

الستخراج النفط الصخري“.
واشـار الجواهري اىل ان ”االسعار ستكون مفيدة للعراق وتمنع الحكومة 
املقبلـة مـن االعتماد عىل الديـون الخارجية وسـتزيد مـن وارادته، وعىل 
الحكومة اسـتثمار جميع االموال الفائضة بمشـاريع استثمارية نفطية 

واستخراجية“.

بغداد/ الزوراء:
حذر مسـؤول زراعـي يف دياىل، امس السـبت، ان أحد أندر أنـواع الفاكهة 

مهدد باالنقراض بسبب شح املياه وغياب الدعم الحكومي.
وقال مسـؤول شـعبة زراعة منديل، قيس املندالوي، يف ترصي صحفي: ان 
”الرمان االسـود بدأ يحترض يف مناطق منديل بسبب الجفاف وغياب الدعم 

ومشاريع اكثاره يف البساتني واملناطق الزراعية“.
ودعا اىل ”خطط زراعية فاعلة لنرش الرمان االسود يف مناطق دياىل واملشاتل 
الزراعية باعتماد الية االقالم غري املكلفة للحفاظ عىل هذا الصنف النادر ذ 

الفوائد االقتصادية والطبية الكثرية“.
واشـار اىل ان ”عمليات زرع الرمان االسـود يف مناطق منديل للحفاظ عليه 
وبرعايـة مسـتمرة“، مشـددا عىل ”رضورة ايـالء اهتمام جـدي من قبل 

الجهات املعنية لرعاية الرمان النادر وحمايته من التاليش واالنقراض“.
واوضح املندالوي ان ”الرمان اسود القرش اما حبوبه فهي حمراء او صفراء 
اللون، كما ان طول شـجرة الرمان النـادر أقرص من الرمان الطبيعي كما 
ان ثمـاره اقل ويعد الصنف النادر بدياىل، وقد بدأ يتناقص بشـكل كبري يف 

منديل بسبب الجفاف وغياب مشاريع اكثاره يف املناطق الزراعية“.
ويسـمى الرمان االسـود ”عنار سـيه“ بلهجة سـكان منديل رشقي دياىل، 
وهـو صنف نـادر من الرمـان يعد عالجا للكثـري من االمـراض وذا فوائد 

صحية كثرية.

{ëÏ‹œ@Ïic}@5«@äÏ∏@Ú‰zí@ãÌáóm

@90@Ä€a@åÎbvnÌ@Â€@¡–‰€a@Zòn¨
kjè€a@aâ:@aä¸ÎÜ

@ÒäÜb„@ÚË◊bœ@ÜáËÌ@fib‡Á�a
@á‹j€a@Âfl@üaã‘„¸bi

بغداد/ الزوراء:
أكـد املختـص بـإدارة االزمـات االقتصاديـة، عـيل جبـار 
الفريجـي، ان العراق يدفع قيمة مرشوع أنبوب نقل النفط 
الخـام العراقي مـن البرصة - العقبة ويخـرس ثلث ملكيته 
لألردن، يضاف لها خسارة مستدامة بقيمة 4.9 مليار دوالر 

سنوياً.
وقال الفريجـي يف ترصيح للوكالة الوطنية العراقية لالنباء 
/ نينـا /: ان“ العـراق بحاجة لهذا التنـوع بقنوات ومنافذ 
تصديـر النفـط بمـد انابيب نفط مـع األردن، السـعودية، 
إيـران، تركيا، سـوريا... الـخ، ولكن يجـب أن تحتكم هذه 
الرؤيـة االقتصادية لجملة من العوامـل منها حجم الفائدة 
مـن كل خط أنبوب، هل سـتكون مجديـة كعوائد وايرادات 
لخزينـة الدولـة عـىل مـدى بعيد، وهـل ممكـن ان تضمن 
عالقات سياسية واقتصادية متزنة مع هذه الدول، وغريها 

من العوامل املهمة“.
واشـار اىل ان ” خط انبوب نفط عراقي سـيمتد من حقول 
البرصة بمحاذاة الحدود السعودية وصوال اىل العقبة، سيتم 
 (B.O.T) بنـاؤه وفق نظام البناء والتشـغيل ونقـل امللكية
لفـرتة تمتـد من -15 20 عامـا ثم تعود ملكيـة األنبوب اىل 
البلديـن“. مبينـا ”إن فكـرة الربـط النفطي بـني البرصة-
عقبة ليسـت وليدة للظروف واملتغرّيات للفـرتة الحالية بل 
هـي مرشوع قديم لجأ إليه العراق إبـان الحرب العراقية – 

اإليرانية بعد تعرض منشآته النفطية للقصف والتدمري“.
واوضـح الفريجـي :“ ان العـراق سـيبارش بامتـالك خط 
االنبوب بعد 15 سـنة، والجزء الذي يف األردن سـيعود مللكية 
األردن حسـب العقـد، بمعنى العراق سـيدفع مـن إيرادات 
النفـط العراقـي ضمن الجـزء املوجـود يف األردن، وبعملية 
حسـابية بسـيطة، بمعدل تصديـر 850 ألف برميـل يومياً 

من خـالل خط أنبوب البرصة – العقبة، باعتماد سـعر 50 
$ للربميل كمعدل بيع لسنوات طويلة سيكون اجمايل املبلغ 
هو 31 مليون دوالر (ايراد) يومي بعد خصم تكاليف اإلنتاج 
9 دوالرات للربميل، مع رسـوم تصدير 4.5 دوالرات للربميل 
عـرب األردن سـيكون صـايف االيراد هـو 11.3 مليـار دوالر 
سنوياً، وبحسـاب قيمة املرشوع 18 مليار دوالر، سيخرس 
العراق 30 % مـن قيمة ملكية خط االنبوب لألردن مضافة 
حسب االتفاق تحويل ملكية الجزء من خط االنبوب لألردن 
(تقريبـاً 6 مليـار دوالر) بعد انتهاء فرتة التشـغيل حسـب 
العقـد، مع خسـارة أخرى (- 16 $) عـن كل برميل تعطى 
لألردن حسـب االتفاق 150 ألف برميل يومياً تذهب لألردن 
لنفـس الفـرتة بمعـدل حسـابي 13,6 مليـون دوالر يومياً 
وبمعدل ايراد سنوي تقريبا 4.9 مليار دوالر سنويا، خسارة 
العراق من تخفيض سعر النفط لألردن، وهذه تعترب خسارة 
مستمرة (مسـتدامة) باإلضافة لفاتورة الصيانة واالندثار 
التي يجب أن تحسب ملرشوع بهذا الحجم (التي سيتحملها 

العراق)“.

@÷aã»€a@—‹ÿÓé@Új‘»€a@Ä@Òãój€a@¡–„@lÏj„c@Z7jÇ
@Úflaánèfl@ÒäbèÇ

ÚÓ‹0a@÷aÏé˛a@¿@b»uaãm@›vèÌ@kÁâ€a

بغداد/ الزوراء:
أكد عضو لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية السابقة، عيل سعدون الالمي، 
امس السـبت، أن حكومة ترصيف االعمال الحالية اصبحت ”عاجزة“ عن 
إيجاد حل لألزمـة االقتصادية، محذرا من عواقب اقتصادية وخيمة خالل 

االسابيع املقبلة.
وقـال الالمي يف ترصيح صحفـي: ”إننا حذرنا مرارا وتكـرارا من ان قرار 

رفع سعر رصف الدوالر سيؤدي اىل افقار الشعب العراقي“.
واضـاف ان ”الحكومـة ليسـت لديها رؤية اقتصادية سـوى رفع سـعر 
الـدوالر“، مشـريا اىل أن ”الحكومـة ال تسـتجيب مطلقـا لتجـاوز األزمة 

االقتصادية من خالل إيجاد البديل املناسب“.
ولفت الالمي إىل أن ”بقاء ارتفاع سعر رصف الدوالر مقابل الدينار العراقي 

عىل حاله سينذر العراقيني بعواقب اقتصادية وخيمة“.

@ÚÌÜbón”a@k”aÏ«@Âfl@ÚÓibÓ„@paãÌâ•
Ú‹j‘æa@Òáæa@fi˝Ç@Ú‡ÓÇÎ
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@Ú«äbóæa@Üb•a@êÓˆä@ZÂÌá€a@ê9
µ„aÏ‘€a@Û‹«@åÎb§Î@ıbõ‘€a@Ùá•

بغداد/ متابعة الزوراء
وافقت محكمة النزاعات الرياضية عىل دعوى الهيئة العامة التحاد املصارعة ضد شـعالن عبد 
الكاظم.ووافقت محكمة النزاعات الرياضية وافقت عىل دعوى الهيئة العامة التحاد املصارعة 
ضد شـعالن عبد الكاظم، إلقامتـه انتخابات هيئة إدارية يوم الـ١٥ مـن ترشين الثاني الحايل، 
وهـو ال يمتلك الرشعية حسـب قانون االتحادات الرياضية رقم ٢٤ لسـنة ٢٠٢١».وأضاف، أن 
«القـرار القضائـي صدر من  املحكمة نفسـها، ببطالن انتخاب شـعالن وزمالئـه العام ٢٠١٨ 
المتالكه وزميله مهدي قيوداً جنائية».وأكد عضو الهيئة العامة احمد شمس الدين أن «ترصف 

شعالن يعترب تحدياً للقضاء العراقي وتجاوزاً عىل القوانني النافذة»،

ãºcÎ@ã–ñc

oÌÏÿ€a@⁄bjí@¿@Ú–Óƒ„@ÚÓq˝ri@bÓéa@lãÀ@¿@Èn◊äbìfl@|nn–Ì@lbjì€a@kÉn‰fl

lã»€a@Ú€Ï�j€@ÚÓ8ã€a@kÉn‰æa@Ú‡ˆb”@Â‹»Ì@pb◊ÏœÜa

ãƒ®a@…œã€@b‰Ó«bèfl@Êb‡«áÌ@ÏÓé�a@Üb•¸aÎ@b–Óœ@ZfibuäÜ @›ñaÏmÎ@ÒäbrÓ‘€a@ãË‘m@¡–‰€a@Ú‹é
äÎá€a@pbèœb‰fl@¿@bËmã�Óé

بغداد/ رحيم الدراجي
يقيُم االتحاد العراقي للبيسبول والسوفت بول دورة تدريبية وتحكيمية 
بالبيسبول مرضب والبيسبول خمسـة يوم األربعاء املقبل، وملدة أربعة 
أيام عىل قاعة نادي العدل الريايض يف العاصمة بغداد.وقاَل رئيس اتحاد 
اللعبـة، عيل البلـداوي: إن الـدورة املحلية، التي سـتكون تحت إرشاف 
االتحاد، سـُتمنح فيها شهادات أساسية للمشـاركني. مبينا: ان الدورة 
ستشهد مشاركًة واسـعًة للمدربني والحكام.عىل صعيد متصل، كشَف 
رئيس االتحاد عن تحديد العارش من شـهر كانون االول املقبل سيشـهد 
انطالَق بطولة العراق للمنتخبات يف فعالية البيسـبول خمسة عىل قاعة 

كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة يف بغداد.
وتابـَع البلداوي ان خمسـة منتخبات ستشـارك يف البطولة هي: بغداد 

وميسان و الديوانية وكركوك ونينوى.

@·ƒ‰Ì@fiÏi@oœÏè€aÎ@fiÏjèÓj€a@Üb•a
ÜaáÃji@ÚÓ‡Óÿ•Î@ÚÓjÌäám@ÒäÎÜبغداد/ متابعة الزوراء

حقـق منتخبنا الشـبابي فـوزا كبريا عىل 

شـقيقه الكويتي  العراق  وبثالثية نظيفة 

السـبت ضمـن مباريـات  دون رد امـس 

منافسـات املجموعة األوىل لبطولة ايرثلنك 

التحاد غرب آسـيا الثانية للشباب املقامة 

يف البرصة .

وسـجل هـدف املنتخب االول بلنـد عمر يف 

الدقيقـة 59 وعزز البديل ازهـر عىل تقدم 

منتخبنـا بهدفـني يف الدقيقتـني 64 و84 

مـن املبـاراة، وبهذا الفوز تصـدر منتخبنا 

مجموعتـه بفـارق االهداف عـن املنتخب 

البحريني.

وحقق منتخب شـباب البحريني فوزا عىل 

نظريه الفلسـطيني بهدفني لهدف مسـاء 

امس السـبت يف افتتاح مباريات املجموعة 

االوىل لبطولـة ايرثلنـك التحاد غرب آسـيا 

الثانية للشباب املقامة يف البرصة .

وتمكـن الفريـق البحرينـي مـن التقـدم 

بتسـجيل الهـدف االول عن طريـق مبارك 

حبيب يف الدقيقـة 18 من بداية املباراة ويف 

الوقـت القاتل عـادل الفريق الفلسـطيني 

الكفـة بواسـطة العبـه قيـس طـه قبـل 

نهاية الشـوط األول بعد ان ارتطمت الكرة 

بالالعب البحريني واالبعاد الخاطئ .

ويف الشوط الثاني تبادل الفريقان الهجمات 

عىل املرميني حتـى حقق الفريق البحريني 

هدفـا ثانيـا سـجله عبدالله السـبيعي يف 

الدقيقة الــ 48 من املباراة بعد خطأ فادح 

ارتكبه الحارس الفلسطيني وكان الفريق 

الفلسـطيني هـو االكثـر فعاليـة خـالل 

الشوط الثاني واستحواذه عىل الكرة حتى 

صافرة الحكم اللبناني نهاية املباراة بفوز 

البحرين عىل فلسطني.

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلـن مـدرب املنتخـب الوطنـي ديـك 
أدفوكات، امس السبت، تشكيلة املنتخب 

الرسمية لبطولة كأس العرب. 
وجـاء كل من فهد طالب واحمد باسـل 
وعـيل ياسـني يف حراسـة املرمـى، أمـا 

خـط الدفـاع فيتألف من ربني سـوالقا 
ومصطفى ناظم ومنـاف يونس وميثم 

جبار وفرانس بطرس“.
ويف وسـط امللعـب جاء كل من شـريكو 
كريـم وحسـن رائـد ومنتظـر محمـد 
ومحمد عيل عبود، واحمد فاضل وامجد 

عطـوان وسـجاد جاسـم وحسـن عبد 
الكريـم“، ويف خـط الهجـوم للمنتخب 
الوطنـي جـاء كل مـن ابراهيـم بايش 
وبشـار رسـن واحمـد فرحـان وعـالء 
عبـاس وعـيل يوسـف ومحمـد قاسـم 

وايمن حسني“.

بغداد/ متابعة الزوراء
ثمـن وزيـر الشـباب والرياضـة، رئيـس 
االتحـاد العراقـي لكـرة القـدم، عدنـان 
درجال، جهود اتحاد غرب آسيا لكرة القدم 
ودعمه إقامة البطولة الثانية للشـباب يف 
مدينتي البرصة وأربيل.كما أشاد بمساندة 
االتحادين اآلسيوي والدويل لعودة املباريات 
الرسـمية للعراق.وقدم درجـال يف مؤتمر 
صحفي امس السبت الشـكر للمنتخبات 
املشـاركة واتحاداتها، التـي تضامنت مع 
العـراق، وكذلك للراعي الرسـمي للبطولة 
”إيرثلنك“، ولوسـائل اإلعالم.وقال درجال 
إن العمل عىل استضافة بطولة غرب آسيا 
”جـرى بجهود حثيثة بني وزارة الشـباب 

والرياضـة واتحـاد الكـرة، والتواصل مع 
اتحاد غرب آسـيا، وكان من املقرر إقامة 
البطولـة يف أربيـل فقـط، لكـن نجحنا يف 
توزيـع املجموعات بني البـرصة وأربيل“.

وأشـار إىل أن إقامـة البطولـة جـاء بعـد 
فحص مسـؤويل االتحاد اآلسيوي والفيفا 
العـراق،  ملـف  يف  واملنشـآت  للمالعـب 
”الذي نال ثقتهـم ودعمهم املبارش لعودة 
إىل مالعبنا“.وتابـع  الرسـمية  املباريـات 
”جماهرينـا تقـدر هذا الدعم، وسـيكون 
حضورهـا الفتـا إىل البطولـة، خاصة أن 
الرشكـة الراعيـة وفـرت وسـائل النقـل 
الخاصـة لنقـل الجمهـور، فضـال عن أن 
الدخول إىل امللعب سيكون باملجان أيضا“.

وأشار درجال إىل ”أن مساعي رفع الحظر 
ستسـتمر إذ تشـمل جميع مـدن العراق، 
وليـس أربيل والبرصة فقط، وسـتصل إىل 
بغداد بعد االفتتاح الرسـمي مللعبي املدينة 
والزوراء نهاية هذا الشهر، يعقبها افتتاح 
ملعـب كركـوك الـذي وصـل إىل جاهزية 
متقدمة يف العمل ليكـون تحفة معمارية 
جديدة“.وأكـد أن ”وفـد الفيفـا كان عىل 
موعـد لزيـارة بغـداد قبل 3 أسـابيع وقد 
تأجلت الزيارة بسـبب ظـرف طارئ، كما 
أن حضور رؤسـاء االتحـادات الدولية إىل 
العراق، وإىل هـذه البطولة تحديدا، توقف 
عنـد حـدود إقامة بطولـة كأس العرب يف 

قطر ألنها برعاية الفيفا“.

بغداد/ متابعة الزوراء
تمكـن نـادي النفط مـن التغلب عـىل الرشطة 
بنتيجـة (67-84)، ضمـن سلسـلة مباريـات 

الدوري العراقي املمتاز لكرة السلة.
وسيطر نادي الرشطة عىل الفرتة األوىل واستطاع 
إنهائها بنتيجـة (6-17)، لكن رسعان ما تدارك 

نادي النفط موقفه وأنهى الفرتة الثانية لصالحه 
بنتيجة (34-35).واسـتمر النفط يف الحفاظ عىل 
النتيجة وتوسـيع الفارق يف الفـرتة الثالثة، لتنتهي 
بنتيجة (48-67).واستطاع نادي النفط يف فرض 
سـيطرته عىل مجريـات املباراة، لينهـي املباراة 

لصالحه بنتيجة (84-67).
وحصد املحـرتف األمريكي جوزيف، لقب أفضل 
العب يف املباراة، بعد أن لعب املباراة كاملة، جمع 

فيها 28 نقطة و12 متابعة وصناعة 7 فرص.
وقـال خالـد يحيـى، مـدرب سـلة النفـط، إن 
الالعبـني قدموا مبـاراة كبرية ونسـتحق الفوز 
بنتيجة املباراة، بعد األداء املميز لالعبني، لنحسم 
املواجهة ملصلحتنا أمام فريق منافس ورشس. 

وأضـاف أن النفـط يمـيض بمهمتـه للحفـاظ 
عـىل اللقب، رغم أن الحديث مبكر عن الحسـم، 
لكن فريقنا دخل الـدوري بطموح الحفاظ عىل 

اللقب.

¡éÏ€a@¡–„@Âfl@Ú‰Ó$@Ú�‘„@ò‰n‘Ì@Új‹�€aÎ@·éb‘€a@‚bfla@ãr»nÌ@äáónæa@Ú†ãì€a
ÚÌÏ‘€a@ÈöÎã«@›ñaÏÌ@—v‰€a

بغداد/ متابعة الزوراء

عدسة/ منتظر الجابري

مواجهـة  السـلبي  التعـادل  حسـم 

الرشطة والقاسـم، التي أقيمت مساء 

امس السبت، عىل ملعب كربالء الدويل، 

لحسـاب الجولة العـارشة من الدوري 

املمتاز.

وفرض الرشطة سـيطرته عىل املباراة 

لكـن محاوالته لـم تثمر عـن أهداف، 

حيث أضـاع كل من عالء عبـد الزهرة 

ومحمـد داود فـرص كانـت سـانحة 

األول  الشـوط  لينتهـي  للتسـجيل 

بالتعادل السلبي.

ويف الشـوط الثانـي ضغـط الرشطـة 

بقـوة وأضاع املـواس فرصـة خطرة، 

وأبعد حارس القاسـم تسـديدة ملحمد 

قاسـم، ودافع العبو القاسم بقوة عن 

مرماهـم ليخطفـوا نقطـة ثمينة من 

املتصدر بعد انتهاء املباراة (0-0).

ورفع الرشطة رصيـده إىل النقطة 26 

يف صدارة الرتتيب، بينما رفع القاسـم 

رصيـده إىل النقطة السـابعة يف املركز 

السابع عرش.

ويف مباراة ثانية حسم التعادل اإليجابي 

(2-2) مواجهة نفط الوسط والطلبة، 

التي أقيمت عىل ملعب كربالء الدويل.

ورفع نفط الوسـط رصيده إىل النقطة 

22 يف املركـز الثاني، بينما رفع الطلبة 

املركـز  يف   17 النقطـة  إىل  رصيـده 

السادس. 

البدايـة كانـت مع نفط الوسـط الذي 

تقـدم يف الدقيقـة 10 من املبـاراة من 

ركلـة جـزاء نجـح املحـرتف العاجي 

فلورنت ديدر من تسجيلها.

لكـن الطلبـة عـاد إىل املباراة برأسـية 

حمـود مشـعان يف الدقيقـة 27 الذي 

سجل بها هدف التعادل.

وكاد الطلبـة أن يضيـف الهدف الثاني 

لوال أن العارضة ردت كرة عيل خليل.

وعـاد نفـط الوسـط ليتقـدم مجددا 

بواسـطة محمود خليل الذي اسـتثمر 

كرة عرضية ليعكسها داخل املرمى.

ويف الدقيقـة الثالثـة مـن الوقـت بدل 

من الضائع عاد الطلبة برأسـية أيضا 

لالعب سـيف جاسـم لينتهي الشـوط 

األول بالتعادل (2-2).

يف الشـوط الثانـي بـدأ نفط الوسـط 

وأضـاع  بأفضليـة واضحـة  الشـوط 

عمر املنصوري كـرة وصلته من مهند 

عبـد الرحيم ليلعبهـا خلفية بأحضان 

الحارس.

وسـدد حسـن داخل كرة تمكـن منها 

حـارس الطلبـة، ولـم يتمكـن أي من 

الفريقني الوصول إىل الشـباك لتنتهي 

املباراة بالتعادل بهدفني لكل منهما.

وخّيـم التعـادل اإليجابـي (1-1) عىل 

مواجهـة الكـرخ وضيفـه نـوروز، يف 

ملعـب السـاحر أحمـد رايض بنـادي 

الكرخ.

نوروز فاجأ أهل الدار بهدف مبكر من 

الالعب املتألـق هاوري أنور يف الدقيقة 

الثالثة.

وحاول الكرخ العـودة للمباراة وعانى 

بشـكل كبري، قبل أن يحصل عىل ركلة 

جـزاء يف الدقيقة األخرية من الشـوط 

األول، سـجل منها حسـن عبد الكريم  

التعادل.

ويف الشـوط الثانـي، فشـل الفريقان 

يف اسـتثمار الفـرص، لتنتهـي املباراة 

بالتعادل اإليجابي بهدف لكل منهما.

ورفع نـوروز رصيـده إىل النقطة 9 يف 

املركز الثالث عـرش، بينما رفع الكرخ 

رصيـده إىل النقطة السـابعة يف املركز 

الرابع عرش.

وضمن الجولة ذاتها، أسقط الكهرباء 

فريـق النفـط، بهدف دون رد، مسـاء 

امس بملعب النفط.

بصفـوف  املبـاراة  دخـل  الكهربـاء 

مكتملـة وحافظ عىل توازنـه وتمكن 

العبه العائد من اإلصابة مهيمن سليم 

من التسجيل يف الدقيقة 22.

وسـعى النفـط للتعويض يف الشـوط 

الثانـي، لكنه لم يسـتغل الفرص التي 

سـنحت لـه، بينمـا أضـاع الكهربـاء 

هجمة مرتدة كان بإمكانه أن يضاعف 

النتيجـة منهـا، لتنتهي املبـاراة بفوز 

الكهرباء بهدف دون رد.

ورفـع الكهرباء رصيده إىل النقطة 14 

يف املركز التاسـع، بينمـا تجمد رصيد 

النفـط عند 11 نقطة يف املركز الحادي 

عرش.

النجـف مـن تحقيـق فـوز  وتمكـن 

مستحق عىل حساب مضيفه الصناعة 

بهدفني دون رد.

النجف حقق بداية رسيعة عرب مدافعه 

املتألق محمد عبد الزهرة الذي سـجل 

يف الدقيقـة األوىل، ولحقه زميله أمجد 

رايض بهدف ثان يف الدقيقة 10.

وسـري النجف املبـاراة بالطريقة التي 

تضمـن لـه النقـاط الثـالث، لتنتهي 

املواجهة (2-0).

ورفـع النجف رصيـده إىل النقطة 17 

يف املركز السـادس، بينما تجمد رصيد 

الصناعـة عنـد النقطـة 12 يف املركـز 

العارش.

تستكمل مساء اليوم األحد منافسات 

الجولـة العارشة من الـدوري املمتاز، 

بعـدة لقـاءات أبرزهـا مبـاراة القوة 

الجوية والديوانية.

القوة الجوية (حامل اللقب) سـيدخل 

املباراة بحافز كبري لتعويض خسارته 

النجـف،  مـن  املاضيـة،  الجولـة  يف 

لالحتفاظ بمكانه بني فرق املقدمة.

وسـتمنح عودة الالعبني الدوليني قوة 

إضافية للقوة الجويـة أمام الديوانية 

يف ملعب كربالء الدويل.

السـتغالل  الجويـة  القـوة  ويسـعى 

معاناة الديوانية املستمرة بعد استقالة 

رئيسـه السـابق حسـني العنكـويش، 

إضافة لألزمة املالية التي أثرت بشـدة 

عـىل نتائـج الفريق، إال أنـه يخىش يف 

الوقت نفسـه من مفاجـأة جديدة، ال 

سيما أن العبي الديوانية يقدمون أداء 

جيدا بخالف ظروف النادي.

ويستضيف أمانة بغداد فريق سامراء 

لتعزيـز نتائجـه املتدنيـة يف املوسـم 

الحـايل إذ يبحث عن فرصة السـتعادة 

التوازن.

إىل  تقهقـر  الـذي  سـامراء  باملقابـل 

مؤخـرة الرتتيـب يحـث الخطـى من 

أجـل حصد النقاط والهـروب من ذيل 

الجدول.

وتنتظر الزوراء مهمـة معقدة عندما 

يحل ضيفـا عىل الفريـق املتميز نفط 

البرصة يف ملعب الفيحاء.

نفط البرصة الذي يعد الحصان األسود 

يف املوسـم الحـايل بعـد سلسـلة مـن 

النتائج اإليجابيـة يريد تأكيد جدارته، 

بينما يخـىش الـزوراء أي مفاجأة قد 

تؤثـر عـىل ترتيبه يف مواقع املنافسـة 

عىل صدارة الرتتيب.

وسـيكون امليناء عىل موعـد مع نفط 

عنـوان  تحمـل  مبـاراة  يف  ميسـان 

االسـتفاقة لـألول الـذي يقدم أسـوأ 

مواسـمه بعـد 9 جـوالت، إذ يأمـل يف 

الخـروج من دوامة النتائج السـلبية، 

وهو الهـدف الـذي يسـعى لتحقيقه 

نفـط ميسـان أيضـا يف ظـل ارتبـاك 

مسريته هذا املوسم.

ويف ديربي الشـمال يسـتضيف زاخو 

املنتظـر  لقـاء مـن  يف  أربيـل  فريـق 

أن يشـهد إثـارة كبـرية كاملعتـاد بني 

الفريقـني، يف ظل املؤازرة الجماهريية 

الواسعة.

زاخـو يراهن عـىل نتائجـه اإليجابية 

األخرية، وكذلك عـىل ملعبه وأنصاره، 

أمـا أربيل فيسـكون يف موقف صعب، 

ال سـيما أنـه يريد تعويض خسـارته 

يف املباراة املاضيـة أمام نفط البرصة، 

دون السـقوط يف هزيمـة جديـدة قد 

تعقد أموره.
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ينظم قسم اإلعالم واإلتصال الحكومي يف وزارة 
الشـباب والرياضـة، اليـوم األحـد املصادف 
الحـادي والعرشين من شـهر ترشين الثاني 
الحايل، دورة عن (التعليق الريايض)، تستمر 
ملدة خمسة أيام، وذلك يف القاعة املركزية بدائرة 
العالقات والتعاون الدويل يف مقر الوزارة، ويقدمها 
كل من أسـتاذ اإلعالم يف جامعة بغداد الدكتور مصطفى عبيد دفاك، 

واملعلق الريايض عيل لفته فنجان.
 *********************

ادارة قناة الرابعة الرياضية اعلنت رسـميا 
عـن فوزها بحقوق نقل الـدوري الربتغايل 
لكـرة القدم، يف خطوة مميـزة جديدة بعد 

ان اعلنت يف وقت سابق فوزها بحقوق نقل 
منافسـات الدوري السـويدي الذي ينشط فيه 

عدد من الالعبني العراقيني ممن يمثلون منتخباتنا الوطنية، امنياتنا 
الصادقـة لقنـاة الرابعـة الرياضية التوفيـق والنجـاح يف خطواتها 

املقبلة. 
 ******************

مراسل برنامج (سوبر مع يارس عباس ) الذي 
يبث من عىل شاشـة قناة (عراق 24)، الزميل 
احمـد عماد الوائيل، احتفـل بعيد ميالده قبل 
ايام قليلة  ، خالـص االمنيات للخلوق الوائيل 
بالعمـر املديـد ومواصلـة النجـاح يف حياتـه 

ومشواره املهني.



عىل  ثمني  فوز  يف  اللقب  حامل  ليل  فرّط 
يف   ٢-٢ متعادالً  وخرج  موناكو  مضيفه 
الدوري  من  عرشة  الرابعة  املرحلة  افتتاح 

الفرنيس لكرة القدم.
الدويل  ملهاجمه  مبكرة  بثنائية  ليل  وتقّدم 
الدقيقتني  يف  ديفيد  جوناثان  الكندي 
 ١٠ إىل  غلته  رافعاً  والتاسعة  الخامسة 
أن  قبل  املوسم،  هذا  الدوري  يف  أهداف 
أربع  قبل  الفارق  األرض  أصحاب  يقلّص 
دقائق من نهاية الشوط األول عرب السنغايل 

كريبان دياتا .(٤١) 
بطرد  موجعة  رضبة  موناكو  وتلقى 
يف  بافلوفيتش  سرتاهينيا  الرصبي  مدافعه 
الثاني، لكن ليل  الدقيقة ٧٨ لتلقيه اإلنذار 
أن  بل  العددي  النقص  استغالل  يف  فشل 
شباكه استقبلت هدف التعادل عرب البديل 
الهدف  الدقيقة ٨٣، وهو  يدر يف  وسام بن 

السابع لبن يدر هذا املوسم.
مؤقتاً  السابع  املركز  إىل  موناكو  وارتقى 
باملركز  ليل  بقي  فيما  نقطة،   ١٩ برصيد 

الثاني عرش برصيد ١٧ نقطة.
آوغسبورغ يصدم بايرن ميونيخ

ـ فجر آوغسبورغ مفاجأة من العيار الثقيل 
عندما تغلّب عىل ضيفه بايرن ميونيخ ٢-١ 
يف افتتاح املرحلة الثانية عرشة من الدوري 

األملاني لكرة القدم.
 (٢٣) بيدرسن  مادس  الدنماركي  وسجل 
أوغسبورغ،  هديف   (٣٦) هان  وأندري 
 (٣٨) ليفاندوفسكي  روبرت  والبولندي 

هدف بايرن ميونيخ.
وألحق أوغسبورغ الخسارة الثانية بالنادي 
إىل  خدمة  وأسدى  املوسم  هذا  البافاري 
الذي  دورتموند  بوروسيا  املبارش  مطارده 
إىل  بينهما  الفارق  تقليص  فرصة  يملك 
ضيفه  عىل  فوزه  حال  يف  واحدة  نقطة 

شتوتغارت أمس السبت.

وتجمد رصيد بايرن ميونيخ عند ٢٨ نقطة 
ارتقى  الذي  آلوغسبورغ  نقطة   ١٢ مقابل 
إىل املركز الخامس عرش وتخلص من املركز 
صاحبه  عىل  يفرض  الذي  عرش  السادس 
خوض ملحق مع ثالث الدرجة الثانية من 

أجل البقاء يف األوىل.
غياب  يف  املباراة  ميونيخ  بايرن  وخاض 

مجاورته  بسبب  كيميش  يوشوا  نجمه 
علماً   ١٩ كوفيد  بفريوس  مصاباً  شخصاً 

بأنه خرج للتو من حجر صحي.
بسبب  البافاري  النادي  عن  أيضا  وغاب 
نيكالس  الدويل  دفاعه  قطب  الفريوس 
يوزيب  الكرواتي  اآلخر  واملدافع  زوله 
الدويل  الجناح  غاب  فيما  ستانيشيتش، 
إصابة  بسبب  كومان  كينغسيل  الفرنيس 

عضلية.
التسجيل عرب  افتتاح  ونجح آوغسبورغ يف 
بتسديدة قوية  بيدرسن  الدنماركي مادس 
كرة  مستغال  املنطقة  داخل  من  بيرساه 
هرنانديز  لوكاس  الفرنيس  املدافع  أبعدها 
عرضية  تمريرة  إثر  هان  أندري  أمام  من 
عىل  فأسكنها  غوفلوف  جيفري  للهولندي 
يسار الحارس العمالق مانويل نوير .(٢٣) 
وعزز آوغسبورغ تقدمه بهدف ثان سجله 
اثر  هان برضبة رأسية من مسافة قريبة 
ياغو  الربازييل  املدافع  من  عرضية  تمريرة 

تابعها عىل يمني نوير .(٣٦) 
وقلّص ليفاندوفسكي الفارق بعد دقيقتني 
بتسديدة «عىل الطاير» بيمناه من مسافة 
الدويل  للمدافع  عرضية  تمريرة  إثر  قريبة 
ملسها  بافار  بنجامان  اآلخر  الفرنيس 
أن  قبل  اليمنى  قدمه  بكعب  مولر  توماس 
عىل  تابعها  الذي  البولندي  الدويل  إىل  تصل 
غييكفيتش  رافال  الحارس  مواطنه  يمني 

 (٣٨).
من  بتسديدة  يفعلها  ليفاندوفسكي  وكاد 

أحد  من  خاطئة  كرة  إثر  الجزاء  نقطة 
املدافعني لكنها علت العارضة .(٥٠) 

وحرم الحارس غيكيفبتش ليفاندوفسكي 
من  تسديدته  بإبعاده  التعادل  إدراك  من 
ديفيس  أمام  تتهيأ  أن  قبل  قريبة  مسافة 
الثالث  الخشبات  عن  بعيداً  سددها  الذي 

 (٧٩).
أتلتيك بلباو يواصل نزيف النقاط

ـ واصل أتلتيك بلباو نزيف النقاط بسقوطه 
يف فخ التعادل السلبي أمام مضيفه ليفانتي 
صفر-صفر يف افتتاح املرحلة الرابعة عرشة 

من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
يف  بلباو  ألتلتيك  الثالث  التعادل  وهو 
مبارياته األربع األخرية التي لم يتذوق فيها 
طعم الفوز فارتقى إىل املركز السابع مؤقتاً 
أمام  األهداف  بفارق  نقطة   ١٩ برصيد 
أتلتيكو  عىل  ضيفاً  حل  الذي  أوساسونا 

مدريد حامل اللقب أمس السبت.
من  مؤجلة  مباراة  بلباو  أتلتيك  ويملك 
مدريد  ريال  مضيفه  ضد  التاسعة  املرحلة 
األول/ديسمرب  كانون  من  األول  يف  ستقام 

املقبل.
يف املقابل، تخلض ليفانتي من املركز األخري 
سبع  مقابل  املوسم  هذا  السابع  بتعادله 
هزائم فرفع رصيده إىل سبع نقاط وفض 
خيتايف  مع  األخري  العرشين  املركز  رشاكة 
علما  األحد،  اليوم  قادش  يستضيف  الذي 
بأن ليفانتي هو الفريق الذي لم يذق طعم 

الفوز حتى اآلن يف الدوري.

املهاجم  هنري،  تيريي  علق 
انضمام  عىل  املعتزل،  الفرنيس 

مييس،  ليونيل  األرجنتيني  النجم 
جريمان  سان  باريس  صفوف  إىل 
الصيف املايض، قادًما من برشلونة.

وقال هنري يف حوار مع الالعب الفرنيس 
صحيفة  نقلته  جويل،  لودوفيتش  السابق 

برحيل  األمر  بداية  يف  ”تفاجأت  الفرنسية:  ليكيب 
حدوث  يتوقع  يكن  لم  هو  حتى  برشلونة،  عن  مييس 

سان  باريس  إىل  اآلن  مييس  ”انضم  وأضاف:  ذلك“. 
جريمان، وبالطبع أخربه أصدقائه باريديس ودي 

بنفسه  وشاهد  النادي،  عن  ونيمار  ماريا 
للتواجد يف فريق قادر  وجود مساحة له 

يف  بالفعل  االنتصارات  تحقيق  عىل 
كرة  أمل  ”مييس  وتابع:  الدوري“. 
باريس  يتوج  أن  يف  الفرنسية  القدم 
بدوري األبطال، لكن بشكل عام كان من 
وتطرق  باريس“.  بألوان  مشاهدته  الغريب 
قائًال:  باريس،  إىل  مييس  وصول  لتأثري  هنري 
”بالطبع هو أمر جيد للدوري الفرنيس ولباريس 
أرض  يف  أو  القمصان  بيع  يف  سواء  جريمان،  سان 
الدوري  يف  بعد  يسجل  لم  أنه  ”أعرف  وأتم:  امللعب“. 
يتواجد  مييس  األبطال،  دوري  يف  سجل  لكنه  الفرنيس، 
بدأت  الجماهري  أن  وأعتقد  استثنائي،  أمر  باريس وهو  يف 
مع  حدث  كما  اآلن،  أكرب  بصورة  الفرنيس،  الدوري  تتابع 

وصول زالتان (إبراهيموفيتش) واآلخرين من بعده“.

سجل يانيس أنتيتوكومبو 21 نقطة، واستحوذ 
ميلووكي  ليساعد  مرتدة،  كرة   19 عىل 
عىل   89  -  96 الفوز  يف  اللقب  حامل  باكس 
أوكالهوما سيتي ثاندر، يف دوري كرة السلة 
أنتيتوكومبو  وأضاف  للمحرتفني.  األمريكي 
الثاني  الفوز  خالل  حاسمة،  تمريرات  سبع 
يف  تسديد  نسبة  أقل  رغم  لباكس،  التوايل  عىل 
املوسم من األرض (37.3 يف املئة). وأحرز باكس 
يف  فقط  نقطة  و38  األول،  الشوط  يف  نقطة   58
بتسجيل  بورتيس  بوبي  وساهم  الثاني،  الشوط 
وسجل  مرتدة.  كرة   13 عىل  واستحوذ  نقطة،   17
باملوسم،  له  رصيد  أعىل  يف  نقطة،   32 بول  جوردان 
 102 - 105 ليساعد جولدن ستيت وريورز يف التفوق 
عىل ديرتويت بيستونز، رغم غياب العبني بارزين عىل 
مرتني. الدوري  يف  العب  أفضل  كري،  ستيفان  رأسهم 
وتألق الميلو بول يف الشوط األول، يف طريقه لتسجيل 
بمباراته  هورنتس  تشارلوت  فوز  خالل  نقطة،   32
- 118 عىل حساب   121 بواقع  التوايل،  الخامسة عىل 
11 كرة مرتدة،  بول عىل  استحوذ  إنديانا بيرسز. كما 
وقدم ثماني تمريرات حاسمة. وقدم جوردون هايوارد 

25 نقطة، ليحقق ستة  أحد أفضل عروضه، بتسجيل 
جرييمي  وأحرز  مزدوجة.  أرقاما  هورنتس  العبي  من 
المب 23 نقطة، وأضاف مالكولم بروجدون 16 نقطة، 
للمرة  خرس  الذي  لبيرسز  نقطة،   14 كريج  وتوري 
الثالثة عىل التوايل. وعوض نيو أورليانز بليكانز تأخره 
بفارق 20 نقطة، ليهزم لوس أنجليس ليكرز 94 - 81، 
بجانب  نقطة،   26 فاالنسيوناس  يوناس  أحرز  بعدما 
 36 الفني  زاك  وأحرز  مرتدة.  كرات   3 عىل  االستحواذ 
نقطة، وديمار ديرازون 26 نقطة، خالل فوز شيكاجو 

بولز 108-114 عىل دنفر ناجتس.

العالم  بطولة  نهائي  اللقب  حاملة  األرجنتني  بلغت 
بفوزها  الدوحة  القطرية  العاصمة  يف  واملقامة  للبادل 

عىل الربازيل بثالثة انتصارات دون مقابل.
منتخب التانغو فرض سيطرة مطلقة عىل املواجهتني 
حيث فاز باألوىل بمجموعتني دون رد تفاصيلهما ستة 

ألربعة وستة لثالثة.

ثم حسم املباراة الثانية بمجموعتني دون مقابل أيضاً 
وبستة لثالثة وستة الثنني.

قبل أن ينهي املباراة الثالثة ملصلحته أيضا بمجموعتني 
دون رد تفاصيلهما ستة لثالثة وستة لصفر.

وتالقي األرجنتني يف النهائي إسبانيا الفائزة عىل فرنسا 
بثالث انتصارات دون مقابل.

بدء  الدين زيدان، عن  الفرنيس، زين  للمدرب  كشف زميل سابق 
األخري يف تعلم اللغة اإلنجليزية، وسط أنباء تفيد باحتمال تعيينه 

مديرا فنيا ملانشسرت يونايتد مستقبال.
ويعد مدرب ريال مدريد السابق، املرشح املفضل لدى إدارة النادي 
اإلنجليزي، لخالفة املدير الفني النرويجي أويل جونار سولسكاير 

يف ظل سوء النتائج مؤخرا، بحسب تقارير صحفية.
ويف هذا الصدد أبرزت صحيفة دييل ميل الربيطانية، ترصيحات 
صفوف  يف  زيدان  زميل  بيتي،  إيمانويل  السابق،  الفرنيس  النجم 
الديوك، الذي قال: «التواصل مهم للغاية.. لذا إذا لم تكن تتحدث 
يونايتد،  مانشسرت  مثل  ناٍد  إىل  وصولك  حني  اإلنجليزية  اللغة 

ستكون مشكلة كبرية بالنسبة لك».
اإلنجليزية مؤخرا، فهو  تعلم  بدأ  أن زيدان  «لقد علمت  وأضاف: 
يعلم أن هذا أمر مهم يف باقي مسريته.. لكني ال أصدق يف الوقت 

ذاته أنباء توليه تدريب مانشسرت يونايتد».
كبريا،  اسما  كونه  «رغم  بقوله:  ذلك  السابق  آرسنال  نجم  وعلل 
إال أنه لم يسبق له اللعب يف الربيمريليج، فضال عن عدم متابعته 

ملباريات املسابقة بشكل كبري.. لذا ال أصدق األمر بُرمته».

اإلصابة  بتعرضه النتكاسة يف  بيدري رضبة موجعة  تلقى 
العضلية التي كان يعاني منها بعد أن كان قريباً من التعايف 

والعودة إىل برشلونة.
عن  اإلسباني  الدويل  غياب  أّن  إعالمية  تقارير  وكشفت 

برشلونة سيمتد شهراً إضافياً عىل أقل تقدير.
األيرس  الفخذ  عضالت  إحدى  يف  إصابة  من  بيدري  ويعاني 
األبطال،  بدوري  ميونيخ  بايرن  مواجهة  يف  لها  تعرض 
أمام  وشارك  نفسه  عىل  تحامل  بعدما  اإلصابة  وتفاقمت 

بنفيكا يف املسابقة القارية.
وبهذا لن يتمكن بيدري من املشاركة يف أي مباراة قبل نهاية 

العام الحايل.

إن  توتنهام،  مدرب  كونتي،  أنطونيو  قال 
موهوب،  وسط  العب  ندومبيل  تانجاي 
أجل  أكثر من  بجدية  للعمل  بحاجة  لكنه 
التشكيلة  املشاركة يف  أراد  ما  إذا  الفريق، 
األساسية.ولم يثبت ندومبيل، الذي انضم 
للفريق مقابل ٦٠ مليون يورو (٦٨ مليون 
النادي  يف  بعد  نفسه   ،٢٠١٩ يف  دوالر) 
اللندني، وكافح من أجل تقديم أداء ثابت 

ومتسق تحت قيادة ٣ مدربني مختلفني.
 ٢٤ عمره  البالغ  الفرنيس  يشارك  وقد 
يستضيف  عندما  البداية،  من  عاما 
الدوري  يف  يونايتد  ليدز  فريق  توتنهام 
اإلنجليزي املمتاز، اليوم األحد وذلك لغياب 
أوليفر سكيب لإليقاف، بعد حصوله عىل 
اإلنذار الخامس. وقال كونتي للصحفيني: 
من  يعانون  املدربني  من  الكثري  «رأيت 
مركزه. إنه يملك الجودة ويجب أن يفهم 
أنه ضمن فريق ويجب عليه اللعب لصالح 
هذا الفريق». وأضاف: «من املهم تنفيذ ما 

يتطلبه مركزك. نحن نعمل بجدية كبرية 
اآلخرين.  من  أكثر  العمل  عليه  ويتعني 
استغاللها  يجب  لكن  املوهبة،  يملك  إنه 
بمفرده». لالعب  وليس  الفريق  لصالح 
يدرك  أن  العب  كل  عىل  «يتعني  وتابع: 
العب  كل  ركض  إذا  فعله.  عليه  يجب  ما 
داخل امللعب فقط ستعم الفوىض». يذكر 
الظهور  يف  فشل  كني،  هاري  املهاجم  أن 
بشكل جيد يف الدوري املمتاز هذا املوسم، 
حيث سجل الفائز بالحذاء الذهبي لهداف 
املايض، هدفا واحدا حتى  املوسم  الدوري 
األهداف  تمنح  أن  كونتي  ويأمل  اآلن. 
منتخب  مع  كني  سجلها  التي  السبعة 
إنجلرتا يف مباراتني بتصفيات كأس العالم، 
وختم  املمتاز.  الدوري  يف  قوية  دفعة 
من  مهاجم  عن  نتحدث  «نحن  كونتي: 
لنا وبالتأكيد  إنه العب مهم  طراز عاملي. 
الوطني  املنتخب  مع  لألهداف  تسجيله 

يمثل دفعة كبرية له».
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أعلَن اإلسباني جوزيب غوارديوال مدرب مانشسرت سيتي إصابة 
النجم الدويل البلجيكي كيفن دي بروين بفريوس كورونا.

لقب  حامل  سيتي  مانشسرت  مدرب  غوارديوال  جوزيب  قال 
الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم إن كيفن دي بروين صانع 
العدوى  رسيع  املستجد  كورونا  بفريوس  أصيب  فريقه  لعب 
النافذة  يف  بلجيكا  بالده  منتخب  مع  وجوده  خالل  واالنتشار 
جاءت  ”لألسف  للصحفيني:  غوارديوال  وقال  األخرية.  الدولية 

نتيجة فحص كيفن إيجابية يف بلجيكا“.
وأضاف املدرب اإلسباني: ”اكتشفنا ذلك قبل يومني. وهو هنا 
كوفيد  ألن  الحذر  توّخي  وعلينا  التعايف  هو  اآلن  املهم  اآلن.. 
أن  نأمل  فإننا  ولذا  التطعيم  تلقى  لقد  الوفاة.  يف  يتسبب 
يكون عىل ما يرام“. وأشار غوارديوال إىل أن الالعب سيخضع 
لحجر صحي ملدة 10 أيام. وسيلتقي سيتي عىل أرضه اليوم 

األحد مع إيفرتون يف الدوري املحّيل.
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عمان/نينا:
الصحفيـني  نقابـة  وفـد  اختتـم   
العراقيـني ، يوم الخميـس، الدورة 
االنعاشية الخاصة بمدربي السالمة 
االعالميـة املهنية يف العالـم العربي 
العاصمـة  يف  االوسـط  والـرشق 

االردنية عمان.
وتناولت الدورة االنعاشـية ملتدربي 
السالمة اإلعالمية املهنية التي نظمها 
األتحـاد الـدويل للصحفيـني يف مقر 
نقابـة الصحفيني األردنيني لـ(١١) 
(العراق،  صحفيـة وصحفيـا مـن 
وفلسـطني)،  وسـوريا،  واألردن، 
تنقيـح جميـع املعلومـات املقدمة 
يف الدورة السـابقة (تقييم املخاطر 
والتوعيـة  التشـغييل،  والتخطيـط 
الباليسـتية،  الوقائيـة  والتدابـري 
وإدارة املظاهرة، والسالمة الرقمية، 

وسالمة الجندر).
الصحفيـني  نقابـة  وفـد  وكان 
العراقيـني وصل منتصف األسـبوع 
الحـايل إىل العاصمـة االردنية عمان 
األنعاشـية  الـدورة  يف  للمشـاركة 
الخاصة بمدربي السالمة اإلعالمية 
للفـرتة مـن (١٦ ولغاية ١٨ ترشين 

الثاني الحايل).
وتضمن الربنامج الذي أرشف عليه 
مدرب من االتحاد الدويل للصحفيني 
، مواضيـع وقضايـا مختلفة منها 
إعالمية  التخطيـط ملهمـة  كيفيـة 
ميدانية، التغطية اآلمنة للتظاهرات 
الحرب، االمن الشـخيص،  ومناطق 
للصحفيـات،  املهنيـة  والسـالمة 
االسـتقصائيني،  وللصحفيـني 
وتأثري االسـلحة النارية والتهديدات 
الباليسـتية واالمـان الرقمـي عـىل 

وسـائل التواصل االجتماعي وطرق 
حماية البيانات واالجهزة الشخصية 

من القرصنة االلكرتونية .
وقد أطلق االتحاد الدويل للصحفيني 
برنامـج تأهيـل وتدريـب مدربـي 
سـالمة مهنية مـن العالـم العربي 

والرشق األوسط سنة ٢٠١١.
مـن  كـرد  التدريـب  هـذا  ويأتـي 
االتحاد الـدويل للصحفيني ونقابات 
الصحفيـني يف املنطقـة عـىل أزمة 
السالمة املهنية التي يشهدها قطاع 
اإلعـالم حيـث تظهـر إحصائيـات 
التـي  الـدويل للصحفيـني  االتحـاد 
نـرشت عىل مـدار السـنوات األربع 
املاضية ، ان منطقة الرشق االوسط 
والعالم العربـي التزال من بني اكثر 
العالـم عـىل  يف  األماكـن خطـورة 

الصحفيني.

باريس / متابعة الزوراء:
أعلنـت رشكة غوغـل وفرانس برس 
أنهمـا وّقعتـا اتفاقـا أوروبيـا غـري 
عمـالق  بموجبـه  يدفـع  مسـبوق 
اإلنرتنـت لوكالة األنبـاء الدولية عىل 
مدى خمس سـنوات بـدال ماليا لقاء 
موادهـا التـي يسـتخدمها محرّكـه 
للبحـث، يف خطـوة بالغـة األهميـة 
الطرفـني  بـني  مفاوضـات  تّوجـت 

استغرقت ١٨ شهرا.
والبدل املادي الذي ستتقاضاه وكالة 
فرانس بـرس من غوغـل عبارة عن 
مبلـغ مقطـوع ظلّـت قيمتـه طـّي 

الكتمان.
ويعـد هذا أول اتفاق من نوعه تربمه 
وكالة أنباء بموجب التوجيه األوروبي 
املتعلّق بـ“الحقوق املجاورة لحقوق 
املؤلف“، والذي أقرّه االتحاد األوروبي 

يف مارس ٢٠١٩.

ويف العام نفسـه أصبحت فرنسا أول 
بلد يقّر هذا التوجيه األوروبي قانونا 

نافذا عىل الصعيد الوطني.
وقال فابريس فريس، رئيس مجلس 
إدارة وكالـة فرانـس بـرس، إّن هذا 
االتفـاق ”رائـد“ و“يشـمل االتحـاد 
األوروبي بأرسه، بجميع لغات وكالة 
فرانـس برس، بمـا يف ذلـك يف الدول 
التـي لـم تقـّر التوجيـه يف قوانينها 

املحلية“.
وتنتـج وكالـة فرانـس بـرس مواد 
صحفيـة من نـرشة إخبارية وصور 
وفيديـو ورسـوم بيانيـة وتفاعلية، 
وتبثها ملشـرتكيها حول العالم بست 

لغات.
وأضـاف فريس ”هـذا تتويج ملعركة 
طويلـة“ بـدأت أثناء التفـاوض عىل 
التوجيـه األوروبـي بشـأن الحقوق 

املجاورة.

لوكالـة  التنفيـذي  الرئيـس  وتابـع 
فرانس برس ”لقد حاربنا لكي تكون 
وكاالت األنباء مؤّهلة بالكامل. الفرق 
مع الرشاكة التجاريـة هو أّن اتفاقا 
بموجب الحقـوق املجاورة ُيقصد به 

أن يكون مستداما“.
وقـال سيباسـتيان ميسـوف، املدير 
فرنسـا،   – غوغـل  لرشكـة  العـام 
لصحفيـني يف فرانـس بـرس ”نوّقع 
الصفحـة  لطـي  االتفاقيـة  هـذه 
وامليض قدما. نحـن هنا لكي نربهن 
أّن بإمكان األطراف أن تتعايش وأّننا 

توّصلنا إىل حّل“.
وأتى إبـرام هذا االتفاق بعد أن كانت 
املفاوضات بني الطرفني شبه عالقة 

خالل الصيف.
وأضاف املدير العام لغوغل يف فرنسا 
أّن توقيـع هـذا االتفاق ”يسـمح لنا 

بفتح مواضيع أخرى“.

وقالت الرشكتان يف بيان مشـرتك إّن 
االتفاق عىل الحقوق املجاورة ُيفرتض 
أن ُيستكمل ”قريبا جدا“ بـ“برنامج 
يتعلّق بمكافحة املعلومات املضلّلة“.

وبموجب هذا الربنامج ستقّدم وكالة 
فرانس بـرس عىل وجـه الخصوص 
دورات تدريبيـة يف قـاّرات عـّدة عىل 
كيفية التحّقق من صّحة املعلومات.

تونس/متابعة الزوراء
املخـاوف مـن تصاعـد  تزايـدت 
التضييق عـىل الحريات يف تونس، 
حيث طالت الحريـات األكاديمية 
وحريـة النـرش، مـا أثـار جـدالً 

واسعاً.
وتداول نشطاء خرب سحب كتاب 
أسـتاذ القانون الدستوري، رابح 
الخرايفـي، مـن معـرض الكتاب 
بسـبب محتـواه، وأثـار موجـة 
تعاطف ودعم معه من جهة، فيما 
عـاب آخرون دفاعه عـن قرارات 
الرئيس قيس سعّيد واعتباره من 
االستثنائية»  «اإلجراءات  منظري 

ومسانديها، بحسب تعبريهم.
وأكـد الخرايفـي، أنه تم سـحب 
الفاشلة  كتابه «الفسـاد والدولة 
تونـس نموذجـاً» مـن معـرض 
تونـس الـدويل للكتـاب، بالقـوة 
العامة بواسـطة ضبـاط أمن من 

رتب عالية.
وعلّـق الخرايفـي عـىل توضيـح 
إدارة معـرض الكتاب، مسـتبعداً 
أن «يكـون ذلك ترصفـاً فردياً أو 
إىل أّن عمليـة  عرضيـاً»، مشـرياً 
بقـرار  «تمـت  الكتـاب  سـحب 

شفوي وليس بقرار كتابي».
دار  بحسـب  «السـبب  أّن  وبـنّي 
النرش أّن الكتاب ييسء إىل سـمعة 

تونس»، مشرياً إىل أّن منع عرضه 
«تم رغم استيفائه جميع الرشوط 
ضمـن  والتسـجيل  القانونيـة 
للمنشـورات  الرسـمية  القائمـة 

املرصح بها لدى إدارة املعـرض».
وشـدد املتحـدث عـىل أنـه «بعد 
تـم  الكبـري  اإلعالمـي  الضغـط 
الرتاجـع وتقدمـت إدارة املعرض 
مـا  معتـربة  رسـمي،  باعتـذار 
حدث ترصفاً فرديـًا من قبل أحد 

األعوان».
وأضـاف الكاتـب: «موقفـي من 

الوضـع االسـتثنائي لـن يتغـري، 
باعتباري قدمت قراءة دسـتورية 
وليسـت شـخصية، وال يمكن أن 
تكـون حسـب الطلب»، مشـدداً 
عىل أنـه «لن يغري رأيـه من هذه 
القراءة حتى لو كان ضحية املس 
التي تقتضيهـا حالة  بالحريـات 

االستثناء».
واسـتبعد الخرايفـي أن «يكـون 
وزير الداخلية هـو من أمر بذلك، 
واتخـذ قـراراً سياسـياً بسـحب 
كتابه من املعرض»، حسب قوله.

رواد  تـداول  ذاتـه،  السـياق  ويف 
مواقع التواصـل االجتماعي منع 
كتـاب بعنـوان «راشـد الغنويش 
والنهضـة اإلسـالمية يف تونس»، 
الثقافة،  بتعليمـات مـن وزيـرة 
السـحب  سـبب  أّن  معتربيـن 
يتعلـق بموقف سـعيد من حركة 
راشـد  ورئيسـها  «النهضـة» 
الغنـويش رئيـس مجلـس نـواب 
الشـعب املعلقة أشـغاله منذ ٢٥ 

يوليو/تموز املايض.
مديـر  املناعـي،  مـربوك  وقـال 

معـرض تونـس الـدويل للكتاب، 
يف ترصيـح إذاعي، إنـه «ال صحة 
لسـحب إدارة املعرض كتباً لراشد 
الغنـويش، واألمـر يتعلـق بكتاب 
عن سـريته الذاتية قبل ٢٠١١، لم 
يتم تسـجيله يف القائمة الرّسمية 

للعناويـن املعروضـة».
«لجنـة  أّن  املناعـي،  وأضـاف 
معـرض  إدارة  بـني  مشـرتكة 
الكتاب وممثلني عـن دور النرش، 
خـالل قيامهـا بدورهـا الرقابي؛ 
رصدت بضـع مئاٍت من العناوين 
غري املسـجلة يف القائمة الرّسمية 
للعـروض، وبينها كتـاب يتحدث 

عن الغنويش تم سحبه.
وشدد عىل أن «األمر ليس متعلقاً 
باألشـخاص أو أسـماء بعينهـا، 
بـل بتطبيـق الربوتوكـول املعتاد 
للمعرض املحدد مسـبقاً، وسحب 
الكتـاب جـاء ألنـه غـري مرصح 
به مسـبقاً مـن دار نرش مرصية 

تواصل مشاركتها يف املعرض».
ونفى املناعي صحة ما يرتدد عن 
أّن وزيرة الثقافة التونسـية حياة 
قطاط القرمازي، وخالل زيارتها 
للمعـرض ، «أشـارت إىل سـحب 
كتـب للغنويش أو غريه، بل كانت 
يف زيـارة عادية عىل غـرار وزراء 

آخرين».

النجف/نينا:
 انطلقـت يـوم الجمعة، بالتعاون بـني فرع نقابـة الصحفيني العراقيـني بالنجف و بعثة 

الصليب األحمر يف العراق، ورشة عمل للتعريف بالقوانني الدولية واملحلية.
وقـال رئيس فـرع النقابة اياد الجبـوري « ضمن املنهاج والربنامج املنظـم من قبل نقابة 
الصحفيـني العراقيـني - املقر العام ، يف تعزيز ومد جسـور التعاون مـع املنظمات الدولية 
والوطنيـة ، اسـتضفنا فريق بعثـة الصليب األحمر الـدويل وذلك من أجـل تطوير مهارات 
الصحفيـني للتعريـف بالقوانني الدولية واملحلية واالسـتفادة من التجـارب الدولية يف هذا 

املجال. 
واضاف الجبوري ان « الورشـة التي شـارك فيها ٢٥ صحفيا تهدف اىل تعريف الصحفيني 
واإلعالميـني باملحافظـة بالقانون الدويل االنسـاني خـالل التغطية الصحفيـة يف امليادين 

الخطرة والنزاعات».
مـن جانبها قالت املتحدثة الرسـمية باسـم اللجنة الدولية للصليب األحمـر يف العراق هبة 
عدنان « تتناول الورشـة التعريف بأهمية الحركـة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر 
العراقي، واساسـيات االسـعافات األولية للصحفيني يف امليدان فضال عـن القوانني الدولية 

والوطنية وقضية املفقودين ومناقشة التلوث الناجم عن األسلحة «.
من جانبها قدمت املسـؤولة يف قسـم اإلعالم يف اللجنة الدولية للصليب األحمر مرييام عطا 

الله تعريفاً موجزاً باملبادئ األساسية الخاصة باللجنة الدولية للصليب االحمر الدويل .

بغداد/ نينا:
 تـويف الخميس املايض املصـور الصحفي الرائد لطيف العاني عن عمر ناهز التسـعني 

عاما.
ويعـّد العاني مـن املصورين الفوتوغرافيني العراقيني الـرواد .. وهو من مواليد كربالء 
سـنة ١٩٣٢ ..كانت بدايـة عمله يف وحدة التصوير التابعـة لرشكة نفط العراق مطلع 

الخمسينيات من القرن املايض .
وقد قام العاني بجوالت داخل العراق وخارجه ووثق ذلك بالكثري من الصور نرش قسم 

منها يف مجلة اهل النفط منذ سنة ١٩٥٤ لغاية ١٩٦٠ .
ويف سـنة ١٩٦٠ أسس قسم التصوير يف وزارة االرشـاد-االعالم فيما بعد .. ومن خالل 
عمله وثق العديد من جوانب الحياة يف العراق وقد اقام معرضا لصوره سـنة ١٩٦٣ يف 
امريكا بدعوة من جمعية اصدقاء الرشق االوسـط االمريكية ...كما شـارك يف معارض 

عديدة داخل العراق وخارجه .
واقـام املصور العاني العرشات من معارض الصـور خارج العراق وثقت الحياة بكافة 

جوانبها.
و اصدر العاني مطبوعا سياحيا ملونا باللغتني العربية واالنكليزية يتضمن قرابة ١٠٠ 
صـورة عن العراق . وشـغل منصب رئيس قسـم التصوير يف وكالـة االنباء العراقية يف 
سـتينيات القرن املايض وهو عضو يف نقابة الصحفيـني العراقيني والجمعية العراقية 

للتصوير .
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لندن/متابعة الزوراء:
سلط انسحاب رشكة تومسون رويرتز 
من تعهد بدعم أفراد القوات املسـلحة 
الربيطانيـة الضـوء عـىل اسـتقاللية 
الوكالة العاملية، التي تعد مرجعا مهما 

لوسائل اإلعالم حول العالم.
وقالـت الوكالـة إنهـا انسـحبت مـن 
أجل ”الحفاظ عىل سـالمة مراسـلينا 
وحيادهـم“، بعد شـكاوى من بعض 
موظفي رويرتز الحاليني والسـابقني 
مـن أن هـذا العهـد سـيلحق الـرضر 
كوكالـة  األنبـاء  وكالـة  بسـمعة 

مستقلة.
ووّقعـت تومسـون رويـرتز، الرشكة 
األم لوكالة رويـرتز، ومقرها تورنتو، 
يف الحـادي والثالثـني مـن أغسـطس 
املـايض عىل ميثـاق القوات املسـلحة 
الربيطانيـة، الـذي ينـص عـىل تعهد 
بمسـاعدة مـن يخدمـون يف القـوات 
املسـلحة الربيطانية ودعمهم، وكذلك 

قدامى املحاربني وعائالتهم.
وبعد أن خرج تأييد تومسـون رويرتز 
للميثاق إىل العلن، قال عدد من صحفيي 
رويـرتز الحاليـني والسـابقني إن ذلك 
يثـري الشـكوك يف حياد وكالـة األنباء 

العاملية، امللزَمة، بموجب مبادئ الثقة، 
بأن يتسـم سـلوكها يف جميع األوقات 
بالنزاهـة واالسـتقاللية والتجرد من 
االنحيـاز. وأثـاروا أيضـا مخاوف من 
أن هـذا امليثـاق قد يعرض املراسـلني 
العاملـني يف بعض البلـدان للخطر، إذ 

إن من املمكن تصوير الوكالة عىل أنها 
داعمة للقوات املسـلحة أو للسياسـة 

الخارجية الربيطانية.
وقال متحدث باسـم تومسون رويرتز 
سـحب  بـرضورة  قـرارا  ”اتخذنـا 
توقيعنا للحفاظ عىل سالمة مراسلينا 

يرتبـط  ”ال  وأضـاف  وحيادهـم“. 
امليثاق بأي حزب سـيايس وتم توقيع 
املبـادرة بنوايـا حسـنة خالصة، لكن 
مشـاركتنا أثارت مخاوف من أن مثل 
هذا التعهـد العلني يمكـن أن يقّوض 
مبادئ الثقة لتومسـون رويرتز ويؤثر 

عىل اسـتقاللية غرفة األخبار وسالمة 
صحفيينا“.

وينـص العهـد العسـكري أو ميثـاق 
القوات املسلحة عىل أنه ”يدعم األفراد 
يف الخدمـة، ومـن تركوهـا، وقدامـى 
املحاربـني، وأرسهم“. وتقـول وزارة 
الدفاع الربيطانية إن العهد العسكري 
يوضـح ”نيـة املنظمة دعـم مجتمع 
القـوات املسـلحة“. وامتنـع متحدث 
باسـم الـوزارة عن التعليـق فورا عىل 
انسـحاب تومسـون رويـرتز. وقالت 
تومسـون رويـرتز إنهـا وّقعـت عىل 
امليثـاق باعتبـاره ”امتـدادا لدعمنـا 
طويل األمد“ لرمز زهرة الخشـخاش 
الحمراء، حيث يشرتي عرشات املاليني 
مـن الناس زهرة من الـورق أو املعدن 
باللـون األحمر كتـذكار لقتىل الحرب 

وملساعدة أرس القوات املسلحة.
وأضافـت أن قرار االنسـحاب ال يؤثر 
يف التزامها بأن تكون منظمة شـاملة 
تدعم الجميع عىل اختالف مشاربهم، 

بما يف ذلك قدامى العسكريني.
وتمكنـت وكالة رويرتز عـرب تاريخها 
الطويل من أن تؤسس لنفسها، حسب 
مراقبني، سـمعة إعالميـة ”متميزة“ 

ترتكـز عـىل مبادئهـا يف التعامـل مع 
األخبار وأبرزهـا الرسعة والدقة، مما 
جعلهـا يف طليعـة مؤسسـات اإلعالم 

العاملية يف الحصول عىل األخبار.
وتؤكد رويرتز سعيها اللتزام ”الحياد“ 
يف تحريـر األخبـار، وتلـزم املؤسسـة 
صحفييهـا باتبـاع املبادئ الـواردة يف 
”دليـل التحريـر الصحفـي لرويتز“، 
الـذي أعدتـه ليكـون مرجعـا مهنيـا 
لصحفييهـا يف إعـداد األخبار بشـكل 
متـوازن وعـدم الخضـوع للمصالـح 
املتضاربـة املرتبطـة بذلـك، من ”أجل 
الحفـاظ عـىل قيـم النزاهـة وحريـة 
(أي  التعبـري، وترسـيخ مصداقيتهـا 
الوكالة) ودقتها ورسعتها وتفردها يف 

نرش األخبار“.
ورغم ذلـك يقول مراقبون إن إشـارة 
أغلـب وكاالت األنبـاء العامليـة، ومـن 
نصـوص  ضمـن  رويـرتز،  ضمنهـا 
موضـوع  إىل  األساسـية،  قوانينهـا 
يف  انحيازهـا  وعـدم  اسـتقالليتها 
التغطيـة الخربيـة هـي بمثابـة ”ذر 
الرمـاد يف العيون“، إذ يبقى األمر وفق 
رأيهـم رهني تأمـل ونقاش منسـاب 
بالنظـر إىل الجهـات الداعمـة لهـذه 

الوكاالت أو بالتأمل يف الدور التاريخي 
الذي لعبته هذه املؤسسـات اإلعالمية 

يف عالقتها بأنظمة الحكم يف بالدها.
ويقـول خرباء إنـه بالنسـبة لرويرتز 
التـي اشـتهرت باملوضوعيـة، فإنهـا 
لم تتـوان يف تلوين األخبـار وتزييفها 
ملصلحة التاج الربيطاني سابقا، حيث 
بررت الوكالة االسـتعمار يف الصحافة 
واألخبار، وهو مـا انعكس الحقا عىل 
الدعم الحكومي الرسـمي لها يف إطار 
مـا منحت إيـاه مـن امتيـازات، كما 
جعلها تحظى بدعم مبارش من الجيش 
الربيطاني يف تغطياتها اإلعالمية، وهو 
ما انعكس عىل أدائها من خالل تحقيق 
السبق اإلعالمي وترسيخ أقدامها عىل 
اعتبار أنها امتداد للسـلطة السياسية 

والعسكرية لربيطانيا.
ويؤكـد خرباء أن األمر لـم يتغري كثريا 
منـذ ذلك الحـني، لكن يمنـع خروجه 
إىل العلـن، إذ إن وكاالت األنباء العاملية 
هـي يف الغالب أذرع إعالميـة لبلدانها 
وتتجاهل املبادئ األساسية للصحافة، 
مثل الحيـاد واملوضوعيـة، عند تناول 
املواضيـع التـي تكـون فيهـا بلدانها 

األصلية طرفا يف الرصاع.
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    يعد اإلغرتاب حالة انهيار العالقات 
اإلجتماعية لدى الفرد لشعوره بعدم 
الرضـا والرفـض اتجـاه اآلخريـن ، 
وهو فقـدان الشـعور باإلنتماء عىل 
الصعيـد النفيس مـع ميل الفـرد إىل 
العزلـة والعدميـة يف قيمـة األشـياء 
التي يقوم بها، وتأثريها عىل املجتمع 
بسـوء  الفـرد  فيصـاب  الخارجـي، 
نفسـية  ألمـراض  يعرضـه  تكيـف 
عديـدة كالتمرد والشـذوذ والخروج 
والتخريـب  والعنـف  النظـام  عـن 
وفقدان اإلنتماء االجتماعي والوطني 
والالمباالة املتأتية من مفرزات الواقع 
االجتماعـي ، وقـد تجىل ذلـك مليا يف 
املجموعـة الشـعرية ( مسـلة املـدن 
املهاجرة ) للشـاعر أحمد الشـطري، 
إذ امتاز الشـاعر باكتنـازه اإلبداعي 

وفيضه الحيس الالمتناهي.
      جسد الشاعر اإلغرتاب االجتماعي 
يف العزلـة والغربة وعـدم التوافق مع 
األفـراد اآلخريـن؛ لتنخفـض درجـة 
تفاعلـه واندماجه األمـر الذي يؤدي 
بـه إىل الفتـور والـربود يف عالقاتـه 
اإلجتماعيـة وعالقتـه مـع ذاتـه ، إذ 
تضمر روح الجماعة بربوز الحواجز 
فتضيـق  واإلجتماعيـة  النفسـية 
املسافات التفاعلية وتضعف وتتاليش 
التواصليـة ليمتد اإلغـرتاب نحو ذاته 
ويفقد هويته، بل ينطفئ لديه وجود 
الحيـاة  لضغوطـات  نتيجـة  الـذات 
وخروجهـا  وافراطهـا  املجتمعيـة 
عن إطـار تحمله ، فيتجـىل اإلغرتاب 
وحـزن  كآبـة  حـاالت  يف  القـرسي 

مفرطني .
ال الناُر تحرُق قامَتي ال املاُء 

 إني هنا يف عيِبها اطفاُء 
 أنا إلُْف هذا الحزِن .. إلُْف كآبتي 

(فالِضْحُك )صوتي والبكا ... أصداُء 
مازلُت أكتشُف الخراَب بنخبتي 

وتموُت فوق شفاهي األسماُء
***

تجردُت مني واحتضنُت حرائقي 

والصمـُت  الصمـِت  نحـو  وأبحـرُت 
شاعُر 

وآنسُت أحزاني ، ألفت احتطابها 
روائع أعوامي ، فماذا أحاذُر.

     تجلـت الهامشـية التي هي إحدى 
نتائج اإلغـرتاب كعجز يف التكيف مع 
املحيـط الـذي يعايشـه ، وأقىص ما 
تصلـه حالـة اإلغـرتاب يف التغيـري يف 
واالقتصادية  االجتماعية  السـياقات 
التـي تسـلبه القـدرة عـىل الشـعور 
باالشـياء الحيـة منفصال عـن ذاته 
االنسانية متالشيا خلف أفق االغرتاب 

الطوعي ، متيقنا من عبث الوجود.
 أنا صوُت هذا البحر يف الزمن الذي 

 غادرُته .. وبقيتي اإلصغاُء
***

النهاراُت والليايل  سواٌء 
 ْرصَن عندي فكُلهنَّ اسـتالُب

َعَبُث الدهِر أننا قد ولدنا 
 والبكاءاُت زاُدنا والرشاُب

      أظهر الشـاعر العجـز الذي يمثل 
القـرسي  االغـرتاب  مظاهـر  أحـد 
ويقصد به الشـعور بالالحـول والال 
وفعاليتـه  ايجابيتـه  وبعـدم  قـوة 
وإنـه ال يسـتطيع التأثـري يف املواقف 
االجتماعيـة ويعجـز عن السـيطرة 
عـىل رغباتـه وافعاله فال يسـتطيع 

ان يقـرر مصـريه وبالتـايل عجز عن 
االسـتقالل وتحمل املسؤولية واتخاذ 
القرار، وقد جسد الشاعر االغرتاب يف 
حالة الالقـدرة او العجز عن مواصلة 
يعانيهـا  التـي  والبعثـرة   الحيـاة  
فيفقـد تقريـر مصـريه والتأثـري يف 
مجرى االحداث التاريخية التي تهمه 
وتسـهم يف تحقيق ذاته وطموحاته ، 
فضال عن شـعوره بخـراب ذاته وما 
يحيـط بهـا وانفصالـه عـن رغباته 
ومعتقداته بل خـراب الوجود الفعال 
نتيجـة لضغوطات الحيـاة واملجتمع 

واملعتقدات والتقاليد.
ال يا صغرية إني قد مىض زمني 

واستوطَن الثلج يف روحي وبدني 
ما تصنعنَي بقلب ُكلُُّه ُعَقٌد 

يصحوعىل اليأس أو يغفو عىل شجِن
 ***

 أرقي يبعثرني عىل أوراقه 
وتريقني أوجاُعُه العذراُء 

 دونُت تأريخي فوجُه مسلتي 
 هذا الخراُب وهذا األرزاُء 

    أشار الشاعر إىل اإلغرتاب من حيث 
الالمعنى بشـعور الفرد بانه ال يملك 
مرشـدا اوموجهـا للسـلوك فيفقـد 
املعنـى ، وبذلـك فإن املغرتب يشـعر 
وفقـا ملفهوم الال معنـى إن الحياة ال 

معنـى لها  كونها تسـري وفق منطق 
غـري مفهـوم وغـري معقـول فيفقد 
واقعيتـه ويحيـا بالالمبـاالة يف زمن 

يرفضه ويغرتب عنه طوعا .
فٌض هو الزمن الذي لذنا بِه 

 وغريبُة عن أصلها األشياُء
 ***

كلُّ البحاِر التي رافقتها اندثرت 
 فكيف ُتبحُر يف أمواجها سفني 

***
كلُّ عمري مواسٌم من جفاٍف 

 وبقايا تناوشْتها الذئاُب 
       طرح الشاعر حالة األغرتاب حني 
يدخـل اإلنسـان يف العزلـة والوحـدة 
والفـراغ النفيس، واإلفتقـاد إىل األمن 
والعالقـات اإلجتماعيـة الحميميـة، 
الثقافيـة  األهـداف  عـن  فينعـزل 
املجتمعيـة رافضا ومنفصال عن قيم 
املجتمـع الـذي يعيش فيه، مجسـدا 
إصابته بعدم القدرة عىل التواصل مع 
نفسـه فيشـعر باإلنفصال عما يود 
أن يشـعر به، ضاال عـن ذاته مغرتبا 
طوعا، فتسري حياته بال هدف ويحيا 
كونـه مسـتجيبا ملا تقدم لـه الحياة 
دون تحقيـق ما يريد مـن أهداف، إذ 
إنه ال يتمتع باألنشـطة التي تكافُئُه 
ذاتيـا فيقنـط مـن مظاهـر الحيـاة 

ويتوه يف صمت واغرتاب .
دمي الغُض رصخة وانتحاب 

وجراحي متاهُة واغرتاُب 
 ولعمري العىل الدروب تشظى

قلٌق عابُث الخطى وارتياُب 
بني وجهي وغربتي يتدىل 

 مخلـٌب مـن يـدِ القنـوِط ونـاُب
ألغْت الريُح خطوتي فطريقي 
 ضٌل عني وقد جفاني اإلياُب 

      مثـل الزمن املايض للشـاعر مالذا 
ومخلصـا من غربته اتجـاه اآلخرين 
واتجـاه ذاته، فولـج لذكريـات كان 
قد ثمـل بلحظاتها وفقـد وعيه بذلك 
الزمـن مما جعلـه يخرج عـن اطار 
روحـي  باغـرتاب  الحـارض  الزمـن 
طوعـي، اغـرتاب عـن الزمـن الحايل 
الذي يعيشـه، فيمجـد الزمن املايض 
الذي يمثل له الرضا واملتعة الجمالية 
والعالـم اآلخـر الـذي يحلـق به عىل 
براق عشـقه نحو فضـاءات ال نهاية 
لنشـوتها، فيعيـش تأريخـه املايض 

متناسيا ورافضا لحارضه اآلني .
كانوا سالفَة كأيس.. كنت أسكرهم 

عند اللقاء فيغشاني بهم ثمُل 
 كانوا حديثي وأزهو حني أذكرهم 

وكُل ما بي إذا ما أقبلوا جذُل 
علقُتهم يف جفوني كي تطوَف بهم 

 طوَف املشوِق لرِب الشوق يبتهُل 
 هـم قـاَب قـوس مـن روحـي وكم 

عرجت
 عىل براق اشتياقي كي لهم تصُل

 ***
وكانْت إذ تجيُء يضُج عطٌر 

 وتحتشُد الطيوُر عىل خطاها 
 وتضحُك موجة يف ثغِر نهٍر 
 وتلتفـُت الحقـوُل لكـي تراهـا 

طـرح الشـاعر اإلغـرتاب السـيايس 
القـرسي الـذي هو مـن أكثـر أنواع 
اإلغرتاب شـيوعا يف املجتمع املعارص 
بوجه عـام واملجتمـع العربي بوجه 
هدايـا  يف  ذلـك  تجـىل  إذ   ، خـاص 
الحـروب الثقيلـة الحـزن وضحايـا 
القتل والخطف والذبح يقابله العجز 
السيايس، متمثال بعجزه عن اإلسهام 
يف القرارات السياسـية، أو حتى إبداء 
رأيـه بهـا  أو إيجاد الحلـول الناجعة 
لسـيالن الدمـاء، وهذا العجـز يؤدي 
إىل لجـم الطمـوح، وطأطـأة الفكر، 
واإلذعان للموت اآلتي ال محالة وبأي 
صـورة كان، فاملحظـوظ من يجد له 
قربا يتوارى فيه، كما يغرتب سياسيا 
يف وصفـه لوطـن تغلغلت يف سـنينه 

الحروب وتدافعت املنايا عىل أبوابه.
( الحزُن مزحُتنا القديمة 

والحروُب تمازُح
والضحُك منذ والدِة الدمعات 

عنا نازُح 
ال تخرتْع موتا جديداً 

كُل مـوت صالـُح
فـوراءَ بابـك

قاتٌل أو خاطٌف أو ذابُح
....

إلجْم طموحك ال يشطُّ
فانَت جداً طامُح

واذكْر ليأسـَك:
(من يجُد قرباً فذلك رابُح)

***
علمَتنا أن املحبَة قبلٌة 

 لرصاصٍة وصدى العناق مقابُر
علمَتنا ان ال نراَك سوى يٍد 

 بالسوِط تجلُدنا ونحُن نفاخُر 
مْذ كنَت تطحُننا الحروب فنزدهي

ويجذُّ باألعناِق سيٌف باتُر
العصابـي  اإلغـرتاب  يجسـد         
بسبب النزاعات املضطربة يف الجهاز 
النفيس بـني األنا والرغبـات املكبوتة 
عصابيـة،  حربـا  الفـرد  يعيـش  إذ 
تتسـبب فيها الضغوطات النفسـية 
من شـعور بالوجـع والظلـم الواقع 
بحقـه وحرمانه من فتنـة املغريات، 
والشـعور بالجزع وعـدم القدرة عىل 
إطـالق الدمـوع واآلهات الحبيسـة، 
والشـعور بعدم األمـان وتمني صلح 
طوعيـا  إغرتابـا  فيغـرتب  الـذات، 

لشعوره بالضعف والرتاجع.
مـن شـهقِة الروح مـن ضيمي ومن 

وجعي 
 من خافقات عىل عيني بالفزع 

مـن مغريـات تمنينـي بفتنتهـا
حتى ُفِتنُت فألقتني بال ُمَتِع 

من مجرياٍت دموعاً كنُت أحبُسها 
 صرباً فباتْت طليقاٍت من الجزِع 

من هاجِس الخوِف يف نبيض يلونني 
رغَم اشتدادي بألواٍن من الهلِع 

من كلِّ هذي ومن آه أكُتُمها
 مألَت كأَس حرويف فارتشْفُه معي 

      أبـدع الشـاعر يف طـرح جدليـة 
اإلغـرتاب مجسـدا انفصال اإلنسـان 
عن الكل اإلجتماعي الذي ينتمي إليه 
وعـن ذاته، وعكـس وضع اإلنسـان 
يف املجتمـع نتيجة مـا يوقعه األخري 
فيـه مـن عقوبـات العـزل أو النبذ، 
والفـراغ  العزلـة  الرتاجـع،  العجـز، 
النفيس، مصورا شتى أنواع اإلغرتاب 
بـني اإلغـرتاب الروحـي، السـيايس، 
اإلجتماعـي  النفـيس،  العصابـي، 
وإغرتاب الالمعنى، إذ مثلت املجموعة 
الشـعرية (مسـلة املـدن املهاجـرة) 
صوراً جدلية، تأرجحت بني اإلغرتاب 
بالضغوطـات  متمثـال  القـرسي 
الخارجية سياسية كانت أم اجتماعية 
، واإلغـرتاب الطوعي عصابيا كان أم 

روحيا  وأغرتاب الالمعنى  .
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الشاعر الفلسطيني العربي ، محمود درويش، أّسس أسلوباً واختّط منهجاً 
يف األدب العربـي الحديـث، وقد بّز أقراَنُه شـعراء (املقاومة الفلسـطينية) 
حضوراً وصوتاً وابداعاً، اليوم نقف مع نّص خطري ومهم يشـكل انعطافًة 

يف مسريته األدبية (الجدارية) وهي ملحمة درويشية بحق.
عتبة الّنص/ من العنوان (جدارية) ، فهو اشـارة اىل رسم لوحٍة بانورامية 
بريشة الشاعر ليفصَح عن داللة الّنص، أو يومئ اىل سبيل معرفته وفهمه، 
عـىل اعتبار أن العتبـَة هي (ثريا الّنص).  بنية العنـوان ، قمة هرم النص، 
منحـاز للفردانيـة، الذاتية، عـىل منح وضمـان البقاء. أوىل بؤر االشـعاع 
يؤسـس للسمت الداليل للنص الشـعري، بنية مستفزة مشـّفرة تستبطن 
جوهـر التجربـة. وهو عنـواٌن فيه الـوان التشـكيل والحركـة املرسحية، 

والصوت .
الّنص/ 

مسـار الّنص: حني نتّتبُع مسارات الّنص، فسيكون سـريًة ذاتيًة يرسُمها 
الشـاعُر بحرفّيٍة وتقنيٍة عالية، فنعيُش معها ما يريد أن يقولُه الّنص وفق 
مفاهيم دالالته ورموزه، لكْن أن نقوَل سريًة ذاتية ستتوقف عند مقاطع ، 
لنقرأ نّصا، يشيُح عن مفهوم (املوت) ، ويكاُد املوُت ، أن يكون من أبجدية 
(الّنص)، شـطحات وتهويمات وصلـوات، وخوف من هذا الزائر الذي يظّل 

ماثالً عىل امتداد معظم (الّنص).
     نـرى أن (الجداريـة) ، تتوّسـُل األمل بالبقاء والخلود ، أراَد بها الشـاعر 
أن يتخطى الوجود/ العدم اىل الخلود، عرب الجدارية، ثّمة نربة استسـالمية 

ستسكنها وستطفح بها.

فضالً عن السـمت الذي تنماُز فيه (الجدارية) حيُث تمّثُل حياة (الشـاعر) 
وسريتُه كما أسـلفت، فهي تشّكل حالتني (للشاعر) ، حالة الوعي، وحالة 
الالوعـي، حالة الوعي بتجربته وخزينه الفكري والثقايف، وحالة (الالوعي) 
باسـتدعاء عالٍم يبنيه يف خيال خصب من األسـطورة وامليثولوجيا، واالرث 
الحضاري، والديني، وظّل ظالل الصوفية متسّيدة،، تشّكل الّنص عىل نحو 
غرائبي يف خلق عوالم خارقة، نشـأت خارج الحـواس، تجاوزت املدركات، 
تشـري اىل وفرة بواطن التجربة الذاتية. ويظّل فيه (الشـاعر) صوت وروح 

(جلجامش) الباحث عن عشبة الخلود.
أصوات الّنص: يف البدء يعلو صوت الشـاعر( صـوت األنا) ، ونحت حروف 
إسمه، تحّس أنه الصوت املهيمن، لكن ما أن تتجاوز بعض املقاطع ، حتى 
يصدح أحيانـاً، ويضّج أحياناً، الّنصُّ بأصوات أخرى، تتعّدد، أو تتشـّظى، 
حسـب الـرؤى املتعـددة، وتصاعـد الّنفس الدرامـي داخل النـص، وإثارة 

الرصاع، ونمو وتطور الحركة (الرؤى، األفكار، ..).
االطار العام للّنص/ بعد أن طغت الذاتية، والصوت الواحد، وبعدها تعددت 
األصوات، وما ينتجه وأنتجه الّنص من رؤى، يف الختام تقدُح يف العقل رسالة 
الّنص، التي تؤرش عن الكشـف عن الوعي بمأساة (وطن)، وشعور بشبح 
الزمن وتحوالته، وتبدالت الواقع، فإذن صورة الذات، وصوت الشـاعر، هو 

صوت هوّية، صوت وطن يبحُث عن الخلود واملجد، تؤرقه فكرة املوت ..
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* ال يشء يأتي من الليل، سوى تلك اللهاثات 
املوجعة لألفئدة، يأخذك باستسـالم لريمي 
بك وسـط دياجري عتمته، التي ما  تلبث ان 
تجيل االزمنة التي عشـتها، وتمنحك منبشا 
حاد الحواف، طالبة رمي ما ال تريد اىل بعيد 
روحك التـي ترقب مخاوفهـا وهي ترفرف 
مثـل فاختة مذبوحة، تنحنـي الرغبة قليال 
لحظة تمر االيام مستعرضة كلك الضائع يف 
كلها، تقيس مديات وجودكما لكن الفشـل 
يجلدك بسـياط  نسيانك، وخوفك، وترددك،  
فتجلـس عند حافة يأسـك، الشـاخب انينا 
وهموم، ال تـدري مالذي ورطك، محسـننا 
لك افـكار االختيار الشـاذة،حني رأيتها اول 
مرة، رفت عند حواف شـفتيها الحمراوين،  
اجنحـة فراشـات القبـول، أشـارت إليـك 
بـأن تأتـي اىل حيث تخفـي نصفهـا، وراء 
ظلفة الباب نصف املـوارب،  لكنك تراجعت 
مضطربـا، تلعثمـت الكلمات عنـد مهابط 
حنجرتـك التـي اصابتهـا ريـاح الجفـاف 
والحرية، خطى جسدك بضع خطوات،لكنه 
تراجع،الئما ليلك الذي ما سرت عري رغباتك 
املاجنـة، عند طرف الوسـادة الريش، تراها 
تلوح،تقـرتب، تدفعـك فاسـحة املسـافات 
الحتـواء جسـدها امللتهب بهشـيم االنوثة 
غري املكتشـفة بعد، تنسـاب اصابعك بمكر 
العارف باألرسار، لتجس اسـمرار التنهدات 
املنطلقـة مثل سـيول عارمة مـن االفاعي 
والعقـارب، لكنهـا تبرصك بعينـني كدرتني 

تمتالن بالذبول، والوساوس، تقول.
* - اذا كنت ترغب بي خذني اىل بعيد؟!!

* -البعيـد الـذي ترغبـني بـه أيـن يمكـن 
ايجاده!!

* —نـروح اىل مـا تعـرف مـن االمكنـة.. 
البقاء داخل هذه النريان املستعرة ال تسمى 

حياة!!
* — والفشل.. اخاف الفشل!!

* —نفشـل هنـاك احسـن مـن ان نموت 
هنا.. االيام التي تتشابه موت !!

* — انت تحسنني التوسل!!
* -ال احسن اختيار ما اريد.!!

*   ـ دعينا نمأل  ليلنا بخيارات عذوبتها!
* —ال امـل بقبـول ال يمنـح االرواح القا!! 
تضع سـالل االماني الغريبـة االطوار، عند 
هامـة مخـاويف التـي تكاثـرت مثـل رسب 
جراد، البت اعماقي باحثة عن درب خالص 
لكنهـا  االكتشـاف،  حقيقـة  اىل  يوصلهـا 
ومثل عديد مرات، صافحت استسـالمها، و 
غفت عند ثرثرات الوقـت امليلء بالهواجس 
والرشور، اليمكن لروحي املتخاذلة االرتماء 
عند محاسن جسـدها، الفائر ، واملهتز مع 
انغـام  حنجرتها الدافئة، ال فائدة من اعالن 

الحب..
وليـس ثمـة مـا يمنحـك االقـرتاب، االناث 
تدجني ، واالفرشـة مدافـن.. واالكف بحث 
عن فراغ الخالص، تحاول  فرض سـلطانها 
املدجج بالهيامات والجنون،تقول—-لم ال 

تمنح مرساتك قبول؟!!
* —ال ادري لقد اضاعتي دروب املدن التي 

ال اعـرف كيفية اجتيازها.. ليتك تعرفني ما 
معنى وجود االنسـان وحيـدا ضائعا داخل 
دوامة ال تسـتقر ..تـدور وأدور معها دون 

انتظار ملنقذ او مخلص!!
* — روحـك الئبـة هي من اخذتـك اىل تيه 
االزقة وخيار النسيان...لم اهملت نداءاتي. 
لم تركتنـي ارقب الفراغ علـك تبزغ منه؟!! 
االسـئلة ال تمطـر اجابـات حقيقية،مادام 
املحال يسـتحوذ عىل وجودهـا العاجز عن 
الخالص، ابرصها تلعق شفتيها املدهونتني 
بالديرم، وهي تبرص عثراتي املربكة لخطوي 
الحذر الراغب بإجتيـاز  املحنة التي اعيش، 
جرأتها تصيبني بالدوار، وضحكاتها املاكرة 
املتقطعة النغمات، تشدني اىل قاع ذكورتي 
غري املكتشـفة بعد، ثمة مخاوف تراود لييل  
الهابط اىل قاع التوسالت، ثمة اناث قدن من 
صور الحائط الكامش بهن بقوة اليمكنهن 
الفـرار منهـا، لكنهـن يأتـني مثل سـيول 
ماء،ليحطـن بي ، بغولية متوحشـة، تهمد 
جمجمتـي، ويلـوذ جسـدي بالفتور،تقول 

املمرغلة بالبياض— قتلته مخاوفه!!
الثانية..والثالثة..والرابعـة.. تقـول   *
والعـارشة.. وااللـف— مـا اصعـب وجود 

اضاع ذكورته اىل ماذا يلتجئ..
* قالت الخامسـة،التي تلوح بعذوبتها بني 

يدي مثل بريق—أنا من يخلص كدره ..!
* قالت االوىل—شمس فحولته افلت منيس 
يلـم فتـات موائـد الحكايات ليصنـع منها 

مجده الكاذب!!
* تقـول الخامسـة—اريد القضـاء عـىل 

ماتبقى منه!! تشـدني الرؤيا اىل  سـفاالت 
ازمنتي الغابرة فلم اجد سـوى ولد مطروح 
عند ضفاف  شطآن ايبسـها نواح االمهات 
اللواتـي عبـأن الـدروب باالنتظـار، وعراك 
االوالد املشـتولني ملراقبـة  اصابع الجكليت 
وهي تمسـد وجه املاء مبتسمة بحبور من 
يتمنـى الرحيل مع االمتـداء اىل مدن تجعل 
منهن اناث يمتهن الغواية، يفرك قذا عينيه، 
مبتسما،الويا رأسه عله يرى ما يبحث عنه 
من خالل سـرت نفنوفها املنحرس قليال،مع 
اعشـاش حمـام، وغابات من االلـوان التي 
ظـل ال يميـز بينها، تشـري إليـه باالقرتاب،  
تبعده املسافة رامية بنحول جسده املنحني 

مثل قصبة، اىل وسـط ضجيـج  املارقني اىل 
الليل، تخيط له الذاكره ثيابا ، من الهواجس 
الفائحة بروائـح تبث شـذواتها عند زاوية 
الجـدار الذي اختـاره مختال..يتحسـس ما 
بني فخذيه بإرتباك تشوبه التنهدات،ينصت 
إليهـا تقـول— جـوادك اليجيـد الصهيل..

الجيـاد التي التصهـل اشـكال  ميته!! عىل 
مضض يغمـض عينيـه، الغائرتني وسـط 
ظلمـة الرشود، محاوال الفرار صوب حطام  
الوحـدة التـي ادمنهـا ، تتوسـل االصـوات 
الرانة مثل اجـراس الكنائس أن يعود،لكنه 
يتوغل..يتوغـل محـاوال اجتيـاز فضيحته 

التي ادمنتها الشفاه.!!
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تدوس الشارع مرة واحدة
وتنىس عثرة لك هنا

وشتيمة من فم نافذة سيارة متهورة هناك
عثرة واحدة وشتيمة واحدة

وضجيج غرباء 
ال يالحقك

 كمطلع أغنية قديمة
يف املدينة التي ال ترى الوجه فيها مرتني

تتلون مصادر الشتائم
ويتلون الضجيج

يف املدينة التي ال ترى الوجه فيها مرتني؛ 
ال تشتم من فم نافذة متهورة مرتني
وال تتحمل عناء التلفت ُمعَتَذراً منك

كل يشء يحدث مرة واحدة
وألنه يحدث مرة واحدة 

أحببـَت املدينـة التـي ال تـرى الوجـه فيها 
مرتني

ففي كل مرة شارع جديد وعثرة
وفم نافذة يتسع فتتسع الشتيمة

ويضيق
 فتضيق

لكنها تحدث مرة واحدة 
وال تالحقك

 كمطلع أغنية قديمة
فال الشوارع هي هي

وال األفواه
وال الضجيج
وال الشتائم
وال التلفت
وال العناء

 كل ذلك
 ألنك يف مدينة ال ترى الوجه فيها مرتني.
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 املقادير
كوب زيت

كوب سكر ناعم
نصف كوب لبن

نصف كوب كاكاو خام
2 بيضة

كوب دقيق ابيض
ملعقة صغرية بيكنج بودر

فانيليا
رشة ملح

خطوات التحضري
يف الخالط ضعي اللبن مع السـكر 
واخفقيهم جيـدا ثم ضيفي الزيت 
واخفقيه وكل مـا تضيفي مكون 
باقـي  مـع  حـدة  عـىل  اخفقيـه 

املكونات ضيفي الكاكاو واستمري 
يف الخفق ثم ضعي جزء من الخليط 
جانبـا ومع باقـي الخليط ضيفي 
البيـض والبيكنـج بـودر والدقيق 
ضعـي  الخفقثـم  يف  واسـتمري 

الخليـط يف قالـب الفـرن واتركيه 
لينضج وبعد النضج ضيفي خليط 
الكاكاو املـرتوك جانبـا وزيني به 
القالـب قطعيه حسـب الرغبة او 

نفس شكل الجاتو وقدميه.

يعّد حسـاب آبـل أحد أهـم األدوات التـي يجب أن 
يسـتخدمها مالك أجهـزة آبل املتنوعـة، وذلك ألنه 
يربـط جميع أجهزتهـم مًعا، وفقـا لتقرير البوابة 

العربية لألخبار التقنية. 
كما يقدم الحسـاب أهـم املميزات التـي يحتاجها 
مسـتخدموا آبـل، ويزيـد التوافـق بـني األجهـزة 
املختلفـة مـن آبـل، وفقا لتقريـر البوابـة العربية 

لألخبار التقنية.
ونتيجًة لذلك، فإن املسـتخدمني يجـب أن يتذكروا 
بيانات الدخول إىل الحسـاب مثل الربيد اإللكرتوني 

وكلمة املرور.
ولكن قد يرغب بعض املستخدمني يف تغيري بريدهم 
اإللكرتونـي لربيـد جديـد يسـتخدمونه أو لجعـل 

حساب أكثر أماًنا.
ويمكنـك تغيري الربيد اإللكرتوني لحسـاب آبل عرب 

طريقتني:
تغيري بريد حساب آبل عرب املوقع الخاص بهم

يجب يف البداية قبل تسجيل الخروج من الحساب أو 
تغيري بياناته أن تتأكد من وجود نسـخة احتياطية 

لجميع أجهزتك.
وقد تخـرس البيانات املوجـودة يف الهاتف إذا قمت 
بإزالة الربيد اإللكرتوني أو تغيريه دون أخذ بيانات 

احتياطية.
ويمكنـك تغيـري الربيد اإللكرتوني إلدارة الحسـاب 

عرب املوقع من خالل الخطوات التالية:
توجه إىل موقع حسـاب آبل عرب الرابط التايل، ومن 

ثم أدخل بيانات حساب آبل الخاصة بك.
ويقـوم املوقع بعـد ذلك بنقلك تلقائًيـا إىل إعدادات 

الحساب حيث تستطيع تغيريها كما ترغب.
ويمكنـك من هنـا اختيار بيانات تسـجيل الدخول 

وحماية الحساب.
وبعد ذلك قم بالضغط عىل اختيار حساب آبل الذي 

تجد تحته الربيد اإللكرتوني القديم.

وتظهر لك نافذة تطلب منك إدخال الربيد اإللكرتوني 
الجديد الذي ترغب بربطه مع الحساب. وتجد الحًقا 
رسالة وصلت إىل بريدك اإللكرتوني لتأكيد اختيارك 
لتغيري الحسـاب اإللكرتوني إن كنت ترغب يف ذلك.
ويجب عليك التوجـه مبارشًة إىل بريدك اإللكرتوني 
القديـم ومن ثم اختيار الرسـالة التـي وصلت إليك 

وتأكيد رغبتك يف تغيري الربيد اإللكرتوني.
تغيري الربيد عرب هاتف آيفون

ال تختلف الطريقة كثريًا عن تغيري الربيد اإللكرتوني 
عرب موقـع آبـل، ويمكنك القيـام بذلك عـرب اتباع 

الخطوات التالية:
توجـه إىل تطبيق اإلعدادات الخـاص بهاتفك، ومن 
ثـم قم باختيار حسـاب آيـكالود الخـاص بك عرب 

الضغط عىل صورتك الشخصية.
وبعـد ذلك اضغط عىل بيانات اإلسـم ورقم الهاتف 
والربيـد اإللكرتونـي من أعـىل القائمة.ومن ثم قم 
بالضغـط عىل زر التعديل املوجود أعىل نافذة الربيد 
اإللكرتونـي، وبعـد ذلـك اضغـط عـىل زر الحذف 

املوجود إىل جوار الربيد اإللكرتوني.
وعندما تظهر لك نافـذة تأكيد عىل رغبتك يف حذف 
الربيد اإللكرتوني قم باملوافقة عليها وأدخل بريدك 

الجديد الذي ترغب يف استخدامه.
ويجـب عليـك تأكيـد تغيري الربيـد عرب فتـح بريد 
الحسـاب القديم ومن ثم التأكيد عليها عرب إدخال 

الرمز الذي يصلك عليه.

الحيـاة  يف  والتنـازالت  التضحيـات  إن 
الزوجيـة هـي عبـارة عـن الحـب بني 
الزوجـني. فالغـرور وحـب الـذات قـد 
يـؤّدي إىل فشـل العالقة. لذلك نكشـف 
لك عن التضحيات البديهية، األساسـية 
والرضوريـة التي يجـب أن يقدمها كّل 

طرف يف الحياة الزوجية:
التّرصفـات والقـرارات األنانية: احذف 
”األنا“ من قاموسـك يف الحياة الزوجية 
كّل  ننصـح  بالـ“نحـن“.  وإسـتبدلها 
ثنائـي بالتفكـري بالحلـول والقـرارات 
الوسطى، غري األنانية إلنقاذ الزواج من 

الفشل.
التضحيـات املاديـة: ننصـح كّل ثنائي 
بتقديـم التنـازالت عىل الصعيـد املادي 
أيضاً. فيجب منـح األولوية إلحتياجات 
للحاجـات  وليـس  والعائلـة  الثنائـي 

الخاصة.
تمضية وقت الفراغ مع األصدقاء: ننصح 
كّل طـرف من الثنائي بعـدم اإلفراط يف 

تمضيـة الوقـت مـع األصدقـاء كما يف 
السـابق. ففـي الحيـاة الزوجية، يجب 
إعطاء األولوية للرشيـك وإمضاء وقت 
الفـراغ معه لتعزيـز الروابط العاطفية 

والحفاظ عىل العالقة الوطيدة.
تمضية معظم الوقت مع العائلة واألهل: 
ننصح كّل ثنائي بممارسـة نشـاطات 
مختلفـة ومسـلّية عوضاً عـن إمضاء 

معظم الوقت مع األهل والعائلة.
ممارسـة بعـض النشـاطات مـن أجل 
الرشيـك: ننصح كّل طـرف بعدم الرتّدد 
يف ممارسـة بعـض النشـاطات التي ال 
يحّبها مـن أجل إسـعاد الرشيك اآلخر. 
فهذا التنازل البسـيط يعـّزز الحب بني 

الزوجني.
التمسـك بالـرأي للوصـول إىل الهـدف 
أو املـراد: يعتـرب العنـاد عـدّو العالقـة 
الزوجية. لذلك ننصـح الثنائي بالتنازل 
وعدم التمسـك بالـرأي، ألن هذه العادة 

تؤّدي إىل تدهور العالقة.

خفقـان القلـب: هو اإلحسـاس بتسـارع 
رضبـات القلب، فقد تشـعر بـأن قلبك قد 
تخطـى نبضه، ويرفـرف بشـدة، ويمكنك 
االسـتدالل عىل نبضك بواسـطة رقبتك، أو 

حلقك، أو صدرك.
وتعـد بعـض أسـباب خفقـان القلب غري 
ضارة وتزول من تلقاء نفسها دون عالج.. 
وهنـاك العديـد مـن العوامل التي تسـبب 
تسـارع نبضات القلـب، إليك أبرز أسـباب 

خفقان القلب يف االتي:
1. اإلجهاد والقلق يمكن أن تؤدي العواطف 
الشـديدة التي تنتابك من قلـق أو خوف إىل 
إطالق الهرمونـات التي ترسع من رضبات 
قلبك الناجمة عن محاولة جسمك ملواجهة 
التهديـد حتى لو لم تكن يف حالة تسـتدعي 
الخطـر، ويمكن أن تتسـبب نوبـات الهلع 
الشديدة يف تسارع رضبات القلب، والتعرق، 
والقشـعريرة، وصعوبـة التنفـس، وألم يف 

الصدر. 

2. ممارسة الرياضة تعد التمارين الرياضية 
مفيدة لصحتك، ويسـاهم الركض الرسيع، 
أو ركـوب الدراجات يف زيادة معدل خفقان 
القلـب، األمر الذي يسـاعد القلب عىل ضخ 
املزيـد مـن الـدم لتقويـة العضـالت خالل 
التمرين، وإذا كان قلبك ينبض بشـدة، فقد 
يكون ذلـك نتيجة انقطاعك عن ممارسـة 

التمارين الرياضية لفرتة طويلة.
3. التغيـريات الهرمونيـة  قد تالحظ بعض 
النسـاء أن نبضـات القلب تتسـارع لديهن 
عندما يتدفق دم الدورة الشهرية، أو يقرتبن 
مـن مرحلة انقطاع الطمـث، أو خالل فرتة 
الحمل، ويحدث هـذا نتيجة التغيريات التي 
تطرأ عىل مسـتويات الهرمونات، وعادًة ما 
يكـون ارتفاع معدل رضبـات القلب الناتج 
عن التغريات الهرمونية مؤقًتا وال يستدعي 

القلق.
4. حـاالت طبيـة معينـة  قد تكـون بعض 
األمراض سبًبا من أسـباب خفقان القلب، 

ومن بينها االتي:
- فرط نشاط الغدة الدرقية.

-انخفاض سكر الدم.
-انخفاض مستوى البوتاسيوم.
-انخفاض مستوى األكسجني.

-انخفاض مسـتوى ثاني أكسـيد الكربون 
يف الدم.

-الحمـى، أو فقـر الـدم، أو الجفـاف، أو 
الصدمة.

5. بعـض األدويـة  يمكـن أن تعـد األدوية 
االتية من أسباب خفقان القلب:

- األدوية يف أجهزة استنشاق الربو.
- مزيالت االحتقان.

- حـارصات بيتـا (Beta blockers) التـي 
تستخدم لعالج ضغط الدم املرتفع وأمراض 

القلب.
- أدوية الغدة الدرقية.

- بعـض األدويـة التـي ال تسـتلزم وصفة 
طبيـة والتي تعمل كمنشـط، مثـل: أدوية 

السعال والربد.
- بعض األعشاب أو املكمالت الغذائية.

لذلك يجب استشارة الطبيب حول األعراض 
الجانبيـة الناتجة عن األدوية التي تتناولها 

يومًيا لتفادي اإلصابة باملضاعفات.
يسـبب   (Nicotine) النيكوتـني  مـادة   .6
اإلدمـان عـىل السـجائر ومنتجـات التبـغ 
األخـرى ارتفـاع يف ضغط الدم وتسـارع يف 
معـدل رضبـات القلـب، ويمكـن أن يكون 
اإلقـالع عن التدخني هو أحـد أفضل األمور 
التي عليـك القيام بها للحفـاظ عىل صحة 
قلبك، عىل الرغم من أنه قد ال يبطئ رضبات 

قلبك عىل الفور.
ويمكن أن يحدث خفقان القلب أيًضا كأحد 
أعـراض انسـحاب النيكوتـني، ولكن يجب 
أن يتوقـف يف غضون (3 - 4) أسـابيع بعد 

اإلقالع عن التدخني.
متى يتوجب القلق؟

يف حـال كنـت تعانـي مـن خفقـان القلب 

ولديك مرض سابق يف القلب فعليك التماس 
صاحـب  وإذا  الفوريـة،  الطبيـة  العنايـة 
خفقـان القلـب هـذه األعراض فاسـترش 

الطبيب عىل الفور:
-الدوار.

-اإلغماء.
-صعوبة يف التنفس.

-التعرق املفرط.
-ألم أو ضغط يف صدرك.

-ألم يف ذراعيك، أو رقبتك، أو أعىل ظهرك.
-معـدل نبض الراحة أكثـر من 100 نبضة 

يف الدقيقة.

 نقـدم هنا عددا مـن املالحظات التي تتعلق 
بطرق الحصول عىل قسط مريح من النوم، 
وهـي تفيـد الجميـع باألسـاس، وخاصـة 
الذين يجدون صعوبة يف االستسـالم لسبات 

عميق.
* افعل.. 

أغلق هاتفك املحمول، وأغلق التليفزيون. 
- خفض حرارة الغرفة. 

- كل قطعة من الفواكه، أو ارشب كأسا من 
الحليب الدافئ. 

- ارشب فنجانـا من مغـيل ”الزهورات“ أو 
أوراق النعناع أو املليسا أو زهرة الخزامى. 

- تنـاول أدويتـك املسـائية (إن كنـت تأخذ 
أدوية بانتظام). 

- طبـق برنامجـا ”روتينيا“ مـن الواجبات 
(مثـل دخـول الحمـام، تنظيـف األسـنان، 

تحضري ثيابك وحقيبتك لليوم التايل..). 
- حـرض قائمة بمـا عليك إنجـازه يف اليوم 

التايل. 
- اسـرتخ، وتكلم مع رشيكة حياتك يف أمور 

عادية. 
- اقرأ كتابا ممال. 

* ال تفعل.. 
- ال تراقـب التلفزيـون أو تمـارس ألعابـا 

إلكرتونية (ألعاب فيديو). 
- ال ترفع حرارة الغرفة. 

- ال تتناول أي طعام كثري الدهون أو حريفا 
(كثري البهارات). 

يحـوي  رشاب  أو  طعـام  أي  تتنـاول  ال   -
الكافيني (وهذا يشـمل الشـوكوال والقهوة 

والشاي).
- ال تـزاول أعماال مكتبية أو تقوم بواجبات 

تتطلب مجهودا فكريا. 
- ال تقرأ أي كتاب مثري.

- ال تتناول أي دواء جديد لم يصفه الطبيب 
(خاصة منها األدوية النفسية). 

- ال تمارس تمارين رياضية مجهدة. 
- ال تشـرتك بأي نقـاش جـاد أو تعالج أي 
خالف مـع أصدقائـك أو أقربائك أو رشيكة 

حياتك. 
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 يف ظل االنفتاح، الذي نعيشه حالياً 
السـيما بوجود اإلنرتنـت وقنوات 
املتعـددة،  االجتماعـي  التواصـل 
بعـض  إزاء  بالقلـق  األم  تشـعر 
ترصفـات ابنتهـا، فتحتـار كيـف 
تعزز قيمـة الحياء لديهـا، وتمنع 
عنهـا أي تأثر سـلبي قـد يصيبها 
مـن صديقاتهـا، أو مـن املحيـط 
اإللكرتوني، الذي تميض فيه معظم 
أوقاتها... وقد تتبع بعض األمهات 
سياسـة املنع يف بعض املواقف، ما 
ينتـج عنه كبت تعانيه الفتاة ربما 
يؤدي بهـا لنتائج عكسـية... وقد 
تغلق البعـض اآلخر منهّن مختلف 
أبـواب االنفتاح مـن البداية ما قد 

يجعل الفتاة انطوائية وخجولة.
التـايل عـىل  نطلعـِك يف املوضـوع 
أهميـة وكيفية تعليـم ابنتِك خلق 
الحياء، وعـىل الفارق بـني الحياء 
وهو خلق محبب بـل هو زينة كل 
فتاة، وبني الخجل الذي قد يعترب يف 
بعض الحـاالت مرضاً اجتماعياً... 

فتابعي معنا السطور التالية:
حياء ال خجـل :الحياء يختلف عن 
الخجل؛ ألّن الخجل مرفوض.. فهو 
أن تخجل من قول وفعل الحق ألي 
سـبب نفـيس أو اجتماعـي، وأما 
الحيـاء فـال يمنع من فعـل الخري 
والصـواب، إنما يصون النفس من 
فعل وقول كل ما هو مسـتقبح ال 

ينبغي لإلنسان قوله أو فعله.

دور األم :لـألم دور كبـري يف تعليم 
والتفريـق  الحيـاء  قيمـة  الفتـاة 
بينها وبني الخجـل الذي قد يطيح 
بشخصية الفتاة، فبعض األمهات 
والحيـاء،  الخجـل  بـني  يخلطـن 
فباسـم الحياء يمنعن بناتهّن من 
إبـداء آرائهـّن، ومن أشـياء كثرية 
فيهـا الخري الكثري لهـّن.. فعليهّن 
أوالً فهـم املفهومـني بدقة، بحيث 
تربـى الفتـاة بتـوازن بعيـداً عن 
االنغـالق املميـت الـذي قـد يجعل 
الفتـاة خجولـة فاقـدة لهويتهـا 
وشـخصيتها منطوية عىل نفسها 

عـن  أيضـاً  وبعيـداً  لهـا،  رأي  ال 
االنفتاح املقيت الذي قد تضيع فيه 
الفتـاة بدون وجود من يوجهها أو 
ينصحهـا خاصة إذا وجدت حولها 
أصدقـاء السـوء واإلعـالم الهـدام 
فتفقـد الفتـاة حياءهـا وتضيـع 

راكضة خلف شهواتها وميولها.
طـرق غـرس الحيـاء: فـأول دور 
يجـب عـىل األم االنتبـاه لـه وهي 
تغـرس هـذه القيمـة يف بناتها أال 
تنهى عـن يشء وتأتي به.. فعليها 
هـي أوالً أن تتحىل بالحياء والعفة 
ويكفيهـا أثر عـىل بناتهـا رؤيتها 

يف مواقـف يف الحيـاة ترتجـم لهّن 
العفـة والحيـاء، ثم عليهـا رواية 
القصص فالقصص الهادفة ترسم 
يف خيـال البنت املراهقة القيم التي 
يصعـب علينا رشحهـا، وال تنىس 
املسـتمر  والتشـجيع  التحفيـز 
ألي موقـف تـراه مـن فتياتهـا أو 
أوالدهـا يكـون فيـه خـري وخلق 
رفيع. وكذلك عليها بالحوار البناء 
معهـّن إذا رأين مشـهداً يف التلفاز 
أو موقفـاً يف السـوق وغـري ذلـك، 
عليها أن تناقشـه معهّن، ثم تقوم 
بتوجيههّن؛ فالتوجيه خاصة الغري 

املبـارش يجعـل الفتيـات هـّن من 
يكتشفن الخري ويفرقن بني الخري 
واملنكـر فيحببـن العفـة والحياة، 
ويحتقرن وينفرن من كل سـلوك 
تتبعـد صاحبته عن فطـرة الحياء 

والعفة.
سـلوكيات تقطـر حيـاء: أما عن 
األحـكام  الفتـاة  تعليـم  كيفيـة 
الرشعيـة املرتبطة بهـذه األخالق 
الكريمة تخربنا القطان أنه يكون 
عن طريق اسـتيعابها فهي تميل 
للزينة بالفطرة وعلينا أن نجعلها 
تفخر بأنوثتها وجمالها، ونعلمها 
مهـارات الضوابـط الرشعية من 
صـون النفس عـن غـري املحارم 
وكيـف تكـون الزينة املسـموحة 
والغري مسموحة، وطبيعة العالقة 
أيضاً مع املحارم، وطريقة الكالم 
واللبـاس يف كل مـن البيـت، مـع 
الصديقـات، يف السـوق وغريهـا 
فهذه املهارات تكتسبها من أمها، 
وال يجب أن تغفل األم عن حقيقة 
االلتزام بطاعـة ابنتها لله فعليها 
أن تحببهـا بخالقهـا، وتمهد لها 
األرض الخصبة لتلقي أوامر املوىل 
يف عشـق وانقيـاد.. ورشيعتنـا ال 
تتعارض مـع فطرتنا إنما وجدت 
لتهـذب حياتنـا وتجعلهـا أسـعد 
وأجمل. كذلك شـغل وقـت الفتاة 
بكل ما ينفعها يجعلها بعيدة عن 

توافه األمور.
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اإلمسـاك من الحاالت املرضية التي 
تصيـب الجهـاز الهضمـي، والتـي 
تتسـبب لإلنسـان يف كثري من األلم 
واملشـاكل، ولهذا يجب الحرص عىل 

تجنب اإلصابة باإلمساك.
لذا قدمـت الدكتورة سوسـن غزال 
،خبـرية التغذيـة العالجيـة ، عـرب 
موقـع  عـىل  الرسـمية  صفحتهـا 
فيسـبوك،  االجتماعـي  التواصـل 
مرشوبـات طبيعيـة تسـاعد عـىل 

التخلص من اإلمساك..
1 املـاء٪ يوىص بإضافة 4-2 أكواب 

من املاء قبل كل طعام.
2 عصري الخوخ: يساعد السوربيتول 
املوجود يف عصـري الخوخ عىل تليني 
الرباز وتسـهيل مـروره ومن ناحية 

أخرى
3 عصري التفاح: يحتوي عىل نسـبة 
عالية من الجلوكوز والسـوربيتول. 
أشـارت دراسـة معمليـة نرشتهـا 
Food & Function يف مجلـة2020 
إىل أن الفركتان املوجود يف املرشوبات 
املصنوعة من عصـري التفاح يمكن 
أن يساعد األشخاص الذين يعانون 

من اإلمساك املزمن
4 - عصري اإلجـاص: غني باأللياف 

والغلوكوز
لعـالج  أخـرى  طبيعيـة  وصفـات 

اإلمساك: 
أوالً: مغيل الليمون والكمون: يمكن 
غـىل ملعقـة كبـرية مـن الكمـون 
ويعرص ليمونة عليها، ويتم تحليتها 
بعسل النحل ويمكن تناولها مرتني 

خالالليوم.
ثانيـاً : زيت الخـروع: وضع ملعقة 
كبرية من زيت الخروع يف املاء املغيل، 

ويتم تناولها مرتني خالل اليوم
ثالثاً: اليانسـون: إضافة ملعقة من 
اليانسـون إىل كـوب من املـاء املغيل 
وترتك ملـدة 5 دقائـق تقريبـاً ويتم 

تناولها بعد تناول الطعام
رابعـاً: البابونـج: إضافـة ملعقـة 
كبـرية من أزهـار البابونج إىل كوب 
مـن املاء املغـيل، ويرتك ملـدة ال تقل 
عـن الخمس دقائـق ويصفى ويتم 

تناوله.
خامسـاً: الحلبة: تغىل بذور الحلبة 
ويتم تصفيتها، ويتم تناول املرشوب 

مرتني خالل اليوم صباحا ومساء.
سادسـاً: الربدقوش: يضاف ملعقة 
كبرية مـن الربدقـوش إىل كوب من 

املاء املغيل، ويصفى ويتم تناوله.
نصائح عامة لتخفيف اإلمساك

1 زيادة النشـاط البدني: امليش ملدة 
15-10 دقيقة بعد كل وجبة

2 تغيري العادات الغذائية، والحرص 
عىل تناول األطعمة التي تحتوي عىل 

نسبة عالية من األلياف الغذائية.
3 تناول كـوب من املاء املضاف إليه 
ملعقة من العسل، ويتم تناولها كل 

صباح.
4التقليـل من تناول املرشوبات التي 
تحتـوي عىل الكافيني، واسـتبدالها 
بأنواع أخرى مـن املرشوبات ومنها 
الشـاي األخـرض، والـذي يكونمهم 
جـداً للحفـاظ عـىل صحـة الجهاز 

الهضمي.
عند اإلصابة باإلمسـاك بشكل كبري 
يجـب التوجـه إىل الطبيـب، والـذي 
للتعـرف  فحوصـات  إىل  يحتـاج 
عـىل األسـباب الرئيسـية لإلصابـة 

باإلمساكووصف العالج املناسب.

No: 7604   Sun    21     Nov    2021العدد:   7604    االحد    21    تشرين الثاني     2021



حافـظ عىل عملـك الحايل ألنـك ال تجد أفضل 
منـه بالفرتة الحالية ، حـاول أن تكون هادئا 

اليوم وواجه املشـاكل بحكمة. 
تشـعر برغبـة يف التعـرف عىل مـن تحـب وتقوية 
عالقتـك به ، وضعك األرسى بحاجـة اىل بعض العناية 

واالهتمام.
كـن حذاراً يف تنفيذ مهامك اليـوم يف العمل ألن األنظار 
موجهـة إليك، حب جديـد يدق بابك اليـوم فال تصده. 

ستواجه تجديداَ يف صداقاتك وارتباطاتك .

يف يـوم مـن االيـام كان 
هنالك يف احـدا البالد ملك 
وهـذا امللـك كان له وزير 
بالله  الوزير مؤمنا  وكان 
انقطـع  يـوم  ويف  تعـاىل 
اصبـع امللك واتـى الوزير 
الوزيـر  وقـال  امللـك  اىل 
الحمـد لله فغضـب امللك 
اسـجنوا  للجنـود  وقـال 
الوزير فقال الوزير الحمد 

للـه فتعجب امللك وقال لنفسـه ملا يقول الحمد لله وهو سينسـجن ويف 
يوم اراد امللك النزهة لوحده فراى قرية ذهب امللك اليهم وكانوا يفعلون 
رجـال هذه القرية اي رجل جديد ياتي اىل القرية يقطعون اصبع الرجل 
الجديـد فراوا اصبـع امللك مقطوعا يف نفـس املكان الـذي ارادوا قطعه 
فرتكوه وذهب امللك اىل القرص فقال للجنود اخرجوا الوزير من السـجن 
فاتـى الوزير اىل امللك فقال امللك للوزيـر عندما انقطع اصبعي ملاذا قلت 
الحمد لله قال الوزير اذا كان اصبعك لم ينقطع وذهبت اىل القرية فكانوا 
سـيقطعون اصبعك فقال امللك وملاذا عندما سجنت قلت الحمد لله قال 

الوزير اذا لم اقول الحمد لله فكنت ساتي معك و يقطعون اصبعي.

أنظـري اآلن إىل مرآتك. هل ترتسـم بعض 
الخطـوط الرفيعة عـىل جبينك؟ إذا كانت 
إجابتك هي نعم، حّددي عدد تلك الخطوط 
وشـكلها. فهـذا قد يعنـي أّنـك تتمتعني 
ببعض صفـات الشـخصية دون األخرى 
وأّن الحـظ يحالفـك أو، عـىل العكس، ال 
يقـف إىل جانبـك. فمـا الـذي تخبئـه لك 

تجاعيد جبينك؟ .
1 - خط عمودي

إذا ظهـر عىل جبينك خـط عمودي واحد، 
فهـذا ما ُيسـمى بحسـب خرباء الشـكل 
الصينيـني «اإلبـرة املعلقة». وهـو يعني، 
برأيهـم، أّنك قد تعيشـني مرحلة من عدم 
الشـعور باألمان وأن خالفـًا قد يقع بينك 
وبـني زوجك أو شـخص مقـرّب منك بني 
الحـني واآلخـر. إال أّن هـذا يشـري إىل أّنك 
تتمتعـني، يف املقابل، بالكثـري من الطاقة 

وبالقدرة عىل بلوغ مراتب عالية. 

2 - خط أفقي
هـل يظهر عىل جبينك خـط أفقي رفيع؟ 
إذا أجبـت بـ«نعم»، فهذا يعني أّن النجاح 
هو حليفـك يف معظم أيـام حياتك. فأنت 
تمتلكني الكثري من القدرات التي تساعدك 

عـىل ذلك. كما يدّل هذا عـىل أنك تتميزين 
باملوهبـة يف أحد املجـاالت، فـال ُتهمليها 

ألنها قد تعود عليك بالكثري من الفوائد.
3 - خطان أفقيان

يف حـال ظهر عىل جبينـك خطان أفقيان، 

فهما يشريان إىل أّنك تتمتعني بالكثري من 
الشـعبية يف محيطك العائيل واالجتماعي 
واملهنـي. كما يعني أّنـك تحظني باحرتام 
الجميع وتتسمني بالقدرة عىل بناء الكثري 
من الصداقات. لذا، فالشـهرة يف انتظارك 

دائماً وكذلك األوقات السعيدة والهادئة.
4 - ثالثة خطوط أفقية رفيعة

يف حـال وصل عدد خطـوط جبينك إىل 3، 
فهـذا يعنـي أّن النجاح قد يكـون حليفك 
يف حال اخـرتت العمل يف مجـال إداري أو 
يف ميدان الصناعة أو الثقافة. كما يشـري 
شكل التجاعيد هذا إىل أّنك تتمتعني بعمق 
التفكـري وتعتمدين التنظيم نهجاً لحياتك 
وعملـك. إذاً، من الرضوري أن تسـتفيدي 
مـن هـذه الصفات لكـي تحققـي التألق 

والنجاح مهنياً وعائلياً.
بـني  قصـريان  عموديـان  خطـان   -  5

الحاجبني

هل يظهـر هـذان الخطـان القصريان يف 
املسافة الفاصلة بني حاجبيك؟ هذا يعدك 
بأن تعييش حياة سـعيدة، عائلياً ومهنياً، 
لكـن يف حال قمت بالخطـوات الرضورية 
لذلـك. إال أّنـك قد تشـهدين أيضـاً بعض 
االضطرابات التي تعود إىل أسباب خارجة 
عـىل إرادتك. فاحريص عـىل أن تواجهيها 
بحكمـة وروية كـي ال تقعـي يف خطأ ال 

رجعة منه.
6 - خطوط أفقية صغرية متقطعة

إذا كانـت هـذه هي حال خطـوط جبينك 
الرفيعـة، فاعلمـي أّنها تدّل عـىل أنك قد 
تواجهني بعض املشكالت الصحية والقلق. 
وقد تؤثر عليك سـلباً بعض األحداث التي 
تجري يف محيطك. إال أّنك قد تتخلصني من 
تأثرياتها يف حال سعيت إىل ذلك. فانتبهي! 
ويف املقابـل، قد تعيشـني حيـاة عاطفية 

حافلة بالفرح.

11 مرفأ
www.alzawraapaper.com

أبـــــــراج

235ـ  البابـا أنتريوس يعتيل كريس البابوية 
خلًفا للبابـا بونتيان، ليكون البابا التاسـع 

عرش للكنيسة الكاثوليكية.
1248 - سـقوط مدينـة إشـبيلية كـربى 
الحـوارض االندلسـية يف يـد ملـك مملكـة 

قشتالة فرناندو الثالث.
مدينـة  عـىل  يسـتويل  تيمورلنـك  ـ   1386
تفليـس عاصمـة مملكة جورجيـا ويأرس 

ملكها باغرات الخامس.
1789 - واليـة كاروالينا الشـمالية تصادق 
عـىل الدسـتور املريكـي وتم االعـرتاف بها 

كالوالية رقم 12 من الواليات املنضمة.
آلـة  يخـرتع  إديسـون  تومـاس   -  1877

الفونوغراف.
1931 - بنـاء أول مبنى كنيسـة يف الكويت 
وهـي كنيسـة املسـيح، وكانـت تقـام بها 
صلوات باللغة االنجليزية والعربية ومقرها 

بجوار مبنى املستشفى االمريكاني.
1949 - الجمعية العامة لالمم املتحدة توافق 

عىل استقالل ليبيا مع وحدة أراضيها.
1991 - انتخـاب املـرصي بطـرس بطرس 
غـايل أمًينا عاًمـا ألملم املتحـدة ليصبح أول 

أمني عام من دولة عربية.
1995 - التوقيع باالحرف االوىل عىل اتفاقية 
دايتون للسالم والتي انتهى بموجبها الرصاع 
املسـلح الذي دار يف البوسـنة والهرسك بني 

عامي 1992 و1995.
2006 - اغتيـال وزيـر الصناعـة اللبنانـي 
بيار أمـني الجميل إثر تعرضه الطالق نار يف 

منطقة الجديدة.
2008 - مجلـس الدومـا الرويس يوافق عىل 
مد الفرتة الرئاسية للرئيس من أربع سنوات 

إىل سته سنوات.
2011 - الحكومة املرصية برئاسـة عصام 
رشف تضـع اسـتقالتها بتـرصف املجلس 
االعـىل للقوات املسـلحة الحاكـم وذلك عىل 
خلفية عودة االعتصامات إىل ميدان التحرير 
ومـا يصاحبهـا من أعمـال عنف مـن قبل 

القوات االمنية بمحاولتها لفضها.
2013 - انـدالع مظاهـرات يـورو ميـدان 
يف أوكرانيـا اعرتاًضـا عىل تعليـق الحكومة 
لتوقيـع اتفاقيـة رشاكة وتجـارة حرة مع 

االتحاد االوروبي.
2017 - رئيـس زيمبابـوي روبرت موغابي 
يسـتقيل من منصبه بعد نحـو ثالثة عقود 

قضاها يف هذا املنصب.
2019 - نـادي ليفربـول االنجليـزي يفـوز 
االول مـرة   2019 العالـم لالنديـة  بـكأس 
يف تاريخـه بعـد تغلبـه عىل نـادي فاملينغو 

الربازييل بنتيجة 1-0.
مغنيـة  فـريوز،  الفنانـة  والدة   –  1935

لبنانية.
1914 – والدة عبد الكريم قاسم، أول رئيس 

وزراء للجمهورية العراقية.
1946 - والدة قاسم املالك، ممثل عراقي.

سـليمان،  ميشـال  العمـاد  والدة   -  1948
رئيس الجمهورية اللبنانية الثاني عرش.

ÏÄÄÄ◊ÎÜÏé
وزع األرقام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية، 
ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسـعة الرأسـية واألفقية يف 

املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

acebook ⁄ÏjèÓ–€a@Âfl

غزل عراقي
ــور مجبــــــــــــــ ــيتهن  مش ــه  علي ــن  ميش ــا  م

ــذور انـــــــ ــي  ادموع ــح  وأذب ــب  مح ــر  وأظاه

ــاس النـــــــــ ــال  ح ــي  وحال ــه  علي ــرن  عب وال 

ــور اصكـــــــــــ ــول  اك ــلون  ش ــام  حم ــم  أعرفه

ــال احلــ ــوب  ث ــتره  ميس ــح  انفض ــي  جرح ــو  ول

ــرور مش ــمس  الش ــى  عل ال  ــت  وكل ــألوني  ويس

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ــني العــــــــــ ــن  ع ــت  غب ــو  ل ــرح  ف ــال  ب ــش  نعي

ــنينــــــــــــه س ــب  مانحس ــك  بفركت ــه  وعمرن

ــوت  تفــــــــ ــه  بي ــاعه  س كل  ــوفتك  لش ــن  واح

ــرينـــــــــــــه عش ــنني  لس ــن  يح ــايب  ش ــل  مث

Ò5«Î@Úó”
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لعله خير

هل الحظ هو حليفك؟ االجابة تخبئها لك تجاعيد جبينك

صــــورة و حــــدث

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

انت بحاجة ملراجعة نفسـك وحساباتك حتى 
تتعلم من التجربة وتتجاوز االخطاء التي وقعت 

بهـا يف السـابق،. عليك أن تثق أكثـر بمن تحب هذا 
سـيقوى العالقة بينكما، ممارسة الرياضة الجسمية 
والذهنية مفيد اليك هذا اليوم .مشـاعر الحب جميلة فإذا 
أردت أن تحتفظ بحبيبك فاجعله يشعر باهتمامك وحبك. 
عرب عن مطالبك بوضوح واسع لتحقيقها والوصل إليها. 
من املتوقع أن تقيض سـهرة سـعيدة ولكن مـن املهم أن 

تعرف كي تستمتع بوقتك.

انت بحاجة إىل قسـط مـن الراحة واالسـتجمام 
لالبتعـاد عـن ضغوطات العمـل، القـرارات املهمة 
تتأتي بشـكل غـري متوقع ،ال تدع أي طـرف يتدخل يف 
عالقتكمـع من تحب واحـرص عىل خصوصيـة العالقة.

حبك للمغامرة من املمكن أن يوقعك يف الكثري من املشاكل 
العصيبـة ولكن حاول أن تمـارس هواياتك دون أن تؤذي 
نفسـك. إذا أردت أن تكسـب قلب الشخص الذي تحبه فال 
بـد أن تتعامل معه برقة ورفق. يمكنك الليلة أن تسـتمتع 

بسهرة لطيفة مع أصدقائك.

ال تستجب بسهولة إلطراء اآلخرين فربما يكون 
هذا نوعا من أنواع النفاق. فكر قبل أن تتكلم كي 
تتجنـب الندم. حـاول أن تخرج اليـوم من القوقعة 
التي تحبس نفسـك بداخلها واسـتفد من الفرص التي 
يقدمهـا لك القدر كي ال تندم فيمـا بعد.حافظ عىل عملك 
الحـايل ألنك ال تجد أفضل منه بالفـرتة الحالية ، حاول أن 
تكون هادئا اليوم وواجه املشاكل بحكمة. تشعر برغبة يف 
التعرف عىل من تحب وتقوية عالقتك به ، وضعك األرسى 

بحاجة اىل بعض العناية واالهتمام.

فكر قبل أن تتكلم حتى ال تخرس الكثري وبعدها 
لن تجد أمامك إال الندم. ال مانع من أن تسـتفيد 
من حسـن مظهـرك ولباقتك يف لفـت األنظار إليك 
ولكـن ال تعتمد كليا عىل هذا فال بد أن تعتني بجوهرك 
ألنه الـذي سـيحافظ عيل عالقتـك باآلخرين. مسـتقبلك 
العمـيل واملهنـي بازدهار ،انـت النجم يف هـذه الفرتة هذا 
سيسـاعدك عىل ترميـم عالقات الحـب القديمة وتصحح 
بعـض األمور التـي كنت تبحـث عنها، تنصحـك النجوم 

ببعض الراحة و األكل بعناية .

الحمل

ال تـورط نفسـك يف أي مشـكلة بـال داع. هـل 
تشـعر أن مشاعرك غري مسـتقرة يف هذه الفرتة 
مـن حياتك؟ هـل بدأت الوحـدة والعزوبيـة تؤثران 

عليك سلبا؟ 
يمكنـك أن تبحث عـن رشيك لحياتك وتتخلـص من عناء 
الوحدة ومتاعبها.ثمة انفراجات كثرية وايجابية ستحدث 
يف محيط عملك.عىل املستوى العاطفي حاول أن ال تتورط 

يف العالقات التى تكون داخل إطار العمل.

إذا أردت أن تفوز بقلب حبيبك إىل األبد فتعامل 
معـه برقة وعطـف وسـتجده دائمـا بجانبك. 
يمكنـك الليلـة أن تهرب مـن الروتني الـذي يؤرق 
عليـك حياتك وتقوم بعمـل يشء مختلف باالتفاق مع 

أصدقائك.
العمـل يف ازدهار وتطور أما العاطفة فتزداد سـوءا مع 

الحبيب، حاول أن تجد حلوال مناسبة. 
وكـن عىل علم أنـه سـهل أن تأَخذ مفاهيمـَك العظيمة 

وتوصلها إىل الحقيقِة بشكل أنيق.

أنت من يسـتطيع أن يعالج نفسـه ألنك تعلم 
األشياء التي تتسـبب لك يف القلق واأللم فينبغي 
أن تبتعد عنها. من الواضح أنك مسـتمتع بعزوبيتك 
ولكنك تشـعر أن هناك شيئا ما ينقصك ولكنك ال تعلم 
مـا هو. رغم أنـك لديك الكثري من األعمـال التي ينبغي أن 
تقـوم بها اليوم إال أنك تشـعر باإلرهاق.لديك اليوم العديد 
من األشـياء الجديـدة التـى يجـب أن تنجزها.مصاريف 
املالية تسـتنزف ميزانيتك، عالقتك العاطفية لن تستمر يف 

الرس طويال عليك أن تعلن عن حبك.

يف العمـل يجب ان تبحث عـن كل ما هو افضل 
لتحسـني وضعـك، و فّكـر أكثر من مـرة قبل أن 

تقّرر ان تسـتقيل،تفكر جديـا يف االرتباط بمن تحب. 
ال تـرصف انتباهك بسـهولة عن األمـور املحيطة بك، وال 
تخرج عـن املوضوع املطـروق أمامك . لن تجد السـعادة 
إال إذا بحثت عنها بنفسـك فال تتكاسل. ربما تشعر الليلة 
بالقليل من الضيق فاتصـل بأصدقائك وادعوهم لزيارتك 
وقضاء وقت ممتع معك واسـتعد معهم ذكريات املراهقة 

الجميلة. 

ال تجعل من املشاكل الصغرية موضوعا معقدا وتعكر 
عىل نفسـك صفـو حياتـك دون سـبب. كـن معتدال 

يف اختياراتـك وقراراتـك وفكـر جيدا قبـل أن تقدم عىل أي 
خطوة. حاول أن تجعل الشـخص الذي تحبه يشـعر بوجودك 
بجانبـه خاصة عندما يكـون بحاجة إليك ، عاطفياً: قد ال تشـعر 
بحماسة كبرية، ويعود السبب اىل شعورك باالستياء أو التعب. كما 
أن املشكالت املنزلية أو العائلية تجعلك إنساناً قلقاً وغري متعاطف 
كليـاً مع الحبيب. بل قد تتّذمر مرات عدة من القيود واملطالب التي 
يفرضهـا عليـك الحبيب. هنا يتوجب عليك لفـت نظره اىل رضورة 
االعتدال يف املواقف، فأنت ترفض القيود، وتقوم عالقتك عىل أساس 

التفاهم واالنسجام، ال عىل أساس الرضوخ لرشوطه.

لديك مـن السـحر والجاذبية ما يسـاعدك عىل 
تكوين صداقات جيدة بمنتهى السهولة. تتجىل 

عالمـات الحـب يف األفـق، ال تجعل الخـوف يمنعك 
مـن الوصل إىل ما تريد. ال تحـزن عندما تعارص إحدى 
قصص الحب الفاشـلة ألن الحياة تسـتمر رغم كل يشء. 
ال تتـرسع يف قبول أية عروض عمل قبل أن تتأكد من أنها 
أفضـل. عليك أن تتخذ خطوة نحـو األمام وأن تفصح عن 

مشاعرك للحبيب .

ال مانـع مـن أن تهتم باآلخرين ولكـن عليك أن 
تهتم بنفسـك يف املقام األول. تعامل مع نفسـك 
برفق كي تستطيع أن تستمر بنفس الكفاءة. ربما 
تقـدم لك الليلة دعوة لحضـور افتتاح يف مكان خاص 
فـال تـرتدد يف أن تقبـل الدعوة.النجاح يف العمـل حليفك، 
سـتكون موضـع اعجاب رؤسـاء العمل بسـبب مهنيتك 
ورسعة انجاز أعمالك ، حاول أن تقابل الحبيب وأن تبحث 

معه مستقبلك.

الجوزاء

الثور

الميزانالسرطان

الدلوالعقرب

الجدي

الحوت
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أفقي
1مواقـع للقـاء واملناقشـة عـىل 

االنرتنت o للتعريف
 o 2الترصف يف عمل بدون تحضري

أوىف االصدقاء
3املدينة ذات األلف عمود أيام قوم 

عاد o جملة موسيقية
يف  اسـتخدمت  صوتـا  4تصـدر 
الحروب o قاصدا عن سبق ارصار

5حرف عطف o املوت
6جهة االنطالق o ابو األب أو األم

7مدينة اسبانية سياحية اسماها 
الفينيقيون مدينة ”امللكة“

الحمـاس  خمـود   o 8خـض 
والحيوية

9منتسب إىل عمان o االسم القديم 
للبحرين وحضارتها

10دولـة عربية ليسـت لها حدود 
برية o شتم

رأيس
1جزيـرة أكثر مـن 40 % من كلمات 

لغتها عربية o عراق (مبعثرة)
 o طـري لييل o (معكوسـة) 2للهاتف
لـه من االسـماء يف العربية نحو 100 

اسما
3متشـابهان o عاب شخصا يف غيابه 

o والد
4نصـاب o ندى أو مطر خفيف o ثلثا 

منح
5يف املشورة ووجهة النظر (معكوسة) 

o اسم خلية النحل بالفصحى
6قصائد شعر كتبت يف الجاهلية بماء 

الذهب
7والدة o ثالثة حروف من اوان

8أكرب بركان يف العالم
9تجدها بني البلدان o ورقة من أوراق 

اللعب
10أول بلد عربي عرف الطباعة o أداة 

من الخشب أو نحوه لصنع الكعك

القوس العذراء

األسد



 ٢٠٢١ الرياض  موسم  فعاليات  يف  الساهر،  كاظم  الفنان،  شارك 
باململكة العربية السعودية، بحفل غنائي عىل مرسح «أبو بكر سالم» 

يف منطقة «بوليفارد سيتي».
وافتتح الساهر الحفل بأغنية «هال هال السعودية»، وقال يف ترصيحات 
إعالمية عىل هامش الحفل: «كلمات األغنية عّربت عن رأيي الرصيح 
والحرية  وبالتغيري  بجهودهم  يبارك  الله  السعودية...  يف  يحصل  بما 

التي أُعطيت للنساء».
يوم  السعودية،  العربية  اململكة  يف  للرتفيه  العامة  الهيئة  وأطلقت 
بحفل   ،٢٠٢١ الرياض  موسم  املايض،  (أكتوبر)  األول  ترشين   ٢٠
«بوليفارد  منطقة  يف  شخص  ألف   ٧٥٠ من  أكثر  حرضه  افتتاح 
القنوات  املبارش يف عدد من  البث  املاليني عرب  رياض سيتي»، وتابعه 

التلفزيونية واملواقع والحسابات اإللكرتونية.
ويضم «موسم الرياض ٢٠٢١» العديد من الفعاليات والتي تتناسب 
مع كل فئات املجتمع، حيث تستمر تلك العروض والفعاليات عىل مدار 
٤ أشهر، وهي تتميز بالتنوع حيث تضم املطاعم واملقاهي الفاخرة، 

واأللعاب اإللكرتونية، واملتاجر العاملية املتميزة.

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a
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املواطن  زال  فما  تجارب  من  نختزنه  وما  ثقافة  من  نحمله  ما  رغم 
التحرض  بحالة  تليق  ال  بصفات  يتصف  بالذات،  والعراقي  العربي، 
مع  ينفعل  الطباع،  وحاد  املزاج  عصبي  زال  فما  العالم،  يشهدها  التي 
البداوة.. ويف ضوء هذا املزاج املتعكر  أي حدث ويعود ادراجه اىل عرص 
الذي تتجاذبه العواطف ورغم ترصيحات وتلميحات ذلك املواطن بأنه 
املحببة  غري  الصفات  هذه  بقيت  والتحرض  الديمقراطية  دعاة  من 
امر،  ان يجادله أحد يف  له، فهو دوما معتد بنفسه ال يسمح  مالصقة 
وهو يعتقد انه االصوب واالصلح ملا يؤمن به، وما نشاهده من حوارات 
املحببة،  غري  الصفات  تلك  إبراز  عىل  شاهد  خري  الفضائية  القنوات  يف 
متشنجة  اغلبها  حوارات  من  الفضائية  القنوات  من  قناة  تخلو  فال 
وتصل اىل حد التشابك باأليدي لتكشف للمشاهد مقدار او الفارق بني 
هذه  ابعاد  ورغم  املتحرضة..  الدول  يف  االشخاص  وحوارات  حواراتنا 
املأساة والشعارات املرفوعة لفك االرتباط وهذا التداخل يف املنهج الذي 
الجليل،  املرصي  والفيلسوف  العالم  رفعه  الذي  الشعار  ننتهجه ومنها 
احمد لطفي، نقيب املحامني املرصيني الرابع، والذي تأثر اثناء دراسته 
وبقراءة  االفغاني،  الدين  جمال  الجليل  وبالعالم  عبده،  محمد  باإلمام 
كتب ارسطو، ونقل بعضها اىل العربية، والذي قال فيه «الخالف يف الرأي 
ال يفسد للود قضية»، إال ان هذا الشعار بمفهومنا العراقي بات حربا 
عىل ورق، ويقول هذا الفيلسوف: عندما تطرح قضية معينة عىل طاولة 
النقاش فلكل منا وجهة نظره او رأيه او انطباعاته عن ذلك املوضوع 
ومستوى  وبيئاتهم  البرش  يعيشها  التي  الظروف  كانت  وملا  املطروح 
وعيهم وثقافتهم وتجاربهم يف الحياة مختلفة، باإلضافة اىل اختالفهم 
يف العمر والخربة يف الحياة واختالف االمزجة والنفسيات، كان طبيعيا 
تبعا لهذه االختالفات ان يكون لكل منا وجهة نظر او رأي خاص به قد 
يتطابق ويتفق مع االخرين او قد يختلف معهم بغض النظر عن صحة 
وجود  ان  ثقة،  بكل  نقول،  ذلك  ضوء  ويف  صحته..  عدم  او  الرأي  هذا 
تفسريه  يمكن  ال  الواحد  املوضوع  حول  رأي  او  نظر  وجهة  من  اكثر 
ايجابية مفيدة البد  انه حالة  العكس من ذلك  انه حالة سلبية بل  عىل 
منها يف أي نقاش ملا يف ذلك من فوائد كثرية وكبرية، فأعقل الناس َمن 
اآلراء واملناقشات  املرء من تلك  الناس، فيستفيد  اىل عقله عقول  جمع 
التي تدعم رأيه وتنرصه وتكون دافعا له لالعتداد برأيه، وعدم الحياد 
عنه، وخالصة القول فال بد يف كل حوار او نقاش يحصل ان يستند اىل 
الثوابت البد  إذا ما توافرت فيه، ومن هذه  قواعد وأسس ثابتة وقوية 
من مراعاة الديمقراطية وحرية الرأي يف النقاش وعدم االستبداد بالرأي 
او فرضه عىل االخرين، وهذه مسألة غاية يف االهمية يف كل نقاش، إال 
اننا نجد البعض مع االسف يحاول االستبداد برأيه وفرضه عىل االخرين، 
معتقدا ان رأيه هو االصح واألفضل، حتى انه ال يفسح  املجال لآلخرين 
االفراد  بني  الحوار  ويشتد  يحتد  وعندما  نظرهم..  وجهة  عن  للتعبري 
القنوات  التلفازية يف  النقاش مثلما يحصل يف الحوارات  وتلتهب حلقة 
عالقات  وتستمر  الشخص  نفسية  عىل  يؤثر  ال  ان  ينبغي  الفضائية 
الود، وان ال يكون مدعاة للعداوة والكره والحقد، بل هو مدعاة لتنمية 
االفكار واآلراء وتكامل العقول وتواصلها.. فال تجعلوا من النقاش بابا 
لزيادة الحقد، فكلنا احباب ولسنا أضدادا نضمر الرش الن الرش مهما 
طال وانترش البد ان ينتهي، وتبقى ابواب الخري مفتوحة لكل من يعمل 

لخدمة الصالح العام وليس ملصالحه الشخصية.
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نجوم  ضمن  جنات،  شاركت، 
حفالت  يف  العربي  الوطن 
مهرجان املوسيقى العربية يف دار 
عن  عّربت  وقد  املرصية،  األوبرا 
بهذا  واالعتزاز  بالفخر  شعورها 
الحفل الذي أعادها للجمهور بعد 
غياب بسبب حملها واستقبالها 

طفلها الثاني قبل شهور.
عىل  األخري  حفلها  نجاح  بعد 
خشبة مرسح دار األوبرا املرصية 
العدد،  كامل  شعار  رفع  الذي 
كشفت جنات عن سعادتها بهذا 
نجوم  إىل  تنضم  كونها  الحفل، 
األوبرا  دار  رصح  داخل  كبار 
مجموعة  جانب  إىل  املرصية 
املغرب،  بلدها  أبناء  من  كبرية 
«الزغاريد»  من  أدركته  ما  وهذا 
أثناء وجودها  الحفل  التي مألت 
عادة  وهي  املرسح،  خشبة  عىل 
من عادات الشعب املغربي يف أي 

مناسبة.

جنات  كانت  آخر،  صعيد  عىل 
األعمال  من  العديد  قدمت  قد 
بها  اشتهرت  التي  الغنائية 
بداية  الحفل  خالل  لجمهورها 
الجمال» و»حبيبي  من «يا مسا 
تفكرنيش»،  و»ما  نياته»  عىل 
لنجوم  أغنيات  قدمت  كما 
ألم  األيام»  «دارت  منها  راحلني 
الشمس»،  لعني  و»قولوا  كلثوم 
منذ  الجمهور  معها  تفاعل  وقد 

لصعودها  األوىل  اللحظة 
املرسح  خشبة  عىل 

خاصة أنه الحفل الذي 
بالجمهور  يجمعها 

بعد غياب.
املقرر عرض  ومن 
الحفل عرب شاشة 
ن  يو لتلفز ا
خالل  املرصي 

ت  عا لسا ا
املقبلة.
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اسـتغرق إعـداد أكـرب رداء مـن 
خيـوط العنكبوت أكثـر من ثالث 
سـنوات ليكـون األول مـن نوعه 
وفقـا ملا يقـول صانعـوه.. وهي 
أكـرب وأنـدر قطعة مـن القماش 
يف العالـم مصنوعـة بالكامل من 
حرير خيوط العنكبـوت الذهبي، 
والتي عرضت ألول مرة يف املتحف 
الطبيعـي يف  للتاريـخ  األمريكـي 

نيويورك، عام 2009.
هـذه  القمـاش  قطعـة  كانـت 
مرشوًعـا بقيادة سـايمون بريز، 
مؤرخ الفن الربيطاني املتخصص 
يف املنسوجات، ونيكوالس جوديل، 
األمريكـي..  التجـاري  رشيكـه 
اسـتغرق املرشوع خمس سنوات 
إلكماله وتكلف أكثر من 300 ألف 
جنيه إسـرتليني (حوايل 395820 
دوالًرا). كانت نتيجة هذا املسـعى 
قطعـة نسـيج بطـول 3.4 مـرت 
(11.2 قـدم /) بــ 1.2 مرت (3.9 

قدم).

القمـاش الـذي أنتجـاه Peers و 
Godley هو شال / رداء مزركش 
حياكـة  وتمـت  اللـون،  ذهبـي 
الثوب مـن خيوط فصيلـة نادرة 
مـن العناكـب تعيـش يف جزيـرة 
مدغشقر.. وتعرف تلك الفصيلة، 
وهـي  أورب،  عنكبـوت  باسـم 
الوحيدة التي تنتج ذلك النوع من 

الخيوط ”الحرير الذهبي“.
قام غوديل وبـريز بتجميع خيوط 
الحريـر التي أفرزهـا 1.2 مليون 
عنكبوت، من مرتفعات مدغشقر 

من اجل صناعة هذا الرداء.
الـرداء الذهبـي هـذا هـو واحـد 
مـن رداءيـن صنعا مـن ”الحرير 
الذهبي“، وهما الثوبني الوحيدين 

من نوعهما يف العالم.
بيانكا  األزيـاء  وقامـت عارضـة 
الـرداء  باسـتعراض  غافريـالس 
الذهبـي النـادر املصنـوع يدويـاً 
يف متحـف فيكتوريا آنـد آلربت يف 

لندن.

طّورت رشكة ”أغري تيك“ اإلماراتية 
طائـرة بدون طيـار يمكنها تلقيح 
أشـجار النخيل يف أقل مـن دقيقة.
تسـتخدم  اإلزهـار،  موسـم  قبـل 
الطائرة بدون طيار لوضع خريطة 
للمنطقـة التـي تتطلـب التلقيـح.
وبعد ذلك، يتم إدخال البيانات التي 
تـّم جمعهـا مـن الخريطـة ثالثية 
األبعـاد يف خوارزميـة الطائرة التي 
تقوم بشكٍل ذاتي بتلقيح األشجار 
ح  دون الحاجـة إىل طيار.وقـد رصَّ
الرئيس التنفيذي لرشكة ”كود ثري 
فورتني“ محمـد املوىس: ”طريقتنا 

أرسع بنسـبة %96 إىل %99 مـن 
الطرق التقليدية“، فعملية التلقيح 
طيـار  بـدون  الطائـرة  بواسـطة 
تسـتغرق ما ال يزيد عـن 20 ثانية 
لتلقيح شـجرة واحـدة، يف حني أّن 
الطرق التقليدية يمكن أن تستغرق 
ما يصل إىل 30 دقيقة وتتطلَّب عدة 

ال. عمَّ
وأضاف: ”هـذه الطريقة هي أكثر 
”ومعـّدل  دقـة“.  وأكثـر  كفـاءة 
األخطاء فيها شـبه منعـدم يف ظّل 
عـدم الحاجـة للتدخـل البرشي“، 

بحسب موقع ”ذا ناشيونال“.

 بغداد/ الزوراء:
احتل OPPO Reno6 5G املركز األول يف التصنيف العاملي للبطارية وفًقا 
-DX  لنتائج االختبارات األخرية التي نرشتها منظمة االختبار املستقلة
MARK. حصل الهاتف الذكي OPPO عىل مجموع نقاط 96 ، مما يجعله 
الهاتف الذكي األعىل تسـجيًال من بني 40 هاتًفا تم اختبارها حتى اآلن. 
DXOMARK هي رشكة تكنولوجية فرنسـية مسـتقلة والرائدة عاملًيا 
يف تقييم جودة كامريات الهواتف الذكية والشاشـة والصوت والبطارية 
وغريها من األجهزة اإللكرتونية االستهالكية، مثل الكامريات ومكربات 
الصوت بهدف مساعدة املسـتهلكني عىل اختيار املنتجات األفضل أداًء. 
من أجل اختبار البطارية الصارم، يقيس DXOMARK أداء البطارية يف 
ثالثة عوامل - الشحن واالستقاللية والكفاءة - من خالل أكثر من 150 

ساعة من االختبار و 70 قياًسا.
 OPPO Reno6 5G يف مراجعتهـا قائلة: ”حقـق DXOMARK شـهدت
أداًء ممتـاًزا للبطاريـة، حيث حصل عىل أعىل الدرجـات يف فئات معينة 
ويأتـي يف املرتبـة األوىل عاملًيـا بني جميـع األجهزة“. ”الجهـاز متوازن 

للغاية ومصمم جيًدا ويوفر تجربة شاملة جيدة.“
 OPPO Reno6 5G مـن بني العوامـل الثالثة التي تـم اختبارها، احتـل
املرتبة األوىل يف كل من اختبارات الشـحن والكفاءة ، وحصل عىل املركز 
األول عاملًيا يف قاعدة بيانات DXOMARK العاملية لألداء الكيل للبطارية.. 
مـزود بتقنية الشـحن الرسيع 65W SuperVOOC 2.0 ، يمكن شـحن 
Reno6 5G بنسبة ٪100 يف 29 دقيقة وشحن كامل فعيل يف 35 دقيقة، 
-DX 109 نقاط يف فئة أداء الشـحن. ُيظهـر اختبار   ممـا ينتج عنـه
MARK أيًضـا أن الجهاز قادر عىل اكتسـاب أكثر من 10 سـاعات من 
االسـتقاللية بشـحن ملدة 5 دقائق فقط عندما يكون مستوى البطارية 
أقل من ٪50 من السـعة، مما يوفر اسـتقاللية رسيعـة معززة قبل أي 

هاتف ذكي آخر.

-M (توصـل متخصصون يف الجامعة الوطنية الروسـية للبحـوث التكنولوجية 
SIS)، مـع مجموعة من العلماء، إىل جعل سـبائك التيتانيوم مضـادة للجراثيم، 
حيـث تعترب هذه السـبائك إحـدى املوارد األساسـية التي يتم اسـتخدامها داخل 
املستشـفيات للعمليات الجراحية املتطورة.وأكد الباحثون أن السبائك التي تمت 
معالجتها باتباع نهج جديد سـوف تسـاهم يف ترسيع العالج بشكل ملحوظ.وقد 
أظهرت التجارب أن املعالجة بطريقة جديدة تقمع تماماً نمو البكترييا من العصا 
املعوية عىل سـطح رقائق الزرع، التي تلعب دور فـرئان التجارب ألطباء األحياء 
الدقيقة.ويرى علماء الجامعة أن مسـامية السـطح هي بمثابة عامل إضايف من 
أجل قمع البكترييا، وبفضل ذلك فإن الكائنات الحية الدقيقة تتصل بشكل وثيق 
ومتساٍو بالفضة. وعىل الرغم من أن االختبارات عىل معظم أنواع البكترييا سوف 
تسـتكمل يف املسـتقبل، إال إن الباحثـني املصممني واثقون مـن أن الطالء الجديد 

سيكون فعاالً ضد أي كائنات دقيقة، كما هو الحال مع العصا املعوية.
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املقيمة  العراقية  الفنانة  أعربت 
عن  الياسني،  شهد  الكويت،  يف 
تفيد  شائعات  تداول  من  استيائها 
بوفاتها عرب حسابات مجهولة عىل 
مواقع التواصل االجتماعي.وأشارت 
تسبب  الخرب  ذلك  أن  إىل  «الياسني» 

سعى  والذين  منها  املقربني  بقلق 
أجل  من  معها  التواصل  إىل  بعضهم 

فيديو  يف  عليها.ووجهت،  االطمئنان 
عىل  الشخيص  حسابها  عرب  نرشته 

القصرية  والفيديوهات  الصور  موقع 
وقالت:  ملتابعيها.  رسالة  “إنستغرام”، 

ما  خاصة  ُيصّدق،  ينرش  ما  كل  «ليس 
االجتماعي  التواصل  مواقع  عرب  ينرش 

والسوشيال ميديا».وأضافت: «املوت علينا 
وعافية..  بصحة  لله  الحمد  ولكنني  حق.. 

والحمد لله عىل كل حال.. الله يخلييل بنُّوتي، 
عيلة صغرية، ويعطيني طولة العمر حتى أقدر 

وأبدت  عروسة».  وأشوفها  وأربيها،  أكّربها، 
استغرابها  الياسني،  شهد  العراقية،  الفنانة 

وفاتها  شائعة  تداولت  التي  الحسابات  من 
مثل  لتداول  استندت  أساس  أي  عىل  متسائلة 

هذا النبأ املزعج، معتربة أن مثل هذه الشائعات 
التي وصفتها بـ”الغريبة”، من املحتمل أن تكون 
املتابعني. بزيادة  أصحابها  ِقبل  من  رغبة  ُنرشت 

موجهة  الفيديو  “الياسني”  الفنانة  واختتمت 
وتناقلت  تداولت  التي  الحسابات  أصحاب  إىل  رسالة 

شائعة وفاتها قائلة :”أقول لهم عيب، تأكدوا من األخبار 
جيًدا قبل نرشها حتى تكون عندكم مصداقية”.

انطلقت فعاليات مهرجان بغداد الدويل للمرسح يف دورته الثانية، 
عىل املرسح القومي ببغداد، برئاسة املخرج أحمد حسن موىس، 
مدير عام دائرة السينما واملرسح، رئيس املهرجان، وتحت رعاية 
وزارة الثقافة والسياحة واآلثار العراقية، وتشارك يف مسابقاته 
األعمال املنتجة يف الفرتة ما بني شهر يناير ٢٠١٨ و٣٠ سبتمرب 
٢٠٢١، عىل رشط أن يكون العمل قد تم عرضه عىل الجمهور ملدة 
يومني عىل األقل. وقد اختارت لجنة مشاهدة العروض التي تشكلت 
من الدكتور عبد الكريم عبود رئيًسا، وعضوية كل من الدكتور 
يارس عبد الصاحب الرباك، وحمه سوار عزيز، العروض املشاركة 
باملهرجان من بني ٨٦ عرضا من الدول العربية واألجنبية، وهم 
من العراق العرض املرسحي «تقاسيم عىل الحياة»، إخراج جواد 
إخراج   ،(yes godo) غودو»  «يس  املرسحي  والعرض  األسدي، 
أنس عبد الصمد، والعرض املرسحي «الحضيض» إخراج كامران 
رؤوف. واختارت من الدول العربية كل من عرض «بيت الشغف»، 
إخراج هشام كفارنة (سورية)، وعرض «ذئاب منفردة» إخراج 
وليد الدغسني (تونس)، وعرض «املدينة يل» إخراج أسماء هوري 
إخراج نوفل عزارة (تونس)،  الطري»  (املغرب)، وعرض «منطق 
وعرض «سوبر ماركت»، إخراج أيمن زيدان (سورية)، وعرض 
إخراج أرشف محمد عيل (مرص)، وعرض «جي  «آه كارميال»، 
بي أس (GPS)»، إخراج محمد رششال (الجزائر)، وعرض «ليلة 

األنحوتة» إخراج إياد الريموني (األردن)، وعرض «مدق الحناء» 
إخراج يوسف البلويش (ُعمان).

فابيو  إخراج  «ميديا»  عرض  فهي  األجنبية  الدولة  عروض  أما 
TYLL» إخراج دانيل كيلهمان  أمودي (إيطاليا)، وعرض «فيلم 
(أملانيا)، وعرض «بوفيه عىل قيد الحياة» إخراج رافائيل كوتني 
روسيو  إخراج   ،CESTOSC ZALUDNIENIA وفيلم  (فرنسا)، 

مولينا (فرنسا).

إىل  تعود  الرازق،  عبد  غادة  بدأت، 
نرش  خالل  مجدداً  جمهورها 

عرب  بها  خاصة  صور 
عىل  الرسمية  صفحتها 

فرتة  بعد  اإلنستغرام، 
غياب حصلت فيها غادة 
قبل  قصرية  راحة  عىل 
العودة مجدداً الستئناف 

بعيداً  الخاص  نشاطها 
عن التمثيل، حيث بدأت تعمل 

عىل إنشاء خط خاص بها يف مجال 
الديكورات بمساعدة بهاء خاطر.

عبد  غادة  موافقة  خرب  انترش  أيام  قبل 
به  تخوض  جديد  درامي  عمل  بطولة  عىل  الرازق 

العوجة»،  «السكة  عنوان  يحمل  الرمضانية  املنافسة 
عىل أن تجسد من خالله شخصية محامية؛ وهو األمر 
توافق  لم  غادة  أن  مؤكداً  مقرب،  مصدر  نفاه  الذي 

عىل أي عمل درامي حتى وقتنا الحايل وكل 
ألعمالها  تكرار  فيه  عليها  ُعرض  ما 
الذي  األمر  السابقة،  الدرامية 
لم  وإن  االعتذار،  تفضل  جعلها 
ستغيب  املناسب  السيناريو  تجد 
ملوسم  الرمضانية  املشاركة  عن 

رمضان ٢٠٢٢.
أما عن عودتها إىل السينما بفيلم 
معظم  صورت  الذي   «٩ «حفلة 
مشاهده، فقد علم أن غادة تنتظر 
حصول فريق العمل عىل مستحقاتهم 
وهو  العمل،  الستكمال  املتأخرة  املادية 
ُيحل  أن  وبمجرد  اإلنتاجية،  للجهة  يعود  أمر 
هذا الخالف، ستعود غادة إىل تصوير بقية مشاهدها يف 

الفيلم تمهيداً لعرضه.
وتجسد غادة من خالل هذا الفيلم شخصية بالريينا معتزلة 

ُتدعى روز تعاني من عدم اإلنجاب.

أيام قليلة ويبدأ نجوم الغناء يف الوطن 
مع  جديد  عام  باستقبال  العربي 
العربية  الدول  مختلف  يف  جمهورهم 
والغربية أيضاً؛ فبني مرص ولبنان ودبي 
استقبال  ويختلف  الحفالت  تتنوع 
آلخر.تستعد  مرسح  من  الجمهور 
إنرتكونتيننتال  فندق  مرسح  خشبة 
سيتي  فيستيفال  دبي 
جمهور  الستقبال 

بنت النيل.
عبد  شريين 
الوهاب يف 
حفلها 

تحاول  حيث  السنة  رأس  يف  الجديد 
الخاصة  اإلجراءات  إنهاء  حالياً 
عنه  اإلعالن  قبل  الحفل  بتحضريات 
مواقع  عىل  الخاصة  صفحاتها  عرب 
لتفاجئ  االجتماعي،  التواصل 
بأيام،  السنة  رأس  قبل  الجمهور 
كل  الحفل  يشاركها  أن  املقرر  ومن 
املهندس.أما  وماجد  كرم  فارس  من 
حفله  فسيحيي  دياب  عمرو  الهضبة 
يف مجمع دبي فيستيفال سيتي، عىل 
أن تشاركه مرييام فارس حفل رأس 
القيرص  اختار  هناك.كذلك  السنة 
كاظم الساهر جمهوره يف دبي أيضاً 
ليقيض معهم ليلة رأس السنة، حيث 
كارلتون  ريتز  فندق  يف  حفله  يحيي 
يف مركز دبي العاملي، عىل أن تشاركه 
الحفل أسماء ملنور.أما شمس األغنية 
حالياً  فيجري  كرم،  نجوى  اللبنانية، 
دبي  أجل حفلها يف  االتفاق معها من 
الذي ستعلن عنه للجمهور فور إنهاء 
التفاصيل التحضريية، وكذلك اختارت 
نانيس عجرم اإلمارات لالحتفال برأس 
السنة عىل مدار حفلني، األول يف القرية 
العاملية يف دبي والثاني يف فندق روتانا 
يف أبو ظبي، والحال نفسها بالنسبة إىل 
ستقيض  التي  إليسا  اإلحساس  ملكة 
عامها الجديد يف حفل غنائي ضخم يف 
قرية املارية يف أبو ظبي. فيما اختارت 
والية  الزغبي  نوال  الذهبية  النجمة 
ليلة  فيها  لتقيض  األمريكية  ديرتويت 
أن  عىل  ضخم،  غنائي  بحفل  خاصة 
ُتطرح تذاكر الحفل األسبوع القادم، 
عامه  فسيقيض  كفوري  وائل  أما 

الجديد مع جمهوره يف قطر.
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يف الوقت الذي نشيد بما يسعى إليه رجال املرور من تقليل لالزدحامات الخانقة، السيما يف بداية الدوام الرسمي، واملحافظة 

عىل انسيابية السري والتقليل من الحوادث قدر املستطاع، نرى قطوعات مفاجئة يف بعض التقاطعات املهمة يف بغداد.
منذ اشهر ونحن نرى يف تقاطع مكتبة الصباح يف االعظمية غلقاً بشكل شبه نهائي يوميا للسيارات الخارجة من شارع الضباط 
باتجاه تقاطع مكتبة الصباح من قبل رجل املرور الذي يقف يف التقاطع، ما يولد ازدحاماً كبرياً يف الشـارع الذي يتحول عليه سـري 

املركبات ذهاباً واياباً. 
مديرية املرور العامة ورجالها صباح الخري عليكم جميعا .. وأنتم منذ الصباح الباكر تتواجدون يف شوارع العاصمة الحبيبة بغداد، 

لتخفيف االختناقات املرورية. 
وصباح الخري لكل من يبذل جهداً كبرياً إلظهار العاصمة بغداد بمظهر الئق وجميل يليق بتأريخها ومكانتها الكبرية.

مديريـة املـرور ورجالهـا.. نتمنى عليكم إعادة النظـر يف هذا ”القطع الجزئـي“ يف تقاطع مكتبة الصباح، وجعـل جميع املداخل 
واملخارج فيه مفتوحة بشكل دائم. 


