
بغداد/ الزوراء:
طالب وزير الخارجية، فؤاد حسني، بإبعاد 
ملـف املهاجريـن العراقيـني العالقني عىل 
حـدود بيالروس عـن ”التسـييس“.وذكر 
بيـان للـوزارة: أن ”حسـني التقـى وزير 
الخارجيـة اليونانـي، نيكـوس ديندياس، 
عىل هامش اجتماعات حـوار املنامة/17 
الـذي تجري أعماله يف العاصمة البحرينية 
املنامة“.وأضـاف أن ”اللقـاء تناول بحث 
العالقـات الثنائيـة املتميـزة بـني البلدين، 
وسـبل تعزيزها، وأهمية تجسري التعاون 
عـرب خلـق فـرص مـن شـأنها أن تحقق 

تطلّعات الشعبني الصديقني“.وأشار وزير 
الخارجية، فؤاد حسـني، بحسب البيان إىل 
”مستجدات األوضاع السياسية يف العراق، 
تعاملـت  وكيـف  االنتخابـات،  وآخرهـا 
مفوضيـة االنتخابـات مـع االعرتاضـات 
املقدمة من كتل سياسية“.وتحدث حسني 
عن ملـف املهاجريـن العراقيـني العالقني 
يف بيالروس، ومسـاعي الحكومـة لتقديم 
الدعـم واملسـاعدة لهـم، وإعادتهـم عـرب 
تسيري رحالت عودة طوعية إىل بغداد.وأكد 
حسـني رضورة إبعاد هذا امللف اإلنسـاني 

عن التسييس، وفقا للبيان.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئـة االنواء الجويـة، امس األحد، 
حالـة الطقس يف البـالد األسـبوع الحايل، 
رعديـة  أمطـار  تسـاقط  توقعـت  فيمـا 
مـع انخفـاض يف درجـات الحـرارة خالل 
االسـبوع الحايل.وذكر بيان للهيئة، تلقته 
االثنـني  اليـوم  طقـس   ” أن  ”الـزوراء“: 
سيكون غائماً ممطراً مع حدوث عواصف 
رعدية أحياناً، يتحسن تدريجياً بعد الظهر 
يف املنطقـة الوسـطى، ودرجـات الحرارة 
سـتنخفض قليالً عـن اليوم السـابق، أما 
الطقـس يف املنطقة الشـمالية فسـيكون 
غائماً مع تسـاقط زخات مطر يف االقسام 
أحيانـاً،  رعديـة  تكـون  منهـا  الرشقيـة 
ودرجات الحرارة تنخفض قليالً عن اليوم 
السـابق، فيما سيكون الطقس يف املنطقة 
الجنوبية غائماً جزئياً مع تسـاقط زخات 
مطـر خفيفة يف األقسـام الرشقيـة منها 
يتحسـن تدريجياً بعـد الظهـر، ودرجات 
الحـرارة مقاربة لليوم السـابق“. وأضاف 
أن ”طقـس البالد ليـوم الثالثاء سـيكون 

صحـواً مـع بعـض الغيـوم، وال تغـري يف 
درجـات الحـرارة للمنطقتـني الوسـطى 
والشـمالية، فيمـا سـتنخفض قليـًال عن 
اليـوم السـابق يف املنطقـة الجنوبيـة من 
البالد“.وأشار إىل أن ”يوم األربعاء سيكون 
الطقس صحواً يتحول تدريجياً بعد الظهر 
اىل غائم يف املنطقتني الوسطى والجنوبية، 
بينما سـيكون طقس املنطقة الشـمالية 
غائمـاً جزئياً يتحول تدريجياً اىل غائم، أما 
درجات الحـرارة فسـتكون مقاربة لليوم 
السابق يف املنطقتني الوسطى والشمالية، 
والتغري فيها يف املنطقـة الجنوبية“.ولفت 
البيان اىل أن ”طقس يـوم الخميس املقبل 
سـيكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات 
مطر مساًء تكون رعدية أحياناً يف املنطقة 
الوسطى، بينما سيكون طقس املنطقتني 
الشـمالية والجنوبيـة غائمـاً، أما درجات 
الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق يف 
الوسطى والشمالية، وسرتتفع  املنطقتني 
املنطقـة  يف  السـابق  اليـوم  عـن  قليـًال 

الجنوبية“.

لندن/ متابعة الزوراء:
يف  األجانـب  املقاتلـني  ملـف  يـزال  ال 
صفوف ”داعـش“ األكثر إرهاقا للقارة 
العجوز مع اسـتمرار الضغوط الدولية 
السـتعادة مواطنيهـا الذيـن انضمـوا 
للتنظيـم اإلرهابي عىل مدار السـنوات 
املاضية ومازالـوا متواجدين بمخيمات 
تلـك  والعراق.ودفعـت  سـوريا  يف 
الضغوط الدول األوروبية، ويف مقدمتها 

بريطانيا، للبحث عن سـبل للتعامل مع 
هذا امللف يف إطار ترشيع لوائح وقوانني 
جديـدة تحفـظ أمنهـا القومـي، نظرا 
ملخاوف تتعلـق بعودة املقاتلني األجانب 
ألوطانهم. ويف سـياق هـذه التحركات، 
أعلنـت الحكومـة الربيطانيـة، مؤخرا، 
تقديـم مرشوع قانـون إلدخال تحديث 
عىل قانون سـابق يمنح وزارة الداخلية 
صالحية سحب الجنسية من مثل هؤالء 

املقاتلني دون سابق إنذار.واجه املقرتح 
انتقـادات الذعة داخـل بريطانيا، حيث 
وصف بعـض الحقوقيـني والقانونيني 
الصـارخ“  بـ“االنتهـاك  الخطـوة 
لحقـوق األشـخاص الذيـن يخضعون 
لهـذا القانـون مـن جانب، وتوسـعا يف 
صالحيـات الداخليـة الربيطانيـة مـن 
جانب آخـر.وزادت املخـاوف يف الداخل 
الربيطانـي تجاه النص، خاصة أن البند 

املقـرتح تعديله يزيل تمامـا الحاجة إىل 
إخطار املواطنني بشـكل كامل، إضافة 
إىل إتاحة تطبيقه بأثر رجعي عىل جميع 
الحاالت التي ينطبق عليها القانون وتم 
تجريدها بالفعل من الجنسـية يف وقت 
سـابق دون إشـعار.ويف املقابـل، أكدت 
الداخلية الربيطانية أن تجريد الشخص 
من الجنسـية حق للسلطات تنفذه ضد 
من يشـكل تهديـدا عىل البالد، مشـددة 

عـىل أن الجنسـية الربيطانيـة ليسـت 
حقـا أصيـال بـل امتياز.ويعـود قانون 
تجريد الجنسية من الربيطانيني إىل عام 
2005، حيث منحت السـلطة للداخلية 
الربيطانيـة لتجريـد املواطنـني الذيـن 
ثبت تورطهـم يف عمليـات إرهابية من 
الجنسية عقب وقوع تفجريات لندن يف 

العام نفسه.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
شـهدت العاصمة السـودانية الخرطـوم، امس 
األحـد، توقيـع اتفـاق سـيايس يقـيض بإعادة 
رئيـس الـوزراء، عبـد اللـه حمدوك، إىل رئاسـة 
الحكومـة، يف تراجع عن إجـراءات الجيش التي 
قامت بعزله يف أكتوبر املايض، ثم قوبلت برفض 
يف الشـارع وتنديـد دويل واسـع.وجرى توقيـع 
االتفاق بني قائد الجيش السـوداني، الفريق أول 
ركن، عبـد الفتاح الربهان، ورئيس الوزراء، عبد 
اللـه حمدوك.ويقيض االتفـاق املربم بني كل من 

الربهـان وحمـدوك، باإلفراج عـن كل املعتقلني 
السياسـيني يف البالد، بينما يشدد عىل اإلرساع يف 
تشكيل مؤسسـات الحكم االنتقايل.وأكد االتفاق 
بني الربهـان وحمـدوك أن الوثيقة الدسـتورية 
هـي املرجعيـة األساسـية السـتكمال املرحلـة 
االنتقالية يف السـودان، لكن مـع رضورة القيام 
بتعديل من أجل توسـيع املشـاركة السياسـية.
ويؤكد االتفاق املربم يف الخرطوم، رضورة تنفيذ 
اتفـاق جوبـا للسـالم، إىل جانب تشـكيل جيش 
وطنـي موحـد.وكان الجيش قد وضـع حمدوك 

قيد اإلقامة الجربية عندما أعلن توليه السـلطة 
يف ٢٥ أكتوبـر، عقـب تحـرك قـاده الفريق أول 
عبـد الفتـاح الربهان.وأنهت إجـراءات الخامس 
والعرشين من أكتوبر املايض رشاكة انتقالية بني 
الجيش ومجموعات مدنية ساعدت عىل اإلطاحة 
بالرئيـس عمـر البشـري يف عـام ٢٠١٩.وعقـب 
إجراءات الربهـان، طالب حمـدوك باإلفراج عن 
جميـع املعتقلني السياسـيني والعـودة إىل اتفاق 
اقتسام السلطة كرشط مسبق للمفاوضات وفقا 
ملا قالته مصـادر مقربة منه.وأججـت القرارات 

الصـادرة عـن الجيش، حملة تظاهرات شـعبية 
ودعا ناشـطون إىل مزيد مـن االحتجاجات امس 
األحد.وكانت القوى الغربية التي ساندت االنتقال 
السيايس يف السودان قد نددت بإجراءات الجيش، 
وعلقت بعض املسـاعدات االقتصادية للسودان.
وقـع القائد العام للجيش السـوداني عبد الفتاح 
الربهـان ورئيس الوزراء عبد اللـه حمدوك اليوم 
األحـد يف القـرص الجمهـوري يف الخرطـوم، عىل 

اتفاق سيايس يهدف الحتواء األزمة يف البالد.

الزوراء / يوسف سلمان:
اعلنـت املفوضية العليـا لالنتخابات 
عن تطبيق قرارات الهيئة القضائية 
اقـرتاع  نتائـج  بإلغـاء  الخاصــة 
بعـض املحطات ، فيمـا افصحت ان 

اعـالن النتائج النهائيـة لالنتخابات 
سـيكون بعـد تسـلمها كل الطعون 
مـن الهيئـة القضائية.وقـال عضو 
الفريـق االعالمـي للمفوضية عماد 
جميل لـ» الـزوراء «: ان «املفوضية 

تعمل حاليا عىل انجـاز كل الطعون 
واعالن النتائـج النهائية لالنتخابات 
املقبلـة   القليلـة  االيـام  يف غضـون 
«.واضـاف ان « الطعـون كان لهـا 
تأثري قـوي عىل النتائـج، الن نتائج 

اقـرتاع املحطات التـي ألغتها الهيئة 
القضائيـة غـريت يف عـدد املقاعـد، 
لكـن النتائـج النهائية ال تحسـم اال 
بعـد اعالنها رسـميا «. مبينـا ان « 
املحكمـة االتحادية تصادق رسـميا 

الفائزيـن  املرشـحني  اسـماء  عـىل 
باالنتخابـات، اما الهيئـة القضائية 
فتصادق عىل الطعـون وتعدها باتة 

وملزمة للمفوضية «.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة التعليـم العـايل، امـس 
األحد، شمول الطلبة من مواليد 1995 
بالتقديـم اىل القبـول املركزي.وقالت 
الـوزارة يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: 
إنـه ”اسـتجابة ودعمـاً للمتفوقـني 
مـن أصحـاب املعـدالت العاليـة من 
مخرجات الدراسة اإلعدادية، وحرصاً 
عـىل عـدم اقتصـار املعالجـات عىل 
الحـاالت االسـتثنائية، قـررت وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي شمول 
الطلبة من مواليد 1995 من أصحاب 
املعدل الذي ال يقل عن (90) بالتقديم 
أن  املركزي“.وأضافـت  القبـول  اىل 
”الوزيـر، نبيل كاظـم عبد الصاحب، 
وّجه بتمكني هذه الفئة من التنافس 
مـع أقرانهـم والتقديم اىل الدراسـة 
الصباحيـة يف الجامعـات الحكومية 
وفق رغبة الطالب ومعدله املسـؤول 

عن ترتيب الخيارات“.

القدس املحتلة / متابعة الزوراء:
اسُتشـهد فلسـطيني، صباح امس األحد، 
خالل اشـتباك مسـلّح مع قوات االحتالل 
اإلرسائيـيل يف البلـدة القديمـة يف القـدس 
الرشطـة  ذكـرت  مـا  بحسـب  املحتلـة، 
اإلرسائيلية.وبحسب رشطة االحتالل، فإن 
إرسائيليـًا قتـل وأصيب آخـرون، بعضهم 
بإصابـات بالغة جـراء عمليتي إطالق نار 
وطعن قـرب باب السلسـلة.وقال املفتش 

العام لرشطة االحتالل: إن العملية أسفرت 
عن إصابة 5 إرسائيليني، اثنان منهما أصيبا 
بجراح بالغة، فيما قتل إرسائييل يف العملية 
متأثـراً بجراحه.وأغلقـت قـوات االحتالل 
اإلرسائييل بوابات املسـجد األقىص والبلدة 
القديمـة من القدس، قبـل أن تعيد فتحها 
يف وقـت الحق.وقالت اإلذاعـة اإلرسائيلية، 
نقـًال عن مصادر يف الرشطـة اإلرسائيلية، 
إن العمليـة نّفذها فلسـطينيان، أحدهما 

مسلح بمسـدس واآلخر بسـكني، مشرية 
إىل أن االثنني قاما بعملية مزدوجة، تخللها 
إطالق نار وعمليـة طعن.وأضافت اإلذاعة 
أن أحـد منفذي العملية اسُتشـهد بإطالق 
النار عليه، يف حني تمّكن اآلخر من الفرار.
وذكـرت إحـدى دوريات االحتـالل أن أحد 
منفـذي العملية كان قـد تنّكر بزي اليهود 
الحريديم، فيما اسـتخدم سـالح ”كارلو“ 

محيل الصنع.
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الزوراء/ حسني فالح:
حـددت وزارة الداخليـة اسـباب التلكـؤ 
الحاصـل يف توزيـع البطاقـات الوطنية 
املوحـدة بـني املواطنـني، وفيمـا اعلنت 
تسـليم اكثـر من مليـون بطاقـة خالل 
الفرتة املاضية، اكدت عدم تحديد سـقف 
زمني لتنفيذ مرشوع الجواز االلكرتوني.

باسـم  الرسـمي  املتحـدث  وقـال 
يف  املحنـا،  خالـد  اللـواء  الـوزارة، 
اسـباب  ان  لـ“الـزوراء“:  حديـث 
تأخـر تسـليم البطاقـات الوطنيـة 
اىل  يرجـع  املواطنـني  اىل  املوحـدة 
وجود خلـل يف طباعة البطاقات، إال 
انه رسعان ما تمـت معالجة الخلل 
وحل املشـكلة وتـم البـدء بطباعة 
البطاقـات وتسـليمها للمواطنـني.

واضـاف: انـه حصل شـح يف املادة 
التـي تدخـل يف طباعـة البطاقات، 
للبطاقـات  الكبـري  الزخـم  بسـبب 
التي رصفت خالل الفـرتة املاضية. 
مبينـا: انه تم جلب املـادة ومعاودة 
املديريات  البطاقات وبـدأت  طباعة 
بتسـليم بعض البطاقات ألصحابها 
وال توجـد مشـكلة يف هـذا الصـدد. 
مؤكـدا: انـه تـم تسـليم اكثـر من 
مليون بطاقة خالل الفرتة املاضية.

واشـار اىل: ان البطاقـات جميعهـا 
تطبـع داخل العراق لكن الخلل الذي 

حصـل كان بسـبب وجـود شـح يف 
املـادة التي تدخل بعمليـة الطباعة. 
مؤكدا: انه ال توجد ازمة او مشـكلة 
يف هذا الصدد.وحول مرشوع الجواز 
االلكرتونـي، قال املحنـا: انه اىل اآلن 
لم يتـم تحديد سـقف زمنـي للبدء 

االلكرتوني  الجـواز  بتنفيذ مرشوع 
الـذي يعـد مـن املشـاريع املهمة يف 
تنفيـذ  فكـرة  ان  اىل:  الفتـا  البلـد. 
املـرشوع موجـودة، إال انه لـم يتم 
تحديد موعد تنفيذه.ويف وقت سابق، 
أوضحـت مديريـة شـؤون البطاقة 

الوطنيـة يف وزارة الداخلية أسـباب 
تأخر اصـدار البطاقات للمراجعني، 
مؤكدة عدم توقـف طباعة البطاقة 
مديـر  معـاون  الوطنية.وقـال 
شـؤون البطاقـة الوطنيـة، العميد 
محمـد ناجي الشـمري: إن ”إكمال 

معاملة البطاقـة الوطنية يمرُّ بعدة 
اجراءات الكرتونيـة، وعند إنجازها 
ج ملركز  مـن الدائرة الفرعية سـرتوَّ
البيانـات الرئيـس لتدقيقهـا وأخذ 
عدة بيانات الكرتونية من الشخص 
البطاقـة“. عـىل  سـيحصل  الـذي 
وعن أسـباب تأخر إصـدار البطاقة 
الوطنيـة، أوضـح أن ”هنـاك زخماً 
عالياً جداً من قبل كل دوائر العراق، 
 218 توجـد   2020 عـام  كانـت  إذ 
دائرة، لكن حاليا 336 دائرة“. مبيناً 
أن ”كل هـذه االعـداد مـن الدوائـر 
عـن  املراجعـني  معامـالت  تـروج 
طريق الدوائر الفرعية املسجل فيها 
قيـد املواطنني“.وأكـد أن ”طباعـة 
البطاقات الوطنية لم تتوقف“، الفتاً 
إىل أنه ”يف ظل جائحة كورونا كانت 
تـروج املعامـالت ولـم تتوقف عىل 
ه وزير  االطـالق ولغايـة اآلن“.ووجَّ
الداخليـة، عثمـان الغانمي، يف وقت 
 (SMS) سـابق، إضافـة خدمة الــ
للحجـز االلكرتونـي عـىل البطاقـة 
الوطنيـة، مبينـاً أنه خـالل الحجز 
وعنـد اتمامه، سـيتم تبليغ املواطن 
بموعد الحجز واملراجعة من الدائرة 
املعنيـة، مؤكداً مواصلـة العمل ملنع 
أصحـاب النفـوس الضعيفـة مـن 

استغالل املراجعني.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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بغداد/ الزوراء:
األحد،  امس  الجبوري،  عالء  التجارة،  وزير  أعلن 
إطالق الوجبة الثالثة من مفردات السلة الغذائية يف 
عموم البالد، مبيناً أن السلة متكونة من ٧ مفردات 
يف  الجبوري،  عالء  التجارة،  وزير  أساسية.وقال 
ترصيح صحفي: إن «الوزارة اطلقت الوجبة الثالثة 
من مفردات السلة الغذائية التي توزع بني املواطنني 
وبنظام البطاقة التموينية يف عموم البالد».وأضاف 
للرشكة  التابعة  املخازن  لجميع  توجيهاً  «أصدرت 
الغذائية  السلة  بإطالق  الغذائية،  للتجارة  العامة 

املتكونة من ٦ مواد، باإلضافة إىل الدقيق». 

@ÚjuÏ€a@÷˝†g@Â‹»m@Òäbvn€a
ÚÓˆaâÃ€a@Ú‹è€a@Âfl@Úr€br€a

@ÂÌãubËæa@—‹fl@Üb»ihi@k€b�m@ÜaáÃi
\êÓÓèn€a^@Â«@µÓ”aã»€a

@¿@üb–ØaÎ@ÚÌá«ä@äb�flc@ZıaÏ„˛a
Ô€b®a@ Ïjé˛a@Òäaã®a@pbuäÜ

@1995@áÓ€aÏfl@fiÏ9@äã‘m@·Ó‹»n€a
ç◊ãæa@fiÏj‘€a@∂g@·Ìá‘n€bi
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@Âÿ€@ÚÓ‘œaÏn€a@ÏÆ@ÈvnÌ@ÔibÉn„¸a

äbjÿ€a@bË»õÌ@¬Îãìi

Ü˝j€a@¿@ÚÓébÓè€a@ÚflÏƒ‰æa@Â«@ÒáÓ»i@Úöäb»æa@Úœb‘q@Êc@aá◊c

الزوراء/ مصطفى فليح:
السياسـيني  املراقبـني  آراء  تتبايـن 
للمشـهد االنتخابـي العراقـي يف ظـل 
التطورات االخرية التي اسـفرت عنها 
اعـادة العـد والفرز اليـدوي لعدد من 
املحطـات، اضافة اىل نتائـج الطعون 
من حصـول بعـض الكتـل املعرتضة 
عـىل زيـادة يف مقاعدهـا وبني ضغط 
الشـارع، فهنـاك من يـرى ان االمور 
تتجـه نحـو التوافقيـة واالبتعاد عن 
بينمـا  الربملانيـة،  املعارضـة  خيـار 
يرى اخـرون ان الذهـاب اىل حكومية 
توافقيـة هـي محاولـة لقتـل فكـرة 
االصالح التي من اجلها خرج الشـارع 
للتظاهـرات وبسـببها قدمـت الكتل 
السياسـية برامـج مختلفـة وجـرت 
هذه االنتخابات املبكرة.وبهذا الصدد، 
يقـول املحلل السـيايس، اثـري الرشع، 
«هنـاك  ان  لـ»الـزوراء»:  حديـث  يف 
تطـورات خطـرية بامللـف االنتخابي، 
فهناك اعادة عد وفرز لبعض املحطات 
وصعود بعض املرشـحني عىل حساب 
مرشحني مسـتقلني، وهناك مراجعة 

وبـدأت فعال تتضـح نتائـج الطعون 
املقدمة بالنسبة للهيئة القضائية التي 
تـم رفعها مؤخـرا من قبـل املفوضية 
العليا».وأضاف «هناك تغيريات سوف 
تطرأ عـىل العمليـة االنتخابية ونتائج 
جذريـة  ليسـت  ولكـن  االنتخابـات، 
ولربما ستكون هناك تسوية وترضية 
يف الوقـت القادم «.وتابـع «كل االمور 
واملـؤرشات تدل عىل الذهاب اىل اختيار 
حكومة توافقية بطعـم االغلبية وهو 
الحل االمثل لتشكيل الحكومة املقبلة». 
وتعليقـا عـىل رسـالة السـيد مقتدى 
الصدر بشـأن خيار حكومـة االغلبية 
الوطنية، قـال الرشع: «بطبيعة الحال 
السيد الصدر لديه رؤية، وهذه الرؤية 
طبعا تحرتمهـا كل الكتل السياسـية 
لكن ال ينبغي ان تجرب الكتل السياسية 
عـىل حكومـة االغلبية».واشـار اىل ان 
«االمـور ال تحـل بالترصيحـات وانما 
بجس نبض الشـارع وهناك تهديدات 
بتهييج الشارع، وال اعتقد ان الحكومة 

املقبلة ستكون حكومة اغلبية». 

äaâ„g@’ibé@ÊÎÜ@\î«aÎá€a^@bËÓ‰†aÏfl@Âfl@ÚÓè‰ßa@kzé@ëäám@bÓ„b�Ìãi
÷aã»€aÎ@bÌäÏé@¿@·Óƒ‰n‹€@aÏ‡õ„a@ÂÌâ€a@ÒÜb»né¸@¬ÏÃõ€a@äaã‡néa@…fl

بغداد/ الزوراء:
أصدر مجلس القضاء األعىل، امس األحد، قرارين جديدين خالل جلسته السابعة 
عرش التي عقدت برئاسة رئيس محكمة التمييز االتحادية، فائق زيدان.وذكر بيان 
صدر عن املجلس تلقته «الزوراء»: أن االجتماع شهد تأبني نائب املدعي العام جميل 
أن  الطاهرة».واضاف  روحه  عىل  الفاتحة  سورة  وقراءة  الساعدي  محمد  نعمة 
«املجلس أقرَّ ترقية ونقل عدد من القضاة وأعضاء االدعاء العام بناًء عىل مقتضيات 
اىل أن «املجلس أقّر ايضاً األفكار الخاصة بتعديل قانون  املصلحة العامة»، مشرياً 
التنظيم القضائي رقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ وإعادة صياغة مواد القانون الخاصة 
بمساءلة السادة القضاة يف حال ارتكاب مايخالف القانون بما ينسجم مع حركة 

إصالح املؤسسة القضائية».

@ÂÌáÌáu@ÂÌäaã”@äáóÌ@ıbõ‘€a
Òbõ‘€a@Êbó≤
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الزوراء / يوسف سلمان:
تطبيق  عن  لالنتخابات  العليا  املفوضية  اعلنت 
نتائج  بالغاء  الخاصـة  القضائية  الهيئة  قرارات 
اعالن  ان  افصحت  فيما   ، املحطات  بعض  اقرتاع 
النتائج النهائية لالنتخابات سيكون بعد استالمها 

كافة الطعون من الهيئة القضائية.
عماد  للمفوضية  االعالمي  الفريق  عضو  وقال 
حاليا  تعمل  ”املفوضية  ان   ،” الزوراء  لـ“  جميل 
عىل انجاز كافة الطعون واعالن النتائج النهائية 

لالنتخابات يف غضون االيام القليلة املقبلة  ”.
عىل  قوي  تأثري  لها  كان  الطعون   ” ان  واضاف 
الغتها  التي  املحطات  اقرتاع  نتائج  الن  النتائج، 
لكن  املقاعد،  عدد  يف  غريت  القضائية  الهيئة 
اال بعد اعالنها رسميا  النهائية ال تحسم  النتائج 
االتحادية تصادق رسميا  املحكمة   ” ان  مبينا   ،”
اما  باالنتخابات،  الفائزين  املرشحني  اسماء  عىل 
وتعدها  الطعون  عىل  فتصادق  القضائية  الهيئة 

باتة وملزمة للمفوضية ”.
الهيئة  ارسلتها  التي  ”الطعون  ان   ، واوضح 
القضائية لالنتخابات اىل املفوضية وصلت جميعها 
وتبلغ عددها 1436 طعنا“، مؤكدا ان ”املفوضية 
ستنفذ ما جاء بالطعون، منها اعادة عملية العد 

الفنية  الفرق  قبل  من   ، املحطات  لبعض  والفرز 
وسيتم انجاز ذلك خالل فرتة قليلة“.

واعاد عضو الفريق االعالمي للمفوضية ، التذكيـر 
من  ستنتهي  لالنتخابات  القضائية  الهيئة   ” ان 
القوائم  قبل  من  املقدمة  بالطعون  البت  اكمال 

املعرتضة خالل االيام املقبلة ”.

واضاف ان ” املفوضية ارسلت جميع الطعون اىل 
الهيئة القضائية لالنتخابات للبت بها خالل املدة 
أيام من تأريخ االحالة،  البالغة عرشة  القانونية 
بمجلس  الخاصة  التوصيات  يف  الهيئة  وتنظر 
عىل  او  والفرز  العد  مستوى  عىل  املفوضني 
االخرى“،  والفنية  القانونية  التوصيات  مستوى 

مبينا ان ” مفوضية االنتخابات تركت الخيارات 
بعض  نقض  اما   ، القضائية  للهيئة  القانونية 
عليها  املصادقة  او  باملجمل  ردها  او  الطعون 

بشكل كامل ”.
وصعود  املرشحني  بعض  مقاعد  تغيري  وحول 
اخرين بدال منهم بعد اعادة وفرز بعض املحطات 
املطعون بها من قبل الهيئة القضائية ،اوضح ان 
” الهيئة القضائية لالنتخابات هي صاحبة القول 

الفصل بشكل قانوني ”.
ان   ، االنتخابات  مفوضية  تأكيد  بعد  ذلك  يأتي 
قبل  من  سرتفع  الفائزين  املرشحني  اسماء 
املفوضية اىل املحكمة االتحادية للمصادقة عليها 

الحقا .
مهند  للمفوضية  االعالمي  الفريق  عضو  وقال 
مصطفى  لـ“ الزوراء ”، مؤخرا ان  ”  املفوضية 
واالجابات  ومرفقاتها  الطعون  نتائج  ارسلت 
والتي  بها  املطعون  للمحطات  بالطعون  الخاصة 
الهيئة  اىل  اليدوي  والفرز  العد  عمليات  جرت 
بشانها  القرارات  وارسال  بها  للبت  القضائية 
التي  الصناديق  هذه  نتائج  ارسال  اىل  مشريا   ،”
النتخابات  املرشحني  قبل  من  طعونها  تقديم  تم 

مجلس النواب .

بغداد/ الزوراء:
حسني،  فؤاد  الخارجية،  وزير  أكد 
امس  الصفدّي،  ايمن  االردني  ونظريه 
يف  التحديات  ُمواجهة  رضورة  األحد، 
املنطقة، فيما طالب حسني بإبعاد ملف 

املهاجرين العراقيني عن التسييس.
تلقته  بيان  يف  الخارجية  وزارة  وقالت 
فؤاد  الخارجّية،  ”وزير  ان  ”الزوراء“: 
أيمن  األردنّي  نظريه  التقى  حسني، 
األمن  قمة  أعمال  هامش  عىل  الصفدّي 
17“، مبينة ان  املنامة  اإلقليمّي / حوار 
الذي  النوعّي  بالتطور  أشادا  ”الجانبني 

العراق  بني  الثنائّية  العالقات  تشهده 
واألردن يف سائر املجاالت“.

واألفكار  الرؤى  تبادل  ”تم  انه  واضافت 
االهتمام  ذات  امللفات  ُمختلف  حول 
أطر  تعزيز  ُسُبل  تناوال  كما  املُشرتَك، 
الصُعد“،  ُمختلف  عىل  الثنائّي  التعاون 
عىل  التأكّيد  شهد  ”اللقاء  ان  موضحة 
لها  تتعرض  التي  التحديات  ُمواجهة  أّن 
املنطقة تتطلب توحيد الُجُهود والتنسيق 

املُشرتَك لتجاوز آثارها“.
وأكد الصفدّي، بحسب البيان: أن ”االردن 
إىل  الفتاً  واستقراره“،  العراق  أمن  تدعم 

يف  املساعدة  لتقديم  حكومته  ”استعداد 
مجال مكافحة جائحة كورونا“.

فؤاد  الخارجية،  وزير  من جهته، طالب 
حسني، بإبعاد ملف املهاجرين العراقيني 
عن التسييس، فيما أعرب وزير الخارجّية 
اهتمام  عن  ديندياس  نيكوس  اليونانّي 

بالده بتعزيز العالقات بني بغداد وأثينا.
تلقته  الخارجية  لوزارة  بيان  وذكر 
وزير  التقى  ”حسني  أن  ”الزوراء“: 
ديندياس،  نيكوس  اليونانّي،  الخارجّية 
عىل هامش اجتماعات حوار املنامة/17 
العاصمة  يف  اعماله  تجرى  والذي 

البحرينية املنامة“.
واوضح أن ”اللقاء تناول بحث العالقات 
وُسُبل  البلدين،  بني  املُتميِّزة  الثنائّية 
عرب  التعاون  تجسري  وأهّمية  تعزيزها، 
خلق فرص من شأنها أن ُتحّقق تطلُّعات 

الشعبني الصديقني“.
األوضاع  ”ُمستجّدات  الوزير  وبني 
السياسّية يف العراق، وآخرها االنتخابات، 
وكيف تعاملت ُمفوضّية االنتخابات مع 
االعرتاضات“، مشرياً اىل أنه ”من املُنتَظر 
أن ُتعلَن النتائج النهائّية يف األيام القليلة 
باتجاه  السياّيس  الحراك  ليبدأ  املقبلة، 

تشكيل الُحُكومة الجديدة“.
العراقيني  ”املهاجرين  عن  وتحدث 
العالقني يف بيالروسيا، ومساعي الُحُكومة 
لتقديم الدعم واملساعدة لهم، وإعادتهم 
إىل  طوعّية  عودة  رحالت  تسيري  عرب 
إبعاد هذا  ُمشدِّداً عىل ”رضورة  بغداد“، 

امللفِّ اإلنسانيِّ عن التسييس“.
من جهته، اعرب وزير الخارجّية اليونانّي 
العالقات بني  عن ”اهتمام بالده بتعزيز 
بغداد وأُثينا يف ضوء ما يجمع كال البلدين 
وحضارّية  تاريخّية،  ُمشرتَكات  من 

راسخة“.

الزوراء/ مصطفى فليح:

السياسيني  املراقبني  آراء  تتباين 

العراقي يف ظل  للمشهد االنتخابي 

اسفرت  التي  االخرية  التطورات 

اليدوي  والفرز  العد  اعادة  عنها 

اىل  اضافة  املحطات،  من  لعدد 

بعض  حصول  من  الطعون  نتائج 

يف  زيادة  عىل  املعرتضة  الكتل 

الشارع،  ضغط  وبني  مقاعدها 

تتجه  االمور  ان  يرى  من  فهناك 

نحو التوافقية واالبتعاد عن خيار 

يرى  بينما  الربملانية،  املعارضة 

حكومية  اىل  الذهاب  ان  اخرون 

فكرة  لقتل  محاولة  هي  توافقية 

خرج  اجلها  من  التي  االصالح 

وبسببها  للتظاهرات  الشارع 

برامج  السياسية  الكتل  قدمت 

االنتخابات  هذه  وجرت  مختلفة 

املبكرة.

املحلل  يقول  الصدد،  وبهذا 

حديث  يف  الرشع،  اثري  السيايس، 

تطورات  ”هناك  ان  لـ“الزوراء“: 

فهناك  االنتخابي،  بامللف  خطرية 

املحطات  لبعض  وفرز  عد  اعادة 

عىل  املرشحني  بعض  وصعود 

حساب مرشحني مستقلني، وهناك 

مراجعة وبدأت فعال تتضح نتائج 

للهيئة  بالنسبة  املقدمة  الطعون 

مؤخرا  رفعها  تم  التي  القضائية 

من قبل املفوضية العليا“.

سوف  تغيريات  ”هناك  وأضاف 

االنتخابية  العملية  عىل  تطرأ 

ليست  ولكن  االنتخابات،  ونتائج 

هناك  ستكون  ولربما  جذرية 

القادم  الوقت  يف  وترضية  تسوية 

.”

تدل  واملؤرشات  االمور  ”كل  وتابع 

حكومة  اختيار  اىل  الذهاب  عىل 

توافقية بطعم االغلبية وهو الحل 

االمثل لتشكيل الحكومة املقبلة“. 

السيد مقتدى  وتعليقا عىل رسالة 

الصدر بشأن خيار حكومة االغلبية 

”بطبيعة  الرشع:  قال  الوطنية، 

رؤية،  لديه  الصدر  السيد  الحال 

كل  تحرتمها  طبعا  الرؤية  وهذه 

ان  السياسية لكن ال ينبغي  الكتل 

تجرب الكتل السياسية عىل حكومة 

االغلبية“.

تحل  ال  ”االمور  ان  اىل  واشار 

نبض  بجس  وانما  بالترصيحات 

بتهييج  تهديدات  وهناك  الشارع 

الحكومة  ان  اعتقد  وال  الشارع، 

املقبلة ستكون حكومة اغلبية“. 

وعن نجاح الربملان يف ظل التوافقية، 

اوضح الخبري ”هناك عرف سيايس 

بني عىل هذه الشاكلة ال يمكن ان 

باألغلبية،  فائزين  هناك  ان  نقول 

املطالبني  معظم  ان  خصوصا 

بحكومة االغلبية هم من املشاركني 

والحكومات  السياسية  بالعملية 

السابقة، وان ذهاب بعض القوى 

االمر  هذا  ان  اعتقد  ال  للمعارضة 

سينجح يف العراق“.

االنتخابات،  نتائج  إلغاء  وعن   

من  جدية  هناك  ان  ”يبدو  قال: 

يف  بالنظر  القضائية  الجهة  قبل 

يف  والنظر  املتظاهرين  مطالب 

قرارات  وهناك  املقدمة،  الطعون 

من قبل الهيئة القضائية ستصدر 

ترضية  سيكون  وهذا  وتوصيات، 

للمتظاهرين واملعتصمني“. 

السيايس،  املحلل  قال  جهته،  من 

عيل البيدر، يف حديث لـ“الزوراء“: 

عىل  متوقفة  املقبلة  ”املرحلة  ان 

ما ستؤول اليه نتائج االنتخابات، 

وهذه النتائج سوف تبقى كما هي 

باستثناء ان هناك مقاعد وارقاما 

هذه  من  تتقافز  سوف  بسيطة 

الكتلة اىل كتل اخرى“ .

”موازين  ان  بالقول  واستدرك 

القوى سوف تبقى عىل ما هي عليه، 

الثالث  الفائزة  الجهات  ان  واظن 

الديمقراطي،  (الحزب  الكربى 

ماضون  تقدم)  الصدري،  التيار 

بتشكيل حكمومة اغلبية توافقية 

وبالتايل  يصوغونها،  هم  برشوط 

الكلمة الفصل ستكون لهذه الكتل 

الثالث الكبار“. 

باب  من  أرادوا  إذا  ”أما  وتابع 

يفقد  فسوف  االجواء  تلطيف 

سيما  بهم  الثقة  العراقي  الشارع 

ويتبنون  لالصالح  مدعون  انهم 

خيار بناء دولة املؤسسات القوية 

عرب  الطريقة  بهذه  تدار  ال  وهي 

لجهات  تنازالت  وتقديم  الرتايض 

خارسة“. 

السيد مقتدى  واوضح ان ”رسالة 

ورصيحة  واضحة  كانت  الصدر 

الجهات  او  الكتل  اىل  ومبارشة 

املقبلة  املرحلة  بأن  السياسية 

والجديدة سوف لن يكون فيها دور 

ال للسالح النها ستكون مخصصة 

لبناء مؤسسات الدولة ”. 

ورأى البيدر ان ”خيار وجود الصدر 

يف املعارضة بعيد جدا فهو بعيد عن 

راغبة  وكردية  سنية  جهات  رغبة 

بتقوية وتعزيز مواقفها مع وجود 

وبعيد  اليها  االقرب  كونه  الصدر 

السيايس  الشارع  رغبة  عن  جدا 

مضيفا  التيار“.  داخل  واملجتمعي 

”كما ان ال احد يريد ان يتواجد يف 

اصبحت  املعارضة  كون  املعارضة 

خيار الخارسين، وثقافة املعارضة 

املنظومة  عن  عام  بشكل  بعيدة 

السياسية يف البالد“.   

ولفت اىل ان ”الذهاب اىل حكومية 

فكرة  لقتل  محاولة  هي  توافقية 

االصالح التي بسببها خرج الشارع 

قدمت  وبسببها  للتظاهرات 

مختلفة  برامج  السياسية  الكتل 

وعندما  االنتخابات،  هذه  وجرت 

وهي  السابق  الفشل  تجربة  تعاد 

يفقد  فسوف  يشء  كل  يف  التوافق 

باملنظومة  الثقة  تماما  الشارع 

السياسية“.

بغداد/ الزوراء:
صالح  برهم  الجمهورية  رئيس  أكد 
ورئيس الوزراء األسبق حيدر العبادي، 
املسار  حماية  أهمية  األحد،  امس 

الديمقراطي.
لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وقال 
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الجمهورية 
صالح،  برهم  الجمهورية  ”رئيس  إن 
حيدر  األسبق  الوزراء  رئيس  استقبل 
العبادي، حيث جرى بحث مستجدات 
وملف  البلد  يف  العامة  األوضاع 

االنتخابات الترشيعية“.
رضورة  عىل  التأكيد  ”تم  أنه  وأضاف، 
حماية األمن واالستقرار وتعزيز السلم 

األهيل واملجتمعي يف البلد، ورّص الصف 
والركون  الجميع  وتكاتف  الوطني 
املسائل  حسم  يف  والتالقي  الحوار  اىل 

العالقة“.
أكد  ونتائجها،  االنتخابات  شأن  ويف 
أهمية  عىل  التأكيد  ”جرى  أنه  البيان 
ورضورة  الديمقراطي،  املسار  حماية 
حسم الطعون االنتخابية وفق القانون 
وعرب الهيئة القضائية املختصة، ووفق 
لتكون  والحيادية  املهنية  املعايري 
مخرجاتها قانونية ودستورية وتنطلق 
عىل  قادرة  حكومة  تشكيل  نحو 
وتطلعات  املرحلة  استحقاقات  تلبية 

املواطنني يف حياة حرة كريمة“.

بغداد/ الزوراء:
االحد،  امس  الصحة،  وزارة  اعلنت 
لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف 
كورونا املستجد يف العراق، فيما اكدت 
تسجيل 584 إصابة جديدة و23 حالة 
حاالت.وذكرت   705 وشفاء  وفاة 
ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزارة 
عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: 
الفحوصات  عدد  ليصبح   ،13895
تم  انه  مبينة:   .16178153 الكلية: 
تسجيل 584 إصابة جديدة و23 حالة 

وفاة وشفاء 705 حاالت.
واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: 
عدد  بينما   ،(98.0%)  2033015
 ،2074419 الكيل:  االصابات  حاالت 
العالج:  تحت  التي  الحاالت  عدد  أما 
الحاالت  عدد  ان  حني  يف   ،17739
الراقدة يف العناية املركزة: 120، وعدد 
الفتة   .23665 الكيل:  الوفيات  حاالت 
امس:  ليوم  امللقحني  عدد  ان  اىل: 
الكيل:  امللقحني  ليصبح عدد   ،73915

.6991584
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املشاركة  الرشكات  اعالم  قار  ذي  نفط  رشكة  تود 
املرقمة  املناقصة  يف  باملشاركة  الراغبة  والرشكات 
(2014/21/03) الخاصة بـ (تجهيز صمامات وبراغي 
غلق  موعد  بتمديد  العزل)  وحلقات  والفلنجات  الربط 
يوم  من  ظهرا  عرش  الثانية  الساعة  لغاية  املناقصة 

.(2021/12/6)
عـ / مدير عام رشكة نفط ذي قار 
عيل مهدي جلود
مدير القسم التجاري 

 

@÷aã»€a@ÚÌäÏËª
@ÚÓ”aã»€a@ÚÓ‰†Ï€a@¡–‰€a@Ú◊ãí

QYYVUOÅN÷@ZÜá»€a@@@@ @@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@äb”@à@¡–„@Ú◊ãí
RPRQOQQORQ@ZÑÌäbn€a@@@@@@ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Úflb«@Ú◊ãí

’‹À@á«Ïfl@áÌá∏@O‚

…éÎ˛a@äbìn„�a@Ÿ€@’‘±

E-mail : alzawraanews@yahoo.com 

07810090003@Z@äbè–né˝€

إعالنك في 

الخميس 2021/11/25



www.alzawraapaper.com3 تقارير

÷aã»€aÎ@bÌäÏé@¿@·Óƒ‰n‹€@aÏ‡õ„a@ÂÌâ€a@ÒÜb»né¸@¬ÏÃõ€a@äaã‡néa@…fl

ÊaÜÏè€a@¿@Úflå˛a@ıbË„�@ıaäåÏ€a@Úébˆä@∂g@7Ç˛a@áÓ»Ì@bÓébÓé@b”b–ma@Êb»”ÏÌ@⁄ÎáºÎ@ÊbÁ5€a
ÚÌäÏnéá€a@Ú‘ÓqÏ€bi@‚açn€¸aÎ@Úœb◊@µÓébÓè€a@µ‹‘n»æa@Â«@xaãœ�a@›9

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، 
امـس األحـد، توقيـع اتفـاق سـيايس 
يقيض بإعادة رئيـس الوزراء، عبد الله 
حمدوك، إىل رئاسة الحكومة، يف تراجع 
عن إجراءات الجيش التي قامت بعزله 
يف أكتوبر املايض، ثـم قوبلت برفض يف 

الشارع وتنديد دويل واسع.
وجرى توقيع االتفاق بني قائد الجيش 
عبـد  ركـن،  أول  الفريـق  السـوداني، 
الفتـاح الربهان، ورئيـس الوزراء، عبد 

الله حمدوك.
ويقـيض االتفـاق املـربم بـني كل مـن 
الربهـان وحمـدوك، باإلفـراج عن كل 
املعتقلـني السياسـيني يف البـالد، بينما 
يشدد عىل اإلرساع يف تشكيل مؤسسات 

الحكم االنتقايل.
وأكـد االتفاق بـني الربهـان وحمدوك 
أن الوثيقـة الدسـتورية هـي املرجعية 
األساسية الستكمال املرحلة االنتقالية 
يف السـودان، لكـن مـع رضورة القيام 
بتعديـل مـن أجـل توسـيع املشـاركة 

السياسية.
ويؤكـد االتفـاق املـربم يف الخرطـوم، 
رضورة تنفيذ اتفاق جوبا للسـالم، إىل 

جانب تشكيل جيش وطني موحد.
وكان الجيـش قـد وضع حمـدوك قيد 
اإلقامـة الجربيـة عندمـا أعلـن توليه 
السـلطة يف 25 أكتوبـر، عقـب تحـرك 

قاده الفريق أول عبد الفتاح الربهان.
وأنهت إجـراءات الخامـس والعرشين 
من أكتوبـر املايض رشاكة انتقالية بني 
الجيـش ومجموعـات مدنية سـاعدت 
عـىل اإلطاحة بالرئيس عمر البشـري يف 

عام 2019.
طالـب  الربهـان،  إجـراءات  وعقـب 
حمدوك باإلفراج عـن جميع املعتقلني 
السياسـيني والعودة إىل اتفاق اقتسام 
السـلطة كرشط مسـبق للمفاوضات 

وفقا ملا قالته مصادر مقربة منه.
وأججت القرارات الصادرة عن الجيش، 

حملة تظاهرات شعبية ودعا ناشطون 
إىل مزيد من االحتجاجات امس األحد.

وكانـت القـوى الغربية التي سـاندت 
االنتقال السيايس يف السودان قد نددت 
بعـض  وعلقـت  الجيـش،  بإجـراءات 

املساعدات االقتصادية للسودان.
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وقـع القائد العـام للجيش السـوداني 
عبـد الفتـاح الربهان ورئيـس الوزراء 
عبد الله حمـدوك اليوم األحد يف القرص 
الجمهـوري يف الخرطـوم، عـىل اتفاق 

سيايس يهدف الحتواء األزمة يف البالد.
التـي  املحدقـة  للمخاطـر  استشـعارا 
تحيـط بالبـالد وتهـدد نجـاح الفـرتة 
االنتقاليـة ونتيجـة للرصاعـات التـي 
حدثت بني القوى السياسية وأصبحت 

مهـددة لوحدة وأمن واسـتقرار البالد، 
ونتيجة لفشـل كل املبادرات يف احتواء 
األزمة السياسية، ترتب عىل ذلك اتخاذ 
إجراءات وقرارات بواسطة القائد العام 
للقوات املسلحة بتاريخ 25 من أكتوبر 
2021 مـع التأكيـد عـىل أن األزمـة يف 
جوهرها أزمـة سياسـية تتطلب قدرا 
من الحكمة واستشـعارا للمسؤوليات 
الوطنيـة، عليه تعهـد الطرفان بالعمل 
التصحيـح  سـويا السـتكمال مسـار 
مصلحـة  يخـدم  بمـا  الديمقراطـي 
السـوادن العليا، وتجنبا انـزالق بالدنا 
نحـو املجهـول وانفـراط عقـد األمـن 
الفـرتة  إكمـال  ورضورة  وسـالمته 
االنتقاليـة ونجاحها وصـوال لحكومة 
مدنيـة منتخبـة، والتي ال تتـم إال عرب 
وحـدة القوى السياسـية وقوى الثورة 
والشـابات والشـباب والنسـاء ولجان 
املقاومة والرحـل والنازحني والالجئني 
مـن  بالبـالد  وللخـروج  السـودانيني، 
األزمة السياسية الحالية وتأسيسا عىل 

قـرارات القائد العام للقوات املسـلحة 
اتفقا عىل األتي:

 -1   التأكيد عىل أن الوثيقة الدستورية 
لسنة 2019 تعديل 2020 هي املرجعية 
األساسـية القائمـة السـتكمال الفرتة 
االنتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة 
بـرشق السـودان والعمـل سـوياً عىل 
معالجتهـا يف إطـار يضمن االسـتقرار 

بصورة تريض أهل الرشق،
-2 يؤكد الطرفان عـىل رضورة تعديل 
الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق 
ويضمـن مشـاركة سياسـية شـاملة 
لكافـة مكونـات املجتمـع عـدا حزب 

املؤتمر الوطني املحلول،
 -3   يؤكد الطرفان أن الرشاكة االنتقالية 
والعسـكريني  املدنيـني  بـني  القائمـة 
هي الضامن والسـبيل الستقرار وأمن 
السـودان وبناء عىل ذلـك اتفقا بإنفاذ 
الرشاكة بروح وثقة مـع االلتزام التام 
بتكويـن حكومة مدنية مـن الكفاءات 

الوطنية املستقلة (تكنوقراط)،

-4أن يكـون مجلس السـيادة االنتقايل 
الفـرتة  مهـام  تنفيـذ  عـىل  مرشفـا 
االنتقاليـة الـواردة باملـادة الثامنة من 
الوثيقة الدستورية دون التدخل املبارش 

يف العمل التنفيذي.
 -5   ضمان انتقال السـلطة االنتقالية 
يف موعدهـا املحـدد لحكومـة مدنيـة 

منتخبة،
 -6   إدارة الفـرتة االنتقاليـة بموجـب 
إعالن سـيايس يحدد إطار الرشاكة بني 
القـوى الوطنية (السياسـية واملدنية) 
األهليـة  واإلدارة  العسـكري  واملكـون 
ولجـان املقاومـة وقوى الثـورة الحية 
وقطاعـات الشـباب واملـرأة ورجاالت 

الطرق الصوفية،
 -7   التحقيـق يف األحـداث التـي جرت 
أثناء التظاهـرات من إصابات ووفيات 
الجناة  للمدنيني والعسـكريني وتقديم 

للمحاكمة،
-8    تنفيذ اتفاق سالم جوبا واستكمال 
االستحقاقات الناشئة بموجبه وإلحاق 

غري املوقعني عىل إتفاق السالم،
جميـع  اسـتكمال  يف  اإلرساع      9-
وذلـك  االنتقـايل  الحكـم  مؤسسـات 
بتكويـن املجلس الترشيعـي واألجهزة 
العدلية من محكمة دسـتورية وتعيني 
رئيـس القضاء والنائب العـام، وتتواىل 
تباعـا تكوين املفوضيات ومؤسسـات 
االنتقال األخرى ومبارشة مهامها فورا 

وفق جداول زمنية محددة،
-10    ابتـدار حـوار موسـع وشـفاف 
بني كافة القوى السياسية واملجتمعية 
وقـوى الثـورة الحيـة يؤسـس لقيام 

املؤتمر الدستوري،
-11    يؤكد الطرفان عىل رضورة إعادة 
هيكلة لجنة تفكيك نظام 30 يونيو مع 
مراجعة أدائها يف الفرتة السـابقة، مع 
رفدها بالكوادر املؤهلة يف التخصصات 
والخربات الالزمة التي تمكنها من أداء 
عملهـا بصـورة ناجــزة وعادلـة مع 
تفعيـل لجنـة االسـتئنافات ومراجعة 

قراراتها وفقا لدرجات التقايض املقررة 
قانونا،

 -12   إطـالق رساح جميـع املعتقلـني 
السياسيني،

-13    العمـل عـىل بناء جيـش قومي 
موحد،

بالتوقيـع عـىل هـذا اإلتفـاق   14-    
السـيايس يلغـى قـرار القائـد العـام 
للقوات املسلحة بإعفاء رئيس مجلس 

الوزراء االنتقايل.
وكان عـيل بخيت، مديـر مكتب رئيس 
الـوزراء السـوداني عبداللـه حمدوك، 
أكد ملوقع ”سـكاي نيـوز عربية“ رفع 
اإلقامـة الجربيـة عـن حمـدوك وفقا 
التفاق سيايس امس األحد، يتكون من 
13 بندا أولهـا االلتزام الكامل بالوثيقة 
الدسـتورية إىل حني تعديلهـا بالتوافق 

مع جميع قوى الثورة.
الوسـطاء  مـن  مجموعـة  وأصـدر 
السـودانيني بيانـا جـاء فيـه أنـه تـم 
التوصل إىل اتفاق مع الجيش واألحزاب 
السياسية املدنية ينص عىل عودة رئيس 
الـوزراء عبد اللـه حمـدوك إىل منصبه 
كرئيـس للحكومة، باإلضافة إىل إطالق 
رساح القياديـني املدنيني املعتقلني منذ 
بدء االنقالب العسكري الشهر املايض. 

كما أكد أحد الوسـطاء السـودانيني أن 
حمـدوك هـو من سـيتكلف بتشـكيل 
حكومة مستقلة من الكفاءات. وردت 
السـودان  يف  والتغيـري  الحريـة  قـوى 
عىل هـذه األنباء مؤكـدا أن املظاهرات 

املخططة مستمرة.
وقال أحد الوسـطاء السودانيني، فضل 
الله بورما نارص، أحد قادة حزب األمة: 
”تـم التوصـل إىل اتفـاق سـيايس بني 
الفريـق أول برهان وعبـد الله حمدوك 
والقوى السياسـية ومنظمات املجتمع 
املدنـي عىل عـودة حمـدوك اىل منصبه 

وإطالق رساح املعتقلني السياسيني“.
ويف أول رد فعـل لقوى الحرية والتغيري 
التظاهـرات  إن  قالـت  السـودان،  يف 

املخططة مسـتمرة، واضافت أنها غري 
معنيـة بأي اتفـاق لعودة حمـدوك إىل 

رئاسة الوزراء.
الوسـطاء  مـن  مجموعـة  وأصـدرت 

السودانيني بيانا يؤكد االتفاق.
وكان الربهان قاد انقالبا يف 25 ترشين 
األول/أكتوبـر خـالل مرحلـة انتقـال 
هشـة يف السـودان. وقد اعتقل معظم 
املدنيني يف السلطة، وأنهى االتحاد الذي 
شـكله املدنيـون والعسـكريون وأعلن 

حالة الطوارئ.
ومنذ ذلك الحني، تنظم احتجاجات ضد 
الجيش تطالب بعودة السـلطة املدنية، 
خصوصا يف الخرطـوم وتقمعها قوات 
األمن. وأدى قمع التظاهرات إىل سقوط 
أربعـني قتيال عىل األقـل معظمهم من 

املتظاهرين.
وأصدرت مجموعة وسطاء سودانيني، 
أكاديميـون وصحفيـون  مـن بينهـم 
انخرطـوا يف محادثـات  وسياسـيون، 
وسـاطة للتوصل إىل اتفـاق منذ اندالع 
األزمـة، بيانا حـدد النقاط الرئيسـية 

لالتفاق.
وهي تشـمل إعادة حمدوك إىل منصبه 
كرئيـس للـوزراء واإلفراج عـن جميع 
املعتقلـني، ومـا قالـت إنـه اسـتئناف 
التوافق الدستوري والقانوني والسيايس 
الـذي يحكم الفـرتة االنتقالية.وأضاف 
بيان الوسـطاء أن االتفـاق تم التوصل 
إليـه بعد اتفـاق بني فصائل سياسـية 
وجماعات متمردة سابقة وشخصيات 

عسكرية.
وأشـار البيان إىل أن ”االتفاق سـيعلن 
رسميا يف وقت الحق بعد توقيع رشوطه 

والبيان السيايس املصاحب“.
وأعلـن االتفاق قبـل احتجاجـات دعا 
إليها ناشـطون مؤيدون للديمقراطية 
ضد االنقالب العسـكري، وهي األحدث 
يف سلسـلة مـن التظاهـرات التي قتل 
فيهـا 40 شـخصا عـىل األقـل، وفقـا 

ملسعفني.

تونس/متابعة الزوراء:
رفض الرئيس قيس سـعيد تفعيـل القانون 
رقـم 38 الصادر العام املـايض، والذي يقيض 
بتشغيل من فاقت بطالتهم العرش سنوات، يف 
خطوة القت ترحيبا باعتبار غياب اإلمكانيات 

الالزمة لتحقيق ذلك.
مبطنـة  اتهامـات  سـعّيد  الرئيـس  ووجـه 
للحكومـات السـابقة بارتكاب فسـاد إداري 
وممارسة املحسـوبية يف التشغيل عىل نطاق 
واسـع، ما دفع بـاآلالف إىل االنتفاع بوظائف 

بمؤسسات الدولة بشهائد مزورة.
وقـال سـعيد خالل لقائـه وزير التشـغيل يف 
تقدمـوا  اآلالف  إن  بـودن،  نجـالء  حكومـة 
إىل الوظائـف بشـهادات تحمـل أختامـا غري 
صحيحة بتواطؤ جهات لم يسـّمها، مضيفا 

أن عددا منهم جرت إحالته إىل القضاء.
بهـذه  انتفعـوا  ”عديـدون  الرئيـس  وقـال 
الشـهادات بناء عىل والئهم وبناء عىل تواطؤ 

جهات مكنتهم من هذه الشهادات“.
ويطالب عرشات اآلالف من خريجي الجامعات 
التونسية ممن طالت بطالتهم أكثر من عرش 
سـنوات بتشغيلهم آليا، وتطبيق قانون صدر 
يف أغسطس 2020 يمنح أولوية االنتداب لهذا 

الصنف من العاطلني.
لكـن الرئيـس سـعيد قـال إن هـذا القانون 

”وضع لبيع األوهام واحتواء الغضب“.
وتبلغ نسبة البطالة يف تونس 18.4 يف املئة يف 
إحصائيات تخص الربع الثالث من هذا العام 

يمثلون أكثر من 762 ألف عاطل.
وقبل عـام كانت نسـبة العاطلني من حاميل 
الشـهادات العليـا قرابـة الثلـث مـن إجمايل 

العاطلني.
وتعهد سـعّيد الذي أعلن التدابري االستثنائية 
يف البالد وعلق العمل بمعظم مواد الدسـتور، 
بمكافحـة الفسـاد املسـترشي بمؤسسـات 

الدولة والتصدي للفوىض.
وقال سـعّيد ”سـنعمل عىل تطهري البالد، ألن 

الشعب يريد تطهري البالد“.
سـعيد  بقـرار  سياسـية  أوسـاط  ورحبـت 
باعتبار أن القانـون املذكور ُوصف حتى قبل 
مصادقة الربملان املجمدة أعماله بالشعبوي، 
حيث ترزح تونس تحت وطأة أزمة اقتصادية 
حـادة، لكن العديد من الشـباب الذين راهنوا 
عىل القانون خرجوا يف احتجاجات يف عدد من 

املدن.
وأكـد رابـح الخرايفـي الكاتـب والباحث يف 
 38 القانـون رقـم  أن  الدسـتوري  القانـون 
املتعلـق باالنتـداب االسـتثنائي ملـن طالـت 
بطالتهـم، يعترب من ”القوانني املهجورة التي 
ال يمكـن تنفيذهـا“ مرجعـا ذلـك لـ“غياب 

األسس املالية“.
ونقلت إذاعة ”إكسـرباس أف.أم“ املحلية عن 
الخرايفـي، قوله ”كان مـن املفروض اإلقرار 
بعدم دستورية هذا القانون من طرف الهيئة 
الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني“.

وبخصـوص إعـالن سـعيد عدم تفعيـل هذا 

القانـون، قال املتحدث ”هو قرار شـجاع من 
الناحية السياسـية ألنه ال بد مـن املصارحة 
بالواقـع وعدم بيع األوهام“، مضيفا ”رئيس 
الجمهورية كان وألول مرة رصيحا من خالل 

قراره هذا“.
وتابـع ”كّل من رئيس الجمهورية ورئيسـة 
الحكومـة ُمطالبـان بالخـروج وبمصارحة 
الشـعب واتخاذ قرارات يف إطار التقشف، من 
قبيل إيقاف توريد كل ما هو استنزاف للمالية 
العموميـة، إضافـة إىل الحـّد من اسـتعمال 

السيارات اإلدارية“.
وواصل ”عىل سـعّيد مخاطبة الشعب خاصة 
حول ما يتعلق بموارد صندوق 1818 واعتماد 
الشـفافية لكسـب ثقـة التونسـيني، وعليه 
اإلعالن عن إيقـاف االنتدابات ما عدا املتعلقة 
باألمـن والجيـش، وكذلـك التوجـه إىل تعبئة 
40 يف املئـة مـن  الرضائب غري املسـتخلصة 
واإلعـالن عـن الرتفيـع يف الرضائـب لتغطية 
العجز املـايل الوارد يف  قانـون املالية التعدييل 

للسنة الحالية“.
ويف املقابـل، أثار قرار الرئيس سـعيد غضب 
عدد من الشـباب العاطلني عـن العمل الذين 
خرجوا إىل الشوارع لالحتجاج يف بعض املدن.

وتظاهـر العرشات من العاطلني عن العمل يف 
والية (محافظة) قفصة (جنوب غرب).

ورفع هؤالء املتظاهرون شـعارات عىل غرار 
”خّدمونـا خّدمونا وال هـزوا وقفونا“ (نريد 
التوظيـف أو أوقفونا يف السـجون)، وغريها 

من الشعارات.
وبدورهـا طالبـت حركة الشـعب التـي تعد 
الداعـم لسـعيد بتطبيـق  الرئيـيس  الحـزب 

القانون رقم 38.
وقالـت الحركـة يف بيـان نرشته السـبت إن 
”الحكومـة مطالبـة بمبارشة إصـدار األمر 
الرتتيبـي املتعلـق بالقانـون املذكـور بعيـدا 
عـن اسـتحضار كل الخلفيات والحسـابات 
السياسـية التي رافقت صياغتـه واملصادقة 
املبـادرة  صاحبـة  بأنهـا  مذّكـرة  عليـه“، 

الترشيعية التي أفرزت القانون.
وطالبـت الحركـة الحكومـة بـ“مبـارشة 
العمـل عىل حلحلة كل امللفـات ذات العالقة 
بالتشـغيل الهـش وملـف املفروزيـن أمنيا 
عىل خلفية نشـاطهم النقابي والسيايس يف 
الجامعـة والدكاترة املعطلني عـن العمل“، 
محّملـة الدولـة ”مسـؤولية إدمـاج قـوة 
البالد الشـبابية للمسـاهمة يف بنـاء تونس 
الجديدة وإيقاف نزيف تحويلها إىل فريسـة 
سـهلة لعصابات الهجرة الرسية واإلرهاب 

واالنحراف“.
وذّكرت بأن ”حركـة الخامس والعرشين من 
يوليـو التصحيحيـة كانت اسـتجابة ملطالب 
الشـعب املنادية بدور الدولة االجتماعي الذي 
تـم تغييبه لفائـدة دوائر الفسـاد ومجاميع 
الريع والرأسـمال الطفييل“ وبأن ”اسـتعادة 
الدولة لدورهـا يف التنمية هي مقياس نجاح 

أو فشل كل فعل سيايس مستقبيل“.

لندن/ متابعة الزوراء:
ال يـزال ملـف املقاتلـني األجانب يف 
صفـوف ”داعـش“ األكثـر إرهاقـا 
للقارة العجوز مع استمرار الضغوط 
الدوليـة السـتعادة مواطنيها الذين 
انضمـوا للتنظيم اإلرهابي عىل مدار 
السنوات املاضية ومازالوا متواجدين 

بمخيمات يف سوريا والعراق.
الـدول  الضغـوط  تلـك  ودفعـت 
األوروبيـة، ويف مقدمتهـا بريطانيا، 
للبحـث عن سـبل للتعامـل مع هذا 
امللـف يف إطار ترشيع لوائح وقوانني 
جديدة تحفظ أمنهـا القومي، نظرا 
املقاتلـني  بعـودة  تتعلـق  ملخـاوف 

األجانب ألوطانهم
ويف سـياق هـذه التحـركات، أعلنت 
الحكومة الربيطانية، مؤخرا، تقديم 
مرشوع قانـون إلدخال تحديث عىل 
قانون سـابق يمنح وزارة الداخلية 
صالحية سـحب الجنسـية من مثل 

هؤالء املقاتلني دون سابق إنذار.
الذعـة  انتقـادات  املقـرتح  واجـه 
داخل بريطانيـا، حيث وصف بعض 
الخطـوة  والقانونيـني  الحقوقيـني 
لحقـوق  الصـارخ“  بـ“االنتهـاك 
األشـخاص الذيـن يخضعـون لهذا 
القانـون مـن جانـب، وتوسـعا يف 
صالحيات الداخليـة الربيطانية من 

جانب آخر.
وزادت املخاوف يف الداخل الربيطاني 
تجاه النص، خاصة أن البند املقرتح 
إىل  الحاجـة  تمامـا  يزيـل  تعديلـه 
املواطنـني بشـكل كامـل،  إخطـار 
إضافة إىل إتاحة تطبيقه بأثر رجعي 
عـىل جميـع الحـاالت التـي ينطبق 
عليها القانون وتم تجريدها بالفعل 
مـن الجنسـية يف وقت سـابق دون 

إشعار.
الداخليـة  أكـدت  املقابـل،  ويف 
الربيطانية أن تجريد الشـخص من 
الجنسية حق للسـلطات تنفذه ضد 

من يشكل تهديدا عىل البالد، مشددة 
عىل أن الجنسـية الربيطانية ليست 

حقا أصيال بل امتياز.
ويعـود قانون تجريد الجنسـية من 
الربيطانيـني إىل عـام 2005، حيـث 
منحت السلطة للداخلية الربيطانية 
لتجريد املواطنني الذين ثبت تورطهم 
يف عمليـات إرهابيـة من الجنسـية 
عقب وقـوع تفجريات لندن يف العام 
نفسه، وتدريجيا توسعت الحكومة 
يف اسـتخدام القانون مـا بني عامي 
إشـعار  وأصبـح  و2014،   2010
الشـخص بسـحب الجنسـية عـرب 
وضع نسـخة يف ملفه الشـخيص يف 

حال تواجده بمكان غري معلوم.
شهد العامان املاضيان حاالت سحب 
الجنسـية مـن مقاتلـني ومقاتالت 
بريطانيـني التحقوا بصفوف تنظيم 
”داعش“، حيث علمت أحد املقاتالت 
التنظيـم  الربيطانيـات يف صفـوف 
متواجدة بمخيم روج شمال رشقي 
سـوريا العام املايض بتجريدها من 
الجنسـية دون سـابق إنـذار لتعذر 

السـلطات الربيطانية إبالغها باألمر 
منذ عام.

فمنذ عـام 2014 لجأت بريطانيا إىل 
تلك الخطوة خوفا من نرش إيدلوجية 
متطرفـة يف املجتمع الربيطاني حال 
عـوده املقاتلني مـرة أخـرى، حيث 
أسـقطت الجنسـية عن 21 شخصا 
يف عـام 2018، و104 آخرين يف عام 
2017، ونحو 23 شخصا بني عامي 

2014 وحتى 2016.

كما أصدر القضـاء الربيطاني قرارا 
بحق فتـاة تدعـى شـاميما بيجوم 
انضمـت لداعـش منـذ 4 سـنوات، 
بمنعهـا من دخـول البالد وسـحب 
الجنسـية منهـا بتهمـة االنضمـام 
لتنظيم إرهابي، واسـتندت الداخلية 
الربيطانيـة يف قرارها بشـأن تجريد 
بيجـوم مـن الجنسـية إىل حملهـا 

جنسية بنغالديش أيضا.
وتشابهت قصة بيجوم مع الربيطاني 
جاك لتس، والذي يحمل الجنسيتني 
الربيطانية والكندية، وأسقطت لندن 

عنه الجنسـية لتورطه يف القتال مع 
داعش بسوريا.

ويرى مدير املركز األوروبي لدراسات 
واالسـتخبارات،  اإلرهاب  مكافحـة 
جاسـم محمـد: أن األسـباب التـي 
دفعت بريطانيا التخاذ خطوة تعديل 
قانـون سـحب الجنسـية، جـاءت 
نتيجـة االنتقادات املوجهة ضدها يف 
ملف حقوق اإلنسان بشأن املقاتلني 
األجانـب، نظـرا ألن نزع الجنسـية 
يتعـارض مـع الدسـتور والقضـاء 

الربيطاني.
وأوضـح محمد، يف ترصيحات ملوقع 
”سـكاي نيوز عربيـة“: أن القانون 
ال يتيـح أن يكـون الشـخص دون 
جنسـية، أو يجرد من جنسيته إال يف 

حالة مزدوجي الجنسية.
ورغـم تأكيـد بريطانيـا الدائم عىل 
مسـاندة مواطنيهـا املحتجزيـن يف 
معاقـل تنظيم ”داعش“ السـابقة، 
حيث عاد منهم حوايل 40 يف املئة من 
املقاتلـني، إال أن منظمات بريطانية 
غـري حكومية أشـارت إىل وجود 25 

بريطانيا ونحو 34 طفال بمخيمات 
للسـلطات  موجهـة  سـوريا،  يف 
الربيطانيـة تهـم التخـيل عنهم بعد 
رفضها اسـتقبال عائـالت وحرمان 

مواطنيها من الجنسية.
األوروبـي  املركـز  مديـر  ويشـري 
اإلرهـاب  مكافحـة  لدراسـات 
واالستخبارات، إىل أن قرار الحكومة 
ترتبـط  دالالت  يحمـل  الربيطانيـة 
بالتوقيـت الحـايل لتفاقـم األوضاع 
اإلنسانية يف مخيمات شمال رشقي 
بريطانيـا  تتصـدر  سـوريا، حيـث 
بجانب فرنسا قائمة الدول األوروبية 

التي انضم مواطنوها إىل ”داعش“.
فالتنظيم اإلرهابي يضم يف صفوفه 
مـا يقرب من 900 مواطن بريطاني 

يف كل من سوريا والعراق.
ويشري محمد إىل أن الخطوة ”تحمل 
مؤرشا لرغبة بريطانيا يف اسـتعادة 
الجنسـية  مـن  املقاتلـني  كافـة 
الربيطانيـة املتواجديـن يف مخيمات 
ومعسـكرات بالعراق وسـوريا، لذا 
يصبح التعديل بشأن إمكانية سحب 
الجنسية دون سـابق إنذار لتحقيق 
األمـن القومي هو ضمـن إجراءات 
جديـدة تنوي الحكومـة الربيطانية 
اتخاذها ملكافحة اإلرهاب والتطرف 
يف حالـة اسـتقبال مواطنيهـا مـن 

املقاتلني“.
وعن مصري املقاتلني األجانب يف ظل 
اإلجـراءات األخـرية، أكـد محمد أن 
القوانني والدسـاتري األوربية ”تنص 
عـىل رضورة اسـتعادة دول أوروبا 
املقاتلـني“،  كافـة مواطنيهـا مـن 
مرجحا أن يصب القانون الربيطاني 
املقـرتح حاليـا يف صالـح املقاتلـني 
املتواجدين يف سوريا بشكل إيجابي، 
ومراجعـة الدول امللف والسـري نحو 
يف  مواطنيهـا  اسـتعادة  سـيناريو 
ظـل إجـراءات تضمن حفـظ أمنها 

القومي.

كيب تاون/د ب أ:
 قال أعضاء يف الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي 
امس األحـد إن الجيش اإلثيوبي شـن هجوما 
جويا جديدا عىل منطقة تيجراي شمايل البالد، 
يف عالمة أخـرى عىل تفاقم الحـرب األهلية يف 
البالد.وقـال املتحدث باسـم الجبهة الشـعبية 
لتحرير تيجراي، جيتاتشو رضا، عرب تويرت إن 
الجيش أرسـل طائرة مسرية ملهاجمة منطقة 
سـكنية يف ميكيـيل السـاعة الواحـدة تقريبا 

صباح امس األحد (2200 يوم السبت بتوقيت 
جرينتش).وكتب رضا عىل تويرت: ”لقد أصبح 
أسـلوبا واضحا أن يسـتهدف (رئيس الوزراء 
اإلثيوبي أبي أحمد) األحياء السكنية يف تيجراي 
كلما تعرضت قواته لرضبة قاصمة يف سـاحة 
املعركة“.ولـم يصدر أي بيـان عن أديس أبابا، 
لكن القـوات الوطنية شـنت هجمات متعددة 

عىل مدن يف الشمال يف األسابيع املاضية.
وتواجـه أديـس أبابـا خطر السـقوط يف أيدي 

قوات املتمردين. وتم حث سـكانها عىل الدفاع 
عن أنفسهم.

وكان املبعـوث األمريكـي للمنطقـة جيفـري 
فالتمـان موجـودا يف العاصمة حتى اول أمس 
السـبت سـعيا للتفـاوض حول وقـف إلطالق 

النار.
 وسـيطرت الجبهة الشـعبية لتحرير تيجراي 
عـىل إثيوبيا ملـدة 25 عاما قبـل أن تتحول إىل 
املعارضة عند انتخاب أبي أحمد رئيسا للوزراء 

يف عـام 2018، وبعد ذلك عززت الجبهة قاعدة 
سلطتها يف تيجراي.

وأدى نـزاع العـام املـايض بـني أديـس أبابـا 
والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي حول تأجيل 
االنتخابات الوطنية بسـبب جائحة كورونا إىل 
أعمـال العنف الحالية. ومضـت تيجراي قدما 
يف االنتخابـات اإلقليميـة عـىل عكـس رغبات 
الحكومة الوطنية، ما أدى إىل اندالع اشتباكات 
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
كشـفت وزارة البيئـة عـن وضـع خطـة من 
مرحلتني لخفض االنبعاثات، فيما أشـارت إىل 
مبادرة للبنك املركزي بشأن الطاقة الشمسية.

وقال وزيـر البيئة وكالًة، جاسـم الفالحي، يف 
ترصيح صحفي: إن «االنبعاثات الكاربونية أو 
النشـاط الصناعي يف العراق ال تذكر باملقارنة 
مع مجمل االنبعاثات العاملية والتي تتصدرها 
الصـني بأكثـر مـن ٢٧ باملئـة وتليهـا أمريكا 
١٨ باملئـة وبعدهـا الهنـد ١١ باملئـة وأملانيا ٩ 

باملئة».
واوضـح أن «العراق يعاني من مشـكلة بدائية 
التكنولوجية املستخدمة يف األنشطة الصناعية 
السـيما يف مجال الصناعة النفطية»، مبيناً أن 
«وزارة النفـط جـادة يف تحسـني التكنولوجيا 
املستخدمة بما فيها استغالل الغاز املصاحب، 
خاصـة أن العقـود التي تـم توقيعهـا بالفرتة 
األخـرية ركـزت عىل تشـجيع اسـتخدام الغاز 
كطاقة خرضاء نظيفـة وصديقة للبيئة ومنع 
حرق الغـاز املصاحـب التي تسـجل انبعاثات 

كاربونية».

واضـاف ان «وزارة البيئة مـع التوجه العاملي 
لخفـض االنبعاثـات، ومـن خـالل املسـاهمة 
الوطنيـة تم اعـداد خطة لعرش سـنوات وعىل 
مرحلتـني تبدأ املرحلـة االوىل من العـام الحايل 
خفـض  اىل  وتهـدف   ٢٠٢٥ العـام  ولغايـة 
االنبعاثـات بنسـبة ٢ باملئـة»، مشـريا اىل أن 

«تحقيق اهداف هـذه املرحلة يكون من خالل 
تغيري مصابيح االضاءة يف الوزارات الحكومية 
بشكل كامل، وتحسني كفاءة الطرق والجسور 
وتقليـل نسـب االزدحـام وبالتـايل التقليل من 

نسبة االنبعاثات يف عوادم السيارات».
ولفـت اىل ان «املرحلـة الثانيـة من املسـاهمة 

الوطنيـة النعدام االنبعاثـات الكاربونية تكون 
مـن سـنة ٢٠٢٥ لغايـة ٢٠٣٠، وتركـز هـذه 
املرحلـة عىل دعم نقـل التكنولوجيا، خصوصاً 
وان العـراق يعتمـد عـىل الصناعـة التقليدية 
واعتمـاد النفط الخام والوقـود الثقيل بالرغم 
مـن تحـول العالـم الجديـد نحـو الصناعات 

والطاقة املتجددة».
وتابـع، ان «الحكومة، تسـعى بجدية للتوجه 
نحو الطاقـة املتجددة، وهناك مبـادارات بهذا 
الشأن من بينها مبادرة البنك املركزي لتشجيع 
املواطنني عىل انتاج الطاقة عرب قروض، فضالً 
عـن اعتمـاد فروع البنـك املركـزي كافة، عىل 
الطاقـة الشمسـية، وتم تشـكيل لجنـة بهذا 

الصدد».
الجمهوريـة  «رئيـس  أن  الفالحـي  وأكـد 
اطلـق مبـادرة اخـرى، تتعلـق بمواجهة تأثري 
التغـريات املناخيـة، سـميت مبـادرة انعـاش 
وادي الرافديـن»، الفتاً اىل انهـا «مبادرة مهمة 
ملواجهـة إنعـاش التغريات املناخيـة خصوصا 
يف ظل تناقـص اإليرادات املائيـة واألمن املائي 

وتدهور األرايض».

بغداد/الزوراء:
اصدرت هيأة الجمارك توضيحاً بشأن 
أُمِّ  إرسـالية اإلطـارات املضبوطـة يف 

قرص. 
وذكـر بيان للهيـأة تلقته «الـزوراء»: 
أن «اإلرسـالية التي ُضِبَطت اليوم من 
قبـل هيـأة املنافذ الحدوديـة يف ميناء 
أُم قرص الشـمايل وعددهـا ٨٣ حاوية 
تحتوي إطارات مختلفة تعدُّ من املواد 
املعفاة من الرسوم الجمركية استناداً 
للتنميـة  العامـة  املديريـة  اىل كتـاب 
 ٢١/  ٧/  ٧ يف   ١٥٢٨٢ الصناعيـة 
استناداً إىل قانون االستثمار الصناعي 

رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٨».

واضـاف أن «قانون املوازنة االتحادية 
لعـام ٢٠٢١ قد ألغـى االعفاءات كافة 
باستثناء ما ورد عليه بقانون خاص، 
وبالتـايل فإن املـواد املضبوطة معفاة 
من الرسـوم الجمركية وفقاً للقانون 

والتعليمات النافذة».
وأكد البيان « أهمية عدم نرش األخبار 
عـن عمليـات الضبـط والتهريب قبل 
التأكد مـن الدوائر املعنيـة باملواضيع 
آنفـة الذكـر ملا يف ذلـك مـن تداعيات 
إعالميـة عـىل ثقـة ورصانـة العمـل 
يف املوانـئ واملنافـذ الحدوديـة محلياً 

ودولياً». 
وأوضـح أن «الهيأة العامـة للجمارك 

جهـة تنفيذيـة حريصة عـىل تطبيق 
القانـون والتعليمـات الصـادرة مـن 
الجهـات الترشيعيـة والتنفيذية وفقاً 
للمبادئ األساسـية والتي تسـهم بها 
الهيـأة يف تحصيل الرسـوم الجمركية 
وجميـع الرضائـب التـي ُتفرض عىل 
البضائـع الواردة، ووضـع القيود عىل 
املمنوعـات مـن البضائع املسـتوردة 
رة، كذلـك حمايـة الـرشكات  واملُصـدَّ

الوطنية من التجارة غري املرشوعة».
وأكد البيـان أن «للهيـأة دوراً كبرياً يف 
املرحلة الراهنة بالحفاظ عىل االستقرار 
املايل الكيل وتطوير السياسات املالية، 
وتحسني بيئة االعمال، ودعم محركات 

عجـز  وضبـط  االقتصـادي،  النمـو 
للدولـة، واملحافظة  العامـة  املوازنـة 
والنقـدي،  املـايل  االسـتقرار  عـىل 
وتحسني التنافسية، واالرتقاء بنوعية 
وجـودة الخدمـات الحكومية املقدمة 

للمواطنني». 
وشـدد البيان عىل أن «الجمارك تدعم 
اجـراءات هيـأة املنافـذ الحدوديـة يف 
العاملـة  الدوائـر  ومتابعـة  مراقبـة 
يف املنافـذ واملوانـئ خدمـًة للصالـح 
الوطني»، مؤكداً «أهمية تطوير ورفع 
كفـاءة التنسـيق مع جهـود الجهات 
املعنية بالوقاية من الفساد ومكافحته 
يف إطار من العمل اإلداري واملؤسـيس، 

ضمن اسرتاتيجية وطنية وخطة عمل 
تحدد املهام والنشطة و املسؤوليات يف 

إطار زمني محدد للتنفيذ».
وأعلنت هيئة املنافـذ الحدودية، امس 
معـدَّة  حاويـة   (٨٦) ضبـط  األحـد، 
للتهريـب يف مينـاء أم قرص الشـمايل، 
مبينة ان ذلك جاء بعد إجراء الكشـف 
يف بوابـة البحث والتحـري حيث تبنيَّ 
وجـود (إطـارات للعجـالت الصالون 
والشـاحنات) يف حـني يشـري كتـاب 
اإلعفـاء إىل وجود (إطـارات للمعدات 
باملـال  الزراعيـة)؛ مـا سـبب هـدراً 
العـام يقدر بــ(٩٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار 

عراقي.
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بغداد/الزوراء:
 اعلنـت الهيئـة العليـا للحـج والعمرة 
تفويـج ما يزيد عـن ٤٧ الف معتمر اىل 

الديار املقدسة.
وذكرت الهيئة يف بيان ان: عدد املعتمرين 
املغادرين اىل الديار املقدسة بلغ ٤٧٦٩٣ 
شـخصا، تم تفويجهم بإرشاف الهيئة 

من خالل الرشكات املعتمدة لديها.
واشـارت اىل ان: املعتمريـن غـادروا اىل 

مطـار املدينـة املنـورة عـرب املطارات 
 ٢٩٠٧٤ بغـداد   / وبواقـع  العراقيـة 
االرشف  النجـف   -  ٣٢٤٠ البـرصة   -
٧٦٥٧ - اربيل ٧٦٩٢ - السـليمانية ٣٠ 

معتمرا 
وأكدت الهيئة سـري خطتها التفويجية 
اىل الديار املقدسة بيرس، وعدم تسجيل 
بـني  كورونـا  بجائحـة  اصابـة  أيـة 

املعتمرين العراقيني.

بغداد/الزوراء:
أعلـن محافظ بغـداد، محمد جابر العطـا، امس األحد، عن خطة العـام ٢٠٢١ تتضمن 

إضافة أكثر من مئة مدرسة.
وذكر قسم اإلعالم واالتصال الحكومي يف بيان تلقته «الزوراء»: أن «محافظ بغداد محمد 
جابـر العطا افتتح روضتـني لألطفال بمنطقة جميلة بجانـب الرصافة، و(٣) مدارس 

حديثة يف ناحية اليوسفية بجانب الكرخ، نفذت ضمن املواصفات الفنية القياسية».
وأضاف أن «املالكات الفنية ملحافظة بغداد، أنهت اعمال روضتني حديثتني، ضمن تربية 
الرصافـة الثالثة يف منطقة جميلة، كذلك (٣) مدراس حديثة ضمن تربية الكرخ الثانية 

يف ناحية اليوسفية، تزامنا مع بدء العام الدرايس الجديد».
وتابـع أن «األسـابيع املقبلة ستشـهد افتتاح مـدارس جديدة اخرى، تضـاف إىل قائمة 

املدراس املنجزة، والتي تجاوزت أعدادها ١٣٠ مدرسة».
وأشار العطا اىل أن «خطة العام ٢٠٢١ ستتضمن اضافة أكثر من (١٠٠) مدرسة حديثة، 
فضالً عن إعداد خطة العام املقبل، والتي سـتتم املصادقة عليها قريباً»، مؤكداً «حاجة 
محافظة بغداد إىل مسـاحات جديدة لتتمكن من بناء مدراس أخرى يف مركز العاصمة، 

نظراً لشحِّ األرايض هناك».
وفيمـا يخـص القطـاع الصحـي والطرق، بـنيًّ العطـا أن «هنـاك خطة معـّدة تخص 
القطـاع الصحي والطرق، سـتتم املبارشة بها قريباً، اضافة اىل مشـاريع املاء والرصف 
الصحـي، ودور الرعايـة االجتماعية والتي تدخل ضمن مسـار وزارة العمل والشـؤون 

االجتماعية».
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بغداد/الزوراء:
نظـم العرشات، صبـاح امس االحـد، تظاهرة 

امام وزارة املالية يف العاصمة بغداد.
وطالـب املتظاهـرون بإطـالق التخصيصـات 
املاليـة والتعيينـات املصادق عليهـا يف موازنة 

٢٠٢١ من قبل الربملان.
ويف الديوانيـة، نظـم موظفـو دوائـر الكتـاب 
العدول وقفة احتجاجية لعدم شمولهم بقطع 

االرايض اسوة بباقي رشائح املوظفني.
اىل ذلـك، خـرج العـرشات من موظفـي وزارة 
املـوارد املائية يف محافظة ذي قار، امس األحد، 
بتظاهـرة للمطالبة بالعدول عـن قرار وزاري 

صادر من بغداد.
وتظاهر العـرشات من موظفـي وزارة املوارد 
املائيـة يف محافظـة ذي قار أمـام مبنى ديوان 
املحافظة رفضا لقرار دمـج ثالثة مديريات يف 

املحافظـة بدائرة واحدة، معتربيـن أن «القرار 
مخالف لقانون ٥٠ لسنة ٢٠٠٨».

وبـنّي املتظاهـرون ان «القـرار يقـيض بدمج 
الهيـاة العامة ملشـاريع البزل والـري والهيأة 
العامة لصيانة مشـاريع الري والبـزل ودائرة 
املصـب العـام، داعـني إىل العـدول عـن القرار 
الصـادر من بغداد، كونه يربك العمل اإلداري يف 

الوزارة».

بابل/الزوراء:
القـت وكالة االسـتخبارات التابعـة اىل وزار الداخلية، امـس االحد، القبض 
عىل أربعة متهمني يتاجـرون بالعملة املزيفة يف محافظة بابل.وقالت خلية 
االعـالم األمنـي يف بيان ورد «الـزوراء»: انه «عىل اثر معلومات اسـتخبارية 
دقيقـة تمكنت وكالة االسـتخبارات املتمثلة بمديريـة الجريمة املنظمة من 
إلقـاء القبض عـىل ٤ متهمـني يقومون باملتاجـرة وبيع العملـة املزيفة يف 
محافظـة بابل وتحديدا مدينة الحلة».واضـاف البيان انه «تم ضبط بحوزة 
اثنني منهما عملة مالية مزيفة تقدر بنحو (٤,٩٢٥,٠٠٠) من فئة ( ٢٥ الف 
دينار ) ومبلغ ( ٢٠,٠٠٠ ) الف دينار من فئة خمسـة وعرشة آالف، كما تم 
القبـض ايضا عىل متهم اخر وبالجرم املشـهود وضبط بحوزه عملة مالية 
مزيفـة تقدر بنحـو (٤.٥٤٠.٠٠٠) من فئـة ( ٢٥٠٠٠ ) و (١٠،٠٠٠) آالف 
دينار وضبط ايضا مبلغ مايل مزيف قدره ( ٩٨٠٠ ) دوالر امريكي من فئة ( 
١٠٠ ) دوالر والقبض ايضا عل متهم اخر يقوم برتويج العملة خالل االتفاق 
مع اشـخاص لبيع العملة املزيفة، وبعـد فحص العملة تبني ان املتهم يضع 
اوراق بيضـاء عاديـة والورقـة االوىل بهيئة دوالر فئة ( ١٠٠ ) مستنسـخة 
نسـخة (سـكنر) ملونة ليوهم بها املقابل بانها عملـة حقيقية».وتابع انه 

«تم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم اصوليا لينالوا جزاءهم العادل».

بغداد/الزوراء:
أعلنت خلية اإلعالم األمني، امس األحد، القبض عىل ٦ متسـللني من سوريا 

باتجاه غرب نينوى.
وقالت الخلية يف بيان ورد «الزوراء»: إنه «استنادا ملعلومات كتيبة استطالع 
الفرقة ١٥ وبالتنسـيق مع شـعبة اسـتخبارات الفرقة واسـتخبارات لواء 
املشـاة ٧١ والتي اكدت وجود تحرك ملجموعة اشـخاص بالجانب السوري، 
بعد االسـتعانة بالكامـريات الحرارية التي اوضحت تلـك التحركات وتوجه 
املجموعـة باتجـاه اراضينا عرب قرية منيف الفيصـل التابعة لناحية ربيعة 
املحاذيـة للحدود غربي نينوى، يف ضوء ذلك وباالشـرتاك مـع قوة برية من 
الفوج الثاني لواء املشاة ٧١ تم نصب كمني للمتسللني يف القرية املشار اليها 
والقبـض عليهم، حيث تبني انهم ٦ اشـخاص يحملون الجنسـية العراقية 

وكانوا قد غادروا العراق بطريقة غري مرشوعة اىل سوريا».
واضاف البيان انه «تم تسليمهم للجهات املعنية التخاذ االجراءات القانونية 

بحقهم».
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بغداد / الزوراء:
كشـفت مفـارز مكتـب مكافحة رسقة سـيارات 
الرصافـة يف مديرية مكافحة إجـرام بغداد حادث 
رسقـة عجلة نوع مارسـيدس يف منطقة شـهداء 
العبيدي يف العاصمة.واشارت املديرية، حسب بيان 
للـوزارة، اىل قيامها بتشـكيل فريق عمـل لتدقيق 
املعلومات وأخذ املوافقات الرسمية بالتحري وجمع 
املعلومات وتتبع خط سري العجلة باتجاه منطقة 
ابـي غريب، ومن ثم انتقالهـا اىل محافظة األنبار.
واضافت انه: بالتنسـيق مع قسم مكافحة إجرام 
الرمـادي، تم انتقـال فريق العمـل وتحديد مكان 
العجلـة وتبني رسقتها من قبل عصابة مكونة من 
ثالثـة متهمني، تم ضبـط العجلة بحـوزة أحدهم 
بعد نصب كمـني محكم وبداللته تـم القبض عىل 
املتهم الثاني والثالـث تباعا، ولدى التحقيق معهم 
ومواجهتهـم باألدلـة اعرتفـوا رصاحـة بقيامهم 
بجريمـة الرسقة.واوضحت: تم تصديـق أقوالهم 
قضائيـا، واتخـاذ اإلجـراءات القانونيـة بحقهـم 
أصوليا.عـىل صعيد متصل، نفـذت مفارز املديرية 
أوامـر قبض قضائية أخرى بحق عدد من املتهمني 
لقيامهـم برسقة مبالـغ مالية، ومنازل سـكنية، 
ومحال تجارية، ودراجات نارية، ومتهمني آخرين 
بالتزويـر مطلوبـني بقضايـا جنائيـة مختلفـة، 
وضبـط عجـالت مطلوبـة ضمـن جانبـي الكرخ 
والرصافة.واشارت اىل: اتخاذ اإلجراءات القانونية 

بحق املتهمني امللقى القبض عليهم أصوليا.
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جمهورية العراق                          العدد: ٣٧٩٥
مجلس القضاء االعىل        التاريخ : ٢٠٢١/١١/٧

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

اىل / املدعوة فاضلة فاضل محمد
قـدَم طالب حجة الوفاة (عباس فاضل محمد) 
طلبـا اىل هـذه املحكمة يـروم فيه اسـتصدار 
حجة وفاة بحق املدعوة (فاضلة فاضل محمد) 
قررت املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك 
الحضـور امامها خالل عرشة ايـام من تاريخ 
نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق 

القانون . 
القايض                                                                                                                           
ظاهر عباس الفتالوي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                العدد:٢٨٩١/ج٢٠٢١/٢

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية    
محكمة جنح النجف املتخصصة 

بالنظر بقضايا النزاهة              التاريخ :٢٠٢١/١١/١٨
اعالن

اىل املتهمة الهاربة/ سعدية عطية رسول
حيث انـك متهـم يف الدعـوى املرقمـة (٢٨٩١/ج/٢٠٢١/٢) 
والخاصة باملشـتكي (حسـن محمد جواد) وفق احكام املادة 
٤٥٦ مـن قانـون العقوبـات وملجهولية محل اقامتك حسـب 
االشـعار املرفـق يف ثنايـا هذه الدعـوى عليه قـررت املحكمة 
تبليغـك اعالنـا يف صحيفتـني محليتـني يوميتني رسـميتني يف 
الصفحـات االوىل منها بوجـوب الحضور امام هـذه املحكمة 
يف موعـد املحاكمـة املصـادف يـوم ٢٠٢١/١٢/٢٧ وعند عدم 
حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول.
القايض
عدنان كريم عبد عيل

اعالن
تدعـو الهيئة التحضرييـة النتخابات الهيئة 
االدارية الجديدة للجمعية الخريية الكلدانية، 
اعضاء الهيئة العامة للمشاركة يف التصويت 
النتخاب الهيئة االدارية الجديدة للجمعية يوم 
الجمعـة املقبل املوافق السـادس والعرشين 
مـن شـهر ترشيـن الثانـي الحـايل يف مقـر 
الجمعيـة الكائن يف حي الكـرادة محلة ٩٠٣ 
زق ١٢ مبنى ٤٧ يف السـاعة العارشة صباحا 
اىل غايـة السـاعة الثانيـة ظهرا, وسـيكون 

النصاب حاصال مهما كان عدد الحضور.
مع التقدير

الهيئة التحرضية

جمهورية العراق
وزارة العدل                       رقم االضبارة :٢٠١٤/٧٦
دائرة التنفيذ                         التاريخ:٢٠٢١/١١/١٧

مديرية تنفيذ املناذرة 
اىل/ املنفذ عليه (محمد ناهي محمد)

لقـد تحقق لهذه املديرية من خـالل التكليف بالحضور ورشح 
املبلـغ وهامش مختار منطقة الريموك (عباس يحيى حمادي) 
انـك مجهول محـل االقامة وليس لك موطن دائـم او مؤقت او 
مختـار يمكن اجـراء التبليغ عليه واسـتنادا للمـادة (٢٧) من 
قانون التنفيـذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضـور يف مديرية تنفيذ 
املنـاذرة خالل خمسـة عرش يوما تبـدأ من اليـوم التايل للنرش 
ملبارشة املعامـالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك 
ستبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
منفذ العدل
كرار عماد كايت

اوصاف املحرر:-
يف   ٢٠١٤/٥/١٢ بالعـدد  املنـاذرة  بـداءة  محكمـة  قـرار 
٢٠١٤/١/٢٦ يتضمـن إلزام املدعى عليه (محمد ناهي محمد) 
بتأديتـه للمدعـي (عبـد الزهـرة كريـم مجهول) مبلـغ قدره 

١٥,٨٠٠,٠٠٠ خمسة عرش مليون وثمانمائة الف دينار.

إعالن
اىل الرشيك (اخالص شنيور مدلول) اقتىض 
حضـورك اىل صنـدوق االسـكان الكائن يف 
النجف وذلك لتثبيت اقـرارك باملوافقة عىل 
قيام رشيكك (زينـب موىس جودة) بالبناء 
عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعـة املرقمة 
(٣/٦٧٦٦٩) املقاطعـة (٤/ حـي النـداء) 
حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض 
االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يومـاً داخـل العـراق وشـهر واحـد خارج 
العـراق من تاريـخ نرش االعالن وبعكسـه 
سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

إعالن
اىل الرشيـك (كريـم احمد محمـد) اقتىض 
حضـورك اىل صنـدوق االسـكان الكائن يف 
النجف وذلك لتثبيت اقـرارك باملوافقة عىل 
قيام رشيكك (مهـدي جابر مهدي) بالبناء 
عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعـة املرقمة 
(٣/٥٧٣٨٠) املقاطعـة (٤/ حـي النـداء) 
حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض 
االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يومـاً داخـل العـراق وشـهر واحـد خارج 
العـراق من تاريـخ نرش االعالن وبعكسـه 
سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

إعالن
اىل الرشيـك (عـيل رسـول عبـاس) اقتىض 
حضـورك اىل صنـدوق االسـكان الكائن يف 
النجف وذلك لتثبيت اقـرارك باملوافقة عىل 
قيام رشيكك (سماح هادي هاشم) بالبناء 
عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعـة املرقمة 
(٣/٥١٥٩٦) املقاطعـة (٤ / النداء) حدود 
بلديـة النجـف ولغـرض تسـليفه قـرض 
االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يومـاً داخـل العـراق وشـهر واحـد خارج 
العـراق من تاريـخ نرش االعالن وبعكسـه 
سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                  العدد:٢١٨/ش/٢٠٢١

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الحرية      التاريخ :٢٠٢١/١١/١٦

اعالن
اىل/ املدعى عليه (محمد سالم مهدي)

اصـدرت هذه املحكمـة القـرار املرقـم ٢١٨/ش/٢٠٢١ بتاريخ 
٢٠٢١/١٠/٣١ واملتضمـن الحكـم بالتفريـق القضائـي بينـك 
وبـني زوجتـك املدعية (انعـام صالـح مهـدي) وملجهولية محل 
اقامتك حسـب كتاب مركز رشطة الحـرية بالعدد ١٦٥٦٢/٣٤ يف 
٢٠٢١/١١/١٦ ومرفق معه ورقة التبليغ بالعدد ٢١٨/ش/٢٠٢١ 
يف ٢٠٢١/١١/١٤ واشـعار مـن مختار املنطقـة يف ناحية الحرية 
قرية املراشـدة عليه قـررت املحكمة تبليغك اعالنـا ولصحيفتني 
يوميتني رسميتني بالقرار الصادر اعاله ولك حق االعرتاض ضمن 

املدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القايض

عيل خليل محمد 

احوال النجف

اعالن

بناًء عىل طلب املواطن (انـور رزاق رضا) الذي 

يـروم فيه تبديل لقبه وجعلـه (الحمداني) بدال 

من (البلويش) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 

املديرية خالل مدة اقصاها (خمسة عرش يوما) 

وبعكسه سـوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 

وفـق احـكام املـادة (٢٢) من قانـون البطاقة 

الوطنيـة رقـم ٣ لسـنة ٢٠١٦ واالمـر االداري 

املرقم ٢٤١٩٥ يف ٢٠١٦/٦/١٢ .

اللواء 

رياض جندي الكعبي

مدير الجنسية العام وكالة
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إعالنك في 

الدكتـور لألسـتاذ  والتقديـر  بالشـكر   أتقـدم 
(سـهيل نجم عبد اللـه) عميد كليـة االدارة واالقتصاد 
بجامعة بغداد، لكرم الضيافة والحفاوة وحسن استقباله 
لضيوف الكلية واالسـتماع اىل مالحظاتهم ومقرتحاتهم 
ومتابعاته املسـتمرة ألقسام الكلية، وكذلك يف استقباله 
ألبنائه الطلبة وحثهـم عىل مواصلة تعليمهم واالهتمام 
بدراسـتهم، ما يؤكد حرصه لالرتقاء والنهوض بالواقع 
التعليمـي نحـو األفضل، وبمـا يصب يف خدمـة العراق 

العزيز.
وفقه الله وأمده بكل أسباب النجاح لتحقيق طموحاته 

يف وصول الطلبة اىل املستويات العلمية املنشودة.
صبيح فاخر
مدير إدارة نقابة الصحفيني العراقيني



 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق 
لـالوراق املالية، امس االحد، مرتفعا 

بنسبة (0.37 %).
وجـاءت مـؤرشات التداول لسـوق 
العـراق لـألوراق املالية ليـوم امس 
كمـا ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة 
(819.599.272) سهما، بينما بلغت 

 (992.361.842) االسـهم  قيمـة 
دينارا. 

واغلق مـؤرش االسـعار ISX 60  يف 
جلسـة امس عىل (575.61) نقطة 
عـن   (%  0.37) بنسـبة  مرتفعـا 
اغالقه يف الجلسـة السـابقة البالغ 

(573.46) نقطة.
رشكـة   (31) اسـهم  تـداول  وتـم 

مـن اصـل (105) رشكـة مدرجـة 
يف السـوق، واصبـح عـدد الرشكات 
املوقوفـة بقـرار من هيئـة االوراق 
بتعليمـات  التزامهـا  لعـدم  املاليـة 

االفصاح املايل (22) رشكة.
مـن  املباعـة  االسـهم  عـدد  وبلـغ 
املستثمرين غري العراقيني يف السوق 
(5) ماليني سهم بقيمة بلغت (17) 
مليون دينار مـن خالل تنفيذ (14) 

صفقة عىل اسهم رشكة واحدة.
لـألوراق  العـراق  سـوق  ان  يذكـر 
املالية قد اسـتخدم انظمـة التداول 
االلكرتونـي وااليـداع املركـزي منذ 
عـام 2009، ويسـعى إلطالق نظام 
التداول عرب االنرتنت للمسـتثمرين، 
تـداول  جلسـات  خمـس  وينظـم 
اسـبوعيا مـن االحـد اىل الخميـس، 
ومدرج فيه 105 رشكات مسـاهمة 
عراقيـة تمثـل قطاعـات املصارف 
والزراعـة  والصناعـة  واالتصـاالت 
املـايل  واالسـتثمار  والتـأمـني 

والسياحة والفنادق.

دبي/متابعة الزوراء:
اخُتتمت أعمال املؤتمر العاملي التاسع والخمسون 
 ،ICA 2021 واملؤتمـر الخامس واألربعـون ACI
اإلمـارات  انطلـق بتنظيـم مـن جمعيـة  الـذي 
للمتداولـني يف األسـواق املاليـة، تحـت شـعار“ 
العالم يف مرحلـة تحول“، بفندق هيلتون يف قرية 
الحبتـور يف دبي. بمشـاركة أكثر من 600 ضيف 
من الشخصيات االقتصادية والقيادات السايسية 

السابقة منى مختلف أنحاء العالم.
وتوصـل املشـاركون يف أعقـاب انتهاء جلسـات 
املؤتمر إىل 10 توصيات، من شأنها تحقيق أهداف 
النمـو االقتصـادي، وتطويـر أدواتـه، وتوسـيع 
قاعـدة تعامالتـه مع مختلف األسـواق يف شـتى 
أرجاء العالم، آخذيـن بعني االعتبار دور اإلمارات 
ووعيهـا املبكـر ومبادرتهـا إىل توظيـف الـذكاء 
االصطناعـي يف القطاعـات االقتصادية، وتفعيل 
نظـام تقنيـات البلـوك تشـني، يف خطـوة تؤكد 
حرصها عىل استرشاف املستقبل، ووضع الخطط 

واالسرتاتيجيات الالزمة ملواجهة تحدياته.
وتضمنت التوصيات التي توصل إليها املشاركون 
رضورة االستفادة من أزمة كوفيد 19، من خالل 
توظيف الدروس املستفادة واألخطاء املرتكبة من 
قبل بعـض االقتصادات العامليـة يف تعزيز مرونة 
األدوات االقتصاديـة، للتمكن من التحول الكامل 
نحو البلوك تشـني، واألنظمة الرقمية، مع توفري 
الحلول الالزمة للتحديات املصاحبة، والتي تشمل 

الحفاظ عىل أمن البيانات بما يعزز الخصوصية، 
وتحسـني األداءـ، ورفع كفاءة العمالت املشفرة 

كنوع مستحدث وجديد من األصول.
كما أعلن املشـاركون عن أهمية تحديد الضوابط 
واآلليـات القـادرة عىل تعزيز قدرات املؤسسـات 
وتمكينهـا مـن وضع إطـار عـام للحوكمة التي 
تسهم يف تسهيل حركتها وتنقلها يف العالم الرقمي 
التكنولوجـي، باإلضافة إىل إرفـاق تلك الضوابط 
واالسـرتاتيجيات  السياسـات  مـن  بمنظومـة 
املنظمـة السـتخدام وتطبيق التقنيـات الرقيمة، 

فضالً عن تحديـد نصوص يف بيئة العمل تتضمن 
تشـني،  البلـوك  لتطبيـق  املحـددة  السياسـات 
ورفـع قدرات األسـواق املالية يف أوقـات األزمات 
واالضطرابـات من خالل توضيـح وضع األصول 

املشفرة وتحديدها.
وفـرة  توجيـه  بـرضورة  املشـاركون  وأوىص 
الخيـارات التـي تتيحهـا التكنولوجيـا، بما فيها 
الـذكاء االصطناعـي يف تقييـم مخاطـر األوبئة، 
واسـتباقها بحلـول توجيهيـة، إىل جانب تعظيم 
دور تبادل املعلومـات من خالل مراكز املعلومات 

واالتصـاالت الوطنيـة، التـي تسـهم يف رسعـة 
االستجابة ومواجهة األزمات وتقييم مخاطرها، 
باإلضافـة إىل تعزيـز دور تنسـيق البيانـات بني 
مكونـات القطاعات االقتصاديـة، والتحول نحو 
تبني نماذج مرنة ضمن أدوات العمل االقتصادي، 
للتمكـن من مجاراة التغريات الطارئة عىل الواقع 
التكنولوجـي، وتفعيـل واقـع االبتـكار وثقافته 
ليكـون قاعـدة االنطـالق نحـو تحقيـق النجاح 
املطلـوب، مـن خـالل النمـو يف مجـال تطبيـق 

تكنولوجيا البلوك تشني.
وقـال املؤتمـرون ان الـذكاء االصطناعي أحدث 
تحـوًال كبـرًيا يف إدارة األموال حيـث تتنافس اآلن 
معظم البنوك وبيوت االستثمار عىل تطبيق أفضل 
التقنيات اذ يمكن للمستثمرين استخدام أموالهم 
يف صناديـق تمويل بدون تدخل برشي، ويمكنهم 
إدارة أموالهـم وفًقا ملسـتوى املخاطـر والعوائد 
لديهم مؤكديـن أن التكنولوجيا سـاعدت البنوك 
يف تقليل الكثري من التكاليف وتحويل تركيزها يف 
البحث والتطوير من أجل اسـتخدام تقنية أفضل 

التقنيات.
وأشار املتحدثون اىل أهمية العقلية املتوازنة وكيف 
تؤثر عىل اتخاذ القرارات، اذ يجب دراسة وتحليل 
املواقـف ثم اتخاذ القرارات وفًقـا لذلك واالعتماد 
عىل الدراسـات واألرقام واالسـرتاتيجيات املتبعة 
مشـددين عـىل أهمية الصحـة النفسـية للقادة 

لتوجيه األفراد من أجل مستقبل أفضل. 

السليمانية/الزوراء:
أعلنـت دائـرة االسـتثمار يف محافظة 
السـليمانية، امـس االحـد، ان حجـم 
االستثمار يف املحافظة بلغ مليارا و47 
مليون دوالر، فيما كشفت عن مرشوع 
مستقبيل النشاء أكرب مرشوع سياحي 

يف الرشق  األوسط.
وقـال مدير عـام الدائرة عزيز سـعيد، 
”االسـتثمار  ان  صحفـي  ترصيـح  يف 
يف  السـليمانية يعتمد بنسـبة 100 % 
عـىل القطـاع الخـاص“، الفتـا اىل ان 
”قانون االسـتثمار رقم 4 لسنة 2006 
،يحمل امتيازات واعفاءات عدة تتمثل 
بتخصيـص قطـع اراض عـن طريـق 
االيجار واملساطحة بسـعر تشجيعي، 

وتوفري الخدمات العامة له“.
وتابع سعيد انه ”يتضمن كذلك االعفاء 
مـن رضيبـة الدخـل لعـرش سـنوات، 
والرسـوم الجمركية لخمس سـنوات، 
ويعامل املسـتثمر والرأسمال االجنبي 
كنظريه املحـيل، كما انه له حق امتالك 
مرشوعه كامال بـدون رشيك، ويمكنه 

تحويل ارباحه سنويا اىل الخارج“.
واكـد ان ”الدائـرة بصدد اعـادة النظر 
كزيـادة  القانـون،  فقـرات  ببعـض 
سـعر  بتخفيـض  اسـوة  املميـزات، 

الخدمـات  الكهربـاء واملـاء، وتقديـم 
واملسـاعدة عند التصدير يف الجمارك“، 
كاشفا عن ان ”حكومة االقليم منحت 
مؤخـرا دائرتنـا، صالحيـات تسـهيل 

اقامة املشـاريع االسـتثمارية تتضمن 
منح االجازة االوليـة للمرشوع، النهاء 
الروتـني امـام املسـتثمرين والترسيع 

بتنفيذ

وبشـأن قيمـة حجـم االسـتثمار افاد 
مدير اسـتثمار السـليمانية انها بلغت 
مليـارا و47 مليـون دوالر وهي االعىل 
يف االقليـم، مـن خـالل 34 مرشوعـا، 

17 منهـا صناعيـة، وتمثـل 31 % من 
مصانع العراق، و62 % من االقليم“.

وذكر ان ”مدينة السليمانية الصناعية 
والبالغة مسـاحتها ثالثـة االف دونم، 
 20 تضـم  دونـم   2000 منهـا  اكمـل 
السـيارات  مرشوعـا متنوعـا النتـاج 
والسمنت والقري والكيبالت واالملونيوم 
والحديـد والصلـب واملالبـس الطبيـة 
والجبس والبالستيك والهياكل الحديدية 

واالقمشة“.
طالبـت  ”دائرتـه  ان  سـعيد  وتابـع 
املحافظـة بتوفري خمـس قطع اراض 
كبـرية السـتكمال مشـاريع صناعية 
اخرى، عالوة عـن منطقة بازيان التي 
تحتـوي عـىل ثالثة مشـاريع صناعية 
النتـاج  الحديـد، ومرشوعـني  النتـاج 
الجبس، وسبعة النتاج السمنت، اضافة 

اىل ثالثة معامل النتاج الطابوق“.
وبـني سـعيد ان ”واحدة مـن مجاالت 
االسـتثمار باملحافظة هي السكنية، اذ 
تمتلـك املحافظة 90 مرشوعا سـكنيا 
مطروحـا لالسـتثمار وتمـت املوافقة 
عليـه“، مشـريا اىل ”وجـود مشـاريع 
مستقبلية، منها اكرب مرشوع سياحي 
بالرشق األوسـط يف دوكان، واخرى يف 

رسجنار وقيوان“. 
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 بغداد/الزوراء:
اعلنـت وزارة التجارة امس األحد توقيع الرشكة العامة لتجارة السـيارات 
 MG واملكائـن عقد رشاكـة مع رشكة االقتصـاد العربي لتوريد سـيارات

صينية املنشأ ذات االمتياز الربيطاني.
 (RX8) والدفـع الرباعي (M65 ) صالـون MG ويشـمل العقد سـيارات
 (MG ) وعرض نموذج لسـيارة ، (T60 ) وبيـك اب (ZS ) وثنائيـة الدفـع
رباعيـة الدفع موديل 2021 والتي تحمل احدث املواصفات الفنيه الداخلة 

ضمن رشوط املتانه واالمان ملستخدميها.
أعلن ذلك مدير عام الرشكة هاشـم محمد حاتم خالل اسـتقباله وفداً من 
رشكة االقتصاد العربي برئاسة املدير التنفيذي للرشكه فواز الهندي واملدير 
املـايل واملدير االداري ممثل رشكة االقتصاد العربي لدى رشكة السـيارات، 

وفقا لبيان صادر عن الوزارة.
ونقـل البيان عن املسـؤول الحكومي قوله، إن ”هذا العقـد ابرم جاء بناًء 
عىل االقتناع باملواصفات الفنية العالية لهذا النوع من السـيارات وملختلف 
موديالتهـا والتي تتطابق مع االجواء العراقية الحارة واملرتبة كما وتتالءم 

مع الوقود العراقي“.
ونوه اىل ”استعداد رشكته لتسويق هذه السيارات لدوائر الدولة واملواطنني 

من خالل مراجعة مقر الرشكة الواقع يف الوزيرية ”.
مـن جانبـه اكد رئيس وفد رشكـة االقتصاد العربي عن اسـتعداد رشكته 
للتعـاون الكامل مـع رشكة السـيارات يف توريـد هذه السـيارات لغرض 

تسويقها من خالل الرشكة العامة لتجارة السيارات واملكائن.

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت مبيعات البنـك املركزي العراقي مـن العملة الصعبـة، امس االحد، 

لتسجل 197 مليون دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي شهد خالل مزاده لبيع ورشاء العمالت االجنبية 
اسـتقراراً يف مبيعاته لتصـل اىل 197 مليوناً و357 ألفـاً و573 دوالراً، غطاها 

البنك بسعر رصف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
وذهبت املشرتيات البالغة 156 مليوناً و357 ألفاً و573 دوالراً، لتعزيز األرصدة 
يف الخارج عىل شـكل حواالت واعتمادات، فيما ذهـب املبلغ املتبقي البالغ 41 

مليونا بشكل نقدي.
وأشـار املصدر إىل أن 24 مرصفاً قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، 

و17 مرصفاً لتلبية الطلبات النقدية، الفتاً إىل مشاركة 17 رشكة رصافة.
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بغداد/الزوراء:
 أعلنـت املُديرية العامة للتنمية الصناعية إحدى تشكيالت وزارة الصناعة 
واملعـادن عـن منـح ( ١٣٤ ) إجـازة تأسـيس إلقامة مشـاريع صناعية 
جديـدة يف شـهر ترشين األول املاضــي . وقال ُمدير عـام املُديرية عزيـز 
ناظـم عبـد بحسـب بيان لـوزارة الصناعة:“ان املُديريـة حققت إرتفاعاً 
يف ُمسـتوى الخدمات التخُصصية بنفس الشـهر من ِخـالل منح ( ١٣٤ ) 
إجازة تأسـيس للمشـاريع الصناعية وتخصيص 60 ُقطعة أرض إضافة 
إىل منـح ( ٥٠ ) تقديـر حاجـة لتلبية ُمتطلبـات املشـاريع الصناعية من 
املواد األولية الالزمة لتشـغيل املكائن واآلالت ” . واضاف:“ان املُديرية تويل 
اهتمامـاً كبرياً يف ُمتابعة سـري العمل ومراحل إنجاز املشـاريع من ِخالل 
إجراء الكشـوفات امليدانية والتي َبلغت ِخالل نفس الشهر ( ١٦٣ ) كشف 
يف جميـع املُحافظات فضـًال عن تقديم خدمات تخُصصية أخرى َشـِملت 
تجديد الهويات للمشـاريع الصناعية ل ( ٧٤ ) هوية ومنح ( ٢٠ ) شهادة 
إكمال تأسـيس وإعادة مفعول ( ١١ ) إجازة واإلجراءات القانونية و 148 
معاملـة نقل امللكيـة ، مؤكداً ان القطاع الخاص يشـهد تطوراً ِخالل هذه 
الفرتة من ِخالل اإلقبال الكثيف للصناعيني عىل تأسيس مشاريع صناعية 
جديدة وتسـجيلها لدى املُديرية وشمولها بإجراءات الدعم والرعاية ِضمَن 

ضوابط قانون اإلستثمار الصناعي رقم ٢٠ لعام ١٩٩٨ .

بكني/متابعة الزوراء:
 أظهـرت ادارة الجمارك الصينية، امس االحد، ان العـراق جاء باملرتبة الثالثة 
كأكرب مصدر نفط إىل الصني خالل شهر ترشين االول/ نوفمرب املايض 2021.

وقالـت االدارة يف احصائية لهـا اطلعت عليها ”الـزوراء“، ان ”إجمايل واردات 
الصـني من النفـط الخـام انخفض لشـهر ترشيـن االول/ نوفمـرب إىل أدنى 
مستوى يف ثالث سنوات، وسط سقف واسع تفرضه بكني عىل واردات املصايف 
املسـتقلة“. واضافت ان ”العراق جاء ثالثـا كأكرب مصدر للنفط للصني خالل 
الشـهر املـايض بواقع 4.609 ماليني طـن مرتي من النفط الخـام بما يعادل 
32.723 مليون برميل ويعادل 1.090 الف برميل يوميا منخفضا بنسبة 1 % 

عن شهر عن شهر ترشين االول/ نوفمرب من العام املايض“.
واشـارت الجمارك الصينية، اىل أن ”السـعودية حافظت، عىل تصنيفها كأكرب 
مورد للخام للصني للشهر الحادي عرش عىل التوايل حيث وصلت هذه الصادرات 
إىل 7.1 مليـون طـن مرتي، بما يعـادل 50.41 مليون برميـل أو 1.67 مليون 
برميـل يف اليوم مرتفعة 19.5 % عن شـهر ترشيـن األول/ نوفمرب من العام 
املـايض“. ولفتت اىل ان ”روسـيا جـاءت ثانيا بصادرات بلغـت 6.643 مليون 
طن، او ما يعادل 47.165 مليون برميل أو 1.56 مليون برميل يوميا مرتفعة 

بنسبة 1.3 % عن العام املايض“.
وتابعـت ”وجـاءت عمان رابعا بصـادرات بلغت 3.430 ماليـني طن يوميا او 
مـا يعادل 811 الف برميل يوميا، فيما جاءت انغوال خامسـا بصادرات بلغت 

3.038 ماليني طن او ما يعادل 718 الف برميل يوميا“.
واوضحـت الجمـارك ان ”االمارات جاءت سادسـا بصـادرات بلغت 479 الف 
برميـل يوميا“، مبينـة ان ”اإلمدادات من الربازيل انخفضت بنسـبة 53.2 % 
عن العام السـابق، بينما تراجعت اإلمدادات من الواليات املتحدة بنسبة 91.8 
%“. ويصدر العراق معظم خاماته من النفط اىل رشق اسـيا خصوصا الصني 

والهند وبنسبة تصل اىل 67 % فيما يصدر البقية اىل اوروبا وامريكا.

بغداد/ الزوراء:  توقع صندوق النقد الدويل، امس االحد، ان العراق سيحقق 
اعـىل نمو اقتصادي بـني دول الخليج خالل العـام 2021. وقال الصندوق 
يف جـدول اطلعت عليه ”الزوراء“، انه من ”املتوقـع ان يحقق العراق نموا 
اقتصاديا لعام 2021 اعىل من باقي دول الخليج الغنية بالنفط وبواقع 3.6 
باملئة“، مضيفا ان ”النمو االقتصادي لدول الخليج العربي والدول املجاورة 
للعراق سيشـهد تفاوتا“. وبني أنه من ”املتوقع ان تشـهد السعودية نموا 
اقتصاديا يبلغ 2.8 %، وتشـهد عمان نموا اقتصاديا يبلغ 2.5 %، وتشهد 
قطر نموا اقتصاديا يبلغ 1.9 %، وتشهد الكويت نموا اقتصاديا يبلغ 0.9 

%، وتشهد اإلمارات نموا اقتصاديا يبلغ 2.2 باملئة“.
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امس االحد، عن زراعة وتسويق محصول الباذنجان االبيض 
مـن النوع الهولندي يف مـزارع القضاء ضمن التجربة االوىل 

لإلنتاج.
وقال مدير الشـعبة صالح حسـن يف ترصيـح صحفي، ان 
”الخطة الزراعية لزراعة الباذنجان ضمن الخطة الشـتوية 
كانـت بحدود 300 دونم ومـن ضمنها زراعة النوع االبيض 

منه“.
واضـاف ان ”زراعـة الباذنجان االبيض تعـد تجربة جديدة 
من خالل زراعته يف البيوت البالستيكية وتم تسويق كميات 
منـه اىل االسـواق“، متوقعـا ان ”تكـون هنـاك مسـاحات 
زراعية تقوم بزراعة هذا الصنف يف اراضيها وذلك ولتحمله 

الظروف الجوية والذي تنجح زراعته يف موسم الشتاء“.
مـن جهتـه قـال املـزارع محمـد رايض ان ”تجربـة زراعة 
الباذنجـان االبيض الهولندي الذي يتحمل االجواء باملوسـم 
الشتوي نجحت وحققت انتاجا وفريا“، مشريا اىل ان ”عملية 
السـقي تكون من خالل التنقيط بميـاه عذبة يتم تزويدها 
مـن محطة تحلية للمياه التي تعمـل من االبار االرتوازية“. 
وأكد عـىل ان ”هناك اقبال عىل رشائه من قبل املسـوقني يف 

مراكز التسويق وباسـعار زهيدة“، واصفا االنتاج ”بالجيد 
مع التوجه بزراعة الفلفل الحار واللهانة“.
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بغداد/الزوراء:
طالبـْت وزارة الزراعة، امس االحـد، بأن تكون ”وزارة سـيادية مدعومة 
باالمـوال“، مبينـة أن رفـع الدعم عن الفالح اثر سـلباً يف السـلة الغذائية 

للمواطن.
وقال املتحدث باسم الوزارة حميد النايف يف ترصيح صحفي، إن ”سياسة 
الدولـة ضمن الورقة البيضاء هو االتجاه نحو اقتصاد السـوق“، مبيناً أن 
”املواطـن العراقي مـا زال يعتقد أن الدولة راعية لـكل يشء ويرمي الثقل 

عىل الدولة يف تمشية اموره“.
وأضاف النايف ”يجب أن تكون وزارة الزراعة وزارة سيادية تدعم باألموال 
لكي تغطـي نفقات الفالحني وكل املسـتثمرين حتى تسـتطيع النهوض 

بالقطاع الزراعي الذي يعترب السلة الغذائية للمواطن“.
وأشـار إىل أن ”الدولة رفعت كل الدعم عن الفالحني واملزارعني سـواء بما 
يتعلق بالسـماد او املبيدات وعـن كل يش بالقطاع الزراعـي“، الفتاً إىل أن 
”ما تم تسـليمه للفالحني من السـماد وبدعم 35 % هو املتبقي من العام 

املايض“.
وأكد النايف أن ”كل الدول العالم تتباهى بإنتاجها الزراعي وليس النفطي، 

حيث ان النفط ينضب ولكن الزراعة ال تنضب“.
يذكر ان العراق يسـتورد الكثري من املواد الخرض والفواكه من دول الجوار 

نتيجة عزوف الفالحني عن الزراعة وقلة الدعم املقدم للفالحني .
وضمـت الحكومات العراقية املتتالية منذ 2003 ، سـت وزارات سـيادية 
مدعومة بالجزء األضخم من اموال املوازات العامة للدولة، وهي الخارجية 

والداخلية واملالية والدفاع والنفط والكهرباء
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بغداد : الزوراء

التاسـعة والتسـعني  الذكـرى  ملناسـبة 
لظهـور الصحافـة الرياضيـة يف العراق 
كمطبوع مسـتقل متخصص بالرياضة 
نسـتل جزءا من كتـاب الدكتـور هادي 
عبدالله ” موجـز تاريخ االعالم الريايض 
يف العراق ” لنسـلط الضوء عىل البدايات 
عـىل االمل االسـتمرار يف توثيـق املراحل 

االخرى . 
لم تعرف الصحافة املتخصصة يف العراق 
إال بعد االنقالب الدستوري العثماني عام 
1908، إذ صـدرت بعض الصحف االدبية 
فضـًال عـىل لجوء عـدد مـن الصحفيني 
اىل اسـلوب الفكاهـة يف نقـد السياسـة 
العثمانية. وُيّعد ميخائيل تييس اول كاتب 
هـزيل طرق ابواب الصحافـة العراقية يف 
العرشينات من القرن العرشين حيث كان 
يكتـب يف النقد الهـزيل يف بعض الصحف 
العراقية آنـذاك كجريدة الرافدين ودجلة 
بتوقيـع (كناس الشـوارع) حتى اصدار 
مجلته االوىل باسـم (كناس الشوارع) يف 
االول مـن نيسـان 1925. وتميـزت املدة 
التـي اعقبـت اعـالن الحكـم الوطني يف 
العراق يف الثالث والعرشين من آب 1921 
بصدور صحـف كثـرية متخصصة مثل 
الصحف القضائية واملجالت العسـكرية 

والطبية واملدرسية والتجارية.
وقـد شـهدت تلـك الفـرتة صـدور اول 
مطبـوع ريـايض حيث صـدرت يف بغداد 
مجلة (نادي االلعاب الرياضية) يف الثاني 
والعرشين من ترشين الثاني عام 1922 
لصاحبها السـيد محمد السـيد عيل وقد 

اسـتمرت لثالثة شـهور .
يقـول صاحـب مجلـة (نـادي االلعـاب 
الرياضيـة) عن الهدف مـن اصدارها يف 

املقال االفتتاحي يف العدد االول منها:
(ان الغاية املثالية لنـرش هذه املجلة هو 
توسـيع ونرش الدعـوة الرياضية) وكان 

سـعر املجلة ثـالث آنـات وابـرز كتابها 
ابراهيم سـعيد وعبـد الكريم محمد عيل 
ونجيب الـراوي وكانت تنرش مواضيعها 
احياناً بأسـماء مسـتعارة. ولم تشتمل 
مجلـة (نـادي االلعـاب الرياضية) عىل 
ابواب وزوايا ثابتة وبالرغم من ان املجلة 
نعتت نفسـها بأنها مصورة إال ان العدد 
االول صـدر خاليـاً مـن اية صـورة وقد 
عللت املجلـة ذلك (نعتذر للقـراء الكرام 
لعـدم وجـود الزنكوغـراف يف العاصمة 
ومـن العـدد اآلتـي يف مجلتنا سـنزينها 

بالتصاوير التي تأتينا من مرص). 
ويف  25 شباط عام 1925 صدرت مجلة( 
االلعـاب الرياضيـة ) لصاحبهـا محمد 
عيل آل  املال حمادي وتوقفت بعد عددها 
االول وكانـت يف 32 صفحـة  من الحجم 

املتوسط  .
وصدرت يف 31 كانون االول 1934 مجلة 
(االلعاب) وجاء يف ترويستها انها مجلة 
فنية رياضية اسـبوعية لصاحبها عادل 
احمد حقي وقد صدرت بـ(24) صفحة 
مـن حجـم القطـع الصغـري وكان ابرز 
كتابهـا جـالل حمـدي وشـاكر محمود 
شـكري وعبد املجيد محمد وعبد الكريم 
عسريان وحفظي عزيز ويوسف رفائيل 
وهاشـم الوتـري وقـد ضم العـدد االول 
مجموعـة من الصور وبعـض االعالنات 
التـي كان اكثرهـا طرافة (انـا املصارع 
ادعـو  الثقيـل  الـوزن  يف  عبـاس  داود 
املصـارع مجيـد لولـو ملنازلتـي وانـا يف 

انتظار جوابه).
 وصـدر العـدد االول من مجلـة (الرتبية 
البدنية والكشافة) يوم الجمعة الخامس 
عـرش مـن شـباط 1935 لصاحبها عبد 
املجيد نعمان ومديـر ادارتها محمد عيل 
صدقي وبإرشاف مديرية الرتبية البدنية 
وقد صدرت بـ(28) صفحة وكان سـعر 
النسـخة ثمانيـة فلـوس وكانـت تهتم 
بأخبار املدارس والكشافة ولعبة املالكمة 

ولم تكن منتظمة الصدور واحتجبت بعد 
العدد الخامس الذي صدر يف آب 1935. 

وصـدرت مجلـة الثقافـة الرياضيـة يف 
العارش من ترشين الثاني 1945 بـ(16) 
صفحة بحجم القطع الصغري ولم ينتظم 

صدورها حتى توقفت عام 1948. 
وحققـت مجلـة (النادي) التـي صدرت 
عن النادي االوملبـي امللكي حضوراً طيباً 
منذ عددهـا االول الذي صـدر يف ترشين 
االول 1947 وقـد كان صاحبهـا ورئيس 
تحريرهـا عبيد عبد اللـه املضايفي الذي 
اصبـح بعد عـام من ذلـك التاريـخ اول 
رئيس للجنة االوملبيـة الوطنية العراقية 
التـي تشـكلت عـام 1948 وكان املديـر 
املسؤول للمجلة محمد مشحن الحردان 
املحامـي. أمـا سـكرتري التحريـر فكان 
نعمـان ماهـر الكنعاني وضمـت نخبة 
مـن االسـماء املعروفـة كأبـرز كتابهـا 
مثـل صـربي الخطـاط وعبـد الخالـق 
وناظـم  السـامرائي  ومجيـد  العـزاوي 
الطبقجيل معتمد النادي الريايض امللكي 
وكانـت الفروسـية اللعبـة االوفـر حظاً 
يف اهتمامـات املجلة فضالً عـىل االبواب 
الثابتة وقـد ألغي امتيـاز املجلة عىل اثر 
صـدور قانون املطبوعـات يف 13 كانون 
االول 1954(3) وشـهد شـهر ايلول من 
عـام 1950 صـدور مجلتـني رياضيتني 
االوىل شـهرية يف البرصة باسـم (االتحاد 
الريايض) وقد صـدرت عن نادي االتحاد 
البـرصي وكانت بــ(32) صفحة وابرز 
كتابهـا سـامي الهاليل وتومـي توماس 
ومحسـن فرج ومحمد جعفر الحسيني 
وعبـد املجيـد لطفـي وعبد الرضـا البدر 
ويوسـف يعقوب حـداد وعبـد الله لفتة 

والدكتـور احمـد خالـد البـدر.
وتميـزت بأنهـا كانـت تنرش ملراسـليها 
خارج العراق وهم عبد الرحمن الحسون 
يف بـريوت وخضـري نعمـان العبيـدي يف 
خصبـاك  وشـاكر  االسـكندرية(مرص) 

يف القاهـرة وصالـح الشـيخ خزعـل يف 
طهـران. وقـد توقفت عن الصـدور بعد 
عددها السـادس وقال عنهـا فائق بطي 

انها جريدة ومديرها املسؤول عبد العزيز 
النقيب.

وصـدرت يف الثامـن عـرش مـن ايلـول 
مـن العـام نفسـه يف بغـداد (الريايض) 
لصاحبها ومديرها املسـؤول نجم الدين 
السـهروردي وكانـت مزدانـة بالصـور 
وكانت اسـبوعية وسـعرها (20) فلساً 
وتميـزت بأنهـا اسـتطاعت ان تقفز اىل 
الرقم (1500) الف وخمسمئة نسخة يف 
اسبوعها الرابع بعد ان بدأت بألف نسخة 
وكانـت تصـل اىل االلويـة (املحافظات) 
فضـًال عىل عـدد من السـفارات العربية 
واالجنبيـة يف بغداد وابـرز كتابها صربي 
الكنعانـي  ماهـر  ونعمـان  الخطـاط 
وفايق ميخائيل واسـماعيل السـامرائي 

واسماعيل حمودي.
الشـباب  مجلـة   1952 عـام  وصـدرت 
ورأس تحريرهـا ناظم بطـرس املحامي 
وبعـد احتجابهـا اصـدر نادي الشـباب 
مجلـة عالم الرياضة عـام 1954 ورأس 
تحريرهـا شـاكر اسـماعيل. وصـدرت 
يف املوصـل عـام 1953 مجلـة (الشـعلة 
الرياضيـة) لصاحبها مراد سـعيد مراد 
ومديرهـا املسـؤول سـامي ايـوب عبد 
النـور والغـي امتيازها عـام 1954 بعد 
صدور قانون املطبوعات. ويف 13 شباط 
1958 صـدرت جريدة الفتـوة لصاحبها 
ورئيـس تحريرهـا احمـد حمـدي زينل 
ومديـر تحريرها فاضل محمود املحامي 
وبعـد ان طغـى عـىل موادهـا الطابـع 

1958 ألغـي  السـيايس بعـد 14 تمـوز 
امتيازها يف ايلول من العام نفسه.

عكسـت املرحلـة املمتـدة مـن ظهـور 
اول مطبـوع ريايض عـام 1922 وحتى 
عـام 1958 الواقـع الريـايض اىل درجـة 
كبـرية، إذ كانت الصحافة الرياضية غري 
متخصصـة باملعنى الدقيـق فكانت كل 
املجالت الرياضية تقدم نفسها من خالل 
ترويسـاتها عـىل انها مجـالت رياضية 
ادبية فنية وكانت تلك املجالت تعاني من 
عدم القدرة عىل االستمرار فكانت تتوقف 
بعد صدورها بأسابيع او اشهر وقد يعود 
بعضها وقد يتوارى بعضها االخر نهائياً 
مما يعكـس طبيعة العمـل الصحفي يف 
ذلك الزمن السـيما الريايض منه وكانت 
الصحافة الرياضية تعتمد عىل مجموعة 
من الكتـاب غري املتخصصـني وذلك الن 
االنشـطة الرياضية لم تكن منظمة بعد 
لعـدم وجـود هيئة رياضيـة ترشف عىل 
تلك االنشطة، إذ تأسست اللجنة االوملبية 
عام 1948 وكان نشـاطها محدوداً كما 
ان همـوم القراء وهم قلة بسـبب تفيش 
الصحافـة  االميـة جعـل مـن متابعـة 
الرياضية أمراً غري كاف لضمان ديمومة 
تلـك الصحافة ومدهـا بقـوة التواصل. 
وبالرغـم من ذلـك فإنها كانـت مرحلة 
تاسـيس وريادة فتحت االبـواب ملرحلة 
جديـدة بدأت مع بداية العهد الجمهوري 
بعـد قيـام ثـورة الرابع عرش مـن تموز 
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بغداد/ متابعة الزوراء
عدسة/ حيدر حمزة

سجل القوة الجوية فوزا كبريا عىل ضيفه 
التي  املباراة  يف  نظيفة  بثالثية  الديوانية 
أقيمت مساء امس يف ملعب كربالء الدويل 
الدوري  من  العارشة  الجولة  لحساب 

املمتاز.
القوة الجوية فرض سيطرته عىل املباراة 
جبار  حسني  عرب  الديوانية  مرمى  وهدد 
مرة وأخرى برأسية لحمادي أحمد، حتى 
عباس  عالء  ليسجل   ٣١ الدقيقة  جاءت 
من  متقنة  تمريرة  بعد  األول  الهدف 
حسني جبار لينتهي الشوط األول بتقدم 

الجوية بهدف دون رد.
الجوية  القوة  واصل  الثاني  الشوط  ويف 
يف  الثاني  الهداف  إضافة  من  أفضليته 
وبعدها  أحمد،  حمادي  عرب   ٥١ الدقيقة 
املتألق  املخرضم  عاد  فقط  دقائق  بثالث 
للقوة  الثالث  الهدف  ليسجل  حمادي 
التي  املباراة  نتيجة  عىل  ويختم  الجوية 

انتهت بثالثية نظيفة.
النقطة  إىل  رصيده  الجوية  القوة  ورفع 
٢٢ ليستعيد الوصافة بينما تجمد رصيد 
باملركز  الرابعة  النقطة  عند  الديوانية 

التاسع عرش.
مواجهة  عىل  السلبي  التعادل  وخيم 
والتي  والزوراء  البرصة  نفط  فريقي 

أقيمت مساء امس يف ملعب الفيحاء.

كثرية،  هجمات  الفريقني  العبو  وأضاع 
حمزة  الزوراء  محرتف  كرة  أخطرها 
القائم،  بجوار  مرت  التي  الصنهاجي 
انفرادا  الرحيم  عبد  حيدر  أضاع  بينما 
فرحان  أحمد  وسدد  البرصة  لنفط  تاما 
لينتهي  القائم  بجوار  مرت  أخرى،  كرة 

الشوط األول بالتعادل السلبي.

فرصا  الفريقان  أهدر  الثاني،  الشوط  يف 
مهمة، حيث أضاع محرتف نفط البرصة 
حمزة  املغربي،  وأضاع  كرة  جاكوب 
الصنهاجي، فرصة أخرى لتنتهي املباراة 

بالتعادل السلبي.
 ٢٢ النقطة  إىل  رصيده  الزوراء  ورفع 
البرصة  نفط  رفع  بينما  الثالث،  باملركز 

رصيده إىل النقطة ١٨ باملركز الخامس.
مهما  فوزا  بغداد،  أمانة  فريق  وحقق 
عىل سامراء بهدفني دون رد، ظهر امس 

األحد، يف ملعب بغداد .
أمانة بغداد تقدم رسيعا من ركلة جزاء، 
الدقيقة السادسة  سجلها جبار كريم يف 
من املباراة وعجز سامراء عن العودة إىل 

املباراة لينتهي الشوط األول، بتقدم أمانة 
بغداد بهدف دون رد.

ويف الشوط الثاني تكرر سيناريو الشوط 
األول وتمكن بغداد من إضافة هدف ثاٍن 
يف الدقيقة ٦٧ من ركلة جزاء أيضا، سجل 
بفوز  املباراة  لتنتهي  فاضل  رضا  منها 

أمانة بغداد (٢-٠).
النقطة  إىل  رصيده  بغداد  أمانة  ورفع 
تجمد  بينما  الـ١٢،  باملركز  العارشة 
رصيد سامراء عند النقطة الثالثة باملركز 

األخري.
من  مهمة  نقاط   ٣ زاخو  فريق  وخطف 
فوزه عىل أربيل بهدف دون رد، يف املباراة 
التي أقيمت مساء امس، يف ملعب زاخو.

الفريقان اكتفيا بالفرص الخجولة دون 
لينتهي  الهدفني،  عىل  حقيقية  فاعلية 

الشوط األول بالتعادل السلبي السلبي.
ويف الشوط الثاني تمكن فريق زاخو من 
افتتاح النتيجة بالدقيقة ٥٨، عرب املحرتف 
زاخو  ليتقدم  لوكاس سانتوس  الربازييل 
لتعديل  ألربيل  متكررة  محاوالت  وسط 
كريم  شريكو  تسديدة  فمرت  النتيجة، 
فوق العارضة وتصدي الحارس لتسديدة 
برزان شريزاد، لتنتهي املباراة بفوز زاخو 

بهدف دون رد. 
املركز  يف   ١٨ إىل  رصيده  زاخو  ورفع 
عن  أربيل  رصيد  تجمد  بينما  السادس، 

النقطة السابعة باملركز الـ١٦.

يف  أهدافه  أول  مييس  ليونيل  األسطوري  النجم  سجل 
الدوري الفرنيس، عندما ساهم بفوز فريقه باريس سان 
من   14 املرحلة  ضمن  نانت  ضيفه  عىل   ،3-1 جريمان 
من  كل  الباريسية  الثالثية  تسجيل  عىل  املسابقة.وتناوب 
كيليان مبابي (2)، دينيس أبياه خطأ يف مرماه (82) ومييس 
(87)، فيما أحرز راندال كولو مواني هدف الضيوف الوحيد 
صدارته  جريمان  سان  عزز  الفوز،  وبهذا   .(76)
للدوري الفرنيس مع 37 نقطة بفارق 13 نقطة 
عن أقرب منافسيه لنس الذي حّل ضيفاً عىل 
الذي  نانت  بقي  فيما  األحد،  أمس  بريست 
يف  املوسم،  هذا  السادسة  بخسارته  مني 
وأكمل  نقطة.   18 مع  عرش  الحادي  املركز 
منذ  العبني  بعرشة  املباراة  جريمان  سان 
الدقيقة 64، بعد طرد حارسه الكوستاريكي 
خارج  خشن  تدّخل  إثر  نافاس  كيلور 
نيمار  الربازييل  وكان  الجزاء،  منطقة 
للحارس  ضحية هذا الطرد بخروجه بديالً 
اإلسباني سريخيو ريكو.وبّكر سان جريمان 
من  الثانية  الدقيقة  يف  وتحديداً  بالتسجيل، 
لياندرو  األرجنتيني  سدد  بعدما  املباراة، 
اتجاهها  مبابي  غرّي  بعيد  من  كرة  باريديس 
لتسكن يف الشباك. وتألق حارس مرمى نانت 
سان  حارماً  مناسبة  من  أكثر  يف  الفون  ألبان 
عدة  فرص  أمام  تقدمه  تعزيز  من  جريمان 
فتح  الدقائق،  وبمرور  ومييس.  ونيمار  ملبابي 

هجومياً  فعالية  أكثر  وبات  الثاني،  الشوط  بداية  مع  اللعب  نانت 
سعياً إلدراك التعادل. واشتعلت املباراة يف الدقيقة 64، بطرد نافاس 
بالبطاقة الحمراء إثر خروج غري موفق أمام لودوفيك بالس املنفرد. 
كرس  إىل  بعدها  بوكيتينو  ماوريسيو  األرجنتيني  املدرب  واضطر 
الثالثي الهجومي بإدخال الحارس ريكو مكان نيمار، قبل أن يدخل 
فرياتي. ماركو  اإليطايل  من  بدالً  فينالدوم  جورجينيو  الهولندي 
يف  مواني  ونجح  األرض،  ألصحاب  العددي  النقص  نانت  واستغل 
إدراك التعادل بكعب قدمه يف الدقيقة 76 بعد دربكة داخل منطقة 
النتيجة  قلب  إذ  آخر،  رأي  ملييس  كان  نانت،  ضغط  الجزاء.ورغم 
أربك  األرجنتيني،  من  معدودة.فبتمريرة  دقائق  غضون  يف  لفريقه 
دفاع نانت وهز أبياه شباك فريقه عن طريق الخطأ أثناء محاولته 
ملسافة  بالكرة  ”الربغوث“  انطلق  ذلك،  وبعد   (82). البينية  منع 
طويلة وسدد من مشارف منطقة الجزاء بيسارياته املعهودة كرة 
أسكنها يف الزاوية اليمنى للحارس الفون، ليساهم بهدفه األول هذا 
املوسم يف الدوري يف النقاط الثالث لسان جريمان. وسبق ملييس أن 
سجل ثالثة أهداف مع فريق العاصمة الفرنسية يف مسابقة دوري 
أبطال أوروبا، بينها ثنائية يف مرمى اليبزيغ األملاني، وهدف يف شباك 
مانشسرت سيتي اإلنكليزي الذي يواجهه إياباً األربعاء املقبل ضمن 
دور املجموعات.ويف مباراة أخرى، ارتقى رين إىل املركز الثاني بفوزه 
والكرواتي   (8) تريييه  ملارتن  نظيفة  بثنائية  مونبلييه  ضيفه  عىل 
منذ  العبني  بعرشة  املباراة  مونبيلييه  وأكمل   (28). ماير  لوفرو 
فوزه عىل  تيجي سافانييه.وبعد زخم  بعد طرد العبه   41 الدقيقة 
ليون 1-4 يف املرحلة املاضية، رفع رين بهذا االنتصار رصيده إىل 25 
فيما  12 خلف سان جرمان،  بفارق  مؤقتاً  الثاني  املركز  يف  نقطة 

بقي مونبلييه يف املركز السابع مع 19 نقطة.

نأى جوليان ناجلسمان، املدير الفني لبايرن ميونيخ، 
عىل  جي“   2” قاعدة  تطبيق  دعوات  عن  بنفسه 
الرياضيني املحرتفني، حال تفاقم وضع وباء كورونا.

زودر،  ماركوس  بافاريا  والية  حكومة  رئيس  كان 
يف  الالعبني  عىل  جي“   2” قاعدة  فرض  اقرتح  قد 
ضد  امللقحني  عىل  الدخول  تقرص  التي  االستادات، 

كورونا واملتعافني من كوفيد19-.
األوىل  القناة  مع  مقابلة  يف  ناجلسمان،  وقال 
ملاذا  أدري  ”ال  دي“:  آر  ”إيه  األملاني  بالتلفزيون 
ال؟..  واآلخرون  املحرتفون  الرياضيون  اآلن  يحتاجه 

لست مهتما بهذا األمر“.
البافاري حسن  للنادي  الريايض  املدير  أكد  املقابل،  يف 
املبارش  البث  لخدمة  ترصيحات  يف  حميدتش  صالح 
بطبيعة  سيتبع  ميونيخ  بايرن  أن  إن)،  زد  إيه  (دي 
تقريره،  يتم  ما  ”سنفعل  الساسة:  قرارات  الحال 

وعلينا جميعا أن نحرتم القوانني“.
الوقت  يف  موجود  غري  اإلجباري  ”التطعيم  وأضاف: 
الراهن، أما عن موقف النادي وموقفي الشخيص، فيتمثل 

من  للخروج  الوحيد  الطريق  ألنه  التطعيم،  أخذ  رضورة  يف 
الجائحة، وأنا فعلت هذا“.

تجدر اإلشارة إىل أن هناك العديد من الالعبني يف بايرن ميونيخ 
جوشوا  بينهم  ومن  لكورونا،  املضاد  التطعيم  يتلقوا  لم 
كيميتش الذي تغيب عن مباراة آوجسبورج أمس، الضطراره 
شخصا  مخالطته  بسبب  مجددا،  الصحي  الحجر  دخول  إىل 

أظهرت نتيجة االختبار إصابته بالعدوى.

بغداد/ متابعة الزوراء
السوري خطابا رسميا من  الكرة  املؤقتة التحاد  اللجنة  تلقت 
اللجنة  طلب  عن  اعتذاره  فيه  يؤكد  الريايض،  الرشطة  نادي 
بانضمام الثنائي محمود املواس وفهد اليوسف لنسور قاسيون، 

للمشاركة ببطولة كأس العرب.
ولذلك  ومباريات،  التزامات  لديه  أن  الدوري  متصدر  وأكد 
يصعب عليه التخيل عن الثنائي محمود املواس وفهد اليوسف، 

للمشاركة يف بطولة ليست ضمن أيام الفيفا.
الوحدة  اعتذار  وقبله  اليوسف  وفهد  املواس  محمود  غياب 
حسابات  سريبك  خريبني،  عمر  العبه  إرسال  عن  اإلماراتي 

الروماني تيتا فالرييو، املدير الفني الجديد لنسور قاسيون.
العرب  كأس  بطولة  من  العارشة  النسخة  منافسات  وتنطلق 
والتي ستستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خالل الفرتة من 

٣٠  ترشين الثاني الحايل وحتى ١٨  كانون الثاني املقبل.
وستقام البطولة تحت رعاية االتحاد الدويل لكرة القدم «فيفا»، 
 ٤ عىل  تقسيمها  تم  عربيا،  منتخبا   ١٦ البطولة  يف  وسيشارك 
مجموعات، بحيث يتأهل األول والثاني من كل مجموعة إىل ربع 

النهائي.
ويقع املنتخب السوري يف املجموعة الثانية يف بطولة كأس العرب 

للمنتخبات، إىل جانب منتخبات تونس واإلمارات وموريتانيا.

يستهدف توتنهام، التعاقد مع نجم يوفنتوس، يف يناير/كانون 
الثاني املقبل، بحسب تقرير صحفي إنجليزي.

فوفقا لصحيفة «فوتبول إنسايدر» اللندنية، فقد طالب املدرب 
الهولندي  مع  بالتعاقد  ناديه  إدارة  كونتي  أنطونيو  اإليطايل 
التي عانى منها  الدفاعية  ماتياس دي ليخت، يف ظل املشاكل 

النادي عىل مدار األسابيع املاضية.
ويسعى توتنهام لتدعيم صفوفه بعدد من الصفقات القوية، 
بعد التعاقد مع كونتي، لتعديل مسار الفريق الذي يرتنح هذا 
الريايض  املدير  باراتيتيس،  فابيو  أن  التقرير،  املوسم.وأضاف 
أجل  من  يوفنتوس  مع  التفاوض  لبدء  يستعد  لتوتنهام، 
جنيه  مليون   ٦٧٫٥ مقابل  ليخت،  دي  خدمات  عىل  الحصول 
إسرتليني. وخرج دي ليخت جزئيا من حسابات مدربه ماكس 
كيليني  جورجيو  الثنائي  عىل  االعتماد  يفضل  الذي  أليجري، 
وليوناردو بونوتيش. يف الوقت نفسه، يضع توتنهام عينه عىل 
الهولندي اآلخر، ستيفان دي فري، قلب دفاع إنرت، والذي تردد 

أنه يريد خوض تجربة جديدة خارج الكالتشيو.

بغداد/ حسام عبد الرضا
األوىل  املرحلة  من  الخامس  الدور  مباريات  بانتهاء 
للموسم  اليد  لكرة  املمتاز  للدرجة  العراقي  للدوري 
٢٠٢٢-٢٠٢١، واصل فريق الرشطة تمسكه بصدارة 
هدفا   ٤٥ بـ  الكوت  فريق  عىل  تغلبه  بعد  الدوري 
مقابل ١٦ يف املباراة التي استضافتها قاعة املدرسة 
التحكيمي  الثنائي  وبقيادة  بغداد  يف  التخصصية 
اليزال  بينما  مهدي،  وحسن  عيل  حمزه  االتحادي 
الخامس  الفوز  بتحقيقه  املتصدر  يتبع  دياىل  فريق 
عىل التوايل وهذه املرة عىل مستضيفه فريق الخليج 
العربي بـ ٤١ هدفا مقابل ٢٣، وأدار املباراة الحكمان 
يدع  لم  الجيش  فريق   ، نارص  وعمار  سلمان  حيدر 
ومزاحمته  املباراة  بنقاط  احقيته  يف  للشك  مجاال 
املتصدرين الذي يتخلف عنهم بفارق مواجهة واحدة 
بتحقيقه الفوز الصعب عىل فريق الكوفة الذي قدم 
أفضل مباراة له لغاية اآلن  بـ ٢٩ هدفا مقابل ٢٥ ، 
حيث ادار املباراة الحكمان محمد سعد ومؤمن عبد 

الكريم.. التعاون واملعزز صفوفه باملحرتف التونيس 
عىل  بتغلبه  النقاط  حصد  واصل  كمال  بن  مروان 
التي  املباراة  فريق املسيب بـ ٣٣ هدفا مقابل ٢٤يف 
الحكمان  املباراة  وادار  املحاويل  قاعة  عىل  أقيمت 
الحشد  حسني..  وقيص  حسن  اسعد  االتحاديان 
الشعبي واملنطلق بقوه صوب ترتيب املقدمة حقق 
اآلن  لغاية  اليزال  والذي  البرصة  بلدية  عىل  الفوز 
يبحث عن تعزيز نقاطة الثالثة حيث انتهت بـ ٢٦ 
هدفا مقابل ٢٢ وأقيمت املباراة عىل قاعة نادي وسام 
املجد بقيادة الحكمني عيل صالح وحيدر فالح، آخر 
الطامح  فريق كربالء  الغريمني  بني  كانت  املباريات 
السليمانية  وفريق  االنتصارات  سكة  إىل  للعودة 
عىل  املباراة  جرت   ٩ الـ  نقاطه  تعزيز  عن  الباحث 
الفريقني  كال  يفلح  لم  حيث  كربالء   نادي  قاعة 
بـ  بالدوري  تعادل  بثاني  املباراة  لتخرج  الفوز  يف 
٢٤هدفا لكل منهما وأدار املباراة الحكمان الدوليان 

خالد شاكر وفاضل كاظم.

بغداد/ متابعة الزوراء
علق قحطان جثري، مدرب الطلبة، عىل تعادل الفريق (٢-٢) 
أمام نفط الوسط، عىل ملعب كربالء الدويل، لحساب الجولة 

الـ١٠ من الدوري  املمتاز.
نفط  بحجم  فريق  أمام  مقنعة  التعادل  «نقطة  جثري  وقال 
وإدارة  متمرسا  ومدربا  محرتما  فريقا  يملك  الذي  الوسط 

مثالية تخطط بشكل مثايل للفريق».
عىل  املنافسة  الفرق  من  الوسط  «نفط  الطلبة:  مدرب  وأكد 
يف  إيجابية،  تعد  النتيجة  وبالتايل  ملعبه  يف  واملباراة  اللقب 

املقابل فريقنا شبابي وصفوفنا تغريت بشكل كامل».
مع  متعاقبة  نارية  بمواجهات  وضعتنا  «القرعة  وأشار: 
وظهرت  الوسط،  نفط  أمام  طيبة  مباراة  قدم  فريقنا  ذلك 
إىل  عدنا  لكننا  مرتني  النتيجة  يف  بتأخره  الفريق  شخصية 

املباراة».
وأتم: «الطلبة قارع نفط الوسط بقوة وتبادلنا معهم السيطرة 
عىل امللعب، ويف بعض األوقات كنا األفضل، وبالتايل األداء هو 

اآلخر جيد ومقبول ونأمل أن نواصل نتائجنا اإليجابية».
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أسدى فيورنتينا خدمة لنابويل وفتح الباب أمامه لالنفراد بالصدارة 
 - 4 الهزيمة األوىل للموسم بالفوز عليه  ألحق بضيفه ميالن  بعدما 
بني  القوية  املواجهة  بونوتيش  ليوناردو  الدفاع  قلب  حسم  فيما   ،3
من   2-0 الفوز  هديف  بتسجيل  التسيو  ومضيفه  يوفنتوس  فريقه 
الدوري اإليطايل.عىل ملعب ”أرتيميو  13 من  ركلتي جزاء يف املرحلة 
فرانكي“، كانت الفرصة قائمة أمام ميالن لالنفراد بالصدارة مؤقتاً 
من خالل الفوز أو حتى التعادل مع ضيفه فيورنتينا بانتظار املوقعة 
املدرب  اللقب أمس األحد.لكن فريق  إنرت حامل  بني نابويل ومضيفه 
للفريق  األوىل  الهزيمة  ذيل  خلفه  يجر  وهو  عاد  بيويل  ستيفانو 
اللومباردي يف فلورنسا منذ آب/أغسطس 2015 واألوىل هذا املوسم، 
ما سيسمح لنابويل يف االنفراد بالصدارة يف حال تعادل أو فوزه عىل 
نظيفة  بثالثية  تخلف  الذي  ميالن  األحد.وبخسارة  أمس  الثالث  إنرت 
األجواء  اىل  إبراهيموفيتش  زالتان  السويدي  املخرضم  يعيده  أن  قبل 
الفريق  نابويل  بقي   ،2-3 اىل  الفارق  بها  قلص  ثنائية  بتسجيله 
املوسم.وأنهى  آ“ هذا  الهزيمة يف ”سريي  يذق طعم  لم  الذي  الوحيد 
إثر  دنكان  ألفريد  الغاني  سجلهما  بهدفني  متخلفاً  الشوط  ميالن 

املنطقة  بتسديدة من خارج  (15) وريكاردو سابونارا  ركنية  ركلة 
 (1+45). فالهوفيتش  دوشان  الرصبي  النجم  من  تمريرة  بعد 
وحاول ”روسونريي“ جاهداً يف الشوط الثاني من أجل العودة، لكن 
 ،2022 إىل مونديال قطر  بالده  التأهل مع  املنتيش من  فالهوفيتش، 

أحبط عزيمته بإضافته الهدف الثالث بعدما كرس مصيدة التسلل 
أن  قبل  تاتاروسانو  شيربيان  الروماني  الحارس  وتخطى 

يسدد من زاوية صعبة يف الشباك الخالية .(60) إال أن 
العب ميالن السابق جاكومو بونافنتورا أخطأ يف 

تمرير الكرة يف منطقة جزاء فريقه، فأعاد األمل 
إبراهيموفيتش  بعدما خطفها  بيويل  لفريق 

وسددها قوسية يف الزاوية البعيدة .(62) 
بعدما  املباراة  إبراهيموفيتش  وأشعل 

يف  الثاني  الشخيص  هدفه  سجل 
إثر  املوسم  هذا  والخامس  اللقاء 

الفرنيس  من  عرضية  تمريرة 
لكن   (67). هرنانديز  تيو 

الرضبة  تيو هرنانديز وجه 
فقد  حني  لفريقه  القاضية 
الكرة عند مشارف املنطقة، 

فوصلت إىل فالهوفيتش الذي 
أطلقها يف الشباك (86)، رافعاً 

أن  قبل  أهداف،   10 اىل  رصيده 
مجدداً  الفارق  الضيوف  يقلص 

من  عرضية  بعد  الصديقة  بالنريان 
الفرنيس بالذات اىل إبراهيموفيتش الذي 

األيمن  القائم  من  فارتدت  برأسه،  حولها 
ولورنتسو فينوتي اىل شباك فريقه .(6+90) 
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مقديشو/ا.ف.ب:
قتـل مدير راديو مقديشـو املعـروف بانتقاده 
لجماعة الشـباب االرهابية يف تفجري انتحاري 
مسـاء السـبت، يف أثنـاء مغادرتـه مطعمـاً يف 
العاصمة الصومالية، وفق ما أفاد مسـؤولون 

وزمالء له.
وتبّنت حركة الشباب املرتبطة بالقاعدة يف بيان 
التفجري الذي أدى إىل مقتل مدير راديو مقديشو 
عبد العزيز محمود جوليد، وإصابة شـخصني 
آخرين، هما مدير التلفزيون الوطني الصومايل 
وسـائق، مؤكـدًة أن عنارصهـا يتابعونه منذ 

أمد.
وقال نائب وزير اإلعالم الصومايل عبد الرحمن 
يوسـف عمـر، يف بيـان: «رحـم الله أخـي عبد 
العزيـز محمـود جوليد، رجل شـجاع خرسته 

األمة».
ويف ترصيح لوكالة فرانس برس، أكد املسـؤول 
يف الحكومة الصومالية إسـماعيل مختار عمر، 
وهـو أيضاً زميل للصحفي الراحل، أن الرشطة 
نجـم عـن هجـوم  االنفجـار  أن  إىل  خلصـت 

انتحاري.
وقال زميل آخر له يدعى عيل محمد إن الصحفي 
«غادر املطعم وسـار إىل سـيارته مـع زميل له 
بعد العشـاء، ثم ركض انتحـاري باتجاه هذه 

السيارة وفجر نفسه».
رغم طردها من مقديشـو عام ٢٠١١، تواصل 
حركـة الشـباب شـّن هجمـات يف العاصمـة 
كجـزء من تمردها الذي بدأ عام ٢٠٠٧ إلطاحة 
مـن  املدعومـة  الهشـة  الفدراليـة  الحكومـة 

املجتمع الدويل.
وُعـرف جوليـد بمقابالته مع أفـراد من حركة 
الشباب محتجزين لدى قوات األمن الصومالية. 
وجذبـت برامجـه اهتمام جمهـور كبري داخل 

الصومال وخارجه.
وال يـزال الصومال الدولة األكثـر خطورة عىل 
الصحفيـني يف أفريقيا، حيـث ُقتل أكثر من ٥٠ 
منهم منذ عام ٢٠١٠، وفق منظمة «مراسلون 

بال حدود».

عمان/متابعة الزوراء:
نعى نقيب الصحفيني األردنيني راكان السعايدة 
ونائب النقيب جمال شـتيوي واعضاء مجلس 
النقابة واعضـاء الهيئة العامـة ببالغ الحزن 
واألىس وفاة الكاتب و الصحفي اسعد العزوني 
الذي انتقل اىل رحمة الله تعاىل عن عمر يناهز 
الـ ٦٩ عاما متأثرا بإصابته بفريوس كورونا.

واستذكر املجلس مناقب الفقيد طوال مسريته 
االعالميـة الحافلة بالعطـاء واملهنية واإلنجاز 
وقربه من زمالئه ودفاعه عن القضايا الوطنية 

والعربية.
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باريس/متابعة الزوراء:
منذ عرشين سنة، كان العمل املستقل 
يف الصحافـة منفـرًدا، ولكـن اليوم، 
تقول إيمييل جيليه، وهي من أعضاء 
مجلـس إدارة املنظمة غـري الربحية 
«عمـل حّر» إّن «هنـاك حاجة كبرية 
إىل الخـروج مـن العزلة، لذا يسـعى 
الشـباب لالنضمام إىل املجموعات». 
مـن  البالغـة  الصحفيـة  وتضيـف 
 ٤٨» فعاليـة  أّن  سـنة   ٤٣ العمـر 
ساعة من العمل الحر» التي تقيمها 
املنظمـة ويجتمـع بهـا الصحفيون 
املسـتقلون من جميع أنحاء فرنسا 
«قد تكون ساهمت يف الرتويج لهذه 
املجموعـات، فقد عقدنـا العديد من 
ورش العمـل وكتبنا مقـاالت كثرية 

حـول هـذا املوضـوع».
أمـا فانـي، الصحفيـة البالغـة من 
العمر ٣٠ سـنة، فقـد انضمت لهذه 
املجموعـات بعـد حضـور فعالية يف 
يونيو/حزيران املـايض. وتقول إنها 
تعمل بشكل مستقل منذ ستة أشهر، 
«ولدي مرشوعات تعاونية منتظمة، 
ولكننـي أحتـاج إىل مناقشـة بعض 
األمور مع الزمالء أو تلقي التعليقات 
عـىل أعمايل أو الحصول عىل أسـماء 
املؤسسـات اإلعالمية ألقـرتح عليها 
أفكاري للقصـص الصحفية». وبعد 
 Tu piges تلقي الرفض من مجموعة
للصحفيني املستقلني، انضمت فاني 
إىل فريـق Hors Cadre يف سـبتمرب/

أيلول.
أما بالنسبة لسـيلفي فانيار، إحدى 
 ،Hors Cadre مؤسسـات مجموعة 
فاألمر يتعلق بوجود مساحة للعمل، 
إذ يتيـح لها االنضمام للمجموعة أن 
تحصل عىل مسـاحة مكتبية مقابل 
٩٠ يورو شـهرًيا. وتقول الصحفية 
البالغة من العمر ٤٣ سـنة إنه «كان 
من املهم بالنسـبة لنا أن نجد أماكن 
لنلتقي فيها». وكان الفريق قد اتخذ 
مقـرًا لـه يف منطقة بانتـني بالقرب 
من باريس يف ديسـمرب/كانون األول 
٢٠١٩. وتوضح فانيار أّن «مشـكلة 
املكتب تحّولت إىل شـوكة يف ظهرنا، 
ألننا اضطررنا إىل دفع اإليجار بقيمة 
١,٢٠٠ يـورو حتـى أثنـاء اإلغـالق 

الشامل».
مـن   Hors Cadre فريـق  يتكـون 
وتتنـوع تخصصاتهـم  ٢٠ عضـوًا، 
بـني الصحافة املطبوعـة والتصوير 
وهـذه  والتلفزيـون.  واإلذاعـة 
التخصصـات املتنوعة تكمل بعضها 
املرشوعـات  إىل  وتـؤدي  البعـض 

التعاونية.
يف هـذا الصـدد، تحكـي فانيـار عن 
يتابـع  الـذي كان  املصـور  زميلهـا 
موضوًعـا لسـنوات وطلـب منها أن 
تعمـل معـه عـىل املـرشوع. وتقول 
إنهمـا اقرتحـا الفكـرة عـىل مجلة 
Elle، التي وافقـت عىل نرش القصة 
عرب موقعها اإللكرتوني. وتضيف أن 
«هـذا مثال عن قصة لـم أكن ألعمل 

عليها بمفردي أبًدا».
وقـد تحقق الزخـم املطلـوب أخريًا، 
حتى أّن Hors Cadre تخطط إلقامة 
حفل إطـالق للمجموعـة، باإلضافة 
الوعـي  حـول  تدريبيـة  دورات  إىل 
اإلعالمي. وتقول املؤسسة املشاركة 
إّن «هذا الحمـاس تجاه املجموعات 
الصحفية رائع ألنهـا أفضل طريقة 
لحماية أنفسـنا يف هـذه املهنة غري 

املستقرة».
الصحفيـون  بـدأ  سـنوات،  ومنـذ 
املسـتقلون يف االنضمام مًعا إىل مثل 
هـذه املجموعات لتحسـني حياتهم 
يف ظـل العمل الحـر. وقـد تزايد هذا 
االتجـاه منـذ األزمـة اإلعالمية عام 

املـايض،  مـارس/آذار  ويف   .٢٠٠٨
انطلقـت مجموعـة جديـدة ُتدعـى 
 ١٠٠ حـوايل  لتجمـع   Collectif W
الشـهر  ويف  مسـتقل.  صحفـي 
انطلقت رابطـة الصحفيات  التـايل، 
الرياضيات بأكثر من ١٧٠ مشاركة.

ما الـذي تمثلـه هـذه املجموعات؟ 
وكيف تعمل؟ يف عـام ٢٠١٩، ُنرشت 
دراسـة للباحثـة كليمانـس أوبري- 
طربـي واألسـتاذ الباحث لـدى كلية 
نيكـوال   (PSB) لألعمـال  باريـس 
أوبوان، بعنوان «أشـكال العمل غري 
املشـرتكة:  املسـاحات  يف  النمطيـة 
حالـة العمـل الجماعـي املسـتقل» 
 L>inscription des formes)
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.(collectifs de pigistes
شملت الدراسة ١٣ صحفًيا من أربع 
مجموعـات مختلفـة، وقـد حـددت 
أربعة أنواع من املنظمات: ١) نموذج 
«الُجحـر»، حيث تركز املجموعة عىل 
مسـاحة العمل املشرتكة؛ ٢) نموذج 
«عش النمل»، الذي تعمل مجموعاته 
عىل مرشوعات مهنية مشـرتكة؛ ٣) 
نمـوذج «خليـة النحـل»، حيـث يتم 
تبـادل املهـارات؛ ٤) نمـوذج «التـل 
الخلدي»، الذي تعتمد فيه املجموعات 
عىل بناء شـبكة للمشاركة الرسمية 
وغـري الرسـمية. وبالتـايل فـإن كل 
العمـل  أسـلوب  لديهـا  مجموعـة 

الخـاص بهـا. ويف Hors Cadre عىل 
سـبيل املثـال، يتشـارك األعضاء يف 
املسـاحة املكتبيـة ويعملـون كذلك 
عىل املرشوعات املشرتكة ويتبادلون 
أرقام املعارف الخاصة بهم، ولكنهم 

ليسـوا الوحيدين الذين يفعلون ذلك.
يف توجو، لم يتم إنشـاء سوى رابطة 
واحـدة للصحفيـني املسـتقلني عام 
ال  العامـة  «املشـاورات  ألن   ٢٠٠٨
تأخذ يف االعتبار مشـاكل الصحفيني 
املستقلني». فعىل سـبيل املثال، تبلغ 
مـدة صالحيـة الترصيـح الصحفي 
املوظفـني  للصحفيـني  الصـادر 
ثـالث سـنوات، مقابل سـنة واحدة 

للصحفيني املستقلني.
وعالوة عىل ذلك، ال يحصل الصحفيون 
املسـتقلون يف توجـو إال عـىل رواتب 
ضئيلة. ويف هذا الصدد، يقول مارك، 
الصحفي البالغ من العمر ٢٩ سـنة 
ورئيس الرابطة، إن «متوسـط األجر 
عن املقالة الواحدة يبلغ حوايل ٨٫٨٣ 
انخفضـت  وقـد  أمريكـي».  دوالر 
هـذه األجـور الضئيلة بشـكل أكرب 
أثنـاء أزمة كوفيـد-١٩. ومع ذلك، ال 
يحصل الصحفيون املسـتقلون عىل 
أي دعـم مـن الحكومـة، يف حني أن 
املؤسسات اإلعالمية التقليدية تلقت 
الدعم املناسب. ويف ظل هذه املظالم، 
تهدف الرابطة إىل الدفاع عن مصالح 
الصحفيـني املسـتقلني يف مواجهـة 
هيئـة التنظيـم األخالقـي الوطنيـة 

والسـلطات وحتى بعض املؤسسات 
اإلعالمية.

ويتشـارك أعضاء الرابطة املئتان يف 
مسـاحة العمل طاملا يحافظون عىل 
عضويتهـم. ويف يوم الجمعة من كل 
أسـبوعني، يتم تنظيم نقـاش حول 
مقالـة إخباريـة أو قضيـة مهنيـة. 
ويصـف مارك املكان بأنه «مسـاحة 
ملشـاركة  وكذلـك  للحديـث  دائمـة 
الفرص، فـإذا تلقى أحدنا الكثري من 
التكليفات، يقـوم بتمرير بعضها إىل 

الصحفيني اآلخرين».
 Les مجموعـة  تسـتأجر 
Incorrigibles غرفتـني يف منطقـة 
باريـس.  مـن  بالقـرب  مونـرتوي 
وتمازح أودري ميكاليان، الصحفية 
واملخرجة البالغة من العمر ٤٧ سنة، 
قائلـة إن عقـد اإليجار «هـو اليشء 
الوحيد الذي يربطنا ببعض قانونًيا». 
ويدفـع كل مـن الخمسـة وعرشين 
صحفي/صحفية أقل من ١٠٠ يورو 
شـهرًيا، ولكـن ال يسـتخدم املكتب 
يومًيـا سـوى عـرشة أشـخاص، إذ 
يغيب اآلخرون بسبب العمل امليداني 
أو التصوير أو غري ذلك من األسباب. 
ويف ُظهـر اإلثنـني مـن كل أسـبوع، 
ُيقام االجتماع التحريري للمجموعة، 
واملعـروف باسـم La CRIM، ليتيح 
لألعضـاء متابعـة أعمـال بعضهـم 
احتياجاتهـم  ومشـاركة  البعـض 
وحالتهم املزاجية، إضافة إىل تكوين 
فرق الصحفيـني واملصورين ليعملوا 

مًعا.
كما ُتعد قـوة املجموعة أفضل ميزة 
لدى Les Incorrigibles، إذ يسـتفيد 
الجميع من شـبكة تحتـوي عىل ٢٤ 
عضوًا آخرًا. وينطبق ذلك عىل املعرفة 
واملهـارات مًعا، فعندمـا يواجه أحد 
الصحفيـني مشـكلة مـا يف مقالته، 
يمكنه االعتماد عىل نصائح اآلخرين. 
وإذا واجه أحدهم مشـاكل مرتبطة 
الضمـان االجتماعي  أو  بالرضائـب 
أو مكتـب العمـل أو أي إدارة أخرى، 
سيجد دائًما من يمكنه مساعدته أو 

إرشاده للشخص املناسب.
من جانبها، تصف أودري ميكاليان، 
املشـرتكة يف Les Incorrigibles منذ 

عام ٢٠١١، املجموعة بأنها «مجتمع 
عمل مشـرتك قائم عـىل التضامن». 
فمن خاللها، يتعلـم بعض األعضاء 
كيفية التعامل مع املشـاكل التقنية، 
حقـوق  أو  املهنـي  التطويـر  مثـل 
قانـون  أو  العمـل  عـىل  التدريـب 
حـق املؤلـف، بينمـا يختـرب آخرون 
ورشات الوعي اإلعالمي مع بعضهم 
البعض. هذا األسـلوب يجذب الكثري 
مـن الصحفيـني املسـتقلني. وتقول 
ميكاليان إنه «منذ بضع سنوات، كنا 
نتلقى حوايل ١١ طلًبا عند اإلعالن عن 
مكان شاغر. أما اليوم، فنتلقى ستة 
أو سـبعة طلبات». وتظل املشكالت 
الوحيدة هي تكلفـة اإليجار وفرتات 
الناجمـة عـن  املنخفـض  النشـاط 

االنفصال أو املشاكل الشخصية.
يف بلجيـكا، تأتـي هـذه املجموعات 
وتذهب، فال يوجد سـوى القليل من 
املجموعات املنظمة، بحسـب رابطة 
الصحفيني املهنيني. ولكن مجموعة 
Huma التـي تأسسـت عـام ٢٠١١ 
هي االستثناء. تتكون املجموعة من 
ثالثـة مصوريـن صحفيـني وكاتب 
واحد، ولكنهم اختاروا أال يتشـاركوا 
يف مسـاحة مكتبية، وأن يركزوا عىل 
التعاون. وتقـول جوانـا دو تيزيري، 
املصورة الصحفية البالغة من العمر 
٤٧ سـنة، إنها انضمت إىل املجموعة 
واألفـراح  التجـارب  «ملشـاركة 
والصعوبات املتعلقة بالعمل امليداني، 
ولكن الهدف الرئييس كان العمل عىل 
املرشوعات مًعـا». ويف Huma، يحب 
الطويلـة  التحقيقـات  الصحفيـون 

التي تتيح لهم التعمق يف املوضوع.
 What» وخـالل املـرشوع التعاونـي
the foot»، التقـت جوانـا وزمالؤها 
بالعبـات الكـرة مـن جميـع أنحاء 
العالـم  انطـالق كأس  العالـم قبـل 
للسـيدات بعـام ونصـف. وقـد ظل 
الفريـق متحكًمـا يف مرشوعـه منذ 
«ولكـن  النـرش.  إىل  الفكـرة  طـرح 
الجانب السـلبي كان أننـا اضطررنا 
يف نهاية املطاف إىل الرتكيز عىل إدارة 

املرشوع، بدًال من العمل امليداني».
الوسـطى،  أفريقيـا  جمهوريـة  يف 
تـم تشـكيل اتحـاد مـن الصحفيني 

املستقلني عام ٢٠٢٠. ويقول فياكر، 
الصحفي البالغ من العمر ٣٥ سـنة 
ومؤسـس االتحـاد، إن «الهـدف هو 
توحيد الصحفيـني، ألن القوة تكمن 
املجموعـة  تمتلـك  وال  العـدد».  يف 
الجديـدة مقـرًا خاًصـا بها بسـبب 
نقص األموال، ولكن األعضاء – الذين 
يبلغ عددهم حوايل ١٠ – يستأجرون 
غـرف االجتماعات أحياًنا للعمل عىل 
املرشوعات املشرتكة. وغالًبا ما تركز 
تحقيقات فياكر وزمالئه عىل قضايا 
الفسـاد واختـالس السـلع العامـة 
واملوضوعـات التي يمكنهـم تناولها 
مـن دون ضغـط ألنهـم ال ينتمـون 
إىل أي مؤسسـة إعالميـة، وبالتـايل 

يتمتعون باالستقاللية التحريرية.
وتشـمل أنشـطة االتحـاد مكافحة 
شـبكات  عـرب  املضللـة  املعلومـات 
وبعـض  االجتماعـي  التواصـل 
الصحف. كما ينظم االتحاد جلسات 
نقاشـية حـول املعلومـات املضللـة 

وتقيص الحقائق.
قـد تكـون مجموعـات الصحفيـني 
املسـتقلني آخذة يف الصعود، ولكنها 
ليسـت رضوريـة للجميـع. ويف هذا 
السـياق، تقـول الصحفيـة إيميـيل 
جيليه، التي تعمل بشكل مستقل منذ 
٢١ سـنة، إنها ال ترغب يف االنضمام 
إىل أي مجموعة، وذلك عىل الرغم من 
أنهـا تدرك «املزايا التي تقدمها» مثل 
هذه املجموعـات. وتدعو جيليه كل 
صحفي مستقل ألن يسأل نفسه عن 
سبب سـعيه لالنضمام إىل مجموعة 
وعمـا يرغب يف تقديمه إليها. فأغلب 
هذه املجموعات تتطلب الحد األدنى 
مـن االلتزامـات، وهو ما ال يناسـب 
الجميـع. ولكـن بغـض النظـر عن 
أسـلوب العمـل، فهـذه املجموعات 
تقـدم حًال ملشـكلة مشـرتكة، فهي 
«تضـع حًدا للوحدة، وهـو ما يظهر 
يف تعريف كلمة مجموعة»، بحسـب 
أودري ميكاليـان، التـي تضيـف أن 
«الصعوبة الوحيـدة تأتي من هؤالء 
الذيـن يأتـون بحًثا عمـا ال يمكنهم 
العثـور عليـه، كالعمـل عىل سـبيل 

املثال». 
(عن/شبكة الصحفيني الدوليني) 
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نيويورك/ا.ف.ب:
انتقدِت الصني، بشدة، مطالبة 
األمـم املتحـدة باإلفـراج عـن 
املواطنة الصحفية املسـجونة 
تشـانغ شان، بسبب تغطيتها 
السـلطات  تعامـل  لكيفيـة 
مـع تفـيش فـريوس كوفيد-

١٩. وأعربـت البعثـة الصينية 
يف جنيـف عـن اسـتيائها من 
التعليقـات «غـري املسـؤولة» 
و»الخاطئـة» التـي أدلـت بها 
مفوضية األمم املتحدة لحقوق 
اإلنسـان يف قضيـة الصحفية 

تشانغ شان.
وكانت املتحدثة الرسمية باسم 
هورتـادو،  مارتـا  املفوضيـة 
قـد أعربت عـن قلقهـا حيال 
التقاريـر التـي تفيـد بتدهور 
 Zhang صحـة تشـانغ شـان
Zhan البالغة ٣٨ عاماً يف مكان 
احتجازها نتيجة اإلرضاب عن 

الطعام الذي يهدد حياتها.
بيـان:  يف  هورتـادو  وقالـت 
الصينيـة  السـلطات  «ندعـو 
اىل النظـر يف اإلفـراج الفوري 
وغـري املـرشوط عن تشـانغ، 
عىل األقل ألسـباب إنسـانية، 
وتقديم الرعاية الطبية املنقذة 
لحياتها بشكل عاجل واحرتام 

إرادتها وكرامتها».
املحاميـة  تشـانغ  وانتقلـت 
السابقة اىل ووهان يف شباط/

غطـت  حيـث   ٢٠٢٠ فربايـر 
النقـال  هاتفهـا  بواسـطة 
تفـيش  بـؤرة  يف  الفـوىض 
كوفيد-١٩ يف الصني، مشككة 
يف أسـلوب مكافحة السلطات 
تشـانغ  واعتقلت  للفـريوس. 
وُحكـم   ٢٠٢٠ أيار/مايـو  يف 

عليها يف كانون األول/ديسمرب 
بالسـجن ألربع سنوات بتهمة 
«إثـارة املشـاكل والتحريـض 
عىل االضطرابات»، وهي تهمة 
ُتستخدم بشكل روتيني لقمع 

املعارضني.
وأعلنـت تشـانغ إرضابها عن 
الطعام مرات عـدة، احتجاجاً 
إدانتهـا والحكـم عليها  عـىل 
أرستهـا  وحـذرت  وسـجنها، 
أخـرياً مـن أنها تعانـي نقصاً 
حـاداً يف الوزن و»قد ال تتمكن 

من العيش لوقت أطول».
وقالـت هورتـادو إن مكتـب 
لحقـوق  املتحـدة  األمـم 

اإلنسـان أثار مراراً مع الصني 
بوضـع  املتعلقـة  املخـاوف 
تشـانغ منـذ اعتقالهـا العام 
املـايض. وأضافـت أنها طلبت 
«توضيحات بشـأن اإلجراءات 
الجنائية املتخذة ضدها نتيجة 
ملا يبدو أنه نشاطها الصحفي 
الصـني  املرشوع».وتفاخـر 
انتشـار  كبـح  يف  بنجاحهـا 
لكنهـا  كوفيـد-١٩،  جائحـة 
ال تتسـاهل مـع أولئـك الذين 
الرسـمية  يناقضـون روايتها 
مـن خـالل إثـارة أسـئلة عن 
االسـتجابة الحكومية املبكرة 
يف  كورونـا  فـريوس  لتفـيش 

ووهان.
وتشانغ من بني مجموعة من 
أربعـة صحفيـني تضـم أيضاً 
تشـني كيويش وفانـغ بن ويل 
جيهوا، اعتقلوا بعد إرسـالهم 

تقارير من ووهان.
ويف بيان له السـبت، شدد ليو 
يويـن، املتحدث باسـم البعثة 
«الصـني  أن  عـىل  الصينيـة، 
دولة تخضع لسيادة القانون، 
أمـام  متسـاوون  والجميـع 
مكتـب  إن  وقـال  القانـون». 
املتحدة لحقوق اإلنسان  األمم 
يف مـا يتعلـق بقضية تشـانغ 
«غّض الطرف عـن املعلومات 

عـرب  الصـني  قدمتهـا  التـي 
القنـوات العاديـة»، وبدالً من 
ذلك «اختار التدخل يف السيادة 
القضائيـة للصـني بنـاًء عىل 

الشائعات».
عـىل  الضـوء  ليـو  وسـلط 
اسـتجابة الصني لكوفيد-١٩، 
مشدداً عىل أن ما حققته البالد 
يف هـذا املجـال «ماثـل لـرياه 
الجميع». وأكد أنه «ليس أمراً 
يمكن أي شـخص أن يشوهه 
أو يلغيه، مع األخـذ باالعتبار 
الذي يمكن للمفوضية  التأثري 
السـامية لحقوق االنسـان أن 

تستخدمه».
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قد يكون العنـوان يف الغالب هو العتبة األوىل 
التـي تؤصل لفضاء النـص ؛ وخاصة ونحن 
نتنـاول عمـًال رسديـاً روائيـاً يحمل اسـماً 
مبتكـرا، وهـو روايـة ” حامـوت“ للكاتبـة 
واألديبة العراقية املغرتبـة وفاء عبد الرزاق، 
والصـادرة عن دار أفاتـار، والواقعة يف 144 

صفحة.
تقـول الكاتبـة ” النحـو الـذي ُترتكـب بـه 
أشـكال املوت يجعلني أسأل نفيس عن اسم 
«حاموت» أصلها وأصل تسميتها.. كثريا ما 
يقتحمنـي السـؤال، فأتوجـه باحثاً عن رس 
االسم، من أين جاء؟ و ما هو جذره“ ص 8.

ونحـن أيضاً، من الوهلـة األوىل، ويف معرض 
تناولنا النقدي لهذا النص الروائي، يقتحمنا 
السـؤال عن ماهية هـذا االسـم ومرجعيته 
ومـدي ما يوحي به يف العمـل األدبي وإىل أي 
حد نجحت الكاتبة يف توظيفه ليلقي بظالله 

عيل أحداث الرواية.
فلو أقمنا معـادالً موضوعياً بني ”حاموت“ 
كمـا  املـوت“  ”أرض  (أو  و“حرضمـوت“ 
ذكـر املقحفي، يف كتابه معجـم البلدان) من 
حيث فرضيات الداللة اللغوية واألسـطورية 
والتاريخية، ومالمح الزهد والعنف والشـدة 
والتزمـت يف امليثولوجيـا الدينيـة، لوجدنـا 
ثمـة تقارب بني االسـمني، كونهمـا يرتبطا 
ارتباطـاً وثيقاً مـن حيث الرمـز واملضمون 
بمعاني الهالك والدمار والفناء واملشاحنات 
وتصـارع  األرواح،  وفقـدان  والحـروب 
الحضـارات والثقافـات واألفـكار، وذلك قد 

يحملنـا عىل ترجمه الروايـه بأنها عمل فني 
يسـتند إىل ترسيـد واقـع أليـم يف منطقة ما 
أملت بها الفتن والنزاعات، فأصبحت مرسحاً 
السـتغالل أحالم وآمال وطموحات الشـعب 
ووقعت فريسًة ملا قد نطلق عليه اصطالحاً، 
يف يومنا هذا، الفاشـية السياسـية والدينية 

والعسكرية.
ومـن هـذا املنعطـف يمكننا تتبـع املعالجة 
النـربة  عـىل  والوقـوف  للروايـة  الرسديـة 
األسـلوبية املغايـرة التـي تبنتهـا الكاتبة و 
حافظـت عليهـا ديمومتهـا داخـل النـص. 
فالناظر بعني الناقد يجد نفسه يعاين شكالً 
روائيـاً مغايراً مـن حيث األسـلوب والبناء، 
حيـث تنتهج الكاتبة أسـلوباً رسديـاً، ليس 
مسـتغرباً، لكن الجديد فيه هـو النربة التي 

تبنتها وأبقت عليها وهي نربة التغريب، حيث 
تبدو ”حامـوت.. مدينة الظـالم والكابوس، 

كأنها غيمة سوداء ” ص7 .
فالكاتبـة عارصت، وما زالـت تعالج، واقعاً 
مريراً عىل جميـع األصعدة املحلية والدولية، 
لكنها وقعت بني خيارين، كالهما مر: وهما 
البقاء يف ذات املكان واالنصياع لروح القطيع 
ومواجهة املوت والسحق أو النفي واالنعزال 
املادي خارج الوطن ومعاناة الغربة. وملا كان 
القـرار حاسـماً اختارت الرحيـل وانفصلت 
جسـدياً عن مجتمع يعيـش اضطهاداً بدنياً 
وفكريـاً وذهنيـاً؛ لكنها لم تنفصـل معنوياً 
عن ذات الوسـط الذي تربـت فيه فقررت أن 
تتناول هذه الرشائح من البرش وهي تحاول 
بعني الروائي الناقد تفسـري مـا يعن لها من 

مجريات األمور، مسـتنكرًة عىل لسـان أحد 
الشـخصيات: ”حتـى متـى ال نعـرف، هـو 
الجواب املجهول...ليته يكشف يل هذا القلب 
اللعـني ألرى محتـواه ، هيأتـه، نواياه، قوته 

ضعفه. جربوته وخنوعه.“ ص 30.
 هذا االضطراب النفيس والروحي ومعايشـة 
الواقـع كان لـه أثـره ووظيفتـه البالغية يف 
البناء الفني للرواية وفهم أحداثها من خالل 
النسـق الدرامـي الذي يعتمل داخـل الكاتبة 
فنجدهـا تعـرتف عىل لسـان الشـخصيات 
لتعكـس لنا دون قصد ما قد يدور داخل هذا 

الكيان االجتماعي  املصغر. 
 ولهذا ما يـربره، فالكاتبة ال تعمد للترصيح 
بذلـك مبـارشًة وإال فقـدت الروايـة مذاقها 
األدبـي وسـارت يف مصـاف النسـق املعريف 

الذي يفتقر لعنارص اإلبـداع الفني. فعامود 
العمل الفنـي عامة والروائـي خاصة يقوم 
عىل اسـتنباط الوعـي الداخيل الـذي يحرك 
كل شـخصية مما يجعل املتلقي يربر ما قد 
تقوم به تلك الشـخصية، ويحلـل رد فعلها 
تجاه األحداث مما قد يجعله مشـاركاً أيضاً 
يف تفسـري الحـدث. إنهـا ”رشيعـة العصـا 
الخنجـر والسـيف،  رشيعـة  والحجـارة،  
و  الذريـة  القنابـل  والرصاصـة،  القذيفـة 
اليورانيـوم، رشيعة القتـل الجماعي، غرق 
الفيضانـات  رشيعـة  والبواخـر،   السـفن 
والريـاح  تسـونامي  رشيعـة  والكـوارث،  

العاتية“ص 30.
وربمـا ال يقتـرص دور املتلقـي عـىل رصـد 
الحـدث فحسـب؛ بـل  يمتد لوضـع تصور 
لتغيـري هذا الواقع وليس فقط التعاطف مع 
ضحايـاه: ”... ويلـك يا «حاموت» شـجرتك 
مجـزَّأة، ارفعـي األرض إليـِك واصنعيمنهـا 

خبزاً للجياع...“ ص 34.
وهذه الروح الثائرة املتمردة مارسـت دورها 
يف البنـاء البالغي للرواية وشـيفرة األحداث 
واسـتيضاح الدالالت الفلسـفية التي تبنتها 
الكاتبة وهي تعرتف بلسـان أحد الشخوص 
قائلًة: ” كأنني كنُت عىل متن سـفينة هائلة 
األحـالم أو معبأة بالصـور ،انتبهُت لحظتها 
وإذا بـي واقـف عـىل عتبـة داري، وجارتي 

العجوز تهزني: 
دك هكذا، اصُح  - ما بك يا ولدي، ما الذي جمَّ
قليـال، أنت عىل عتبة داركـم بني، أال تحرض 
معي عزاء جارنا «أبـو حامد» أربعة توابيت 

عـىل بابه تنتظـر الدفن، أربعـة محروقة لم 
يتعـرف عليها إن كانت إليه أم لغريه، لكن يف 

النهاية هم أبناء «حاموت». ص29.
والغريـب يف األمر أن ” محمد“، وهو لسـان 
حال الكاتبـة داخل النص، يعلم مسـبقاً ما 
قـد سـيكون عليه مصـري األبنـاء األربعة يف 
حاموت، لكـن األحداث تتضافر و تتفاوت و 

تتقاطع بما يشبه الفالش باك.
هذا البنـاء التغريبي والـروح الدرامية دفعا 
الكاتبة  للتحرك بشكل ديناميكي مرن داخل 
النص إلحـداث الصدمـة لـدى املتلقي حتى 

يستقرأ األحداث وكأنه يعايشها. 
  وتأريخ ما يحدث يف النص عند وفاء يختلف 
تمامـاً عـن رسدهـا لألحـداث ذاتهـا. فقد 
مكنها توظيف ملمح القطع كتقنية رسدية 
مـن التحـرك بانسـيابية من موضـٍع الَخر، 
وهي تعمد إلسقاط األسـئلة لوصف الرؤية 
املشـهدية يف الرواية. وهنا تتجـىل الوظيفة 
األدبية للمبدع، الـذي يمتلك العنارص الفنية 
كـي يمكننا من قراءة البعـد االَخر للحقائق 

املطلقة ورؤية ما وراء الحدث. 
  ولتوضيـح األمـر يمكننا إقامـة تناص بني 
رواية ”حامـوت“ لوفاء عبد الـرزاق وكتاب 
” يف سـوق السبايا“ للشـاعرة العراقية دنيا 
ميخائيل، الصادر عام 2017، عن منشورات 
املتوسـط بميالنـو بإيطاليا، والـذي تتحدث 
فيه دنيا عن سـبايا داعش ومـا تتعرض له 
مـن تنكيـل. فالكاتبتـان يصـوران املجازر 
اإلضطرابـات  فـرتة  يف  والشـام  العـراق  يف 

السياسية والدينية  والعرقية.
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ال تكن بابا ُيسُد ويفتُح  بل كالجداِر الُحر ال يتزحزُح
يف كل حنٍي إذ تراُه مواربا  يف طرقِه ذُل السؤال ُيطوُح
أما الجداُر فانه لك قوٌة  ترتاُح تحت ظاللِه أو تمرُح

أقم الجداَر ُمعاندا ُمدن اللظى  دْع عنك آالما فغريك يمرُح
كن كاملدينِة بابها مفتاحها  لغٌز يدوُر عىل الوجوِه ويرشُح

رممَت بابك كالحنوط إهابُه  ورهنتُه قربا عليك ُيلوُح
هي غصة يف الباب يعرف رسها  ليعيش برئا ماؤها ال ُيصبُح
مغالقُه أرجوحة يف كفهم  فاغسل بقايا جرح مْن ال ُيفِصُح 

تلك النوافذ يف الجدار عيونه  والباب بني جفونها يتقرُح
إقرأ تسابيح الصدى كم زهرة  ماتْت وتلك دموعها تتفتُح

أّنْت عىل ُجدرانها وتكلمت  ُغصصا كأن بريدها ال يربُح
عش كالجدار نوافذا أطلقتها  طريا بغري جناحها ال ُتفلُِح
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يختلف املتخصصون يف ماهية اإلنسـان 
الحضـارّي حتى ال يكاد توجـد أوصاٌف 
محددة متفق عليها إذا حازها شـخٌص 
يمكن أن يطلق عليه هذا املسـمى، نحن 
مطالبـون بتحصيل الحضارة، وليسـت 
السـابقة،  الحضارة االفتخـار بثقافتنا 
أو االعتـزاز برتاثنا النري املوروث، بل هي 
حلقـة متواصلة مـن الرقّي، وسلسـلة 
تاريخيـة ال يجب انقطاعهـا، فاملجتمع 
األمثل هو الذي يعتّز بحضارته السابقة، 
ويعمل عـىل إحيائها وتجديدها، ويجعل 
يف كّل بيـٍت مـن بيوتنا إنسـاناً حضارياً 
يسـعى لتكويـن حضارة تكـون امتداداً 

لحضاراته السابقة.
لسُت هنا يف تحديد ماهية هذا الشخص 
أو ذكـر تعريـٍف جامٍع مانٍع لـه، وإنما 
أحـاول ذكـر الصفات أو الـرشوط التي 
يتصف بهـا الحضاريـون، وال يمنع من 
ذكرها أن تكون منطبقة عىل جميع َمن 
تعرفهم، أو أن تكون هناك صفات غريها 
يتصف بهـا آخـرون، َوُهـم يف عدادهم، 
وإّنمـا هـي وجهـة نظـر ال غـري؛ حتى 
يقـرتب مصطلح ”اإلنسـان الحضاري“ 

من أذهاننا.
أّن اإلنسـاَن  الـذي أسـتطيع تلخيصـه 
الحضـارّي ال بـّد أن تجتمع فيـه أربعة 

رشوط، وبدونهـا يمتنـع أن يطلـق عىل 
الشخص بأّنه حضارّي، وهي:

األول: اإلملـاُم بتاريـِخ األمـم السـابقة، 
وتطـوِر اإلنسـانية، ومعرفـُة مكونـات 
الحضارات السابقة؛ ألّن اإلملام بمكونات 
الشـخص  يمنـح  والحضـارة  التاريـخ 
الوعي الذاتّي أوالً، كمـا يزيده قدرة عىل 
فهـم الواقـع، فيمتلك معهـا القوة عىل 
صناعـة الحضـارة، أو تمنحـه املعرفـة 
الثقة بنفسه عىل أقّل أحواله، مما يجعله 
يف ترقٍب دائـٍم لتغيري الواقـع املحيط به 

لألفضل.
الثانـي: اإلحاطـُة باألفـكار السـائدة يف 

مجتمعه، وكيفية نشـأة هـذه األفكار، 
وتمييـز صوابها من خطئها، وحسـنها 
من قبيحهـا، فمعرفة األفـكار الهادمة 
تسـاعد يف تكويـن وصياغة الشـخصية 
املعتدلة، وال يمكن بأّي حاٍل من األحوال 
أن يكـون الشـخص بعيـداً عمـا ُيدار يف 
محيـط مجتمعه مـن أفـكاٍر وآراء؛ ألّن 
الشـخص تحركـه البيئـة املحيطـة به، 

شعر بذلك أم لم يشعر.
العلـوم،  مـن  علـٍم  معرفـُة  الثالـث: 
والتخصُص فيه مع اإلملام واملشـاركة يف 
بقيـة العلوم، بحيث مـا يغيُب عنه منها 
أقّل مما يعرفه، فما من حضارٍة إال وهي 

قائمٌة عىل العلم، وللعلوِم قيمٌة حضاريٌة 
واجتماعيـة، فاألمة التـي ترقد علومها، 
وتتوقف ثقافتها يركد مجتمعها، وتقف 
حضارتها، ويسـتحيل تقدمها، وينعدم 
تفوقها عىل غريها، والعنايُة بالشـؤون 
الحياتيـة العامـة تحتـاج إىل التمـرس 
يف العلـوم، وتتطلـب تحصيـل الثقافـة، 
وبدوِن العلِم والثقافـِة لم تقم حضارٌة، 

ولْن تقوم.
الرابـع: معرفـُة لغـٍة مـا مـن اللغـات، 
وإتقاُنهـا تحدثاً وكتابة وقـراءة، وخرُي 
اللغـات التي يعرفها هـي لغته األم التي 
نشأ بها؛ فإذا ضيعها فهو لغريها أضيع، 
وما زاَد عىل ذلك ِمن معرفٍة للغاِت األخرى 
يزيـد يف تراثه املعريفّ، وإملامه الحضارّي، 
وأقّل الواجب أْن يطالع الشخص األعمال 
الغربيـة املرتجمة، فيسـّد بذلـك النقص 
الحاصل مـن عدم اإلملام بلغـاٍت أخرى، 
وبمطالعتها تتبني لـه الكثرُي من األموِر 
الغائبـِة عنـه يف تكويـِن الشـخصياِت، 

وإعادِة الحضارات.
يعد اإلملـاُم القـوّي باللغة رشطـًا مهماً 
ال  إْذ  الحضـارة؛  تحصيـل  رشوط  مـن 
يمكُن التفكرُي املسـتقيم إال بمدخٍر كبرٍي 
مـن املعاني واأللفاظ، بـل ال يمكُن ألحٍد 
التفكري دوَن اسـتعماٍل ألفاٍظ، ويختلف 
اإلنسـاُن الحضارّي عن غـريه يف نظرته 

الشـاملة املتكاملـة، فهـو ال يقـف عىل 
األشـياء اإليجابيـة يف مجتمعـه فقـط، 
بـل يتجاوزها؛ وبذلك يتفـوق عىل غريه 
بقدرته االسـتيعابية لكّل ما هو إيجابي 
من حضارات الشـعوب األخرى؛ ليتالئم 

مع رؤيته املجتمعية الحضارية.
يصحب اإلنسـان الحضارّي طيلة عمره 
النبهـاء والعقالء؛ ألّنهـم هم َمن يعتضد 
بهم، فيختـار أكثرهم نصحاً، وأرجحهم 
عقالً، ويف مصاحبة أرباب السوء مرضٌة 
عظيمـٌة، ويف االقـرتاِب من أهل السـوء 
كثـرُة مهالـك، وعادة ما يمثلـون الرجل 
املصاحـب لـذوي السـوء براكـب البحر 
ذات األمـواج املتالطمـة، فإْن هو سـلم 
من الغرق واملوت لم يسـلم من املحاذير 

والهموم.
 ومـع كّل مـا سـبق ال يعتمـد اإلنسـان 
الحضـاري عىل رأيـه فقط وينفـرد به؛ 
ألّنه يعلم أّن اإلنسـان يبلـغ بآراء وأقوال 
اآلخرين ما ال يبلغه برأيه، فاملنفرد برأيه 
املعـرض عـن رأي َمـن سـواه وإْن كان 
رأيه صحيحاً إال أّنه ال نارص له، فيعيش 
عيشـة الضائعني، ومن حكمة الشخص 
الحضـاري أيضـاً أن ينـرش ويدافع عن 
رأيـه وفكـره دون أن ُيغضـب أحـداً يف 
رأيه وفكـره، فيكون رائد الجميع الوئام 

وغايتهم السالم.
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تمهيد:

    كثـريون هـم الكتاب الذيـن تميزوا 
يف فـن أدبـي دون غـريه، ورصفوا له 
كل اهتمامهم وإبداعهم، لكن فضول 
السؤال النقدي قد يلح عىل أحدنا أحيانا 
ويدفعه للتسـاؤل عن قيمـة األعمال 
التي لم يطل هذا الكاتب أو ذاك اإلبداع 
فيهـا، وهل يدعونا تفوقهـا الفني إىل 
إعادة النظـر يف تصنيفنا ”األجنايس“ 
للكاتـب؟ وتدفعنـا مثل هذه األسـئلة 
إىل اسـتحضار كتاب مارسـوا الكتابة 
الروائية يف مـوازاة الكتابة القصصية 
مثل ”ارنسـت همنغواي“ و ”كافكا“ 
و“ألربتـو مورافيـا“ ونشـري أيضا إىل 
”يوسـف إدريـس“ و“الطيب صالح“ 

و“نجيب محفوظ“.
     لقـد كان مـن املتواتـر دائمـا يف 
األوسـاط األدبيـة انتقـال األديب من 
الكتابة القصصية إىل الكتابة الروائية، 
ممـا يجعل القصة بتعبـري أحد النقاد 
”تمرينا“ يخترب به الكاتب شخصيته 
األدبيـة قبل الدخول يف غمـار الكتابة 
الروائية، وينطوي هذا الحكم – إذا ما 
عممناه- عـىل غري قليل من اإلجحاف 
يف حق أدباء مارسـوا الكتابة الروائية 
والقصصيـة عـىل حد سـواء وأعطوا 
لكل جنس ما يسـتحقه من االهتمام، 
رغـم الفـروق األجناسـية (الصارمة 
أحيانـا) بـني الجنسـني، فقلمـا نجد 

كاتبا متخصصـا يف الرواية وهبها كل 
جهـوده اإلبداعيـة، فهـذا يظهر جليا 
يف تجـارب روائيـني عظـام، زاوجـوا 
بـني الروايـة والقصـة واشـتهروا يف 
الرواية أكثـر، مثل ”نجيب محفوظ“، 
الـذي نتوقف عنده مسـائلني تجربته 
قصـة  بتحليـل  وذلـك  القصصيـة، 
”خمارة القط األسـود“ التـي تنتمي 
إىل مجموعـة قصصيـة تحمـل نفس 

االسم.
    والبد – قبـل الرشوع يف تحليل هذه 
القصص – من اسـتقراء الفروق التي 
أرشنا إليها آنفا والتي يمكن أن تصنع 
حدودا فارقة بني العمل الروائي والعمل 
القصيص وتحدد مميزات خاصة بكل 
منهمـا. ونجـد يف عديد مـن املقوالت 
النقديـة مـا يعـرب عـن هـذه الحدود 
”إيزايبـل  فهـذه  نظريـا.  ويؤطرهـا 
ألينـدي“ تـرى أنـه: ”يف الرواية يخلق 
الكاتب جوا من التفاصيل وهو ينسج 
عملـه الروائي، مثلما تنسـج العاملة 
بسـاطا مفعما باأللـوان. أما القصة 
القصرية فهي سهم ال يحق للكاتب أن 
يرميه إال رمية واحدة، عليه أن يختار 
االتجاه الصحيح والرسعة الصحيحة، 
وعليه أن يشـد القوس بقوة مناسبة، 
يف القصة القصرية أنت ال تملك الوقت 
وال املكان الرتكاب الخطأ، كل األخطاء 
تظهر فإن لم تكتب الجملة املناسـبة 
منذ بداية القصة فلك أن تنىس قصتك، 

ال فائدة من مواصلة الكتابة“.
1.البداية والنهاية:

  إن أول مـا يسـرتعي االنتباه يف بداية 
هـذه القصة هـو اختالفهـا الجذري 
عن بقية قصـص محفوظ، فهي تبدأ 
بجملـة مركزة لهـا داللتهـا الخاصة 
يف البنـاء الفني للقصـة ككل: ”كانوا 
يـرددون أغنية جماعيـة عندما ظهر 
يف البـاب رجـل غريب“ وهـي الجملة 
التي نصادفها تتكـرر كالزمة يف ثنايا 
القصـة، ويـرى ”خوليـو كورثاثار“ 
أن الجملـة األوىل لهـا دور حاسـم يف 
االنتمـاء الجمـايل للنـص القصـيص، 
يحددهـا  رسديـة  وظيفـة  فتـؤدي 
الكاتـب بدقـة، إذ يقـول: ”خـذوا أي 
قصة معروفة وحللوا صفحتها األوىل، 
سـوف يدهشـني أن تجـدوا عنـارص 

مجانية لها مجرد وظيفة تزيينية“.
وتقـدم هـذه البداية ملخصـا موجزا 
ملـا تحويه القصـة دون السـقوط يف 
فخ التلخيص املمهـد والذي تتميز به 
القصـص الكالسـيكية، وتشـد بذلك 
انتبـاه القـارئ وتمنعه من الشـعور 
كل  فريكـز  البدايـة  منـذ  باالكتفـاء 

حواسه ملتابعة القصة.
وإذا كانـت البداية كذلـك فإن النهاية 
توازيهـا يف األهمية، فلها دور حاسـم 
يف تماسـك النـص القصـيص، وهـي 
يف هـذه القصة لـم تضع حـدا نهائيا 
ملسـار الـرسد وتغلقه بشـكل نهائي، 

فقـد ظـل كل يشء كمـا هـو: حالـة 
اللبس التي خلقهـا حوار الزبناء، وما 
إذا كان الرجـل الغريب قـد روع فعال 
زبنـاء الخمـارة أم أن ذلـك جـرى يف 
مخيالهم وتحت تأثري السكر، فوصف 
السـارد للرجـل الـذي ينظـف املوائد 
ويجمـع النفايـات يف نهايـة القصة: 
”ومىض الرجل نحو املمىش بمالبسـه 
القاتمـة املكونـة مـن بلوفـر أسـود 
وبنطلون رمـادي غامق وحـذاء بني 
من املطاط“ هو نفسـه الوصف الذي 
قدمه للرجل الغريب مما يؤكد أنه هو 
نفسه: ” مالبسـه متوافقة تماما مع 
قتامته، ومؤكدة لها بالبلوفر األسـود 
والبنطلـون الرمـادي الغامق والحذاء 
املطاطي البني“ ممـا يخلق حالة من 
اللبـس والتسـاؤل الـذي ال تحسـمه 
نهايـة القصـة، فالسـارد لـم يقـدم 
تفسريا لتساؤالت الزبناء حول الرجل، 
ومـا إذا كان هددهم فعال واحتجزهم 
داخل الحانة، فقد ترك النص مفتوحا 

يفرس نفسه بنفسه.
2.منظور الرسد:

    يتخـذ سـارد هذه القصـة منظور 
منحـى  وينحـو  الغائـب  ضمـري 
الـرسد املعتمـد عىل الوصـف الدقيق، 
خصوصا عندما يتعلـق األمر بوصف 
حالة الشـخصيات النفسـية املتغرية 
بتغـري املواقف: ”عاودهم اإلحسـاس 
بالرهبـة والخوف، ماتـت الضحكات 

عـىل شـفاههم، تراجعـوا إىل الصمت 
والوجـوم…“ ”..انقبضت األسـارير، 
خمـد الضحك، تـرددت األبصـار بني 
التحديـق فيه واسـرتاق النظر إليه..“ 
ورغـم ذلـك فهـو ينـأى بنفسـه عن 
االنحيـاز ملوقـف مـا أو التعاطف مع 
شـخصية من الشـخصيات، أو حتى 
تفسـري موقف ملتبس والكشف عنه، 
كمـا هـو الشـأن بالنسـبة للنهايـة: 

”وتساءل الكهل:
متى وأين رأيت هذا الرجل؟

  ومىض الرجل نحو املمىش بمالبسـه 
القاتمـة املكونـة مـن بلوفـر أسـود 
وبنطلون رمـادي غامق وحـذاء بني 

من املطاط فعاد الكهل يتساءل:
متى وأين رأيت هذا الرجل؟“

3.الشخوص:
    إن الخاصيـة املميـزة لشـخصيات 
القصـة هـي مراوحتهـا بـني  هـذه 
حاالت نفسية متغرية يؤثر فيها تغري 
املواقـف واألحداث، فزبنـاء الحانة يف 
سـاعات اللقـاء:“ تصفو نفوسـهم، 
وتفيض بالحب لـكل يشء، يتحررون 
من التعصـب والخوف، يتطهرون من 
أشـباح املـرض والكرب واملـوت..“ أما 
عندمـا ظهـر الرجل الغريـب: ”أطلق 
حضوره غري املنتظر شحنة كهربائية 
نفـذت إىل أعماق الجالسـني، سـكت 
خمـد  األسـارير،  انقبضـت  الغنـاء، 
الضحك، ترددت األبصار بني التحديق 

فيـه وبني اسـرتاق النظر إليـه..“ أما 
عندمـا عـادوا إىل الـرشاب وتجاهلوا 
الـرشاب، دارت  الرجـل: ”أفرطـوا يف 
الرؤوس، استخفتهم النشوة، انزاحت 
الهموم بسـحر سـاحر، أخد الضحك 

يتعاىل، رقصوا فوق مقاعدهم..“
أمـا الرجل الغريـب فحافظ عىل حال 
نفسية واحدة منذ بداية القصة: ”حرك 
نفسه بعنف.. عض عىل أسنانه، جعل 
يتحـدث بصوت غري مسـموع.. تهدد 
وتوعد وهـو يرك قبضته“ وهي نفس 
الحـال التـي واجه بها الزبنـاء عندما 
حاورهم:“ أشـار إليهـم أن يعودوا إىل 

مجالسهم، ثم قال بحزم صارم:
لن يغادر املكان أحد.“

وهـذا ما يميز أيضـا صاحب الخمارة 
الرومـي، فهو لـم يبد موقفـا أو رأيا 
حول ظهـور الرجـل الغريـب ومنعه 
الزبناء من الخروج، فقد ظل: ”يعتمد 

الطاولة بمرفقيه رانيا لال يشء بنظرة 
ميتـة“. وحتـى عندمـا عنـف الرجل 
الغريـب قطه األسـود: ”حول الرومي 
رأسـه نحـو الحجـرة بوجهـه امليت، 
رمق الغريب مليـا، ثم عاد ينظر إىل ال 
يشء“. وهذا آخر وصف يقدمه السارد 

لصاحب الخمارة
نظرة مجملة:

   أخـريا، فـإن هذه الدراسـة الوجيزة 
تحاول اإلمسـاك ببعـض الخصائص 
التـي تميـز القصـة الحديثـة، والتي 
نفـرتض أنها ال تغيب عن هذه القصة 
نجيـب  باقـي قصـص  وحتـى عـن 
محفوظ، والحـق أن املتأمل لقصصه 
–املتأخر منها خاصة- سيشعر بنوع 
من الـرىض، مادامت هـذه النصوص 
اإلبداعيـة تتمتع بحس جمايل يجعلها 
ممتلئة بالفراغات التي تميز النصوص 

األدبية ذات القيمة الفنية.
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املقادير
١ و٢/١ كيلو سمك

١ كيلو رز بسمتي
حفنة شعريية

بصلة متوسطة الحجم
ملعقة صغرية كركم

ملعقة صغرية فلفل اسود
ملعقة صغرية زعفران

زبيب اشقر للتزيني
ملح حسب الرغبة

زيت للقيل
طريقة التحضري

كل  ونقطـع  السـمك  ننظـف   .١
سمكة اىل نصفني، نملحها ونتبلها 

بالكركم والفلفل االسود.
نفـرم  وننقعـه،  األرز  نغسـل   .٢
الزبيـب  ونغسـل  ناعمـاً  البصـل 

ونصّفيه.
٣. نقـيل السـمك يف زيـت حامـي 

ونحّمصه عىل الجهتني.
٤. نحّمر البصل بالقليل من الزيت، 

ثم نضيف الزبيب للبصل ونقلّب.
٥. نحّمـر الشـعريية، نضيف األرز 

مع رشـة كركم وزعفران ونقلب، 
نضيف ماء حسب الحاجة ونطبخ 

األرز.
يف  األرز  نسـكب  النضـج  بعـد   .٦
طبـق، نزّينه بالزبيـب والبصل ثم 

نضع السمك فوق األرز. 

ترغبني سـيدتي بارتداء األحذية 
املفتوحـة، لكـن هذا يحتـاج إىل 
األساسـيَّة  الخطـوات  بعـض 
وهنالـك  بالقدمـني.  للعنايـة 
عـادات سـيئة تقوم بهـا بعض 
السيدات حيث تتسبب يف مشكلة 
أو  الجلـد  تحـت  أظافـرك  نمـو 
تتسـبب يف ظهور األظافر بشكل 
غـري صحيـح، وتظهـر األظافر 
سميكة، أو صفراء، ضعيفة غري 
جذَّابـة. كل ذلـك يحدث بسـبب 
تلك العادات السلبيَّة غري املفيدة، 
التي تفعلها بعض السـيدات من 
دون أن تشـعر بأنَّها تقوم بإيذاء 
أظافـر قدميهـا، وربمـا ال تهتم 
من األساس حتى تظهر عالمات 
سيئة عىل أظافرها وتبدأ الحرية.

تجنبي هذه العادات:
جـوارب  بارتـداء  تقومـي  ال  ـ 
بالسـري  تقومـي  أن  أو  ضيقـة 
حافية القدمني، ال بـد أن ترتدي 

دوماً أي يشء يف قدميك.
ـ ال تقومـي بارتـداء أي نوع من 
أنـواع األحذية الضيقـة، خاصة 
من األمام، أي يف املكان املخصص 
ألصابـع القدمـني. ال بـد من أن 
تتأكـدي مـن أنَّ هناك مسـاحة 
كافية لراحـة أصابع قدميك عند 
رشائك لألحذيـة، لتتحرك بحريَّة 

من دون ضيق.
ـ ال بـد أن تحافظـي عىل جفاف 

مـن  تتأكـدي  وأن  قدميـك،  
نظافتهما.

ـ عند ظهور أي مـن تلك الزوائد 
الجلديَّـة أو األظافر التي نمت يف 
الزوايا ينصحك األطباء برضورة 
التجميـل، حيث  التوجـه ملركـز 
قسـم العنايـة باألظافـر لتقوم 
الخبـرية بإزالة الزوائـد بحرفيَّة 
ومـن دون إلحـاق الـرضر بـك، 
وعليـِك التأكد من أنَّها تسـتخدم 
مة وإن لم تستطع  كماشـة معقَّ
فيمكنك أخذ كماشتك الشخصيَّة 
معـك، لكـن عليـك غسـلها أوالً 
بصابـون مضـاد للبكترييا وماء 
دافئ، ومن ثمَّ جففيها بمنشفة 

نظيفة.
أظافـرك  بتقليـم  تقومـي  ال  ـ 

بطريقـة دائريَّـة، وال تسـتعميل 
مقلمة األظافر الحادَّة، وال بد من 
أن تكـون نظيفـة، قومي بقص 
أظافرك بطريقة مسـتقيمة ويف 

خط أفقي.
ـ بعـد قيامـك بتقليـم أظافـرك 
قومـي بوضعهـا يف القليـل مـن 
املـاء وامللـح، يمكن أيضـاً وضع 
قدميك يف بعض الزيوت الطبيعيَّة 
التي تسـاعد عىل ترطيب قدميك 

وتخلصهما من الشوائب.
لزيـارة  دائمـاً  وقتـاً  حـّددي  ـ 
الطبيـب للتأكد من عـدم إصابة 
قدميـك بفطريات األقـدام، التي 
تتسـبب يف تدمري األظافـر، فإن 
وجد يتـم عالجها بشـكل رسيع 

ويف بدايتها.

ليسـت املرأة فقـط هي مـن تحب أن 
تشـعر بأنها جذابـة ومرغـوب فيها، 
الرجـل أيضاً يحتـاج إىل الشـعور بأن 
رشيكـة حياته ترغب بـه، وأنه يمتلك 

قدراً كافياً من الجاذبية.
تابعـي القـراءة وتعـريف إىل 10 طـرق 
لتشـعري زوجك بأنه جذاب ومرغوب 

فيه.
1 - بادري إىل العالقة الحميمة

أكثر ما يشعر الرجل بأنه غري مرغوب 
فيـه، هو عـزوف زوجته عـن العالقة 
الحميمـة، لذا فـإن مغازلتـك زوجك، 
ومبادرتك إىل العالقة الحميمة، تشعره 

بأنِك ترغبني فيه.
2 - امدحيه أمام اآلخرين

مـدح زوجك وذكر صفاته الجيدة أمام 
اآلخرين يشـعره بالتقدير، وأن زوجته 
فخورة بـه. من املهم أيضاً أن تتحدثي 

عنه بإيجابية أمام أطفالكما.
3 - اجعليه يراِك تنظرين إليه

عندمـا يالحظ زوجـك بأنـِك تنظرين 
إليـه وتهتمني بوجـوده، فإنه يشـعر 
بحبك له. احـريص دائماً عىل التواصل 

البرصي مع زوجك.
4 - أخربيه بوضوح

الكلمات مهمة أيضاً إلرسال املشاعر. 
أخربي زوجك بوضوح أنه جذاب وأنِك 

تحبينه وترغبني يف وجوده معِك.
5 - بادري إىل التواصل العاطفي

العالقـة  ليـس  العاطفـي  التواصـل 
الحميمـة فحسـب، وإنمـا أي لفتـة 
رومانسـية تجعل زوجك يشعر بحبك 
له. لذا بـادري بالتواصل العاطفي مع 

زوجك ليشعر أنِك ترغبني فيه.
6 - اشرتي له هدية

الرجـال أيضاً يشـعرون بالتقدير عند 
تلقي الهدايا.

7 - اشرتي لنفسك هدية تكون له هو
اشـرتي لنفسـك شـيئاً يعود بالفائدة 
عليـه، مثل مالبس نوم مثرية، أو عطر 
مثري، سوف يشعر زوجك برغبتك فيه 

بالتأكيد ألنِك مهتمة بإرضائه.
8 - اطلبي مساعدته

من الجيد أن تكوني مسـتقلة وقوية، 
ولكن الرجل يريد أن يشعر باحتياجك 
إليـه وأن وجـوده يف حياتك مهـم، لذا 
اطلبي املسـاعدة مـن زوجك من وقت 

آلخر حتى يشعر بأهميته يف حياتك.
9 - أرشكيه يف تربية األطفال

عندمـا يقتـرص دور الرجـل يف األرسة 
عـىل إنفـاق املـال، فإنه يشـعر بعدم 
أهميتـه، لذا أرشكي زوجك يف شـؤون 
األرسة وتربيـة األطفـال، وال تتجاهيل 

نصائحه وتوجيهاته.
10 - ال تقارنيه سلباً برجال آخرين

قبـل أن تقارني زوجك برجل آخر، ضعي 
نفسـك يف مكانـه، بالتأكيـد لـن تكوني 
سعيدة عندما يقارنك سلباً بامرأة أخرى، 
سـوف يشـعرك هـذا بأنـِك غـري كافية، 
ويزعـزع ثقتـك بنفسـك، لـذا ال تقارني 
زوجك أبداً برجال آخرين، بل اسـتخدمي 

أسلوب التشجيع وأظهري إعجابك به.

اسـتخدام الباراسـيتامول كعالج لآلالم وارتفاع درجة 
الحرارة، أمر شائع بني األمهات، ملا له من تاريخ طويل 

يف التوصيات الطبية بمدى أمانه عىل األطفال.
ولكـّن تقريراً طبيـاً أملانيـاً يحذر من خطـورة إعطاء 
الطفـل جرعـات زائـدة عـن الحـد املسـموح بـه من 

الباراسيتامول.
التقريـر الطبـي صادر عـن رابطة الصيادلـة األملانية، 
وشدد من خالله األطباء عىل رضورة االلتزام بالجرعة 
املحـددة مـن عـالج الباراسـيتامول، ملا له مـن أرضار 
كبـرية عىل صحـة الطفل عند تعدي الحد املسـموح به 

من الجرعات اليومية، األمر الذي قد يسبب الوفاة.
فقـد حـذر التقريـر مـن أن إعطـاء جرعة زائـدة من 
الباراسيتامول للطفل، قد يلحق رضراً بكبده، أو يصيبه 
بأعراض التسمم، مثل: التعب الشديد، الغثيان، القيء، 
وهي أعراض تسـتدعي الذهاب فوراً للمستشـفى من 

أجل استدراك الخطأ وإنقاذ حياة الطفل.
التقريـر تناول أيضاً خطـورة حفظ األدويـة يف مكان 
يجعلهـا يف متنـاول األطفال، وخاصـة أدوية مضادات 
اضطـراب نظم القلـب، ومضادات السـكري، واألدوية 

التي تحتوي عىل مواد مخدرة.

امللـح والفلفـل والليمـون، مكونـات تجعلك تفكـر فورا يف 
صحن السـلطة، إال أن فوائدهم تتعدى بكثري كونهم تتبيلة 
رائعـة املذاق، فهذا املزيج يعمل منذ القدم بمثابة دواء فعال 

جداً لعالج العديد من املشاكل الصحية.
وإليكـم فيما ييل 10 مشـاكل صحية يمكـن التخلص منها 

بهذا املزيج السحري:
- التهاب الحلق

كل مـا عليـك هو خلـط ملعقة كبـرية من عصـري الليمون 
الطازج ونصف ملعقة صغرية من الفلفل األسـود املطحون 
و ملعقـة كبـرية مـن امللح وتقليبهـا جداً يف كـوب من املاء 
الدافـئ، ثم الغرغرة بالسـائل عدة مـرات يف اليوم لتخفيف 

التهاب الحلق.
- انسداد األنف

لعالج انسـداد األنف، قم بخلط كميات متساوية من الفلفل 
األسـود املطحون، القرفة، الكمون وبـذور الهيل املطحونة، 
ثم قم بشـم رائحة الخليط املسـحوق الناعم، سوف تنتابك 

بعدها نوبة من العطس تخلصك من انسداد األنف.
- تفتيت حصوات املرارة

حصـوات املـرارة عبـارة عن رواسـب صلبـة من السـائل 
الهضمي تسـبب عند تكتلها مشـاكل وأملا ال يحتمل، ورغم 
أن كثـريا من املـرىض يلجـأون إىل التخلص مـن الحصوات 
سـواء باملنظار أو بالجراحة، إال أن تناول كميات متساوية 
من زيت الزيتون، عصري الليمون، القليل من الفلفل األسود 

باستمرار له مفعول سحري يف تفتيت حصوات املرارة .
- قرح الفم

للتخلـص من قـرح والتهابات الفـم البكتريية، قـم بإذابة 

ملعقـة كبـرية من امللح يف كـوب من املـاء الدافئ مع بضع 
قطـرات من الليمـون، ثم قـم باملضمضة باملزيـج بعد كل 
وجبـات الطعام سيسـاعدك ذلك يف التخلص مـن البكترييا 

السيئة والشفاء من الجروح بشكل أرسع.
- فقدان الوزن

لتعزيـز عملية األيـض والتخلص مـن الوزن الزائـد، امزج 
ربـع ملعقة صغرية من الفلفل األسـود املطحون وملعقتني 
كبريتني من عصري الليمون وملعقة كبرية من العسل يف كوب 
مـن املاء الدافئ، ثم قم بتنـاول املزيج، فمركب البوليفينول 
املوجود يف الليمون يسـاعد يف حرق الدهون، باإلضافة إىل أن 
مركب البيربين املوجود يف الفلفل األسود يمنع تكوين خاليا 

دهنية جديدة.
- الغثيان

يعمل الفلفل األسـود عـىل تهدئة اضطرابـات املعدة، بينما 
تخفـف رائحة الليمون مـن الغثيان، لذا فـإن خلط ملعقة 

كبـرية مـن عصـري الليمـون وملعقة صغـرية مـن الفلفل 
األسود يف كوب من املاء الدافئ وتناولهم يخفف من الشعور 

بالغثيان.
- أزمات الربو

إذا كنـت تعاني أنت أو أي من أفراد أرستك من الربو، فعليك 
بتحضـري هذا املزيـج واالحتفاظ به لوقـت الحاجة، كل ما 
عليك هو إضافة 10 حبات من الفلفل األسود، وبرعمني من 
القرنفـل و15 ورقة ريحان إىل كوب مـن املاء املغيل، وتركه 
عىل نـار هادئة ملدة 15 دقيقة، ثم صبـه يف قارورة بغطاء، 
وتحليتـه بملعقتني كبريتني من العسـل الخام وتركه حتى 

يربد.
- ألم األسنان

للتخلص من آالم األسـنان، قـم بخلط نصف ملعقة صغرية 
مـن الفلفـل ونصف ملعقة صغـرية من زيـت القرنفل، ثم 
ضـع املزيج عىل مـكان األلم مرتني يوميا مـع تقليل تناول 

السكريات واألطعمة الحمضية .
- نزالت الربد

قـم بإضافة عصري نصف ليمونة إىل كـوب من املاء الدافئ، 
وسيسـاعدك هذا املرشوب يف تخفيف أعراض الربد ويمكنك 
أيضـاً إضافـة نصـف ملعقة من العسـل إىل املزيج حسـب 

الرغبة.
- نزيف األنف

للتخلـص من نزيـف األنف قـم بنقع قطعة مـن القطن يف 
عصري الليمون ووضعها بالقرب من األنف مع الحرص عىل 
إبقاء رأسك يف وضع مائل لألسفل حتى ال يتقطر الدم داخل 

الحلق.
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لتعليـم  كثـرية  أسـاليب  هنالـك 
الطفـل أهميـة العطـاء ومعنـاه 
الحقيقـي، وهـذه األسـاليب قـد 
تشمل املواعظ والقصص والحكم. 
ولكن من املهـم االنتباه إىل تحويل 
الكلمات الجميلة إىل فعل؛ ليشـعر 
الطفل بمعنـاه، وأن يكون العطاء 
جـزءاَ من نظام حياتنا؛ نمارسـه 

بتلقائية وسعادة.
إليـك بعـض األفـكار البسـيطة؛ 
لتحـول نصيحـة العطـاء إىل فعل 

يفهمه الطفل ويمارسه:
-األعياد

يف مناسـبة عيـد ميـالد الطفـل، 
تحـاوري مع صغريك عـىل ما يود 
الحصـول عليـه مـن هدايـا، ويف 
نفس الوقت شـجعيه عىل جرد ما 
لديه من لعب وحاجيات ال يريدها، 
ويكون مسـتعداً لالسـتغناء عنها 
وذلك لهدفـني، األول هو الحصول 
الهدايـا  لتخزيـن  مسـاحة  عـىل 
الجديدة باالستغناء عما ال يريده، 
والثاني هو إسـعاد أطفال آخرين 

بما سـيقدمه لهم مثلما سيسـعد 
هو بما سـيحصل عليه. من املهم 
أيضـاً أن يكون اسـتغناؤه عما ال 
يريـد االحتفـاظ بـه من لعـب أو 
أدوات أو حتـى مالبـس ال تزال يف 
حالة جيدة، فهو يقدم ما هو جيد 
لطفل آخر. أمـا األدوات واأللعاب 
املكسـورة فمـن األفضـل رميها؛ 
كـي يتعلـم الطفـل التمييـز بـني 
جـودة العطاء، ورمـي ما هو غري 

مناسب.
- هدايا للتربع

أحياناً يطلـب الطفل هدية معينة 
من والديه قد تكون باهظة الثمن 
مقارنة بالهدايا البسيطة، إن كان 
األمر كذلك فباستطاعة األم واألب 
تشجيع الطفل عىل التربع ببعض 
الهدايا، التي سـرتده من األصدقاء 
وبقيـة أفـراد األرسة، أو االتفـاق 
معـه بعـد موافقتـه طبعـاً عـىل 

اإلعـالن ألصحابه بـأن كل الهدايا 
التي سيحصل عليها منهم سيقوم 
بتقديمهـا لجمعيـة خرييـة تهتم 
بشؤون األطفال والطفولة، وبهذا 
سـينتبه أصدقـاؤه لهـذا الفعـل، 
وهو سيشـعر بالفخر والسعادة. 
بعض األطفال يشـعرون بالحرج 
أو الخجل بـأن يكونوا يف الواجهة؛ 
لـذا ال بأس بأن توجـه الدعوة من 
قبل األم أو األب، وكذلك حث أولياء 
أمور األطفال اآلخرين للمشاركة، 
واالنتبـاه إىل هـذا العمـل الخريي 
املميـز، واالمتياز أيضـًا بأن يكون 
الطفـل سـباقاً بفكـرة إيجابيـة 
لـم ينفذهـا قبله رفاقـه، ويكون 

السّباق فيها.
- املطعم املنزيل

يمكـن تنفيـذ هـذه الفكـرة بـني 
فـرتة وأخرى، وهـي أن تعـد األم 
وجبة الطعام، أو تصنع طبقاً من 
الحلـوى أو كوكتيالً مـن العصري، 
وتعلن أنها سـتقدم هذه األطعمة 
وكأنهـا يف مطعـم، وعـىل جميـع 

أفـراد األرسة وضـع مبلـغ مقابل 
مليزانيتهـم،  يتناولونـه تبعـاً  مـا 
وتقييمهم للطبـق وما يتم جمعه 
مـن مبلـغ سـيتم إمـا وضعـه يف 
صنـدوق الصدقـة، أو التـربع به 

مبارشة لجمعية ما.
يخصـص  أغلبنـا  املؤكـد  ومـن 
أو  أسـبوعياً  مرصوفـًا  ألطفالـه 
شهرياً فال بأس من التربع ببعض 
من مرصوفهـم بطريقـة تضيف 

مرحاً عائلياً.
-صندوق الصدقة

أتصـور أن هذا الصنـدوق موجود 
يف أغلب البيوت، وهو أن نضع فيه 
صدقة كل صباح قبل خروجنا من 
املنزل، ومن املهـم أن يعلم الطفل 
اليوميـة،  أهميـة هـذه الصدقـة 
وفوائدها بأسـلوب يرشحه األهل 
أن  ببسـاطة وسالسـة. وجميـل 
يتعلـم األطفال وضـع صدقة فيه 
من مرصوفهم بـني فرتة وأخرى، 
أو أن يزيـد األهـل من مخصصات 

الطفل؛ ليتمكن من املشاركة. 
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 كشفت دراسـة جديدة دور النظام 
الغذائـي 5: 2 يف محاربـة السـمنة، 

وهو الصيام يومني أسبوعياً.
حيـث وجد الباحثون أن هذا النظام 
الغذائـي 5: 2 ، الذي يتضمن يومني 
من تقييد السعرات الحرارية بشدة. 
(500 سعرة حرارية للنساء و 600 
سـعرة حراريـة للرجال) وخمسـة 
أيـام مـن األكل العادي. قـد وقعت 
اإلشادة بفوائده من قبل األشخاص 
الذين يعانون من السـمنة املفرطة 

وذلك لسهولة إتباعه.
ولهذا السـبب، قـد ينصـح األطباء 
بإعتماد هذا النظام الغذائي ”الصيام 
يومني“ بالنسـبة لألشخاص الذين 

يعانون من السمنة.
شـخص   300 الدراسـة  شـملت 
يعانـون مـن السـمنة املفرطـة يف 
تاور هامليتس. وهي منطقة داخل 
املدينة تعاني من الحرمان الشـديد 

يف لندن.
واتبع املشـاركون إمـا نظام غذائي 
5: 2 أو نهًجـا أكثر تقليدية لفقدان 
الوزن. والذي يشدد عىل تناول املزيد 
مـن الخضـار واألطعمـة الكاملـة 
الحبوب مع االستغناء عن األطعمة 
الغنية بالسـكر والدهـون. وتناول 

حصص أصغر وممارسة الرياضة.
كال  نتائـج  إن  الباحثـون  قـال 
الطريقتني كانت متشابهة للغاية و 

”متواضعة“.
أولئـك  فقـد  أشـهر،  سـتة  ففـي 
 2  :5 نظـام  يسـتخدمون  الذيـن 
الغذائـي فقـدوا 1.8 كيلوغـرام (4 
أرطال). مقارنة بــ 1.7 كيلوغرام 
(3.7 رطـل) للذيـن اتبعـوا النظام 

التقليدي.
وتشري النتائج كذلك إىل أن حوايل 18 
٪ من الذين اعتمدوا النظام الغذائي 

5: 2 .فقـدوا مـا ال يقل عن 5 ٪ من 
وزنهم بعد عام واحد مقارنة بنسبة 
15 ٪ بالنسبة ألولئك الذين اعتمدوا 

الطريقة التقليدية.
وقـال عمـوم املشـاركون يف هـذه 
الدراسـة أنهم يتقبلون العمل بكال 
الطريقتـني لفقـدان الـوزن. لكـن 
أولئك الذين يتبعون النظام الغذائي 
5: 2 كانـوا يحاولون إقناع اآلخرين 
بإيجابيـة هـذا النـوع مـن النظام 
الغذائي مؤكدين أنهم سـيواصلون 

اعتماده.
واألشـخاص الذين كانوا يعتمدون 
يف  للتحكـم  التقليـدي  النظـام 
الـوزن كانوا أكثـر قابليـة لتجربة 
إسـرتاتيجيات أخرى لفقدان الوزن 
 Slimming World الزائد. مثل نظام
الغذائـي الـذي يعتمد عـىل الفواكه 
والخـرضوات وعـىل كذلـك أغذيـة 

خالية من الدهون.
يعتقد الخرباء أن هذه الطريقة هي 
بدورها تسـاعد عىل إنقاص الوزن. 
باإلضافـة إىل إيجابياتهـا األخـرى 
كالتحكـم يف ضغـط الـدم وتمديـد 
العمر. لكن، ليست مناسبة للجميع 
عىل غرار النسـاء الحوامـل والذين 

يعانون من مرض السكري.
وفيمـا يأتي بعـض فوائـد الصوم 

املتقطع:
-تحسني التفكري والذاكرة.

-تحسني ضغط الدم ومعدل رضبات 
القلـب يف أثنـاء الراحـة فضـال عن 

القياسات األخرى املتعلقة بالقلب.
-أظهر الشـبان الذيـن صاموا مدة 
مـع  للدهـون  فقدانـا  سـاعة   16
الحفاظ عىل كتلـة العضالت. كذلك 
أظهـرت الفرئان التي تم تغذيتها يف 
أيام بديلة قدرتها عىل التحمل أكثر 

يف الجري.
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اتصـل شـخص بصديقـه قائال 
له: أنا قادم مع زوجتي لنسـهر 

عندكم..
قال الصديق: ”أهال وسهال.. لكن 

عندي طلب منك“..
قال: ”ما هو؟“.. قـال الصديق: 
أريد أن تشـرتي يل قالـب حلوى 
من أفخر املحالت عندكم مع كذا 

وكذا..
قـال: ”ملاذا؟ أمـن أجلنا؟“.. قال 

الصديق:
ابنـي  ميـالد  عيـد  اليـوم  ”ال.. 
ولـم يتسـنَّ يل الخـروج، وأريـد 
أن  دون  باالحتفـال  أفاجئـه  أن 

يشعر“..
وبالفعـل قـام بـرشاء مـا يلزم 

ودفع مبلغا كبريا من املال..
وعندمـا وصـل، تـم االحتفـال، 
وتمـت السـهرة بكل فـرح.. ويف 

نهاية السهرة قال له صديقه:
مـن  كبـرية  قطعـة  ”بقيـت 

أرجوك ال تكسـفني،  الحلـوى.. 
خذها ألوالدك“..

وأعطـاه العلبة وودعـه دون أن 
يدفع له النقود..

يشـتمه،  الطريـق  طـوال  ظـل 
ويشـتم الوقـت الـذي قـال لـه 

سيأتي ليسهر عنده..
حاولـت زوجتـه يف السـيارة أن 
تخفـف عنـه بأنه ربمـا نيس ان 
يدفـع لـه، وبأنـه سـيتذكر غدا 
بالتأكيد.. بينما هـو يقول: ”بل 
هذا اسـتغالل مقيـت، وقلة أدب 

واحرتام“..
وصـل اىل البيـت وهـو ال يـزال 
غاضبا، ونـادى أوالده ليعطيهما 
قطع الحلـوى.. فتح العلبة، وإذ 
وجد فيها رسالة شكر مع املبلغ 

كامال، وعبارة:
”أعرف انك كنت لن تأخذ النقود 
منـي.. لذلك وضعـت املبلغ دون 

علمك يف العلبة“..

أصيب الرجل بالصدمة والخجل، 
ولم يدِر مايفعل..سأل زوجته:

”هـل أطلـب منه أن يسـامحني 
لسوء ظني؟“..

قالت له: األفضل أال تطلب!..
هـو كان يظن أنك لـن تأخذ منه 
املبلغ، فدعه عىل حسن ظنه بك.

تعديل :
أغلب مشاكلنا بسبب سوء الظن 
للكلمـات  الخاطـئ  والتفسـري 

واألفعال
ليتنـا نلتمـس األعـذار لبعضنـا 

البعض كما اوصانا الحبيب...
”التمس ألخيك سبعني عذر“

 هـذا االختبـار ُيتيح لـك تحديد 
شـخصيتك من بني 16 نوعا من 
الشـخصيات، وبالتـايل يمكنـه 
مساعدتك يف التعرف عىل نفسك 
بشـكل أفضل من أجل توجيهك 

أو تحسني عالقاتك باآلخرين.
ويتمّثل أندر أنواع الشـخصيات 
يف نـوع ”إي إن إف جـي“ الذي 
يرتبـط باالنطوائيـة والحـدس 

واألحاسيس وإطالق األحكام.
ويعتـرب الذيـن ينتمـون لنـوع 
مثاليـني  جـي“  إف  إن  ”إي 
وحساسـني، فضـال عـن أنهـم 
يتمتعون بمعايري أخالقية عالية 

وطموحات قوية.
إجـراء  أن  مـن  الرغـم  وعـىل 
االختبار لتحديد نوع شخصيتك 
يظـّل الخيار األفضل، فإن هناك 
عـرش عالمات تـدل عـىل أن قد 
تكون من هذه الفئة النادرة من 

الناس.
1 - تشـعر أنـك مختلـف عـن 

اآلخرين
مـن  هـم  قليلـني  أن  باعتبـار 
شـخصيتك،  نـوع  يمتلكـون 
فستشـعر أحيانـا بأنـك ُتغـرّد 
خارج الـرسب، وتواجه صعوبة 
يف العثـور عـىل مكانـك يف هـذا 
العالم، كما تشـعر بأنك مختلف 
عن أقرانـك منذ أن كنت صغريا، 
ونتيجـة لذلـك تفضـل تمضية 

الوقت بمفردك.
2 - تهتم بصدق ألمر من حولك

حني تسـأل عن أحوال شـخص 
مـا، فأنـت ال تعترب ذلـك مجرد 
سـؤال، إذ إنـك ترغـب حقـا يف 
إىل  وتسـعى  الحقيقـة  سـماع 
معرفة حالته النفسية من أجل 

مساعدته بشكل أفضل.
3 - يرتاح اآلخرون برفقتك

أنـت ودود عـىل نحـو طبيعـي 
وهو ما يشـعر اآلخرين بالراحة 
مـن  فـإن  لذلـك  حضـورك،  يف 
املألوف أن ُيخربك الناس بأرساٍر 
شـخصية ويشـاركوك جميـع 

أنواع األحالم واآلمال.
4 - تبتعد عن الدراما واألشخاص 

السامني
ال يعنـي تفهّمك ملـن حولك أنك 
تهـدر الوقت مع غـري صادقني، 
بجـودة  تهتـم  أنـك  وباعتبـار 
عالقاتك ال عددها، فأنت ال تهتم 
بأي شخص ال يقدم أي إضافة.
5 - ال تحتمل الضجيج والثرثرة
نيتك حسـنة وتبحث باستمرار 
عـن الحقيقة، لذلـك تبتعد عن 
الثرثـرة التـي ال معنـى لها وال 
يكون الهدف منها سـوى كرس 
الصمـت وتخلو من العمق، مثل 
الحديث عـن املطـر أو الطقس 

الجميل.
6 - أنت متعاطف

أنـت تتمتـع بالقدرة عـىل فهم 
يشـعرون  وجعلهـم  اآلخريـن 
بالراحـة والتعاطف، فحني يمر 
شخص ما بوقت عصيب تكون 
أول من يمّد له يد املساعدة، كما 
أنك مستعد دائما لتقديم العون 

والدعم. 
7 - تسـعى لتحقيـق إنجـازات 

عظيمة
نظـرا ألنـك ذكـي، فأنت تقيض 
الكثـري من الوقـت يف التفكري يف 
أهدافـك وتريد أن يكون لحياتك 
معنى حقيقـي. فضال عن ذلك، 
أنـت نافـذ البصرية وقـادر عىل 
رؤية الصـورة الكبرية، وهو ما 
يجعلـك مخططا ممتـازا يركز 

كل جهـوده عـىل هـدف نهائي 
سيدفعك يف النهاية نحو القمة.

8 - أنت ذكي ومثقف
أنـت ُمفكـر ويف بحث مسـتمر 
عن املعرفة واملعلومات، وسـواء 
أو  النفـس  بعلـم  األمـر  تعلـق 

التنميـة الذاتيـة أو الروحانيات 
أو حتى العلوم، فأنت تحب تعلم 
أمور جديـدة وأن تكون نظرتك 

للعالم أشمل.
9 - تتميز بأداء عال

االنطوائيـة،  طبيعتـك  بسـبب 
أنت تمتلك العديـد من الهوايات 
مهاراتـك.  تطويـر  يف  وترغـب 
وبالنظر إىل أنـك مثابر ودؤوب، 
جميـع  وتـؤدي  منظـم  فأنـت 
منهجيـة  بطريقـة  مهامـك 

وباهتمام وتحفيز. 
10 - تظهر حيويتك دائما

مما ال شك فيه أنك انطوائي، لكن 
من يعرفونك يميلون إىل االعتقاد 
بأنـك منفتح. يف الحقيقة، غالبا 
ما تميـل إىل تضليل اآلخرين من 

خالل إظهار حيويتك دائما.
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لّون حياتك بألـوان الّتفاؤل والسـعادة والفرح، الحياة 
كلوحة تنتظر األلـوان لتغدو أكثر جمـاالً، نولد ولوحة 
حياتنا بيضاء نقّية، مّنا من يحولها إىل السواد ومّنا من 
يحافظ عىل نقائها وصفائها، إذا تحجبت سماؤك يوماً 
بالغيـوم أغمـض جفونك، تبـرص خلف الغيـوم نجوم، 
واألرض حولك إذا ما توّشـحت بالثلوج، أغمض جفونك 
تبرص تحت الثلوج مروج، رغم وجود الرش هناك الخري، 
رغم وجود املشاكل هناك الحل، رغم وجود الفشل هناك 

الّنجاح، رغم قسوة الواقع هناك زهرة أمل.

غزل عراقي
وياك اذا ماسولفت من الصمت التـــــــــحذر 
مـرات موكل الحچي ايلم املشـاعر يــــــــگدر 
انـا اؤمـن التهـوى صدگ تتنخـه بي مـن تعثــر 
روحك عيل تتگدر تنشـف لحـد مايخضــــــــر 
لوبرد ملگى تشـتعل وارماد خلگك يـــــــــنذر 
وانـت اعرف اشـلون اختنـگ من نسـمتك تتأخر 
اگبـل عـيل روجـة عتـب واتقـرب ابكـون اخطر 
بـس هاا عتب بـس للمثل مـو بالزعـل تــــتأثر 
تلگاني ناطـر روجتك فارش جـرف يتعــــــذر

أبـــــــراج

سـتكون متسـلطا أحيانا هذا اليوم. تضع 
الكثـري من املعايري لنفسـك وللرشيك. تشـك 
كثـريا يف مـن تحب ويف الناس بشـكل عام ولكن 
ال تظهـر لهم هـذا اليشء. خذ حـذرك من أي كلمة 
تنطـق بهـا. عليـك ممارسـة التماريـن الرياضية 

للتخلص من املشاكل الصحية العارضة.

يبدو أن كل يشء يعمل تلقائيا، وتستطيع 
القيام بأي مهمة مهما كانت معقدة. لكن 
لسـوء الحظ لن يسـتمر هذا الوضـع دائما، 
لذا يجب أن تنتفع من هـذه الفرتة انتفاعا كليا. 
انتهز فرصة عدم وجود أي هموم وانشغاالت لديك 
واقِض الوقت مع أصدقائك وعائلتك، فستشعر بأن 

الروابط بينك وبينهم تقوى.

الظروف ليسـت لصالحـك اليوم، ولكن ال 
تنزعج فالوضع سيتحسن قريبا. سيتفهم 
الجميـع موقفك وسـيتعاطفون معـك. لديك 
رغبة يف تحقيق يشء ما اليوم ولكن ال تسـتطيع. 
هناك شـخص ما سيسـاعدك هذا اليـوم يف إنجاز 

أعمالك.

تأجيـل غـري مـربر يف تنفيذ مـرشوع ما 
ونتيجة لذلك ربما تشك يف قدراتك ومهاراتك. 
كـن حذرا وال تفكـر بهذه الطريقة السـلبية. 
األمر ال يتعلـق بمهاراتك أو خرباتـك. القلق الذي 
تشعر به بسبب انشـغالك بوضعك االقتصادي وقد 

ينتج عنه تأجيل أو تعليق نشاط ما.

لسـت متأكـدا مـن األفـكار التـي تؤمـن 
بهـا اآلن. ذهنك مـيلء باألفكار واألسـئلة 
والتناقضات. تأكد أن رحلة البحث عن إجابات 
وتفسـريات لهذه األسـئلة تحتاج إىل وقت طويل 
جـدا. ليس من املتوقـع أن تعثر عـىل كل اإلجابات 
يف الوقت الحايل، ولذلك لم تجرب نفسـك عىل العثور 

عليها يف آن واحد؟

يتيح لك هذا اليوم فرصا جديدة وخصوصا 
إذا كنـت تعمل يف مجال التجارة. ال تدخل يف 
مناقشـات عنيفة قد تؤدي إىل تدهـور العالقة 
بينك وبني الحبيب، ألن املصالحة قد تكون مستحيلة 
بعـد ذلك. حاول أن تضبط انفعاالتك وأن تحافظ عىل 

أمنك وسالمتك، فهذا اليوم ينذر بالخطر.

يعـدك هذا اليـوم بالنجاح والحظ يف مشـاريعك 
ومسـاعيك، لكـن حـاول أن تتجنب الجـدال مع 
بعض الزمالء. شـجارات ونزاعـات مع الرشيك عىل 
أمور غري ذات أهمية توتر األجواء بينكما. تقديم بعض 
التنـازالت مفيد أحيانـا للتوصل إىل حل املشـكلة. عليك أن 
تويل صحتك الجسدية اهتماما خاصا إذا كنت تريد أن تظل 

حياتك هادئة وسعيدة.

تبدو اليوم متقلب املزاج قليال. أنت لسـت 
مريضا ولكنك فقط تشعر بإجهاد وإرهاق 
بسـبب املجهـود الذي بذلتـه يف العمل مؤخرا. 
تقلب املزاج دليل واضح عىل الضغط وربما يكون 
مـؤرشا ينبهك بـرضورة توقف العمـل والراحة يف 

املنزل.

من املحتمل أن تسـمع بعض الشـائعات 
الغريبـة هـذا اليـوم. سـمع شـخص مـا 
معلومة ما وأسـاء فهمهـا ثم ذهب لريوجها. 
يجب أن تتأكد أوال من هذه املعلومة قبل استنتاج 
أي يشء. مـن األفضـل أال تهتم بهـذا القيل والقال 

وتنتظر حتى تعرف الحقيقة بنفسك.

حماسك يمكنك من العمل بنجاح من خالل 
الفريق، كما يمكنك ترك بصمتك بهدوء إذا 
قمت بإنجاز املهـام مع اآلخرين. تميل للقيام 
ببعض املغامرات ولكـن هناك بعض الظروف قد 

تمنعك من املشاركة يف أي مغامرة أو نشاط.

تحصل اليوم عىل مبلغ ال بأس به من املال. 
يوم رائع جدا حقا. هذه األحداث السـعيدة 
تسـتدعي التحضري لحفل ما ودعوة األصدقاء 
لحضوره. ال تستثمر أموالك هذه الفرتة بالتحديد 
وملدة شهرين عىل األقل. عليك أن تدلل نفسك فأنت 

تستحق ذلك حقا.

الحمل
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القوس

الجوزاء
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العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

أنـت عاطفـي جـدا ورومانـيس بشـكل عام 
هذا اليـوم. كن حذرا فهناك بعض األشـخاص 
يتأمرون لتعكري صفوك. لن يتغري مزاجك بسهولة 
اليـوم، ولكـن ربما تحـدث بعض املشـاكل الصغرية 
كضياع بعض املفاتيـح أو فقدان بعض األغراض. عليك 

أن تكون هادئا حتى يمر يومك بسـالم.

صــــورة و حــــدث

خـوان  جـزر  اكتشـاف  ـ   1574
فرنانديث قبالة سواحل تشييل.

 1914 – سـقوط مدينـة البرصة 
العراقيـة بيـد الربيطانيـني خالل 
الحرب العاملية االوىل، وقد دخلوها 

بقصد حماية أنابيب النفط.
 1924 - توجيـه إنذار بريطاني إىل 
حكومة سـعد زغلـول عقب مقتل 
رسدار الجيـش املـرصي وحاكـم 
السـودان السري يل سـتاك بوجوب 
إعـالن االعتذار وتقديـم التعويض 
الالزم وسحب القوات املرصية من 
السـودان، وقـد وافقـت الحكومة 
املرصيـة عىل هـذه املطالـب فيما 
عدا ما يتعلق بالسـودان، وملا أرص 
الربيطانيون عىل مطالبهم استقال 

سـعد زغلول احتجاًجا عىل ذلك.
عـىل  يحصـل  لبنـان   -  1943  
اسـتقالله مـن فرنسـا، وبشـارة 

الخوري يتوىل رئاسته.
 1963 - اغتيال الرئيس االمريكي 
جـون كينيـدي قنًصا وذلـك أثناء 

زيارته ملدينة داالس.
 1967 - صدور قرار مجلس االمن 
الـدويل رقم 242 بعـد حرب 1967 
،وقـد نـص القـرار عىل انسـحاب 

إرسائيل من االرايض التي احتلتها
نتيجة هذه الحرب واحرتام سيادة 
دول املنطقة عـىل أراضيها وحرية 
املالحـة يف املمـرات الدوليـة وحل 

مشكلة الالجئني وإنشاء مناطق
منزوعة السالح.

 1975 - تنصيـب خـوان كارلوس 
وفـاة  بعـد  إسـبانيا  عـىل  ملًـكا 
الديكتاتـور فرانثيسـكو فرانكـو 
وبنـاء عـىل وصيتـه، وبذلـك أعيد 

النظام امللكي إىل إسبانيا.

 1989 - اغتيال رئيس الجمهورية 
اللبنانيـة رينيـه معوض بسـيارة 

مفخخة يف أحد شوارع بريوت.
اململكـة  وزراء  1990رئيسـة   -
ثاتـرش وامللقبة  املتحدة مارغريت 
باملـرأة الحديدية تقدم اسـتقالتها 
مـن منصبهـا إىل امللكـة إليزابيث 

الثانية.
الرئيـس االمريكـي جـورج بوش 
يزور القوات االمريكية املرابطة يف 
السعودية استعداًدا لحرب الخليج 

الثانية.
للرئيـس  معارضـون   -  2003  
شـيفردنادزه  إدوارد  الجورجـي 
مطالبـني  الربملـان  يقتحمـون 

باستقالته.
 2004 - بـدء الثـورة الربتقالية يف 
أوكرانيـا عىل إثر نتائج االنتخابات 

الرئاسية املشكوك بصدقيتها.
 2005 - انتخـاب أنغيـال مـريكل 
أللمانيا، لتكـون بذلك  مستشـارة 

أول امرأة تتوىل هذا املنصب.
- 2010الكنيسـت يقـر مـرشوع 
قانون يلزم الحكومات االرسائيلية 
بأن تطرح لالسـتفتاء الشعبي أي 
انسـحاب تريد االقدام عليه كجزء 

من اتفاق
سالم من القدس الرشقية وهضبة 
والسـلطة  املحتلـني،  الجـوالن 
الفلسـطينية تعترب هذا  الوطنيـة 
القانون بمثابة استهزاء بالقانون 

الدويل.
الرئيس اليمني عيل عبد الله صالح 
يفتتـح الـدورة العرشيـن لبطولة 
كأس الخليـج لكرة القـدم املقامة 
يف مدينـة عدن والتي تسـتضيفها 

اليمن للمرة االوىل.

-  2011افتتـاح أعمـال املجلـس 
الوطني التأسييس يف تونس املخول 
بوضـع دسـتور جديد للبـالد، ويف 
الجلسـة االفتتاحيـة تـم انتخاب 
رئًيسـا  جعفـر  بـن  مصطفـى 

للمجلس.
املشـري محمـد حسـني طنطاوي 
يعلـن عـن قبـول املجلـس االعىل 
للقوات املسـلحة الحاكم الستقالة 
حكومـة عصـام رشف وتكليفهـا 
بتسـيري االعمـال إىل حني تشـكيل 

حكومة جديدة.
 2012 - الرئيـس املـرصي محمد 
مريس يصدر إعالنا دستوًريا جدًيدا 
حصن فيه جميـع قرارات الرئيس 

منذ توليه الرئاسة، كما أصدر
قـراًرا بمنع حل مجلس الشـورى 
بأمر قضائي، كما حصن الجمعية 
التأسيسية للدسـتور من أي قرار 
بحلهـا بحكم قضائـي، كما أصدر 
قـراًرا بتعيني النائـب العام بحيث 

يعني ملدة أربع سنوات.
ماغنـوس  النرويجـي   -  2013  
كارلسن يصبح البطل العرشين يف 
بطولة العالم للشـطرنج بعد فوزه 
أمـام بطـل نسـخة 2012 الهندي 

فيشفاناثان
العالـم  بطولـة  إطـار  يف  انانـد 
للشطرنج 2013 املنعقدة يف مدينة 

تشيناي يف الهند.
 200 أكثـر مـن  انـدالع   -  2016 
حريـق يف أماكن متفرقـة بغابات 

إرسائيل.
 2017 - رئيـس الـوزراء اللبناني 
سعد الدين الحريري يعود إىل لبنان 
ويعلـن تُريثه يف تقديم اسـتقالته 

دم بها قبل 18 يوًما. بعد أن تقَّ
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العاملية،  القرية  ضيوف  من  اآلالف  استمتع 
العالم  يف  الثقافية  املتنزهات  أهم  أحد 
والتسوق  للثقافة  األوىل  العائلية  والوجهة 
املوسم  حفالت  بأوىل  املنطقة،  يف  والرتفيه 
النجمة  أحيتها  التي  والعرشين  السادس 
املرسح  عىل  هميم  أصيل  الشابة  العراقية 

الرئييس.
أجمل  من  باقة  هميم،  أصيل  وقّدمت، 
يف  املاليني  بإعجاب  تحظى  التي  أغانيها 
و»خلك  حلو»  «شكد  مثل  العربي،  الوطن 
بحر» و»رس الحياة»، وسط تفاعل كبري من 
أجواء  يف  أغنياتها  معها  ردّد  الذي  الجمهور، 
أصيل  حفل  وُيعد  والفرح..  الحماسة  من 
هميم يف القرية العاملية باكورة الحفالت التي 
لضيوفها  الرائدة  العائلية  الوجهة  ستقدمها 

خالل املوسم، والتي سُيعلن عنها قريباً.
شهدت القرية العاملية إقباالً الفتاً من معجبي 
النجمة، أصيل هميم، الذين سارعوا بالحصول 
عىل أساور الحفل، والتي خصصتها الوجهة 
مجاناً وبأعداد محدودة للراغبني يف الحضور، 
ضمن سياسات الحفالت الجديدة التي تتبعها 

لضمان تطبيق أعىل معايري الراحة للضيوف 
أثناء جلوسهم أمام املرسح.. وانطلق الحفل 
الذي ُنّظم بالتعاون مع روتانا، الرشكة الرائدة 
والتوزيع  واإلنتاج  الرتفيهّي  اإلعالم  يف مجال 

املوسيقّي يف الرشق األوسط والخليج العربي، 
عروض  بعد  األثري،  دانة   ،١٠٠٩ والخليجية 
األلعاب النارية املوسيقية التي أضاءت سماء 

القرية العاملية يف الساعة ٩ مساًء.

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a
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انتخاب رئيس الربملان هي املرحلة االوىل التي حددها الدستور يف سلسلة 

الحلبويس  الرئيس  تمكن  وبحصافته  الثالث،  الرئاسات  انتخابات 

لتويل  لصالحه  التصويت  الصدريني عىل  ان يحصل عىل موافقة  من 

منصب رئيس الربملان، وبذلك ضمن الحلبويس اكثر من سبعني صوتاً 

لصالحه، وكذلك ضمن الصدريون اكثر من اربعني صوتاً لصالحهم 

عىل األقل، وهي اصوات كتلة تقدم (الحلبويس) التي تضاف اىل االكثر 

من سبعني صوتاً التي يملكها الصدريون، حيث يستفيد الصدريون 

من هذه االصوات يف ترشيح رئيس الوزراء مرشحهم الذي سريشح 

الثانية  املرحلة  عن  يقال  ذاته  واالمر  الثالثة،  الدستورية  املرحلة  يف 

الدستورية من مراحل انتخابات الرؤساء، ذلك ان هذه املرحلة هي 

رئيس  بانتخاب  املتمثلة  وهي  الدستور  قررها  التي  الثانية  املرحلة 

الجمهورية، وحيث ان الحزب الديمقراطي الكردستاني يطمح اىل ان 

زيباري  هوشيار  ان  يبدو  الذي  ملرشحهم  الجمهورية  رئاسة  تكون 

مرشحهم ملنصب رئيس الجمهورية، بعد ان كان هذا املنصب ألربع 

الحزب  فإن  الكردستاني،  الوطني  االتحاد  حزب  صالح  من  دورات 

مرشحهم  تأييد  يف  الصدريني  تأييد  ضمن  الكردستاني  الديمقراطي 

لرئيس الجمهورية السيد زيباري، كذلك فإن الصدريني سيضمنون 

اىل ما يقارب االربعني صوتاً لصالحهم من النواب الكرد بإضافة اىل 

وبذلك  (الحلبويس)،  تقدم  حركة  واصوات  الصدريني  أي  أصواتهم، 

االغلبية  بحق  هي  التي  الربملان  يف  االغلبية  ضمنوا  الصدريني  فإن 

هو  ذلك  ولعل  الوزراء،  رئيس  اسم  الصدريون  يحدد  ان  يف  الوطنية 

دولة الرئيس الكاظمي الذي سيكون رئيس وزراء يف املرحلة القادمة 

الخربة  بحكم  والنظرة  الرأي  متفقي  وجمهورية  برملان  رئييس  مع 

والتجربة والكفاءة والنزاهة للثالثة (الكاظمي والحلبويس وزيباري، 

املكونات  من  بجزء  متمثلة  الوطنية  االغلبية  الصدريون  ويضمن 

األغلبية،  حكومة  تتحقق  وبذلك  والكرد)،  والسنة  (الشيعة  الثالثة 

وما يبقى من نواب لهم ان يختاروا اغلبية املعارضة، وبذلك يتحقق 

وألول مرة الشكل الديمقراطي للحكم يف العراق بعيداً عن التوافقية 

التي  العراقي  التاريخ  يف  االوىل  الحالة  وهي  والفساد،  واملحاصصة 

يتحقق فيها نوع من الحكم الحصيف باألغلبية الوطنية مما عجزت 

وتقدم  الشيعية  الصدريني  كتل  ستحققه  والذي  االخرى  الكتل  عنه 

السنية والديمقراطي الكردية.

lãy@÷äb†
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تجسد الفنانة، روجينا، ضمن أحداث فيلم «مربع برمودة» شخصية 
انتهت  حيث  برشية،  تنمية  خبرية  وهي  السلحدار»،  تي  «تي  تدعى 
يف  املشاهد  تم تصوير هذه  أن  بعد  العمل،  يف  من تصوير مشاهدها 

العديد من املناطق املتفرقة تجاوزت ٣٠ لوكيشن، منها أكثر من 
واملتاحف  والرشكات  الشقق  وبعض  شربامنت  بمنطقة  فيال 

ومحالت املجوهرات وبعض الجراجات واملكاتب، باإلضافة 
إىل العديد من الشوارع بالقاهرة.

من جانبه، اقرتب املخرج طارق رفعت من االنتهاء من 
مراحل  جميع  من  لالنتهاء  تمهيًدا  املونتاج  عمليات 

الفرتة  خالل  لعرضه  استعداداً  املختلفة  الفيلم 
كوميدي  اليت  إطار  يف  أحداثه  وتدور  املقبلة، 

 ٤ خالل  من  واملواقف  الفكرة  عىل  يعتمد 
شخصيات يربطهم حدث معني، حيث ترتبط 

مصائرهم لفرتة زمنية معينة ويدخلوا يف 
سلسلة من االحداث الكوميدية.

·€b»€a@Û‹«@ÂÓÄ«
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أسـرتالية  أزيـاء  دار  عرضـت 
يف  بدلـة  ألول  فريـداً  تصميمـاً 
شـعر  مـن  مصنوعـة  العالـم 
شـوارب الرجال، يف مبادرة الفتة 
للمشـاركة يف حملة شهر نوفمرب 
األمراض  بأخطر  للتوعية  العاملية 

التي تصيب الرجال.
وتعاونـت مجموعة «بوليتيكس» 
األسـرتالية ملالبـس الرجـال مـع 
املصممـة وخبرية الفـن البرصي 
بدلـة  لحياكـة  كليمـان  باميـال 
رجالية باسـتخدام شعر الشارب 
والقماش دعماً لحركة «موفمرب»، 
وهـي حملـة سـنوية لتشـجيع 
الرجال يف جميع أنحاء العالم عىل 
إطالق شـواربهم يف شهر نوفمرب، 
بهـدف زيـادة الوعـي باملشـاكل 
الصحيـة الخطـرية التـي تصيب 

الرجال مثل رسطان الربوستات.
وذكـرت دار بوليتيكـس أن بدلـة 
«مو هـري» مصنوعـة من قماش 
خـاص ابتكرتـه الفنانة البرصية 

باميـال، والتي حصلت عىل شـعر 
الشـوارب مـن قبـل رشكـة تدير 
برنامجاً مخصصاً إلعادة الشـعر 
املجموع مـن مختلـف صالونات 

الحالقة.
وأشـارت إىل أن الفنانة املقيمة يف 
ملبورن، لديها دافع حقيقي وراء 
دعم مبادرة موفمرب، وهو تأثرها 
نتيجـة  زوجهـا  وفـاة  بحادثـة 
الربوسـتات  برسطـان  إصابتـه 

والقولون.
ومـع انتشـار أخبار مشـاركتها 
يف املبـادرة بـدأت باميـال يف تلقي 
طرود محملة بشـعر الشارب من 

مختلف أنحاء اسرتاليا.
وعـىل الرغـم مـن عـدم تأكيدها 
عرض بدلة شـعر الشـارب للبيع 
التجـاري، أوضحـت دار األزيـاء 
الداخـل  البدلـة مبطنـة مـن  أن 
بالقماش الخـاص تجنباً لتعرض 
من يرتديها للمضايقة من ملمس 

الشعر.

طرح واتسآب تحديًثا تجريبًيا يجلب 
للمسـتخدمني،  جديـًدا  اختصـاًرا 
إصـدار  التحديـث  يرفـع  حيـث 
التطبيـق إىل 2.21.24.6 ويضيـف 
اختصاًرا جديًدا لبدء مكاملة فيديو 
أثنـاء عـرض تحديثـات  برسعـة 
الحالة التي يشاركها أي مستخدم 
االختصـار،  إىل  وللوصـول  آخـر، 
يمكنـك النقر عىل أيقونـة النقاط 
الثـالث يف الزاوية اليمنى العليا من 
الشاشة أثناء عرض تحديث الحالة 
ويف القائمـة، ويمكنك تحديد خيار 

”مكاملة فيديو“.
االختصـار  أن  مالحظـة  ويجـب 
أندرويـد  ألجهـزة  فقـط  متـاح 
حتـى اآلن ولكـن مـن املتوقـع أن 
يكـون متاًحـا قريًبـا ملسـتخدمي 
iOS أيًضـا، وقـد أضـاف النظـام 
األسـايس يف وقت سـابق اختصاًرا 
ببـدء  للمسـتخدمني  يسـمح 
مكاملـة صوتية مع جهـات اتصال 

واتسـآب األخرى يف نفس القسـم، 
ال  الذيـن  للمسـتخدمني  ويمكـن 
التجريبي  التحديـث  لديهـم  يـزال 
2.21.23 الحصـول عـىل اختصار 
املكاملـة الصوتيـة، حيـث ال تتوفر 
االختصارات بعد يف اإلصدار الثابت 
مـن التطبيق ألنظمـة Android و 

.iOS
رد  تسـمى  ميـزة  أيًضـا  وهنـاك 
فعـل الرسـائل قيد التشـغيل وقد 
تـم رصدهـا مـن قبـل العديد من 
املستخدمني عندما قامت الرشكة 
الخطـأ،  طريـق  عـن  بتمكينهـا 
بالنسبة لهذه امليزة، تم أيًضا رصد 
خيار إشعار رد الفعل ضمن عالمة 
التبويـب اإلخطـارات يف اإلعدادات 
-W ويكشـف   ،iOS تطبيـق  يف 
BetaInfo اآلن أن الرشكـة تعمـل 
أيًضـا عـىل إخطـارات رد الفعـل 
لتطبيق Android مع آخر تحديث 

تجريبي.

قـرر عارض األزياء الربازييل، آرثر أورسـو، الزواج من تسـع نسـاء يف 
حفل زفـاف جماعي، لالحتفال ”بالحب الحـر“ واالحتجاج عىل الزواج 

التقليدي.
وأقيم حفل الزفاف يف كنيسة كاثوليكية يف مدينة ساو باولو.

وكان آرثـر متزوجا سـابقا مـن Luana Kazaki، حيـث كان الزوجان 
يقضيان شهر عسل معا قبل أن يتفقا عىل إضافة النساء التسع.

اكتشـف العلمـاء كوكبا خارج املجموعة الشمسـية ذا مدار رسيع غري 
عـادي يبلـغ 3.2 يوًما حول نجـم قديم عىل ُبعد 725 سـنة ضوئية من 
األرض، وأمـىض فريق من مخترب األبحاث الفيزيائية الهندية (PRL) يف 

أحمد أباد ثالثة أشهر يف قياس مدار عمالق الغاز.
ووفقا ملـا ذكرته صحيفـة ”دييل ميـل“ الربيطانية، قال الربوفيسـور 
أبهيجيت تشـاكرابورتي، رئيس املرشوع، إن الكوكب الخارجي الجديد، 
املسـمى TOI-1789b، يدور قريًبـا جًدا من نجم متطـور أو متقدم يف 

السن.
واكتشـف الفريـق العالم، الذي هـو أكرب 1.4 مرة من كوكب املشـرتي 
وبـ%70 من كتلته، باستخدام مقياس الطيف البرصي (PARAS) عىل 

التلسكوب يف مرصد جبل أبو.
وأوضـح علماء الفلـك الذين يقفـون وراء هذا االكتشـاف أن الطبيعة 
املنتفخـة للنجـم، الناجمة عن درجـات الحرارة املذهلـة البالغة 3140 
درجة فهرنهايت، واملدار حول نجم قريب من نهاية حياته، جعلته أمرا 

مهما للدراسة.
ويقيـس PARAS، وهـو أول مطياف ألياف برصية مـن نوعه يف الهند، 
الطـول املوجي ملصـادر الضوء، ويمكن اسـتخدامه للكشـف عن كتلة 

كوكب خارج املجموعة الشمسية.
قىض فريق PRL ثالثة أشـهر يف دراسـة العالم الفضائي الساخن، من 

ديسمرب 2020 إىل مارس 2021، من أجل فهم حجمه ومداره
ويكمـل TOI-1789b مـداًرا واحـًدا لنجمـه TOI-1789 كل 3.2 يوًما، 
وهو عىل سـبيل املقارنة أقل بكثري من 88 يوًما التي يستغرقها عطارد 

للدوران حول الشمس.
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العاملية،  املكسيكية  املمثلة  أعربت 
سلمى حايك، عن سعادتها الكبرية 
الخاصة  نجمتها  عىل  للحصول 

بلوس  هوليوود  يف  املشاهري  ممر  يف 
األعمال  رجل  زوجها  جانب  إىل  أنجلوس، 

وابنتهما،  بينو  هنرى  فرانسوا  الفرنيس 
كلوي  واملخرجة  ساندلر،  آدم  النجم  وبحضور 

تشاو.
بالحصول  احتفالها  من  لها  صورا  سلمى  ونرشت 
عىل نجمة املشاهري، عرب حسابها عىل «إنستجرام»، 
من  مصنوعون  كلنا  هو..  «ذلك  بتعليق:  صحبتها 

غبار النجوم».
وخالل الحفل املخصص لهذا الحدث، قالت سلمى: 
«أتذكر ما كان يقال يل عندما قصدت استوديوهات 
قناة  إىل  تعودي  ال  ملاذا  مرات،  عدة  هوليوود 
هنا  وظيفة  تجدي  فلن  املكسيكية،  تلينوفيالس 

أبداً».
الليلة مع  وأضافت نجمة هوليوود: «أن أكون هنا 
عائلتي فهذا يعني أكثر من ذلك بكثري ألنني حصلت 
عىل هذه النجمة، هذا التكريم يحدث يف وقت رائع 
يف حياتي وسط الكثري من األصدقاء الذين كونتهم 

طوال مسريتي املهنية».
من جانبه، لفت فرانسوا هنري بينو، زوج سلمى 
حايك، إىل مسرية زوجته، قائال إنها تفعل الكثري 
وتفعل  الشاشة،  عىل  نراها  الصناعة،  هذه  يف 
الكامريات  الكواليس ومن خلف  أيضا يف  كثريا 
وكذلك لعائلتها وللنساء عىل وجه الخصوص، 

إنها تستحق هذا وأكثر بكثري.

محمد  املمثل  بني  الصداقة  أن  يبدو 
سعد  األشهر  املغربي  واملغني  رمضان 
كشفه  ما  هذا  طويالً،  تدم  لم  ملجرد 
التوفيق  حاول  عندما  عربي  صحايف 
مشرتك  ثالثي  اتصال  يف  الفنانني،  بني 
لكن اعتذار محمد رمضان وسعد ملجرد 
ثني  إىل  الصحايف  دفع  واحد  وقت  يف 

املبادرة.
تقول  الخالف؟..  هذا  سبب  ما  لكن 
عىل  وّقع  رمضان  محمد  إن  معلومات 
سعد  جمهور  لكن  املغرب،  يف  حفلتني 
استقبال  تمنع  حملة  دشن  ملجرد 
كما  تماماً  املغرب،  أرض  يف  رمضان 
قليلة  أشهر  قبل  حمالت  أقيمت 
لتوقيف حفل لسعد ملجرد كان سيقام 
حلقة  توقف  اىل  إضافة  القاهرة،  يف 
حوارية خاصة أجراها ملجرد مع املمثل 
أمري كرارة بعد حملة منظمة عىل ملجرد 
املتهم بقضايا اعتداء جنيس يف باريس، 

حكم  أي  الساعة  حتى  يصدر  لم  فيما 
يتعلق بهذه القضية التي دخلت عامها 
الفرنسية  املحاكم  بّت  انتظار  يف  الرابع 

باالتهامات.

ملجرد  وسعد  رمضان  محمد  أن  ُيذكر 
«انساي»  ديو  قليلة  سنوات  قبل  قّدما 
الذي سجل أكثر من ٣٠٠ مليون مستمع 

عىل محّمل يوتيوب.

تواصل 
 DMC قناة 

حكاية  حلقات  عرض 
«ويبقى األثر» التي تخوض بطولتها 

«إال  مسلسل  حكايات  ضمن  بدر  نجالء  الفنانة 
أنا»، وعرضت الحلقة السادسة من الحكاية التي 
ومشاكل  أبنائها  مع  األم  معاناة  قضية  تناقش 

الحياة بعد وفاة زوجها.
بدر  نجالء  اعتذار  السابقة  الحلقات  وشهدت 
بعدما  برضبه  قامت  الذي  «وليد»،  لنجلها 
الراحل،  زوجها  والد  مع  مشاكل  يف  أدخلها 
بسبب  لها  محرض  بعمل  هددها  الذي 

إهمالها يف االعتناء بأبناء نجله الراحل.
بالفنان  جمعها  مشهد  يف  نجالء  وتألقت 
«ياسمني»  بني  مشهد  وهو  عنان  أحمد 
ونجلها «وليد» التي غلطت يف اسمه لتقول 
الراحل «عمرو»، وهو ما جعله  والده  اسم 
يحزن عىل حالة والدته غري املستقرة نفسًيا، 
بتغريها  ذلك  تخفى  أن  حاولت  أنها  خاصة 

للموقف والحديث معه حول يشء آخر.
يتناول  أنه  خاصة  إيجابية،  أفعال  ردود  العمل  والقى 
األم  تضحيات  مثل  املرصية،  الحياة  واقع  من  إنسانية  قصصا 
وفاة  عقب  األرسية  حياتها  استقرار  عىل  املستمرة  ومحاوالتها 

زوجها.

وبالتحديد  املرصي  الفني  الوسط  عرف 
خالل  من  صربي  هند  النجمة  السينمائي 
مشاركتها يف فيلم «صمت القصور» للمخرجة 
نظر  صربي  هند  لفت  فقد  التالتيل،  مفيدة 
السيد  عبد  داوود  املرصية  السينما  مخرجي 

وإيناس الدغيدي وغريهم.
هند صربي جاءت إىل مرص من خالل املخرجة 

إيناس الدغيدي التي رشحتها لبطولة فيلم «مذكرات 
منحها  الذي  الدور  وهو   ،٢٠٠١ عام  مراهقة» 
بعده  وقدمت  العربي،  العالم  يف  الواسعة  الشهرة 
داوود  املخرج  مع  وحرامي»  ومخرب  «مواطن  فيلم 
بالسينما  أقدامها  ثبتت  أيًضا  والذي  السيد،  عبد 
يف  النجمات  أهم  من  واحدة  أصبحت  حتى  املرصية 

السينما املرصية.

الفقي،  نرمني  الفنانة،  كشفت 
عن مشاركتها يف الجزء الثالث 
من مسلسل «أبو العروسة»، 
التصوير  العمل  فريق  وبدأ 
ونرشت  املايض،  األسبوع 

حسابها  عرب  الفقي  نرمني 
من  صورة  إنستجرام،  عىل 

الثالث  الجزء  سيناريو  غالف 
قائلة:  وكتبت  العروسة»،  «أبو  من 

«بداية تصوير أبو العروسة».
«أبو  مسلسل  عمل  فريق  وبدأ 
العروسة» تصوير أول مشاهد الجزء 
املايض، والعمل قد  الثالث األسبوع 
الجمهور  مع  كبريًا  نجاًحا  حقق 
املاضيني،  الجزأين  عرض  أثناء 
حيث تم تقديمهما عىل شاشة قناة 
الثالث  الجزء  اخراج  ويتوىل   ،dmc
هاني كمال الذي يكتب 

العمل أيضاً.
ت  ر ا د و

أحداث 
املسلسل  من  والثاني  األول  الجزء 
حول املشكالت داخل األرسة املرصية 
الختالف  نظرًا  واألبناء،  اآلباء  بني 
طرأ  الذي  الكبري  والتطور  األجيال 
املسلسل  ويركز  املجتمع،  عىل 
والتحوالت  الوسطى  الطبقة  عىل 
املوظف  وشخصية  أصابتها،  التي 
الفرتة  يف  تغريت  وكيف  املرصي 
وثقت  ان  بالذكر  األخرية.جدير 
صفحتها  الفقي  نرمني  الفنانة 
«فيسبوك»،  موقع  عىل  الرسمية 
من  الكثري  لنرش  تعرضها  بعد 
الشائعات بسبب الحسابات املزيفة 
التي تنتحل أسمها، مؤكدة اتخاذها 
هذه  مع  القانونية  اإلجراءات 
حسابها  عرب  وكتبت  الصفحات، 
توثيق  :»تم  «انستجرام»  بموقع 
الصفحة الوحيدة ليا عىل فيسبوك 
الصفحات  باقي  اغالق  وسيتم 
وأخذ كل اإلجراءات القانونية لكل 

الصفحات املنتحلة شخصيتي».
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