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بغداد/ الزوراء:
وجه وزير الرتبية، عيل حميد الدليمي، امس 
االثنني، باالبتعاد عن العنف والعقاب البدني 
تجـاه التالميذ.وقالت الوزارة يف بيان تلقته 
”الـزوراء“: إنه ”يف ضـوء توجيهات رئيس 
الـوزراء مصطفـى الكاظمـي واهتمامـه 
بالقطـاع الرتبـوي، عقد وزيـر الرتبية عيل 
حميد الدليمي اجتماعا موسعا ضم املديرين 
العامني للرتبية يف محافظـة بغداد لجانبي 
الكرخ والرصافة ومديري اإلرشاف الرتبوي 
واالختصـايص، فضالً عن عدد مـن إدارات 
املـدارس التابعة لهـم، ملناقشـة التحديات 
التي تواجههم، ألنهـم قادة امليدان الرتبوي 
الـذي يقـع عىل عاتقـه بناء جيل متسـلح 
الدليمـي  واملعرفة“.وأكـد  العلـم  بثقافـة 
بحسب البيان: أن ”اإلدارة املدرسية تعد من 
أهم الكيانات التي تعمل عىل تحقيق اهداف 
الرتبيـة والتعليم، تخطيطـا وتنفيذا خالفا 
لذلك تصبـح العمليـة الرتبويـة بعيدة عن 

أهدافها، إذ يقوم مدير املدرسـة والعاملون 
باإلدارة عىل دراسـة واقع املدرسـة واتخاذ 
القرارات املهمة وتنفيذها بما يكفل تطوير 
البيئة املدرسـية بمواردهـا كافة“، موجها 
باالبتعـاد عـن العنـف واسـتخدام العقاب 
البدنـي تجـاه التالميـذ واعتماد األسـلوب 
الرتبـوي وإيجاد أنسـب الطرائـق ملكافحة 
هـذه الظاهرة التـي باتت تشـكل خطورة 
عىل سـلوكيات ومسـتقبل أبنائنا االعزاء“.

وأضـاف: ”نحن جـادون يف انتقـاء أفضل 
األطر للعمـل يف هذا امليدان املهـم الذي ُيعد 
عامـال محوريـا وحيويا لكفايـة التدريس 
واألداء العام للمدرسة لنتجاوز كل االزمات 
التي تعصـف بالعملية التعليميـة“، معربا 
عـن امتنانه العـايل للقائمني عـىل اإلدارات 
املدرسـية لتحقيـق األهـداف التـي تتجـه 
نحو تربية الطالـب تربية متكاملة إلعداده 
ليساعد يف بناء مجتمعه وتقدمه، ويكون ذا 

قدرات تواجه عرصه وتحدياته“.

بغداد/ الزوراء:
اكـد صندوق النقـد الـدويل ان العراق 
حقق ”اعىل نمـو اقتصادي“ بني دول 
الخليـج العربـي خـالل العـام الحايل 
2021 . وقالـت وزارة املاليـة يف بيـان 
تلقـت“ الـزوراء“ نسـخة منـه ، ان 

العراق حقـق ”اعىل نمـو اقتصادي“ 
بـني دول الخليج العربـي خالل العام 
الحايل 2021 . واكدت بحسـب البيان: 
أن ذلك ”بحسـب تقرير صندوق النقد 

الدويل الذي صدر مؤخراً“.

برلني/ متابعة الزوراء:
قالـت أنغيـال مـريكل، القائمـة بأعمال 
مستشـار أملانيا لقـادة حزبها املحافظ، 
إن اإلجرءات التي اتخذت لوقف انتشـار 
فريوس كورونا يف البالد غري كافية، وإن 
هنـاك حاجة التخاذ إجـراء أقوى.ونقل 
اثنان من املشـاركني يف اجتماع لقيادات 
حزب االتحاد الديمقراطي املسيحي قول 
مـريكل ”نحن يف موقف صعـب للغاية.. 
اإلجـراءات القائمة حاليا غـري كافية“.
وقررت أملانيـا بالفعـل أن تقرص أجزاء 
كبـرية مـن الحيـاة العامـة يف املناطـق 
بمـرىض  مستشـفياتها  امتـألت  التـي 
كوفيد19-، عـىل من تلقـوا التطعيم أو 
تعافـوا من املرض.لكـن مريكل قالت إن 
هـذه اإلجـراءات أو زياة عـدد املطعمني 
غري كافيـة لوقـف الزيـادة الرسيعة يف 
اإلصابات عىل املـدى القصري. كما دعت 

مريكل حكومات واليات البالد االتحادية 
السـتة عرش إىل أن تتخذ قرارات بتطبيق 
إجـراءات أشـد بحلـول غـدا األربعـاء.
وتتصاعـد أعـداد اإلصابـات يف أملانيـا، 
خاصـة بـني كبـار السـن الذيـن تلقوا 
جرعتي اللقاح يف بدايـة العام واألطفال 

غري املؤهلني للتطعيم.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
أُغلـق، امـس االثنـني، بـاب الرتشـح 
لالنتخابـات الرئاسـية الليبيـة، وذلك 
بعـد أن وصل عدد املرشـحني إىل نحو 
80، فيمـا أجلـت املفوضيـة الوطنية 
العليـا لالنتخابـات يف ليبيـا مؤتمرها 
الصحفي الذي كان مقررا مساء امس 
االثنني والخاص بإعالن انتهاء مرحلة 

قبـول طلبـات الرتشـح لالنتخابـات 
الرئاسـية.ونقلت وسائل إعالم محلية 
لالنتخابـات  العليـا  املفوضيـة  عـن 
الليبيـة، تأكيدهـا أن عـدد املرشـحني 
النتخابات الرئاسة تجاوز 80 مرشحا.
وأوضحت املفوضية أنـه ”نظرا لتزايد 
أعـداد املتقدمني للرتشـح لالنتخابات 
(االثنـني)  امـس  بحلـول  الرئاسـية، 

األخـري ضمـن األيـام املحـددة للتقدم 
للرتشـح، ونظرا لضيق الوقـت الالزم 
السـتيفاء عمليـة التدقيـق يف طلبات 
الرتشـح، وبالتايل عدم إمكانية عرض 
البيانـات واإلحصائيـات الكاملة حول 
املرتشـحني، قرر مجلـس املفوضية.. 
تأجيل موعد املؤتمر الصحفي إىل اليوم 

الثالثاء يف تمام الساعة 12 ظهرا“.

وأفادت بأن املؤتمر سـيقام ظهر يوم 
الثالثاء ومن املنتظر أن تعلن املفوضية 
خالله عن القوائم املبدئية للمرتشحني، 
تمهيدا إلعالن القوائم النهائية بعد البت 
يف ملفات املرتشـحني مـن قبل مكتب 
النائب العام، وجهاز املباحث الجنائية، 
واإلدارة العامة للجوازات والجنسـية، 
وكذلك عقب البـت يف الطعون من قبل 

اللجان املختصـة املكلفة من املحكمة 
الليبية  العليا.وذكـرت وكالـة األنبـاء 
أن مكاتـب اإلدارات اإلنتخابيـة الثالث 
بكل مـن طرابلـس وبنغازي وسـبها 
واصلت امـس االثنني اسـتقبال املزيد 
من املرتشـحني الذين تقدموا رسـميا 
بطلبات وملفات ترشحهم لالنتخابات 

الرئاسية.

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس الجمهوريـة، برهم صالح، 
امس االثنني،ان العراق يتبّنى سياسة 
اشـارت  وفيمـا  متوازنـة،  خارجيـة 
آن  السـويدية،  الخارجيـة  وزيـرة 
لينـدي، اىل التـزام بالدهـا بدعـم أمن 
واستقرار العراق، شدد رئيس الوزراء، 
تقديـم  عـىل  الكاظمـي،  مصطفـى 
التسـهيالت الالزمـة لعمـل الرشكات 
السـويدية داخل العـراق، بينما أعلن 

وزير الخارجية، فؤاد حسني، التوقيع 
عـىل مذكـرة تفاهـم مشـرتكة مـع 
السويد.وقال املكتب االعالمي لرئاسة 
الجمهورية يف بيـان تلقته «الزوراء»: 
ان «رئيـس الجمهوريـة برهم صالح 
وزيـرة  بغـداد،  قـرص  يف  اسـتقبل، 
الخارجية السويدية آن ليندي»، مبينا 
انه «تـم بحث العالقـات الثنائية التي 
تجمـع البلديـن ورضورة تعزيزها يف 
مختلـف املجاالت وبمـا يلبي مصالح 

الشـعبني، واإلشـارة اىل الدعـم الـذي 
قدمته الحكومة واملنظمات السويدية 
للشعب العراقي يف املجاالت اإلنسانية، 
مكافحـة  يف  العـراق  جهـود  ودعـم 
اإلرهاب، والتطرق اىل احتضان السويد 
جاليًة عراقيـًة كبرية».وأّكد صالح أن 
العراقية السـويدية وثيقة  «العالقات 
االتفاقيـات  عـرب  تعزيزهـا  ويجـب 

ومذكرات التفاهم الثنائية».

بغداد/ الزوراء:
أكد زعيـم تحالف «الفتـح»، هـادي العامري، إن 
تفعيل قرارات الهيئة القضائية سيسـهم يف إلغاء 
أكثر من ١٠ آالف محطة انتخابية، بما يعدل نحو 
١٨ باملائة من مجموع املحطات االنتخابية بعموم 
مدن البالد، ما من شأنه أن يحدث تغيريا جذريا يف 

نتائج االنتخابات، وذلك بعد ساعات من تحذيرات 
أطلقها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، 
من وجـود ضغوط عىل مفوضية االنتخابات بغية 
تغيري نتائج االنتخابات.وذكر بيان لرئيس تحالف 
«الفتح»، هادي العامري، عىل هامش لقاء األخري 
مع وفد سـيايس من الجبهة الرتكمانية يف كركوك 

بـأن «قـرارات الهيئـة القضائيـة ببطـالن بعض 
املحطات التي لم تغلق يف الساعة السادسة (مساء 
يـوم االقرتاع يف العارش مـن أكتوبر/ ترشين األول 
املايض) ستؤدي إىل بطالن أكثر من ٦٠٠٠ محطة، 
كما ألغيت ما يقارب ٤٠٠٠ محطة بسـبب وجود 
بصمـات متكـررة، مـا يعنـي أن ١٠ آالف محطة 

سـتلغى وهو رقم يشكل ما نسـبته ١٨ باملئة من 
مجموع املحطات بالعـراق، حيث يصل عددها إىل 
٥٥ ألف محطة».وأضاف أن «هذه األرقام وغريها 
هـي أرقام كبـرية ومؤثرة مـن شـأنها أن تحدث 

فارقا كبريا وتغيريا جذريا يف نتائج االنتخابات».
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موسكو/ متابعة الزوراء:
كشـف وزيـر الخارجيـة الـرويس، سـريغي 
الفـروف، أن موسـكو زودت بـريوت بصـور 
التقطتهـا األقمـار الصناعيـة يـوم انفجـار 
املرفأ.وقـال الفروف، بعـد أن أجرى محادثات 
مـع نظـريه اللبنانـي عبـد اللـه بـو حبيب يف 
موسـكو امس االثنني: إن روسـيا أرسـلت إىل 
لبنـان صـورا التقطتهـا األقمـار الصناعيـة 
ملرفـأ بريوت قبل وبعد االنفجـار الضخم الذي 
هزه يوم الرابع من أغسـطس 2020.وأضاف 
الفـروف، يف ترصيحات للصحفيني: ”بناًء عىل 
طلب الحكومة اللبنانية، سلمنا اليوم (امس) 

مواد أعدتها روسـكوزموس.. صورا باألقمار 
الصناعية، ونأمل أنها ستسـاعد عىل التحقيق 
يف أسـباب ذلك الحـادث.. القضية تحظى اآلن 
باهتمام جـاد جدا يف لبنان ونأمل أن يتسـنى 
وزيـر  وأوضـح  لرويـرتز.  وفقـا  إنهاؤهـا“، 
الخارجيـة الرويس أنه بحـث كذلك مع نظريه 
اللبنانـي إمكانية مشـاركة رشكات روسـية 
يف إعـادة بنـاء البنيـة التحتيـة التـي دمرها 
الروسـية  الفضـاء  وكالـة  االنفجار.وكانـت 
”روسـكوزموس“ قالت األسـبوع املايض إنها 
وافقت عـىل تقديم الصـور بموجب طلب من 

الرئيس اللبناني ميشال عون.

باريس/ متابعة الزوراء:
دعـا الرئيس الفرنـيس، إيمانويل ماكـرون، إىل الهدوء يف 
جزيرة غوادلوب التي تشهد منذ أسبوع أعمال عنف ونهب 
عـىل خلفية إلـزام مقدمي الرعاية الحصـول عىل اللقاح 
املضـاد لفريوس كورونا.  وأرسـل ماكـرون عىل هامش 
زيارته إىل أميان يف شـمال  البالد رسائل طمئنة وتضامن 
إىل غوادلوب كما دعا إىل ”الحفاظ عىل النظام العام“ وأكد 
عـىل ”التزام متزايد بالتطعيم“ يف هذه الجزيرة عىل الرغم 
من معارضـة ”أقلية صغـرية جدا“. وأرسـلت الحكومة 
الفرنسـية نهايـة األسـبوع تعزيـزات إىل هـذه الجزيرة 
وفرضت حظر تجول من السادسـة مسـاء إىل الخامسة 
صباحا حتى 23 ترشين الثاني/نوفمرب.وتواجه غوادلوب 

التي ترضرت بشدة جراء جائحة كورونا الصيف املايض، 
منـذ أسـبوع حركة ولـدت من التحـدي املتمثـل يف إلزام 
مقدمي الرعايـة بالحصول عىل اللقـاح املضاد لكوفيد-
19، استحالت أزمة يتخللها العديد من أعمال العنف.وعىل 
هامش رحلة إىل أميان يف شـمال فرنسـا، طمأن الرئيس 
إيمانويـل ماكـرون غوادلوب إىل ”تضامـن“ األمة وطلب 
”عدم االستسالم لألكاذيب والتالعب من قبل البعض بهذا 
الوضع“.وأضـاف الرئيس الفرنيس ”ال يمكننا اسـتخدام 
صحة الفرنسيات والفرنسيني لشن معارك سياسية. من 
الرضوري الحفاظ عىل النظام العام“ مشددا عىل ”التزام 
متزايـد بالتطعيـم“ يف الجزيرة عىل الرغـم من معارضة 

”أقلية صغرية جدا“.
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الزوراء/ حسني فالح:
حـذرت وزارة الصحـة مـن احتمالية 
دخول البـالد بموجة رابعـة لفريوس 
كورونا، وفيما اشارت اىل ان اللقاحات 
سـتقلل من خطورة الفـريوس مهما 
كانت ساللته، اكدت قدرتها عىل رصد 

السالالت املتحورة لكورونا.
وقال مدير الصحة العامة، رياض عبد 
االمري الحلفي، يف حديث لـ“الزوراء“: 
ان هنـاك مـؤرشات عديـدة تزيـد من 
احتماليـة دخول البـالد بموجة رابعة 
لفـريوس كورونـا منها وجـود اعداد 
كبـرية مـا زالـت غـري ملقحـة وعدم 
وجـود التـزام باإلجـراءات الوقائيـة، 
وكذلـك هنـاك اشـخاص لـم يصيبوا 
حتـى اآلن بفريوس كورونـا مما يزيد 
مـن احتماليـة اصابتهـم تزامنـا مع 
موسم الشتاء.واضاف: ان البالد حتى 
لم تدخل يف املوجة الرابعة لكون معدل 
االصابات مازالت يف انخفاض مستمر، 
إال ان الخطـورة تزداد يف حـال امتناع 
املواطنني من اخـذ اللقاحات. مؤكدا: 
اهمية اخذ اللقاحات لتحصني املجتمع 
مـن الفريوس.واشـار اىل: أن مناعـة 
املصابـني السـابقني مناعـة قصـرية 
األمد، وتنخفـض املناعة ويصاب عدد 
كبري مـن الذين انخفضـت مناعتهم، 
إضافـة إىل أن هنالـك عـددا كبريا من 

الذين لم يصابـوا حتى اآلن، لذلك فإن 
مع وجـود الفريوس وتغـري بدرجات 
الحرارة، سينشـط الفريوس، وتحدث 
املوجـة الجديدة.وبـني: ان اللقاحـات 
متوفـرة يف جميـع املراكـز الصحيـة 
وبوفـرة كبرية، حيث تتوزع شـحنات 

السـكانية  الكثافـة  حسـب  اللقـاح 
ان  مؤكـدا:  العراقيـة.  للمحافظـات 
الفئات املشـمولة يف لقاح فايزر فقط 
تبدأ من عمر 12 سنة فما فوق.وشدد 
عىل رضورة التوجه إىل مراكز التلقيح 
ألخذ اللقاح ألنه يف حال وصلت املوجه 

الرابعة ستكون أعراض اإلصابة فيها 
خفيفـة. الفتـا اىل: أن املعـدل اليومي 
اننـا  إال  مسـتمر  بتزايـد  للملقحـني 
نأمل ان يكـون اكثر، كي يكون معدل 
اإلصابات منخفضاً حال دخول املوجة 
الرابعة للفريوس وتكون آثاره خفيفة 

عىل املصابني.ويف وقت سـابق، أعلنت 
وزارة الصحة وصول شـحنات جديدة 
من لقاح فـريوس كورونا.وذكر بيان 
للوزارة: أن ”الرشكة العامة لتسـويق 
األدويـة واملسـتلزمات الطبيـة أعلنت 
وصـول شـحنة جديـدة مـن اللقـاح 
املضـاد لفايـروس كورونـا املسـتجد 
مـن إنتـاج رشكـة فايزر عـن طريق 
مرفق كوفاكس منظمة اليونيسيف“، 
مشـرياً اىل أن ”عـدد اللقاحـات التـي 
وصلت عن طريق مطـار بغداد الدويل 
جرعة“.وأكـدت   1،239،030 بلـغ 
األدويـة  لتسـويق  العامـة  الرشكـة 
واملسـتلزمات الطبية، حسـب البيان، 
انـه ”تـم توزيـع الشـحنات لجميـع 
املنافـذ التلقيحية ومنافـذ الرصف يف 
عمـوم بغـداد واملحافظات بمـا فيها 
املعـدل  كردستان“.ويشـهد  إقليـم 
اليومي لإلصابـات والوفيات بفريوس 
كورونـا يف العراق تراجعا ملحوظا مع 
تزايد حاالت الشـفاء واعداد امللقحني 
.وسـجلت دول عـدة دخـول املوجـة 
الرابعـة لفريوس كورونـا بعد تصاعد 
اعـداد االصابـات بفـريوس كورونـا، 
االمر الذي جعل وزارة الصحة العراقية 
تحذر مـن دخول املوجة الجديدة الذي 
يعتقـد ان تكون اخطر من سـابقتها 

من دخول البالد.
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بغداد/ الزوراء:
قبول  نتائج  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  أعلنت 
لدائرة  بيان  املعاهد.وذكر  خريجي  من  األوائل  من   ٪١٠
التعليم  «وزارة  أن  «الزوراء»:  تلقته  واإلعالم،  العالقات 
 ٪١٠ الطلبة  قبول  نتائج  تعلن  العلمي  والبحث  العايل 
الصباحية  الدراستني  يف  املعاهد  خريجي  من  مناألوائل 
٢٠٢١/٢٠٢٢».وأضاف  الدراسية  للسنة  واملسائية 
الدراسات  بوابة  يف  املنشورة  الطلبة  «قوائم  أن  البيان، 
  (www.dirasat-gate.org) واملتابعة  والتخطيط 
تضمنت قبول ١٣٩٦ طالبا يف األقسام والكليات املناظرة 
أو االختصاصات املقاربة وسيتم الحقا فتح بوابة التقديم 

ضمن هذه القناة لغرض التقديم اىل املقاعد الشاغرة».
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الزوراء/مصطفى فليح:
كشفت وزارة الزراعة، امس االثنني، عن 
وجود حراك خالل االيـام القليلة املقبلة 
مع السـعودية إلجراء بعض التفاهمات 
من اجـل خلق بيئـة اسـتثمارية تتعلق 
بتصديـر املحاصيل الزراعيـة، ويف حني 
اشـارت اىل انهـا تمثل ٦٠٪ من الشـعب 
العراقي، طالبت الربملان القادم بتحويلها 
اىل وزارة سـيادية.وأكد املتحدث باسـم 
وزارة الزراعة، حميد النايف، يف حديث لـ 
«الـزوراء» عن «وجود حراك خالل االيام 
القليلـة القادمـة من خـالل وفد عراقي 
برئاسـة وزيـر الزراعـة اىل السـعودية 
إلجراء بعض التفاهمـات من اجل خلق 
بيئة استثمارية ألجل تصدير املواد املوفرة 
محليـا يف العراق سـواء كانت الطماطم 
او التمـور، وكذلـك البطاطا». وبشـأن 
التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي 
، قال النايف ان « التحديات كثرية، اولها 
تحدي عدم اعطاء مستحقات الفالحني 
لتأهيـل اراضيهم للزراعـة ورفع الدعم 
عن االسـمدة، وكذلك تقليص الدعم عن 
البذور وعدم توافر الكميات الكافية من 
امليـاه لزراعة اكثر عدد من املسـاحات، 

اضـف اىل ذلـك التحديـات املاليـة التـي 
ان  والتـي يفـرتض  الـوزارة  تواجههـا 
تدعم بشـكل كبري حتى تسـتطيع دعم 
القطاع الزراعي».وأضاف: «كذلك قطاع 
الدواجـن الذي هو االخر رفع الدعم عنه 
بشـكل كامل وهذا كله يؤثر عىل االنتاج 
وعىل املواطـن من خالل رفع األسـعار، 
وبالتـايل التحديات التـي تواجه الوزارة 
كثـرية، ولكن نأمـل ان توضع دراسـة 
لدعم الـوزارة لكي تقـوم بمهامها عىل 
اكمل وجـه». وطالب النايـف «الربملان 
القادم بتحويـل وزارة الزراعة اىل وزارة 
سـيادية وهـي تسـتحق هذا االسـم ملا 
تتمتع به من امور تستطيع عن طريقها 
تحقيق االمن الغذائي وتشغيل اكرب عدد 
مـن االيدي العاملة». الفتـا «نحن دائما 
مـا نقـول ان وزارة الزراعة هـي وزارة 
سـيادية باملعنـى الحقيقـي ألنها تمثل 
٦٠٪ مـن الشـعب العراقـي الـذي هـو 
القطـاع الزراعي، فضال عـن انها تؤمن 
مرتكزات االمن الغذائي للمواطن، ولكن 
لألسف الشديد مازالت هذه الخطوة اىل 

حد اآلن متأخرة».

‚ÏÓ€a@∂g@Ô–zó€a@bÁã∏˚fl@›u˚m@ÚÓöÏ–æaÎ@ÚÓjÓ‹€a@Úébˆã€a@pbibÉn„¸@|í6€a@lbi@’‹À
bzíãfl@80@ÏÆ@∂g@µzíãæa@Üá«@fiÏñÎ@á»i

بغداد/ الزوراء:
املسافرين  لجميع  الدولية  التلقيح  شهادة  اعتماد  املدني  الطريان  سلطة  اعلنت 
بيان  االثنني.وذكر  امس  من  بدءا  البالد  يف  العاملة  الطريان  ورشكات  العراقيني 
لسلطة الطريان املدني تلقته «الزوراء»: ان إدارة سلطة الطريان املدني العراقي تود 
أن توضح لجميع املسافرين العراقيني ورشكات الطريان العاملة يف البالد ابتداًء من 
(امس) االثنني املوافق ٢٢/١١/٢٠٢١ ، العمل بإعتماد شهادة التلقيح الدولية مع 
وإيضاحات  تأكيدات  عدة  بعد  الرحلة  موعد  من  ساعة   (٧٢) قبل   (PCR) فحص 
يأتي تماشياً مع  ان «ذلك  املدني يف وقت سابق».واضاف  الطريان  أصدرتها سلطة 
مبداً اإلعرتاف الدويل املتبادل لشهادة التطعيم الدولية للقاحات كوفيد  -١٩ «، مؤكدا 
عند  األخرى  الدول  بقية  من  الصادرة  الدولية  التطعيم  شهادة  إعتماد  «سيتم  انه 

السفر من املطارات العراقية «.
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الزوراء/مصطفى فليح:
كشفت وزارة الزراعة، امس االثنني، 
القليلة  االيام  عن وجود حراك خالل 
بعض  إلجراء  السعودية  مع  املقبلة 
بيئة  خلق  اجل  من  التفاهمات 
استثمارية تتعلق بتصدير املحاصيل 
انها  اىل  اشارت  حني  ويف  الزراعية، 
العراقي،  الشعب  من   60% تمثل 
اىل  بتحويلها  القادم  الربملان  طالبت 

وزارة سيادية.
الزراعة،  وزارة  باسم  املتحدث  وأكد 
حميد النايف، يف حديث لـ ”الزوراء“ 
عن ”وجود حراك خالل االيام القليلة 
عراقي  وفد  خالل  من  القادمة 
السعودية  اىل  الزراعة  وزير  برئاسة 
اجل  من  التفاهمات  بعض  إلجراء 

تصدير  ألجل  استثمارية  بيئة  خلق 
سواء  العراق  يف  محليا  املوفرة  املواد 
وكذلك  التمور،  او  الطماطم  كانت 

البطاطا“. 
يواجهها  التي  التحديات  وبشأن 
 ” ان  النايف  قال   ، الزراعي  القطاع 
عدم  تحدي  اولها  كثرية،  التحديات 
لتأهيل  الفالحني  مستحقات  اعطاء 
عن  الدعم  ورفع  للزراعة  اراضيهم 
عن  الدعم  تقليص  وكذلك  االسمدة، 
البذور وعدم توافر الكميات الكافية 
من  عدد  اكثر  لزراعة  املياه  من 
التحديات  ذلك  اىل  اضف  املساحات، 
والتي  الوزارة  تواجهها  التي  املالية 
حتى  كبري  بشكل  تدعم  ان  يفرتض 

تستطيع دعم القطاع الزراعي“.

وأضاف: ”كذلك قطاع الدواجن الذي 
بشكل  عنه  الدعم  رفع  االخر  هو 
االنتاج  عىل  يؤثر  كله  وهذا  كامل 
وعىل املواطن من خالل رفع األسعار، 
وبالتايل التحديات التي تواجه الوزارة 
كثرية، ولكن نأمل ان توضع دراسة 
لدعم الوزارة لكي تقوم بمهامها عىل 

اكمل وجه“. 
وطالب النايف ”الربملان القادم بتحويل 
وزارة الزراعة اىل وزارة سيادية وهي 
من  به  تتمتع  ملا  االسم  هذا  تستحق 
تحقيق  طريقها  عن  تستطيع  امور 
االمن الغذائي وتشغيل اكرب عدد من 
دائما  ”نحن  الفتا  العاملة“.  االيدي 
ما نقول ان وزارة الزراعة هي وزارة 
سيادية باملعنى الحقيقي ألنها تمثل 

هو  الذي  العراقي  الشعب  من   60%
القطاع الزراعي، فضال عن انها تؤمن 
للمواطن،  الغذائي  االمن  مرتكزات 
هذه  مازالت  الشديد  لألسف  ولكن 

الخطوة اىل حد اآلن متأخرة“.
للوزارة،  املستقبلية  الخطط  وعن 
كبرية  كوزارة  ”طموحاتنا  قال 
دونم  مليون   26 بحدود  ولدينا  جدا، 
توافرت  ما  وإذا  للزراعة،  صالحة 
الظروف التي يمكن ان تسند القطاع 
سنستفيد  اننا  املؤكد  فمن  الزراعي 

وندير املساحات املزروعة“.
خطط  لدينا  ”كذلك  بالقول:  ومىض 
عن  يفيض  محصول  كل  لتصدير 
عىل  ذلك  يؤثر  ان  غري  من  الحاجة 
الذي سيحصل عىل مردودات  الفالح 

ما  التصدير،  عملية  جراء  مالية 
القادمة،  السنة  يف  للزراعة  يدفعه 
كل  تصدير  هو  هدفنا  فإن  وبالتايل 
املحاصيل املوفرة محليا والتي تحقق 
العراقي“،  للمواطن  الغذائي  االمن 
العراقي  ”الفالح  ان  اىل  مشريا 
وقادر  املعجزات  صنع  عىل  قادر 
له  توفرت  ما  إذا  االنتاج  زيادة  عىل 
كل  من  والدعم  اللوجستية  الظروف 

االتجاهات“. 
 وعن املحاصيل التي يصّدرها العراق 
التي  ”املحاصيل  قال  الخارج،  اىل 
البطاطا  هي  حاليا  العراق  يصدرها 
باملرتبة االوىل وهي تصدر اىل االمارات 
والتمور التي نصدرها اىل معظم دول 

العالم“. 

بغداد/ الزوراء:
إن  العامري،  هادي  ”الفتح“،  تحالف  زعيم  أكد 
إلغاء  يف  سيسهم  القضائية  الهيئة  قرارات  تفعيل 
أكثر من 10 آالف محطة انتخابية، بما يعدل نحو 
18 باملائة من مجموع املحطات االنتخابية بعموم 
مدن البالد، ما من شأنه أن يحدث تغيريا جذريا يف 
نتائج االنتخابات، وذلك بعد ساعات من تحذيرات 
أطلقها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، 
بغية  االنتخابات  من وجود ضغوط عىل مفوضية 

تغيري نتائج االنتخابات.
وذكر بيان لرئيس تحالف ”الفتح“، هادي العامري، 
عىل هامش لقاء األخري مع وفد سيايس من الجبهة 
الرتكمانية يف كركوك بأن ”قرارات الهيئة القضائية 
الساعة  يف  تغلق  لم  التي  املحطات  بعض  ببطالن 
من  العارش  يف  االقرتاع  يوم  (مساء  السادسة 
بطالن  إىل  ستؤدي  املايض)  األول  ترشين  أكتوبر/ 
أكثر من 6000 محطة، كما ألغيت ما يقارب 4000 
محطة بسبب وجود بصمات متكررة، ما يعني أن 
10 آالف محطة ستلغى وهو رقم يشكل ما نسبته 
حيث  بالعراق،  املحطات  مجموع  من  باملئة   18

يصل عددها إىل 55 ألف محطة“.
وأضاف أن ”هذه األرقام وغريها هي أرقام كبرية 
وتغيريا  كبريا  فارقا  تحدث  أن  شأنها  من  ومؤثرة 

جذريا يف نتائج االنتخابات“.

السيد  الصدري  التيار  زعيم  اعلن  جانبه،  من 
رفضه  عن  له،  مقتضب  بيان  يف  الصدر  مقتدى 
التدخل يف عمل مفوضية االنتخابات، فيما أشار إىل 

أن البعض يريد تغيري نتائج االنتخابات.
املفوضية  عمل  نزاهة  عن  نعلن  إذ  ”إننا  وأضاف 
املستقلة لالنتخابات ودقة مهنيتها يف كل تفاصيل 
جهة  من  بعملها  التدخل  نرفض  فإننا  عملها، 
أفرادها واملنتمني لها من جهة  ونؤكد عىل سالمة 

أخرى“، 

الضغوطات  كل  ونشجب  ندين  أننا  ”كما  وأضاف 
املفوضية  لها  تتعرض  التي  واألمنية  السياسية 
إنني  بل  هذا،  يومنا  وإىل  عملها  من  يوم  أول  من 
أقف إجالالً واحرتاماً ملواقفها املهنية والنزيهة وال 
وأخص  اعضائها  لكل  الشكر  أقدم  أن  إال  يسعني 

بالذكر منهم األخ القايض جليل عدنان خلف“.
وقال السيد الصدر ”كما ال ينبغي التدخل يف عمل 
التي  النتائج  القضاء واملحكمة ويف تصديقها عىل 
(الكتلة  مجاراة  ليمكنهم  تغيريها  البعض  يريد 

األغلبية)  (حكومة  تعطيل  من  ليتمكنوا  األكرب) 
التي استاؤوا من بوادر إرشاقاتها“، وفقا لقوله.

ملفوضية  ترصيحات  مع  بالتزامن  ذلك  يأتي 
االنتخابات  نتائج  إن  أيضا  قالت  األحد  االنتخابات 
بالطعون،  النظر  إعادة  بعد  قوي  بشكل  ستتأثر 
ترصيحات  عن  لها  ومغاير  جديد  موقف  وهو 
اليدوي  والفرز  العد  نتائج  أن  فيها  أكدت  سابقة 
ملحطات االقرتاع كانت متطابقة وسليمة، كما أكد 
رئيس مجلس القضاء فائق زيدان األسبوع املايض 

عدم وجود أي أدلة عىل تزوير االنتخابات.
االنتخابات  نتائج  عىل  املعرتضة  القوى  وتواصل 
أمام  شهر  عىل  يزيد  ما  منذ  أنصارها  تحشيد 
بغداد،  وسط  املحصنة  الخرضاء  املنطقة  بوابات 
متهمة  كليا،  االنتخابات  نتائج  بإلغاء  مطالبة 
املبعوثة األممية جنني بالسخارت ورئيس الحكومة 
مصطفى الكاظمي املشاركة بما يسمونه ”تزوير 
القوى  ضد  مؤامرة  أنها  معتربين  االنتخابات“، 
متأخرة  ساعة  الشعبي“.ويف  بـ“الحشد  املرتبطة 
من مساء األحد قالت مفوضية االنتخابات يف بيان 
عد  بإعادة  ستصدر  جديدة  قضائية  قرارات  :إن 
وفرز محطات انتخابية جديدة.وتراجعت املفوضية 
يف البيان ذاته عن املوعد الذي سبق أن حددته، وهو 
نهاية األسبوع، يف اإلعالن عن النتائج قائلة إنه ”ال 

يوجد موعد محدد إلعالن النتائج النهائية“.

بغداد/ الزوراء:
اكد صندوق النقد الدويل ان العراق 
حقـق ”اعىل نمـو اقتصادي“ بني 
دول الخليـج العربي خـالل العام 
الحايل 2021 . وقالت وزارة املالية 
يف بيـان تلقـت“ الزوراء“ نسـخة 
العـراق حقـق ”اعـىل  ، ان  منـه 
نمو اقتصادي“ بـني دول الخليج 
العربي خالل العام الحايل 2021 .

واكـدت بحسـب البيـان: أن ذلك 
”بحسـب تقريـر صنـدوق النقد 
الـدويل الذي صدر مؤخـراً ، والذي 
اعـرب فيـه عـن تفاؤله بتسـجيل 
اإلقتصـاد العراقـي معـدالت نمـو 
متصاعـدة هـي األعـىل مقارنة مع 
دول املنطقة ( الخليج العربي مرص 

واالردن)“.
واضافت: إن تقرير الصندوق رجح 
توقعاته بتعايف اإلقتصاد العراقي بعد 
سلسلة من اإلصالحات الجوهرية يف 
تبنتها  والتي  املحيل  اإلقتصاد  بُنية 
املالية  ووزارة  العراقية  الحكومة 
بالورقة  املتمثلة  املايض  العام 
البيضاء لإلصالح املايل واإلقتصادي، 
متوقعاً بالوقت نفسه تحسن سوق 
النفط العاملية والذي سيدفع بأتجاه 

للمدى  االقتصادي  النمو  تعزيز 
املتوسط.

تطوير  سياسة  أن  اىل  وأشارت 
وتحسني النشاط غري النفطي التي 
املالية عرب دعم  عملت عليها وزارة 
له  كان  املنتجة  القطاعات  مختلف 
صندوق  روتوقع  يف  امللموس  األثر 
أن  االحد،  امس  اول  الدويل،   النقد 
العراق سيحقق اعىل نمو اقتصادي 
بني دول الخليج العربي خالل العام 

.2021
الصندوق،  توقعات  وبحسب جدول 
اقتصاديا  نموا  يحقق  العراق  فإن 
دول  باقي  من  اعىل   2021 لعام 
بالنفط  الغنية  العربي  الخليج 
أن  توقع  بينما   ،  %  3.6 وبواقع 
اقتصاديا  نموا  السعودية  تشهد 
نمواً  عمان  وتشهد   ،%  2.8 يبلغ 
اقتصاديا يبلغ 2.5 %، وتشهد قطر 
نموا اقتصاديا يبلغ 1.9 %، وتشهد 
الكويت نموا اقتصاديا يبلغ 0.9 %، 
وتشهد اإلمارات نموا اقتصاديا يبلغ 
اقتصاديا  نموا  واألردن   ،.“2.2%
نموا  ايران  وتشهد   %  2 يبلغ 
تشهد  كما   ،%  2.5 يبلغ  اقتصاديا 

تركيا نموا اقتصاديا يبلغ 9 %.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس اإلثنني، عن حالة الطقس يف البالد لأليام 

املقبلة، فيما توقعت تساقط أمطار خفيفة بدءاً من الخميس املقبل.
وذكر بيان للهيئة، تلقته ”الزوراء“: أن ”طقس اليوم الثالثاء سيكون صحواً 
مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق يف جميع مناطق 
البالد، وستكون درجة الحرارة العظمى يف بغداد 24 فيما ستسجل البرصة 

27 درجة“.
وأضاف أن ”طقس يوم األربعاء سيكون غائماً جزئياً اىل غائم يف املنطقتي 
الوسطى والشمالية ،بينما سيكون طقس املنطقة الجنوبية صحواً غائماً 

جزئياً، وال تغري يف درجات الحرارة يف جميع مناطق البالد“.
لتساقط  فرصة  مع  غائماً  سيكون  الخميس  يوم  ”طقس  أن  إىل  وأشار 
أمطار خفيفة متفرقة يف املنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس املنطقة 
درجات  أما  جزئياً،  غائماً  سيكون  الجنوبية  املنطقة  ويف  غائماً،  الشمالية 

الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق يف جميع مناطق البالد“.
ولفت البيان اىل أن ”طقس البالد ليوم الجمعة املقبل سيكون صحواً غائماً 
جزئياً يف املنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس يف املنطقة الشمالية غائماً 
مع زخات مطر متفرقة ليالً، فيما سيكون طقس املنطقة الجنوبية غائماً 
أما  الرشقية،  اقسامها  مع زخات مطر متفرقة عىل  غائماً  واحياناً  جزئياً 

درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق يف جميع مناطق البالد“.

2سياسة alzawraanews@yahoo.com No: 7606   Tue   23     Nov    2021العدد:   7606    الثالثاء    23    تشرين الثاني     2021



www.alzawraapaper.com3 تقارير

Ú◊6ìfl@·Áb–m@Òã◊âfl@Û‹«@Êb»”ÏÌ@áÌÏè€aÎ@÷aã»€a

Ô€bfl@¿@bËnÓvÓma6éa@7Ãm@bè„ãœÎ@NNã‰Àbœ@Âfl@äâ•@bÿÌãflc
باماكو/ سكاي نيوز:

حـّذر وزيـر الخارجيـة األمريكي، 
أنتوني بلينكن، املجموعة الروسية 
”فاغنر“ من التدّخل يف مايل، حيث 

دعا إىل انتقال للحكم املدني.
وقـال بلينكـن، يف ترصيحات عىل 
هامـش زيارتـه إىل السـنغال، إن 
الواليات املتحدة تسـاهم يف جهود 
مع مايل والرشكاء لدعم االستقرار 
يف البلد اإلفريقي الذي يعيش حالة 

حرب.
وأضـاف ”وال يمكننـي أن أضيف 
سوى أنه سـيكون من املؤسف أن 
ينخرط عنارص خارجية قد تجعل 
األمـور أكثـر صعوبـة وتعقيـدا، 
الخصـوص  وجـه  عـىل  وأفكـر 

بمجموعة ‘فاغنر’”.
مـع  اتفـق  أنـه  بلينكـن  وأردف 
أجـل  مسـؤولني سـنغاليني مـن 
الضغـط عىل مايل لإليفاء بتعهدها 
لجهة االنتقـال إىل الديموقراطية، 
مؤكـدا أن بالده سـتقدم مميزات 

مقابل تحرك من هذا النوع.
وأشـار بلينكن إىل أنه فور وصول 
حكومـة منتخبـة ديموقراطيا إىل 
السـلطة، سـيكون املجتمع الدويل 

مستعدا لدعم مايل.
تغيري االسرتاتيجية

مـن ناحية أخـرى قررت فرنسـا 
التواجـد  اسـرتاتيجية  تغيـري 
العسكري يف مايل، من خالل إرسال 
دوريـات اسـتطالعية مـن فرقـة 
املشـاة ”دراغون“ التابعة للجيش 
الفرنيس إىل مناطق شـمال رشقي 

مايل.
وكشـفت مصـادر مطلعـة ملوقع 
”سـكاي نيوز عربية“، عن خروج 
دوريـة مكونة مـن 30 جنديا من 
إىل  باإلضافـة  ”دراغـون“  فرقـة 
عربـات مدرعة، إىل وسـط مدينة 
”غـاو“، وذلـك بهدف االسـتطالع 

وتقديم الدعم األمني للسكان.
الجولـة  أن  املصـادر  وأوضحـت 
اسـتمرت ألكثـر مـن 3 سـاعات، 
تحدث خاللها الجنود الفرنسـيون 
إىل سـكان املدينة، التي تشهد أكرب 
تواجد للقوات الفرنسية يف منطقة 
السـاحل الغربي ألفريقيـا، والتي 
تستعد باريس إلخالئها قبل مطلع 
2022، بعـد إخالء قاعدتي ”كيدال 
شـمال  يف  وتمبكتـو“  وتسـاليت 
البالد وتسـليمها إىل الجيش املايل، 
يف إطـار إنهـاء عمليـة ”برخان“ 

العسكرية.
وتقـول مديـرة املركـز الفرنـيس 
السياسـات  وتحليـل  للبحـوث 
الدولية عقيلـة دبييش، يف ترصيح 
ملوقع ”سـكاي نيـوز عربية“، إنه 
عىل الرغم من الحديث عن تخفيف 
فرنسـا مـن تدخلهـا يف منطقـة 
الساحل بصفة عامة ومايل بصورة 
خاصـة، إال أن قـوة ”برخـان“ ما 
زالـت تعمـل يف منطقة السـاحل، 
الهـدف  ومحاربـة اإلرهـاب هـو 

األسايس لها، وما زالت تقوم به.
باريـس  أن  عقيلـة  وأضافـت 
مسـتمرة يف ذلك إىل حـني القضاء 
عىل اإلرهاب وتسليم الدور لقوات 

دول السـاحل يف حال أصبح لديها 
القـدرة عـىل القيـام بهـذا الدور، 
دون إسـناد من القوات الفرنسية 
هنـاك.. وهـذا أيضـا مـن أهداف 
السـاحل  دول  تكـون  ان  فرنسـا 

مستقرة وتنعم باألمن.
باريـس  بـني  العالقـة  وكانـت 
وباماكو قـد توترت بشـكل كبري 
بعد إعالن فرنسـا يف يونيو املايض 
عن عزمها إنهاء عملية ”برخان“ 
العسكرية، واالندماج مع الرشكاء 
”تاكوبـا“  يف عمليـة  األوروبيـني 
منطقـة  يف  اإلرهـاب  ملحاربـة 
السـاحل، وإخالء قواعدها الثالث 
يف أقىص شمال مايل لرتكيز قواتها 

قرب الحـدود مع كل مـن النيجر 
وبوركينـا فاسـو.. وتنـص خطة 
فرنسا عىل خفض عدد قواتها من 
خمسـة آالف عسـكري حاليـاً إىل 
نحـو 2500 إىل 3000 بحلول عام 

.2023
وزادت حـدة التوتـر بـني فرنسـا 
ومـايل مع خطـاب رئيـس وزراء 
األخرية شوغل كوكاال مايغا، أمام 
الجمعيـة العامـة لألمـم املتحدة، 
والذي اتهم فيه فرنسا بالتخيل عن 
بالده يف منتصف الطريق بقرارها 
سـحب قوة ”برخان“، مربراً بذلك 
بحث بـالده عن ”رشكاء آخرين“، 
خاصـة  رشكات  بينهـم  مـن 

روسية.
وأوضـح رئيس الـوزراء املـايل أن 
الوضع الجديد الذي نشـأ بسـبب 
انتهـاء ”برخان“، وضع مايل أمام 
أمـر واقـع وُيعرضهـا ملـا يشـبه 
التخيل يف منتصف الطريق، ويقود 
السـبل والوسائل  إىل استكشـاف 
لكي نضمن عىل نحو أفضل األمن 
مـع رشكاء آخريـن، ملـلء الفراغ 
الذي سينشأ حتما عن إغالق بعض 
مواقـع ”برخـان“ يف شـمال مايل 
- يف إشـارة إىل عنـارص ”فاغنر“، 
منتقدا إعالن باريس القرار بشكل 
أحادي من دون تنسـيق ثالثي مع 

األمم املتحدة وحكومة باماكو.

بغداد/ الزوراء:
أكد األمني العـام ملجلس الوزراء، حميد نعيم 
الغـزي، امس االثنـني، أن ذي قار مقبلة عىل 

نهضة عمرانية واقتصادية.
وقـال الغـزي يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: إن 
”محافظـة ذي قار ُمقبلة عىل إحداث نهضة 
عمرانيـة واقتصاديـة نوعيـة يف الخدمـات 
عرب صندوق إعمـار املحافظة، يف ضوء دعم 
واهتمـام رئيس مجلس الـوزراء، مصطفى 
بواقعهـا  النهـوض  أجـل  مـن  الكاظمـي؛ 
الخدمي“.وأضـاف، خالل اسـتقباله رئيس 
وأعضاء اتحاد مقاويل املحافظة، أن ”مرحلة 
اإلعـداد ملرشوعات صندوق إعمار املحافظة، 
تّمـت بتنسـيق مبـارش مـع اإلدارة املحليـة 
ووحداتها اإلدارية يف األقضية والنواحي؛ من 
أجل عـدم حـدوث تقاطعات إداريـة وفنية، 
إضافـة إىل الوقوف عىل أهـم الخدمات التي 
تفتقـر إليهـا مناطـق املحافظـة“، مشـريا 
إىل أن ”مرحلـة اختيـار الـرشكات املنفـذة، 
شـهدت متابعـات دقيقة عىل وفـق األعمال 
التي قدمتها الرشكات، التي لم تسجل عليها 

حاالت تلكؤ أو تباطؤ يف مراحل العمل“.

وشـدد عـىل ”رضورة األخذ بعـني االهتمام، 
الفنيـة  باملواصفـات  االلتـزام  رضورة 
والتوقيتـات الزمنيـة املربمـة ضمـن بنـود 
العقـد، وأن األمانـة العامة ملجلـس الوزراء، 
تتابع بشـكل دوري، نسب اإلنجاز املتحققة 
عىل أرض الواقـع“، مبينا أن ”عجلة اإلعمار 
التي انطلقت عـرب 170 مرشوعاً، لن تتوقف 
وستسـتمر للسـنوات األخرى، وأن ما تسري 
عليـه األمـور اآلن يف املحافظـة هـو حقيقة 
وليـس حلمـا، وأن املرشوعـات أسـهمت يف 
توفـري فرص العمل وتحريك السـوق املحلية 
داخـل املحافظـة، مشـدداً عـىل رضورة أن 
يتحمل الجميع املسـؤولية اتجاه املحافظة، 
التي عانـت نقص الخدمات األساسـية منذ 
سنوات“.من جانبه أشاد رئيس اتحاد مقاويل 
محافظة ذي قار، عيل الجابري، بجهد األمني 
العـام ملجلـس الـوزراء، ودعمـه املتواصل؛ 
الـرشكات  أمـام  العقبـات  تذليـل  لغـرض 
املنفـذة، املتمثلة بالتنسـيق املبارش وتجاوز 
البريوقراطيـة مـع الجهـات الرسـمية ذات 
العالقـة، بهـدف توفري الخدمات األساسـية 

ملحافظة ذي قار“.

الزوراء / يوسف سلمان:
مع إعـالن املفوضيـة العليـا لالنتخابـات عن 
قـرارات الهيئـة القضائيـة حول إلغـاء نتائج 
بعض مراكـز االقرتاع، جدد االطار التنسـيقي 
تأكيـده امتـالك جميـع االدلـة والوثائـق التي 
تثبـت تزويـر االنتخابات .وقـال عضو تحالف 
ان  لـ“الـزوراء“:  الربيعـي،  محمـود  الفتـح، 
”االطـار التنسـيقي مازال مرصا عـىل موقفه 
بعدم االعرتاف بالنتائج التي اعلنتها املفوضية، 
ونمتلـك االدلة القاطعة عـىل تزوير االنتخابات 
والتالعب بها ”.واضاف ان ” الدعوى القضائية 
التي رفعهـا تحالـف الفتح مشـفوعة باألدلة 
الفنيـة والقانونية التي تثبـت حدوت تالعب يف 
نتائـج االنتخابات“، مبينا ان“ الفتح قدم طلبا 
رسـميا اىل املحكمة االتحادية إليقاف املصادقة 
عىل النتائـج لحني البت بالدعـوى املقدمة من 

قبله حول تزوير االنتخابات ”.
واوضح ان ” الحديث عن الذهاب اىل تفاهمات 
او مباحثات مع االطراف السياسـية االخرى يف 
الوقت الراهن سـيكون بمثابـة اعرتاف بنتائج 
االنتخابات ”، مشـريا اىل ان ” االطار التنسيقي 
ينتظر نتائج الطعون وسـيتوجه نحو املحكمة 
االتحاديـة والقضـاء االعىل، وقـد نقدم جميع 
الوثائـق واالدلة التي تثبت تزوير االنتخابات اىل 

املجتمع الدويل ”.
واكـد عضو تحالـف الفتح واملكتب السـيايس 
لحركة صادقون: ان ” قرارات الهيئة القضائية 

ببطالن بعض املحطات التي لم تغلق يف الساعة 
السادسة ستؤدي اىل بطالن آالف املحطات، كما 
ألغيـت محطات اخرى بسـبب وجـود بصمات 
متكـررة، وبالتايل هذه االرقام سـتغري النتائج 
ألكثر من ٢٥ مقعد تقريبا“ .وحول التحالفات 
الحديـث   ” ان  اوضـح  الجديـدة،  السياسـية 
عـن االغلبيـة الوطنيـة واملعارضة التـي يلوح 
بهـا البعـض خالف الواقـع واملعطيـات، وهي 
اسـطوانة مرشوخـة تلوح بها قوى سياسـية 
كورقـة ضغـط تفاوضيـة من اجل مكاسـب 
خالل حوارات تشكيل الحكومة وستذوب هذه 
الشـعارات بعد ان يتم تقاسـم كعكة الوزارات 
والهيئات ”.وكانت املفوضية العليا لالنتخابات 
افصحت عـن قرارات الهيئـة القضائيـة حول 
الغـاء نتائج بعـض مراكـز االقـرتاع .وذكرت 
املفوضية ان ”مسـتجدات العمليـة االنتخابية 
عرضت عىل مجلس املفوضني بعد ان تم النظر 
يف كل الطعـون املرسـلة اىل الهيئـة القضائيـة 

لالنتخابات، البالغ عددها 1436 طعناً ”.
واوضحـت ان“ القـرارات الصادرة عـن الهيئة 
تضمنـت 1415 قـراراً برد طعون املرشـحني، 
ونقض 21 قـراراً ملجلس املفوضـني، 15 قراراً 
ألسباب إجرائية ترتب عىل اثرها إلزام املفوضية 
بإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات املطعون 
بهـا، والبقيـة وعددهـا 6 قـرارات كان قبـول 
الطعن فيها ألسـباب قانونية وفنية ترتب عىل 

اثرها إلغاء نتائج بعض مراكز االقرتاع ”.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة الصحـة ، امس االثنـني، املوقف 
الوبائـي اليومي لفريوس كورونا املسـتجد يف 
العراق، فيما اكدت تسجيل 829 اصابة جديدة 

و21 حالة وفاة وشفاء 1281 حالة.
وذكـرت الـوزارة يف بيان تلقته ”الـزوراء“: ان 
عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: 18215، 
ليصبح عـدد الفحوصات الكلية: 16196368، 
مبينة انه تم تسـجيل 829 اصابة جديدة و21 

حالة وفاة وشفاء 1281 حالة.
الـكيل:  الشـفاء  ان عـدد حـاالت  واضافـت: 
حـاالت  عـدد  بينمـا   ،(98.0%)  2034296
االصابات الـكيل: 2075248، اما عدد الحاالت 
التـي تحـت العـالج: 17266، يف حـني ان عدد 
الحـاالت الراقدة يف العناية املركزة: 126، وعدد 
حاالت الوفيات الكيل: 23686، الفتة اىل ان عدد 
امللقحـني ليـوم امـس: 111627، ليصبح عدد 

امللقحني الكيل: 7055224.

بغداد/ الزوراء:
وجهـت وزارة الداخلية، امـس االثنني، دعوة 
لـوزارة املالية تتعلق بتحويل منسـوبيها من 

املالك العسكري اىل املدني.
وقالـت الوزارة يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: انه 
”تنفيذاً ملـا ورد بقانـون املوازنـة االتحادية 
املـادة ( 12 / ثانيـاً /هــ)، الوكيـل األقـدم 
لوزارة الداخلية حسـني العوادي فاتح وزارة 
املاليـة بموجـب كتـاب مديريـة ادارة املوارد 

134258 يف  14 / ع /  العـدد  البرشيـة ذي 
2021/11/22  واملتضمـن مطالبـة الوزارة 
أعاله بإجراء الحذف واالستحداث للمشمولني 
بالتحويل من املالك العسكري إىل املالك املدني 

من حملة شهادة البكالوريوس صعوداً“.
 (17875  ) يبلـغ  ”عددهـم  ان  واضافـت: 
منتسـبا“، مشـرية اىل ان ”ذلـك جـاء بهدف 
اكمـال اإلجـراءات الخاصـة بأصـدار االمـر 

اإلداري“.

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، 
يتبّنـى  العـراق  ان  االثنـني،  امـس 
سياسـة خارجية متوازنـة، وفيما 
اشـارت وزيرة الخارجية السويدية 
آن لينـدي اىل التـزام بالدهـا بدعـم 
أمن واسـتقرار العراق، شدد رئيس 
الـوزراء مصطفـى الكاظمـي، عىل 
تقديـم التسـهيالت الالزمـة لعمـل 
الرشكات السـويدية داخـل العراق، 
بينمـا أعلن وزيـر الخارجيـة فؤاد 
حسـني، التوقيع عىل مذكرة تفاهم 

مشرتكة مع السويد.
لرئاسـة  االعالمـي  املكتـب  وقـال 
الجمهورية يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
ان ”رئيس الجمهورية برهم صالح 
اسـتقبل، يف قـرص بغـداد، وزيـرة 
الخارجيـة السـويدية آن لينـدي“، 
مبينا انه ”تم بحث العالقات الثنائية 
ورضورة  البلديـن  تجمـع  التـي 
تعزيزهـا يف مختلف املجـاالت وبما 
يلبـي مصالح الشـعبني، واإلشـارة 
اىل الدعـم الـذي قدمتـه الحكومـة 
للشـعب  السـويدية  واملنظمـات 
العراقي يف املجاالت اإلنسانية، ودعم 
جهود العـراق يف مكافحة اإلرهاب، 
والتطرق اىل احتضان السويد جاليًة 

عراقيًة كبرية“.
وأّكد صالـح أن ”العالقات العراقية 
السـويدية وثيقة ويجـب تعزيزها 
التفاهم  عرب االتفاقيات ومذكـرات 
ان ”العـراق  اىل  الثنائيـة“، مشـرياً 
يتطلع لتعزيز عالقاته مع أصدقائه 
يف املجتمـع الدويل ويدعم التنسـيق 
املشرتك يف مواجهة تحديات اإلرهاب 
ومكافحة الفكر املتطرف والفسـاد 
مواجهـة  يف  الجماعـي  والعمـل 
التداعيات الخطـرية للتغري املناخي 

وحماية البيئة“.
وأضاف أن ”العراق يتبّنى سياسـة 

خارجية متوازنة تنطلق من رضورة 
تخفيف التوترات يف املنطقة وإرساء 
األمن واالسـتقرار وتعزيـز الرتابط 
االقتصـادي والتجاري“، الفتاً اىل أن 
”استقرار العراق عنرص محوري يف 

استقرار املنطقة وسالمها“.
من جانبها، أكدت الوزيرة آن ليندي 
”التزام بالدها دعم أمن واسـتقرار 
عـرب  اقتصـاده  وتعزيـز  العـراق، 
الوطنية“، مشـيدة  خطط اإلصالح 
بـ“التقـدم الذي أحـرزه العراق عىل 
الصعيد الوطني وجهوده يف تخفيف 

توترات املنطقة“.
مـن جهتـه، شـدد رئيس الـوزراء 
مصطفـى الكاظمـي، عـىل تقديم 
التسـهيالت الالزمة لعمل الرشكات 

السويدية داخل العراق.
وذكر مكتبه االعالمي يف بيان تلقته 
”الزوراء“: ان ”الكاظمي، استقبل، 

وزيـرة خارجيـة السـويد آن ليندي 
والوفد املرافق لها“.

واوضح، ان ”اللقاء، بحث العالقات 
الثنائية بني البلدين، وتطوير التعاون 
املشـرتك بني بغـداد وسـتوكهولم، 
فضالً عن مناقشـة الـدور العراقي 
اإلقليمـي والدويل، ومتابعة مقررات 
مؤتمـر بغـداد للتعـاون والرشاكة، 

وكيفية امليض يف تنفيذها“.
واضـاف، ان ”اللقـاء، شـهد أيضـاً 
بحث ملـف الجرائـم اإلرهابية التي 
ارتكبتهـا عصابـات داعـش داخل 
والتأكيـد عـىل محاسـبة  العـراق، 
مرتكبيهـا، فضالً عـن دعم املناطق 

املحررة“.
”رضورة  عـىل  الكاظمـي،  وأكـد 
تطوير عالقـات التعاون بني العراق 
األوروبـي،  واالتحـاد  والسـويد 
والسـيما يف املجال األمنـي والحرب 

ضـد عصابـات داعـش اإلرهابيـة، 
وكذلك يف مجال االسـتثمار وتقديم 
التسـهيالت الالزمة لعمل الرشكات 

السويدية داخل العراق“.
ونقلـت وزيـرة خارجيـة السـويد، 
”تحيات الحكومة السويدية لرئيس 
مجلـس الوزراء“، مشـيدة ”بالدور 
اإلقليمي للحكومة العراقية يف تعزيز 
اسـتقرار املنطقـة عـرب انتهاجهـا 
والتهدئة“.وعـربت  الحـوار  سـبل 
ليندي، عن ”تطلع بلدها للمزيد من 
التعاون الثنائي بني العراق والسويد 

يف مختلف املجاالت والصعد“.
يف غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية 
فؤاد حسـني، امس االثنني، التوقيع 
عـىل مذكـرة تفاهـم مشـرتكة مع 
السـويد، فيما أشار اىل أن العراقيني 
يشـكلون نسـبة %2 مـن املجتمع 

السويدي.

وقـال حسـني يف مؤتمـر صحفـي 
السـويدية  نظريتـه  مـع  مشـرتك 
”الـزوراء“:  وتابعتـه  لينـدي،  آن 
إن ”عالقـات العـراق مـع السـويد 
السـيايس  الدعـم  فقـط  التخـص 
املشرتك والقضايا الدولية، والتخص 
العالقـات التجاريـة واالقتصاديـة، 
املجتمعيـة  العالقـات  تخـص  بـل 

العريقة“.
وأضـاف، أن ”الحكومة السـويدية 
دعمت العـراق يف حربه ضد داعش، 
إضافـة إىل أن املنظمات السـويدية 
كان لهـا دور مهـم يف جميع أنحاء 

العراق“.
وأشـار إىل، أن ”نسـبة العراقيني يف 
السـويد تشـكل %2 مـن املجتمـع 
دوراً  يلعبـون  وهـم  السـويدي، 
واجتماعيـاً  وتجاريـاً  اقتصاديـاً 
مهماً“.وشـدد وزير الخارجية، عىل 
”أهميـة التوصـل لتفاهمـات مـع 
الجانب السويدي بشأن ملف طالبي 
اللجـوء“، مؤكـداً ”توقيـع مذكـرة 
تفاهم مشرتك مع السويد“.بدورها، 
أدانت وزيرة الخارجية السويدي آن 
لينـدي، ”الهجمـات اإلرهابية التي 
حصلـت عىل منـزل رئيـس الوزراء 

مصطفى الكاظمي“.
وأضافت ”نتطلع إىل املزيد من العمل 
املشـرتك مـع العـراق“، مبينـًة، أن 
”السـويد قدمت مسـاعدات للعراق 

بقيمة مليوني يورو“.
ولفتـت إىل أن ”وضع العراقيني عىل 

الحدود البيالروسية مقلق“.
وأعلنـت وزارة الخارجية، اول أمس 
خارجيـة  وزيـرة  وصـول  األحـد، 
يف  بغـداد،  إىل  لينـدي  آن  السـويد 
زيارة رسـمية، فيما أشارت اىل انها 
سـتلتقي رئيـس الجمهورية برهم 
الـوزراء  مجلـس  ورئيـس  صالـح 

مصطفى الكاظمي.
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:
فيمـا ال يـزال السـارع السـوداني يرتقـب 
مفاعيـل االتفاق السـيايس الذي وقع أمس 
بـني قائـد الجيـش عبـد الفتـاح الربهان، 
ورئيـس الـوزراء عبد الله حمـدوك، أوضح 
األخري أن الحفاظ عىل املكاسب االقتصادية 
التي تحققت خالل العامني املاضيني كان من 
بني األسـباب التي دفعته للعودة إىل منصبه 
بعد نحو شـهر عـىل عزله عقـب اجراءات 
اسـتثنائية فرضتها القوات املسـلحة يف 25 

من أكتوبر.
وقـال يف مقابلـة مـع وكالـة رويـرتز، من 
مقـر إقامتـه بالخرطوم، حيـث كان رهن 

اإلقامة الجربية ألسـابيع ”نتوقع أن يكون 
ألداء حكومـة التكنوقراط أثـر إيجابي عىل 
املواطنـني“.  ومعيشـة  االقتصـادي  األداء 
وتابع:“املوازنـة الجديدة سـتميض يف نهج 

اإلصالح االقتصادي وفتح االستثمار“
كما أضاف أن الحفاظ عىل السـالم وإكمال 
اتفاق جوبا مع األطـراف التي لم توقع من 

أبرز أولويات الحكومة املقبلة.
باملسـار  التزامـه  عـىل  شـدد  ذلـك،  إىل 
والتجمـع  التعبـري  وحريـة  الديمقراطـي 

السلمي.
وكان رئيـس الحكومة الذي خرس حاضنته 
املدنية السياسية بالتوقيع عىل هذا االتفاق، 

أكـد أنه وافق عىل التوافق مع قادة الجيش، 
لعدة أسـباب أساسـية، أبرزهـا حقن دماء 
الشـباب السوداني. وقال حينها من القرص 
الجمهوري“أعـرف أن لدى الشـباب القدرة 
عىل التضحية والعزيمـة وتقديم كل ما هو 

نفيس لكن الدم السوداني غاٍل“.
كمـا شـدد عـىل أن االتفـاق يهـدف إلعادة 
البـالد إىل االنتقال الديمقراطـي، والحفاظ 
عـىل مكتسـبات العامني املاضيـني، مؤكدا 
أنه سيحصن التحول املدني الديمقراطي يف 

البالد.
يذكـر أن االتفـاق أتى بعد حوايل 3 أسـابيع 
عـىل فرض الجيـش حالة الطـوارئ، عقب 

حل الحكومة ومجلس السـيادة، فضال عن 
تعليق بنود يف الوثيقة الدستورية.

كمـا جـاء إثـر تظاهـرات واحتجاجات يف 
الخرطـوم وغريهـا مـن املناطـق، أدت إىل 

سقوط عرشات القتلة والجرحى.
وقـد تبلـورت أوىل نتائجـه فجـر امس عرب 
إطالق رساح 4 سياسـيني بارزيـن، فيما ال 
يزال العـرشات بعد قيد الحجـز، من بينهم 
يصـل محمـد صالـح، مستشـار حمـدوك 
اإلعالمي، فضال عن مستشاره األسبق فائز 
السـليك، باإلضافة إىل كل من عضو مجلس 
السـيادة السـابق محمـد الفكي سـليمان 

والوزيرين خالد عمر وإبراهيم الشيخ.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة العمـل، امـس االثنـني، إن هيئـة 
الحمايـة االجتماعيـة تسـتعد إلطـالق البوابـة 

االلكرتونية.
وقالـت الـوزارة يف بيـان ورد لـ «الـزوراء»: إن 
«النائـب االول لرئيس هيئة الحماية االجتماعية 
يف وزارة العمـل والشـؤون االجتماعيـة، ذكرى 
عبدالرحيم، ناقشـت مـع املـالكات املتقدمة يف 
الهيئـة اطالق برنامج البوابـة االلكرتونية الذي 
تم إعداده مـن قبل مربمجي دائـرة تكنولوجيا 
املعلومات يف الهيئة، وذلك يوم االحد املوافق ٢١-

.«١١-٢٠٢١
وأضافت إن «االجتماع شـهد مناقشـة تفاصيل 
الربنامـج االلكرتوني (البوابة االلكرتونية) الذي 
يقدم عدداً مـن الخدمات التي تتيح للمسـتفيد 
مـن مظلة قانـون هيئـة الحمايـة االجتماعية 
معرفـة حالة قيـده وتحديث بياناتـه الكرتونيا 
من دون الحاجة ملراجعة القسم، وبالتايل رسعة 
انجـاز املعامـالت والتخلص من حلقـة الروتني 

وتخفيف الضغط عىل املستفيدين».
وأوضحـت الوزارة: إنه «ومن جهة اخرى ناقش 
املجتمعـون آليـة مقاطعة اسـماء املشـمولني 
واملقدمني عىل الشـمول مع الـوزارات والهيئات 
الحكومية للتقليل من تكرار االسـماء وارسـال 
االسـماء التي تظهر فوق خط الفقر اىل اقسـام 
الهيئة يف بغداد واملحافظات عدا اقليم كردستان 

للقيام باإلجراءات املناسبة بشأنها»

وكان وزير العمل والشـؤون االجتماعية، عادل 
الركابـي اكد، يف وقت سـابق، تخصيص ٥٪ من 
الدرجـات الوظيفية لذوي اإلعاقة، فيما كشـف 

عن حلول جديدة ملعالجة مشكلة البطالة.
وقالت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: إن «وزير 
العمـل والشـؤون االجتماعية، عـادل الركابي، 
تـرأس اجتماعا للجنة العليا لتخطيط وتشـغيل 
القوى العاملة، بحضـور مدير عام دائرة العمل 
والتدريـب املهني وفريق رسـم السياسـات من 
الخـرباء وأسـاتذة الجامعـات ووكالء الوزارات 
املعنيـة»، الفتـة اىل أنـه «جرت خـالل االجتماع 
مناقشـة مراحل اعداد سياسة تشـغيل وطنية 

جديدة بإسـناد منظمة العمـل الدولية ملعالجة 
مشـكلة البطالة وتشـغيل الباحثني عن العمل، 
فضـال عـن ارشاك القطاع الخاص يف مشـاريع 

التنمية».
وأكد الوزير، بحسـب البيان: «اهمية االستفادة 
مـن تجارب الـدول التـي مرت بنفس املشـاكل 
والعمـل عىل اسـتثمارها يف رسـم السياسـة»، 
مبينا «أن مشـكلة البطالة والتشغيل مسؤولية 
تقـع عىل عاتـق الجميع وبحاجـة لجهد جميع 

املؤسسات الفاعلة».
وشـدد عـىل «رضورة تحديـد توقيتـات زمنية 
إلعداد سياسـة التشغيل دون االخالل باملنهجية 

املعتمدة لدى منظمـة العمل الدولية ومواءمتها 
مـع املنهجية املعتمدة يف االمانـة العامة ملجلس 
الـوزراء مع مراعـاة وضع العـراق ألنه بحاجة 
ملعالجات مختلفـة»، موضحا «أن مرحلة تنفيذ 
السياسـة بحاجة لتقييم فعـيل لغرض معالجة 
الثغـرات واملشـاكل التي رافقت عمليـة التنفيذ 
ومواكبتهـا بشـكل مسـتمر، مـع الرتكيز عىل 
االهداف االكثر تأثريا لزيادة فرص العمل الالئقة 

ومراعاة املوارد املتاحة».
ودعـا الركابـي اىل «االهتمـام بـذوي االعاقـة 
وتحقيق تمثيل حقيقي لهم يف رسم السياسة»، 
فيمـا أشـار اىل «أن هنـاك نصـا قانونيـا يؤكد 
تخصيـص ٥ ٪ من الدرجـات الوظيفيـة لذوي 
االعاقـة، ويتوجـب االلتـزام به مـن قبل جميع 
الـوزارات ومؤسسـات الدولـة وكذلـك القطاع 

الخاص».
وبـني أن «التدريـب املهني واملشـاريع الصغرية 
هي واحدة من انسـب الحلول ملعالجة مشـكلة 
البطالـة وذلك من خالل القـروض التي يجب أن 
تتحول اىل مشاريع تشغيل العاطلني لكن اغلبها 
ال تتحقـق»، مبينـا «أن الـوزارة لديها مرشوع 
حاضنات االعمال وهي مشاريع ناجحة تشجع 
الباحثني عن العمل يف تنفيذ مشـاريع تستوعب 
أيدي عاملة»، داعيـا «اىل رضورة ارشاك اطراف 
اخرى يف رسـم السياسـة منها القطاع الخاص 
الغـرف  واتحـاد  الوطنيـة  االسـتثمار  وهيئـة 

التجارية ورابطة املصارف العراقية».

صالح الدين/الزوراء:

كـشــفـت املـفـوضـيـة الـعـلـيـا 

لحقـوق االنسـان يف محافظة صالح 

الدين، امس االثنني، عن وجود ٣٠ الف 

معاملة تعويض عـن مـمـتـلـكـات 

تـعـرضــت للتدمـري والـــضـــرر 

عـصـابــات  ايـــــدي  عــلـــى 

داعـــش االرهــابــيــة.

وقـال مديـر املفوضيـة يف املحافظة، 

بيـان  يف  املطـرود،  احمـد  ادريــس 

اطلعـت عليه «الـزوراء»: إن ”فــرق 

بملـف  املـكـلـفــة  الــرصـــد 

وضـحـايــا  الـتـعـويـضــات 

االرهــــاب الــتــابــعــة الـــى 

املــفــوضــيـــة،  مــكــتـــب 

الحظـت من خـالل املتابعـة امليدانية 

اعــــدادا كـبـيــرة مــن املـنـازل 

املـدمــرة نتيجة العمليـات االرهابية 

(داعـش)  عصابـات  قبـل  مـن 

االرهابية“.

واضــاف ان ”االالف مـن اصـحـاب 

هــذه املـنـازل لــم يحصلوا عـلـى 

أي تعويض عن االضــرار التي لحقت 

بممتلكاتهـم، ممـا ادى الـى عـزوف 

الكثـري منهم عـن العـودة اىل مناطق 

سكناهم االصلية“.

الــــى  املــطـــرود  واشـــــار 

 ٣٠ يـقــارب  مــا  ”وجـــــود 

الـــف مـعـامـلــة تعويـض عــن 

اضـــرار مــاديــة تــم تسـليمها 

الـــى الــلــجـــان الـفـرعـيــة 

لـلـتـعـويــض فـي عمـوم اقضية 

املحافظـة، انجـز منهـا ٥٠ ٪، وهـم 

بانتظار رصف مسـتحقاتهم من قبل 

وزارة املالية“.

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة التعليـم العـايل والبحـث العلمي، 
امـس االثنـني، إطالق دليـل الطالـب للقبول يف 
الجامعـات والكليات األهلية للسـنة الدراسـية 

.٢٠٢١/٢٠٢٢
وذكـرت الوزارة يف بيـان ورد لـ «الـزوراء»: إن 
«الدليـل املنشـور يف موقـع الـوزارة الرسـمي 
والبوابـة االلكرتونيـة لدائرة التعليـم الجامعي 
األهـيل، تضمـن رشوط التقديـم اىل الجامعات 
الصباحيـة  الدراسـتني  يف  األهليـة  والكليـات 
واملسـائية واألسـس العامـة لنظـام وقنـوات 
القبـول وآليات التقديم والحـدود الدنيا للتقديم 

ومدخالت السنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٢».
ودعـت الـوزارة، بحسـب البيـان، «الطلبـة اىل 
االطـالع عـىل الدليـل والتعـرف عـىل الخيارات 
املتعلقـة بالجامعات والكليـات األهلية واألجور 
الدراسـية لألقسـام العلميـة واإلنسـانية التي 
سـيتاح للطالـب التقديـم اليهـا يف االسـتمارة 
اإللكرتونية».كمـا أعلنـت وزارة التعليـم العايل 
والبحـث العلمـي، امـس االثنـني، إعـادة فتح 

اسـتمارة التقديم اإللكرتوني اىل قنـاة املعلمني 
املجازين دراسيا للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٢.
وذكـرت الوزارة يف بيـان ورد لـ «الـزوراء»: إن 
«التقديم يستمر اىل غاية ٢/١٢/٢٠٢١ من خالل 

بوابة الدراسـات والتخطيـط واملتابعة ويتاح يف 
هذه القنـاة للمعلمني واملعلمـني املهنيني الذين 
لم يتم قبولهم يف الوجبة األوىل التقديم مجددا اىل 

املقاعد الشاغرة عىل وفق التخصص املناظر».

بغداد/الزوراء:
أكـدت وزارة التجـارة اتخاذها إجـراءات من 
شـأنها تخفيض سـعر كيس الطحني ملا دون 
العرشيـن ألف دينـار يف األيام املقبلـة، وفيما 
كشـفت عن إجـراء للسـيطرة عىل السـوق، 

أشارت لضبط تجار يتالعبون باألسعار.   
وقال املتحدث باسـم الـوزارة، محمد حنون، 
يف ترصيح صحفي: إن «أسعار الطحني بدأت 
بالنزول تدريجياً يف االسواق من سعر ٣٣ الف 
دينار فمـا دون واآلن اسـتقرت دون ٢٥ ألف 

دينار للكيس الواحد».
وأضاف أن «الوزارة ليس لديها اي مشـكلة يف 
ملف الحنطـة والخزين االسـرتاتيجي وأتمت 
توزيع الوجبة التاسعة من الطحني يف الحصة 
التموينيـة، واآلن بصدد اتخـاذ إجراء بتوزيع 
الوجبـة العارشة للسـيطرة عىل أسـعاره يف 

السوق».
وأشـار إىل أن «التجـارة كان لهـا حضـور يف 
متابعة االسـواق املحلية بالتنسيق مع االمن 
الوطني ومديرية مكافحة الجريمة املنظمة»، 
مبينا أنه «تـم تحقيق نتائج كبرية من خالل 
ضبط مخالفات وعدد من التجار ممن رفعوا 

التسعرية وأثروا عىل السوق سلبا».
وتوقع حنون أن «يستمر االنخفاض بأسعار 
الطحني ملـا دون العرشين ألف دينار يف األيام 

املقبلة».
وعـن مشـكلة العلـف الحيواني التـي أثرت 
عىل أسـعار السـوق، بني حنـون: أن «هناك 
توجهاً لتوزيع العلـف الحيواني من الحنطة 
غـري الصالحـة لالسـتهالك البـرشي، بعـد 
حصـول موافقة املجلس الـوزاري لالقتصاد 
بقيام وزارتي الزراعـة والتجارة بدعم مربي 
الثروة الحيوانية بالعلف، وهذا سيسـاعد عىل 
انخفاض اسـواق الطحني، باعتبـار أن اغلب 
مربـي الحيوانات يعتمدون عىل مادة الطحني 

بسبب ارتفاع اسعار العلف بشكل كبري».
 وتابـع أن «الـوزارة بصـدد توزيـع أكثر من 
٥١٪ من الحاجة كعلـف حيواني عىل املربني، 
وبالتـايل فإن هذه الكمية سـتمنح االسـواق 
املحليـة مرونـة تخفـض األسـعار وتضمـن 
حصـول املواطـن عىل مـا يحتاجه مـن مادة 

الطحني بسعر مقبول». 
وبخصوص الطحني املستورد، أكد حنون: أن 
«الوزارة تتابع السوق العاملية، وتقدم   العديد 
من التقارير ملجلس الوزراء االقتصادي بغية 
االرساع بشـكل مبكـر لـرشاء كميـات مـن 
الحنطة لسـد حاجة البالد يف شهري كانون 

االول والثاني املقبلني». 
وجـود  يف  تكمـن  «املشـكلة  أن  إىل  ولفـت 
قرار بتخفيض نسـبة االسـترياد عرب وزارة 
الزراعـة اىل ٥٠٪ وبالتـايل فإن حاجـة البلد 
هـي ٤ ماليـني طـن سـنوياً وسـيتوفر أقل 
مـن ٣ ماليني ألن هناك حاجة إىل االسـترياد 
لتعويض النقص، وهذا سـيعيق عملية دعم 
الخزين االسـرتاتيجي وتوفري مادة الطحني 

للمواطن».  
وأعلن وزير التجـارة، عالء الجبوري، األحد، 
إطـالق الوجبة الثالثـة من مفردات السـلة 
الغذائيـة يف عمـوم البـالد، مبيناً أن السـلة 

متكونة من ٧ مفردات أساسية.
وقال وزير التجارة، عـالء الجبوري، لوكالة 
األنبـاء العراقيـة (واع): إن «الوزارة أطلقت 
الوجبـة الثالثة من مفردات السـلة الغذائية 
التي توزع بـني املواطنني وبنظـام البطاقة 

التموينية يف عموم البالد».
وأضـاف: «أصدرت توجيهـاً لجميع املخازن 
التابعـة للرشكـة العامة للتجـارة الغذائية، 
بإطالق السـلة الغذائية املتكونة من ٦ مواد، 

باإلضافة إىل الطحني». 
وأكدت وزارة التجـارة، يف بيان: أنها «عملت 
بتوجيهات مجلس الوزراء، حيث قام القطاع 
الخاص باسـترياد السـلة الغذائيـة، عىل أن 
تكـون وزارة التجـارة الداعمـة بالتجهيـز، 
فضـًال عـن املتابعـة مـع الـوكالء يف عموم 

العراق».
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كريالء/الزوراء:

أعلنت رشطـة كربالء، امـس األثنني، 
ضبـط كميـة مـن الحبـوب املخـدرة 
بحـوزة أحـد املتاجريـن البارزيـن يف 

املحافظة.
لــ  ورد  بيـان  يف  الرشطـة  وذكـرت 
«الزوراء»: إن «قسـم شؤون املخدرات 
واملؤثرات العقلية، تمكن من ضبط أحد 
املتاجريـن البارزين يف الحبوب املخدرة 

وبحوزتـه كمية من الحبـوب املخدرة 
مع مادة الكرستال املخدرة، باإلضافة 

إىل مسدس مع انبوالت تعاطي».
ويف ذات السياق، أعلنت رشطة كربالء 
إن «قسم شـؤون املخدرات تمكن من 
القبض عىل متهم اخر بالجرم املشهود 
الكرسـتال  مـادة  بحوزتـه  وضبـط 
املخـدرة، مؤكـدة إحالـة املتهمـني اىل 

القضاء لينالوا جزائهم العادل».

بغداد/الزوراء:
أعلنت خلية اإلعالم األمني، امس االثنني، القبض عىل خمسـة متسللني من سوريا اثناء 

دخولهم غرب نينوى.
وذكرت الخلية يف بيان ورد لـ «الزوراء»: إنه «بالتنسـيق مع شـعبة استخبارات الفرقة 
١٥، تمكنت مفارز كتيبة اسـتطالع الفرقة وقوة برية من الفوج الثاني لواء املشـاة ٧١ 
من إلقاء القبض عىل خمسـة متسـللني قدموا من االرايض السورية، حيث تم رصدهم 
من قبل الكامريات الحرارية وهم يتحركون داخل العمق السـوري باتجاه اراضينا عرب 
قرية برئ الحلو التابعة لناحية ربيعة املحاذية للحدود العراقية السورية غربي نينوى».

وأضـاف البيـان إنه «تم القبـض عليهم فـور اجتيازهم للمنطقة الحدوديـة، وقد تبني 
انهم خمسـة اشخاص يحملون الجنسـية العراقية، وكانوا قد غادروا العراق اىل سوريا 
بطريقـة غري مرشوعة».وتابع إنه «جرى تسـليمهم للجهات املعنيـة التخاذ االجراءات 

القانونية بحقهم».

بغداد/الزوراء:
حسـمت وزارة الصحـة، امـس االثنـني، 
الجدل بشـأن عودة فرض الحظر الصحي 
الشـامل، وتشـديد اإلجراءات خشـية من 
دخـول العـراق يف املوجـة الرابعـة لوبـاء 

فريوس كورونا.
وذكـرت عضـو الفريـق الصحي لـوزارة 
الصحـة العراقيـة، ربى فـالح، يف ترصيح 
صحفي: أن «أي قرار بشأن فرض الحظر 
الشـامل، وتشـديد اإلجراءات خشـية من 
دخـول العـراق يف املوجـة الرابعـة لوبـاء 
فـريوس كورونا لم يطرح حتـى اللحظة، 
كما أن اللجنة الصحة والسالمة لم تشعرنا 
بأي يشء عن موضوع إعادة الحظر الكيل».

وأضافـت فـالح أن «املوجـة الرابعة لوباء 
فريوس كورونا لم تدخل العراق لغاية اآلن 
وعودة الحظـر معتمد عىل املوقف الوبائي 
وقرارات الصحة والسـالمة الوطنية، كما 
أن دخـول املوجة الرابعـة ليس بالرضورة 
أن تكـون من السـاللة الجديـدة كما إنها 
قـد ال تحمـل نفس األعـراض التي تصيب 

األشخاص».
وكانـت وزارة الصحـة والبيئـة قد حذرت 
مـراراً مـن أن قلـة املقبلني عـىل التلقيح، 
قد تسـفر عن دخـول املوجـة الرابعة من 
فريوس كورونا، فيمـا لفتت إىل أن املوجة 
الرابعـة مازالـت لـم تدخـل البـالد حتـى 

اللحظة.

بغداد/الزوراء:
أعلنـت هيأة املنافذ الحدودية، امس االثنني، عن اتخاذ ثالثة اجراءات ملواجهة متحورات 

كورونا.
وقـال رئيس الهيأة اللواء، عمر الوائيل، يف ترصيـح صحفي: «إننا نتابع تنفيذ ما يصدر 
مـن اللجنـة العليا للصحة والسـالمة من قـرارات كونها هي املعنيـة بمتابعة الجائحة 
وتوفري املسـتلزمات الرضورية ملواجهتها»، الفتاً إىل أن «القرارات التي تصدر من اللجنة 
كان لهـا دور كبري يف حماية أرواح العراقيني سـواء ما يصدر عنهـا من قرارات منع أو 

توفري اللقاحات الرضورية ملواجهتها».
وأضـاف أن «هيأة املنافذ تقوم بتنفيذ القرارات التي تصـدر من اللجنة يف جميع املنافذ 
الحدوديـة كما تقوم باإلرشاف عـىل إجراءات وزارة الصحة يف املنافـذ من خالل مفارز 
دوائر الصحة يف املحافظات»، مؤكداً أن «اي متحور جديد يطرأ سـتكون هنالك باملقابل 

إجراءات مشددة ملواجهته». 
وأشـار إىل أن «الهيأة اسـتطاعت طيلة عملها لـ٢٤ سـاعة عىل مدار األيام املاضية من 
تأمني دخول األوكسجني واللقاحات، وإلزام الدوائر كافة يف تطبيق قرارات اللجنة العليا 

للصحة والسالمة الوطنية».
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البرصة/الزوراء:

أعلنت وزارة الداخلية، امس اإلثنني، القبض 

عىل عدد من املطلوبني يف محافظة البرصة، 

بتهم جنائية مختلفة.

وذكرت الـوزارة يف بيان ورد لــ «الزوراء»: 

االوىل  البلـدة  رشطـة  قسـم  «مفـارز  أن 

يف محافظـة البـرصة، تمكنـت مـن إلقـاء 

القبـض عىل عدد مـن املتهمني خالل إجراء 

حمـالت أمنية يف األسـواق واألماكن العامة 

والخاصـة، حيث تم خـالل العملية القبض 

عىل متهمـني مطلوبني قضائيـا وفق مواد 

جنائيـة مختلفة تنوعت بـني جرائم القتل، 

والرسقـة، واالعتـداء، والتهديـد، والنصب 

واالحتيال، واملشاجرة».

وأفادت مديرية رشطة املحافظة بـ»قيامها 

باتخاذ اإلجـراءات القانونية بحق املتهمني 

جزاءهـم  لينالـوا  القضـاء  إىل  وإحالتهـم 

العادل»، وفق البيان.

صالح الدين/الزوراء:

التحـق محارضو الرتبية يف صالح الدين، امس 

االثنـني، بزمالئهـم املتظاهريـن يف عـدد مـن 

محافظـات العـراق للمطالبة بتعديـل وزيادة 

رواتبهم.

وتظاهر املحارضون أمام مديرية تربية صالح 

الديـن مطالبـني بتعديل سـلم الرواتـب وفق 

قرار ٣١٥ ملجلس الوزراء، واحتسـاب سنوات 

التطوع كسـنة عقـد فعلية واطـالق درجات 

الحـذف واالسـتحداث لـوزارة الرتبيـة وفـق 

موازنة ٢٠٢٢ وتثبيت املتعاقدين.

وأكـد املتظاهـرون إرضابهـم عن الـدوام ملدة 

أسـبوع للضغط عـىل الجهات املعنيـة بتنفيذ 

مطالبهم.

ونفـذ محـارضو مـدارس محافظـات املثنى 

ودياىل والبـرصة ومحافظات اخـرى، يف وقت 

سـابق، إرضابا جزئيـا عن العمـل يف املدارس 

للمطالبة بشـمولهم بقـرار ٣١٥ وتحديد ايام 

عملهم بـ ٣ أيام يف األسبوع.

وتعاقـدت وزارة الرتبية مع محارضي الرتبية 

يف عمـوم املحافظـات ملدة عام واحـد بدءا من 

عـام ٢٠٢١ وبراتـب شـهري يبلـغ ٢٥٠ ألف 

دينار، ووفق العقد فإن املحارضين سيفقدون 

رواتبهم مطلع العام املقبل.

النجف/الزوراء:

أعلنـت خليـة اإلعـالم األمنـي، 

امس االثنـني، القبض عىل مبتز 

منتحل صفة ضابط يف محافظة 

النجف.

ورد  بيـان  يف  الخليـة  وذكـرت 

«بعمليـة  انـه  «الـزوراء»:  لــ 

تكللـت  مهنيـة  اسـتخباراتية 

بالنجـاح، وبعد ورود مناشـدة 

بوجـود أحـد املتهمـني ينتحـل 

صفة ضابـط برتبـة رائد يقوم 

بابتزاز املواطنـني يف محافظتي 

النجـف وبابـل، عـىل الفـور تم 

تشـكيل فريق عمل مختص من 

وكالة االستخبارات والتحقيقات 

اسـتحصال  وبعـد  االتحاديـة، 

ومتابعة  القضائيـة  املوافقـات 

الهدف تـم القبض عىل املتهم يف 

محافظة النجف األرشف بالجرم 

املشهود بحوزته هويات مزورة 

تحمل رتبة رائد، ومسـدس غري 

مرخص، وزي عسكري، وإجازة 

سوق مزورة».

«املتهـم،  أن  البيـان:  واضـاف 

اعـرتف مـن خـالل التحقيقات 

قيامه بعمليـات ابتزاز لعدد من 

املواطنـني يف املحافظتني، فضال 

عن انتحاله صفة ضابط».

اتخـاذ  «تـم  انـه  اىل  واشـار 

بحقـة  القانونيـة  اإلجـراءات 

ابتدائيـا  أقوالـه  تدويـن  بعـد 

وقضائيا».

@Üá»i@|Ó�m@ÚÓ‰flc@Ú‹º
Òãój€a@¿@µiÏ‹�æa@Âfl

ÒãÁbƒnæa@pbƒœb0bi@ÊÏ‘zn‹Ì@ÂÌá€a@Å˝ñ@Îãöb´

µnƒœb´@¿@µ‰†aÏæa@çnjÌ@¡ibö@Ú–ñ@›zn‰fl@fib‘n«a@Z?fl˛a@‚˝«�a

No: 7606   Tue   23     Nov    2021العدد:   7606    الثالثاء    23    تشرين الثاني     2021



بغداد/الزوراء:
انخفض النفط الخام إىل أدنى مسـتوياته يف سبعة أسابيع 
امس االثنني، بسـبب مخاوف بشـأن فائض املعروض بعد 
أن قالت اليابان إنها تضغط عىل تحرير احتياطيات النفط 
وتفـيش كوفيـد 19- يف أوروبا. وخرس برنت 13 سـنًتا ، أو 
0.16 ٪ ، إىل 78.76 دوالر للربميل اعتباًرا من 05:08 بتوقيت 
جرينتـش، وانخفضت العقود اآلجلة لخام غرب تكسـاس 
الوسـيط ثـالث سـنتات، أو 0.04 ٪ ، عنـد 75.91 دوالر 
للربميـل. وأملح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشـيدا يوم 
السـبت املايض إىل أنه مستعد للمساعدة يف مواجهة أسعار 
النفـط املرتفعة عقب طلـب من الواليات املتحـدة لإلفراج 
عـن النفط من مخـزون الطوارئ لديها ويأتي ذلك وسـط 

احتماليـة ترسب النفط من االحتياطيات االسـرتاتيجية يف 
الصني والواليات املتحدة. ويف الوقت نفسه، تتزايد املخاوف 
مـن أن تجـدد قيـود COVID-19 قـد تـرض بالطلـب بعد 
انتشـارها من جديد يف أوروبا. وحـذرت أملانيا يوم الجمعة 
املـايض من أنها قد تحتـاج إىل االنتقـال إىل اإلغالق الكامل 
بعد أن قالت النمسـا إنها سـتعيد فـرض إجراءات صارمة 
للتصـدي للعـدوى املتزايـدة. ضغـط البيـت األبيـض يوم 
الجمعة عىل مجموعة منتجي أوبك مرة أخرى للحفاظ عىل 
إمـدادات عاملية كافية، بعد أيام من قيـام الواليات املتحدة 
بإجراء مناقشـات مع بعض أكرب اقتصـادات العالم حول 
إمكانية تحرير النفط من االحتياطيات االسرتاتيجية لقمع 

أسعار الطاقة املرتفعة.

سان سلفادور/متابعة  الزوراء:
الدولـة  إن  السـلفادور  رئيـس  قـال 
تخطـط لبناء أول مدينـة بيتكوين يف 
العالـم، بتمويل مبدئي من السـندات 
املشـفرة، يف  العملـة  املدعومـة مـن 
العملـة  مضاعفـة رهانـه لتسـخري 
املشـفرة لدعـم االسـتثمار يف الدولة 

الواقعة يف أمريكا الوسطى.
وأوضـح أن املدينـة املخطـط لهـا يف 
يونيـون  ال  مـن  الرشقيـة  املنطقـة 
تحصـل عـىل الطاقـة الحراريـة من 
بـركان كونتشـاغوا يف جنـوب رشق 
السلفادور. ويبدأ البناء يف عام 2022. 
ولـن تفـرض أي رضائـب باسـتثناء 

رضيبة القيمة املضافة.
باإلنجليزيـة  بوكيـيل  نجيـب  وقـال 
اسـتثمر هنا واكسب كل األموال التي 
تريدهـا، هـذه مدينة بيئيـة بالكامل 

تعمل وتنشط بالربكان.
ويتم اسـتخدام نصف رضيبة القيمة 
املضافـة املفروضة لتمويل السـندات 
الصادرة لبناء املدينة، ويدفع النصف 
اآلخـر مقابـل خدمـات مثـل جمـع 
القمامـة، كما قال بوكيـيل، مقّدًرا أن 
تكلفـة البنيـة التحتيـة العامة تكلف 

نحو 300 ألف بيتكوين.

وأصبحت السلفادور يف شهر سبتمرب 
عملـة  تتبنـى  العالـم  يف  دولـة  أول 
بيتكوين كعملة قانونية. وبالرغم من 
أن بوكييل هو رئيس يتمتع بشـعبية. 
ولكـن اسـتطالعات الـرأي تظهر أن 
بشـأن  متشـككون  السـلفادوريني 
حبه للعملة املشـفرة. وأثارت بدايتها 

الوعرة احتجاجات ضد الحكومة.

آالف  خـرج  سـبتمرب،  شـهر  ويف 
إىل الشـوارع لالحتجـاج  األشـخاص 
عـىل القانـون، خوًفـا مـن أن يـؤدي 
عـدم  إىل  املشـفرة  العملـة  إدخـال 
االسـتقرار يف الدولة الواقعة يف أمريكا 
الوسـطى. بينما أطلقـت الدولة أيًضا 
محفظة بيتكوين للسماح للمواطنني 

باستخدام العملة املشفرة.

وشـبه خطتـه باملـدن التي أسسـها 
اإلسكندر األكرب، قال بوكييل إن املدينة 
تكـون دائريـة مـع مطـار ومناطق 
سـكنية وتجاريـة وتتميـز بسـاحة 
مركزيـة مصممة لتبـدو وكأنها رمز 

بيتكوين من الجو.
أوضح بوكيـيل أن السـلفادور تعتزم 
إصدار السندات األولية يف عام 2022، 

مشـرًيا إىل أنهـا تكـون يف غضون 60 
يوًما.

وقال سامسـون ماو، كبري املسؤولني 
االسـرتاتيجيني يف مـزود تكنولوجيـا 
إن   ،Blockstream تشـني  البلـوك 
سـنوات،   10 مـدة  األول  اإلصـدار 
واملعروف باسـم السـندات الربكانية، 
يكون بقيمة 1 مليـار دوالر، مدعوًما 
بالعملـة املشـفرة ويحمـل قسـيمة 

بنسبة 6.5 يف املئة.
وأوضـح أن نصـف املبلـغ يخصـص 
لرشاء العملة املشـفرة يف السوق. مع 
سـندات أخـرى قادمـة. وبعد خمس 
سـنوات من التخزين، تبدأ السلفادور 
ببيع بعض العملة املشفرة املستخدمة 
يف تمويل السـندات ملنح املسـتثمرين 

قسيمة إضافية.
باإلضافة إىل ذلك يتم إصدار السند عرب 
الشـبكة السائلة. ولتسـهيل العملية، 
تعمل حكومة السـلفادور عىل قانون 
الرتخيص  املاليـة، ويذهـب  لـألوراق 

.Bitfinex األول لتشغيل منصة إىل
عالوة عىل ذلـك بمجرد إصدار 10 من 
هذه السـندات. يتم سحب 5 مليارات 
دوالر من العملة املشـفرة من السوق 

لعدة سنوات. 

بغداد/الزوراء:
أعلنـت األمانـة العامـة ملجلس الـوزراء، 
امـس االثنـني، إطـالق خدمـة (راقبني) 
اإللكرتونية السـتالم شـكاوى املواطنني 

بشأن مفردات السلة الغذائية.
وذكـر بيان لألمانـة تلقته ”الـزوراء“ أن 
”دائـرة مركز البيانات الوطني، يف األمانة 
العامة ملجلـس الوزراء، وبالتنسـيق مع 
وزارة التجارة تسـتعد لإلطالق التجريبي 
باسـتالم  الخاصـة  (راقبنـي)  لخدمـة 
شكاوى املواطنني بشـأن مفردات السلة 
الغذائية والرد عليها الكرتونيا“، مبيناً أن 
”التطبيـق اإللكرتوني الخـاص بالخدمة 
تم تنفيذه بشـكل كامل من قبل مالكات 
مركـز البيانات الوطنـي الفنية ومالكات 
قسم تقنية املعلومات يف وزارة التجارة“.

وأضـاف، أن ”الخدمـة اإللكرتونية ُتتيح 
بشـأن  الشـكاوى  تقديـم  للمواطنـني 
مفـردات السـلة الغذائيـة املقدمـة مـن 
قبـل وزارة التجـارة ومتابعة شـكاواهم 
واسـتالم الـرد عليها عن طريق حسـابه 
اإللكرتونـي الخاص به ضمـن بوابة أور 

اإللكرتونية للخدمات الحكومية“.
وأوضح البيان ”بإمكان املواطن التسجيل 
ودرج  االلكرتونيـة  أور  بوابـة  ضمـن 
معلوماته الشـخصية وبيانـات البطاقة 
التموينيـة بدقة ليتسـنى للفرق الرقابية 
متابعـة شـكواه والـرد عليها“، مشـرياً 
إىل أنـه ”مـن رشوط التقديـم عـىل هذه 
الخدمة أن يكون املواطن مقيما يف العراق 
ويمتلك بطاقة تموينية (غري محجوبة)، 
باإلضافـة إىل رضورة إدخال رقم الهاتف 
أو الربيد اإللكرتوني لغرض التواصل معه 
إن تطلب األمر“. وتابع أن ”التسـجيل يف 
بوابة أور االلكرتونية سـيمكن املواطنني 
االسـتفادة من خدمة (راقبني) ومتابعة 
شـكواه مبارشة، وباإلمكان االطالع عىل 
بهـذه  الخاصـة  اإللكرتونيـة  الصفحـة 
الخدمة والتقديم عليها عرب زيارة الرابط 
اآلتي: ولفت اىل أن ”مركز البيانات الوطني  
يوفـر خدماتـه اإلرشـادية للمواطنني يف 
حالـة الحاجة إىل استفسـار أو واجهتهم 
أي مشـكلة يف التقديـم اإللكرتوني، وذلك 

عرب االتصال بالرقم (5599)“.
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بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة التخطيط، امس االثنني، توقف ما نسـبته 31 % من املعامل 
التابعـة لوزارة الصناعة، فيما أوضحـت أن نصف هذه املعامل تعتمد عىل 

”مياه اإلسالة“ كمصدر رئيس للمياه املستخدمة.
وذكر الجهاز املركزي لإلحصاء، التابع لوزارة التخطيط، يف تقرير، أن ”عدد 
الـرشكات التابعـة لوزارة الصناعـة واملعادن من القطـاع العام واملختلط 
خـالل عام 2020 بلـغ 42 رشكة، يف حني بلغ عدد املعامل التابعة لها 225 

معمال، وما متوقف منها تجاوز 31 %“.
وأضـاف الجهاز، أن ”ما يقـارب من نصف هذه املعامـل تعتمد عىل مياه 
االسالة كمصدر رئييس للمياه املسـتخدمة يف العمليات الصناعية وبواقع 
49.3 %، يف حـني كانـت شـبكات الـرصف الصحي (املجـاري) هي جهة 

الترصيف األكثر استخداما من قبل املعامل وبنسبة 40 %“.
وأشـار إىل أن ”هـذه املعامل شـكلت عبئا كبرياً عىل كل مـن قطاعي املياه 
واملجاري“، مبيناً أن ”عدد املعامل من القطاع الهنديس والغذائي والدوائي 
والنسيجي، تولد نفايات صناعية خطرة وبواقع 16 معمال، 12 منها تابعا 
للقطاع الهنديس ومعمال واحدا للغذائي والدوائي و3 معامل تابعة للقطاع 

النسيجي“.
وتابع الجهاز املركـزي لإلحصاء، أن ”إجمايل الكميات املتولدة من املعامل 
آنفة الذكر بلغ 2.5 طن/شـهر، وشـكلت كمية النفايات الخطرة املتولدة 
مـن القطاع الهنديس النسـبة األعـىل وبواقع 1.7 طن/شـهر، واألقل من 

القطاع الغذائي والدوائي وبواقع 65 كغم/شهر“.

@ÍbÓfl^@Û‹«@á‡n»m@›flb»æa@—ó„@Z¡Ó�Én€a
ÚfláÉnèæa@ÍbÓ‡‹€@êÓˆä@äáó‡◊@\Ú€bé�a

No: 7606   Tue    23     Nov    2021العدد:   7606    الثالثاء    23    تشرين الثاني     2021

بغداد/الزوراء:
اعلنت الرشكة العامة ملوانئ العراق، عن اسـتقبالها لعدٍد من السـفن 
حاملـة اكثر من (44000) الـف طن من مادة الرز وناقالت النفط عىل 

ارصفة مينائي ام اقرص الجنوبي وخور الزبري النفطي التحصيص.
ونقلـت الـوزارة يف بيان تلقـت ”الزوراء“ نسـخة منه عـن مدير عام 
املوانئ فرحان الفرطويس، القول إن ”املوانئ تعمل بمالكاتها واداراتها 
وتشـغيالتها بكفـاءة واحرتافيـة عالية لتكـون دليل مهـم عىل الثقل 
االقليمـي والـدويل“، مشـريا اىل ”رضورة توفـري املعـدات التـي تمّكن 
املوانـئ من تقديـم الخدمات لجميع أنواع السـفن باختـالف درجات 
تطورها ومناولة كافة أنواع البضائع بسالسـة لضمان سالمة املالحة 

البحرية“.
واكد املدير العام ان ”ارصفة املوانئ التجارية يف ميناء ام قرص الجنوبي 
اسـتقبلت سـفينة تحمل عىل متنها اكثر من ( 44000 ) الف طن من 
مادة الرز الخاصة بالسله الغذائية لصالح وزارة التجارة وجاري العمل 
عـىل تفريغها ومـن جانب اخر أسـتقبلت أرصفة موانئ خـور الزبري 

التخصصية سبع ناقالت محملة باملشتقات النفطية“.
وبني، ان ”عمليات التفريغ والشحن واالرساء واالقالع جرت بالتعاون 

والتنسيق بني ادارتي امليناءين وعمليات املالحة البحرية“.

بغداد/الزوراء:
بحـث رئيس هيئـة املنافذ الحدوديـة اللواء عمـر الوائيل، امـس االثنني، نقل 

ساحات التبادل التجاري مع إيران وتشغيل األيدي العاملة.
وقالت الهيئة يف بيان لها تلقته ”الزوراء“ إن ”لجنة األمر الديواني 194 لسنة 
2019 عقدت اجتماعاً يف مقر هيئة املنافذ الحدودية برئاسة اللواء عمر الوائيل 
وبحضور جميع األعضاء ملناقشة جدول أعمال االجتماع املزمع عقده يف بغداد 

مع الجانب اإليراني بتاريخ 4 /12 /2021“.
وأضـاف، أنه ”تم تبادل املعلومات واالتفاق عـىل املواضيع التي تنهض بواقع 
عمل املنافذ مع الجمهورية اإلسـالمية يف إيران، وأهمها نقل سـاحات التبادل 
التجاري للجانب العراقي يف منافذ (الشـالمجة والشـيب وزرباطية) ودراسة 

واقع حال املنافذ من جميع الجوانب التجارية واألمنية“

بغداد/الزوراء:
استقرت أسـعار رصف الدوالر، امس االثنني، يف األسواق املحلية. وسجلت 
لت أسعار  أسـعار بيع الدوالر 148.250 ديناراً لكل 100 دوالر، فيما سـجَّ

رشاء الدوالر 147.750 ديناراً لكل 100 دوالر.
وقرر البنك املركزي العراقي يف وقت سابق، تعديل سعر رصف الدوالر أمام 
الدينار العراقي، إذ بلغ سـعر رشاء الدوالر مـن وزارة املالية 1450 ديناراً، 
أما سـعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ1460 ديناراً لكل دوالر، فيما يكون 

سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكل دوالر.

@pbybé@›‘„@szjm@ÚÌÜÎá®a@âœb‰æa
@ÊaãÌg@…fl@äbvn€a@fiÜbjn€a

@¿@ä¸Îá€a@“ãñ@äb»éc@äaã‘néa
ÚÓ‹0a@÷aÏé˛a

@440@Âfl@ãr◊c@›j‘nèÌ@÷aã»€a@Z@¯„aÏæa
@@ÚÓˆaâÃ€a@Ú‹è€a@åä@Âfl@Â†@—€a بغداد/الزوراء:

كشـفت وزارة الزراعـة، عـن حجـم 
الدعم املقدم للفالحني، وفيما أوضحت 
حجم صـادرات التمور خالل 3 أعوام، 
أكدت التحـرك إلنهاء مشـكلة اآلفات 
التي أثـرت عىل زراعة النخيل بشـكل 

واضح.
وقـال املتحـدث باسـم وزارة الزراعة 
حميـد النايف، يف ترصيـح صحفي إن 
”الدعم املقدم للمزارع العراقي أقل من 
املطلوب نتيجة قيام وزارة املالية برفع 

كافة انواع الدعم عن الفالحني“.
تدعـم  الزراعـة  ”وزارة  أن  وأضـاف، 
  %  40 بنسـبة  بالبـذور  الفالحـني 
ومـن االسـمدة بنسـبة 35 % ولكـن 
يبقـى الدعم متواضعا واسـتحقاقات 
الفالحيني تتأخر وهذا أثر عىل القطاع 

الزراعي“.
وفيمـا يتعلـق بملـف التمـور بني، أن 
”انتاج التمور يتصاعـد ونعتقد بأنها 
قصـة نجـاح للـوزارة وهـي تفتخـر 
بأنها اسـتطاعت انعاش قطاع التمور 
ووضعه عىل الجادة الصحيحة وبالتايل 
هنـاك تزايـد يف عمليات االسـتثمار يف 

مجال التمور“.
وتابع أن ”الوزارة دعمت قطاع النخيل 
منذ عام 2019، من اجل حماية املنتج 
املحيل ومنع االسـترياد وفتح التصدير 
ممـا سـاهم يف زيـادة انتـاج التمـور 
وتعظيـم االيـرادات ألن الفالح حصل 

عىل ايرادات جيدة“.
وأشـار إىل أن ”الـوزارة دعمت منتجي 
التمور بالقضايا اللوجستية والفحص 
وتهيئة الشهادات الخاصة بالتصدير، 

االجـراءات“،  تسـهيل  عـن  فضـال 
موضحـا: ”دعمنـا النخيـل يف مجـال 
بعـض  وأعطينـا  واليوريـا  االسـمدة 
االسـمدة للنخيل وتم اسـتثناؤهم من 

الخطة الزراعية“.
وعن الكميات املنتجـة، أوضح أنه ”يف 
العـام 2019 أنتجنـا 600 ألـف طـن، 
وعام 2020 أنتجنا 750 ألف طن، وعام 
2021 أنتجنا قرابة 900 ألف طن حتى 

اآلن وعمليات التصدير مستمرة“.
وعن الدول املسـتوردة، بني أن ”هناك 
10 دول يصدر لها العراق التمور ومنها 
هولنـدا وايطاليـا وتركيـا ومـرص“، 
مؤكدا أن ”التمور العراقية مرغوبة يف 
اغلب الدول ملا تحتويه من جودة عالية 
وخصوصا تمـر الزهدي الذي يدخل يف 
مختلف الصناعات ويصدر الغلب دول 

العالم“.
وبخصـوص التحديـات التـي تواجـه 

زراعـة النخيـل أكد النايـف أن ”هناك 
مشـكلة يف عمليـة مكافحـة النخيـل 
ونحـن جـادون يف معالجتها ضمن ما 
هـو موجود لدينا مـن ادوات ملكافحة 
اآلفـات التي قضينا عليها بنسـبة 85 

% ولكنه نحتاج الدامة املكافحة“.
وأضـاف: ”نعانـي كذلك من مشـكلة 
عدم تهيئة الطائـرات الخاصة وهناك 
تلكـؤ يف ذلـك مما تسـبب يف مشـكلة 
للفالحني ألن املساحات املرزوعة كبرية 
وتحتاج اىل طائرات ونحن حتى االن ال 

نمتلكها بشكل فاعل ومستمر“.
موجـودة  ”الطائـرات  أن  إىل  وأشـار 
ولكنهـا تحتاج اىل تأهيـل وادامة وتم 
االتصـال بالرشكة املنتجـة واملوضوع 
اآلن يف طـور النقـاش واالدامـة مـن 
أجـل تأهيـل االسـطول العراقـي واذا 
تم تأهيله فسـنقيض عـىل كل االفات، 

وبالتايل سنتمكن من زيادة االنتاج“.

@‚aÏ«c@3@¿@Òäáóæa@äÏ‡n€a@·vy@Â«@—ìÿm@Ú«aäç€a

üÎã»æa@ùˆbœ@kjèi@…Óibéc@7@¿@ÈmbÌÏnèfl@Û„Üc@∂g@¡–‰€a@üb–Øa
بغداد/الزوراء:

اغلق مؤرش االسـعار يف سوق العراق لالوراق املالية، امس االثنني، مرتفعا 
بنسـبة (%0.17).وجاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لألوراق املالية 
ليوم امس كما ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (1.153.386.766) سهما، 
بينما بلغت قيمة االسهم (1.130.760.153) دينارا. واغلق مؤرش االسعار 
ISX 60  يف جلسـة امس عىل (576.56) نقطة مرتفعا بنسـبة (0.17%) 
عن اغالقه يف الجلسـة السـابقة البالغ (575.61) نقطة.وتم تداول اسهم 
(32) رشكـة مـن اصـل (105) رشكـة مدرجـة يف السـوق، واصبح عدد 
الرشكات املوقوفـة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها بتعليمات 
االفصاح املايل (22) رشكة.وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين غري 
العراقيني يف السـوق (233) مليون سهم بقيمة بلغت (193) مليون دينار 

من خالل تنفيذ (25) صفقة عىل اسهم رشكة واحدة.

بغداد/الزوراء:
اكَد الخبري االقتصادي، صفوان قيص، امس االثنني، ان تسديد ديون الكويت 
بالكامل سـيعيد للعراق 3 باملئة من ايـرادات النفط، الفتا اىل ان العراق قادر 
عىل تجاوز عجز املوازنة وتسـديد ديونه الخارجية بعد ارتفاع اسعار النفط 

وتسديد مابذمته من ديون لجريانه.
وقال قيص يف ترصيح صحفي، ان ”العراق سيتمكن من تجاوز عجز املوازنة 
وتسـديد ديونـه الخارجية يف حال بنـاء املوازنة عىل سـعر 70 دوالرا لربميل 
النفط، خصوصا بعد تخفيض قيمة الدينار امام الدوالر، والذي رشد االنفاق 

االستهالكي بنسبة 20 باملئة“.
واضـاف ان ”العراق مايض بتسـديد ديـون الكويت بالكامـل يف العام املقبل 
بمـا اليقل عن 600 مليون دوالر، وهنا سـتتحرر 3 باملئة من ايرادات النفط 
التي تسـتقطع بشـكل مبارش وتذهب لديون الكويت، وهذه املبالغ ستكون 
مصدر جديد لالنفاق او تستخدم لتسديد الديون الخارجية البالغة 20 مليار 

دوالر“.
وبـني ان ”عملية تسـديد الديون سـتعيد تصنيف االئتمـان العراقي وبالتايل 
تتحرك بوصلة االسـتثمار ويطمنئ املسـتثمر ان االقتصاد العراقي قادر عىل 

تسديد الديون وخلق فرص عمل من نافذة االستثمارات“. 

بغداد/الزوراء:
ارتفعت مبيعات البنك املركزي من الدوالر، امس االثنني. وشهد مزاد البنك 
املركزي لبيع ورشاء العمالت االجنبية، ارتفاعا يف مبيعاته بنسـبة 2.6 % 
لتصل إىل 197 مليوناً، و 357 الفا و 573 دوالرا غطاها البنك بسعر رصف 

اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
وذهبت اغلـب مبيعات البنك لتعزيز األرصدة بالخارج عىل شـكل حواالت 
واعتمـادات حيث بلغـت 156 مليونا و357 ألفـاً و573 دوالرا، فيما ذهب 

املبلغ املتبقي البالغ 41 مليون دوالر بشكل نقدي.
هذا وقام 24 مرصفاً بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، و17 مرصفا 

لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل 195 رشكة وساطة. 

@›vèÌ@ÚÓ€bæa@÷aäÎˇ€@÷aã»€a@÷Ïé
Èmaãí˚fl@¿@b«b–mäa

@oÌÏÿ€a@ÊÏÌÜ@áÌáèm@ZÜbón”a@7jÇ
¡–‰€a@paÜaãÌa@Âfl %@3@÷aã»‹€@áÓ»Óé

@Âfl@ãr◊c@›vèm@ç◊ãæa@Ÿ‰j€a@pb»Ójfl
Új»ó€a@Ú‹‡»€a@Âfl@ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@197
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@Âfl@lbzè„¸a@äã‘Ì@Ú†ãì€a@Üb„
bÓée@fib�ic@äÎÜ

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلن نادي الرشطة الريايض انسحابه من املشاركة يف ملحق دوري أبطال آسيا.ووضعت 
القرعة فريق الرشطة بمواجهة أحد األندية األوزبكية، والفائز سيواجه الغرافة القطري 
يف امللحق املؤهل لدور املجموعات.وقال حسـني الخرساني، املنسق اإلعالمي للرشطة: ان 
قـرار إدارة النادي هو عدم املشـاركة يف دوري أبطال آسـيا منذ البدايـة من أجل الرتكيز 
عىل مسـابقتي الدوري املحيل وكأس العراق وإعداد فريق جيـد».وزاد: «االتحاد العراقي 
لكرة القدم رفع اسـم نادي الرشطة لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم كونه مرخصا آسيويا، 

وبالتايل الفريق دخل القرعة رغم قرار النادي بعدم املشاركة مسبقا».

ãºcÎ@ã–ñc

?†Ï€a@Ú‹Óÿìm@Â«@·éb”@ãébÌ@k«˝€a@Üb»ihi@Ô€@Ú”˝«@¸@Zäbju@Ô‹«

@›Óvèn€a@Èó‘‰Ì@ıbiãËÿ€aÎ@’znèfl@¡–‰€a@Û‹«@åÏ–€a@ZÅ˝ñ@˚€

بغداد/ متابعة الزوراء
 افـاد رئيس نادي سـامراء، صـدام عزيز، بأن اتحاد الكـرة أبلغ النادي 
برتخيص ملعب سـامراء بعـد مرور عرشة أدوار مـن املرحلة االوىل من 

منافسات الدوري املمتاز لكرة القدم.
وقال عزيز ان ”االتحاد وافق عىل ان يكون ملعب سامراء ارضاً لخوض 

فريق النادي مبارياته خالل منافسات الدوري املمتاز لكرة القدم“.
وبني أن ”املوافقة جاءت بعد زيارة لجنة الرتاخيص وكشفه مرتني مللعب 
النادي للتأكد من صالحية امللعب وابداء املالحظات التي انجزناها لتصل 

بعدها اىل قناعة تامة بامللعب الذي اصبح جاهزاً من كل النواحي“.
واشـار اىل ان ”مباراة سـامراء وضيفه الرشطة املقـررة يوم الخميس 
املقبل ضمن منافسـات الجولة الـ11 ستكون عىل ملعب نادي سامراء 

ألول مرة بعد غياب عرشة جوالت من منافسات الدوري املمتاز“.
وأضاف رئيس نادي سامراء: ان ”لجنة الرتاخيص توصلت اىل قناعة تامة 
بامللعب، وانها انصفتنا بالرتخيص والسـماح لفريقنا خوض مبارياته 

عىل ملعبه اسوة بفرق االندية البغدادية واملحافظات العراقية“.

@Üb‰€@Åb‡è€a@äã”@Òãÿ€a@Üb•a@ZçÌç«
Èj»‹fl@Û‹«@ÈmbÌäbjfl@üÏ£@ıaãflbé

@ê„ÏmÎ@bè„ãœ@¿@paãÿè»fl@kÓm6€@Û»èÌ@ÎÜÏßa@Üb•a
@ÚÓ‰†Ï€a@pbjÉn‰‡‹€@ÊaãÌgÎ

بغداد / حسني عمار
أكد النائب األول لرئيس اتحاد الكرة، عيل 
جبـار، أنه ال صحة لِما تـم تداوله يف أحد 
الربامج الرياضية املحلية والذي اشـار إىل 
تسـببه بشطب اسـم الالعب يارس قاسم 
من قائمة املنتخـب املدعوة لبطولة كأس 

العرب .

وقـال جبـار إن“ كل مـا تـم تداولـه هو 
عاٍر عـن الصحة ”، مبينـاً أنه“ ليس من 
صالحياتـه التدخـل يف قائمـة دعـا إليها 
مدرب املنتخب الوطني“، داعياً اىل ”كشف 
املصـادر الحقيقيـة التي تقـف وراء تلك 

الترصيحات“ .
وأشـار جبار اىل أن ” عىل وسـائل اإلعالم 

التقـيص عـن صحـة املعلومـة وتوخـي 
املصادر االصلية ملعرفة الحقيقة بدال من 

رمي االتهامات وانتظار فّك طالسمها“.
يشـار اىل أن النائـب األول لرئيـس اتحاد 
الكـرة، عـيل جبار، يـرأس حاليـاً اللجنة 
املنظمـة لبطولـة غـرب آسـيا للشـباب 

املقامة حالياً يف مدينة البرصة .

بغداد/ متابعة الزوراء
أوضح لـؤي صـالح، مـدرب الكهرباء، 
أن الفـوز الذي حققـه فريقه يف الجولة 
العـارشة عـىل حسـاب النفط جـاء يف 
توقيـت مناسـب، ليمثل دافعـا معنويا 

قبل املواجهتني املقبلتني.
وقـال صـالح: الكهرباء يقـدم يف أغلب 
املباريات التـي خاضها أداًء مميزا، لكن 

ينقصنا التسجيل إلحراز الفوز.

وأضـاف ”الفـوز عىل النفـط يف الجولة 
العـارشة جـاء بتوقيـت مناسـب كون 
الفريق مقبـال عىل مواجهتـني ناريتني 
أمـام نفـط الوسـط والقـوة الجوية يف 

الدوري“.
وتابع صالح ”الفوز أعاد الروح املعنوية 
لالعبـني.. نعـم الفريق يقدم مسـتوى 
طيبا، لكن املسـتوى الفنـي دون نتائج 

لم يكن كافيا“.

التحضـريات متواصلـة  أن  إىل:  وأشـار 
وهناك التـزام واضح من الالعبني. الفتا 
إىل أن كـرة الكهربـاء مازالت بحاجة إىل 
اسـتثمار الفرص يف كل مبـاراة لحصد 

عدد أوفر من النقاط.
يذكـر أن فريـق الكهرباء يحتـل املركز 
التاسـع برصيـد 14 نقطـة يف جـدول 
ترتيـب الـدوري املمتـاز بعد مـرور 10 

جوالت.

bÓée@lãÀ@¿@∂Î˛a@Ú«Ï‡1a@Òäaáñ@Û‹«@…i6ÌÎ@ÚÓ«biãi@ÂÌãzj€a@|ènÿÌ@lbjì€a@kÉn‰fl
‚ÏÓ€a@ÊÜä˛a@Ô‘n‹m@paäbfl�aÎ@Êb‰j€@ÈuaÏm@bÌäÏé

بغداد/ الزوراء
اربيل-  وفد االتحـاد العراقي للصحافة 

الرياضية
حقق منتخب شـباب العراق فوزا كبريا 
عىل نظريه البحريني برباعية نظيفة يف 
ثاني مواجهاته ضمن منافسات بطولة 
غرب آسـيا املقامـة يف مدينتي البرصة 

وأربيل بالعراق.
سـجل أهداف شـباب العـراق اآلي عيل 
بالدقيقة 39 وبلنـد عمر يف الدقيقة 43 
وعبـد القـادر أيوب بالدقيقـة 57 وعبد 

الرزاق قاسم يف الدقيقة 74.
ورفع املنتخب العراقي للشباب رصيده 
إىل النقطة السادسـة يف صـدارة ترتيب 
املجموعة فيمـا تجمد رصيـد البحرين 

عند النقطة الثالثة باملركز الثاني.
وشـهد الشـوط األول ضغطـا عراقيـا 
واضحا يف ظل تراجع املنتخب البحريني، 
والحت أول فرصة بتسـديدة لالعب بلند 
عمـر اصطدت بقـدم املدافـع وتحولت 
إىل ركنية، وحاول أمري محمد بتسـديدة 

هائلة ردها الحارس البحريني.
واكتفـى املنتخـب البحرينـي بالدفـاع 
عـن مرماه مع االعتمـاد عىل الهجمات 

املرتدة والتي لم يكتب لها النجاح.
اسـتمر الضغط العراقـي حتى الدقيقة 
39 ليثمـر عـن تسـجيل الهـدف األول 
بأقـدام الالعب اآلي عـيل الذي مرر كرة 
عرضيـة إال أن كرتـه اصطدمـت بقدم 
الحـارس  لتغالـط  البحرينـي  املدافـع 
وتسـقط خلفـه ولـم تفلح محـاوالت 

الحارس لتدخل الكرة إىل الشباك.
وبعدهـا تمكـن املنتخـب العراقـي من 
تعزيز النتيجة عرب الالعب بلند عمر الذي 
اسـتغل تمريرة بينية حولهـا إىل أقىص 
الزاويـة اليرسى بباطن قدمه ليسـجل 

الهدف الثاني للمنتخب العراقي.
منتخـب  واصـل  الثانـي  الشـوط  ويف 
شباب العراق ضغطه عىل مرمى نظريه 
البحرينـي وتمكـن من تسـجيل هدف 
ثالـث يف الدقيقـة 57 عـرب الالعب عبد 
القادر أيوب الذي اسـتغل تمريرة بينية 

من عيل صادق.
وباغت عبد الرزاق قاسـم العب العراق، 
حـارس املنتخـب البحرينـي بتسـديدة 
صاروخية من مسـافة بعيدة استقرت 

يف الشباك معلنة عن الهدف الرابع.
ويشـهد اليـوم الثالثـاء عنـد السـاعة 
الخامسـة مسـاًء بتوقيـت العاصمـة 
املجموعـة  مباريـات  انطـالق  بغـداد، 
الثانية لبطولة غرب آسـيا للشّبان التي 
يشهدها ملعب فرانسو حريري يف أربيل 
بلقاٍء يجمع بني منتخبي سوريا ولبنان 
يعقبه عند السـاعة الثامنة مساًء لقاء 

اإلمارات واألردن.. 
وكانت املنتخبات املشـاركة قد خاضت 
وحداتهـا التدريبية للتكّيف عىل األجواء 
التدريبيـة  الكـوادر  أفـكار  وتطبيـق 
للخـروج بالنقـاط الكاملـة التي تعني 
الكثـري كـ انطالقة نحـو االرتقاء ايل ما 

هو أبعد.. 
وكان يـوم امـس االثنني حافـًال، حيث 
أقيم املؤتمـر الصحفي الخاص بمدربي 
منتخبـات املجموعـة الثانية  (سـوريا 
ولبنان واإلمارات واألردن) املشـاِركة يف 
بطولة ايرثلنك التحاد غرب آسيا الثانية 
للشـباب الـذي احتضنتـه قاعـة فندق 
”بيسـت أربيـل“ وأداره الزميـل ريبـني 
رمزي كمنّسق إعالمي معتمد يف البطولة 

والـذي بـدأ بكلمـة ترحيبيـة باملدربني 
والزمـالء اإلعالميـني والصحفيـني ثـم 
فسـح املجال بالحديث عقـب التعريف 
هـو  املتحدثـني  اول  وكان  باملدربـني، 
الشـقيق،  السـوري  املنتخـب  مـدرب 
الكابتن محمد أنيس مخلوف، وقال: إن 
”تحضريات فريقه كانت جيدة نوعاً ما، 
واسـتعدوا لهذا التجّمع الكبري“ بطولة 
كأس غـرب آسـيا الثانيـة“، ويحدونـا 
األمل بالظهور بشـكٍل مثايلٍ، خصوصاً 
وان هنـاك اهتماما جيـدا بفرق الفئات 

العمرية“.
وأضاَف: ”هذه البطولة مهمة بالنسـبة 
لنا َنريد أن نعرف أين وصل منتخبنا مع 
التأكيد عىل صعوبـة مبارياتها والندية 
التـي تمتلكهـا فـرق املجموعـة، بل أن 
املباريـات أقرب ما تكـون إىل الديربيات 

املصغرة بني الدول املشاركة“.
وأكمـَل: ”نتمنـى أن نكون عند ُحسـن 
ظـن الواقفـني والداعمـني لنـا إضافة 
لجماهرينا السـورية التـي تقف خلفنا 

بأي تجّمع“.. 
وتحّدث اسـالم ذيابـات، مدرب منتخب 

شـباب األردن قائالً: البـد باملقام األول 
أن شـكر رئيس اتحاد غرب آسيا سمو 
األمـري عـيل بن الحسـني حيث سـاهم 
بتوفري الفرصة لنا التواجد يف هذا املحفل 
الكبـري، وعـن منتخـب بـالده. وأردف: 
أجدهـا فرصـة ممتـازة لنـا كتحضري 

لبطولة آسيا املقبلة.
وأضاَف: ”نشـكر العراق بصورة عامة 
أربيـل عـىل حسـن  وأهلنـا يف مدينـة 

الضيافة واالستقبال“. 
أما مـدرب منتخب لبنان، بـالل فليفل، 
االجتماعيـة  الظـروف  ”رغـم  فقـال: 
واالقتصاديـة التي تعيشـها لبنان فإن 
علينـا أن نعترب الرياضـة وجهاً مرشقاً 
لتقديـم املزيـد مـن النجاحـات وزيادة 
أوارص الرتابـط“.. نعـم نحـن نعانـي 
الكثري ولكننا من خـالل الرياضة وكرة 
القدم نريد أن نرسـل الرسـائل كي يتم 
النهـوض بالبلـد وهذه فرصة سـانحة 

لنثبت صوابية رؤيتنا.. 
 فيما كان آخر املتحدثني، مدرب منتخب 
اإلمارات، االسباني دانيال اورتيغا وهو 
ما قام برتجمته عضـو الوفد اإلماراتي 

وقـال: بدايـة أنقل لكم تحيات الشـيخ 
رئيـس اتحـاد الكـرة يف دولـة اإلمارات 
العربيـة املتحدة والـذي يتمّنى التوفيق 
لألشـقاء العراقيـني ونجـاح البطولـة 
وتكون بادرة خـري لهم لعودة املباريات 
ايل ملعبهم كما نقل تحيات سمو الشيخ 
راشـد النعيمـي إىل اتحـاد غرب آسـيا 
واالتحـاد العراقي لكرة القـدم والوفود 
التي حرضت واإلعالميـني والصحفيني 

الذين تواجدوا يف هذا الحدث. 
وبعد ذلك تم فتح باب األسـئلة لوسائل 
اإلعالم، وكان أول السـائلني هو الزميل 
”طـالل العامـري عضـو وفـد االتحاد 
العراقـي للصحافة الرياضيـة“ املكلّف 
بتغطيـة البطولة يف أربيل، وقال موجهاً 
السـؤال للمدربـني األربعة عـن رؤيتهم 
وما خرجوا به من انطباعات حول قدرة 
العـراق عـىل إقامـة البطـوالت الدولية 
والتـي ال تقترص عـىل تجمعـات غرب 
آسـيا فقـط، بل وهـل يسـتحق بضوء 
ما شـاهدوه وعاشـوه أن يستعيد حقه 
البلـدان  األوىل  املنتخبـات  باسـتضافة 

العربية واآلسيوية. 

وكذلـك سـؤال منفـرد ملـدرب املنتخب 
اإلماراتي االسـباني (اورتيغا)، وهل انه 
وفريقه حرضوا من أجل املشاركة فقط 

بعيداً عن التفكري بالفوز باللقب؟؟ 
أجمع املدربـون األربعة عىل حق العراق 
األول  للفريـق  النشـاطات  باسـتعادة 
باللعب عىل أرضه وبني جماهريه وقالوا 
انـه حق مرشوع وما وجـدوه يف العراق 
هو ذاتـه يف بلدانهم ان لـم يكن أفضل، 
وقال مدرب املنتخب السـوري: االجواء 
مثالية هنا ونحن نريد وحدة الصف من 
خالل لقاءات توّحدنـا والبد من اإلكثار 
منهـا ويثبـت األشـقاء يف العـراق انهم 
بمنتهـى الجاهزيـة ألي حـدث يجـري 
عىل أرضهـم.. واكرر نحن معهم بعودة 
املباريـات وأرجـو أن يكـون املنتخـب 
السوري أول مبادرة باللعب يف العراق.. 

امـا مـدرب األردن فأبـدى إعجابه بكل 
يشء شـاهدته عينـه واصفـاً األجـواء 
باملثالية. مستدركاً: بل أن ما رأته عيناه 
يفـوق يف كثري من األحيان ما موجود يف 
بالده من حيث املناخ والطبيعة.. واصفاَ 
العـراق بأنـه يعيـش اسـتقراراً الفتـاً 

والبـد له من اسـتعادة وضعه الطبيعي 
كاسـتحقاق بإقامة املباريات بمختلف 
فئاتها عىل أرضه وخصوصاً بعد امتالك 

بنية رياضية تحتية عىل مستًو عاٍل.. 
اما مدرب لبنان فتمّنى السعادة للشعب 
العراقي وان ينعم الله عىل بالد الرافدين 
باألمـن واألمـان.. حاثاً بالوقت نفسـه 
االتحادين اآلسـيوي والـدويل عىل النظر 
بقضية رفع الحظر وإعادة حق العراق 

بأرسع وقت… 
وتحدث قبـل أن يجيب املدرب اإلماراتي 
(مرتجمه) بلسـانه ولسـان (اورتيغا) 
لعـودة  مواتيـة  الظـروف  كل  فقـال: 
املباريـات يف مالعـب العـراق.. كل يشء 
متوفر ونحن من الداعمـني لذلك وثقوا 
كنت والزالت من أكثر املشـجعني للكرة 
العراقيـة التـي فتحنـا عيوننـا عليها.. 
العراق رائد بكل يشء ويجب أن يستعيد 
دوره القيـادي مـن جديـد وهـو أهـل 

لذلك.. 
يشـاُر إىل أن املجموعـة الثانيـة تضـم 
ولبنـان  واألردن  سـوريا  منتخبـات 

واإلمارات.

بغداد/ متابعة الزوراء

كشـف نائب رئيـس االتحـاد العراقي املركزي للجـودو، عدي 

الربيعـي، عـن خطة قصـرية األمد لتحضري املنتخـب الوطني 

للمشاركة يف دورة األلعاب اآلسيوية.

وقـال إن“ االتحـاد العراقي للجود تعاقد رسـمياً مع التونيس 

الدويل انيس لونيفي ملدة سـنة قابلة للتمديد وهو بطل العالم 

يف اللعبة ولديه امليدالية الذهبية عىل مسـتوى العالم يف 2001 

يف املانيـا وبرونزيـة بطولـة العالم  2003 وكذلـك بطل البحر 

االبيـض املتوسـط وافريقيا وبطـل دورات عربيـة اضافة اىل 

قيادته املنتخبات التونسية الوطنية“.

وأوضـح الربيعـي أن“ من الخطـط التي وضعت مـع املدرب 

هـي اإلرشاف عىل تدريـب املنتخبات الوطنيـة وتطوير اللعبة 

يف املحافظات وكذلك إقامـة دوارات تدريبية مكثفة للمدربني 

وإجراء زيارات ميدانية لالطالع عىل واقع اللعبة وتطورها“.

واضـاف الربيعـي أن: ” هنالك هدفني أساسـيني خالل العام 

املقبل هما املشـاركة يف بطولة العرب التي سـتقام شهر آذار 

املقبل يف األردن، واملشـاركة يف الدورة االسـيوية التي سـتقام 

خالل ايلول املقبل يف الصني ”.

وتابع الربيعي أن“ اتحاد اللعبة يأمل خالل الفرتة املقبلة بفتح 

بـاب التعاون مع االتحاد التونيس إلقامة معسـكرات تدريبية 

مشرتكة للطرفني ”، مشرياً اىل أن“ االتحاد يتطلع اىل فتح باب 

التعـاون مع االتحادين اإليراني والفرنيس إلقامة املعسـكرات 

فضالً عن معسكر تونس“.

وأردف الربيعـي أن“ املـدرب التونـيس يمتلك فكـرة جيدة عن 

الالعب العراقي ومدى مهارته ولديه خلفية جيدة عن الجودو 

العراقيـة ”، مؤكـداً أن“ االتحـاد العراقي يعده مكسـباً كبرياً 

نأمل مـن خالله تطويـر املنتخبات الوطنيـة واالرتقاء بواقع 

اللعبة ”.
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واالتصـال  االعـالم  قسـم  اقـام 
الشـباب  وزارة  يف  الحكومـي 
والرياضـة دورة يف مجـال التعليق 
الريايض، التي تستمر ملدة خمسة 
أيـام، أقيمت عىل قاعة االحتفاالت 
املركزية يف مقر الوزارة، بمشاركة 
الـوزارة  موظفـي  مـن  عـدد 

وخارجها. 
وقـدم أعمال الدورة، املوظف يف القسـم الدكتور كاظـم عيدان، تعريفاً 
بأهميـة التعليق الصوتي وكيفية توظيفه يف العمل الرياضية، مبينا: ان 
القسم مسـتمر يف تقديم الدورات اإلعالمية املختلفة االختصاص ضمن 

خطته السنوية للمساهمة يف رفع القدرات املهنية يف هذا املجال. 
وبـدوره، قال املحارض التدرييس يف كليـة االعالم جامعة بغداد، الدكتور 
مصطفى عبيد دفاك: عىل املؤسسات التعليمية أن تؤسس قسماً لإلعالم 
الريـايض يف كليات االعالم، ملا له من أهمية يف الوقت الحارض. موضحا: 
ان اللقـاء يضفي عليه الجانـب الفني، وان االعالم اسـتمد وجوده من 
اللغـة، وكل كلمـة لها لحنها النها تحمـل دالالت رمزية مرتبطة بداللة 

الجسد. 
وتابـع قائال: ان للقاء متطلبات يجب ان تتوفر يف املعلق الريايض ومنها 
خامة الصوت التي من املمكن التحكم بها، ويجب ان يكون واسع العلم 
بما يحدث، ويزيد التخصص يف اللقاء ابداعاً، فضال عن القدرة والرغبة، 
واملوهبـة، وادراك معنى النـص، والثقة بالنفـس، واإلخالص يف العمل، 
واملصداقيـة يف طريقة اللقاء وأخريا االهتمام باملظهر الخارجي للمذيع 

او املعلق الريايض.



أعلن بايرن ميونيخ متصدر الدوري األملاني، انضمام 4 
العبني آخرين إىل جوشوا كيميتش يف العزل الصحي، 

فريوس  بعدوى  مصاب  شخص  مع  اختالطهم  بعد 
كورونا. وأوضح بايرن أن سريج جنابري وجمال موسياال 
كويسانيس:  وميكائيل  موتينج  شوبو  ماكسيم  وإيريك 
”دخلوا يف العزل الطبي بعد التشاور مع السلطات الصحية، 
بايرن  لنادي  املبارشة  الدائرة  يف  شخص  مع  اختالطهم  عقب 
العزل  كيميتش  كورونا“.ودخل  بفريوس  إصابته  تبني  ميونيخ، 
عن  وغاب  الخاص،  محيطه  يف  شخص  مع  اختالطه  بعد  الطبي 
املباراة التي خرسها النادي البافاري أمام آوجسبورج بهدفني مقابل 
وموسياال  جنابري  مشاركة  شهدت  والتي  املايض،  الجمعة  يوم  هدف 
البدالء. مقاعد  عىل  كويسانيس  فيه  جلس  الذي  الوقت  يف  موتينج  وشوبو 

الطبي  العزل  يف  للبقاء  موتينج  وشوبو  وموسياال  وجنابري  كيميتش  واضطر 
قبل أسبوعني عقب إصابة زميلهم نيكالس سويل بكورونا.

الخسارة  اللقب  حامل  ميالن  إنرت  ألحق 
عليه  بفوزه  املتصدر  نابويل  بضيفه  األوىل 
الدوري  من  عرشة  الثالثة  املرحلة  يف   ٣-٢

اإليطايل لكرة القدم.
تشالهان  هاكان  الرتكي  للفائز  وسجل 
والكرواتي  جزاء)  ركلة  من   ٢٥) أوغولو 
واألرجنتيني   (٤٤) برييشيتش  إيفان 
الوتارو مارتينيز (٦١)، وللخارس البولندي 
دريس  والبلجيكي   (١٧) زيلينسكي  بيوتر 

مرتنز .(٧٩) 
وقال مارتينيز بعد الفوز يف ترصيح لقناة 
مباراة  «كانت  التدفقي:  للبث  «دازون» 

مهمة جداً بالنظر إىل ترتيب الدوري».
ولكن  جيد  بشكل  نلعب  «كنا  وأضاف: 
بعض  يف  صالحنا  يف  تكن  لم  النتائج 
بقوة  الفريق  لعب  اليوم  ولكن  األحيان، 

وبشخصية».
بصدارة  االحتفاظ  ضمن  نابويل  وكان 
«سريي أ» بغض النظر عن نتيجته يف ملعب 
جوسيبي مياتزا، عقب الخسارة األوىل أيضاً 
أمام  ميالن  املبارش  ومطارده  لوصيفه 

مضيفه فيورنتينا ٣-٤.
لم  سباليتي  لوتشانو  املدرب  رجال  أن  إالّ 
يتمكنوا من فك االرتباط مع «روسونريي» 
نقطة   ٣٢ عند  رصيدهم  تجمد  حيث 
أفضلية  مع  ولكن  ميالن،  مع  بالتساوي 

األهداف لصالحهم.
من  املستفيدين  أكثر  إنرت  كان  املقابل،  يف 
معهما  الفارق  ليقلص  املتصدرين  سقوط 
حسم  بعدما  الثالث،  املركز  يف  نقاط   ٤ إىل 
لصالحه لقاء أفضل خط هجوم (٢٩ هدفاً) 
هذا  الدوري  يف  دفاع  خط  أفضل  بمواجهة 

بثالثة  نابويل  شباك  اهتزت  حيث  املوسم، 
أهداف هذه األمسية، مقابل ٤ يف ١٢ مباراة 

سابقة.
االنتصارات  سكة  إىل  «نرياتزوري»  وعاد 
عقب تعادله مع جاره ميالن ١-١ يف ديربي 

ميالنو قبل النافذة الدولية.
الجنوب  نادي  أمام  املواجهة  إنرت  وخاض 
املصابني،  مع جهوزية شبه كاملة وعودة 
دجيكو  إدين  املخرضم  البوسني  فشارك 
من  إصابة  من  تعافيه  بعد  عاماً)   ٣٥)
من  بدالً  الدقيقة ٦٢  يف  البدالء  عىل مقاعد 

شّكل  الذي  كوريا  خواكني  األرجنيتيني 
ثنائي الهجوم مع مواطنه مارتينيز.

صافرة  من  دقيقة   ١٧ بعد  نابويل  وتقدم 
البداية بفضل مجهود من زيلينسكي الذي 
امللعب ومررها  الكرة من منتصف  استعاد 
له  االخري  أعادها  إنسينيي،  لورنتسو  إىل 
عرضية من خارج املنطقة حولها بتسديدة 
سمري  السلوفيني  الحارس  شباك  يف  قوية 
نقطة  إىل  الحكم  وأشار  هاندانوفيتش. 
الجزاء بعدما عاد إىل تقنية الحكم املساعد 
كوليبايل  عىل  يد  ملسة  لتأكيد  آر»  ايه  «يف 

أوغولو  تشالهان  نفذها  املنطقة،  داخل 
بنجاح يف شباك الحارس الكولومبي دافيد 
للفوز  مسعاه  إنرت  وأكد   (٢٥)  . أوسبينا 
برييشيتش  «املاكر»  عرب  الثاني  بالهدف 
الذي سجل برأسية اثر ركنية من تشالهان 
الكرة  دفع  أوسبينا  محاولة  برغم  أوغولو 
خارج املرمى (٤٤)، قبل أن يضيف مارتينيز 
كوريا  مواطنه  من  تمريرة  عقب  الثالث 
حولها بتسديدة قوية من ٢٠ مرتاً إىل يمني 
السادس يف  هدفه  (٦١)، مسجالً  الحارس 
مرتنز  البديل  وأعاد  املوسم.  هذا  الدوري 

الروح إىل فريقه بتسجيله بعد أربع دقائق 
من دخوله بدالً من إنسينيي هدف تقليص 
بعدما  الفارق بتسديدة رائعة من ٢٠ مرتاً 
خرس دجيكو الكرة، لتستقر ساقطة فوق 

الحارس هاندانوفيتش .(٧٩) 
عىل  النهاية  صافرة  املباراة  حكم  وأطلق 
ماريو  الربتغايل  نابويل  مدافع  رأسية  وقع 
واصطدمت  هاندانوفيتش  صدها  روي 

بالعارضة ومنها إىل الخارج .(٩٠+١) 
بفوزه  االنتصارات  سكة  إىل  روما  وعاد 
مباراة  أول  يف  الصعب عىل مضيفه جنوى 
لألخري بقيادة مدربه األوكراني نجم ميالن 

السابق أندري شفتشنكو ٢-صفر.
البديل  إىل  الثالث  بالنقاط  الضيف  ويدين 
أفينا- فيليكس  الغاني  الشاب  مهاجمه 
جيان (١٨ عاماً) الذي دخل يف الدقيقة ٧٥ 
بدالً من األوزبكستاني إلدور شومورودوف 
أفينا-جيان  وافتتح  الهدفني.  وسجل 
داخل  من  بيمناه  تسديدة  من  التسجيل 
املنطقة إىل الزاوية اليرسى ملرمى الحارس 
من  تمريرة  إثر  سرييغو  سالفاتوري 
هجمة  بعد  مخيتاريان  هنريك  األرميني 
رسيعة (٨٥)، وأضاف الثاني بتسديدة من 
اليمنى  الزاوية  يف  استقرت  املنطقة  خارج 
العليا .(٩٠+٤) وتقدم نادي العاصمة الذي 
املركز  إىل  املوسم  هذا  السابع  فوزه  حقق 
الخامس مع ٢٢ نقطة، فيما تجمد رصيد 

جنوى عند ٩ نقاط يف املركز الـ ١٨.
مع  ساسوولو  تعادل  أخرى،  مباريات  ويف 
كالياري ٢-٢، وخرس بولونيا أمام فينيتسيا 
سمبدوريا  أمام  وسالرينيتانا  صفر-١، 

بهدفني نظيفني.

يأمل مانشسرت يونايتد اإلنكليزي طي صفحة بداية موسمه املخيبة 
والتي شهدت إقالة مدربه النرويجي أويل غونار سولشار أول أمس 
املركز  إىل  أنزلته   1-4 املتواضع  واتفورد  أمام  خسارة  بعد  األحد، 
الثامن يف ترتيب الـ“بريمريليغ“، وذلك عندما يحل ضيفاً عىل فياريال 

الثالثاء يف إطار الجولة الخامسة من مباريات املجموعة السادسة.
الفريق  عىل  اإلرشاف  كاريك  مايكل  السابق  الوسط  العب  واستلم 
إىل  النادي  فيه  يتطلع  الذي  الوقت  ”يف  املقبلة  مبارياته  يف 
وستكون  املوسم“.  نهاية  حتى  مؤقت  مدرب  تعيني 
مصريية  فياريال  ”غواصات“  مواجهة 
يتعني  الذي  الحمر“  ”الشياطني  لفريق 
الجولة  قبل  الخسارة،  تجنب  عليه 
عىل  مفتوحة  ستكون  التي  األخرية 
جميع االحتماالت يف حال سقوطه.
الصدارة  يف  يونايتد  ويتساوى 
بفارق  نقاط،  بسبع  فياريال  مع 
نقطتني عن أتاالنتا اإليطايل الجاهز 
الصدارة  ثنائي  عىل  لالنقضاض 
يونغ  عىل  ضيفاً  يحل  والذي 

أيضا  قويتان  مباراتان  يونايتد  وتنتظر   (3). األخري  السويرسي  بويز 
الحايل   28 يف  توالياً  وأرسنال  تشيليس  وتحديداً ضد  املحيل،  الدوري  يف 
والثاني من كانون االول/ديسمرب املقبل. ولم يفز مانشسرت يونايتد، 
وصيف الدوري املحيل املوسم املايض، سوى 4 مرات يف آخر 13 مباراة 

يف مختلف املسابقات.

خرس ميالن جهود أحد العبيه البارزين 
هذا املوسم يف مباراة أتلتيكو مدريد، يوم 
الجولة  منافسات  ضمن  األربعاء،  غد 
بدوري  املجموعات  دور  من  الخامسة 
كالتشيو  ملوقع  ووفًقا  أوروبا.  أبطال 
أنتي  الكرواتي  فإن  اإليطايل،  مريكاتو 
مباراة  عن  سيغيب  ميالن،  جناح  ريبيتش 
الفريق بشكل مؤكد، بسبب إصابة يف العضلة 
ريبيتش  أنتي  أن  إىل  وأشار  الرأسني.  ذات 
لفحوصات  سيخضع  عاًما  الـ28  صاحب 
جديدة بعد 10 أيام، ما يعني أنه سيغيب أيًضا 
اإليطايل.وأوضح  الدوري  يف  ساسولو  أمام 
يعاني  الفريق،  مدافع  توموري  فيكايو  أن 
اللعب ضد  من إصابة يف الفخذ حرمته من 
املشاركة  من  موقفه  يزال  وال  فيورنتينا، 
ميالن  أن  شك.يذكر  موضع  أتلتيكو  أمام 
بدوري  مجموعته  يف  األخري  املركز  يحتل 
ويحتاج  واحدة،  نقطة  برصيد  األبطال 
للفوز يف آخر مباراتني أمام أتلتيكو وليفربول 
املنافسني.  نتائج  انتظار  مع  التأهل،  يف  آماله  للحفاظ عىل 
من جهته، استأنف أتلتيكو مدريد أول أمس األحد التدريبات 
عىل  الصعب  انتصاره  من  يوم  بعد  راحة،  دون  الجماعية 
واستعد  الليجا.  من   14 الجولة  يف  نظيف  بهدف  أوساسونا 
األبطال يوم  اإليطايل يف دوري  الفريق اإلسباني ملواجهة ميالن 
غد األربعاء، عىل ملعب (واندا ميرتوبوليتانو)، والتي ال بديل فيها 
النهائي. لثمن  التأهل  يف  آماله  عىل  للحفاظ  الثالث،  النقاط  عن 

فيليكس،  الواعد جواو  الربتغايل  النجم  استمرار غياب  املران  وشهد 
مران  يف  لها  تعرض  عضلية  بكدمة  إصابة  من  يعاني  يزال  ال  الذي 
الخميس املايض، وأبعدته عن مباراة أوساسونا. كما غاب عن املران 
الظهري األيمن اإلنجليزي كريان تريبيري، الذي ابتعد عن الفريق منذ 
7 نوفمرب/ترشين الثاني الجاري، بسبب التواء من الدرجة الثالثة يف 
مفصل الكتف األيرس أمام فالنسيا. وسيستعيد ”الروخيبالنكوس“ 
خدمات النجم الفرنيس أنطوان جريزمان يف مباراة ميالن، وذلك بعد 
ببطاقة حمراء يف  إثر طرده  الشامبيونزليج  يف  مباراتني  آخر  غيابه 
يوم  مباراة  وتعد  املجموعات.  دور  ثالث جوالت  يف  ليفربول،  مباراة 
غد األربعاء حاسمة يف مشوار األتلتي يف البطولة، حيث يحتل الفريق 
خلف  وحيدة  نقطة  بفارق  نقاط،   4 برصيد  الثالث  املركز  حاليا 
بالعالمة  الصدارة  ليفربول  حسم  فيما  الربتغايل،  بورتو  الوصيف 
ذيل  يف  فيقبع  ”الروسونريي“  أما  نقطة).   12) اآلن  حتى  الكاملة 
الرتتيب بنقطة وحيدة، جمعها من تعادله األخري أمام بورتو (1-1)، 

مقابل 3 هزائم.

يوفنتوس  العبي  بعض  موقف  إيطايل،  صحفي  تقرير  كشف 
املصابني من املواجهة املرتقبة واملنتظرة أمام تشيليس، بمنافسات 
دوري أبطال أوروبا. ويحل يوفنتوس ضيفا عىل نظريه تشيليس، 
بملعب ستامفورد بريدج، مساء اليوم الثالثاء، يف الجولة الخامسة 
من دور املجموعات بدوري أبطال أوروبا. وذكرت صحيفة «توتو 
سبورت»، أن الربازييل دانيلو الظهري األيمن ليوفنتوس، لن يكون 
العضالت  يف  مشكلة  من  يعاني  حيث  تشيليس،  ملباراة  متاًحا 
لإلصابة  تعرض  الذي  دانيلو  أن  وأضافت  املباراة.  عن  ستبعده 
خالل املباراة أمام التسيو، يواجه خطر الغياب عن مباراة أتاالنتا 
الكالتشيو.  من   ١٤ بالجولة  املقبل،  السبت  لها  املقرر  أيًضا، 
وتابعت الصحيفة أن هناك خربا سارا ملاسيمليانو أليجري، املدير 
ساندرو،  أليكس  خدمات  املدرب  سيستعيد  حيث  لليويف،  الفني 
الظهري األيرس للفريق، والذي تعاىف من إصابته وسيكون ضمن 

املجموعة املسافرة إىل لندن ملواجهة تشيليس.

كامب  ملعب  عىل  الثالثاء  اليوم  بنفيكا  فريق  برشلونة  يستقبل 
بدوري  املجموعات  ملرحلة  الخامسة  الجولة  مباريات  ضمن  نو، 
اإلسباني  أن  الكتالونية،  أوروبا. وذكرت صحيفة سبورت  أبطال 
سريجي  العبه  يجّهز  لربشلونة،  الفني  املدير  هرينانديز،  تشايف 
عن  الالعب  إبعاد  تشايف  «تعمد  وأضافت:  للمواجهة.  روبرتو 
ويصبح   ٪١٠٠ بنسبة  يتعاىف  حتى  الليجا،  يف  إسبانيول  مواجهة 
جاهزًا ملواجهة بنفيكا». ودفع تشايف بأوسكار مينجويزا يف الجهة 
استدعاء  وقرر عدم  الجناح،  مركز  يف  أخوماش  وإلياس  اليمنى، 

روبرتو، للحفاظ عليه حتى مباراة اليوم الثالثاء.
الجبهة  يف  روبرتو  عىل  سيعتمد  تشايف  أن  الصحيفة،  وأوضحت 
اليمنى، كما ينتظر تعايف سريجينيو ديست، الذي عاد إىل التدريبات 

مع املجموعة، بعد التغلب عىل آالم أسفل الظهر.
أمام  بالديربي  الفوز  برشلونة  حقق  لتشايف،  اختبار  أول  ويف 

إسبانيول (١-٠) ضمن الجولة ١٤ من الدوري اإلسباني.

الدفاع  مدريد،  ريال  رئيس  برييز،  فلورنتينو  واصل 
امللكي  النادي  الذي ما زال  عن مرشوع السوبر ليج، 

يؤيده برفقة برشلونة ويوفنتوس.
ماركا  صحيفة  أبرزتها  ترصيحات  يف  برييز،  وقال 
مسابقة  مجرد  ليست  ليج  «السوبر  اإلسبانية: 
جديدة.. إنها أكثر من ذلك بكثري، ألنها تحاول تغيري 
ديناميكيات كرة القدم، وتمنح األندية الحرية، بحيث 

تكون متحكمة يف مصريها».
الحرية  النهاية  يف  سيحقق  ليج  «السوبر  وأضاف: 
املواقف  تجنب  مع  واالحرتام،  النظيف  املايل  واللعب 
ورغم  عشوائًيا..  دعًما  األندية  فيها  تتلقى  التي 
إذا  إال  تتطور  لن  البطولة  أن  إال  التشهري،  محاوالت 

كانت متوافقة مع الدوريات املحلية».
وأكمل: «رفض االتحاد األوروبي لكرة القدم أي فكرة، 
لإلهانة  الرؤساء  وتعرض  للتهديد،  األندية  وتعرضت 

من قبل رئيس اليويفا».
القضاء  أجل  من  يشء  كل  يفعلون  «كانوا  وواصل: 
والتهديدات،  الضغط  خالل  من  ليج،  السوبر  عىل 
عليك أن ُتذكر االتحاد األوروبي بمن هو ريال مدريد.. 
مدار  عىل  للتهديدات  برنابيو  سانتياجو  تعرض  لقد 

عامني، لكننا لن نستسلم».

الليجا،  رابطة  لها  تدعو  التي   CVC اتفاقية  وعن 
لبقية  مربحة  لكنها  منطقية،  غري  «إنها  برييز:  قال 

األندية».
وتابع: «لم أتخيل قط أن الصحافة ستخربني بأنهم 

سينتزعون حقوقنا، ألن الرابطة مجرد مسوق وفًقا 
الخطرية  باملخالفات  مليئة  عملية  إنها  للقانون.. 

للغاية، وكان من شأنها أن ترض تراثنا».
واختتم رئيس ريال مدريد: «صندوق CVC حاول أن 

يفعل اليشء نفسه يف أملانيا وإيطاليا، لكنهم فشلوا.. 
لقد اتصلوا بعدة أندية تعاني من أزمات».

عىل  الليجا،  رابطة  رئيس  تيباس،  خافيري  ورد 
انتقادات فلورنتيو برييز رئيس ريال مدريد، لالتفاق 

 CVC. بني الرابطة وصندوق
الجمعية  انعقاد  هامش  عىل  رصح،  قد  برييز  وكان 
الرابطة  بني  االتفاق  بأن  امللكي،  للنادي  العمومية 
ستلحق  كانت  التي  باملخالفات،  ميلء  والصندوق 

أرضارا جسيمة باملريينجي.
ورًدا عىل ذلك، قال تيباس عرب حسابه عىل تويرت» لم 
أتخيل قط أن فلورنتينو برييز سينشئ بطولة السوبر 
دون  الليجا،  بأندية  كبريًا  رضًرا  ستلحق  التي  ليج، 

استشارتهم».
لريال  أعمال  يف  تشارك  صناديق  «هناك  وأضاف: 
مدريد، وُيفرتض أن النادي لن يتحكم يف هذه األصول 
مع  االتفاق  يرفض  برييز  وفلورنتينو  عاما،   ٢٥ ملدة 
ليج». السوبر  بطولة  يهاجم  ألنه   CVC صندوق 

وكان الصندوق قد توصل التفاق مع الليجا، الصيف 
املسابقة  يف  يورو  مليار   ٢٫٧ بضخ  يقيض  املايض، 
تسويق  من  نسبة  عىل  حصوله  مقابل  واألندية، 

الحقوق السمعية والبرصية.
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املدير  مورينيو،  جوزيه  الربتغايل  كشف 
الشاب،  لالعبه  وعده  عن  لروما،  الفني 
فيليكس أفينا جيان، الذي سجل ثنائية فاز 
بها الجيالورويس عىل جنوى (0-2)، أمس 
الدوري  من  الـ13  الجولة  ضمن  األحد، 

اإليطايل.
وعانى روما أمام جنوى، حتى شارك جيان 
كالعب بديل يف الدقيقة 75، لينجح يف إحراز 

هدفني يف الدقيقتني 82 و90.

ترصيحات  يف  ذلك،  عن  مورينيو  وقال 
فيليكس  وعدت  ”لقد   :“DAZN” لشبكة 
وهي  حًقا،  يحبها  التي  األحذية  برشاء 

باهظة الثمن، تكلفتها 800 يورو“.
بأال  وطالبني  تجاهي،  ركض  ”لذا  وتابع: 
أنىس وعدي.. أول يشء سأفعله يف الصباح 
”أنا آسف  له“. وأضاف:  هو رشاء األحذية 
ألن  الربيمافريا،  مدرب  رويس،  دي  للسيد 
األول)..  الفريق  (يف  فيليكس سيبقى معنا 

هو  إعجابي  أثار  ما  أكثر 
إذا  املرمى،  أمام  ذكاؤه 
حيث  من  رائعا  يكن  لم 

عقلية  لديه  فإن  األسلوب، 
رصيده  روما  ورفع  قوية“. 

بهذا الفوز إىل 22 نقطة، ليقفز 
للمركز الخامس يف جدول ترتيب 

عن  نقاط   3 بفارق  الكالتشيو، 
املربع الذهبي.
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نيودلهي/متابعة الزوراء: 
حظـرت موسـوعة «ويكيبيديا» 
أخـرياً  بـارز  قـرار  يف  الحديثـة 
صينيـني  محرريـن   ٧ عمـل 
وألغت صالحيـات اإلدارة من ١٢ 
مسـتخدماً، للتالعب باملعلومات 

التي تنتقد الصني.
ينتمـي األفـراد الذيـن ُسـحبت 
إىل  حظرهـم  أو  صالحياتهـم 
شـبكة «وسـطاء امليديا من الّرب 
الصينـي (أي جمهوريـة الصني 
الشـعبية)»، وقد جـرى التعامل 
معهـم بعـد ورود تقاريـر تفيد 
بأنهم يسـعون إىل السيطرة عىل 
محتواها  وتحويـل  «ويكيبيديا» 
تبّنـي وجهـة نظـر قوميـة  إىل 
صينية متشـددة. واملعـروف أن 
املوسـوعة املجانية عىل اإلنرتنت 
يحّررها متطوعون وتستضيفها 
مؤسسـة «ويكيميديـا»، وهـي 
مقرهـا  ربحيـة  غـري  منظمـة 
فرنسيسـكو  سـان  مدينـة  يف 

بالواليات املتحدة.
مؤسسـة «ويكيميديا» علّقت يف 
بيان لها أنها اتخذت هذا اإلجراء 
يف أعقـاب «تحقيقـات طويلـة 
وعميقـة» يف أنشـطة ذات صلة 
ببعض أعضاء الشبكة املذكورة. 
ثم بلغـت األمـور ذروتها بحرب 
كالمية بني محّرري «ويكيبيديا» 
للديمقراطيـة  املنارصيـن 
للشـيوعية  املنارصيـن  وأولئـك 
بكـني.  الصينيـة  العاصمـة  يف 
بالتهجم  املنـارصون  اتُّهـم  وقد 
عـىل املحّرريـن وترهيب من لهم 
للديمقراطيـة.  مؤيـد  موقـف 
كذلك اندلعت «حروب تحريرية» 
بـني املجموعتني بسـبب تحرير 
املحتـوى املتعلـق باالحتجاجات 
بالصـني  املتعلقـة  والرسديـات 

وحكومتها.
ويف بيان صدر يف أعقاب الحظر، 
قالت ماغي دينيس، نائبة رئيس 
لشؤون  «ويكيميديا»  مؤسسـة 
إن  املجتمع،  مرونـة واسـتدامة 
هذا اإلجراء جاء نتيجة «مخاوف 
مـن التسـلل»، وأعقـب تحقيقاً 
استغرق سـنة كاملة، ووصفت 
القضية بأنها «غري مسـبوقة يف 
مجالها». ولم تسـتبعد املؤسسة 
احتمـال أن يكون املسـتخدمون 
املتسببون يف املشكالت مرتبطني 
بالحكومـة الصينيـة، غـري أنها 
أشارت إىل أن هذا ليس محل تركيز 
دينيس يف  التحقيقات. وتابعـت 
رسـالة بالربيد اإللكرتوني: «كنا 
بحاجـة إىل العمـل عىل أسـاس 
معلومـات موثوقـة تفيـد بـأن 
بعض أفـراد (وليس كل أعضاء) 
هذه املجموعة (WMC) تعمدوا 
وتهديـد  وترهيـب  مضايقـة 

مجتمعنـا،  يف  آخريـن  أعضـاء 
بمـا يف ذلك بعض حـاالت اإليذاء 
البدني لآلخريـن، من أجل تأمني 
وتخريـب  الخاصـة  سـلطتهم 

الطبيعة التعاونية ملشاريعنا».
أيضاً أشارت املؤسسة إىل أنها لم 
تتمّكن بعد من الكشف عن األدلة 
املحددة التي أدت للحظر بسـبب 
االعتبـارات القانونيـة واملخاطر 
املحتملة عىل سـالمة املستخدم. 
ولفهم أفضل للظروف التي أدت 
إىل هذا العمل غري املسبوق، كانت 
عـىل اتصـال مبارش مـع الكثري 
مـن املسـاهمني يف «ويكيبيديا» 
الصينيـة. وهـي مجموعة تضم 
املحررين يف الـرب الصيني، الذين 
يصفون أنفسهم بأنهم «مؤيدون 
لبكني» أو عىل األقل «متوافقون 
مع بكـني». وهنا يؤيد الصحفي 
الهندي الكبري راتان سينغ جيل، 
يف تعليق له، قـرار «ويكيميديا»، 
قائالً إنه «لفـرتة طويلة للغاية، 
اسـُتخدمت (ويكيبيديا) لخدمة 
أجندات سياسية. ويتعني عليها 
اآلن إعـادة النظر يف سياسـاتها 
التحريرية وسياسات املجتمع».

جيمي ويلز مؤسس «ويكيبيديا»، 
من جهته، أكد أن مبادئ املنصة 
مـن حريـة التعبـري والحياديـة 
مطبَّقـة عامليـًا. وأردف: «لـدّي 
خربة عميقة يف التحدث إىل الناس 
يف جميـع أنحاء العالـم. وفكرة 
أن النـاس يف الصني، عىل سـبيل 
املثـال، يتعرّضـون لغسـل دماغ 
لدرجة أنهم ما عادوا يستطيعون 
رؤيـة الحيـاد... مجـرد خطأ». 
وتابع ويلز: «كثريون من الناس 
يستطيعون القول: هذه نظرتي 
للعالم. ولكن هناك وجهات نظر 
أخـرى، ويجـب عىل املوسـوعة 
تقديـم تفسـري لوجهـات النظر 

املختلفة بطريقة منصفة».
ويف سـياق متصل، أشارت هيئة 

بـي  (بـي  الربيطانيـة  اإلذاعـة 
يس) يف مقـال لها، إىل أن التهديد 
باالعتقال من الحزب الشـيوعي 
الصيني كان بمثابة خطر «يهدد 

أسس (ويكيبيديا) ذاتها».
مـع  بكـني  ترتبـط  الواقـع،  يف 
«ويكيبيديا» بعالقات باردة جداً 
منذ إطالق «ويكيبيديا» الصينية 
عـام ٢٠٠١، وكانـت الحكومـة 
الصينية لفرتة طويلة متشـككة 
وجـرى  «ويكيبيديـا».  أمـر  يف 
حظرها يف الصني بشكل متقطع 

منذ ٢٠٠٤.
ويف عـام ٢٠١٥، نـرشت بكـني 
الكبري» لحجب  الحمايـة  «جدار 
باللغـة  «ويكيبيديـا»  نسـخة 
الصينيـة، ثـم رشعـت يف حجب 
كل نسـخ اللغة من املوقع خالل 
عـام ٢٠١٩ -قبل بضعة أشـهر 
مـن الذكـرى السـنوية الثالثني 
الحتجاجـات ميدان تيان آن مني 

الكبرية يف بكني.
ثم يف عام ٢٠٢٠ رفضت الحكومة 
«ويكيميديـا»  طلـب  الصينيـة 
الحصـول عـىل وضعيـة املراقب 
العامليـة  الرسـمي يف «املنظمـة 
للملكيـة الفكرية»، بسـبب زعم 
ممثل الصني أنه رصد قدراً كبرياً 
من املحتـوى واملعلومات املضللة 
يف انتهاك ملبـدأ «الصني الواحدة» 
عىل صفحات اإلنرتنت املنتسـبة 
فـرع  وأن  «ويكيميديـا»،  إىل 
تايوان يف «ويكيميديا» «يضطلع 
أن  يمكـن  سياسـية  بأنشـطة 
تقّوض سـيادة الدولة وسالمتها 

اإلقليمية».
وبعد ذلـك، يف عام ٢٠٢١ رفضت 
الحكومة الصينية طلب مؤسسة 
«ويكيميديا» الحصول عىل وضع 
العامليـة  «املنظمـة  يف  املراقـب 
للملكية الفكرية» مجدداً للسبب 

ع به يف عام ٢٠٢٠. نفسه املتذرَّ
الجديـر بالذكـر، أنـه مـن أجل 

الوصـول إىل «ويكيبيديا» يف الرب 
الصيني، يتوجب عىل املستخدمني 
افرتاضيـة  شـبكة  اسـتخدام 
خاصة، أو االتصـال غري املبارش 
«بروكيس» للتحايـل عىل «جدار 
الحماية العظيم» يف البالد. وتتوىل 
هـذه التطبيقـات تغيري مسـار 
«الخـادم اإللكرتوني»، وتسـمح 
للمسـتخدم بزيـارة املواقع التي 
يصـار إىل حظرهـا عـادًة لنقـل 
عنـوان  مـن  اآلتيـة  البيانـات 
بروتوكول اإلنرتنت الخاص بهذا 

الشخص.
وهنـا يوضح الصحفـي الهندي 
أنانتـي شـارما، أن الصني تملك 
موقعاً ملوسـوعة محلية تسـمى 
عـىل  يحتـوي  بايـك»،  «بايـدو 
أكثـر مـن ٢٤٫٥ مليـون مقالـة 
مقارنًة مـع ١٫٢ مليـون مقالة 
لـ«ويكيبيديـا» الصينية. ووفقاً 
للتقاريـر، فـإن «بايـدو بايـك» 
تفـرض الرقابـة عـىل محتواها 
وفقاً لطلـب الحكومة الصينية، 
املنشـأ  كونهـا رشكـة صينيـة 
بعكس «ويكيبيديا». والستخدام 
«ويكيبيديـا»، عىل املسـتخدمني 
الوصول إليها مـن خالل (خادم 
 = VPN) وكيـل = بروكـيس) أو

الشبكة الخاصة االفرتاضية).
«الحـروب  عـىل  األمثلـة  ومـن 
املسـتخدمني  بـني  التحريريـة» 
يف هونـغ كونـغ واملسـتخدمني 
املؤيديـن لبكني، ثمـة مقالة عن 
حادثـة وقعـت يف هونـغ كونـغ 
عـام ٢٠١٩، حيث أُجـري عليها 
١٢٣ تعديالً عىل مدى يومني، مع 
استخدام كلمات مثل «الفصائل 
الريفية» و«اإلرهابيني» بالتبادل. 
ويف يوليو (تموز) كشـف موقع 
«هونـغ كونغ فـري بـرس» أن 
الـرب  يف  الصينيـني  املحّرريـن 
الصينـي هـددوا، حسـبما ُزعم، 
بإبالغ السلطات عن مستخدمي 

هونغ كونـغ بشـأن «انتهاكات 
األمن الوطني»، ما يشـّكل أيضاً 

تهديداً مادياً لهم.
مـن ناحيـة أخرى، ردت شـبكة 
«دبليـو إم يس WMC» الصينية 
«ويكيميديـا»،  مؤسسـة  عـىل 
كان  العمـل  هـذا  أن  زاعمـًة 
للمحرريـن  محسـوباً»  «قمعـاً 
من الرب الصينـي، برعاية القوى 
املناهضـة لبكـني. كذلـك أشـار 
تقرير الشبكة الصينية يف بيانها 
إىل أن االدعاءات املوّجهة ضدهم 

ليست سوى «تشهري».
أمـا صحيفـة «غلوبـال تايمز»، 
وهـي صحيفـة يومية يسـيطر 
عليها الحزب الشيوعي الصيني، 
فرأت أن الحادث يرقى إىل مستوى 
«القمع املـدروس» للمحررين يف 
الصحيفة  الصيني. ونقلـت  الرب 
عـن يـان إينمينغ، مديـر موقع 
«ويكيبيديـا» الصينـي ورئيـس 
شبكة «دبليو إم يس» الذي جرى 
حظره، قولـه إن قرارات الحظر 
أصابتـه بإحبـاط كبـري وبددت 
اآلخريـن  املسـتخدمني  آمـال 
املترضرين، الذين ساهموا كثرياً 
باللغـة  «ويكيبيديـا»  يف موقـع 
الصينيـة. وتابـع يـان: «بيد أن 
العالقـات والتخـيل عـن  قطـع 
يكلفنـا  ال  املؤسسـة  يف  اآلمـال 
شيئاً، ذلك أننا لم نتلقَّ مساعدات 
منهـا عـىل أي حـال». ويسـعى 
املحـررون املطـرودون حالياً إىل 
إنشاء موسـوعة جديدة خاصة 
بهـم لديهـا «مرونـة وخيـارات 

أكثر» بعد التأسيس.
الهندي  للصحفـي  أخرياً، وفقـًا 
«جـدار  فـإن  جـويش،  مانـوغ 
يف  سـبباً  كان  النـاري  الصـني 
حجب (ويكيبيديـا) عىل نحو أو 
آخر ألكثر من عقـد من الزمان. 
وعىل هذا فإن أرضيـة امللعب لم 
تكن مسـتوية أو متكافئة لفرتة 
طويلـة. لكنهم يواجهـون اليوم 
مشكلة مع محّرري الرب الصيني 
أجنـدة  عـن  يدافعـون  الذيـن 
مؤيـدة لسـلطات بكـني. وهـذا 
مـا حدث عند انخـراط الصني يف 
مواضيع سياسـية حساسة عىل 
(ويكيبيديا): حبس مسـتخدمي 
اإلنرتنت املشـككني يف املؤسسـة 
للمرّوجني  والسـماح  الصينيـة، 
املخلصني للنظام الحاكم باملرور 
عرب الشـبكة، فضالً عـن وجود 
يف  املواطنـني  مـن  هائـل  عـدد 
الصـني، يصبح لديـك جيش من 
مرّوجـي الدعايات (املسـتقلني) 
القادريـن عىل خلـق (اإلجماع) 
الذي يدعم وجهة نظر املؤسسة 

الصينية». 
(عن/صحيفة الرشق االوسط)

القاهرة/ متابعة الزوراء:
بعد رصاع مع مـرض الرسطان، رحلت، أمس 

االثنني، املذيعة املرصية أسماء مصطفى.
وأعلـن زوجها النائب الربملانـي أيمن أبو العال 
خرب وفاتها، وكتب تعليًقا عىل صورة تجمعها 
بطفليهمـا: «انكـرس ظهـري وفطـر قلبـي 
ولن أقـول إال ما يريض الله.. إنـا لله وإنا إليه 
راجعون».وقد شهدت حالة أسماء يف األسابيع 
األخـرية تدهـوًرا شـديًدا يف حالتهـا الصحية، 
وخضعت لعـدة عمليات جراحية إلزالة الورم.
وكانت أسـماء قـد نـرشت تفاصيـل حالتها 

الصحية يف منشـور قالت فيه: «أنا بعتذر طول 
الفـرتة الـيل فاتت عن االختفاء وعدم الرد.. غصب عني الحقيقة إني بقايل كام شـهر مش 
عارفة أرد أو أكتب أقول إيه ملعظم الناس.. وده كان علشان أمي وعيلتي لحد ما يستوعبوا 
القصة وبعد ما عرفت ورضيت خالص مش فارق معايا خالص». وأضافت: «أنا حايل حال 
ناس غريي كتري بيمروا بمعركة مع املرض اللعني االسم صعب cancer- معلش وأنا منهم 
بحاول وبكافح وربنا كريم صحيح املشـوار لسـه طويل والشـفا بإيديـن ربنا وحده وما 
علينا غري إننا ناخد باألسباب ونرىض بقضاء الله ونسأله اللطف فيه». وكانت أسماء تقدم 
برنامجاً صباحياً عرب فضائية «يس بي يس إكسـرتا» بعنوان «هذا الصباح». كما سـبق أن 
قدمـت عـدة برامج أخرى «صباح التحريـر»، و «صباح الورد»، ثم «نهـار جديد»، وقدمت 

تجارب يف اإلذاعة أيًضا عرب أثري «نغم إف إم» و «راديو هيتس».

باريس/متابعة الزوراء:
 تعيـش شـبكة قنـوات فرانـس ٢٤ التابعة 
للمجموعـة اإلعالمية ”فرانـس ميديا موند“ 
إحدى أسـوأ املوجات االحتجاجيـة الداخلية 
يخـوض  حيـث   ،٢٠٠٦ يف  نشـأتها  منـذ 
الصحفيـون واملوظفـون يف القنـوات األربع 
الناطقة بالفرنسـية واإلنجليزية واإلسبانية 
والعربيـة إرضابـا عـن العمل مسـتمرا منذ 
الخميـس املـايض، وذلـك للمطالبـة بإقالة 
مجموعـة من املسـؤولني اإلداريـني وإيقاف 

انتهـاك حقـوق العاملني. وأكدت شـبكة فرانـس ٢٤ تعطل بعض الربامج ونـرشات األخبار 
والعمـل باملوقـع اإللكرتوني. وتمتلك الشـبكة ٤ قنـوات إخبارية عاملية تعمـل عىل مدار ٢٤ 
سـاعة باللغات (الفرنسـية واإلنجليزية والعربية واإلسـبانية)، وتصل إىل ٤٤٤ مليون منزل 
يف ٥ قارات.ويطالـب املوظفـون بإعادة تقييم األجور وبالشـفافية يف لوائح األجور. ويحتج 
املوظفون بشكل خاص عىل تنظيم العمل، شاكني من حموالت ثقيلة للغاية وغري معرتف بها 
بشكل كاف، وال بما يتكبده الكثري من املوظفني من أعباء، واصفني أساليب اإلدارة بالتعامل 
مـع هذه األمـور باملحِبطة أو حتى ”املدمـرة“، فضال عن نقص املوارد. ومـن املطالب أيضا 
”إعـادة تنظيم سلسـلة الرتب والرواتب باالعتمـاد عىل معايري املهارة واإلنتـاج“، إضافة إىل 
وضع ”خطة للحد من انعدام األمن“ للعاملني لحسابهم الخاص (فريالنس).وأعلن املوظفون 
أنهم صوتوا بأغلبية ٦٠ يف املئة عىل استمرار اإلرضاب حتى موعد الجمعية العمومية االثنني. 
وكان العاملـون بالقناة الفرنسـية الشـهرية صوتـوا عىل اقرتاح لحجب الثقـة عن جزء من 
قـادة الشـبكة، ونددوا بالتدهور العميـق يف ظروف عملهم. وأعلن عدد مـن صحفيي القناة 
عىل حسـاباتهم يف مواقع التواصل االجتماعي مشـاركتهم يف اإلرضاب. وقال الصحفي ثمني 
الخيطـان  ”للمـرة األوىل يف حياتي أشـارك يف إرضاب عن العمل مع العـرشات من الزمالء يف 
قنوات فرانس ٢٤. ما أوصلنا إىل هذه الحال هو سـوء اإلدارة بالطبع، ولكن أيضا اقتطاعات 
املوازنـة من قبل حكومة الرئيـس الفرنيس إيمانويل ماكرون، الذي يكـره الصحافة املهنية 
املحرتمـة“. ونرش حسـاب املحتجني عىل تويـرت الذي يحمل اسـم ”Solidaires F٢٤“ صورا 
ملكاتـب التحرير فارغة مـن الصحفيني، فيما أكدت وكالة األنباء الفرنسـية أن الربامج التي 
تبثها القناة الناطقة باإلنجليزية توقفت. وانطلق يف تويرت هاشتاغ يحمل نفس اسم الحساب 
حصد تضامنا إعالميا ونقابيا واسعا من صحفيني فرنسيني وغري فرنسيني. وحاولت القناة 
تقديـم مقرتحـات للعاملني، لكّن املوظفـني رفضوا االقرتاحات معتربيـن أنها ”غري مرضية 
وال تراعي مشـاعر القلق لـدى العاملني ولم تغري مـن ثقافة املحسـوبية“. واعرتفت مديرة 
فرانس ٢٤ فانيسـا بورغراف بتفهـم ”انزعاج“ املوظفني. وأشـارت إىل أن ميزانية ”فرانس 
ميديا موند“ كانت أقل بـ١٠٠ مليون من موازنة ”بي.بي.يس“ و“دويتشه فيله“، يف حني أن 

الشبكة الفرنسية تتفوق عليهما أحيانا يف حجم الجمهور. 
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باريس/متابعة الزوراء:
يف ظـّل األوضاع االقتصادية الصعبة 
التي تعانيها املنطقة العربية، تعتمد 
غالبيـة وسـائل اإلعـالم املسـتقلة 
اسـتمرار  لضمـان  املمولـني  عـىل 
السـؤال األكثر  مشـاريعها. ولكـن 
إلحاحـاً يف ظل تزايد عدد املشـاريع 
اإلعالميـة العربية الناشـئة هو: ما 
األخطاء التـي يرتكبهـا اإلعالميون 
عندمـا يخاطبـون املمولـني لدعـم 

مشاريعهم الريادية الناشئة؟
عـن هـذا السـؤال وغـريه، تحـّدث 
خبـريان يف مجـال دعـم املشـاريع 
اإلعالمية الناشـئة، همـا بريدجيت 
ومديـرة  مؤسسـة  غاالجـر، 
(Gallagher Group)، وروس سيتلز 
وهو أستاذ مسـاعد بجامعة هونج 
كونـج، وذلك خالل جلسـة نّظمتها 
شـبكة إعالميون من أجـل صحافة 
اسـتقصائية عربية (أريج) بعنوان 
وتنويـع  التمويـل  جمـع  «نمـاذج 
مصادر الدخل: أخطاء يجب تجنبها 
يف عام ٢٠٢٢»، أدارتها ليان شحيرب 

وهي مسؤولة منح أوىل يف أريج.
ويف معرض مشـاركتها يف الجلسـة، 
قّدمـت بريدجيت اإلرشـادات التالية 
الذيـن  والصحفيـات  للصحفيـني 
يسـعون للحصول عىل دعم وتمويل 

ملشاريعهم الناشئة:  
أوالً، شـّددت بريدجيت عىل رضورة 
أن يبحـث الصحفيـون عـن جهات 
التمويـل التي قد تدعم مشـاريعهم 

مـع  اهتماماتهـا  تلتقـي  والتـي 
اهتمامات مشـاريعهم، فالتعرف - 
من وجهـة نظرها عىل املتربع - هو 
خطوة أساسية للتعامل معه وكسب 

دعمه.
ثانياً، االعتقاد أّن املتربعني يمنحون 
التمويل لألشخاص الذين يعرفونهم، 
نظـر  وجهـة  مـن  خاطـئ  هـو 
بريدجيـت، التي حثـت عىل رضورة 
قضـاء بعض الوقـت يف التعرف عىل 
يف  واملسـاعدة  املحتملـني  املانحـني 
تعرفهم عليك، بدالً من قضاء الوقت 

يف إرسـال عناويـن بريـد الكرتوني 
عامة أو ارسال نماذج اتصال. ابحث 
عن املؤسسـات التي قـد تلتقي مع 

افكارك.
ثالثـاً: قضـاء وقـت االجتمـاع مـع 
املمولـني للحديـث عـن مؤسسـتك 
فقط يمثـل فرصة ضائعة. عليك أن 
تستفيد من الدعم من خالل التعرف 
عىل أولويـات الداعمني ومخاوفهم. 
أطرح أسئلة واستمع إىل املمول، فّكر 
كيـف يمكن أن تربط بني اهتماماته 
عـرض  يف  وعملـك  مهمتـك  وبـني 

مصالح الطرف الذي تلتقي به.
رابعاً: تشـري بريدجيت إىل أهمية أن 
تشـكر املمولني: أرسـل لهم رسالة 
شـكر يف موعـد أقصاه اليـوم التايل 
مـن االجتمـاع. وحّدد جـدوال زمنيا 
للرجوع لالتصال بهم مرة أخرى. إذا 
لم تتلـقَّ رًدا فال داعي للقلق، تنصح 
بريدجيـت. ثـم تعـاود القـول: أعد 
توجيه رسالة الشكر الخاصة بك مع 
سـؤال موجز ومبارش حول الخطوة 
التالية. عىل سـبيل «وعدتم بإرسال 
عرض متى ممكـن أن يحدث ذلك؟، 

سـنبقى عىل اتصال. خالل خمسـة 
اشهر سـنجتمع مع مجلس اإلدارة 
وسـنطلعكم عىل نتائـج االجتماع»، 
عندمـا تعقـدون مؤتمـرًا الكرتونياً 

شاركوهم به.   
الـوارد  صنـدوق  يف  كـن  خامسـاً: 
الخاص باملمولني كل ٤-٦ أسـابيع، 
حتـى لـو كان ذلك من خـالل نرشة 
مالحظـة  مـع  تصدرهـا  إخباريـة 
شـخصية. وهذا يتطلـب منك وضع 
خطة ملتابعة التواصـل مع املمولني 
الثقـة  بشـكل دائـم ألجـل تعزيـز 

والعالقة معهم.
سـيتلز  روس  تحـدث  األثنـاء،  يف 
املنـح  عـىل  الحصـول  طـرق  عـن 
للتحقيقـات واملرشوعات الصحفية 
املؤسسـات  التواصـل مع  وكيفيـة 
املانحة واملتربعني، مشـاركاً خربته 
مـع الصحفيـني والصحفيات الذين 
خمـس  وقـّدم  الجلسـة.  حـرضوا 
نصائـح أخرى بدأها بطرح سـؤال: 
هـل تريـد ملؤسسـتك اإلعالميـة أن 
تسـتمر، ثم قال: من الخطأ أن تظن 

بالتايل:
أوالً: أن تعتقـد أنه بمجـرد أن تقوم 
بإنشـاء املنصة سـيأتون إليك. لذلك 
فـإن الخطوة األوىل التي عليك القيام 
وأن  جمهـورك،  تحديـد  هـي  بهـا 
إىل احتياجاتـه واالسـتماع  تتعـرف 
إليه وتحديد القنوات التي ستسلكها 
للوصـول إىل هذا الجمهـور. ال بّد أن 
نعمل عـىل الوقوف عـىل احتياجات 

جميع الجهات.
ثانيـاً: يقـول روس إّنه ال بـد من أن 
تسأل من هم الذين سيدعمونك: هل 
هم معلنون أم أعضاء أم مشرتكون؟ 
فوضـع الخطـة يعـّد أمرًا أساسـًيا 
ملعرفـة املتطلبـات والتكاليـف التي 
ينطـوي عليهـا مرشوعك، بـدًءا من 
احتياجات الفريـق واملقر وموظفي 
املبيعـات وإدارة برنامـج العضويـة 

وخدمة العمالء املشرتكني.. إلخ.
القـول «نحـن  الخطـأ  ثالثـاً: مـن 
فريـدون وليـس لدينـا منافسـة»، 
وهـذا يعني أنه ليـس من الرضوري 
أن تكون املادة التي سـتقدمها محل 
قبول دائمـاً. ودعـا روس إىل أهمية 
أن تعرف ما هي الوسـائط الرقمية 
التي ستستخدمها والبيئة القانونية 
وما هي األشكال واألنشطة الجديدة 

كيف ستدير بها األعمال اليومية.
رابعـاً: «لدينـا أمـوال كافيـة لهذه 
السنة». هذا القول خاطئ من وجهة 
نظـر روس، الـذي قال إنـه البد من 
التخطيط، ووضـع املوازنة الدقيقة 
للمـرشوع، ألن التدفـق النقدي هو 
يشء أسـايس لضمان اسـتمرار أي 
عمـل. ألنـه مـن املمكـن أن تحصل 
هنـاك مفاجـأة كجائحـة كورونـا 
مثالً، ترض بمرشوعـك وتوقفك عن 
العمل. لذلـك عاد وقـال «التخطيط 
ثم التخطيط ثم التخطيط ألنه مهم 

جداً ويضمن استمرار مرشوعك».
خامساً: يشري روس إىل أّن «االعتقاد 

بـأن تقاريرنـا قائمة بذاتها ولسـنا 
بحاجـة للعالمـات التجاريـة». أمر 
خاطـئ أيضاً، وحّث عـىل أهمية أن 
يصنع الصحفيـون بصمة وفرًقا يف 
تقاريرهم، وقال: «اعتبار أنك لسـت 
بحاجـة إىل عالمـة تجاريـة فهـذه 
مسـألة غري صحيحـة ويجب إعادة 
النظـر فيهـا، فالعالمـة التجاريـة 
مهمة للمؤسسـة، ألن الناس تؤمن 
بالعالمات التجارية وليس القصص. 
ولكـن الثقـة تأتـي مـن الحقائـق 
املوجودة يف القصص التي تقدمها».

ويف ختام الجلسة التي تخللها العديد 
من األسـئلة والتي تأتي عىل هامش 
مؤتمر شـبكة أريـج الرابـع عرش، 
قدم الضيفان املشـاركان مجموعة 
مـن النصائـح مـن واقـع خربتهما 
الطويلـة، تنوعت بـني قضاء بعض 
الوقت يف البحث عـن طرق التواصل 
الصحيحـة مع املؤسسـات املانحة، 
ومعرفـة نوعية الدعم الـذي تقدمه 

الجهة وتقديم املقرتح املناسب.
املشـاركني  سـيتلز  روس  ونصـح 
واملشاركات برضورة إقناع الصحفي 
للمؤسسـة املانحـة بقصتـه الجيدة 
ومشـاركتهم التحديثات والتطورات 

التي تطرأ عىل القصة أو املقرتح.
فيمـا ركـزت بريجيـت عـىل أهمية 
تطوير الصحفي لعالقته مع مؤسسة 
الدعم لكسب ثقتهم وتسهيل عملية 

الحصول عىل التمويل. 
(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)
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هو فنان كبري عرفته االوسـاط الفنية عراقيا وعربيا 
ودوليـا انه منري بشـري املوسـيقار العراقـي وعازف 
العود املشـهور، ولد يف املوصل عام ١٩٣٠ وتويف يف ٢٨ 
ـ  أيلـول   /

سـبتمرب عـام ١٩٩٧، كان والـده يعمـل يف صناعـة 
بعـض أنواع اآلالت املوسـيقية الوترية كالعود، وكان 

والده عازفا ومغنيا أيضاً
درس املوسـيقى مـع اخيـة جميـل بشـري يف معهد 
الفنـون الجميلـة وعىل يد املوسـيقار وعميـد املعهد 
الرشيـف محي الدين حيدر ، وهو خريج املعهد العايل 
للفنـون املرسحيـة يف القاهرة يف أواخـر أربعينيات 
القـرن املـايض وقام عنـد عودتـه بالتدريس يف 
معهد الفنون الجميلة يف عرصه الذهبي ملادة 
املوسـيقى والصولفيـج وتخـرج عىل يده 
العديد من موسـيقي تلك األيـام، مرحلة 
ازدهـار الفن العراقي األصيل. درس فن 
املوسـيقى يف أرقى املدارس النموذجية 
يف بغـداد (أسـس مدرسـة املوسـيقى 
والباليه مع الفنان املونولجست عزيز 
عـيل ) فأنشـأ بذلـك جيال مـن محبي 
مـن  ويعتـرب  املوسـيقى،  ومتذوقـي 
العازفني املؤثرين يف املوسيقى العربية 

يف العرص الحديث
موسـيقي أكاديمي، ملحن، كاتب أغاني 
وأوبريت، قصص وروايات، سـريه ذاتيه، 

شاعر، أديب، فنان شامل لكل الفنون واآلداب. 
عمـل يف التدريـس والتأليـف املوسـيقي للكثـري من 
األناشـيد الوطنية للمدارس وريـاض األطفال والتي  
ما زالت آثارها باقية يف ذاكرة العديد من الناس الذين 
عارصوهـا خالل تلك الفـرتة، وكذلك كان أسـتاذاً يف 
معهد الدراسات النغمية وأكاديمية الفنون الجميلة, 
يف العقـد األخـري مـن عمره لـم يكن يميـل للظهور 
الفني يف وسائل اإلعالم، ألنه لم يكن راضياً باملستوى 
الفني، فقيض أيام شيخوخته يستذكر العديد والكثري 
من الحـوادث والقصص والذكريـات التي مرت عليه 
منـذ صبـاه يف مدينته ومسـقط رأسـه املوصل وقد 
قـام بتدوينها عىل شـكل مجموعات لـكل حقبه من 

حياته.
يعّد منري بشري االبن الثاني لعائلة بشري القس عزيز، 
بعـد شـقيقه األكـرب جميـل، وقبل شـقيقه األصغر 
فكري، إىل جانب شـقيقاته الثـالث. ولد يف املوصل يف 
عائلـة يعلو بـني جنباتها صوت املوسـيقى، آلياً عىل 
العـود، حيث كان الوالد عازفاً قديـراً وصانعاً لبعض 
آالت الوتريـة، التـي من بينهـا العـود، وغنائياً، عىل 
صـوت حناجر الوالد أيضاً، الـذي كان يتمتع بصوت 
رخيم شـفاف سـاعده كثرياً يف أداء تراتيل كنيسـته 

الرسيانية األرثوذكسية شماساً يف خدمتها.
أتجه منري بشـري منذ نعومة أظفاره نحو املوسيقى، 
وتأثـر خاصـة بشـقيقه األكـرب جميل، يعـزف عىل 
الكمـان والعـود يف البيـت، قبيـل رحيلـه إىل بغـداد 
لاللتحاق بدراسـة املوسيقى يف املعهد املوسيقي الذي 
عـرف فيما بعد بمعهد الفنون الجميلة. وهكذا انتقل 

تأثري األجواء املوسيقية إىل كافة أفراد العائلة.
التحق منري بمعهد الفنون الجميلة عام ١٩٣٩، ليدرس 
العود عىل يد الرشيف محي الدين حيدر (أستاذ وعازف 
بـارع للعـود والجلـو) وليتخـرج فيه عـام ١٩٤٦وقد 
تأثر كثرياً بأسـتاذه حيدر، وأخذ عنه أساليبه التقنية 
املتقدمة يف العزف. كما كان األمر عند شـقيقه جميل. 
بينما تأثر زمالؤه سلمان شكر وغانم حداد ورسكيس 

آروش بالروح الرشقية التقليدية.
مـارس العمل الفنـي يف الفرقـة املوسـيقية التابعه 
إلذاعة بغداد، ويف تلفزيون العراق بعد تأسيسـه عام 
١٩٥٦، عازفـاً ومخرجاً موسـيقياً ثم رئيسـاً لفرقة 
االذاعة ومن بعد رئيساً لقسم املوسيقى. كما مارس 
التدريس يف املعاهد. وأسـس له معهداً خاصاً باسـم 
(املعهـد األهيل للموسـيقى)، وصار رئيسـًا لجمعية 
املوسيقيني العراقيني. ويف العام (١٩٤٨) تسلّم رئاسة 

القسم املوسيقي يف إذاعة بغداد، ويف عام(١٩٥٤) قام 
بإخراج أول عمـل تلفزيوني، إذ كانت رغبته االتجاه 

نحو اإلخراج التلفزيوني.
أول رحلـة لـه يف عالـم املوسـيقى قام بهـا كانت إىل 
اسـطنبول وبعد ذلك ذهب إىل بريوت حيث تعرف عىل 
األخوين الرحباني، وسّجل بعض األغاني مع السيدة 
(فريوز) كعازف عىل آلة العود، ثم لحن لها عّدة أغان 
منها: يا حنينة، يـا حلو يا قمر، هيك ميش الزعرورة 

وغريها الكثري .
ثم سافر إىل بريطانيا ليدرس اإلخراج، وخالل وجوده 
يف لند ن سـّجل لإلذاعـة الربيطانيـة (٥٦) مقطوعة 
موسيقية . لكنه لم يتابع دراسة اإلخراج يف بريطانيا 
بعدما أكتشـف أّنه يجد ذاته يف املوسـيقى وباألخص 
العـزف عىل آلـة العود، فذهـب إىل هنغاريـا وقرر أن 
يدرس ويسـتقر هناك ألن لهنغاريا حسب رأيه رابط 
تاريخي مع منغوليا و منغوليا كان لها رابط تاريخي 
مع السـومريني. وهناك درس املوسيقى من جديد يف 
أكاديمية (فرانس ليسـت)، ودرس الرتبية املوسيقية 
عىل يد املوسـيقي الهنغاري الكبري(سلطان كوداي) 
وهنـاك تزوج من فتاة هنغارية وأنجبا ولديهما:عمر 

وسعد .

-الزوراء ترحب بك اخ مهدي يف حوار 
شامل عن مسريتك االعالمية.

وللـزوراء  لكـم  وتقديـر  -شـكري 
العتيدة

-قدم نفسك لالخوة القراء لطفا ؟
 - اسـمي مــهدي هـــــادي عبود 

حطاب املاجدي  
مواليد بغداد ٢٠ / ٨ / ١٩٨٤

التحصـل العلمـي:  بكالوريوس كلية 
االداب/ قسم الفلسفة 

قنـاة  إنتـاج  مديـر   : االن  العمـل 
العراقية

قنـاة  يف  الربامـج  مديـر   : املنصـب 
العراقية الفضائية 

-حدثنـا اوال عن النشـأة وكيف نمت 
الرغبة االعالمية لديك ؟

-ولدت يف وسط عائلة محافظة تعري 
االهتمـام الكبري للقضايا االجتماعية 
والثقافية وكان لنا حضور يف مختلف 
حيـث  الشـعبية  بيئتنـا  فعاليـات 
التواصـل املسـتمر مع الشـخصيات 
االجتماعيـة التـي تزودنـا من خالل 
تواجدهـم مـع والـدي بالكثـري مـن 
التعامل  الحياتية وحسـن  التجـارب 
واالسـتقرار ، األمـر الـذي زرع فينـا 
حـب التطلع واملشـاركة وابداء الرأي 
اذ كانت شـخصياتنا تنفرد يف الولوج 
اىل عوالـم املعرفـة التي كانـت ألباب 
املفتوح الذي اوصلنا اىل ما نحن عليه 
بعيداً عن العدائية واالنحسـار  قريباً 

من لغة التفاهم واالعتدال
-الدراسة  االبتدائية واالعدادية وكيف 

كانت الهوايات ؟
دخلـت  التسـعينيات  مطلـع  -يف 
االبتدائيـة وما زال هـذا العالم يطرق 
مسـامعي ويحيـط ذاكرتـي بالكثري 
من الصور اذ شـكل عندي النواة التي 
حـددت رغبتـي يف التعلـم وقـد جاء 
هذا نتيجة املنـاخ الذي صنعُه الكادر 
التعليمي مع صغر اعمارنا اذ فتح لنا 
آفاقا عدة فكان يل الحضور املسـتمر 
يف النشاطات املدرسـية كافة وصوًال 
ملرحلتي املتوسـطة واالعدادية اللتني 
رسمتا شخصيتي بوضوح عاٍل ، هنا 
تفتحـت رؤاي وأصبحـت اكثر جرأة 

يف التعبـري عـن قضايا العـرص والتي 
قربتني من الكتاب ودعتني اىل التميز 
فلم اكـن ارغـب ان أكون شـخصية 
هامشـية ابداً فـكان لصوتي صدحاً 
ولرأيـي وقعـاً يف محيطـي فضًال عن 
عمـيل الخاص يف تلـك املرحلـة الذي 
اوجدت من خاللـه توازناً تعلمت من 

خالله الكثري 
-انت خريج كلية واختصاصك فلسفة 
ويختلف عن توجهك االعالمي فكيف 

تحولت اىل اعالمي؟
-االقدار واالرقام لهـا الدور الكبري يف 
رسم مالمح مسـتقبلنا وهنا اتحدث 
عن آلية قبـويل يف كلية االداب جامعة 
بغداد وبما ان الفلسفة تدخل يف جميع 
العلوم احببت الخوض يف مضمار هذا 
القسـم الذي يفرس ويبسـط وينظم 
الجمـل والكتابـات والـرؤى والحياة 
منها وصـوالً اىل فضـاء االعالم الذي 
احتـوى عاملـي الخـاص وتطلعاتـي 
بعـد ان اقدمـت عـىل قنـاة العراقية 
وقبلـت منتجـاً للعديـد مـن الربامج 
التلفزيونية ومن هناك بدأت القضايا 
السياسـية وتسلسـل األحـداث الذي 
مر بـه بلدنا العـراق كانت قد حرفت 
وذهبت بالكثري من املفاهيم اىل زوايا 
مظلمة نتيجة سوء العيش وصعوبة 

الطبيعيـة  النشـأة  يف  االسـتمرار 
لالنسـان فكان البد علينـا من وضع 
ميزان لكل ترصف ومعيار لكل حدث 
وكيف نخرج من مـأزق الحياة آنذاك 
، مع الحفاظ عىل مـا يف الصدور من 
توجهات تعارض املزاج السيايس قبل 
٢٠٠٣ وال سـيما نحن اخـوة تختلف 
انتماءاتنا يف أمـور كثرية وتتفق عىل 
حب الوطـن وكٌل يرى الصواب بعينه 

والطريق الصحيح بتجربته 
-حدثنا عن تدرجـك من البداية حتى 

اآلن ؟ 
-قنـاة العراقية نافذة ملن يريد التعلم 
ان يكـون صادقـاً وهـذا مـا  رشط 
عملـت عليه منذ البدايـة وانا امارس 
عمـيل منتجـاً للربامـج االجتماعيـة 
واالقتصاديـة والدينية واملنوعة حتى 
تكونـت الفكرة الكاملة آلليات العمل 
التلفزيونـي وكيفية انجـازه بنجاح 
واصبح لـدي فهم وإحاطة بما اعمل 
العمليـة  واركان  جوانـب  يف  رأي  و 
االنتاجية املسـؤول عنهـا ما يصنف 

منتجاً للربامج. 
-كيف دخلت مضمار االعداد ؟

-مـن خالل عمـيل وضعت يـدي عىل 

الكثـري من نقـاط القـوة واالدلة عىل 
طـرق النجـاح يف الطـرح والتنـاول 
التلفزيونـي الذي من شـانه تحقيق 
الفوز عىل حسـاب القضايا الخارسة 
بحركتـي  ولكونـي  املجتمعـات  يف 
املسـتمرة ودوراني مع حركة الحياة 

تعرفت عىل طرق وأسـاليب يمكن ان 
تعمم شعبياً، فكل هذا الرصيد املعريف 
قادني لصناعـة الورق االعالمي الذي 
يعطي الحلول ويسـترشف املستقبل 
الهويـة  ايجـاد  ويسـأل بحثـاً عـن 
الحقيقية لعالم نؤمن به ونعيش به. 
كل هذه املعطيات اهلتني للدخول يف 
جـو االعداد وهو اهـم عنارص نجاح 

الربنامج .
-كيف تصاعدت الخربة وكيف حاولت 

تنمية قدراتك االعالمية ؟
-كثرة التجارب شكلت لدي ما يسمى 
الخزين والـرؤى املتصاعدة املتطورة 
كوني مشـاهدا ومطلعا بشـكل كبري 
عىل ما وصل اليه االعالم يف كل العالم 
وكذلـك كونـي عامـال يف هـذا املجال 

الكثر من ١٥ عاما .
-باعتبارك مدير للربامج يف العراقية، 

ما خطتك للربامج والنهوض بها ؟
-يوجد يف اجندتي الكثري من الخطط 
والـدورات الربامجية لاليـام القادمة 

وسنحقق تقدماً عىل مستوى الشكل 
والفكرة

-مـا دور مدير الربامج خاصة عندما 
تتلكأ بعض الربامج ؟

-دور مديـر الربامـج تنفيـذ الخطة 
االعالميـة برمتها ومتابعتها وإعطاء 
املالحظات وعمل ايقـاع يف الفضائية 

بما ينسجم مع واقع الحياة 
-هـل اعطـت الدائـرة ملديـر الربامج 

كامل دوره؟
-الدائرة تتعاطى مع الجيد ومن يمأل 
مكانـه تؤخـذ منه املشـورة ويكون 
مؤثرا ومحدثا وصاحب قرار مسموع 
وهـذه من بديهيات شـخصية مدير 

الربامج.
-هل لديك طموح لربامج معينة ؟

االفـكار  مـن  الكثـري  اجندتـي  -يف 
االبداعيـة التـي يمكـن ان تـؤدي اىل 
نضج اكرب وشـيوع اكثر وتأثري اهم 
بدءاً مـن الربامج املنوعـة وصوالً إىل 
الربامج التعليمية وموضوع تنفيذها 
يتعلق بإستقرار الوضع العام يف البلد 

عىل املستوى املايل والسيايس ؟
-الوضع السـيايس وا لتعبـوي للبالد 
هـل يعـارض ماتـود ان تكـون فيه 

الربامج

-الثقافة واالعالم ترتبط إرتباط وثيق 
بالحالة السياسية للبالد فكلما استقر 
االمن استقرت الثقافة واصبح االعالم 
يعيـش حالة مـن االنتعـاش وخالف 

ذلك يبقى التوجس سيد املوقف .
-احىل الربامج لديك

-جميع برامج الرعاية
-النصيحة التي تود ان تقدمها ملعدي 

برامجكم ؟
-الخروج عن املألوف وكرس النمطية 
والتجديـد واالقـرتاب بلغـة الخطاب 

للناس 
 - حدثنا عن اهم الدورات التي تدربت 

عليها وتخرجت منها ؟
-انـا يف الحقيقيـة دخلـت العديد من 
الدورات التي اهلتنـي العداد الربامج 
دورة  ومنهـا   قابلياتـي  وتطويـر 
مهـارات التفاوض وحـل النزاعات / 

مؤسسة الفرات لالعالم 
 اسـرتاتيجية التفـاوض يف العالقـات 
الدوليـة / معهد االعـالم االمريكي يف 

السليمانية 
 الدعاية والتسـويق االعالني / رشكة 

سحر الرشق للتسويق االعالني 
 دورة  أنواع الجمهور ووسائل االعالم 

/ مديرية االعالم االلكرتوني 
  إعداد وتنفيذ الربامج التلفزيونية / 

الحوار املتمدن 
  مهارات التفاوض وحل املشـكالت . 

مركز الدراسات االعالمية 
 فن اإلتيكيت والربوتوكول / أربيل

هـل اثرت عليكـم امليزانيـة  املتدنية 
للدائرة ؟

الصعـاب  تجـاوز  نحـاول  -نحـن 
لكـن بالتاكيد االعـالم مرتبط باملال 

كإرتباط السالح باملعركة .
-هل لديك راي تود ان تقوله ؟

-برايي يجب ان تسـن قوانني تنظم 
الواقـع االعالمي وتسـيطر عليه من 
الطارئـني نعـم وهـذا مـا ال يحتمل 
التاخـري ألن العـراق واجهة اعالمية 
وعالمـة حضاريـة مهمـة اليجـب 
السـكوت عـىل مـن يحاول تشـويه 

هذه الصورة.
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لكي يتوىل اإلعالمي منصب مدير للربامج عليه اوال ان يكون قد اعد وقدم الكثري من الربامج االذاعية والتلفزيونية 
وان يمر بمراحل عمل طويلة تؤهله ان يكون قادرا عىل ادارة قسم كبري وان يكون ملما باساليب الربامج وكيفية 
اعدادها وتحديد اهدافها، كل هذه املؤهالت وجدناها يف الزميل مهدي هادي مدير الربامج يف قناة العراقية بعد ان 
تدرج يف عمله ودخل العديد من الدورات التي اهلته الن يتحمل مسؤولية هذا القسم فقد دخل وتخرج من دورات عديدة 
منها  ادارة انتاج الربامج / معهد التدريب اإلعالمي يف شبكة االعالم العراقي ودورة  اعداد وإنتاج الربامج التلفزيونية 
/ اكاديمية االعالم واملعرفة الرقمية يف بريوت ودورة   إدارة االنتاج / مركز االتحاد للتدريب االعالمي ـ بريوت ودورة   
D&b. يف مدينة اسطنبول  اكاديمية    التلفزيوني / تدريب نظري وعميل يف استوديوهات  االنتاج  دورة تأهيل مديري 
ودورة إنتاج الربامج التلفزيونية / مركز تطوير االعالم mdc قدمها املدرب الربيطاني مونرو فوريس ودورة  التفاوض 

والعالقات العامة / شبكة االعالم العراقي ودورة   االنتاج والتسويق االعالمي / شبكة االعالم العراقي ودورات 
كثرية اخرى سياتي استعراضها ضمن الحوار .
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لغسـيل املالبس البيض املتسخة 
واسـتعادة لونها الناصع، اتبعي 

النصائح اآلتية:
- افصـيل املالبـس البيـض عن 
تلك امللّونـة أو املزّينة بالرسـوم 
أو الزخـارف، مـع الحرص عىل 

غسلها عىل حرارة مرتفعة.
- ضعـي املالبس البيض الباهتة 
الغّسـالة، وأضيفـي حبـوب  يف 
مسـحوق  إىل  ”األسـبريين“ 
الغسيل الستعادة لونها األبيض 

الناصع.
- انقعي املالبس البيض يف مزيج 
مكـّون من املـاء الدافئ املضاف 
إليـه مقـدار مـن ”بيكربونـات 
الصـودا“ لليلة، وذلك إلسـتعادة 

لونها األبيض.

-اضيفـي كوباً من الخل األبيض 
إىل دورة الغسـيل للحصـول عىل 

مالبس بيض ناصعة.
- ادعكي أماكـن البقع بصابون 
عـادي، وانقعـي القطـع يف ماء 

فاتـر مضـاف إليـه القليـل من 
مسحوق الغسـيل ملدة ساعتني، 

قبل وضعها يف الغسالة.
يف  البيـض  املالبـس  جّففـي   -

الشمس، بعد نفضها جيداً.

ربما الحظ البعـض منا وجود 
املنتجات  أرقام صغرية أسـفل 
التـي  وهـي  البالسـتيكّية، 
يتجاهلهـا ُمعظـم الناس رغم 

أهميتها الكبرية.
إذا عثـرت عىل الرقـم 1 بجوار 
عـىل  التدويـر  إعـادة  رمـز 
أن  املُحتمـل  فمـن  الزجاجـة، 
يكـون لديك زجاجة صـودا أو 
زجاجـة ميـاه رشب. ويعنـي 
1 أن هـذه الزجاجـات  الرقـم 

آمنة إلعادة استخدامها.
رقم 2 : هـذا الرقم يكون عادة 
موجـود تحت عبـوات الحليب 
أو زجاجـات العصـري، وهو ما 
يعني أن تلـك الزجاجات تمنع 
ترشيح املواد الكيميائّية، وهي 

آمنة لالستخدام عّدة مرات.
رقـم  3 : ُيوجد الرقم 3 يف كثري 
مـن األحيـان عـىل زجاجـات 
 DEHA مـادة  عـىل  تحتـوي 
السامة، وهي التي تكون عادة 

زجاجات صابون وزيت.
الزجاجـات  هـذه   :4 رقـم 
البالسـتيك  مـن  مصنوعـة 
األكثـر أماًنـا، وُيمكـن إعـادة 

مـرات.  عـّدة  اسـتخدامها 
وعادة مـا يوجد هذا الرقم عىل 
األكياس البالستيكّية، وأكياس 
ولفائـف  الجـاف،  التنظيـف 

شطائر الطعام.
شـائع   5 الرقـم   :5 رقـم 
االسـتخدام يف حاويات األغذّية 
واألدوّية، بمـا يف ذلك زجاجات 
الكاتشب وشـفاطات الرشاب. 
وهذا الرقم ُيشـري إىل أن املُنتج 

آمن تماًما إلعادة االستخدام.
رقـم 6: يتم العثـور عادة عىل 
هذا الرقم يف حاويات الوجبات 
البيض،  وحاويـات  الجاهـزة، 

وأطباق االستعمال ملرة واحدة. 
وهذا الرقم ُيشـري إىل أن املُنتج 
غـري آمن إلعـادة االسـتخدام، 
كمـا أن رضره يزيـد إذا مـا تم 

تسخينه.
رقـم 7: عـادة مـا يوجـد هذا 
امليـاه  زجاجـات  عـىل  الرقـم 
الكبـرية وحتى بعض زجاجات 
األطفـال. يجـب عـدم إعـادة 
استخدام ُمنتجات رقم 7 تحت 
أي ظـرف، نظرًا ألنهـا تحتوي 
عـىل مـادة BPA، والتـي وجد 
بعـض الباحثني أنهـا ُتؤدي يف 

نهاية املطاف إىل العقم.

إىل  ويحتـاج  ليـس سـهالً  •الـزواج   
الكفـاح حتـى ينجـح، خصوصـاً يف 
السنة األوىل التي يتعلم فيها الزوجان 
كيـف يعيشـان معـاً، لذلـك يف أهـم 
وأصعب سـنوات الزواج، قد ال تجدين 
نصائح الـزواج التقليديـة، لذا فأنتما 
بحاجة إىل مكافحة العادات السـلبية، 
ومحاولة بناء طـرق أعمق للتواصل.. 
فيما ييل بعض النصائح التي تساعدك 
يف اجتيـاز السـنة األوىل مـن الـزواج 

بنجاح.. 
1 - اجعيل منزلك وطناً

البيـت ليـس فندقاً، يجـب أن تجعليه 
املـكان الـذي يرتـاح كالكمـا بمجرد 
الشـموع  اشـرتي  إليـه..  الوصـول 
املريحـة،  الوسـائد  الرومانسـية، 
واملفروشـات الناعمـة، اجعـيل البيت 
مسـاحة دافئة وسـعيدة تحتضنكما 

بعيداً عن بقية العالم.
2 - ال تنِيس الرومانسـية

لـِك  الرومانسـية تحقـق  التفاصيـل 
أبعـدي  سـلس،  بأسـلوب  السـعادة 
الهاتـف أثناء العشـاء، ارتدي مالبس 
ناعمة، أضيئي الشـموع، واستخدمي 

عطراً جذاباً.
وهـذه النقطـة يجـب عـىل الطرفني 
مراعاتها، فاألمر ال يقترص عىل طرف 

يكافح بمفرده.

3 - ال تضغطي عىل نفسك
اعلمي أنه لـن يكون كل يوم مثايل، أو 
حتى جيد، فالعقبات تحدث يف مختلف 
العالقـات، بمـا فيها الزواج، سـتربز 
العيـوب، وتحـدث الخالفات،  بعـض 
هّوني عىل نفسـك، لـن تتعلّمي كيف 

تكونني زوجة جدية يف يوم واحد.

4 - اسمحي لنفسـك أن تستندي عىل 
زوجك

مـن الجميل انك تسـتطيعني االعتماد 
عىل نفسـك، ولكن الزواج مشـاركة، 
اسـمحي لنفسـك باالعتماد قليالً عىل 
زوجك، وأرشكيه يف مهام املنزل، وأنِت 
أيضـاً سـاعديه يف مهامـه.. الـزواج 

الصحي قائم عىل املشاركة.
5 - قويل شكراً

الشكوى من الزوج هو أمر مشرتك بني 
كل نسـاء العالم، وبدالً من الشـكوى 
من األمور السـلبية، ركزي يف األشـياء 
الجيدة التي يفعلها زوجك، واشـكريه 
عليها، قويل له شكراً بصوت مسموع، 

أو يف رسالة نصية، شعورك باالمتنان، 
والحماسـة،  بالسـعادة  سيشـعره 
ويدفعـه إىل فعـل املزيـد من األشـياء 

الجيدة، والتخّيل عن العادات السلبية.
6 - اعتني بنفسك

مـن السـهل أن تنيس نفسـك وسـط 
مهـام ومسـؤوليات الـزواج التـي ال 
تنتهـي، لذلك خصيص وقتـاً لالعتناء 

بجمالك.
7 - حافظي عىل روح املغامرة

األمـور بعد الـزواج قد تغـدو روتينية 
ومملّـة، لذلـك احـريص عـىل خـوض 
مغامـرة مـع زوجـك من وقـت آلخر، 
جّربا أكالت جديـدة، أو اذهبا يف رحلة 
أو تجربـة أحـد األلعـاب يف  بحريـة، 
مدينـة املالهـي، الشـعور باملغامـرة 
الدوبامـني، ويجعلكما  يطلق هرمون 

تشعران بالسعادة واإلثارة.
-8 املساواة ال تعني الرصامة

املساواة يف املشاركة يف مهام الزواج، ال 
تعني تقسيم املهام برصامة، بل تعني 
الدعـم، وشـعور كل منكمـا أن اآلخر 
يسـاعده، مثالً إن كان زوجك مشغوالً 
طوال األسـبوع، فيمكنك إنجاز جميع 
أو عندمـا  املنزليـة بمفـردك،  املهـام 
تسـهرين مع طفلك، يـؤدي هو املهام 
كلها بدالً منك.. هكذا تكون املشـاركة 

واملساواة، ال بالتعّنت والرصامة.

جوز الهند ناعم - 250 غرام
نشاء - ملعقة كبرية

سكر أبيض - ملعقتان كبريتان
فانيليا - رّشة صغرية

قشدة - -2 3 مالعق كبرية
ملح - رّشة

مكرسات من أي نـوع صغرية الحجم 
أو مطحونة طحناً خشـناً - بحسـب 

الرغبة

طريقة العمل
- يف وعـاء كبـري، ضعي جـوز الهند، 
النشـاء، السـكر، الفانيليا، القشـدة 
جيـداً  املكّونـات  واخلطـي  وامللـح 
للحصول عىل عجينة شبه متماسكة، 
قـد تحتاجـني إىل املزيـد من القشـدة 
للحصول عىل التماسك الذي تريدينه.

- قّطعـي عجينة الشـكلمة إىل دوائر 
صغرية واحشيها.

- شـّكيل العجينـة عـىل هيئـة كرات 
ورّصيهـا يف صينيـة فـرن واتركيهـا 

ترتاح لبعض الوقت.
حـاٍم  فـرن  إىل  الصينيـة  ادخـيل   -
واتركيهـا حتـى يبـدأ الوجـه يتحمّر 
قليالً ثّم أخرجيها مـن الفرن ودعيها 

ترتاح.
- ضعـي الشـكلمة يف طبـق التقديم 

وبالهناء والشفاء وصحة وعافية.

خالل األشـهر السـتة األوىل يجب تغذية الطفل بحليب األم 
من أجـل إعطائهم املناعـة والطاقة، فحليـب األم األصفر 
السـميك مـيلء بالعنـارص الغذائيـة ومضادات األكسـدة 
املعززة للمناعـة، والتي تحميها من األمراض وتسـاعدها 

عىل النمو. 
ويف بعض الحاالت، حتى عندما يتغذى األطفال بشكل جيد، 
يزداد وزنهم ببطء أو بشكل غري متسق، هذا يجعل معظم 

األمهات قلقات إذا كان طفلهن يعاني من سوء التغذية.
النمو الطبيعي للطفل

الحقيقة أنه ال يوجد نمط ثابت لزيادة الوزن، حيث يختلف 
كل طفـل عـن اآلخر، لكن بعـد الوالدة، يفقـد األطفال 10 
% من وزنهم يف األسـبوع األول، ويسـتعيدون وزنهم بعد 

أسبوع أو أسبوعني. 
وخالل األشـهر الثالثة املقبلة، يكتسبون ما يقرب من 30 
جراماً يومياً عند الرضاعة الطبيعية بشـكل جيد، ويختلف 
كل طفـل عـن اآلخـر ويصعب تقييـم مقدار الـوزن الذي 
يكتسـبه، لكن النمو البطيء أو غري املتسق يشري بالتأكيد 

إىل أنهم ال يحصلون عىل العنارص الغذائية الكافية.
أسباب بطء النمو

يجب تغذية األطفال حديثي الوالدة جيداً كل 2 إىل 3 ساعات، 
ومع مرور الوقت تقل أوقات الرضعات بشكل عام، لزيادة 
الـوزن، يجب أن يكـون إجمـايل السـعرات الحرارية التي 
يتناولهـا طفلك أكرب من السـعرات الحرارية التي يرصفها 
هناك العديد من األسـباب التي قد تجعل طفلك ال يكتسب 

وزناً باستمرار، وأهم ثالثة أسباب هي:
- عدم تناول ما يكفي من السعرات الحرارية

املصدر الرئييس للسـعرات الحرارية لألطفـال هو لبن األم 
وعندمـا ال يحصلـون عـىل سـعرات حرارية كافيـة، فإن 
نموهـم يتباطـأ، وقد يحدث هذا ألسـباب مثل مشـاكل يف 
الثديـني أو قرص جلسـة الرضاعـة، وعدم كفايـة اإلمداد 

بحليب الثدي. 
أطعمـي طفلـك عىل فـرتات منتظمة، وضعـي يف اعتبارك 
أنـه مع مـرور الوقت سـتنخفض مدة جلسـة الرضاعة، 
ويف حالـة عدم قيامـك بإنتاج ما يكفي مـن حليب الثدي، 

استشريي طبيبك.
- عدم امتصاص العنارص الغذائية

يف بعـض الحاالت، حتـى عندما يتغـذى األطفال 
بشـكل جيد، فإن نموهم يكـون بطيئاً، ويمكن 
أن يحدث هـذا عندما ال يكونـون قادرين عىل 
امتصـاص العنـارص الغذائيـة مـن الحليـب 

بسـبب بعض الظروف الصحية األساسـية. 
حيـث يمكـن أن يتسـبب االرتجـاع املعـدي 
املريئـي (GERD) أو حساسـية الطعـام أو 
إعاقـة امتصاص العنـارص الغذائية بالتقيؤ 
بعـد جلسـة الرضاعـة مبـارشة، ال تتأخري 
واستشـريي طبيب األطفال عىل الفور يف مثل 

هذه الحاالت.
- حرق الكثري من السعرات الحرارية

يتم استخدام جميع السـعرات الحرارية التي يستهلكها 
األطفال إما للحفاظ عىل الوظائف الحيوية للجسم أو يتم 
تخزينها عىل شكل دهون، لكن بعض األطفال يحتاجون 
إىل سعرات حرارية، ألنهم يستهلكونها برسعة، ويف حالة 
الـوالدة املبكـرة أو أمراض القلـب أو مشـاكل التنفس، 

يحتاج األطفال إىل سعرات حرارية أكثر من املعتاد.
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يسـعى العديـد من املراهقـني يف ظل 
االنتشار الواسع لإلنرتنت إىل التواصل 
مـع اآلخريـن عـرب مواقـع التواصل 
الصداقـات  وتكويـن  االجتماعـي، 
والعالقات االجتماعيـة معهم، ولكن 
قـد تتطور تلـك العالقات مـن كونها 
نتيجـة  حـب  إىل  عابـرة  صداقـات 
لتعرض هؤالء املراهقني لـ كالم حب 

وغرام عىل تلك الربامج.
فما هـو األثـر النفـيس والسـلوكي 
املرتتب عىل تعرض املراهقني لـ كالم 
حب عىل مواقع التواصل اإلجتماعي؟ 
وكيف يجب أن يتـرصف اآلباء حيال 

ذلك؟
أصبحنـا نعيش اليوم يف قرية صغرية 
بحكم ثـورة املعلومـات واالتصاالت، 
وأصبح الفـرد منا يصـل ملبتغاه من 
املعلومات أو التواصل مع األشخاص 
ثوانـي  خـالل  كانـت  بقعـة  أي  يف 
معـدودة، ومن هذا املنطلق فقد رافق 
هـذه التقنية تغـري لكثري مـن القيم 
والسـلوكيات البرشية خصوصاً لدى 

الشباب.

إن األثـر السـلوكي الـذي يمكـن أن 
املراهقـني  تعـرض  نتيجـة  يحـدث 
لكلمـات الحـب والعاطفـة الرقيقة، 
هـو حصـول ميل كبري نحـو الطرف 
األخـر والـذي قد يصـل لحـد التخيل 
عن كثـري من القيم واملبـادئ الدينية 

إذا  واالجتماعية الحميـدة، خصوصاً 
ماكان ذلك املراهق يفتقد لذلك الحب 

وتلك العاطفة يف محيط أرسته.
وقد يصـل هذا امليل ملراحـل متقدمة 
مـن االنحـراف واالنجـراف مـع كل 
رغبات الطـرف اآلخر أياً كان شـاب 

أو فتاة.
العوامل التي ساعدت عىل ذلك:

شـجعت  التـي  العوامـل  أهـم  مـن 
املراهقني عىل التعلق بعالم الحب، هو 
البيـت واألرسة ومتابعـة الطفل منذ 
نعومـة أظافره لألفالم واملسلسـالت 

برفقـة  الجانـب  هـذا  يف  املوجهـة 
الوالدين، فرتسـخت مبـادئ الالعيب 
لديهم، ونشـأوا متعلقني بهذا العالم 

الخيايل والهالمي يف أغلب األحيان.
كيـف ينبغـي أن يتـرصف الوالديـن 

حيال ذلك:
• ينبغـي عـىل الوالديـن أن يكونـوا 
قريبني من أبنائهم، كما يجب متابعة 
سـلوكياتهم ومالحظة أي تغريات قد 

تطرأ عليها.
• االنتبـاه ملـا قـد يحدث مـن جفاف 
عاطفي تحت سقف األرسة الواحدة، 
فينبغي االهتمام بالعاطفة وتحريكها 
نحو األفضل بكلمات الحب الهامسة 
وملسـات األبوة الحانيـة وقبالت األم 
الدافئة، والبعد عن القسوة يف العبارات 
وما يصاحبها من صوت عاٍل باملنزل 
وذلك حتى ال ينجـرف األبناء خارجه 

للبحث عن الحب والعاطفة.
• إحتـواء الشـاب أو الفتـاة بالحـب 
الحقيقـي الـذي يرفـع مـن ثقتهـم 
بأنفسـهم ويعزز من مشـاركتهم يف 

محيطهم ومجتمعهم بفعالية.
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 يسـتخدم شـاي البابونـج بعالج 
مجموعـة متنوعة من املشـكالت 
الطبيـة التـي تـرتاوح مـن عالج 
الجهـاز الهضمي والتهاب الجهاز 
التنفيس، فهو نبات تم استخدامه 

منذ آالف السنني.
ووجـدت الكثري من الدراسـات يف 
شـاي األعشـاب بمختلف أنواعه، 
فوائـد عديدة مثل تحسـني األرق، 
وتهدئة مشاكل الجهاز الهضمي، 
وتحسـني آالم الـدورة الشـهرية، 

وتحسني مستويات ضغط الدم.
ويف العقـود األخرية، جذب شـاي 
البابونـج، اهتمامـاً خاصـاً نظراً 
لقدرته الفريدة عـىل عالج القلق، 
وأظهـرت الدراسـات أن البابونج 
فعال يف املساعدة عىل االسرتخاء، 
كمـا أنـه يسـاعد يف عـالج القلق 

واالكتئاب واألرق.
وجدت دراسـة أجريت عام 2016 
أن اسـتخدام البابونـج عىل املدى 
الطويـل يقلـل بشـكل كبـري من 
األعراض املتوسـطة إىل الشـديدة 

الضطراب القلق العام.
ووجدت دراسة أخرى أن البابونج 
يعمـل عـىل املـدى القصـري عـىل 
كمـا  الدمويـة،  األوعيـة  إرخـاء 
أشـارت العديد من الدراسـات إىل 
آثار نفسـية إيجابية نتيجة تناول 

الشاي. 
وعىل سـبيل املثال، يقلل استهالك 
الشـاي اليومي من خطر اإلصابة 
باالكتئاب والخـرف، نتيجة ملزيج 
مـن األحماض األمينيـة املوجودة 
فيـه املسـماة L-theanine، مـع 

الكاتشـني (مضـادات األكسـدة) 
.EGCG

وشـاي البابونج مـيلء بمضادات 
األكسـدة التي قـد تلعـب دوراً يف 
تقليـل مخاطر اإلصابـة بعدد من 
األمراض، بما يف ذلك أمراض القلب 
والرسطان، حتى أن هناك دراسات 
تويص بوضـع البابونج عىل الجلد 
عرب مسـتحرضات التجميل، مثل 
كطريقة  والصابـون،  الكريمـات 
تقليـل  يف  واملسـاعدة  للرتطيـب 

التهاب الجلد.
مـادة  عـىل  البابونـج  ويحتـوي 
اإلبيجينني، أحد مضادات األكسدة 
التي ترتبط بمسـتقبالت معينة يف 
الدمـاغ والتي قد تقلل األرق وتحل 

مشكلة عدم القدرة عىل النوم.
ويف إحدى الدراسات، أفادت النساء 
بعـد الـوالدة الالئي رشبن شـاي 
البابونج ملدة أسبوعني بجودة نوم 
أفضـل مقارنة باملجموعة التي لم 

ترشب شاي البابونج.
وجدت دراسة أخرى أن األشخاص 
مـن  مغـم   270 تناولـوا  الذيـن 
مسـتخلص البابونج مرتني يوميا 
ملـدة 28 يومـا ينامـون أرسع بـ 
15 دقيقـة مـن أولئـك الذيـن لم 

يستهلكوا املستخلص.
ويف إحدى الدراسـات التي أجريت 
عـىل 64 مريضا بالسـكري، كان 
لـدى أولئـك الذيـن تناولوا شـاي 
البابونج يوميا مع وجبات الطعام 
متوسـط  أسـابيع  ثمانيـة  ملـدة 
مسـتويات السـكر أقل بكثري من 

أولئك الذين تناولوا املاء.
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أعلـن أحـد مالك الـرشكات الكبرية عـن وجود شـاغر ملنصب رئيس 
مجلس إدارة وطلب من املؤهلني التقديم

خالل أسـبوعني وصلته عدة سـري ذاتية ملفتة لالنتباه بخربات كبرية 
وقصـص نجاح مميـزة ...جميعهم كانـوا يسـتحقون املنصب لكنه 
أراد املفاضلـة بينهم فقال إن هناك امتحانا مدته خمس دقائق فقط 

والناجح فيه سيكون هو رئيس مجلس اإلدارة الجديد...
جـاء 7 متقدمـني مختارين لهـذه الوظيفـة .. فتحوا ورقة السـؤال 

فوجدوا عليها سؤاالً واحداً ” كم يساوي حاصل جمع 5 + 5 ؟“....
قـام 6 منهم بوضـع رقم 10 مبـارشة والخروج ضاحكـني عىل ذلك 

االمتحان السخيف ...
ولكـن واحداً فقط كتب اإلجابة :“ ال يمكننـي إعطاؤك الجواب ألنني 
ال أعـرف مـاذا تقصد بــ 5 + 5 ....قد يكون قصدك عملية حسـابية 
بسيطة وجوابها 10 وقد يكون قصدك أموراً أخرى كخمسة موظفني 
وخمسـة مـدراء وهذا خلل إداري وقد يكون قصـدك 5 لرتات من املاء 
تضاف إىل 5 أمتار من الخشـب املشـتعل وهنا تكـون النتيجة رماد.. 

يجب أن تقول يل ماذا تريد كي أجيبك“.
االختيار كان طبعاً لصاحب الجواب األخري الذي أصبح رئيسـًا ملجلس 
اإلدارة ، فمن غري املمكن أن يكون رئيس مجلس اإلدارة يريد من يجمع 
رقمني بسـيطني ... والحكمة هنا أننا ننغر بظاهر األمور ونسـتعجل 
الستعراض معرفتنا وننىس أن يف الباطن ما هو أعقد بعض األحيان...

كما أننا بعض األحيان ال نستخدم الوقت املتاح كي نتخذ القرار!

صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

املـرصي عـىل  االسـطول  انتصـار   -  1824
االسطول اليوناني يف موقعة ستمباال.

1890 - وفـاة ملك هولندا ويليام الثالث دون 
وجـود وريـث ذكر يخلفـة مما حتـم إصدار 

ترشيع خاص لتخلفة ابنته فيلهامينا.
1940 - مملكة رومانيا توقع اتفاًقا للتحالف 
مـع أملانيـا النازيـة وإيطاليا واليابـان فيما 
عـرف باسـم دول املحور وذلك أثنـاء الحرب 

العاملية الثانية.
1964 - الرئيس املـرصي جمال عبد النارص 
وملك السعودية فيصل بن عبد العزيز يوقعان 

يف مدينة جدة اتفاًقا بشأن حرب اليمن.
1981 - الرئيـس االمريكـي رونالـد ريغـان 
يوقـع عـىل أمر رئـايس ظـل ًرسا يقيض بأن 
تقوم وكالة املخابرات املركزية بدعم وتدريب 
وتمويل ثوار الكونرتا يف نيكاراغوا، وهو االمر 
الذي تـم فضحة فيمـا بعد وعرفـت بقضية 

إيران - كونرتا.
1989 - هدم جدار برلني بالكامل.

1991 - انتخـاب بطرس بطرس غـايل أمًينا 
عاًمـا لالمم املتحدة خلًفـا لخافيري برييز دي 
كويـالر عـىل أن يتسـلم عملـه رسـًميا يف 1 

يناير1992
2001 - اغتيـال محمود أبو هنـود أحد قادة 
القسام الجناح العسكري لـحركة حماس يف 

نابلس يف فلسطني.
2003 - الرئيس الجورجي إدوارد شيفردنادزه 
يضطـر لتقديـم اسـتقالته مـن منصبه بعد 
احتجاجات شـعبية واسـعة عىل إثـر نتائج 

االنتخابات فيما عرف بثورة الزهور.
2005 - انتخـاب إلـني جونسـون سـريليف 
رئيسة لليبرييا، وبذلك تصبح أول امرأة تتوىل 

منصب الرئيس يف أفريقيا كلها.
-  2007 تأجيل الجلسـة االنتخابية الخاصة 
بانتخـاب رئيس لبنـان إىل تاريخ 30 نوفمرب 
وذلك ملزيد من التشاور عىل الرغم من أن هذا 

اليوم هو
آخر يوم من والية الرئيس إميل لحود.

الرئيـس اللبنانـي إميـل لحود يقرر تسـليم 
الجيـش االمـن يف البـالد وذلـك بسـبب عدم 
انتخاب رئيـس جديـد للجمهورية وحصول 
فـراغ بمركـز الرئاسـة، والحكومـة ترفض 

القرار.
2008 - املجلـس املركـزي ملنظمـة التحرير 

الفلسـطينية ينتخب رئيس السلطة محمود 
عباس رئًيسا لدولة فلسطني، وحركة حماس 

ترفض القرار.
2010 - كوريا الشمالية تطلق أكثر من 200 
قذيفـة مدفعيـة عىل جزيـرة تابعـة لكوريا 
الجنوبية، وجيش كوريا الجنوبية يفتح النار 

دفاًعا عن النفس.
2011 - الرئيس اليمنـي عيل عبد الله صالح 
يوقـع عـىل املبـادرة الخليجيـة لحـل االزمة 

اليمنية والقاضية بتنحيه عن الحكم.
ية تقام  - 2014االنتخابات الرئاسـية التونسَّ
يف البالد الول مرة بعد الدسـتور الجديد وثاني 

مرة بعد الثورة.
النرويجـي ماغنوس كارلسـن يفـوز للمرة 
الثانيـة يف تاريخه عىل التـوايل ببطولة العالم 
للشـطرنج 2014 أمـام بطل العالم االسـبق 

الهندي فيشفاناثان اناند.
الربيطاني لويس هاملتون يفوز للمرة الثانية 
يف تاريخه ببطولة العالم لسباقات الفورموال 

واحد 2014.
2015 - انتخاب املعارض ماوريسيو ماكري 

رئيسا لالرجنتني خلًفا لكريستينا كريشنر.

هـى أسـطورة نجـاح لم يحـَظ بهـا النصيب 
املـرصى.. اسـتطاعت أن ترفـع اسـم مـرص 
عالًيا يف املحافل الدولية ..لريفرف العلم راقًصا 
بنرسه وألوانه الثالث بجانب قصة نجاح تحمل 

الجنسية املرصية. 
عـام  الجمـال  القـادر  عبـد  هـدى  ولـدت 
1945والدهـا من محافظـة اإلسـكندرية أّما 
والدتها من مدينة املحلة الكربى. عائلة زوجها 
هـي ذاتها عائلة شـيخ األزهر السـابق اإلمام 

محمد مصطفى املراغي.
فهى سـيدة مرصية سـافرت إىل كندا لتحصل 
عىل الدكتوراه يف الهندسة الصناعية، وبالفعل 
حصلـت عليهـا لتعـود إىل مـرص لبـدء طريق 
الكفـاح الـذى لـن يكلـل لـه النجـاح يف تلـك 

املحطة. 
حالـت اللوائـح املرصية بـني الدكتـورة هدى 
وتحقيق حلمهـا يف مرص، بعد ان رفضت أكثر 
مـن جامعـة مرصيـة أن تعـرتف بالدكتوراه 

الكندية
وطلبت منها تنزل درجة من أسـتاذ مساعد يف 

كندا إىل مدرس يف مرص بسبب  اللوائح .

وبالفعـل رفضـت املذكـورة فعـادت إىل كنـدا 
لتصبـح أول امـرأة عميـدا لكلية الهندسـة يف 
تاريخ كندا ، كمـا أنها كانت أول امرأة تحصل 
عيل األسـتاذية يف الهندسـة الصناعية بتاريخ 

كندا .
ولم يتوقف نجاحها عنـد هذا الحد، فأصبحت 
أول امرأة تعني مستشارة لوزير الدفاع الكندي 
كما تـم أنتخابها كزميلة يف األكاديمية الدولية 

املرموقة لبحوث اإلنتاج يف باريس.
ويكلل طريق النجاح للمهندسـة هدى بكونها 
املهندسة الوحيدة التي تم ذكر اسمها يف كتاب 

األضواء الشمالية للمرأة الكندية املتميزة. 
تؤسـس ”مركـز  أن   املذكـورة  واسـتطاعت 
نظـم التصنيـع اآليل“ يف ”جامعة ويندسـور“ 
وهـي مدينة تقـع عيل الحدود مـع ”ديرتويت 
األمريكيـة“ ثم تعاقدت معهـا رشكة ”فورد“ 
التـي اسـتفادت مـن أبحاثها واسـتعانت بها 
كمستشـارة يف بنـاء مصنع فورد للسـيارات 
لإلنسـان اآليل ، فضـال عن رشكة ”كرايسـلر“ 
تحديـث  يف  بهـا  اسـتعانت  التـى  للسـيارات 

مصانعها .
وأخريًا حصلت من كندا عىل وسام ”أونتاريو“ 
الكندي تكريماً لجهودها العلمية ، وهو الوسام 
الذي يعد مثله كمثل ”وسـام الجمهورية“ من 

الطبقة األوىل . 

هنـاك العديـد من أنـواع الزهور، 
ولـكل زهرة معانيهـا الخاصة يف 
التعبري عن الشـخصية، وللتعرف 

عليها أكثر تابع املقال التايل:
1. الزنبق:

أنـت تتمتع بحيوية كبرية وطاقة 
مـن  بالكثـري  وتقـوم  ممتـازة، 
األشـياء يف حياتك حتى أنك قد ال 

تجد وقتاً خاصاً بك.
2. البنفسج:

أنت شخصية حساسة ومتحفظة 
وتتمتـع بـذكاء كبـري. ليس من 
السـهل التعامل معـك. أصدقاؤك 
الذيـن  فقـط  هـم  الحقيقيـون 
الحقائـق  الكثـري مـن  يعرفـون 

عنك.

3. التوليب:
حساسـة  بشـخصية  تتمتـع 
ومرحة، وتسـعى دائمـاً للتغيري. 
كما تقدر عالقاتك مع من حولك.

4. دوار الشمس:
تتمتع بشـخصية قيادية، وتحب 
تكويـن الصداقـات والحديث عن 
أفـكارك أمام مـن حولـك، كثرياً 
مـا يلجـأ إليـك النـاس مـن أجل 

املشورة.
5. الزهور الوردية والحمراء: 

وتميـل  تفعلـه  مـا  تحـب  أنـت 
وتحـب  رومانسـية  املثاليـة.  إىل 
العالقات الدافئة واالستقرار وكل 

ما هو قديم.
6. القرنفل:

تتصف بالوفاء والوالء، وكثرياً ما 
يلجأ إليك أصدقاؤك ويأتمنوك عىل 
أرسارهـم، تسـعى إىل كل مـا هو 

بسيط وتحب مساعدة اآلخرين.
7. زهرة السوسن:

تتمتـع بـروح التفـاؤل واألمـل، 
وتحمـل خياالً واسـعاً وتسـتغله 
يف القيـام بالكثـري مـن التجارب 

الجديدة.
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غزل عراقي
اهواي  ضام  سوالف  جرحي  ابحلك 
ـــره  بلعشـــــــ اوياي  وفيت  يلما  الك 
ـــيك  اال كــــــ ابيوم  احملنه  اقره  جنت 
اقره كمت  الكاك  امن  الفاحته  هسه 
افراك اول  امن  جرحي  راس  شيب 
ـــبره شكــــ اخال فك  ابجرحي  وتخيل 
ـــيد  العــــ ناطر  جاهل  ابروح  عفتني 
ـــره الفطـــــ امتانيه  يتامه  وبواهس 
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العالمة البروفسور ”هدى المراغي“ أسطورة نجاح مصرية تحمل النكهة الكندية

زهرتك المفضلة تتحدث عن شخصيتك
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الكلمات االفقية
1 - ملك بولوني رد األتراك عن فيينا 
 2 – ممثلة مرصية – أحد الوالدين 
 3 – نصف غوته – منادى – موت 

 4 – عكسها تقال لألمري – آلة تحدد الكمية 
 5 – قرع – استفرس مني 

 6 – مملكة عربية قديمة – لقب لرافع األثقال 
 7 – شاعر بلجيكي – عبودية 

 8 – شقيقة مريم العذراء وقفت معها عىل الجلجلة 
 9 – عكسـها مـن أبناء إسـماعيل بـن إبراهيـم عليهما 

السالم .
الكلمات العمودية

1 - أديـب وشـاعر ورئيس جمهورية السـنغال 1960 – 
متشابهة 

 2 – من أحياء لندن فيه قرص الربملان 
 3 – إحسان – مبتكر طريقة قراءة العميان 

 4 – متشابهة – اسم علم مذكر – 5 – أصابع – نضمر 
 6 – عكسها أغنية لعبد الوهاب 

 7 – بحـر يتفـرع مـن األطلـيس بـني أمريكا الوسـطى 
والجنوبية وجزر األنتيل – ضعف –

 8 – يرشع – مدينة يف األردن 
9 – قائد عربي شهد الريموك.

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

خواطر
-كلّما ابتسمنا معاً تذكرنا كم بكينا معاً، 

فأكرمنا اهللا بفرج بعد شدة. 
-إذا كنت حتب احلياة، فال تضيع الوقت 

سدى، ألنّ الوقت هو املادة املصنوعة منها 
احلياة. 

-الفرق بني نظرة اإلسالم والنظرة 
التشاؤميّة، هو أنّ اإلسالم ينظر للحياة 

ا التشاؤم فإنّه ينظر  كما ينبغي أن تكون، أمّ
للحياة كما هي. 

-ميكن لإلنسان أن يعيش بال بصر، ولكنّه ال 
ميكن أن يعيش بال أمل.

Ò5«Î@Úó”
امتحان تعيين لوظيفة

أبـــــــراج

أنت سـعيد الحظ اليوم ولكن املشكلة الوحيدة 
التـي قـد تواجهها هي عـدم قدرتك االسـتيعاب 

بسبب تأثري عاطفتك عليك بشكل مفرط.
 ال تهتـم اليوم باملشـاكل التـي ال تعنيك وال تخصك. 
وقتـك غـال جـدا فحافـظ عليـه. ركز عـىل أهدافك 

العظيمة.

استجمع شجاعتك من أجل تحقيق املرشوعات 
التي خططت لها منذ مدة، ودافع عن أفكارك 

حتى تتغلب عىل املتشككني. 
سـيتجاوب مـن حولـك مع حماسـك وسـيحاولون 
لحياتـك  بالنسـبة  أيًضـا  صحيـح  هـذا  تشـجيعك. 

العاطفية.

ال تكتـف بالـكالم أو الحديث حـول الرحالت 
التي يقوم بها اآلخرون حول العالم، بل خطط 
للقيـام بواحـدة منها. إذا لم تحـاول أو تخصص 
وقتا وأمواال لتحقيق أحالمك، فلن تتحقق أبدا. تفضل 
أن تتعامل مع من حولك بهدوء ولطف ألنك ترى أن هذه 

هي أفضل طريقة للفوز برضا اآلخرين.

ال تقلل من شأن نفسك خاصة أمام اآلخرين، 
بـل كن واثقـا يف نفسـك ويف قدراتـك. ال تظن 
أنك ال تسـتحق التقديـر أو الدعم ألنك يف الحقيقة 
شـخص عظيم ولديـك مؤهـالت عاليـة. إذا لم ترس 
األمـور بالشـكل الـذي تتمنـاه، ال تتذمر بل حـاول أن 

تصحح بعضها إن استطعت.

مهاراتـك التنظيمية مطلوبـة يف العمل اليوم. 
قـد يكـون لذلـك تأثـري إيجابي عـىل ثقتك يف 
نفسـك، كما سـيالحظ األصدقاء أيضـا القدرات 
املتميزة التي تتمتع بها. بما أنك بحالة جيدة، فيجب 
أن تهتـم بصحـة اآلخرين، ولكن ال تنـس أن تعمل عىل 

تغيري عاداتك الحياتية غري الصحية.

تقـع اليوم يف مشـكلة ال تسـتطيع الخروج 
منهـا. تظـن أن البعـض قد يبارد ملسـاعدتك 
ولكـن يف الحقيقة سـتجد أن هذا مجـرد حلم. ال 
تفـرتض حدوث يشء ما، ما دمت غري واثق من ذلك. 
يجب أن تقتنع أن ما تقدمه لآلخرين سيكون اليوم بال 

مقابل.

تشـعر بأن األجواء متوترة مـن حولك اليوم، 
ولكنـك ال تدري ملاذا! الشـعور بالقلق يجعلك 
ال تسـتطيع أن تتعامـل مـع أي يشء بأسـلوب 
عقالني. ال تتعجب من ترصفات اآلخرين معك اليوم. 
قد تظن أنهم يسخرون منك شخصيا، ولكن يف الحقيقة 

يسخرون من ترصفاتك.

سـيطرأ عىل حياتك تغيري لن تستطيع تجنبه 
لفرتة طويلـة، كما أنك تتمتع اليوم بالحماس 
والثقة الالزمني لتنفيذ مرشوعاتك. عليك أن توظف 
تلـك الطاقة لتخطـو الخطوة األوىل نحو مسـتقبلك. 
تحدث عـن مسـتقبلك مع املقربـني إليـك وأصدقائك، 

وسيقدمون لك الدعم بحماس شديد.

يجـب عليـك أن تعـرتف أنـك شـخص مميز 
ومهم. ثق يف نفسـك ويف أرائـك وقدراتك. ربما 
يحـدث أمر مـا اليـوم يعرقـل بعض اإلجـراءات 
الخاصـة بعملـك أو حتـى بحياتك الشـخصية. كن 
شـجاعا وواجه الصعوبات التي تقف يف طريقك اليوم. 

ستحصل عىل مكافأة قريبا بسبب جهودك.

اهتـم اليـوم باألمـور التـي تجعلك سـعيدا. 
يبـدو أنه قد حـان أخريا وقت تنفيـذ أحالمك. 
تحل بالشجاعة وسـوف تتمكن من تغيري حياتك 
الشـخصية وحياتـك املهنية أيضـا. قد تكـون أيضا 
نموذجـا يحتـذي به مـن حولك. خصص وقـت فراغك 

لألنشطة الرياضية.

صحتك الجسدية والعقلية يف أحسن أحوالها، 
فـال تـدع اللحظـة تمـر دون أن تسـعى وراء 
أفـكارك. ستكسـب املؤيدين الذين يشـاركونك يف 

األهداف.
 هكـذا تسـتطيع العمل اليـوم بطريقة جيـدة وتتقدم 

بشكل كبري لكي تصل يف النهاية إىل أهدافك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ربمـا تخـرس يف معركـة مـا وتظـن أنـك ال 
تسـتطيع القيـام بأي يشء وتفضـل الصمت 

طوال الوقت.
 تأكد أن الحيـاة ال تنتهي بهذه الطريقة وأن الفرص 
مـا زالت أمامك لتثبت نفسـك بني اآلخريـن. انتبه فكل 

من حولك يراقبونك من بعيد.
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كوريا الجنوبية كانت ثانـي افقر دولة يف العالم فاصبحت اآلن قلعة 
عاملية للصناعة و التكنلوجيا بسبب أنها قررت أن « تتغري « !

- الغضـب يحرك مناطـق الصدق يف الدماغ، لذلك معظم األشـخاص 
أقرب إىل قول الحقيقة عند الغضب.

- نسبة القلق لدى طالب الثانوي يف هذا الزمن مساوية لنسبة القلق 
املوجودة لدى املرىض النفسيني يف الخمسينيات من القرن املايض.

- دماغك البرشي لديه القدرة عىل اإلحسـاس بشخص ما يحدق فيك 
حتى لو كنت نائماً.

- أغلب األشخاص الذين بذمتهم ديون، يعانون من مشاكل يف القلب 
واألوعية الدموية.

- إذا شـعرت بأن يدك أو قدمك نمنمت، قم بتحريك رأسـك من جهة 
ألخرى. سـيزول شعور الدبابيس بشكل غري مؤلم يف أقل من الدقيقة 
،الن تمـر يف الرقبـة حزمـة األعصاب الرئيسـة، فإذا قمـت بتحريك 

عضالت رقبتك سيقل الضغط عىل األعصاب.
- توجد حاسة الشم يف اللسان لدى الثعبان.

- نرى السماء باللون األزرق ألن ضوء الشمس (املكوَّن من ألوان الطيف) 
يفقد جميع ألوانه- أثناء اخرتاقه للغالف الجوى - ما عدا اللون األزرق.



بحضور  خاصا،  عرضا  «املحكمة»  فيلم  أرسة  تقيم 
 ٢٤ املوافق  املقبل  األربعاء  يوم  وذلك  وصناعه،  أبطاله 

من شهر نوفمرب الجاري بإحدى السينمات.
الدعائية  األفيشات  طرحوا  قد  الفيلم  صناع  كان 
فيلم  أحداث  وتدور  بمفرده،  بطل  كل  يتصدرها  التي 
املحكمة حول مجموعة من القصص الواقعية، بطولة 
الوهاب،  عبد  فتحي  املغنى،  عبد  محمود  عادل،  غادة 
صالح عبد الله، جميلة عوض، نجالء بدر، أحمد خالد 
صالح، كريم عفيفي، محمد مهران، أحمد داش، مايان 
السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من 

الفنانني.
يتناول فيلم «املحكمة» العديد من القضايا املهمة ومن 
واقع املجتمع، وتسليط الضوء عىل الكثري من املشكالت 
يوم  يف  تدور  األحداث  وجميع  العربية،  املجتمعات  يف 
قضايا  ونشاهد  املحكمة،  وهو  واحد  ومكان  واحد 
الكثري من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 

٦ قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها.

طرح الفنان اإلماراتي، فاضل املزروعي، أحدث أغنياته املنفردة من 
ألحانه وغنائه تحت عنوان «مشتاق»، متعاوناً بها مع كلمات الشاعر 
سيف بن محمد املزروعي، وتوزيع موسيقي للموزع حمزة الغازي، 
اإلماراتية  املوسيقية  األلوان  بني  األغنية  وآالت  موسيقى  ولف  الذي 
والعراقية واملغربية، لتظهر بأسلوب الفت ومتميز، إىل جانب كلمات 

األغنية التي تحمل معاني جديدة يف العشق واالشتياق.
حرضها  الذي  «مشتاق»  بأغنية  سعيد  أنه  املزروعي:  فاضل  ويؤكد 
مستخدماً  واملغرب،  دبي  يف  املوسيقى  استوديوهات  يف  وجهزها 
تالقي  أن  متمنياً  والتوزيع،  واللحن  الكلمة  يف  جديداً  غنائياً  أسلوباً 

إعجاب الجمهور يف اإلمارات والوطن العربي.
وقد طرح فاضل العمل عرب اإلذاعات اإلماراتية والخليجية والعربية إىل 
جانب قناته الرسمية يف موقع «اليوتيوب»، كلمات األغنية يف تصميم 

الفيديو الخاص بها، وذلك تحت إرشاف ومتابعة حكيم باكري.

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a

http://alzawraapaper.com
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https://twitter.com/alzawraanews
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ÂÇbé@ã�fl

املفارقات كثرية يف عاملنا اليوم، واملشهد السيايس قّدم لنا الكثري من العجائب 
والغرائب، غرائب من نوع يحمل بني طياته الضحك والبكاء، وعجائب ترفع 

الجد بالهزل عىل جناح واحد.
وتخوين  واتهامات  تجاذبات  يف  السياسية  واالطراف  العراق  احتالل  منذ 
هذا  مع  وتتحالف  خندق،  اىل  خندق  من  تقفز  سياسية  أطراف  وتشكيك، 
سخونة  التجاذبات  تأخذ  ساخن  حدث  كل  اقرتاب  ومع  ذاك،  أو  الطرف 
مضاعفة، وتبدأ حمالت التشهري دون أن يقرتب أحد منها، أو يرميها الفقراء 
من شعب العراق بتهمة الفساد، وعندما يكتب أحدهم عن ظاهرة الفساد 
وتمتد  يكتبه،  ما  باستنكار  االطراف  جميع  تبدأ  للعيان  ظاهرة  بدت  التي 
والتعتيم  االعالمي  التضليل  وسائل  أكثر  وما  إليه،  مشرية  االتهام  أصابع 
الدعائي يف هذا البلد الذي شهد من املفارقات ما لم يشهده بلد آخر، وأكثر 
املشاهد غرابة ان من حق االطراف املتصارعة التنعم بخريات البلد والعيش 
بكل أشكال البذخ والتبذير وفتح االبواب والنوافذ والشبابيك أمامهم وما عىل 
الشعب سوى االذعان ملشيئة هذه االطراف والويل ملن يعرتض او يحتج او 
يطالب بحقوقه، فهذا يدخل من باب إجهاض العملية الديمقراطية الوليدة 
التي يتنعم بها الشعب والتي لوالها لكان العراق حاضنة لكل انواع الفساد 

والتمزق الذي قد يصل اىل نسيجه االجتماعي ال سامح الله.
والرسقات  االختناقات  عن  مطلقة  وبحرية  الحديث  االطراف  كل  حق  من 
يدور  ما  كل  عن  الغطاء  كشف  الكاتب  عىل  وحرام  العام،  باملال  والتالعب 
االطراف  كل  من  يسمعها  التي  الفضائح  عىل  يكتب  ما  كل  يف  معتمدا 

السياسية.
االولية  النتائج  خرجت  ان  وما  القريب،  بالفرج  تبرش  االنتخابات  وجاءت 
حتى دّب الخالف بني االجنحة املتصارعة وما زالت نريان الخالفات مستعرة 
وال احد يعلم متى؟ وكيف تنتهي؟ والناس تراقب وترتقب وتخاف من طول 
أمدها أو تدخل يف سياقات املعارك الكربى التي يضج بها تاريخنا كحرب 
حياة  عىل  كارثية  نتائج  اىل  تؤدي  قد  التي  والغرباء  داحس  او  البسوس 

الفقراء واملساكني.
حياة  اىل  وتتطلع  الوطن  خري  تنشد  التي  االطراف  تجلس  ان  نتمنى  كم 
بعدها  ويخرجوا  مستطيلة،  او  مربعة  او  مستديرة  مائدة  حول  الشعب 
لغة  متجنبة  التعصب  روح  عن  بعيدا  بالخري  وتبرش  االمل  تبعث  بقرارات 

التهديد والوعيد التي عانينا منها عقودا من الزمن.
التجاذبات الساخنة والخروج بقرارات  الجميع يتطلع اىل وضع حد لهذه 
الوطن  القليل من خريات هذا  الشعب  تضمن مصالح كل االطراف وتمنح 

املبتىل بكل مصادر الغنى والثروات الطائلة.
الشعب ال يمتلك غري الدعاء، وفقراء العراق ال يتمنون غري القليل، وشباب 
العيش  خاللها  من  يستطيعون  صغرية  بوظيفة  إال  يحلمون  ال  العراق 

بسالم.
إىل اللقاء...

›Ìá‰ßa@áºc
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توفيت الفنانة املرصية، سهري البابيل، بعد رصاع مع املرض، وذلك عن 
عمر يناهز ٨٦ عاماً.

سكر  لغيبوبة  املرصية  الفنانة  تعرضت  فقد  عائلية،  مصادر  ووفق 
أدت إىل تدهور صحتها وحدوث عدد من املضاعفات ترتبت عليه نقلها 
إىل إحدى غرف العناية املركزة، قبل أن يعلن عن وفاتها، تاركة وراءها 

عدد كبري من االعمال الدراما والسينما واملرسح.
والبابيل فنانة مرصية من مواليد عام ١٩٣٧ ملعت يف العديد من 

املسلسالت واملرسحيات واألفالم السينمائية إىل أن أعلنت اعتزالها 
من  التلفزيونية  املسلسالت  من  العديد  يف  لتشارك   ١٩٩٧ عام 

أهمها مسلسل بكيزة وزغلول وعدد كبري من املرسحيات، من 
أهمها مرسحية مدرسة املشاغبني يف عام ١٩٧٣ مرسحية 

ريا وسكينة يف عام ١٩٨٣.

·€b»€a@Û‹«@ÂÓÄ«

@È€b�ic@äÏõ¢@CÚ‡ÿ0aD@·‹Ó–€@ôbÇ@üã«

@äÏË‡ßa@‚áóm@êÓ‘‹i@Ú„b‰–€a
kÌãÀ@“ãóni

ãÌÏón€a@áÓ”@Ô„br€a@ıçßaÎ@êÿÓ‹–n„@Û‹«@CpÏ‡‹€D

@bÁäÏËª@ ÜÏm@ãÿj€a@µ€Ïm
@Òãq˚fl@Ú€béãi

üãæa@…fl@ aãñ@á»i

@Â«@Ô‹ibj€a@7Ëé@Ú„b‰–€a@ÒbœÎ
bflb«@86@çÁb‰Ì@ã‡«

@pbèvfl@Úq˝q@¬b‘éhi@béb„@‚Ï‘m@aàb‡€
_üäˇ€@Ïv€a@“˝Ã€a@ãj«

@›Óñb–m@—ìÿÌ@\‚aãvÓ‹Óm^@êé˚fl
’Ój�n€a@Ôœ@pb„˝«�bi@Ú‘‹»nfl

 Cygnus إمـداد  سـفينة  سـتنزل 
غـري املأهولة من محطـة الفضاء 
مليئـة  وهـي    (ISS) الدوليـة 
بالقمامة واملعدات غري الرضورية 
من املحطة، ومن املقرر أن تحرتق 
الغـالف  يف  رضر  بـدون  املركبـة 
املحيـط  فـوق  لـألرض  الجـوي 

الهادئ. 
ولكن قبل تدمريها ستقوم املركبة 
بإجـراء تحقيـق علمـي آخـر من 
خالل إطـالق مجموعة مـن ثالثة 
مجسـات سـتجمع البيانات حول 
الحـرارة  مـن  الحمايـة  فعاليـة 
وتنقلهـا إىل األرض أثناء ترسيعها 

عرب الغالف الجوي للكوكب.
تشكل الكبسوالت الثالث جزًءا من 
تجربة تسمى تجربة مسبار إعادة 
 ،(KREPE) كنتاكـي  يف  الدخـول 
لتكـون وسـيلة  وهـي مصممـة 
ميسـورة التكلفـة الختبـار مواد 

الحماية من الحرارة.
يف الوقـت الحـايل، يعتمـد تصميم 
الـدروع الحراريـة - التي تسـمى 
تقنًيـا أنظمـة الحمايـة الحرارية 
(TPS) - يف الغالـب عـىل نمـاذج 
رياضيـة ملـا ُيتوقـع أن تتضمنـه 

ظروف إعادة الدخول. 
ومـن أجـل أن تكـون يف الجانـب 
اآلمن، غالًبا ما يتم املبالغة يف تقدير 
TPSs من حيـث حجمها، وبالتايل 
فإن الحماية تأخذ مسـاحة وكتلة 

أكرب مما قد يكون رضورًيا. 
 ،  KREPE تجربـة  خـالل  مـن 

يمكن للمهندسـني جمع املزيد من 
البيانـات حـول الظـروف الفعلية 
إلعـادة الدخـول والتـي يمكن أن 

تساعد يف جعل الحماية أفضل.
تحتوي الكبسـوالت املستخدمة يف 
اختبار KREPE عىل مستشـعرات 
موضوعـة بداخلهـا عـىل أعمـاق 

مختلفة داخل الواقي الحراري. 
جاهـزًا   Cygnus يكـون  عندمـا 
الفضـاء  محطـة  مـن  للخـروج 
الفضـاء  رواد  يضـع  الدوليـة، 
الكبسوالت يف وضع السكون حتى 
يكونوا جاهزيـن وينتظرون حتى 

تفتح املركبة وتغادر املحطة.
وتبحث الكبسـوالت عن إشـارات 
تدل عىل دخول مركبة Cygnus إىل 
الغالف الجـوي وتبـدأ يف االنهيار، 
الحـرارة  درجـات  ارتفـاع  مثـل 

وتسارع معني.  
عندما تحصل عىل هذه اإلشـارات، 
يتـم تنشـيط الكبسـوالت وتبدأ يف 
جمـع البيانـات، يؤدي التنشـيط 
أيًضا إىل تشغيل نظام اتصال، مما 
يسـمح للكبسـوالت ببث البيانات 

إىل األرض.
يجـب أن تسـتمر الكبسـوالت يف 
جمـع البيانات أثناء سـقوطها يف 
الغالف الجوي قبل أن تتسـاقط يف 

املحيط أخريًا.
 يمكـن أن تسـاعد النتائـج ليـس 
فقـط يف تطويـر مـواد الحمايـة 
مـن الحرارة للفضـاء، ولكن أيًضا 

لألغراض هنا عىل األرض.

أعلـن بافيل دوروف، مؤسـس تطبيق 
التـواص االجتماعـي (تيليجرام)، عن 
أهم التفاصيل املتعلقة بنرش اإلعالنات 
التطبيق.وأكـد  التجاريـة مـن خـالل 
دوروف: أن ”آلية نرش اإلعالنات تعمل 
حاليا بنظام تجريبي، وليسـت متاحة 
للجميع حتـى اآلن، ولكن بعد إطالقها 
لنفقـات  وتغطيتهـا  كامـل  بشـكل 
(تيليجـرام) عليهـا، سـيبدأ التطبيـق 
بتقاسـم املداخيـل مـن اإلعالنات مع 
أصحـاب الحسـابات التـي تنرشهـا.

وأضاف أن أصحاب الحسابات ينرشون 

اإلعالنات اآلن بشكل منشورات عادية، 
ولكن بعد إطالق اآللية الجديدة سيكون 
نـرش اإلعالنات التجاريـة منظما أكثر 
وبشـكل أفضـل، وأعلنـت (تيليجرام) 
يف  التجاريـة  اإلعالنـات  نـرش  نيتهـا 
ترشيـن األول/ أكتوبـر املايض.ومـن 
املقـرر نـرش اإلعالنـات يف حسـابات 
لهـا أكثر من ألف مشـارك وسـتكون 
نصـوص اإلعالنات محدودة بـ (160) 
رمزا، وأشـارت (تيليجـرام) إىل أنها ال 
تحلل بيانات املستخدمني ضمن آليتها 

لنرش اإلعالنات التجارية.

قام علمـاء بتطوير كامريا ثالثية األبعاد، يمكنهـا أن تخرتق أو ترى أي يشء 
يف الغالـب، باإلضافـة إىل رؤية الزوايا والرؤية من خـالل الضباب كما ويمكن 
أن تـرى اللحم البرشي.ويسـتخدم الجهاز، الذي صنعـه باحثون من جامعة 
نورث وسرتن يف إيفانسـتون، إلينوي، تقنية تسمى ”الطول املوجي الرتكيبي 
الهولوغرايف“.ويعمل عن طريق تشتيت الضوء بشكل غري مبارش عىل األشياء 
املخفيـة، والتـي تنتـرش مرة أخـرى وتنتقـل مرة أخـرى إىل الكامـريا، حيث 
ُيسـتخدم الـذكاء االصطناعي إلعادة بنـاء الكائن األصيل.ويقـول الفريق إن 
الكامـريا عىل بعد عقد من أن تكـون متاحة تجاريا، ولكـن عندما تصل هذه 
التكنولوجيا يمكن استخدامها يف السيارات، وكامريات املراقبة وحتى كماسح 
ضوئـي طبي.ويمكن أن يكون أحد األمثلة هو اسـتبدال اسـتخدام املنظار يف 
تنظـري القولـون، وبدال من ذلـك جمع موجـات الضوء لرؤيـة الطيات داخل 
األمعاء.وهـذا مجال بحث جديد نسـبيا، ُيعرف باسـم التصوير من دون خط 
البـرص (NLoS)، ويمكن لهذه التقنية أن تلتقـط برسعة صورا كاملة املجال 
ملناطق كبرية.. وتفعل ذلك بدقة دون املليمرت، وهو مسـتوى من الدقة يمكن 
أن تستخدمه الكامريا التي تعمل بالذكاء االصطناعي للرؤية من خالل الجلد، 
ورؤية حتى أصغر الشـعريات الدموية تعمل.ونظرا لتناثر الضوء عىل األشياء 
املخفيـة وتناثره مرة أخرى إىل الكامريا، تعيد الخوارزمية بناء إشـارة الضوء 
املتناثرة.ونظـرا لدقتها العالية، تتمتع هذه الطريقـة أيضا بإمكانية تصوير 
األشـياء رسيعة الحركة، مثل القلب النابض أو السيارات املرسعة حول زاوية 
الشارع.ويف حني أن هذه الطريقة لديها إمكانات واضحة للتصوير الطبي، إال 
أن هناك مجموعة واسـعة من التطبيقات.ويشـمل ذلك إنشاء أنظمة مالحة 
لإلنذار املبكر للسيارات والتفتيش الصناعي يف األماكن الضيقة بإحكام، ومع 
ذلـك، يعتقـد الباحثـون أن التطبيقـات املحتملة ال حرص لها.وقـال فلوريان 
ويلوميترس، املعد األول للدراسـة: ”تقنيتنا سـتدخل موجة جديدة من قدرات 
التصوير“.وتسـتخدم نماذج املستشعرات الحالية ضوءا مرئيا أو ضوءا تحت 

األحمر، لكن املبدأ عاملي ويمكن تمديده إىل أطوال موجية أخرى.

ذكر موقع ”ذا فريج“ التقني أن تطبيقي ”فيس بوك ماسـنجر“ و“انستجرام“ قد 
ال يحصالن عىل التشـفري االفرتايض من طرف إىل طـرف حتى عام 2023. وأوضح 
املوقـع أن التأخـري له عالقة بسـالمة املسـتخدم عرب التطبيقـني، حيث ال تخطط 
رشكـة ”ميتا“ - الرشكة األم - لطرح التشـفري من طرف إىل طـرف افرتاضًيا عىل 
Mes- حتى عام 2023. وقامت الرشكة بدمج محادثات Instagramو Messenger

senger وInstagram العام املايض، كجزء من خطتها إلنشـاء نظام مراسلة موحد 
-In Messenger و  عرب جميع منصاتها. وعىل الرغم من أن الرسـائل املرسلة عرب

tagram يمكن أن تكون مشفرة من طرف إىل طرف، فإن هذا الخيار ال يتم تشغيله 
افرتاضًيا - ومن املحتمل أال يتم تشغيله - حتى وقت ما يف عام 2023، يف حني تدعم 

منصة واتساب WhatsApp بالفعل التشفري من طرف إىل طرف افرتاضًيا.
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كشفت الفنانة، نوال الزغبي، خالل 
لقائها مع برنامج أهال وزحما عىل 
راديو إنرجي ٩٢٫١ مع باسم كميل 
سماعها  عدم  عن  منذر،  وسارة 
«مش  وقالت:  للمهرجانات، 
بسمعها أوي مش ذوقي الخاص، 
هناك بعض الشباب يقدم أغاني 
املؤكد  بس  جيدة،  بطريقة  الراب 
سؤالها  وعند  أذواق».  املزيكا  أن 
عن الفنان محمد رمضان، قالت: 
إيه  بيعمل  مبعرفوش  ده  مني   »
السوشيال  مع  تعاملها  ؟».وعن 

بنفيس  بأكتب  «أنا  قالت:  ميديا، 
أقدم  أن  دائماً  وأحب  تويرت،  عىل 
واقدم  إيجابية،  طاقة  للمتابعني 
وبعض  الحياة  من  خربة  لهم 
املفيدة، أشعر باملسئولية  النصائح 
عرب  االيجابية  الطاقة  نرش  نحو 
حساباتي املختلفة».وتحدثت نوال 
مطعم  بفتح  حلمها  عن  الزغبي 
وتقديم األكالت فيه بنفسها خاصة 

أنها  إىل  مشرية  اإليطايل،  الطعام 
ستقيم يف مرص يف حال غلق الطريان 

أنجلوس.  ولوس  لندن  يف  أو  أخرى  مرة 
قالت  املسلسالت،  ترتات  لغناء  عودتها  وعن 

آخر  قبل  جيدة  تكن  لم  الدراما  إن  الزغبي:  نوال 
شجعها  ما  وهو  كثريا  تطورت  لكنها  سنوات،   ٥

عىل تقديم هذا اللون. وأشارت إىل أن أبطال العمل 
يكون من أسباب تشجيعها عىل غناء الترت إىل جانب 

كلماته مثلما حدث مع ترت الناس العزاز، معربة عن 
حبها للفنانة نيليل كريم وغادة عبد الرازق. 

اليمنية،  الفنانة  نرشت 
عرب  فتحي،  بلقيس 

الخاصة  صفحتها 
تبادل  تطبيق  عىل 
الصور(انستغرام) 
لها  فيديو  مقطع 
كدة)،  (كيفي  أغنية  عىل  ترقص  وهي 
ديسكو  وفرقة  ويجز  املرصي  للمغني 
مرص، وذلك خالل تواجدها يف العاصمة 

املرصية القاهرة، حيث فاجأت متابعيها 
ترقص  أن  أجل  من  سيارتها  ترتك  وهي 

مع  وتفاعلت  كده)،  (كيفي  أغنية  عىل 
األغنية بشكل كبري.

الكبري  إعجابها  عن  اإلماراتية  الفنانة  وعربت 
التي  الحالة  بسبب  تمثلها  باتت  أنها  وأكدت  باألغنية، 
تقدمها فكتبت تعليقاً عىل الفيديو التي ظهرت فيه: «عن 

أغنية ويحز دي بتمثلني  القاهرة  ليلة أمس يف 
بس».

عىل  بنرشه  قامت  الذي  الفيديو  وحظي 
نسبة مشاهدة كبرية من قبل متابعيها، 
حيث حقق الفيديو أكثر من ٩٠٠ ألف 
فقط  قليلة  ساعات  بعد  مشاهدة 
املتابعون  تفاعل  بينما  نرشه،  من 
كما  عليه،  منهم  العديد  وعلق  كذلك 
التواصل  وسائل  عىل  الفيديو  انترش 
تكشف  ولم  واسع،  بشكل  االجتماعي 
بلقيس عن أسباب تواجدها يف العاصمة 

املرصية القاهرة.
الجدير ذكره أن بلقيس من املقرر أن تحيي 
حفل غنائي جديد يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 
بمناسبة  الشارقة  بإمارة  خورفكان  مدرج  عىل  وتحديداً 

يوم االتحاد اإلماراتي الـ٥٠.

الذي  الكبري  النجاح  بعد 
«للموت»  مسلسل  حققه 
عرب  عربياً  األول  عرضه  يف 
عرضه  انطلق  الشاشات، 
نوفمرب عرب منصة   ١٨ الخميس 

«نتفليكس» العاملية.
منه  الثاني  الجزء  ُيصّور  العمل 
يعرض  أن  عىل  بريوت،  يف  حالياً 

من  وهو  املقبل،  رمضان  شهر  يف 
نادين  تأليف  أسمر،  فيليب  إخراج 
نجوم  من  نخبة  وبطولة  جابر 
الدراما العربية واللبنانية.. وقد انضّم 
النجوم  من  عدد  الثاني  الجزء  إىل 
سُيكشف  الذين  والعرب  اللبنانيني 
رسمياً عن أسمائهم قريباً. وقد غّنى 
ناصيف  النجم  األول  الجزء  شارة 

نجاحاً  األغنية  حققت  حيث  زيتون 
كبرياً.

بطولة  من  العمل  من  األول  الجزء 
دانييال  غصن،  بو  ماغي  النجوم 
مغنية،  باسم  األحمد،  محمد  رحمة، 
كارول  صباغ،  وسام  القيش،  خالد 
الزين،  أحمد  أبي سمرا،  فادي  عبود، 

رندا كعدي، ريان حركة وغريهم.

السورية،  الفنانة  نرشت 
عرب  البكري،  تولني 
عىل  الخاصة  صفحتها 
موقع التواصل االجتماعي 
(فيسبوك)، رسالة مؤثرة، 
من  املسامحة  فيها  طلبت 

بحقه،  أخطأت  شخص  أي 
وذلك خوفاً من موت الفجأة.

«بسم  صفحتها:  عرب  وقالت 
أختكم  أنا  الرحيم  الرحمن  الله 
البكري،  تولني  وصديقتكم 
عىل  وأنا  جميعاً  لكم  أتحدث 
ألقى  سوف  ما  يوماً  أنني  علم 
أعلم  وال  العظيم،  ربي  وجه 
فمن  املوت،  يدركني  متى 
ويعيد  لآلخر،  يقرأها  يعزني 
راضية». بنفس  باسمه  نرشها 
من  بيوم  أكون  «فقد  وأضافت: 
لسان  بزلة  أحداً  اغتبت  األيام 

 

و  مع أ

جماعة 
بقصد أو بدون قصد أو أخطأت 
خطاء،  آدم  ابن  (كل  أحد  بحق 
التوابون)،  الخطائني  وخري 

فأتمنى أن يسامحني الجميع».
وتابعت :»لم أنقلها ضعفا مني، 
ملكوت  بيده  ممن  خوفاً  بل 
فلقد  الله)،  واألرض(  السموات 
األيام،  هذه  الفجأة  موت  كثر 
وأتمنى ممن سامحني أن ينرش 
الرسالة باسمه، اقبلوا اعتذاري، 
فنحن يف أشهر يكثر فيها تساقط 

األرواح».
وختمت بالقول: «ومن كان له 
حق عندي أو من يحمل يف قلبه 
أنا  أحدثتها  صغرية  خدوشا 
فليخربني ألؤدي حقه  عنده 
الله،  لوجه  ليعتقني  أو  له 
فأثقلت  أمازحه  كنت  لعيل 
وجًعا  المست  ربما  أو  عليه 
ذكرياته  أيقظت  أو 
له  سببت  أو 
دون  جرحاً 
ألي  أو  قصد، 

سبب كان».
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