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بغداد / الزوراء:
وافق مجلـس الوزراء، امـس الثالثاء، عىل 
شمول املحارضين يف وزارة الرتبية باألجور 
املعتمـدة باملوازنـة، فيما صـوت عىل رفع 
قيود السفر من الهند وإليها.وقال املتحدث 
باسـم مجلـس الـوزراء، حسـن ناظم، يف 
املؤتمـر الصحفـي االسـبوعي يف املؤتمـر 
االسبوعي تابعته ”الزوراء“: ان ”الحكومة 
تلقـت إشـارات إيجابية بشـأن التصنيف 
االئتمانـي“، الفتـا اىل ان ”مجلـس الوزراء 

وافـق عـىل شـمول املحارضيـن يف وزارة 
الرتبية باألجور املعتمدة باملوازنة“.واضاف 
ان ” مجلس الـوزراء صوت عىل رفع قيود 
السـفر من الهنـد وإليها، فيمـا وافق عىل 
تنفيـذ املرحلـة األوىل من مـرشوع البدعة 
األنبوبـي يف البـرصة“، مبينـا ان ”مجلس 
الوزراء وجه قيادة القوات البحرية بتشييد 
زوارق تخدم املنشـآت النفطية“.وتابع ان 
”املجلس صوت عىل دعم األندية الرياضية 

التابعة للوزارات مالياً وتسديد ديونهم“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت الجامعـة اإلسـالمية يف لبنـان، 
امـس الثالثـاء، إصـدار ثالثـة قـرارات 
العراقيني.وقالـت  بطالبهـا  تتعلـق 
الجامعة للوكالة الرسـمية: إنه ”سـيتم 
اتخـاذ قـرارات تتعلـق بملـف الطـالب 
إعفـاء  بعـد  والشـهادات،  العراقيـني 
رئيسـة الجامعة وأمني الـرس وحصول 

مـا  أهمهـا  أخـرى،  إداريـة  تغيـريات 
العراقي“.وأضافـت  بالطالـب  يتعلـق 
ان ”القـرارات تضمنت: إعـادة التدقيق 
يف اإلعـداد والشـهادات عـرب االسـتالل، 
وإلـزام الـدوام الحضوري شـهراً واحداً 
لكل فصـل، فضال عن وجـوب الحضور 
العينـي يف االمتحانـات لجميـع  الطلبة 

دون استثناء“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت املفوضية العليا لالنتخابات، امس 
الثالثـاء، االنتهـاء مـن إعادة عـد وفرز 

محطات محافظة ذي قار املطعون بها.
وقالت املفوضية يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
انـه ”تم االنتهـاء من إعادة العـد والفرز 
يف  بهـا  املطعـون  للمحطـات  اليـدوي 
محافظـة ذي قار، بناًء عـىل قرار الهيئة 

القضائيـة لالنتخابات، بحضـور ممثيل 
الدوليـني  واملراقبـني  الطاعـن  املرشـح 
ان  واضافـت  املخولـني“.  واإلعالميـني 
”نتيجة إعادة عملية العد والفرز اليدوي 
ملحطات هذه املحافظة سرتفع إىل مجلس 
املفوضـني؛ التخـاذ التوصيـة املناسـبة 
بشأنها يف ضوء اإلجراءات املتبعة ورفعها 

إىل الهيئة القضائية لالنتخابات“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس الثالثاء، 
حالـة الطقس يف البالد لأليام املقبلة، فيما 
توقعـت انخفـاض بدرجات الحـرارة مع 
تسـاقط زخات مطر.وذكر بيـان للهيئة، 
تلقته ”الزوراء“: أن ”طقس اليوم األربعاء 
سيكون غائماً جزئياً اىل غائم يف املنطقتني 

الوسطى والشمالية، بينما سيكون طقس 
املنطقة الجنوبيـة صحواً يتحول تدريجيا 
اىل غائم جزئـي واحياناً اىل غائم، وال تغري 
يف درجـات الحرارة يف االقسـام الوسـطى 
والجنوبية، فيما ستنخفض الحرارة بضع 

درجات يف القسم الشمايل من البالد ”.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
أعلنـت املفوضية العليـا لالنتخابات 
يف ليبيا، الثالثاء، أن عدد املرتشـحني 
لالنتخابات الرئاسية املزمع إجراؤها 
بعد شهر من اآلن وصل 98 مرشحا، 
تمـت إحالـة ملفاتهـم إىل الجهـات 
القضائيـة واألمنيـة املختصـة للبت 
فيها.وأكـد رئيـس املفوضيـة، عماد 
السـايح، يف مؤتمر صحفي، عقده يف 

العاصمـة طرابلس  أنـه بإقفال باب 
الرتشـحات تنتهي مرحلة حساسـة 
االنتخابيـة  العمليـة  مراحـل  مـن 
التـي يتطلـع الليبيـون إىل نجاحهـا 
الالحقـة.  مراحلهـا  واسـتكمال 
النهائيـة  القائمـة  أن  مضيفـا: 
سـيخوضون  الذيـن  للمرتشـحني 
السـباق االنتخابي ويتنافسـون عىل 
منصـب الرئيس، سـيتم إعالنها بعد 

12 يومـا، بعـد االنتهاء مـن مرحلة 
الطعـون والبت فيهـا، لتبـدأ بعدها 
االنتخابية.ومـن  الحمـالت  مرحلـة 
أبرز الشـخصيات املرتشـحة واألوفر 
حظا، رئيـس الحكومـة عبدالحميد 
الدبيبة، وقائد الجيش الليبي الجنرال 
خليفة حفرت، وسيف اإلسالم القذايف، 
ورئيـس الربملان عقيلـة صالح، لكن 
ترشـحهم يثري جدال واسعا ونزاعات 

قانونيـة، لوجود عراقيـل، حيث قدم 
الدبيبة ترشـحه متجـاوزا املادة 12 
مـن قانون انتخاب الرئيس، بينما لم 
يعلن حفرت عن تنازله عن الجنسـية 
األمريكية، رغم أن قانون االنتخابات 
يمنع مزدوجي الجنسية من الرتشح، 
يف حني خضع سـيف اإلسالم القذايف 
ملحاكمات داخل و خارج البالد، حيث 
يمنـع القانـون مـن تمـت محاكته 

نهائيا بأي جريمة.ويف هذا السـياق، 
أوضح السايح أن املادة 12 سيفصل 
فيهـا القضاء، إذا قدمـت أي طعون 
يف أي مـن املرتشـحني، مشـريا إىل أّن 
مسألة النظر يف الطعون واالستئناف 
هـي من اختصـاص املجلـس األعىل 
للقضـاء، وليسـت مـن صالحيـات 

املفوضية العليا لالنتخابات.

الزوراء/ مصطفى فليح:
اكـد الخبـري القانونـي، عـيل التميمـي، ان إعـادة 
االنتخابـات الترشيعية يف العراق أمر صعب بسـبب 
غياب الربملان، فيما اشار اىل ان قرار إعادة العد والفرز 
كامـال يف عموم العـراق عائد للمحكمـة االتحادية.

وقال التميمي يف حديث لـ «الزوراء»، ان «للمحكمة 
االتحاديـة بناًء عىل طلب املعرتضـني ان تقرر إعادة 
العد والفرز كامال يف عموم العراق». مستدركا «لكن 
إعادة االنتخابات الترشيعية أمر صعب بسـبب عدم 
وجـود الربملان ولكـون الحكومة ترصيـف األعمال 

وايضـا هـذه إعـادة االنتخابـات تحتـاج إىل أموال 
طائلة»، الفتا اىل أن «هذه االنتخابات باركها مجلس 
األمن بالقرار ٢٥٧٦ واملنظمات الدولية ودول العالم 
«. واشـار اىل ان «القـول بوجود التزويـر يحتاج إىل 
أدلـة البـد أن ترفق مع الطعـون املقدمـة والقضاء 

يحكم وفقا األدلة املقدمة». واضاف ان «قرار الهيئة 
القضائيـة الثالثية بالبث يف الطعـون خالل ١٠ أيام 
مـن تقديمهـا وفـق املـواد ١٨ و١٩ و٢٠ من قانون 

مفوضية االنتخابات ٣١ لسنة ٢٠١٩».

أديس أبابا/ متابعة الزوراء:
أعلـن رئيـس الـوزراء األثيوبـي، آبيي 
أحمد، أّنه سـيتوّجه، إىل الجبهة لقيادة 
جنـوده الذيـن يقاتلـون املتمرّدين، يف 
وقت تقرتب فيه املعارك أكثر فأكثر من 

العاصمة أديس أبابا.وقال آبيي يف بيان 
نرشه عىل حسـابه يف موقـع تويرت إّنه 
«اعتبـاراً من الغد سـأتوّجه إىل الجبهة 
وأضـاف  املسـلّحة».  قواتنـا  لقيـادة 
أن  يريـدون  الذيـن  «أولئـك  مخاطبـاً 

يكونوا من أبناء أثيوبيا الذين سـيفتح 
التاريـخ ذراعيه لهم، دافعـوا عن البلد 
الجبهة».وأسـفرت  يف  القونـا  اليـوم. 
الحرب، التي اندلعت يف ٤ نوفمرب ٢٠٢٠ 
يف إقليم تيغراي (شـمال) بـني القوات 

االّتحادية وجبهة تحرير شعب تيغراي 
املدعومـة من جيـش تحريـر أورومو، 
عـن مقتـل اآلالف وترشيـد أكثـر من 
مليونـي شـخص.ويأتي بيـان رئيـس 
الوزراء يف وقت أّكدت فيه جبهة تحرير 

شعب تيغراي مواصلة تقّدمها باتجاه 
العاصمـة، أديس أبابا، مشـرية إىل أّنها 
سـيطرت عىل بلدة شيوا روبت الواقعة 

عىل ُبعد حوايل ٢٢٠ كلم من العاصمة.
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واشنطن/ متابعة الزوراء:
نصحت الواليات املتحدة رعاياها بتجنب السفر إىل أربع 
دول بسـبب تفيش اإلصابات بفريوس كورونا املستجد. 
وأكدت وزارة الخارجيـة األمريكية عرب موقعها الخاص 
بتحديثات السـفر للمواطنني واملقيمني األمريكيني أنها 
رفعت درجة تصنيف السفر ألربع دول إىل الفئة الرابعة، 
”ال تسافر“. وتضم الدول التي خضعت لتحديثات ، كال من 
العراق وأملانيـا والدنمارك وبوروندي. وذكرت الخارجية 
أن رفـع التصنيـف يف العـراق ”يعـود إىل عدة أسـباب: 
اإلرهـاب واالختطـاف والـرصاع املسـلح واالضطرابات 
املدنية وكوفيـد19-، والقدرة املحدودة لدى بعثة العراق 
لتقديـم الدعم للمواطنـني األمريكيني“.وأكـدت الوزارة 
أن ”مراكز السـيطرة عىل األمـراض والوقاية منها (يس 
دي يس) أصدرت إشـعارا صحيا للسـفر من املستوى 4 
للعراق بسبب كوفيد19-، مما يشري إىل مستوى مرتفع 

جدا من املـرض يف البالد“.وأضافت ”يتعرض املواطنون 
األمريكيـون يف العـراق لخطـر العنـف واالختطاف، وأن 
”هجمات باسـتخدام العبوات الناسفة تحدث يف العديد 
مـن مناطق البالد، بما يف ذلـك بغداد“.وأكدت الخارجية 
تحـدث  واإلرضابـات  واالحتجاجـات  ”املظاهـرات  أن 
بشـكل متكرر، ويمكن أن تتطـور هذه األحداث برسعة 
دون إشـعار مسـبق، مما يؤدي يف كثري مـن األحيان إىل 
مقاطعـة حركة املرور والنقـل والخدمات األخرى، مثل 
هـذه األحداث لديهـا القابلية ألن تتحـول إىل عنف“.أما 
فيما يخص تصنيف جمهورية بوروندي (الواقعة رشق 
أفريقيا) ضمن الفئة الرابعة يعود إىل ”مستوى الجريمة 
والصحة والعنف السيايس“. أما أملانيا والدنمارك، ذكرت 
الخارجيـة أن كوفيـد19- يعـد السـبب الرئيـيس لرفع 
التنصيف، ودعت رعاياها ”إىل توخي الحذر“ يف الدولتني 

”بسبب اإلرهاب“.

دمشق/ متابعة الزوراء:
هزت سلسلة انفجارات عنيفة إحدى القواعد 
األمريكية غري الرشعية قرب الحدود السورية 
- العراقيـة، أقـىص شـمال رشقـي سـوريا، 
نتيجـة تعرضهـا لهجـوم صاروخي.وأفادت 
وكالـة األنباء السـورية ”سـانا“ بـأن قاعدة 
الجيـش األمريكي يف مطار خراب الجري بريف 
الحسـكة تعرضـت، امـس الثالثـاء، لهجوم 
”سـانا“  الصاروخية.وأشـارت  بالقذائـف 
نقال عن مصـادر محليـة، إىل أن ”5 صواريخ 
اسـتهدفت مطار خراب الجري العسكري الذي 
تتخذه قوات االحتالل األمريكي قاعدة لها من 
دون ورود معلومـات عن قتـىل أو مصابني“، 
حيـث أوضحت املصـادر أنه ”فور اسـتهداف 
القاعـدة، شـهدت املنطقـة تحليقـا مكثفـا 

للطائـرات املروحية والحربيـة التابعة لقوات 
االحتالل األمريكي“.وبحسـب ”سـانا“، فقد 
”تعرضـت قواعد االحتـالل األمريكي يف حقيل 
العمر النفطي وكونيكو للغاز بالريف الرشقي 
لديـر الـزور وخـراب الجـري بريف الحسـكة 
لعـدة هجمـات صاروخيـة خـالل الشـهرين 
املاضيني وسـط تعتيم من قوات االحتالل عىل 
خسـائرها“.وقالت مصـادر محليـة يف ريـف 
محافظة الحسكة السورية: ”هزت انفجارات 
قويـة القاعـدة األمريكيـة الالرشعية يف قرية 
خراب الجري، التي تبعد 5 كم عن بلدة اليعربية 
الحدوديـة مع العراق، فجر امـس الثالثاء 23 
ترشين الثاني/ نوفمرب، بعد سقوط 4 قذائف 

صاروخية ما زال مصدرها مجهوال“.
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الزوراء/ حسني فالح:
املـايل  للشـأن  مختصـون  حـذر 
واالقتصادي من تأخر إقرار موازنة 
2022، وفيمـا رجحـوا بـأن  عـام 
تشـهد املوازنـة زيـادة يف االيرادات 
النفطية وغري النفطية مما سيلغي 
العجز املـايل، كما انها سـرتكز عىل 
املشـاريع االسـتثمارية والتنموية، 
أوصوا باعتماد سعر النفط بني 55 

اىل 60 دوالرا للربميل.
وقـال مديـر عـام دائـرة املوازنـة 
حـازم  املاليـة،  وزارة  يف  السـابق 
هادي، يف حديـث لـ“الـزوراء“: ان 
وزارة املاليـة تتـوىل إعـداد مرشوع 
قانون املوازنة آخـذة بنظر االعتبار 
املتغريات الحاصلة خالل هذه السنة 
مـن زيـادة املـوارد نتيجـة ارتفاع 
اسعار النفط، باإلضافة اىل هذا فإن 
االيرادات غري النفطية سوف تشهد 
زيـادة نتيجـة لإلنفـاق الحكومي.

واضـاف: ان موازنـة 2022 يجـب 
ان تأخذ بنظـر االعتبـار التحديات 
التي يواجههـا العراق منها البطالة 
الحكوميـة.  والتعيينـات  والفقـر 
مؤكـدا: انـه يف حال تأخر تشـكيل 
الحكومة سيؤثر عىل املوازنة، حيث 
سيتأخر عرضها ملجلس النواب الن 
الحكومـة الجديـدة تحـاول عكس 

برامجها االنتخابية التي وعدت بها 
الشـعب عىل املوازنة وهذا سـيأخذ 
وقتا كبريا.وتابـع: انه يف حال تأخر 
اقـرار املوازنة سـتضطر الحكومة 
للرصف بنسـبة 1 عىل 12 من سنة 

2021، وهـذا سـيؤثر عـىل تنفيـذ 
الحكومـة  املطلوبـة مـن  الربامـج 
الجديدة.ولفت اىل: ان تسعري النفط 
يف املوازنـة دائما يكون تحفظيا بأن 
يأخـذ بنظر االعتبـار املتغريات التي 

تحصـل خالل السـنة املعنيـة، لكن 
هذا ال يمنـع بأن يكون هناك تقدير 
علمي يف ضـوء املتغـريات الحاصلة 
يف االقتصـاد العاملـي ككل والتعـايف 
من الجائحـة والذي سـوف تنطلق 

بالنمو بالشـكل  العالم  اقتصاديات 
الكبـري، وهذا النمو سـينعكس عىل 
الطلـب للطاقـة. الفتـا اىل: ان وزير 
النفـط توقع ان يصل سـعر النفط 
100 دوالر للربميـل لكـن باعتقادي 
يجب ان يكون السـعر املحدد ما بني 
55 اىل 60 دوالرا للربميل .بدوره، رأى 
الخبـري االقتصادي، باسـم انطوان، 
يف حديـث لـ“الـزوراء“: أن االرتفاع 
الكبري بأسـعار النفط من شأنه أن 
يلغـي العجـز يف املوازنـة االتحادية 
العامـة للعـراق بظاهـرة هي االوىل 
مـن نوعها، وبالتايل يجب اسـتثمار 
هـذه الفرصـة، فقـد تكـون لفرتة 
محددة.وأشـار إىل رضورة استثمار 
هـذا االرتفـاع عـرب إعمـار مناطق 
عديدة يف العراق وخلق دعم للقطاع 
الخاص، وغريها من اإلجراءات التي 
تتوجه نحو االستثمار لخلق فرصة 
عمل وتحقيق فائدة حقيقية.ورجح 
بـأن وجـود الطاقـة البديلـة التـي 
يجري العمل عليها اآلن من شـأنها 
ان تحد من االرتفاع الكبري بأسـعار 
النفط، مؤكداً: أن تكون هناك زيادة 
طبيعيـة لكي ال تنعكس سـلباً عىل 
باقي أسـعار البضائـع، وقد تذهب 
هـذه الزيـادة إىل الدول التـي كانت 

سبباً رئيساً يف خفض األسعار.
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بغداد/ الزوراء:
اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الرشطة، امس 
.وقالت  بغداد  ارهابيني يف  االطاحة بسبعة  الثالثاء، 
الوكالة يف بيان تلقته «الزوراء»: ان «مفارز مديرية 
شؤون السيطرات والطرق الخارجية يف قيادة رشطة 
باالرهاب  متهمني  سبعة  عىل  القبض  ألقت  بغداد 
مكافحة  قانون  من  الرابعة  املادة  احكام  وفق 
ان  املاضية».واضافت  ساعة  الـ٤٨  خالل  االرهاب 
ألقت  الجديد  غريب  وابو  الشعب  سيطرة  مفارز   »
منهما،  كل  يف  باالرهاب  اثنني  متهمني  عىل  القبض 
دجلة  االنتصار وشاطئ  القت مفارز سيطرة  فيما 

والبوعيثة عىل متهم باالرهاب يف كل منها».
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت املمثلة األممية يف العراق، جينني 
بالسخارت، امس الثالثاء، ان انتخابات 
ترشين قّيمت عىل أنها سـليمة بشـكل 
عام، وال دليل عىل وجود التزوير.وقالت 
بالسـخارت، يف كلمة لهـا أمام مجلس 
األمـن التابع لألمـم املتحـدة وتابعتها 
«الزوراء»: ان «انتخابات ترشين قّيمت 
عىل أنها سـليمة بشـكل عام».وبشأن 
التطـورات التـي أعقبـت االنتخابـات، 
أكدت بالسـخارت أن «الهـدوء وضبط 
النفس والحـوار يمثل السـبيل الوحيد 
للميض قدمـا»، الفتة إىل أنه «حتى اآلن 
ال دليل عىل وجود تزوير يف االنتخابات، 
كما رصح القضاء».ودعت بالسخارت 
اىل «التعامل مع اإلشـكاالت االنتخابية 
وفقا للقانون».وتابعت ان «االنتخابات 
الربملانيـة األخرية بمثابة نقطة انطالق 
مهمة عىل مسـار أطول نحو استعادة 
ثقة الشعب»، مشددة «عىل أهمية إجراء 
تشكيلة حكومية جامعة».وأضافت أن 
«االتهامـات الباطلـة والتهديد بالعنف 
سـيؤدي إىل نتائـج وخيمـة»، مؤكـدة 
«حاجة العراق إىل قيادات وحكم رشيد 
والتزام باملسـار السـيايس».ولفتت إىل 
أن «نتائـح االنتخابـات الربملانيـة لـن 
تصـدر إال بعد تصديق املحكمة العليا»، 

مبينـة أن «االنتخابات الربملانية خطوة 
مهمـة نحـو اسـتعادة الشـعب الثقة 
«النسـاء  أن  وأضافـت  بالحكومـة». 
حققـن نتائـج مهمـة يف االنتخابـات 
العراقية مستفيدات من نظام الكوتا».

وأشـارت ممثلة يونامي إىل أن مطالب 
متظاهـري ترشيـن مازالـت قائمـة، 
منوهة إىل أن الغموض يكتف مستقبل 
العراق.وتطرقت بالسخارت إىل محاولة 
مصطفـى  الـوزراء،  رئيـس  اغتيـال 
الكاظمـي، يف وقت سـابق من الشـهر 
الجـاري، قائلـة: إن «عمليـة اغتيـال 
الكاظمـي عمل مرفـوض ويجب ان ال 
يؤثر عىل سـري العمليـة الديمقراطية 

بالعراق».

ıbõ‘€a@k»‹fl@¿@Òãÿ€aÎ@Úébˆã‹€@bzíãfl@98Î@NNl6‘m@bÓjÓ€@pbibÉn„a
ÚÓébˆã€a@pbibÉn„˝€@pbzÓí6€a@lbi@÷˝Àg@á»i

بغداد/ مصطفى العتابي:
املستجد يف  اليومي لفريوس كورونا  الوبائي  املوقف  الثالثاء،  الصحة، امس  اعلنت وزارة 
العراق، فيما اكدت تسجيل ٨٩٨ اصابة جديدة و٢٦ حالة وفاة وشفاء ١٣٣٤ حالة.وذكرت 
الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: ١٨٨٣٣، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية: ١٦٢١٥٢٠١. مبينة: انه تم تسجيل ٨٩٨ اصابة جديدة و٢٦ حالة 
 ،(٪٩٨٫٠)  ٢٠٣٥٦٣٠ الكيل:  الشفاء  حاالت  عدد  ان  حالة.واضافت:   ١٣٣٤ وشفاء  وفاة 
بينما عدد حاالت االصابات الكيل: ٢٠٧٦١٤٦، اما عدد الحاالت التي تحت العالج: ١٦٨٠٤، 
يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: ١١٠، وعدد حاالت الوفيات الكيل: ٢٣٧١٢. 

الفتة اىل: ان عدد امللقحني ليوم امس: ١١١٥١٨، ليصبح عدد امللقحني الكيل: ٧١١٨٣٢٨.
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الزوراء/ مصطفى فليح:

اكد الخبري القانوني، عيل التميمي، ان 

إعادة االنتخابات الترشيعية يف العراق 

أمر صعب بسبب غياب الربملان، فيما 

والفرز  العد  إعادة  قرار  ان  اىل  اشار 

العراق عائد للمحكمة  كامال يف عموم 

االتحادية.

التميمي يف حديث لـ ”الزوراء“،  وقال 

ان ”للمحكمة االتحادية بناًء عىل طلب 

والفرز  العد  إعادة  تقرر  ان  املعرتضني 

مستدركا  العراق“.  عموم  يف  كامال 

”لكن إعادة االنتخابات الترشيعية أمر 

صعب بسبب عدم وجود الربملان ولكون 

الحكومة ترصيف األعمال وايضا هذه 

أموال  إىل  تحتاج  االنتخابات  إعادة 

االنتخابات  أن ”هذه  اىل  طائلة“، الفتا 

 ٢٥٧٦ بالقرار  األمن  مجلس  باركها 

واملنظمات الدولية ودول العالم ”. 

التزوير  بوجود  ”القول  ان  اىل  واشار 

مع  ترفق  أن  البد  أدلة  إىل  يحتاج 

الطعون املقدمة والقضاء يحكم وفقا 

األدلة املقدمة“.

القضائية  الهيئة  ”قرار  ان  واضاف   

 ١٠ خالل  الطعون  يف  بالبث  الثالثية 

و١٩   ١٨ املواد  وفق  تقديمها  من  أيام 

االنتخابات  مفوضية  قانون  من  و٢٠ 

٣١ لسنة ٢٠١٩“.

االنتخابات  مفوضية   ” ان  اىل  ولفت   

النتائج  اعالن  عن  املسؤولة  هي 

يف  الفائزة   ٣٢٩ واألسماء  النهائية 

”املحكمة  ان  اىل  مشريا   ،” االنتخابات 

بعدها هي من تصادق عىل  االتحادية 

االسماء ولها تدقيق االسماء دستوريا 

فيه  تتوفر  ال  من  واستبعاد  وقانونيا 

الرشوط“.

وتابع ”بعدها يدعو رئيس الجمهورية 

برهم صالح لعقد الجلسة األوىل خالل 

املحكمة  مصادقة  تاريخ  من   ١٥

االتحادية وفق املادة ٥٤  و ٥٥  دستور 

النتخاب رئيس الربملان ونائبه باالقرتاع 

الرسي املبارش وباألغلبية املطلقة لعدد 

زائد  الكيل  العدد  يعني نصف  األعضاء 

سنا“. األعضاء  اكرب  وبرئاسة  واحد 

رئيس  يفتح  ”ثم  بالقول  ومىض 

لرئاسة  الرتشيح  املنتخب  الربملان 

الجمهورية خالل ٣ أيام ويتم انتخاب 

رئيس الجمهورية الجديد بأغلبية ثلثي 

أعضاء الربملان وتكون أغلبية األصوات 

يف جولة ثانية عند اإلخفاق وفق املواد 

رئيس  يكلف  بعدها  دستور  و٧٠   ٦٨

الجمهورية مرشح الكتلة األكثر عددا 

واملنهاج  الوزراء  مجلس  لتشكيل 

انتخابه  من  يوم   ١٥ خالل  الوزاري 

املكلف  الوزراء  مجلس  رئيس  وامام 

اخفاقه  وعند  املهمة  إلنجاز  يوما   ٣٠

آخر  الجمهورية مرشحا  يكلف رئيس 

أو جديد بذات املدد وفق تفاصيل املادة 

٧٦ دستور“.

”مسارات  ان  الخبري  واوضح 

يف  مرسومة  الترشيعية  االنتخابات 

لسنة  االنتخابات ٣١  قانون مفوضية 

الهيئة  أمام  الطعن  حيث  من   ٢٠١٩

بموجب  املشكلة  الثالثية  القضائية 

فقراراتها  القانون  هذا  من   ١٩ املادة 

القانون  هذا  من   ٢٠ املادة  وفق  باتة 

فيمكن  نهائية  ليست  قراراتها  لكن 

املصادقة  عدم  االتحادية  للمحكمة 

املادة  وفق  لها  املرفوعة  االسماء  عىل 

٩٣ فقرة سابعا من الدستور العراقي 

للسلطات  ملزمة  باتت   وقراراتها 

كافة ”.

أديس أبابا/ متابعة الزوراء:

أحمد،  آبيي  األثيوبي،  الوزراء  رئيس  أعلن 

جنوده  لقيادة  الجبهة  إىل  سيتوّجه،  أّنه 

تقرتب  وقت  يف  املتمرّدين،  يقاتلون  الذين 

فيه املعارك أكثر فأكثر من العاصمة أديس 

أبابا.

يف  حسابه  عىل  نرشه  بيان  يف  آبيي  وقال 

الغد سأتوّجه  إّنه ”اعتباراً من  موقع تويرت 

إىل الجبهة لقيادة قواتنا املسلّحة“. 

يريدون  الذين  ”أولئك  مخاطباً  وأضاف 

سيفتح  الذين  أثيوبيا  أبناء  من  يكونوا  أن 

التاريخ ذراعيه لهم، دافعوا عن البلد اليوم. 

القونا يف الجبهة“.

4 نوفمرب  اندلعت يف  التي  الحرب،  وأسفرت 

2020 يف إقليم تيغراي (شمال) بني القوات 

تيغراي  شعب  تحرير  وجبهة  االّتحادية 

عن  أورومو،  تحرير  جيش  من  املدعومة 

مليوني  من  أكثر  وترشيد  اآلالف  مقتل 

شخص.

ويأتي بيان رئيس الوزراء يف وقت أّكدت فيه 

جبهة تحرير شعب تيغراي مواصلة تقّدمها 

باتجاه العاصمة، أديس أبابا، مشرية إىل أّنها 

الواقعة عىل  سيطرت عىل بلدة شيوا روبت 

ُبعد حوايل 220 كلم من العاصمة.

واستوضحت وكالة فرانس برس السلطات 

األثيوبية حقيقة ما أعلنه املتمرّدون إال أّنها 

لم تلق رّداً.

أعقاب  يف  بيانه  الوزراء  رئيس  وأصدر 

الراهن  العسكري  الوضع  حول  اجتماع 

”االزدهار“  لحزب  التنفيذية  اللجنة  عقدته 

الحاكم.

وزير  أعلن  الحزبي  االجتماع  ختام  ويف 

األمنية  القوات  أّن  بيالي،  أبراهام  الدفاع، 

ستنخرط ”يف عمل مختلف“، من دون مزيد 

من التفاصيل.

وقال الوزير: ”ال يمكننا االستمرار عىل هذا 

املنوال، مّما يعني أّنه سيكون هناك تغيري“. 

من  لشعبنا  يحدث  وما  حدث  ”ما  وأضاف 

املدّمرة  املجموعة  هذه  ترتكبها  فظائع 

اإلرهابية واللصوصية ال يمكن أن يستمّر“.

 2 يف  أعلنت،  االّتحادية  الحكومة  وكانت 

نوفمرب، حالة الطوارئ لسّتة أشهر يف سائر 

أنحاء البالد ودعت سكان أديس أبابا لتنظيم 

مدينتهم  عن  للدفاع  واالستعداد  صفوفهم 

مقاتيل  تقّدم  من  املخاوف  تزايد  ظّل  يف 

جبهة تحرير شعب تيغراي وحلفائهم نحو 

العاصمة.

ما  أّن  الوقت نفسه  تؤّكد يف  السلطات  لكّن 

يعلنه املتمرّدون من تقّدم عسكري وتهديد 

وشيك ألديس أبابا مبالغ فيه.

تيغراي  إىل  قواتها  أبابا  أديس  وأرسلت 

عن  املنبثقة  اإلقليم  بسلطات  لإلطاحة 

اّتهم  بعدما  تيغراي  شعب  تحرير  جبهة 

رئيس الوزراء قوات اإلقليم بمهاجمة مراكز 

للجيش االتحادي.

ويف أعقاب معارك طاحنة أعلن آبيي النرص، 

يف 28 نوفمرب، لكّن مقاتيل الجبهة ما لبثوا 

أن استعادوا، يف يونيو، السيطرة عىل القسم 

نحو  يتقدموا  أن  قبل  تيغراي  من  األكرب 

منطقتي عفر وأمهرة املجاورتني.

القرن  ملنطقة  األمريكي  املبعوث  ويبذل 

ونظريه  فيلتمان،  جيفري  األفريقي، 

السابق،  النيجريي  الرئيس  األفريقي 

يف  حثيثة  جهوداً  أوباسانجو،  أولوسيغون 

محاولة للتوصل إىل وقف إلطالق النار.

دمشق/ متابعة الزوراء:
إحدى  عنيفة  انفجارات  سلسلة  هزت 
القواعد األمريكية غري الرشعية قرب الحدود 
رشقي  شمال  أقىص  العراقية،   - السورية 

سوريا، نتيجة تعرضها لهجوم صاروخي.
بأن  السورية ”سانا“  األنباء  وأفادت وكالة 
خراب  مطار  يف  األمريكي  الجيش  قاعدة 
امس  تعرضت،  الحسكة  بريف  الجري 

الثالثاء، لهجوم بالقذائف الصاروخية.
محلية،  مصادر  عن  نقال  ”سانا“  وأشارت 
خراب  مطار  استهدفت  صواريخ   5” أن  إىل 
الجري العسكري الذي تتخذه قوات االحتالل 
األمريكي قاعدة لها من دون ورود معلومات 
أوضحت  حيث  مصابني“،  أو  قتىل  عن 
القاعدة،  استهداف  ”فور  أنه  املصادر 

للطائرات  مكثفا  تحليقا  املنطقة  شهدت 
االحتالل  لقوات  التابعة  والحربية  املروحية 

األمريكي“.
قواعد  ”تعرضت  فقد  ”سانا“،  وبحسب 
النفطي  العمر  حقيل  يف  األمريكي  االحتالل 
الزور  لدير  الرشقي  بالريف  للغاز  وكونيكو 
وخراب الجري بريف الحسكة لعدة هجمات 
وسط  املاضيني  الشهرين  خالل  صاروخية 

تعتيم من قوات االحتالل عىل خسائرها“.
محافظة  ريف  يف  محلية  مصادر  وقالت 
قوية  انفجارات  ”هزت  السورية:  الحسكة 
القاعدة األمريكية الالرشعية يف قرية خراب 
اليعربية  بلدة  عن  كم   5 تبعد  التي  الجري، 
الثالثاء  امس  فجر  العراق،  مع  الحدودية 
سقوط  بعد  نوفمرب،  الثاني/  ترشين   23

مصدرها  زال  ما  صاروخية  قذائف   4
مجهوال“.

بالقوية،  االنفجارات  املصادر  ووصفت 
املنطقة  أرجاء  يف  أصداؤها  وسمعت 
سوريا  بني  الرشقية  الشمالية  الحدودية 

والعراق.
وبعد  األمريكية،  القاعدة  استهداف  وفور 
وقت قصري جداً من الهجوم، شهدت سماء 
املروحية  للطائرات  كثيفا  تحليقا  املنطقة 
والحربية التابعة لقوات االحتالل األمريكي، 

وفق املصادر.
الجري  خراب  قاعدة  ”إن  املصادر:  وأضافت 
لالحتالل  رشعية  ال  قاعدة  ثاني  تعترب 
عام  يف  أنشأت  وقد  سوريا،  يف  األمريكي 
زراعية  مساحات  مصادرة  بعد   2015

القرية،  يف  واملزراعني  للفالحني  واسعة 
وهي عبارة عن قاعدة جوية ضمنها مدرج 

لهبوط الطائرات املروحية والحربية“.
الجري“  ”خراب  قاعدة  منطقة  وتعترب 
نقطة تواصل حيوية بني األرايض السورية 
والعراقية.كما ينشط ضباط وجنود القاعدة 
السوري  النفط  تجارة  تنظيم  يف  األمريكية 
جيش  يحتلها  التي  اآلبار  من  املرسوق 
يعملون  التي  القاعدة  لكون  نظرا  بالدهم، 
عمليات  تنظيم  عن  املسؤولة  هي  فيها، 
وشاحنات  الخام  النفط  صهاريج  إخراج 
القمح املرسوقني من األرايض السورية، إىل 
وخروج  دخول  يف  اللوجستي  دورها  جانب 
واألخرى  األمريكية،  العسكرية  القوافل 

التابعة لقوات ”التحالف الدويل“ املزعوم.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
ليبيا،  يف  لالنتخابات  العليا  املفوضية  أعلنت 
لالنتخابات  املرتشحني  عدد  أن  الثالثاء، 
اآلن  من  شهر  بعد  إجراؤها  املزمع  الرئاسية 
إىل  ملفاتهم  إحالة  تمت  مرشحا،   98 وصل 
للبت  املختصة  واألمنية  القضائية  الجهات 

فيها.
يف  السايح،  عماد  املفوضية  رئيس  وأكد 
العاصمة طرابلس   يف  مؤتمر صحفي، عقده 
مرحلة  تنتهي  الرتشحات  باب  بإقفال  أنه 
االنتخابية  العملية  مراحل  من  حساسة 
واستكمال  نجاحها  إىل  الليبيون  يتطلع  التي 
مراحلها الالحقة، مضيفا أن القائمة النهائية 
السباق  سيخوضون  الذين  للمرتشحني 
الرئيس،  منصب  عىل  ويتنافسون  االنتخابي 
12 يوما، بعد االنتهاء من  سيتم إعالنها بعد 
بعدها  لتبدأ  فيها،  والبت  الطعون  مرحلة 

مرحلة الحمالت االنتخابية.
ومن أبرز الشخصيات املرتشحة واألوفر حظا، 
وقائد  الدبيبة،  عبدالحميد  الحكومة  رئيس 
الليبي الجنرال خليفة حفرت، وسيف  الجيش 

اإلسالم القذايف، ورئيس الربملان عقيلة صالح، 
ونزاعات  واسعا  جدال  يثري  ترشحهم  لكن 
الدبيبة  قدم  حيث  عراقيل،  لوجود  قانونية، 
ترشحه متجاوزا املادة 12 من قانون انتخاب 
الرئيس، بينما لم يعلن حفرت عن تنازله عن 
الجنسية األمريكية، رغم أن قانون االنتخابات 
يمنع مزدوجي الجنسية من الرتشح، يف حني 
خضع سيف اإلسالم القذايف ملحاكمات داخل 

و خارج البالد، حيث يمنع القانون من تمت 
محاكته نهائيا بأي جريمة.

 12 ويف هذا السياق، أوضح السايح أن املادة 
سيفصل فيها القضاء، إذا قدمت أي طعون يف 
أي من املرتشحني، مشريا إىل أّن مسألة النظر 
اختصاص  من  هي  واالستئناف  الطعون  يف 
املجلس األعىل للقضاء، وليست من صالحيات 
املفوضية العليا لالنتخابات، مؤكدا أن الجهاز 

القضائي يعد أحد أهم الرشكاء األساسيني يف 
إدارة وتنفيذ العملية االنتخابية.

وبخصوص االنتخابات الربملانية، أكّد السايح 
أنه تم تسجيل 1766 مرشحا ومرشحة حتى 
لجهات  مهم   1343 بيانات  وإحالة  تاريخه، 
املعلومات  صحة  من  للتحقق  االختصاص 
قبول  أن  إىل  الفتا  املتقدمني،  بطلبات  الواردة 
 7 يوم  غاية  إىل  سيستمر  الرتشح  طلبات 

ديسمرب.
بطاقاتهم  استالم  إىل  الناخبني  السايح  ودعا 
االقرتاع  يف  املشاركة  لضمان  االنتخابية 
والتصويت، مشريا إىل أنه تم تسليم مليون و 
االثنني  أمس  يوم  حدود  إىل  بطاقة  ألف   700

من مجموع 2.8 مليون بطاقة.
أعلنت،  ليبيا  يف  االنتخابات  مفوضية  وكانت 
لالنتخابات  الرتشح  باب  غلق  االثنني، 

الرئاسية.
أنها  عىل  الرئاسية  االنتخابات  إىل  وينظر 
االستقرار  إعادة  طريق  عىل  رئيسية  خطوة 
إىل ليبيا بعد أكثر من عقد عىل غرق البالد يف 

الفوىض.

كركوك/ متابعة الزوراء:
قررت السلطات الصحية يف محافظة 
وروضة“  ”مدرسة  اغالق  كركوك، 
بسبب تزايد اصابات فريوس كورونا 

بني الطلبة واالطفال.
وقررت مديرة مركز تسعني الصحي 
نبيلة عبد الحميد حسني، وفق كتاب 
حاالت  لظهور  نظراُ  إنه   : رسمي 
روضة  يف   كورونا  بفريوس  اصابة 
منح  تقرر  چيچكلر“   Çiçekler”
يوماً   14 اجبارية  اجازة  املصابني 
املالمسني  للكوادر  منزيل  وحجر 
 14 ملدة  منازلهم  يف  للمصابني 
بعد  الدوام  يستأنف  أن  عىل  يوماً، 
بسالمة  الصحية  املؤسسة  تأييد 

املحجورين.
كركوك  تربية  عام  مدير  قرر  كما 
عبد عيل حسني طعمة، وفق كتاب 
رسمي اغالق الروضة بشكل مؤقت 
بعد  الدوام  ليستأنف  يوماً   14

بسالمة  الصحية  السلطات  تأييد 
املحجورين.

وعىل الصعيد ذاته، قررت السلطات 
الصحية والرتبوية يف كركوك، اغالق 
ثانوية الصفوة للبنات الكائنة داخل 
مجمع غاز الشمال يف املحافظة ملدة 
الثالثاء  امس  من  اعتباراُ  اسبوعني 
بني  االصابات  حاالت  ازدياد  بعد 
التدرييس.وأبلغ  والكادر  الطالبات 
املدرسة  مبنى  إن   مطلع،  مصدر 
بواقع دوامني ثانوية وابتدائية، وقد 

تم اغالق الثانوية فقط.
وأشار املصدر، إىل أن صحة كركوك 
باخذ  الالزمة  االجراءات  اتخذت 
والكادر  الطالبات  من  املسحات 

التدرييس، من الثانوية والروضة.
عىل  االول  هو  االغالق  هذا  ويعد 
مستوى العراق وذلك بعد بدء العام 
الدرايس الجديد مطلع الشهر الحايل 

وسط اجراءات صحية .

بغداد/ الزوراء:
العايل والبحث  التعليم  أعلنت وزارة 
الدراسة  اىل  التقديم  فتح  العلمي، 

املسائية لذوي الشهداء.
واالعالم  العالقات  دائرة  وذكرت 
تلقته  بيان  يف  التعليم  وزارة  يف 
”الزوراء“: انه ”وزارة التعليم العايل 
والبحث العلمي تعلن فتح استمارة 
التقديم اىل الدراسة املسائية لقبول 

الدراسة  خريجي  من  الطلبة 
من  فروعها  بجميع  االعدادية 
الثالثاء  اىل غاية يوم  الشهداء  ذوي 
خالل  من   2021/12/14 املوافق 
والتخطيط  الدراسات  دائرة  بوابة 
www.dirasat-gate.) واملتابعة 
الشهداء  مؤسسة  تتوىل  فيما   (org
الطلبة  بيانات  عىل  املصادقة 

املتقدمني.

بغداد/ الزوراء:
البالد  يف  الطقس  حالة  عن  الثالثاء،  امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنت 
لأليام املقبلة، فيما توقعت انخفاض بدرجات الحرارة مع تساقط زخات 

مطر.
سيكون  األربعاء  يوم  ”طقس  أن  ”الزوراء“:  تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 
بينما سيكون  الوسطى والشمالية،  املنطقتني  اىل غائم يف  غائماً جزئياً 
طقس املنطقة الجنوبية صحواً يتحول تدريجيا اىل غائم جزئي واحياناً 
والجنوبية،  الوسطى  االقسام  يف  الحرارة  درجات  يف  تغري  وال  غائم،  اىل 

فيما ستنخفض الحرارة بضع درجات يف القسم الشمايل من البالد ”.
مع  غائم  اىل  جزئياً  غائماً  سيكون  الخميس  يوم  ”طقس  أن  وأضاف 
تساقط زخات مطر خفيفة بعد الظهر يف أماكن متفرقة تكون رعدية 
الشمالية  املنطقة  طقس  سيكون  بينما  الوسطى،  املنطقة  يف  احياناً 
اىل  جزئياً  غائماً  سيكون  الجنوبية  املنطقة  ويف  غائم،  اىل  جزئياً  غائماً 
أماكن  يف  الليل  خالل  خفيفة  مطر  زخات  لتساقط  فرصة  مع  غائم 
الحرارة فستنخفض قليالً يف  أما درجات  متفرقة تكون رعدية احياناً، 
املنطقة الوسطى، وال تغري فيها عن اليوم السابق يف املنطقتني الشمالية 

والجنوبية“.
وأشار إىل أن ”طقس البالد ليوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم 
يف جميع مناطق البالد، أما درجات الحرارة فسرتتفع قليالً يف املنطقتني 

الوسطى والشمالية، وال تغري فيها يف املنطقة الجنوبية من البالد“.
ولفت البيان اىل أن ”طقس البالد ليوم السبت املقبل سيكون غائماً جزئياً 
اىل غائم يف جميع مناطق البالد، وال تغري يف درجات الحرارة يف املنطقتني 
من  الجنوبية  املنطقة  يف  قليالً  ستنخفض  فيما  والشمالية،  الوسطى 

البالد ”.
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تعلُن رشكة غاز الشمال (رشكة عامة) الكائنة يف محافظة كركوك عن اجراء املناقصات التالية ادناه .

   فعىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة اعاله :
١- مراجعة مقر الرشكة الكائن يف (محافظة كركوك / طريق كركوك - بيجي) الستالم املواصفات 

الخاصة باملناقصة اعاله.
٢- تقديم تأمينات اولية بمبلغ قدره (١٪) ما عدا الرشكات الحكومية وتكون عىل شكل صك مصدق 
مائة   (١٢٠) ملدة  نافذ  العراقي  املركزي  البنك  لدى  املعتمدة  املصارف  من  صادر  ضمان  خطاب  او 

وعرشون يوما من تاريخ الغلق.
٣- تقدم الرشكات كتاب عدم املمانعة من الدخول يف املناقصات صادر من الهيئة العامة للرضائب 
بالنسبة  التموينية  البطاقة  حجب  تأييد  مع  االصلية)  (النسخة  الشمال  غاز  رشكة  اىل  ومعنونا 

للرشكات العراقية.
٤- إرفاق شهادة تأسيس الرشكة مقدمة العطاء صادرة من وزارة التجارة/ دائرة تسجيل الرشكات 
الوطنية بالنسبة للرشكات العراقية و/أو هوية غرفة التجارة وشهادة تسجيل مصادق عليها من 

امللحقية التجارية العراقية يف بلد الرشكة.
٥- عىل كافة املشاركني إمالء الجزء الرابع من الوثيقة واعادة النسخة االلكرتونية املؤيدة من قبلنا، 
ويتطلب استالم القرص (CD) واملتضمنة الوثائق القياسية للطلبيات املعلنة قبل موعد الغلق لغرض 

ملئها وتوقيع املعلومات الخاصة بكم وتسليمها يف املوعد املحدد.
الرئيسية للرشكة يف غرفة  الغلق مبارشة يف االستعالمات  الواردة بعد تاريخ  ٦- يتم فتح العطاءات 
الرشكات وبحضور اصحاب العطاءات املشاركة، ويف حالة مصادفة عطلة رسمية، فيكون اليوم الذي 

يليه دوام رسمي هو يوم غلق املناقصة.
٧- ان رشكة غاز الشمال غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات، ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور 

نرش االعالن.
تتطلبه  بما  العطاء  بتقديم  االلتزام  عدم  حالة  ويف  االلكرتوني  بالربيد  املرسلة  العطاءات  تهمل   -٨

الوثيقة القياسية ورشوط االعالن.
٩- إرفاق وصل رشاء املناقصة االصيل مع العطاء وبخالفه يستبعد عطاءه، علما ان ثمن املناقصة 

غري قابل للرد إال يف حالة إلغاء املناقصة من قبل رشكتنا.
١٠- تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة ال تقل عن (١٢٠) مائة وعرشون يوم من تاريخ الغلق.

١١- للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا االلكرتوني (www.ngc.oil.gov.iq) ويمكن مراسلتنا 
عرب الربيد االلكرتوني

(ngc_contract@ngc.oil.gov.iq) (ngcoil.gov.iq@gmail.com) (ngc_info.iqoil@yahoo.com)

ء/ مدير هيئة الخدمات واملواد 
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بغداد/ الزوراء:

 أعلنت رشكة ”بيبسـيكو“ عن تعاونها 

مع برنامج األغذية العاملي التابع لألمم 

املتحدة يف رشاكة جديدة لدعم املزارعني 

املترضرين من الرصاعات وتغري املناخ، 

واملساهمة يف بناء سلسلة إمداد زراعي 

أكثـر اسـتدامة يف املنطقـة، وخاصـة 

ملحصول البطاطا.. وتدعم هذه الرشاكة 

الحكومة العراقية يف مساعيها للقضاء 

عىل الجـوع، كجـزء من أهـداف األمم 

املتحدة للتنمية املستدامة.

ويف إطـار هذه الرشاكة الجديدة، قدمت 

مؤسسـة بيبسـيكو، الـذراع الخرييـة 

لرشكـة بيبسـيكو، تربًعـا بقيمة 250 

ألـف دوالر أمريكـي لتمكـني برنامـج 

األغذيـة العاملي مـن توسـيع مبادرته 

”املسـاعدات  العـراق  يف  املتواصلـة 

الغذائيـة مقابل بناء األصـول“، والتي 

تسعى إىل مسـاعدة املجتمعات الريفية 

عـىل االعتمـاد عـىل ذاتهـا والصمود يف 

وجه الكوارث والصدمات، كتغري املناخ. 

وقد حصلت هذه املبـادرة عىل دعٍم من 

كبار املسـؤولني الحكوميـني يف العراق 

ومجلس األعمال العراقي األمريكي. 

للمزارعـني  التعـاون  هـذا  وسـيتيح 

الحيـازات  أصحـاب  مـن  العراقيـني 

الصغـرية، إقامـة روابـط قويـة مـع 

التمويـل  عـىل  والحصـول  السـوق، 

الـرضوري ألعمالهـم الزراعية، وزيادة 

جودة محاصيلهـم، وتحقيق تقدم عىل 

صعيد مقاربة معايري الغذاء والسـالمة 

الدولية للزراعة املسـتدامة.. وسـيوفر 

برنامج األغذيـة العاملي من خالل دعم 

مؤسسـة بيبسـيكو التدريب والخربات 

وأفضـل  للمزارعـني،  الالزمـة  الفنيـة 

املمارسـات الزراعية، مثل االسـتخدام 

املسـتهدف للري واألسـمدة. وسـتقوم 

محصـول  بـرشاء  بيبسـيكو  رشكـة 

البطاطـا مـن املزارعني السـتخدامه يف 

إنتـاج األغذيـة، ممـا يسـاعد يف تعزيز 

سبل معيشة املزارعني.

ويف تعليقـه عـىل الرشاكـة، قـال وائل 

إسماعيل، نائب رئيس رشكة بيبسيكو 

للشـؤون املؤسسـية يف الرشق األوسط 

وشـمال إفريقيـا وباكسـتان: ”نحـن 

سـعداء للغايـة للتعـاون مـع برنامج 

دعـم  يف  للمسـاعدة  العاملـي  األغذيـة 

القطـاع الزراعي يف العراق وبناء سـبل 

عيش مسـتدامة، واملساهمة يف تحقيق 

أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة، 

التـي تركز عـىل القضـاء عـىل الجوع 

وبناء مسـتقبل أفضل وأكثر اسـتدامة 

للجميـع. وتعّد هذه الرشاكة مثال رائع 

عـىل أهميـة تعـاون القطاعـني العام 

والخاص ملعالجة قضيـة عاملية ملّحة، 

أال وهي انعدام األمن الغذائي، وسيكون 

لهـذه الرشاكة تأثري كبـري عىل عرشات 

اآلالف من سكان املجتمعات املحلية.“

وتأتي هذه الرشاكة يف إطار اسرتاتيجية 

لرشكـة   (+Pep) اإليجابيـة  الزراعـة 

بيبسـيكو، والتي تركز عىل ممارسـات 

الزراعة املتجـّددة وتمكـني املجتمعات 

الزراعيـة مـن تحسـني سـبل عيـش 

أكثـر مـن 250,000 شـخص يعملون 

يف سلسـلة التوريـد الزراعيـة للرشكة، 

وتحقيـق هدف الرشكـة يف الوصول إىل 

نسـبة ٪100 مـن املكونات الرئيسـية 

ألغذيتهـا بشـكل مسـتدام بحلول عام 

2030. ويندرج أكثر من 32000 مزارع 

يف منطقـة إفريقيـا والرشق األوسـط 

وجنـوب آسـيا تحـت مظلـة برنامـج 

بيبسـيكو،  املسـتدامة لرشكة  الزراعة 

والـذي يركـز عـىل تبنـي ممارسـات 

زراعيـة مسـؤولة قـادرة عـىل تنميـة 

غالل املحاصيل، وتحسـني سـبل عيش 

املزارعـني، وتعزيـز مسـتويات احرتام 

حقوق اإلنسان، وحماية البيئة املحلية 

واملوارد الطبيعية.

واضـاف وائـل إسـماعيل: بيبسـيكو 

رشكة أغذيـة ومرشوبات عاملية، وعىل 

عاتقها مسؤولية كبرية لالستفادة من 

نطاقها وانتشـارها العاملي للمساعدة 

يف بنـاء نظـام غذائـي أكثر اسـتدامة، 

قـادر عـىل توفري الغـذاء، واملسـاهمة 

يف تعزيـز النمـو االقتصـادي والتنمية 

االجتماعيـة، مع الحفاظ عـىل البيئة. 

ونحن نتمتع بمكانة مميزة تمكننا من 

اسـتثمار نطاقنا وانتشـارنا العاملي يف 

فعل الخري، والعمـل يف مختلف مراحل 

سلسلة القيمة املعقدة لصناعة األغذية 

واملرشوبات، الستخدام املوارد املتوفرة 

بشكل أكثر كفاءة، وتقليل االنبعاثات، 

وتجديـد امليـاه، وتحسـني منتجاتنـا، 

التعبئـة  مـواد  اسـتخدام  وإعـادة 

والتغليف.

من جانبه، قال عيل رضا قرييش، ممثل 

برنامج األغذية العاملي يف العراق: ”نحن 

نرحب بهذه الرشاكة الجديدة مع رشكة 

بيبسـيكو، وخاصة يف هذه الفرتة التي 

تركـت جائحة كوفيد19- فيها تأثريًا يف 

غاية الخطورة عىل سبل العيش واألمن 

الغذائي يف املجتمعات املترضرة. 

وتساعد رشكة بيبسيكو من خالل تبادل 

الخـربات واملـوارد مع برنامـج األغذية 

العاملي واملجتمعات املحلية يف العراق، يف 

بناء نظام غذائي أكثر استدامة، وتوفري 

حلـول لصغـار املزارعني بمـا يمّكنهم 

من زيادة إنتاجية أراضيهم، وتحسـني 

دخلهـم من خالل توفـري روابط أفضل 

مع السـوق، مما يؤدي يف نهاية املطاف 

إىل تغيري حياتهم. هذا التعاون يف سبيل 

تحقيق الهدف املشـرتك، يسلط الضوء 

عـىل التأثـري الكبـري ملشـاركة القطاع 

الخاص يف املنطقة.“

واضـاف عيل رضـا قريـيش: ان تهدف 

هـذه الرشاكة إىل دعم بناء نظام غذائي 

مستدام من خالل العمل لرتسيخ زراعة 

مسـتدامة، كمـا أنهـا تنـدرج يف إطار 

الخطـة االسـرتاتيجية لربنامج األغذية 

العاملي (2024-2021) واسـرتاتيجيته 

للقطـاع الخاص، حيث يعمـل برنامج 

األغذيـة العاملي من خـالل دعم رشكة 

بيبسـيكو عـىل تخفيـف حـدة انعدام 

األمن الغذائـي يف العراق للمسـاعدة يف 

بناء سلسلة إمداد زراعية أكثر استدامة 

يف املنطقة. وسيسـاعد املرشوع صغار 

إنتاجيتهـم  تحسـني  عـىل  املزارعـني 

وربطهـم بأسـواق مسـتدامة لضمان 

مسـاعدة املزارعني عىل تجـاوز زراعة 

الكفاف التقليدية لتوليد الدخل وتعزيز 

سبل عيشهم.

بغداد/ الزوراء:
وجه رئيس مجلس القضاء األعىل القايض 
فائـق زيـدان، امـس الثالثـاء، بمعالجة 

اإلشكاليات التي تعيق عمل املحامني.
وذكـر مجلـس القضـاء يف بيـان تلقتـه 
”الـزوراء“: أن“رئيـس مجلـس القضاء 
األعىل القايض فائق زيدان، استقبل نقيب 

املحامني العراقيني ضياء السعدي، وبحث 
معـه املعالجـات القانونية لإلشـكاليات 

التي تعيق عمل املحامني“.
أبـدى  زيـدان،  أن“القـايض  وأضـاف 
ورضورة  اإلشـكاليات  لهـذه  تفهمـه 
اإليعـاز للمعنيني بمعالجتها كال حسـب 

اختصاصه“.

واشنطن/متابعة الزوراء:
 قـّدم وزيـر الخارجيـة األمريكـي أنتوني 
”الجـاّدة  للخطـة  قويـا  دعمـا  بلينكـن 
والجديـرة بالثقة والواقعية“ التي وضعها 
املغرب للصحراء املغربية، املنطقة املتنازع 
عليها بـني الربـاط وجبهة البوليسـاريو 

املدعومة من الجزائر.
وقـال املتحـّدث باسـم وزارة الخارجيـة 
األمريكيـة نيـد برايـس يف بيـان صـدر يف 
ختـام اجتماع عقـده بلينكن مـع نظريه 
املغربـي نـارص بوريطة يف واشـنطن، إّن 
”وزير الخارجيـة أّكد أّننـا نواصل اعتبار 
خطة الحكم الذاتي املغربية جاّدة وجديرة 
بالثقـة وواقعيـة، وتنطوي عـىل مقاربة 
يمكـن أن تلّبي تطلّعات شـعب الصحراء 

املغربية“.
وأضاف البيان أّن الوزيرين أّكدا ”دعمهما 
إىل  الجديـد  األممـي  للمبعـوث  الثابـت“ 
الصحراء املغربية سـتافان دي ميستورا، 

الذي تنتظره مهمة تفاوضية صعبة.
يف  عـنّي  الـذي  ميسـتورا،  دي  ويتمتـع 
السـادس من أكتوبر املايض خلفا لألملاني 
هورسـت كوهلـر الذي اسـتقال يف الثاني 
والعرشيـن مـن مايو 2019، بخـربة تزيد 
عـن 40 عاما يف الدبلوماسـية والشـؤون 
السياسية، وشغل منصب املبعوث األممي 
الخاص إىل سـوريا، وممثال خاصا لألمني 
العام لألمم املتحدة يف أفغانسـتان والعراق 
وجنوب لبنـان، ومدير مركز األمم املتحدة 

لإلعالم يف روما.
جميـع  مـع  ميسـتورا  دي  وسـيعمل 
املحاوريـن املعنيـني، بما يف ذلـك األطراف 
املصلحـة  املجـاورة وأصحـاب  والبلـدان 
اآلخرون، مسرتشـدا بقـرار مجلس األمن 

2548 والقرارات األخرى ذات الصلة.
وصدر هذا القـرار يف أكتوبر 2020، ومدد 
واليـة بعثـة األمم املتحـدة لالسـتفتاء يف 
إقليم الصحراء املغربية ”مينورسو“ حتى 
أكتوبر املـايض، وحث جميع األطراف عىل 
العمل ملسـاعدة البعثة األممية عىل إيجاد 

حل سيايس واقعي للنزاع.
والصحراء املغربية موضع نزاع منذ عقود 
بني املغرب وجبهة البوليسـاريو املدعومة 
من الجزائر، وهـي منطقة تصّنفها األمم 
املتحدة بني ”األقاليم غري املتمتعة بالحكم 

الذاتي“.
وتقرتح الرباط التي تسيطر عىل ما يقارب 
80 يف املئة من أرايض املنطقة الصحراوية 
الشاسعة، حيث تم إطالق مشاريع إنمائية 
مغربية كربى يف السنوات األخرية، منحها 

حكما ذاتيا تحت سيادتها.

أمـا جبهة البوليسـاريو فتدعـو إىل إجراء 
اسـتفتاء لتقريـر املصـري بـإرشاف األمم 
املتحـدة، تقـّرر عنـد توقيع اتفـاق وقف 
إطـالق النـار بـني املتحاربني يف سـبتمرب 

.1991
ومّثل ملـف الصحراء محـور الخالف بني 
املغـرب والجـارة الرشقيـة الجزائر، حيث 
قـررت الحكومة الجزائرية قطع العالقات 
مع الرباط وسط اتهامات للرباط بالقيام 
”بأعمال عدائية“، وهو ما نفته السلطات 

املغربية. 
ويف عهد الرئيس األمريكي السـابق دونالد 
ترامب، اعرتفت الواليات املتحدة يف ديسمرب 
2020 بسـيادة املغـرب عـىل املسـتعمرة 

اإلسبانية السابقة.
لكـن منـذ وصـول الرئيس جـو بايدن إىل 
البيت األبيض يف يناير، لم يصدر عن اإلدارة 
أّي موقف بخصوص السيادة املغربية عىل 

الصحراء املغربية.
ويأتـي لقاء الوزيريـن األمريكي واملغربي 
يف واشـنطن قبـل يومـني عىل زيـارة غري 
الدفـاع  وزيـر  بهـا  سـيقوم  مسـبوقة 

اإلرسائييل بيني غانتس إىل الرباط.
وتطرق االجتماع بني بلينكن وبوريطة إىل 
العالقات املغربية - اإلرسائيلية. وقال بيان 
نرشتـه الخارجية األمريكيـة عىل موقعها 
الرسـمي إّن الوزيريـن ناقشـا ”تعميـق 
العالقات بني املغرب وإرسائيل“، مع قرب 
حلـول الذكـرى األوىل لإلعالن عـن تطبيع 
العالقات بني البلديـن يف الثاني والعرشين 

من ديسمرب.
وأشـاد بلينكـن بالرشاكـة العميقـة بني 
اململكـة املغربية والواليـات املتحدة، وقال 
إن بني البلدين رشاكة طويلة، مؤكدا رغبة 

بالده يف تطويرها وتعميقها.
وّرصح بوريطـة بـأن الرباط وواشـنطن 
لديهما رشاكة طويلـة األمد وحان الوقت 
لدعمهـا أكثر وإثراء الحوار االسـرتاتيجي 
والتعاون العسـكري، وكيفيـة الدفاع عن 
مصالـح البلدين، باإلضافـة إىل العديد من 

امللفات األخرى.
وأفـاد الدبلومايس املغربي بأنه ”يعتقد أن 
التحديـات التـي يواجهونهـا، والتحديات 
العاملية كتغري املنـاخ والتطرف، باإلضافة 
إىل امللـف الليبي وبعض املناطق يف أفريقيا 

تعطي أهمية أكرب لهذه العالقة“.
وتنـاول الطرفـان مجموعة مـن القضايا 
الراهنة ذات االهتمام املشرتك بني البلدين، 
خاصـة يف مـا يتعلـق بمكافحـة اإلرهاب 
اسـتقرار  ضمـان  وأهميـة  والتطـرف 

املنطقة.

 بغداد/ متابعة الزوراء:

كشفت رشكة شـنايدر الكرتيك 

الـرشق األوسـط وأفريقيـا عن 

الطاقـة  مجـال  يف  مشـاريع 

العراق،وفيمـا  يف  واالنرتنـت 

تنفيذ عـرشات محطات  أعلنت 

لصالـح  الكهربائيـة  الطاقـة 

الحكومـة االتحاديـة، بينت أن 

سبب مشكلة الكهرباء يف البالد 

هـو يف طـرق اإلنتـاج والتوزيع 

التقليدية.

جـاء ذلـك يف املؤتمـر الصحفي 

الخـاص بـ قمة اإلبتـكار بغداد 

شـخصيات  بحضـور   ،2021

مهّمـة مـن الـوزارات العراقية 

”شـنايدر  ورشكـة  املختلفـة 

اليكرتيـك“ باإلضافـة اىل العديد 

يف  البـارزة  الشـخصيات  مـن 

العراق وسفراء الدول.

وقـال وليد شـاتى مدير  رشكة 

الكرتيك الرشق  رشكة شـنايدر 

مؤتمـر  يف  وأفريقيـا  األوسـط 

صحفـي عقـده بفنـدق بابل : 

إن ”لدينـا العديد من املشـاريع 

الكهربـاء واالنرتنيت  يف مجـال 

الجهود وهناك  والرقمي وندعم 

فريـق محـيل موجـود يف اربيل 

والبرصة“. 

وأضـاف أن ”رشكـة تعمـل يف 

مجال الغاز والنفط يف محافظة 

البرصة وهناك مشـاريع أخرى 

للتوسع يف اكتشاف النفط لدينا 

الكهربائـي  القطـاع  يف  جهـود 

الكهرباء بشـكل أكرب  وتوزيـع 

خالل السنة املاضية“. 

وبني ان ”الرشكـة ال تعمل عىل 

توليد الكهرباء وأنما تسـاهم يف 

متخصصون  ونحـن  تطويرها، 

التكنولوجيا  يف تطويـر وجلـب 

املتقدمة“. 

وأشـار إىل ان ”كل انحاء العراق 

اصبحت محوريـة، ونحن لدينا 

تاريخ مع رشكات النفط املحلية 

والدولية ولدينا الكفاءة بتطوير 

حقـول النفـط، وان الربنامـج 

هو تطويـر الكفاءات لتشـغيل 

املصانع“. 

ولفت إىل أن ”الرشكة متواجدة يف 

العراق منذ 40 سنة، ومستمرون 

ببنـاء محطات جديـدة، وهناك 

مـرشوع سـوف يسـتمر لثالث 

سـنوات، ولدينا أكثـر من 100 

محطة تم بناؤها لصالح وزارة 

الكهرباء العراقية“. 

وتابع أن ”املشـكلة يف الكهرباء 

العراقية تكمـن يف طرق اإلنتاج 

والتوزيـع التقليديـة التـي هي 

النفـط والغـاز“، مشـريا إىل أن 

الرياح،  الجديدة هـي  ”الطـرق 

حيث ستشـكل الطاقة املتجددة 

والنظيفة نحـو   % 80 من إنتاج 

الطاقة يف السنوات املقبلة“. 

وأضاف أن ”التوزيع هو أصعب 

حلقـة يف الطاقـة، قريـب مـن 

املشـاكل  وغالبيـة  االسـتهالك 

تكون يف التوزيع وهو التخصص 

الذي تعمل فيه الرشكة“. 

مـن جهته؛ قـال ايمـرا تكديمر 

املدير اإلقليمي لرشكة شـنايدر 

يف العـراق؛ ان ”شـنايدر تقـدم 

التكنولوجيـا التي تسـاهم عىل 

الطاقـة املسـتدامة، لدينا أمثلة 

لتسـليط الضـوء عليهـا لدينـا 

الكثـري مـن املعامـل والطاقـة 

املختزلـة التي وقـود اقل ونامل 

هذا اليوم العمل مع بعض  ورقة 

تفاهـم قبـل عـام ونعمـل عىل 

تطوير شبكة التوزيع الطاقة“. 

املؤتمـر  يف  تكديمـر  وأوضـح 

الصحفي؛ أن ”شنايدر معروفة 

بإمكانياتها يف قطـاع الكهرباء 

ونسـهم يف كفاءة البنى التحتية 

والعراق يعمل جاهدا للذهاب اىل 

التكنولوجيا“. 

وأكـد ان ”الحكومـة العراقيـة 

والفرنسـية تعمل عىل استثمار 

مشـاريع الكهربـاء، وان بعض 

املحطات تم بناؤها من ميزانية 

وزارة الكهربـاء وبعضهـا بناء 

مشرتك“.

واشار إىل أن ”الرشكة تملك آالف 

من املوظفني مهندسني وعاملني 

العراقيني للعمل يف املشـاريع يف 

مجاالت النفـط والطاقة، وأنها 

قامـت بتدريـب 2000 مهندس 

عراقي، ونحن نمتلك 4 تراخيص 

من اجل االنتاج بالعراق لتطوير 

القطاع امليكانيكي“. 

”الرشكـة  ان  تكديمـر،  وقـال 

تعمل عىل االستفادة من الطاقة 

سـنوات،   10 منـذ  الشمسـية 

وان العـراق منذ سـنتني له نية 

لبنـاء محطات شمسـية لتوليد 

الطاقة الكهربائية بالعراق، كما 

يمكن للرشكة املسـاهمة وبناء 

محطات ثانويـة تعمل بالطاقة 

العراق يف  الشمسية ومسـاعدة 

هذا الجانب“.
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دبي / الزوراء / ظافر جلود:
 وقع مركز أبو ظبي للغة العربية اتفاقية 
رشاكـة مـع ”معهـد العالـم العربي“ يف 
باريس، إحدى املنظمات العاملية العريقة 
التـي تكـرس جهودهـا لدعـم الثقافـة 
العربيـة وربطهـا بالثقافات اإلنسـانية 
األخرى، وذلك سـعيا نحـو تعزيز مكانة 
اللغـة العربيـة لغـة عامليـة يف مجـاالت 
املعرفـة والتواصـل والثقافـة واإلبـداع، 
وبهـدف نرشهـا عىل أوسـع نطـاق بني 

لغات العالم.
ويأتـي توقيـع االتفاقيـة تماشـيا مـع 
توجيهـات القيادة الرشـيدة بدعم معهد 
العالم العربي يف باريس، تحفيزا للجهود 
العامليـة املشـرتكة لنـرش اللغـة العربية 

وتعزيز مكانتها العاملية.
وقال سعادة الدكتور، عيل بن تميم، رئيس 
مركـز أبوظبـي للغـة العربيـة : ” يعمل 
مركـز أبوظبي للغـة العربية عرب أهدافه 
االسرتاتيجية عىل تنفيذ توجهات القيادة 

الرشـيدة، الرامية إىل وضع أطر التعاون 
وتعزيـز العمل املشـرتك؛ للمسـاهمة يف 
تطويـر اللغـة العربية والنهـوض بها يف 
جميـع املجـاالت، بمـا يرسـخ مكانتها 
للتواصـل  رئيسـة  كركيـزة  العامليـة 
الحضـاري الثري مع اللغـات والثقافات 
العاملية األخرى، ونفتخر اليوم بالرشاكة 
مع مؤسسـة ثقافيـة ذات مكانة عاملية 
مرموقـة، مثل (معهـد العالـم العربي) 
يف باريـس، الذي يعـد رشيـكا مثاليا لنا 
لتكريس هذه الجهود، والعمل عىل توطيد 
أوارص التعاون املثمرة والفاعلة التي من 
شـأنها دعم مسـرية نرش اللغـة العربية 
عىل املسـتوى العاملي، وتحقيق رؤيتنا يف 
الوصول باللغة العربية إىل مكانة ريادية 
باملجاالت الثقافية واإلبداعية والتعليمية، 

انطالقا من أبوظبي“.
من جهته، قال سـعادة جاك النغ، رئيس 
معهـد العالم العربـي يف باريس: ” نفخر 
بهـذه الرشاكة مـع مركـز أبوظبي للغة 

العربيـة والتـي سـتمكننا مـن العمـل 
املشـرتك لتعزيـز انتشـار اللغـة العربية 
والتعريف بها عىل نطاق واسع؛ يف فرنسا 
والعالـم،  املتحـدة  العربيـة  واإلمـارات 
بصفتهـا لغة عاملية للمعرفـة والتواصل 

والثقافة واإلبداع“.

مبينـا: ”كما سيسـهم التعـاون الوثيق 
مـع املركز يف تنفيـذ اسـرتاتيجية معهد 
العالم العربي ومبادراته الهادفة إىل دعم 
اللغة العربية، وال سيما الشهادة الدولية 
إلتقان اللغة العربية التي أسسـها املعهد 

عام 2018“.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
كشفت وزارة الرتبية، امس الثالثاء، سبب تأخري 
وصول الكتب واملناهج الدراسـية للطلبة يف عدد 
مـن املـدارس، مؤكـدة أن مطابعهـا مسـتمرة 
بطباعـة املناهـج، وأن بعـض املـدارس تتلـكأ 

بعملية نقل الكتب لطلبتها.
وأكد املتحدث باسم وزارة الرتبية، حيدر فاروق، 
الـوزارة ال  يف ترصيـح صحفـي: إن «مطابـع 
تـزال تطبـع املناهج الدراسـية بكامـل طاقتها 
االستيعابية واالنتاجية لتوفري املناهج الدراسية 
اىل املخازن املركزية لوزارة الرتبية والتي ترسـل 
للمخـازن الفرعيـة يف املحافظـات، وهنالك يتم 
تسـليم الكتـب اىل مديريات الرتبيـة واملدارس»، 
مشـريا اىل أنـه «قد يحصل تلكؤ مـن قبل بعض 

ادارات املدارس يف استالم حصصها».
واوضـح أن «وزارة الرتبيـة توجـه كل االدارات 
املدرسـية بالذهاب اىل املخازن الفرعية الستالم 

حصصها من الكتب».
وبني فاروق ان «هنالـك مديريات تربية تخطت 
الــ٩٠٪ من تسـلمها للحصص يف حـني هنالك 
مديريـات ال تزال بنسـب تسـلم تصـل إىل ٤٠٪ 
فقط»، مؤكـدا ان «الوزارة توّجـه مديرياتها يف 
كل املحافظـات، بالتواجـد املسـتمر يف املخازن 

املركزيـة مـن اجـل تسـلم حصصهـم يف االيام 
املقبلة وتوزيع كل الكتب عىل املدارس».

ولفـت إىل أن «الرتبيـة وزعت هذه السـنة ٥٠٪ 
كتب جديدة و٥٠٪ مستعملة وفقا للتخصيصات 

املالية التي حددت للوزارة». 
كمـا أعلنـت وزارة الرتبيـة، امـس الثالثاء، عن 
شمول اكثر من ١١٩ ألف تلميذ بربنامج التغذية 
املدرسـية ضمـن ١١ محافظة وبالتنسـيق مع 

منظمة االغذيـة العاملية التابعـة لألمم املتحدة، 
فيما كشفت عن قرب اعالن نتائج مسح مناطق 

سوء التغذية يف البالد.
وقالت مديرة املديرية العامـة للرتبية الرياضية 
والـنـشــاط املـدرســي فـي الــوزارة، نجلة 
رؤوف نـافـع، يف بيـان اطلعت عليه «الزوراء»: 
بالربنامـج  شـملت  الـتــي  ”االعــــداد  إن 
ضمن املناطق االشـد فقرا بحسب االحصائيات 

الـصــادرة مــن وزارة التخطيـط والــتــي 
جـــاءت بـعــد قـيـامـهــا بـعـمـلـيــات 

املـسـح الغذائي“.
واضـافــت نافع ان ”الـبـرنـامـج كــان قـد 
انـطـلـق يف قضاء الجبايش بمحافظة ذي قـار 
ومـن ثم انتقل اىل املناطق االخرى، بهدف توفري 
بيئة مدرسية ناجحة للتالميذ فيها،“ مشرية اىل 

انه ”ينفذ يف املدارس االبتدائية حرصا“.
ولفتـت اىل انه ”يتضمن وجبـة فطور صباحية 
وزارة  قــبـــل  مـــن  اعــتــمـــدت 
ان  اشــتـرطـت  والــتـــي  الــصــحـــة 
تـكــون ذات قيمـة غـذائـيــة عاليـة، يف ظل 
وجود اطفال يعانون من سـوء التغذية بسـبب 
االوضـاع االقتصاديـة املتأزمـة ألرسهـم يف تلك 

املناطق“.
”ســيـتـم  انـــه  عــن  نافـع  وكـشــفـت 
خـــالل االســبـوعـني املقبلني، اعـالن نتائج 
املسـح الجديد الـذي نفذته وزارتـــا التخطيط 
والصحـة ومنظمـة االغـذيـة العامليـة لتحديد 
املناطق التي تعاني من سـوء التغذية“، مشرية 
اىل ”مساعي املديرية لزيادة اعــداد املـــدارس 
املـشــمـولـة بـالـبـرنـامــج ضمن املناطق 

الفقرية“. 

بغداد/الزوراء:
دعـت وزارة البيئـة، امـس الثالثـاء، 
هيئـة التصنيـع الحربي اىل اسـتثمار 
قدراتها يف الصناعات املدنية من خالل 
دعمها لجهد الحكومة يف التوجه نحو 

استخدام الطاقة املتجددة .
وقـال رئيس هيئة التصنيـع الحربي، 
املهنـدس محمـد صاحـب الدراجـي، 

التوعيـة  لفريـق  اسـتضافته  خـالل 
الوطنـي لدعـم الطاقـة: ان «الهيئـة 
تمتلك مصانع ورشكات متخصصة يف 
انتاج عدد من املعدات الخاصة بخاليا 
الطاقة الشمسـية واالضـاءة الحديثة 
اسـتعداد  عـىل  وانهـا  االقتصاديـة، 
ملضاعفـة حقل االنتاج يف هـذه املواد 

خالل الفرتة املقبلة».

من جانبه، اكد مدير عام دائرة التوعية 
واالعـالم البيئي، امري عيل الحسـون، 
رئيـس فريـق التوعية الوطنـي لدعم 
الطاقة: ان «عملية ارشاك مؤسسـات 
القطـاع العـام منهـا هيئـة التصنيع 
الحربـي يف جهـد الحكومـة سـيفتح 
بـاب التنافـس بـني انتـاج القطاعني 
العام والخاص بتوفري كل مستلزمات 

تتوفـر  ان  رشط  املتجـددة  الطاقـة 
يف هـذه التقنيـات واملصنعـات اعـىل 
درجات الجودة ، واالعتماد عىل الطاقة 

النظيفة».
عىل الصعيد نفسـه، اوضح مستشار 
رحيـم  الوطنيـة،  االسـتثمار  هيئـة 
الجعيفـري: ان «هيئـة املستشـارين 
حـددت ضوابـط ورشوط لتلـك املواد 

من شـأنها ان تكون تجربـة رائدة يف 
رفد البلد بمعدات استخدامات الطاقة 

الشمسية».
الجعيفـري بنّي «ان العراق سـيضيف 
بمـا يقرب مـن ٧٥٠٠ ميـكاواط من 
خالل انتاج الطاقـة النظيفة املعتمدة 
عىل الطاقة الشمسـية خـالل الثالثة 

اعوام القادمة».

بغداد/الزوراء:
وزارة  اىل  التابعـة  االسـتخبارات  وكالـة  نفـذت 
الداخلية، امس الثالثاء، عملية امنية لحماية املنتج 
املحـيل وملتابعة محتكـري املواد الغذائيـة يف بغداد 

واملحافظات.
وقالت خلية اإلعـالم االمني يف بيان ورد «الزوراء»: 
انه «استنادا ملعلومات استخباراتية ملتابعة ضعاف 
النفـوس من محتكـري املواد الغذائيـة واملتالعبني 

بأسعار السلع والبضائع وخصوصا مادة (الطحني 
وبيض املائـدة) وحماية املنتج املحيل، نفذت وكالة 
وزارة  يف  االتحاديـة  والتحقيقـات  االسـتخبارات 

الداخلية عملية امنية ضمن بغداد واملحافظات».
واضـاف البيـان ان «العمليـة أسـفرت عن ضبط 
عرشات االطنان من (الدجـاج املجمد ومقطعاته) 
تقـدر (٥٤٣٠) كارتون، كما ضبطـت مواد غذائية 
مختلفًة منتهيـة الصالحية تقدر بعرشات االطنان 

وكمية مـن األدويـة املمنوعة من االسـترياد وغري 
الخاضعة للفحص والسـيطرة النوعية تقدر (٣٨) 
طنـا وضبـط عجلتـني محملتـني بمـادة الطحني 
لغـرض تهريبها خـارج محافظة بابـل وبيعها يف 
االسواق التجارية تقدر (١٨) طنا، فضال عن القاء 
القبض عـىل (٨٤) متهما من املتالعبني باألسـعار 
خاصة مادة الطحني وبيض املائدة». وتابع انه «تم 

اتخاذ االجراءات القانونية بحقهم».

السليمانية/الزوراء:
أقـدم مئـات الطلبة املتظاهريـن يف محافظة 
السـليمانية، امـس الثالثاء، عـىل قطع طرق 
رئيسـة يف املحافظة، يف تصعيـد الحتجاجهم 

الذي دخل يومه الثالث.
وقـال مصـدر مطلع يف ترصيـح صحفي: إن 
”مئـات املحتجني قطعوا أغلب شـوارع مركز 
مدينة السليمانية، يف وقت وجهت فيه مديرية 
املرور نداًء إىل سائقي املركبات باختيار طرق 
غري التـي يتظاهر فيها املحتجـون، الفتة إىل 
أن املحتجـني أقدمـوا أيًضا عىل إغـالق طرق 
أخرى شملت، طريق (السليمانية-طاسلوجه 
كركوك“، و(بينجوين-السليمانية)، و(كالر-
دربنديخـان)، وطريـق (رانيه-جـوار قرنه)، 
و(السـليمانية-أربيل)،  و(أربيل-كركـوك)، 

باإلضافة إىل طريق (السليمانية-رانيه)“.
وتتواصل تظاهرات طلبة الجامعات واملعاهد 
يف محافظة السليمانية أمام بوابات الجامعة، 
لليـوم الثالث عـىل التـوايل، للمطالبة برصف 
املنح املسـتقطعة من قبل ”وزارة التعليم“ يف 
حكومة اإلقليم، يف وقت اتهم فيه متظاهرون، 
بعـض األحزاب، بـ“دس أشـخاص يحاولون 

اإلساءة إىل سلمية التظاهرات“.
وتظاهر املئات من طلبة املعاهد والكليات، يف 
خانقني شمال رشقي دياىل، للمطالبة برصف 

منح مالية مقطوعة.
وأضـاف املصـدر: أن الطلبـة تظاهـروا أمام 
مبنـى ”كليـة العلـوم اإلنسـانية“ للمطالبة 

بـرصف املنح الشـهرية املسـتقطعة من قبل 
”وزارة التعليـم العـايل والبحـث العلمي“، يف 

كردستان.
ودعا الطلبـة إىل رصف املنح املقطوعة لتلبية 

جانب من احتياجاتهم الجامعية واملعيشية.
وتبلغ املنح املقدمة لطلبة ”املعهد التكنيكي“، 
من قبل حكومة ”إقليم ٌكردسـتان“، ٥٠ ألف 
دينار للطلبة ممن يسـكنون ”السـليمانية“، 
و١٠٠ ألف دينار للطلبة الذين يسكنون خارج 

”السليمانية“.
وُيعانـي طلبـة األقسـام الداخليـة، إضافـة 
ملشـكلة املنـح، من نقـص بعـض الخدمات 

األساسـية يف األقسام الداخلية، خصوًصا تلك 
املتعلقة بمسـتلزمات فصل الشتاء من وقود 

وطاقة كهربائية.
وأكد شهود عيان «تعرض عدداً من املحتجني 
الغـاز املسـيل  لالختنـاق بسـبب اسـتخدام 
للدمـوع مـن قبل القـوات األمنية، مشـريين 
إىل أن ذلـك جـاء بعد رفـض املتظاهرين طلباً 
للقـوات األمنية بفتح الطـرق والتظاهر أمام 

الجامعة فقط».
إىل ذلـك، أفـاد املصـدر األمنـي بـأن «أربيـل 
ارسـلت قوات مكافحة الشغب إىل السليمانية 

للسيطرة عىل التظاهرات».
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بغداد/الزوراء:
أعلنت قيـادة عمليات بغداد، امس الثالثاء، 
القبـض عـىل تاجـر مخـدرات يف منطقـة 
الرشـاد رشقـي بغداد.وذكـرت القيـادة يف 
بيـان ورد لــ «الـزوراء»: إنـه «بنـاًء عىل 
معلومات اسـتخبارية دقيقـة تفيد بوجود 
تاجـر مخـدرات يف منطقة الرشـاد رشقي 
العاصمـة، عىل اثرها رشعت قوة من فرقة 
املشاة الحادية عرشة، وبالتنسيق مع قسم 
اسـتخبارات وامن عمليات بغداد من فوج 

مغاوير (فق ١٥) العامل بإمرة لواء املشـاة 
(٤٢) ومفرزة من شـعبة مخـدرات مدينة 
الصدر بواجب امني أسفر عن القاء القبض 
عـىل هذا املتهم وهو أحـد تجار املخدرات».
وأضـاف البيـان إن «املتهـم بحوزتـه (٣) 
كيلو غرام من مادة الكرسـتال املخدرة مع 
ميزان كبري ومسدس نوع (برتا) باإلضافة 
اىل عجلة»، مبينا «انه تم تسـليم املتهم مع 
املواد املضبوطة اىل الجهات ذات االختصاص 

لينال جزاءه العادل».

بغداد/الزوراء:
أعلنت خلية اإلعالم األمني، امس الثالثاء، انطالق عملية «برق السـماء» يف قواطع املسؤولية 
جميعها.وذكـرت الخليـة يف بيان ورد لــ «الزوراء»: «انطلقت صباح امـس، وبإرشاف قيادة 
العمليات املشـرتكة املرحلة األوىل من عملية (برق السماء) يف جميع قواطع املسؤولية، حيث 
رشعت كتائب االسـتطالع لفرق وقيادات العمليات يف الجيـش العراقي ضمن قواطعها كافة 
وافواج ورسايا املغاوير لفرق الرشطة االتحادية والقوة التكتيكية التابعة لوكالة االستخبارات 
والتحقيقات االتحادية يف وزارة الداخلية بعمليات اسـتطالع مسلح مكثفة بإسناد جوي من 
طريان الجيش والقوة الجوية وطريان التحالف الدويل».واضاف البيان أن «هذه العملية تأتي 
لتعقب العنارص اإلرهابية ومنع كل من تسول له نفسه العبث باألمن وتدمري أوكار اإلرهابيني 
ومنع حاالت التسلل وتطهري األرايض ضمن قاطع املسؤولية».واختتم باإلشارة إىل أن «قواتنا 
األمنية البطلة عازمة عىل مالحقة العنارص اإلرهابية وفق جهد استخباري مكثف ومعلومات 

دقيقة عن أماكن تواجدهم وإنزال القصاص العادل بحقهم أينما كانوا».

بغداد/الزوراء:
كشـفت وزارة الصحة، امس الثالثاء، عن 
نسـبة امللقحني ضـد فـريوس كورونا يف 
البـالد منذ البـدء بحملة التطعيـم ولغاية 

اآلن.
وقالـت عضـو الفريـق الطبـي االعالمي 
لـوزارة الصحـة، ربـى فـالح، يف ترصيح 
صحفـي: ان «عدد امللقحـني ضد فريوس 
٧ ماليـني  إىل  العـراق وصـل  يف  كورونـا 
شخص، كما أن نسـبة تلقي اللقاح لفئة 
الصغار من عمر ١٢ سنة فما فوق وصلت 
إىل أكثـر مـن ٣٠ ٪ كجرعـة أوىل و ١٨ ٪ 

كجرعة ثانية».
وشـددت املسـؤولة الصحية عىل رضورة 
«اإلقبـال الكبـري عـىل التطعيـم باللقاح، 
خاصـة مـع وجـود مخاطر مـن تعرض 
العـراق اىل موجـة رابعـة لوبـاء فريوس 

كورونا».
كمـا ان «وزارة الصحـة العراقية اتخذت 
عددا من اإلجـراءات الوقائيـة االحرتازية 
ملواجهة هـذه املوجة، منها زيـادة أعداد 
األرسة يف بعض املستشفيات واملؤسسات 
الصحيـة، وكذلـك زيادة أجهـزة التنفس 
التحتيـة،  البنـى  وتأهيـل  االصطناعـي، 
وتوفـري املسـتلزمات الطبيـة والصحيـة 
التشخيصية والعالجية لفريوس كورونا»، 

وفقا للمسؤولة الصحية.
وكانـت أول وجبة من لقـاح كورونا نوع 
«فايـزر» قد دخلـت العراق يف يـوم األحد 

الحادي عرش من شهر نيسان املايض.
الجديـر بالذكـر ان العـراق اطلـق حملة 
تلقيـح فـور وصـول اللقاحـات املضادة 
مثل اللقاح الصيني ومضاد اسـرتازينيكا 

الربيطاني، وفايزر االمريكي.

بغداد/الزوراء:
أوضحت األمانة العامة ملجلس الوزراء، امس الثالثاء، اإلجراءات الخاصة للبدء بمرشوع 
تطويـر مدينـة الصـدر، فيمـا حددت موعـد املبـارشة بمرشوع بنـاء األبنية املدرسـية 
النموذجية.وقال املتحدث باسـم األمانة العامة ملجلـس الوزراء، حيدر مجيد، يف ترصيح 
صحفـي: إن «اللجنة املرشفة عىل مرشوع تطوير مدينة الصدر بانتظار االنتهاء من أداء 
التصاميم من قبل الرشكات االستشارية التي تم تكليفها بهذا املوضوع»، الفتاً اىل أنه «يف 
حالة وصول التصاميم ومن ثم املصادقة عليها، يتم بعد ذلك إعداد مسودة العقد وتوقيع 
العقـد بعـد اختيار الـرشكات الصينية التي سـتنفذ هذا املرشوع».وحـول مرشوع بناء 
األبنية املدرسـية النموذجية، أكد مجيد أن «املـرشوع يعد مرشوعاً وطنياً، حيث يتضمن 
٧ آالف مدرسـة»، الفتاً إىل أن «املرحلة األوىل من املرشوع تتضمن بناء ألف مدرسـة خالل 
العام الحايل».وأكد أن «املبارشة باملرشوع ستتم قريباً بعد أن يتم توقيع العقد»، مؤكداً أن 
«جميع اإلجراءات اإلدارية واللوجسـتية واملالية انتهت مع الرشكة وما تبقى هو اإلعداد 
ملسودة العقد».ولفت اىل أنه «قريباً سيتم توقيع العقد، ومن ثم تسليم املواقع اىل رشكتني 

صينيتني»، مشرياً اىل أن «الحكومة لديها خطة لتوسعة عدد املدارس»

@÷ãiD@ÚÓ‹‡«@÷˝�„a@Z?fl˛a@‚˝«�a
@î«aÜ@k‘»n€@Cıb‡è€a

@áö@µz‘‹æa@Újè„@—ìÿm@Úzó€a
@Ü˝j€a@¿@b„ÎäÏ◊@ëÎ7œ

@ Îãìfl@á‘«@…Ó”Ïm@ZıaäåÏ€a@ê‹™@Ú„bflc
áyaÎ@ıaãug@Û‹«@—”Ïnfl@äáó€a@Ú‰Ìáfl

@ÈmåÏ¢@paäá¨@ãubni@Úyb†�a
ÜaáÃi@¿@fibnéã◊

دياىل/الزوراء:

اعلن مسؤول حكومي يف دياىل، امس الثالثاء، 

عن خطة طارئة لتقاسم مخزون نهر العظيم 

«املتهالك» بسـبب قلـة االيـرادات املائية بني 

محافظته ومحافظة صالح الدين املجاورة.

وقال مدير ناحيـة العظيم، عبد الجبار احمد 

العبيـدي، يف ترصيح صحفـي: إن «اتفاقاً تم 

بحضـور ممثلـني عن قيـادة عمليـات دياىل 

ومديرية املوارد املائية يقيض بتقاسـم بقايا 

االيـرادات املائيـة لنهـر العظيـم بـني ديـاىل 

وصالح الدين»، مبيناً أن «النهر يغذي املناطق 

الزراعية لجانبي صالح الدين ودياىل».

وأكـد العبيدي أن «ايرادات نهر العظيم شـبه 

خاوية بسـبب قلة االيرادات الواردة من سـد 

العظيم، والذي تناقص خزينه االسـرتاتيجي 

من مليـار ونصف املليـار م٣ اىل ٣٦٠ مليون 

م٣».

ولفـت العبيـدي إىل أن «الحـل الوحيد واملنقذ 

الزراعـي ملناطـق العظيـم حصـار  للواقـع 

االمطار إلنقاذ عـرشات االالف من االرس من 

كارثة معيشية واقتصادية جسيمة».

 إىل ذلـك اعـرب مزارعـون يف ناحيـة العظيم 

عـن عزمهم النـزوح اىل «املناطق الشـمالية 

بحثـاً عن مصـادر زراعيـة بديلـة للحصول 

عىل قوتهـم املعييش وتدارك كارثـة الجفاف 

وعبورها».

ويعـد نهر العظيم واحداً مـن اهم روافد نهر 

دجلة، وينبع من محافظة السليمانية، ويقع 

مابني حوض تغذية الزاب االسـفل وسلسـلة 

جبـال حمرين، وله ٤ روافد هي خاصة جاي 

وطـاووق جاي وطوز جـاي وزغيتون جاي، 

إضافة اىل رافدين ثانويني.

كركوك/ عبد العبيدي :   
بدأت االختبارات الفنية لتشغيل مطار كركوك الدويل 
بعد تأهيلـه من قبل الرشكة املسـتثمرة للمطار.. 
ويف ترصيح لجريدة الـزوراء، أوضح الدكتور زياد 
محجـوب الجبوري، املرشف عىل املطار: ان اللجنة 

الفنية املشكلة من قبل هيئة الطريان املدني أجرت 
عـدة تجـارب لفحـص أهليـة املطار مـن جميع 
النواحـي الفنية واإلداريـة والخدماتيـة واإلدارية 
واألمنيـة، حيث أجرت اللجنة عـدة طلعات طريان 
اقالعا وهبوطا للتأكد من سـالمة الربج واألجهزة 

الفنية الخاصة باملالحة الجوية وبما يالئم املعايري 
الدولية .

واضاف الجبوري: أن تشـغيل مطار كركوك الدويل 
سيسـهم يف خدمة أهايل كركوك وبجميع قومياته 
كما تسـتفيد من خدمات املطـار محافظة صالح 
الديـن وعـدد مـن املـدن املحـاددة ملدينـة كركوك  

التابعة بمحافظتي نينوى ودياىل.
واسـتطرد قائال: تشـغيل املطار يسـاهم يف جذب 
نقـل  إىل  فباالضافـة  كركـوك،  إىل  املسـتثمرين 
املسـافرين يتم نقل البضائع الخاصة باالستثمار  
من دول العالم إىل كركوك، وان هناك العرشات من 
املشاريع املطروحة لالستثمار. واوضح الجبوري: 
أنه سـيتم  تشـغيل املئات  من العاطلني عن العمل 
ومن كال الجنسني ويف مختلف التخصصات الفنية 
واإلداريـة والصحيـة وكل ما يتطلبه تشـغيله من 
خدمـات األوملبيـاد. واختتـم املحجـوب: ان املطار 
جاهـز التشـغيل بنسـبة ١٠٠ باملئـة،  ونأمـل أن 
تسارع هيئة الطريان املدني يف تحديد يوم االفتتاح 
يف اقـرب وقـت. ويعتـرب مطـار كركوك مـن أهم 

املشاريع التي أنجزت يف مدينة كركوك.

كربالء/الزوراء:
نصيـف  كربـالء،  محافـظ  اطلـق 
الثالثاء،  جاسـم الخطابـي، امـس 
حافـالت  لتشـغيل  االوىل  املرحلـة 
النقل العام بحضـور عضو مجلس 
النـواب ابتسـام الهـاليل ومدير عام 
نقل املسـافرين كريم كاظم حسني 
جاسـم  للمحافـظ  االول  والنائـب 
كربـالء  رشطـة  وقائـد  الفتـالوي 
اللواء احمـد زويني.وقال الخطابي 

اإلعالمـي  مكتبـه  أورده  بيـان  يف 
وتلقته «الزوراء»: ان «هذه املرحلة 
تمثل الخطوة االوىل يف انطالق النقل 
العام يف املحافظة، وسـتكون هنالك 
وجبات اخرى من الباصات للوصول 
اىل الــ ١٠٠ باص»، مبيًنا «ان النقل 

العام ال يؤثر عىل النقل الخاص».
يعـد  العـام  «النقـل  ان  وأضـاف 
خدمة اساسـية يف كل بلـدان العالم 
وسـينطلق ضمن خطـوط واماكن 

«ان  اىل  توقـف مخصصـة»، الفتـا 
الحكومـة املحليـة وقسـم االتصال 
تطبيقـاً  سـتطلق  والتكنلوجيـا 
الكرتونـي للهواتف ليتـم من خالله 
معرفـه مسـارات الباصـات ووقت 

وصوله».
وأوضـح الخطابـي ان «النقل العام 
سيخدم بشكل مبارش اغلب رشائح 
واملتقاعديـن  كالطلبـة  املجتمـع 
واملعاقني وابناء الشـهداء من خالل 

التخفيـض والدعم بإصـدار بطاقة 
باقـي  اىل  اضافـة  بهـم،  خاصـه 
الرشائح الذين سـيتم شمولهم بعد 
وصول الباصات التي تم تنسيق مع 

وزارة النقل يف وصولها».
يف  تخطـط  «املحافظـة  ان  وتابـع 
مجـال النقل يف انشـاء خط القطار 
بـني كربالء والنجـف، وايضا هنالك 
املـرتو داخل املدينة الـذي يتم العمل 

به وفق التخطيط العمراني».
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جمهورية العراق
وزارة العدل                                    نموذج رقم (٢٨) التسجيل العقاري

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف غماس

إعالن
طلب تسجيل عقار مجدد

بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٨ لتسجيل
تمام العقار تسلسل ١٤١٨ الرشق رسول مريان عبد نعمة مجدد

باعتبار حائز له بصفة املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة 
تمهيداً لتسـجيل وفق احكام قانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١ 
قررنـا اعـالن هذا الطلـب، فعىل من يدعـي بوجود عالقة أو حقـوق معينة 
عـىل هذا العقار تقديم ما لديه من بيانـات اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثني 
يومـا اعتبار من اليوم التايل لنرش االعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار يف 
الساعة العارشة صباحا من اليوم التايل االنتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات 

حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض.

إعالن
اىل الرشيك (محمد كامل جاسـم) اقتىض حضورك 
اىل صندوق االسـكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت 
اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك (حسني نجم عبد 
الله) بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة 
(٤٠١١/٦) املقاطعة (٢٠/ ابو الشورة) حدود بلدية 
النجف ولغرض تسليفه قرض االسكان وخالل مدة 
اقصاهـا خمسـة عرش يومـاً داخل العراق وشـهر 
واحد خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.



اسطنبول/ متابعة الزوراء:
 تراجعت اللرية الرتكية، امس الثالثاء 
بشـكل كبـري مقابـل الـدوالر وذلـك 
الرتكـي  الرئيـس  بخطـاب  متأثـرة 
رجـب طيب أردوغان وقـرارات البنك 

املركزي.
وسـجلت قيمة رصف اللـرية الرتكية 
مقابل الدوالر األمريكى تراجًعا كبريًا 
عنـد السـاعة 12:00ص بالتوقيـت 

املحىل وبلغ سعرها 12.358 .
وكانـت قيمـة رصف اللـرية الرتكية 
مقابل الدوالر األمريكـى عند افتتاح 
امـس  صبـاح  البوصـة  يف  التـداول 
الثالثـاء عنـد السـاعة 9:00 صباًحا 

. 11.407
وكان الرئيـس الرتكـي رجـب طيب 
ترصيحـات  يف  اكـد  قـد  أردوغـان 

صحفيـة اول أمس اإلثنني ان الفائدة 
هـي السـبب والتضخم هـو النتيجة 
وحيثمـا يكـون هنـاك تضخـم فلن 
يكون هناك اسـتثمار وسـينخفض 
اإلنتـاج والعمالـة، وبالتايل سـيختل 

التوازن .
وشدد اردوغان عىل ان تركيا مصممة 
عىل القيام بالخطوات الصحيحة من 
خالل سياسـها االقتصادية املوجهة 
نحـو النمو بدالً مـن الحلقة املفرغة 
املتمثلـة يف ارتفـاع أسـعار الفائـدة 

وانخفاض أسعار الرصف.
وقال نـرى اللعبة التـي يلعبها أولئك 
الذيـن يريـدون إخـراج بالدنـا مـن 
املعادلة، عرب أسـعار الرصف وأسعار 
ونؤكـد  األسـعار،  وزيـادة  الفائـدة 

إرادتنا باتباع خطتنا الخاصة .

بغداد/الزوراء:
قال مسؤول حكومي، ان العراق يدرس 
رشاء الغـاز مـن دولتي قطـر والجزائر 
الطاقـة  إنتـاج  محطـات  لتشـغيل 
الكهربائيـة التي تمثل قيمـة ما تنتجه 
من الكهربـاء نحو 40 باملئة من إجمايل 
اإلنتاج اليومي للطاقة بالعراق والبالغة 
قرابـة الـ 18 ألف ميغا واط، يف وقت ما 
زالت البالد بحاجـة إىل أكثر من 35 ألف 
ميغا واط لتغطيـة الحاجة اليومية من 

الكهرباء يف عموم مدنه .
وذكر املتحـدث باسـم وزارة الكهرباء، 
أحمد العبـادي، يف ترصيحات صحفية، 
أن مشاكل العراق فيما يتعلق باسترياد 

الغاز اإليراني ما زالت مستمرة.
وأضاف العبادي أن ”العراق يعتمد حاليا 
عىل الغاز اإليراني لتشغيل وحدات تصل 
طاقتهـا اإلنتاجيـة إىل 6500 ميغاواط 
مـن املنظومة الكهربائيـة يف البالد، وأن 
انحسـار الغاز اإليراني تسبب يف تراجع 
معـدالت إنتـاج الطاقـة الكهربائيـة يف 

العراق“.

وقـال إن وفدا من وزارة الكهرباء توجه 
إىل إيران للتفاوض بشـأن ديون سابقة 
مرتتبة عىل العراق تقدر بمليارين و600 
مليون دوالر نتيجة توريد الغاز اإليراني 

للعـراق. وذكـر أن وزارة النفط  تجتهد 
لسـد النقص الحاصل يف إمدادات الغاز 
املورد، وأن لدى الـوزارة خططا لتأهيل 

بعض الحقول الغازية يف العراق.

وال تعد ترصيحات املسـؤول الحكومي 
األوىل مـن نوعهـا حـول اسـترياد الغاز 
مـن دول أخـرى غـري إيـران، إذ سـبق 
لوزير النفط إحسان عبد الجبار، نهاية 

عـىل  التأكيـد  املـايض،  نيسـان/إبريل 
عزم الحكومة اسـترياد الغاز من مرص 
عـرب األرايض السـورية، يف إشـارة منه 
إىل احتماليـة تشـغيل األنبـوب العراقي 
السـوري الواصـل إىل مينـاء بانيـاس، 
واملعروف بالخـط العربي واملتوقف عن 

العمل منذ ثمانينيات القرن املايض.
وال يعتـرب الحديـث عن تنويـع مصادر 
إىل  يعـود  انـه  إذ  جديـدا،  الغـاز  رشاء 
حكومة حيـدر العبادي 2014 - 2018. 
لكـن مسـؤوال عراقيـا بـارزا يف بغـداد 
قـال، إن ”التوجـه الحايل وفقـا لورقة 
اإلصالحات ال يتضمن الذهاب إلبرام أي 

عقود جديدة لرشاء الغاز“.
وأضـاف املسـؤول، الـذي رفـض ذكـر 
اسـمه، أن العـراق ”يتجـه اآلن إلنجاز 
للكهربـاء  الخليجـي  الربـط  مـرشوع 
مع السـعودية والكويـت وكذلك األردن 
وتركيـا، وهي خطـوط رباعيـة عالية 
النقل سـتعوض العـراق بنحو 10 آالف 
ميغا واط عىل أقل تقدير، تجعل الحاجة 

إىل الغاز ليست رضورية“.

بغداد/الزوراء: 
ارتفعـت مبيعات البنـك املركزي من الـدوالر، امس 
الثالثاء، لتسـجل أكثر مـن 200 مليون دوالر. وذكر 
البنك املركزي يف بيان ،ان“ مزاده لبيع ورشاء الدوالر 

االمريكـي، شـهد ارتفاعا يف مبيعاته بنسـبة 3.55 
% لتصـل إىل 204 ماليـني و800 الـف و417 دوالرا 
أمريكيا غطاها البنك بسعر رصف اساس بلغ 1460 
ديناراً لـكل دوالر، مقارنة بيوم امـس االثنني، التي 

بلغـت املبيعات فيـه 197 مليونـا و357 الفا و573 
دوالراً أمريكي. وذهبـت اغلب مبيعات البنك لتعزيز 
األرصدة يف الخارج عىل شـكل حـواالت واعتمادات 
حيـث بلغت 143 مليونـاً و840 الفـاً و417 دوالراً، 

فيما ذهب املبلغ املتبقي البالغ 60 مليوناً و960 الف 
دوالر بشـكل نقدي. وقام 27 مرصفا بتلبية طلبات 
تعزيـز االرصدة يف الخارج،منهـا 18 مرصفا لتلبية 

الطلبات النقدية، إضافة اىل و 273 رشكة توسط.
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السعراملادة

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

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

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

 4,250 دينار دجاج عراقي حي ( 1 كغم ) 

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

4000 دينار فخد دجاج عراقي ( 1 كغم )

3500 دينار فخذ دجاج مستورد ( 1كغم )

4000 ديناراجنحـة مستـوردة  ( ١كغم )

4000 ديناراجنحـة عراقيــــة  ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج عراقي ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج مستورد ( ١كغم )

6,500 – 7,000 دينارطبقة البيض  العراقي

السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1000-1500 دينارالربتقال750-1000 دينارالطماطة

2000-2500 دينارالخوخ750-1000 دينارالخيار

750-1000 دينارالتفاح750-1000 دينارالبطاطا

750-1000 دينارالليمون500-750 دينارالباذنجان

1000-1250 ديناراللنكي1000-1250 دينارالفلفل

1000 دينارنارنج750-1000 دينارخس

1250-1500 ديناراملوز1500-2000 دينارفاصوليا

1500 دينارعرموط5000 دينارباميا

1000-1500 ديناررمان1000 دينارشجر

750 ديناررقي750 دينارقرنابيط

750 ديناربطيخ750 دينارلهانة

2000-2500 دينارالعنب2000 ديناراللوبيا

1500 ديناركريب فوت1500 دينارالجزر

4000 دينارتمر برحي750دينارشلغم

1500 دينارالسندي750دينارشونذر

1500 دينارالكيوي750ديناربصل

بغداد/الزوراء:
أرسـلت الحكومة االتحادية امس الثالثاء الوجبة السابعة من املستحقات 
املالية ملزارعي إقليم كردستان للعام 2021 والتي من املقرر أن يتم توزيعها 

عىل محافظات اإلقليم.
وقال مدير عام مديرية التجارة يف وزارة الصناعة والتجارة يف االقليم نوزاد 
شـيخ كامل يف بيان ، إن املبلغ الذي أرسلته الحكومة االتحادية كما يأتي: 
السليمانية مليار و400 مليون دينار، أربيل 923 مليون دينار، دهوك 140 

مليون دينار.
وأوضـح أنـه بعد االنتهـاء من اإلجـراءات اإلدارية، سـيتم توزيـع املبالغ 
عـىل املزارعني من خـالل مديرية تجـارة الحبوب التابعـة لحكومة إقليم 
كردسـتان، منوها إىل أن املزارعني سـيحصلون عىل مستحقاتهم املالية يف 

أقرب وقت ممكن من بنوك املدن.

@∂g@ÚÓ€bæa@pb‘znèæa@›éãm@ÜaáÃi
ÊbnéÜã◊@·Ó‹”c
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بغداد/متابعة الزوراء:
 اعلنـت وزارة الخزانـة األمريكية، عـن انخفاض حيازة العراق من السـندات 
االمريكية بمقدار مليار دوالر لتصل اىل 17.954 مليار دوالر خالل شهر ايلول 

املايض.
وقالـت الخزانـة يف جدول لها اطلعـت عليه ”الزوراء“ ان ”حيـازة العراق من 
السـندات الخزانـة األمريكية لشـهر ايلول انخفضـت بما يقـارب من مليار 
دوالر وبنسـبة 5.18 % لتصل اىل 17.954 مليـار دوالر بعد أن كانت 18.934 
مليار دوالر يف شـهر آب املايض، مبينة أن ”هذه السندات ما زالت مرتفعة عن 
شـهر كانون األول من عام 2020 بمقدار 4 % عندما كانت حيازة العراق من 

السندات تبلغ 17.1 مليار دوالر“.
واضافـت ان ”السـندات العراقية منها ضمانات طويلة األمـد بمقدار 8.578 
مليـار دوالر وضمانـات قصرية األجل بمقـدار 9.376 مليار دوالر“، مشـرية 
إىل أن هـذه السـندات تمثل 6.7 % من اسـتثمارات لدول العربية يف السـندات 

األمريكية و0.2 % من السندات العالم.
عربيـا تأتي السـعودية يف مقدمة الـدول األكثر حيازة وبواقـع 124.3 مليار 
دوالر وتأتـي بعدها اإلمارات بواقـع 58 مليار دوالر وتأتي الكويت ثالثا بواقع 
46.3 مليار دوالر ومن ثم العراق رابعا وعمان خامسا بواقع 5.4 مليار دوالر، 

ثم املغرب بواقع 3.8 مليار دوالر.
واشـارت اىل ان ”اكثـر الدول حيازة للسـندات األمريكية هـي اليابان وبواقع 
1.299 تريليـون دوالر تليهـا الصـني وبواقـع 1.047 تريليـون دوالر تليهـا 

بريطانيا وبواقع 566 مليار دوالر“.

@ÚÓÿÌãfl¸a@paá‰è€a@Âfl@÷aã»€a@ÒåbÓy
ä¸ÎÜ@äbÓ‹fl@äaá‘∑@…ua6m

بغداد/الزوراء:
توقعت وزارة النفط إنهاء حرق الغاز يف حقول العراق النفطية بحلول عام 
2027، حيث يسـعى ثانـي أكرب منتج يف منظمة البلـدان املصدرة للبرتول 
(أوبك) إىل الحصول عىل مسـاعدة من رشكات النفط الدولية للمساعدة يف 

السيطرة عىل حرق الغاز املصاحب.
وقال مدير عام املديرية الفنية بوزارة النفط عيل حمود عىل هامش مؤتمر 
IBBC يف دبي ملنصة سـتاندرد آنـد بورز جلوبال بالتس ”أنـا متفائل بأن 
حـرق الغاز سـينتهي يف 2026 - 2027 ”، مبينا ان ”العـراق يحرق حاليا 

قرابة 45 باملئة من إنتاجه للغاز البالغ 2.8 مليار قدم مكعب يوميا“.
واضاف انه ”يجب أن تسـاعد هذه املشـاريع قيد التطويـر حالًيا يف تقليل 

الغاز املصاحب الذي يتم حرقه“.
وكان العـراق ثاني أسـوأ دولـة يف العالم من حيث حرق الغاز بعد روسـيا 
يف عـام 2020، حيث حرق حـوايل 17.37 مليار مرت مكعب من الغاز العام 

املايض، وفًقا للبنك الدويل.
واشار حمود اىل إن ”وزارة النفط تجري مفاوضات أيضا مع رشكات النفط 

العاملية لتطوير الغاز غري املصاحب من حقلني، عكاس واملنصورية“.
ويحتـاج العراق إىل زيادة إنتـاج الغاز ألنه يتعرض لضغـوط متزايدة من 
واشـنطن لالعتماد عىل نفسـه يف تزويد محطاته الكهربائية بالوقود بدال 

من االعتماد عىل إيران، التي تخضع لعقوبات أمريكية منذ 2018.

@2027@‚b«@ÚÌbË„@Üá±@÷aã»€a
ÍåbÀ@÷ãy@“b‘Ì�

بغداد/الزوراء:
اسـتقرت أسـعار الذهب امس 
الثالثـاء، قـرب أدنى مسـتوى 
مـع  أسـبوعني  مـن  أكثـر  يف 
تسجيل الدوالر األمريكي قفزة، 
بسـبب الرهانـات عـىل زيـادة 
الفائـدة بشـكل أرسع،  سـعر 
بعدمـا دعم الرئيـس األمريكي 
مجلـس  رئيـس  بايـدن،  جـو 
االحتياطـي االتحـادي جـريوم 

باول، لتويل فرتة ثانية.
وعنـد السـاعة 06:39 بتوقيت 
سـعر  يسـجل  لـم  غرينتـش، 
الذهـب يف املعامـالت الفوريـة 
اسـتقر  حيـث  يذكـر،  تغيـرًيا 
لألوقيـة  1805.95 دوالر  عنـد 
سـجل  أن  بعـد  (األونصـة)، 
أدنى مسـتوى له منذ الخامس 
مـن ترشيـن الثانـي/ نوفمرب، 
واسـتقرت العقـود األمريكيـة 
اآلجلـة للذهب، عنـد 1805.50 

دوالر لألوقية.
وبلـغ مـؤرش الـدوالر ذروته يف 
16 شـهرًا، بعـد ترشـيح باول 
االحتياطـي  مجلـس  لرئاسـة 
االتحـادي اول أمـس اإلثنـني، 
وهو ما يزيد تكلفة الذهب عىل 

حائزي العمالت األخرى.
وتؤدي أسعار الفائدة املرتفعة، 
إىل زيادة تكلفة الفرصة البديلة 

للذهب الذي ال يدر فائدة.
النفيسـة  املعـادن  بـني  ومـن 

الفضـة  انخفضـت  األخـرى، 
 0.5 الفوريـة  املعامـالت  يف 
لألوقيـة،  دوالر   24.04 إىل   %
بينمـا تراجـع البالتـني 0.1 % 
وارتفـع  دوالر،   1010.34 إىل 
البالديـوم 1.4 % إىل 1980.69 

دوالر.
 وكان الدوالر قد سجل مستوى 
شـهرًا   16 يف  جديـًدا  مرتفًعـا 
اإلثنـني، بعـد أن أعـاد الرئيس 
األمريكـي جو بايدن، ترشـيح 
االحتياطـي  مجلـس  رئيـس 
االتحـادي جريوم بـاول، لفرتة 
ثانيـة مدتهـا أربع سـنوات، يف 
حني تـرضرت العملة األوروبية 
من إغالقـات مرتبطة بكوفيد-

. 19
ويعزز ترشـيح بـاول، توقعات 
بـأن البنـك املركـزي األمريكي 
سيميض قدًما يف مساره لتشديد 
النقديـة، بتقليـص  السياسـة 
برنامجه لرشاء األصول وزيادة 

أسعار الفائدة العام القادم.
وارتفـع مـؤرش الـدوالر، الذي 
يقيـس أداء العملـة الخرضاء، 
أمـام سـلة مـن سـت عمالت 
منافسة، 0.42 باملئة إىل 96.53 
وهـو أعـىل مسـتوى لـه منـذ 

تموز/ يوليو 2020 .
إىل   %  0.58 اليـورو  وهبـط 
أضعـف  وهـو  دوالر،   1.1233
مسـتوى له منذ تمـوز/ يوليو 

.2020
 0.79 أيًضـا  الـدوالر  وصعـد 
إىل  اليابانيـة  العملـة  أمـام   %
114.93 يـن، مقرتًبـا من أعىل 
مسـتوى له يف عامـني ونصف 
العام، البالـغ 114.97 ين الذي 
وصل اليه يف السـابع عرش من 

ترشين الثاني/ نوفمرب .
وأمـام العملة الكندية، ارتفعت 
العملـة األمريكيـة 0.55 % إىل 
أعىل مسـتوى يف سـتة أسابيع 

عند 1.27 دوالر كندي.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعلن البيت األبيض، يف بيان امس الثالثاء، أنه 
سيفرج عن 50 مليون برميل من االحتياطي 
النفطي االسرتاتيجي يف غضون أشهر قليلة.

وأشار البيان، إىل أن الخطوة تهدف للمساعدة 
يف تهدئـة أسـعار النفط وتحقيـق توازن بني 
العـرض والطلـب. ويـرى البيـت األبيض أن 
أسـعار النفـط مرتفعـة وتؤثـر عـىل النمو 

االقتصادي.
وأضـاف البيـت األبيـض أن هـذه الخطـوة، 
باإلضافـة إىل اقرتاض وبيع مـن االحتياطي، 
تجـري بالتنسـيق مع تحركات للسـحب من 

االحتياطـي االسـرتاتيجي مـن جانب الصني 
والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا.

كذلك أعلنت الهند أنها سـتفرج عن 5 ماليني 
االسـرتاتيجية  احتياطياتهـا  مـن  برميـل 
بالتنسـيق مـع الواليـات املتحـدة والصـني 

واليابان وكوريا الجنوبية.
وتعـد التطـورات جـزءا مـن جهـود يقودها 
الرئيس األمريكي جو بايدن لإلفراج املنسـق 
عـن املخزونات، والتـي ينظر إليهـا عىل أنها 
تحذيـر ملنظمة ”أوبك“ لضخ املزيد من النفط 
ملواجهة التضخم املتزايد يف االقتصادات الكربى 

مثل الواليات املتحدة والصني وغريها.

ä¸Îá€a@ÜÏ»ñ@…fl@kÁâ€a@äb»éa@äaã‘néa

@¡–‰€a@Âfl@Ò7j◊@ÚÓ‡◊@kzé@Â‹»Ì@ùÓi˛a@oÓj€a
ÔvÓma6é¸a@Ô†bÓny¸a@Âfl

دياىل /الزوراء:
 شـكت ادارة ناحية بني سـعد يف دياىل، امس الثالثاء، من اهمال اكثر من 
200 مصنع متوقفة عن العمل من نحو 17 عاما بسبب االهمال الحكومي 

واالسترياد  العشوائي.
وقال مدير الناحية نجم السـعدي يف ترصيـح صحفي، ان ”اكثر من 200 
مصنع متوقفة منذ اكثر من 17 عاما بسبب االهمال واالرضار التي لحقت 

بها وانعدام خطط دعم القطاع الخاص من قبل الجهات املعنية“.
واضـاف ان ”االسـترياد العشـوائي غـري املـدروس اجهض خطـط اعادة 
تشـغيل هذه املصانع وتسـبب ببطالة واسعة طالت االف االرس والعاملني 

وحرمتهم من فرص العمل“.
واشـار السـعدي اىل ”اعادة تشـغيل 25 مصنعا خالل االشـهر االخرية اال 
ان االسـترياد غري املربمج تسـبب بتوقفها مجددا وبقـاء 10 معامل فقط 
تعمـل بطاقـات محدودة“.ودعا اىل ”رضورة احياء بلـدة املصانع (ناحية 
بني سـعد) يف دياىل واالسـتفادة من دخل اقتصادي وفـري يدعم الصناعة 
الوطنية ويمتص جانبا كبريا من البطالة وانعدام فرص العمل“.وتسـمى 
ناحية بني سـعد 20 كم جنـوب غرب بعقوبة ”بلـدة املصانع“ الحتوائها 

مئات املصانع من مختلف القطاعات.

@ãr◊a@›ÓÃìm@ùË∞@ÔˆaÏì»€a@Üa7né¸a
@∂bÌÜ@¿@…‰ófl@200@Âfl
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@ÒáÌáu@Òb„b»fl@…”Ïmc@Záºc@Âèy
lã»€a@ëd◊@¿@pb◊ÏœÜa@…fl@?†Ï‹€

بغداد/ متابعة الزوراء
 توقـع مدرب عراقي أن يواجه املنتخب الوطنـي «معاناة جديدة» مع املدرب الهولندي ادفوكات 
ببطولة كأس العرب املقرر انطالقها يف قطر نهاية الشهر الحايل.وقال مدرب نادي الكرخ، حسن 
احمـد: إن بطولة العرب املقررة يف قطر سـتكون اصعب عىل منتخبنا من التصفيات االسـيوية 
الحالية ملا تشـارك فيه من منتخبات عىل مسـتوى عال. مبينـاً: أن النتائج مع املدرب ادفوكات 
سـتكون اكثر سلبية يف بطولة العرب، وسـيعاني االتحاد اكثر من الضغط الجماهريي.وأضاف: 
أن مجموعة منتخبنا تضم فرقاً قوية. متوقعاً أن تولد النتائج السلبية احباطاً عىل العبينا، وأن 

تؤثر عىل مشوار الفريق يف التصفيات االسيوية لكرة القدم املؤهلة لكأس العالم .

ãºcÎ@ã–ñc

ÔöbÌã€a@ aái�€@‚Ïnÿfl@fie@áíaä@Âi@á‡´@Òçˆbu@áó±@äbó„@Åaãu@›�j€a

@ÚÓ„br€a@ÚÌãÌÏ�n€a@ÒäÎá€a@·Ó‘m@ÚÓjæÎ˛a
ÚÓöbÌã€a@paÜb•¸a@¿@µÓ€bæa@ıb‰flˇ€

بغداد/ منى احمد
يسـتضيف نادي حـي  العدل  الريـايض، اليوم االربعـاء،  الدورة 
التدريبية والتحكيمية التي ينظمها اتحاد البيسـبول والسـوفت 
بول لفعاليتي البيسبول مرضب والبيسبول 5 و التي تستمر ملدة 

اربعة ايام
وقـال رئيس اتحـاد اللعبة عيل البلـداوي: ان الدورة سـتتضمن 
القـاء املحـارضات النظريـة والعمليـة مـن قبـل القائمني عىل 
الدورتني فضال عن  التعرف عىل اخر املسـتجدات التي طرأت عىل 
واقـع اللعبة. مضيفـا يف الوقت ذاته: ان الدورة سـيحارض فيها 
عـدد من املحارضين امللمني بقوانني اللعبـة منهم الدكتور احمد 
حنون مدير الدورة والدكتور عيل عبد الواحد  الزم والدكتور بشار 

صالح.
 وتابـع حديثـه بالقـول: ان 33 متدربـا سيشـاركون يف الدورة 
املذكورة عىل ان يتم يف نهاية الدورة توزيع الشـهادات التقديرية 

عىل املشاركني.

@‚ÏÓ€a@·ƒ‰Ì@fiÏjèÓj€a@Üb•a
ÚÓ‡Óÿ•Î@ÚÓjÌäám@ÒäÎÜ

@Û‹«@Òäá‘€a@Ÿ‹nflcÎ@kÁaÏ‡‹€@·v‰fl@÷aã»€a@ZkÓ‹Óœ
ãË‘Ì@¸@?†Î@kÉn‰fl@›Óÿìm

بغداد/ متابعة الزوراء
 حصـل البطـل جـراح نصار  عـىل جائزة 
محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع الريايض، 
لتحقيقه إنجازا عامليا يف ظروف وتحديات 
صعبة، وتصل قيمة الجائزة املالية ملليوني 

دوالر.
وجاء منـح الجائزة للبطـل نصار يف ضوء 
النتائـج التي حققهـا يف الرباملبياد األخرية 
التـي جرت يف طوكيـو ليتم ترشـيحه من 
قبل اللجنة الرباملبية العراقية بعد تحقيقه 
اإلنجـازات العاملـي وحصوله عـىل فضية 

رمي الثقل.

وحقـق نجم العراق يف رمـي الثقل لقصار 
القامـة، جـراح نصـار، امليداليـة الفضية 
بـدورة األلعاب الباراملبيـة الصيفية 2020 
التـي أقيمت بالعاصمـة اليابانية طوكيو، 
واحـد عـن صاحـب  وبفـارق سـنتيمرت 

امليدالية الذهبية.
وقـد اثنـى عراقيـون واجانب عـىل البطل 
العاملـي نصار الذي سـبق أن فـاز بذهبية 
يف  أخـرى،  ومسـابقات  العالـم  بطولـة 

مسابقة رمي الثقل.
العراقيـة  الباراملبيـة  اللجنـة  ورشـحت 
الريـايض العراقي جراح نصار للمنافسـة 

عـىل جائـزة محمـد بـن راشـد آل مكتوم 
لإلبـداع الريـايض التـي تعـد األكـرب عـىل 
مسـتوى العالـم ملشـاركة عـدد كبري من 

اصحاب االبداع الريايض.
وكشـفت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم 
لإلبـداع الريايض عـن 28 فائـزاً يف دورتها 
الحادية عـرشة، يف جميع مجـاالت العمل 
الريـايض عىل رأسـهم شـخصيات قيادية 
وصّنـاع قـرار إىل جانب األبطـال العرب يف 
دورتي األلعاب األوملبية والباراملبية طوكيو 
اإلنجـازات  أصحـاب  مـن  وعـدد   ،2020

الوطنية والعربية.

بغداد / محمد الخفاجي

تقيم اللجنة األوملبيـة الوطنية العراقية 

الـدورة التطويرية املالية الثانية لألمناء 

املاليني لالتحادات الرياضية.  

أعلن ذلك للمكتـب االعالمي األمني املايل 

للجنة األوملبية الوطنية العراقية، السيد 

أحمد صربي، مبيناً: ان الدورة ستنطلق 

اليوم األربعـاء املوافق للرابع والعرشين 

من شـهر ترشين الثاني الحايل وتستمر 

ليومني متتالني.

وأضـاف صـربي: ان الـدورة سـتكون 

مخصصة لألمناء املاليـني يف االتحادات 

حيـث  الوطنيـة  املركزيـة  الرياضيـة 

ستتضمن منهاجاً كامالً لطرق التعامل 

املايل وجميع العمليات الحسابية املالية 

التي يتضمنها عمل االتحادات الوطنية.

وأشـار اىل: ان الـدورة سيشـارك فيهـا 

جميع األمناء املاليني لالتحادات األوملبية 

وغـري األوملبية سـعياً لتطويـر قابليات 

الرياضيـة  االتحـادات  يف  املـايل  األداء 

املركزية.

@@ÂÌáœaã€a@tÏÓ€@ıaÜdi@ıaá»éÎ@b:@‚Ïéãfl@bfl@’œÎ@7èm@Ú€Ï�j€a@Zäbju@Ô‹«
@Ú‘Ó‘ì€a@bÓée@lãÀ@pbjÉn‰∑@ÏÁçm@Òãój€a

البـرصة / وفـد االتحـاد العراقي 
للصحافة الرياضية  

تتواصـل يف ملعـب البـرصة الدويل  
لبطولة  االوىل  املجموعة  منافسات 
ايرثلنك التحاد  غرب اسيا للشباب 
بنسـختها الثانية، حيث  يلتقي يف 
السـاعة الخامسة من عرص اليوم 
منتخبا فلسـطني واليمـن تعقبها 
يف السـاعة الثامنة مباراة الكويت  
والبحريـن، فيمـا حصـل منتخبنا 
الشـبابي  املتصـدر عـىل انتظـار  
يف هـذه الجولـة عىل ان يسـتأنف 
مبارياته بمواجهة شقيقه اليمني 

يوم الجمعة املقبل .

ÊÏÓ€ÎÜ@ÊÏj”aãfl
النائـب االول لرئيـس اتحـاد كرة 
القـدم، رئيـس اللجنـة التنظيمية 
العليـا  لبطولـة ايرثلنـك التحـاد 
غـرب اسـيا الثانية للشـباب، عيل 
جبـار، اكـد يف حديثه لوفـد اتحاد 
الصحافـة الرياضيـة: ان البطولة  
تسـري عىل طريـق النجـاح ووفق 
ماهو مرسـوم لها. موجها شكره 
العاملة  اللجـان  وتقديـره لجميع 
عـىل انجـاح هـذا الحـدث املهـم، 
مشـيدا بالدور الذي لعبته االجهزة 
االمنية وجميـع الرياضيني يف هذه 

املحافظة العزيزة  .
لجـان  وجـود  اىل  جبـار  ونـوّه 
متخصصة مـن االتحاديـن الدويل 
واالسيوي مهمتها مراقبة  البطولة 
تقاريـر  ورفـع  تفاصيلهـا  بـكل 
الجوانـب  تخـص  مراجعهـا  اىل 
التنظيميـة واالمنية واللوجسـتية 
آمال  ان تساهم تلك التقارير برفع 
الحظر عن مالعبنا  يف اقرب وقت. 
وعـّرب نائـب رئيـس اتحـاد الكرة  
عـن سـعادته  للمسـتوى  العـايل 
الـذي قدمـه منتخبنا الشـبابي يف 
املباراتـني  امام منتخبـي الكويت 
والبحريـن بمـا يؤهله للمنافسـة 

عىل لقب البطولة .

Êbn‡Ëfl@ÊbnËuaÏfl
يدخـل منتخبـا  فلسـطني واليمن 
مباراة اليوم وهما يرفعان شـعار 
التعويـض بعد ان خرس كل منهما 
مباراتـه االوىل يف البطولـة حيـث 
فرّط  املنتخب الفلسـطيني بنقاط 
مباراتـه امـام نظـريه البحرينـي 
خـارسا  فخـرج  افضليتـه  رغـم 
بهدفـني مقابـل هـدف واحـد يف 
اليـوم االول للبطولـة بينما خرس 
نظـريه  امـام  اليمنـي  املنتخـب 
مقابـل  دون  بهدفـني  الكويتـي 
يف الجولـة الثانيـة بعـد ان حصل 
عـىل انتظـار يف الجولـة االوىل. اما 
املباراة الثانية فسـتجمع منتخبي  
وسيسـعى  والبحريـن  الكويـت 
طرفاهـا  للفـوز وفـك الرشاكـة 
بينهمـا لالنفـراد  بمركز الوصيف 
بعد ان حصل كل منهما عىل  ثالث 
نقـاط مـن مباراتـني، فاملنتخـب 
الكويتي الـذي خرس مباراته االوىل 
بيضـاء   بثالثيـة  منتخبنـا  امـام 
نجـح يف العويـض امـام املنتخب 
اليمنـي  عندما هزمه بهدفني دون 
رد. امـا املنتخـب البحرينـي  الذي 
فـاز يف اوىل مبارياتـه عـىل نظريه 
الفلسـطيني بهدفني مقابل هدف 
واحد فتعرض لخسارة كبرية امام 
منتخبنا قوامها اربعة اهداف دون 

مقابل .

@ÚÓ‰Ó�è‹œ@ıaäe
مدرب  منتخب شـباب فلسـطني، 
حسـام يونـس، اشـاد  بمسـتوى 
البطولة من جميع الجهات، مؤكدا 
يف حديثـه: ان العـراق قـادر عـىل 
تنظيم البطـوالت املختلفة ومؤهل 
الستقبال املباريات الدولية يف ضوء 
ما يمتلكه من  امكانيات لوجستية 
ومنشـآت  تنظيميـة  وخـربات 

رياضية رائعة .
وحـول مبـاراة اليوم امـام املنتخب 
اليمني، اشار  مدرب منتخب شباب 

فلسـطني اىل: ان فريقـه عـىل اتـم 
الجاهزية وسـيلعب من اجل الفوز  
لتعويض خسـارته  غري املسـتحقة  
يف املبـاراة االوىل  امام البحرين  رغم 
ادراكـه بأن مباراة اليـوم  لن تكون 
الجيـد  املسـتوى  ضـوء  يف  سـهلة 
سـيعمل  الـذي  اليمنـي  للمنتخـب 
جاهدا هو االخر لتعويض خسارته 

امام  الكويت. 
متمنيا ان يكون العبوه قد استوعبوا 
واسـتثمار  االوىل   املبـاراة  درس 
الفـرص امـام املرمـى بشـكل جيد  
السـيما ان الفريق الذي لم يسـجل 
االهـداف سـيتلقاها بالتأكيـد وفق 

مفهوم كرة القدم .

 ÚÓ‰∫@ÙãÇcÎ
املعلمـي،  الجبـار  عبـد  الزميـل 
املنسـق االعالمي للمنتخب اليمني 
الشـقيق، تحدث من جانبه لبعثة 
اتحاد الصحافة الرياضية، فأشاد  
بحسن االسـتقبال وكرم الضيافة 
الـذي حظيت به الوفود املشـاركة  
اليمنـي، موضحا:  الوفـد  ومنهـا 
انها ثاني زيارة له اىل العراق حيث 
كانت الزيارة االوىل اىل بغداد يف عام 
1989 اثناء اقامة مباريات بطولة 

العرب للشباب بصفة اعالمي .
واكد املعلمي: انه وجد العراق  بلدا 
ينعـم باالمـن واالسـتقرار معتربا 
هـذه البطولـة هي بروفـة  جيدة  

السـتضافة منافسات خليجي 25 
املقرر ان تقام يف البرصة 

اما قائد املنتخب اليمني للشـباب 
بقـوة  عمـاد محمـود، فاعـرتف 
املنافسة بني املنتخبات املشاركة يف 
هذا التجمع الكروي الرائع، مؤكدا 
جاهزية منتخب بالده ملباراة اليوم 
ومعربا عن سـعادته يف اللعب عىل 
اديـم ملعب البرصة الـذي وصفه 
بالتحفة الجميلة و الرائعة  والذي  

صمم وفق املقاييس الدولية .

@ÚÓ‰Ìã¢@paäâí
احمـد مهـدي املنسـق االعالمـي 
للمنتخـب البحرينـي، قال : دعني  
اقـول لك ان مشـاركتنا سـتكون  

طيبة وقد  اتينا اىل هنا  قبل يومني 
مـن بدايـة البطولـة وقـد خضنا 
البطولـة حتـى اآلن   مباراتـني يف 
ونمتلـك ثالث نقاط من فوزنا عىل 
فلسطني بهدفني مقابل هدف واحد  
وخسـارتنا امـام العـراق بأربعة 
اهـداف مقابـل اليشء خاصـة ان 
منتخب العراق  يعد مرشـحا قويا 

لخطف لقب البطولة.
االمـور  ان  مهـدي:  واضـاف 
التنظيمية واالدارية كانت ممتازة 
مـن قبـل الجانـب العراقـي واننا 
ننظـر   اىل مباراتنـا اليـوم  امـام 
املنتخـب الكويتـي الشـقيق  عىل 
انهـا متكافئـة وسـتكون ديربي 

خليجيـا ونتطلع فيهـا  اىل تقديم 
مسـتوى طيب. اما عن املسـتوى 
الفنـي للبطولة، فقال: املسـتوى 
الفريـق  وشـاهدنا  جيـد  الفنـي 
بمسـتوى  الـذي ظهـر  العراقـي 
ممتاز وهو يمتلك مجموعة جيدة 
من الالعبـني. مؤكدا بالوقت ذاته: 
ان االوضـاع هنـا يف البرصة جيدة 
يخـوض  ان  العـراق  حـق  ومـن 
مبارياته يف ارضه النه اسـتحقاق 
طبيعـي له كمـا ان ملعب البرصة 

يعد  من املالعب الجيدة.

@ÚÓnÌÏ◊@ÙãÇcÎ
اما عبـد الله الحـكان، رئيس وفد 
املنتخب الكويتي للشـباب، فقال:  
البد من القول ان  مشاركة الكويت 
يف هـذه البطولة تأتي ضمن خطة  
اعداد هذا الفريق للمستقبل وهذه 
املجموعة من الالعبني يلعبون الول 
مرة مع بعض. واضاف الحقاني:  
حققنـا الفوز عـىل اليمن بهدفني 
دون  مقابل ولدينا ثالث نقاط وان 
البرصة بيتنا واهلها شـعب طيب 
ونحن اهل البيـت وانتم الضيوف. 
وعلّـق رئيـس وفـد الكويـت عىل 
نظـام البطولـة  فوصفـه بأنه لم 
يخلـق روح التنافـس الن فريقـا 
واحـد من كل مجموعـة يتأهل اىل 
النهائـي ونحن نطمـح ان نخرج 
بنتيجـة جيـدة يف املبـاراة املقبلة 
مـع منتخب البحريـن. مؤكدا: ان 
الفريق العراقـي هو ملح البطولة 
يف الوقت الذي نشـكر بـه الجانب 
الضيافـة  حسـن  عـىل  العراقـي 
واالسـتقبال وال نشعر إال ونحن يف 

بلدنا الثاني.

@“aá:aÎ@›õœ¸a
اربعـة العبـني حصـل كل منهـم 
عـىل لقب االفضـل يف املباراة  وهم 
الفلسـطيني قيـس طـه يف مباراة 
البحريـن   مـع  بـالده  منتخـب 
والعراقـي عبـد الـرزاق قاسـم يف 

مبـاراة منتخبنـا  مـع  الكويـت  
والعراقـي بلنـد عمـر  يف مبـاراة 
منتخبنـا مع البحريـن  والكويتي 
فهـد سـعود العازمـي يف مبـاراة 

منتخب بالده مع اليمن.  
امـا لقب هـداف املجموعـة حتى 
اآلن فحظي بـه ثالثة العبني  وهم 
ثنائي منتخبنا الشبابي اسهر عيل 
وبلند عمر  اىل جانب الكويتي فهد 

العازمي .

@Ú€Ï�j€a@Ú”Îäc@Âfl
* نظـام البطولـة ينـص عـىل ان  
بطـل كل مجموعة من مجموعتي 
البـرصة واربيل يتأهـالن لخوض 
املبـاراة النهائيـة التي سـتقام يف 
االول مـن ديسـمرب كانـون االول 

املقبل .
* االسباني كارلوس مارتنيز  الذي 
يقود منتخب الشباب الكويتي  هو 
املدرب االجنبي الوحيد يف  املجموعة 
االوىل قابلـه اربعة مدربني محليني  
وهم مـدرب منتخبنا  عماد محمد  
ومـدرب شـباب البحريـن عـادل 
النعيمي ومدرب شـباب فلسطني 
حسـام يونـس  ومـدرب شـباب 

اليمن محمد صالح النفيعي .
*عرب ابناء مدينة البرصة الفيحاء 
عن فرحتهم ورسورهم الحتضان 
محافظتهم االشقاء العرب يف هذا 
الكرنفال الجميل معتربين انه ابلغ 
رسالة لذوي الشـأن يف االتحادين 
الـدويل واالسـيوي بـأن املحافظة 
قـادرة عـىل اسـتضافة االحـداث 
الرياضية بنجاح تام شـأنها شأن 

املحافظات العراقية االخرى .
املشـاركة   الوفـود  *اشـادت 
بالجمهـور العراقـي  الذي حرض 
اآلن   حتـى  البطولـة  مباريـات  
ووصفته بأنـه كان مثاليا ورائعا  
يف اسـتقباله للمنتخبات املشاركة  
فضـال عـىل  تشـجيعه الحضاري  

الذي  ابهر الجميع .

بغداد/ امري الداغستاني
أكد املـدرب العراقي، امني فيليب، حاجـة املنتخب الوطني اىل 
عمل كبـري واعادة تنظيم صفوفـه، مبينـاً: أن العراق يمتلك 
افضل الالعبـني املوجودين يف الوطن العربي لكنهم يحتاجون 

إىل من ينظم عملهم ويوجههم نفسياً وفنياً.
وقـال فيليـب: لـو كلفـت بمهمة تدريـب املنتخب سأشـكل 
منتخبـاً افضل مما قدمه الراحل عمو بابا“، مؤكداً أنه ”واثق 

من عمله، وأنه سيشكل افضل منتخب للكرة العراقية“.
وأضاف أن ”لديه ثقة بنفسـه وبما سـيقوم بـه مع املنتخب 

الوطنـي مـن نتائج كبـرية“، الفتـاً إىل أنه ”سـيختار ادواته 
بعنايـة برشط عـدم التدخـل يف عمله“، متعهداً بـأن ”تكون 

النتائج افضل مما عليه اآلن للكرة العراقية“.
وأشـار فيليـب إىل أن ”العالقـات تلعب دوراً مهمـا يف اختيار 
الالعبـني وتسـمية املدربني، ولألسـف هذا جانب يؤثر سـلباً 
عـىل تطور الكرة العراقية“، مبيناً أنه ”يفضل املدرب االجنبي 
عـىل املحيل لقيادة املنتخب الوطنـي العراقي يف الوقت الحايل، 
بـرشط ان يكون املدرب االجنبي عىل مسـتوى عال وصاحب 

انجازات عاملية“.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
االوساط الرياضية عموماً والصحفية واالعالمية 
عـىل وجه الخصـوص، باركت تسـمية الزميل 
الصحفي ضياء حسني رئيسا لتحرير برنامج 
(الحكـم الرابـع) الـذي يبـث من عىل شاشـة 
قنـاة (العهـد) الفضائيـة، امنياتنـا الصادقـة 
لزميلنـا العزيز بالتوفيق والنجاح يف مهمته املهنية 

الجديدة.
 *****************

العدد الخامس والخمسون من صحيفة الريايض 
التـي تصـدر عـن االتحـاد العراقـي للصحافة 
الرياضيـة رأى النور يوم االحد املايض، وتضمن 
العديد من املقاالت واالخبار واملواضيع الخاصة 
برياضـة كرة القدم وبقية األلعاب األخرى التي 
زينت بأقالم صحفية مرموقة، خالص االمنيات 
ألرسة الصحيفـة الرائعـة بمواصلـة النجاح يف 

قادم األيام.
 *****************

الزميل الصحفي، حسـام سـيف الديـن، املقيم يف 
العاصمـة الربيطانية لندن، احتفـل بعيد ميالده 
قبـل ايام قليلة، خالص االمنيـات للزميل الخلوق 
بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته ومشواره 

املهني.



ديرك  الهولندي  أشاد 
ليفربول  نجم  كويت، 
بالنجم  السابق، 
صالح،  محمد  املرصي 
إىل  مشريًا  الريدز،  هداف 
أنه يقدم مستويات مميزة 

عىل أرض امللعب.
ويتصدر صالح ترتيب هدايف 
املوسم،  هذا  الربيمريليج 
وبفارق  هدًفا،   11 برصيد 
فاردي  جيمي  عن  أهداف   4
وقال  الثاني.  املركز  صاحب 
للموقع  ترصيحات  يف  كويت 
الرسمي لليفربول: ”من املمتع 
مشاهدة ليفربول بهذا األداء، مع 
وهو  العالم  يف  الالعبني  أفضل  أحد 
مستوياته،  أعىل  يف  صالح  محمد 
الكبري  الفوز  يف  واضًحا  ذلك  وكان 

عىل آرسنال .(4 - 0)“ وأضاف: ”لعبت 
ليفربول،  مع  صالح  مركز  نفس  يف 
بيني  التشابه  أوجه  تنتهي  هنا  ولكن 
يوجد  صالح  ”خلف  وأكمل:  وبينه“. 
يقدم  الذي  أرنولد،  ألكسندر  ترينت 

لعب  ومع  تصدق،  ال  مستويات  أيًضا 
هذا  يمنح  الداخل،  يف  قليًال  صالح 
امللعب،  أعىل  يف  للعب  الفرصة  ترينت 
لقد كان ذلك مهًما جًدا ضد آرسنال“.

املهاجم،  وزاد: ”إنه مدافع يلعب مثل 
يفقد  عندما  دفاعًيا  أيًضا  ولكن 
الفريق  يف  دوره  فإن  الكرة،  ليفربول 
مهم جًدا ألنه قادر عىل الضغط بقوة 
بهذه  الدفاع  املدافعون  يحب  كبرية، 

الطريقة“.
يف  جريارد  يشبه  ”ترينت  وواصل: 
تمريراته، ال يهم أين يتمركز املهاجم، 
كويت:  وأتم  إليه“.  ستصل  الكرة  ألن 
العب  لديك  يكون  أن  رائع  ألمر  ”إنه 
مهاجًما،  كنت  إذا  فريقك،  يف  مثله 
تضع  أن  فقط  عليك  أن  تعلم  فأنت 
رأسك يف مواجهة الكرة وتسجل هدًفا، 

هذا ما تريده“.

مسابقة  من  الثالثة  املجموعة  تشهد 
أياكس  التي ضمن  أبطال أوروبا  دوري 
أمسرتدام الهولندي التأهل عنها بأربعة 
انتصارات متتالية، مواجهة طاحنة عىل 
دورتموند  بوروسيا  بني  الثاني  املركز 
األملاني (٦) نقاط ومضيفه سبورتينغ 

الربتغايل (٦) نقاط أيضا.
وسطه  العب  دورتموند  عن  ويغيب 
البلجيكي الدويل تورغان هازار إلصابته 

بفريوس كورونا.
بحال  التأهل  دورتموند  وسيضمن 
ذهاباً  لفوزه  نظراً  خصمه،  عىل  تغلبه 
سبورتينغ  سيضمن  فيما  ١-صفر، 
دورتموند  عىل  فوزه  بحال  العبور 

بفارق هدفني.
ضمن  إذ  الثانية  يف  مشابه  والوضع 
بأربعة  الصدارة  اإلنكليزي  ليفربول 
يستقبل  حيث  متتالية،  انتصارات 
ميالن   (٤) اإلسباني  مدريد  أتلتيكو 
الثاني  بورتو  يحّل  فيما   ،(١) اإليطايل 
يورغن  األملاني  املدرب  رجال  عىل   (٥)
عىل  الكبري  فوزهم  من  املنتشني  كلوب 

أرسنال ٤-صفر يف الدوري اإلنكليزي.
عىل  فوزه  بحال  بورتو  وسيتأهل 

ليفربول وخسارة أتلتيكو أمام ميالن.
نظريه  مدريد  أتلتيكو  ويستضيف 
واندا ميرتوبوليتانو،  ملعب  ميالن، عىل 
الجولة  منافسات  ضمن  اليوم،  مساء 
الخامسة من مرحلة املجموعات بدوري 

أبطال أوروبا.
فيه  يتأهل  أول موسم  يف  وعانى ميالن 
من  سنوات  بعد  أوروبا  أبطال  لدوري 
الغياب، حيث لم يحقق الروسونريي أي 

فوز بعد مرور ٤ جوالت من البطولة.
أتلتيكو  معاناة  كانت  املقابل،  ويف 
يواجه  أيًضا  لكنه  أقل،  بشكل  مدريد 
اإلقصائية  األدوار  عن  الغياب  مخاطر 

باملسابقة.
تأهله  يضمن  أن  ليفربول  واستطاع 
كمتصدر  الـ١٦  دور  إىل  رسمًيا 
للمجموعة الثانية، بعدما حقق العالمة 
الكاملة وجمع ١٢ نقطة من ٤ لقاءات.

املتبقية  الثالثة  األندية  تتنافس  بينما 
عىل بطاقة التأهل الثانية من املجموعة، 
الثاني  املركز  الربتغايل  بورتو  فيحتل 
أتلتيكو  يحل  بينما  نقاط،   ٥ برصيد 
نقاط،   ٤ برصيد  الثالث  باملركز  مدريد 

ثم يأتي ميالن رابعا بنقطة واحدة.
بمثابة  تكون  ربما  الخامسة  الجولة 
سيخوض  ألنه  ألتلتيكو،  للخري  برشى 
مباراة ميالن عىل أرضه وبني جماهريه 

وبالتايل  مرتوبوليتانو،  واندا  ملعب  يف 
من  أكرب  تعد  الفوز  يف  فرصه  فإن 

الروسونريي.
ويف املقابل، فإن بورتو الربتغايل سيكون 
معقل  يف  ليفربول  مواجهة  عليه 
مهامه  من  يصعب  ما  آنفيلد،  األخري 
بمواصلة  يرغبون  الذين  الريدز  أمام 

عروضهم القوية يف البطولة، وبالتايل 
ُتبرش  قد  الخامسة  الجولة  فإن 

يف  مهمته  بتسهيل  أتلتيكو 
العبور للدور املقبل.

بفرصة  يحلم  أيًضا  ميالن 
املسابقات  يف  االستمرار 
صعوبة  فربغم  األوروبية، 
أن  إال  الروسونريي  موقف 
للغاية يف  أمل بسيط  هناك 

املؤهل  الثاني  املقعد  حجز 
لثمن النهائي.

عىل  للفوز  ميالن  ويحتاج 
يف  االنتصار  ثم  مدريد  أتلتيكو 

مع  ليفربول،  عىل  األخرية  املباراة 
باملباراة  ليفربول  أمام  بورتو  خسارة 
يف  وأتلتيكو  بورتو  وتعادل  املقبلة، 

املباراة األخرية.
يف  االستمرار  بفرصة  ميالن  ويتمسك 
محاولة  األقل  وعىل  أوروبا،  مسابقات 
له  سيسمح  ما  الثالث  املركز  احتالل 

بالتأهل ملنافسات الدوري األوروبي.
اإلنكليزي  سيتي  مانشسرت  ويتبارز 
الفرنيس  وضيفه باريس سان جريمان 
دوري  يف  األوىل  املجموعة  صدارة  عىل 
عندما  القدم،  لكرة  أوروبا  أبطال 

اليوم  يف يلتقيان  األربعاء 
دور  من  األخرية  قبل  الخامسة  الجولة 

املجموعات.
التأهل  نقاط)   ٩) سيتي  وسيضمن 

وصيفه  أمام  الخسارة  تفاديه  بحال 
بروج  فوز  عدم  أو   ،(٨) جريمان  سان 
البلجيكي (٤) عىل اليبزيغ األملاني .(١) 
اإلسباني  املدرب  رجال  سيضمن  كما 
بيب غوارديوال املركز األّول يف املجموعة، 
الذي  جريمان  سان  عىل  فوزهم  بحال 

هزمهم ذهاباً بهدفني.
يف املقابل، سيضمن سان جريمان 
التأهل بحال فوزه عىل سيتي 
تزامناً  تعادله  بحال  أو 
عىل  بروج  فوز  عدم  مع 
بحال  حتى  أو  اليبزيغ، 
مع  تزامناً  خسارته 

خسارة بروج.
سيضمن  ومنطقياً، 
جريمان  وسان  سيتي 
من  التأهل  بطاقتي 
للفارق  نظراً  املجموعة، 
املطارَدين  مع  الكبري 
املثال،  سبيل  عىل  اآلخرين. 
عدم  بحال  سوياً  سيتأهالن 
أفضل من سان  نتيجة  بروج  تحقيق 

جريمان.
وبعد معاناته من عدة غيابات، يعود إىل 
تشكيلة مدرب سان جريمان األرجنتيني 
نيمار  املهاجم  بوتشيتينو  ماوريسيو 
ضد  محلياً  األخري  الفوز  يف  شارك  الذي 

عن  كبري  بفارق  يتصدر  حيث  نانت 
النجم  مواطنه  بدأ  فيما  منافسيه، 
تدريجاً  مستواه  يستعيد  مييس  ليونيل 

إثر تعافيه من اإلصابة.
وخاض تمارين أول أمس اإلثنني، كل من 
دوناروما  جانلويجي  اإليطايل  الحارس 
ماركينيوس  الربازييل  واملدافعني 

وبريسنيل كيمبيمبي.
لكن بوتشيتينو يخىش خسارة مهاجمه 
الدويل مبابي الذي لم يتدّرب مع رفاقه 
اإلثنني، فيما ضّمت التشكيلة الباريسية 
سريخيو  اإلسباني  املدافع  األوىل  للمرة 
وبحال  إصابة.  من  العائد  راموس 
مشاركة نجم دفاع ريال مدريد السابق، 

ستكون األوىل له يف سبعة أشهر.
قال بوتشيتينو: «يجب أن نملك الرغبة 
بنّية  سنلعب  هناك.  من  بالفوز  للعودة 

التأهل».
يف املقابل، يغيب عن سيتي نجم وسطه 
املصاب  بروين  دي  كيفن  البلجيكي 
فوزه  عن  غاب  كما  كورونا.  بفريوس 
مهاجمه  بثالثية  إيفرتون  ضد  األخري 
اإلصابة،  بسبب  غريليش  جاك  الجديد 
الثاني  املركز  يحتل  الفريق  بأن  علماً 
لقبه،  يحمل  الذي  اإلنكليزي  الدوري  يف 

بفارق ٣ نقاط عن تشيليس.
إصابة  يف  اإلسباني  مدريد  ريال  ويأمل 
يحل  عندما  واحد،  بحجر  عصفورين 
املولدويف  ترياسبول  شرييف  عىل  ضيفاً 
من  الخامسة  الجولة  يف  األربعاء  اليوم 
املجموعة الرابعة ضمن مسابقة دوري 

أبطال أوروبا.
سيثأر  امللكي،  الفريق  فوز  بحال 
عقر  يف   ١-٢ ذهاباً  الصادمة  لخسارته 
قارياً،  املتواضع  الفريق  أمام  داره 
ثمن  إىل  العبور  بطاقة  سيضمن  كما 

النهائي.
كارلو  اإليطايل  املدرب  رجال  يتصّدر 
أنشيلوتي بتسع نقاط، بفارق نقطتني 
شرييف،  عن  وثالث  اإليطايل  إنرت  عن 
الرتتيب  األوكراني  شاختار  يتذيل  فيما 

بنقطة يتيمة.
وسيضمن ريال صدارة املجموعة بحال 

فوزه وعدم فوز إنرت عىل شاختار.
العبور  فسيضمن  اإليطايل،  الفريق  أما 
فوز  وعدم  شاختار  عىل  فوزه  بحال 
أن  والالفت  مدريد.  ريال  عىل  شرييف 
شرييف الذي حقق بداية رائعة بفوزين 
بخسارتني  الواقع  أرض  إىل  عودته  قبل 
توالياً، يمكنه ضمان التأهل بحال فوزه 

عىل مدريد وخسارة إنرت أمام شاختار.

سبب  ميالن،  نجم  إبراهيموفيتش،  زالتان  السويدي  رشح 
ويمتلك  الحايل.  بالوقت  القدم  كرة  اعتزال  يف  تفكريه  عدم 
إبراهيموفيتش عقًدا مع ميالن حتى الصيف املقبل، وتزعم 
التجديد  من  قريب  السويدي  النجم  أن  التقارير  من  العديد 
ملوسم آخر مع الروسونريي. وقال إبراهيموفيتش، يف حوار 
أشعر  ”كنت  الربيطانية:  ”الجارديان“  صحيفة  مع  أجراه 
باأللم يف كل مكان أذهب إليه، لكن طاملا لدي أهداف، ولدي 
األدرينالني، سأستمر يف اللعب“. وأضاف النجم السويدي: 
”أعلم أنني مقبل عىل يشء جيد، وإىل مكان أحتاج 
إىل العمل فيه بقوة ألستمر يف القمة“. وتابع 
القيام بذلك  مهاجم ميالن: ”سأستمر يف 
أشعر  أن  أريد  ال  ممكنة.  فرتة  ألطول 
ويف  ذلك،  وبعد  اعتزلت  إذا  بالندم 
غضون عامني، قد أجلس معك وأقول 
كان بإمكاني االستمرار ألنني كنت 
وواصل  جيدة“.  بحالة  أنني  أشعر 
أن  األفضل  ”من  السويدي:  النجم 
يف  كامل  بشكل  مسريتك  تنهي 
ذلك  يف  ستقول  حيث  القدم،  كرة 
ذلك  فعل  أستطيع  ال  أنا  الوقت 
يزال  ال  اآلن  أنا  لكن  اآلن،  بعد 
وأنا  األمر  هذا  فعل  بإمكاني 
ال  ”األمر  وأكمل:  حًقا“.  أفعله 
يتعلق بالعقود أو الشهرة. لست 
األدرينالني  إن  لذلك.  بحاجة 
يبقيني  الذي  الوحيد  اليشء 

مستمًرا يف كرة القدم، ألنني أشعر باأللم كل صباح ويف كل مكان“. وأردف 
إبراهيموفيتش: ”الحصول عىل متابعني آخرين لن يشفيك، والحصول عىل 
املزيد من املال لن يشفيك، كما أن جذب االنتباه لن يشفيك. إن األدرينالني 
يل  بالنسبة  املعاناة.  يف  مشاكل  لدي  ”ليس  واستطرد:  سيشفيك“.  فقط 
املعاناة ألن  الناس ال يفهمون  الكثري من  اإلفطار. لكن  املعاناة مثل  تعد 
للحصول  القليل  فعل  عليهم  املنصات،  هذه  كل  وجود  ويف  الجديد  الجيل 
أن  عليك  كان  القديم  الجيل  ”يف  واسرتسل:  الجمهور“.  لدى  رصيد  عىل 
الجيل  من  جئت  بأنني  جًدا  فخور  أنا  القليل.  عىل  لتحصل  الكثري  تفعل 
الذي ارتكبه ضد  إبراهيموفيتش عىل الخطأ املثري للجدل  القديم“. وعلق 
سيزار أزبيليكويتا، مدافع تشيليس وإسبانيا، خالل التصفيات املؤهلة إىل 
كأس العالم. وكان إبرا اعتدى بكتفه عىل أزبيليكويتا خالل ركلة ركنية 
للسويد، وحصل عىل بطاقة صفراء ستجربه عىل الغياب عن أول مباراة 
يف امللحق األوروبي. واحتج الالعبون ووسائل اإلعالم اإلسبانية ألن خطأ 
إبراهيموفيتش كان يستحق مراجعة تقنية الفيديو والحصول عىل بطاقة 
حمراء من وجهة نظرهم. وقال إبراهيموفيتش: ”لقد فعلت ذلك متعمًدا، 
املنتخب. لقد كان  ال أخجل من قول ذلك، ألنه فعل شيًئا غبًيا لزمييل يف 
أن  ال يجب  بأنه  يفهم  ذلك ألجعله  فعل  لكنني سأستمر يف  غبًيا  ترصًفا 
تفعل ذلك“. وأضاف: ”ليس لديك الشجاعة لتفعل هذا األمر ضدي. لكنني 
الفعل“.  بهذا  السبب قمت  ولهذا  بي،  ذلك  فعلت  إذا  ما سيحدث  سأريك 
وتابع: ”لم يكن ذلك شيًئا جيًدا مني، لكنني سأفعل ذلك مجدًدا. هذا أنا. 
املباريات  بالغياب عن  يتعلق  ال أخجل من قول ذلك“. وواصل: ”األمر ال 
الالعب  األمر بجعل  يتعلق  لكنه  العالم،  إىل كأس  التأهل  الفاصلة لحصد 
ال  ”أنت  واختتم:  األرض“.  عىل  مستلقي  شخص  من  ينزعج  أال  يفهم 
تهاجم كلًبا ال ينبح. هاجم الشخص القادر عىل فعل يشء ما. من السهل 
جًدا اختيار زمالئي يف الفريق الذين يبلغون من العمر 20 عاًما، كما أنهم 

رجال لطاف للغاية. آمل أن يفهم ذلك اآلن“.

وضع مسؤولو مانشسرت يونايتد خطة بديلة، يف حالة عدم 
بوكيتينو،  ماوريسيو  األرجنتيني  مع  التعاقد  يف  النجاح 

مدرب باريس سان جريمان، هذا املوسم.
األول  الخيار  يعد  بوكيتينو  أن  التقارير  من  العديد  وزعمت 
جونار  أويل  النرويجي  لخالفة  يونايتد  مانشسرت  إدارة  لدى 

سولسكاير، عىل مقاعد البدالء.
مانشسرت  فإن  الربيطانية،   «TalkSPORT» لشبكة  ووفًقا 
املدير  رانجنيك،  رالف  األملاني  مع  للتعاقد  يخطط  يونايتد 
الفني السابق لاليبزيج وشالكه، إذا لم ينجح يف التوقيع مع 

بوكيتينو اآلن.
وأشارت إىل أن مسؤويل يونايتد يدركون أن هناك صعوبات 
وضعوا  لذا  املقبل،  الصيف  قبل  بوكيتينو  مع  التعاقد  يف 
خطة بديلة بالتعاقد مع مدرب مؤقت، وانتظار املدير الفني 

األرجنتيني يف املوسم الجديد.
تحدث  الذي  املؤقت  املدرب  سيكون  رانجنيك  أن  وأوضحت 
عنه مانشسرت يونايتد يف بيان إقالة سولسكاير، وسيستمر 

مع الفريق اإلنجليزي حتى نهاية املوسم الحايل فقط.
التدريب  مجال  اعتزل  أنه  أعلن  أن  سبق  رانجنيك  أن  يذكر 
وسيؤسس رشكته الخاصة، لكنه أشار إىل احتمالية عودته 
حاالت  يف  ريايض  مدير  أو  كمدرب  القدم  كرة  يف  العمل  إىل 

استثنائية.

حقق رايو فاليكانو فوزاً مبهراً عىل ضيفه ريال مايوركا ٣-١، 
ضمن املرحلة ١٤ من الدوري اإلسباني.

ألفارو غارسيا  وسجل للفائز سريجيو غوارديوال نافارو ١٦، 
٢٠ وأوسكار تريخو من ركلة جزاء ٦٣.

 أما هدف مايوركا الوحيد فوقع عليه ابدون براتس ٨٩.
وصار رصيد رايو فاليكانو ٢٣ نقطة يف املركز السادس بعدما 
حقق فوزه السابع، أما مايوركا فتوقف رصيده عند النقطة 

١٥ يف املركز ١٣.
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نجم  مييس،  ليونيل  األرجنتيني  تحدث 
باريس سان جريمان، عن األندية املرشحة 
املوسم  يف  أوروبا  أبطال  بدوري  للتتويج 
مع  أجراه  حوار  يف  مييس،  الحايل.وقال 
جريمان  ”سان  اإلسبانية:  ماركا  صحيفة 
نجوم  إىل  باإلضافة  ونيمار،  مبابي  يضم 
كثريين آخرين.. هل من املمكن االعتقاد بأن 
بدوري  للفوز  األفضل  املرشح  ليس  باريس 
املرشحون  إننا  يقول  الجميع  األبطال؟ 
املرشحني،  أحد  أننا  أنكر  لن  املفضلون، 
لكننا ما زلنا بحاجة إىل العديد من األشياء 
النجم  حًقا“.وأضاف  قوًيا  فريًقا  لنكون 
نتحد  أن  باريس  يف  ”علينا  األرجنتيني: 
العبني  وجود  ميزة  ولدينا  واحد  كفريق 
رائعني للغاية لتحقيق هذا األمر. لكننا لسنا 
رائعة  فرق  فهناك  الوحيدين،  املرشحني 
أخرى مرشحة“. وتابع نجم سان جريمان: 
”دوري أبطال أوروبا بطولة صعبة للغاية، 
وهذا يجعلها جميلة ومميزة، أفضل الفرق 
تلعب هناك وهذا يجعل األمر يزداد تعقيًدا“. 
وبسؤاله ما الفرق التي تعتقد أنها مرشحة 
لحصد اللقب؟ رد ليو: ”ليفربول اآلن يف حالة 
جيدة للغاية، لقد عاد ليفربول إىل املستوى 
ثم  األبطال،  بدوري  خالله  من  فاز  الذي 

ميونيخ  وبايرن  سيتي  مانشسرت  هناك 
من  العديد  هناك  وأتلتيكو..  مدريد  وريال 
الفرق التي يمكنها القتال من أجل اللقب“. 
وأكمل النجم السابق لربشلونة: ”بطولة هذا 
املوسم أحد أكثر النسخ تنافًسا يف السنوات 
األخرية، نظرًا لوجود العديد من الفرق التي 
تستطيع الفوز باللقب“. وبسؤاله ماذا عن 
قال  األبطال؟  دوري  يف  الليجا  فرق  موقف 
عىل  منافس  دائًما  مدريد  ”ريال  الربغوث: 
أتلتيكو  عىل  ينطبق  اليشء  ونفس  اللقب، 

منافسان  إنهما  قتال.  هناك  وسيكون 
اإلقصائية،  األدوار  يف  للغاية  صعبان 
وكيفية  جيًدا  املنافسة  يعرف  وكالهما 
اللعب، وهذا السبب يف أنهما بال شك من 
برشلونة  ”أما  واسرتسل:  املرشحني“. 
فريق  لديه  بناء،  إعادة  بمرحلة  فيمر 

أعتقد  الشباب.  الالعبني  من  العديد  يضم 
من  أفضل  فرًقا  هناك  أن  اليوم 

االنطباع  رغم  لكن  البارسا، 
يعني  ال  فإن هذا  الحايل، 

أنهم لن يكونوا قادرين 
عىل القتال الحًقا، 

ألننا يجب أن 

وصول  االعتبار  يف  نأخذ 
املتجددة  واألحالم  تشايف 
الالعبني  بعض  وتعايف 
الذين ليسوا معهم اآلن“.



بغداد/الزوراء:
افتتحت كليـة اإلعالم جامعة بغداد، 
امـس الثالثـاء، فعاليـات الجلسـة 
االفتتاحيـة ملؤتمرهـا العلمي الرابع 
عـرش محليـا والثالث دوليـا، تحت 
االزمـات  وادارة  «االعـالم  عنـوان 
املحلية والدولية»، بمشاركة باحثني 
الـذي  مـن دول عربيـة واقليميـة، 
يمتـد ليومـي ٢٣-٢٤ ترشين الثاني 

.٢٠٢١
وقال رئيـس املؤتمـر الدكتور عمار 
طاهر عميد كلية االعالم يف الجلسـة 
االفتتاحية : « ها نحن نسعى حثيثاً 
باتجـاه أهداف جديدة عرب تسـليط 
الضوء عىل عنوان اخـر من عناوين 
البحث العلمي يعالج قضايا املجتمع 
يف عالـم متغري يشـكل فيـه االعالم 
قطـب الرحـا كل يشء يـدور حوله 
يف فلكـه وعرب هوامشـه فهو ركيزة 

ثابتة لألمن واالستقرار».
واضـاف ان «العالـم اليـوم يعيـش 
عىل حافة االزمات بمختلف انواعها 
وتداعياتهـا واثارها بعـد ان عقدت 
الدنيـا حيـاة الفرد واضحـى يعبش 
يف دوامة كبـرية تتجاذبه باتجاهات 
للخـالص  يسـعى  وهـو  مختلفـة 
والهـروب نحـو املناطـق النفسـية 
واالجتماعيـة االمنـة يحيى ويعيش 
بسـالم ومـن اجل هذا االنسـان البد 
ان يسـخر االعـالم وسـائله وادواته 
ويكرسـها يف خدمـة املجتمـع عـن 
االيجابيـة وطرح  الرسـائل  طريـق 
الحلول الواقعية إلشكالياته اليومية 
واالزمـات املزمنـة ويكـون طرفا يف 

الحل ال جزء من املشكلة».
وتابـع طاهـر ان « املؤتمـر العلمي 

الدويل الثالث لكلية االعالم يف جامعة 
بغـداد بالتعـاون مـع بـني الحكمة 
ومنصة أريـد يتناول موضوعا مهما 
وهو العالقـة بني االعـالم واالزمات 
االعـالم  تواجـه  التـي  فالتحديـات 
حالـة  يف  تجعلـه  الراهـن  بالوقـت 
تفاعل مستمر مع كل املعطيات عىل 
االرض وال سيما املجاالت السياسية 
واالجتماعيـة واالقتصاديـة يف بلدنا 
الحبيب العراق بعد ان اضحى صناعة 

مهمة ال تستغني عنه الدول».
واشـار رئيس املؤتمر اىل ان «جائحة 
كورونـا ما تـزال تحـول بيننا وبني 
االخريـن لكنها لـم تثنينـا عن عقد 
هذا املؤتمر الذي سـيكون حضوريا 
والكرتونيا فلقاؤنا مهما يكن صعبا 
او محفوفـاً باملخاطـر هو رسـالة 

واضحة مفادها ان البحث العلمي ال 
يمكن ان يتوقف ابداً».

واكمـل قائـال: «البـد مـن االشـادة 
برشكائنـا يف عقـد هـذا املؤتمر بيت 
الحكمة العريق ومنصة أريد املتميزة 
يف مجـال العلـم واملعرفـة وال ننىس 
جامعتنا االم بغداد الرائدة ورئيسها 
الذي يقف وراء نجاحاتها االخرية «.

بـدوره، قال رئيـس جامعـة بغداد 
الدكتـور منـري حميد السـعدي ان» 
جامعـة بغـداد دأبـت عـىل تنظيـم 
الفعاليات العلمية لتشكيالتها كافة 
ومنهـا املؤتمـرات الدولية وبشـكل 
االعـالم  كليـة  ان»  مبينـا  دوري»، 
حريصـة عـىل اقامـة هـذا الحـدث 
العلمي لإلسهام يف رفع رصيد الكلية 
والجامعـة يف مـؤرشات التصنيفات 

العامليـة، فضال عـن بناء سـمعتها 
نظرياتهـا  بـني  وتفوقهـا  العلميـة 
يف العـراق والعالـم العربـي يف عالم 
يشـهد أزمات جمة يكـون يف االعالم 
يف تغطيتهـا وتحليلهـا  كبـرياً  دوراً 
ومعالجتهـا حينـاً وتأجيجهـا حيناً 

أخر».
واوضح ان «جامعة بغداد بنتاجاتها 
العلميـة وبحوثهـا التـي تزيـد عن 
خمسـة االالف بحثاً سنوياً منشوراً 
سـكوباس  مثـل  املصنفـات  يف 
وكالرفيت، ونوعيـة املنتج الذي بات 
يجـد له اليـوم وجـوداً وتواصالً مع 
سـوق العمـل، والسـيما البحوث يف 
املجال االنسـاني التي تزيد عن ستة 

االالف بحثاً سنوياً».
الجامعـة «شـكره  رئيـس  وقـدم 

للجهات الداعمـة للمؤتمر واللجان 
العلمية كافة والباحثني واملتحدثني 
لــ  مبـاركا  والضيـوف»،  كافـة 
«عمـادة كليـة االعالم تنظيـم هذا 
النشـاط العلمي املهـم»، متمنيا ان 
«تتوصـل نتائج املؤتمر اىل توصيات 
من شأنها االرتقاء باألعالم العراقي 

والعربي».
يف ذات السـياق اكـد رئيـس اللجنة 
العلميـة للمؤتمر االسـتاذ الدكتور 
عيل الشمري ان «كلية االعالم تؤكد 
العلمية ونقاشـاتها  يف نشـاطاتها 
البحثية املوسعة وورشها وفعالياتها 
اىل التكامل مع املجتمع ومؤسسات 
الدولة بمختلف مسمياتها ومهامها 
التخـاذ دور حيوي وفعال يسـاهم 
يف ايجـاد حلول لالزمـات واالرتقاء 
بالبلـد»، مؤكـدا ان « املؤتمر يهدف 
تعاطـي  طرائـق  عـن  البحـث  اىل 
االعالم بوسائلة وفنونه ومستوياته 
وانماطـه املختلفـة مـع االزمـات 

املحلية والدولية». 
ويتضمـن املؤتمـر محـاور علمية 
انبثقت من عنوانه الرئيس ”االعالم 
وادارة االزمـات املحليـة والدولية“، 
ومن بني تلك املحاور: دور الصحافة 
اثناء االزمات، الصحافة االلكرتونية 
اثنـاء االزمـات، الحـرب النفسـية 
املعارصة لالزمات، العالقات العامة 
وتشـكيل الصـورة اثنـاء االزمات، 
جائحـة  اثنـاء  التوعيـة  اعالنـات 
كورونا، حمـالت العالقـات العامة 
اثناء االزمات، اهتمـام الفضائيات 
الفضائيـات  جمهـور  باألزمـات، 
باألزمات، االذاعة والتلفزيون وادارة 

االزمات.

الرباط/متابعة الزوراء:
لالتصـال  العليـا  الهيئـة  أشـادت 
السـمعي البرصي املغربيـة (هاكا) 
والقنـوات  اإلذاعـات  بمسـاهمة 
التلفزيونيـة العموميـة والخاصة يف 
تغطيـة االنتخابـات املاضيـة، حيث 
شـاركت ٨٠ يف املئـة مـن مجموعها 
ضمن حملة تعبئة املوطن لالنخراط 

يف العملية االنتخابية.
بثـت  فقـد  الهيئـة،  لبيـان  ووفقـا 
٥١٩ حلقـة مـن املجـالت اإلخبارية 
والحواريـة و١٧١٩ نـرشة إخبارية، 
بحيـز زمني بلغ ٤٥٨ سـاعة، عالوة 
عـىل الوصالت التحسيسـية بأهمية 
العمليـة  يف  املواطنـني  مشـاركة 
التعريفية  والكبسـوالت  االنتخابيـة 
والتوضيحية لتنظيم االقرتاع وإجراء 

عملية التصويت.
وأضافـت الهيئة أن إسـهام القطاع 
الخـاص حقـق نوعـا مـن التكامل 
مـع العـرض العمومـي، وال سـيما 
مـع انطالق بث برامج فـرتة الحملة 
الرسـمية كما ينظمها املرسوم رقم 
٢٫١١٫٦١٠ الصادر بتاريخ ٠٤ نوفمرب 
٢٠١١ (التدخـالت املذاعـة واملتلفزة، 
تغطية التجمعات االنتخابية وضيف 

النرشات اإلخبارية).
وبلغ الغالف الزمني إلسهام القطاع 
الخـاص ١٦٢ سـاعة، أي مـا يعادل 
أربع ساعات وربع الساعة كمتوسط 

بـث يومـي. كمـا قدمـت الخدمات 
الخاصـة ٤٥ يف املئـة مـن الــ١٩٠ 
ساعة املخصصة لألحزاب السياسية 

املشاركة يف االنتخابات.
واعتـرب املصدر ذاتـه أن كل األحزاب 
السياسـية املشـاركة يف االنتخابات 
استفادت من الولوج إىل برامج الفرتة 
االنتخابيـة؛ لكـن بشـكل متفاوت. 
ويعزى هذا التفاوت أحيانا، حسـب 
إذاعـات وقنـوات تلفزيونية  إفادات 
للهيئـة العليـا، إىل أسـباب مرتبطة 
باألحزاب نفسها؛ كصعوبة التواصل 
مـع بعضهـا، أو اعتذارهـا املتأخـر 
عـن املشـاركة يف الربامـج، أو تعذر 
انتداب ممثلني عنها متحدثني باللغة 

األمازيغية.
النسائية،  وعىل مسـتوى املشـاركة 
قالـت املؤسسـة العموميـة إن املرأة 
شـكلت ١٩ يف املائـة مـن مجمـوع 
الــ١٠١٢  العموميـة  الشـخصيات 
(حزبية، أكاديميـة، مهنية ومدنية) 
الربامـج  يف  الكلمـة  تناولـت  التـي 
اإلذاعيـة والتلفزيونيـة ذات الصلـة 
باالنتخابات. تتشـكل هذه النسـبة 
من ١١٢ شـخصية نسـائية حزبية، 
و٨٦ شـخصية نسـائية مـن خارج 
األحـزاب السياسـية؛ نصفهن يمثل 

املجتمع املدني.
من جهة أخرى، مثلت مدة مداخالت 
الشـخصيات النسـائية املنتميـة إىل 

األحـزاب السياسـية ١٩ يف املئـة من 
مجموع مدد مداخالت الشـخصيات 
الحزبيـة. بلغت هذه النسـبة ٢٢ يف 
املائـة يف الخدمـات العمومية مقابل 
١٦ يف املئـة يف الخدمـات الخاصـة. 
كما تجـاوز مجموع مـدد مداخالت 
الشـخصية الرجالية الحزبية األكثر 
تدخال ضعف نظريها لدى الشخصية 
النسـائية الحزبيـة األكثـر تدخـال. 
االنتخابيـة  الحملـة  أمـا يف برامـج 
الرسـمية، فمثلت النساء ٣٢ يف املئة 

من مجموع املتدخلني.
واعتـربت ”الهاكا“ أن صوت املواطن 
بدوره كان رجاليا بشكل كبري، حيث 
لم تمثل النساء سوى ٢٢ يف املئة من 
مجموع مداخالت املواطنني الـ٢١٧٢ 
ممن أتاحت لهـم اإلذاعات والقنوات 
عـن  التعبـري  فرصـة  التلفزيونيـة 
مواقفهـم وانتظاراتهـم وتطلعاتهم 
بمناسـبة االسـتحقاقات االنتخابية 

ليوم ٠٨ شتنرب.
أما بالنسـبة إىل اتوفري لغة اإلشـارة 
وإدراج قضايا األشخاص يف وضعية 
إعاقة، فقد سـجل التقريـر املجهود 
املبذول من طرف اإلعـالم العمومي، 
لغـة  توفـري  يف  ”األوىل“،  سـيما  وال 
اإلشـارة لألشـخاص الصم وضعاف 
السـمع ضمانـا لحقهـم يف اإلعـالم 
وتيسـريا الطالعهم عىل مسـتجدات 
حيـث  االنتخابيـة،  االسـتحقاقات 

 ١٧٤ يف  اإلشـارة  لغـة  اسـتعملت 
كانـت  جلهـا  انتخابيـا،  محتـوى 
عـىل مسـتوى النـرشات اإلخباريـة 
لـ“األوىل“. كما تم تسجيل استعمال 
حزب وحيد للغة اإلشـارة املصاحبة 
ملداخلتـه املتلفـزة يف إطـار برامـج 

الحملة االنتخابية الرسمية.
يف املقابـل، لـم يتم التطـرق لقضايا 
األشـخاص يف وضعيـة إعاقـة إال يف 
٣٫٢٥ يف املئـة من العرض املضاميني 
املرصـود ملواكبة الفـرتة االنتخابية، 
نصفها بثته الخدمات العمومية. كما 
لم تعط لهم الكلمة سوى يف ١ يف املائة 
مـن مجمـوع املضامني املحتسـبة، 
التلفزيونيـة.  بالخدمـات  ثلثاهـا 

هـذا يف الوقت الذي أوكلـت ٧ أحزاب 
تقديـم ١٧ حصـة مـن حصصها يف 
برامـج الحملة االنتخابية الرسـمية 

ألشخاص يف وضعية إعاقة.
وفيما يخص التنوع الثقايف واملجايل، 
فقد قدمـت ٩٢ يف املئة مـن مدة بث 
برامـج الفـرتة االنتخابيـة باللغتني 
العربيـة واألمازيغيـة.  الرسـميتني، 
شكلت العربية ثالثة أرباع هذه املدة 
بحكـم توظيفها من طرف ٣٠ إذاعة 
وقنـاة تلفزيونيـة مـن أصـل الـ٣٣ 
املشاركة يف تنشيط الفرتة االنتخابية؛ 
األمازيغيـة يف ١٠  يف حـني وظفـت 
خدمـات، ضمنها إذاعتـان خاصتان 

ذات تغطية جهوية ومحلية.

بنغازي/ا.ف.ب:
خطـف مجهولون، الصحفي الليبي رساج املقصبي، من مقر إحدى الصحف املحلية يف 

مدينة بنغازي يف رشق ليبيا، بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للصحافة، يف بيان.
وقالت الهيئة، يف بيان: «تسـتهجن الهيئة العامة للصحافة بأشـد عبارات االستهجان 
مـا تعرض له ظهر يوم االثنني الصحفي املتعاون مع فرع الهيئة (بنغازي) رساج عبد 
الحفيـظ املقصبي مـن عملية اختطاف من قبل مجموعة لم توضح هويتها». وأشـار 
البيان إىل أّن املجموعة «رفضت تقديم أي استدعاء رسمي أو إظهار أي أوراق ثبوتية»، 

قبل أخذ املقصبي.
وأكد رئيس هذه الهيئة الحكومية عبد الرزاق الداهش، لـ»فرانس برس»، أّن «الصحفي 
املتعـاون مع الهيئة رساج عبد الحفيظ املقصبي خطفتـه مجموعة مجهولني، بعدما 
دخلـت إىل مقـر صحيفة «الحيـاة»، وهو أيضاً مقـّر هيئة الصحافة - فـرع بنغازي، 

وروّعت وهّددت املوظفني والصحفيني، واقتادت املقصبي إىل مكان مجهول».
وأضـاف رئيس هيئة الصحافـة الليبية: «ُفتح محرض يف مركز الرشطة بشـأن واقعة 

خطف الصحفي، وأُخِطر النائب العام بالخصوص».
ودعـا األجهزة األمنية إىل التحرك الرسيع، والكشـف عن مصـري املقصبي والعمل عىل 

إطالق رساحه برسعة.
ولم تصدر القوات األمنية الخاضعة لسـلطة قوات اللواء املتقاعد خليفة حفرت يف رشق 

البالد أي تعليق عىل الحادثة حتى اآلن.
وبالرغم من االسـتقرار النسبي الذي تعيشه ليبيا منذ تشكيل سلطة سياسية موحدة 
يف فرباير/شـباط املايض، واقرتاب موعد االنتخابات الرئاسـية املقررة الشهر املقبل، ال 
تزال بني الحني واآلخر تسـجل حـاالت خطف تطال صحفيني أو نشـطاء من املجتمع 

املدني يف عموم البالد.

البرصة / نينا :
 نظـم عدد من الصحفيني يف البـرصة وقفة احتجاجية للمطالبة بتوزيع قطع االرايض 

املخصصة لهم .
وطالبوا يف وقفتهم االحتجاجية امام دار اسـرتاحة املحافظ بانصافهم اسـوة برشائح 
املجتمـع بتوزيـع قطـع االريض للصحفيني املشـمولني التـي خصصت لهـم من قبل 

املحافظة واملتأخرة حتى االن ورفع الحيف عنهم .
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لندن/متابعة الزوراء:
تحدثت تقارير إعالمية يف بريطانيا 
عـن غضـب العائلـة امللكيـة مـن 
فيلـم وثائقي سـتبّثه هيئة اإلذاعة 
الربيطانية «بي بي يس»، العتقادها 
أّنـه سيسـلّط الضوء عـىل الخالف 
املزعـوم بني األمـري وليـام واألمري 
هـاري، وفًقـا لصحيفـة «ذا ديـيل 
ميـل». والفيلـم الوثائقـي بعنوان: 
«األمـراء والصحافة»، هو فيلم من 
جزأيـن مـن املتوّقع أن ُيبـث الجزء 
أن  االثنـني، عـىل  يـوم  األول منـه 
يعرض الجـزء الثاني منـه يوم ٢٩ 

نوفمرب الجاري. 
وبحسـب ما أوردت صحيفة «دييل 
تيليغراف»، فـإن امللكة «انزعجت» 
مـن نبـأ بـث الفيلـم الوثائقي من 
دون السـماح ألفراد العائلة امللكية 
بمشـاهدته قبل عرضه األول. وقد 
ورد أن امللكة واألمري تشـارلز وابنه 
األمري ويليام، هّددوا بمقاطعة «بي 
بي يس»، بسـبب رفضها السـماح 
لهم بمشاهدة الفيلم الوثائقي الذي 
يروي تفاصيل عالقة العائلة امللكية 

بوسائل اإلعالم.
ويف خطـوة نـادرة، اتحـّدت األرس 
امللكية الثـالث، لتقديم شـكوى إىل 
أن  الرشكـة وسـط مخـاوف مـن 

برنامـج ليلـة أمـس األول اإلثنني، 
سـيكّرر  والصحافـة»  «األمـراء 
االّدعـاءات التـي تقـول إّن هـاري 
وويليام اسـتخدما وسـائل اإلعالم 
ضد بعضهمـا البعض خـالل ذروة 

نزاعهما. 
وبحسـب ما أوردت صحيفة «دييل 
تيليغـراف» مسـاء األحـد املـايض، 
يأتـي الفيلم الوثائقـي بعد تصاعد 
و  املالكـة  العائلـة  بـني  التوتـرات 

«بـي بـي يس» يف أعقـاب فضيحة 
الصحفـي مارتـن بشـري، بعـد أن 
كشف تحقيق مستقل أّنه استخدم 
أساليب ملتوية ومخادعة للحصول 
عىل مقابلته مـع ديانا، أمرية ويلز، 
بينما عمل رؤساء من «بي بي يس» 
عـىل تغطية هـذه اإلخفاقات. وقد 
أدىل دوق كامربيـدج األمـري ويليام 
بترصيـح الذع عقـب التقرير الذي 
أثـار ضّجة إعالميـة يف البالد. ويعّد 

وليام أول فـرد من العائلـة امللكية 
يعلق عىل االّدعـاءات التي تقول إّن 
بشـري خدع األمرية ديانـا يف مقابلة 

مع بانوراما يف عام ١٩٩٥.
وعـىل الرغم مـن هـذا الغضب من 
قبـل العائلـة امللكية، تقـول «دييل 
«بـي  أّن  تـدرك  إّنهـا  تيليغـراف»، 
بـي يس» لـن ترتاجع عـن رفضها 
مشـاركة محتويات الوثائقي التي 
قّدمها أمول راجان، محرر وسـائل 

اإلعـالم يف «بـي بـي يس». وُيعتقد 
أن هـذا يرجع جزئًيـا إىل حقيقة أن 
الفيلـم يخضـع لتعديـالت اللحظة 
األخـرية لتضمـني تفاصيـل اعتذار 
دوقـة ساسـكس ميغـان مـاركل، 
بشأن تضليلها املحكمة حول ما إذا 
كانت قد سمحت ملساعدها بإطالع 

مؤلفني عىل سريتها الذاتية. 
يف املقابـل، ُيقـال إّن القـرص هـّدد 
برفض التعاون مع «بي بي يس» يف 
مشـاريع مستقبلية إذا لم يتم منح 
أفـراد العائلة املالكـة، الحق يف الرد 
عىل الفيلم الوثائقـي الكامل، الذي 

ُيبث عىل «بي بي يس ٢».
ومن املعلوم أّن عالقة «بي بي يس» 
بالعائلـة امللكية أصبحت حّساسـة 
إىل حـّد ما يف أعقاب فضيحة مارتن 
بشـري. ونتيجـة لذلك مـن املفهوم 
أّن الهيئـة تراجع الوثائقي «األمراء 
والصحافة» سـطراً بسـطر تفادياً 

ألي حساسية.
وعىل الرغم من سلسلة االجتماعات 
بني مساعدي دوق كامربيدج، األمري 
وليام و»بي بي يس»، إال أّن الرشكة 
مصّممـة عـىل االمتنـاع عن عرض 

«التحقيق» عىل رجال الحاشية.
ومـن غـري الواضح بعد مـا إذا كان 
دوق ودوقة ساسـكس، قد أثارا أي 

مخاوف بشـأن هذا العـرض أو تم 
االتصـال بهما قبـل أن يتقّدم بقية 

أفراد العائلة امللكية بشكواهم.
ويقول مصدر ملكي رفيع لصحيفة 
امللكـة  إّن  صنـداي»،  أون  «ميـل 
«مسـتاءة» من بث الفيلم الوثائقي 
الـذي وصفتـه بالـ «ثرثـرة»، ومن 
دون أن تتاح الفرصة ألي شـخص 

يف القرص مشاهدته.
التـي  الثانيـة  املـرة  هـي  وهـذه 
يتدخـل فيها أفـراد العائلـة امللكية 
بشـأن التغطية حـول الخالف بني 
دوق  وشـقيقه  كامربيـدج  دوق 

ساسكس.
وتروي الصحيفة أّنه يف وقت سابق 
من هـذا العـام وقبل سـاعات من 
الفيلـم الوثائقي «هـاري وويليام: 
مـا الخطأ الذي حـدث؟» الذي كان 
من املقّرر أن ُيبث وقتها، أزالت قناة 
«آي تي يف» مزاعم أوميد سـكوبي، 
صحفي بريطاني وكاتب سرية دوق 
ودوقـة ساسـكس، التي تقـول إّن 
األمري وليام وموظفيه زرعوا قصة 
حول الصحة العقلية لألمري هاري. 
لذلك هناك قلـق من أن يكّرر الفيلم 
الوثائقـي لـ «بي بـي يس»، مزاعم 

مماثلة، نفاها األمريان باستمرار.
من جهتهـا، أوضحت «بي بي يس» 

كيفيـة  يف  سـيبحث  الربنامـج  أّن 
تحديـد عالقة كل مـن دوق ودوقة 
كامربيدج ودوق ودوقة ساسـكس 
يف  للغايـة»  مختلفـة  «دورات  يف 
عالقاتهمـا مع وسـائل اإلعالم منذ 

سنوات.
ويغطـي الجـزء األول مـن الفيلـم 
الوثائقـي املكون مـن جزأين زواج 
دوق ودوقة ساسـكس والسـنوات 
التـي سـبقته، كمـا يوفـر مفهوم 
بالصحافـة  عالقتهمـا  سـياق  أو 
من خـالل فحـص «األنشـطة غري 
القانونيـة» لبعض منافذ األخبار يف 
التسعينيات. ويعّد راجان، أحد أشد 
املنتقدين للنظام امللكي، حيث انتقد 
يف عمود عـام ٢٠١٢ يف صحيفة «ذا 
إندبندنـت» عالقـة وسـائل اإلعالم 
بأفراد العائلة امللكية، ووصف فكرة 

امللكية الوراثية بالـ «عبثية». 
ويف حـال مقاطعـة العائلـة املالكة 
لـ «بي بي يس»، سـتتهدد املشاريع 
املشـرتكة بني الطرفـني، بما يف ذلك 
تكريـم لألمـري فيليـب واملسلسـل 
الوثائقي «إيرث شـوت» الذي قدمه 
دوق كامربيـدج، كذلك تصوير «بي 
بي يس» لخطـاب امللكة بمناسـبة 
عيد امليالد كجزء مـن روتا مع «آي 

تي يف» و»شبكة سكاي نيوز».



Êbj»í@áÓé@NÜ
تتداعـى  الشـتاء  يأتـي  حـني 
الحكايـات وتتجمـع يف ذاكرتـي؛ 
تصري حمال ثقيال أحاول التخلص 
منـه، يكـون الرسد منفـذا للبوح 
إىل تلـك الزوايا الخفيـة، تلفت كل 
ناحية ألتمس طريقي بني الزروع 
العبـث  عـن  أكـف  ال  واألشـجار 
بأعشاش العصافري، تنهرني أمي؛ 
دع األمهات يشـبعن الصغار لبنا؛ 
ها أنـا أبحث عن لبـن العصفور، 
األحـالم  كمـا  مسـتحيال  بـات 

الفضية.
أطـري مـن كـراس الرسـم طائرة 
أمسـك بمقودهـا؛ أرسـم عليهـا 
حكايـة الطفـل الـذي يحلـم بأن 
يكـون ابن السـلطان ويطري فوق 
السـحاب، تهـب الريـح فرتتمـي 
طائرتـي وقـد تناثرت؛ لـم أمتلك 
يومـا علبـة ألـوان؛ فتلـك األفواه 
الجائعة تحتاج الرغيف ال فرشـاة 
يرسمون بها عاملهم الذي تطارده 

الغيالن.
 نحـن مثقلون بصـور وحكايات 
أثـرت فينا مما قصتـه الجدات أو 
خوفتنا به األمهات، لكل منا طيف 
من أحـالم ونتف من خيال جميل، 
لكـن كل هذا يظل يرتعد من الجن 
يراهـم فوق األشـجار وعند حنية 
البيـوت الخربة  الطريـق وجـوار 

ويف سـكة املقطع تدور سـاقيتها 
فتخـرج أرانـب بيضـاء، يـا لهذا 
العالم السـاحر بما اشـتمل عليه 
من طفولة تعبث باألشياء، صورة 
تجمعـت أجزاؤها مـن متفرقات 

فغدت جميلة!
ما أزال ذلك املندهش بما رأى تثقل 
ذاكرته أشـياء صارت بعيدة، خبز 
أمـي ورائحـة بيتنا الطينـي يوم 
يتسـاقط املطـر فنغـدو كأفـراخ 

الحمام نبحث عن ركن نأوي إليه، 
تتداخل أجسادنا وتتالحم عواطفنا 
يهـب بعضنا لبعض الدفء عوض 
برودة الشتاء، نتقاسم الخبز ومن 
ثم نستمع لحكايات تعاد وتتكرر؛ 
العنزة حاز  واألخرى ماز والثالثة 
تـرضب بالعـكاز؛ الثعلـب يرتدي 
جلـد العنـزة التي افرتسـها لكنه 
نـيس أن يخفي ذيلـه، ومن يومها 
ونحـن نوصد الباب جيـدا مخافة 

أن يأتي ذلك املراوغ الذي يشـتهي 
لحم األطفال؛ يف كل مكان من هذا 
العالـم قطع لحم متناثرة لحمالن 
عبثـت بهـا رصاصـات الثعالـب 

والذئاب!
تأتـي كل تلـك األوهـام فأتخفـى 
تحـت لحـايف، أغـوص يف حشـية 
رسيـري، أبحـث عـن تلـك الفتاة 
التـي تراقصت عىل ضـوء القمر، 
يرسح شعرها مع أشعة الشمس 

الذهبية يتماوج مع أغنيات فريوز 
ذات الوهج الدافئ؛ أين هي اآلن؟

يبتعد العيد كلما أتى الشـتاء؛ إنه 
يكره الربد وال يحب الريح؛ ال يجد 
فيـه الصغار مكانا للعب، تتسـلل 
يف لياليـه  املربوطـة بحبال الرعب 
كل ذئاب الناحية؛ تنفذ فيه حبات 
القمـح وتعبث الفـرئان يف الثياب 
واألغطية؛ يف الشتاء تموت أشجار 

التوت وتتعرى أوراق الياسمني.
أبحـث عـن جدتـي فـال أجدهـا؛ 
ارتحلت إىل العالم العلوي؛ غادرت 
العنـزات  حكايـة  تتـم  أن  دون 
يف  يعبـث  الثعلـب  بقـي  الثـالث، 
الحقـول؛ لـم تعـد به حاجـة أن 
يتخفـى؛ تفرق الذيـن يوما كانوا 
األطفـال؛ منهـم من صار أشـبه 
بالغـول ومنهـم مـن باتت ترسق 
الحكايات لصغارها، طال الشـتاء 
عن كل عام، يقولون إنه سيمكث 
يف حارتنا سـتة شـهور؛ ويف املرة 
الشـمس،  سـتختفي  القادمـة 
تتكاثـر الثعالب حني تتسـافح يف 
لياليـه الطويلـة؛ حـدث هذا حني 

كفت الديكة عن الصياح.
تـرى هـل أوصـت الجـدة بذلـك 

الصغري؟
ما الذي جعل وشوشـات الشـجر 
إىل  تتحـول  العصافـري  وزقزقـة 

مفردات تنتظم يف جمل؟

لم تسـدل السـتارة بعـد، تتحرك 
بائع  شخوص املرسحية بعفوية، 
الحليب يطرق البيوت لكن الصغار 
غابـوا يف الرسداب، سـاعي الربيد 
اعتلت ذاكرته؛ ينـىس البيوت ولم 
يعد يحمـل تلك الرسـائل الربيئة؛ 
كلهـا حيل آللـة ال تعـرف الحب، 
من يرسـم نخلة تعانق السـحاب 

وتسابق مأذنة الجامع الكبري؟
يف كتـاب سـيدنا كنا نتلو السـور 
واآليات نتمثل الجنـة وفيها اللبن 
نهرا والعنب يتـدىل كل حبة تقطر 
عسـال، تتعـارك يف النـار الذئـاب 
وتطاردهـا كالب لهـا أنيـاب من 
حديـد؛ واآلن هـل ما تـزال ذاكرة 

الصغار تحتفظ بكل هذا؟
أمللـم بقايا ذلك الطفـل الذي كنته 
يومـا، أعثـر عـىل بعـض األوراق 
والكراسات، وردة مجففة رسالة 
صبي إىل فتاته التي سكنت حلمه، 
رائحـة الخبز الذي صنعته جدتي؛ 
حليـب العنزة يـوم أمسـكت بها 
ومن ثـم التقمت حلمتي رضعها، 
أطلقـوا عيل ابـن العنـزة، رسرت 
تسـلق  يف  أشـبهها  كنـت  بهـذا؛ 
األشـجار والحوائـط، أقفـز ومن 
ثـم أتراقـص؛ مـا أجمـل كل تلك 

األلعاب!
هل تبقى للصغار فضاء يرسـلون 

إليه أوراقهم تطري؟
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ال يختلف اثنان عىل أهمية الشـخصية 
األكثـر  الـرسدي  العنـرص  بوصفهـا 
بـكل  القصـيص  العمـل  يف  أهميـة 
أشـكاله ،وأنماطه ، والسيما يف القص 
السـيكولوجي الـذي تسـتقطب فيـه 
الشـخصية األضـواء، واالهتمـام كله 
عىل حسـاب العنارص الرسدية األخرى   
ذلك الن العمل القصيص هو عبارة عن 
األعمال التي تقوم بها تلك الشـخصية 
،وان النـص  الذي يصـور األحداث من 
دون فاعلها هو اقرب إىل كينونة الخرب 
منه إىل كينونة الرواية  ، وعىل الرغم من 
أيمان اغلب النقاد بمكانة هذا العنرص 
يف البناء الرسدي ، إال أنهم اختلفوا حول 
ماهيته وطريقـة النظر إليه، وأهميته 
،أما النقـاد والروائيون الواقعيون فقد 
أولوا  هذا العنرص الرسدي اهتماما بالغا 
الفتـا للنظـر ، إىل حد اعتقـدوا معه أن 
وظيفة عنارص الرسد كلها هي إضاءة 
هذا العنرص ،والكشـف عنـه يف العمل 
الـرسدي ، اسـتطاعت الروائية الكبرية 
عالية ممدوح تسـليط الضوء عىل ابرز 
شـخصية من شـخصياتها الرئيسة يف 
رواية التناكي ، وهي شـخصية عفاف 
التي تبحث عن ذاتها ،وتسري يف الرواية 
كلهـا ،فنراهـا تقـول : فتلتفـت قائلة 
بصوت بعيد وسـاخر: سـنرى ، أستاذ 
معـاذ ، أمرا لم يكن بالحسـبان . كثري 
منـا     ال يبرص جيدا ، كال ، هم عميان 
وعيونهم مفتوحة عىل اتساعها . ربما 
، واحدة من أسباب ذهابي إىل هناك ، لم  
تقل باريس أبـدا ، أريد تنظيف حوايس 
جميعهـا، فلـو بقيـت هنـا ، لعميت ، 
عاليـة  الروائيـة  أرادت   ،  ! واختفيـت 
ممـدوح مـن روايتهـا أن تكـون مرآة 
للمجتمع العراقي املتطور ،واملتحرض، 
ورفع قيمة شخصيتها الروائية عفاف 
التي هي - بحسـب تصورها- نسـخة 
طبق األصل من السـاردة ، أو شـبيهة 
باملـرأة العراقيـة املثقفـة املوجودة يف 
الواقـع ، جعلـت شـخصيتها الروائية 

تختزل مميـزات الطبقـة االجتماعية، 
كمـا صار اختفاء الشـخصية الروائية 
يف العمـل الروائي نظـريا الختفاء دور 
الفرد يف املجتمـع، فنراها تقول: طرب 
، وطـوال ثمانيـة أعوام بقيت تسـافر 
إليها يف باريس، وحني تعود ال تؤكد وال 
تنفـي، وهي تقول: اسـمع صميم،   ال 
يمكن أن تتوقف القصة يف املشفى ذاك 
أو تلـك الردهـة أو عيادة ذلـك الطبيب 
ايـاه. فهـي تدخـل وتخـرج إىل هناك ، 
فالحالة ليسـت خطرية ، وهي ما زالت 
تسـخر مـن كل يشء ، كانـت تضيـف 
بنـربة حزينة: من الجائـز ، هي تعتقد 
إننـا تركناهـا تضيـع من بـني أيدينا . 
فنحن أيضـا توقفنا عن الشـوق إليها 
والبحث عنها . هكذا عنادا ، حنقا منها 
، وعليهـا . هـل نحن أسـباب املرض؟ 
كال، كال، ال أريد الحكم اآلن. واسـتنادا 
إىل هذا الفهم فان أسـماء الشخصيات 
التي تصادفنا يف الرواية ، هي نفسـها 
يف حياتنا اليومية ، بل ينبغي أن يحصل 
التطابق حتـى يف الصفات الخلقية من 
أمثـال: (عائلة أيوب آل، مكية، فتحية، 
سـنية، فاطم ، أيوب ، مختـار، هالل، 
عفاف، صميـم، كارل فالينـو، طرب، 

معاذ االلويس) . 
أما النقد املعارص ينظر إىل الشـخصية 
بوصفهـا كائنـا مصنوعـا باللغة من 
صنع خيـال املؤلف، ال وجود واقعي له 
خارج النص األدبي، الن األدب ال يوجد 
يشء خارج اللغة، وعليه فالشخصية يف 

الرسد- كما يرى تودوروف- هي قضية 
لسـانية ال وجود لها خـارج الكلمات ، 
ومهما كانت درجة مطابقتها للواقع ، 
فهي ال تعدو- كما يرى بارت- أن تكون 
كائنا من ورق  ، ونحن نختلف مع اآلراء 
السـابقة ،و نقول أن شخصية عفاف 
يف روايـة التناكـي شـخصية حقيقـة 
،وواقعيـة ،وهي تعرب عـن وجهة نظر 
الراوية العليمـة ، فمن خاللها عالجت 
الروائية الكثري من القضايا االجتماعية 
والسياسية  املهمة ، وجمعت بني املايض 
والحـارض مـن خـالل املـكان األليـف 
شـارع التناكي عاشت أجمل لحظاتها 
القديمـة ، واعتمـدت عـىل ذاكرتها يف 
اسرتجاع اإلحداث فهي رواية تاريخية 
بامتيـاز فنراها تقول: يـوم انتقلنا إىل 
شـارع التانكي.. نعم ، أنا التي قسمت 
اسمها إىل قسـمني، فما أن ارفع رايس 
واراها أمامـي، أعود وأناديهـا : عفو، 
نظفي املنفضة زيـن، يمكن تمر علينا 
واحدة مـن الخانمـات والخواتني. هنا 
الجريان مو مثل أهل السـفينة. عملت 
اسـتطالعاتي عـىل أصحـاب الشـارع 
وأعيانه ، وسجلت كل يشء يف مفكرتي، 
يا نور عيني. وأول ما استقرت األحوال 
مـن  أمسـكتها  الجديـد،  السـكن  يف 
يدهـا، وقلت لها : هيا، اميش نكتشـف 
الطـرق والفيـالت والقصـور العجيبة 

هنـا . امـيش وخزنـي يف راسـك ألوان 
السـماء وطني األرض ورائحة الرارنج، 
وهـو ينفلع عىل الشـجرة.. شـمي يا 
عفـو زيـن ، وبعديـن اجلـيس ولوني 
وارسـمي: إذا كانـت الروايـة ال تقـوم 
إال عـىل أحداث فان اإلحـداث ال تجري 
هـي  والشـخصية  شـخصيات،  دون 
اإلنسان الذي يستخدم رمزا لشخصية 
إنسـانية،لغاية من الغايات،وشخصية 
كل إنسـان تتألف من عنارص أساسية 
ومظهـره  ومولـده،  بيئتـه،  هـي: 
لعام،وسـلوكه،وطعامه،ومنامه،  ا
وحبه، وكرهه، وما شابهها، ومن منا لم 
يعجب،وهو يقرأ رواية التناكي عىل قدر 
من الجودة، كيف اسـتطاعت الروائية 
أن تبث الروح يف شخصياتها،وتمنحها 
خصائصهـا املميـزة عـىل غفلـة مـن 
قرائها،بحيث ال يستطيع املرء أن يحدد 
بسـهولة أين،ومتى منحت الشخصية 
صفاتها املحددة،ورسـختها يف الذهن، 
فشـخصية معـاذ االلـويس حقيقـة، 
وهو صاحب مرشوع املكعب الهنديس 

املعماري  .. 
ومـن خالل الحـوار بني الشـخصيتني 
الدكتـور كارل فالينو، وصميم تضيف 
السـاردة الـروح إىل شـخصية معـاذ 
فنراها تقول: ومعاذ االلويس، صاحبي 
ومرشـدها الهنـديس، املعمـار ، الـذي 
شـغفت بتصميمـه املبدئـي     لــ - 
املكعب - فسـجلت يف كلية الهندسـة ، 
ودوامـت لعامـني، ثم غريت مسـارها 

باالنتقال إىل أكاديمية الفنون الجميلة 
الكائنـة يف الوزيريـة  هـذا معـاذ، من 
الجائـز أفسـدها حني قال لهـا يف احد 
األيام : سنصمم- املكعب- معا ، وندعو 
من نغرم بهم إليه. إن الشـخصية هي 
بمنزلـة محـور تتجسـد املعانـي فيه 
واألفـكار التـي تحيـا باألشـخاص أو 
تحيا بها األشـخاص وسـط مجموعة 
القيم اإلنسانية التي يظهر فيها الوعي 
الفـردي متفاعـال مع الوعـي العام يف 
مظهـر من مظاهـر التفاعل بحسـب 
ما يهدف إليـه الكاتب يف نظرته للقيم، 
واملعايري اإلنسانية،والشخصيات أيضا 
تجسـد القيـم عـىل اختـالف أنواعهـا 
يف املجتمـع، وتـدل عليها،وتعمـل عىل 
تفهمنـا لهـا يف إطـار اإلبـداع الفني ، 
العمـل  يف  الشـخصية  عـن  وحديثنـا 
الروائـي يجرنـا إىل الحديث عـن ثالثة 
نشـاطات يف التحليل األدبي، النشـاط 
األول هو أن نحـاول أن نفهم طبيعتها 
الشـخصية  وخفاياهـا  ،ونفسـيتها، 
يف العمـل الروائـي، والنشـاط الثانـي 
أن نحـاول فهم األسـاليب الفنية التي 
تتبعها الروائية، والطرق التي تسـلكها 
لعرض الشخصية وخلقها،وتصويرها 
القـارئ  إلقنـاع  الروائـي  العمـل  يف 
بحقيقتها،والنشـاط الثالـث هـو أننا 
بوصفنـا قـراء مهتمون بمـدى صدق 
هـذه الشـخصية وبمـدى أيماننا بان 
الروائيـة قدمـت شـخصية يمكـن أن 
نقتنع بها، ومن خالل استنطاق رواية 
التناكـي  نجد الروائيـة عالية ممدوح  
تتحـدث  عـن  توثيقهـا الشـخيص ، 
لبغـداد ، هـي الصـورة الوثائقية التي 
أخرجتها من مكتبـة عمرها ، ونقلتها 
عىل الورق إن هـذا النوع من الكتابات 
أقـرب أشـكال الكتابـة التاريخيـة إىل 
الواقع ألنها ال تؤمن وال للحظة واحدة 
بالكتابـة املوضوعية ، وكل من يتحدث 
عـن املوضوعيـة إنمـا يسـعى لوضع 
قنـاع عن ذاتيته يف مـا يكتب وما يقرر 
، ليست املوضوعية إال خداع برص وذرا 

للرماد يف العيون .
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للشاعرة...الشـعر ارتبـاط بالعمـق العاطفي واالحسـاس 
املجتمعي..الشـعر عملية ذهنية مركبة تقرتب من الفلسفة 
وعواملها املتسـائلة..املكتظة بالحكمة واملعرفة..الشـعر هو 
الحياة بكل موجوداتها ..ووعي بنشوة حاملة..وفعل متجاوز 
بتعابريه املشحونة بشحنة ابداعية باعتماد الفاظ موحية..
متفاعلـة والـذات املنتجـة التـي تسـعى اىل تحقيـق  فعلها 

االنساني والتأثري بمستهلكها الذات الجمعي اآلخر)..
علينا..عرض مرشوع حياتنا للعلن

لنرجم كالنا يف باحات الوهم
او يف صاالت الصخب املعدة لنا

أية حرية سأعيشها
وانت مطلق اليدين والقدمني
وأنا..مكبلة بكل قيود الكون

  فالخطاب الشـعري يتكئ عـىل الرسدية الشـعرية والبناء 
الدرامي متجاوزا املسكوت عنه بتوظيف الجسد الذي يظهر 

عىل شكل تحوالت تنتهكها محنة الواقع بمخلفاته..
  ونحن نرى ان النص الشـعري..هو اشـتغال لفظي ونسج 
ابداعـي قائم عـىل االنزياح اللغـوي والصورة..تتسـاوق يف 
جملـه العنارص املعربة عـن الجمال وكوامن الوجد..شـكال 

ومضمونا..
حني كنا صغارا..

علمونا ان الحياة زرقاء
الن ارضنا سماء فقط

حني كربنا اصبحت املياه خرضاء
كانت قد اورقت بعض االشجار يف حقولنا

املاء يتلون...
لم بعد للصفاء لون واحد...

  فاملنتجة (الشاعرة) تستحرض الزمن عرب تقنية االستذكار 
والرجوع اىل الخلف لتكشـف عن خزينهـا الفكري  املكبوت 
والخاضع لسـلطة اآلخر( قلبي الذي يتزحلق يوميا/ خارج 
اطـار اللوحة / كبلتـه انت../ ليكون خـارج اطار الزمن).. 
فضال عـن توظيفها اللون الذي يبتعد عـن محوره البرصي 
ليالمـس املنظومـة الصوتيـة للرتاكيـب الجمليـة املكثفة.. 
فيحقـق قيمة ايحائية يف بناء املشـهد الشـعري من جهة..
ومـن جهة اخـرى يشـكل ملمحـا  جماليا ومحـورا رمزيا 
بداللتـه التـي تـدور حولهـا عوالـم النص..اضافـة اىل انـه 
عنـرص مـن عنـارص البنـاء الفني بمـا يحمله مـن دالالت 
نفسـية واجتماعية مقرتنة بالرؤية الشـعرية الكاشفة عن 
احسـاس املنتجة(الشـاعرة) والتعبري عـن العمق العاطفي 
والجوهـر الفكري. هذا يعني انها توظف اللون نتيجة تأثريه 
الفيزيولوجي عىل الذات املنتجة واآلخر.. فاللون االزرق داللة 
الحكمـة والصفاء والتأمل.. واالخـرض داللة الطبيعة الحية 
والخصب والنماء واالسـرتخاء النفيس.. اضافة اىل قدسـيته 
بدالالتـه الدينيـة.. مـع اعتمـاد املنتجة(الشـاعرة) تقنيـة 
التنقيـط (النص الصامت) والتشـكيل االبداعـي الذي يقوم 
عىل ابدال الدال اللسـاني بالدال الطباعي.. والذي يسـتدعي 

املستهلك (املتلقي) مللئ بياضاته.. 
وبذلـك قدمت الشـاعرة نصا تتـوزع فضاءاتـه عىل حقلني 
دالليـني: اولهما مرتبـط با لذات املنتجة(الشـاعرة) دالليا..
وثانيهمـا: دال يرتبـط بفضـاءات النص املفتوحة.. بنسـق  

مساير لروح العرص وتياراته الحداثية..

 

أعلن املحامي محمود جاسـم عثمـان النعيمي رئيس 
اتحـاد األدبـاء والكتـاب يف النجـف االرشف عـن عقد 
الجلسـة التحضرييـة املشـرتكة بـني الهيئـة اإلدارية 
لالتحاد والهياة اإلدارية لنادي الشعر لبحث االستعداد 
القامة مهرجان عالم الشـعر الرابع يف النجف االرشف 
بعـد ان اعتمدتـه وزارة الثقافـة والسـياحة واآلثـار 
رسـميا ضمن انشـطتها السـنوية. كمـا مهرجانات 
املربد واملتنبي والجواهري الشعرية. وسيقام سنويا يف 
قاعة اتحاد األدباء والكتاب يف النجف االرشف الكربى. 

وأضاف.. 
تتـوىل  لجـان  تشـكيل  عـن  تمخـض  االجتمـاع  ان 
إنجـاز مفـردات املهرجان مثـل اللجنـة العلمية التي 
ستسـتقبل البحـوث والدراسـات النقديـة وتـرشف 
عىل إقامةجلسـاتها. واللجنة الثقافية التي سـتوجه 
الدعـوات إىل شـعراء العـراق للمشـاركة يف املهرجان. 
إضافة إىل اللجنة االعالمية والفنية ولجنة االسـتقبال 
واإلسـكان يف الفنادق واللجنة املاليـة ولجنة اإلرشاف 

واملتابعة .
وأضـاف..  تـم االتفاق عـىل دعوة ١٠٠ شـاعر وناقد 
ومجموعـة مـن رؤسـاء تحريـر الصحـف واملجالت 
ورؤسـاء اتحـادات املحافظـات وثلة مـن الصحفيني 
واملحطـات الفضائيـة لتغطية وقائـع املهرجان الذي 
سيستمر ملدة ثالثة أيام ويشتمل عىل جلسات شعرية 
ونقديـة ومعرض للكتاب تسـهم فيه عديد دور النرش 
وكذلك معرض فني للخط العربي واللوحات التشكيلية. 
وسيحدد يوم انطالقه يف وقت قريب. علما انه سيعقد 

خالل شهر كانون األول القادم ان شاء الله. 
وأضاف..  سبق التحادنا ان أقام مهرجانني حضوريني 
بتمويل من مرشوع النجف عاصمة الثقافة اإلسالمية 
واقام املهرجان الثالث إلكرتونيا بسبب جائحة كرونا.

علما ان الدكتور حسـن ناظم وزير الثقافة والسياحة 
واآلثـار قد أعلن يف مؤتمر ١٠٠ عام عىل نشـأة القصة 
يف النجـف االرشف عـن موافقة الـوزارة باعتماد هذا 
املهرجان سـنويا. وننتهز هذه الفرصة لنقدم شكرنا 

للسيد الوزير عىل دعمه هذا النشاط األدبي.
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خيايل الذي يعشق العزلة  
يالزمني باستمرار 

يذهب  معي يف نزهة  
تصاحبنـا   الندوب التي احدثتها 
الطعنة  عىل جدار روحي ، روحي 

تتنفس ببطء،
غـري مباليـة لالزدحـام املتكاثر 

بالقرب منها ،
إنهـا تسـتذكر املوت الـذي اخذ 
الكثري من االصدقاء بدون رجعة 
فظلـت  ترفـرف مثـل حمامات 

مذبوحة ،
االبواب املغلقة ُتِرسب 

فتـن  مـن  خلفهـا  تراكـم  مـا 
متوارثة  

لتثري حفيظة الضوء الذي 
اختفى فجاة ،

وغطى وجهه بالعتمة  ،
مثل خريف مكتظ باالقاويل 

تخبـئ الحقـول ارسارهـا عـن 
الرعـاة الذيـن ينرشون غسـيل 

اقوالهم عىل املأل،
حينمـا  انفسـهم  ويكلمـون 

يشعرون بالوحدة ،
االشاعات بالونات مثقوبة 

ضلت طريقها 
فانكفأت عىل ذاتها 

يشغلها الحديث   عن الطقس 

والوقت الذي اكله الفراغ 
ومباراة كرة القدم املؤجلة ،

اليوم ابحث عنك 
وعن احالمنا الضائعة 

وايام العمر الذي غادرنا بصمت،
التـي  الذكريـات  كل  متناسـيا 
عمدت ارواحنا بالرباءة والنقاء ،
اقرتب من الجدار االيل للسقوط 

التي تفصلني  احسـب املسـافة 
عنه 

قدمي  التي ارسعت للوصول اليه 
تركتهـا وحدها تسـتحم باالنني 

املتطاير عىل غفلة منها ،
كلمـا اهم بالخروج مـن الدائرة  

امللتفة  حويل  

اتلكأ بالنهوض واصغي اىل صوت 
البحر الذي اتعبته املراكب   ،

يف الليـل نشـعل ارواحنـا بوهج 
اآلهات 

سـطوح  عـىل  نتقلـب  ونظـل 
االمنيات الضائعة،

  املصابيـح تبوح بكسـلها الذي 
افقدها التوهج ،

وتغطـي وجههـا بأصابـع مـن 
خفوت  ،

الشجرة الواقفة لوحدها تحاول 
التأشري يل 

وحني اغض الطرف عنها 
تنشـغل بشـعرها الـذي بعثرته 

الريح.



مع قدوم فصل الشـتاء، تكثر نـزالت الربد واإلنفلونزا 
والفريوسـات التـي تتطلـب جهـاز مناعـة قوي كي 
يهاجمهـا، إليكم بعض املرشوبـات التي تحتوي عىل 
فيتامني (يس) ومضادات األكسدة والعنارص الغذائية 
األخرى التي تسـاعد يف ذلك، وتوفر لك الدفء أيضا يف 

الليايل الباردة.
بداية يويص الخـرباء برضورة االبتعـاد عن الكافيني 
قـدر اإلمكان كونه يسـبب جفاف الجسـم ويسـهل 

عملية فقدان الرتطيب الالزم يف الشتاء.
1.التفاح بالقرفة

يعمـل هذا املرشوب عىل تنقية الجسـم من السـموم 
ودعـم جهاز املناعـة، وكذلك التخلص من مشـكالت 
الجهاز الهضمي، ومعالجة التهاب الحلق، كما تتميز 
القرفة بقدرتها عىل خفض معدل الكوليسرتول الضار 
يف الدم وضبط مستويات السكر يف الدم والحفاظ عىل 

صحة الرشايني.
2 .الزنجبيل بالليمون

يمتاز هذا املـرشوب بقدرته الفائقة عىل تعزيز جهاز 
املناعـة، والحد مـن أعراض التهاب الحلـق ومعالجة 
نـزالت الـربد، والزنجبيـل معـروف بكونـه مضـادا 
لاللتهابات ويحسـن من امتصاص العنارص الغذائية 
األساسـية يف الجسـم، إضافـة إىل ميـزة إضافية هي 

الوقاية من مرض الرسطان.
3. اليانسون

يخفف اليانسون من التهاب الحلق والجيوب األنفية، 
الحتوائه عىل مضادات االلتهاب، ويقلل من احتمالية 
اإلصابة بقرح املعدة، ويقي من الفطريات والبكترييا، 
إضافـة إىل قدرتـه الكبـرية عـىل تعزيز صحـة جهاز 

املناعة.
4. الحساء

يوىص بتناول الحساء أو الشوربة لتقوية املناعة نظرا 
الحتوائهـا عىل العديد من العنـارص الغذائية واملعادن 
 ،aو eو c التـي يحتاجها الجسـم بما يف ذلـك فيتامني

إضافة إىل الزنك.
5. الحليب الذهبي

هـو مزيج مـن الحليـب الـدافء والكركـم املعروف 
باحتوائه عىل مضادات األكسـدة مـا يعزز من قدرته 
عىل محاربة االلتهابات وتقوية جهاز املناعة، وتنقية 

الكبد من السموم.

يعّد رسطان الربوستاتا هو ثاني أكثر أنواع الرسطانات 
شـيوعاً بـني الرجال بعد رسطـان الجلد، فمـا أعراض 

رسطان الربوستاتا التي يجهلها الكثري من الناس.
يمكـن أن يعطي بولك الكثري مـن الدالئل حول صحتك 
العامة، فـإذا كنت تتبّول كثريًا، بما يف ذلك االسـتيقاظ 
يف منتصـف الليـل لالندفاع إىل الحمام، فقـد يكون هذا 

مدعاة للقلق.
وتتمثـل إحـدى الصعوبـات يف تشـخيص رسطـان 
الربوستاتا يف أنه غالًبا ال يظهر مع العديد من األعراض 
حتـى يتقدم املرض، لكـن ربما يكون االسـتيقاظ يف 

الليل الذي غالًبا ما يسمى: التبول اللييل.
ويمكـن أن يكون التبول الليـيل عالمة عىل وجود ورم 
متزايـد يضغط عىل مجرى البـول، وهو األنبوب الذي 
ينقـل البـول من املثانـة، ولذلك إذا الحظـت أنك كنت 
بحاجـة إىل التبول كثريًا، بمـا يف ذلك يف منتصف الليل، 

فيجب عليك الذهاب إىل الطبيب لفحصها.
ويف أغلـب األحيـان، ال يكـون السـبب خطـرًيا مثـل 
الرسطان، ولكنه أكثر شيوًعا مثل تضخم الربوستاتا، 
ومـع ذلك، فـإن الطريقة الوحيدة السـتبعاد اإلصابة 
برسطان الربوسـتاتا هي زيارة طبيبك العام وإجراء 

الفحص.
إذا تحدثـت إىل طبيبك وقال لك إنه يجب إجراء فحص 
الربوسـتاتا، فهناك مجموعة متنوعة من االختبارات 
املختلفة، ومن املرجح أن يخترب طبيبك بولك الستبعاد 
األسباب األخرى، قم بإجراء فحص رقمي للمستقيم، 
حيث يشعر الطبيب بالربوستاتا للتحقق من تضخمها 

- وربما فحص الدم.
ما أعراض رسطان الربوستاتا؟

باإلضافـة إىل التبـول بشـكل متكـرر، خاصـة أثناء 
الليـل، فهذه هـي األعـراض األكثر شـيوًعا لرسطان 

الربوستاتا:
- صعوبة يف بدء التبول أو إفراغ املثانة

- تدفق ضعيف
- الشعور بعدم إفراغ املثانة بشكل صحيح

- تقطر البول بعد االنتهاء من التبول
- الحاجة املفاجئة للتبول

أعراض مصاحبة
قد يواجه املريض أيًضا أعراًضا أخرى، منها:

- آالم الظهر وآالم الورك أو آالم الحوض
- مشاكل يف االنتصاب أو الحفاظ عليه

- دم يف البول أو السائل املنوي
- فقدان الوزن غري املربر.

الـزوج  اهانـة  مجتمعنـا  يف  نواجـه 
لزوجتـه ألسـباب عـّدة ال تـربر هـذا 
التـرصف خاصة أمام الناس. ويف هذه 
املقالة نعدد األسـباب وطـرق التعامل 
مـع الـزوج الذي يهـني زوجتـه أمام 
النـاس، عىل أمـل أن تسـتطيعي بناء 
عالقة تواصل بناءة مع زوجك لتفادي 

هكذا مشاكل يف املستقبل.
أسباب إهانة الزوج لزوجته

ترتبـط معظـم أسـباب اهانـة الزوج 
لزوجتـه إىل البيئـة التي يعيـش فيها 
طبعـت  التـي  الطفولـة  وجروحـات 
شخصيته. وأبرز األسباب أكشفها لك 

فيما ييل:
حب التملك والتسلّط

ضعف الشخصية والشعور بالنقص
ال يجيد التعامل مع النساء 

يف الحقيقـة، إّن التخلّـص مـن هـذه 
األسباب يعّد صعًبا جًدا ألنها مرّسخة 
يف شـخصية زوجك. فما عليك سـوى 
اعتمـاد بعـض الحيـل للتعامـل معه 

بشكل يفيده ويقلل الرضر عنك.
طـرق التعامل مـع الزوج الـذي يهني 

زوجته
قد ال تجيدين التعامل مع هكذا موقف، 
كمـا قـد تخطئـني يف طـرق مواجهة 
األمر. ال تقلقي، لسـت وحـدك. هناك 
الكثـري من النسـاء يف العالـم يواجهن 

هذا النوع من املشاكل.
فيمـا ييل بعـض الطـرق للتعامل مع 

الزوج الذي يهني زوجته:
ابقي هادئة

هذا هو العامل األكثر أهمية الذي يحدد 
نتيجة الشـجار. بمجرد أن تستسلمي 
وترتكي مشاعرك تخرج عن السيطرة، 
قد تكون النتائج أسـوأ بكثري. تذكري 
أنـه يف املواقـف الشـديدة، غالًبـا مـا 
يقـول الناس أشـياء غـري رضورية ال 
يقصدونها عـىل اإلطالق. يدعي خرباء 

علـم النفس أنـه يجب عليـك التحدث 
بطريقـة هادئة جًدا. واقـرأي أيًضا:5 
من األزواج القدامى يشاركون نصيحة 

الزواج التي أبقتهم مًعا.
ال تتجاهيل األمر

سـتدركني بعد فرتة أّن التسـامح مع 
إهاناته سـيكون أسـوأ يشء يمكن أن 
تفعليـه. يمكنك تجاهل إهانات بعض 
األشـخاص غـري املهمـني يف حياتـك، 

ولكـن عندمـا يتعلـق األمـر بأحبائك 
املقربني، والزوج عىل وجه الخصوص، 
فإن تجاهل اإلهانـة ال يجدي نفًعا بل 

يزيد األمور سوًءا.
استعيني بالفكاهة

بينما ُينظر إىل الدعابة عىل أنها واحدة 
من أفضل الطرق وأكثرها قوة للرد، ال 
شـّك أنه من الصعب للغاية اسـتخدام 
الدعابـة عندمـا يهينك زوجـك. ولكن 

هـل يمكنـك أن تتخيـيل كيـف تنقلب 
املعادلـة عندما تدخلـني الفكاهة عىل 
إهانـة زوجك؟ أهم ما تقّدمه الفكاهة 
هو أنها تقوض قـوة الكلمات الوقحة 
االسـتهزاء  حـاويل  التوتـر.  وتزيـل 
باملبالغـة يف اإلهانة أو إضافة يشء ما، 
خاصة إذا كانـت اإلهانة موجهة اليك 
أمام الناس. وإذا استطعت قوليكلمات 

تسعد قلبه.
ال تأخذي األمور عىل محمل شخيص

أعرف مدى صعوبـة األمر، لكن حاويل 
أن تكونـي هادئـة وواقعيـة. أنـت ال 
تعتقديـن أن كل هـذه الكلمـات التي 

يقولها صحيحة حًقا، أليس كذلك؟
يف معظـم الحـاالت، تكـون اإلسـاءة 
اللفظيـة أكثـر إيالًمـا مـن اإلسـاءة 
الجسـدية. تصيـب اإلهانـات نقطـة 
ضعفـك، وتدمـر كرامتـك واحرتامـك 
لذاتـك وتقلل مـن أهميتك كشـخص. 
بينمـا يـرتك العنـف الجسـدي ندوًبا 
عىل جسـدك، فإن اإلهانة تـرتك ندوًبا 
يف روحـك. ومـع ذلـك، حـاويل رصف 
انتباهك عن اإلهانات وال تأخذيها عىل 

محمل الجد.
اتركيه لوحده

إّنهـا طريقة بسـيطة وفعالـة للتعامل 
مع غضـب رشيكك. قـويل إنـك بحاجة 
إىل مسـاعدة أطفالـك يف أداء واجباتهـم 
املدرسية أو العمل يف الحديقة أو التفكري 

يف أي يشء يمّكنك من مغادرة الغرفة. 

املكوّنات
توست أبيض طري – 4 رشائح

سكر – ملعقتان كبريتان
زبدة – 3 مالعق كبرية

بيض – 2
قرفة – ملعقة صغرية

جوزة الطيب – ربـع ملعقـة صغـرية
ملعقـة  نصـف   – فانيليـا  خالصـة 

صغرية

للتقديم:
رشاب القيقب – بحسب الرغبة

توت أزرق – بحسـب الرغبة
طريقة العمل

- يف وعاء، اخلطي السـكر مع القرفة 
وجوزة الطيب.

- أضيفي البيـض، الحليب والفانيليا. 
اخلطي حتى تتجانس املكونات.

- يف مقـالة عىل نار متوسـطة، حمي 

ملعقتني كبريتني من الزبدة. 
- غمـيس رشائـح التوسـت لتتغطـى 
بالكامـل ثم اقليها مـن الجهتني حتى 

تتحمر.
- صفي رشائح التوسـت فوق بعضها 
وضعـي ملعقة كبرية مـن الزبدة عىل 

الوجه.
- قدميهـا مـع رشاب القيقب والتوت 

األزرق.

ينسـب إىل الكافيني تسـّببه باضطرابات 
بعـض  توجـد  املقابـل  يف  لكـن  النـوم، 
العنـارص الغذائيـة املسـؤولة أيضاً عن 
اليقظـة خالل الليـل. فـاذا أردت التمتع 
بنوم مريح وكاف، ما عليك سوى تجّنب 

املأكوالت التالية:
املقايل واملرشوبات الغازية

األطعمـة املقليـة تأخـذ وقتـاً أطـول يف 
الهضـم. فإذا نمـت مبارشة بعـد تناول 
املقـايل، سـوف تعانـي من تشـنجات يف 
املعدة أو حموضة، واألمر نفسـه ينطبق 

عىل املرشوبات الغازية.
بدالً من ذلك: لكي تنعموا بنوم جّيد، تناولوا 
يف املسـاء األطعمة الغنيـة بالرتيبتوفان، 
وهـو مـن األحمـاض األمينيـة الالزمـة 
لتصنيع السـريوتونني، الناقل العصبي يف 

الدماغ الذي ينّظم عملية النوم.
تناولـوا األّرز التايالنـدي، حيـث أظهرت 
دراسة أّن تناول وجبة من األّرز التايالندي 
عـىل العشـاء، تقلـل الوقت الـالزم لكي 

نغفو، إىل النصف.
الربوتينات

ال ينبغي تناول الدجاج واللحوم املختلفة 

عـىل العشـاء، ألنَّ هضمهـا يتطلّب وقتاً 
أطـول. لذلك، فإنَّ جسـمك سـوف يرّكز 

عىل الهضم بدالً من السكون.
بدالً من ذلك: اختاروا األطباق التي تحتوي 
الكربوهيدرات (وتسمى كذلك السكريات 
البطيئة) التي تسـاعد عىل النوم، وأبرزها 
البطاطـا املطبوخة والبطاطا الحلوة التي 

تكافح األرق.
اآليس كريم والشوكوالتة السوداء

بعد يـوم طويل من العمـل، ربما تلجأون 
إىل تنـاول كـوب مـن اآليـس كريـم أثناء 
مشـاهدة التلفزيون. ولكـن اآليس كريم 
يتألف من دهون ثقيلة الهضم وسكريات؛ 
وهي سوف تعطيكم الطاقة وتمنعكم من 

النوم.
بـدالً مـن ذلـك: للتحليـة، اختـاري ثمرة 
مـوز أو تفاحة أو تـني أو مكرسات، فهي 
لإلجهـاد.  مضـاّدة  بخصائـص  تتميـز 
وبشـكل خاص، ابتعدوا عن الشـوكوالتة 
السـوداء، حيث أنها تحتوي عىل الكافيني 
والثيوبرومني، وهي مواد محفزّة تزيد من 
معـدل رضبات القلب، ويمكن أن تسـبب 

األرق واضطرابات النوم.

الكحول
الكحول تسـبب الجفاف بعد اسـتقالبها 
برسعـة يف الجسـم، ويضطـر املـرء إىل 

النهوض بشكل متكرر إلرواء عطشه.
بـدالً مـن ذلك: أعـّدوا بعـد العشـاء هذه 
كميـات  مـزج  الشـاي:  مـن  الوصفـة 

متسـاوية مـن ملعقـة الزعـرور وزهـر 
الربتقـال والبابونـج ووضعها يف 250 مل 
من املاء املغيل. دعوا املزيج ملدة 10 دقائق، 
ثمَّ قومـوا بتصفيته قبل رشبـه. إذا كنتم 
تفضلـون رشبـه حلـواً، أضيفـوا ملعقة 

صغرية من العسل. 
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ترتكـب سـيدة املنـزل العديـد من 
تنظيـف منزلهـا،  األخطـاء عنـد 
اعتقاداً منها أن الطرق التي تتبعها 
هـي األفضـل، لكـن قـد يوقعهـا 
حرصها الزائد عىل نظافة البيت يف 

بعض األخطاء دون قصد.
يف التايل مجموعة من األخطاء التي 
ترتكبها املرأة عند تنظيف منزلها:
1 -عدم ترتيب خطوات التنظيف.

تقع املرأة دائماً يف خطأ عدم ترتيب 
خطـوات تنظيـف املنـزل بهـدف 
إنجـاز الوقـت، واالنتهـاء رسيعاً، 
مثل اسـتخدام مساحيق التنظيف 
أوالً  وإزالتـه  الغبـار  كنـس  دون 
ويتفاجآن عند جفافها بحصولهن 

عىل أرضية ملطخة وغري المعة.
2 -عدم اختيار الوقت املناسب عند 

تنظيف الزجاج الخاص بالرشفة.
الرشفـة  تنظيـف  يف  املـرأة  تبـدأ 
الخاصـة بهـا يف أوقـات الصبـاح 
يف حـرارة الشـمس، فـإن منتـج 
التنظيف املسـتخدم يجف برسعة 
ويرتك خطوطاً وآثاراً عىل الزجاج.

الخشـبية  األسـطح  -تنظيـف   3

بقطعة قماش مبللة.
4 -تقـوم املرأة باسـتخدام قطعة 
القمـاش املبللة لتنظيف األسـطح 
الخشـبية، غـري مدركـة أن ذلـك 
يعرضها للتقشـري وبهتـان لونها، 
لذلـك يكفي أن تسـتخدمي قطعة 
قماش غـري مبللة إلزالة الغبار من 

عىل األسطح.
اإللكرتونية  5 -تنظيـف األجهـزة 

بسائل تنظيف املنزل
السـيدات  مـن  العديـد  يضعـن 
عـىل  املنـزل  تنظيـف  سـائل 
األجهـزة اإللكرتونيـة كالتلفزيون 
لتنظيفها، غري مدركات أنها تؤدي 

إىل إفسـادها، واألفضـل تنظيفها 
وسـائل  جافـة  قمـاش  بقطعـة 

األجهزة اإللكرتونية الخاص بها.
6 -عـدم تغيـري مـالءات الرسيـر 

بشكل مستمر
يجـب تغيـري مـالءات الرسير عىل 
األقل مـرة واحدة أسـبوعياً، نظراً 

لتعرضها لالتسـاخ من املواد التي 
تخرج من الجسم والشعر.

7 -اسـتخدام أدوات غري مناسـبة 
للتنظيف

تسـتخدم املرأة أحياناً اإلسـفنجة 
الخشنة لتنظيف األواني املتسخة، 
لتنظيف البالسـتيك أو أنواع أخرى 
من األواني التي قد تؤدي إىل تلفها، 
اإلسـفنجة  اسـتخدام  لـذا يجـب 

الناعمة ملثل هذه األسطح.
8 -الدخول باألحذية إىل املنزل

ال بد من خلع األحذية خارج املنزل 
وتخصيـص مـكان لهـا لوضعها 
فيـه؛ حيـث إن الدخـول باألحذية 
للمنزل يسـاعد عىل انتشار الغبار 

داخله.
لتنظيـف  امللعقـة  -اسـتخدام   9

األواني
تلجأ املرأة أحيانـًا لتنظيف األواني 
العالـق بها األطعمة إىل اسـتخدام 
امللعقـة إلزالة بقايـا الطعام، غري 
مدركة أن ذلك يتلف األواني وخاصة 
ويمكنـك  والرساميـك،  التيفـال 

استبدالها بامللعقة الخشبية.

Ô€ç‰fl@7iám

bËÓj‰§@NN@fiç‰æa@—Óƒ‰m@á‰«@Òcãfla@›◊@bËÓœ@…‘m@ıb�Çc

@ÚÌâÀ˛a@ÍâÁ@aÏj‰§@˘ÜbÁ@‚Ï‰€

تعّد فـرتات الصباح الشـتوية أكثر 
بـرودة وأكثـر قتامـة مـن فـرتات 
الصباح يف فصـل الصيف، ما يجعل 
الخروج من الرسيـر تحديا للبعض 

إىل حد ما.
ويف هـذا الوقـت من العـام، قد يبدأ 
يف  صعوبـة  مواجهـة  يف  النـاس 
النهـوض مـن الرسيـر عند سـماع 
صوت املنبه بنفس الطريقة التي قد 
يكونون بها يف يوم صيفي مشمس، 
ويجدون أنهم يشعرون بالحاجة إىل 

النوم لفرتة أطول.
و يساهم الطقس وانخفاض درجة 
الحـرارة، جزئيـا، يف ارتفـاع هـذه 
الصعوبـة السـتقبال اليـوم، و مع 
ذلـك فإن هناك أيضا تغيري رئيس يف 
أجسامنا وإنتاج هرمون امليالتونني 
يمكن أن يلعب دورا يف جعل الصباح 

األكثر برودة أكثر صعوبة يف بدئه.
ما هو امليالتونني؟

امليالتونـني هـو هرمـون طبيعـي 
يساعد عىل التحكم يف أنماط نومك، 
ويتـم إنتـاج الهرمـون مـن الغـدة 
الصنوبريـة يف الليـل ويرتبط بدورة 

النوم واالستيقاظ.
الصحية  الخدمـات  لهيئـة  ووفقـا 
الوطنيـة الربيطانيـة، فإنـه غالبـا 
ما يتم اسـتخدام نسـخة من صنع 
لعـالج  امليالتونـني  مـن  اإلنسـان 
مشاكل النوم قصرية املدى ومشاكل 
النـوم لدى األشـخاص الذيـن تزيد 

أعمارهم عن 55 عاما.
ويمكـن أيضـا اسـتخدام الهرمون 
للمساعدة يف إرهاق السفر أو العمل 
بنظـام املناوبـة، و عـىل الرغم من 
توفـر مكمـالت امليالتونني يف بعض 
البلـدان للـرشاء دون وصفة طبية 

يف الصيدليـات أو متاجـر األطعمـة 
الصحيـة، إال أن الهرمون يف اململكة 
إال  ُيـرصف  ال  دواء  هـو  املتحـدة 
بوصفـة طبيـة. ويمكـن أن يؤدي 
تناول امليالتونني من صنع اإلنسـان 
أيضـا إىل عدد مـن اآلثـار الجانبية، 
والتهيـج  والدوخـة  الصـداع  مثـل 

والشعور بالتعب أثناء النهار.
كيف يؤثر امليالتونني عىل االستيقاظ 

يف أشهر الشتاء؟
وتسـبب الظـالم يف إنتـاج الجسـم 
للمزيـد مـن امليالتونـني، ما يشـري 
إىل أن الوقـت قـد حـان لالسـتعداد 
للنـوم، و من ناحية أخرى يمكن أن 
يقلـل الضوء مـن إنتـاج امليالتونني 
ويرسـل إشـارات إىل الجسم ليبقى 

مستيقظا.
و يف أشـهر الشـتاء، حيـث تصبـح 
األيام أقرص والليـايل تطول، قد يبدأ 
بعـض النـاس يف إنتـاج املزيـد من 
امليالتونني نتيجة لذلك، و هذا يمكن 
بالنعـاس  يشـعرون  يجعلهـم  أن 
يف كثـري مـن األحيـان ويجعـل من 
الصعب عليهم النهوض من الرسير 

يف الصباح املظلم.
وتشـري بعض األبحاث أيضـا إىل أن 
إنتـاج امليالتونـني يف فصل الشـتاء 
يمكن أن يكون مرتبطا باالضطراب 
العاطفـي املوسـمي (SAD)، الذي 
يمكن أن يؤدي إىل املعاناة من مزاج 
متـدن أو عالمـات االكتئـاب خالل 

فصيل الخريف والشتاء.
الرئيسـية  األعـراض  وتشـمل 
املوسـمي،  العاطفـي  لالضطـراب 
الشـعور بالتعب، إىل جانب اشتهاء 
األطعمـة السـكرية أو اإلفـراط يف 

تناول الطعام.
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-1 عدد الدجاج يف العالم أكثر من عدد البرش. . يقدر عدد سكان العالم 
بـ ٧ باليني نسمة بينما عدد الدجاج يقدر بني ١٨ إىل ٢٠ بليوناً. وعليه 

فإن الدجاج يتفوق بمعدل ٣ دجاجات مقابل برشي واحد. 
2 - صـوت البـط ال صدى له .. رغم التجـارب العديدة إال ان العلماء ال 

يعرفون السبب لكن ما هو مؤكد أنه ال صدى لصوت البط. 
3 - جميع أسـماء القارات تبدأ وتنتهي بالحرف نفسـه سـواء باللغة 

العربية أو األجنبية.
4 - الحلزون يمكنه النوم لثالث سنوات متواصلة. 

يلجأ الحلزون للسـبات حني تنخفض درجات الحرارة بشـدة، فيدفن 
نفسـه تحت األرض ويغلـق قوقعته صانعاً صدفـة مكونة من طبقة 
كلسـية مخاطية سميكة تحوي ثقوباً لتستمر عملية التنفس. وحني 

ترتفع درجات الحرارة يفرز مادة تذيبها ويستأنف نشاطه. 
5 - زهـرة «عباد الشـمس» يمكنها إنقاذ البرشيـة لكونها قادرة عىل 

تنظيف النفايات النووية. 
النبتـة هذه يمكنها تنظيف الرتبة من النفايات املشـعة واملواد الثقيلة 

ثم تقوم بتخزينها وحفظها من دون أن تتأثر بها أو تخرسها. 
6 - الـدب القطبـي ليس أبيـض اللون، فلون جلده أسـود أمـا الفراء 

فشفاف. 
عىل الدغم من أن الدب القطبي يبدو أبيض اللون لكن جلده أسود، أما 
الفراء فهو شـفاف، وعليه فنحن نراه أبيض ألنه يعكس الضوء املرئي 

تحت الفراء. 
١١-7 أبريـل/ نيسـان ١٩٥٤ هو اليـوم األكثر ملـًال يف التاريخ؛ إذ لم 

يشهد أي أحداث تذكر. 
بعد تحليل ٣٠٠ مليون معلومة عن حقائق تاريخية تبني أن هذا اليوم 
لم يشهد  أي حدث يذكر، ولم يولد أو يموت فيه أي شخصية معروفة. 

الحدث الوحيد غري الهام يف ذلك اليوم كان االنتخابات البلجيكية . 
8 - الفستق يستخدم لصنع الديناميت . 

الديناميت قائم عىل سائل النرتوغليسرين باإلضافة إىل مكونات أخرى 
. الفسـتق من األساسـيات لكـون زيته يحتوي عـىل الغليرسول وهو 

مادة أساسية يف النرتوغليسرين. 
9 -القطـة تملـك ٣٢ عضلـة يف كل أذن ويمكنهـا تحريكهـا يف كل 

االتجاهات. 
العدد الكبري من العضالت وإمكانية تحركيها ١٨٠ درجة سـبب قدرة 
القطط عىل سـماع الرتددات الصوتية التي ال يستطيع اإلنسان، الذي 

يملك ٦ عضالت فقط من سماعها. 
10 - اللوز ينتمي إىل عائلة أشجار الدراق واملشمش والخوخ. 

اللـوز ينتمـي إىل فصيلـة الورديات التي لهـا عدة أنـواع وهي الخوخ 
والدراق واملشمس والنكرتين. 

صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

1642 ـ أبل تاسـمان يصبح أول 
أوروبـي يكتشـف جزيـرة أرض 
فـان ديمـن التـي أطلـق عليها 

الًحقا اسم تسمانيا.
1953 - صـدور قـرار مجلـس 
االمـن الـدويل رقـم 101 والـذي 
أدان فيه إرسائيل بسـبب مذبحة 
ارتكبتهـا يف قرية قبية قرب بيت 

لحم.
الكويـت  علـم  رفـع   -  1961

الجديد.
1963 - اغتيال ”يل هاريف“ املتهم 
بقتـل الرئيـس االمريكـي جون 

كينيدي.
- 1965الشـيخ صبـاح السـالم 
الصباح يتوىل الحكـم يف الكويت 
خلًفـا الخيـه الشـيخ عبـد الله 

السالم الصباح.
موبوتو سيسيسيكو يستويل عىل 

السلطة يف الكونغو ويغري اسمها 
إىل زائري.

- 1989انتخـاب إلياس الهراوي 
رئًيسـا للجمهورية اللبنانية بعد 
يومني مـن اغتيال الرئيس رينيه 

معوض.
اغتيال عبد الله عزام إثر تفخيخ 
سـيارته التـي كانت تقلـه الداء 

صالة الجمعة يف باكستان.
1993 - اغتيـال عمـاد عقل أحد 
القادة البارزين يف حركة حماس 

بسبعني رصاصة.
- 1998قائـد الجيـش اللبنانـي 
العماد إميل لحود يتسلم السلطة 
يف لبنان رئًيسا للجمهورية خلًفا 

للرئيس إلياس الهراوي.
الوطنيـة  السـلطة  رئيـس 
الفلسطينية يارس عرفات يفتتح 
مطار غـزة الـدويل، وأول طائرة 

ركاب تصل من مرص.
الجمهوريـة  رئيـس   2007  -
اللبنانيـة املنتهيـة واليتـه إميل 
لحود يغـادر قرص بعبـدا بحفل 
وداع رسمي يف أول دقائق اليوم.

انتخابات عامة يف أسـرتاليا أدت 
إىل هزيمـة رئيس الـوزراء جون 
هـاوارد وفـوز منافسـه كيفـن 

رود.
- 2013توقيـع اتفاق مؤقت بني 
يتعلـق   5+1 إيـران ومجموعـة 

بالربنامج النووي االيراني.
بعد توتـر متصاعـد يف العالقات 
املرصيـة الرتكيـة، مـرص تطرد 
السفري الرتكي يف القاهرة وتركيا 

ترد بطرد سفري مرص يف أنقرة.
طائـرة  تسـقط  2015تركيـا   -
مـن  ـية  روسَّ  24 سـوخوي 
الطائرات اُلمشاركة يف الحرب يف 

سـوريا، بدعوى خرقها لالجواء 
ية. اُلرتكَّ

بينهـم  جريحـا  و14  قتـىل   5
مستشارين بهجوم إنتحاري عىل 
فنـدق للقضاة بمدينـة العريش 

بسيناء تبناه تنظيم داعش.
هجـوم إرهابي اسـتهدف قوات 
االمـن الرئـايس التونسـية خلف 
أكثر مـن 12 قتيال يف قلب تونس 

العاصمة.
أشـخاص   305 - مقتـل   2017
وإصابـة 128 آخريـن يف هجوم 
إرهابي عىل مسجد الروضة ببرئ 

العبد شمال سيناء.
2019 - الهـالل السـعودي بطل 
كأس دوري أبطـال آسـيا 2019 
أوراوا  فريـق  عـىل  تغلبـه  بعـد 
املباراتني ذهاب  بنتيجة  الياباني 

إياب 3 - 0.

يرضب للشـخص الـذي يأخذ 
ويتجنـب  بالحـزم  األمـور 
الحرية والرتدد يف جميع أفعاله 

وأعماله . 
أصله: أن ضيفا نزل عىل رجل 
يف بيته ، فقّدم الرجل له طعاما 
، وفاكهـة ، وحلـوى وجلـس 
 ، ويتسـامران  يـأكالن  معـه 

وكان للرجـل دجاجـة كبـرية 
تصول يف البيت وتجول . وكان 
الرجـل قـد احتفـظ ببعـض 
، خشـية  ناحيـة  يف  الطعـام 
أن يكـون الطعام الـذي يأكل 
 ، اليكفيهمـا  الضيـف  منـه 
فكانـت الدجاجة تأتي إىل ذلك 
الطعام فتنقر فيـه فيطردها 

الرجـل بـأن يصيـح بهـا : ( 
كـش .. كـش!) . عـىل عـادة 
بعـض الناس يف طـرد الطيور 
أو غريهـا . وال تكاد الدجاجة 
تبتعد قليال حتى تعود فتقرتب 
مـن الطعـام ثانيـة فتلتقـط 
منه ، فيعـود الرجل فيطردها 
بقوله : كش ( فزهك )الضيف 

وقال للرجـل : ( تايل وياك ؟ ) 
.. تظـل الدجاجة تروح وتجي 
وانت بمكانـك تصيح : كش ( 
أحسـن ماتگلها كش .. اكرس 
رجلهـا ) فتعّجـب الرجل من 
حزم صاحبه الضيف وحسـن 
معالجتـه لألمـور وذهب ذلك 

القول مثال.
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غزل عراقي
ــي   ــتاك خبلـــــت نــــفس ــا مش ــر م ــن كث م
ــي  ببــــس ــبالي  ــوب حس بالك ــط  ــرب نف اش
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
ــي      مطفــــــــ ــول  اث ــروح  ال ــب  حبي ــول  اح
ــي بصفـــ ــي  ال ــاس  ب ــني  بع ــني  ع ــي  الكان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ــون     العيــــــ ــو  حل ــا  ي ــك  بي ــر  وافك ــخ  اطب
ــون معج ــبالي  حس ــاي  ج ــط  اخب ــة  باملرك
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ــارة     خس ــدك  عن ــاي  وي ــاله  الرس ــش  لي
ــارة عم ــنن  يب ــنتات  س ــس  خم ــن  ماظ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ــة  بط ــدي  عن ــم  ه ــاس  الن ــل  مث ان  ــود  ع
ــة  غطــــ ــة  والغط ــاي  بامل ــط  تغ ــت  راح
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ــرام  الـ ــل  هله ــق  ث ــك  علي ــازي  جه ــح  فرف
كام ــع  هج ــص  يرك ــت  دكي ــن  م ــحن  والش

@›rfl@Úó”
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أحسن ماتگلها كش ... اكسر رجلها 

تعرفي على صفات زوجك من خالل شكل أنفه
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الكلمات العمودية
1 -  أطـول أنهـار الكـرة األرضيـة - ُبعث إليها لـوط عليه 

السالم
2 - قرب - أترك

3 - أحد الوالدين - التصديق واالعتقاد  
4 - بخل - من األزهار - ملكه

5 - من رموز ثورة التحرير الجزائرية
6 - الذي ليس له أسنان - ِنعم (م)

7 - عاصمة أوربية - بالغ يف اإلنكار
8 - انتهى األثر - قهوة (م)

9 - جوهر اليشء - من أصابع اليد
10 - مقاطعة إسبانية - متشابهان

الكلمات االفقية
1 - والية أمريكية - ارتفع ثمنه

2 - سيد طعام الناس - غزوة إسالمية (م) - أرشق وجهه
3 - نظري - مدينة إيرانية

4 - شاعر الشباب
5 - مدينة فرنسية - ملكي (م)

6 - فشل تجاري - قلب القرآن (م)
7 - أبو الهندسة(م) - خرب

8 - مساندة - من سور القرآن الكريم
 9 - ما بني الركبة والقدم  - إحسان

10 - رشه – حاذق

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

أبـــــــراج

إذا كنت تريد اليوم املشاركة يف أي عمل تطوعي، 
ربما تكون الفرصة متاحة أمامك ولكن عليك أن 
تنتهزها. سـتدرك اليـوم أن العمل مـن أجل الوطن 
ومـن أجل تنمية املجتمـع أمر يف غايـة األهمية وكنت 
تفتقده جدا. تبدو الحيـاة جميلة يف نظرك اليوم وربما 

يكون ذلك بسبب إسهاماتك ومساعداتك لآلخرين.

ترغـب بأن يكون لك تأثـري كبري يف الرشكة 
التـي تعمل فيها، ولذلك ال تتخل عن أهدافك 
وطموحاتك. ينشـغل بالك بسبب سفر الحبيب 
وقلقـك املسـتمر عليه. سـتكون مشـتت االنتباه 
وينتابك القلق، كن متفائال. كي تتخلص من القلق أو 
التوتـر، اذهب للنادي مع أصدقائك ومارس رياضتك 

املفضلة.

ربما تتلقـى اليوم خطابا مـن البنك، فكن 
حـذرا وال تصـدق كل املعلومـات املوجـودة 
بداخلـه كي التصاب بالجنـون. تحتوي معظم 
الخطابـات من هذا النوع عىل العديد من األخطاء. 
قـم فحص حسـابك أكثر من مـرة للتأكد من صحة 

هذا الخطاب.

مـن املتوقـع اليـوم أن تتعـرف عىل بعض 
األشـخاص، وبعـد فـرتة قد يصبحـون من 
أقرب األصدقاء إليك. قد تبتعد بعض الوقت عن 
أصدقائك القدامى، وهذا األمر قد يزعجك ويجعلك 
حزينـا، ولكن هـذا الوضع قـد يكون خـارج نطاق 

سيطرتك.

تتـرصف بحكمـة يف كل املواقـف، وعندمـا 
تتعرض ألي مشكلة، تحاول أن تجد لها حال 
بأقىص رسعة ألنك تؤمـن أنه مع مرور الوقت 
بالتأكيد سـيتفاقم حجم هذه املشـكلة. يشجعك 
من حولك عىل تحقيق أهدافك، ولكنك تنشغل معظم 

الوقت بحل املشاكل واألزمات.

ال تثـق يف أي يشء أو تصدق أي خرب يتعلق 
باملـال أو العقود اليوم. اليوم غري مناسـب 
تماما لتوقيع أي عقد جديد، سواء كان يتعلق 
بربنامـج اسـتثماري جديـد أو بمفاوضـات أو 
بتغيري حسـاباتك املرصفية. كن حذرا فمن املتوقع 
حـدوث سـوء فهم لبعـض األمـور، حيث سـتبدو 
مستوعبا ملا يحدث من حولك ولكن الحقيقة عكس 

ذلك تماما.

سـيحدث اليـوم موقـف ما يدعـوك لكرس 
كل القوانـني والقواعد. ربمـا تريد اليوم أن 
تعيش بطريقة مختلفة، ولذلك ستغري أسلوب 
حياتـك تماما. قلبـك وعقلك غري متفقـني اليوم، 
ولذلك تبدو مشـتتا. فكر بهدوء يف مشـاكلك قبل أي 

ترصف.

تشـعر أنك األقوى هذا اليوم، ولذلك تسـاعد 
مـن حولك دون تـردد. قد تشـعر أيضا اليوم 
أن لديـك كل القوى الالزمـة واإلمكانيات لتحقق 
النجاح يف حياتك املهنية أو الشخصية. ال تتوقف وال 
تستسـلم للظـروف. القرارات التـي اتخذتها يف الفرتة 

املاضية يظهر تأثريها ومفعولها عىل حياتك اآلن.

ربما تفكر هذه الفرتة يف تغيري محل إقامتك 
أو عىل األقل تغيري منزلك إما باالنتقال ملنزل 
آخـر أفضـل منـه أو بتجديد الشـكل العام له. 
فكرة السـفر تسـيطر عليك بشـكل غريب. ربما 

تقرر فجأة السفر ملكان ما خارج دولتك.

تشـعر بالذهول اليوم عندمـا يفاجئك أحد 
الزمـالء يف العمل بفكرة مختلفـة وجديدة. 
عىل الرغم من أنك تشـعر بالحماس والنشـاط 
ولكنـك يف نفـس الوقت مرتبـك ومضطرب بعض 
اليشء. لسـت متفقا مع ذاتك اليوم. تمسك بأفكارك 

وعرب عن وجهة نظرك دون خوف.

األخطـاء الصغـرية غالبا ما تكـون مؤرشا 
للتـرسع، فحـاول معالجة الوضـع رسيعا 
حتـى ال تتفاقم األمور. غرية الرشيك مربرة وال 
سـيما أنك تبالغ أحيانـا يف ترصفاتك مع اآلخرين. 
خذ قسطا من الراحة والنوم فذلك رضوري الستعادة 

نشاطك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

توقع قـدوم فرتة مهمة، عليـك أن تتعامل 
معهـا بتفاؤل وثـق يف إمكاناتـك الذاتية. ال 
تتأثـر بـآراء اآلخريـن وال تجعلهـا تحيدك عن 
معتقداتك وبدال من ذلك، اسـتخدم هذه املواجهة 
إليجاد ما يدعم الحجج املؤيدة ملواقفك. قد تكتشـف 

فرصة أو فرصتني لتحسني األمور.
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يكشـف شـكل األنـف الكثـري 
من خفايـا شـخصية صاحبه 
وأرساره. لكنـه يشـري أيضاً إىل 
مـا تخبئـه الحيـاة العاطفيـة 
من أرسار. وهكـذا يمكن املرأة 
أن تتعـرف، مـن خـالل شـكل 
أنـف زوجها، عىل ما يخبئه من 
مشـاعر تجاهها، ما يحبه من 
صفاتهـا وما ينتقـده لكن من 
دون أن يعـرب عـن ذلك بشـكل 

رصيح.
1 األنف املقعر

يعترب شـكل األنف هـذا مثالياً. 
وهو يكشف أن زوجك حساس 
جداً وشـديد التأثـر بترصفاتك 
وطباعـك. وهو ال يحّبذ أن يرى 
دموعك تتسـاقط عـىل خديك. 
فهذا يؤمله كثرياً. ويعني هذا أنه 
معجـب بعفويتك لكنه يشـعر 
باالنزعـاج عندما تتخطى هذه 
العفوية الحدود بحيث يفرسها 

اآلخرون بطريقة خاطئة.
2  أنف الطائر

إذا كان هـذا أنف زوجك يشـبه 
منقـار الطائـر، فهـو يدل عىل 
أّنـه مثايل ويحـب أن يقوم بكل 
املهمـات عىل أكمـل وجه. كما 
أنـه يرفـض الرتاجع عـن رأيه 
يف حـال كان يعرب عن قناعاته. 
لـذا يفضـل أن تفكـري بنفس 
يشـعر  مـا  وكثـرياً  طريقتـه 
تخوضـني  عندمـا  باالسـتياء 

الجداالت معه.
3 األنف املستقيم

هـل ينطبـق هـذا الوصف عىل 
أنـف زوجـك؟ إذاً هو شـخص 
عميل وال يحـب إضاعة الوقت. 
كما أنه يكون حاسماً جداً عند 
أخذ قراراته. أما فيما يتعلق بك 
فيبدي إعجابـه رساً باهتمامك 
بـكل تفاصيـل مظهـرك لكـن 
جلوسـك  املقابـل  يف  يزعجـه 
لسـاعات طويلة أمام شاشـة 
التلفزيون ألنه يرى يف هذا هدراً 

لطاقتك.
4 األنف البارز

ألن زوجك يمتلك مثل هذا األنف، 
فهـو يتمتع بشـخصية تجذب 
إليـه الكثـري مـن األشـخاص 
املحيطني بكما وتجعله موضع 
تعلقـاً  يبـدي  وهـو  ثقتهـم. 
كبرياً بك لكنـه ال يعرب عن ذلك 
غالبـاً بوضـوح. إال أّنه يشـعر 
بعدم الـرىض عندمـا تتحدثني 
بالسـوء عن أشـخاص آخرين 
وإن أسـاؤوا إليك. فهو يفضل 
هـؤالء  تـويل  وأال  ترتفعـي  أن 

األشخاص أي اهتمام.
5 األنف النوبي

الطويـل  األنـف  بهـذا  يقصـد 
الـذي يتسـم بقاعـدة عريضة 
ومنخرين واسـعني. فـإذا كان 
هذا الشكل يعود إىل أنف زوجك، 

فهـذا يشـري إىل أّنـه متفائـل 
ومنفتـح ويحـب التعـرف إىل 
والتواصل  آخريـن  أشـخاص 
معهم. أما بالنسـبة إليك فهو 
يرى أنك رشيكـة الحياة التي 
تكمـل وجـوده لكنـه ينتقـد 
إنفاقك للمال من دون حساب 
ورشاءك الكثـري من األغراض 

من دون تفكري.
6 األنف املسطح

الشـكل يشـبه  إذا كان هـذا 
أنف زوجك فهـو كريم وذكي 
الوقـت  يف  ويصعـب خداعـه 
نفسـه. كمـا أنـه هـادئ لذا 
يحـب هـدوءك. لكـن تزعجه 
قلة صربك وعـدم قدرتك عىل 
االنتظار والتحمل. فهذا يجعل 

حياتكما صعبة إىل حد ما.
7 األنف القصري

إذا لم يكـن أنف زوجك طويالً 
رصيـح  أّنـه  يكشـف  فهـو 
جـداً وال يحب وضـع األقنعة 
عـىل وجهـه يف تعاملـه مـع 
األشـخاص اآلخريـن. ويعني 
هذا أيضاً أنه يحب روح املرح 

التي تتسـمني بها لكنه يفضل 
يف املقابل أن تتخيل عن ارتباطك 
الذيـن  األشـخاص  ببعـض 

يفسـدون عالقتكما برأيه.
8 األنف املعوج

أبـرز  مـن  االعوجـاج  كان  إذا 
الصفـات التي يمكـن إطالقها 
عـىل أنف زوجـك، فهذا يشـري 

إىل أّنـه ودود جـداً ويحـب بناء 
العالقات مع أفراد أرستك. وهو 
يقـدر حبـك ملسـاعدة اآلخرين 
إال أنه ينتقـد قيامك بذلك تجاه 
أشـخاص ال يستحقونه بنظره 
، إضافـة إىل تصفحك املسـتمر 
التواصـل  وملواقـع  لهاتفـك 

االجتماعي.



شارك اإلعالمي القطري، محمد الحمادي، 
النسخة  السينمائي،  أجيال  مهرجان  يف 
والذي   » نبدا  «يال  شعار  تحت  التاسعة 
بفيلم  الدوحة  القطرية  بالعاصمة  اقيم 
سينمائي قصري بعنوان « كان يف ناس « .

الفيلم قضية انفجار  وتناول الحمادي يف 
مرفأ لبنان، وما خلفه من دمار ليس عىل 
مستوى البنيان فحسب، ولكن أيضا عىل 
مستوى اإلنسان اللبناني الذي يعيش منذ 
األليمة عىل ذكريات ضحايا  الحادثة  تلك 
رائحة،  بال  باتت  منازل  وبقايا  االنفجار، 
املخرج  يقدمها  إنسانية  رسالة  وهي 
محمد الحمادي برؤية سينمائية مختلفة 

عن السائد.
ضمن  املهرجان  دخل  الفيلم  أن  علماً 
«صنع  برنامج  فئة  من  القصرية،  األفالم 
الفيلم  أوريدو، ومدة  تقديم  يف قطر» من 
عرش دقائق، والفيلم تم تصويره صدفة، 
حيث كان اإلعالمي محمد الحمادي ضمن 
األحمر  الهالل  من  املتطوعني  من  فريق 

القطري لتقديم مساعدات ألهايل بريوت، 
شاكر  محمد  الفنان  الفيلم  بهذا  وشارك 
من  عدد  بتقديم  بصوته  ساهم  الذي 
األلم  عن  تعرب  التي  الفريوزية،  األغنيات 
بعنوان  ملقطع  باإلضافة  والحياة،  واألمل 

«عمري قدامي عم ينقيض» .

كان   » السينمائي  الفيلم  تصوير  وجرى 
يف ناس « يف منطقة الكرنتينا، واالرشفية، 
االنفجار،  نتيجة  ترضرا  األكثر  واملناطق 
أحدثه  ما  عىل  الضوء  تسليط  جرى  كما 
االنفجار من خالل شهادات قدمها مدراء 

املستشفيات الروم و الوردية .

العربي  العالم  أن  فواخرجي،  سوالف  السورية،  النجمة  أكدت 
فنية  لظاهرة  الحاجة  اىل  أشارت  فيما  العراقي،  باملرسح  معجب 

تجمع ثقافات العالم.
له  عام،  بشكل  والعراق  بغداد،  «العاصمة  إن  فواخرجي:  وقالت 
لهذا  الصغر،  منذ  القلب  يف  نحمله  الذي  الحب  من  مميزة  مكانة 
مجيئي للعراق له نكهة خاصة وشعور كبري بالفرح، السيما نحن 

نقف يف مسارح لها إرثها الفني العريق األزيل». 
وأضافت «جاءتني دعوة لزيارة بغداد من أجل تكريمي يف مهرجان 
والتفاؤل،  والبهجة  الفرحة  لنا  اعاد  الذي  للمرسح،  الدويل  بغداد 
وسعيدة  كبرية،  قامات  وسط  التكريم  بهذا  اترشف  انا  لذلك 
يف  جمهوري  تجاه  مسؤولية  يحملني  ما  وهو  بينهم،  بوجودي 

العراق الحبيب».
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الوزراء  رئيس  كتب  شهور،  بعدة  الحكومة  بتشكيل  تكليفه  قبل 
السابق، عادل عبد املهدي، مقاال عنوانه «الرشوط غري متوفرة».. بعد 
شهور من هذا املقال الصحيح البليغ الذي يمثل خريطة طريق َقبَل 
الرجل املنصب، فتاهت عليه وعلينا وعىل املؤمنني الذين لم يكفهم رش 
القتال.. كانت النتيجة بال رشطها وال رشوطها مئات الشهداء وآالف 
والدماء  بقينا  الدستور..  يكفلها  جماهريية  تظاهرات  يف  الجرحى 
تنزف نتمسك بهذه العبارة البلهاء الجوفاء بأن الدستور يكفل حق 
التظاهر.. وألن العبارة بقيت عائمة سابحة يف فضاء األوهام واإليهام 
والرتهيم والرتهام فقد بقيت، ولسوف تبقى، سابحة سائحة سانحة 
عند كل تظاهرات أيا كانت تلك الظاهرات ضد مطعم فالفل العطشان 

أم ضد بالسخارت.
قبل املوعد الدستوري إلجراء االنتخابات الدورية قررنا إجراء انتخابات 
مبكرة مع أن الرشوط غري متوفرة.. جئنا بقانون جديد ومفوضية 
جديدة ورئيس وزراء جديد و»دشينا» مثلما يقول األخوة الكويتيون 
معركة االنتخابات واضعني رشطا واحدا عائما هو انتخابات نزيهة.. 
وألننا من كثرة ترداد مفردة «نزيهة» ونزاهة ونزيه فإن من يحملون 
هذه األسماء كفروا بآبائهم الذين ورطوهم بها دون أي ذنب لهم يف 
حمل اسم قد ال يكون عىل نفس املسمى، وقد تكون رشوط التسمية 

هي األخرى غري متوفرة. 
غري  «الرشوط  والسبب  ينجحا،  لم  تكليفني  بعد  بحكومة  جئنا 
التوفيق  حاولت  الحالية  الحكومة  هذه  جاءت  وحني  متوفرة».. 
بني الرشوط غري املتوفرة وبني ما يقع يف باب املناسب عمله يف ظل 
تصادم املواقف واإلرادات، وهذا يعني أن رشوط النجاح غري متوفرة.. 
توافق الجميع عىل إجراء انتخابات مبكرة عىل أمل تحسني الرشوط.. 
الخالفات  املشاكل واألزمات بل وصلت  النتائج تضاعفت  بعد إعالن 
حد االختالف عىل الرشوط نفسها مع إنها غري متوفرة.. ليس أمام 
الحصان  وضع  من  البد  لوي»  «عكرف  العربة  تميش  حتى  الجميع 
متوفرة  غري  الرشوط  أن  طاملا  يقول  الجميع  حال  لسان  خلفها.. 
العربة ومىش  أو توقفت  العربة  الحصان وتوقفت  إن مىش  فال يهم 

الحصان. 
مطابقة  النتائج  تظهر  هل  معا..  والرشوط  النتائج  ننتظر  اآلن 
تتوفر  نتائج صحيحة  لها؟ هل يف حال ظهرت  أم مفارقة  للرشوط 
الرشوط أو العكس؟ لكن نتائج َمن هي الصحيحة ونتائج َمن غري 
الصحيحة؟ رشوط َمن هي الصحيحة ورشوط َمن غري الصحيحة؟ 
أسماءهم  أن  يعرفون  َمن  يفكر  كيف  «الداوركيسة»  هذه  ضوء  يف 
متداولة لكي يكون أحدهم «بعد يومني» رئيسا للوزراء؟ هل جهزوا 
حرضوا  أم  حياتنا  رشوط  من  بموجبها  يحسنوا  لهم  عمل  مناهج 
مقاالت يصدعون بها رؤوسنا عند الرضورة؟.. من اآلن أنا شخصيا 
أقول ملن ينوي الرتشح أو يبحث عن الرتشح أو يعرف إنه مرشح أن 
الرشوط غري متوفرة إال يف حالة واحدة فقط، وهي أن يحرض املرشح، 
أو من ينوي الرتشح أو يعرف إنه مرشح، قائمة طويلة من الرشوط 
التعجيزية أمام القيادات والزعامات التي بيدها ال بيد الصناديق الحل 

والعقد والرتهيم والتلزيك.. إن قبلوا يقبل وإن رفضوا يرفض.
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العراقي،  املوسيقار  يستعد 

لتقديم  النعيمي،  قتيبة 

«التقاء  املوسيقي  مرشوعه 

افتتاح  حفل  يف  نهرين» 

للموسيقى  الدويل  املهرجان 

الروحية يف بلجيكا، فيما أشار 

إىل أن الحفل إنتاج مشرتك بني 

ومؤسسة  ظبي  أبو  مهرجان 

النعيمي:  الدولية.وقال  مارس 

مرشوع  لرؤية  بالفخر  «أشعر 

افتتاح  ضمن  نهرين  التقاء 

الروحية،  املوسيقى  مهرجان 

وهو جزء من برنامج مهرجان 

أبوظبي يف الخارج».

تم  «املرشوع  أن  وأضاف: 

بالتعاون مع املؤلفة املوسيقية 

جوديث  الربتغالية  الفرنسية 

كتبت  التي  أوليفريا،  دي  أدلر 

 ١٨ ويجمع  والتلحني،  النص 

مغنياً وموسيقياً، بقيادة ديفيد 

نافارو توريس، كما أنه يجمع 

والصوت  األوبرايل  الغناء  بني 

اآلالت  ألوان  ويمزج  العربي، 

والعربية». الغربية  املوسيقية 

يتضمن  «املرشوع  أن  وتابع 

العربية  ومنها  لغات،  ست 

والالتينية والفرنسية، تخدمها 

إىل  الفتاً  األوبرالية»،  األصوات 

أن «العمل يبعث رسالة لصالح 

والتعايش  الثقايف  التسامح 

األديان،  بني  خاصة  السلمي 

ويهدف إىل الرتكيز عىل الجذور 

وتعزيز  للحضارات،  املشرتكة 

خالل  من  الضيافة  قيمة 

استحضار شخصية إبراهيم».

التقاء  تطوير  «جرى  أنه  وبني 

نهرين بوصفه رحلة موسيقية 

من الحداد إىل املصالحة وتكريما 

بالحياة  نابضا  موسيقيا 

للعاملني  املؤسسة  للحضارات 

والغربي  أوسطي  الرشق 

نهري  التقاء  عند 

والفرات»،  دجلة 

«هذا  أن  مؤكداً 

هو  املرشوع 

لقاء  ثمرة 

سيقي  مو

بي  د أ و

 ، ني نسا إ و

ج  يمز و

د  و لحد ا

فية  لثقا ا

حتى تصبح 

قابلة  غري 

للتمييز».
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أطلقت رشكة جوجل مجموعة من املالبس الرقمية ملسـتخدمي 

الهواتف املحمولة لتجربتها، وهي مكونة من 12 قطعة، وتشمل 

بدلة ضيقة للخرص، ومعطفا المعا.

املالبـس غـري موجـودة فعلًيـا وهـي مجرد عـدد مـن عمليات 

املحاكاة الرقمية املتطورة التي تم إنشـاؤها باستخدام برنامج 

ثالثي األبعاد، لكن يمكن لعشـاق املوضة أن يروا أنفسـهم ”يف“ 

التصميمـات عن طريـق تحميل املالبس من موقـع ويب معني 

واختيـار القطعة التي يريـدون ارتداءها، ويتـم بعد ذلك وضع 

الثـوب الرقمـي فوق الصـورة األصليـة، مما يخلـق الوهم بأن 

الشخص يرتدى القطعة بالفعل.

وترسـل النتيجة النهائية إىل املسـتخدم عرب الربيـد اإللكرتوني 

ويمكن مشـاركتها عىل وسـائل التواصل االجتماعي، ما يجعل 

األمـر يبـدو كما لو أنـه تمـت إضافة قطعـة راقيـة إىل خزانة 

مالبسه.

كانـت املوضة الرقمية موجـودة منذ أكثر من خمس سـنوات، 

لكنها بدأت االنتشار يف العامني املاضيني فقط.

 أعلنـت وكالـة ناسـا، ومختـرب 
أيداهـو الوطنـي، مجموعة من 
األفـكار لبنـاء محطـة للطاقـة 
النوويـة عىل القمـر، التي يمكن 
مسـتقالً  مصـدراً  تصبـح  أن 
للطاقـة عـن الشـمس ملحطـة 

دائمة صالحة للسكن.
وقال سيباسـتيان كوربيسـيري، 
رئيـس مـرشوع طاقـة سـطح 
االنشـطار يف املختـرب، يف بيـان: 
إن ”توفـري نظام موثـوق وعايل 
الطاقـة عـىل القمر هـو خطوة 
استكشـاف  يف  تاليـة  حيويـة 
اإلنسـان للفضـاء، وتحقيقه يف 

متناول أيدينا“.
ووفقـا لوكالـة ”ناسـا“، فـإن 
الوجـود املسـتقر لإلنسـان عىل 
القمر سيجعل من املمكن تحديد 
الهـدف التـايل- املريـخ. وتمكن 
إعادة إنتـاج مفاعل نووي يعمل 
يف ظـروف كوكب آخر، باإلضافة 
تطويـر  إىل  سـيؤدي  أنـه  إىل 

التقنيات.
مـن جهته، قـال املدير املسـاعد 
ملديرية مهام تكنولوجيا الفضاء 

التابعـة لناسـا، جيـم رويرت، يف 
بيان: ”أتوقع أن تسـتفيد أنظمة 
الطاقة السـطحية االنشـطارية 
بشـكل كبري من خططنا لهياكل 
الطاقة للقمر واملريخ، بل وتحفز 
االبتكار لالسـتخدامات هنا عىل 

األرض“.
مـن  فإنـه  الوكالـة،  وبحسـب 
املتوقع أن يتم إنشاء املفاعل عىل 
األرض، ومن ثـم نقله إىل القمر، 
قلـب  النظـام  سيشـمل  حيـث 
اليورانيوم  مفاعل يعمل بوقـود 
ونظام يحول الحرارة إىل كهرباء 
ونظام تحكـم يف التدفئة ونظام 
تقـل طاقـة  أال  يجـب  توزيـع. 
املحطة النووية عن 40 كيلووات 

ملدة عرش سنوات.
ويف وقت سابق من هذا األسبوع، 
قـال املديـر التنفيـذي ملؤسسـة 
الحكوميـة   ” ”روسـكوموس 
الواعـدة،  والعلـوم  للربامـج 
ألكسندر بلوشينكو: إن التصميم 
األويل للمحطة املدارية الروسـية 
سيبدأ يف عام 2022 وسيستغرق 

املرشوع سنة ونصف السنة.

كشـفت أبل مؤخـرًا عن سلسـلة 
أيفون 13الجديدة، حيث يعد هاتف 
iPhone 13 Pro من أبل واحًدا من 
أبـرز الهواتف التي تـم إطالقها، إذ 
التحسـينات  تضمن مجموعة من 
والرتقيـات، لـذا نعقـد فيمـا يـيل 
 iPhone مقارنة بينه وبـني هاتف

mini 12 كما يىل:
iPhone 13 Pro هاتف-

الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.
 .OLED نوع الشاشة: شاشة

دقة الشاشة: بدقة 2532 × 1170 
بيكسل. 

.A15 Bionic املعالج: معالج
.500GB :الذاكرة الداخلية

. (iOS 15.x ) :نظام التشغيل
.mAh 3125 البطارية: بقوة

 12 ثالثيـة  الخلفيـة:  الكامـريا 
ميجابكسل.

الكامريا األمامية: 12 ميجابكسل.
  

iPhone 12 mini
الشاشة: شاشة 5.4 بوصة.

.OLED نوع الشاشة: شاشة
 ×2340 ببدقـة  الشاشـة:  دقـة 

1080بيكسل.
.A14 Bionic املعالج: معالج

.128GB :الذاكرة الداخلية
.  (iOS (14.x :نظام التشغيل
 .mAh 2425 البطارية: بقوة

 12 ثنائيـة  الخلفيـة:  الكامـريا 
ميجابكسل.

 12 األماميـة:   الكامـريا 
ميجابكسل.

@iPhone 13 Pro@ÂÓi@pbœ˝nÇ¸a
iPhone 12 mini@Î
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تطلق  أن  إال  شرياز  النجمة  أبت 
«كاتيوشا»  الوطنية  أغنيتها  كليب 

إذ  اللبناني،  االستقالل  عيد  يوم 
الفساد  ضد  عدة  رسائل  يتضمن  أنه 

الشعب  وتكاتف  تضامن  عىل  ويشجع 
صّورت  قد  شرياز  وكانت  اللبناني. 
األغنية عىل طريقة الفيديو كليب بإدارة 

املخرجة رنديل قديح يف البقاع يف سيناريو 
يرتجم املعركة بني الخري والّرش.

الرويس  الفلكلور  من  «كاتيوشا»  أغنية 
ومن كلمات أحمد مايض وتوزيع وتسجيل 
إنتاج  أما  ريايش.  ماري  جان  وماسرتينغ 
 «Shiraz Music» لرشكة  فهو  األغنية 

والكليب فهو لرشكة «أم يس بروداكشن».
بلبنان،  كبريا  أمال  هناك  ان  شرياز:  وقالت 
وبأن جميعنا مسؤولون بصنع وطن يشبه 
بسالم  العيش  يريد  الذي  الطيب  شعبه 

وبتكاتف.

نرشت الفنانة املرصية، هنا الزاهد، عرب 
صفحتها الخاصة عىل تطبيق تبادل 

الصور (انستغرام)، مجموعة صور 
مهرجان  يف  تكريمها  خالل  لها 
عىل  وحصولها  العرب)،  (نجم 
عن  كوميدية  ممثلة  أفضل 

مسلسل (حلوة الدنيا سكر).
بكامل  الحفل  يف  الزاهد  وأطلت 

بنطاالً  ارتدت  حيث  أناقتها، 

طويلة  بأكمام  قصرية  توب  مع  واسعاً 
بـ(باييت)  المع  قماش  من  مصّممة 
بجمالها  األنظار  ولفتت  ملونة، 

وترتيبها.
وعلّقت عىل الصور قائلًة: «مهرجان 
العرب، أفضل ممثلة كوميدية  نجم 
سكر،  الدنيا  حلوة  مسلسل  عن 
وشكراً  يل  صّوت  واحد  لكل  شكراً 

أستاذ كريم أبو ذكرى».

ان  قبنض،  محمد  املنتج،  قال 
املسلسل السوري الشهري «باب 
بأجزاء  سيستمر  الحارة» 
جديدة حتى تتجاوز العرشين 

جزءاً.
وجود  إىل  قبنض  وأشار 
شخصيات  يف  تغيريات 
وكل  واملخرج  املسلسل 

كادر العمل بشكل دائم، باستثناء 
الكاتب مروان قاووق.

إذا  ويف إجابته عىل سؤال حول ما 
كان هناك شخصية لن يتخىل عنها 
أشار  القادمة،  أجزائه  يف  قبنض 
ثابتة.  شخصية  توجد  ال  أنه  إىل: 
وأضاف: «ييل إلو لزمة بيضل وييل 

مالو الزمة بريوح عبيته».

سيصبح  العمل  أن  قبنض  وأكد 
عاملياً وسيشارك فيه ممثلون من 
لبنان، ثم األردن  دول عربية منها 

ومن بعدها السعودية.
أي  انضمام  يمنع  أنه  إىل  وأشار 
فنانة خضعت لحقن «البوتوكس»، 
بطريقة  نفخت  قد  كانت  إذا  إال 

وصفها بالـ»معلمية».

جائزة  عىل  حصولها  بعد 
ضمن  للعام  مطربة  أفضل 
نجم  مهرجان  فعاليات 
أطلت  أيام،  قبل  العرب 
نوال  الذهبية،  النجمة 
جمهورها  عىل  الزغبي، 

لتكشف عن أرسارها .
من  خاصة  حلقة  ضمن 

وزحما»،  «أهال  برنامج 
أطلّت نوال الزغبي بعد تكريمها 
آرائها  عن  لتكشف  مبارشة 
األمور،  من  بالعديد  الخاصة 
عليها  ُعرض  إنه  قالت  حيث 
«الورلد  جائزة  عىل  تحصل  أن 
ألف   ٥٠ مقابل  أورد»  ميوزيك 
هذه  رفضت  ولكنها  دوالر، 
تكون  أن  من  بد  فال  الفكرة؛ 
الفنان  ملجهود  تقديراً  الجائزة 

وليست مدفوعة.
كشفت  األوىل،  وللمرة 
عن  الزغبي  نوال 
حالياً  تعمل  أنها 
مرشوعها  عىل 
بعالم  الخاص 
ضة  ملو ا
؛  ء يا ز أل ا و
تعشق  فهي 
منذ  املوضة 
ها  صغر
صة  خا

الرتيكو 
الذي تبدع يف أشكاله.

فقد  التمثيل،  تجربة  عن  أما 
يف  تفكر  أحياناً  أنها  نوال  أكدت 
تجربة التمثيل ولكنها تخىش أن 
بمكانها،  ليست  مغامرة  تكون 
ُعرض  إذا  أنها  تنِف  لم  ولكن 
أن  املمكن  عليها عمل قوي من 

تقبل به.
دخلت  أنها  نوال  واعرتفت 
تصوير  إنهاء  بعد  املستشفى 
بسبب  إتمنيته»  «إليل  كليب 
أثناء  له  تعرضت  الذي  اإلجهاد 
التصوير، حيث كانت تصور ١٢ 

ساعة متواصلة.
«إحنا  أغنيتها  أن  عن  وكشفت 
منذ  سجلتها  قد  كانت  لبعض» 
بت  وُرسّ أعوام  خمسة  أو  أربعة 

ولم تكن ضمن خطتها.
أكثر  هو  تويرت  أن  نوال  ورأت 
عرب  تفضله  أبليكيشن 
ومن  ميديا  السوشيال 
ولكنها  إنستغرام،  بعده 
لم  توك  تيك  أن  ترى 
لم  لذا  بيشء،  يفدها 
تنضم إليه حتى اآلن.

أن  وأوضحت  هذا 
غري  املهرجانات 
لها،  مناسبة 
ورفضها لجائزة 
دور  املوريكس 
يمّر  ما  بسبب 

به لبنان.
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