
بغداد/ متابعة الزوراء:
كشفت املفوضية املستقلة العليا لالنتخابات 
يف العراق عن ارسالها جميع نتائج املحطات 
بعـد اعادة عمليـات العد وافـرز إىل القضاء 
العراقـي اليوم االحـد. وقال عضـو الفريق 
اإلعالمـي للمفوضية عماد جميل يف ترصيح 
صحفـي: إن ”املفوضية ترسـل اليوم االحد 
جميع نتائج املحطـات واملحارض والطعون  
إىل الهيئـة القضائية“.وأضـاف أن ”الهيئـة 
القضائيـة سـتنظر بمـا ارسـل مـن قبـل 

املفوضيـة، وتحتـاج إىل وقـت غـري محـدد 
حسـب نظرها بالنتائج واملحارض املرسـلة 
مـن قبل املفوضيـة“. مشـرياً إىل أن االخرية 
”سـتعلن النتائج النهائيـة لالنتخابات بعد 
إنتهـاء الهيئة القضائية مـن النظر بجميع 
النتائج والطعون“.والخميس املايض، أعلنت 
املفوضية العليا املسـتقلة لالنتخابات انهاء 
جميع عمليـات إعادة العد والفـرز اليدوي، 
بنـاًء عىل طلب لقوى معرتضـة عىل النتائج 

األولية.

الزوراء / يوسف سلمـان:
مع تأكيد مجلـس الخدمة االتحادي التزامه 
بتطبيـق فقـرات قانـون املوازنـة العامـة 
االتحاديـة بشـأن الدرجـات الوظيفية التي 
تـرد تباعاً من املؤسسـات الحكومية، اكدت 
الخدمـة  قانـون  ان  اقتصاديــة  اوسـاط 
املدنية سـينظم ضوابـط ورشوط العالوات 
والرتفيعـات وتوحيـد سـلّم ومخصصـات 
الخبـري  الوزارات،وقـال  بـني  الرواتـب 
االقتصادي، ماجد الصوري، لـ“الزوراء“: ان 
”قانـون الخدمة املدنية احـد اهم ترشيعات 
النيابيـة  اللجـان  القوانـني والتـي مضـت 
إلكمـال إجراءاتها الترشيعيـة قبل اكثر من 
سـنة ثم توقف لدى ادراج رئاسة الربملان ”. 
واوضح ان ”قانون الخدمة املدنية سـينظم 
كل الضوابط والـرشوط والقيود التي تتعلق 
بالعالوات واالجازات والرتفيعات، فضالً عن 
توحيد سـلّم ومخصصات الرواتـب“، مبينا 
ان ”الفروقـات بـني رواتب موظفـي دوائر 
الدولة يجـب أال تتجاوز حـداً معينا حتى ال 
تكون هنـاك فروقـات كبرية بـني العاملني 

يف دوائـر الدولـة ومؤسسـاتها، وان تنظـم 
الوزراء“.واضاف  بإرشاف وموافقة مجلس 
ان ”هناك دعوات لتوحيد سلّم الرواتب الذي 
هـو باألصل موحد بالراتب االسـمي لجميع 
املوظفـني يف كل الوزارات لكن هناك اختالفا 
أخـرى“،  اىل  وزارة  مـن  التخصيصـات  يف 
مشريا اىل ان ”قانون الخدمة املدنية يتضمن 
مايقرب 100 مادة وهناك مادة واحدة تتعلق 
بسلّم الرواتب“.يأتي ذلك، بعد ان اكد مجلس 
الخدمـة االتحـادي التزامـه بتطبيق فقرات 
قانون املوازنة بشأن الدرجات الوظيفية التي 
تـرده تباعاً من املؤسسـات الحكومية.وأكد 
مجلس الخدمـة االتحادي، يف وقت سـابق، 
التزامه بفقـرة إيقاف التعيينات باسـتثناء 
املشمولني بقانون رقم 6 لسنة 2000 وأربع 
فئات أخرى، مشـريا اىل انـه بانتظار وصول 
الدرجـات الوظيفيـة وتخصيصاتها لغرض 
اطـالق التعيينـات للفئات املشـمولة. مبيناً 
أنه خاطـب الوزارات والجهات غري املرتبطة 
بوزارة لغرض تزويـده بالدرجات الوظيفية 

والتخصيص املايل .

طهران/ متابعة الزوراء:
عاد وفد املفاوضـني النوويني اإليرانيني إىل 
فيينا تمهيدا السـتئناف املباحثات بشـأن 
إمكانية إحياء االتفاق النووي املربم يف عام 
2015.وأكـدت وكالـة ”فـارس“ اإليرانية، 
شبه الرسـمية، أن مساعد وزير الخارجية 
للشـؤون السياسـية، عـيل باقـري كني، 
وصـل، امـس السـبت، إىل فيينـا عىل رأس 
الوفـد املكلـف بالتفـاوض مـع مجموعة 
”1+4“ (روسيا والصني وفرنسا وبريطانيا 
وأملانيا) ومنسـق اللجنة املشرتكة لالتفاق 
غـدا  تسـتأنف  أن  املتوقـع  النووي.ومـن 
االثنـني يف فيينـا املباحثـات النوويـة التي 
انطلقـت يف أبريل املايض، وتـم تعليقها يف 

يونيو بسبب االنتخابات الرئاسية يف إيران.
وتهدف هـذه املباحثات إىل عـودة الواليات 
املتحدة إىل الصفقة النووية التي انسـحبت 
منهـا من جانب واحد عـام 2018، وعودة 
إيـران إىل تطبيـق كل التزاماتهـا بموجـب 
”خطة العمل الشاملة املشرتكة“.وتشرتط 
إيران إلحيـاء االتفاق رفع الواليات املتحدة 
كل العقوبـات املفروضة عـىل الجمهورية 
اإلسالمية يف عهد الرئيس األمريكي السابق 
دونالـد ترامب.ويأتـي ذلـك عـىل خلفيـة 
مسـائل خالفية عالقة بني إيران والوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، عىل الرغم من زيارة 
مديرهـا العام، رافائيل غرويس، إىل طهران 

مطلع األسبوع الجاري.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
أعلن عـدد من لجـان املقاومة السـودانية تنظيم 
فعاليـات تصعيديـة ضمـن الجداول األسـبوعية 
الرافضة لالنقالب العسـكري ولالتفاق مع رئيس 
الـوزراء عبـد الله حمـدوك، فيما أفـادت مصادر 
عسكرية سودانية رفيعة، امس السبت، بأن قوات 
مسلحة إثيوبية شنت هجوما عىل السودان، حيث 
اندلعت مواجهات باألسلحة الثقيلة بني الجانبني.

ودعت لجنـة مقاومة كافـوري، رشق الخرطوم، 
السودانيني إىل املشـاركة يف اعتصام اليوم الواحد، 
أمـام منزل أحـد شـهداء املنطقة يف أثنـاء الثورة 
السودانية.بدورها، حّثت لجنة مقاومة الرياض يف 
الخرطوم ثوار لجان املقاومة إىل حرق اإلطارات يف 
جميع أنحاء السـودان، تعبرياً عن رفض االنقالب 
العسـكري.من جهة ثانية، نفت لجان املقاومة يف 
الخرطـوم، يف ترصيح صحفي، الدعوة إىل الخروج 

يف مليونية أو مواكب، اليوم األحد، مبينة أن بعض 
الدعـوات مجهولـة الهويـة، مقصـود بهـا إرباك 
الحـراك الثوري ضـد االنقالب.وأكـدت أنها تعمل 
بتنسيق تام بني جميع تنسيقيات ولجان مقاومة 
الوالية للوصـول بالحراك الثـوري إىل غايتها التي 
ارتضاهـا الثوار.وأهابـت بالثـوار للتحقـق دوماً 
مـن مصـادر الدعـوات إىل التظاهر قبـل تلبيتها، 
مطالبـة الجهات التـي تتصدر قيادة الشـارع أن 

تعلن عن نفسـها كي يتسنى للثوار املّيض خلفها.
ونبهـت إىل أن إعالن املليونيات والجـداول الثورية 
واألنشطة امليدانية ُيذاع عرب صفحتها الرسمية يف 
منصات التواصل االجتماعي.عىل صعيد منفصل، 
أطلقت السـلطات االنقالبية، امس السبت، رساح 
مسـؤولني كبـار، وذلك بعـد أقل من يـوم من بدء 

إرضاب عن الطعام.

الزوراء/ حسني فالح:
كشـفت الهيئة االستشـارية يف رئاسـة الوزراء 
عن تفاصيل خططها إلزالة امللوثات االشـعاعية 
من جميع العراق، من ضمنها اقليم كردسـتان، 
وفيما اعلنت خلو البـرصة بالكامل من املصادر 
االشـعاعية والبدء بمحافظـة ذي قار، اوضحت 
ان االشـعاعات جاءت نتيجة الحروب السابقة، 

السـيما يف عامي ١٩٩١ و٢٠٠٣ التي استخدمت 
فيهـا اليورانيـوم املنضب.وقـال عضـو الهيئـة 
االستشـارية، رئيـس الفريـق الوطنـي إلزالـة 
االشعاعات، حامد الباهيل، يف حديث لـ»الزوراء»: 
ان الحروب السابقة التي مر بها العراق، ال سيما 
يف عامي ١٩٩١ و٢٠٠٣ ، استخدمت فيها اسلحة 
اسـتخدمت فيهـا  ان حـرب ١٩٩١  إذ  عديـدة، 

اسـلحة تحوي عـىل ١٢٠ الف طن مـن القذائف 
املشـعة، ويف ٢٠٠٣ بنحو ١٠٠ الف طن بمختلف 
انواع االسـلحة بمـا فيهـا اليورانيـوم املنضب.

واضاف: ان يف حرب ٩١ اسـتهدفت اربع منشآت 
نوويـة ضخمـة خاضعـة للضمانـات ولرقابـة 
الوكالـة الدولية للطاقة الذريـة، ما اصبح هناك 
تلـوث اشـعاعي كبـري يف املنطقة، حيـث منعت 

فرق التفتيش الدولية اي شـخص يدخل اىل هذه 
املنطقـة منـذ ١٩٩١ ولغايـة ٢٠٠٧. مبينـا: انه 
بعـد عامـي ٢٠١٣ و٢٠١٤ كانت هنـاك زيارات 
عـدة ملناطق التلـوث، حيث كانت هنـاك دبابات 
معطوبـة ومرتوكـة اسـتخدمت ضدهـا مـادة 

اليورانيوم املنضب الخرتاقها.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت منظمـة الصحة العاملية الجمعة 
تصنيف املتحـور الجديـدة لكوفيد-١٩ 
التي رصـدت أول مرة يف جنوب أفريقيا 
اسـم  عليهـا  وأطلقـت  بالـ»مقلقـة» 
«أوميكـرون»، فيمـا أرجـأت منظمـة 

التجارة العامليـة يف اللحظة األخرية أول 
مؤتمـر وزاري لهـا منذ أربع سـنوات، 
بسبب ظهور املتحور أوميكرون املثرية 
الخـرباء  مجموعـة  للقلق.وأوضحـت 
املكلفـة متابعة تطـور الوبـاء أنه «تم 
إبالغ منظمة الصحة العاملية عن املتحور 

بي.١٫١٫٥٢٩ ألول مـرة من قبل جنوب 
أفريقيـا يف ٢٤ ترشيـن الثاني/نوفمرب 
٢٠٢١.. تحتوي هـذه املتحور عىل عدد 
كبـري مـن الطفـرات، بعضهـا مقلق».
إىل ذلـك، أوىص مسـؤولون يف االتحـاد 
األوروبي اجتمعوا يف شكل عاجل لبحث 

خطر املتحور الجديـدة، الدول الـ٢٧ يف 
االتحاد بتعليق الرحالت اآلتية من هذه 
املنطقة.وكتب املتحدث باسم املفوضية 
إريـك مامـر، عـىل تويـرت  األوروبيـة، 
«توافقت الدول األعضاء عىل اإلرساع يف 
فرض قيود عىل كل الرحالت إىل االتحاد 

األوروبي اآلتية من سبع دول يف منطقة 
أفريقيا الجنوبية: بوتسوانا وإسواتيني 
وليسـوتو وموزمبيق وناميبيا وجنوب 
أفريقيـا وزيمبابـوي»، عىل أن تشـمل 

هذه القيود تعليق الرحالت الجوية.

بغداد/ متابعة الزوراء:
بعيدا عن الرتاشق السيايس الحاصل 
بني فرنسا وبريطانيا عىل خلفية أزمة 
املهاجريـن الذين يعربون السـواحل 
الفرنسـية نحـو القنـاة اإلنجليزية، 
أمالً بتحقيـق حلم «الرخـاء»، تقبع 
مأسـاة.إنها كارثـة مئـات الالجئني 
الذين تبتلعهم املياه بني البلدين، ولعل 
آخر فصولها مقتل ٢٧ شـخصا يوم 
الخميـس غرقا يف بحـر املانش.ومن 
بني هـؤالء الغرقى، تـم التعرف عىل 
أوىل الضحايا، أال وهي العراقية مريم 
نوري محمد أمني.فالشـابة الكردية 
التي تبلغ مـن العمر ٢٤ عاماً، كانت 
تسـتعد ملالقاة خطيبها، إال أن البحر 

غدر أحالمها، فانتشـلت جثة زرقاء، 
ولفـت بكفـن بـدل فسـتان العرس 
األبيض.ويف السـياق، أوضح خطيب 
الشـابة، أمـني باران الـذي يعيش يف 
اململكـة املتحدة، أنها كانت تراسـله 
خـالل رحلة املـوت هـذه، عندما بدأ 
الزورق يغرق. وقال لشـبكة «بي بي 
يس» الربيطانيـة: إنهـا كانت تحاول 
طمأنتـه باسـتمرار، مؤكـدة أن أي 
مكـروه لن يحـص، وأن فرق اإلنقاذ 
ستسعى ملساعدتهم.كما أكد الشاب 
اآلتـي من بلدة صوران يف كردسـتان 
العراق، أنهما كانا يتبادالن الرسـائل 
عـىل Snapchat قبـل أن تبـدأ املياه 
بالترسب إىل الـزورق الذي راح يفقد 

توازنـه، فيمـا بدأ الـركاب يخرجون 
املاء منه. وقال إنه كان يتابع موقعها 
املواقـع  تحديـد  نظـام  باسـتخدام 

العاملـي (GPS).إال أن الرياح لم تأت 
بمـا تشـتهي أحالم العـروس، فتويف 
جميع الركاب باسـتثناء اثنني، قبالة 

السـاحل الفرنـيس الشـمايل.فرحلة 
املوت هـذه لم تخطف مريم وحدها، 
بل ضمت أيضا سـت نساء أخريات، 
إحداهن حامل، وثالثة أطفال، فضال 
عـن ١٧ رجـًال .يذكر أن فـرق إنقاذ 
فرنسـية بريطانيـة مشـرتكة كانت 
استنفرت عند الساعة ٢ من بعد ظهر 
يوم األربعـاء، بعد رصـد قارب صيد 
صغري يف وسـط املياه يقـل عرشات 
املهاجريـن غـري الرشعيـني، قبالـة 
سواحل فرنسـا.إال أن عملية البحث 
ألغيت يف وقت متأخر الحقا، لتشتعل 
أزمة تقاذف املسؤوليات واالتهامات 
بني الطرفني، فوق الجثث الطافية يف 

املياه.
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الزوراء/مصطفى فليح:
دعا مستشـار الحكومة املـايل، مظهر 
صنـدوق  انشـاء  اىل  صالـح،  محمـد 
اسـتقرار سـيادي للتحوط من تغريات 
اسـعار النفـط العامليـة، ويف حني اكد 
ان االقتصاد العراقـي يحتاج اىل اعادة 
هندسة أبعاده والرتكيز عىل االستثمار 
توظيـف  رضورة  اىل  اشـار  املنتـج، 
مدخـرات القطـاع االهـيل يف النشـاط 

االقتصادي.
وقـال صالـح يف حديث لـ ”الـزوراء“: 
ان ”املشـكلة يف العراق هي عدم وجود 
تحوطـات كافيـة ملوضـوع انخفاض 
اسعار النفط، فالبلد بحاجة اىل صندوق 
استقرار، أي اسـتقرار املوازنة، فبلدان 
الفائض كدول الخليج وغريها أنشـأت 
صناديق سيادية وقسم منها صناديق 
اسـتقرار، وقسـم منهـا اسـتثمارات 
تتحمـل مخاطـر لجلب عوائـد اكثر“. 
مشريا اىل ان ”العراق لألسف لم يتمكن 
مـن ان يدخـل بموضـوع الصناديـق 
السـيادية النه دخـل بنزاعات وحروب 
عىل مـدى اربعني عاما، وهـذه البلدان 
مسـتقرة عىل مدى نصف قرن، ونحن 
بلد غري مسـتقر عىل مدى نصف قرن، 
واصبحنـا تحـت العجز“، الفتـا اىل ان 
”تفادي العـراق لالقـرتاض واملديونية 
هو نجاح بحد ذاته“ .وعن الكيفية التي 
تعيد لالقتصاد العراقي عافيته ويكون 
مستداما، قال ”نحتاج اىل التوجه نحو 

االسـتثمارات لوجود اهمال لالستثمار 
التشـغيلية  فاملوازنـات  لألسـف، 
مسـتوعبة كل املوارد وادخلتنا بزوبعة 
ونزعة استهالكية ورصف غري منتج“، 
مضيفـا ان ”االقتصاد يحتاج اىل اعادة 
هندسـة ابعاده من جديد والرتكيز عىل 
املنتجة واملدرة  املشاريع االسـتثمارية 

منهـا،  واالهليـة  الحكوميـة  للدخـل 
وذلك بمسـاندة القطاع الخاص وإزالة 
املعوقات البريوقراطية“.واضاف ”عىل 
الرغـم مـن املخالفات يف هـذا القطاع، 
ولكن هذا ال يعني الوقوف ضد السوق، 
فإطـالق مبـادرات النشـاط الخـاص 
مهمـة ألنـه يمتلـك فوائـض وحاليـا 

فوائـض العراق ال توجد عند الحكومة، 
وانما عنـد القطاع االهـيل، ويمكن ان 
نسـتفيد مـن مدخـرات هـذا القطاع 
لتوظيفها يف مجال النشاط االقتصادي، 
وهـذا يحتـاج اىل توجه جديد مشـجع 
وبيئـة آمنـة، والدولة يجـب ان تتبنى 
ذلـك“ .واكد ان ”عـىل الدولة ان تتوجه 

اىل املشاريع االستثمارية، ولدينا 6 آالف 
مـرشوع متوقف او متعثـر منذ 2008 
اىل اليوم، وهذا غري صحيح“، مستدركا 
”هناك توجـه يجري يف الوقت الحارض 
وهـو اختيار مشـاريع فعالـة ومدرة 
للدخل، وممكـن اسـتكمالها برسعة، 
ولكـن ذلـك يحتاج اىل ان يكـون اعمق 
وهذا مـا سـينقذ البالد“. وعـن زيادة 
الطلب عىل العمالت االجنبية واستقرار 
سوق العمالت، اكد املستشار ان ”هذه 
سياسـة نقدية محكمـة يتوالها البنك 
املركـزي وهـو الـذي يرسـم تدخالته 
بشـكل صحيح ويحافظ عىل استقرار 
سـعر الرصف، ويف الوقت نفسه يغذي  
الطلب عـىل العملة االجنبية الن الطلب 
عليهـا هو طلـب عىل سـلع وخدمات 
ومنافـع اجنبيـة، وبالتـايل امتصاص 
العراقـي  الدينـار  بمعنـى  السـيولة، 
الفائـض مقابـل توفـري عرض سـلع 
اجنبية حتى يسـتقر السوق“. واعترب 
صالـح ان ”البنك املركزي ناجح وقادر 
واحتياطاتـه جيـدة يف الوقت الحارض 
وتدخله منتظم ويحافظ عىل استقرار 
سعر الرصف بشـكل صحيح ”.واشار 
اىل وجود ”تحسـن واسع بالوضع املايل 
بدليـل ان الدولة لم تلجـأ اىل االقرتاض 
إال بالنطـاق الذي حـدده قانون االدارة 
املالية بأن ال يتجاوز هذا االقرتاض 3% 
من الناتج املحيل االجمايل، وهذا يسمى 

االقرتاض الطبيعي“.
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بغداد/ الزوراء:
أكد املستشار السيايس لرئيس الوزراء، مرشق عباس، 
املسألة،  حول  دامغة  أدلة  األمنية  القوى  لدى  أن 
أنها ستكشف عنها قريبا بما يف ذلك صور  إىل  الفتا 
ومقاطع مصورة.وقال مرشق عباس يف تغريدة عىل 
القادمة.. سيتم الكشف عن  حسابه  تويرت: «األيام 
عملية  عن  واألدلة  والصور  واألفالم  الحقائق  بعض 
ضد  اإلرهابيون  نفذها  التي  الغادرة  االستهداف 
رئيس وزراء جمهورية العراق مصطفى الكاظمي».

وأضاف «لن ننتبه إىل محاوالت التضليل، كما نأسف 
ملن يتأثر بها غافالً.. فالحقيقة ال تموت».

@äÏñÎ@‚˝œcÎ@Ú€Üc@Zëbj«@÷ãìfl
Ô‡√bÿ€a@fibÓnÀa@Ú€Îb´@Â«@—ìÿné

@Û‹«@pbibÉn„¸a@wˆbn„@…Óª@NN‚ÏÓ€a
@ıbõ‘€a@Ú€Îb†

@Â‡õÓé@ÚÓ„áæa@Úflá©a@ÊÏ„b”@Z@@@@@@@@@@Ä€@Übón”a
µ–√Ïæa@kmaÎä@pbóó¨Î@·�‹é@áÓyÏm

@b‰ÓÓœ@∂g@ÜÏ»Ì@Ô„aãÌ�a@ÔöÎb–n€a@áœÏ€a
ÚÌÎÏ‰€a@pbrybjæa@“b‰˜né¸@aáÓË∏

¬Îãìæa@åÏ–€a@ÅÏ‡�i@Â‡Ó€a@Ô‘n‹Ì@ÂÌãzj€aÎ@ÂÌäbÓ£@µ�è‹œ@ÈuaÏÌ@÷aã»€a@NN‚ÏÓ€a
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@Ôubn€a@Âvé@Âfl@µÓibÁäg@Úq˝q@lÎãÁ@¬bjyg
ÈÓ‹«@äb‰€a@÷˝†g@á»i@·Ááyc@›n‘flÎ

بغداد/ الزوراء:
كشـف مستشـار االمـن القومي، قاسـم 
االعرجـي، امـس السـبت، عـن «جانـب 
خفـي» من واقعـة محاولة هـروب نزالء 
من سجن التاجي شمايل العاصمة بغداد.
وقال االعرجي يف تغريدة عىل تويرت: «ُنثمن 
املوقـف البطويل ألهايل قرية الشـيخ حمد 
وهبتهـم إللقـاء القبض عـىل اإلرهابيني 
الهاربني من سـجن التاجي، وتسـليمهم 
للقـوات األمنيـة يف خطـوة تؤكـد وحـدة 
املوقف ضـد االرهاب».واضاف ان «األهايل 
الشجعان وقواتنا املسلحة يدا بيد للقضاء 
عىل الخاليا االرهابيـة واعادة بناء العراق 
بهمة الغيارى األبطال».من جانبها، أعلنت 
قيادة عمليات بغداد، امس السبت، احباط 
محاولـة هروب ثالثة إرهابيني محكومني 

باملؤبـد من سـجن التاجي شـمايل بغداد، 
فيمـا اكدت وزارة الداخلية تشـكيل لجنة 
تحقيق مـع الهاربني من سـجن التاجي.

وذكر بيـان لقيادة عمليات بغـداد، تلقته 
«الـزوراء»: أن «قـوة أمنية مشـرتكة من 
اللواء (٥٩) فرقة املشـاة السادسة وفوج 
مغاويـر الفرقـة الثانية رشطـة اتحادية 
تمكنت من احبـاط محاولة هروب لثالثة 
إرهابيـني محكومـني باملؤبـد من سـجن 
التاجي شمايل بغداد التابع لدائرة اإلصالح 
يف وزارة العدل».وأضاف أنه «تم فتح النار 
عليهم عند مشـاهدتهم يعربون السـياج 
الخارجي للسجن ولم يمتثلوا ألوامر القوة، 
حيث قتـل أحدهم بينما استسـلم االثنان 
االخران».وأشـار إىل أنه «تـم فتح تحقيق 

بالحادث من قبل جهات مختصة».

Ú‹Ó‘r€a@Úz‹é˛bi@pbËuaÏfl@Â«@ıbj„cÎ@ÊaÜÏè€a@Û‹«@bflÏvÁ@Âìm@bÓiÏÓqg
µÓébÓé@µ‹‘n»fl@Â«@xaãœ�aÎ@l˝‘„¸a@áö@áÓ»ón€a@›ñaÏm@ÚflÎb‘æa@Êbß

بغداد/ متابعة الزوراء:
أكدت قيادة العمليات املشرتكة العراقية عدم وجود نية لتأجيل موعد انسحاب القوات 
القتالية األمريكية من ارايض البالد.وقال املتحدث باسم قيادة العمليات املشرتكة، اللواء 
تحسني الخفاجي، يف ترصيح صحفي: إن «موعد االنسحاب حدد سابقاً وسيكون يف 
٣١ كانون الثاني ٢٠٢١ ، وهو غري قابل للتمديد حسب االتفاق بني الجانبني العراقي 
واالمريكي»، مؤكداً «ال توجد أي نية لتأجيل هذا املوعد ألي موعد اخر».وأشار الخفاجي 
اىل   (  ٢٠٢١  /  ١٢  /  ٣١) التاريخ  هذا  بعد  ستتحول  االمريكية  القوات  «مهام  أن  إىل 
االستشارة والتدريب والتجهيز وتبادل املعلومات االستخبارية، وفق االتفاق بني بغداد 
أن «العراق سيكون بعد هذا التأريخ خاليا من أي قوات قتالية  وواشنطن». موضحاً 
عىل  املايض،  تموز  شهر  يف  األمريكية،  املتحدة  والواليات  العراق  األرض».واتفق  عىل 

انسحاب جميع القوات األمريكية املقاتلة من العراق بحلول نهاية العام الحايل.

@á«Ïfl@¿@›Óudm@¸@ZÚ◊6ìæa@pbÓ‹‡»€a
÷aã»€a@Âfl@ÚÓÿÌãfl˛a@paÏ‘€a@lbzè„a
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@Ô‡‹»€a@ÊÎb»n€a@paäbèfl@Êdìi@·Áb–m

الزوراء/ حسني فالح:
كشفت الهيئة االستشارية يف رئاسة 
إلزالة  خططها  تفاصيل  عن  الوزراء 
امللوثات االشعاعية من جميع العراق، 
وفيما  كردستان،  اقليم  ضمنها  من 
من  بالكامل  البرصة  خلو  اعلنت 
املصادر االشعاعية والبدء بمحافظة 
االشعاعات  ان  اوضحت  قار،  ذي 
السابقة،  الحروب  نتيجة  جاءت 
التي  1991 و2003  السيما يف عامي 

استخدمت فيها اليورانيوم املنضب.
وقال عضو الهيئة االستشارية، رئيس 
االشعاعات،  إلزالة  الوطني  الفريق 
حامد الباهيل، يف حديث لـ“الزوراء“: 
بها  مر  التي  السابقة  الحروب  ان 
 1991 عامي  يف  سيما  ال  العراق، 
اسلحة  فيها  استخدمت   ، و2003 
عديدة، إذ ان حرب 1991 استخدمت 
فيها اسلحة تحوي عىل 120 الف طن 
من القذائف املشعة، ويف 2003 بنحو 
100 الف طن بمختلف انواع االسلحة 

بما فيها اليورانيوم املنضب.
استهدفت   91 حرب  يف  ان  واضاف: 
اربع منشآت نووية ضخمة خاضعة 
الدولية  الوكالة  ولرقابة  للضمانات 
للطاقة الذرية، ما اصبح هناك تلوث 
اشعاعي كبري يف املنطقة، حيث منعت 
شخص  اي  الدولية  التفتيش  فرق 
 1991 منذ  املنطقة  هذه  اىل  يدخل 
عامي  بعد  انه  مبينا:   .2007 ولغاية 

زيارات  هناك  كانت  و2014   2013
عدة ملناطق التلوث، حيث كانت هناك 
دبابات معطوبة ومرتوكة استخدمت 
املنضب  اليورانيوم  مادة  ضدها 

الخرتاقها.
2018 تشكلت  واشار اىل: انه يف عام 
فرق ميدانية، وصار هناك مسح لكل 
الكثري  هناك  فالحظنا  العراق  انحاء 
لكن  امللوثة  املعطوبة  اآلليات  من 
طبيعة  هي  ما  نعرف  لم  وقتها  يف 

انه تم اجراء تحاليل  التلوث. مؤكدا: 
بسيطة .

العينات  بأخذ  بدأ  الفريق  ان  وتابع: 
هناك  فصار  البرصة  من  والتحاليل 
مرت  مليون   160 لـ  اشعاعي  مسح 
الكبرية  املساحة  هذه  وخالل  مربع، 
فيه  ملوث  مربع  مرت  الف   400 تبني 

تلوث اشعاعي.
من  عينات  اخذ  تم  انه  وأوضح: 
مختربات  يف  تحليلها  وتم  التلوثات 

الفتا  والتكنلوجية.  العلوم  وزارة 
عراقية  بكوادر  تمت  العملية  ان  اىل: 
خالصة، حيث كان هناك فريق دويل 
من سويرسا جاء يف عام 2004 وبقي 
اخذ  سوى  شيئا  يفعل  ولم  سنتني 

القياسات.
معمل  اىل  تحول  العمل  ان  وبنّي: 
 ،2003 منذ  املتوقف  والصلب  الحديد 
فيه  املوجود  السكراب  مصدر  ان  إذ 
املنطقة  تلوث  اىل  ادى  ما  ملوثا،  يعد 

تمت  انه  مؤكدا:  باملعمل.  املحيطة 
املخلفات  وجمعوا  امللوثات  معالجة 
يف براميل وحاويات بعيدة عن املكان 

بحوايل 150 كيلو مرت .
تطهر  ايضا  املعمل  ان  اىل:  ولفت 
مبينا:  اآلن.  للعمل  وجاهز  بالكامل 
العربية  الهيئة  اىل  ارسل  العراق  ان 
عام  تأسست  التي  الذرية،  للطاقة 
والتي  العراق  اسسها  والذي   1989
الدول  جميع  من  خرباء  عىل  تحتوي 
وفد  وجاء  الفحص،  لغرض  العربية 
به  قامت  مما  واستغرب  الهيئة 
شكر  كتب  ووجه  العراقية،  الكوادر 
ملجلس  العامة  االمانة  اىل  وتقدير 
الوزراء والهيئة االستشارية ولوزارة 
يتم  ان  وطلب  والتكنلوجية،  العلوم 
الدول  عىل  العراقية  التجربة  تعميم 

العربية.
واشار اىل: ان البرصة اصبحت خالية 
التلوث االشعاعي، وسيتم  تماما من 
ان  مؤكدا:  قار.  ذي  بمحافظة  البدء 
اغلب محافظات العراق فيها ملوثات 
اشعاعية، لكنها تختلف بني محافظة 

واخرى حسب نسبة التلوث.
البرصة  تشمل  الخطة  ان  واختتم: 
وصالح  وميسان  وبغداد  قار  وذي 
الدين ونينوى وحتى اقليم كردستان 
امللوثات، وإعالن  إزالة جميع  لغرض 
العراق خاليا من التلوثات االشعاعية 

ملا لها من خطورة كبرية.

بغداد/مصطفى العتابي:

اعلنت وزارة الصحة، امس السبت، املوقف الوبائي اليومي 

لفريوس كورونا املستجد يف العراق، فيما اكدت تسجيل 563 

اصابة جديدة و7 حاالت وفاة وشفاء 1366 حالة.

وذكرت الوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان عدد الفحوصات 

الفحوصات  عدد  ليصبح   ،13910 امس:  ليوم  املختربية 

اصابة   563 تسجيل  تم  انه  مبينة   .16287958 الكلية: 

جديدة و7 حاالت وفاة وشفاء 1366حالة.

واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: 2040978 (98.2%)، 

عدد  أما   ،2079084 الكيل:  االصابات  حاالت  عدد  بينما 

الحاالت التي تحت العالج: 14334، يف حني ان عدد الحاالت 

الراقدة يف العناية املركزة: 114، وعدد حاالت الوفيات الكيل: 

 ،28506 امس:  ليوم  امللقحني  عدد  ان  اىل:  الفتة   .23772

ليصبح عدد امللقحني الكيل: 7320680.

بغداد/ الزوراء:

الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنت 

يف  الطقس  حالة  السبت،  امس 

العراق لأليام املقبلة، فيما توقعت 

درجات  انخفاض  يف  استمرارا 

الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته ”الزوراء“: 

اىل  غائم  األحد  اليوم  ”طقس  أن 

الشمالية  املنطقة  يف  جزئي  غائم 

صحواً  سيكون  بينما  والوسطى، 

اىل غائم جزئي يف املناطق الجنوبية 

من البالد، بينما ستنخفض درجات 

الوسطى  املنطقة  يف  قليالً  الحرارة 

درجات  ستكون  فيما  والجنوبية، 

يف  السابق  لليوم  مقاربة  الحرارة 

املنطقة الشمالية من البالد، حيث 

ستكون درجات الحرارة العظمى يف 

بغداد 24، ودهوك 20 والسليمانية 

الدين  وصالح   ،21 واملوصل   ،18

21 ، واالنبار 24، وستكون درجات 

الحرارة يف كربالء املقدسة والنجف 

األرشف 23، والبرصة 25“.

االثنني  غد  ”يوم  أن  وأضاف 

مع  صحواً  الطقس  سيكون 

الغيوم يف املنطقة الشمالية  بعض 

املنطقة  يف  وصحواً  والوسطى، 

الحرارة  ودرجات  الجنوبية، 

املنطقة  يف  السابق  لليوم  مقاربة 

درجات  وسرتتفع  الوسطى، 

الشمالية  املناطق  يف  الحرارة قليالً 

إىل  البالد“.وأشار  من  والجنوبية 

سيكون  الثالثاء  يوم  ”طقس  أن 

صحواً مع بعض الغيوم يف املناطق 

وسيكون  والجنوبية،  الوسطى 

غائم  اىل  يتحول  صحواً  الطقس 

وال  الشمالية،  املنطقة  يف  جزئي 

تغري يف درجات الحرارة يف املنطقة 

وستنخفض  والشمالية،  الوسطى 

قليالً يف املنطقة الجنوبية“.

األربعاء سيكون  ”يوم  أن  وأوضح 

عموم  يف  جزئياً  غائماً  الطقس 

مقاربة  الحرارة  ودرجات  البالد، 

لليوم السابق يف األقسام الشمالية 

يوجد  وال  البالد،  من  والوسطى 

تغري يف درجات الحرارة يف األقسام 

الجنوبية من البالد“.     

بغداد/ الزوراء:
الجمعة  العاملية  الصحة  منظمة  أعلنت 
لكوفيد19-  الجديدة  املتحور  تصنيف 
أفريقيا  مرة يف جنوب  أول  التي رصدت 
اسم  عليها  وأطلقت  بالـ“مقلقة“ 
منظمة  أرجأت  فيما  ”أوميكرون“، 
أول  األخرية  اللحظة  يف  العاملية  التجارة 
سنوات،  أربع  منذ  لها  وزاري  مؤتمر 
املثرية  أوميكرون  املتحور  ظهور  بسبب 

للقلق.
املكلفة  الخرباء  مجموعة  وأوضحت 
متابعة تطور الوباء أنه ”تم إبالغ منظمة 
الصحة العاملية عن املتحور بي.1.1.529 
 24 أفريقيا يف  ألول مرة من قبل جنوب 
تحتوي   ..2021 الثاني/نوفمرب  ترشين 
هذه املتحور عىل عدد كبري من الطفرات، 

بعضها مقلق“.
االتحاد  يف  مسؤولون  أوىص  ذلك،  إىل 
األوروبي اجتمعوا يف شكل عاجل لبحث 
يف  الـ27  الدول  الجديدة،  املتحور  خطر 
هذه  من  اآلتية  الرحالت  بتعليق  االتحاد 

املنطقة.
املفوضية  باسم  املتحدث  وكتب 
تويرت  عىل  مامر،  إريك  األوروبية، 
”توافقت الدول األعضاء عىل اإلرساع يف 
فرض قيود عىل كل الرحالت إىل االتحاد 
األوروبي اآلتية من سبع دول يف منطقة 
الجنوبية: بوتسوانا وإسواتيني  أفريقيا 
وجنوب  وناميبيا  وموزمبيق  وليسوتو 
أفريقيا وزيمبابوي“، عىل أن تشمل هذه 

القيود تعليق الرحالت الجوية.
يف  بها  أوىل  إصابة  رصد  عن  أعلن  وقد 

أوروبا ببلجيكا، وكذلك يف إرسائيل.

جنوب  حكومة  اعتربت  جهتها،  من 
وتشكل  ”مترسعة“.  القرارات  أفريقيا 
للسياحة  جديدة  رضبة  اإلجراءات  هذه 
عندما  مبارشة  الجنوبي  الصيف  قبل 
والفنادق  الحيوانات  حدائق  تكون 

ممتلئة عادة.
باملتحور  إصابة   22 سجلت  اآلن  وحتى 
الجديدة لكوفيد19- معظمها لدى شباب 
حسب املعهد الوطني لألمراض املعدية يف 

جنوب أفريقيا.
وسجلت إصابات يف بوتسوانا وإصابة يف 
هونغ كونغ لشخص عائد من رحلة إىل 

جنوب أفريقيا.
العلماء يف جنوب  يبدو  املرحلة  ويف هذه 
فعالية  من  متأكدين  غري  أفريقيا 
الجديد  الشكل  ضد  املوجودة  اللقاحات 
للفريوس. وقال عالم الفريوسات توليو 
أوليفيريا يف مؤتمر صحايف يف وزارة  دي 
املتحور  إن  أفريقيا  بجنوب  الصحة 
جدا“  ”كبري  عدد  عىل  تنطوي  الجديدة 
من الطفرات ”ويمكننا أن نرصد إمكان 

انتشارها برسعة كبرية“.
املتحور  أن  إىل  العلماء  ويلفت 
عن  يقل  ال  ما  تحمل  ”بي.1.1.529“ 
نسختني  مقابل  يف  مختلفة  نسخ   10
تحول  يؤدي  أن  يمكن  دلتا.  للمتحورة 
قابلية  أكثر  جعله  إىل  األويل  الفريوس 
لالنتقال إىل درجة تجعل املتحور سائدة.

وأوضح الربوفسور ريتشارد ليسيلز أن 
ال  قد  املتحور  هذه  أن  هو  يقلقنا  ”ما 
تكون لديها قدرة انتقال متزايدة فحسب 
بل قد تكون قادرة عىل اخرتاق أجزاء من 

جهاز املناعة لدينا“.

ويف السياق ذاته، أرجأت منظمة التجارة 
العاملية، الجمعة، يف اللحظة األخرية أول 
سنوات،  أربع  منذ  لها  وزاري  مؤتمر 
املثرية  أوميكرون  املتحور  ظهور  بسبب 
للقلق، ما يحبط اآلمال بإنعاش املنظمة 

التي أضعفت إىل حد كبري.
اتفق  الجمعة،  طارئ  اجتماع  وبعد 
البالغ  العاملية  التجارة  منظمة  أعضاء 
عددهم 164، عىل تأجيل املؤتمر الوزاري 
مسمى“  غري  أجل  ”إىل  عرش  الثاني 
أوميكرون  املتحور  انتشار  أعقاب  يف 
فرض  إىل  كثرية  حكومات  دفعت  ”التي 
ما  منعت عىل  السفر  قيود مشددة عىل 
إىل  التوجه  من  الوزراء  من  العديد  يبدو 

جنيف“، حسب املنظمة.

نغوزي  للمنظمة  العامة  املديرة  وقالت 
أن  يعني  ال  ”هذا  أوكونجو-إيوياال: 
عىل  تتوقف..  أن  يجب  املفاوضات 
وفود  تكون  أن  يجب  ذلك..  من  العكس 
جنيف مؤهلة بالكامل لتقريب مواقفها 

قدر اإلمكان“.
أول  هي  العاملية  التجارة  ومنظمة 
تبعات  تتحمل  جنيف  يف  دولية  منظمة 
رِصدت  التي  أوميكرون  املتحور  ظهور 
ورأت  إفريقيا،  جنوب  يف  األمر  بادئ 
”مقلقة“  أنها  العاملية  الصحة  منظمة 
قبل ساعات من تأجيل االجتماع الوزاري 

ملنظمة التجارة.
وبات االهتمام اآلن منصبا عىل منظمة 
الصحة العاملية التي يفرتض أن يناقش 

مقرتح   194 عددهم  البالغ  أعضاؤها 
إبرام معاهدة األسبوع املقبل. وقد يتأثر 
أحدهما   - آخران  رئيسيان  اجتماعان 
بشأن  واآلخر  املستدام  التمويل  بشأن 
أنظمة األسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل.

الوزاري  املؤتمر  يعقد  أن  يفرتض  وكان 
كازاخستان  يف  العاملية  التجارة  ملنظمة 
يف حزيران/يونيو 2020 لكنه أرجئ مع 
ظهور اإلصابات األوىل بكورونا يف نهاية 

.2019
 30 من  عقده  ذلك  بعد  املنظمة  وقررت 
كانون   03 إىل  الثاني/نوفمرب  ترشين 
األول/ديسمرب يف مقر املنظمة بمشاركة 
دول  رؤساء  بينهم  شخص  آالف  أربعة 

وأكثر من مئة وزير.

مديرة  نائبة  غونزاليس،  أنابيل  وقالت 
تويرت:  عىل  تغريدة  يف  التجارة  منّظمة 
وجميع  ”أرجئ  الوزاري  االجتماع  إّن 
بذلك  مؤّكدة  القرار“،  أّيدوا  األعضاء 
ترصيحات أدىل بها يف وقت سابق مصدر 
دبلومايس لوكالة فرانس برس. وأضافت 

”كان هذا القرار الصحيح“.
وتابعت أن االجتماع عرب اإلنرتنت ال يتيح 
قضايا  حول  معقدة  ”مفاوضات  إجراء 

حساسة سياسيا“.
منظمة  لدى  األوروبي  السفري  واعرتف 
ماتشادو  أغيار  جواو  العاملية  التجارة 
قرارا  كان  لكنه  خيارا  يكن  ”لم  بأنه 

صحيحا“.
األول  الوزاري  االجتماع  هذا  كان 
إدارة  تولت  التي  إيويال  ألوكونجو 
الجميع  ورحب  آذار/مارس  يف  املنظمة 
برغبتها يف إعطاء رؤية جديدة للمنظمة 
بني  املتزايد  والتنافس  األزمات  أجواء  يف 
أكرب قوتني اقتصاديتني يف العالم، الصني 

والواليات املتحدة.
وكان هذا االختبار األول لنفوذها الفعيل 
يف  السابق  الوزاري  االجتماع  ألن  مهما 
لم يفض   2017 نهاية  آيرس يف  بوينس 
إىل اتفاق كبري. ومنذ ذلك الحني، تراكمت 

امللفات.
ورأى العديد من املراقبني أنه من الصعب 
عىل األعضاء ال 164 يف منظمة التجارة 
إبرام  عىل  قادرين  يكونوا  أن  العاملية 
االجتماع  هذا  خالل  كربى  اتفاقات 
التجارة  ملنظمة  عرش  الثاني  الوزاري 
األسماك  صيد  بشأن  سيما  وال  العاملية 
أثناء  الفكرية  امللكية  حقوق  ومسألة 

الوباء.
أن يسمح  يأملون يف  لكن كثريين كانوا 
االجتماع بالخروج عىل األقل من الجمود 

يف املناقشات.
مدير  غروزوبنسكي،  دميرتي  وقال 
جنيف  يف  التجارة“  ”منصة  منظمة 
لوكالة فرانس برس: إن ”املؤتمر الوزاري 
سياسية  حلول  إليجاد  فرصة  يمثل 
التقنية  الحلول  تكفي  ال  التي  للمسائل 
هذا  عقد  املقرر  من  .وكان  لتسويتها“ 
املؤتمر أيًضا يف وقت فقدت فيه منظمة 
القرارات  ُتتخذ  حيث   - العاملية  التجارة 
باإلجماع - أهميتها ألنها غري قادرة عىل 
خالفات  وتسوية  كربى  اتفاقات  إبرام 

بني بعض األعضاء والصني.
لتسوية  الرئيسية  األداة  تبدو  ذلك  إىل 
هيئة  وهي  أعضائها،  بني  الخالفات 
نقص  بسبب  مشلولة  االستئناف، 

القضاة.
جو  األمريكي  الرئيس  إدارة  وقالت 
بايدن إنها مستعدة إلعادة إطالقها بعد 
تعطيلها خالل حكم دونالد ترامب، لكن 

من دون أن يقدم اقرتاحا ملموس.
املسؤولة  الباحثة  فابري،  إلفري  وقالت 
معهد  يف  التجارية  السياسة  عن 
برس:  لفرانس  األوروبي  ديلور  جاك 
بشأن  التفاؤل  من  القليل  هناك  ”كان 
القليلة  األيام  خالل  املفاوضات  نتيجة 
مخرج  هو  التعليق  هذا  لكن  املقبلة 
عدم  أن  إىل  اإلشارة  من  ويمنعنا  يسء 
الجمود  يشجع  املتحدة  الواليات  التزام 
التجارة  ملنظمة  الصعب  اإلصالح  يف 

العاملية“.

بغداد/ الزوراء: 
امس  الداخلية،  وزارة  كشفت 
السبت، عن تفاصيل ارسال وفد من 
مديرية شؤون الجوازات اىل الصني 
العراقية،  للجالية  جوازات  إلصدار 
فيما أشارت اىل أن الجانب الصيني 
21 يوما يف  الوفد  مٌرص عىل حجر 

الفندق فور وصوله اىل أراضيها.
الجوازات  شؤون  مدير  وقال 
أحمد  اللواء  الداخلية،  وزارة  يف 
ترصيح  يف  العزاوي،  الستار  عبد 
تحركت  إن“املديرية  صحفي: 
إلرسال وفد ضمن الحقيبة املتنقلة 
بعض  هناك  لكن  الصني،  اىل 
الصيني  الجانب  كون  املتعلقات 
العراقي حال  الوفد  أكد عىل حجر 
يوماً   21 مدة  الصني  اىل  وصوله 
”املديرية  أن  اىل  الفتاً  الفندق“،  يف 
وزارة  مع  بالتنسيق  عملت 

يف  العراقي  والسفري  الخارجية 
الصني لكنها لم تتمكن من تقليل 

فرتة الحجر“.
”حسب  أنه  العزاوي  وأضاف 
ومتابعة  الداخلية  وزير  توجيهات 
للوزارة حصلنا عىل  األقدم  الوكيل 
اىل  العراقي  الوفد  لذهاب  املوافقة 
كامل  شهر  ملدة  والبقاء  الصني 
وبعد  يوماً   21 ملدة  يحجر  حيث 
كوانزو  ملدينة  الذهاب  يتم  الحجر 
العراقية  الجالية  الستقبال 
ال  ملن  السفر  جوازات  وإصدار 
يمتلك، وتجديد الجوازات ألصحاب 

الجوازات املنتهية والتالفة“.
ولفت اىل أن ”الوفد العراقي توجه 
مبارشة  للذهاب  أربيل  اىل  الجمعة 
املتمثلة  أعماله  وإكمال  الصني  اىل 
يف إصدار الجوازات ومتابعة شؤون 

الجالية العراقية“.

بغداد/ الزوراء:

عبد  كاظم  نبيل  الدكتور  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزير  عقد 

العاصمة اإليطالية روما مع نظريته اإليطالية،  يف  الصاحب، اجتماعاً 

مسارات  بشأن  تفاهم  مذكرة  عىل  واتفقا  ميسا،  كريستينا  ماريا 

التعاون العلمي بني البلدين.

التعليم العايل والبحث العلمي، تلقته ”الزوراء“: أن  وذكر بيان لوزارة 

”وزير التعليم العايل والبحث العلمي، الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب، 

عقد اجتماعاً يف العاصمة اإليطالية روما مع نظريته اإليطالية، ماريا 

كريستينا ميسا، حيث اتفق الجانبان عىل مذكرة تفاهم بشأن مسارات 

التعاون العلمي بني البلدين“.

سفرية  بحضور  حرضته  الذي  االجتماع،  خالل  الصاحب،  عبد  وأكد 

دائرة  عام  ومدير  السهيل  طالب  صفية  إيطاليا  يف  العراق  جمهورية 

”أهمية  عىل  طاهر،  باقر  حازم  الدكتور  الثقافية  والعالقات  البعثات 

وتنمية  واألكاديمي  العلمي  الصعيد  عىل  وروما  بغداد  بني  التعاون 

أهدافها  تحقق  مدروسة  برامج  خالل  من  الثقايف  التبادل  اتجاهات 

ضمن سقوف زمنية يحددها الجانبان“.

وأضاف البيان أن ”املجتمعني اتفقوا عىل مذكرة تفاهم تتضمن محاور 

عدة، منها برامج التوأمة بني املؤسسات الجامعية والزماالت الدراسية 

والبحثية واإلرشاف املشرتك، فضالً عن تنمية بيئة التنسيق والتفاهم 

لبلورة األنشطة العلمية واملؤتمرات العلمية التخصصية“.

تطوير  عىل  العراقية  الجامعات  ”حرص  عن  التعليم  وزير  وأعرب 

السمعة  وتعزيز مؤرشات  العاملية،  التصنيفات  يف  التنافيس  حضورها 

األكاديمية من خالل الرشاكات الدولية الفاعلة“.

واالهتمام  االنفتاح  بهذا  االيطالية  التعليم  وزيرة  رحبت  بدورها، 

بصياغة املشاريع املشرتكة بني الطرفني عىل وفق األهداف التي تنشدها 

مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي لدى البلدين الصديقني.
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:

أعلن عدد من لجان املقاومة السودانية 

ضمـن  تصعيديـة  فعاليـات  تنظيـم 

الجداول األسبوعية الرافضة لالنقالب 

العسكري ولالتفاق مع رئيس الوزراء 

عبد اللـه حمدوك، فيما أفادت مصادر 

امـس  رفيعـة،  سـودانية  عسـكرية 

السـبت، بأن قـوات مسـلحة إثيوبية 

شـنت هجومـا عـىل السـودان، حيث 

اندلعـت مواجهات باألسـلحة الثقيلة 

بني الجانبني.

ودعت لجنة مقاومـة كافوري، رشق 

الخرطـوم، السـودانيني إىل املشـاركة 

يف اعتصـام اليوم الواحـد، أمام منزل 

أحد شـهداء املنطقـة يف أثنـاء الثورة 

السودانية.

بدورها، حّثـت لجنة مقاومة الرياض 

املقاومـة  لجـان  ثـوار  الخرطـوم  يف 

إىل حـرق اإلطـارات يف جميـع أنحـاء 

السـودان، تعبرياً عن رفـض االنقالب 

العسكري.

من جهة ثانية، نفت لجان املقاومة يف 

الخرطوم، يف ترصيح صحفي، الدعوة 

أو مواكـب،  الخـروج يف مليونيـة  إىل 

اليوم األحد، مبينـة أن بعض الدعوات 

مجهولـة الهوية، مقصـود بها إرباك 

الحراك الثوري ضد االنقالب.

وأكـدت أنهـا تعمل بتنسـيق تـام بني 

جميـع تنسـيقيات ولجـان مقاومـة 

الواليـة للوصـول بالحـراك الثوري إىل 

غايتها التي ارتضاها الثوار.

وأهابـت بالثـوار للتحقـق دومـاً من 

مصـادر الدعـوات إىل التظاهـر قبـل 

تلبيتهـا، مطالبة الجهات التي تتصدر 

قيادة الشارع أن تعلن عن نفسها كي 

يتسنى للثوار املّيض خلفها.

ونبهت إىل أن إعالن املليونيات والجداول 

الثورية واألنشـطة امليدانيـة ُيذاع عرب 

صفحتها الرسمية يف منصات التواصل 

االجتماعي.

عىل صعيد منفصل، أطلقت السلطات 

رساح  السـبت،  امـس  االنقالبيـة، 

مسؤولني كبار، وذلك بعد أقل من يوم 

من بدء إرضاب عن الطعام.

وأدت سـيطرة الجيش عىل السلطة يف 

السـودان يف 25 أكتوبر/ ترشين األول 

إىل تجميد اتفاق لتقاسـم السلطة بني 

الجيـش واملدنيـني مـن تحالـف قوى 

الحريـة والتغيـري، واعتقـال عدد من 

الوزراء واملسؤولني املدنيني الكبار، ما 

وصفتـه قوى سياسـية بأنه ”انقالب 

عسكري“.

وجـاء ذلـك يف بيـان مقتضـب صادر 

عن وزارة اإلعـالم للحكومة املعزولة، 

ُنرش عـىل الصفحة الرسـمية املوثقة 

للـوزارة بموقع التواصـل االجتماعي 

”فيسبوك“.

وقـال البيـان إن سـلطة ”االنقـالب“ 

أطلقـت رساح وزيـر شـؤون مجلس 

الوزراء خالد عمر يوسف، وحاكم والية 

الخرطـوم أيمن خالد نمـر، واملفوض 

املايل بلجنة إزالـة التمكني (حكومية) 

ماهر أبو الجوخ، ورئيس حزب املؤتمر 

السـوداني بوالية الخرطـوم، ورشيف 

محمـد عثمـان، ضمن حملـة إلطالق 

رساح املعتقلني بناًء عـىل االتفاق بني 

رئيس مجلـس السـيادة االنتقايل عبد 

الفتـاح الربهـان وعبـد اللـه حمدوك 

رئيس الوزراء.

وال يـزال مصـري عـرشات املعتقلـني 

مجلـس  عضـو  أبرزهـم  مجهـوالً، 

السيادة محمد الفكي سليمان، ووزير 

الصناعة إبراهيم الشيخ، وعضو لجنة 

تفكيـك نظـام الثالثـني مـن يونيو/

حزيران، وجدي صالح.

وترجح مصـادر، تحدثـت لـ“العربي 

الجديـد“، تقديمهـم للمحاكمـات، أو 

تأخـري إطالق رساحهـم انتقامـًا من 

مواقفهم املناوئة للعسـكر يف الفرتات 

األخرية.

بـدوره، اتهم حزب املؤتمر السـوداني 

يف مدينة ود مدني، وسـط السـودان، 

سـلطات االنقـالب بنقل عضـو لجنة 

إزالة التمكني والقيادي بالحزب سامر 

صالح الدين يوسف من سجن ودمدني 

إىل حراسـات املباحث برفقة 6 آخرين 

دون توجيه تهم إليهم.

وذكر الحزب يف بيان أن اإلجراءات التي 

يقـوم بها االنقالبيون منذ صبيحة 25 

املـايض،  األول  أكتوبر/ترشيـن  مـن 

باالعتقـال غـري القانونـي واالحتجاز 

التعسـفي واقتيـاد املعتقلـني ألماكن 

مجهولـة معصوبـي األعـني، الهـدف 

منها إخمـاد نـريان الثـوار ومقاومة 

االنقالب واالنقالبيني.

وتعهد الحزب بمقاومة تلك اإلجراءات 

والسـلمية  القانونيـة  الطـرق  بـكل 

مجدداً، مشـدداً عـىل عدم العـودة إىل 

الظـالم والعمل كتفـاً بكتف مع لجان 

املقاومـة ومـع قـوى الثـورة الحيـة 

بمختلف مسمياتها السـتعادة مسار 

التحول املدني الديمقراطي وإسـقاط 

االنقالبيني.

ويف سياق اخر، أفادت مصادر عسكرية 

سـودانية رفيعـة، امس السـبت، بأن 

قوات مسـلحة إثيوبية شـنت هجوما 

عىل السودان، حيث اندلعت مواجهات 

باألسلحة الثقيلة بني الجانبني.

وذكرت صحيفة ”سـودان تريبيون“، 

نقـال عـن مصادر عسـكرية لهـا، أن 

الجيش السوداني تصدى، فجر السبت، 

لهجوم داخل الحـدود الرشقية نفذته 

قوات إثيوبية ومليشيات األمهرا.

وأضافت املصادر أن الجيش السوداني 

رد عىل توغل قوات إثيوبية وميليشيات 

األمهرا داخل األرايض السودانية رشق 

بركـة نوريـن عند مسـتوطنة ملكاوا 

بعمق 17 كيلومرتا.

وأشارت إىل أن املواجهات التي اندلعت 

باألسـلحة الثقيلة ال تـزال دائرة حتى 

ظهر امس السبت.

وأوضحت املصادر أن التوغل اإلثيوبي 

الجديد ُهدف منه تحقيق أمرين، األول: 

هو حماية كبار مزارعي األمهرا الذين 

يعملون عىل حصاد نحو 10 آالف فدان 

ُزرعت داخل السودان.

أما الهدف الثانـي، فهو قطع الطريق 

تحريـر  جبهـة  قـوات  تقـدم  أمـام 

إقليـم تيغراي عـىل منطقـة بحر دار 

اإلثيوبية.

وتقـول قـوات جبهـة تحريـر إقليـم 

تيغراي إنها تتحـرك صوب إقليم بحر 

دار والعاصمة أديس أبابا.

وأكدت جبهة تحرير تيغراي، األسبوع 

املـايض، أنه لن يحـدث ”حمام دم“ يف 

حـال دخل مقاتلوهـا العاصمة أديس 

أبابـا، إلسـقاط الحكومـة املركزيـة، 

وشددت أنها تتقدم نحو العاصمة.

أنقرة/متابعة الزوراء:
 يعيـش الرئيس الرتكي، رجـب طيب أردوغان، 
أيامـا صعبـة يف ظـل أزمـة اقتصاديـة حـادة 
تعيشها البالد مع استمرار تهاوي اللرية إىل أدنى 
مسـتوياتها واسـتمراره بالتمسـك بتخفيض 
الفائـدة، غـري عابـئ بالظـروف االقتصاديـة 
الصعبة التي يعيشـها األتراك بسبب سياساته 

االقتصادية التي ال تحتكم إىل أّي منطق.
ورغـم أن أردوغـان يتمسـك بنظريـة املؤامرة 
وتحميـل أزمة اللرية لـ “أيـاٍد خارجية“، ويعد 
بحرب ”معركة استقالل“ جديدة، إال أن ما يهم 
األتراك هو النتيجة، وهي التي تحدد النجاح من 
الفشـل، حيث قاد ارتفاع التضخم إىل حدود 20 
يف املئة إىل زيادة األسـعار. كما ارتفعت البطالة 
إىل 14 يف املئة، باإلضافة إىل اتسـاع الفجوة بني 

األغنياء والفقراء.
ويقـول مراقبـون إّن الرئيـس الرتكـي الـذي 
اسـتمر يف السـلطة ألكثـر مـن عرشيـن عاما 
خرس الورقـة التي سـاهمت يف صعوده، وهي 
املكاسـب االقتصاديـة، وإّن سياسـته خـالل 
السـنوات األخرية قد هدمـت كل دعم قد يأتيه 
مـن املواطنني العاديـني أو من رجـال األعمال 
الذين باتوا أكثر املترضرين من سياسـة تراكم 
العداوات ووضعت أمامهم عراقيل يف تركيا كما 
يف املحيط اإلقليمي سواء يف أوروبا أو يف املنطقة 

العربية، وخاصة يف دول الخليج.
وانضـم رجـال االقتصـاد واملـال، الذيـن بقوا 
يراقبون الوضع لسنوات الختبار قدرة حكومة 
حـزب العدالـة والتنمية عىل إصـالح االقتصاد 
وفتـح مجـاالت جديـدة أمامـه، إىل املعارضة 
الواسـعة التي تطالب بالتغيـري، خاصة بعد أن 
فشـلت وعـود أردوغـان التي هدفـت إىل تربير 
مغامراتـه الخارجية يف ليبيا ورشق املتوسـط 
بجلـب فرص االسـتثمارات واملشـاريع لرجال 

األعمال األتراك.
وتوفـر األزمـة االقتصادية الحادة مـربرا قويا 
ألحزاب املعارضة مـن أجل الضغط نحو إجراء 
انتخابـات رئاسـية وبرملانيـة مبكـرة وعـدم 
انتظـار االنتخابـات العامة املقـررة يف 2023. 
وينتظر أن تالقي هذه الدعوة دعما واسعا لدى 
الطبقـة السياسـية واملجتمع املدنـي وغالبية 
الشـارع الرتكي، عىل أمل ربـح الوقت من أجل 
إجراء إصالحات عاجلة تعيد التوازن لالقتصاد 
الرتكي وتخفف من تأثريات األزمة عىل الفئات 

الضعيفة.
وقد تعمد املعارضة إىل الضغط من خالل النزول 
إىل الشارع يف مظاهرات كبرية تطالب بالتغيري، 
مسـتفيدة من االرتباك الحكومي بسـبب أزمة 
اللرية. لكن خـرباء يحذرون من أن أردوغان قد 

يرد بعنف أكرب عىل استفزاز املعارضة.
أبحـاث  املحلـل بمركـز  وقـال سـليم كـورو 
السياسـة االقتصاديـة الرتكية تيبـاف ومقره 
أنقرة إن أردوغان سيستخدم القوة إذا خرجت 
أعداد أكرب إىل الشـوارع. وتابـع ”مؤيدوه أقلية 
اآلن، وهـم يفقـدون قوتهم وسـوف يخافون 

االحتجاجات أكثر فأكثر“.
وال يسـتبعد سياسيون أتراك أن يقود استمرار 
األزمـة  املتشـدد تجـاه  أسـلوبه  أردوغـان يف 
االقتصاديـة إىل اهتـزاز االئتـالف الحـايل بـني 
العدالة والتنمية وحـزب الحركة القومية الذي 
يرأسه دولت بهجتيل، متوقعني انسحاب الحزب 
األخـري مـن التحالـف للحيلولـة دون تحميله 
مسـؤولية فشل سياسـات أردوغان ومعاقبته 

شـعبيا كما حصـل يف االنتخابـات البلدية، ويف 
أكرب املدن الرتكية.

ويشـري محللون سياسـيون أتـراك إىل أن عدم 
الرضـا عن سياسـات أردوغان امتـد إىل مراكز 
النفـوذ القويـة داخـل الدولـة العميقـة، وأن 
قيـادات يف الجيش لم تعد راضية عن التدخالت 
الخارجيـة للمؤسسـة العسـكرية، وتعترب أن 
التدخـل يف أذربيجـان أو ليبيـا لـم يجلـب أّي 
مكاسـب لرتكيا، وعىل العكس فهـو يرفع من 
منسـوب املخاطـر األمنيـة ويوتـر العالقـات 
اإلقليميـة والدولية للبالد يف الوقت الذي تحتاج 

فيه إىل املزيد من الرشاكة للخروج من األزمة.
ويلفـت هـؤالء إىل أن املؤسسـة العسـكرية أو 
الجهـاز األمني قـد يضطران إىل سـحب الثقة 
مـن التحالف الحاكـم، وينضمـان إىل صفوف 
املعارضة يف الدعـوة إىل االنتخابات املبكرة التي 
لـن تكون نتائجها كما يأمـل أردوغان، خاصة 
يف ظل حالة العداء املستحكم بينه وبني وسائل 
اإلعالم املختلفة بعد سياسة التضييق واإلغالق 

ضدها واعتقال الصحفيني وحبسهم.
لكـن الرضبـة القوية التـي يمكـن أن يتلقاها 
أردوغان سـتكون مـن حزب العدالـة والتنمية 
وسـط تزايد التقارير عن غضب داخيل من أداء 
رئيـس الحزب الذي يتهم بأنـه خاض معاركه 
الشخصية والعائلية عىل حساب سمعة الحزب 
الـذي تراجعـت شـعبيته وينتظـر أن يتعرض 
إىل نكسـة جديدة أقوى من نكسـة االنتخابات 

املحلية وخسارة أهم مواقعه وأكربها.
وتشري تقارير من محيط العدالة والتنمية إىل أن 
الحزب قد يشـهد موجة جديدة من االستقاالت 
أسـوة باالسـتقاالت السـابقة التي قـادت إىل 
خروج أسماء بارزة من وزراء ونواب وقياديني 
ميدانيني تركوا الحزب بسبب سيطرة أردوغان 
ومحيطـه عـىل القيـادة وحلـول الدكتاتورية 

مكان الديمقراطية الداخلية.
ومـا يزيد من الغضـب يف صفوف الحزب أن 
أخطاء السـلطة القاتلة يف امللف االقتصادي 
وخاصـة  األعضـاء  فـرص  مـن  سـتقلل 
الفـوز يف  القيـادات املتوسـطة والعليـا يف 
أّي انتخابـات قادمـة، ألجـل ذلك سـيفكر 
الكثـريون بااللتحاق بحزب رئيـس الوزراء 
األسبق واملنشـق عن حزب العدالة والتنمية 
أحمد داود أوغلو، أو وزير االقتصاد األسـبق 

عيل باباجان.
وقال جان سيلجوكي مدير وكالة استطالعات 
الرأي تركيا رابورو ”قيادات الحزب ال ترغب يف 
أن تكون عضوا يف الربملان عندما تغرق السفينة، 

خاصة إذا لم تكن يف الدائرة املقربة“.
ويف الوقـت الـذي يخرس فيـه الرئيـس الرتكي 
شـعبيته وثقة الناس حتى داخـل حزبه، فإنه 
يجد نفسه يف وضع صعب يف عالقاته الخارجية، 
وهـذا بسـبب مواقف متشـنجة سـابقة كان 
اتخذهـا يف الكثري من امللفات خاصة يف العالقة 

مع الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي.
ولـم يتدخل أحد مـن الغرب حتـى اآلن إلنجاد 
أردوغـان. وفيمـا كان الرئيس الرتكـي ينتظر 
أن يوفـر لقـاؤه بالرئيس األمريكـي جو بايدن 
الفرصـة التي يبحـث عنها لنزع فتيـل األزمة 
مع واشـنطن، فـإن املوقف األمريكـي ال يبدو 
أنـه تغري أو خرج من دائرة الربود عقابا ألنقرة 
ألجل إرصارها عـىل رشاء منظومة أس – 400 
الروسـية، وتحدي التزاماتها باالنتماء إىل حلف 

شمال األطليس.

الزوراء / يوسف سلمان :
ال يزال ارتفاع اسعار املواد الغذائية 
والسـلع التجاريـة يرهـق كاهـل 
املواطنني والعوائل العراقية، حيث 
تعـزو اوسـاط اقتصاديـة ومالية 
هذا االرتفاع اىل تذبذب سعر رصف 
الـدوالر مقابـل الدينـار العراقي، 
فضـال عن ضعـف االنتـاج املحيل 

واالسترياد العشوائي.
وتعليقـا عـىل ذلـك، اكـدت وزارة 
التخطيط ان التضخم شهد ارتفاعاً 
يف معدالته بعد تغيري سـعر رصف 
الـدوالر يف شـهر ترشيـن الثانـي 
مـن العام املـايض، فيمـا طمأنت 
باسـتقرار  الشـعبية  االوسـاط 

معدالت التضخم الشهري حاليا .
وقال املتحـدث الرسـمي للوزارة، 
لــ“  الهنـداوي،  الزهـرة  عبـد 
التضخـم  ”معـدل  ان  الـزوراء“: 
ارتفع خالل الشـهر املايض بنسبة 
الرتاكمـي  %0.5، لكـن االرتفـاع 
من شـهر ترشين الثاني من العام 
املايض اىل شـهر آب يف العام الحايل 
%6.5 بسـبب الرتاكـم  اىل  وصـل 

باالرتفاع الشهري“.
ارتفاعـا  هنـاك   ” ان  واوضـح 
يف معـدالت التضخـم ولكنـه بـدأ 
 ،” اسـتقرارا  ليشـهد  بالرتاجـع 
الفتا اىل ان ” مقارنة شـهر آب من 

العـام الحـايل مع نظـريه يف العام 
املايض سنجد ان االرتفاع بمعدالت 

التضخم وصل اىل %8 تقريبا ”.
يف  تؤثـر  ”األسـعار  ان  واضـاف 
ارتفـاع التضخم، حيث من املمكن 
ان ترتفع األسـعار فريتفع مؤرش 
والنتيجـة  وبالعكـس،  التضخـم 
يسبب التضخم الشـهري“، مبينا 
للحـد  املطلوبـة  ”اإلجـراءات  ان 
مـن التضخـم هـي الحفـاظ عىل 

اسـتقرار األسعار بشـكل مستمر 
وتوفري السلع والبضاعة يف السوق 
املحلية، فضال عـن رضورة زيادة 
حجم االسـتثمار ما يؤدي اىل الحد 

من التضخم“.
وتعليقـا عـىل ذلـك، اكد املرشـح 
ان  كوجـر،  جمـال  الفائـز، 
اسـتمرار ارتفاع أسـعار النفط يف 
السـوق العامليـة سـيخدم الوضع 
االقتصادي، عادا ان ايرادات النفط 

املرتفعـة سـتنهي عجـز املوازنـة 
خالل العام الحايل .

 :” الـزوراء  لــ“  كوجــر  وقـال 
إلزامـا بـأن تتضمـن  ان ”هنـاك 
املوازنـة العامـة االتحاديـة للعام 
املقبـل درجـات وظيفيـة جديـدة 
وفقا لقوانني الـوزارات وتعليمات 
مجلـس الخدمـة االتحـادي الذي 

لديه قائمة بالتعيينات ”.
واضاف ان ” ارتفاع عائدات النفط 

يف موارد املوازنة العامة سيؤدي اىل 
النهوض باملشـاريع االسـتثمارية 
نحو رفع معـدالت النمو يف الناتج 
املحيل االجمايل وتعظيم مستويات 
تشـغيل قوة العمـل العراقية وفق 
الفـرص التـي سـيولدها االنفاق 
االستثماري عىل املشاريع ”. مبينا 
ان ”إذا صممـت املوازنة عىل عجز 
افـرتايض وشـكيل يمكن ان يسـد 
العجـز من فـوارق أسـعار النفط 

والتي تسمى بالريع العام ”.
واوضـح ان ” االرتفـاع يف اسـعار 
النفط العاملية سـينعكس ايجابيا 
عىل العراق وزيادة ايراداته لتغطية 
العجز الكبري الذي سـينتهي تماما 
إن استمرت االسعار بهذا االرتفاع 
”، الفتا اىل ان ” االرتفاع يف اسـعار 
النفط ليس سـببا او رشطا لتغيري 
عجـز  انهـاء  الن  العملـة،  رصف 
املوازنـة وتعزيـز االحتياط البنكي 

هو االهم  ”.
واكد كوجر عىل اهمية االسـتفادة 
من فروقات اسعار النفط لتحسني 
الواقع املـايل واالقتصادي يف البالد، 
مشريا اىل ان ” موازنة العام الحايل 
بنيت عـىل سـعر 45 دوالرا، واآلن 
سـعر برميـل النفـط تجـاوز 73 
دوالرا، وهـذا الفارق باألسـعار له 

اهميته يف االرتقاء بواقع البالد“.
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تونس/متابعة الزوراء:
 أثار قرار الرئيس التونيس، قيس سـعيد، إلغاء 
وزارة الحكـم املحيل وإلحـاق املحليات بوزارة 
الداخليـة غضباً لدى حركة النهضة التي كانت 
تراهـن عىل هذه الوزارة من أجل االسـتمرار يف 
خطتها الخـرتاق املجتمع تحت مظلة املجالس 

املنتخبة.
ووصف بيان لحركـة النهضة، الجمعة، إلحاق 
مهام وزارة الحكم املحيل بوزارة الداخلية بأنه 
قرار خطري يمّس الفصل السـابع من الدستور 
الذي يؤسس لالمركزية وتوسيع دائرة الحكم.

وحّذر البيان، الذي صدر باسـم رئيس الحركة 
راشـد الغنويش، مّما أسـماه ”القـرار الخطري 
الـذي اتخـذه الرئيـس بشـطب وزارة الحكـم 
املحيل وإلحاقها بوزارة الداخلية وما يعنيه من 
مصادرة للباب السابع من الدستور الذي حّقق 
أحد أهـداف ثورة الحرية والكرامة، فكان قرار 
إلغاء الوزارة نكوصا إىل صور املركزة الشـديدة 

للسلطة واالستبداد“.
ولـم يرش البيان إىل السـبب الرئيـيس الذي من 
أجلـه تعارض النهضة قـرار ضم وزارة الحكم 
املحيل إىل وزارة الداخلية، لكّن مراقبني محليني 
يعتـربون أن النهضة منزعجة مـن القرار ألنه 
سـينهي عمل املجالس البلدية املنتخبة، والتي 
مكنتهـا من السـيطرة عىل محليـات كثرية يف 

غيـاب منافسـة متكافئـة مع بقيـة األحزاب 
وكذلك مع املستقلني.

بـإدارة  الفـوز  يف  النهضـة  ونجحـت حركـة 
بلديات كربى مثل تونس العاصمة وصفاقس، 
ووضعت يدها عىل املشاريع التي تمس املواطن 
من قريب، كما أنها صـارت تتحكم يف ميزانية 
عدد كبري من البلديـات، وال يعرف يف أّي مجال 
تم رصف تلك األموال وال الطريقة التي رصفت 
بهـا، خاصـة يف ظل ضعـف الرقابـة املالية يف 

الجهات كما يف اإلدارات املركزية.
ويشري املراقبون إىل أن فوز الحزب املنظم والذي 
يمتلـك عنـارص قوة مثـل األموال فتـح أمامه 
الباب لدخـول البلديات والتواصـل مع الناس، 
والسيطرة عىل الخدمات التي تقدم لهم بشكل 
مبـارش، وهو مـا يتيح له فرصا لالسـتقطاب 
املريـح وزيادة عـدد األنصـار والتهيؤ لتحقيق 
مكاسـب يف أّي انتخابـات قادمـة، واخـرتاق 

مختلف املؤسسات املحلية والجهوية.
وتسـاءلت مجموعـة مـن املنظمـات يف بيـان 
لها الجمعة عن “سـبب حذف وزارة الشـؤون 
املحلية وإحالة مشـموالتها وإلحـاق هياكلها 
بـوزارة الداخليـة، وما إذا كانت هـذه الخطوة 
تمهـد لقرب مسـار الالمركزية وعـدم دفعه إىل 
التقدم من خالل استكمال مختلف مكوناته“.

وسـبق أن أطلقت حركة النهضة تحذيرات من 

لجـوء الرئيـس قيس سـعيد إىل هـذه الخطوة 
وسـعت لتحشـيد ردود فعـل بقيـة األحـزاب، 
مـا يظهر األهميـة التـي توليها للمؤسسـات 

املحلية.
ويف األول من نوفمرب الجاري لفت بيان ملجلس 
شـورى حركة النهضة إىل ”خطورة استهداف 
الحكم املحيل واملجالس البلدية املنتخبة باتجاه 
تعويضها بنيابات خصوصيـة موالية للرئيس 
(سـعيد)، وذلك من خالل حـذف وزارة الحكم 
املحيل والهجوم املتكرر عىل العديد من البلديات 
مـن قبل تنسـيقيات مجهولـة الهوية وهو ما 
سـيؤثر سـلبا عىل حياة املواطنـني والخدمات 

البيئية واإلدارية والصحية املقدمة لهم“.
وقبـل ذلـك، كان الغنويش نفسـه قد قـال إنه 
ال يمكـن السـماح بإلغـاء وزارة الحكم املحيل 
وإلحاقهـا بـوزارة الداخليـة معتـربا أن ذلـك 
”سـيعيد البـالد إىل الـوراء بعد أن عـزز الباب 

السابع من الدستور مكانة الحكم املحيل“.
وسبق أن حذرت شخصيات تونسية، سياسية 
أو مـن املجتمع املدنـي، من خطورة سـيطرة 
حـزب واحد عـىل املجالس املحليـة وتوجيهها 
لخدمـة أجنداتـه الحزبيـة، معتـربة أن الفراغ 
السـيايس عىل املسـتوى املحيل يمكن أن يتيح 
له سيطرة تامة عىل حياة الناس ومصالحهم، 
ويوفر له ذلك فرصة لرشاء الوالءات الشخصية 

أو العشـائرية التـي عـادت إىل الواجهـة بعـد 
االنتخابات األخـرية ونجحت حركة النهضة يف 

توظيفها لفائدتها.
وكانـت األسـتاذة الجامعية رجاء بن سـالمة، 
مدیـرة املكتبـة الوطنية التونسـية، قد حذرت 
يف تغريـدة نرشتها يف صفحتها الرسـمية عىل 
شبكة التواصل االجتماعي فيسبوك، من مغبة 
عودة اإلسـالم السیايس وأسـلمة املجتمع عرب 

نافذة االنتخابات البلدیة.
والحظ متابعون للشـأن التونيس أن تسـييس 
املجالـس املحليـة قد حولهـا إىل ملعب للرصاع 
الحزبي وأنسـاها دورها الرئيـيس وهو تقديم 
وتنفيـذ  الدولـة  وتمثيـل  للنـاس،  الخدمـات 
برامجهـا. وقـاد الـرصاع إىل حل أكثـر من 30 
مجلسـا بلديا وفرض إعادة االنتخابات يف أكثر 

من منطقة، ما حّمل الحكومة أعباء إضافية.
ويجد قـرار حل املجالس البلدية دعما شـعبيا 
كبـريا كشـفت عنـه الكثـري مـن املواقف عىل 
مواقـع التواصل االجتماعي لنشـطاء قالوا إن 
األحزاب نقلت فوىض الرصاع السيايس املركزي 
إىل البلديـات، وبدل بناء الثقة وإرسـاء تقاليد 
التعـاون تحولـت املجالـس إىل حلبـة لتصفية 
الحسـابات وتسـجيل النقـاط عـىل الخصوم، 
وهـو ما وّسـع دائـرة اليـأس بني النـاس من 

جدوى االنتخابات.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة، امس السـبت، أن نسـبة 
التلقيح يف البالد بلغت ٣٠٪ من الفئة املستهدفة، 
وفيما أكـدت أن البالد مقبلة عىل موجة جديدة 
من الجائحة، أوضحـت أنه ال يمكن مواجهتها 

إال بتلقي اللقاحات املضادة للفريوس.
وقـال مدير الصحة العامة، ريـاض عبداألمري، 
يف ترصيـح صحفي: إن «نسـبة تلقي اللقاح يف 
العـراق بلغت حوايل ٣٠٪ من الفئة املسـتهدفة 
التي تبدأ من عمر ١٨ سـنة فما فوق، وأقل من 
ذلك اذا شـملنا الفئة ١٢ فما فوق»، الفتاً إىل أن 
«هدف الوزارة هو الوصول إىل ٦٠٪ نهاية العام 

الحايل».
وأضاف عبداألمري أن «إقبال الناس عىل اللقاح 
تراجـع بعـد تراجع معـدل اإلصابـات اليومي 
بفريوس كورونا وكأنـه ذهب الخطر»، مؤكداً 
أنـه «ال يمكـن أن نعتقد أن املـرض قد زال من 
املجتمع وانتفت الحاجة اىل اللقاح السـيما أن 
الجميـع يرى أن اإلصابـات يف البلدان املجاورة 

ودول أوروبا بدأت تتصاعد مجدداً».
وتابـع: «كمـا ال يمكـن أن نعتقـد أن املـرض 
سيزول يف الوقت القريب طاملا أن طبيعة الوباء 
تتمثل يف كونه موجـات تتصاعد أحياناً وتنزل 

أحياناً، إضافـة إىل أن مناعة املصابني وفعالية 
اللقاح يف الجسـم عندما تنخفضان سوف تبدأ 

االصابات باالرتفاع».
 داعياً املواطنـني إىل «اإلرساع يف تلقي اللقاح ال 

سيما أنها متوفرة».
وحذر من أن «البالد مقبلة عىل موجة قد تكون 
شديدة وال يمكن دفع رشها إال بواسطة اللقاح، 
كون االلتزام باإلجراءات الوقائية صعب ويؤثر 

عىل مصدر معيشة املواطنني، إضافة اىل طبيعة 
البعض يف تقبل االلتـزام باالجراءات الوقائية ، 

لذلك ال بد من أخذ اللقاح».
كما أعلنـت وزارة الصحة، امس السـبت، أنها 
تخطط للتعاقد عىل اسـترياد ١٨ مليون جرعة 
اضافيَّة من اللقاحات يف اطار الجهود الهادفة 

الحتواء وباء كورونا.
وقال مدير عام الرشكة العامة لتسويق االدوية 

واملسـتلزمات الطبيـة، عـيل حسـن البلداوي 
يف بيـان اطلعـت عليه»الـزوراء»: ان ”العـراق 
سـبق أن اتفق مع الـرشكات الرصينة املنتجة 
للقاحات عىل اسـترياد ٣٠ مليون جرعة، ويتم 
العمل حاليا عىل توسـعة االسـترياد من خالل 
التعاقد عىل توريد ١٨ مليون جرعة اضافية“. 
واضاف أنَّ ”التعاقدات تمت مع رشكتي فايزر 
وسـينوفارم ومرفق كوفاكس، علما أنَّ جميع 
اللقاحـات مقـرة مـن قبـل منظمـة الصحة 

العاملية“.
واشـار البلداوي إىل ”وصول شحنة جديدة من 
اللقاح املضاد لفريوس كورونا املسـتجد خالل 
اليومني املاضيني من انتاج رشكة فايزر ضمن 
حصـة العراق مـن الجولة السـابعة للقاحات 
مرفـق كوفاكـس ومنظمـة اليونسـيف بعدد 
٩٠٠ الـف و٧٠٠ جرعة عن طريق مطار بغداد 
الدويل، كما تم تسـلم مليون و٢٣٩ الف جرعة 

من اللقاح نفسه خالل االسبوع املايض.
وأكد مدير عام الرشكة العامة لتسويق االدوية 
واملسـتلزمات الطبية  ”توزيع شحنات اللقاح 
بني جميع املنافـذ التلقيحيـة ومنافذ الرصف 
يف عمـوم بغـداد واملحافظـات بما فيهـا اقليم 

كردستان“. 

االنبار/الزوراء:

اعلن امر فوج طـوارئ رشطة االنبار 

السـادس، العقيد عادل عبـد اللطيف 

التبـان، امـس السـبت، عـن الرشوع 

الدراجـات  لحجـز  امنيـة  بحملـة 

الناريـة ذات االصـوات املزعجة والتي 

انترشت بشـكل غري مسبوق يف مدينة 

الفلوجة.

وقـال التبـان يف ترصيـح صحفي: إن 

”قـوة امنيـة مشـرتكة مـن الرشطة 

بحملـة  رشعـت  الفلوجـة  ومـرور 

امنية اسـتهدف مناطـق مختلفة من 

تقاطعـات مدينة الفلوجـة، للحد من 

ظاهرة ازدياد حركة الدراجات النارية 

ذات االصـوات املزعجـة التـي اخـذت 

بالزيادة ونجم عنها زيادة يف الحوادث 

املروريـة نتيجة قيام بعض الشـباب 

من قيـادة هـذا النوع مـن الدراجات 

الناريـة والسـري برسعـة جنونيـة يف 

الطرق الرئيسية والفرعية ويف الحياة 

السـكنية، ما دعا الجهـات املعنية اىل 

محاسبتهم وحجز دراجاتهم ”.

واضـاف ان“ مدينة الفلوجة شـهدت 

حـوادث مرورية مروعـة نتيجة قيام 

بعـض الشـباب مـن قيـادة دراجات 

ناريـة ذات اصوات مزعجـة يقومون 

باستعراض قدرتهم عىل قيادة الدراجة 

يف طرق املدينة مما يفقدهم السيطرة 

عند قيامهم بحركات بهلوانية“.

وأوضـح التبـان: أن ”الحملـة تهدف 

سـائقي  سـالمة  عـىل  الحفـاظ  اىل 

هـذا النـوع مـن الدراجـات للحد من 

الحوادث املرويـة“، مؤكدا ان ”رشطة 

االنبار منعت قيادة الدراجة ألكثر من 

شخص واحد“.

دياىل/الزوراء:
اعتصم العرشات من ذوي مجزرة قرية الرشـاد 
يف املقداديـة بديـاىل، امـس السـبت، للمطالبـة 
بالكشف عن قتلة أبنائهم وإحالتهم إىل القضاء 

لينالوا جزاءهم.
وقطـع ذوو ضحايا قريـة الرشـاد التي وقعت 
اواخـر شـهر ترشيـن االول/ اكتوبـر املـايض، 
قطعـوا طريق بعقوبـة – املقداديـة واملؤدي اىل 
قضـاء خانقـني ونصبـوا خيـم االعتصـام عىل 
الطريـق ورفضوا رفعها بسـبب اخالل الجهات 
الحكومية بتنفيذ الوعود التي قطعتها بالكشف 

عن قتلة الضحايا.
واشـار اىل ان وفـدا امنيا رفيعـا زار املعتصمني 

لالستماع اىل مطالبهم وسبل تنفيذها.
وطالـب املعتصمون بحضور رئيـس الوزراء اىل 
قرية الرشاد وموقع الجريمة، وكشف تسجيالت 
الكامـريا الحراريـة داخـل املنطقـة الجغرافية 
للمناطق (سـبته، نهر االمام، البينكاتي، جزيرة 
الرشـاد منطقـة منكوبـة،  واعـالن  العيثـة)، 
وفقـا  والجرحـى  الضحايـا  ذوي  وتعويـض 

لقانون ٢٠  الخاص بضحايا االرهاب واالخطاء 
العسكرية.

وتعرضـت قريتـا الرشـاد ونهر االمـام جنوبي 
قضـاء املقداديـة ٤٠ كـم شـمال رشق بعقوبة 

ملجزرتني دمويتني يف سـابقة لم تشـهدها دياىل 
منذ سنوات طويلة، وخلفتا اكثر من ٤٠ ضحية 
ومصابـا ونزوح مئات االرس خوفـا من مجازر 

جديدة.

بغداد/الزوراء:
أعلنـت الرشكـة العامة للتجهيـزات الزراعية 
معداتها املتوفـرة، فيما حددت موعداً لتوزيع 

األسمدة لعموم محافظات العراق.
وقـال مدير عـام الرشكة العامـة للتجهيزات 
الزراعيـة طالـب جاسـم الكعبـي يف ترصيح 
صحفـي: إن «الرشكـة العامـة للتجهيـزات 
الخاصـة  املعـدات  فيهـا  تتوفـر  الزراعيـة 
السـاحبات  منهـا  الحقليـة،  بالعمليـات 
والحاصدات والسـاحبات (الكيوتي الصغري) 
البسـتنية، فضالً عن توفـري منظومات تغيري 

محوري ٦٠ دونماً و١٢٠ دونما».
وأضـاف أن «الرشكـة العامة حاليـاً يف طور 
تجهيـز األسـمدة الخاصة باملوسـم الزراعي 
الشتوي الحايل، من سماد الداب وسماد اليوريا 
وسـماد الداب حاليـاً كمياته قليلة، وحسـب 
املتوفـر منهـا يف املخـازن وبانتظـار وصول 
كميات منه خالل الشـهر املقبل لتوزيعها بني 

املزارعني يف عموم محافظات العراق».
وأعلنت وزارة الزراعة، يف وقت سـابق، وضع 
خطـة جديـدة لزيـادة املسـاحات املزروعة، 
فيما أكدت السـعي اىل الوصول لألمن الغذائي 

للمواطن.
وقـال املتحدث باسـم الـوزارة حميـد النايف 
يف ترصيـح صحفـي: إن «الخطـة الزراعيـة 

للموسم الحايل تبلغ مليونني و٥٠٠ ألف دونم، 
أي بانخفاض  ٪ ٥٠ عـن العام املايض»، مبيناً 
أن «وزارة املـوارد املائية هي من سـمحت لنا 
بزراعة هذه املساحات، حيث ال يمكن زراعة 

أي دونم من دون موافقتها».
وأضاف أن «الوزارة أعدت خطة بديلة تتضمن 
زراعـة قرابة ٣ ماليـني دونم من أجـل زيادة 
املسـاحات املزروعة، يخصص منها مليونان 

و٦٠٠ ألف دونم لزراعة الحنطة».
 مشـرياً اىل أن «هـذه املسـاحة سـتضاف اىل 

املسـاحة املخصصـة ضمن الخطة الشـتوية 
والبالغـة مليونـني و٥٠٠ ألف دونـم، لتصبح 
املسـاحة الكلية املزروعة ما يقارب الخمسـة 

ماليني».
وتابـع أن «هذه املسـاحة مؤمنـة مائياً من 
اآلبـار واإلرواء»، معرباً عـن أمله يف الحصول 
عىل إنتـاج جيـد والوصول اىل األمـن الغذائي 
للمواطن العراقي، ألن القطاع الزراعي سـواء 
كان حيوانياً أو نباتيـاً قد يتعرض اىل أمراض 

وأمور أخرى».
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نينوى/الزوراء:

 أقدم طالب يف الصف الثالث املتوسط عىل 

االنتحار امس السـبت، وذلك بعد معرفته 

بقرار وزارة الرتبيـة القايض بإلغاء الدور 

الثالث.

وأبلغ مصدر أمني بأن «شاباً شنق نفسه 

داخـل منزلـه وهـو مـن مواليـد ٢٠٠٤، 

ويسـكن يف منطقة بازوايـا الواقعة رشق 

مدينة املوصل».

وأوضح ذوو الضحية أن «سـبب االنتحار 

هـو إلغاء وزارة الرتبيـة المتحانات الدور 

الثالـث للصـف الثالث املتوسـط». ووفقاً 

للمصدر الذي أشار إىل أن «الرشطة فتحت 

تحقيقاً يف الحادث».

وكانـت وزارة الرتبية العراقيـة قد قررت 

مؤخـرا الغـاء شـمول الطلبة الذيـن أدوا 

الدورين األول والثانـي يف خوض االختبار 

للدور الثالث، وهو ما أربك الوضع وتسبب 

بتأجيـل االمتحانات إىل الرابع من الشـهر 

املقبل.

يف سـياق متصل، اقدم شاب عىل االنتحار 

بواسطة رمي نفسه يف نهر البدعة بقضاء 

الشطرة شـمايل محافظة ذي قار، مشرياً 

إىل أن قـوات الرشطـة النهرية احتشـدت 

بمكان الحـادث، وأنزلـت غواصيها بحثا 

عن جثة الشاب ومعرفة هويته.

فقدان هويات 
فقدت مني الهويات، بإسم (عبد الرحمن عادل سالم صبيح 
الوحيـيل) التولـد : بغـداد / ١-٩- ٢٠٠١ الطالـب يف كليـة 

الرافدين قسم التحليالت املرضية . 
١- هويـة االحـوال املدنيـة (البطاقة املوحـدة) ذات الرقم : 
٢٠٠١٦٥٧٩٥٤٦٨ ، والصـادرة مـن دائـرة أحـوال : مدينة 

الصدر / رصافة / بغداد.
٢- هويـة الطالب والصادرة من كليـة الرافدين الجامعة / 

قسم التحليالت املرضية.  
فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

دياىل /الزوراء:
اعلنـت االدارة املحليـة لقضـاء خانقـني 
يف محافظـة ديـاىل، امس السـبت، تفاقم 
أزمة وقود السيارات بسبب قلة التجهيز، 
مشـرية اىل اغالق محطات وقـود متنقلة 
غـري مجـازة ضمـن اجـراءات قانونيـة 

محكمة.
وقال مديـر اعالم قائممقاميـة خانقني، 
يوسـف ابراهيـم، يف ترصيـح صحفـي: 
القضـاء  يف  تتفاقـم  البنزيـن  «ازمـة  ان 
بسـبب قلة التجهيز وانحساره يف محطة 
حكوميـة واحدة تحـوي خمس مضخات 
فقـط، اىل جانـب قلـة تجهيـز املحطات 

االهليـة بحصصهـا من البنزيـن والتي ال 
تتجاوز ثالث حصص شهريا».

واشـار اىل ان «وزارة النفـط اغلقت اكثر 
من ٢٠ محطـة متنقلة غري مجازة ضمن 
قانونيـة محكمـة،  ضوابـط واجـراءات 
مـا دفـع اصحـاب املحطـات املتنقلة اىل 
االحتجـاج لـدى ادارة خانقـني عـىل هذا 
االجراء، ونحن بانتظار اصدار قرار نهائي 

بالتنسيق مع ادارة املحافظة».
ويعاني قضاء خانقني من ازمة خانقة يف 
وقود السـيارات وزخما كبريا يف املحطات 
الحكوميـة  واالهلية بسـبب قلة التجهيز 

الحكومي.

 بغداد/الزوراء:
أعلنت خلية اإلعالم الحكومي، امس السـبت، إدراج سدة الهندية ونواعري هيت يف سجل 

الرتاث العاملي للري.
وقالـت الخلية يف بيان ورد «الزوراء»: انه «بجهود حثيثة بذلتها الحكومة العراقية أثناء 
 (ICID) انعقاد اجتماعات املجلس التنفيذي الثاني والسبعني للجنة الدولية للري والبزل
يف مدينة مراكش املغربية، أدرج كل من: سدة الهندية القديمة يف محافظة بابل، ونواعري 

قضاء هيت يف محافظة األنبار، يف سجل الرتاث العاملي للري.
واضـاف البيان ان «هذا اإلنجاز جاء بعد جهود كبـرية بذلتها الحكومة العراقية بقيادة 
رئيـس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وممثلة بوزارة املوارد املائية، عرب توجيهات 
ومتابعة الوزير املهندس مهدي رشيد الحمداني، وبجهود اللجنة الوطنية العراقية للري 

والبزل».
وتابع ان «ما حصل باألمس يف مراكش، يوم عراقي بامتياز ويشكل إنجاًزا كبريًا لبلدنا، 
لم تسـتطع سـوى دول قليلة من تحقيقه تتوافر عىل إمكانيات كبرية تفوق إمكانيات 
العراق يف الوقت الحارض وسيشكل حافزا كبريا؛ لتحقيق املزيد من اإلنجازات واملكاسب 

يف املستقبل».
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بغداد/الزوراء:

اعلنـت قيـادة عمليات بغداد، امس السـبت، 

ضبط مواد مخدرة واسـلحة، وتلقي القبض 

عىل مخالفني لرشوط اإلقامة.

وقالـت القيادة يف بيـان ورد «الـزوراء»، انه 

«تنفيـذا لتوجيهـات الفريـق الركـن قائـد 

الخارجـني عـىل  عمليـات بغـداد بمتابعـة 

القانون، ونصب الكمائن إللقاء القبض عىل 

مرتكبـي الجريمـة املنظمـة والعابثني بأمن 

املواطـن ومروجي املواد املخـدرة، إذ تمكنت 

املفـارز املشـرتكة يف قيـادة عمليـات بغداد 

وخالل (٧٢) ساعة املاضية من إلقاء القبض 

عـىل (١٩) متهماً مخالف لـرشوط اإلقامة، 

وضبـط (٦٠) حبـة مخـدرة، و(٤٢) غراماً 

من مادة الكريسـتال املخدرة، و(١٨) جهاز 

لتعاطي املخدرات».

ويف السـياق ذاتـه تمكنت املفـارز أعاله من 

مصادرة (٢٠) مسدساً، و(٤) بندقية مختلفة 

األنواع، و(٥٢٤) اطالقة عتاد مختلفة

واضاف البيان، انه « تم تسـليم جميع امللقى 

القبض عليهم مع املواد املضبوطة إىل الجهات 

املختصة.

االنبار/الزوراء:
أطلقت قيادة عمليات رشق األنبار للحشـد 
الشـعبي، امـس السـبت، عمليـة تفتيـش 
واسـعة ملالحقـة فلـول داعـش يف جزيـرة 

الخالدية واملناطق املحيطة بها.
وذكـرت القيـادة يف بيـان ورد «الـزوراء»: 
أن العمليـة جـاءت بعـد ورود معلومـات 
بوجـود  دقيقـة  اسـتخبارية  ومتابعـة 

عنـارص لتنظيم داعش اإلرهابي يف الجزيرة 
واملناطـق املحيطـة بها حيث نفـذت قوات 
الحشـد الشـعبي املتمثلة باأللويـة ( ٢ - ٧ 
-٢٧) وبإسـناد مديرية الطبابة والهندسة 

العسكرية .
وأضـاف البيان: أن القـوات تواصل تقدمها 
بمحورين وفق الخطط املرسـومة لتحقيق 

كامل أهدافها.

ويف وقـت الحـق نفذت قـوة من اللـواء ٣١ 
ضمن قيـادة عمليات صالح الدين للحشـد 

الشعبي عملية تفتيش شمال غرب بيجي.
وشـملت العملية مسـح وتفتيـش مناطق 
املخازن ومحيطها شمال غرب بيجي بهدف 
تأمينها من تسـلل عنـارص داعش حفاظا 
عىل أمن املواطنني ضمن قاطع املسـؤولية، 

وفقا لبيان ثاٍن صادر عن الحشد.

واسط/الزوراء:
اعلنـت مديرة زراعة واسـط، امس السـبت، أن 
حجم املساحة املروية من املساحات الزراعية يف 
املحافظة بلغت ١٦٩ الف دونم من اصل املساحة 

الكلية والبالغة ٦٥٨ الف دونم.
 وقـال مديـر زراعـة واسـط اركان مريوش يف 
ترصيـح صحفـي: ان «وزارة املـوارد املائية لم 
تؤمـن حصة املياه إىل املزارعني بالرغم من قرب 
انتهاء الفرتة املسموح بها إلجراء عمليات الري 

للموسم الشتوي».
واضـاف أن «هـذه العوامـل تعـد تحديـا كبريا 
للمزراعـني ومديرية الزراعة يف واسـط إلنجاح 

املوسم الزراعي الشتوي».
وكانـت وزارة املـوارد املائية قد عـدت، يف وقت 
سـابق، محافظـة واسـط االكثـر تجـاوزا عىل 
الحصص املائية ما تسـبب يف مشاكل يف تنظيم 
توزيـع امليـاه يف محافظـات البرصة وميسـان 

وذي قار .

بغداد/ الزوراء:
 اعلـن مدير قسـم الرشطـة املجتمعيـة يف دائرة 
العالقات واإلعالم بـوزارة الداخلية، العميد غالب 
العطية، ان مفـارز املجتمعية يف محافظة نينوى 
أوقفت عملية ابتزاز مارسـها شخص بحق فتاة 
مـن املحافظة.وقال العطية يف بيان: ان»شـخصا 
قام بتهديـد الفتاة عرب نرش صورها الشـخصية 
عىل مواقع التواصـل االجتماعي مقابل الرضوخ 
لرغباتـه الدنيئـة ، وقـد اتخـذت املفـارز بحقـه 

اإلجـراءات الالزمة، وتـم حذف محتـوى االبتزاز 
وتأمني حساب الفتاة الشخيص».

واضاف ان»مفارز شـعبة الرشطـة املجتمعية يف 
ميسـان تمكنت من إعادة فتـاة هاربة من إحدى 
املحافظـات بداعـي التعنيـف اىل ذويهـا بعـد أن 
قدمت الرشطة املجتمعية الدعم املعنوي والتأهيل 
النفيس لها، مؤكدين لذويها مدى خطورة التعامل 
الـيسء عىل حيـاة ومسـتقبل الفتـاة، فضال عن 

حثهم عىل رضورة الرعاية واالهتمام بها».

املثنى/الزوراء:
أعلنت وكالة االسـتخبارات والتحقيقات 
االتحاديـة، امـس السـبت، القبـض عىل 
اربعة تجـار ومروجي مخـدرات وضبط 
بحوزتهـم كميـات مـن الحبـوب واملواد 

املخدرة يف محافظة املثنى.
وذكرت الوكالة يف بيان ورد لـ «الزوراء»، 
نوعيـة  وبعمليـة  الوكالـة  «مفـارز  ان 
استندت إىل معلومات دقيقة، تمكنت من 
القاء القبض عىل اربعة تجار للمخدرات، 
بعـد أن تـم ضبط كميـات مـن الحبوب 
املخـدرة ومواد مخدرة (كرسـتال)ومواد 
تعاطي واسـلحة يف محافظـة املثنى، اال 
ان العمل االستخباري املكثف مكن رجال 
وكالـة االسـتخبارات مـن احبـاط هذه 

العملية، وإلقاء القبض عليهم».
واشـارت اىل انـه «اتخذت بحـق املتهمني 
االجـراءات القانونية، وتوقيفهم حسـب 

املادة ٣٢ مخدرات».
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بغداد/ الزوراء:
بحث محافظ البنـك املركزي العراقي، 
مصطفى غالـب مخيف، يوم الجمعة، 
مع رئيـس هيئة الرتاخيـص والرقابة 
عـىل البنـوك يف تركيا، مهمـت اكبان، 
تطوير العالقات املرصفية واملالية بني 

بلديهما.
جاء ذلك خالل لقاء بينهما عىل هامش 
الدعوة املوجهة ملحافظة البنك املركزي 
العراقي من البنك املركزي الرتكي خالل 
زيارته الرسـمية إىل تركيا برفقة عدد 
من رؤساء مجالس املصارف الخاصة 

العراقية.
وذكر بيان صادر عن املركزي العراقي 
ورد ”للـزوراء“: أن ”الطرفني ناقشـا 
اهمية التعامل املشرتك وتبادل الخربات 

بني العراق وتركيا“.
وأكـد مخيـف عـىل ”رضورة تطويـر 
العالقـات املرصفيـة بـني املؤسسـات 
املالية العراقية والرتكية اىل جانب دعم 
املصارف العراقية الراغبة يف فتح فروع 

لهـا يف تركيـا عمـال بمبـدأ املعاملة 
باملثـل، فضـال عـن تحفيـز فـروع 
املصارف الرتكية املرخصة يف العراق 
عـىل تطويـر اعمالهـا وتواجدها يف 

السوق العراقية“.  
العراقـي  ”االقتصـاد  أن  وأضـاف 
يحقـق نموا جيدا، وفقـا للمؤرشات 
التي تصدرها مؤسسات عاملية مثل 
صندوق النقـد الـدويل والبنك الدويل 
وبالتايل فإن املصارف العراقية لديها 
القـدرة واالمكانيـة عـىل التواجد يف 

اكثر من بلد مثل تركيا وغريها“.
وأشـار مخيف إىل أن ”البنك املركزي 
عمل طيلة الفـرتة املاضية عىل دعم 
االقتصاد عرب املصارف وهذا سـاعد 

يف تطور املصارف العراقية“. 
وعىل هامش اللقاءات، التقى ممثلو 
العراقيـة بكربى املصارف  املصارف 
الرتكية وبحثـوا العالقات املرصفية 
يخـدم  بمـا  املسـتقبيل  والتعـاون 

البلدين، وفق البيان.

بغداد/ نينا:
أكـدت رشكة نفط البـرصة ان تطوير 
مـردودات  سـيحقق  الرميلـة  حقـل 
اقتصادية مهمة تسهم يف زيادة ايرادات 
الدولـة العراقية. وفيمـا اعلنت رشكة 
(برتـش برتوليـوم - BP) النفطيــة 
العاملـة يف العراق عن حصيلـة عملها 
مع هيئـة تشـغيل حقـل الرميلـة يف 
محافظة البصـرة، اكدت ان تأسـيس 
رشكة البرصة للطاقة يهدف اىل تعزيز 

التمويل املايل لتطوير هذا الحقل.
وذكــر مديـر رشكـة نفـط البرصة، 
خالد حمزة عباس، يف ترصيح للوكالة 
الوطنية العراقيـة لالنباء (نينا): ان ” 
تأسيس رشكة البرصة للطاقة يهدف 
اىل زيـادة الطاقـة االنتاجيـة وزيـادة 
املـردود االيجابـي من حقـل الرميلـة 

كإيرادات فعلية للدولة  العراقية“.
واضـاف ” بدأنا انتاج مليون و66 الف 
برميـل ، وحاليـا بجهود كـوادر هيئة 
تشغيل حقل الرميلة وصلنا اىل مليون 
ان  اىل  ونسـعى  برميـل،  الـف  و450 
يكون انتاج الذروة هـو مليون و700 
الف برميل ”، مبينـا ان ” هذه االرقام 
ليسـت وليدة السـاعة، حيـث وصلنا 
حاليـا اىل العمل بـكادر عراقي يمتلك 

كفاءات فنية عالية ”.

الرميلـة  ”حقـل  ان  القـول  وتابـع 
يصنف كأحـد الحقول الكبـرية ويعد 
الرابع عامليا ويمثـل 39 %من اإلنتاج 
”حصـص  ان  اىل  مشـريا  الوطنـي“، 
املشاركة يف الحقل تبلغ 96 % انتقلت 
اىل رشكة البرصة للطاقة التي ستكون 
ذات مرونة عالية يف التمويل واالرشاف 
عىل املشـاريع الجديدة لتطوير الحقل 

وصوال اىل  انتاج الذروة ”.
وقـال: ”اننـا، ويف الوقت نفسـه الذي 
نصل فيه اىل زيـادة الطاقة االنتاجية، 
سنركز عىل مواصلة املنتج وخاصة يف 

العمـر املتقدم للحقـل، ونأمل بجهود 
املشـغل الجديـد رشكـة بـرتو جاينـا 
الصينية وكوادر هيئة تشغيل الرميلة 
ورشكـة برتـش برتوليـوم ان نحقـق 

ذروة االنتاج“.
مـن جهتهـا، اعلنـت رشكـة (برتش 
برتوليـوم - BP) النفطيـة العاملة يف 
العراق عن حصيلــة عملها مع هيئة 
تشـغيل حقـل الرميلــة يف محافظة 
البصــرة، واكدت ان تأسـيس رشكة 
تعزيـز  اىل  يهـدف  للطاقـة  البـرصة 

التمويل املايل لتطوير هذا الحقل.

وذكر مديـر رشكـة (برتش برتوليوم 
- BP) يف العـراق، زيـد اليـارسي، يف 
ترصيـح للوكالـة الوطنيـة العراقيـة 
لالنبـاء (نينـا): ان ” تأسـيس رشكة 
البـرصة للطاقة هو ثمـرة انتاج اكثر 
مـن خمسـة مليـارات برميـل ومـرت 
مكعب من النفط والغاز عىل مدار 11 
عاما وزيادة سقف انتاج حقل الرميلة 
اىل نحو 40 % من االنتاج الكيل للعراق 
عـرب هيئـة تشـغيل حقـل الرميلة ”، 
مشريا اىل ان ” تأسيس الرشكة يهدف 
اىل تطويـر العمـل يف حقـل الرميلـة 

وصوال اىل تحقيـق انتاج الذروة البالغ 
مليون و 700 الف برميل“.

عامـل  االف   7 لدينـا   ” ان  واضـاف 
وفنـي غالبيتهم مـن موظفي رشكة 
نفط البرصة، وسـترتكز اسـرتاتيجية 
العمل حول اسـتثمار قدرات العاملني 
وتطوير اسرتاتيجيات االنتاج النفطي 
بالوصـول اىل مكامن يصعب الوصول 
اليها، وكذلك تجديد املنشآت النفطيـة 
من خـالل تقنني املنشـآت القديمة يف 

حقل عمره اكثر من 50 عاما ”.
واكـد مديــر الرشكــة الربيطانيــة 
يف العـراق ان ” السـالمة املهنيـة تعد 
اولويـة لدينـا، ومنـذ تأسـيس هيئة 
تشـغيل حقل الرميلة مـرورا برشكة 
نفط البرصة، وصل عـدد العاملني اىل 
6700 شـخص، حيـث تتطلـع هيئة 
تشـغيل حقل الرميلة الن تكون نسبة 
تشـغيل العاملني العراقيـني اكثر من 

.” % 96
وحول تعزيز انتاج الطاقة، أوضح: ان 
” بدايات تشغيل حقل الرميلة اطلقت 
تشـغيل 267 برئا، ثـم تصاعد اجماال 
خالل السنوات املاضية ليصل اىل 660 
بـرئا ”، مبينا ان ”اجمـايل انتاج حقل 
الرميلـة النفطي غـرب البرصة ارتفع 

اىل اكثر من مليون برميل“.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت رشكة تسويق النفط العراقية ”سومو“، امس السبت، أن الرشكات 
النفطيـة الهنديـة كانت األكثر عـددا يف رشاء النفط العراقي خالل شـهر 

ترشين االول املايض.
وذكـرت ”سـومو“ يف إحصائية نرشتهـا عىل موقعها الرسـمي، واطلعت 
عليها ”الزوراء“: أن ”الرشكات الهندية كانت األكثر عدداً من بني الرشكات 
العامليـة االٔخرى يف رشاء النفـط العراقي وبواقـع 8 رشكات من أصل 31 

رشكة قامت برشاء النفط خالل شهر ترشين االول“.
وأضافت أن ”الرشكات الصينية جاءت باملرتبة الثانية بعدد 6 رشكات، ومن 
ثم جاءت الـرشكات االمريكية بواقع 4 رشكات، ومن ثم جاءت الرشكات 
االيطالية واليونانية والكوريـة الجنوبية بعدد رشكتني لكل منهما“، فيما 
توزعت البقية عىل الرشكات االسبانية، واالردنية، والربيطانية والفرنسية، 
والرتكيـة، والروسـية و(هولندية-بريطانية) وبواقع رشكـة واحدة لكل 

منهما“.
وأشـارت ”سـومو“ إىل أنها ”تعتمد يف بيعها للنفـط العراقي عىل املعايري 
الرئيسية للتعاقد مع الرشكات النفطية العاملية الكربى واملتوسطة املستقلة 
والحكومية املتكاملة عموديا“، مشـرية اىل ان ”ابرز الرشكات العاملية التي 
اشرتت النفط العراقي هي رشكة (بهارات الهندية، وبرتوجاينة الصينية، 
واكسـون موبيل، وشيفرون االمريكية، وشل الهولندية الربيطانية، وايني 

اإليطالية، وبي بي الربيطانية وكاز بروم الروسية).
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بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي بشـكل 

طفيف، امس السبت، يف البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد.
وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سجلت صباح 

امس 147850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دوالر أمريكي.
فيما سـجلت أسـعار الدوالر ليوم الخميس املايض 147900 دينار عراقي 

لكل 100 دوالر أمريكي.
وأشـار املصدر إىل أن اسـعار البيـع والرشاء انخفضـت يف محال الصريفة 
باالٔسـواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيـع 148250 دينارا عراقيا 
لكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء 147250 دينارا عراقيا 

لكل 100 دوالر امريكي.
أمـا يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فإن بورصة الـدوالر ال تتداول ايام 

العطل الرسمية فيها.

@ÚñäÏj€a@¿@˝Ó‹”@ù–É‰Ì@ä¸Îá€a
ÚèÓˆã€a

بغداد/ الزوراء:
اقرتبت تايلند من اسـتعادة مركزها 
كثانـي أكـرب ُمصّدر للـرز، وذلك بعد 
عودة العراق السترياد الرز منها، قبل 

بضعة أشهر من العام الحايل.
وذكرت منصـة ”سـتاندرد آند بورز 
جلوبال بالتـس“: أن ”صادرات األرز 
الشـهرية يف تايالنـد نمـت للشـهر 
الخامـس عـىل التـوايل يف أكتوبـر/ 
ترشين األول املـايض، ما يضع البالد 
عىل مسافة قريبة من استعادة لقبها 
كثانـي أكرب مصدر للـرز يف العالم يف 

عام 2021“.
وأضافت املنصـة أن ”عـودة العراق 
إىل السـوق التايلنديـة لـرشاء الـرز 
بعد توقف دام سـبع سـنوات، قرب 
تايلنـد من اسـتعادة مركزها كثاني 
أكرب مصدر للـرز بالعالم“، مبينة أن 
”العراق استورد 180 ألفاً و885 طناً 

من األرز التايالندي يف عام 2021“.
الرئيـيس  ”السـبب  أن  وأوضحـت 
الرتفـاع الطلب عـىل الـرز التايلندي 

من قبل العـراق هو قيـام الحكومة 
العراقيـة بنقـل مسـؤوليات توريـد 
الرز إىل رشكة تدعى العويس يف وقت 
سـابق من هـذا العام، والتـي كانت 
أكثـر انفتاًحـا عـىل أصول الـرز من 

خارج األمريكيتني“.
ويسـتورد العراق كميـات كبرية من 
الرز لسـد حاجة البطاقـة التموينية 
يف العراق التي تـم تطبيقها منذ عام 
1991، والتـي أصبحت بمرور الزمن 

السـلّة الغذائية للمواطنني، من أجل 
معالجة جانب مـن تأثريات الحصار 
االقتصادي الذي فرض عليه، بموجب 
قرار مجلس األمن الدويل (661) لعام 

.1990
ووافق مجلس الوزراء يف 4 ايار 2021 
عىل مقرتحات وزارة التجارة بتأمني 
التخصيصات املالية الخاصة بشـأن 
تجهيز سلة غذائية متكونة من سبع 

مواد من بينها الرز.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئة األوراق املاليـة العراقية، امس 
السـبت، عـن ارتفـاع األسـهم وانخفـاض 
قيمتها للسوق، خالل الفصل األول من العام 
2021. وذكـر تقرير للهيئـة معني بالفصل 

الحـايل، واطلعـت عليـه  العـام  األول مـن 
”الـزوراء“: أن ”عـدد الـرشكات املدرجة يف 
سوق العراق لالوراق املالية بلغ 103 رشكات 
يف نهايـة الفصـل األول من العـام 2021“. 
وأوضـح أن ”الفصل األول شـهد ارتفاعا يف 

األسـهم املتداولة لتبلغ 133.5 مليار سـهم 
مقارنـة مـع 72.7 مليـار سـهم بالفصـل 
األول من عـام 2020، فيما انخفضت قيمة 
التداول بنسـبة 26.42 % ليبلـغ ما يقارب 
84.8 مليـار دينار مقارنـة بـ 115.2 مليار 
دينـار خالل الفصل األول من العام 2020“. 
وأضاف التقرير أن ”السـوق النظامي شكل 
نسـبة 84.2 % من األسـهم املتداولة بينما 
شـكل السـوق الثاني 15.8 %، أما بالنسبة 
لقيمة التداول فقد شـكل السـوق النظامي 
90.2 %، يف حني كانت نسبة السوق الثاني 
9.8 %، بينمـا بلغـت الصفقـات للسـوق 
النظامـي 29464 صفقـة، و2270 صفقة 
للسوق الثاني“. وأشار إىل أن ”مؤرش أسعار 
األسـهم ISX-60 ارتفع خالل الفصل األول 
مـن العام 2021 بنسـبة 11.4 %، ليغلق يف 
نهايـة الفصل عنـد 566.180 نقطة مقابل 

5.8.030 نقطة نهاية الفصل السابق“.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسـواق املحلية بشـكل 

طفيف، امس السبت.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغـداد سـجلت، امس، سـعر بيـع للمثقـال الواحـد عيار 21 مـن الذهب 
الخليجـي والرتكي واألوربي بلغ 367 الف دينار، وسـعر الرشاء 363 الفاً، 
فيمـا بلغت اسـعار بيع الذهب عيـار 21 ليوم الخميـس املايض 368 الف 

دينار للمثقال الواحد.
واشـار  إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 
انخفاضـاً أيضـاً عند 337 الف دينار، يف حني بلغ سـعر الـرشاء 333 ألف 

دينار.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 370 الف دينار و375 ألفاً، فيما تراوح سعر 
البيـع مثقـال الذهب العراقي بـني 340 الفاً و345 الف دينار.. ويسـاوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
أعلـن عضو كتلة النهج الوطني مازن الفييل، امس السـبت، عن خسـائر 
كبرية يتكبدها العراق جراء بيع النفط اىل األردن بأقل من السـعر العاملي، 
مؤكـدا أن فرق السـعر بلغ 75 مليار دينار، فيما بـني أن ذلك املبلغ يكفي 

لتوظيف 21 الف شاب.
وقال الفييل يف بيان اطلعت عليه ”الزوراء“: إنه ”حسب نرشة وزارة النفط 
عىل القناة الرسمية العراقية فإّن مبيعات نفط العراق اىل مصفى الصمود 
يف االردن خالل ترشين األول يساوي (٣١٠) الف برميل بسعر كيل عرشون 
مليون دوالر، يعني سعر الربميل يساوي (٦٤،٥) دوالرا، بينما سعر النفط 
الذي باعه العراق يف األسواق العاملية خالل نفس الشهر (٧٩،٣) دوالرا لكل 
برميل، ما يعني العراق باع لألردن بأقل من سـعر السـوق العاملي بمقدار 
(١٤) دوالرا تقريبـا لربميـل النفـط الواحد ويكون مجموع فرق السـعر 
ملـا باعه العراق لألردن يف شـهر ترشين األول فقط يسـاوي (٤،٣) مليون 

دوالر“.
وأضـاف أنه ”إذا احتسـبنا نفس معـدل الكمية ونقصان سـعر البيع عن 
سـعر السوق العاملي ملدة عام كامل فالنتيجة تكون خسارة العراق نتيجة 
بيعـه النفـط لـألردن بأقل من سـعر السـوق العاملي (٥٢) مليـون دوالر 
وتعـادل (٧٥) مليار دينار“. واوضح الفييل أن ”ذلك يكفي لتوظيف (٢١) 
الف شـاب عراقي براتب شهري مقداره (٣٠٠) الف دينار لسنة كاملة، أو 
تكفـي لتغطية منحـة لطلبة الجامعات بمقدار (مائة الف) شـهرًيا وملدة 

عام كامل ألكثر من (٦٠) ألف طالب“.

@¿@b–Ó–†@b»uaãm@›vèÌ@kÁâ€a
@ÚÓ‹0a@÷aÏé˛a

@75@ãè≤@÷aã»€a@ZwË‰€a@Ú‹n◊
ÊÜäˇ€@¡–‰€a@…Ói@ıaãu@äb‰ÌÜ@äbÓ‹fl

bÓæb«@åã€a@äáófl@ÚœbñÎ@ÒÜb»néa@Âfl@á‰‹Ìbm@lã‘Ì@÷aã»€a

fiÎ˛a@Ô‹ó–€a@bÁãÌã‘m@Â«@—ìÿm@ÚÓ€bæa@÷aäÎ˛a@Ú˜ÓÁ  بغداد/ الزوراء:
اعلن مرصف الرافدين، امس السبت، عدد الحسابات املفتوحة للمواطنني 
وفئـات اخرى يف فروعه ببغـداد واملحافظات خالل ترشيـن االول املايض، 

مشرياً اىل انها بلغت 4326 حساب توفري وجاٍر بالدينار والدوالر.
وقـال املكتب االعالمـي للمرصف يف بيان تلقت ”الزوراء“ نسـخة منه: ان 
”عدد الحسـابات الجارية التي تم فتحها للمواطنني وفئات اخرى وصلت 

اىل 1234 حسابا جاريا بالدينار والدوالر“.
واضاف: ”يف حني بلغ عدد حسـابات التوفري للمواطنني اىل 3092 حسـاباً 
بالدينـار والدوالر“، الفتا اىل ان ”املرصف مسـتمر يف تقديم خدماته وذلك 
بفتح الحسـابات للمواطنني بالدينار والدوالر الراغبني يف ايداع اموالهم يف 
املـرصف والحصول عـىل الفوائد وفق رشوط وضوابـط وضعت وبإمكان 

زبائن املرصف زيارة فروعه يف بغداد واملحافظات لالطالع عليها“.

بغداد/ الزوراء:
أكـد مدير مركـز إنعاش األهوار واألرايض الرطبة يف ميسـان، سـالم 
سـعدون املوسوي، امس السـبت، ان ازمة الجفاف التي يتعرض لها 
هور الحويـزة تنذر بهالك الثروة الحيوانية والثروة السـمكية، داعيا 

الحكومة املركزية للتحرك والسيطرة عىل املوقف.
وقال املوسـوي، يف ترصيح صحفـي: إن ”الوضع املائي يزداد سـوءاً 
يوميـا بعد يوم وهذا ينعكس سـلباً عىل التنوع اإلحيائي يف املسـطح 
املائي بصورة عامة وعىل األسـماك بصـورة خاصة، ما أدى اىل نفوق 
أعداد منها لنقص االوكسجني املذاب يف املاء نتيجة النخفاض مناسيب 
امليـاه يف النهر املغذي لهـا وظهور مناطق واسـعة تعاني الجفاف يف 

أماكن متفرقة“.
واضـاف ان ”هناك انعداما للتنوع االحيائـي ماعدا اعداد من الطيور 
املسـتوطنة واصفرارا لنبـات القصب والربدي والـذي زاد من معاناة 
سـكان القرى املحاذية للربك وعىل ضفـاف االنهر املغذية التي تعاني 
مـن ورداءة كمية ونوعية املياه التي ال تسـد الحاجـة اليومية لرتبية 

املوايش وصيد االسماك“.
وأشـار املوسـوي اىل أن ”مديرية الزراعة يف ميسـان حذرت اكثر من 
مـرة من موجة الجفـاف التي يتعـرض لها هور الحويـزة والذي تم 
إدراجه ضمن الئحـة الرتاث العاملي ملنظمة اليونسـكو كونه محمية 

طبيعية“.

@pbibè®a@Üá«@Â‹»Ì@ÂÌáœaã€a
µ‰†aÏ‡‹€@ÚyÏn–æa

@äâ‰Ì@ÒçÌÏ®a@äÏÁ@“b–u@NNpaãÌâ•
ÚÓÿ‡è€aÎ@ÚÓ„aÏÓ®a@ÒÎãr€a@⁄˝Ëi
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@Üb‰€a@ÒäaÜg@ãñb•@ÚÓ„aÏÌá€a@7Ábª
@Ú€b‘né¸bi@bËj€b�mÎ

بغداد/ متابعة الزوراء
حارصت جماهري نادي الديوانية إدارة النادي، وطالبتها باالستقالة، وذلك عقب الخسارة التي 
تلقاهـا من نادي الصناعة.واقيمت مباراة الديوانية والصناعة عىل ملعب االول ضمن مباريات 
الجولة الحادية عرشة وانتهى اللقاء بفوز الصناعة ٢-١.وكانت الهيئة االدارية لنادي الديوانية 
الريايض قد اعلنت، يف وقت سـابق، رفضها اسـتقالة نائب الرئيس عبد الحسـني كريم وعضو 
اإلدارة حسـام عبد مسلم، بينما وافقت رسميا عىل اسـتقالة حسني العنكويش، رئيس الهيئة 
االدارية.واضاف البيان: ان االدارة قررت املوافقة رسمياً عىل استقالة حسني العنكويش رئيس 

الهيئة االدارية للنادي، والذي سبق ان قدم استقالته للنادي ولم تصدر االجراءات بشأنها .

ãºcÎ@ã–ñc

‚bèu˛a@ıb‰i@kÉn‰fl@fib�ic@‚ãÿÌ@ÚÓöbÌã€a@Úœbzó€a@Üb•a

ÚÓjæÎ˛a@Úybjè€bi@÷aã»€a@Ú€Ï�i@¿@∂Î˛a@ç◊aãæa@Êaåã±@Ú†ãì€aÎ@îÓßa@bÌÜb„

 بغداد/ متابعة الزوراء
احتضن ملعب الفيحاء يف محافظة 
البـرصة مبـاراة فريق نـادي نفط 
ميسان وضيفه فريق امانة بغداد، 
امس السـبت، حيث انتهـى اللقاء 
بفوز فريق امانة بغداد بهدف دون 
رد جاء يف الشوط الثاني من املباراة.
وبهـذه النتيجـة رفع فريـق نادي 
امانة بغداد رصيده للنقطة الثالثة 
عرش باملركز العارش يف ترتيب فرق 
الـدوري املمتاز، بينما تجمد رصيد 
نفط ميسـان عند النقطـة الثالثة 
الحـادي عرش.ويف  باملركـز  عرشة 
مباراة ثانية، خطـف امليناء تعادال 
مهما من مضيفه نـوروز (1-1)، 
مسـاء امـس السـبت، يف ملعـب 
عـرب  نـوروز  السـليمانية.وتقدم 

مهاجمه أسـو رستم، بعد مرور 5 
دقائق فقط، بينمـا تعادل للميناء 
سـالم أحمد يف الدقيقـة 69.ورفع 
نـوروز رصيـده إىل النقطـة 12 يف 
املركـز الثالـث عـرش، بينمـا بلغ 
املينـاء النقطة الخامسـة يف املركز 
الثامـن عرش.سـجل نـوروز األول 
رسيعا، بينما حـاول امليناء العودة 
دون جدوى يف الشوط األول، بعدما 
أضاع عبد الله وصفي أكثر الكرات 
املينـاء هجماتـه  خطورة.وكثـف 
يف الشـوط الثانـي، وتمكن سـالم 
أحمد من تسجيل هدف التعديل يف 
الدقيقة 69.وتعرض سـالم للطرد 
يف الدقيقة 81، لكـن امليناء حافظ 
عىل نتيجة التعادل، لتنتهي املباراة 

.(1-1)

@‚bflc@Èöäc@Û‹«@ãè≤@ÊbèÓfl@¡–„
åbn‡æa@äÎá€a@¿@ÜaáÃi@Ú„bflc

@ÏÓé�a@ëãÃ„Ïÿ€a@ b‡nua@Êaãõ±@ÊbyãœÎ@fibuäÜ

بغداد/ إعالم اللجنة االوملبية
حـرض رئيـس اللجنـة االوملبيـة الوطنية 
العراقيـة، رعـد حمـودي، حفـال بهيجـا 
ظهر امس السبت لتكريم ابطال منتخبنا 
الوطنـي لبناء االجسـام الفائزين باملركز 
األول يف بطولة اسيا التي اقيمت مؤخرا يف 

العاصمة اللبنانية بريوت.
وشهد الحفل، الذي اقيم يف احدى القاعات 
الكـربى بمعـرض بغـداد الـدويل ونظمه 
الرياضيـة  للصحافـة  العراقـي  االتحـاد 
وبالتعـاون مع االتحـاد العراقي املركزي 
لبناء االجسـام، تكريـم عوائـل الراحلني 
مـن الصحفيني الـذي استشـهدوا نتيجة 

فايـروس كورونـا وهـم سـعدون جـواد 
وعـادل العتابـي وطه كمر وزيـاد طارق 
وخليل الجنابي وشـاكر العبـاد،ي فضال 
عـىل تكريم عدد مـن رواد الصحافة وهم 
صكبـان الربيعي وهادي عبد الله ومحمد 
نجم الزبيدي وغانم نجيب عباس ومحمد 
حسـني عبـد الرسـول وكاظـم الطائـي 
وصبيـح العوينـي ومحمـد ابراهيم زغري 

وعواد هاشم.
واثنى رعـد حمودي عىل املبـادرة الرائعة 
التي أقدم عليها االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة من خالل تكريـم منتخب بناء 
االجسـام الذي تسـيد القارة االسيوية يف 

البطولـة االخـرية التـي اقيمـت يف لبنان، 
مؤكـدا يف الوقت ذاته ان اللجنـة االوملبية 
الوطنيـة العراقيـة لم ولن تحيـد أبدا عن 
ممارسة دورها الحقيقي يف دعم ومساندة 
االتحـادات الرياضية التي دائما ما تحقق 
االنجـازات الكبـرية عـىل كل املسـتويات 

العربية واالسيوية وحتى الدولية.
هذا ورافق رئيس اللجنة االوملبية الوطنية 
العراقية يف حضور الحفل كل من االمينني 
العـام واملـايل هيثم عبـد الحميـد واحمد 
صربي واعضـاء املكتب التنفيـذي للجنة 
االوملبية حسـني العميـدي وهريده رؤوف 

وابراهيم البهاديل وباسم احمد.

بغداد/ متابعة الزوراء

عدسة/ قحطان سليم

الجمعـة  امـس  اول  اختتمـت 

العـراق  انديـة  بطولـة  منافسـات 

 28 بمشـاركة  االوملبيـة  للسـباحة 

ناديا من مختلف محافظات العراق 

وبمختلـف الفئات العمرية، وشـهد 

اليوم الختامي حضور رئيس اللجنة 

االوملبية رعد حمـودي واالمني العام 

اللجنـة األوملبية  هيثـم عبد الحميد 

واالمني املـايل للجنـة االوملبية احمد 

صربي.

واحـرز نـادي الجيش املركـز االول 

يف منافسـات فئـة املتقدمـني، تـاله 

ثانيا نادي الحشـد بينما كان املركز 

الثالث من نصيب نادي الرشطة، ويف 

منافسـات فئة 16 - 18 سنة حصد 

نادي الجيش املركز االول وحل ثانيا 

نادي الحشـد وتـاله يف املركز الثالث 

نـادي  الرشطة. ويف منافسـات فئة 

13 - 15 سـنة حصل نادي الرشطة 

عـىل املركـز االول وحل ثانيـا نادي 

الجيش فيما جاء ثالثا نادي السالم. 

ويف منافسـات فئة 11 - 12 سـنة، 

تـوج نـادي الجيـش باملركـز االول 

وتاله ثانيا نادي السالم وحل باملركز 

الثالث نادي الرشطة الريايض .

@¬Îãìæa@åÏ–€a@ÅÏ‡�i@Â‡Ó€a@Ô‘n‹Ì@ÂÌãzj€aÎ@ÂÌäbÓ£@µ�è‹œ@ÈuaÏÌ@÷aã»€a@NN‚ÏÓ€a
@bÓée@lãÀ@ÔˆbË„@@ŒÏ‹i@Û‹«@êœb‰nm@pbjÉn‰fl@Úq˝q

البرصة / بعثة االتحاد العراقي 
للصحافة الرياضية 

تختتم اليـوم  يف  ملعب البرصة 
الدويل منافسات املجموعة االوىل 
لبطولـة  غرب اسـيا  للشـباب 
بإقامـة  الثانيـة  بنسـختها 
مباراتـني مهمتـني سـتحددان 
بطـل  املجموعة الذي سـيتأهل 
اىل املبـاراة النهائية مع  متصدر 
املجموعـة الثانية  يـوم االربعاء 
املقبل، ففي السـاعة الخامسة  
عـرصا يلتقي منتخبـا البحرين 
واليمـن  تعقبها مباراة منتخبنا  
مـع نظـريه الفلسـطيني عنـد 

الساعة الثامنة مساء .

@Ôq˝q@ aãñ
متوقـع  غـري  سـيناريو  يف 
ارتفع منسـوب الرصاع  باملـّرة 
التنافـيس  يف مجموعـة البرصة 
ليكون ثالثيـا عىل حني غرّة بعد 
ان كان منتخبنـا الشـبابي هو 
املرشح الوحيد لتصدر املجموعة  
واالنتقـال اىل املبـاراة النهائيـة 
فـوز  ضـوء   ويف  عنـاء،  دون 
الكويت عىل فلسطني  وخسارة 
منتخبنا امـام اليمن يف مباراتي 
اول امس الجمعة  اصبح  موقف 

املنتخبات الخمسة كما ييل :
1- منتخب الكويت اوال بسـبع 
نقـاط من اربـع مباريـات فاز 
بواحـدة  وتعـادل  بنصفهـا 
وخـرس االخـرى ولـه خمسـة 
اهـداف وعليه مثلهـا وقد اكمل 
الفريـق  مبارياتـه ولكي يتأهل 
للمباراة النهائية ينتظر خسارة  
العراق  امام فلسـطني  وتعادل 
او خسـارة البحريـن  مع اليمن 
او حتى فوزهـا بفارق يقل عن  

ثالثة اهداف  .
2- منتخب العـراق يف الوصافة  
بسـت نقاط من ثالث مباريات  
فـاز باثنتني منها وخرس واحدة  

وله سـبعة اهداف وعليه هدف 
واحـد  ولكـي يتأهـل للمبـاراة 
النهائية ينتظر التعادل او الفوز 

عىل فلسطني .
3- منتخب البحرين ثالثا بأربع 
نقاط من ثالث مباريات وزعها 
بالتسـاوي بني الفـوز والتعادل 
والخسـارة ولـه ثالثـة اهـداف 
وعليـه ضعفهـا  ولكـي  يتأهل  
هـو االخـر للمبـاراة النهائيـة  
ينتظر الفوز عىل اليمن بفارق ال 
يقل عن ثالثة  اهداف  وخسارة 

العراق امام فلسطني .
4 – منتخـب  فلسـطني رابعـا 
بثالث نقاط من فوز وخسارتني  
ولـه اربعة اهـداف وعليه مثلها   
والفريـق خـرج مـن املنافسـة 

عمليا  .
5-  منتخب اليمن  خامسا بثالث 
نقاط من فوز  وخسـارتني وله 
هدف واحد  وعليه اربعة اهداف  
وقد خرج الفريق من املنافسـة 

عمليا .

@ÚÓ‰∫@ÒÏzñ@
يف امسـية الجمعـة التـي قلبت 
املوازيـن يف  املجموعة االوىل كان 
كل شـئ  يميض وفـق مايتمناه 
موعـد  حتـى  الرافديـن  ليـوث 
املباراة امـام اليمـن، فاملنتخب 
الكويتي حقق الفوز عىل نظريه  
تطلعاتـه   منهيـا  الفلسـطيني 
باملنافسـة يف الوقـت الذي بدت 
التوقعات ترشـح   فيـه جميـع 
منتخبنـا للخـروج فائـزا  عـىل 
شقيقه اليمني  والظفر ببطاقة 
التأهل اىل املباراة النهائية مبكرا  
دون النظـر اىل ماسـتؤول اليـه 
بيـد  االخـرية  الجولـة  مباراتـا 
ان شـباب اليمـن رفضـوا هـذا 
السيناريو وقدموا مباراة العمر 
امام منتخبنا  عىل مرأى ومسمع 
من 58 الف متفـرج (احصائية 

ظهرت عىل لوحة امللعب) غصت 
بهـم مدرجـات ملعـب البرصة 
الـدويل ليخرجـوا فائزين بهدف 
دون مقابل حمل امضاء البديل 
الناجح حمزة محروس يف الوقت 
الذي لم يقدم فيه العبونا شـيئا  
مـن املسـتوى الذي كانـوا عليه  
امـام  السـابقتني  املباراتـني  يف 
الكويت والبحرين فلعبوا املباراة  
برتاٍخ وال مباالة وكأنهم ضمنوا 
النتيجـة سـلفا وسـط غيـاب 
الحلـول الناجعة عىل الصعيدين 

الفردي والجماعي.

 ›ˆb–nfl@Ô◊ãm
املدرب املساعد ملنتخبنا الشبابي  
حسان تركي، قال: منتخبنا كان 
ضاغطـا عىل امتداد الشـوطني 
وقـد سـنحت لـه عـدة فـرص 
للتسـجيل لكنها اهدرت بسبب 

الترسع.
مبينـا: ومن اسـباب الخسـارة 
الالعبـني  تراخـي  االخـرى 
واالصابـات التـي عـرض لهـا 
بعض العبي املنتخب، والجميع 
يعرف ان هذا الجيل من الشباب 
يحتـاج اىل املزيـد مـن الخـربة 

واملباريـات الكثرية لكي يتمكن 
من  استيعاب الجمل التكتيكية 
والتعود عىل حالـة اللعب تحت 
الضغط السيما ان  املباراة امام 
اليمن شهدت حضورا جماهرييا 
كبريا علما  ان جميع الالعبني لم  
يخوضوا مباراة واحدة امام هذا 
الجمهور  باسـتثناء عبد الرزاق 

قاسم  الذي يلعب للرشطة .
وعن مباراة اليوم امام فلسطني، 
قـال تركـي: فريقنـا مـازال يف 
املنافسـة وهو قادر ان يتجاوز 
ماحصـل يف مبـاراة اليمن التي 

قد تكون درسـا بليغا لنا جميعا   
التتويجرغـم  ملبـاراة  ويتأهـل 
وجود اصابات مؤثرة  يف الفريق 
السـيما ما تعـرض لـه الثنائي 
عيل صادق ومحمد جميل نتيجة 
قـوة االلتحامـات مـع املنافس  
بما يبعد الالعبني عن املشـاركة 

يف مباراة اليوم .

 táznÌ@Ô»Ó–‰€a
عقب الفوز الذي حققه منتخب 
الشـباب اليمنـي عـىل منتخبنا 
تحـدث املـدرب  محمـد صالـح 
برصاحـة  فقـال:  النفيعـي، 

كنت اتوقـع ان نخـرج بنتيجة 
التعادل مـع العراق لكنني بذات 
الوقـت كنـت ابحث عـن الفوز 
لثقتي الكبـرية بقدرات الالعبني 
والحمد لله تحقق ذلك رغم  مدة 
االعداد القصرية التي لم تتجاوز 
وشـخصيا  يومـا  العرشيـن 
التحقـت بمهمتي مـع املنتخب 
قبـل ثالثة ايـام من السـفر اىل 
دورة  يف  كنـت  لكونـي  العـراق 
تدريبيـة متقدمـة يف دولة قطر 
وكان الوقـت ضيقا جـدا ولكن 
حاولنا قدر املسـتطاع ان ننظم 

وضع املنتخب بالشكل الجيد .
واضاف النفيعـي: لوال االخطاء 
الفردية التي حدثت يف املباراتني 
الكويـت  امـام  الخارستـني 
وفلسطني  لكنا خرجنا بنتيجتني 
ايجابيتـني ولكن بعدهـا تحرر 
العبونـا  مـن الضغـوط وكانوا 
اكثـر انضباطا واكثر ايجابية يف 
املباراة امام العراق بما ساهم يف  
حصولنـا عىل النقاط الثالث بما 
اسعد  الشعب اليمني الذي تابع 

اخبار املنتخب يف البطولة .
امـام  اليـوم   مباراتـه  وعـن 
منتخب شـباب البحريـن، قال 
مـدرب اليمـن: برصاحـة لـكل 
مباراة ظروفهـا ومتغرياتها إال 
اننا نحـاول االفادة مـن الروح 
املعنويـة  العاليـة  للفريق بعد 
الفـوز عىل اقوى فـرق البطولة  
لذلك نسـعى للخـروج  بنتيجة 
ايجابية نـرتك من خاللهـا أثرا 

طيبا يف البرصة . 

 ä5Ì@ê„ÏÌ 
شـباب  منتخـب  مـدرب  امـا 
فلسـطني حسـام يونـس، فقد 
تحـدث حـول مبـاراة فريقـه 
اليوم امـام منتخبنا الشـبابي، 
فقـال:  الشـك بأن طمـوح أي 
فريق يرتكز عىل الفوز وواجبنا 

يف  الجيـد  العـرض  نقـدم  ان 
املبـاراة وان نوفـق يف الخـروج 
بنتيجـة ايجابية مـع االعرتاف 
بـأن املنتخـب  العراقـي  ليـس 
سـهال ويمتلـك العبـني جيدين 
ويلعـب بأداء تكتيكي عال، وقد  
كان تحضـريه جيـدا وال يمكن 
القياس عـىل نتيجته مع اليمن 

والتي كانت خارج الحسابات.
وعن اسباب الخسارة يف مباراة 
الجمعـة امـام الكويـت، قـال 
مـدرب شـباب فلسـطني: كما 
حدث يف املباراة االوىل فقد اتيحت 
لنا العديد من الفرص السانحة 
يتـم  لـم  ولالسـف  للتسـجيل 
اسـتثمارها بالشـكل الصحيح 
مـن قبلنا والحقيقـة لعبنا عىل 
نقاط ضعـف املنتخب الكويتي 
ولكن املسـتوى البدني لالعبينا 
يف الشـوط الثاني لـم يكن جيدا 
بسـبب االعـداد القصـري وغري 
الكايف والذي اثر بشـكل سـلبي 

علينا وبالتايل كانت الخسارة .

@áœÏ€a@Òb„b»fl
الجوانـب  اىل  ارشنـا   مثلمـا  
يف  وجدناهـا  التـي  االيجابيـة 
البطولـة يتوجـب علينـا ايضا 
السـلبية  الجوانـب  تشـخيص 
دخـول  يف  الفـوىض  ومنهـا 
الجماهري للملعب عرب البوابات 
الخارجيـة حيـث بقينـا ننتظر 
وقتـا طويـال  يف البوابـة رقـم 
13  املخصصـة لدخـول  رجال 
لنـا  يسـمح  ان  قبـل  االعـالم 
بالدخول بشـق االنفـس، وذلك 
بسـبب اغالق االبواب دون مربر  
وكذلك  اضطـرار اعضاء البعثة 
للجلـوس بني الجمهور بسـبب  
املخصـص  املـكان   اشـغال  
لرجـال الصحافـة  واالعالم من 
قبل انـاس ال عالقة لهم  بمهنة 

املتاعب .

بغداد/ الزوراء
حَرض وزيُر الشباب والرياضة، رئيس االتحاد العراقّي لكرِة القدم، 
عدنـان درجال، واألمـنُي العام لالتحـاد محمد فرحـان، االجتماَع 
الحـادي والثالثـني لكونغـرس االتحاد اآلسـيوي لكـرة القدم عرب 
املنصـة االلكرتونيـة (أون الين).وافتتَح رئيُس االتحاد اآلسـيوي 
املؤتمـَر بكلمٍة رحَب من خاللها بأعضـاء الكونغرس، ومن ثم تم 
التأكـُد من عـدِد الحارضين يف املؤتمر، ومـن بعدها التصويت عىل 
عدٍد من املقرتحاِت املطروحِة عىل جدول أعمال االتحاد اآلسـيوي.

وأوضـَح رئيـُس االتحاد اآلسـيوي جـدوَل أعمـال املؤتمـر، وبنّيَ 
املقرتحاَت املطروحة عىل طاولِة االتحاد.وتم تعينُي ثالثة أشخاٍص 
مدققني لجرد التصويت، ومثلهم إلعداِد املحرض الرسـمي، وكذلك 
تمـت املصادقُة عىل محرض االتحاد السـابق.والقى رئيس االتحاد 

الـدويل ايفانتينو كلمة اشـاد فيهـا بالجهود املبذولـة من االتحاد 
االسيوي لديمومة املسابقات ونرش اللعبة عىل الرغم من صعوبات 
جائحـة كورونـا وتمنـى للجميـع املوفقيـة والنجـاح يف االرتقاء 
بالكرة اآلسيوية . واستمَع أعضاُء الكونغرس إىل تقرير أمني الرس 
العـام وتقارير اللجان والهيئـات العاملة يف االتحاِد القارّي، وتمت 
املصادقُة عىل البيانات والتقاريـر املدققة بتاريخ 31-12-2020، 
واملصادقة عىل موازنة 2021 – 2022.وتمت مناقشـُة املقرتحاِت 
والتعديـالت والتغيـرياِت التي طرأت عىل النظام األسـايس لالتحاد 
اآلسـيوي، باإلضافة إىل تعيني مدققني خارجيني للفرتة من 2021 
– 2024.ويف الختام، قدَم رئيُس االتحاد اآلسـيوي، الشيخ سلمان 
بن إبراهيم، شـكره وتقديره للحضور، وأبدى عدداً من املالحظاِت 

املهمِة عىل اجتماع االمس.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
اختتم قسـم اإلعـالم واإلتصال 
الشـباب  وزارة  يف  الحكومـي 
(التعليـق  دورة  والرياضـة 
الريايض)، التي استمرت خمسة 
أيام، عىل قاعة دائـرة العالقات 
والتعـاون الدويل يف مقر الوزارة، 
شـارك فيهـا عدد مـن موظفي 
القسم والوزارة، واملهتمني بهذا 
الشـأن مـن خارجهـا، حـارض 

فيها كل من أستاذ اإلعالم يف جامعة بغداد الدكتور مصطفى عبيد دفاك، واملعلق 
الريايض عيل لفتة.

وبـني دفاك يف اليوم األول والثاني من الـدورة، تعريف املعلق الريايض، وأهميته، 
والنصائـح البـارزة لكي يكـون التعليق فعـاًال وجذاًبا للجماهري، مشـرًيا إىل أن 
التعليق الريايض يختلف باختالف املنطقة، والدولة، واللهجة، ولكل نوع محاسن 
وسـلبيات. من جانب آخر، أشـار لفتة يف اليوم الثالـث والرابع، إىل توضيح ماذا 
يعني التعليـق الريايض، مبيًنا يف الوقت ذاته، وبحكم تجربته وخربته الواسـعة 
يف مجـال التعليق الريـايض، االحراجات التي قد يقع فيهـا املعلق، وكيف يمكن 
لـه تجاوزها، وما األدوات التـي يحتاجها، لكي يظهر تعليقـه للحدث الريايض 
بافضـل طريقة ممكنة، فضًال عن ذلك أوضح أنه ال توجد قواعد علمية واضحة 
للتعليـق الريايض، وهـو يعتمد يف تطوره عـىل التجارب والفنـون املتعددة التي 

يخوضهـا املعلقـون الرياضيـون، ويقومـون بنقلهـا إىل اآلخريـن. 
وشـهد يـوم ختام الـدورة امتحاًنـا تحريرًيا للمشـاركني فيها، وهـي جزء من 

متطلباتها، وللوقوف عىل مدى استفادتهم من مشاركتهم فيها.



توّقع املدرب األملاني لفريق تشيليس اإلنكليزي توماس توخيل أن 
يبتعد الظهري األيرس الدويل بن تشيلويل عن النادي اللندني لستة 
ركبته خالل  يف  تعرّضه إلصابة  نتيجة  وذلك  األقل،  أسابيع عىل 
4 -صفر يف دوري أبطال  الفوز الكاسح عىل يوفنتوس اإليطايل 
تعرّض  التي  اإلصابة  تكون  أن  من  تخّوف  هناك  وكان  أوروبا. 
لها تشيلويل الثالثاء املايض بعد احتكاك بالعب الوسط الفرنيس 
أن توخيل طمأن جمهور بطل  إال  أدريان رابيو أخطر من ذلك، 
الالعب يف غضون ستة  يتوّقع عودة  بأنه  األم  القارية  املسابقة 
عملية  إجراء  لتجنب  إمكانية  هناك  أن  توخيل  وأفاد  أسابيع. 
الذي  الفريق  إىل  عودته  أن  يعني  ما  عاماً،  الـ24  البن  جراحية 
يتصدر الدوري املمتاز، ستكون أقرب مما كان متوقعاً. وأوضح 

الرباط  يف  جزئية  إصابة  من  يعاني  ”بن  األملاني:  املدرب 
املتحفظ“، مضيفاً:  بالعالج  القرار  واُتِخَذ  األمامي  الصليبي 
إذا  وما  األمر  إذا نجح  ما  املقبلة  الستة  األسابيع  ”سُتعلُِمنا 
كان سيكون متاحاً بالكامل (للعب) بعد ستة أسابيع، أو إذا 
الحايل،  الوقت  كان بحاجة إىل جراحة بعد ذلك“. وتابع: ”يف 
رد  ألن  جداً  متفائلون  نحن  الستة.  األسابيع  هو  يهمني  ما 

الفعل األول لجسده كان إيجابياً للغاية“. ومن املرّجح أن ينوب 
الفراغ خالل  لسد  ألونسو عن تشيلويل  اإلسباني ماركوس 

الجدول املزدحم لكانون األول/ديسمرب، بدءاً من زيارة 
بريدج“  ”ستامفورد  ملعب  إىل  يونايتد  مانشسرت 

اليوم األحد يف الدوري املمتاز.

أنجيه  مع  أرضه  عىل  بتعادله  املرة  وهذه  مجدداً  لونس  تعّثر 
الفرنيس  الدوري  الخامسة عرشة من  املرحلة  افتتاح  يف   2-2
لكرة القدم. ومن املؤكد أن التعادل مع أنجيه الذي دخل اللقاء 
ليس  الثاني،  نيس  نقاط عن   5 بفارق  يتخلف سوى  ال  وهو 
بنفس ثقل الهزيمة التي مني بها لونس يف املرحلة املاضية ضد 
الثالث عرش برباعية نظيفة، لكنه حرمه ولو مؤقتاً  بريست 
من أن يصبح الوصيف. ووجد لونس نفسه متخلفاً يف الدقيقة 
39 بهدف للمغربي سفيان بوفال، لكنه رّد يف مستهل الشوط 
غاييل  الديمقراطي  الكونغويل  بواسطة  التعادل  وأدرك  الثاني 
أن  إال   ،(54) فلوريان سوتوكا  تقدم بفضل  ثم   (47) كاكوتا 

أنجيه عادل األرقام يف الدقيقة 69 عرب رومان توما.
ورفع لونس رصيده بالتعادل الرابع له حتى اآلن إىل 25 نقطة 
الذي  الثالث  األهداف خلف رين  بفارق  الرابع مؤقتاً  املركز  يف 
يحل اليوم األحد ضيفاً عىل لوريان، فيما بات رصيد أنجيه 22 

نقطة يف املركز السادس.
التعادل يحسم مواجهة بلباو وغرناطة

ـ حسم التعادل اإليجابي (2-2) نتيجة املواجهة التي جمعت 

ضمن  غرناطة،  بضيفه  بلباو  أتلتيك 
الدوري  من   15 املرحلة  منافسات 

اإلسباني لكرة القدم.
 (10) غارسيا  راؤول  لبلباو  وسّجل 
يف  خطأ   76) ماكسيميانو  ولويس 
داروين  وّقع  حني  يف  فريقه)  مرمى 
ماتشيس (25) وجورج مولينا (34) 

املباراة  بلباو  وأكمل  غرناطة.  هديف 
إينيغو  مدافعه  طرد  بعد  العبني  بعرش 

الوقت  من  التاسعة  الدقيقة  يف  مارتينيز 
املحتسب بدال من الضائع للشوط الثاني.

املركز  يف  نقطة   20 إىل  رصيده  بلباو  ورفع 
الثامن، فيما رفع غرناطة رصيده إىل 12 نقطة 

يف املركز السادس عرش.
شتوتجارت يعود لسكة االنتصارات

ـ عاد شتوتجارت، إىل سكة االنتصارات يف الدوري 
فوزه  عقب  ”بوندسليجا“،  القدم  لكرة  األملاني 
منافسات  ضمن   ،(1  -  2) ماينتس  ضيفه  عىل 
املرحلة الـ13 من املسابقة. تقدم شتوتجارت عن 
يدرك  أن  قبل   ،21 الدقيقة  يف  ايتو  هريوكي  طريق 
الدقيقة (38)،  ملاينتس يف  التعادل  أليكساندر هاك 
ويف الدقيقة 51 نجح بورنا سوسا يف تسجيل الهدف 
إىل  رصيده  شتوتجارت  ورفع  لشتوتجارت.  الثاني 
13 نقطة يف املركز الـ13، فيما تجمد رصيد ماينتس 
فوز  آخر  الثامن.كان  املركز  يف  نقطة   18 عند 

لشتوتجارت يف بطولة الدوري يف الثاني من ترشين 
األول/أكتوبر املايض حينما تغلب عىل هوفنهايم 

من  سلسلة  يف  الفريق  يدخل  أن  قبل   (1  -  3)
النتائج السلبية.

نوفاك  عاملياً  أول  املصنف  بقيادة  رصبيا  بدأت 
ديفيس  كأس  نهائيات  يف  مشوارها  دجوكوفيتش 
خالل  من  وذلك  بقوة،  املرضب  كرة  يف  للمنتخبات 
الفوز بمباراتي الفردي عىل النمسا ضمن منافسات 
يف  األخرية  تستضيفها  التي  السادسة  املجموعة 
حيث   2010 ألبطال  صعبة  بداية  وبعد  إنسربوك. 
عانى دوشان اليوفيتش للفوز عىل جريالد ميلترس 
 5  - 6 و7   - 5) و3   -  7)  6  -  7 بثالث مجموعات 
يف ساعتني و42 دقيقة، رضب دجوكوفيتش بقوة 
أنفاسه  اللتقاط  فرصة  نوفاك  دينيس  يعِط  ولم 
مانحاً  دقيقة،   58 يف   2  - و6   3  -  6 عليه  بالفوز 

املواجهة  حسم  وبالتايل  -صفر   2 التقدم  بالده 
الزوجي  مباراة  وستكون  الضيافة.  أصحاب  مع 
ونيكوال  كرايينوفيتش  فيليب  بني  الحقاً  املقررة 
ماراتش  وأوليفر  الرصبية  الناحية  من  تشاتيتش 
وفيليب أوسفالد من الجهة املقابلة هامشية.وتضم 
خدمات  من  املحروم  األملاني  املنتخب  املجموعة 
نجمه ألكسندر زفرييف الثالث عاملياً واملتوج مؤخراً 
الختامية.واستهلت  بي“  تي  ”أيه  بطولة  بلقب 
الدفاع  وحملة  األوىل  املجموعة  منافسات  إسبانيا 
(ألغيت نسخة   2019 أحرزته عام  الذي  اللقب  عن 

اإلكوادور 2020 بسبب كورونا)  عىل  بالفوز 

-2صفر يف مدريد بفضل فيليسيانو لوبيس وبابلو 
عىل  الفردي  مباراتي  يف  الفائزين  بوستا  كارينيو 
ورغم  توالياً.  غوميس  وإيميليو  كريوز  روبرتو 
غياب ماتيو برييتيني السابع عاملياً بسبب اإلصابة، 
الواليات  مع  مواجهتها  الجمعة  إيطاليا  حسمت 
املجموعة  منافسات  ضمن  تورينو  يف  املتحدة 
الفردي. بمباراتي  فوزها  بعد  وذلك  الخامسة، 
 6-3 أوبليكا  راييل  عىل  سونيغو  لورنتسو  وتغلب 
و6-7 (4-7)، ويانيك سينر عىل جون إيسنر 6-2 
الكولومبي  املنتخب  املجموعة  -صفر.وتضم  و6 

الذي بدأ مشواره أمس السبت ضد إيطاليا.

السويرسية  زيوريخ  مدينة  يف  ُسحبت 
قرعة امللحق األوروبي املؤهل إىل نهائيات 
 ™٢٠٢٢ قطر   FIFA العالم  كأس 
وأسفرت عن مواجهات قوية وصدامات 

نارية أبرزها موقعة الربتغال وتركيا.
مونديال  عن  كبري  منتخب  غياب  وتأكد 
امللحق  أسفرت قرعة  بعدما  قطر ٢٠٢٢ 
النهائيات عن وضع  إىل  املؤهل  األوروبي 
النسختني  بطلتي  والربتغال،  إيطاليا 
املسار  عىل  أوروبا،  كأس  من  األخريتني 
أصبح  معاً  تأهلهما  أن  يعني  ما  ذاته 

خارج الحسابات.
وأسفرت القرعة التي سحبت يف زيوريخ، 
والربتغال  إيطاليا  منتخبي  وضع  عن 
الشمالية  مقدونيا  ضد  الثالث  املسار  يف 
حال  يف  أنهما،  يعني  ما  توالياً،  وتركيا 
نهائي  يف  سيلتقيان  األخريتني،  تجاوزا 
سيبلغ  منهما  أي  لتحديد  املسار  هذا 

النهائيات.
عىل  ُقِسَم  الذي  األوروبي  امللحق  وُيقام 
آذار/مارس   ٢٤ يف  مسارات،  ثالثة 
النهائي ويف ٢٩  ملباريات نصف  بالنسبة 

منه بالنسبة للمباريات النهائية الثالث.
والربتغايل  اإليطايل  املنتخبان  ووضع 
فشلهما  بعد  املوقف  هذا  يف  نفسيهما 
دور  يف  املبارش  التأهل  بطاقة  حجز  يف 
الثاني  املركز  يف  بحلولهما  املجموعات 

خلف سويرسا ورصبيا توالياً.
بطاقاتها  منتخبات  عرشة  وحجزت 
العجوز وتبقى ثالث  القارة  املبارشة عن 
امللحق  طريق  عن  ستحسم  بطاقات 
بمشاركة ١٢ منتخباً، بينها اثنان قادمان 
من دوري األمم األوروبية هما جمهورية 
التشيك والنمسا اللتني فشلتا يف نيل أحد 
خالل  مجموعتيهما  يف  األولني  املركزين 
يف  املشاركة  ضمنتا  لكنهما  التصفيات، 
ملجموعتيهما  تصدرهما  نتيجة  امللحق 

األمم  دوري  من  الثاني  املستوى  يف 
األوروبية.

امللحق  يقام  لن  القديم،  للنظام  وخالفاً 
ذهاب  مباراتي  من  مبارشة  بمواجهات 
عىل  الـ١٢  املنتخبات  ُقِسمت  بل  وإياب، 
القرعة،  بموجب  حددت  مسارات  ثالثة 
منتخبات  أربعة  منها  كل  يف  وسيتنافس 
نهائية،  ومباراة  نهائي  نصف  بنظام 
(ثالثة  املونديال  إىل  فيها  الفائز  ويتأهل 
عن  متأهلة  منتخبات  ثالثة   = مسارات 

كل مسار).
القرعة  يف  والربتغال  إيطاليا  وصنفت 
السويد  جانب  إىل  األوىل  املستوى  ضمن 
صنفت  فيما  وويلز،  وروسيا  واسكتلندا 
الشمالية  ومقدونيا  وبولندا  تركيا 
وأوكرانيا والنمسا وجمهورية التشيك يف 

املستوى الثاني.

األول  املسار  نهائي  نصف  يف  ويلتقي 
اسكتلندا مع أوكرانيا وويلز مع النمسا، 
مع  روسيا  الثاني  املسار  يف  يلتقي  فيما 
الثالث  ويف  تشيكيا،  مع  والسويد  بولندا 
الشمالية والربتغال  إيطاليا مع مقدونيا 

مع تركيا.
عىل  النهائي  نصف  مباريات  وتقام 
ما  األول،  املستوى  منتخبات  أرض 
إليطاليا  الحال  بطبيعة  األفضلية  يعطي 
كبرية  إمكانية  هناك  وبالتايل  والربتغال، 
أن يتواجه املنتخبان يف نهائي هذا املسار 
النهائيات،  سيبلغ  منهما  أي  لتحديد 
بالغياب عن  إيطاليا مهددة  أن  يعني  ما 
والربتغال  توالياً  الثانية  للمرة  النهائيات 

للمرة األوىل منذ ١٩٩٨.
املونديال  عن  اإليطايل  املنتخب  وغاب 
األخري الذي أقيم عام ٢٠١٨ يف روسيا بعد 

خسارته امللحق القاري أمام السويد، ما 
أبعده عن العرس العاملي للمرة األوىل منذ 

٦٠ عاماً، وتحديداً منذ ١٩٥٨.
املسار األول:

 – اسكتلندا  األول:  النهائي  نصف 
أوكرانيا.

نصف النهائي الثاني: ويلز – النمسا.
 – اسكتلندا   / النمسا   - ويلز  النهائي: 

أوكرانيا.
املسار الثاني :

نصف النهائي األول: روسيا – بولندا.
نصف النهائي الثاني: السويد - جمهورية 

التشيك.
 - السويد   / بولندا   - روسيا  النهائي: 

جمهورية التشيك.
املسار الثالث :

مقدونيا   - إيطاليا  األول:  النهائي  نصف 

الشمالية.
نصف النهائي الثاني: الربتغال – تركيا.

 - إيطاليا   / تركيا   - الربتغال  النهائي: 
مقدونيا الشمالية.

امللحق العاملي:
فيما ييل نتائج قرعة امللحق العاملي :

يواجه  اآلسيوية  التصفيات  خامس  ـ 
خامس تصفيات أمريكا الجنوبية

الشمالية  أمريكا  تصفيات  رابع  ـ 
والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) يالقي 

بطل أوقيانوسيا
* يتأهل الفائز من هاتني املواجهتني إىل 
هوية  اآلن  حتى  تحسم  (لم  النهائيات 

منتخبات امللحق القاري).
ال تغيري عىل نظام امللحق اإلفريقي

القدم  لكرة  اإلفريقي  االتحاد  أعلن  ـ 
امللحق  نظام  عىل  تغيري  أي  وجود  عدم 
 FIFA العالم  كأس  إىل  املؤهل  اإلفريقي 

قطر ٢٠٢٢™.
مباريات  أّن  اإلفريقي  االتحاد  وأوضح 
والعودة  الذهاب  بنظام  ستقام  امللحق 
بعد شائعات عن إمكانية تحديد املنتخب 

املتأهل من مباراة واحدة.
وأّكد الكاف أّن املنتخبات األفضل تصنيفاً 
ستخوض مواجهة الذهاب خارج أرضها 

عىل أن تلعب مباراة العودة عىل أرضها.
والجزائر  املغرب  منتخبات  وتأهلت 
(مستوى  والسنغال  ونيجرييا  وتونس 
والكونغو  والكامريون  ومايل  أول) 
(مستوى  ومرص  وغانا  الديمقراطية 
ثاني) إىل امللحق النهائي املؤهل إىل كأس 

العالم.
وستحدد القرعة أي منتخب من املستوى 
األول سيواجه منافسه عىل بطاقة التأهل 
إىل مونديال قطر من املستوى الثاني، عىل 
منتخبني  أي  مواجهة  القرعة  تجّنب  أن 

من ذات املستوى يف امللحق.

األسطورة  بيليه  السابق  الربازيلية  القدم  استذكر عظيم كرة 
األرجنتيني  لوفاة  األوىل  الذكرى  يف  مارادونا  أرماندو  دييغو 
عن ٦٠ عاًما.ونرش بيليه (٨١ عاًما) صورة عىل حسابه عىل 
دون  «عام من  يتعانقان وعلّق  مارادونا وهما  إنستغرام مع 
دييغو، صديقان لألبد». وغالًبا ما يدخل بيليه ومارادونا اللذان 
لم يتواجها أبًدا عىل أرض امللعب، يف جدال عىل لقب أفضل العب 
كرة قدم يف التاريخ. لكن بيليه وضع هذا األمر خلفه منذ وفاة 
جمعتهما. التي  الصداقة  عىل  ذلك  من  بدالً  ورّكز  مارادونا، 
أسطورة». العالم  «خرس  الفائت:  العام  رحيله  يوم  يف  كتب 

يف  العبني  كأفضل  مشرتك  بشكل  ومارادونا  بيليه  اختيار  تّم 
القدم (فيفا) يف  الدويل لكرة  القرن العرشين من قبل االتحاد 
إذ اختري الربازييل من قبل لجنة من الخرباء، أما  عام ٢٠٠٠، 

األرجنتيني يف تصويت شعبي من قبل املشجعني.

نظريه  حذو  «كونميبول»  القدم  لكرة  الجنوبية  أمريكا  اتحاد  حذا 
األوروبي «يويفا» بالتخيل عن أفضلية األهداف خارج الديار، والتي 
باتت تعترب أقل أهمية وتدفع الفرق العتماد األسلوب الدفاعي خالل 
املواجهات ذهاًبا وإياًبا يف مسابقات األندية. نرش رئيس «كونميبول» 
األهداف  «جميع  تويرت:  عىل  دومينغيس  أليخاندرو  الباراغوياني 
املسجلة يف بطوالت كونميبول مثل كأس ليربتادوريس وكوبا سود 
أمريكانا»، املرادفتني لدوري أبطال أوروبا والدوري األوروبي (يوروبا 
خارج  األهداف  اعتبار  يتم  ولن  القيمة  نفس  لها  «ستكون  ليغ)، 
الديار كمعيار للفوز». وبحسب دومينغيس، فإن هذا اإلصالح الذي 
تبنته الهيئة األوروبية لكرة القدم هذا الصيف والذي سيدخل حّيز 
التنفيذ خالل أدوار خروج املغلوب من املسابقتني القاريتني، سيوفر 
«عدالة رياضية أكرب». وسيتم العمل بالنظام الجديد يف قارة أمريكا 

الجنوبية اعتباًرا من املوسم املقبل.
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أكد ليوناردو املدير الريايض لنادي باريس سان جريمان بقاء املدرب ماوريسيو بوتشيتينو 
أّكد ليوناردو أن األرجنتيني سيواصل  مع الفريق. ويف ترصيحات لوكالة األنباء الفرنسية 
مهامه مع الفريق البارييس دون أّي جديد. وأكد ليوناردو أّن املدرب األرجنتيني لم يطلب 
أبداً املغادرة، ونفى ليوناردو أي اتصاالت بني فريق العاصمة وزين الدين زيدان سيما بعد 

التقارير اإلعالمية التي ربطت زيدان بتدريب رفاق األرجنتيني ليونيل مييس.



باريس/متابعة الزوراء:
يف خضـم اضطـراب املعلومات وخداع 
وسـائل اإلعـالم يف ليبيـا، باإلضافـة 
إىل الجهـود املبذولة ملكافحة انتشـار 
األخبـار املزيفة، تقدم هذه الجلسـة 
التـي عقدتهـا شـبكة إعالميـون من 
أجـل صحافـة اسـتقصائية (أريـج) 
بالرشاكة مع أكاديمية دويتشـه فيله  
ليبيا كدراسـة حالة، تكتسب أهميتها 
ألنهـا تجمع بني الخداع املنهجي وغري 
املنهجي. العوامـل األخرى التي تجعل 
دراسـة الحالة هذه تستحق املناقشة 
هي املعارك عىل أرض الواقع، والجهود 
الراميـة إىل احتـواء انتشـار جائحـة 

«كوفيد ١٩».
كيـف حارب مدققـو الحقائق يف ليبيا 

انتشار املعلومات املغلوطة؟
تحدثـت نـورا الجربـي وهـي مدونة 
وصانعـة محتـوى ملواقـع التواصـل 
االجتماعي، خالل الجلسـة عن كيفية 
محاربـة املعلومات املغلوطـة يف ليبيا 
عـرب منصة تحرّى، وقالـت إّن املنصة 
نـرشت تقريـراً يف تموز/يوليو ٢٠٢١ 
يوضـح طـرق وآليـات التحقـق مـن 

املعلومات.
وذكـر التقريـر أّن هناك قـوًال مأثوًرا 
بـني الصحفيـني بـأن املنتـج يمكـن 
أن يكـون «جيـداً جـداً للتحقق منه». 
يمكـن أن يكـون عن حـادث مثري، أو 
يشء مضحـك جـداً. بطبيعـة الحال، 
يتحقق الصحفيـون الجيدون، وغالبا 
مـا يجـدون أن مثـل هـذه القصص 
كاذبة. لكن العديد من وسـائل اإلعالم 
الشعبية، وخاصة يف منطقتنا، ستنرش 
قصة ليس ألنها صحيحة، ولكن ألنها 
سـتجذب القراء. وينطبق األمر نفسه 

عـىل العديد من مسـتخدمي وسـائل 
املرجح  االجتماعـي. ومـن  التواصـل 
أن يتـم تبـادل االدعاءات املثـرية التي 
ال بد أن تثري التسـلية أو الغضب أكثر 
من مجـرد تقارير وقائعيـة «مملة». 
يلجأ الكثري من الناس اآلن إىل وسـائل 
التواصـل االجتماعـي للحصـول عىل 
أخبـار تفيـد بـأن التقاريـر املزيفـة 
واملبالغ فيهـا يمكن أن تنترش كالنار. 
يف بعض األحيان تكون التقارير بريئة 
– عىل سبيل املثال «األخبار» بأن رجال 
ميتـا عـاد إىل الحياة. ولكـن يف أوقات 
أخـرى، تحـرّض األخبـار املزيفة عىل 
العنف وتؤدي إىل وفيات. لهذا السـبب 
يجـب أن يكـون الصحفيـون حذرين 
دائما قبـل الضغط عىل زر املشـاركة 

والتأّكد من صحة الخرب.
تابعـت الجربـي: «املكـون األسـايس 

يف التضليـل هـو التالعـب باملعلومات 
عن طريـق حسـابات مزيفة موجهة 
خارجًيـا ويف العادة تظهر كحسـابات 
ملواطنني مـن البلد. الصـور يمكن أن 
تكـون مضللة. لدينا ميـل إىل االعتقاد 
برسعة التقارير مصحوبة صورة بدون 
التدقيـق فيه، ولكن وقـف، والتحقق. 
عىل سـبيل املثـال، قد يزعم منشـور 
عـىل فيسـبوك أن هنـاك احتجاجا يف 
طرابلس، إىل جانـب صورة لالحتجاج 
املزعـوم. انظـروا إىل ذلـك بعناية. هل 
تشـبه املناطق املحيطـة بها أي مكان 
يف طرابلـس؟ هل يرتـدي املتظاهرون 
مالبس مناسبة للموسم، أم أنهم، عىل 
سـبيل املثال، يرتدون مالبس شـتوية 
عندما يكون الصيف؟ قد تكون صورة 
من بلد آخر، أو صورة قديمة ملظاهرة 
يف طرابلـس. أحياناً يكون من الصعب 

معرفـة ما إذا كانت الصورة جديدة أم 
قديمـة. ما يمكنك القيـام به بعد ذلك 
هو حفظ الصـورة ومن ثـم إدراجها 
يف صورة البحث عـىل االنرتنت ملعرفة 
ما إذا كان قد تم اسـتخدامه من قبل. 
يمكـن االسـتعانة بمحـركات البحث 
عن الصـور مثل ياندكـس وجوجل و 

.«tineye
الكاتبـة آية أبـو سـعيدة تحدثت عن 
منصة أنري التي تعمل بها، وهي منصة 
ليبية مسـتقلة، متخصصـة بالتوعية 
يف شؤون االنرتنت اآلمن والتحقق من 
األخبـار الزائفة واملعلومـات املضللة. 
تتبـع آليـة عمليـة محـددة ودقيقـة 

وتتضمن التايل:
١ التحقـق مـن الخـرب بشـكل كامل 
ومفصـل، من ضمـن عمليـة البحث 
يقـوم فريق التحقـق بتجزئـة الخرب 

إىل معلومـات مجزأة يتـم التحقق من 
صحتهـا وصحـة العالقـة بـني هذه 

املعلومات.
٢ التحقـق من العنـارص املختلفة من 
الخـرب، وتشـمل النصـوص والصـور 
أسـاليب  باسـتخدام  والفيديوهـات 

وأدوات التحقق املتعارف عليها.
٣ اإلعتمـاد عىل أكـرب قدر مـن األدلة 

والعودة اىل أصول الخرب ومصدره.
٤ التثبيـت عـىل صحـة املعلومـة عن 
عدمها عرب التأكد من اكثر من مصدر 

والتواصل مع الجهات املعنية.
ترّكـز أنـري عـىل نوعيـة محـددة من 
األخبار، تقـوم برصدها والتحقق من 

صحتها، وتشمل:
* األخبار املتداولة التي من شـأنها أن 

تهدد تماسك املجتمع واستقراره.
* األخبـار التي تمـس حقوق املواطن 
الليبـي واحتياجاتـه بشـكل مبـارش 
مثل األخبـار املتعلقة بالحالة األمنية، 
املصـارف، الوقـود، الغـداء، الصحة، 
األخبـار  مـن  وغريهـا  اإلتصـاالت 

الحساسة.
األخبار املتعلقة بالقرارات الحكومية.

* األخبار االقتصادية واالجتماعية.
* األخبار املتعلقة بانتخابات مجالس 

البلديات.
* األخبـار الدوليـة املتعلقة بالِشـأن 

الليبي.
* املواضيع الشـائعة التي يتم تناولها 
من قبل حسابات التواصل اإلجتماعي 

الليبية.
والـرد عـىل  العلميـة  التحقيقـات   *

الخرافات.
* آليات مواجهة الشائعات يف ليبيا

تحدث عن هذه اآلليات الكاتب واملدرب 

مراد أعمار بالل والذي يعمل يف منصة 
TSC التي تضـم فريق من الصحفيني 
الليبيني املستقلني، وتستخدم األدوات 
التقنية الالزمـة للتحقق من الوقائع، 
سعياً للمساهمة يف دعم وحماية حق 
املجتمـع يف معرفة الحقيقـة. ويقول 
«إّن عملية التضليل املعلوماتي انترشت 
يف ليبيا بشـكل كبري خاصًة بعد تفيش 
فريوس كورونا، ونحاول يف املنصة أن 
نصحح هذه املعلومات ونتحقق منها 
عرب األدوات املعروفة ثم نعيد صياغتها 
وفق سياسة تحريرية صارمة توضح 
مواضع التضليـل والكذب ثم ننرشها 
 TSC للجمهـور». ويضيف: «يف منصة
يتم تقسـيم املوضوعات يف صفحات، 
مثـًال: التضليل العلمـي وتصحيحه يف 
صفحة مسـتقلة، والتضليل الريايض 
وتصحيحه أيضاً يف صفحة مسـتقلة، 
وكذلـك يف بقيـة املعلومـات، ويعمـل 
الفريق املكون من صحفيني مستقلني 
ُمدربني بشكل جيد عىل تعقب األخبار 
التضليـل  وعمليـات  واملنشـورات 
املعلوماتـي عـىل مدار حتـى نحد من 
انتشـار هذه املعلومات التي تتسب يف 
حدوث خلل كبري يف األوساط اإلعالمية 

والجمهور أيضاً».
هنـاك أيضاً العديد مـن املنصات التي 
تعمل عىل مكافحة التضليل املعلوماتي 
يف ليبيـا مـن بينهـا منصـة فالصـو 
التـي أسسـها صحفيـون وقانونيون 
ومدافعـني عـن حقوق اإلنسـان عىل 
إثر تفـيش اإلعتـداءات الخطرية بحق 
الليبيـني وتنامي خطاب  الصحفيـني 
الكراهيـة واملعلومـات املٌضللـة ممـا 
يهـدد حـق املجتمع الليبـي يف املعرفة 

وٌحرية التعبري.

تقـدم فالصـو خدمـات التحقـق من 
للصحفيـني  واألخبـار  املعلومـات 
واملؤسسات مجاناً، كما أّن لديها فريق 
يعمـل بشـكل مسـتمر عـىل التحقق 
مـن األخبـار واملعلومات التـي تنرش 
عرب وسـائل اإلعالم ووسائل التواصل 
تقاريـر  أيضـاً  وتقـدم  اإلجتماعـي، 
دورية عـن الحالة العامة للشـائعات 

واملعلومات املضللة يف ليبيا.
نصائـح عامـة قدمهـا املتحدثـون يف 

الجلسة
- اضطـراب املعلومات وصـل مرحلة 
متقدمـة والتزييف بات أكثـر تعقيداً 
ويهدد املجتمعات واألشخاص وينبغي 
اإلعـالم  ووسـائل  الصحفيـني  عـىل 
واملنظمـات التعامل معه بشـكل أكثر 

جدية.
- هنـاك عالقة بني خطـاب الكراهية 
والتضليـل: قد يبدأ األمـر بخرب مضلل 
وينتهـي بخطـاب كراهيـة ضـد من 

استهدفه الخرب املضلل.
- املكـون األسـايس يف التضليـل هـو 
طريـق  عـن  باملعلومـات  التالعـب 
حسـابات مزيفة موجهة خارجًيا ويف 
العادة تظهر كحسـابات ملواطنني من 

البلد.
- التوعيـة يمكـن أن تحـدث فرقـاً يف 
محاربة اضطـراب املعلومـات، ولكن 
يف حـال تضافرت جهـود كل الجهات 

املعنّية، ألن يداً واحدة ال تصفق.
االجتماعـي  التواصـل  وسـائل   -
ساهمت يف انتشار املعلومات الخاطئة 
واملضللة بشـكل أكـرب، ووجود قانون 
واضح للجرائم االلكرتونّية قد يساهم 
الصحفيـني  (عن/شـبكة  الحـل.  يف 

الدوليني).

كابل /متابعة الزوراء:
املؤسسـات اإلعالميـة تعـد من بـني القطاعـات األكثر ترضراً جـراء التحـوالت األخرية يف 
أفغانسـتان، بعد عودة حركة «طالبان» إىل الحكم، منتصف أغسـطس/آب املايض. وفيما 
توقفت أكثر من مئتي مؤسسة إعالمية عن العمل ألسباب اقتصادية أو بسبب ضغوط من 
عنـارص يف «طالبان»، فّر ٧٠ يف املئة من الصحفيني من البالد، أو أجربوا عىل البطالة، وفقاً 

ملا كشفته منظمات حقوقية.
وقـال رئيـس إذاعة محلية توقفت عـن العمل أخرياً، يف والية لغمان رشقـي البالد، ويدعى 
مدير كاوش، لوسـائل إعالم محلية، إن الوضع االقتصادي الصعب، إضافة إىل الضغوطات 
التـي تفرضهـا «طالبان» جعال من اسـتمرارية العمـل يف اإلذاعة شـديدة الصعوبة. وأفاد 

كاوش بأن ١٦ شخصاً كانوا يعملون معه يف اإلذاعة، بينهم امرأتان.
وفقاً ملؤسسـة محلية ُتعنى بشـؤون الصحفيني األفغان، أقفلت ٢٥٧ مؤسسـة إعالمية يف 
البالد منذ سيطرة «طالبان»، و٧٠ يف املئة من العاملني يف القطاع وجدوا أنفسهم أمام خيار 
الهـرب من البالد أو البطالة، بينما نقلت وسـائل إعالم محلية عـن توجه الكثري نحو مهن 

مختلفة تماماً.
وذكرت وسـائل اإلعالم املحلية قصة اإلعالمي وحيد الله وحدت من والية هلمند الذي وجد 
نفسـه بال عمل أخرياً، فبدأ يعمل يف تصميم املنازل ونقل الطوب. وسـلطت مواقع إخبارية 
أخرى الضوء عىل صحفيات وجدن أنفسـهن يعملن يف التطريـز والخياطة، جراء األوضاع 

هذه.
إىل ذلـك، أعلنت النقابة الوطنية للصحفيني يف أفغانسـتان عن رصـد ٣٠ حادثة إعتداء منذ 
تويل «طالبان» السـلطة، محذرة يف بيان لها، الشـهر املايض، من مغبة ما تمارسه الحركة 
يف حق اإلعالميني. كشفت النقابة أيضاً أن ٧٠ يف املئة من الذين طلبوا اللجوء يف بالد أخرى، 

منذ سيطرة «طالبان»، بصفتهم إعالميني، ليسوا كذلك.
واحتلت أفغانسـتان املرتبة الخامسـة يف مؤرش «لجنة حماية الصحفيني» الدولية لإلفالت 
مـن العقـاب، الصادر مطلع الشـهر الحـايل. وتغطي آخـر بيانات اللجنة الفـرتة ما بني ١ 
سـبتمرب/أيلول ٢٠١١ حتـى ٣١ أغسـطس/آب ٢٠٢١، إال أنهـا ال تعكس عـىل نحو كامل 
الخطـر املتزايد الذي يواجهه الصحفيون يف أفغانسـتان. وبينما لم تتغـري مرتبة البلد عىل 
املؤرش، إال أن الوضع عىل األرض تدهور برسعة للمراسـلني الصحفيني خالل العام الحايل، 

بعد سيطرة حركة «طالبان» عىل البالد.
وأشـارت «لجنة حماية الصحفيني» إىل أن مئات الصحفيني فروا من أفغانسـتان، «بسبب 
خشـيتهم من السـجل الوحيش لحركة (طالبان) يف مجال حرية الصحافـة، وما قد يعنيه 
حكم هذه الحركة بالنسـبة ألمن الصحفيني». وأكدت أن تحقيق العدالة للصحفيني الـ١٧ 
الذين قتلوا يف أفغانسـتان، يف فرتة املؤرش املمتدة ١٠ سنوات، «أمر صعب املنال أصالً»، وأن 
«إفـالت الجناة من العقاب قد يصبح راسـخاً بقدر رسـوخه يف الصومـال والبلدان األخرى 

التي تتصدر املؤرش».
ويحكـي اإلعالمي وحيد الله كاكـر، قصة االعتداء عليه. ويقول إنـه يف الـ٢١ من أكتوبر/
ترشين األول املايض توجه إىل محيط السفارة اإليرانية يف العاصمة كابول، لتغطية تظاهرة 
نسـائية. وحني وصل هو وزمالؤه، قال أحد قادة «طالبان» لعنارصه من دون أي تمهيد: 
ارضبوا اإلعالميني، وأخرجوهم من السـاحة. وفعالً، تعـرض كاكر للرضب، وُهدد بإطالق 

النار عليه، وأُخرج من الساحة دفعاً.
املصور شـكيب أحمدي، من رشكة «جي بي إس لإلعالم»، يقول: إنه أيضاً تعرض يف اليوم 
نفسـه للـرضب من قبل مسـلحي «طالبان»، ال لذنب سـوى أنه وزمالء لـه كانوا يغطون 

املسرية.
وفيمـا اكتفـى كاكـر وأحمدي باملغادرة بعـد ما تعرضا لـه، توجه الصحفي عبد الرشـيد 
كاشـفي إىل مكتـب وكيـل وزارة الثقافة، وهو الناطق بإسـم الحركة، ذبيـح الله مجاهد، 
وأخـربه أنـه تعرض للرضب من قبل املسـلحني. وقال إن وكيـل وزارة الثقافة تعامل معه 

بشكل جيد، ونصحه أال يغطي أي نشاط محظور.
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لندن/متابعة الزوراء:
 هـل يمكـن للـذكاء االصطناعـي أن ينقـذ 
الصحافة يف املسـتقبل؟ أم أنه سـيتوىل بعض 
مـن  املزيـد  ويقـيص  التحريـر  ممارسـات 

الوظائف؟
-أسـتاذ  ماركونـي  فرانشيسـكو  يتبنـى 
الصحافـة يف جامعة كولومبيـا بنيويورك- يف 
كتابـه الجديد وجهـة نظر متفائلـة، ويقول 
”يمكن أن يكمن مستقبل الصحافة يف الذكاء 

االصطناعي“.
ومـن جانبـه يقـرتح باتريـك وايت -أسـتاذ 
عالـم  عـىل  كيبيـك-  جامعـة  يف  الصحافـة 
الصحافـة التقليدية الـذي ال يواكب التقنيات 
الجديدة اسـتخدام ما يمكن أن يقدمه الذكاء 
االصطناعـي والتوصل إىل نموذج أعمال جديد 
يف غرف األخبار، ويقول ”يجب أن يكون الذكاء 
االصطناعـي يف قلب نموذج عمل الصحافة يف 
املسـتقبل“، مشـرًيا إىل عدة أمثلة عىل كيفية 
اسـتخدام الذكاء االصطناعي يف غرف األخبار 
اليـوم؛ إذ طورت وكالة األنبـاء الكندية ”يس.

بي.يس“ نظاًما لترسيع الرتجمات يعتمد عىل 
الذكاء االصطناعي. من جهتها أصبحت وكالة 
األنباء الفرنسـية (أ.ف.ب) تسـتخدم الذكاء 

االصطناعي للكشف عن الصور املزورة.
ويعتـرب وايـت أن ”الـذكاء االصطناعي ليس 
موجوًدا ليحل محل الصحفيني أو يلغي بعض 
الوظائف“، مشـرًيا إىل أنه من املتوقع أن يتوىل 
الذكاء االصطناعـي ما بني ٨ و١٢ يف املئة من 
املهـام الحاليـة للصحفيني. وسـيعاد توجيه 
املحررين والصحفيني نحو الصحافة املطولة 
والحوارات والتحليـل والصحافة القائمة عىل 
البيانـات والصحافـة االسـتقصائية التي لم 

تتمكن اآلالت من إنتاجها حتى اآلن.
ويف وكالـة أسوشـيتد بريـس األمريكيـة عىل 
سبيل املثال تقوم روبوتات الذكاء االصطناعي 
بـأداء املهـام األساسـية مثـل الكتابـة -من 

فقرتني إىل ست فقرات- عن النتائج الرياضية 
وتقارير أرباح األعمـال الفصلية. من جانبها 
تساعد روبوتات الذكاء االصطناعي صحيفة 
واشـنطن بوسـت يف تحرير نتائج االنتخابات 
ونتائـج األلعـاب األوملبيـة. ولـدى بلومبريغ 
نيوز روبوتات تقوم بمسـح قواعـد البيانات 
الكبرية فيما يقرر املراسـلون أيهـا يتابعون، 
ويقومـون بعمل التأكد مـن الحقائق ووضع 
املعلومـات يف سـياقها وإجراء الحـوارات. إن 
”الـذكاء االصطناعـي بالكاد يمكـن أن يحل 
محـل كل هـذا. وبهـذا املعنى يجـب أن يظل 
البرش مركز العملية الصحفية بأكملها“، كما 

يقول وايت.
وهـو يتفق مـع ماركونـي يف أنـه يجب عىل 
وسـائل اإلعالم تطوير نماذج أعمـال جديدة 

واالستفادة مما يقدمه الذكاء االصطناعي.
وتشمل النماذج الجديدة االشرتاكات املدفوعة 

اإلخباريـة  والرسـائل  االشـرتاك  وجـداول 
ومقاطـع  والبودكاسـت  املهمـة  واألحـداث 
الفيديو. ويضيف وايت ”بهذا املعنى يعد الذكاء 
االصطناعي جزًءا من نموذج عمل جديد قائم 

عىل تحطيم رصوح وسائل اإلعالم“.
أما األمـر األقل تفاؤالً فهو األنبـاء التي تفيد 
بأن مايكروسـوفت قد قطعت الطريق مؤخرًا 
عىل حوايل ٥٠ صحفيا يعملون يف ”أم.أس.أن“ 
وتخطط السـتخدام الـذكاء االصطناعي كي 
يتم اسـتبدالهم، ووفًقا لتقريـر صدر مؤخرًا 
يف سـياتل تايمز  تم إعـالم الصحفيني مؤخرًا 
بأن خدماتهم لـن تكون مطلوبة بعد الثالثني 

من يونيو.
ونقل عن متحدث باسـم مايكروسوفت قوله 
”مثـل جميع الرشكات نقـوم بتقييم أعمالنا 
عىل أسـاس منتظـم. يمكن أن يـؤدي هذا إىل 
زيـادة االسـتثمار يف مـكان ما ومـن حني إىل 

آخر، وإعادة االنتشار يف أماكن أخرى“.
بمنتجـي  االحتفـاظ  سـيتم  أنـه  ويبـدو 
األخبـار الذيـن يعملون بدوام كامـل من قبل 
مايكروسوفت ألداء وظائف مماثلة لتلك التي 
تـم إصدارهـا. كمـا رصح بعـض املتعاقدين 
-دون الكشـف عـن هويتهـم- بـأن الـذكاء 
االصطناعي يسـتخدم الخوارزميـات لتحديد 
األخبار الشـائعة من عرشات رشكات النرش، 
ويسـاعد يف إعـادة كتابة العناويـن وإضافة 
أو عـروض رشائـح ملرافقـة  صـور أفضـل 

املحتوى.
وُنقـل عـن أحـد الصحفيـني الذين تـم إنهاء 
خدمتهم قوله ”إنه ألمـر محبط أن تعتقد أن 
اآلالت يمكنها أن تحـل محل البرش، ولكن ها 

أنت ترى“.
وأصبـح مذيعـو األخبار االفرتاضيـة بالذكاء 
االصطناعي ينترشون يوما بعد يوم يف الصني؛ 
فقد أصدرت وكالة األنباء الصينية ”شينخوا“ 
مؤخـرًا أحـدث مذيع إخبـاري ثالثـي األبعاد 
للـذكاء االصطناعـي، وذلـك لتوسـيع قائمة 
متزايدة من مقدمي العروض االفرتاضية التي 

تطورها الوكالة.
ويف مؤتمر اإلنرتنت العاملي عام ٢٠١٨ عرضت 
بعض الرشكات مذيعي أخبار بواسطة تقنية 
الذكاء االصطناعي، متطابقني يف املظهر، لكن 
أحدهما يتحدث اإلنجليزية واآلخر يتحدث لغة 
املاندرين الصينيـة. ومن أجل تطوير النماذج 
األوىل تمت دراسة ساعات من لقطات الفيديو 
لتكرار الحـركات والتعبريات وامليزات األخرى 
ملثبتات الحيـاة الواقعية. ورصحت شـينخوا 
يف تقريـر صدر عام ٢٠١٨ ”لقد أصبح مذيعو 
الذكاء االصطناعي أعضاًء رسـمًيني يف فريق 
التقاريـر يف وكالـة أنبـاء شـينخوا“. وقد تم 
استخدام املرايس االفرتاضية يف بعض القنوات 
بما يف ذلـك تطبيقـات ”وايشـات“ و“ويبو“ 

وغزانهويا“ باللغتنْي اإلنجليزية والصينية.
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بغداد/ الزوراء:
برعاية السيد نقيب الصحفيني العراقيني 
رئيـس اتحـاد الصحفيـني العـرب مؤيد 
الالمي نظمت نقابة الصحفيني العراقيني  
اصبوحـة ثقافية يف املركـز الثقايف التابع 
للنقابـة يف القشـلة للتوقيـع عـىل كتاب 
الزميل سعد محسن خليل  عضو مجلس 

النقابة املوسوم ( عىل مائدة امللوك ) .
يف بدايـة حفـل التوقيـع رحـب الزميـل 
الصحفـي هـادي جلـو  رئيـس مرصـد 
نقيـب  بالسـيد  الصحفيـة  الحريـات 
الصحفيـني مؤيد الالمـي ورعايته زمالء 
املهنـة ودعمـه االدبـاء والكتـاب ماديـا 

ومعنويا.

بعدها اسـتعرض املؤلف سـعد محسـن 
خليـل كتابـه واملعوقـات التـي واجهتـه 
لتأليف الكتاب  الـذي يعّد خزينا للمكتبة 

العراقية.
 وقال املؤلف ان «الهدف من تاليف الكتاب 
هو محاولة تعريـف االجيال الجديدة من 
الشباب باملكارم السخية التي كان يتمتع 
بهـا امللـوك ومـن عارصهم من الـوزراء 

واملسؤولني».
الصحفيـني  نقيـب  اثنـى  جانبـه  مـن   
العراقيني مؤيـد الالمي عىل جهود املؤلف 
العـراق  وتـراث  تاريـخ  اسـتعراض  يف 
والعراقيـني الـذي اغنـى العالـم بالعلـم 

واملعرفة.
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 أتاحـت مؤلفـات الكاتب املبدع  جاسـم 

محمـد صالـح يف مجـال كتابـة قصص 

األطفـال االبتـكار والتجديـد يف الخطاب 

والتعبري عن رؤيتـه االدبية ، حيث تمثلت  

فيها السـمات الشـكلية ورسمت املالمح 

الدالـة ملراحـل عمرية مختلفـة لالطفال 

ترتبـط بشـكل مبـارش مـع مفاهيمه ، 

فقـد  أوجد الكاتب تمثالت يف ممارسـات 

التوليـف بني األشـكال والهيئات املوجهة 

للفئة – األطفال- مـن جهة وتفاعله مع 

الوسـط الداخيل والخارجي للمكان الذي 

يسـتوعب عىل أثره الحدث والذي يشـكل 

عامـًال مهمـاً يف رؤية سـواء أكان العمل 

مرسحيـة أو روايـة قصـرية ، وهنـا أكد 

الكاتـب عىل خاصية التواصـل وصياغته 

الرسدية والشكلية عرب التحكم يف األشكال 

والهيئـات واألسـاليب والتي تشـكل أهم 

املحركـة  والحسـية  البرصيـة  املثـريات 

ملـدركات العقليـة والحسـية واالنفعالية 

مرتبطة بذهنية االطفال وكيفية املقارنة 

والربـط بني مفـردات التوليف األشـكال 

واأللوان...الخ.

  كما بينت الحكايات والقصص خصوصية 

جمالية للمكان والتنسيق الجميل بينهما، 

وإبداعـا لعالقات جديـدة تحقق له املتعة 

وتوسـيع مدركات ومفاهيـم إزاء املكان 

املحيـط باألطفال والتعـرف عىل حيثيات 

هذا املـكان والتفاعل معـه والتعبري عنه، 

إذ يعكس الطفل  احساساته وانطباعاته 

عـىل وفق مدركاتـه إزاء عواملـه املحيطة 

به ولهـا أثر بالـغ يف تحقيـق خصوصية 

جماليـة فكل فكرة قصصيـة كانت تعرب 

عـن مدة زمنية ومكانيـة معينة تزيد من 

تأثرياتها لدى األطفال وتتيح لهم الفرصة 

ملعرفة واسعة بعاملهم.  

  لقـد شـغل مفهـوم التوليـف الشـكيل 

وعالقاتـه االرتباطيـة مـع املـكان فكـر 

الكاتـب وعـرف كيفية أن تجعل األشـياء 

واألشـكال املتعددة ضمـن نطاق قصيص 

واحـد معتـربا يف مفهومه ترتيـب الحدث 

وسالسة اللغة املبسطة اتخذت كمجموعة 

مـن املكونـات املرئيـة تتشـكل ببعضها 

البعض مرتبطة إىل حـد كبري باهتمامات 

األطفال ونوعيـة تفكريهم وثقافتهم ، اذ 

انها ترتبط بمؤثـرات وحوافز موجودة يف 

بيئتـه ومجتمعه وعرصه الذي يعيش فيه 

تم ربطها بأسـلوب محكم وفقـاً لقواعد 

محددة تتمتع بالرؤية واالستيعاب وتزيد 

من عمق تصور وسعة مخيلة الطفل هذه 

القواعد تكون احيانا مستمدة من طبيعة 

الحدث كاالسـاطري والخوارق والحكايات 

الشـعبية ...الخ التـي  تربز من خصائص 

الرصاع بني الخري والـرش، وبعضها يدور 

حـول موقف خطابي اليصال مفاهيم لها 

دالالتهـا الزمانيـة واالنفعالية..يصوغها 

املؤلـف وفـق منهجيـة ورؤيـة يختارها 

بنفسـه باعتماده عىل فكـرة محددة مما 

يؤلف حدثا قصريا وسـهال ومتسلسـال ، 

بعـد ان يجري عملية تحفيـز لدى الطفل 

من خالل اسـتنطاق وحداتـه القصصية 

األشـكال  ترتيـب  وإعـادة  الصوريـة 

وعنارصها وطاقاتهـا التعبريية للتتعالق 

فيمـا بينهـا بتشـكيل إبداعـي التـي من 

شـأنها أن تظهر مهارة الكاتب وقدرته يف 

مخاطبة عقول وعواطف الطفل ايضا.

ÚjÓì«@ÒÜbj«
 ( 1 )

.. والرجـل يمـيش يف مدينـة ذات شـوارع  ضيقة ، 
مدينة تفتقُر تفرعاتها إىل سعٍة ونظام ، يميش نحو 
مهمـة تبدو جادة  وملحـة ،  أقداُمه تعرُف الطريَق 

إليها جيداً ، هدف باطنه  يف مخيلته  واضح  .
.. وينعطُف يف سريه ناحية زقاق ضيق ، يسعه بالكاد 
، ينتهى به إىل وسـعاية ، يف هذه األثناء يكتشُف أنَّه 
يسـري إىل مسـجد ، يرغُب هو يف أداء صالة ، عىل أية 
حـال كانت الدنيا نوراً ، بدليل أنَّه اكتشـَف املسـجَد 

قابعاً عريضاً ، لكنَّ بابه يظهُر مغلقاً .
 ( 2 )                                        

.. ويحملـه صمـٌت يلفه غمـوٌض شـامالً كامالً إىل 

داخـل زقاق آخر ، يوصله إىل حارة سـد يطلُّ عليها 
هي األخرى مسـجٌد ، ُيعتَقُد أنَّه نفس املسـجد  وإن 
كان يظهـُر من هـذه الواجهة املنكـرة كانَّه املخبأ ، 
وإن أردتـه  تنزُل إليه درجات ، ظالٌم  ممتد يف طوله 

، ممتد يف عرضه .
.. وأمـام ربـع الباب هـذاـ  إن جاز التعبـريـ  أناٌس 
تقف ، معالُم وجوهها  تراءت  له غامضًة ، ربما عن 
قصد تغريت املالمُح ، ربما ألنَّه ال يعرفهم ظهروا له 

هكذا ، عىل ُكلٍّ هم أناٌس  تقُف .
 ( 3 )                                      

.. وبغتـًة  يسـأله أحـُد الواقفني ويسـكُت ، مرتاباً  
يجيبه ، يقرتُب آخٌر منه بشدة ، يهمُس ملتصقاً 

به : 

ــ  أدخْل صْل .
.. وثالـٌث يف صـوت خفيض يتحرُش بـه وقد طوقه 
فحصـاً  ، متخوفاً يف امتعاض يبتعـُد عنه خطوة  ، 

شبٌح منهم  يزجرُه  بعنف متعسفاً :  
ــ  تعال معنا .

.. وخوٌف بغيٌض يسيطُر عىل ذرات كيانه ، كأنَّه 
سيشـنُق خاصًة عندمـا حاولت هذه األشـباُح 
مجتمعـًة اإلمسـاك به ، والسـيطرة عـىل قواه 
بقبـح حال ركضِه فاراً منهـم ، مرعوباً يركُض 
وكأنـه ال يركُض ، خطـوات ثقيلة ، لكن أهم ما 
ُلَهـا أنَّهـا تعرُف الطريـَق إىل كوبري رابض  ُيَجمِّ
فوق مجرى مائي ، يأمـل عبوره حيُث مقصده 

إىل الرب اآلخر .

تمهيد :
يعتمد الرسد عىل عنارص الحدث والشخصيات 
والزمان واملكان ، واذا كان ثمة قدرة التوغل 
يف جسـد النـص واسـتبيان أرساره ومعرفة 
األنسـاق املضمرة فيه والتحـري عن خيوط 
الترصيـح والتلميـح ، واالشـارة اىل مكامن 
الضعف والقوة ، واستخدام التقنيات الفنية 
فـان جميع هذه االمور وغريها ال تخرج عن 
عنارص الرسد األساسية التي تم ذكرها والتي 
تساهم جميعها يف خلق الفضاء الروائي ، عن 
طريق املنظومة اللغوية التي تشـكل االطار 
واملنظومـة الدالليـة التي تشـكل املضمون 
، فالروايـة من حيـث تشـكيلها وصياغتها 
: مبنـى ومعنى .. شـكل ومضمـون ، ووفق 
هذه الرؤية الخالية مـن االجتهادات الوعرة 
واملصطلحات الشائكة ، كانت رواية بصائر ( 
قصة العبودية ) عىل طاولة الورشة النقدية 
لجريدة الـزوراء ، وكان هدفنـا الرئيس هو 
القاء الضوء عىل عمل يسـتحق االشارة اليه 
كنص تتوفـر فيه عنارص النجـاح ، ورواية 
تتمتع بخصائصها الفنيـة وعنارصها التي 
تعاملـت معهـا الروائية االنصـاري بمهارة 

فائقة واقتدار كبري .
الحدث :

اعتمـدت الروائية علياء االنصاري عىل حدث 
رافق االنسـان منذ صريورتـه االوىل ،الرصاع 
القائم بني الخـري والرش ، بني الحق والباطل 
وقـد تناولتـه بطريقة أشـمل وأعمـق مما 
ذكرناه عندما وضعته عىل طرفني متنافرْين 
، األول يمثـل اله الحب ، والثاني يجسـد اله 
الكـره ، وهنـا ينبثـق الرصاع بـني الفضيلة 
بـكل مـا تحمل مـن صـدق ونقـاء ووفاء ، 
وبـني الرذيلـة محملة بكل صنـوف الفجور 
واالنحراف ، ومن خالل هذا الرصاع اتسـعت 
دائرة الدراما حاملة معها خطافات التشويق 

وعنارص االغراء .
القراءة الواعية من قبل القارئ الحاذق ومن 
خالل منظور شـامل تمكنه مـن الدخول اىل 
عالـم الرواية من باب علـم تأويل املتواليات 

الرسدية ليقف عىل خريطة التداخل العضوي 
بـني الحدث وبني عنـارص الـرسد األخرى ( 
الشـخصيات والزمكان ) لكـي تكون اللعبة 
الروائيـة واضحـة لديـه من منبعهـا وحتى 
مصبهـا ، كمـا ان القـراءة الواعيـة للنـص 
تجعـل املتلقـي أمام الحـدث الرئيـس الذي 
رسـمته الروائية وفق خريطة الرواية والذي 
أفرز بدوره مولدات ألحداث ثانوية وجانبية 
استطاع االتكاء عليها يف مراحل بناء الرواية 
، مع الحرص عىل بقاء الحدث الرئيس يتمتع 
بصفته الشـمولية وبقاء االحـداث الجانبية 
محتفظـة بتأثريها املكاني املحـيل والزمني 

املحدد .
لقد تناولـت الرواية معـرتك الحياة يف قصة 
تمـارس  االنصـاري  وكانـت   ، العبوديـة 
شـطارتها يف اختيـار االسـتهالل وتوظيـف 
املشـهد الغائب يف مفهوم العبودية : ( جئت 
لتلفنـي جدتي ألبـي بقماط أبيـض ، كانت 
تضغـط فيه عـىل ذراعّي وقدمّي بشـدة ، ال 

أدري ملاذا تفعل ذلك ... ص9 ) .
مـن القماط االبيض ابتدأت رحلة العبودية ، 
ومـن قطعة القماش البيضـاء كانت أحداث 
الروايـة تنطلق لرتسـم لنا عاملـا يزخر بكل 

اشكال الظلم والخيبة واالحباط .
ان أهـم ما  يميز أحـداث الرواية هو التعالق 
بـني جزئيـات االفعـال الثانوية التـي كانت 
بمثابـة روافد تصـب يف قلب الحـدث األكرب 
( قصـة العبوديـة ) ، والرتاتـب الـذي يربط 
املشـاهد بخيـط املسـافة املمتدة بـني زمن 
القول وزمن الحكاية عرب املتواليات الرسدية 
التـي كانت بطلتهـا ( بصائـر ) رغم وجود 
حالـة من التباطؤ سـببتها كثرة االسـئلة ، 
ورغم حاالت االسـقاط املبـارشة للمفاهيم 
التي تعتمل يف نفـس الكاتبة اال انها نجحت 
يف تجاوزهـا مـن خـالل توظيـف التقنيات 
الـرسدي  االسـلوب  واختيارهـا  الجماليـة 

السينمائي يف تصوير املشاهد .  
الشخصية الروائية :

رواية بصائر زاخرة بالشـخصيات ، ودرجة 
تأثريهـا يف بنـاء الحـدث الروائـي الشـامل 
متباينـة ، بعضهـا خـرج من سـياق الدور 
الرسـوم له ، وأصبح بعضها بنية مسـتقلة 
معقـدة تتحـرك وفـق خلفياتـه النفسـية 
واالجتماعية ، وهذا التباين ابتعد عن مفهوم 
األواني املسـتطرقة من حيث املستوى األمر 
الذي جعل الفضاء الروائي يسبح يف بحر من 

الرصاعات واملتناقضات واالختالفات سـواء 
كانت هـذه الشـخصيات من الشـخصيات 
املحوريـة املتحركـة الفعالـة أو مـن صنف 
الشـخصيات النامية داخـل حركة النص أو 
من الشـخصيات الظاهرة تحت تأثري فعلها 
الرصيـح أو املختبئـة تحت عبـاءة التلميح 

والرمز .
( يف العارشة من عمري انتقلت اىل بيت عمي 
.. ص13 ) ( كان عمي كتلة من املتناقضات 
ص15 ) ( قسـاوة زوجـة عمـي ، لم أتمكن 
مـن غفرانهـا ..  ص16 ) ( كانـت جدتـي 
هـي الوحيدة التي اشـعر بوجودها ..  19 ) 
(وسعت  الخالة انتصار سعيها .. ص23 ) ( 
حتى وجدتني يف غرفة انتظر دخول مرتىض 
.. ص50 ) ( ابتسـم بشحوب : عبد الصاحب 
.. يمكنك ان تناديني صاحب .. ص93 ) ( بدأ 
أمني يحبو ، هكذا أسـمته وداد .. ص143 ) 
( أنا خلود زوجة أمني ص173 ) وغريها من 

االسماء التي تم ذكرها للداللة فقط .
اذا كان مفهوم الشـخصية الروائية يشـكل 
محـور النـص وهـو الدافـع لألحـداث لدى 
البعض مستندا يف هذا الفهم اىل دور البطل يف 
الدرامـا اليونانية عندما كان البطل يلعب كل 

االدوار فان مفهوم الشـخصية الروائية هنا 
يختلف تماما ، فاألدوار يف الرواية لها ابطالها 
وانشـاء املشـاهد لها خالقيها وشخصياتها 
وان كانـت تنجـذب اىل الشـخصية الروائيـة 
املحوريـة عـن طريـق التفاعل وعـرب قناتي 
التقاطب والتقابل  اال ان جميع الشخصيات 
كانت لها دور املساهمة يف البناء ملتحمة مع 
عنارص الرسد االخرى ، ومساهمة يف تجسيد 
الـرصاع القائـم بني الـه الحب والـه الكره ، 

ومشاركة يف تشييد البنية العامة للرواية .
الشـخصية املحورية حارضة بقـوة ، وعىل 
لسانها تسـري احداث الرواية ويرفع الستار 
عن املشـاهد ولكن ال يمكن تصنيف الرواية 
ضمـن الروايات السـريية العتبـارات عديدة 
يقف يف مقدمتها انها تتقاطع مع خصائص 
روايـة السـرية الذاتية وتختلف عـن روايات 
املذكرات ، ووجود الشخصية ( بصائر ) هنا 
هو جزء من بنية رسدية قائمة عىل اسـاس 
جماليـات الفـن الروائي ، ومـن خاللها مع 
مجمـل العوامـل االخرى كان الـرصاع ينمو 
بني الظلم والعدل ، بني الرؤية السلبية للمرأة 
وبـني الصورة املرشقـة لها ، بني مـا تركته 
بعض األعراف والتقاليد والتفسـري الخاطئ 
لبعض النصـوص وبني النظـرة املوضوعية 
الواعية لدور املرأة كمحرك وخالق ومساهم 
يف بنـاء رصوح العـدل واملـروءة واالنصاف 
وبناء الحياة الحـرة الكريمة ( أنا بصائر ... 
ولـدت يف زمن ينخره السـوس وتعلو محياه 
صفـرة الخـوف .. ص9 ) و( بصائر ) كانت 
خدعة فنية فلم يكن اسمها الحقيقي ، ومع 
تتابـع االحـداث نصطـدم باعـرتاف بصائر 
حول حقيقة اسمها : ( آه نسيت أن أخربكم 
بيشء وعدتكم به بصائر يف أول صفحة وهي 
تروي قصتها ، وعدتكم بإخباركم باسـمها 
الحقيقي ، اسـمها الذي أأطلقه أبوها عليها 
يوم والدتها ،ن ذلك األب الذي كان أحد جنود 
( إلـه الكـره ) ، االسـم الـذي تـم تدوينه يف 
شـهادة ميالدها وجميع وثائقها الرسمية ، 

كان اسمها 0( قيد ) ص171 ) 

مـا يالحظ عىل جميع الشـخصيات الروائية 
الـواردة يف النـص انها تحمل داللة واشـارة 
ايحائية ومضمون مسـترت ، واختيار االسم 
بهـذه الطريقـة يحتـل اهمية كبـرية حيث 
يسـاهم يف تلوين البعد الداليل لالسم ويمنح 
القارئ اشـارة اسـتفزازية ملعرفة ما يرمي 
االسم من داللة : ( بصائر / مريم / انتصار 
/ سـجاد / مرتـىض / زينب / مّنـة / عبد 
الصاحـب / أمـني / وداد / ) وغريهـا مـن 
االسـماء التي كانت تحمل شفرات ال تحتاج 
اىل جهد كبري اىل اكتشاف رموزها ودالالتها.

كما ان الرمز يتعدى االسم اىل الفعل يف مكامن 
كثـرية مـن الرواية وقـد تفننـت األنصاري 
يف صياغـة هـذا الرمز بطريقـة رائعة : ( لم 
تعاودني نوبـة الحرارة ، انها العقدة تكرب يف 
داخيل .. عقدة الرفـض لجفاء أبي .. ص14 
) ( اسـتعدت صوتي بعد غياب عشـة أعوام 
، عـرشة أعـوام مـن الصمـت ... ص37 ) ( 
كان باإلمـكان أن ال يذهـب اىل الجبهـة ، أن 
ال يلتحـق بالجيش ألنه أخرس .. ص 40 ) ( 
كنت يف بادئ االمر ، اتحدث معهن باإلشـارة 
.. ص135 ) ( أنـت فتاة عنيدة ، كنت تفكني 
( قماطـك ) دوما وال تقبلـني ان تبقي يديك 

تحته .. ص 56 ).
والبـد من االشـارة بأن الروايـة وصلت الينا 
عـن طريق ثالثـة رواة ( بصائر / صاحب /  
خلـود زوجة أمـني ) وهذه التقنيـة يف البناء 
الروائـي لـم تكـن جديـدة فقد اسـتخدمها 
بعض الروائيني الكبـار عندما يغادر الراوي 
العليـم ليكمـل دوره بطل آخـر للوصول اىل 

خاتمة الرواية .
مـا كتبناه حول الرواية لم يكن قراءة نقدية 
بمفهومهـا االكاديمي ، وانما كان سـياحة 
عىل شـواطئ الرواية ، وطـواف بني مرافئها 
، ولنـا جولة أخرى نتحـدث فيها عن أهمية 
الزمـان واملـكان ، وجولـة ثالثـة نتابع من 
خاللهـا التقنيات الفنيـة يف البنـاء الروائي 
لروايـة بصائـر ( قصة العبوديـة ) للروائية 

العراقية علياء االنصاري . 
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ثقافية

ÔrÌá®a@ÜbË„
كثـرية هـي الكتابات الشـعرية التـي تنرش 
يف شـبكات التواصـل االجتماعـي ويتداولها 
الناس، ليس ألنها جيدة بل ألّن هناك سـلطة 
نرش جديـدة, اليوم هناك (شـعراء) كثريون 
يكتبـون قصائدهـم وينرشونهـا يف وسـائل 
التواصل، وُيْكَتب لها الذيوع واالنتشـار ومع 
الوقت تتحـول لقصائد منشـورة يف دواوين 
شـعرية، هذه الدواوين ال تسـتوقف القارئ 
الجيد للشـعر وال الذائقة الفنيـة التي ترّبت 

عـىل الشـعر الجيـد، لكنهـا تحظـى بقبول 
املعززيـن يف وسـائل التواصـل االجتماعي.. 
فهـل ذائقة املتلقـي الجديد (املعـّزز) أصدق 
مـن ذائقة املتذوق الحقيقي أم أّن هناك لوثة 
شعرية خنقت فضاء الكتابة الشعرية وصار 
كّل ناظـم شـاعراً وكل شـويعر مشـهوراً؟ 
واصبحنـا نرتحـم عـىل املعلقـات واملتنبـي 
والسـياب والبياتي وعبد الـرزاق عبد الواحد 

وغريهم من خالدي الذكر, 
الشـعراء يف شـبكات التواصـل االجتماعي..

يهيمـون, بعضهـم ال تسـتوقفنا قصائدهم 
وال النقـاد , ولكنهم ينالون شـهادات االبداع 
والتقديـر !! ومنحـت أصحابهـا ألقابا بل ال 
نخفي رسا حني نكشـف ان شعراء التواصل 
جـرى تم تلميعهـم وتصديرهـم إىل الواجهة 
بمباركة تشـبه عصبيـة الجاهليـة، فهم ال 
يطربـون املتلقي ,وال سـلطة للناقـد عليهم 
, والذيـن يصفقـون لهـم ويهيلـون عليهم 
(اليكات) اإلعجـاب فيظنون أنهـم قد بلغوا 
الثريـا فيما هم لـم ينفضوا بعـد عنهم أثار 

الثرى, فأصحاب االعجابات وكتبة التعليقات 
هم جمهور الكاتب الذي هو الئحة أصدقائه 
التـي  الرسيعـة  والشـهرة  الفيسـبوك,  يف 
اقتنصوهـا برضبـة حـظ يف زمـن انحطاط 

الوعي وشيوع النماذج الركيكة
سـادتي االكارم --الكتابـة اإلبداعية سـواء 
األدبية أو الصحافية أو كتابة املقال وغريها، 
كانت أكثر ضبطاً قبل ظهور مواقع التواصل 
االجتماعـي. و كانـت أكثر خضوعـاً ملعايري 
القواعد واإلمـالء والتعبري والجودة وتوظيف 

املفردة والتجانس والرتابط واللغة الشعرية. 
وذلك ألن ما كان ينرش ورقياً ال بّد له وأن يمّر 
تحت الرقابة والتحرير والتدقيق قبل املوافقة 
عـىل نـرشه ,الشـعر ككل الفنـون مـرده إىل 
الذائقة، فهناك من تطرب له ذائقتنا، وهناك 
من ال نطرب له ويطرب له غرينا، ويحيل ذلك 
إىل ما نجده يف أنفسنا مع األغاني واملوسيقى 
واللوحـات الفنّية، ولالسـف حتى الكثري من 
املؤسسـات اعالميـة املعروفة عشـعش بها 

جيش من الشحاذين واملرتزقة املأجورين.

Ò7ó”@Ú
ó”
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ال ابجدية يف هذا العالم
تضاهي خلوتك 

وانت تنظر اىل تفاهة العالم 
بعيون من رماد

ال عزاء للمنتظرين بشوق عارم 
يف جب الزمن 

فالقوافل لم تعد تستهوي املرور 
عند سكك مهجورة

ما اصعب ان تسافر 
من دون قدمني

ما اصعب ان تراقب 
دورة الزمن

من دون عينني
ما اصعب ان ترصخ

يف عالم ميلء بالضجيج
من دون لسان

وسط ذلك الصمت املخيف 
تترسب من جعبتي املثقوبة 

آالف القصائد 
افتش عن كلماتي 

املختبئة ما بني السطور
يف انعطافة قلقة 
من الزمن الدوار 

لم اعد ارغب بالعيش 
يف عالم من رساب 
ف قميص يوسف

لن يعيد لك
ما فقدته يف رصاعك 

مع سنني عمرك 
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ر  فن االتيكيت يفرض عليك التذكُّ
دائًمـا أن املشـفى ليـس مكاًنـا 
ـا بالزيـارات االجتماعيَّـة.  خاصًّ
لذا، يرتتَّـب عليك مراعـاة بعض 
يف  املريـض  عيـادة  األمورعنـد 

املشفى، تفادًيا إلزعاجه:
من املُفّضـل عيـادة املريض بعد 
مـرور ثالثـة أيَّـام عـىل دخولـه 

املشفى
أوقات الزيارة

• من الـرضوري مراعاة األوقات 
دة للزيـارة، خصوًصـا إذا  املُحـدَّ
كنَّـا غـري ُمقرَّبني مـن املريض، 
مـع الحرص عىل عيـادة املريض 
بعد مرور أكثر من ثالثة أيَّام من 

دخوله املشفى.
• يمكن االتصال باألفراد املُقرَّبني 
عـىل  لالطمئنـان  املريـض  مـن 
ته، وطلب اإلذن واالستفسار  صحَّ
عن الوقت الذي يمكن لك الزيارة 

خالله.
• ُيخّصـص اليوم التـايل، يف حال 
األمِّ التي وضعت مولودها حديًثا، 

لألفراد املقربني جدًّا من العائلة.
استعمال املصعد الكهربائي

• مـن الـرضوري االمتنـاع عـن 
الصعـود  زرَّي  عـىل  الضغـط 

والهبوط للمصعد بنفس الوقت.
• يجـب انتظار من هـم يف داخل 
يمكـن  ثـمَّ  للخـروج،  املصعـد 

الدخول إليه.
عـىل  التحيَّـة  إلقـاء  ـل  ُيفضَّ  •

املوجودين يف داخل املصعد.
، الذي  • يمكنـك الضغط عىل الزرِّ

يحمـل رقـم الطبقة التـي يرقد 
فيهـا املريض، أو الطلـب إىل من 
يقف بقرب لوحة مفاتيح املصعد 

الضغط عليه.
بالنظـارات  الدخـول  يمكـن   •
الشمسـية، إذا كنـِت متعبًة، وال 

ترغبني برؤية أحد.
مـن املُفّضـل الحرص عـىل عدم 
البقاء ألكثر مـن 15 دقيقة، عند 

عيادة املريض باملشفى
يف غرفة املريض

• يفّضل الحرص عىل عدم البقاء 
ألكثر مـن 15 دقيقة، عند عيادة 

املريض باملشفى.
تقديـم  عـن  االمتنـاع  يجـب   •
األزهار، ألنَّهـا قد تنقل حرشات، 
وروائـح مزعجـة للمريض الذي 

ُيعاني من الحساسيَّة.
مضمـون  إىل  االنتبـاه  يجـدر   •
حديثك مع املريـض، مع االبتعاد 
عن التحـدُّث مطوًَّال عن تفاصيل 
مرضـه، أو ذكـر أسـماء األفراد 
الذيـن قضـوا بهـذا املـرض، أو 

تقديم النصح.
ـل الحرص عـىل الخروج  • ُيفضَّ
من الغرفة، فور دخول املمرضني 

أو الطبيب لفحص املريض.
• ُيمكن عرض املساعدة عىل أهل 

املريض، كإحضار الطعام مثًال.
ع إىل املشفى،  • يمنع إحضار الرضَّ
ا األطفال دون الثماني سنوات  أمَّ
فيمكـن أن يأتوا بنـاء عىل طلب 
املريـض، وذلك يف الوقـت الذي ال 

يكون فيه متعًبا جدًّا. 

كشـف الخرباء عن أن كل ما يأكله اإلنسـان خالل 
فصل الشـتاء يسـاعده عىل حمايتـه من األمراض 

املعدية، مثل نزالت الربد واإلنفلونزاو (كورونا).
و قالت الدكتورة سـيمني ميداني، قائدة فريق علم 
املناعة الغذائية يف جامعة تافتس األمريكية قولها: 
”إن فيتامينـات ”ج“ و“د“ و“ب“ والزنك تسـاعد 
بشـكل كبري يف تعزيز جهاز املناعـة، و يعّد الجهاز 
املناعي ”خط الدفاع األول“، الذي يرسـل األجسام 
املضـادة ملحاربـة األمـراض، وكل ما كان الجسـم 
نشـيطا والعمر صغريا والصحة جيدة كل ما كانت 

املناعة يف أفضل مستوياتها“.
و يف املقابـل، تؤثـر بعـض األمـور يف ”دفاعـات 
الجسـم“، مثل الوزن الزائـد والتدخني واملرشوبات 

الروحية واألمراض املزمنة واإلجهاد املفرط.
وذكـرت ميدانـي أن أفضـل طريق لتقويـة املناعة 
هي تنـاول مجموعة كبرية ومتنوعـة من الفواكه 
والخـرضوات الطازجة كل يـوم، جنبا إىل جنب مع 
بعـض الحبوب الكاملة عالية الجـودة والقليل من 
الربوتينات الخالية من الدهون والقليل من الزيوت 

الصحية.

وتابعت“ خالل فصل الشتاء ويف حال كنت ترغب يف 
زيادة تأثري الطعام عىل جهاز مناعتك، فسـتحتاج 
إىل زيـادة كمية الفواكه والخرضوات التي تتناولها 

كل يوم“.
كما ترتبط الوجبات الغنية بالفواكه والخرضاوات 
بتقليل مخاطر اإلصابة بالنوبات القلبية والسكتات 

الدماغية والرسطان واملوت املبكر.
وتـويص اإلرشـادات الغذائيـة الحاليـة يف الواليات 
املتحدة ”بما يصل إىل كأسني من الفاكهة وحصتني 

إىل ثالث حصص من الخضار يوميا“.

يعـّد زيـت السمسـم مـن أفضـل 
الزيوت التي توصف لعالج تشـنج 
العضـالت. يوصف للكبـار لقدرته 
عـىل بسـط العضـالت خاصـة يف 
الرقبة، عالوة عـىل قيمته الغذائية 
العاليـة. يف التايل نطلـع عىل فوائد 
زيت السمسـم وأرضاره، ومحاذير 
وطرق استخدامه لألطفال كاآلتي:

يعترب السمسـم وهو مصدر الزيت 
مـن النباتـات االسـتوائية، ويصل 

للبالد العربية مستورداً.
 يتم الحصول عـىل الزيت منه عىل 

البارد نظراً لفائدته الكبرية.
يحتوي زيت السمسم عىل عنارص 
غذائيـة مهمـة، ولذلـك يدلـك بـه 
الجسم ليمنح الجلد صحة ونضارة 

ويشيع الدفء لدى الصغار.
 لو أعطيـِت الطفل القليل من زيت 
السمسـم قبـل النـوم، فهـو يقلل 

السعال بدرجة كبرية.
 كانت الجدات تدهـن صدر الطفل 
بزيت السمسم لكي تقلل من نزالت 
الـربد، والحقيقـة أن الـدفء الذي 

يوفره التدليك يحسن التنفس.
يضاف زيـت السمسـم ألي طعام 
خارجي للطفل لكي يقوي عظامه 

ويحميه من الكساح.
يسـتخدم كنقط يف األذن لعالج الم 

األذن عند الطفل.
ويسـتخدم لعـالج اإلمسـاك عنـد 

الرضع.
زيت السمسـم من أفضـل الزيوت 
للعنايـة بشـعر الطفل بعد غسـله 
بالشامبو، وهو يحسن من ملمس 

الشعر ويغذيه.
كيـف تسـتخدمني زيت السمسـم 

لشعر طفلك؟
ال يفضـل بقـاء الزيـت عىل شـعر 

الطفل.
يدلك به الشعر، ويرتك فرتة بعد لف 
الشـعر بفوطة سـاخنة، ثم يغسل 
كبقيـة الزيـوت. يمكـن أن يخلط 
بزيت الزيتون دون تعريض الشعر 
ألشـعة الشـمس، ألنهـا تضعـف 

الشعر وتقصفه.

يعالج زيت السمسم تقصف شعر 
الطفل الناتج عن نقص التغذية.

 محاذير اسـتخدام زيت السمسـم 
لألطفال

هنـاك بعض األطفـال يعانون مما 
يعرف بـ حساسية زيت السمسم، 
ولذلك تظهر عليهم بعض األعراض 
عنـد تنـاول زيـت السمسـم، مـا 
يسـتدعي التوقف عن اسـتخدامه 

فوراً، ومن هذه األعراض:
احمرار وجه الطفل، وظهور طفح 

جلدي أحمر عىل جلده.
 القيء والغثيان.

السعال.
يف حال ظهـور هذه األعراض يعني 
أن الطفل لديه حساسـية من زيت 

السمسم.

ال توجـد زوجـة تحـب القيـام بـكل 
مهمات ومسؤوليات األرسة بمفردها، 
فالـزوج له نصيب مـن ذلـك، وغالباً 
ما تشـمل تلك املهمـات صيانة املنزل 
والسـيارة، رشاء األغـراض، وأعمـال 
التنظيف التي بحاجة إىل قوة عضلية.

لكـن يف بعـض الفرتات قـد تالحظني 
أداء  يف  تراخيـه  أو  زوجـك،  تباطـؤ 
مهامـه يف األرسة، األمـر الـذي تـراه 
بعـض الزوجات نوعاً مـن اإلهمال أو 
الكسـل، ولكن يجب أن تنظري نظرة 
شـاملة إىل أسـلوب زوجك، فإذا كانت 
طبيعتـه تحمل مهماتـه وأداءها عىل 
أكمـل وجه، عليـِك النظـر إىل التباطؤ 
والرتاخـي كأمر مؤقت، ثم البحث عن 
األسـباب التي تدفع زوجك للتباطؤ يف 

رعاية شؤون األرسة.
ويف مـا يـيل 4 نقاط عليـِك وضعها يف 
االعتبـار عندمـا تالحظـني أن زوجك 
يتباطئ يف أداء مهماته املسؤول عنها 

يف األرسة.
1 - عندما يكون زوجك متعباً جسدياً

ماذا يفعل الطفل عندما يكون متعباً؟ 
ينئ ويبكـي، البالغون أيضـاً يفعلون 
نسخة الكبار من األنني والبكاء، لذلك 

عندمـا ترين أن زوجـك مرهق تماماً، 
فاسـتمري يف التعامـل معـه طبيعياً، 
وتذكري أن إهماله أو تكاسـله أحياناً 

طريقة للتعبري عن تعبه الجسدي.

2 - عندمـا يتعرض زوجك لضغوط يف 
العمل

ضغـوط العمـل صعبة جـداً، فزوجك 
يحـاول القيـام بعمل جيـد، ويحاول 

التوافـق مع زمالئه يف العمل، ويحاول 
إبقاء رئيسـه يف العمل سـعيداً، حتى 
إن كان زوجـك هو الرئيـس يف عمله، 
فـال يـزال يعاني مـن ضغـوط العمل 

الخاصة به.
لذا عندما يواجه زوجك يوماً سـيئاً يف 
العمـل، ضعي ذلـك يف اعتبارك قبل أن 
تهاجميه ألنه لم يفعل املهام املطلوبة 

منه يف املنزل.
-3 عندمـا يتعـرض زوجـك ألزمـة 

مالية
قد تنزعجـني من زوجك ألنـه لم يؤِد 
املهام املطلوبـة منه من أجل األرسة، 
ولكـن إذا كنـِت تعلمـني أنـه متوتر 
بشـأن فاتورة كبرية مستحقة، أو إذا 
تلقى للتو أخباراً سـيئة عن رضائبه، 
أو حسـاب بطاقة ائتمان كان يعتقد 
أنـه قد ُسـّددت، فاحـريص عىل عدم 

طرح املشاكل يف هذا الوقت.
-4 عندما يشعر زوجك بالضعف

ال  بأوقـات  يمـرون  الرجـال  حتـى 
يشـعرون فيها بالرىض عن أنفسهم، 
ربما الحـظ زوجك أن بقعة الصلع يف 
رأسه تزداد اتساعاً، أو ربما الحظ أن 
لياقته البدنية لـم تعد جيدة، أو ربما 
يشـعر بقليل من الكآبة، إذا كان هذا 
هو شعور زوجك، فحاويل أال تفاقمي 
مشاكله بمهاجمته أو انتقاده بشأن 

يشء آخر.

تحتـار ربة املنزل يف وجبـة كل يوم ، ولكن 
هنـاك العديد من االكالت السـهلة واملفيدة 
التي يمكن تقديمهـا ألرستك مثال ” الكبد 
والقوانـص“، بهـذه الطرق التـي نرشتها 

صدى البلد:
طريقة عمل الكبد والقوانص

املكونات :
نصف كيلو كبد وقوانص.

رشايح فلفل رومي .
2 بصلة متوسطة.

فصني ثوم مفرومني .
2 حبة طماطم مكعبات صغرية الحجم .

ملعقة صغرية ملح ( حسب الحاجة)

رشة فلفل اسود .
رشة بهارات

رشة جوزة الطيب
2 ملعقة خل .

4 مالعق زيت .
شطة حسب الرغبة .

طريقة التحضري:
-اغسـيل الكبـد و القوانص جيـدا باملاء و 

اتركيها ىف ماء و خل بعض الوقت .
-قطعـي البصل لقطع صغرية. و احرضي 
انـاء او طاسـة و ضعـي الزيـت عـىل نار 
متوسطة ، سخني الزيت ثم أضيفي البصل 

و قلبيه حتى يذبل .

و  متوسـطه  قطـع  القوانـص  -قطعـي 
ضعيهم عىل البصل و قلبي ل 5 دقائق . ثم 
قطعى الفلفل الرومـى مكعبات صغرية و 

ضعيها عىل البصل و القوانص عىل النار .
-بعـد ذلك قطعـي الكبد مكعبـات صغرية 
ثم ضفيها عىل القوانـص و اضيفى الثوم 

املفروم
-اضيفـى التوابـل امللح و الفلفل اسـود و 
البهارات وجوزة الطيب و الشـطة و قلبي 

قليال .
-قطعـي الطماطـم مكعبات صغـرية . و 
ضعيها عىل الكبد و القوانص و قلبي حتى 

يترشب ماؤها.

تحتـار املرأة ذات الجسـم املمتلئ كثريا 
عنـد اختيارها ملالبسـها، فهي ترغب يف 
التألق بمظهر رائـع إال أنها تفكر دائما 
هل هـذا املوديل سيتناسـب مع شـكل 
جسـمي أم ال، وما القطع التي سـتليق 
بـي؟ مرحلة التسـوق بالنسـبة للمرأة 
ذات الجسـم املمتلئ تكون حقا مرهقة 
جـدا لها، لـذا سـنخربك اليـوم ببعض 
نصائـح املوضـة والتـي ستسـاعد كل 
امرأة ممتلئة بالتمتع بمظهر جذاب مع 

مواكبة أحدث صيحات املوضة.
١- ابتعدي عن ارتداء مالبس فضفاضة 
عليك، ألن املالبس الفضفاضة سـتظهر 
جسـمك بشـكل أكـرب ممـا هـو عليه، 
لـذا انتقي مالبسـك عىل قياسـك وثقي 

بنفسك.
٢- اختـاري فسـاتني بخرص عـال، أي 
تكـون محددة للصدر. فهذه الفسـاتني 
باقـي  رائعـة ألنهـا سـتربز  سـتكون 
تفاصيـل جسـمك بشـكل رائـع. ومن 
األفضل أيضا أن تختاري بلوزات طويلة 
ألنها ستخفي الكرش وستظهرك بشكل 

رائع.

ذو  الجينـز  البنطلـون  إىل  اتجهـي   -٣
الخـرص العـايل ألنـه سـيخفي ترهالت 
بطنك. كذلك أيضـا اختاري البنطلونات 
عـن  وابتعـدي  املسـتقيمة  الجينـز 
الشارلسـتون إال إذا كنـت ال تمانعني يف 

إظهار أردافك.
٤- إذا كنـت مـن محبي ارتـداء الكعب 
العـايل  الكعـب  ألن  فاختاريـه  العـايل، 
وذلـك  الطـول،  سـيعطيك مزيـد مـن 

سيظهر قوامك بشكل أفضل.
٥- مـن نصائح مالبس املرأة املمتلئة أن 
تتجـه إىل األلـوان الداكنـة، فهي تظهر 
شكل الجسم بأنه أقل مما هو عليه. لذا 
إذا كنت ترغبني يف إخفاء امتالء أردافك، 
اختاري بنطلـون بلون داكن، وإذا كنت 
ترغبـني يف إخفـاء كـرب حجـم ثدييـك، 

انتقي بلوزة بلون داكن.
٦- راعي دائما عند اختيار مالبسـك إذا 
كانت منقوشة، أن تكون ذات نقوشات 
صغرية الحجم ألنها سـتظهر جسـمك 
بأنـه أرفع مما هو عليه وابتعدي تماما 

عن النقوشات الكبرية.
٧- ال يحبـذ ارتـداء املالبـس املخططـة 

لصاحبات الجسـم املمتلـئ إال إذا كنت 
ترغبـني يف إبـراز منطقة محـددة مثل 
الصـدر. هنا املالبـس املقلمة سـتكون 
رائعة بالنسـبة لك، لذا انتقي املوديالت 
التي تعجبك منها ألنها سـتخفي امتالء 

جسدك.
٨- موضة الكرانيش ال تناسب صاحبات 
الجسم املمتلئ كثريا ألنها تزيد من حجم 
جسـمك، فـإذا كنـت تتمتعـني بخرص 
رفيـع للغاية وصـدر كبـري وترغبني يف 
عمل توازن، يمكنك ارتداء بلوزة ضيقة 
من الصـدر وذات كرانيـش من الخرص 

لبعض التوازن.
٩- اختـاري املالبـس الداخليـة بعناية 
فائقة وراعي أن تكون عىل قياسك وأن 
تكـون مريحة، واعلمـي أن كلما كانت 
املالبـس الداخلية عىل قياسـك ومريحة 

كلما أظهرت مالبسك بشكل رائع.
١٠- يفضل عند رشاء الحقيبة أن تكون 
بحجـم كبري، ألنها سـتخفي جزء كبري 
مـن جسـمك وال تلفت النظـر إليك. أما 
إذا كانت الحقيبة صغرية فهذا سيظهر 

جسمك بشكل أكثر امتالء.
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تشـري الدراسـات إىل أن الطفل الذي يحظـى بدعم والدته، 
يتمتـع بمهـارات أكاديميـة واجتماعيـة أعىل، ويتحسـن 
سـلوكه، ومـن املهـم أن يبدأ طفلـك يومـه بإيجابيه، وأن 
يحصل منِك عىل الدعم الذي يحفزه لتحسني أدائه الدرايس، 
وتعامالتـه مع زمالئه، وتحسـني مزاجه العـام. لذا قدمي 

الدعم لطفلك كل صباح، عرب الطرق التالية.
1 - أخربي طفلك أنِك تحبينه

ال تستهيني بقوة كلماتك عىل طفلك، أخربي طفلك بوضوح 
أنِك تحبينه، قويل له يف الصباح ”أنا أحبك“.

2 - أخربي طفلك أنِك ممتنة لوجوده
من املهـم أن تخربي طفلك أنِك تحبينـه، رغم أنه يعلم أنِك 
تحبينـه، ولكن هل يعلـم طفلك أنِك ممتنـة لوجوده، وأنِك 
فخورة به، وأنِك معجبة به؟ هذا ما يجب أن تخربي طفلك 

به بوضوح يف الصباح.
قـويل لطفلك ”أنا سـعيدة أنـك ابني/ ابنتـي“، ”أنا ممتنة 

لوجوك“، ”أنا فخورة بك“.
3 - اسأيل طفلك ”من أنت؟“

الطفـل الـذي بـال هوية يمكـن أن يكون فريسـة سـهلة 
للسـلوكيات الخاطئـة والخطـرية، كمـا أنه يفتقـر للثقة 
بنفسـه، لذا سـاعدي طفلك عىل تشـكيل هوية قوية عرب 

سؤاله ”من أنت؟“.
اجعيل طفلك يعرف هويته بكلمات بسيطة وقوية وثابتة، 

هويته التي تؤسس ملبادئه وأخالقه وميوله.
4 - عانقي طفلك

طفلك يحتاج إىل املودة واللمسـة الجسدية الصحية، مهما 
كرب طفلك ال ترفيض عناقه أو حتى تؤجليه، العناق يرسـل 
حبك لقلب طفلك، كما ينقل له األمان والقوة والقرب الذي 

يحتاج إليه.
5 - أعدي لطفلك إفطاره املفضل

ال يشء يعّرب عـن حبك ودعمك لطفلك يف الصباح، مثل بذل 
الجهد يف إعداد طعام يحبه.

فكري يف تفضيالت طفلـك، وأعدي له وجبة إفطار يحبها، 
سـوف يشـعر بالحب والدعم، ويلمس مـدى اهتمامك به، 

وكم تهتمني لسعادته.
6 - اتركي له ملحوظة داخل صندوق الغداء

اعتمـاداً عـىل عمـر طفلـك، اكتبـي لـه ملحوظة 
واتركيها له داخل صندوق الغداء، أو يف أي مكان 

آخر يمكنه رؤيتها فيه.
املالحظـة بمثابة تذكـري لطفلك أنـِك تحبينه، 
ويمكـن أن تكـون كلمات بسـيطة، مثل ”أنا 
أحبك“، أو تذكري بموقف لطيف حدث بينكما، 

أو حتى رسم لطيف يعرب عن حبك له.
سوف يشـعر طفلك أنِك إىل جانبه، وأن حبك 
يحيـط به دائماً، ويمنحه هـذا دفعة معنوية 

إيجابية قوية.
7 - قّدمي لطفلك الدعم املبارش بالكلمات

طفلك بحاجة إىل الشـعور بدعمـك له مبارشة، 
عىل سـبيل املثال، أخـربي طفلك أنه مـن بني كل 

أطفـال مدرسـته، إذا كان عليـِك أن تختاري طفـًال واحداً 
ليكون ابنك، فإنِك لن تختاري سواه.

هذا الدعم املبارش له تأثري قوي عىل الطفل، جربيه وسوف 
تشـعرين بتحسـن كبري يف نفسـية طفلك، وثقته بنفسه، 

ومهاراته السلوكية واألكاديمية واالجتماعية.
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1. التوقيع املائل :
إذا كان توقيعـك ينحدر إيل أسـفل فهذا يعني أنك 
حـذر جداً عند اإلجتماعـات وتخيش املخاطر قبل 
البـدء يف أي تجربـة . كما أن شـخصية طموحة 

تتطلع نحو املستقبل .
2. األحرف األويل :

إذا قمـت بتسـجيل توقيع باألحـرف األويل، فهذا 
يعنـي أنك شـخص غامض ال تشـارك الكثري من 
التفاصيـل عن حياتك الخاصـة . ويف الحقيقة أن 
مارك  زوكربريج بأن هذا النوع من التوقيع مثري 
للسـخرية جداً، عندما تقوم بمشـاركة كل شـئ 

عىل الفيس بوك .
3.  التسطري :

يقصد بالتسـطري أن تضع خطوط تحت التوقيع 
الخاص بك، هذا الترصف يكشـف عىل أنك تسمح 
إلنجازات بالتحدث عن نفسـها وال تحاول البوح 

عنها إال عندما تقوم بها بالكامل .
 4. الحروف الكبرية :

يشـري هـذا التوقيـع عـيل مـدي الثقـة بالنفس 
وتقدير الـذات والتي يمكن أن تتحول إيل شـعور 
بالغطرسـة . قـد تجـد أن الرئيس أوبامـا يمتلك 
نفس طريقة التوقيع فهـو بداية قوية لتوقيعه. 
وعيل ما يبدو أن صاحب هذا التوقيع أنه يسـعي 

لتكوين راي خاص به . 
5. اإلمالة نحو اليمني :

إذا كنـت تميل طريقة توقيعك نحـو اليمني، يدل 
عيل ان لديك شخصية مستقلة ومن الصعب جداً 
اإلقتناع بأي رأي أخر سـوي رأيك  . ومن الصعب 

جداً تغري رأيك  بسهولة .
6. عدم إمالة التوقيع :

يعتـرب التوقيع موازنة وأنك شـخصية متواضعة 
وهـذا يظهر مـن طريقـة توقيعك . أمـا إذا كان 

التوقيع غري مائل ومبـارش يدل عيل أنك تترصف 
بطريقة رصيحة ومبارشة .
 7. صعوبة قراءة التوقيع :

مـن املثري للدهشـة عند رؤية هـذا التوقيع  فهو 
عالمـة عيل رسعة البديهية والـذكاء الحاد،  لديك 
حيـاة مزدحمـة والخرب السـار لديك أنـك تمتلك 

هواية فن الخط  والرسومات الرائعة .
8.  الحروف الثقيلة :

كتابة توقيع بحروف مخترصة إلسمك ببنط ثقيل 
تدل عيل الذوق اإلبداعي الـذي تمتع به وغالباً ما 
يسـتخدم هذه الطريقـة الفنانون والرسـامون 
للتوقيـع والكتابـة عيل الجدران وهذه إشـارة إيل 

شخصية مستقلة وثقة يف قدراتك .
9. اإلسم واضح واللقب غري مقروء :

يبـدو هـذا التوقيع فيـه اإلسـم األول واضح أما 
اللقـب يبدو غري مقـروء  .يوحي هـذا النوع من 
التوقيـع بأن لديـك الكثري من اإلنجـازات الهامة 
يف حياتك وشـخصية ودودة جداً عند التعامل مع 

األخرين .
10. الحروف كبرية وصغرية معاً :

هذا النوع من التوقيع يشـري إيل أنك شخص أكثر 

إنفتاحاً عيل الخارج ولديك مستوي ثقة بنفسك . 
حقاً سـتكون سعيد عندما تستمع إيل تحليل هذا 

التوقيع .
11. وضع خط يف النهاية :

يشري هذا التوقيع أن لديك عزيمة قوية ومزدهرة 
مع مرور الوقت .

12. وضع نقطة يف نهاية التوقيع :
تفرتض هـذه الصـورة أن لديك شـخصية قوية 
وتجارية ذكية تتمتع بسـهولة التخطيط لحياتك 

العملية .
13. ال تضع لقب يف توقيعك :

هـذا التوقيع يعنـي أن لديك نهـج معني لتحقيق 
اإلسـرتخاء يف العمل وعيل ما يبدو أن لديك هوية 
خاصة بـك ومنفردة تحب التعبري عنها بعيداً عن 

عائلتك .
14. ال توجد حروف يف التوقيع :

إذا كان لديـك توقيـع  خاص بـك وال يوجد به أي 
حرف واضـح فهذا يعني أن تركـز بصورة كبرية 
عيل األمور الهامة وال تهتم بالتفاصيل الصغرية.

15. الحروف الصغرية يف التوقيع :
تدل عـيل انك شـخصية هادئة، خجولـة، دقيق، 
تركـز عـيل التفاصيل . قـد تكون لديك الشـعور 

بالغرور والبخل .
أما الحروف الكبرية يف التوقيع : فأنت شـخصية 
منفتحـة تمتع باملزيـد من الثقـة بالنفس تحت 
اإلهتمـام وتعتقـد بأنك شـخصية حاملـة بعض 

الشئ .
16.مكان التوقيع :

إذا كنـت تميل إيل القيام بوضـع التوقيع يف جهة 
أكثـر نحو اليمني من الصفحـة يف مكان التوقيع  
يعتقد الخرباء أن شخص تنظر لألمام وال تحاول 

التمسك باملايض .

انا امراة عمري 37 سنة ويل وظيفة 
مرموقة، وتزوجت رجـال كنت أرى 
والعصاميـة  االحـرتام  مثـال  فيـه 
واملسـئولية، لم نعـرف بعضنا فرتة 
زمنيـة كافيـة، بـل كانـت قصرية 
للغايـة، وتقبلت أن ظروفـه املادية 
ضيقة جـداً واعتمدت عـىل أخالقه 
ألَنِّـي سـبق يل الـزواج مـن مليونري 
وكان ال يرصف عيل ولم أنجب منه، 
تزوجنا ألكتشـف زوجي من جديد: 
أسـلوبه يف الكالم، طريقته وسلوكه 
العام مناقض تماماً للشخص الذي 
عرفته، أحسسـت بفارق املسـتوى 
الفكـري واألدبي والرتبـوي، وبدأت 
اكتشـف عيوبـاً كثـرية أهمهـا أن 
لغـة الحـوار والتفاهم بيننـا تماماً 
مفقـودة، إىل أن حقـق اللـه أمـيل 
وحملـت، وكانـت الطامـة الكربى 
وثـار ثورة عارمة إذ قال أنه لم يكن 
يريد أوالداً حالياً، وأني خدعته وكالم 
آخـر ال يليق، لكننـا تصافينا، واآلن 
وبعـد فرتة ثالثة شـهور طلبت منه 
أن يطلقنـي؛ ألَنِّـي ال أحتمل العيش 
معـه، والـيشء الـذي تغاضيت عنه 
وهو املـادة ووعده يل أنه سـيحاول 
زيـادة دخله مع العلـم أنه مهندس 
ميكانيـكا، إال أنه ال يحـاول وليس 
عنـده اسـتعداد، وزاد األمـر سـوءاً 
أنه فقـد احرتامي له بأسـلوبه غري 
الراقـي يف التعامـل، وكلما تحادثت 
معه يعتـذر، واآلن هو يرى نفسـه 
مـالكاً بريئاً وأنا الجانية عليه، ومع 
أنه لم يدفع يل مهراً ، وال جهز يل بيتاً 
فأنا أقيم يف بيتـي، وكان كلما يأتي 
أنا التي ترصف ، بقيت صامدة لكن 
ما اتعبني هو أسـلوبه وإحسـايس 
بالفـوارق االجتماعية، وأنه ال يوجد 
بيننا أي تشـابه، طلبت منه الطالق 
وأنا حائرة، هل أعطيه فرصة ابتغاء 
وجه الله؟ مع أني أعلم أنها لن تأتي 

بثمارهـا، أم أنهي اآلمـر عاجالً مع 
العلم أني يف بلد وهو يف بلد؟

الحلول والنصائح:
-اوال اجعـيل اسـتعداده يف محاولة 
للتخفيف عنك، خاصـة أنك ما زلت 
حائرة وكأنك عىل اسـتعداد للرتاجع 

عن طلب الطالق.
- ربما أشـجعك عىل الرتاجع، ولكن 
بطريقـة ذكيـة وحكيمـة ال تجرح 
كرامتـك، خاصـة وأنت مـن النوع 
الذي يحاسـب عىل الكلمة والحركة 

يف مسألة الكرامة.
- هـذه فرصـة أيضـا ألهمـس لـك 
(ُفكيهـا شـوية) يعنـي ال رضورة 
ملحاسـبة زوجـك املسـكني عىل كل 
حركـة وكلمة، أنت تعلمني أن هناك 
فوارق اجتماعيـة بينكما، فلماذا ال 
تسـاعدينه عىل اكتسـاب الترصف 
الالئـق؟ ليـس بالطبـع عـن طريق 
املحاسـبة واملحاكمة، بـل بالحنان 
واعتباره كطفل تريدين مسـاعدته 

ليكون أفضل وأقوى.
- الزوجة يمكن أن تكون أماً صغرية 
لزوجهـا يف بعـض املواقـف وليـس 
كلهـا، فكـري بهـذا وأنـت تعيدين 
النظر بمسـألة الطـالق، وتجاوزي 
عن الجانب املادي خاصة إذا لم يكن 
طماعاً كما يبدو، وال بخيالً كزوجك 

السابق.
- أنصحـك إذن بالرتيـث واحتضانه 
من بـاب التقوى واإلحسـان، طبعاً 
إذا كان هـو متمسـكاً بـك، وطبعاً 
إذا كنـت أنجبت منه كما فهمت من 

بعض كلماتك.
-أخريا مسألة أن كل منكما يقيم يف 
بلد فلم تعد مشـكلة يف ظل الظروف 
الصعبة التي يعيشها العالم أجمع، 
ومـع الوقت تسـتطيعان التخطيط 
لالسـتقرار يف بلد وبيت آمن وسعيد 

بإذن الله.

صــــورة و حــــدث

مرفأ
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1893 ـ نيوزيلنـدا تصبح أول دولة 
يف العالـم تصـوت فيها النسـاء يف 

انتخابات عامة.
1912 ـ ألبانيا تعلن استقاللها عن 

الدولة العثمانية.
بورصـة  فتـح  إعـادة  ـ   1914
بعـد  السـندات  لتـداول  نيويـورك 
توقـف اضطـراري بسـبب الحرب 

العاملية األوىل.
املبـارك  جابـر  الشـيخ   -  1915
الصبـاح يتـوىل الحكـم يف الكويت 

خلًفا ألبيه الشيخ مبارك الصباح.
1918 ـ بوكوفينـا تصـوت لصالح 

اإلندماج مع مملكة رومانيا.
أسـتور  الليـدي  انتخـاب  ـ   1919
لعضويـة برملـان اململكـة املتحدة، 
لتكـون أول امرأة تحرض جلسـات 

مجلس العموم.
1943 - انعقاد أوىل جلسات مؤتمر 
طهـران الـذي جمـع بـني القـادة 
الثالثة جوزيف سـتالني وفرانكلني 
روزفلت وونسـتون ترششـل وذلك 

أثنـاء الحرب العامليـة الثانية وذلك 
لتحديد األهداف املشـرتكة ملواجهة 
دول املحـور، ودام املؤتمـر حتى 1 

ديسمرب.
- موريتانيـا تحصـل عـىل   1960
االسـتقالل رسـمًيا من االستعمار 
الفرنـيس، وتنصيـب املختـار ولـد 

داداه رئيًسا للدولة.
الـوزراء  رئيـس  اغتيـال   -  1971
األردني وصفي التل عىل يد منظمة 

أيلول األسود يف القاهرة.
1972 - التوقيع عىل «بيان طرابلس 
للوحـدة اليمنيـة» بـني جمهورية 
الشـعبية  الديمقراطيـة  اليمـن 

والجمهورية العربية اليمنية.
األهليـة  الحـرب  بدايـة   -  1974

اإلثيوبية.
1988 - الرئيـس العراقـي صـدام 
حسني يقوم بأول زيارة له إىل مرص 

منذ توليه الرئاسة.
الـدويل  األمـن  مجلـس    -  1990
يصدر «القرار رقم 677» يدين فيه 

محـاوالت العـراق تغيـري التكوين 
الديمغرايف لسـكان الكويت وإعدام 
السـجالت املدنية التي تحتفظ بها 

الحكومة الكويتية الرشعية.
    جون ميجور يتوىل رئاسة الوزراء 

يف اململكة املتحدة.

1994 - اسـتفتاء عـام يف النرويج 
للتصويت عىل انضمامها إىل االتحاد 
األوروبـي، وكانـت النتيجـة رفض 

االنضمام.
أيمـن  األعمـال  رجـل   -  2003
السـويدي يطلق النـار عىل زوجته 
املغنيـة ذكـرى ومديـر أعماله مما 

تسبب يف مقتلهما ثم ينتحر.
األردنيـة  اململكـة  ملـك   -  2004
الهاشـمية عبـد اللـه الثانـي بـن 
الحسـني يعفي أخـاه األمري حمزة 

بن الحسني من والية العهد.
2010 - إجـراء انتخابـات مجلس 
الشعب املرصي والتي تنافس فيها 

ما يقارب الخمسة آالف مرشح.

2011 - إجـراء الجولـة األوىل مـن 
انتخابات مجلس الشـعب املرصي، 
ترشيعيـة  انتخابـات  أول  وهـي 

تشهدها مرص بعد ثورة 25 يناير.
2013 - مذنـب ايسـون يذوب بعد 
اقرتابه من الشـمس بحوايل مليون 
مرشـًحا  وكان  فقـط،  كيلومـرت 
ليكـون أقـرب مذنب يمـر بجانب 

األرض منذ عقود.
2018 - الالعب النرويجي ماغنوس 
كارلسن يحتفظ بلقبه بطالً للعالم 
يف الشطرنج بعد تغلّبه عىل منافسه 

فابيانو كاروانا.
2019 - املجلس السيادي السوداني 
يجيز مرشوع قانون يقيض بتفكيك 
نظام الرئيس السـابق عمر البشري 
وإزالة تمكني حزب املؤتمر الوطني 

الذي حكم البالد طيلة 30 عاًما
    وقوع مجزرة النارصية التي قتل 
فيها 45 متظاهر و أصابة من أكثر 
من 150 آخرين خالل االحتجاجات 

العراقية -2019
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غزل عراقي
ــات اثبــــ ــي  انطين ــي  يحبن ــك  كلب اذا 
ــــــرة بالعش ــي  ان ــك  احب ــك  وابصمـل
ــروح ال ــالة  وبغ ــك  احبـــ ــداد  بغ ــد  بك

ــال  اخليـــــ ــه  أتيـي ــرة  جزي ــك  يلعينــ
ــرة فكـــ ــغل  ينش ــوفك  اليش ــوم  ومعل
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ــن بالرحم ــم  وقـــس ــي  حبيب ــك  حب ــك  وح
ــره أمــــ ــي  ومنته ــل  علي ــك  عكب ــب  الكل
ــاس يـــــــ ــك  چن ــرف  ياتـ ورد  ــى  ياأحل
ــرة عط ــذ  وأخ ــك  من ــورد  ال ــه  لون ــذ  وأخ

ÚÓóÉí@paäbjnÇa

ماذا يكشف توقيعك عن شخصيتك؟

ÏÄÄÄ◊ÎÜÏé
وزع األرقام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسـعة 
الصغـرية ، ثـم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسـعة 
الرأسـية واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم اال مرة 

واحدة .

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊أفقي
1متعبد اعتـزل الناس o عال 
صوتـه أو عـال الصـوت من 

حوله o انهض
2ادافـع عـن o مركـز النور 

والهداية.
3أغلـق (أذنيه) o ثمر النخل 

o أجاز.
4اسـم لصاحـب كفـاءة يف 
o (معكوسـة)  مـا  مجـال 

مجموعة متقدمة من الخيل 
أو الناس أو نحوها

 o 5أصـدر صوتـا كالذبـاب
ابرز أدواره القرموسطي.

6متحلل (معكوسة) o حب
o مجموعة  7سـجل ملفات 
التي  البيوت والـدور وأهلها 

تمثل الوطن.
8مخرج مثري للجدل له عدد 
من األفالم منها حني ميرسة

9مظلة هبوط o رشب برغبة 
شديدة.

10يدرين o من آثار املرصيني 
القدماء.

رأيس
1ممثـل كوميـدي سـعودي يف 

مسلسل طاش ما طاش.
2ممثل مرصي راحـل ال يكذب 
ولكنه يتجمل. o اشهر الفراعنة 

واكرب بناء
3مادة مميتـة o نقل املعلومات 
إىل الحاسوب عرب أجهزة يدوية.

4فيلم جسـد فيه محمـود عبد 
العزيز شخصية الشيخ حسني 
كفيـف النظـر. o 3 حروف من 

هاشم
5ناقلو األشياء.

ترشـد   o حجمـه  6تقلـص 
(معكوسة).

7أصابـه الجنون o اسـتجابتي 
ألسئلة ما

كوميديـة  مرصيـة  8ممثلـة 
خفيفة الظل

9قطـع تغطـى بهـا األسـطح 
املائلة ابسط o وأقل تعقيدا.

الحمـوات  فلـم  10مخـرج 
الفاتنـات تمثيـل مـاري منيب 

وميمي شكيب يف 1953

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy
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تزوجت مليونيرًا ثم مفلسًا وفشلت مرتين!

أبـــــــراج

إذا شـعرت يف وقـت ما بعدم تقديـر ممن حولك، 
حاول أن تلفـت انتباهم بيشء ما. إذا فشـلت هذه 
املحاولـة، ابحث عن أشـخاص يقـدرون جهودك التي 
تبذلها من أجلهم. ابحث عن األشـخاص الذين يحتاجون 
لسـماعك وسـماع قصصك املسـلية. إذا شـعرت باليأس 
واإلحبـاط، فاعلـم أن كل محاوالتـك وخططك سـتكون 

فاشلة.

أنت محظوظ جدا اليوم ولذلك قد تحتفل بأكثر 
من مناسـبة. تتلقى اتصاال من شخص ما مهم 
بالنسـبة لك عىل املستوى الشـخيص. هذا االتصال 
قد يكون له دور فعال يف عالقتكما. التقيت عىل األرجح 
بهذا الشخص مرات عديدة خالل الفرتة األخرية ولكنه ما 

زالت أمامك فرصة اليوم أيضا لتلتقي به يف املساء.

تصلك رسـالة من صديق ما تغري يومك تماما! 
ربمـا يخـربك صديقك يف هـذه الرسـالة بحجز 
تذكرة سـفر لك ملكان تحبه، أو قد يبلغك بحصولك 
عىل مبلغ من املال، أو ربما يخربك بيشء ما عن الحبيب. 
مـن املتوقع أن تكون أيامك املقبلة مليئة باملفاجآت، فكن 

مستعدا.

توقـف لوهلة وقم بحرص ما عشـته من 
تجارب يف الفرتة األخرية ومن استنتاجاتك 
سـتتمكن من تحديد خطواتـك القادمة. هذا 
هو الوقت األمثل لتنفيذ مرشوعاتك الشـخصية 
أو املهنية. سيكون اآلخرون متفهمني وسيقدمون 

لك الدعم، فال داع أن تخفي أخبارك.

تحتفل اليوم بأكثر من مناسـبة وربما تدعو 
األهـل واألصدقـاء لتنـاول العشـاء يف منزلك. 
تشـعر اليوم أنك واثق من نفسـك ومستعد لتويل 
أي مهمة يتخيلها من حولك أنها مستحيلة. ال تحمل 
نفسـك ما ال تطيق. اسرتح قليال اليوم واستمتع برؤية 

بعض املناظر الطبيعية الساحرة.

قد تسـتيقظ مـن نومـك اليـوم وتتذكر بعض 
األحالم التي رأيتها يف منامك الليلة املاضية. ربما 
تكون هذه األحالم مصدرا لإللهام يف بعض األحيان، 
وبالفعل ربما تسـتوحي بعض األفكار منها. إذا كنت 
تقوم بنشـاط ما يتعلق بمجال الفن واإلبداع، ربما توظف 
تلك األفكار. وتسـتفيد منها يف مجال الرسـم واملوسيقى 

والكتابة أو أي شكل آخر من أشكال الفن.

تشعر باليأس والحزن بسبب تعرض شخص 
ما عزيـز عليك ومهـم يف حياتك إىل مشـكلة. 
حـاول أن تسـاعده وتدعمـه بـدال من شـعورك 
باليـأس والحـزن. لـم ال تختـار الطريـق املناسـب 
لظروفـك ولحياتـك؟ حـاول أن تسـتفيد مـن الخربات 

السابقة.

تستمتع بوقتك اليوم سواء قضيته مع األرسة 
أو يف العمـل. إذا لـم تتح لك الفرصـة من قبل 
للسـفر لبالد أوروبية، ربمـا تأتيك الفرصة اليوم. 
تحقـق نحاجـا مذهال يف العمـل ويبـدو أن إنجازاتك 
لن تنتهي اليوم، بل سـتظل مسـتمرة عىل مدار األشهر 

املقبلة.

تريد أن تنعزل عن العالم كله وتجلس بمفردك. 
عـىل الرغـم من أنـك تتمتـع بشـخصية جيدة، 
ولكنك اليوم تبدو غري متعـاون، ولذلك تفضل عدم 
املشـاركة يف أي أنشـطة جماعية. ربما تكون بحاجة 
إىل بعض الوقت للتفكري والتأمل. اسـتمع لنفسـك وربما 

تكتشف أنك لديك أفكار مفيدة يمكن تنفيذها يف العمل.

ال يمكنـك اليـوم أن تتكيـف مع املنـاخ أو الجو 
العام بسـهولة. ربما تشـعر بالتهـاب يف الحلق 
أو األنف. إذا شـعرت بأي أعراض ألي مرض، عليك 
أن تذهـب للطبيب عـىل الفور، ألن الوضـع قد يتطور 
وحينها ال ينفع الندم. ربما يتسبب شعورك باملرض اليوم 

يف عدم القدرة عىل القيام بأي يشء.

الدراسـات الدينية والروحانية قـد تؤدي إىل بعض 
الفـوىض واالرتبـاك. هـل قمت بقـراءة كتـاب ما 
لكاتب أو أديب غري مشهور؟ ربما يكون خيارك خاطئا 
ألنـك لن تعثر عىل املعلومات التـي تبحث عنها. اطلب من 
أصدقائـك أن يرشـحوا لك بعـض الكتب املميزة. قـم بزيارة 
املكتبة واطلع بنفسك عىل الكتب التي تحتاجها. يمكنك أيضا 

أن تبحث عرب اإلنرتنت لكي توفر الجهد والوقت.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

انتبه فاليوم قد تكـون قراراتك رسيعة وجدا 
وربما تندم عليها الحقا.

 تحتـاج لوقت طويل للتفكري يف كل خطوة جديدة 
ويف أي قـرار تتخـذه. إذا كانـت أمامـك العديـد مـن 
الصعوبات فحاول أن تجد حال لها ولكن ال تقف عاجزا 

أمامها.
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أعلنت ملكة جمال اليونان، رافائيال بالستريا، انسحابها من 
مسابقة ملكة جمال الكون التي ينظمها االحتالل اإلرسائييل 

يف كانون األول/ديسمرب املقبل.
تلك  إىل  الصعود  يمكنني  «ال  بالستريا:  رافائيال  وقالت 
الناس  يقاتل  بينما  يحدث،  يشء  ال  كأن  والترصف  املرحلة، 
داخل  الفلسطينيني  إىل  إشارة  يف  هناك»،  حياتهم  أجل  من 
إعجابها  عن  بالستريا  املحتلة.وعربت  الفلسطينية  األرايض 
الرسمي  حسابها  عرب  كتبت  حيث  الفلسطيني،  بالشعب 
فلسطني  لكن  فلسطني،  يف  أعيش  ال  «قد  عىل(انستغرام): 

تعيش يف قلبي إىل األبد».
ملكتي  ملوقف  مماثالً  اليونان  جمال  ملكة  موقف  ويأتي 
يف  واإلمارات  املغرب  سيشارك  حني  يف  وماليزيا،  إندونيسيا 
حكومة  أعلنت  الشهر،  هذا  من  سابق  وقت  ويف  املسابقة. 
البالد  جمال  ملكة  عن  الدعم  سحبت  أنها  أفريقيا  جنوب 
الحالية بسبب إرصارها عىل املشاركة يف مسابقة ملكة جمال 

الكون التي تستضيفها إرسائيل الشهر املقبل.

تستعد النجمة العراقية الشابة، رحمة رياض، إلحياء حفل افتتاح 
ترشين  نوفمرب/   ٣٠ الثالثاء  يوم  يقام  الذي   ٢٠٢١ العرب  كأس 

الثاني الجاري يف قطر.
الحفل،  بوسرت  «انستجرام»  بموقع  حسابها  عرب  رحمة  ونرشت 
وعلقت:» انتظروني يف أول بطولة تجمع املنتخبات العربية تحت 

مظلة الفيفا، بطولة كأس العرب ٢٠٢١ عىل أرض قطر».
وأضافت:» كيل حماس التقي بيكم ونتشارك العديد من املفاجآت، 

بالتوفيق لبلدي العراق ولجميع املنتخبات املشاركة».
وكانت قد أحيت رحمة رياض حفال غنائيا بمهرجان بابل الدويل 

يوم ٣٠ أكتوبر/ترشين األول املايض عىل املرسح البابيل.
يذكر أن املنتخب العراقي كان قد وقع يف املجموعة األوىل إىل جانب 

منتخبات قطر وعمان والبحرين.
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والتأطريات  والتنظريات  والتلميحات  الترصيحات  فوىض  وسط   

لسياسيني كٌل يدلو بدلوه إلصالح االمور بعد ان ضاقت بنا القبور، 

انتهاء  بعد  خاصة  العراق،  بناء  طريق  يف  متسعا  لنا  نجد  ولم 

اشواك..  كله  متشعب  طريق  اىل  اوصلتنا  التي  النيابية  االنتخابات 

والسؤال املطروح وسط هذا الجدل البيزنطي العقيم هو: ماذا نريد 

وليس  هماما  قائدا  نريد  نحن  برصاحة  ونقولها  يريدون؟..  وماذا 

َمقودا يتوجه وفق إمالءات خارجية.. نريد فارسا وليس فرسا يركب 

عليه او يمتطيه االخرون.. نريد فارسا ينتفض بفرسه فيحلق فوق 

اىل  التفكك  حالة  من  العراق  ينقل  اسطورة  فارسا  نريد  السحاب.. 

مرحلة جديدة.. فارسا يهز اسمه العراق يخافه القوي املتجرب فريتعد 

لكي ال يكرر خطأه ويخافه الضعيف ليزداد احرتاما له.. نريد فارسا 

الوعود  أكثر مما يفعل.. ال نريد قائدا يعطي  وليس فيلسوفا يتكلم 

بالية ويصفق  بأدوات  السحرية كي يصلح عجلة عطبانة  والحلول 

ويعتربونه  املطبلون  له  يصفق  قائدا  نريد  ال  الوهمي..  االنجاز  لهذا 

متى  هو:  املحري  والسؤال  والتهليل..  التطبيل  مللنا  فقد  معجزة 

نأكل خبزا غري ملوث بدماء األبرياء؟ متى تنتهي الحروب والكروب 

فقد  نهاية،  لها  ليس  مسرية  وسط  متلكئا  قائدا  نريد  ال  العبثية؟.. 

مللنا االنتظار وعداوة الجار وإطالق االشعار والتغني بالثوار.. نريد 

ان نتمتع اسوة ببقية البرش يف العالم املتقدم بأخذ اطفالنا قسطا من 

التعليم والخدمات الصحية املجانية وهي حق من حقوقنا.. نريد ان 

تتوفر لنا فرص من العمل الرشيف، وأن نسكن تحت سقف يحمي 

اطفالنا واكبادنا من برد الشتاء وحر الصيف، وان نتمتع بنعمة املاء 

يف  وقدوة  متحرضين  نكون  ان  منا  الدولة  تريد  فمثلما  والكهرباء، 

التعبري عن مشاعرنا وأحاسيسنا، وأن نكون منضبطني يف تظاهراتنا 

متحرضين  نكون  وأن  واملواطنني،  الدولة  امالك  عىل  االعتداء  وعدم 

يف  تطلعاتنا  توفر  ان  الدولة  من  فمطلوب  معاناتنا،  عن  التعبري  يف 

الحياة.. صحيح ان التظاهر حق من حقوق املواطن كفله الدستور، 

روح  عىل  املحافظة  يف  وعيا  أكثر  يكون  أن  باملواطن  املفروض  لكن 

النظام، خاصة ان البالد تمر يف ظروف استثنائية تتطلب تغليب لغة 

العقل واملنطق، وأي تقصري يف جانب من جوانب الحياة اليومية يعّد 

خيانة للوطن ولألمانة، خاصة ان العيون ترتصد لإلجهاض عىل البالد 

لكي ال ينهض الوطن ويتعاىف الن نهضته تشكل عائقا لكل املتصيدين 

باملاء العكر من أشباه الرجال ممن رهنوا مصريهم بما يغنموه من 

سحت حرام.
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نرشت الفنانة األردنية، صبا مبارك، عرب خاصية القصة عىل حسابها 
فيه  تطمنئ  تعليقاً  الصور(انستغرام)،  تبادل  تطبيق  عىل  الخاص 
بمنطقة  القديمة  املدينة  يف  لغم  انفجار  بعد  صحتها  عن  الجمهور 
من  مشاهد  تصويرهما  خالل  العراقية  املوصل  محافظة  يف  الساحل 

املسلسل.
وأكدت أنها بخري هي وزميلها الفنان السوري باسم ياخور، وذلك خالل 
تصوريهما أحد مشاهد مسلسل (ليلة السقوط) يف العراق، وقالت: « 

ي صباح الخري يا حلوين، أحب أخربكم أنا منيحة وما صار معي  أ
حادث وال لغم وال انفجار بالعراق».

تماماً  آمن  كان  بالعراق  «تصويرنا  مبارك:  وتابعت 
ببريوت  بصور  وعم  وشوى  شهور،  من  وخلصت 

من وقتها، الرجاء من الصحافة اليل بتنقل أخبار 
خورى  وباسم  أنا  يراعو  التأكد  دون  وبتشري 

عندنا عيال بيخافوا علينا، شو صاير معكم».
األردني  فيلمها  َعرض  مبارك  صبا  وترتقب 

(بنات عبد الرحمن) املشارك بمهرجان القاهرة 
السينمائي، وهو من إخراج زيد أبو حمدان، ويلعب 

أبرزهم صبا مبارك. وتدور  النجوم  بطولته نخبة من 
أحداثه بحي للطبقة املتوسطة يف عمان، حيث تعيش 
وتعمل  كئيبة  حياة  العمر  واملتوسطة  العزباء  زينب 
خياطة محلية وتعول والدها. وبعد أن رآها والدها 
بتعديله  تقوم  للزفاف  ثوب  يف  الخطأ  طريق  عن 
من أجل رب عملها، وتستيقظ زينب لتجد والدها 

مفقوداً.
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يعتقـد باحثون من الواليات املتحدة أنهـم وجدوا طريقة جديدة يمكنها 
أن تساعد الناس عىل حماية أنفسهم من ”كوفيد19-“.

ويشـري الفريـق إىل أن علكة تجريبيـة يمكن أن تعمل بمثابة ”شـبكة“ 
الحتجاز جزيئات فريوس كورونا.

ووجـدت الدراسـة، التي أجريت مـن قبل فريق من جامعة بنسـلفانيا، 
أن هذه العلكة، التي يشـبه طعمهـا العلكة التقليدية، يمكن أن تحد من 
كمية الفريوس يف اللعاب وتسـاعد يف وقف انتقال العدوى عندما يتحدث 

املصابون أو يتنفسون أو يسعلون.
وتحتـوي العلكـة الجديدة عىل نسـخ مـن بروتـني ACE2 املوجود عىل 
أسطح الخاليا، والذي يستخدمه الفريوس كوسيلة القتحام الخاليا ومن 

ثم إصابتها.
وأفاد الباحثون أنه يمكن تخزينها لسنوات يف درجات حرارة عادية، وأن 

.ACE2 مضغها ال يرض بجزيئات بروتني
ويقرتحـون أن اسـتخدام العلكـة لتقليل األحمال الفريوسـية يف اللعاب 
من شـأنه أن يزيد من فائدة اللقاحات وسـيكون مفيدا بشكل خاص يف 

البلدان التي ال تتوفر فيها اللقاحات.

تعـد التوهجات الشمسـية من الظواهـر الفلكية التي يمكن أن تسـبب عند 
وقوعهـا مشـكالت يف الطاقة الكهربائية عىل األرض.والتوهجات الشمسـية 
عبارة عن انفجارات هائلة من الطاقة املغناطيسية التي تنبعث من الشمس.

وال تنتقـل جميع هذه التوهجات يف حال حدوثها إىل األرض، إال أن وقوع ذلك 
يمكن أن يتسبب بأرضار كبرية عىل الشبكات الكهربائية.ووفق مركز التنبؤ 
بالطقـس الفضائي األمريكـي، فإن رسعـات بعض هـذه التوهجات يمكن 
أن تـرتاوح ما بـني 250 إىل 3000 كيلو مرتا يف الثانية.ويقيس العلماء شـدة 
العواصف الشمسـية عىل ”مقياس جي“، وتصنف تلك العواصف من الدرجة 
”جي 1“ عىل أنها تتسبب باضطرابات بسيطة يف عمليات األقمار االصطناعية، 
بينمـا تكـون تلك املصّنفة عىل أنهـا ”جي 5“ خطـرية، إذ بمقدورها تعطيل 
خطوط الكهربـاء واالتصاالت.وطمـأن العلماء من أن العاصفة الشمسـية 
القادمة لن تحدث سـوى اضطرابا بسيطا، ولن يكون تأثريها كبريا.وتحدث 
العواصف الشمسـية عىل شكل اندفاعات كبرية للبالزما عىل سطح الشمس، 

قد تصل قوتها ملا يعادل 20 مليون انفجار نووي.

”بروموبـوت“  رشكـة  تبحـث 
(Promobot) األمريكيـة املصنعة 
الشـبيهة  الواقعيـة  للروبوتـات 
إنسـان  وجـه  عـن  باإلنسـان، 
مناسب لِروبوتها البرشي القادم، 
الذي سـيتم استخدامه يف الفنادق 
ومراكز التسوق واملطارات اعتباراً 

من عام 2023.
وتقـدم الرشكـة 200 ألـف دوالر 
للمتطوع الذي يجب أن يكون عىل 
اسـتعداد لنقل حقوق اسـتخدام 

وجهه للرشكة إىل األبد.
يف الوقـت الحـايل، يتم اسـتخدام 
الروبوتـات الخاصـة بالرشكة يف 
43 دولة، وتمارس تلك الروبوتات 
أدواراً ممختلف، من ضمنها أعمال 
إدارية أو ترويجية أو استشـارية 

وغريها من العمليات.
وقالـت الرشكـة: ”رشكتنا تطور 
تقنيـات يف مجـال التعـرف عـىل 

املالحـة  ويف  والـكالم،  الوجـه، 
املسـتقلة، والـذكاء االصطناعـي 

ومجاالت أخرى من الروبوتات“.
ويف إعالنها األخري، تبحث الرشكة 
عـن شـخص لـه وجـه ”لطيـف 
وودود؛ السـتخدامه يف الروبـوت 
الجنـس  تحـدد  ولـم  املسـاعد، 
أو العمـر، بـل التقديـم مفتـوح 

للجميع.
سـيتم تشـغيل الروبوت من ِقبل 
رشكة أمريكية لم تذكر اسـمها، 
وسـيتم اسـتخدامه يف املطـارات 
ومراكـز التسـوق ومتاجـر البيع 
بالتجزئة يف جميـع أنحاء أمريكا 

الشمالية والرشق األوسط.
وأوضحت رشكـة بروموبوت، أن 
الروبوت الجديد سـيبدأ أنشـطته 
يف عـام 2023، وسـيصبح وجـه 
الشـخص املحدد هـو مظهر هذا 

الروبوت.

ابتكـر علمـاء زجـاج فائـق الصالبة، 
ويعترب أقىس من األملاس الطبيعي، عىل 
حد قولهم، ويمكن أن يكون قد حانت 
اللحظة للتخيل عـن حمايات الهواتف 

الضخمة يف وقت قريب.
وأنِتج ما يسـمى بالزجـاج الكربوني، 
والذي يتميز أيضا بأعىل نسبة توصيل 
حراري لجميـع الزجاجـات املعروفة، 
-J (بواسـطة باحثني بقيادة جامعة 

lin) الصينية.
وركبوهـا عـن طريـق وضـع (كرات 
bucky) كرة تشـبه شـكل الكربون يف 
مكبـس سـندان وتعريضهـا لدرجات 

حرارة وضغوط شديدة.
وتشـكلت العينة املوضحة،عىل سـبيل 
املثـال، عند 30 غيغا باسـكال و1598 
مـن  الرغـم  فهرنهايت،عـىل  درجـة 
أن اإلنتـاج كان ممكنـا عنـد ضغـوط 
أعـىل  حـرارة  ودرجـات  منخفضـة 

والعكس صحيح.
ويمكن القول إن الصالبة التي حققت  
حـوايل (102) غيغـا باسـكال تجعلها 
واحدة من أقىس أنواع الزجاج املعروفة 
حاليـا، وتأتـي يف املرتبـة الثانيـة بعد 
الكربـون (AM-III) املُصّنـع مؤخـرا 

(113) غيغا باسكال.
وقـال معـد الورقـة البحثيـة وعالـم 
الكيمياء الجيولوجية، ينغوي فاي، من 
معهد (Carnegie) للعلوم بواشـنطن: 
”إن صنـع زجـاج بهـذه الخصائـص 

املتفوقة سيفتح الباب أمام تطبيقات 
جديدة“. 

وأضـاف فاي: أنـه ”يعتمد اسـتخدام 
مـواد زجاجيـة جديـدة عـىل صنـع 
قطـع كبـرية، األمر الذي شـكل تحديا 
الحـرارة  درجـة  أن  كمـا  املـايض،  يف 
املنخفضـة نسـبيا التي تمكنـا عندها 
من تصنيع هـذا الزجاج املايس الجديد 
فائق الصالبـة يجعل اإلنتـاج الضخم 

أكثر عملية“.
ويمكـن للكربـون أن يتخـذ مجموعة 
متنوعة من األشـكال املستقرة، والتي 
تختلـف بنـاء عـىل هيكلهـا الجزيئي، 
وبعضهـا  مثل الغرافيت واملاس منظم 
للغاية، بينما البعض اآلخر غري منظم، 
أو ”غري متبلور“، مثل الزجاج العادي.

وتمـيل صالبـة كل شـكل مـن خـالل 
روابطـه الداخليـة، والغرافيـت، عـىل 
سـبيل املثال، غري مستقر ألنه يحتوي 
عىل ترتيب ثنائـي األبعاد من الروابط، 
مع طبقات من ذرات الكربون شـديدة 

الرتابط يف نمط مسطح سدايس.
ويف هـذه األثناء، يتميـز املاس برتتيب 
ثالثـي األبعـاد للروابـط، مـا يمنحـه 

صالبة أكثر اتساقا.
وأوضح الدكتور فاي: أن ”تصنيع مادة 
كربونية غري متبلورة مع روابط ثالثية 
األبعاد كان هدفا طويل األمد. والحيلة 
هي العثور عىل مادة البداية املناسـبة 

للتحول مع تطبيق الضغط“.
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العراقية  البلوجر  حصدت 
لقب  العبيدي،  مارينا  الشهرية 
 Miss Arab العرب  جمال  ملكة 
Award ٢٠٢١، داخل أحد الفنادق 

الشهرية بمنطقة األهرامات.
إنها  العراقية  البلوجر  وقالت 
بتتويجها  بالغة  بسعادة  «تشعر 
ومشاركتها يف هذا الحفل الضخم، 
شهرتها  من  سيزيد  أنه  موضحة 
االجتماعي  التواصل  منصات  عرب 
الفرتة  خالل  أكرب،  بصورة 

املقبلة».
العرب  جمال  ملكة  حفل  وشهد 
ملكة  العراقية،  البلوجر  تتويج 
جمال بالدها لعام ٢٠٢١، ضمن 
مجموعة  يمثلن  متسابقة   ١٣
بينها  من  العربية،  الدول  من 
تونس،  املغرب،  السعودية، 

العراق، مرص، اإلمارات.
الجدير بالذكر ان البلوجر 

مسلسل  يف  شاركت  قد 
بطولة  وحليمة»  «نعيم 
ومارينا  احمد  رزاق 
كان  الذي  العبيدي 
يعرض يف رمضان ٢٠٢٠ 

عىل السومرية.

يارا  اللبنانية  الفنانة  أعلنت 
 the insider برنامج  يف 

سعادتها  عن  بالعربي 
أغنيات  ثاني  بنجاح 
التي  الجديد  ألبومها 
«بعدك  بعنوان  طرحتها 
أنها  إىل  مشريًة  هون»، 

األلبوم  يف  قلبها  إىل  األقرب 
الخط  وتشبه  تشبهها  ألنها 

الذي بدأت فيه مسريتها الفنية. 
ولحناً  كالماً  وقعها  التي  األغنية  هذه 

لنجاحاتهما  عودة  البعض  رآها  جودة  أبو  طارق 
اإلعالمي  مع  يرد  وجعله  طارق  استفز  ما  معاً، 
تقديم  يف  «تأخرنا  فقال:  املوضوع  عىل  نخلة  إييل 

هذا  اعتبار  يمكن  ال  ولكن  الجديد، 
من  ألنه  للنجاحات  عودة  العمل 
لليوم،  كبري»  «حب  أغنية 
حليفنا». دائماً  كان  النجاح 

عىل  يارا  أكدت  وبدورها، 
اىل  مشريًة  النقطة،  هذه 
لم  إليها  بالنسبة  طارق  أن 
األوىل  املرتبة  ويف  ناجحاً  يعد 
إنما هو «يف غري عالم» عىل حد 
أحد  قولها، وال يمكن مقارنته مع 
أن  كشفت  يارا  بأعماله.  كثرياً  وتفتخر 
البومها الجديد سيضم أغنيتني مرصيتني، أما باقي 
لبنانية من كلمات وألحان طارق  األعمال فستكون 
أبو جودة، وأضافت أنها تشجعه دائماً عىل التلحني.

برجي (شو  زياد  اللبناني  الفنان  أغنية  تخّطت 
(يوتيوب)،  عىل  مشاهدة  مليون   ٣٠٠ حلو)، 
الرقم  هذا  تحقق  لبنانية  أغنية  أول  بذلك  لتكون 

القيايس.
لكل  املبارش  الوكيل  (وتري)،  رشكة  أطلقت  وقد 
األوسط،  الرشق  منطقة  يف  العاملية  الرقمية  املتاجر 

التواصل  مواقع  جميع  عىل  لألغنية  إحتفاليا  فيديو 
يوتيوب،  عىل  الرسمية  برجي  قناة  وعىل  االجتماعي 
التي  األوىل  القناة  وهي  مشرتك  املليون  تخّطت  التي 
حصدت هذا العدد من بني الفنانني الشباب اللبنانيني، 
التي  األغنية  عىل  الساحق  النجاح  هذا  لزياد  مباركًة 

كتبها، لحّنها و غّناها بنفسه، ووزعها جيمي حداد.

تعود  سنوات،  عرش  غياب  بعد 
الجديد  بمسلسلها  صربي  هند 
ولكن   » عال  عن  «البحث 
عرب  تماماً  مختلفة  بتجربة 
نتفليكس  منصة  شاشة 

العاملية.
صربي  هند  تبحث  كعادتها 

ولم  الفنية،  املغامرة  عن  دائماً 
كونها  عىل  املوافقة  يف  ترتدد 
بعمل  تشارك  عربية   نجمة  أول 
إنتاجات  ضمن  منّفذ  كمنتج 
وهو  العاملية،  نتفليكس  منصة 
عن  «البحث  الجديد  مسلسلها 
عال» الذي ُيعد استكماالً ملسلسل 
«عايزة اتجور» الذي نجح نجاحاً 
شاشات  عىل  عرضه  عند  واسعاً 

التليفزيون  قبل سنوات.
أنها  ترصيحاتها  يف  هند  وأكدت 
املسلسل  حلقات  عرض  تنتظر 
بفارغ الصرب؛ خاصة أنها سعيدة 
العربية  املرأة  قضايا  بمناقشة 
ومتحمسة  عاملي  نطاق  عىل 
نتاج  ملشاهدة  جداً 
األوىل  تجربتها 

كمنتج 
منفذ.

عىل 
صعيد 

آخر، 
ل  و تتنا

التي  عال  معاناة  رحلة  األحداث 
أن  بعد  صربي  هند  تجسدها 
ويجسده  زوجها  عن  انفصلت 
أطفال،  منه  ولديها  عادل  هاني 
األول  املوسم  أحداث  انتهت  حيث 

من املسلسل بزواجهما.
املواقف  من  العديد  عال  وتواجه 
حلقات  ضمن  واألزمات  الصعبة 

املسلسل ولكن يف إطار كوميدي.
كبرية  مجموعة  يضم  واملسلسل 
من ضيوف الرشف ضمن حلقات 
وخالد  يرسا  من  بداية  العمل، 
الوهاب  عبد  فتحي  حتى  النبوي 
أحداثه  تدور  فيما  ياسني،  وآرس 
خالل ٨ حلقات عىل أن تكون كل 

حلقة بها ضيف رشف مختلف.

حفالً  الزغبي  نوال  اللبنانية  الفنانة   أحيت 
وجاءت  القاهرة.  فنادق  إحدى  يف  خاصاً 
إطاللة نوال الزغبي بتوقيع دار البورجوازي 
هدل  وتصميم  ناعم،  زاهي  وردي  بفستان 
عىل  الطويل  الشق  مع  جماالً  زادها  أنثوي 
الساقني. وأحيت نوال الزغبي حفل زفاف 
خاصاً يف فندق (ريتز كارلتون).وتناقلت 
حلقة  تصوير  خرب  اإلعالم  وسائل 
رسي“  ”حرب  برنامج  من  خاصة 
والذي  الزغبي  نوال  النجمة  مع 
سيعرض عىل قناة ”القاهرة 

والناس“ املرصية.
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