
بغداد/ الزوراء: 
أكـد رئيس مجلس الـوزراء، مصطفى 
يف  األمريكـي  والسـفري  الكاظمـي، 
العـراق، ماثيـو تولـر، امس السـبت، 
العـراق يف تعزيـز األمـن  أهميـة دور 
املكتـب  اإلقليمي.وذكـر  واالسـتقرار 
اإلعالمي ملجلس الوزراء، يف بيان تلقته 
”الـزوراء“: أن ”رئيس مجلس الوزراء، 
مصطفـى الكاظمي، اسـتقبل سـفري 
الواليـات املتحدة األمريكيـة يف العراق، 
ماثيو تولر، والوفد املرافق له“.وأضاف 

البيان أن ”اللقاء شـهد البحث يف سبل 
تعزيز مجاالت التعـاون والرشاكة بني 
البلديـن، والتباحث يف آخر ما تشـهده 
املنطقة مـن تطورات أمنيـة، والتأكيد 
عىل دور العراق املتنامي يف تعزيز األمن 
واإلسـتقرار اإلقليمي“.وتابـع: ”كمـا 
بحث اللقـاء التقدم الحاصـل يف انهاء 
الدور القتـايل لقوات التحالف يف العراق 
وفـق متبنيات الحـوار االسـرتاتيجي، 
واالنتقال اىل دور املشـورة واملسـاعدة 

والتمكني“.

بغداد/ الزوراء:
دعـا وزير املـوارد املائية، مهدي رشـيد 
دعـم  إىل  الـدويل  املجتمـع  الحمدانـي، 
العـراق لضمـان حصوله عـىل حقوقه 
املائيـة مـن الـدول املتشـاطئة.. جـاء 
ذلـك ضمن فعاليـات (منتـدى حوارات 
املتوسط 2021) التي شارك بها الوزير.
اسـتضافته  خـالل  الحمدانـي،  وأكـد 
عىل هامـش اعمال املنتـدى، امس عىل 
التغـريات  تحديـات  مواجهـة  رضورة 
املناخيـة واثارها السـلبية عـىل املوارد 

املائيـة املتمثلـة بتزايد فـرتات الجفاف 
درجـات  وارتفـاع  التصحـر  وانتشـار 
الحـرارة وقلة األمطار مـع تزايد الطلب 
عـىل الطاقـة والتنامـي السـكاني مما 
يحتـم عىل الـدول املتشـاطئة تقاسـم 
الرضر يف الفرتات الصعبة ومد جسـور 
التعاون وتبـادل البيانـات والتوصل اىل 
تفاهمـات واتفاقيـات دوليـة ملزمة يف 
إطار القانون واألعراف الدولية لتضمن 

حقوق الدول. 

بغداد/ الزوراء:
قررت إدارة الرئيس األمريكي، جو بايدن، 
تمديد إعفاء إيران من العقوبات يف عملية 
بيـع الكهربـاء إىل العـراق، وذلـك وفًقـا 
إلخطار غـري عام حصلـت عليه صحيفة 
”واشنطن فري بيكون“ والذي تم تقديمه 
إىل الكونغرس يف الوقت الذي استؤنفت فيه 
املحادثـات النوويـة بني الواليـات املتحدة 
وطهران.ويمنـح اإلعفـاء مـن العقوبات 
إيـران 120 يوًمـا أخـرى لبيـع الكهرباء 
دون مواجهـة عقوبـات، وهـو  للعـراق 
الرتتيـب الذي حقق دخالً للنظام اإليراني، 
بحسب الصحفية األمريكية.وحددت إدارة 
ترمب اإلطـار الزمني للتنـازل يف محاولة 
إلنهـاء هـذه املبيعـات، لكـن إدارة بايدن 
جددتهـا ملـدة أقصاهـا 120 يوًما.ونقلت 
الصحيفة عن وزارة الخارجية األمريكية، 
قولها بأنها حاولت ”تسليم الجزء الرسي 
يومي الثالثاء واألربعاء، 23 و24 نوفمرب، 
ولكن بسـبب إغـالق مكاتـب الكونغرس 

فيما يتعلق بعطلة عيد الشـكر لم تتمكن 
من تحديد املسـتلمني املناسبني“. وبسبب 
هذا التأخري، لم يتلق الكونغرس املعلومات 
حتى يوم االثنني.وتؤكـد وزارة الخارجية 
يف اإلخطار أن مبيعـات الكهرباء اإليرانية 
إىل العراق تظل ”يف مصلحة األمن القومي 
للواليات املتحدة“. وبحسـب اإلعفاء، فإن 
فشـل العـراق يف تقليـص اعتمـاده عـىل 
الكهربـاء اإليرانيـة ”حّتـم عـىل الواليات 
املتحـدة التنازل عـن العقوبات للسـماح 
بهـذه املبيعات“.ويجري العراق مباحثات 
مع دول خليجية عىل رأسـها السـعودية، 
السترياد الكهرباء منها عرب ربط شبكتها 
بمنظومـة الخليج، بعد أن كان يعتمد عىل 
إيران وحدها خالل السـنوات املاضية عرب 
استرياد طاقة بقدرة 1200 ميغاوات.كما 
يعتزم العراق استرياد الكهرباء من األردن 
وتركيا، يف مسـعى من بغداد لسد النقص 
لحني بناء محطات طاقة تكون قادرة عىل 

تلبية االستهالك املحيل.

بغداد/ الزوراء:
كشـف، بول بريمر، الحاكـم األمريكي 
للعـراق بعـد سـقوط النظـام العراقي 
السـابق، مـكان اختباء رئيـس النظام 
السـابق صـدام حسـني ونائبـه عـزة 
الـدوري، فيمـا شـدد بريمـر عـىل أن 
القـوات األمريكية لم تعثر عىل أسـلحة 
دمـار شـامل يف العراق.وأجرى برنامج 
”السطر األوسـط“ الذي يذاع عىل قناة 
”إم بـي يس“ لقاًء مع بـول بريمر، أكد 

من خالله بعض املعلومات التي وصلت 
إليهم بشأن مكان اختباء صدام حسني، 
العراقـي  الرئيـس  أن  أوضحـت  وقـد 
السـابق يقود سـيارة أجرة يف شـوارع 
مدينـة املوصل، بينما هـرب الدوري إىل 
سوريا.وادعى بريمر أن هذه املعلومات 
عن صدام حسـني والـدوري ربما كانت 
صحيحـة أو كانـت إشـاعات، موضحا 
أنـه كانت تصلـه مثل هـذه املعلومات، 
غري مرة، وبأنه، وبشـكل شـخيص، لم 

يكن يعلم أين كان ينشـط عزة الدوري 
ومكان اختبائه.وأشار الحاكم األمريكي 
للعـراق بعد سـقوط صدام حسـني أن 
قائمة املطلوبني يف العـراق، قد وضعها 
شـخص مـن وزارة الدفـاع األمريكية، 
وليـس هـو شـخصيا، وأنه لم يـر تلك 
القائمة إال بعد 6 أشـهر من وصوله إىل 
بغـداد، الفتـا إىل أن الرئيـس األمريكي 
األسبق جورج بوش، سبق وكلفه بثالث 
مهمـات يف العـراق بعد سـقوط بغداد.

وأكد بول بريمر أن هذه املهام تمثلت يف 
وضع برنامج سـيايس وآخر اقتصادي 
يهدف إىل مساعدة الشعب العراقي عىل 
التعايف من أزمته االقتصادية، باإلضافة 
إىل محاولة بسـط األمن من خالل قوات 
الجيـش ووزارة الدفـاع، وإن كانت تلك 
املهمـة األخـرية وقعت عـىل عاتق عىل 
الجهات العسكرية.وشدد بريمر عىل أن 
القـوات األمريكية لم تعثر عىل أسـلحة 

دمار شامل يف العراق.

الزوراء/ خاص:
أكـد محافـظ كركـوك، راكان سـعيد الجبـوري، 
سـعيه لتحقيق حلـم الصحفيـني يف الحصول عىل 
اسـتحقاقهم باألرايض السـكنية، فيما وجه دعوة 
لنقيب الصحفيني العراقيـني، مؤيد الالمي، لزيارة 
املحافظة.وذكـر بيـان لنقابـة الصحفيـني تلقته 

«الـزوراء»: ان محافـظ كركوك عقـد اجتماع مع 
وفد املركز العـام لنقابة الصحفيني العراقيني الذي 
ضم حسـن العبـودي عضـو مجلـس ادارة نقابة 
الصحفيني، ومحمد سالم املرشف عىل فرع كركوك 
عضـٍو لجنـة املراقبة، وصبيـح  فاخر مديـر ادارة 
النقابة واعضاء الهيئـة التحضريية لفرع كركوك، 

فضـال عـن الصحفيـني املتمرسـني واملتمرنني، يف 
قاعة جمعيـة املعاقني بمدينة كركوك والذي كرس 
ملناقشة االمور التي تتعلق بمسرية العمل الصحفي 
والوقوف عىل احتياجات الصحفيني لحلها بالتعاون 
والتنسـيق مـع املسـؤولني يف املحافظـة وتطويـر 
عملهـم الصحفي .وقـال محافظ كركـوك، راكان 

سـعيد الجبوري، بحسـب البيان: ان الصحفيني يف 
محافظتنا جسدوا بعملهم وتضحياتهم ومواقفهم 
هويتهم الوطنية وكانوا يف اروع صور بناء املجتمع 
وتعزيـز التعايـش واالسـتقرار يف جوهـرة العراق 

كركوك. 
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الزوراء / يوسف سلمان:
تسـتعد نقابة الصيادلـة يف العراق إلطـالق العمل بالتسـعرية الدوائية الجديدة، 
حيـث افصحت عن آلية تطبيق التسـعرية الجديـدة لبيع االدويـة اىل املواطنني، 
فيمـا تعهدت ان يشـهد العام املقبل 2022 القضاء عىل ظاهـرة املحال الوهمية 
لبيـع االدوية، او ما يعرف بـ“ الصيدليـات غري املجازة ” .وقال نقيب الصيادلة، 
مصطفـى الهيتي، يف حديث لـ“الزوراء“: انه ” تم تشـكيل لجنة فنية خاصة يف 

وزارة الصحة تضم 5 أعضاء احدهم من نقابة الصيادلة.

اثيوبيا/ متابعة الزوراء:
استعاد الجيش اإلثيوبي هذا األسبوع 
السـيطرة عـىل األرايض التـي أحكـم 
عليهـا  قبضتهـم  تيغـراي  متمـردو 
مؤخـرا، ما يبـدو انعكاسـا النضمام 
رئيـس الوزراء أبيي أحمد إىل جنوده يف 

مناطـق النزاع.وعىل الرغم من ذلك، ال 
يزال من غري الواضـح تماما ما يعنيه 
هـذا االنتصـار ومآالتـه عـىل الرصاع 
املسـتمر منذ عـام مع دخـول القتال 
مرحلة جديدة يشوبها الاليقني. وقبل 
شـهر واحد فقط، تقـدم املقاتلون يف 

جبهـة تحرير شـعب تيغراي بشـكل 
متسـارع مع إعالنهم االسـتيالء عىل 
مدينتي دييس وكومبولتشا عىل طريق 
رسيع رئييس باتجـاه العاصمة أديس 

أبابا. 
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـف السـفري الجزائـري يف العراق، 
عبـد القـادر بـن شـاعة، عـن زيارة 
مرتقبـة لرئيس الجمهوريـة العراقي 
اىل الجزائـر لحضـور قمـة الجزائـر، 
وفيما اعلن قرب عقد اللجنة العراقية 
الجزائرية املشرتكة اجتماعها لتطوير 
العالقـات الثنائيـة، اكـد العمـل عىل 
تسهيل اجراءات منح تأشرية الدخول 

ملواطني البلدين.
وقال بن شاعة يف حوار مع ”الزوراء“ 
قبل مغادرته العـراق بعد انتهاء فرتة 
عملـه سـفريا لجمهوريـة الجزائر يف 
بغـداد منـذ 2013: انه يثمـن مواقف 
العـراق. معربـا عـن تقديـره لـدور 
الحكومـة ورئيـس الجمهورية برهم 
صالـح يف تعزيـز الـدور العراقـي يف 
املحافل العربيـة واالقليمية والدولية. 
وأكد وقوف الجزائـر اىل جانب العراق 
وجهـوده يف تعزيز أمنه واسـتقراره، 
مجددا شـكره للمسـؤولني العراقيني 
دون اسـتثناء وأبناء الشعب العراقي، 
وتمنـى أن يلتقـي رئيـس جمهورية 
العراق نطريه الرئيس عبداملجيد تبون 
خالل القمة العربية املرتقبة بالجزائر.
وحول العالقـات الثنائية بـني العراق 
والجزائـر، قـال بن شـاعة: إن رصيد 
املحبة والتقدير واالحرتام بني الشعبني 
الشقيقني الجزائري والعراقي تأسس 
خـالل الثـورة التحريريـة الجزائريـة 

املجيـدة والتـي سـاهم فيهـا العراق 
بكل الوسـائل شـعبيا ورسـميا وعىل 
املسـتويات كافة االقليميـة والدولية. 
أول دولـة  العـراق كان  أن  وأضـاف: 
عربيـة اعرتفت بالحكومـة الجزائرية 
املؤقتة سـنة 1958 واسـتقبل الوفود 
الرسـمية لجبهـة التحريـر الوطنـي 

الديـن والطلبـة واملجاهدين.  وعلماء 
مؤكـدا: انـه مـن الطبيعـي أن تكون 
الشـقيقني  البلديـن  بـني  العالقـات 
عميقـة، وتاريخيـة وممتـازة، فضال 
عن تجربتي البلدين الرائدة يف محاربة 
االرهاب والفكر الذي يغذي هذه اآلفة 
التي جثمت عىل صدر الجزائر والعراق 

ملـدة طويلة.وتابـع: فـرتة عمـيل مع 
أشقائي يف العراق، الحضارة والتاريخ 
والعلم، كانت تهدف أساسـا اىل تعزيز 
هـذه العالقـات املتميـزة وتدعيمهـا 
عـىل  الحـرص  مـع  املجـاالت  كل  يف 
عدم السـماح ألي كان املسـاس بها، 
وبالتـايل غلـق الطريـق أمـام كل من 

يحـاول تعكري صفـو هـذه العالقات 
التاريخيـة األخويـة والتـي سـتكون 
مثـاال يف عاملنـا العربي.وأوضـح: أنه 
تطبيقـا لتوجيهـات وتعليمات رئيس 
الجمهوريـة عبداملجيـد تبـون ووزير 
الشـؤون الخارجية والجالية الوطنية 
بالخـارج، رمطـان لعمامـرة، بذلـت 
الجهود الرضورية مع كل املسـؤولني 
العراقيـني مـن أجـل تحقيـق تطوير 
العالقـات الثنائية، األمر الذي سـمح 
بتوقيـع وزيـري خارجيـة البلدين يف 
تفعيـل  اعـادة  بعـد  2014 مبـارشة 
السفارة الجزائرية عىل مذكرة تفاهم 
تربز حـرص البلدين لتدعيـم التعاون 
يف املجاالت كافة والعمل عىل التنسيق 
والتشـاور بخصـوص القضايـا ذات 
االهتمام املشرتك.ومىض بالقول: كما 
تمت املوافقة عىل عدة مذكرات تفاهم 
للتعـاون يف مجـاالت الطاقـة والغـاز 
والكهرباء، وتعزيز الرشاكة والتعاون 
يف مجـال االستكشـاف والنقـل عـرب 
األنابيب والهدسـة، وكذا املساهمة يف 
تعزيز املنشـآت الصناعيـة يف العراق، 
وقـد اتفـق الجانبـان عـىل مشـاريع 
مذكـرات تفاهم للتعـاون يف املجاالت 
املرتبطة يف املسـائل األمنية والشـباب 
والسـياحة  والتجـارة  والرياضـة 
اسـتعدادا لتسـهيل وتبـادل الزيارات 

ومنح سمات الدخول.
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بغداد/الزوراء:

الخارجية،  وزارة  باسم  املتحدث  أعلن 

إعادة ٤١٩  السبت،  امس  الصحاف،  أحمد 

البيالروسية مينسك. العاصمة  من  عراقياً 

«الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الصحاف،  وقال 

إن «رحلة اجالء استثنائية سابعة للراغبني 

اىل  مينسك  من  تتجه  طوعاً  بالعودة 

متنها  عىل  «الرحلة  أن  العراق».وأضاف 

٤١٩ مسافراً».

@ÒÜb«g@Â‹»m@ÚÓuäb©a
Ÿè‰Ófl@Âfl@bÓ”aã«@419

@ÚÓ‡Ác@Êaá◊˚Ì@ÔÿÌãfl˛a@7–è€aÎ@Ô‡√bÿ€a
Ô‡Ó‹”�a@äaã‘né¸a@çÌç»m@¿@÷aã»€a@äÎÜ

@›Çán‹€@Ô€Îá€a@…‡n1a@Ï«áÌ@÷aã»€a
ÚÓˆbæa@È”Ï‘y@Û‹«@È€Ïóy@Êb‡õ€

@Âfl@ÊaãÌg@ıb–«g@Ú‹Ëfl@Üá∏@Â�‰íaÎ
÷aã»€a@∂g@ıbiãËÿ€a@ãÌáóm
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@ÚÓöÏ–æa@Û‹«@�b«à¸@�bflÏvÁ@ÂìÌ@ãflb»€a
@bËmaıaãuhi@bËflaçn€a@‚á«@á◊˚ÌÎ

äáó€a@áÓè€a@ıb‘€@Âfl@µflÏÌ@á»i

بغداد/ الزوراء:
شن زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، 
امس السبت، هجوماً الذعاً عىل املفوضية 
العليا املسـتقلة لالنتخابات، وفيما أشار 
إىل أن املفوضيـة لـم تكن مهيئـة إلجراء 
االقرتاع، أكـد أن التزويـر باالنتخابات لم 
يكن وليد الصدفة.وقـال العامري، خالل 
مؤتمـر صحفـي تابعتـه «الـزوراء»: إن 
«انتخابات ترشين لم تجر يف األجواء التي 
نطمـح بهـا ، وأن املفوضيـة اثبتت عدم 
قدرتها عـىل ادارة االنتخابـات»، الفتا اىل 
أن «نتائـج االنتخابات اثبتـت عدم أهلية 
املفوضيـة عـىل إدارتها».يأتـي هـذا بعد 
يومني من لقاء السيد الصدر بقادة اإلطار 
التنسـيقي يف منزل  رئيس تحالف الفتح 
هـادي العامري.وأشـار العامـري اىل أن 
«املفوضيـة لم تلتزم بإجراءاتها وارتكبت 
مجموعـة مخالفـات، وأولهـا مخالفـة 
قانونهـا النها ادعـت أن النتائـج األولية 
املعلنـة تمثل ٩٤٪ من األصـوات بينما ما 
أعلن كان يمثل ٧٩٪ فقط»، مشـدداً عىل 
أن «أن تحالف الفتح لديه شكوك بأجهزة 
االنتخابات».وأوضح العامري أن «تحالف 
الفتـح أعـرب يف جميـع االجتماعات عن 

مخاوفـه من التالعـب بنتائج االنتخابات 
الكرتونياً ولكن مفوضية االنتخابات كانت 
تطمنئ بعدم وجود قدرة لهذا التالعب ولم 
تقدم أي تقرير ملجلس النواب عن األجهزة 
الخاصة بها يحدد مستوى صالحيتها ألن 
البـت يف ذلك هـو من صالحيـات مجلس 
النواب وليـس من صالحيـة املفوضية».
مؤكدا «ان تحالف الفتح مستمر بالطعن 
باالنتخابـات لـدى املحكمـة االتحادية».
واضـاف أن «مفوضيـة االنتخابـات لـم 
تلتزم بتسـليم أرشطـة النتائج إىل ممثيل 
الكيانـات السياسـية قبـل إرسـالها عرب 

الوسط النقل».

ÜaáÃi@¬Ï‘é@á»i@Èjˆb„Î@’ibè€a@‚bƒ‰€a@êÓˆä@ıbjnÇa@Êbÿfl@Â«@ÒáÌáu@›Óñb–m@—ìÿÌ@ã∫ãi@fiÏi
÷aã»€a@¿@›flbí@äbflÜ@Úz‹éc@Û‹«@äÏr»€a@‚á«@Û‹«@Üáí

بغداد/ مصطفى العتابي:
يف  املستجد  كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف  السبت،  امس  الصحة،  وزارة  اعلنت 
العراق، فيما اكدت تسجيل ٣٧٤ اصابة جديدة و٦ حاالت وفيات وشفاء ٨١٦ حالة.وذكرت 
الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: ١٢٨٢٢، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية: ١٦٤١٧٨٥٨. مبينة انه تم تسجيل ٣٧٤ اصابة جديدة و٦ حاالت 
 ،(٪٩٨٫٣)  ٢٠٤٩١٩٤ الكيل:  الشفاء  حاالت  عدد  ان  حالة.واضافت:   ٨١٦ وشفاء  وفيات 
بينما عدد حاالت االصابات الكيل: ٢٠٨٣٨٨٩، أما عدد الحاالت التي تحت العالج: ١٠٨٢٢، 
يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: ١٠٥، وعدد حاالت الوفيات الكيل: ٢٣٨٧٣. 

الفتة اىل: ان عدد امللقحني ليوم امس: ١٩٩١٧، ليصبح عدد امللقحني الكيل: ٧٦٦٠١٤٢.

@pbÓœÎÎ@pbibñhi@a7j◊@b»uaãm@›vèÌ@÷aã»€a
ÔflÏÓ€a@|Ó‘‹n€a@fiá»fl@¿@b«b–mäaÎ@b„ÎäÏ◊

pbÓœÎ@6Î@Úibñg@374@›Óvèm@á»i

ÚÓ€bæa@·Ëz‰fl@“ãói@Új€b�‡‹€@·Ëmbubvnya@ÊÎÜÎb»Ì@ÊbnéÜã◊@Új‹†
@@@2ô@›Óñb–m

الرياض/ الزوراء:
 بحـث ويل العهـد، األمـري محمـد بـن 
سـلمان، والرئيس الفرنـيس، إيمانويل 
ماكـرون، العالقـات الثنائية ومجاالت 
التعاون ومسـتجدات  الرشاكة وآفـاق 
األوضـاع يف منطقـة الرشق األوسـط.
واسـتقبل ويل العهد السـعودي، األمري 
محمـد بن سـلمان، الرئيـس الفرنيس 

إيمانويل ماكرون، الذي وصل إىل جدة، 
امس السبت.وكان يف استقبال ماكرون 
لـدى وصولـه مطـار امللـك عبدالعزيز 
بجـدة، األمري خالد الفيصل، مستشـار 
خادم الحرمـني الرشيفني أمري منطقة 
مكة املكرمة.ويواصل الرئيس الفرنيس 
إيمانويـل ماكـرون جولتـه الخليجية، 
فبعـد زيارته إىل اإلمارات ثم قطر وصل 

الرئيـس الفرنيس إىل جدة، يف مسـتهل 
للسـعودية.وذكرت  رسـمية  زيـارة 
أن وزراء  اإلليزيـه:  مصـادر يف قـرص 
الخارجيـة والدفاع واالقتصاد والثقافة 
وعددا من مسـؤويل كربيـات الرشكات 
يف  ماكـرون  سـريافقون  الفرنسـية 

جولته.

Ú‘�‰æa@¿@ böÎ˛a@paávnèflÎ@Ôˆb‰r€a@ÊÎb»n€a@çÌç»m@ÊbrzjÌ@ÊÎã◊bflÎ@Êb‡‹é@Âi@á‡´
Êb‰j€Î@ÚÌÜÏ»è€a@µi@äaÏ®a@lbi@|n–né@ÔyaÜã”@Ú€b‘néa@ZÔè„ã–€a@êÓˆã€a

@@@2ô@›Óñb–m@@@2ô@›Óñb–m

@@@2ô@›Óñb–m

@@@8ô@›Óñb–m

@@@3ô@›Óñb–m



استناداً اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ املعدل تعلُن هذه الرشكة عن تمديد املزايدة العلنية اعاله 
لتأجري مخزن يف (محافظة املثنى) املدرجة تفاصيله ادناه والعائد ملكيته لرشكتنا لغرض الخزن حرصا وبما يالئم وال يؤثر 
عىل املواد املخزونة يف املجمع املخزني املخصص لخزن املواد الغذائية وسالمة املوقع وملدة سنة واحدة فعىل الراغبني باالشرتاك 
يف املزايدة مراجعة مركز عام الرشكة للحصول عىل نسخة من الرشوط الخاصة بتلك املزايدة لقاء مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) 
مائتان وخمسون الف دينار عراقي للنسخة الواحدة غري قابل للرد لعموم املواطنني هذا وتعترب قائمة املزايدة مفتوحة ملدة 
الثانية  الساعة  املزايدة يف  اجراء  املحلية وسيكون موعد  الصحيفة  االعالن يف  التايل لنرش  اليوم  تبدأ من  (٣٠) ثالثون يوماً 
عرش من صباح اليوم األخري للمدة املذكورة وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية يعترب اول يوم ييل العطلة الرسمية موعداً 
للمزايدة فعىل الراغبني باالشرتاك مراجعة لجنة البيع وااليجار يف مركز عام الرشكة الكائن يف منطقة املنصور نهاية شارع 
النقابات مجاور وزارة الكهرباء إلبداء رغبتهم يف التأجري عىل ان يودع كل منهم تأمينات ال تقل عن (٢٠٪) عرشون باملائة 
من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق صادر من مرصف معتمد يف العراق ألمر الرشكة حتماً وال تدخل هذه التأمينات ضمن 
بدل االيجار عىل ان ينظم مستند قبض بذلك صادر عن الرشكة قبل اجراء املزايدة وال يسمح لغري مسددي تلك التأمينات 
باالشرتاك باملزايدة والتقديم وباإلمكان الحضور يف الزمان واملكان املعينني مستصحبني معهم وصل التأمينات ونسخة ملونة 
من املستمسكات الشخصية وكتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب لعام ٢٠٢١ علما ان بدل االيجار يسدد خالل 
(٣٠) ثالثون يوما من تاريخ االحالة القطعية للمزايدة وقبل استالم املخزن وكذلك اجور الخدمة البالغة (٢٪) من قيمة بدل 
االيجار للذي رست عليه املزايدة وكافة الرسوم املفروضة استنادا ألحكام القوانني والتعليمات والقرارات النافذة وبخالفه 

يعترب ناكالً وتطبق بحقه كافة االجراءات القانونية ويعاد االعالن عن املزايدة مجدداً.

                                                                                                      املهندسة
ملى هاشم حسني 
املدير العام وكالة
 Address : Iraq – Baghdad – Al Mansoor
 Website : www.iraqsfsc.org
Email : foodstuff1@iraqsfsc.org
 Email : foodstuff2@iraqsfsc.org
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الزوراء/ حسني فالح:
القادر  عبد  العراق،  يف  الجزائري  السفري  كشف 
بن شاعة، عن زيارة مرتقبة لرئيس الجمهورية 
العراقي اىل الجزائر لحضور قمة الجزائر، وفيما 
الجزائرية  العراقية  اللجنة  عقد  قرب  اعلن 
الثنائية،  العالقات  لتطوير  اجتماعها  املشرتكة 
تأشرية  منح  اجراءات  تسهيل  عىل  العمل  اكد 

الدخول ملواطني البلدين.
قبل  ”الزوراء“  مع  حوار  يف  شاعة  بن  وقال 
سفريا  عمله  فرتة  انتهاء  بعد  العراق  مغادرته 
لجمهورية الجزائر يف بغداد منذ 2013: انه يثمن 
مواقف العراق. معربا عن تقديره لدور الحكومة 
ورئيس الجمهورية برهم صالح يف تعزيز الدور 

العراقي يف املحافل العربية واالقليمية والدولية.
 وأكد وقوف الجزائر اىل جانب العراق وجهوده يف 
تعزيز أمنه واستقراره، مجددا شكره للمسؤولني 
العراقي،  الشعب  وأبناء  استثناء  دون  العراقيني 
وتمنى أن يلتقي رئيس جمهورية العراق نطريه 
العربية  القمة  خالل  تبون  عبداملجيد  الرئيس 

املرتقبة بالجزائر.
وحول العالقات الثنائية بني العراق والجزائر، قال 
بن شاعة: إن رصيد املحبة والتقدير واالحرتام بني 
تأسس  والعراقي  الجزائري  الشقيقني  الشعبني 
خالل الثورة التحريرية الجزائرية املجيدة والتي 
ساهم فيها العراق بكل الوسائل شعبيا ورسميا 

وعىل املستويات كافة االقليمية والدولية. 
وأضاف: أن العراق كان أول دولة عربية اعرتفت 
بالحكومة الجزائرية املؤقتة سنة 1958 واستقبل 
الوفود الرسمية لجبهة التحرير الوطني وعلماء 
من  انه  مؤكدا:  واملجاهدين.  والطلبة  الدين 
الطبيعي أن تكون العالقات بني البلدين الشقيقني 
تجربتي  وتاريخية وممتازة، فضال عن  عميقة، 
الذي  والفكر  االرهاب  الرائدة يف محاربة  البلدين 
الجزائر  صدر  عىل  جثمت  التي  اآلفة  هذه  يغذي 

والعراق ملدة طويلة.
العراق،  يف  أشقائي  مع  عميل  فرتة  وتابع: 
أساسا  تهدف  كانت  والعلم،  والتاريخ  الحضارة 
يف  وتدعيمها  املتميزة  العالقات  هذه  تعزيز  اىل 
السماح ألي  الحرص عىل عدم  املجاالت مع  كل 
كان املساس بها، وبالتايل غلق الطريق أمام كل 
من يحاول تعكري صفو هذه العالقات التاريخية 

األخوية والتي ستكون مثاال يف عاملنا العربي.

وأوضح: أنه تطبيقا لتوجيهات وتعليمات رئيس 
الشؤون  ووزير  تبون  عبداملجيد  الجمهورية 
رمطان  بالخارج،  الوطنية  والجالية  الخارجية 
كل  مع  الرضورية  الجهود  بذلت  لعمامرة، 
تطوير  تحقيق  أجل  من  العراقيني  املسؤولني 
بتوقيع  سمح  الذي  األمر  الثنائية،  العالقات 
بعد  مبارشة   2014 يف  البلدين  خارجية  وزيري 
مذكرة  عىل  الجزائرية  السفارة  تفعيل  اعادة 
يف  التعاون  لتدعيم  البلدين  حرص  تربز  تفاهم 
والتشاور  التنسيق  عىل  والعمل  كافة  املجاالت 

بخصوص القضايا ذات االهتمام املشرتك.
عدة  عىل  املوافقة  تمت  كما  بالقول:  ومىض 
مذكرات تفاهم للتعاون يف مجاالت الطاقة والغاز 
مجال  يف  والتعاون  الرشاكة  وتعزيز  والكهرباء، 
االستكشاف والنقل عرب األنابيب والهدسة، وكذا 
املساهمة يف تعزيز املنشآت الصناعية يف العراق، 
وقد اتفق الجانبان عىل مشاريع مذكرات تفاهم 
األمنية  املسائل  يف  املرتبطة  املجاالت  يف  للتعاون 
والشباب والرياضة والتجارة والسياحة استعدادا 

لتسهيل وتبادل الزيارات ومنح سمات الدخول.
وبشأن عمل اللجنة العراقية الجزائرية املشرتكة، 
اللجنة  لعقد  التحضري  بدأ  انه  شاعة:  بن  بني 
املشرتكة للتعاون بني البلدين يف القريب العاجل 
لتدارس امكانية توسيع مجاالت التعاون لتشمل 
قطاعات الثقافة والتعليم العايل، وتبادل اساتذة 

منح  وتبادل  املعارض  يف  واملشاركة  الجامعات 
الدراسة.

اللجنة  اللتئام  بالتحضري  حاليا  نقوم  وأضاف: 
خدمة  شأنه  من  ما  كل  تدارس  بغية  املشرتكة 
تكثيف  خالل  من  الشقيقني  البلدين  ملصلحة 
الزيارات  وتبادل  املجاالت  مختلف  يف  التعاون 
اآلن  من  انه  مؤكدا:  كافة.  القطاعات  لتشمل 
واالستثمار،  التجاري  للتبادل  مفتوح  فالباب 
العراق من متعاملني  أبناء  للراغبني من  ويكفي 
أن  التجاري  بالتبادل  ومهتمني  واقتصاديني 
يتصلوا بمصلحة الشؤون االقتصادية بالسفارة 
ما  كل  عن  لالستفسار  بغداد  يف  الجزائرية 

يهمهم. 
البلدين،  مسؤويل  بني  املتبادلة  الزيارات  وحول 
ذكر السفري الجزائري: ان هناك زيارات متبادلة 
بني البلدين الشقيقني، وكانت هناك زيارة لوزير 
 2014 يف  بغداد  إىل  الجزائري  الخارجية  الشؤون 
2018 وزيارة وزير خارجية العراق للجزائر  ويف 
وزارة  وكيل  وزيارة  و2019  و2017   2016 يف 
الخارجية العراقية للجزائر، كما زار العراق وزير 
وزارته  من  مهم  وفد  رفقة  الجزائري  الطاقة 
”سوناطراك“  للمحروقات  الوطنية  والرشكة 
التي ستعيد افتتاح مكتب لها ببغداد عىل مستوى 
امللحقية التجارية الجزائرية بالعاصمة العراقية 

يف منطقة الكرادة.

متبادلة  زيارات  مشاريع  هناك  أن  إىل:  واشار 
القريب، ال سيما  املستقبل  البلدين ستتم يف  بني 
بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ووصول 
الجهود  سيبذل  الذي  الجديد  الجزائري  السفري 
بني  للتعاون  جديدة  آفاق  فتح  أجل  من  كافة 
رئيس  توجيهات  ضوء  يف  الشقيقني  البلدين 
الجمهورية عبداملجيد تبون الذي سيكون سعيدا 
باستقبال أخيه رئيس جمهورية العراق الشقيق 

عىل هامش قمة الجزائر العربية.
وحول اجراءات منح تأشرية الدخول بني مواطني 
البلدين، اوضح بن شاعة: ان هذا ملف مهم تويل 
الالزمة،  والعناية  الكبري  االهتمام  السلطات  له 
الدخول  تأشريات  منح  لتسهيل  توجه  وهناك 
واملهتمني  االقتصاديني  للمتعاملني  الجزائر  اىل 
االستثمار،  أو  بالسياحة  أو  التجاري  بالتبادل 
مع االخذ بعني االعتبار التطورات التي يشهدها 
ملف ”كورونا“ والذي يدفع حاليا بدول عديدة إىل 

اتخاذ تدابري وقائية رضورية. 
وعن  وعنكم  عنا  يرفع  أن  الله  ندعو  وتابع: 
االنسانية جمعاء هذا الوباء، وأن يتخلص العالم 
وأن  ممكن،  وقت  أقرب  يف  الجائحة  هذه  من 

يشفي املصابني بهذا الفريوس. 
أسمى  أقدم  القول:  الجزائري  السفري  وختم 
وأبناء  املسؤولني  لكل  واالمتنان  الشكر  عبارات 
الشعب العراقي األبي، متمنيا لهم موفور الصحة 

والسعادة والتقدم واالستقرار واالزدهار.
القادر بن شاعة قد شغل عدة  يشار اىل ان عبد 
برئاسة  مستشار  ومنها  بالده،  يف  عليا  مناصب 
الحكومة ومكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة 
الجمهورية وعمل قنصال عاما باململكة العربية 
السعودية وقنصال بتونس وقائما باألعمال بدولة 

قطر ومستشارا ثقافيا ي اسبانيا.
وقبل مغادرته االرايض العراقية، استقبل رئيس 
الجمهورية، برهم صالح، ووزير الخارجية فؤاد 
شكر  رسالة  وسلمه  الجزائري  السفري  حسني، 
الحثيثة  الطيبة وجهوده  وتقدير ”عىل مشاعره 
العالقات  تعزيز  يف  عمله  فرتة  خالل  بذلها  التي 
األخوية التي تربط بني البلدين الشقيقني“، وعرب 
السفري  منح  يف  يأمل  كان  أنه  عن  فيها  الوزير 
إال  األوىل  الدرجة  من  الوطن  وسام  الجزائري 
حيز  يدخل  لم  العراق  جمهورية  يف  القانون  أن 

التنفيذ بعد.

الزوراء / يوسف سلمان:
تستعد نقابة الصيادلة يف العراق إلطالق 
الجديدة،  الدوائية  بالتسعرية  العمل 
حيث افصحت عن آلية تطبيق التسعرية 
الجديدة لبيع االدوية اىل املواطنني، فيما 
 2022 املقبل  العام  يشهد  ان  تعهدت 
القضاء عىل ظاهرة املحال الوهمية لبيع 
االدوية، او ما يعرف بـ“ الصيدليات غري 

املجازة ” .
وقال نقيب الصيادلة، مصطفى الهيتي، 
انه ” تم تشكيل  يف حديث لـ“الزوراء“: 
لجنة فنية خاصة يف وزارة الصحة تضم 
الصيادلة،  نقابة  من  احدهم  أعضاء   5
سعر  ارتفاع  لكن  بالتسعري  بدأنا  وقد 

بتسعرية  امليض  عىل  اثر  الدوالر  رصف 
االدوية التي كانت تتم وفق سعر 1200 
دينار مقابل الدوالر، واآلن عاودنا العمل 

دوريا لتفعيل منظومة التسعرية ”.
الجديدة ستطلق  ”التسعرية  ان  واوضح 
من  مؤخرا  وصلتنا  حيث  قريبا، 
لبعض  جديدة  تسعرية  الصحة  وزارة 

املستحرضات ”.
الصحي  الضمان  قانون   ” ان  واضاف 
سيؤمن تسعرية االدوية 100 %، حيث ال 
يوجد اي دواء يف الصيدليات دون تثبيت 
رقعة السعر، وهي ال تعني املبلغ بل ان 
الصحة  وزارة  مختربات  اىل  دخل  الدواء 
وجود  ولذلك  وامنا،  مفحوصا  ليكون 

املواطنني  تطمني  يعني  السعر  رقعة 
بجودة الدواء وفعاليته ”.

عمل  عىل  التفتيش  جوالت  وحول 
 ” ان  الصيادلة  نقيب  اكد  الصيدليات، 
ميدانية،  تفتيش  بجوالت  تقوم  النقابة 
3 االف  العام املايض نفذنا اكثر من  ويف 
وكذلك  االسعار،  ملراقبة  تفتيش  جولة 
يتضمن  الصيدلة  مهنة  مزاولة  قانون 
بالسعر  الصيديل  يلتزم  بأن  فقرة مهمة 
املحدود للبيع ”، مبينا ان ” لدينا عقوبات 
نقابية انضباطية يف قانون مزاولة املهنة 

بحق املخالفني ”.
تسعر  لم  التي  االدوية  بعض  وبشأن 
اقرتحت  النقابة  ان“  اوضح  اآلن،  حتى 

املذخر  فاتورة  تكون  ان  مؤقت  بشكل 
تسعري  اكتمال  لحني   25% لها  مضافا 
اىل  مشريا  االخرى“.  االدوية  باقي 

إلطالق  الصحية  الجهات  ”مساعي 
تسعرية جديدة لألدوية خالل الربع االول 
النقابة   ” ان  مؤكدا  املقبل“،  العام  من 
تقوم بجوالت تفتيشية مستمرة لألدوية 

املسعرة“ .
وعن الصيدليات غري املجازة، علّق نقيب 
الصيادلة بالقول: ”نحن ندعوها محاال 
مستمرة  مخاطبات  ولدينا  وهمية، 
االمن  ومنها  الرسمية  الجهات  مع 
عقوبة  الن  منها،  للخالص  االقتصادي 
غري  بطريقة  الصيدلة  مهنة  ممارسة 
وقد  سنوات   3 السجن  هي  مرشوعة 

طبقت فعليا ”.
واضاف ان ” هذه املحال ال تزال موجودة 

نراقب  ونحن  املحافظات،  اطراف  يف 
ميدانيا للخالص منها، لكن ال نستطيع 
منظومة  يتبع  ذلك  الن  كنقابة  التدخل 
الصحة  قانون  وفق  والصحة  االمن 
 500 نحو  ”وجود  اىل  مشريا   ،” العامة 
ابان  االنبار  محافظة  يف  وهمي  محل 
املنظومة  تطبيق  قبل  السابقة  الفرتة 
الصحية، واآلن تقلص العدد اىل 5 محال 
مؤكدا  بالعمل“،  ماضون  ونحن  فقط 
ان ” العام املقبل 2022 لن تبقى محال 

وهمية لبيع االدوية يف العراق ” .
مرشوع  عن  الصيادلة  نقيب  وافصح 
جديد يجري العمل عليه حاليا، مبينا ان 
” النقابة تعد مرشوع االرشاف والتقويم 

الوهمية  املحال  من  الخالص  ملراقبة 
الصيدليات،  يف  الصيادلة  وجود  وتثبيت 
متميزة  صيدالنية  خدمة  اىل  وصوال 
للمريض  كاٍف  وقت  اعطاء  تضمن 
بالدواء  الخاصة  التعليمات  لتسجيل 
وكيفية اخذه بشكل منتظم، لتكون نقلة 

نوعية يف القطاع الصحي والطبي ”.
وبشأن طباعة الوصفة الطبية الكرتونيا، 
مهنة  مزاولة  ”قانون  ان  الهيتي  أكد 
الوصفة  برصف  الصيديل  يلزم  الصيدلة 
انه  مؤكدا  شكلها“،  كان  مهما  الطبية 
يمتنع  ان  قانونا  للصيديل  يجوز  ”ال 
أي وصفة طبية صادرة من  عن رصف 

طبيب مجاز“.

بغداد/ الزوراء:
مهدي  املائية،  املوارد  وزير  دعا 
الدويل  املجتمع  الحمداني،  رشيد 
حصوله  لضمان  العراق  دعم  إىل 
الدول  من  املائية  حقوقه  عىل 
ضمن  ذلك  جاء  املتشاطئة.. 
فعاليات (منتدى حوارات املتوسط 

2021) التي شارك بها الوزير.
استضافته  خالل  الحمداني،  وأكد 
امس  املنتدى،  اعمال  هامش  عىل 
تحديات  مواجهة  رضورة  عىل 
السلبية  واثارها  املناخية  التغريات 
بتزايد  املتمثلة  املائية  املوارد  عىل 
التصحر  وانتشار  الجفاف  فرتات 
وقلة  الحرارة  درجات  وارتفاع 
عىل  الطلب  تزايد  مع  األمطار 
مما  السكاني  والتنامي  الطاقة 
يحتم عىل الدول املتشاطئة تقاسم 
ومد  الصعبة  الفرتات  يف  الرضر 
البيانات  وتبادل  التعاون  جسور 
واتفاقيات  تفاهمات  اىل  والتوصل 
القانون  إطار  يف  ملزمة  دولية 
حقوق  لتضمن  الدولية  واألعراف 
يف  تقع  التي  منها  ،وخاصة  الدول 
حصولها  لضمان  االنهر  مصبات 

عىل املياه.
وأشار إىل أهمية دور املجتمع الدويل 
لدعم العراق للحصول عىل حقوقه 
املذكورة  التحديات  ضوء  يف  املائية 
املستدامة  التنمية  أهداف  وتحقيق 
والغذاء  املاء  بني  الرتابط  ظل  يف 

والطاقة.
والتعاون  الخارجية  وزارة  وتنظم 
حوارات  (منتدى  االيطالية  الدويل 
املؤسسة  مع  باالشرتاك  املتوسط) 
السياسات  لدراسات  االيطالية 

الدولية (ISPI) يف روما.
وتطوير  تحديث  املنتدى  ويتناول 
النهج والوسائل ملواجهة التحديات 
اقليميا  الحديثة  العاملية  واملتغريات 
الطاقة  عىل  الطلب  كزيادة  وعامليا 
والتغريات املناخية يف ظل محدودية 
املنتدى  ويشكل  الطبيعية..  املوارد 
وأصحاب  للقادة  حوار  منصة 
واملؤسسات  واالكاديميني  القرار 
للنقاش  األعمال  وقطاع  واإلعالم 
وتبادل اآلراء واملعلومات للتوصل اىل 
التعاون  بخصوص  اكرب  تفاهمات 
ودعم  الدولية  الرشاكات  وبناء 

االقتصاد لتوفري الرخاء للشعوب.

بغداد/ الزوراء:

اىل  التقديم  بوابة  إلطالق  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  تستعد 

والكليات  الجامعات  يف  الطبية  املجموعة  لتخصصات  املجانية  املنحة 

األهلية للعام الدرايس 2022/2021.

األهيل حددت  الجامعي  التعليم  ”دائرة  أن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  وذكر 

اإللكرتونية  بوابتها  عرب  املنحة  اىل  للتقديم  الطالب  أمام  خيارات  أربعة 

األسنان  وطب  العام  الطب  تخصصات  يف   (www.pe-gate.org)

والصيدلة“.

وأضاف البيان أن ”ضوابط التقديم اىل املنحة املجانية، التي ستطلق يف 

خريجي  من  الطالب  يكون  أن  اشرتطت  املقبلة،  القليلة  األيام  غضون 

الفرع اإلحيائي للدورين األول أو الثاني ضمن السنة الدراسية الحالية، 

وأن ال يقل معدل التقديم والتنافس اىل الطب العام عن %95 وال يقل عن 

%93 لطب األسنان والصيدلة“.

اثيوبيا/ متابعة الزوراء:
هذا  اإلثيوبي  الجيش  استعاد 
األسبوع السيطرة عىل األرايض التي 
قبضتهم  تيغراي  متمردو  أحكم 
انعكاسا  يبدو  ما  مؤخرا،  عليها 
النضمام رئيس الوزراء أبيي أحمد 

إىل جنوده يف مناطق النزاع.
من  يزال  ال  ذلك،  من  الرغم  وعىل 
هذا  يعنيه  ما  تماما  الواضح  غري 
الرصاع  عىل  ومآالته  االنتصار 
املستمر منذ عام مع دخول القتال 

مرحلة جديدة يشوبها الاليقني. 
تقدم  فقط،  واحد  شهر  وقبل 
شعب  تحرير  جبهة  يف  املقاتلون 
مع  متسارع  بشكل  تيغراي 
مدينتي  عىل  االستيالء  إعالنهم 
طريق  عىل  وكومبولتشا  دييس 
العاصمة  باتجاه  رئييس  رسيع 

أديس أبابا. 
إىل  وصلوا  أنهم  عن  أنباء  ورست 
 220 حوايل  بعد  عىل  روبت،  شوا 
كيلومرتا فقط شمال رشقي أديس 

أبابا. 
لكن بعد تأكيد أبيي األسبوع املايض، 
امليدانية،  العمليات  زمام  توليه 
أعلنت الحكومة سلسلة انتصارات 
فيما أقر املتمردون باضطرارهم إىل 

تغيري اسرتاتيجيتهم. 
تغطية  عىل  املنترص  لهجة  وطغت 
ونقلت  الحكومية.  اإلعالم  وسائل 
أبيي  عن  اإلثيوبية  اإلذاعة  هيئة 
ُدّمر  ”العدو  الخميس  قوله 

وتفكك“.
وقال خبري األمن يف القرن األفريقي 
أويت  كندا،  يف  كوينز  بجامعة 

ويلدمايكل: إنه ال شك يف أنه يمكن 
للحكومة االدعاء بتمتعها بـ ”اليد 

العليا“ يف مناطق معينة.
ما  سيحدد  وحده  ”الوقت  وأضاف 
إذا كان يمكن ترجمتها إىل يد عليا 

يف الحرب“.
إثيوبيا  شمال  يف  القتال  واندلع 
أرسل  عندما   2020 نوفمرب  يف 
يف  بالجبهة  لإلطاحة  قوات  أبيي 
عىل  هجماتها  عىل  رد  إنه  قال  ما 

معسكرات الجيش. 
وعىل الرغم من أن أبيي، الحائز عىل 
 ،2019 لعام  للسالم  نوبل  جائزة 
أن  إال  رسيع  نرص  تحقيق  تعهد 
تيغراي  معظم  استعادت  الجبهة 
ما  ورسعان  يونيو،  أواخر  بحلول 
عفر  منطقتي  عىل  هجمات  شنت 

وأمهرة املجاورتني. 
نحو  املتمردين  تقدم  واستدعى 
دوليا، وحثت  استنفارا  أبابا  أديس 
عىل  مواطنيها  عديدة  سفارات 
وقت  أرسع  يف  البالد  مغادرة 

ممكن. 
كل ذلك فيما كانت الطبيعة الدقيقة 
تيغراي  لتقدم جبهة تحرير شعب 

محل خالف.
فرانس  غربي  أمني  مسؤول  وأفاد 
”ال  نوفمرب  منتصف  يف  برس 
أعرف ما إذا كان ينبغي أن نسميه 
”ليس  حينها  وأضاف  تقدما“. 
الدبابات  من  ضخم  طابور  هناك 
نحو  الطريق  عىل  يسري  واملدرعات 
من  تعقيدا  أكثر  األمر  أبابا.  أديس 
ذلك. هناك جنود مشاة يتجهون إىل 
الجبال ويطلقون النار ويحارصون 

مناطق معينة“ ولكن ال يبدو أنهم 
املدن  عىل  كامل  بشكل  يسيطرون 

والبلدات. 
أبدا  رصاحة  الجبهة  تعلن  لم  كما 
عىل  أبابا،  أديس  دخول  تنوي  أنها 
استبعاد  رفضت  أنها  من  الرغم 
التحوالت  وتكشفت  الخطوة.  هذه 

األخرية يف ساحة املعركة برسعة. 
مرة  ألول  الحكومة  وأعلنت 
قرب  عفر  يف  بلدات  عىل  سيطرتها 
مهم  رسيع  اسرتاتيجي  طريق 
لوجستيا لتأمني إمدادات العاصمة، 
ثم أعلنت األربعاء النرص يف الليبيال، 
ملنظمة  العاملي  الرتاث  مواقع  أحد 
اليونسكو والذي سبق أن سقط يف 

أيدي املتمردين يف أغسطس. 
الرسمية  اإلعالم  وسائل  وأعلنت 
الواقعة  البلدات  ”تحرير“  تم  أنه 
عىل الطريق املؤدي شماال اىل دييس 

وكومبولتشا.
الذي  االجتماعي  الباحث  وقال 
والتعبئة  األرايض  خالفات  درس 
يف إثيوبيا، مهدي البزاي: ”فوجئت 
األخري  املضاد  بالهجوم  للغاية 
وتابع  الحكومة“.  شّنته  الذي 
تّمت  الذين  الناس  جميع  ”رأيت 
أنهم  أعتقد  لم  لكنني  تعبئتهم.. 
سيجري  أنه  واعتقدت  مدّربون 

تدمريهم“.
ويحاول االتحاد اإلفريقي التوسط 
للتوصل إىل اتفاق لوقف إطالق النار 
ملنع مواصلة سفك الدماء، لكنه لم 

يحقق أي تقدم يذكر حتى اآلن. 
وترص جبهة تحرير شعب تيغراي 
أي  يف  األفضلية  تملك  أنها  عىل 

معارك مقبلة.
العسكري،  الجبهة  زعيم  وقال 
”من  مقابلة  يف  ووريدي،  تاديس 
تجري  املعارك  يف  أنه  املعروف 
وتقّدم  محدود  وتراجع  تعديالت 

كبري إىل األمام أيضا“.
وأضاف ”قررنا أنه من أجل خفض 
املشاكل ومكامن الضعف يف بعض 
علينا  إليها،  وصلنا  التي  املناطق 

مغادرتها طوعا“.
وبالنسبة لالبزاي، تعيد ترصيحات 
الحكومة  إعالن  الذاكرة  إىل  كهذه 
معظم  من  االنسحاب  قرارها 
يونيو، وهو  أواخر  تيغراي  مناطق 
عسكرية  انتكاسات  جّنبها  أمر 
وإن كان مقاتلو الجبهة احتفلوا يف 
شوارع العاصمة اإلقليمية ميكييل 

حينها. 
وأفاد البزاي يف معرض حديثه عن 
جبهة تحرير شعب تيغراي ”كانوا 
أبابا).  (أديس  من  للغاية  قريبني 
وأضاف  اآلن؟“.  سيرتاجعون  ملا 
”يعني ذلك أن أمرا ما أقلقهم أو بدا 

غري جّيد بالنسبة إليهم“.
تفّوق  يكون  أن  احتمال  وهناك 
املعادلة،  قلب  قد  جوا  الحكومة 
عىل األقل يف الوقت الراهن، بحسب 

أويت.
بأن  مزاعم  ”هناك  أن  إىل  ولفت 
الطائرات املسرّية لعبت دورا حاسما 
لم  أمر  وهو  النشط،  القتال  يف 
يتضح حجمه الكامل بعد“. وتدارك 
”لكن حتى اآلن، يبدو أنها ساعدت 
يف وقف هجمات (متمرّدي) تيغراي 

املعاكسة وتقّدمهم“.
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الرياض/ الزوراء:

 بحـث ويل العهـد، األمـري محمـد بـن 

سـلمان، والرئيس الفرنـيس، إيمانويل 

ماكـرون، العالقـات الثنائية ومجاالت 

الرشاكة وآفـاق التعاون ومسـتجدات 

األوضاع يف منطقة الرشق األوسط.

واسـتقبل ويل العهد السـعودي، األمري 

محمـد بن سـلمان، الرئيـس الفرنيس 

إيمانويل ماكرون، الذي وصل إىل جدة، 

امس السبت.

وكان يف استقبال ماكرون لدى وصوله 

مطـار امللـك عبدالعزيـز بجـدة، األمري 

خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمني 

الرشيفني أمري منطقة مكة املكرمة.

ويواصـل الرئيـس الفرنـيس إيمانويل 

ماكرون جولته الخليجية، فبعد زيارته 

إىل اإلمـارات ثـم قطـر وصـل الرئيس 

الفرنـيس إىل جـدة، يف مسـتهل زيـارة 

رسمية للسعودية.

وذكـرت مصـادر يف قـرص اإلليزيه: أن 

وزراء الخارجيـة والدفـاع واالقتصـاد 

والثقافـة وعددا من مسـؤويل كربيات 

سـريافقون  الفرنسـية  الـرشكات 

ماكرون يف جولته.

كما تركز الجولة الخليجية عىل مناقشة 

املشـرتك  والعمـل  الثنائيـة  العالقـات 

الـذي يخدم مصالح الـدول، فضال عن 

مناقشة قضايا املنطقة والعالم.

والجمعة، بحث الشـيخ محمد بن زايد 

آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األعـىل للقوات املسـلحة، مـع الرئيس 

الفرنـيس ماكـرون، عالقـات الصداقة 

التعـاون املشـرتك وفرص  ومسـارات 

تنميتـه يف مختلـف املجـاالت يف إطـار 

الرشاكـة االسـرتاتيجية املتميـزة التي 

تجمـع البلديـن، خاصـة يف الجوانـب 

االستثمارية واالقتصادية والتكنولوجيا 

املتقدمـة والطاقـة واألمـن الغذائـي، 

إضافة إىل املجاالت الثقافية والتعليمية 

مصالحهمـا  يحقـق  بمـا  وغريهـا 

املتبادلة.

كما اسـتعرض الجانبان خـالل اللقاء 

ذات  واملوضوعـات  القضايـا  مجمـل 

االهتمـام املشـرتك، واملسـتجدات عىل 

اإلقليمية والدولية، وتبادل  السـاحتني 

وجهات النظر بشأن تطورات األوضاع 

يف منطقة الرشق األوسط.

السـياق،  هـذا  يف  الجانبـان،  وأكـد 

حرصهما املشـرتك عىل تعزيز مختلف 

جوانـب الرشاكـة االسـرتاتيجية بـني 

دولـة اإلمـارات وفرنسـا، إضافـة إىل 

توافق الرؤى بشأن أهمية دعم الحلول 

واملبـادرات السـلمية التـي تهـدف إىل 

يف  واالسـتقرار  األمـن  أركان  ترسـيخ 

املنطقة، بما يحقق تطلعات شـعوبها 

إىل السالم والتنمية.

ويف سـياق اخر، رأى الرئيس الفرنيس، 

إيمانويـل ماكرون، أن اسـتقالة وزير 

قرداحـي،  جـورج  اللبنانـي  اإلعـالم 

ستساهم باسـتئناف الحوار بني لبنان 

والسـعودية  عامـة  العربيـة  والـدول 

بشكل خاص.

وأضاف ماكـرون أنه يأمل أن تسـاعد 

محادثاته مع ويل العهد السعودي األمري 

محمد بن سلمان يف حل الخالفات التي 

وأن  القرداحـي،  ترصيحـات  أثارتهـا 

يكـون قـادرا عىل إعـادة إرشاك جميع 

دول الخليج مع لبنان ملسـاعدتهم عىل 

خروج لبنان من أزمته.

وأشـار إىل أنه سـيفتح موضـوع دعم 

املنطقة للبنان مع ويل العهد السـعوي، 

وذلـك أثناء مؤتمر صحفـي عقده بعد 

لقائه أمري قطر اليوم السبت.

وقـال ماكرون: ”لبنـان كان جزءا من 

القضايـا التـي تطرقـت لها مـع أمري 

قطر“.

وتابـع ماكـرون: ”آمل أن تسـمح لنا 

القادمـة بإحـراز تقـدم“،  السـاعات 

مضيفا أنه يأمل أن يسمح ذلك لرئيس 

الوزراء نجيب ميقاتي بدعوة حكومته 

اإلصـالح  جهـود  يف  قدمـا  واملـيض 

االقتصادي املتعثرة يف البالد.

وأردف ماكرون: ”استقالة وزير اإلعالم 

اللبنانـي جـورج قرداحـي، تعيد فتح 

البـاب أمـام اسـتئناف املحادثات بني 

لبنـان والدول العربية واململكة بشـكل 

خاص“.

الفرنـيس: ”يجـب أن  الرئيـس  وقـال 

تسـاعد دول املنطقة لبنـان، وأن تعيد 

فتـح بـاب العمـل االقتصـادي معـه 

تناولـت هـذا املوضوع مع سـمو أمري 

قطـر وسـأتناوله مع سـمو ويل العهد 

السعودي“.

ووصـل الرئيـس الفرنـيس، إيمانويـل 

إىل  السـبت،  امـس  ماكـرون، صبـاح 

السعودية إلجراء محادثات مبارشة مع 

ويل العهد، األمري محمد بن سلمان.

وكان وزيـر اإلعـالم اللبنانـي جـورج 

رسـميا  الجمعـة،  أعلـن،  قرادحـي، 

اسـتقالته مـن منصبـه ”حرصـا عىل 

مصلحـة بلـدي وأهل بلـدي، وألنني ال 

أقبل أن أكون سـببا ألذيـة اللبنانيني يف 

السعودية والخليج“.

وقـال قرداحـي يف مؤتمـر صحفـي: 

وال  معروفـة  أصبحـت  ”قصتـي 

أعتقد أن هنـا داع لتكـرار التفاصيل 

املقابلـة  بثـت  أن  منـذ  والتطـورات 

الشـهرية، وال أعتقـد أن هنـاك داعي 

للتذكـري أن املقابلة أجريـت قبل أكثر 

من شـهر من تعييني وزيـرا لإلعالم 

ومـا رد فيها ال يلـزم الحكومة بيشء 

ولم أقصد يف كالمي اإلسـاءة ألحد بل 

دعوة صادقة لوقـف الحرب ملصلحة 

األطـراف املتحاربـة“، مشـريا إىل أن 

”املقابلـة بثـت بعد 3 أشـهر وفتحت 

عيل حملة شعواء ومقصودة يف اإلعالم 

اللبنانـي واملواقع ووسـائل التواصل 

وتـم تصوير مـا قلته وكأنـه جريمة 

بحق السـعودية وانتقلت الحملة عىل 

الخليج وإعالمه“.

وأضاف: ”هذه الحمالت املسعورة التي 

تضمنت الكثري مـن التطاول أزعجتني 

اتجـاه  مشـاعري  ويف  الشـخيص  يف 

أناس أحبهـم يف السـعودية واإلمارات 

والخليج.. وأزعجتني أكثر ألنه بسـبب 

هـذه الحملة بارشت السـعودية ودول 

الخليجي اجـراءات  التعـاون  مجلـس 

واقتصاديـة  دبلوماسـية  مقاطعـة 

وتجاريـة.. وأزعجتنـي ألنها تسـببت 

بحال من القلق لدى اللبنانيني يف الخليج 

الذي خافوا عـىل أعمالهم ومصالحهم 

وما أزعجني هو تحميل شـعب بكامله 

كالم قلته بحسن نية وصدق ومحبة“.

وتابـع قائـال: ”وجدت أنه مـن املنطق 

أن أرفـض االسـتقالة تحـت الضغـط 

والتحامـل الجائر.. رفضت االسـتقالة 

ألقول إن لبنان ال يستحق هذه املعاملة. 

ولكن نحن اليوم أمام تطورات جديدة، 

فالرئيـس الفرنـيس إيمانويل ماكرون 

ذاهـب إىل السـعودية بزيـارة رسـمية 

وفهمـت من رئيـس الحكومـة نجيب 

ميقاتـي الـذي قابلته قبـل 3 أيام بناء 

عـىل دعوتـه، أن الفرنسـيني يرغبون 

باسـتقالتي قبـل الزيارة لتسـاعد عىل 

فتح الحوار مع السـعوديني ومستقبل 

العالقات“.

وقال: ”تشـاورت مع (الوزير السـابق 

سليمان) فرنجية وجميع الحلفاء بهذا 

األمـر وتركـوا يل حريـة اتخـاذ املوقف 

املناسـب“، معلنـا أنـه ”بعـد التفكري 

العميـق وحرصـا منـي عىل اسـتغالل 

الفرصـة دعوتكـم ألقول أننـي ال أقبل 

أن اسـتخدم سـببا ألذيـة اللبنانيني يف 

السـعودية والخليـج.. وبـني أن يقـع 

الظلـم واألذية عىل أهيل وبـني أن يقع 

عـيل، فضلـت أن أكـون يقـع عـيل.. 

مصلحـة بلدي أهم من مصلحة جورج 

قرداحـي، ولبنـان أهـم مـن جـورج 

قرداحـي ومصلحـة اللبنانيني أهم من 

أي منصب“.

وأضـاف: ”قـررت التخـيل عـن موقع 

الـوزاري عىل أن أبقـى يف خدمة وطني 

حيث أكون“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئة األنـواء الجوية، امس السـبت، 
حالـة الطقس يف البـالد لأليـام املقبلة، فيما 

توقعت تقلبات مناخية يف األسبوع املقبل.
وذكـر بيـان للهيئـة، تلقتـه ”الـزوراء“: أن 
”طقـس اليـوم األحـد بـني غائم جزئـي إىل 
غائم يف املنطقة الوسـطى، وغائم يف املنطقة 
الشـمالية، وسـيكون الطقـس يف املنطقـة 
الجنوبية صحواً مع مصاحبة بعض الغيوم، 
ودرجـات الحـرارة ترتفـع قليـال عـن اليوم 
السـابق يف املناطـق الوسـطى والجنوبيـة، 
وسـتكون درجـات الحـرارة مقاربـة لليوم 
السـابق يف املنطقـة الشـمالية مـن البـالد، 
حيـث ستسـجل درجـات الحـرارة العظمى 
يف السـليمانية 17 وبغـداد 23 واملوصـل 19 

وكربالء املقدسة 24 والبرصة 27 ”.
وأضـاف البيـان أن ”يـوم االثنـني سـيكون 
الطقـس يف االقسـام الرشقيـة مـن املنطقة 
الوسـطى غائمـاً مصحوباً بتسـاقط زخات 
مطر تكون رعدية أحياناً ، ويتحسن تدريجياً، 
ويف األقسـام الغربية سيكون الطقس صحواً 

مـع بعـض الغيـوم، ويف املنطقة الشـمالية 
سيكون غائماً مصحوباً بتساقط زخات مطر 
تكون رعدية أحياناً مع تسـاقط الثلوج فوق 
املرتفعـات الجبليـة منها، يتحسـن تدريجياً 
ابتداًء من االقسام الغربية، وسيكون الطقس 
صحواً مع بعض الغيوم يف املنطقة الجنوبية، 
أمـا درجات الحـرارة فسـتنخفض قليالً عن 

اليوم السابق يف جميع مناطق البالد“.
وأشـار إىل أن ”يوم الثالثاء سـيكون الطقس 
بـني غائم اىل غائـم جزئي ودرجـات الحرارة 
مقاربـة لليوم السـابق يف املنطقة الشـمالية 
والوسـطى، وسـيكون الطقس غائماً جزئياً 
ودرجـات الحرارة تنخفض قليـال يف املنطقة 

الجنوبية“.
وأوضـح أن ”طقـس يـوم االربعاء سـيكون 
بني غائم اىل غائم جزئي يف املناطق الوسـطى 
والجنوبية، وسـيكون غائمـاً جزئياً اىل غائم 
مع تسـاقط زخات مطـر متفرقة مصحوبة 
بالعواصـف الرعديـة أحيانـاً كما تتسـاقط 
الثلوج يف املرتفعـات الجبلية منها يف املناطق 

الشمالية“.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أكـد الرئيس األمريكي، جـو بايدن، إنه يعمل 
عىل إعداد مجموعة من املبادرات ”تجعل من 
الصعب للغاية“ عىل الرئيس الرويس فالديمري 
بوتني القيام بنشـاط عسـكري محتمل ضد 

أوكرانيا.
وأضـاف، يف مؤتمـر صحفـي عقـده بالبيت 
األبيض، أنه عىل اتصال دائم بحلفاء الواليات 
املتحـدة يف أوروبـا واملسـؤولني األوكرانيـني 
مـن خـالل وزير خارجيتـه أنتونـي بلينكن، 

واملستشار األمني جيك سوليفان.
وأوضـح بايـدن أنه ”يعمـل عىل إعـداد أكثر 
مجموعة من املبادرات شـمولية وذات مغزى 
لجعل مـن الصعب جـًدا عـىل الرئيس بوتني 
امليض قدًما، والقيام بما يشعر الناس بالقلق 
مـن أنه قد يفعله“، يف إشـارة إىل نية روسـيا 

غزو أوكرانيا.
وأضـاف بايـدن، يف وقت الحق: أنه سـيجري 
”نقاشا طويال“ مع الرئيس الرويس فالديمري 
بوتني بشـأن األزمة بـني روسـيا وأوكرانيا، 
وإنـه لن يقبل ”خطوطا حمـراء“ من جانب 

روسيا.
وأضـاف بايـدن، يف ترصيحـات للصحفيـني 

لـدى مغادرته إىل منتجع كامب ديفيد: ”نحن 
عىل دراية بتحركات روسيا منذ فرتة طويلة، 
وأتوقـع أننـا سـنجري نقاشـا طويـال مـع 

بوتني“.
وجـاءت ترصيحات بايـدن عقب إعالن وزير 
الخارجيـة األوكرانـي دميـرتو كوليبا، خالل 
مشـاركته يف اليـوم الثاني لالجتمـاع الـ28 
للمجلـس الـوزاري ملنظمة األمـن والتعاون 
السـويدية  بالعاصمـة  املنعقـد  أوروبـا،  يف 
سـتوكهولم، أن ”حـدة األزمـة بـني بـالده 
وروسـيا لـم تنخفـض، وال تـزال مسـتمرة 

بنفس الوترية“.
وتشـهد العالقات بني كييف وموسـكو توترا 
متصاعـدا منذ نحو 7 سـنوات، بسـبب ضم 
روسـيا شـبه جزيـرة القـرم األوكرانيـة إىل 
أراضيهـا بطريقـة غـري قانونيـة، ودعمهـا 

االنفصاليني املوالني لها يف ”دونباس“.
ويف 21 نوفمرب/ ترشين الثاني املنرصم، قال 
رئيـس االسـتخبارات العسـكرية األوكرانية 
كرييلـو بودانـوف: إن روسـيا تخطط لشـن 
هجوم عـىل بـالده أوائـل 2022، مشـريا أن 
موسكو حشدت أكثر من 92 ألف جندي حول 

حدود أوكرانيا.

كابول/متابعة الزوراء:
 أصـدرت حركة طالبان مرسـوما 
باسـم ”القائد األعـىل“ يطلب من 
الوزارات األفغانية ”اتخاذ إجراءات 
جادة“ بشـأن حقوق املـرأة، لكن 
من دون أن يذكر عودة الفتيات إىل 

املدارس.
وتأتي هذه الخطوة بعدما سـيطر 
يف  السـلطة  عـىل  اإلسـالميون 
منتصف أغسـطس وفيما تسـعى 
الحركـة لتمكـني أفغانسـتان من 
الوصـول إىل أصول بمليـارات من 
الدوالرات واملسـاعدات التي علّقت 
مع انهيار النظام السـابق املدعوم 
مـن الغرب يف املراحـل األخرية من 

االنسحاب العسكري األمريكي.
وجاء يف املرسـوم نقال عن ”القائد 
زادة  أخونـد  اللـه  هبـة  األعـىل“ 
”قيـادة اإلمـارة اإلسـالمية توّجه 
كل املنظمات ذات الصلة  إىل اتخاذ 
إجـراءات جـادة لتطبيـق حقوق 

املرأة“.
ويركز املرسوم عىل حقوق الزواج 
واألرامـل وينص عىل أنه ”ال يجوز 
ألحـد أن يجـرب املـرأة عـىل الزواج 
باإلكـراه أو الضغط“، وأن لألرملة 
نصيًبا ثابًتـا غري محدد من مرياث 

زوجها.
وكذلك يطلـب مـن وزارة الثقافة 
واإلعـالم نـرش مـواد عـن حقوق 

املرأة ”ملنع القمع املستمر“.
وُذكرت قضية احرتام حقوق املرأة 
بشـكل متكرر من جانب املانحني 
كـرشط  الرئيسـيني  العامليـني 

الستعادة املساعدات.
لكن املرسـوم ال يشـري إىل التعليم 
توظيـف  أو  للفتيـات  الثانـوي 
النساء اللواتي منعن من العودة إىل 

وظائف يف القطاع العام.
وقلّصت حقوق املرأة بشـكل حاد 
خالل فرتة حكم طالبان السـابقة 
التي اسـتمرت من العام 1996 إىل 

أواخر العام 2001.
وُتواجه حكومة أخوند زادة سلسلة 
من التحّديات أبرزها إحياء اقتصاد 
البالد املنهار بعد توّقف املساعدات 
الدوليـة التـي كانت تشـّكل 75 يف 
املئـة مـن ميزانيـة البـالد يف ظـّل 

الحكومات السابقة.
ومنذ استيالء طالبان عىل السلطة 
ارتفع معّدل التضخم بشـكل كبري 
وكذلك البطالة بني األفغان، وسط 

انهيار النظام املرصيف.
تجميـد  بعـد  األزمـة  وتفاقمـت 
واشنطن لحوايل 10 مليارات دوالر 
من أصول البنك املركزي األفغاني، 
وازداد الرتاجـع مـع وقـف البنـك 

وصندوق النقد الدوليني تمويلهما 
ألفغانستان.

وحـّذرت وكاالت اإلغاثـة التابعـة 
لألمـم املتحـدة من أزمة إنسـانية 
كبرية يف أفغانسـتان التـي يتوّقع 
أن يواجه أكثر من نصف سـّكانها 
البالـغ عددهم 38 مليون نسـمة 

الجوع هذا الشتاء.
وعربت منظمات اإلغاثة العاملة يف 
أفغانستان عن شعورها باإلحباط 
بسـبب التحديـات العديـدة التـي 
تواجهها أثناء العمل داخل البالد يف 
وقت تلوح يف األفق أزمة إنسـانية 

مدمرة.
وتعترب العقوبـات الدولية والقيود 
املرصفيـة ورفـض املجتمع الدويل 
االعـرتاف بحكومة طالبـان كلها 
عوامل تعـوق عمل وكاالت اإلغاثة 

يف أفغانستان.

وتقول مديرة لجنة اإلنقاذ الدولية 
يف أفغانستان فيكي أكني إنه فوق 
كل ذلـك فـإن العقوبـات الدولية 
تسـبب مشـاكل خطرية يف تسديد 
رواتب املوظفني وتغطية التكاليف 

العملياتية.
ويف حـني أنـه يمكـن ملنظمـة ما 
سـحب 25 ألف دوالر شهريا كحد 
أقـىص مـن حسـابها املـرصيف يف 
الوقـت الراهن، تقول لجنة اإلنقاذ 
الدوليـة إنها تحتـاج إىل 400 ألف 
لتمويـل  األسـبوع  يف  نقـدا  دوالر 

عملها.
والتحدي اآلخر هـو أنه عىل الرغم 
من أن حكومة طالبان غري معرتف 
بها دوليا، إال أنها ال تزال السـلطة 
التي يجب أن تتعامل معها وكاالت 

اإلغاثة.
وتكافح املنظمـات غري الحكومية 

حاليـا مـع تسـاؤل حـول مـا إذا 
كان ينبغي لها االسـتمرار يف دفع 
حيـث  أفغانسـتان،  يف  الرضائـب 
حثهـا بعـض املانحـني عـىل عدم 

القيام بذلك.
وأجـرب الوضـع املتدهـور برسعة 
األفغـان عىل بيع كّل مـا يملكونه 
لرشاء مـواد غذائّية ومسـتلزمات 
رضورية أخرى، مـع انهيار قيمة 

العملة املحلية وارتفاع األسعار.
أحـد  األفغانـي  االقتصـاد  وُيعـّد 
العالـم،  يف  االقتصـادات  أضعـف 
وقد قوّضته 40 سـنة من الحرب، 
باإلضافـة إىل موجات من الجفاف 

شهدتها البالد يف اآلونة األخرية.
طالبـان  سـتطالب  الدوحـة  ويف 
العقوبات واستئناف  مجددا برفع 
املسـاعدات الدولية للحيلولة دون 
وقـوع غالبيـة األفغـان يف براثـن 

الفقر واملجاعة.
وتهدف محادثات الواليات املتحدة 
وطالبان يف الدوحة إىل التعامل مع 
قضايا عـّدة مثل مواجهة تهديدي 
القاعدة وتنظيم ”داعش“، إضافة 
إىل حّل مشـكلة وقف املسـاعدات 

اإلنسانية ألفغانستان.
وسرتّكز املحادثات أيضا عىل سبل 
توفري ممّر آمن خارج أفغانسـتان 
للمواطنـني األمريكيـني واألفغـان 
الذين عملـوا مع واشـنطن خالل 

الحرب التي استمرت 20 عاما.
وتشـّدد واشـنطن عىل ارتباط أّي 
دعم مـايل أو دبلومـايس لحكومة 
مثـل  معّينـة  بـرشوط  طالبـان 
تمّثـل  تشـكيل حكومـة شـاملة 
القـوى، واحـرتام حقوق  جميـع 
األقليات والنسـاء وحق الفتيات يف 

التعليم.
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نيجرييا/ متابعة الزوراء:
اسـتعاد نحـو 70 شـخصا اختطفوا سـابقا 
كرهائن يف نيجرييا حريتهم، حسـبما أوردت 

وسائل إعالم محلية امس السبت.
وذكـرت صحيفـة Daily Post النيجرييـة أن 
حوايل 70 شـخصا بمن فيهم عـدد من رعية 
كنيسـة إيمانويـل املعمدانية يف بلـدة كاكاو 
داجي بوالية كادونا (شـمايل البالد) اختطفوا 
عىل يـد مجهولني أثناء قداس يف الكنيسـة يف 
31 أكتوبـر املـايض، وأن الخاطفـني أطلقـوا 
الحقا النار عىل خمسة من الرهائن، ما أسفر 

عن مقتل ثالثة منهم وجرح اثنني آخرين.
ونقلت الصحيفة عن القـس جوزيف هياب، 
حاكم والية كادونـا، قوله إنه تم أيضا إطالق 
رساح تسـعة أشخاص آخرين مختطفني مع 

61 مصليا مساء الجمعة.
وشـكر رئيـس الجمعية الزعمـاء التقليديني 

والجهات املعنية باألمر عىل جهودهم املبذولة 
من أجل إطالق رساح الضحايا.

وكشـف هياب عن أن اإلفراج عن املختطفني 
تـم مقابـل دفـع الفديـة، داعيا املسـيحيني 
وجميـع املواطنني النيجرييـني إىل الصالة من 
أجـل إنهاء حالة مـن انعدام األمـن يف البالد، 
حيـث جلبت هذه الظاهـرة معاناة ال توصف 

لسكانها، وفقا لقوله.
وتشـهد نيجرييا للعام الثالث عىل التوايل نموا 
ملحوظـا لهجمـات العصابات املسـلحة عىل 
مدنيـني، تصاحبهـا عمليات قتـل واختطاف 
رهائن ورسقة موايش وفرض املجرمني أتاوى 

باهظة عىل السكان املحليني.
وتحـاول الحكومـة النيجرييـة مواجهة هذه 
العصابـات باالعتماد عىل قوات أمنية خاصة 
هـذه  تتـوج  أن  دون  عسـكرية،  ووحـدات 

املحاوالت بنجاح يذكر.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
ّرصح اللـواء عبدالخالق طلعـت، ممثل حكومة 
اقليـم كردسـتان يف غرفـة عمليـات التنسـيق 
املشـرتك يف وزارة الدفاع العراقية، امس السبت، 
بتوصـل وفـد وزارة البيشـمركة إىل اتفـاق مع 
العمليـات املشـرتكة أعـىل سـلطة يف الجيـش 
العراقي عىل رفع مسـتوى التنسيق يف محورين 

للتصدي لتنظيم داعش.
وقـال اللـواء طلعت يف ترصيح صحفـي: إنه تم 
االتفاق خالل اجتماع اليوم (امس) عىل رضورة 
بالتنسـيق بـني قـوات  االسـتعجال يف اإلرساع 
البيشـمركة والقـوات االمنيـة العراقيـة والتي 

تتعرض لهجمات داعش.
وأضـاف: أنه تم االتفاق عىل تعزيز التنسـيق يف 
محوري دياىل وكركوك خالل االجتماع، واملحاور 

االخرى ترتك لالجتماعات القادمة.
وتابـع اللـواء طلعـت بالقـول: إن اجتماعـات 
جـرت يف اجواء ايجابية وتم التأكيد عىل رضورة 
اإلرساع يف تفعيل غرف التنسيق املشرتكة بأرسع 

وقت ممكن.
وتباحـث وفـد مـن قـوات البيشـمركة وقيادة 
العمليـات املشـرتكة، يف وقـت سـابق، امس، يف 
خطط مواجهة تنظيم داعش والتنسيق األمني.

وذكر بيان لقيادة العمليات املشـرتكة أن «وفداً 
من البيشـمركة وصل اىل مقر قيـادة العمليات 
املشـرتكة يف العاصمة بغداد للتباحث والتنسيق 
االمني يف املناطق ذات االهتمام االمني املشـرتك 

ووضـع خطـط جديـدة ملواجهـة االعتـداءات 
االرهابية».

وأضـاف أن «نائـب قائـد العمليـات املشـرتكة 
الفريـق اول ركن عبد االمري الشـمري اسـتقبل 
الوفـد االمنـي وبحثـا سـبل الحد مـن هجمات 

داعش».
قريـة  فيـه  تعرضـت  وقـت  يف  هـذا  يأتـي 
«خرضجيجـة» بالقرب من جبـال «قرچوغ» يف 
مخمـور أول أمـس اىل هجوم من قبـل التنظيم 
املتشـدد سـقط عىل اثره ١٠ ضحايـا من قوات 
البيشـمركة وثالثـة مدنيني، إضافـة إىل إصابة 

خمسة آخرين بجروح.

وأعلـن تنظيم داعش مسـؤوليته عـن الهجوم 
الدامـي يف بيان نرشه حسـاب تابع لـه بموقع 

«تليغرام».
وكانـت الحكومـة املحلية، ومديريـة الصحة يف 
محافظـة أربيـل عاصمـة إقليم كردسـتان قد 
اعلنـت، يوم الجمعـة، ارتفاع حصيلـة الهجوم 
الذي شنه تنظيم داعش بمخمور إىل ١٣ ضحية، 

و٥ جرحى.
وندد رئيس إقليم كردستان، نيجريفان بارزاني، 
أمـس، بالهجـوم الـذي شـنه تنظيـم داعـش 
مسـاء أمـس يف قضـاء مخمـور والذي سـقط 
عـىل إثره عدد من الضحايا مـن املدنيني وقوات 

البيشـمركة، داعيـا إىل رضورة وضع حد نهائي 
ألعمال اإلرهابيني.

وأكـد رئيـس حكومة إقليم كردسـتان، مرسور 
بارزانـي، يف وقـت سـابق، أن تنظيـم داعـش 
أصبح تهديـداً حقيقياً عىل حيـاة أهايل املناطق 
الكردسـتانية خـارج إدارة اإلقليـم، وذلـك بعد 
سـاعات من هجوم دام نفذه عنـارص التنظيم 
عـىل قرية كوردية بمحيط بلدة مخمور املتنازع 
عليهـا يف نينـوى، وأوقـع ضحايـا وجرحى من 

األهايل وقوات البيشمركة.
أربـع  بـني  بالضبـط  مخمـور  قضـاء  ويقـع 
محافظـات يف العـراق واملحافظـات هـي اربيل 

كركوك نينوى ومحافظة صالح الدين.
ويتألـف الطابع األثني يف مخمور من القوميتني 
الكرديـة والعربيـة واألكثريـة السـاحقة مـن 
السكان هم من الكرد، حيث يكونون قرابة ٩٠٪ 

من نسبة السكان.
وقد اقتطع النظام السـابق قضـاء مخمور من 
محافظة اربيـل وألحقه بمحافظـة نينوى بعد 
العـام ١٩٩١ ليصبح القضاء مـن املتنازع عليه 
بني اربيل وبغداد، ومن املناطق املشمولة باملادة 

١٤٠ من الدستور العراقي الدائم.
يشار اىل ان القوات العراقية قد بسطت سيطرتها 
عىل القضاء بعـد أحداث ١٦ أكتوبر العام ٢٠١٧ 
يف الحملـة العسـكرية التـي شـنتها الحكومـة 
االتحادية بعد اسـتفتاء االسـتقالل الذي أجراه 

اقليم كردستان.

 الديوانية/الزوراء:
كشـف محافـظ الديوانيَّـة، زهري عيل 
الشعالن، امس السبت، عن عزل مدراء 
دوائـر واقسـام بسـبب الفسـاد املايل 
واالداري الـذي انهـك املواطنـني، فيما 
أكد أن الحكومة املحلية ما زالت تعطي 
ملف تقديـم الخدمات االساسـية التي 

يحتاجها املواطن أولوية.
وقـال الشـعالن يف ترصيـح صحفـي: 
إن ”الحكومـة املحلية مـا زالت تعطي 
ملف تقديـم الخدمات االساسـية التي 
يحتاجهـا املواطـن أولويـة يف برنامج 

عملها“، مشـريا إىل ”اسـتمرار الدوائر 
الخدميـة بتنفيذ حمـالت الجهد الذاتي 
التي تشـمل تحسني مستوى الخدمات 

يف االحياء السكنية.
السـفري  مـع  ”اتفـق  انـه  واضـاف 
االيطايل عىل تقديم التسـهيالت الكافية 
للرشكات االستثمارية االيطالية الراغبة 
بخوض تجربة االسـتثمار يف املحافظة 
إىل  إروائيـة،  مشـاريع  تنفيـذ  ومنهـا 
جانـب تحقيـق خطـوات متقدمة مع 
دولة السـويد بتنشيط االسـتثمار عرب 
اسـتقطاب رشكاتهـا للحصـول عـىل 

فرص اسـتثمارية متنوعة خصوصا يف 
قطاع الزراعة“.

ولفت إىل ”تحقيـق نجاح كبري بتطبيق 
تجربة الرشاكـة بني املحافظـة ودولة 
السـويد التي توجت بإعـالن الديوانية 
كأول محافظة عراقية تعتمد الحكومة 
االلكرتونيـة يف مجـال املـال“، مؤكـدا 
”وجود خطة مدروسـة لـدى الحكومة 
املحليـة تهـدف إىل تحقيـق طفـرة يف 
االنفتاح عىل الدول املتقدمة لالستفادة 
من قدراتها وخرباتها لتحسـني الواقع 

االقتصادي والعمراني“.

ويف الشـأن الزراعـي وتداعيـات شـح 
املياه، بني الشـعالن أنَّ ”مشـكلة شح 
للفالحـني  بالنسـبة  خطـرية  امليـاه 
وارسهـم مـن جهـة والسـوق املحلية 
واملواطنني من جهة اخرى“، مشريا إىل 
”رضورة تنفيذ مشاريع اروائية حديثة 
تضمن وصول كميات املياه إىل املناطق 
املشـمولة بالخطة الزراعية، عالوة عىل 
تنفيذ العديد مـن اعمال كري وتنظيف 
الجداول واالنهار، وتنفيذ عدد كبري من 
رفـع التجـاوزات الزراعيـة للمحافظة 

عىل الحصة املائية“.

املـايل  الفسـاد  مواجهـة  مجـال  ويف 
واالداري، قـال الشـعالن: ”لقد اتخذت 
الحكومـة املحليـة اجـراءات مشـددة 
للقضاء عىل الفساد االداري واملايل الذي 
انهـك كاهـل املواطنـني، إذ تـم تكثيف 
االجـراءات املتعلقـة بالرقابـة بشـكل 
الفـت للنظـر، وتـم عـزل العديـد من 
مدراء الدوائر واالقسـام بسبب الفساد 
او االهمـال او التقصـري وغريهـا مـن 
مخالفـات، وفعلـت املنافـذ التي تعنى 
بشكاوى املواطنني وتبليغهم عن حاالت 

الفساد ملعالجته بالرسعة املمكنة“. 

 بغداد/الزوراء:
طمأنـت وزارة املـوارد املائيـة، امس 
السـبت، املواطنني بشـأن وضع سد 
املوصل، فيما أكدت أن مراكز مراقبة 
املتحسسـات ومـواد الحقـن أسـفل 
السـد لم ترصد أي مؤرشات سـلبية 

بشأن وضعه.
وقال مستشـار الوزارة، عون ذياب، 
ترصيـح صحفي: إن «موضوع سـد 
املوصـل جـرى الحديـث كثـرياً عنه 
ومنذ سـنوات وأثريت مخاوف عديدة 
وطرحت سيناريوهات عدة النهياره 
يف اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي 
إلثارة بعض األمور التي تسبب القلق 
لـدى املواطنني»، الفتـًا إىل أن «جميع 
السـدود يف العـراق والعالـم توضـع 
النهيارهـا  محتملـة  سـيناريوهات 
مع التصاميم كـون من الطبيعي أنه 
قد تكـون هناك كتلـة مائية ضخمة 
تتدفق يف وقت قصري وتسـبب ارضاراً 

كبرية قد تصل اىل انهيار السدود».
وأضـاف ذياب أن «االستشـاري الذي 
العـام ١٩٨٦،  نفـذ سـد املوصـل يف 
أوىص باستمرار عملية الحقن بمادة 
األسـمنت والبنتواليـت تحت أسـس 
السـد بسـبب وجـود تـرب جبسـية 
تـذوب بامليـاه وتشـكل تكهفـات»، 
مشرياً إىل أن «االستشاري عالج هذه 
التكهفـات بالحقن ومنذ ذاك التأريخ 

ما زالت هذه العملية مستمرة بشكل 
متواصل».

وأكد أن «وضع السـد مسـتقر حالياً 
وآمن جداً بشـكل كبري منذ آخر عمل 
تـم تنفيـذه والذي تضمن اسـتدعاء 
رشكـة ايطالية رصينـة ومتخصصة 
بهـذا املجال واسـتمرت مدة سـنتني 
عديـدة  كـوادر  وتدريـب  العمـل  يف 
مـن الـوزارة، وأدخلت معـدات حفر 
حديثـة ونصبـت العديد مـن أجهزة 
املتحسسات عىل منطقة السد ملعرفة 

أي تغيري يحدث يف وضع السد».
ولفت إىل أن «كوادر الوزارة التي تعمل 
مع الرشكة مسـتمرة وبشكل دائمي 
وبـكل كفاءة يف عملها، ولذلك تطمنئ 

الوزارة كل من لديه شـكوك بأن السد 
سـينهار بـأن كل املـؤرشات ومراكز 
مراقبـة املتحسسـات ومـواد الحقن 
أسـفل  للتكهفـات  ملئهـا  وكيفيـة 
السـد متابعـة ولم ترصـد أي مؤرش 
سلبي يف السـد»، مؤكداً أنه «ال يوجد 
أي قلـق نهائياً كون السـد مسـتقراً 
ووضعه سـليم وال توجد مخاوف من 

انهياره».
وأشار إىل أن «أعمال الصيانة مستمرة 
بأيـاٍد  الحقـن متواصلـة  وعمليـات 
عراقيـة لديهـا الخربة يف هـذا العمل 
من دون الحاجة إىل الخربات األجنبية 
بعد أن استفادت من املكائن واملعدات 

الحديثة التي دخلت مؤخراً».

بغداد/الزوراء:
كشـفت وزارة الزراعة، امس السـبت، عن 
عـدد البسـاتني املجرّفة يف العراق، مشـرية 
إىل خطة لتوسـيع زراعة النخيل يف عدد من 
املناطق الشمالية يف البالد، مؤكدة أن قطاع 
النخيل يف تطور مسـتمر، فيمـا أعلنت عن 
وجود تعـاون مع الجانب الفرنيس بشـأن 

تأهيل الطائرات الزراعية. 
وقـال مدير عام البسـتنة، حاتـم كريم، يف 
ترصيح صحفـي: إن «الحكومـة العراقية 
أولـت اهتماماً كبـرياً لقطـاع الزراعة، من 
خـالل دعـم املزارع مـن جهة، ومـن جهة 
اخرى من خالل املشـاريع التي اهتمت بها 
وزارة الزراعة، ومـن ضمنها هيئة النخيل، 

كون التمور العراقيـة من األصناف الجيدة 
واعدادهـا كبرية واصنافهـا كثرية، والعمل 
عىل زراعتها وشـتلها ضمن مشاتل خاصة 

وبأسعار مدعومة».
وأضاف أن «املبادرة الزراعية أنشئت يف عام 
٢٠٠٨ التي وفرت مبالغ للمزارعني من خالل 
خطني اولها دعم الفسائل الجيدة وتوسيع 
األرايض املسـتثمرة»، مبيناً أن «املبالغ التي 
رصفـت عىل املزارعني غري مندثرة، بل تعود 
لخزينة الدولة فيما لـو كان املزارعون غري 

مستثمرين لتلك املبالغ».
وأشار إىل أن «الهدف من املبادرة هو العودة 
بالقطـاع الزراعي اىل سـابق عهده، وكذلك 
زراعة النخيل وبناء اقتصاد صحيح»، مؤكداً 

أن «قطاع النخيل يف تطور مستمر، والعراق 
اصبح من البلدان املصدرة للتمور».

وبني أن «مكافحة اآلفات الزراعية مدعومة 
من قبل الدولـة، ومواعيد املكافحة تمت يف 

موعدها وبنفس الخط».
ولفت إىل «وجود تعاون مع الجانب الفرنيس 
فيمـا يخص الطائـرات الزراعيـة»، مؤكداً 
أن «األسـطول العراقـي كامـل لكـن هناك 
مباحثات مع الجانب الفرنيس، الذي وعدنا 

بخطوات ايجابية خالل السنة املقبلة».
وأوضـح أن «املناطق الشـمالية من العراق 
ال تدخل ضمن حسـابات التوسع يف زراعة 
النخيل، لكن حسـب رأيي كـون املناخ تغري 
ودرجـات الحرارة تغـريت، لذلـك اصبحت 

تلـك املناطق مؤهلة لزراعـة النخيل كبقية 
املحافظات».

وذكر أن «هناك مبادرات يف منطقة املحلبية 
يف املوصـل لزراعة النخيـل، واثبتت النتائج 
نجـاح زراعتها، وسـيكون هناك توسـع يف 
زراعتها يف نينوى، وكذلك سـيتم التوسع يف 

كركوك يف منطقة الحويجة». 
وفيمـا يخـص تجريـف االرايض، أوضـح 
لكنهـا  التجريـف موجـودة،  أن «عمليـة 
ليسـت بالرقم املبالغ فيه، وبحسب أرقام 
مديريـات الزراعـة، لدينـا ٧٣٥٠٠٠ دونم 
مزروعة، وعملية التجريف لم تتجاوز ١٠٥ 
لبسـاتني النخيل، إضافة إىل إقامة بساتني 

جديدة».
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البرصة/الزوراء:
 اعلنـت قيادة عمليات البرصة القبض عىل عدد مـن املطلوبني إثنني منهم برتويج 

املواد املخدرة.
وقال قائد العمليات، اللواء الركن عيل عبد الحسني املاجدي، يف بيان: ان قوات امنية 
من اللـواء ٣٦ اآليل ولواء مغاوير قيادة العمليـات وافواج طوارئ رشطة محافظة 
البـرصة ومكافحة املخـدرات بارشت بعمليات تفتيش واسـعة شـملت إحياء أبو 
غريـب ضمن قضاء املدينـة، والحوافظ يف قضاء الدير شـمايل املحافظة، ومناطق 
املعقـل ودور الرشطـة التابعة اىل مركـز املحافظة، وتمكنت مـن القبض عىل عدد 
مـن املطلوبني إثنني منهم برتويج املواد املخدرة ومصادرة أسـلحة خفيفة وأخرى 

متوسطة واعتدة مختلفة .
وأشـار اىل: أن هناك تنسـيقا بني قيادة العمليات والحكومة املحلية عىل انشاء بنى 
تحتية ومنظومات أمنية من شـأنها تقوية وتعزيز الجانب األمني واالستخباري يف 

املراقبة املستمرة لقاطع املسؤولية.

االنبار/الزوراء:

امـس  االسـتخبارات،  وكالـة  اعلنـت 

السـبت، ضبط اكثر من ٤ كيلوغرامات 

من املواد املخدرة  يف االنبار.

وذكر خلية االعالم االمني يف بيان تلقته 

«الـزوراء»: أنـه «بنـاًء عـىل معلومات 

بوجـود  تفيـد  دقيقـة  اسـتخباراتية 

اشـخاص يقومـون باملتاجـرة باملـواد 

املخـدرة يف محافظـة االنبـار، تمكنـت 

والتحقيقـات  االسـتخبارات  وكالـة 

االتحاديـة يف وزارة الداخليـة من ضبط 

هـذه املواد املخدرة والتـي كانت مخبأة 

تحـت األرض يف منطقـة ارميلة بقضاء 

الرطبة يف محافظة األنبار».

واضاف ان «عمليـة الضبط جاءت بعد 

اسـتحصال املوافقـات القضائيـة ومن 

خالل إجراء عمليـات التحري، حيث تم 

العثور عىل ٤ كيلو و٨٠٠ غرام من املواد 

املخدرة   و٣ قناني معبأة بمادة سـائلة 

يشـتبه بها مادة مخدرة وناظور حيث 

ضبطت الوكالة الكمية بموجب محرض 

ضبط اصويل».

بغداد/الزوراء:

كشـفت وزارة الداخلية امس السبت، عن إجراءاتها ضد تجار ومروجي املخدرات، فيما 

أكدت القبض عىل ١٠ آالف متهم.

وقـال مدير العالقـات واالعالم لوزارة الداخلية، رئيس خلية االعالم األمني، اللواء سـعد 

معـن، يف ترصيح صحفي: إن» مكافحة املخـدرات جهد حكومي كبري، ووزارة الداخلية 

املتصدر األول يف املوضوع لوجود مديرية عامة تخصصية، وهي املديرية العامة ملكافحة 

املخـدرات واملؤثـرات العقلية «، مبيناً أن» املديرية لها نشـاطات عديـدة ، وهناك مئات 

النشاطات خالل هذه السنة».

وأشار اىل أن» الوزارة تمكنت خالل الـ١٠ أشهر املاضية من هذا العام من إلقاء القبض 

عـىل ما يقارب ١٠ آالف متهم يف جميع أنحاء العراق عىل مسـتوى املتعاطني واملروجني 

واملتاجريـن، وهذا رقم كبري يدل عىل النشـاط الذي تقوم به األجهزة االمنية «، مشـدداً 

عـىل رضورة «تضافر جميع الجهـود مع وزارة الداخلية ملكافحة هـذه اآلفة الخطرية 

عىل املجتمع».

وأضاف أن» حمالت وزارة الداخلية مستمرة ولديها خطط يف املستقبل القريب، وسيكون 

لها تأثري واضح وخطط عىل املستوى البعيد، وسيكون هناك تكاتف للجهد الحكومي»، 

مشـرياً اىل أن» املخدرات تدخل من الخارج، واملنافذ الحدودية تعمل بجهد اسـتخباري، 

إضافة اىل الجهات الساندة، وهي قيادة حرس الحدود التي تقوم بجهود كبرية وإحباط 

محاوالت التهريب، إضافة اىل اعتمادنا عىل املواطن والخطوط الساخنة «.

@µiÏ‹�fl@fib‘n«a@ZÒãój€a@pbÓ‹‡«
Úƒœb0a@Ô€b9@Úz‹éc@ÒäÜbóflÎ
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دياىل /الزوراء:
 اطلقـت محافظة دياىل برنامج عمـل اطلق عليه 
(اليـد البيضـاء) لتحصـني مقاهـي الشـباب من 
آفـة املخدرات .وقـال عبد الله الحيـايل، قائممقام 
الربنامـج  ان   «: صحفـي  ترصيـح  يف  بعقوبـة، 
الـذي تم العمل به بالتنسـيق مـع الجهات االمنية 
املختصة ، يهدف اىل تحصني مقاهي الشـباب من 
آفة املخدرات ومنع تدفقها، خاصة انها تمثل اهم 
اهداف شـبكات ترويج املخدرات من اجل اصطياد 

الشباب وجرهم اىل مستنقع االدمان».
واضاف :» ان الربنامج يتضمن زيادة اطر التعاون 
االمني يف الوصول اىل مروجي املخدرات وكشفهم»، 
داعيا اىل دعم مضاعف للقوات االمنية للقضاء عىل 
آفة املخدرات التي تشـكل رضرا بالغا عىل السـلم 

املجتمعي .

ذي قار/الزوراء:
أفـاد مصـدر امنـي يف ذي قار، امس السـبت، 
بمقتـل واصابـة ٦ اشـخاص بينهـم طبيبان 
ومنتسـب يف الرشطة بحـوادث متفرقة يف ذي 

قار خالل الـ ٢٤ ساعة .
وقال املصدر يف ترصيح صحفي ان «مشـاجرة 
عائليـة يف قضـاء النارصية تطـورت ملواجهة 
مسـلحة واطالق نار، ما ادى اىل مقتل شخص 
يبلغ من العمر ٤٧ عاماً تلقى اطالقات يف انحاء 

جسمه، فيما الذ الجاني بالفرار».
واضاف أن «مشـاجرة حصلت يف شارع بغداد 
بقضاء النارصية، اسـتخدمت فيها االسـلحة 
الناريـة والبيضـاء، واسـفرت عـن إصابـة ٤ 
اشـخاص بجـرح بينهـم منتسـب يف الرشطة 
بطلـق نـاري واصابـة طبيبني اثنـني بجروح 

بواسطة آلة حادة».
واشـار املصـدر اىل «وجـود حـادث اخـر بان 
نـريان  فتحـوا  عجلـة  يسـتقلون  مسـلحني 

اسلحتهم عىل مواطن يستقل دراجة نارية قرب 
السـجن االصالحي واصابوه بــ ٤ رصاصات 
يف جسـده»، الفتـا «ان القوة املكلَّفـة بحماية 
املنطقـة القـت القبض عىل شـخصني، وتبني 
ان الحادث نتيجة خالف سـابق بسـبب حادث 
مروري بـني الطرفـني»، الفتـا إىل أن «القوات 
االمنيـة طوقـت اماكـن الحـوادث وبـارشت 
بالتحقيـق، ونقلـت املصابـني اىل املستشـفى 

النارصية». 

ذي قار/الزوراء:
امـس  املتظاهريـن،  مـن  العـرشات  قطـع 
السـبت، طريقـا حيويـا شـمايل محافظة ذي 
قـار، احتجاجـا عىل تـردي واقـع الكهرباء يف 

مناطقهم.

وقطـع عرشات املتظاهرين مـن اهايل منطقة 
الزيـادات الطريـق العام الرابط مـع العاصمة 
بغـداد احتجاجا عـىل تردي واقـع الكهرباء يف 

مناطقهم بسبب تقادم الشبكة الكهربائية».
ويأتـي هذا «التصعيـد االحتجاجي لألهايل عىل 

خلفية تهميش الجهـات الحكومية ملطالبهم، 
حيث أكـدوا أنهم يتظاهرون مـن اجل إيصال 
صوتهم للجهات الحكومية، لتحسـني الشبكة 
الكهربائيـة وزيـادة واقع التجهيز مـن التيار 

الكهربائي». 

@áÓ€aD@wflb„ãi@’‹�m@∂bÌÜ
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جمهورية العراق          العدد: ٤٣٨ / ج / ٢٠٢١
مجلس القضاء األعىل           التاريخ: ١ / ١٢ / ٢٠٢١

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية                             
محكمة الجنح يف النارصية                                                 

م / اعالن
اىل املتهم الهارب / فراس جميل عباس جرب آل 

حسن
بالنظـر ملجهوليـة محـل اقامتـك تقـرر تبليغـك 
بالحضـور امام محكمة جنـح النارصية يف صباح 
يـوم املحاكمـة املصـادف ٢٠٢١/١٢/٣١ إلجـراء 
محاكمتك بدعـوى غري موجزة وفـق احكام املادة 
٤٠٢ عقوبـات وبعكسـه تجري محاكمتـك غيابيا 

وعلنا وفق القانون.
القايض
سالم طاهر الداود

وزارة الداخلية 
مديرية االحول املدنية والجوازات واالقامة

مديرية احوال بغداد الرصافة
مجلس تحقيقي

م/ مذكرة قبض
اسـتنادا اىل احـكام املادة (١٣) من قانـون اصول املحاكمـات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم ١٧ سـنة 
٢٠٠٨ اىل اعضاء الضبط القضائي وافراد الرشطة كافة وكل من تقع هذه املذكرة بني يديه انكم مأذونون 

بالقبض عىل املتهم.
الرتبة : املفوض

االسم الرباعي واللقب : عيل احمد عبد السادة ثابت 
اسم االم : عالية حسني 

محل اقامته : الزهور م /٢١٩ ز ٤٢  د ١٥ 
نـوع الجريمة واملـادة القانونية : قيود وهمية ، املـادة ٢٨٩ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسـنة 
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دياىل /الزوراء:
أعلنـت رشكـة ديـاىل العامـة إنشـاء معمـل 
محـوالت بأيـاٍد عراقيـة بامتياز مـن رشكة 

يابانية.
وقـال مدير رشكة ديـاىل العامة عبد السـتار 
”إنشـاء  إن  الجنابـي يف ترصيـح صحفـي: 
معمل محـوالت القدرة تم بأيـاد عراقية ذات 
جودة عاليـة وامتياز من رشكة متسـوبييش 
اليابانية“، مبيناً أن ”املعمل بإمكانه سد حاجة 
العـراق مـن املحوالت“.وأوضـح أن ”الرشكة 
لديها خطط مسـتقبلية لتطويـر معاملها“، 
للرشكـة  مسـتحقة  ”ديونـًا  أن  اىل  مشـرياً 
مرتتبة بذمة وزارة الكهرباء وبعض الوزارات 
األخـرى تبلـغ قيمتها 70 مليـار دينار، وعدم 
سـدادها عطل الخطط التطويرية للرشكة يف 
سـد حاجة دوائر الكهربـاء لخدمة املواطنني 
يف جميع أنحـاء البالد“.من جهتـه، أكد مدير 

معمـل محوالت القدرة يف الرشكة هيثم هادي 
مهـدي أن ”املعمـل يعد من املعامـل املهمة يف 

الرشق األوسـط، حيث ينتج محوالت مختلفة 
السعات تبدأ من 5NBA و 10nva و 16nva و 

31nva و 63nva ”“.وأشـار اىل أن ”بعد اتمام 
عملية فحص املحولة يتم تسـويقها اىل وزارة 
الكهربـاء التـي تعد السـوق الرئيـس إلنتاج 
املعمل، فضالً عن التسـويق اىل وزارتي املوارد 
املائيـة والنفـط“، الفتـاً اىل أن ”املـواد األولية 
متوفرة وتصل اىل الرشكة بسالسـة، اىل جانب 
اسـتحصال موافقة وزارة الصناعة لتشـغيل 
مالكات بأجر يومي لسـد النقص الحاصل يف 
املالكات“.وأوضـح أن ”كمية اإلنتاج يف معمل 
محـوالت القـدرة 800 ميـكا يف السـنة قابلة 
للزيادة بحسـب الطلب، إذ يتم إنتاج محولتني 
يف الشـهر الواحـد وبواقـع 24 اىل 30 محولة 
يف السـنة“.وتابع أن ”سـعر املحولـة، ارتفع 
بسبب تغيري سعر رصف الدوالر، إذ يبلغ سعر 
املحولـة (31NVA ) حاليا 726 مليون دينار، 
أما املحولة (YYV) فيبلغ سـعرها مليار و64 

مليـون دينـار“.

بغداد/الزوراء:
اعلنـت منظمـة أوبك، امس السـبت، 
ان حصـة اإلنتـاج النفطـي العراقـي 
سـتتجاوز أربعـة ماليـني و200 الف 
برميل يوميا خالل شهر كانون الثاني 
املقبـل بعد اتفاق ”اوبـك+“ عىل زيادة 

400 الف برميل يوميا.
وذكـرت املنظمـة يف جـدول اطلعـت 
”الزوراء“، ان ”حصة اإلنتاج الخاصة 
بالعراق لشـهر كانـون الثاني حددت 
بــ4.281 ماليني برميـل يوميا بزيادة 
مقدارهـا 44 الـف برميـل يوميـا عن 
 4.237 البالغـة  االول  كانـون  شـهر 
ماليني برميـل يوميا وبزيـادة بمقدار 
88 الف برميل يوميا عن شـهر ترشين 

الثاني املايض“.
واضافـت انـه ”حـدد انتـاج كال مـن 
بــ10.122  وروسـيا  السـعودية 

ماليـني       برميـل يومًيا، خالل شـهر 
كانـون الثانـي، أي بزيـادة نحو 104 
آالف برميـل يومًيـا عن شـهر كانون 
االول الجـاري، كمـا ارتفعـت حصـة 
إنتاج اإلمارات بمقـدار 31 ألف برميل 
يومًيـا، لتصـل 2.916 مليـون برميل 
يومًيا خالل الشـهر املقبل“.واشـارت 
اىل ان ”حصة منظمة اوبك من الزيادة 
املقررة البالغـة 400 الف برميل يوميا 
254 الـف  يف كانـون الثانـي سـتبلغ 
برميل لتصل اىل 24.554 مليون برميل 
يوميا يف حني ستبلغ حصة املتحالفني 
مع أوبـك 146 الـف برميـل لتصل اىل 
15.794 مليون برميل يوميا“.واتفقت 
منظمة ”اوبك+“ خالل اجتماعها يوم 
الخميـس املـايض عىل زيـادة انتاجها 
النفطي بمقدار 400 الف برميل يوميا 

وفق الجدول املتفق عليه مسبقا. 
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االنبار/الزوراء:
اعلن مستشار محافظ االنبار للشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز ، امس 
السـبت، عن موافقة وزارة النفط عىل مرشوع مد انبوب للغاز السائل من 

منطقة قضاء ابو غريب باتجاه مناطق جنوبي مدينة الرمادي .
وقال الطرموز يف ترصيـح صحفي ان “ وزارة النفط وافقت عىل مرشوع 
مد انبوب للغاز السائل من منطقة قضاء ابو غربي العاصمة بغداد باتجاه 
منطقة الطاش جنوبي مدينة الرمادي، يف خطوة تهدف اىل االسـتغناء عن 

الشاحنات املخصصة لنقل الغاز السائل وايصالها اىل مدن االنبار ”.
واضـاف ان“ طول االنبوب يبلغ 120 كـم وبكلفة تصل اىل 38 مليار دينار 
ويعد هذا املرشوع من اهم املشـاريع العمالقة للـوزارة النفط التي تعالج 
فيه ايصال الغاز بطريقة االنابيب بدال من نقله عرب الشاحنات املخصصة 

لنقل املشتقات النفطية واملعمول فيها حاليا“.
وأوضح الطرموز، ان ”ديوان محافظة االنبار ابدى استعداده لتوفري كافة 
التسـهيالت لتنفيذ املرشوع الذي يعـد االول من نوعه يف املحافظة ، مؤكدا 

ان انشاء املرشوع سوف يساهم يف القضاء عىل شحة هذه املادة ”.

بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة الصناعة واملعادن عن 
إجراءاتها بشـأن الغش الصناعي، 
مجلـس  بتشـكيل  أوصـت  فيمـا 

لحماية املستهلك.
وذكر املكتـب اإلعالمي للـوزارة يف 
ترصيح صحفي أن“هناك عدداً من 
القوانني املعنية بموضوع مكافحة 
الغش الصناعي والتجاري بشـكل 
مبارش أو غري مبـارش منها قانون 
لسـنة   89 رقـم  العامـة  الصحـة 
1981 وقانون الحجر الزراعي رقم 
76 لسـنة 2012 وقانـون حمايـة 
وتحسـني البيئـة رقـم 27 لسـنة 
2009 وقانـون الصحـة الحيوانية 
وقانـون   2013 لسـنة   32 رقـم 
اللجنة الوطنية للصحة والسـالمة 
والبيئة رقم 6 لسـنة 1988 ونظام 
إجـراءات الحجـر الصحـي رقم 6 
لسـنة 1992 ونظـام األغذيـة رقم 
أن  1985“.وأضـاف  لسـنة   29
”هناك أيضاً قانون الجهاز املركزي 
للتقييـس والسـيطرة النوعية رقم 
54 لسـنة 1979 والنظـام القومي 
 1988 لسـنة  النوعيـة  للسـيطرة 

للقياس واملعايرة  القومي  والنظام 
لسـنة 1988 وقانون التجارة رقم 
30 لسـنة 1984 وقانون العالمات 
والبيانات التجارية رقم 21 لسـنة 
حمايـة  وقانـون  املعـدل   1957
املستهلك رقم 1 لسنة 2010 النافذ 
وقانـون الهيئة العراقيـة لالعتماد 

رقم 78 لسنة 2017“.
وأضـاف: ”باإلضافـة إىل القوانـني 
املذكورة فإن عملية مكافحة الغش 
الصناعي بحاجة قصوى إىل تشكيل 
مجلس حماية املستهلك الذي يعمل 
عـىل التنسـيق يف عمليـة تكييـف 
مـع  أمامـه  املعروضـة  القضايـا 
الجهات املنفـذة لتلك القوانني وكل 
حسـب حالته وصالحيات الجهات 
املسـؤولة بدءاً من تسلم الشكاوى 
والتدقيق والتحري وصوالً اىل اتخاذ 

اإلجراء املناسب بشأنها“.
وأوضـح أن ”الـوزارة عملـت مـن 
خـالل العديـد مـن املخاطبات عىل 
اإلرساع يف تشـكيل مجلـس حماية 
املسـتهلك ليأخذ دوره الحقيقي يف 
مكافحة حـاالت الغـش الصناعي 

وفق القوانني أعاله“

@åbÃ‹€@lÏj„c@áfl@Û‹«@’œaÏm@¡–‰€a
äbj„˛a@∂g@kÌãÀ@Ïic@Âfl@›ˆbè€a
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بغداد/ الزوراء:
انخفض سعر خام البرصة الخفيف، مسجال خسارة اسبوعية، بلغت اكثر 

من 3 دوالرات مع انخفاض اسعار النفط لالسبوع املايض.
وانخفـض خام البـرصة الخفيف بمقـدار 3.60 دوالرات ليصل اىل 71.69 
دوالراً، ليسـجل خسـارة اسـبوعية بلغت 3.6 دوالرات او ما يعادل نسـبة 
%4.78 .فيما ارتفع خام برنت بمقدار 21 سـنتا ليصل اىل 69.88 دوالرا، 
اال انه سجل خسارة اسبوعية بلغت 2.84 دوالرا ما يعادل نسبة %3.91 يف 
اسبوع.وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط األمريكي عىل انخفاض 
بمقدار 24 سنتا ليصل اىل 66.26 دوالرا للربميل مسجال خسارة اسبوعية 

ايضا بلغت 1.91 دوالر ، ما يعادل 2.8%. 

بغداد/ الزوراء:
 اسـتبعد املختص يف الشـأن االقتصادي، ميثم لعيبي، عودة سـعر رصف 
الـدوالر اىل سـعر الرصف السـابق مقابل الدينـار ، عازيا ذلـك لكون هذا 

االجراء سيخل بمصداقية البنك املركزي والسياسة النقدية .
وقـال لعيبي يف ترصيـح صحفي :“ من املسـتبعد ان يعيـد البنك املركزي 
او الحكومـة سـعر رصف الدوالر اىل السـابق، وان فعل ذلك فهذا سـيخل 
بمصداقية السياسة النقدية كثريا، بمعنى ان القطاع الخاص؛ والجمهور 
عمومـا، لديه ثقة بافعال الحكومة من اجل تحقيق اهدافها، كاسـتهداف 

التضخم وتحقيق االستقرار“.
واكد :“ ان تراجع البنك املركزي عن قراراته سـيزعزع الثقة مع الجمهور 
ويجعل الجمهور يبني قراراته عىل اساس اختالل قواعد اللعبة بني الطرفني 
ويحول االستقرار اىل سلسلة من االفعال وردودها السالبة، خصوصا وان 
القطـاع الخاص يف بلد يعتمد عىل سـعر رصف مـدار ، يجعل منه خاضعا 

ومستلما لالشارات من البنك املركزي والحكومة وليس السوق ”.
وتابـع :“ ان ”التالعـب“ بعدادات سـعر الرصف بني فرتة واخرى سـيزيد 
تعقيد هذه العالقة الحرجة اصال، سيما ان البنك املركزي يف اعالنه السابق 
، الذي عىل اثره تم تغيري سعر الرصف ، اوضح ان هذا التعديل نهائي وملرة 

واحدة.

@ãr◊˛@…ua6Ì@—Ó–©a@Òãój€a@‚bÇ
›Ófl5‹€@paä¸ÎÜ@3@Âfl

@“ãñ@ã»é@ÒÜÏ«@Z@Übón”a@7jÇ
@á»jnèfl@’ibè€a@∂g@ä¸Îá€a

بغداد/الزوراء:
الطاقـة  معلومـات  إدارة  أعلنـت 
عـن  السـبت،  امـس  األمريكيـة، 
انخفـاض صادرات العـراق النفطية 
إىل الواليـات املتحـدة لتصـل إىل 221 
الـف برميـل يوميا كمتوسـط خالل 

األسبوع املايض.
وقالـت اإلدارة يف تقرير اطلعت عليه 
”الزوراء“، ان ”متوسط االستريادات 
االمريكيـة مـن النفط الخـام خالل 
االسـبوع املايض من عرش دول بلغت 
5.869 ماليني برميـل يوميا مرتفعة 
بمقـدار 314 الف برميـل باليوم عن 
االسـبوع الـذي سـبقه والـذي بلـغ 

5.555 ماليني برميل يوميا“.
واضافت ان ”امريكا استوردت النفط 
الخـام من العـراق بمعـدل 221 ألف 
برميل يوميا خالل االسـبوع املايض، 
منخفضة عن األسـبوع الذي سـبقه 
والذي بلغت متوسـط الصادرات فيه 

245 الف برميل يوميا“.

اإليـرادات  ”اكثـر  ان  اىل  واشـارت 
النفطيـة ألمريـكا خـالل األسـبوع 
املـايض جاءت من كنـدا وبمعدل بلغ 
3,773 ماليـني برميـل يوميـا، تليها 
املكسـيك بمعـدل 657 الـف برميـل 
يوميـا، تلتها السـعودية بمعدل 457 
الف برميل يوميا، ثم كولومبيا بمعدل 

224 الف برميل يوميا“.

ووفقا لإلدارة فان ”كمية االستريادات 
األمريكيـة مـن النفـط الخـام مـن 
روسـيا بلغت معـدل 189 ألف برميل 
يوميـا، تليهـا الربازيل بمعـدل 142 
الـف برميل يوميا، ثم جاءت ترينيداد 
وتوباغو بـ72 الـف برميل يوميا، ثم 
جاءت نيجرييـا بمعدل 4 االف برميل 

يوميا“.

روما/متابعة الزوراء:
اعلنت منظمة الغذاء والزراعة ”فاو“، 
امس السبت، ان 44 دولة بينها العراق 
تحتاج اىل مسـاعدة خارجية من أجل 
الغذاء، مبينـة أن النزاعات والجفاف 

ادى اىل تفاقـم ظـروف انعـدام األمن 
الغذائي يف العالم.

وقالـت املنظمة التي تتخـذ من روما 
مقـرا لهـا، يف تقريـر اطلعـت عليـه 
”الزوراء“، ان ”مقياس اسعار السلع 

الغذائيـة ارتفـع للشـهر الرابـع عىل 
التـوايل يف ترشيـن الثانـي/ نوفمـرب 
املـايض مدفوعا بالطلـب القوي عىل 

الحنطة ومنتجات االلبان“.
واضافت ان ”النزاعات والجفاف أدت 
اىل تفاقم ظروف انعدام األمن الغذائي 
يف اجزاء عديـدة من العالم والسـيما 
رشق وغـرب افريقيا“، مبينة ان ”44 
دولة عىل مسـتوى العالـم بما يف ذلك 
33 دولـة افريقية و9 اسـيوية و2 يف 
امريكا الجنوبية بحاجة اىل مساعدات 

خارجية من اجل الغذاء“.
”الـدول  ان  اىل  املنظمـة  واشـارت 
االسـيوية التي بحاجة اىل مساعدات 
غذائية خارجية هي العراق وباكستان 
واليمـن  وبنغالديـش  وافغانسـتان 
وسـوريا ولبنـان وميانمـار وكوريا 

الشمالية“.

املثنى/الزوراء:
اعلنت هيئة اسـتثمار املثنى، امس السـبت، عن مبـارشة العمل بمرشوع 
الحقـول الخـرضاء إلنتـاج بيض املائـدة يف قضاء النجمي شـمايل املثنى، 
بينما اشارت اىل تحقيق االكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن يف املحافظة 

وتشجيع املنتج الوطني.
وقال مدير عام الهيئة عادل داخل اليارسي يف ترصيح صحفي ان ”الرشكة 
بارشت تهيئة األرض وصب االساسـات الكونكريتية للمرشوع الذي ينفذ 
عىل مسـاحة (20) دونما وبكلفة تصل لنحـو (11) مليون دوالر بتمويل 

من احد املستثمرين املحليني“.
وأضاف اليارسي، ان ”املرشوع الذي من املقرر ان ينجز بشكل تام بغضون 
ثالث سـنوات يتضمن إنشاء ثماني قاعات مساحة الواحدة منها (1764) 
م2 إلنتـاج بيض املائدة باعتماد نظام (الكيجز) وبطاقة إنتاجية تصل إىل 

(135) مليون بيضة سنويا“.
واشـار اىل ان ”أهمية املرشوع تكمن يف سـد الطلـب املتزايد عىل منتجات 
الدواجن من البيض واللحوم، والحد من االعتماد عىل املنتجات املسـتوردة 
التي تستنزف العمالت االجنبية، إىل جانب تشغيل العاطلني وتحريك سوق 

العمل يف املحافظة“. 

@Âfl@Ômaâ€a@ıb–n◊¸a@’‘•@Û‰ræa@äb‡rnéa
ÂuaÎá€a@pbvn‰fl

@¿@bËmaÏÇcÎ@ÂÌÏÿnÓj€a@Ú‹‡»€@Üby@äbÓË„a
@ÚÓ”Ïè€a@bËn‡Ó”

بغداد/الزوراء:
أكـدت املديـرة العامة لصنـدوق النقد الدويل كريسـتالينا غورغيفـا، أن قمة 
الرئيـس األمريكـي جو بايدن ونظـريه الصيني يش جني بينغ حملت إشـارة 

إيجابية لتعايف االقتصاد العاملي.
وقالت غورغيفا يف مؤتمر ”رويرتز نيكسـت“ الـذي عقد الجمعة املايض، أنه 
”بالطبع، هذه إشـارة إيجابية للغاية“، داعية جميـع الدول إىل ”الرتكيز عىل 

اتخاذ اإلجراءات للتغلب عىل األزمة االقتصادية“.
هذا وكان الرئيسـان قد عقدا قمة عرب اإلنرتنت منتصف شـهر شباط املايض 

املايض.
وخـالل االجتماع، تحدث جني بينـغ عن الحاجة إىل تعزيز التعاون بني الصني 
والواليات املتحدة، فيما أشـار بايـدن إىل أن ”حكومتي البلدين يجب أن تفعال 

كل ما يف وسعهما حتى ال يؤدي التنافس إىل الرصاع“. 

انهارت أسـعار العمالت املشفرة، وعىل رأسها البيتكوين بشكل حاد الليلة 
املاضية يف قيمتها السـوقية، وبلغ انخفاض سـوق العمالت الرقمية نحو 

20 يف املائة.
ويشـار إىل أن سـعر البيتكوين تراجع إىل 42 ألف دوالر، وانخفض إجمايل 

القيمة السوقية إىل تريليوني دوالر.
ووفقـا ملعطيات بورصـة Binance، انخفض سـعر البيتكوين إىل 47.25 

ألف دوالر.
كما انخفضت العملة املشفرة إيثريوم بنسبة %14.51 لتسجل نحو 3.90 
ألف دوالر، كما انخفضت العملة املشـفرة كوين بينانس بمعدل 12.80% 
وبلغ سـعرها 539.61 ألف دوالر، والاليتكويـن إىل 153.2 دوالر، ومونريو 

إىل 195.9 دوالر
ويف 28 ترشيـن الثاني، تراجع سـعر عملة البيتكوين، وسـط تقارير عن 
ظهور سـاللة ”أوميكرون“ لفريوس كورونـا، ووصل إىل 53.6 ألف دوالر، 
وهو ما مثل انخفاضا بنسبة 20 يف املائة، من مستوى قيايس بلغ 69 ألف 

دوالر.

@ÚÓÿÌãfl˛a@pböÎb–æa@ZÔ€Îá€a@á‘‰€a
Ôæb»€a@Übón”¸a@Û‹«@bib∞g@kóm@ÚÓ‰Óó€a

@ Ïjéc@fi˝Ç@bÿÌãfl˛@ÚÓ�–‰€a@÷aã»€a@paäÜbñ@
böb–Øa@áËìm

@Òá«bèæ@Úub¢@÷aã»€a@bË‰Ói@Âfl@Ú€ÎÜ@44@Z\Îbœ^
ıaâÃ€a@µfldn€@ÚÓuäbÇ

@Âfl@∂Î˛a@Ú»œá€bi@µnƒœb´@çË§@Òäbvn€a
@Òãíb»€a@ÚjuÏ‹€@ÚóóÉæa@Ú�‰®a

@Êdìi@bËmaıaãug@Â«@—ìÿm@Ú«b‰ó€a
@äbvn€a@îÃ€a

بغداد/الزوراء:
اعلنـت وزارة التجـارة، امس السـبت، عن مبـارشة فروع 
ومواقع الرشكة العامة لتجـارة الحبوب يف املثنى وذي قار 
بتجهيـز املطاحن الحكوميـة واالهلية بالدفعـة االوىل من 

الحنطة املحلية املخصصة للوجبة العارشه لعام ٢٠٢١ .
وقـال، مديـر عام الرشكـة باسـم العكييل، يف بيـان تلقت 
”الزوراء“ نسـخة منه، أنه ”تنفيذا لتوجيـه وزير التجارة 

عالء الجبوري باطالق تجهيز الحصة العارشة لتامني حصة 
الطحني ضمن مفردات السـلة الغذائيـة ، بارشت املالكات 
الفنيـة العاملـة يف فرع محافظـة املثنى تجهيـز املطاحن 
بكميـة ، (٢٥٠) طنا“.واضاف البيان أن ”مالكات صومعة 
الرفاعـي يف فـرع ذي قـار بـارشت هـي االخـرى بتجهيز 
املطاحـن االهلية بالحنطة املحلية بسـلفة ٢٥% االوىل من 

مخصص الحصة العارشة بكمية (٥٦١.٣٨٠) طنا“. 
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@‚Ï≠@Úq˝q@á‘n–„@Z@ÒÜÏ«@Üb‡«
‚ÏÓ€a@ıb‘€@¿@ÚÌÏßa@‚bflc

بغداد/ متابعة الزوراء
يفتقد فريق نفط البرصة لثالث ركائز مهمة يف مواجهة القوة الجوية، اليوم األحد، ضمن 

منافسات ثمن نهائي كأس العراق، عىل ملعب الفيحاء بالبرصة.
وقـال مدرب النفط عماد عـودة «نفتقد خدمات ثنائي املنتخب املشـارك يف كأس العرب 
أحمد فرحان وحسـني عمـار، باإلضافة إىل املحرتف البوركيني موىس داو الذي سـيغيب 
بسـبب اإلصابة».وأضاف: «معنويات الفريق مرتفعـة، والغيابات لن تؤثر علينا، لوجود 
بدالء عىل قدر كبري من املسؤولية».وزاد: «خضنا تدريبات مكثفة قبل املباراة، وجاهزون 

للمواجهة، ونراهن عىل اندفاع العبينا للعبور إىل ربع نهائي الكأس».

ãºcÎ@ã–ñc

bÓéa@lãÀ@¿@aáÓ»i@lbÁâ€a@Û‹«@›‡»‰éÎ@5ó‹€@xbn±@äbÃó€a@…fl@›‡»€a@Zfib‡◊

@bm@aÏæbi@%b»€a@Ú€Ï�i@pbèœb‰fl@÷˝�„a@@‚ÏÓ€a@NN÷aã»€a@Ú◊äbì∑

الدوحة/ محمد عماد زبري
اجرى املنتخب الوطني العراقي وحدة تدريبية استشـفائية يف مقر اقامتة يف فندق 
ديسـتو 2 يف العاصمة القطرية الدوحة بعد ان ارتـئ الجهاز الفني الغاء تدريبات 
االمـس والتي كان مـن املفرتض اقامتها يف السـاعة الخامسـة والنصف يف مركز 
تدريبات نادي السـيلية.وجاءت تدريبات االمس عىل دفعتني االوىل ضمت الالعبني 
الذي شـاركوا يف مواجهة البحرين حيث انخرطوا يف جلسات استشفائية وعالجية 
بينما ضمت الدفعة الثانية من التدريبات الالعبني الذين لم تسنح لهم فرصة اللعب 
باالضافة اىل الذين شـاركوا يف النصف الثاني من دقائـق اللقاء ، حيث منحت لهم 
تدريبـات بدنية يف قاعة الجيم وبأرشاف مدرب اللياقة البدنية فالديمري كرونيتش.

ومـن املؤمل ان يعـاود املنتخـب الوطني مرانه بشـكل طبيعي اليـوم االحد وذلك 
بأجراء وحدة تدريبية يف السـاعة الثالثة والنصف يف مركز تدريبات نادي السيلية.

عـىل صعيد متصل يعقد اليوم يف تمام السـاعة السادسـة والربع مسـاءاً املؤتمر 
الصحفـي ملدرب املنتخـب الوطني زيليكـو برتوفيتش وذلك يف املركـز الصحفي ( 
اكاديمية اسـباير ) وسـريافقه الالعب يارس قاسـم للحديث عن اخر اسـتعدادات 
املنتخـب الوطني قبل مواجهة املنتخب القطري والتي سـيحتضنها اسـتاد البيت 
يوم غد االثنني  يف السـاعة العارشة مسـاءاً وتقام يف التوقيت ذاته مباراة منتخبي 
البحرين وعمان وسـتحدد املواجهتني املنتخب املتأهل اىل الدور الربع نهائي بعد ان 
ضمن منتخب قطر التذكرة االوىل ليبقى الرصاع مشتعالً عىل املركز الثاني ويكفي 

منتخبنا الفوز يف التأهل بعيداً عن حسابات نتيجة مواجهة البحرين وعمان.
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أقيـَم، ظهر امس السـبت، املؤتمـُر الصحفي يف 
فندق ورويك يف مدينة الدمام الخاص باملجموعِة 
األوىل لبطولة غرب آسـيا للناشـئني الثامنة دون 
سـن 15 سـنة والتي تسـتضيفها مدينُة الدمام 
يف السـعودية للفرتة من 5 ولغاية 14 من الشهر 
الحايل، بحضور مدربي املجموعِة األوىل التي تضم 

كالً من السعودية ولبنان إىل جانب منتخبنا.
وقاَل مدرب منتخبنا للناشـئني، حسـن كمال، يف 
بداية حديثه: نشـكُر األخوة القائمني عىل تنظيم 
البطولـة لحسـن االسـتقبال، وإن األمور تسـري 
بانسـيابية عاليـة، متمنياً لجميـع املنتخبات أن 
تكـون البطولة ذات فائدة فنية، ويسـتفيد منها 
الجميـع، ال سـيما ان منتخبات الفئات السـنية 
الهـدف منها إعـداد نواة حقيقيـة للمنتخبات يف 

املستقبل.
وأوضـَح كمال: أن االتحاد الجديـد بدأ باالهتمام 
الكبري بفرق الفئات العمرية، إذ أن منهاج رئيس 
االتحاد عدنان درجـال يركز عىل العمل التدرجي 
ورضورة االهتمـام بالفئـات العمريـة، وبالتايل 
نأمـُل أن يكـون منتخبنا خري قاعـدة ملنتخباتنا 

وصوالً إىل املنتخب الوطني.
وأكـَد أن العمـل مع الفئـات العمريـة يحتاج إىل 
صـٍرب ودرايـٍة وقـدرِة تحمٍل، حيـث يتوجب عىل 
املدرب التعليم أوالً ومن ثم الرشوع بالعمل الفني 
والتكتيكي الًفتا اىل أنه بدأ مع الفريق منذ عامني، 
واملنتخـب يف تطور مسـتمر، ونأمـل أن نقدم يف 
هذه البطولـة، وهي األوىل يل مـع املنتخب، جيالً 

جديداً للكرة العراقية.
وعن إعداد الفريق، أشار إىل: أن االستعدادات هي 

األهم والتي سـتحدد َمن هـو املنتخب املنافس يف 
البطولة، ألن عامل االنسـجام والتعلم والتطبيق 
يكـون أفضل مـع عامـل الوقت والتجـارب من 

خالل املباريات التجريبية. 
ورداً عىل أحد األسـئلة بخصوص تتويج شـباب 
العراق بلقب غرب آسيا األسبوع املايض، أوضَح: 
أن تتويج شباب العراق سيكون دعماً لنا وحافزاً 
لالعبينـا لتحقيـق نتائج أفضل، ولن يشـكل أي 
ضغٍط، بل عىل العكس سـيكون حافـزاً لالعبني 

لتكرار ما حققه إخوانهم يف املنتخب الشبابي.
غـرب  اتحـاد  بطولـة  األحـد،  اليـوم  وتنطلـق 
آسـيا الثامنة للناشـئني تحـت 15 عاًمـا، والتي 
تحتضنها اململكة العربية السـعودية بمشـاركة 

9 منتخبات.
كانت قرعة البطولة أسفرت عن وقوع منتخبات 
السـعودية والعـراق ولبنان يف املجموعـة األوىل، 
فيما تضم الثانية، سـوريا، فلسطني واإلمارات، 
بينمـا تضم املجموعة الثالثة منتخبات البحرين، 

اليمن واألردن.
ويحتضن ملعبا نـادي النهضة بالدمام والخليج 
بينمـا  املجموعـات،  دور  مباريـات  بسـيهات 
يسـتضيف ملعب األمري محمد بـن فهد بالدمام 
مواجهتـي نصف النهائـي باإلضافـة إىل املباراة 

النهائية.
ويقص منتخبا األردن والبحرين رشيط البطولة 
عندمـا يلتقيان عند السـاعة الثالثـة عًرصا عىل 
ملعب النهضة لحسـاب املجموعـة الثالثة، فيما 
يلتقـي منتخبـا اإلمارات وسـوريا عند السـاعة 
الخامسـة عـىل ملعـب نـادي الخليج لحسـاب 

املجموعة الثانية.

ويفتتـح املنتخب السـعودي مشـواره بمواجهة 
نظـريه اللبنانـي عند السـاعة 6:45 عـىل ملعب 
نادي النهضة.وتتواصل منافسـات البطولة يوم 
الثالثاء السـابع مـن كانـون األول، حيث يواجه 
منتخب فلسـطني نظريه اإلماراتي عند السـاعة 
الثالثـة عـًرصا عىل ملعـب نادي النهضـة، فيما 
يلتقي العراق مع لبنان عند السـاعة الخامسـة 

مسـاء عىل ملعب نادي الخليج.وتختتم مباريات 
اليوم بمواجهة اليمن مع األردن عىل ملعب نادي 
النهضـة عند السـاعة الـ 6:45 مسـاء.وتختتم 
منافسـات دور املجموعات يوم الخميس التاسع  
مـن كانون األول، حيث يلتقي املنتخب البحريني 
نظـريه اليمنـي عند السـاعة الثالثـة عًرصا عىل 
ملعـب نـادي النهضة، فيمـا تلتقي سـوريا مع 

الخليج.ويلتقـي  نـادي  فلسـطني عـىل ملعـب 
منتخب الناشـئني مع شقيقه األخرض السعودي 
يف الساعة 6:45 مساء عىل ملعب نادي النهضة.

وتقام يوم السبت الحادي عرش من  كانون األول 
مباراتا نصف النهائي عىل ستاد األمري محمد بن 
فهـد بالدمام، والذي سـيحتضن املباراة النهائية 

يوم اإلثنني الثالث عرش من نفس الشهر.

بانكوك/ حسن البيضاني 
 موفد اتحاد الصحافة الرياضية 

تجري اللجنة املنظمة لبطولة العالم للمواي تاي يف بانكوك 
مسـاء اليوم االحد حفل االفتتاح الرسـمي بمشاركة 95 
بلـداً ، ويسـبقه صباحاً املؤتمر الفنـي الخاص بالبطولة 
و الفحـص الطبـي و عمليـة الـوزن لالعبني املشـاركني 
بالبطولـة التي يتواجـد فيها العراق بفئتـي املتقدمني و 

تحت 23 عاما. 
هـذا و بدأ منتخبنا الوطني للمـواي تاي عرص يوم امس 
السـبت اوىل وحداتـه التدريبيـة فعلياً اسـتعداداً لبطولة 
العالـم التـي تحتضنهـا العاصمـة التايالنديـة بانكـوك 
بـارشاف وتنظيم مبـارش من قبل االتحاد الـدويل للعبة ( 

 .( IFMA

رئيس الوفد العراقي مصطفى جبار علك: اكد ملوفد االتحاد 
العراقـي للصحافة الرياضية: ظهـور نتائج الفحوصات 
الصحية للوفد العراقي ( PCR ) للكشـف عن املصابني ( 
بكوفيد19) فايروس كورونا ، وجاءت جميعها  ( سـلبية 

) وتم استالم البطاقات الصحية الخاصة بالوفد.
واكمل: تم تسـجيل الالعبني و اعضاء الوفد بـ ( سيستم 
) البطولـة واسـتالم ( ID CARD) وتوزيعهـا لالعبني و 

االداريني و املدربني. 
و اشـار علك اىل ان جميـع الالعبني يتمتعون بروح عالية 
بالتدريبـات كما ظهر عليهم بالوحـدة التدريبية االوىل و 
عزمهـم عىل تحقيـق االنجاز بالرغم مـن صعوبة املهمة 
و مشـاركة ابطال العالم من 95 دولـة جاءت اىل بانكوك 
بأفضـل العبيهـا من اجـل الوصـول ملنصـات التتويج ، 

ويشـارك منتخبنا الوطني يف بطولـة العالم للمتقدمني و 
فئة تحت 23 عاما بتسـعة العبني وهم: املصطفى وسام 
كامل ويوسف محمد عودة و حسني سالم سعود ويحيى 
عامر يحيى و سـجاد جواد كاظم و بهمن محمد قادر و 
عبـاس عبد الكاظم عبد الرزاق و التحق بالوفد اول امس 
الجمعة الالعبني مصطفى شـاكر رعد التكريتي وسجاد 
بشـري كونهما دخال يف معسـكر تدريبي مكثف منذ ستة 

اشهر متواصلة وخوضهما نزاالت احرتافية تايالند. 
ويرشف عىل تدريب املنتخب املدربني عيل سـاهر و محمد 

حسن. 
و اوضح علك: ان اللجنة املنظمة للبطولة ستجري القرعة 
اليوم االحد ،وجميـع الالعبني جاهزين لخوض النزاالت ، 
بأستثناء الالعب مصطفى رعد التكريتي الذي يعاني من 

اثار اصابته يف كف يده اليمنى يف اخر نزال احرتايف خاضه 
قبـل اسـبوعني يف بانكـوك ، ونحاول جاهديـن لتجهيزه 

للنزال االول بوزنه. 
هذا وسيشـارك الحكمني العراقيني الدوليني حيدر حميد 
تـويل و محمود هاشـم صرب بادارة نـزاالت بطولة العالم 
للمـواي تـاي يف بانكوك ، حيث يحظـى حكمينا الدوليني 
بثقـة لجنة الحكام باالتحاد الدويل و سـتناط بهما ادارة 
النـزاالت بعد اجراء القرعة اليوم االحد ، و أكد تويل وصرب 
يف ترصيـح ملوفد االتحاد العراقي للصحافة الرياضية: ان 
قضاة الحلبة بالعراق لهم قيمة و اهمية كربى بالبطوالت 
القاريـة و العامليـة ملا يمتلكوه من قـدرات وفهم قانوني 
و اداء عاٍل كسـب من خالله ثقة لجـان الحكام باالتحاد 

العربي و االسيوي و الدويل.

÷aã»€a@ëd◊@Ú€Ï�i@Âfl@¡éÏ€a@¡–„Î@Ú†ãì€a@ÊbÓó‘Ì@ÏÇaåÎ@›Óiäa@bÌÜb„
—v‰€a@lbèy@Û‹«@›ÁdnÌ@ÜaáÃi@Ú„bfla

مباراة اربيل والرشطة
بغداد/ متابعة الزوراء

تأهل فريق نادي  زاخو امس السـبت، اىل 
دور ربـع نهائي بطولة الكأس، بعد فوزه 
عـىل فريـق نادي نفـط الوسـط بركالت 
الحـظ الرتجيحيـة بنتيجـة 1-4 بعد ان 
انتهـى الوقـت األصيل للمبـاراة بالتعادل 
اإليجابي 1-1، وذلك ضمن منافسات دور 

الـ 16 لبطولة كأس العراق .
وجـاء هدف نفط الوسـط عـىل زاخو يف 
الدقيقة االوىل من بـدء املباراة عن طريق 
الالعب مـراد محمد صباح وقبـل انتهاء 
اللقـاء سـجل اوليفـريا الربازيـيل هـدف 
التعديـل القاتـل لتذهب املبـاراة لركالت 

الحظ الرتجيحية وتنتهي بفوز.
وشـهد اللقـاء طرد مـدرب فريـق نفط 
الوسط عبد الغني شـهد لكثرة اعرتاضه 
عىل قرارات الحكم، اذ سبق وانذر بكارت 
اصفر ليشـهر بعده حكـم اللقاء الكارت 
األصفـر الثانـي ثـم االحمـر ليطـرد من 

امللعب.
وأقىص أربيل، ضيفه الرشطة من بطولة 
كأس العراق بركالت الرتجيح، بعد انتهاء 
املبـاراة بالتعادل السـلبي، مسـاء امس 
السـبت، عىل ملعـب فرانسـو حريري يف 

مدينة أربيل.
وحاول عالء عبد الزهرة من كرة رأسـية 
علت العارضـة، ومحاولة أخـرى بأقدام 
مروان حسـني لكن كرته افتقدت للدقة، 
فيمـا حـاول أربيـل بواسـطة محرتفـه 
ماموني، لكـن كرته مرت بجـوار القائم 

لينتهي الشوط األول بالتعادل السلبي.
وسـدد صادق زامل كـرة يف مدافع أربيل، 
فيمـا مرت تسـديدة برزان شـريزاد فوق 

العارضة، لينتهي الشوط الثاني (0-0).
وذهبت املبـاراة إىل ركالت الرتجيح لفض 
التعـادل حيث ابتسـمت لفريق أربيل بعد 

فوزه بنتيجة (4-3). 
وتأهـل أربيل إىل ربع نهائي كأس العراق، 

فيما غادر الرشطة من ثمن النهائي. 
ومن جهته نفـى رئيس نادي أربيل، وليد 
عارب، امس السـبت ما تم تداوله بشـأن 
االعتـداء عىل جمهور نـادي الرشطة بعد 
انتهـاء مبـاراة الناديـني ، وفيمـا وصف 
مـا حصـل بأنـه شـغب بـني جمهوري 
الفريقـني، أكد أن ما حـدث ال يمت لرفع 

العلم العراقي بصلة.
وقال عارب إن جمهور نادي الرشطة قام 
بتحطيم املقاعد املخصصة لهم وقذفها يف 
وسط امللعب يف الوقت الذي كان مشجعو 
نـادي أربيـل يحّيـون فيـه الالعبني عىل 

أدائهم يف املباراة وتحقيقهم الفوز.
وأضاف أن جمهور نـادي أربيل ردوا عىل 
رمي املقاعد، برشق قناني املاء للجمهور 

املنافس.
وأشـار إىل أن األسـايش تدخلـوا لفـض 

الشجار بني جمهوري الناديني.
وشـدد عىل وجود محاوالت مـن البعض 
لتشـويه الحقائـق وتحريفهـا للعب عىل 
الوتـر الوطنـي والقومي، مؤكـداً احرتام 
العلـم العراقـي، قائـًال: ”العلـم العراقي 

مرفـوع يف غرفـة رئيس نـادي أربيل ويف 
كل مـكان يف اإلقليـم وليسـت لدينـا أي 

حساسية تجاه ذلك“.
وذكـر أن نـادي الرشطـة قـدم اعتـذاره 
لنادي أربيل عىل قيام مشـجعيه بتحطيم 
املقاعـد ويف املقابـل اعتـذر األخـري عما 
حصل وتم حل األمر ودياً، الفتاً إىل التوجه 
حالياً لالجتماع مع الهيئة اإلدارية لنادي 
الرشطـة لتطييـب الخواطـر كنـوع من 

الضيافة كون النادي موجوداً يف أربيل.
وتأهـل فريق أمانة بغـداد إىل ربع نهائي 
كأس العراق بفوزه مسـاء امس السـبت 
عىل فريـق النجف بهدفـني دون رد، عىل 

ملعب النجف.
فريـق أمانة بغـداد كان الطـرف األفضل 

وبدا عازما عىل الحسـم وضمـان التأهل 
لربع النهائي فأضـاع عددا من الهجمات 
التي أثمرت إحداها هـدف التقدم بأقدام 
الالعب نبيل صباح يف الدقيقة 40، لينتهي 

الشوط األول بهذا الهدف.
ويف الشـوط الثاني واصل بغداد أفضليته 
برغم املحاوالت الخجولة من جانب فريق 

النجف.
وتمكـن الالعب رضا فاضل من تسـجيل 
الهـدف الثانـي ألمانـة بغـداد يف الدقيقة 
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وسري العبو أمانة بغداد املباراة ملصلحتهم 
حتى النهاية، ليحسم الفريق التأهل لدور 

الثمانية.
وتأهل الكرخ إىل ربع نهائي كأس العراق، 

بفوزه مسـاء امس السـبت عـىل ضيفه 
أقيمـت  التـي  املبـاراة  يف   ،(2-1) ديـاىل 

باستاد الساحر أحمد رايض.
وفـرض الكـرخ سـيطرته املطلقـة عىل 
املبـاراة، وتمكن مـن افتتـاح النتيجة يف 

الدقيقة 20، بواسطة الالعب كرار سعد.
وعاد كرار ليسجل الهدف الثاني لفريقه، 

بعد مرور 11 دقيقة عىل هدفه األول.
وقلـص دياىل النتيجة قبل نهاية الشـوط 
األول، عـن طريـق الالعـب عـيل محمد، 

لتنتهي املباراة (1-2) لصالح الكرخ.
جديـر بالذكـر أن مباريـات الـدور ثمن 
النهائي ملسـابقة كأس العـراق تقام من 
جولـة واحـدة، بينما يتـم تحديد مالعب 

املباريات من خالل القرعة.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
والصحفيـة  عمومـاً  الرياضيـة  االوسـاط 
واالعالميـة عىل وجـه الخصـوص باركت نيل 
الزميل بالل بداع شـهادة الدكتوراه بتقدير مع 
مرتبة الرشف عن اطروحته املوسومة بعنوان  
ـِرُة عـىل القـائمـني باالتصال  (العـوامـُل املـؤث
يف الربامِج الرياضيِة بالفضائياِت العربية وعـالقِتها 
باملحتـوى )، بداع قدم شـكره وتقديره الكبريين للجنة املناقشـة التي 
تألفت من أد. ”ُمنى الَحديدي“ و ا.د ”سـامي الرشيف“ أسـتاِذ، اإلعالم 
بكليـِة اإلعالم جامعـِة القاهرة وعميد كلية اإلعـالم بالجامعة الحديثة 
وأ.د ”حنان يوُســف“ أستاِذ يف ُكليَِّة اإلعالم بجامعة عني شمس وعميد 
كلية اللغة واالعالم باألكاديمية البحرية بالقرية الذكية، والّشـْكُر َكَذلَِك 
إِىل األَْصِدقاِء والزَُّمالِء الذيَن سـاَهموا يف إِيصاِل اسـِتماَرِة االسـِتْبياِن اىل 
ِعدَِّة ُدَوٍل َعرَبيَّة. ولكِل من قدََّم ُمسـاعدًة أفاَدْت الدِّراسـة يف َمضُموِنها 

أو َشْكلِها. 
 ******************

عضو الهيئة العامـة يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضية الزميل عيل حنون، احتفل بعيد ميالده  
قبل ايام قليلة، خالص االمنيات لزميلنا بالعمر 
املديـد ومواصلـة النجـاح يف حياته ومشـواره 

املهني.

بغداد/ مؤنس عبد الله 
رفع  منتخب العراق بالفروسية رصيده من االوسمة  يف منافسات البطولة الدولية 
اللتقاط االوتاد التي اختتمت فعالياتها امس السبت يف والية الدقم بسلطنة عمان اىل 

خمسة وبواقع وسامني ذهبيني ووسام فيض ووسامني نحاسيني.
وقال رئيس اتحاد اللعبة حيدر حسني الجمييل ان منافسات اليوم الثاني شهدت فوز 
الزوجي املؤلف من الفارسني عبد الحميد رشيد حميد واسامة لواء بهلول، بالوسام 
حميد  رشيد  الحميد  عبد  الفارس  احرز   بينما  السيف  فعالية  منافسات  يف  الفيض 
الوسام النحايس يف منافسات الفردي لفعالية السيف، وبذلك ارتفعت حصيلة العراق 
من االوسمة اىل خمسة ملونة متصدرا بذلك جدول الرتتيب العام للبطولة التي يرشف 
عليها االتحاد الدويل بالتقاط االوتاد  ويشارك فيها ستة عرش منتخبا هم  سلطنة 
واالمارات  والكويت  والسعودية  والباكستان  والسودان  وفلسطني  والعراق  عمان 

واالردن وامريكا وبريطانيا وروسيا وكندا والنرويج وماليزيا و املانيا.

بغداد/ متابعة الزوراء
 جرت امس السبت ثالث مباريات ضمن 
املرحلة  من  السابعة  الجولة  منافسات 

األوىل لدوري كرة اليد املمتاز. 
نادي  فريق  تمكن  االوىل  املباراة  ففي 
املسيب  ضيفه  عىل  الفوز  من  الرشطة 
املباراة يف  بنتيجة ٣٧-١٠ هدف، وجرت 
املباراة  .ويف  التخصصية  املدرسة  قاعة 
الثانية التي جرت يف قاعة نادي الكوفة؛ 
تحقيق  من  كربالء  نادي  فريق  تمكن 
الكوفة  نادي  فريق  مضيفه  عىل  الفوز 

بنتيجة ٣١-٣٠ هدف. 
امس  ليوم  واالخري  الثالث  اللقاء  ويف 
ضيفه  عىل  السليمانية  نادي  فريق  فاز 
 ٢٦-٢٠ بنتيجة  التعاون  نادي  فريق 
السليمانية  نادي  قاعة  وضيفت  هدف 
الرشطة  فريق  الفريقني.ويتصدر  لقاء 
الدوري  ملنافسات  السابعة  الجولة  بعد 
الجيش  فريق  ويقف  نقطة،   ٢١ برصيد 
ثم  نقطة،   ١٨ برصيد  الوصيف  بمركز 
لكن  الجيش  رصيد  بنفس  ثالثا  دياىل 

يتخلف عنه بعدد تسجيل األهداف.
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مني اليبزيغ بالخسـارة الثالثة توالياً يف الدوري األملاني 
لكـرة القـدم بعـد أن سـقط 2 - 1 يف العاصمـة ضـد 
مضيفـه أونيـون برلـني، يف افتتاح منافسـات املرحلة 

الرابعة عرشة.
وتقدم أونيـون برلني عرب النيجريي تايـو أوونيي (6)، 
فيما عادل الفرنيس كريستوفر نكونكو للضيوف (13). 

إال أن كلمة الحسم كانت لتيمو باومغارتل .(57) 
ورفـع فريق العاصمة رصيـده اىل 23 نقطة ليتقدم إىل 
املركـز الرابـع فيما تجمـد رصيد اليبزيغ الـذي ال يزال 
يبحث عـن فوز أول خـارج معقله يف الـدوري عند 18 
نقطـة يف املركـز الثامن، بفـارق 13 نقطة عـن بايرن 
ميونيـخ املتصدر الـذي حل عـىل بوروسـيا دورتموند 

الثاني أمس السبت يف قمة املرحلة.
ويجـد اليبزيغ نفسـه يف مأزق بعد أن نجح يف املواسـم 
الثالثـة األخـرية يف تحقيـق أحـد املراكز األربعـة االوىل 
املؤهلة اىل دوري أبطال أوروبا، إال أن األمور تبدو صعبة 

هذا املوسم عىل رجال األمريكي جييس مارش.
وودع فريق رشق أملانيا منافسات املسابقة القارية األم 
هـذا املوسـم، وينافس مع كلوب بـروج البلجيكي عىل 
املركـز الثالث الذي يخول صاحبه خوض ملحق للتأهل 
إىل األدوار اإلقصائية يف املسابقة الرديفة ”يوروبا ليغ“، 
علمـاً أنه يالقي مانشسـرت سـيتي االنكليـزي الثالثاء 

املقبل يف أملانيا يف الجولة االخرية.
وأعرب رئيـس اليبزيغ أوليفر مينتزالف عن غضبه بعد 
اللقاء: ”قدمنا مباراة كارثية ... نحن بحاجة إىل تحليل 
الوضع والتفكري فيما يتعني علينا القيام به، بما يف ذلك 

مع املدرب“.
وتابع: ”كل الخيارات مطروحة عىل الطاولة، نحن مثل 

أي فريق آخر“.
غرناطة يحقق فوزاً متأخراً عىل أالفيس

نجـح غرناطة يف تحقيق فـوز ثمني عىل ضيفه أالفيس 

1-2 يف املرحلة السادسـة عرشة من مسـابقة الدوري 
اإلسـباني لكرة القدم. وأتى الفـوز بهدف متأخر حمل 
توقيـع البديـل الكولومبـي أريـاس (86) بعدمـا كان 
بوريتاس قد افتتح التسـجيل لصالـح اصحاب األرض 
(14) وجـاء هـدف التعديل عـن طريق البـريويف أبرام 

.(81)
ورفـع غرناطة رصيـده إىل 15 نقطة يف املركز الخامس 
عرش بفارق نقطة عن الخارس صاحب املركز السادس 

عرش.
تعادل جرونينجني مع زفوله 

تعادل جرونينجني مع ضيفه زفوله 1/1، خالل املباراة 
التـي جمعتهما يف إطار منافسـات الجولـة الـ15 من 

الدوري الهولندي لكرة القدم.
وتقدم زفوله بهدف سـجله ميـس دي ويت، يف الدقيقة 

.17
وتعـادل جرونينجني عن طريق توماس فان دين بيلت، 

العب زفوله، بالخطأ يف مرمى فريقه، يف الدقيقة 75.
ورفع جرونينجني رصيـده بذلك إىل 18 نقطة، يف املركز 
الثانـي عـرش، كما رفع زفولـه رصيـده إىل 6 نقاط، يف 

املركز الثامن عرش (األخري).
بورتو يتفوق عىل بورتيمونينيس 

ـ انفـرد فريـق بورتو بصـدارة الـدوري الربتغايل لكرة 
القـدم، بفوزه عىل مضيفـه بورتيمونينـيس -3صفر، 
خـالل املبـاراة التـي جمعتهمـا ضمن الجولـة 13 من 
املسابقة.وسـجل أهـداف بورتو، لويس ديـاز وفيتور 
فرييرا وأوتافيو دا سيلفا، يف الدقائق األخرية من الشوط 
األول و70و75. ورفـع بورتـو رصيـده إىل 35 نقطة يف 
صدارة الرتتيب، بفارق نقطتني أمام سبورتنج لشبونة، 

الذي واجه بنفيكا يف مباراة انتهت فجر اليوم األحد.
وتوقـف رصيد بورتيمونينيس عنـد 20 نقطة، يف املركز 

السادس.
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دخـل ناٍد إنجليزي ثالث يف سـباق التعاقد مـع الفرنيس عثمان ديمبيل، 
نجـم برشـلونة، يف الصيـف املقبـل. وينتهي عقـد ديمبـيل (24 عاًما) 
يف كامـب نو، مـع نهاية هذا املوسـم، ولم يتوصل التفـاق حول توقيع 
عقٍد جديد. وبحسـب صحيفة موندو ديبورتيفو اإلسـبانية، فقد انضم 
توتنهام ملانشسرت يونايتد ونيوكاسل، املهتمني بضم الالعب، بعد انتهاء 
عقـده مع برشـلونة. وأضافـت أن مانشسـرت يونايتد مهتـم بديمبيل 
منـذ موسـمني تقريًبا، قبل أن ينضم له نيوكاسـل بعـد انتقال ملكيته 
لصندوق االسـتثمار السـعودي، لكن معاناة النادي يف الربيمريليج هذا 
املوسـم، سـتجعل الصفقة معقـدة. أما توتنهـام، فقد تحـدث مديره 
الريايض فابيو باراتيتيس مع ديمبيل، وقدم له مغريات عديدة، أهمهما 
أنه سـيكون جزًءا من املرشوع املسـتقبيل للنادي تحـت قيادة أنطونيو 
كونتي، وسـيحصل عىل راتب كبري يساوي أهميته مع الفريق. ويسعى 
باراتيتيس لحسم العديد من الصفقات املميزة، من أجل مساعدة كونتي 
عـىل االرتقاء بالسـبريز مرة أخـرى، بعد أن تراجع مسـتوى الفريق يف 
العامني املاضيني. يف الوقت ذاته، كانت تقارير إيطالية، قد أشارت إىل أن 
يوفنتـوس من ضمن األندية املهتمة بضـم ديمبيل يف الصيف. ولم يفقد 
برشـلونة األمل يف تجديد عقد الالعب حتـى اآلن، ومن املتوقع أن يكثف 

النادي الكتالوني مفاوضاته خالل األيام املقبلة مع النجم الفرنيس.

كشـف تقرير صحفـي كتالوني، عـن محاولتني سـابقتني من ريال 
مدريد لضم فريان توريس، مهاجم مانشسرت سيتي الحايل وفالنسيا 
السـابق. وارتبط توريس (21 عاًما) بالرحيل عن السـيتي، يف يناير/
كانون الثاني املقبل، بينما يطلب تشـايف هرينانديز مدرب برشـلونة 
ضمـه. وبحسـب صحيفة مونـدو ديبورتيفو، فقـد أراد ريال مدريد 
استقدام توريس، عندما كان ضمن ناشئي فالنسيا، حيث نال إعجاب 
مسـؤويل املريينجـي حينما كان يشـارك مع فريقـه يف فالديبيباس.
وأوضحـت الصحيفـة أن الريال كان يرغب يف إرشاكـه كظهري أيمن، 
وليـس كجناح أو مهاجم، لكن لم تنجـح محاولة ضمه.وكرر النادي 
امللكـي محاولته لضم توريـس، عندما كان يف طريقه إىل مانشسـرت 

سيتي، إال أنه فشل أيضا.

كشف النجم زالتان إبراهيوفيتش، مهاجم ميالن الحايل، عن تسببه 
يف خسارة مانشسرت يونايتد حملة ترويجية بقيمة 5 ماليني جنيه 
إسرتليني. وانتقل املهاجم السويدي باملجان ملانشسرت يونايتد منذ 
5 أعوام قادًما من باريس سـان جريمـان، وأعلن عن ذلك االنتقال 
بكتابة منشـور عـرب حسـابه عـىل ”إنسـتجرام“.وقال زالتان يف 
منشـوره: ”وجهتي املقبلة سـتكون مانشسـرت يونايتد“، وهو ما 
أثار غضب وكيل أعماله مينو رايوال.وقال إبراهيموفيتش، بحسب 
مـا نقلـت صحيفة ديـيل ميـل الربيطانيـة: ”حقيقـة توجهي إىل 
إنسـتجرام وكتابة ذلك املنشور، أتت من شعوري باإلرهاق الشديد 
من املفاوضات، وحينها أراد مينو قتيل“.وأضاف: ”كان ذلك خطأي 
وحـدي، ولم يكن بيد مينو أي يشء للقيام به، فقدت صربي حينها 
وهذا كل يشء“.وتابع: ”حاولـت حينها القيام بيشء للميض قدًما 

عـن دون التفكري يف العواقب، أخطأت واعتذرت 
الرئيس  ذلـك“.وأردف: ”إد وودوارد، 

التنفيذي ملانشسـرت يونايتد، قال 
يل: لقد أفسدت خطة ترويجية 

بقيمة 5 ماليني إسـرتليني“.
وأتم النجم السـويدي: ”كان 
لدى مانشسرت يونايتد حملة 
مفاجئة وتقديم باسـتخدام 
مؤثرات خاصة تسـتخدم يف 

هوليوود، دمرت كل يشء بهذا 
املنشور“.

يستعد بوروسيا دورتموند، للتعاقد مع مهاجم بديل إليرلينج هاالند، تحسًبا 
لرحيـل النجم النرويجـي يف الصيف املقبل. وترددت أنبـاء حول وجود رشط 
جزائي يف عقد هاالند (21 عاًما) بقيمة 75 مليون يورو، وهو ما يجعل فرص 
رحيلـه شـبه مؤكدة، خاصـة مع اهتمـام عمالقة أوروبا بضمه. وبحسـب 
صحيفـة موندو ديبورتيفو اإلسـبانية، فـإن دورتموند بدأ بحث يف السـوق 
األوروبـي عن مهاجم لديـه قدرات تهديفية عالية مثل هاالند، واسـتقر عىل 
األوروجوياني داروين نونيز، مهاجم بنفيكا املتألق. وأضافت الصحيفة، 
أن ماركـوس بيالوا، كبري كشـايف دورتموند، وإدجاردو السـالفيا، 
وكيل نونيز (22 عاًما)، اجتمعا يف األيام املاضية، لبحث إمكانية 
إتمام الصفقة. وانضم نونيز إىل بنفيكا يف صيف 2020، قادًما 
من نادي أملرييا اإلسـباني، مقابل 24 مليون يورو. وشـارك 
نونيـز يف 16 مبـاراة مـع بنفيـكا بجميع املسـابقات هذا 

املوسم، حيث سجل 11 هدًفا وصنع هدفني آخرين.

دخل نيوكاسل اإلنجليزي يف سباق مع برشلونة 
اإلسـباني، بشـأن إحدى الصفقـات املهمة يف 

املريكاتو الشتوي املقبل.
نـت  كا عدة تقارير صحفية، قد تداولت أنباء اهتمام و

بضم الربازييل آرثـر كابرال، مهاجم بازل، يف برشـلونة 
/ يـر كانون الثاني.ينا

بحسـب  صحيفة سبورت الكتالونية، فإن نيوكاسل و
رغبـة  رصيحـة يف ضم الالعـب، من أجـل إنقاذ أبـدى 
الفريـق  الذي يعاني يف الربيمريليج هذا املوسم.وضـع 

وأضافـت الصحيفة، أن املعدل التهديفي 
لكابرال يغري نيوكاسـل لحسم الصفقة 
بأي مقابل، حيث سجل الالعب 25 هدًفا 
خالل 26 مباراة هذا املوسـم، بينما سجل 
”املاكبايس“ 16 هدًفـا بعد مرور 14 جولة 

يف الربيمريليج.
وأشارت الصحيفة، إىل أن هناك منافس ثالث 
لربشلونة ونيوكاسـل عىل صفقة كابرال، 
وهو فريـق وسـت هـام يونايتد.ومن 
املتوقع أن يرحل كابرال عن بازل يف 
يناير املقبـل، خاصة وأن أرقامه 

تتحدث عنه بقوة.
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حقق الربيطانـي لويس هاميلتون، 
حامل اللقب سـبع مـرات، التوقيت 
األرسع يف الجولتـني االوىل والثانيـة 
مـن التجارب الحرة للنسـخة األوىل 
الكـربى،  السـعودية  جائـزة  مـن 
املرحلة الحاديـة والعرشين ما قبل 
األخرية من بطولة العالم للفورموال 
واحد، التي تسـتضيفها مدينة جدة 

يف سباق ليلة اليوم األحد.
وحقق هاميلتون سـائق مرسيدس 
زمـن 1:29.018 دقيقـة يف الجولة 
الفريـق  يف  زميلـه  أمـام  الثانيـة، 
الفنلنـدي فالتـريي بوتـاس الـذي 
حـل ثانياً، بعد أن أحـرز 1:29.786 

دقيقة يف األوىل.
وحـل الهولندي ماكس فريسـتاين 
الـذي  السـائقني  ترتيـب  متصـدر 
سـتكون الفرصـة سـانحة أمامـه 
للتويج باللقب األحد يف حال سـارت 
النتائـج لصالحـه، يف املركـز الرابع 
يف الجولـة الثانية بعـد أن حل خلف 

هاميلتون يف األوىل.
وانتهت الجولـة الثانية قبل خمس 
دقائق ممـا كان متوقعا بعد حادث 
كبـري تعرض لـه شـارل لوكلري من 
موناكو سائق فرياري عند املنعطف 
22، بعد أن اصطدم بحواجز األمان 
الجانبيـة مـا أدى إىل أرضار بالغـة 

بسيارته قبل أن يخرج ساملاً.
وقال بوتـاس بعد الجولـة األوىل إن 

”هذه الحلبة رائعة“.
وبرغم صعوبـة الحسـم يف الجولة 
قبل األخرية من املوسم، مع ترجيح 
اسـتمرار الـرصاع حتى جائـزة أبو 
ظبي، سـيكون بمقدور فريسـتابن 

حسم اللقب األّول يف مسريته.
مـع  الفـارق  رفـع  عليـه  يتعـنّي 
هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، 
من ثمانـي نقـاط إىل 26. وقد تّوج 
بتسـعة  املوسـم  هـذا  فريسـتابن 
سباقات مقابل سـبعة لهاميلتون، 
مـا يمنحـه أفضلية بحـال التعادل 
لفريسـتابن  ويمكـن  النقـاط.  يف 
(24 عامـاً) حسـم اللقـب العاملـي 
بحال فوزه يف السـعودية مع نقطة 
أرسع لفة وحلول هاميلتون خارج 
الخمسـة األوائل أو بحـال حلوله يف 
املركزيـن األّول أو الثاني تزامًنا مع 
تعثـر سـائق مرسـيدس البالغ 36 
عاماً.عىل الـورق، تميل كفة جائزة 
السعودية ملصلحة فريق مرسيدس. 
تتضمن الحلبـة 27 منعطًفا بطول 
6,174 كلم. يبلغ متوسـط الرسعة 
252 كلم/سـاعة تصـل إىل ذروتها 
مـع 322 كلم/سـاعة، وهي األعىل 

بني سباقات الطرق.
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الزوراء/ خاص:
أكـد محافـظ كركـوك راكان سـعيد الجبـوري، 
سـعيه لتحقيق حلم الصحفيني يف الحصول عىل 
استحقاقهم باالرايض السكنية، فيما وجه دعوة 
لنقيب الصحفيني العراقيـني مؤيد الالمي لزيارة 

املحافظة.
وذكر بيان لنقابة الصحفيني تلقته «الزوراء»: ان 
محافظ كركوك عقد اجتماع مع وفد املركز العام 
لنقابـة الصحفيـني العراقيـني الذي ضم حسـن 
العبـودي عضو مجلـس ادارة نقابة الصحفيني، 
ومحمد سـالم املرشف عـىل فرع كركـوك عضٍو 
لجنـة املراقبة  ،وصبيح  فاخر مدير ادارة النقابة 
واعضـاء  الهيئـة التحضرييـة لفـرع كركـوك، 
فضـال عـن الصحفيـني املتمرسـني واملتمرنني ، 
يف قاعـة جمعيـة املعاقني بمدينـة كركوك والذي 
كرس ملناقشـة االمور التي تتعلق بمسرية العمل 
الصحفـي والوقوف علی احتياجـات الصحفيني 
لحلهـا بالتعـاون و التنسـيق مع املسـؤولني يف 

املحافظة وتطوير عملهم الصحفي .
وقـال محافـظ كركـوك راكان سـعيد الجبوري 
، بحسـب البيـان، ان الصحفيـني يف محافظتنـا 
جسدوا بعملهم وتضحياتهم ومواقفهم هويتهم 
الوطنيـة وكانـوا يف اروع صـور بنـاء املجتمـع 
وتعزيز التعايش واالسـتقرار يف جوهـرة العراق 
كركـوك ، الفتـا اىل ان كركـوك امنـة ومسـتقرة 
وخدماتنـا ومشـاريعنا وصلـت لجميـع اقضية 

ونواحي واحياء مركز مدينة كركوك .
وتابع: اننا نفتخر يف كركوك ال يوجد لدينا معتقل 
واحد مـن الصحفيني واالعالميني والجميع يعمل 
بحرية وسالم كما ان نخبنا وشخصياتنا ورموزنا 
ومواطني محافظتنا هم بسالم ولم تسجل لدينا 

مثلما كان جرائم واغتياالت وخطف واسـتهداف 
.ومـىض بالقـول : ابوابنـا مفتوحـه للصحفيني 
والجميـع يعلـم ذلـك ، موجهـا دعـوة لنقيـب 
الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي لزيارة كركوك 
واالطالع عىل واقعها والعمل عىل حسم استحقاق 
الصحفيني يف نيل حقوقهم باالرايض السكنية عرب 
لجنـة فنية مختصه ونتابع عملها لحسـمها ،اىل 
جانب حصول موافقة وزارة الشـباب والرياضة 
وجهود ادارتها يف كركوك بتخصيص موقع لفرع 
كركـوك للنقابة .واشـار اىل ان االدارة عملت عىل 
ضمان التخصيصـات والصالحيـات بايجاد حل 

ملشـكلة التنظيفات ومن اليوم بـدأ العمل العادة 
كركـوك لصورتهـا الحقيقية وهذا مـا وعدنا به 
مواطني كركوك بعد العمل عىل التعاقد مع احدى 

الرشكات ولنعمل جميعا الجل كركوك .
واوضـح ، انـه لدينا ملفات وتحديـات يف كركوك 
وهي القرى املهدمة وهي تضم ١٣٨ قرية وناحية 
امللتقـى ،اىل جانـب ملـف املغيبـني واملختطفني 
والتي نعمل عىل وضـع حلول العادتهم لعوائلهم 
عرب القضـاء العادل الذي يقرر مصريهم ، مؤكدا 
ان مواطنـي كركـوك اليوم متسـاوون بالحقوق 
والواجبات والقانون هو الذي يخضع له الجميع 

.
وبـني، انـه جرى خـالل اللقـاء بحـث التحديات 
التي تواجه الصحفيني وضمان حقوقهم ،وعمل 
الهيئة التحضريية يف فرع كركوك وحسم ملفات 
القبـول للصحفيني الشـباب وتفعيـل عمل فرع 

النقابة يف كركوك .
يف غضـون ذلـك، زار وفـد من نقابـة الصحفيني 
العراقيـني، فـرع النقابـة يف محافظـة كركوك ، 
وعقـد اجتمـاع بحضـور راكان سـعيد محافظ 
كركـوك والزمـالء اعضـاء الهيئـة التحضرييـة 

والهيئة العامة .
و رحـب الزميـل محمد سـالم، بحسـب البيان، 
بمحافـظ كركـوك ونقل تحيـات االسـتاذ مؤيد 
الالمي نقيب الصحفيني العراقيني له والی االرسة 
الصحفية يف املحافظة، مؤكدا ان نقابة الصحفيني 
العراقيـني تتابع ملـف ارايض الصحفيني يف هذه 
املحافظـة الـذي طـال انتظاره ، داعيـا محافظ 
كركـوك اىل رضورة حسـم هـذا امللـف لكون ان 
الصحفيني يف املحافظة لهم ادوار اليسـتهان بها 

لخدمة عملهم الصحفي بمهنية عالية .
من جهته، اشـار الزميل حسـن العبودي الی ان 
كركـوك عريقـة بتنوعهـا القومـي و ان االرسة 
الصحفيـة يف هـذه املحافظة تواصـل حضورها 
املتميز ، مثمنا جهـود املحافظ يف تذليل العقبات 
التي تواجه الصحفيني من بينها مسـالة االرايض 
ومقـر لفرع النقابة .فيما ثمـن محافظ كركوك 
الدور الـذي يضطلع به الصحفيـني يف املحافظة 
والجهود الذي يبذلونه يف عملهم الصحفي، مشريا 
الـی ان املحافظـة تتعامل مع نقابـة الصحفيني 
عـىل انهـا الجهة الرشعيـة والقانونيـة الوحيدة 

للصحفيني يف كركوك.

باريس/متابعة  الزوراء:
الفرنسـية  اإلعـالم  وسـائل  وقعـت   
يف نفـس الفـخ الـذي نصبـه الرئيس 
األمريكي السابق دونالد ترامب لوسائل 
اإلعـالم يف بـالده، فبعدمـا جعلت من 
اليميني املتطرف إريك زيمور ”ظاهرة 
إعالمية“، عادت لتحتج عىل استخدامه 

لصورها يف حملته االنتخابية.
واحتجـت وكالـة فرانـس بـرس مثل 
العديد من وسائل اإلعالم والشخصيات 
الفرنسـية عىل اسـتخدام صورها من 
قبل زيمور يف مقطع إعالنه عن الرتشح 
لالنتخابات الرئاسية يف فرنسا، ملوِّحة 

بمالحقات قضائية.
وقالت وكالة فرانـس برس يف بيان إن 
”وكالـة الصحافـة الفرنسـية طلبت 
من فريق حملة زيمور وقف استخدام 
صورها التي وردت دون إذن يف الفيديو 
الـذي أعلـن فيـه ترشـحه النتخابات 

الرئاسة“.
وبعـد بـث فيديـو الحملـة االنتخابية 
للمرشح الرئايس عىل قناته عىل موقع 
يوتيـوب الذي حـاز أكثر مـن مليوني 
مشاهدة يف ٢٤ ساعة، اعرتضت العديد 
من وسـائل اإلعـالم والشـخصيات يف 
فرنسا عىل استخدام صورها، وبينهم 
املخرج لوك بيسون والكاتب جاك أتايل 
وقناة فرانـس ٢٤ وفرانـس تلفزيون 
واملعهـد الوطنـي السـمعي البـرصي 

وراديو فرانس.
ودافـع فريق زيمـور عن نفسـه ضد 
االنتقـادات من خالل االستشـهاد بما 
يسمى ”االقتباس املخترص“ يف رسالة 

إىل وكالة فرانس برس.
وكان خـرباء حذروا كثريا من الحضور 

الدائـم للمحلـل التلفزيونـي السـابق 
زيمـور الـذي لبـس ثوب السـيايس يف 
وسائل اإلعالم، مؤكدين أن األمر يصب 
يف مصلحة املرشـح اليميني املتطرف، 
إذ أثبتت الظاهرة نفسـها بالفعل عىل 
الجانب اآلخر من املحيط األطليس، مع 
دونالد ترامب. وبدا أن التشـابه مذهل 
بـني النموذجني. وقد جـرت مقارنات 
عديدة بـني أسـلوب زيمـور وترامب، 
بسـبب طموحات االثنني االنتقال من 
الشاشة الصغرية وتلفزيون الواقع إىل 

قيادة البالد.
وتتداخـل خطابـات زيمـور وترامـب 

يف جميـع النقاط. لكـن قبل كل يشء، 
أسـلوبهما يف االتصال: ومثـل الرئيس 
األمريكـي السـابق فقد اتخذ املرشـح 
املفضـل  مكانـه  زيمـور  للرئاسـة 
الفرنسـية  اإلعالميـة  السـاحة  عـىل 
وبدأ يكتسـب شـعبية مـع كل ظهور 

إعالمي.
وتلقت الصحافة الفرنسـية تحذيرات 
بسبب هوسـها بزيمور، مرتكبة بذلك 
نفس الخطأ الذي ارتكبه نظراؤها عىل 

الجانب اآلخر من املحيط األطليس.
يف  الفرنسـية  الصحافـة  وسـاهمت 
صناعة شـعبية زيمور والتطبيع نوعا 

ما مع آرائه املتطرفة. وبحسـب وكالة 
أكريميد للرقابة اإلعالمية، فإن وسائل 
اإلعالم الفرنسـية أوردت ٤١٦٧ إشارة 
إىل زيمـور يف سـبتمرب املـايض وحده، 

بمعدل ١٣٩ يف اليوم.
ورغم ذلك يعـرتف خرباء إعالم أنه من 
الصعب ”مقاومة“ مثل هذه الظاهرة 
الصحافـة  وأن  خاصـة  السياسـية، 
تواجـه معضلة: تجاهل هذه الظاهرة 
يعنـي املخاطـرة بالفشـل يف واجبهـا 
الصحفي يف اإلبالغ عن مرشح للرئاسة 

الفرنسية قد يصبح رئيسا.
الرتشـح  زيمـور  إعـالَن  أن  يذكـر 

لالنتخابـات الفرنسـية املقبلة الثالثاء 
السـخط  مـن  موجـة  أثـار  املـايض 
الصحفيـني  أوسـاط  يف  واالنتقـادات 

أنفسهم.
بوحفـص  طـه  الصحفـي  وانتقـد 
منشـورا لوكالـة ”أ.ف.ب“ عن زيمور 
جاء فيه ”ألكثر من عرش سنوات، أدت 
ترصيحاته املثرية للجدل واالستفزازية 
عـن اإلسـالم أو املهاجريـن أو تاريخ 
دعـوى  عـرشة  خمـس  إىل  فرنسـا 
قضائيـة“، مسـتنكرا وصـف الوكالة 
”مثـرية  بعبـارة  الترصيحـات  لتلـك 
للجدل“ فأعـاد كتابتها وذيلها بعالمة 

استفهام.
صحيفـة  يف  الصحفـي  وغـرد 
مـروان  الفرنسـية  ”لوباريزيـان“ 
مهاجي عىل حسـابه عىل تويرت ”احِم 
عينيـك وأذنيـك وعقلك وقلبـك، أوقف 
أغلـق  التلفزيـون.  أجهـزة  تشـغيل 
تويرت. سيكون هذا أفضل بكثري. هذه 

نصيحٌة من صحفي“.
وعلقـت صحفيـة قنـاة فرانـس ٢٤ 
دنيا نوار عىل صـورة لزيمور التقطت 
خالل زيارته ملدينة مارسـيليا، جنوب 
فرنسـا، بينمـا كان يغـادر كاتدرائية 
”ال ميجـور“، حيث اقرتبـت امرأة من 
سـيارته وأظهـرت إشـارة الأخالقية 
بيدهـا، ليقـوم زيمـور بفعـل نفـس 
الحركة قائال ”أعمـق بكثري“. وكتبت 
نوار ”صورة تختزل ما سـيقدمه إريك 

زيمور لفرنسا يف حال انتخابه“.
ومـن املقـرر أن يعقد الصحفـي الذي 
لبـس عبـاءة السـيايس أول اجتمـاع 
رسـمي لحملته صباح اليـوم األحد يف 

العاصمة باريس.

 
باريس/متابعة  الزوراء:

الفرنسـية  اإلعـالم  وسـائل  وقعـت   
يف نفـس الفـخ الـذي نصبـه الرئيس 
األمريكي السابق دونالد ترامب لوسائل 
اإلعـالم يف بـالده، فبعدمـا جعلت من 
اليميني املتطرف إريك زيمور ”ظاهرة 
إعالمية“، عادت لتحتج عىل استخدامه 

لصورها يف حملته االنتخابية.
واحتجـت وكالـة فرانـس بـرس مثل 
العديد من وسائل اإلعالم والشخصيات 
صورهـا  اسـتخدام  عـىل  الفرنسـية 
مـن قبـل زيمـور يف مقطـع إعالنـه 
عن الرتشـح لالنتخابات الرئاسـية يف 

فرنسا، ملوِّحة بمالحقات قضائية.
وقالت وكالـة فرانس برس يف بيان إن 
”وكالة الصحافة الفرنسية طلبت من 
فريـق حملة زيمـور وقف اسـتخدام 

صورها 
لتـي  ا
ت  د ر و
ن  و د
يف  إذن 
يو  لفيد ا
ي  لـذ ا
علـن  أ

فيـه 
شحه  تر

النتخابات 
الرئاسة“.

وبعـد بـث فيديـو الحملـة االنتخابية 
للمرشح الرئايس عىل قناته عىل موقع 
يوتيـوب الذي حـاز أكثر مـن مليوني 
مشاهدة يف ٢٤ ساعة، اعرتضت العديد 
من وسـائل اإلعـالم والشـخصيات يف 
فرنسا عىل استخدام صورها، وبينهم 
املخرج لوك بيسون والكاتب جاك أتايل 
وقناة فرانـس ٢٤ وفرانـس تلفزيون 
واملعهـد الوطنـي السـمعي البـرصي 

وراديو فرانس.
ودافـع فريـق زيمور عن نفسـه ضد 
االنتقـادات من خالل االستشـهاد بما 
يسمى ”االقتباس املخترص“ يف رسالة 

إىل وكالة فرانس برس.
وكان خرباء حذروا كثريا من الحضور 

الدائـم للمحلـل التلفزيونـي السـابق 
زيمـور الذي لبـس ثوب السـيايس يف 
وسائل اإلعالم، مؤكدين أن األمر يصب 
يف مصلحة املرشـح اليميني املتطرف، 
إذ أثبتت الظاهرة نفسـها بالفعل عىل 
الجانب اآلخر من املحيط األطليس، مع 
دونالد ترامب. وبدا أن التشـابه مذهل 
بـني النموذجني. وقد جـرت مقارنات 
عديـدة بني أسـلوب زيمـور وترامب، 
بسـبب طموحات االثنني االنتقال من 
الشاشة الصغرية وتلفزيون الواقع إىل 

قيادة البالد.
وتتداخـل خطابـات زيمـور وترامـب 
يف جميـع النقاط. لكـن قبل كل يشء، 
أسـلوبهما يف االتصـال: ومثل الرئيس 
األمريكـي السـابق فقد اتخذ املرشـح 
املفضـل  مكانـه  زيمـور  للرئاسـة 
الفرنسـية  اإلعالميـة  السـاحة  عـىل 
وبدأ يكتسـب شـعبية مـع كل ظهور 

إعالمي.
وتلقت الصحافة الفرنسـية تحذيرات 
بسبب هوسـها بزيمور، مرتكبة بذلك 
نفس الخطأ الذي ارتكبه نظراؤها عىل 

الجانب اآلخر من املحيط األطليس.
يف  الفرنسـية  الصحافـة  وسـاهمت 
صناعة شـعبية زيمور والتطبيع نوعا 
ما مع آرائه املتطرفة. وبحسـب وكالة 
أكريميد للرقابة اإلعالمية، فإن وسائل 
اإلعالم الفرنسية أوردت ٤١٦٧ إشارة 
إىل زيمـور يف سـبتمرب املـايض وحده، 

بمعدل ١٣٩ يف اليوم.
ورغم ذلـك يعرتف خرباء إعالم أنه من 
الصعب ”مقاومة“ مثل هذه الظاهرة 
الصحافـة  وأن  خاصـة  السياسـية، 

تواجه معضلة: تجاهل هذه الظاهرة 
يعنـي املخاطـرة بالفشـل يف واجبهـا 
الصحفي يف اإلبالغ عن مرشح للرئاسة 

الفرنسية قد يصبح رئيسا.
الرتشـح  زيمـور  إعـالَن  أن  يذكـر 
الثالثاء  املقبلة  الفرنسـية  لالنتخابات 
السـخط  مـن  موجـة  أثـار  املـايض 
الصحفيـني  أوسـاط  يف  واالنتقـادات 

أنفسهم.
بوحفـص  طـه  الصحفـي  وانتقـد 
منشـورا لوكالة ”أ.ف.ب“ عن زيمور 
جاء فيه ”ألكثر من عرش سنوات، أدت 
ترصيحاته املثرية للجدل واالستفزازية 
عـن اإلسـالم أو املهاجريـن أو تاريخ 
دعـوى  عـرشة  خمـس  إىل  فرنسـا 
قضائيـة“، مسـتنكرا وصـف الوكالة 
”مثـرية  بعبـارة  الترصيحـات  لتلـك 
للجدل“ فأعـاد كتابتها وذيلها بعالمة 

استفهام.
صحيفـة  يف  الصحفـي  وغـرد 
مـروان  الفرنسـية  ”لوباريزيـان“ 
مهاجي عىل حسـابه عىل تويرت ”احِم 
عينيـك وأذنيـك وعقلك وقلبـك، أوقف 
أغلـق  التلفزيـون.  أجهـزة  تشـغيل 
تويرت. سيكون هذا أفضل بكثري. هذه 

نصيحٌة من صحفي“.
وعلقـت صحفيـة قنـاة فرانـس ٢٤ 
دنيا نوار عىل صـورة لزيمور التقطت 
خالل زيارته ملدينة مارسـيليا، جنوب 
فرنسـا، بينمـا كان يغـادر كاتدرائية 
”ال ميجـور“، حيث اقرتبـت امرأة من 
سـيارته وأظهـرت إشـارة الأخالقية 
بيدهـا، ليقـوم زيمـور بفعـل نفـس 
الحركة قائال ”أعمـق بكثري“. وكتبت 

نوار ”صورة تختزل ما سـيقدمه إريك 
زيمور لفرنسا يف حال انتخابه“.

ومـن املقـرر أن يعقـد الصحفي الذي 
لبـس عبـاءة السـيايس أول اجتمـاع 
رسـمي لحملته صباح اليـوم األحد يف 

العاصمة باريس.

باريس/متابعة الزوراء:
غالًبـا ما تـرتّدد عـىل مسـامعنا جملة 
«الصـورة أبلـغ تعبري مـن الكلمة»، ويف 
عالم الصحافة االسـتقصائية قد تكون 
الصـورة أبلـغ توثيـق للقصـة، وتكون 
العدسـة داعمة للقلم والصـورة داعمة 
الصحفيـني  لتوجـه  ونظـرًا  للكلمـة، 
اآلن والجمهـور إىل اسـتخدام الصـورة 
صـارت  واملناسـبات،  األحـداث  كل  يف 
الكامريا أوىل الوسـائل يف نقل الخرب عرب 
اإلنرتنت، وأصبح ال بـّد من التوقف عند 
أساسيات وأخالقيات استعمال الصورة 
يف مجـال الصحافة وتحديـًدا الصحافة 
االسـتقصائية. وخالل الندوات املسطرة 
ضمـن فعاليـات ملتقـى أريـج ٢٠٢١ 
قـّدم املصور محمـد بدارنة نـدوة حول 
«التصويـر كأداة اسـتقصائية يف الرسد 
القصـيص»، حيـث تطـّرق إىل مجموعة 
مـن الرشوحـات حـول مجـال الصورة 
وأثرها يف العمـل الصحفي، انطالًقا من 
صـورة املوبايـل إىل اسـتعمال الكامريا 

االحرتافية.
عن املصّور

بدارنـة هـو مصـور فلسـطيني أنهـى 
دراسـة التصوير الفوتوغـرايف يف معهد 
الفنـون يف حيفـا سـنة ٢٠١٢، يقـدم 
من خـالل أعماله حكايـات برصية عن 
هموم الناس وتفاصيل حياتهم. عرض 
يف بدايـة النـدوة حكايتـه مـع الصورة 
وشغفه بهذا املجال منذ طفولته، وكيف 
تطـور اهتمامه أكثـر إىل مجال تصوير 
العمال، فشاركنا نماذج من أهم أعماله 

مثل مرشوع «ترجعوا بالسـالمة» الذي 
يتناول قضية وفاة العمال الفلسطينيني 
الذيـن يشـتغلون يف البنـاء نتيجة عدم 
توفـر رشوط السـالمة يف مقـر العمـل 
يف فلسـطني، وعـرض أيًضـا مرشوعـه 
حـول عمال مصنـع الحجارة، مسـلًطا 
الضـوء عـىل قصـص العمـال وظروف 
حياتهم اليومية، إىل جانب املخاطر التي 
يواجهونهـا خالل تأديـة عملهم، وعرج 

أيًضا عىل قضية عمالة األطفال.
كيف أحـّرض نفيس لبـدء مرشوع رسد 

قصيص مصور؟
القصص املصورة ليست وليدة الصدفة، 
إىل تخطيـط ودراسـة،  وإنمـا تحتـاج 

وتحتـاج لبـذل الجهـد، لكـن التخطيط 
يساعد يف تفادي التعب، ويؤدي للوصول 

إىل نتائج مرضية.
عـىل  املوضـوع:  اختيـار   •
الصحفي اختيار القصة املناسبة للعمل 
عليهـا، وال داعي للبحث عن القصص يف 
مناطق بعيـدة، األقرب قـد يكون أغنى 

باملواد.
عالقـات  شـبكة  توفـر   •
وعناوين: يساعد يف الوصول إىل املعلومة 
بشكل رسيع ويوفر الوقت، حتى يتسنى 

لك التفكري يف الصورة املراد التقاطها.
املتوقـع  الصـور  شـكل   •
التقاطها: يعتمد هذا عىل نظرتك ورؤيتك 

للرسالة املراد إيصالها، هل ستعتمد عىل 
صـور من مكان القصـة، هل هي صور 
ألشـخاص فقـط، أم أشـخاص وبيئـة 
حياتهم؟ هل ستصور بطل القصة فقط 
أم ستضيف شـخصيات أخرى؟ اإلجابة 
عىل هـذه األسـئلة يسـاعدك يف تحديد 
حتى العتـاد املـراد اسـتعماله وتوقيت 

العمل.
بعـد  تمويـل:  إىل  الحاجـة   •
اختيـار املوضـوع واملعلومـات الكافية 
عنـه، وجب معرفـة ميزانيـة العمل، أو 
تكلفة إنجـاز املرشوع، ألنه يحتوي عىل 
تنقالت عـىل معدات يجـب اقتناؤها إن 
لـم تكن لديك، وأحيانا قـد تضطر لدفع 

بعـض املبالغ للمتعاونـني معك أو حتى 
شخصيات القصة، هذه النقطة األخرية 
التـي ال يتفق معها املصـور بدارنة ألنه 
يـرى أنها تؤثر عـىل مصداقيـة القصة 
أحياًنا، ويتحـول العمل من توثيق حالة 
ما إىل الدفع مقابل الحصول عىل معلومة 

أو لقطة. 
العمـل  لظهـور  خطـة   •
النهائـي: بمعنى تصـور للعمل النهائي 
النهائيـة  الصيغـة  سـتكون  وكيـف 
األولية، والحديث هنا عن السـياق الذي 
سـترسد فيه القصـة، تركيـب الصور، 
نـوع املوسـيقى املسـتعملة، أو حتـى 
املؤثرات الصوتية. هذا التصور يسـاعد 

يف التحضري الجيد للعمل.
ليس رضورًيا أن يتم تطبيق ما خططت 
له حرفًيا، أحياًنـا تكون هناك مفاجآت 
والتخطيـط  امليدانـي،  العمـل  أثنـاء 
يسـاعدك يف االسـتعداد لهذه املفاجآت 

والتكيف معها.
أوضح بدارنة خالل الندوة أهمية الثقافة 
البرصية لـدى الصحفي، حتـى يتمكن 
من التقـاط وتوظيف الصور املناسـبة، 
أمـا نـوع الكامـريا ليـس مهًمـا بقـدر 
أهميـة القصة، فالقصة هي التي تحرك 
عاطفة املتلقي، كمـا أنه ليس رضوريا 
التنقيب عن القصـص يف مناطق بعيدة 
قـد يكون العمل عليهـا مكلًفا، غالبا ما 
تكون القصـص الجيدة قريبة منا لكننا 

ال نراها.
وكنوع من التغذية البرصية والفكرية يف 
مجال الصورة ينصح بدارنة بمشـاهدة 

بعض األفالم بهذا الخصوص، من بينها 
فيلم  The Bang Bang Club وهو قصة 
واقعيـة ملجموعـة من أربعـة مصورين 
شـباب تربطهـم صداقة وإحساسـهم 
بالهـدف لقـول الحقيقة. لقـد خاطروا 
بحياتهم واسـتخدموا عدسات الكامريا 
الخاصـة بهم إلخبار العالم بالوحشـية 
والعنـف املرتبطني بـأول انتخابات حرة 
يف جنـوب إفريقيا بعد الفصل العنرصي 
يف أوائـل التسـعينيات، فـاز اثنان منهم 

ببوليتزر خالل هذه الفرتة.
مـا هـو العتـاد الـالزم إلنجـاز قصـة 

مصورة؟
بخصـوص املعّدات املسـتعملة يف إنجاز 
القصص االسـتقصائية، يتـم اختيارها 
والشـخصيات  القصـة  نـوع  حسـب 
الكامـريا  تصويرهـا،  املـراد  والوقائـع 
والعدسة يجب أن تكونا مالئمتني لهدف 
التصويـر، وهنـا يحتـاج الصحفـي أن 
يكـون عىل اطالع بأساسـيات التصوير 
والعدسـات،  الكامـريات  أنـواع  مثـل، 

اإلضاءة وأهميتها، وقاعدة األثالث.
كمـا يفضل اسـتعمال بطاقتني للذاكرة 
مـن أجـل حماية الصـور يف حـال تّمت 
مصادرة أو مسـح إحدى البطاقتني من 
طرف جهات أمنية، أو يمكن اسـتعمال 
 DSLR تقنية الـواي فـاي يف الكامريات
للكمبيوتـر  الصـور  إلرسـال  الحديثـة 
مبارشة بعد التقاطها.كذلك يستحسـن 
التـي   Raw بصيغـة  الصـور  التقـاط 
ومكونـات  خصائـص  بـكل  تحتفـظ 
األلـوان  تعديـل  ويمكنـك  الصـورة، 

واإلضاءة والتصحيح فيما بعد.  
تكمـن أفضـل طريقـة لتخزيـن املـادة 
باسـتعمال القـرص الصلـب الخارجي 

.googledrive أو استعمال hard disk
وعن موضوع السالمة واألمان للصحفي 
أثنـاء قيامـه بعمل صور اسـتقصائية، 
ذكـر املصـور مجموعـة مـن النصائح 

أهمها:
عدم اإلفصاح عن مرشوعك   -١
قبـل وأثناء العمل عليه حتى تتمكن من 

كسب ود الناس.
أخـرب أحـد املقربـني لك من   -٢
العائلـة أو األصدقـاء عن مـكان ذهابك 

وتواجدك وابق يف تواصل دائم معه.
٣-البأس بأن تشارك مكان تواجدك عىل 
السوشـيل ميديا ولكن ال تكتب ما تقوم 

به.
٤-ال تحمل الكامريا دائما، فقد تثري ريبة 

الناس واملجتمع الذي أنت متواجد فيه.
٥-اعمل عىل أسـاس أنك تقـدم خدمة، 
كالتقاط صور تذكارية، وصور عائلية، 

وصور سياحية.
٦-تعامـل بودية مع األشـخاص أبطال 
قصتـك، فكلمـا ارتاحوا لـك أدخلوك يف 

تفاصيل حياتهم أكثر.
٧-أهـم نقطـة أن تحـرتم خصوصيـة 
األشـخاص، ال تصور شـخًصا من دون 

قبوله.
عليـه  يركـز  أن  يجـب  ٨-وأكثـر يشء 
الصحفي املصور هو ممارسة التصوير 
بشكل مسـتمر حتى يتمكن من إتقانه.  

(عن/ شبكة الصحفيني الدوليني)   
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بغداد/نينا:
 طالـب املرصد العراقي للحريـات الصحفية التابع لنقابة الصحفيـني العراقيني ، وزير 
الداخليـة عثمان الغانمي اىل التدخل العاجل الطالق رساح مراسـل قناة العهد الفضائية 

يف محافظة االنبار.
وذكـر يف بيان ان : املراسـل تـم اعتقاله بعد اسـتدراجه اىل مديرية مكافحـة االجرام يف 

الحبانية قرب سيطرة الناظم مساء االربعاء املايض، واليعرف مصريه حتى اللحظة.
واضـاف املرصـد ، ان معلوماته تشـري اىل ان حميد مجيد الفهداوي مراسـل قناة العهد 

الفضائية تمت دعوته عىل فنجان قهوة يف املديرية، وجرى اعتقاله عىل الفور.
وكان الفهداوي نرش عىل صفحته عىل الفيس بوك خربا عن جريمة سـطو مسـلح عىل 

محل صريفة يف الرمادي قد يكون السبب يف االعتقال.
واشـار املرصـد اىل :» ان صحفيـي االنبـار ، الذين ملوا سياسـة تكميم االفـواه ، قرروا 
التوقـف عـن التغطيـات االعالمية اىل حـني معرفة مصـري زميلهم الفهـداوي، وطالبوا 
بضمان سالمته، وعدم التعرض له، والكف عن الطرق البدائية يف التعامل مع الصحفيني 
واالعالميني يف املحافظة التي تصل معلومات اىل املرصد عن عدم وجود ضمانات حقيقية 

ملمارسة العمل الصحفي فيها».

كربالء/نينا:
نظم مركز الدراسات االسرتاتيجية يف جامعة كربالء بالتعاون مع فرع نقابة الصحفيني 
العراقيني يف كربالء املقدسـة ندوة علميـة عن الجيوش االلكرتونية وتأثريها يف توجيه 

الرأي العام.
وتضمنـت النـدوة التي حـارض فيها عضو الهيـأة االدارية لفرع نقابـة الصحفيني يف 
كربالء املقدسـة الزميل ماجد كاظم الخياط و مدير قسم الدراسات السياسية حسني 
باسـم اليارسي والباحثة يف قسم الدراسات القانونية سندس عمران الطريحي ، ثالثة 
محاور ناقشت تاثري الجيوش االلكرتونية من وجهة نظر املختصني يف الشأن االعالمي 

والسيايس والقانوني.
وتهـدف النـدوة اىل زيـادة وعي املجتمع سـيما فئـة الطلبة ملواجهة مـا تطرحه هذه 

الجيوش من معلومات واخبار مضللة .
واوىص فـرع نقابـة الصحفيـني بإعادة الثقـة بالخطاب االعالمـي العراقي من خالل 
سـحب تراخيص املؤسسـات االعالمية التي تحاول تضليل الرأي العام و دعم الصحف 
الورقيـة كونهـا الوثيقـة االعالمية الوحيـدة غري القابلـة للتغيري ، وتوحيـد الخطاب 
االعالمي العراقي ضد هجمات الجيوش االلكرتونية التي تخل باالمن الوطني او تيسء 

لسمعة البلد ومواطنيه.
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ZäÏ„@fibª@ôb‘€a@bÁäÎby
تمتد تجربة التشكيلية والشاعرة اسماء 
الرومـي بامتـداد معـرتك التعامـل مـع 
الحرف واللـون والتي جربـت فيهما كل 
امكانياتهـا  لكي تسـمو بقيـم االجمال 
واالبهار وما يالحظ عىل معرضها األخري 
هـذا التنوع الرائـع يف التجريب ومواكبة 
معطيات الحركات الفنية املتنوعة ناهيك 
عن تفاعلها الحقيقـي مع باقي الفنون 
ومعطياتهـا. حاولـت الرومـي ان تقف 
عىل مواطن الجمـال واالبداع وهي تقدم 
لنا هذه الرباعة يف التشكيل والتعامل مع 
اللـون وتجلياتـه وتفاصيلـه وليس هذا 
بجديد عىل شاعرة وساردة قدمت كل ما 

هو الفت ومبدع واستثنائي 
الشـعر والرسـم والـرسد ثمـة  * بـني 
مشـرتكات تعبريية ، يا تـرى اين وجدت 

أسماء الرومي الفضاء االنسب للبوح؟
 ـ   لـكل فضـاء عواملـه الخاصـة رغـم 
املشرتكات الشعر والرسـم والرسد كلها 
منصات للبوح بعيدة يف اسـاليبها قريبة 
يف مالمسـتها ألحاسيسنا العميقة لطاملا 
كنت امارس الكتابة وارسم لكن بأوقات 
مختلفة لكن للشـعر الحصة االكرب ربما 
ألنه ال  يحتاج ملكان او زمان محدد ورغم 
حاجتـي الكبـرية احيانا للرسـم اال انني 
اتغاىض عنه لألسباب ذاتها . خطواتي يف 
الشـعر ال بأس بها واشعر بأنني احتفظ 
بتعويذتـه السـاحرة امـا الرسـم فهذه 

خطوتي االوىل وانا احاول فك طالسمه
تتشـكل  والتجريـد  التعبرييـة  بـني    *
الوجـوه وتتلـون بتعابـري مختلفـة ..لم 
اخرتت الوجوه منطلقـا لهذه التجربة يف 

املعرض    األخري؟
ـ الوجـوه نوافذ تطل من اعماقنا  ومرايا 
تعكـس انفعاالتنـا الداخلية، نـادرة تلك 
الوجـوه التـي ال يمكن تفسـري خباياها 
.الوجوه عناوين لنصوص كبرية .الوجوه 
فنـارات لبحـار عميقة  تشـري اليها من 

بعيد وبالكاد نصلها .
يمكـن  اللوحـة  ان  تعتقديـن  هـل    *
ان تحقـق نجاحهـا مـن دون الدراسـة 

االكاديمية ملعايري الفن ورشوطه؟
ـ الرسـم باألصـل ممارسـة بدائية كان 
يزاولها االنسان بشكل يومي عىل جدران 
حتـى  العبـادة  طقـوس  ويف  الكهـوف 
انهـا اللغـة االوىل التي ابتكرها االنسـان 
للتواصل . الرسـم موهبة قبل كل يشء ال 
يمكن لدارس الفن ان ينتج لوحة فنية ما 
لم يكن موهوباً ولكن املوهوب يمكنه أن 
يخلق عمالً مكتمال وبمعايري فنية عالية 
الجودة بعيدا عن الدراسـة .. الفن متاح 

للجميع
*  مـا الـذي يهدف اليـه الفنـان عندما 
يخوض معـرتك التجريد ، هل هو االبهار 
سـجلت  مدرسـة  لتجربـة  ام  العيانـي 

حضورا الفتا يف املشهد التشكييل؟
ـ باعتقـادي ان التجريـد هـو االنعتـاق 
والتحـرر مـن االشـكال والتماهـي مع 
متفـرد  بإحسـاس  اللونيـة  املسـاحات 

والبحث عن جوهر االشياء املتخفية
*اذا كانـت ثمـة رؤيـة فنية تهـدف اىل 
االشـتغال عـىل املعطيـات الجمالية فما 
هي مالمح رؤيتك التي ترومني تحقيقها 

من خالل حضورك كتشكيلية؟
_ الفن بشـكل عـام اداة لبناء االنسـان، 
بناء فكره ووعيـه وثقافته ليكون قادرا 
عـىل مواجهـة الحيـاة بشـكل صحيح، 
الويـالت  مـن  عانـى  كشـعب  ونحـن 
والحروب والفقد وبأمس الحاجة ملزاولة 
الفن وتعميمه لبناء جيل قويم بعيدا عن 

الكراهية قريبا من االنسـانية والحضور 
الفني التشكييل هو احد هذه االدوات

* قبل البدء برسـم اللوحـة هل تقدح يف 
ذاكرتك الفكرة ؟

ـ الفكرة هي النواة لبناء اي عمل ولكنها  
مـن املمكن ان تتغـري كليا اثنـاء مزاولة 
العمـل ملـا يمكـن  ان تخلقه مـن افكار 

جديدة وما تتواىل بعدها من احاسـيس
* كيـف تقيمـني املشـهد التشـكييل يف 

البرصة؟
ـ الشـك انـه تراجع يف الفرتات السـابقة 
بسبب الجائحة ، ولكنه يعود اآلن لسابق 
عهده ، حراك فني مميز ومعارض متتالية 
ومتنوعـة تقيمهـا جمعية التشـكيليني 
العراقيني وقرص الثقافـة والجامعات يف 
البـرصة  .ال يمكن للبـرصة اال ان تكون 

حارضة وبقوة 
* يحتفظ الكثري من الشعراء برسوماتهم 
كهواية يمارسونها اىل جانب كتابة الشعر 

..اال تعدين تقديم تجربتك التشـكيلية اىل 
املتلقي مغامرة ومخاطرة ؟

ـ الشـك مـن انهـا مغامـرة ومغامـرة 
خطرية لكوني ُعرفت كشاعرة وساردة  
وسيكون الحكم عىل تجربتي الفنية من 
خالل تجاربي االدبية السـابقة شئنا ام 
ابينـا  وبالفعل هـذا ما حصـل  فاغلب 
التعليقـات كانـت تربـط بـني الشـعر 
والرسـم وهـذا مـا ال يمكـن التغـايض 
عنـه مـن قبل القـارئ وحتى بالنسـبة 
يل كأسـماء الرسـامة وذلك الن اسـماء 
الشـاعرة ال يمكنهـا ان تنفصـل عـن 

االخرى التشكيلية .
* ثمـة لوحـات واقعيـة وظفـت فيها 
تقنيـات لونيـة الفتـة بحيـث ظهـرت 
وكأنهـا لوحات انطباعية تتوهج جماال 
اللـون  وحيـاة ..كيـف تتعاملـني مـع 

كمعطى جمايل؟
ـ اتعامل مع االلوان بحرص يف اختيارها 
وكيفية مزجهـا وتجاورها .االحسـاس 
باللون اثناء العمـل ينعكس عىل املتلقي  
وباألخص العمل التجريدي فأنت تتعامل 
مع مساحات لونية حسب لذلك عليك ان 

تتعامل معها بإحساس مفرط.
* هـل ينبغـي للوحـة ان تثـري االسـئلة 

والدهشة اىل جانب خطابها الجمايل؟
_ الشـك بعـد االرث الفنـي الكبـري الذي 
تركـه كبار الفنانـني يف العالم ال نبد من 
البحث عن االختـالف ؛االختالف الجمايل 
الذي يثري دهشـة التلقي ويمنح القارئ 
جـواز سـفر  اىل مكنونـات اللوحـة . ال 
بـد للعمـل الفنـي ان يعيدنا ايل دهشـة 

الطفولة و ان يربك وعينا بسؤال.

äáj€a@áubfl@áflby

إِْن أَقَبلْت َيْعلو الرِجاَل ُحساُمها
أو َجدَّ يوماً يف الخطوِب ِحماُمها

َقْد َتسَتفيُق األرُض من وقِع األىس
ُم َبعَد الناِئباِت َسالُمها َوَيعِّ

من كاَن منا للدهوِر مصافياً
يأتيِه منها بالوداِد غراُمها

َكرَُب الليايل أوَغلَْت وتعاظمْت
وٱشتدَّ مابنَي الربوِع أُواُمها

وقَع الفراُق عىل االحبِة غفلًة

وأُميَط عن وجِه املنوِن لثاُمها
ضاقْت بنا الُدنيا وصاَر رفاُقنا
يف حفرٍة َبُعَدت وطاَل َمناُمها

ماذا اقوُل إِذا الحياة َتغريْت
أَلواُنها هوالً وَعمَّ ظالُمها

كم من خليٍل غاَب عن احداِقنا
واألمنياُت تناثرْت احالُمها

جارْت علينا الحادثاُت بثقلِها
وٱمتدَّ يف طيِب النفوِس ُسقاُمها

اني دعوُت اللَه ثَم رجوُتُه
رفقاً بأرواٍح يطيُب ُمقامها. 

الكاريكاتري أحد الفنون املهمة يف رسم الواقع 
بطريقة سـاخرة حامال معه نقدا الذعا يعرب 
عن االختزال الكامل للخرب بطريقة مدهشة ، 
وهو بذلك يدخل اىل امليدان منافسـا االجناس 
الصحفيـة ، وله القـدرة عىل النقـد والتعبري 
اكثـر من الكثري من املقـاالت الصحفية أو ما 
يتعلـق بنقل الخرب الصحفـي من خالل القلم 
اذا كان يمتلـك املهـارة العاليـة يف اسـتخدام 
تقنيـة التلميح والترصيح ، وقدرة فائقة عىل 

توصيل الفكرة اىل املتلقي .
وليـدة  تكـن  لـم  الكاريكاترييـة  الرسـوم 
العـرص الحديـث ، فقد عرفتهـا البرشية منذ 
اقـدم العصور ، وقـد عرفها قدمـاء االغريق 
واملرصيـني ، وقـد تناولت مختلـف االغراض 
ويف مجاالت السياسـة واملجتمـع واالقتصاد 

وغريها . 
وأنا أكتب هـذه املقدمة الرسيعـة لكي نقدم 
للقراء شخصية فنية تميزت بمخيلة ابداعية 
مرتعـة بصنـوف العافيـة ، وتاريـخ زاخـر 
بالعطـاء املثمر ، وريشـة ال تعرف التعقيد يف 
خطوطهـا وال تقـرتب من التكثيـف يف الرمز 
فجعلـت القـارئ يأخـذ دوره يف التفاعل مع 
صورة تعتمد عىل املستملح العذب رغم مرارة 
الواقع وتبتعد عن املسـتقبح الثقيل رغم قبح 
الواقـع حتى اصبحـت ريشـته معروفة لدى 
الجميع وقد شـكلت بصمة مضيئة يف تاريخ 
الكاريكاتري العراقي والعربي وماركة مسجلة 

باسم خضري الحمريي .
وانا اكتب عن رسـام الكاريكاتري اتذكر قلمه 
وهو يكتب مقاالتـه الرائعة الجميلة والتي ال 
تختلف من حيث ادائها الفني عن رسوماته ، 
وكنت اتابع قلمه مثلما اتابع ريشـته عندما 
عملنـا معـا يف جريـدة واحدة ، وكلمـا أتأمل 
ريشـته تقفز اىل ذهني اسماء طاملا أدهشتنا 
بقوتهـا وقدرتها وجرأتها امثـال ناجي العيل 
وبهجـت عثمـان ونتذكـر معها بسـام فرج 
ومؤيد نعمة وعبد الرحيم يارس وعيل املندالوي 

وغريهم ..
لقد صدر لرسـام الكاريكاتـري الفنان خضري 
الحمـريي كتابـا ضـم ( 270 ) لوحـة كتـب 
مقدمته االسـتاذ حسـن العانـي فوصل الينا 
يف ابهـى صـورة حيث عنـاق القلم السـاخر 
السـاخرة يف واقـع ملبـد بغيـوم  بالريشـة 
السـخرية السـوداء ، وهو الكتاب الثاني بعد 

كتابه ( كاري  كاتري )
الفنان الحمريي 

• من مواليد 1955 بابل / العراق 
• عمل رسـاما للكاريكاتـري يف مجلة ألف باء 

من عام 1979 ولغاية عام 2003 
• نـرش رسـومه يف اغلـب الصحـف واملجالت 

العراقية ويف عدد من الصحف العربية . 
•  صـدر له كتاب كاريكاتريي بعنوان ( كاري  
كاتري ) ضم مجموعة من رسـومه املنشـورة 

يف 
      مجلة ألف باء / آب 1988 . 

•  رسم العديد من الزوايا الكاريكاتريية منها 
( لـو ، روتـني التعقيـدي ، شـعيط ومعيط ، 
مسامري ، شـاهدُت ، قرصة ، السنارة ، بيهة 
إن ، كـــاري كاتـري ، قريبـا من السياسـة ، 

هالوين) وساهم 
      يف زوايــا أخرى مع زمالء آخرين ( املنشار 
، زاوية حادة ، مشـهد وخمسة عيون ، واحد 

يرفع ، واحد يكبس ) . 
الصحفيـني  مـن  مجموعـة  مـع  سـاهم   •
والرسـامني ( أواخر الثمانينيـات ) يف إصدار 

جريدة ” الفلقة 
     ” وهي ملحق كاريكاتريي سـاخر لجريدة 

االتحاد البغدادية. 
•حـرر صفحة ( بريشـة األصدقاء ) يف مجلة 

الف باء لعدة سنوات وهي صفحة 
     متخصصة بتشـجيع املواهـب الجديدة يف 

فنون الرسم .
•شارك يف معظم معارض الكاريكاتري املحلية 

يف العراق منذ 1979. 
• شـارك يف عـدد مـن معـارض الكاريكاتري 
العاملية (بلغاريا، املكسـيك، بلجيـكا، اليابان 

،مرص)
أوملبيـاد  مـن  التقديريـة  بامليداليـة  فـاز   •
الكاريكاتـري الذي أقامتـه جريدة ” يوميوري 

” اليابانية / 
 . 1986      

•اختري كأفضل رسام كاريكاتري عراقي لعام 
1992 من قبل نقابة الصحفيني العراقيني .

• منح جائزة افضل رسـام كاريكاتري عراقي 
نقابـة  اسـتفتاء  يف   2001  /  2000 لعـام 

الصحفيني العراقيني . 
• منـح ( درع االبـداع ) مـن ملتقى الخميس 
االبداعـي يف االتحاد العام لألدبـاء والكتاب يف 

العراق /آب 2010 . 
•بكالوريـوس إدارة واقتصـاد مـن جامعـة 

بغداد 1981
• دبلوم عـايل من معهد البحوث والدراسـات 

العربية 1986
• ماجسـتري علوم اقتصادية / معهد البحوث 

والدراسات العربية / بغداد 1989 
• عمل رسـاما يف جريدة (عبـد ربه ) االردنية 

(1996ـ1997) .
• عمل رسـاما يف جريدة العرب اليوم االردنية 

(1997 ـ 2010) .
• نـرش رسـومه يف ملحـق جريـدة السـفري 

(السفري العربي) للسنوات 2013-2016
• عمـل رسـاما يف جريـدة املـدى العراقيـة ( 

  . ( 2004 – 2003
•عمل رسـاما يف مجلة ( إن ) ومجلة ( اآلن ) 

ومجلـة ( الصيـد ) عـام 2003 .
•عمـل رسـاما يف جريـدة الصبـاح الجديد ( 

. (-2007 2004
•عمـل رسـاما يف جريـدة سـبورت تـودي ( 

.( 2004-2006
•عمل رسـاما يف مجلة صوت اآلخر/ اربيل ( 

 . ( -2006 2004
•عمل رساما وكاتبا يف مجلة (هال) الثقافية/ 

بغداد(2004).
•كتـب عمـودا أسـبوعيا سـاخرا يف جريـدة 
الناس بعنوان(كاري كالم) للسنوات (-2011

(2013
•يعمل رساما للكاريكاتري يف جريدة (الصباح) 

اليومية / بغداد (منذ 2007)
•عمـل يف صحـف محليـة عديدة ولسـنوات 

متفرقـة (بغـداد االخباريـة ، الـرأي، الغـد)
•ينـرش رسـومه وكتاباته يف مجلة الشـبكة 

العراقية منذ عام 2010
•ينرش رسومه يف موقع الصدى اإللكرتوني 

•ينرش رسومه يف موقع مؤسسة رؤيا للثقافة 
املعارصة

•شـارك يف لجان تحكيم عدد من املسـابقات 
الكاريكاتريية

•أقـام معرضـه الشـخيص عـىل قاعـة رؤيا 
للفنون بعنوان (كرايس) 2019

•عمـل رسـاما يف مجلـة املزحـة ( كـه ب )
الكاريكاتريية السـاخرة والتي صدرت باللغة  

الكردية يف اربيل للسنوات (2007-2016)
ثقافية الزوراء دخلت بيدر رسام الكاريكاتري 
منـه  وخرجـت  الحمـريي  خضـري  الفنـان 

العطاء:
* ما رأيك بالذي يقول : ( رسم الكا ريكاتري فن 
تعبريي أبلغ من الصورة الفوتوغرافية والنص 

الكتابي وأشد وقعا عىل السياسيني)؟
ــ فـن الكاريكاتـري عالم غريب عـىل ذهنية 
السـيايس لدينا ، فهـو يتوقع وفـق املوروث 
السـيايس املتعـارف لدى شـعوب املنطقة أن 

تكون ترصفاته وترصيحاته بمنأى عن سياط 
النقد، وبخاصة النقد الكاريكاتريي بما يمتاز 
به مـن لغة برصية رسيعة االلتقاط، أما لدى 
الشـعوب األخـرى التـي اعتادت عـىل اعتبار 
املسؤول موظف، فاملوظف لديهم ُينتقد بقوة 

إن أخطأ، ويحاسب، ويقال..
* ان عـدد فناني الكاركاتري قليـل جدا اذا ما 
تمـت مقارنتهـم بغريهم مـن الفنانـني ، ما 

تفسريك لهذه الظاهرة ؟
ـــ ذلـك ألن التعاطـي مـع فـن الكاريكاتري 
صعب، فهو فن ال يدّرس (لحد اآلن عىل األقل) 
وأرساره تكتسب بالخربة املرتاكمة، والثقافة 
املكتسـبة، والنجاح يف هذا امليـدان بحاجة اىل 
الصرب واإلرصار، فقـد تخىل عرشات الفنانني 
عن هـذه املكابدة وتحولوا نحـو فنون أخرى 

أجدى وأنفع..
* بعـد هـذه املسـرية الحافلـة بالنجاحات ، 
هـل عانيت مـن دفع رضيبة شـهرتك يف هذا 

امليدان؟
ــــ لـكل مهنـة رضيبتهـا التي ُتدفـع نقدا 
أو باألقسـاط، وقـد دفعـُت ثمـن اختيـاري 
لهـذا الفن عىل حسـاب خيارات أخـرى أكثر 
اسـتقرارا وأفضل مردودا، ولسـت نادما عىل 
رهاني وعىل األقساط الرضيبية التي دفعتها 

خوفا وقلقا وحذرا..
* هل سـببت رسـوماتك متاعـب عىل صعيد 

حياتك الخاصة ؟
يف مرحلة من املراحل كنت منتشـيا بالشهرة 
التـي جلبها يل رسـم الكاريكاتري، ويف مواقف 
أخـرى كان الكاريكاتـري يضعنـي يف مواقف 
محرجـة أضطـر فيهـا لالسـتعانة بالقراءة 
التأويليـة التي يتيحها فن الكاريكاتري، ولكن 
إذا سـألتني هل تنصح أحد أوالدك أو أحفادك 
بامتهان الكاريكاتري، سـأقول طبعا ال، الفن 

نعم، لكن الكاريكاتري ال.
* ما هي أهم الرسـائل التي تريد ايصالها اىل 

اآلخرين من خالل رسوماتك ؟
ـــ  رسـالتي هـي رسـالة (العرضحالجي) 
الذي يوجز الحال املُعاش يف إشـارات وكلمات 
وصور بليغة يسـتمدها مـن الواقع ويقدمها 
يف إطار فني جمايل ساخر يسهل من وصولها 

للفئة أو الفئات املستهدفة.
* رسـوماتك ترافقها عبـارات ال تنفصل عن 
اللوحـة ، هل تعتقد ان هذه العبارات وسـيلة 

ايضاح لفكرة اللوحة ؟
ـــ إذا كان املقصـود الكلمـات يف أعـىل يمني 
الصفحـة أو يسـارها فهـي يف لغـة الرسـم 
الكاريكاتريي تسـمى (املفتاح) وقد يتضمن 

املفتـاح كلمـة أو جملـة، جادة أو سـاخرة، 
مسـتعارة أو مبتكرة، بالفصحى أو باللهجة 
الشـعبية، وهو (أي املفتاح) يزيد من شحنة 
السـخرية ويسـاهم يف (فتح) بوابة الرسـم 
أمام القارئ، وقد يسـتغني الرسـام عن هذا 
املفتـاح متعمـدا لتتحول الرموز واإلشـارات 

املبثوثة داخل الرسـم اىل مفتاح برصي.
* تاريخـك الفنـي حافل بالكثـري من العطاء 
، هل شـعرت بالندم يوما ألنك قدمت رسـما 

كنت مجربا عىل تقديمه ؟
ــ لم يحصل معي أن أجربت عىل رسم معني، 
قد أتماىش مع سياسـة املطبوع ومتطلباته، 
وقـد أنـاور تجنبا ملخاطـر الخطـوط الحمر 
(لسـت بطال)، لكنـي لم أرسـم مطلقا فكرة 
تمىل عـّيل، كنـت أحيانا ومن بـاب االحتياط 
أقدم رسمني بدال من الرسم الواحد، يف احتمال 

نرش أحدهما ورفض اآلخر.
* عرفناك رسـاما يف فن الكاريكاتري ، وكاتبا 
يف حقل املقال الصحفي ، ايها اقرب اىل نفسك 

من هذين الجنسني ؟
ـــ أرى ان الرسـم والكتابـة عنـدي يكمـل 
أحدهمـا اآلخـر، وقد بـدأت الكتابـة بموازاة 
الرسم أو تمهيدا له منذ العام 1987، ومازلت 
أواصل ذلـك يف الصفحتـني اللتني أرسـمهما 
يف مجلـة الشـبكة العراقيـة، بـدأت الكتابـة 
بتشـجيع مـن أصدقائي وأسـاتذتي يف مجلة 
الـف بـاء وأخص منهمـا الكاتبـني الكبريين 
سـهيل سـامي نادر وحسـن العانـي، اللذان 
وصفـا كتاباتي بالجيـدة، وحصل أن صدقت 

نفيس وواصلت املغامرة ..
* يقـول البعـض ان فـن الكاريكاتري هو فن 
الدفاع والهجوم ، فمـاذا يقول الفنان خضري 

الحمريي ؟
ــ بالنسبة يل.. أرى إن الكاريكاتري فٌن معارض 
عىل طول الخط ( ولآلخرين رؤيتهم املحرتمة 
طبعا) وحني يفقد مقومات املعارضة من نقد 
وسخرية، يتخىل عن هويته، فالدفاع والهجوم 
واإليحـاء والتحريـض والتلميـح والتحفيـز، 
وغريها من األدوات التعبريية تشـكل ترسانة 

الفنان يف بناء فكرته التعبريية .
* ما هي اهم الصعوبات التي تواجهها وانت 

تمارس هذا الفن الخطري ؟
يف وضع سيايس وإجتماعي سليم التوجد أي 
صعوبـات ، ولكن يف وضعنا الحايل فأني أفكر 
بكل املحاذير قبل املبارشة بالرسم، ولذلك فأن 
أغلب رسـومي تلمـح أكثر مما تـرصح، مع 
إن التلميـح ينطوي عىل جمالية و(حسـجة) 

محببة.
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حنَي ال ينتاُبنا الحبُّ

نرى الطريَق من الشغِل إىل البيِت
مليئًة باأللغاْم ..

والبالبَل فوَق الشجِر 
مجرَد قطيِع ذئاٍب جائعْه 

والغيوَم الداكنَة نذيَر شؤٍم ..
حنَي ال نرشُب كلَّ ثانيٍة 

ِمْن ماِء الحبِّ
 تتحوُل سطوُر كتِب التاريِخ املجيِد 

وسائَل  لتعليِم السحِر
 فتجلُب لنا الغائبنَي من الجبناْء

واألطلَس الجغرايفَّ للبالِد السعيدِة
يغدو جرًسا ال يتوقُف

لبدِء لعبِة ” الكرايس املوسيقية ” .
حنَي ال نلمُس السماَء 

 كلَّ فجٍر  بأصابِع الحبِّ 
 تغدو أثداُء األمهاِت تِنزُّ

ِع حليَب التِّنٍي  بنَي شفاِه الرُّضَّ
الغربان ِمْن سكاِن رفوِف املطبِخ 

وُتميس أحجاُر بيوِت الطنِي املنهارِة
 أقراَص ملٍح 

 ترسُم  دوائَر دمٍع عىل وجٍه النهْر .
حنَي ال نصغي لصوِت الحبِّ 

يعزُف لحَنُه األزيلَّ
يعني ..

 أنَّ ثّمَة من َشَحَذ سكاكيَنه ِخلسًة
 لِنحِر قصائِد أفراِحنا  . 

@ �ÂÆ@aâÿÁ@I
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البـول  التهـاب  أعـراض  ُتعـد 
عنـد األطفـال مـن أكثر أسـباب 
منهـا  يعانـي  التـي  االلتهابـات 
األطفال، وهـي عدوى اإلرشيكية 
القولونيـة التـي تسـبب التهـاب 
البول عند األطفال، وُتعد اإلصابة 
بها شائعة عندما تدخل البكترييا 
إىل املثانة أو الُكَىل وتسبب مشاكل 

عديدة لألطفال.
قد يعاني الطفـل املصاب بعدوى 
التهاب البول من الحمى أو التقيؤ، 
أو من آالم أسـفل البطن، ويحتاج 
األطفـال املصابون بالتهاب البول 
إىل زيـارة الطبيـب؛ فلن تتحسـن 
هذه العـدوى من تلقاء نفسـها، 
ومن السهل عالج التهابات البول 
عنـد األطفـال يف غضون أسـبوع 
بواسـطة املضادات الحيوية التي 
تساعد عىل قتل الجراثيم والتعايف 

رسيعاً.
تحـدث معظـم التهابـات البـول 
عند األطفال يف الجزء السفيل من 

املسالك البولية، وقد يعاني الطفل 
املصاب بالتهاب املثانة من:

ألم أو حرقة أو إحساس الذع عند 
التبول.

الحاجـة  أو  املتزايـدة  الرغبـة 
املتكررة للتبول.

االسـتيقاظ ليالً كثرياً للذهاب إىل 
الحمام.

ألـم منطقـة املثانة (بشـكل عام 
أسفل الرسة).

بـول ذات رائحة كريهـة قد يبدو 
داكناً أو يحتوي عىل بعض الدم.

العدوى التـي تنتقل عرب الحالبني 
وعادة ما تكون أكثر خطورة.

ألـم يف الجانـب أو الظهر، أو تعب 
شديد، أو قيء.

غالبـاً ما يبدو الطفل أكثر عرضة 
لإلصابة بالحمى مع قشعريرة.

يتـم عـالج التهابـات البـول عند 
األطفال باملضـادات الحيوية بعد 
عـدة أيـام مـن تناوله، قـد يكرر 
الطبيـب اختبارات البـول؛ للتأكد 
من زوال العدوى. من املهم التأكد 
من ذلـك؛ ألن عدوى التهاب البول 

غـري املعالجـة يمكـن أن تعود أو 
تنتـرش، وتتبع عدد مـرات ذهاب 
طفـل إىل الحمام، واسـأل طفلك 
عن أعراض مثل األلم أو الحرق يف 

أثناء التبول.
ويجب أن تتحسـن هذه األعراض 
يف غضون يومني إىل ثالثة أيام بعد 
بـدء املضـادات الحيويـة، ويجب 
تشـجيع طفلك عىل تناول الكثري 
من السـوائل، ولكـن يجب تجنب 
املرشوبات التي تحتوي عىل مادة 
الكافيـني التـي يمكـن أن تهيـج 
الغازية  املثانة، مثـل املرشوبـات 

والشاي املثلج.
ويتم عالج معظم التهابات املسالك 
البولية يف غضون أسبوع بالعالج، 
أما األطفـال املصابـون بالعدوى 
الشديدة فقد يحتاجون إىل العالج 
يف املستشـفى؛ حتى يتمكنوا من 
الحصول عىل املضـادات الحيوية 
عن طريـق الحقـن أو عن طريق 

الوريد.

يعترب حب الهال ” الهيل“ من التوابل التي لها مذاق لذيذ ويضفي عىل 
القهوة خصوصا طعما ورائحة مميزة، ويحتوي حب الهال عىل فوائد 

صحية تفيد جسم اإلنسان وتحميه من بعض األمراض.
- فوائد حب هال يف الوقاية من الرسطان 

أظهرت دراسـات متعـددة، أن الهال ينظم نشـاط الجينـات يف خاليا 
رسطـان الجلد، ناهيِك عـن أنه ُيخّفض من نشـاط الجينات املرتبطة 

بانتشار ونمو الرسطان.
- فوائد حب هال يف خفض الكوليسرتول 

الهيل غني باأللياف الغذائية، التي بدورها تسـاهم يف خفض مستوى 
الكوليسـرتول الضاّر LDL يف الجسـم، وتعزيز صحة القلب؛ مما يقي 

من الجلطات القلبية.
- فوائد حب هال يف السيطرة عىل الوزن 

يحتـوي الهيـل عىل األليـاف الغذائية بنسـب مرتفعة؛ ممـا يجعل له 
دوراً يف السيطرة عىل الوزن وخسـارته بطريقة أسهل؛ فكل ملعقتني 

كبريتني من الهيل تحتويان عىل 3.2 غرام من األلياف الغذائية.
- فوائد حب هال يف التخلص من الغثيان والقيء

يسـاعد تناول الهال عـىل الوقاية من بعض األعـراض املزعجة، مثل: 
الغثيـان، والقيء؛ خصوصاً تلـك التي تحدث بعـد الخضوع لعمليات 

جراحية.
- فوائد حب هال ألنفاس منعشة 

وجـد العلمـاء أّن أحد فوائد الهـال قدرته يف القضاء عـىل رائحة الفم 
الكريهة؛ فمن املمكن مضغ القليل من حب الهال بعد الوجبة لتحسني 

رائحة األنفاس.
- فوائد حب الهيل يف محاربة االكتئاب 

يسـاعد حـب الهال ”الهيـل“ يف القضاء عـىل االكتئاب وفقاً لدراسـة 
علميـة، مـن خالل إضافـة بضع حبات مـن الهال إىل الشـاي ورشبه 

بوترية يومية؛ للحصول عىل نتائج جيدة.
- فوائد حب هال يف محاربة السكري 

نظراً لغناه بمعدن املنغنيز، يمكن أن يساهم حب الهال يف تقليل خطر 
اإلصابـة بالسـكري من النوع الثانـي، لكن األمر يحتـاج إىل مزيد من 

الدراسات لتأكيد هذا الدور.

املكوّنات

حليب مثلج قليالً - كوبان

سكر - ملعقتان كبريتان

كاكاو بودرة - ملعقة كبرية

كريمـة مخفوقـة أي كريم 

ملعقتـان   - شـانتييه 

كبريتان

 - مبشـورة  شـوكوالتة 

ملعقتان كبريتان

طريقة العمل

مـع  الحليـب  ضعـي    -

السـكر والكاكاو ىف الخالط 

الكهربائـي واخفقـي جيداً 

حتى يذوب السكر كلياً.

-  إملئـي كاسـات التقديـم 

باملرشوب ثم أضيفي ملعقة 

كبرية من الكريمة عىل وجه 

كل كأس وزّيني بملعقة من 
الشوكوالتة املبشورة .

-  قدمي امليلك شيك وبالهناء 

والشفاء وصحة وعافية إن 

شاء الله.

تتجـه ربات البيـوت اليوم أكثر 

من أي وقت مىض إىل اسـتبدال 

الطبيعيـة  املنزليـة  املنتجـات 

باملنظفـات الكيميائيـة، بهدف 

التوفـري والحفاظ عىل سـالمة 

أفراد العائلة، كما عىل البيئة.

نسلط الضوء عىل 5 مواد فّعالة 

يف تنظيف البيت، يف ما يأتي:

1. الخـل األبيـض: يتوّفر الخل 

األبيـض يف كّل البيـوت، ويمكن 

اسـتخدامه بعد تخفيفه باملاء، 

يف تنظيـف النوافـذ والجـدران، 

وحتـى األطبـاق. كمـا يفيد يف 

إزالـة الرتسـبات الكلسـية عن 

األسطح، ويسـاعد يف التطهري، 

الروائـح  عـىل  القضـاء  كمـا 

الكريهة.

الليمون الحامض: يستخدم   .2

الليمـون الحامـض يف تنظيـف 

مـن  املنـزل،  يف  عـدة  أماكـن 

األطبـاق  إىل  ”الـدش“،  بـاب 

يف  أيضـاً  ويفيـد  واملراحيـض. 

إعادة اللمعان إىل قطع األثاث.

3. ”البايكينـغ صـودا“: ُتعرف 

”البايكينـغ صـودا“ منـذ وقت 

طويل بقدرتها عىل التخلّص من 

الروائح داخل الثالجة والقمامة 

يمكـن  أنـه  كمـا  املطبـخ.  يف 

اسـتخدامها لتنظيـف أسـطح 

الطـاوالت  خصوصـاً  املطبـخ، 

والبالوعة.

4. امللـح: يعتـرب امللـح عنرصاً 

فعاالً يف نزع الشحوم، كما يفيد 

يف تنظيـف املكـواة مـن خـالل 

رش القليـل منه عىل ورقة، من 

ثم تمرر املكواة السـاخنة قليالً 

عليهـا لتنظيفهـا، فضـًال عـن 

قدرته عىل إزالة بقع الشاي من 

خالل تدليكها به.

5. مـاء ”األُكسـيجني“: إن ماء 

”األُكسـيجني“ مضاد للبكترييا 

دمجـه  وعنـد  وللفريوسـات؛ 

مع املـاء، يمكن اسـتخدامه يف 

تنظيـف أماكـن مختلفـة مـن 

املنزل، ال سيما تعقيم املراحيض 

والتخلص من الجراثيم املرتاكمة 

عىل أسطح الحّمام.

العالم كله مازال يعاني من تخلف كبري 
يف مجـال العالقة الزوجيـة بني الرجل 
واملـرأة، وخاصة البلدان الفقرية، التي 
الزالت تحمـل املفاهيـم الخاطئة عن 
الزواج. كما أن خيانـة الزوج للزوجة 
تعتـرب أمـراً طبيعيـاً فيهـا؛ ألن املرأة 
ال تسـتطيع مواجهـة الرجـل بطلـب 

الطالق.
يف  واضحـة  عالمـات  هنـاك  ولكـن 
ترصفات الزوجـني، تدل عىل أنهما قد 
وصـال، أو عىل وشـك الوصـول لبناء 
صداقـة حقيقيـة بينهمـا؛ إضافة إىل 

كونهما زوجني. فما هذه العالمـات؟
أوالً، عندمـا يحـاول أحدهما إضحاك 

اآلخر
عالقـة الصداقـة تتضمـن الكثري من 
الضحك. فإطالق النكات خفيفة الظل، 
يف محاولـة إلضحاك اآلخـر أو القيام 
بتـرصف، يتضمـن موقفـاً كوميديـاً 
ينطبـق عـىل الزوجـني أيضـاً. فـإذا 
كان الزوجـان حريصـني عىل إضحاك 
أن  يعنـي  فهـذا  البعـض،  بعضهمـا 
هناك ملسـات من الصداقة؛ ألنه جرت 
العادة عـىل أال يضحك الزوج كثرياً، ملا 
تقولـه أو تحـاول الزوجـة القيام به. 
بل إن هنـاك أزواجاً يغضبـون عندما 
يشـاهدون زوجاتهم يضحكن كثرياً. 

فإضحاك الزوجـني لبعضهما البعض 
بطريقـة جميلـة، وعـىل أسـاس من 
املسـاواة، يعنـي أنهما يحـاوالن بناء 

صداقة أيضاً.
ثانياً، طريقة لبقة للتوديع

يلقـون  أن األصدقـاء  املعـروف  مـن 
التحية عىل بعضهم بشـكل حار، كما 
أنهم يودعون بعضهم البعض بطريقة 
لبقة. فـإذا كان الزوجان يفعالن ذلك 
أيضـاً، فإن ذلك يعترب إشـارة واضحة 
إىل أنهما عىل طريق بناء عالقة صداقة 

بينهمـا. فبعض األزواج ال يعرفون ما 
هو التوديع أثناء الخروج للعمل. فقد 
يخرج الـزوج من املنزل إىل عمله دون 

أن تدري زوجته   أنه خرج.
ثالثاً، عند التعامل بأفضل مما يتعامل 

به رشيك العمر
ينبغي عـىل الزوجني محاولـة إخراج 
أفضـل مـا يملكانـه مـن مواصفات 
جيدة، ويتبـادالن األفكار حول الحياة 
يحـاوالن  كانـا  فـإذا  عـام.  بشـكل 
ويفعـالن ذلـك؛ لكـي يتعلـم كلٌّ من 

اآلخر ما يملكانه من صفات متميزة، 
فهذا يعترب ممـراً للعبور إىل الصداقة. 
لكـن درجت العادة بـأن يخفي الزوج 
ما يملكه من الـذكاء، أو من الصفات 
واملواهب األخرى الجميلة عن زوجته، 
وهو األمـر الذي يبعد بناء صداقة بني 

الطرفني.
رابعاً، جعل الصداقة مشرتكة بينهما

إن الشـعور بالصداقة يجب أن يكون 
مشـرتكاً لالثنني، وعـدم جعلها حكراً 
عـىل أحدهما، كمـا ينبغي عدم فرض 
رشوط معينـة من قبـل الزوجني من 
أجل بنـاء صداقة حقيقية. فالصداقة 
ال تفـرض فرضاً، وإنما تأتي بشـكل 

عفوي وصادق ونابع من القلب.
خامسـاً، السـماح لآلخر بالدخول إىل 

عمق النفسية الداخلية
أوضحـت الدراسـة أن هـذه النقطـة 
هـي يف الحقيقـة مـا تميـز الصداقة 
بني الزوجـني عن الصداقـة بني أناس 
عاديـني. ففـي الصداقـة العادية بني 
الناس، ليـس من املفـروض أن يفتح 
الصديق ما بنفسه الداخلية من أمور؛ 
ليطلع األصدقـاء عليها، لكن الزوجني 
فقـط يمكنهما فعـل ذلـك. فطاملا أن 
الصداقة داخل منزل يعيشـان فيه إىل 
األبد، فالبد أن يدخل كل منهما إىل عمق 

النفس الداخلية لآلخر، من أجل تقوية 
التفاهم بينهما.

سادسـاً، عندمـا تصبـح مصـدر ثقة 
كاملة

الثقة مطلوبة يف جميع أنواع الصداقات، 
ولكنهـا تكـون أكثـر أهميـة ومعنى 
بالنسـبة للزوجني، اللذيـن يرغبان يف 
بناء صداقة حقيقيـة بينهما. فالثقة 
بـني الزوجني تكـون مضاعفـة: ثقة 
الرشيك باآلخر، من حيُث املشـاركة يف 
الحياة معاً، وثقة الحفاظ عىل الرشف 
بينهما، بمعنـى آخر ثقة عدم الخيانة 
الزوجية. التي يجـب أن تكون 100% 

يف جميع األمور.
سـابعاً، الصداقة بـني الزوجني تمنح 

الشجاعة وُتزيل الخوف
إن الصداقة بني الزوجني ُتبعد الخوف، 
عندمـا يقع االثنـان يف مواقف صعبة. 
الصداقـات  يف  توجـد  الناحيـة  هـذه 
بني النـاس أيضـاً؛ حيـث إن الصديق 
الحقيقـي يبـادر إىل مسـاعدة صديق 
تعـرض ملحنـة أو ملوقف صعـب. فما 
بالك إذا كان الزوجان يملكان الصداقة 
الحقيقية. إن ذلك ُيبعد عنهما الخوف، 
الصعبة،  للمواقـف  يتعرضـان  عندما 
ويكون أحدهما إىل جانب اآلخر يف أكثر 

املواقف صعوبة، وخاصة املرض.

االستحمام من الخطوات املهمة للحفاظ 
عـىل نظافة طفلـك، ولتهدئتـه ولجعله 
ينـام بشـكل سـليم، فبعـض األطفال 
يقومون بالبكاء أثناء االسـتحمام، فما 
هي األسـباب التي تؤدي إىل بكاء الطفل 

أثناء استحمامه؟
درجة حرارة املاء

األطفال أكثر عرضة لإلحساس بدرجات 
الحـرارة الباردة والسـاخنة، لذا، تأكدي 
من أن درجة حرارة املاء ليسـت شديدة 
السـخونة وال شـديدة الـربودة، ومـن 

األفضـل االسـتحمام بمـاء فاتـر، هذا 
سـوف يهدئ طفلـك ويجعله يسـتمتع 

بوقت .
جريان املاء

صبـي املـاء ببـطء عليهـا، وإذا كنـت 
تسـتخدمني حوض االستحمام، فضعي 
طفلـك يف الحوض أوالً ثم صبي املاء فيه 
ببطء، بهـذه الطريقة لن يضطر الطفل 
إىل اإلحسـاس والتعامل مـع الكثري من 
املاء فجأة وعندما ترغبني بغسل شعره، 

اسكبي املاء ببطء.

طفح جلدي أو تقرحات تحرتق
ابحثـي عن الطفـح الجلـدي والقروح، 
التـي يمكـن أن تحرتق بعد مالمسـتها 
للماء والصابـون، فهي إن وجدت يؤدي 
إىل عـدم الراحـة عنـد األطفـال، ضعي 
مرهمـاً عىل الطفـح الجلـدي، وتجنبي 

وضع الصابون يف تلك املنطقة.
الجوع

احريص دائمـًا عىل تحميم طفلك عندما 
يـأكل جيـداً ويسـرتيح أيضـاً، إذا كان 
طفلـك متعباً جـداً أو جائعاً، فقد يكون 

ذلك سـبباً لعدم ارتياحه، انتظري ملدة 
30 دقيقـة إىل 45 دقيقة بعد إرضاعه، 

ثم حرضيه لالستحمام.
التزمي بالروتني 

مـن املهـم الحفاظ عـىل روتـني ثابت 
وااللتزام به، اتباع نفس الروتني كل يوم 
سيساعد طفلك عىل اإلحساس باألمان 
واالسـتقرار، كما لو أن طفلك يعلم أن 
الوقـت قد حـان للنوم، فسـيكون من 
األسـهل عليك وضعه يف رسيره، اتبعي 

األمر نفسه مع روتني االستحمام.

تعترب املواد البالستيكية جزءاً من حياتنا 
الحديثـة، إال أنها يمكن أن تشـكل تحدياً 
كبرياً للبيئـة، وقد تغدو أيضا مصدر قلق 

عىل الصحة.
ويف الواقع، يمكن أن يؤدي التعرض للمواد 
الكيميائيـة املرتبطـة بالبالسـتيك، مثل 
مادة بيسـفينول أ الكيميائية األساسـية 
واملواد البالسـتيكية الفثاالتية، إىل زيادة 
خطـر اإلصابة بأمـراض القلب واألوعية 
الدموية لدى اإلنسـان، لكن فهم اآلليات 

الكامنة وراء ذلك،  ما يزال بعيد املنال.
ويرفع فريق بقيادة تشانغتشـينغ تشو، 
عالم الطب الحيوي بجامعة كاليفورنيا، 
ريفرسـايد، اآلمـال يف حـل هـذا اللغـز، 
ويف دراسـة أجريـت عـىل الفـرئان، وجد 
الباحثـون أن مادة الفثـاالت، وهي مادة 
كيميائيـة تسـتخدم يف جعل البالسـتيك 
أكثـر متانـة، أدت إىل زيـادة مسـتويات 

الكوليسرتول يف البالزما.
وأوضـح تشـو: ”وجدنـا أن ديسـيكلو 
هكسيل الفثاالت، أو DCHP، يرتبط بقوة 
 ،X بمستقبل يسمى مستقبالت الربنغني

.“PXRأو
الفثـاالت  هكسـيل  ديسـيكلو  ويقـوم 

القنـاة  يف   PXR بتشـغيل   (DCHP)
عـن  التعبـري  يحفـز  مـا  الهضميـة، 
الربوتينات الرئيسـة املطلوبة المتصاص 

ونقل الكوليسرتول.
ديسـيكلو  أن  التجـارب  وأظهـرت 
هكسـيل الفثاالت يؤدي إىل ارتفاع نسبة 
اسـتهداف  طريـق  عـن  الكوليسـرتول 
كمـا  املعويـة“،   PXR مسـتقبالت 

واقرتحـت وكالـة حماية البيئـة مؤخرا 
مادة لديسـيكلو هكسيل الفثاالت، وهي 
ملدنـات الفثاالت املسـتخدمة عىل نطاق 
واسع، باعتبارها مادة ذات أولوية عالية 

لتقييم املخاطر،
وال ُيعـرف الكثـري حتـى اآلن عـن اآلثار 
الضـارة لديسـيكلو هكسـيل الفثـاالت 

(DCHP) عىل البرش.

وقال تشو: ”عىل حد علمنا، فإن دراستنا 
هـي األوىل التـي تظهـر آثـار التعـرض 
لديسـيكلو يكسـيل الفثاالت عىل ارتفاع 
وخطـر  الـدم  يف  الكوليسـرتول  نسـبة 
اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية 
يف نمـاذج الفرئان، وتقـدم نتائجنا رؤى 
وفهمـاً جديـداً لتأثـري املـواد الكيميائية 
املرتبطة بالبالسـتيك عىل ارتفاع نسـبة 
الكوليسـرتول، أو اضطـراب شـحميات 
الـدم، ومخاطر اإلصابـة بأمراض القلب 

واألوعية الدموية“.
ووجد فريق تشـو أيضـا أن الفرئان التي 
تعرضـت لديسـيكلو هكسـيل الفثاالت 
كان لديهـا يف أمعائهـا (سـرياميد) عايل 
االنتشـار، وهو فئة من جزيئات الدهون 
الشمعية املرتبطة بزيادة مخاطر اإلصابة 
بأمـراض القلـب واألوعيـة الدموية لدى 
البـرش، بطريقة تعتمد عىل مسـتقبالت 

.X الربنغني
ورشح تشـو: ”يشـري هذا أيضا إىل الدور 
املهـم املحتمل لــ PXR يف املسـاهمة يف 
اآلثار الضارة للمواد الكيميائية املرتبطة 
بالبالسـتيك عـىل صحة القلـب واألوعية 

الدموية لدى البرش“.

10واحة
b:NNN›õœa@›j‘nèfl@ÏÆ

alzawraanews@yahoo.com

_µ‘Ìáñ@›õœc@ÊbuÎç€a@|jóÌ@Ûnfl
†NNN›õœa@›j‘nèfl@ÏÆŸnÓi@¿@ŸjÓj:·ا

@\fib:a@ky@áˆaÏœ@Û‹«@¿ã»m@NNıbè‰‹€
ÚìÁáæa@\›Ó:a

@‚b‡zné¸a@ıb‰qc@›–�€a@ıbÿi@lbjéc
ÚflÏ‹»fl@‚ÏÌ@›◊

NN@Ñj�æa

Ô€ç‰fl@7iám

¸Ï◊Ïì€a@ŸÓí@Ÿ‹Ófl@

fiç‰æa@—Óƒ‰m@á‰«@Ú˜Ój‹€@Ú‘Ìáñ@pbvn‰fl@U ÚrÌáy@pbéaäÜ

ÚÓj†@|ˆbó„

fib–†˛a@á‰«@ÚÓ€Ïj€a@Ÿ€bèæa@lbËn€a@üaã«c

Ÿnzñ@Û‹«@�aã�Ç@›ÿìm@á”@ÚÓÿÓné˝j€a@ÜaÏæa

No: 7614   Sun    5     Dec    2021العدد:   7614    االحد    5    كانون االول    2021



من الطبيعي أن يشعر أّي شخص 
بالدغدغـة إذا تـّم ملسـه يف إحدى 
مناطق جسـمه. وقـد تكون هذه 
أو  اإلبطـني  أو  الرقبـة  املنطقـة 
الخارصة أو القدمني أو الركبتني. 
لكن مـا ال يعرفه الكثريون هو أّن 
هـذه املنطقة تكشـف الكثري من  
أرسار الشخصية واملزاج والطباع.

1 - الرقبة
إذا كنـت تشـعرين بالدغدغـة يف 
منطقـة الرقبـة فهـذا يـدل عـىل 
أّنـك تحبني االسـتماع إىل اآلخرين 
وخصوصـاً يف حال كانـوا يعانون 
من مشـكلة صعبـة أو يواجهون 
موقفاً حرجاً. فأنـت املنقذة التي 
ينتظرهـا الجميع. كما يـدّل هذا 
عىل أّنك تثقـني بقدراتك وتعرفني 
أّنه يمكن اآلخرين االعتماد عليك. 
وهـذا ما يجعلك تشـعرين ببعض 
التكـّرب أحيانـاً. لـذا عليـك توخي 
االنتبـاه ألن هـذه الصفـة تبعـد 

الصديقات عنك.
2 - اإلبطان

يف حـال كانـت هـذه املنطقة هي 
األكثر حساسـية لديـك، فهذا يدّل 
عـىل أّنك مسـتعدة دائمـاً لتقديم 
أرادوا  كلمـا  لآلخريـن  املسـاعدة 
ذلـك. كما يشـري إىل أّنـك تتمتعني 
وهمـا  واللطـف  باإليجابيـة 
صفتـان تنتقالن بالعـدوى دائماً 
إىل األشـخاص املحيطـني بـك. لذا 
التـي  املشـكالت  حـّل  تفضلـني 
بهـدوء  محيطـك  يف  تواجهينهـا 

وروية.
3 -الخارصة  

إذا كانـت خارصتك هـي منطقة 
الدغدغة الخاصة بك، فهذا يشـري 
إىل أّنـك حساسـة جـداً وتتأثرين 
رسيعاً وبشـكل مبالغ فيـه بآراء 
اآلخرين وكالمهم. وهذا ما يجعل 
حياتك االجتماعيـة صعبة إىل حد 
ما. فأنت غري قادرة عىل االنسجام 
أو التفاعل مع محيطك بسهولة.   

4 القدمان
تعنـي حساسـية هـذه املنطقة 
لديـك أّنـك تتمتعني بحـّس املرح 
وتحبني إضحاك اآلخرين وإضفاء 
أجواء من الفرح والسـعادة عىل 
محيطك. إال أّن بعض األشخاص 
قـد يـرون يف مشـاعرك الطيبـة 
ضعفـاً يف شـخصيتك. وهـذا ما 
يجب أن تتّنبهي إليه. فقد يستغل 

بعضهم ذلك بطريقة سلبية.
5 الركبتان

همـا  ركبتـاك  كانـت  حـال  يف   
فيهـا  التـي تشـعرين  املنطقـة 
عـادة بالدغدغـة، فهـذا يدل عىل 
أهدافـك  بلـوغ  إىل  تسـعني  أّنـك 
أيـاً تكـن الصعوبـات التـي قـد 
تواجهينهـا. كمـا يعني هـذا أّنك 
الفـوىض  تحبـني  وال  منظمـة 
وتعملـني بجّديـة مطلقـة، حتى 
أّنك قد تنسـني االهتمام بنفسـك 
الشخصية  واهتماماتك  وبحياتك 
يف بعض األحيان. وهو خطأ كبري 

ترتكبينه.  

صــــورة و حــــدث

مرفأ
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السـوفييتية  أرمينيـا  جمهوريـات   -  1936
االشـرتاكية وأذربيجـان االشـرتاكية وجورجيا 
السوفييتية االشرتاكية وقريغيزستان يصبحون 

جزًءا من االتحاد السوفيتي.
1952 - اغتيال مؤسـس االتحـاد العام التونيس 
للشـغل فرحـات حشـاد عـىل يـد عصابـة اليد 

الحمراء.
1957 - الرئيـس االندونيـيس أحمـد سـوكارنو 

يطالب بخروج جميع الهولنديني من بالده.
1962 - الواليـات املتحـدة واالتحاد السـوفيتي 
الخارجـي  الفضـاء  اسـتخدام  عـىل  تتفقـان 

لالغراض السلمية.
1967 - وقوع مذبحة داك سون يف فيتنام.

1977 - جبهـة الصمود والتصـدي تقرر تجميد 
العالقات الدبلوماّسية مع مرص رًفضا للمبادرة 

املرصية للسـالم مع إرسائيل، وذلك يف ختام

الليبيـة طرابلـس  العاصمـة  أّول قمـة لهـا يف 
الغرب.

1978 - االتحاد السـوفيتي وأفغانستان يوقعان 
اتفاقيـة تعاون وصداقة، وهو االتفاق الذي مهد 

للسوفييت غزو أفغانستان.
1989 - العـراق يطلق صاروخ العابد من قاعدة 
االنبار الجوية املتكون من ثالث طبقات، وهو أول 

صاروخ فضائي عربي بمدى2000 كيلومرت.
1996 - الرئيـس االمريكي بيل كلينتون يسـمي 
مندوبة بـالده يف االمم املتحـدة مادلني أولربايت 

لتكون وزيرة للخارجية، لتصبح أول امرأة
تتوىل هذا املنصب يف الواليات املتحدة.

2005 - زلـزال عنيـف يرضب بحـريه تنجانيقا 
يف إفريقيا ويسـبب خسـائر كبرية يف جمهورية 

الكونغو الديمقراطية.
2010 - منتخب الكويت لكرة القدم يحرز كأس 

بطولة الخليج العـرشون املقامة يف اليمن للمرة 
العارشة يف تاريخه بعد تغلبه عىل املنتخب

السعودي بهدف مقابل ال يشء.
2013 - مسلحون يقتحمون مستشفى بمجمع 
وزارة الدفـاع اليمنية مما أسـفر عـن مقتل 52 

شًخصا، وإصابة 176 آخرين بجروح.
2014 - وكالة ناسـا تعلـن نجاح اختبار الرحلة 
االوىل ملركبة أوريون الفضائَّية اُلمخصصة لحمل 

الُّرَّواد إىل ما بعد املدار االريض اُلمنخفض.
2015 - الفيضانـات يف جنوب الهند تتسـبب يف 
مقتل 300 شـخص عىل االقل ُوترشد حوايل 8.1 

مليون آخرين.
2017 - اللجنـة االوملبية الدولية تعلن عن حظر 
املشاركة الروسـية يف لاللعاب االوملبية الشتوية 
2018 عىل خلفية استعمال املنشطات يف االلعاب 

االوملبية الشتوية 2014.
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غزل عراقي
ــاك انس ــول  اك ــى  حت ــرك  غي ــت  حبي ــا  م
ــده يتعــــــــــ ــوم  بي ــي  جدم ــر  للغي وال 
ــدود حـ ــه  مال ــر  والصب ــر  الصب ــت  ملي
ــده ح ــل  وص ــا  وم ــي  كتلن ــرك  هج ــس  ب
ــات غركانــــ ــي  وعيون ــع  بدم ــك  اتاني
ــده الس ــرس  يت ــو  ل ــر  املط ــوف  وماش
ــوم اليـــــ ــت  اجي ــا  وم ــال  تع ــك  كتل اذا 
ــده يتغــــ ــوم  الي ــدي  عن ــوت  امل ــك  مل
ــاح ارت ــى  حت ــلون  ش ــك  علي ــي  علمن
ــيـــــرده ش ــد  وبع ــي  دليل ــي  من ــرد  ش
ــل اللي ــول  ط ــوم  مهم ــب  اليح ادري  ــه  ان
ــده بخـــــــــ ــه  ودمعت ــار  بالنه ــن  صاف
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حددي منطقة الدغدغة لديك لنكشف لِك صفات خفية عن مزاجك 

حمار السطح

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 .

أفقي
Amber أصل كلمة o 1بمعنى رحلة وأصلها من كلمة سفر

2النسبة إىل مجموعة الدول o من أسماء السيف بمعنى السيف القاطع
3مناضلة جزائرية ضد االحتالل الفرنيس

4أصـل كلمـة Gap o رد دفاعا عن الـيشء وذودا o شـعور بالضيق من 
أمر ما

Cut أصل كلمة Zero o 5أصل كلمة
Tamarind أصل كلمة o 6دق الجرس

7مجموعة النوق والجمال o عكس حر o ثلثا وصل
8أصل كلمة Canal o بيت الدجاج

9من تطلب شهادته
Crimson أصل كلمة Bouquet o 10أصل كلمة

رأيس
Gapأصل كلمة Castle o أصل كلمة o 1حاجز للماء

2فم o أغصان
3أصل كلمة Algebra o طويل الشجر جميله

4من أسماء الغزال o مرتفع صغري
5يمتنع عن األكل طوعا

6أصل كلمة Solid o املاء املنساب الصايف
7أخت األب o أنترص وتغلب عىل o قط

8مجمـوع مـا كتـب يف مقـال أو كتـاب o أصـل كلمـة Cottono مـن 
األطراف

Down أصل كلمة o 9شجاع
10فسد وتعفن o أصل كلمة Chemise o ثلثا سيف
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محمد فاضل الجمالي

أبـــــــراج

الحمل:21 آذار -  19 نيسان
حـان الوقـت اآلن لتتوقف عن التـرصف بالطريقة 
التـي يحبهـا اآلخرون. عرب نفسـك وعن أفـكار فقط 
ودعك مـن اآلخرين. اجعل من حولك يتعرفون عليك وعىل 
حقيقة مشاعرك دون أن تتأثر بأي شخص آخر. ستفاجأ 

بردة فعل الرشيك هذه الليلة.

القوس: 22 ترشين الثاني 21- كانون االول
إذا احتجـت إىل بعـض املعلومـات اليـوم، عليك 
التواصـل مـع بعـض الزمـالء ملعرفتهـا أو البحث 
عىل اإلنرتنـت أو يف مكتبة الجامعـة. اإلفراط يف تناول 
الطعام الدسـم أو املرشوبات قد يؤدي إىل حدوث مشـاكل 

صحية فكن حذرا!

الجوزاء:  21 أيار -   21 حزيران
تحـاول أن تدخل املزيد مـن الخطط والتعديالت 
يف مجـال العمل. تحـاول أن تـريض الحبيب بكافة 
الطـرق والوسـائل ولكنه ال يسـتجيب. إذا شـعرت أن 
مسـتوى العمل يرتاجـع، عليـك أن تعرف السـبب وتحل 
املشـكلة. االبتعاد عن بعض األشخاص اليوم فكرة رائعة 

كي تفكر بهدوء يف املرحلة املقبلة من حياتك.

امليزان :23 أيلول -   22 ترشين األول
سيعجب اآلخرون بثقتك بنفسك، ولكن يجب أن 

تعمل عىل ال يظهر هذا كغرور أو تكرب.
يمكنك قضاء بعض الوقـت مع األصدقاء أو العائلة أو 
رشيك الحياة ملمارسة بعض األنشطة االجتماعية الهادئة 
واملليئـة باملحادثـات املمتعـة، والقيـام بأشـياء محفزة 

للذهن.

الدلو: 20 كانون الثاني - 18 شباط 
حاول أن تقسـم مبلـغ املال الـذي تحصل عليه 
اليوم إىل دفعات حتى ال تنفقه يف آن واحد. حاول أن 
تسـتثمر جزءا منه يف مرشوع طويل األجل، أما الجزء 
اآلخر فيمكنك أن تترصف فيه كما تشاء! تحاول أن تسعد 
نفسـك وتسعد من حولك ولكن ربما تتعارض رغباتك مع 

رغبات اآلخرين.

الثور: 20 نيسان -  20 أيار
ولذلـك  قويـة،  إرادة  ولديـك  شـجاعا  تبـدو 
ستسـطيع االنتهـاء من أكثر مـن مهمة يف وقت 

مناسب.
 هناك بعض األعمال واملشـاريع التي كان يظن البعض أن 
العمل بها أمر مستحيل، ولكنك ستثبت اليوم أنك تستطيع 

عمل املستحيل.

العذراء:  23 آب -  22 أيلول
قد يرتك أحد الزمالء العمل اليوم ولكن ال داع للقلق 
فاألمر سـيكون لصالحـك. تقبل املوقـف وحاول أن 
تتعامل معه بحكمة. يجب أن تكون سـعيدا بما يحدث. 
يف القريب العاجل، يجب أن تستمع أكثر إلحساسك الداخيل، 
ألنـه يف ذلـك الوقت لن تهتـم كثريا بمثل هذه املشـكالت. قد 

تكتشف جانبا جديدا يف شخصيتك فيما يخص الحب.

الجدي:  22كانون األول 19-كانون الثاني 
قد تقـدم لصديق ما اليوم فرصة عمل أو تجعله 
يتعرف عىل شخص ما من املحتمل أن يساعده. كن 
ذكيـا ومبدعـا يف كل يشء. ربما تجد حلوال ملشـاكلك. 
حاول أن تقوم بيشء يسـعدك، خطـط مثال مع األصدقاء 

لتنظيم حفلة قريبا لقضاء بعض الوقت معا.

الرسطان:  22 حزيران -  22 تموز
سـتصبح اليـوم أقـرب للحبيـب وعالقتـك بـه 
سـتكون أقوى مما كانت عليـه الفرتة املاضية. من 
املتوقـع أن تشـعر بتوتر يف بعض األمور ولكن بشـكل 
عـام تبدو إيجابيا وتتعامل مع من حولك بحرص شـديد. 
قـد تعـرض عىل رشيـك يف العمل البـدء يف املـرشوع الذي 

خططت له خالل الشهر املايض.

العقرب: 23 ترشين األول 21- ترشين الثاني
خصص بعض الوقت اليوم للراحة سواء بدنيا 
أو ذهنيا واسـرتخ يف املنزل يف مكان هادئ.اجلس 
يف املكان املفضـل لديك واقرأ كتابا مـا، وتناول كوبا 
مـن الشـاي أو أي مرشوب دافئ. تأمـل يف الطبيعة من 

حولك.

الحوت: 19 شباط - 20 آذار 
ربما تكون قلقا اليوم بسـبب بدء مشاريع عمل 
جديدة تشـارك فيهـا ألول مرة. يجـب أن تتعلم أن 
الصرب هو الوسـيلة الوحيدة املتاحة أمامك اآلن، فعليك 
أن تصـرب وتنتظر حتى تظهر النتائـج. البعض يغار منك 
بسـبب تفوقك وتميزك يف العمل. كن مسـتعدا للمواجهة 

الليلة!
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األسد : 23 تموز -   22 آب
ال تفكر يف أي يشء هذا املساء خاصة قبل الخلود 
إىل النوم. قد يشـجعك أحد أفـراد األرسة اليوم عىل 
تجديـد املنزل أو حتى عىل االنتقال إىل منزل آخر. هذه 
التغيريات اإليجابية ستغري حياتك تماما. قد تقيض معظم 
الوقت يف املسـاء مـع الحبيب. توقع العديـد من املفاجآت 

واألخبار السارة يف الفرتة املقبلة!

اشـرتى رجل حمـارا ألول مـرة يف حياته، ومن 
فرحته به أخذه إىل سـطح بيتـه. وصار الرجل 
يدلل الحمار ويريه مسـاكن قبيلته وعشـريته 
من فوق السـطح، حتـى يتعرف عـىل الدروب 

والطرق.. وال يتيه حني يرجع للبيت وحده.
وعند مغيب الشمس أراد الرجل أن ينزل الحمار 
مـن عـىل السـطح إلدخالـه اإلسـطبل، فحزن 

الحمار ولم يقبل النزول..
فالحمار أعجبه السـطح وقرر أن يبقى فوقه.. 

توسله صاحبنا مرات عديدة..
وحـاول سـحبه بالقوة أكثـر من مـرة، أبدا لم 

يقبل الحمار النزول..

لكـن الحمـار دق رجلـه بـني قرميد السـطح، 
وصـار يرفس وينهق يف وجـه صاحبه...البيت 
كلـه صـار يهتـز، والسـقف الخشـبي املتآكل 
للبيت العتيق أصبـح عاجزا عن تحمل حركات 

ورفسات الحمار.
فنـزل الرجـل برسعـة ليخـيل زوجتـه وأوالده 

خارج املنزل..
وخـالل دقائق.. انهار السـقف بجـدران البيت 

ومات الحمار.
فوقـف صاحبنا عنـد رأس حمـاره امليت وهو 

مرضج بدمائه.. وقال:
”واللـه الغلطـة مش عليـك الغلطة عليـا أنا يل 

طلعتك للسطح.
العربة:

من الخطا ان نضع شخص يف غري مكانه ونعيل 
من شـانه حتى ال يتمرد ويرى نفسه اكثر مما 

يستحق ويحدث الدمار والفوىض اينما حل..
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وزيـر   .. الجمـايل  فاضـل  محمـد 
وسيايس ومفكر ومؤلف عراقي ألف 
العديد من الكتب واملقاالت يف مجال 
الرتبوية..  العربية والعلـوم  الوحدة 
شـغل منصب رئيـس وزراء العراق 
خـالل عامـي 1953 - 1954 ، كما 
أنـه أول شـخصية عراقيـة تحمـل 
شهادة دكتوراه يف علوم الرتبية من 
جامعة هارفارد ويعّد من املؤسسني 

لالمم املتحدة.
كان “الجمـايل” صاحب شـخصية 
الغربيـون،  السياسـيون  يجلهـا 
التكلـم  بقـدرة عاليـة يف  ويتمتـع 
بعدة لغـات ،حيـث كان يجيد اللغة 
والرتكيـة  والفارسـية  االنكليزيـة 
والفرنسـية وااليطاليـة، وكان من 
امللتزمـني بالدين االسـالمي بالرغم 

من انفتاحه الفكري.
بمدينـة  القطانـة  محلـة  يف  ولـد 
نيسـان   20 يف  ببغـداد  الكاظميـة 
1903. ينتمي ألرسة دينية مشاركة 
يف سـدانة مقام الحرضة الكاظمية 
ووالده هو الشـيخ عباس بن محمد 
بـن جـواد الجمايل من ذريـة جمال 
الديـن سـادن مرقد أبي يوسـف يف 

الكاظمية.
تلقـى فاضل الجمـايل تعليمه األويل 
يف مـدارس بغـداد، وكان يذهـب إىل 
مدرسـة األليانـس كل يـوم جمعة 
القتناء الكتب الفرنسية وتعلم اللغة 
الفرنسية من املسيو كوهني، ثم دخل 
دورة للمعلمـني أفتتحـت للمدارس 
االبتدائيـة يف بغـداد بعـد االحتـالل 

الربيطاني عـام 1918 وعني بعدها 
معلما يف 19 ترشيـن الثاني 1918. 
املـدارس  يف  التعليـم  مهنـة  وزاول 
العراقية ملدة أربعة سنوات، ويف عام 
1922 سـافر إىل بريوت للدراسـة يف 
الجامعـة األمريكيـة والتـي رفض 
أهله يف البداية املوافقة عىل سـفره، 
ولقد نال شهادة بكالوريوس فنون 
يف الرتبية مـن الجامعة األمريكية يف 
بريوت عـام 1927. ورجع إىل بغداد 
واشـتغل يف التدريس يف دار املعلمني 
االبتدائية، ثـم أوفد إىل خارج العراق 
الكمال دراسته يف جامعة كولومبيا 

بمدينة نيويورك عام 1929.
ونال شـهادة أستاذ فنون يف الرتبية 
من كلية املعلمني يف جامعة كولومبيا 
عـام 1930، وبعدهـا حصـل عـىل 
شـهادة الدكتوراه يف الفلسـفة عام 
1934، وكان موضـوع االطروحـة 
التي قدمها لنيل شـهادة الدكتوراه 
(العراق الجديد)، ثم منحته جامعة 
كولومبيا شهادة الدكتوراه الفخرية 
يف القانون عام 1954، وكذلك منحته 
جامعة بوسطن شـهادة الدكتوراه 

الفخرية عام 1956.
اعتقـل يف 14 تمـوز 1958 وحكـم 
عليه باإلعدام بعد حركة 14 تموز يف 
العـراق يف 10 ترشين الثاني 1958، 
ولكن لم يعدم بل عفي عنه، وأطلق 

رساحه يف 14 تموز 1961.
تـويف الجمـايل يف تونـس يف 24 أيار 
1997، عـن عمـر يناهز الخامسـة 

والتسعني عاما.



فاجأت الفنانة املرصية، شريين عبد 
الوهاب، جمهورها يف أول ظهور لها 
املرصي  املطرب  عن  انفصالها  بعد 
حسام حبيب، حيث ظهرت من دون 
مساحيق تجميل أو ترسيحة شعر، 
عينيها  يف  التعب  عالمات  بدت  كما 

ومحيطهما واضحة.
وجمعت الصورة شريين عبد الوهاب 
(كلها  أغانيها  أحدث  عمل  بفريق 
غريانة)، من كلمات محمد مصطفى 
وتوزيع  أنور،  محمود  وألحان  ملك، 
محمد مجدي، والتي طرحتها رشكة 
عىل  واملرئيات  للصوتيات  روتانا 

قناتها يف (يوتيوب).
أّكدت  عبدالوهاب  شريين  وكانت 
بيان  يف  حبيب  حسام  من  طالقها 
رسمي، شّددت خالله عىل احرتامها 

٣ سنوات،  دام  زواج  لطليقها عقب 
أسباب  أن  إىل  عينه  الوقت  يف  الفتًة 

الطالق تخصها وحدها.
باحرتام  الجميع  شريين  وطالبت 
أخبار  نرش  وعدم  الخاصة،  حياتها 
من  النيل  منها  الغرض  مزايدات  أو 
شخصها، مؤكدًة أن االنفصال بينها 
وبني زوجها وقع (يف هدوء تام)، وال 

توجد خالفات بينهما.
هذا  يف  ورد  ما  كل  أن  عىل  وشددت 
اإلطار ال أساس له من الصحة، وأنه 
ال داعي للخوض يف تفاصيل حياتها 

الشخصية.
واعتربت أن األخبار التي تحدثت عن 
خالفات بينها وبني زوجها جاءت يف 
إطار قلب الحقائق، مؤكدًة أنها تكن 

كل االحرتام لطليقها حسام حبيب.

بغداد/الزوراء:
شعار  إطالق  السبت،  امس  واآلثار،  والسياحة  الثقافة  وزارة  اعلنت 
مئوية الدولة العراقية تزامناً مع الحفل املركزي الذي تنظمه الوزارة 

بالعارش من الشهر الجاري.
وذكر بيان للوزارة تلقت «الزوراء» نسخة منه»: ان «الشعار يتكون 
السومرية،  والنجمة  العراقي،  العلم  تمثل  رئيسة  أجزاء  ثالثة  من 
وشجرة النخلة»، مبينا أنه «جرى تصميم الشعار باستعمال الحرف 
السومري كعنٍرص محوريٍّ يجسد حضارة العراق وأصالته، ويرمز إىل 

أهم ما قدمته هذه البالد إىل البرشية عرب اكتشافها للكتابة».
ولفت البيان إىل انه «تعلو الشعار العالمة السومرية (نجمة عشتار) 
وهي نجمة ثمانية تشري إىل جهات الكون، وتعرب عن الشمول، وكان 

لها ارتباط وثيق بمعتقدات السومريني آنذاك».
واشار إىل أنه «تم تدوير شعار اإلله آنو (وفق املعتقدات السومرية) 
وتعكس  والشموخ  االرتقاء  إىل  تشري  التي  العراقية  النخلة  ليمثل 
العلويني  «الجزأين  ان  موضحا  وتجددها»،  الرافدين  أرض  خصوبة 
(النجمة الثمانية والنخلة) يرتكزان عىل العلم العراقي الذي صمم عىل 
شكل أمواج تحتضن النخلة العراقية تعبرياً عن ارتباط الشعب بأرضه 

وحضارته».
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ُيعرف الكذب بأنه تزييف الحقائق جزئيا او كليا او خلق روايات وأحداث 
جديدة بنية وقصد الخداع او حتى للمزاح لتحقيق هدف معني، وقد يكون 
ماديا ونفسيا واجتماعيا وهو عكس الصدق.. والكذب فعل محرم يف اغلب 
األديان.. والكذب قد يكون بسيطا ولكن إذا تطور والزم الفرد فعند ذلك 
بدأت  الحياة  ان  يبدو  ذلك  املريض، ويف ضوء  بالكذب  الفرد مصاباً  يكون 
تسري وفق مسارات متعرجة وغري واضحة املعالم، ومن تسنى له قراءة 
كتاب «دع القلق وابدأ بالحياة» للكاتب ديل كاريجي سيجعل الحياة أفضل 
واسهل واكثر مرونة، ليس عن طريق الكالم الحمايس الذي ينتهي بمجرد 
االنتهاء من قراءة الكتاب، بل عن طريق التطبيق العميل واملمارسة ملبادئ 
جميل  يشء  كل  ضاع  العهر  زمن  ففي  الفعالة..  كاريجي  ديل  وافكار 
واصبحت طعم الحياة ماسخا بال طعم وال رائحة وال لون، فأغلب االلوان 
اللون   وساد  املبهج  اللون  عنها  انحرس  ان  بعد  قاتمة  واصبحت  تبعثرت 
األسود، فال تلوموني فيما اكتب من مآٍس ونكبات، فالكتابة اصبحت يف 
زمن العهر والقهر اغلبها كذب وافرتاء، حتى ان اغلب املواطنني باتوا يف 
عزوف عن  القراءة لكل ما هو مفيد، حتى الصحف واالستئناس بما يكتب 
فيها من مقاالت واستطالعات صارت يف مهب الريح بعد ان جفت االحبار 
ومات االحرار ولم يبَق يف الساحة إال األرشار، ونقولها بألٍم وحرسٍة نحن 
اصحاب املبادئ ونحن نتجرع كأس العلقم والذل وسط هذا العالم املرتامي 
االطراف الذي بات ال يشبه عاملنا والذي ذهب مع ريح الحضارة وبقيت 
إن  حبيبته..  اطالل  عىل  الشاعر  يتغنى  مثلما  بها  نتغنى  الجميلة  ايامنا 
العالم بات اليوم تافها جدا ومليئا بالكذب والتناقضات بعد ان كان عاملا 
نظيفا تربز فيه براءة االطفال وضحكاتهم العفوية بعد ان ضاعت الهوية 
مجهول  عالم  يف  اليوم  نعيش  نحن  قضية..  بال  يعيش  االنسان  وأصبح 
اليوم، ومن سخريات  نعيشه  عالم  أي  نفسه..  إال  يشبه  ال  عالم  املالمح 
القدر ان االمور باتت عكسية وانبطاحية، فحتى الشاعر محمود درويش 
الذي طاملا هاجم ارسائيل يف شعره، لكنه تناقض مع نفسه وأحب وعشق 
الرجل وحذرت  الكاتبة احالم مستغانمي هاجمت  امرأة إرسائيلية.. وان 
لكنها يف حقيقتها  التعامل معه،  نموذجا ال يمكن  النساء منه واعتربته 
تغنى  املتنبي فطاملا  الشاعر  أما  اربعة رجال..  خالفت مبادئها وتزوجت 
بالشجاعة وقال عن نفسه السيف والبيداء تعرفني، لكنه كان يف حقيقته 
أجبن من ان يرفع سيفه ملواجهة قاتله.. ومن سخريات القدر ان الكاتب 
ديل كاريجي ألّف كتابه «دع القلق وابدأ بالحياة» الذي لقي رواجا كبريا 
ينفع تحذيره من تجنب  فلم  بالكآبة،  نتيجة اصابته  لكنه مات منتحرا 
االكاذيب  من  تسلم  ولم  إيجابية..  بروح  الحياة  عىل  واالنفتاح  القلق 
والدجل حتى الرياضة، فطاملا كان العب كرة القدم الدويل مارادونا يحذر 
من تعاطي املخدرات، حتى انه وصل اىل مرحلة الكتابة عىل قميصه «ال 
مكتوب  وبالتيني  مخدرات..  مدمن  الريايض  هذا  وأصبح  للمخدرات»، 
عىل قميصه «ال للفساد» وعىل مدار االيام التوايل اصبح اكرب فاسد.. فهل 
عرفتم الحقيقة، اننا نعيش يف عالم اشبه بالحلم، كله نفاق ورياء وحلم 
فصوله عويل ورصاخ نبكي بال مشاعر بال دموع بعد ان جفت دموعنا 
أصبحنا لعبة بيد القدر، اجسامنا مملوءة قيح وجراح.. حتى املوسيقى 
التي نسمعها اصبحت بال روح نسمعها إلسقاط فرض وهي يف حقيقتها 
مثل نهيق حمار.. نحن نسمع موسيقى لكن بأذواق االخرين، إذن نحن 
ال نمتلك ذوقا رومانسيا، حتى طعامنا اصبح مذاقه مذاق الحنظل بعد ان 
دخلت يف تركيبته الكيمياء، واصبحنا وسط هذا العالم الكاذب كمومياء 
اثرية  ان يكون لقى  اكثر منها صمتاً.. جسد بال روح، لكنه استحق  بل 
تتحدث عن ماٍض تليد، ويف ختام مقالنا هذا نقول «اقرأ كل يشء لكن ال 

تصدق كل يشء.. فالعالم تافه جدا وميلء بالكذب».

›Ó‹Ç@Âè´@á»é

No: 7614   Sun   5     Dec    2021العدد:   7614    االحـد    5    كانون االول     2021

ÚÓ”aã»€a@Ú€Îá€a@ÚÌÏ˜fl@äb»í@’‹�m@Úœb‘r€a

تستعد الفنانة، عبري صربي، للوقوف مجدًدا عىل خشبة املرسح من 
خالل مرسحية «صايف وفايف» أمام النجمة يرسا وتأليف وإخراج خالد 
جالل واملقرر عرضها يف موسم الرياض قريًبا، لتسجل املرسحية عودة 
عبري صربي إىل املرسح بعد غياب ٢٠ سنة منذ مشاركتها يف مرسحية 

«دو ري مي فاصوليا» مع النجم سمري غانم ملوسم واحد.
وتستكمل عبري صربي عملها مع يرسا خالل العامني األخريين، لتكون 
إذ قدمت معها مسلسل  الدراما والسينما واملرسح،  شاركت معها يف 
«خيانة عهد» يف شهر رمضان قبل املايض، كما تشارك عبري صربي 
ويرسا يف بطولة فيلم «ليلة العيد» املقرر عرضه العام املقبل، إضافة 

إىل مرسحية «صايف وفايف».
وتظهر عبري صربي كضيفة رشف ضمن أحداث مسلسل «أنا وهي» 
إحدى  عىل  عرضه  واملقرر  الزاهد،  هنا  والفنانة  حاتم  أحمد  مع 
الباقي،  عبد  أرشف  من  كل  بطولته  يف  ويشارك  الرقمية،  املنصات 
مريهان  الرسول،  عبد  عارفة  عىل،  محمد  سلوى  البزاوي،  محمود 
حسني، سيف زهران، وآخرون، تأليف أحمد جربن وإخراج سامح 
عبد العزيز.وتنتظر عبري صربي طرح ٣ أفالم انتهت من تصويرها 
منذ عدة أشهر وهي «ليلة العيد» مع العديد من النجوم منهم يرسا، 
سميحة أيوب، سيد رجب، يرسا اللوزي، ريهام عبد الغفور، نجالء 

بدر وآخرين وإخراج سامح عبد العزيز.
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أكد أناتويل ألتشـتني، يف مركز (غاماليا) الرويس، عىل أن انتشـار ساللة 
(أوميكـرون) من فـريوس (كورونـا) قد يـؤدي إىل نهايـة الجائحة يف 

املستقبل.
وأضاف ألتشـتني: ”دلتا ستختفي، قد يأتي هذا املتحور مكانه، لكن لن 
يكـون وباءا خطـريا، اآلن نحو %3 يموتون بهذه السـاللة، إذا انترشت 

حًقا، فعىل األرجح سوف تقل الحاالت املرضية“.
وتابـع: ”إذا كان معـدل وفيـات الفـريوس التاجي مشـابًها لإلنفلونزا 

فسنفرتض بالفعل أن الوباء قد انتهى“.
هـذا وأعلنت منظمة الصحـة العاملية، يف وقت سـابق، أن األدلة املبكرة 
تشري إىل أن متحور (أوميكرون)، الذي رصد ألول مرة يف جنوب أفريقيا، 
يمكن أن يشـكل خطرًا متزايًدا يف اإلصابة مـرة أخرى، وقالت إن بعض 

الطفرات التي اكتشفت يف املتحور كانت مثرية للقلق.
وال تمتلك منظمة الصحة العاملية حالياً معلومات تشري إىل أن األعراض 
املرتبطة بـ(أوميكرون) تختلف عن تلك التي تسببها املتحورات األخرى، 
لكـن األمر سيسـتغرق أياما إىل أسـابيع عـدة لفهم مسـتوى خطورة 

املتحور الجديد.
وقالـت املنظمة يف بيـان: ” إن اختبارات بي يس آر تواصل الكشـف عن 

العدوى، بما يف ذلك اإلصابة بـ(أوميكرون)“.

قـام موقـع (تويـرت) باإلعالن عن: أنه ”سـيمنع مشـاركة الوسـائط 
الشـخصية كالصـور واملقاطع املصـورة عىل منصته مـن غري موافقة 

أصحابها األساسيني“.
وقال املوقع يف مدونة: ”عندما يبلغنا األشـخاص الواردون يف الصور أو 
املقاطع املصـورة أو ممثل مفوض عنهم بأنهم ال يوافقون عىل نرشها 

فسنحذفها“.
وتحظر سياسة الخصوصية للموقع بالفعل مشاركة معلومات اآلخرين 

الخاصة مثل أرقام الهواتف والعناوين وبطاقات الهوية.

 كشـفت رشكة ”ميتا“ عن بعض 
التي تخطط السـتخدامها  الحيل 
يف رصـد املحتالـني عـىل تطبيـق 
”مسنجر“ والرسائل املبارشة عىل 

”إنستغرام“.
يف  العمالقـة  الرشكـة  تـزال  وال 
سـابقا  املعروفـة  التكنولوجيـا، 
باسم ”فيسبوك“، تعمل عىل جعل 
هذه التطبيقات مشفرة من طرف 
إىل طرف، ولكن هناك مخاوف من 
أن يجعل ذلك مـن الصعب إيقاف 

إساءة االستخدام عرب اإلنرتنت.
يف  حديثـة  مشـاركة  وكشـفت 
مدونـة ”ميتـا“ كيـف سـتحاول 
الرشكة منع إسـاءة االسـتخدام 

عـىل أنظمتهـا األساسـية عندما 
يتعذر عليها ”فحص“ الرسائل.

وقالـت: ”يف بيئـة مشـفرة مـن 
سنسـتخدم  طـرف،  إىل  طـرف 
للكشـف  الصناعـي  الـذكاء 
بشـكل اسـتباقي عن الحسابات 
سـلوك  أنمـاط  يف  املتورطـة 
ضارة بـدال من فحص الرسـائل 
الخاصة. وسـتنظر تقنية التعلم 
اآليل الخاصـة بنـا يف األجزاء غري 
املشـفرة من أنظمتنا األساسية، 
مثل معلومات الحسـاب والصور 
األماكـن  يف  تحميلهـا  تـم  التـي 
العامة، الكتشاف النشاط املشبوه 

وإساءة االستخدام“.

التقنيـني،  الخـرباء  أحـد  قـام 
(فيسـبوك  مـن  بالتحذيـر 
ماسـنجر)، حيث قـال: ”إذا كنت 
واحد من 1.3 مليار مستخدم عىل 
التطبيق فسـتتلقى بعض األخبار 

السيئة للغاية.
يف  السـيئ  النبـأ  هـذا  ويتمثـل 
أن منصـة (ميتـا)، التـي تمتلـك 
بعـض  أن  أكـدت  (فيسـبوك)، 
الهامـة  األمنيـة  التحديثـات 

ستتأخر.
أن  التكنولوجيـا  عمـالق  وأكـد   
التشـفري من طرف إىل طرف عىل 
النظام األسـايس لن يتـم تفعيله 
ملدة عام آخر عىل األقل بالرغم من 

تحديد مدى أهميته.
وقـال رئيـس السـالمة العامة يف 

(ميتا): ”إننا نأخذ وقتنا لتصحيح 
هذا األمر، ال نخطط إلنهاء الطرح 
العاملـي للتشـفري مـن طـرف إىل 
جميـع  عـرب  افرتاضيـا  طـرف 
خدمات املراسـلة لدينا حتى وقت 

ما يف عام 2023“.
إن  (فيسـبوك):  رشكـة  وقالـت 
”تطبيق (ماسنجر) كان سيحصل 
عىل تشـفري شـامل يف 2022 عىل 
أقـرب تقدير، واآلن قامت بتأجيل 

األمور ملدة عام كامل“.
وهـذه امليـزة تعـد هامـة للغاية 
أنتيغـون  قالـه  مـا  إىل  بالنظـر 
ديفيس، رئيس السالمة العامة يف 
(ميتا)، حول أن التشفري رضوري 
للحفـاظ عىل رسـائلك ”آمنة من 

املتسللني واملحتالني واملجرمني“.
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نادين  اللبنانية،  الفنانة  لسنوات غابت 
الرايس، عن الدراما اللبنانية والعربية، 
السابق  املوسم  يف  قدمت  وقت  يف 
تحت  «زوج  مسلسل   ٢٠٢١ لرمضان 
بطولتها  من  وكان  الجربية»،  اإلقامة 
لم  لكنه  برجي  زياد  زميلها  إىل جانب 

يلَق الصدى املطلوب من النجاح.
جديد  تعاون  عن  ُيحكى  اليوم  لكّن 
مجموعة  مع  الرايس  نادين  سيجمع 
سوري  عمل  يف  سوريا  نجوم  من 
شحادات،  بالل  للتلفزيون  كتبه 
القصة  أنهى  شحادات  إن  وُيقال 
سورية  لرشكة  وقدمها   ٢٠١٧ عام 
قريباً  تنفيذها  عىل  ستعمل  لإلنتاج 
واختارت لهذا الغرض النجمة صفاء 
سلطان واملمثل وسام حنا من لبنان 
كما  البطولة،  دور  يف  للمشاركة 
كرارة  أحمد  الفنان  الرشكة  اختارت 
من مرص للمشاركة يف بطولة العمل 
سيكون  املسلسل  توجه  أن  يؤكد  ما 

عربياً مشرتكاً.
لم  أنه  ترصيحاته  يف  شحادات  يؤكد 

سيبدأ  الذي  للمسلسل  اسماً  يخرت 
مجموعة  وأمامه  قريباً،  تصويره 
من العناوين سيتشاور بشأنها مع 
باالسم  للخروج  املنتجة  الرشكة 
النهائي، فهل تستعيد نادين الرايس 

سنوات  بعد  الدراما  يف  حضورها 
األشهر  تجيب عنه  الغياب؟ سؤال  من 

أن  العمل  بإمكان  أنه  خصوصاً  املقبلة 
يكون عىل خارطة شهر رمضان الخاصة بالدراما العربية.

الشابة  الفنانة  كشفت   
املرصية، سارة سالمة، 

لقائها  خالل 
اإلعالمي  مع 
يف  عامر  رشيف 
(يحدث  برنامج 
مرص)  يف 
حقيقة  عن 

خضوعها لعمليات 
وقالت:  تجميل 

«الصورة التي نرشتها ليس فيها 
أي تجميل أو تظهر أن شكيل مختلف، وال 

وأنا   » عيل».وتابعت:  الهجوم  هذا  ورس  سبب  أعلم 
كفنانة  ظهرت  ما  أّول  من  وأنا  أبداً،  مصدومة  لست 
هناك كالم وإشاعات تطلع من أول ما بدأ ظهوري للمرة 
الثانية أريد معرفة سبب هذا الهجوم؟». وأكملت سالمة: 
«أنا لو أجريت عملية تجميل سأظهر وأقول ولن أخاف من 
وأريد تغيريها  أي حاجة تضايقني يف شكيل  لو يف  أي يشء، 

سأفعل، ألّني شخص رصيح وال يوجد ما 
لَدَّي ألخاف منها»

هديف  ليس  «أنا  سالمة:  وأضافت 
عىل  فلرت  وهذا  الجدل،  أثري 
اإلنستغرام، لو أّي حد استخدمه 
تماماً».وكشفت  شكله  سيتغري 
مع  لقائها  ضمن  سالمة  سارة 
أّن  مرص)  يف  (يحدث  برنامج 
كان  سالمة  أحمد  الفنان  والدها 
دخولها  عىل  البداية  من  معرتضاً 
املخرجني  أّن  موضحة  التمثيل،  مجال 
َحَرصوها يف أدوار (الرش واإلغراء واإلثارة)، 
مّما جعلها َترفض كثرياً من األعمال التي ُتعرض 

عليها.
مختلف  دور  وجود  «أتمنى  حديثها:  سالمة  سارة  واختتمت 
مثل  األدوار،  من  النوعية  هذه  يف  محصورة  أكون  أن  بخالف 
ميديا ألنه  السوشيال  االبتعاد عن  َقّررت  ولذلك  واإلغراء،  الرش 

لن يؤثر يفّ إطالقاً».

اللبنانية،  الفنانة  حلت 

النور،  عبد  سريين 

برنامج  عىل  ضيفة 

الدوبلكس»،  «اليڤ من 

الدمية  تقدمه  الذي 

فاهيتا،  أبلة  الشهرية 

وشهدت   ،ON قناة  عىل 

املواقف  من  العديد  الحلقة 

«سريين»  بني  الطريفة 

ومواقف  فاهيتا،  أبلة  وبني 

كوميدية عن كواليس عملها 

يف التمثيل.

«كارو»  الدمية  فقرة  ويف 

اختبار  يف  سريين  فشلت 

منها  طلبت  إذ  اإلمالء، 

«قرصي  تكتب:  أن  «كارو» 

لئ  متأل

بالفسيفساء، 

متأللئ  كلمة  سريين  لتكتب 

بحرف القاف بدال من الهمزة 

فشلت  كما  (متلقلق)، 

لكم  «ما  جملة  كتابة  يف 

تكأكأتم عيل كتكأكئكم عىل 

ذي جنة».

ترصيحات  أبرز  وجاءت 

للدمية  النور  عبد  سريين 

«كارو»: اسم الدلع املفضل 

وابنى  وجوزى  «سيسو»، 

من  بيه..  بيدلعونى 

مواليد شهر فرباير١٩٧٧ 

عاما،   ٤٤ وعمرى 

ووزنى ٥٥ كيلو جراما.. 

متجوزة من فريد رحمي، 

 ١٤ عندها  «تاليا»  ولدّي 

عمره  وكريستيانو  سنة، 

عارضة  املهنة   ، سنني   ٣

أزياء ثم ممثلة ومغنية.

كانت  حاجة  أكرت 

وأنا  بتخوفني 

صوت  صغرية 

الرعد، ألني عايشت 

الحرب.

بنجح  كنت 

العلوم  يف  بالعافية 

بحب  والجغرافيا، 

أطبخ تبولة.
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