
@@@2ô@›Óñb–m

بغداد/ الزوراء:
بحث رئيـس مجلـس الـوزراء، مصطفى 
الكاظمـي، وويل العهـد السـعودي األمـري 
محمد بن سـلمان، امس االحـد، العالقات 
التعـاون  البلديـن وتعزيـز  الثنائيـة بـني 
املشـرتك، وفيما هنأ بن سـلمان بمناسبة 
الذكـرى املئوية لتأسـيس الدولة العراقية، 
اكـد رئيـس الـوزراء رضورة العمـل عـىل 
تأسـيس رؤيـة وطنية جديدة عـن طريق 
املكتـب  الثقافة.وذكـر بيـان صـدر عـن 

اإلعالمـي لرئيس مجلـس الـوزراء، تلقته 
”الـزوراء“: أن ”رئيـس مجلـس الـوزراء 
مصطفـى الكاظمي تلقى اتصـاالً هاتفياً 
مـن ويل عهد اململكـة العربية السـعودية، 
نائب رئيس مجلس الـوزراء، األمري محمد 
بن سـلمان بن عبد العزيز“.وأضاف البيان 
التهنئـة  قـدم  السـعودي  العهـد  ”ويل  أن 
لرئيس مجلـس الوزراء بمناسـبة الذكرى 

املئوية لتأسيس الدولة العراقية“.

بغداد/ الزوراء: 
أعلنـت وزارة الخارجيـة إجـالء أكثـر 
مـن 3500 من العراقيـني العالقني عىل 
املُتحـدِّث  البيالروسـية.وذكر  الحـدود 
يف  الَصّحـاف،  أحمـد  الـوزارة،  باسـم 
بيان لـه تلقته ”الـزوراء“: أن ”الوزارة 
تمكنت من تحقيق (9) رحالت لإلجالء 
من مينسـك بواقـع (3556) مسـافراً 
الجويـة  الخطـوط  مـع  وبالتنسـيق 
العراقيـة“، مبيناً انه تـم ”منح (383) 

جواز مرور ملن فقدوا جوازات سفرهم، 
يف بيالروسـيا، ليتوانيـا، التيفيا، بولندا 
حتى اآلن“.واضـاف أن“ جهود الوزارة 
وسـفارت العراق يف موسـكو ووارشو 
مسـتمرة لدعـم مسـار العـودة طوعاً 
للراغبني من املهاجرين العراقيني ومنح 
جوازات املرور“، مشـرياً اىل ”أن الوفود 
القنصلّيـة التـزال تتواجـد يف العاصمة 
بولنـدا،  ويف  مينسـك،  البيالروسـّية 

وليتوانيا والتيفيا“.

انقرة / متابعة الزوراء:
قال السـيايس الرتكي، أيكوت أردوغدو، 
إن تركيـا اختـربت بنجـاح أول طائـرة 
مسـرية يف العالم مزودة بأسـلحة ليزر.
وأضـاف أردوغـدو: ”تم إطـالق عيارات 
ناريـة ناجحـة مـن مسـافة 500 مـرت 
مرت“.والطائـرة  و100  مـرت  و300 
املسرية املسماة ”إرين“ مصممة لتدمري 
األجهـزة املتفجرة مثل القنابل والذخرية 
من مسـافة معينة باسـتخدام أسـلحة 

الليـزر، تـم تطويرها بواسـطة رشكتي 
الدفاع الرتكية ”توبيتاك“ و“أزيزغارد“، 
وأقىص ارتفاع لطائـرة الدرون هذه هو 
3000 مرت.وشـارك الخبـري األمني، عبد 
اللـه سـيفتيش، صـورة الطائـرة بدون 
طيـار عىل موقـع ”تويرت“.وكتب: ”أول 
طائـرة بدون طيـار مسـلحة بالليزر يف 
العالم من اإلنتاج املحيل والوطني، إرين، 
تم إطالقها بنجاح من 500 و300 و100 

مرت“.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
جمهوريـة  خارجيـة  وزارة  تابعـت 
السودان بمزيد من الدهشة واالستغراب، 
الخـرب الذي نرشته وكالـة فانا اإلذاعية 
الحكوميـة اإلثيوبية والـذي اتهمت فيه 
السـودان بدعم جبهة تحريـر تيغراي، 
كما ادعت قيام السودان بإيواء وتدريب 
عنارص الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي 
اإلثيوبيـة. الحكومـة  قـوات  ملواجهـة 
وإزاء هذه االدعاءات الجزافية واملنافية 
للحقيقـة، تود وزارة الخارجية أن تؤكد 
التـزام السـودان التـام بمبادئ حسـن 

الجوار وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية 
للدول األخرى، وأن ما أوردته وكالة فانا 
ال أساس له من الصحة مطلقاً.كما تدعو 
السـودان،  جمهوريـة  خارجيـة  وزارة 
السـودان  اتهـام  عـن  للكـف  إثيوبيـا 
باتخـاذ مواقف وممارسـات عدوانية ال 
يسـندها دليل عـىل أرض الواقـع، وتود 
أن تؤكد أن السـودان يسيطر عىل كافة 
أراضيـه وحدوده املعـرتف بها دولياً مع 
الجارة إثيوبيا، ولم ولن يسـمح مطلقا 
باسـتخدامها ألي عدوان.ونفت إثيوبيا 
أن تكون شنت هجوماً يف نهاية األسبوع 

عنـد حدودهـا مـع السـودان، وحّملت 
املسـؤولية يف النزاع الحـدودي ملتمردي 
الجيش  أعلـن  منطقـة تيغراي.واألحد، 
السـوداني يف بيـان، مقتـل سـتة مـن 
أفراده وإصابة أكثر من 31 من الضباط 
والجنـود يف هجـوم يف منطقة الفشـقة 
الزراعية الخصبة نسـبة إىل مجموعات 
مسلحة وميليشـيات مرتبطة بالجيش 
اإلثيوبي.وكانـت هـذه املنطقة مرسحاً 
الشـتباكات دامية العام املايض، خلّفت، 
بحسـب بيـان الجيـش السـوداني، 90 
قتيـًال مـن القـوات السـودانية.لكن يف 

ترصيحات بثتها وسـائل إعالم رسـمية 
األحـد، نفـى الناطـق باسـم الحكومة 
اإلثيوبية ليغييس تولو التقارير عن شن 
الجيش اإلثيوبي هجوماً عىل السـودان، 
معترباً أنها ”عارية من الصحة“.وأضاف 
املتمرديـن  مـن  كبـرية  أن ”مجموعـة 
وقطاع الطرق واإلرهابيـني دخلوا“ من 
السـودان إىل إثيوبيا. وبثت هيئة اإلذاعة 
اإلثيوبية هذه الترصيحات دون أي أدلة 
عـىل ذلك.وأكـد ليغيـيس تولـو أن ”قوة 
الدفـاع الوطنيـة اإلثيوبيـة وامليليشـيا 
املحليـة قضتا عليهم“.وزعـم أن جبهة 

تحرير شـعب تييغراي تجـري تدريبات 
يف السـودان وتتلقى الدعـم من ”جهات 
داعمة أجنبية“ لم يحددها.ومنذ سنوات 
يقوم مزارعـون إثيوبيون بزرع منطقة 
الفشـقة التي يؤكد السـودان أنها تقع 
ضمن أراضيه.ويف نوفمرب 2020، تزامناً 
تقريبـاً مـع إرسـال رئيـس الحكومـة 
اإلثيوبـي أبي أحمـد قـوات فيدرالية إىل 
تيغـراي لإلطاحة بجبهة تحرير شـعب 
تيغـراي، نـرشت الخرطـوم جنـوداً يف 
الفشـقة، يف خطوة اعتربتها أديس أبابا 

استفزازاً.

الزوراء / يوسف سلمان:
الجبـوري،  نجـم  نينـوى،  محافـظ  طمــأن 
باسـتقرار الوضع الفني لسد املوصـل، فيما اكد 
عدم امكانية الحكومة املحلية بناء دور سـكنية 
للمواطنـني بدال عن املنـازل املهدمة يف املحافظة 
.وقـال الجبـوري، يف حديث مع «الـزوراء»: ان» 

الحكومـة املحليـة ال يمكنهـا بناء دور سـكنية 
للمواطنـني بدال عن الـدور املهدمـة يف نينوى»، 
مشـريا اىل العمـل عـىل مشـاريع الـدور واطئة 
الكلفة، لكن ملف التعويضات عن دور املواطنني 
املهدمة اليزال يعاني عجزا واضحا .واضاف ان « 
تخصيصات موازنة ٢٠٢١ تضمنت اطالق املنحة 

الكويتيـة لبنـاء املستشـفيات، ولدينـا مرشوع 
املستشـفى الجمهـوري ومـرشوع مستشـفى 
الخنسـاء سـيتم تنفيذهمـا، وكذلـك القـرض 
الفرنـيس لبنـاء مطـار املوصـل الـدويل «، مبينا 
ان « نينـوى لديهــا اكثر من ٣٨٠ مليـار دينار 
مجمـدة منذ عـام ٢٠١٤ و٧٠ مليار دينار اخرى 

مستحقات للمقاولني، وقد اقرت منها ٣٠ مليار 
دينـار يف املوازنة العامة «.واوضح ان « ميزانيـة 
نينوى لعـام ٢٠١٩ اطلق منها ٥٠٪ للمشـاريع 
املنفـذة يف ذلـك العـام ، وما تبقى من مشـاريع 

جديدة يعد هامشا ضئيال «.

ليفربول/ متابعة الزوراء:
حـذر وزراء خارجيـة دول مجموعة 
السبع روسـيا من «عواقب وخيمة» 
إذا أقدم الرئيـس فالديمري بوتني عىل 
مهاجمة أوكرانيـا، فيما قال الرئيس 

األمريكـي إن العواقـب عـىل روسـيا 
سـتكون مدمرة يف حـال قرر الرئيس 
بوتني اجتيـاح أوكرانيا.وقال مندوبو 
مجموعـة السـبع، يف قمـة عقدت يف 
مدينـة ليفربـول الربيطانيـة، إنهـم 

مجمعون عىل إدانة الحشد العسكري 
الرويس قرب أوكرانيا ودعوا موسكو 
البيـان  مسـودة  للتهدئة.وأفـادت 
بأنـه «يجب أال يكون لدى روسـيا أي 
شـك من أن أي عدوان عسـكري عىل 

أوكرانيا سيكون ثمنه باهظا وعواقبه 
الخارجيـة  وزيـرة  وخيمة».وقالـت 
الربيطانيـة، ليز تـراس، امس األحد، 
إن بريطانيا تـدرس جميع الخيارات 
حـول كيفية الـرد إذا أقدمت روسـيا 

عـىل غـزو أوكرانيـا، موضحـة أنها 
اسـتخدمت العقوبات االقتصادية يف 
السـابق لتوجيه رسـائل دبلوماسية 

ملوسكو.
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بغداد/ الزوراء: 
أعلـن جهـاز ُمكافحـة اإلرهاب، امـس األحد، 
أن العـراق وفرنسـا بحثا فتـح دورات لتدريب 
مقاتيل مكافحـة االرهاب.وذكر بيـان للجهاز 
تلقته ”الزوراء“: أن ”الفريـق األول الُركن عبد 
الوهاب الساعدي استقبل رئيس أركان الجيش 
الفرنيس الجنرال تيـريي بوركهارد الذي رافقه 
سـفري دولة فرنسـا يف العراق ايريك شوفليه“، 
مبيناً أن ”الجانبني ناقشـا فتح دورات يف دولة 
فرنسـا يتم فيهـا إرسـال ُمقاتلني مـن جهاز 
ُمكافحـة اإلرهـاب، لتدريبهـم عـىل مجـاالت 
ُمختلفـة تُخص العمليـات الخاصة“.وأضاف: 
أن ”رئيـس الجهاز ثمـن دور الجانب الفرنيس 

ودعمهـم املتواصـل لجهـود القوات املُسـلحة 
العراقيـة يف حربهـا ضـد عصابـات داعـش“.

وأشـاد الساعدي، وفقاً للبيان، ”بالدعم الجوي 
والتدريب املُستمر الذي توفره فرنسا للقطعات 
العسـكرية الربيـة“، مؤكـداً أن ”هـذه الزيارة 
ُتمثل خطوة ذات أهمية لتعزيز التعاون وتبادل 
الخـربات العسـكرية“.من جانبه، قـدم رئيس 
أركان الجيـش الفرنيس ”ُشـكره وتقديره عىل 
ُحسن االستقبال والضيافة“، مشيداً ”بالتطور 
الـذي وصلت له قوات جهـاز ُمكافحة اإلرهاب 
يف جوانـب االسـتخبارات والتكتيـكات والُبنى 
التحتية“.ووصـف بوركهـارد جهـاز ُمكافحة 

اإلرهاب بـ“القوة العراقية الخالصة“.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
دعـا رئيس مجلس النواب الليبـي املكلف أعضاءه 
لجلسـة تشـاورية اليوم االثنني يف طرابلس.وقال 
يف بيـان مقتضب نرش يف موقع الربملان الرسـمي: 
ان هدف الجلسـة هو ”مناقشـة تطورات العملية 
قـررت  بينمـا  هـذا  البالد“.يأتـي  يف  السياسـية 
املفوضيـة الوطنيـة العليـا لالنتخابـات يف ليبيـا، 
السـبت، تأجيـل نـرش القائمة النهائية ملرشـحي 
الرئاسـة، قبل أسـبوعني مـن موعد االسـتحقاق 
الحاسـم يف البلد الـذي يعيش منذ عقـد حالة من 
الفوىض.ولـم تحدد املفوضية موعـداً جديداً لنرش 
القائمة، وهي الخطوة األخرية قبل انطالق الحملة 

باالنتخابات  املتعلقـة  اللوائـح  االنتخابية.ووفـق 
الرئاسـية، األوىل باالقـرتاع العـام يف تاريـخ ليبيا، 
واملقرر إجراؤها يف 24 ديسمرب، كان يفرتض نرش 
القائمة النهائية بعد أسبوعني من انتهاء الطعون 
واسـتئناف قرارات املحاكم املتعلقة باملرشـحني.

لكن املفوضيـة الوطنية العليـا لالنتخابات قالت، 
يف بيـان عـىل موقعهـا، إنه ال يـزال يتعـني عليها 
أن ”تتبنـى بعـض اإلجراءات القضائيـة.. وأخرى 
قانونيـة.. قبل امليض قدمـًا يف اإلعالن عن القائمة 
النهائية للمرشـحني، واالنتقال إىل اإلعالن عن بدء 

مرحلة الدعاية االنتخابية“.
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الزوراء/ حسني فالح:
حدد مراقبون للشـأن السيايس العراقي 
احتمالـني لتشـكيل الحكومـة املقبلـة، 
بعـد  وفيمـا رجحـوا حسـم تشـكيلها 
مصادقـة املحكمـة االتحاديـة مبارشة، 
اوضح خبري قانوني االلية الدستورية ملا 

بعد املصادقة عىل نتائج االنتخابات.
وقـال رئيـس مركـز التفكري السـيايس 
العراقـي، احسـان الشـمري، يف حديـث 
لـ“الـزوراء“: إن هنـاك رأيـني ملرحلة ما 
بعـد املصادقـة عـىل نتائـج االنتخابات، 
االول يدفـع باتجـاه املصادقـة الرسيعة 
نتائـج  عـىل  االتحاديـة  للمحكمـة 
االنتخابـات والثانـي هناك مـن يرى ان 
اسـتكمال  لحـني  املحكمـة  تصـادق  ال 
املشـاورات واملفاوضـات السياسـية ما 
بني االطراف الفائـزة وحتى الخارسة اىل 
حد كبري.واضـاف: ان املفاوضات تتقدم 
رغم وجود تعقيـدات برزت مؤخرا داخل 
البيت السيايس السني، وايضا عدم وجود 
مسـاحة مشـرتكة يمكن ان يقف عليها 
طرفـا البيت السـيايس الشـيعي، وكذلك 
وجـود شـبه اتفـاق اويل مـا بـني البيت 
السـيايس الكردي إال ان االمور يف النهاية 
سـتميض عىل اقل تقدير نحو ان تتشكل 
الحكومـة عىل مبـدأ توافـق األغلبية، أي 
ان ال تكـون هنـاك اغلبيـة بالنصف زائد 
واحـد بمعنـى ان اطرافا محددة تشـكل 
الحكومـة، واالخـر هناك مـن يذهب اىل 
املعارضة وهـو الطرف الخارس والخارج 

”ان  الشـمري  التوافق.واسـتبعد  عـن 
تتشـكل الحكومـة املقبلة مـن الجميع، 
وهـذا صعب جـدا يف ظل وجـود اطراف 
اعلنـت املعارضـة منـذ البدايـة. مبينـا: 
”ان الـرصاع اآلن يـدور حـول مسـارين 
رئيسـني، االول هـو َمن سـيكون رئيس 
الـوزراء كشـخصيات، واالخـر الـرصاع 
عـىل الحقائـب الوزاريـة وتوزيعهـا بني 

القوى“.ولفـت اىل: ان املوقـف الضعيف 
سـيكون للقوى الخارسة لكـن بالنهاية 
املفاوضـات مازالـت مسـتمرة ويمكـن 
ان نشـهد انبثاقـا لتوافـق االغلبية فيما 
بعـد مصادقـة املحكمـة االتحادية عىل 
النتائج.مـن جهته، ذكـر رئيس املجلس 
االستشـاري العراقي، فرهاد عالء الدين: 
إن ”شـكل الحكومـة لن يتضـح إال بعد 

مصادقـة املحكمة االتحاديـة عىل نتائج 
االنتخابات، ثم بدء املباحثات والتفاوض 
بني الكتل السياسـية، وما يدور اآلن من 
حـراك جانبي هو لجس النبض ال أكثر“.

من جهته، اوضـح الخبري القانوني، عيل 
التميمي، يف حديث لـ“الزوراء“: ان اآللية 
الدسـتورية ملرحلة ما بعد املصادقة عىل 
نتائـج االنتخابات تتمثـل بخطوات عدة 

منهـا اعـالن النتائج النهائية واألسـماء 
الــ ٣٢٩ الفائزة يف االنتخابـات من قبل 
مفوضية االنتخابات، وكذلك رفع االسماء 
الـ٣٢٩ إىل املحكمة االتحادية العليا وفق 
املـادة ٩٣ ف ٧ من الدسـتور للمصادقة 
عليها، ولها أي املحكمة االتحادية تدقيق 
االسـماء دسـتوريا وقانونيا، واستبعاد 
من ال تتوفر فيه الرشوط.واشـار اىل: ان 
رئيـس الجمهوريـة برهم صالـح يدعو 
لعقـد الجلسـة األوىل خـالل ١٥ يوما من 
تاريخ مصادقـة املحكمة االتحادية وفق 
املـادة ٥٤ و ٥٥ مـن الدسـتور، النتخاب 
رئيس الربملـان ونائبه باالقـرتاع الرسي 
املبارش وباألغلبية املطلقة لعدد األعضاء، 
اي نصف العدد الكيل زائد واحد، وبرئاسة 
اكـرب األعضـاء سـنا.واضاف: ان رئيس 
الربملان املنتخب يفتح الرتشـيح لرئاسة 
الجمهورية خـالل ٣ أيام ويتـم انتخاب 
رئيس الجمهورية الجديـد بأغلبية ثلثي 
أعضـاء الربملان وتكـون أغلبية األصوات 
يف جولة ثانيـة عند اإلخفاق، ووفق املواد 
٦٨ و٧٠ من الدستور. الفتا اىل: ان رئيس 
الجمهوريـة يكلف مرشـح الكتلة االكثر 
عددا لتشـكيل مجلس الـوزراء واملنهاج 
الـوزاري خـالل ١٥ يومـا مـن انتخابـه 
وامـام رئيس مجلس الـوزراء املكلف ٣٠ 
يومـا إلنجاز املهمة وعنـد اخفاقه يكلف 
رئيس الجمهورية مرشحا آخر أو جديدا 
بـذات املدد وفـق تفاصيل املـادة ٧٦ من 

الدستور.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
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بغداد/ الزوراء:
محمود  واملالية،  اإلدارية  الدائرة  عام  مدير  أعلن 
نوري الحاتمي، البدء بتنفيذ قرار ٣١٥ الخاص بآلية 
الديوان كافة. العاملني بصفة عقد يف دوائر  معالجة 
حسب  القرار  بتنفيذ  البدء  تم  انه  الحاتمي:  وقال 
كتاب وزارة املالية املرقم ١١٩٤٣٣ يف ٢٠٢١/١٢/١١ 
لغرض  الالزمة  املالية  التخصيصات  إضافة  املتضمن 
الديوان  موظفي  من  املتعاقدين  رواتب  معالجة 
لن  الديوان  أن  والخدمة.واضاف:  الشهادة  وحسب 
يدخر جهداً الستحصال حقوق موظفيه كافة أسوة 
والسياقات  القانونية  للضوابط  ووفقاً  بأقرانهم 

اإلدارية املتبعة.

@âÓ–‰m@ãíbjÌ@?è€a@—”Ï€a
@ÜÏ‘»€bi@ôb©a@315@äaã”

@Ô‡√bÿ€a@¯‰ËÌ@ÜÏ»è€a@áË»€a@Ô€Î
@ÚÓ”aã»€a@Ú€Îá€a@ÚÌÏ˜∑

@µÓ”aã»€a@Âfl@3500@Âfl@ãr◊c@ı˝ug
ÚÓéÎä˝Ój€a@ÜÎá®a@Û‹«@µ‘€b»€a

@¿@Ò7èfl@Òãˆb†@fiÎc@5n¶@bÓ◊ãm
äçÓ€@Úz‹éc@›‡•@%b»€a
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@Úéaäá€a@Â‡ö@µ€Ïj‘æa@Üá«@Z·Ó‹»n€a
k€b†@—€c@154@Âfl@ãr◊c@Õ‹i@ÚÓybjó€a

@ÚflÏÿ®a@›Óÿìn€@Ï�≤@Ô‘Óè‰n€a@äb†�a
bËnébˆã€@µzíãæa@åãic@Ô„aáÓ»€aÎ@Ô„aÜÏè€aÎ

@ç◊ãæa@fiÏj‘€a@wˆbn„@o‰‹«c

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة التعليم العـايل، امس األحد، 
نتائج القبول املركـزي لطلبة الجامعات، 
وفيما حددت موعد بـدء الفصل الدرايس 
للطلبـة املقبولـني، اشـارت اىل ان عـدد 
الطلبة املقبولني ضمن الدراسة الصباحية 
بلـغ ١٥٤٦٥٠ طالباً».وقال وزير التعليم، 
نبيـل كاظـم عبـد الصاحـب، يف مؤتمـر 
صحفي تابعته «الـزوراء»: «تقرر اعتبار 
يـوم األحد موعـد بـدء الفصـل الدرايس 
للطلبـة املقبولني بالجامعـات»، مبيناً أن 
«عـدد الطلبـة املقبولني ضمن الدراسـة 
الصباحية بلـغ ١٥٤٦٥٠ طالباً».وأوضح 
أن «عـدد الطلبـة املتقدمـني عـىل القناة 
العامـة ١٤٢٩٨٠ طالبـاً وبواقع ٧٨٦٠٦ 

طالب يف الفـرع األحيائي و٢٤٥٩٢ الفرع 
التطبيقي و٣٩٧٨٢ الفرع األدبي»، مبيناً 
ان «عدد الطلبة املقبولـني بلغ ١٣٧٢٧٧، 
األحيائـي،  الفـرع  يف   ٧٤٧٨٢ وبواقـع 
و٣٩٠٠٧  التطبيقـي،  الفـرع  و٢٣٤٨٨ 
الفـرع األدبي».وأضاف أن «عـدد الطلبة 
الطـب بلـغ ٤٢٢٨  املقبولـني يف كليـات 
طالبـاً، فيما بلغ عـدد الطلبة املقبولني يف 
كليـات الصيدلـة ٢٠٣١ طالباً، يف حني أن 
عدد الطلبـة املقبولني يف كليـات القانون 
بلـغ ٣٥٥٦ طالباً، أمـا كليات الرتبية فقد 
بلغ عدد الطلبة املقبولني ٣٢٤١ طالباً، يف 
حني بلغ عدد الطلبـة املقبولني يف املعاهد 

الطبية ١١٣٦٢ طالباً».

بغداد/ متابعة الزوراء:
كشف مصدر يف االطار التنسيقي، الذي 
يضـم القـوى الشـيعية املعرتضـة عىل 
نتائج االنتخابات، فضال عن قوى سنية 
واخرى كردية تطعـن باالنتخابات، عن 
احتماليـة تأجيـل املحكمـة االتحاديـة 

قرارهـا بخصوص االنتخابات، مشـريا 
اىل بـدء حراك جاد داخـل اإلطار لتحديد 
هويـة وشـكل الحكومـة القادمـة من 
خـالل تسـمية اثنـني مـن املرشـحني 

لرئاسة الوزراء.

ÊaÎá«@c@¿@bËflaáÉnébi@|‡è„@¸Î@bÓiÏÓqg@…fl@b„ÜÎáy@Û‹«@ã�Óè„@ZÊaÜÏè€a

بغداد/ الزوراء:
يف  االحد،  امس  العراقي،  الدينار  مقابل  األمريكي  الدوالر  رصف  أسعار  ارتفعت 
والحارثية  الكفاح  بورصة  إن  مصدر  بغداد.وقال  بالعاصمة  الرئيسية  البورصة 
دوالر   ١٠٠ مقابل  عراقي  دينار   ١٤٨٢٠٠ امس  صباح  سجلت  بغداد،  يف  املركزية 
 ١٠٠ لكل  عراقي  دينار   ١٤٨١٠٠ السبت  ليوم  الدوالر  اسعار  أمريكي.فيما سجلت 
دوالر امريكي.وأشار املصدر إىل أن اسعار البيع والرشاء ارتفعت يف محال الصريفة 
باالٔسواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع ١٤٨٧٥٠ دينارا عراقيا لكل ١٠٠ دوالر 
امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء ١٤٧٧٥٠ دينارا عراقيا لكل ١٠٠ دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدوالر ارتفاعا ايضا، حيث 
بلغ سعر البيع ١٤٨٤٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ سعر الرشاء ١٤٨٣٠٠ 

دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

@ÜaáÃi@¿@aÜÏ»ñ@›vèÌ@ä¸Îá€a
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@Ô‡√bÿ€a@¯‰ËÌ@ÜÏ»è€a@áË»€a@Ô€Î
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@∂g@Ï«áÌ@=Ó‹€a@laÏ‰€a@ê‹™
@ê‹iaã†@¿@‚ÏÓ€a@ÚÌäÎbìm@Úè‹u

الزوراء / يوسف سلمان:
نجم  نينوى،  محافظ  طمـأن 
الفني  الوضع  باستقرار  الجبوري، 
لسد املوصـل، فيما اكد عدم امكانية 
سكنية  دور  بناء  املحلية  الحكومة 
املهدمة يف  املنازل  للمواطنني بدال عن 

املحافظة .
مع  حديث  يف  الجبوري،  وقال 
ال  املحلية  الحكومة  ان“  ”الزوراء“: 
للمواطنني  سكنية  دور  بناء  يمكنها 
نينوى“،  يف  املهدمة  الدور  عن  بدال 
الدور  مشاريع  عىل  العمل  اىل  مشريا 
واطئة الكلفة، لكن ملف التعويضات 
اليزال  املهدمة  املواطنني  دور  عن 

يعاني عجزا واضحا .
موازنة  تخصيصات   ” ان  واضاف 
2021 تضمنت اطالق املنحة الكويتية 
مرشوع  ولدينا  املستشفيات،  لبناء 
ومرشوع  الجمهوري  املستشفى 
مستشفى الخنساء سيتم تنفيذهما، 
مطار  لبناء  الفرنيس  القرض  وكذلك 
نينوى   ” ان  مبينا   ،” الدويل  املوصل 
دينار  مليار   380 من  اكثر  لديهـا 
مليار  و70   2014 عام  منذ  مجمدة 
للمقاولني،  مستحقات  اخرى  دينار 
يف  دينار  مليار   30 منها  اقرت  وقد 

املوازنة العامة ”.
لعام  نينوى  ميزانيـة   ” ان  واوضح 
للمشاريع   50% منها  اطلق   2019
من  تبقى  وما   ، العام  ذلك  يف  املنفذة 
مشاريع جديدة يعد هامشا ضئيال ”.

اكد  املوصل،  لسد  الفني  الوضع  وعن 
يف  املوصل  ”سد  ان  نينوى  محافظ 
اكمال  نأمل  وكنا   ، حاليا  جيد  وضع 
ظهريا  ليكون  بادوش  بسد  العمل 
وصل  حيث  املوصل،  لسد  حصينا 

اىل  االنتقال  تم  لكن   ،  50% اىل  العمل 
دعم تمويل مرشوع سد حمرين وسد 
آخـر بالقرب من بيجي، علما انه كان 
سد  مرشوع  يف  العمل  اكمال  االجدر 

بادوش ”.

االعمار،  خطط  تطورات  وحول 
الجبوري  نجم  نينوى  محافظ  اكد 
مجلس  رئيس  متابعة  استمرار 
ملناقشة  الكاظمي  مصطفى  الوزراء 
واستكمال  املحافظة  اعمار  خطة 

تنفيذ املشاريع املتلكئة فيها .
اجتماعات  هناك  ان“  واوضح 
خطة  لبحث  مستمرة  ومناقشات 
رئيس  مع  نينوى  محافظة  اعمار 
الوزراء مصطفى الكاظمي الذي يتابع 
الجهات  كل  مع  تواصل  وعىل  العمل 

املحلية واالتحادية املختصة ”.
مستمرة  ”االجتماعات  ان  واضاف 
وخطط  مشاريع  وعرض  ملناقشة 
االعمار، واملعوقات التي تواجه الواقع 
ومناقشة  املحافظة،  يف  الخدمي 
الجديدة  االستثمارية  املشاريع 
املتلكئة  املشاريع  تنفيذ  واستكمال 
يف ضوء تخصيصات املوازنة ”، مبينا 
دعوة  من  اكثر  وجهت  نينوى   ” ان 
والكفاءات  واالكاديميني  الخرباء  اىل 
مقرتحات  لتقديم  املوصليـة 
للنهوض بخطط االعمار، ومعالجـة 
وان   ، املهمـة  املشاريع  يف  التلكؤات 
الخدمية  للمشاريع  االولويـة  تكون 

الرئيسة ”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
يضم  الذي  التنسيقي،  االطار  يف  مصدر  كشف 
القوى الشيعية املعرتضة عىل نتائج االنتخابات، 
تطعن  كردية  واخرى  سنية  قوى  عن  فضال 
املحكمة  تأجيل  احتمالية  عن  باالنتخابات، 
االتحادية قرارها بخصوص االنتخابات، مشريا 
هوية  لتحديد  اإلطار  داخل  جاد  حراك  بدء  اىل 
وشكل الحكومة القادمة من خالل تسمية اثنني 

من املرشحني لرئاسة الوزراء.
وقال املصدر يف ترصيح صحفي: إن ”معلومات 
وصلت لالطار من املحكمة االتحادية بأن االخرية 
قد تؤجل البت بالطعون املقدمة من قبل االطار 
الوزراء  املقدمة من قبل رئيس  الطعون  بسبب 
اىل مزيد من  إياد عالوي، واالمر يحتاج  األسبق 
الوقت التخاذ القرار النهائي بعد دراسة جميع 
مرجحا  واالدلة“،  بالوثائق  املشفوعة  الطعون 
ان ”يتم تأجيل القرار اىل الخميس املقبل، ويبقى 

االمر رهنا برسعة انجاز املحكمة إزاء ذلك“.

بإلغاء  يقيض  لن  املحكمة  ”قرار  ان  واضاف 
يصار  قد  لكن  الدويل  التأييد  بسبب  االنتخابات 
اىل اعادة العد والفرز اليدوي الشامل او الجزئي، 
سيلتزم  التنسيقي  اإلطار  فإن  االحوال  كل  ويف 

بقرارات املحكمة“.
عىل  املحكمة  صادقت  ”إذا  املصدر  واستدرك 
االنتخابات فكأنما هناك فيتو عىل قوى  نتائج 
اإلطار التي يراد لها أن ال تعود للمشهد السيايس، 
فضال عن ذهاب البالد اىل الفوىض والرصاعات 

الداخلية، ونأمل ان النصل لذلك“.
وكان زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، قدم، 
اىل  االنتخابات  تخص  طعونا  املايض،  األسبوع 
االخرية  وحددت  بها،  للبت  االتحادية  املحكمة 
إلعالن  موعدا  الجاري  الشهر  من  عرش  الثالث 
االنتخابات  ونتائج  الطعون  بشأن  قرارها 

بصورة عامة.
االطار  ”قادة  ان  املصدر  اكد  اخر،  شأن  ويف 
االسبق  الوزراء  رئيس  بزعامة  التنسيقي، 

نوري املالكي، باتوا األقرب يف تشكيل الحكومة 
كونهم استقطبوا عددا من النواب الفائزين من 
منفردة  وقوائم  كيانات  عن  فضال  املستقلني، 
ليتجاوز  االطار  مع  تحالف  يف  دخلت  أخرى 
تشكيل  اىل  يصار  وقد  نائب،   (101) عددهم 
كافية  مساحة  (اإلطار)  تمنح  بسيطة  اغلبية 
الدخول  بعد  االكرب  الكتلة  تشكيل  من  تمكنه 
السنية  القوى  أطراف  بعض  مع  بتحالف 
تسمح  نيابية  أغلبية  لتشكيل  والكوردية 
أن ”االتفاق  بتسمية رئيس الحكومة“.وأضاف 
بشخصيات  الثالث  الرئاسات  باستبدال  يقيض 
جديدة، فعىل سبيل املثال رئيس الربملان سيكون 
من (تحالف عزم) عىل اعتبار ان االخري األقرب 
االطار  سيدعم  وبالتايل  التنسيقي،  اإلطار  اىل 
مرشح عزم لرئاسة الربملان، السيما ان الحراك 

داخل تلك التحالفات يجري عىل قدم وساق“.
انه  اىل  اشار  الوزراء،  رئاسة  وبخصوص 
بتسمية  التنسيقي  اإلطار  داخل  االتفاق  ”تم 

مرشحني مؤهلني لشغل املنصب وهما (محمد 
شياع السوداني واسعد العيداني)“.

أعلن يف وقت سابق  ان ”االخري كان قد  واردف 
يدخل  وذلك  الوزراء،  لرئاسة  ترشحه  عدم  عن 

ضمن التكتيك السيايس وابعاد االنظار“.
للضغط  يهدف  القائم  ”الحراك  ان  واضاف 
التخفيف من رشوطها  يف  الصدرية  الكتلة  عىل 
بتشكيل حكومة اغلبية وإحالة املتسببني بهدر 
املال ومدانني بالفساد إىل القضاء إىل جانب نزع 
السالح وتسليمه للدولة، فضال عن دمج الحشد 
قاسية،  رشوط  وجميعها  االمنية  باملؤسسة 
السيما املتعلقة بالحشد والفصائل، إذ ان جميع 

القوى الشيعية لديها فصائل مسلحة“.
يذكر أن قوى اإلطار التنسيقي كانت قد اعلنت، 
النواب  من  عدد  استقطاب  عن  سابق،  وقت  يف 
املستقلني، فضال عن بعض القوائم االخرى من 
اإلطار  مقاعد  عدد  يف  يزيد  مما  اإلطار،  خارج 

ويوسع مساحة تحركهم التفاويض.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة التعليم العايل، امس األحد، 
نتائج القبول املركزي لطلبة الجامعات، 
الفصل  بدء  موعد  حددت  وفيما 
اىل  اشارت  املقبولني،  للطلبة  الدرايس 
ان عدد الطلبة املقبولني ضمن الدراسة 

الصباحية بلغ 154650 طالباً“.
عبد  كاظم  نبيل  التعليم،  وزير  وقال 
تابعته  صحفي  مؤتمر  يف  الصاحب، 
األحد  يوم  اعتبار  ”تقرر  ”الزوراء“: 
للطلبة  الدرايس  الفصل  بدء  موعد 
أن  مبيناً  بالجامعات“،  املقبولني 
الدراسة  ضمن  املقبولني  الطلبة  ”عدد 

الصباحية بلغ 154650 طالباً“.
وأوضح أن ”عدد الطلبة املتقدمني عىل 
وبواقع  طالباً   142980 العامة  القناة 
األحيائي  الفرع  يف  طالب   78606
و39782  التطبيقي  الفرع  و24592 
الطلبة  ان ”عدد  األدبي“، مبيناً  الفرع 
وبواقع   ،137277 بلغ  املقبولني 

و23488  األحيائي،  الفرع  يف   74782
الفرع  و39007  التطبيقي،  الفرع 

األدبي“.
يف  املقبولني  الطلبة  ”عدد  أن  وأضاف 
فيما  طالباً،   4228 بلغ  الطب  كليات 
كليات  يف  املقبولني  الطلبة  عدد  بلغ 
أن عدد  2031 طالباً، يف حني  الصيدلة 
الطلبة املقبولني يف كليات القانون بلغ 
فقد  الرتبية  كليات  أما  طالباً،   3556
بلغ عدد الطلبة املقبولني 3241 طالباً، 
يف  املقبولني  الطلبة  عدد  بلغ  حني  يف 

املعاهد الطبية 11362 طالباً“.
الرتبية  ”وزارة  التعليم  وطالبت 
بتزويدها بنتائج االعرتاضات“، مشريًة 
إىل ”املبارشة بإجراءات تسجيل الطلبة 

املقبولني يف الجامعات“.
ولفت وزير التعليم إىل ”السماح للطلبة 
من  االخرى  القنوات  عىل  بالتقديم 
والدراسة  الخاص  الحكومي  التعليم 
أي  قبول  حالة  ويف  واألهيل  املسائية 

اىل  داعياً  املركزي“،  القبول  يف  طالب 
ومالءمة  الصحي،  الوضع  ”مراعاة 
املستدامة  التنمية  خطط  مخرجات 

ومتطلبات العمل“.
ولفت وزير التعليم إىل“السماح للطلبة 
من  األخرى  القنوات  عىل  بالتقديم 
والدراسة  الخاص  الحكومي  التعليم 
قبول  حالة  ويف  واألهيل  املسائية 
داعياً  املركزي“،  قبول  يف  طالب  أي 
ومالءمة  الصحي،  الوضع  إىل“مراعاة 
املستدامة  التنمية  خطط  مخرجات 

ومتطلبات العمل“.
عىل  التقديم  للطلبة  ”يحق  أنه  وبني 
لم  ممن  اإللكرتونية،  االعرتاضات 
وقدموا  مركزي  قبول  لهم  يظهر 
إضافة  اإللكرتونية،  االستمارة  عىل 
يف  قبوالتهم  ظهرت  الذين  الطلبة  إىل 
املعاهد وتجاوزت معدالتهم 75 باملئة، 
والطلبة ممن تغريت نتائجهم للدراسة 
اإلعدادية بعد اعالن نتائج االعرتاضات 

من قبل وزارة الرتبية“.
بيانات  الجامعات  ”اعتماد  عىل  وشدد 
نتائج القبول للطلبة املنشورة يف املوقع 
الرسمي للوزارة بوابة دائرة  الدراسات 
اىل  الفتا  اليوم“،  من  اعتباراً  واملتابعة 

باقراص  الجامعات  تزويد  ”سيتم  انه 
دائرة  قبل  من  للقبوالت  رسمية 
البدء  أجل  من  والتخطيط  الدراسات 
وتسهيل  الطلبة  تسجيل  بإجراءات 

إجراءاتهم وملدة أسبوع“.

ليفربول/ متابعة الزوراء:
حذر وزراء خارجية دول مجموعة السبع روسيا 
من ”عواقب وخيمة“ إذا أقدم الرئيس فالديمري 
بوتني عىل مهاجمة أوكرانيا، فيما قال الرئيس 
األمريكي إن العواقب عىل روسيا ستكون مدمرة 

يف حال قرر الرئيس بوتني اجتياح أوكرانيا.
وقال مندوبو مجموعة السبع، يف قمة عقدت يف 
مدينة ليفربول الربيطانية، إنهم مجمعون عىل 
أوكرانيا  قرب  الرويس  العسكري  الحشد  إدانة 

ودعوا موسكو للتهدئة.
يكون  أال  ”يجب  بأنه  البيان  مسودة  وأفادت 
لدى روسيا أي شك من أن أي عدوان عسكري 
وعواقبه  باهظا  ثمنه  سيكون  أوكرانيا  عىل 

وخيمة“.
ليز  الربيطانية،  الخارجية  وزيرة  وقالت 
جميع  تدرس  بريطانيا  إن  األحد،  امس  تراس، 
روسيا  أقدمت  إذا  الرد  كيفية  حول  الخيارات 
استخدمت  أنها  موضحة  أوكرانيا،  غزو  عىل 
العقوبات االقتصادية يف السابق لتوجيه رسائل 

دبلوماسية ملوسكو.

وأضافت تراس للصحفيني خالل اجتماع وزراء 
خارجية مجموعة السبع: ”عندما تريد اململكة 
املتحدة إرسال رسائل واضحة وتحقيق أهداف 
واضحة سنكون مستعدين الستخدام العقوبات 

االقتصادية“.
العواقب عىل روسيا  إن  الرئيس األمريكي  وقال 
بوتني  الرئيس  قرر  حال  يف  مدمرة  ستكون 
اجتياح أوكرانيا، مؤكدا أن بالده سرتسل املزيد 
عن  دفاعا  الناتو  وقوات  األمريكية  القوات  من 

أوكرانيا ضد أي هجوم رويس.
الخارجية  وزير  مساعدة  أن  واشنطن  وذكرت 
كارين  وأوراسيا،  أوروبا  لشؤون  األمريكي 
دونفريد، ستزور كييف وموسكو يف الفرتة من 
13 إىل 15 ديسمرب وسط تصاعد التوتر الرويس 

األوكراني.
بيان،  يف  األمريكية،  الخارجية  وزارة  وأفادت 
للقاء  وموسكو  كييف  ستزور  دونفريد  بأن 
”زيادة  بحث  أجل  من  حكوميني  مسؤولني 
التزام  و“تعزيز  الروسية“  العسكرية  القدرات 
واستقاللها  أوكرانيا  بسيادة  املتحدة  الواليات 

ووحدة أراضيها“.
يمكننا  أنه  عىل  ستشدد  ”دونفريد  وأضافت: 
تحقيق تقدم دبلومايس وإنهاء النزاع يف دونباس 
عن طريق تنفيذ اتفاقيات مينسك بدعم صيغة 

نورماندي“.

دونفريد  أن  األمريكية  الخارجية  وتابعت 
”ستزور بعد ذلك بروكسل يف 15 و16 ديسمرب 
إلجراء مشاورات مع الحلفاء يف الناتو والرشكاء 
إىل  الرامية  الجهود  حول  األوروبي  االتحاد  يف 

إيجاد حلف دبلومايس“ لقضية أوكرانيا.

وكررت الواليات املتحدة، خالل اجتماع ملجموعة 
السبع يف اململكة املتحدة، دعوة روسيا إىل احتواء 
الغربية  القوى  أن  مؤكدة  أوكرانيا،  مع  التوتر 
”شديدة“  عقوبات  لفرض  مستعدة  الكربى 
هجوم.وقالت  وقوع  حال  يف  موسكو  عىل 
بشمال  ليفربول  يف  موجودة  أمريكية  مسؤولة 
الخارجية  وزراء  اجتماع  يف  للمشاركة  إنجلرتا 
الذي يستمر حتى األحد، إنه ال يزال ممكناً حل 
الدبلوماسية“،  الجديدة ”عرب  األوكرانية  األزمة 
وفق فرانس برس.وتتهم واشنطن واألوروبيون 
وكييف موسكو منذ بضعة أسابيع باالستعداد 
ينفيه  الذي  األمر  ألوكرانيا،  محتمل  لغزو 
الكرملني.ورغم التوتر املتصاعد، قرر الرئيسان 
أن يكلفا فريقيهما بمتابعة هذا  بايدن وبوتني 
امللف الستطالع مدى نجاح املبادرة الدبلوماسية. 
وتشكل زيارة كارين دونفريد مرحلة أوىل يف هذا 

املسار.
من  كالً  تضم  السبع  مجموعة  أن  إىل  يشار 
أملانيا وكندا والواليات املتحدة وفرنسا وإيطاليا 
الجيش  املتحدة.وينخرط  واململكة  واليابان 

األوكراني يف نزاع مع انفصاليني مؤيدين لروسيا 
بعدما  اندلع  ولوغانسك،  دونيتسك  منطقتي  يف 
 .2014 القرم عام  ضّمت موسكو شبه جزيرة 
روسيا  الغربيون  وحلفاؤها  أوكرانيا  وتتهم 
أمر  وهو  الحدود،  عرب  وأسلحة  قوات  بإرسال 

تنفيه موسكو.
العام،  مطلع  العنف  مستوى  ارتفع  وبعدما 
عند  عسكري  ألف  مائة  نحو  روسيا  حشدت 
عزز  ما  الربيع،  خالل  أوكرانيا  مع  الحدود 
يف  كبري  تصعيد  حدوث  احتمال  من  املخاوف 
قواتها،  سحب  الحقا  روسيا  وأعلنت  النزاع. 
لكن أوكرانيا والواليات املتحدة أكدتا حينذاك أن 
أزمة  االنسحاب كان محدودا. وأوكرانيا محور 
يف العالقات بني الرشق والغرب، إذ تتهم روسيا 
بحشد عرشات اآلالف من الجنود استعدادا لشن 

هجوم عسكري محتمل واسع النطاق.
واتهمت  هجوم،  ألي  التخطيط  روسيا  ونفت 
بسلوكيات  بالقيام  املتحدة  والواليات  أوكرانيا 
من شأنها زعزعة االستقرار، وقالت إنها تحتاج 

لضمانات أمنية لحماية نفسها.

بغداد/ الزوراء:
الوزراء،  مجلس  رئيس  بحث 
العهد  وويل  الكاظمي،  مصطفى 
السعودي األمري محمد بن سلمان، 
امس االحد، العالقات الثنائية بني 
املشرتك،  التعاون  وتعزيز  البلدين 
بمناسبة  سلمان  بن  هنأ  وفيما 
الدولة  لتأسيس  املئوية  الذكرى 
الوزراء  رئيس  اكد  العراقية، 
العمل عىل تأسيس رؤية  رضورة 
وطنية جديدة عن طريق الثقافة.

املكتب  عن  صدر  بيان  وذكر 
الوزراء،  مجلس  لرئيس  اإلعالمي 
”رئيس  أن  ”الزوراء“:  تلقته 
مصطفى  الوزراء  مجلس 
هاتفياً  اتصاالً  تلقى  الكاظمي 
العربية  اململكة  عهد  ويل  من 
مجلس  رئيس  نائب  السعودية، 
سلمان  بن  محمد  األمري  الوزراء، 

بن عبد العزيز“.
العهد  ”ويل  أن  البيان  وأضاف 
لرئيس  التهنئة  قدم  السعودي 
الذكرى  بمناسبة  الوزراء  مجلس 
املئوية لتأسيس الدولة العراقية“، 
استعرضا  ”الجانبني  أن  إىل  الفتا 
الثنائية  العالقات  االتصال  خالل 
التعاون  وتعزيز  البلدين،  بني 
وتطويره،  دعمه  وسبل  املشرتك 
وبما يخدم مصالح شعبي البلدين 

الشقيقني“.
ويف سياق اخر، أكد رئيس الوزراء، 
رضورة  الكاظمي،  مصطفى 
وطنية  رؤية  تأسيس  عىل  العمل 
فيما  الثقافة،  طريق  عن  جديدة 
قائماً  زال  ما  العراق  أن  إىل  أشار 

عىل قدميه رغم كل التحديات.
لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وقال 
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزارة 

الوزراء،  مجلس  ”رئيس  ان 
مصطفى الكاظمي، زار دار الكتب 
بغداد“،  العاصمة  يف  والوثائق 
خالل  افتتح  ”الكاظمي  ان  مبينا 
زيارته الدار قاعة الراحل الدكتور 
أحمد الجلبي، التي ضمت نفائس 
والوثائق  واملقتنيات  الكتب  من 
عائلة  بادرت  التي  واللوحات 

الراحل بإهدائها إىل الدار“.
له  كلمة  يف  الكاظمي،  وثّمن 
املبادرة،  االفتتاح،  حفل  خالل 
الثقافية  ”الشخصيات  داعياً 
والسياسية إىل أن تحذو حذو هذه 
من  جزءاً  يكونوا  وأن  املبادرة، 
إغناء الثقافة العراقية، وجزءاً من 

الذاكرة العراقية“.
املهم  ”من  أن  الكاظمي  وأضاف 
رؤية  تأسيس  عىل  اليوم  العمل 
الثقافة  وطنية جديدة عن طريق 
”لو  أنه  مبينا  بها“،  واالهتمام 
كان الراحل الجلبي حارضاً لشهد 
هذه  ببناء  الحكومة  محاوالت 
املرحلة الجديدة ومضيها يف طريق 
اإلصالح  ورقة  وتبنيها  اإلصالح، 
باهتمام  حظيت  التي  االقتصادي 

وإشادة املجتمع الدويل بها“.
الراحل  بذكرى  الكاظمي  وأشاد 
إياه ”بالشخصية  الجلبي، واصفاً 
رسم  يف  ساهمت  التي  الوطنية 
بعد  الديمقراطي  العراق  مالمح 
كان  مثلما  الدكتاتورية،  سقوط 
بعراق  وحاملاً  لبلده  محّباً  مثقفاً 

مزدهر“.
احتفلنا  الذي  ”العراق  أن  وأكد 
قائماً  زال  ما  بمئويته،  باألمس 
التحديات،  كل  رغم  قدميه  عىل 
ومشاركة  مساعدة  هذا  ويتطلب 
الجميع، فالعراق يستحق املزيد“.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
دعا رئيس مجلس النواب الليبي املكلف أعضاءه لجلسة تشاورية اليوم 

االثنني يف طرابلس.
وقال يف بيان مقتضب نرش يف موقع الربملان الرسمي: ان هدف الجلسة 
بينما  هذا  البالد“.يأتي  يف  السياسية  العملية  تطورات  ”مناقشة  هو 
تأجيل  السبت،  ليبيا،  يف  لالنتخابات  العليا  الوطنية  املفوضية  قررت 
موعد  من  أسبوعني  قبل  الرئاسة،  ملرشحي  النهائية  القائمة  نرش 
االستحقاق الحاسم يف البلد الذي يعيش منذ عقد حالة من الفوىض.ولم 
تحدد املفوضية موعداً جديداً لنرش القائمة، وهي الخطوة األخرية قبل 
انطالق الحملة االنتخابية.ووفق اللوائح املتعلقة باالنتخابات الرئاسية، 
ديسمرب،   24 يف  إجراؤها  واملقرر  ليبيا،  تاريخ  يف  العام  باالقرتاع  األوىل 
الطعون  انتهاء  من  أسبوعني  بعد  النهائية  القائمة  نرش  يفرتض  كان 
واستئناف قرارات املحاكم املتعلقة باملرشحني.لكن املفوضية الوطنية 
العليا لالنتخابات قالت، يف بيان عىل موقعها، إنه ال يزال يتعني عليها أن 
”تتبنى بعض اإلجراءات القضائية.. وأخرى قانونية.. قبل امليض قدماً 
يف اإلعالن عن القائمة النهائية للمرشحني، واالنتقال إىل اإلعالن عن بدء 

مرحلة الدعاية االنتخابية“.
”سوف  املفوضية  فإن  املرحلة“،  هذه  لحساسية  ”نظرا  أنه  وأضافت 
تحرص عىل استنفاد جميع طرق التقايض للتأكد من تطابق قراراتها 

مع األحكام الصادرة فيها“.
أزمة سياسية كبرية مستمرة منذ سقوط نظام  ليبيا تجاوز  وتحاول 
معمر القذايف عام 2011.. وبعد سنوات من النزاع املسلح واالنقسامات 
بني رشق البالد وغربها، تم تعيني سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة يف وقت 
سابق من هذا العام، إثر حوار برعاية األمم املتحدة، كلفت إدارة البالد 
حتى إجراء االنتخابات الربملانية والرئاسية.ويتوقع تنظيم االنتخابات 
الترشيعية بعد شهر واحد من الدورة األوىل لالنتخابات الرئاسية. وأغلق 
ملف   5385 تلقي  بعد  الثالثاء،  الترشيعية،  لالنتخابات  الرتشح  باب 
ترشح سيتم النظر فيها.وشابت العديد من الحوادث العملية االنتخابية 
يف األسابيع األخرية يف خضّم تفاقم الخالفات بني شخصيات سياسية يف 
البالد، ما يلقي بظالل من الشك عىل موعد إجراء االنتخابات الحاسمة 
هيئة  وهو  للدولة،  األعىل  املجلس  واستقرارها.واقرتح  ليبيا  ملستقبل 
الرئاسية  االنتخابات  إرجاء  األربعاء  للربملان،  ثانية  غرفة  دور  تؤدي 
الثقة بني األطراف والتدخالت  2022 بسبب ”التوتر وانعدام  إىل فرباير 
تنظيم  طرابلس  يف  مقرا  يتخذ  الذي  املجلس  اقرتح  الخارجية“.كما 

االنتخابات الرئاسية بشكل ”متزامن مع االنتخابات النيابية“.
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تونس/متابعة الزوراء:
 التقطت النهضـة ترصيحات الرئيس 
انتهـاء  قيـس سـعيد عـن  التونـيس 
صالحيـة دسـتور 2014 لتخـرج من 
مأزقـني محرجـني لهـا باإلعـالن عن 

مواجهة محتملة مع سعيد.
وتواجه النهضة موقفـا صعبا بعد أن 
أحـرق احـد اعضاءها نفسـه يف مقر 
الحركة، وأعـاد أجـواء االحتجاج عىل 
الرئيس الراحـل زين العابدين بن عيل، 
لكـن الغضب هـذه املرة صـار موجها 
ضد زعيم الحركة راشد الغنويش الذي 
يحّملـه ناشـطو الحركـة مسـؤولية 
تردي الوضع السيايس يف البالد وتفكك 

النهضة.
وزاد حرق ”بوعزيزي النهضة“ نفسه 
يف املقر من مشكلة الغنويش يف التعامل 
مع مأزقـه الثاني املسـتمر مع كوادر 
حركتـه والـذي أصبـح أشـبه بحركة 

تمرد تنظيمية وانشقاقات.
وقال أحد النشـطاء ”سـامح الله من 
رفـض مقابلـة املرحـوم مـن قيادات 
الحركـة. ولـو صحـت مسـألة طرده 
مـن عمله كحـارس للمقر فسـتكون 
فضيحة ووصمة عار يف تاريخ الحركة 
خاصـة وأنه أفنى شـبابه يف السـجن 

بسبب حادثة باب سويقة“.
وأشـار ناشـط آخر، خالل نقاش عىل 

صفحة القيادي املسـتقيل عبداللطيف 
املكـي، إىل أن ”حركـة النهضـة تتنكر 
ألحـد أنصارهـا حـني طلـب مقابلـة 
قيادي لكنه جوبه بالرفض والسخرية 
والتطـاول عليـه، فانتفـض مـن هذا 
الظلـم وقام بإحراق نفسـه يف الطابق 

األول“.
وفيمـا دعا البعـض من النشـطاء إىل 
التهدئـة وانتظـار التحقيق الرسـمي 

ملعرفـة القصـة التي قـادت إىل انتحار 
سـامي السـيفي، إال أن توجهـا عاما 
بني الناشطني اعترب أن حادثة االنتحار 
هـي نتيجة لسياسـات خاطئة لقيادة 
الحركة التي ركـزت عىل رصاع املواقع 
بأوضـاع  االهتمـام  وراءهـا  وتركـت 
منتسـبيها، خاصة مـن ذهبوا ضحية 

سياساتها خالل التسعينات.
وقال هؤالء الناشطون إنه لم يعد مهّما 

اآلن أن ينعقـد املؤتمر أم ال ينعقد، وأن 
األولويـة هـي التمهيد لصعـود قيادة 
جديـدة ال ترتبـط بالغنـويش وال تقع 
تحت سـيطرته، الفتني إىل أن انسحاب 
الغنويش من القيادة أمر رضوري قبل 
الحديـث عـن إصالحـات أو تغيـريات 
قياديـة، وهو ما يجـب أن يحدث قبل 
املؤتمر، محذرين من أن ربط التغيريات 
بموعـد املؤتمر قد يديـم األزمة خاصة 

أن رئيـس الحركة سـيلجأ كالعادة إىل 
املناورات لتأجيل هذه املناسبة الحزبية 

ويربح الوقت.
وجاء يف بيـان صدر بتوقيـع الغنويش 
دعـوة إىل ”مجلـس شـورى الحركـة 
ولجان إعداد املؤتمر الـ11 إىل مضاعفة 
الجهود للترسيـع بعقد املؤتمر وجعله 

محطة حزبية ووطنية“.
وتعتقـد أوسـاط مقربـة مـن حركة 
إىل  سيسـعى  الغنـويش  أن  النهضـة 
الرتكيـز عىل موضوع املؤتمر والتلويح 
باالنسـحاب وعدم إحداث أّي تغيريات 
قانونية تتيح له التجديد لدورة أخرى، 
والهـدف هو امتصـاص حالة الغضب 
التـي تعـم الجسـد النهضـاوي عـىل 
حادثـة االنتحـار التي قـد تتطور مع 
الوقـت لتقـود إىل انفجـار الحركة من 
الداخل. كما أنها رضبت هوية الحركة 

يف الصميم.
وقـال هـادي بريـك أحـد اإلسـالميني 
أحـد  ”إقـدام  إن  بالخـارج  املقيمـني 
مناضيل الحركة عىل االنتحار سـابقة 

خطرية“.
وأضـاف يف تدوينـة لـه عـىل حسـابه 
بفيسـبوك إنهـا سـابقة ”مـن الوزن 
القيمـّي الثقيل. وتمثـل رضبة ثخينة 
مسـعى  كّل  وأن  الحركـة.  هويـة  يف 
لتجاهلهـا أو التهويـن منهـا ال يليـق 

بحركة إسالمية“.
مـن جانبه، اعتـرب عبداللطيـف املكي 
أن  املسـتقيلني  شـق  يتزعـم  الـذي 
ترصيحـات الغنـويش (التـي بـرر بها 
انتحار عنرص من النهضة وحّمل فيها 
الدولة املسـؤولية) أقل مـا يقال عنها 

غري موفقة!
وعاد الغنويش السبت إىل نفس االتهام 
حني اعترب يف البيان أن انتحار السيفي 
هـو ”نتيجـة لجريمة دولة االسـتبداد 
التي انتهكت حقـوق بعض مواطنيها 
قبـل الثورة وأقرت لهـم حقوقا ضمن 
مسـار العدالـة االنتقاليـة لـم تلتـزم 

بتطبيقها“.
وكان نشـطاء عـىل مواقـع التواصـل 
قد حّذروا من مخاطر سـعي الغنويش 
لتحميل الدولة مسؤولية انتحار ضحية 
من ضحايا مغامراتـه ورصاعاته منذ 
عقود، فتعـوض اآلالف من املتهمني يف 
قضايـا عنـف بدل أن يعـوض لهم هو 
والحركـة التي دفعتهم إىل الهجوم عىل 
رجال األمن ومؤسسات الدولة والقيام 
بأعمال عنف بينهـا حرق مقر الحزب 
الحاكم األسبق يف منطقة باب سويقة 

وسط العاصمة تونس.
وللخـروج مـن األزمـة الداخليـة التي 
باتـت تضغـط عليـه قـرر الغنـويش 
التصعيـد يف العالقة مـع الرئيس قيس 

سعيد، والعودة إىل مربع البيانات الذي 
ال يتقن سواه.

وجاء يف بيان النهضة أن الحركة ”تحذر 
من مخاطر إلغاء الدستور واإلقصاء“، 
و“االتجـاه إىل هندسـة أحادية للنظام 
السيايس والقانوني لتونس. وتحذيرها 
من مغبة املسـاس بالبناء الدسـتوري 
للسـلطة بواسـطة املراسـيم وإدخال 
مفتوحـة  رشعيـة  أزمـة  يف  الحكـم 
بالغة العواقب السـيئة عىل االستقرار 

السيايس ومستقبل البالد“.
ويقـول مراقبـون إن الغنـويش وجـد 
الفرصـة مواتيـة للتصعيـد مع قيس 
سـعيد خاصة بعد بيان سـفراء الدول 
األعضاء يف مجموعة السبع املعتمدين 
إىل  الجمعـة  دعـوا  الذيـن  تونـس  يف 
عـودة ”رسيعـة“ لعمل ”املؤسسـات 

الديمقراطية“ يف البالد.
وقـال البيان ”نجـّدد التنويـه بأهمية 
احـرتام الحريـات األساسـية لجميـع 
التونسيني وبأهمية شمولية وشفافية 
عمليـة إرشاك كافة األطـراف املعنية، 
يف  املختلفـة  األصـوات  ذلـك  يف  بمـا 
الطيف السـيايس واملجتمع املدني، مع 
تحديـد سـقف زمنـي واضح يسـمح 
بعودة رسيعة لسـري عمل مؤسسـات 
ديمقراطية بما يف ذلـك برملان منتخب 

يضطلع بدور هام“.

بغداد/ الزوراء: 
بحـث رئيس تحالـف الفتح هـادي العامري 
مـع رئيس تحالـف تقدم محمـد الحلبويس، 
امس األحد، الوضع السيايس يف البالد ونتائج 
االنتخابـات. وذكـر بيـان للتحالـف تلقتـه 
”الـزوراء“: أن ”رئيس تحالـف الفتح هادي 

العامـري اسـتقبل يف مكتبه ببغـداد، رئيس 
تحالف تقدم محمد الحلبويس“. 

وأضـاف البيـان أن ”الطرفـني بحثـا الوضع 
السـيايس ونتائج االنتخابـات وآلية الخروج 
من األزمـة السياسـية التي تشـهدها البالد 

باألطر الدستورية والقانونية“.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن البنـك املركـزي، امـس األحـد، توقيع 
مذكرة تفاهم مع مـرصف اإلمارات العربية 

املتحدة املركزي.
وذكر بيان للبنك املركزي تلقته ”الزوراء“: أن 
”محافظ البنك املركـزي العراقي، مصطفى 
مـرصف  محافـظ  التقـى  مخيـف،  غالـب 
اإلمارات العربية املتحدة املركزي خالد محمد 

بالعمى“.
وأوضـح البيـان أن ”الجانبني وقعـا مذكرة 
وتطويـر  التعـاون  تعزيـز  بشـأن  تفاهـم 

العالقات املرصفية بني البلدين الشـقيقني“، 
مشـرياً إىل أن ”الجانبـني أكـدا عـىل أهميـة 
تطوير العالقـات املرصفية وتدريب الكوادر، 
وتسـهيل تعامالت القطاع املـرصيف الخاص 
لدى الجانبني، وفتح الحسابات املتقابلة بما 
يضمـن اتباع املعايـري الدولية وأخـذ العناية 
الواجبة وفق قوانني مكافحة غسـل األموال 

وتمويل اإلرهاب“.
وتابـع أن ”اللقاء حرضه عدد من مسـؤويل 
البنك املركزي العراقي ونظراؤهم من مرصف 

اإلمارات العربية املتحدة املركزي“.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت خليـة االعـالم األمنـي فتـح تحقيق 
بحادث إطالق نار عىل عجلة للجيش العراقي 

خالل تظاهرة يف سنجار.
وذكـرت الخليـة يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: 
أن ”القـوات األمنية تفتـح تحقيقا يف حادث 
إطـالق نـار وقنانـي املولوتوف عـىل عجلة 
نـوع همر، مما ادى اىل إصابة احد منتسـبي 

الفرقـة العرشيـن بالجيـش العراقـي خالل 
تأمـني الحماية ملتظاهرين ينددون باالعتداء 
الرتكـي عـىل األرايض العراقيـة يف منطقـة 

سنونو بقضاء سنجار.“ 
واضافـت: ان ”القـوات األمنيـة تمكنت من 
تفريـق التظاهـرة بصورة سـلمية ورشعت 
بجمـع املعلومـات واألدلـة ملعرفة املتسـبب 

بحادث إطالق النار“ .

بغداد/ الزوراء:
توقعـت هيئة األنـواء الجوية، امس األحد، تسـاقط 
أمطـار مـع انخفـاض يف درجات الحرارة األسـبوع 

الحايل.
وذكـر بيان للهيئـة، تلقتـه ”الـزوراء“: أن ”طقس 
اليوم االثنني سـيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً يف 
املنطقتني الوسطى والشمالية، فيما سيكون طقس 
املنطقة الجنوبية صحواً ويتحـول تدريجياً إىل غائم 
جزئـي، ودرجات الحـرارة مقاربة لليوم السـابق يف 
املنطقتـني الوسـطى والشـمالية، وال تغـرّي فيها يف 
املنطقـة الجنوبيـة، حيث سـتكون درجـة الحرارة 
العظمى يف بغداد 23 وكربالء املقدسة 24 واربيل 20 

وكركوك 24 والبرصة 25 والنارصية 24“. 
وأضـاف أن ”طقس يوم الثالثاء غائـم يف املنطقتني 
الوسـطى والشـمالية، وسـيكون طقـس املنطقـة 
الجنوبيـة غائمـاً جزئياً يتحـول تدريجيـاً إىل غائم، 
ودرجـات الحرارة مقاربـة لليوم السـابق ، والرياح 

جنوبية رشقية خفيفة إىل معتدلة الرسعة (10-20)
كم/س يف عموم البالد“.

وأشـار إىل أن ”يوم األربعاء سـيكون الطقس غائماً 
مع تسـاقط زخات مطر خفيفة يف األقسام الغربية 
تكون رعدية أحياناً يف املنطقة الوسـطى، وسيكون 
الطقس غائماً يف املنطقة الشـمالية، وغائماً يتحول 
إىل غائم جزئي يف املنطقة الجنوبية ودرجات الحرارة 

مقاربة لليوم السابق يف عموم البالد“.
وتابـع البيـان أن ”يـوم الخميـس املقبـل سـيكون 
الطقس غائماً مع تسـاقط زخـات مطر خفيفة اىل 
متوسـطة الشـدة يف أماكـن متفرقة تكـون رعدية 
احياناً يف املنطقتني الوسـطى والجنوبية، وسـيكون 
الطقـس يف املنطقـة الشـمالية غائماً مع تسـاقط 
أمطار متوسـطة الشـدة تكـون رعدية احيانـاً، أما 
درجات الحرارة فسرتتفع قليالً يف االقسام الوسطى 
والجنوبية، فيما سـتنخفض قليالً يف القسم الشمايل 

من البالد“. 

كابل/ متابعة الزوراء:
يف  ”طالبـان“  اسـتخبارات  قالـت 
واليـة ننجرهار رشقي أفغانسـتان، 
80 مـن  يف بيـان، امـس األحـد، إن 
عنـارص ”داعـش“ استسـلموا أمام 
قـوات ”طالبان“، وقـد عفت األخرية 
عنهـم، مؤكدة أن عنـارص ”داعش“ 
الذيـن استسـلموا أمـام ”طالبـان“ 
قد تعهـدوا بأن ال يقومـوا بأي عمل 
مناهض للحكومة، مشـرية إىل أنه يف 
حالة القيام بأي عمل مناهض سيتم 

التعامل معهم بشدة.
يف السـياق، قـال رئيس اسـتخبارات 
”طالبـان“، دكتـور بشـري، يف كلمة 
له أمـام اجتماع عقد بهذه املناسـبة 
يف مركز االسـتخبارات بمدينة جالل 
أبـاد، إنه طبقاً ملرسـوم العفو لزعيم 

”طالبان“ وبوساطة الزعامة القبلية؛ 
اسسـتلم هؤالء وتعهدوا بعدم القيام 

بأي عمل مناهض للدولة.
فيما قال الزعيم القبيل، الذي أسـهم 
يف الوسـاطة بـني ”طالبـان“ وبـني 
هؤالء العنارص، وُيدعى ملك تورخان 
من مديرية هسـكه مينه، إن القبائل 
تعهدت بأال تسمح ألي جهة، خاصة 
تنظيم ”داعش“، بالتحرك ضد الدولة 
والقيام بأي عمـل، وأضاف: ”اآلن ال 
يوجـد أي مربر ملواصلـة الحرب ضد 

الحكومة“.
وكانـت اسـتخبارات ”طالبـان“ قد 
أعلنـت يف 23 نوفمرب/ترشين الثاني 
املـايض، استسـالم 300 من عنارص 
داعـش، يف واليـة ننجرهـار رشقـي 

أفغانستان.

بغداد/ الزوراء:
بحـث رئيـس الجمهوريـة برهـم 
صالـح، مع منسـق مجلـس األمن 
القومي األمريكي لشـؤون الرشق 
األوسـط وشـمال أفريقيـا بريـت 
القتـايل  الـدور  انهـاء  مكغـورك، 
للتحالف الدويل يف العراق، فيما اكدا 

أهمية مكافحة اإلرهاب وفلوله.
وذكـر املكتـب االعالمـي لرئاسـة 
تلقتـه  بيـان  يف  الجمهوريـة 
”الـزوراء“: ان رئيـس الجمهورية 
برهـم صالـح، اسـتقبل يف قـرص 
بغداد، منسق مجلس األمن القومي 
األمريكي لشـؤون الرشق األوسط 
وشـمال أفريقيـا بريـت مكغورك 
والوفـد املرافـق له، وجـرى، خالل 
اللقـاء، بحـث العالقـات الثنائيـة 
البلديـن وتطويرهـا، والدفع  بـني 
بهـا يف مختلف امليادين السياسـية 
واالقتصاديـة والثقافيـة والبيئيـة 
عـرب الحـوار االسـرتاتيجي القائم 
بني البلديـن وبما يحقـق املصالح 
املشـرتكة، إىل جانـب بحـث إنهاء 
الـدويل،  للتحالـف  القتـايل  الـدور 

وتعزيز قدرات قوات األمن العراقية 
عرب املشـورة، والتأكيـد عىل أهمية 

مكافحة اإلرهاب وفلوله.
وتابـع: كما تم التطرق إىل تطورات 
األوضـاع اإلقليميـة ذات االهتمـام 

املشـرتك، حيث جـرى التأكيد عىل 
رضورة نـزع فتيـل األزمـات التي 
تكتنـف املنطقـة، ودعم مسـارات 
الحوار والتالقـي لتخفيف توتراتها 

ومنع اندالع الرصاعات.

وأّكـد الرئيـس برهـم صالـح عىل 
الـدور املهـم واملحوري للعـراق يف 
املنطقـة، بمـا يمثلـه مـن عنرص 
استقرار وتوافق، وترابط اقتصادي 
وتجاري وتنموي وبما ُيحقق األمن 

واالستقرار لدول وشعوب املنطقة.
رئيـس  أكـد  اخـر،  سـياق  ويف 
الجمهوريـة، برهـم صالح، ونائب 
إقليم كردسـتان  رئيـس حكومـة 
األحـد،  امـس  طالبانـي،  قوبـاد 
أهمية التعـاون والتنسـيق األمني 

والعسكري.
يف  الجمهوريـة  رئاسـة  وقالـت 
بيان تلقته ”الـزوراء“: إن ”رئيس 
الجمهورية برهم صالح اسـتقبل، 
امـس األحـد، يف قرص بغـداد نائب 
إقليم كردسـتان  رئيـس حكومـة 

قوباد طالباني“.
وأضافت انـه ”جرى خـالل اللقاء 
والتطـورات  املسـتجدات  بحـث 
السياسـية واألمنيـة يف البلد، حيث 
تـم التأكيـد عـىل أهميـة التعاون 
والتنسـيق األمني والعسـكري من 
أجـل غلق الثغـرات يف املناطق التي 
تنشط فيها خاليا اإلرهاب ُمستغلة 
ذلك لتهديـد املواطنني اآلمنني، كما 
تـم التأكيـد عـىل الحوار يف حسـم 
عـىل  والرتكيـز  العالقـة  املسـائل 

متطلبات املواطنني“.
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واشنطن/ متابعة الزوراء:
ال تزال الواليـات املتحدة األمريكيـة تعيش عىل 
وقـع األعاصـري املدمـرة التي رضبت وسـطها 
وجنوبها مسـفرة عـن مقتل 93 شـخصا عىل 
األقل يف سـت واليات بوسـط الواليـات املتحدة 
وجنوبهـا يف حصيلـة قابلة لالرتفاع. وشـهدت 
واليـة كنتاكي وحدها مرصع نحو 80 شـخصا 
عىل األقـل  يف والية كنتاكـي وحدها، معظمهم 
عاملون يف مصنع شـمع فيما قتل 13 شـخصا 
عىل األقل يف واليـات أخرى.وتعمل األحد أجهزة 
اإلغاثة األمريكية بشـكل حثيث بحثا عن ناجني 
األعاصـري  موجـة  بايـدن  محتملني.ووصـف 

وأحدها قطع أكثـر من 200 ميل، بأنها ”إحدى 
أكـرب“ العواصـف يف التاريـخ األمريكـي، فيما 
أعلن حالـة الطوارئ يف واليـة كنتاكي وواليات 
أمريكيـة أخرى.وقال بايـدن متأثرا يف تعليقات 
متلفـزة ”إنها مأسـاة“ متعهدا بتقديـم الدعم 
للواليات املترضرة مضيفا ”وال زلنا حتى اآلن ال 
نعرف عدد الخسـائر يف األرواح والنطاق الكامل 
لألرضار“.أعداد كبرية من عنارص أجهزة البحث 
واإلنقاذ كانت تساعد املواطنني يف هذه الواليات 
وسـط الدمار ليال.وقىض سـتة أشـخاص عىل 
األقـل يف إيلينوي جراء انهيار مسـتودع لرشكة 

أمازون كان داخله قرابة مئة موظف.

وقتل أربعة أشخاص يف والية تينييس وشخصان 
يف أركسناو وشخص واحد عىل األقل يف ميزوري 
حسب مسـؤولني ووسـائل إعالم محلية.وقال 
حاكـم كنتاكـي إندي بيشـري ”هذا أسـوأ حدث 
واألكثر تدمـريا واإلعصار الذي يحصد أكرب عدد 
ضحايـا يف تاريخ كنتاكـي“ مضيفا أنه يتخوف 

من أن الحصيلة قد تكون أكثر من مئة قتيل.
وأضاف للصحفيني ”هذا الدمار ال يشبه أي يشء 
شـهدته يف حياتـي، يتعذر عيل إيجـاد الكلمات 
لوصفه“.وأعلـن حالة الطوارئ يف الوالية. وقال 
إن االعصـار الـذي رضب كنتاكـي قطـع عـىل 
األرض أكثـر مـن 200 ميل (320 كلـم)، وهي 

إحدى أطول املسـافات منذ بدء تسـجيل مسار 
األعاصري.وكان أطول إعصار أمريكي تم تتبعه 
هو عاصفة امتدت 219 ميال يف والية ميسوري 

عام 1925 وحصدت أرواح 695 شخصا.
وصـف مسـؤولو بلـدة مايفيلد الصغـرية التي 
تضـم حواىل عرشة آالف نسـمة بأنها ”مدمرة“ 
مع انهيـار منـازل ومبـان تاريخية وسـقوط 
غصون األشـجار وانقالب سـيارات يف الحقول.
كانـت تمكـن رؤية قطع مـن زينة عيـد امليالد 
عـىل جانـب الطريق.قال بيشـري إن حواىل 110 
أشـخاص كانوا يعملون يف مصنع الشـمع حني 

رضبت العاصفة وتسببت بسقوط السقف.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
عـىل هامش احتفائهـا باليوم العاملـيِّ ملُكافحة 
الفساد وذكرى النرص وتأسيس الدولة العراقيَّة 
 ، وانطـالق فعاليـات أسـبوع النزاهـة الوطنـيِّ
عـت هيئة النزاهة االتحاديَّة والوكالة األملانيَّة  وقَّ
رة تفاهـٍم؛ إدراكاً  للتعـاون الـدويل (GIZ) ُمذكَّ
منهمـا لخطـورة املشـاكل والتهديـدات التـي 
ُيسـبُِّبها الفسـاد ألمـن واسـتقرار املُجتمعـات 
الديمقراطيَّـة  وُنُظـم  سـات  املُؤسَّ وتقويـض 
وقيـم العدل وتعريـض حكم القانـون والتنمية 

املُستدامة للخطر.
عهـا القـايض (عـالء جـواد  ـرة، التـي وقَّ املُذكَّ
السـاعدي) رئيـس هيئـة النزاهـة االتحاديَّـة، 
والسيد (توماس شـيف) املُدير القطري للوكالة 
األملانيَّـة للتعـاون الدويل، بحضـور نائب رئيس 
الهيئـة وعدد من املديرين العامني فيها وممثلني 
عن السـفارة األملانيَّة واالتحاد األوربي يف بغداد، 
تهـدف إىل ترسـيخ وتعزيـز التعـاون؛ لغـرض 
منع الفسـاد وُمكافحته، ودعم القـدرة والبناء 
سـاتي للهيئـة، وتنميـة وتحسـني أنظمة  املُؤسَّ
واسرتاتيجيات وسياسـات ُمكافحة الفساد، إذ 
ـت عىل تأليف لجنٍة ُمشـرتكٍة بـني الطرفني  نصَّ
ـني لوضـع آليـة املُتابعة  تضـمُّ خـرباء وُمختصِّ
رة، إضافة إىل فتح آفاٍق  وتنفيـذ مواد وبنود املُذكَّ
جديـدٍة للتعاون يجـري االتفـاق عليها من كال 
الطرفـني، وُمراجعة الفائـدة املُتبادلة من تنفيذ 

النشـاطات والتشـاور حول أيَّة مسـألٍة تخصُّ 
رة. تنفيذ املُذكَّ

رة حماية حقوق امللكيَّة الفكريَّة  نت املُذكَّ وتضمَّ
الناشـئة عنهـا بالتوافـق مـع قوانـني وأنظمة 
ـل الهيئة أيَّـة أعباٍء  الطرفـني، عـىل أن ال تتحمَّ
رة، ُمبّينًة التزامات  ماليٍَّة ناتجة عن تنفيـذ املُذكَّ
الطرفـني، إذ تلتـزم الهيئة بالتعاون والتنسـيق 
بـني دوائرها لتحديـد االحتياجـات واملُقرتحات 
رة،  بشأن املشـاريع املطلوبة إلنجاز أهداف املُذكَّ
والعمل عىل صياغة خطة عمٍل ومنهاٍج تدريبيٍّ 
لتنفيذهـا بالتعـاون والتنسـيق مـع الوكالـة، 

إضافـة إىل تهيئة املوافقـات القانونية؛ لتسـلُّم 
صة  األجهزة املُهداة، وتهـيئة الـمالكات املُتخـصِّ

للـعمـل معـها؛ لتـنـميـة وتطوير قدراتهم.
فيمـا يلتـزم الطـرف الثانـي املُتمثـل بالوكالة 
األملانيَّـة للتعـاون الدويل (وبحسـب مـا ورد يف 
ـرة) بتقديـم التدريـب وتدريـب املُدرِّبني يف  املُذكَّ
مجال ُمكافحة الفساد واالستشارات التنظيميَّة 
وتدابري بناء القدرات يف مجاالت (إدارة القضايا، 
وتحليل العمليَّات، وتطوير االسرتاتيجيَّة، وإدارة 
الجودة، والتواصل)، فضالً عن دعم إرشاك الهيئة 
يف رشاكاٍت دوليٍَّة مع جهاٍت نظريٍة وإبداء الدعم 

يف مجـال إعداد تقويمات ملخاطر الفسـاد وفقاً 
لألسـاليب الحديثـة املعتمدة، والدعـم يف مجال 

تنمية املهارات. 
عـن  ـرة  املُذكَّ توقيـع  خـالل  الجانبـان  وعـربَّ 
سـعادتهما بهذه االتفاق الذي يتطلَّع الطرفان 
إىل َجْنـي ثماره وتجاوز العراقيل التي قد تعرتي 
عمل األجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة من خالل التعاون 
الفعليَّـة وتبـادل  املُثمـر وتشـخيص الحاجـة 
لخطـورة  منهمـا  إدراكاً  والتدريـب؛  الخـربات 
انعكاسـات آفة الفسـاد عىل التنمية املُستدامة 
وُمسـتوى الخدمـات املُقدَّمـة للُمواطنـني، وال 
سيما يف البلدان التي تتعرَّض للعنف والتي غالباً 
مـا تكـون ذات بيئة طـاردة للتنميـة وُمقوّضة 
لفـرص االسـتثمار، وتلجـأ يف أحياٍن كثـريٍة إىل 

االستثناء من بعض القوانني.   
من الجديـر بالذكر أنَّ الوكالـة األملانيَّة للتعاون 
تنمويَّـٌة  وكالـٌة حكوميَّـٌة  الـدويل(GIZ) هـي 
للتعـاون  االتحاديَّـة  للـوزارة  تابعـة  أملانيَّـة 
االقتصـادي(BMZ)، تعمـل عىل دعـم مرشوع 
تنميـة القطـاع الخـاص وتعزيـز التوظيـف يف 
العـراق بتكليٍف مـن الوزارة االتحاديَّـة األملانيَّة 
للتعاون االقتصـادي والتنمية بتمويٍل ُمشـرتٍك 
مـن االتحاد األوربـي(GIZ) (GMBH)، وتعزيز 
الجهود الحكوميَّة؛ لتهيئة الظروف ملناخ األعمال 
ه يف العـراق، وتقديم خدماٍت  واالسـتثمار املُوجَّ

استشاريٍَّة لإلصالحات االقتصاديَّة.

بغداد/الزوراء:

اعلنت دائرة العيادات الطبية الشعبية 

تجهيـز النازحني يف اقليم كردسـتان 

املزمنـة  ونينـوى بأدويـة االمـراض 

حفاظـا عـىل سـالمة املـرىض ألخـذ 

العالج.

وذكـر مديـر عـام الدائـرة، الدكتور 

محمـد عـيل الفرطويس، يف بيـان: أن 

دائرتنـا مسـتمرة بتجهيـز االدويـة 

للنازحـني شـهرياً ومن خالل قسـم 

جـدول  وفـق  واملخـازن  الصيدلـة 

مخصص بأسـماء املرىض ومن خالل 

املقدمـة  الدوائيـة  البطاقـات  عـدد 

للدائـرة ليتم رصف األدوية للمصابني 

باألمراض املزمنة».

وأضـاف: انـه تـم تسـليم مخيمـات 

النازحني يف محافظات إقليم كردستان 

(دهوك والسليمانية) ونينوى (مخيم 

ديبيكه ومخيم حسـن شـام) بأدوية 

االمراض املزمنة وتشمل عالج ارتفاع 

ضغط الدم والسـكري والقلب والربو 

والـرصع، وغريها من أدوية األمراض 

املزمنـة، وهـي حصة شـهر ترشين 

الثاني وحسـب مـا تقتضيه املصلحة 

العامة».

بغداد/الزوراء:
كشفت وزارة التخطيط، امس األحد، عن توجه 
ة الرقم الوظيفي بالبطاقة الوطنية  بربط منصَّ

دة. املوحَّ
وقـال املتحـدث باسـم الـوزارة، عبـد الزهرة 
الهنـداوي، يف ترصيـح صحفـي: إن «مجلـس 
الوزراء أوعـز يف العام ٢٠١٧ اىل مركز اإلحصاء 
بالـوزارة بتشـكيل منصـة الرقـم الوظيفـي، 
إال أن املـرشوع توقـف بسـبب الظـروف التي 
واجهـت البالد يف ذلك الوقت»، مبيناً، أن «وزارة 
التخطيط كلَّفـت لجنة يف العـام ٢٠٢٠ لوضع 
اآلليـات واإلجـراءات املطلوبة من أجـل تنفيذ 

املنصة».
وأوضح أنه «تمَّ تشكيل لجنة األمر الديواني ٥٥ 
ت مفاتحة  برئاسـة رئيس مركز اإلحصاء، وتمَّ
مؤسسات الدولة كافة والوزارات واملحافظات 
البيانـات الخاصـة  التخطيـط  بتزويـد وزارة 
بموظفيهـا، إذ تـمَّ إرسـال فـرق من الـوزارة 

لتدريب الوزارات عىل آلية إعداد البيانات».
وأكـد الهنـداوي أنه «نحو مليونـني و٩٥٥ ألف 
موظـف تمَّ جمـع بياناتهم حتـى اآلن والعمل 
بيانـات  السـتكمال  االتجـاه  بهـذا  مسـتمر 

املوظفـني كافة»، الفتـًا اىل أن «املرشوع يهدف 
اىل بنـاء قاعـدة بيانـات كاملـة عـن موظفي 
الدولـة بغيـة تقديم صـورة واضحـة يتم من 
خاللها رسم مسارات االنفاق التشغييل املتعلق 

بأجور املوظفني»
هـاً بربط منصـة الرقم  وتابـع أن «هنـاك توجُّ

الوظيفـي بمنصـة البطاقة الوطنيـة املوحدة 
يف وزارة الداخليـة بغيـة اإلفـادة مـن البيانات 
البايومرتية للموظفني»، مشدداً عىل أن «التوجه 
سيعالج مشكالت عدة، منها مزدوجية الرواتب 
ومشكلة املوظفني الوهميني، فضالً عن تحديد 

مسارات االنفاق التشغييل».

نينوى/ الزوراء:

أفـاد مصـدر مطلـع يف نينوى، امـس االحد، 

بوفاة «عامل شاب» بعد أن دفن حيا بالرتاب 

وانقاذه من قبل فرق الدفاع املدني اثناء عمله 

يف مد االنابيب باملوصل مركز املحافظة.  

وأبلـغ املصـدر: إن شـاباً يف العرشينيات من 

عمره تويف اثنـاء عمله يف مد انابيب للرصف 

الصحـي يف املوصل. مبيناً أن «احد الشـقوق 

التي يتم مد فيها االنابيب انهارت عليه ودفن 

يف الرتاب حياً».

وأوضـح أن «فـرق الدفـاع املدنـي تدخلـت 

وتمكنـت من اخراجه وهو عـىل قيد الحياة، 

لكنـه فارقهـا بعـد ان وصل اىل املستشـفى 

بوقت قليل».

وأشـار إىل أن «الشـاب من عائلة فقرية وهو 

املعيـل الوحيد لعائلته ووحيـد والديه»، الفتاً 

إىل أن «العمـل كان يف مـرشوع مـد انابيـب 

رصف صحي بحي الكنـدي الثانية بالجانب 

االيرس من املوصل».

ويف وقت سابق، أصدرت مديرية الدفاع املدني 

بيانـاً قالت فيـه إن فرقها انقذت وأسـعفت 

عامـًال «فقد الوعـي ليدفن حيـاً بالرتاب» يف 

ايمن املوصل.

وأوضحـت يف بيانهـا: أن فرق الدفـاع املدني 

انقذت عامالً تعرض إلصابة بالرأس بشـكل 

مبـارش أثناء مـد انابيـب الـرصف الصحي 

بعمـق أكثر مـن ٤م يف منطقة حـي الكندي 

الثانيـة يف أيمـن املوصل، حيث دفـن العامل 

أسـفل االنبـوب بعد ان فقـد الوعـي نتيجة 

االصابـة وانهيـار الـرتاب فوق رأسـه، مما 

اسـتدعى تدخل فـرق انقـاذ الدفـاع املدني 

لتتمكن مـن اخراجه اوالً مـن داخل الحفرة 

وتقديم االسـعافات االولية واالنعاش الرئوي 

ثانيـاً قبل تأمني نقله اىل املستشـفى القريب 

لتلقي العالج االزم فيها.
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بغداد/الزوراء:

أعلنـت وكالـة وزارة الداخلية لشـؤون 

الرشطـة، امـس األحـد، القبـض عـىل 

متهم باالبتزاز االلكرتوني وآخر بتزوير 

لوحات العجالت يف بغداد وأربعة متهمني 

لحيازتهم مواد مخدرة يف بغداد.

لــ  ورد  بيـان  يف  الوكالـة  وذكـرت 

«الـزوراء»: إن «مفـارز الوكالة تمكنت 

مـن القـاء القبض عىل متهـم باالبتزاز 

االلكرتوني وبالجرم املشهود بعد قيامه 

بابتزاز احـدى الفتيات وتهديدها بنرش 

صورهـا الخاصة عىل مواقـع التواصل 

االجتماعـي الفيسـبوك مقابـل مبالغ 

ماليـة، حيـث تم عـرض املوضوع عىل 

أنظـار قـايض التحقيق وقـرر توقيف 

املتهم وفق أحكام املادة ٤٣٠ من قانون 

العقوبات».

الوكالـة  أكـدت  السـياق،  ذات  ويف 

«القبـض عـىل متهـم مطلـوب وفـق 

املـادة ٢٩٢/٢٩٨ عـن جريمـة تزوير 

وكالة عجلة واثنـاء القبض عىل املتهم 

وتفتيش عجلته نوع كيا سـورينتو تم 

ضبط (مسـدس نوع HS مع معامالت 

مرورية عدد٥ وسنويات عجالت عدد٧ 

اضافة اىل لوحات عجلـة عدد٢) داخل 

عجلتـه، حيث تم توقيفـه وفق أحكام 

القضـاء  إىل  وتقديمـه  اعـاله  املـادة 

اصوليا».

اىل ذلـك، «تم القبض عـىل (٤) متهمني 

وضبط بحوزتهم (كيلو غرام) من مادة 

الكريستال املخدرة مع ميزان الكرتوني، 

بحسب البيان».

وأشار البيان إىل إنه «تم إحالة املتهمني 

إىل القضـاء وفق أحكام املادة القانونية 

جزاءهـم  لينالـوا  مخـدرات   (٢٨)

العادل».

بغداد/الزوراء:
أعلنت خلية اإلعالم األمني، امس االحد، عن تدمري دراجة ووكرين لداعش بقصف جوي 

يف محافظة كركوك.
وذكرت الخلية يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة منه: ان «طريان الجيش تمكن من تدمري 
دراجـة نارية ووكريـن لعصابات داعش اإلرهابيـة، وذلك أثناء تنفيذ واجب اسـتطالع 

وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات املقر املتقدم يف كركوك».

بغداد/ الزوراء:

اعلنـت هيئـة املنافـذ الحدوديـة، امس 

األحـد، عن ضبـط (٣٨) طن مـن مادة 

(السـرياميك) غـري خاضعـة لفحـص 

الجهـاز املركـزي للتقييس والسـيطرة 

النوعية يف منفذ الشالمجة الحدودي

تلقـت  بيـان  يف  املنافـذ  اعـالم  وذكـر 

«الـزوراء» نسـخة منـه: ان «مديريـة 

منفذ الشـالمجة الحـدودي تمكنت من 

ضبط شـاحنة خارج الحـرم الكمركي 

يف سـيطرة البحـث والتحـري مخالفة 

لرشوط وضوابط االسترياد».

وأضافت انـه «من خالل الكشـف تبني 

وجود مادة (السـرياميك) بوزن إجمايل 

خاضعـة  غـري  طـن   (٣٨,٢٠٠) بلـغ 

للتقييـس  املركـزي  الجهـاز  لفحـص 

والسـيطرة النوعيـة، حيـث تـم تنظيم 

محرض ضبـط أصويل وإحالـة الكيفية 

إىل القضاء التخاذ اإلجـراءات القانونية 

بحق املخالفني».

بغداد/الزوراء:
بحثت وزارتا الدفاع والبيشـمركة، امس األحد، سـبل تبادل وتطوير املعلومات العلمية 

التي تخصُّ مناهج التدريس وإجراء التمارين املشرتكة بني الجانبني.
وذكـر بيـان لوزارة الدفـاع، تلقته «الـزوراء»: أن «وزيـر الدفاع جمعة عناد سـعدون، 
اسـتقبل يف مكتبه بمقر الوزارة، وفداً من وزارة البيشـمركة يف إقليم كردسـتان العراق 

برئاسة عميد كلية األركان».
وأضاف أنه «جرى خالل اللقاء بحث سبل تبادل وتطوير املعلومات العلمية التي تخص 

مناهج التدريس وإجراء التمارين املشرتكة بني قوات الجيش وقوات البيشمركة».
وأشار إىل أن «وفد البيشمركة سيقوم بزيارة رئيس أركان الجيش ومعاون رئيس أركان 
الجيـش للتدريب، وجامعة الدفاع للدراسـات العسـكرية، وكليتـي األركان والقيادة يف 

وزارة الدفاع».
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أفـاد مصـدر أمنـي يف نينـوى، امس 

االحـد، بأن اعتقـاالت طالت معقبني 

وموظفني حكوميني «بتهم الفسـاد» 

يف املحافظة.

وقـال املصـدر: إن قـوة مـن هيئـة 

النزاهة اعتقلت، خمسـة من معقبي 

املعامالت، باإلضافة اىل ثالثة موظفني 

من داخل دائرة تموين نينوى.

وأوضح املصدر: أن االعتقال جاء عىل 

خلفية تهـم تتعلق بالفسـاد االداري 

واملـايل، مشـرياً إىل اقتيادهم اىل مركز 

مختص إلجراء التحقيقات الالزمة.

ويف الثامـن عرش من ترشيـن الثاني 

املـايض، أفـاد مسـؤول امنـي كبـري 

باعتقـال ٥ موظفـني يف دائـرة املـاء 

بمحافظـة نينوى عقب اكتشـاف ما 

وصفه بـ»اكرب عملية رسقة» نفذوها 

منذ ٤ اعوام.

بغداد/الزوراء:

تظاهـر العـرشات مـن الخريجـني غـري 

املحارضين يف ذي قـار، امس االحد، امام 

بوابة تربية املحافظة وسط النارصية.

وقال احمد عيىس، أحـد املتظاهرين: ان“ 

الخريجـني قـرروا اغالق بوابـة تربية ذي 

قار يف رسـالة احتجاجية عىل غض النظر 

عـن معاناتهم وعـدم التفاعل مع ملفهم 

االنساني يف ظروف توفري فرص عمل مثل 

اقرانهم من خريجي السنوات املاضية“.

واشـار عيـىس اىل ان“ محافظـة ذي قار 

تضم املئات مـن الخريجني باختصاصات 

مختلفـة عاطلني عن العمل بسـبب عدم 

وجود درجات وظيفية الستيعابهم“.

وتشـهد محافظة ذي قار مؤخرا سلسلة 

تظاهرات سـلمية للمطالبـة بالتعيينات 

والخدمات“.

كما تظاهر العرشات من خريجي الكليات 

واملعاهد الفنية يف دياىل، امس االحد، امام 

مبنـى املحافظـة وسـط بعقوبـة، فيما 

هـددوا بتحويـل التظاهـرات اىل اعتصام 

سلمي.

وقـال محمد الشـمري، عضو تنسـيقية 

التظاهـرات: ان“ العـرشات مـن خريجي 

الكليات واملعاهد الفنية خرجوا يف تظاهرة 

سلمية امام مبنى املحافظة وسط بعقوبة 

لرفـع ٣ مطاليـب رئيسـية هـي االرساع 

بإجراءات الحذف واالسـتحداث يف الدوائر 

واجـراء املقاطعة للمحارضيـن من اجل 

توفري فـرص عمل ملا تبقـى من خريجي 

الكلبات واملعاهد الفنية“.

انـه ”يف حـال عـدم  الشـمري  واضـاف 

االسـتجابة ملطاليبنـا سـنعلن اعتصامـا 

سـلميا يف اقرب فرصة ممكنة“، مبينا أن 

”االالف مـن الخريجـني يعيشـون بطالة 

منذ سنوات والتوظيف حقهم املرشوع“.

وتشـهد محافظة دياىل تظاهرات متكررة 

للخريجني للمطالبة بالتعيني يف املؤسسات 

الحكومية.

ميسان/الزوراء:
نظم عدد من املزارعني ووجهاء العشـائر 
يف قضاء املجر الكبـري، امس االحد، وقفة 
احتجاجيـة لعـدم توفـري ميـاه الـرشب 

واالرواء الزراعي.
املزارعـني ووجهـاء  مـن  عـدد  وطالـب 
العشـائر يف مضيف سـيد رسوط بقضاء 
املجـر الكبـري يف محافظة ميسـان خالل 

ميـاه  بتوفـري  االحتجاجيـة  الوقفـة 
االسـاالت واالرواء وللمطالبـة ببناء سـد 
لضمان وصول امليـاه للمناطق الجنوبية 

يف ميسان».
واضافـت ان «عـددا من مناطق ميسـان 
وخاصة االقضية والنواحي شـهدت شح 
امليـاه وعـدم ايصـال الحصـص املائيـة 

لألرايض الزراعية فيها».

بغداد/الزوراء:
عثرت قوات الحشـد الشـعبي عىل معسكر 
جبـال  سلسـلة  يف  مضافـات  و٩  لداعـش 

حمرين رشقي محافظة دياىل
وذكر اعالم الحشـد يف بيان تلقت «الزوراء» 
نسـخة منه: ان «املعسـكر ضـم املضافات 

التسع واعتدة واسلحة ومولدة لتوليد الطاقة 
ومواد غذائية ولوجستية لإلرهابيني».

واضافـت انه «تم ضبط ذلك مـن قبل اللواء 
األول ولـواء نـداء ديـاىل ومفـارز مكافحـة 
والعمليـة  الشـعبي  للحشـد  املتفجـرات 

مستمرة».

 االنبار/الزوراء:

ألقت مفـارز االسـتخبارات العسـكرية يف وزارة 

الدفـاع، امـس األحـد، القبض عىل أحـد مروجي 

املخدرات يف محافظة االنبار

تلقـت  األمنـي  اإلعـالم  لخليـة  بيـان  وبحسـب 

«الزوراء» نسخة منه: «بمعلومات دقيقة لشعبة 

اسـتخبارات الفرقـة العـارشة إحـدى مفاصـل 

مديرية االسـتخبارات العسـكرية يف وزارة الدفاع 

واسـتخبارات لواء املشـاة ٣٨ والتي اكدت تواجد 

أحـد املتهمني يف منطقة زنكـورة بالرمادي يقوم 

ببيع وترويج املخدرات «.

واضافـت انه «تم عىل التعاون مع قسـم شـؤون 

املخدرات واملؤثرات العقلية وقوة من الفوج االول 

للـواء ذاته إللقـاء القبض عـىل املتهـم، واحالته 

للقضـاء بموجـب احـكام املـادة ٢٨ مـن قانون 

املخدرات واملؤثرات العقلية».
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بغداد/ الزوراء:
أعلَن سوق العراق لألوراق املالية، امس 
االحد، عن تداول 7 مليارات سهم بقيمة 
ماليـة بلغت اكثر مـن 7 مليارات دينار 

خالل االسبوع املايض.
وقـال السـوق يف تقريـر اطلعـت عليه 
”الزوراء“: إن ”عـدد الرشكات املتداول 
أسـهمها خالل االسبوع املايض بلغ 47 
رشكة مساهمة، فيما لم تتداول اسهم 
36 رشكة بسـبب عـدم تالقي اسـعار 
اوامـر الرشاء مع اوامر البيع“، مشـرياً 
إىل ”اسـتمرار توقـف 22 رشكـة لعدم 
تقديم االفصـاح من أصل 105 رشكات 

مدرجة يف السوق“.
وأضاف أن ”عدد األسهم املتداولة بلغ 7 
مليارات و367 مليون و953 الف سهم 
بانخفاض بلغ 5.67 % قياساً بالجلسة 
املاضيـة، بقيمة مالية بلغت 7 مليارات 
و525 مليوناً و30 الف دينار بانخفاض 
1.85 % قياسـاً بالجلسـة املاضية من 
خالل تنفيذ 4054 صفقة“، موضحاً أن 
”مؤرش األسـعار املتداولة ISX60 أغلق 

عـىل 561.57 نقطـة مسـجالً ارتفاعا 
بنسـبة 0.28 % عن إغالقه يف الجلسة 

السابقة“.
وأشـار إىل أن ”عدد االسهم املشرتاة من 
املسـتثمرين غـري العراقيني لألسـبوع 
املايض بلغ 2 ملياري سهم بقيمة مالية 
بلغـت 2 ملياري دينـار من خالل تنفيذ 
290 صفقـة، فيمـا بلـغ عدد االسـهم 
املباعة من املستثمرين غري العراقيني 1 

مليار سـهم بقيمة مالية بلغت 2 مليار 
دينار من خالل تنفيذ 796 صفقة“.

يذكر أن سـوق العـراق لـألوراق املالية 
ينظم خمس جلسـات تداول أسـبوعيا 
من األحد اىل الخميس، ومدرج فيه 105 
رشكات مساهمة عراقية تمثل قطاعات 
والصناعـة  واالتصـاالت  املصـارف 
والزراعـة والتأمـني واالسـتثمار املـايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت إدارة معلومات الطاقـة األمريكية، امـس األحد، عن 
ارتفاع صادرات العراق النفطية إىل الواليات املتحدة لتصل إىل 

248 ألف برميل يوميا كمتوسط خالل األسبوع املايض.
وقالت اإلدارة يف تقرير اطلعت عليه ”الزوراء“: ان ”متوسـط 
االستريادات األمريكية من النفط الخام خالل األسبوع املايض 
مـن ثماني دول بلغت 5.686 ماليـني برميل يوميا منخفضة 
بمقـدار 183 الـف برميـل باليوم عن األسـبوع الذي سـبقه 

والذي بلغ 5.869 ماليني برميل يوميا“.
واضافت ان ”امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 
248 ألـف برميل يوميا خالل األسـبوع املـايض، مرتفعة عن 
األسبوع الذي سبقه والذي بلغت متوسط الصادرات فيه 221 
الـف برميل يوميا“.واشـارت اىل ان ”اكثر اإليـرادات النفطية 
ألمريكا خالل األسـبوع املايض جاءت من كنـدا وبمعدل بلغ 
3,869 ماليـني برميل يوميا، تليها املكسـيك بمعدل 625 الف 

برميل يوميا، تلتها السـعودية بمعدل 393 الف برميل يوميا، 
ثم الربازيل بمعدل 233 الف برميل يوميا“.

ووفقـا لإلدارة فإن ”كمية االسـتريادات األمريكية من النفط 
الخـام من نيجرييا بلغت معـدل 175 ألف برميل يوميا، تليها 
ترينيـداد وتوباغـو بمعدل 72 الـف برميل يوميـا، ثم جاءت 

كولومبيا بـ71 الف برميل يوميا“.

بغداد/ الزوراء:
افتتح محافظ البنك املركزي العراقي، 
مصطفـى غالب مخيـف، امس األحد، 
فعاليات األسـبوع املـرصيف العراقي يف 

جناح العراق يف اكسبو دبي 2020.
وانطلقـت الفعاليات بحضـور رئيس 
صنـدوق النقـد العربي عبـد الرحمن 
الحميـدي، ورئيـس رابطـة املصارف 
الخاصة العراقية وديع الحنظل، وعدد 
من املديريـن العامني يف البنك املركزي، 

ورؤساء مجالس املصارف.
وقال محافظ البنـك املركزي، يف كلمة 
لـه خالل مراسـم انطـالق الفعاليات: 
إن انطـالق فعاليات أسـبوع املصارف 
يف جناح العراق، يسـهم بشكل كبري يف 
انفتـاح القطاع املـرصيف العراقي عىل 
العالـم العربـي والـدويل. مضيفـا: أن 
رقابة البنك املركزي أسـهمت بشـكل 

كبري يف تطوير القطاع املرصيف.
وأوضـح: أن هناك العديد من املصارف 
العراقية بدأت بالتوسع خارج العراق، 
وهـذا ما جعلها تحصل عىل تصنيفات 
املاليـة  جيـدة مـن قبـل املؤسسـات 
املختصة. مبينا أن العراق اليوم اصبح 
سـاحة جاذبة لالسـتثمارات ويتطلب 
وجود قطاع مرصيف فعال ليواكب هذه 

االستثمارات.
ونوه املحافـظ إىل: أن جميع مؤرشات 
القطـاع املـرصيف العراقـي يف تصاعـد 
مسـتمر وهـذا مـؤرش جيـد للعالـم 

الخارجي، برضورة فتح افاق التعاون 
مع القطاع املرصيف العراقي.

من جهة أخرى، أشـاد رئيس صندوق 
النقد العربي، عبـد الرحمن الحميدي، 

بسياسـة البنك املركزي التي ساهمت 
يف تطور القطاع املرصيف.

وقـال الحميـدي: إن محافـظ البنـك 
مجلـس  رئيـس  العراقـي  املركـزي 

العربـي  النقـد  صنـدوق  محافظـي 
مصطفى غالب، يعمل اآلن عىل ضمان 
انفتـاح القطاع املـرصيف العراقي عىل 

املصارف العربية واألجنبية.
بـدروه، قـال رئيـس رابطـة املصارف 
الخاصـة العراقيـة، وديـع الحنظـل: 
إن فعالية أسـبوع املصـارف العراقية 
يف اكسـبو دبـي، تمثل عالمـة مهمة، 
وبدايـة قوية جدا، لتنشـيط العالقات 
املرصفية مع العالم الخارجي، مشـريا 
إىل أن القطاع املرصيف يمثل اليوم نقطة 

كبرية يف تطوير اقتصاد البلد.
املصـارف  مشـاركة  أن  إىل:  وأشـار 
ورشكات الدفع االلكرتوني يف فعاليات 
أسـبوع املصارف، يمثل رسـالة قوية 
وواضحة للعالم بأن العراق اليوم يشهد 
انفتاحـا يقـوم بـه القطـاع الخاص، 
ويجـب من الدولـة حمايته وتسـهيل 
املصـارف  أسـبوع  أن  مهامه.ُيذكـر 
العراقية يف اكسبو دبي 2020 يتضمن 
العديد من الفعاليات املرصفية، واطالع 
الجمهور عىل الخدمات املرصفية التي 
تقدمها املصـارف، باإلضافـة إىل عقد 
لقـاءات ثنائية بني املصـارف العراقية 
واملصـارف العاملـة يف دولـة االمارات 

العربية املتحدة.

Ü˝j€a@xäbÇ@…éÏn€bi@pcái@b‰œäbóflÎ@äb‡rné˝€@Úiàbu@Úybé@|jñc@÷aã»€a@Zç◊ãæa@Ÿ‰j€a

www.alzawraapaper.com5 أسواق

@2020@ÔiÜ@Ïjè◊a@¿@Ô”aã»€a@¿ãóæa@ Ïjé˛a@pbÓ€b»œ@Åbnnœa@Â‡ö

ÂÌá‹j€a@µi@Ô«b‰ó€a@›flbÿn€aÎ@ÊÎbÄ»n€a@ôãœ@ÊbrzjÌ@ÊÜä˛aÎ@÷aã»€a
äÏ‹ÿ€aÎ@aÜÏó€a@…‰ófl@›ÓÃìm@áÓ»m@Ú«b‰ó€a

بغداد/ الزوراء:
بحـث وزير الصناعـة واملعـادن، منهل 
الصـايف، امـس االحـد، مـع السـفيـر 
الزغبـي  منتـرص  بغـداد،  يف  األردنـي 
فرص التعـاون والتكامل الصناعي بني 

البلدين.
وقالت الـوزارة يف بيان تلقت ”الزوراء“ 
نسخة منه: ان وزير الصناعة واملعادن 
منهــل عزيــز الخبــاز بحـث خالل 
لقائـه، امس، السـفري األردني يف بغداد 
منتصــر الزغبــي والوفـد املُرافـق له 
القضايـا ذات االهتمام املُشـرتك والتي 

تُخص املجال الصناعـي“.
واضاف البيان ان الوزير أكد ِخالل اللقاء 
عىل ”أهميـة تعزيز التعـاون وتحقيق 
نوع من التكاُمـل الصناعي بني العراق 
واألردن يف ُمختلف املجـاالت الصناعية 
يف ظـل توجه حكومـة ِكال البلدين عىل 
تقوية العالقـات والوصول بها إىل أعىل 
املُسـتويات وبما ُيحقق املصالح الُعليا 
للشـعبني الشـقيقني“، ُمبدياً استعداد 
ورغبـة الـوزارة ”بالتوُصل إىل رشاكات 
فاعلـة وبنـاءة مـع الجانـب األردنـي 
لتأسيس مشاريع واعدة وحيوية تخدم 

صناعة البلديـن“.
مـن جانبه، أكَد السفري األردني والوفد 
املُرافق لـُه حرص حكومـة األردن عىل 

والعمـل  التعـاون  عالقـات  ”توطيـد 
املُشـرتك مـع العـراق“، ُمشـرياً إىل ان 
”حكومته تبحث عن رشاكات صناعية 
عراقيـة أردنيـة لتعـود بالنفـع لـِكال 

البلديـن“.
من جانـب اخر، اعلنت رشكـة الفرات 
العامة للصناعات الكيمياوية واملبيدات، 

الصناعـة  وزارة  تشـكيالت  إحـدى 
واملعـادن، امس األحد، تأهيل وتشـغيل 
مصنـع الصـودا والكلور، بعـد أن كان 

متوقفاً منذ (13) عاماً.
وذكـرت خلية اإلعالم الحكومي يف بيان 
تلقت ”الزوراء“ نسخة منه: انه ”تمت 
اعادة وتأهيل وصيانـة املصنع بجهود 

كـوادر رشكـة الفـرات العامـة الفنية 
والهندسـية وبالتعـاون مـع الرشكـة 
العامة للتصميم وتنفيذ املشـاريع، بعد 
معالجـة األخطاء التصميميـة واكمال 
جميـع النواقص خالل فرتة اسـتمرت 

أكثر من عام“.
واشـارت الخليـة إىل أن ”املصنع يعمل 

بتكنولوجيا الخاليا الغشائية الصديقة 
للبيئـة، ويحتـوي عىل أربعـة خطوط 
إلنتاج أربعـة منتجات، تشـمل الكلور 
السـائل بطاقة (40) طـن/ يوم، حيث 
ُيعـد املصنـع، الوحيد يف العـراق إلنتاج 
مادة الكلـور، الذي يسـتخدم يف تنقية 
مياه الـرشب، وبما يلبـي حاجة أمانة 
بغداد، إضافة إىل منتجات هيدروكسيد 
طن/يـوم،   (45) بطاقـة  الصوديـوم 
وحامـض الهيدروكلوريك بطاقة (45) 
طن/ يـوم، وهايبوكلـورات الصوديوم 
بطاقـة (60) طن/ يـوم، والتي تدخل 
النفـط  وزارتـي  احتياجـات  ضمـن 

والكهرباء“.
واضاف البيان ان ”املصنع يحتوي عىل 
مختـرب تخصيص يضم أجهـزة حديثة 
لفحص املنتجات يف كل مراحل اإلنتاج، 
كما يعمل بمنظومة سيطرة الكرتونية 
حديثة لكافـة مرافق ووحدات املصنع، 
حيـث تمتـاز املنتجـات بمواصفاتهـا 

العاملية التي تفوق املستورد“.
فيمـا دعـت وزارة الصناعـة واملعادن 
الجهـات املسـتفيدة يف وزارات النفـط 
والكهرباء واالعمار واإلسكان واألشغال 
بغـداد،  وأمانـة  العامـة  والبلديـات 
لالستفادة من املنتوجات التي تطرحها 

الرشكة، لتلبية احتياجاتها.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة التجارة عن وصول الباخرة (M/V BEINDA) املحملة بالرز 

التايلندي املنشأ واملخصص لصالح السلة الغذائية.
وقالـت مدير عـام الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية، ملى املوسـوي، يف 
بيان ان ”الباخرة وصلت اىل منطقـة االدالء واملحملة بمادة الرز التايلندي 

املستورد وبكمية (44,000 ) طن“.
وأضافت أن ”مالكات السيطرة النوعية يف ام قرص بارشت بسحب النماذج 

إلجراء الفحوصات املختربية عليها بغية التأكد من سالمة املادة“.
وأفصحت املوسـوي يف الوقت نفسـه عن ”قرب وصول كميات اخرى من 

مادة الرز وذلك دعما للسلة الغذائية“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار الذهـب ”االجنبي والعراقي“ يف األسـواق املحلية بشـكل 

طفيف، امس االحد.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغـداد سـجلت للمثقـال الواحد عيـار 21 مـن الذهب الخليجـي والرتكي 
واألوربي سـعر بيع 367 الف دينار، و سـعر الرشاء 363 الفاً، فيما سجل 
املثقـال الواحد مـن الذهب عيـار 21 ليوم امس السـبت البيـع 366 الف 

دينار.
واشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

ارتفاعا ايضا عند 337 الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 333 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 365 الف دينار و370 ألفاً، فيما تراوح سعر 
البيـع مثقـال الذهب العراقي بـني 335 الفاً و340 الف دينار.. ويسـاوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد / نينا:
 اعتـرب االستشـاري يف التنمية الصناعية واالسـتثمار، عامـر الجواهري، 
سـيادة سـلع دول الجوار يف السـوق املحليـة خطرا بحاجة لعـودة املنتج 

املحيل.
وقال للوكالة الوطنية العراقية لألنباء /نينا/: ان الفجوة التي تخلقها دول 
الجوار بالفوىض السـلعية او ما نسميه سـيادة سلعهم بالسوق العراقية 

امر خطري بحاجة لنقاش وبحث رسيع .
واضاف الجواهري: ان عودة مصانع ومعامل القطاع الخاص ألخذ دورها 
يف السـوق املحلية بات امرا رضوريا خاصة ان الكثري من السلع املوجودة 

يف السوق ال تضاهي منتجاتنا املحلية .
 وعـد ترصيـح احد املسـؤولني يف القطـاع الصناعـي السـعودي بدعوته 
الصناعيـني العراقيـني لتنفيذ مشـاريعهم الصناعية يف عرعر السـعودية 
بوجود البنى التحتية والخدمات ”باألمر الخطري الذي يحتاج اىل قوة وارادة 

وعدم املسكنة لتثبيت الحقوق وعدم التنازل“.

بغداد/ الزوراء:
اكـد الخبـري االقتصادي، نجـم طارش، امـس االحد، ان انشـاء الصندوق 
السـيادي ضمانـة القتصـاد البالد مـن التقلبات وسـالح فعـال ملواجهة 

التحديات املالية واالقتصادية التي تحدث بني فرتة وأخرى.
وقـال طارش يف ترصيح صحفي: ان ”االزمـات التي تعرض لها االقتصاد 
العراقي خال األشهر املاضية ومنها األزمة املالية وانخفاض أسعار النفط 
بينت أهمية الحاجة إىل وجود صندوق سـيادي ملواجهـة التحديات املالية 

واالقتصادية“.
وأضـاف ان“ حجم التعويضات التي دفعـت اىل الكويت بلغت 54.4 مليار 
دوالر كانت تسـتقطع بنسـبة %5 سـنويا من مبيعات النفط العراقي“، 
مشريا اىل ان ”نسبة االستقطاع يجب ان توظف يف دعم االقتصاد املحيل“.

واكد نجم ان ”نسـبة االسـتقطاع التي فرضت عـىل التعويضات العراقية 
التـي تدفع اىل الكويت كانـت تخصم تلقائيا من مبيعـات النفط العراقي 
يجب ان تسـتمر وتودع بصندوق سـيادي عراقي لالسـتفادة منها يف أيام 

االزمات“.

بغداد/ الزوراء:
أوضـح الخبري االقتصادي، الدكتور صفوان قيص، ان العراق لديه إمكانية 
للتخلص من الديون الداخلية والخارجية باالعتماد عىل رشكات القطاعني 
العام والخاص وتحويل جزء من الديون نحو تلك الرشكات واالسـتثمارات 

الداخلية والخارجية.
وقال قيص يف ترصيح صحفي: ان ”العراق ليس بحاجة حاليا اىل االقرتاض 
الداخـيل او الخارجـي، وينبغـي ان يعمـل يف الوقت الراهن عـىل تخفيف 

وتصفري ديونه تدريجيا خالل السنوات الخمس القادمة“.
وأضاف ان ”الحكومة القادمة ويف حال فكرت بالتسديد فإن باستطاعتها 
تحويل قسـم من املديونية اىل القطاع الخاص والـرشكات العامة الهادفة 

للربح، كمسار لتسديد هذه الديون الداخلية“.
وبني ان ”العراق بإمكانه تسديد الديون الخارجية من خالل اجبار املستثمر 
عىل رشاء الديون من اجل فرص استثمارية محددة خصوصا عىل مستوى 
الفـرص الرابحة يف صناعـة البرتوكيمياويات او غريهـا من الصناعات“.
ولفت اىل ان ”بإمكان الحكومة إذا ما اعتمدت أسـلوب االسـتثمار مقابل 
رشاء الديون او تخفيض مديونيـة وزارة املالية يف بعض الرشكات العامة 
مقابل نقـل هذه املديونيـة الداخلية عىل رشكات النفـط والنقل الرابحة، 

فباإلمكان تصفري الديون“.

بغداد/ الزوراء:
كشـفت خريطـة إحصائية عـن تكلفة السـكن يف الدول العربيـة وبينها 
العراق.. وبلغ معدل سـعر الشـقة السـكنية يف العراق وفقاً للخريطة 83 
ألف دوالر، وهو متوسـط سـعر شـقة يف مركز املدينة بمسـاحة 60 مرتا 
مربعـا وهو ما يمثل الرقـم بالعالمة الخرضاء يف الخريطـة، ويعد العراق 

وفقاً للخريطة من بني الدول األقدر عىل اقتناء سكن.
وكان السـعوديون هـم األكثر قدرة عـىل اقتناء وحدة سـكنية يف مدنهم، 
بينما السوريون هم األكثر معاناة بسبب الفرق الشاسع بني معدل الدخل 

وأسعار العقارات.
يشـار اىل ان الرقـم بالعالمة السـوداء يمثـل املقارنة بني سـعر العقارات 
ومتوسـط دخل املواطن يف تلك الدول، وكلمـا كان الرقم صغري فأنه يعني 

ان املواطنني يف تلك الدول هم األقدر عىل اقتناء سكن والعكس صحيح.
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بغداد/ الزوراء:
ارتفعت الحواالت الخارجية يف مبيعات البنك املركزي، امس األحد، لتقرتب 

من 160 مليون دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي شـهد امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكـي، ارتفاعا يف الحواالت الخارجية بعد ارتفاع مبيعاته بشـكل عام 
بنسـبة 19.02 % لتصل إىل 194 مليوناً، و 658 الف دوالر أمريكيا غطاها 
البنـك بسـعر رصف اسـاس بلـغ 1460 دينـاراً لـكل دوالر، مقارنة بيوم 
الخميـس املايض، التي بلغت املبيعات فيـه 136 مليونا و 501 الفا و 100 

دوالر أمريكي.
واشـار اىل ان اغلب مبيعـات البنك ذهبت لتعزيز األرصـدة يف الخارج عىل 
شـكل حواالت واعتمادات حيث بلغـت 159 مليونا و238 ألف دوالر، فيما 

ذهب املبلغ املتبقي البالغ 35 مليوناً و420 ألف دوالر بشكل نقدي.
وأشـار املصـدر إىل أن 26 مرصفـا قامت بتلبية طلبـات تعزيز االرصدة يف 
الخـارج، 14 مرصفـا لتلبيـة الطلبـات النقديـة، إضافـة اىل 201 رشكة 

توسط.
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بغداد/ متابعة الزوراء
ـد مـدرب فريق الكرخ بكرة القدم، حسـن احمد، أن الحكم املسـاعد، بختيار حسـن، منح امليناء  أكَّ
نقطـة، بتقديره الخاطئ الذي جاء من خالله هدف التعادل»، يف املباراة التي جرت لحسـاب الجولة 
١٢ من الدوري املمتاز، وانتهت (١-١).وقال أحمد: ان فريقنا دفع ثمن خطأ الحكم املساعد بختيار 
حسن، الذي تعطلت رايته يف حالة تسلل واضحة، جاء من خاللها هدف امليناء، ليضيع جهود العبينا 
بعد سيطرتنا الكبرية عىل املباراة خالل معظم دقائقها».وبني «الحالة مرتوكة للجنة الحكام التخاذ 
القرار بحق الحكم املسـاعد. فقدنا نقطتني مهمتـني يف ملعبنا».وأكمل «رغم أن دكة بدالئنا لم تكن 

باملستوى املطلوب وإصابة حسن عبد الكريم، إال أننا قدمنا مباراة جيدة.
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بغداد / منى احمد 
حقـق نادي العـدل املركز االول فرقيا يف منافسـات بطولة اندية العراق 
باملالكمـة النسـوية التـي اختتمت عـىل قاعـة املراكـز التخصصية يف 

محافظة بغداد وحرضها وزير الشباب والرياضة عدنان درجال .  
وقال رئيس نادي العدل الريايض احمد عطية: ان البطولة التي شـهدت 
مشـاركة 12 ناديا مثلوا اندية العدل الريايض وشـباب العدل وبعشيقة  
والكرار والجيش والحسـنني والكرخ والعمال وسـوق الشـيوخ ودجلة 
والبيشـمركة، اسفرت عن احراز نادي العدل املركز االول فيما حل نادي 

بعشيقة ثانيا ليذهب املركز الثالث  لناديي الكرار و الجيش.
واضـاف عطيـة: ان 16 العبة مـن فئات مختلفـة مثلت فئة االشـبال 
والشـباب واملتقدمـني والالتـي حصلن عـىل املركز االول يف منافسـات 
البطولة وهن رقية حسـني بوزن 35 كغم وزهراء حسـني وزن 55 كغم  
ومالك فراس وزن + 70 كغم وشـمس محمد وزن40 كغم  نور شـهاب 
وزن 48 كغـم ومريـم رياض وزن  54 كغم وزينـب تقي بوزن 57 كغم 
وسجى احمد بوزن 60 كغم وزينب توفيق بوزن 63 كغم وعال عيل جبار 
بوزن 75 كغم وسـاره اسعد بوزن 80 كغم، اما الالعبات الخمس الالتي 
حصلن عىل املركز الثاني فهن زهراء صباح سـامي بوزن 43 كغم ونبا 
صباح سـامي بوزن 58 كغم وجوان فراس بوزن 57 كغم وشـهد احمد 
بـوزن 60 كغم واصالة هادي بوزن 70 كغـم. موضحا: ان النتائج التي 
تحققـت لالعبات لم تأت عن فراغ بل نتيجـة الجهود القيمة للجهازين 
الفنـي واالداري املتمثلـني بحسـني جغـم مفتـن وعبد املحسـن محمد 

ومحمد خليل والدكتور ايات رحيم  احمد.

@ÚÌá„c@Ú€Ï�i@k‘€@åã±@fiá»€a
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السـليمانية/ أحمـد العلوجـي - محمـد 
الرشيفي

موفدا االتحاد العراقي للصحافة الرياضية
السليمانية/ إعالم اللجنة االوملبية

تزامناً مع منافسات بطولة العرب باملبارزة، 
إنطلقـت امس األحد فعاليات بطولة كأس 
العراق لدول غرب آسـيا باللعبة عىل قاعة 
نادي السليمانية الريايض بناًء عىل الطلب 

الذي قدمته ثمانية منتخبات عربية.
وقـال رئيـس االتحـاد العراقـي للمبارزة 
رئيـس إتحـاد غـرب آسـيا  زيـاد حسـن 
جاسـم: ان اتحـاد اللعبة، وبعـد الطلبات 
العديدة التـي تلقاها من وفـود املنتخبات 
املشـاركة يف منافسـات البطولـة العربية، 
ونتيجة للنجـاح الكبري الذي حققه العراق 
باسـتضافة االشـقاء العـرب يف محافظة 
عـاٍل عـىل  بامتنـان  وافـق  السـليمانية، 
إقامـة اول نسـخة من بطولة غرب آسـيا 
للمنتخبـات بعدما كانـت أقيمت ملنتخبات 

الرباعم وعىل مستوى االندية فقط.
 وقرر إتحاد غرب آسـيا، بتوليفته الجديدة 
املتقدمـني،  منتخبـات  بطولـة  اقامـة 
وللجنسني، ألول بمشاركة تسعة منتخبات 

شقيقة.
واضـاف جاسـم: ان اتحاد املبـارزة تلقى 
تهاني وتربيكات واسـعة من قبل رؤسـاء 

وفـود املنتخبـات املشـاركة يف منافسـات 
البطولـة العربيـة ومن املدربـني والالعبني 
والالعبات ملا شـاهدوه من حسن إستقبال 
وضيافة وتنظيم أكثر من رائع مما أسـهم 
يف تحقيق نجاح منقطع النظري نال إعجاب 

جميع الحارضين.
وشهدت قاعة نادي السـليمانية الريايض 
امس االحد ختام منافسات البطولة العربية 
باملبارزة للرجال والنساء بفعالياتها الثالث 
سـالح الشـيش وسـيف املبارزة والسيف 
محافظـة  اسـتضافتها  والتـي  العربـي 
السـليمانية بمشـاركة 8 دول هي: العراق 
( البلـد املضيف ) وسـوريا ولبنان واالردن 

وفلسطني والكويت واالمارات واليمن .
وحظيت البطولة العربية بإشـادة واسعة 
من قبل رئيس االتحادين العربي واآلسيوي 
للمبارزة الشيخ سالم القاسمي الذي أبدى 
اعجابه الشديد باملستوى التنظيمي املتميز 
الذي شهدته منافسات البطولة، معرًبا عن 
سـعادته بما رآه ومبارًكا يف الوقت نفسـه 
العراقيـون عـىل احتضانهـم البطولة مرة 
أخرى بعـد قرابة ثالثني عاًما عن آخر مرة 
اسـتضافها العـراق، مؤكـًدا ان البطولـة 
تمثل فرصـة مثالية للقاء بني أبناء الوطن 

العربي الواحد .
منافسـات البطولة شـهدت  تنافًسا كبريًا 

بني جميع املنتخبات املشاركة لكن املنتخب 
الكويتي كان االكثر تميزًا عطًفا عىل املكانة 
الكبرية التي تحتلها اللعبة يف الكويت االمر 
الذي مهد لالعبيه حصد امليداليات الذهبية 
يف أربع مناسـبات توزعت مـا بني الفردي 

والفرقـي، فيما حصل العراق عىل ذهبيتني  
واحدة للرجال ومثلها للنساء يف منافسات 
الفرقي للرجال، وحصـد املنتخب اللبناني 
للنساء وسـامني ذهبيني أيضا حصدتهما 
نجمـة املنتخب اللبناني ريتا أبو جودة. اما 

املنتخب السـوري فقد احرز ذهبية واحدة 
يف فعالية سيف املبارزة للنساء فرقي. 

فيمـا تباينـت نتائـج املنتخبـات االخـرى 
بحسـب املراكـز التـي حصـل عليهـا كل 

منتخب .

بغداد/ حسام عبد الرضا
اختتمت اول امس السبت مباريات 

الـدور الثامـن مـن املرحلـة األوىل 
للدوري العراقي للدرجة املمتاز لكرة 

اليـد، حيث تمسـك فريـق الرشطة 
بصـدارة الدوري بــ 24 نقطة بعد 
تغلبـه عىل ضيفة القادم من مدينة 
الرمادي فريق التعاون بـ 43 هدفا 
مقابل 31 يف املباراة التي جرت عىل 
قاعة املدرسـة التخصصية يف بغداد  
وأدارهـا الحكمـان اسـعد حسـن 

وقيص حسني. 
وواصـل فريـق الجيـش مطاردته 
لفريـق الرشطة بعد أن حقق الفوز 
الكبـري عـىل مضيفه فريـق الكوت 
بــ 41 هدفـا مقابـل 19 محافظا 
بذلـك عـىل املركـز الثانـي بــ 21 
نقطـة وبفـارق مواجهـة اقل من 

باقي الفـرق، وقاد املبـاراة الثنائي 
التحكيمـي االتحـادي عـيل صالح 
وحيـدر فالح، قمة مباريـات الدور 
استضافتها قاعة املرحوم عىل سالم 
بني أصحاب الدار دياىل والسليمانية 
حيث اسـتمتع الجمهـور بعروض 
الفريقـني التـي حسـمها اصحاب 
األرض ديـاىل بــ 29 هدفـا مقابل 
25  ليتمسـك باملركـز الثالث بـ 21 
نقطة، بينما هبط فريق السليمانية 
إىل املركـز الخامـس بــ 16 نقاطه 
وقـاد املبـاراة الثنائـي التحكيمـي 
عمار نارص وحيدر سـلمان، فريق 
الحشـد الشعبي لم يجد اي صعوبة 

يف تخطـي فريق املسـيب يف املباراة 
التي جـرت عىل قاعة نادي وسـام 
املجـد حيـث انتهـت بــ 32 هدفـا 
مقابل 18لريتقـي الفريق إىل املركز 
الرابـع بــ 18 نقطـة، بينمـا بقي 
فريـق املسـيب باملركز التاسـع بـ 
الحكمـان  املبـاراة  وادار  نقـاط   4
حمزه عيل وحسـن مهـدي، وحقق 
يف  انتصاراتـه  اول  الكوفـة  فريـق 
الدوري بعد تغلبه عىل فريق الخليج 
العربـي القادم من البرصة الفيحاء 
بـ 38 هدفـا مقابـل 24  يف املباراة 
التي جرت عىل قاعـة نادي الكوفة 
لريتقـي الفريق إىل املركز العارش بـ 

3 نقاط بينما هبط فريق الخليج إىل 
املركـز الحادي عـرش بنقطة يتيمة 
وأدار املباراة الحكام منتظر صاحب 

ومحمد عامر .
ويف مباراة الرصاع عىل املركز السابع 
تمكن فريق بلدية البرصة من الفوز 
عىل مستضيفه فريق كربالء بـ 20 
هدفـا مقابـل 17  يف املبـاراة التـي 
أقيمت عىل قاعـة الحكيم يف كربالء 
ليحافظ فريـق البلدية عـىل املركز 
السـابع بـ 12 نقطة مساويا فريق 
املبـاراة  وأدار  بالنقـاط،  التعـاون 
عبـد  بسـام  القاريـان  الحكمـان 

الحمزة وسامر مهدي.
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بغداد/ متابعة الزوراء

تمكن فريق نادي الرشطة من تحقيق 

الفوز عىل فريق نفط ميسـان بهدفني 

دون رد يف املبـاراة التـي جـرت امـس 

األحد يف ختام منافسات الجولة الثانية 

عرش لدوري الكرة املمتاز.

وجـاء الهـدف األول عن طريـق ركلة 

جـزاء نفذها بنجـاح املحرتف محمود 

املـواس يف الدقيقة 49 من زمن اللقاء، 

ويف الدقيقـة 81 سـجل املحـرتف عبد 

املجيد بو بكر الهدف الثاني.

وبهذه النتيجة عـزز الرشطة صدارته 

بعد ان رفع رصيده للنقطة 32 باملركز 

األول وتجمد رصيد نفط ميسـان عند 

النقطة 13 باملركز الثاني عرش. 

وحقـق فريـق النجف فوزا مسـتحقا 

عىل سامراء بهدفني دون رد، يف املباراة 

التـي أقيمـت مسـاء امـس يف ملعب 

النجف الدويل.

وافتتـح فريـق النجف التسـجيل عرب 

مهاجمه أمجـد رايض يف الدقيقة 17، 

وعـزز النتيجة بهـدف ثـاٍن بالدقيقة 

الثانيـة من الوقـت بـدل الضائع عرب 

قائـد الفريـق طاهـر حميـد، لينتهي 

الشـوط األول بتقدم النجـف بهدفني 

دون رد.

وحافظ النجف عىل تقدمه حتى نهاية 

املبـاراة التـي انتهـت بنفـس نتيجـة 

الشوط األول.

ورفع النجـف رصيـده إىل النقطة 20 

يف املركز السـابع، بينمـا تجمد رصيد 

املركـز  يف   3 النقطـة  عنـد  سـامراء 

األخري.

وحقق فريق الـزوراء فوزا صعبا عىل 

مضيفـه فريق زاخو بهـدف دون رد، 

مساء امس عىل ملعب دالل .

قويـة  التحامـات  شـهدت  املبـاراة 

وتعـرض املحـرتف الربازيـيل برونـو 

أوليفـريا مـن فريـق زاخـو  للطرد يف 

الدقيقة 35، ليعقد مهمة فريقه ورغم 

املحاوالت من الطرفني، إال أن الشـوط 

األول انتهى بالتعادل السلبي.

ويف الشوط الثاني، حصل الزوراء عىل 

ركلة جزاء يف الدقيقة 57، سجل منها 

لهـواري طويل هدف الـزوراء الثمني، 

بينما أضـاع زاخو عددا مـن الفرص، 

لتنتهـي املبـاراة بفوز الـزوراء بهدف 

دون رد.

وارتفع رصيد الزوراء إىل النقطة 28 يف 

املركز الثالث، بينما تجمد رصيد زاخو 

عند النقطة 19 يف املركز السابع.

وخّيم التعادل السـلبي عـىل مواجهة 

ديربي النفط بني فريقي النفط ونفط 

البرصة عىل ملعب النفط.

عـاد فريـق النفـط لعقـدة التعادالت 

مجـددا بعـد أن عجـز يف الوصـول إىل 

شـباك نفـط البـرصة، الـذي أضـاع 

فرصتني سـانحتني عرب الالعب أحمد 

فرحان واملحرتف جاكوب.

يف املقابـل، أضـاع وليـد كريـم أخطر 

املبـاراة  لتنتهـي  النفـط،  محـاوالت 

بالتعادل السلبي.

ورفع نفط البرصة رصيده إىل النقطة 

20 يف املركز السادس، فيما رفع النفط 

رصيـده إىل النقطة 13 يف املركز الثاني 

عرش.

وتقدم فريق أمانة بغداد عدة مراكز إىل 

األمام بفوزه اليوم عىل نوروز (1-0)، 

مساء امس عىل ملعب بغداد.

وتمكن فريـق أمانة بغداد من تحقيق 

بدايـة رسيعـة عـن طريـق املحـرتف 

املوريتاني بالل بلمبارك يف الدقيقة 11 

من املباراة.

وحافظ أمانة بغداد عىل النتيجة حتى 

النهايـة، رغم عـدة محـاوالت لفريق 

نوروز أخطرها محاولة اسـو رسـتم، 

التي أبعدهـا حارس األمانـة، لتنتهي 

املباراة بفوز أصحاب األرد بهدف دون 

رد.

ورفـع بغـداد رصيـده إىل النقطة 16 

يف املركز التاسـع، بينمـا تجمد رصيد 

نـوروز عن النقطة العـارشة يف املركز 

الخامس عرش.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
جهود كبـرية بذلها موفدا رابطـة االعالم املرئي 
الزميلـني عيل املوسـوي ومصطفى دشـتي يف 
تغطية مشاركة املنتخب الوطني يف منافسات 
بطولـة كأس العـرب التي تتواصـل فعالياتها 
يف العاصمـة القطريـة الدوحـة، حيث اسـهما 
املوسوي ودشـتي يف رفد القنوات الفضائية باملادة 
الفيديويـة الخاصـة بالوحـدات التدريبيـة للمنتخـب الوطنـي وبقية 
املنتخبـات املشـاركة يف كأس العـرب، فضال عـن اجراء اللقـاءات مع 
املدربني والالعبني والجماهري العراقية والعربية التي سـاندت املنتخبات 

يف البطولة.
 *********************

العدد الثامن والخمسـون من صحيفة الريايض التي 
تصدر عن االتحاد العراقـي للصحافة الرياضية رأى 
النور امس االحد، وتضمن العديد من املقاالت واالخبار 
واملواضيع الخاصة برياضة كرة القدم وبقية األلعاب 
األخرى التي زينت بأقـالم صحفية مرموقة، خالص 
االمنيات ألرسة الصحيفة الرائعة بمواصلة النجاح يف 

قادم األيام.

بغداد/ امري الداغستاني
حّمل مدرب نادي نفط الوسط، عبد الغني شهد، مدرب املنتخب العراقي زيليكو 
داعياً  العرب،  كأس  بطولة  يف  للمنتخب  السلبية  النتائج  مسؤولية  برتوفيتش 
التحكيمية  األخطاء  من  للتخلص  العراقي  الدوري  يف  ”الفار“  تقنية  إدخال  اىل 

القاتلة.
وتحدث شهد عن اخفاقات املنتخب العراقي ببطولة كأس العرب وتصفيات كأس 
التي خرج بها منتخبنا  النتائج السلبية  العراقي  العالم، قائالً ”ال احمل الالعب 
ألن الالعب من صنيعة املدرب، وكان من املفرتض ان يصل بالعب منتخبنا العىل 
العكس،  وجدنا  لكن  واملهاري  الخططي  والتطبيق  البدنية  اللياقة  مستويات 
التحكم  من  يتمكن  لم  الذي  املدرب  مسؤولية  من  االمور  تلك  كل  ان  وبالتأكيد 

بادواته بشكل مقنع“.
واصاف ان ”املدرب لم يثبت عىل تشكيلة معينة والسيما يف مثل هكذا منافسات 
حساسة من تصفيات مؤهلة لكأس العالم فمن الغريب عدم استقرار املدرب عىل 
تشكيلة معينة والتغيري باستمرار ونحن داخل منافسات تعد من اهم املنافسات 

الكروية“.
ودعا شهد لـ“عدم جعل ضعف الدوري شماعة تتعكز عليها الجهات املترضرة 
ادائه“، مؤكدا ان ”العبينا جيدون ودورينا  السلبية وتراجع  من نتائج منتخبنا 
التي  الدوريات، لكن يعاب عليه قرارات بعض الحكام غري املقصودة  من اقوى 

تؤثر عىل النتائج“.

بغداد/ متابعة الزوراء
رايض  الجوية،  القوة  مدرب  أشاد 
لفريق  العايل  بالتنظيم  شنيشل، 
انتهت  التي  املباراة  يف  الكهرباء، 
رد،  دون  بهدفني  فريقه  ملصلحة 
من   ١٢ الجولة  منافسات  ضمن 

الدوري.
تكن  لم  املباراة  ان  شنيشل:  وقال 
سهلة باملرة حيث نعاني من الغيابات 
لم  الجوية  القوة  وفريق  املتكررة، 
كبري  عدد  خالل  الصفوف  يكتمل 
من املباريات، ما أثر بشكل عام عىل 
املباراة تحت  النتائج، وبالتايل خضنا 

ضغط كبري».

ومنظم  مميز  فريق  «الكهرباء  وبني 
بشكل جيد، ما يدلل عىل وجود عمل 
لعبة  قدم  كرة  لكن  محرتم،  فني 
برصاحة  ونحن  الفرص،  استغالل 
بهذه الفرتة ويف ظل الغيابات نبحث 
يف  تراجعنا  عدم  لضمان  النتائج  عن 

الئحة الرتتيب».
وأثنى شنيشل عىل العبيه، موضحا: 
ظل  يف  كبري  عليهم  الضغط  أن 
آخر  يف  السلبية  والنتائج  الغيابات 
املباريات. وأكمل «بتماسكنا وعزيمة 
الالعبني بدأنا نعود لوضعنا الطبيعي، 
الفريق  سيكون  املصابني  وبالتحاق 

بأفضل حاالته».
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أكد الربتغايل جوزيه مورينيو، مدرب روما، 
أن الجيالـورويس لـن يقـوم باستثمارات 

كبرية يف فرتة االنتقاالت الشتوية املقبلة.
وقال مورينيو، يف ترصيحات أبرزها موقع 
فوتبول إيطاليا“: يعتقد الناس أنني كنت 
أعرف تياجو موتا يف إنرت، لكني أعرفه منذ 

وقت عميل يف برشلونة“.
وأضـاف: ”يف بعـض األحيان كنـت أقوم 
بتدريـب 

الفريـق االحتياطي، والتقينـا هناك ولدي 
ذكريـات كثـرية عنـه، لقد أصبـح مدربا 
هو وستانكوفيتش وتشـيفو، وأريد دائًما 

معرفة نتائجهم، باستثناء اآلن“.
ويلتقـي روما مـع سبيزيـا، الذي يرشف 
موتـا عـىل تدريبـه، غـدا، يف األسبوع 17 
من الكالتشـيو. وتابع: ”مشـاركة تامي 
أبراهام وبورخا مايورال؟ لقد لعبا بشكل 
جيد مًعا، ليـس لدينا الكثري من الخيارات 
يف املبـاراة املقبلـة، لكـن شـومورودوف 

وفيليكس يمكنهما اللعب أيًضا“.
وواصـل: ”مـن املهـم أن يسـجل تامـي 
ومايورال أهداًفا، أما شومورودوف يمكن 
أن يكون خطريًا من خالل التسـديدات 
البعيـدة“. وأكمل: ”يتميـز بورخا 
عندمـا يتواجـد داخـل منطقة 
الجـزاء، وال يوجد فارق لدى 
يلعب بجوار  تامي عندما 
أي مهاجم يف الفريق“.
”لسـت  وأردف: 
بصفقاتنا  سعيدا 

يف الصيف، لكننا لم نتجادل 
بسبب أن اإلدارة لم تتعاقد 

مع العب يف خط الوسط“.
نتمكـن  ”لـم  واستطـرد: 
مـن التعاقـد مـع العبني 
فهمـت  لقـد  معينـني، 

واجهـت  التـي  الصعوبـات 
النـادي، وأريـد أفضل فريق 
ممكن لرومـا، لكنني أعلم 
أننـا لـن نقـوم باستثمار 
كبـري يف ينايـر/ كانـون 
املقبل، كما نفعل  الثاني 

عادة خالل الصيف“.
الشـتاء  ”يف  واختتـم: 
مـن  املزيـد  سنصنـع 
التوازن يف الفريق، دعنا 
إذا كنا نسـتطيع  نـرى 
لدينـا  اآلن  يشء،  فعـل 
ويجب  مباريـات  ثـالث 
أن نجمع أكـرب عدد من 

النقاط“.

يف  برشـلونة  يرغـب 
عـن  صفوفـه  ترميـم 
طريـق التعاقد مـع عدة 
العبـني من تشـيليس، خالل 

املوسم الحايل.
لصحيفـة  ووفًقـا 
و  نـد مو

ديبورتيفـو اإلسبانيـة، فإن برشـلونة 
وضـع 4 العبـني مـن تشـيليس ضمن 
روديجـر،  أنطونيـو  وهـم  أهدافـه، 
وسيـزار  بوليسـيتش،  وكريسـتيان 

أزبيليكويتا، وأندرياس كريستنسن.
وأشـارت إىل أن بوليسـيتش، ُيعدُّ خياًرا 
لربشلونة يف املريكاتو الشتوي عىل سبيل 
اإلعارة، ال سيمـا وأن الالعب األمريكي 

يعاني للعب أساسًيا مع البلوز.
بوليسـيتش،  كريسـتيان  ويواجـه 
منافسـة قوية يف مركزه مـن الرباعي، 
ماسون ماونت، وحكيم زياش، وكالوم 

هودسون أودوي، وكاي هافريتيز.
أن  ديبورتيفـو  مونـدو  وأوضحـت 
بوليسـيتش  كريسـتيان  األمريكـي 
صاحب الــ23 عاًما، سريحـب بفكرة 

اللعب مع برشلونة هذا املوسم.
وذكـرت أن أزبيليكويتا يعـد الصفقة 
األسهل من تشيليس، ألن عقده ينتهي 
الصيـف املقبـل، وال يـزال بعيـًدا عـن 

الوصول التفاق حول العقـد الجديـد.
وزادت: ”خيار ضم روديجر يعد األكثر 
تعقيًدا، ألن املدافع األملاني يطلب راتًبا 
مرتفًعـا قـد ال يقدر برشـلونة عىل 
دفعـه، رغم أنه سيأتـي يف صفقة 
انتهـاء عقـده“. مجانيـة عقـب 

وأضافت أن برشلونة معجب أيًضا 
بكريستنسن ويسعى لضمه، لكن 
األخـري يتفـاوض للتجديـد حالًيا 

مع البلوز، واقرتب من التوقيع بشـكل 
رسمي.

مـن جهـة أخـرى، دخـل تشـيليس يف 
منافسـة مع ليفربول عىل أحد الالعبني 
الربازيلـني الذيـن يتألقـون يف الـدوري 

اإليطايل هذا املوسم.
ووفًقـا لصحيفة ”ذا صن“ الربيطانية، 
فإن تشـيليس يرغـب يف ضـم الربازييل 
جليسون بريمري، مدافع تورينو، خالل 

املريكاتو الصيفي املقبل.
وأشـارت إىل أن تشيليس أرسل كشافني 
تورينـو  مبـاراة  يف  بريمـري  ملشـاهدة 
وإمبـويل األسبوع املـايض، وقد أعجبوا 

باملدافع القوي.
وأوضحـت ذا صـن أن تشـيليس يريـد 
مهـدد  ألنـه  محتملـة،  بدائـل  تأمـني 
بخسـارة أنطونيو روديجـر وأندرياس 
كريستنسـن وتياجـو سيلفـا وسيزار 
أزبيليكويتـا، يف الصيف املقبـل، عندما 

تنتهي عقودهم.
وذكرت الصحيفة الربيطانية أن املدافع 
الربازييل سبـق أن ارتبط باالنضمام إىل 
توتنهام ووسـت هام وليفربـول، لكن 
البلوز ينوي املنافسـة بقوة عىل حسـم 
الصفقـة لصالحه.وينتهي عقد بريمري 
مـع تورينـو يف صيـف 2023، وتزعـم 
تقاريـر أن الالعـب الربازيـيل ال ينـوي 
التجديـد ويسـعى للرحيـل بعـد نهاية 

املوسم الجاري.

يسـعى باريس سان جريمان للتعاقد مع أحد الالعبني املميزين يف صفوف 
مانشسرت يونايتد خالل املوسم الحايل.

ووفًقا إلذاعة مونت كارلو الفرنسـية، فإن سـان جريمان وليون يرغبان 
يف الحصـول عىل خدمات أنتوني مارسيال، مهاجم مانشسـرت يونايتد، يف 

املريكاتو الشتوي املقبل.
وأشارت إىل أن سان جريمان يعترب مارسيال أحد البدالء املحتملني لكيليان 
مبابـي الذي قد يرحل عن ”حديقة األمراء“ يف الصيف املقبل، عقب انتهاء 

عقده.وأوضحت مونت كارلو أن مارسيال يبحث عن فرصة ملغادرة ”أولد 
ترافورد“، ورصح وكيله بذلك مؤخرًا لوسائل اإلعالم.

وذكرت اإلذعة الفرنسية أن برشلونة ويوفنتوس يراقبان أيًضا التطورات 
الخاصة بوضع مارسيال مع مانشسرت يونايتد.

ويمتد عقد مارسيال مع مانشسرت يونايتد حتى صيف 2024، 
مع وجود بند يسمح للشياطني الحمر بتمديد العقد 

ملوسم آخر.

أسـدى أودينيـزي خدمـة إىل إنـرت ميـالن 
ونابـويل بتعادله مع ضيفـه ميالن املتصدر 
1-1 يف املرحلة السـابعة عرشة من الدوري 

اإليطايل لكرة القدم.
وبكـر أودينيزي بالتسـجيل عـرب مهاجمه 
الربتغايل بيتو بتسـديدة بيرساه من مسافة 
قريبـة يف الدقيقة 17، لكـن العمالق الدويل 
السـويدي املخرضم زالتان إبراهيموفيتش 
أدرك التعـادل مليالن يف الدقيقـة الثانية من 
الوقـت بدل الضائـع بتسـديدة بيمناه من 

داخل املنطقة.
وكان ميالن يمني النفس بالفوز لالحتفاظ 
بالصدارة لكنـه سقط يف فخ التعادل للمرة 
الثالثـة هـذا املوسـم فرفع رصيـده إىل 39 
نقطـة وبـات مهـدداً بالرتاجـع إىل املركـز 
الثالث يف حال فوز جـاره إنرت حامل اللقب 
(37 نقطـة) عىل ضيفه كاليـاري، ونابويل 
(36 نقطة) عـىل ضيفه إمبويل يف املباراتني 

التي انتهت يف ليلة أمس األحد.
بايرن ميونيخ يحقق املطلوب

ـ فـاز بايرن ميونيخ عىل ضيفه ماينتس 2 
- 1 يف الجولـة 15 من الدوري األملاني لكرة 

القدم.
وسجل كل من الفرنيس كينغسـييل كومان 
(53) وجمال موسيـاال (74) هديف الفريق 
كريـم  النمسـاوي  دّون  فيمـا  البافـاري 
أونيسـيو هدف ماينتس الوحيد يف الدقيقة 

.22
ويحتل بايرن ميونيخ صدارة الرتتيب بـ37 

نقطة.
ويف باقي املواجهات، انترص هريتا برلني عىل 
أرمينيا بيليفيلـد 2 -صفر وهوفنهايم عىل 
فرايبـورغ (2 - 1) واليبزيـغ عىل بوروسيا 
مونشـنغالدباخ 4 - 1 و شـتوتغارت عـىل 

فولفسبورغ 2 -صفر.
وانتهـت مبـاراة بوخـوم أمـام بوروسيـا 
دورتموند، الوصيف بـ31 نقطة، بالتعادل 

اإليجابي 1-1.
إشبيلية يعزز موقعه الثاني

ـ عزز إشـبيلية رصيده يف املركز الثاني من 
الـدوري اإلسبانـي لكـرة القدم بعـد فوزه 
الصعب عىل مضيفـة أتلتيك بلباو -1صفر 

يف املرحلة السابعة عرشة من البطولة.
ويديـن النادي األندلـيس بالنقاط الثالث إىل 

مهاجمه الدنماركي توماس ديالني صاحب 
الهدف الوحيد يف الدقيقة 38.

ورفـع إشـبيلية، ولـه مبـاراة مؤجلة عىل 
أرضه أمام برشـلونة الجريح يف 21 الشهر 
الحايل، رصيده يف املركز الثاني إىل 34 نقطة 
متأخراً بفـارق 5 نقاط عـن النادي امللكي 
املتصـدر الـذي استقبل يف دربـي العاصمة 
جـاره اللـدود أتلتيكـو يف مبـاراة انتهت يف 

ساعة مبكرة من فجر اليوم االثنني.
وعّوض إشبيلية خيبته األوروبية بعد فشله 
يف التأهـل إىل ثمـن نهائـي دوري األبطـال 
بخسارته أمام سالزبورغ النمساوي صفر- 

1 األربعاء وحلوله ثالثاً يف مجموعته.
وزاد إشـبيلية من محن بلبـاو الذي لم يذق 
طعـم الفـوز يف مبارياته الثمانـي االخرية 
حقق خاللها خمسـة تعادالت مقابل ثالث 
هزائـم، وتحديداً منذ فوزه عـىل فياريال 2 
- 1 يف املرحلـة العـارشة يف ترشيـن األّول/

أكتوبر.
رونالدو ينقذ مانشسرت يونايتد

حقق مانشسرت يونايتد الفوز أمام مضيفه 
نوريتش سيتي -1صفـر يف الجولة 16 من 

الدوري اإلنكليزي املمتاز.
واحتاج الـ“يونايتد“ إىل ركلة جزاء لحسـم 
مباراته مع نوريتش سجلها نجمه الربتغايل 

كريستيانو رونالدو .(75) 
ويحتل مانشسـرت يونايتـد املركز الخامس 
بــ27 نقطة فيما يأتـي نوريتش سيتي يف 

املركز األخري بـ10 نقاط.
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نفـى املهاجم األملاني الشـاب كريـم أديمي، التكهنـات املثارة حول 
إمكانيـة انتقالـه من ريد بـول سالزبورج النمسـاوي إىل بوروسيا 
دورتمونـد األملانـي. وقـال اديمي لشـبكة سكاي تـي يف: ”كما هو 
الحـال يف كثـري من األحيـان، لم يتـم حسـم أي يشء، ومثلما قلت 
سأتواجـد يف سالزبورج العام املقبل، وهذا مـا أركز عليه“. وجاءت 
ترصيحات أديمي بعد تسجيله 3 أهداف (هاتريك)، عقب مشاركته 
كبديـل يف الشـوط الثاني، ليقود ريد بول الكتسـاح تريول .(5 - 0) 
وعـزز أديمي صدارتـه لقائمة هدايف الدوري النمسـاوي برصيد 14 
هدفـا، كما ساهم يف بلوغ فريقه دور الـ16 لـدوري أبطال أوروبا.

وسجـل الالعب صاحب الـ19 عاما، ظهوره األول مع منتخب أملانيا 
يف الخريـف ويمتد عقده مع سالزبورج حتـى 2024. وتابع أديمي: 
”مثلمـا قلت ليـس لدي ميول، تركيـزي منصب هنـا يف سالزبورج 
وأتطلع إىل دوري أبطال أوروبا مع سالزبورج ، نريد أن نقدم كل ما 
يف وسعنا يف البطولة“. وكان دورتموند تعاقد مع النرويجي إيرلينج 
هاالند من صفوف سالزبورج يف مطلع عام 2020، لكن وكيل أعمال 
الالعـب أملح هـذا األسبوع، إىل إمكانيـة انتقال هاالند لنـاٍد أوروبي 

كبري، عقب نهاية املوسم الحايل.

أشـاد اإلنجليزي ألكسـندر أرنولـد، ظهري ليفربول، بقـدرات زميله 
املـرصي محمد صالح، وما يقدمه بقميـص الريدز حتى اآلن. وقال 
أرنولـد، يف ترصيحـات ملوقع ليفربـول الرسمي : ما رأيـك يف إحراز 
صـالح 21 هدًفـا حتى اآلن يف 22 مبـاراة؟ يجب أن نشـري أيًضا إىل 
التمريرات الحاسمة. إنه وصل إىل مسـتوى مخيف“. وأضاف: ”عدد 
قليل من الالعبني يسـتطيع تحقيق هذه األرقام يف السنوات الخمس 
أو العرش املاضية، ربما اثنان أو 3 كحد أقىص يفعلون ذلك عىل أعىل 
مستوى لفرتة طويلة“. وتابع املدافع اإلنجليزي: ”كي أكون صادًقا، 
ال أستطيـع تذكر املبـاراة األخرية التي لم يسـجل أو يصنع خاللها 
صـالح. إنه أمر رائع ومن الفخر وجـوده معنا يف الفريق“. واختتم: 
”صالح فتى رائع ويعمل بجد من أجل الوصول لهذا املسـتوى الذي 
لم يتحقق عن طريق الحظ، لكنه يعمل بجد يومًيا، ويهتم بنفسـه. 
إنه يسـتحق كل التصفيق الذي يحصل عليه، وكل جائزة والكلمات 

التي تقال عنه. ال أحد هنا يمكن أن يقول كلمة سيئة عنه“.

أرجـأ فيالدلفيـا سفنتي سيكرسز وصـول ستيفن كـوري إىل رقم راي ألن 
القيـايس من حيـث عدد الثالثيـات أو حتى تحطيمه، وذلـك بعد فوزه عىل 
غولدن ستايت ووريرز 102 - 93 يف دوري كرة السلة األمريكي للمحرتفني. 
ودخـل كوري اللقـاء وهو بحاجة إىل تسـجيل 10 ثالثيات من أجل تحطيم 
رقم ألن البالغ 2973 ثالثية يف مسريته (بني 1996 و2014)، لكن سيكرسز 
حـرم الالعب الذي سجـل 10 ثالثيات أو أكثر خالل 22 مباراة يف مسـريته، 
مـن الوصول إىل هـذا الرقم بعدما أجربه عىل االكتفـاء بثالث ثالثيات فقط 
خـالل اللقاء من أصـل 14 محاولة. وعانى كوري من الدفـاع املحكم الذي 
فرضه عليه األسرتايل-األمريكي ماتيس ثايبول، وأنهى اللقاء بتسـجيله 18 
نقطـة ما لعب دوراً أساسياً يف الهزيمة الخامسـة لووريرز هذا املوسم من 
أصـل 26 مباراة، ليصبـح متخلفاً بفارق نصف مبـاراة عن فينيكس صنز 
متصدر املنطقة الغربية. وشدد كوري بعد اللقاء: ”إني أحاول عدم التفكري 
بهذه املسـألة (الرقم القيايس) والرتكيز عىل لعب كرة السـلة“. وكان نجم 
سيكـرسز الكامريوني جويل إمبيـد الذي سجل 26 نقطة مـع 9 متابعات 
ليسـاهم بشـكل أسـايس بالفـوز الخامس عـرش ألصحـاب األرض يف 27 
مباراة، واضحاً تجاه مسـألة وصول كـوري اىل الرقم القيايس بالقول: ”لم 
نكن لنسمح بحصول ذلك يف ملعبنا، لم نكن نسمح بحصوله يف فيالدلفيا“.
ومـن املؤكد أّن كوري لـن ينتظر طويالً لتحطيم رقم ألـن، إذ بات اآلن عىل 
بعـد ست ثالثيات مـن معادلته وفرصته التالية ستكـون اليوم اإلثنني عىل 
ملعب إنديانا بايرسز يف ثاني مباراة لفريقه من أصل خمسة متتالية بعيداً 
عـن سان فرانسيسـكو وجماهريه. ورغم تشـدد إمبيـد يف منع كوري من 

تحطيـم رقم قيايس عىل أرض سيكرسز، كان جمهور األخري يشـجع نجم 
ووريـرز من أجل تحقيق ذلك وحتى أنه رفـع الفتات كتب عليه ”إىل 2974 
وأكثر“. لكنه عجز عن ذلك بعدما اكتفى بثالثيتني يف الشوط األول وواحدة 
يف الثانـي نتيجة الدفاع املحكم الذي فرض عليه. ويف واشـنطن، واصل يوتا 
جاز انتصاراته بتحقيقه الفوز السـابع توالياً، وجاء عىل حسـاب مضيفه 
ويـزاردز 123 - 98 بفضـل جهود الثنائـي دونوفان ميتشـل (28 نقطة) 

والفرنيس رودي غوبري 20 نقطة مع 11 متابعة).
كما ساهم حسـان وايتسـايد يف انتهاء جولة من أربع مباريات لفريقه يف 
السـاحل الرشقي بالفـوز، وذلك بتسـجيله 18 نقطة مـع 14 متابعة بعد 

دخولـه من مقاعد البدالء يف لقاء كان متقارباً يف شـوطه األول الذي انتهى 
بفارق نقطة لويزاردز (51 - 50)، قبل أن يفرض جاز أفضليته اعتباراً من 
الربع الثالث الذي تقدم خالله بفارق 10 نقاط للمرة األوىل منذ بداية اللقاء 
(77 - 67) بعـد سلـة من ميتشـل وتمريرة منه اىل واتسـايد الذي ترجمها 
بشـكل استعرايض. وحافظ جاز عىل فارق العرش نقـاط أو أكثر بعد سلة 
مـن مايك كونيل، ولم يسـمح ملضيفه من االقرتاب منـه، ليخرج يف النهاية 
بفـوزه التاسع عـرش يف 26 مباراة، فيما مني ويـزاردز بهزيمته الرابعة يف 

آخر 5 مباريات.
واستفاد ميامي هيت من افتقاد ضيفه شـيكاغو بولز لسـبعة من العبيه 
بسـبب بروتوكوالت فريوس كورونا، أحدهما ستانيل جونسون الذي تعاقد 
معـه الفريـق بعقد لعرشة أيام من أجل تعويـض الغيابات يف صفوفه، كي 
يحقق فوزاً سهالً 118 - 92 رغم املجهود املقدم من زاك الفني (33 نقطة). 
وسيطـر هيت تماماً عىل اللقاء ووصل خمسـة من العبيه إىل العرش نقاط 
أو أكثر، أبرزهم املخرضم دانكن روبنسـون (26 نقطة) وكايل الوري (16 
مـع 14 تمريرة حاسمة).وقاد الرصبي نيكوال يوكيتش دنفر ناغتس للثأر 
مـن سان أنتونيـو سبريز الذي فاز عىل فريقه قبل يومني، وذلك بتسـجيله 
35 نقطة مع 17 متابعة يف لقاء حسمه ناغتس 127 - 112. ويف املباريات 
األخـرى، فاز ممفيـس غريزليز عىل هيوستن روكتـس 113 - 106، لوس 
أنجليـس كليربز عىل أورالندو ماجيك 106 - 104، 
وكليفالنـد كافاليريز عـىل ساكرامنتو كينغز 

.103 - 117
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الرباط/متابعة الزوراء:

حجـم  تراجـع  الفـت  بشـكل 
يف  اإلعالنيـة  االستثمـارات 
الصحافة املغربية، بسبب جائحة 
فـريوس كورونـا، حيـث بلغـت 
نسـبتها خـالل هذه الفـرتة أقّل 
من ٤٠ يف املئة مقارنة مع ما قبل 

الجائحة.
التـي قدمهـا  ووفـق املعطيـات 
يف  للصحافـة  الوطنـي  املجلـس 
تقرير حـول ”الصحافة املغربية 
وآثـار الجائحة بعـد رفع الحجر 
الصحي“، فإن حجم االستثمارات 
اإلعالنيـة الخـام يف كل الحوامـل 
الصحفيـة وغـري الصحفيـة بلغ 
حـوايل ٣ مليـارات و٢٤٠ مليون 
درهـم إىل حـدود شـهر أكتوبـر 

.٢٠٢٠
الصحافـة  نصيـب  يتعـدَّ  ولـْم 
الورقيـة من اإلعالنـات التجارية 
خـالل الفرتة املذكـورة ٩ يف املئة، 
مليونـا   ٢٩١ مبلـغ  يعـادل  مـا 
و٦٠٠ ألـف درهـم، حصلت منه 
الصحف اليومية عىل ٨٦ يف املئة، 
واألسبوعيـات عـىل ٢٠ يف املئـة، 
بينما توزعت نسبة ٢٫٩٣ يف املئة 

عىل باقي الدوريات.
يف املقابـل، استفـادت الصحافة 
الرقميـة مـن حّصـة أكـرب مـن 
بفضـل  التجاريـة،  اإلعالنـات 
حصولهـا عىل حصـة مهمة من 
الجمهور القـارئ، وهو ما جعل 

٣٢ يف املئة من املُعلنني يتوجهون 
إىل التواصـل الرقمـي كأولوية يف 

حمالتهم.
وأشـار تقريـر املجلـس الوطني 
عـودة  آمـال  أن  إىل  للصحافـة 
يف  اإلعالنيـة  االستثمـارات 
حجـم  إىل  املغربيـة  الصحافـة 
الصحـي  الحجـر  بعـد  معقـول 
سنـة ٢٠٢٠، لـم تتحقـق؛ إذ لم 
يتعد حجـم اإلعالنات التجارية يف 
قطاع الصحافة، بشّقيها الورقي 
والرقمي، ٣٥ مليون درهم خالل 

األشهر الثالثة بعد الحجر.
وارتفعـت عائـدات االستثمارات 
الصحافـة  إىل  املوجـة  اإلعالنيـة 
الوطنيـة نسـبيا يف شـهر يوليو 
٢٠٢٠، حيـث قاربـت ٥٨ مليون 
درهـم، غـري أنهـا انخفضت من 
جديـد يف تش١ إىل نحو ٣٩ مليون 

درهم فقط.

 ،٢٠٢٠ سنـة  معطيـات  وتبـنّي 
الـواردة يف تقرير املجلس الوطني 
للصحافـة، أن ”عمالقـة الويـب 
حصلـوا   (GAFAM) العامليـني“ 
من إجمايل االستثمارات اإلعالنية 
يف املجـال الرقمي عىل ٧٥ يف املئة، 
وحصلـت املواقـع الناشـئة عىل 
الخـط (Pure players) عـىل ٢٠ 
يف املئـة، بينما لـم تحصل مواقع 
الصحافـة املكتوبـة سوى عىل ٥ 

يف املئة.
أن  املذكـور  التقريـر  وأورد 
أرقـام االستثمـارات اإلعالنية يف 
الصحافـة املغربية ليسـت محّط 
إجمـاع كل املتدخلـني يف القطاع، 
حيث ”َيعتـرب بعضهم أن الوضع 
أكثر من كارثـي مقارنة باألرقام 
املقدمـة، ألنهـا تتجـاوز ناقص 
٤٠ أو ٥٠ يف املئـة، بل تقرتب من 

ناقص ٦٥ و٧٠ يف املئة.

الجزائر/متابعة الزوراء:
الجزائريـة  الرئاسـة  كرّمـت 
صحفَيـني إيطالَيني ساهما يف 
تغطيـة ونقـل صـور وأحداث 
بهـا  قـام  التـي  التظاهـرات 
رفضـاً  الجزائـري  الشـعب 
لالستعمار وتمسـكاً بحقه يف 
االستقـالل، يف ١١ ديسـمرب/ 

كانون األول عام ١٩٦٠.
وقال رئيس مجلس األمة صالح 
قوجيـل، يف ترصيح للتلفزيون 
عشـية  الرسمـي،  الجزائـري 
الــ٦١ لتظاهرات ١١  الذكرى 
التاريخيـة،   ١٩٦٠ ديسـمرب 
إنه «لحسـن حـظ الجزائر أن 
صحفيني ومصورين إيطاليني 
 ١١ يـوم  موجوديـن  كانـا 
العاصمة لتغطية  ديسـمرب يف 
زيـارة للجنرال شـارل ديغول، 
مسـارهما،  غـرّيا  أنهمـا  إال 
بتغطية ما كان يحصل حقيقة 
من تظاهـرات عارمة رافضة 
لالحتـالل الفرنيس ومسـاندة 

التحريرية، وتمكنا من  للثورة 
نقل مجريـات هـذه األحداث 
بشكل كبري جداً بالصورة، كما 
بثت تلك الصـور عرب تلفزيون 
الراي اإليطـايل، ومن بعدها إىل 
كل شاشـات العالـم، وكانـت 
محل احتجاج فرنـيس الحقاً، 
الواقـع الـذي  ألنهـا كشـفت 
مـن  طمسـه،  فرنسـا  أرادت 
خالل الرتويج ملرشوع الجزائر 

الفرنسية».

السـياق  يف  قوجيـل  وذّكـر 
«بأهميـة الـدور الـذي لعبـه 
اإلعالم العاملي يف إبراز القضية 
الجزائريـة، مـن خـالل نقـل 
حقيقـة أحـداث ١١ ديسـمرب 
مـدن  عـدة  شـهدتها  التـي 
تغطيـة  وشـكلت  جزائريـة، 
انتصاراً  اإليطاليني  الصحفيني 
إعالمياً للقضية الجزائرية لدى 
الـرأي العـام الـدويل»، يف ذلك 

الوقت.
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بكني/ متابعة الزوراء:
الصحفيـني  يالحـق  رعـب 
بـني  الصـني،  يف  العاملـني 
التضييق عليهم أو مراقبتهم، 
إىل سجنهـم، فيمـا  وصـوالً 
تتم إدانـة وترحيل صحفيني 
لتقريريـن  وفقـاً  أجانـب، 
«مراسلـون  عـن  صادريـن 
بـال حدود» و «لجنـة حماية 
األسبوع،  هـذا  الصحفيني»، 
يظهـران مخاطـر العمـل يف 
يف  كونـغ،  وهونـغ  الصـني 
وقـٍت تتصـّدر فيـه الصـني 
قائمـة الـدول األكثـر سجناً 

للصحفيني حول العالم.
الرئيـس الصيني  فقد خلـق 
«كابوًسـا  بينـغ  جـني  يش 
مـن القمع اإلعالمـي»، فيما 
يف  كونـغ  هونـغ  صحافـة 
وفًقـا  الحـر»،  «السـقوط 
بـال  «مراسلـون  ملنظمـة 
حـدود». يف تقريـر موّسـع، 
صـدر يـوم األربعـاء، قامت 
عـن  الدفـاع  مجموعـة 
سـوء  بتفصيـل  الصحافـة 
معاملة الصحفيني وتشـديد 
املعلومـات  عـىل  الرقابـة 
إىل  أضـاف  الصـني، ممـا  يف 
البيئـة التـي «أصبـح فيهـا 
الوصـول الحـر للمعلومـات 
جريمـة وتقديـم املعلومـات 
النظر  جريمة أكرب». وبغض 
عـن املوضـوع، فـإن الذيـن 
يرفضـون االنصيـاع للرواية 
باإلرضار  ُيّتهمـون  الرسمية 

بالوحدة الوطنية.
قـال  التقريـر،  مقدمـة  يف 
األمني العام لـ «مراسلون بال 
حـدود»، كريسـتوف ديلوار، 
«قبل وصول يش إىل السـلطة 
يف عـام ٢٠١٣، كـان هنـاك 
اتجاه ناشئ من التحسينات 
يف حريـة الصحافـة»، لكنـه 
«وضـع حـًدا وحشـًيا لهـذا 
االنفتاح الجزئي وأعاد ثقافة 
إعالمية مـن العرص املاوي». 
وقـال ديلوار: «هـذه القفزة 
الكبرية إىل الوراء للصحافة يف 
بالنظر  للغاية  الصني مرعبة 
لديـه مـوارد  النظـام  أن  إىل 
ماليـة وتكنولوجيـة هائلـة 

لتحقيق أهدافه».
وأدرج التقرير عـدًدا متزايًدا 
من العوائق أمـام الصحافة، 
بما يف ذلك الرقابـة واملراقبة 
عىل اإلنرتنـت، وإغداق أموال 
بروباغنـدا الهـواة املعروفني 
باسـم «جيـش ٥٠ باملئـة»، 
وزيـادة استخـدام االحتجاز 
وقانـون  محاكمـة،  دون 
لهونـغ  القومـي  األمـن 
كونـغ، واالعرتافـات املتلفزة 
القرسية، والتعليمات اليومية 
من الحزب الشيوعي إىل غرف 
األخبـار واملنصـات األخرى، 
واستخـدام مزاعـم تـرتاوح 
الخالفـات»  «اختيـار  مـن 
إلسكـات  التجسـس  إىل 
الصحفيني، واستخدام حظر 

الخروج كسالح.
يف  التقـدم  إىل  باإلضافـة 
املراقبة والتكنولوجيا، وصف 
التقريـر أيًضـا حكًمـا صدر 
األول  أكتوبر/ترشيـن  يف 
٢٠١٩ يقـيض بأنه يجب عىل 
جميـع الصحفيني الصينيني 
هاتـف  تطبيـق  استخـدام 
ذكـي يسـمى «دراسـة يش، 
تقويـة الدولـة»، والذي وجد 
خـرباء األمن السـيرباني أنه 
يمكن أن يتيح جمع البيانات 
الشخصية والوصول عن بعد 
األجهـزة  ميكروفونـات  إىل 

املحمولة.

وترهيـب  مضايقـة  ازدادت 
املراسلـني املحليني واألجانب 
بشـكل ملحـوظ، وفًقـا لــ 
و  حـدود»  بـال  «مراسلـون 
األجانب يف  املراسلـني  «نادي 
بكني»، وال سيما أثناء تغطية 
كارثـة فيضان خنان يف وقت 
سابـق من هـذا العـام. بعد 
الفيضانات، طرحت حكومة 
مناقصـة  خنـان  مقاطعـة 
خـاص  مراقبـة  لنظـام 
بالصحفيني. ويف عام ٢٠٢٠، 
تم طـرد مـا ال يقـل عن ١٨ 
مراسًال أجنبًيـا من الوسائل 
بينما  األمريكيـة،  اإلعالميـة 
أُجرب آخرون عىل الفرار، بمن 
يف ذلك مراسـل «بي بي يس» 
جون سـودوورث واملراسالن 
األسرتاليني بيل بريتلز ومايك 
سميـث، اللذان كانا يحققان 
يف اعتقال األمن القومي ملذيعة 
تشـينغ  األسرتاليـة   CGTN
يل. تـم القبـض عـىل العديد 
املواطنـني  الصحفيـني  مـن 
ملحاولتهم اإلبـالغ عن إغالق 
ووهان، بينما تـم استهداف 
يف  عملهـم  بسـبب  آخريـن 
الجنـيس  التحـرش  قضايـا 

.MeToo# واالغتصاب
وحتى حمالت القمع يف عامي 
٢٠٢٠ و٢٠٢١، كانت وسائل 
اإلعالم يف هونـغ كونغ تعترب 
حرة ومنفصلـة عن ضوابط 

الرب الرئيس، لكن «مراسلون 
بـال حدود» قالـت إن الوضع 
لم يعد كذلـك، وكأّن القطاع 
يف «حالة من السقوط الحر». 
وقال ديلـوار: «لم يعد القمع 
يسـتثني هونـغ كونـغ التي 
كانت ذات يـوم بطلة لحرية 
الصحافة، حيث باتت تحصل 
أعداد متزايدة من االعتقاالت 

باسم األمن القومي».
باعتقال  التقرير  واستشـهد 
وسجن الصحفيني وأصحاب 
وسائل اإلعالم مثل جيمي الي 
مـن «آبل ديـيل» التي أجربت 
عىل اإلغـالق، ومداهمة غرف 
بالجملة  والتغيريات  األخبار، 
 ،RTHK العامـة  اإلذاعـة  يف 
لعنف  وعدم وجـود عواقـب 
الرشطة ضـد املراسلني. كما 
قـدم التقرير عـدة توصيات 
ومناشدات للسلطات لتحسني 
أيًضـا  رسد  لكنـه  الوضـع، 
نصائح مفصلـة للصحفيني 
لحماية أنفسهم ومصادرهم 
التكنولوجيـة  املراقبـة  مـن 
والرتهيب. ودعت «مراسلون 
الديمقراطيات  حـدود»  بـال 
العامليـة إىل «تحديـد جميـع 
املناسبـة  االسرتاتيجيـات 
لثني نظـام بكني عـن اتباع 
القمعيـة ودعـم  سياساتـه 
جميـع املواطنـني الصينيني 
بالدهـم  يحبـون  الذيـن 

ويريدون الدفاع عن الحق يف 
املعلومات».

ويف تقريـر لهـا، الخميـس، 
املسـجونني  الصحافيني  عن 
حـول العالـم، أكـدت «لجنة 
 CPJ الصحفيـني»  حمايـة 
الـدول  تتصـّدر  الصـني  أّن 
التـي تسـجن الصحفيني يف 
٢٠٢١، إذ أودعت ٥٠ صحفيا 
السـجون. وكانت هذه املرة 
األوىل التـي تـرد فيها حاالت 
احتجـاز صحفيـني يف هونغ 
كونـغ يف اإلحصاء السـنوي 
للجنة، بسـبب قانـون األمن 
القومي الـذي أصدرته بكني 

يف ٢٠٢٠.
وتسـجن السـلطات ثمانـي 
إعالمية يف هونغ  شخصيات 
كونـغ، مـن بينهـم مؤسس 
صحيفـة «آبل دييل» ورشكة 
جيمي  ديجيتـال»  «نكسـت 
الي. ويف الرب الرئيس للصني، 
يواجـه صحفيـون آخـرون 
االتهامـات  مـن  سلسـلة 
الغامضـة والغريبـة، بينهم 
جانـغ جان التـي اعتقلت يف 
بسـبب   ،٢٠٢٠ مايو/أيـار 
الستجابة  الناقـدة  تغطيتها 
الصـني للجائحـة، وتمـيض 
حكمـاً بالسـجن ملـدة أربع 
سنـوات، بعـد إدانتها بتهمة 
«التسبب بمشاجرات وإثارة 

املشاكل».
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باريس/متابعة الزوراء:

عندما كانت ريتشـل ديسـيل يف بداية 
مسريتها الصحفية وتعمل يف صحيفة 
«ذا بلـني ديلـر» يف مدينـة كليفالنـد 
األمريكيـة، أجـرت مقابلة مـع فتاة 
يف السـابعة عرشة مـن عمرها، كان 
صديقهـا السـابق قد أصابهـا بطلق 

ناري يف وجهها.
شـبكة  لـدى  اآلن  ديسـيل  تعمـل 
ومـع  كليفالنـد  يف  «دوكيمنـرتز» 
«مـرشوع مارشـال» الصحفي. وعن 
الفتاة، التـي ُتدعى جوانـا أوروزكو، 
تقول ديسـيل إن «من بني أهم األمور 
بالنسـبة يل كانـت أال نتسـبب لها يف 

املزيد من األذى».
يف هـذا اإلطـار، تواصلت ديسـيل مع 
برنامـج «األطفـال الذيـن يشـهدون 
العنف» للحصول عىل املشـورة بشأن 
وبمجـرد  املقابـالت.  إجـراء  كيفيـة 
اإلنتهـاء من إعـداد تقريرهـا، قامت 
ديسـيل بأمر خـارج عن املألـوف: إذ 
دعـت أوروزكو لإلطالع عـىل األجزاء 
الثمانيـة لقصتهـا عـىل الصفحـات 
األوىل للصحيفـة قبل نرشهـا. كانت 
أوروزكو طفلة، لذا لم ترغب ديسـيل 
يف أن تربكها بالصور. وتقول ديسـيل 
إنهـا عندمـا أخـربت مجموعـة مـن 
الصحفيـني بهذا القرار خالل ورشـة 
عمـل حول األخالقيات يف والية كينت، 
استغـراب  أصـوات  هنـاك  «كانـت 

مسموعة يف الغرفة».
وتسـاءلت الصحفية «هـل أثبت عىل 
موقفي الذي أراه صائًبا؟ أم أدع هؤالء 
الناس يسـيطرون عـّيل ويقولون إن 
ما فعلته يخالـف املعايري الصحفية؟ 

أعتقـد أنـه كان علينـا أن نفـي بهذا 
االهتمـام  مـن  اإلنسـاني  املسـتوى 
بشـخص يثق بنا لنرش قصـة، والتي 
لـم تكن حتى قصتنا نحـن، بل كانت 

قصتها هي».
ينقـل الصحفيون قصـص اآلخرين. 
تتطلـب  الصدمـات،  تغطيـة  وعنـد 
مـن  خاًصـا  مسـتوى  املقابـالت 
الحسـاسية يتجـاوز بكثـري مـا هو 
مطلوب للتواصل مع ممثيل العالقات 

العامة أو املسؤولني الحكوميني.
ومـع تطور مجـال الصحافة ليصبح 
أكثر شـموًال وتعاطًفـا وموجًها نحو 
الحلـول، طلبت من أربعـة صحفيني 
الكتابـة حـول موضوعـات الهجـرة 
الجنـيس والسـجن، وذلك  واالعتـداء 
ملحاولـة اإلجابـة عىل سـؤال: عندما 
يشـاركونا  أن  النـاس  مـن  نطلـب 
تجاربهـم الخاّصة، مـاذا ندين لهم يف 

املقابل؟

من أقـدم قواعـد الصحافـة أن ترتك 
نفسـك خارج املوضـوع. ولكن هذه 
القاعدة ليست دائًما منطقية بالنسبة 
ألهمتهـا  التـي  سانشـيز،  مليليسـا 
خلفيتهـا لتغطية موضوعات الهجرة 

والعمل منخفض األجر.
عنـد تغطيتهـا ملراهقـي غواتيامـاال 
الذيـن يعملون يف مصانع شـيكاغو، 
كتبت سانشيز يف موقع منظمة «برو 
بابليكا» الصحفية أنهـا كانت تتذكر 
والدها، الذي نشـأ يف أرياف املكسـيك 
وبدأ عمله يف منشـأة إلعـادة التدوير 
يف الخامسـة عـرشة من عمـره. وقد 
أخربت املراهقني عن والدها، موضحة 
أن ذلك ساعدها يف فهم ما يمرون به.

ويف هذا السياق، تقول سانشيز إن «يف 
أفضـل الحاالت بالنسـبة يل، سينفتح 
الناس ويحكون يل عن أكرب مخاوفهم 
وآمالهـم، ولكننـي ال أعتقـد أن ذلـك 
ممكن إال يف وجود الثقة.. هل هذا غري 

موضوعـي؟ أشـعر بأن ذلـك غري ذي 
صلة، فاألمر يتعلق بأن تكون منصًفا 
للناس عىل املسـتوى اإلنساني، وجزء 
مـن ذلك هو أن تكشـف نفسـك لهم 

بقدر ما يكشفون أنفسهم لك».
مـن جانبه، يقـول ألـني آرثـر، الذي 
يغطـي شـؤون السـجناء الحاليـني 
والسابقني ويعمل مديرًا للمشاركات 
عـرب اإلنرتنـت لـدى شـبكة صحافة 
الحلول، إنه يفكر كثـرًيا يف ديناميات 
الصحفيـة،  التغطيـة  يف  القـوى 
وبمكانـة الصحفيـني يف املجتمعـات 
التـي يغطونهـا، مضيًفـا أّن «أول رّد 
مـن الجميع هو ‘من أنت؟ نحن نتألم 
وأنـت تـؤدي عملـك. ما الفـرق بينك 
وبني املؤسسـات التي تأتي وتقلب يف 
الجثـث يف مجتمعنـا؟’«، مضيًفـا أن 
الوضع  بأن  «الصحفيني يتظاهـرون 
ليس كذلـك، ولكن هـذا غري صحيح، 
فهذه هـي الطريقة التـي ُينظر إلينا 

بها فعًال».
كما يؤكد الصحفي عىل أهمية التعامل 
مع تجارب املصـادر بحرص وعناية، 
قائـًال إنه «إذا كان بإمكاني أن أغرس 
أمرًا واحـًدا يف عقول الصحفيني، فهو 
مدى شـعور األشـخاص بحسـاسية 
قصصهـم وقيمتهـا، فُهـم يريـدون 
أن يعرفـوا كيف سنتعامـل مع هذه 

القصص ونستخدمها».
ال تـزال سانشـيز تشـعر بالذنب إزاء 
شـخص أجـرت معـه مقابلـة أثناء 
واليـة  يف  شـابة  كصحفيـة  عملهـا 

واشنطن.
كانت الحكومة قد راجعت حسـابات 
رشكـة زراعيـة ووجدت أنهـا توظف 
العديد مـن املهاجرين غري الرشعيني. 
ويف تغطيتهـا الصحفيـة للموضوع، 
نـرشت سانشـيز مقابلـة مـع أحـد 
الُعمال الذين تم ترسيحهم من العمل، 
مصحوبة بصـورة له. وتقـول: «لقد 
حذرتـه من جميع العواقـب املحتملة 
فيما يتعلق بالهجرة والرتحيل، ولكن 
ما لم أتوقعـه هو أن حديثه معي عن 
األمر سيعيق قدرته عىل الحصول عىل 
عمـل يف هذا املكـان مسـتقبًال». وقد 
اتصـل بها العامل بعد ذلك، معرًبا عن 

استيائه.
تعلمت سانشـيز من هـذه التجربة، 
واليـوم، تحـذر النـاس مـن تداعيات 
التحـدث إليها، والتي ال يمكنها التنبؤ 
بها. كمـا تبلغهم بأن «بـرو بابليكا» 
صـارم  بشـكل  الحقائـق  تتقـىص 

ويتضمن ذلك التحقق من ماضيهم.
ويف بعـض األحيـان، ُيفاجـأ النـاس 
بكيفية استخدام معلوماتهم يف القصة 
الصحفيـة. فاملحادثة التي استغرقت 

ساعة قد تتلخص يف اقتباس أو إثنني 
يف النسخة املنشـورة. ويف هذا اإلطار، 
يقـول موريـس شـمة، الكاتـب لدى 
«مرشوع مارشـال»، إنـه يحاول قدر 
اإلمكان أن يـرشح ملصادره تفاصيل 
ظهورهـم يف تقاريـره وكيـف يمكن 

ضم تجاربهم إىل القصة األكرب.
ويضيـف شـمة أنـه إذا قـرر أحدهم 
الحديـث علًنـا، يجـب أن يحصل عىل 
الفرصـة لتقييـم املخاطـر، «فأحـد 
األشياء القليلة التي يمكن أن تمنحها 
لألشـخاص كصحفـي هـي الفرصة 

لقول ال».
يف التغطيـة الصحفيـة الطويلـة، قد 
تستغرق العملية – من إجراء املقابالت 

إىل النرش – وقًتا طويًال.
وهـذا ما حدث مع شـمة عندما نرش 
 Let») كتابـه حـول عقوبـة اإلعـدام
 the Lord Sort Them: The Rise
 .(«and Fall of the Death Penalty
إلبقـاء مصـادره عـىل إطـالع أثنـاء 
عمليـة النـرش، التي استغرقـت أكثر 
من سنتني، أعد شـمة جـدوًال بجميع 
املقابالت التـي أجراهـا. ويف النهاية، 
تواصل مع كل شـخص منهم إلبالغه 

بكيفية استخدام حديثه معه.
أمـا سانشـيز، التـي أعـدت تقريـرًا 
حول األطفال األفغـان يف أحد مالجئ 
املهاجرين يف شـيكاغو، فقـد أعادت 
التواصـل أيًضا مع جميـع مصادرها 
للتأكيد عىل تعليقاتهم والحصول عىل 
موافقتهم للنرش. وحسـب سانشيز، 
لـم يرتاجـع أي منهـم عما قالـه، بل 
إن الكثـري منهـم شـعروا باملزيد من 
اإلطمئنـان وأعـادوا التأكيـد عندمـا 
علموا بعدد اآلخرين الذين شـاركوهم 

التجارب املشابهة.
ويصف شمة نفسه بأنه «وسيط بني 
املصـدر والجمهور». وعندمـا توازن 
التغطية الصحفية مـا بني املتطلبات 
التحريريـة ورغبات الُقراء وما يرغب 
املصدر يف مشاركته، يتفق الصحفيون 
األربعـة عـىل أن التعاطـف األسايس 

رضوري للقيام بهذا العمل.
«يف  سانشـيز  تقـول  جانبهـا،  مـن 
النهايـة، أعتقـد أن والئـي للمصادر 

الذين أكتب عنهم».
أهم ما يدين به الصحفيون ملصادرهم 
هو الدقـة يف التقارير. وعندما يخربك 
أحدهـم بقصة تتعلق بصدمة ما، من 
الطبيعي أن تختلط األمور والذكريات. 
لـذا تقـرتح ديسـيل أن تجلـس مـع 
املصـدر وأن تعمـال مًعـا عـىل وضع 

خطة زمنية.
ليسـت  موضوًعـا  تغطـي  كنـت  إذا 
لديـك خربة فيـه – مثـل اإلعاقات أو 
 – الهجـرة  أو  الجنسـية  الصدمـات 
تقرتح سانشيز أن تطلب من صحفي 
خبـري يف املوضـوع أن يقـرأ تقريـرك 

ويراجعه.
أحياًنـا ال نطرح األسئلـة الصحيحة، 
ويعلـم املصادر ذلـك. لذا يقـول آرثر 
«دعهـم يعرفـون أنهم يسـتطيعون 

الرد».
ُيمكن لالنفتاح والحديث مع شـخص 
آخـر أن يخلـق حالـة مـن العاطفة، 
حتى يف سيـاق املقابـالت الصحفية. 
عند الحديث مع أشخاص يشاركونك 
تجاربهم الهامة، أبلغهم يف البداية أن 
لديك حدود وأنك ال تستطيع أن تكون 
مصـدر الدعـم الوحيـد لهـم. (عن/

شـبكة الصحفيني الدوليني)
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تصـورات  الناصـة  للمـرأة 
مختلفـة عن رؤيـة الرجل يف 
قراءة املسكوت عنه وأنساقه 
فموضوعاتهـا  املضمـرة، 
التضاريـس  تشـاكس 
املجروحـة يف وعـي الرجولة، 
وهذا مـا ذهبت اليـه الباحثة 
(ناديـة هنـاوي)  يف كتابهـا 
القصـري  النسـائي  ”الـرسد 
يف العـراق“ بوصفهـا النـص 
النسـوي ”يمنح املـرأة بعدها 
الثقايف ويرتفع بها من التميز 
إىل االرتقـاء النوعـي اإلبداعي 
الذي يحذره الرجل حني يجعل 
املـرأة يف موقـع هامـيش“، إذ 
إن همومها ورغباتها املؤجلة 
والسـلطات والوعي بالجسـد 

تعد املهادات التي مهدت لنشوء 
لغة األنثى التي تسعى لتقويض 

خطاب الذكورة. 
الخطـاب  عـن  الحديـث  إن 
النسـوي ال يتـم بمعـزل عـن 
قراءة الجسـد نسوًيا، فالجسد 
هـو الـذي يسـتنطق املتغريات 
املغايـر،  للخطـاب  الفكريـة 
بحقيقـة  النسـوي  والوعـي 
مكونات الجسد (البايولوجية) 
ومتغرياته النفسية هو مفتاح 
للنـص  النصوصيـة  البنيـة 
الجديد، وهـذا ما أتضـح جلًيا 
النسـوية  الناقـدة  مقالـة  يف 
(هيلني سيسكوس)  الفرنسية 
”ضحكـة ميـدوزا“ التي حثت 
فيهـا النسـاء عـىل اكتشـاف 
وانثياالته  ومتغرياتـه  الجسـد 
وإظهـار مـا حـاول الخطـاب 
الذكـوري تغيبه ثـم صوغه يف 
نصوصهـن التـي ال تشـبه إال 
بالجسـد  واملعرفـة  نفسـها، 
بالصياغـات  معرفـة  تتطلـب 
التـي  الصوريـة  أو  اللغويـة 
أن تسـتنطق خباياه  تستطيع 
املليئـة بـاألرسار يف محـاوالت 

الكتشـاف الخصب والحب من 
دون وصايا ذكورية.

ولم تخـُل مجموعة القصصية 
”جذوة نوفمرب“ للقاصة (إيمان 
الفكـر  تمثـالت  مـن  كاظـم) 
فبطـالت  املعـارص،  النسـوي 
و(عبري)  (بانـدورا)  نصوصها 
و(ثريا) و(سما) لهن خطابهن 
التقوييض للخطـاب الذكوري، 
ولو تابعنا نص ”ظالل صوت“ 
نلحـظ أن القاصة قـد وظفت 
األسـطورة مـن أجـل تقويض 
املتطرف  السـلطوي  الخطـاب 
الـذي قادهـا إىل السـجن عـن 
طريـق تقرير ملفـق، فالبطلة 
املشـارك  السـارد  بوصفهـا 
الذي  الغرائبي  فعلت مخيالهـا 
وصندوقهـا  (بانـدورا)  جلـب 
امليثولوجيـا اإلغريقية من  من 
أجل محاكمة النسـق الذكوري 
املهيمـن، إذ نقـرأ يف الصفحـة 
الرابعـة عرشة قولها ”نسـيت 
الصنـدوق  يف  بـأن  أخـربك  أن 
شيًئا مضيًئا مبهًجا كان األمل، 
تشبثي به ربما تسامحيني ذات 
(باندورا)  فاألسـطورة  فرج“، 
التي خلقها كبري اآللهة ليعاقب 

بهـا 
البـرش وأعطيـت صندوًقا ضم 
كل رشور البرشيـة عـىل أن ال 
تفتحـه، تمردت عـىل الوصايا 
وفتحتـه، ومـا أن تلبسـت بها 
الرشور حتى عادت حيث األمل 
الـذي سـيخلص البرشيـة من 
الـرشور، ثـم جـرست القاصة 
هذا األمـل إىل البطلة املعارصة 
التـي هتـك التطـرف الذكوري 
جسـدها يف السـجن ليتحقـق 
األثـر الـداليل يف نهايـة القصة 
حينمـا أنهزم معسـكر العنف 
إن  نلحـظ  وهنـا  ونجاتهـا، 
”األسـطرة“ ما بني األسطورة 
جسـدت  املعـارصة  والبطلـة 
بوسـاطة  التقويـض  نسـق 
الجسـدنة، فالجسـد األنثـوي 
بشـقيه األسـطوري واملعارص 
قـد تعـرض إىل االنتهـاك، وعن 
طريقه حقق الخطاب النسوي 
للفحولـة  التقويـيض  فعلـه 
املهيمنة، فالوعي بالجسد مهد 
النسـوية  لتشـكيل الفضاءات 
التي شـكلت املبنـى القصيص 
النسوي الذي تمأسس عىل لغة 
نسـوية غري خاضعة لألدبيات 

الذكورية.
يف حني أعتمد الخطاب النسوي 
يف نـص ”فـرح خلـف أبـواب 
”األنسـنة“،  عـىل  موصـدة“ 
مخيالهـا  القاصـة  فعلـت  إذ 
عالقـة  لتشـييد  القصـيص 
فلسفية ما بني البطلة املعارصة 
أعـوام  إىل  املنتميـة  والصـورة 
سـالفة، فخلقت عاملًا نسـوًيا 
موازًيا للعالـم الذكوري بعد أن 
وضعـت الذكـورة تحت نسـق 
الغيـاب، فمـع جلوسـها قرب 
أفردت  املكتبـة وحيـدة حتـى 
لحافظـة الصور مكاًنـا مثالًيا 
يف حجرهـا، ثـم بدأت تؤسـس 
لعالم النسوية الخالص واملنزه 
عـن الغرض عىل وفـق تراتبية 
إذ لم  زمنيـة (كرونولوجيـة)، 
الفيزياوي  الزمـن  تشـأ هـدم 
حتـى تعيد مشـهدها الحياتي 
وبعـد  األوىل،  الصـريورة  منـذ 
أن وصفت شـعرها ومالبسها 
األوىل  الصـورة  يف  املزركشـة 
صورة الطفولة أثارت السـؤال 
الحجاجي األول حينما وصفت 
مالمحها يف الصفحة السادسة 
عرشة ” ثم تفحصت مالمحها 

املبتسـمة بآثار الدموع واألنف 
األحمـر والشـفتني املنتفختني 
فالحـزن  األرتجـاف“،  مـن 
املسور بالدموع تم ترحيله من 
الصـورة إىل الحيـاة املعـارصة 
عىل وفـق متوالية رسدية تيش 
بهموم املـرأة وتنبض بالرصاع 
مـا بني الواقـع واملسـتذكر، إذ 
لم تعد الصـورة مجرد ذكريات 
مرجـأة  داللـة  بـل  سـالفة 
االبنـة  ضيـاع  مـع  تجسـدت 
(فـرح)، فمن ضيـاع األم حتى 
ضيـاع االبنة جسـدت القاصة 
مبناهـا الحكائي عىل وفق لغة 
نسـوية عمادها لغة الجسـد، 
فآثـار الدمـوع للطفلة (عبري) 
يف الصـورة بعـد انفـالت يدها 
وضياعهـا من أمها يف السـوق 
وصوًال إىل عودة أبنتها الضائعة 
(فرح) يف نهاية القصة تشكلت 
النصوص النسوية املفارقة عن 

لغة الرجل.
ولم تختلـف (ثريا) عن بطالت 
القاصـة النسـويات يف تشـييد 
خطابهـا الخـارج عـن وصايا 
الذكـورة، فمـع عتبـة النـص 
نوفمـرب“،  ”جـذوة  املوسـوم 

الرتكيبيـة  املفارقـة  نلحـظ 
العتبـة، فالجذوة هي  ملفردتي 
النـار امللتهبـة ونوفمرب شـهر 
أرتبط ارتباًطـا وثيًقا بالجمال 
والهـدوء، فهـو شـهر األمطار 
الهادئـة التي تداعب األشـجار 
واألرواح، وشـتان مـا بني النار 
واألمطار، والسؤال الذي يتبادر، 
مالـذي جمع املتناقضني؟ ومع 
لألحـداث  التنبؤيـة  املقدمـة 
نلحـظ أن القاصـة لجـأت إىل 
توظيـف تقانة امليتـارسد التي 
خلخلت يقينية الرسد يف أماكن 
عديدة حينمـا خاطبت القارئ 
يف الصفحـة الحادية والسـتني 
متسـاءلة، أتسـتمر يف وصـف 
رسديـة  يف  تنغمـر  أم  البطلـة 
األحداث؟ ويف مكان آخر حينما 
بينت صعوبة وصف البطلة التي 
ترسبت النار يف أنحاء جسدها، 
إن عمليـة كرس الجـدار الرابع 
هـي محاولـة للفـت أنتباهـة 
القـارئ، إذ أن القاصة بدأت يف 
محاكمـة الفحولـة القابعة يف 
تضاريس الذكورة، فالزوج هو 
مـن ترك الغاز يترسب مما أدى 
إىل حـرق الزوجـة، ولـم يكتف 
بذلك، بل كانت نظرات الشفقة 
التي يرسـلها إىل زوجته بعد أن 
شـوهت النار جسـدها سياط 
تنتهك روحها املعذبة فضًال عن 
عدم تقربـه منها، وحني نحفر 
عميًقـا يف متـن القصة يتضح 
لنا األثر الداليل الذي شـكل بنية 
الرصاع العميقة ما بني السلطة 
الذكوريـة بوصفها جذوة النار 
والحضور النسوي املتعالق مع 
طقسـية شـهر نوفمـرب، لكن 
كيـف تجسـد الفعل النسـوي 
املضاد للسـلطة الذكورية؟ من 
خـالل متابعة األحـداث نلحظ 
تمثالته التي تجسدت عن طريق 
السـاردة العليمـة مـن خارج 
األحداث، ليس هذا فحسب؛ بل 
كانـت تقانة امليتـارسد ترشح 

لنا ما تعانيه البطلة من خيبات 
وجودية تنتهك حياتها من جهة 
وتشـاورنا يف حركيـة األحداث 
مـن جهـة أخـرى فضـًال عن 
النهاية الحجاجية التي رفضت 
فيها الحياة وسـط هذا املحيط 
املسور بالسلطات القهرية، لذا 
أثرت الرحيل منتحرة بسيل من 

األدوية.
لقـد تنـوع الخطاب النسـوي 

يف مجموعـة ”جـذوة نوفمرب“ 
واألنسـنة  األسـطرة  بـني  مـا 
لغـة  وفـق  عـىل  وامليتـارسد 
حجاجية عارفة بحقيقة الجسد 
النسـوي ومتغرياته البايلوجية 
والنفسـية واالجتماعيـة مـن 
الفحولة  أجل تقويض سـلطة 
بمختلـف تنوعاتهـا مـن جهة 
وتأسـيس الخطـاب النسـوي 

املختلف من جهة أخرى.
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قـرأت منـذ عـدة أيام مقـاالً لكاتـب يعاتـب فيه صديقـاً من 
أصدقائـه الُكـّتاب، بعد أن وجد كتابه الذي وقع صفحته األوىل 
بإهداء لطيـف للصديق املذكور، وجده يبـاع عىل الرصيف بني 
مجموعة من الكتب املسـتعملة، وشـعر بخيبـة مريرة عندما 
التقطه مـن األرض، وفتحه ليقرأ اإلهـداء، ويعرف مصدر تلك 

النسخة من كتابه.
خطر يف بايل أن الكثري من األصدقاء سـيفعلون ذلك معي يوماً 
ما، سـيعاتبونني عىل فقداني لكتبهـم، أو مصادفتهم لها عىل 
رصيف ما، تبـاع بثمٍن بخٍس، وهي التي لـم تكن ُتـقّدر بثمٍن 
يف مكتبتي، فبحسـب فلسـفة تعلمتها من أبي املرحوم الكاتب 
الصحفي، والسـيايس محمود ياسني: فإن للكتاب سعر عندما 
تشـرتيه من املكتبـة، أو من معرض الكتـاب، لكنه يصبح ”ال 

يقدر بثمن“ عندما يكون ممهوراً بإهداء من كاتبه.
من سـيفكر أنني خرست مكتبتـني بكاملهما دون أن يكون يل 

الخيار يف ذلك؟
مـن سـيخطر يف بالـه أّن كتـب مكتبتـي األثريتني يف أحسـن 
أحوالهمـا بيعتا ككتاب مسـتعمل، ويف أحوال أقـل حظاً، ربما 
تكون أوراق الكتب قد غلفت سندويشات الفالفل التي اشرتاها 

جائع ما يف ربوع الوطن.
لـم أكن أعرف كاتب ذلك املقال ألخـربه بأنه ربما كان صديقك 
ضحية ظروف الحـرب، أو أي ظرف قاهر آخر اضطره للملمة 
شـعثه، وأوالده، والهروب بأّية طريقـة حتى ولو كانت خطرة 
للحفاظ عىل حياة أوالده، ومنحهم خيارات أفضل ملستقبلهم.

ربما صديقك نفسه لم ينُج من تلك الظروف..
الـكل يا صاحبي ترك كل يشء خلفـه وركض هارباً، ورغم كل 
املحبة التي نكنهـا لكتبنا، ومكتباتنا، وكل الحرص الذي نبديه 
عليها، إال أنها سـتبدو الخسارة األقل مقارنة بالخسارات التي 

تعرض إليها أغلبيتنا يف طريقه للرحيل.
سـابقاً، كنت أحرص أال أعري تلك الكتب املهـداة من أصدقائي 
الكتاب خوفاً من فقدها، ولم يخطر يف بايل أن مكتبتي بأرسها، 

وبما فيها كتبي التي كتبتها بنفيس ستذهب أدراج الرياح.
ال بـأس يـا صاحبي...فذلـك هـو أحـد األثمـان التـي ندفعها 

للرحيل.
ولعـل صاحبك الذي ضحى بالكتاب، لـم يضطر للتضحية بما 
هو أهم من كتاب ومكتبة، لعل روحه بخري، ولعله يكون بحال 

طيب.

مْن خارِج النصِّ جاءْت فكرُة املعنى
بها يهشُّ نبيٌّ حزَنه املُضنى

عىل سفوِح التجيلِّ فوَق قارعٍة
ألقى بأحمالِه واْستعذَب اللْحنا 

هّدأْ مسريَك مهالً  قاَل فاشتعلْت
مواجٌع فأحالْت عزَمُه َوْهنا 

واالبجدياُت قْد برعْمَن  نافلًة 
مَن العذاباِت تتلو الهمَّ والُحزنا
عىل تعاويِذ أشجاٍن ستقضمُه

ت بِه (لبنى ) تيهاً  (كقيٍس ) وقْد شحًّ
حّتى استعاَر جناَح الليِل مفرتشاً

سحابَة الوهِم مْن أحالمِه الوسنى
تُه اآلُه محرتقاً مشاغباً صريَّ

يهمي نزيَف مرايا القلِب ُممتّنا
ال غيمًة بالندى الفوّاِح هاطلًة
فال تلوموا قطا األّياِم لو غنَّى

ٌة دوحُة األشعاِر ما برحْت ِمْبَيضَّ
تقوُل همساً بأنَّ الضوَء ال َيفنى

ورغَم عصِف الرزايا السوِد يلفُحنا
بقيضِه املرِّ لكْن  للهوى ُعدنا 

ُعدنا مويجاِت سهٍد قد رأْت وطناً
عىل دياجرِي بؤٍس أغمَض الَجفنا

أنهارُه املرتعاُت الشمُّ ناحلًة
قْد لّوحْت خلسًة تستعطُف املُزنا

وفيِه َقْد ُشِجرَّ التنوُر محتطباً
أعماَر ِفْتَيتنا نهباً وما استثنى

لنا اْحِتضاراُتنا الَخْجىل يعاقرها
نشيُج ثكىل تناهى رجعُه أّنا

ِبْتنا حيارى يلوُك الصمُت أحرَفنا
ِبنا قصائُدنا لْم تحسِن الظّنا 

حّتى تهّشَم بيُت الشعِر يف دمنا 
والريُح عاثْت به من قبِل  أْن يبنى
نريون روما بقبح الجمِر أحرقها 

فهل رأيَت قبيحاً يوهُب الُحسنا
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مقـاالت ودراسـات تضمنهـا كتـاب رحيق 
الربيـع األول لألديبـة هدى عبد الحـر، الذي 
كان بحـق رحيقـا للجمال واالبـداع والتميز 
مـن كاتبة نجفيـة أصيلة، عرفتهـا ممتلكة 
لـألداة النقديـة، والحرف املرهـف، والصوت 
النقي ال تشـبوه نشـازات الضعـف والوهن 
الفنـي، فكانـت يف كتابهـا هـذا مكتشـفة 
ومنقبـة للجمال اينمـا كان بغض النظر عن 
شهرة الشـاعر او موقعه االدبي، وهذا عمل 
الناقد الحقيقي، فليس املهم أن تنقد االعمال 
والشـعراء املعروفني، ولكن املهم أن تشري اىل 
شعراء يمتلكون املوهبة واالداة الفنية بغض 

النظر أن شهرتهم او عالقاتهم.
ضم الكتـاب مجموعة متنوعـة من املقاالت 
والدراسـات الفكريـة واألدبيـة والثقافيـة، 
فضـال عـن النقد االدبـي، نـرشت يف مرحلة 
العربيـة  واملجـالت  الصحـف  يف  سـابقة 
والعراقيـة، وجمعت يف هذا الكتاب الذي ضم 
عبريهـا يف 138 صفحـة. وتميزت بأسـلوب 
نقي ال يشـوبه الخطأ النحوي او االسـلوبي 
او اللغـوي، وهـذا ما يحسـب للكاتبـة التي 
انتقـت كلماتها انتقاء دقيقا يف أطار صحيح 
األسلوب شكال واسلوبا. وقد اهتمت الكاتبة 
باملشـهد العراقي والسـيما املشـهد النجفي 
وحاولـت أن تلقي الضوء عىل شـعراء برزوا 
يف السنوات األخرية منهم: الشاعر قيرص أبو 
طبيـخ، والدكتورة أرسار العكـراوي، ومؤيد 
نجرس، ووسام العاني ، ومعتصم السعدون 
وجاسم محمد جاسم، وآخرون. وركزت عىل 
تجربتهم الشـعرية العمودية، فكانت االديبة 
هدى عبـد الحر منحازة اىل االصالة والفضاء 

التقليدي املتجذر يف أعماق االنسان العربي.
وكانت وفية لهذه القصائد إذ أنها احتفت بها 
كاملـة من دون أن تجزئتهـا، ليكون القارئ 

متمكنا من قراءتها والتفاعل معها.
وقد قسـم الكتـاب عىل أربعة أجزاء رئيسـة 
هي: يف حرضة الشـعر، ويف وداعهم، ودفاعا 

عن الوعي والجمال، ويف فضاء النجف.
يف جـزء حرضة الشـعر، كانت وقفات مهمة 
املشـهد  يف  جدارتهـم  اثبتـوا  شـعراء  عـىل 
الشـعري منهم مؤيد نجـرس، من محافظة 
ذي قار سـوق الشـيوخ، وهو مقدم للربامج 
الثقافية التي من بينها: عىل ضفاف الشـعر، 
ونبض الثقافة، والذاكرة املوسـوعية، يا هال 
عـرب، وغريهـا. نـرش قصائـده يف الصحف 
واملجالت العراقية والعربية، وصدر له ديوان 
(سـماء لطائـر مـن ورق)، تقـول الكاتبـة 
هدى عبـد الحر بشـأن قصائـده أنها تغري 
كل محب للشـعر بأن يتأملها ويشـغل فكره 

بهـا، هكذا حلقت يف سـماء الطائـر الورقي 
الفسـيحة، وهبطـت عن قصيـدة (طفوالت 
متأخـرة لصديق قديم)، اذ تراها بأنها أعذب 
مـا تضمنه الديـوان، وأكثرها شـجنا ولوعة 
وحنينـا؛ ملا خلقته يف نفسـها من ألفة يف كل 

بيت، ويف كل جملة. 
وتستوقف الكتابة قصيدة للشاعر قيرص أبو 
طبيخ بعنوان شـباك مـوىس، بما تحمل من 
دالالت ومعـان مكتنزة، اذ تقرر أن الشـاعر 
يستعمل عنارص املشهد بدقة وحرفية عالية 
من موضوع ورصاع وشخصية وزمان، فكأن 
الشـاعر ينسـج لوحة شـعرية ذات طبيعة 

رسدية تحمل كثريا من االتقان والجمال.
وتدرس أيضا قصيدة (غمرة التيه) للشـاعر 
وسـام العاني، التي ضمهـا ديوانه (كالبحر 
يميش حافيا) اذ تصف القصيدة بأنها نرباس 
معرفة وعشـق سـنبلة تظلل مياسم الفرح 
املعبـأة بنشـوة الحـزن العراقي الشـفيف، 

لرتسـم هواجسـا وعذابات يف وهج إيقاعاته 
النامية نمو الباسـقات عىل جنبات الفراتني 
وهواجـس اليمـام والنـوارس الدائـرة حول 

شط العرب. 
وتـدرس أيضـا قصيدة (بذار النار) للشـاعر 
نذيـر املظفـر، التـي يمتلـك لغـة هامسـة، 
ومكامن جمال ومواطن عذوبة، فيختار من 
املفـردات أرقها وأكثرها خصوبة، فشـذراته 
البـاذخ  النـص الشـعري  اللغويـة رصعـت 
بالجمـال، ولهـذا كان نصه مغريـا بالقراءة 

النموذجية.
ووقفـت أيضـا عنـد قصيدة معتصم رشـيد 
حمـد السـعدون بمناسـبة تحريـر املوصل، 
وتصـف القصيـدة بأنهـا تجـري بسالسـة 
كجـدول صغري ليس يف مجراه ما يمنع تدفق 
مياهـه الرقراقة، فهي قصيدة ناضجة ال أثر 
للتصنع فيها، وبسـيطة بال ضعف؛ ملا تمتلك 
من كلمات مأنوسة حلوة قد تزاحمت بعض 
مفرداتهـا العاميـة او ذات الرتكيـب القريب 

من العامي ألفاظها الفصيحة. 
وعـن قصيدة (دم السـبط) للشـاعر سـليم 
رسـول، تقول: (تفـارق أغلب مـا ينرش من 
الشـعر التقليـدي يف أيامنا هـذه، اذ ال تتوكأ 
عىل الـوزن والقافية، وال تبـارش موضوعها 
بلغة اعتيادية للدخول عنوة اىل عالم الشـعر، 
إنهـا قصيدة تدخل الشـعر من أبرز سـماته 
الجوهرية هي (الصورة الشعرية) التي ترتك 
أثرهـا يف املتلقي أًىس شـفيفا، اذ تجيل حزن 

الشاعر وأساه).
وتدرس قصيـدة (نيابة عن املطر) للشـاعر 
جاسـم محمـد جاسـم، التـي تـرى يف لغته 
تأثـريا مهما وفاعال وأصيـال يف خلق كينونة 
النـص االدبي، وهـذه اللغة هي التـي تأهله 

للتميز، فاللغة هي التي تصور فكرة الشاعر 
ونفسيته وتجربته يف الحياة. 

وتدرس قصيدة (ابتهـاالت) لكاظم البياتي، 
وعـىل الرغم من ان الشـاعر عـرف بقصيدة 
النثـر اال أنهـا تختـار قصيـدة عموديـة له، 
امتـازت بخصائـص أهلتها لتكـون موضع 
بحث واستغوار عىل حد قولها، ففيها هطول 
سـاحر تظهر فيه لغة القصيدة التي تميزت 

بالوضوح والجزالة. 
أما قصيدة (هم الباسقون السمر) للشاعرة 
بمناسـبة  قيلـت  التـي  العكـراوي،  أرسار 
انتصارات الحشد الشعبي والقوات املسلحة يف 
املعارك ضد داعش، والقصيدة التي تختارها 
جميلة من الجانب املوسـيقي والفني وثيقة 
الصلة مع املعانـي ذات االلفاظ املنتقاة التي 
تمجـد الدماء الغاليات التي سـكبت من أجل 

الوطن واألرض والعدالة والحرية.
وللشـاعر مجيد ياسـني قصيدة (البحث عن 
الفردوس) التي كانت مكتنزة باللغة املكثفة 
السـهلة التي تقرتب من لغة الشعر العبايس 
واالندليس، فهي وثيقة الصلة بالرتاث العربي 

األصيل ذات السمة الحضارية.
وضم كتاب رحيق الربيع األول أيضا دراسـة 
وتحليل لكتاب (عشبة جلجامش ـ جماليات 
اإليقاع يف شعر عبد الرزاق الربيعي) للدكتور 
نارص أبو عون. وكتاب (الشكل واملضمون يف 
شـعر محمود درويش) للدكتور نادي ساري 

الدين.
ويف النهاية أقول إن الكتاب من الكتب املهمة 
التي تسـتحق القـراءة والـدرس واالهتمام، 
اذ سـلط الضوء عىل شـعراء وكتب ومواقف 
مهمة تحتاج اىل مزيد مـن التنقيب والدراية 

والتدبر. 
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قبـل أن نجيـب عىل سـؤال هل 
الرسطان؟،  امليكروويف يسبب 
علينـا أوالً أن نعـرف آلية عمل 
جهاز امليكروويف، وكيف يقوم 
بتسـخني األطعمة واملرشوبات 

بداخله.
باختصـار شـديد فيمـا يتعلق 
امليكروويـف،  عمـل  بطريقـة 
يسـتخدم  الجهـاز  هـذا  فـإن 
الكهرومغناطيسـية  املوجـات 
(موجـات الراديـو) مـن أجـل 
تسخني الطعام والرشاب، حيث 
يتـم إطـالق هذه املوجـات عىل 
جزيئـات املاء املوجـودة بداخل 
املُـراد  واملرشوبـات  األطعمـة 

تسخينها.
ويـؤدي هـذا إىل تزايـد رسعـة 
حركـة جزيئـات املـاء بشـكل 
تذبذبـي، مما يرتتـب عنه تولد 
طاقـة حرارية نتيجـة احتكاك 
جزيئـات املاء املوجـودة بداخل 
البعـض،  بعضهـا  الطعـام 
وبالتايل، يتم تسخني الطعام أو 
الـرشاب املوجـود بداخل جهاز 

امليكروويف.
لـذا، فإننـا نالحـظ أن األطباق 
املوجـودة بداخل امليكروويف ال 
يتم تسخينها هي ذاتها، بل إنها 
تسـتمد حرارتها من الطعام أو 
الرشاب املوجود بداخلها، والذي 

يحتوي عىل جزيئات من املاء.
عىل مدار السنوات املاضية، ومع 
زيادة االعتماد عىل امليكروويف 
واملرشوبات،  األطعمة  لتسخني 
بـدأت بعض األقاويـل يف الرتدد 
يسـبب  امليكروويـف  بـأن 
الرسطان، مع تحذيـرات بعدم 
عنـه  واالسـتغناء  اسـتخدامه 
تماماً، فهـل امليكروويف خطر 

عىل الصحة؟
وفقـاً ملـا ذكره علمـاء منظمة 
األمريكيـة  والـدواء  الغـذاء 
FDA، فـإن األشـعة الصـادرة 
مـن جهـاز امليكروويـف ُتعترب 
أقـل قـوة وتـردداً من األشـعة 

يجعلهـا  مـا  وهـو  السـينية، 
أثناء تسخني  آمنة لالسـتخدام 
الطعام أو الرشاب، وبالتايل فإن 
امليكروويف ال يسبب الرسطان 
كما يشيع، ولكن يجب األخذ يف 
عني االعتبـار بعض احتياطات 
السـالمة التـي تضمـن بقاءنا 
بعيداً عن أرضار أخرى محتملة 

له.
وبحسب منظمة الغذاء والدواء 
األمريكية، فإن امليكروويف من 
املمكن أن يكون ضاراً وُيسـبب 
خطـراً عـىل الصحـة يف حالـة 

واحدة فقط.
وأوضحـت أن كميـة املوجـات 
الدقيقـة التـى مـن املمكـن أن 
تترسب من جهـاز امليكروويف 
طـوال حياته هـى 5 ملىل وات 
لـكل سـنتيمرت مربـع فقـط، 
وهـذه الكمية ال ُتسـبب خطراً 

عىل صحة اإلنسان.
أرضار امليكروويف

ولكن امليكروويف يصبح خطراً 
وضـاراً عندما يحـدث ترسيب 
غـري مالحـظ لفـرتة طويلة يف 
التي تترسب  الدقيقـة  املوجات 
منهـا، فتكون أكثـر من 5 ملىل 
وات لـكل سـنتيمرت مربع، ويف 
هذه الحالة، فإن التعرض لهذه 

الكميـات العالية مـن موجات 
امليكروويـف عـىل مـدار فـرتة 
طويلة من املمكن أن يتسبب يف 

العديد من األرضار.
ومن ضمـن أرضار امليكروويف 
عنـد حدوث هـذا األمـر: عتمة 
يف عدسـة العني، حروق مؤملة، 
قد تؤثر عىل الصحة الجنسـية 
لـدى  املنويـة  والحيوانـات 

الرجال.
غـري أن منظمة الغـذاء والدواء 
األمريكيـة أشـارت إىل أن هـذه 
األعـراض تكون مؤقتة يف أغلب 
األحيان، وتنتهي بمجرد توقف 
امليكروويف،  الرتعض ملوجـات 
نفسـه  الوقـت  يف  ونصحـت 
باالسـتعانة بخرباء الصيانة يف 
حالة الشـعور بوجود تغيري ما 

يف جهاز امليكروويف.
ولم تؤكد أي دراسة علمية وجود 
أرضار للميكروويـف عـىل املرأة 
الحامل، خاصـة إذا تم تم اتباع 
بعض النصائح التي سـنذكرها 
بعد قليل، ولكن يف بعض الحاالت 
تكون هنـاك أرضار امليكروويف 
للحامـل إذا مـا تم اسـتخدامه 

بشكل غري آمن.
الغذائية  املـواد  فهنـاك بعـض 
التـي تحتوي عىل مواد مختلفة 

اسـتخدام  وعنـد  الكثافـة،  يف 
امليكروويف لتسـخينها، يحدث 
ذلك بشكل غري متساو للحرارة 
بداخلهـا، ومن املمكن أن تكون 
حرارة الجزء الخارجي أعىل من 
الجزء الداخيل، ويف هذه الحالة، 
البكترييـا  بعـض  تبقـى  قـد 
الضـارة موجودة داخـل أجزاء 
الطعام التي لم تتعرض لدرجة 
حرارة كافية، مما قد يتسبب يف 

النهاية باإلصابة باملرض.
لـذا فمـن املهـم عند تسـخني 
الطعـام يف امليكروويـف أن يتم 
الحرص عىل حدوث هذا بالشكل 
السليم، عىل أن يتم ترك الطعام 
عدة دقائق قبـل البدء يف تناوله 
من أجـل ضمان توزيع الحرارة 

بداخله بشكل متساو.
هل يفقد الطعام قيمته الغذائية 

يف امليكروويف؟
بشـكل عام، فـإن تسـخني أو 
طهـي األطعمـة يف امليكروويف 
ال يقلـل مـن القيمـة الغذائيـة 
للطعام أكثر من طريقة الطهي 
الفـرن  باسـتخدام  التقليديـة 
أو املوقد، بـل إن بعض العلماء 
يقولـون أن األطعمـة التي يتم 
طهيهـا يف جهـاز امليكروويـف 
باملعـادن  محتفظـة  تكـون 

والفيتامينـات أكثـر مـن تلـك 
املطبوخـة بالطريقـة العادية، 
نظـراً ألن جهـاز امليكروويـف 
يطبـخ الطعـام بشـكل أرسع 

وبدون إضافة املاء.
يمكـن  التـى  األمنـة  املـواد 

إستخدامها ىف امليكروويف
أمـا فيمـا يتعلق باملـواد اآلمنة 
التي من املمكن اسـتخدامها يف 
امليكروويف لطهي أو تسـخني 
بـدون  الـرشاب،  أو  الطعـام 
الشـعور بقلق أو خطـر منها، 

فهي تشمل:
الزجاج.

البالستيك (املُخصص لالستخدام 
بداخل امليكروويف).

األطباق الورقية.
يمكـن  ال  خطـرية  مـواد 

استخدامها يف امليكروويف
وعـىل الجانـب اآلخـر، فهنـاك 
مواد أخرى يجب تجنب وضعها 
ألنهـا  امليكروويـف،  بداخـل 
تتسـبب يف إنعـكاس املوجـات 
الطعـام  تجعـل  وال  الدقيقـة، 
وربمـا  جيـد،  بشـكل  ينضـج 
تؤدي إىل حدوث أرضار يف جهاز 
امليكروويـف نفسـه، ومن بني 

هذه املواد:
األلومونيوم.

اآلواني املعدنية.
نصائح عند تشغيل امليكروويف

الغـذاء  منظمـة  وجهـت  وقـد 
بعـض  األمريكيـة  والـدواء 
النصائـح التـي يجـب اتباعهـا 
عند تشـغيل جهاز امليكروويف، 
وضمان تشـغيله بأمـان، حيث 

جاءت كام ييل:
جهـاز  تشـغيل  عـدم  يجـب 
امليكروويف يف حـال كان الباب 

مفتوحاً أو ال ُيغلق بإحكام.
يجـب عـدم تسـخني السـوائل 
بداخل امليكروويف لفرتة طويلة، 
ألنه يف بعض األحيان يبدأ السائل 
يف الغليان فور إخراجه من داخل 

الجهاز.

أكـدت يفغينيـا ديغتيانيكوفـا، خبرية التغذيـة الروسـية، أن هناك مواد 
غذائية  تسـاعد عـىل زيادة الهيموغلوبـني يف الدم، مشـريًة إىل أن اللحوم 

الحمراء وفيتامني C تساعد عىل زيادة الهيموغلوبني يف الدم.
وتقول: ”عند نقص الهيموغلوبني يف الدم، يسـاعد تناول اللحوم الحمراء 
(لحـم البقر والضـأن) وكذلك الكبد وغريه، واملـواد املحتوية عىل فيتامني 
C مثـل امللفـوف املخمـر والليمـون وكيـوي وبروكلني التي تسـاعد عىل 

امتصاص الحديد“.
وتضيف، يؤدي نقص الهيموغلوبني إىل ضعف الجسـم مشـكالت يف عمل 
الغـدة الدرقيـة، والجهاز التناسـيل األنثوي وعمل الكبد وإزالة السـموم، 
ويسبب نقص الهيموغلوبني تسـاقط الشعر وتكرس األظافر وحتى عدم 

الرغبة يف االستيقاظ والنهوض صباحا.
وتقول: ”سيعاني الشخص من انخفاض مستوى ضغط الدم والخفقان، 

وظهور تشققات يف الشفاه، التي تشري إىل نقص الحديد يف الجسم“. 

املقادير:
كوب وربع سميد.نص ملعقة بيكنج بودر.

بيضتني.علبة قشـطة.علبة حليب مكثف.ثالث أرباع كأس زيت.كأس 
سكر.كأس جوز هند.ملعقة صغرية فانيليا.

طريقة التحضري:
تخلط جميع املقادير عدا السميد والبيكنج بودرحتى يذوب جوز الهند 
يف الخليط.بعد ذلك نضيف كوب وربع سـميد مـع نص ملعقة بيكنج 
بودر.يقلب الخليط ويصب يف صنية مدهونه هردة (طحينة سـايلة).
يرتك بالصينية ملدة نص ساعة قبل يدخل الفرن بعد كذا.يسخن الفرن 
وتخبز البسبوسة حتى تستوي وتحمر وبعدها نطلعها من الفرن عىل 
طول.نصب عليها الشرية الساخنة ونرجعها الفرن مدة خمس دقايق 

بعدها تغطى وترتك حتى تربد تماما.تقدم فيه العافية.

يشري مستوى السكر إىل كمية 
الغلوكوز يف الدم، ويعد الغلوكوز 
مـن أهـم مصـادر الطاقـة يف 
املخ  جسـمنا وخاصة لخاليـا 
وكريات الـدم الحمراء. ويقوم 
هرمونا االنسولني وغلوكاغون 
يف  السـكر  مسـتوى  بتنظيـم 
الدم، فبينما يخفض االنسولني 
الـدم  يف  السـكر  مسـتويات 
الغلوكاغـون برفعهـا.  يقـوم 
الغلوكاغـون  إىل  وباإلضافـة 
هناك هرمونات أخرى تساهم 
مسـتويات  رفـع  يف  بدورهـا 
السـكر يف الـدم كاألدرينالـني 
والكورتيزول وهرمونات الغدة 
مسـتويات  ولخفض  الدرقية. 
السكر يف الدم بطريقة طبيعية 
ينصح موقع ”غيزوندهايت“، 
الصحـة،  بشـؤون  املهتـم 
السـكري  بمـرض  املصابـني 
باتباع عرش نصائح من شأنها 
أن تكـون أيضـا مهمـة لغـري 
املصابني بهذا الـداء، إذا أُخذت 

عىل محمل الجد:
- يقوم الجسم بإنتاج هرمون 
يرفـع  الـذي  الكورتيـزول، 
مسـتوى السـكر يف الدم، عند 
لإلجهـاد  الشـخص  تعـرض 
املفـرط. لذلـك ينصـح موقع 
الصحـي  ”غيزوندهايـت“ 

باالبتعاد عن اإلجهاد.

عـىل  التغذيـة  يف  االعتمـاد   -
وجبات ذات مؤرش غاليسيمي 
منخفـض ألن مكونـات هـذه 
الوجبات تتحلـل ببطء وُتطلق 
تدريجـي  بشـكل  الغلوكـوز 
للـدم وتجعـل مسـتوياته غري 

مرتفعة.
- إذا كنت من األشخاص الذين 
يعانون من النمـط الثاني من 
مرض السـكري فعليك خفض 
وزنك. فقـد بينت آخر األبحاث 
مفعـول  تقـاوم  البدانـة  أن 
الـذي  األنسـولني  هرمـون 
يخفض مسـتويات السـكر يف 

الدم.
- االمتنـاع عن اإلفـراط يف أكل 
الوجبات الدسـمة ألنها تقاوم 
هرمـون  مفعـول  بدورهـا 
االنسولني املسؤول عن خفض 

مستويات السكر يف الدم.
االنتبـاه  فقـط  يجـب  ال   -
للطعـام، ولكـن أيضـا لبعض 
املرشوبات التي بإمكانها أيضا 
رفع مسـتوى السـكر كعصري 
الفواكـه املعلـب واملرشوبـات 

الغازية الغنية بالسكر.
- عند ممارسة الرياضة تعمل 
وتسـتهلك  بجهـد  العضـالت 
طاقـة أكثر وتحـرق املزيد من 
الغلوكوز، ممـا يؤدي حتما إىل 
انخفاض مسـتويات السكر يف 

الدم.
- ينصح موقع ”غيزوندهايت“ 
السـكر  بتعويـض  الصحـي 
املرشوبـات  لتحليـة  العـادي 
ببديل السـكر، الـذي ينتج من 
املواد املضافة لألغذية ويعطي 
نفس تأثري السـكر عىل حاسة 
التذوق، وميزاته أنه ال يحتوي 

عىل كربوهيدرات.
- تعد القرفة واحـدة من أكثر 
املـواد فعاليـة لخفض نسـبة 
السـكر يف الـدم عـىل اإلطالق، 
لذلك ُينصح باستعمالها بشكل 

منتظم يف الطهي.
- تحتـوي الفواكه عىل كميات 
الباليسـتية  كبرية مـن املـواد 
التـي تنظم انتقال السـكر من 
األطعمة إىل الدم بشكل بطيء، 
الغنيـة  الفواكـه  بـني  ومـن 
التفـاح  الباليسـتية  باملـواد 

والحمضيات.
- وأخريا ُينصح بتناول وجبات 
غنية بكميات كافية من الزنك 
والكـروم لتأثريهـا الكبري عىل 
خفض السـكر وتحسني عمل 
تنظيـم  وضمـان  االنسـولني 
أمثـل للسـكر يف الـدم. ويوجد 
الكروم يف خبز القمح والعدس 
أو الدجاج، أما الزنك فيوجد يف 
املحـار ونخالة القمـح وبذور 

عباد الشمس.

يؤثـر األبـاء بشـكل كبـري يف سـلوك 
أطفالهم، فيعد األبـوان بمثابة قدوة 
لألبنـاء وتطورهـم السـلوكي، حيث 
أن األبـوة واألمومة هـي عملية يؤثر 
فيها كل مـن الوالدين، واألطفال عىل 

بعضهم البعض.
ويتعلم األطفال غـري االجتماعيني يف 
الوقت نفسـه سـلوكهم من آبائهم، 
وفقاً لبحث أجرته جامعة شـيكاغو 
أن رد فعل الوالدين يؤثر عىل الطريقة 
التي يتفاعل بهـا الطفل مع األحداث 

واملواقف عند الكرب.
إليكـم كيف يكون تأثري سـلوك اآلباء 
عـىل األبنـاء. وكيفيـة تعزيـز الثقة 

بينهم بعيداً عن  الحب املرشوط .
1 - كونو قدوة ألطفالكم يجب الحذر 

من إساءة معاملة األطفال
توقفـوا عن الرصاخ أمـام أطفالكم، 
أولهـم إذا كان أحـد الوالدين يتفاعل 
بشـكل سلبي، فسـوف يتعلم الطفل 
أن يتفاعل بنفس الطريقة، ولذا يجب 
الحذر من إسـاءة معاملـة األطفال، 
فهـي تدمـر شـخصيتهم، وتجعلهم 
أكثر عدوانية، ويتورطون يف مشـاكل 
اجتماعيـة ال حـرص لهـا، األطفـال 
مقلـدون رائعون وسـوف يلتقطون 

العادات التي يرونها  يف محيطهم.
2 - سلوكيات األبوين القاسية تسبب 

االكتئاب

 
العقـاب البدني قـد يتسـبب يف إيذاء 
الطفل نفسـياً..إن سلوكيات األبوين 
عنـد  االكتئـاب  تسـبب  القاسـية 
األطفـال؛ حيـث يؤثـر اآلباء بشـكل 
كبري يف سـلوك أطفالهم، وتفاعالتهم 
مع األحـداث باإلضافـة إىل ذلك، فإن 
ردود الفعـل السـلبية، مثـل الرصاخ 
والرتهيـب تجعـل األطفـال منغلقني 

عىل أنفسهم غري اجتماعيني .
كمـا أن اللجوء إىل الصفـع أو تعنيف 
الطفل أو العقاب البدني بشكل عام، 
قد يتسـبب يف إيذاء الطفل نفسياً؛ لذا 
يجـب أن يختـار اآلباء أشـكاالً بديلة 
للعقـاب، مثل الحرمان مـن التلفاز، 
لتعديـل سـلوكيات الطفـل بطريقة 

هادئة.
3 -  تجنب الجدل اللفظي والجسـدي 

أمام األطفال 
يجـب توقـف األبويـن عن إثـارة أي 
خالفـات زوجيـة أمـام األبنـاء؛ ألن 
املعـارك اللفظية والجسـدية تؤثر يف 
الصحـة النفسـية لألطفـال، وغالباً 
مـا يكـرر األطفـال هـذا السـلوك يف 

عالقاتهم الزوجية املستقبلية.
كما يلـوم بعـض األطفال أنفسـهم 
عىل نزاعات والديهم، وقد يتعرضون 

للصدمـات نفسـية وتدنـي احـرتام 
الذات.

4 - فتح قنوات اتصال لطرح األسئلة 
عندمـا يكـون طفلـك صغـرياً يفتح 

خطوط اتصال
أي سـؤال قـد  اإلجابـة عـن  يجـب 
يطرحـه الطفـل بصـرب، وبوضـوح 
قدر املسـتطاع. يساعد طرح األسئلة 
عندمـا يكـون طفلـك صغـرياً يفتح 
خطوط اتصال ستكون مفيدة عندما 
يكرب، فيحتاج طفلك إىل فهم أنه يجب 
أن يتعلم اكتسـاب املهارات والعناية 

بنفسه أيضاً. 
سـيكون هذا مفيداً فقط ملسـتقبله، 
ويجب محاولة مدح الطفل باستمرار 

عندما يفعل شيئاً إيجابياً.
مـن أكـرب األخطـاء التي يقـع فيها 
الكثري من اآلباء هـي الحب املرشوط 
ألطفالهـم، مـن أهـم األشـياء التي 
يجب أن يعرفها الطفل أنكما تحبانه 
دون قيـد أو رشط ومع ذلـك، يمكن 
ذلـك  يفهـم  الطفـل  أن  االفـرتاض 

بطبيعته.
يجـب عـدم إظهـار أن حبـك لطفلك 
يعتمد عىل معايري مرشوطة ، فعندما 
تواجهني طفلك بشـأن أي مشـكلة، 
يجب عدم اصطياد األخطاء أو انتقاد 
أو لـوم طفلك مما قد يجعله يشـعر 

بنقص الثقة.

أثبتت دراسـة يابانية جديـدة أن متحور (أوميكـرون) أكثر قابلية 
لالنتقال يف مراحله املبكرة بمقدار 4.2 مرة من متحّور دلتا للفريوس 

التاجي.
ومنـذ اكتشـاف (أوميكـرون)، الذي يحتـوي عىل عـدد قيايس من 
الطفرات، يف جنوب إفريقيا الشـهر املايض، عـربت منظمة الصحة 
العامليـة (WHO) وعلماء الطب يف جميع أنحاء العالم عن مخاوفهم 

من أنه قد يكون أكثر عدوى وأكثر مقاومة للقاحات الحالية.
ويبـدو أن البحث الجديـد، الذي ًقّدم يف اجتماع اللجنة االستشـارية 

بوزارة الصحة اليابانية يوم األربعاء، هو تأكيد آخر لتلك املخاوف.
وقال هريويش نيشـيورا، أسـتاذ العلوم الصحية والبيئية يف جامعة 
كيوتو، خالل االجتماع: ”إن (أوميكـرون) ينقل املزيد، ويهرب أكثر 

من املناعة املبنية بشكل طبيعي ومن خالل اللقاحات“.
وكان نيشـيورا، املتخصص يف النمذجة الرياضية لألمراض املعدية، 
قد حلل البيانات الواردة من مقاطعة جوتنغ بجنوب إفريقيا اعتبارا 

من 26 نوفمرب، كما وأظهر نموذجه أنه يف املرحلة املبكرة من اندالع 
(أوميكرون)، تجاوز رقم التكاثر الفعال - متوسـط عدد األشخاص 

الذين أصيبوا من ناقل واحد - رقم R ملتحّور دلتا بمقدار 4.2 مرة.
وكان عـدد الحـاالت يف جنوب إفريقيا منخفضا نسـبيا يف األشـهر 
األخرية، لكنه قفز إىل ما يقرب من 20000 حالة يف اليوم بعد ظهور 
(أوميكـرون)، ومـع ذلك، أشـارت املالحظات التـي أجرتها منظمة 
الصحة العاملية إىل أن املتحّور لم يجعل املرض أكثر حدة، حيث كانت 

غالبية حاالته املرتاجعة خفيفة أو معتدلة.
ولم تتم مراجعة دراسة نيشيورا بعد ونرشها يف مجلة علمية. ولكن 
النتائج التـي توصل إليها كانت كافية لرئيس املجلس االستشـاري 
تاكاجي واكيتا، ليقرتح أن السـلطات الصحية اليابانية ”بحاجة إىل 

االستعداد لتفيش مرض (أوميكرون) محليا“.
وسـارع صانعو اللقاحات بالفعل لتحديث لقاحاتهم حتى يتمكنوا 
من معالجة املتحّور الجديد بشكل فعال، وقالت رشكة (فايزر) إنها 

تخطط لتقديم مرشـحها الخاص بـ(أوميكرون) للجهة املنظمة يف 
الواليـات املتحدة يف مارس، وتتوقـع رشكة (موديرنا) الحصول عىل 

لقاح محدث يف غضون 60 إىل 90 يوما.
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عـام 2022 هـو عام االنعتـاق اىل الحرية والتجدد والنجـاح. تطل عىل 
سـنة سخية لم تعرفها منذ وقت طويل، سيعود الحظ اليك ولن تحتاج 
اىل أكثـر من جهـود قليلة لتغيري حياتك نحو االفضل.  ستشـهد سـنة 
مصريية وحاسـمة، وسـتحمل لك الكثري من الفرص واألحداث املهمة 
والتطـورات اإليجابية التي سـتجعلك متفائالً .عليـك أن تكون حذراً يف 
منتصف شـباط وان ال ترتكـب الحماقات واالعمال الطائشـة، وعليك 

االهتمام بصحتك يف أيلول.
كان  األيام  من  يوم  في  أن  يحكى 
للثعلب:  فقال  جائعا  األسد 
أحضر لي طعاما وإال أكلتك، فقال 
أحضر  حتٰى  أمهلني  الثعلب: 
الثعلب  وذهب  لتأكله،  حماراً  لك 
األسد،  ليأكله  حمارٍ  عن  يبحث 
وعندما وجد احلمار قال له: إن األسد 
فاذهب  للغابة  ملك  عن  يبحث 
تعجب  منه،  تتقرب  حتٰى  إليه 
الذي  باملنصب  يحلم  وأخذ  احلمار، 
األسد،  إلٰى  وصل  وعندما  ينتظره. 
علٰى  األسد  يتكلم، ضربه  أن  وقبل 
احلمار  ففر  أذنيه،  فقطع  رأسه 
ثعلب  يا  غاضبا،  األسد  قال  هاربا، 
أكلتك،  وإال  ثانية  احلمار  لي  أحضر 
مرة  احلمار  إلٰى  الثعلب  فذهب 
تترك مجلس  له: كيف  وقال  ثانية 
علٰى  وتضيع  الغابة،  ملك  األسد 
احلمار:  قال  املنصب؟!  ٰهذا  نفسك 
يريد  إنه  تقول  مكشوفة،  حيلتك 
أن ينصبني ملكا وهو في احلقيقة 
علٰى  ضربني  لقد  يأكلني،  أن  يريد 
فقال  أذني،  أطارت  ضربةً  رأسي 
أذناك  تطير  أن  يجب  كان  الثعلب: 
حتى يضع على رأسك التاج، فقال 
بنا  هيا  معقول،  كالم  هذا  احلمار: 
احلمار  اقترب  وعندما  األسد،  إلى 
وقطع  عليه  هجم  األسد،  من 
ذيله، ففر احلمار هاربا، فقال األسد 
هذا  لي  وأحضر  اذهب  للثعلب؛ 
احلمار  إلى  الثعلب  فذهب  احلمار، 
دائما  تفر  ملاذا  أتعبتني،  له:  وقال 
من األسد؟! فقال احلمار: لقد قطع 
أنه  تصر  زلت  ما  وأنت  وأذنَيَّ  ذيلي 

له  فقال  ملكا؟!  ينصبني  أن  يريد 
الثعلب: وكيف جتلس على كرسي 
ٰهذا  احلمار:  فقال  ذيل؟!  ولك  امللك 
كالم معقول وصدق، فذهب الثعلب 
ثالثة،  مرة  األسد  إلى  احلمار  ومعه 
ولٰكن هذه املرة؛ انقض األسد علٰى 
للثعلب:  وقال  رقبته،  وقطع  احلمار 
باملخ  واتيني  اسلخه  احلمار  خذ 
والرئة والكبد والقلب، ذهب الثعلب 
األسد  إلى  جاء  وعندما  املخ،  وأكل 
محضرا معه الرئة والكبد والقلب، 
فقال   ! املخ؟  أين  األسد:  له  قال 
الثعلب: لو كان له مخ ما عاد بعد 
أن قطعت ذيله وأذنيه، قال األسد: 

صدقت أيها الثعلب
العبرة:

جترحنا  ملواقف  نتعرض  ما  كثيرا 
ونرجع  نتعظ،  ال  لكننا  وتدمرنا، 
وفي   ، ومهانةً ذال  أشبعونا  من  إلى 
وبالتالي  كل مرة يقتلون جزءا منا، 

فلنتعامل  بالكامل،  يدمروننا 
وليس  واملنطق،  بالعقل  معهم 
نلدغ  ال  حتٰى  واملشاعر  بالعواطف 

من اجلحر مرتني.

صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

1947 - مقتل 12 فلسطيًنيا بعد 
أن إرتكبت كتيبـة بلماح الثالثة 
مجزرة بقرية حسـاس وذلك إثر 
نشـوب خالـف بني عمـال عرب 

ومستوطنني.
يصـوت  1949الكنيسـت   -
لصالح نقل عاصمة إرسائيل إىل 

القدس.
1962 - تأسـيس بنـك الجزائـر 
املركـزي  املـرصف  ليكـون 

للجزائر.
1967 - ملك اليونان قسطنطني 
الثاني يحاول االطاحة بالعسكر 
الذيـن قـادوا ما سـمي بانقالب 
عـىل  وسـيطروا  الواقـع  االمـر 

الحكم يف أبريل
1967 ،لكنـه فشـل وهـرب إىل 
إيطاليـا مـع أرستـه وأدى ذلـك 
إىل  والتحـول  امللكيـة  إلغـاء  إىل 

جمهورية.
قيـام  عـن  االعـالن   -  1970
الجمهوريـة يف مالطا التي كانت 

قد حصلت عىل استقاللها يف عام 
1964 كمملكة مسـتقلة وصدر 

لها دستور
جديد مع استمرار ملكة اململكة 
املتحـدة إليزابيـث الثانيـة عـىل 

عرش اململكة.
الحـزب  تأسـيس   -  1983

الديمقراطي التقدمي يف تونس.
1988 - رئيس السلطة الوطنية 
الفلسطينية يارس عرفات يلقي 
خطاًبـا أمـام الجمعيـة العامة 
لالمم املتحدة يف جنيف دعى فيه 

إىل صنع سالم الشجعان.
1990 - رئيـس جنـوب أفريقيا 
كلـريك  دي  ويليـم  فريديريـك 
يلتقي مع رئيس املؤتمر الوطني 

االفريقي نيلسون مانديال.
الدبلومـايس  انتخـاب   -  1996
الغانـي كـويف أنـان أمًينـا عاًما 
لالمـم املتحـدة خلًفـا لبطـرس 
يتسـلم  أن  بطـرس غـايل عـىل 

مهامه يف بداية عام .1997

إنتحاريـني  خمسـة   -  2001
يشـنون هجومـا عـىل الربملـان 
بالهنـد  نيودلهـي  يف  الهنـدي 

ويقتلون 14 شخصا عىل أقل.
2002 - االتحـاد االوروبي يعلن 
موافقتـه عـىل انضمـام قربص 
والتفيـا  وإسـتونيا  والتشـيك 
ومالطـا  وهنغاريـا  وليتوانيـا 

وبولندا وسلوفاكيا
وسـلوفينيا وذلـك ابتـداء من 1 

يناير 2004.
عـىل  القبـض  إلقـاء   -  2003
العراقي السـابق صدام  الرئيس 

حسني.
2004 - إرسائيـل تغتـال قائـد 
كتائب القسـام يف شمال الضفة 
القسـامي  املهنـدس  الغربيـة 

السادس إحسان شواهنة.
2005 - إطـالق موقـع ياهـو! 

أنرسز.
2011املنصف املرزوقي يحلف   -
اليمني رئًيسا مؤًقتا لتونس وذلك 

بعـد انتخابـه من قبـل املجلس 
الوطنـي التأسـييس، وبعـد ذلك 

قام بتكليف
بتشـكيل  الجبـايل  حمـادي 

الحكومة الجديدة.
رفـع علـم فلسـطني عـىل مقر 
منظمـة اليونسـكو يف باريـس 
وذلك بعد قبولها كعضو كامل يف 
املنظمـة التابعة لالمم املتحدة يف 

31 أكتوبر
.2011 هجـوم يف مدينـة لييـج 
البلجيكيـة عندمـا قـام منفذه 
بإلقـاء قنابـل يدوية ثـم إطالق 
النار بشكل عشوائي من بندقية 

آلية ثم انتحر، وأدى الحادث
إىل مقتـل 4 أشـخاص وإصابـة 

123 آخرون بجروح.
الكوريـة  السـلطات   -  2013
الشـمالية تعلن عن إعدام جانغ 
سونغ تيك الرجل الثاني يف كوريا 
وزوج عمـة الرئيـس الحايل كيم 

جونغ أون.
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غزل عراقي
ــات الدمعــــــــ ــي  وبعين ــرح  ف ــملك  ارس
ــي معاناتــــــــ ــم  ترس ــت  صف ــي  وهموم

ــروح مج ــي  داخل ــس  ب ــذب  چ ــك  وضحكل
ــاتـــــــي مأس ــال  ماح ــم  عل ــي  حال ــس  وب

ــول احلــ ــط  ق ــه  مابيه ــكثر  ش ــي  وصفنات
!!! ــي   صفنات ــتاگ  يش ــتهي  يش ي  ــدّ وخ

ّان ــفـ س ــت  لگ ــا  م ــس  ب ــر  بح ــراري  واس
ــي بطوالتـــــــ ــق  تنط ــي  ال ــس  ب ــت  حلف
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ال تلدغ  من الجحر مرتين

ÏÄÄÄ◊ÎÜÏé
وزع األرقـام مـن 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسـعة 
الصغـرية ، ثم أكمـل توزيع باقـي األرقام يف األعمدة التسـعة 
الرأسـية واألفقيـة يف املربع الكبري وال تسـتخدم الرقم اال مرة 

واحدة .

أفقي
1جدباء ال خرضة فيها وال ماء 
o ينتسب إليه سكان فلسطني 

والشام
تحـدث  طبيعيـة  2ظاهـرة 
لالجسام خارج نطاق جاذبية 

األرض (كلمتان)
3قدر قليل (كلمتان) o حسـم 

األمر وقطعه (معكوسة)
 o 4وسـائل مواصـالت ونقـل

عدم القدرة عىل النوم
 o 5ابنـاء فـالن (معكوسـة) 
يضـع نظاما يتبعـه اآلخرون 

فيما بعد
6بحر عظيم o متعطر بالعطر 

والطيب (معكوسة)
7من شهور السنة امليالدية

8حرف جر o رشاء السلع من 
بلد آخر بغرض التجارة

9نظام اقتصادي عاملي سـائد 
اليوم

10السم األول لرئيس أمريكي 
اسـمه الثاني كارتر oالتعرف 

عىل الروائح بالنف

رأيس
كمهـدئ  يـرشب  1نبـات 
للمغص  لألعصـاب ومسـكن 

والسعال o طبيخ
2من مشـتقات البرتول o من 

اسماء الرمح (جمع)
 o 3رجـل مـن عـرب الباديـة

أحس (معكوسة)
4االسـم الثانـي ملمثـل مـرصي 
 o احمـد)  األول  (االسـم  طويـل 
والية أمريكية جنوبية رشقية

5قاعـدة يرتكز عليها كل بناء 
o قـالدة تعطـى مكافأة لعمل 

عظيم
6لون بني االسوداد واالحمرار 
وصفت بها الخيل قديما oطراز 

من السيارات الربيطانية
 o 7أئر الضـوء فيما يحيط بنا

خمسة حروف متشابهة
8قل وندر o األصل العربي من 

Story كلمة
9شبكة املعلومات الدولية

10حرشة قارصة مزعجة تعيش 
يف الشقوق o شجاع يتقدم القوم
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خواطر..
-احلياة السعيدة ال تعني احلياة اخلالية من 
املشاكل، بل تعني كيفية التعامل معها.

-أعظم سعادة هي االقتناع بأنه يوجد من 
بَّ نفسك قبل كل شيء. يُحبّك، وأن حتُ

-السعادة في احلياة تعتمد على وسائل الراحة 
ا، وليس على احلظ  التي نحظى بها يوميًّ

ث. السعيد الذي نادرًا ما يحدُ

ماذا يحمل لك عام ٢٠٢٢

أبـــــــراج

يف العمـل، أنت ذو تأثري مهـدئ، ويلجأ إليك الزمالء لطلب 
النصيحـة واملسـاعدة، ومـا أحسـن هـذا بالنسـبة لثقتك 
وإيمانـك بذاتك. تسـتطيع مواجهة أي يشء بسـهولة. لكن ال 
تنىس أقرب األمور إىل قلبك ألنك عندئذ سوف تمر بتجربة التناغم 
الكامـل مع أحبائك. حالتك الصحية ممتازة، ولكن قد تتحسـن 
أكثر من خالل األنشـطة الرياضية. هذه هي أحدى طرق اإلعداد 

ألوقات صعبة قادمة. 

كل مـا تقوم بعمله حالًيا يتم عىل الفور وعىل أكمل وجه. 
كل شـخص تتعامل معـه من أصدقاء أو معـارف أو زمالء 
بالعمل معجبون بحماسك وموهبتك يف التعامل مع األمور من 
الجانب الجيد وقدرتك عىل أداء كل يشء بكفاءة، مما يزيد من ثقتك 
بنفسـك بدرجة عالية. احرص عىل تبادل هذا اإلعجاب بنفس القدر 
وأن ال تنتابك النرجسـية، فمتى سـاءت األمـور وصارت بالعكس ، 

فإنك ستحتاج إىل ذلك الدعم واملعاملة. 

يمكنك اليوم العمل بشكل بّناء من خالل الفريق، 
وهـذا يعني أنك سـوف تسـتطيع تطبيـق أصعب 
األفـكار اليوم. سـوف تتلقى دعًما بشـكل خاص من 
خالل العمل وكذلك حياتك الشخصية، أظهر حبك لآلخرين 
بهدف تقوية العالقات. قد تقابل اليوم حب حياتك، فافتح 

عينيك جيًدا! 

حالًيـا، أنت قـادر عـىل االندماج بكل سـهولة 
ضمـن فريق، دون نزاع، وتسـود األجـواء تناغم 
وتوافـق مـن حولـك. بإمكانـك االسـتفادة من هذا 
التأثري اإليجابي يف نشاطات ترفيهية مذهلة أو يف العمل 

لدفع األمور وتكون فردا منتجا. 

حالًيا أنت ممزق بني الرغبة يف إنجاز األمور وخيبة 
األمـل لوجـود حـدود لذلـك. ال تسـتخدم إرصار غري 
املـرشوط يف كرس الحواجز، ألن املحيطني بك قد يفقدون 
صربهم ويهجروك. انتظر حتى تهدأ األمور ويمكنك التعامل 

مع اآلخرين بتفهم وصرب أكثر. 

قد يكـون اليوم مضطرًبا، فمـن ناحية، الكثري من 
األشـياء لن تسـري عىل رغبتـك، ومن ناحيـة أخرى، 
سـتجد نفسـك يف مواقف صعبة بسـبب من هم حولك. 
ال تبالـغ يف ردة فعلك، ولكن حاول اسـتعادة هدوئك، وحاول 
فرض ذلك عىل اآلخرين وعندئذ سـوف تخرج سـاملًا من هذا 

املوقف غري السار. 

أنت مفعـم بالحيوية والنشـاط البدنـي والذهني؛ 
اسـتخدم إمكاناتـك يف اتخاذ القـرار السـليم لتنفيذ 
مخططاتـك والتقدم إىل األمـام يف مرشوعاتك. لن يفيدك 
االكتفاء باألمجاد املاضية والسـلبية! لديك اآلن قدرة التعامل 
بدقة وحكمة مع جميع املواقف التي تواجهها وتتعرض لها، 

فتأكد من استغاللك لها بقدر اإلمكان! 

عىل الرغم من أن كل يشء كان يسـري بسالسـة من قبل، 
يقف يشء أو شـخص ما يف طريقك اآلن. حدد مقدار القوة 
التـي تحتاجهـا للتغلـب عىل هـذه العقبات أو مـا إذا كان من 
األفضـل تجاهلها ببسـاطة. اآلن يجب أن تسـتخدم قوتك بحكمة؛ 
ال تسـمح لنفسك بأن تتعطل أو تتحول بسبب موضوعات صغرية. 
ال تيسء اسـتخدام طاقتك وقدرتك عىل االحتمال بحيث ال يكون لها 

تأثري. 

يف الغالب لن تصادفك أية عقبات من اآلخرين، وسوف 
تتعرف عىل أشـخاص جـدد برسعة وبأقـل مجهود. إذا 
اسـتخدمت هذه املعرفة، فسوف تتحقق الصداقات املجدية 
عىل املدى البعيد. اليوم يبدو أنه ليس هناك مشـكلة ال تستطيع 
حلهـا، وتسـمح لك حالتـك املزاجيـة الجيدة وتفاؤلـك بالنظر 

بالثقة إىل املستقبل. فقط عليك ترك التوتر اليومي وراءك. 

ألول مـرة خانتـك األنمـاط السـلوكية االعتياديـة 
الخاصة بك ووضعتك يف مواقف حرجة. اسـرتاتيجية 
الحلول التي تنتهجها يف املعتاد ال تحسن من األمور، مهما 
حاولت مـراًرا وتكراًرا. كنوع من التغيـري، حاول التخيل عن 
تلك األنمـاط االعتيادية واتخذ منهًجا جديـًدا! القيام بتغيري 

حاسم سيكون املخرج للمواقف واملشاكل املستعصية. 

اليـوم ال تبدو قـادًرا عىل إنجـاز أي يشء، ولكن ال تدع 
ذلك يرجعك كثريًا للخلف. إذا اسـتمريت يف العمل بثبات، 
سوف تكتشف النجاح مرة أخرى. الوضع مشابه يف حياتك 
الخاصـة، مـع رشيـك حياتك وأيًضا مـع األصدقـاء. ابحث عن 
الحلول للتناقضات وسـوء التفاهم من خالل التواصل الهادف. 
يشـكل التوتـر خطرًا عـىل صحتك، فابحث عن خط وسـط بني 

االسرتخاء والنشاط.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

كن شـجاًعا واقتسـم آمالك ورغباتـك مع اآلخرين، 
وسـوف تتلقـى الكثـري مـن ردود األفعـال اإليجابية 
التي سـوف تعطيك الحافز اإلضايف لتحقيق أحالمك، كما 
سـتقوم باجتذاب املزيد مـن املؤيدين. حتى يف مـكان العمل، 
سوف يستمع اآلخرون بسهولة إىل أفكارك، لكن ال تكن رافًضا 

للنصيحة والنقد، ألنها قد تكِمل وتحِسن من خططك. 
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 يحمـل الوجـه الكثري مـن املالمح التي 
تكشـف الكثـري من صفات شـخصيتك 
ومن هـذه املالمح مثالً العينـان واألنف 
حركاتـه  بعـض  أن  إال  والخطـوط... 
الالإراديـة تفـيش أيضاً بعـض األرسار 
وتدل عىل بعض الطبـاع والصفات التي 
يتمتع بها األشـخاص. ومـن ذلك عض 
الشفاه وفرك األذن وطريقة االبتسام...

1 - عض الشفاه
 يف حـال كنـت تعـض شـفتك أثنـاء 
التحـدث إىل شـخص آخر فسـيعرف 

أنك تشعر باالنزعاج وأنك تريد تجنب 
موضـوع الحـوار أو املوقـف الـذي 
تواجهـه. كما سيكتشـف أّنك ال تويل 

موضوع الحديث أي اهتمام.
2 - جمع الشفتني

يف حـال كنـت تجمـع شـفتيك أثناء 
املحادثـة فهذا يـدل عىل أّنـك ال تويل 
الشـخص الـذي يتحدث إليـك الكثري 
مـن األهميـة. بل أّنـك ترى أنـه أقل 
حجماً ومستوى منك. فأنت تقول له 

من دون ترصيح: أنا أفضل منك.

3 - االبتسام مع إظهار األسنان العليا
تعنـي هـذه االبتسـامة أّنـك تتسـم 
بالقليـل مـن األنانيـة وأنـك تفضل 
مصالحك عىل تلك الخاصة باآلخرين. 
كما تشـري إىل أّنك تحب لفت األنظار 

وفرض آرائك وسلطتك عىل هؤالء.
4 - االبتسام مع إظهار كل األسنان

 تكشـف هذه االبتسـامة أّنك ال تريد 
للشـخص الذي يتحدث إليك أن ينىس 
لقاءك به. إذاً أنت تحب أن ترتكي أثراً 

يف نفوس اآلخرين.



بعد كشف محمد زكي عن حفل 
مارك»  «بنش  رشكة  تحرضه 
للفنانة أحالم يف الرياض يوم ٢٣ 
خالل  من  أحالم  أطلت  ديسمرب، 
من  تدعو  إنستغرام  عىل  فيديو 
مالقاتها  إىل  جمهورها  خالله 
أجيكم  «رح  الحفل.وقالت:  اىل 
الجديد  ألبومي  معاكم  وأغني 
«فدوة عيونك» مثلما أنا أنتظركم 
يا ريت تنتظروني».وأعلن محمد 
زكي حسنني عن أن حفل أحالم 
بكر  «ابو  مرسح  عىل  سيكون 
«الحفلة  أن  إىل  مشريا  سالم»، 
سيكون من ضمن حفالتنا املميزة 
ولكن كمان هذي من الحفالت ايل 

واكثر  واكثر  اكثر  تخيل  حتكون 
ستكون ليلة قوية بإذن الله احنا 
الحفل  عىل  شغالني  فاهد  أم  و 
فيها  محرضين  شهر  من  بأكثر 
أحالم  رائعة».وكانت  مفاجآت 
من  لها  صور  أحدث  شاركت 
التي  األخرية  التصوير  جلسة 
قامت بها، حيث تألقت بفستان 
منفوش باللون النيود، وحرصت 

عىل التصوير بمستحرضات 
لها،  املفضلة  التجميل 

مكياجي  (مع  وكتبت: 
منافس  وبال  املفضل 
مكياجي يف كل كليبات 

ألبوم توحشتك).

انطلقت  األوىل»،  شاهد  «عروض  من 
«ستات  االجتماعية  الكوميدية  الدراما 
ابتداًء   «VIP «شاهد  عىل  املعادي»  بيت 
األحداث  تدور  ديسمرب.   ٩ الخميس  من 
حول ثالث نساء متزوجات يف منزٍل واحد 
ومتباعدة،  مختلفة  زمنية  فرتات  ضمن 
هو  واحد  مشرتك  قاسم  بينهن  ويجمع 
مصريية  قرارات  اتخاذ  إىل  اضطرارهن 
التحديات  عىل  التغلب  بهدف  متشابهة 

واملتاعب التي تواجه حياتهن الزوجية. 
األزواج  خيانة  قضية  تشّكل  وفيما   
لألحداث  الفقري  العمود  لزوجاتهّن 
مختلفة،  زمنية  حقب  يف  املتعاقبة 
من  كّل  حياة  عىل  الضوء  القصة  تسلّط 
القرن  من  ستينيات  يف  تعيش  منزل  رّبة 
حقبة  يف  تعيش  مجتمع  وسيدة  املايض، 
عرصنا  يف  تعيش  وثالثة  الثمانينيات، 
إذ تجمع بينهن ظروف متشابهة  الحايل، 
يف عالقاتهن مع أزواجهن. تسري األحداث 
الكوميديا  من  اجتماعي  جوٍّ  ضمن 

فعل  رّدات  تشابه  يرصد  السوداء، 
الرغم  عىل  الخيانة  قضية  عىل  الزوجات 
من تغرّي أنماط الحياة وظروفها وأدواتها 

يف كل وقٍت من األوقات.الجدير بالذكر أن 
السلسلة  من  العربية  النسخة  هو  العمل 
.«Why Women Kill» الكوميدية العاملية

لجمهورها  قوية  مفاجأة  بلقيس  قدمت 
العربي من خالل تعاونها مع املطربة العاملية 
مرسح  عىل  األخري  حفلها  خالل  كيز  أليشيا 
أكسبو دبي، وقدم الثنائي ديو غنائي يف حفل 
كيز  أليشيا  قدمت  حيث  ضخم؛  جماهريي 
الثنائي  اختتم  ثم  «إنتهى»  أغنية  وبلقيس 

.common الغناء بأغنية
ساعة  ونصف  ساعة  ملدة  الحفل  واستمر 
حرضوا  ممن  اآلالف  تفاعل  وسط  كاملة 
منصات  عىل  اليف  الحفل  بث  وتم  الحفل؛ 

التواصل االجتماعي املختلفة.
وأثناء تحضريات املطربة العاملية كيز للحفل، 
لجماهرييتها  نظراً  بلقيس  اختيار  قررت 
يف  غناؤه  يتم  غنائي  ديو  لتقديم  العربية 

الحفل .
قبل  اإلمارات  دولة  إىل  إليشيا  وحرضت   
الحفل بعدة أيام للقاء بلقيس من أجل إيجاد 
عىل  واالستقرار  بينهم  موسيقي  تعاون 
وتم  الحفل  يف  ستقدم  التي  األغنيات  شكل 
االستقرار عىل أغنية common  لكيز و أغنية 

انتهى لبلقيس.
يذكر أن املطربة العاملية إليشيا كيز حصدت 
عىل رقم قيايس من جوائز الـ»غرامي» حيث 

حصلت عليها ١٥ مرة. 
جمهورها  مع  جديد  موعد  عىل  بلقيس 
بعد  وذلك  السنة،  رأس  احتفاالت  خالل  من 
السنة يوم ٣١  إعالنها عن إحياء حفل رأس 
املارية  الجاري؛ يف جزيرة  ديسمرب  من شهر 

بإمارة أبو ظبي، وهو الحفل الذي يشارك يف 
احيائه حسني الجسمي والفنانة إليسا.

اإلمارات  دولة  احتفاالت  يف  شاركت  كما 
مدرج  يف  حفلتني  يف  الخمسني  بعامها 
خورفكان بإمارة الشارقة واألخرى يف إمارة 

أبو ظبي.
ومن املقرر أن تشارك بلقيس يوم ١٧ ديسمرب 
اململكة  يف  بيست  ميدل  مهرجان  يف  املقبل 

العربية السعودية.
يذكر أن بلقيس تستعد لطرح أحدث أغنياتها 
ومن  املقبلة؛  الفرتة  خالل  املرصية  باللهجة 

املقرر أن تبدأ تصويرها يف مرص.
أغنية  الغنائية  أعمالها  آخر  وكانت 
«دبلومايس» والتي قدمتها باللهجة املرصية 
ابو  عىل  املخرج  مع  مرص  يف  تصويرها  وتم 
طالب، وكانت بداية تعاونها مع امللحن عزيز 
األغنية  وكلمات  الحان  قدم  الذي  الشافعي 

ومن توزيع جالل حمداوي.
جائزة  عىل  املايض  األسبوع  حصلت  كما 
استفتاء الجمهور يف الخليج كأفضل مطربة 
خليجية وحصلت عىل جائزة هوليود العاملية 

للموسيقي عن أغنية «إنتهى».
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يف  صوتوا  ناخب  ماليني  تسعة  من  اكثر  تصويت  إلغاء  سيتم  هل 

الدعاوى  طلبت  كما  االنتخابية  النتائج  بإلغاء  السابقة  االنتخابات 

نتائج خطرية  العليا مع ما يرتتب عىل ذلك من  املحكمة  اىل  املقدمة 

(الفوىض).

نعم سترتتب عىل اجابة طلب الدعاوى املرفوعة اىل املحكمة العليا من 

الكتل التي رفعت دعاوى امامها طالبة بإلغاء النتائج االنتخابية آثار 

خطرية جداً، منها عدم وجود برملان يتوىل السري يف العملية االنتخابية 

من بدايتها اىل نهايتها كذلك، وَمن هم اعضاء مجلس املفوضني الذين 

الكتل  ان هذه  إذا علمنا  تعينهم  التي  الجهة  االنتخاب ومن  يتولون 

التي رفعت الدعاوى تجد ان السبب يف خسارتها االنتخابية هم اعضاء 

تعيني  ان  سيما  ال  الحالية  االنتخابات  مفوضية  مفويض  مجلس 

وَمن  والغائب،  املوجود  غري  الربملان  اختصاص  من  جدد  مفوضني 

االنتخابات  قانون  من  بدالً  انتخاب جديد  قانون  التي ترشع  الجهة 

السابق الذي تمت االنتخابات السابقة عىل وفقه، وكم اشياء اخرى 

تتعلق باالنتخابات الجديدة، إذ تم إلغاء االنتخابات كما طلبت الكتل 

التي اقامت الدعاوى امام املحكمة العليا إلغاء النتائج االنتخابية. 

وقبل كل ما تقدم فكيف سيستمر عمل الحكومة وما هي سلطاتها 

إذا  الربملان واىل متى يستمر ذلك،  الجديدة مع غياب  للظروف  طبقاً 

علمنا ان وقت التهيئة لالنتخابات ال يقل عن سنة يف كل مرة.

وخالصة القول انه إذا تم إلغاء النتائج االنتخابية ستكون هناك فوىض 

والشعب،  السلطات  الجميع  تشمل  حكومي  واضطراب  ترشيعية 

وخالصة القول ال بد ان نذكر ان اقامة الدعوى امام املحكمة وقبول 

الدعوى  املحكمة حكم دستوري ال مجال لرفض قبول  الدعوى من 

ادلة  وان  سيما  ال  باإلخفاق،  تنتهي  املقبولة  الدعاوى  االف  ولكن 

االدعاء ال ترقى اىل مستوى االدلة القانونية التي تؤسس إللغاء النتائج 

االنتخابية، وان صالحية املحكمة العليا يف اتخاذ حكم يلغي النتائج 

االنتخابية ال تسعفه احكام الدستور من حيث الشكل واالختصاص 

يف النظر يف هذه الدعاوى وتوجه الخصومة (املدعى عليه) ومن حيث 

موضوع هذه الدعاوى يف إلغاء النتائج االنتخابية.. ونحن نؤمن بما 

تصدره املحكمة العليا باعتبار االحكام عنواناً للعدالة.

lãy@÷äb†
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قدمـت Meta مجموعـة من امليـزات الجديـدة ملنصاتهـا، حيث تهدف 
التحديثات التي أعلنها عمالق وسـائل التواصل االجتماعي إىل تحسـني 
تجربـة املبدعني واملجتمعـات، وقد بدأت يف اختبار ميزة دعم الدردشـة 

الحية للمستخدمني الذين تم حظرهم من حساباتهم. 
وقالـت الرشكـة يف منشـور لها:“يمكن ملنشـئي املحتـوى الوصول إىل 
موقـع دعم مخصص ملنشـئ املحتوى عند تسـجيل الدخول عرب فيس 
بوك، وهناك ، يمكنهم الدردشـة مبارشة مع وكيل الدعم للحصول عىل 
املسـاعدة يف العديد من القضايا التي ترتاوح من حالة الدفع إىل أسـئلة 

.” Reels حول ميزة جديدة مثل
واعتبـاًرا من اآلن، تعد امليزة جزًءا من اختبار صغري، وسـيتم توسـيعه 
ليشـمل املزيد من املبدعني حيث سيتلقى املستخدمون دعوة عىل فيس 
بـوك أو Instagram لالنضمـام إىل االختبار واستكشـاف تجربة الدعم 

الجديدة.
وأضاف فيس بوك أيًضا أدوات تعديل إضافية مثل أدوات حظر الكلمات 

الرئيسية وتعليق عنارص التحكم وعنارص تحكم أقوى يف التعليقات

اسـتخدم رئيس انسـتجرام آدم موسـريي قصته لإلجابة عن أسئلة 
النـاس حول خطـة الرشكة إلعادة موجز التسلسـل الزمنـى، والذي 
وعد به خالل ظهوره يف جلسة استماع بمجلس الشيوخ يوم األربعاء 
املايض، وذلك يف سـؤال وجـواب، قال ان الرشكة تخترب نسـختني من 

امليزة، وأنها ”تستهدف أوائل العام املقبل“ كنافذة لإلصدار.
سـيتيح لك إصدار واحد من الخالصة الزمنية ”اختيار املفضالت لديك 
وسـتظهر يف الجزء العلـوي برتتيب زمنى عىل حد قوله.. سـيتيح لك 
اآلخر مشـاهدة املشـاركات من كل مـن تتابعهم برتتيـب زمني عىل 

الرغم من أنه لم يذكر كيفية نرش املشاركات املوىص بها.
عندمـا طرح سـؤال متابعة عىل موسـريي متى سـتظهر امليزة، قال 
إنهـا لن تكون طويلة جـًدا، وأن Instagram ”يختـرب بالفعل الفكرة 

املفضلة“. قال ان الوضع ”الزمني الكامل“ سيأتي بعد فرتة وجيزة.
بتكـرار تغريدة من إنسـتجرام األربعـاء املايض يوضـح Mosseri أن 
الرشكـة ال تتخـىل عـن خالصتهـا الخوارزميـة للعـودة إىل الخالصة 
الصحيحـة، وأنه سـيكون مثل تويـرت، حيث يمكنك اختيـار اإلصدار 
الـذي تريده. ”نحن ال نبتعد عـن الرتتيب تماًما. سـوف نمنح الناس 
خيار الذهاب إىل نسـخة متسلسلة زمنياً من الخالصة. وقال: ”نعتقد 
أن الرتتيـب يسـاعدنا عـىل ربط األشـخاص باملحتوى األكثـر أهمية 

بالنسبة لهم.“
يف األسئلة واألجوبة الخاصة به أجاب موسريي أيًضا عىل أسئلة حول 
خطـط Instagram مليزة الرقابة األبوية القادمـة، باإلضافة إىل وقته 
يف مجلس الشـيوخ. يمكنك قراءة املزيد حول شـهادته حول سـالمة 
األطفـال، حيـث اقـرتح إنشـاء ”هيئة صناعيـة“ للتحكـم يف كيفية 

استخدام بيانات األطفال.

تبنـي الصني حاليـا طائرة تفوق 
رسعتهـا رسعة الصـوت، بحيث 
يمكنهـا نقـل عـدد محـدود من 
األشخاص إىل أي مكان يريدونه يف 

العالم خالل ساعة واحدة فقط.
وتبلغ الرسعـة املفرتضة للطائرة 
نحو 19 ألف كيلومرت يف السـاعة، 
وهي قـادرة عـىل اسـتيعاب 10 

أشخاص فقط.
وسـتكون الطائـرة، التـي يبلـغ 
طولها 45 مرتا، قادرة عىل تجاوز 
رسعـة الصـوت بخمس مـرات، 

بفضل تصميمها املعقد.
وجرى كشف النقاب عن التصميم 
األويل للطائرات عرب دراسة أجراها 
علمـاء فضـاء صينيون شـاركوا 
يف مهمة خـارج األرض إىل املريخ 

والقمر.
ويستند تصميم الطائرة الصينية 
-Bo  الجديـدة إىل تصميم طائرة

ing Manta X-47C، التـي تخلت 
عنها وكالة ”ناسا“ الفضائية عام 

2000 بسبب تكلفتها الباهظة.
الطائـرة،  تصميـم  يف  وشـارك 
املهنـدس مينخ هان تانـغ، الذي 

عمل سابقا يف وكالة ”ناسا“.
وجـود  عـىل  الطائـرة  وتقـوم 
محركـني مفصلـني بـدون أجزاء 
مـن  جانـب  كل  عـىل  متحركـة 

جوانب الطائرة.
ورغم أن النموذج األويل قد ال يصل 
إىل اإلنتاج قريبا، فإنه مهم لتوفري 
إرشـادات مهمة لتطوير الطائرة 
واملحـركات التي تفـوق رسعتها 

رسعة الصوت.
وتهدف الصني إىل إنتاج أسـطول 
مـن هذه الطائـرات بحلول نهاية 
بعـض  وتوسـيع   2035 عـام 
الطائرات لنقل 100 راكب بحلول 

.2045

الفوري  املراسـلة  كشف تطبيق 
(واتسـآب) عـن إضافـة ميـزة 
جديـدة وهـي خاصيـة ”إخفاء 
الرسـائل“ من املحادثات تسمح 
بتشـغيلها ”تلقائيا“ للدردشات 

الفردية الجديدة.
وعندمـا تم إطـالق امليـزة ألول 
مرة يف نوفمرب من العام املايض، 
كان يسـمح للمستخدمني فقط 
آخريـن  مسـتخدمني  باختيـار 
بعينهـم إلخفـاء الرسـائل، أما 
فيسـمح  الجديـد  التحديـث 
لجميـع  تلقائيـا  بتشـغيلها 
الرسـائل الجديـدة، بعـد فـرتة 

زمنية يختارها املستخدم.
وكان ال يسمح بإخفاء الرسائل 

إال بعد سبعة أيام، أما اآلن أصبح 
بمقدور املستخدمني حذفها بعد 
24 ساعة أو 90 يوما، باإلضافة 

إىل فرتة األيام السبعة.
وقالت مدونة (واتسـآب): يجب 
التـي  املـدة  تحديـد  يكـون  أن 

تستغرقها الرسالة بني يديك“.
وذكـر مؤسـس رشكـة ”ميتا“ 
مـارك  للتطبيـق،  املالكـة 
عـىل  حسـابه  يف  زوكربـريغ، 
فيسـبوك: ”سـتتمكن من جعل 
الجديـدة  الدردشـات  جميـع 
تختفي افرتاضيا بعد 24 سـاعة 
أو 7 أيـام أو 90 يومـا، وليسـت 
كل الرسـائل بحاجـة للبقاء إىل 

األبد“.
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الفنانة  ريان  إرساء  تدعى  فتاة  اتهمت 
املرصية منة فضايل برسقة ٤ قطع من 
ما  اإللكرتوني،  متجرها  من  املالبس 

عرض منة للوقوف أمام محكمة جنح ٦ 
أكتوبر يف قضية نصب واحتيال عىل صاحبة 

املتجر.
وتم االتفاق عىل أن تقوم الفنانة املرصية 
بالدعاية للمتجر الخاص بالفتاة، وتنفيذ 
اختارته  ما  مقابل  له،  والرتويج  إعالن 
عىل  معروضة  كانت  فساتني  من 
التواصل  أحد مواقع  يف  الفتاة  حساب 

االجتماعي.
بالفعل  إنه  االدعاء  صاحبة  وتقول 
اختارت منة فضايل عدًدا من الفساتني 

إىل محل  وأرسلتها لها بواسطة مندوب 
سكنها، وبعدها دخلت االتفاق وارتدت املالبس 

بالفعل والتصوير بأحد الفساتني بحفل عيد ميالدها 
اتفقنا،  كما  لها  ترويج  أو  ريفيو  بأي  تقم  ولم 

بحسب ما نقلته صحيفة مرصية عن الفتاة.
انها عندما  املتجر:  الفتاة إرساء صاحبة  وقالت 
املستحقات،  برد  فضايل  منة  الفنانة  طالبت 
وقامت األخرية بالتهرب منها وإنكار حصولها 
عليها، فلجأت الفتاة لألجهزة األمنية، وحررت 
محًرضا بقسم رشطة أول أكتوبر، وتم تحويلها 
لجهات التحقيق التي أحالت الدعوى إىل جنحة 
مبارشة أمام املحكمة ضد الفنانة منة فضايل، 

بعد اتهام الفتاة لها بالنصب واالحتيال.
 ووثقت الفتاة ادعاءها بما تم التواصل بينها 
رسائل  عن  عبارة  وهي  به،  الفنانة  وبني 
املوثق  صوتية وكتابية من حساب منة فضايل 
عىل (إنستغرام)، تؤكد تسلمها املالبس، وقامت 
بالتهرب واإلنكار، وهو ما دفعها لتحرير محرض 
جنحة  ودعوى  أكتوبر،  أول  رشطة  قسم  يف 
فضايل،  منة  الفنانة  ضد  املحكمة  أمام  مبارشة 

اتهمتها فيها بالنصب واالحتيال.
ويف وقت سابق، كشفت املمثلة املرصية منة فضايل يف بث مبارش ملتابعيها 

له خالل  والتعنيف  للتهديد  تعرضها  (إنستغرام)، عن  عرب حسابها عىل 
مشاركتها يف فيلم جديد مع املخرج صفاء العايدي.
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الغفور  عبد  ريهام  الفنانة  تعاقدت 
من  الثانية  الحدوتة  بطولة  عىل 
انطالق  ومقرر  «وشوش»،  مسلسل 
تصوير الحدوتة نهاية شهر ديسمرب 
التفاصيل  عىل  الوقوف  بعد  الجاري 
أحداثه  تدور  الذي  للعمل  النهائية 
باقي  وتعاقد  منفصلة،  حلقة   ١٥ يف 
الحدوتة  يف  يشاركون  الذين  النجوم 
الغفور.وانتهت  عبد  ريهام  بجانب 
املسلسل  من  األوىل  الحدوتة  ارسة 
ببطولتها  تقوم  والتي 
الفنانة حنان مطاوع 
الخاص  الديكور  يف 
وهي  بالعمل 
حكايات  أوىل 

مسلسل 
«وشوش» الذي 
عىل  يعتمد 
حكايات   ٣

منفصلة 
واحدة  كل 
 ١٥ من 

حلقة، 
ية  لحكا وا

تالت»، يشارك يف  األوىل بعنوان «وش 
وهالة  املغنى  عبد  محمود  بطولتها 
ورانيا  ونورهان  عناني  وعابد  فاخر 
معتز  وإخراج  فرج،  وتامر  مالح 
ابراهيم. عىل  محمد  وتأليف  حسام، 

ريهام عبد  تواصل  أخرى،  ناحية  من 
الغفور تصوير مشاهدها يف مسلسل 
فراج  محمد  للفنان   ،«٢٠٧ «الغرفة 
اإلنتاج  بمدينة  الرئييس  الديكور  يف 
وحوار  سيناريو  من  اإلعالمي، 
وتدور  إبراهيم،  تامر  السيناريست 
أحداثه يف ١٠ حلقات فقط، ويشارك 
من  كل  املسلسل  بطولة  يف 

ناردين فرج ومراد مكرم.

كثرياً  تعّول  الصباح  رشكة  أن  يبدو 
بالل  السوري  الكاتب  رؤية  عىل 

بعد  خصوصاً  شحادات، 
مسلسل  لقيه  الذي  الصدى 
كتابة  بريوت»  يا  «شتي 
شحادات أيضاً.. والواضح 
أن الرشكة ستعطي مجاالً 
واملخرج  للكاتب  آخر 
للعمل  سمريي  مجدي 

خاص  مسلسل  يف  مجدداً 
«من  بعنوان  رمضان  بشهر 

لبنان  جمال  ملكة  بطولة  إىل» 
وقيص  شقرا،  ابو  فالريي  السابقة 

خويل، يف ثاني عمل يجمعهما بعد مسلسل «ال 
قبل  ُعرض  أسمر  فيليب  إخراج  عليه»؛  حكم 
حوايل عام ونال نجاحاً جيداً عرب منصة شاهد.

بدأ  إىل»  «من  مسلسل  تصوير  أن  وُعلم 
رجل  قصة  ويروي  بريوت  يف  فعالً 
ويحاول  كثرية  أشياء  خرس 
خالل  من  خرسه  ما  تعويض 
عمله مجدداً أمام قصة معقدة 

ال تخلو من الحب.
املسلسل خاص بموسم رمضان 
من  قسطاً  وسينال   ٢٠٢٢
مجموعة  تغّيب  بسبب  املتابعة 
اللبنانية  الدراما  بطالت  من 
نجيم  نسيب  نادين  مثل  والعربية 
وسريين عبد النور، فيما تأمل الصّباح 
املسلسالت  باقي  العمل  هذا  ينافس  أن 

املخصصة للعرض الرمضاني.
اىل  سيحملها  شقرا  أبو  فالريي  دعم  أن  الواضح  من 

مصاف البطولة األوىل هذه املرة.

عمر  الفنان  أثار 
بعد  الجدل  كمال 
فيديو  ملقطع  نرشه 
شيماء  بالفنانة  جمعه 
أثناء  يفاجئها  وهو  املغربي، 
املراكب  أحد  يف  تواجدهم 
النيلية، بـ«بانر» ضخم يتدىل 
من احدى الكباري لصورتهما 
«أنت  عبارة  عليه  ومدون  معا، 
قدام  «مفاجأة  لها:  قائال  قلبي»، 
زيادة  إىل  أدى  ما  وهو  كلها»،  مرص 
التكهنات حول وجود عالقة بينهما.

مقطع  عىل  الجمهور  تعليقات  وتوالت 
 ٣٠ عن  مدته  تزيد  لم  الذي  الفيديو 
وجود  عن  املتابعني  أحد  فعلق  ثانية، 
وشيماء  كمال  عمر  تجمع  حب  عالقة 
بجد»،  شكله  «املوضوع  قائال:  املغربي، 
وأضاف آخر: «شكلها قلبت معاك بجد 
الله  عىل  توكل  بس  دي،  الدعاية  بعد 
البنت حلوة»، بينما توقع البعض اآلخر 
حملة  من  جزءا  «بانر»  الـ  يكون  أن 
يجمعهما  جديد  غنائي  لعمل  الدعاية 
بعنوان «أنت قلبي» التي تم تدوينها عىل 

الالفتة الضخمة.


