
بغداد/ الزوراء:
أعلن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
امس االثنني، بدء العام الدرايس الجديد، 
وفيما أشار اىل وضع خطط طويلة املدى 
إلعمار العراق، دعا وزير الرتبية املالكات 
التدريس�ية والطلب�ة إىل املثابرة وتحدي 
الصع�اب .وق�ال الكاظم�ي، يف كلمة له 
خ�الل زيارته لثانوي�ة العقيدة يف بغداد، 
يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء”: “أنا س�عيد 

بوج�ودي بني أبنائي الطلب�ة يف أول يوم 
من بدء العام الدرايس”، مخاطبا الطلبة 
بالق�ول “أنتم مس�تقبلنا والع�راق بكم 
يزده�ر ويتطور، أوصيك�م باالجتهاد يف 
الدراس�ة، تعبكم اليوم س�تجنون ثماره 
أس�اتذتكم  باح�رتام  وأوصيك�م  غ�داً، 
وتقديره�م وس�ماع توصياتهم، فاملعلم 

كان وما زال هو باني املستقبل”. 

الزوراء / يوسف سلمان:
حس�مت مفوضية االنتخاب�ات الجدل 
ح�ول توقي�ت اعالنها انتهاء الس�قف 
الزمن�ي لعمليات العد والف�رز اليدوي 
للمحطات املطع�ون بها الجارية حاليا 
يف قاعة ال�رف داخل نص�ب الجندي 
املجه�ول وس�ط املنطق�ة الخرضاء يف 

بغ�داد .وقال عض�و الفري�ق اإلعالمي 
للمفوضية، عماد جميل، ل�”الزوراء”: 
ان�ه “ ال يوج�د س�قف زمن�ي مع�ني 
النته�اء عملي�ات ع�د وف�رز املحطات 
املطعون بنتائجها “، مشريا اىل امكانية 
قي�ام الهيئ�ة القضائية باالستفس�ار 
عن بعض الطع�ون ليعاد تدقيق نتائج 

كل   “ ان  .واض�اف  املحط�ات  بع�ض 
اج�راءات املفوضي�ة وآلي�ة عمل فرق 
موظفيه�ا، اثبتت عدم ثب�وت حصول 
اي تغي�ري يف النتائج او تزوير حتى اآلن 
يف عملي�ات الع�د والفرز التي ش�ملت 
اكث�ر من 14 الف محطة، تمثل نس�بة 
%25 م�ن مجموع املحط�ات يف عموم 

الع�راق “. مبين�ا ان “انته�اء عد وفرز 
اصوات كل محطة مطع�ون بنتائجها 
س�يعقبه اع�الن النتائ�ج النهائي�ة يف 
املرك�ز الوطني”.واوضح “ ت�م اكمال 
عد وف�رز محطات نين�وى بواقع 102 
محطة، ومحافظ�ة بابل 170 محطة، 
ومحافظ�ة ميس�ان 81 محطة ودياىل 

25 والرصافة 94 محطة”، الفتا اىل ان 
“ املفوضية لديه�ا 20 فريقاً لعد وفرز 
أص�وات املحط�ات املطع�ون بنتائجها 
بحض�ور مراقبني من تل�ك املحافظات 
األم�م  ومراقب�ي  الكيان�ات  ووكالء 

املتحدة”.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة النفط، امس االثنني، إحصائية 
الص�ادرات وحج�م العائدات املالية لش�هر 
تري�ن األول املنرصم، فيما اش�ارت اىل ان 
حج�م االي�رادات بلغ�ت 7 ملي�ارات و680 
مليون دوالر.وق�ال املكتب اإلعالمي للوزارة 
يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء”: إن “مجم�وع 
لش�هر  املتحقق�ة  واالي�رادات  الص�ادرات 
تري�ن األول امل�ايض، بحس�ب االحصائية 
االولي�ة الصادرة عن رشكة تس�ويق النفط 
العراقي�ة “س�ومو”، بلغ�ت فيه�ا كمي�ة 
الص�ادرات م�ن النفط الخ�ام )96( مليونا 
بإي�رادات  برمي�اًل،  و)660(  آالف   )708(
بلغت )7( مليارات و)680( مليون دوالر”.

وأش�ارت اإلحصائية، بحسب البيان، إىل أن 

“مجموع الكميات املصدرة من النفط الخام 
لش�هر تري�ن االول امل�ايض م�ن الحقول 
النفطي�ة يف وس�ط وجن�وب الع�راق بلغت 
)93( مليون�ا و)386( ألفا و)975( برميال، 
أما من حقول كركوك عرب ميناء جيهان فقد 
بلغت الكميات املص�درة )3( ماليني و)11( 
ألف�ا و)917( برميال، فيم�ا بلغت الكميات 
و)768(  آالف   )309( االردن  إىل  املص�درة 
برميال”.وأض�اف البي�ان أن “املعدل اليومي 
للصادرات النفطية بلغ )3( ماليني و)120( 
ألف برميل يف اليوم، وأن معدل سعر الربميل 
الواح�د بل�غ )79.376( دوالرا”، مبين�ا أن 
“الوزارة، ومن خالل ايمانها باطالع الشعب 
عىل عمليات التصدير واالي�رادات املتحققة 

منه، اتخذت هذا االجراء الشهري”.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس اإلثنني، 
حال�ة الطق�س يف البالد لألي�ام القادمة، 
فيما توقعت اس�تمرار تس�اقط األمطار 
ب�دءاً  الح�رارة  درج�ات  يف  وانخف�اض 
من ي�وم غد.وذكر بي�ان للهيئ�ة، تلقته 
“ال�زوراء”: أن “طق�س الي�وم الثالث�اء 
س�يكون غائماً جزئياً وأحياناً غائماً مع 

فرصة لتس�اقط زخات مط�ر خفيفة يف 
االقسام الغربية ليالً تكون رعدية أحياناً 
يف املنطق�ة الوس�طى، أم�ا الطق�س يف 
املنطقة الشمالية فسيكون غائماً جزئياً 
اىل غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة 
إىل متوس�طة الش�دة يف أماك�ن متفرقة 

منها تكون رعدية أحياناً  ليالً.

لندن/ متابعة الزوراء:
دع�ا األم�ني الع�ام لألم�م املتح�دة، 
أنطوني�و غوتريي�ش، دول العال�م إىل 
أخ�ذ قضية تغ�ري املناخ ع�ىل محمل 
الج�د، مح�ذرا املش�اركني يف مؤتم�ر 
“ك�وب 26” م�ن “أننا نحف�ر قبورنا 
بأنفسنا”،وقال غوترييش ان “إدماننا 

للوق�ود األحفوري يدف�ع البرية إىل 
حافة الهاوي�ة، نواجه خيارا صارما: 
إم�ا أن نوقف�ه أو يوقفن�ا، لقد حان 
كفى!”.واض�اف:  لنق�ول:  الوق�ت 
“يكف�ي إس�اءة للتن�وع البيولوجي، 
يكفي قتل أنفس�نا بالكربون، يكفي 
معاملة الطبيعة مثل املرحاض... إننا 

نحفر قبورنا بأنفسنا”.وافتتح رئيس 
الوزراء الربيطاني، بوريس جونسون، 
ام�س االثن�ني ،مؤتم�ر “ك�وب 26” 
التاريخ�ي ح�ول املن�اخ بتحذير قادة 
العال�م م�ن أنهم س�يواجهون حكما 
قاس�يا من األجيال القادمة يف حال لم 
يتحركوا بش�كل حازم.وح�ذر رئيس 

وزراء الربيطاني، بوريس جونس�ون، 
زعم�اء العال�م يف قمة املن�اخ “كوب 
26”، ام�س االثنني، م�ن أن الوقت قد 
أوشك عىل النفاد من أجل التحرك ملنع 
االحتب�اس الحراري م�ن تجاوز عتبة 

حرجة.

الزوراء/ حسني فالح:
كش�فت وزارة النف�ط ع�ن تفاصيل خططها 
الس�تثمار الغ�از بنوعي�ه املصاح�ب للنف�ط 
والح�ر، وفيم�ا ح�ددت ع�ام 2030 موع�دا 
إلنه�اء ح�رق الغ�از م�ن الحق�ول النفطية، 
اكدت اس�ترياد العراق نح�و 750 مليون قدم 

مكع�ب قيايس باليوم لس�د الحاج�ة املحلية.
وقال املتحدث الرس�مي باسم الوزارة، عاصم 
ان  ل�«ال�زوراء«:  خ�اص  حدي�ث  يف  جه�اد، 
الوزارة وضعت خططا الس�تثمار الغاز سواء 
كان الغاز املصاحب للعمليات النفطية والذي 
يشكل نس�بة كبرية من الثروة الغازية او من 

خ�الل الحقول الغازية، أي الغاز الحر املوجود 
ع�دة  هن�اك  ان  االرض.واض�اف:  باط�ن  يف 
مشاريع الس�تثمار الغاز املصاحب للعمليات 
النفطي�ة، منه�ا يف محافظة ميس�ان بطاقة 
300 مليون قدم مكع�ب قيايس باليوم والذي 
تقوم باس�تثماره احدى ال�ركات الصينية. 

الفت�ا اىل: ان هناك مروعا اخ�ر يف محافظة 
ذي قار بطاقة 200 مليون قدم مكعب قيايس 
بالي�وم بع�د االتفاق م�ع رشكة بيك�ر هيوز 
االمريكية الس�تثمار الغاز يف الحقول النفطية 

بمحافظة ذي قار.

بغداد/الزوراء:
كش�ف رئي�س الوف�د العراق�ي املفاوض 
يف اللجن�ة العراقي�ة الس�عودية للطاق�ة 
والصناعات التحويلية وزير النفط إحسان 
عبد الجبار إسماعيل، عن أن العراق يعتزم 

توقيع عقود ضخمة مع الس�عودية قبيل 
انتهاء ف�رتة حكومته الحالية للمش�اركة 
االس�تثمارية يف قطاع�ات الغ�از والطاقة 
البديلة واملياه والصناعات البرتوكيمايوية، 
مبيناً أن تلك االس�تثمارات تقدر بعرات 

ملي�ارات ال�دوالرات يف عم�وم البالد.وقال 
الوزي�ر، ان “اململك�ة العربية الس�عودية 
ترى أن خطط التنمية املستدامة يف البلدين 
تتواف�ق يف الس�نوات األخ�رية م�ع )خطة 
التنمي�ة األلفية املس�تدامة لع�ام 2030( 

وأطره�ا املؤسس�ية يف البلدي�ن واملنطقة 
تتص�دران  نفطيت�ني  كدولت�ني  العربي�ة 
قائم�ة املصدري�ن للنفط الخام لألس�واق 
العاملية”.وأعلن وزير النفط رئيس رشكة 
النفط الوطني�ة، أن “العراق يتفاوض مع 

رشكة )أرامكو( عمالق إنتاج النفط عاملياً 
إلدخاله�ا كري�ك يف عق�ود استكش�اف 
واس�تثمار الغاز الحر يف الحقول الجديدة 

بالصحراء الغربية”.

النفط تكشف لـ           عن تفاصيل خططها الستثمار الغاز وحتدد موعد إيقاف حرقه من احلقول النفطية

العراق يعتزم توقيع عقود ضخمة مع السعودية يف قطاعات الغاز والطاقة البديلة واملياه 

أكدت أن العراق يستورد يوميا حبدود 750 مليون قدم مكعب قياسي 

تقدر بعشرات املليارات من الدوالرات

لندن/ متابعة الزوراء:
دعت بريطانيا فرنس�ا للرتاجع عن موقفها 
بخص�وص الخ�الف القائ�م ح�ول رخ�ص 
الصي�د يف بح�ر املان�ش ما بعد الربيكس�ت، 
وأنذرته�ا أن يحصل ه�ذا الرتاجع يف غضون 
48 ساعة، وإال س�تواجه إجراءات قانونية.

وطالبت رئيس�ة الدبلوماس�ية الربيطانية، 
ليز تروس، فرنسا بس�حب تهديداتها “غري 
املعقولة عىل اإلطالق” املتعلقة بالخالف بني 
البلدين بشأن رخص ومناطق صيد األسماك.

وك�ررت لن�دن تهديده�ا بتقدي�م ش�كوى 
ضد باري�س “لخرقها اتفاقي�ة التجارة بني 
اململكة املتح�دة واالتحاد األوروبي”، مؤكدة 
أن اململكة س�تتخذ إج�راءات إذا لم ترتاجع 

فرنس�ا.وكان الرئي�س الفرن�ي، إيمانويل 
ماك�رون، ه�دد ب�� “إج�راءات انتقامي�ة” 
اعتبارا من اليوم الثالثاء ما لم تغري بريطانيا 
موقفها بشأن ملف الصيد.وبحسب وسائل 
اإلعالم الفرنس�ية، ناق�ش ماكرون ورئيس 
الوزراء الربيطاني بوريس جونسون، صباح 
األحد، عىل هامش قم�ة مجموعة العرين 
الت�ي نظم�ت يف روم�ا يف نهاي�ة األس�بوع، 
بالرتاخي�ص  الخاص�ة  الش�ائكة  القضي�ة 
الربيطانية املمنوحة للصيادين الفرنس�يني. 
ودعا الرئي�س الفرني، عق�ب مقابلة عىل 
هامش القم�ة، إىل “خفض التصعيد” خالل 

األيام املقبلة يف نزاع الصيد. 

القاهرة/ متابعة الزوراء:
كش�ف البيان الختام�ي الصادر عن اجتم�اع اللجنة 
املرصي�ة  العاصم�ة  يف   5+5 املش�رتكة  العس�كرية 
القاه�رة، أن ممث�ي الس�ودان وتش�اد والنيجر أبدوا 
استعدادهم التام للتنسيق والتعاون الذي يكفل خروج 
كل املقاتلني الذين يتبعون دولهم وبكافة تصنيفاتهم 
م�ن األرايض الليبية.وقالت اللجنة العس�كرية الليبية 
املش�رتكة: إن اجتماعاتها يف القاهرة، سادتها أجواء 
إيجابية من حيث الطرح والكلمات ومحاور النقاش، 
حيث ت�م االس�تماع إىل وجه�ات النظر م�ن مختلف 
األطراف.وذك�ر البي�ان الختام�ي أن وجه�ات النظر 
“أك�دت بمجملها ع�ىل رضورة البدء بإنش�اء قنوات 
اتصال دائمة وفعالة بشأن خروج املرتزقة واملقاتلني 
األجان�ب م�ن ليبيا”.وأش�ار البي�ان إىل إب�داء ممثي 
الس�ودان وتشاد والنيجر اس�تعدادهم التام للتنسيق 

والتعاون الذي يكفل خروج كل املقاتلني الذين يتبعون 
دوله�م وبكاف�ة تصنيفاته�م م�ن األرايض الليبي�ة، 
وضم�ان اس�تقبال هذه ال�دول ملواطنيها والتنس�يق 
لضمان عدم عودتهم مجددا إىل األرايض الليبية وعدم 
زعزعة اس�تقرار أي من دول الجوار.وأكدت اللجنة يف 
بيانه�ا عىل أهمية التواصل والتنس�يق مع كافة دول 
الجوار الليبي يف هذا الش�أن.وكانت اللجنة قد عقدت 
اجتماعاتها يف العاصمة املرصية القاهرة باستضافة 
مرصية وبتيسري من بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا 
وحضور رئيس البعثة يان كوبيتش ومشاركة ممثلني 
من دول الس�ودان وتش�اد والنيجر.وكان الهدف من 
االجتماعات التش�اور ووضع آلية للتواصل والتنسيق 
إليجاد أرضية مشرتكة تمكن هذه الدول من التعاون 
املشرتك للبدء بخطوات عملية عىل األرض لخروج كل 

املرتزقة واملقاتلني األجانب.

اإلعدام  شنقا حتى املوت حبق قاتل الصحفيني أمحد عبد الصمد وصفاء عبد احلميد يف البصرة
بعد اعرتاف املتهم بكل تفاصيل اجلرمية

بغداد/ الزوراء:
أصدرت محكمة جنايات البرصة، امس االثنني، 
حكما باالعدام عىل املتهم بقتل الشهيدين احمد 
عبدالصم�د وصفاء عب�د الحميد.وذك�ر املركز 
اإلعالم�ي للمجلس يف بي�ان تلقته “ال�زوراء”: 
أن “محكم�ة جناي�ات البرصة أص�درت حكما 
باإلعدام شنقاً حتى املوت بحق مجرم اقدم عىل 
قتل املجن�ى عليهما )أحمد عب�د الصمد( الذي 
يعمل مراس�اًل صحفياً و)صف�اء عبد الحميد( 
الذي يعمل مصوراً أثن�اء تغطيتهما لتظاهرات 
جرت يف محافظة البرصة”.وأضاف أن “املجرم 
اعرتف بكل تفاصيل هذه الجريمة والتي حدثت 
مطلع العام الح�ايل والهدف منها زعزعة األمن 
واالس�تقرار، وإش�اعة الرعب يف نفوس الناس 
تحقيقاً لغاي�ات ارهابية”.ولف�ت البيان اىل أن 
“الحكم بحق املجرم يأتي استناداً ألحكام املادة 
الرابع�ة / 1 وبدالل�ة املادة الثاني�ة / 1و3 من 

قانون مكافحة اإلرهاب رقم 13 لسنة 2005”.
ويف ي�وم الجمع�ة )10 كان�ون الثان�ي 2020( 
أطلق مس�لحون النار ع�ىل اإلعالمي أحمد عبد 
الصم�د، ومصوره صف�اء غايل يف س�يارتهما، 
عندم�ا كانا يغادران س�احة االعتصام وس�ط 
مدينة البرصة، ما أس�فر عن مقتل عبد الصمد 
عىل الفور وإصابة صفاء غايل الذي تويف متأثرا 

بجروحه بعد ساعة من وقوع الحادث.
وتظاهر العرات م�ن البرصيني امام محكمة 
االس�تئناف، بع�د قرار حكم االع�دام بحق احد 
قتل�ة الش�هيدين الصحفي احمد عب�د الصمد 
واملص�ور صف�اء غ�ايل، مطالب�ني بمالحق�ة 
املتهم�ني االخري�ن املش�رتكني بجريم�ة قت�ل 
الصحفيني ومحاكمتهم. اىل ذلك، رحب املرصد 
العراقي للحريات الصحفية بحكم اإلعدام بحق 
قاتل مراس�ل ومصور قن�اة دجل�ة الفضائية 

الشهيدين احمد عبد الصمد وصفاء غايل.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
وجهت وزارة املالية، امس اإلثنني، طلباً لوزارة التعليم 
لتزويدها بالدرجات الوظيفية الشاغرة.وبحسب كتاب 
صادر من وزارة املالية خاطبت فيه وزارة التعليم العايل 
تضمن »تزويدها بالدرجات الوظيفية الشاغرة املتبقية 
والتشكيالت  التعليم  وزارة  مركز  موظفي  مالك  من 
التابعة لهم والتي لم تستغل ألغراض الرتقية أو النقل 
بدون الدرجة أو ألي سبب آخر، والدرجات والعناوين 
عليها  التعيني  لغرض  استحداثها  املطلوب  الوظيفية 
من قبل مجلس الخدمة االتحادي للمشمولني بقانوني 

رقم )67 و59( لسنة 2017«.

املالية توجه طلباً للتعليم لتزويدها 
بالدرجات الوظيفية الشاغرة

الكاظمي يقرع جرس بدء العام الدراسي 
ويعلن وضع خطط طويلة املدى إلعمار العراق

املفوضية لـ           : ال يوجد سقف زمين حمدد النتهاء عمليات العد والفرز اليدوي 

7 مليارات و680 مليون دوالر حجم 
إيرادات بيع النفط للشهر املاضي

األنواء: اخنفاض يف درجات احلرارة بدءا من اليوم

بريطانيا حتذر فرنسا بشأن مناطق صيد 
األمساك وتدعوها للرتاجع خالل 48 ساعة 

ليبيا.. دول اجلوار “مستعدة” للتنسيق والتعاون 
إلخراج مقاتليها من البالد

بعد تهديد ماكرون بـ “إجراءات انتقامية”

برتوفيتش لـ »الزوراء« : فرصة املنتخب العراقي بالتأهل إىل قطر ستكون كبرية لو لعب على أرضه

االخرية“فيس بوك” تضع قيودا أكثر صرامًة على املعلومات اخلاطئة حول لقاح كورونا لألطفال

ص 6

بعد تسمم 200 شخص ووفاة آخر  

توقيف صاحب مطعم »فالفل« و6 متهمني 
يف ميسان

بغداد/ الزوراء:

افادت مص�ادر محلية بإصابة 200 

شخص بحالة تس�مم ووفاة اخر يف 

محافظة ميسان، فيما اعلن مجلس 

القض�اء العراق�ي توقي�ف صاحب 

مطع�م و6 متهم�ني ع�ىل خلفي�ة 

تس�مم غذائي يف محافظة ميس�ان، 

اإلعالم�ي  املرك�ز  مراس�ل  وذك�ر 

ملجل�س القضاء األعىل يف بيان تلقته 

»الزوراء«: أن »قايض محكمة تحقيق 

القانون�ي  االج�راء  اتخ�ذ  العم�ارة 

بتوقيف صاحب املطعم و6 متهمني 

آخري�ن ع�ىل خلفي�ة حالة تس�مم 

غذائ�ي لع�رات املواطن�ني ووفاة 

احده�م.واول أمس أعلن�ت مديرية 

صحة ميسان أن عرات االشخاص 

دخلوا املستش�فى يف ميس�ان جراء 

تسمم غذائي أصابهم.وجاء يف بيان 

صادر عن الصحة تلقته »الزوراء«أن 

طوارئ مستش�فى الصدر التعليمي 

يف ميس�ان اس�تقبلت ومنذ الساعه 

2 ظه�را 46 حال�ة تس�مم غذائي«. 

عج�الت  اولية.ونقل�ت  حصيل�ة  يف 

االسعاف »الحاالت اىل املستشفى وتم 

اجراء الفحص االوىل للمصابني الذين 

يعانون م�ن اس�هال وتقيؤ ومغص 

مع�وي »، وفق�ا للبيان.مدير صحة 

ميس�ان ع�ي محم�ود الع�الق وجه 

قسم العمليات الطبية وقسم الصحة 

العامه ب�«تش�كيل فريق من الرقابة 

الح�االت والتحري  الصحي�ة ملعاينة 

عن مصادر التس�مم او التلوث واخذ 

نماذج بالتنسيق مع االمن الوطني«.

متفرق�ة  »الح�االت  أن  اىل  يش�ار 

واغلبها غادر املستش�فى«، حس�ب 

بيان الصحة.وتشري االنباء اىل تسمم 

200 ش�خص ووفاة اخر اثر تس�مم 

غذائي أصابهم بع�د رشائهم طعاما 

من متج�ر فالفل يف مدين�ة العمارة.

الغاضب�ون  وهاج�م ذوو الضحاي�ا 

مطعم بيع الفالفل  عقب تسمم 200 

شخص وحطمو ممتالكته.

غوترييش حيذر املشاركني يف مؤمتر “كوب 26” حول املناخ: “إننا حنفر قبورنا بأنفسنا” 
بوريس جونسون: تفصلنا دقيقة واحدة عن “صباح يوم القيامة”

بغداد/ الزوراء:
اإلثنني، شمول األعمار من 12 سنة فما فوق  أعلنت وزارة الصحة، امس 
بلقاح فايزر – بایونتك.وذكرت الوزارة يف بيان تلقته »الزوراء«: انه »استنادا 
واملقرتنة  التحصني  لربنامج  االستشارية  العلمية  اللجنة  توصيات  إىل 
بتوصيات منظمة الصحة العاملية التي إعتمدت إعطاء لقاح فايزر - بایونتك 
للفئة العمرية من 12 سنة فما فوق، وألجل تقليل خطورة إنتشار فريوس 
كورونا وزيادة املناعة املجتمعية الالزمة الحتواء جائحة كوفيد-19 ، تقرر 
أن تكون الفئة العمرية املشمولة بلقاح فايزر - بایونتك من عمر 12 سنة 
للفئات ذات االختطار ضمن هذه  أن »األولوية تكون  فما فوق«.وأضافت 

الفئات«.

الصحة تقرر مشول األعمار من 12 سنة 
فما فوق بلقاح كورونا

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص5   

تفاصيل ص3   

تفاصيل اخرى ص4   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   



أكدت أن العراق يستورد يوميا حبدود 750 مليون قدم مكعب قياسي 

النفط تكشف لـ           عن تفاصيل خططها الستثمار الغاز وحتدد موعد إيقاف حرقه من احلقول النفطية
الزوراء/ حسني فالح:

تفاصيل  عن  النفط  وزارة  كشفت 

بنوعيه  الغاز  الستثمار  خططها 

املصاحب للنفط والحر، وفيما حددت 

الغاز  حرق  إلنهاء  موعدا   2030 عام 

استرياد  اكدت  النفطية،  الحقول  من 

مكعب  قدم  مليون   750 نحو  العراق 

قيايس باليوم لسد الحاجة املحلية.

الوزارة،  الرسمي باسم  املتحدث  وقال 

خاص  حديث  يف  جهاد،  عاصم 

وضعت  الوزارة  ان  لـ”الزوراء”: 

خططا الستثمار الغاز سواء كان الغاز 

والذي  النفطية  للعمليات  املصاحب 

يشكل نسبة كبرية من الثروة الغازية 

او من خالل الحقول الغازية، أي الغاز 

الحر املوجود يف باطن االرض.

مشاريع  عدة  هناك  ان  واضاف: 

للعمليات  املصاحب  الغاز  الستثمار 

ميسان  محافظة  يف  منها  النفطية، 

بطاقة 300 مليون قدم مكعب قيايس 

احدى  باستثماره  تقوم  والذي  باليوم 

ان هناك  اىل:  الصينية. الفتا  الرشكات 

قار  ذي  محافظة  يف  اخر  مرشوعا 

بطاقة 200 مليون قدم مكعب قيايس 

بيكر  رشكة  مع  االتفاق  بعد  باليوم 

يف  الغاز  الستثمار  االمريكية  هيوز 

الحقول النفطية بمحافظة ذي قار.

وتابع: كما تعاقدت الوزارة مع رشكة 

من  عدد  يف  الغاز  الستثمار  توتال 

حقول البرصة بطاقة 600 مليون قدم 

مكعب قيايس. مؤكدا: ان هذه الكميات 

املستثمرة ستضاف حاليا اىل الكميات 

التي تقوم بإنتاجها رشكة غاز البرصة 

حاليا والذي يصل اىل 1000 مليون قدم 

خطة  وضمن  باليوم،  قيايس  مكعب 

الفي  اىل  انتاجها  يصل  بأن  الوزارة 

مليون قدم مكعب قيايس باليوم.

الوزارة متكاملة  ان خطط  اىل:  واشار 

الغاز وايقاف حرقه،  الستثمار جميع 

الدويل  البنك  مع  العراق  وقع  حيث 

لتصفري حرق الغاز يف عام 2030.

وأوضح: انه عىل مستوى استثمار الغاز 

فهناك  االرض  باطن  يف  املوجود  الحر 

حقل  الستثمار  ومباحثات  مشاورات 

سبق  حيث  االنبار،  محافظة  يف  عكاز 

كوكاز  رشكة  مع  الوزارة  تعاقدت  أن 

عصابات  وجود  مع  انه  إال  الكورية 

املرشوع،  عطل  عليها  والحرب  داعش 

عىل  إلحالته  املفاوضات  بدأت  واآلن 

حقل  ان  اىل:  الفتا  الرشكات.  احدى 

احدى  اىل  احالته  تمت  املنصورية 

املصادقة  وننتظر  الصينية  الرشكات 

عليه من قبل مجلس الوزراء.

املشاريع  من  مجموعة  هذه  ان  وبني: 

الستثمار الغاز الحر والتي ستوفر لنا 

الحاجة  لسد  الغاز  من  كبرية  كميات 

متزايد  تناٍم  يف  هي  والتي  املحلية، 

نمو  وزيادة  السكانية  للكثافة  نتيجة 

توجهات  هناك  ان  االستهالك. مؤكدا: 

النظيفة  الطاقة  نحو  الحكومة  لدى 

الطاقة  توفري  خططها  يف  ووضعت 

كبرية  مشاريع  خالل  من  الكهربائية 

كيكا   10 لتوفري  الشمسية  للطاقة 

استهالك  من  ستقلل  وبالتايل  واط، 

الغاز يف محطات الطاقة.

حاليا  يستورد  العراق  ان  اىل:  ولفت 

قيايس  مكعب  قدم  مليون   750 نحو 

يف اليوم، بينما انتاجنا من الغاز يقدر 

قيايس  مكعب  قدم  مليون   1500 بـ 

باليوم.

يرسنـا دعوتكـم لالشـراك باملناقصات أدناه والتي تتضمـن تجهيز )املواد املذكورة يف الجدول أدناه( والواردة ضمن حسـابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمسـكات املطلوبة 
. )www.moh.gov.iq( واملوقع الخاص بالوزارة )www.kimadia.iq( يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة

علمـا أن ثمن مسـتندات املناقصة التي مبلغها اقل من مليون $ هو )1,000,000( مليون دينار غـري قابل للرد واملناقصات التي مبلغها اكثر من مليون $ هو )2,000,000( مليونني 
دينار غري قابل للرد ويتحمل من سرسو عليه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العرض. أما التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنسبة 1% من 
قيمة العرض تقدم عىل شكل خطاب ضمان نافذ ملدة سنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة مرصفية ضامنة أو 
سندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع ستكون )حسب رشوط املناقصة( وطريقة الشحن ) CIP ( أو حسب الرشوط وان الرشكة غري ملزمة بقبول 
أوطأ العطاءات وعىل من سرسـو عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية )كفالة حسـن األداء( البالغة 5% من قيمة اإلحالة وعىل شـكل خطاب ضمان أو كفالة مرصفية 
أو صك مصدق أو مسـتندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة أو الوزارة املذكورين آنفا، علما أن املؤتمر الخاص باإلجابة عىل 

استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم الخميس 2021/11/25.
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

                                                         إعــــالن
وزارة الصحة والبيئة / الشركة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية

2سياسة alzawraanews@yahoo.com

جمهورية العراق
وزارة العدل                            رقم االضبارة: 2994 ت/2021
دائرة التنفيذ                                        التاريخ: 2021/10/31

مديرية تنفيذ النجف
اىل املنفذ عليه/ عباس رسول مهدي

حسب اشعار املختار )جبار كريم البديري( يف 2021/10/28
لقـد تحقق لهذه املديرية من انـك مجهول محل االقامة وليس 
لـك موطن دائـم او مؤقت او مختار يمكن اجـراء التبليغ عليه 
واسـتنادا للمـادة )27( من قانون التنفيذ تقـرر تبليغك اعالنا 
بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف خالل خمسة عرش يوما تبدأ 
من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك سـتبارش هذه املديريـة بإجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل
احمد مسافر عبد الحسني الخالدي

اوصاف املحرر
محكمة األحوال الشخصية يف املناذرة

الرقم 860س/2021 يف 2021/10/14

فقدان 
فقدت مني سند العقار املرقم 
3/78569 حـي الجامعـة، 
التسـجيل  مـن  والصـادر 
العقـاري يف النجف، بإسـم 
)ميثـم رايض عبـد الجليل( 
فعىل من يعثر عليه تسليمه 

اىل جهة االصدار.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                 العدد:791/ش/2021

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف العباسية             

التاريخ:2021/10/31
اىل املدعى عليه/ سجاد حسن عبد الواحد 

م/ اعالن 
بنـاءاً عىل الدعـوى املقامة امـام هذه املحكمـة بالعدد 
791/ش/2021 مـن قبـل املدعيـة )نور الهدى حسـني 
عبـد عـي( واملتضمنة تصديـق الطالق الخلعـي ولتعذر 
تبليغـك وملجهولية محل اقامتك قـررت املحكمة تبليغك 
بصحيفتني محليتني يوميتني رسـميتني بالحضور امام 
هذه املحكمـة صباح يـوم 2021/11/8 ويف حالة عدم 
الحضور او من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفقا للقانون .
القايض
يارس مالك النفاخ

فقدان 
فقدت مني الهوية املرقمة 
H88360038  والصـادرة 
من املديرية العامة ملشاريع 
بإسـم  الغازيـة،  االنتـاج 
)حسام فريد عبدالله( فعىل 
من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار.

اىل الرشيـك )انتصـار مـوىس عبداللـه( 
اقتـى حضـورك اىل صندوق االسـكان 
الكائـن يف النجـف وذلك لتثبيـت اقرارك 
باملوافقة عىل قيام رشيكك )كاظم عوده 
خـواف( بالبناء عىل حصته املشـاعة يف 
القطعـة املرقمـة )3/84421( 4/حـي 
النـداء( حـدود بلديـة النجـف ولغرض 
تسـليفه قـرض االسـكان وخـالل مدة 
اقصاها خمسة عرش يوماً داخل العراق 
وشهر واحد خارج العراق من تاريخ نرش 
االعالن وبعكسه سـوف يسقط حقك يف 

االعراض مستقبالً.

اىل الرشيـك )هيفـاء سـوادي محمـد( 
اقتـى حضـورك اىل صندوق االسـكان 
الكائـن يف النجـف وذلك لتثبيـت اقرارك 
باملوافقة عىل قيـام رشيكك )زهراء عي 
محمد جواد( بالبناء عىل حصته املشاعة 
يف القطعة املرقمة )3/50445( 4/ حي 
النـداء( حـدود بلديـة النجـف ولغرض 
تسـليفه قـرض االسـكان وخـالل مدة 
اقصاها خمسة عرش يوماً داخل العراق 
وشهر واحد خارج العراق من تاريخ نرش 
االعالن وبعكسه سـوف يسقط حقك يف 

االعراض مستقبالً.

اىل الرشيك )نارص موىس عبد الرسـول( 
اقتـى حضـورك اىل صندوق االسـكان 
الكائـن يف النجـف وذلك لتثبيـت اقرارك 
باملوافقة عىل قيام رشيكك )لواء مجلس 
حسـن( بالبناء عىل حصته املشـاعة يف 
القطعـة املرقمـة )3/76084( 4/حـي 
السـالم( حـدود بلدية النجـف ولغرض 
تسـليفه قـرض االسـكان وخـالل مدة 
اقصاها خمسة عرش يوماً داخل العراق 
وشهر واحد خارج العراق من تاريخ نرش 
االعالن وبعكسه سـوف يسقط حقك يف 

االعراض مستقبالً.

اىل الرشيـك )نهضـة صاحـب هاشـم( 
اقتـى حضـورك اىل صندوق االسـكان 
الكائـن يف النجـف وذلك لتثبيـت اقرارك 
باملوافقـة عـىل قيـام رشيـكك )رياض 
حبيب حسني حسن( بالبناء عىل حصته 
املشاعة يف القطعة املرقمة )3/76038( 
4/حـي السـالم( حـدود بلديـة النجف 
ولغرض تسـليفه قرض االسكان وخالل 
مـدة اقصاها خمسـة عرش يومـاً داخل 
العـراق وشـهر واحد خـارج العراق من 
تاريـخ نـرش االعـالن وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعراض مستقبالً.

اىل الرشيك )كايف ظاهر جاسـم( اقتى 
حضورك اىل صندوق االسـكان الكائن يف 
النجـف وذلـك لتثبيت اقـرارك باملوافقة 
عـىل قيـام رشيـكك )رسحان سـوادي 
محمـد( بالبناء عىل حصته املشـاعة يف 
القطعة املرقمـة )16/364( 32/ االغا( 
حـدود بلدية النجـف ولغرض تسـليفه 
قـرض االسـكان وخـالل مـدة اقصاها 
خمسـة عرش يوماً داخل العراق وشـهر 
واحـد خـارج العـراق مـن تاريـخ نرش 
االعالن وبعكسه سـوف يسقط حقك يف 

االعراض مستقبالً.

اىل الرشيـك )ميثم سـلوم عزيز( 
اقتى حضورك اىل مديرية بلدية 
النجـف االرشف لغـرض اصـدار 
اجازة البناء للرشيك )طيبة فاضل 
عبـاس فليفل( للقطعـة املرقمة 
)277/13( يف النجـف حي علوة 
الفحـل مقاطعة 18 خالل عرشة 
ايام وبخالفـه سـتتم االجراءات 

دون حضورك.
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وزير الرتبية يدعو املالكات التدريسية والطلبة إىل املثابرة وحتدي الصعاب

غوترييش حيذر املشاركني يف مؤمتر “كوب 26” حول املناخ:  “إننا حنفر قبورنا بأنفسنا” 
بوريس جونسون: تفصلنا دقيقة واحدة عن “صباح يوم القيامة”

لندن/ متابعة الزوراء:

دع�ا األم�ن الع�ام لألم�م املتحدة، 

أنطونيو غوتريي�ش، دول العالم إىل 

أخ�ذ قضية تغري املن�اخ عىل محمل 

الجد، مح�ذرا املش�اركن يف مؤتمر 

“كوب 26” من “أنن�ا نحفر قبورنا 

بأنفسنا”،

وقال غوتريي�ش ان “إدماننا للوقود 

األحفوري يدف�ع البرشية إىل حافة 

نواج�ه خي�ارا صارم�ا:  الهاوي�ة، 

إم�ا أن نوقفه أو يوقفن�ا، لقد حان 

الوقت لنقول: كفى!”.

واض�اف: “يكف�ي إس�اءة للتن�وع 

البيولوج�ي، يكف�ي قت�ل أنفس�نا 

بالكربون، يكف�ي معاملة الطبيعة 

مثل املرحاض... إنن�ا نحفر قبورنا 

بأنفسنا”.

وافتت�ح رئيس ال�وزراء الربيطاني، 

بوري�س جونس�ون، ام�س االثنن 
التاريخ�ي   ”26 “ك�وب  ،مؤتم�ر 

حول املن�اخ بتحذير قادة العالم من 

أنهم س�يواجهون حكما قاسيا من 

األجيال القادمة يف حال لم يتحركوا 

بشكل حازم.

الربيطان�ي،  وزراء  رئي�س  وح�ذر 

بوري�س جونس�ون، زعم�اء العالم 

يف قم�ة املن�اخ “ك�وب 26”، ام�س 

االثن�ن، م�ن أن الوق�ت قد أوش�ك 

ع�ىل النف�اد من أج�ل التح�رك ملنع 

االحتباس الحراري من تجاوز عتبة 

حرجة.

وقال جونسون يف حفل افتتاح القمة 

العاملية لق�ادة العال�م ، إن البرشية 

عىل بعد دقيقة واحدة حتى منتصف 

ليل يوم القيامة وفقا لساعة التغري 

املناخ�ي، مضيفا “نح�ن بحاجة إىل 

التحرك اآلن”، حس�بما نقلت شبكة 

“يس إن بي يس”.

واكد ان “غضب ونف�اد صرب العالم 

لن يكون م�ن املمكن احتواؤه إال إذا 

جعلنا هذا املؤتمر اللحظة التي ننتقل 

فيها إىل الجد بش�أن التغري املناخي، 

وهذا يشمل الفحم والسيارات واملال 

واألشجار”.

تأتي”قم�ة كوب 26”، التي افتتحت 

رس�ميا يوم األحد وتستمر حتى 12 

نوفم�رب/ ترشين الثاني، بعد س�ت 

س�نوات من توقي�ع اتفاقية باريس 

التاريخية من قبل ما يقرب من 200 

دول�ة ملن�ع ارتفاع درج�ات الحرارة 

العاملي�ة إىل درجت�ن مئويت�ن فوق 

مس�تويات ما قبل الثورة الصناعية 

ح�د  لوض�ع  الجه�ود”  و”متابع�ة 

للحرارة عند 1.5 درجة مئوية.

تستضيف اململكة املتحدة محادثات 

املن�اخ بوس�اطة األم�م املتح�دة يف 

غالسكو، اسكتلندا فيما وصف بأنه 

آخر وأفض�ل فرصة للبرشية لتأمن 

مستقبل قابل للعيش. ولهذا السبب، 

ُينظر إىل القم�ة التي طال انتظارها 

االجتماع�ات  إح�دى  أنه�ا  ع�ىل 

الدبلوماسية املهمة يف التاريخ.

العتب�ة األخ�رية املح�ددة يف باريس، 

هي هدف عاملي حاسم ألنه بعد هذا 

املستوى، تصبح ما يسمى بالنقاط 

الحرجة أكثر احتماال. تش�ري نقاط 

التح�ول إىل تغ�ري ال رج�وع في�ه يف 

نظ�ام املناخ، مم�ا ي�ؤدي إىل زيادة 

االحتباس الحراري.

للحصول ع�ىل أي فرصة لوضع حد 

لالح�رار العامل�ي عن�د 1.5 درج�ة 

الطم�وح  اله�دف  وه�و  مئوي�ة، 

التفاقية باريس لعام 2015، يحتاج 

العال�م إىل خفض انبعاث�ات غازات 

النص�ف  إىل  الح�راري  االحتب�اس 

تقريب�ا يف الس�نوات الثماني املقبلة 

االنبعاث�ات  ص�ايف  إىل  والوص�ول 

 .2050 ع�ام  بحل�ول  الصفري�ة 

وحذرت األم�م املتحدة من أن العالم 

يس�ري حاليا ع�ىل “مس�ار كارثي” 

تص�ل درجة حرارت�ه إىل 2.7 درجة 

مئوية بحلول نهاية القرن.

الزوراء / يوسف سلمان:

حسمت مفوضية االنتخابات الجدل حول 

توقي�ت اعالنه�ا انته�اء الس�قف الزمني 

لعملي�ات العد والفرز الي�دوي للمحطات 

املطع�ون به�ا الجاري�ة حالي�ا يف قاع�ة 

ال�رشف داخ�ل نص�ب الجن�دي املجهول 

وسط املنطقة الخرضاء يف بغداد .

وقال عضو الفري�ق اإلعالمي للمفوضية، 

عماد جميل، ل�”ال�زوراء”: انه “ ال يوجد 

س�قف زمني مع�ن النته�اء عمليات عد 

وف�رز املحط�ات املطع�ون بنتائجه�ا “، 

مش�ريا اىل امكانية قيام الهيئة القضائية 

باالستفس�ار عن بع�ض الطع�ون ليعاد 

تدقيق نتائج بعض املحطات .

واضاف ان “ كل اجراءات املفوضية وآلية 

عم�ل فرق موظفيه�ا، اثبتت ع�دم ثبوت 

حصول اي تغيري يف النتائج او تزوير حتى 

اآلن يف عملي�ات العد والفرز التي ش�ملت 

اكثر من 14 الف محطة، تمثل نسبة 25% 

من مجموع املحط�ات يف عموم العراق “. 

مبين�ا ان “انته�اء ع�د وفرز اص�وات كل 

محطة مطعون بنتائجها س�يعقبه اعالن 

النتائج النهائية يف املركز الوطني”.

واوض�ح “ تم اكم�ال عد وف�رز محطات 

نين�وى بواق�ع 102 محط�ة، ومحافظة 

بابل 170 محطة، ومحافظة ميس�ان 81 

محطة ودياىل 25 والرصافة 94 محطة”، 

الفتا اىل ان “ املفوضية لديها 20 فريقاً لعد 

وفرز أصوات املحطات املطعون بنتائجها 

بحض�ور مراقب�ن م�ن تل�ك املحافظات 

ووكالء الكيانات ومراقبي األمم املتحدة”.

واك�د عضو الفريق االعالم�ي للمفوضية 

لتقدي�م  الب�اب  فتح�ت  “املفوضي�ة  ان 

الطعون مجددا بالنس�بة للمدعيات األوىل 

الت�ي تمت احالته�ا اىل الهيئ�ة القضائية 

والت�ي ال تحم�ل توصي�ة بالع�د والف�رز 

فق�ط، م�ا يمنح املج�ال امام املش�تكن 

لتقديم أوراقهم”.

وكان�ت املفوضية العليا لالنتخابات قالت 

انها س�تجري عمليات عد وفرز محطات 

محافظ�ة ص�الح الدي�ن الي�وم الثالث�اء 

اضاف�ة اىل املتبقي م�ن محطات ذي قار. 

أما يوم غ�د األربعاء فس�يجري عد وفرز 

محطات محافظة البرصة.

وذك�رت املفوضي�ة: انه�ا ب�دأت، ام�س 

االثن�ن، الع�د والفرز الي�دوي للمحطات 

املطعون بها يف محافظة ذي قار، بحضور 

ممث�ي املرش�حن الطاعن�ن واملراقب�ن 

الدولين واإلعالمين املخولن “.

واضافت ان “ نتيج�ة عملية العد والفرز 

الي�دوي ملحطات هذه املحافظة س�رفع 

بع�د إكماله�ا الي�وم الثالث�اء اىل مجلس 

املناس�بة  التوصي�ة  املفوض�ن؛ التخ�اذ 

بشأنها يف ضوء اإلجراءات املتبعة “.

بغداد/ الزوراء:

أعل�ن األمن الع�ام ملجلس ال�وزراء، حميد 

الغ�زي، امس اإلثنن، رصد مبلغ 7 مليارات 

ونصف امللي�ار دينار للمدين�ة الصناعية يف 

ذي قار.

وق�ال الغزي يف بيان، تلقت�ه “الزوراء”: إنه 

“ت�م رصد مبل�غ 7 مليارات ونص�ف املليار 

دينار إىل املدين�ة الصناعية يف محافظة ذي 

قار”، مبيناً أنها “أول مدينة تم افتتاحها”.

وأوضح أن “املدينة ستسهم يف جذب فرص 

العمل وتش�غيل العاطلن وتحقيق التنمية 

الصناعية داخل املحافظة”.

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن رئيس ال�وزراء، مصطفى 
الكاظمي، امس االثنن، بدء العام 
الدرايس الجديد، وفيما أش�ار اىل 
وضع خطط طويلة املدى إلعمار 
العراق، دعا وزير الربية املالكات 
املثابرة  إىل  التدريس�ية والطلب�ة 

وتحدي الصعاب .
ل�ه  الكاظم�ي، يف كلم�ة  وق�ال 
خالل زيارت�ه لثانوية العقيدة يف 
بغداد، يف بي�ان تلقته “الزوراء”: 
“أنا س�عيد بوجودي ب�ن أبنائي 
الطلبة يف أول ي�وم من بدء العام 
الطلب�ة  مخاطب�ا  ال�درايس”، 
بالقول “أنتم مس�تقبلنا والعراق 
بكم يزده�ر ويتط�ور، أوصيكم 
باالجته�اد يف الدراس�ة، تعبك�م 
غ�داً،  ثم�اره  س�تجنون  الي�وم 
وأوصيك�م باح�رام أس�اتذتكم 
وتقديره�م وس�ماع توصياتهم، 
فاملعل�م كان وم�ا زال ه�و باني 

املستقبل”. 
وتابع “أقول لك�م أبنائي: العراق 
جمي�ل.. العراق بلدن�ا، الله منحه 
كل الخريات، وشعبنا راٍق ومتعلم، 
صعب�ة  بظ�روف  نم�ر  صحي�ح 
وتحديات لكن شعبنا قوي، آباؤكم 
وأمهاتك�م أقوياء ألنهم ينهضون 
م�ن املحنة ويكملون، حتى يكون 

مستقبلكم أفضل”.
وأك�د “التس�تمعوا ألي ش�خص 
عقولك�م  يف  ي�زرع  أن  يح�اول 

عناوي�ن الطائفي�ة والعنرصي�ة، 
ومعن�ى العنرصية والطائفية هو 
أن يكره الطال�ب أو الطالبة الذي 
يجلس بجانبه عىل الرحلة نفسها، 
ألن�ه من غ�ري دي�ن أو قومية، أو 
غ�ري مذهب، أو غري معتقد وفكر، 
يحاول�ون  للذي�ن  تس�تمعوا  وال 
وتمس�كوا  بينك�م  يفرق�وا  أن 
بعراقيتكم، هناك أرشار يعيشون 
حتى يفرقوكم ع�ن بعض، قولوا 
لهم نحن عراقيون، كلنا سواسية 
وكلنا مواطنون، لنا حقوق وعلينا 

واجبات”.
وأشار إىل أن “العراق عىل الطريق 
الصحي�ح بك�م وبأهلك�م، اليوم 
وضعنا خططاً طويلة املدى إلعمار 
العراق، وإن ش�اء الله نتجاوز كل 
التحديات”، مؤكداً أن “املس�تقبل 
أمامك�م وتعاونوا مع أهلكم ومع 
يس�تحق  فالع�راق  أس�اتذتكم، 
منكم أن تتعلموا وتتفوقوا، فأنتم 

املستقبل، وبكم يرتقي بلدنا”.
يف غضون ذل�ك، أكد وزير الربية، 
ع�ي حمي�د الدليم�ي، أن الع�ام 

الدرايس يمثل فرصة إلعداد أجيال 
كف�وءة متس�لحة بأرق�ى العلوم 
واملهارات وفقاً لسياسات وبرامج 

وزارة الربية.
ل�ه  بي�ان  يف  الدليم�ي،  وذك�ر 
بمناس�بة ب�دء الع�ام ال�درايس 
أن  “ال�زوراء”:  تلقت�ه  الجدي�د 
“العملي�ة التعليمي�ة لم تتوقف، 
واملدرس�ن  املعلم�ن  بجه�ود 
مالكاتن�ا  وجمي�ع  واملرشف�ن 
املثابرة م�ن أجل مواصلة س�ري 
والتعليمي�ة  الربوي�ة  العملي�ة 

والس�يما  مختلف�ة،  بوس�ائل 
لحماي�ة  اإللكرون�ي  النظ�ام 
والطلب�ة  التالمي�ذ  مس�تقبل 

األعزاء”.
ال�درايس  “الع�ام  أن  وأض�اف 
يمثل فرص�ة إلعداد أجيال كفؤة 
متسلحة بأرقى العلوم واملهارات 
وفق�اً لسياس�ات وبرامج وزارة 
الربي�ة وما تقدمه م�ن مناهج 
ومحتوي�ات تعليمي�ة وتربوي�ة 
رصينة تحاكي اهتمامات الطلبة 
املس�تقبلية  الدول�ة  وتوجه�ات 
لخل�ق بيئ�ة عرصي�ة إيجابي�ة 
تصقل مه�ارات الطلبة وتنقلهم 

إىل مستويات معرفية رائدة”.
امل�الكات  الربي�ة  وزي�ر  ودع�ا 
التدريس�ية والطلب�ة إىل املثابرة 
وتح�دي الصع�اب حت�ى يحقق 
املنشودة  األهداف  الدرايس  العام 
املتصل�ة  لتطلعاتن�ا  تحقيق�اً 
بالتعلي�م وغ�رس قي�م االنتماء 
بثقافت�ه  واالعت�زاز  للوط�ن 

وتقاليده األصيلة”.
 11 م�ن  أكث�ر  الي�وم  وع�اد 
ملي�ون تلمي�ذ وطال�ب يف بغداد 
واملحافظ�ات لاللتح�اق بمقاعد 
الدراسية  الس�نة  لبدء  الدراس�ة 
2021 �� 2022، التي تعد األطول 
دواماً، وذل�ك بعدما قررت وزارة 
الربي�ة اعتم�اد أربع�ة أي�ام يف 
األسبوع دواماً حضورياً ويومن 

إلكرونياً وإلغاء عطلة السبت.

بغداد/ الزوراء:

أعلن�ت وزارة التعليم العايل، امس االثنن، 

اعتماد االمتحان التقويمي بن الجامعات 

الحكومية واألهلية يف التخصصات الطبية 

والصحية.

وقال�ت الوزارة يف بيان تلقت�ه “الزوراء”: 

إن “وزير التعليم الع�ايل والبحث العلمي، 

نبي�ل كاظم عب�د الصاحب، ص�ادق عىل 

توصيات لجنة وزاري�ة مختصة باعتماد 

امتح�ان تقويمي حض�وري يف املختربات 

اإللكرونية داخ�ل الجامعات للدور األول 

والدور الثاني للعام الدرايس 2022/2021 

يف تخصص�ات )الط�ب/ طب األس�نان/

الصيدل�ة/ التمريض( وللمواد الدراس�ية 

الت�ي قررتها لج�ان عمداء كلي�ات الطب 

وط�ب االس�نان والصيدل�ة والتمري�ض 

للمراحل ما فوق األوىل”.

ووجه�ت ال�وزارة “الجامع�ات والكليات 

لج�ان  بتش�كيل  واألهلي�ة  الحكومي�ة 

تخصصية برئاس�ة رؤس�اء لجان عمداء 

الكلي�ات املختص�ة إلع�داد بن�ك أس�ئلة 

املش�مولة  األساس�ية  للم�واد  وأجوب�ة 

التقويم�ي، ووض�ع خارطة  باالمتح�ان 

امتحاني�ة ل�كل م�ادة دراس�ية وتهيئ�ة 

البيئ�ة االمتحاني�ة املناس�بة، فيما يتوىل 

جهاز اإلرشاف والتقوي�م العلمي متابعة 

متطلب�ات رصانة االختب�ارات التقويمية 

وآليات تنفيذها”.

املفوضية لـ          : ال يوجد سقف زمين 
حمدد النتهاء عمليات العد والفرز اليدوي 

التعليم: اعتماد االمتحان التقوميي بني اجلامعات يف التخصصات الطبية والصحية

الغزي: رصد 7.5 مليارات دينار 
للمدينة الصناعية يف ذي قار

عدم ثبوت حصول أي تغيري يف النتائج أو تزوير حتى اآلن

الكاظمي يقرع جرس بدء العام الدراسي ويعلن وضع خطط 
طويلة املدى إلعمار العراق

لندن/ متابعة الزوراء:
دع�ت بريطاني�ا فرنس�ا للراجع 
ع�ن موقفه�ا بخص�وص الخالف 
القائم ح�ول رخص الصيد يف بحر 
املانش ما بعد الربيكست، وأنذرتها 
أن يحصل ه�ذا الراجع يف غضون 
48 س�اعة، وإال ستواجه إجراءات 

قانونية.
الدبلوماس�ية  رئيس�ة  وطالب�ت 
الربيطاني�ة، لي�ز تروس، فرنس�ا 
بس�حب تهديداتها “غ�ري املعقولة 
ع�ىل اإلط�الق” املتعلق�ة بالخالف 
بن البلدين بشأن رخص ومناطق 

صيد األسماك.
وك�ررت لن�دن تهديده�ا بتقدي�م 
باري�س “لخرقه�ا  ش�كوى ض�د 
اململك�ة  ب�ن  التج�ارة  اتفاقي�ة 

األوروب�ي”،  واالتح�اد  املتح�دة 
مؤكدة أن اململكة ستتخذ إجراءات 

إذا لم تراجع فرنسا.
وكان الرئي�س الفرنيس، إيمانويل 
“إج�راءات  ب��  ه�دد  ماك�رون، 
انتقامية” اعتبارا من اليوم الثالثاء 
ما لم تغري بريطانيا موقفها بشأن 

ملف الصيد.
وبحسب وسائل اإلعالم الفرنسية، 
ناق�ش ماك�رون ورئي�س الوزراء 
جونس�ون،  بوري�س  الربيطان�ي 
صب�اح األح�د، ع�ىل هام�ش قمة 
مجموع�ة العرشين التي نظمت يف 
روم�ا يف نهاية األس�بوع، القضية 
بالراخي�ص  الخاص�ة  الش�ائكة 
الربيطاني�ة املمنوح�ة للصيادي�ن 

الفرنسين.

ودع�ا الرئي�س الفرن�يس، عق�ب 
مقابل�ة ع�ىل هام�ش القم�ة، إىل 
“خف�ض التصعي�د” خ�الل األيام 
املقبلة يف ن�زاع الصيد. لكن موقف 
جونس�ون كان حازما، حيث أرص 
ع�ىل رضورة أن تس�حب باري�س 

تهديداتها تجاه لندن باالنتقام.

وأعل�ن اإلليزي�ه أنه بع�د اجتماع 
الزعيم�ن يف روم�ا س�يتم “اتخاذ 
تداب�ري عملية وتنفيذي�ة يف أرسع 
تصعي�د  لتجن�ب  ممك�ن  وق�ت 
التوتر.. كما س�يتم إصدار تحديث 
اليوم الثالثاء بش�أن تنفيذ أو عدم 
تنفي�ذ اإلج�راءات االنتقامي�ة من 

قبل باريس”.
ويف وق�ت س�ابق، هددت فرنس�ا 

ظ�ل  إذا  انتقامي�ة  بإج�راءات 
منحه�ا  الت�ي  الراخي�ص  ع�دد 
الربيطانيون للصيادين الفرنسين 
اعتربت�ه  م�ا  وه�و  كافي�ا،  غ�ري 
بريطانيا تهدي�دا “مخيبا لآلمال” 

و”غري متناسب”.
ودع�ت بريطاني�ا، ام�س االثنن، 
موقفه�ا،  ع�ن  للراج�ع  فرنس�ا 
وأنذرتها أن يحصل هذا الراجع يف 
غضون 48 س�اعة، وإال س�تواجه 

إجراءات قانونية.
وك�ررت لن�دن تهديده�ا بتقدي�م 
باري�س “لخرقه�ا  ش�كوى ض�د 
اململك�ة  ب�ن  التج�ارة  اتفاقي�ة 
األوروب�ي”،  واالتح�اد  املتح�دة 
مؤكدة أن اململكة ستتخذ إجراءات 

إذا لم تراجع فرنسا.

بغداد/ الزوراء:

أعلن�ت هيئ�ة األن�واء الجوي�ة، 

ام�س اإلثن�ن، حال�ة الطق�س 

يف الب�الد لألي�ام القادم�ة، فيما 

توقعت استمرار تساقط األمطار 

الحرارة  وانخف�اض يف درج�ات 

بدءاً من يوم غد.

تلقت�ه  للهيئ�ة،  بي�ان  وذك�ر 

الي�وم  أن “طق�س  “ال�زوراء”: 

الثالث�اء س�يكون غائم�اً جزئياً 

فرص�ة  م�ع  غائم�اً  وأحيان�اً 

لتس�اقط زخ�ات مط�ر خفيفة 

يف االقس�ام الغربي�ة لي�اًل تكون 

املنطق�ة  يف  أحيان�اً  رعدي�ة 

الوسطى، أما الطقس يف املنطقة 

الشمالية فسيكون غائماً جزئياً 

اىل غائم مع تساقط زخات مطر 

الش�دة  متوس�طة  إىل  خفيف�ة 

يف أماك�ن متفرق�ة منه�ا تكون 

رعدي�ة أحيان�اً  ليالً، وس�يكون 

الطقس صحواً مع بعض الغيوم 

يف القس�م الجنوب�ي، ودرج�ات 

الحرارة مقاربة لليوم السابق يف 

املنطقت�ن الوس�طى والجنوبية 

املنطق�ة  يف  فيه�ا  تغ�ري  وال 

الش�مالية، فيما ستكون الرياح 

متغرية االتج�اه خفيفة الرسعة 

)10-5( كم/س يف جميع مناطق 

الب�الد، وان درج�ات الح�رارة يف 

بغداد ستس�جل 33 درجة، فيما 

ستس�جل املحافظ�ات الب�رصة 

واملثن�ى والنارصية والقادس�ية 

36 درجة.

وأض�اف أن “طقس يوم األربعاء 

سيكون صحواً مع بعض الغيوم 

يف املنطقة الوس�طى، وس�يكون 

غائم�اً جزئي�اً وأحيان�اً غائماً يف 

املنطقة الشمالية، بينما سيكون 

الطق�س صح�واً إىل غائم جزئي 

يف املنطقة الجنوبية، أما درجات 

الح�رارة فس�تنخفض قلي�اًل يف 

املنطقة الوسطى، ومقاربة لليوم 

الش�مالية  األقس�ام  يف  الس�ابق 

فيم�ا  الب�الد،  م�ن  والجنوبي�ة 

س�تكون الرياح متغ�رية االتجاه 

خفيفة الرسعة )10-5( كم/س 

تتح�ول تدريجياً بع�د الظهر اىل 

شمالية غربية خفيفة إىل معتدلة 

يف  ك�م/س   )10-20( الرسع�ة 

جميع مناطق البالد”.

وأش�ار إىل أن “طقس البالد يوم 

الخمي�س س�يكون صح�واً مع 

بع�ض الغيوم يف جمي�ع مناطق 

الح�رارة  درج�ات  أم�ا  الب�الد، 

فس�تنخفض قلي�اًل يف املنطق�ة 

الوسطى، بينما ستكون درجات 

الحرارة مقاربة لليوم السابق يف 

املنطقتن الش�مالية والجنوبية، 

فيم�ا س�تكون الرياح ش�مالية 

معتدل�ة  اىل  خفيف�ة  غربي�ة 

يف  ك�م/س   )10-20( الرسع�ة 

جميع مناطق البالد”.

ولفت البيان إىل أن “طقس البالد 

س�يكون  املقب�ل  الجمع�ة  ي�وم 

يف  الغي�وم  بع�ض  م�ع  صح�واً 

جميع مناطق البالد، أما درجات 

الحرارة فس�تكون مقاربة لليوم 

السابق يف املنطقة الوسطى، فيما 

س�تنخفض قلي�اًل يف املنطقت�ن 

بينم�ا  والجنوبي�ة،  الش�مالية 

س�تكون الرياح  ش�مالية غربية 

خفيفة اىل معتدلة الرسعة )-10

20( كم/س يف االقسام الوسطى 

والجنوبية بينما ستكون شمالية 

رشقية خفيفة اىل معتدلة الرسعة 

يف املنطقة الشمالية”.

ــد األمساك  ــأن مناطق صي ــا بش ــا حتذر فرنس بريطاني
وتدعوها للرتاجع خالل 48 ساعة 

بعد تهديد ماكرون بـ “إجراءات انتقامية” األنواء: اخنفاض يف درجات احلرارة بدءا من اليوم
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امن ومجتمع

 بغداد/الزوراء:
أعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئة، ام�س االثنني، أن 
ح�االت التس�مم التي رص�دت يف ميس�ان أغلبها 
بس�يطة ومتوس�طة االعراض، فيما أش�ارت إىل 
تس�جيل فرق مش�ركة مع الجهات ذات العالقة 

ملتابعة حاالت املصابني.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة، س�يف البدر، يف 
الصحي�ة  »مؤسس�اتنا  إن  صحف�ي:  ترصي�ح 
يف ميس�ان رص�دت 100 حال�ة تس�مم، أغلبه�ا 
معوية ومغص واس�هال، وهي أعراض بس�يطة 
اىل متوس�طة«، مؤك�داً »عدم تس�جيل أي حاالت 

شديدة«.
وأضاف أنه »تم تش�كيل لج�ان للتحري الوبائي، 
وتب�ني ان هنال�ك مخالفات يف عدد م�ن املطاعم 
غر ملتزمة باإلجراءات الصحية«، مش�را اىل أن 
»املصابني الذين تعرضوا للتس�مم، تناولوا يف تلك 

املطاعم«.
وتاب�ع أن »هنال�ك فرق�اً مش�ركة م�ن الرقابة 
الصحي�ة وف�رق تفتي�ش الصحة العام�ة وفرق 
التح�ري الوبائ�ي، وتم اخ�ذ العينات م�ن داخل 
وفح�ص  فيه�ا  املس�تعملة  واألدوات  املطاع�م 
األش�خاص العامل�ني فيه�ا، وإخض�اع العينات 

للتحليل املختربي«.
وأكد الب�در أن »املصابني حالتهم مس�تقرة، ولم 

تسجل حالة جديدة لغاية اآلن، وتم نقل املصابني 
للش�فاء«،  تماث�ل  املستش�فيات، وبعضه�م  إىل 
منوه�اً أن »األدوي�ة متوفرة يف املراك�ز الصحية 

واملستشفيات«.
موض�وع  تاب�ع  الصح�ة  »وزي�ر  أن  إىل  ولف�ت 
حاالت التس�مم بشكل ش�خيص، فضالً عن مدير 
ع�ام صحة ميس�ان ومدير الصح�ة العامة وكل 
الجهات املعنية، وهنال�ك متابعة من قبل الوزارة 
االتحادي�ة يف هذا املوض�وع«، موضحا ان »جزءا 

من عم�ل الرقاب�ة الصحية يف ال�وزارة، هو منح 
االج�ازات ألصحاب املطاع�م واملعام�ل الخاصة 
بالجانب الغذائي واملأكوالت واملرشوبات، بحسب 

األصول«.
وتاب�ع أن »الفرق الصحي�ة يف الوزارة ومن خالل 
الزيارات الدورية واملفاجئة، يتم رصد املخالفات، 
ورصد حاالت التس�مم والتلف ومشاكل التخزين 
وغرها، إضافة إىل التنس�يق مع الجهات األمنية 
والبلدي�ة واملحلي�ة، التي تش�كل فرقاً مش�ركة 

ملتابعة املخالفني«.
وذكر أن »بع�ض املواطنني يزاول�ون العمل دون 
موافقات، وه�ي تكون غر خاضع�ة لإلجراءات 
واملعاي�ر الصحية، مما س�ببت ظهور االمراض، 

كحاالت التسمم الغذائي وغرها«.
ونوه أنه »هناك مخالفات تس�جل بش�كل يومي 
ع�ى مس�توى الب�الد م�ن قب�ل الف�رق الصحية 
اإلج�راءات  بحقه�م  تتخ�ذ  حي�ث  والرقابي�ة، 
العقابية، حس�ب نوع املخالفة، ومنها الغرامات 
اىل غل�ق مؤق�ت أو دائم، وبعضه�ا يرفع للجانب 

القضائي بحسب قانون الصحة العامة«.
واس�تدرك بالقول: إن »هذه اإلج�راءات ال تكون 
فقط من قبل الوزارة، حيث ترافق الفرق الصحية 
الجوالة افراد من القوات األمنية والرشطة املحلية 

والبلدية املحلية يف بغداد وباقي املحافظات«.
وأوض�ح أن »الج�زارة )القصابة( ع�ى األرصفة 
واألماك�ن غ�ر املخصصة له�ا مخالفة رصيحة 
للتعليم�ات الصحي�ة، وترص�د من ف�رق الرقابة 
الصحية، وهنالك دوريات مش�ركة مع الرشطة 
تل�ك  لرص�د  بغ�داد  وامان�ة  والبلدي�ة  املحلي�ة 
املخالف�ات«، داعيا املواطنني إىل »اإلبالغ عن هذه 
الح�االت غر القانوني�ة يف غر املح�ال واألماكن 
املخصص�ة لها، والتي يج�ب أن تخضع للرشوط 

الصحية«.

 بغداد/الزوراء:
اعلنت خلي�ة اإلع�الم األمني، امس 
 1٣ ع�ى  القب�ض  إلق�اء  االثن�ني، 
إرهابياً عملوا مع داعش تحت كنى 

وعناوين مختلفة.
تلق�ت  بي�ان  يف  الخلي�ة  وذك�رت 
»ال�زوراء« نس�خة من�ه: ان«وكالة 
والتحقيق�ات  االس�تخبارات 
االتحادي�ة يف وزارة الداخلية تواصل 
واالس�تباقية،  النوعي�ة  عملياته�ا 
ملالحقة عصاب�ات داعش اإلرهابي، 

حيث تمكنت وبع�د ورود معلومات 
دقيقة ومن خالل املتابعة املستمرة 
الق�اء  م�ن  واملطابق�ة  والتدقي�ق 
م�ن  متهم�اً   )1٣ ع�ى)  القب�ض 
محافظ�ة  يف  املطلوب�ة  األه�داف 
نينوى، وهم اإلرهابيني املكنى  )ابو 
وقاص( ويعم�ل فيما يس�مى لواء 
القدس واملكني )أب�و زهراء( يعمل 
فيم�ا يس�مى )كتيبة  اب�ي مصعب 
الزرقاوي( ومج�رم اخر يعمل فيما 
يسمى )معس�كر سلمان الفاريس( 

فيم�ا يعم�ل اإلرهاب�ي الراب�ع بما 
الجند/الرسي�ه  )دي�وان  يس�مى 
النقلي�ة ( واالرهاب�ي املكن�ى )اب�و 
هنون( يعمل فيما تسمى )الهندسة 
العس�كرية / قس�م االلغ�ام(، كما 
كان من بينهم اإلرهابي املكنى )ابو 
حي�در( وال�ذي يعمل فيما تس�مى 
)فرقة مؤته(. أما اإلرهابي الس�ابع 
فه�و املكنى )نش�وان( يعم�ل فيما 
تس�مى )فرقة الفرقان / لواء عمر 

بن الخطاب(«.

واضاف�ت ان«االس�تخبارات الق�ت 
القبض ايضا عى إرهابي اخر والذي 
يعمل فيما يسمى )قاطع القيارة/ 
الطيار(، واإلرهابي  عسكر/ جعفر 
امللق�ب )اب�و حي�در( ويعم�ل فيما 
تس�مى )فرقه نهاوند/ لواء حذيفة 
بن اليمان(، فضال عن إلقاء القبض 
عى االرهاب�ي املكنى )ع�ي( يعمل 
فيما يسمى )فرقة مؤته / لواء زيد 
بن الحارث(، و االرهابي املكنى )ابو 
مس�لم( وال�ذي يعمل فيما تس�مى 

)الرشطة االس�المية/مرور(، كذلك 
الق�ت القبض ع�ى االرهابي املكنى 
)أب�و غف�ران( يعم�ل فيما يس�مى 
) دي�وان الجند/رسي�ة النقلي�ات( 
والق�ت القبض أيضاً ع�ى االرهابي 
املكن�ى )أب�و خط�اب( يعم�ل فيما  

)ديوان الجند/ تفخيخ نينوى(«.
وبينت ان »ه�ؤالء املجرمني اعرفوا 
داع�ش  لعصاب�ات  بانتمائه�م 
اإلرهابي�ة خالل التحقي�ق االبتدائي 

والقضائي«.

أكدت أن احلاالت بسيطة ومتوسطة

الصحة تشكل فرقاً مشرتكة ملتابعة املصابني بالتسمم يف ميسان

اإلطاحة بـ١٣ إرهابيا عملوا مع داعش حتت كنى وعناوين خمتلفة

بغداد/الزوراء:
أفاد مصدر أمني يف لجنة مكافحة الفس�اد، امس االثنني، بالحكم بالسجن 6 سنوات 

عى مدير عام بلدية املنصور السابق عي جار الله.
وق�ال املص�در يف ترصيح صحفي ان�ه »بناًء ع�ى تحقيقات لجنة مكافحة الفس�اد 
والتحقي�ق يف الجرائ�م املهم�ة تم الحكم ع�ى املتهم عي ج�ار الله مدير ع�ام بلدية 
املنصور س�ابقا زغر بالس�جن ملدة 6 س�نوات وفق املادة ٣18 عقوب�ات عن قضية 
مرج�أ تقرير مصره عنها لقيامه بأخذ مبالغ الرش�اوى البال�غ قدرها 600 مليون 
املخصصة للعجالت )اللوريات والشفالت( املستخدمة يف حمالت النظافة لدائرة بلدية 
املنصور عام 2016 و2017 و 2018«. واضاف املصدر ان »املتهم ما زالت لديه قضايا 

اخرى«.
وبحس�ب املصدر، فإن »االموال التي استهدفتها لجنة مكافحة الفساد برئاسة احمد 
ابو رغيف منذ أيار 2020 لغاية اعتقال اخر متهم، هي )تريليون وخمسمائة وعرشة 
مليار وس�تمائة وتس�عة وس�تون مليون وثالثمائة وس�بعة وثالثون الف واربعمائة 
وعرشة دينار عراقي، حس�ب مصادر مالية حكومية!(، وبحسب سعر رصف الدوالر 

اليوم فأن املبلغ ما يقارب 5،5 مليار دوالر«.

بغداد/الزوراء:

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات املسلحة، اللواء يحيى رسول، 

امس االثنني، القبض عى ثالثة إرهابيني يف محافظة دياىل.

وقال رس�ول يف بيان ورد ل�� »الزوراء«: إنه »اس�تنادا اىل معلومات 

اس�تخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة اس�تخبارات الفرقة االوىل 

وقوة برية من لواءي املشاة االول والرابع ومفرزة من االمن الوطني 

م�ن الق�اء القبض ع�ى ثالثة ارهابي�ني يف مناطق جلوالء وش�مال 

املقدادية  بمحافظة دياىل«.

وأوضح إن »اإلرهابيني من املطلوبني للقضاء بموجب مذكرة قبض 

وفق أحكام املادة ٤ إرهاب«.

بغداد/الزوراء:
أفادت خلية اإلعالم األمني، امس اإلثنني، بتفكيك شبكة لتجارة املخدرات مكونة 

من 6 أفراد يف محافظتي ميسان وذي قار.
وذك�ر بي�ان للخلية تلقت�ه »ال�زوراء«: أن�ه »بناًء ع�ى معلومات اس�تخبارية 
وموافقات قضائية، تمكنت مفارز جهاز األمن الوطني يف محافظة واس�ط من 
تفكيك ش�بكة لتجارة املخدرات مكونة م�ن )6( أفراد إثر تعقبهم يف محافظتي 
ميس�ان وذي قار«.وأض�اف أن »املتهمني ضب�ط بحوزتهم )2( كغ�م من مادة 
الكرس�تال و)25.000( حبة مخدرة«، مشراً إىل أنه »تم تدوين اقوالهم ابتدائياً 
واعرف�وا ببيعه�ا يف املحافظات الجنوبية«.وأش�ار إىل أنه »ت�م توقيف املتهمني 
وف�ق امل�ادة )28/ مخدرات( وإحالته�م إىل الجهات القانوني�ة املختصة التخاذ 

اإلجراءات الالزمة بحقهم«.

ي�رسُّ )وزارة الصناعة واملعادن/ رشكة دي�اىل العامة( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخ�ربة لتقديم عطاءاتهم بموجب الوثائق 
القياسية اإللزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي: 

 1- ع�ى مقدم�ي العط�اء املؤهل�ني والراغبني يف الحصول ع�ى معلومات اضافي�ة االتصال )رشكة دي�اىل العامة( وعرب الربي�د االلكروني
 )www.dialacompany.com( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ما يي:-

أ - الكلف�ة التخميني�ة للمناقصة ه�و )280,000,000( دينار عراقي )فقط مائتان وثمانون مليون دين�ار عراقي ال غرها( واصل مخازن 
رشكة دياىل العامة.

ب - مق�دار مبل�غ التأمينات االولية للمناقصة هو )8,٤00,000( دينار عراقي )فق�ط ثمانية مليون واربعمائة الف دينار عراقي ال غرها( 
واملطلوب تقديمها مع العطاء.

ج- ان س�عر بيع مس�تندات للمناقصة هو )100000( دينار عراقي )فقط مائة الف دينار عراقي ال غرها( غر قابل للرد إال يف حال إلغاء 
املناقصة من قبل رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات.

د-عى مقدم العطاء ان يستخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القسم الرابع )نماذج العطاء( ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل دون 
اي تغير يف شكله ولن تقبل أي بدائل، كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة.

• ان رشكتنا غر ملزمة بقبول أوطأ العطاءات سعراً. 
• يقدم العطاء بالدينار العراقي.

2- متطلبات التأهيل املطلوبة : )كما مبينة يف وثائق العطاء(       
٣- يتم تسليم العطاءات اىل العنوان اآلتي )رشكة دياىل العامة /طريق بغداد بعقوبة الجديد- قرب تقاطع القدس(، وان اخر موعد لتسليم 
العط�اء س�يكون الس�اعة الثانية ظهرا م�ن تاريخ غلق املناقص�ة يف 2021/11/10 ، وان العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح 
العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان اآلتي )مقر رشكتنا/ بعقوبة( يف الس�اعة التاس�عة صباحا 

ليوم 2021/11/11، ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون الغلق يف اول يوم للدوام الرسمي بعد العطلة. ... مع التقدير 
املهندس 
عبد الستار مخلف عليوي 
املدير العام / وكالة
رئيس مجلس االدارة 

بغداد/الزوراء:
أعلن�ت هي�أة املناف�ذ الحدودي�ة، امس 
االثن�ني، إحب�اط محاول�ة تهري�ب 1٣ 

»صقرا« يف منفذ مطار بغداد الدويل.
وذكرت الهيأة يف بيان ورد ل� »الزوراء«: 
أن »جهود هيأة املنافذ الحدودية املتمثلة 
يف اإلرشاف والرقابة واملتابعة والتدقيق 
لعم�ل الدوائ�ر العامل�ة وكل البضائ�ع 
واملس�افرين اثمرت عن إحباط محاولة 
تهريب 1٣ صق�را يف منفذ مطار بغداد 
الدويل مخبأة يف حقيبة ملس�افر عراقي 

مغادرا من مطار بغداد الدويل«.
واضاف البيان انه »أثناء مرور الحقيبة 
يف جهاز السونار يف اخر نقطة للتفتيش 
قبل الش�حن تم ضبط واحباط محاولة 
التهريب بإرشاف مبارش من منتس�بي 
هي�أة املناف�ذ ورشطة الكم�رك ومركز 

كمرك املطار ».
واش�ار اىل »إحالة املضبوط�ات واملتهم 
إىل مرك�ز رشط�ة املطار وف�ق محرض 
مش�رك التخ�اذ اإلج�راءات القانونية 

بحقه«.

بغداد/الزوراء:
كش�فت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس االثنني، ُمخالفاٍت رافقت عمليَّة إحالة أحد 
املش�اريع يف ُمحافظة ميس�ان، ُمبّين�ًة أنَّ كلفة املرشوع تجاوزت خمس�ة ماليني 

دوالر.
دائ�رة التحقيقات يف الهيئة أف�ادت يف بيان ورد »الزوراء« ب�أنَّ »فريق عمل مكتب 
رة  تحقيق ميس�ان، الذي انتقل إىل هيئة تشغيل حقول نفط ميسان؛ بناًء عى ُمذكَّ
ة بُمناقص�ة إحالة وتحليل  ن من ضب�ط األوليَّ��ات الخاصَّ ضب�ٍط قضائيَّ��ٍة، تمكَّ
( ُمض�ادٍّ لالنفجار يف رشكة  ة بمرشوع إنش�اء جداٍر )كونكريتيٍّ العط�اءات الخاصَّ

)سينوك( الصينيَّ�ة يف املحافظة؛ لوجود ُمخالفاٍت يف اإلحالة«.
وأضاف�ت الدائ�رة أنَّ »التحرِّيات األوليَّة ق�ادت إىل ارتكاب لج�ان اإلحالة والتحليل 
�ة بامل�رشوع البالغة كلفته )5,281,000( مالي�ني دوالٍر ُمخالفاٍت يف إحالة  الخاصَّ
ة باملرشوع املُح�ال من قبل هيئة تش�غيل حقول نفط  وتحلي�ل العط�اءات الخاصَّ

ميسان عى رشكة ُمقاالوٍت أهليَّ�ٍة«.
ة  واشارت اىل »تمَّ تنظيم محرض ضبٍط أصويلٍّ وعرضه عى محكمة التحقيق املُختصَّ

بقضايا النزاهة يف ميسان، الّتخاذ اإلجراءات القانونيَّ�ة املُناسبة«.

مكافحة الفساد: احلكم بالسجن 6 سنوات 
حبق مدير بلدية املنصور السابق

القبض على ثالثة أشخاص 
بتهمة اإلرهاب يف دياىل

اإلعالم األمين: تفكيك شبكة 
لتجارة املخدرات يف حمافظتني

املنافذ حتبط حماولة تهريب 13 »صقرا« 
يف مطار بغداد الدولي

الفات بعقد قيمته  النزاهة تضبط خمخُ
أكثر من 5 ماليني دوالر يف ميسان

دياىل/ الزوراء:

 تفق�د رئي�س اركان الجي�ش الفريق االول 

الرك�ن عبداالم�ر يارالله، يرافق�ه الفريق 

االول الرك�ن عب�د االم�ر الش�مري، نائ�ب 

قائ�د العمليات املش�ركة ومع�اون رئيس 

اركان الجي�ش للعملي�ات وقائ�د الق�وات 

الربي�ة ومدي�ر االس�تخبارات العس�كرية، 

صباح ام�س، قيادة عمليات دي�اىل والتقى 

قائد عمليات دياىل وقائد فرقة املش�اة االوىل 

ومدير رشطة محافظ�ة دياىل وقائد محور 

دياىل للحشد الشعبي.

واوض�ح بي�ان لخلية االع�الم األمن�ي: انه 

تم عقد مؤتم�ر امني مع جمي�ع القيادات 

والوكاالت االمنية ملناقش�ة اخ�ر التطورات 

والح�وادث اثر الح�ادث االرهابي الذي وقع 

يف قري�ة الرش�اد وال�ذي راح ضحيت�ه عدد 

من الشهداء والجرحى وكذلك تداعيات هذا 

الحادث.

وت�م خ�الل املؤتم�ر التأكيد ع�ى القيادات 

االمني�ة بالحف�اظ ع�ى اللحم�ة الوطني�ة 

والنس�يج االجتماع�ي وعدم الس�ماح بأي 

تجاوزات عى امن املواطن لكونها مسؤولية 

االجهزة االمنية، كما جرت مناقشة الخطط 

الخاصة بقاطع املسؤولية.

بغداد/الزوراء:
اعلن�ت خلية االع�الم االمني إلق�اء القبض عى 
)22( متهماً بينهم أربعة ب� »الدكة العشائرية«، 
وثالث�ة أجان�ب مخالف�ني ل�رشوط االقام�ة يف 

بغداد.
وذك�رت الخلية يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة 
من�ه: انه »تنفيذاً لتوجيهات قائد عمليات بغداد 
بمالحقة مرتكبي )الدكة العشائرية( ومطلقي 
العي�ارات الناري�ة، والعابث�ني بأم�ن املواطنني، 
وترويعه�م، تواص�ل قطع�ات قي�ادة عملي�ات 
بغداد مالحقة من تس�ول له نفسه العبث بأمن 

املواطنني«.
واضافت انه »يف هذا السياق ألقت قوة من فرقة 

املش�اة الحادي�ة عرشة وبالتنس�يق مع قس�م 
اس�تخبارات القيادة، القبض عى متهمني اثنني 
من املش�اركني بحرق البيوت يف ح�ي »الكوفة« 
وبداللة متهم ملقى القبض عليه يف وقت سابق، 
ويف س�ياق متصل تمكنت قوة من فوج مغاوير 
الفرق�ة الخامس�ة ع�رش م�ن فض مش�اجرة 
يف منطق�ة »حي ط�ارق« رشقي بغ�داد والقاء 
القبض عى متهمني اثنني هما طريف املش�اجرة 

وبحوزتهما أسلحة غر مرخصة«.
َكِة يِف ِقي�اَدة  واش�ارت اىل ان«الَْمَف�اِرز الُْمْش�َرَ
الَعَملِيَّ�ات املنترشة يف جانب�ي الكرخ والرصافة 
ومن خ�الل نصب الس�يطرات املفاجئة لل�فرة 
من 27 ولغاية ٣1 ترشين األول 2021 و حققت 

ِبجُه�وٍد كب�رة كان�ت النتائ�ج التَّالَِي�ة : القاء 
القب�ض عى )18( ُمَتَهم�ا بينهم ثالثة يحملون 
جنس�يات أجنبية ملخالفته�م تعليمات ورشوط 
دائ�رة اإلقامة، ومتعاطو م�واد مخدرة، ورساق 
ومنه�م م�ن يحمل س�الح غ�ر مرخ�ص، وتم 
ضب�ط )20٤( حب�ة مخ�درة مختلف�ة األنواع، 
و )٣9( غ�رام م�ن م�ادة الكريس�تال املخدرة، 
و)15( جه�از للتعاط�ي. كم�ا تمكن�ت املفارز 
املش�ركة من مص�ادرة )19( مسدس�ا، و)7( 
بنادق مختلفة االن�واع، و)1٣٤8( اطالقة عتاد 

مختلفة، ومخازن فارغة«.
واشارت اىل انه »تم تسليم جميع امللقى القبض 

عليهم واملواد املضبوطة للجهات املختصة«.

ياراهلل والشمري يعقدان 
مؤمترا أمنيا ملناقشة 

التطورات يف دياىل

القبض على 22 متهما يف العاصمة بينهم أجانب
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م/ إعالن
مناقصة حملية

 B7 بدون كامت لغرض استخدامها يف حمطة             KVA ١02/ م/ د ي ا/202١ )جتهيز ونصب وفحص وتشغيل مولدة سعة
من منشأ غربي وحسب الشروط املذكورة يف املواصفات الفنية  مع حمولة رافعة 

وقائمة جدول التسليم.
     )معلنة للمرة االوىل(                              تاريخ الغلق ) 10 /11/2021 (

1250
)55 c( - )1250 KVA(  – )0.4/11KV(

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعى                         العدد:216/ج/2021

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة جنح الحيدرية                          التاريخ:2021/10/2٤

اىل املتهم الهارب/ عبد الرضا عبيد فرحان الزويد
م/ اعالن 

ملجهولي�ة مح�ل اقامتك يا )عبد الرضا عبيد فرحان الزويد / اس�م االم : زهرة خف�ي/ تولد :19٤9( تقرر 
تبليغ�ك باإلعالن بالصح�ف املحلية للحضور امام ه�ذه املحكمة خالل فرة امده�ا )٣0( يوما من تاريخ 
االعالن يف الدعوى املرقمة اعاله املش�تكي فيها )مديرية زراعة النجف االرشف( وفق احكام املادة ٤87/1 
من قانون العقوبات واثناء الدوام الرسمي وبعكسه ستجري املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض
عيسم عي الجبوري



بغداد/الزوراء:
الحبوب  أعلن�ت جمعي�ة مص�دري 
والبقول والب�ذور الزيتية واملنتجات 
يف بحر إيجة امس االثنني، أن العراق 
استورد الحبوب والبقوليات الرتكية 
بقيمة أكثر من مليار دوالر يف تسعة 

أشهر.
مص�دري  جمعي�ة  رئي�س  وق�ال 
الحب�وب والبق�ول والب�ذور الزيتية 
واملنتج�ات يف بحر إيج�ة مصطفى 
ت�ريس، إن “قطاع الحبوب والبقول 
والب�ذور الزيتي�ة واملنتجات ش�كل 
نسبة 41 يف املئة من صادرات تركيا 
الغذائية يف الفرتة من يناير/ كانون 
الثاني إىل س�بتمرب/ أيل�ول من عام 

.”2021
الحب�وب  “ص�ادرات  أن  وأض�اف 
والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها 
الرتكي�ة خ�ال 9 أش�هر بل�غ 6.4 

مليار دوالر بنس�بة زي�ادة بلغت 19 
باملائة مقارنة بنفس الفرتة من عام 

.”2020
واش�ار اىل ان “ان معظم الصادرات 
م�ن الحب�وب والبقولي�ات والبذور 
خ�ال  الع�راق  اىل  ذهب�ت  الزيتي�ة 
الف�رتة من كان�ون الثان�ي إىل أيلول 

امل�ايض، حي�ث بلغ�ت قيم�ة ه�ذه 
الص�ادرات ملي�ار و95 مليون�ا تاه 
س�وريا ب�392 مليونا، يف حني حلت 
الواليات املتحدة ثالثة ب�365 مليون 
دوالر، ومن ث�م جاءت اليمن وإيران 
وجيبوت�ي وليبيا وأملانيا وفنزويا و 

إرسائيل عىل الرتتيب”.

بغداد/ الزوراء:
 تراجع�ت مبيعات البنك املرك�زي العراقي، امس االثنني، 

من الدوالر، لتسجل 159 مليون دوالر.
وذك�ر بي�ان للبن�ك : أن البنك املركزي ش�هد اليوم خال 
مزاده لبيع ورشاء الدوالر االمريكي، انخفاضا يف مبيعاته 
بنس�بة %7.02 لتصل إىل 159 مليوناً، و275 الفاً و516 
دوالرا أمريكي�ا غطاه�ا البنك بس�عر رصف اس�اس بلغ 
1460 دين�اراً لكل دوالر، مقارنة بي�وم أمس األحد، التي 
بلغ�ت املبيعات فيه 170 مليون�ا و171 الفاً و263 دوالراً 

أمريكياً”.
واش�ار البي�ان اىل ،ان” املش�رتيات البالغ�ة 122 مليوناً 
و445 الفا و516 دوالرا ذهبت لتعزيز األرصدة يف الخارج 
عىل ش�كل حواالت واعتمادات، فيما ذهب املبلغ املتبقي 

البالغ 36 مليوناً و830 ألف دوالر بشكل نقدي”.
وتابع: أن 20 مرصفا قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة 
يف الخارج، 14 مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل 

و159 رشكة توسط.
وبلغت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة 
خال ش�هر ترشين االول امل�ايض أكثر من ثاثة مليارات 

دوالر .
وب�اع البنك املركزي خال ش�هر ترشي�ن االول املايض يف 

االيام التي فتح فيها مزاده لبيع ورشاء الدوالر االمريكي، 
3 ملي�ارات و147 مليونا و279 الف دوالر، وبمعدل 174 
مليون�ا و 848 الف�ا و861 دوالراً يومي�ا، منخفضة عن 
شهر آب املايض الذي بلغ معدل املبيعات فيه 211 مليونا 

و852 الفاً و394 دوالرا”.
وذهبت معظم هذه املبيعات عىل ش�كل حواالت للخارج 
لتموي�ل التج�ارة الخارجية، فيما بلغ س�عر بيع الدوالر 
املحول لحس�ابات املصارف يف الخ�ارج، اضافة اىل البيع 

النقدي  1460 ديناراً لكل دوالر.

بغداد/الزوراء:
املف�اوض يف  العراق�ي  الوف�د  رئي�س  كش�ف 
اللجنة العراقية السعودية للطاقة والصناعات 
التحويلي�ة وزي�ر النفط إحس�ان عب�د الجبار 
إس�ماعيل، عن أن العراق يعت�زم توقيع عقود 
ضخم�ة م�ع الس�عودية قبي�ل انته�اء ف�رتة 
االس�تثمارية  للمش�اركة  الحالي�ة  حكومت�ه 
يف قطاع�ات الغ�از والطاق�ة البديل�ة واملي�اه 
والصناع�ات البرتوكيمايوي�ة، مبين�اً أن تل�ك 
االستثمارات تقدر بعرشات مليارات الدوالرات 

يف عموم الباد.
وق�ال الوزي�ر، ان “اململكة العربية الس�عودية 
ت�رى أن خطط التنمي�ة املس�تدامة يف البلدين 
تتوافق يف الس�نوات األخرة مع )خطة التنمية 
وأطره�ا   )2030 لع�ام  املس�تدامة  األلفي�ة 
املؤسسية يف البلدين واملنطقة العربية كدولتني 
نفطيت�ني تتص�دران قائمة املصدري�ن للنفط 

الخام لألسواق العاملية”.
وأعلن وزير النفط رئيس رشكة النفط الوطنية، 
أن “الع�راق يتف�اوض م�ع رشك�ة )أرامك�و( 
عم�اق إنتاج النف�ط عاملي�اً إلدخالها كرشيك 
يف عقود استكش�اف واس�تثمار الغ�از الحر يف 
الحقول الجديدة بالصحراء الغربية”، مبيناً أن 
“نتائج تلك املفاوضات تجري دراستها من قبل 
خ�رباء من البلدين لاتفاق عىل مس�ودة عقود 

طويلة تريض تطلعات ومصلحة
البلدين”. 

وأش�ار اىل “تكثيف اللجنة العراقية املتفاوضة 
 Acwa- نقاشاتها الجدية مع رشكة )أكوا باور
Power( السعودية لبناء محطات لتحلية املياة  

النظيف�ة  والطاق�ة   )Water desalination(
)clean energy( ومحطات الطاقة الشمس�ية 
)Solar energy( إلدخاله�م يف س�وق الطاق�ة 

املحلية”.
وأضاف، أنه “تم التوجيه بالرتكيز عىل ترسيخ 
عاقات طويلة األمد تسمح للعراق باالستفادة 
من املرونة العالية لرشك�ة )اكوا باور( عماق 
صناعات الطاقة النظيفة باململكة والخليج  يف 
تنفيذ املشاريع بكلف مخفضة وبكفاءة عالية 
بالس�عي للحص�ول ع�ىل )أعىل م�ا يمكن من 
الخدم�ة بأقل م�ا يكون من الكلف�ة(”، مؤكداً 

“تحقيق نس�ب نج�اح متقدم�ة يف مفاوضات 
متعددة مع رشكات من بلدان مختلفة”.

ويف سياق تدعيم الخطوات التنموية لاقتصاد 
العراقي، كش�ف وزير النفط “عن مناقش�ات 
مكثف�ة تجري منذ نيس�ان امل�ايض بني رشكة 
)س�ابك الس�عودية SABIC( وتطورت بنتائج 
إيجابي�ة بصياغ�ة اىل مذك�رة خاص�ة س�يتم 
عرضها ع�ىل مجلس الوزراء خال الجلس�ات 
الع�راق  مش�اركتها  ح�ول  للمناقش�ة   ٠
بحص�ة مكافئة الس�تثمار م�رشوع )نرباس( 
للبرتوكيماوي�ات يف الب�رصة  بموجب اتفاقية 

موقع�ة ب�ني وزارة الصناعة و رشك�ة )رويال 
داتش ش�ل( إلقام�ة مجم�ع للبرتوكيماويات 
يف الب�رصة وس�ينتج مليون�اً و800 أل�ف طن 

سنوياً”.
وقال وزير النفط: إنه “يأمل يف أن يكون هناك 
غط�اء قانوني واضح وحماية مش�رتكة لهذه 
ال�رشكات الس�عودية وال�رشكات اإلماراتي�ة 
واألجنبي�ة العاملة يف الباد”، وبني أن “)رشكة 
النفط الوطنية( تمكنت من اس�تدراج كربيات 
رشكات الطاق�ة عاملياً  والتوقيع عىل اتفاقيات 
تق�در بنحو 30 مليار دوالر مع رشكة )توتال( 
الفرنس�ية و)مص�در( االمارتي�ة و)س�كاتك( 
وأرباح�ا  عوائ�د  س�توفر  والت�ي  النرويجي�ة 
مضاف�ة تدخل للس�وق العراقي�ة ألول مرة يف 
تاريخه�ا اقتصادي�ا، وس�توفر آالف الوظائف 
للباحث�ني ع�ن وظيفة ما س�رفع ع�ن كاهل 
الحكوم�ة املركزية قط�اع التوظي�ف وانتقاله 
للقطاع الخاص العراقي املشرتك مع الرشكات 
االستثمارية السعودية التي  يصنف اقتصادها 
ضمن أق�وى االقتصادات يف العال�م باعتبارها 
عض�وا يف )مجموعة العرشين( من حيث حجم  
املوارد الطبيعية والت�ي تقدر قيمتها بنحو 35 
تريلي�ون دوالر وتأت�ي يف الرتتي�ب الثال�ث بعد 

روسيا والواليات املتحدة االمركية”.
وبني أنه “من الطبيعي وجود اهتمام للرشكات 
الس�عودية ببل�د كبر مث�ل الع�راق يربو عدد 
س�كانه عىل 40 مليون نس�مة وبثقافة شعب 
اس�تهاكي يميل اىل الرفاهية مع موارد العراق 
الذاتي�ة الطبيعي�ة، وه�ذا ح�ق طبيعي أس�وة 

بشعوب الدول االخرى”.

بغداد/الزوراء:
ق�ال محللون، ام�س االثنني، إن أس�عار تصدير 
القم�ح ال�رويس ش�هدت مزي�دا م�ن االرتف�اع 
األس�بوع املايض، وذلك وس�ط زيادة يف أس�عار 
القم�ح بش�يكاغو وباريس والطل�ب من مرص، 

أكرب مستورد للقمح يف العالم.
وترتف�ع أس�عار تصدير القمح يف روس�يا، أكرب 
مصدريه يف العالم، منذ أربعة أش�هر عىل أساس 
أس�بوعي باس�تثناء أس�بوع واح�د يف أكتوبر/ 
ترشين األول عندما توقفت الزيادة لفرتة وجيزة. 
وتقرتب العقود اآلجلة يف ش�يكاغو، وهي معيار 
عاملي لهذه الس�وق، اليوم من أعىل مس�توياتها 

منذ 2013 وسط مشاكل يف اإلمدادات.
وقالت رشك�ة االستش�ارات آي.كيه.إي�ه.آر إن 
القم�ح ال�رويس ذا املحتوى الربوتين�ي 12.5% 
ال�ذي يجري تحميله م�ن موانئ البحر األس�ود 
للتوري�د يف النص�ف األول من نوفم�رب/ ترشين 

الثاني بلغ 317 دوالرا للطن عىل أساس التسليم 
عىل ظه�ر الس�فينة يف نهاية األس�بوع املايض، 
بزيادة 5 دوالرات عن األسبوع السابق. وأضافت 
أن األسعار للتوريد يف النصف الثاني من نوفمرب/ 

ترشين الثاني بلغت 324 دوالرا.
وأش�ارت تقدي�رات س�وفكون، وه�ي رشك�ة 
استش�ارات أخ�رى، إىل ارتف�اع القم�ح تس�عة 
ارتف�ع  بينم�ا  للط�ن،  دوالرا   325 إىل  دوالرات 

الشعر 12 دوالرا عند 285 دوالرا للطن.
واشرتت الهيئة العامة للسلع التموينية، املشرتي 
الحكوم�ي للقم�ح يف م�رص، 360 أل�ف ط�ن يف 

مناقصة األسبوع املايض بسعر عىل أساس
التس�ليم ع�ىل ظهر الس�فينة عند م�ا بني 327 
و328.7 دوالر للطن. وسيكون نصف املشرتيات 

من روسيا يف ديسمرب/ كانون األول.
وتراجعت ص�ادرات القمح الرويس %31.5 منذ 
بداي�ة موس�م التس�ويق 2022-2021 يف األول 

م�ن يولي�و/ تم�وز، ويرجع ذلك ألس�باب منها 
رضيبة حكومية عىل الصادرات، والتي ستواصل 

االرتفاع األس�بوع املقبل وستصل إىل 69.9 دوالر 
للطن. 

العراق يعتزم توقيع عقود ضخمة مع السعودية يف قطاعات الغاز 
والطاقة البديلة واملياه 

أسعار القمح تقرتب من أعلى مستوياتها منذ 2013
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تقدر بعشرات املليارات من الدوالرات

خالل 9 أشهر 

اعلن�ت وزارة النق�ل/ الرشك�ة العامة ملوانئ الع�راق، عن دخ�ول أكرب ناقلة 
للمش�تقات النفطية يف ميناء خور الزب�ر بمحافظة البرصة. وقال مدير عام 
الرشك�ة الدكتور املهندس فرحان الفرطويس يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة 
من�ه، إن الناقل�ة العماق�ة)  STI SUPREME( دخلت اىل مين�اء خور الزبر 
وه�ي تعترب من أك�رب الناقات التي ترس�و يف املين�اء وبط�ول )250( مرتا و 
بغاطس )9 ( أمتار. و أضاف، أن االسرتاتيجية التي تتبعها إدارة املوانئ العليا 
وبتوجيهات من وزير النقل الكابتن نارص الش�بيل وضعت الخطوط العريضة 
لحرك�ة ماحي�ة وتجارية واس�عة وتس�تقطب أهم رشكات وخط�وط النقل 
البحرية، مؤكدا أن دخول الس�فن الكبرة اىل موانئ العراق يعرب عن اطمئنان 
ال�رشكات املاحي�ة لإلبحار  يف القنوات و املمرات البحري�ة من حيث  األعماق 

واإلرشاد وعمليات اإلرساء واالقاع. 

بغداد/الزوراء:
تراجع�ت أس�عار النف�ط، امس االثن�ني، بع�د أن قالت الص�ني إنه�ا أفرجت عن 
احتياطيات من البنزين والسوالر لتعزيز املعروض يف حني قام املستثمرون بتسوية 
مراكزه�م قبل اجتماع أوبك + يف الرابع من ترشي�ن الثاني.وقالت اإلدارة الوطنية 
لألغذية واالحتياطيات اإلسرتاتيجية إن الصني أفرجت عن احتياطيات من البنزين 
والس�والر لزيادة املعروض يف الس�وق ودعم اس�تقرار األس�عار يف بعض املناطق.
وانخفض�ت العقود اآلجلة لخام القياس العاملي برنت 20 س�نتا أو 0.2 يف املئة إىل 
83.52 دوالر للربميل بحلول الساعة 0039 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفعت ستة 
س�نتات يوم الجمعة املايض.وتراجعت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
األمريكي 37 سنتا أو 0.4 يف املئة إىل 83.20 دوالرا للربميل بعد أن ارتفعت 76 سنتا 
يوم الجمعة املايض.وانخفض الخامان القياس�يان بشكل طفيف األسبوع املايض 
مس�جلني أول انخفاض أس�بوعي منذ ثمانية أس�ابيع لخام برنت وأول انخفاض 
خال عرشة أس�ابيع لخام غرب تكس�اس الوس�يط.وقال هرويوك�ي كيكوكاوا 
املدير العام لألبحاث يف نيس�ان س�يكيوريتيز إن “املس�تثمرين يعدلون أوضاعهم 
بع�د أنباء إف�راج الصني عن احتياطيات الوقود وقب�ل اجتماع أوبك +”.وتتجه كل 
األنظار إىل اجتماع أوبك وروس�يا وحلفائهما يف الرابع من نوفمرب/ ترشين الثاني 
فيما ُيعرف باس�م أوبك + مع توقع محللني أن يلتزموا بخطتهم إلضافة 400 ألف 

برميل يوميا من اإلمدادات كانون األول.

بغداد/الزوراء:
كش�فت وزارة التخطيط، امس اإلثنني، مامح موازنة عام 2022 املقبلة، فيما 

حددت الفئات التي ستترضر رواتبها عند تأخر إقرار املوازنة.
وق�ال وكيل ال�وزارة ماهر حم�اد يف ترصيح صحف�ي إن “الرواتب املس�تمرة 
للموظف�ني عىل املاك الثاب�ت ولن تتأثر يف حال تأخر إق�رار املوازنة املقبلة، او 
حتى عدم اقرارها، لكون نس�بة 1/12 س�تغطي املبال�غ”، الفتا اىل ان “تأخر 
اقرار املوازنة قد يؤثر يف التخصيصات اإلضافية يف نهاية السنة ألغراض العاوة 
او الرتقي�ات وكذلك الدرجات الوظيفية الجدي�دة”. واضاف، ان “قانون االدارة 
املالي�ة نص عىل انه يف حال ع�دم اقرار املوازنة يكون الرصف للنفقات الجارية 
بنس�بة 1 عىل 12 من املوازنة الس�ابقة، اما النفقات االستثمارية تتعامل وفق 
نس�بة االنجاز لكل مرشوع عىل حدة، وهذا يس�مى بموازنة مسودة تخصيص 
املقرتح”، مبينا ان “س�عر النفط حدد يف املوازنة املقبلة ب� 60 دوالرا للربميل”.

وب�ني ان “املوازنة حاليا يف اللجنة املصغ�رة لصياغة اطار تحضري للحكومة، 
اال ان مجلس الوزراء الحايل غر مخول باقرارها لكنها س�تكون مهيأة ملجلس 
ال�وزراء املقب�ل بع�د تش�كيل الحكومة الجدي�دة فيه�ا”، مؤك�دا ان “املوازنة 
فيه�ا نقاط ايجابية منها توحيد رس�وم الجم�ارك والعمل عىل اع�داد موازنة 
استثمارية ل� 3 سنوات وليس لسنة واحدة لضمان استمرار املشاريع”.وتابع، 
ان “املوازن�ة تضمنت ايضا معالجة العجز الذي قد يحصل يف حال اقرارها، من 
خال اعداد موازنة تكون غر معتمدة عىل القدر الكبر من النفط لكون اسعار 

النفط متغرة عادة”

طهران/متابعة الزوراء:
اعلن رئيس غرفة التجارة االيرانية العراقية املش�رتكة يحيى آل إسحاق، امس 
االثنني، ان حجم الصادرات اىل العراق سيبلغ نحو 9 مليارات دوالر حتى نهاية 

العام االيراني الجاري )ينتهي يف 20 اذار 2022(.
وقال آل اس�حق يف ترصيح أوردته وكالة “ف�ارس” واطلعت عليه “الزوراء”، 
ان “ص�ادرات اي�ران اىل العراق تراوحت يف الس�نوات االخرة م�ا بني 8 اىل 12 

مليار دوالر”.
واضاف، أنه “يف األشهر السبعة املاضية، بلغت قيمة صادرات إيران إىل العراق 
5 ملي�ارات دوالر و 500 مليون دوالر”، موضح�ا أنه “عىل الرغم من القضايا 
املختلف�ة الت�ي تؤثر يف مجال الص�ادرات إىل العراق ، ولك�ن بالنظر إىل ظروف 
التصدير هذا العام، ودراس�ة أوضاع املنافسني وأس�عار السلع املصدرة، فمن 
املتوق�ع أن تزي�د صادرات إي�ران إىل العراق بنحو 8 إىل 9 ملي�ارات دوالر حتى 

نهاية العام االيراني الجاري )ينتهي يف 20 مارس 2022(”.
وعزا آل اس�حاق نمو التجارة الخارجية للباد بنس�بة ٪43 يف األشهر السبعة 
املاضية مقارنة مع نفس الفرتة من العام املايض إىل تحس�ن ظروف مواجهة 

كورونا يف العالم.

النقل تستقبل أكرب ناقلة 
للمشتقات النفطية يف موانئها

الصني تتسبب برتاجع اسعار النفط 

التخطيط تكشف مالمح موازنة 2022 
والفئات املتضررة من تأخري إقرارها

إيران تعلن: صادراتنا اىل العراق 
ستبلغ 9 مليارات دوالر هذا العام
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العراق يستورد من تركيا حبوباً وبقوليات بأكثر من مليار دوالر

تراجع مبيعات البنك املركزي لتسجل 159 مليون دوالر

ذي قار/الزوراء:
أحىص صندوق اعمار ذي قار، امس االثنني، عدد مش�اريعه للعام الحايل، 

فيما اشار اىل انه سيتم توقيع عقود 18 مرشوعا االسبوع املقبل.
وق�ال مدير صن�دوق اعم�ار املحافظة رزاق حس�ني الركاب�ي يف ترصيح 
صحفي ان “عدد مشاريع الصندوق لعام 2021 يف محافظة ذي قار بلغت 
170 مرشوع�ا، ش�ملت القطاعات املهم�ة كالصحة والكهرب�اء والطرق 
والجس�ور وكذلك الرياضة والشباب”، مبينا ان “املشاريع توزعت بحسب 

الكثافة السكانية من اجل تحقيق العدالة عىل املناطق والوحدات كافة”.
واش�ار اىل “املبارشة باحالة املش�اريع، فضا عن توقي�ع العقود مع 152 
رشكة واملش�اريع االن قيد االنجاز”، مؤكدا ان “عدد املشاريع املتبقية 18 
مرشوعا ومن املؤمل خال االس�بوع املقبل ان يتم توقيع العقود كافة مع 

الرشكات”.
واضاف ان “تنفيذ املش�اريع س�يحدث ثورة عمرانية يف محافظة ذي قار 
من ش�مالها اىل جنوبها”، الفت�ا اىل ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
واألم�ني العام للمجلس حميد الغزي ش�ددا عىل رضورة انجاز املش�اريع 

بارسع وقت ممكن”.

بغداد/الزوراء:
حافظت أس�عار رصف الدوالر، امس  االثنني، عىل اس�تقرارها يف األسواق 

املحلية.
لت  وسجلت أس�عار بيع الدوالر 148.000 دينار لكل 100 دوالر، فيما سجَّ

أسعار رشاء الدوالر 147.500 دينار لكل 100 دوالر.
وقرر البنك املركزي العراقي يف وقت سابق، تعديل سعر رصف الدوالر أمام 
الدينار العراقي، إذ بلغ س�عر رشاء الدوالر م�ن وزارة املالية 1450 ديناراً، 
أما س�عر بيعه للمصارف فقد حدد ب�1460 ديناراً لكل دوالر، فيما يكون 

سعر البيع للمواطن ب�1470 ديناراً لكل دوالر.

صندوق ذي قار: سيتم توقيع عقود 
18 مشروعاً األسبوع املقبل

استقرار أسعار صرف الدوالر يف 
األسواق احمللية
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خسارة ثانية لسلة القيثارة 
اخلضراء يف الدوري املمتاز

بغداد/ متابعة الزوراء
جرت، اول امس االحد، مباراة واحدة ضمن منافسات دوري السلة  املمتاز جمعت فريقي 
نيادي الرشطية مع نادي الحلة، وحقق الحلة مفاجأة غير متوقعة بعد تغلبه عىل فريق 
الرشطة بفارق خمس نقاط وبواقع 80 - 75 نقطة .وضمن منافسات الفرق املصاحبة 
لفئة الناشئني لفريقي الرشطة والحلة تمكن فريق نادي الحلة للناشئني من تحقيق فوز 
كبير عىل فريق ناشيئة الرشطية بنتيجة 123 - 20 نقطة. من جانيب آخر، ُعقَد يف مقر 
االتحاد اجتماع تشياوري مع املدرب الجورجي جيورج كازانيان لوضع النقاط املهمة يف 

خارطة مشواره مع منتخبات الفئات العمرية.

أصفر وأمحر

نسوة الشرطة يواصلن التحضريات لبطولة أندية العراق باألثقال 

افروديت حيرز لقب بطولة أندية الشابات بالكرة الطائرة

بغداد/ متابعة الزوراء

كشف رمزي الربكي، املتحدث اإلعالمي لنادي األهيل بنغازي، 

عين وصول الالعب اليدويل همام طارق ملدينية بنغازي، فجر 

امس االثنني، من أجل االنضمام للفريق.

وقيال الربكيي: إن الالعيب التحيق بتدريبيات األهييل خيالل 

الساعات املاضية.

وكان نادي الجزارة قد تعاقد مع همام طارق يف أيلول املايض، 

بعقد انتقال حر.

وتغييب همام طيارق عن معسيكر الفريق يف مرص، بسيبب 

بعض اإلجراءات اإلدارية.

الالعب همام طارق يصل إىل ليبيا 
لاللتحاق باألهلي بنغازي

محودي يبحث مع رئيس اجلامعة املستنصرية االهتمامات املشرتكة

بغداد/ الزوراء 
تنطليُق يف الخاميس مين الشيهر املقبيل 
بطولية أندية العيراق النسيوية باألثقال 
والتيي سيتحتضنها قاعية  للمتقدميات 
امليدارس التخصصيية يف وزارة الشيباب 
والرياضة، وتستعد نسيوة الرشطة بقوة 
لهيذه البطولية بغيية خطيف أوسيمتها 

الذهبية.
وقاَل ميدرب الفريق، عبياس أحمد: نحن 
مسيتمرون يف التدريبات اليومية يف قاعة 
منتيدى البلدييات تحضراً لبطولية أندية 
العراق التي سيتنطلق منافسياتها مطلع 

الشيهر املقبل، وسيتكون لنسوة الرشطة 
كلمٌة يف هذه البطولة ملا ملسناه من بطالتنا 

خالل الوحدات التدريبية.
وأكَد أحميد: جميع الالعبات املشياركات 
يف أتيم الجاهزية، وهدفنيا تحقيق نتائج 
النيادي،  هيذا  بسيمعة  تلييق  ايجابيية 
واملنافسية سيتكون لعيرش العبيات من 
نادينيا، وهين كٌل من خديجه إسيماعيل 
عبدالليه وهدييل سيالم نعمية وزهيراء 
تحسيني عبد الجبار ورقيية احمد محمد 
وحيوراء محميد علوان ومريم إسيماعيل 
عبد الليه ولوجني حازم لطيف ومناسيك 

عالء احمد ودجانة محمد ابراهيم وعذراء 
محمد علوان، وأغلبهن لديهن مشياركات 
ونيزاالت يف بطوالت عيدة، ومنهن بطالت 
منتخباتنا الوطنية الحاصالت عىل أوسمة 
فضيية وبرونزيية يف عيدة اسيتحقاقات 
خارجية، وهو ما سيعوُد عليهن بااليجاب 

يف بطولة أندية العراق املقبلة.
واختتيَم ميدرب الفرييق، عبياس أحمد، 
حديثه بالقول: أيضا ال نبخس حق اإلدارة 
بمتابعية اللعبية ودعمهيا املتواصيل لنا، 
ونأميُل أن نحقيق ميا يرتقب إلييه جميع 

محبي هذا النادي.

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
إسيتقبل رئيس اللجنية األوملبية الوطنية العراقيية، رعد حمودي، 
بمكتبيه صبياح اميس، رئييس الجامعية املسيتنرصية الدكتور 
حمييد فاضل حسين التميمي.ورّحيب حمودي بضيفيه التميمي 
مؤكداً سيعي اللجنة األوملبية لتوطيد العالقة بني املؤسسيتني بما 
يخيدم مبتغياتهما السيامية يف نمو التعلييم والرياضة يف العراق.
وأبدى التميمي سيعادته بزيارة اللجنة األوملبية ولقائه بحمودي، 
املسيؤول الرييايض، بعيد ان كان عرفه نجمياً كرويياً المعاً.وبني 
أيضياً: ان املتابيع العراقيي كان يعشيق منتخيب وطنيه بمجمل 
العبيه األساسييني واالحتياطيني الن الجميع كان يلتزم بالسيلوك 
والخلق قبيل التنافس الريايض من أجيل الفوز.وأوضح التميمي: 
ان كلية الرتبيية البدنية وعلوم الرياضة يف الجامعة املسيتنرصية 
من الكليات الفاعلة يف إفراز املالكات الرياضية التعليمية املتقدمة 
ولها إسهامات علمية ورياضية كبرة. مشيداً أيضاً بقسم الرتبية 
الرياضية يف كلية الرتبية األساسية يف الجامعة املستنرصية.ولفت 

التميميي اىل: ان الرياضيات االخرى ربما تعاني شيّح التخصيص 
وتواضيع الربيق االعالمي بالقياس ملا تناليه كرة القدم. مؤكداً ان 
الرياضة ليسيت كرة القدم دون سيواها.من جانبه، أشياد رئيس 
اللجنية األوملبيية الوطنيية العراقية بالسيلوك املثيايل للرياضيني 
السيابقني والعالئق الطيبة والودودة التي كانت تجمعهم. الفتاً اىل 
ان ذلك كان واحداً من أبرز مؤهالت االنتصارات الرياضية العراقية 
عمومياً ويف كرة القيدم بوجه أخص.وأبدى حميودي رغبة اللجنة 
األوملبية يف توقيع إتفاقية تعاون مشيرتك بني املؤسسيتني. مشراً 
اىل ان األوملبيية سيتوقع إتفاقية تعياون مع كلية الرتبيية البدنية 
وعليوم الرياضة بجامعية بغداد يوم غد األربعياء.ويف ختام اللقاء 
قّدم حمودي لضيفه درَع شيعار اللجنة األوملبية الوطنية العراقية 
تقدييراً لزيارتيه وتثمينياً الهتمامه برياضية بلده.هذا وقد حرض 
اللقياء عضيو املكتب التنفييذي للجنة األوملبية الوطنيية العراقية 
الدكتور هيردة رؤوف واألمني العام هيثم عبدالحميد واألمني املايل 

أحمد صربي.

بغداد/ عيل عنب

 توج فريق الشابات لنادي افروديت بدوري 

الشابات للموسم 2020-2021 عقب الفوز 

يف الجولية االخرة عىل شيابات اكاد بثالثة 

اشيواط مقابل شيوط واحد يف املباراة التي 

اقيمت عىل قاعة املرحوم ثائر عبد الواحد يف 

نادي عنكاوة بأربيل مستضيف املنافسات.

وقدم شابات افروديت عرضا قويا يف اللقاء 

وظهيرن بشيكل ممييز بالرغيم مين تألق 

شيابات اكاد يف بعيض االوقيات لكين كان 

الرتكيز شديدا عىل حسيم املباراة من خالل 

االرسيال املركيز والرضبات املؤثرة وحسيم 

شيابات افروديت الدوري بالعالمة الكاملة 

برصييد خمسية انتصيارات مين خميس 

مباريات واسيتطاعت شيابات قيره قوش 

احراز املركز الثاني بعد فوزهن عىل شابات 

السيليمانية بثالثية اشيواط مقابل اليشء 

ووصلن اىل االنتصيار الرابع بينما تراجعت 

شيابات اكاد اىل املركيز الثالث برصيد ثالثة 

رابعيا  السيليمانية  وشيابات  انتصيارات 

بانتصاريين وشيابات دربندخان خامسيا 

بانتصيار وحييد ويف املركز االخر شيابات 

فتاة اربيل بدون اي انتصار، وعربت جميع 

االنديية عن رضاها لهذا اليدوري الذي كان 

منقطعا لسينوات طويلية، واعتربوه اللبنة 

االساسية لتأسيس الالعبات وطلبوا بإقامة 

هذه البطوالت باستمرار.

 فرصة املنتخب العراقي بالتأهل إىل قطر ستكون كبرية لو لعب على أرضه وبني مجاهريه 
مدرب منتخبنا الوطين السابق برتوفيتش لـ          :

حوار / امر رسول 
قال ميدرب منتخبنيا الوطني السيابق، 
الرصبي فالديمر برتوفيتش: انه ما زال 
يحظى بفرصة مشاهدة لبعض مباريات 
املنتخيب العراقي وما رأيته لحد اآلن  هو 
أن العيراق يمتليك منتخبا قوييا رغم ان 
االمر لين يكون بتليك السيهولة واقصد 
هنا التأهل اىل مونديال قطر نهاية العام 

املقبل.
 واضياف برتوفيتيش، يف حيوار حرصي 
ان كل يشء  )اليزوراء(:  ميع صحيفية 
جائيز يف عاليم كيرة القدم ومين املمكن 
للمنتخيب العراقيي ان ينهض من جديد 
يف منافسيات التصفيات القارية املؤهلة 

لنهائييات كأس العاليم ويكسيب احدى 
البطاقيات التيي تسياعده عيىل تحقيق 
احيالم جماهيره. مشيرا اىل: ان العراق 
يف حال لعيب بقية املبارييات عىل ارضه 
وبيني جماهره، فأعتقيد ان تأثر هذين 
العاملني سييكون كبرا وكبرا جدا يف ان 
يظهر املنتخب العراقي منافسا قويا من 

اجل الوصول اىل مونديال قطر.
وبني امليدرب الرصبيي: انيه عندما كان 
لدييه  كان  العراقيي  للمنتخيب  مدربيا 
أفضل العب يف آسييا واقصيد هنا يونس 
محميود، وباملثيل ايضيا عندميا تركيت 
تدريب املنتخب العراقي وانتقلت لتدريب 
منتخب الصني كان املنتخب العراقي احد 

افضل املنتخبات االسييوية ويمتلك جيال 
كرويا ممييزا من الالعبيني من اصحاب 
الخربة وايضيا املواهب الشيابة ولكنهم 
قيد يفتقرون إىل خربة اللعيب يف أندية يف 
الخارج  مثل اندية قيارة  أوروبا. مؤكدا 
يف الوقيت ذاتيه: ان املنتخبيني العراقيي 
وااليرانيي كالهميا منتخبيان عظيميان 
ولكن ما يعيب الالعب يف هذين املنتخبني 
هيو االقتصيار اىل حيد ما عيىل اللعب يف 
االنديية املحليية واخيص هنيا الالعيب 
العراقيي، وما أود تسيليط الضيوء عليه 
مما رأيته هو أن املالعب العراقية مؤمنة 
بشيكل حقيقيي، وإذا كان هدفهيم هو 
الفوز فمين املؤكد أنهم سييفعلون ذلك 
فالشيغف الذي يحملونيه هائل، وبالتايل 
فيأن الفارق سييكون يف صاليح العراق 
فيميا لو لعب بقيية مبارياته عىل ارضه 
وبني جماهيره الغفرة العاشيقة لكرة 

القدم.
واشيار اىل: ان منتخبيات اليابان وكوريا 
الجنوبيية وأسيرتاليا لديهيا الكثير من 
البطيوالت  يف  يلعبيون  الذيين  الالعبيني 
جمييع  مين  بكثير  أكثير  األوروبيية، 
إفريقييا  ولكين  االسييوية  املنتخبيات 
لديهيا أفضيل الالعبني الذيين يلعبون يف 
أوروبيا، وهذا يف رأييي أفضل نمو لالعب 
واحيد وأفضيل تجربية يمكين تقديمها 
ويمكن للمنتخبات العربية يف قارة اسيا 
ان تتطيور وتضاهيي بقيية املنتخبيات 
العربيية التيي تنتميي للقارة السيمراء. 
موضحا: انيه صدم بالحب الجارف الذي 
يكنه الشيعب العراقي لكرة القدم ولكن 
ولسيوء الحظ شيهد العراق مأساة ملدة 
10 سينوات تقريًبيا كميا أذكير وبالتايل 
لم يلعيب املنتخب العراقيي أي مباريات 
يف العاصمية بغيداد وأول مباراة خاضها 

املنتخيب بعد سينوات من عيدم التواجد 
كانت مباراة وديية وبمجرد أن أصبحت 
حينهيا،  يف  العراقيي  للمنتخيب  مدرًبيا 
وبالتيايل كان املشيجعون حريصني جًدا 
عىل رؤية منتخبهم يلعب ولكن لألسيف 

لم تتح لهم الفرصة كثرًا.
وختيم: ان جمييع القيارات لها حظوظ 
متناسبة يف اسيتضافة البطوالت املهمة 
وإذا سيارت االميور بشيكل جيد يف قطر 
فسيتتم اسيتضافة املوندييال يف العيام 
املقبل بشيكل جيد، ومين جانبي ال أرى 
سيبًبا لعدم فتيح الباب أميام العديد من 
الدول اآلسيوية األخرى التي تفعل اليشء 
نفسيه، وقد بنيى العديد منهيم بالفعل 
بنية تحتيية للقيام بذليك، وعندما كنت 
مدربيا ملنتخيب الكويت أقيميت بطولة 
كأس آسييا يف قطر، وسيار التنظيم عىل 

أكمل وجه.

إعالمنا الرياضي
االوسياط الرياضية واالعالمية والصحفية 

قدميت تعازيهيا الحيارة اىل مديير قنياة 

الرابعة الرياضية الزميل االعالمي طه ابو 

رغيف، وذلك لوفاة املغفورة لها والدته ... 

سيائلني الله العيل القدير ان يتغمد الفقيدة 

برحمتيه الواسيعة ويسيكنها جنيات الفردوس 

وييرزق اهلها ومحبيهيا الصرب والسيلوان.. وإنا لليه وإنا إليه 

راجعون.

 *****************

عضو املكتب االعالمي يف اللجنة االوملبية 

محميد  الزمييل  العراقيية،  الوطنيية 

الخفاجي، اكد اكتسيابه الشيفاء التام 

مين االزمية الصحيية التي تعيرض لها 

قبيل فرتة زمنية قصرة، خالص االمنيات 

لزميلنا الخليوق الخفاجي بالشيفاء التام وان 

يلبسه رب العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية.

  *******************

 املصيور القديير داخيل حمد، احتفيل بعيد 

مييالده اميس االثنيني، خاليص االمنيات 

لالسيتاذ العزييز بالعمر املدييد ومواصلة 

النجاح يف حياته ومشواره املهني وان ينعم 

عليه الخالق بالصحة والعافية التامتني.

بغداد/ حسني عمار 
مستجدات  آخر  بخصوص  املوسوي،  أحمد  القدم،  لكرة  العراقي  االتحاد  عضو  رصح 
املواقع  بعض  تتداوله  “ما  إن  املوسوي  وقال  العراقية.  املالعب  عن  الحظر  رفع  ملف 
والقنوات اإلعالمية من ترصيحات غر رسمية ال قيمة لها”، مبينا أن “اتحاد الكرة لم 
اللجنة  “تقرير  أن  املوسوي  األخرة”.وأضاف  اآلونة  يف  الخصوص  بهذا  يرصح رسمياً 
قرار  بانتظار  ونحن  لالطالع عىل مضامينه  الدويل  االتحاد  إىل  العراق وصل  زارت  التي 
الفيفا”، الفتاً إىل أن “االتحاد العراقي يف اجتماعه األخر خاطب الفيفا بتضمني تقرير 
اللجنة ألجندة االجتماع املقبل إلصدار القرار الحاسم بحق العراق بأن يحتضن املباريات 
الدولية، والسيما أن املسبب قد زال وهو التظاهرات “.وتابع املوسوي أن “اللجنة طالبت 
اتحاد الكرة بالخطة األمنية وتم تزويدهم بها من قبل محافظة البرصة بعد اطالعهم 
إىل أن “املسببات االمنية  عىل املالعب واملستشفيات واملرافق الخدمية األخرى”. مشراً 
التي عىل أساسها ُفرض الحظر بشكل مؤقت، أزيلت تماماً ونحن اآلن بانتظار قرار من 

امنية الفيفا بهذا الخصوص بعد اجتماع الفيفا والبت فيما تناوله تقرير اللجنة”.

بغداد/ متابعة الزوراء
العراقي  واملنتخب  الطلبة  نادي  العب  اكد 
مبلغ  عن  تنازل  انه  صالح،  عيل  السابق، 
يدين  الطلبة  نادي  كان  دينار  مليون   400
النادي  مثلت  لقد  صالح:  لصالح.وقال  به 
خمسة مواسم وعشت فيه وتنازيل عن املبلغ 
العريق.واضاف:  النادي  لهذا  الوفاء  من  جزء 
املبلغ. الفتا  للقرار رغم ضخامة  انني مرتاح 
موقفي  وسيكون  مواقف  الحياة  ان  إىل: 
الالعبني  من  القادم  وللجيل  ألوالدي  درست 
صالح  بعدنا.وثمن  النادي  سيمثلون  الذين 
عن  تنازلوا  الذين  واملدربني  الالعبني  مواقف 

مستحقاتهم السيما سامال سعيد الذي تنازل 
عن مبلغ 250 مليونا وتسلم 25 مليونا فقط 
وكذلك مصطفى كريم واملدربني حسن أحمد 
وبهاء كاظم وعيل حسن وغرهم تنازلوا عن 
لم  الذين  الالعبني  صالح  مستحقاتهم.ودعا 
يتنازلوا بعد عن مستحقاتهم للتنازل لينقذوا 
أن خمسة العبني  العريق.يذكر  الطلبة  تاريخ 
رفضوا التنازل عن مستحقاتهم لنادي الطلبة 
عباس  ومروان  االمر  عبد  احمد  ابرزهم 
الطلبة يف موقف صعب  مما جعلوا  واخرون، 
إجراًء  ضده  اآلسيوي  االتحاد  يتخذ  وربما 

صارما يف حال عدم التسديد.

املوسوي: املسببات اليت أدت لفرض 
احلظر على مالعبنا ال وجود هلا 

علي صالح يتنازل عن 400 مليون 
دينار لصاحل نادي الطلبة



ال يتوقع األملاني يورجن كلوب، املدير الفني لليفربول، مشاركة 
نجم خط وسطه الغيني الدويل نابي كيتا، خالل املواجهة املرتقبة 
أمام أتلتيكو مدريد، يوم غد األربعاء املقبل بدوري أبطال أوروبا، 

بسبب استمرار معاناته من إصابة يف أربطة الساق.
وخرج نابي كيتا مصابا بعد ميض 19 دقيقة فقط من مباراة 
حول  الشكوك  املايض.وأثريت  السبت  برايتون،  أمام  ليفربول 
عنيف  لتدخل  تعرضه  بعد  برايتون  مواجهة  يف  كيتا  مشاركة 
الساحق  الفوز  خالل  بوجبا،  بول  الفرنيس  طرد  استوجب 
لليفربول عىل مانشسرت يونايتد بخمسة أهداف دون رد.وتعادل 
ليفربول مع ضيفه برايتون بهدفني ملثلهما، بعد أن كان متقدما 

بهدفني دون رد، ليتسع الفارق بينه وبني تشيليس املتصدر 
عىل  فوري  بشكل  كلوب  يعلق  نقاط.ولم  ثالث  إىل 

حالة كيتا، واكتفى بالقول إن الالعب أصيب يف 
لجهوده  سيفتقد  أنه  ويبدو  الساق،  أربطة 

أمام أتلتيكو، عىل ملعب آنفيلد يف مباراة 
قد تحسم بطاقة عبور ليفربول لثمن 

نهاية  من  جولتني  قبل  النهائي، 
كلوب  املجموعات.وقال  دور 

لليفربول:  الرسمي  للموقع 
جعلني  أخربني،  “لقد 

إصابته،  حالة  أشاهد 
سنرى،  أعرف،  ال  لذا 
بالطبع سيجري أشعة 

حجم  سنعرف  ثم 
إصابته”.

بنادي  عالقته  قطع  مييس  ليونيل  األرجنتيني  رفض 
رئيس  ترصيحات  ذاته  الوقت  يف  منتقداً  كلياً  برشلونة 

النادي البورتا.
صمته  عن  جريمان  سان  باريس  نجم  مييس  وخرج 
فيما يتعلق بعالقته بالفريق الذي بدأ من خالله مسريته 
االحرتافية عام 2004 قبل انتقاله منذ أشهر للزعيم الفرنيس 

بصفقة انتقال حر.
الكاتالونية:  سبورت  لصحيفة  ترصيحات  يف  مييس  وقال 
“نعم، دائماً ما قلت إنني أحب مساعدة النادي وأن أكون 

مفيداً، أحب أن أكون مديراً رياضياً يف وقت ما”.
وتابع: “ال أعرف إذا كان ذلك يف برشلونة أو ال، 
أو يشء آخر، إذا كان هناك فرصة”، مشرياً 
إىل أنه يرغب بالعودة واملساهمة يف تكوين 

الالعبني يف النادي الذي يحب.
وتطرق مييس الهداف التاريخي لربشلونة 
النادي الذي  إىل ترصيحات البورتا رئيس 
بأمل  تمسك  “إّنه  سابق:  وقت  يف  قال 
قبول مييس باللعب مجاناً مع برشلونة، 

لكن ذلك لم يحدث”.
رئيس  ترصيحات  عىل  مييس  وعّقب 
“ترصيحات  بقوله:  الكتالوني  النادي 

مجاناً  اللعب  منه  يطلب  لم  النادي  أّن  مؤكداً  تؤملني”،  البورتا 
ومشرياً إىل أّن ال يستحق الحديث عنه بهذه الطريقة التي تثري 

الشكوك.
جريمان  سان  باريس  مع  املنتظر  املستوى  مييس  يقدم  ولم 
أوروبا  أبطال  دوري  يف  حاسماً  كان  لكنه  الفرنيس  الدوري  يف 
وساعد فريقه عىل تصدر مجموعته األوىل التي تضم مانشسرت 

سيتي اإلنكليزي واليبزيغ األملاني وكلوب بروج البلجيكي.
ويعاني برشلونة يف الدوري اإلسباني بعد رحيل مييس، إذ يحتل 
يف  مصريه  أن  كما  مباراة   11 من  نقطة  بـ16  التاسع  املركز 
دوري أبطال أوروبا يبقى مهدداً بجمعه ثالث نقاط فقط من 

ثال مباريات.
الهولندي كومان  املدرب  الفائت  واقال برشلونة فجر الخميس 

عىل خلفية سوء النتائج.
وأكد مييس )34 عاماً( أّنه ال يفكر باالعتزال بعد مونديال قطر 
2022: “رصاحة ال أفكر بهذا األمر )االعتزال(. بعد ما حصل يل، 
أعيش كل يوم بيومه، كل سنة بسنة. ال أدري ماذا سيحصل يف 

املونديال أو بعد املونديال، ال أفكر بهذا األمر عىل اإلطالق”.
يف  السابعة  للمرة  الذهبية  بالكرة  فوزه  إمكانية  عن  وسئل 
مسريته فأجاب: “إذا حصل هذا األمر )الفوز بالكرة الذهبية(، 
سيكون رائعاً ألن ذلك سيعني الكثري يل الفوز بها للمرة السابعة، 

سيكون األمر جنونياً، وإال فإن األمر لن يكون كارثياً”.

برايتنر،  بول  انضم 
بايرن  نادي  أسطورة 
جوشوا  ملنتقدي  ميونيخ، 
وسط  العب  كيميتش، 
الفريق األملاني، بسبب عدم 
لقاح فريوس  حصوله عىل 

كورونا حتى اآلن.
سبورت  صحيفة  وأبرزت 
برايتنر،  ترصيحات  بيلد 
بحاجة  “لست  قال:  الذي 
للجدال مع أي شخص حول 
ليس  يل،  فبالنسبة  التطعيم، 
هناك سوى طريق واحد وهو 

الحصول عىل اللقاح”.
األملانية  الكرة  نجم  وأكد 
األسبق أن مشكلة عدم تطعيم 
كيميتش ال تتعلق بكونه مثال 
الفرد  يف  تكمن  بل  ال،  أم  أعىل 
أفهم  “ال  مضيفا:  نفسه، 
سبب عدم حصول أي شخص 

عليه”.

النادي  مسؤويل  برايتنر  وحرض 
لم  العب  أي  استبعاد  عىل  البافاري 
“كنت  بقوله:  اللقاح،  عىل  يحصل 
ملدة  الفريق  عن  قبل  من  مسؤوال 
الالعبني  هؤالء  كان  ولو  سنوات،   5
معي، ملا أرشكتهم أبدا، ال يف املباريات 

وال التدريبات”.
كلمة  لهم  “سأقول  واستطرد: 

الركض  فبإمكانكم  وداعا،  واحدة، 
لكن  الجبل،  من  وهبوطا  صعودا 

ليس هنا، هذا ال يجدي نفعا”.
كيميتش  أكد  أيام،  بضعة  وقبل 
تفيد  التي  التقارير  صحة  بنفسه 
بعدم رغبته يف الحصول عىل اللقاح، 
مربرا ذلك بتحفظه عىل بعض األمور 

الخاصة بالتطعيم.

بني  الفارق  مدريد،  ريال  مدافع  أالبا،  ديفيد  النمساوي  حدد 
املرينجي وفريقه السابق، بايرن ميونيخ، الذي رحل عنه بنهاية 

املوسم املايض.
الدويل النمساوي انضم إىل النادي امللكي الصيف املايض يف صفقة 
مع  جديد  عقد  عىل  التوقيع  عدم  قرر  بعدما  وذلك  حر،  انتقال 

العمالق البافاري.
وخالل مقابلة مع مجلة كيكر، قال أالبا: »بايرن ميونيخ أحد أكرب 

األندية يف العالم، مثله مثل ريال مدريد«.
رغم ذلك، أضاف: »كل يشء أكرب قليال هنا يف مدريد، وهذا ليس 
تقليال أو قلة احرتام مني لبايرن، فمنذ يومي األول هنا، شعرت 
األول  هدفه  عىل  يوقع  أن  عاما  الـ29  صاحب  بذلك«.واستطاع 
بقميص الفريق امللكي خالل مواجهة برشلونة يف الكالسيكو قبل 

عدة أيام، ليساعده عىل الفوز خارج الديار )2 -1(.
أالبا شدد عىل احتفاظه  أن  إال  بالنادي اإلسباني،  انبهاره  ورغم 
بقميص  عاما   13 طيلة  عاشها  التي  الجميلة  الذكريات  بكافة 

البايرن، مضيفا: »أنا ممتن للغاية ملا قدمه يل هذا النادي«.

تشايف  األسطورة  مع  للتعاقد  سعيه  برشلونة،  نادي  يواصل 
خالل  البارسا  قيادة  أجل  من  القطري،  السد  مدرب  هرينانديز، 

املوسم الحايل.
وكان برشلونة، قد أقال املدرب الهولندي رونالد كومان، األربعاء 

املايض، بسبب تراجع نتائج الفريق الكتالوني محلًيا وقارًيا.
ووفًقا لصحيفة سبورت اإلسبانية، فإن برشلونة سيعلن التعاقد 
غدا  الدحيل،  نظريه  مع  القطري  السد  مباراة  عقب  تشايف  مع 

األربعاء.
مباراة  أي  يخوض  لن  السد  أن  إىل  اإلسبانية  الصحيفة  وأشارت 
النادي  فإن  لذا  املقبل،  األول  ديسمرب/كانون   21 حتى  أخرى 

القطري سيكون لديه الوقت الكايف للبحث عن مدرب بديل.
وأوضحت »سبورت« أن مسؤويل السد بدأوا يف التفكري بأكثر من 
مدرب لديه فلسفة شبيهة بتشايف هرينانديز مثل جارسيا بيمينتا 

ودينيس سيلفا وأوسكار لوبيز وجوردي رورا.
يذكر أن فريق برشلونة لديه 16 نقطة يف املركز التاسع بجدول 

ترتيب الدوري اإلسباني هذا املوسم.

وليفربول  ميونخ  بايرن  أندية  تسعى 
بطاقة  لحجز  ويوفنتوس  وسالزبورج 
أوروبا  أبطال  دوري  نهائي  لثمن  التأهل 
دور  ختام  عىل  جولتني  قبل  مبكرا 
املجموعات، وذلك حال تمكنت من تحقيق 
يومي  تقام  التي  الرابعة  الجولة  الفوز يف 

اليوم الثالثاء وغدا األربعاء.
وقد يضمن أيضا أياكس أمسرتدام التأهل 
لكن وضعه يعتمد عىل سبورتنج لشبونة 
الفوز  الهولندي  الفريق  حقق  حال  ففي 
بشكتاش،  عىل  الربتغايل  الفريق  يفز  ولم 

فإنه سيتأهل لثمن النهائي.
وليفربول  ميونيخ  بايرن  وحقق 
يف  اآلن  حتى  الكاملة  العالمة  ويوفنتوس 

دور املجموعات.
ويستقبل بايرن ميونيخ الذي سجل أكرب 
من  الحالية  النسخة  يف  األهداف  من  عدد 
الخامسة،  املجموعة  ويتصدر  البطولة 

بنفيكا.
أملانيا  كأس  من  البايرن  خروج  وبعد 
شك  بال  سيتشبث  فإنه  مفاجئ،  بشكل 
النهائي  لثمن  العبور  بطاقة  نيل  بفرصة 

مبكرا ملصالحة جمهوره.
مباراة  نتيجة  عىل  برشلونة  ويعتمد 
البايرن وبنفيكا فالفريق الكتالوني الذي 
بارجوان  سريجي  املؤقت  مدربه  يخوض 
استغالل  يمكنه  أوروبا  يف  له  لقاء  أول 
وضعه  لتحسني  الربتغايل  الفريق  خسارة 
الوصافة  وانتزاع  الخامسة  املجموعة  يف 
مضيفه  عىل  فوزه  برشط  ولكن  منه، 
الجولة  عليه  تغلب  بعدما  كييف  دينامو 

املاضية بهدف نظيف يف الكامب نو.
املجموعة  متصدر  ليفربول  ويستقبل 

مدريد  أتلتيكو  »أنفيلد«  معقله  يف  الثانية 
»واندا  يف  عليه  فاز  بعدما  الوصيف 
 3-2 املاضية  الجولة  يف  مرتوبوليتانو« 
بصعوبة رغم أن »الروخيبالنكوس« لعبوا 
40 دقيقة بـ10 العبني فقط وكانوا عىل 
أنطوان  الفرنيس  التعادل.وسيغيب  وشك 
األرجنتيني  املدرب  كتيبة  عن  جريزمان 
تكرار  يف  تطمح  التي  سيميوني  دييجو 
»أنفيلد«  إىل  لها  زيارة  آخر  يف  حققته  ما 
عندما تغلبت عىل ليفربول وتأهلت إىل ربع 

نهائي دوري األبطال.
بعد  وأتلتيكو  ليفربول  لقاء  وسيقام 
والتي  إيطاليا  يف  بورتو  ميالن  مواجهة 
من  للفوز  الربتغايل  الفريق  فيها  يتطلع 
أجل انتزاع املركز الثاني من أتلتيكو الذي 

يحل  لكنه  النقاط  عدد  يف  معه  يتساوى 
ثالثا بفارق األهداف، أما ميالن فقد خرس 
جميع مبارياته حتى اآلن ويتذيل الرتتيب 

بال نقاط.
وقد يضمن سالزبورج التأهل أيضا فعىل 
وتعادل  مواجهتني  يف  فاز  أنه  من  الرغم 
السابعة  املجموعة  يتصدر  فإنه  أخرى  يف 
إشبيلية  أمام  كبري  بفارق  نقاط  بسبع 
والثالث  الثاني  املركزين  صاحبي  وليل 

بثالث نقاط ونقطتني عىل الرتتيب.
مضيفه  عىل  سالزبورج  فاز  حال  ويف 
بنقطتني،  املجموعة  متذيل  فولفسبورج 
لثمن  العبور  بطاقة  عىل  سيحصل  فإنه 
الجولة  فاز  قد  كان  بأنه  علما  النهائي، 

املاضية عىل الفريق األملاني 1-3.

لتحقيق  إشبيلية  يسعى  جانبه  ومن 
ليل  يستضيف  عندما  األول  انتصاره 
أما  املاضية،  الـ3  الجوالت  يف  تعادله  بعد 
الفريق الفرنيس فقد تعادل مرتني وخرس 

مرة.
مبارياته حتى  بكل  فاز  الذي  ويوفنتوس 
لثمن  التأهل  من  اآلخر  هو  يقرتب  اآلن 
لتحسني  يسعى  التي  البطولة  النهائي 
الدوري  صورته من خاللها مع تعثره يف 

اإليطايل هذا املوسم.
وبعدما فاز عىل زينيت سان بطرسربج يف 
روسيا الجولة املاضية يستقبله هذه املرة 

يف تورينو وهدفه تكرار االنتصار.
اللقب تشيليس فيحتل وصافة  أما حامل 
 3 بفارق  نقاط  بـ6  الثامنة  املجموعة 

فاز  وقد  املتصدر  يوفنتوس  عن  نقاط 
»السيدة  أمام  أخرى  يف  وخرس  بمباراتني 
العجوز« ولكن يحتاج للفوز عىل مضيفه 
كان  إذا  الجولة  هذه  السويدي  مالو 
يوفنتوس  األول من  املركز  النتزاع  يتطلع 

يف الجولة األخرية.
ويستقبل ريال مدريد، متصدر املجموعة 
دونيتسك  شاختار  نقاط،  بـ6  الرابعة 
الجولة  بيضاء  اكتسحه بخماسية  بعدما 
املاضية يف أوكرانيا ليصبح عىل بعد هدف 
دوري  يف  هدف  آالف  لـ5  الوصول  من 

أبطال أوروبا.
يف املقابل يتطلع وصيف املجموعة بفارق 
تريابسول  شرييف  امللكي  خلف  األهداف 
لتحقيق  البطولة  مفاجأة  املولدويف، 
إنرت  يستضيف  عندما  الثالث  انتصاره 
الجولة  أرضه  عىل  خرس  الذي  ميالن 

املاضية .
ويحل مانشسرت يونايتد ضيفا عىل أتاالنتا 
املجموعة  يتصدر  أنه  من  الرغم  وعىل 
يتقدم  فإنه  نقاط  بست  السادسة 
الوصيف  فياريال  عىل  فقط  بنقطتني 

بفارق االهداف امام الفريق اإليطايل.
يونج  الجولة  هذه  يف  فياريال  ويستقبل 

بويز السويرسي متذيل املجموعة.
صدارة  عىل  مستمرا  الرصاع  ومازال 
املجموعة األوىل بني باريس سان جريمان 
ومانشسرت سيتي. ويحل الفريق البارييس 
متصدر املجموعة حاليا بـ7 نقاط ضيفا 

عىل اليبزيج األملاني.
بفارق  الوصيف  سيتي  مانشسرت  أما 
نقطة خلف سان جريمان فيستقبل كلوب 

بروج البلجيكي عىل ملعب »االتحاد«.

أعلن نادي توتنهام هوتسبري اإلنكليزي عن إقالة مدربه الربتغايل نونو 
إسبرييتو سانتو.

نونو  إعفاء  اليوم  يعلن  أن  للنادي  »يمكن  له:  بيان  يف  توتنهام  وذكر 
إسبرييتو سانتو وطاقمه الفني املؤلف من إيان كاثرو وروي باربوسا 

وأنطونيو دياز من مهامهم«.
مدى  »أعرف  النادي:  يف  القدم  لكرة  العام  املدير  باراتييس،  فابيو  وقال 
رغبة نونو وطاقمه التدريبي يف تحقيق النجاح، ويؤسفني أنه كان علينا 

اتخاذ هذا القرار«.
حب به دائًما هنا. نود أن نشكره  وأضاف: »نونو رجل نبيل حقيقي وسريرُ

وطاقمه التدريبي ونتمنى لهم التوفيق يف املستقبل«.
وأكد النادي أنه سيعلن يف الوقت املناسب الكادر التدريبي الجديد للفريق 
املايض  يوليو  الثالثني من حزيران/  يف  للسبريز  نونو مدرباً  ني  األول.وعرُ

وقاد الفريق يف 17 مباراة حقق الفوز يف 8 وتعادل وخرس 7.
ويحتل توتنهام املركز الثامن عىل الئحة ترتيب الدوري اإلنكليزي املمتاز؛ 

برصيد 15 نقطة بعد مرور 10 مباريات فاز بنصفهم وخرس نصفهم 
اآلخر.

وبدأ نونو موسمه بشكل جيد بالفوز يف مبارياته الثالث األوىل يف الدوري 
املوسم  اللقب  حامل  سيتي  مانشسرت  ضد  االفتتاحية  بينها  املحيل 
املايض، لكنه مني بعد ذلك بخمس هزائم يف آخر سبع مباريات، آخرها 

ضد مانشسرت يونايتد عىل أرضه 0-3 السبت املايض.
مصاف  إىل  به  وصعد  وولفرهامبتون  تدريب  عىل  أرشف  سانتو  وكان 
يف  له  موسمني  أّول  يف  السابع  املركز  وحقق   2018 عام  النخبة  أندية 
الدرجة املمتازة، قبل أن يرتاجع اىل املركز الثالث عرش يف املوسم املايض.

مدربه  بإرشاف  االوىل  األربعة  املراكز  ضمن  التواجد  عىل  توتنهام  ودأب 
جريمان  سان  باريس  )مع  بوكيتينو  ماوريسيو  األرجنتيني  السابق 
الفرنيس حالياً( وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019، لكنه لم يفز 
لخالفة سانتو،  املرشحة  االسماء  أبرز  منذ عام 2008. ومن  لقب  بأي 

االيطايل أنتونيو كونتي.

الرياضيالرياضي
الربيد االلكرتوني 
املوقع االلكرتوني 
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أالبا يوضح الفارق بني بايرن 
وريال مدريد

متى يعلن برشلونة التعاقد مع تشايف ؟

اعالم الكرتوني

برشلونة ينتظر هدية البايرن ... وليفربول يستدرج أتلتيكو

توتنهام يقيل مدربه نونو إسبرييتو وكونيت يقرتب من خالفته

دوري أبطال أوروبا

ميسي ينتقد تصرحيات البورتا ويؤكد رغبته بالعودة إىل برشلونةكلوب يشكك يف حلاق كيتا مبوقعة أتلتيكو
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الخرطوم/متابعة الزوراء:
تواجه وس�ائل اإلعالم الس�ودانية، منذ االنقالب 
العس�كري يف الب�الد، األس�بوع امل�ايض، جملة 
مصاع�ب حالت بينها وب�ن بعضها يف مواصلة 

تقديم خدماتها للمتلقن.
عىل صعيد الصحافة الس�ودانية الورقية، فمنذ 
الثالث�اء امل�ايض، الي�وم الثان�ي م�ن االنقالب، 
احتجبت جميع الصحف، عقب صدور بيان قائد 
الجيش الفري�ق أول عبد الفتاح الربهان بإعالن 

حالة الطوارئ وحل الحكومة، وذلك لسببن:
األول ع�دم رغب�ة ع�دد كبري م�ن الصحفين يف 
الع�ودة إىل العم�ل، واس�تجابًة منه�م لدع�وات 
اإلرضاب الع�ام، والعصي�ان املدن�ي املناهض�ة 
لالنق�الب، والت�ي تحظى باس�تجابة ع�دد من 

القطاعات املهنية والنقابية األخرى.
أم�ا الس�بب الثان�ي املان�ع لص�دور الصح�ف 
ومعانقتها القراء، فهو قطع االتصاالت الهاتفية 
يف األي�ام األوىل، واالس�تمرار يف قط�ع خدم�ات 
اإلنرتنت حتى اآلن، عدا مش�كالت إغالق الطرق 
والكب�اري والجس�ور، إم�ا بواس�طة س�لطات 
االنقالب، أو بواس�طة الثوار املناهضن له، فيما 
يتوقع صدور صحف قريبة من معسكر العسكر 

خالل يومن.
وكانت س�لطات االنقالب العس�كري قد داهمت 
قبل أيام مق�ر صحيفة »الديمقراطي« بمنطقة 
الخرط�وم بح�ري، وأبقت عليه حراس�ة أمنية، 
وذل�ك عقاباً للصحيفة نتيجة مواقفها املس�اند 
بق�وة للحكم املدني ومقاومته�ا لالنقالب، قبيل 

تنفيذه بأيام.

وأعط�ت الواقع�ة م�ؤرشاً لتوجه�ات االنقالبن 
يف الف�رتة املقبلة وطريق�ة تعاملهم مع اإلعالم، 
بإعادة أس�اليب وممارسات خربها الصحفيون 
يف نظام الرئيس املعزول عمر البش�ري، خالل 30 

سنة من عمر نظامه.
واعتم�دت هذه املمارس�ات ع�ىل التضييق عىل 
الصحاف�ة باملصادرة واملراقبة القبلية والبعدية، 

واعتقال الصحفين، ومنعهم من الكتابة.
ويق�ول رئي�س تحري�ر صحيفة »الس�وداني«، 
محم�د مخت�ار، إن الصح�ف الورقي�ة وبخالف 
املس�ائل اللوجس�تية فإن من الراجح أن تواجه 
ضغوط�اً متنوع�ة م�ن االنق�الب، ومح�اوالت 
األزم�ة  تنف�رج  ل�م  إذا  س�يما  ال  لتكميمه�ا، 

السياسية الحالية، ولم يستعد الحكم املدني.

وأض�اف مخت�ار ، أن قط�ع خدم�ة اإلنرتن�ت، 
وع�دم توفر وس�ائل النق�ل العامة، س�يحوالن 
دون ص�دور كل الصح�ف الورقي�ة، خاصة أنه 
ومن�ذ أزمة ف�ريوس كورونا ظ�ل 50 باملئة من 
الصحفين يعملون من منازلهم نتيجة للظروف 

االقتصادية الصعبة وتدني رواتبهم.
وبش�أن التلفزي�ون واإلذاع�ة الحكومين، فقد 
وقعا تحت سيطرة ضباط الجيش يف األيام األوىل 
لالنقالب، قب�ل إصدار قائد الجيش ق�راراً بعزل 
املدي�ر العام للهيئة القومي�ة للتلفزيون، لقمان 
أحمد، وتعين إبراهيم البزعي مديراً للتلفزيون، 

والطيب قسم السيد مديراً لإلذاعة.
وتلقت قنوات حكومية أخ�رى مركزية ووالئية 
أوام�ر م�ن س�لطات االنق�الب بوق�ف ب�ث أي 

برامج خاص�ة بها، واالنضمام لب�ث التلفزيون 
الحكومي، أو االكتفاء ببث األغاني الوطنية.

بينم�ا فّضل�ت القن�وات الخاص�ة ع�دم بث أي 
برام�ج، مثل »س�ودانية 24« و«اله�الل«، لذات 
أس�باب العصيان املدني وقطع خدمات اإلنرتنت 

والهواتف.
ويؤك�د مصدر يف قناة النيل األزرق، فّضل حجب 
اس�مه، أن القن�اة ترت�ب للع�ودة إىل املش�اهد 
بربمجة تعك�س فيها الواقع الحايل بكل حيادية 
واستقاللية ومهنية وتوزان، وأنها لن تقبل بأي 
تأثري من أي جهة، وإال ستضطر لوقف الربمجة 
والع�ودة للوضع الح�ايل ببث األغان�ي الوطنية 

فقط.  
أما وكالة األنباء الحكومية، فقد توقفت خدماتها 
اإلخبارية منذ األسبوع املايض، و السبت املايض، 
أص�در قائد االنقالب قراراً بإقال�ة مديرها العام 
محمد عبد الحمي�د وتعين الصحفية فكرية أبا 

يزيد، مكانه.
يشار إىل أن أبا يزيد تم إنهاء خدماتها قبل شهر 
بواس�طة لجنة تفكيك نظام الثالثن من يونيو، 
وهي لجنة ش�كلتها الحكوم�ة املقالة لتصفية 
تمك�ن نظ�ام الرئي�س املعزول عمر البش�ري يف 

مؤسسات الدولة.
ويع�وض الس�ودانيون غياب وس�ائل إعالمهم 
املحلية أو س�يطرة االنقالب�ن عليها باللجوء إىل 
قنوات التلف�زة الدولية، بينما يجتهد بعضهم يف 
الحص�ول عىل خدمات اإلنرتن�ت من أي مصدر، 
ملتابعة ما يجري يف وسائط التواصل االجتماعي 

والبحث عن الحقائق بعيداً عن إعالمهم املحيل.
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أرشيفها جزء من ذاكرة املصريني

من صفقة االستحواذ على »بوليتيكو« إىل »فضيحة« رايشلت

القاهرة/متابعة الزوراء:
الوطني�ة  املكتب�ة  إع�الن  تس�بب   
اإلرسائيلية عن تدشن أرشيف رقمي 
لصحيفة األه�رام املرصية الحكومية 
يف ردود فعل س�لبية وس�ط الجماعة 
صم�ت  ظ�ل  يف  بم�رص،  الصحفي�ة 
املس�ؤولن يف املؤسسة العريقة وعدم 

الرد الفوري عىل اإلعالن.
وذك�رت مصادر مطلعة أن مؤسس�ة 
األهرام ل�م توّقع عقدا مبارشا مع أي 
جه�ة يف إرسائي�ل، وأن رئيس مجلس 
إدارة املؤسس�ة عبداملحس�ن س�المة 
يقوم حالي�ا بإجراء تحقي�ق قانوني 
حول هذه القضية وكش�ف الغموض 
الذي يكتنف مس�ألة وصول أرش�يف 
الجري�دة -التي مىض عىل تأسيس�ها 
نحو 150 عاما- إىل املكتبة اإلرسائيلية، 
ومعرفة الجوانب املختلفة وتوضيحها 

أمام الرأي العام.
وأوضحت مصادر أن مؤسسة األهرام 
فتحت ملف هذه الواقعة للوقوف عىل 
بداي�ة إب�رام العقد وبن�وده وأهدافه، 
ولم تنته التحقيقات بعد، وأن اإلعالن 
بهذه الطريقة من جانب إرسائيل كان 
يرم�ي إىل اإليح�اء بأن هن�اك تطبيعا 
ثقافيا مع أكرب املؤسس�ات الصحفية 

يف مرص ألغراض سياسية.
وأكد إسماعيل العوامي عضو مجلس 
إدارة مؤسس�ة األه�رام أن “إرسائيل 
حاولت أن تس�تغل اسم األهرام الكبري 
لإليح�اء بوج�ود عالق�ة قوي�ة م�ع 
مؤسس�ة صحفية وطني�ة، وهذا غري 
صحيح وال يمكن حدوثه، واملؤسس�ة 
ملتزم�ة بقرار نقابة الصحفين بعدم 
التطبي�ع م�ع إرسائي�ل أو إقام�ة أي 

عالقات ثقافية معها”.
يف  التش�ارك  “واقع�ة  أن   ، وأض�اف 
أرشيف األهرام حدثت منذ عام 2013، 
وكانت بن املؤسسة وإحدى املكتبات 

األمريكية، وليس إرسائيل، وال يوجد يف 
السابق أو حاليا أي تعاون بن األهرام 
وإرسائي�ل، وه�ذه مبادئ راس�خة ال 

يمكن التهاون فيها”.
ونرشت صفحة “إرسائي�ل بالعربية” 
ل�وزارة  الرس�مية  الصفح�ة  -وه�ي 
الخارجية اإلرسائيلي�ة- تغريدة ثانية 
م�ن خ�الل حس�ابها الرس�مي ع�ىل 
توي�رت الجمع�ة قالت فيه�ا “توضيح 
بخصوص األرشيف الرقمي لصحيفة 
ك�ون  إىل  التنوي�ه  ينبغ�ي  األه�رام، 
األرش�يف متاح�ا فقط ضم�ن قاعدة 
البيان�ات الخاص�ة باملكتب�ة الوطنية 
اإلرسائيلية، وفقط للباحثن والطالب 
يف إرسائيل، ونأسف عىل سوء التفاهم 

بهذا الخصوص”.
وكانت الصفح�ة ذاتها نرشت تغريدة 
أوىل أك�دت فيه�ا أن املكتب�ة الوطنية 
اإلرسائيلي�ة يف مدينة القدس دش�نت 

أرشيًفا رقمًيا لصحيفة األهرام.
وأف�ادت ب�أن امل�رشوع الجديد يهدف 
إىل إط�الع الجمه�ور ع�ىل مخزونه�ا 
من الوثائق واملعلوم�ات، حيث ارتأت 
أن تض�ع ب�ن أيدي القراء نس�ًخا من 

صحيفة األهرام التي تأسس�ت يف عام 
.1875

وتجاهل�ت التغري�دة األوىل أن تواف�ر 
األرش�يف ج�اء ع�ن طري�ق موق�ع 
أمريك�ي ُيس�مى “إس�ت في�و” يملك 
قاعدة بيانات وأرشيفا ضخما للكثري 
من صح�ف العالم، ويتي�ح للجمهور 
من جميع أنح�اء العالم االطالع عليه 

عن طريق االشرتاك.
وقامت املكتب�ة الوطني�ة اإلرسائيلية 
غريه�ا،  مث�ل  املوق�ع  يف  باالش�رتاك 
بم�ا يتي�ح للمس�تخدمن يف إرسائيل 
الوصول إىل أرش�يف األهرام من خالل 

املوقع األمريكي.
وكل ما ظهر عىل الصفحة اإلرسائيلية 
بعد التغري�دة األوىل حول األهرام كان 
عبارة عن معلومات هامشية عنها، ما 
يوحي ب�أن املكتبة الوطنية لم تحصل 
بعد عىل كاف�ة حقوق امللكية الفكرية 

التي تتعلق باألرشيف الكامل.
ولفت خرباء إعالم إىل أن صورة أرشيف 
األهرام التي تحدثت عنها التغريدة هي 
صورة املكتب�ة اإلرسائيلية من املوقع 
األمريك�ي، وه�و مع�روف يف مج�ال 

توف�ري خدمات املعلوم�ات والدوريات 
والصح�ف باللغ�ات األجنبي�ة، وم�ن 

بينها العربية.
املناط�ق  جمي�ع  املوق�ع  ويخ�دم 
أكاديمي�ة  ومؤسس�ات  الجغرافي�ة 
ورشكات  حكومي�ة  ومنظم�ات 
ومكتب�ات عامة واتحادي�ة وباحثن، 
كل  يف  محام�اة،  رشكات  جان�ب  إىل 
دول العال�م من خالل نظام االش�رتاك 

الشهري أو السنوي.
وتؤكد هذه املعلومة أن املكتبة الوطنية 
اإلرسائيلية أقامت رشاكة تستفيد من 
املحت�وى العام لقاع�دة البيانات التي 
يقدمه�ا املوق�ع األمريكي، وأرش�يف 
األه�رام هو ج�زء منها، وبالت�ايل لها 

صالحية الوصول إليه.
ويق�ع املق�ر الرئييس ل�”إس�ت فيو” 
املتح�دة،  بالوالي�ات  مينيابولي�س  يف 
وللرشك�ة مكات�ب دول عدي�دة، وتم 
إنش�اء املوق�ع ع�ام 1989، وق�د قام 
واس�عة  اس�تحواذ  ش�بكة  بتطوي�ر 
النط�اق تس�تطيع تلبي�ة الحاجة إىل 

املعلومات يف مجاالت مختلفة.
وكش�ف الخب�ري اإلعالمي حس�ن عيل 
إىل  األه�رام  أرش�يف  “وص�ول  ،أن 
إرسائي�ل بأي طريق�ة مبارشة أو غري 
مبارشة جزء من التفريط يف أرش�يف 
اإلع�الم الوطني، كم�ا حدث يف املايض 
القري�ب م�ع أرش�يف مبن�ى اإلذاعة 

والتلفزيون”.
بربوتوك�والت  التحج�ج  أن  وذك�ر 
التعاون لتس�ليم أرشيف أي مؤسسة 
إعالمية مع كيانات أخرى، كما حدث 
بن األهرام واملوقع األمريكي، “ينطوي 
ع�ىل خطأ ف�ادح، ألن الربوتوكوالت يف 
هذه الحال�ة تكون لتب�ادل النواقص 
ولي�س لنقل األرش�يف كام�ال، وهذه 
أص�ول عمره�ا أطول من عم�ر دولة 

إرسائيل”.

وأش�ار إىل أن م�ا ح�دث “بحاج�ة إىل 
عقاب فوري، ألنه يعكس عدم اقتناع 
مس�ؤولن كب�ار عن اإلع�الم املرصي 
بقيمة األرشيف الصحفي للمؤسسات 
العريق�ة، فقد تك�ون ص�ورة واحدة 
تساوي املالين من الجنيهات، لألسف 
نح�ن يف مرحل�ة س�يولة إعالمية غري 

عادية”.
وتفاعل الكثري من الصحفين يف مرص 
م�ع الغم�وض ال�ذي أح�اط باإلعالن 
التي  بالطريق�ة  اإلرسائي�يل، ون�ددوا 
جرى بها التنويه، وطالبوا املس�ؤولن 
يف مؤسس�ة األه�رام بال�رد ع�ىل ذلك 
تجنبا مل�ا أحدثه من ضجيج س�يايس 
أوح�ى  حي�ث  وخارجه�ا،  م�رص  يف 
بأن هن�اك رشاكة خفية ب�ن األهرام 

واملكتبة اإلرسائيلية.
ويف ظ�ل عدم الرد الف�وري من جانب 
األه�رام تزايد اللغط وس�ط الجماعة 
التخمين�ات  وج�اءت  الصحفي�ة، 
واملعلوم�ات الت�ي ج�رى بثه�ا ع�ىل 
االجتماع�ي  التواص�ل  منص�ات 
متناقض�ة، حي�ث أرج�ع البع�ض ما 
ح�دث إىل فرتة س�ابقة كان فيها عمر 
س�امي رئيس�ا مؤقت�ا ملجل�س إدارة 
املؤسس�ة، وه�و الذي وق�ع عقد بيع 
األرش�يف مع املوق�ع األمريكي، بينما 
أرجع آخ�رون العقد إىل رئيس مجلس 

اإلدارة الحايل عبداملحسن سالمة.
وفس�حت التكهنات املختلف�ة املجال 
للتعبري عن الغضب وسط “غروبات” 
خاص�ة بصحفي�ي األه�رام، خاص�ة 
م�ع البطء يف الرد من قبل املس�ؤولن 
يف الصحيف�ة الذي�ن كش�فت الواقعة 
عن وج�ود حالة اس�تنفار كبرية ضد 
إرسائي�ل ب�ن صفوفهم، حي�ث جاء 
الحدي�ث محم�ال بانتق�ادات للجه�ة 
التي تورط�ت يف وصول األرش�يف إىل 

إرسائيل.

أمانة جملس الوزراء توجه بإعداد دراسة مشروع 
تعديل قانون شبكة اإلعالم العراقي

دانا أبو خضر: النجاح يف األردن 
صنيعة املثابرة

اإلعالم السوداني... مصري مظلم بعد االنقالب

ال شراكة بني األهرام املصرية واملكتبة الوطنية اإلسرائيلية

 بغداد/ نينا :
العام�ة  االمان�ة  وجه�ت   
ملجل�س ال�وزراء ، دائرته�ا 
دراس�ة  بإع�داد  القانوني�ة 
مرشوع تعديل قانون شبكة 
االع�الم العراق�ي ، يتضم�ن 
امن�اء  مجل�س  الغ�اء  ام�ا 
ش�بكة االع�الم العراقي ، او 
تقليل صالحياته فيما يتعلق 
باختيار رئيس شبكة االعالم 

العراقي.

برلن/متابعة الزوراء: 
يف م�ارس )آذار( امل�ايض، ن�رشت مجلة »دير 
ش�بيغل« األملاني�ة املرموق�ة تقري�راً مط�والً 
يفص�ل كيف ي�يسء يولي�ان رايش�لت رئيس 
تحرير »بيلد«، أكرب صحيفة ش�عبية يف أملانيا، 
استخدام سلطته عرب »إغراء متدربات« وربط 

عملهن بإقامة عالقة خاصة معهن.
التقري�ر ص�در باللغ�ة األملانية، وم�ع أنه أثار 
ضجة واس�عة آنذاك داخل أملاني�ا فهو لم يكن 
له ص�دى واس�ع يف الخ�ارج. وهك�ذا خمدت 
القصة خالل أسبوعن بعدما اكتفت مجموعة 
أكسل شربينغر، وهي دار النرش العمالقة التي 
ُتص�در »بيلد« و»دي�ر ش�بيغل«، بتعليق عمل 
رايشلت )41 س�نة( ملدة 12 يوماً... ثم إعادته 

إىل منصبه.
ما ال يقل إثارة، أن رايشلت رفع دعوى قضائية 
ضد »دير شبيغل« لنرشها التحقيق عنه. ومن 
ثم، لم تطل كثرياً عودته إىل املنصب. إذ إنه قبل 
نحو أس�بوعن أقيل بسبب االتهامات نفسها. 
ث�م إن إقالة رايش�لت تطلبت قصة يف صحيفة 
»نيويورك تايم�ز« األمريكية تفصل االتهامات 
الت�ي تح�وم منذ س�نن حول رئي�س التحرير 

املعزول.
وهكذا، خالل س�اعات قليلة من نرش التقرير 
االس�بوع قبل املايض، كان رايشلت، الذي عن 
رئيس تحرير عام 2017 قد أصبح من املايض. 
ودفع األمر دار النرش العمالقة إىل إصدار تقرير 
يعل�ن إقالته »بعدما ظهرت تفاصيل جديدة يف 
وس�ائل اإلعالم« حول س�لوكه. ومع أن تقرير 
»نيوي�ورك تايمز« ل�م يقدم تفاصي�ل جديدة 

حول رايش�لت نفسه، فإن وقعه عىل املستوى 
الدويل كان أكرب بكثري من الوقع املحيل للقصة 

التي نرشتها »دير شبيغل« قبل بضعة أشهر.
يف الواق�ع قص�ة »نيوي�ورك تايمز« م�ا كانت 
مرتبط�ة فق�ط ب�»فضيح�ة« رئي�س تحرير 
صحيف�ة أملاني�ة، ب�ل ازدادت أهمي�ة بالنظر 
إىل توس�ع دار الن�رش األملاني�ة داخل الس�وق 
اإلعالمي�ة األمريكية ما اس�تدعى أيضاً تدقيقاً 
مفصالً يف »الثقافة« املنترشة داخل الصحيفة 
األكثر انتش�اراً والتي هي م�ن أهم مطبوعات 

مجموعة أكسل شربينغر.

دار نرش أكس�ل شربينغر أسس�ت عام 1952، 
واس�تحوذت ع�ىل مجلة/موق�ع »بوليتيكو« 
األمريكية يف أغس�طس )آب( املايض، يف صفقة 
بلغ�ت قيمته�ا ملي�ار دوالر أمريك�ي. ووف�ق 
التقاري�ر اإلعالمي�ة األمريكي�ة، كان�ت أيض�اً 
بصدد االستحواذ أيضا عىل موقع »أكسيوس« 
الذي كانت قد أسس�ته جماعة من الصحفين 
الس�ابقن يف »بوليتيكو« عام 2016، وعىل ما 
يب�دو، ف�إن أس�لوب »الخ�داع« يف املفاوضات 
الرسية الت�ي أدارها ماتي�اس دوبفنر، رئيس 
مجلس إدارة أكس�ل ش�ربينغر، كانت الس�بب 

يف فش�ل مجموعة النرش األملانية برشاء موقع 
»أكسيوس«.

من جهتها، نقلت »نيوي�ورك تايمز« عن جيم 
ومؤس�س  إدارة  مجل�س  رئي�س  فانده�اي، 
»أكسيوس« عام 2016 قوله إن دوبفنر عرض 
عليه أن يكون رئيس�اً ملجلس إدارة »أكسيوس 
– بوليتيكو« بعد رشائهم�ا ودمجهما معا، إال 
أن فاندهاي أبدى تحفظات عن هذه الخطوة، 
خاص�ة، أن�ه كان م�ن مؤس�يس »بوليتيكو« 
ورئيس مجل�س إدارتها الس�ابق، وبالتايل، قد 
تش�كل عودت�ه عىل رأس�ها توتراً م�ع زمالئه 

السابقن يف »بوليتيكو«.
ع�ىل ه�ذا الرد م�ن فانده�اي اق�رتح دوبفنر 
»التس�رت« عىل هذه الخط�وة وتحايش اإلعالن 
عنها إىل ما بعد توقيع العقد مع »بوليتيكو«... 

إلجبارها عىل القبول بالخطوة املثرية للجدل.
عنده�ا أبلغ فانده�اي أعضاء مجل�س إدارته 
يف »أكس�يوس« أن أس�لوب دوبفن�ر »ملت�ٍو«، 
وأنه »ليس هك�ذا ندير األعمال هنا يف الواليات 
املتحدة«. وهكذا فشلت صفقة االستحواذ عىل 
»أكسيوس«، وخطط مجموعة أكسل شربينغر 
بدم�ج املوقع الناج�ح مع مجل�ة »بوليتيكو« 
العريقة، ومع هذه النكس�ة ب�دأت دار النرش 
األملاني�ة ت�درك الف�ارق ب�ن الس�وق األملانية 
والسوق األمريكية التي دخلتها منذ عام 2015 
عرب االس�تحواذ عىل مجلة »بيزنس إنس�ايدر« 

وقررت التوسع فيه أكثر هذا العام.
ردود فعل

اخت�الف رد فعل دار النرش األملانية عىل القصة 
نفس�ها الت�ي ن�رشت يف الصحاف�ة األمريكية 

وقبلها يف الصحاف�ة األملانية، أثار كذلك الكثري 
من التعليقات. وحتى كاتب التحقيق الصحفي 
األمريك�ي ب�ن س�ميث ق�ال يف مقابل�ة م�ع 
صحيف�ة »دي تزايت« األملاني�ة إنه »مصدوم« 
م�ن ترصف�ات دار النرش وإقدامه�ا عىل طرد 
رايش�لت ألنه لم ين�رش أي معلوم�ات لم تكن 
معروفة له س�ابقاً م�ن التحقيق الداخيل الذي 

أدارته املؤسسة.
وتابع سميث أن محرض التحقيق الداخيل الذي 
كان قد حصل عىل نس�خة من�ه، كان واضحاً 
حول »العالقات املش�بوهة« لرئي�س التحرير، 
وأردف أن ما أثار استغرابه أكثر كانت الرسعة 
التي انتهى فيه�ا التحقيق الداخيل الذي أجري 
يف »بيل�د« وانتهى بإعادة رايش�لت إىل منصبه. 
وبحس�ب س�ميث، فإن »مدي�راً أمريكي�اً كان 
س�يقال الرتكابه جزءاً صغ�رياً من التجاوزات 

التي تورط فيها رايشلت«.
ه�ذه القصة لم تكش�ف فقط ع�ن »الثقافة« 
املنت�رشة داخل »بيلد« والتي تس�امحت معها 
دار النرش املالك�ة للصحيفة، بل طرحت أيضا 
تس�اؤالت حول م�دى »الحري�ة« املقبولة عند 
الصحاف�ة يف أملاني�ا وقدرة الصحف املنافس�ة 
عىل الكش�ف عن قصص كهذه. إذ إن وس�يلة 
اإلع�الم الوحي�دة الت�ي ن�رشت ع�ن التحقيق 
الداخ�يل ال�ذي أجرت�ه »بيل�د« بح�ق رئي�س 
تحريره�ا وترصفاته غري الالئقة، كانت مجلة 
»دي�ر ش�بيغل« الت�ي واجهتها »بيل�د« بعدها 
بدعوى قضائية إلجبارها عىل س�حب القصة. 
وللعلم، تضمنت قصة »دير شبيغل« يف مارس 
املايض اتهامات لم تطل فقط رايش�لت نفسه، 

بل طال�ت أيضا ثقاف�ة الذكوري�ة الطاغية يف 
»بيل�د« وتحييد النس�اء و»ح�رص الحكم عىل 
أهليتهم للعمل باالستناد إىل مظهرهن«. حتى 
أن املجل�ة تحدثت عن أن الصحفيات ال يدعون 

للمشاركة يف اجتماع التحرير إال »للزينة«.
وعندم�ا حاول�ت دار الن�رش إيب�ن، املنافس�ة 
ألكس�ل ش�ربينغر - وهي تمتلك بدورها عدداً 
م�ن الصح�ف يف أملاني�ا - ن�رش القص�ة بع�د 
تحقي�ق مط�ول أجرت�ه، فإنه�ا تراجع�ت يف 
اللحظات األخرية. وبع�ث رئيس مجلس إدارة 
إيب�ن برس�الة إىل الصحفين يطل�ب اإلحجام 
ع�ن نرش القصة، وبرر ذلك بأنه قد ينظر إليها 
عىل أنها تهدف لإلرضار بمؤسس�ة منافس�ة. 
ورغم انتشار الش�ائعات عىل أن إيبن تعرضت 
لضغ�وط من أكس�ل ش�ربينغر، نف�ى رئيس 
مجلس إدارة إيبن ذلك، وكذلك نفت دار أكس�ل 
ش�ربينغر نفس�ها تواصله�ا مع إيب�ن طالبة 

االمتناع عن نرش القصة.
ع�ىل أي ح�ال، فإن تبع�ات فصل رايش�لت لم 
تنته بعد. ويسعى دوبفنر، رئيس مجلس إدارة 
أكسل ش�ربينغر، اآلن لنفض السمعة السلبية 
ح�ول »ثقافة« التميي�ز ضد املرأة واس�تغالل 
الرج�ال لس�لطتهم، التي ُيخ�ى اآلن أن تؤثر 
سلباً عىل صفقة »بوليتيكو«. وكان دوبفنر قد 
نرش أخ�رياً رشيط فيديو عىل يوتيوب دعا فيه 
الصحفيات اللواتي تأثرن باس�تغالل رايشلت 
ملنصب�ه »إىل التكل�م علن�اً م�ن دون خ�وف« 
وأضاف »يجب أن نكون مثاالً ُيقتدى به عندما 
يتعلق األمر بسياس�ة عمل محرتمة ومتنوعة 

وحديثة«.  )عن/صحيفة الرشق االوسط(

»أكسل شربينغر«: صناعة نقل اخلرب... ثم اخلرب نفسه

No: 7591   Tue    2     Nov    2021العدد:   7591    الثالثاء    2    تشرين الثاني     2021

عّمان/متابعة الزوراء:
تش�كو املذيع�ة والكاتبة األردنية دان�ا أبو خرض، عدم وجود عمل مؤس�يس يدعم صناعة الفن 
واإلعالم يف األردن، مش�رية ، إىل أن الناجحن يف مج�االت الفن والثقافة واألدب واإلعالم، صنيعة 
مثابرته�م، مضيف�ة: »من هو ناج�ح يف األردن، وصل إىل ما هو عليه بجهد واجتهاد ش�خيص، 
فلي�س هناك مظلة رس�مية تدع�م املوهوبن وتبني عىل خرباتهم وتس�تفيد من الش�هرة التي 
يحققونها«. وتش�ري أبو خرض إىل مس�ألة يف غاية األهمية »بحس�ب تعبريها«، قائلة: »ينقصنا 
دع�م بعضنا لبعض وأال ننظر إىل نجاحات وإنجازات غرينا بعن ضيقة. فلألس�ف ال توجد ثقة 
باملبدعن األردنين، وبعض أصحاب املؤسس�ات يعانون من عقدة األجنبي، معتقدين أن الفنان 
أو اإلعالم�ي العربي أفضل م�ن األردني حتى دون أن يختربوا ذلك بأنفس�هم، عىل الرغم من أن 
معظم الكوادر اإلعالمية يف وسائل اإلعالم العربية، أردنيون وناجحون وجدوا الفرصة واملساحة 
لتقديم إبداعاتهم وحرفيتهم فتألقوا«. وتدعو أبو خرض املش�تغلن يف اإلعالم إىل التنبه ملستقبل 
املهن�ة، يف ظل التغي�ريات الكبرية املتوقعة يف غضون عرشة أعوام، مؤك�دة أّن »اإلعالم التقليدي 
سيختفي بالتأكيد، وعلينا أن تكون لدينا رؤية ملا هو آٍت«. وتنفي مقدمة برنامج »دنيا يا دنيا« 
التلفزيون�ي معاناتها من التفرقة الجندرية يف اإلعالم، ش�ارحًة: »يل ع�رشة أعوام يف قناة رؤيا، 
وهم يدعموننا جميعاً لتقديم األفضل، لكن قد يكون الرجل متفرغاً بصورة أكرب لعمله، وكوني 
زوجة وأماً يقلل ذلك من فرص التفرغ لعميل مقارنة بالرجل، فعلينا كنس�اء مهام كثرية، ومن 
يعمل يف اإلعالم عليه أن يكون متفرغاً طوال الوقت حتى يمارس إبداعه كما يش�اء«.وأبوخرض 
القادم�ة إىل اإلع�الم والكتابة اإلبداعي�ة من خلفية أكاديمية، تؤكد ش�غفها الكب�ري بما تعمل، 
مبينة: »أحمل درجة البكالوريوس يف تخصص اللغات، لكنني لم أمارس التخصص، لتوجهي إىل 
العم�ل اإلعالمي، وأجد يف التقديم التلفزيون�ي والكتابة اإلبداعية عاملاً يفصلني عن رتابة الحياة 
وروتينها، فالش�غف والحب هو ما يدفعني إىل اإلبداع يف عميل، ويف املوازنة بن مس�ؤولياتي كأم 
عامل�ة وبن بيت�ي وزوجي وطفيّل، وهو تحدٍّ كب�ري ليس باملهمة الس�هلة والحياة ممتعة أكثر 
بوجود التحديات«.وتقول أبو خرض إنها أرادت من خالل رواية »عىل الئحة االنتظار«، مشاركة 
القراء فكرة أن النجاح نس�بي وغري براق، معرتفة بوجود محاوالت فاش�لة وإحباط واجهتها، 
قبل أن تتذوق ثمار الش�هرة والنجاح واالنتش�ار، مضيفة: »هناك مقاطع مطولة من س�ريتي 
الذاتي�ة مع زوجي الفنان طوني قطان الذي مّر بتجربة مرضية صعبة جداً، تجاوزناها بالصرب 
واألمل والس�عي للنجاة، وهي ليس�ت س�رية ذاتية باملطلق، بل يوميات وأمور مررت بها أحببت 
نق�ل تجربته�ا إىل الناس، ألن معظمهم يعتقدون أن األش�خاص الذين يعيش�ون تحت األضواء 
حياتهم مثالية وليس بها مش�اكل وال منغصات. أحببت أن أوثق فشيل قبل نجاحي وأّن ال يشء 
يحصل عليه املرء بسهولة«.وال ترى أبو خرض أّن من املبكر عليها كتابة رواية، وتقول: »سمعت 
بع�ض االنتق�ادات بمجرد إعالني حفل التوقي�ع، لكنني ش�خصياً أردت أن أخرج ما كتبت عىل 
الورق من مخيلتي، ودعمني زوجي لتحقيق هذه الخطوة وإتمامها. املهم بعد ذلك أنني وجدت 
اهتمام�اً من الوس�ط اإلعالمي بم�ا قدمته، وفاجأتني ج�داً دار النرش عندم�ا طلبوا اإلذن مني 
لطبعة ثانية بعد ثالثة أس�ابيع من صدور الكتاب، واآلن أنا سعيدة بالطبعة الثالثة التي صارت 
اليوم بن يدي الناس، وشخصياً أعترب أن الرواية وما رافقها من كتابة ومراجعة واستمزاج رأي 
وطباعة، هي من أجمل املراحل التي مرت عيّل يف حياتي، فهذه التجربة علمتني أنه عندما تقدم 
مضمون�اً حقيقياً وصادقاً س�تقرأ الناس، وعندما أقرأ ردود الفعل املش�جعة أتأكد من صوابية 

قراري، وبالتأكيد ما أعيشه اليوم يحّملني مسؤولية كبرية تجاه ما أكتب وأقدم«.



رياضتنا عرب ازمان
العراقيون يعش�قون الرياض�ة خاصة كرة القدم ولهذا فهم ال ينس�ون 
الذكريات الرياضية وتراهم يش�اركون يف العديد من املسابقات واالسئلة 
ويحقق�ون النج�اح .. الذكريات ع�ن رياضة كرة الق�دم يف العراق، أبتدأ 
تأريخه�ا منذ زم�ن طويل، فالقصة لم تبدأ باملعق�ل أو يف موانئ البرصة 

الجميلة.
إن ال�والدة الرشعية للك�رة العراقية )أطلق عليها الطوب�ة العراقية( قد 
جاءت بتأريخ السابع من آذار من عام 1918 يف مدينة بغداد، عرب مباراة 
ب�ني فريقني مك�ون كل منهم�ا من أحد ع�رش العباً وهم�ا منتخب دار 
املعلم�ني ومنتخب مختلط املدارس االبتدائي�ة الثالث )الفضل والبارودية 
والحيدري�ة( واملب�اراة كانت رس�مية وقانونية بمعن�ى الكلمة، وجاءت 
بتنظي�م بريطاني بقيادة الحكم اإلنكليزي )العريف هيوس�تن( وقد فاز 

بها املختلط )2-صفر( بالوقت املتعارف عليه كروياً وهو 90 دقيقة.
ويب�دو أن احت�الل اإلنكليز للعراق قد س�اهم كثرياً يف ن�رش هذه اللعبة، 
فق�د كانت تمارس اللعب�ة يف القواعد الربيطانية يف الحبانية والش�عيبة 
وكركوك، فتشكل يف الحبانية فريقي ناديي )أآلثوري واليس يس( واللذان 
ضم�ا مجموعة م�ن الالعبني منه�م عمو بابا ويورا إيش�ايا وأديس�ون 
إيش�ايا وآرام كرم وغريهم، ويف البرصة تش�كلت ف�رق الجنوب واالتحاد 
والبحري وامليناء، ويف كركوك كذلك ومن أهم الالعبني هناك عادل عبد الله 
وقدوري كافر عثمان وكريم أفندي، ولم يذكر لنا التأريخ ما الذي حصل 
بعد مباراة املختلط ودار املعلمني أال مباريات عشوائية هنا وهناك لتزرع 
البذرة الرس�مية أألوىل عرب أنشاء هيئة إدارة ش�ؤون كرة القدم يف بغداد 
يف الع�ام 1923، حتى ابرص أألتحاد العراقي لك�رة القدم النور يف الثامن 
من ترشي�ن أألول من عام 1948 وأثناء تواجد الوف�د األوملبي العراقي يف 

لندن عام 1948 للمشاركة يف األوملبياد. وبعد عودة الوفد اىل بغداد قررت 
اللجن�ة األوملبية العراقي�ة التي ولدت يف العام ذاته أن يتم تش�كيل أتحاد 
ك�رة القدم العراقي وح�دد يوم الثامن من ترشي�ن األول من عام 1948 
موعداً ألول اجتماع وقد حرضه ممثلو عرشة فرق هي )النادي الريايض 
امللك�ي، القوة الجوي�ة، كلية الرشطة، القوة الس�يارة، الح�رس امللكي، 
وزارة املع�ارف، نادي الكاجولز، الكلية العس�كرية، دار املعلمني العالية، 
كلية الحقوق(، وانتخبت األس�ماء أدناه لتكون نواة ألول أتحاد كروي يف 
تاريخ العراق وهي: عبد الله املضايفي    رئيسا سعدي جاسم    سكرترياً 
ضياء حبيب    عضواً س�عيد واصف    عضواً املرحوم أكرم فهمي رئيس 

وفد العراق يرفع العلم العراقي يف القرية األوملبية بلندن – تموز 1948
وتشكل يف بغداد فريق الحرس امللكي والذي عد من أقوى الفرق العراقية 
آنذاك، وبعد قيام ث�ورة 14 تموز 1958 تمزق هذا النادي وتفرق العبوه 

عىل فرق عديدة تش�كلت آنذاك وهي الفرقة الثالثة والثانية والخامس�ة 
والكلية العس�كرية والق�وة الجوية وأليات الرشط�ة والحدود ومصلحة 
نق�ل الركاب والربي�د وفرق أخرى كثرية. وعند الحدي�ث عن هذه الفرق 
يف تل�ك الفرتة ينتابنا الحن�ني اىل تلك األيام الذهبي�ة التي بقيت محفورة 
يف الذاك�رة، ألن ك�رة القدم كان�ت تمارس آنذاك كهواية محببة وليس�ت 
احرتافا كمهنة كما هو الحال االن، فأفرزت اللعبة أساطني كروية يشار 
له�ا بالبن�ان وجيل رائع م�ن الالعبني املبدعني الذين كان�وا ال يتقاضون 

أجورا لقاء لعبهم مع فرقهم.
ترك�زت لعب�ة ك�رة الق�دم يف العاصمة بغ�داد مل�ا لها من ثقل س�كاني 
وحض�اري وحض�ور أعالمي رافق اللعبة وس�اهم يف انتش�ارها، وكذلك 
وج�ود بعض املالع�ب املهيأة القام�ة املباري�ات املحلية والرس�مية عيل 
أديمه�ا، فقد كان�ت تقام املباريات حرصاً عىل ملعب الكش�افة وهو من 
أهم املعالم الرياضية يف البالد آنذاك، وسمي بالكشافة ألنه ملعب أختص 
بهذا النش�اط الريايض الكشفي وقد كان يتسع حينها ل 14 ألف متفرج 
، وقد تم افتتاحه رس�ميا يف التاس�ع من ش�باط من عام 1938 وأقيمت 
علي�ه أول مب�اراة لفريق عراقي مع فريق خارجي حي�ث ألتقى املنتخب 
العسكري مع نادي بردى الس�وري وانتهت املباراة عراقية بستة أهداف 
مقابل هدفني، كما أحتضن هذا امللعب الطنبوري كما كان يدعى املباراة 
النهائي�ة لبطولة كأس العرب عام 1966 بني العراق وس�وريا يف العارش 
من نيس�ان من نفس العام وحرضها جمهور غف�ري زاد عىل ال 30 ألف 
متفرج وكانت برعاية املرحوم الرئيس عبد الس�الم عارف، وعند تسجيل 
الفري�ق العراق�ي هدف الف�وز الثاني نه�ض الرئيس منفع�اًل ومصفقاً 
والتف�ت اىل العمي�د فهد جواد امل�رية رئيس أألتحاد العراق�ي لكرة القدم 

آنذاك وس�أله: متكيل هذا منو اليل س�وة الكولني؟ فأجاب املرية: س�يدي 
هذا كوركيس إسماعيل فأجاب عبد السالم مازحاً: خوش العوب ... بس 
أس�مه ما يعجبني. ومن الجدير بالذكر أن املباراة أقيمت مس�اًء وكانت 

أول مباراة تقام تحت األنوار الكاشفة عىل هذا امللعب.
 بعد ه�ذا الحضور الجماه�ريي الالفت والنجاح ال�ذي رافق دورة كأس 
العرب يف بغداد، تم التفكري بأنش�اء ملعب أخر يتس�ع ألكثر من 40 ألف 
متفرج، وفعالً أنش�ئ ملعب الش�عب الدويل والذي تربع به للعراق املسرت 
)كولبنكي�ان( الربتغ�ايل الجنس�ية والذي لدي�ه 5% من النف�ط العراقي 
وافتت�ح بنهاية ع�ام 1966 وأقيم�ت عليه مباراة افتتاحي�ة بني فريقي 
املنتخب العراقي وفريق بنفيكا الربتغايل، وضم هذا الفريق تسعة العبني 
م�ن الفريق الربتغايل ال�ذي حصل عىل املركز الثال�ث يف كأس العالم عام 
1966 ومنهم أوزيبو وكولونا وس�يمارش وغريهم وبحضور جماهريي 

فاق ال 50 ألف متفرج.
وبالعودة اىل األيام الجميلة يف عقود الخمسينيات والستينيات وسبعينيات 
الق�رن املايض أللق�اء نظرة ع�ىل واقع الك�رة يف العراق عموم�ًا وبغداد 
العاصمة خصوصاً يربز لنا االهتمام الذي كان توليه االتحادات السابقة 
للعبة من خالل االستعانة بالخربة أألجنبية لتطوير واقع الكرة يف القطر 
فتمت االستعانة بمدربني من مختلف الجنسيات تركوا بصمات واضحة 
عىل مس�رية الكرة وعىل تطوير قدرات الالعبني واكتشاف مواهب جديدة 
ومن هؤالء املدرب الس�يد يوال املجري واملدرب الس�يد كوكيزا اليوغساليف 
وامل�درب الدكتور يوري الرويس واملدرب الس�يد دان�ي ماكلنن اإلنكليزي، 
إضافة اىل املدرب العراقي السيد عادل بشري الذي كان له أبلغ أألثر يف ترك 

بصماته عىل املنتخب العراقي أليام مجيدة يف تأريخه.

ع�يل لفتة ضيف ال�زوراء اليوم عرب 
هذا الحوار املوسع .

-اهال وس�هال بك اخ عيل ضيفا عىل 
الزوراء 

-شكرا لكم وللزوراء العزيزة
-بدا نود التعرف عليك ؟

-عيل لفتة فنجان
التولد 1954

بكالوري�وس  ال�درايس  التحصي�ل 
اعالم

متزوج ويل ولد واحد
-توجهك الريايض ان كان يف التعليق 
او الصحاف�ة الرياضية كيف تطور 

وم�ن اي�ن ب�دأ ؟
-اكي�د العائل�ة كان له�ا دور كب�ري 
يف  وتحفي�زي  ومتابعت�ي  بدعم�ي 

الحياة
-مل�اذا توج�ت للتعلي�ق وه�ل كان 

التعليق الريايض اوال ؟
-التعلي�ق موهبة بدأت عن�دي وانا 

بعمر ال11 عاما 
تعلمت ومارس�ت ولم ايأس ظلمت 
كثريا لكن صربت ونلت مبتغاي بعد 

كفاح استمر نصف عمري .
كنت اتابع املباريات واذهب للملعب 
م�ع جه�از التس�جيل العل�ق ع�ىل 

املباريات 
وهنا بدأت اوىل املالمح االوىل

وانا يف املتوسطة ومتابعتي للدوري 
العراقي 

صار اهتمام�ي بالق�راءة والكتابة 
وجع املعلومات

فكنت اكتب وصفا للمباريات وأقرأ 
بتعم�ق صحيفة امللع�ب والصحف 

االخرى .
-اذن كان هواية التعليق اوال ؟

طبعا هوايتي االوىل كانت   -
التعليق 

ولم تكن يل رغبة بسواها 
كنت صديق رج�ال االعالم لكني لم 
ام�ارس العمل الصحف�ي اال بعد ان 

نلت مرادي واصبح�ت معلقا كتبت 
بمختل�ف الصحف البع�ث الريايض 

واالعالم 
واملدي  الريايض الجديد 

كان�ت معظ�م كتاباتي عب�ارة عن 
وصف للمباريات ولق�اءات واخبار 

حرصية .
الصحف�ي  العم�ل  ع�ن  -وم�اذا 

والكتابة؟
-طبع�ا التوج�ه الصحف�ي اختص 
بالرياض�ة فق�ط وح�ررت صفحة 
االذاع�ة  مجل�ة  يف  منوع�ات 

والتلفزيون
التوجه نحو الصحافة الرياضة 

ل�كل  ومعرفت�ي  اختص�ايص  ان�ه 
دواخله�ا وقربي من الحدث هو من 

اسس االختصاص

-وهل كنت تلق تش�جيعا بانك فعال 
صحفي وكاتب ؟

كل ش�خص يس�عد بم�ا   -
ينرش له وجدت كل من يرى كتاباتي 

يشجعني ويدفعني لالستمرار 
غمرتن�ي فرحة كبرية وانا يف بدايتي 
وارى اس�مي موجود عىل صفحات 

الصحف بني كبار االعالميني .
-وهل تتذك�ر اول موضوع نرش لك 

؟
لألس�ف  موض�وع  اول  اتذك�ر  -ال 
الش�ديد لكن لقيت دعما كبريا ممن 
عمل�ت معه�م مم�ا زاد يف الرغب�ة 

بالعمل .
-وهل ازداد نش�اطك وتواصلت مع 

املنتديات الرياضية ؟
-لألس�ف لم اترتد اي منتديات لكن 

اذا كان قص�دت املنتدي�ات املنترشة 
بمواق�ع التواص�ل فمج�رد متابعة 

االحداث واالخبار .
-واي الصحف عملت بها ؟

-عمل�ت يف كثري م�ن الصحف التي 
كانت تصدر يف العراق حينها ومنها 
ما كان�ت تس�مى البع�ث الريايض 
... الري�ايض الجدي�د ... االع�الم ... 
املدى ... مجلة الصخ�رة ... املالعب  
الع�راق  تلفزي�ون  يف  وعمل�ت   ..
وتلفزي�ون الش�باب واذاع�ة صوت 
الجماه�ري ث�م اذاعة الوف�اق وقناة 
النهري�ن ثم احرتفت ع�ام 2005 يف 
رادي�و وتلفزي�ون الع�رب ومن�ه يف 
2011 اىل الجزيرة الرياضية و2014 

اىل قنوات بي ان سبورت 
تلفزي�ون  يف  عمل�ك  ع�ن  -وم�اذا 

العراق؟

-اول عمل يل يف تلفزيون العراق كان 
مراس�ال ومعلقا ثم مقدما للربامج 
الرياضية محطات رياضية وساعة 
رياضية ورسالة الدوري ثم برنامج 
رياض�ة يف رياض�ة يف اذاع�ة صوت 

الجماهري.
-وه�ل كن�ت تم�ارس الكتاب�ة عن 

جميع الوان الرياضة ؟
-اكثر املجاالت هو كرة القدم .

-هل عانيت من يشء يف البداية  ؟
-ال الرياضة تأث�رت كغريها بوضع 
البل�د محس�وبيات وتدخ�الت ب�ال 
الغ�ري  حس�اب ورقي�ب الش�خص 
مناسب يف املكان املناسب كلها امور 
سلبية اثرت عىل واقع رياضتنا التي 

عم الفساد معظم من عمل فيها
-مثال ؟

-ابع�ادي ع�ن الس�فر اىل قطر بعد 
مباراة الوكرة وبال سبب ومازلت اىل 
اليوم ابحث عن س�ببه حيث ارس�ل 
ش�خص العالق�ة ل�ه بالتعليق بدال 

عني .
-وكيف ترى نفس�ك م�ن بني كتاب 

الصحافة الرياضية ؟
-الحمد لله مخل�ص يف عميل مهني 

ح�ذر لم احاس�ب يف اي يوم  اال مرة 
واحدة كان هناك أس�توديو تحلييل 
ملباراة العراق واليابان يديره الزميل 
محم�د س�عدون الك�واري انتقل يل 

وقلت شكرا للزميل محمد سعيد
املنافق�ون اوصل�وا الخ�رب للمدي�ر 
وكان فيه�ا ش�خص اس�مه دانكن 
انكلي�زي الجنس�ية ل�م يقتن�ع بما 
ق�دم املعد  من تقرير لكنه اجرب عىل 
توجيه انذار يل وهو االول واالخري ان 

شاء الله يف مسريتي .
-وهل تستطيع ان تقول انك وصلت 

درجة الطموح ؟
-كان طموح�ي ان ام�ارس العم�ل 
النقابي وفق اي صيغة عمل توكل يل 
لكن لالسف لم اسع لذلك شخصيا .

-هل لدي�ك نصيحة للش�باب الذين 
يودون العمل الصحفي الريايض ؟

-نصيحت�ي للزم�الء الش�باب اقول 
كلم�ة صحف�ي او اعالم�ي كب�رية 
اليس�تحقها اال م�ن يمتل�ك القدرة 
عىل النجاح يف عمله ان يكون مهنيا 
محاي�دا ش�جاعا ممي�زا يف كتاباته 
ال  ان يكون محس�وبا عىل ش�خص 
معني او فئة معينة وان اليس�تعجل 
الشهرة وال يفكر باملادة عىل حساب 
التضحية والصرب عملنا بدون مقابل 

كي نصل ووصلنا والحمد لله
-حدثنا عن عملك يف الخارج ؟

-وانا اعمل خارج العراق لم انقطع 
ع�ن الكتاب�ة وتخصص�ت بكتاب�ة 
ملف�ات البط�والت الكب�رية وكتابة 

العم�ود، ويل ال�رشف ان اك�ون اول 
صحف�ي عراقي يرافق وفدا رياضيا 
يف اصعب الظروف الحرجة وتحديدا 
يف اول ث�الث اش�هر بع�د االحت�الل 
االمريكي واوصلت الرس�ائل بشكل 
رسيع ادهش االس�تاذ خالد جاسم 
وغريه من املسؤولني وصلت كلمات 

شكر وتقدير .
-اين تعمل حاليا ؟

-بع�د عودت�ي من االح�رتاف ابواب 
واعم�ل  اغلق�ت  العم�ل يف وطن�ي 
ش�باب  قن�اة  يف  معلق�ا  حالي�ا 
س�بورت وع�ىل القطع�ة . وطلب�ت 
ان اك�ون معلقا بش�كل رس�مي يف 
املوافقة  19٧0/1/3وحصلت ع�ىل 

1991/9/1
الح�دث  ه�و  وم�ا  علق�ت  -واي�ن 

الريايض الذي علقت عليه ؟
-الحمد لل�ه اول معلق عراقي يعمل 
العربي�ةartو  القن�وات  اش�هر  يف 

bein sportالجزيرة الرياضية و
البط�والت  مختل�ف  ع�ىل  علق�ت 

والدوريات العربية والعاملية 
وص�ل ع�دد املباري�ات الت�ي علقت 
عليه�ا احرتافيا 249٧مب�اراة وهو 
رق�م ونوع ل�م يصل الي�ه اي معلق 

عراقي .
-وكيف تقيم نفسك االن ؟

-مازلت امتلك صوتا وروحا تعش�ق 
العم�ل لديه الكثري م�ن الطموح ان 
اخ�دم بلدي ولك�ن االب�واب مغلقه 

دائما
-وبعد 2003 اين عملت ؟

-بعد 2003 عمل�ت يف اذاعة الوفاق 
كمق�دم لربنام�ج ري�ايض اذاع�ي 

ساعة رياضية 
ثم يف قناة الرشقية أسس�ت القسم 
الريايض ثم اس�تلم املهم�ة الدكتور 
ه�ادي عبدالل�ه وانتقل�ت للعمل يف 
قن�اة الدي�ار وعدت للرشقي�ة ثم يف 
تلفزيون النهري�ن ومنه وتحديدا يف 

2005/5/9اىل عالم االحرتاف .
-ش�كرا ل�ك اخ ع�يل لفت�ة املعل�ق 
الري�ايض ومع�د الربام�ج االذاعي�ة 
والتلفزيونية متمني كلك االستمرار 

يف العطاء والعمل .
-ش�كرا لكم ولكادر الزوراء االس�م 

الذي احبه .

ذاكرة
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من ذاكرة اإلذاعة والتلفزيون

 

ظلمت كثريا لكين صربت ونلت مبتغاي بعد كفاح طويل

املعلق الرياضي علي لفتة لـ” الزوراء”: أول مباراة علقت عليها بني نادي الزوراء والديوانية

اول عمل لي هو مراسل لتلفزيون العراق 

وصل عدد املباريات اليت علقت عليها احرتافيا اكثر من 2497مباراة

انتسبت رمسيا إىل الفريق العربي والفريق العاملي للمنتخب السعودي و املصري

ضيف الزوراء لهذا االسبوع معلق ريايض عراقي ولد يف سنة 1964 يمتلك شهادة بكالوريوس 
يف اإلعالم و الصحافة علق ملباريات عديدة واعد وقدم الكثري من الربامج الرياضية عمل يف 
العديد من االذاعات والصحف والقنوات ومنها قناة أي آر تي، عيل لفتة فنجان كان يقدم نرشة أخبار 
يومية ضمن النرشة السياسية إىل جانب الربامج االسبوعية، وبرنامج أضواء عىل الدوري العراقي 
وقع مع ART بصفته معلقا و مقدم برامج، بعدها انضم رسميا إىل الفريق العربي و الفريق العاملي 
الذي يفضله عيل لفته املنتخبان السعودي و املرصي هما بالتأكيد من أفضل املنتخبات العربية و من 
ناحية االندية فاألهيل املرصي و االتحاد السعودي والصفاقيس التونيس و الزوراء العراقي األفضل 
لديه عربياً، و مانشسرت يونايتد ونادي برشلونة و يوفنتوس ونادي ليون وسيلتيك عاملياً . أول مباراة 

علق عليها كانت مباراة يف الدوري العراقي بني نادي الزوراء ونادي الديوانية. قدوته االستاذ 
الكبري مؤيد البدري. 

حوار -مجال الشرقي
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“اس�مها مام�ا.. عيب.. ه�ذه قلة 
أدب.. الزم تعلميه يحرتمك”.

كل هذه التعليقات أس�معها يومًيا، 
يف  وم�ارة  ومع�ارف  أقرب�اء  م�ن 
أن  يح�ب  صغ�ري  ألن  الش�ارع، 
يناديني “باسمي” فقط، والحقيقة 
أنني أحب س�ماع اسمي منه، لكن 
من واقع مفاهيم ومدارس الرتبية، 
هل مناداة الطفل ألهله بأس�مائهم 
تعكس ع�دم اح�رتام؟ وكيف أزرع 

االحرتام داخل طفيل؟
أصب�ح األمر ش�ائًعا، الجيل الجديد 
ل�ه طرق�ه املختلف�ة للتعب�ر ع�ن 
الح�ب واالحرتام، لكن تل�ك الطرق 
قد تضاي�ق البعض، ويصنفونها يف 

إطار عدم االحرتام.
يول�دون م�ع ش�عور  األطف�ال ال 
ب�رورة اح�رتام اآلخري�ن وف�ق 
معاي�ر مجتمعه�م، ب�ل يحاكون 
الحب والكره، ويكتس�بون املعاير 

املجتمعية مع تقدم العمر.
ع�ادًة، األطفال الذي�ن يفضلون أن 
ينادوا أهله�م بأس�مائهم، وتكون 
العائل�ة ق�د أعط�ت له�م إش�ارة 
املوافق�ة عىل هذا األم�ر، فإذا نادى 
طف�ل أم�ه باس�مها وأخربت�ه بأن 

يناديها ماما سيناديها ماما دوًما.
إًذا فلي�س األم�ر يتعل�ق باالحرتام، 
هي مس�ألة تتعل�ق بطريقة تربية 
وأسلوب تعامل معني داخل األرسة.

كيف تزرعني االحرتام يف طفلك؟
“من ش�ب عىل يشء ش�اب عليه”، 
ليس األم�ر صعًبا، خل�ق جو مثايل 

االح�رتام  يحكم�ه  املن�زل  داخ�ل 
املتبادل بني جميع أفرادها سيجعل 
طفل�ك ش�خص مح�رتم، وهن�اك 
نقاط محددة يمكن�ك العمل عليها 

كي تزرعي االحرتام داخل طفلك.
يج�ب أن تكون�ي ق�دوة، فتعام�يل 
باحرتام م�ع زوجك وأهلك وكل من 
تتعاملني معهم يف الشارع والسوق.

راقبي وعلقي دوًما عىل س�لوكيات 
األخرين، لتلفتي نظره إىل الس�لوك 
الجيد، أثني عىل من يس�تأذن، ومن 
يطرق الب�اب، ومن يكل�م اآلخرين 
بص�وت منخف�ض، ليتش�كل لديه 
مبادئ عامة عن اح�رتام اآلخرين.

علم�ي طفل�ك مه�ارات التواص�ل 
كي�ف  الئ�ق،  بش�كل  االجتماع�ي 
يحرتم املسن، كيف يحرتم الشارع، 
كيف يحرتم املدرس�ة، كيف يحرتم 
الت�ي  الكلم�ات  وكذل�ك  زم�اءه، 
تدل ع�ىل التقدي�ر مثل: “ش�كرًا”، 
إذنك”.احرتم�ي  “بع�د  “تفض�ل”، 
طفلك، قويل له شكرًا، ومن فضلك، 
وإذا س�محت، كل ما كان احرتامك 
ل�ِك  احرتام�ه  كان  كب�ر  لطفل�ك 
ولنفسه أكرب.ال تحميل طفلِك فوق 
طاقت�ه فهو مهم�ا علمت�ه مجرد 
طف�ل يخط�ئ ويتعل�م، ويتعام�ل 

كثرًا عىل طبيعته.
إذا أساء طفلك الترصف، ال تأخذي 
املس�ألة بش�كل ش�خيص، فه�و ال 
يقص�د ع�دم احرتامك، وح�اويل أن 
تعالجي املوض�وع دون أن توجهي 

له إتهامات بعدم االحرتام.

طفل�ك كاإلس�فنجة يمت�ص كل م�ا 
يس�معه وي�راه منك ويطّبقه بنفس�ه 
وحت�ى ل�و أصب�ح كب�ًرا س�يرتك أي 
ت�رصف وكلم�ة منك أث�رًا فيه س�واء 
عىل نفس�يته أو عىل شخصيته بشكل 
ع�ام. وانطاًقا من هنا، ونظرًا ألهمية 
األم�ور التي تقومني به�ا أنت وزوجك 
أم�ام طفلكم�ا، س�نطلعك ع�ىل أهم 
األم�ور الت�ي يج�در بكما القي�ام بها 
أمامه بصفة دائمة لبناء حياة صحية 
وبيئة س�ليمة يف املن�زل، يف هذا املقال 

من عائلتي.
ع�رّبا ع�ن حبكم�ا لبعضكم�ا أمامه: 
لق�د بّين�ت الدراس�ات أّن تعبر األهل 
ع�ن عاطفتهم�ا وحبهم�ا لبعضهما 
أم�ام طفلهم�ا يؤث�ر بش�كل ايجابي 
عىل صحت�ه النفس�ية يف الحارض ويف 
املس�تقبل ويرس�م يف مخّيلت�ه صورة 

جميلة عن الحياة الزوجية والعائلة.
ساعدا بعضكما يف كل األعمال: ساعدا 
بعضكم�ا يف كل األم�ور املنزلي�ة وغر 

املنزلي�ة فس�تعلّمان بذل�ك طفلكم�ا 
أهمي�ة املس�اعدة وتقدي�م العون ملن 

يحتاجه سواء يف املنزل أو خارجه.
قّدرا املجهود ال�ذي يبذله كّل منكما يف 
كل يشء: ح�اويل أن تق�ّدري املجه�ود 
ال�ذي يبذله زوجك يف املنزل أو يف العمل 
وعلي�ه ه�و القي�ام باملثل أيًض�ا أمام 
طفلكم�ا، لكي يتعلّ�م أهمية اإلجتهاد 

والعمل واالنتباه اىل مشاعر األخرين.
تش�اركا يف النشاطات: شاركي زوجك 
النش�اطات واملش�اريع الت�ي يحّبه�ا 
وليش�اركك ما تحبني حتى لو لم يكن 
ذلك مفضًا لديه. سيتعلّم طفلكما من 
ذلك أهمية املشاركة والتضحية أيًضا.

اعتذرا من بعضكما: االعتذار مهم جًدا 
عندم�ا يخط�ئ أحدكما بح�ق اآلخر، 
واالعت�ذار ميزة ال يملكه�ا كثرون لذا 
علّماه�ا لطفلكم�ا وكونا مث�ااًل له يف 
ذلك.وأخرًا، ال تنيس عزيزتي أن تكوني 
ق�دوة صالح�ة لطفل�ك وأن تكون�ي 

وزوجك مثااًل جيًدا يحتذي به.

10واحة
حنو مستقبل افضل...هلا
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5 أمور عليك وزوجك القيام بها امام طفلكما!
سلوكياتحنو مستقبل افضل...هلم

ابين يناديين بامسي .. هل هذا 
عدم احرتام؟

عندما يبدأ األشخاص فقدان الوزن يف البداية، 
فإن معظم الكيلوجرام�ات التي تم فقدانها 
تكون يف ش�كل ماء، وعندما تقيد الس�عرات 
الحراري�ة وتح�رق الزائ�د منها ع�ن طريق 
أداء بع�ض التمرين�ات، يتحول جس�مك إىل 
الجليكوجني للحصول عىل الطاقة، وهو أحد 
أش�كال تخزين السكر البس�يط للجلوكوز، 
ويتم تخزينه يف الكبد والعضات حتى يصبح 

جسمك جاهزًا الستخدامه.
و لك�ن الجليكوج�ني يحتف�ظ بامل�اء، حيث 
يحم�ل ثاث�ة أضعاف وزن�ه يف امل�اء، حيث 
يحت�وي ج�رام واح�د م�ن الجليكوج�ني يف 

عضاتك عىل 3 جرامات من املاء.
وعن�د اس�تخدام الجليكوج�ني، س�واء م�ن 
خال ممارس�ة الرياضة أو تقييد الس�عرات 
الحراري�ة، فإنك تفقد أيًض�ا وزن املاء، لكن 

عن�د تجدي�د مخ�زون الجليكوج�ني لدي�ك، 
يمكنك استعادة وزن املاء أيًضا.

ما الفرق بني فقدان الدهون واملاء؟
واح�دة م�ن أك�رب عام�ات وزن امل�اء ه�ي 
التقلبات املتكررة يف الوزن، فإذا اتبعت روتيًنا 
صحًيا والحظت أن وزن�ك يرتفع وينخفض 
كثرًا، فمن املرجح أنه وزن املاء، حيث تعتمد 
كمي�ة امل�اء التي يحتف�ظ بها جس�مك عىل 
العديد من األش�ياء املختلفة، من هرموناتك 

إىل كمية املاء التي ترشبها وأكثر من ذلك.
وإذا كن�ت تفق�د ال�وزن بم�رور الوقت، فا 
تش�عر باإلحباط إذا ارتفعت األرقام يف بعض 

األيام.
ما ه�ي املدة التي نس�تغرقها لفق�دان وزن 

املاء والدهون؟
هن�اك طريقة أخرى ملعرفة ما إذا كنت تفقد 

وزًن�ا من املاء أو الدهون، وهي أنك إذا فقدت 
كيلوجراًما واحًدا بني عشية وضحاها، فهذا 
م�ؤرش واضح عىل أنه يمكن�ك إرجاع فقدان 
الوزن إىل املاء، يمكن ملعظم الناس أن يفقدوا 
1 - 1.5 كيلوج�رام م�ن ال�وزن الفع�يل يف 
أسبوع ونحو %1 من دهون الجسم يف شهر 

واحد.
ه�ذا ينطبق ع�ىل زيادة ال�وزن أيًض�ا، فإذا 
رأي�ت أنك أثقل بمق�دار 1.5 كيلوجرام، فمن 
املؤكد أن جس�مك يحتوي عىل كمية أكرب من 
املاء، ألنه من غر املمكن اكتساب هذا القدر 
من ال�وزن يف يوم واحد، وه�و ما يوضح أن 
خس�ارة وزن املاء رسيع جًدا مقابل خسارة 
الده�ون التي تحدث بعد م�رور الوقت وفًقا 
لالتزام بنظامك الغذائي وممارسة التمارين 

بانتظام. 

تعرف على الفرق بني وزن املاء والدهون يف اجلسم
نصائح طبية

املكّونات لتحضر الكراميل:
سكر - نصف كوب

ماء - ملعقتان كبرتان
لتحضر الكريمة:
سكر - ربع كوب

فانيليا - ملعقتان صغرتان
حليب - كوبان

بيض مخفوق - 3
طريقة العمل

- لتحض�ر الكرامي�ل، ضعي يف 
ق�در ع�ىل الن�ار كل من الس�كر 
وامل�اء ثم ّحرك�ي املكونات جيداً 
حت�ى تحص�يل عىل ل�ون ذهبي 

للخليط.
يف  الكرامي�ل  خلي�ط  وّزع�ي   -
قوالب زجاجية ثم اتركيها جانباً 

حتى تربد.
- س�ّخني الحلي�ب يف ق�در ع�ىل 
الن�ار، اضيفي الس�كر والفانيا 

ثم اخلط�ي املكونات حتى تذوب 
تماماً.

- زي�دي البي�ض املخف�وق م�ع 
الخلطي املس�تمر حتى تتجانس 

املكونات.
قوال�ب  يف  املزي�ج  وّزع�ي   -
الكرامي�ل ثم ُصفيه�ا يف صينية 

فرن واغمري نصفها باملاء.

- أدخيل الصينية اىل فرن محمى 
مس�بقاً عىل ح�رارة 180 درجة 
مئوية واتركيها لحواىل 40 دقيقة 

حتى ينضج الكريم كراميل.
- أخرج�ي الصينية م�ن الفرن، 
اترك�ي القوال�ب حت�ى ت�ربد ثم 
اقلبيه�ا يف اطب�اق ث�م قدميه�ا 

مبارشة عىل سفرتك.

موس�م  ه�و  الش�تاء  فص�ل 
الرم�ان، فإذا كن�ت تبحثني عن 
بالبرشة  العناية  مس�تحرات 
وترطيبه�ا للتخلص من جفاف 
تهتم�ني  ال  فلم�اذا  الش�تاء، 

بفواكه الشتاء املوسمية؟
الطريق�ة  به�ذه  فك�رت  إذا 
س�تجدين بالتأكي�د أن أفض�ل 
للعناي�ة  املوس�مية  الفواك�ه 
الوق�ت م�ن  بالب�رشة يف ه�ذا 
العام هو الرم�ان، فهو يحتوي 
ع�ىل حمض زيت ب�ذور الرمان 
ودهون األوميجا 3 التي تساعد 
ع�ىل تجديد خاي�ا البرشة، كما 
 ))A فيتام�ني  ع�ىل  يحت�وي 
وفيتامني )E( اللذين يحافظان 
كذل�ك  الب�رشة،  ش�باب  ع�ىل 
فيتام�ني )C( املفي�د يف ع�اج 
والتحك�م يف  الدهني�ة  الب�رشة 
مس�توى إفراز البرشة للدهون، 
كما أن�ه يحتوي ع�ىل أحماض 
وامل�واد  هيدروكس�ني  األلف�ا 
املضادة للتأكس�د، مم�ا يجعله 
مفي�داً يف محارب�ة ش�يخوخة 
الب�رشة والتأخ�ر م�ن ظه�ور 
التجاعي�د،  مث�ل:  عامته�ا، 

والخطوط الرفيعة.
الفوائ�د  مق�دار  تخيل�ِت  ه�ل 
الكبرة له�ذه الفاكهة الرائعة؟ 

اس�تفيدي من الرمان من خال 
تن�اول حب�ة من�ه يومي�اً، ث�م 
اس�تفيدي منه أكث�ر من خال 

هذه االستخدامات املوضعية:
الطريقة األوىل:

الرم�ان حت�ى  اطحن�ي ب�ذور 
تحصيل ع�ىل عجينة س�ميكة، 
ثم ضعيها عىل برشتك واتركيها 
من 15 إىل 30 دقيقه، واغسليها 
القن�اع  فه�ذا  الب�ارد،  بامل�اء 
سيس�اعد عىل إنع�اش البرشة 

وتخفيف البقع بها إن وجدت.
الطريقة الثانية:

قوم�ي بغم�س ك�رة قطنية يف 
عص�ر الرم�ان، وادهن�ي به�ا 
برشتك مع الرتكيز عىل الحبوب 

فه�ذه  امللتهب�ة،  واملناط�ق 
الطريقة ستساعدك يف الحصول 
عىل برشة نظيفة بدون حبوب.

الطريقة الثالثة:
يمكنك اس�تخدام ب�ذور الرمان 
الجس�م  املطحون�ة يف تقش�ر 
إلزال�ة الخايا امليتة من البرشة، 
كما أنه يس�اعد ع�ىل التخلص 

من الدهون الزائدة.
الطريقة الرابعة:

امزجي عصر الرمان مع القليل 
من العس�ل، ثم ضع�ي الخليط 
عىل وجهك واتركيه لعدة دقائق 
عىل برشتك، فهذا املاس�ك يعزز 
إرشاقة البرشة دون أن يس�بب 

جفافها.

املطبخ ..

لطلة ابهى....

طريقة عمل كرمية الفرن

الرمان جلمال ونضارة البشرة

اعتدنا جميعنا عىل استهاك الشاي 
للصح�ة  العدي�دة  لفوائ�ده  نظ�راً 
وخصائصه املضادة لألكسدة، ولكن 
قلّة هم الذين قد تعرّفوا عىل الشاي 
األحمر. ونظراً لخصائصه الشفائية 
ل�ن تعاني بوجوده من التش�ّنجات 
الحساس�ية،  الص�داع،  املع�دة،  يف 
ارتف�اع  االكزيم�ا،  األرق،  الرب�و، 
ضغط ال�دم، وغرها من املش�اكل 
الصحية. وإن كان بارداً أم س�اخناً 
س�يكون الش�اي االحم�ر مناس�باً 
لك ولصحت�ك، فبربودته س�يزّودك 
بش�عور باالنتعاش يف أيام الطقس 
الح�ار، أّما س�اخناً فس�يعمل عىل 

تهدئتك. ونظراً لع�دم احتوائه عىل 
الكافيني فهو يعّد مثالياً لاحتساء 
قب�ل الخلود إىل الن�وم للتخلص من 

األرق وآالم الحل�ق املزعج�ة لي�ًا. 
وإذا كن�ت ترغب�ني بالقض�اء عىل 
عطشك وإعادة الرتطيب إىل جسمك 

التي  وتزويده بمضادات األكس�دة 
تؤّخ�ر عامات الش�يخوخة وتعّزز 
جه�از املناع�ة، فم�ا عليك س�وى 

تحضر الشاي األحمر.
وم�ن املؤّك�د أّن�ك توّدي�ن التمّتع 
بب�رشة ش�ابة ونقي�ة خالية من 
ذل�ك  لتحقي�ق  الش�باب؛  ح�ب 
اختاري هذا الش�اي الذي يحتوي 
ع�ىل الزن�ك املفي�د للتخلّ�ص من 
املش�اكل الجلدية. وإذا لم ترغبي 
برشبه فضعي مسحوقه مبارشة 
عىل الب�رشة للتخفيف من الطفح 

الجلدي واإلحمرار.
وم�اذا عن صح�ة عظامك؟ لطاملا 

م�ن  أّن�ه  الّصغ�ر  من�ذ  س�معنا 
ال�روري الحف�اظ عىل أس�نان 
وعظ�ام قوي�ة وذل�ك م�ن خال 
استهاك الحليب ومنتجات األلبان 
الغنية بالكالسيوم، ولكن ما غاب 
عن معلوماتنا يف تل�ك املرحلة هو 
أّن الش�اي األحم�ر ه�و أيضاً أحد 
مص�ادر مع�دن الكالس�يوم. ل�ذا 
إن كن�ت م�ن الذي�ن يصع�ب عىل 
جهازهم الهضمي هضم منتجات 
األلب�ان أو من الذي�ن يعانون من 
املش�اكل الصحي�ة املؤمل�ة، فه�ذا 
الشاي يمكن أن يكون بدياً مثالياً 

لكافة املرشوبات األخرى. 

سر االعشاب..؟؟؟

حاول ممثلو ”يوتيوب“ و“س�ناب شات“ 
و“تي�ك توك“،إقن�اع أعض�اء يف مجل�س 
الش�يوخ األمريكي بأن أداءهم أفضل من 
”فيس�بوك“، بعد اته�ام املنص�ات الثاث 
ب�اإلرضار بالصح�ة العقلي�ة والجس�دية 
لألطف�ال ع�رب ع�رض حياة آخري�ن تبدو 
مثالي�ة، وكذل�ك إعان�ات دعائي�ة غ�ر 

مناسبة.
ومثل ممثلو املنصات الثاث، الشعبية جدا 
لدى الش�باب، أمام لجنة التجارة بمجلس 
الش�يوخ، والتي أكد أعضاؤها أن فيسبوك 
وتطبيق�ه إنس�تغرام ال يحتك�ران إي�ذاء 

املراهقني.
وق�ال الس�يناتور الديمقراطي ريتش�ارد 
بلومنتال ”أن تكون مختلفا عن فيس�بوك 
ال يشكل دفاعا عن النفس“، مؤكدا ”نريد 

سباقا إىل األعىل وليس إىل األسفل“.
وتأتي جلس�ة االس�تماع هذه بعد أسابيع 
من جلس�ة أخ�رى أم�ام اللجن�ة للمبلغة 
فرانس�يس هوغ�ن، املهندس�ة الس�ابقة 
يف فيس�بوك، والت�ي كش�فت أن الش�بكة 
العماق�ة للتواص�ل االجتماعي كانت عىل 
عل�م باآلثار الض�ارة لخدماته�ا عىل جزء 
من املراهقني الذين يس�تخدمونها، حسب 
أبح�اث أجرته�ا داخلي�ا، وقدم�ت وثائق 

تدعم أقوالها.
وقال�ت هوغن، إن املجموع�ة املتمركزة يف 
كاليفورنيا تغلب األرباح عىل املستخدمني، 
وه�ي صيغة ب�ات يرددها ع�دد كبر من 

املنظمات غر الحكومية والربملانيني.
وأوضح السيناتور بلومنتال أن ”كل عينني 
تعنيان مزيدا من الدوالرات، كل ما تفعلونه 
يس�مح بزيادة عدد املس�تخدمني ال سيما 

األطفال، وبإبقائهم عىل منصاتكم“.
عاج مضاد

آب�اء وقف�وا  رواي�ات  الس�يناتور  ونق�ل 
ع�ىل  أبنائه�م  تج�ارب  أم�ام  عاجزي�ن 
الش�بكات، من بينه�ا أم غرق�ت ابنتها يف 
”سيل من تسجيات الفيديو حول االنتحار 
وإيذاء النفس وفقدان الشهية ألنها كانت 
مكتئبة، وكانت تبح�ث عن محتوى حول 

هذه املواضيع“.
وط�رح الربملاني�ون أيض�ا تس�اؤالت عن 
خيارات املنصات بشأن الحد األدنى للسن، 
وط�رق تعدي�ل املحت�وى )اإلنس�ان و/أو 

الخوارزميات( وحماية الخصوصية.
لك�ن ممث�يل املنص�ات الث�اث دافعوا عن 
أنفس�هم بعرض مقارنات وتدابر اتخذت 

أخرا.
وقال�ت نائب�ة رئي�س مجموعة ”س�ناب 
ش�ات“، جينيفر س�تاوت، إنه ”تم إنشاء 

املنصة كع�اج مض�اد لوس�ائل التواصل 
االجتماعي“.

ويبل�غ ع�دد مس�تخدمي س�ناب ش�ات 
ش�هريا 500 مليون شخص والسن الدنيا 

للتسجيل فيه هي 13 عاما.
ويتمي�ز التطبي�ق ع�ن املنص�ات األخرى 
بأنه أقل انفتاحا ع�ىل املحتوى الخارجي، 
ويتبادل عربه املس�تخدمون ،وهم بش�كل 
أساس من الشباب عرب خدمة ”اكتشاف“، 
مقاطع فيديو ونصوصا من وسائل اإلعام 
والن�وادي الرياضية والعام�ات التجارية 

وغرها.
أم�ا ”تيك ت�وك“ و ”يوتي�وب“ فيعرضان 
إص�دارات تم تكييفها لتائم األصغر س�نا 
بقيود محددة، فمنصة تيك توك ال تس�مح 
ملن هم دون س�ن ال��13، بن�رش مقاطع 
فيدي�و أو التعلي�ق ع�ىل مقاط�ع فيدي�و 

ينرشها اآلخرون.

أما األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم بني 
13 و16 عام�ا، فا تس�مح لهم الش�بكة 
بالبث املبارش )اليف سرتيم( وتربط هؤالء 
الشباب بحساب خاص ال يمكن أن يسمح 
س�وى لألش�خاص املرصح لهم م�ن قبل 

صاحب الحساب.
سوء استخدام

من جانب�ه، قال مدير الش�ؤون العامة يف 
رشكة ”باي�ت دانس“، ماي�كل بيكرمان، 
يعان�ون  الذي�ن  األش�خاص  أن  ”وجدن�ا 
اضطراب�ات يف التغذية يأت�ون إىل تيك توك 

للتحدث عنها بطريقة إيجابية“.
أيلول/س�بتمرب  املنص�ة نهاي�ة  وأعلن�ت 
امل�ايض، أن عدد مس�تخدميها النش�طني 
شهريا تجاوز املليار، لكنها تبقى متخلفة 
بف�ارق كبر عن ”يوتيوب“ بمس�تخدميه 
ال�2,3 مليار شخص يتصلون مرة واحدة 

عىل األقل شهريا )أرقام 2020(.
م�ن جانبه�ا، وظف�ت خدم�ة الفيديو يف 
غوغل جهوده�ا إلزالة ماي�ني املحتويات 

التي تنتهك قواعدها.
واعرتفت لجنة مجلس الشيوخ يف الجلسة 
بأن ”وس�ائل التواصل االجتماعي يمكنها 
أن توفر فرصا ترفيهية وتعليمية“، لكنها 
رأت يف الوقت نفس�ه أنه ”أيسء استخدام 
هذه التطبيق�ات أيضا ملهاجم�ة األطفال 
والرتويج ألعمال مدم�رة، مثل: التخريب، 

واالضطرابات يف التغذية“.
ويأمل برملانيون يف َس�ن ترشيعات إلدراج 
مزي�د م�ن الضمان�ات يف النص�وص م�ن 
أج�ل حماية القارصين، وقال الس�يناتور 
بلومنتال يف نهاية الجلس�ة ”لم تنتهوا بعد 

من سماعنا“.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

انتقادات حول تأثري “تيك توك وسناب شات ويوتيوب” على األطفال

ماذا تعرف عن الشاي االمحر؟
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زوج�ة ثري�ة للغاي�ة، اضط�رت 
إج�ازة  طل�ب  ع�ى  للموافق�ة 
للخادم�ة الت�ي بمنزله�ا والت�ي 
توج�ب عليه�ا املك�وث بمنزله�ا 

لظروف عائلية صعبة.
كان بنفس اليوم يف املساء هنالك 
عش�اء عائ�ي ق�د جمع�ت في�ه 
الزوج�ة كل العائل�ة، اتصلت عى 
زوجها فور ذهابه للعمل وأخربته 
بأنها س�تتكلف بنفسها العناء يف 
اإلعدادات وأنها ستبارش بنفسها 

كل يشء.
طلبت من سائق سيارتها الخاصة 
بأن يخ�رج الس�يارة حي�ث أنها 
مس�تعدة للذهب للمتجر وانتقاء 
الطلبات، وما إن خرج بها وأثناء 
الطريق اتصل�ت لتؤكد عى موعد 
العش�اء بكل قائمة الدعويني عى 

العشاء.
وفور وصولها للمتجر ترجلت من 
الس�يارة، وقبل دخوله�ا للمتجر 
وج�دت ش�ابا يف الثالثيني�ات من 
عم�ره عليه مالبس رثة، ش�عرت 
بالرع�ب تجاهه حتى أنها تجنبت 
النظر في�ه عى الرغم من أنه قام 
بفت�ح باب املتجر وأمس�كه حتى 

تمكنت هي من الدخول قبله.
الطرقات  املتجر تجنب�ت  وبداخل 
الت�ي كان به�ا، وبعدم�ا انتق�ت 
الزوج�ة كافة األش�ياء والطلبات 
التي تريده�ا من املتجر تصادمت 
مع الش�اب والذي كانت تتجنبه، 
يف حينها أسقطت بطاقة االئتمان 
الخاص�ة به�ا، التقطه�ا الش�اب 

م�ن األرض وأراد أن يعطه�ا لها، 
ولكنها كان�ت قد غادرت مرسعة 

تريد الهرب منه.
لح�ق به�ا الش�اب، وعندما طلب 
منها التوقف، التفتت إليه يف خوف 
ورهب�ة من�ه وكانت تق�ول: “إن 
كن�ت تري�د املال أعطيت�ك منه ما 

تريد، ولكن اتركني وال تؤذني”!
تبني كل يشء للشاب حينها، شعر 

بحزن عميق بداخله..
الش�اب: “أهكذا ترينن�ي؟!، إنني 
أرت�دي هذه املالبس ألنني أس�اعد 
والدتي بانتقاله�ا ملنزلها الجديد، 
وقد أرسعت للمتجر لرشاء بعض 
االحتياج�ات الت�ي طلبته�ا مني 
ع�ى الف�ور، عموما لق�د ركضت 
خلف�ِك ألعطي�ِك بطاق�ة االئتمان 

خاصتِك”.
شعرت الزوجة بالندم الشديد عى 
سوء ظنها بالشاب والذي تبدو به 

كل الصفات الحسنة.
أيض�ا  الحقيق�ة  يف  الش�اب  كان 
م�ن األثري�اء أمثاله�ا ومن نفس 
الطبق�ة االجتماعي�ة التي تنتمي 

إليها، بل وربما يزيد عليها.
العربة والحكمة من القصة:

ال تحك�م عى ش�خص من خالل 
م�ا يرتديه، أو من خالل الس�يارة 
الت�ي يقودها أو حت�ى من خالل 
املكان الذي يس�كن ب�ه؛ ال تحكم 
عى ش�خص س�واء أكان جيدا أم 
سيئا من خالل مظهره الخارجي، 
فهناك أش�خاص بإمكانهم قيادة 
س�يارة فاره�ة ويف النهاية تكون 

مستأجرة.
يف  يس�كنون  أش�خاص  هن�اك 
من�ازل فارهة أيضا ولكنها تكون 
مس�تأجرة، وهناك أناس يرتدون 
أفخ�م املالب�س وأرقى الس�اعات 
ويف النهاي�ة من املمك�ن أن تكون 

مرسوقة.
وم�ن املمك�ن أن يكون ش�خصا 
رائع�ا ويمتل�ك كل ه�ذه األم�ور 
ولك�ن هن�اك ظروف م�ا حكمت 
عليه ب�أن يظهر بش�كل ال يكون 

الئقا بالنسبة لك.
ال يهم م�ا يرتديه الش�خص منا، 
وال م�ا يملكه، األه�م من كل ذلك 
من هو وم�ا قيمت�ه بالحياة وما 
قدم ط�وال حياته، وما هي ذكراه 

بعد مماته.

 الهر
يف ح�ال كان اله�ر ه�و أول م�ا راه فهذا يش�ر إىل أنك تش�عر دائماً 
باالكتئ�اب كلما حان الوقت لتق�وم بمهمة جديدة أو لتعود إىل مكان 
عمل�ك بعد العطلة.والس�بب أن�ك ال تحب القيود وال تثق بنفس�ك إىل 

درجة كبرة جداً. لذا تعيش دائماً حالة من القلق والخوف.
  الكلب

إذا رأيت الكلب أوالً، فأنت تش�عر دائم�اً بالحاجة إىل تلقي الدعم من 
األشخاص املحيطني بك. فاملشاكل والظروف الصعبة تخيفك وتمنعك 
من القيام بأي حركة أو بأي خطوة إىل األمام. والسبب أّنك واجهت يف 

املايض مشاكل عادت عى حياتك بنتائج سلبية. 
األسد

رؤيت�ك لهذا الحي�وان أوالً تعن�ي أّنك تتمت�ع بجاذبي�ة ال يمكن أحد 
مقاومته�ا. كما تش�ر إىل أّن�ك تثر غرة بعض األش�خاص واحرتام 

بعضهم اآلخر وإعجابهم. أنت متواضع وكريم وراقي.   
الحصان

إذا رأي�ت الحص�ان ف�ور نظرك إىل ه�ذه الصورة، فهذا ي�دل عى أّنك 
تش�عر يف الكثر من األحيان  بالتوت�ر وتعيش حالة من القلق الدائم. 
والس�بب أّنك ال تحس بال�رىض يف حياتك وتريد الحصول عى األفضل 
وتراقب ما يمتلكه اآلخرون من أش�ياء وخصائص وصفات وتقارن 

بينك وبينهم. 
البجعة

أن ت�رى البجع�ة أوالً يكش�ف أّن�ك تفض�ل غالباَ أن تم�ي األوقات 
بمفردك وبعيداً عن األش�خاص الذين يعيش�ون يف محيطك. والسبب 
هو أّنك تش�عري بالنقص العاطفي وتعتق�د أن اآلخرين ال يمنحونك 

أي اهتمام.
البطريق

يف حال كان البطريق أول حيوان تراه عند نظرك إىل الصورة، فهذا يدل 
عى أّنك تتمتع بخيال جامح وتبتكر الكثر من الخطط واألفكار التي 
تثر إعجاب اآلخرين. إال أّنك تتسم يف املقابل بالخجل الذي يمنعك من 

التعبر عن قدراتك بشكل رصيح.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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أبـــــــراج

مهني�اً: تش�عر باالنكم�اش وتحت�اج اىل مس�اعدة 
معنوي�ة، قد تك�ون الدبلوماس�ية واللباقة رضورتني 

للتعاطي مع اآلخرين 
عاطفياً: خ�ذ احتياطاتك من تفجر وضعك العاطفي وحاول 

استدراك األمور بأرسع ما يمكن
صحي�اً: حدد أهدافك وأولوياتك الصحية وكن دقيقاً يف تنفيذ 

التمارين الرياضية املفيدة لك

مهني�اً: مس�ؤولياتك كبرة وتزداد يوم�اً بعد يوم، 
فحاول أال تترسع حت�ى ال تقع يف املحظور وتدفع 

الثمن غالياً
عاطفي�اً: تجد الرشيك إىل جانبك يف كل الخطوات املقبلة، 

وهو قد يفاجئك بتقديم أفضل األفكار البناءة واملفيدة لك
صحي�اً: ال ينف�ع الن�دم بعد أن تكون قد تس�ببت بالس�منة 

لنفسك، عندها يكون قرار التخلص منها غر سهل

-25 مهنياً: قد تش�عر بالتع�ب من كثرة الطلبات 
من هنا وهناك، إال أن جوبيتر الذي يش�كل مربعاً 

دقيقاً مع ساتورن يعني أنك معرض الفتقاد أمر ما
عاطفي�اً: يخترب ه�ذا اليوم عالقة زوجي�ة ويضعها عى 

املحك، فإما االستمرارية او االنفصال
صحي�اً: ال تفس�ح يف املجال أم�ام أحد لينغ�ص عليك حياتك 

ويستفزك ليثر عصبيتك ويبقيك يف حالة من التوتر

مهني�اً: مهما ح�اول بعضهم النيل م�ن عزيمتك 
فل�ن يفلحوا ألنك األق�وى واألكثر ثباتاً بني س�ائر 

املنافسني واملرتبصني بك رشاً
عاطفياً: تزدهر الصداقات وتتعّدد الرغبات، فيميل القلب 

اىل وجوه كثرة، وقد يحتار يف الخيار
صحياً: قد تحتار يف اختيار املش�اريع املعروضة عليك للرتفيه 

والرتويح عن النفس، فحاول أن تشارك يف جميعها

مهني�اً: ك�ن أكث�ر تروياً لئ�ال ترتك�ب األخطاء يف 
الحكم عى األمور، وتجّنب النزاعات مع املسؤولني 
والزم�الء كم�ا مع العدال�ة، وخفف م�ن الطموحات 
الكبرة.عاطفي�ًا: ابتع�ادك عن الرشيك أكث�ر من املعتاد 

يولد الشك لديه، فحاول تمضية أطول وقت إىل جانبه 
صحي�اً: وضع صحي ما يقلق راحتك ويوتر أعصابك، صارح 

املقربني منك به فرتيح نفسك نوعاً ما

مهني�اً: قد تحت�اج إىل الص�رب واله�دوء واالنتباه 
الدقي�ق وتعامل م�ع الوضع بانضب�اط بعيداً عن 

املغامرات واالستثمارات املجازفة
عاطفياً: تس�تعيد والرشي�ك بعض األح�الم املاضية، أو 

يعيد إليك أمراً قديماً، او يجعلك تراجع ما فات
صحي�اً: الصحة س�يف ذو حدين: إذا أهملته�ا أنت الخارس، 

وإذا اهتممت بها ربحت نفسك

مهنياً: مبادرات ومغامرات مدعوماً بقوة جسدية 
ومعنوي�ة، وق�د تقدم ع�ى إنقاذ احد األش�خاص 

فتالقي االعجاب والتقدير 
عاطفي�اً: يوم ممتاز للق�اءات الرومانس�ية البعيدة عن 
األجواء الصاخبة، ويسمح لك باالعتماد عى الحبيب وقدراته 
وجه�وده صحياً: تك�ون اإلرادة صلبة ج�داً وعزيمتك ال تلني 

امام جميع املغريات املرضة بالصحة

مهنياً: القمر يف برجك يتحدث عن بعض التشويق 
وع تغير يكون باإلجمال ملصلحتك، وتشعر بالجرأة 

وترغب يف استالم زمام أمورك، وحسًنا تفعل
عاطفياً: الغرة تهدد مستقبلك مع الحبيب وأنت متسلط 

تجاهه، فكن اكثر ليونة يف تعاملك معه
صحياً: ال تعتذر عن املش�اركة يف رحالت أو نزهات، فهي من 

بني الحلول القادرة عى إراحتك نفسياً وجسدياً

مهني�اً: ق�د تنطل�ق املش�اريع بقوة، وق�د تظهر 
مس�ائل مرصفي�ة أو معام�الت إداري�ة، حتى لو 

تأخرت بعض املساعي، فإن األمور تسر جيداً
عاطفي�اً: تنجذب إىل ش�خص ناضج تعت�ربه مرجعاً لك 

وتثر عالقتك به بعض الحساسيات
صحياً: آالم جانبية وميل إىل استهالك األدوية بكثافة ويف غر 

محلها

مهني�اً: تم�ارس جاذبية ن�ادرة وتت�اح لك فرص 
كث�رة للتعبر عن نفس�ك ب�ال قي�ود، وتعالج كل 
املس�ائل بحنك�ة وذكاء. عاطفي�اً: علي�ك ان تك�ون 
مس�تعداً للمرحلة املقبلة، وخصوصاً أن متغرات كثرة 
تلوح يف األفق، فحاول ان توظفها ملصلحة عالقتك بالرشيك. 
صحياً: النصائح التي يقدمها بعض االختصاصيني يف الربامج 

التلفزيونية تعود عليك بالفائدة إذا تقّيدت بها بحذافرها

مهني�اً: تطالب اليوم بزيادة ع�ى الراتب بعد فرتة 
م�ن الجهد والعم�ل، بع�ض املفاجآت الس�اّرة يف 

العمل تنعشك
عاطفياً: انطالقة جديدة تس�اعدك عى تحقيق استقرار 

عاطفي، وال سّيما بعد الركود الذي عرفته أخراً
صحياً: قراراتك الصائبة عى الصعيد الصحي تكون دافعاً إىل 

جعل اآلخرين يجارونك يف كل ما تقوم به رياضياً
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مهنياً: يش�ر هذا اليوم إىل تغي�ر إيجابي، فيأتي 
بأخب�ار حول حملة إعالنية أو س�فر ممّيز تكون 

نتائجه غر متوقعة وتدهش الجميع
عاطفياً: الحوار اله�ادئ يمّكنك من حّل العراقيل، إال أّن 

الرشيك قد ال يقتنع بسهولة، فال تستسلم أمام الضغوط
صحي�اً: اإلرهاق ق�د يورطك يف مش�اكل صحي�ة كثرة مثل 

فقدان املناعة والشعور بالوهن

الخارجي�ة  وزي�ر   -  1917
الربيطان�ي آرث�ر جيمس بلفور 
يرس�ل رس�الة إىل اللورد ليونيل 
وولرت دي روتش�يلد يشر فيها 
إىل تأيي�د الحكوم�ة الربيطانية 
إلنش�اء وطن قوم�ي لليهود يف 
فلس�طني، وهي الرس�الة التي 

عرفت باسم وعد بلفور.
1921 - اس�تيالء السلطان عبد 
العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل 
آل س�عود ع�ى حائ�ل وانته�اء 

إمارة آل رشيد الشمريني.
1930 - تتوي�ج هيال س�ياليس 

إمرباطوًرا عى إثيوبيا.
1937 - الزعي�م اإليطايل بينيتو 
موس�وليني يعلن إنشاء محور 
برلني / روما والذي يعرف باسم 
دول املح�ور، وهو يض�م الدول 
أثن�اء  الت�ي واجه�ت الحلف�اء 

الحرب العاملية الثانية.
ب�ني  الح�رب  نش�وب   -  1947
الهند وباكس�تان بس�بب النزاع 

عى إقليم كشمر.
ب�ن  عي�ى  الش�يخ   -  1961
س�لمان آل خليف�ة يت�وىل حكم 
البحري�ن خلًف�ا لوالده الش�يخ 

سلمان بن حمد آل خليفة.
اململك�ة  مل�ك  ع�زل   -  1964
العربي�ة الس�عودية س�عود بن 
عبد العزيز آل س�عود وتنصيب 
ويل العهد األم�ر فيصل بن عبد 

العزيز آل سعود ملًكا.
1976 - جيم�ي كارت�ر يف�وز 
عى جرال�د ف�ورد يف انتخابات 

الرئاسة األمريكية.
الجامع�ة  1978 - عق�د قم�ة 
العربي�ة يف بغداد وص�دور قرار 
بتعليق عضوية مرص ونقل مقر 
الجامعة العربية من القاهرة إىل 
تونس وذل�ك عقب توقيع مرص 
التفاقي�ة كامب ديفيد للس�الم 

مع إرسائيل.
األمريك�ي  الرئي�س   -  1983
رونالد ريغ�ان يوقع قراًرا يعترب 

فيه يوم عيد مي�الد مارتن لوثر 
كين�غ عي�ًدا وطنًي�ا س�نوًيا يف 
الواليات املتحدة تحت اس�م يوم 

مارتن لوثر كينغ.
2004 - الش�يخ خليفة بن زايد 
آل نهي�ان يت�وىل حك�م إم�ارة 
أبوظبي بعد وفاة والده الش�يخ 

زايد بن سلطان آل نهيان.
األرمن�ي  الرئيس�ان   -  2008
واألذري  رسكيس�يان  س�رج 
إلهام علييف يوقعان يف موسكو 
اتفاًق�ا للتوصل إىل حل س�لمي 

ألزمة إقليم ناجورنو كاراباخ.
االنتخاب�ات  لجن�ة   -  2009
املس�تقلة يف أفغانس�تان تعل�ن 
ف�وز الرئي�س املنتهي�ة واليت�ه 
حامد قرض�اي بفرتة رئاس�ية 
ثاني�ة وذل�ك بع�د إلغ�اء جولة 
اإلعادة يف االنتخابات الرئاس�ية 
بسبب انسحاب منافسه الوحيد 

عبد الله عبد الله.
املمث�ل  اغتي�ال   -  2012

الفلس�طيني/ الس�وري محمد 
راف�ع بع�د اختطاف�ه م�ن قبل 
أحد فصائل املعارضة الس�ورية 
املس�لحة بس�بب دعم�ه لنظام 

بشار األسد.
ُيعلن�ون  آث�ار  ُعلم�اء   -  2017
اكتش�افهم به�وًا كب�ًرا جديًدا 
مجه�ول الغاي�ة داخ�ل اله�رم 

األكرب.
2018 - مقتل 9 أقباط يف هجوم 
مسلح بمحافظة املنيا يف مرص، 
وتبن�ى تنظي�م داع�ش يف والية 

سيناء الهجوم.
الجزائريون  -الناخب�ون   2020
التعدي�الت  ع�ى  يوافق�ون 
 66.8% بنس�بة  الدس�تورية 
ومش�اركة %23.7 مم�ن يحق 

لهم التصويت.
جامع�ة  ح�رم  يف  ن�ار  إط�الق 
كاُبل يف أفغانس�تان يس�فر عن 
مقتل ما ال يقل عن 35 شخًصا 

وإصابة 50 آخرين.

acebook من الفيسبوك

غزل عراقي
اللي��ل تال��ي  ج��اع  ل��و  داخل��ي  ش��اعر 
!!! املطل��ع  ويش��رب  باحل��روف  ي��اكل 

احلرم��ان قاعه��ا  م��ن  صغ��ت  وقافيت��ه 
مرت�������ع الگل��ب  ص��ار  بع��د  واتخّي��ل 

وي��اك اليحچ��ي  ه��ذا  ج��رح  صوت��ي  وم��و 
مقط��ع ب��س  قصت��ي  م��ن  بع��د  واقرال��ك 

لي��ل ب����  من��ي  ينب��اگ  حل��م  ماعن��دي 
يرك��ع ال��ورق  ف��وگ  حب��ر  ب��س  حلم��ي 

زم��ان م��ن  كّس��رته  األم��ل  ومتث��ال 
اخض��ع راح  ياص��اح  الواقع��ي  وگل��ت 

عاش��ور ب��س  تلگان��ي  جت��ي  م��ن  لذل��ك 
يرج��ع ه��م  ك��ون  مح��رم  يخل��ص  وم��ن 

اختبارات شخصية

قصة وعربة

الحيوان الذي تراه اوال 
يكشف الكثير عن صفاتك

المظاهر الخداعة

كلمات متقاطعة

* ه�ل تصدق ان ابنة شكس�بر البكر كانت تجه�ل القراءة 
والكتابة !!!

* أطول ش�جرة يف العالم توج�د يف كاليفورينا ويبلغ طولها 
367 قدماً.

* دودة اإلس�كارس تبي�ض 
أكث�ر م�ن ملي�ون بيضة يف 
الش�هر و تنج�ب أكث�ر من 

مليون دودة .
* يطلق )أرض الكنانة( عى 
م�رص. وق�د اطلق�ه عمرو 
بن العاص النه�ا محفوظه 
بني صحراوي�ن كما تحفظ 

الكنانة السهام.
* أغ�ى ن�وع م�ن الطع�ام 
السمك  هو)الكافيار( بيض 
ال�ذي يعيش يف  )الحف�ش( 
بحر قزوين والبحر األسود.

* البواخ�ر تس�ر يف املي�اه الب�اردة بش�كل أرسع م�ن املياه 
الدافئة.

هـــــل تعلــــــم
رأيس

1ملكي o ممثل مرصي يقوم 
غالبا بدور األب الحنون.

2الصفا )معكوسة( o بناء أو 
مكان واجبة حرمته.

3جب�ل يابان�ي o حجر ابيض 
صلب ناعم امللمس.

4أش�هر أدي�ب انجلي�زي عى 
مستوى العالم.

o م�ا  5دراس�ات وتمحي�ص 
يبلغه االنسان من عمره.

o مدين�ة  6توض�أ دون م�اء 
غ�رب  جن�وب  فلس�طينية 

الخليل.
وبرمجي�ات  7أجه�زة 

الكمبيوتر.
 o 8قدم�ت الثم�ني ف�داء ل�ك

حاجز مائي.
9م�ا تعط�اه الع�روس ي�وم 
زفافه�ا o دق وق�رع o بي�ت 

العصفور.
10الش�كل الخارج�ي o بطل 
انتج�ت  اس�باني  اس�طوري 
قصصه سينمائيا وتلفزيونيا.

أفقي
قصص  كات�ب  1أش�هر 
يف  لألطف�ال  خرافي�ة 

الغرب
2يتكلم o انهض

3روائ�ي م�رصي راحل 
حائز جائزة نوبل.

4الش�اعر كاتب قصيدة 
الظاملون  “أخ�ي ج�اوز 

املدى”
نص�ف   o دادا  5نص�ف 
ش�ومر o تفي�د تفس�ر 

املعنى واالسرتسال.
o غط�ى  6ق�ى وقت�ا 

وحجب.
7يسهر عى الحماية من 
الخطر أو الرسقة o أديب 
وروائ�ي انجلي�زي كتب 

رواية ديفيد كوبرفيلد.
 o 8وقت مغيب الشمس

نصف خروب
9بحر o سهولة o تكلفة

وفيلس�وف  10أدي�ب 
انجليزي ساخر.

حدث يف مثل هذا اليوم
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السيول يف كردستان



ما زال فريق عمل املسلسل الدرامي »عروس 
وكارمن  العابدين  ظافر  من  بدءاً  بريوت«، 
ومرام  طراد  وجو  شمعون  وتقال  بصيبص 
أبطال  من  وغريهم  لبس  وكارمن  العيل 
املوسم الجديد، يواصلون تصوير مشاهدهم 
الفرتة  خالل  لعرضه  تمهيداً  تركيا  يف 

القادمة.
»عروس  مسلسل  عمل  فريق  أن  علم  حيث 
للمسلسل  املنتجة  الجهة  مع  اتفق  بريوت« 
عىل أن يكون مطلع العام القادم هو املوعد 
الثالث  املوسم  أوىل حلقات  النهائي النطالق 
والجديد من املسلسل، بعد أن كان من املقرر 
املبدئي  املوعد  هو  نوفمرب  شهر  يكون  أن 
يبدو  ولكن  املوسم،  حلقات  أوىل  لعرض 
عرض  يؤّجلون  جعلهم  الوقت  ضيق  أن 
فريق  أن  خاص  مصدر  أكد  حيث  العمل 
 45 من  يقرب  ما  له  بقي  املسلسل  عمل 
جاهزاً  ويصبح  املشاهد  إلنهاء  تصوير  يوم 

للعرض الدرامي.
األحمد  محمد  ينضم  لم  آخر،  صعيد  عىل 
حيث  املسلسل،  عمل  فريق  إىل  اآلن  حتى 

يصور بعض مشاهده يف املوسم الثاني من 
مسلسل »للموت« أمام دانييال رحمة وماغي 
بوغصن، وسيسافر بعدها من أجل تصوير 
من  الثالث  املوسم  أحداث  ضمن  مشاهده 
آدم  تشهد شخصية  بريوت« حيث  »عروس 

ضمن األحداث تطورات مفاجئة وصادمة.
انضمت  التي  لبس  كارمن  أن  بالذكر  جدير 
ستجسد  الجديد  املوسم  أبطال  إىل  أخرياً 
شخصية  شقيقة الضاهر التي تأتي بأرسار 

ومفاجآت تقلب العمل رأساً عىل عقب.

رامي  طرح  أن  بعد 
العب  عاشور، 

السابق،  اإلسكواش 
الدعائي  الربومو 
أغنيته »أكلم مني«، 
كريم  نيليل  أعادت 
نرشها عرب خاصية 

الخاصة  ستوري 
الرسمية  بصفحتها 

داعمًة  اإلنستغرام  عىل 
هشام  زوجها  شقيق  بذلك 

عاشور، فهل ستدعم زوجها بعد 
ل أن قرر خوض مجال التمثيل بقوة  خال

الفرتة القادمة؟
التمثيل  يهوى  بأنه  األخري  ترصيحه  أن  يبدو 
منذ الصغر لم يكن من فراغ؛ فبعد أن شارك 
املايض  الرمضاني  املوسم  عاشور  هشام 
بمسلسل »حرب أهلية« أمام يرسا، يرغب 

يف تكرار التجربة هذه املرة.
يف  يفكر  كان  هشام  أن  ويرتدد 
مشاركة زوجته نيليل كريم بمسلسلها 
له  تحرض  الذي  الجديد  الرمضاني 
ألعمالها  املنتجة  الرشكة  مع  حالياً 
غروب«،  »العدل  السابقة  الدرامية 
حيث  ينجح  لم  األمر  أن  يبدو  ولكن 
هذه  مثل  بأن  املقربني  بعض  نصحه 
الفرتة  خالل  ملصلحته  تكون  لن  الخطوة 
الحالية، وإن عليه أن يبدأ بعيداً عن نيليل 
كريم يف أوىل خطواته الدرامية، خاصة أنه 
بدأ خطواته بالتمثيل قبل زواجهما وحصل 
خارج  التمثيل  ورش  من  العديد  عىل  أيضاً 

مرص خالل الفرتة املاضية.
عىل صعيد آخر، تستعد نيليل لعرض حلقتها 
األخري«  »املشهد  بعنوان  الجديدة  الدرامية 
شاهد  منصة  شاشة  عرب  نصار  إياد  أمام 

اإللكرتونية.
املنفصلة،  للدراما  ينتمي  والعمل 
نجومها  حلقة  لكل  إن  حيث 
غرار  عىل  املختلفني 
إتنني«  »نمرة  مسلسل 
الذي شاركت به نيليل 
أمام عادل كرم قبل 

فرتة.

تحيي النجمة األردنية، ديانا كرزون، حفالً غنائًيا يف األردن، يوم الخميس 
املقبل املوافق 4 من شهر نوفمرب، وتقدم خالله باقة مميزة من أشهر 

أغنياتها، وذلك ضمن الحفالت التي يحييها نجوم الغناء والطرب 
يف مختلف األماكن. ىف جانب آخر، أحيت املطربة األردنية ديانا 

كرزون مؤخرًا، حفالً غنائًيا، ضمن فعاليات الدورة الخامسة 
والثالثني ملهرجان جرش للثقافة والفنون، واملقام بدولة 

األردن، بحضور 2500 فرد تطبيقا لإلجراءات االحرتازية 
أغنيات  آخر  أن  كورونا.يذكر  فريوس  من  للوقاية 
املطربة األردنية ديانا كرزون، بعنوان »الدنيا بتضحك« 
»يوتيوب«  الفيديوهات  وقع  عىل  طرحتها  والتي 

وصورتها عىل طريقة الفيديو كليب، واالغنية كلمات 
عمر سارى، وألحان محمد بشار، وتوزيع خالد 

مصطفى«.

األخيرة
للدخول إىل موقع 

الصحيفة
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عـين على العالم

أريانا جراندي جتسد 
شخصية رعب من فيلم 

إنتاج اخلمسينات
 يف اهلالوين

جومانة مراد تكشف سبب حماولتها االنتحار

»عيلة السعة جًدا« مسرحية جديدة جتمع أمحد 
زاهر بابنتيه ملك وليلى

نيللي كريم تدعم زوجها بعد 
أن قرر خوض جمال التمثيل

ديانا كرزون حتيي حفالً غنائًيا 
يف األردن يف عيد احلب املصري

“واتسآب” يتسبب بغرامة مالية 
كبيرة المرأة شتمت زوجها

Twitter Blue يعلن مميزات 
جديدة لمشتركيه

 أص�درت محكم�ة مرصي�ة أم�راً، 
بتغريم ام�رأة 31 أل�ف دوالر، وذلك 
التهامها بس�ب زوجه�ا عرب تطبيق 
)واتس�آب(،  االجتماع�ي  التواص�ل 
اس�تخدام  خ�الل  م�ن  وازعاج�ه 

االنرتنت.
وتع�ود أحداث الواقع�ة حينما تقدم 
يتهمه�ا  بب�الغ ض�د زوجت�ه  زوج 
بالس�ب عرب تطبي�ق )الواتس�آب(، 
واس�تخدام الخدم�ة يف اإلس�اءة له 

بطريق غري الذي أُعد من أجله.
وق�ال إس�ماعيل س�الوي، محامي 
قن�ا  محكم�ة  إن  علي�ه،  املجن�ي 
االقتصادي�ة، قض�ت بتوقيع غرامة 
قدرها 31 ألف دوالر، عىل )إكرام.م(، 
وذلك لقيامها بسب زوجها )زياد.أ(، 

ع�رب تطبي�ق )واتس�آب(، وبتهم�ة 
اإلزعاج عن طريق استخدام األنرتنت 
وإساءة اس�تخدام مرفق االتصاالت 

بطريق غري الذي اعد من أجله.
وتابع السالوي: أنه وفًقا للمادة رقم 
76، من قانون االتصاالت 10 لس�نة 
2003، فإن جريم�ة تعمد إزعاج أو 
مضايق�ة الغري بإس�اءة اس�تعمال 

أجهزة االتصاالت.
وتع�د ه�ذه الجريم�ة الت�ي تقاب�ل 
جريمة التسبب عمداً يف إزعاج الغري 
بإساءة استعمال األجهزة التليفونية 
قان�ون  يف  عليه�ا  واملنص�وص 
العقوبات، وفيها يتسع الركن املادي 
لكل ق�ول أو فع�ل يتعم�ده الجاني 

يضيق به صدر املواطن.

أعل�ن موق�ع التدوي�ن املصغ�ر 
يف  املش�رتكني  أن   Twitter
خدم�ة Twitter Blue املدفوع�ة 
س�يحصلون عىل وص�ول مبكر 
إىل بعض املي�زات الجديدة تحت 
ش�عار Labs جدي�د، ووفًق�ا ل� 
Twit� يخت�رب   ،The Vergee

ter بانتظام مي�زات جديدة قبل 
طرحه�ا الرس�مي، ولك�ن اآلن، 
تخل�ق الرشك�ة طريق�ة جديدة 
لبع�ض األش�خاص للتحقق من 
امليزات الجديدة قبل أي ش�خص 

آخر.
برنام�ج  يف  املي�زات  وتتضم�ن 
Twitter املحادث�ات املثبت�ة عىل 
تثبي�ت  ل�ك  تتي�ح  والت�ي   ،iOS
محادث�ات DM يف أعىل القائمة، 
والقدرة عىل نرش تحميالت فيديو 

أطول من جهاز كمبيوتر سطح 
للمس�تخدمني  ويمكن  املكت�ب، 
ق�راءة املزيد ح�ول املختربات يف 
 Twitter سلس�لة م�ن حس�اب

.Blue
وق�ال التقري�ر إن�ه ال يمكنه�م 
االشرتاك يف Twitter Blue إال إذا 
كانوا عىل نظام iOS ويعيش�ون 
يف كندا وأس�رتاليا، لذلك ال يمكن 
الوص�ول إىل مي�زات Labs ع�ىل 
نط�اق واس�ع حت�ى اآلن، ويعد 
 Labs ب�أن   Twitter موق�ع 
س�تكون متاح�ة يف املزي�د م�ن 
البل�دان قريًب�ا، وقال�ت الرشكة 
ع�ىل موقعه�ا ع�ىل اإلنرتنت أن 
Blue س�يكون متاًحا يف مناطق 
إضافية وع�ىل Android والويب 

“يف املستقبل القريب”.

أعلنت مايكروس�وفت أنها استحوذت عىل Two Hat املزود الرائد لحلول 
اإلرشاف ع�ىل املحت�وى Aa الذي يق�دم تدابري حماي�ة للمجتمعات عرب 
اإلنرتن�ت مع رؤي�ة لبناء تج�ارب أفضل للجمي�ع. وقال�ت الرشكة إن 
الكمي�ات املتزايدة من املحتوى الضار الذي يتم مش�اركته عرب اإلنرتنت 
عىل مس�توى العالم زادت من الحاجة إىل اإلرشاف الفعال واالس�تباقي 

عىل املحتوى.
وقال�ت الرشك�ة يف بي�ان: “لك�ي يزده�ر أي مجتم�ع ع�رب اإلنرتن�ت، 
يع�د اإلرشاف ع�ىل املحتوى اس�تثماًرا مهًم�ا لضمان تج�ارب إيجابية 
للمس�تخدم والحفاظ عىل املش�اركة بمرور الوقت”، وأضافت “تشرتك 
مايكروس�وفت و Two Hat يف رؤية الس�تخدام التطورات يف تكنولوجيا 

االعتدال لرعاية مجتمعات اإلنرتنت العاملية املتنوعة وحمايتها”. 
ويعد هذا االستحواذ تطوًرا مهًما للعالقة طويلة األمد بني مايكروسوفت 
وTwo Hat والتي س�تجمع ب�ني التكنولوجيا املبتكرة والقدرات البحثية 
والفرق ذات املهارات العالية والبنية التحتية الس�حابية األكثر اكتماالً، 
ووفًقا لعمالق التكنولوجيا، يعد هذا استثماًرا عميًقا يف مساعدة وخدمة 
عم�الء Two Hat الحاليني والعمالء الج�دد املحتملني وتجارب املنتجات 

والخدمات املتعددة يف مايكروسوفت.
 Two وقال�ت الرشك�ة “من خالل العم�ل مع الفريق املتن�وع والخبري يف
Hat عىل مر الس�نني، أصبح م�ن الواضح أننا نتواف�ق تماًما مع القيم 
األساس�ية املس�توحاة من رؤية املؤس�س، كريس بريبي، لتقديم نهج 
ش�امل للمجتمع�ات اإليجابي�ة واملزده�رة ع�رب اإلنرتن�ت “، وذك�رت 
مايكروس�وفت أن الرشك�ة تعتق�د أن األلع�اب يجب أن تكون ش�املة 

ومرحبة للجميع.

أعلن�ت Meta الهوي�ة الجديدة لفيس�بوك أنه�ا تطرح سياس�ات أكثر 
رصامة بش�أن املعلومات املضللة عن لقاحات كوفيد19 التي تستهدف 
األطف�ال )ع�رب Engeadgeet(، وضع�ت املنص�ة يف الس�ابق قي�وًدا ع�ىل 
املعلومات الخاطئة عن لقاح COVID�19 يف أواخر عام 2020 ، لكن لم 

يكن لديها سياسات خاصة باألطفال.
 COVID�19 يأتي ذلك بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء رسمًيا عىل لقاح

من رشكة Pfizer لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 5 و 11 عاًما.
تقول Meta يف منش�ور مدونة جديد إنها تش�ارك مع مراكز الس�يطرة 
 )WHO( ومنظمة الصحة العاملية )CDC( ع�ىل األمراض والوقاية منها

. COVID�19 إلزالة املحتوى الضار املتعلق باألطفال ولقاح
يتضمن ذلك أي منشورات تشري ضمًنا إىل أن لقاح COVID�19 غري آمن 
 Meta أو غ�ري مختربرَ أو غري فع�ال لألطفال. باإلضافة إىل ذلك س�توفر
تذكريات داخل الخالصة باللغتني اإلنجليزية واإلسبانية تفيد بأن اللقاح 
ق�د تم�ت املوافقة علي�ه لألطفال، كما س�توفر معلوم�ات حول مكان 

توفره.

مايكروسوفت تستحوذ على شركة 
Two Hat لتعزيز السالمة الرقمية 

“فيس بوك” تضع قيودا أكثر صرامًة على 
المعلومات الخاطئة حول لقاح كورونا لألطفال

  

تغريدات

نبيل معلول

معز بو لحية

ــانتو بعد 17  ــو س ــريعة لنون ــة س إقال
ــم حقق خالهلا  ــاراة بداية هذا املوس مب
ــارت، يف املقابل تلقى 7 هزائم  9 انتص

عجلت برحيله.

ــوان التحدي  ــة، عن ــة كفاح ومقاوم ــر قص اجلزائ
ــورات القرن  ــن أعظم ث ــدة م ــا واح واالرادة، منه
ــرين راح ضحيتها مليون ونصف مليون شهيد،  العش
ــام 1954  ــذا اليوم من ع ــت يف مثل ه ــورة اندلع ث
وانتهت بنيل االستقالل يوم 5 جويلية 1962.  عاشت 

اجلزائر، رحم اهلل شهداء تلك الثورة اخلالدة.

جراندي،  أريانا  العاملية،  النجمة  جسدت 
الشهري  الرعب  فيلم  من  شخصية 
 ،Creature from the Black Lageoon
أعياد  بمناسبة   ،1954 عام  عرض  الذى 
حسابها  عرب  نرشت  حيث  الهالوين، 
الشخىص بموقع »إنستجرام« صورا من 
شخصيتها، بعد إضافة املكياج وبجوارها 
الذي حقق شعبية  الفيلم  بوسرت  صورة 

كبرية يف الخمسينات.
مؤخرا،  جراندي،  تقدمت  قد  وكانت 
بمستندات قانونية للحصول عىل أمر 
وهددها،  منزلها  اقتحم  لرجل  ضبط 

الذي  الرجل  أن  املغنية  أوضحت  حيث 
يدعي أهارون براون أرهبها ملدة 7 أشهر، 

األزمة  مستوى  إىل  األمور  وتصاعدت 
يف  أريانا  كانت  عندما  سبتمرب،   9 مساء 
املنزل، وظهر براون مرة أخرى وهذه املرة 

زعمت أنه هددها بسكني عندما طلب منه 
الرجل  وقال  مشاجرة  ونشب  املغادرة  األمن 

»سأقتلك أنتي ومدير أعمالك«.
وأمر  األقدام،  عىل  سريا  براون  وهرب  الرشطة  استدعاء  وتم 

بالتوقف عدة مرات لكنه هرب ويف النهاية تم اعتقاله، وهو ال يزال 
رهن االعتقال، ويتم توجيه تهمة له الرتكاب جنايتني.

تقول أريانا بشكل قاطع »أخىش عىل سالمتي وسالمة عائلتي.. أخىش 
أنه يف حالة عدم وجود أمر تقييدي، سيستمر السيد براون يف القدوم إىل 

منزيل ومحاولة إلحاق األذى الجسدي بي أو قتل أفراد عائلتي«.

كشفت الفنانة السورية، جومانة 
كانت  االنتحار  فكرة  أن  عن  مراد، 
تراودها بشكل كبري أثناء فرتة املراهقة، 
عالقة  كانت  الفكرة  هذه  أن  إىل  مشريًة 
وتتأثر  عاطفية  شخصية  ألنها  كثرياً  برأسها 

بشدة لكل ما يحدث معها.
ووصفت جومانا مراد نفسها بأنها )كتلة مشاعر(، لذا تتأثر 
يف  االنتحار  ملحاولة  دفعها  ما  وهو  لها،  يحدث  ما  لكل  بشدة 

إحدى املرات بشكل جدي بعد تناول عدد من األدوية معاً.
فقط  عائلتها  إخافة  تحاول  كانت  أنها  إىل  مراد  جومانا  ولفتت 
األسباب  موضحًة  الواقع،  يف  حياتها  إنهاء  تريد  تكن  لم  لكنها 
 7 من  ألكثر  الفن  عن  لالبتعاد  دفعتها  التي  الحقيقية  األسباب 

سنوات واالعتزال مؤقتاً.
وأوضحت أنها كانت بحاجة إىل فرتة اسرتاحة لرتتيب حياتها، 
حياتها  ونسيان  العمل  يف  الغرق  تخىش  كانت  أنها  إىل  مشرية 

الشخصية وأن تبقى وحيدة يف نهاية املطاف لذا قررت االبتعاد عن 
الفن والتفرغ لنفسها حتى تستطيع تشكيل عائلة.

وأكدت أن خطوة االعتزال املؤقت لم تكن سهلة نهائياً خاصة أنه جاء 
القرار يحتاج لقوة كبرية خاصة مع  لذا كان  النجاح،  بعد فرتة من 

بريق النجومية املغري إال أنها وجدت أن تكوين العائلة أهم.
وأشارت الفنانة السورية إىل أن  العديد من األشخاص استغربوا من 

قرارها، فقالت: »الكل كان بيلومني وبعدين بقي الكل بيهنيني«
وحول طفلتها، أوضحت جومانا مراد أنها أنجبت يف فرتة اعتزالها عن 
اإلنجاب بشكل طبيعي،  لم تستطع  الصناعي، فهي  التلقيح  طريق 
لكنها لم تيأس ولم تفقد إيمانها بالله، فهي كانت واثقًة بأنه سيكتب 

لها اإلنجاب عاجاًل أم آجاًل.
وأضافت أن الفنانة يرسا كانت السبب يف عودتها إىل التمثيل من خالل 
دورها  يف مسلسل خيانة عهد الذي عرض يف موسم رمضان 2020 
موضحة إىل أنه كان من املهم أن تعود بدور مهم بعد هذا الغياب عن 

جمهورها.

إلطالق  زاهر،  أحمد  الفنان،  يستعد 
مفاجأة خالل الفرتة املقبلة من خالل 
عودته إىل املرسح بعد فرتة غياب 17 
عاًما منذ آخر أعماله املرسحية »ليايل 
األزبكية« عام 2004، والتي عرضت 
عىل املرسح القومي، وحققت نجاًحا 
 4 ملدة  واصلوا عرضها  أن  بعد  كبريًا 

أشهر متواصلة دون توقف.
»نحرض  زاهر  أحمد  الفنان  وقال 
مرسحية  وهي  للجمهور  مفاجأة 
السعة  »عيلة  اسم  تحمل  جديدة 
بابنتي  ستجمعني  والتي  جًدا«، 
أيضا  فيها  يشارك  كما  وليىل،  ملك 
يتم  زال  وما  فتحي،  أحمد  الفنان 
اختيار باقي املمثلني املشاركني بهذا 

العمل«.
وأضاف أحمد زاهر: سنجري بروفات 
للمرسحية خالل األيام املقبلة، وهي 
ومن  كوميدية  اجتماعية  مرسحية 

إخراج تامر كرم.
وتابع أحمد زاهر: أنا سعيد جدا بهذه 
للمرسح،  مشتاق  فكنت  املرسحية 
مرسحية،  فنون  معهد  خريج  ألنني 
منها  مرسحية  عدة  زمان  وعملت 
»ادلعي يا دوسة«، و »ليايل األزبكية« 
متواصلة  شهور   4 عرضناها  التي 

دون توقف وحققت نجاحا كبريا«.
مجهد  »املرسح  زاهر:  واستكمل 
ولكن تجربته جميلة واستقبال ردود 
فعل الجمهور بنفس الوقت إحساس 

جًدا  مشتاق  كنت  وأنا  أجمل، 
ما  عملت  وأنا  أخرى،  مرة  للمرسح 
يقرب من ألف مرسحية داخل معهد 
كانت  وامتحانتنا  مرسحية  فنون 
عىل املرسح، وكمان فكرة املرسحية 
ووجود ابنتي ملك وليىل فكرة جديدة 
وهذه  فكرتهم،  وكانت  جًدا  عجبتنا 

املرسحية أول مرة مرسح لهما«.
زاهر  أحمد  أعمال  آخر  أن  يذكر 
من  كبرية«  »كدبة  حكاية  الدرامية 
مسلسل ورا كل باب، ويجسد ضمن 
أحداث العمل دور رجل يدعى »يحيى 
أبو املجد«، ويشاركه ىف بطولة العمل 
من  كبري  آخر  وعدد  رشاد  عماد 

الفنانني.

حكومة »التكنوقراط« 
هي احلل 

يف املرآة 

قبل الولوِج يف موضوع »التكنوقراط«، وقبل أن أسرب يف غوره ألصل اىل 
قاعدة، ال بد يل من أن أكبح جماحرَ قلمي، ألجعله يف طوعيٍة تامٍة ملا أريد، 
ولكي ينصب حداده عىل هذه الورقة التي البد لها أن تتحول اىل زرقاء 

حني يجري عليها حرب هذا القلم .
والتي  العراق  ببلدنا   )2021�10�10( يف  مؤخرا  االنتخابات  إجراء  بعد   
لم يعلن عن نتائجها النهائية لغاية اآلن نتيجة تلقي املفوضية للطعون 
من بعض الكتل، وبعد قبول املفوضية لتلك الطعون وإجراء العد والفرز 
الوزراء  رئيس  شخصية  عن  الحديث  كثررَ  محطة،   14.000 من  ألكثر 
الترصيحات السياسية يف أغلب وسائل  القادم وحكومته، وكثرت أيضاً 
االعالم عن الربنامج الحكومي للحكومة القادمة الذي من املؤمل ان يلبي 
مطالب الشعب والتخفيف عن معاناته، السيما بعد ارتفاع سعر رصف 

الدوالر، وبالتايل صعود االسعار كافة يف البلد.
وباعتقادي فإننا سنشهد يف االيام املقبلة بعضرَ التنازالت من هذا الطرف 
حسم  بعد  لالنتخابات  النهائية  النتائج  يف  ما  نوعاً  والقبول  ذاك،   او 

الطعون وتصديقها من قبل املحكمة االتحادية.
إن األزمات السياسية واالقتصادية واالمنية إذا ما استمرت يف أي بلد ما، 

فإنها تنهكه وتعيده اىل الوراء.
والتي  عامني  قبل  واملحافظات  بغداد  يف  التظاهرات  خروج  نتذكر  كلنا 
طالبت ب�» باإلصالح السيايس وتعديل الدستور، والقضاء عىل الفساد، 
خزينة  اىل  املرسوقة  االموال  واسرتداد  القضاء،  اىل  الفاسدين  وتقديم 
وإلغاء  العمل،  عن  والعاطلني  للخريجني  العمل  فرص  وتوفري  الدولة 
املحاصصة وتوفري الخدمات«، كل هذا يتطلب مواقف واضحة من الكتل 
السياسية، وبشكٍل جاٍد من دون تسويف أو مماطلة، الن وضع البلد ال 

يتحمل دخوله يف نفق مظلم نحن يف غنى عنه .
وللسيطرة عىل وضع البلد، يجب أن يفكر الجميع  باختيار رئيٍس للوزراء  
وإعطائه  العراقي  والشعب  السياسية،  األوساط  معظم  بقبول  يحظى 
املناكفات  عن  بعيدة  تكنوقراط«،  »حكومة  الختياره  الكافية  الفرصة 
الوضع  ويهدء  الحكومي،  برنامجه  يف  ينجح  كي  السياسية،  والرغبات 
يف البلد ويخفف االحتقان فيه، وبذلك تكون حكومته جزءاً من الحل، ال 

أزمة بني الفرقاء السياسيني.
أقول: إن اتجاه بوصلة الحكومة القادمة نحو »التكنوقراط« هو الحل، 
واالختيار الصائب وعني العقل، وبخالفه سيزداد املشهد السيايس تعقيدا 

أكثر مما هو عليه.
مع  نشأ  سيايس  مصطلح  هو  عاما،   89 قبل  ولد  الذي  والتكنوقراط، 
»حكم  يعني  وهو  التكنولوجي،  والتقدم  الصناعية  الثورة  اتساع 
التغيري  وضع  هل  والسؤال:  والتقنيني،  العلماء  حكم  أو  التكنولوجيا« 
السياسية  القيود  كرس  زر  عىل  إصبعه  املرتقب  التكنوقراطي  السيايس 

املحيطة به؟
وتعني  تكنو«   « األوىل  كلمتني،  من  فأصلها  التكنوقراط،  اىل  وبالعودة 

التقني أو الفني، والثانية »قراط« وتعني سلطة أو حكم. 
وتعني كاملة سلطة أو حكم التقنيني، وإصطالحاً تعني حكم األشخاص 

ذوي الخربات والتخصصات العلمية والتقنية.
جميع  يف  املجتمعات  يف  والنخب  املثقفة  الطبقة  هم  والتكنوقراطيون 

التخصصات واملجاالت، وهم أكاديميون صناعيون اقتصاديون. 
وتأتي حكومة التكنوقراط يف الوضع الذي تحتاج فيه الدولة إىل حكومة 
حلول  وإيجاد  الدولة،  أوضاع  بدراسة  البدء  عىل  تعمل  تقنية،  علمية 
هنا  مدروس،  زمني  جدول  وفق  واألزمات  للمشاكل  وعلمية  رسيعة 
هو  التكنوقراط  ألن  القادم،  الحكومة  رئيس  أمام  سهال  ليس  املوقف 
قبلة الحياة بالنسبة له، ولشعب يعيش يف أزمات خانقة ينتظر بصيص 

االمل.
أيها املسؤولون يف بلدنا هل تأملتم بقول الله سبحانه وتعاىل » ورَِقُفوُهْم 
الحقيقية يف حياتكم..  املسؤولية  «، وهل قدرتم معنى  ْسُئوُلونرَ  مَّ إِنَُّهم 
السؤال أمر عظيم، ونحن بحاجة فعال لنعود إىل ما حملنا من مسؤوليات 

وأمانة ما دامت أقدامنا لن تزول حتى نسأل عن كل يشء يف حياتنا.
القادمة  الحكومة  من  وينتظر  يتأمل  بالدنا  يف  الجميع  الختام..  ويف 
ورئيسها الخري الكثري، والحلول الناجعة التي تلبي طموح جميع أبناء 

البلد، وتنهي األزمة السياسية الخانقة فيه.

حييى الزيدي 
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