
بغداد/ الزوراء: 
اعلنـت وزارة الرتبيـة، امـس االثنني، 
شـمول التالميذ والطلبة املتغيبني عن 
امتحـان الـدور الثاني بدرجـة القرار 
(10 درجات).وذكر بيان للوزارة تلقته 
وكا“الزوراء“: أن ”وزيـر الرتبية، عيل 
حميد الدليمي، وافق عىل شمول تالميذ 
وطلبـة الصفـوف غـري املنتهيـة (بما 

فيها تالميذ الصف السادس االبتدائي) 
املتغيبـني عـن أداء االمتحـان يف الدور 
الثانـي بدرجـة القـرار (10 درجات)، 
للعـام  األول  الـدور  عـىل  واضافتهـا 
الـدرايس 2020 – 2021“.واضـاف ان 
”ذلك يكون من خالل االسـتفادة منها 
وتنقل التلميذ أو الطالب من الرسـوب 

اىل النجاح“.

بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلنـت وزارة الصحـة، امس االثنني، 
املوقـف الوبائـي اليومـي لفـريوس 
كورونـا املسـتجد يف العـراق، فيمـا 
اكـدت تسـجيل 829 اصابـة جديدة 
 1330 وشـفاء  وفـاة  حالـة  و33 
حالة.وذكـرت الـوزارة يف بيان تلقته 
الفحوصـات  عـدد  ان  ”الـزوراء“: 
املختربية ليوم امس: 18108، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية: 16078752. 
مبينـة انه تـم تسـجيل 829 اصابة 

وشـفاء  وفـاة  حالـة  و33  جديـدة 
1330 حالة.واضافت: ان عدد حاالت 
الشفاء الكيل: 2026387 (97.9%)، 
بينمـا عدد حـاالت االصابـات الكيل: 
2070076، امـا عـدد الحـاالت التي 
تحت العالج: 20153، يف حني ان عدد 
الحـاالت الراقـدة يف العنايـة املركزة: 
159، وعـدد حـاالت الوفيـات الكيل: 
23536. الفتـة اىل ان عـدد امللقحـني 
ليـوم امـس: 122419، ليصبح عدد 

امللقحني الكيل: 6660614.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
دعـت قـوى إعـالن الحريـة والتغيري يف 
إىل منـح  السـيادي  املجلـس  السـودان 
كامل الحريـة لرئيس الـوزراء، عبدالله 
حمدوك، والسماح بعودته وفقاً للوثيقة 
الدستورية.ودعت قوى الحرية والتغيري، 
يف بيـان لهـا، إىل إطـالق رساح جميـع 
املعتقلني السياسيني والتمسك بنصوص 
الوثيقة الدسـتورية املوقعة يف أغسطس 
2020.كمـا  أكتوبـر  يف  املعدلـة   2019
طالبت بمحاكمة من تثبت مسؤوليتهم 
عـن مقتل وجـرح عدد من األشـخاص 
يـوم 13 نوفمـرب الجاري.وقـال رئيس 
اإلفريقـي، مـوىس  االتحـاد  مفوضيـة 
فكي: إنه سريسـل مبعوًثا إىل السـودان 
يف املسـتقبل القريـب لتشـجيع جميـع 
األطراف عـىل التوصل بشـكل عاجل إىل 
حل سيايس لهذه األزمة الجديدة يف البالد.
وجـدد رئيس املفوضيـة دعوته للجيش 

السـوداني لالنخراط يف عملية سياسية، 
الدسـتوري،  النظـام  عـودة  إىل  تـؤدي 
تماشـياً مع املرسوم الدسـتوري املتفق 
عليه يف أغسـطس 2019 واتفاقية جوبا 
للسـالم.وبعد يومـني مـن إعـالن قائـد 
الجيش السـوداني عبد الفتـاح الربهان 
تشـكيل مجلس سـيادة جديد يسـتبعد 
تحالف املدنيني املشـارك يف السلطة منذ 
عـام 2019، خرجت حشـود ضخمة إىل 
الشـوارع يف العاصمـة الخرطوم ومدن 
أخـرى لالحتجاج عىل خطـوة الربهان.
وأكـدت مصـادر طبيـة متطابقة مقتل 
5 محتجـني وإصابة أكثـر من 70 خالل 
مسريات ”مليونية 13 نوفمرب“ املطالبة 
بمدنية الدولة.ونددت الجماعات املؤيدة 
للديمقراطيـة بهـذه الخطـوة وتعهدت 
املدنـي  للعصيـان  حملتهـا  بمواصلـة 
واالحتجاجـات ضـد أحـداث 25 أكتوبر 

املايض.

بغداد/ الزوراء:
يسـتعد االتحاد األوروبي لكشف النقاب 
عن عقوبات جديدة ضد بيالروسـيا بعد 
أول اتصال عايل املسـتوى بني بروكسـل 
ومينسـك منذ بدأت أزمة املهاجرين عند 
حـدود االتحـاد األوروبـي الرشقية.فمن 
املقـرر أن يجتمع وزراء خارجية االتحاد 
العقوبـات  توسـيع  بهـدف  األوروبـي 
بسـبب  بيالروسـيا  عـىل  املفروضـة 
حملتهـا القمعية ضد معـاريض الرئيس 
البيالرويس، ألكسـندر لوكاشـنكو، الذي 
يحكم البالد منـذ قرابة 30 عاما.وبعدما 

الخارجيـة  السياسـة  تحـّدث مسـؤول 
لالتحاد األوروبي، جوزيب بوريل، األحد، 
مع وزير الخارجية البيالرويس، فالديمري 
ماكـي، أكـد األخـري أن أي عقوبات عىل 
مينسك ستكون ”نتائجها عكسية“.وأكد 
بوريل يف تغريدة أنه أثار مع ماكي مسألة 
”الوضع اإلنساني املرتدي عىل الحدود مع 
االتحاد األوروبـي“، وأضاف أن ”الوضع 
الحـايل غري مقبول ويجـب أن ينتهي.. ال 
يجب استخدام الناس عىل أنهم أسلحة“.
من جهتـه، اعترب ماكـي أن أي عقوبات 
عىل مينسك ستكون ”نتائجها عكسية“.

الـرشق  مـن  املهاجريـن  آالف  ويخّيـم 
األوسط عىل الحدود بني االتحاد األوروبي 
وبيالروسـيا، ما أثار مواجهة بني الكتلة 
والواليات املتحدة من جهة، وبيالروسـيا 
وحليفتها روسـيا من جهة أخرى.وتّتهم 
دول غربيـة نظـام الرئيـس البيالرويس 
لوكاشـنكو بالتدبري املتعمـد لألزمة من 
خالل تشـجيع املهاجرين عىل القدوم إىل 
بيالروسيا ثم إرسالهم إىل الحدود. وتنفي 
بيالروسـيا االتهامات وتلقي باللوم عىل 

السياسات الغربية املتعلقة بالهجرة.

الزوراء/مصطفى فليح:
دعا الخبري يف شؤون املوارد املائية، عيل حسني حاجم، 
الحكومة العراقية اىل تأسـيس مجلس للمياه اسوة 
بمـرص وايـران، وإرشاك جميع القطاعـات املحلية 
املسـتفيدة فيه، ويف حني حذر من خطورة السـدود 
التي تنشئها تركيا وايران عىل االمن املائي للبلد، بنّي 

ان املفاوض العراقـي يمتلك العديد من االدوات التي 
تمكنه من الضغط عىل الدول املجاورة السـتخالص 
حصصه املائية.وقال حاجـم يف حديث لـ»الزوراء»: 
ان «تركيا قبل سـنتني اكملت سد اليسو ويأخذ من 
حصة مياه سـد املوصل بحـدود ٦٥٪ ويطلق املياه 
اىل توربينات لتوليد الطاقة». مشـريا اىل ان « االخطر 

ما يف املوضوع انه يطلقها لتوليد طاقة اىل سـد اخر 
اسـمه سـد الجزرة الذي تخرج من عنـده املياه اىل 
واحد ونصف هكتار دونم تم استصالحها فيذهب اىل 
الزراعة، وعندما تتكامل هذه املنظومة سوف لن صل 
اىل العـراق مياه من الجانب الرتكي إال ما يتفضلون 
به «. واضاف «كذلك الجانب االيراني لديهم مرشوع 

االيمان الذي يستوعب كل املياه التي تأتي اىل العراق 
وهـذه خطرهـا عىل ديـاىل والبرصة والعمـارة. أما 
الجانب الرتكي فعنده سـدوده املعروفة عىل دجلة، 
وبالتـايل هم يعلنون لألمـم املتحدة ان جنوب العراق 

سيتصحر وسيصل التصحر اىل تخوم بغداد».

بغداد/ الزوراء:
بعدما اتهمت مينسك بجلب املهاجرين 
قـررت  أوروبـا،  إىل  إلرسـالهم  سـعيا 
الخطـوط الجويـة البيالروسـية منـع 
والسـوريني  العراقيـني  املسـافرين 
واليمنيني واألفغان من الصعود عىل متن 
رحالتهـا القادمة من اإلمـارات بطلب 

من األخرية، فيما أكد رئيس بيالروسـيا 
ألكسـندر لوكاشـنكو أن بـالده تعمل 
عـىل إعـادة آالف املهاجريـن العالقني 
عند الحدود مـع بولندا.ويف بيان موجه 
ملواطني الـدول األربع نرشته «بيالفيا» 
عـىل موقعها، قالـت «بيالفيـا» إنه لن 
ُيسمح لهم بالصعود عىل متن الرحالت 

املتوجهة من دبي إىل بيالروسيا «تماشيا 
مع قرار السـلطات املعنيـة يف اإلمارات 
العربيـة املتحـدة».  وجـاءت الخطـوة 
بعدمـا حظـرت «بيالفيـا» السـوريني 
والعراقيني واليمنيـني من الصعود عىل 
متـن الرحالت القادمة من تركيا بطلب 
مـن أنقرة.ويحـاول مئـات املهاجرين 

العبـور مـن بيالروسـيا إىل بولنـدا منذ 
أشهر، لكن التوتر ازداد األسبوع املايض 
بعدمـا صـد حـرس الحـدود يف بولندا 
محاولة منسقة للقيام بذلك.عىل صعيد 
متصل، أكد رئيس بيالروسـيا ألكسندر 
لوكاشـنكو أن بالده تعمـل عىل إعادة 
آالف املهاجريـن العالقني عنـد الحدود 

مع بولندا، علما بأن معظمهم من دول 
الرشق األوسـط، وال ترغب بأن تتطور 
األزمـة إىل «نزاع».وتتهـم الحكومـات 
الغربيـة نظام لوكاشـنكو باسـتدراج 
املهاجرين إىل بالده وإرسـالهم للعبور 
إىل االتحـاد األوروبي ردا عىل العقوبات 

األوروبية.
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لندن/ متابعة الزوراء:
اكدت وزيـرة الداخلية الربيطانيـة، بريتي باتيل، 
إن مسـتوى التهديـد الـذي تتعرض لـه بريطانيا 
مـن اإلرهاب ارتفع إىل مسـتوى ”تهديد شـديد“، 
مقارنة مع املستوى السابق ”تهديد كبري“.ويعني 
هـذا االرتفاع احتمـال وقوع هجوم بعـد انفجار 
سـيارة أجرة يف ليفربول يوم األحد املايض.وقالت 
الرشطة، امس، إن العبوة الناسـفة التي انفجرت 
يف سـيارة أجرة بمدينة ليفربول يف شمال إنجلرتا 

األحـد كان يحملهـا أحـد الـركاب، وإن االنفجار 
ُينظر إليه باعتبـاره حادثا إرهابيا.وأوضح روس 
جاكسون، مساعد قائد رشطة مكافحة اإلرهاب: 
أن ”تحرياتنـا تشـري إىل أن هنـاك عبوة ناسـفة 
بدائيـة تم صنعها، وأن ما نراه إىل اآلن أن صانعها 
هـو الراكب الـذي كان يف سـيارة األجرة“.وأُلقي 
القبض عـىل ثالثة رجـال (29 و26 و21 عاما) ، 
وأعلن جاكسـون امس االثنـني إلقاء القبض عىل 

رجل رابع (20 عاما).

بروكسل/ الزوراء:
فـرض االتحـاد األوروبـي عقوبـات عـىل أربعة 
وزراء تـم تعيينهم مؤخرا يف الحكومة السـورية، 
منحيا عليهم بالالئمة يف لعب دور يف قمع املدنيني 
املتواصـل يف البلـد الـذي مزقتـه الحرب.وفـرض 
االتحاد عقوبات شملت تجميد أصول وحظر سفر 
داخـل أوروبا عـىل الوزراء األربعـة وبينهم وزراء 
التجارة الداخلية، واإلعالم والشـؤون االجتماعية 
والعمل.وقـال االتحاد األوروبي إن الوزراء األربعة 
متهمون باملشـاركة يف تحمل ”مسـؤولية القمع 
االتحـاد  عقوبـات  للمدنيني“.وقائمـة  العنيـف 

األوروبـي املفروضـة عـىل سـوريا تشـمل أيضا 
سـبعني كيانا، بينها منظمـات وبنوك ورشكات، 
وكلهـا مسـتهدفة بالعقوبات ألنها تسـتفيد من 
عالقاتها بالنظام السـوري.وبدأ االتحاد األوروبي 
فرض العقوبات ضد النظام السوري عام 2011.

وتشـمل اإلجراءات أيضا فرض حظر عىل واردات 
النفـط وقيـود عـىل االسـتثمار، وتجميـد أصول 
البنـك املركـزي السـوري يف االتحـاد األوروبـي، 
وقيود تصدير عىل املعـدات والتقنيات التي يمكن 
اسـتخدامها لقمع املدنيني أو مراقبة هواتفهم أو 

نشاطاتهم عىل اإلنرتنت.
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الزوراء/ حسني فالح:
اعلن مجلـس الخدمة العامـة االتحادي 
تخصيـص %15 من الدرجات الوظيفية 
لحملة الشهادات العليا و%10 ملؤسستي 
الشـهداء والسـجناء، وفيما كشـف عن 
آلية التقديم عىل الدرجات املتوفرة ضمن 
حركـة املالك، اكد اغالق بـاب االعرتاض 
عـىل نتائـج التعيينات لدرجـات الوجبة 

االوىل.
وقال املتحدث باسم املجلس، عالء الفهد، 
يف حديـث لـ“الزوراء“: ان هناك فقرة يف 
قانون موازنـة 2021 بإيقاف التعيينات 
لهـذا العـام باسـتثناء رشيحـة االوائل 
وحملـة الشـهادات العليا التـي صدرت 
بها قرارات معينة، كذلك اسـتثناء معني 
لتنفيـذ القوانـني الصـادرة التـي اقرت 
لتعيني العلوميني يف قانون رقم 6 لسـنة 
2000.واضاف: ان مجلس الخدمة تأتيه 
الدرجـات الوظيفيـة مـن حركـة املالك 
ويقـوم بعرضهـا أوال بـأول. مبينا: انه 
اطلـق الوجبـة االوىل مـن التعيينـات يف 
15 ايلول املـايض ولغاية 4 ترشين االول 
املـايض، وبعدها اعلن نتائـج التعيينات 
ومن ثم فتح باب الطعون. مؤكدا: ان باب 
الطعـون اغلق يف نهاية الدوام الرسـمي 
ليوم الخميس املايض.وأوضح: ان الوجبة 
االوىل عرضت من خالل برنامج الكرتوني 
خاص واقترص لحملة الشـهادات العليا 
واالوائـل فقط. مؤكـدا: ان املجلس كلما 
توفـرت لديـه درجـات وظيفيـة يقـوم 

التقديـم  ان  وعرضها.وبـني:  بإعالنهـا 
كان عن طريـق برنامج الكرتوني يغذى 
بمعايـري خاصـة وضمن نقـاط محددة 
يجمعها املتقدم منها املعدل والذي يعيل 
ارسة ولديـه أطفال، كل هـذه تجمع له 
نقاطـا. مشـريا اىل: انـه تـم تخصيص 
نسـبة %15 مـن الدرجـات الوظيفيـة 

املتوفرة لحملة الشـهادات العليا و10% 
ملؤسستي الشهداء والسجناء، وصاحب 
النقـاط االكثر سـتكون لـه االفضلية يف 
التعيني.ولفـت اىل: ان مجلـس الخدمـة 
االتحـادي يتمنى ان تكون هناك درجات 
وظيفية يف موازنة العام املقبل. مبينا: ان 
املجلس مهامه ليس التعيني فقط، وانما 

لديه مهام اخرى منها التدريب وإنشـاء 
للوزارات.وتابـع:  الوظيفـي  الوسـط 
نأمـل ان تكون هناك درجـات وظيفية، 
ومجلس الخدمة سيقوم بعرض واعالن 
مـا تأتيه من درجـات وظيفية.ويف وقت 
سـابق، أعلن مجلس الخدمـة االتحادي 
موعـد مقابلة حملـة الشـهادات العليا 

املشـمولني بقانون رقم 59 لسنة 2017 
مـن العلوميني، مؤكـداً أنها اسـتكملت 
مـاء  مديريـة  يف  التعيـني  إجـراءات 
ميسـان ومديريـة بلديـة البرصة.وقال 
الناطق الرسـمي ملجلس الخدمة العامة 
االتحـادي، وسـام اللهيبـي، يف بيان: إن 
”موعد مقابالت حملة الشـهادات العليا 
املشـمولني بقانون رقم 59 لسنة 2017 
مـن العلوميني، سـيكون ابـداًء من يوم 
الثالثـاء 16 / 11 / 2021  ولغايـة يوم 
11 /2021 وأثنـاء الـدوام   /28 األحـد 
الرسـمي“.وأضاف اللهيبي أن ”املقابلة 
سـتكون يف مقر مجلس الخدمة العامة 
املحـددة  املواعيـد  وحسـب  االتحـادي 
للذيـن سـيتم اشـعارهم برسـائل عـرب 
الربيـد االلكرتوني لحضور املقابلة، وفق 
التاريخ املحدد يف تلك الرسـالة ليتسـنى 
للجنة إنهاء أعمالها بشكل عاجل“ .وأكد 
أن ”األسماء التي سـتتم مقابلتها تمثل 
الدفعة األوىل من املتقدمني الذين اجتازوا 
املرحلة األوىل من التقديم دون اعرتاض“.
وأشـار إىل أنه ”سـيتم اإلعالن الحقاً عن 
مقابلـة املتقدمـني الذيـن سـيجتازون 
املرحلـة األوىل مـن التقديـم بعـد قبول 
اعرتاضهم وإكمـال إجراءاتها، علماً أنه 
سـيتم اإلعالن عنها بعـد مصادقة لجنة 
االعرتاضات عليهـا“. داعياً املتقدمني اىل 
”متابعة إيميالتهم لتسـلمهم اإلشـعار 
مـن املجلـس يبـني لهـم موعـد املقابلة 

واملكان والزمان“.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@

µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@Úib‘„@Â«@äáóm@Úflb«@ÚÓébÓé@ÚÓflÏÌ

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/ الزوراء:
باملسؤول  العسكرية  االستخبارات  أطاحت 
االداري ملا تسمى بوالية االنبار يف قضاء الرطبة 
غربي املحافظة.وذكر بيان لخلية االعالم األمني 
دقيقة  نوعية  «وبعملية  انه  «الزوراء»:  تلقت 
عن  اسفرت  استخبارية  معلومات  وفق  نفذت 
(والية  تسمى  ملا  االداري   باملسؤول  االطاحة 
الرطبة  ) يف قضاء  ابو سيف   ) ) واملكنى  االنبار 
باالنبار».وبني ان «االرهابي هو املسؤول عن نقل 
االرزاق واملؤن والدعم اللوجستي ألوكار ومخابئ 

عنارص داعش االرهابي يف عمق الصحراء».

@bæ@äaÜ�a@fiÎ˚èæbi@Úyb†�a
Új†ã€a@¿@äbj„˛a@ÚÌ¸Ïi@Û‡èm

@ıaÜc@Â«@µjÓÃnæa@Új‹�€a@fiÏ9@Z@ÚÓi6€a
äaã‘€a@Úuäái@Ô„br€a@äÎá€a@Êbznfla

@Üá«Î@b«b–mäa@›vèm@÷aã»€a@¿@b„ÎäÏ◊@pbÓœÎ
b–€c@660Î@µÌ˝fl@6@Ä€a@Û�ÉnÌ@µz‘‹æa

ÒbœÎ@Ú€by@33Î@Úibñg@829@›Óvèm@á»i

@ÒÜÏ»i@k€b�m@7ÓÃn€aÎ@ÚÌã®a@ÙÏ”
ÈflbËfl@Ú€Îaçæ@⁄Îáº

@ÔibÁä�a@áÌáËn€a@ÙÏnèfl@…œãm@bÓ„b�Ìãi
@\áÌáí^@∂g

@¿@ıaäåÎ@4@Û‹«@pbiÏ‘«@üãœ@NNbiÎäÎc
ÚÌäÏè€a@ÚflÏÿ®a

fiÏiã–Ó€@¿@ÒäbÓé@äbv–„a@á»i

fibÌá„Ïæa@pbÓ–óm@¿@äÏÿ€a@ÊÏì‡ì€a@ÊÏËuaÏÌ@ÂÌáœaã€a@ÜÏéc@NN@‚ÏÓ€a

\pb„Îäá€a^@Âfl@Ô‡•@ÚflÏƒ‰fl@ÊÏ«6≤@ÚÓéÎã€a@Úz‹é˛a@ÚÓ∫Üb◊c@¿@ıb‡‹«Ò7Ç¸a

6@ô

 @ÒÜb«g@Û‹«@ÚflÏÿ®a@›‡«@á◊˚Ì@Ô‡√bÿ€a
�bÓ«Ï†@biÎäÎc@¿@µ‘€b»€a@µÓ”aã»€a

بغداد/ الزوراء: 
أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، امس 
االثنـني، عمل الحكومة عـىل إعادة العراقيني 
العالقـني بأوروبا طوعيـاً، فيما جـّدد نائب 
رئيـس املفوضيـة األوروبيـة، مارغريتيـس 
شـيناس، دعـم االتحـاد األوروبـي للعـراق.

وقـال املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء يف بيان 
تلقته «الزوراء»: إن «الكاظمي استقبل نائب 
رئيـس املفوضيـة األوروبيـة، مارغريتيـس 
شيناس، والوفد املرافق له»، مبينا أنه «جرى 
بحـث العالقات الثنائية بـني العراق واالتحاد 
وقضيـة  الصعـد  مختلـف  عـىل  األوروبـي 
املواطنـني العراقيني العالقني يف عدد من مدن 
االتحـاد األوروبي».وأكـد الكاظمـي «أهمية 
عالقـات التعـاون مـع االتحـاد األوروبـي، 
املجـاالت  مختلـف  يف  تطويرهـا  ورضورة 
السياسية، واألمنية، واالقتصادية، والثقافية، 
وغريها»، مشـريا اىل «أهمية االسـتفادة من 
التجارب التنموية للدول األوروبية، والسـيما 

يف مراحل ما بعد الحروب، فضالً عن تشجيع 
االسـتثمار وخلق البيئة السـليمة له».وشدد 
عـىل «أهمية اتخاذ كل اإلجراءات املشـرتكة؛ 
العراقيـني  املواطنـني  أمـن  عـىل  للحفـاظ 
وسالمتهم يف مختلف أجزاء االتحاد األوروبي، 
والعمـل عىل تجنب وقـوع أي عراقي ضحية 
لشـبكات التهريـب»، الفتـا اىل أن «الحكومة 
تعمل عىل إعـادة جميع العراقيـني العالقني 
طوعياً، وبالشكل الذي يحفظ كرامتهم».من 
جانبه، جّدد نائب رئيس املفوضية األوروبية، 
مارغريتيس شيناس، «دعم االتحاد األوروبي 
للعراق وهو يشـق طريقه نحو االسـتقرار»، 
مبينـا أن «االتحاد األوروبي سـيبقى صديقاً 
للعـراق عـىل املـدى االسـرتاتيجي البعيـد».

وعّرب عن شـكر االتحاد األوروبي وسـعادته 
لإلجـراءات املبكـرة التـي اتخذهـا العراق يف 
محاربة عمليات التهريب التي يقع ضحيتها 
املواطنون األبرياء»، الفتا اىل «أهمية التعاون 

املشرتك من أجل إعادتهم».

bÓéÎä˝Ói@Û‹«@pbiÏ‘«@üã–€@á»nèm@biÎäÎcÎ@NNá«bónm@ÂÌãubËæa@Úflåc

بغداد/ الزوراء:
توعدت الهيأة العامة للجمارك، امس االثنني، بإجراءات صارمة بحق املخالفني واملتهربني 
من دفع الرسوم الجمركية، فيما شددت عىل رضورة اجراء مطابقة التصاريح اليدوية 
ان «مدير  «الزوراء»:  تلقته  بيان  الهيأة يف  الجمركي.وقالت  التهرب  واآللية للقضاء عىل 
املناطق  مدراء  مع  اجتماعا  عقد  الزبيدي،  محمود  شاكر  للجمارك،  العامة  الهيأة  عام 
واملراكز الجمركية».وتوعد الزبيدي بـ»اتخاذ االجراءات بحق املتهربني من دفع الرسوم 
القوانني  الضوابط  بحسب  تعمل  تنفيذية  جهة  «الجمارك  ان  اىل  مشرياً  الجمركية»، 
واإلرساع  املوازنة  قانون  من   ٤٨ املادة  تطبيق  ترسيع  «عىل  الزبيدي  الحكومية».وشدد 
بتسجيل املركبات املشمولة وتسهيل إجراءات تسجيلها وهذا ما سينعكس ايجابيا عىل 
الذي  الحاويات  تكدس  موضوع  بمعالجة  قمنا  «اننا  اىل  الفتا  اإليرادات»،  حجم  ارتفاع 

نصت عليه املادة ٢٦٢ من قانون الجمارك وعدم تأخري إجراءات التخليص الجمركي».

@’¢@Úfläbñ@paıaãuhi@á«Ïnm@⁄äb‡ßa
‚Ïéã€a@…œÜ@Âfl@µiãËnæa

N@ÚÌäb‰€a@pbuaäá€a@›Óvèn€@¡Ó‘èn€a@‚bƒ„@áÓ»m@äÎãæa

@@@2ô@›Óñb–m

@@@2ô@›Óñb–m



ÊaãÌgÎ@ãó∑@ÒÏéc@ÍbÓ‡‹€@ê‹™@êÓédm@∂g@b«Ü

@¡Ãõ€a@÷aäÎc@Âfl@áÌá»€a@Ÿ‹n∫@÷aã»€a@ZÔˆbfl@7jÇ
ÚÓˆbæa@Èóóy@ô˝Éné¸@äaÏßa@fiÎÜ@Û‹«

@µjÀaã€a@ıb8c@›Óvèm@äaã‡néa@ZÚÓuäb©a
bÓéÎä˝Ói@Âfl@ÚÓ«Ï�€a@ÒÜÏ»€bi

áÃ€a@Âfl@aıái@Òäaã®a@pbuäÜ@¿@üb–Øa@ZıaÏ„˛a

@üã–€@á»nèm@biÎäÎcÎ@NNá«bónm@ÂÌãubËæa@Úflåc
bÓéÎä˝Ói@Û‹«@pbiÏ‘«

الزوراء/مصطفى فليح:
حسني  عيل  املائية،  املوارد  شؤون  يف  الخبري  دعا 
حاجم، الحكومة العراقية اىل تأسيس مجلس للمياه 
القطاعات  جميع  وإرشاك  وايران،  بمرص  اسوة 
خطورة  من  حذر  حني  ويف  فيه،  املستفيدة  املحلية 
املائي  التي تنشئها تركيا وايران عىل االمن  السدود 
من  العديد  يمتلك  العراقي  املفاوض  ان  بنّي  للبلد، 
االدوات التي تمكنه من الضغط عىل الدول املجاورة 

الستخالص حصصه املائية.
قبل  ”تركيا  ان  لـ“الزوراء“:  وقال حاجم يف حديث 
سنتني اكملت سد اليسو ويأخذ من حصة مياه سد 
املوصل بحدود %65 ويطلق املياه اىل توربينات لتوليد 
الطاقة“. مشريا اىل ان ” االخطر ما يف املوضوع انه 
يطلقها لتوليد طاقة اىل سد اخر اسمه سد الجزرة 
الذي تخرج من عنده املياه اىل واحد ونصف هكتار 
وعندما  الزراعة،  اىل  فيذهب  استصالحها  تم  دونم 
تتكامل هذه املنظومة سوف لن صل اىل العراق مياه 

من الجانب الرتكي إال ما يتفضلون به ”. 
مرشوع  لديهم  االيراني  الجانب  ”كذلك  واضاف 
االيمان الذي يستوعب كل املياه التي تأتي اىل العراق 
أما  والعمارة.  والبرصة  دياىل  عىل  خطرها  وهذه 
دجلة،  عىل  املعروفة  سدوده  فعنده  الرتكي  الجانب 
وبالتايل هم يعلنون لألمم املتحدة ان جنوب العراق 

سيتصحر وسيصل التصحر اىل تخوم بغداد“.
 وعن املعالجات، اوضح الخبري: ”املعالجات كثرية، 
ايران  والجارة  مرص  مثل  للعراق  املماثلة  فالدول 
القطاعات  كل  فيه  تشرتك  مياه  مجلس  عندهم 
اىل  اضافة  والنفط  والصناعة  كالزراعة  املستفيدة 
التي تعترب االم واىل حد اآلن لم  املائية  املوارد  وزارة 
املائية هي من  املوارد  يؤسس مجلس مياه ووزارة 

تتفاوض“.
الري  نظام  موضوع  من  ننتهي  ان  ”علينا  واضاف 
الخزين  من   60% من  اكثر  يضيع  الذي  املفتوح 
بسبب   30% من  واكثر  التبخر  بسبب   30% املائي 
سوء االستخدام وتقادم شبكات الري والتجاوزات، 
وهذا يجعل كفاءة االرواء ال تتجاوز %30 حسب ما 
تعلن وزارة املوارد املائية، وعىل سبيل املثال اذا اطلق 
العراق 1500 مكعب من املياه يف الرية االوىل يستفيد 
منها فقط من 500 مرت مكعب بالثانية وما يتبقى 

يذهب هدرا“.
االنظمة  ”يف  املعالجات:  طرحه  معرض  يف  وتابع 
املغلقة التي هي االنابيب والرش والتنقيط ستكون 
%95، وبالتايل التخلص من  كفاءة االرواء أكثر من 
الضغوط السياسية واالقتصادية وهو يحتاج فقط 

اىل االرادة الوطنية والتخصيصات املالية“. 
غري  املستقبل  نحو  ماٍض  ”العراق  ان  اىل  وأشار 
واولها  طاقاتها  بكل  الدولة  تتدخل  لم  إذا  املحمود 
تثقيف املواطن يف ترشيد االستهالك واصدار القوانني 

والترشيعات الحاسمة لالستخدام االمثل للمياه ”.
وعن ادوات املفاوض العراقي، قال: ”االداة االوىل هي 
االعتماد عىل الذات يف مكننة نظام الري وتحويله اىل 
النظام املغلق، وهذا املوضوع سيعيق مخططاتهم يف 
تحويل العراق اىل سوق لبيع بضائعهم االقتصادية، 

وبالتايل التفاوض مع العراق“.
الجوار  دول  عىل  الضغط  هو  ”املطلوب  وختم 
االنهر  يف  املائية  العراق  حصص  عىل  للحصول 
ووفق  الدولية  والقوانني  السياقات  وفق  املشرتكة 
االوراق التجارية التي يمتلكها العراق مع الجانبني، 
الجانبني  مع  كثرية  واوراق  االمنية  االوراق  ووفق 

الذين لنا معهم حدود بأكثر من 2000 كيلو مرت“.

بغداد/ الزوراء: 
أعلنت وزارة الخارجية، امس االثنني، استمرار 
من  الطوعية  بالعودة  الراغبني  أسماء  تسجيل 

بيالروسيا.
الصحاف،  احمد  الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 
يف ترصيح صحفي: ان ”دبلوماسّية االستجابة 
الطوعية  العودة  بخطوات  مستمرة  الوطنية 
الجهات  مع  ونتكامل  العراقيني،  للمهاجرين 

لتحقيق ذلك“.
العبور واملتابعة  وأضاف ”تؤكد  منح جوازات 
العراق  رشكاء  مع  املعلومات  وتبادل  امليدانية 
يف  العراق  ”سفارة  أن  اىل  الفتاً  واصدقائه“، 
الراغبني  أسماء  بتسجيل  مستمرة  موسكو 
بالعودة الطوعية خالل الرحلة االستثنائية التي 

ستكون خالل أيام من بيالروسيا“.
أمس  اول  حددت،  قد  الخارجية  وزارة  وكانت 
بالتوجه  للعراقيني  سمحت  دول  أربع  األحد، 

أن  إىل  أشارت  وفيما  مبارشة،  بيالروسيا  إىل 
تركيا بدأت بمنع املوضوع، كشفت عن تسجيل 
بيالورسيا  بني  الحدود  عىل  عراقي   600 نحو 

وبولندا.
أحمد  الخارجية،  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
الصحاف، يف حديث متلفز: إن ”وزارة الخارجية 
الوضع  ملتابعة  اإلجراءات  من  حزمة  اتخذت 
االنساني للعراقيني عىل الحدود بني بيالروسيا 
بالتطور  ويستمر  حساس  املوقف  وبولندا، 

ويفتح أزمات جديدة“.
وأضاف أن ”وزير الخارجية قام بعدة اتصاالت 
وتم  األزمة،  لبحث  األوروبي  باالتحاد  بنظرائه 
األمر  وجاء  البيالرويس،  القنصل  عمل  تعليق 
بلدان  مع  معلومات  وتبادل  داخلية  بتقديرات 
من  بمجموعة  وإفادات  األوروبي  االتحاد 
منح  حالة  حدوث  من  التأكد  وجرى  القرائن 

سمات دخول لبيالروسيا غري حقيقية“.

بغداد/ الزوراء:
حالة  اإلثنني،  امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنت 
توقعت  فيما  القادمة،  لأليام  البالد  يف  الطقس 

انخفاضاً يف درجات الحرارة بدءاً من الغد.
وذكر بيان للهيئة تلقته ”الزوراء“: أن ”طقس اليوم 
سيكون  والجنوبية  الوسطى  املنطقتني  يف  الثالثاء 
لتساقط  فرصة  مع  غائماً  واحياناً  جزئياً  غائماً 
زخات مطر خفيفة خالل النهار تكون رعدية أحياناً 
سيكون  الشمالية  املنطقة  ويف  متفرقة،  أماكن  يف 
اىل  الليل  خالل  يتحول  غائماً  واحياناً  جزئياً  غائماً 
عن  قليالً  فستنخفض  الحرارة  درجات  أما  صحو، 
فيما  البالد،  من  الوسطى  املنطقة  يف  السابق  اليوم 
ستكون مقاربة لليوم السابق يف املنطقتني الشمالية 
وواسط  بغداد  املحافظات  وستسجل  والجنوبية، 
 26 البرصة  ستسجل  فيما  درجة،   23 الدين  صالح 

درجة، ومحافظة السليمانية 18 درجة“.
صحواً  سيكون  األربعاء  يوم  ”الطقس  أن  وأضاف 
مع بعض الغيوم يف جميع مناطق البالد، أما درجات 
الحرارة فسرتتفع قليالً يف الشمالية من البالد، فيما 
ستكون مقاربة لليوم السابق يف املنطقتني الوسطى 

والجنوبية ”.
وأشار اىل أن ” الطقس يوم الخميس سيكون صحواً 
مع بعض الغيوم يف جميع مناطق البالد، أما درجات 
جميع  يف  السابق  لليوم  مقاربة  فستكون  الحرارة 

مناطق البالد“.
املقبل  الجمعة  يوم  الطقس   ” أن  اىل  البيان  ولفت 
سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً يف جميع مناطق 
لليوم  مقاربة  فستكون  الحرارة  درجات  أما  البالد، 
السابق يف املنطقتني الوسطى والجنوبية، وتنخفض 

قليالً يف املنطقة الشمالية“.

بغداد/ الزوراء:
يستعد االتحاد األوروبي لكشف النقاب عن عقوبات 
جديدة ضد بيالروسيا بعد أول اتصال عايل املستوى 
بني بروكسل ومينسك منذ بدأت أزمة املهاجرين عند 

حدود االتحاد األوروبي الرشقية.
االتحاد  خارجية  وزراء  يجتمع  أن  املقرر  فمن 
عىل  املفروضة  العقوبات  توسيع  بهدف  األوروبي 
معاريض  ضد  القمعية  حملتها  بسبب  بيالروسيا 
الذي  لوكاشنكو،  ألكسندر  البيالرويس،  الرئيس 

يحكم البالد منذ قرابة 30 عاما.
وبعدما تحّدث مسؤول السياسة الخارجية لالتحاد 
األوروبي، جوزيب بوريل، األحد، مع وزير الخارجية 
أي  أن  األخري  أكد  ماكي،  فالديمري  البيالرويس، 

عقوبات عىل مينسك ستكون ”نتائجها عكسية“.
مسألة  ماكي  مع  أثار  أنه  تغريدة  يف  بوريل  وأكد 
االتحاد  مع  الحدود  عىل  املرتدي  اإلنساني  ”الوضع 
مقبول  غري  الحايل  ”الوضع  أن  وأضاف  األوروبي“، 
ويجب أن ينتهي.. ال يجب استخدام الناس عىل أنهم 

أسلحة“.
من جهته، اعترب ماكي أن أي عقوبات عىل مينسك 

ستكون ”نتائجها عكسية“.
عىل  األوسط  الرشق  من  املهاجرين  آالف  ويخّيم 
أثار  ما  وبيالروسيا،  األوروبي  االتحاد  بني  الحدود 
جهة،  من  املتحدة  والواليات  الكتلة  بني  مواجهة 

وبيالروسيا وحليفتها روسيا من جهة أخرى.
البيالرويس  الرئيس  نظام  غربية  دول  وتّتهم 
لوكاشنكو بالتدبري املتعمد لألزمة من خالل تشجيع 
املهاجرين عىل القدوم إىل بيالروسيا ثم إرسالهم إىل 
باللوم  وتلقي  االتهامات  بيالروسيا  وتنفي  الحدود. 

عىل السياسات الغربية املتعلقة بالهجرة.
بوتني،  فالديمري  الرويس،  الرئيس  رفض  كذلك 

األزمة،  يف  بالضلوع  لروسيا  املوجهة  االتهامات 
حوار  يف  االنخراط  عىل  األوروبي  االتحاد  وحّض 

مبارش مع بيالروس.
 2000 حواىل  بأن  بيالروسيا  يف  مسؤولون  وأفاد 
مهاجر بينهم امرأة حامل وأطفال يعيشون يف أكرب 

مخّيم قرب قرية بروزغي.
تشمل  مساعدات  البيالروسية  السلطات  وقّدمت 
خياما ومدافئ، وهي خطوة قد تجعل وجود املخيم 

شبه دائم عىل الحدود.
بالدخول  للمهاجرين  السماح  بولندا  ورفضت 

واتهمت بيالروسيا بمنعهم من املغادرة.
وقال وزير الداخلية البولندي، ماريوش كامينسكي: 
بولندا  أن  مفادها  املهاجرين  بني  تنترش  شائعة  إن 
ستسمح لهم باملرور وأن حافالت ستأتي من أملانيا 
لعملية  التحضري  ”يجري  وأضاف  الصطحابهم. 

استفزاز“.
الهواتف  كل  إىل  نصية  رسالة  الحكومة  وأرسلت 
املحمولة األجنبية عىل طول الحدود تقول ”إنها كذب 
محض وهراء! ستواصل بولندا حماية حدودها مع 
يسعون  الشائعات  هذه  ينرشون  الذين  بيالروسا. 
لتشجيع املهاجرين عىل اقتحام الحدود ما قد يؤدي 

إىل تطورات خطرية“.
بدورها، نفت الخارجية األملانية الشائعة.

بشكل  الحدود  املهاجرون  يعرب  الصعوبات،  ورغم 
إىل  وإعادتهم  اعتقالهم  يتم  ما  كثريا  لكن  دوري 

بيالروسيا.
وتقول وكاالت إغاثة إن عرشة مهاجرين عىل األقل 
إنسانية  أزمة  أن  مضيفة  اآلن،  حتى  حتفهم  لقوا 
دون  ما  إىل  الحرارة  درجات  انخفاض  مع  تحدث 
ملساعدة  التصعيد  وقف  عىل  وحّضت  الصفر، 

املهاجرين.
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بغداد/ الزوراء:
أصـدرت األمانـة العامـة ملجلـس 
الـوزراء، امـس االثنـني، توصيات 
وتأهيـل  تطويـر  بشـأن  جديـدة 

مدينة أور.
وذكر بيان ملجلس الـوزراء، تلقته 
”الزوراء“: أن ”األمني العام ملجلس 
الوزراء، حميد نعيـم الغزي، وافق 
عىل عدد من التوصيـات الجديدة، 
الصادرة خالل الجلسـة السادسة 
األفـكار  بلـورة  املعنيـة  للجنـة 
والخطـط عـن مـرشوع تطويـر 

مدينة أور األثرية وتأهيلها“.
وأضـاف أن ”التوصيـات تضمنت 
قيـام محافظـة ذي قـار، بتزويد 

األمانـة العامـة ملجلـس الـوزراء، 
بالكشـوفات التـي تتضمن مقدار 
املبالـغ الخاصـة، إلنشـاء البنـى 
التحتية للمرشوع خالل يومني من 
تأريخ انعقاد الجلسـة، والتنسيق 
بـني املحافظـة واللجنـة املعنيـة، 
بشـأن الحـزام األخـرض لـمدينة 
أور السياحية، بالتعاون مع دائرة 

بلديات محافظة ذي قار“.
وتابع ”كما شملت التوصيات تويل 
وزارة الثقافـة اإلرساع يف التعاقـد 
الـرشكات املختصـة؛ لتطوير  مع 
إطـالق  لغـرض  األثريـة،  املدينـة 
التخصيصـات املاليـة بعـد إجراء 

التعاقد عليها“.

بغداد/ الزوراء: 
بـدأت املفوضيـة العليا املسـتقلة 
لالنتخابات، امس االثنني، عمليات 
العـد والفـرز اليـدوي للمحطـات 
التي صدر قرار بشـأنها من الهيئة 
أن  إىل  أشـارت  فيمـا  القضائيـة، 
عدد املحطات املشـمولة هي 108 

محطات.
ونقلت وكالة األنباء العراقية (واع): 
ان ”عمليـات العد والفـرز اليدوي 
بدأت صباح اليوم يف املحطات التي 
تـمَّ اتخـاذ قرار بشـأنها مـن قبل 

الهيئة القضائية“.
فيما اكـد عضو الفريـق اإلعالمي 
للمفوضية، عماد جميل: أن ”عدد 
املحطـات املشـمولة بإعـادة العد 
والفـرز اليـدوي 108 محطـات“، 
مبينـاً أن ”هـذه املحطـات تعـود 

بغـداد/  انتخابـات  مكتـب  إىل 
الرصافة“.

صحفـي:  ترصيـح  يف  وأضـاف، 
أن ”عمليـات اعـادة العـد والفرز 
اليدوي تجري بمراقبة اممية، من 
خالل وجود 8 مراقبني مقسـمني 
عـىل شـكل مجموعتني“، مشـريا 
اىل ان ”العـد والفرز اليدوي يجري 
هذه املـرة يف قاعة واحدة، لضمان 
وجـود جميـع املراقبـني يف مكان 

واحد“.
وبني أن ”قاعة العد والفرز اليدوي 
مـن  منظمـات   7 فيهـا  يتواجـد 
املجتمع املدني املتخصصة بمراقبة 
االنتخابات“، الفتا إىل أن ”أكثر من 
21 بني مراقب ووكيل كيان سيايس 
وممثل مرشـح يتابعـون العملية 

وفق الضوابط املعمول بها“.

باريس/أ. ف. ب:

 قـال وزيـر الداخليـة الفرنيس 

جريالد دارمانان الذي اسـتقبل 

نظريته الربيطانية بريتي باتيل 

يف السـابعة مساء امس اإلثنني 

”ليـس لـدى بريطانيـا دروس 

تمليها علينا“ حول إدارة فرنسا 

يريـدون  الذيـن  للمهاجريـن 

االنتقال إىل اململكة املتحدة.

نيـوز“  ”يس  لقنـاة  وأضـاف 

الفرنسية أن الربيطانيني ”يجب 

اسـتخدامنا  عـن  يتوقفـوا  أن 

الداخليـة..  مشـكالتهم  لحـل 

نحـن لسـنا معاونـني لهم وال 

مساعدين لهم“.

وقـال دارمانـان إن الوضـع يف 

كاليه حيث يحتشـد مهاجرون 

عىل أمـل االنتقـال إىل بريطانيا 

هـو نتيجة لترصفـات حكومة 

بوريس جونسون.

وأضاف ”سـوف أذكـر نظريتي 

الربيطانيـة بـأن املنظمات غري 

الحكومية التـي تمنع الرشطة 

والـدرك مـن العمل هـي إىل حد 

كبـري منظمـات غـري حكومية 

مواطنـني  مـع  بريطانيـة 

األرايض  عـىل  بريطانيـني 

بأنشطة  ويقومون  الفرنسـية 

دعائية“.

الذيـن  ”املهربـني  أن  وأضـاف 

ينظمون الشـبكات ويستغلون 

النسـاء واألطفال... كثري منهم 

موجودون يف بريطانيا“.

وانتقد دارمانان ”سـوق العمل 

يف بريطانيا الـذي يعتمد إىل حد 

كبـري عـىل جيـش احتياطـي، 

كما يقـول كارل ماركس، وهم 

النظاميـني  غـري  األشـخاص 

الذيـن يمكنهـم العمـل بأجـر 

منخفض“.

غـري  ”إذا  أنـه  عـىل  وشـدد 

الربيطانيون ترشيعاتهم بدرجة 

كبـرية - لقد فعلـوا ذلك، ولكن 

ليـس بما يكفـي - فلـن يبقى 

أحد يف كاليه أو دونكريك“.

وقـال أيًضا ”نحن مـن يتحمل 

الربيطانية.  السياسـة  تبعـات 

يجب أال نعكس األدوار“.

لنـدن  بـني  التوتـر  تصاعـد 

وباريـس الجمعـة املـايض بعد 

أن بلغ عـدد عابري املانش غري 

قياسـًيا  مسـتوى  القانونيـني 

يف اليـوم السـابق عندما تمكن 

1185 مهاجـرا مـن الوصـول 

إىل األرايض الربيطانيـة، وفقـا 

لوزارة الداخلية الربيطانية.

بغداد/ الزوراء:

أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس االثنني، صدور 

توجيه عـن مكتب رئيس مجلس الـوزراء ألزم فيه 

الوزرات والجهات غري املُرتبطة بوزارٍة واملُحافظات 

كافة، بالتنسـيق معها يف املُؤتمـرات واالجتماعات 

واملجـاالت املُتعلّقـة بمضامني االتفاقيَّـات الدوليَّة 

املعنيَّة بُمكافحة الفساد.

وذكـر بيـان للهيئة، تلقتـه ”الـزوراء“: أن ”مكتب 

رئيـس مجلـس الـوزراء أصـدر توجيهاً يلـزم فيه 

الوزارات والجهات غري املُرتبطة بوزارٍة واملُحافظات 

كافـة، بالتنسـيق مع هيئـة النزاهـة يف املُؤتمرات 

بمضامـني  املُتعلّقـة  واملجـاالت  واالجتماعـات 

االتفاقيَّـات الدوليَّـة املعنيَّـة بُمكافحة الفسـاد“.

وأضـاف البيـان أن ”مكتب رئيس مجلـس الوزراء 

ـد أنَّ هـذا التوجيه يأتـي يف إطار جهود وسـعي  أكَّ

جمهوريَّـة العـراق الراميـة إىل ُمكافحـة الفسـاد، 

وتماشـياً مـع مضامـني اتفاقيَّـة األمـم املُتَّحـدة 

ملُكافحة الفسـاد التي انضمَّ إليهـا العراق، بموجب 

القانـون رقـم (35) لسـنة 2007 ”.وأشـار إىل أن 

”التوجيـه بالتنسـيق مـع الهيئة يأتي مـن كونها 

الجهة الرسـميَّة املعنيَّة بتمثيل العراق يف االتفاقيَّة 

األمميَّة، ومضامني أحكام قانونها النافذ رقم (30) 

لسـنة 2011 املُعدَّل، وبغية توحيـد الجهود الرامية 

سات الدولة والجهات ذات  لتوثيق التعاون بني ُمؤسَّ

العالقـة؛ لعدم اإلرباك وتفاديـًا للتعارض“.وأوضح 

أن ”العـراق صادق عىل االتفاقيـة العربيَّة ملُكافحة 

الفسـاد بموجب القانون رقم (94) لسـنة 2012؛ 

من أجـل تعزيز التعاون العربـيِّ يف ميادين الوقاية 

من الفسـاد وُمكافحته وكشـفه بكل أشـكاله، لذا 

ـبت األمانـة العامة ملجلـس الوزراء بـأن تكون  نسَّ

الهيئة هي الجهة الرسـميَّة املُمثلـة للعراق يف هذه 

االتفاقيَّة“.

بغداد/الزوراء:

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون 

املاليـة، مظهـر محمـد صالح، امس 

االثنـني، ان الوفـرة املاليـة املتحققة 

مـن ارتفاع أسـعار النفط ستسـهم 

بتحسـن الوضع االقتصادي بشـكل 

عـام مبينـا ان العـراق لـن يلجـأ اىل 

االقـرتاض حـال اسـتمرار االرتفـاع 

بأسعار النفط عامليا.

وقـال صالح يف ترصيـح صحفي ان 

”تعـايف العراق اقتصاديـا يعتمد عىل 

سـقوف اإلنفـاق الكليـة يف املوازنة، 

وإذا مـا افـرتض أن سـقف اإلنفـاق 

يف موازنـة 2022 هو نفسـه يف العام 

برميـل  سـعر  متوسـط  وأن   2021

النفط املتحقق عىل مدار العام ال يقل 

عـن 75 دوالرا فإن اإليرادات النفطية 

سـتغطي وحدها النفقـات الكلية يف 

املوازنة“.

واضاف، ان ”تحويط املوازنة القادمة 

بعجز افرتايض ال يعنـي ان الحكومة 

سـتلجأ اىل االقـرتاض رشيطـة بقاء 

سـقف االنفاق العام قريبا من سقف 

موازنة العام ٢٠٢١ ومتوسـط برميل 

النفط السنوي ال يقل عن ٧١ دوالر“.

وأشـار صالح، اىل ان “ هناك توقعات 

بوفرة مالية واختفاء للعجز يف موازنة 

االرتفـاع  اسـتمرار  حـال  يف   2022

بأسـعار النفط عامليا وتحقق شـيئا 

من فائض توفر اإليرادات األخرى“.

ولفت اىل انه ”البد من توافر صندوق 

اسـتقرار املوازنة كصندوق سـيادي 

تحوطي من تعرض االستدامة املالية 

لخطر التقلب أو الهبوط يف اسـتدامة 

اإليـرادات املالية املتحققة من ارتفاع 

أسعار النفط عامليا“.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أوضـح عضـو هيئـة املستشـارين يف رئاسـة 
الوزراء، حامد الباهيل، امس االثنني، اإلجراءات 
القانونية والتنفيذية إلنشـاء مشاريع الطاقة 
الذريـة، فيمـا أعلن خلـوَّ البرصة مـن التلوث 

االشعاعي.
وقـال الباهيل يف ترصيـح صحفـي: إن «قراراً 
يحمل الرقم ١٦٩ صدر بتشكيل الطاقة الذرية 
وتشـكيل الرقابـة النووية، إذ كلفت برئاسـة 
لجنـة إعداد قانـون لكل منهمـا»، موضحاً أن 
«القانون األول صدر وهو القانون ١٤٣ لسـنة 
٢٠١٦، لكـن تفعيلـه يتطلـب إقـرار القانون 
الثاني الخاص بالرقابة النووية الذي أحيل عىل 

مجلس النواب».
وأضاف أنه «ال يمكن بنـاء طاقة ذرية بجناح 
واحد، وانما يجب لها أن يكون هناك جناحان: 
تنفيـذي وآخر رقابي»، الفتـاً اىل أن «الكفاءات 
العراقيـة أصبحـت خـارج الخدمـة وأغلبهـم 
تقاعـدوا وقسـم آخر منهـم يعملـون يف دول 
اخرى، بسبب توقف النشاط النووي يف العراق 
منـذ العام ١٩٩١، وهذا يتطلـب إعداد مالكات 

جديدة ومستلزمات اخرى».
وبني أن «وفداً عراقياً كان من املقرر له أن يزور 
موسـكو للتباحث بشـأن مرشوع املفاعل، إّال 
أن ظروف موسـكو أعلنت عن توقف النشـاط 
النـووي بالكامل»، موضحاً أن «هذا سـيكون 

بداية إلنشاء الطاقة الذرية».

وبشـأن التلـوث االشـعاعي، ذكـر الباهيل أن 
«التلوث اإلشـعاعي يف العراق ليـس وليد اليوم 
وانما الحروب السـابقة التي مرت عىل العراق 
يف األعـوام ١٩٩٠ و١٩٩٩ و٢٠٠٣، إذ تراكمـت 
كميـات هائلة من اليورانيوم املنظم يف مختلف 
الطرق من العراق»، مبيناً أنه «كان هناك توجيه 

من قبـل رئيـس الـوزراء بتطهري العـراق من 
التلوث االشـعاعي، السيما بعد ظهور إصابات 
خطـرية كثرية للمواطنني سـواء بالرسطان أو 

إسقاط الجنني وغريها».
وبنيَّ أنه «تم تشـكيل لجنة رقم ٢٦ برئاسـته 
التعليـم والبيئـة والعلـوم  وعضويـة وزارات 
والتكنولوجيـة ومجلـس النواب»، مؤكـداً أنه 
«تمَّ البدء بمحافظـة البرصة واإلعالن عن إنها 

خالية من التلوث اإلشعاعي».
وتابـع أنه «تمَّ توجيه دعـوة اىل الهيئة العربية 
للطاقـة الذريـة للتأكيـد عـىل ما توصـل إليه 
الفريـق العراقـي من خلو البـرصة من التلوث 
االشعاعي، إذ وصل وفد الهيئة العربية برئاسة 
رئيـس الهيئـة، وتم اعـداد االجهـزة واملعدات 
الخاص لغرض فحص البرصة وبعدها سـيتم 

اإلعالن عن النتائج».
ولفت اىل أنه «بعد االنتهاء من محافظة البرصة 
سـيتم االنتقال اىل مدينة النارصية ومن ثم اىل 
التأميـم ونينـوى وإقليم ُكردسـتان»، مرجحاً 
«إعـالن العراق خالياً من التلوث االشـعاعي يف 

غضون ٦ أشهر».

 نينوى/الزوراء:
أعلنـت هيئـة النزاهـة االتحاديَّـة، 
امس االثنـني، ضبط أوليـات العقد 
الخاص بمرشوع تنظيف السـاحل 
األيرس مـن مدينة املوصـل، البالغة 
قيمة قرابة (١٨) مليار دينار؛ وذلك 

لتضمنه مخالفاٍت عدة.
دائرة التحقيقـات يف الهيئة، ذكرت 
يف بيان ورد لـ «الزوراء»: أن «عمليَّة 
ت بموجـب مذكرٍة  الضبـط التي تمَّ

قضائيٍَّة صـادرٍة عن قايض تحقيق 
ة بالنظـر بقضايا  املحكمـة املختصَّ
النزاهـة يف محافظـة نينـوى؛ بناًء 
عىل التقرير الخاص للفريق امليداني 
ملديريَّـة تحقيق الهيئة يف املحافظة، 
أفادت بتنفيذ عمليَّة الضبط ألوليات 
عقـد املـرشوع الخـاص بمـرشوع 
تنظيف الساحل األيرس من املحافظة 

املربم مع إحدى الرشكات األهليَّة».
«تحريـات  أن  الدائـرة  وتابعـت 

املديريَّة عرب الفريـق امليداني قادت 
إىل وجـود مجموعـة مخالفـاٍت يف 
عقـد املرشوع الـذي أبرمته مديريَّة 
بلديَّـة املوصـل مـع رشكـٍة أهليَّـٍة 
بمبلـغ(١٧،٩٦٧،١٥٠،٠٠٠) مليـار 
دينـاٍر ملدة ثـالث سـنوات؛ لتنظيف 
السـاحل األيرس مـن مدينة املوصل 
مـن النفايـات، ونقلهـا إىل موقـع 
الطمـر الصحي؛ لوجـود مخالفاٍت 

عدة شابت العقد».

ونوهت بـ»تنظيم املديريَّة محرض 
املضبوطـات،  تضمـن  أصـويلٍّ 
وعرضه عىل السيد قايض التحقيق 
املختص؛ الذي قرر إجراء التحقيق 
يف الدعـوى الجزائيَّـة؛ اسـتناداً إىل 
أحـكام املـادة (٣٤٠) مـن قانون 

العقوبات».
القـايض  الهيئـة  رئيـس  وكان 
لقائـه  خـالل  َشـدََّد،  السـاعدي 
محافـظ  املـايض  آب  منتصـف 

فيهـا،  الدوائـر  نينـوى ومديـري 
عىل أهميَّة تنسـيق العمـل ما بني 
املحافظـة؛  َسـات  وُمؤَسَّ الهيئـة 
لتحقيـق الهـدف املشـرتك املتمثل 
بترسيـع وتـرية تنفيذ املشـاريع، 
وإعـادة اإلعمار وإيصال الخدمات 
إىل املواطنـني، الفتـًا إىل أن سـعي 
الهيئة للمحافظة عـىل املال العام 
ال يتقاطع بتاتاً مـع تحقيق هذه 

األهداف.

ذي قار/ الزوراء:
اعلن مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات، 
عيل شـلغم، عن اكتشاف البعثة الربيطانية 
ملعبـد امللك كوديا أشـهر ملوك السـومريني 

لساللة لكش يف تلو بمحافظة ذي قار.
جـاء ذلك خـالل جولـة ميدانيـة ملدير عام 
الدائـرة لزيارة البعثـات األجنبية العاملة يف 

حقول التنقيب يف النارصية.
واشار شـلغم اىل: ان الجولة شملت االطالع 
عىل اعمـال لبعثتـي املتحـف الربيطاني يف 
مدينـة كرسـو السـومرية (تلـو) يف قضاء 
النرص حيث بعث املتحف الربيطاني برئاسة 
الدكتور إسباسـتيان مطلعا عىل اكتشـاف 
البعثة ملعبد األينينـو الخاص باألمري كوديا 
وأيضـا متابعـة أعمـال الصيانـة والرتميم 
ألقدم جـرس يف العالم وباألسـاليب العلمية 
للصيانـة وتمت متابعـة املتدربني اآلثاريني 
من الهيأة العامة لآلثار والرتاث مع البعثة.

البعثـة  اعمـال  عـىل  شـلغم  اطلـع  كمـا 
الربيطانية يف مدينة كرسـو موقع تل كبيبة 
يف قضاء الرفاعي ملتابعة عمل بعثة املتحف 
الربيطاني برئاسـة الدكتور سنجل واملوقع 
واإلسـالمية  الساسـانية  للعصـور  يعـود 
األمويـة وقـام الدكتور سـنجل برشح وايف 

لكافة تفاصيل عمل البعثة.
ويف ذات السياق، أعلن شلغم اكتشاف ٨٠٠ 
قطعـة اثرية تعود لعصور مختلفة من قبل 

البعثة التنقيبية يف تلو بالنارصية.
الربيطانيـة  البعثـة  ان  شـلغم:  واوضـح 
العاملة يف موقع تلو االثري عثرت عىل اكثر 
من ٨٠٠ قطعة اثرية تعود لعصور تاريخية 
مختلفـة مثل عرص فجر السـالالت ولكش 

واور الثالثة.
واشـار شـلغم اىل: ان القطـع االثرية التي 
عثر عليها تمثل دمى واواني فخارية وحيل 

ورقم طينية مختلفة.
وأكد شلغم: ان البعثة الربيطانية مع آثاريني 
عراقيني وجدت اكتشـافات مهمة يف عملها 
التنقيبي يف موقع تلو سـيعلن عن نتائجها 

قريبا بعد انتهاء املوسم التنقيبي لها.

بغداد/الزوراء:
العـراق،  جنوبـي  املثنـى  محافظـة  شـهدت 
أمـس االثنـني، تظاهـرة نظمهـا عـدد مـن 
موظفـي العقود بـوزارة الكهربـاء للمطالبة 
بـ»مسـتحقاتهم»، يف وقـت تظاهـر اصحاب 
املخابز بمحافظة النجف احتجاجاً عىل ارتفاع 

اسعار الطحني.
وتظاهـر عـدد من موظفـي العقـود يف دوائر 
وزارة الكهربـاء بمحافظة املثنـى اليوم، أمام 
مبنـى مديرية التوزيـع للمطالبة باحتسـاب 
رواتبهم عىل السـلم الذي اعتمد سابقاً، فضالً 
عن رصف فروقات الرواتب للعامني املاضيني.

ولخـص عـدد مـن املتظاهريـن إن مطالبهم 
برصف رواتبهم وفقا للسـلم الـذي أقر يف عام 
٢٠٢٠ والذي شمل احتساب الزوجية واألطفال، 
مؤكدين أنهم لم يتسلموا رواتب منذ شهرين.

وأشـار املتظاهرون إىل أن حركة االحتجاجات 
التـي تنظـم بالتنسـيق مع نظرائهـم يف باقي 
املحافظات ستسـتمر لحني العودة لذلك السلم 
وتنظيـم مسـألة رصف الرواتب أسـوة بباقي 

املوظفني.
ويف محافظـة النجـف تجمـع العـرشات مـن 

أصحاب املخابز واألفران يف سـاحة املجرسات 
وسـط محافظة النجف، احتجاجا عىل ارتفاع 

سعر الطحني.
وأمس االحد، نظم العرشات تظاهرة أمام مبنى 
ديوان محافظة ذي قـار احتجاجاً عىل ارتفاع 
األسـعار وخاصـة مـادة الطحـني، فضالً عن 
املطالبة بإطـالق الحصـة التموينية معتربين 

قطعها «جريمة كبرية بحق اإلنسانية «.
وشـهدت اسـعار الطحني ارتفاعـاً مفاجئاً يف 
عموم العـراق، إذ تجاوز سـعر الكيس الواحد 
مبلـغ ٤٥ الـف دينـار عراقي بعـد أن كان ٢٨ 
الف دينار، لينتج عنها ارتفاعاً بأسعار «الخبز 
والصمون» والتي تعد القوت الرئييس للمواطن 

العراقي.
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بغداد/الزوراء:

اعلنت قيادة َعَملِيَّات َبْغَداد، امس االثنني، 

ضبـط مـواد غذائيـة منتهيـة الصالحية 

ومخالفة للضوابط الصحية يف العاصمة.

وقال اعـالم عمليات بغـداد يف بيان تلقت 

«الـزوراء» نسـخة منـه، أن «القطعـات 

األمنية يف عمليات بغداد تواصل مالحقتها 

لعصابـات الجريمة املنظمـة والخارجني 

عىل القانون والعابثني بقوت الشعب».

واضاف البيان ان «قوة من اللواء الخامس 

عـرش العامل بأمرة الفرقـة االوىل رشطة 

اتحاديـة وبالتنسـيق مـع دائـرة االمـن 

االقتصادي، تمكنت واثناء التفتيش اللييل 

ضمن قاطع املسـؤولية من ضبط مخزن 

توجـد فيـه (٦٣٠) كارتـون مـن حليـب 

االطفـال منتهي الصالحية (اكسـباير) و 

(٦٥) كيس طحني معبأ فيه حليب اطفال 

يف منطقة بارك السعدون». 

اربيل/الزوراء:
كشـفت مديرية املـرور العامة يف اقليم كردسـتان، أمس االثنـني، عن حصيلة 
الحوادث املرورية خالل الـ١٠ أشـهر املاضية، مشـرية إىل أنها بلغت أكثر من ٣ 

آالف حادث مروري.
وقالت املديرية يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة منه: إن الـ(١٠) أشـهر املاضية 
مـن العام الجاري شـهدت «تسـجيل (٣١٠٧) حـوادث مروريـة راح ضحيتها 

(٤٧٦) قتيال و(٥٣٨٤) مصابا».
يذكـر أن يـوم الـ(١٧) ترشيـن الثاني من كل عـام هو اليـوم العاملي لضحايا 
الحـوادث املروريـة، ويتم االحتفـاء بهذا اليـوم يف أغلب دول العالـم بفعاليات 

عديدة.

نينوى/الزوراء:
االسـتخبارات  مديريـة  مفـارز  تمكنـت 
العسـكرية، مـن إحبـاط تهريـب ٣٩٦٨ 
موبايل مع اكسسواراتها يف قضاء مخمور 

بمحافظة نينوى.
وذكـرت املديريـة يف بيـان، انـه «يف اطار 
مالحقتهـا لعصابـات الجريمـة املنظمة 
رضراً  تلحـق  التـي  العمليـات  واحبـاط 
باالقتصـاد العراقـي وبعملية اسـتباقية 
االسـتخبارات  شـعبة  مفـارز  تمكنـت 
العسـكرية يف الفرقـة ١٤ أحـد مفاصـل 

الدفـاع  وزارة  يف  االسـتخبارات  مديريـة 
وبالتعاون مع مديرية شؤون السيطرات 
مـن احباط عملية تهريـب ٣٩٨٦ موبايل 
ذكـي و ٣٤٨٠ نـوع مـن االكسسـوارات 
الخاصة بها محملة بشاحنة تسلك طرق 
نيسمية للهروب من االجهزة االستخبارية 
واالمنيـة لكونها تحمل بضاعـة مخالفة 

للتعليمات».
واشـارت إىل انـه «جـرى تسـليم العجلة 
املعنيـة التخـاذ  اىل الجهـات  والبضاعـة 

االجراءات القانونية بها» .

بغداد/الزوراء:
اكدت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، امس االثنني، ان القرارات االخرية بشان الغاء 
املبارشة االلكرتونية للطلبة يف جامعات العراق ال يتشـمل اي طالب ملتحق بالدراسة يف 

الجامعات قبل صدور القرارات.
وقـل مدير دائرة البعثات يف الوزارة حازم باقر يف حـوار تابعته «الزوراء»: ان ”اجراءات 
وزارة التعليم االخري قانوني وال يتقاطع مع قانون معادلة الشـهادات ونحن ال نتعامل 

مع جامعة محددة بل نتعامل مع وزارات التعليم يف تلك الدول“.
واضـاف باقر أن ”عىل الطلبة املبارشين يف الدراسـة قبل اشـهر الذهـاب اىل جامعاتهم 

واكمال الدراسة و ال نطالب الطالب االن بالفيزا الدراسية حاليا“.
واشـار اىل ان ”تعليـق القبـول ببعض جامعات لبنـان جاء وفق ضوابـط علمية وليس 
سياسـية وان اي طالب ملتحق بالدراسـة يف الجامعات قبل صدور القرار ال يشـمل به 

وان عىل الطالب ان ال يجمع بني الدراسة والتوظيف“. 
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بابل/الزوراء:

أعلنـت وكالـة االسـتخبارات والتحقيقات 

االتحادية، امس االثنني، القبض عىل رشعي 

«كتيبة الفاروق» اإلرهابية يف بابل.

وقالـت الوكالـة يف بيان ورد لــ «الزوراء»: 

إن «اإلرهابـي قـام بالعديـد مـن االعمـال 

االرهابيـة منهـا، رضب الصهاريج املحملة 

بمـادة البنزين والكاز عـىل الطريق الرابط 

بني الحصوة -املحموديـة وادت الحادثة اىل 

حـرق ٧ صهاريج، ونصـب ولصق العبوات 

يف  املنتسـبني  عـىل  وتفجريهـا،  الناسـفة 

اىل  وادت  واملواطنـني  االمنيـة  االجهـزة 

استشهاد اربعة اشخاص، فضال عن نصب 

عبوة ناسفة وتفجريها داخل مركز رشطة 

القريـة العرصيـة ادى الحـادث اىل انهيـار 

املركز واغتيال افراد الرشطة».

وأوضحت إن «اإلرهابي كان يشـغل منصبا 

رشعيـا لكتيبـة الفـاروق االرهابيـة وكان 

ينظـم التوبـة ألبناء الصحوات بعد تسـليم 

سالحهم وتقديم املساعدات لجرحى داعش 

وتقديم والدعم اللوجستي لهم، حيث دونت 

اقوالـه ابتدائيا وقضائيا باالعرتاف واتخذت 

بحقه االجراءات القانونية».

 لغداد/الزوراء:

اعلنـت مديريـة الرشطة املجتمعيـة، امس 

االثنني، ايقاف ثـالث حاالت ابتزاز الكرتوني 

يف بغداد والبرصة ونينوى.

وذكـرت املديرية يف بيان ورد لــ «الزوراء»: 

ان «مفـارز الرشطـة املجتمعيـة يف دائـرة 

العالقات واإلعـالم بـوزارة الداخلية اوقفت 

٣ حاالت ابتزاز الكرتوني مارسـها أشخاص 

بحق ضحاياهم يف محافظات بغداد والبرصة 

ونينـوى، واتخذت بحق املبتزيـن اإلجراءات 

الالزمة».

وتابعت «ظهر من سري التحقيق يف القضايا 

الثـالث، قيام شـخص بابتزاز آخـر يف بغداد 

عـرب تهديـده بنـرش صـوره عـىل مواقـع 

التواصـل االجتماعـي مقابـل دفـع مبالـغ 

مالية لـه، وقيام أحد طلبـة جامعة املوصل 

بابتـزاز زميلة له الكرتونيـا بتهديدها بنرش 

صورها عـىل مواقـع التواصـل االجتماعي 

مقابـل الرضوخ لرغباتـه الدنيئة، فيما ابتز 

شخص من محافظة البرصة فتاة بصورها 

أو دفـع مبالـغ  املـال  الشـخصية مقابـل 

مالية».

واشـارت املديريـة اىل ان «مفـارز الرشطـة 

املجتمعيـة مـن حـذف محتويـات االبتـزاز 

وتأمني حسابات الضحايا».

اىل ذلك، حذرت الرشطة املجتمعية «النسـاء 

والفتيات مـن مخاطر الصداقات والعالقات 

القائمـة عرب مواقـع التواصـل االجتماعي، 

كونهـا إحدى مصائد االبتزاز الرئيسـة التي 

يعتمدها املبتزون لإليقاع بضحاياهم».

االنبار/ الزوراء:
اعلن مسـؤول حكومـي يف محافظة ديـاىل، امس 
االثنـني، عن انطـالق املرحلة الثالثة مـن مكافحة 
زهرة النيـل يف جداول املحافظة. وقـال قائممقام 
قضاء بعقوبة عبدالله الحيايل يف ترصيح صحفي ان 
”كوادر وزارة املـوارد املائية اطلقت املرحلة الثالثة 
من خطـة مكافحة زهرة النيل يف الجداول واملبازل 
واالنهر الفرعية يف بعقوبة وبقية املناطق املحيطة 
بهـا“. واضـاف الحيـايل ان ”زهـرة النيـل تعد من 
النباتـات الضارة التي لها مخاطر بيئية عىل االنهر 
والجداول من خالل تلويث املياه واستهالكها العايل 

باالضافة اىل اعاقة مجرى االنهر والجداول“.
واشار اىل ان ”زهرة النيل جلبت للعراق يف ثمانيات 
القرن املايض كنوع من نباتات الزينة قبل ان تنترش 
يف االنهر والجداول بشـكل رسيع جـدا وتتحول اىل 
مشـكلة معقـدة دفعـت اىل تنظيم حمـالت كبرية 
الزالتهـا تكلف خزينـة الحكومـة العراقية ماليني 

الدنانري“. 

 بغداد/الزوراء:
أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشـؤون الرشطة، 
امـس االثنني، عـن إلقـاء القبض عـىل متهم 

بحوزته مواد مخدرة مع قنبلة يدوية.
وذكـرت الوكالة يف بيان ورد لــ «الزوراء»، إنه 
«بنـاًء عىل معلومات دقيقـة توفرت لدى فوج 
طوارئ بغداد التاسـع التابـع اىل قيادة رشطة 
بغـداد بتواجـد احـد املتهمـني الذيـن بحقهم 
اوامـر قبض صادرة مـن القضاء ضمن قاطع 
املسـؤولية، توجهت قوة من الفوج املذكور اىل 
مكان تواجده، وبالفعل تم القاء القبض عليه 
والعثور عىل مواد مخدرة (كرستال) مع أدوات 
تعاطي وقنبلة يدويـة داخل الدراجة التي كان 

يستقلها».
وأوضـح البيان، إنه «تم اقتياد املتهم اىل قسـم 
مكافحـة مخدرات الكـرخ التخـاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة بحقه وفق القانون».
ويف السـياق، أعلنت الوكالة عـن تمكنها أيضا 
من القبض عىل متهم بالخطف واخر بالنصب 

واالحتيـال واعتقال عدد مـن املطلوبني ضمن 
قسم املحمودية.

وتابعـت «بناًء عـىل معلومات دقيقـة توفرت 
لدى قسـم رشطـة املحمودية التابـع اىل قيادة 
رشطة بغداد بوجود احـد املتهمني واملطلوبني 
للقضاء بقضية خطف وجه قائد رشطة بغداد 
اللـواء الركن ماجد فالح نعمة بتشـكيل فريق 
عمـل متخصص برئاسـة مدير قسـم رشطة 
املحموديـة، حيـث رشعـت قـوة بأمـرة مدير 
القسـم وتمكنت من القاء القبـض عىل املتهم 

املذكور».
وأوضحـت وكالـة الـوزارة إن «القـوة ذاتهـا 
تمكنـت من القبض عـىل متهم آخـر مطلوب 
للقضـاء وفق قضايا تتعلق بالنصب واالحتيال 
وايضـا إلقـاء القبـض عـىل خمسـة متهمني 
اخرين وفـق قضايا مختلفة، حيـث تم اقتياد 
املتهمـني اىل مراكـز رشطـة القسـم التخـاذ 
اإلجـراءات القانونية الالزمـة بحقهم اصوليا 

وفق القانون».
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بغداد/الزوراء:
كشـفت الهيئة العامة ملوانئ العراق، 
امـس االثنني، عن االنتهـاء من ثالثة 
مشاريع حيوية يف ميناء الفاو وصوال 
اىل نهاية العام الحايل، مؤكدة استمرار 
اعمال انجازه بحسـب العقود املتفق 

عليها مع الرشكة  الكورية.
وقال مدير اعالم الرشكة انمار الصايف 
يف بيـان اطلعـت عليه ”الـزوراء“ إن 
”هـذه املشـاريع تنفـذ وفـق عقود 
مسـتمرة منـذ العـام 2019، حيـث 
وصلت اىل نسب انجاز متقدمة، منها 
النفـق املغمـور تحت املـاء يف اعماق 
خـور الزبـري بعمق 30 مـرتا ويطلق 
عليـه (نفـق الحرير) الـذي يعد اكرب 
نفق بحري يف الرشق االوسـط، حيث 
يربط بني ميناء الفاو الكبري والطريق 
الـدويل الرسيع املـار بميناء ام قرص، 
وقد وصل اىل نسبة تجاوزت 70 %“.

وأضـاف الصـايف، ان ”هـذا املرشوع 
تنفـذه رشكة دايو الكورية، واسـهم 
بتوفـري االف فرص العمـل للعاطلني 
مـن ابنـاء البـرصة وتقليـل نسـبة 
البطالة“، مبينا أن ”املشاريع االخرى 

الصخريـة  السـداد  انشـاء  تشـمل 
ملحطة الحاويات مليناء الفاو، وتعمل 
عـىل حماية ضفتـي البحـر واملوانئ 
مـن االمـواج العاتيـة، وقـد وصلت 
اىل مراحـل انجـاز متقدمـة، فضـال 
عن مـرشوع تأهيل وإدامـة الطريق 

الرابـط بـني ميناء الفـاو و ميناء ام 
قرص، وتسـلك هـذه الطريق الرسيع 
البضائع القادمة من رشق اسـيا من 

الهند باتجاه اوروبا“.
واشار اىل ”ابرام عقود يف العام 2021 
لخمسـة مشـاريع جديـدة يف ميناء 

الفـاو جـاري العمل بها وسـينتهي 
انجازها يف غضون 3 – 4 أعوام، اذ تم 
تخصيص مبلغ يقـارب 400 مليون 
دوالر ضمـن موازنـة العـام الحـايل 
تتضمـن انشـاء االرصفة الخمسـة 
للحاويـات، اىل جانب مـرشوع حفر 

حوض املينـاء والردم ويتضمن حفر 
الحوض، وانشـاء طريـق ممر داخل 
البحـر بطول 3600 مـرت وعرض 30 
مـرتا ، اما العقد الثالث يشـمل حفر 
القناة املالحية وتأثيثها ويشمل حفر 
القنـاة وتجهيـز منصتـني بحريتني 
الغراض القياسـات وجمـع البيانات 

البحرية“.
وتابع الصايف، ”كما تتضمن املشاريع 
انشاء مجرسين احدهما فوق طريق 
ام (ام قرص – البرصة ) وسكة حديد 
(ام قـرص – الزبـري ) والطريق االخر 
فـوق طريق ( ام قرص – سـفوان )، 
مع انارة الطريق وعمل جدار معدني 
عىل طول الطريق، عالوة عىل انشـاء 
النفـق املغمـور (نفق املوانـئ) الذي 
يعد مكمال ملـرشوع حوض التصنيع 
لنفق قناة الزبري الذي سيتم افتتاحه 
املغمـور  النفـق  ويتضمـن  قريبـا، 
تحت قنـاة خور الزبري انشـاء قطع 
خرسـانية ضخمة ترتبط يف ما بينها 
، فضـال عـن الصب املوقعـي ملداخل 
النفق مع تأثيثه باملعدات الكهربائية 

وامليكانيكية“.

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة املاليـة، امـس االثنـني، 
تحقيق ترليون دينار من بيع سـندات 
البناء خـالل 45 يوماً، مؤكدة، أن هذه 
السـندات سـتعمل عـىل توسـع دور 

الدولة يف اقتصاد حّر ومتنوع.
تلقتـه  املاليـة،  لـوزارة  بيـان  وذكـر 
”الـزوراء“ أنها ”وبالتعـاون مع البنك 
املركزي أطلقـت يف 1 ترشين األول من 
العام الحايل بيع سـندات مالية عرفت 
بـ(سـندات البناء) يف األسـواق املالية 
والتـي عـدَّت مـن الخطـوات املهمـة 
والفعالـة يف رفـع وتنميـة االقتصـاد 

العراقي“.
وتابـع، البيان أنه“خـالل فرتة وجيزة 
لـم تتجـاوز الشـهر ونصـف الشـهر 
حققت هـذه الخطوة نجاحـاً كبرياً يف 
السـوق املـايل العراقي، جـاء ذلك من 
خالل الطلـب الكبري من قبل املواطنني 
واملصـارف عىل تلـك السـندات ونفاد 
التخصيـص املـايل املرصود لهـا والتي 

بلغت ترليون دينار عراقي“.
وأضـاف، أن ”هذه السـندات سـتعمل 
عىل توسـع دور الدولـة يف اقتصاد حرٍّ 

ومتنوع واإلسهام يف تنمية القطاعات 
الحيوية األخرى“.

بتنفيـذ  ”الـوزارة ماضيـة  أن  وأكـد، 

برامـج اإلصـالح املـايل ضمـن الورقة 
البيضاء، لغرض معالجـة العجز املايل 
يف املوازنـة العامة، باإلضافة اىل رسـم 

مسـار صحيـح لالقتصـاد واملوازنـة 
العامة يضمـن من خالله االسـتدامة 
ليتخـذ العراق قراره باتجـاه االقتصاد 

الصحيح“.
”لجميـع  شـكرها  الـوزارة  وقدمـت 
الجمهـور لثقتهـم العاليـة ودعمهـم 
لقرارات الـوزارة التي تصـب يف إدامة 
أنهـا  موضحـة  االقتصـاد“،  عجلـة 
”مسـتمرة بعملهـا بإصدارهـا الثاني 
العاجـل  القريـب  يف  البنـاء  لسـندات 
املواطنـني  أمـام  متاحـة  وسـتكون 

كافة“.
وأعلنـت الحكومـة العراقيـة يف العام 
2020 عـن برامـج إصالحـي شـامل 
لالقتصـاد العراقـي وبشـكل رسـمي 
عـن الورقـة اإلصالحية والتـي عرفت 
بالورقة البيضـاء بارشت وزارة املالية 
وبإرشاف الوزير عيل عبد األمري عالوي 
بتنفيذ برامجها التي تعّد طريقاً شامالً 
ملعالجة التحديات الخطري التي تواجه 

االقتصاد العراقي.
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االنبار/الزوراء:
اعلن مديـر دائرة بلدية جبـة بمحافظة االنبار قطـري العبيدي، امس 
االثنني، عن الرشوع بحملة الستصالح االرايض الزراعية املترضرة جراء 

العمليات االرهابية يف املناطق الغربية للنهوض بالواقع الزراعي .
وقـال العبيـدي يف ترصيح صحفـي ان ”محافـظ االنبار عـيل فرحان 
الدليمي اوعز بدعم جهود حملة اسـتصالح االرايض الزراعية املترضرة 
جـراء العمليات االرهابية يف ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي االنبار، 
تمهيـدا لزراعتها بمختلف املحاصيل الزراعية خالل املوسـم الشـتوي 
الحـايل حيث يعتمـد مزارعي تلـك املناطـق يف سـقي محاصيلهم عىل 

االمطار ”.
واضـاف ان“ الحملة اسـفرت عن اسـتصالح اكثر مـن 100 الف دونم 
السـتغاللها يف زراعة محصـويل الحنطة والشـعري ومختلف املحاصيل 
الزراعيـة االخـرى ضمـن خطـة لالرتقاء بالواقـع الزراعي وتشـجيع 
املزارعني عىل اسـتغالل االرايض الزراعية املتـرضرة جراء قيام ارهابي 
داعش بعملية تخريبية طالت معظـم الواحات واالرايض الزراعية ابان 

سيطرته عىل مساحات واسعة من مدن االنبار“.
وأوضح العبيدي، أن ”معظم املزارعني يف املناطق الغربية يعتمدون عىل 
الزراعة الديمية واملرشات خالل موسم الشتاء حيث تشهد تلك املناطق 

سقوط كميات كبرية من االمطار“. 

@Ôöaä¸a@Å˝óné¸@Ú‹‡¢@ Îãì€a
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بغداد/الزوراء:
كشـفت وزارة الزراعة، امس االثنني، عن موافقة رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمـي عىل 14 توصية تخص النخيل والتمور، فيما اشـارت اىل ان من 

بني هذه التوصيات  زيادة دعم نسبة صادرات التمور املعبئة واملغلفة.
وقال مستشـار وزير الزراعة مهدي القييس يف ترصيح صحفي، إنه ”بناًء 
عىل اللجنة املشكلة باألمر الديواني 14 لسنة 2020 برئاسة وزارة الزراعة 
وعضويـة هيئـة املستشـارين بـوزارة املاليـة ووزارة التجـارة والرشكة 
العراقيـة لتصنيع وتسـويق التمور، تم اعداد دراسـة اسـرتاتيجية لدعم 

النخيل والتمور ورفع توصياتها اىل مكتب رئيس الوزراء“.
واضـاف أن ”رئيـس الـوزراء صـادَق عـىل التوصيـات التـي عددهـا 14 
توصيـة، من ضمـن هذه التوصيـات ان تقوم وزارة التجـارة بزيادة دعم 
نسـبة صادرات التمور املعبئة واملغلفة ومنتجاتها محلية“، مشريا اىل انه 
”بموجب ذلك شـكلت لجنة االمر الديواني رقم 5 لسنة 2021 املنبثقة من 

اللجنة الرئيسة رقم 14، والتي اكدت هذه التوصية“.
وتابـع ان ”املجلـس الـوزاري لالقتصاد صـادق ووافق عىل نسـبة الدعم 
للتمـور“، موضحـاً، ان ”ذلك سـيعزز من مكان التمور ويشـجع منتجي 

ومصنعي التمور عىل االرتقاء وبالتايل ياتي بمردود اقتصادي اىل البلد“. 
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اعلنـت رشكـة شـنايدر الكرتيك فرع 
العـراق، امـس االثنـني، انها سـتعقد 
الحلـول  لتقديـم  بغـداد  يف  ”قمـة“ 
والتطبيقـات الرقمية يف إطار التعاون 
تطويـر  لدعـم جهـود  اإلسـرتاتيجي 

البالد.
مجـال  يف  الرائـدة  الرشكـة  وذكـرت 
الطاقـة والتحكـم اآليل، يف بيـان ورد 
”الزوراء“، القمة سـتعقد تحت شعار 
يف  املسـتويات“  كل  عـىل  ”االبتـكار 
العاصمـة بغـداد يومـّي 22 و23 من 
شهر ترشين الثاني/ نوفمرب، بحضور 
عدد من كبار قيادات شـنايدر إلكرتيك 
يف العـراق وفرنسـا وممثـيل كربيـات 
الـرشكات العاملـة يف منطقـة الرشق 
األوسـط وشـمال إفريقيـا واملـرشق 
العربي، باإلضافة إيل السفري الفرنيس 
يف العـراق إريك شـوفالييه، وعدد من 

وزراء القطاعات املعنية.
وقـال رئيس شـنايدر إلكرتيك ملنطقة 
الرشق األوسـط وأفريقيا، وليد شـتا، 
إن قمة هذا العام سـرتكز عىل الحلول 
التـي تقدمها  الرقميـة  والتطبيقـات 
الرشكة يف إطار التعاون اإلسـرتاتيجي 
للرشكة يف دعـم جهود تطوير العراق، 
والتـي تلقـى دعًمـا اسـرتاتيجًيا من 
الحكومة الفرنسية، لتنفيذ مرشوعات 
البنية التحتية والقنوات بدًء من املباني 
االنرتنـت  شـبكة  وحتـى  السـكنية، 
ومراكز تكنولوجيا املعلومات، وغريها 
بدولـة  الحكوميـة  املؤسسـات  مـن 

العراق.

بـدوره اوضـح مديـر عـام شـنايدر 
تكديمـري  ايمـره  العـراق،  اليكرتيـك 
”تتواجـد الرشكة بأعمالهـا يف العديد 
من املرشوعـات الحيوية التي تسـهم 
يف إعـادة إعمـار جمهوريـة العـراق، 
ومـع تزايـد الطلـب عـىل الكهرباء يف 
العـراق ، انـه مـن الـرضوري وجـود 
حلـول تكنولوجيـة تسـهم يف زيـادة 
كفاءة الخدمات التي تقدمها محطات 
طاقـة  توصيـل  لغـرض  الكهربـاء 
كهربائية فعالـة وموثوقة للمواطنني 

العراقيني“.
وستعرض قمة بغداد جميع التطبيقات 
تقدمهـا  التـي  الربمجيـة  والحلـول 
شـنايدر إلكرتيـك يف عـرص الرقمنـة، 
باإلضافـة اىل ”EcoStruxure“ وهـي 
عبـارة عـن منصـة موحدة لـكل من 
تكنولوجيا اإلنرتنت وإنرتنت األشـياء، 
وسـيتم توظيـف تلـك التطبيقـات يف 
خدمة تحديث البنية التحتية بالعراق، 

عىل رأسها شـبكة الكهرباء والطاقة، 
وذلك يف ضوء مذكـرة التفاهم األخرية 
التي تم توقيعها مع الحكومة العراقية 
ممثلة بـوزارة الكهرباء املوقرة بهدف 
املسـاهمة يف ترقيـة شـبكة التوزيـع 
العراقيـة،  بالجمهوريـة  الكهربائيـة 
والتغلب عىل أزمة االنقطاعات املتكررة 

للتيار الكهربائي.
ومـن املقـرر أن ُيخصص اليـوم األول 
إرشـادية للجماهري والطالب  لجوالت 
والعمالء مـن مختلف القطاعات، عىل 
أن توجههـم الجولـة إىل التطبيقـات 
املتعلقـة بقطاعاتهـم مـن  الرقميـة 
اإلنشـائية  الهندسـة  حلـول  جميـع 
التـي تقدمها الرشكة، وسـيتم إجراء 
تدريبات وجلسـات بالتـوازي. يف حني 
ُخصص اليوم الثاني ملؤتمر صحفي ثم 
الكشـف عن حلوا وابتكارات الرشكة، 
وُيختتم بحفل عشـاء سيحرضه كبار 

الشخصيات.

بغداد/الزوراء:
هبطت اسـعار الذهب يف تعامالت، 
امـس االثنـني، مرتاجعة عـن اعىل 
مسـتوى منـذ اكثـر مـن خمسـة 
اشـهر، الذي تم تسجيله يف الجلسة 

السابقة.
املعامـالت  يف  الذهـب  وانخفـض 
الفوريـة 0.3 يف املئـة إىل 1858.73 
دوالرا لألونصة صباح أمس ، يف حني 
تراجعـت العقـود األمريكية اآلجلة 
 1859.30 0.5 يف املئـة إىل  للذهـب 

دوالرا.
النفيسـة  للمعـادن  وبالنسـبة 
األخرى، هبطت الفضة يف املعامالت 
الفورية 1.3 يف املئة إىل 24.97 دوالرا 

لألونصـة. وهبـط البالتـني 1.2 يف 
املئـة إىل 1069.54 دوالرا لألونصة. 

وتراجـع البالديـوم 1.2 يف املئـة إىل 
2084.50 دوالرا لألونصة.
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بغداد/الزوراء:
اكـد عضو اللجنة املالية النيابية السـابق جمال كوجر، امس االثنني، عدم 
امكانية اقرار املوازنة قبل شـهر حزيران املقبل، مبينا ان املوازنة ستكون 

مستنسخة عن العام الجاري.
وقـال كوجر يف ترصيـح صحفي إن ”مـرشوع قانون املوازنـة لم تقدمه 
الحكومة الحالية لغاية االن وهي بصدد انجاز املرشوع وسيتم ترحيله اىل 
الربملان الجديد“. واضاف ان ”املوازنة للعام املقبل ال تختلف كثريا باستثناء 
بعـض الفقرات الطفيفة وهي مستنسـخة عن سـابقتها ومـا يعيب تلك 

املوازنات االعتماد عىل القضايا التشغيلية وترك االستثمار وااليرادات“.
واوضح كوجر، انه ”ال يمكن رصف مئات املليارات سنويا برواتب وغريها 
دون اسـتعادة تلك االموال من ارباح سـنوية عرب الوزارات وعىل الحكومة 
املقبلـة التنبه اىل ذلك االمر واسـتثمار االموال الفائضة من ارتفاع اسـعار 

النفط العاملية بمشاريع صناعية وتجارية مدرة“.

انقرة/متابعة الزوراء:
أعلنت هيئـة اإلحصاء الرتكية، امس االثنني، ان العراقيني جاؤوا يف املرتبة 
الثانية كأكثر الشـعوب رشاًء للعقارات يف تركيا خالل شـهر ترشين األول 

املايض.
وقالـت الهيئة يف تقرير لها اطلعت عليه ”الزوراء“، ان ”مبيعات املنازل يف 
تركيا لألجانب ارتفعت بنسبة 12.1 ٪ يف ترشين األول املايض 2021 مقارنة 
بالشهر نفسه من العام السابق لتصل اىل 5893 منزًال، حصلت اسطنبول 
عىل أعىل حصة بواقع 2464 من مبيعات املنازل، وجاءت انطاليا يف املرتبة 

الثانية بمبيعات 385 منزًال، ثم انقرة  بواقع 359 منزال“. 
واضافـت ان ”تركيـا باعت خالل الفرتة من كانـون الثاني ولغاية ترشين 
األول 43 ألفـا و372 منزال لألجانب وبنسـبة ارتفاع بلغت 38 %، مقارنة 

بنفس الفرتة من العام السابق“.
واشـارت إىل ان ”االيرانيـني تصدروا باقي الدول يف األكثـر رشاء للعقارات 
يف تركيـا خالل ترشين األول وبعدد 1.265 منـزالً ”، وجاء العراق باملرتبة 
الثانية حيث اشرتوا 926 منزالً، وروسيا جاءت ثالثا وبعدد بـ 543 منزال، 

واملانيا رابعا 256 منزال وكازخستان خامسا بـ 191“.
ويتصدر العراقيون يف قائمة رشاء املنازل يف تركيا منذ العام 2015، إال أنه 
تراجـع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام الحايل 2021، يف حني أعلن 
وزير الداخلية الرتكي سليمان صويلو يف 13 ترشين الثاني 2020، أن أكثر 

من 114 ألف شخص عراقي يتواجدون اآلن عىل أرايض بالده.

بغداد/الزوراء:
هبطـت أسـعار النفط الخـام، امس االثنـني، نتيجة ضغط مـن توقعات 

بزيادة املعروض وضعف الطلب.
وانخفضـت العقـود اآلجلة لخام مزيـج برنت 58 سـنتا أو0.7 يف املئة إىل 

81.59 دوالر للربميل.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط األمريكي 58 سنتا أو 0.7 ٪ إىل 80.21 

دوالرا للربميل.
وشـهدت كال السوقني هبوطا خالل األسابيع الثالثة املاضية نتيجة التأثر 
بارتفاع الدوالر والتكهنات بأن إدارة الرئيس جو بايدن قد تفرج عن نفط 

من االحتياطي البرتويل االسرتاتيجي األمريكي لخفض األسعار.
وقال محللو (إيه.إن.زد) يف تقرير إن ”البيت األبيض يناقش كيفية معالجة 
ارتفـاع التضخـم مع مطالبـة بعض املسـؤولني، باسـتخدام االحتياطي 

االسرتاتيجي أو وقف الصادرات األمريكية“.
وزادت رشكات الطاقة األمريكية هذا األسبوع عدد حفارات النفط والغاز 
الطبيعـي لألسـبوع الثالث عىل التـوايل يف الوقت الذي حومت فيه أسـعار 
النفط الخام قرب من أعىل مستوى لها منذ سبع سنوات، مما دفع بعض 

رشكات التنقيب إىل العودة إىل عمليات التنقيب.
وقالت رشكـة بيكر هيوز لخدمـات الطاقة يوم الجمعـة املايض، إن عدد 
حفارات النفط والغاز، وهو مؤرش مبكر عىل اإلنتاج يف املستقبل، زاد ستة 
إىل 556 عىل مدار األسـبوع املنتهي يف 15 نوفمرب/ترشين الثاني مسـجال 

أعىل مستوياته منذ نيسان 2020.
يف الوقت نفسه، خفضت منظمة البلدان املصدرة للبرتول (أوبك) األسبوع 
املـايض توقعاتهـا للطلب العاملي عىل النفط للربـع الرابع 330 ألف برميل 
يوميا مقارنة بتوقعات الشـهر املايض بعد أن عرقل ارتفاع أسعار الطاقة 

التعايف االقتصادي من جائحة كورونا.

@ÊÏÿnéÎ@ÊaãÌçy@›j”@Ú„åaÏfl@¸@ZãuÏ◊
2021@Âfl@ÚÉè„
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@ÜáËm@åbn‡æa@äÎá‹€@Ú‹”b‰€a@Ú◊ãì€a
A@ÜÏ‡´@ê„ÏÌ@Òböb‘∑

بغداد/ متابعة الزوراء
أفاد املستشار القانوني لرشكة األضواء الناقلة ملباريات الدوري العراقي املمتاز املتعاقدة مع 
اتحـاد الكرة، طارق الرشع، بـأن الرشكة توصلت إىل «درجة كبرية» مـن التفاهم مع اتحاد 
الكرة بشـأن موضوع النقل التلفزيوني.وقال طارق الرشع «التقينا كرشكة األضواء الناقلة 
بالنائب األول لرئيس اتحاد الكرة عيل جبار وقد أجرينا معه أكثر من لقاء واتفقنا عىل نقاط 
مهمـة إلنجاز ملف النقـل التلفزيوني».واوضـح ان «ترصيح النائب الثانـي لالتحاد يونس 
محمود األخري الذي دعا فيه لفسخ العقد مع رشكتنا، يعرب عن وجهة نظره، وان ترصيحه 

سيدفع رشكة االضواء ملقاضاته ملطالبته بفسخ االتحاد عقده مع رشكتنا».

ãºcÎ@ã–ñc

äÎá€bi@ÚÓq˝ri@¡–‰€a@kèÿÌ@’Ó„˛aÎ@Ú«b‰ó€a@Û‹«@äáón‡‹€@k»ñ@åÏœ

‚bèu˛a@ıb‰ji@bÓée@fib�i˛@=æÎc@fibj‘néa

بغداد/ امري الداغستاني
أكـد محمد صوب الله، امني رس 
نـادي القوة الجويـة: ان االدارة 
سـمت احمد خضري مرشفا عىل 
الفريق الكـروي للنادي بدال من 

هيثم كاظم.
وقـال صـوب اللـه ان ”سـبب 
تغيري مرشف فريق الحوية جاء 
بسبب التزام عضو ادارة النادي 
هيثم كاظم بلجان النادي وامور 

ادارية اخرى“.
واضاف ان ”هيثم كاظم طلب يف 
آخر اجتماع اعفاءه من املنصب 

للتفرغ لألعمال االدارية“.
وبـني ان ”ادارة الجويـة وجدت 
الطلـب مقنعا ووافقـت وتمت 
تسـمية احمـد خضـري ملنصب 

االرشاف“.
خضـري  ”احمـد  ان  اىل  واشـار 
هـو ابن النـادي ايضـا ويتمتع 
بشـخصية اداريـة طيبة نتمنى 

له النجاح يف مهمته الجديدة“.
الجوية مباراته  القوة  ويخوض 
يف الجولة التاسـعة أمـام فريق 
النجف اليوم الثالثاء عىل ملعب 

كربالء.

@7õÇ@áºc@Ô‡èm@ÚÌÏßa@ÒäaÜg
Îãÿ€a@bË‘Ìãœ@Û‹«@bœãìfl

بغداد/ متابعة الزوراء
عدسة/ منتظر الجابري

واصـل فريـق الرشطـة تربعه عـىل قمة 
صدارة ترتيـب دوري الكرة املمتاز بفوزه 
عىل الصناعة بهدف دون مقابل يف اللقاء 
الـذي جرى عـىل ملعـب الصناعة ضمن 
منافسـات الجولـة التاسـعة مـن دوري 
الكرة املمتاز لريفـع رصيده اىل 25 نقطة 
بينمـا بقي رصيد الصناعـة 12 نقطة يف 

املركز الثامن.
ويديـن الرشطـة يف تحقيق فـوزه الثمني 
لالعبـه محمـد خالـد جفـال الـذي انفذ 
فريقه من الحرج بعد ان تمكن من احراز 
هدف الفوز الثمني يف الدقيقة 86 بمرمى 

الصناعة.
وعـاد فريق الطلبة اىل سـكة االنتصارات 
بعـد ان اطـاح بمنافسـه النفـط بثالثة 
اهـداف مقابل هدف واحـد يف اللقاء الذي 
اقيـم بملعب امانة بغـداد، وتقدم الطلبة 
بهدف مبكر عن طريق محرتفه سـتيفن 
باكور يف الدقيقة الثامنة مسـتغال سـوء 
التغطيـة الدفاعية ملدافعـي النفط، لكن 
جاسـم محمـد كان لـه رأي آخـر بعدما 
افلح بتعديـل النتيجة للنفـط يف الدقيقة 
14، غري ان حمود مشـعان وضع الطلبة 

يف املقدمـة مـرة اخـرى بحلـول الدقيقة 
25، واضطـر الطلبـة اىل اخراج حارسـه 
دلوفان مهـدي قبل نهاية الشـوط االول 
إلصابتـه يف سـاقه اليـرسى، ليحـل عيل 
عبـد الكريـم بـدال منـه، وعمـق الطلبة 
مـن جراحـات النفـط بتسـجيله الهدف 
الثالث قبـل نهاية اللقـاء بخمس دقائق 
عـن طريـق املدافع زيد تحسـني من كرة 
ثابتـة من خـارج منطقة الجـزاء، ورفع 
الطلبـة غلته من النقـاط اىل 19 يف املركز 
الخامس بمقابل تجمد رصيد النفط عند 
11 نقطـة يف املركـز التاسـع. ويف مباراة 
اخـرى، تعـادل فريقـا سـامراء وضيفه 
امليناء بهدف ملثله يف املواجهة التي اقيمت 
بملعب التاجي، واستطاع يوسف عاشور 
من وضع سامراء يف املقدمة بعدما سجل 
هـدف فريقه يف مرمى املينـاء يف الدقيقة 
51، لكـن املينـاء ادرك التعادل عن طريق 
عبـد اللـه وصفـي يف الدقيقـة 75وبذلك 
رفع امليناء رصيده اىل النقطة الخامسـة 
يف املركز 18، بينما اصبح رصيد سـامراء 
ثـالث نقاط يف املركـز 20 واالخري. اىل ذلك 
، صالـح فريـق نفـط الوسـط جمهوره 
وعاد اىل سكة االنتصارات بتحقيقه فوٍزا 
ثمينا خارج ميدانه عىل حساب الديوانية 

بهدفني دون مقابـل لريفع رصيد نقاطه 
اىل 21 نقطة يف املركز الثاني بمقابل بقاء 
الديوانية عند نقاطـه االربع يف املركز 19 
قبل االخري، وسـجل محرتفا نفط الوسط 

املغربـي عمـر املنصـوري يف الدقيقة 50 
وفلورنـت ديـدر يف الدقيقـة 94 من ركلة 
جزاء هديف االنتصار ليخطف نفط الوسط 
فوزاً مهماً بعد خسـارتني متتاليتني امام 

الرشطـة والنجف، وتعادل نفط ميسـلن 
مـع ضيفه الكرخ بدون اهـداف يف اللقاء 
الذي اقيم عىل ملعـب الفيحاء بمحافظة 

البرصة.

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية

األوملبيـة  للجنـة  العـام  األمـني  اسـتقبل 

الوطنية  العراقية، هيثم عبد الحميد، ظهر 

امس االثنني، منتخب العراق ببناء األجسام 

الحائز عىل لقب آسيا  يف مطار بغداد الدويل 

بعد عودته من املشاركة ببطولة آسيا التي 

أختتمـت يف العاصمـة اللبنانيـة  بـريوت.   

وحقـق املنتخب الوطنـي العراقي الرتتيب 

األول برصيد 69 وسـاما بواقع 33 ميدالية 

ذهبيـة و19 ميداليـة فضية و17 وسـاما 

برونزيا، كما حقـق الالعب العراقي البطل 

عيل جليل الزرگاني لقب بطل أبطال آسـيا 

ببناء األجسام لجميع األوزان. 

الوطنيـة  األوملبيـة  اللجنـة  رئيـس  وكان 

العراقيـة، رعد حمود،ي هنـأ منتخب بناء 

األجسام لتحقيقه االنجاز اآلسيوي الكبري، 

داعياً الالعبني ومالكاتهم التدريبية وإدارة 

االتحـاد اىل بذل املزيد من العطـاء واالبداع 

للتتويـج عىل منصات الفوز يف املنافسـات 

املقبلة. 

وحـّث األمـني العام للجنـة األوملبيـة لدى 

إسـتقباله وفد منتخبنـا الحائز عىل اللقب 

القاري و أوسـمة التفوق الالعبني عىل بذل 

كل ما بوسعهم للمحافظة عىل مستوياتهم 

ومنجزهم.  

يذكر ان منتخبنا الوطني شـارك يف بطولة 

بفئـات  نافسـوا  العبـاً   85 بنحـو  آسـيا 

املتقدمني والشـباب واملاسرت وحقق املركز 

األول فرقيا للفئات الثالث. 

هذا ورافق األمني العام يف إستقباله ألبطال 

آسيا مدير إعالم اللجنة األوملبية حسني عيل 

حسـني وموظفو الترشيفات أسـعد رزيج 

وعيل محسن وعيل دعري وعماد كاظم.

@‚á‘€a@Òã◊@¿@›Óznèfl@áuÏÌ@¸Î@á«bóm@¿@ÂÌáœaã€a@ÜÏéc@ıaÜc@Zpb◊ÏœÜc
fibÌá„Ïæa@pbÓ–óm@¿@äÏÿ€a@Í7ƒ„@ÈuaÏÌ@b‰jÉn‰fl

بغداد/ صالح عبد املهدي
الدوحة/ محمد عماد زبري

للمنتخـِب  الفنـي  املديـُر  أكـَد 
ديـك  القـدم،  لكـرِة  الوطنـّي 
الصحفي  املؤتمـر  أدفـوكات، يف 
الذي عقد، امس اإلثنني، ملواجهِة 
العـراق وكوريـا الجنوبية ضمن 
منافسـاِت التصفيات اآلسـيوّية 
املؤهلـِة لـكأس العالـم يف قطـر 
2022: أن هـذه املبـاراة الثانيـة 
لنـا يف فـرتِة تواجدنـا بالدوحة، 
ونحن عىل أتـِم الجاهزّية ملباراِة 
كوريا الجنوبية، حيث استمررنا 
يف اإلعداد منذ أسـبوع، ونأمُل أن 
نظهَر بشكٍل الئٍق، ونعكس واقع 
تصاعـد األداء الذي بدا واضحاً يف 

مباراتنا األخريِة ضد سوريا. 
وأضـاَف أدفـوكات: بالرغـم من 
ان منتخب كوريـا يعُد واحداً من 
أفضـل منتخبـات القـارة ونعلم 
بصعوبـِة املواجهة، لكن ال يوجد 
مستحيٌل يف كرِة القدم، وكل يشء 
ممكن، لذلك تركيزنا ينصُب عىل 

الخروج بنتيجٍة إيجابية.
وعـن سـيناريو آخر لقـاٍء جمع 
عملنـا  قائـًال:  رَد  املنتخبـني، 
بشـكٍل جيٍد يف مواجهِة الذهاب، 
وخرجنـا بنتيجـٍة جيـدٍة، فنحن 
نحلُل جميـع املنافسـني ونجهُز 
الذي يتناسُب  أنفسـنا بالشـكِل 
مـع كل مباراٍة، واألمـُر اإليجابي 
أننا نالحظ التطوَر عىل مسـتوى 
األداء الفنـي للمنتخـب، وهذا ما 
يزيدنـا إرصاراً عـىل السـري نحو 

التطوير.
اختتـام  يف  أدفـوكات،  وأبـدى 
املؤتمـر الصحفـي، رضـاه عـن 
التعاوِن الجاِد الذي يبديه االتحاد 
العراقـّي لكـرِة القـدم وتهيئتـه 
لكل مقومـاِت النجـاح، وامتدح 
عزيمَة وإرصاَر الالعبني وكل َمن 
يتواجد يف وفـِد املنتخب، حيث ال 

أحَد يدخر جهـداً من أجل تقديم 
ما يخدم للخروج بأفضل النتائج 

يف املباريات.
االثنـني،  امـس  صبـاح  وعقـَد، 
وعـرب االنرتنيـت، املؤتمـُر الفني 
ملباراة منتخبنـا الوطنّي وكوريا 
املديـر  وبحضـور  الجنوبيـة، 
مـع  املنتخـب  وطبيـب  اإلداري 
املالديـف  مـن  املبـاراة  مـرشف 
وتـَم خاللـه  (أحمـد شـاهري)، 
والتعليمـات  الضوابـط  عـرض 
امللزمة عىل كل فريـق التقّيد بها 
بضمنهـا ألـوان الطقـم، حيـث 
سـريتدي منتخبنـا الوطني الزي 
األبيض الكامل وسريتدي حارس 
املرمـى اللـون األصفـر الكامل، 
بينما سـريتدي املنتخب الكوري 
الجنوبـي اللون األحمـر الكامل، 
وسـريتدي حارس مرمـاه اللون 

األسود.
وقد أجرى وفُد املنتخب  الوطني، 
صبـاح امس، جميـع اإلجراءات 
فحوصـات  بضمنهـا  الصحيـة 
(PCR) تحضرياً للسـفر والعودِة 
اىل بـغــــداد بعد مباراة كوريا 

الجنوبية.
 ويبحـث  منتخبنـا الوطنـي يف 
السـاعة السادسـة  من مسـاء  
اليوم الثالثاء عن نتيجة ايجابية 
يحافظ بها عىل بصيص ضوء يف 
نهايـة النفق الذي وضع نفسـه 
فيه عندما يواجه نظريه الكوري 
الجنوبـي عىل اديـم ملعب نادي 
مسـتهل  يف  القطـري  الغرافـة 
جولة االياب لتصفيات املجموعة  
القاريـة االوىل املؤهلـة ملونديـال 
قطر العام املقبل  وسط  تطلعات  
كبـرية للظفـر  بنقـاط  املبـاراة  
والتأسـيس لواقـع جديـد يبعث 
النفـوس السـيما وان  االمـل يف 
هنـاك 15 نقطة ال تزال يف امللعب    
بينما  يبحث الكوريون  ومدربهم 

الربتغايل باولـو بنيتو  عن الفوز 
بغية االبقـاء عىل موقعهم الجيد   
الـذي يؤمـن لهـم حجـز  تذكرة 
العبـور اىل الدوحة مبارشة رفقة 
املنتخب االيراني املتصدر حاليا.. 
وهذه قراءة يف واقع مباراة اليوم 
معـززة برحلة ارشـيفية تتناول  
اسـتعراض مباريـات املنتخبـني  

عىل امتداد التاريخ :

@ÚÓ‡”ä@Ú‹ó´
التقـى منتخبنـا الوطني  نظريه 
الكـوري الجنوبـي يف 23 مباراة 
سـابقة جـرت عـىل الصعيديـن 
عامـي  بـني  والـودي  الرسـمي 
وضيفتهـا  و2021   1972
مالعب  بغداد وسـيئول وبانكوك 
وطهران وسنغافورة وكواالملبور  
والدوحـة واسـرتاليا واالمـارات  

وفيها مالـت االرجحية للمنتخب 
الكـوري الجنوبـي الـذي خـرج 
فائزا  يف سـبع  مباريـات مقابل 
اربـع  ملنتخبنـا  مـع انتهـاء 12 
مباراة  بالتعـادل بينها مباراتني 
حسـمتهما ركالت الرتجيـح من 
عالمـة الجزاء  لصالـح منتخبنا 
 19 ، وسـجل العبونـا  الوطنـي 
هدفا يف  مرمى الشمشون مقابل 
24 كرة  كورية  دخلت  مرمانا .

@pbËuaÏæa@¡Ìãí
التقـى   1972 عـام  ايـار   7 يف 
املنتخبـان ألول مـرة يف مبـاراة 
للنسـخة  املجموعـات  تحديـد 
الخامسـة من بطولة كأس اسيا 
وفـاز  بانكـوك  ضيفتهـا  التـي 
منتخبنـا بـركالت الرتجيـح من 
عالمة الجـزاء  4 – 3 بعد انتهاء 

الوقت االصيل  بالتعادل السلبي..
ويف 9 ايلـول عـام 1974 تعـادل 
املنتخبـان بهـدف ملثلـه سـجله 
ملنتخبنـا حـازم جسـام  يف اطار 
منافسات دورة االلعاب االسيوية 

التي ضيفتها طهران .
ويف 28 تمـوز عـام 1977 تعادل  
املنتخبـان بهـدف ملثلـه سـجله 
ملنتخبنا  حسـني سـعيد  يف اطار 
 21 رقـم  النسـخة  منافسـات 
لبطولة  مرديكا التي تقام سنويا 
يف ماليزيا وشـارك فيهـا العراق 
باملنتخـب الثانـي املطعم بنجوم 

املنتخب االول .
1977 فـاز  31 تمـوز عـام  ويف 
الجنوبي بهدف  الكوري  املنتخب 
دون رد يف املباراة النهائية لنسخة 

البطولة  اعاله  .

ويف 22 تمـوز عـام 1978 فـاز 
الجنوبـي  الكـوري  املنتخـب 
بهدفـني دون مقابـل  يف اطـار 
  22 رقـم  النسـخة  منافسـات 

لبطولة مرديكا .
ويف 28 تمـوز عـام 1978  جـدد 
املنتخب الكوري الجنوبي تفوقه  
بالنتيجة ذاتها  يف املباراة النهائية 

للبطولة  املذكورة  اعاله .
 ويف 13 ايلول عـام 1981 تعادل 
املنتخبـان بهـدف ملثلـه سـجله 
ملنتخبنـا فيصـل عزيـز يف اطار 
 25 رقـم  النسـخة  منافسـات 

لبطولة مرديكا .
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حقـق   1982 عـام  اذار   7 ويف 
منتخبنـا فوزا كبـريا عىل نظريه 
الكـوري الجنوبـي قوامـه ثالثة 

رد سـجلها فـالح  اهـداف دون 
حسـن ( 2) وحسـني سـعيد  يف 
املبـاراة الوديـة التـي ضيفتهـا 

بغداد .
ويف 10 اذار عـام 1982  تعـادل 
املنتخبـان بهـدف ملثلـه سـجله 
ملنتخبنا حسني سـعيد من ركلة 
جـزاء  يف املبـاراة الوديـة الثانية 

التي ضيفتها بغداد .
 1984 عـام  نيسـان   29 ويف 
رد  دون  بهـدف  منتخبنـا  فـاز 
حمـل امضـاء عدنـان درجال يف 
املؤهلـة  الحاسـمة  التصفيـات 
ألوملبيـاد لـوس انجلـوس عندما 
كان يسـمح لدول العالـم الثالث 
املشاركة  يف املناسـبات االوملبية 

بمنتخباتها الوطنية  .
ويف 18 ترشيـن االول عام 1984 
فاز منتخبنا بثالثـة اهداف دون 
مقابـل سـجلها حسـني سـعيد 
واملرحـوم  ناطـق هاشـم وعيل 
حسـني  ضمن منافسات بطولة 
مرليـون الدوليـة التـي ضيفتها 

سنغافورة .
ويف 28 ترشيـن االول عام 1984 
فاز منتخبنا بهدفني مقابل هدف 
واحد سـجلهما حسني سعيد ثم 
وميـض منري  يف الوقـت االضايف 
للمباراة النهائية لبطولة مرليون 

الدولية املذكورة  .
ويف 15 حزيـران عـام 1985 فاز 
املنتخب الكوري الجنوبي بهدفني 
التـي  املبـاراة  يف  مقابـل  دون 
ضيفتهـا سـيئول  ضمـن الدور 
نصـف النهائي لبطولـة الرئيس 

الكوري الجنوبي .
ويف 15 شـباط عام 1990 تعادل 
املنتخبان بدون اهداف يف املباراة 

الودية التي ضيفتها بغداد .
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ويف 25 نيسان عام 1993  تعادل 
املنتخبـان بهـدف ملثلـه سـجله 

ملنتخبنـا  احمـد رايض يف املباراة  
الودية التي ضيفتها سيئول .

ويف 28 نيسـان عام 1993 تعادل  
املنتخبـان بهدفـني لـكل منهما 
ملنتخبنـا سـعد عبـد  سـجلهما 
الحميد  واحمـد رايض  يف املباراة 
الوديـة االخـرى  التـي ضيفتها 

سيئول  .
ويف 19 ترشيـن االول عام 1993  
املنتخبـان بهدفـني لكل  تعـادل 
منهمـا سـجلهما ملنتخبنـا ليث 
حسـني وحبيب جعفر  لحسـاب 
املرحلة الحاسمة لتصفيات كأس 

العالم التي ضيفتها الدوحة .
ويف 29 حزيران عـام 2007  فاز 
املنتخـب الكوري الجنوبي بثالثة 
اهـداف دون مقابـل  يف املبـاراة 

الودية التي ضيفتها سيئول .
 ويف 25 تمـوز عـام 2007  فـاز 
منتخبنا بفـارق ركالت الرتجيح 
مـن عالمـة الجـزاء 4 – 3  بعـد 
انتهـاء الوقـت االصـيل للمباراة 
التي جرت  يف نصف نهائي بطولة 

كاس اسيا  بالتعادل السلبي .
2009  فـاز  اذار عـام   28  ويف  
املنتخب الكوري الجنوبي بهدفني  
مقابل هـدف واحد جـاء بنريان 
صديقـة  يف املبـاراة الودية التي 

ضيفتها سيئول .
ويف 26 كانـون الثاني عام 2015 
فـاز املنتخـب الكـوري الجنوبي 
بهدفـني دون مقابـل  يف الـدور 
نصف النهائي لبطولة كاس اسيا 

التي جرت يف اسرتاليا . 
ويف 7 حزيـران عام 2017 تعادل 
اهداففـي  دون  مـن  املنتخبـان 
التـي جـرت يف  الوديـة  املبـاراة 

االمارات .
ويف 2 ايلـول عـام 2021 تعـادل 
يف  اهـداف  بـدون  املنتخبـان 
سـيئول ضمن املرحلة الحاسمة 

لتصفيات مونديال قطر .
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الصحفي االسـتاذ عدنان الجبوري ثمن كل من 
حرض مراسـم عـزاء بنت شـقيقه او اتصل او 
ارسـل برقيات التعـازي، ويلتمـس العذر لكل 
من لم تسـعفه الظروف لتقديـم التعازي بهذا 
املصاب، سـائال العيل القدير ان يحفظ الجميع 

ويجنبهم مع عوائلهم الكريمة كل رش ومكروه.
 ***************

االوسـاط الرياضيـة عمومـاً والصحفيـة عـىل 
وجه الخصوص، باركـت فوز الزميل الصحفي 
الريـايض، وليـد انـور مـراد، برئاسـة الهيئة 
االدارية لنادي آرارات صالح الدين الريايض بعد 

ان حصل عىل 85 صوتاً يف االنتخابات التي جرت 
بـإرشاف املديريـة العامة لشـباب ورياضـة اقليم 

كردسـتان العـراق، ويعد هذا املنجـز االول من نوعـه لصحفي ريايض 
يفوز بثقـة الهيئة العامـة لالندية الرياضية العراقية، حيث لم يسـبق 
منذ سـنوات طويلة فوز صحفي ريـايض بموقع اداري يف قيادة االندية 

الرياضية.
  ******************

تجـدد  املرصيـة  نيـوز  النهـار  صحيفـة  إدارة 
اعتمادهـا عضـو االتحـاد العراقـي للصحافة 
الرياضية الزميل الخلوق طالل العامري كمدير 
ملكتبهـا يف العـراق، والذي عاود نشـاطه املمّيز 
بعد تخطيه ملحنة إصابته بفايروس كورونا التي 
تكررت لثالث مـرات، لكن الله نجاه منه يف جميعها، 

كل التوفيق والنجاح للعزيز العامري يف مهمته املهنية.



األرجنتني،  ملنتخب  الفني  املدير  سكالوني،  ليونيل  يعتزم 
الدفع بالعبه ليونيل مييس أساسًيا أمام الربازيل، مساء اليوم 
بتوقيت  األربعاء  الالتينية (فجر غد  أمريكا  بتوقيت  الثالثاء 
من  تعافيه  بعد   ،2022 مونديال  تصفيات  ضمن  بغداد)، 
موندو  صحيفة  أبرزت  صحفي.فقد  لتقرير  وفقا  اإلصابة، 
الثاني  الشوط  يف  مييس  مشاركة  أن  الكتالونية،  ديبورتيفو 
حضوره  فرص  عززت  أوروجواي،  أمام  األخرية  املباراة  من 
أساسًيا ضد الربازيل، خاصًة يف ظل تعرض زميله باولو ديباال 

لإلصابة.وتوقعت الصحيفة أن يبدأ سكالوني املباراة بالتشكيل 
التايل:إيمليانو مارتينيز، جونزالو مونتيل، كريستيان رومريو، 
نيكوالس أوتاميندي، ماركوس أكونيا، رودريجو دي بول، جيدو 
رودريجيز، جيوفاني لو سيلسو، الوتارو مارتينيز، أنخيل دي 
ماريا، ليونيل مييس.وكانت الربازيل قد ضمنت تأهلها ملونديال 
2022، بعد فوزها بهدف دون رد عىل كولومبيا، لتعزز صدارتها 
األرجنتني  عىل  نقاط  بـ6  متقدمًة  نقطة،  بـ34  للتصفيات 

صاحبة الوصافة.

ظهرت مالمح الحرسة عىل كريستيانو رونالدو، نجم منتخب 
الربتغال، عقب فشل «البحارة» يف التأهل إىل كأس العالم ٢٠٢٢ 

بشكل مبارش من دور املجموعات.
لضمان  رصبيا،  ضيفتها  مع  التعادل  الربتغال  يكفي  وكان 
ألكسندر ميرتوفيتش، مهاجم  أن  إال  مقعد يف مونديال قطر، 
املنتخب البلقاني، أحرز هدف الفوز لبالده (٢-١) يف الدقيقة 

.٩٠
وسيشارك منتخب الربتغال يف امللحق األوروبي املؤهل ملونديال 
برصيد  الثاني،  املركز  يف  املجموعات  دور  أنهى  بعدما   ،٢٠٢٢

١٧ نقطة، خلف رصبيا صاحبة الصدارة بـ٢٠ نقطة.
ودخل أصحاب األرض مباراة األمس مرشحني للفوز، وبالفعل 
ردت  أن رصبيا  إال  ريناتو سانشيز،  مبكرا عرب  أحرزوا هدفا 

بهدفني لتفرض الصمت عىل ملعب النور.

أكد لوكا مدريتش، قائد والعب وسط منتخب كرواتيا، أن التأهل 
ملونديال ٢٠٢٢ يعد «متعة كبرية»، وذلك عقب الفوز الصعب عىل 

روسيا (١-٠)، يف الجولة العارشة واألخرية من التصفيات.
املباراة:  عقب  تليفزيونية  ترصيحات  يف  مدريد،  ريال  نجم  وقال 
«أمامي عام من أجل االستعداد للمونديال، وستكون متعة كبرية 

بالنسبة يل».
وأقر صاحب الـ٣٦ عاما بأن مباراة روسيا كانت «صعبة للغاية»، 
أنهم  إىل  مشريا  البداية،  منذ  عليها  سيطرتهم  فرضوا  أنهم  رغم 
كانوا «يستحقون تسجيل أهداف أخرى قبل هدف االنتصار، لكن 

قد تكون األمور أكثر متعة هكذا».
وأتم مودريتش ترصيحاته: «كنا صبورين للغاية، وآمنا بحظوظنا 

حتى الدقيقة األخرية.. كنا نستحق التأهل للمونديال».
الكرواتي  املنتخب  فيها  يحجز  التي  السادسة،  املرة  هذه  وتعد 

مقعده وسط كبار العالم، والثالثة عىل التوايل.

العالم  كأس  اىل  وكرواتيا  ورصبيا  إسبانيا 
... السويد والربتغال وروسيا اىل امللحق

نهائيات كأس  إىل  اإلسباني  املنتخب  صعد 
العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ عقب تحقيقه 
عىل  والحاسمة  الكربى  املواجهة  يف  الفوز 
ضيفه املنتخب السويدي بهدف دون رد يف 
إطار الجولة األخرية من مباريات املجموعة 

الثانية ضمن التصفيات األوروبية.
وسجل املهاجم ألفارو موراتا هدف الفوز 
يف  إنريكي  لويس  املدرب  لرجال  الحاسم 

الدقيقة ٨٦.
إىل  رصيده  بذلك  اإلسباني  املنتخب  ورفع 
١٩ نقطة يف الصدارة بفارق ٤ نقاط أمام 
املركز  يف  استقر  الذي  السويدي  املنتخب 
الثاني برصيد ١٥ نقطة وتوجه بالتايل إىل 

خوض امللحق األوروبي.
للمنتخب  عرش  السادس  التأهل  هو  وهذا 
لكرة  العالم  كأس  نهائيات  إىل  اإلسباني 
منتخب  إنجازات  أفضل  بأن  علماً  القدم، 
بلقب  التتويج  بالتأكيد  كانت  «الروخا» 

املونديال يف جنوب إفريقيا عام ٢٠١٠.
وبلغ املنتخب الرصبي نهائيات كأس العالم 
الصاعق عىل  FIFA قطر ٢٠٢٢™ بفوزه 
ضمن  لشبونة  يف   ٢-١ الربتغايل  نظريه 
التصفيات  من  األخرية  العارشة  الجولة 

األوروبية املؤهلة للعرس العاملي.
ورفع املنتخب الرصبي رصيده يف الصدارة 
نظريه  عن  نقاط   ٣ بفارق  نقطة   ٢٠ إىل 
األوروبي  امللحق  سيخوض  الذي  الربتغايل 

املؤهل إىل كأس العالم.
افتتح ريناتو سانشيز التسجيل للمنتخب 
وأدرك دوشان  الثانية  الدقيقة  يف  الربتغايل 
تاديتش التعادل للرصب يف الدقيقة ٣٣ قبل 
هدف  عىل  ميرتوفيتش  ألكسندر  يوقع  أن 

الفوز لرصبيا يف الدقيقة ٩٠.
فقط  التعادل  إىل  بحاجة  الربتغال  وكانت 
بفارق  منافستها  أمام  املجموعة  إلنهاء 

لخوض  ستضطر  اآلن  لكنها  األهداف 
امللحق يف شهر آذار/مارس.

تغلبت  أيضاً  األوىل  املجموعة  ولحساب 
مضيفتها  عىل  أيرلندا  جمهورية 

لوكسمبورغ بثالثة أهداف دون رد.
فبعد شوط أول سلبي النتيجة نجح  شان 
 ٦٧ الدقيقة  عند  التسجيل  بافتتاح  دويف  
النتيجة  أوغبيني  تشيدوزي  وضاعف 
كالوم  يسجل  أن  قبل   ٧٧ الدقيقة  عند 
روبينسون الهدف الثالث عند الدقيقة ٨٨.

بطل  وصيف  الكرواتي  املنتخب  وصعد 
كأس  نهائيات  إىل   ٢٠١٨ روسيا  مونديال 
تغلبه  عقب   ™٢٠٢٢ قطر   FIFA العالم 
بصعوبة بالغة عىل ضيفه منتخب روسيا 
من  األخرية  الجولة  ضمن  نظيف  بهدف 
التصفيات  الثامنة من  املجموعة  مباريات 

األوروبية.
عاصفة  أجواء  وسط  املباراة  أقيمت 
بولجد يف مدينة سبليت  استاد  وماطرة يف 

حولت أرضية امللعب إىل بركة مياه.
للمنتخب  الثمني  الفوز  هدف  وأحرز 

فيدور  الرويس  املدافع  الكرواتي 
كودرياشوف بالخطأ يف مرمى بالده عندما 
اصطدمت الكرة بقدمه وتحولت إىل مرمى 
الدقيقة ٨١  الحارس ماتفي سافونوف يف 

من زمن اللقاء.
مبارياته  الكرواتي  املنتخب  أنهى  بذلك 
 ٢٣ برصيد  متصدراً  الثامنة  املجموعة  يف 
الرويس  املنتخب  أمام  بفارق نقطة  نقطة 
وهو  الحاسم  اللقاء  إىل  دخل  الذي   (٢٢)
املتصدر واألقرب للتأهل املبارش للمونديال 
امللحق  يف  للمشاركة  اآلن  توجه  أنه  إال 

األوروبي.
وأصبح املنتخب الكرواتي حالياً هو سابع 
كأس  نهائيات  يف  تواجده  يضمن  منتخب 
القادم  العام  نهاية  قطر  يف  املقررة  العالم 
املستضيفة  الدولة  قطر  منتخبات  بعد 
وفرنسا  والدنمارك  وأملانيا  والربازيل 

وبلجيكا.
ويف مباراة ترتيبية ضمن املجموعة الثامنة 
أيضاً، فاز املنتخب السلوفاكي عىل نظريه 

منتخب مالطا بستة أهداف دون رد.

عند  التسجل  افتتح  روسناك  ألبريت 
الدقيقة السادسة وبعدها بدقيقتني أضاف 
أن  قبل  الثاني  الهدف  دودا  أوندري  زميله 
الثالث  الهدف  عىل  ويوقع  روسناك  يعود 
الدقيقة  ..ويف  عرشة  السادسة  الدقيقة  يف 
السابعة واألربعني ُطرد العب مالطا ريان 
كامينزويل بعد تدخل عنيف وبعدها بقليل 
توما  تيدي  هو  ملالطا  آخر  العب  طرد 
العددي  النقص  من  سلوفاكيا  لتستفيد 
ثم  دودا  الرابع عن طريق  الهدف  وتضيف 
دي  فرينون  سجله  الذي  الخامس  الهدف 
الهاتريك  عىل  دودا  يوقع  أن  قبل  ماركو 
الدقيقة  عند  بالده  ملنتخب  سادس  بهدف 

الثمانني.
املنتخب  فاز   ، ذاتها  املجموعة  ويف 
بهدفني  القربيص  ضيفه  عىل  السلوفيني 
التسجيل  افتتحوا  األرض  أصحاب  لهدف، 
عند الدقيقة الثامنة واألربعني بهدف ميها 
زايتس، وأضاف آدم جنيزدا شريين الهدف 
الثاني يف الدقيقة الرابعة والثمانني، وسجل  
الضيوف  هدف  كاكليس  نيكوس  أندرو 

الوحيد عند الدقيقة التاسعة والثمانني.
تألقه  الشمالية  مقدونيا  منتخب  وواصل 
القدم  كرة  ساحة  عىل  املتميز  وظهوره 
األوروبية فبعد صعوده ألول مرة يف تاريخه 
إىل بطولة أمم أوروبا، نجح يف الوصول إىل 
كأس  نهائيات  إىل  املؤهل  األوروبي  امللحق 

العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.
تغلبه  عقب  جاء  املقدوني  املنتخب  إنجاز 
بثالثة  أيسلندا  منتخب  ضيفه  عىل  املثري 
أهداف مقابل هدف ضمن الجولة العارشة 
واألخرية من مباريات املجموعة العارشة يف 
إطار التصفيات األوروبية املؤهلة ملونديال 
أليوسكي  إزغان  ٢٠٢٢.افتتح  قطر 
 ٧ الدقيقة  يف  الشمالية  ملقدونيا  التسجيل 
وأضاف العب وسط نابويل اإليطايل الشاب 
يف  والثالث  الثاني  الهدفني  إملاس  إليف 

الدقيقتني ٦٥ و٨٦ عىل التوايل، بينما أحرز 
أيسلندا  هدف  ثورستينسون  داغور  يون 

الوحيد يف الدقيقة ٥٤.
املركز  يف  بذلك  الشمالية  مقدونيا  وحلت 
منتخبات  ترتيب  الئحة  عىل  الثاني 
املجموعة العارشة برصيد ١٨ نقطة بفارق 
 (١٧) رومانيا  منتخب  أمام  وحيدة  نقطة 
عىل  جانبه  من  هزيالً  فوزاً  حقق  الذي 
أحرزهما  نظيفني  بهدفني  ليختنشتاين 
دينيس مان يف الدقيقة ٨ ونيكوشور بانكو  

يف الدقيقة ٨٧.
منتخب  واصل  ذاتها  املجموعة  وضمن 
أملانيا صاحب الصدارة والذي ضمن تأهله 
االنتصارات  مسرية  املونديال  إىل  سابقاً 
منتخب  مضيفه  عىل  سهال  فوزاً  وحقق 

أرمينيا بأربعة أهداف مقابل هدف.
إىل  سلفاً  املتأهل  األملاني  املنتخب  وحقق 
فوزاً   ™٢٠٢٢ قطر   FIFA العالم  كأس 
األرميني  نظريه  عىل  أرضه  خارج  كبرياً 
املجموعة  ضمن  لواحد  أهداف  بأربعة 

العارشة يف التصفيات األوروبية.
األملانية  املاكينات  هافريتز  كاي  ومنح 
أن  قبل   ١٥ الدقيقة  عند  السبق  هدف 
الهدف  غوندوغان  إلكاي  زميله  يضيف 
األنفاس  يف  جزاء  ركلة  من  ألملانيا  الثاني 

األخرية للشوط األول.
وعاد غوندوغان ليمنح بالده الهدف الثالث 
يف الدقيقة ٥٠ والثاني له يف املباراة قبل أن 
يقلص املنتخب األرميني النتيجة عرب نجمه 
 ،(٥٩) جزاء  ركلة  من  مخيتاريان  إنريك 
بعدها دون جوناس هوفمان الهدف الرابع 

للمنتخب األملاني عند الدقيقة ٦٤.
نقطة  بـ٢٧  األول  مركزها  أملانيا  وعززت 
التي  الوصيفة  الشمالية  مقدونيا  أمام 
أيسلندا  عىل  بفوزها  امللحق  إىل  تأهلت 
(٣-١) يف حني تجّمد رصيد أرمينيا عند ١٢ 

نقطة يف املركز الرابع.

فيما  ووريرز،  ستايت  غولدن  انتصارات  سلسلة  هورنتس  تشارلوت  أوقف 
ضيفه  عىل  الفوز  إىل  هوكس  أتالنتا  ليقود  نقطة   ٤٢ يونغ  تراي  سّجل 
ميلووكي باكس حامل اللقب، ضمن دوري كرة السلة االمريكي للمحرتفني.

ثماني  عند  الغربية  املنطقة  متصدر  ووريرز  انتصارات  سلسلة  وانتهت 
خارق  دفاعي  أداء  بفضل  أرضه،  خارج    ١٠٦-١٠٢ بخسارته  مباريات 
بمحاولة  كوري  ستيفن  النجم  باكتفاء  انعكس  األخري،  الربع  يف  لهورنتس 
واحدة من ناجحة أصل ثماني، علًما أّنه أنهى اللقاء مع ٢٤ نقطة، بينها ٧ 
الثانية فقط لووريرز هذا  ثالثيات، و١٠  تمريرات حاسمة.وهذه الخسارة 
تفوق  الذي  صنز  فينيكس  أمام  الصدارة  يف  ليبقى  فوًزا،   ١١ مقابل  املوسم 
ُمني  أنجليس،  لوس  ١١٥-٨٩.يف  روكتس  هيوستن  عىل  ذاتها  األمسية  يف 
أرضه  عىل  بسقوطه  متتالية  انتصارات  سبعة  بعد  األوىل  بالهزيمة  كليربز 
الذي سجل ٣٥ نقطة،  ديروزان  ديمار  بقيادة  بولز ١٠٠-٩٠  أمام شيكاغو 
٧  متابعات و٥  تمريرات حاسمة للضيوف، فيما أَضاف زاك الفني ٢٩.وهذه 
الخسارة الخامسة لكليربز مقابل ثماني هزائم يف املركز السادس أمام جاره 
ليكرز الذي عاد إىل االنتصارات بفوزه عىل سان أنتونيو سبريز ١١٤-١٠٦، 
بفضل نجمه وعمالقه أنتوني ديفيس الذي سجل ٣٤ نقطة، ١٥ متابعة و٦  
تمريرات حاسمة مع استمرار غياب «امللك» ليربون جيمس للمباراة السادسة 
توالًيا بسبب آالم يف املعدة.وتجاوز ستة العبني من ليكرز عتبة العرش نقاط، 

الفريق هذا  بينهم تالني هورتون-تاكر (١٧) الذي خاض مباراته األوىل مع 
املوسم، وماليك مونك (١٦) وراسل وستربوك١٤ نقطة، ١١ تمريرة حاسمة 
اللقاء وأفرض هيمنتي وأقوم بكل  و٧ متابعات.قال ديفيس: «أردت دخول 
ما يف وسعي لقيادة الفريق، هذه هي الطاقة التي نريدها من دكة البدالء، 

هزائم  ست  من  سلسلة  أتالنتا  األساسيني».وأنهى  والالعبني  نجومنا  من 
متتالية أمام باكس وهزم حامل اللقب ١٢٠-١٠٠ بفضل يونغ الذي تعملق 
«نعرف  املباراة:  بعد  تمريرات حاسمة.قال  متابعات و١٠   ٨ نقطة،   ٤٢ مع 
بعض  وتحقيق  األمور  نقلب  أن  علينا  أّنه  ندرك  نكون،  أن  نريد  أين  جميًعا 
الثاني  الشوط  يف  الـ١٩  نقاطه  من   ١٦ كولينز  جون  االنتصارات».وسجل 
لهوكس.أما  متابعة  و١٣  نقطة   ١٣ كابيال  كلينت  السويرسي  أضاف  فيما 
من ناحية باكس، فكان اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو العائد بعد غيابه عن 
متابعات   ٥ نقطة،   ٢٦ االفضل مع  الكاحل،  يف  بوسطن آلالم  الخسارة ضد 
ومثلها تمريرات حاسمة ليتلقى فريقه الخسارة الثامنة هذا املوسم يف املركز 
الحادي عرش يف املنطقة الرشقية.ولعب ميلووكي بغياب بروك لوبيز وجورج 
هيل لإلصابة، وكريس ميدلتون بسبب الربوتوكوالت املتعلقة بكوفيد-١٩.يف 
أوكالهوما، سجل كيفن دورانت ٣٣ نقطة ليقود بروكلني نتس للفوز الثالث 
توالًيا عىل حساب ثاندر ١٢٠-٩٦، كان الثامن يف آخر تسع مباريات لينهي 
سلسلة من ست مباريات خارج قواعده بنجاح .(٥-١) أضاف األسرتايل باتي 
ميلز ٢٩ نقطة محقًقا أفضل سجل له عىل اإلطالق عن الثالثيات يف الدوري (٩ 
من ١٢) فيما سجل جيمس هاردن ١٦ نقطة و١٣ تمريرة حاسمة.وواصل 
توالًيا عىل حساب  الخامس  انتصاره  القوية محقًقا  ناغتس عروضه  دنفر 

ضيفه بورتالند ترايل باليزرز ١٢٤-٩٥.
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خرج سائق مرسيدس بطل العالم الربيطاني لويس هاميلتون 
عرشة  التاسعة  الجولة  الكربى،  الربازيل  جائزة  من  منترصاً 
من بطولة العالم للفورموال واحد، متقدماً عىل غريمه سائق 
ريد بول الهولندي ماكس فريستابن رغم أنه انطلق من املركز 

العارش.
وعىل غرار سباق الرسعة ”سربينت“ الذي انطلق فيه من املركز 
األخري قبل أن ينهيه خامساً، قدم هاميلتون أداء خارقاً وتجاوز 
فريستابن بعد معركة رشسة ليحقق فوزه السادس للموسم 
والـ101 يف مسريته، ما سمح له بتقليص الفارق الذي يفصله 
عن املتصدر الهولندي إىل 14 نقطة قبل ثالث جوالت عىل ختام 
قبل  الجمعة  الحرة  التجارب  يف  األرسع  كان  املوسم.وبعدما 
للوائح بخصوص  امتثال سيارته  يتم إقصاؤه بسبب عدم  أن 
كان  ألنه  املتحرك)  العلوي  الخلفي  (الجناح  إس“  آر  الـ“دي 
يف  خامساً  هاميلتون  حل  اللوائح،  به  تسمح  مما  أكثر  يفتح 
سباق الرسعة ”سربينت“ الذي انطلق فيه من املركز العرشين 

األخري وأنهاه خامساً.
لكن الربيطاني نفذ عقوبة أخرى عىل خط االنطالق للسباق 
سيارته  محرك  تغيري  بسبب  مراكز  خمسة  بإرجاعه 
القوانني  بحسب  املوسم  يف  به  املسموح  العدد  متجاوًزا 
دون  من  العارش  املركز  من  وانطلق  العمل،  بها  الجاري 
إىل  السبت وشق طريقه  أن يمنعه ذلك من تكرار سيناريو 

الفوز بعد معركة رشسة مع فريستابن الذي رضخ يف النهاية 
فاز  بعدما  الثاني  باملركز  واكتفى  العالم  بطل  ضغط  أمام 
بالسباقني املاضيني.وبحلول بوتاس ثالثاً أمام سائق ريد بول 

عىل  األول  كان  بعدما  برييس  سريخيو  املكسيكي  اآلخر 
خط االنطالق نتيجة فوزه بسباق الـ“سربينت“ 

مرسيدس  فريق  عزز  فريستابن،  أمام 
بعدما  الصانعني  لرتتيب  صدارته 

نقطة   521.5 اىل  رصيده  رفع 
بول  لريد  نقطة   510.5 مقابل 
لفة  أرسع  نقطة  خطف  الذي 
األخرية  اللفة  السباق خالل  يف 
عرب برييس.وينتقل السائقان 
اآلن  وهاميلتون  فريستابن 
مع  الحاسمة  املرحل  إىل 
جديدين  سباقني  خوضهما 
 21 يف  والسعودية  قطر  يف 
األول/ كانون  و5  الحايل 

اختتام  قبل  ديسمرب، 
يف  ظبي  أبو  يف  املوسم 

12 منه.

يضطر املنتخب الهولندي، لخوض مباراته الحاسمة 
أمام   ،2022 العالم  لكأس  املؤهلة  التصفيات  يف 
املنتخب النرويجي اليوم الثالثاء، دون أحد نجومه.

فري  دي  ستيفان  ميالن،  إنرت  مدافع  وتعرض 
إلصابة يف أوتار الركبة يف الدقائق األخرية من املباراة 

التي تعادل فيها املنتخب الهولندي مع مونتنجرو 2-2 
السبت املايض، وتم استبداله بماتياس دي ليخت.

لدي فري،  بديل  أي  فان خال،  لوي  املدرب  يستدع  ولم 
النرويج، بجانب  يبدأ دي ليخت مواجهة  أن  املقرر  ومن 

فريجيل فان دايك.
نقطة،   20 برصيد  السابعة  املجموعة  هولندا  وتتصدر 
متقدمة عىل تركيا صاحبة املركز الثاني بفارق نقطتني، 

بينما تأتي النرويج يف املركز الثالث.
ويتأهل متصدرو املجموعات مبارشة إىل املونديال، بينما 

يخوض الوصيف ”امللحق األوروبي“.
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كابول/ا.ف.ب:
ُقتـل صحفي أفغاني وُجرح أربعة آخرون يف انفجار قنبلة اسـتهدفت حافلة صغرية 

قرب حاجز لحركة طالبان يف كابول، بحسب زوجة الضحية ومستشفى محيل. 
وقـع الحادث يف إحـدى ضواحي غرب كابول التي يسـيطر عليها أفـراد من مجتمع 

الهزارة واستهدفته أعمال عنف نفذها تنظيم «داعش» لسنوات.
وجـاء يف تغريدة ملركز الصحفيني األفغان: «لألسـف، خرسناً صحفياً آخر»، موضحاً 

أن حامد سيغاني مراسل تلفزيون «أريانا» الخاص قىض يف االنفجار.
وكتبـت زوجة الصحفي عىل فيسـبوك: «خـرست حامد». وقال شـاهد عيان لوكالة 
فرانس برس: «ُكنت يف سـيارتي ووقع انفجـار يف املركبة أمامنا»، مضيفاً: «احرتقت 
بالكامل». ولفت إىل أن االنفجار حدث قرب نقطة تفتيش لحركة طالبان، وأن إطالق 

نار ُسمع فيما بعد.
ونرش مستشفى قريب بياناً قال فيه إنه استقبل قتيالً وأربعة جرحى. وغرّد املتحّدث 

باسم حكومة طالبان ذبيح الله ُمجاهد، قائالً إن شخصاً ُقتل، فيما ُجرح اثنان.
ومنذ تسـلّم طالبان زمام السلطة يف ١٥ آب/أغسـطس، انفجرت عرشات القنابل يف 
إقليم ننغرهار الرشقي - معقل نشاط تنظيم «داعش» - لكن العاصمة كابول أفلتت 

إىل حد كبري من عنف مماثل.
ووقـع االنفجار غداة مقتل ثالثة أشـخاص عـىل األقّل وجـرح ١٥ بانفجار قنبلة يف 

مسجد يف ننغرهار.
وُيظهـر هذا التفجري الذي لم تتبّنـه أي جهة بعد التحديات العديدة التي تواجه نظام 
طالبان الجديد يف أفغانسـتان، فيما تحذر األمم املتحدة من أن البالد عىل شـفري أسوأ 

أزمة إنسانية يف العالم.
وصدر عن مكتب حاكم ننغرهار بيان أشـار إىل أن السـلطات أوقفت شـخصني، من 
دون تفاصيـل إضافيـة. وورد يف البيـان: «مزيد مـن التحقيقات يف الحـادث ال تزال 
جارية وسـُتّتخذ اجراءات إضافية».واألسبوع املايض، ُقتل ما ال يقّل عن ١٩ شخصاً، 
بينهـم قيادي كبري يف طالبان، وأصيب ٥٠ آخرون بجروح يف هجوم لتنظيم «داعش» 

استهدف مستشفى كابول العسكري الوطني.

روما/رويرتز:
 شـكر البابـا فرنسـيس بابـا الفاتيكان، 
الصحفيـني عىل املسـاعدة يف الكشـف عن 
فضائح االعتـداءات الجنسـية التي تورط 
فيها رجـال الدين والتي حاولت الكنيسـة 
الكاثوليكيـة الرومانيـة التسـرت عليهـا يف 

البداية.
وأشاد البابا بما سماه «مهمة» الصحافة، 
وقال إّن من الرضوري أن يخرج الصحفيون 
من غرف التحرير ويكتشـفوا ما يحدث يف 
العالم الخارجي ملواجهة املعلومات املضللة 

التي غالباً ما توجد عىل اإلنرتنت.
وأضـاف البابا فرنسـيس: «أشـكركم عىل 
إبالغنـا بالخطـأ داخـل الكنيسـة، وعـىل 
مسـاعدتنا يف عدم إخفائه... وعىل الصوت 

الذي منحتموه لضحايا االنتهاكات».
جـاء ذلـك خـالل حفـل لتكريـم اثنني من 
املراسـلني املخرضمني، همـا فيليب بوليال 
مـن «رويـرتز» وفالنتينـا أالزراكـي مـن 
تلفزيـون «نوتيثـريوس» املكسـيكي، عىل 
حياتهمـا املهنية الطويلـة التي قضياها يف 

تغطية شؤون الفاتيكان.

بغداد/نينا:
 اشاد املرصد العراقي للحريات الصحفية يف نقابة الصحفيني العراقيني ، بتأكيدات القضاء 
العراقـي عىل إطالق رساح جميـع املعتقلني يف قضايا تتعلق بحرية التعبري عن الرأي، داعيا 

اىل مزيد من اإلجراءات التي تسهم يف ترسيخ مفاهيم الديمقراطية والحريات يف البالد.
وثمـن املرصـد يف بيان صحفـي ، التوجيهات التـي أصدرها رئيس مجلـس القضاء األعىل 
القـايض فائـق زيدان املتعلقـة بعدم إصدار مذكـرات قبض بحق الصحفيـني إال بعد إبالغ 
نقابة الصحفيني العراقيني، حيث ردت املحاكم العراقية أغلب الدعاوى القضائية املرفوعة 
أمامها ضد كتاب وصحفيني ومراسـلني تلفزيونيني يف إشـارة واضحة اىل الدور الذي يقوم 

به القضاء بمنع املساس بالحريات املكفولة دستوريا.
ودعا املرصد العراقي للحريات الصحفية وسـائل اإلعالم والكتاب والصحفيني اىل مسـاندة 
املؤسسـة القضائية، وعـدم اإلنجرار اىل «الرتهات» التي يحـاول البعض من خاللها رضب 
هذه املؤسسـة العريقة، ومنع محاوالت املساس بالقضاء العراقي الذي له الدور املتقدم يف 
ضمان الديمقراطية، وحماية الشعب وحرياته، والنظر يف القضايا التي تهم األمن الوطني، 

واالقتصاد، ومحاربة الفساد».
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طرابلس/متابعة الزوراء:
 دعت مجموعة من املنظمات السلطات 
الجرائـم  قانـون  سـحب  إىل  الليبيـة 
اإللكرتونية املصـادق عليه مؤخرا من 
قبـل مجلس النـواب وعـدم تطبيقه، 
نظـرا لكونـه يحـد بصفة كـربى من 
حريـة التعبري يف الفضـاء اإللكرتوني 
كمـا يسـمح بالرقابـة الشـاملة عىل 
الجمهور والصحفيني، ويبيح للسلطة 
التنفيذية حجب املواقع واملحتوى دون 

إذن قضائي.
وصـادق مجلـس النـواب يف جلسـته 
العامـة بتاريـخ السـادس والعرشين 
من أكتوبر املايض عىل قانون مكافحة 
هـذا  ويأتـي  اإللكرتونيـة،  الجرائـم 
التصويت يف لحظة استثنائية تعيشها 
ليبيا، حيث من املزمع إجراء انتخابات 
مـن  والعرشيـن  الرابـع  يف  رئاسـية 

ديسمرب.
يف  حقوقيـة،  منظمـة   ٣١ وشـددت 
بيان مشـرتك، عىل أنه ”سـيكون من 
الرضوري ضمان حرية الرأي والتعبري 
والصحافـة، بمـا يف ذلـك يف الفضـاء 

لهـذه  يتسـنى  حتـى  اإللكرتونـي، 
االنتخابـات أن تكـون حـرة ونزيهـة 

وشفافة“.
القانـون ”تـم  أن  إىل  البيـان  وأشـار 

التصويـت عليـه برسعـة“، واعُتمـد 
مـرشوع القانـون املقـرتح ”بعد يوم 
واحـد فقـط عـىل طرحـه يف أجنـدة 
املجلـس، ودون التشـاور مع املجتمع 

املدني الليبي، سـواء مـن جمعيات أو 
منظمات أو نشـطاء يف املجال الرقمي 
أو املدافعـني واملدافعـات عـن حقوق 

اإلنسان“.

عـىل  املعرتضـة  املنظمـات  وتعتـرب 
قانـون مكافحة الجرائـم اإللكرتونية 
الجديد أنه ينص عىل عدة مصطلحات 
فضفاضة وغري دقيقة، تمنح للجهات 
القضائيـة يف ليبيـا سـلطة تقديريـة 
واسـعة للحد مـن حريـة التعبري عىل 
اإلنرتنـت، حيـث نصت املـادة الرابعة 
عـىل أن اسـتخدام اإلنرتنت ووسـائل 
التقنية الحديثة يعد مرشوعا رشيطة 
احـرتام النظام العـام واآلداب العامة، 
معتـربة بذلـك أن كل اسـتعمال فيـه 
مخالفـة لهذه املفاهيم غـري الدقيقة 
غـري مـرشوع، كمـا يعاقـب القانون 
بحسـب املادة الـ٣٧ بالسـجن ملدة قد 
تصل إىل خمسـة عرش عامـا وغرامة 
ماليـة باهظة ال تقـل عن عرشة آالف 
دينار ليبي، كل من بث إشاعة أو نرش 
معلومـات أو بيانـات تهـدد األمن أو 
السـالمة العامة يف الدولـة أو أي دولة 

أخرى.
وحّذرت املنظمات املوقعة من خطورة 
السـتهداف  املـادة  هـذه  اسـتخدام 
ومعاقبـة الصحفيـني، أو املبلّغني عن 

الفساد واملدافعني عن حقوق اإلنسان 
أو غريهم مـن مسـتخدمي اإلنرتنت، 
وتجريـم نرش ومشـاركة أي محتوى 
يوّثـق انتهـاكات حقوق اإلنسـان أو 
يعارض السياسـات العامـة يف ليبيا، 
أو أي معلومـات ذات مصلحـة عامة 

مرشوعة.
كما يبيح القانون للسلطات الليبية يف 
مادته السـابعة حق الرقابة الشـاملة 
عىل كل ما ينرش عىل شبكات التواصل 
االجتماعـي وأي نظـام تقنـي آخـر، 
باإلضافـة إىل تمكني الهيئـة الوطنية 
لسـالمة وأمن املعلومـات، وهي هيئة 
إداريـة تقنيـة تابعـة للحكومـة، من 
حجـب املواقع واملحتـوى دون أحكام 
قضائية، وذلك تحت مربر شبهة إثارة 
”النعـرات العنرصيـة أو الجهويـة أو 
األفـكار الدينيـة أو املذهبية املتطرفة 
التي من شـأنها زعزعـة أمن املجتمع 

واستقراره“.
وبحسب املنظمات تكمن خطورة هذا 
الترشيـع وصبغته القمعيـة يف مادته 
الـ٣٥، التي تقيض بحبس كل من علم 

بارتـكاب أي مـن الجرائـم املنصوص 
عليهـا يف هـذا القانـون أو بالـرشوع 
فيهـا، رغم املعنى العـام والفضفاض 
للعديـد مـن املصطلحـات والنصوص 

املستعملة فيه.
وأكدت املنظمات أن ”جميع هذه املواد 
الفضفاضة واملطاطية مخالفة ملعايري 
حقوق اإلنسـان الدولية واملادة الـ١٩ 
مـن العهد الـدويل الخـاص بالحقوق 
املدنية والسياسية“. وتابعت ”كما أن 
أي تقييد لحق الرأي والتعبري ألسـباب 
تتعلق إما باحـرتام حقوق اآلخرين أو 
سـمعتهم، أو بحماية األمـن القومي 
أو النظـام العـام أو الصحة العامة أو 
اآلداب العامة، يجـب أن يكون محددا 
بنـص القانـون، وأن يخضع لرشوط 
محدودة واختبارات صارمة الستيفاء 

رشطّي الرضورة والتناسب“.
الدسـتوري  اإلعـالن  أن  إىل  وأشـارت 
الليبـي لسـنة ٢٠١١ ينـص يف مادته 
الرابعـة عرشة عىل التـزام الدولة بأن 
تضمن حرية الـرأي والتعبري، وحرية 

الصحافة والنرش.
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 بريوت/ فيفيان حداد:
تعـد نـرشات األخبـار مـن أهـم ما 
تقدمـة التلفزيونـات، خصوصـاً يف 
لبنـان، ولذلك يجري إعـداد املذيعني 
مـن ذكور وإنـاث عىل أفضـل وجه. 
أمـا مهمـة تدريبهـم، فهـي تعتمد 
عادة عىل شخص يتقن اللغة العربية 
وقواعدهـا، ولديه خربة واسـعة مع 

الكامريا.
وكل محطة لبنانية وجدت لنفسـها 
مدرباً يتوىل هذه املهمة. فـ«إم تي يف» 
مثالً اختارت نقيب الفنانني املحرتفني 
جهاد األطرش، يف حني وجد تلفزيون 
اإلعالمـي  يف  ضالتـه  يس»  بـي  «إل 
يزبك وهبـي صاحب التجارب الغنية 
يف اإلذاعـة والتلفزيـون. أمـا محطة 
«الجديـد»، فأوكلـت املهمـة إىل أحد 
وجوهها املعروفـني، جورج صليبي. 
وثمة آخرون، مثل أنطوان كسابيان 
الذي اختارته أكثر من محطة عربية 
ومحلية ليدرب مذيعات الربامج عىل 

أنواعها من ترفيهية وحوارية.
قـد يجهـل املشـاهد العادي املسـار 
الطويـل الـذي يقطعه مذيـع نرشة 
األخبار أو مقدم الربامج كي يستحق 
الظهـور عىل الشاشـة الصغـرية، إذ 
إن كل مـا يهمـه هـو أن يدخـل هذا 
املذيـع أو تلك املذيعة قلبـه من دون 
اسـتئذان. أمـا العنارص التـي تتيح 
له اإلحسـاس بالراحة لـدى متابعة 
أحدهم، فيخترصها بإطاللة جميلة، 
أو بأسلوب إلقاء جيد، مع نربة صوت 

لها حضورها عند سامعها.
إال أن السـؤال الـذي يطرح نفسـه: 
مـا الرشوط األساسـية املطلوبة من 
مقـدم نـرشات األخبار كـي يمارس 

مهمته عىل أفضل وجه؟
يرد اإلعالمي يزبك وهبي، يف لقاء مع 
«الرشق األوسط»، بالقول إن «إتقان 
مطلـب  وقواعدهـا  العربيـة  اللغـة 
أسـايس لدى مقـدم نـرشة األخبار. 
وهذا األمر ال ُيعد أمراً أساسياً ملقدمي 
الربامـج الحواريـة والرتفيهية ألنها 
تعتمـد بمجملها عىل اللغـة املحكية 
(الدارجـة)». ويتابـع: «نحـن نركز 
أيضـاً عـىل األداء، وحركـة اليديـن، 
والحضـور أمام الكامـريا، وكذلك أن 
تكـون األسـئلة املطروحة مـن قبل 

اإلعالمي املحاور قصرية».
وعمـا إذا كانـت هناك مـن تغيريات 
طالت هـذه الصناعة، فاختلفت بني 
األمـس واليـوم، يرد نقيـب الفنانني 
املحرتفـني املمثـل املخـرضم جهـاد 
عـىل  تطـورات  «هنـاك  األطـرش: 
اإلنسـان أن يواكبهـا، ولكـن يبقـى 
العنرص الثابت الوحيد الذي ال يمكن 
أن يتبـدل هـو إجـادة قواعـد اللغة 
العربية وأصولهـا». ويتابع األطرش 
موضحـاً: «يمكن للتطـور أن يطال 
طريقة صياغة الخرب، وكيفية كتابته 

وإلقائـه، لكن قواعـد اللغة ال تتغري. 
فعندنـا الحروف املفخمـة واملرققة، 
وأخرى من شمسية وقمرية وأحكام 
عدة... وهي جميعها تشـكل أساساً 
يف لغتنا العربية التي تعد من األصعب 
عاملياً. هذا ما أركز عليه يف تدريباتي 
للمذيعني، مع العمل عىل إذاعة الخرب 
بإيقاع انسـيابي رسيع كي ال يدخل 
املتابـع أو املشـاهد يف متاهـات امللل 
والبطء. وبطبيعـة الحال، يف إمكاننا 
تطوير وقفة املذيع وجلسته، وإبراز 
الحيويـة يف شـخصيته، مـع أمـور 
أخرى». وبالفعل، ُيعد جهاد األطرش 
مرجعاً يف تدريـب املذيعني، حتى أنه 

يستعان بخرباته يف بلدان عدة.
مـن ناحيـة أخـرى، يسـتغرق عادة 
تدريب املذيع التلفزيوني مدة ترتاوح 
بني شهرين وما فوق. وُيعتَمد خاللها 
عىل جلسـات تعليمية يصـل عددها 
إىل ١٠ جلسـات أو أكثر. وُيعد إتقان 
اللغـة العربيـة هو املرحلـة األصعب 
يف هذا املشـوار. وهنا، يرشح وهبي: 
«القصة ليسـت سـهلة كمـا يعتقد 
بعضهـم، فمذيـع نـرشات األخبـار 
بالذات عليه أن يكون متمكناً؛ أطلب 
يف البدايـة من املقـدم أن يقرأ يل نصاً 
ملـدة ١٥ دقيقـة، استشـفُّ خاللهـا 
املستوى اللغوي الذي يتمتع به، قبل 

البدء بأي تمرين».
ويتحدث وهبي الـذي يتمتع بتاريخ 
اإلذاعـة  يف  طويـل  غنـي  إعالمـي 
والتلفزيون يتجاوز الثالثني سنة عن 
الدور الذي يلعبه الشـكل لدى املذيع 
مرحلـة  «يف  ويقـول:  التلفزيونـي، 
سـابقة، كان الرتكيـز عـىل الشـكل 
أولويـة، إال أن الوضـع تغـري اليوم، 
ولكـن  تحسـينه،  يمكـن  فالشـكل 
الفرص ترتاجع لدى الشاب أو الفتاة 
الراغبـني يف ممارسـة هـذه املهنـة 
من دون خلفيـة ثقافية ولغة عربية 

سليمة».
األطرش يوافق عىل أن الشكل الحسن 

«استحوذ عىل مساحة كبرية يف فرتة 
سـابقة، فتفوق عىل باقي متطلبات 
املهنـة. بـل إنه قبـل ذلـك، كان عىل 
املقـدم يف اإلذاعـة أن يتمتـع بصوت 
رخيـم جميـل كـي يسـتطيع جذب 
املسـتمع. اليـوم، حلت الشـخصية 
مكان الصوت عىل الشاشة الصغرية، 
إال أنـه يف غياب التناغـم بني الصوت 
والصورة تتعقد األمور. نعم، لقد أخذ 
الجمـال مـن تقنية العمـل، وتجاوز 
أحيانـاً إتقان اللغة، حتـى إن بعض 
يحرتمـون  ال  واملذيعـات  املذيعـني 
لغتهـم، فريتكبون األخطـاء، وليس 
هناك من يحاسـب. غري أنني أتمسك 
دائمـاً بتصحيـح الخطـأ مـن قبـل 
املذيع، ولو اضطـره ذلك إىل االعتذار 
مـن املتفرج. فـأن يسـتخدم املذيع 
كلمـة (أو) للتصحيح، عندما يقع يف 
خطـأ، أمر ممنوع ألن املتلقي عندها 
سيضيع. كذلك ال يجوز أن نستخدم 
كلمة (بل)، ألنها قد تأخذ سامعها إىل 
وجهة مغايـرة للمعنى. املهم احرتام 
اللغـة، وهـو أمـر كان معتمـداً عند 
الجيل اإلعالمي السـابق، واملحاسبة 

كانت موجودة».
يتقدمـون  ممـن  بعضهـم،  يعتقـد 
ملمارسـة هذه املهنة، أنهم يتمتعون 
بالكفـاءة املطلوبة ملجـرد أن لديهم 
رسعة البديهة وطالقة اللسـان، بيد 
أنـه بإجمـاع املدربني الذيـن تحدثنا 
العنـارص  هـذه  تشـكل  ال  إليهـم، 
أهميـة خالل تقديم األخبـار. ووفقاً 
للمؤهالت األوليـة للمذيع أو املذيعة، 
يصـار إىل تحديـد الوقـت املطلـوب 
ليتخرج كل منهم متمتعاً باملسـتوى 
الالئق.وهنا، يقـول اإلعالمي جورج 
صليبي لـ«الرشق األوسـط» يف حوار 
معه: «يف املايض، كانت صناعة املذيع 
التلفزيونـي أو اإلذاعـي أصعـب، بل 
كان نـوع من الرهبـة يتملكنا ملجرد 
أننـا سـنطل أمـام الكامـريا أو وراء 
امليكروفون حتى يف أثناء التمرينات. 

أما اليوم، فتسيطر الرغبة يف الوصول 
إىل الهدف برسعة عىل األذهان؛ إنهم 
ال يعطون املهنة قيمتها الوافية، كما 

أنهم بعيدون عن مبدأ االتقان».
ورداً عـىل سـؤالنا عما يلفتـه اليوم 
بصفتـه مدربـاً يف مذيـع يـراه ألول 
مرة عـىل الشاشـة، أجـاب صليبي: 
«تلفتني أول يشء خامة صوته، فهي 
تلعـب دوراً كبرياً عنـد املتلقي، ومن 
بعدها يأتي عنرص الشكل الخارجي، 
فهو جزء ال يتجزأ مـن خلطة املذيع 
الناجـح، ولكـن ليس بالـرضورة أن 
تكـون املذيعة ملكـة جمـال، بل أن 
تملـك املالمـح املقبولـة التـي تريح 

املشاهد».
يلحـظ  اللغـة،  مسـألة  إىل  وعـودة 
املدربـون تراجعـاً كبرياً يف مسـتوى 
إتقـان اللغـة العربيـة لـدى الجيـل 
الجديـد مـن محبـي هـذه املهنـة. 
ويعلـق وهبي: «بعضهـم ال يعرفون 
أبسـط القواعـد اللغوية، مـن مبتدأ 
وخرب ومضـاف إليه وفاعل ومفعول 
بـه. كما أنني أحتاج مـراراً إىل تكرار 
اسـتفادة.  اإلعـادة  يف  ألن  الـدرس 
ويمكـن أن يتضاعـف عـدد صفوف 
التمريـن لتفوق الـ١٨ جلسـة، بدالً 
مـن ١٠، يف حال كان الشـخص غري 

ملم بالعربية».
ويتفـق صليبي، صاحب الخربة التي 
تجـاوزت ١٣ سـنة يف اإلعـالم املرئي 
واملسـموع، مع رأي وهبي، قائالً إنه 
ملس تراجعاً كبرياً يف املستوى اللغوي، 
وإن «هناك ظاهـرة الدمج بني اللغة 
املحكيـة ولغـات أجنبيـة، حتـى أن 
بعض وسـائل اإلعالم مـا عادت تويل 
االهتمام الخاص للفصحى أساسـًا، 
بينما يف املـايض كانت تعتمـد الدقة 
يف هذا الشـأن كي ال تكون الوسـيلة 
اإلعالمية عرضة لالنتقاد».ويف سياق 
متصل، فإن املهتمـني بمزاولة مهنة 
املذيـع أو املذيعـة هم باملئـات، غري 
أن قلـة منهـم تتمكـن مـن اجتياز 

االمتحانـات بجدارة. وهنـا، يضيف 
صليبـي: «مدرسـة اإلعـالم سـابقاً 
تختلف اختالفاً كبرياً عما لدينا راهناً. 
ولكننـي مع التجديد، وال أحب تكرار 
الزمـة أن جيـل املـايض كان أفضـل 
وأكثر اتقاناً، إذ لكل زمن مقاييسـه 

ومعايريه».
ومـا يجوز عىل املذيـع ينطبق إىل حد 
مـا عـىل الـ«ريبورتر»؛ أي مراسـل 
نـرشات األخبـار. ويوضـح صليبي 
يف هـذا الشـأن: «املراسـلون أيضـاً 
ولـدروس  للتمرينـات  يخضعـون 
لغويـة، ولكـن ليس بنسـبة الرتكيز 
نفسـها املماَرسة عىل مذيع األخبار، 
إذ يمكننـا غـض النظر عـن أخطاء 
لغويـة أو أغـالط أخـرى يرتكبونها 
ألن مهمتهـم امليدانيـة ترتبط أحياناً 
بواقع محفوف باملخاطر أو بأوضاع 

صاخبة، ومبارشة من عىل األرض».
ومـن جهة أخـرى، تشـهد «صناعة 
ملحوظـاً.  تطـوراً  املـرأة»  املذيعـة 
ففضـًال عن تغيري اإلطاللة من خالل 
إجـراء عمليات جراحية تجميلية، أو 
تعديل لون الشعر، تتمرن املذيعة عىل 
رباطـة الجأش يف األوقـات العصيبة 
عندما تتلقى اتصاالً مزعجاً مبارشة 
عىل الهواء مثـًال... أو كيفية تحريك 
يديها بطريقـة لبقة، وكيفية إخفاء 
شعورها وعواطفها، بحيث تستطيع 
أن تعلـن عن خرب محزن من دون أن 

تتأثر، وتظهر أي تعبري عىل وجهها.
ويرى أنطوان كسـابيان الذي تدربت 
عىل يديه مذيعـات من لبنان والعالم 
العربـي أن «تدريـب املذيعة يخضع 
أوالً  التحـيل  هـي:  ثـالث،  لقواعـد 
بالتلقائيـة، وثانيـاً باللطـف، وثالثاً 
بالذوق... بحيث تظهر أمام املشاهد 
كأنهـا حلٌم فيه كثري من املثالية، مع 

البساطة التي تقربها منه أكثر».
وحسـب كالم كسـابيان لـ«الـرشق 
األوسط»، تستغرق «صناعة» املذيعة 
عادة فرتة ترتاوح بني شـهر وأربعني 
يومـاً، تتخللهـا امتحانـات متتالية 
تخضع لها داخل اسـتوديو تجريبي، 
بحيـث تمر بأسـوأ املواقـف التي قد 
ويضيـف  الهـواء.  عـىل  تعرتضهـا 
كسـابيان: «أهم ما تكتسبه املذيعة 
يف مرحلة اإلعداد هو سـيطرتها عىل 
شـعورها، والتغلـب عـىل أي حالـة 
نفسية قد تعاني منها، ما إن تصبح 
أمـام الكامريا». ويختتـم بالقول إن 
«الفارق كبري بـني مذيعة التلفزيون 
ومذيعـة اإلذاعـة (الراديـو)، ألنه يف 
حالـة األوىل يجب أن يكـون حديثها 
مختـرصاً مركزاً قصرياً، أمـا الثانية 
لخيالهـا  تـرتك  أن  فباسـتطاعتها 
العنـان، وتتكلم ملـدة أطول متوجهة 
للمسـتمعني بما يسمى (الحشو) يف 

لغة التلفزيون».
عن الرشق االوسط



الزوراء اذ تسـتذكر مسرية املبدعني 
الذين قدمـوا العديد مـن الخدمات 
ملجتمعنا وسجلوا النفسهم تاريخا 
حافال باالنجازات انما تؤكد حقيقة 
ان السـاحة الفنية يف العراق مليئة 
وثرية بالكثريين الذين يسـتحقون 
تناولنـا  ذاكـرة  يف  ولعلنـا  الذكـر 
الكثري من الشـخصيات التي رحلت 
واستطلعنا اراء معارصيهم واليوم 
نتنـاول واحـدا من هـؤالء املبدعني  
انه الفنان الراحل محمد ناجي الذي 
تويف وما زالت يف طريقة املسـاحات 
الواسـعة لتقديم املزيـد من العطاء 
اكثـر ممـا قدمه يف مسلسـل واحد 
اسـتطاع من خاللـه ان يحقق تلك 

الشهرة املمتازة 
فمـاذا كان محمـد ناجي يقول عن 
شخصيته يف هليل ايام وجوده بني 
اقرانـه يف دائـرة السـينما واملرسح 
مـن  بعـض  يقـول  كان  ومـاذا 

معارصيه .
والتلفزيونـي  السـينمائي  املنتـج 

سمري ذنون
اول مـن التقيناهم يف كافرتيا دائرة 
السـينما واملرسح هو سـمري ذنون 
منتـج اول اذ قـال عـن شـخصية 

راحلنا 
   - أرى أن شـخصية ”هليـل“ التي 
جسـدها محمـد ناجـي يف األجزاء 
األربعة من مسلسـل ”بيت الطني“ 

مثلت لـه االنطالقة الحقيقية 
يف السـاحة الفنيـة العراقية، 
وكذلك جعلته ينطلق إىل عالم 
ومنهـا  الواسـعة  النجوميـة 
سـوف ينطلق إىل آفاق أخرى 
يف مجـال الفـن لو اسـتمرت 
حياتـه وعطاؤه ، لذلك أشـري 

إىل أن هـذه الشـخصية أضافت له 
أشـياء كثرية جـداً ومـن أهم هذه 
األشـياء الحضور القـوي واملؤثر يف 
الوسط الفني والشـهرة يف الشارع 

العراقـي وكذلك يف بعض دول جوار 
العراق .        

- وهل ترى أن عملية عبور شخصية 
”هليـل“ يف شـخصية أخـرى كان 
أمـرا صعبا عىل محمد ناجي رحمه 

الله؟
- ابـدا كان قـادرا وأقولها بتواضع 
جـم عىل عبـور شـخصية ”هليل“ 
يف القريب، لكن هـذا العبور لن يتم 
بوجـود عرض لهذه الشـخصية يف 

التلفزيـون، ألن هـذه الشـخصية 
أحبها الجميع وبقاء عرضها يعني 

بقاءهـا مالحقـة لـه، ألن النـاس 
نسـوا حتى اسـمه وتعلقوا باسـم 
”هليـل“ . ولـو كان محمـد ناجي 
مـا زال حيـا السـتطاع بقدراته ان 
شـخصية  اىل   شـخصيته  يطـور 
جديـدة مختلفة اختالفـاً كبرياً عن 
تأكيـد  فبـكل  ”هليـل“  شـخصية 
سـيكون قادراً عىل جعـل الجمهور 
املذكورة ويتعلق  الشـخصية  ينىس 
بالشـخصية الجديدة     - طيب ويف 
رايك ما هي أسباب نجاح شخصية 

”هليل ؟
- لو تابعنا العمل اقصد بيت الطني 
لوجدنا إنه ليس شـخصية ”هليل“ 
فقـط هي التي نجحـت، إنما أغلب 

شـخصيات العمـل كانـت ناجحة 
ومؤثـرة جـداً عند املتلقـني، بحيث 
بـات أغلـب املشـاركني يف ملحمـة 
”بيـت الطـني“ هم مـن النجـوم . 
أما األسـباب الحقيقية التي تقف 
”هليـل“  شـخصية  نجـاح  وراء 
فهي العفويـة والتلقائية والصدق 
واألداء، فضـًال عن ذلـك ان محمد 
ناجـي كان قد عشـق الشـخصية 
كثرياً وكذلك طاقم العمل كله كان 
متجانسـاً ومتعاونـاً، ممـا جعل 
األجواء التي تم فيهـا تصوير هذا 
العمـل تكون رائعة جداً .   – برايك 
وانـت املنتـج لكثـري مـن االعمال 
هـل كان مسلسـل ”بيـت الطني“ 
قد اضـاف شـيئا للممثلـني ام أن 

املمثلني هم الذين اضافوا عليه؟
- أظن أن النسـبة هنا متسـاوية 
تمامـاً . فالنـص كان قوياً واألداء 
باملسـتوى  كان  واإلخـراج  كذلـك 
املطلـوب وهـذه العوامـل الثالثة 
املشـرتكة أسـهمت يف تقديم عمل 
بـه  اسـتمتع  فنـي جميـل جـداً 
شـخصياته  وباتـت  املشـاهدون 
تحظى بشـهرة واسعة يف الشارع 
العراقي . يضـاف إىل ذلك أن هناك 
نقطة مهمة جداً أسهمت يف نجاح 
العمـل وهـي العفويـة والتلقائية 
الخاليـة  النظيفـة  والكوميديـا 
من اإلسـفاف والتهريـج وخدش 
مسـامع النـاس بكلمـات معيبة 

وغري الئقة .

 - قيـل ان صفة معينـة طغت عىل 
شـخصية هليل وهي كثرة التكرار 

يف الحوار ما رايك ؟

الـذي تتحـدث  التكـرار  - إن هـذا 
جماليـة  أضـاف  قـد  كان  عنـه 
للشخصية، ألن الشـخصية أساساً 
هي شخصية شـعبية ونحن نعرف 
دائمـاً  الشـعبية  الشـخصيات  أن 
تتمسـك بالزمة معينـة تتميز فيها 
وهـذا األمر مثل عامـل نجاح وقوة 
إضافيـة للشـخصية، علمـاً أن كل 
اإلضافـات لـم تكـن مرتجلـة من 
قبله، إنما هي مرسومة سلفاً . ألن 
شخصيته شعبية كوميدية فتحتاج 
إىل التكـرار وهـذا األمر متـوارث يف 
عالم الكوميديا . وعليه فأن التكرار 
خدمه يف إيصال الفكرة التي تشـري 
إىل أنـه كان صاحب القـرار يف بيت 

(عذيـب) بعـد الوالد وهـذا التكرار 
بانتمائـه إىل هـذه  جعلـه يشـعر 
العائلة .   – طيب يف رايك مالذي شد 

الناس اليه اكثر ؟
- كان الضطهـاد العائلـة وفقرهـا 
تعاطـف  يف  دور  والعلمـي  املـادي 
الناس مع شخصيته، ألن الكوميديا 
هـي التـي خرجـت من بيـت هذه 

العائلة املضطهدة والفقرية ·      
   - محمد ناجي ممثل فكيف تحول 

اىل كاتب ؟
- كل ذلـك يعـود إىل املخرج واملؤلف 
عمران التميمي، ألن هذا الرجل هو 

صاحب الفضل
فهمي املوسوي

انتقل اىل رحمة الله ابن عمتي املمثل 
محمد ناجـي املكصويص الذي مثل 
شخصية هلّيل يف املسلسل العراقي 
الشـهري بيـت الطـني يف االهـواز ، 
جنوب غربي ايران، حيث كان يقيم 
هنـاك منذ فـرتة طويلـة  و محمد 
ناجي  املكصويص من مواليد ١٩٦٢ 
بغداد. شـارك يف العديد من االعمال 

الفنية العراقية اشـهرها مسلسـل 
بيـت الطني الذي تـم تصوير أجزاء 
منه يف محافظة واسط، تويف  جراء 

سكتة قلبية مفاجئة .
املخرج عزام صالح

غيب املـوت املمثـل العراقي محمد  
ناجـي  البالغ من العمـر ٤١ عاما،  
وذلـك عىل أثر تعرضـه لنوبة قلبية  
حادة  أودت بحياته وأُعلن  يف حينها 
خـرب الوفـاة يف عـدد مـن  وسـائل 
اإلعـالم العراقيـة  والتـي أكدت  أن 
سـبب الوفاة هو من إصابته بنوبة 

شديدة لم يحتملها.
ان وفـاة محمد ناجي كانت فجيعة 
كبـرية ليـس فقـط لنـا كفنانـني 
وانما لجمهور املشـاهدين ومواقع 
التواصـل فقـد نعـى رواد مواقـع 
التواصـل االجتماعـي  فيـس بـوك 
وتويـرت يف جمهورية العـراق وعدد 
مـن البلدان العربية  املمثل  العراقي  
محمد ناجي  الـذي رحل عن عاملنا 
ودعوا لـه باملغفـرة والرحمة ومن 

هذه املنشورات، 
الرحمة والغفران ملحمد ناجي فهو 
ممثـل عراقي من مواليـد ١٥ أبريل 
١٩٨٠ بمدينـة بغـداد متـزوج وله 
أبناء،  عرف بأداء األدوار الكوميدية 
واشـتهر بشـخصية  ”هليل“ التي 
أداها يف مسلسـل بيـت الطني الذي 
أنتـج عـام ٢٠٠٧ وحقـق شـهرة 
واسـعة جعلتـه نجمـاً يف الشـارع 
العراقـي وانـا اعترب محمـد ناجي 

الصدق والتلقائية .
 مواطنـون مـن مواقـع التواصـل 

االجتماعي
ملجـرد نـرش الخـرب لوفـاة الفنـان 

محمد ناجي من قبل نقابة الفنانني 
العراقيـني نعى الكثري من املواطنني 
شـخصية الراحل بكلمات مختلفة 
عربوا فيها عن اسفهم لوفاة محمد 

ناجي وكان منهم 
املواطن عاصم حكمت 

محمـد ناجـي ممثـل راقـي وجاد 
الدور

ممثل رائع ومبدع.
مع االسف سيختفي عن األنظار

 احمد كاطع
كان هليل ممثل اكثر من رائع

 محمد الزركاني
والله يعجز السان عن وصفه ممثل 

راقي
 سمري صالح

احسن ممثل بيت طني رصاحة بس 
هو قديم بتمثل مسلسل ذئاب الليل 

الجزء٢ مثل به
أمري محمد العراقي

 نعم صحيح ممثـل ومبدع وانا من 
متابعيه

 
عيل الحمداني

مبـدع ومتالـق وحافـظ ع اسـمه 
الفنـي وانـا أحـب تمثيلـه والروح 

العفوية النقية فيه
 امري الكناني

ممثل مبـدع صارله فرتة غايب عن 
الشاشة

 ممثل مبـدع وراقي احسـن ممثل 
هليل دور راقي

 حيدر قيس
اكثر اثنني نفرح من نشوفهن
بيت الطني وكأس اسيا ٢٠٠٧

صالح العراقي
فنان تاج وباج ومبـدع اللة يرحمه 

من اجمل الفنانني
  حسن رشيد

ممثل براسة ٦٠ حظ
 حسني عيل الساعدي

ممثل راقي جدا لكنه اختفى لالسف 
حرامات توىف
طيف الطائي

جميـع الـكادر بيت الطـني رائعني 
وممثلـني حقيقـني جسـدوا واقع 

الحياة 
ولالسـف هواي منهـم انفقدو من 
السـاحة الفنية واملمثلني الفاشلني 

صاروا نجوم هسه .
  نورالهدى نور الهدى

ممثل رااااااائع الله يرحمه
الرينه جود

احرتامـي وتقديـري اىل شـخصية 
األستاذ محمد ناجي 

وفاة الفنان محمد ناجي هليل
وأعلنت نقابـة الفنانيـة العراقيني 
وفاة الفنان العراقـي محمد ناجي 
مفاجئـة،  قلبيـة  سـكتة  بسـبب 
وذكـرت النقابة يف بيان لها: «ببالغ 
الحزن واألىس تنعى نقابة الفنانني 
العراقيني رحيل الفنان محمد ناجي، 
الـذي وافته املنيـة إثر نوبـة قلبية 
مفاجئة، سـائلني املوىل أن يتغمده 
بواسـع رحمتـه وأن يلهـم ذويـه 
ومحبيه وزمالءه الصرب والسـلوان 

وإنا لله وإنا إليه راجعون».
ونعـى نقيـب الفنانـني العراقيني 
العراقـي  الفنـان  جـودي،  جبـار 

محمد ناجي 
مواقـع  مسـتخدمو  نعـى  كمـا 
التواصل االجتماعـي يف جمهورية 
العراق املمثـل الراحل محمد ناجي 

ودعوا له باملغفرة والرحمة .
رحم اللـه راحلنا فقـد كان ممثالً 
ملتزماً يسمع املالحظة سهل االداء 
منسجماً مع الدور ومع املشاركني 
معه يف املشهد وكان يمكن أن يكون 
نجمـاً غري مـا اخترص عنـه بدور 
هليل لـو اتيحت لـه فرصة اخرى 
لتجسيد ادوار اخرى ملا يمتلكه من 
ملكة التمثيل واالسـرتخاء يف االداء 

والشغف للتعلم .
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فنان  وهو   ،٢٠٠٧ عام  يف  واسعة  شهرة  القى  الذي  الطني  بيت  مسلسل  بسبب  هليل  باسم  ناجي  محمد  اشتهر 

كوميدي.
العديد من األدوار، أبرزها شخصية «هليل» يف مسلسل «بيت  الراحل محمد ناجي شارك يف  الفنان  وجدير بالذكر أن 

الطني».
٢٦ مايو ٢٠٢١ (٤١ سنة) ولد محمد ناجي امليالد يف ١٥ أبريل ١٩٨٠ بغداد وتويف يف 

وبرز املمثل الكوميدي محمد ناجي بشكل واسع جداً يف الوسط الفني و يف الشارع العراقي وأصبح واحداً من أبرز نجوم الدراما 
العراقية بعد أن جسد شخصية ”هليل“ يف مسلسل ”بيت الطني“ يف أجزائه الثالثة التي عرضت لغاية اآلن وهناك جزء رابع من 
املقرر انه يف طريقه للعرض ، وكان سبب بروزه وهو ذات السبب لربوز زمالئه اآلخرين هو الصدق يف األداء والتلقائية والعفوية، 

فضالً عن النص الجيد . وكان ناجي يرى يف حياته  أنه يجد صعوبة يف الخروج من إطار وشهرة هذه الشخصية ما دام 
املسلسل ما زال يعرض، إال أنه تعهد بالخروج منها وتجاوزها يف أعمال مقبلة .
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مـن الخطـأ تمامـاً االعتقـاد بأن 
صنع املعكرونة سهل مثل تقشري 
الكمثـرى. الخطـأ األول واألكثـر 
شـيوعاً يف هذا العمـل هو إضافة 
زيت الزيتون. هذا املنتج ال يختلط 
باملاء ويرتفع إىل السطح فال داعي 

إلضافته.
ثانـي هذه األخطاء هو اسـتخدام 
قدر صغري جداً. قال كامبي: ”الرس 
بسـيط: كل هذا يتوقف عىل حجم 
األطباق. اغـيل املعكرونة يف الكثري 
مـن املاء: أكثر من لرت ونصف لكل 

100 غرام من املعكرونة“.
تقليـب  عـدم  هـو  آخـر  خطـأ 
املعكرونة، سواء يف البداية أو أثناء 
الطهـي. يف الوقت نفسـه، أشـار 
الخرباء إىل أنه ليس من الرضوري 
تقليـب املعكرونـة باسـتمرار، بل 

يجب أن يتم ذلك من وقت آلخر.
باإلضافـة إىل ذلك، ال ينبغي تمليح 

املعكرونة يف اللحظة األخرية. يقول 
كامبـي إنـه مـن األفضـل إضافة 
امللح بعد وضع الوعـاء عىل النار. 
وقـال ”هـذا يجعله يذوب بشـكل 
متجانس أوالً يف املاء السـاخن ثم 

يف املعكرونة“.
خطأ ”فادح“ آخر هو عدم انتظار 

املاء حتـى يغـيل. عليـك االنتظار 
حتـى يغيل املـاء تمامـاً قبل غمر 
املعكرونـة فيـه. وبهـذه الطريقة 
يمكنك الحفاظ عـىل وقت الطهي 
بدقـة. وإال سـيكون مـن الصعب 
املعكرونـة  معرفـة متـى تكـون 

جاهزة. 

الـزواج عالقـة مشـاركة بـني الطرفني، 
يتقاسـم الزوجـان املسـؤوليات بينهما، 
وبتشـاركان يف تحملهـا معـاً مـن أجـل 
إنجاح العالقة، ولكن تأتي بعض الفرتات 
بظـروف غـري متوقعـة، مثـل مشـاكل 
يف العمـل ألحـد الزوجـني، أو سـفر أحد 
الزوجـني، أو دراسـة جديـدة ألحدهمـا 
تلتهم وقته ومجهوده لفرتة، وغريها من 
الظـروف الطارئة التي تحـّول الزواج إىل 
عالقـة أحادية لفرتة، خاللها يتحمل أحد 
الزوجني النسـبة األكرب من املسؤوليات، 

أو قد يضطر لتحملها وحده.
إذا كان زواجـك يمـر بظـروف طارئـة 
تفـرض عليـِك تحمل املسـؤولية وحدك، 
فهناك 3 طـرق تسـاعدك يف التعامل مع 
األمـر دون تذمـر، حتى تسـتعيدي نمط 
حياتك الزوجية الطبيعـي، ويعود زوجك 

ملشاركتك املسؤولية.
- فرتة مؤقتة

الحكمة املشهورة ”هذا أيضاً سوف يمر“، 
قد ال تقدم لـِك جرعة األمل الكافية وأنِت 
يف خضم معركتك مع املسـؤولية الزائدة، 
لكنهـا حقيقيـة، فهذه الفـرتة العصيبة 
من زواجك سـوف تمر، وسـوف تتحسن 

األمور ويعود االستقرار إىل زواجك.

من جهـة أخـرى، إذا كان زوجك متعمداً 
التخـيل عن مسـؤوليته، فإن هـذا يمكن 
أن يمر أيضاً، فهو قرارك، إما االسـتمرار 

أو االنفصـال، وبهذا أيضـاً تنتهي الفرتة 
الصعبة من حياتك.

- لسِت وحدك

عندمـا تقرريـن دعم زوجك عـرب تحمل 
املسـؤولية نيابة عنه حتـى ينهي خطوة 
مهمة يف حياته، فأنِت تفعلني هذا بكامل 

إرادتـك من أجـل مصلحة أرستـك، ولكن 
عليـِك أيضاً تذكـر املرات التـي أدى فيها 
زوجك هذا الدور، مثالً تحمله املسـؤولية 
فـرتة بعد والدتـك، أو عندما قـررِت تعلم 

يشء جديد.
التفكري بهذه الطريقة تذكرك أنِك لسـِت 
وحدك مـن تضحني، فال مجال للشـعور 
بالرثاء تجاه نفسـك، فالعالقة بينك وبني 
زوجك تبادلية، حتى يف تحمل املسـؤولية 
منفردة لفرتة، وهذا يفسح املجال للمزيد 

من التعاطف والتفاهم بينكما.
- املصلحة العامة

عندمـا تقرريـن تحمل املسـؤولية لفرتة 
نيابة عن زوجـك، فاألمر ال ُيقاس بندّية، 
فال يمكن أن يرتك أحدكما املسـؤولية ألن 
اآلخر ال يسـتطيع تحملها لفرتة بسـبب 
ظـروف طارئة، هـذا تخلٍّ عـن مصلحة 

األرسة بالكامل.
عليـِك التفكـري يف األمـر بصورة أشـمل، 
تحمـل املسـؤولية وحدك لفرتة، سـوف 
يسـهم يف الحفاظ عىل املصلحـة العامة 
ألرستك، وهو الهدف الذي يجب أن يكون 
نصـب عينيِك طوال الوقـت، فاألمر ليس 
مجرد عملية حسـابية لنسـبة مشاركة 

كل منكما.

 جميعنا نبدأ يف الكذب يف سـن الثالثـة أو الرابعة، وعند 
هـذه املرحلة تُطـورت عقولنا عـىل تعلُّـم أن لدينا أداة 
فعالة تحت ترصفنا، وأنه بإمكاننا اسـتخدامها حقاً يف 

التالعب بالواقع والتأثري يف نتائج ما يحدث.
وعاجـًال أو آجالً نتعلم أنَّ الكذب يشٌء ”سـيئ“، وأنَّه ال 
 Liar Liar ينبغي لنا حقاً أن نفعله. ولكن إذا كان فيلم
للممثـل الكندي األمريكـي جيم كاري قد علمنا شـيئاً، 
سـيكون هذا اليشء هـو أنَّنا ال يمكننـا دائماً أن نكون 

صادقني، وأنَّنا ُنضطر للكذب أحياناً.
بعـض النـاس مـرَىض بالكـذب، مـا يعنـي أنَّهـم ال 
يسـتطيعون التوقف عـن نرش املعلومـات املضلِّلة عن 
أنفسـهم وعن اآلخرين. وُتعد األسـباب النفسـية وراء 
سـلوك البعض هذا املسـلك أمراً يصعب تفسريه، إال أنَّه 
يف اإلصـدار الثالـث من الدليل التشـخييص واإلحصائي 
لالضطرابـات النفسـية، الـذي يصـدر عـن الجمعيـة 

األمريكيـة لألطبـاء النفسـيني، اعُتـرب الكـذب املرِيضّ 
اضطرابـاً يف حـد ذاتـه، وُعـدَّ عالمـًة عـىل اضطرابات 

الشخصية مثل السيكوباتية والنرجسية.

ال يهتم النرجسيون للحقيقة
عندمـا ال تعبأ باآلخرين، ال ُيشـكل الكذب مشـكلًة لك، 
فاالفتقـار للتعاطـف يعنـي بشـكٍل أسـايس االفتقار 

للضمري، وهو مفهوٌم يصعب إدراكه لدى الكثريين.
وقالـت جوديـث: ”ال يتـأذى النرجسـيون مـن كذبهم 
مثلمـا نتـأذى نحـن. ولـذا يدخل كثـرٌي مـن الناس يف 
عالقـاٍت مع مرىض بالكذب، وال يفهمون ملاذا يكذبون، 
ألنَّهم يحاولون أن يتعاملوا مع هؤالء األشـخاص وفقاً 

للمعايري الطبيعية ملا يعنيه أن تكون متعاطفاً“.
لكنَّهـم يف الحقيقـة ال يترصفـون كبـٍرش عاديني، وال 

يدركون حتى أنَّهم يكذبون معظم الوقت.
وقالـت جوديـث: ”إنَّ الطريقـة الوحيـدة لإلفالت من 
قبضـة مرىض الكـذب هـي أن تتمتع بالقـوة الكافية 
لتقـول: ’ال إنَّه ليس خطئـي، هذا غري مقنٍع بالنسـبة 
يل، لـذا فإنَّنـي يف الواقع ال يمكنني الوثـوق بك‘. ال تربر 

للكذابني.
ورصحـت عاملة النفـس ليندا بلـري، التي ألفـت العديد 
من الكتب املتخصصة يف علـم النفس أنَّ بعض مدمني 
ُنهـم من قول  الكـذب مندفعـون للغاية لدرجـٍة ال ُتمكِّ
ٌل يف جيناتنا،  الحقيقة. مقياس االندفاع والرتوي متأصِّ
ومن الصعب جداً عىل شـخٍص مندفٍع أن يستغرق وقتاً 
للتفكري يف األشـياء، كما يصعب عىل شـخٍص مرتٍو أن 

يندفع دون تفكري.
وقالت ليندا: ”إذا كنَت شـخصاً مندفعاً، فسـيكون من 
الصعـب أن ُتغريِّ عادتك، إذ تشـعر يف داخلك بمشـاعر 
مضطربـة ترغمك عـىل توضيح األمور عـىل الفور. لذا 
فإنك ُتعـربِّ عن هذه األمـور بمجرد ورودهـا يف عقلك، 
وهـذا ال يعني بالـرضورة أن تكذب، لكـنَّ التوقف عن 
الكذب يصبح أصعب قليالً بالنسبة لك من شخٍص آخر 

ياً“. أكثر تروِّ

محّبـي  أن  إىل  دراسـة  اشـارت 
رياضة كرة القدم عليهم االنتباه 

إىل صحة قلوبهم. 
وأفـادت الدارسـة بـأن متابعـة 
املباريات قد تؤثر عىل صحة القلب 
الباحثون  املوت. ووجد  وتسـبب 
أن ذلك يعود إىل الضغط العاطفي 
الذي يعاني منه املشـاهدون، ما 
يسبب زيادة عدد رضبات القلب 

وارتفاع ضغط الدم.
ونقل املوقع عن توماس ماينرتز 
من ”مؤسسـة القلـب األملانية“ 
قولـه إن الشـخص الـذي يتمتع 
بقلب سـليم ال ُيعانـي عادة من 
نوبة قلبية أثناء متابعة مباريات 
كـرة القـدم. وأضـاف أن الخطر 

يزداد لدى مرىض القلب.

وكانت دراسـة أجرتها جامعة 
األملانيـة منذ سـنوات  ميونـخ 
ملشـاهدة  أن  إىل  توصلـت 
املباريات تأثرياً كبرياً عىل صحة 

املتابعني. 
أضعـاف  ثالثـة  أن  وذكـرت 
العدد املعتاد مـن مرىض القلب 
اضطروا للذهاب إىل املستشفى 
بسـبب مشـاكل قلبيـة حـادة 
تعرضـوا لها أثناء مشـاهدتهم 
مباريات منتخب أملانيا يف كأس 

العالم 2006.
ويف اإلطـار نفسـه نصح موقع 
تسـايتونغ“  ”ميتلدويتشـه 
األملانـي بالتنفس بهـدوء أثناء 
مشـاهدة املباريات ملنع حدوث 

أعراض القلب املزعجة.
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توصلت دراسـة حديثة نرشتهـا مجلة أملانية إىل أن 
مخاطر الوشـم عىل الجسـم هي أخطـر مما كان 
يعتقد، ألن الندوب الناتجة عن الوشـم قد تؤدي إىل 

االصابة بأمراض خطرية مثل الرسطان وااليدز.
ويحذر األطباء يف أملانيا الراغبني يف وشم أجسامهم 
من مخاطـر هذه العـادة، خاصة إذا مـا تم إجراء 
الوشم يف مكان يفتقر إىل رشوط النظافة والرعاية 
الصحية، أو يسـتخدم ألوانـا ملوثة قد تحتوي عىل 

مواد مسببة لألمراض. 
كما نـرش موقع مركـز الصحة األملانـي تحذيرات 
تتعلق باملخاطر املحتملة التي قد يسـببها الوشـم 
خاصـة وأن اإلبرة الخاصة بالوشـم تصـل إىل الدم 
مبـارشة، وهـو ما قـد يـؤدي إىل مخاطـر صحية 

كبرية.
وأشـار املركز إىل أن الدراسـات أثبتـت أن أكثر من 
نصـف الذيـن قامـوا بعمليـة وشـم سـابقة عىل 
أجسـامهم أصبحوا نادمني حاليا عىل قيامهم بهذا 

األمر، وذلك ألسباب عديدة صحية ونفسية.
ويتسـبب الوشـم عادة بجروح قد تصبـح ملوثة. 
إضافـة إىل ذلـك، يمكن أن يتسـبب الوشـم يف نقل 
فريوسـات معدية إىل املوشـوم تتطـور إىل أمراض 
مثل التهاب الكبد ونقص املناعة البرشية املكتسب، 
خاصـة إذا لـم يتم التقيـد تقيدا صارمـا بالقواعد 
الصحيـة، كما أن األحبـار (جمع ِحـرب) واألصباغ 
املسـتخدمة يشـتبه يف تسـبب بعضها بالرسطان. 
خاصـة أن بعـض الصالونـات الخاصـة بالوشـم 
لالسـتخدام  مخصصـة  غـري  أصباغـا  تسـتخدم 
البرشي، بل تكون هذه األصباغ مصّنعة لتسـتخدم 

يف طالء السيارات.
أن عملية إزالة الوشـم ليست سـهلة عىل اإلطالق، 
إذ تتسـم عملية اإلزالـة بالليزر مثـال بأنها مكلفة 
ومجهـدة للغايـة، فضـال عن أنهـا قد تتسـبب يف 
اإلصابـة بالتهابـات أو تكـّون قشـور أو ندوب يف 
موضـع الوشـم، أو تغـري لـون البـرشة أو ظهور 
مواضـع فاتحة عليهـا، علما أن الوشـم ال يختفي 

دائما بشكل كامل.
إىل ذلـك أكـد مايـك فري وهـو فنـي متخصص يف 
رسم األوشـمة عىل رضورة اختيار تصميم الوشم 
الصحيـح قبـل القيام بعملية الوشـم. وقال فري“ 
إذا كنت تذهب إىل الشـاطئ كثريا فينبغي أن تختار 
وشـما أسـود ورماديا ألنه لن يبهـت رسيعا“. أما 
األوشام املرسـومة باأللوان املائية فلن تصمد أمام 

قوة الشمس وسوف تصري باهتة.
هذا ونرشت املجلة األملانية تحذيرات لوزارة الصحة 
تفيـد بـرضورة اإلتبـاع الصـارم لألمـور الصحية 
يف أثنـاء الوشـم، مثل اسـتخدام القفـازات، واإلبر 

املعقمة، والتأكد من نظافة الغرفة وتعقيمها.
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يحـاول املراهق بشـتى الوسـائل 
االنفصال واالستقالل عن العالقة 
التبعيـة التي تربطـه بوالديه؛ ما 
يجعله يف حالـة مواجهة مع ذاته 
والبيئة االجتماعيـة املحيطة به، 
وهذا االنسالخ يأخذ شكل عبارات 
جريئة قد تصـل إىل حد الوقاحة، 
عن األسباب وسبل العالج نتطلع 

عىل االتي: 
أسباب وقاحة األبناء

* التغريات الجسـدية والنفسـية 
والفكريـة التي تحـدث للمراهق 
يصاحبها الكثري من االضطرابات، 
وتكون الوقاحة تعبرياً عما ينتابه 
من شعور باأللم والحزن واليأس 
والرصاعـات الداخلية، وعن توقه 
-أيضاً- للتمـرد وإثبات الوجود..

ولكن بشكل سلبي.
* يعـّد املراهـق مسـاعدة األهـل 
تدخالً، النصيحة تسلط، وتوجيه 
النقـد إليه إهانـة، فيعرتض عىل 
أهلـه يف كل ما يقولونـه، وإذا لم 
يوافقوه الـرأي ولم ينفذوا رغبته 
يصفهـم بأنهـم جيـل قديم، غري 
منطقيني، ال يحسنون الحكم عىل 

األشياء إىل حد الغباء.
*محاولـة االنسـالخ عـن مبادئ 
العائلـة وقوانينها إحدى وسـائل 
املراهـق لتأكيـد تميـزه عن باقي 

أفراد العائلة.

*سـلوك التمرد واملكابرة والعناد 
والوقاحة  واالستفزاز  والعدوانية 
-أحيانـاً- تعـد رد فعل من جانب 
املراهـق عىل سـلطة األهـل التي 
تسـتخف بقدراتـه، التـي يعدها 
مسـاوية لقدرات الراشد، وتعبرياً 
عن اسـتقالليته ورغبته يف وضع 

مسافة بينه وبني أهله.
لتطويـر  طريقـة  *وقاحتـه 
الخاصـة؛  بهويتـه  إحساسـه 
وذلـك يتم بـأن يتكلـم بالطريقة 
التي يريدها، الختبـار قدرة أهله 

عـىل مقاومة أهوائـه واحرتامهم 
للقوانني العائلية التي وضعوهـا.

عالج وقاحة األبناء
أن  الرتبيـة عـىل  يجمـع علمـاء 
مرحلة املراهقة ليسـت املسؤولة 
وحدها عـن وقاحـة املراهق، بل 
إن لألهل- ذاتهـم- دوراً يف ازدياد 

درجتها، وللعالج طرق ووسائل.
- ابتعـدوا عن املعاملة املشوشـة 
مع املراهـق -تبعاً للمـزاج-؛ فال 
تعاملـوه كالطفل الصغري العاجز 
عن تحمل املسـؤولية، وال كما لو 

كان شخصاً راشداً.
-ال تقللـوا مـن ثقتكـم بحكمـه 
عىل األشـياء وتقديره لألمور، وال 
ترصوا عىل أن يكون صورة طبق 

األصل منكما.
- ال تتعامال مـع بعضكما أمامه 
بالنقـد الـالذع، فهذا يؤثـر عليه 

سلبياً.
- ال تكونا متسلطني فهذا يشعره 
فينفجر  واالختنـاق؛  باالضطهاد 
وقاحة عند توجيـه أي مالحظة. 

ولو كانت عادية.

- احـذروا التفـكك األرسي وعدم 
وجـود القـدوة الصحيحـة، فهذا 

ُيفقده األمان واالحرتام.
- البد مـن املتابعة اليقظة املتزنة 
مـن جانب األهـل تجـاه أصدقاء 
ورفـاق االبـن املراهـق؛ حتـى ال 
السـلوك  تعلـم  إىل  األمـر  يـؤدي 
الشـاذ، فضالً عـن مالحظة تأثري 
مشـاهدة األفالم التي تشجع عىل 

التمرد والعنف.
يميـل  املراهـق  أن  إىل  انتبهـوا   -
إىل نسـخ طـرق تعبري الراشـدين 
معتقـداً انه -بذلـك- يظهر ألهله 

أنه أصبح ناضجاً.
عـن  االبتعـاد  عـىل  احرصـوا   -
عبارات اللوم واسـتعمال األلفاظ 
بـني  وعليكـم  معـه،  الخارجـة 
الحـني والحني االعـرتاف بصواب 
رأي ابنكم املراهق ومسـاعدته يف 

التفكري السليم.
- شـاركوه عند القيام بنشاطاته 
عـىل  التشـجيع  مـع  املفضلـة، 
وضـع أهـداف عائلية مشـرتكة 
واتخاذ القرارات بصورة جماعية 

مقنعة.
- ال تلبـوا كل رغباته بل بتفهموا 
وجهة نظره؛ حتى يشعر بوجوده 
وحقـه يف التعبري عن رأيه، ويعلم 
أن هنـاك آذانـاً صاغيـة وقلوبـاً 

متفتحة.
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آالم الرأس وارتفـاع الحرارة والتعب 
مـن األعـراض التـي ترتبـط اليوم 
باإلصابـة بفـريوس كورونـا، وهي 
مشـابهة أيضاً لتلك األعـراض التي 
ُتصاحـب أمراضاً عديـدة أخرى، قد 
ال تكـون أقـّل خطورة مـن اإلصابة 
بفريوس كورونا. وبالتايل، قد يحصل 
التباس بـني األعـراض، بالرغم من 
الشـكوك التي تنصـّب يف هذه األيام 
ناحيـة كورونـا، كما هـي الحال يف 

موضوع الّسعال.
بشـكل عـام، ُيمكن للمصـاب بأي 
أعـراض أن يمكث يف املنزل ما دامت 
تلـك األعـراض بسـيطة، وال تبـدو 
خطرة إىل أن يشـعر بالتحّسـن؛ أما 
إذا ارتفعـت الحرارة كثـرياً، وواجه 
املصاب مشـكلًة يف التنّفس وهبوطاً 
يف ضغـط الـدم، فيمكـن أن تكـون 
الحالة خطرية، وتتطلّب تدّخالً طبياً 
طارئاً، ألن األرجـح حينها أن تكون 

اإلصابة ناتجة عن فريوس كورونا.
ما األمراض التي تتشـابه أعراضها 

مع أعراض كورونا؟
-اإلنفلونـزا: تماماً كمـا يف اإلصابة 
بكورونـا، يمكـن التعـرّض الرتفاٍع 
يف الحـرارة وآالم يف العضـالت وتعب 
وسـعال وضيق يف التنّفـس. إنما يف 
الواقع، تظهر األعراض الناتجة عن 
اإلنفلونـزا بـني اليـوم األول والرابع 
مـن التقـاط العـدوى، أي رسيعـاً، 
وقد تدوم مـّدة أسـبوع تقريباً. أما 
أعـراض كورونـا فتظهر بـني اليوم 
الثانـي والــ14 بعد اإلصابـة، فيما 
فـرتة حضانة املـرض تمتـّد نحو 5 
أيـام، ثّم تظهر األعـراض تدريجاً يف 

مقابل قـّوة أعـراض اإلنفلونزا منذ 
تحقق اإلصابة.

-االنسـداد الرئـوي: يسـّبب أملـاً يف 
الصـدر، يزيـد حـّدًة عنـد التنّفس. 
ومـن املمكن التعرّض يف هذه الحالة 
إىل صعوبـات يف التنّفـس وسـعال، 
لينتهي األمر ببصـق الّدم مع التعب 

املستمّر.
الجرثومـّي  الرئـوّي  -االلتهـاب 
الالنمطـي: االلتهـاب الرئـوّي الـال 
نمطي عبارة عن التهاب رئوّي ناتج 
عـن فـريوس أو بكترييـا. يمكن أن 
يـؤّدي إىل ارتفـاع يف درجات الحرارة 

وسعال وتقّيؤ.
-املالريـا: تبـدأ اإلصابـة بارتفاع يف 
الحـرارة بعـد 8 إىل 30 يومـاً، وقـد 
ترتافق مـع آالم يف الرأس والعضالت 

وضعف وتقّيؤ وإسهال وسعال.
-السّل: تسّبب املعاناة من حالة سّل 
نشـطة سـعاالً وارتفاعاً يف الحرارة 
وتعرّقـاً ليلّيـاً وانخفاضـاً يف الوزن 
غري مـّربر. قد تكون هـذه األعراض 
معتدلـة، لكّنهـا تدوم خالل أشـهر 
عديـدة، ما يدعو املريـض إىل تأخري 
استشـارة الطبيب ونقل العدوى إىل 
آخريـن. كمـا بالنسـبة إىل كورونا، 
تنتقـل العـدوى مـن خالل الـرذاذ، 
خصوصـاً عند الّسـعال أو الكالم أو 

الغناء أو العطس.
-التهـاب الكبـد الفـريوّيس الحـاّد: 
يبـدو هـذا االلتهـاب الفـريويس يف 
الكبـد بدايًة أقـرب إىل حالة إنفلونزا 
خفيفـة. ومن األعـراض التي تنتج 
عنه ارتفاع الحـرارة وغثيان وتقيؤ 

وفقدان شهية وتعب.
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- املـرأة ترمـش بعينهـا مرتـني أكثـر مـن 
الرجل.

- بعـض األفاعي إن لم تجد مـا تأكله تلدغ 
نفسها.

- أكل الثوم و البصل يسـاعد يف ترسيع نمو 
شعرك.

- تكلـم مع نفسـك فهذا يجعلـك أكثر ذكاء 
وليس مجنونا كما يعتقد البعض.

- إذا مات الفيل وهو واقف فانه يظل واقفاً ل سـاعات قبل أن 
يسقط أرضا.

- النعامـة ال تدفن رأسـها يف الرمال هرباً مـن الخطر بل بحثاً 
عن املاء.

- األنف واألذنان ال يتوقفان عن النمو طوال حياة اإلنسان.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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636 - بدايـة معركـة القادسـية 
بـني املسـلمني بقيـادة سـعد بن 
بقيـادة  والفـرس  وقـاص  أبـي 
رستم فرخزاد، وبها انتهى عرص 

الساسانيني.
1272 - أثناء ما كان مسـاًفرا يف 
الحملة الصليبية التاسعة، االمري 
إدوارد االول يصبـح ملًكا النجلرتا 
بعد وفـاة هنـري الثالـث، وتوىل 

العرش عند عودته بعد عامني.
1626 - الهنـود الحمـر يبيعـون 
جزيـرة مانهاتـن مقابـل قماش 

بقيمة 24 دوالرا.
1869 - الخديوي إسماعيل يفتتح 
قناة السويس يف احتفال مهيب يف 
مدينة االسماعيلية بحضور عدد 

كبري من ملوك وأمراء أوروبا.
1907 - ضـم أرايض أوكالهومـا 
للواليـات املتحدة لتصبـح الوالية 

رقم 46.
1917 - الربيطانيون يسـيطرون 
عـىل يافـا يف فلسـطني ويجلون 

العثمانيني منها.
الجمهوريـة  إعـالن   -  1918

الطرابلسية يف ليبيا.
1932 - تأسيس الحزب السوري 

القومي االجتماعي.
- 1945الواليات املتحدة تستقدم 
88 عالًما من أملانيا للمسـاعدة يف 
إنتاج تكنولوجيا الصواريخ، وكان 
أغلب هؤالء العلماء يعملون تحت 

إمرة النظام  النازي.
تأسـيس منظمـة االمـم املتحدة 
 / والثقافـة  والتعليـم  للرتبيـة 

يونسكو.
محمـد  املغـرب  ملـك   -  1955
الخامـس يعـود إىل الربـاط مـن 

منفاه بمدغشقر.
1970 - وزيـر الدفـاع السـوري 
انقـالب  يقـود  االسـد  حافـظ 
عسـكري عـرف باسـم الحركـة 

التصحيحية.
1973 - ضمـن برنامـج سـكاي 
 4 سـكايالب  تطلـق  ناسـا  الب، 

بطاقم من ثالثة رواد الفضاء من 
مدينة كيب كانفرال ملهمة مدتها 

84 يوًما.
العراقيـة  السـلطات   -  1990
إقنـاع  يف  تفشـل  الكويـت  يف 
الكويتيني بتغري بطاقاتهم املدنية 
الكويتيـة بهوية االحـوال املدنية 
العراقيـة وتقـوم بتمديـد مهلـة 
إلغـاء البطاقـات الكويتيـة إىل 1 

ديسمرب.
1993 - بدء املحادثات االقتصادية 
الفلسـطينيني  بـني  الرسـمية 
واالرسائيليـني يف باريـس، ورأس 
الوفـد الفلسـطيني مديـر عـام 
الشـؤون االقتصادية أحمد قريع 

والوفد االرسائييل داني روتشيلد.
1994 - منتخب السـعودية لكرة 
القدم يفوز ببطولة كأس الخليج 
الثانيـة عرش املقامـة يف االمارات 

العربية املتحدة.
1996 - االم تريـزا تحصـل عـىل 
الرشفيـة  االمريكيـة  املواطنـة 

نًظرا لجهودها يف مساعدة فقراء 
العالم.

2000 - الرئيـس االمريكـي بيـل 
كلينتون يـزور فيتنـام، ويصبح 
بذلك أول رئيـس أمريكي يزورها 

منـذ حـرب فيتنـام.
2004 - وكالـة الطريان والفضاء 
االمريكيـة / ناسـا تجري تجربة 
ناجحة لطائـرة تتجاوز رسعتها 

عرشة أضعاف رسعة الصوت.
2008 - مجلـس الوزراء العراقي 
يقر توقيـع االتفاقية االمنية مع 

الواليات املتحدة.
خطوبـة  عـن  االعـالن   -  2010
االمري ويليام نجل االمري تشـارلز 
أمـري ويلز والثانـي بالرتتيب عىل 
العـرش الربيطاني مـن صديقته 

كيت ميدلتون.
2011 - رئيـس الـوزراء االيطايل 
ماريـو مونتي يعلن عن تشـكيل 
حكومته والتي تكونت يف غالبيتها 

من التكنوقراط.

تزوجت من رجل خدعني يف وقت الخطبة، ولم 
يدفع يل إال نصف املهر. وأقنعني بأن أخرب أهيل 
أنـه دفع املهـر كامال، ثم جعلني أسـتخرج له 
قرضا. وأقنعني بأن أدفـع تكاليف الزواج من 
قاعـة وصالـون وبدلة، حتى الخطبـة قال يل: 
ادفعي أنـت، وبعد ذلك سـأعطيك ولم يعطني 
شـيئا.كنت أسـاعده إىل أن تيسـري حاله ويتم 
الزواج، ولكن بعد الزواج اكتشـفت أنه إنسان 
يسء وبخيل ونرجيس، كان يستقيل من عمله 
فـرتات طويلـة، ويجعلني أدفـع كل يشء من 

إيجار ومأكل وملبس وعالج، يل وله وألوالدي.
لـم أكتشـف شـخصيته إال بعد فـوات األوان، 
ويف فـرتة كان معـه املال كتعويـض عن عمل 
مـا، وطالبـت بحقي يف املهـر والقـرض الذي 

استخرجته، وقال يل: ليس لك يشء عندي.
وأجربنـي عىل بيع سـيارتي التـي أملكها قبل 
الزواج لسداد ديونه واسـتخراج سيارة أخرى 

من البنك متواضعة.
اآلن قمـت بـرشاء منزل باألقسـاط، وأنا أدفع 
األقسـاط مـن راتبـي، وبقية راتبـي أضعه يف 
البيـت ألعيش أنا وأوالدي، وهـو يقوم بالعمل 
براتـب متواضـع يأخـذ نصفه كمـرصوف له 
ولدخانه، وما يتبقى ال يكفي ربع احتياجاتنا، 
فهو يضـع احتياجاته باملرتبة األوىل منذ بداية 

زواجي.

وقد مىض عليه 10 سـنوات، ولـدي 3 أطفال، 
اسـتنزفت، وتعبت من القـروض والجمعيات 

التي ألجأ لها لسد النقص يف بيتي.
إذا كنـت أنا من أؤمن األكل والرشب واملسـكن 
واللباس والعـالج والتعليم يل وألطفايل الثالثة. 

فما حاجتي إليه؟
لدي شـعور مزعـج، أبكـي يوميا إلحسـايس 
باالسـتغالل والقهـر والخديعـة التي تعرضت 
لها، وأفكر جديـا يف الطالق، خصوصا أنه اآلن 
يطالبني أن أكتب له نصف البيت باسمه، علما 
أنه لم يضع (إبرة) بـه، باإلضافة إىل أنه بخيل 
باملشـاعر والكلمـة الطيبـة، ويطالـب بكامل 
حقوقه الزوجية دون أي مراعاة يل عىل الحمل 
الثقيل الذي عىل كاهيل، وال يسـاعدني بأعباء 
املنـزل أو تربيـة األوالد، كل يشء عـيل، يرفض 
التفاهم بشـكل قاطـع. وأول كلمة أسـمعها 
منـه: إذا كان هذا ال يعجبـك، اخلعيني وتنازيل 

عن األوالد.
النصائح والحلول:

 إن كان الحـال -كما ذكـرت- عن زوجك؛ فهو 
ظالـم لك، ومضيـع لحّقك، والواجـب عليه أن 
ينفق عليك وعىل أوالده باملعروف. ويؤدي إليك 
حّقـك من املهر، ومـا اقرتضه منـك أو أنفقِته 

عليه وعىل أوالده غري متربعة به.
وال يلزمك أن تنفقي شيئا من مالك عىل البيت، 
أو تهبـي لزوجك شـيئا من ممتلكاتـك، إال أن 

تفعيل ذلك متربعة بطيب نفس.
والـذي نوصيك بـه؛ أن تجتهدي يف اسـتصالح 
زوجك، وإعانته عـىل التوبة إىل الله، واملعارشة 
باملعـروف، وال بـأس أن تسـتعيني عـىل ذلـك 
بتوسـيط بعـض الصالحـني مـن األقـارب أو 
غريهم؛ مع التعـاون معه عىل التقرب إىل الله، 

واالستقامة عىل طاعته.
وحثيه عىل مصاحبة الصالحني وسماع املواعظ 
النافعـة، وأكثري من الدعاء لـه بالهداية؛ فإّن 

الدعاء من أنفع األسباب.
فـإن لم يتـب زوجك ويعـارشك باملعروف؛ فال 
حـرج عليك يف السـعي ملفارقتـه، وإذا أبى أن 
يطلقك؛ فلـك رفع األمر إىل القضـاء الرشعي؛ 
ليلزمه باملعارشة باملعـروف وأداء الحقوق، أو 
التطليق، وتكون حضانة األوالد لك، ما لم يكن 

بك مانع من موانعها.

يرغب الكثري من األشـخاص يف تخطي مظهرهم الخارجي واكتشاف 
أرسار شـخصياتهم وأعماقهـا. وقـد يلجؤون إىل طـرق مختلفة مثل 
استشـارة املدربـني النفسـيني. إال أّن أفضل الطرق للتعـرف إىل الذات 
هي النظر يف املرآة. فمالمح الوجه وإشـارات الجسـم تقول أكثر مما 
يمكن تصوره عن شخصية صاحبها. ومن أبرز هذه اإلشارات املسافة 

الفاصلة بني أصابع اليدين.
1 مسافة كبرية

قـد تفصل أصابع يديـك الواحد عن اآلخر مسـافة كبرية نوعـاً ما. وهذا 
يجعـل يديـك تبدوان كبريتني ويدّل عىل أنك صاحب شـخصية مسـتقلة 
وتتـوق إىل خوض التجارب الجديدة. حتـى يف منزلك تحب تغيري الديكور 
بـني الحـني واآلخر. ويشـكل هذا مفتـاح نجاحـك يف كل جوانب حياتك 
وخصوصاً العائلية. كما تشري هذه املسافة إىل أّنك تتمتع برسعة البديهة 

وأنه يمكنك إيجاد الحلول للمشكالت الصعبة يف وقت قصري.
2 مسافة صغرية

إذا كانت أصابعك متقاربة أي أّن املسافة الفاصلة بينها قصرية، فهذا 
يدل عىل أّنك شديد الحذر وتفكر لوقت طويل قبل أن تقوم بأّي عمل. 
كما يشـري إىل أّنك تتسـم برصاحـة كبرية وبتفكـري واقعي قد يجرح 
مشـاعر اآلخرين أحيانـاً. فأنت عميل وال يمكنـك أن تدعي عواطفك 
تتحكم بك وخصوصاً يف املواقف الصعبة. وهذا ما يسبب حدوث سوء 

تفاهم بينك وبني الكثري من األشخاص.
3 املسافة بني الوسطى والبنرص كبرية

أبعـد هذين اإلصبعني أحدهمـا عن اآلخر قدر اسـتطاعتك. فإذا الحظت 
أن املسـافة الفاصلـة بينهما كبـرية فهذا يـدّل عىل أّنك تتمتـع بالقدرة 
عـىل التأثري يف اآلخرين. لذا يمكنك تهدئـة غضب رشيكك ورصاخ طفلك 
بسهولة. كما أّنك تمتلك موهبة الفتة يف ما يتعلق بالتعامل مع زمالءك يف 
العمل. لذا يحبك الجميع ويقدرونك. كما أّنك موضع ثقتهم واحرتامهم.

4 املسافة الفاصلة بني البنرص والخنرص
راقـب هذيـن اإلصبعني لديـك. فإذا كانت املسـافة الفاصلـة بينهما 
كبـرية، فهـذا يعنـي أّنك تتجنـب خوض النقاشـات الجديـة وعيش 
األجواء الحزينة. فأنت تحاول أن تشـيع دائمـاً أجواء املرح يف منزلك 
كما يف مكان عملك. أما إذا كانت تلك املسـافة ضيقة، فهي تعني أّنك 
كثرياً مـا تعمد إىل املقارنة بني شـخصيتك وقدراتك وممتلكاتك وبني 
تلك العائدة إىل أشـخاص يعيشون يف محيطك. وهذا ما يجعلك تعيش 

دائماً حالة من عدم الرىض واالكتفاء. لذا عليك تجنب ذلك.
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غزل عراقي
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كيف اتصرف مع زوجي المفرط في حقوقي وحقوق أوالده؟

اكتشف ما تقوله المسافة الفاصلة بين أصابعك عنك
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أفقياً : 
1 – ممثلة مرصية

  2 – شاعر عراقي راحل 
3 – ماركة سيارات – نبرص {مجزومة} –

 4 – متشابهان – أحد األقارب – متشابهة –
 5 – عكسها صنديد – فيلسوف يوناني – 

6 – متشابهان + قصد – أشد متانة وصالبة –
 7 – عكسها إحدى اإلمارات العربية – 

8 – عكسها من األبجدية – ابغ – سقي –
 9 – والية أمريكية .

 عامودياً : 
1 – املوسيقار الدكتور 

– 2 – شاعرة فلسطينية
 – 3 – أجيب – عاصمة أوروبية 

– 4 – مؤسف ومؤجع من الحزن – أسم موصول
 – 5 – رشكة برتولية – جنون – علو ومجد 

– 6 – عكس يرس – عكسها فقر
 – 7 – متشابهان – يصل إىل

 – 8 – مدينة سورية – عالمة موسيقية
 – 9 – دولة أوروبية .
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احترْم نفسك تحترم ..

دخل غالٌم ُبستاناً يتنزّه فيه، وكانت أشجاُر الُبستان محملة بما 
لـذ و طاب من الفواكه، و مع ذلك لم تمتّد يد الغالم لتقطف من 

فواكهها وثمارها شيئاً.
و يف هـذه األثنـاء، كان الُبسـتانيُّ ُيراقـب الغالم مختبئـاً وراء 
شجرة، و بعد أن أنهى الغالم جولته يف الُبستان، وهّم أن ُيغادر، 
جـاءه الُبسـتاني وألقى عليـه التحّية وقال له: لقد رأيُت شـيئاً 

عجباً!!
فقال الغالُم: فعالً، يف الُبسـتان أشـياء عجيبة! قال الُبسـتاني: 
ال، ال أقصُد الُبسـتاَن، بـل أعني أنِّي كنُت أراقُبـَك منذ أن دخلَت 
الُبسـتاَن، فتعّجبُت كيف لم تمتّد يـُدَك لتقطف تّفاحًة أو رّمانًة 
أو خوخـًة، أو أّي فاكهة أخرى أعجبتك، ولـم يكن هناك أحٌد يف 
ي منُذ صغـري أّنني ال أرتكب  الُبسـتان؟ قال الغالم: علّمتني أمِّ
القبيـح حتى إذا لم أَر أحـداً، طاملا أّن نفيس معي تراقبني، حتى 

رصُت أكره ارتكاب القبيح أمامها.
فّرس الُبسـتاني من جواِب الغالم وطلب إليه أن يقبل منه بعض 

الفواكه كهدية و تقدير له عىل موقفه .

أبـــــــراج

يوم مريح وفرح وميلء بالحب يمضيه العازب 
كما املتزوج يف انسـجام مع أفـراد العائلة أو مع 
الرشيك. ترّفه عن نفسـك وعن املحيطني بك وتؤّجل 
الحاجـة لالنزواء والتفكري يف بعـض املهام التي يحتاج 
تنفيذهـا إىل بعـض التحضـريات مـع بداية األسـبوع 

القادم. 

تواجـه املخـاوف والهواجـس التـي تكّبلـك، 
وتحـاول التعبري عنها بالـكالم بعد أن رفضت 
وجودها لفرتة طويلـة، وتجاهلت عن عمد مدى 
تأثريهـا عـىل حياتك اليوميـة وعىل مجمـل دوافعك 
وأهدافـك. وهي خطوة ايجابية كبـرية تتخذها باتجاه 

التخلص من تأثرياتها. 

الفلـك يعـزز حياتـك العاطفية التي تشـهد 
أفضـل حاالتها مـن التـوازن والتفاهم. يهتم 
املتـزوج برشيكـه ويضع معه برنامجاً مشـرتكاً 
من التسلية والرتفيه. أما العازب فقد يخطط لألقدام 
عـىل االرتبـاط الجدّي وبنـاء عائلة، أو قـد يجد نصفه 

اآلخر قريباً جداً. 

تشـعر بالحاجـة إىل االنتقـال مـن مكانـك 
ملمارسـة أسـلوب حياة مغاير أو االنخراط يف 
تيـار جديـد، أو اعتمـاد طريقة تفكـري مختلفة. 
فتنفتح بصدق وعفوية عىل أجواء اجتماعية متنوعة 
تغنيـك وتنمي شـخصيتك. ممارسـة رياضـة امليش يف 

الطبيعة تنشطك وتريح ذهنك. 

تشـعر بالسـعادة وتحصد ثمار الجهود التي 
قمت بها لتحسـني وضعـك العائيل وإعادة لم 
شمل أفراد عائلتك يف إطار من املحبة واإلنسجام. 
تقرر االنفتاح من جديد عىل األجواء االجتماعية التي 
تخلّيت عنها يف الفرتة السـابقة، فتعيد وصل ما انقطع 

من عالقات. 

عدم وضوح رغباتـك وعدم معرفة مصالحك 
الفعليـة يجعلك متأرجحاً بني عدة مشـاريع 
تتنـاوب اليـوم عـىل درسـها وتجـد صعوبـة يف 
االختيار بينها للبـدء يف تنفيذها. إىل جانب ذلك، فإن 
تأثري وضعك العاطفي املحبط يجعلك متشائماً وصعب 

املراس 

يحالفـك الحظ عىل املسـتوى املهني وتتقدم 
أعمالك بشـكل ملموس. املعاناة التي عشتها 
خـالل عالقتك العاطفية السـابقة كمـا الجروح 
التي خلّفتها، تنعكس بشكل سلبي ودون وعي منك، 
عىل وضعـك العاطفي الجديد. فرشيـكك الحايل يتلقى 

نتائج مرارتك السابقة. 

تنجـح اليـوم يف القيـام بأعمالك عـىل أفضل 
وجه، فالفلـك يحمي تحركاتـك املهنية مهما 
ونشـاطك.  حيويتـك  مـن  ويزيـد  نوعهـا،  كان 
تفرض نفسـك وآرائك بسالسة ودون استفزاز، فتنال 
مشـاريعك إعجـاب اآلخريـن الذين يقـّدرون معرفتك، 

وقدرتك عىل التحليل والرتكيز. 

تحتاج العودة إىل ذاتك ملعرفة أهدافك، وتقدير 
حجم امكانياتك الفعلية، كما لتقييم األوضاع 
املهنية التـي تطرأ عىل حياتك يف هـذه املرحلة. ال 
تكن شـديد التطلب فتضع الكمال نصب عينيك، ألن 
ذلـك يعيق تقدمـك يف عملية التنفيذ ويحـّد من قدراتك 

اإلبداعية. 

باسـتطاعتك اقناع اآلخرين بآرائك بسـهولة، 
لكن الكالم الذي تجيد استخدامه قد ال يدفعهم 
إىل تحويـل هـذه القناعـة إىل فعـل، أو إىل طريقة 
حياة تخـدم مصالحهم الفعلية. لذا قد تشـعر اليوم 
بخيبـة أمل مـن تخاذل املحيطني بـك، وتفضل االبتعاد 

عنهم قليالً. 

ال تـرتدد يف اإلقـدام يف كل ما تفعلـه، وتفاءل 
بالحصـول عـىل كل مـا تطلبـه، ألن الحـظ 
يخصصـك اليـوم بالدعم واملسـاعدة، ولـن يرّدك 
خائبـاً. فأنـت املختار وسـتتحقق أمنياتـك يف العمل 
كما يف األوضـاع العاطفية. مـارس الرياضة بانتظام، 

فمفعولها ايجابي كالسحر!

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

تتأرجـح أحيانـاً بـني تنفيـذ رغباتـك التـي 
تمسـك بك بقوة، وبني واجباتك ومسؤولياتك 
التي تميل عليك التـرصف بطريقة أكثر عقالنية، 
ممـا قد يخلق لديك اليوم إحساسـاً بالكآبة، لكنه لن 
يسـتمر طويالً، ألنك سـتتلقى تعويضاً ماليـاً ومعنوياً 

ينسيك كل ما عداه. 
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أعلنت القرية العاملية، أحد أهم املتنزهات الثقافية يف العالم والوجهة 
مع  بالتعاون  املنطقة،  يف  والرتفيه  والتسوق  للثقافة  األوىل  العائلية 
والتوزيع  واإلنتاج  الرتفيهّي  اإلعالم  مجال  يف  الرائدة  الرشكة  روتانا، 
الحفالت  عودة  عن  العربي،  والخليج  األوسط  الرشق  يف  املوسيقّي 
العراقية  النجمة  استضافة  الضيوف مع  إليها  يتشّوق  التي  الغنائية 
يوم  الرئيس  املرسح  عىل  حّي  غنائي  حفٍل  يف  هميم،  أصيل  الشابة 

الجمعة، ١٩ نوفمرب، ابتداًء من ٩ مساًء.
ُتعد القرية العاملية وجهة متميزة للعائالت لالستمتاع بأروع الحفالت 
تمزج بني  أجواء  العالم وسط  لنجوم  التي تستضيفها يف كل موسم 
أوىل  يف  هميم  أصيل  وستقدم  الروائع.  قلب  يف  والطرب  الحماسة 
الحفالت لهذا املوسم باقة من أجمل أغانيها التي تنال إعجاب املاليني 
يف الوطن العربي مثل «شكد حلو» و»خلّك بحر» و املفروص» و «رس 

الحياة» وغريها.
التحتية للمنطقة  البنية  العاملية قد أعلنت عن تطوير  القرية  وكانت 
األمامية للمرسح الرئيس هذا املوسم لتمّكن الضيوف من االستمتاع 
بأوقات من العمر أثناء مشاهدة العروض الرائعة، وحضور الحفالت 
وسيكون  راحة..  وبكل  الجلوس  أثناء  املفضلني  ملطربيهم  الغنائية 
دخول  تذكرة  سعر  يف  متضمناً  هميم  أصيل  النجمة  حفل  حضور 
القرية العاملية، التي يمكن رشاؤها مقابل ١٥ درهماً عن طريق املوقع 

اإللكرتوني وتطبيق الهواتف الذكية، أو ٢٠ درهماً عند البوابات.
ضمن اإلجراءات االحرتازية التي تطبقها القرية العاملية هذا املوسم، 
املنطقة  يف  الحفل  حضور  الضيوف  من  محدودة  ألعداد  فقط  يمكن 
األمامية للمرسح الرئييس، وستكون األولوية ألول الواصلني. ويمكن 

من  تمّكنهم  بالحفل  خاصة  أساور  عىل  مجاناً  الحصول  للضيوف 
املوجودة  االستعالمات  مكاتب  خالل  من  املرسح  منطقة  إىل  الدخول 
بداخل بوابة العالم والبوابة الثقافية، التي سيبدأ توزيعها يوم الجمعة 

١٩ نوفمرب عند فتح البوابات يف الساعة ٤ عرصاً.
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تقلباٍت  الدوالر،  رصف  سعر  ارتفاِع  بعد  عاٍم  من  أكثر  منذ  العراق،  شهَد 
اقتصادية كبرية، لعل أبرزها تلك التي تتعلق بحياة وقوت املواطن اليومية.

يف  العراقيني  ماليني  عليه  يعتمُد  الذي  والصمون،  الخبز  أسعار  يف  الزيادُة 
وجباتهم اليومية، أحدثت جدالً واسعاً بني أطياف الشعب العراقي، وسادت 
حالة من الغضب واالستياء يف الشارع العراقي، بسبب معاناة املواطنني من 
والدواجن، وغريها،  واللحوم  املائدة  الغذائية وبيض  املواد  يف  الحاصل  الغالء 

جرّاء ارتفاع سعر رصف الدوالر.
يف  يصب  كان  العراق  يف  الدوالر  رصف  سعر  برفع  الحكومة  قرار  نعم.. 
أنهك  حيث  اليومي،  وقوته  املواطن  عىل  تبعاته  تدرس  لم  لكنها  صالحها، 
كبرٍي  بشكٍل  البلد  يف  األسعار  ارتفاِع  اىل  أدى  الذي  األمُر  اقتصادياً،  املواطن 
وملحوٍظ، وظهور الفوارق االجتماعية، وارتفاع البطالة بني أوساِط الشباب، 
وانتشار العوز لدى الكادحني من أصحاب الدخل املحدود، وال نستبعد انتشار 

الجريمة أيضاً.
أقول: إن «خزينة العراق» ممتلئٌة، ومبيعات تصدير النفط العراقي وصلت اىل 
أكثر من سبعة مليارات دوالر شهرياً، حسب إحصائيات وزارة النفط، بعد 
الدولة ومؤسساتها من  أكثر من ٨٠ دوالرا، وجبايات  اىل  ارتفاع خام برنت 

الرسوم والرضائب واملنافذ الحدودية ليست بالقليلة. 
الطحني يف االسواق؟  التي تطرح نفسها كثريٌة.. ملاذا يرتفع سعر  واألسئلُة 
وكيف  وزنهما؟  تقليل  او  (الصمون)،  او  الخبز  رغيف  سعر  يرتفع  وملاذا 
ارتفعت اسعار املواد الغذائية واللحوم والدواجن وبيض املائدة بشكٍل كبرٍي اىل 
الضعف، وال عالقة لها بارتفاع سعر رصف الدوالر؟ وملاذا ارتفع أصال سعر 

رصف الدوالر واإلبقاء عليه لغاية اآلن؟
هذه االسئلة كلها بحاجٍة اىل اجابة للوقوف ملياً عىل ما يحصل يف بلدنا.

أقول: إن آليات رفع سعر الرغيف تستهدف بالدرجة األوىل الفقراء يف العراق، 
وذهب بذلك أكثر الخرباء االقتصاديني، فضال عن تجار املواد الغذائية.

نريد من الدولة أن تكون صادقًة مع شعبها يف جميع حيثياتها، الن يف الصدق 
النجاة.

أين تذهب اموال وخريات العراق؟، هل آفة الفساد ما زالت مسترشية بشكل 
كبري يف بلدنا أم ماذا؟

اصواتهم  ملاذا  البلد؟  يف  يجري  مما  واالقتصاديون  السياسيون  الزعماء  أين 
خفتت إزاء ذلك؟! .. أما كان األجدر بهم أن يبذلوا قصارى جهودهم للسيطرة 

عىل السوق، وإعادة سعر رصف الدوالر اىل ما كان عليه سابقا.
الصدق ال يأتي إال بخرٍي، وقد حثت الرشيعة عىل رضورة تحري الصدق، حيث 
مع  وكونوا  الله  اتقوا  آمنوا  الذين  أيها  «يا  الكريم:  القرآن  يف  تعاىل  الله  قال 

الصادقني».
الصدق  عن  جداً  ومؤثرًة  فعالً  رائعًة  قصًة  استذكرت  الصدِق،  موضوع  ويف 
تحكي عن طفٍل صغرٍي تاَب بسببه مجموعة من اللصوص وقطاع الطريق، 
اىل  مكة  من  مسافراً  الله-  -رحمه  الكيالني  القادر  عبد  الشيخ  كان  حيث 
بغداد لطلب العلم.. وقبل خروجه أعطته والدته مبلغاً من املال، وهو أربعون 
الصدق طيلة سفره..  أن يعاهدها عىل  أن تودعه، طلبت منه  ديناراً، وقبل 
وهكذا انطلق عبد القادر الكيالني، وكان ال يزال طفالً صغرياً يف هذا الوقت، 
متجهاً اىل بغداد ليدرس العلم عىل يد أحد أشهر الشيوخ، ولكن عندما وصلت 
اللصوص،  اىل منطقة تسمى (همدان) خرجت عليهم مجموعٌة من  قافلته 
قطاع الطريق، فرسقوا القافلَة، ثم اتجه أحد اللصوص اىل الطفل عبد القادر 
الكيالني، وقال له: ماذا يوجد لديك من مال؟ فقال الطفل ببساطة: أربعون 
ديناراً.. فرتكه الرجل ظناً انه يسخر منه، ثم مر عليه رجٌل آخر من اللصوص، 
فسأله عما معه من املال، فأجابه بنفس االجابة.. وقرر اللصوص أخذ هذا 
الطفل اىل زعيمهم، وهناك ألقى عليه زعيم اللصوص السؤاَل نفسه، فأجابه 
الكيالني من جديد: معي اربعون ديناراً.. فسأله الرجل متعجباً: ما حملَك عىل 
الفتى؟ فأجابه قائالً: قبل خروجي للسفر عاهدت  أيها  القول  أن تصدقني 
ان  خفت  قائالً:  يبكي،  الرجل  فأخذ  أخونها،  ان  وخفت  الصدق،  عىل  أمي 
تخون عهد األم ونحن لم نخف أن نخون عهد الله عز وجل!!.. ثم أمر الزعيم 
جميع الرجال أن يعيدوا االموال والذهب الذي رسقوه من القافلة اىل أهلها، 
ثم قال الزعيم للطفل: لقد تبت اىل الله من هذه الرسقة! وأنا تائب عىل يدك 

بسبب صدقك أيها الفتى!.. وتاب معه جميع رجال العصابة.
العربة من القصة: إن النجاة يف الصدق..

 أخرياً.. حتى اللصوص تعترب وتتوب إزاء الصدق، ويعيدون ما رسقوه.
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يف  الرياض  موسم  نجاح  بعد 
العالم  يف  الفن  نجوم  كبار  ضم 
محطة  إدارة  اتفقت  العربي، 
جديد  تعاون  عن  يس  بي  الـأم 

يجمعها بموسم الرياض.
وعلم أن هناك اتفاقية بني إدارة 
املستشار  وبني  يس  بي  الـإم 
تركي آل شيخ عىل أن ُتنقل جميع 
من  الرياض  موسم  فعاليات 
أعمال مرسحية وحفالت غنائية 
لكبار النجوم بالعالم العربي عرب 
يس  بي  الـأم  تتبع  خاصة  قناة 
ومنصة شاهد اإللكرتونية تحت 
ُيفّعل  أن  عىل  «تخيل»،  عنوان 
االتفاقية بداية األسبوع القادم.

القيرص  يقّدم  أن  املنتظر  ومن 
غنائياً  حفالً  الساهر  كاظم 
موسم  نجوم  ضمن  ضخماً 
املقبل،  نوفمرب   ١٨ يف  الرياض 
عىل أن تكون نانيس عجرم ضمن 
نجمات املوسم يف الفرتة املقبلة.

موسم  نجح  آخر،  صعيد  عىل 
من  العديد  ضم  يف  الرياض 

تجاربهم  أوىل  ليقدموا  النجوم 
املرسح  خشبة  عرب  املرسحية 
الرياض،  موسم  يف  مرة  ألول 
بداية من عمرو يوسف وأحمد 
ودينا  الزاهد  وهنا  فهمي 
الرشبيني وأحمد زاهر وغريهم 
من كبار النجوم الذين سيحيون 
ألول  املرسحي  العرض  تجربة 
موسم  مرسحيات  ضمن  مرة 

الرياض الحايل.
ما  املوسم  يضم  أن  املقرر  ومن 
مرسحياً،  عرضاً   ١٨ من  يقرب 
غنائياً ملختلف نجوم  و٧٠ حفالً 

الغناء يف العالم.
موسم  يف  اآلن  حتى  شارك  وقد 

النجوم  من  العديد  الرياض 
من بينهم ملكة اإلحساس 

خالد  والشاب  إليسا 
ووائل  حسني  وتامر 
ومحمد  جسار 
افتتح  الذي  رمضان 
هذا  املوسم  حفالت 

العام.

·€b»€a@Û‹«@ÂÓÄ«

Red@bËflÏj€di@áyaÎ@‚ÏÌ@¿@µÓébÓ”@µ‡”ä@ãèÿm@o–ÌÏé@äÏ‹Ìbm

ãÌÏóm@Âfl@ÔËn‰m@ Îb�fl@Êb‰y
bflÏÌ@20@á»i@Co€bm@ïÎD

@ãÌÏóm@Âfl@ÔËn‰m@·Ìã◊@Ô‹‹Ó„
 Ïjéc@á»i@CãèßaD@›è‹èfl

@Â‡ö@�b‡Éö@�bÓˆb‰À@�̋ –y@‚á‘Ì@ãÁbè€a
›j‘æa@5‡œÏ„@18@¿@übÌã€a@·éÏfl@‚Ï≠

@ZoodPay Super App@’Ój�m
�b‘y¸@…œá€aÎ@Ê�a@ıaãì‹€

@ÚflÏƒ‰fl@ÊÏ«ãnÉÌ@ëÎä@ıb‡‹«
\pb„Îäá€a^@Âfl@Ô‡zm

ZoodPay، الرائدة  أعلنت منصـة 
والدفـع  اآلن  الـرشاء  خدمـة  يف 
الحًقا (BNPL)، عن نجاح الجولة 
االسـتثمارية بـ (Series B) التي 
جمعت خاللهـا 38 مليون دوالر، 
وجذبـت اهتماًما كبـرًيا من كبار 
املسـتثمرين العامليني. تأتي جولة 
االسـتثمار هذه بمشاركة كل من 
VC Sturgeon Capital ومقرهـا 
لندن وZain Ventures املسـؤولة 
عـن إدارة املحفظة االسـتثمارية 
إىل  باإلضافـة  زيـن،  ل مجموعـة 
تعتـرب  حاليـني.  مسـتثمرين 
مجموعة زين من الرشكات الرائدة 
يف مجـال االتصـاالت املتنقلـة يف 
منطقة الرشق األوسط وأفريقيا، 
وهـي تتمتـع بانتشـار جغـرايف 
مميـز، وذلـك بفضـل تواجدهـا 

يف 7 بلـدان، حيث تقـدم خدمات 
اتصاالت متنقلة ومتنوعة إىل أكثر 

من 48 مليون عميل فعال.
يف  الرئيـيس  املقـر  اىل  باإلضافـة 
سويرسا، تنترش الرشكة يف عرشة 
فروع لخدمـة عملياتها يف الرشق 
األوسط وآسـيا الوسـطى. تقدم 
 ZoodPay & ZoodMall منصـة 
التـي تضـم أكثـر مـن 8 ماليـني 
مستخدم للتطبيق، تجربة تسوق 
”الجـودة السـويرسية“ وحلـول 
التكنولوجيـا املاليـة للـرشاء اآلن 
الحـدود،  عـرب  الحقـاً  والدفـع 
للرشكات واملتسـوقني يف األسواق 
الناشئة والرسيعة النمو يف الرشق 
األوسط وآسـيا الوسطى – والتي 
تشمل حالياً العراق واألردن ولبنان 

وأوزبكستان وكازاخستان.

قـام علمـاء يف أكاديمية األسـلحة 
املشرتكة الخاصة بالقوات املسلحة 
قبـة  جهـاز  بابتـكار  الروسـية، 
كهربائية، يقوم بمواجهة (الدرون) 
الطائـرات دون طيـار، والحمايـة 

منها.
وتتكون املنظومـة اإللكرتونية من 
حاجـز إلكرتوني عىل شـكل قّبتنْي 
للكشـف  ووسـائل  إلكرتونيتـني 
اإللكرتونـي وجهاز محـّول للطاقة 
الكهربائيـة ومصدر للطاقة ونظام 
للرصـد فضـال عـن موقـع مجّهز 

ملشغل القبة اإللكرتونية.
ويـرى العلمـاء أن املنظومة يمكن 
اسـتخدامها لحماية منشآت هامة 

مثل املحطات الكهروذرية ومخازن 
النفط والغاز.

وتعتمـد القّبـة عـىل ثـالث أنظمة 
للعمـل: أولها هـو الخفـر وثانيها 
هو الخفـر والحظر والذي يسـمح 
بالتفاعل مـع درون وعدم تدمريه، 
أمـا نظـام العمـل الثالـث فيقيض 

باستهداف الدرون وتدمريه.
أسـلوب  أن  املخرتعـون  ويعتـرب 
حماية كهـذا هو أفضل طريقة من 
حيث توفري األموال يف حال التعرض 
لهجوم مجموعة من الدرونات، مع 
العلم أن استخدام الذخائر يعترب أمرا 
مكلفـا، واحتمال إصابة األهداف يف 

هذه الحال ضعيف للغاية.

دبي / الزوراء: 
بعـد النجاح الكبري الذي حققته سلسـلة معارض ”بحبـك يا لبنان“ يف 
دبي، ينطلق املعرض هذا العام بنسخته الثالثة عىل التوايل ابتداًء من 17 
نوفمرب وحتى 11 ديسـمرب يف ”الفلمكني“-الجمرية، يومياً من الساعة 

الحادية عرشة صباحاً حتى التاسعة مساًء. 
يستضيف املعرض هذا العام مجموعة جديدة من املصممني والحرفيني 
العرب، حيث ستقدم مجموعات من 30 مصمما كل ستة أيام جديدها، 
ليكـون بذلك املعرض قد أعطى ألكثر من مئة وعرشين مصمما وحرفيا 
فرصة عرض إبداعاتهم ومنتجاتهم املتنوعة التي تعنى باألزياء والحيل 
واملجوهرات واكسسوارات املنزل وغريها الكثري عىل فرتة ستمتد لحوايل 

األربع أسابيع.
يتميز األسـبوع األول مـن معرض ”بحبك يا لبنان“ الـذي يأتي برعاية 
خاصـة من القنصـل العام للبنان يف دبي والذي سـيمتد من 17 نوفمرب 
وحتـى 22 نوفمـرب بحضـور مصممـني لبنانيني وعرب سـيحرضون 
خصيصاً لالحتفال بعيد االسـتقالل اللبناني، من خالل تقديم منتجات 
وتصاميـم تعكـس حضارة لبنان وثقافته ليشـكل األسـبوع األول من 
املعـرض حدًثا ثقافًيا مميزًا لدعم وتشـجيع املواهب اللبنانية، وخاصة 

يف ظل الظروف الدقيقة التي يعيشها لبنان.

قام تطبيق تبادل الرسـائل (واتسآب) بتحذير مستخدميه من الرسائل التي 
تصل إليهم، من خالل أصدقائهم، والتي تكون عىل شكل كالم مكتوب، وأنه 
يجـب عليهـم أن يكونوا أكثر دقة يف التعامل مع كافة الرسائل.يشـار إىل أن 
(واتسآب) أطلق حملة توعية بالتعاون مع هيئة معنية بحماية املستهلك يف 
بريطانيا حيال هذا األسـلوب الجديد مـن االحتيال.وتقول حملة التوعية إن 
(59)% من الربيطانيني تلقوا رسـائل احتيالية أو يعرفون شـخصا تعرض 
لذلـك العام املايض.وتقوم حملة التوعية عىل ثالث خطوات أساسـية: توقف 
قليال، وفّكر، واتصل، وترمي الحملة إىل تنبيه الضحايا املحتملني عن طريقة 
االحتيـال الجديدة، وكيفية التصدي لها.وتفصيـال، تقول الحملة: خذ وقتك 
قبـل أن ترد عىل هذه الرسـالة، وتأكد من تفعيل نظـام التحقق يف التطبيق 
لحماية نفسـه، وفكّر: هل الطلب منطقـي؟ وهل يطلبون املال؟ تذكر دائما 
أن املحتالني يسـتغلون لطف الناس وثقتهم. واتصل، فاملكاملة مهمة تجعلك 
تتأكد من أن صديقك بالفعل يف محنة;.ويمكن لقراصنة اإلنرتنت أن يخرتقوا 
حسـابات عىل واتسآب، عرب اسـتخدام حسـابات أخرى اخرتقوها بالفعل، 
ويسـتغلوها يف توجيه رسـائل طلب مسـاعدة.وغالبا ما يطلـب املخرتقون 
الذي يعتمدون أسلوب صديق يف محنة، إىل إرسال كود ويطلبون من الضحية 
إعادته إليهم، وهذا يمّكن املجرمني من اخرتاق الحسـاب.وقال واتسآب: أنه 
”يف حال تلقيت رسـالة مشكوك فيها، فأسهل وأرسع طريقة هي أن تجري 
مكاملة مع صاحب الرسـالة أو تطلب من توجيه رسالة صوتية“، الغاية من 

ذلك التأكد من هو بالفعل الشخص الذي يقف خلف الرسالة.
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سالف  السورية،  الفنانة  نرشت 
صفحتها  عرب  فواخرجي، 

تبادل  تطبيق  عىل  الخاصة 
مجموعة  الصور(انستغرام)، 

برفقة  وهي  الصور  من 
زميالتها خالل تصوير مشاهد 

من مسلسل(عنرب٦).
عىل  فواخرجي  وعلقت 
الصور التي نرشتها قائلًة: 
عيل  صعب  كان  «بوقت 
أرجع وقف قدام الكامريا 
ظرف  بس  برسعة 
كان  واحرتامه  الشغل 
بيحتم أرجع عالتصوير 
املُصاب  من  أيام  خالل 
يبعده  اليل  عشته  اليل 

عن كل الناس».
وتابعت: «سكان الرجوع 

ما  ولسا  حقيقة  صعب 
غربة  وكانت  وقتي  أخدت 

كبرية بيني وبني املحيط بس 
وجودي مع الصبايا الحلوات 

والحنونات كربيل قلبي».
السورية  النجمة  أن  إىل  يشار 

سالف فواخرجي فجعت بوفاة 
تتابع  بينما  مدة  قبل  والدها 
بمسلسل  مشاهدها  تصوير 

الحايل،  بالوقت   (٦ (عنرب 
معالجة  من  والعمل 

ودعاء  رسحان  هاني 
وإخراج  عبدالوهاب، 

عيل العيل.

جديد  موعد  مع  سويفت،  تايلور  العاملية،  النجمة  أن  يبدو 
القياسية، فبعد تصدرها لعناوين الصحف  األرقام  من كرس 
املعاد  ألبومها  نجاح  بسبب  املاضية،  األيام  خالل  العاملية 
تحقيق  عن  أجنبية  تقارير  عدة  وكشفت   ،Red تصميمه 

سويفت لرقميني قياسيني جدد بسبب البومها الجديد.
بنسختها  جدد  قياسيني  رقمني  كرس  يف  نجحت  سويفت 
الجديدة Red، يف يوم واحد عرب منصة Spotify العاملية، ويعد 
النقاط  لأللبوم وذلك من خالل  األكثر تدفقاً  الرقم األول هو 
التي حققها األلبوم، والتي وصلت لـ٩٠٫٨ مليون مشاركة يف 
اليوم األول، ليأتي الرقم القيايس الثاني الذي حطمته سويفت 
هو تحقيقها للرقم القيايس لألنثى األكثر بثاً يف يوم واحد بـ 

١٢٢٫٩ مليون تدفق يوم الجمعة.
جيمي  مع   The Tonight Show برنامج  يف  سويفت  وأطلت 
فالون، بإطاللة من تصميم مصمم األزياء اللبناني زهري مراد، 
العاجي،  األبيض  باللون  كم  بنصف  قصريًا  الفستان  وكان 
قدمها  التي   ٢٠٢٢  Resort مجموعة  ضمن  الفستان  وكان 
«مراد»، ويتميز بتصميم ضيق، وتم تطريزه بالخرز الذهبي، 
والجيبني  الياقة  زينت  التي  الرباقة  السواروفسكي  وأحجار 

واألكمام أيًضا، واختارت معه حذاء باللون الربونزي من دار 
أقراط  منها  قليلة،  إكسسوارات  معه  واختارت   ،Louboutin
دائرية فاخرة، ومجموعة من الخواتم الرقيقة التي زينت بها 

كلتا يديها.

حنان  الفنانة  تنتهي 
تصوير  من  مطاوع، 

من  بالكامل  مشاهدها 
مسلسل «وش تالت» بعد ٢٠ 
يوًما، حيث تواصل التصوير 
العديد  يف  يومي  بشكل 
الخاصة  الديكورات  من 
استوديو  منها  باملسلسل 

بشربامنت ومدينة اإلنتاج 
حنان  اإلعالمي.وتخوض 

البطولة  تجربة  مطاوع 
توقف  بعد  تالت»  «وش  يف 

صورت  الذي  «ورد»  مسلسلها 
املايض،  العام  املشاهد  من  عدًدا  منه 

أبو  الجندي وإخراج شادي  تأليف فتحي  وهو 
شادي، ويشارك حنان يف بطولته كل من: 
نضال الشافعي، مي كساب، محمد عز، 
الشامي،  سارة  قمر،  مصطفى  تيام 
أحمد صيام، عايدة رياض وعدد آخر 
مطاوع  حنان  أن  الفنانني.يذكر  من 
شاركت يف مسلسل «القاهرة كابول» 
وهو  املايض،  رمضان  يف  عرض  الذي 
إخراج  كمال،  الرحيم  عبد  تأليف  من 
وبطولة  سينرجي،  إنتاج  عيل،  حسام 
عبد  فتحي  الصاوي،  خالد  لطفي،  طارق 
رشدي  شريين،  الحلفاوي،  نبيل  الوهاب، 
شتا  حسني  رسور،  كريم  محمود،  نور  الشامي، 

وخالد كمال.

من  كريم،  نيليل  النجمة،  تنتهي 
يف  األخرية  مشاهدها  تصوير 
«الجرس»،  الجديد  مسلسلها 
يشاركها  والذي  أسبوع  بعد 
سعد  عمرو  الفنان  بطولته  يف 

من  قريًبا  عرضه  املقرر  ومن 
وإخراج  عيىس  إبراهيم  تأليف 

ماندو العدل.
وتظهر نيليل يف دور زعيمة مستعمرة 
تعيش  التي  املنطقة  عىل  تستويل 
بعدها  رصاعات  يف  وتدخل  فيها، 
األحداث  لتتواىل  سعد،  عمرو  مع 
من  إطار  يف 
 ، الفانتازيا
حول ما 

وصل 
البرش  بعد إليه 

األرض،  كوكب  عىل  الحياة  انتهاء 
إحدى  عىل  عرضه  املقرر  ومن 
الفرتة  خالل  اإللكرتونية  املنصات 

املقبلة.
عمرو  بطولة  «الجرس»  مسلسل 
عالء  ومحمد  كريم  ونيليل  سعد 
ومها  الشامي  وسارة  كمال  وخالد 
يف  العمل  أحداث  وتدور  نصار، 
إطار الفانتازيا، حول ما وصل إليه 
البرش بعد انتهاء الحياة عىل كوكب 

األرض.
النجمة  تعود  أخرى،  ناحية  من   
نيليل كريم يف موسم دراما رمضان 
املقبل لعام ٢٠٢٢ للنكد مرة أخرى 
مسلسلها  يف  الزوجات  ومعاناة 
مبدئي  عنوان  يحمل  الذي  الجديد 
شخصية»،  «أحوال 
تغيريه  يتم  سوف 
االستقرار  بعد 
أبطاله،  عىل 
وينتمي املسلسل 
الدراما  لنوعية 
عية  جتما ال ا
املرأة،  ومعاناة 
ملسلسل  ا و
تأليف إبراهيم 
 ، عيىس
ج  ا خر إ و
و  ند ما

العدل.

@“˝è€@?œ@›‡«@fiÎc@NNH6@5‰«I
bÁá€aÎ@ÒbœÎ@á»i@ÔuãÇaÏœ


