
بغداد/ الزوراء:
عنـاد  جمعـة  الدفـاع،  وزيـر  افتتـح 
سـعدون، امس االثنـني، منظومة رادار 
جديدة يف محافظة الديوانية، فيما اشار 
اىل ان العراق سيتسـلم رادارين جديدين 
من فرنسا نهاية الشـهر الحايل.وذكرت 
الـوزارة يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: أن 
”وزيـر الدفـاع جمعـة عنـاد سـعدون 
وصـل امـس عـىل رأس وفـد مـن كبار 
القادة والضبـاط يف الوزارة اىل محافظة 
الديوانية قاطع الدفـاع الجوي الثاني“.
وأضافـت ان ”الوزيـر افتتـح منظومة 
رادار نـوع GM403 الثانـي“، مبينة ان 
”هـذه املنظومـة تم تسـلمها مـن قبل 
الوزارة بناًء عـىل العقد املربم مع رشكة 
يف  سـعدون  الفرنسـية“.وقال  تاليـس 

كلمه له خالل افتتاح املنظومة الرادارية 
الجديـدة يف الديوانيـة إنـه ”تـم افتتاح 
والتـي  الجديـدة  الراداريـة  املنظومـة 
تـم التعاقـد عليهـا مـع رشكـة تاليس 

الفرنسية إلنجازها“.

برلني/ متابعة الزوراء:
تأكدت إصابة املستشـار األملاني، أوالف 
شـولتس، بفـريوس كورونا املسـتجد، 
حسـبما قـال املتحـدث باسـمه لوكالة 
األنبـاء األملانيـة (د ب أ)، امـس االثنني. 
وقـال املتحدث، سـتيفن هيبيسـرتيت، 
إن شـولتس يعاني مـن أعراض طفيفة 
ودخـل يف العـزل عـىل الفـور. وأضـاف 
أنـه ألغى جميع الفعاليـات العامة التي 
كانـت مـن املقـرر أن يشـارك فيها هذا 
يف  املشـاركة  يعتـزم  لكنـه  األسـبوع، 
الداخلية.وعـاد  الحكومـة  اجتماعـات 
شـولتس من جولة رسـمية اسـتغرقت 

يومـني لـدول الخليـج العربـي، األحـد، 
وكان قبل ذلـك يف الجمعية العامة لألمم 
املتحدة بنيويورك. وكان شولتس التقى 
بقـادة الخليج يف جولتـه األخرية ومنهم 
ويل العهـد السـعودي، األمـري محمد بن 
سـلمان، ورئيس دولة اإلمارات، الشيخ 
محمد بن زايد، وأمري قطر الشـيخ تميم 
بـن حمد.ولـم يكن شـولتس املسـؤول 
الحكومـي األملانـي الوحيد الـذي أصيب 
بالفـريوس هذا األسـبوع، فقـد أعلنت 
وزيـرة الداخلية، نانيس فيـزر، إصابتها 
بالفريوس أيضـا عىل تويرت صباح امس 

االثنني.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة التعليـم العـايل والبحـث 
العلمـي، امـس اإلثنـني، نتائـج تعديل 
الرتشـيح وقبول طلبة السـنة الدراسية 
السـابقة.وقالت الوزارة يف بيـان تلقته 
”الـزوراء“: إن ” نتائج تعديل الرتشـيح 
املنشـورة يف بوابة الدراسات والتخطيط  
(www.dirasat-gate.org) ضمت قبول 
القنـاة  (4266) طالبـا موزعـني عـىل 
العامـة وقنـاة الوافديـن وذوي ضحايا 
العمليات الحربية واألخطاء العسـكرية 
شـهداء  وذوي  اإلرهابيـة  والعمليـات 
الحشد الشـعبي وذوي شـهداء ضحايا 

جرائـم حـزب البعـث املنحل“.وأضـاف 
البيـان: ”وتضمنـت نتائج قبـول طلبة 
السـنة السـابقة (1162) طالبا توزعوا 
عىل القناة العامة وقناة الوافدين وذوي 
ضحايـا العمليـات الحربيـة واألخطـاء 
العسـكرية والعمليـات اإلرهابية وذوي 
شـهداء الحشـد الشـعبي وذوي شهداء 
ضحايـا جرائـم حـزب البعـث املنحل“.
وأكـدت الـوزارة أن ”الطالـب يمكن له 
العودة إىل قبوله املركزي خالل ثالثة أيام 
من إعالن نتائج تعديل الرتشـيح عىل أن 
يكون مسجال يف الكلية أو املعهد املقبول 

فيه مركزيا للسنة الدراسية السابقة“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
كشـفت النائـب عـن محافظـة البرصة، 
زهرة البجاري، عن السـبب الرئيس وراء 
تلكؤ اكمال مرشوع مينـاء الفاو الكبري، 
فيما اشـارت اىل اهمية امليناء االقتصادية 
للعـراق واملنطقة.وقالـت النائـب زهـرة 
ان  لـ“الـزوراء“:  حديـث  يف  البجـاري 
”مـرشوع مينـاء الفاو احيـل اىل الرشكة 
الكورية، باإلضافة اىل ان هناك مشـاريع 
سـاندة وصلـت اىل مراحـل بالعمـل، أما 
املرشوع االسـايس مرشوع بناء االرصفة 
فهـو يف بدايـة العمـل“. وكشـفت عـن 

ان ”العيـب باملـرشوع هو اعتمـاده عىل 
املوازنـة االسـتثمارية اي عـىل املوازنات، 
ويف حـال عدم وجـود موازنـة يعني عدم 
وجـود امـوال لالسـتمرار بالعمـل والكل 
يعلم ان سـنة 2021 بـدون موازنة كذلك 
سـنة  2022  ستنتهي بدون موازنة وهذا 
يسـبب تلكـؤا للعمل“.واضافـت ”بغض 
النظر عن ان هناك جهات داخلية وجهات 
خارجية فإن مجـرد اعتماد املرشوع عىل 
قانـون املوازنـة االسـتثمارية بحـد ذاته 
هو عرقلـة“. وطالبـت ”ما دامـت هناك 
اموال بسـبب فرق ارتفاع اسعار البرتول 

الذي اعطى سـيولة مالية كبرية بالنسبة 
للعـراق بسـبب الفـرق و قيمـة الربميل 
سـابقا 45 دوالرا عن قيمته الحالية التي 
تصـل اىل 100 دوالر اي ان هنـاك أمـواال 
كبـرية مرتاكمـة ممكن االسـتفادة منها 
وتخصيصهـا اىل مينـاء الفـاو الكبـري“. 
واكـدت ان هـذا ”املـرشوع الحيوي يرفع 
مـن قيمـة العـراق االقتصاديـة وكذلـك 
هـو ربـط بـني الـرشق والغـرب، اضافة 
اىل مشـاريع السـكك والطـرق الرسيعـة 
التي من املفرتض ان تكـون موازية لهذه 
املرشوع وهذه املشـاريع لم تستكمل لحد 

اآلن“.مستدركة ”لذلك من خالل متابعتنا 
طالبنـا بهـذه األمـور لكن عدم تشـكيل 
حكومة وعدم وجود موازنة احد االسباب 
املعرقلة للعمل“. وأشارت اىل انه ”ال يعترب 
ميناء برصيـا فقط وانما هـو للعراق بل 
للمنطقة بأكملها وعدم االرساع يف تنفيذه 
او التلكـؤ يف العمل يعطـي فرصة لتأخري 
االقتصاد العراقي“، الفتـة ”باإلضافة اىل 
ذلك هناك مشاريع اخرى موجودة ضمن 
الصناعية  املينـاء كاملصفـى واملشـاريع 
واملشـاريع الزراعيـة عىل طـول الطريق 
الذي يربط امليناء برتكيا، فضال عن توفري 

فرص عمل  لأليدي العاملة النه يستوعب 
عـددا كبريا منها“، مؤكـدة انه ”جزء من 
”يكـون  ان  وطالبـت  الحريـر“.  طريـق 
املـرشوع اسـتثماريا، واملـرشوع هو 95 
رصيفا، اآلن بدأ املرشوع بخمسة ارصفة 
فقـط فهو امـا ان تكون بقيـة االرصفة 
اسـتثمارية او يكـون اسـتخدام االموال 
البـرتول“،  املرتاكمـة مـن زيـادة سـعر 
مضيفـة ان أموال ”قانـون االمن الغذائي 
محـددة ملشـاريع معينـة، واالسـاس ان 
تكون اموال هـذا املرشوع مرصودة حتى 

ال يتلكأ ونعطي مربرا للرشكة بذلك“.

الزوراء/ حسني فالح:
أكـدت وزارة النفـط أن مصفى كربالء سيسـهم 
بتغطيـة جزء كبـري من االسـتهالك املحيل لبعض 
املنتجات وتقليل االسـتريادات، وفيما اشـارت اىل 
ان املصفـى تم انشـاؤه وفـق مواصفـات عاملية 
ومتطورة، اوضحت لجنة النفط والطاقة النيابية 

ان املصفى سريفد االسواق بأكثر من ٨ ماليني لرت 
بنزين يوميا.وقال وكيل الوزارة لشؤون التصفية، 
حامـد يونس، يف حديث لـ»الـزوراء»: انه بتوجيه 
مـن وزيـر النفط تم البـدء بعمليات ضـخ النفط 
الخـام ملصفى كربـالء النفطـي إيذانـاً باملبارشة 
بالتشـغيل التجريبي للوحـدات االنتاجية ملصفى 

كربـالء النفطي، الفتـا اىل: ان الطاقـة التكريرية 
للمصفى ١٤٠ الف برميل باليوم، وسـوف تسـهم 
خـالل الفـرتة القليلـة املقبلـة بتغطية جـزء من 
الحاجة املحلية وتقليل االسـترياد. مشيداً بالجهد 
الوطنـي وبائتـالف الرشكـات الكوريـة وبجميع 
الجهات التي سـاندت يف تنفيذ املرشوع .واضاف: 

انـه تمت املبـارشة بعمليـات ضخ النفـط الخام 
تمهيداً لتشغيل الوحدات االنتاجية وبدء العمليات 
التكريرية واالنتاجية الفعلية للمصفى قبل نهاية 
العـام الحـايل كمرحلـة أوىل من انتاج املشـتقات 

النفطية بمواصفات عالية الجودة .

روما/ متابعة الزوراء:
العـام  منـذ  مسـبوق  غـري  حـدث  يف 
«فراتيـيل  حـزب  فـاز   ،١٩٤٥
ديتاليـا» بقيـادة جيورجيـا ميلونـي، 
إيطاليـا،  يف  الترشيعيـة  باالنتخابـات 
وفًقا السـتطالعات للـرأي أجريت لدى 
الخـروج مـن مراكـز االقرتاع.يبدو أن 

نتائج االنتخابـات الترشيعية اإليطالية 
اسـتطالعات  لتكهنـات  وفيـة  كانـت 
الـرأي، حيـث تقـدم اليمـني املتطرف 
بزعامـة جورجيا ميلوني بشـكل كبري 
يف هذا االستحقاق الذي جرى األحد ٢٥ 
سـبتمرب/ أيلول، عىل حسـاب األحزاب 
التقليديـة، محققا، وفق نتائج موقتة، 

انتصارا تاريخيا. وارتبط اسـم ميلوني 
منذ شـبابها باليمـني املتطرف، وكانت 
هـذه املرأة التي عملـت كنادلة ومربية 
أطفال سـابقا، عضوة يف حزب الرابطة 
املتشدد ملاتيو سالفيني قبل أن تؤسس 
حزبهـا يف ٢٠١٢ تحـت اسـم «فراتييل 
ديتاليا» (إخوة إيطاليا). فمن هي هذه 

السياسية املرشحة اليوم بقوة لرئاسة 
الحكومـة اإليطالية املقبلة؟، وأشـارت 
النتائج املوقتة بعد فرز أكثر من نصف 
«إخـوة  حـزب  حصـول  إىل  األصـوات 
إيطاليا» عىل نحو ربع أصوات الناخبني 

( بني ٢٢ و٢٦ يف املئة). 
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بغداد/ الزوراء:
تراجعهـا،  النفـط  أسـعار  تواصـل 
لخـام  اآلجلـة  العقـود  وانخفضـت 
”برنـت“ امـس االثنني بأكثـر من 1% 
84 دوالرا للربميـل،  إىل دون مسـتوى 
كانـون   14 منـذ  األوىل  للمـرة  وذلـك 
الثاني/ يناير 2022.وبحلول السـاعة 
09:13 بتوقيـت موسـكو، انخفضـت 
العقود اآلجلة للخـام األمريكي ”غرب 
تكساس الوسـيط“ بنسبة %1.22 إىل 

77.78 دوالرا للربميـل.يف حني تراجعت 
العقـود اآلجلـة لخام ”برنت“ بنسـبة 
%1.22 أيضا إىل 83.99 دوالرا للربميل، 
كانـون   14 منـذ  األوىل  للمـرة  وذلـك 
الثانـي / ينايـر 2022، وفقـا لبيانات 
موقـع ”بلومربغ“.ويأتـي الرتاجـع يف 
ظـل مخاوف اقتصاديـة من انخفاض 
الطلب عىل الخام، والسـيما مع اتجاه 
البنـوك املركزيـة يف العالم لرفع سـعر 

الفائدة ملواجهة التضخم.

بغداد/ الزوراء:
تـويف املؤسـس والرئيـس السـابق 
املسـلمني،  لعلماء  العاملي  لالتحـاد 
يوسـف  الدكتـور  االثنـني،  امـس 
القرضاوي عن عمر ناهز 96 عاما.

ونرش الحساب الرسمي للقرضاوي 
االجتمـاع  التواصـل  موقـع  عـىل 
(فيسـبوك)، ”انتقـل إىل رحمة الله 
القرضاوي  اإلمام يوسـف  سماحة 
الـذي وهـب حياتـه مبينـا ألحكام 
أمتـه“. عـن  ومدافعـا  اإلسـالم، 

وذكـرت صفحة الداعية اإلسـالمي 

الشـهري عـىل فيسـبوك أن موعـد 
الدفـن ومـكان العـزاء سـيحدد يف 
وقت الحق. ولد الشـيخ القرضاوي 
يف 9 أيلول/ سبتمرب 1926، يف قرية 
صفـط تـراب مركز املحلـة الكربى 
بمحافظـة الغربيـة يف  مرص، وهو 
عالـم مرصي مسـلم أزهري يحمل 
الجنسية القطرية، ورئيس االتحاد 
العاملـي لعلماء املسـلمني سـابقا. 
حفظ القـرآن وهـو دون العارشة، 
وقـد التحـق باألزهـر حتـى تخرج 
مـن الثانوية وكـان ترتيبـه الثاني 

عـىل اململكة املرصيـة حينما كانت 
تخضـع للحكـم امللكـي ثـم التحق 
الشـيخ بكلية أصول الدين بجامعة  
األزهـر ومنهـا حصل عـىل العاملية 
سـنة 1953 وكان ترتيبه األول بني 
زمالئـه وعددهـم مائـة وثمانـون 
طالًبا.وحصـل القرضـاوي الحقـا 
عىل جنسـية اإلمارة الخليجية التي 
اشـتهر فيها بعد أن كـان يظهر يف 
برنامـج ”الرشيعـة والحيـاة“ عىل 

قناة الجزيرة اإلخبارية.
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بغداد/ الزوراء:
حـددت رئاسـة مجلس النـواب، غدا 
االربعاء، موعدا لعقد جلسـة مجلس 
النواب ، فيمـا تضمن جدول األعمال 
التصويت عىل استقالة رئيس املجلس 
محمـد الحلبويس مـن منصبه، فيما 
اكد رئيـس مجلـس النـواب، محمد 
الحلبويس، ان استقالته ال عالقة لها 

بالتحالف الثالثي.
وقالت رئاسـة املجلس يف بيان تلقته 
النـواب  ”مجلـس  ان  ”الـزوراء“: 
سيعقد غدا األربعاء جلسة يف الساعة 
الواحـدة ظهراً“.وأضافت أن ”جدول 
أعمـال الجلسـة تتضمـن التصويت 
عىل اسـتقالة رئيس مجلـس النواب 
مـن منصبـه وانتخاب النائـب األول 
لرئيـس املجلـس“.يف غضـون ذلـك، 
بحـث رئيـس مجلس النـواب محمد 
الحلبـويس واملمثـل الخـاص لألمني 
العام لألمم املتحـدة يف العراق جينني 
هينيس بالسخارت، تطورات األوضاع 
املكتـب  البالد.وذكـر  يف  السياسـية 
اإلعالمـي لرئيـس مجلـس النواب يف 
بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: أن ”رئيس 
مجلـس النـواب محمـد الحلبـويس، 
اسـتقبل امس املمثل الخاص لألمني 
العام لألمم املتحـدة يف العراق جينني 

هينيس بالسـخارت“.وأضاف البيان 
أنه ”جرى خالل اللقاء مناقشـة آخر 
تطورات األوضاع السياسية يف البالد“.

يف غضـون ذلـك، أكد رئيـس مجلس 
الحلبويس،  النواب املسـتقيل، محمد 
أنـه لم يتـداول قـرار اسـتقالته من 

رئاسة مجلس النواب مع قادة الكتل 
السياسية.وقال الحلبويس يف ترصيح 
صحفي إنـه ”كان من املفرتض عقد 
جلسـة الربملـان يوم 20 من الشـهر 
الحـايل ورئيـس الـوزراء مصطفـى 
الكاظمـي اقـرتح تأجيلها“.وأضاف 

”لم أتداول قرار اسـتقالتي مع قادة 
الكتـل السياسـية والزمـالء“، مبينا 
أن ”املناصـب تكليـف ويجب أن يعي 
الجميـع حساسـية املرحلة“.وأكمل 
”إن اسـتقالتي مـن رئاسـة الربملان 
ال عالقـة لهـا بالتحالـف الثالثـي“، 

مضيفـا ”ال أمنـع أي شـخصية من 
الرتشـح لرئاسـة مجلس النـواب“.

وتابع أنـه ”يجب أن تكـون العالقة 
طبيعية بني القوى السياسية بعدما 
شابها الكثري من األزمات“، مضيفا 
”لن أفرض وجودي عىل السياسيني 
وطلب االسـتقالة ال يعرقل جلسـة 
الربملان ”.ولفت إىل أن ”أحد أسـباب 
اسـتقالتي من منصبي االنتقال من 
األغلبيـة السياسـية إىل إدارة الدولة 
بالتوافقيـة“، مبينـا أن ”التحالـف 
الثالثي لديه رؤية سياسية ولكن لم 
يصل إىل تقديم الربنامج الحكومي“.

وأكمـل قوله ”أنفسـهم الذين ادعوا 
اقصاءهـم هم أنفسـهم مـن كانوا 
يطرحون مبدأ االغلبية السياسية“.

وأشـار إىل أن ”التظاهر حق مكفول 
دسـتورياً ومجلس النواب دافع عن 
عـدم الدخول اىل مجلـس القضاء“، 
موضحا أن ”مجلس النواب ال يمتلك 
السـلطة إلصدار اوامر القبض بحق 
أحد“.وتابع أنه ”يجب بذل جهدا من 
أجـل املصالحة، واالنتخابات وحدها 
ال تكفـي وعـىل الكتـل السياسـية 
بـد  ”ال  أنـه  اىل  مشـريا  االتفـاق“، 
مـن تقليـل السـقوف للوصـول إىل 

تفاهم“.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
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بغداد/ الزوراء: 
اعلن مرصف الرافدين، ايقاف استالم معامالت السلف 
الشخصية نتيجة الزخم الكبري ملعامالت الزبائن .وقال 
املرصف يف بيان، ان «إيقاف استالم معامالت السلف 
مؤقتاً وإىل اشعار آخر والغرض منه جاء نتيجة الزخم 
الكبري ملعامالت الزبائن وإعادة ترتيب متطلبات عمل 
الفروع من حيث استكمال انجاز املعامالت السابقة 
والتي مىض عليها فرتة ولم يتم حسمها».وأوضح، أن 
«املرصف وجه الفروع باستحصال االقساط الشهرية 
من املستلفني والتنسيق املستمر مع دوائرهم»، مشرياً 
طلبات  باستقبال  العمل  استئناف  «سيعاود  انه  اىل 

منح السلف بعدما ينتهي من ذلك قريباً».

@wÌÎãm@“b‘Ìg@Â‹»Ì@ÂÌáœaã€a
@ÚÓóÉì€a@—‹è€a@p˝flb»fl
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بغداد/ الزوراء:
العراقيـني  الصحفيـني  نقابـة  أعلنـت 
لقـرار  العاليـني  وتقديرهـا  ترحيبهـا 
مجلـس القضاء األعىل املتضمن تشـكيل 
محاكم نرش يف مركز محاكم االسـتئناف 
الخاصـة  بالشـكاوى  بالنظـر  تختـص 
بالصحفيني املتعلقـة بعملهم الصحفي، 
فيمـا ثمنـت املوقـف املسـؤول لرئيـس 
مجلـس القضـاء األعـىل القـايض فائق 
زيدان بدعمه املتواصل لألرسة الصحفية.

وقالـت نقابـة الصحفيـني العراقيـني يف 
بيـان تلقتـه» الـزوراء» انهـا «تعرب عن 
ترحيبها وتقديرها العاليني لقرار مجلس 
القضـاء االعىل املتضمن تشـكيل محاكم 
نرش يف مركز محاكم االسـتئناف تختص 
بالنظر بالشـكاوى الخاصة بالصحفيني 
الصحفـي، والتأكيـد  املتعلقـة بعملهـم 
عـىل اعمام املجلـس السـابق بخصوص 
اشـعار نقابـة الصحفيـني بأي شـكوى 
تقدم بحـق الصحفيني».واكـدت النقابة 
بحسـب البيان ان»هذا القرار يعرب ويؤكد  
حرص السلطة القضائية يف العراق والذي 
عربت عنه يف أكثر من مناسبة عىل توفري 
مناخات وبيئة مالئمـة لعمل الصحفيني 

واستشـعارها بأهمية دورهم يف املجتمع 
وترسـيخ أسـس الديمقراطيـة يف العراق 
الجديد».وتثمنت النقابة «املوقف املسؤول 
لرئيـس مجلـس القضاء األعـىل القايض 
فائـق زيـدان بدعمـه املتواصـل لـألرسة 
الصحفية والذي سيكون عامل دفع جديد  
للصحفيني لتأدية واجبهم الصحفي بكل 
حرية وبـال ضغوط».وأعربت النقابة عن 
«أملهـا يف ان يوفـر هـذا القرار مسـاحة 
أوسـع من الحرية للصحفيني وبما يعزز 
مـن دورهـم االيجابـي يف خدمـة قضايا 

الشعب والدفاع عنه».

7jÿ€a@Îb–€a@ıb‰Ófl@fib‡◊g@˚ÿ‹m@ıaäÎ@êÓˆã€a@kjè€a@Â«@@@@@@@@@@Ä€@—ìÿm@Òãój€a@Â«@Újˆb„
Ú‘�‰æaÎ@÷aã»‹€@ÚÌÜbón”¸a@ÈnÓ‡Ác@∂g@päbíc

املوصل/الزوراء:
األمن  بأن  االثنني،  امس  نينوى،  محافظة  مركز  املوصل  مدينة  يف  أمني  مصدر  أفاد 
الوطني اعتقل شخصاً  يدير ١١ صفحة وهمية عىل موقع التواصل «فيسبوك».وقال 
املصدر، ، إن املتهم يدير هذه الصفحات من ٣ هواتف محمولة ويقوم بابتزاز مديري  
أن بعض  للحصول عىل مبالغ مالية منهم، مبيناً  األعمال  الدوائر واملسؤولني ورجال 
املسؤولني الحكوميني كانوا يتواصلون مع املتهم، حيث وجدت رسائل تحريضية مرسلة 
إىل صفحاته من مسؤولني متنفذين ضد مسؤولني آخرين. وبني املصدر أن اعتقاله جاء 
بناء عىل شكاوى قضائية قدمت بحقه من قبل مشتكني قام املتهم بتوجيه اتهامات 
لهم وشهر بهم يف مواقع التواصل عرب الصفحات التي يمتلكها، مشريا اىل أن املعتقل 

يعد ثاني أكرب مبتز ُيلقى القبض عليه خالل ٦ أشهر من قبل جهاز األمن الوطني.
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الزوراء/ حسني فالح:
كربالء  مصفى  أن  النفط  وزارة  أكدت 
من  كبري  جزء  بتغطية  سيسهم 
املنتجات  لبعض  املحيل  االستهالك 
اىل  اشارت  وفيما  االستريادات،  وتقليل 
ان املصفى تم انشاؤه وفق مواصفات 
عاملية ومتطورة، اوضحت لجنة النفط 
سريفد  املصفى  ان  النيابية  والطاقة 
8 ماليني لرت بنزين  االسواق بأكثر من 

يوميا.
التصفية،  لشؤون  الوزارة  وكيل  وقال 
لـ“الزوراء“:  حديث  يف  يونس،  حامد 

البدء  تم  النفط  وزير  من  بتوجيه  انه 
ملصفى  الخام  النفط  ضخ  بعمليات 
باملبارشة  إيذاناً  النفطي  كربالء 
بالتشغيل التجريبي للوحدات االنتاجية 
ان  اىل:  الفتا  النفطي،  كربالء  ملصفى 
الف   140 للمصفى  التكريرية  الطاقة 
خالل  تسهم  وسوف  باليوم،  برميل 
جزء  بتغطية  املقبلة  القليلة  الفرتة 
االسترياد.  وتقليل  املحلية  الحاجة  من 
وبائتالف  الوطني  بالجهد  مشيداً 
الجهات  وبجميع  الكورية  الرشكات 

التي ساندت يف تنفيذ املرشوع .

بعمليات  املبارشة  تمت  انه  واضاف: 
لتشغيل  تمهيداً  الخام  النفط  ضخ 
العمليات  وبدء  االنتاجية  الوحدات 
التكريرية واالنتاجية الفعلية للمصفى 
قبل نهاية العام الحايل كمرحلة أوىل من 
بمواصفات  النفطية  املشتقات  انتاج 
املرحلة  اىل  االنتقال  ثم   ، الجودة  عالية 
املقبل،  العام  االول من  الربع  الثانية يف 
تغطية  يف  تسهم  ان  املؤمل  من  والتي 
االستهالك  حاجة  من  كبري  جزء 
املحيل. مشريا اىل: ان مصفى كربالء تم 
حديثة  عاملية  مواصفات  وفق  انشاؤه 

املشتقات  إلنتاج  متطورة  وتكنلوجيا 
النفطية بجودة عالية. 

 واشار اىل: ان بدء عمليات ضخ النفط 
للمصفى  االنتاجية  للوحدات  الخام 
خطوة مهمة للتعجيل بعمليات االنتاج 
والتكرير للمصفى والذي سيوفر ماليني 
النفطية،  املنتجات  من  يومياً  االلتار 
وان الجهد الوطني بالتعاون مع ائتالف 
الرشكات الكورية قد تجاوز التحديات 
واجهت  التي  واالقتصادية  الصحية 
املرشوع باإلرصار والعزيمة والتعاون، 

واليوم نقطف ثمار ذلك.

النفط  لجنة  عضو  اكد  جهته،  من 
أن  شنكايل،  ماجد  النائب  النيابية، 
مصفى كربالء سريفد االسواق املحلية 

بأكثر من 8 ماليني لرت من البنزين.
بدء  نبارك  لـ“الزوراء“:  شنكايل  وقال 
مصفى  اىل  اليوم  الخام  النفط  ضخ 
كربالء لبدء التشغيل التجريبي للمصفى 
الذي طاقته التكريرية 140 الف برميل 
توفري  يف  يوميا  سيساهم  والذي  يوميا 
وما  بنزين  لرت  ماليني   8.2 من  اكثر 
الغاز  زيت  من  لرت  ماليني   4.5 يقارب 

ومايقارب 2.9 ماليني لرت كريوسني.

وتابع: اضافة اىل انه سينتج ما يقارب 
ومشتقات  ديزل  لرت  ماليني   3.75

اخرى.
مصايف  رشكة  حددت  سابق،  وقت  ويف 
كربالء  مصفى  تشغيل  موعد  الوسط 
املصفى  أن  اىل  اشارت  فيما  النفطي، 
سيقلل نسبة استرياد البنزين نحو 70 

باملئة.
وقال مدير عام الرشكة، رائد جابر، يف 
مصفى  ”تشغيل  إن  صحفي:  ترصيح 
نهاية  يف  سيكون  النفطي  كربالء 
”أهم منتجات  أن  الحايل“، مبيناً  العام 

(البنزين)  الكازولني  املصفى هو وقود 
النفط  من  األخرى  واملنتجات  والديزل 

األبيض“.
سيؤدي  املصفى  ”تشغيل  أن  وأضاف 
النفطية  املشتقات  استرياد  تقليل  اىل 
(البنزين)  الكازولني  وقود  وخاصة 
أنه  اىل  مشرياً  باملئة“،   70  –  60 من 
من   90%  –  80% من  تغطية  ”ستتم 
احتياجات االستهالك املحيل بعد تشغيل 
هذا املصفى، إضافة اىل املصايف األخرى 
التابعة لرشكة مصايف الشمال ورشكة 

مصايف الجنوب“.

تعلن رشكة غاز الشمال (رشكة عامة) الكائنة يف محافظة كركوك عن إجراء املناقصات التالية ادناه .
فعىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة اعاله :

١- مراجعة مقر الرشكة الكائن يف (محافظة كركوك / طريق كركوك - بيجي) الستالم املواصفات الخاصة باملناقصة 
اعاله.

٢- تقديم تأمينات اولية بمبلغ قدره (١٪) ما عدا الرشكات الحكومية وتكون عىل شكل صك مصدق او خطاب ضمان 
صادر من املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي نافذ ملدة (١٢٠) مائة وعرشون يوما من تاريخ الغلق.

٣- تقدم الرشكات كتاب عدم املمانعة من الدخول يف املناقصات صادر من الهيئة العامة للرضائب ومعنونا اىل رشكة 
غاز الشمال (النسخة االصلية) مع تأييد حجب البطاقة التموينية بالنسبة للرشكات العراقية.

٤- إرفاق شهادة تأسيس الرشكة مقدمة العطاء صادرة من وزارة التجارة/ دائرة تسجيل الرشكات الوطنية بالنسبة 
للرشكات العراقية و/أو هوية غرفة التجارة وشهادة تسجيل مصادق عليها من امللحقية التجارية العراقية يف بلد 

الرشكة.
٥- عىل كافة املشاركني إمالء الجزء الرابع من الوثيقة واعادة النسخة االلكرتونية املؤيدة من قبلنا، ويتطلب استالم 
القرص (CD) واملتضمنة الوثائق القياسية للطلبيات املعلنة قبل موعد الغلق لغرض ملئها وتوقيع املعلومات الخاصة 

بكم وتسليمها يف املوعد املحدد.
٦- يتم فتح العطاءات الواردة بعد تاريخ الغلق مبارشة يف االستعالمات الرئيسية للرشكة يف غرفة الرشكات وبحضور 
غلق  يوم  دوام رسمي هو  يليه  الذي  اليوم  فيكون  املشاركة، ويف حالة مصادفة عطلة رسمية،  العطاءات  اصحاب 

املناقصة.
٧- ان رشكة غاز الشمال غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات، ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن.

القياسية  الوثيقة  العطاء بما تتطلبه  العطاءات املرسلة بالربيد االلكرتوني ويف حالة عدم االلتزام بتقديم  ٨- تهمل 
ورشوط االعالن.

٩- إرفاق وصل رشاء املناقصة االصيل مع العطاء وبخالفه يستبعد عطاءه، علما ان ثمن املناقصة غري قابل للرد إال يف 
حالة إلغاء املناقصة من قبل رشكتنا.

١٠- تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة ال تقل عن (١٢٠) مائة وعرشون يوم من تاريخ الغلق.
الربيد  عرب  مراسلتنا  ويمكن   (www.ngc.oil.gov.iq) االلكرتوني  موقعنا  زيارة  يرجى  املعلومات،  من  للمزيد   -١١

(ngc_contract@ngc.oil.gov.iq) (ngcoil.gov.iq@gmail.com) (ngc_info.iqoil@yahoo.com)   االلكرتوني

مدير القسم التجاري

بغداد/ الزوراء:
وجه مستشار األمن القومي، قاسم األعرجي، 
امس اإلثنني، برضورة استمرار التنسيق مع 
القومي  األمن  لخدمة  الساند  الدويل  الجهد 

العراقي.
وقال املكتب اإلعالمي ملستشار األمن القومي 
يف بيان تلقته ”الزوراء“: إن ”مستشار األمن 
اجتماعا  ترأس  األعرجي،  قاسم  القومي، 
ملناقشة االسرتاتيجية املتكاملة إلدارة الحدود 
هيئة  وأعضاء  رئيس  بحضور  العراق،  يف 
املنافذ الحدودية وقائد حرس الحدود“، الفتا 
االجتماع،  بداية  يف  وجه،  ”األعرجي  إن  اىل 
الحدودية وقيادة  املنافذ  الشكر لجهود هيئة 

حرس الحدود“.
إعداد  ناقشوا  ”املجتمعني  أن  وأضاف 
املتكاملة  لإلدارة  الوطنية  االسرتاتيجية 
هيئة  رئيس  قدم  حيث  العراق،  يف  للحدود 

إيجازا  الوائيل،  عمر  اللواء  الحدودية،  املنافذ 
عن آليات استكمال إعداد هذه االسرتاتيجية، 
فضال عن التطرق إىل أهم معوقات عمل هيئة 
الركن  ”الفريق  أن  مبينا  الحدودية“،  املنافذ 
إنجازات  عن  إيجازا  قدم  الحسيني  حامد 
تحديات  أبرز  وكذلك  الحدود،  حرس  قيادة 
قدمته  عرض  جانب  إىل  الحدود،  قوات  عمل 
فاطمة  السيدة  للهجرة،  الدويل  املركز  مديرة 
طريق  من  العراق  استفادة  مدى  عن  عمر، 

الحرير“.
وجه  االجتماع،  ختام  ”يف  أنه  إىل  وأشار 
مع  التنسيق  استمرار  برضورة  األعرجي، 
القومي   األمن  لخدمة  الساند،  الدويل  الجهد 
لدعم  املستشارية  استعداد  مؤكدا  العراقي، 
وحرس  الحدودية  املنافذ  هيئة  ومساعدة 
الحدود، من أجل إكمال االسرتاتيجية الوطنية 

لإلدارة املتكاملة للحدود يف العراق“.

بغداد/ الزوراء:
أفتتح وزير الدفاع، جمعة عناد سعدون، امس 
محافظة  يف  جديدة  رادار  منظومة  االثنني، 
سيتسلم  العراق  ان  اىل  اشار  فيما  الديوانية، 
الشهر  نهاية  فرنسا  من  جديدين  رادارين 

الحايل.
أن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
”وزير الدفاع جمعة عناد سعدون وصل امس 
يف  والضباط   القادة  كبار  من  وفد  رأس  عىل 
الدفاع  قاطع  الديوانية  محافظة  اىل  الوزارة 

الجوي الثاني“.
وأضافت ان ”الوزير افتتح منظومة رادار نوع 
GM403 الثاني“، مبينة ان ”هذه املنظومة تم 
استالمها من قبل الوزارة بناًء عىل العقد املربم 

مع رشكة تاليس الفرنسية“.
افتتاح  خالل  له  كلمه  يف  سعدون  وقال 
إنه  الديوانية  يف  الجديدة  الرادارية  املنظومة 
الجديدة والتي  الرادارية  افتتاح املنظومة  ”تم 
تم التعاقد عليها مع رشكة تاليس الفرنسية 
إلنجازها“، مبيناُ أن ”هذه املنظومة تعد واحدة 
من منظومات عدة، سيتم نصبها وتشغيلها يف 
املبكر  واإلنذار  الكشف  عملية  إلكمال  العراق 

لالرتفاعات العالية واملتوسطة املعادية“.
حجر  ثمرة  هي  املنظومات  ”تلك  أن  وأضاف 
ملركز  سابق  وقت  يف  ُوضع  الذي  األساس 
الدفاع  لقيادة  الجديد  الرئييس  العمليات 
الرشكة  مع  عليه  التعاقد  تم  والذي  الجوي، 
الفرنسية نفسها لغرض بنائه بشكل متطور 
لهذه  والدائمية  املؤقتة  التحتية  البنى  وبناء 

األعمال  بهذه  املبارشة  تمت  وقد  الرادارات، 
اإلنشائية“.

الدفاع تسلمت رادارات نوع  وتابع أن ”وزارة 
GM403 فرنسية الصنع، اثنني من أصل أربع 
نهاية  العراق  إىل  تباعاً  ستصل  فيما  رادارات، 
الشهر الحايل“، مبيناً أن ”الرادار األخري سيصل 

يف الربع األول من العام املقبل“.
ُوِقَع  الفرنسية  الرشكة  مع  ”العقد  أن  وأكد 
املصاعب  من  الكثري  وواجه   2015 العام  يف 
والتأخري نتيجة عدم تسديد املستحقات لرشكة 
تاليس“، الفتاً اىل أن ”الوزارة بذلت العديد من 
الرادارات  هذه  وصول  اتمام  ألجل  الجهود 
للعراق وتشغيلها، وجرى تأمني املبالغ الالزمة 
لغرض التسديد للرشكة املصنعة بغية وصولها 
العسكرية  الرتسانة  بقية  اىل  لتضاف  للعراق، 
الدفاع  قدرات  ولتعزيز  الوزارة،  تمتلكها  التي 

الجوي العراقي“.
الرادارات  هذه  عىل  ”الحصول  أن  وذكر 
باإلضافة إىل الرادارات األمريكية املوجودة لدينا 
راداري  تأمني كشف  اصالً، سيتم من خاللها 
”تشغيل  أن  مبيناً،  املعادية“،  لألهداف  مبكر 
هذه املنظومات الحديثة وبناء مركز للعمليات 
خاص بها، نسعى جاهدين اىل تطوير قابلية 
قدر  عىل  لتكون  الجوي،  الدفاع  قيادة  وقدرة 
املسؤولية الكبرية املنوطة بها، لحماية سماء 

العراق من أي خرق أو اعتداء خارجي“.
أسهم  من  لكل  ”تقديره  عن  عناد  وأعرب 
القوات  قدرات  وبناء  تطوير  يف  ويسهم 

املسلحة“.
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روما/ متابعة الزوراء:
يف حـدث غـري مسـبوق منـذ العـام 
”فراتيـيل  حـزب  فـاز   ،1945
ديتاليـا“ بقيـادة جيورجيـا ميلوني، 
باالنتخابـات الترشيعيـة يف إيطاليـا، 
وفًقا الستطالعات للرأي أجريت لدى 

الخروج من مراكز االقرتاع.
يبـدو أن نتائج االنتخابات الترشيعية 
لتكهنـات  وفيـة  كانـت  اإليطاليـة 
استطالعات الرأي، حيث تقدم اليمني 
املتطـرف بزعامـة جورجيـا ميلوني 
بشـكل كبري يف هذا االسـتحقاق الذي 
جرى األحد 25 سـبتمرب/ أيلول، عىل 
حسـاب األحزاب التقليديـة، محققا، 
وفق نتائج موقتة، انتصارا تاريخيا. 

وارتبـط اسـم ميلونـي منذ شـبابها 
باليمـني املتطرف، وكانـت هذه املرأة 
التـي عملـت كنادلة ومربيـة أطفال 
الرابطـة  حـزب  يف  عضـوة  سـابقا، 
املتشدد ملاتيو سالفيني قبل أن تؤسس 
حزبهـا يف 2012 تحت اسـم ”فراتييل 
ديتاليـا“ (إخـوة إيطاليـا). فمن هي 
هذه السياسية املرشـحة اليوم بقوة 

لرئاسة الحكومة اإليطالية املقبلة؟
وأشارت النتائج املوقتة بعد فرز أكثر 
من نصف األصـوات إىل حصول حزب 
”إخوة إيطاليا“ عىل نحو ربع أصوات 
الناخبني ( بني 22 و26 يف املئة). فيما 
حقق حليـف ميلوني حـزب الرابطة 
ماتيـو  املتطـرف  اليمينـي  بزعامـة 

سـالفيني نتائج كارثيـة بجنيه نحو 
تسـعة يف املئـة مـن األصـوات فقط، 
جميـع  يف  عليـه  ميلونـي  وتفوقـت 
التقليدية  املناطق الشـمالية، املعاقل 

للرابطة.
ومـن املنتظر أن تحكم ميلوني ضمن 
تحالف مشـكل من حزبهـا والرابطة 
ماتيـو  بقيـادة  املتطرفـة  اليمينيـة 
سـالفيني وحـزب ”فـورزا إيطاليا“ 
املحافظ بقيادة سـيلفيو برلسكوني، 
وُيتوقـع أن يفـوز هـذا التحالف بما 

يصـل إىل %47 مـن األصـوات ما قد 
يضمن نوعا من االسـتقرار السيايس 
يف البـالد، عـىل عكـس مـا شـهدته 
الحكومـات السـابقة حيـث سـادت 
بداخلهـا تحالفـات غري متجانسـة، 
مـا أدى بهـا إىل االنهيـار يف أكثـر من 

مناسبة.
تتحـدر ميلونـي مـن أحـد األحيـاء 
الشعبية يف روما، حيث ولدت يف يناير/ 
كانـون الثانـي 1977، وانخرطـت يف 
مرحلة الشـباب بعدد مـن الجمعيات 

بتوجهاتهـا  تعـرف  التـي  الطالبيـة 
اليمينية املتشددة. كما عملت كمربية 
1996 ترأسـت  أطفـال ونادلـة. ويف 
جمعية يف املـدارس الثانويـة اتخذت 
والـذي  شـعارا،  السـلتي  الصليـب 
يستخدم لدى البعض من املجموعات 

العنرصية والنازيني الجدد.
يف 2006 أصبحـت نائبة بالربملان قبل 
أن تعني نائبة لرئيس مجلسه، لتصبح 
أصغـر منتخبة يف هـذا املنصب. وبعد 
عامني، شغلت منصب وزيرة للشباب 

يف حكومة سيلفيو برلسكوني، وهي 
تجربتها الحكومية الوحيدة.

تهافتت عليها وسائل اإلعالم لسنوات 
بحكـم خطابهـا القـوي يف مجتمـع 
سـيايس ذكوري، لم يتعود عىل رؤية 
امـرأة شـقراء ذات توجهـات يمينية 
متطرفة بهذا القدر من األفكار، والتي 
تدافع عنها بقوة أمام الجمهور يف كل 

مرة أتيحت لها فرصة ذلك.
يف نهاية 2012 أسست حزب ”فراتييل 
ديتاليـا“ مـع منشـقني آخريـن عن 
حزب برلسـكوني، واختارت التموقع 
بمعسـكر املعارضـة. وعندما شـكل 
ماريو دراغي يف فرباير/ شباط 2021 
حكومة وحدة وطنية إلخراج إيطاليا 
مـن األزمـة الصحيـة واالقتصادية، 
الطـرف  وحزبهـا  ميلونـي  كانـت 
الوحيـد الذي اختار عدم املشـاركة يف 
الحكومة، مؤكدة أن ”إيطاليا بحاجة 
إىل معارضـة حـرة“. وهـذا االختيار 
سـاعدها كثـريا يف توسـيع قاعدتها 

الحزبية واالنتخابية.
”أنـا جورجيـا أنـا امـرأة أنـا أم وأنا 
إيطالية وأنا مسيحية“. هكذا اختارت 
أن تعرف نفسـها يومـا يف عام 2019 
أمـام أنصارها يف رومـا. لتحدد بذلك 
أبـرز العنـارص التي تحرك نشـاطها 
السـيايس ضمـن وعـاء هوياتـي، ال 
يخرج عـادة عـن املفاهيم السـائدة 
وسط اليمني املتطرف، املرتبط أساسا 

القومـي  بشـكل متشـدد باالنتمـاء 
والديـن، ال سـيما وأنها ترفع شـعار 
”اللـه الوطن العائلـة“. ومليلوني ابنة 

عمرها حوايل 16 عاما.
وتعتـرب ميلونـي نفسـها مـن ورثة 
اإليطاليـة“،  االجتماعيـة  ”الحركـة 
التي تم تأسيسها بعد الحرب العاملية 
األحـزاب  ضمـن  وتصنـف  الثانيـة 
الفاشـية الجديدة. وهـذا اإلعجاب لم 
تكـن تخفيـه يف السـابق، خاصـة يف 
سنوات الشباب، حيث اعتربت عندما 
كانت يف 19 مـن العمر أن الديكتاتور 
”سياسـيا  كان  موسـوليني  بينيتـو 

جيدا“.
لكنهـا أدركـت مع مـرور السـنوات 
أنه ال يمكـن لها أن توسـع قواعدها 
االنتخابيـة مع البقاء سـجينة الفكر 
الفايش. وعملت عىل طمأنة املعتدلني 
للتمكـن من الفـوز. وقالت يف مقابلة 
مع مجلة ”ذي سبكتيتور“ الربيطانية 
قبـل فرتة قصـرية، ”لو كنت فاشـية 

لقلت ذلك“.
إال أن ذلـك، لم يمنعها حتى اليوم من 
اإلقرار بأن موسوليني ”أنجز الكثري“، 
رغم أنه ارتكب ”أخطاء“ منها القوانني 
املناهضـة لليهود ودخول الحرب، ويف 
الوقت نفسه، تشدد عىل أنه ”ال مكان 
لألشـخاص الذين يحنون إىل الفاشية 
السـامية“ يف  والعنرصيـة ومعـاداة 
صفوف تنظيمها السيايس، لدفع تهم 

العنرصية والنازية عن حزبها.
باملسـؤولية  واعيـة  ميلونـي  تبـدو 
الجسيمة امللقاة عىل عاتقها برتأسها 
الحكومـة الجديدة. فزعيمـة ”إخوة 
إيطاليا“ وحلفاؤها يواجهون تحديات 
معقـدة عـىل رأسـها ارتفاع أسـعار 
الطاقـة بسـبب الحـرب يف أوكرانيـا 
والتباطـؤ االقتصـادي الذي تشـهده 
البالد خالل السـنوات األخـرية، علما 
أن إيطاليا تشكل ثالث أكرب اقتصاد يف 

منطقة اليورو بعد أملانيا وفرنسا.
ومن هـذا املنطلق، كانـت واضحة يف 
خطابها ألنصارهـا، إذ قالت ميلوني 
يف سـاعة مبكـرة من صبـاح اإلثنني 
بعـد اإلعـالن عـن نتائـج االنتخابات 
الجزئية: ”يجب أن نتذكر أننا لم نصل 
إىل نقطـة النهايـة، فنحـن يف نقطـة 
البداية. اعتبارا من الغد يجب أن نثبت 

جدارتنا“.
ولطمأنة األوساط اإليطالية، لم تظهر 
ميلوني يف كلمتها بلهجة تفريقية بل 
اعتمدت خطابا موحدا، وبدت كامرأة 
سياسـية مسؤولة ومسـتعدة لحكم 
إيطاليا باختالف مشاربها وتوجهاتها 

السياسية.
تـم  ”إذا  وبنـربة تصالحيـة، قالـت: 
استدعاؤنا لحكم هذا الشعب فسوف 
نفعل ذلك من أجـل جميع اإليطاليني 
بهـدف توحيـد الشـعب وتمجيـد ما 

يوحده وليس ما يفرقه“. 

طرابلس/متابعة الزوراء:
 يف تطور جديد للتوتر الذي تعيشه ليبيا، اندلع 
قتال عنيف بني مجموعتني مسـلحتني مسـاء 
األحـد وتواصل صبـاح امس االثنـني، بالقرب 
مـن منشـآت نفطيـة يف مدينـة الزاوية غرب 
العاصمـة طرابلـس، وفقـا ملا ذكرته وسـائل 

إعالم محلية.
ونقل موقع ”بوابة الوسط“ عن سكان قريبني 
من منطقـة املواجهـات امس االثنـني قولهم 
إن االشـتباكات ال تـزال متواصلـة باألسـلحة 
املتوسـطة والثقيلـة، يف وقـت تلّقـى جهـاز 
اإلسـعاف والطـوارئ اسـتغاثات مـن عائالت 
عالقـة بمحيط االشـتباكات، دون القدرة عىل 

مساعدتهم يف الخروج.
وأفاد السـكان بأن الطريق السـاحيل بالزاوية 
أُقفل جراء االشـتباكات، يف حـني جرى تداول 
مقاطـع مصورة تظهـر أصوات إطـالق النار 

املتبادل.
وأسـفرت املواجهـات املسـلحة يف حصيلتهـا 
األولية عن مقتل طفل وإصابة ثمانية مدنيني 
حالـة أحدهـم خطرية جدا، بحسـب مـا أفاد 
املتحـدث باسـم جهـاز اإلسـعاف والطـوارئ 

أسامة عيل.
وقال املتحدث باسم جهاز اإلسعاف والطوارئ 
إن ”نـريان االشـتباكات أصابت أيضا سـيارة 
فوق جرس سوق الخرضة وسط املدينة، وتعذر 
الوصول إليها ومعرفة عدد راكبيها أو حالتهم 

الصحية“.
وأفـاد بـأن ”االشـتباكات تدور وسـط املدينة 
يف أحيـاء سـكنية مدنيـة“، وناشـد الجهـات 
املشتبكة ”السماح لجهاز اإلسعاف بفتح ممر 

آمن إلجالء العائالت العالقة تحت النريان“.
كمـا طالب كافـة املواطنـني بعدم اسـتخدام 
جميـع الطـرق الرئيسـية والفرعيـة بمدينة 
الزاوية، واالبتعاد عن بؤرة االشتباكات املمتدة 
من اإلشارة الضوئية الضمان رشقا إىل اإلشارة 
الضوئية الحرشـة غربا، ومن منطقة الرمحة 
أوالد سالق شارع الخرطوم إىل ما بعد معسكر 
السـلعة تجاه بـرئ الغنم، مشـريا إىل أن جميع 
الفرق التابعة إلسـعاف الزاوية لم تتمكن من 

دخول مناطق االشتباك.
ودعـا فرع جمعيـة الهالل األحمـر يف الزاوية، 
عرب صفحته عىل فيسـبوك، األطراف املتنازعة 
إىل رضورة وقـف إطـالق النـار حتى يتسـنى 
إخراج العائالت العالقة نتيجة االشتباكات من 
املنطقـة، حاثا األهايل عـىل االبتعاد عن النوافذ 

للحفاظ عىل سالمتهم.
ووفقا لشـهود عيان، فقد بدأت االشتباكات يف 
سـاعة متأخرة من األحد وسط مدينة الزاوية 

وبالقـرب من الجـرس املؤدي ملصفـاة الزاوية 
النفطية. ولم تتمكن فرق اإلسعاف من دخول 

مناطق االشتباكات وسط املدينة.
ورغم عدم صدور أي ترصيح حول طبيعة هذه 
االشـتباكات عن الجهات األمنية والعسـكرية 
يف املنطقـة، إال أن شـهود عيان أكـدوا لوكالة 
األنبـاء األملانيـة أن االشـتباكات بـدأت بعـد 
مقتـل أحد أبنـاء قبيلة عىل يـد أفريقي يعمل 
يف املنطقـة، مما أدى إىل هجـوم أقارب املقتول 
املنتمني إىل إحدى كربى قبائل الزاوية، دون أن 
توضح الوكالة الطرف اآلخر الذي تشتبك معه 

القبيلة.
يف حني نقلت وكالة األناضول عن شهود عيان 
أن االشـتباكات وقعـت بني كتيبة ”السـلعة“ 
بإمرة عثمـان اللهب ومنـارصة كتائب أخرى 
تقاتل كتيبة تدعى ”السـيفاو“، دون توضيح 

األسباب التي أدت إىل تك االشتباكات.
وجـاءت هـذه االشـتباكات بعـد يومـني عىل 
أخرى مماثلة اندلعت بني املجموعات املسلحة 
يف العاصمـة طرابلـس، وذلـك عـىل الرغم من 
التحذيـرات األمميـة والدوليـة من اسـتخدام 

العنف.
وخالل األسبوع املايض اندلعت عدة اشتباكات 
مسـلحة بني امليليشيات يف طرابلس ورصمان، 
غربي البـالد يف رصاع عىل السـيطرة والنفوذ، 
إال أن اشـتباكات الزاويـة األحـد - االثنني هي 

األعنف بحسب شهود عيان.
الليبيـة  العاصمـة  شـهدت  أسـابيع  ومنـذ 
اشـتباكات مماثلة بني كتائـب تابعة ومؤيدة 
لرئيـيس الحكومتني املتنافسـتني، ما خلف 32 

قتيال و159 مصابا.
وال تـزال معضلـة امليليشـيات تواجـه الدولة 
الليبيـة، خاصـة مـع تلقيها دعمـا من بعض 
الدول اإلقليميـة والدولية، رغـم توقيع اتفاق 
وقف إطـالق النار واالتفاق السـيايس القايض 

بحل امليليشيات ونزع سالحها.
وتشهد مناطق الغرب الليبي، خاصة العاصمة 
طرابلس، من وقت إىل آخر، اشتباكات مسلحة 
بـني امليليشـيات التي تسـيطر عـىل املنطقة، 
يف ظل العجـز الحكومي عن إيقـاف مثل هذه 

األعمال الخارجة عن القانون.
ويأتي ذلك، يف ظل انقسام كبري يسود ليبيا مع 
وجود حكومتني متنافستني، األوىل يف طرابلس 
جـاءت وفق اتفاق سـيايس قبل عـام ونصف 
العـام برئاسـة عبدالحميـد الدبيبـة الرافض 
منتخبـة،  حكومـة  إىل  إال  السـلطة  لتسـليم 
والثانية برئاسـة فتحي باشـاغا عينها برملان 
طربق (رشق) يف فرباير املايض، ومنحها الثقة 

يف مارس.

بغداد/ الزوراء:
تـويف املؤسـس والرئيس السـابق 
لالتحاد العاملي لعلماء املسـلمني، 
امـس االثنـني، الدكتـور يوسـف 
القرضـاوي عـن عمـر ناهـز 96 

عاما.
الرسـمي  الحسـاب  ونـرش 
للقرضـاوي عىل موقـع التواصل 
االجتمـاع (فيسـبوك)، ”انتقل إىل 
رحمة الله سـماحة اإلمام يوسف 
القرضـاوي الـذي وهـب حياتـه 
مبينـا ألحـكام اإلسـالم، ومدافعا 

عن أمته“.
وذكرت صفحة الداعية اإلسـالمي 
الشـهري عـىل فيسـبوك أن موعد 
الدفـن ومـكان العزاء سـيحدد يف 

وقت الحق
 9 يف  القرضـاوي  الشـيخ  ولـد 
أيلـول/ سـبتمرب 1926، يف قريـة 
صفط تراب مركـز املحلة الكربى 
بمحافظـة الغربية يف  مرص، وهو 
عالم مرصي مسلم أزهري يحمل 
الجنسية القطرية، ورئيس االتحاد 

العاملي لعلماء املسلمني سابقا. 
حفظ القـرآن وهو دون العارشة، 
وقد التحـق باألزهر حتـى تخرج 
مـن الثانويـة وكان ترتيبه الثاني 
عـىل اململكة املرصية حينما كانت 

تخضع للحكـم امللكي ثـم التحق 
الشيخ بكلية أصول الدين بجامعة  
األزهـر ومنها حصل عـىل العاملية 
سنة 1953 وكان ترتيبه األول بني 
زمالئـه وعددهـم مائـة وثمانون 

طالًبا.
القرضـاوي الحقـا عىل  وحصـل 
جنسـية اإلمـارة الخليجيـة التي 
اشـتهر فيها بعد أن كان يظهر يف 

برنامج ”الرشيعـة والحياة“ عىل 
قناة الجزيرة اإلخبارية.

ونال العاملية مـع إجازة التدريس 
مـن كليـة اللغـة العربيـة  سـنة 
بـني  األول  ترتيبـه  وكان  1954م 
زمالئه من خريجي الكليات الثالث 

باألزهر، وعددهم خمسمائة.
دبلـوم  أيضـاً عـىل  كمـا حصـل 
معهد الدراسـات العربيـة العالية 

التابـع إىل جامعة الـدول العربية 
يف تخصـص اللغة واألدب يف سـنة  
1958، الحقا يف سنة 1960 حصل 
عـىل الدراسـة التمهيديـة العليـا 
املعادلة للماجستري يف شعبة علوم 
القـرآن والسـنة من كليـة أصول 
الدين باألزهر، ويف سـنة 1973 م 
حصل عـىل (الدكتـوراة) بامتياز 
مـع مرتبة الرشف األوىل من نفس 

الكلية.
وحصـل القرضـاوي عـىل عديـد 
أهمهـا:   مـن   التـي  الجوائـز 
جائـزة  البنـك اإلسـالمي للتنمية 
لعـام   اإلسـالمي   االقتصـاد  يف 
1411هـ،  1990مـ، وجائزة امللك 
فيصل العاملية باالشرتاك مع سيد 
سابق يف الدراسات اإلسالمية لعام 

1994م 1414 هـ.
إضافـة إىل جائزة العطـاء العلمي 
الجامعـة  رئيـس  مـن  املتميـز 
اإلسـالمية العامليـة بماليزيا لعام 
السـلطان حسـن  1996م،جائزة 
البلقية (سلطان بروناي) يف الفقه 
اإلسـالمي لعـام 1997، وجائـزة 
سلطان العويس يف اإلنجاز الثقايف  
والعلمي  لسـنة 1999م، وجائزة 
دبي للقرآن الكريم فرع شخصية 

العام اإلسالمية 1421 هـ.
املرصيـة  السـلطات  وتّتهـم 
القرضـاوي بأّنه الزعيـم الروحي 
املسـلمني  االخـوان  لجماعـة 
املحظورة يف مرص منذ العام 2013 
بعدما أطـاح الرئيـس عبدالفتاح 
السـييس عندما كان قائدا للجيش 
يف يوليـو من ذلك العـام بالرئيس 
محمـد  الجماعـة،  عـن  املنبثـق 

مريس.
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الجزائر/متابعة الزوراء:
أشـاد الرئيـس الجزائـري عبداملجيد تبون 
باملكاسب التي حققتها السلطة التي يقودها 
منـذ عـام 2019، يف مختلـف القطاعـات 
واالجتماعيـة،  واالقتصاديـة  السياسـية 
وهـو ما يتناقـض مع الواقع املـأزوم الذي 
يعيشـه الجزائريون، سواء نتيجة التضخم 
وانهيـار القدرة الرشائية أو بسـبب تراجع 
هامش الحريات واشتداد املقاربة األمنية يف 

مواجهة مطالب الشارع.
وأكـد تبـون، يف لقاء سـنوي له مـع الوّالة 
(املحافظـني)، عىل أن الحكومة سـتواصل 
اإلجـراءات الكفيلـة بالرفـع من مسـتوى 
معيشة املواطن الذي يبقى يف قلب اهتمامات 
الدولـة، التي تعمل كذلك عـىل توفري املناخ 
ين وحمايتهم  املالئـم للمسـؤولني واملسـريّ
مما أسـماه بـ“الدسـائس واملكائـد“ التي 

تعرتضهم خالل أداء مهامهم.
ويبـدو أن الرئيـس تبون يلّمـح إىل األجواء 
األمنيـة التـي تخّيم عـىل املشـهد العام يف 
البـالد، إىل درجـة أن أعـوان الدولـة صاروا 
مكبلـني أو خائفني من التقارير الكيدية أو 
السـلبية التي ُترفع دورّيا إىل األجهزة العليا 
يف الدولـة، وهـو ما انعكـس يف الغالب عىل 
أداء هؤالء؛ إذ غابت املبادرة يف إدارة الشـأن 
العام املحيل خشـية الوقـوع يف مطبات قد 

تنقلب عىل أصحابها.
وكان تبـون قد قرر يف العـام املايض تجريد 
املصالح األمنية املحلية من صالحية متابعة 

املسـؤولني املحليـني، وحـرص التحقيقات 
األمنية والتقارير الدورية -السـيما يف حالة 
الشـك يف أداء أي مسـؤول محـيل، وخاصة 
الـوالة- بيد املصالح األمنيـة املركزية، لكن 
ذلك أبقى عىل حالة الشـك لدى هؤالء وقّيد 

مبادرات تعاطيهم مع الشأن العام املحيل.
ويعد هذا اللقاء بـني الحكومة ووالة البالد 
هـو الثالـث منـذ انتخـاب تبـون رئيسـا، 
وفيمـا وجه انتقـادات الذعة ملـن وصفهم 
بـ“معرقـيل الربنامـج الحكومـي“، أبـدى 
حرصـا عىل ”إعـادة بعث الثقـة يف نفوس 
املسـؤولني عىل كافـة املسـتويات، وكذلك 
الذيـن  العموميـة“،  املؤسسـات  مسـرّيي 
دعاهـم إىل ”االبتعـاد عن الخـوف والتحيل 
بالجرأة يف اتخاذ القرارات“، مشـددا عىل أن 
”الدول ال يمكـن أن تتقدم نحو األمام دون 

أبنائها“.
وأكـد يف الكلمـة التـي ألقاها خـالل اللقاء 
عـىل ”إعادة كافـة الصالحيـات يف يد الوايل 
ألنه املسـؤول الوحيد عىل مسـتوى واليته، 
وذلـك مـؤرش ثقة نحـو هؤالء املسـؤولني 
الذين اسـرتجعوا كامـل سـلطتهم“، وأنه 
لـن يعتّد ”بالرسـائل املجهولـة التي يبقى 
مصريها سـلة املهمالت، وهـي التي كانت 
أحد األسـباب التي دفعت ببعض املسؤولني 
إىل التخـوف من اتخاذ القـرارات واإلحجام 
عن التوقيع، والدولة سـتوفر الحماية لكل 
أبنائها، وإنه ال مكان ملسـاعي زرع الخوف 

يف قلوب املسؤولني“.

ولفت إىل أن ”تعرض بعض الوالة واملسؤولني 
السـابقني إىل متابعـات قضائيـة، كان يف 
إطار محـدد، نتيجـة تعديهم عـىل قوانني 
الجمهورية“، يف إشارة إىل سجن العديد من 
الوالة واملسـؤولني املحليني خالل السنوات 
األخرية، والذي يندرج حسب تلميحه يف إطار 
الحرب عىل الفساد املفتوحة ضد املنظومة 
اإلدارية واملؤسسـاتية املحسوبة عىل نظام 

الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.
وشـدد يف هذا الشـأن عىل أنه تقرر إسـناد 
كافـة التحريـات األمنيـة املدرجـة يف هذا 
اإلطـار إىل مؤسسـات مختصـة تكون عىل 
مسـتوى مركزي من العاصمـة، وأن دولة 
”الدسائس واملكائد قد ولت إىل غري رجعة“، 
وهو ما سيسـمح بغلق الباب أمام تصفية 
الحسـابات التـي جعلت بعض املسـؤولني 

تحت وطأة االبتزازات والتهديدات.
وأكـد عـىل أن ”الغلطـة اإلداريـة التـي قد 
يرتكبها املسـريّ يتم إصالحهـا إداريا، طاملا 
ثبت أن املعني لم يسـتفد هو أو أقاربه من 
امتيازات ناجمة عن هذا القرار، األمر الذي 
يكرس عزم القيادة السياسـية عىل حماية 

املسرّيين ورفع التجريم عنهم“.
ويبدو أن خلـال يعرتي املنظومـة الهيكلية 
للسـلطة الجديـدة؛ فتحت ضغـط املقاربة 
األمنية الشـاملة أصيبت املؤسسات املحلية 
التـي تمثـل الواجهـة األوىل للدولـة بحالة 
من الشـلل ولم تعد تؤدي دورها يف التكفل 
باالنشغاالت اليومية للمواطنني، األمر الذي 

عمق القطيعة بني الشارع والحكومة وزاد 
من اهتزاز الثقة بني الطرفني.

وكان تبون قد أجرى حركة واسعة يف سلك 
الوالة خالل األسـابيع األخـرية؛ حيث أنهى 
مهام البعض منهم وحّول البعض اآلخر إىل 
واليات أخرى. غري أن العملية كرسـت عدم 
االستقرار داخل كوادر اإلدارة، كما جسدت 
غياب محاسـبة هؤالء ومساءلتهم، يف ظل 
محدودية دور وصالحيات املجالس املحلية 

املنتخبة عىل مستوى الواليات والبلديات.
لكـن الرئيـس تجاهـل االعرتاف بالفشـل 
املزمـن داخل املؤسسـات املركزية واملحلية 
للدولـة، وفشـل القيادة السياسـية يف ردم 
الهوة بينها وبني الشـارع الذي يعيش عىل 
وقع أزمات مرتاكمة يف مختلف القطاعات، 
بمـا فيهـا البريوقراطية واملحسـوبية عىل 

املستوى املحيل.
وفيمـا يقرتب رئيس الدولـة من طي عامه 
الثالـث كرئيـس للدولة، لم ينـزل لحد اآلن 
إىل امليـدان ولم يجـر أي زيـارة ميدانية إىل 

الشارع يف العاصمة أو أي مدينة أخرى.
 وباسـتثناء زيارات مقتضبة قام بها تبون 
إىل العاصمـة ووهران، فإنـه عىل غري عادة 
أسـالفه لم يقم بأي زيـارة ميدانية لتفقد 
األوضاع التنموية واملعيشية للسكان، رغم 
مـرور قرابة الثالث سـنوات عـىل انتخابه 
رئيسا للدولة، األمر الذي يكون أحد أسباب 
األزمـة الهيكليـة التـي تعيشـها األجهـزة 

التنفيذية مركزيا ومحليا.
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بغداد/الزوراء:
دت دائـرة التحقيقات يف هيئة  أكَّ
ن  النزاهـة، امـس االثنـني، تمكُّ
مالكاتها من تنفيذ عمليَّتي ضبط 
اختالس وهدٍر للمال العام بأكثر 
مليـون   (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مـن 

ديناٍر يف ُمحافظة البرصة.
وذكـرت الدائـرة يف بيـان ورد لـ 
«الزوراء» أنَّ «فريق عمل ُمديريَّة 
ـن عـرب  تمكَّ البـرصة،  تحقيـق 
أعمال التحرِّي والتدقيق من رصد 
حاالت تالعـب واختـالٍس للمال 
العـام يف كليَّة العلـوم يف جامعة 
«تـمَّ  بأنَّـه  ُمنوِّهـًة  البـرصة»، 
ضبط ُمدير قسم التدقيق وأمني 
الصنـدوق يف الكليَّـة؛ لتالعبهما 
واختالس  املُحاسـبة  بوصـوالت 
مبلـغ (٤١٧,٠٣٠,٠٠٠) مليـون 
سـجالت   (٦) وضبـط  دينـاٍر، 
وصوالت محاسـبٍة تـمَّ التالعب 

فيها».
الـذي  «الفريـق  أنَّ  وأوضحـت 
انتقل إىل مستشفى الزبري العام، 
كشـف عن قيـام املستشـفى يف 
عام ٢٠١٦ بـرشاء جهاٍز ناظوٍر 
فيديويٍّ مـع ملحقاتـه»، ُمبّينًة 
أنَّه «لم يتم إدخـال الجهاز الذي 
ُيسـتخَدُم يف تشـخيص أمراض 
الخدمـة  إىل  الهضمـي  الجهـاز 
ـر  لغايـة اآلن؛ بحجـة عـدم توفُّ

طبيب اختصاٍص للعمل عليه».
وأضافت الدائـرة إنَّ «ذلك ُيؤدِّي 
إىل اندثـار الجهاز وهـدر األموال 
َصـت لرشائه،  ـة التي ُخصِّ العامَّ

املـرىض  حرمـان  عـن  فضـًال 
املُراجعـني مـن االسـتفادة مـن 
خدماتـه؛ األمر الـذي اضطرَّهم 
املستشـفيات  مراجعـة  إىل 
األهليَّة، وإثقال كاهلهم باألعباء 

املاليَّـة».
النزاهـة  هيئـة  أعلنـت  كمـا 
االثنـني،  امـس  االتحاديَّـة، 
تنفيذها عمليَّـات ضبٍط لحاالت 
بقيمـة  ومخالفـاٍت  تزويـٍر 
٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مليارات ديناٍر 
يف ديوان ُمحافظـة صالح الدين 

ة يف املُحافظة. ودائرة الصحَّ
وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة يف 
بيان ورد لـ «الزوراء»، أَّنَّ «فريق 
عمل مكتب تحقيق صالح الدين، 

الذي انتقل إىل ديـوان املُحافظة، 
بالتحـرِّي  القيـام  بعـد  ـن  تمكَّ
والتدقيـق من ضبـط ُمخالفاٍت 
يف عقـد تجهيز حاويـاٍت ملُديريَّة 
بكلفـة  املُحافظـة  يف  البلديَّـة 
(١,٧٣٦,٧٠٧,٠٠٠) مليار دينار، 
ُمنوِّهًة بأنَّه تمَّ ضبط أصل العقد 
وأولياتـه ومعاملـة الـرصف يف 
قسـمي العقـود والحسـابات يف 

ديوان املُحافظة».
وأضافت، أنَّ «العقد أشـار إىل أنَّ 
التجهيـز يف عـام ٢٠٢٠، بالرغم 
مـن أنَّ تجهيـز الحاويـات تـمَّ 
و٢٠١٩   ٢٠١٨ عامـي  خـالل 
ملرشوع متطلبـات ُمديريَّة بلديَّة 
تكريـت، التـي تـمَّ رفضهـا من 

رئيـس لجنـة تنفيـذ املـرشوع؛ 
ملُخالفتها املُواصفات».وأوضحت 
أنَّ «الفريـق كشـف، يف عمليَّتني 
دائـرة  يف  ذهمـا  نفَّ ُمنفصلتـني 
ـة صـالح الدين، عـن قيام  صحَّ
لجنـة رصف الوقـود يف الدائـرة 
رٍة مزعوٍم  بتقديم وصـوالٍت ُمزوَّ
صدورها عـن محطاٍت ليس لها 
وجوٌد عـىل أرض الواقـع، الفتًة 
إىل أنَّ قيمـة املبالـغ املرصوفـة 
بموجـب تلـك الوصـوالت التـي 
تعود إىل لجـان الـرصف املُؤلَّفة 
خـالل النصـف الثاني مـن عام 
٢٠١٨، والنصـف األول مـن عام 
٢٠١٩، بلـغ (١,٢٠٠,٩٨٤,٥٠٠) 

مليار دينار».

بغداد/الزوراء:
أصـدرت مديرية املـرور العامة، 
امـس االثنـني، توضيحاً بشـأن 
االلكرتونـي  الفحـص  مبلـغ 
للسـيارات، فيما أعلنت عن قرب 
افتتـاح مواقع جديـدة للفحص 
االلكرتوني يف بغداد واملحافظات.
وقـال املتحـدث مديـر العالقات 
واإلعالم باملـرور العامـة العميد 
زياد القيـيس يف ترصيح صحفي 
يسـمح  التـي  «السـيارات  ان 
باسـتريادها ال يتعـدى موديلهـا 
«منـع  عـىل  السنتني».وشـدد 
اسـترياد السـيارات التـي يكون 
سـنتني». مـن  أكثـر  موديلهـا 
وبشأن الفحص االلكرتوني، ذكر 
القييس أن «مديرية املرور العامة 
وبتوجيـه مـن مديرهـا افتتحت 
مرشوع الفحـص رشوط املتانة 
واألمـان االلكرتونـي مـا يعرف 
بـ(الهزة) للمركبة التي تسـجل 

ألول مـرة، حيث يجـب أن تدخل 
الفحـص االلكرتونـي للتأكد من 
رشوط املتانة واألمان املطلوبتني 
لكي يتم تسجيلها»، مشرياً اىل أنه 
«يف حال عـدم توفر تلك الرشوط 
يضطر املواطـن لتصليح املركبة 

وإعادة الفحص مرة أخرى».
وتابـع أن «دفع رسـوم الفحص 
االلكرتونـي ملـرة واحـدة فقط، 
إذ أن املركبـة املتـرضرة ال تدفع 
عليهـا رسـوم مـرة أخـرى عند 

إصالح الرضر».
 ٣ املديريـة  «لـدى  أن  موضحـاً 
مواقـع للفحـص االلكرتونـي يف 
بغـداد وهـي: موقـع التاجيات، 
واملوقـع  الحسـينية،  وموقـع 
الشـعب،  ملعـب  قـرب   ٩ رقـم 
والذي يعـد مكتمالً ويضم موقع 
تسجيل وتحويل ملكية املركبات 
وإصـدار  واألجـرة  الخصـويص 
إجـازات السـياقة وتجديدهـا».

وأكد أنه «يف القريب العاجل سيتم 
فتح موقعني للفحص االلكرتوني 

يف بغـداد ومواقع أخـرى يف باقي 
املحافظات».

بغداد/الزوراء:
أعلنت رشكـة آور الحكومية العامة، امس 
اإلثنـني، إقامة دعوى قضائيـة ضد وزارة 

النفط الستحصال املبالغ املرتتبة بذمتها.
وقـال املديـر العـام للرشكـة حيدر سـهر 
الحسـيناوي يف بيـان ورد «الـزوراء»: إن 
«الدعوى أقيمت ضد وزارة النفط (الرشكة 
العامـة للمشـاريع النفطية) بسـبب عدم 
دفـع املسـتحقات املاليـة املرتتبـة بذمتها 
والبالغـة مليارين وثالثمائـة مليون دينار 
حيث تم تجهيز الرشكة املذكورة بمنتجات 
الرشكـة مـن القابلـوات الكهربائية وفق 
العقـد املوقع بني الطرفـني ذي العدد ٥٥يف 

.«٢/١١/٢٠٢٠
وأضـاف «بالرغم من التزام رشكتنا بكامل 
مفردات العقد وإكمال ما هو مطلوب وفق 

املدة الزمنية املحددة لكن ولألسـف الشديد 
ان الرشكـة العامة للمشـاريع النفطية لم 
تلتزم برشوط التعاقد ولم تدفع ما بذمتها 
من مستحقات مالية وملدة أكثر من سنتني 
بعـد التجهيز والذي يعترب اخالال بالرشوط 
التعاقديـة األمر الذي يتسـبب برضر كبري 
لرشكتنا وإعاقة عمليات التطوير للخطوط 
اإلنتاجيـة ورشاء املواد األوليـة وعدة أمور 
اخـرى من أهمهـا ديمومة عمـل الرشكة 
التي كانت وال تزال املسـاند الحقيقي لكل 

الوزارات».
وتابـع البيان ان «رشكـة أور العامة تعترب 
املـورد الرئيـيس لـكل الـوزارات كـوزارة 
الكهرباء والنفط واستكملت تجهيز الكثري 
من العقـود الكبـرية مع تلك الـوزارات إال 
أنـه يالحـظ عـدم التـزام أغلب الـوزارات 

بتسـديد ما بذمتها من مسـتحقات مالية 
األمـر الـذي يعـود بالـرضر عـىل الرشكة 
واالقتصاد العراقي مـع التعامل بالنقيض 
لبعـض الـوزارات مـع القطـاع الخـاص 

واالسترياد املبارش والدفع بالعملة الصعبة 
وبشـكل فوري، ممـا جعـل إدارة الرشكة 
تتجـه باتجـاه القضاء العراقي السـرتداد 

مستحقاتها املالية».

بغداد/الزوراء:
بحث وزير الرتبية عيل حميد الدليمي ورئيس 
مجلـس الخدمـة االتحـادي محمـود محمد 
التميمـي، امـس االثنـني، يف السـبل الكفيلة 

لدعم مسار العملية الرتبوية.
 وذكر بيان للوزارة تلقته «الزوراء» أن «وزير 
الرتبية عيل حميد الدليمي اسـتقبل يف مكتبه، 
رئيـس مجلـس الخدمـة العامـة االتحـادي 
محمـود محمـد التميمي»، مبينـاً أنه «جرى 
خالل اللقاء استعراض أوجه التعاون املشرتك 

بما يخدم مجريات العملية الرتبوية» .

ن الدليمي، وفقاً للبيان، «الجهود املبذولة  وثمَّ
التي يتبناها مجلس الخدمة يف توفري األدوات 
والُسـبل الكفيلة التي ُتسـهم يف نجاح املسار 

الرتبوي» . 
مـن جهتـه، أكـد رئيـس مجلـس الخدمـة 
االتحـادي أن «الرتبية أسـاس بنـاء األوطان، 
وأن يومـاً بعد يـوم تثبت بالدليـل أنها تأريخ 
مهـم يف البناء الرتبوي، ونحن اليوم نجدد هذا 
االهتمـام من قبـل املجلس»، مؤكـداً «دعمه 
لوزارة الرتبية للقيام بمهامها الرتبوية خدمًة 

للصالح العام» .

بغداد/الزوراء:
عدت لجنــة التعليــم العالـــي النيابيــة قــرار نقابتــي الصيادلــة وأطباء 
األســـنان بعدم قبــول انتماء خريجي الكليــات األهلية من هذين القســـمني 
لهمـــا بالخاطـئ، مؤكـــدة أن وزارة التعليـــم العـايل والبحـــث العلمي هي 
املعنيـة بمحاسـبة الكليات الحكومية واألهليــة بشـــأن املســـتوى العلمــي 
للطلبة واعتماد الرصانة فيها. وقــال عضو اللجنة محســن املندالوي يف ترصيح 
صحفي إن «من الخطأ صدور هذا القرار من قبل النقابتني املذكورتني بحق خريجي 
القسمني املشــار إليهما، منبها إىل أن هناك رسوما سنوية تدفعها الدولة للنقابة 
مقابـل ذلك».وأضـاف أن «وزارة التعليـــم العالــي والبحـــث العلمــي هــي 
املعنيـــة بمحاســـبة الكليــات الحكوميــة واألهليــة بشـــأن املســـتوى 
العلمـــي للطلبـــة واعتمـــاد الرصانـــة فيهــا، مؤكـدا أن قبــول خريجي 
الدراســـة اإلعداديـــة فـــي الكليـــات األهليـــة وبمعـــدالت أقــل مــن 

املقبولني يف نظريتها الحكومية، هو سياق معتمد منذ سنوات وال غبار عليه».
وتابـــع املنـــدالوي أن «هناك دراســـة منذ عامـني تتعلق بإيقاف اسـتحداث 
قســـمي الصيدلة وطب األســـنان يف الكليــات األهليــة لزيــادة أعدادها، إذ 

وصــل عددهــا فــي بغداد فقط اىل ٣٦ كلية اهلية». 

كركوك/الزوراء:
امـس  كركـوك،  محافظـة  أعلنـت 
االثنني، عـن اتخاذ إجـراءات جديدة 
ملعالجـة التصحر وزيادة املسـاحات 

الخرضاء.
وقال املعاون الفني ملحافظة كركوك 
عـيل حمـادي ، يف ترصيـح صحفي: 
إن «املحافظـة اتخـذت، بتوجيه من 
الجبـوري،  سـعيد  راكان  املحافـظ 
إجـراءات جديـدة لزيادة املسـاحات 
الخـرضاء ضمـن خطط ومشـاريع 
محافظـة كركوك التي تخص حماية 
زيـادة  وبهـدف  البيئـة  وتحسـني 

املساحات الخرضاء يف املحافظة».
«اإلجـراءات  أن  حمـادي  وأضـاف 
تتضمـن العمـل بمـرشوع تشـجري 

املقطـع الجانبي لطريق املطار املمتد 
من مجرس املعـارض اىل بوابة مطار 
كركوك، بمساحة ٦٠ دونماً، ما يعادل 
( ١٥٠٫٠٠٠ ) مـرت مربـع»، مشـرياً 
اىل أنه «سـيتم زرع ( ٢٠٠٠ ) شـتلة 
مقسـمة بني (٣) انواع هي االكاسيا 
وااللبيزيـا والدفلـة وجميعهـا مـن 
األصناف الدائمة الخرضة، باالضافة 
إىل عمل سور اخرض بزراعة (٥٠٠٠) 

شتلة أخرى  من نبات (النينيا)».
ولفـت اىل أن «هذه اإلجـراءات تقلل 
من التصحر فضالً عن جمالية املدينة 
التـي شـهدت حملـة إعمـار كبـرية 
خالل السنوات األخرية»، موضحاً أن 
«اإلجراءات تتضمن احياء الغابات يف 

عدد من إالقضية والنواحي».

بغداد/الزوراء:
أوضحـت هيئة السـياحة، احدى 
تشكيالت وزارة الثقافة والسياحة 
واآلثار، امس االثنني، استعداداتها 
فعاليات  الستضافة  وتحضرياتها 
اليـوم  العاملـي،  السـياحة  يـوم 
الثالثاء، فيما أعلنت الدخول إىل ٣ 

مواقع مجاناً بهذه املناسبة.
السـياحة،  هيئـة  رئيـس  وقـال 
رئيـس اللجنة التحضرييـة العليا 
ظافر مهـدي عبد الله، يف ترصيح 
السـياحة  «هيئـة  إن  صحفـي: 
وبرعاية وزير الثقافة والسـياحة 
تحضرياتهـا  تواصـل  واآلثـار 
الستضافة فعاليات يوم السياحة 
العاملـي يف بغـداد، املقـرر عقـده 
يف ٢٧ أيلـول الحـايل تحت شـعار 

(مفهوم جديد للسياحة)».

وبـني عبد الله أن «هـذه الفعالية 
تعـد مـن املحافـل الكـربى التـي 
تقيمها هيئة السـياحة، إذ تهدف 
الفعاليـة إىل رفع مسـتوى الوعي 
والسياسـية  الثقافيـة  بالقيمـة 
لقطاع  واالقتصادية  واالجتماعية 

السياحة».
وأضـاف أنـه «خـالل فعالية يوم 
السـياحة العاملي سـيتم التنظيم 
والتطـرق إىل معالجـة التحديـات 
الدوليـة لصناعة السـياحة والتي 
ضمـن  املتحـدة  األمـم  حددتهـا 
األهـداف اإلنمائية، وهو السـبب 
فعاليـة  شـعار  اختيـار  وراء 
يف  التفكـري  (إعـادة  العـام  هـذا 

السياحة)».
وأوضـح أن «احتفـال هـذا العام 
سـريكز عـىل إعـادة تصـور نمو 

الحجـم  حيـث  مـن  القطـاع، 
واألهميـة»، مؤكـداً أنـه «قـد تم 

توجيه الدعوة إىل جميع املختصني 
اىل  اضافـة  السـياحي  بالشـأن 

السـتضافة  الخـاص،  القطـاع 
وكذلـك  الخاصـة  احتفاالتهـم 
للرتويج لهـذا اليـوم وموضوعها 

املركزى».
السـياحة  «إمكانيـات  أن  وأكـد 
هائلة، ولدينا مسـؤولية مشرتكة 
للتأكد من تحقيقها بشكل كامل»، 
موضحـا أن «الدخـول لجزيرتـي 
السـياحيتني،  واألعـراس  بغـداد 
واملتحف العراقي الوطني سيكون 

مجاناً بهذه املناسبة».
مـن جانبـه، أشـار مديـر قسـم 
العالقات العامة واإلعالم محسـن 
عبد عيل، إىل «انطالق احتفالية يوم 
السياحة العاملي يف فندق املنصور 
ميليا، قاعة قرطبة، ليضم عرشات 
الرتفيهية  والعـروض  الفعاليـات 
والرتاثيـة  التفاعليـة  واألنشـطة 

واألعمال الحرفية».
الشـعبية  الفنـون  وتقـدم فـرق 
عروضـاً فلكلوريـة مـن الـرتاث 
تضـم  كمـا  العراقـي،  الشـعبي 
منصات تفاعليـة مجهزة بأحدث 
والصـوت  اإلضـاءة  تقنيـات 
لالحتفـاء وعرض أفالم سـياحية 
تتضمن تـراث بـالد الرافدين من 
خالل العروض األدائية املستوحاة 

من الرتاث الشعبي.
يذكر أن االحتفال بيوم السـياحة 
العاملـى يوافق يـوم ٢٧ أيلول من 
كل عام منذ العام ١٩٨٠، ويوافق 
هـذا التأريـخ الذكـرى السـنوية 
العتماد النظام األساس للمنظمة 
يف العـام ١٩٧٠، ما مهـد الطريق 
إلنشاء منظمة السـياحة العاملية 

بعد خمس سنوات.

@Ô„b™@fiÏÇÜÎ@Ôæb»€a@ÚybÓè€a@‚ÏÌ@pbÓ€b»œ@—Óõnèm@ÜaáÃi@NN‚ÏÓ€a
…”aÏfl@Úq˝r€

بغداد/الزوراء:

أفـاد مصدر أمنـي، امس  االثنني، بوقـوع  حادث مروري 

مروع  ضمن طريق رسيع البياع يف بغداد. 

وأبلـغ املصدر إن الحادث حصل بني ثـالث مركبات (حمل 

مرسـيدس لـوري، وعجلتـني خصـويص اوبتيمـا، وكيـا 

سـرياتو)»، موضحاً أن «سـائق املركبة الحمـل (اللوري) 

كان عـىل األيمـن املـؤدي اىل مفـرق الـدورة، إال أنـه فقد 

السـيطرة عىل القيادة وتحول اىل الطريق اآلخر «األيرس)، 

باتجاه جامـع ام الطبول، مـا أدى الصطدامه بالعجلتني 

املذكورتني».

وبني املصدر أن «صاحـب العجلة االوبتيما أصيب بجروح 

خطرة، ونقل عىل اثرها اىل املستشـفى، كما أصيب سائق 

عجلـة الكيا السـرياتو بحالـة خطرية، والـذي كان يحمل 

معه زوجته التي فارقت الحياة (تولد ١٩٩٧)، وطفل يبلغ 

من العمر سـنة واحدة فارق الحياة، وإبنته شـابة فارقت 

الحياة أيضاً».

@ÜaáÃi@¿@ Îãfl@tÜby
@ÚibíÎ@›–†@ÍbÌbzö
@@@b‡ËflcÎ

@Ïßa@áñã‹€@ÚÓè„ãœ@ÚflÏƒ‰fl@kó‰i@Ô–n•@ bœá€a

@ÂÌá€a@Å˝ñ@¿@paäbÓ‹fl@3@Ú‡Ó‘i@aãÌÎçmÎ@pb–€b¨@¡jõm@ÚÁaç‰€a
Òãój€a@Ú»flb°@ë˝nÇa@pbÓ‹‡«Î

\ÚybÓè‹€@áÌáu@‚ÏË–fl^@äb»í@o•

بغداد/الزوراء:
افتتح وزير الدفاع العراقي، جمعة 
عنـاد، امـس االثنـني، منظومـة 
محافظـة  يف  الجديـدة  الـرادار 
الديوانيـة، جنوبي البـالد، ضمن 
خطـة نصـب منظومـات أخرى 
يف غريهـا مـن املحافظات.وقـال 
الوزيـر يف كلمـة وردت «الزوراء» 
«نجتمـع يف هـذا املـكان لنفتتح 
املنظومة الراداريـة الجديدة التي 
تـم التعاقـد عليهـا مـع رشكـة 

إلنجازهـا،  الفرنسـية  تاليـس 
وتعد هـذه املنظومـة واحدة من 
عـدة منظومـات سـيتم نصبهـا 
وتشغيلها يف العراق إلكمال عملية 
الكشف واإلنذار املبكر لالرتفاعات 
املعاديـة». واملتوسـطة  العاليـة 
وأضـاف «هـذه املنظومـات هي 
الحجر األسـاس ملركـز العمليات 
الرئيـيس الجديـد لقيـادة الدفاع 
الجوي، والذي تم التعاقد عليه مع 
نفـس الرشكة الفرنسـية لغرض 

بنائه بشـكل متطور وبناء البنى 
التحتيـة املؤقتـة والدائمـة لهذه 
الرادارات، وقد تمت املبارشة بهذه 
األعمال اإلنشائية».وأشـار إىل أن 
رادارات  الدفـاع تسـلمت  «وزارة 
الصنع،  نـوع GM٤٠٣ فرنسـية 
وهي اثنني من أصل أربعة رادارات 
ستصل تباعاً العراق نهاية الشهر 
الجاري، واألخري سـيصل يف الربع 
املقبل».ولفـت  العـام  مـن  األول 
عنـاد إىل أنه «تم توقيـع العقد يف 

العـام ٢٠١٥، وواجـه الكثري من 
املصاعـب والتأخـري نتيجـة عدم 
تسديد املستحقات لرشكة تاليس، 
ولكننا بذلنـا العديد مـن الجهود 
ألجل إتمام وصول هذه الرادارات 
للعراق وتشـغيلها، وجرى تأمني 
املبالـغ الالزمـة لغرض التسـديد 
اىل  لتضـاف  املصنعـة،  للرشكـة 
بقيـة الرتسـانة العسـكرية التي 
تمتلكها الـوزارة، ولتعزيز قدرات 
الدفـاع الجـوي العراقي».وأكدت 
الوزيـر أن «الحصـول عـىل هذه 
الـرادارات، باإلضافة إىل الرادارات 
األمريكيـة املوجودة لدينا سـيتم 
مـن خاللها تأمني كشـف راداري 
املعادية».وتابع  لألهـداف  مبكـر 
«اننـا اليـوم ومن خالل تشـغيل 
هـذه املنظومات الحديثـة وبناء 
مركز للعمليات خاص بها، نسعى 
جاهديـن اىل تطوير قابلية وقدرة 
قيادة الدفـاع الجوي، لتكون عىل 
قـدر املسـؤولية الكبـرية املنوطة 
بها، لحماية سماء العراق من أي 

خرق او اعتداء خارجي».

ãÌá‘mÎ@ãÿí
بالنظر للجهود املخلصة والخرية التي يبذلها الدكتور ”حازم جري“ 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  يف  البعثات  لدائرة  العام  املدير  معاون 

العلمي والذوات املدرجة أسماؤهم يف أدناه: 
هبة حسن رزوقي رئيسة القسم، واملوظفون ( وداد رسحان كاظم- 
يف  والعربية  الدولية  املنظمات  قسم  من  مظفر)  عيل  فاضل-  سعد 
تسهيل انجاز معامالت  املراجعني وتقديم كل التسهيالت املطلوبة 
لهم، ال يسعني إال أن أتقدم لهم بوافر الشكر واالمتنان والعرفان، 
سائال الباري أن يجعلهم قدوة حسنة ومثاال يحتذى به.. بارك الله 

بكل جهد خرّي يخدم العراق والعراقيني.

Ô»Óiã€a@·√b„@äÏn◊á€a
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وزارة الصناعة واملعادن
 رشكة دياىل العامة

م/ إعادة إعالن
مناقصة استريادية

١٤/م/ د ي ا /٢٠٢٢ (تجهيز اسالك مرنة ملعمل محوالت القدرة ومن منشأ اسيوي او أوربي وحسب املواصفات الفنية وقائمة جدول التسليم)
معلنة للمرة الثالثة                      تاريخ الغلق :٢٠٢٢/١٠/١٨

يرس (وزارة الصناعة واملعادن/ رشكة دياىل العامة) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم بموجب الوثائق القياسـية 
االلزامية وبعكسه يهمل العطاء، مع مالحظة ما يأتي :

١- عـىل مقدمـي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومـات اضافية االتصال بـ(رشكة دياىل العامة) وعـرب الربيد االلكرتوني او املوقع 
االلكرتوني املوضح يف ادناه وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ما ييل :

أ - املبلغ التخميني االجمايل لكلف التصنيع للمناقصة هو (٨٢٥٦٠) دوالر امريكي (فقط اثنان وثمانون الف وخمسـمائة وسـتون دوالر ال غريها) 
واصل (CIP) مخازن رشكة دياىل العامة .

ب - مقـدار التأمينـات االولية للمناقصة هو (٢٤٧٧) دوالر امريكي (فقط الفان واربعمائة وسـبعة وسـبعون دوالر ال غريها) واملطلوب تقديمها 
مع العطاء.

ت - ان سعر بيع مستندات املناقصة هو (١٠٠٠٠٠) دينار عراقي (مائة الف دينار عراقي) غري قابل للرد إال يف حالة إلغاء املناقصة من قبل رشكتنا 
حيث تعاد ثمن الوثائق دون تعويض ملقدمي العطاءات .

ث - عىل مقدم العطاء ان يسـتخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القسـم الرابع (نماذج العطاء) ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل دون اي 
تغيري يف شكله ولن تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة .

مالحظة :
• تعفـى الـرشكات االجنبيـة الرصينـة التي ليس لديها فرع او تمثيل رسـمي او وكيل تجاري مسـجل يف العراق من تقديم وصل رشاء مسـتندات 

املناقصة .
• ان رشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سـعراً .

• يف حـال كانـت طريقـة الدفع (نقداً) فيتم الدفـع بـ(الدينار العراقي) وبما يعادل قيمة الدوالر حسـب نرشة البنك املركـزي العراقي ليوم اطالق 
املستحقات للمواد املجهزة .

• تقديم تعهد خطي يف القسم القانوني لرشكتنا بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني واملؤسسات والرشكات التابعة لها .
٢- متطلبات التأهيل املطلوبة : (كما مبينة يف وثائق العطاء)

٣- يتم تسليم العطاءات اىل العنوان اآلتي : (رشكة دياىل العامة/ طريق بغداد بعقوبة الجديد –قرب تقاطع القدس) وان آخر موعد لتسليم العطاء 
سـيكون السـاعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يف ٢٠٢٢/١٠/١٨، وان العطاءات املتأخرة سـوف ترفض وسـيتم فتح العطاءات بحضور 
مقدمـي العطـاءات او ممثليهـم الراغبني بالحضور يف العنوان اآلتي (مقر رشكتنا / غرفة لجنة فتح العروض) يف السـاعة التاسـعة صباحا ليوم 

٢٠٢٢/١٠/١٩ ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق .
مع التقدير

املهندس / عبد الستار مخلف عليوي
 املدير العام /وكالة 
ورئيس مجلس االدارة

بغداد/ الزوراء:
اكدت اللجنة املالية النيابية استحالة 
توقف رواتب املوظفني يف العام املقبل 
حتـى يف حـال عـدم التصويـت عىل 
املوازنـة، موضحـة ان هنـاك الكثري 
من الخيـارات باإلمكان اللجوء اليها 

لتمشية أمور البلد ورصف الرواتب.
وقـال عضو اللجنة، جمال كوجر، يف 
ترصيح صحفي: ان ”العام املقبل لن 
يشهد أي انقطاع يف رواتب املوظفني، 
ومن املستحيل ان يتم الذهاب باتجاه 
ايقافهـا، حيث باإلمـكان ان ترصف 
وفـق نظـام 1 عـىل 12 او باإلمكان 

التصويت عىل املوازنة“.

وأضاف ان ”عدم إقرار املوازنة يقود 
الحكومـة اىل الـرصف وفـق النظام 
املذكـور، او هناك إمكانيـة للذهاب 
املاليـة األخـرى  الخيـارات  باتجـاه 
كترشيع قانون شبيه باالمن الغذائي 
من اجـل رصف األموال وعدم إيقاف 

عجلة البلد“.
وبـنّي ان ”إقـرار القوانـني املتعلقـة 
عـودة  اىل  يحتـاج  املاليـة  باألمـور 
مجلس النواب من جديد واسـتئناف 
جلسـاته من اجل التصويت عىل أي 
قانـون فيـه جنبـة مالية مـن اجل 
تمشية األمور يف حال عدم التصويت 

عىل املوازنة“.

بغداد/ الزوراء:
اعلن مرصف الرشـيد، امس االثنني، 

أن توقف سلف املتقاعدين مؤقت. 
 واوضـح املكتـب االعالمـي يف بيان 
ورد اىل ”الـزوراء“: ان العمـل جـار 
إلعداد برنامج خـاص للمنح يحمي 
حسـابات املتقاعديـن مـن التزوير 

والرسقة.

وقـت  ويف  املـرصف  ان  وأضـاف: 
سـابق منح عـددا كبريا من السـلف 
للمتقاعديـن إال ان انتشـار املكاتب 
وردت  التـي  والشـكاوى  الوهميـة 
للمرصف حول رسقة بياناتهم دعت 
لإليقـاف املؤقـت، وسـنعلن عنها يف 
وسـائل االعالم والصفحة الرسـمية 

للمرصف حال االطالق.
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بغداد/ الزوراء:
يف ظل أزمة االنسداد السيايس وعدم 
األعمـال  ترصيـف  حكومـة  قـدرة 
اليومية عىل إرسـال مرشوع املوازنة 
املالية للسـنة الحالية، أقدم مجلس 
النـواب عـىل ترشيـع قانـون األمن 
الغذائـي ليكـون بديالً عـن املوازنة 
إىل نهايـة العالم الحايل، فيما تشـري 
املعلومـات املؤكـدة إىل وجود فائض 
مايل كبري خالل العام الحايل بسـبب 
ارتفاع أسعار النفط، يقابلها تخبط 

برصف األموال.
الخبـري  أشـار  الصـدد،  هـذا  ويف 
االقتصادي، ضياء املحسـن، اىل عدم 
تطبيـق قانـون األمـن الغذائي عىل 
أرض الواقع. وقال املحسن يف حديث 
صحفي: إن ”الجهد والوقت املطلوب 
إلعداد وتمرير املوازنة ال يختلف عما 
يتطلبه إعداد وتمرير أي قانون آخر، 
لذا مـن األفضـل تركيـز الجهد عىل 
املوازنـة ألنها هي األسـاس“، مبينا 
أن ”أربعـة أشـهر مضت عـىل إقرار 
قانون الدعـم الطارئ لألمن الغذائي 
ولـم نلمـس منـه شـيئا عـىل أرض 

الواقع“.
ونوه املحسن اىل أن ”استمرار ترشيع 
قوانـني الطـوارئ ليـس صائبـاً ألن 

مواصلة تعطيل املوازنة تعني تعطيل 
الجانـب االسـتثماري الذي يسـاهم 
يف تنمية املشـاريع وتنشيط القطاع 

الخاص وتوفري فرص العمل“.
وتحـدث عن توقعـات بـأن ”تكون 
هناك وفرة مالية خالل السنة املقبلة 
يف ظل ارتفاع أسعار النفط، وبالتايل 

فإن املشكلة ال تكمن يف وجود األموال 
وإنما يف اآلليـات القانونية إلنفاقها 

واملوازنة هي أفضل آلية لإلنفاق“. 
من جانبه، اشار عضو اللجنة املالية 
النيابيـة، النائـب سـجاد سـالم، اىل 
أن القوانـني الطارئـة لن تسـد فراغ 

املوازنة املالية.

وقـال سـالم يف حديـث صحفي: إن 
”جميـع القوانـني الطارئة لن تسـد 
املوازنـة  قانـون  لوجـود  الحاجـة 
وفقـه  والـذي  العـام  االتحاديـة 
تسـري جميـع امـور الدولـة املالية 
وعـىل اساسـه ترسـم السياسـات 

االقتصادية“.

وأضاف أن ”اقرار قانون املوازنة هو 
الحـل االفضل من جميـع الخيارات 
الحالية سـواء ترشيع قوانني طارئة 
او غريهـا“، الفتـا اىل ان ”القوانـني 
الطارئة يتم إقرارها عىل عجالة لسد 
جزء من االحتياجات، وهي بالتأكيد 

لن تسد فراغ املوازنة“.
من جانبـه، أكـد الخبـري القانوني، 
احمد العبـادي، ان الحكومة الحالية 
ال يحق لهـا اقرتاح القوانـني كونها 

حكومة ترصيف أعمال.
وقال العبادي يف حديث صحفي: إنه 
”بالنسـبة للمبالغ املالية فهي تودع 
لـدى السـلطة التنفيذيـة وال ابواب 
رصف لهـا لحـني االتيـان بحكومة 
للترصف  الصالحيـة  جديدة كاملـة 

بها“.
وأضاف أن ”عمـل الحكومة الحالية 
التي يرأسها مصطفى الكاظمي هو 
تسـيري األعمـال اليوميـة فقط، وال 

يحق لها اقرتاح القوانني“.
موازنـة  إىل  البـالد  حاجـة  ورغـم 
ماليـة إلكمال املشـاريع االساسـية 
التـي تمـس املواطنني، فـإن األزمة 
السياسـية ال تزال لغايـة اآلن تمثل 
حاجزاً كبرياً يف ترشيع املوازنة املالية 

للعام املقبل.

بغداد/ الزوراء:
أفصحت رئيسـة الهيئـة الوطنية، 
سـهى النجـار، ان الهيـأة تصوغ 
”قانوناً محدثاً لالستثمار بالتعاون 

مع دول الجوار“.
وقالت النجار يف حوار صحفي: ان 
”العمل جـاٍر للتعاون مـع هيئات 
ووزارات االسـتثمار يف دول مـرص 
والسـعودية  واألردن  واإلمـارات 
لعمل تطوير عىل النظم الترشيعية 
والقانون بالعراق للخروج بقانون 
استثمار محدث بالتعاون مع دول 

الجوار“.
وكشـفت عـن ”نجـاح الهيئـة يف 
تقليص مؤرش الفساد يف املشاريع 
بنسـبة 60 يف املائـة، مما مكن من 
كان  عامليـني  مسـتثمرين  جلـب 
طلبهم األسـايس هـو التعامل مع 

الهيئة الوطنية لالستثمار“.
وبينت النجـار ان ”اقتصادنا قادر 
وبشدة عىل تجاوز كل تحٍد والسبب 
بسـيط جداً، الن سـوق كبرية بها 
40 مليون نسـمة ومعدالت الدخل 
متوسطة وليست منخفضة، وهذا 
املعـدل ينمـو مـع ارتفاع أسـعار 

النفط وهناك وفرة مالية“.
وأوضحـت ان ”الشـعب العراقـي 
واملسـتثمر العراقي واألجنبي الذي 
يعمـل اليـوم بالعراق اسـتطاع أن 
يعمـل يف هـذه الظروف وتعـّود أن 
يقـوم بعملـه يف هـذه الظـروف، 
لدينـا يف العـراق رشكات أرباحهـا 
تكون بأعىل مراحلها أثناء األزمات 
السياسـية ألن الشعب يلجأ لرشاء 

العقارات يف هذه الظروف“.
وتابعـت ”العراق بسـوقه الكبرية 
واالقتصاد العراقي الـذي أثبت أنه 

قـادر خالل الــ18 عامـاً املاضية، 
ال يتأثـران باألزمـات وقادران عىل 
مواجـه التحديات، فالسـوق تنمو 
بشـكل كبـري مـن حيـث الكثافة 
السـكانية، لذلـك هنـاك طلب عىل 
االسـتثمار والعمـل لتلبيـة الطلب 
الضخمـة  املحليـة  السـوق  عـىل 
وسـط تحقيـق معدل نمـو 2.5 يف 
املائة ومعـدل دخل يتزايد بنسـبة 
5 يف املائة، واآلن مع أسـعار النفط 
فإن أعداد الـرشكات التي تعمل يف 
العـراق غـري كافية لتلبيـة الطلب 

املتزايد مما يضطرنا لالسترياد.
”مـن  انـه  اىل  النجـار  ونوهـت 
الوضع  االقتصادية تطور  الناحية 
االقتصـادي واالسـتثماري يف دول 
الجوار سـواء يف الخليـج أو األردن 
ومـرص بشـكل رسيع جـداً خالل 
الفرتة املاضية، وبالفعل نجحوا يف 

بناء اقتصاديـات ناجحة وطوروا 
البنيـة التحتيـة ووفـروا للشـعب 
يف  ونحـن  واإلسـكان،  الخدمـات 
العـراق نريـد أن نخـوض التجربة 
نفسـها الخاصة بهم، وذلك يكون 
عن طريـق االسـتثمارات.. ولذلك 
فإن جلب االسـتثمار واملستثمرين 
من هذه الدول إىل العراق سيجعلهم 
التي  الطريقـة نفسـها  يكـررون 
تـم تطبيقها يف بالدهـم بالنموذج 
نفسـه بالتعـاون مـع املسـتثمر 

العراقي“.
اقتصـاد  ذو  ”العـراق  ان  وأكـدت 
ضخم جـداً يحتاج إىل بنـاء وعمل 
وضـخ اسـتثمارات تقـدر بمئات 
ال  العراقيـة  والبنـوك  املليـارات، 
تسـتطيع تقديـم هـذه السـيولة 
ونحن نحتـاج أوالً لسـيولة وثانياً 
لتبـادل الخـربات، والشـق الثالـث 

تطوير البيئة الترشيعية والقانونية 
لقانون االستثمار والنظم املتعلقة 

به“.
وأقـرت رئيسـة هيـأة االسـتثمار 
بـأن ”لدينا فجوات يف االسـتثمار، 
وقد تناقشـنا مع هيئة االسـتثمار 
بمرص ووزارة االستثمار باإلمارات 
ووزارة االسـتثمار بـاألردن وكذلك 
السـعودية، وأرشنـا إىل رغبتنـا يف 
تطوير النظام الترشيعية والقانون 
أبوابهـم  العـراق، وقـد فتحـوا  يف 
العراق يستضيف  للتعاون.  جميعاً 
ورش عمل يف هذا الشـأن للخروج 
بقانون اسـتثمار محدث بالتعاون 

مع دول الجوار“.
وأوضحت ان ”السـعودية ممثلة يف 
السعوديني  واملستثمرين  الحكومة 
كانوا داعمني جداً لنا يف العراق لبناء 
االقتصـادي...  املسـار  وتصحيـح 

ونشكرهم عىل هذا الدعم الذي يتم 
بطرق مختلفة، سـواء باملسـاعدة 
عـىل تعديل الترشيعـات والقوانني 
املتعلقـة باالسـتثمار، حيث هناك 
دائماً نقاش مع نظرائنا السعوديني 
بإمكانيـة تغيري قانون االسـتثمار 
العراقـي، وأن يكون هناك تبادل يف 

املقرتحات“.
”املسـتثمرين  نجـار  ودعـت 
السعوديني أن يأتوا للعمل يف العراق 
العراقيـني،  املسـتثمرين  بجانـب 
فهم من أكرب املسـتثمرين بالعالم، 
ونحن نحتاج لضخ أمـوال أجنبية 
يف العـراق، واملسـتثمر السـعودي 
مناسـب جداً ألنه متفهـم ظروف 
البيئـة العراقية ويسـتطيع العمل 
بهـا مثل مدينة الرفيـل، وأنا أطلق 
عليهـا بينـي وبني نفـيس {مدينة 

األحالم}“.
مرشوعـا  ”هنـاك  ان  وبينـت 
السـعودية  العريفـي  ملجموعـة 
وهو مـن أكرب املشـاريع يف املدينة 
وبه شـقان، الشـق األول هو شق 
سكني وخدمي، والشق الثاني هو 
ما ينتظـره أهل بغداد عىل أحر من 
الجمـر، وهـو املـرشوع الرتفيهي 
التجـاري عىل غرار مـرشوع جدة 
الرياض وشـبيه ملرشوع سوليدير 
وسـوف  بـريوت..  العاصمـة  يف 
نقيـم منطقـة مثل هـذه املنطقة، 
وسـتكون منفـذاً ألهل بغـداد، ألن 
بغـداد مختنقة سـكنياً وعمرانياً، 
وسـوف تكـون هنـاك مسـاحات 
خرضاء، وهـو يقع عـىل القصور 
الرئاسية والبحريات، وهذه املنطقة 
سـوف تنفذها مجموعـة العريفي 

السعودية“.

 بغداد/ الزوراء:

اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق 

لألوراق املالية، امس االثنني، مرتفعا 

بنسبة (0.03%).

وجـاءت مـؤرشات التداول لسـوق 

ليـوم  املاليـة  لـألوراق  العـراق 

امـس كما يـيل: بلـغ عدد االسـهم 

 (1.101.347.577) املتداولـة 

سـهما، بينمـا بلغت قيمة االسـهم 

(1.003.897.688) دينارا. 

واغلـق مـؤرش االسـعار ISX 60 يف 

جلسـة امس عىل (590.70) نقطة 

عـن   (0.03%) بنسـبة  مرتفعـا 

اغالقه يف الجلسـة السـابقة البالغ 

(590.50) نقطة.

رشكـة   (36) اسـهم  تـداول  وتـم 

مـن اصـل (103) رشكـة مدرجـة 

يف السـوق، واصبـح عـدد الرشكات 

املوقوفـة بقـرار من هيئـة االوراق 

بتعليمـات  التزامهـا  لعـدم  املاليـة 

االفصاح املايل (3) رشكات.

وبلـغ عـدد االسـهم املشـرتاة مـن 

املستثمرين غري العراقيني يف السوق 

(3) ماليني سـهم بقيمة بلغت (5) 

ماليني دينـار من خـالل تنفيذ (6) 

صفقات عىل اسهم 3 رشكات.

بينما بلـغ عدد االسـهم املباعة من 

املستثمرين غري العراقيني يف السوق 

(101) مليـون سـهم بقيمـة بلغت 

(278) مليون دينار من خالل تنفيذ 

(59) صفقة عىل اسهم 4 رشكات.

لـألوراق  العـراق  سـوق  ان  يذكـر 

املالية قد اسـتخدم انظمـة التداول 

االلكرتونـي وااليـداع املركـزي منذ 

عـام 2009، ويسـعى إلطالق نظام 

التداول عرب االنرتنيت للمستثمرين، 

تـداول  جلسـات  خمـس  وينظـم 

اسـبوعيا مـن االحـد اىل الخميـس، 

ومدرج فيه 105 رشكات مسـاهمة 

عراقيـة تمثـل قطاعـات املصارف 

والزراعـة  والصناعـة  واالتصـاالت 

املـايل  واالسـتثمار  والتـأمـني 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:

”االجنبـي  الذهـب  أسـعار  انخفضـت 

والعراقي“ يف األسـواق املحلية بالعاصمة 

بغـداد، ويف اسـواق اربيل عاصمـة اقليم 

كردستان، امس االثنني.

وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسـواق 

الجملة ب   شـارع النهـر يف العاصمة   بغداد 

سـجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقال 

الواحـد عيـار 21 مـن الذهـب الخليجي 

والرتكـي واألوربـي بلغ 335 الـف دينار، 

وسـعر رشاء 331 الفاً، فيما كانت اسعار 

البيع ليـوم امس االثنـني 338 الف دينار 

للمثقال الواحد.

وأشار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 

21 مـن الذهب العراقي سـجل انخفاضا 

أيضـاً عنـد 305 آالف دينار، وبلغ سـعر 

الرشاء 301 ألف.

وفيمـا يخـص أسـعار الذهـب يف محـال 

الصاغـة، فإن سـعر بيع مثقـال الذهب 

الخليجـي عيار 21 يـرتاوح بني 335 الف 

دينار و 345 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع 

مثقـال الذهـب العراقي بـني 305 آالف و 

315 الف دينار.

فيما شهدت أسعار الذهب اربيل انخفاضا 

أيضا يف أسواقها، حيث بلغ سعر البيع وفق 

تسعرية نقابة الصياغ:  مثقال ذهب عيار 

24 بــ 387 ألف دينار ، مثقال ذهب عيار 

21 بــ 347 ألف دينار ، مثقال ذهب عيار 

18 بـ 294 ألف دينار .. ويسـاوي املثقال 

الواحد من الذهب خمسة غرامات.

Ú„åaÏæa@äaã”�@fiÏ‹y@Â«@szjmÎ@ÔˆaâÃ€a@Âfl˛a@äaãÿm@Å6‘fl@äÜbÃm@›nÿ€a

äaÏßa@fiÎÜ@…fl@ÊÎb»n€bi@\tá´@ÊÏ„b”^@ÚÀbÓñ@‚çn»m@äb‡rné¸a@Ú˜ÓÁ

b»–mãfl@’‹ÃÌ@ÚÓ€bæa@÷aäÎˇ€@÷aã»€a@÷Ïé @÷aÏéc@¿@kÁâ€a@äb»édi@…uaãm
·Ó‹”�aÎ@ÜaáÃi

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس االثنني، 

يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت يف اقليم كردستان.
وقال مصدر إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد، سجلتا صباح 
اليوم، سعر رصف بلغ 147700 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي، وهي 

نفس االسعار التي سجلت صباح االحد.
وأشار إىل أن اسعار البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة باألسواق املحلية 
يف بغـداد، حيث بلغ سـعر البيـع 148250 دينارا لـكل 100 دوالر، بينما بلغت 

أسعار الرشاء 147250 دينارا .
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شـهدت اسـعار الدوالر انخفاضا، 
حيـث بلغ سـعر البيـع 147700 دينـار لـكل 100 دوالر، وبلغ سـعر الرشاء 

147600 دينار.

بغداد/ الزوراء:
 أعلـن مرصف ”الرافدين“ الحكومي، امس االثنني، اطالق وجبة جديدة 

من سلف املوظفني والعقود ومنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.
وقـال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان ورد اىل ”الزوراء“: إنه تم اطالق 
وجبة جديدة من سـلف املوظفني والعقود ومنتسـبي الدفاع والداخلية 
التـي تبـدأ مـن 5 ماليني حتـى 50 مليـون دينـار بالنسـبة للموظفني 

واملنتسبني.
مبينا: إن سـلف العقود تبلغ 5 و 10 ماليني، وذلك بعد اسـتكمال كافة 

إجراءات املنح وفق الضوابط والتعليمات.
وأوضـح: ان التقديـم عـىل السـلف يكـون عـن طريق فـروع املرصف 
املنتـرشة يف بغـداد واملحافظات. مؤكدا: ان الفروع مازالت مسـتمرة يف 
اسـتقبال طلبات معامالت الرتويج عن السـلف للموظفني ومنتسـبي 

القوات االمنية.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت املبيعات النقدية من الدوالر 
يف مزاد البنك املركزي العراقي، امس 
االثنـني، فيمـا انخفضـت الحواالت 

الخارجية.
وذكـر مصدر أن البنـك املركزي باع 
لبيـع ورشاء  مـزاده  امـس خـالل 
ألفـاً  و960  مليـون   200 الـدوالر، 

و169 دوالراً أمريكياً غطاها بسـعر 
رصف أسـاس بلغ 1460 ديناراً لكل 

دوالر.
واضـاف ان عمليـة الـرشاء النقدي 
للدوالر مـن قبل املصـارف ارتفعت 
من قيمة املبيعـات اإلجمالية لتصل 
إىل 48 مليونـًا و550 ألف دوالر، بعد 
ان كانت 10 ماليني و850 ألف دوالر 

يوم االحد، فيما ذهبت البقية البالغة 
172 مليوناً و410 االف و169 دوالراً 
لتعزيز االرصدة يف الخارج عىل شكل 

حواالت واعتمادات.
وأشـار إىل ان 33 مرصفاً قام بتلبية 
طلبـات تعزيز االرصـدة يف الخارج، 
و17 مرصفاً لتلبية الطلبات النقدية، 

إضافة اىل 204 رشكات توسط.
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@paäaã‘i@k«˝n€a@Âfl@äâ±@ıb‰Óæa@Üb„
@Òãÿ€a@Üb•a

بغداد/ حيدر الحمود
حذرت الهيئة االدارية املؤقتة لنادي امليناء الريايض من التالعب بالقرارات التي تصدر من االتحاد 
العراقي لكرة القدم. وأكدت اإلدارة يف بيان لها: انه وحسـب املعلومات التي تردنا ومن مصادرنا 
الخاصـة بأن االمني العام محمد فرحـان يعمل عىل ابعاد نادي امليناء ونادي امانة بغداد من كل 
الحقوق وورش العمل الخاصة بالدوري املمتاز مستغالً منصبه يف االتحاد بدون العودة للمجلس 
التنفيذي. وتؤكد اداراة النادي انها جمعت كل الوثائق والترصيحات للحفاظ عىل حقوق النادي، 
وانها بطريقها للتوجه اىل املحاكم املحلية والدولية السـرتداد حقها وحق جماهريها يف ضوء ما 

حدث من تالعب وادخال اندية غري مرخصة للمسابقة بقرار من االمني العام.

ãºcÎ@ã–ñc

@‚ÏÓ€a@á‰‹Ìbm@ÚËuaÏ∑@bÓée@Ú€Ï�i@¿@ÍäaÏìfl@›ËnèÌ@p¸bó€a@Òãÿi@b‰jÉn‰fl

paáÓè‹€@Ú‹è€a@äÎÜ@Åbnnœa@¿@Òãój€a@Èèœb‰fl@Û‹«@÷Ï–nÌ@kÌäbz‰é@’Ìãœ

البرصة/ الزوراء
زاَر وزيُر الَشباب والرياضة رئيس 
االتحاد العراقّي لُكرِة القدم عدنان 
َملعـَب  االثنـني،  امـس  درجـال، 
املينـاء األوملبّي لالطـالِع عىل آخر 
املُستجدات بإنهاِء العمل يف الوقِت 
املُحدِد من قبل اتحاِد كأس الخليج 
العربي، ورافقه يف الزيارِة محافظ 
العيداني.وبعـد  أسـعد  البـرصة 
زيارِة املَلعـب، التَقى درجال الوفَد 
الخليجي، وتـّم التباحُث يف جميع 

األمـوِر املُتعلقـة يف قضيـِة َملعِب 
امليناء واعتمـاد الفنادق والتمهيِد 
يف  الخاصـة  القرعـِة  إقامـِة  إىل 
بالبرصة.وأشـاَد   ٢٥ خليجـي 
الوفـُد الخليجـّي بالِهّمـِة العالِيِة 
التي ترافـُق العمَل يف َملعِب امليناء 
والرغبة الكبرية يف انجاِز املُتطلباِت 
التـي تـّم تدونيها من قبـل اتحاد 
العربـّي، وبصورٍة  الخليـج  كأس 
تدُل عىل سعي العراقيني إىل إقامِة 

خليجي ٢٥ بأبَهى صورة.

@Ô‘n‹ÌÎ@ıb‰Óæa@k»‹fl@äÎçÌ@fibuäÜ
@ÔvÓ‹©a@áœÏ€aالكويت/ سيف املالكي

يفتتـُح منتخبنـا الوطنـّي لُكـرِة الصاالت يف 
السـاعِة الخامسـة من مسـاء اليوم الثالثاء 
رشيـطَ مبارياتـه يف ُبطولِة كأس آسـيا لكرِة 
الصـاالت 2022، بمواجهِة املُنتخِب التايلندي 
يف مجمـِع صـاالت الشـيخ سـعد العبداللـه 

بمدينِة صباح السالم.
وأكَد مـدرُب املنتخب الوطنّي لُكـرِة الصاالت 
”محمـد ناظـم الرشيعـة“ سـعي منتخبنـا 
للظهوِر بصورٍة مثاليٍة يف املُنافساِت الرسمّية 
لُبطولِة كأس آسـيا للصاالِت يف الفرتة من 27 

سبتمرب الحايل حتى 8 اكتوبر املُقبل.
وقـاَل الرشيعـة، يف املُؤتمِر الصحـايف ملُدربي 
املجموعـِة األوىل التي تضم الكويـت والعراق 
وتايلنـد وعمـان الذي عقـَد امـس االثنني يف 
مقّر املركِز اإلعالمي للُبطولِة يف مجمِع سـعد 
العبـد اللـه: إن املجموعَة األوىل التـي نتواجُد 
فيهـا هي األقوى يف الُبطولِة، ويمكن وصفها 
بـ“مجموعـِة املـوت“ لكن املنتخـَب الوطنّي 
العراقـّي يسـعى إىل أن يكون لـه َموِطئ قدم 
بني كبار آسـيا وهو الهدُف الـذي نعمُل عليه 
اآلن، بالرغـم مـن إن املجموعة التـي يتواجُد 
فيهـا العراق تعـدُّ األصعَب من بـني مجاميع 

كأس آسيا. 
وذكـَر إن االسـرتاتيجّية التـي اعتمدناها مع 
اتحـاِد الكرة تتمثـُل بإعداِد املُنتخـِب الوطنّي 
لكأس العالم املُقبلة، لذلك فنحن هنا لتطويِر 
املُنتخب الوطنّي لُكرِة الصاالت بشكٍل أفضل، 

ونسعى من خالل كأس آسيا إىل تقييِم أنفسنا 
وما وصلنا إليه مـن العمل، ونتأمل أن نحقَق 
ما نصبو إليه  موضحاً إنه تعرَف عىل املنتخِب 
التايلنـدي مـن خالل أرشطـة الفيديـو التي 
تابعها وتّم عرضها عىل الالعبني، وتعرفنا عىل 
طريقِة اللعب التـي يتبعها والعبيه املميزين، 

وهو ما سيتيُح لنا فرصَة ُمجاراتهم. 
مـن جهتـه، شـّدَد مـدرُب منتخـب تايلنـد، 
اإلسباني كارلوس سـيزار إن منتخَب العراق 
َيحظى بسـمعٍة طيبٍة عىل الصعيِد اآلسيوي، 
وأنا أعرُف ذلك جيداً، ومباراتنا معهم سيكون 
عنوانها الحماس لُقرب املُسـتوى واألداء بني 
املنتخبني، وعندي رؤيٌة واضحٌة عن الصاالِت 

العراقّية. 
وذكـَر: إن الرتكيـَز يف الوقـِت الحـايل يقتُرص 
فقط عىل مواجهِة املُنتخب العراقّي يف الجولِة 
االفتتاحيـة يوم غـٍد، وليس التأهـل إىل الدوِر 

الثاني أو الفوز باللقب.
وأعرَب سيزار عن تقديره واحرتامه للمنتخِب 
العراقـّي الـذي يقوده أحـُد أفضـل املدربني، 
مبينـاً إن فريقـه يتملكه الطمـوُح واإلرصار 
أسـوة باملنتخباِت األخرى بـأن نكون من بني 

املُنافسني عىل اللقب .
وعقـَد املؤتمُر الفنـّي والتنسـيقّي لنهائياِت 
آسـيا لُكرِة الصاالت، امس االثنـني يف القاعِة 
الُكربى بفندِق راديسون بلو يف مدينِة الكويت، 
وبُحضوِر ُممثيل االتحاد اآلسيوي لُكرِة القدم 
واللجنـة املنظمـة وجميع ُممثـيل املنتخبات 

املُشـاركة، فضـًال عـن الجهـاِت الحكومّيـة 
والخدمّية الساندة.

التـي  ويف املؤتمـِر الفنـّي، حـددت املالبـسُ 
سـرتتديها املنتخباُت املُشـاركة، إذ سـريتدي 
منتخبنا الوطنّي اللوَن األبيض فيما سريتدي 
حـارس مرماه اللوَن السـمائي الكامل، فيما 
سريتدي منتخب تايلند اللوَن األحمر الكامل، 

وحارس مرماه األخرض الكامل.
الصـاالت  لُكـرِة  الوطنـّي  املنتخـُب  وأنَهـى 

تحضرياته ملواجهِة الغد أمام تايلند، إذ خاَض 
وحدتـه التدريبّية امس يف قاعِة نادي كاظمة 
الرياّيض التي شـهدت الرتكيَز عـىل الجوانب 
التكتيكّيـِة الخاصـة يف مبـاراِة اليـوم ضـد 
املنتخِب التايلنـدي، فضالً عن اعتماِد طريقِة 

اللعب التي سيتبعها يف املباراة. 
وأعلـَن رئيُس لجنة حـكام البطولة، الكويتي 
محمـد الحـداد إن االتحـاَد اآلسـيوّي للعبـِة 
اختـاَر (22) حكمـاً مـن الجنسـني، تمـت 

يف  للُمشـاركِة  حكمـاً   (20) إىل  تصفيتهـم 
الُبطولِة، فضالً عن حكمني ”احتياطيني“. 

وأوضَح إن الحكام الذين سيديرون منافساَت 
الُبطولة من دول البحرين (3 حكام)، وإيران 
(3 حـكام)، وتايلنـد (حكمـني)، وأسـرتاليا 
(حكمـني)، وحكم واحد مـن كل من الكويت 
والعـراق واإلمارات وماليزيـا ولبنان والصني 
تايبيه وهونـغ كونغ واليابان وأوزبكسـتان 

وفيتنام.

بغداد/ متابعة الزوراء

تغلـب فريـق سـيدات سـنحاريب 

عـىل البـرصة بنتيجـة (93-57)، 

يف املبـاراة االفتتاحية مـن الدوري 

العراقي لكرة السـلة التـي أقيمت 

بصالة زاخو بمدينة دهوك.

وتمكـن سـنحاريب مـن تحقيـق 

الفـوز بفـارق كبـري مـن النقاط  

بفضل تألق املحرتفة اإليرانية شيدا 

رحيـم، وكذلك الالعبة أتا داود التي 

سـجلت أكثـر عـددا مـن الرميات 

الثالثيـة، وبـرزت كل مـن دورين 

مالك واماندا مازن، يف صنع الفارق 

من خالل النجاح بتسـجيل النقاط 

يف معظم فرتات اللقاء.

لسـيدات  األوىل  الخسـارة  ورغـم 

الالعبـات  بعـض  لكـن  البـرصة، 

خـالل  مميـزة  بصـورة  ظهـرن 

مجريات اللقاء، ومنهن آيدا حسني 

وتبارك عبد الرحمن ورقية رحمن.

ويف مباراة أخـرى ، نجحت العبات 

غاز الشـمال يف تحقيـق الفوز عىل 

سـيدات دربندخـان بنتيجة (-58

30)، يف املباراة التي أقيمت يف صالة 

زاخـو، وسـط حضـور جماهريي 

متوسط.

وسـاهمت الالعبـات يـارا فاضـل 

وسـوزيار عبـد اللـه ولونـا كمال 

وغفـران مظفـر، يف صنـع الفارق 

وتحقيق االنتصار األول تحت قيادة 

املدير الفني رزكار محمد.

يذكر أن الدوري العراقي للسـيدات 

ملرحلـة  التجمـع  بطريقـة  يقـام 

واحدة وبمشاركة 5 أندية هي  أكاد 

عينكاوا ، سنحاريب، غاز الشمال، 

البرصة، دربندخان.
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بغداد/ ليث العتابي 

تغلـب منتخبنـا الوطنـي عىل شـقيقه 

السـوري بهـدف نظيف يف املبـاراة التي 

جرت مساء امس االثنني يف ملعب عمان 

الـدويل، ليحـرز املركـز الثالـث ببطولـة 

األردن الرباعية.

ونجـح أيمـن حسـني يف تسـجيل هدف 

الفوز الثمني للمنتخب يف الدقيقة 27 من 

زمـن املباراة التي أقيمت وسـط حضور 

جماهريي ضعيف.   

Ô”aã«@÷Ï–m
ساد الحذر عىل االداء يف بداية اللقاء، مع 

انحصار اللعب يف منتصف امليدان.

أوىل املحاوالت العراقية جاءت عن طريق 

أمجد عطوان  الذي سدد كرة من مسافة 

بعيدة مرت بالقـرب من مرمى الحارس 

السوري احمد مدنية.

وعاد عطـوان لتهديـد املرمى السـوري 

بمحاولـة ثانيـة أبعدهـا برباعـة احمد 

مدنية .

ونجح أيمن حسـني من وضـع املنتخب 

الوطنـي باملقدمة، بعد أن سـجل الهدف 

االول بطريقة جميلة عىل يسار الحارس 

السوري مدنية. 

التعـادل  ادراك  السـومة  عمـر  وكاد 

للمنتخب السـوري عرب رأسـية متقنة، 

أبعدها برباعة الحارس  جالل حسن.

وسنحت للسـومة محاولة جديدة ، لكن 

تصويبته علت العارضة بقليل.

وأضـاع هـريان أحمـد فرصـة محققة 

للعراق، بعد أن تالعـب بأكثر من مدافع 

سـوري ، ولم ينجح يف وضـع تصويبته 

باملرمى السوري بعد تأخره بالتسديد.

وقبل نهاية الشوط األول بدقيقة واحدة، 

أهدر السـومة فرصة سهلة بعد ان سدد 

كرته التـي إرتطمت بدفاعـات املنتخب 

الوطني.

أسـود  بتقـدم  االول  الشـوط  لينتهـي 

الرافدين بهدف دون رد.

 ÚÌäÏé@Òã�Óé
بـدأ املنتخب السـوري الشـوط الثاني 

بشـكل مختلف، وشـكل ضغط مكثف 

عىل الدفاعات العراقية.

وأرشك رايض شنيشـل ، صانع األلعاب 

حسـن عبد الكريم ، فيمـا منح املدرب 

حسام السـيد، الفرصة ملحمود املواس 

لتدعيم خط املقدمة للفريق السوري .

وكاد املـواس أن يباغـت جالل حسـن 

علـت  انهـا  إال  عكسـية،  بتسـديدة 

العارضة بقليل.

وسـنحت فرصة للمهاجم أيمن حسني  

لم يحسـن التعامـل معهـا ، لتتجه إىل 

خارج املرمى.

وتوقفت املباراة لعدة دقائق بعد إصابة 

السومة والعماري إثر كرة مشرتكة.

وتراجع املنتخب الوطنـي  إىل مناطقه 

الخلفيـة للحفاظ عىل تقدمه، وسـط 

السـوري  للمنتخب  هجمات متواصلة 

الذي لم ينجح من إدراك التعادل. 

آسـو رسـتم فرصـة  البديـل  واهـدر 

ملضاعفـة النتيجـة للمنتخـب الوطني 

عـرب هجمـة عكسـية ليلعـب كرتـه  

بطريقـة مترسعة إىل احضان الحارس 

مدنية .

ورغم تبـادل املحاوالت بـني الطرفني، 

إال ان النتيجـة بقيت عىل حالها بتفوق 

املنتخب الوطني بهدف وحيد.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
نظم قسـم اإلعالم واإلتصال الحكومي 
يف  دورة  والرياضـة  الشـباب  وزارة  يف 
والفوتوغـرايف،  الفيديـوي  التصويـر 
وتسـتمر ملدة خمسـة أيام، عـىل قاعة 
التدريب يف مبنى دائرة شـؤون األقاليم 
مـن  عـدد  بمشـاركة  واملحافظـات، 
موظفي قسـم اإلعالم ودوائر وأقسـام 
الـوزارة، وحارض يف اليـوم األول منها معاون مدير القسـم محمد عبد 

حمدي.
ويف مسـتهل الدورة أعطى مدير القسم، عيل العطواني، نبذة مخترصة 
عـن الغاية منها، وتوضيـح بعض التفاصيل املتعلقـة بأهمية الصورة 
يف عرصنا الحايل، فضالً عن رغبة القسـم بتطوير قابليات التشـكيالت 

اإلعالمية يف وزارة الشباب والرياضة.
مـن جانبـه، أشـار حمـدي إىل تاريخ الصـورة وتطورها عـرب مختلف 
السـنوات، إىل أن وصلـت إىل مـا هي عليـه اليوم من تطـور كبري وعىل 
املسـتويات كافة، حتى صـارت جزءا مهما يف الحيـاة اليومية ألي فرد 

منا، فضالً عن أهميتها يف بقية الجوانب الرسمية وغري الرسمية.

بغداد/ الزوراء 
عدسة / يارس جمال

للجنة  العامة  الهيئة  عقدت 
امس  العراقية  الوطنية  االوملبية 
صالة  يف  استثنائيا  اجتماعا  االثنني 
األوملبية  اللجنة  بمقر  االجتماعات 
رئيس  برئاسة  العراقية   الوطنية 
حمودي  رعد  األوملبية  اللجنة 
الهيئة  يمثلون  عضوا   36 وبحضور 

العامة للجنة االوملبية. 
عن  االستثنائي  االجتماع  وتمخض 
انتخاب  تم  حيث  املقررات،  من  عدد 
والتحكيم  التسوية  مركز  اعضاء 

فضال عن لجنة  االخالقيات.
التسوية  مركز  ادارة  مجلس  وتألف 
والتحكيم من القايض محمد محمود 
القضاء  مجلس  من  مرشحاً  نديم 
االعىل رئيسا، وتألفت غرفة املحكمني 
من زيد فارس رحيم رئيسا وعضوية 
اروه زو محمود حسني وعيل حسني 

عيل  وبراق خضري.
املحكمني  انتخابات  يف  فاز  فيما 
عبد  رضغام  من  كال  واملوفقني 

واحمد  ضياء  بهاء  ولينا  الزهرة 
محسن  حسن  وفالح  جليل  جبار 
الحسني   عبد  الرزاق  عبد  وبرشى 
وريسان  كاظم   ضاري  ومصطفى 
سلمان  وعيل  الحسني  عبد  سالم 
لجنة  انتخابات  وتمخضت  الياس، 
كال  فوز  عن  الرياضية  االخالقيات 
من  هديل طالب محمد  ومصطفى 
عالء حسني. كما تم خالل االجتماع 
تقدم  التي  االستقالة  عىل  املوافقة 
اللجنة  لرئيس  االول  النائب  بها 
عىل  واملوافقة  نجف،  اياد  االوملبية 
انهاء عضوية النائبني الثاني والثالث 
اللجنة االوملبية حيدر حسني  لرئيس 
والدكتور احمد حنون، ايضا تم خالل 
التعديالت  عىل  املصادقة  االجتماع 
اللجنة  ملمثليات  الداخيل  النظام  يف 
تمت  كما  املحافظات،  يف  االوملبية 
القضائية  اللجنة  عىل  املصادقة 
القضاء  مجلس  قبل  من  املقرتحة 
االنتخابات  عىل  لالرشاف  االعىل 
للجنة  التنفيذي  للمكتب  التكميلية 

االوملبية .
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تورينو / متابعة الزوراء
مـع  التعاقـد  ميونيـخ  بايـرن  يسـتهدف 
أحـد نجوم يوفنتـوس، لتدعيـم هجومه يف 
الصيـف املقبل، حيث ما زال يسـعى إليجاد 

ملهاجمـه  روبـرت بديـل  السـابق، 

ليفاندوفسكي، الذي رحل إىل برشلونة خالل 
املريكاتو الصيفي املايض.وبحسب صحيفة 
”كوريريي ديال سريا“ اإليطالية، فقد حدثت 
اتصاالت سابقة بني بايرن والرصبي دوسان 
فالهوفيتش، مهاجـم البيانكونريي الحايل.
لكـن يف شـتاء 2021/2022 انتقل الالعب 
إىل يوفنتـوس، مقابـل 82 مليـون يـورو.

وأضافت الصحيفة أن بايرن ميونيخ، عاود 

التفكـري يف فالهوفيتـش مرة أخـرى، رغم 
ارتباطه بعقد مع السـيدة العجوز.ويراقب 
النـادي البافـاري تطـور النجـم الرصبـي 
حاليا، استعدادا لتقديم عرض لضمه خالل 

الصيف املقبل.
وال يعترب فالهوفيتش الوحيد املرشح لتدعيم 
هجوم بايرن، وإنما هناك أيضا هاري كني، 

نجم توتنهام.

نيويورك / متابعة الزوراء
رحب جياني إنفانتينو رئيس االتحـاد الدويل لكرة القدم (فيفا) بجماهري كرة 
القدم من مختلف دول العالم، يف قطر، لحضور بطولة كأس العالم FIFA قطر 

2022 التي ستقام يف الفرتة من 20 نوفمرب إىل 18 ديسمرب املقبلني.
وقـال إنفانتينـو، يف ترصيحـات تلفزيونية مـن نيويورك عـىل هامش أعمال 
الـدورة الــ77 للجمعية العامـة لألمم املتحدة، إن بطولـة كأس العالم يف قطر 
سـتكون األفضل يف التاريـخ من واقع التحضـريات القطرية للحـدث، وفكرة 
إقامتهـا يف املنطقة العربية، واكتمال جاهزية قطر السـتقبال العالم، مشـرياً 
إىل أنـه كواحد من أرسة كـرة القدم يف العالم، يرحب بـكل جماهري املنتخبات.
وتابع: ”بصفتي رئيسـاً للـ“فيفا“، أفوض نفيس للرتحيب بكل شـعوب الكرة 
األرضية، الذين سـيحرضون إىل قطر، أرحب بالعالم الذي سيكون متحداً خالل 
شهر كأس العالم، فالقطريون يعدون لحدث فريد من نوعه يف استضافة أكثر 
مـن مليوني ريايض سـيتابعون مباريات البطولة من داخل املالعب، وخمسـة 
مليارات سيشـاهدون الحدث من جميع أنحاء العالم وسـيكون األمر مذهالً“.
وأكـد رئيس االتحاد الدويل لكرة القدم أن العالم سـيكون موحداً ومتحداً خالل 

البطولة يف قطر، وسيحتفل الجميع بكرة القدم.

فيينا / متابعة الزوراء:

الـدور نصـف  بلغـت كرواتيـا 

األمـم  دوري  مـن  النهائـي 

األوروبيـة بعودتهـا فائـزة من 

أرض النمسـا 1-3، يف حـني لم 

ينفـع االنتصـار الـذي حققته 

الدانمـارك عـىل فرنسـا بطلـة 

العالـم 0-2 يف الجولـة األخرية 

من منافسات املجموعة األوىل.

ورفعت كرواتيا رصيدها إىل 13 

نقطـة، متقدمة بفـارق نقطة 

واحدة عن الدانمارك.

يف املبـاراة التي جـرت يف فيينا، 

التسـجيل  كرواتيـا  افتتحـت 

بواسطة قائدها املخرضم لوكا 

مودريتـش نجـم ريـال مدريد 

اإلسـباني بعد مـرور 6 دقائق، 

لكن النمسا أدركت التعادل عن 

طريـق كريسـتوفر بوغمارتـر 

بعدها بثالث دقائق.

حتـى  قائمـاً  التعـادل  وظـل 

الدقيقة 69 عندما نجح ماركو 

ليفايـا يف منـح التقـدم مجدداً 

مونديـال  وصيفـة  لكرواتيـا 

روسـيا عـام 2018، قبـل أن 

املخـرضم  املدافـع  يحسـم 

نهائياً  النتيجـة  ديان لوفـرن 

يف صالـح كرواتيـا بتسـجيله 

الهدف الثالث .(72) 

وعىل ملعب ”باركن ستاديوم“ 

يف كوبنهاغن، جددت الدانمارك 

فوزهـا عـىل فرنسـا بهدفني 

نظيفني.

والخسـارة هـي الثانية فقط 

لفرنسـا يف مسـابقة رسمية 

انتصـارا   20) مبـاراة   32 يف 

و10 تعـادالت)، وكانت األوىل 

أمـام الدانمـارك بالـذات 1-2 

يف مسـتهل هـذه البطولـة يف 

حزيران/يونيـو  يف  باريـس 

املايض.

وشارك مهاجم فرنسا املخرضم 

أساسـياً  جـريو  أوليفييـه 

مجدداً بـدالً من كريـم بنزيمة 

املصاب، علمـًا أنه كان صاحب 

أحـد هدفـني يف مرمى النمسـا 

الخميس املـايض رافعاً رصيده 

اىل 49 هدفاً دوليـًا ليصبح عىل 

بعـد هدفـني من تيـريي هنري 

حامل الرقم القيـايس يف تاريخ 

املنتخب.

يذكـر أن الدانمارك وفرنسـا يف 

مجموعـة واحـدة يف نهائيـات 

قطـر   FIFA العالـم  كأس 

 20 يف  ينطلـق  الـذي   ™2022

ترشين الثاني/اكتوبر املقبل اىل 

جانب أسرتاليا وتونس.

وارتدى أنطوان غريزمان شارة 

القائـد يف غياب الحارس هوغو 

لوريـس املصـاب، وذلـك للمرة 

األوىل خالل مسريته الدولية.

بـدأ املنتخـب الفرنـيس املباراة 

بشـكل جيد من دون أن يصنع 

أي فرصـة حقيقيـة، قبـل أن 

تنقلـب االمور رأسـا عىل عقب 

يف مـدى 5 دقائـق عندما افتتح 

التسـجيل  األرض  أصحـاب 

بواسـطة كاسـرب دولربغ الذي 

تلقى تمريرة من الجهة اليرسى 

مـن ميـكل دغـارد فتابعهـا يف 

الشباك .(34) 

ولم يكن املنتخب الفرنيس أفاق 

من الصدمة حتى تلقت شباكه 

الثانـي عندمـا فشـل  الهـدف 

الدفاع يف تشتيت إحدى الكرات، 

فأطلقها سكوف أولسن قوية 

ورفـع   .(39) الشـباك  داخـل 

أولسـن رصيده اىل 8 أهداف يف 

23 مباراة دولية.

الفرنيس يف  املنتخـب  وضغـط 

الشـوط الثاني آمـًال يف تعديل 

النتيجة وسـنحت ثالث فرصة 

لكيليان مبابـي، لكن الحارس 

أحبطهـا  شـمايكل  كاسـرب 

جميعها يف مـدى 5 دقائق بني 

الدقيقتني 64 و69، بينها األوىل 

انفرادية.

وأرشك ديشان مهاجم اليبزيغ 

األملانـي كريسـتوفر نكونكـو 

بـدالً مـن جريو لكـن من دون 

طائـل ألن الدانمارك نجحت يف 

املحافظة عىل نظافة شـباكها 

حتى صافرة النهاية.

الهولنـدي  املنتخـب  وأكـد 

جاهزيته لخوض مونديال قطر 

بعدمـا غاب عن الذي سـبقه يف 

روسيا عام 2018، وذلك بتأهله 

إىل نصـف نهائـي دوري األمـم 

األوروبية بصحبة كرواتيا.

يف أمسـرتدام، جـددت هولنـدا 

الفـوز عـىل ضيفتهـا بلجيـكا 

ختـام  يف  -1صفـر  القويـة 

منافسات املجموعة الرابعة.

وذلك بفضل هدف متأخر سجله 

قلب دفـاع ليفربـول اإلنكليزي 

فريجيل فان دايك.

وبفـوزه األول عـىل أرضه ضد 

املنتخب البلجيكـي منذ أيلول/

تصفيـات  يف   1997 سـبتمرب 

حسـم   ،(3-1) العالـم  كأس 

بطاقـة  ”الربتقـايل“  املنتخـب 

نصـف  الـدور  اىل  املجموعـة 

يف  الفـارق  موسـعاً  النهائـي، 

الصدارة إىل سـت نقـاط بعدما 

كان بحاجة إىل التعادل أو حتى 

الخسـارة بفارق أقل من ثالثة 

أهداف لضمان التأهل إىل نصف 

نهائي هـذه البطولة التي وصل 

إىل نهائـي نسـختها األوىل عام 

2019 حني خرس أمام الربتغال 

صفر1-.

وأنهـت ويلز املجموعـة يف ذيل 

الرتتيـب وهبطت اىل املسـتوى 

الثاني لسـقوطها عـىل أرضها 

أمام بولندا بهدف سجله كارول 

سفيدرسكي .(58) 
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برشلونة / متابعة الزوراء:
تسـود حالـة مـن القلـق داخـل 
إصابـة  تكـرار  مـن  برشـلونة 
مهاجمـه أنسـو فاتي، الـذي لم 
يستعد حالته البدنية املميزة، التي 

كان عليهـا قبل إصابته يف الركبة 
منذ عامني أمام ريال بيتيس.

ولهذا السـبب، يستهدف البارسا، 
عدم إجهاد فاتي وتجنب إرشاكه 
يف مباريات كاملة، حتى يسـتعيد 

لياقته بشـكل كبري، حيث شارك 
منذ إصابته األوىل قبل 22 شـهرا 
ونصـف، يف 15 مبـاراة من أصل 
45 للبارسـا، ولـم يكمل أي منها 

وشارك يف لقاء واحد كأسايس.
مـع  مشـواره  فاتـي  واسـتهل 
برشـلونة وعمره 16 عاما و298 
يوما، ليصبح ثاني أصغر الالعبني 
ارتداء لقميص الفريق األول خلف 
ورسعـان  مارتينيـز،  فينسـنت 
ما تألـق لريث القميـص رقم 10 

الخاص بالنجم ليونيل مييس.
وبعد موسـم رائع عىل املسـتوى 
الشـخيص، أنهـى فاتـي موسـم 
2020-2019 مسجال 8 أهداف يف 

33 مباراة.
ويف املوسـم التايل، تعـرض فاتي 
و5  مباريـات   10 بعـد  إلصابـة 
أمـام بيتيس يف غـرضوف الركبة 
اليـرسى، ليضطـر إىل الخضـوع 

لجراحة ليودع بعدها املوسم.
وبعودته يف موسم 2021-2022، 
أصيـب فاتي مجـددا يف نوفمرب/
ترشيـن ثان يف بااليـدوس بنفس 
عـن  وابتعـد  اليـرسى،  الركبـة 
املالعب شـهرين، قبـل أن تتجدد 
إصابتـه مـرة أخـرى، لكـن هذه 
املرة يف الفخذ، أمام بيلباو، ليبكي 
الالعـب.ويف هذا املوسـم، شـارك 
أنسـو فاتـي كأسـايس يف مباراة 
واحـدة مـن أصـل 8 مواجهات، 
أمـام فيكتوريا بلزن التشـيكي.
ويخىش برشـلونة بقيادة مدربه 
تشـايف، من تجدد إصابات نجمه 
الشاب، لذا فلن يخاطر بالدفع به 
كأسـايس يف الفرتة املقبلة، حتى 
يتأكد من استعادته لكامل لياقته 
البدنية، وهو األمر الذي لم يجعله 
ملنتخـب  اسـتدعائه  يتـم  أيضـا 

إسبانيا بقيادة لويس إنريكي.

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl

Ômbœ@Úibñg@Ûì≤@Ú„Ï‹íãi

الدوحة / متابعة الزوراء
حـّذر حسـن ربيعـة الكـواري، مديـر إدارة عالقـات 
التسـويق يف بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، 
من املواقع غري الرسمية لبيع التذاكر، مؤكداً أن املنصة 
الرسـمية املعتمدة تقتـرص عىل موقع االتحـاد الدويل 
لكرة القدم.. الكواري كشـف كذلك عـن افتتاح قريب 
ملراكـز خدمات تخص بطاقة هّيـا، وأوضح أّن التذاكر 
املحجوزة ستظهر عىل ”تطبيق التذاكر“ املقرر إطالقه 
شـهر أكتوبر املقبل، كما ستتوصل  الجماهري برسالة 

إلكرتونية تحمل تفاصيل التذاكر واملقاعد املحجوزة.
وحول السـماح لحاميل بطاقة هّيا باسـتضافة ثالثة 
زوار مـن غري حامـيل التذاكـر، قال الكـواري إن هذه 

الخدمة ستتوفر نهاية الشهر الجاري.

@…”aÏfl@‚aáÉnéa@Âfl@ãÌâ•
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االسكندرية / متابعة الزوراء
قـّرر مـدرب منتخب مـرص لكرة القـدم الربتغـايل روي فيتوريـا إراحة نجم 
الفريـق محمد صالح باإلضافـة إىل مصطفى محمد وأحمد فتوح والسـماح 
لهم بالعودة إىل أنديتهم، وبالتايل الغياب عن املباراة الودية املقررة ضد ليبرييا 
اليوم الثالثاء يف االسكندرية.وكان صالح ومحمد تألقا يف مباراة النيجر الودية 
التـي انتهـت لصالح الفراعنـة بثالثية نظيفـة، بينها ثنائيـة لصالح وهدف 
ملحمد. يف املقابل قرر الجهاز الفني إراحة فتوج العب الزمالك بسـبب شعوره 
بأوجـاع يف العضلة الخلفية.وسـيخلد صـالح بالتايل إىل الراحـة قبل مواجهة 
فريقه ليفربول اإلنكليزي ضد برايتون يف الدوري املحيل السبت املقبل، يف حني 

سيلتحق محمد بفريقه نانت الفرنيس.

ëÏn‰œÏÌ@Âfl@ÔÿèœÎá„b–Ó€@ùÌÏ»n€@Û»èÌ@ÑÓ„ÏÓfl@ÊãÌbi ÑÌäbn€a@¿@›õœ˛a@ÊÏÿÓé@2022@%b»€a@ëd◊@@Zá◊˚Ì@Ï‰Ón„b–„g
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باريس / متابعة الزوراء
أشـاد ليونيل مييس، نجم باريس سان جريمان الفرنيس، بقدرات 

زميله كيليان مبابي، يف املواجهات الثنائية أمام الخصوم.
وقال مييس يف ترصيحات لشـبكة TUDN Mexico ” : ”كيليان مبابي العب 

مختلف، إنه وحش قوي للغاية يف املواجهات الثنائية“.
وأضـاف الربغوث األرجنتيني: ”يذهب مبابي إىل املسـاحات الخالية، وهو رسيع 

للغاية، ويسجل الكثري من األهداف“.
وأتم: ”مبابي العب متكامل، وقد أثبت ذلك لعدة سـنوات، ويف السـنوات القادمة، 

سيكون بالتأكيد من بني األفضل“.
يذكـر أن باريس سـان جريمان يتصـدر حاليا جـدول ترتيب الـدوري الفرنيس 

برصيد 22 نقطة، متفوقا بنقطتني عىل مارسيليا صاحب املركز الثاني.
كمـا يحتـل الفريق الباريـيس صدارة املجموعـة الثامنة يف دوري أبطـال أوروبا 

برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع بنفيكا.
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القاهرة/متابعة الزوراء:

عىل مدار األيام املاضية انشـغلت وسـائل 

اإلعـالم عىل مسـتوى العالـم، بتتبع وفاة 

وجنازة امللكـة إليزابيث الثانية، ال سـيما 

يف موطنهـا بريطانيا، فتصـدرت صورها 

الصفحات األوىل من صحف العالم صبيحة  

التايل إلعـالن قرص باكنغهام وفـاة امللكة 

عـن عمر يناهز ٩٦ سـنة. ولقد انشـغلت 

قنوات التلفزيون بتقديـم برامج وفقرات 

تـروي سـريتها وإبـراز محطـات حياتها 

وفرتة حكمها التي تجاوزت ٧٠ سنة.

تدريب وبروفات

بطبيعة الحال كان لربيطانيا نصيب األسد 

من التغطية، التي تدربت عليها املؤسسات 

اإلعالميـة الربيطانيـة الكـربى لسـنوات 

طويلة، وهو ما بدا واضحاً من خالل حجم 

ودقة وتنظيم ورسعـة التغطية والتقارير 

التي نرشتها. إذ نرشت الصحف الربيطانية، 

الصادرة صباح الجمعة ٩ سبتمرب (أيلول) 

الجـاري ٤٢٦ صفحة تتحـدث عن امللكة، 

حسـب إحصـاء أعدتـه «بـرس غازيت»، 

أشـارت فيـه إىل أن «الصحـف الربيطانية 

وصلت متأخرة هذا  عند الباعة واملوزعني 

بينمـا كان الصحفيـون يصارعون الوقت 

لعمل أعـداد خاصة عن امللكة». ولفتت إىل 

أن «خرب الوفاة تأكد يف السـاعة السادسة 

والنصف مساء الخميس، ما يعني أنه كان 

يجـب مد وقت انتهـاء الطبعة األوىل، الذي 

عادًة ما يكون تقريباً يف السابعة مساء».

«هيئـة  أن  غازيـت»  «بـرس  وأضافـت 

اإلذاعـة الربيطانيـة (بي بـي يس) علّقت 

 ١٢:٤٠ السـاعة  يف  التقليديـة  برامجهـا 

لتقديـم تغطيـة حـول صحة امللكـة قّدم 

معظمها هيـو إدواردز مرتدياً ربطة عنق 

سـوداء، وصباح الجمعة تحّولت ترويسة 

الصفحات األوىل الحمراء إىل اللون األسـود 

«التغطيـة  أن  إىل  لفتـت  ثـم  األزرق».  أو 

املماثلـة، التي يمكـن مقارنتها بما حدث، 

كانـت تغطيـة وفـاة األمري فيليـب (زوج 

امللكـة) يف ٩ أبريل (نيسـان) ٢٠٢١ حيث 

كتـب عنـه ٥٤٠ صفحة عىل مـدار ٣ أيام 

من السـبت إىل االثنني». بالنسـبة لوسائل 

اإلعـالم الربيطانيـة فالحـدث «لـم يكـن 

مفاجئاً ولم يشكل عبئاً يف التغطية»، وفق 

صحفـي بريطاني يف «بي بي يس»، تحدث 

لـ«الرشق األوسـط» رشيطـة إغفال ذكر 

اسمه. وقال إن «بي بي يس تتبع بروتوكوالً 

خاصـاً فيما يتعلق بالشـخصيات امللكية، 

وتكـون التغطيـة مركزيـة، وبموجبـه ال 

ُتبث أي أنباء قبل إعالن رسـمي من قرص 

باكنغهام». ثـم أردف أنه «كان مقرراً َمن 

سـيذيع نبأ الوفاة، بل إن املالبس السوداء 

تكون جاهزة يف االسـتوديو السـتخدامها 

املعلقـني  أن  إىل  إضافـًة  الحاجـة،  عنـد 

واملؤرخـني أيضـًا كانوا محددين سـلفاً»، 

واسـتطرد أن «(بي بـي يس) كانت ُتجري 

تدريبات بشـكل دوري عـىل كيفية إذاعة 

بيان الوفاة، تتضمـن التأكيد عىل املذيعني 

تحايش البكاء أو إظهار حزن زائد».

من جانبه، قال بـول باري، مقدم برنامج 

«ميديـا ووتـش» عىل قنـاة «إيـه بي يس 

أسـرتاليا»، يف برنامجـه «مـع أن الحـدث 

كـان  لكنـه  توقعـه  طـال  الوفـاة)  (أي 

صادمـاً للناس»، مشـرياً إىل أن «الصحافة 

الربيطانية كانت تسـتعد وتتدرب عىل هذا 

الحدث منذ سـنوات، عرب بروتوكول دقيق 

يحـدد كيفية التغطية أليام وأسـابيع بعد 

الوفاة». ويف السـياق نفسه، قالت سيندي 

ماكريري، الباحثة يف التاريخ امللكي: «لقد 

جـرى التخطيط بدقة لهذا كلـه، لذلك كنا 

سـنرى آلـة إعالمية ضخمة تعمـل بقوة، 

وهو ما حدث بالفعل».
تقارير ُمعدة سلفاً

أما جوناثان غروبـرت، الصحفي واملدرب 

وصانع «البودكاسـت األمريكي» املقيم يف 

هولندا، فأشـار لـ«الرشق األوسط» إىل أن 

«كل مؤسسة إعالمية كبرية كانت تستعد 

ملثل هذا الحدث عىل مدار سـنوات مضت، 

عرب تجهيز سلسـلة من التقارير والسـرَي 

الذاتيـة التي تكـون جاهزة للنـرش والبث 

فور إعـالن الوفاة... وهـذا يحدث مع كل 

الشـخصيات العامة الكربى عىل مستوى 

العالم».

وبالفعـل يؤكـد صحفـي «بـي بـي يس» 

الربيطاني (الذي طلب التكتم عىل اسمه): 

«مؤسسـة مثـل (بـي بـي يس) تتوافـر 

لديهـا مـواد جاهزة لسـرَي الشـخصيات 

العامة، يصـار إىل تحديثها بشـكل دوري 

السـتخدامها عنـد الحاجة». وحقـاً يؤكد 

حجـم التغطيات فور الوفـاة، ويف صحف  

التـايل إلعالنهـا ضخامـة املـواد والوثائق 

الصحـف  وبمراجعـة  سـلفاً،  املعـدة 

الربيطانية الصادرة صبـاح الجمعة، نجد 

مثـًال عـىل صعيـد الصحـف الشـعبية أن 

صحيفة «مرتو» خصصت ٤٤ صفحة من 

عددهـا للملكة، و«الصـن» ٣٨ صفحة يف 

العـدد الرئييس مع عدد تذكاري خاص من 

٣٦ صفحة، و«الديـيل مريور» ٤٠ صفحة 

يف العـدد و٢٤ كملحـق خـاص، و«الديـيل 

ملحـق  إىل  إضافـًة  صفحـة   ١٤ سـتار» 

مكون من ١٦ صفحة واسـتخدمت صورة 

للتتويج. وبالنسـبة للصحف املحافظة أو 

شـبه املحافظة، خصصـت «التايمز» ٤٠ 

صفحة مع غالف عليه صورة للملكة عند 

تتويجها، و«الدييل تلغراف» ملحقاً خاصاً 

مـن ٢٨ صفحة إضافـًة إىل ٢٥ صفحة يف 

العـدد الرئييس، وخصصـت «الدييل ميل» 

٨٦ صفحة للملكة، و«الدييل إكسـربيس» 

٣٨ صفحـة من عددها للملكـة إضافًة إىل 

ملحـق مـن ٢٤ صفحـة أخـرى. وأما عن 

الصحف الوسـطية (يسـاراً ويميناً) فقد 

اختارت «أي» إعداد ٣٢ صفحة مع صورة 

التتويـج، و«الغارديان» أيضاً اسـتخدمت 

صـورة التتويـج مع ٢٠ صفحـة، وأخلت 

األوىل  صفحتهـا  تايمـز»  «الفاينانشـيال 

من كل العناوين ووضعـت صورة للملكة 

الُتقطـت يف افتتـاح الربملـان ١٩٧١ مـع 

تغطيـة يف الداخل، كل هذا حسـب «برس 

غازيت».

اهتمام عاملي

عـىل الصعيـد العاملـي حظي خـرب الوفاة 

باهتمـام إعالمـي الفـت أيضـاً. وعّدلـت 

مجموعة مـن محـّرري «ويكيبيديا» عىل 

بامللكـة،  الخاصـة  الصفحـات  موقعهـا 

وكتبت آني رويردا، صاحبة حساب «ديبث 

أوف ويكيبيديـا» عـىل «تويـرت» تغريـدة 

رشحت فيها مـا يحدث لصفحـات امللكة 

خلف الكواليس من مجموعة من املحررين 

املتطوعـني. وبالتـوازي، كتبت كريسـتني 

هـار، يف تقرير نرشه موقع «معهد بوينرت 

للصحافـة»، األسـبوع املـايض أن «وفـاة 

امللكـة حظيـت مثـل يـوم تتويجهـا عام 

١٩٥٣ باهتمام الصحف، فاحتلت صورتها 

الصفحـات األوىل يف صحـف العالـم». ويف 

تقريـر آخر، عـىل موقع املعهـد. قال توم 

جونـز، إن «خرب وفاة امللكة أرس العالم وال 

سيما يف وطنها». وأشار إىل أنه يف الواليات 

الشـبكات  أوقفـت  األمريكيـة  املتحـدة 

األمريكية الرئيسـية الثـالث (إيه بي يس)، 

و(يس بـي إس)، و(إن بـي يس) برامجها 

االعتيادية لإلعـالن عن الخرب. كذلك نّفذت 

القنوات التابعـة لـ«فوكس» تغطية حية 

عـىل مدار السـاعة مـن «فوكـس نيوز»، 

وبدأت الشـبكات بث برامج معدة مسبقاً 

تحكـي قصـة امللكـة العائليـة والقضايا 

السياسـية التي عايشـتها طيلة ٧٠ سنة 

من حكمها. واسـتخدمت شـبكة «يس إن 

إن» رشيـط األخبار العاجلـة. كذلك كانت 

التغطيـة واسـعة ومكثفة عىل مسـتوى 

الصحـف األمريكية الكـربى طباعًة وعىل 

مواقعهـا اإللكرتونية، يتضمـن خرب وفاة 

امللكة.. ولم يختلف األمر عربياً أو أوروبياً، 

حيـث كـان خـرب وفـاة امللكـة وصورها، 

هـو العنوان الرئيـيس يف الصحف واملواقع 

اإللكرتونيـة واملحطـات التلفزيونية، التي 

تبـارت يف نقـل الحدث، فتصـدرت صورة 

امللكـة الراحلـة الصفحـة األوىل لصحيفة 

«ليرباسـيون» الفرنسـية مع عنوان «لقد 

أحببناهـا كثـرياً». وكذلـك كـان الحال يف 

الصحـف الكربى يف كنـدا، ومعظم صحف 

إيطاليا وإسبانيا وباقي دول العالم.

أسباب االهتمام

جوناثان غروبرت ُيرجع االهتمام اإلعالمي 

الكبـري بامللكة الراحلة إىل أسـباب بعضها 

تاريخي. ويقـول إنه «بالنظر إىل عدد دول 

الكومنولـث، وأيضاً عدد الدول التي تأثرت 

باإلمرباطوريـة الربيطانيـة تاريخيـًا، من 

الطبيعـي أن نجد هذا االهتمـام». وتابع: 

لـم  الربيطانيـة  اإلمرباطوريـة  أن  «مـع 

تعد موجـودة، فإن بهـارج اإلمرباطورية 

وثقافتهـا ال تـزال حيـة يف التاريـخ، ويف 

احتفاالت العائلة املالكة... ألسـباب كثرية 

يجـد النـاس هـذه األشـياء جذابة».مـن 

ناحيـة أخرى، هـذه الجاذبية أو االهتمام 

الجماهريي بخرب وفاة امللكة أو غريها من 

الشخصيات العامة، مرتبط بارتباط هذه 

الشخصيات بذكريات الجمهور، وفق سارة 

وايالند، التي كتبـت يف بحث بجامعة «نيو 

إنغالند» نرشه موقع «ذا كونفرسيشـن» 

الشهر الجاري: «وفاة امللكة ولّدت مشاعر 

حزن لـدى العامة يف مختلف أنحاء العالم، 

مـن مشـاهد املواطنـني املتجمعـني حول 

قرص باكنغهام إىل ترصيحات قادة العالم 

ومنشورات املواطنني عرب وسائل التواصل 

االجتماعـي». وأضافـت أن «الحـزن عىل 

فقدان شـخص ما، يرتبط بذكرياتنا حول 

هذا الشـخص، ومـع أن كثرياً مـن الناس 

الذين عـّربوا عن حزنهم لـم يعرفوا امللكة 

عن قـرب ولم يلتقوها، ارتبطت ذكرياتهم 

عـىل مدار ٧٠ سـنة بها بشـكل أو بآخر»، 

ثم أردفت أن «بث اإلعـالم تفاصيل الوفاة 

واملراسـم عىل مدار ٢٤ ساعة يخلق حالة 

مـن التعاطـف وربمـا يسـتدعي ذكريات 

خاصة ألشـخاص مروا من قبـل بأحداث 

فقد أقارب أو أصدقاء».

  (عن/صحيفة الرشق االوسط)

بغداد/الزوراء:

استأنفت نقابة الصحفيني العراقيني العمل الرسمي يف مقرها امس االثنني .

وقالـت النقابـة يف بيان مقتضب  تلقتـه ”الزوراء“ ان“ العمل الرسـمي يف مقرها 

املركز العام / بغداد- كرادة مريم استأنف ابتداًء من امس االثنني“. 

اسطنبول/متابعة الزوراء:
رغـم كونها مجلة معروفة بقربها من حـزب العدالة والتنمية الحاكم يف تركيا 
(مجلة مسواك)، إال أنها وقعت يف ورطة استطالع أجرته سألت املجلة متابعيها 
عن املرشـح الذي يدعمونه أكثر يف االنتخابات الرئاسّية القادمة ُمنتصف العام 

املقبل.
وتم وضع اسـم الرئيـس الرتكي، رجب طيب أردوغان، ورئيس حزب الشـعب 

الجمهوري املعارض، كمال كيليجدار أوغلو، يف االستطالع.
وهنا جاءت املُفاجأة، حصل أردوغان عىل 27 يف املئة من األصوات، بينما حصل 
كيليجدار أوغلو عىل 73 يف املئة من األصوات، ما دفع املجلة إىل املُسارعة لحذف 

االستطالع.
وُيشـّكك الحـزب الحاكـم يف تركيا عـادًة بصّحة االسـتطالعات التـي ُتجريها 
املُعارضة وتكشـف عن تراجع شـعبّية الرئيس أردوغان، وإمكانّية خسـارته 

االنتخابات الرئاسّية.

غزة/متابعة الزوراء:
تجسـدت االنتهاكـات اإلرسائيليـة بوضـوح يف 
الصورة التي التقطها املصور الفلسطيني عطية 
درويـش، والتـي أظهرت االسـتهداف اإلرسائييل 
املُبـارش ملجموعـة مـن الصحفيـني خـالل أداء 
عملهم اإلعالمي، مع أخذهم كل إجراءات الوقاية 

والسالمة التي لم تنِجهم من االستهداف.
الصـورة عرضـت إىل جانـب عـدد مـن الصـور 
الفوتوغرافيـة، ضمن معـرض ”حكاية صورة“ 
يف غزة، الـذي نظمه املكتب اإلعالمـي الحكومي 
فلسـطني-  االسـرتاتيجية  املبـادرة  ومركـز 
ماليزيا، األحد، بمناسـبة  العاملـي للتضامن مع 
الصحفي الفلسـطيني، ولتوثيق االنتهاكات ضد 

الصحفيني.
وناقشـت الصور مجموعة مـن االنتهاكات التي 
يتعرض لها الصحفي الفلسـطيني خالل فرتات 
الحـروب والتصعيد اإلرسائيـيل، من دون اكرتاث 
االحتـالل اإلرسائييل ملبـدأ حريـة الصحفيني، أو 

القوانني الدولية التي ُتجرم التعرض لهم.
ويقول املصـور الصحفي عطيـة درويش، الذي 
أصيـب يف وجهـه خـالل تغطيته لألحـداث أثناء 
مسـريات العـودة، إن املعرض تضمـن مجموعة 
من الصـور التـي التقطها وتوضح املمارسـات 
اإلرسائيلية بحق الصحفيـني، وُتظِهر الكواليس 
التـي يتعرض لهـا الصحفيون خـالل تغطيتهم 

وعملهم.
ويبني درويش  أن توثيق االنتهاكات التي يتعرض 

لهـا الصحفيون ُمِهـم يف إظهار فضـح الجرائم 
اإلرسائيلية بحقهم وبحق الشـعب الفلسطيني، 
داعًيـا املؤسسـات الدوليـة املعنيـة بالصحفيني 
للوقـوف إىل جانبهـم، واملُطالبـة بحمايتهم كما 

تنص القوانني واملواثيق الدولية.
وقّسـم املنظمـون املعرض الفوتوغرايف إىل سـت 
زوايا، تضمنت األوىل صور الصحفيني الشـهداء، 
الذيـن ارتقوا خالل أداء واجبهـم اإلعالمي، فيما 
جاورهـا زاوية ثانية لصـور الصحفيني األرسى 
الذيـن اعتقلتهم قوات االحتالل اإلرسائييل بهدف 
الفلسـطينية، وقـد توسـطت  الروايـة  تغييـب 

الزاويتني، صورة الشـهيدة الصحفية شريين أبو 
عاقلة والشهيد الصحفي يارس مرتجى.

أمـا الزاوية الثالثة فتضمنـت االنتهاكات العامة 
ضـد الصحفيني وقد احتوت عـىل صور لتعرض 
الصحفيني للغاز املُسيل للدموع، إىل جانب صوًرا 
لصحفيـني أصيبـوا إصابات مبـارشة ومختلفة 
خالل عملهم، ارتقى عىل أثرها بعض الشـهداء، 
فيمـا تظهر باقي الصور حجـم االنتهاكات التي 
تعرضوا لها عىل الرغم من ارتداء الزي الصحفي 
مشـاهد  PRESS.وظهـرت  بإشـارة  املوسـوم 
التدمـري للمقـار الصحفيـة يف الزاويـة الخاصة 

بتدمـري املكاتـب، حيـث تضمنت صـورا لألبراج 
السـكنية التي تضم عـرشات املكاتب الصحفية، 
والتـي تم اسـتهدافها خالل العـدوان اإلرسائييل 
عكسـت  فيمـا  السـابقة،  والحـروب  األخـري 
الزاوية الخامسـة مشـاهد لصحفيـني تعرضوا 
لالنتهاكـات خالل عملهـم، إىل جانب االنتهاكات 
ضد الصحفيني يف الضفة الغربية.ويقول املصور 
الجريـح مؤمن قريقـع إن املعـارض التي توثق 
االنتهاكـات ضـد الصحفيني رضوريـة، خاصة 
يف ظل تواصـل االنتهاكـات اإلرسائيلية بحقهم، 
وبحـق مكاتبهـم ومقار عملهم، فيمـا ُتعد دليل 
إدانـة بحق إرسائيل، وما تقـوم به من اعتداءات 
متواصلة بحق الصحفيني بشكل خاص، والشعب 
الفلسـطيني بشكل عام.من ناحيته، يقول مدير 
العالقـات العامـة يف املكتب اإلعالمـي الحكومي 
محمـود الفـرا، إن املكتـب يحرص عـىل تنظيم 
مختلـف الفعاليات، يف املناسـبات العامة، ومنها 
يوم التضامن العاملي مع الصحفي الفلسطيني، 
والـذي صـادف االثنـني، السـادس والعرشيـن 
من شـهر سـبتمرب/ أيلـول، بهـدف اإلبقاء عىل 
اسـتمرارية حالـة التضامن.ويوضـح الفرا ، أن 
العـادة جرت عـىل تصويـر وتوثيـق االنتهاكات 
اإلرسائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، إال أن 
املعرض جاء لتسليط الضوء عىل االنتهاكات التي 
يتعرض لها الصحفيون، حيث تحول الصحفيون 
مـن مصـدر لتوثيـق االنتهاكات، إىل فئـة تنتهك 

حقوقها بشكل علني ومتواصل.

الجزائر/متابعة الزوراء:
الجزائرية بتحسـني  الحكومة  تعهـدت 
أوضـاع الصحافـة يف البـالد، وتطويـر 
مـع  يتوافـق  بمـا  اإلعالمـي  القطـاع 
التحديات التي تعيشـها هـذه الصناعة 
العالـم،  أنحـاء  ومختلـف  الجزائـر  يف 
إىل جانـب توفري ظـروف أفضـل لقيام 
الصحافة بدورها يف مناخ من الحريات. 
ما سـبق ورد يف وثيقة السياسة العامة 
التي سـيقدمها رئيـس الحكومة، أمني 
بـن عبـد الرحمن، أمـام نـواب الربملان 
األول  أكتوبر/ترشيـن  مـن  الثالـث  يف 
املقبل. ونصـت الوثيقة أيضاً عىل إجراء 
والتنظيمي  الترشيعـي  مراجعة لإلطار 
املتعلق بقطاع الصحافة، بهدف مواءمة 
عملها مع الدسـتور الجديد، و“تكريس 
صحافة حرة ومسـتقلة تحـرتم قواعد 
بمـا  وأدبياتهـا،  وأخالقياتهـا  املهنـة 
الديمقراطية  يجعلها وسيلة للممارسة 
ومحميـة ضد كـل أشـكال االنحراف“، 
عـىل أن تعكـف الحكومة عـىل مراجعة 
كـل النصوص القانونيـة يف هذا املجال، 
”لتشـجيع تحرير الفضاء اإلعالمي مع 
احرتام قواعد الحوكمـة“، وفق ما جاء 
يف النص.وأكـدت الحكومـة يف الوثيقـة 
التي ستكون محل نقاش من قبل نواب 
الربملـان، التزامهـا ”تجسـيد الحقـوق 
الدسـتور، ال سـيما حـق  املكرسـة يف 

املواطـن يف الحصول عىل خدمة إعالمية 
موثـوق بها، وضمـان ممارسـة مهنة 
صحفية حـرة، مع احـرتام أخالقياتها 
وإحـداث  املجتمـع،  وقيـم  وأدبياتهـا، 
قطيعـة مـع املمارسـات القديمـة عىل 
صعيـد االتصـال املؤسسـاتي وتطوير 

وسائل اإلعالم العمومية والخاصة“.
لكـن رغم التفاؤل الذي قـد يبعثه نص 
الوثيقـة، فـإن الصحفيـني الجزائريني 
يـرون أّن هذه التعهـدات تمثل عناوين 
سياسـية ال تجـد لهـا يف الوقـت الحايل 
موضعـاً للتطبيـق، رغـم مـرور حوايل 
3 سـنوات مـن الوالية الرئاسـية األوىل 
للرئيـس عبـد املجيد تبون، الـذي تعهد 
يف خطاب تسـّلم السلطة بتأمني سقف 
وتسـوية  الحريـات،  مـن  محـدود  ال 
وضعية القنوات املحلية وتطوير قطاع 
اإلعـالم. غري أّن األوضاع التي يعيشـها 
الصحفيـون والطريقـة التـي تدير بها 
السـلطة القطـاع اإلعالمـي، خصوصاً 
لناحيـة الحريـات وتوزيـع اإلعالنات، 
تطرح أسـئلة كثرية حول إمكانية وفاء 
الرئيـس أو حتى الحكومـة بتعهداتها.
فمن املؤرشات السلبية أّن قانون اإلعالم 
الجديـد يف الجزائر، ما زال يراوح مكانه 
منذ أشهر، إذ أعيد إىل الحكومة لتعديله 
ثالث مرات متتالية منذ نوفمرب/ترشين 
الثاني املايض، فيما لم يطرح بعد قانون 

ينظم اإلعالنات، وتنتظر القنوات املحلية 
تسوية أوضاعها القانونية، حالها حال 
الصحافـة اإللكرتونيـة. يف هـذا اإلطار 
يقول الصحفي ومقدم الربامج بلقاسم 
عجـاج ، إّن ”هناك إجماعاً عىل أّن أزمة 
الصحافة يف الجزائـر، هي أزمة مركبة 
ومعقـدة، وزادت املشـاكل املوروثة من 
املراحـل السـابقة تعقيدهـا، لذلك فإّن 
إصـالح وتنظيـم قطاع اإلعـالم يحتاج 
إىل جهود كبـرية، تتجاوز تطوير اإلطار 
الترشيعي أو تحسني القوانني الناظمة، 
حتـى وإن كان ذلك رضوريـاً. وعموماً 
املعلنـة  الحكوميـة  التعهـدات  تبقـى 
بحاجـة اىل تطبيـق حقيقـي، لتحويل 
عمـل  إىل  املعلنـة  السياسـية  اإلرادة 
ميدانـي، يسـاهم يف إخـراج الصحافة 
مـن واقعهـا املـزري الراهن ويسـمح 
بقيـام إعـالم حـر ومسـؤول“.وبرأي 
رئيـس املجلـس الوطنـي للصحفيـني 
(تنظيـم نقابـي) عمـار رشيتـي، فإّن 
ما تتحـدث عنـه الحكومـة و“اإلعالن 
عن وجود إرادة عـّرب عنها الرئيس عبد 
املجيد تبون، لتعديـل اإلطار الترشيعي 
لقطـاع اإلعـالم بمـا يواكـب التغريات 
التي تحـدث يف املهنة، أمر إيجابي، لكن 
تشـوبه مخـاوف ونواقـص كبرية عىل 
الصعيد العميل“. ويضيـف ، ”نعتقد يف 
املجلس الوطني للصحفيني الجزائريني 

أن أي تعديل لهـذا اإلطار القانوني من 
يف  للفاعلـني  واسـعة  استشـارة  دون 
القطاع سـيكون قـارصاً عـن مواكبة 
”هنـاك  أن  املهنة“.ويؤكـد  حاجـات 
ما هـو أهم مـن وضع قوانـني جيدة، 
وهو تفعيـل القوانني املوجـودة أصالً، 
فمـن الصعب أن نتحـدث  عن صحافة 
جزائريـة تحـرتم قواعد املهنـة، بينما 
اإلطـار القانونـي الـذي يحـدد قواعد 
هـذه املهنة شـبه معطـل. فنحن نملك 
قانون إعـالم منذ عقد من الزمن ينص 
عىل إنشـاء هيئات مثل سـلطة ضبط 
الصحافـة املكتوبة، لكنها لم ُتشـّكل. 

كمـا نملـك قانـون إعالم يتحـدث عن 
دعم الصحافة وترقيتها بمواد لم ُتفّعل 
معظمهـا ميدانيا. إضافة إىل ما سـبق 
نحـن نطالـب بمراجعة قوانـني أخرى 
غري قانوني اإلعالم والسمعي البرصي، 
مثل قانـون مكافحـة املضاربـة الذي 
يقفـز عىل حقوق الصحفيني يف مواده، 
ويتجاوز الدسـتور الجديـد الذي يمنع 
حبس اإلعالميني بسبب أخطاء مهنية، 
عكس قانون العقوبات الجزائري الذي 
يطبق أحكاماً خاصـة عىل الصحفيني 
يف حـال ارتـكاب جنح يف إطـار عملهم 

املهني“.
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«الـزوراء»  صحيفـة  اسـتضافت 

التي تصـدر عن نقابـة الصحفيني 

العراقيـني  الفنانـة الدكتورة اقبال 

نعيم، وقدمت لها العديد من االسئلة 

حول مسـريتها ورؤيتهـا بالحركة 

الفنية، وبكثري من املفاهيم.. حوار 

رصيح تضمن الرتكيز عىل محورين 

اساسـيني جديديـن همـا السـرية 

والتحليل، سرية عمل طويل مقرون 

بمعرفة ما تحملـه من رؤيا للواقع 

الفنـي ولغـريه، فأجابـت مرحبة 

بالحوار، وقالت: 

- اهال بك وبالـزوراء وبكل ترحيب 

فقد كرست وقتي لكم، اسمي مثلما 

يعرفـه الجميـع إقبال نعيـم فنانة 

وممثلة عراقية.. والدتي يف ١٢ يناير 

١٩٥٨  شاركت يف العديد من األعمال 

منها عىل خشـبة املرسح يف العراق، 

باالضافة إىل ذلك شاركت من خالل 

السينما ومن أبرز مشاركتي كانت 

يف فيلم حب يف بغداد الذي انتج عام 

١٩٨٧ وشـاركني فيه قاسـم املالك 

وفاطمـة الربيعـي، يف يناير ٢٠١٠ 

حصلـت عـىل شـهادة الدكتـوراه 

من قسـم الفنـون املرسحية بكلية 

الفنون الجميلة بجامعة بغداد ولو 

سألتني عن جميع مشاركاتي فهي 

كثرية وكلها محط اعتزازي .

وكـان جوابها هذا فرصـة للتعرف 

الفنية  عىل اعمالهـا ومشـاركاتها 

يف االعمـال املرسحية والسـينمائية 

والتلفزيونية، فأكدت ان مشاركاتها 

عديدة منها هريوسرتات - مرسحية 

سـيدرا - مرسحيـة يف اعايل لحب - 

مرسحية العربـة والحصان - فيلم 

سـتة عىل ستة - فيلم حب يف بغداد 

- فيلـم خيط الربيسـم - مرسحية 

مطاوع وبهية - فيلم سنان رسوم 

متحركـة، ومـن اعمـايل اضافة اىل  

الزيارة مسلسل  مسلسـل اسـباب 

تم عرضه  يف مـرص الجمهور العام 

وكان من االعمال

يوسـف  نبيـل  اخراج:   كوميدي   

عبدالبـاري  تأليف:  (مخـرج)، 

العبـودي (مؤلف )، طاقـم العمل: 

محمد حسـني عبدالرحيم فرجينيا 

ياسـني  حافظ عارف، إقبال نعيم، 

فاضـل جاسـم ، مديحـة وجدي.. 

وعمل اخر بعنوان للوقت وجه اخر، 

وهو اخراج جمال محمد (مخرج)، 

تأليف: جمـال محمـد (سـيناريو) 

طاقـم  (مؤلـف)،  محمـد  فـاروق 

العمل: إقبال نعيم ، سـتار خضري ، 

سمر محمد ، أفراح عباس،  حكمت 

القييس ، سوران عيل  .

وال انىس مشـاركتي يف حفلة املاس 

وطاقـم العمل فيه كل من سـامي 

عبد الحميد واقبـال نعميم ومقداد 

عبد الرضا وازادوهي صموئيل.

•الفنانة القديرة د. اقبال نعيم سبق 

لهـا ان تبوأت مسـؤولية مدير عام 

دائـرة السـينما واملرسح ورئاسـة 

الفرقة القومية وكانت لها اساليبها 

يف العمـل اليومـي والفنـي وكانت 

لهـا منـهجيـة واضحـة ومربمجة 

لنشـاطاتها ومـشاريعها وخطـط 

عملها السـنـوية، ولهـذا االسـاس 

تجيب: انـه لشــرف كبيـر لـي ان 

امنح هـذه الـثقــة من الـدائـرة 

وزمالئي الفنانني لكـنهـا يف الـوقت 

نفـسه تعـد مـسـؤوليـة كـبيـرة 

ومهمــة وتعـد مــن اهـم وابـرز 

فـرق املـسـرح مـحليـاً وعـربيـاً 

وذات تـأريخ فني وابداعي عـريق.

•لقـد كانـت للفنانة اقبـال نعميم 

مشاركات عديدة اسلفناها لكننا ال 

بد ان نتوقف عند بعضها ونسـألها 

عن دورها يف «نادية» وهو مسلسل 

درامـي عراقـي يتكـون مـن أربع 

وعرشين حلقة، مـن إخراج صالح 

كرم وتأليف معاذ يوسـف وبطولة 

العراقي حسن حسني وأمل سنان، 

ويدور حول شـخص يدعـى عادل 

(يقوم بدوره املمثل العراقي حسن 

حسـني) يقع بحب فتاة يلتقي بها 

بالصدفـة ولكنهـا تختفـي فجـأة 

وتدعى نادية (تقوم بدورها املمثلة 

أمـل سـنان) ليس هذا فحسـب بل 

الغريـب ان الجميـع مـن يحيط به 

ينكر وجود هكذا فتاة بحياته وبأنه 

اختلق الفتاة من مخيلته وعىل رأس 

املتآمرين صاحب الفندق الذي يقيم 

به (لعب دوره الفنان الراحل وجيه 

عبد الغني)، وتتواىل أحداث املسلسل 

إىل ان يكتشـف ان هذه الفتاة بأنها 

اضطرت لفعـل ذلك لظروف قاهرة 

وابتزازهـا مـن قبـل االخريـن وان 

اسـمها ليس نادية بالحقيقة، فعن 

رأيهـا باملسلسـل، تقـول الدكتورة 

اقبـال نعيـم : هذا من املسلسـالت 

التـي احبها وقدمت فيه شـخصية 

غريبـة وهـي شـخصية صديقـة 

ناديه والتي تدخل عليها وتتجسس 

ثم تحبهـا فيما بعـد وتدافع عنها، 

عندمـا  الشـخصيات  احـب  فأنـا 

تمتلك تركيبة مركبة مثلما حدث يف 

مسلسل رباب.

•وبمـا ان الفنانة د, اقبال نعيم تعد 

اليوم احـد اقطـاب الفـن العراقي 

كـان لزامـا علينـا ان نسـألها عن 

رأيها باملـرسح العراقي الذي يعاني 

مثـل بقية الوان الفنـون مع بعض 

النواحـي التي تؤثر فيه، فما تحليل 

الدكتورة اقبال لها الواقع ؟

-املرسح العراقي يحـاول ان يكون 

الن جميع الظـروف التي تحيط به 

ال تعطيـه معطيـات لتكوين ثقايف 

ولتكوين فنـي ونحن يف خضم بناء 

وضع ملؤسسات تعد فنية يمسكها  

عنـارص ال يؤمنـون اصـال بالفـن 

بحجـج واهيـة علمـا ان النهوض 

بالفن هو النهوض بالبلد وبروحية 

املواطن .

* يشء لطيـف لكـن مـا تحليلـك 

التـي  السـايكولوجية  للتأثـريات 

يخلقهـا نمـو الفـن عـىل نفسـية 

املواطـن اعتمادا عـىل ان الفن يعيد 

النفـوس مثلمـا يعيـد املعمـار بنا 

العمارة ؟

-هذا كـالم قاله مكسـيم غوركي، 

فـإذا كنـت تريد بنـاء بلـد عليك ان 

تبنـي  ان  عليـك  تعيـد حضارتـك، 

اعمالـه  بـكل  البسـيط  املواطـن 

وطموحاتـه التـي أجهضـت والتي 

تعرضـت للخراب كثـريا من تهجري 

وعنـف طـال كـل نواحـي الحياة، 

الفن يعيد للروح بهجتها وثقافتها 

وكيانها ويطلعها بسـهولة وبقرب 

عـىل حضـارات وتاريـخ وثقافات 

بلده وشعوب اخرى وال تعاد لحمة 

املجتمع إال بالفنـان وبقية صنوف 

االبداع .

اقبـال  الدكتـور  مـع  انتقالتنـا   *

نعيـم كانت بمحور الطفل ومرسح 

الطفل الذي كـان محط اهتمامها، 

إذ اكـدت ان الطفل يحظى باهتمام 

كبري، فحني تبدأ معه باملرسح وهو 

صغـري النـه متفرج املسـتقبل هذا 

املتفـرج الـذي باالمـكان ان يكون 

ممثال او مخرجا او طبيبا، فمرسح 

الطفل مهم جدا ان تبني من الصغر 

هذا الطفل وتجعله يتشوق جماليا 

وفكريـا وان يفهم ما معنى مرسح 

وكيـف يتذوق املـرسح وال ننىس ان 

الطفل تحمل العـبء الكبري نتيجة 

ظروف العراق فهو مسكني والتأخر 

الدرايس الذي مر به وفقدانه ألبويه 

ولرعايته من قبل الدولة .

•الدكتورة اقبال يف هذا املجال اشارت 

لنـا انهـا عملـت برنامجـا عنوانه 

والديمقراطيـة  السـالم  (مـرسح 

ونبذ العنف ضـد االطفال) عرضت 

املرسحيـة يف مناطق نائية واطراف 

بغداد عندما كانت االحداث ساخنة. 

وتضيف: عملنا املرسحية عن طفلة 

تبيـع العلكة والسـكائر عىل قارعة 

الطريق فتنظر اىل اطفال يدرسـون 

لكـن  معهـم  الدخـول  فتحـاول 

يرفضوها فتشتكي لهم ان عائلتها 

تعرضـت للتفجـري فصـارت هكذا 

فلماذا ترفضوني وبالتايل نخرج من 

العمل بحصيلة هـي علينا ان تعود 

وتدرس وترجع اىل مقاعد الدراسـة 

رغم كل يشء.

* واسـتمر الحوار رصيحا متشعبا 

مـع الفنانة اقبـال فسـألناها عن 

رأيها بالفنان العراقي وبما يحتاجه 

وكيف يسـتطيع الفنان ان يجاري 

نهضة العالم الفنية، فقالت: الفنان 

العراقـي يسـتطيع ان يقارن بأهم 

الفنانني يف العالم العربي او العاملي 

حتـى لكنه يحتـاج اىل ان نعرف ما 

هـو االسـلوب الذي نقـدم الحكاية 

والعمـل وملـن نقدمه وال نسـتهني 

بعقلية املتفرج. 

واضافـت: انهـا سـعيدة ان تعيـد 

العراقية لها تواصلها مع املشـاهد 

العراقـي لكن عـىل العراقيـة ان ال 

تغفل أي فنان اخر، املواطن بحاجة 

اىل مشاهدتهم ولهذا يصبح الفنان 

صديق الجميع .

* الحديث مع الدكتورة اقبال نعيم 

ولكونها امـرأة ال بد ان نتطرق فيه 

لدور املرأة واهميـة املرأة يف التناول 

الفني لديها، فكان جوابها : انا ارى 

ان املـرأة العراقيـة لـم تأخذ دورها 

الحقيقـي لحد اآلن النهـا مجتهدة 

وهناك الكثري من النساء العراقيات 

املحرتمـات لكن الجانـب الذكوري 

اوال غالـب وحتـى عـىل مسـتوى 

الدوائر البسيطة تجد ان املرأة تبعد 

عن املنصب وهي قادرة عليه وحتى 

يف الربملان نصف النسـاء ال تعرفهم 

الن القائمـة املغلقة هـي التي اتت 

بهـم، املهـم علينـا ان نتغـري فلـو 

بقينا بنفس املفهـوم فلن تقوم لنا 

قائمة.

* ومـا دور االعـالم وهـل يسـاند 

الفنـان يف دعواته للنهـوض بالفن 

وباملرأة بالذات ؟

- هـذا املحور املهم جعـل الدكتورة 

اقبـال تشـدد عـىل ان دعـم االعالم 

قليل وال يكفـي رغم ان بغداد غنية 

بثقافاتهـا وفنونهـا لكـن اعالمها 

معطـل يغلـب السياسـة اكثر من 

غريهـا ولهـذا فأنت تـرى الخطاب 

عـىل  كثـريا  تغـري  قـد  السـيايس 

الخطـاب الثقايف والفنـي، االحداث 

ومـا يتعرض لـه الشـارع العراقي 

تطغى اخباره عىل كل يشء.

* وبمداخلـة جميلة كانـت لنا مع 

الدكتـوره اقبـال حـول االحتفاظ 

بأعمالها وعدم تكريسـها رغم انها 

ثرية وكبرية، فأجابتنا :

 طرحـت نفـيس مخرجـة لالطفال 

لكنـي للكبـار اشـعر انه لحـد اآلن 

توجـد اشـياء لم تكتمل لـدي حتى 

اقـدم عمال للكبار فأنا شـعرت انه 

وعندما اشـعر انني يجـب ان اقدم 

للكبـار فسـوف اقدم اما بالنسـبة 

لتدوينـي لتجربتي، فنعم سـأعمل 

ولكـن بعـض االشـياء مـا زالـت 

تسـتوقفني كثـريا فأنا احتـاج اىل 

ذهن واسـتقرار لكي ادون تجربتي 

بذهن صافية .

* محـور اخـر تناولناه مـع اقبال 

الدرامـا  عـن  غابـت  التـي  نعيـم 

التلفزيونية عرش سنوات ملاذا ؟

- اجابت : العرش سنوات هي نفسها 

ما بعـد احتـالل العراق فشـعوري 

بالحـزن العراقـي ملا يحـدث يوميا 

التلفزيونيـة  االعمـال  ان  شـعرت 

لـم تقـرأ الواقع ولـم تواكب هموم 

النـاس اضافة اىل ان اكثـر االعمال 

انتجت خارج العراق بسبب الوضع 

االمني اعنـي خارج اجـواء العراق 

لهذا ابتعدت قليال .

* ويسـتمر الحـوار واملتابعـة مع 

اقبـال نعيـم التـي كنا نتمنـى لها 

ان تقـوم بأعمال ابعد مـن التمثيل 

فنراهـا مثال مخرجـة، لهذا اجابت 

انـا اخرجـت   : عـىل هـذا املحـور 

لالطفـال لكـن للكبـار ال والسـبب 

الن بعـض االشـياء التـي اراهـا يف 

نفيس لـم تكتمل وايضا انا افكر ان 

ادون التجربـة فأنا احتاج اىل هدوء 

واسـتقرار حتى ادون بذهن صاٍف، 

كـل تجربتـي خاصـة، وكانت مع 

شخصيات كبار ومهمني .

* حضور الدراما العراقية عربيا لم 

يكن بالطموح ولهذا ترى اقبال نعيم 

فتقول : الن املنتجني ال يعملون عىل 

انتاج اعمـال رصينة تعكس الواقع 

العراقـي وربما الفضائيات لها دور 

ولها سياسـتها الخاصة اضافة اىل 

العيـب يف االنتاج، وعلينـا ان نتابع 

الشارع العراقي وبإمكاننا ان نكتب 

احسن وللعلم الكتاب يتخوفون من 

طرح االمور رصاحة .

* حضـور الدكتورة اقبـال نعيم يف 

السـينما يحتـاج اىل وقفـة، فأيـن 

دورك يف السينما ؟

-انـا قدمت للسـينما سـبعة افالم 

فقـط والن السـينما العراقية ايضا 

متلكأة مثـل التلفزيون وبني فرتات 

بعيدة يتذكرون السـينما فيعملون 

فيلما مـع ان املال موجـود واملمثل 

موجـود والقصـص موجـودة لكن 

الخـربة قليلـة والسـبب ان الطلبة 

دورات  يف  يرسـلون  ال  الخريجـني 

فنية لكي يعود بخربات سـينمائية 

عاملية واملسارح كانت ٧ ودمرت. 

ومشـاركات  االذاعـي  التمثيـل   *

اقبـال نعيـم محور اخـر تناولناه، 

وقـد اجابت عليه بالقـول : التمثيل 

يف االذاعـة انـا اعتـربه نوعـا مـن 

التدريـب كيف تقدم بصـوت وانت 

قريـب للمسـتمع وعليـك ان تؤدي 

الـدور، وقد احببـت االذاعة وعملت 

بالدوبـالج لالطفـال بــ ١١ فيلما 

ومسلسالت لالطفال واشياء اخرى،  

ولنـا مشـاركات مهمـة يف االذاعة 

واالذاعـة تجمعنا فرتانـا نذهب اىل 

االذاعة وكأنها بيتنا .

نعيـم  اقبـال  للدكتـورة  شـكرا   *

عىل هـذا الحوار، متمنـني لك عودة 

ميمونة .

-امتعتموني، فشكرا لكم .

عرفت الفنانة الدكتورة اقبال نعيم من عائلة فنية، فهي اخت الفنانة د. عواطف نعيم.. ولدت الفنانة اقبال 
الفني  املحلية كاملرسح  العراقية  الفرق املرسحية  العديد من  ، وعملت مع  نعيم يف يوم ١٢ /يناير /١٩٥٨ 
الحديث والشعبي قبل دخولها اىل الفرقة القومية للتمثيل، فضال عن اخراجها للعديد من املرسحيات التي حازت 
من خاللها عىل جوائز مهمة اثناء تمثيلها للعراق سواء يف املهرجانات املحلية او العربية او الدولية، فمنحت جائزة 
افضل ممثلة عن مرسحية «الرهن» من املركز العراقي للمرسح يف العام ١٩٨٥، وجائزة افضل ممثل/ دور ثان عن 
مرسحية «الف امنية وامنية» يف العام ١٩٨٧، وجائزة افضل عمل متكامل عن مرسحية «ترنيمة الكريس الهزاز» يف 
مهرجان قرطاج املرسحي يف العام ١٩٨٧، وجائزة افضل اخراج وتمثيل وازياء عن مرسحية «الريشة الذهبية» يف 

مهرجان مرسح الطفل االردني يف العام ٢٠٠٢. كما كلفت بمسؤولية مدير عام دائرة السينما واملرسح .
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جميعنـا نريد معرفـة الحقيقة، لكن 

إذا كانـت الحقيقـة مزعجـة؛ فإنَّنـا 

نسـتاء ونتمنَّـى لـو أنَّنا لم نسـمعها 

أنَّ  هـي  فالحقيقـة  اإلطـالق؛  عـىل 

معظـم النـاس ال يريـدون مواجهـة 

حقائـق الحيـاة املزعجـة؛ حتـى لـو 

قالـوا خالف ذلك؛ إذ إنَّهـم يريدون أن 

يعيشـوا بعيديـن عـن كـل يشء، وأن 

يتجنَّبوا أكرب عدد ممكن من املشكالت 

والصعوبات.. يف التايل حقائق مزعجة 

يجب أن تتقبَّلها:

ـا أن يكـون لديـك رشيـك داعـم  - إمَّ

ألحالمك، أو ال رشيك عىل اإلطالق:

من املؤلم أن تكون محاطاً بأشخاص 

يحبطون معنوياتك، وإذا كان رشيكك 

هو من يحاول تجاهـل أحالمك؛ فهذا 

األمر سـيؤلم أكثـر بكثري.. فمـع أنَّنا 

يف بعض األحيان ال نسـتطيع التحكم 

بوقوعنـا يف حـب الرشيـك الخطأ، إال 

أنَّنـا يمكننا اختيار البقـاء أو مغادرة 

العالقـة؛ فـإذا كـان رشيـكك يحاول 

وتثبيـط  باسـتعالء  معـك  التحـدث 

عزيمتك باسـتمرار؛ فمن املحتمل أنَّه 

الرشيك الخطأ.

- الحياة ليست عادلة:

إذا كنـت تتوقع من الحيـاة أن تكون 

إذ  أمـل؛  بخيبـة  عادلـة؛ فسـتصاب 

يحدث الكثري من األشـياء السـيئة يف 

الحيـاة، ويف بعض األحيـان، ال يوجد 

تفسري معقول لسبب حدوث األشياء، 

أو سبب قيام الناس ببعض األمور.

- املال يحكم العالم:

املـال هـام جـداً؛ إذ تقـيض الغالبيـة 

العظمى من سـكان العالـم أكثر من 

40 سـاعة يف األسـبوع يف العمـل من 

أجل املـال، ويقومون بذلـك يف معظم 

النـاس  معظـم  أنَّ  ومـع  حياتهـم، 

يكرهون وظائفهم؛ فإنَّهم ليس لديهم 

خيار آخـر؛ ألنَّهم يحتاجون إىل الوفاء 

بالتزاماتهم املالية.. مـع أنَّنا جميعنا 

نقيض جزءاً كبرياً من حياتنا يف العمل 

مـن أجـل املـال؛ فـإنَّ معظـم الناس 

ينكـرون أهميته، لكنَّ الحقيقة املؤملة 

هي أنَّ قول: ”أنا ال أهتم باملال“، تزيد 

األمر سوءاً.

. اسـتمرار العالقـة لفـرتة طويلة، ال 

يعني أنَّها ناجحة:

غالباً ما نغفل عن أنَّ ماليني األشخاص 

يف جميـع أنحـاء العالـم، ال يغادرون 

ة أو غـري املُرضية،  عالقاتهـم السـامَّ

لكن األسـوأ من ذلك هـو أنَّنا غالباً ما 

ر يف مـدة العالقة بصفتها مؤرشاً  نفكِّ

للسـعادة، ومـع ذلـك فـإنَّ الحقيقة 

هـي أنَّ ماليـني األشـخاص يبقون يف 

عالقـات يرغبـون يف مغادرتها؛ ألنَّهم 

قـد اعتادوا عليهـا.. إذ إنَّهم يعتقدون 

أنَّهم اسـتثمروا كثرياً يف العالقة، وهذا 

يزيد األمور سوءاً.

- ال يوجد وقت جيد للبدء:

يف  حياتهـم  النـاس  معظـم  ُيضيِّـع 

التسـويف بدالً من عيـش الحياة التي 

يرغبـون فيهـا؛ ألنَّهـم يعتقـدون أنَّه 

سـيكون هناك ”وقت أفضـل للبدء“، 

لكنَّ الحقيقة هي أنَّ العمل عىل تحقيق 

أحالمك، لن يكون باألمر السـهل، وأنَّ 

أفضل وقت للبدء كان باألمس.. أنت ال 

تعرف مقـدار الوقت املتبقي لديك عىل 

اإلطالق، والحيـاة أقرص من أن تؤجل 

األشـياء التـي تتطلع إليهـا، من دون 

شك.

- اتخاذ قرار خاطـئ، أفضل من عدم 

اتخاذ قرار عىل اإلطالق:

متـى كانـت آخر مـرة واجهـت فيها 

صعوبـًة يف اتخـاذ قرار؟ أنـا عىل ثقة 

بأنَّـك تكافـح التخاذ قـرارات صغرية 

كـل يـوم، وهـذا ليـس خطـأك؛ فمع 

االحتماالت والفـرص والخيارات التي 

ال نهاية لهـا اآلن، أصبح اتخاذ القرار 

أكثر صعوبة.

 - القيام باألشـياء الصعبة، سيجعلك 

أقوى:

يتطلَّب تحقيق يشء ُمجٍد، الشـجاعة 

واالنضبـاط واقتحام املخاطر، دائماً.. 

إنَّ القيام باألشـياء السـهلة لن يؤدي 

إىل الرضـا أبداً، ومع ذلـك؛ فإنَّ القيام 

باألشـياء الصعبة ليس باألمر السهل، 

ولكنَّه يف النهاية يستحق العناء.

- ال يوجد أحٌد مثايل:

جميعنا لدينا عيوب، وجميعنا نرتكب 

األخطـاء، وهذا ما يجعلنـا برشاً، وما 

يجعـل الحياة ممتعة جـداً، ومع ذلك؛ 

فـإنَّ أكرب نقـاط القوة هـي أن تكون 

ر يف أخطائك. واعياً بذاتك، وتفكِّ

- وسـائل التواصل االجتماعي، ترسق 

وقتك وطاقتك:

إنَّ وسائل التواصل االجتماعي ليست 

سـيئة، لكنَّ معظم الناس ال يعرفون 

كيفية استخدامها، ويصبحون ضحية 

لهـا؛ فيمكنـك أن تقـرر مـا إذا كنت 

تستخدم وسـائل التواصل االجتماعي 

لتحسـني حياتـك، أو ُتهـدر وقتـك يف 

تصّفح املنشورات غري املجدية.

ُيعـّد مسـحوق صـودا الخبز من 
األكثـر فعالّيًة  املنزلية  املنظفات 
مجموعـة  أداء  يف  واسـتخداًما 
من املهام املنزلّيـة، لكن ال تصّح 
االستعانة بهذا املسحوق األبيض 
الرخيـص، يف عدد مـن الحاالت، 
أثنـاء عملّية التنظيـف. ملحٌة عن 
األسطح التي ال تتحّمل املسحوق 

املذكور، يف اآلتي...
الزجاج: مسـحوق صـودا الخبز 
كاشـط، لذا هـو قد يخـدش أي 
سطح زجاجي أو مرآة، ما يجعل 
مـن املُفّضل تنظيفها بوسـاطة 

الخّل.
الخّل مفّضل عـن صودا الخبز يف 

تنظيف األسطح الزجاجّية
األملنيـوم: ال ُينصـح باسـتخدام 

مسـحوق صودا الخبـز، يف إطار 
تنظيف األواني واملقايل املصنوعة 
مـن األملنيـوم. أّمـا يف حالـة نثر 
املسـحوق املذكـور عـىل األواني، 
جّيـًدا  شـطفها  الواجـب  فمـن 
مبارشة، فقد يـؤدي التغافل عن 
ذلك إىل تحّول لون أسطح األواني 

إىل البّني.
املوقـد السـرياميك: مـن الواجب 
تجّنـب إضافـة مسـحوق صودا 
الغـاز  فـرن  سـطح  إىل  الخبـز 
الخـزيف  الزجـاج  املصنـوع مـن 
(السرياميك)، فاملسحوق املذكور 
كاشـط، وهو قد يؤدي إىل خدش 
سـطح املوقد بسـهولة، ويخلّف 
وصعـب  اللـون  أبيـض  غشـاء 
النـزع. الجدير بالذكر أّنه يف حال 
استخدام صودا الخبز عن طريق 

الخطأ، فإن الخـّل قد يقوم بدور 
مساهم يف إزالة الطبقة البيضاء.

الرخـام: ال ُيسـتخدم مسـحوق 
يف  اإلطـالق  الخبـز عـىل  صـودا 
تنظيـف أي أسـطح رخامـي أو 
”كوارتـز“. مـع مـرور الوقـت، 
سيّرض املسحوق املذكور بالطبقة 
الواقيـة العلوية ويرتك خدوًشـا 

عىل الرخام أو ”الكوارتز“.
الخشب: يمكن أن يكون مسحوق 
صودا الخبز شديد التأثري السلبي، 
عـىل بعض التشـطيبات أو املواد 
ُتغلّـف  التـي  للتـّرسب  املانعـة 
األثاث الخشـبي، كمـا األرضّيات 
ال  لـذا  الطبيعّيـة،  ”الباركيـه“ 
ُينصح باالسـتعانة باملسـحوق، 
أثنـاء تنظيـف األثاث الخشـبي. 
من املُمكن اسـتبدال خليط سائل 

الجيل واملاء بصودا الخبز.
الفضة العتيقة

األوانـي  نهائيًّـا غمـر  ال يصـّح 
الفّضـة يف محلـول مؤلّـف مـن 
مسـحوق صودا الخبز واملاء، ألن 
الخليط املذكور شـديد الكشـط، 
وهـو قـد يفقـد معـدن الفّضة 

اللمعان.
من جهٍة ثانيٍة، ُيخلّف مسـحوق 
صودا الخبز ورائـه بقايا بيضاء 
مغـربة بعـد أن يجـّف، لـذا مـن 
اسـتخدام  عـن  البعـد  الواجـب 
املسـحوق عىل اإلطـالق، يف حالة 
األسطح ذات األخاديد أو الشقوق 
البقايـا  ألن  وذلـك  العميقـة، 
سـترتاكم، مع مـرور الوقت، ما 
سيتسـّبب بالتايل يف جعل مظهر 

األسطح مزعًجا للغاية.
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املقادير:

العجينة:

سـمن : كوب (بدرجة الحرارة 

العادية).

سكر البودرة : كوب.

دقيق : 3 اكواب.

صغـرية  ملعقـة   : الفانيليـا 

(سائلة).

مسـتكة : ربع ملعقة صغرية 

(مطحونة).

الحشو:

التمر: كوب (مفروم).

ربـع ملعقـة صغـرية  هيـل: 

(ناعم).

القرفة: ملعقة صغرية.

ماء الورد: ملعقة كبرية.

طريقة التحضري:

ضعـي   الخـالط  وعـاء  يف   .1

السمن والسكر، ثبتي مرضب 

الشبك واخفقي ليصبح هش.

2. أضيفي الدقيق واملسـتكة، 

ثبتي مرضب التقليب وشـغيل 

مـرضب التقليب ملدة 6 دقيقة 

لتحصيل عـىل عجينـة ناعمة 

جداً.

دعيهـا  العجينـة،  غلفـي   .3

ترتاح ساعتني.

 ،170 الفـرن  سـخني   .4

قصـرية  صوانـي  وأحـرضي 

الحافة، ضعي فيها قطعة من 

ورق الزبدة.

5. يف طبـق ضعي التمر، الهيل 

والقرفـة ومـاء الـورد قلبـي 

ليختلط.

6. خـذي قطعة مـن العجينة 

مـن  القليـل  فيهـا  وضعـي 

الحشـو، اقفليهـا عىل شـكل 

كرة ضعيها عـىل الصينية مع 

ترك مسافة بني القطع.

7. اخبـزي 12 دقيقة لتصبح 

لون ذهبـي فاتح جـدا دعيها 

تربد قبل التقديم.
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يعانـي الكثريون من الروائح الكريهة التـي تنبعث من القدم بمجرد خلع الحذاء، 
خاصـة بعـد قضاء يوم عمـل طويل، ويف حني يظن البعض أنـه ال يوجد مفر من 
الضيـق واإلحراج الذي تتسـبب به تلك الرائحـة، إال أن التخلص منها ليس باألمر 

املستحيل.. لكن دعونا أوالً نتعرف عىل أسبابها:
تعّرق القدمني

يمكن أن تتعّرق القدمان يف الطقس الحار، خاصًة إذا ارتدينا حذاًء برقبة أو حذاًء 
مغلقاً ال يسمح بتبخر العرق.

ويعـد تعرق القدمني أمراً شـائعاً، لكن يعاني بعض األشـخاص مـن حالة تعرق 
مفرط تسـمى ”فـرط التعرق“. وهي حالـة مزعجة للغاية ويمكـن أن تؤدي إىل 

إحراج اجتماعي وتقليل الثقة بالنفس.
البكترييا والعرق

من املهم أن نعلم أن العرق عادًة ليسـت لـه رائحة يف حد ذاته، لكن البكترييا التي 
تتغذى عىل العرق هي التي تسبب الرائحة الكريهة.

يعيـش عىل جلد البرش نحو 1000 نوع من البكترييا. وتتكاثر البكترييا يف البيئات 
الرطبـة مثل اإلبطني واألربية وأيضاً بني أصابع القدم. والبكترييا التي تعيش عىل 
جلدنـا غري ضـارة يف الغالب (وبعضها مفيد لنا)، لكنها يمكن أن تسـبب أيضاً يف 

رائحة عندما تتفاعل مع العرق.
وترتبـط رائحـة القـدم بعدة أنـواع مـن البكترييا. وعندمـا تأكل هـذه البكترييا 

السكريات والدهون يف العرق، فإنها تنتج مواد كيميائية ذات رائحة كريهة.
املركبات الكيميائية األكثر شيوعاً هي:

وهناك نوع من البكترييا يسمى ”بريفيبكترييا“ يسبب أيضاً رائحة القدم. وتأكل 
هذه البكترييا الجلد امليت عىل أقدامنا، وتنتج غازاً له رائحة حامضة مميزة.

وغالبـاً ما يضيف صانعـو الجبن هذه البكترييا إىل سـطح الجبن لتطوير امللمس 
والنكهة.

التغيريات الهرمونية واإلجهاد
قد تؤدي أحياناً بعض التغيريات الهرمونية أو اإلجهاد أو بعض األطعمة أو وجود 
الفطريـات أو الرطوبـة إىل تنشـيط غدد عرقية يف القدمني، وهـي عبارة عن غدد 

مسامية يمر منها الَعرق.
أحذية وجوارب غري مناسبة

كذلـك تزداد رائحة القدم سـوءاً بسـبب الجوارب واألحذية التي ال تسـمح للعرق 
بالتبخـر مـن الجلد. فعندمـا ال يمكن للعـرق أن يتبخر من الجلـد، ترتفع درجة 
الحرارة والرطوبة النسـبية داخل األحذية، خاصة عند ارتداء األحذية الرسمية؛ إذ 

تفضل البكترييا البيئة الدافئة والرطبة.
تحلل القرنية

ومن بني أسباب رائحة القدم الكريهة أيضاً، عدوى جلدية بكتريية تسمى ”تحلل 
القرنيـة“. وتؤثر هذه العدوى عادًة يف باطـن القدمني وبني أصابع القدم، وتجعل 
الجلـد أبيضاً ورطبـاً، وغالباً ما يكون مصحوباً بمجموعـات من الحفر الصغرية 
يف القدم. وتحدث هذه الحفر بسـبب البكترييا التي تهضـم الجلد وتنتج مركبات 

الكربيت.
وهذه العدوى هي أكثر شـيوعاً بني الرجـال، وترتبط بتعّرق القدمني وقلة نظافة 
القدمـني ومرض السـكري ونقص املناعـة. لكن الخرب الجيد هـو أنه من املمكن 

عالج حاالت تحلل القرنية بمواد مطهرة ومضادات حيوية موضعية.
العدوى الفطرية

ويمكن أن تحدث رائحة القدم أيضاً بسـبب السـعفة، وهي عدوى جلدية فطرية 
غالباً ما ُتسـمى ”قدم الريايض“، التي يمكن ملختيص األقدام تشخيصها. ويمكن 

معالجتها بكريم أو غسول مضاد للفطريات.
كيفية التخلص من رائحة القدم الكريهة

هناك بضع خطوات يجب اتباعها يف حال كنت تعاني من رائحة القدم الكريهة:
إذا كانت قدمك تتعرق بشـدة ورائحتها كريهـة حتى برغم حفاظك عىل نظافتها 

واالهتمام باألحذية، فقد تحتاج إىل التفكري يف بعض الخيارات األخرى.
ستساعدك استشارة طبيب مختص عىل اتخاذ خيار العالج املناسب

حذر باحثون من أطعمة تساهم 
يف تراكـم الرتسـبات يف الرشايني 
وبعض األمراض األخرى لكونها 

عامالً مساعداً عىل االلتهابات.
وعـادة يحـدث التخثـر الوريدي 
وقـوع  عنـد   (DVT) العميـق 
تجلـط دمـوي يف واحـد أو أكثر 
مـن األوردة العميقة يف الجسـم، 
وعادة ما يكون ذلك يف السـاقني، 
وتصبح هـذه الحالـة مميتة إذا 
انفصلـت الجلطـة وانتقلت عرب 

مجرى الدم.
وكمـا هـو الحـال مـع جميـع 
الحـاالت الطبيـة، فـإن الوقاية 
أفضل من العالج، خاصة للمرىض 

املعرضني ملخاطر عالية.
وحـذر باحثـون مـن أن هنـاك 
تراكـم  يف  تسـاهم  أطعمـة 
الرتسبات يف الرشايني وقد تعرض 
الجسـم أيضا ألمراض أخرى من 
خـالل االلتهابـات، ويمكن لهذه 
االلتهابـات، بمـرور الوقـت، أن 
تبدأ يف التدخل يف آليات تخثر الدم 
يف الجسم وتمهد الطريق لتجلط 

األوردة العميقة.

ويمكن أن تتسبب بعض األطعمة 
يف حدوث التهاب طويل األمد، وقد 
يؤدي إىل إصابة الجسم بأمراض 
خطرية، وهـذا بدوره قـد ’يمنع 
الدم من الحركة بشكل صحيح‘، 
أو يمنع قدرته عىل التجلط، كما 

يوضح املوقع الصحي.
نفـس  فـإن  أسـايس،  وبشـكل 
األطعمة التي تسبب تراكم البالك 

يف األوعيـة الدمويـة هـي التـي 
يمكن أن تزيد من خطر اإلصابة 

بجلطات األوردة العميقة.
أي  الخـرباء  ينصـح  ولذلـك، 
شـخص يرغب يف تقليل مخاطر 
األوردة  بجلطـات  اإلصابـة 
العميقـة باالبتعاد عـن األطعمة 
املكـررة أو املصنعـة، مثل الخبز 
األبيض واألرز األبيض واألطعمة 

والوجبـات  مسـبقا  املعبـأة 
الرسيعة واملعجنات والبسكويت 

والبطاطس املقلية.
بتجنـب  الخـرباء  ينصـح  كمـا 
املرشوبـات الغازيـة والسـكرية 
الحلويـات،  وكذلـك  األخـرى، 
مثـل  املتحولـة،  والدهـون 
الحمـراء  واللحـوم  املارغريـن، 

واملعالجة.

الحمـراء  للحـوم  وبالنسـبة 
واملعالجـة والدهـون املتحولـة، 
وجدت بعض األبحاث أن الخطر 
أكـرب بالنسـبة للنسـاء أكثر من 
نتيجـة  وكانـت هـذه  الرجـال، 
إحدى الدراسـات التـي ُنرشت يف 
 American Journal of مجلـة 

.Epidemiology
كمـا تـم اكتشـاف الصلـة بـني 
التمثيل  واضطرابـات  املحليـات 
الغذائي للقلب يف دراسـة نرشت 
 Thrombosis and مجلـة  يف 

.Thrombolysis
كما تشـري األبحاث إىل أن ارتفاع 
نسـبة الغلوكـوز ال يمثـل فقط 
فرصـة لتكويـن جلطـات الدم، 
ولكنـه يقلـل أيضـا مـن قـدرة 
الجسـم عىل إذابة هذه الجلطات 

بشكل طبيعي.
وتعمل األطعمة املصنعة بطريقة 
العايل  مماثلة بسـبب محتواهـا 
مـن امللح، من خالل الضغط عىل 
القلب، ويمكن أن تسـبب النظم 
الغذائية عالية الصوديوم مشاكل 

يف كيفية تدفق الدم وتجلطه.
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كشف العلماء أن الشاي األسود واألخرض يتسببان يف 

ارتفاع مستوى ضغط الدم بصورة مفاجئة ولكن بعد 

دقائق يعود إىل مستواه الطبيعي، حيث إن هذه الدراسة 

األسود  بنوعيه  الشاي  تأثري  لتحديد  مكرسة  كانت 

واألخرض يف مستوى ضغط الدم.ويشري الباحثون، إىل 

األسود  الشاي  لخصائص  دراستهم  من  اعتقدوا  أنهم 

ينخفض  سوف  الشاي  تناول  بعد  أنه  واألخرض، 

النتائج كانت غري  أن  املرتفع بيد  الدم  مستوى ضغط 

متوقعة، حيث اتضح أن نوعي الشاي يسببان ارتفاعا 

مفاجئا يف مستوى ضغط الدم الرشياني.وقد اشرتك يف 

التجربة متطوعون أصحاء ومرىض قسمهم الباحثون 

من  أكواب  خمسة  رشب  عليهم  كان  مجموعتني  إىل 

الشاي األسود واألخرض عىل مدار األسبوع.وقد أظهرت 

يسببان  واألخرض  األسود  الشاي  من  كال  أن  النتائج، 

مستواه  إىل  يعود  ولكنه  الدم،  ضغط  مستوى  ارتفاع 

مرشوب  تسبب  للباحثني  ووفقا  برسعة،  الطبيعي 

يف  مفاجئ  بارتفاع  تناوله  من  دقيقة   ٣٠ بعد  الشاي 

مستوى ضغط الدم الرشياني، ولكنه خالل ساعة عاد 

إىل مستواه الطبيعي.

النتائج  هذه  من  الرغم  عىل  الباحثون،  ويضيف 

املفاجئة، تبقى فوائد مرشوب الشاي أكثر من رضره.
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وزع األرقـام مـن ١ اىل ٩ داخـل كل مربـع مـن املربعات التسـعة 
الصغرية ، ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسعة الرأسية 

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة .

أبـــــــراج

هـل تؤمن بوجود أشـباح؟ ربمـا تصلك اليوم 
بعض الرسائل الغريبة أو املكاملات أو الخطابات 
التـي ال تعرف مصدرهـا. ربما يكون شـخص ما 
أرسـلها إليك وهو ال يعرفك أو يظنك شخصا آخر. 
قد تكون هـذه املكاملات من أرقام ال تعرفها أو قد 

تكون رنات وهمية.

انتظر اليوم سـماع بعض األخبار السـارة التي 
تتعلـق بوضعـك املايل. قـد تفكر يف كيفيـة إنفاق 
مبلغ املال ستحصل عليه اليوم، ولكن عليك أن تنتظر 
قليال. إن لم تكن حريصا، ستنفق أموالك دفعة واحدة 

دون التفكري يف أي يشء!

ربمـا تسـتيقظ اليـوم مـن نومـك يف حالـة غريبة 
وغامضة بسـبب يشء ما. ستسمع أخبارا سارة عىل 
مدار اليوم. بعد فرتة الظهرية، عليك أن تسـتعد للذهاب 
لحفلـة أو اجتماع رسـمي. تبدو مسـتعدا ملواجهة أي 

كلمة أو فعل قد تصدر من البعض يف هذا املكان.

ربما تتلقـى بعض االتصـاالت الهاتفيـة الغريبة 
من بعض األشـخاص اليوم. قد تكـون معظم هذه 
املكاملات من أرقام خاطئة أو من أصدقاء لم يتصلوا بك 
منـذ فرتة والغريب انهم لم يعرفوا سـبب اتصالهم بك! 
تواصلك مع هؤالء األشـخاص قد يكـون غريبا، ولذلك 

عليك اختيار كلماتك بحرص شديد.

قد تواجه صعوبة يف مقابلة أصدقائك اليوم بسبب 
انشـغالك باألعمال. ربما يطلب منـك أحد األصدقاء 

اليوم مبلغا من املال.
 فكـر بحرص وبتـأن. ال تتخذ قـرارا رسيعـا وتوافق عىل 
إعطائـه هـذا املبلغ. حاول أن تسـاعد هذا الشـخص عىل 

وجود فرصة عمل يحصل منها عىل املال.

حالتك النفسـية ال تسـمح لك بمعاونة أو مساعدة 
أي شـخص اليـوم. تريـد أن تعمـل بمفـردك دون 
مسـاعدة من اآلخريـن. يجب أن تخرج اليـوم من هذه 
الحالة السيئة وتعيش بشكل طبيعي. عليك أن تتفاعل مع 

محيطك وتأكد أنك ستكون بحاجة إىل نصائحهم.

ربما يتصل بك شخص ما اليوم من بلد آخر ليعرض 
عليـك زيارته يف منزله! هذا الوقت ليس مناسـبا لك 
لتقرر فجأة السـفر لهذا البلـد لزيارته. ال ترفض ولكن 
أعط نفسـك وقتا للتفكري. فكر يف هـذا القرار جيدا ألن 
الشـخص ينتظر منك الرد يف أقرب وقت وسـيقدر مدى 

أهميته بالنسبة لك من خالل هذا القرار.

بعض املفاهيم املتيافيزيقية والروحانية قد تكون 
غامضة جدا بالنسبة لك هذا اليوم. عندما تجد بعض 
األصدقاء يتقبلون بعض أفكارك الغريبة قد تشـعر أنك 
شـخص مختلـف. ال تتدخـل يف مجـادالت أو مناظرات ال 

جدوى منها.

هـل تفكر خالل هـذه الفـرتة يف القيـام برحلة مع 
األصدقـاء أو األرسة؟ هـل تخطط لزيـارة مكان كنت 
تحلـم بزيارته منذ وقـت طويل؟ إذا كنـت غري واثق يف 

قدرتك عىل القيام بهذه الرحلة.
 ضـع خطة اآلن وفقا مليزانيتك واسـتعن بأصدقائك أو 

بأرستك ليساعدوك.

انفصلت عن الحبيب بشـكل مؤقـت خالل الفرتة 
املاضيـة. هـذا االنفصال يؤثر نفسـيا عليـك اليوم. 
تسـرتجع اليوم ذكرياتك مع هذا الشخص، وتتخيل لو 
التقى حبيبك بشـخص آخر وانجذب له. ال تفكر بهذه 
الطريقـة. هذا الشـخص يفتقدك جـدا أيضا، حاول أن 

تتصل به لكي يطمنئ أنك بجانبه.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ال تستمع إىل القيل والقال والشائعات التي يروجها 
البعـض اليوم. أي خرب قد تسـمعه اليـوم قد يكون 
مبنيـا عىل افرتاضات خاطئة ومزيفـة وعار تماما من 

الصحة. 
شخص ما يحب أن يتحدث معك يحاول االتصال بك اليوم 

فاهتم بكالمه وحديثه.

622 - وصـول الرسـول محمـد ( ص) إىل املدينة املنورة مـن مكة يف ما يعرف 
بالهجرة النبوية.

 1529 السلطان العثماني سليمان القانوني يبدأ بحصار فيينا يف قلب أوروبا
  1669 الجيش العثماني ينترص عىل الدول األوربية يف حصار كاندية ويتمكن 

من دخولها
  1822 - عالم املرصيات الفرنيس جان فرانسـوا شـامبليون يفك رموز اللغة 

الهريوغليفية املرصية القديمة بعد دراسته لحجر رشيد.
  1825 - أول استخدام لسكة الحديد كوسيلة نقل عام.

  1939 - استسالم بولندا ألملانيا واالتحاد السوفيتي.
  1941 - نهاية املقاومة اإليطالية يف الحبشة.

  1982 - اغتيـال القيـادي يف حركة فتح سـعد صايل (أبو الوليـد)، وذلك إثر 
إطالق النار عليه من قبل مجهولني يف سهل البقاع اللبناني.

  1985 - «إعصار جلوريا» يسـبب 6 مليارات دوالر من الخسـائر يف 12 والية 
أمريكية.

  1987 - الرئيسـان املرصي محمد حسـني مبارك والفرنيس فرنسوا ميتريان 
يفتتحان أول خطوط مرتو أنفاق القاهرة.

  1990 - الرئيس الجزائري األسـبق أحمد بن بلة يعود للجزائر بعد 9 سـنوات 
يف املنفى.

  1996 - طالبان تستويل عىل العاصمة األفغانية كابل بعد طرد الرئيس برهان 
الدين رباني وإعدام الرئيس األسبق محمد نجيب الله.

  1997 -انتخـاب املـرصي محمـد الربادعي رئيًسـا للوكالة الدوليـة للطاقة 
الذرية.

  1998 افتتاح رشكة جوجل.
  2007 - ناسـا تطلق املسـبار دوون يف مهمة إىل كويكب 4 فيستا الذي تصله 

املركبة عام 2011 والكوكب القزم سرييس الذي تصله يف عام 2015.
  2011 - بدء عملية عسـكرية للجيش السوري ضد معقل املعارضة السورية 

يف مدينة الرستن بريف محافظة حمص.
- مجلـس األمن الدويل يصـدر باإلجماع القرار 2118 الذي يطلب من الحكومة 
السورية تدمري مخزونها من األسلحة الكيميائية بحلول منتصف عام 2014.

  2017 - املفوضية العليا املسـتقلة لالنتخابات واالستفتاء يف إقليم كردستان 
العراق تعلن النتائج الرسمية الستفتاء االنفصال عن العراق، حيث بلغت نسبة 

املؤيدين %92,73، فيما بلغت نسبة الرافضني %7,27 من إجمايل املصوتني.
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يرى الخرباء ان هناك ارتباطاً 
والالوعـي.  الشـخصية  بـني 
وألن هذا الالوعي يلعب احياناً 
دوراً يف اختيـار بعـض االمور 
يف الحيـاة دون االخرى فإنهم 
اختبـار  بتجربـة  ينصحـون 
شـخصية يقـوم عـىل مبـدأ 
يف  يسـاهم  فهـذا  االختيـار. 
كشف بعض الجوانب والطباع 
الخفيـة مـن كل شـخصية. 
وهـو مـا ينطبـق ايضـاً عىل 
هـذا االختبـار الذي يـدل عىل 
الشـخصية  يف  القـوة  نقـاط 
وعـىل مفاتيح النجاح وارسار 

التفوق.    
الشـخصية  تحليـل  يمكـن 
هـذا  خـالل  مـن  بسـهولة 
ويكفـي  البسـيط.  االختبـار 

لذلك اختيـار واحدة من قطع 
الحلـوى الــ٥ لكن مـن دون 
التفكري مطوالً. فـكل اختيار 
االساسـية  الصفات  يكشـف 
التي تساهم يف تحقيق التميز 

عن اآلخرين والتفوق عليها.
١- الدائرة

يكشف اختيار قطعة الحلوى 
املصنوعـة عـىل شـكل دائرة 
وتميـل  عقالنيـة  شـخصية 
اىل التحليـل. وهذا ما يسـاعد 
عىل اخذ القـرارات الصحيحة 
يف الكثـري مـن االحيـان وايـا 
تكـن املعوقات التـي قد تمنع 
ذلـك. وعـادة ما تكـون هذه 
القرارات مبتكرة وغري عادية 
وفعالة اياً تكن املشـكلة التي 
تتـم مواجهتهـا. ويعني هذا 

الخيـار ايضاً امتـالك موهبة 
يف مجـال مـا ال يمكـن احـد 
منافسـتها. وهـو مـا يجعل 
النجـاح حليفاً لكل من يتمتع 

بهذه الشخصية.
٢- املخمس

يشـري اختيـار هـذه الحلوى 
اىل امليـل اىل الوحـدة واىل عدم 
نقـاط  اظهـار  يف  الرغبـة 
امـام  واالنفعـال  الضعـف 
اآلخريـن. وهـو مـا يضمـن 
الدائـم. كما  انجـذاب هـؤالء 
يدل هـذا الخيار عـىل التمتع 
بالقدرة عىل املراقبة واالنتباه 
اىل ادق التفاصيـل. وهـو مـا 
يساعد عىل تحقيق النجاح يف 
التي تحتاج  االعمال واالمـور 
الرتكيز والـذكاء والتحليل  اىل 

املثمر والبناء.
٣-  املضلع

هـذا  الشـخصية  اختبـار  يف 
يمكـن اختيـار الحلـوى التي 
تأخـذ شـكل مضلـع ان يدل 
عىل شـخصية محبـة لإلبداع 
والتجدد. كما يعني حب الحياة 
مواجهتهـا  نحـو  واالندفـاع 
وظروفهـا  معطياتهـا  بـكل 
ورشوطهـا وامليـل الدائـم اىل 
التغيري. ويكشـف هذا الخيار 
ايضـاً القدرة عىل االسـتفادة 
مـن كل العالقـات والحوارات 
وقطف ثمارهـا بذكاء اضافة 
الجـزء  ورؤيـة  التفـاؤل  إىل 

املمتلئ من الكوب دائماً.
٤- النجمة

اىل  النجمـة  اختيـار  يشـري 
قياديـة  بقـدرات  التمتـع 
والقـدرة عـىل مواصلـة بـذل 
تحقيـق  اجـل  مـن  الجهـود 
االهـداف اياً تكـن الصعوبات 
التـي تتم مواجهتهـا. ويعني 
هذا ايضاً حب السـيطرة عىل 
االحـداث واملواقف وترصفات 
امليـل  وكذلـك  االشـخاص 
الدائـم اىل فرض الحضور عىل 
اآلخرين يف كل وقت ومناسبة. 
كما يكشـف القدرة عىل أقناع 
هؤالء بوجهـة النظر الخاصة 
وعىل دفعهم اىل تغيري آرائهم.

٥-  القلب
القلـب  اختيـار  تـم  يف حـال 
عنـد تجربـة اختبـار تحليـل 
الحلـوى  بقطـع  الشـخصية 
فهذا يدل عىل التمتع بموهبة 
التعامـل مـع  يف  ال تضاهـى 
االسـتعداد  وعـىل  اآلخريـن 
الدائـم لتقديم املسـاعدة لهم 
والتضحية مـن اجلهم. كذلك 
القـدرة عـىل  اىل  يشـري هـذا 
الحصـول عـىل ثقـة الجميع 
يف  التـورط  تجنـب  وعـىل 
الرصاعات والخالفات التي قد 
تعيـق املخططات واملشـاريع 
يكشـفه  مـا  وهـو  املفيـدة. 
اختبار الشخصية السهل هذا 

بوضوح يف دقائق قليلة.  

لديـك ذاكـرة قوية جـدا ولذلك سـتتذكر اليـوم بعض 
املعلومـات املهمـة يف عملك. تحـاول اليـوم االبتعاد عن 
األعمـال املألوفة والبحث عـن كل ما هو جديد. وفر وقتك 
وجهدك وابحث عن املعلومات التي تحتاجها عىل اإلنرتنت 

وستحصل عىل ما تريد.
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أحاول ما أشوفك وأنسه كل الفــــات
ـمــلك بلكي گليـبي يزهگ شوكك ويـِ

ـُــر بيــك اگول لنفسي باچر الزم امنـ
واچذبني واصدك ..وأدري ما مــرلك

صديقك مو حبيبك صعب هذا الـــدور
مثلته وغصب عالدمعه اضحكـــــــلك

وأسمحلك تدوس جروحي من تضوج
ومن تضحك بعد شتسوي اسمحـــلك

اشوف اهلك جنت واخلاطرك كل يوم
وألن گلبي يحبك صرت احب اهــــلك



الحالية  الفرتة  الساهر  كاظم  يعيش 

اسمه  وتصدر  فني،  إنتعاش  حالة 

ومحرك  ميديا  السوشيال  ترند  مؤخرًا 

الوطن  مستوى  عىل  غوغل  البحث 

العربي بسبب حفالته الغنائية والحلقة 

معكم  برنامج  يف  ضيًفا  فيها  حل  التي 

يف  بعفوية  وتحدث  الشاذيل  منى  مع 

ترصيحاته  احتلت  كثرية  مواضيع 

عناوين املواقع والصحف.

مرة أخرى يتصدر اسمه الرتند بوسائل 

عمل  عن  العراقية  االجتماعي  التواصل 

وتم  الساهر،  كاظم  سيقدمه  جديد 

بروفات  من  فيديو  مقطع  ترسيب 

التحضري للعمل، وبحسب ما تم تأكيده 

أنه عمل خاص سيكون إهداء من كاظم 

الساهر إىل وطنه العراق.. ويستعد كاظم 

إلحياء حفل غنائي عىل مرسح أبو بكر 

ضمن  سيتي  رياض  بوليفارد  يف  سالم 

الغناء بالفصحى يوم  حفالت مهرجان 

الخميس ٦ أكتوبر، ويشاركه يف الحفل 

عزيزة جالل وفايا يونان.

بجمهور جدة  أنغام  الفنانة  مارك»، حلّقت  «بنش  من عىل خشبة مرسح 
أحمد  الفنان   ٩٢ الوطني  باليوم  اإلحتفال  شاركها  السحب»،  عايل  «فوق 
سعد. افتتح الحفل مع أحمد سعد الذي أّدى مجموعة من اغانيه ومنها 
معه  فتفاعل  العربي،  الوطن  يف  استماعاً  األكثر  قائمة  تصّدرت  اغاني 
الجمهور مرّدداً جميع اغانيه، حيث عّرب احمد سعد عن سعادته وترشيفه 
إعجابه بما شاهده من  الوطني ٩٢، مبدياً  اليوم  احتفاالت  باملشاركة يف 
شعب  شفتش  «ما  املرسح  عىل  وقال  وامليادين،  الشوارع  يف  احتفاالت 
بيحب بلده كده»، وختم احمد سعد الحفل بأغنية «عاش سلمان» متمنياً 
للسعودية أعياد وطنية مديدة. وبفستان أخرض من وحي املناسبة، اعتلت 
الذي استقبلها بحرارة وشوق،  الجمهور  أنغام املرسح عىل صوت هتافات 
فرّحبت بجمهورها السعودي وعايدته بمناسبة اليوم الوطني وقالت  «كل عام 
وانتم بخري مبهورة باليل شفته يف احتفاالت اليوم الوطني واألعالم السعودية 
املرفوعة من شابات وشباب الوطن».ليلة إستثنائية بامتياز، أّدت خاللها أنغام 
٢٦ أغنية لجمهوٍر لم يكف عن ترديد جميع اغانيها، ونزوالً عند رغبة جمهور جّدة  
لم ترتدد أنغام بإعادة جزء من أغنية «عرّفها بيا» بقيادة املايسرتو هاني فرحات، 
وسط تفاعل كبري من الجمهور، ثم اختتمت الحفل بأغنية «اكتبلك تعهد» حيث وقف 

لها الجمهور نهاية الحفل وقفة حب واحرتام ملا قدمته يف هذا الحفل.
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(واتساب) يقدم ميزة عجيبة بخصوص حذف الرسائل
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عن  واتسآب  تطبيق  سيتوقف 
الذكية  الهواتف  العمل عىل بعض 
حيث  املقبل،  الشهر  من  ابتداًء 
الشهرية  املراسلة  خدمة  تخطط 
إللغاء دعم اإلصدارات األقدم من 
كان  إذا  لذلك   ،Androidو  iOS
يجب  الرتقية   عىل  قادًرا  جهازك 

عليك اتخاذ هذه الخطوة.
ولكن بالنسبة ألولئك الذين لديهم 
قادرين  غري  بكثري  أقدم  أجهزة 
عىل تنزيل تحديث نظام التشغيل، 
عىل  وقتهم  نهاية  يمثل  ذلك  فإن 
ذا  ملوقع  تقرير  بحسب  واتساب 

صن.
اململوكة   - املنصة  تعمل 
إلمرباطورية «ميتا»  التابعة ملارك 
عىل  روتيني  بشكل   - زوكربريج 
عىل  القفل  مفتاح  عىل  الضغط 
و   iOS من  القديمة  اإلصدارات 
Android  كلما ظهرت إصدارات 

جديدة.
الوقت  يف  أندرويد   نظام  وعىل 
 ٤٫١  Android إىل  تحتاج  الحايل 
الواضح ما  عىل األقل - ليس من 
ذلك  من  التخلص  سيتم  كان  إذا 

أيًضا الشهر املقبل.
املنبثقة  النافذة  تظهر  كما 
شاهدها  التي  التحذيرية 
التغيري  سيحدث   ،  WABetaInfo

بعد ٢٤ أكتوبر.
الذكية  الهواتف  ملعظم  يمكن 
التشغيل  نظام  تحديث  ببساطة 

استخدام  ملواصلة  بها  الخاص 
لبعض  بالنسبة  لكن  واتساب 

الطرز لن يكون ذلك ممكًنا.
التي  آيفون  أجهزة   هي  ما 
العمل  عن  واتساب  سيتوقف 

عليها؟
األقل  عىل   ١٢  iOS إىل  ستحتاج 
عىل  واتساب  استخدام  ملواصلة 

جهاز آيفون الخاص بك.
لكن ال يمكن ترقية نموذجني ألن 
وهما  جًدا  قديًما  تعتربهما  آبل 

٥C iPhone ٥ و iPhone
عىل  واتساب  حظر  يتم  ملاذا 

هاتفي؟
بني الحني واآلخر يسقط واتساب 
الذكية  الهواتف  ألنظمة  الدعم 

القديمة.
أمان  عىل  الحفاظ  ألن  ذلك 
مستمرًا  يتطلب عمالً  التطبيقات 

وتحديثات من املطورين.
آب  بواتس  األمر  يتعلق  بقدرما 
اآلخرين،  التطبيقات  وصانعي 
لهم  بالنسبة  املنطقي  من  فليس 
يدفعوا  أن  التجارية  الناحية  من 
أنظمة  إصالح  ملواصلة  للناس 
التشغيل القديمة التي يستخدمها 

عدد أقل.
كما أنه يجعل من الصعب عليهم 
ال  حيث  جديدة،  ميزات  تقديم 
دائًما  القديمة  للمجموعة  يمكن 
التعامل مع األشياء املتطورة التي 

اعتدنا عليها اليوم.

كشفت مايكروسوفت النقاب عن ميزة أمان جديدة يف Windows ١١ ستجعل 
من الصعب للغاية عىل املتسللني رسقة بيانات اعتماد املستخدم، حيث ُيطلق 
عليه محدد معدل مصادقة SMB ، وهو متوفر يف Windows ١١ Insider و 
، مما يجعل مجرمي اإلنرتنت يستهلكون وقًتا   Windows Server Insider

طويالً الستهداف الخادم بهجمات تخمني كلمة املرور. 
لدى مؤسستك  يكن  لم  :»إذا  بايل  نيد  مايكروسوفت  األمن يف  وقال خبري 

كلمة  تأمني  سياسة  بتعيني  تقم  لم  أو  التسلل  الكتشاف  برنامج 
املرور ، فقد يخمن املهاجم كلمة مرور املستخدم يف غضون أيام 

أو ساعات. مستخدم املستهلك الذي يقوم بإيقاف تشغيل 
جدار الحماية الخاص به ونقل أجهزته إىل شبكة غري 

آمنة  لديه مشكلة مماثلة».
تتخلف   SMB خادم  خدمة  أن  الرشكة  وقالت 

بني  افرتاضًيا  ثانيتني  عن  افرتاضًيا  اآلن 
الشبكة  مدير  مصادقة  يف  فشل  كل 

الجديدة  للتكنولوجيا  املحلية 
 SMB ويشري  الواردة،   (NTLM)
ملفات  مشاركة  بروتوكول  إىل 
 Server Message Block شبكة 
 Windows بينما   ،  ((SMB
NTLM عبارة عن مجموعة من 
بروتوكوالت األمان التي تقدمها 
هوية  ملصادقة   Microsoft
تكامل  وحماية  املستخدمني 

ورسية نشاطهم.
يعني  :»هذا  «بايل»  وقال 
سابًقا  املهاجم  أرسل  إذا  أنه 
غاشمة  قوة  محاولة   ٣٠٠
 ٥ ملدة  عميل  من  الثانية  يف 
دقائق (٩٠٫٠٠٠ كلمة مرور) 
عدد  نفس  فسيستغرق   ،
ساعة   ٥٠ اآلن  املحاوالت 
عىل األقل. والهدف هنا هو 
جذاب  غري  الجهاز  جعل 
ملهاجمة  هدف  للغاية 
أوراق االعتماد املحلية من 

 .» SMB خالل
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تحتفل األّمة اإلسالمية والشعب العراقي بمولد سيد الكائنات وفخرها وخاتم 
الثاني  يوافق يف  الله عليه وآله وسلم» والذي  االنبياء والرسل، محّمد «صىل 

عرش من ربيع االول من كل عام، وكٌل عىل طريقته الخاصة. 
املهداة»،  الرسول محّمد «عليه الصالة والسالم»، «الرحمة  واالحتفال بمولد 
هو استذكار لسريته العطرة، ورسالته العظيمة، وفضائله وأخالقه.. فتجد 
ألسنة الناس يف هذا اليوم رطبة بذكر الله، والصالة عىل رسوله الكريم، وسط 
أجواء من الفرح والبهجة، وسماع املناقب النبوية واملدائح، واألحاديث التي 

تتحدث عن مكانة رسولنا الكريم.
إن أعظم رحمة حظيت بها البرشّية من رّبها هي إرسال نبّي الرحمة والهدى 
النعمة،  هذه  مبّينا  وتعاىل،  سبحانه  قال  وسلم»..  عليه  الله  «صىل  محّمد، 
وممتناً عىل عباده بها: « َوَما أَْرَسلَْناَك إِالَّ َرْحَمًة لِلَْعالَِمنَي » ، فما من مخلوق 

عىل هذه األرض إال وقد نال حظا من هذه الرحمة املهداة. 
وإذا كانت بعثته «عليه الصالة والسالم» ما هي إّال رحمة، فكيف كانت رحمة 

من هو يف أصله رحمة؟! 
والرحمة صفة إلهّية، نعت الله بها نفسه يف مواضع من القرآن الكريم.. فهو 
سبحانه رحمن رؤوف، غفور رحيم، بل أرحم الراحمني، وأخرب سبحانه عن 

نفسه بأنه واسع الرحمة، وأن رحمته وسعت كلَّ يشء. 
أكمل صورها، وأعظم معانيها..  الكريم يف  «الرحمة» يف رسولنا  تمّثلت  لقد 
ومظاهر رحمته قد حفلت بها سريته، وامتألت بها رشيعته.. فرحم الصغري 
شملت  بل  والصديق،  والعدّو  والبعيد،  والقريب  والفقري،  والغنّي  والكبري، 
رحمته الحيوان والجماد، وما من سبيل يوصل إىل رحمة الله إال جاله ألمته، 
وحّضهم عىل سلوكه، وما من طريق يبعد الناس عن رحمة الله إال زجرهم 
عنه، وحّذرهم منه، كل ذلك رحمة بهم وشفقة عليهم. أما عن رحمته بأّمته، 
فهذا يحتاج لكتاب ومقاالت ال تعّد وال تحىص، وال تكفي هذه العجالة، وكفى 
َعِنتُّْم َحِريٌص  َما  َعلَْيِه  َعِزيٌز  أَْنُفِسُكْم  ِمْن  َرُسوٌل  َجاَءُكْم  لََقْد   » بقوله تعاىل: 
َعلَْيُكْم ِبالُْمْؤِمِننَي َرُءوٌف َرِحيٌم » .اقول.. لو سارت الشعوب اإلسالمية والعربية 
الله عليه وسلم» السامية ملا  النبي محمد «صىلَّ  جميعها عىل نهج ورسالة 

اّتسعت دائرة العنف الدموي باسم اإلسالم، وال كثر الفساد والنفاق. 
إّن قتل النفس الربيئة هو جريمٌة بكلِّ املعايري، مهما ارتدى الفاعل املجرم من 
عباءات دينية أو طائفية.. يقول الله تعاىل يف القرآن الكريم: « َمن َقَتَل َنْفًسا 
ِبَغرْيِ َنْفٍس أَْو َفَساٍد ِيف اْألَْرِض َفَكأَنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن أَْحَياَها َفَكأَنََّما 
أَْحَيا النَّاَس َجِميًعا». أما الحديث عن انتشار الفساد االداري واملايل يف بلداننا 
اإلسالمية التي من املفرتض ان تسري عىل نهج الحبيب املصطفى، فحدث وال 

حرج.  
سيبقى النبي محّمد «صىلَّ الله عليه وسلم» هو ”األسوة الحسنة“ للناس يف 
كل زمان ومكان.. سيظّل ألن الله تعاىل أمرنا بهذا يف القرآن الكريم، قال جّل 
شأنه : « لََقْد َكاَن لَُكْم ِيف َرُسوِل اللَِّه أُْسوٌَة َحَسَنٌة لَِمْن َكاَن َيرُْجو اللََّه َوالَْيوَْم 
اْآلِخَر َوَذَكَر اللََّه َكِثريًا » . أما عن خلقه العظيم، فقد ذكره الله يف القرآن الكريم 
محّمد  لنبّيه  وتعاىل  سبحانه  يقول  َعِظيٍم».  ُخُلٍق  لََعىل  َوإِنََّك   » تعاىل:  بقوله 
«عليه الصالة والسالم» وإّنك يا محمد لعىل أدب عظيم، وذلك أدب القرآن الذي 
أّدبه الله به، وهو اإلسالم ورشائعه. وال عجب إذاً أِن اختاره الله تعاىل خليالً، 

كما اّتخذ إبراهيم (عليه السالم) خليالً، وختم به الرسالَة والنبوّة.
كتب الكثري من العلماء والشعراء اجمل الكلمات بحق رسولنا الكريم، لكن 
شاعر الرسول حسان بن ثابت قال يف «الرحمة املهداة» اجمل كلمات الشعر: 

َوأَْحْسُن ِمْنَك لَْم َتَر َقطُّ َعْيِني *** َوأَْجَمُل ِمْنَك لَْم َتلِِد النََّساُء 
ُخلِْقـَت ُمَربًَّءا ِمْن ُكـلَّ َعْيـٍب *** كأَنََّك َقْد ُخلِْقـَت َكَما َتَشـاُء 

وسط  خاص،  طعم  له  العراق  بلدنا  يف  الرشيف  النبوي  باملولد  واالحتفال 
الناس، وعىل  البهجة والفرح يف بيوت  أجواء مفعمة بااليمان والفرح.. تجد 
واطباق  التهاني  يتبادلون  واالهايل  ورجاالً،  نساًء  وكباراً،  صغاراً  وجوههم، 
تمجد  التي  واألناشيد  النبوية  املناقب  انتشار  عن  فضال  والحلوى،  الطعام 

رسولنا الكريم وأعالم «محمد قدوتنا».
أما مدينة األعظمّية، فتسّمى يف مثل هذا اليوم بـ»عروس املولد»، الن االحتفال 
املركزي يف جامع ابي حنيفة النعمان له طعم خاص.. فتجد الناس والعوائل 
بكثرة يف األعظمية، وهنا أحب ان اقول، بعد ما كتبت، دعونا نستذكر يف هذه 
لرسولنا  العظيمة  والصفات  واألعمال  واالخالق،  الرحمة  االيام،  وكل  االيام، 

الكريم، ونتمسك ونقتدي بها.. ولنعلم أوالدنا وبناتنا سريته العطرة.
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ألكسندر  يخوض  األوىل  للمرة 
املطولة  الدراما  تجربة  علوم 
«حرية»  مسلسل  خالل  من 
عرب  حلقاته  يعرض  الذي 
عراق  يس  بي  الـأم  شاشة 
اإللكرتونية  شاهد  ومنصة 
يعترب أول تجربة  والذي أيضاً 
رحمة  بزوجته  تجمعه 
ترت  بغناء  قامت  التي  رياض 

املسلسل.
حلقات  تصوير  هامش  عىل 
ألكسندر  قال  حرية،  مسلسل 
هذه  أن  يرى  انه  علوم 
الدراما  ستنقل  التجربة 
تجربة  فهي  كاملة؛  العراقية 
ويرى  قوية،  فنية  بمعايري 
أنها مسؤولية كبرية أن تكون 
من بطولته ويحاول أن يقدم 

من خاللها رسالة.
وكشف ألول مرة انه إعتذر عن 
العمل قبل التصوير بأسبوع، 
تعلقه  لشدة  تراجع  ولكنه 
انه  حتى  والعمل  بالشخصية 
كان يحلم باملشاهد والتصوير 
بالشخصية  إندماجه  من 
التي يجسدها ضمن األحداث 

وتدعى «جمال «.

إىل ذلك، وجه ألكسندر رسالة 
الذي  يوسف  لثائر  شكره 
اللهجة  إتقان  يف  ساعده 
وكان  باملسلسل،  العراقية 
تعاونهما األول بمسلسل «األم 
البديلة « الذي قدمه ألكسندر 
خالله  من  وحقق  فرتة  قبل 
نجاحاً واسعاً وقت عرضه يف 

رمضان املايض.

حفل  عىل  تعاقده  رمضان،  محمد  النجم،  كشف 

غنائي استعرايض يف العراق، وذلك عرب حسابه 

االجتماعي  التواصل  بموقع  الرسمي 

«فيسبوك».

أثناء توقيعه عىل  ونرش رمضان صورته 

عقد حفله املقبل، معلقاً:» بإذن الله أقوى 

العراق..  كردستان  أربيل  مدينة  يف  حفلة 

الحفل يوم الخميس املوافق ٢٧ من أكتوبر 

بعد حفلة إسكندرية بعرشين يوما».

كبرية  لحملة  تعرض  رمضان  محمد  أن  يذكر 

بسبب حفله املنتظر بمحافظة اإلسكندرية، 

إذ أكد عدد كبري من رواد مواقع التواصل 

وطالبوا  هناك،  به  مرحب  غري  أنه 

بإلغاء الحفل، ما دفع رمضان لعمل 

يف  الجمهور  للقاء  والذهاب  تحٍد 

الشوارع، وتردد أيضا أنه تم طرده 

املقاهي، ما دفع اإلعالمي  أحد  من 

عنيف عىل  لشن هجوم  أديب  عمرو 

محمد رمضان وانتقد ترصفاته بشكل 

قاٍس.

أن ظهر  بعد  الفنان «أحمد حلمي» عن إصابته بفريس كورونا، وذلك  كشف 
«إنستجرام»، وظهر فيه  الشهري  الصور والفيديوهات  تبادل  اليف عرب موقع 

من بجانب الرسير معلنا إصابته بالفريوس.
وعن رس ظهوره يف الاليف من داخل غرفة نومه، قال إنه اضطر لذلك 
«ما  ساخرا  الشديدة،  وأعراضه  كورونا  فريوس  بسبب 

حدش بقى بيجي له كورونا».
سعادته  عن  أعرب  حلمي،  أحمد  الفنان،  وكان 
«الشباب  قافلة  إطالق  يف  باملشاركة  البالغة 
والرياضة  الشباب  واملناخ» تحت رعاية وزارة 
األمم  منظمة  مع  وبالتعاون  البيئة،  ووزارة 
املتحدة، كما وجه الشكر للقائمني عىل تلك 
الرسمي  حسابه  خالل  من  وذلك  املبادرة، 
الشهري  والفيديوهات  الصور  تبادل  بموقع 

«إنستجرام».
تجمعه  صوًرا  حلمي  أحمد  ونرش 
وزير  صبحي  أرشف  بالدكتور 
الشباب والرياضة، وعلق عىل 
«تغري  «كلمة  قائًال:  الصور 
املناخ» بتتكرر كتري اليومني 
مشكلة  ألنها  وده  دول، 
محتاجة  وكبرية  حقيقية 

تحرك رسيع مننا كلنا».

حسون،  شذى  العراقية،  الفنانة  شاركت 
ومقطع  صور  مجموعة  الجمهور 
أداءها  خاللها  من  وثقت  فيديو 
مكة  مدينة  يف  العمرة  ملناسك 
العربية  اململكة  يف  املكرمة 

السعودية.
وهي  حسون  شذى  وظهرت 
تقف أمام الكعبة وترتدي عباءة 
األسود  باللون  وواسعة  طويلة 
باللون  حجاب  رأسها  عىل  وتضع 
األسود أيضاً، كما شاركت فيديو للكعبة 
عىل  شذى  وعلقت  تفاصيلها،  إظهار  تحاول 
املنشور قائلة: «الحمد لله عىل تمام العمرة اللهم تقبل منا 
وال ترتك دعاء إال وقد أجبته و ال ذنبا إال غفرته يا رب العاملني، الحمد لله الحمد 

لله عىل تمام العمرة واللهم تقبل منا».

إلهام  الكويتية،  املمثلة  اعتذرت 
عرب  املتابعني  من  الفضالة، 

موقع  عىل  الخاص  حسابها 
بعد  االجتماعي،  التواصل 
الشعيبي  هيا  عىل  ردت  أن 
ولسيدة  لها  أساءت  التي 

سعودية من أقربائها.
وأكدت إلهام أنها لم تحب أن 

يرى املتابعون ردة فعلها القاسية 
يف الرد، لكنها لم تستطع تمالك نفسها، 

للسخرية واإلساءة  التي تعرضت  السيدة  خاصًةوأن 
انسانة جيدة ومحرتمة جداً، وال تستحق ما قيل عنها، وأضافت: 
تعودت تشوفني مو  ما  الناس  كلمة،  أقول  بغيت  الخري،  «مساء 
حلوة، اتعودوا يشوفوني إنسانة حلوة ومتسامحة، لكن يف النهاية 
والبرش خطائني،  يكونون تحت ضغط،  والبرش ساعات  أنا برش 
متابعيني اليل ما حبوا يشوفوني بهاي الصورة».وأضافت إلهام: 
«أكرر اعتذراي، يف أشياء ساعات تضغط االنسان، وأطلب منكم 
املسامحة، وأنتم تعرفون أن املوضوع شخيص وأنا اتغاضاه، أنا 
ما حبيت القهر. ساعات الواحد يتقهر عىل اليل قدامه، عىل قهر 
اليل قدامه، وهي االنسانة اليل اتعرضت لإلساءة انسانة جداً طيبة 
السماء  أكرر أسفي واعتذاري.. والله موجود، وقضاء  وكويسة، 
استلمت  محاميتي  موجودة،  والقضاء  األرض  وعدالة  موجود، 

القضية وخلص».
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