
بغداد/ الزوراء:
قررت مديرية األحوال املدنية والجوازات 
البطاقـة  شـؤون  مديريـة  واإلقامـة/ 
االلكرتونـي  الحجـز  إلغـاء  الوطنيـة، 
باسـتثناء محافظتـي نينـوى واالنبار.
وبحسـب وثيقـة صـادرة مـن املديرية 
حصلت عليها ” الزوراء“: انه ”بناًء عىل 

توجيـه وكيل الوزارة االقـدم تقرر إلغاء 
الحجـز االلكرتوني لكل دوائـر البطاقة 
الوطنية، عدا دوائـر محافظتي (نينوى 
– االنبار)“.ووفـق الوثيقة فإن ”النظام 
البديل يكون حسـب الرقعـة الجغرافية 
الحجـز  بـدل  السـكن  بطاقـة  بداللـة 

االلكرتوني“.

بغداد/ الزوراء:
العامـة،  املـرور  مديريـة  قـررت 
امـس االثنـني، تأجيـل العمـل بالعقد 
اإللكرتوني.وذكـرت املديريـة يف بيـان 
”اسـتجابًة  أنـه  ”الـزوراء“:  تلقتـه 
ملناشـدات أصحـاب مكاتـب العقـود 
املرورية، ومن خالل اللقاء الذي تحقق 
يف مقـر مديريـة املرور العامـة، اطلع 

مدير املرور العام عىل املناشدات، وبما 
ان هذه املناشدات ذات طبيعة انسانية 
ألنهـا تمـس رشيحة واسـعة ومهمة، 
فقد تقرر تأجيل العمل بالعقد املروري 
”العمـل  أن  االلكرتوني“.وأضافـت 
داعيـة  الورقـي“،  بالعقـد  سـيكون 
”أصحـاب مكاتب العقـود املرورية إىل 

االلتزام بالضوابط القانونية“.

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
خالل لقائه رئيس الحزب الديمقراطي 
الكردسـتاني مسعود بارزاني، ورئيس 
اقليـم كردسـتان نجريفـان بارزانـي، 
كردسـتان  اقليـم  حكومـة  ورئيـس 
اعتمـاد  أهميـة  بارزانـي،  مـرسور 
الحـوار بني جميع القـوى للخروج من 
حالة االنسـداد السـيايس.وقال املكتب 
اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء يف بيان 
تلقتـه ”الـزوراء“: ان ”رئيـس مجلس 
الـوزراء، مصطفـى الكاظمـي، التقى 
رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني 
مسعود بارزاني، وذلك خالل زيارته إىل 
محافظـة أربيل“.واضـاف ان ”اللقـاء 
بحـث مجمـل األوضـاع السياسـية يف 
البالد، وأهمية اعتمـاد الحوار الوطني 
بـني جميع القوى السياسـية للخروج 
من حالة االنسـداد السيايس التي باتت 

تؤثـر عىل الوضع العام، وتعرقل تقديم 
الخدمـات للمواطنني، وتهـدد بزعزعة 
االسـتقرار“، مشريا اىل ان ”اللقاء شهد 
التأكيد عىل دور الفعاليات السياسـية 
التفاهـم،  تسـهيل  يف  واالجتماعيـة 
وخفض مسـتوى التوتر، واالبتعاد عن 
التحريض، وأهمية الركون إىل الخطاب 
الوطنـي املسـؤول؛ مـن أجـل عـراق 
ديمقراطـي اتحـادي تكـون فيه كلمة 
الدستور والقانون فوق الجميع“.وذكر 
املكتـب ان ”الطرفـني بحثـا التحديات 
األمنيـة املختلفـة، وأهميـة مواصلـة 
التنسـيق املشـرتك بني بغـداد وأربيل؛ 
ملعالجة عـدد من امللفـات يف مقدمتها 
مكافحة اإلرهاب، واالعتداءات املتكررة 
عـىل األرايض العراقية، واّال تكون أرض 
العـراق يف أي مكان منطلقـاً، أو مأوى 

لتهديد دول الجوار“.

الربازيل/ متابعة الزوراء:
(لويـس  اليسـاري  الزعيـم  أحـرز 
إيناسـيو لوال دا سـيلفا) تقدما عىل 
الرئيـس الربازيـيل اليمينـي املنتهية 
واليته (جايري بولسـونارو)، بعد فرز 
%98 مـن األصـوات يف االنتخابـات 
الرئاسـية الربازيلية.وتجـري جولـة 

اقـرتاع ثانيـة يف انتخابات الرئاسـة 
لعـدم حصول أي من املرشـحني عىل 
أكثر من %50 مـن األصوات.وحصل 
لوال عـىل 48.07 باملئة من األصوات، 
مقابـل 43.51 باملئـة لبولسـونارو، 
بحسـب املوقـع الرسـمي للمحكمة 
االنتخابيـة العليا املكلفة باحتسـاب 

األصـوات.وكان الفـرز أكثر تقدما يف 
معقل بولسـونارو يف مناطق الشمال 
والجنـوب الرشقي، منه يف معقل لوال 
يف الشمال الرشقي.ومن املنتظر إجراء 
جولة ثانية من االنتخابات الرئاسـية 
الجـاري. أكتوبـر   30 يف  الربازيليـة 

وكانت رشكـة ”داتافولها“ الرائدة يف 

اسـتطالعات الرأي قد أعطت الرئيس 
السابق 50 باملئة من األصوات مقابل 
36 باملئـة لبولسـونارو يف اسـتطالع 
ُنرش عشية االنتخابات، حيث رجحت 
فوز املرّشـح اليسـاري املخرضم من 
الجولـة األوىل.ويف بدايـة الفرز، حقق 
بولسـونارو تقدمـا طفيفـا بفـارق 

خمـس نقـاط عـىل لـوال، ليسـارع 
بالنتائـج  االحتفـال  إىل  معسـكره 
األولية، وكتـب نجلـه إدواردو عضو 
الكونغـرس عـىل تويـرت ”داتافولهـا 
(رشكة اسـتطالعات الرأي) أخطأت 

مرة أخرى“.

الزوراء/ حسني فالح:
كشـفت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني 
عن ابرز مضامـني ورقة العمل التي وقعها مع 
االطراف السياسـية حـول املرحلة السياسـية 
املقبلة، فيما اكدت انها تضمنت محاور سياسية 
وتنفيذيـة وترشيعية.وقالـت رئيـس الكتلـة، 

النائـب فيـان صـربي، يف حديث لـ»الـزوراء»: 
الكردسـتاني  الديمقراطـي  الحـزب  ان كتلـة 
عقدت خالل االيام املاضية اجتماعات موسعة 
مـع الوفد التفـاويض وجميع االطـراف املعنية 
بالشـأن العراقي يف بغـداد. مبينـة: ان الوضع 
حسـاس جدا اآلن وهناك اتفاق سيايس يشمل 

كل األطراف السياسـية بشـأن املرحلة املقبلة. 
واضافت: ان كتلـة الديمقراطي الكردسـتاني 
الربملانية عقـدت اجتماعا مع الوفد التفاويض، 
وهـي يف مراحلها النهائية إلمضـاء ورقة عمل 
للمرحلـة املقبلة وتتضمن عدة فقرات تسـتند 
اىل الدسـتور. الفتـة اىل: ان هناك ثـالث فقرات 

اساسية منها انشـاء رشاكة حقيقية يف اتخاذ 
القرار السيايس العراقي، وضمان التوازن داخل 
املؤسسـات الحكومية وجميع الهياكل اإلدارية 
العراقيـة، والتوافـق بني األطـراف حول جميع 

الترشيعات.

بروكسل/ متابعة الزوراء:
حـذر حلف شـمال األطلـيس «الناتو» 
الـرويس،  الرئيـس  أن  مـن  أعضـاءه 
فالديمـري بوتني، «ربمـا يكون قد نرش 
غواصة نووية ضخمة، تحمل أسـلحة 
مدمـرة قادرة عـىل إحداث تسـونامي 

نووي» وإغراق مدن ساحلية.واختفت 
غواصـة بيلغورود النووية، التي تعرف 
أيضـا باسـم «غواصة يـوم القيامة»، 
وهـي واحـدة مـن أضخـم الغواصات 
يف العالـم، مـن قاعدتهـا الرئيسـية يف 
القطب الشمايل.ويعني هذا أن الغواصة 

قـد تكـون يف طريقهـا إىل بحـر كارا 
الختبـار القنبلة النوويـة التي تحملها 
«بوسـيدون»، وفقا ملذكـرة تحذير من 
حلف شمال األطليس ُرسبت إىل وسائل 
اإلعـالم اإليطاليـة يف نهاية األسـبوع.

وأرسـل الناتو تحذيـرا إىل الحلفاء بأن 

الغواصة قد اختفـت، لكنه قال إنه «ال 
يزال ُيعتقد أن الغواصة تعمل يف القطب 
الشمايل»، وفق ما ذكرت صحيفة «دييل 
ميل» الربيطانية.ولـم يتضح بالضبط 
متى تم إرسـال التحذير، لكن صحيفة 
«ال ريبوبليكا» اإليطالية كانت قد أبلغت 

عن هذا التحذير ألول مرة، األحد.ولدى 
الغواصة النووية قوة نارية قادرة عىل 
محو مدن بأكملهـا، فضال عن قدرات 
عىل توليد موجات تسونامي إشعاعية 

ضخمة يف البحار.
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بغداد/ الزوراء:
قفزت أسعار النفط أكثر من %4 يف تعامالت، يف الوقت 
الـذي تدرس فيه مجموعة أوبك+ خفض اإلنتاج أكثر 
مـن مليـون برميل يوميا يف أكرب خفـض منذ جائحة 
كورونـا يف محاولـة لدعـم السـوق.وارتفعت العقود 
اآلجلة لخام برنت 3.65 دوالرات أو %4.29 إىل 88.79 
دوالرا للربميل بعد انخفاضها %0.6 عند اإلغالق يوم 
الجمعة.وارتفع أيضا خام غرب تكسـاس الوسـيط 
دوالرا   83.07 إىل  3.57 دوالرات  أو   4.5% األمريكـي 
للربميـل بعد خسـارته %2.1 يف الجلسـة السـابقة.

وتراجعت أسـعار النفـط ألربعة أشـهر متتالية منذ 

يونيـو/ حزيـران بعـد أن أرض إغـالق ”كوفيد19-“ 
يف الصـني، أكـرب مسـتهلك للطاقـة، بالطلـب، بينما 
أثر ارتفاع أسـعار الفائدة وارتفاع الـدوالر األمريكي 
عىل األسـواق املالية العاملية.وتـدرس منظمة البلدان 
املصـدرة للبرتول ”أوبك“ وحلفاؤها، املعروفة باسـم 
أوبك+، خفض اإلنتـاج بما يرتاوح بني 0.5 مليون إىل 
مليون برميـل يوميا قبل اجتماع يـوم األربعاء وذلك 
لدعم األسـعار، حسـب ما قالت مصادر يف ”أوبك+“ 
لـ“رويرتز“.وسـيكون هذا هو ثاني خفض شـهري 
عىل التـوايل لـ“أوبك+“ بعد أن خفضـت اإلنتاج 100 

ألف برميل يوميا الشهر املايض.

 الزوراء/ مصطفى فليح:
أكـد الخبـري االقتصادي، صفوان قـيص، ان جذب 
االسـتثمارات العراقية التي غادرت البلد سيسـهم 
يف التنويـع االقتصادي والتقليل مـن االعتماد عىل 
النفـط، فيما اسـتبعد انخفاض اسـعار النفط اىل 
50 دوالرا يف الفرتة القادمة.وقال صفوان يف حديث 
لـ“الـزوراء“: ان ”اسـعار النفط حاليا اسـرتدت 
جزءا من خسـائرها وهي بمعدل 85 دوالرا وتتجه 
صعودا ولن تصل اىل الـ50 دوالرا الن منظمة اوبك 
ورشكاءها كروسـيا سـيطرت عىل اسـعار النفط 
من خـالل التحكم بالكميـات املنتجـة، وبالتأكيد 

سـرتاجع الكميات املنتجة خالل اللقـاء القادم“.  
واضاف ”بتقديري السعر العادل سيكون اعىل من 
الرقـم الحايل فقد يكـون 100 دوالر خالل الفرتات 
القادمـة مـن الربع االخـري مـن 2022 خاصة ان 
موسـم الشـتاء عىل االبـواب وال توجـد مؤرشات 
النخفاض الطلب العاملي“.واشـار اىل ان ”اسـعار 
الفائـدة للخزانـة االمريكيـة تسـاهم يف سـحب 
السيولة لكن يف الوقت نفسه هناك محاولة لزيادة 
حجم االسـتثمارات االمريكيـة يف العالم وبالتأكيد 

هذه الزيادة تعني ارتفاع الطلب عىل الطاقة“.
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بغداد/ الزوراء:
هنـأ رئيس مجلـس الـوزراء مصطفى 
الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد 
الحلبـويس، الشـعب العراقي بمناسـبة 

العيد الوطني لجمهورية العراق. 
ووافقت الجمعيـة العامة لعصبة األمم 
يوم 3/ترشيـن األول/1932 عىل قبول 
العـراق عضواً يف عصبة األمـم بناًء عىل 
طلـب االنضمـام املقـدم مـن اململكـة 
العراقيـة آنـذاك بتوقيع رئيـس الوزراء 
االسـبق نوري باشا السـعيد بتاريخ 12 
تمـوز 1932، ليصبح العـراق أول دولة 
عربيـة تنضـم اىل هذه املنظمـة الدولية 
يف حينها، بموجـب املادة (22) من عهد 
عصبة االمم الخاصة بالوالية واالنتداب، 
بعد ان أصبـح مؤهالً للخروج من حالة 
االنتداب الربيطاني الذي وضع فيها بعد 
انهيـار االمرباطوريـة العثمانية.وقـال 
رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي 
يف تغريدة له تابعتها ”الزوراء“: ”أسمى 
التهاني إىل شعبنا الكريم بمناسبة العيد 
الوطني، الـذي يوافق الثالث من ترشين 
األول“، الفتا اىل إن ”االتفاق الوطني عىل 
هـذا اليوم يمثل مؤرشاً عىل املشـرتكات 
العراقيـة العميقة، وعىل رسـوخ القيم 
الوطنيـة يف بالدنـا التـي تمثـل جـذراً 
أساسياً يف الحضارة اإلنسانية“.وأضاف 
”نسـتذكر النضاالت الوطنية لشـعبنا، 
حريـة  وترسـيخ  الديمقراطيـة  ألجـل 
بالدنـا واسـتقاللها، ولذلك فـإن تعزيز 
هويتنـا الوطنيـة الجامعـة هـو واجب 
وطني وأخالقي، ألجل العراق ومستقبل 
أجياله، حتى نكون عىل قدر املسـؤولية 
التـي نتحملها جميعـاً، يف حفظ تأريخ 

زاخـر باملآثـر والعطاء“.كما هنأ رئيس 
مجلس النواب، محمد الحلبويس، بالعيد 
الوطني لجمهورية العراق، فيما اشار اىل 
ان هذه املناسبة هي بداية مسرية الوطن 
كبلد مستقل ذي سيادة.وقال الحلبويس 
يف تغريدة عىل حسـابه بتويـرت تابعتها 
”الـزوراء“: ”يف الثالث من ترشين األول 
نستعيد ذكرى استقالل الدولة العراقية 
وبداية مسـرية الوطن كبلد مستقل ذي 
سيادة“.واضاف ”نستلهم من هذا اليوم 
واجـب الدفاع عن سـيادته واسـتقالله 
وسـالمة أراضيـه، ونتحـد تحـت رايته 

وازدهاره“.ووافقـت  لتقدمـه  ونعمـل 
الجمعيـة العامة لعصبـة األمم يوم 3/
ترشيـن األول/1932 عىل قبـول العراق 
عضـواً يف عصبـة األمم بنـاًء عىل طلب 
االنضمـام املقـدم من اململكـة العراقية 
آنـذاك بتوقيـع رئيـس الوزراء االسـبق 
نوري باشـا السـعيد بتاريـخ 12 تموز 
1932، ليصبح العـراق أول دولة عربية 
تنضم اىل هذه املنظمة الدولية يف حينها، 
ليتحرر من االنتداب الربيطاني.وتشـري 
وثائـق الجمعيـة العامة لعصبـة األمم 
اىل ان قبـول انضمام العـراق إليها جاء 

بعد ان اكتسـب العراق مقومات الدولة 
والتـي تتمثـل باالعرتاف الـدويل ووجود 
حكومـة مسـتقلة قادرة عىل ان تسـري 
أمـور الدولة وإدارتهـا بصورة منتظمة 
وحفـظ وحدتهـا واسـتقاللها وحفـظ 
األمـن يف كل انحائهـا، وللدولـة مصادر 
ماليـة كافية لسـد نفقاتهـا الحكومية 
ولديها قوانني وتنظيم قضائي والحدود 
الثابتة وتعهـد العراق باحرتام التزاماته 
الدولية.مـن الجدير بالذكـر فإن العراق 
كان اول دولـة انضمـت اىل عصبة األمم 
بموجـب املـادة (22) من عهـد عصبة 

االمم الخاصة بالوالية واالنتداب، بعد ان 
أصبح مؤهالً للخروج من حالة االنتداب 
الربيطانـي الذي وضع فيهـا بعد انهيار 
االمرباطوريـة العثمانية.وتـم االحتفال 
برفع العلـم العراقي فوق سـارية مقر 
العصبة مع أعالم الدول األخرى يف اليوم 
الثالث مـن ترشين األول/أكتوبر سـنة 
1932. وقـد عنّي نوري السـعيد نفسـه 
ممثًال للعراق يف عصبة األمم واعترب أول 
منـدوب عربي يدخل العصبـة. ووقتها، 
قـال امللك فيصـل األول ”العـراق أصبح 
حرًا طليًقا، ال سـيد عليه غـري إرادته... 
نحن أحـرار، مسـتقلون ال رشيك لنا يف 
مصالحنـا وال رقيب علينا بعـد دخولنا 
عصبة األمم إال الله“.وسـلم امللك فيصل 
األول تهنئـة مـن امللك جـورج الخامس 
ملـك بريطانيـا، وبرقيـات مماثلـة من 
ملوك ورؤسـاء الدول الجارة والصديقة 
ومـن الشـخصيات العاملية ومـن قادة 
األحـزاب. وألقـى امللـك فيصـل األول يف 
بهـو أمانة العاصمة خطاًبا يف 6 ترشين 
األول/أكتوبـر 1932 أي بعـد ثالثة أيام 
من دخول العراق عصبة األمم قال فيه: 
”أشـكر الله وأهنئ نفيس وشـعبي عىل 
هذا اليـوم الذي نفضنا فيـه غبار الذل، 
وفزنا بعـد جدال سـيايس دام ما ينوف 
عـن 11 عاًما باألمانـي الكربى التي كنا 
نصبو إليها وهي إلغاء االنتداب واعرتاف 
األمم بنـا وبأننـا أمة حرة ذات سـيادة 
تامة“.وقـرر العـراق يف مطلـع أيلول/

سـبتمرب 2020 اختيار تاريخ استقالله 
والخـالص من االنتـداب الربيطاني يف 3 
رشيـن األول/أكتوبر عـام 1932، يوًما 

وطنًيا للبالد يحتفى به سنوًيا.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة، امس االثنني، املوقف األسبوعي 
وفاة  حالة  تسجيل  اكدت  فيما  كورونا،  لجائحة 
و٦٧٤ اصابة خالل االسبوع املايض.وقالت الوزارة 
يف بيان تلقته «الزوراء»: إنها «سجلت ٦٧٤ إصابة 
بلغ  فيما  واحدة،  وفاة  وحالة  كورونا،  بفريوس 
أن  املرض ٥٩٠ حالة».وأضافت  املتعافني من  عدد 
«عدد متلقي اللقاح املضاد لكورونا خالل االسبوع 

املايض بلغ ٣١٧١٣ شخصا».
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بغداد/ الزوراء:
أعرب نقيب الصحفيـني العراقيني رئيس 
اتحاد الصحفيـني العرب، مؤيـد الالمي، 
عن شـكره لجهود الدفاع املدني والحشد 
الشـعبي إلنقاذ أرواح َمن سـقط عليهم 
املبنى يف ساحة الواثق ببغداد.وقال الالمي 
يف تغريدة له تابعتها «الزوراء»: إنه «رغم 
مأسـاة انهيار مبنى ساحة الواثق إال اننا 
نشـعر بالفخـر للجهـود الكبـرية إلنقاذ 
أرواح مـن سـقط املبنـى عليهـم بفضل 
استمرار جهد ابناء الدفاع املدني والجهود 
الرائعة لهندسة الحشد وطبابته يف إغاثة 
واسـعاف املنكوبـني يف املبنـى املنهـار».

وأضـاف «كل الشـكر والتقديـر ملوقـف 
الحشد الشعبي وفرق الدفاع املدني».

بغداد/ الزوراء:
مصطفـى  الـوزراء،  رئيـس  مكتـب  رد 
الكاظمـي، امس االثنني، عـىل معلومات 
نرشهـا احد النواب بشـأن ابواب الرصف 
بقانـون الدعـم الطـارئ، فيما أشـار اىل 
أن إجـراءات رصف مبالـغ قانـون الدعم 
الطـارئ تتـم وفـق األصـول القانونيـة 
والسـياقات املتبعـة بكل شـفافّية.وقال 
مكتـب رئيـس مجلـس الـوزراء يف بيان 
تلقته «الـزوراء»: إن «أحد النواب نرش يف 

صفحته عـىل مواقع التواصل االجتماعي 
معلومات مغلوطة ومضللـة للرأي العام 
حـول أبواب رصف مكتـب رئيس مجلس 
الـوزراء للمبلغ املخصص لـه من قانون 
الدعـم الطارئ لألمـن الغذائـي والتنمية 
(قانون رقم ٢ لسـنة ٢٠٢٢)؛ األمر الذي 
يوجـب التنويه إليـه، ورفع االلتباسـات 
التـي أثارها نائب تجاوز حـدود واجباته 

والتزاماته القانونية».
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بغداد/ الزوراء:
املمنوحة  ة  امليرسَّ قروضها  االثنني،  امس  االجتماعية،  والشؤون  العمل  وزارة  أحصت 
والتديب  العمل  دائرة  مدير  وقال  إطالقها.  استمرار  أكدت  فيما  العمل،  عن  للعاطلني 
املهني يف الوزارة، رائد جبار ناهض، يف ترصيح صحفي: إن «وزارة العمل ومن خالل 
 ٢٦٦ برأسمال   ٢٠١٢ سنة   ١٠ رقم  القانون  بموجب  تأسس  الذي  اإلقراض  صندوق 
ة للعاطلني عن العمل بدون فائدة بفرتة سماح تصل إىل  ملياراً، منحت قروضاً ميرسَّ
القروض مخصصة  أن «تلك  ٥ سنوات مع السماح ملدة سنة كاملة».وأضاف ناهض 
إلنشاء مشاريع صغرية»، مبيناً أن «الوزارة منحت أكثر من ٦٠ ألف قرض».وأشار إىل 
أن «الوزارة مستمرة بمنح القروض كل ثالثة أشهر بأكثر من ٥ آالف قرض باالعتماد 

عىل املبالغ املسرتدة من املقرتضني السابقني».
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بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
خالل لقائه رئيس الحزب الديمقراطي 
الكردستاني مسعود بارزاني، ورئيس 
بارزاني،  نجريفان  كردستان  اقليم 
كردستان  اقليم  حكومة  ورئيس 
مرسور بارزاني، أهمية اعتماد الحوار 
حالة  من  للخروج  القوى  جميع  بني 

االنسداد السيايس.
املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس  وقال 
ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 
مصطفى  الوزراء،  مجلس  ”رئيس 
الحزب  رئيس  التقى  الكاظمي، 
مسعود  الكردستاني  الديمقراطي 
إىل  زيارته  خالل  وذلك  بارزاني، 

محافظة أربيل“.
مجمل  بحث  ”اللقاء  ان  واضاف 
وأهمية  البالد،  يف  السياسية  األوضاع 
جميع  بني  الوطني  الحوار  اعتماد 
حالة  من  للخروج  السياسية  القوى 
تؤثر  باتت  التي  السيايس  االنسداد 
تقديم  وتعرقل  العام،  الوضع  عىل 
بزعزعة  وتهدد  للمواطنني،  الخدمات 
”اللقاء  ان  اىل  مشريا  االستقرار“، 
الفعاليات  دور  عىل  التأكيد  شهد 
تسهيل  يف  واالجتماعية  السياسية 
التوتر،  مستوى  وخفض  التفاهم، 
وأهمية  التحريض،  عن  واالبتعاد 
الركون إىل الخطاب الوطني املسؤول؛ 
اتحادي  ديمقراطي  عراق  أجل  من 
والقانون  الدستور  كلمة  فيه  تكون 

فوق الجميع“.
بحثا  ”الطرفني  ان  املكتب  وذكر 
وأهمية  املختلفة،  األمنية  التحديات 

بغداد  بني  املشرتك  التنسيق  مواصلة 
امللفات  من  عدد  ملعالجة  وأربيل؛ 
اإلرهاب،  مكافحة  مقدمتها  يف 
األرايض  عىل  املتكررة  واالعتداءات 
يف  العراق  أرض  تكون  واّال  العراقية، 
لتهديد  مأوى  أو  منطلقاً،  مكان  أي 

دول الجوار“.
الوزراء  رئيس  بحث  ذلك،  غضون  يف 
إقليم  ورئيس  الكاظمي  مصطفى 
بارزاني،  نجريفان  كردستان 
واستهداف  األخرية  األمنية  التطورات 

مناطق يف اإلقليم.
مجلس  رئيس  ملكتب  بيان  وذكر 
الوزراء  مجلس  ”رئيس  أن  الوزراء، 
اليوم  التقى  الكاظمي،  مصطفى 

(أمس) رئيس إقليم كردستان  العراق  
”اللقاء  أنَّ  مبيناً  بارزاني“،  نجريفان 
شهد التباحث يف آخر مستجدات سري 
التي  واملساعي  السياسية،  العملية 
وإقليم  االتحادية  تبذلها   الحكومة 
وجهات  تقريب  أجل  من  كردستان؛ 
النظر بني األطراف السياسية   الفاعلة، 
وتبّني  األهيل،  الِسلِْم  عىل  والحفاظ 

الحوار كنهٍج وحيٍد إلنتاج الحلول“. 
أن  عىل  شددا  ”الطرفني  أن  وأضاف 
وأرواحهم،  وحفظ  العراقيني  دماء 
والخاصة  العامة  واملمتلكات  األموال 
نفسه“،  الوقت  يف  وهدف  غاية   هي 
عىل  أن  التأكيد  ”تم  أنه  إىل  مشرياً 
مع  بالتعاون  مطالبون  الجميع 

القوات  األمنية وتيسري أدائها لواجبها؛ 
للحفاظ عىل أمن  العراق واستقراره“ . 

التطورات  بحثا  ”الطرفني  أن  وتابع 
مناطق  واستهداف  األخرية  األمنية 
أنه  موضحاً  كردستان“،  إقليم  يف 
احرتام  عىل    رضورة  التأكيد  ”تّم 
تحويل  ورفض  العراقية،  السيادة 
الحسابات  لتصفية  إىل ساحة  العراق 

 اإلقليمية“.
البيان،  بحسب  الجانبان،  وشدد 
وإقليم  العراق  التزام  ”رضورة  عىل 
الجوار وأالَّ  كردستان بعالقات حسن 
العراقية مصدر  تهديد  تكون  األرايض 

 لدول الجوار“. 
مصطفى  الوزراء  رئيس  أكد  فيما 

إقليم  حكومة  ورئيس  الكاظمي 
عىل  بارزاني،  مرسور  كردستان 
أمام  العقبات  لتذليل  الحوار  رضورة 

امللفات املشرتكة.
مجلس  رئيس  ملكتب  بيان  وذكر 
الوزراء  مجلس  ”رئيس  أن  الوزراء، 
اليوم  التقى  الكاظمي،  مصطفى 
(أمس) يف أربيل، رئيس حكومة إقليم 
بارزاني“،  مرسور  العراق  كردستان 
مبيناً أنه ”جرى خالل اللقاء التباحث 
الحكومة  بني  امللفات  من  عدد  بشأن 

االتحادية وحكومة اإلقليم“.
شددا  ”الطرفني  أن  البيان  وأضاف 
تذليل  أجل  من  الحوار  رضورة  عىل 
بني  املشرتكة  امللفات  أمام  العقبات 
إقليم  وحكومة  االتحادية  الحكومة 

كردستان العراق“.
جملة  طرح  شهد  ”اللقاء  أن  وتابع 
تمس  التي  والقضايا  الصعوبات  من 
مواطني اإلقليم، ومعيشتهم اليومية“، 
عىل  اتفقا  ”الطرفني  أن  اىل  مشرياً 
جانب  إىل  تكون  أن  يجب  األولوية  أن 
كافة،  بمكوناته  املواطن  مصلحة 
ومستحقاته  حقوقه  من  يناله  وما 
والرعاية  الخدمات،  يف  الدستورية 
الصحية، والتعليمية، وبقية الخدمات 
ومن  كافة،  الوطن  أنحاء  يف  األخرى 

ضمنها إقليم كردستان العراق“.
أكد عىل رضورة  ”اللقاء  أن  اىل  ولفت 
املشرتكة،  اللقاءات  عقد  مواصلة 
بجدية،  امللفات  جميع  مع  والتعاطي 
وتوفري كل الظروف للحوارات البناءة 
إىل حلول واقعية يف إطار  التي تفيض 

الدستور“.

بغداد/ الزوراء:
بحث رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار 
العام  األمني  ممثل  مع  االثنني،  امس  الحكيم، 
بالسخارت،  جنني  العراق،  يف  املتحدة  لألمم 
تطورات املشهد السيايس يف العراق وآليات إنهاء 

اإلنسداد السيايس وتشكيل الحكومة القادمة.

الحكيم،  للسيد  اإلعالمي  للمكتب  بيان  وذكر 
الحكمة  تيار  ”رئيس  أن  ”الزوراء“:  تلقته 
الوطني السيد عمار الحكيم، التقى ممثل األمني 
العام لألمم املتحدة يف العراق جنني بالسخارت، 
حول  النظر  وجهات  الجانبان  تبادل  حيث 
وآليات  العراق  يف  السيايس  املشهد  تطورات 

الحكومة  وتشكيل  السيايس  اإلنسداد  إنهاء 
القادمة“.

”رضورة  عىل  اللقاء،  خالل  الجانبان،  وشدد 
الجميع  إحتواء  عىل  القادرة  املعادلة  صياغة 
الفرقاء  جميع  بني  والتواصل  الحوار  وإدامة 

السياسيني“.

”تشكيل  إىل  وبالسخارت  الحكيم  السيد  ودعا 
تقديم  عىل  قادرة  وطنية  خدمة  حكومة 
ثقة  وإعادة  العمل  فرص  وتوفري  الخدمات 
املواطن بالنظام السيايس“، مؤكدين عىل ”دور 
البعثة األممية يف العراق وأهمية تعزيز التعاون 

يف املجاالت كافة“.

بغداد/ الزوراء:
رد مكتب رئيس الوزراء، مصطفى 
عىل  االثنني،  امس  الكاظمي، 
النواب  احد  نرشها  معلومات 
بشأن ابواب الرصف بقانون الدعم 
الطارئ، فيما أشار اىل أن إجراءات 
رصف مبالغ قانون الدعم الطارئ 
القانونية  األصول  وفق  تتم 

والسياقات املتبعة بكل شفافّية.
وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء 
يف بيان تلقته ”الزوراء“: إن ”أحد 
النواب نرش يف صفحته عىل مواقع 
معلومات  االجتماعي  التواصل 
العام  للرأي  ومضللة  مغلوطة 
رئيس  مكتب  رصف  أبواب  حول 
املخصص  للمبلغ  الوزراء  مجلس 
له من قانون الدعم الطارئ لألمن 
 2 رقم  (قانون  والتنمية  الغذائي 
يوجب  الذي  األمر  2022)؛  لسنة 
االلتباسات  ورفع  إليه،  التنويه 
حدود  تجاوز  نائب  أثارها  التي 

واجباته والتزاماته القانونية“.
يف  املدرجة  ”املبالغ  أن  وأضاف 
صّوت  الطارئ“،  ”الدعم  قانون 
عليها مجلس النواب، وقد خضعت 
املجلس،  أعضاء  ومراقبة  ملناقشة 
وكان  إليه،  املشار  النائب  ومنهم 
وفق  اعرتاضه  تسجيل  عليه 
مشرياً  املبالغ“،  تلك  عىل  القانون 
الوزراء  مجلس  ”مسؤولية  أن  اىل 
عىل  املبالغ  هذه  توزيع  القانونّية 
املسارات  وفق  املستحّقة  الجهات 
حصل  ما  وهذا  القانونية، 

بالفعل“.
وتابع أن ”قانون ”الدعم الطارئ“ 
تضمن تخصيص مبلغ 400 مليار 
دينار لألجهزة األمنية والعسكرية، 
ومن هذا املبلغ تم تخصيص مبلغ 
الوزراء  مجلس  رئيس  مكتب  إىل 
املسلحة،  للقوات  العام  القائد   -
وقدره  فقط  نصفه  ُينفق  أن  عىل 

خالل  عراقي  دينار  مليار   35
األمنية  األجهزة  إىل  الحكومة  هذه 
مجلس  رئيس  بمكتب  املرتبطة 
للقوات  العام  القائد   - الوزراء 
املسلحة، يف أبواٍب محّددة ومجاالت 
النائب  ادعى  كما  وليس  معّينة، 

بأنها أثاث ملكتب رئيس الوزراء“.
-كما  املذكور  ”املبلغ  أن  وبنّي 
”الدعم  قانون  يف  منصوص  هو 
الطارئ“- يشمل كل الدوائر التابعة 
وامللفات  الوزراء،  مجلس  لرئاسة 
الحكومة،  ِقبل  من  املتابعة  املهمة 
ومنها تعويضات الجرحى والدعم 
األمني، فضالً عن تأمني مستلزمات 
كافة،  الخاّصة  الفرقة  ومصاريف 
الدوائر  وحماية  بتأمني  املعنّية 
الخرضاء  واملنطقة  للدولة  التابعة 
”إجراءات  أن  موضحاً  وغريها“، 
الرصف تتم وفق األصول القانونية 
والسياقات املتبعة، وبكل شفافّية، 
أصويل  بشكل  تبويبها  يتم  أن  بعد 

من ِقبل وزارة املالية“.
هذه  ”حتى  أنه  املكتب  وذكر 
املبلغ  رصف  يتم  لم  اللحظة، 
إتمام  بانتظار  أعاله،  املذكور 
اإلجراءات الرسمية الخاصة بوزارة 
املالية، واستحصال موافقتها عىل 

الرصف“.
الوقت  ”يف  أنه  اىل  املكتب  وأشار 
وتقدير  احرتام  فيه  نؤكد  الذي 
السلطة الترشيعية والنواب، فإننا 
حدود  فهم  يف  الرتاجع  عىل  نأسف 
الدور الترشيعي وفق القانون لدى 
الذين حولوا مواقع  النواب،  بعض 
ساحات  إىل  االجتماعي  التواصل 
الوثائق  ونرش  السيايس  للتهريج 
بكسب  أمالً  واملضللة،  املزورة 
تعاطف غري مرشوع، وهذا ال يليق 
ألجلها“،  انتخبوا  التي  باملهمة 
بمقاضاة  ”سيقوم  أنه  موضحاً 

النائب املتجاوز وفق القانون“.

الزوراء/ حسني فالح:
الديمقراطي  الحزب  كتلة  كشفت 
مضامني  ابرز  عن  الكردستاني 
االطراف  مع  وقعها  التي  العمل  ورقة 
السياسية  املرحلة  حول  السياسية 
املقبلة، فيما اكدت انها تضمنت محاور 

سياسية وتنفيذية وترشيعية.
فيان  النائب  الكتلة،  رئيس  وقالت 
ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  صربي، 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  كتلة 
اجتماعات  املاضية  االيام  عقدت خالل 
وجميع  التفاويض  الوفد  مع  موسعة 
يف  العراقي  بالشأن  املعنية  االطراف 
جدا  حساس  الوضع  ان  مبينة:  بغداد. 
كل  يشمل  سيايس  اتفاق  وهناك  اآلن 
املرحلة  بشأن  السياسية  األطراف 

املقبلة.
الديمقراطي  كتلة  ان  واضافت:   
اجتماعا  عقدت  الربملانية  الكردستاني 
التفاويض، وهي يف مراحلها  الوفد  مع 
للمرحلة  عمل  ورقة  إلمضاء  النهائية 
تستند  فقرات  عدة  وتتضمن  املقبلة 
ثالث  هناك  ان  اىل:  الفتة  الدستور.  اىل 
رشاكة  انشاء  منها  اساسية  فقرات 
السيايس  القرار  اتخاذ  يف  حقيقية 

داخل  التوازن  وضمان  العراقي، 
الهياكل  وجميع  الحكومية  املؤسسات 
اإلدارية العراقية، والتوافق بني األطراف 

حول جميع الترشيعات.
 واشارت اىل: ان ورقة العمل تؤكد عىل 
ثالثة محاور، هي ما يتوجب عىل القوى 
السياسية فعله، منها تشكيل حكومة 
خدمة وطنية واصالحية، وانشاء هيئة 
سياسية من جميع االطراف السياسية 
قرار  اي  اصدار  عىل  موافقتها  يتطلب 
ما  هو  الثاني  واملحور  جديد،  سيايس 
فعله،  الجديدة  الحكومة  عىل  يتوجب 
كردستان  بإقليم  متعلقة  نقاط  وعدة 
السياق.  هذا  يف  االتفاق  يف  ضمنت 
مبينة: ان ورقة العمل التي تم التوقيع 
لتشكيل  خارطة  بمثابة  هي  عليها 
الجديدة،  العراقية  الحكومة  برنامج 

وليست الربنامج الحكومي بذاته.
وبينت صربي: ان هذه الورقة ستكون 
الحكومة  عمل  يف  عليه  يستند  أساسا 
معايري  وضع  عىل  يستند  الذي  املقبلة 
عادلة إلعادة اإلعمار، واجراء انتخابات 
مجالس املحافظات خالل ستة اشهر، 
اشهر،  ستة  خالل  النازحني  واعادة 
العمليات  من  املترضرين  وتعويض 

سنجار  اتفاقية  وتضمني  اإلرهابية، 
بالنسبة  مهمة  مسألة  تعد  التي  ايضاً 
سد  العمل  ورقة  تضمنت  كما  للكرد، 
الفراغات من قبل القوات املشرتكة بني 
االتحادية،  األمن  وقوات  البيشمركة 
وتفعيل املادة 140 من الدستور وتفعيل 
يف  املادة  بتنفيذ  املتخصصة  اللجنة 
مجلس الوزراء. مؤكدة: ان الورقة فيها 

محاور سياسية، تنفيذية، وترشيعية.
تحالف  عضو  اعترب  سابق،  وقت  ويف 
حل  أن  البطيخ،  غضنفر  الفتح، 
تشكيل  من  يبدأ  السيايس  االنسداد 

الحكومة الجديدة.
إن  صحفي:  ترصيح  يف  البطيخ  وقال 
الصالحيات  كاملة  حكومة  ”تشكيل 
ستكون قادرة عىل تحديد موعد اجراء 
انتخابات مبكرة وإيجاد حلول ألزمات 

حكومة ترصيف االعمال الحالية“.
والشعب  الدويل  ”املجتمع  أن  وأضاف 
كاملة  حكومة  تشكيل  مع  العراقي 

الصالحيات وفق القانون والدستور“.
وتابع أن ”اغلب الكتل السياسية وصلت 
تشكيل  برضورة  كاملة  قناعة  اىل 
الحكومة القادمة مع االطار التنسيقي 

من أجل إنهاء االنسداد السيايس“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أكد الخبري االقتصادي، صفوان قيص، ان 
جذب االستثمارات العراقية التي غادرت 
االقتصادي  التنويع  يف  سيسهم  البلد 
فيما  النفط،  عىل  االعتماد  من  والتقليل 
 50 اىل  النفط  اسعار  انخفاض  استبعد 

دوالرا يف الفرتة القادمة.
لـ“الزوراء“:  حديث  يف  صفوان  وقال 
جزءا  اسرتدت  حاليا  النفط  ”اسعار  ان 
دوالرا   85 بمعدل  وهي  خسائرها  من 
وتتجه صعودا ولن تصل اىل الـ50 دوالرا 
كروسيا  ورشكاءها  اوبك  منظمة  الن 
خالل  من  النفط  اسعار  عىل  سيطرت 
وبالتأكيد  املنتجة،  بالكميات  التحكم 
اللقاء  خالل  املنتجة  الكميات  سرتاجع 
القادم“.واضاف ”بتقديري السعر العادل 
سيكون اعىل من الرقم الحايل فقد يكون 
من  القادمة  الفرتات  خالل  دوالر   100
الربع االخري من 2022 خاصة ان موسم 
مؤرشات  توجد  وال  االبواب  عىل  الشتاء 

النخفاض الطلب العاملي“.
للخزانة  الفائدة  ”اسعار  ان  اىل  واشار 
االمريكية تساهم يف سحب السيولة لكن 
لزيادة  محاولة  هناك  نفسه  الوقت  يف 
العالم  يف  االمريكية  االستثمارات  حجم 
ارتفاع  تعني  الزيادة  هذه  وبالتأكيد 
”بأن  ذلك  معلال  الطاقة“،  عىل  الطلب 
الواليات املتحدة تحاول نرش استثماراتها 

من  والعراق  العالم  يف  جديدة  مناطق  يف 
بني هذه املناطق، فعمليا ال توجد نظرة 
تشاؤمية النخفاض اسعار النفط ما دام 

االتفاق نافذا بني اوبك وروسيا“.
ان  النفط والشتاء، أوضح   وعن اسعار 
ارتفاع  مشكلة  امام  االوروبي  ”االتحاد 
 100 وضعه  يكيف  ولم  الغاز  اسعار 
خاصة عىل مستوى املانيا وبعض الدول 
التي تعتمد عىل الغاز الرويس، فالبد من 
النفطية  املشتقات  عىل  الطلب  زيادة 
الغاز“،  نقص  لتعويض  الخام  والنفط 
سرتتفع  النفط  ”اسعار  ان  اىل  مشريا 
بحلول الشتاء زائد ان االستهالك العاملي 
يف الشتاء يكون اعىل من بقية الفصول 

وال توجد مؤرشات انخفاض للطلب“.
واضاف ” ويف الوقت نفسه فإن العرض 
مسيطر عليه، أي ال توجد اسواق ونفوذ 
جديدة كما ان امللف االيراني لم يحسم وال 
العقوبات  لرفع  ايجابية  مؤرشات  توجد 
اجل  من  االيراني  الجانب  عن  بالكامل 

زيادة كمية النفط املنتج من ايران“. 
ان ”الخزانة االمريكية تحاول  اىل  ولفت 
تقليل  اجل  من  الفائدة  اسعار  زيادة 
التضخم وأيضا، ويف نفس الوقت محاولة 
ابطاء االقتصاد الصيني يف عملية االنتاج 
نفسه  عن  يدافع  الطلب  يزال  ال  لكن 
واالستثمار هو الذي سيدعم نمو السعر 

خالل الفرتات القادمة“.

اىل ان ”العراق حاليا يعتمد عىل   واشار 
لكن كلما  لتمويل نفقاته  النفط وفقط 
مختلف  من  االستثمار  جذب  استطعنا 
الدول خاصة االستثمارات العراقية التي 
غادرت العراق وهناك 40 مليار دوالر من 
اململكة  يف  فقط  العراقيني  استثمارات 
كرتكيا  الدول  بقية  عدا  ما  االردنية 
واالمارات، فالعراقيون يمتلكون االموال 

لكن يوظفوها يف دول اخرى“. 
واضاف ”لو استطعنا اعادة هذه االموال 
مستوى  عىل  دائمية  عمل  فرص  وخلق 
عدم  الستطعنا  االقتصادي  التنويع 
االعتماد عىل االيرادات النفطية يف تمويل 

النفقات العامة“. 
 وبنّي ان ”موضوع االصالح االقتصادي 
يف  يساهم  ان  يمكن  املرحلة  هذه  يف 
بالدعم  االنتاجي  الخاص  القطاع  تنمية 
بأغراض  توظف  التي  االعانات  يف 
النفط   ” ان  مؤكدا  االنتاج“،  زيادة 
ومن  االنتاج  حيث  من  وينمو  مستقر 
نجري  ال  ان  علينا  لكن  األسعار،  حيث 
وإنما  فقط،  للنفط  العراقي  االقتصاد 
نفتح نوافذ جديدة لنمو االقتصاد منها 
واملدن  الصناعية  واملدن  الجغرايف  املوقع 
الزراعية واملدن التجارية، وهناك العديد 
املستغلة  غري  االقتصادية  املوارد  من 
عىل  العراق  اعتماد  تبعد  ان  املمكن  من 

النفط“.  

١. يرس (شبكة االعالم العراقي) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة (رشكات 
ومكاتب) لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص بتجهيز led video wall وبكلفة تخمينية قدرها 

(٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعمائة وخمسون مليون دينار عراقي ال غري.
٢. تتوفر لدى (شبكة االعالم العراقي) التخصيصات املالية ضمن املوازنة الجارية االتحادية 
 ١٨٠) التجهيز  مدة  تكون  أن  عىل   led video wall بتجهيز  منها  جزء  استخدام  وينوي 

يوما).
مراجعة  العربية)  (باللغة  للعطاء  وثائق  رشاء  يف  الراغبني  العطاء  مقدمي  بإمكان   .٣
بغداد/الصالحية/مبنى  يف  الكائن  واملناقصات  العقود  قسم  العراقي  االعالم  (شبكة 
االذاعة والتلفزيون) بعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة (٢٥٠٫٠٠٠) (مئتني 
الحصول عىل  يف  الراغبني  العطاء  وبإمكان مقدمي  ال غري)  دينار عراقي  الف  وخمسون 

املزيد من املعلومات مراجعة العنوان املبني يف اعاله.
٤. تسلم العطاءات اىل العنوان اآلتي: (شبكة االعالم العراقي/الترشيفات الكائن يف بغداد/

الصالحية/مبنى االذاعة والتلفزيون) ويكون تقديم العطاءات لغاية (الساعة الثانية عرشة 
بعد الظهر من يوم االثنني املوافق ٢٠٢٢/١٠/٢٤) وسوف ترفض العطاءات املتأخرة.

يف  بالحضور  الراغبني  ممثليهم  او  العطاءات  مقدمي  بحضور  العطاءات  فتح  سيتم    .٥
(التأمينات  للعطاء  ضمان  العطاءات  تتضمن  أن  ويجب  أعاله،  والتاريخ  الزمان  نفس 
او  التخمينية عىل شكل (خطاب ضمان مرصيف  الكلفة  االولية) والبالغة (٢٪) من مبلغ 
دينار عراقي ال غري) وسيتم  صك مصدق) وبمبلغ (١٩,٠٠٠,٠٠٠) (تسعة عرش مليون 

اعتماد الوثائق القياسية الخاصة بتجهيز السلع يف جميع مراحل املناقصة.
القياسية  الوثائق  املطلوبة ضمن  املعايري  أي عطاء غري مستويف ألحد  استبعاد  ٦. سيتم 

الخاصة باملرشوع مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم.
٧. ال يمكن ملقدمي العطاء اضافة او حذف او تعديل عىل كل من (تعليمات ملقدمي العطاءات، 
الرشوط العامة للعقد) أما االقسام املطلوبة يتم ملؤها من قبل الرشكة هي (القسم الرابع/

استمارة تقديم العطاء واستمارة معلومات التأهيل، القسم السادس/جدول الفعاليات) 
اضافة اىل تقديم الوثائق املطلوبة واملحددة يف ورقة البيانات العطاء ١٢-١ .

٨. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن.
واملوقع   (contract@imn.iq) هو   واملناقصات  العقود  لقسم  االلكرتوني  الربيد  إن   .٩

.(www.imn.iq) االلكرتوني لشبكة االعالم العراقي هو
د. نبيل جاسم محمد
رئيس شبكة اإلعالم العراقي
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الكويت/متابعة الزوراء:
القيـادة  إن  تقـول أوسـاط سياسـية 
الكويتية تتجه نحو إعادة تكليف الشيخ 
أحمـد نـواف األحمـد الجابـر الصباح 
بتشـكيل الحكومة املقبلة، بعد أن أثبت 
األخـري قدرة عـىل إدارة دواليـب الدولة 
والتعامـل مـع التحديات التـي رافقت 
االسـتعدادات لالنتخابـات الترشيعيـة 
التي جرت الخميس املايض، وأسـفرت 
عن فوز مهم لقوى املعارضة، يف مقابل 
تراجع دراماتيكي للفريق النيابي املؤيد 

للحكومة.
وتشـري األوسـاط إىل أنه عىل الرغم من 
كون حكومة الشـيخ أحمد النواف التي 
تشـكلت قبـل نحو شـهرين، لـم تملك 
تـرف الوقـت، لكنها نجحـت يف تنظيم 
الداخل  االستحقاق االنتخابي، بشهادة 
والخـارج، وهـذا األمـر يعـزز حظوظ 
الشـيخ أحمد النواف، ابن األمري الحايل 
نـواف األحمد الجابر الصبـاح، يف والية 

حكومية جديدة.
وترى األوساط نفسها أن الشيخ أحمد 
النـواف أو أي رئيـس وزراء آخـر لـن 
يكـون أمام مهمة سـهلة السـيما بعد 
فوز املعارضة يف االنتخابات الترشيعية 
بفـارق مهـم، وهو مـا يجعلهـا رقما 
صعبـا ال يمكن تجاوزه يف إدارة املرحلة 

املقبلة.
وتقول األوسـاط إن التحدي األول الذي 
سـيواجهه رئيس وزراء الكويت املقبل 
هو اختيـار فريق حكومي، يكون محل 
قبول من مجلـس األمة الجديد، ذلك أن 

اختيار شـخصيات خالفية قد يتسـبب 
يف عـودة التعطيل يف الوقت الذي تحتاج 
فيه البالد إىل الحد األدنى من االستقرار 
السيايس الذي غاب عنها طيلة العامني 

املاضيني، وعطل مكابح اإلصالح.
الشـيخ  الكويتـي،  العهـد  ويل  وقـرر 
مشـعل األحمـد الجابر الصبـاح، الذي 
يتـوىل معظـم صالحيات األمـري نواف، 
األحد قبول استقالة الحكومة الحالية، 
وتكليفها بتسيري األمور إىل حني تشكيل 

أخرى.
وتنص املادة السـابعة والخمسون من 

الدسـتور عىل أن يعاد تشـكيل الوزارة 
عنـد بـدء كل فصـل ترشيعـي ملجلس 
األمـة (الربملان)، والذي تقرر يف الحادي 
عرش من أكتوبر الجاري. واسـتقبل ويل 
العهـد الكويتي، رئيس مجلس الوزراء، 
يف قـرص بيان يف محافظـة حويل، قرب 
العاصمـة الكويـت، حيث قدم الشـيخ 

أحمد النواف كتاب استقالة حكومته.
ووفـق وكالة األنبـاء الكويتية (كونا)، 
أصـدر ويل العهد ”أمرا بقبول اسـتقالة 
والـوزراء  الـوزراء  مجلـس  رئيـس 
ويسـتمر كل منهـم يف ترصيف العاجل 

مـن شـؤون منصبـه إىل حني تشـكيل 
الـوزارة الجديـدة“، دون تحديـد موعد 

بشأن التشكيل.
ويف مطلـع أغسـطس املـايض، وبعـد 
انتظار دام نحو أربعة أشـهر تشـكلت 
الحكومة الكويتية رقم أربعني يف تاريخ 
الدولـة الخليجية، بعد صدور مرسـوم 
أمريي بتشـكيلها مـن اثني عرش وزيرا 

برئاسة الشيخ أحمد النواف.
وكانـت تلـك الحكومة الرابعـة يف عهد 
األمري الحايل، واألربعني منذ تشكيل أول 
حكومـة يف ينايـر 1962. وكانـت أبرز 

مهـام هـذه الحكومة اإلعـداد والدعوة 
االنتخابـات  إجـراء  عـىل  واإلرشاف 
الترشيعية لُتشـكل الحكومة من جديد 

بعد صدور النتائج حسب الدستور.
املـايض  الجمعـة  الكويـت  أعلنـت  و 
النتائـج الرسـمية النتخابـات مجلس 
األمـة والتي أفضـت إىل تغيري يف تركيبة 
املجلس (50 عضوا) بنسبة 54 يف املئة. 
وحصلت املعارضة عىل نحو 60 يف املئة 
من مقاعـد الربملان، أي 30 مقعدا، كما 
تمكنت النساء من استعادة حضورهن 

يف املجلس بحصولهن عىل مقعدين.
واحتفظ 23 نائباً من املجلس السـابق 
بمقاعدهم، يف حني دخل 27 نائًبا جديًدا 
إىل املجلـس، وعادت وجوه شـبابية من 
مجلس 2020، إضافة إىل وجوه شبابية 
جديدة، فيما تقلَصت مقاعد القبائل من 
29 نائبـاً إىل 22. وتمكن مرشـحان من 
الفوز من داخل السـجن، وهما مرزوق 
الخليفة وحامد البذايل، فيما قفز تمثيل 
الكتلة الشيعية يف املجلس من 6 مقاعد 

يف مجلس 2020 إىل 9 مقاعد.
اإلسـالمية  الدسـتورية  الحركـة  أمـا 
”حدس“ فقـد تمكنت من الحفاظ عىل 
مقاعدها الثالثة، عرب ممثليها؛ أسـامة 
الشاهني، وعبدالعزيز الصقعبي، وحمد 
املطر، كما فاز اثنان من املقربني منها، 
وهمـا فـالح ضاحـي وعبداللـه فهاد. 
وجـاءت هـذه االنتخابات إثر مرسـوم 
أمـريي يف الثاني من أغسـطس املايض 
تـم بموجبه حل مجلـس األمة نظرا إىل 
عدم التعاون بني السـلطتني الترشيعية 

والتنفيذية (الحكومة).
الثانـي  العهـد قـد أعلـن يف  وكان ويل 
والعرشيـن مـن يوليـو عن قـرار بحل 
مجلـس األمـة (الربملـان) والدعـوة إىل 
انتخابات عامة، بعد وقت قصري شـهد 
اعتصامـات نيابيـة يف مقـر املجلـس. 
واندلعـت األزمـة السياسـية إثر رفض 
حكومة الشـيخ صبـاح الخالـد الحمد 
الصباح لتوايل اسـتخدام االسـتجوابات 
الربملانية واعتبارها ”تعطيال“ للسلطة 

التنفيذية.
ويـرى مراقبـون أن فـوز املعارضة، يف 
املجلـس الجديد، قـد يبقـي الكويت يف 
ذات الحلقة املفرغة من االسـتجوابات 
والتعطيـل، لكـن األمـر يبقـى رهـني 
كيفية تعامل رئيـس الوزراء املقبل مع 
نـواب املعارضـة. ويشـري املراقبون إىل 
أن األمر يسـتوجب رئيس وزراء يتحىل 
بشخصية قوية، وأيضا براغماتيا، عىل 

غرار الشيخ أحمد النواف.
ورحـب التحالف الوطنـي الديمقراطي 
بنتائـج االنتخابـات الربملانيـة والتـي 
عكسـت، وفق رأيه، رغبـة املواطنني يف 
التغيـري يف اسـتجابة لخطـاب القيادة 
السياسـية، كمـا أشـاد بعـودة املـرأة 
األمـة  مجلـس  مقاعـد  إىل  الكويتيـة 
وحصول بعض املرشـحات عـىل أرقام 
ُتعتـرب الفتـة ومـن شـأنها أن تكـرس 
حواجـز اجتماعيـة يف بعـض الدوائـر 

االنتخابية.
ودعا التحالف الوطنـي أعضاء مجلس 
األمة املنتخبني إىل تجاوز االنقسـامات 

السياسـية  واالصطفافـات  النيابيـة 
الترشيعـي  الفصـل  واكبـت  التـي 
السـابق، واالبتعاد عن املواقف املعادية 
للدسـتور والدولـة املدنيـة والحريـات 
عـىل  والرتكيـز  والخاصـة،  العامـة 
القضايا الوطنية املشـرتكة التي تمس 
الكويـت وحياة املواطنني، مشـدداً عىل 
االقتصاديـة  اإلصالحـات  رضورة  أن 
تفرض عىل الجميع تحمل مسـؤولياته 
النيابيـة ووقـف الخطابات الشـعبوية 
واالقرتاحـات التـي تعـزز مـن الدولـة 

الريعية غري املستدامة.
وحـث التحالف رئيس مجلـس الوزراء 
القـادم عىل االعتبـار مـن كل األحداث 
التي مرت بها الحكومات السابقة، من 
سوء يف اختيار الوزراء وأخطاء جسيمة 
يف اإلدارة، مـن أعـىل الهـرم الحكومـي 
املتمثـل يف مجلـس الـوزراء نـزوالً إىل 

األجهزة التنفيذية.
التحالـف أن مسـؤولية رئيـس  وأكـد 
مجلس الوزراء القادم تبدأ أوالً باختيار 
الوزراء بعيداً عن اإلمالءات السياسـية 
والنيابية أو اعتبـارات األرسة الحاكمة 
وتوازناتهـا، وشـدد التحالـف الوطني 
عـىل أن رئيس الحكومة يتحمل منفردا 
أي إخفاقات يف املرحلة القادمة يف حال 
جاء التشكيل الوزاري مخالفاً لتطلعات 
الشعب، متضمناً أسماء عليها شبهات 
مالية أو إدارية، أو عقدت صفقات عىل 
حسـاب الدولـة واملواطنـني مـع نواب 
أو أي أطـراف أخـرى للمحافظـة عىل 

حظوظها يف االستمرار يف الحكومة.

طرابلس/متابعة الزوراء:
الوطنيـة  الوحـدة  حكومـة  رئيـس  هنـأ 
عبدالحميد الدبيبة املتقاعدين برفع رواتبهم 
إىل نحو الضعف رغم االنتقادات التي وجهت 
لـه واتهامه باسـتغالل املال العـام إلرضاء 
الشـارع والسـكوت عن تهم الفسـاد التي 
تطال حكومته يف ظل املصاعب االجتماعية 
واالقتصاديـة التي يمر بها الشـعب الليبي 

بالرغـم مـن مـوارد النفـط الهائلة.وقـال 
الدبيبـة يف تغريـدة عىل حسـابه الرسـمي 
يف تويـرت السـبت بمناسـبة اليـوم الوطني 
للمتقاعديـن ”أهنـئ املتقاعديـن يف يومهم 
الوطني، وقد أوليناهم اهتماًما خاًصا برفع 
الحـد األدنى ملعاشـاتهم مـن 450 إىل 900 
دينـار، وأسسـنا صندوق التأمـني الصحي 
ليقـدم 6 خدمـات عالجيـة إىل مليونني من 

أرس املتقاعديـن، لضمان حيـاة كريمة ملن 
قدموا سـنوات أعمارهم يف خدمة بالدهم“.

ويـرى مراقبون أن قـرار حكومـة الوحدة 
الوطنيـة برفع الرواتب إىل الضعف سـيؤثر 
سـلبا عىل الوضع املايل، حيث يعتربون ذلك 
جزءا من سياسـة كسـب الوالء والتخفيف 
من حالـة االحتقان والغضب الشـعبي عىل 
حكومـة الدبيبـة التـي فشـلت يف مواجهة 

االقتصاديـة  االسـتحقاقات  مـن  العديـد 
العاصمة  واالجتماعية والسياسية وأعادت 
واملنطقة الغربية إىل دوامة العنف.ويف يوليو 
املـايض خرجـت مجموعـات مـن الليبيني 
املـدن  العاصمـة طرابلـس وعـدد مـن  يف 
لالحتجاج عـىل انقطاع الكهربـاء وتدهور 
األوضـاع املعيشـية يف البالد، وقـد واجهها 
الدبيبة بسياسـة الوعـود لتهدئة الشـارع 

آنذاك.وتالحـق حكومـة الوحـدة الوطنيـة 
اتهامات بإهدار املال العام والفسـاد، حيث 
كشف ديوان املحاسبة ضمن تقرير أصدره 
يف شـهر سـبتمرب املايض عن تورط وزارات 
ومسؤولني يف حكومة الدبيبة بملفات فساد 
وتجاوزات مالية واسعة.وأفاد تقرير ديوان 
املحاسـبة، وهو أكرب هيئـة رقابية يف ليبيا، 
بأن حكومـة الوحـدة الوطنيـة تورطت يف 

تجاوزات ماليـة كبرية وانتهاك الشـفافية 
والنزاهـة لتصل إىل حـد إهدار املـال العام.

وشـملت التجـاوزات املاليـة، وفـق تقرير 
سـنوي أعده ديوان املحاسـبة لعام 2021، 
”اإلنفاق الواسع عىل رشاء السيارات وكراء 
الطائرات الخاصة وتوريـد وجبات الطعام 
ملجلـس رئاسـة الوزراء“.كما اتهـم تقرير 
ديـوان املحاسـبة مجلس رئاسـة الـوزراء 

الهواتف والكمبيوترات والحجوزات  بتوريد 
الفندقيـة ألشـخاص ليسـت لهـم صفـة 
وظيفيـة يف املجلس.وطالت االتهامات عددا 
من الـوزارات عـىل غـرار وزارة الخارجية، 
حيث كشـف تقرير ديوان املحاسـبة وجود 
قفـزة يف مخصصـات السـفارات الليبية يف 
الخـارج بلغت 1.1 مليـار دينار ليبي (244 

مليون دوالر).

كابول/أ. ف. ب:

 ارتفعـت حصيلـة القتـىل جـراء تفجري 

انتحـاري اسـتهدف مركـزا تعليميـا يف 

كابـول إىل 43 شـخصا عىل األقـل، وفق 

حصيلة جديدة نرشتها بعثة األمم املتحدة 

يف أفغانستان امس االثنني.

وكان انتحـاري فّجر نفسـه عىل مقربة 

من قاعة دراسـية يف حّي بكابول تقطنه 

غالبية من أقلية الهزارة.

وجاء يف بيان للبعثـة عىل تويرت أن هناك 

”43 قتيال و83 جريحا. وغالبية الضحايا 

فتيـات وشـابات“، مشـريًة إىل أّن عـدد 

القتىل مرشح لالرتفاع.

وفّجر االنتحاري نفسه بينما كان عرشات 

الطـالب يجـرون امتحانـات الدخول إىل 

الجامعات.

اعتـداء  بعـد  أي مجموعـة  تتبـن  ولـم 

الجمعـة. لكن تنظيم ”داعش“سـبق أن 

أعلن مسؤوليته عن اعتداءات يف املنطقة 

استهدفت فتيات ومدارس ومساجد.

وتشـري آخر حصيلة لسلطات طالبان إىل 

مقتـل 25 شـخصا وجـرح 33 آخرين يف 

الهجوم.

السـلطة يف  إىل  وطـوت عـودة طالبـان 

أفغانسـتان العام املـايض صفحة حرب 

اسـتمرت عقدين ضد الحكومة املدعومة 

من الغـرب، وأدت إىل انخفـاض ملحوظ 

ألعمـال العنـف، لكـن األمـن بدأ يشـهد 

تدهورا يف األشهر األخرية.

املتهمـة  املتشـددة،  الحركـة  وتحـاول 

باإلخفـاق يف حمايـة األقليـات، التقليل 

من أهميـة االعتداءات التـي تمّثل تحديا 

لنظامها.

وعقب الهجوم خرجت نساء يف تظاهرات 

يف عدد من املدن من بينها كابول.

وهتفـت قرابـة 50 امرأة ”أوقفـوا إبادة 

الهزارة.. ليس جريمة أن تكون شيعيا“، 

أثناء التظاهرة يف حي دشت الربيش حيث 

وقع الهجوم.

وأطلقت قوات طالبان النار يف الهواء عّدة 

مـرات لتفريق متظاهرات وأفاد بعضهن 

عن تعرضهن للرضب.

وتعتـرب حركـة ”طالبان“ أقليـة الهزارة 

وثنية ولطاملا اتهمتها املنظمات املدافعة 

عن حقوق اإلنسان باستهدافها.

يف  ”داعـش“  تنظيـم  يعـارض  كذلـك 

خراسـان تعليـم الفتيـات. وكان الفرع 

اإلقليمـي للتنظيم أعلن مسـؤوليته عن 

عّدة هجمات عىل الهزارة الذين يعتربهم 

زنادقة.

يف أيار/مايـو العام املـايض، وقبل عودة 

طالبـان إىل السـلطة، قتل 85 شـخصا، 

غالبيتهـم فتيـات، وجـرح قرابـة 300 

آخريـن يف انفجـار ثـالث قنابـل قـرب 

مدرستهن يف دشت الربيش.

ولـم تعلن أي جهـة املسـؤولية عن ذلك 

التفجـري، لكن قبل ذلك بعام تبنى تنظيم 

”داعـش“ هجومـا انتحاريا عـىل مركز 

تعليمـي يف املنطقـة نفسـها أودى بـ24 

شخصا.

بروكسل/ متابعة الزوراء:
حذر حلف شمال األطليس ”الناتو“ 
أعضـاءه من أن الرئيـس الرويس، 
فالديمـري بوتني، ”ربمـا يكون قد 
نرش غواصة نووية ضخمة، تحمل 
أسـلحة مدمرة قـادرة عىل إحداث 
تسـونامي نـووي“ وإغـراق مدن 

ساحلية.
بيلغـورود  غواصـة  واختفـت 
النوويـة، التي تعرف أيضا باسـم 
”غواصـة يـوم القيامـة“، وهـي 
واحـدة مـن أضخـم الغواصات يف 
العالم، مـن قاعدتها الرئيسـية يف 

القطب الشمايل.
ويعنـي هـذا أن الغواصة قد تكون 
يف طريقهـا إىل بحـر كارا الختبـار 
تحملهـا  التـي  النوويـة  القنبلـة 
”بوسـيدون“، وفقا ملذكرة تحذير 
من حلف شمال األطليس ُرسبت إىل 
وسـائل اإلعالم اإليطاليـة يف نهاية 

األسبوع.
وأرسـل الناتو تحذيـرا إىل الحلفاء 
بأن الغواصة قد اختفت، لكنه قال 
إنـه ”ال يـزال ُيعتقـد أن الغواصة 
تعمـل يف القطـب الشـمايل“، وفق 
مـا ذكـرت صحيفـة ”ديـيل ميل“ 

الربيطانية.
ولـم يتضـح بالضبـط متـى تـم 
إرسـال التحذير، لكن صحيفة ”ال 
ريبوبليـكا“ اإليطاليـة كانـت قـد 

أبلغت عن هـذا التحذير ألول مرة، 
األحد.

ولدى الغواصـة النووية قوة نارية 
قـادرة عـىل محـو مـدن بأكملها، 
فضال عن قدرات عىل توليد موجات 
يف  ضخمـة  إشـعاعية  تسـونامي 
البحـار، ممـا يمّكنهـا مـن تدمري 
مدن ساحلية وجعلها غري صالحة 

للحياة.
يتجسـد السـالح الـذي تحملـه يف 

نـوع  مـن  نوويـة  طوربيـدات   6
نوويـة)،  (صواريـخ  بوسـيدون 
ويبلـغ حجـم الواحد منهـا حجم 

حافلة مدرسية.
يوليـو  منـذ  تعمـل  ”بيلغـورود“ 
املـايض، ويمكنهـا أن تبقـى 120 
يوما تحـت املـاء، دون الحاجة إىل 

العودة إىل السطح.
الغواصة تحمل ”بوسيدون“، وهو 
سـالح يأخذ شـكل مركبة مسرية 

عن بعـد، قادرة عىل السـفر تحت 
املـاء ملسـافات طويلـة، تصـل إىل 

9650 كلم تقريبا تحت املاء.
يتم اسـتخدام املركبة لتفجري رأس 
حربي نـووي مثبـت يف مقدمتها، 
بقوة 2 ميغا طن، أي أكثر من 130 
ضعف حجـم القنبلة التـي ألقيت 

عىل هريوشيما.
من شأن ذلك أن يؤدي إىل تسونامي 
مشـع يصل ارتفاعه إىل 487 مرتا، 

مصمـم إلغـراق املـدن السـاحلية 
وتركها أرضا للنفايات النووية.

شـكك مراقبـون يف صحـة هـذه 
التقاريـر، أو عـىل األقـل يف صحة 
لعـدة  اآلن،  بيلغـورود  اسـتخدام 

أسباب:
الغواصـة التـي يبلـغ طولها نحو 
183 مـرتا، هـي واحـدة مـن أكرب 
الغواصـات يف العالـم، وبالتايل يعدُّ 
وصولهـا إىل بحـر البلطيق دون أن 

يتم اكتشافها أمرا بالغ الصعوبة.
من غري الواضح مـا إذا كان هناك 
وقـت كاٍف لبيلغورود لالنتقال من 
قاعدتها الرئيسية يف البحر األبيض 
إىل بحر البلطيق، عىل مسافة حوايل 

4800 كلم، دون مالحظة غيابها.
لـم يتـم اختبـار الـرأس الحربـي 
مطلقا، بسـبب الحظـر الدويل عىل 

تجارب األسلحة النووية.
كـرس هـذه املعاهدات عـن طريق 
اختبار بوسـيدون - حتـى يف املياه 
النائية يف القطب الشمايل - سيكون 
خطوة استفزازية من قبل روسيا.

وتأتي أنباء االختبار املحتمل وسط 
اسـتخدام  بشـأن  رويس  صخـب 
أسـلحة نوويـة مرتبطـة بحـرب 
إمـدادات  أوكرانيـا، حيـث أعاقت 
األسـلحة الغربية القوات الروسية 
من تحقيـق األهداف التي تسـعى 

لها يف حربها عىل أوكرانيا.

@ç◊ãæa@7v–m@Ú‹Óóy@ b–mäa
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الربازيل/ متابعة الزوراء:
أحرز الزعيم اليسـاري (لويس إيناسـيو لوال دا 
سـيلفا) تقدما عـىل الرئيس الربازيـيل اليميني 
املنتهيـة واليتـه (جايري بولسـونارو)، بعد فرز 
%98 مـن األصـوات يف االنتخابـات الرئاسـية 

الربازيلية.
وتجري جولة اقرتاع ثانية يف انتخابات الرئاسة 
لعـدم حصول أي من املرشـحني عـىل أكثر من 

%50 من األصوات.
وحصل لـوال عـىل 48.07 باملئة مـن األصوات، 
مقابل 43.51 باملئة لبولسونارو، بحسب املوقع 
الرسـمي للمحكمـة االنتخابيـة العليـا املكلفة 

باحتساب األصوات.
وكان الفرز أكثر تقدما يف معقل بولسـونارو يف 

مناطق الشمال والجنوب الرشقي، منه يف معقل 
لوال يف الشمال الرشقي.

ومن املنتظر إجراء جولـة ثانية من االنتخابات 
الرئاسية الربازيلية يف 30 أكتوبر الجاري.

وكانت رشكة ”داتافولها“ الرائدة يف استطالعات 
الـرأي قـد أعطـت الرئيـس السـابق 50 باملئة 
مـن األصوات مقابـل 36 باملئة لبولسـونارو يف 
اسـتطالع ُنرش عشية االنتخابات، حيث رجحت 
فـوز املرّشـح اليسـاري املخرضم مـن الجولة 

األوىل.
ويف بداية الفرز، حقق بولسونارو تقدما طفيفا 
بفارق خمس نقاط عىل لوال، ليسارع معسكره 
إىل االحتفال بالنتائج األولية، وكتب نجله إدواردو 
عضـو الكونغرس عىل تويرت ”داتافولها (رشكة 

استطالعات الرأي) أخطأت مرة أخرى“.
مـن جهتها، قالـت زعيمـة السـكان األصليني 
املرشـحة  غواجاجـارا)  (سـونيا  البـارزة 
للكونغـرس، يف مركز حملة لوال يف سـاو باولو: 
إن ”الجميـع قلقون من النتائـج املبكرة.. لكن 
الواليات التي تقدم فيها الفرز هي األكثر تأييدا 

لبولسونارو.. سنقوم بقلب النتيجة“.
لويـس  السـابق  اليسـاري  الرئيـس  وتصـدر 
إيناسـيو لوال دا سـيلفا نتائج الدورة األوىل من 
االنتخابـات الرئاسـية يف الربازيـل متقدما عىل 
الرئيس اليميني املتطـرف املنتهية واليته جايري 
بولسـونارو، لكن تقدمه جاء أقـل مما توقعته 
اسـتطالعات الرأي وبالتايل ستجري دورة ثانية 

يف 30 من ترشين األول/ أكتوبر. 

وحصل لوال دا سـيلفا عـىل 47 %من األصوات 
مقابل 43 % لبولوسـانرو وفقـا ألرقام الهيئة 

االنتخابية العليا بعد فرز 97 %من األصوات.  
وأدىل الناخبـون الربازيليون، األحـد، بأصواتهم 
يف انتخابات رئاسـية شـهدت توترا شديدا كان 
يأمل دا سيلفا بالفوز فيها من الدورة األوىل عىل 
بولسـونارو الذي سبق أن هّدد برفض االعرتاف 

بالنتائج.
وأدىل املرشـحان لـوال (76 عاما) وبولسـونارو 

(67 عاًما) بصوتيهما يف الصباح الباكر.
وتشـكلت صفوف انتظار أمـام مراكز االقرتاع 
وقف فيها ناخبون يرتـدون مالبس بلون العلم 
الوطنـي تأييدا لبولسـونارو، وآخـرون يرتدون 

األحمر تأييدا للوال.
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فقدان
فقدت مني الهوية الجامعية باسم 
وادي)  عبداللـه  خضـري  (زهـراء 
الصادرة عـن جامعة بغداد/ كلية 
العلوم للبنات، فعىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة اإلصدار.

جمهورية العراق                                                العدد:٢٠٢٢/١٥٠٦٥
مجلس القضاء االعىل                                         التاريخ:٢٠٢٢/١٠/٢

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية

اىل املفقود / رسحان عليوي حمود / او كل من له علم بمصريه
م / تبليغ

اقـام ولدك املدعـو (عباس رسحـان عليـوي) الدعوى الرشعيـة املرقم 
٧٣١٦/ش/٢٠٢٢ والتـي يطلب فيها الحكم بوفاتك لفقدانك منذ سـنة 
١٩٩١ وعـدم معرفـة مصريك لحـد االن وبغية التحقيق عـن حياتك من 
مماتـك تقرر النرش يف صحيفتني محليتـني يوميتني ويف حالة وجودك او 
كل مـن يكون له العلم عن مصريك الحضور امام هذه املحكمة يف موعد 

املرافعة املصادف ٢٠٢٢/١٠/٢٠ املوافق التاسعة صباحاً.
القايض 
جواد حسني نايف
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بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلية العراقية  امس االثنني إلقاء القبض عىل سبعة أجانب مخالفني 

لرشوط اإلقامة يف بغداد.
وذكـرت وزارة الداخليـة أنـه أثناء املمارسـات األمنية التي تجريها مديرية شـؤون 
السـيطرات والطرق الخارجية يف قيادة رشطة بغداد وتحديداً سيطرة بغداد واسط، 
تـم توقيف سـتة أجانـب مخالفني لرشوط اإلقامـة، فيما تم احتجاز سـابع ضمن 
منحنـى التفتيش الخاص بسـيطرة أبو غريب الجديد، إذ تـم اصطحابهم جميعاً اىل 

مديرية شؤون اإلقامة التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم وفق القانون».
وينـص قانون إقامـة األجانب يف العراق رقـم (١١٨) لسـنة ١٩٧٨ يف مادته الثالثة 
أنـه ال يجوز دخـول االجنبي ارايض الجمهوريـة العراقية أو الخـروج منها اال وفق 

الرشوط اآلتية :
١ – ان يكون حامال جواز سفر ساري املفعول صادر من سلطة مختصة يف بلده، أو 
أية سلطة اخرى معرتف بها أو ان يكون حامال وثيقة تقوم مقام الجواز صادرة من 

سلطة مختصة تخول حاملها حق العودة اىل البلد الذي صدرت منه الوثيقة.
٢ – ان يكون حائزا عىل سمة الدخول، مؤرشة يف جواز سفره أو يف وثيقة السفر.

٣ – ان يسلك يف دخوله العراق أو خروجه منه احدى الطرق املعينة يف قانون جوازات 
السفر.

٤ – ان يمأل ويوقع استمارة خرب الوصول التي يقرر شكلها الوزير.

دياىل/الزوراء:
افاد مصـدر امني يف دياىل، امس 
االثنني، باعتقال سبعة متهمني 
وعشـائرية،  عائليـة  بنزاعـات 
فيمـا تواصـل القـوات األمنيـة 
مطاردة رجل دين اختطف وقتل 
تاجـر مـوايش، يف حـني  أصيب 
أربعة مدنيني بحوادث منفصلة 

يف دياىل وصالح الدين.
وقـال املصـدر ، ان «قـوة أمنية 
سـبعة  اعتقلـت  مشـرتكة 
أشخاص متهمني بنزاعني عائيل 
وعشـائري يف ناحية بني سـعد 
(١٨ كم جنوب غـرب بعقوبة)، 
خلفا ثماني ضحايا ومصابني يف 

حادثني منفصلني».
أحيلـوا  «املتهمـني  ان  وأضـاف 
اىل الجهـات التحقيقيـة التخاذ 
اإلجـراءات الالزمة فيما فرضت 
عـىل  سـيطرتها  األمـن  قـوات 
يف  النـزاع  مناطـق  يف  األوضـاع 

ناحية بني سعد».
اىل ذلك اكد مصدر أمني رفيع ان 
واالستخبارية  األمنية  «األجهزة 

تواصـل مطـاردة رجـل معمـم 
اقدم مع رشيك له عىل اختطاف 
تاجـر مواٍش من منطقة الندا يف 
اطراف ناحية منديل واقتادوه اىل 
منطقة نائية بـني حدود ناحية 
قزانية ومحافظة واسط وقاموا 
بقتلـه ودفنـه بعد رفـض ذويه 
دفـع فدية مالية بلغت ٢٠٠ ألف 

دوالر».
واكد املصـدر ان «املعمم الهارب 
قضـاء  سـكان  مـن  ورشيكـه 
بلدروز ونفذوا جريمتهم ألطماع 

شخصية».
اول  وشـهدت محافظـة ديـاىل 
امس ثالث حوادث أمنية ابرزها 
اختطـاف وقتـل تاجر مـواٍش، 
وانـدالع نزاعـني يف ناحيـة بني 
سعد، األول عائيل بني أبناء العم 
خلـف ضحية وثالثـة مصابني، 
والثانـي نـزاع تطور عشـائريا 
بسـبب خـالف بـني جارين عىل 

طائر زينة.
ويف دياىل أيضا، أبلغ مصدر امني 
باملحافظة، بأن «شـابني أصيبا 

بجروح بليغة جراء حادث سـري 
عىل طريـق (جديدة االغوات) يف 
أطـراف قضاء الخالـص ١٥ كم 
شـمال رشق بعقوبة»، موضحاً 
جـدا،  حرجـة  حالتهمـا  ان 
ويخضعـان للعنايـة املركـزة يف 

مستشفى بعقوبة».
ويف حادث آخر وبحسب املصدر 
نفسـه، أصيـب شـاب بصعقة 
الخالـص  قضـاء  يف  كهربائيـة 

نقـل عـىل اثرها اىل املستشـفى 
وهو بحالة حرجة، مشريا إىل أن 
املصاب يخضع لعالجات وعناية 

مركزة إلنقاذ حياته.
وبحسـب  الديـن،  صـالح  ويف 
رجـل  أصيـب  امنـي،  مصـدر 
بجـروح متفاوتة جـراء حادث 
سـري يف قضـاء سـامراء، وتـم 
نقله اىل املستشفى لتلقي العالج 

الالزم.

بغداد/الزوراء:

امـس  الرتبيـة،  وزارة  أعلنـت 

االثنـني، حصـول العـراق  عىل 

اللغة  مراكز متقدمـة بأوملبياد 

اإلنجليزيـة (HIPPO )، املقامة 

يف إيطاليـة بمشـاركة ٦٠ ألف 

طالب من أصـل ٥٠ دولة حول 

العالم.  

تلقتـه  للـوزارة،  بيـان  وذكـر 

«التلميذيـن  أن  «الـزوراء» 

(يوسف زانا وئيمره عمر) من 

تربيـة كركـوك فـازا بمركزين 

متقدمني يف مسـابقة األوملبياد 

االنجليزيـة  اللغـة  يف  الدوليـة 

(HIPPO)، بمشاركة (٦٠) ألف 

طالب من أصل (٥٠) دولة حول 

العالم».

«التلميـذ  أن  البيـان،  وأضـاف 

(يوسـف زانـا) حصـد املرتبـة 

العالم،  الثانيـة عـىل مسـتوى 

فيمـا حصـل التلميـذ (ئيمـره 

عمر) عىل املرتبـة الرابعة الذي 

يف  اليـن)  (االون  عـرب  شـارك 

نهائـي أوملبياد (HIPPO ) للغة 

اإلنجليزيـة املقامـة يف رومـا / 

إيطاليا».

هـؤالء  «تميـز  أن  إىل  وأشـار 

قطـاع  يف  وغريهـم  التالميـذ 

األنشطة الرتبوية، ثمرة اهتمام 

األرسة وجهـد املدرسـة وتوافر 

املدرسـني األكفـاء وتفانيهم يف 

عملهم». من جانبـه، أكد وزير 

الرتبية، عيل حميد الدليمي عىل 

«دعمه ورعايتُه للطلبة املبدعني 

يف شـتى املجاالت؛ ألنها ُتعّد من 

ركائـز بنـاء الوعـي اإلنسـاني 

لدي الطالب ليعـود بالنفع عىل 

املجتمع بصورة عامة».

بغداد/ الزوراء:

 قـال وزير املوارد املائية، مهدي 

رشـيد الحمدانـي، إن الـوزارة 

ملواجهـة  الخطـط  وضعـت 

تحديـات نقـص املـوارد املائية 

وايـران  تركيـا  مـن  القادمـة 

مـن خـالل الحفاظ عـىل املياه 

االسـتنزاف  مـن  الجوفيـة 

والتوزيع العادل للمياه لجميع 

مناطق العراق. وذكر الحمداني 

خالل ندوة يف مدينة السليمانية: 

إن الـوزارة بدأت باتباع أسـس 

ترشـيد اسـتهالك امليـاه عـىل 

كافة املستويات وتطبيق خطط 

للسـدود  وتأهيـل  تشـغيلية 

والخزانات العراقية.

وأشـار اىل: أن كل هذه الخطط 

تتم حسب طبيعة السنة املائية 

وبطـرق  اإليـرادات  وتقييـم 

لكل  تنظيميـة معقولة، وفقـاً 

االحتماالت لتأمني املياه للرشب 

ولألغـراض  األوىل  بالدرجـة 

الزراعيـة واالحتياجات األخرى 

والتوجـه  الثانيـة  بالدرجـة 

باسـتخدام طرق الري الحديثة 

والتحول من نظام الري املفتوح 

إىل نظـام الري املغلق. ونوه اىل: 

أن كلمة رئيس الوزراء العراقي 

مصطفى الكاظمي يف الجمعية 

العامـة لألمـم املتحـدة كانـت 

ووضـع  ورصيحـة،  واضحـة 

النقاط عىل الحروف بشأن تأثر 

العراق من تحويل مجاري األنهر 

من قبـل دول عـايل املنبع، كما 

فعلت إيران وتنفيذ مشـاريع يف 

تركيا وإيـران، دون األخذ بنظر 

االعتبار حـق العراق بالحصص 

املائية وهو مخالف لكل املواثيق 

الدوليـة التـي تعنـى بموضوع 

امليـاه. وتطـرق الحمدانـي إىل 

التي  مـؤرشات األمـم املتحـدة 

صنفت العراق من ضمن خمس 

بالجفـاف  تتأثـر  سـوف  دول 

لذلـك  املناخيـة،  والتغـريات 

وضعت الوزارة خططاً ملواجهة 

هـذه التحديـات والحفاظ عىل 

املياه الجوفيـة وتوزيع العادل 

للميـاه لجميع مناطـق العراق 

والحفـاظ عىل امليـاه الجوفية 

من االستنزاف.

ولفـت اىل: ان الـوزارة اعتمدت 

خطة طموحة تهدف إىل تطوير 

والفنيـة  الهندسـية  الكـوادر 

والقانونية واإلدارية واملالية من 

خـالل إقامة ورشـات ودورات 

تدريـب للكـوادر داخـل البـالد 

مقاعـد  وإيجـاد  وخارجهـا، 

دراسية للشهادات العليا والحث 

عـىل تقديـم البحـوث العلميـة 

ونرشها.

بغداد/الزوراء:

أكد معاون مدير عام الرشكة العامة لتجارة 

املواد الغذائيـة طالب عباس، أن اكثر من ٥ 

ماليني شـخص يسـتلمون حصة تموينية 

وهم ال يستحقون بسـبب ارتفاع رواتبهم، 

فيما بـني أن قانون االمـن الغذائي اعطانا 

أمواالً للسلة الغذائية فقط.

وقال عباس يف ترصيـح صحفي إنه «لدينا 

خزين غذائي للطوارئ يكفي لثالثة اشـهر 

بعـد العـام املقبـل»، مبينـاً أن «اكثر من ٥ 

ماليني شـخص يسـتلمون حصة تموينية 

وهم ال يستحقون بسبب ارتفاع رواتبهم».

وأضـاف أن «قانون االمـن الغذائي اعطانا 

أمواالً للسـلة الغذائية فقط»، مشرياً اىل أن 

«الوزارة اقرتضت من مرصف الرافدين من 

اجل توزيع الحصة التموينية».

وتابـع عبـاس، أن «اسـعار تجهيز السـلة 

الغذائية ارتفعت بسـبب االزمـة العاملية»، 

الفتـًا اىل أن «وزارة التجـارة تعاقـدت مـع 

رشكة محلية ملدة ٥ سنوات لتزويدنا باملواد 

الغذائية». 

بغداد/الزوراء:
أعلنـت دائـرة اإلصـالح العراقيـة 
التابعة لوزارة العدل،  إطالق رساح 
(٧٢٠) نزيـًال خـالل شـهر ايلـول 
 املـايض لعام ٢٠٢٢ بعد انتهاء مدة 

محكوميتهم . 
وذكـر بيـان صادر عـن الـوزارة، 

تلقته «الزوراء»إن «الدائرة اطلقت 
 رساح ( ٦٢٩) نزيـًال من الرجال يف 
االقسـام التابعـة  ملحافظـة بغداد 
 (٩١  ) رساح  إطـالق   وكذلـك   ،
نزيلـه من سـجن النسـاء / بغداد 
خالل الشـهر املـايض»،  منوها اىل 
ان «الدائـرة اتخذت كافـة التدابري 

 واإلجراءات التي من شأنها ترسيع 
وترية حركة  التسفري وتأمني النزالء 

إمام املحاكم».
واشـار اىل  أن «مالكات الدائرة كل 
من التسـفري  ونقل النزالء واللجان 
القانونيـة واآلليـات والحراسـات 
 والطـوارئ تعمـل بشـكل يومـي 

ولسـاعات تعـدت  سـاعات الدوام 
الرسـمي بغيـة متابعـة القضايـا 
 والدعـاوى مع الجهـات القضائية 
والجهـات ذات  العالقـة للترسيـع 
بإجـراءات إطـالق رساح النـزالء، 
 حرصـاَ منهـا عـىل إتمـام العمـل 

بالشكل األمثل» .  

صالح الدين/الزوراء:
تظاهر العرشات من موظفي الكوادر 
اإلداريـة يف دائرة صحـة صالح الدين، 
امس االثنني، للمطالبة برصف واطالق 
مخصصـات ماليـة مجمـدة منـذ ٥ 
سنوات. ونقل احد املتظاهرين ويدعى 
سـيف الحرداني، أن الكـوادر اإلدارية 
يف صحـة صـالح الديـن لم يتسـلموا 
مخصصـات الخطـورة البالغـة ٧٠٪ 
من الراتب اىل جانـب تجميد العالوات 
والرتفيعات بعكس املحافظات االخرى 

رغـم وجـود أوامـر وزاريـة تقـيض 
برصفهـا. وأضـاف، أن دائـرة صحة 
صـالح الدين ومنذ عـام ٢٠١٧ وحتى 
اآلن، لم تسلمنا مخصصات الخطورة 
او إطـالق العـالوات والرتفيعات رغم 
الجهـود والتضحيـات التـي قدمناها 
وطالـب  كورونـا.  جائحـة  خـالل 
حردان، وبحسـب موظفـي الصحة، 
الجهـات املعنيـة بإنصافهـم واطالق 
باملحافظـات  اسـوة  مسـتحقاتهم 

االخرى.

بغداد/الزوراء:
أعلنـت مديرية الدفاع املدنـي، امس االثنني، 
عن إخمـاد ٧٨ حريقـاً خالل الـ٢٤ سـاعة 
املاضية، فيما أشـارت اىل اسـتمرار عمليات 
البحـث واإلنقـاذ يف مبنـى املختـرب الوطني 

ببغداد.
وذكر بيـان للمديريـة، تلقته «الـزوراء» أن 
«فرق الدفاع املدني أخمدت ٧٨ حادث حريق 
اندلعـت داخل دور سـكنية وبنايات تجارية 
وعجـالت مدنيـة ومناطق زراعيـة ومقالع 
للنفايـات يف عمـوم املحافظـات العراقيـة، 
عـدا إقليـم كردسـتان خـالل الـ٢٤ سـاعة 

املاضية».
وأكد البيان «اسـتمرار الفـرق بتنفيذ أعمال 
البحـث واإلنقـاذ للمحتجزيـن مـن بنايـة 
املختـرب الوطني يف منطقة الكـرادة»، مبيناً، 
أن «عمليـات اإلنقاذ دخلـت يف يومها الثاني 
ومازالت الفرق تعمل بدقة باستخدام أجهزة 
وأجهـزة  الهيدروليكيـة  والفصـل  القطـع 
االستشعار والكامريات الحرارية للوصول إىل 

الضحايا تحت ركام املبنى».

ويف سـياق منفصـل، ذكـر البيـان أن «فرق 
الدفـاع املدنـي تعاملـت مع حادث سـقوط 
عاملني للنظافة داخل فتحة الرصف الصحي 

يف منطقة الدورة، أسفرت عن إصابة أحدهم 
بحالة اختناق شـديد تم نقله إىل مستشـفى 
وانتشـلت جثة اآلخر من داخل الفتحة ليتم 

نقله إىل دائرة الطب العديل».
يذكـر، أن سـبب الحـادث نتيجـة اإلهمـال 
بـرشوط السـالمة املخصصـة بالتعامل مع 
فتحـات الرصف الصحـي ومنها طـرد غاز 
امليثان الخانق مـن تلك الفتحات قبل النزول 

داخلها باستخدام أجهزة التهوية.
كما أعلن الحشد الشعبي، امس االثنني، عن 
مواصلة جهـوده يف البحث عن ناجني تحت 
ركام بناية املخترب الوطني املنهار يف الكرادة 

ببغداد.
وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت «الزوراء»، 
نسخة منه، أن «مديرية الهندسة العسكرية 
بالحشد الشـعبي تواصل جهودها يف البحث 
عن ناجني تحـت ركام بناية املخترب الوطني 

املنهار يف الكرادة ببغداد». 
وأضاف البيان، انه «لليوم الثالث يبذل أبطال 
الهندسـة العسـكرية ومديريـة املتفجـرات 
مفارز الـ( k٩) بالحشد الشعبي وبمشاركة 
فرق الدفاع املدني يف وزارة الداخلية عمليات 
البحـث عـن العالقـني تحـت ركـام البناية 

املنهارة». 

ÚÓöbæa@Ú«bé@24Ä€a@fi˝Ç@�b‘Ìãy@78@ÜbΩg@Â‹»Ì@Ô„áæa@ bœá€a

بغداد/ الزوراء:
أفـادت قيادة عمليـات بغداد، امـس االثنني، بإلقـاء القبض عىل 
خمسـة مطلوبني قضائياً، بينهم متهم باإلرهـاب بجانبي الكرخ 

والرصافة.
وقـال إعـالم القيادة يف بيان تلقتـه «الزوراء»: إن «قوة مشـرتكة 
مـن الفوج األول اللواء ٢٧ فرقة املشـاة السادسـة، ألقت القبض 
عـىل متهم وفق املادة ١/٤ إرهاب حسـب مذكـرة قبض الصادرة 
مـن القضاء العراقي، بعد أن وردت معلومات اسـتخبارية دقيقة 
تفيد بتواجده ضمن قاطع املسـؤولية ورصد تحركاته يف منطقة 
العامرية يف جانب الكرخ».وتمكنت قوة أخرى من الفوج ذاته من 
«إلقـاء القبض عىل متهمني اثنني (بالدكة العشـائرية) ومصادرة 
األسـلحة التي بحوزتهـم، يف جانـب الكرخ»، بحسـب البيان.ويف 
السـياق ذاتـه، تابع البيـان «تمكنت قـوة من اللـواء (٤٢) فرقة 
املشـاة الحادية عرشة مـن إلقاء القبض عـىل متهمني اثنني وفق 
مواد قانونية مختلفة يف جانب الرصافة».وأشار البيان إىل «تسليم 
امللقـى القبـض عليهـم اىل الجهات املختصـة إلكمـال االجراءات 

القانونية بحقهم».

@5@›‘n»m@ÜaáÃi@pbÓ‹‡«
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بغداد/الزوراء:
األمـن  مستشـار  أحـىص 
القومـي قاسـم األعرجـي، 

امس االثنني، أعداد العراقيني 
املتواجديـن يف مخيم الهول 
السـوري، وفيما كشف عن 

إلعادتهم،  خمسـية  خطـة 
دويل  اتفـاق  وجـود  أكـد 

لتفكيك املخيم.
وقال االعرجـي، يف ترصيح 
صحفـي إن «هنـاك اتفاقاً 
الهول،  دولياً حـول مخيـم 
باإلضافة إىل دعم دول كربى 
للعـراق، مـن أجـل تفكيك 
املخيم الذي يضـم أكثر من 
٦٠ ألف شـخص بني عراقي 
وسوري و٥٠ دولة أخرى».

وأضـاف، أن « العراق طالب 
الكثـري مـن الـدول سـحب 
ومحاسـبتهم  رعاياهـم 
بحسـب قوانـني كل دولة»، 
مؤكـداً أن «العراق مسـتعد 

لنقـل رعاياه واسـتقبالهم 
برنامج  ضمـن  وإدخالهـم 
اإلندمـاج املجتمعـي ولكنه 
دويل  دعـم  إىل  بحاجـة 
العـدد  هـذا  السـتيعاب 

الكبري».
وبـني، أن «إعادتهـم تأتـي 
ضمن الخطة الحالية والتي 
تستغرق ٥ سـنوات، إال أننا 
نريد ترسيـع امللف من أجل 

إنهاء املعاناة». 
وتابـع، أن «هنـاك ٢٥ ألف 
الهـول  مخيـم  يف  عراقـي 
السـوري بينهم ٢٠ ألفاً بني 
حـدث وطفـل دون الــ١٨ 

عاماً».



 بغداد/ الزوراء:
  أوضح خبري اقتصادي سبب انخفاض 
مبيعـات مـزاد العملة للبنـك املركزي 

العراق من الدوالر.
وقال الخبري نبيل املرسومي يف ترصيح 
صحفـي: ”انخفضـت مبيعـات البنك 
املركـزي العراقي من الدوالر األمريكي 
من 5.530 مليارات دوالر يف شـهر آب 

املايض اىل 4.723 مليارات دوالر يف شهر أيلول املايض فيما انخفضت مبالغ 
الحواالت واالعتمادات لتغطية االستريادات من 4.696 مليارات دوالر يف آب 
اىل 3.970 يف أيلول بانخفاض مقداره 726 مليون دوالر وبنسـبة انخفاض 

بلغت  15% ”.
وبـني ”ربما يعزى السـبب يف ذلك اىل االنخفاض الكبري يف أسـعار الشـحن 
العامليـة، إذ انخفضت أسـعار شـحن الحاويـات القادمة من رشق آسـيا 
وتحديدا من الصني بنسبة %80 وانخفضت تبعا لذلك أسعار نقل الحاويات 
مـن الصـني اىل البحر األحمـر مـن 12 الـف دوالر اىل 2500 دوالر للحاوية 
الواحدة، ويرتبط هذا االنخفاض بشـكل رئيـس بانخفاض حجم التجارة 
بـني الصني والواليـات املتحدة مما أدى اىل توفر سـفن كبرية ذات سـعات 

تحميلية ضخمة غري اتجاهاتها من الواليات املتحدة اىل دول أخرى“.
ولفـت املرسـومي اىل ان ”املعـروف ان العـراق يدفع سـنويا مبالغ كبرية 
جـدا عن تكاليف الشـحن والتأمني وصلت عـام 2020 اىل 7.222 مليارات 

دوالر“.

بغداد/ الزوراء:
 أعلـن عضو االتحـاد املحيل للجمعيات الفالحيـة يف محافظة دياىل، قيص 
عيىس، امس االثنني، عن تصدير شـحنة من التمور العراقية اىل االسـواق 

الهندية.
وقـال عيـىس يف حديـث صحفي: ان“ قرابـة 100 طن من انـواع عدة من 
التمـور العراقية من بسـاتني ديـاىل يف طريقها اىل موانـئ البرصة لغرض 

تصديرها اىل الهند يف اول شحنة تنطلق خالل موسم الحايل“.
وأضـاف ان ”ذروة التصديـر سـتكون بعد كانون الثانـي املقبل وذلك بعد 
انتهـاء موسـم جني التمـور بشـكل كامل واعـادة تسـويقه يف املخازن 
لتجهيزه اىل التصدير ملختلف االسواق االقليمية والدولية“، مؤكدا ان ”دياىل 

ربما تسجل رقما قياسيا آخر يف التصدير خالل املوسم الحايل“.
وأشـار عيـىس اىل ان ”التمور يف ديـاىل ذات جودة عاليـة لكنها بحاجة اىل 

تغيري جذري يف مبادى التسويق من اجل تحقيق دخل مادي اعىل“.
تجدر اإلشـارة اىل أن محافظة دياىل تضم قرابة 80 الف دونم من بسـاتني 

النخيل تنتج سنويا عرشات االالف من االطنان من مختلف األصناف.

بغداد/ الزوراء:
كشـف محافظ النجف األرشف، ماجد الوائيل، عن وجود مسـاٍع إلنشـاء 

منطقة حرة للتبادل التجاري بني العراق والسعودية يف املحافظة.
وقـال الوائيل يف ترصيح صحفي: إنـه تم ”تحديد منطقة للتبادل التجاري 
بني العراق واململكة العربية السعودية والتي من املؤمل ان تكون مساحتها 
١٠٠٠ دونم داخل العمق العراقي عىل بعد ١٠ كيلومرت من الحدود العراقية 

السعودية ”.
وأضـاف ”ان هـذا املرشوع جـار العمل به بالتنسـيق مع االمانـة العامة 
ملجلـس الوزراء ”، مبينا انـه ”املرشوع عبارة عن مدينـة تجارية للتبادل 

الحر بني العراق و السعودية ”.
واشـار اىل ان ”املـرشوع سـيوفر آالف فـرص العمـل أبنـاء املحافظـة 
واملحافظات املجاورة ”، مؤكدا ان ”كوادره يف متابعة حثيثة لغرض اكمال 

املوافقات من الجهات املعنية بالحكومة العراقية والجانب السعودي“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابـل الدينـار العراقي، امس 

االثنني، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وقـال مصـدر إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد، سـجلتا 
صبـاح امس، سـعر رصف بلـغ 147650 دينارا مقابـل 100 دوالر، فيما 

كانت االسعار ليوم االحد 147500 دينار. 
وأشـار إىل أن اسـعار البيع والرشاء ارتفعت يف محال الصريفة باألسـواق 
املحلية يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيع 148250 ديناراً، بينما بلغت أسعار 

الرشاء 147250 ديناراًلكل 100 دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شـهدت أسعار الدوالر ارتفاعا 
ايضا، حيث بلغ سـعر البيع 147750 ديناراً، وبلغ سـعر الرشاء 147650 

ديناراً لكل 100 دوالر.

بغداد/ الزوراء:
قالـت وزارة املوارد املائيـة، يف بيان، إن العراق يعتـزم زراعة مليون فدان 
بالقمح ومسـاحة قليلة من الشـعري يف موسـم زراعة املحاصيل الشتوية 

.2022-2023
وأضـاف البيان: أن مجلس الـوزراء وجه وزارة التجارة باسـترياد القمح 

لتخزينه يف املستقبل.
ويواجه العراق، وهو مسـتورد رئييس للحبوب يف الرشق األوسـط، شـحا 
مائيا منذ سـنوات. وقالت وزارة املوارد املائية، الجمعة، إن عام 2022 هو 

أكثر األعوام جفافا التي يشهدها العراق منذ عام 1930.
وحصـد العـراق 625 ألف فـدان يف موسـم 2022-2021، بحسـب وزارة 

الزراعة.

بغداد/ الزوراء:
 كشـف عضو جمعية النحالني يف دياىل، رافت املجمعي، امس االثنني، عن 

فقدان املحافظة نصف انتاجها من العسل خالل العام الجاري 2022.
وقال املجمعي يف حديث صحفي: إن ”انتاج العسـل يف دياىل يف كل املناحل 
املنتـرشة ضمـن 22 مقاطعـة زراعية لم يصـل اىل 150 طنا خـالل العام 
الجاري 2022 وهو يسـجل انخفاض بمقدار النصف قياسـا بالسـنوات 
املاضية“.وأضاف ان ”انخفاض انتاج العسـل يرجع اىل 5 اسباب رئيسية 
مبـارشة ابرزها انحسـار االحزمة الخـرضاء والتقلبـات املناخية وتأثري 
الجفاف“.  الفتا اىل أن ”العسـل يوفر مصادر رزق ألكثر من 900 ارسة يف 
دياىل بعضها منذ عقود“.واشـار املجمعي اىل ان ”اغراق االسـواق بالعسل 
املسـتورد والذي اغلبه دون املسـتوى اثر بشـكل كبري عىل انتاجنا بسبب 
رخـص ثمنـه“، مؤكدا أن ”صناعة العسـل التـزال تقاوم رغـم الظروف 

الصعبة املحيطة بها“. 

بغداد/ الزوراء:
أوضح الخبري االقتصادي، عبد السـالم حسن، كيفية توفري مبالغ تتجاوز 
الرتيليون دينار سنويا من خالل السندات العقارية، الفتا اىل إمكانية إلغاء 
السـند املشرتك للعقار او األرض وفتح نافذة إلصدار سندات مستقلة لكل 

شخص بحسب املساحة التي يملكها.
وقال حسـن يف ترصيح صحفـي: ان ”الحكومـة بإمكانهـا التوجه نحو 
اتخاذ إجـراءات وتوفري أموال لخزينة الدولة من خالل املعامالت العقارية 
يف دوائر التسجيل، فضال عن ان تلك األموال تساهم يف القضاء عىل البطالة 

وتوفري فرص العمل“.
وأضـاف ان ”هنـاك إمكانيـة لحصول الدولـة عىل تريليون دينار سـنويا 
بشكل رسمي من خالل منح سندات عقارية مستقلة لألرايض والعقارات 
بـدال من اصدار سـندات تحتوي عىل اسـماء رشكاء باملسـاحة العقارية 

الكاملة“.
وبـني ان ”مبالغ تصل اىل 3 تريليون سـنويا تدفـع تحت الطاولة للجهات 
الرسـمية تحت عنوان الغرامات الكيفية عىل العقارات التي يتم شطرها، 
بني الرشكاء، يف حني باإلمكان تقنني هذا االمر وإصدار سـند منفصل لكل 
شـخص باملسـاحة التي يملكها وهو ما يدخل مبالغ كبرية للدولة وينهي 

حالة الفساد املوجودة يف بعض املعامالت“. 

بغداد/ الزوراء:
كشـف النائـب عن اإلطار التنسـيقي، عـيل البنداوي، 
امس االثنني، عن وجود دراسـة حـول إمكانية إرجاع 
سـعر رصف الدوالر مقابل اىل سـابق عهده، مؤكدا أن 
إرجـاع سـعر الرصف اىل مـا كان عليه أصبـح مطلبا 

شعبيا. 
وقـال البنداوي يف ترصيح صحفي: إن ”هناك دراسـة 
إلرجاع سـعر رصف الدوالر كونه أصبح مطلبا شعبيا 

وان املترضر الوحيد هو املواطن الفقري“. 
وأضـاف أن ”ملف تغيري سـعر الرصف سـيكون عىل 
رأس أولويات الحكومة الجديدة كونه مرتبط بسياسة 
الدولة املالية“، مشـريا اىل أن ”املترضرين منه رشيحة 
كبـرية مـن أبناء الشـعب العراقـي ويجـب إعادته إىل 

سعره السابق كونه أصبح مطلبا شعبيا“. 
وكان النائب عن تحالف الفتح، رفيق الصالحي، كشف، 
يف وقت سابق، عن وجود تحركات نيابية لخفض سعر 
رصف الـدوالر، مبينا أن إيرادات العراق تزداد شـهريا 

بعد ارتفاع أسعار النفط ما يحتم عىل الحكومة إرجاع 
سعر رصف الدوالر إىل سابق عهده.

بغداد/ الزوراء:
االنبـار  محافـظ  مستشـار  اعلـن 
خلـف  عزيـز  الطاقـة،  للشـؤون 
الطرموز، امس اإلثنني، عن مبارشة 
الرشكات الروسية والصينية بإعادة 
اعمـار وتأهيل 7 معامـل للزجاج يف 

مدينة الرمادي   .
وقال الطرمـوز يف ترصيح صحفي: 
وبإسـناد  الروسـية  ”الـرشكات  ان 
بـارشت  الصينيـة  الـرشكات  مـن 
بعمليـة تأهيـل وتحديـث 7 معامل 
انتاجيـة للزجاج يف مدينـة الرمادي 
منها معمل االلواح الزجاجية الحايل 
وبطاقة تشغيل تصل اىل 120 طنا يف 
اليوم الواحد وانشـاء معمل القناني 
والجـرار بطاقـة 175 طنـا يف اليوم 
الواحـد، فضـال عـن تشـغيل معمل 
الجـدران واالرضيـات  انتـاج كايش 
تمهيـدا إلعادتهـا اىل الخدمـة بعـد 
توقـف دام ألكثر من 17 عاما نتيجة 

االحداث التي شهدتها املحافظة“. 
واضاف ان“ تشـغيل معامل الزجاج 

يف مدينة الرمادي سـوف يسـاهم يف 
تشـغيل نحـو 3 االف مـن العاطلني 
عنم العمل الذي جرى ترسيحهم من 
تلك املعامـل بعد توقفهـا عن العمل 
بصـورة كاملـة جـراء تدمريها من 
قبل عنارص التنظيـم االجرامي ابان 
سيطرته عىل مسـاحات واسعة من 

مدن االنبار“.
يف  الزجـاج  ”معامـل  ان  وأوضـح 

االنبار تعد من اهم املعامل يف الرشق 
االوسـط وكانت توفر سـيولة مالية 
بالعملـة الصعبة لـوزارة املالية قبل 

توقفها عن العمل ”.
يشـار اىل مسـؤول انبـاري اكـد، يف 
وقت سـابق، توقيع عقـد بني وزارة 
روسـية  رشكات   10 و  الصناعـة 
السـتثمار معمـل زجـاج الرمـادي 

إلعادته اىل الخدمة. 

بغداد/ متابعة الزوراء:
أكد تقرير ملوقع اوراسيا ريفو، املعني 
أن  االقتصاديـة،  التقاريـر  بتحليـل 
العراق يعترب ثانـي اكرب منتج للنفط 
يف منظمـة اوبك إال انه اليـزال يعاني 
من مشـكلة الكهرباء املزمنة يف البالد 
نتيجة سـوء االدارة والفسـاد يف هذا 

القطاع . 
وذكر التقرير الذي اطلعت ”الزوراء“ 
عىل ترجمتـه: ان ”ما يقـرب من 95 
باملائـة من توليد الكهربـاء يف العراق 
يأتـي مـن النفـط والغـاز الطبيعي 
بحسـب وكالـة الطاقـة الدولية وقد 
ارتفع استخدام الغاز الطبيعي من 25 
باملائة عام 2016 اىل ما يقرب من 60 
باملائة عـام 2020 فيما تمثل الطاقة 
الكهرومائية معظـم الحصة املتبقية 

من انتاج الكهرباء يف البالد ”. 
واوضح التقرير ان ” ووفقا للبيانات 
بالكهربـاء يف  االمـدادات  فـإن ذروة 

العراق الفيـدرايل كانت 21 غيغا واط 
لعام 2021 وهو اقل بكثري من القدرة 
واط  غيغـا   37 والبالغـة  املطلوبـة 

الالزمـة لتلبية الطلـب يف ذروة فصل 
الصيف ”. 

وتابـع ان ” القـدرة اإلنتاجية املتاحة 

أو الفعالـة أقـل بكثـري مـن القـدرة 
املركبة بسـبب البنيـة التحتية للنقل 
الضعيفـة، ومحطـات الطاقـة غـري 

الفعالـة أو التالفة، وعادة ما يتجاوز 
الطلب يف فصل الصيف الذروة التوليد 

الفعيل ”. 
وبـني ان ”خسـائر التوزيـع التـزال 
تمثـل مشـكلة يف العـراق فمـن عام 
2011 اىل عـام 2020 بلـغ متوسـط 
خسائر التوزيع 58 باملائة من اجمايل 
امدادات الكهرباء يف البالد وهي نسبة 
كبـرية مقارنة بمتوسـط الخسـارة 
العاملي والبالـغ 8 باملائة وهو نتيجة 
لعـدم الكفاءة عىل الشـبكة، وضعف 
تصميـم النظـام، وارتفـاع معـدالت 

رسقة الكهرباء“. 
واشـار التقرير اىل أنه ” باإلضافة اىل 
اصالح هذا الخلل فإن العراق بحاجة 
اىل تنويع مصـادر الطاقة الكهربائية 
والدخـول يف مجال الطاقـة املتجددة 
مثـل اسـتخدام الطاقـة الشمسـية 
ومصـادر الطاقـة النظيفـة االخرى 

لتقليل التلوث ”.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن املجلس العاملـي للذهب، امـس االثنني، ان 
هنـاك اقباالً محـدوداً عىل رشاء املعـدن األصفر، 
فيمـا اشـار اىل ان العراق حافظ عـىل مرتبته 30 
عامليـًا مـن بني أكـرب الـدول امتـالكا الحتياطي 

الذهب.
وقـال املجلـس يف احدث جدول له لشـهر ترشين 
عليـه  واطلعـت   ،2022 لعـام  أكتوبـر  االول/ 
”الـزوراء“: ان ”رشاء الذهب من البنوك املركزية 
تباطأ، حيـث أن ثالثة بنوك زادت يف احتياطياتها 
مـن الذهـب بمقدار طـن أو أكثر، بينمـا لم يكن 
هنـاك بائعون بارزون بنفس املقياس يف البيانات 

املتاحة“.
واشـار اىل ان ”العراق حافـظ عىل موقعه العاملي 
بعـد ان صعد عرش مراتب يف شـهر تموز/ يوليو 
املايض بعـد رشائه 34 طنا مـن الذهب ليصل اىل 
املرتبـة 30 من أصل 100 دولـة مدرجة بالجدول 
بأكرب احتياطي للذهـب لتبلغ حيازته من الذهب 
130.4 طنا وهي تمثل %9.6 من باقي احتياطاته 

األخرى“.
وأوضح املجلس أن ”مجموع احتياطيات الذهب 
للـدول العربية الخمـس األوىل وهي السـعودية، 
ولبنـان، والجزائـر، والعـراق، ومـرص ارتفع إىل 
1.039 ألـف طـن نتيجـة رشاء كل مـن العـراق 

ومرص كميات كبرية من املعدن األصفر“.
وعامليا مـا زالت الواليات املتحدة االمريكية ترتبع 

عىل القائمة بأكرب حيازة للذهب يف العالم وبواقع 
8133 طنـاً، تليهـا أملانيـا 3355 طنـاً، ومـن ثم 
جاءت إيطاليا 2451 طناً، فيما تذيلت جمهورية 
الو الشـعبية باملرتبة 100 بواقـع 900 كيلوغرام 
تسـبقها جمهورية الـرأس األخـرض بواقع طن 

واحد“.

وكان العـراق قـد اعلـن يف 27 حزيـران، يونيو/ 
حزيـران املـايض عـن رشاء كميات جديـدة من 
الذهـب بمـا يقرب مـن 34 طنًّا، وبنسـبة زيادة 

قدرها %35 عما كان يف حيازته.
يذكـر أن املجلـس العاملـي للذهب يقـع مقره يف 
اململكـة املتحدة ويمتلـك خربة واسـعة ومعرفة 

عميقة بالعوامل املسـببة لتغيري السوق ويتكون 
أعضـاؤه من أكرب رشكات تعدين الذهب يف العالم 

وأكثرها تقدماً.
مـن جانب متصـل، أفـاد مصدر، امـس االثنني، 
بارتفـاع أسـعار الذهـب االجنبـي والعراقـي يف 
األسواق املحلية بالعاصمة بغداد واربيل عاصمة 

اقليم كردستان.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة 
ب   شـارع النهـر يف العاصمة   بغداد سـجلت صباح 
امس، سـعر بيـع للمثقـال الواحد عيـار 21 من 
الذهـب الخليجـي والرتكي واألوروبـي 342 الف 
دينار، وسعر الرشاء 338 الفاً، فيما كانت اسعار 

البيع ليوم االحد 340 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار اىل أن سـعر بيع املثقال الواحـد عيار 21 
من الذهب العراقي سجل استقرارا عند 312 الف 

دينار، وبلغ سعر الرشاء 308 االف.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن 
سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يرتاوح 
بني 345 الف دينار و355 ألفاً، فيما تراوح سـعر 
البيع مثقـال الذهب العراقي بني 315 الفاً و325 

الف دينار.
أمـا اسـعار الذهب يف اربيل فقد شـهدت ارتفاعا 
ايضا، حيث بلغ سعر البيع 395 ألف دينار ملثقال 
الذهـب من عيار 24، أما عيار 22 فبلغ 365 ألفاً، 
وعيار 21 بسـعر 355 ألفاً، وعيار 18 بسعر 295 

ألف دينار.
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p¸bó€a@Òãÿ€@bÓée@Ú€Ï�i@Âfl

بغداد/ متابعة الزوراء
قـال مدرب منتخبنا الوطني لكـرة الصاالت، محمد ناظم الرشيعـة: ان البطولة الحالية 
منحـت العبينـا الخربة واالحتـكاك بمـدارس مختلفة.وأوضح: أن العبيه صغار السـن. 
مضيفا «سـنضع خطة إعداد لثالث سـنوات للتأهل إىل بطولتي كأس آسيا وكأس العالم 
املقبلتني».وأردف «قدمنا أداًء جيدا ولم نخرس من الكويت، لكننا لم نتأهل.. غياب الرتكيز 
مع بداية كل شوط كلفنا اهتزاز الشباك بهدفني».واهدر املنتخب الوطني العراقي فرصة 
بلوغ الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا للصاالت، بعد تعادله مع شقيقه الكويتي 

بنتيجة (٢-٢)، ليمنح بطاقة التأهل ألصحاب األرض.

ãºcÎ@ã–ñc

pbuaäá€bi@lã»€a@Ú€Ï�j€@∂Î˛a@ç◊aãæa@Û‹«@ÚÓ”aã»€a@ÚÌá„˛a@…i6i@áÓìÌ@Ô8b‘€a@›óÓœ
اربيل/ عروة عامر 

أكد الحكم الدويل، واثق محمد، 
للحـكام  الـدورات  إقامـة  أن 
العراقيـني يصـب يف مصلحة 
الدوري املمتاز املؤمل انطالقه 
قريبـاً، خصوصـاً مـع تواجد 
محارضين عىل مسـتوى دويل 
للتعـرف عىل آخـر التحديثات 
قوانـني  اضيفـت عـىل  التـي 

التحكيم الكروي.
معسـكر  إن“  محمـد  وقـال 
الحـكام الـذي اختتـم مؤخراً 
يف اربيـل الـذي شـهد إلقـاء 
وعملية  نظريـة  محـارضات 
املـرصي  الـدويل  للمحـارض 
يف  يصـب  الغنـدور  جمـال 
مصلحة الدوري العراقي بغية 
توحيـد القـرارات التحكيمية 
والتعـرف عىل اخـر تطورات 
وبالتـايل  اللعبـة،  وقوانـني 
يتـم تطبيـق هذه الحـاالت يف 

املسابقات املحلية ”.
واضـاف محمـد أن“ الدوري 
العراقي يعد واحداً من اصعب 
يتطلـب  بالتـايل  الدوريـات 
أن يكـون الحكـم باملسـتوى 
املطلـوب ويتحىل بالشـجاعة 
والنزاهة ”. الفتا اىل أن“ لجنة 
اختبـارات  أقامـت  الحـكام 
للحـكام  ونظريـة  بدنيـة 
وأقامت االختبارات قبل بداية 

املوسم ”. 
الحكـم  أن“  محمـد  وتابـع 
الحـكام  أنـزه  مـن  العراقـي 
املوجودين ومـن أفضل حكام 
آسـيا وبالتايل يجـب أن تكون 
هناك وقفة جادة لدعم الحكام 
من خالل تكثيف املعسـكرات 
وتسـديد  التجهيزات  وتوفـري 
املبالغ املتأخرة يف ذمة االتحاد 
وجلـب رعايـة للحـكام وذلك 

قبل بداية املوسم الجديد“.

@aáu@k»ñ@b‰ÌäÎÜ@Z@á‡´@’qaÎ
@ bvíÎ@ÈÌç„@Ô”aã»€a@·ÿ®aÎ

الالذقية/ ساجد سليم 
اشـاد رئيس االتحـاد العربـي للدراجات، 
االنديـة  بسـيطرة  القاسـمي،  فيصـل 
العراقيـة عـىل املراكز االوىل يف منافسـات 
بطولـة العـرب لالنديـة التـي اختتمـت 
الالذقيـة  مدينـة  يف  مؤخـرا  فعالياتهـا 
السورية وبمشاركة عدد كبري من االندية 
مـن مختلـف الـدول العربية، كما اشـاد 
بالتنظيم املميـز للبطولة من قبل االتحاد 
السـوري للعبة الذي نجح نجاحا منقطع 
النظري بتنظيم النسـخة العارشة للرجال 

والثالثة للسيدات.
هذا وهيمنت االنديـة العراقية عىل حصد 
الذهـب والفضة حيث كانـوا هم االفضل 
بـني االنديـة املشـاركة يف البطولـة حيث 
فاز نادي الحشـد الشعبي بسباق الفردي 
العـام لقطـع مسـافة ١٣٠ كـم وحصد 
ميداليـة الذهب لهذا السـباق بكل جدارة 
واسـتحقاق ومن ثم حل نـادي الصناعة 
بالرتتيـب الثانـي ليحصد فضية السـباق 
تـاركا املركـز الثالـث لنـادي بـردى مـن 
سورية، ويف منافسات النساء احرز نادي 
املحافظة من سـورية املركـز االول وجاء 
يف الرتتيـب الثانـي فريق نـادي بردى من 
سـورية وحل نـوروز العراقـي بالرتتيب 
الثالـث تاركا املركز الرابـع لنادي القدس 
من فلسـطني. أمـا ترتيب الالعبـني بهذا 
السـباق االول عبداللـه عبد الخرض طعني 

من الحشـد وحل بالرتتيب الثاني والثالث 
احمد مهند واياد محمد من نادي الصناعة 
ووهبي سليمان احرز برونزية السباق من 
الحشد تحت منافسـات ٢٣ عاما، وايضا 
احمـد عبد الخرض جـاء ثاني الرتتيب من 
الحشـد.. وشارك يف هذا السباق ٤٥ العبا. 
أما نتائج اليوم االول والثاني هي سباقات 
الفرقي ضد الساعة للنساء لقطع مسافة 
السـباق نـادي  ٤٢ كـم واحـرز ذهبيـة 
املحافظة من سورية وجاء نادي نورز من 
السـليمانية ثانـي الرتتيب ليحـرز فضية 
املنافسـة وحـل بـردى بالرتتيـب الثالث، 
ويف سـباقات الفرقي ضد الساعة للرجال 
لقطع مسافة ٥٥ كم احرز ذهبية السباق 
نـادي الصناعة عـن طريـق العبيه يارس 
ضيـاء الديـن واحمـد مهند وايـاد محمد 
ومهـدي حـازم. أمـا فضية السـباق من 
نصيب نادي الحشـد الشـعبي عن طريق 
العبه عبدالله عبد الخرض طعني وعيل عبد 
الخـرض ومحمد عبد الخـرض واحمد عبد 
الخرض طعني وبرونزية السـباق احرزها 
نـادي املحافظة من سـورية عـن طريق 
العبيـه حـازم الحسـني وجميل شـعبان 
ومنـذر املوقـع وعمر البظ، ويف سـباقات 
الفردي ضد الساعة لليوم الثاني للبطولة 
حيث احرز ذهبية السباق عيل عبد الخرض 
طعـني من الحشـد الشـعبي وحـل ثاني 
الرتتيب يوسف سـورجي من نادي بردى 

من سورية ومن ثم جاء يارس ضياء الدين 
مـن الصناعـة بالرتتيب الثالـث وعبدالله 
عبد الخرض حل رابع الرتتيب من الحشـد 
الشعبي ويف منافسات تحت ٢٣ عاما فقد 
احرز ذهبية السباق العب الصناعة مهدي 

حازم وفضية املنافسـة مـن نصيب منذر 
املوقع من نادي الربدى السوري وبرونزية 
السـباق لالعب احمد عبـد الخرض طعني 
من نادي الحشد الشـعبي. أما منافسات 
النساء لسباق الفردي ضد الساعة لقطع 

مسـافة ٢٢ كم فقد احرز ذهبية السـباق 
الالعبة مها شـميلص من نادي املحافظة 
السوري وفضية السباق من نصيب زهراء 
كطران من نادي نـوروز والرتتيب الثالث 

للمتسابقة مرح خضري من نادي بردى.

bÓ€aÏm@ÚÓ„br€a@Òã‡‹€@ãiÏè€a@ëd◊@k‘‹i@xÏnÌÎ@“áËi@Öãÿ€a@‚çËÌ@Ú†ãì€a
…Ó‡ßa@ÚƒÓ–y@7rÌ@ëdÿ€a@·Ó‡óm

بغداد/ ليث العتابي- متابعة الزوراء
وصفـت إدارة نادي الرشطـة الريايض 
تنظيم مباراة كأس السوبر بأنه وصمة 
عـار يف جبـني اتحاد الكـرة، معتربة أن 
جوائـز البطولة ال تناسـب حتى الفرق 
الشـعبية، فيما عّد االتحاد ردود الفعل 

إزاء تنظيم البطولة مبالغا فيها. 
وأثـار تصميـم كأس السـوبر العراقي 
لكرة القدم موجة سخرية عىل منصات 
املبـاراة  بعـد  االجتماعـي،  التواصـل 
النهائية للبطولة التي توج بلقبها نادي 
الرشطة عىل حساب نادي الكرخ بفوزه 

عليه بهدف.
وقـال نائـب رئيـس الرشطـة غالـب 
الزامـيل: إنـه مـن املخجـل واملعيب أن 
نـرى تنظيمـاً بهـذا الحجـم الهزيـل، 
وكأسـاً غريباً ال يرتقـي للقاء مهم، ما 
أثـار سـخرية املتابعني داخـل وخارج 
العراق. الفتا إىل: أن الرشطة فريق كبري 
وبطـل دوري ويسـتحق كأس يليق به 

وبتاريخه العريق.
وأضـاف الزاميل ”لـو كان االتحاد ترك 
التنظيم ملنظمي بطوالت الفرق الشعبية 
لكان أفضل، كون االتحاد يجهل أبسط 
مقومـات التنظيـم“، متسـائالً ”كيف 
سـينظم االتحـاد خليجـي 25 وهـو ال 
يسـتطيع الحفاظ عىل مقتنيات الفرق 
املتباريـة، سـيما بعـد رسقـة اجهـزة 
املوبايل للمـدرب والالعب املحرتف عبد 
املجيد، وكيف ال يمتلك كمية كافية من 
االوسـمة وقام بعملية تدوير األوسمة 

حني التوزيع بعد نفادها“.
من جانبه، أكد املتحدث باسـم االتحاد 
احمد املوسـوي ”أن الكأس مسـتوحى 
من الرتاث العراقي“، مشـددا  ”ال داعي 

للسخرية منه بهذا الشكل املبالغ به“.
وأضاف املوسـوي أن ”التنظيم مناسب 
ملثل هـذه البطولـة، وال داعـي للتهكم 

بموضوع الكأس إىل هذا الحد“.
وسخرت رشيحة من الجمهور العراقي 
مـن تصميم الكأس واعتـربوه ”ال يليق 
بالبطولـة“ وقارنـه البعض مـع مواد 

زينة منزلية.
وإىل جانب السـخرية التي طالت كأس 
”السوبر“، فقد سـجلت املباراة فقدان 
العبـي الرشطـة هواتفهم الشـخصية 

مـن غرفـة تبديل املالبـس داخل ملعب 
املدينـة الرياضيـة، بعد انتهـاء املباراة 

واحتفالهم بالفوز باللقب.
وتـوج الرشطة بلقب السـوبر العراقي 
بعـد تغلبه عىل الكـرخ بنتيجة (1-0)، 
يف املبـاراة التي أقيمـت يف ملعب املدينة 
جماهـريي  حضـور  وسـط  الـدويل 

متوسط.
هـدف املبـاراة الثمـني للرشطـة حمل 
توقيـع املحـرتف عبـد املجيد أبـو بكر 
يف الدقيقـة 44 من املبـاراة التي أدارها 

الحكم الدويل عيل صباح.  

@Ú†ãì‹€@÷Ï–m
سـيطر الحذر عـىل بدايـة اللقاء وسـط 
سـيطرة نسـبية للرشطـة، فيمـا فضـل 

تالميـذ املدرب أحمد عبـد الجبار االعتماد 
عىل الهجمـات املرتدة التي لم تشـكل أي 
خطورة عىل حارس الرشطة أحمد باسل.
ومنعت إشارة للحكم املساعد أمري داود 
احتسـاب أول أهداف املباراة للرشطة، 
بعـد لقطة أثـارت الجدل حـول لحظة 
استالم املحرتف السوري محمود املواس 

لتمريرة فهد اليوسف.
بملعـب  الضغـط  الرشطـة  وحـاول 
الشـديدة  املراقبـة  لكـن  منافسـه، 
ملهاجميه حالت دون تشـكيل خطورة 

تذكر.
وتمكن املحرتف عبد املجيد أبو بكر من 
وضـع الرشطـة باملقدمة إثر تسـديدة 
متقنة من خارج منطقة الجزاء لتعانق 

شباك الكرخ.
وحاول شهاب رزاق وكرار سعد مباغتة 
دفاعات الرشطة بعدة محاوالت لم تجد 
طريقها للمرمى، لينتهي الشوط األول 

بتقدم الرشطة بهدف وحيد.

¯œbÿnfl@¬Ïí
مـع انطالقة الشـوط الثاني ، سـنحت 
للمواس فرصـة إلضافة الهدف الثاني، 
لكـن تصويبتـه علت العارضـة بقليل، 
ورد نهاد محمد بتسـديدة من مسـافة 
حـارس  برباعـة  لهـا  تصـدى  بعيـدة 

الرشطة أحمد باسل.
ودخل سجاد جاسم ومحمد مزهر بدالً 
من ادريسـا وعيل حصنـي، يف محاولة 
ملدرب الرشطة مؤمن سليمان لتحسني 

الشق الهجومي.
وعـاد الكـرخ ليهـدد مرمـى الرشطـة 
بمحاولة أحمد صالح ، تبعتها تسـديدة 
قوية لشـهاب رزاق ارتطمـت باملدافع 

كرار عامر.
وانخفض مسـتوى املبـاراة يف الدقائق 
األخـرية، التـي عمـد فيهـا الرشطة إىل 
إضاعـة الوقـت بعـدة تبديـالت، بينما 
أهـدر عمر عبـد الرحمن العـب الكرخ 
بالوقت املضـاف، آخر الفرص املحققة 
للتسـجيل، فيما نال العـب الكرخ كرار 
سعد بطاقة حمراء يف اللحظات األخرية، 
لتنتهي املباراة بانتصار الرشطة بهدف 
دون رد، والتتويـج بأول ألقاب املوسـم 

الجديد.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
واالتصـال  االعـالم  قسـم  اختتـم 
الحكومي يف وزارة الشباب والرياضة 
الفيديـوي  التصويـر  فـن  دورة 
ملـدة  اسـتمرت  التـي  والفوتوغـرايف 
خمسـة أيام عىل قاعة دائرة شـؤون 
االقاليـم واملحافظات، بمشـاركة 35 
موظفـا يمثلون دوائر الـوزارة كافة، 
وبإرشاف مركز التدريب والتأهيل يف دائرة الدراسـات وتطوير املالكات 

الشبابية. 
وتضمنت الدورة اسـتعراض أسـاليب فن التصوير واساسياته، وانواع 
الكامـريات املسـتخدمة يف التصويـر والتعرف عىل أجزائهـا، فضال عن 
التعرف عىل انواع اللقطات التصويرية، إىل جانب اجراء تدريبات عملية 

للمشاركني يف الدورة.
وشهد اليوم األخري اجراء اختبار تحريري  للمشاركني  تضمن عددا من 

االسئلة حول املعلومات التي تضمنتها الدورة.

بغداد/ متابعة الزوراء
حقق املنتخب الوطني ملبتوري األطراف انتصاره األول يف نهائيات كأس العالم املقامة 
حاليا يف تركيا، بعد تغلبه عىل األورجواي بنتيجة (2-3)، لينعش آماله بالتأهل لدور 
الـ16 من املونديال.وقدم املنتخب الوطني أفضل عروضه يف دور املجموعات، ونجح 
يف تعويض البداية املتواضعة أمام إيطاليا (2-0) وأنجوال (4-1)، لتزداد حظوظه 
باملنافسة عىل أفضل اصحاب املركز الثالث.ورفع املنتخب العراقي رصيده إىل ثالث 
نقاط باملركز الثالث، فيما تصدرت أنجوال الرتتيب برصيد تسع نقاط بعد تغلبها 
عىل إيطاليا بنتيجة ساحقة (0-7).ونظم الوفد العراقي، عقب نهاية مباراته مع 
األورجواي، احتفالية تكريمية لالعبني وجهازهم التدريبي عقب تحقيق االنتصار 
التاريخي األول لهم يف مونديال مبتوري األطراف، وسط ترقب لنتائج بقية املباريات 

يف املجموعات األخرى التي ستحدد الفرق املتأهلة للدور الثاني.

بغداد/ متابعة الزوراء
 أوضح مدرب املنتخب األوملبي لكرة القدم، 
رايض شنيشل، أن الهدف من زيارته لألندية 
جديدة  دماء  عن  البحث  هو  الرياضية 
للمنتخب، فيما وصف مباراة كأس السوبر 
بأنها «متوسطة املستوى».وقال شنيشل إن 
اسماء  البحث عن  الزيارة هو  من  «الهدف 
املنتخب  لتمثيل  تنظم  ان  باالمكان  جديدة 
األوملبي يف االستحقاقات املقبلة، ويف الوقت 
لتقديم  الالعبني  لدى  حافز  لخلق  نفسه 
انفسهم وليكون  مستويات جيدة وتطوير 

لديهم طموح للعب يف املنتخبات الوطنية».
العالقة  لبناء  أيضاً  «الزيارة تهدف  وأضاف 
مدربي  وبني  منتخب  كمدرب  بيني  والثقة 
يف  رأيه  بغداد».وعن  يف  خصوصا  األندية 
الرشطة  فريقي  بني  السوبر  كأس  مباراة 
 ،١-٠ الرشطة  بفوز  انتهت  التي  والكرخ 
قال شنيشل «اعتقد ان مباراة كأس السوبر 
الرشطة  أن  إال  املستوى،  متوسطة  كانت 
بني  الفنية  للفوارق  نتيجة  اللقب  استحق 
لم  الذي  الكرخ  فريق  احيي  كما  الفريقني، 

يكن صيداً سهالً وكان نداً حقيقياً.

@fibÌá„Ïfl@¿@÷aã»‹€@Ô≤ädm@äbón„a
“aã†˛a@äÏnjfl
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بغداد/ الزوراء
قّرَر االتحـاُد العراقّي لُكـرِة القدم، 
امس االثنني، إقامـَة قرعة الدوري 
املُمتاز للموسِم (٢٠٢٢/٢٠٢٣) يوم 
الخميس املُوافق (٦/١٠/٢٠٢٢) يف 
قاعِة املحطـِة يف العاصمِة بغداد يف 
الساعِة السادسة مساًء، وسيكون 
موعـُد انطالق منافسـاِت املوسـم 
(٢٠٢٢/٢٠٢٣) يـوم األحد املُوافق 

.(٩/١٠/٢٠٢٢)

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلـن الـزوراء، امس االثنـني، قائمته 
النهائية التي ستمثل الفريق يف الدوري 
املمتـاز، الذي سـينطلق يف العارش من 

أترشين األول الجاري.
وضمت القائمة، التـي اختارها املدير 
الفني للفريق، أيوب أوديشو، 30 العبا 

من ضمنهم 4 حراس مرمى.
ومن أبرز العنارص التي ستمثل الزوراء 
يف املوسم الجديد، قائد وحارس مرمى 
املنتخـب الوطنـي، جـالل حسـن، إىل 
جانـب صانـع األلعـاب حسـن عبـد 
الكريم، واملخرضم سـعد عبـد األمري، 

وعـالء مهاوي.وسـيقود خـط الدفاع 
واملحـرتف  قاسـم،  عبـاس  الليـربو 
املوريتانـي الحسـن حويبيـب، فيمـا 
يربز يف الوسـط لـؤي العانـي، القادم 
مـن تجربـة احرتافيـة يف املغرب.وهذا 
عـالوة عىل املحرتفني، السـوري محمد 
عنز واملغربي سـفيان طالل والربازييل 
برونـو ليمـا، فيمـا تضـم قائمة خط 
الهجوم الـدويل عالء عباس، واألوغندي 
أكوي.وشـهدت القائمـة أيضا حضور 
لالعبـني الشـباب، أمثال مـراد محمد 
وحسـن عاشـور ومصطفـى محمـد 

وميثم جبار. 



ميونيخ / متابعة الزوراء
عن  ميونيخ،  بايرن  نجم  ماني،  ساديو  السنغايل  كشف 
املاضية  املباريات  خالل  التهديف  عن  ابتعاده  أسباب 
باير  أمام  الشباك  لهز  العودة  قبل  األملاني،  الدوري  يف 

ليفركوزن.
الهدف األول له مع بايرن ميونيخ  ونجح ماني يف تسجيل 
حساب  عىل  تحقق  الذي  العريض  الفوز  خالل  أرضه،  عىل 

ليفركوزن، برباعية نظيفة.
يف  والرابع  بايرن،  مع  ملاني  السادس  هو  الهدف  هذا  ويعد 
متتالية  مباريات   ٦ التسجيل يف  بعد غيابه عن  األملاني،  الدوري 

بجميع املسابقات.
وقال ماني، يف ترصيحات ملوقع االتحاد األوروبي: 
من  االنتقال  يرام،  ما  عىل  تسري  «األمور 
أمضيت  لقد  سهًال،  ليس  آخر  إىل  ناٍد 
و٦  إنجلرتا،  يف  رائعة  سنوات   ٨
يف  عامني  بعد  ليفربول  يف  سنوات 
بلد  يف  أنا  واآلن  ساوثهامبتون، 

جديد».
تتغري  األجواء  كل  ألن  ذكرت،  كما  سهًال  ليس  «األمر  وأضاف: 
األمر  يكن  ولم  ذلك،  أعرف  وكنت  للتكيف،  بحاجة  أنا  فجأة، 

مفاجًئا يل».
وتابع: «النادي مذهل، لذا أنا سعيد جًدا، لدينا فريق شاب، إنها 
املرة األوىل يف مسريتي املهنية التي أكون فيها جزًءا من مجموعة 
الحماس،  لديهم  جميًعا  أنهم  حًقا  يميزنا  ما  كهذه،  شابة 

ويريدون التطور».
وأكمل: «دوري األبطال مسابقة مهمة لنا، إنها حلم لكل العب. 
الدوري،  أتذكر عندما كنت طفًال، لم أكن حتى أشاهد مباريات 
بل دوري أبطال أوروبا فقط، حتى الدوري اإلنجليزي، أعتقد أنني 

بدأت يف مشاهدته يف عام ٢٠١٢».
وواصل: «لن أنىس أبًدا الوقت الذي قضيته يف ليفربول، لقد تعلمت 
الكثري كرجل وكالعب كرة قدم. املشجعون كانوا رائعني، وسكان 

املدينة مذهلني، إنه ناد سيبقى يف قلبي إىل األبد». 
وأتم: «ليفربول ناٍد أسطوري، لقد فاز بكل يشء، وسيظل النادي 

الذي قضيت فيه أفضل ليايل دوري أبطال أوروبا».

بروكسل / متابعة الزوراء
إىل  بول  دي  رودريجو  مدريد  أتلتيكو  وسط  العب  عاد 

الخميس  تدريب  جلسات  يف  غيابه  عقب  التدريبات 
والجمعة املاضيني بخالف مباراة السبت املايض 

الجدل  أمام إشبيلية ملسألة عائلية ويف ظل 
يف  له  لصورة  الفريق  جمهور  بني  املثار 

ليلة  ميامي  يف  جوائز  لتوزيع  حفل 
الخميس املايض. 

دييجو  املدرب  إمرة  تحت  الالعب  وعاد 
إشبيلية  عىل  الفوز  بعد  سيميوني 

أمام  الثالثاء  اليوم  لقاء  وقبل   (٠-٢)
الثالثة  الجولة  يف  البلجيكي  بروج  كلوب 

من املجموعة الثانية من دوري األبطال التي 
النقاط  من  بثالثة  املدريدي  الفريق  يخوضها 

األوروبي  اللقاء  يف  الخسارة  وعقب  املمكنة  الستة 
السابق أمام باير ليفركوزن ٢-٠. ويغيب عن هذه املباراة 

الجمعة  منذ  عضلية  آلالم  لتعرضه  مونتيريو  فيليبي 
املايض أبعدته عن املباراة أمام إشبيلية ومران أول أمس 
لتدخل  خضع  الذي  ريجيلون  وسريخيو  األحد 

جراحي قبل انضمامه إىل أتلتيكو.
ماريو  سيميوني  يستعيد  بينما 

هريموسو الذي غاب املباراة األخرية 
لإليقاف لطرده يف الديربي أمام ريال 

مدريد وتوماس ليما الذي يتدرب مع 
املايض. الجمعة  يوم  منذ  املجموعة 

مشاركة  حول  الشكوك  وتحوم 
غادر  الذي  مولينا  ناويل 

مباراة السبت املايض أمام 
الدقائق  يف  إشبيلية 

لشد  لتعرضه  األخرية 
أكده  ملا  وفقا  عضيل، 

سيميوني يف نهاية املباراة.

باريس / متابعة الزوراء
بات من املؤكد غياب أحد الالعبني البارزين يف خط وسط باريس سان جريمان عن 
مباراة بنفيكا، املقرر لها غداً األربعاء املقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور 
املجموعات بدوري أبطال أوروبا. وكان ريناتو سانشيز، العب وسط باريس، اضطر 
للخروج أمام نيس، بعد ١٦ دقيقة فقط من عودته إىل املالعب، بسبب إصابة يف الفخذ 

األيمن. ووفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية، فإن سانشيز خضع لفحوصات طبية، والتي 
كشف أنه ال يعاني من إي إصابة خطرية. وأشارت الصحيفة إىل أن كريستوف جالتيه، 

انتقل من ليل إىل باريس  مدرب باريس، لن يخاطر بمشاركة سانشيز. وكان سانشيز 
سان جريمان يف املريكاتو الصيفي املايض، مقابل ١٥ مليون يورو.

متابعة   / ميالنو 
الزوراء

األرجنتيني  زاد 
الوتارو مارتينيز، 
مهاجم إنرت، من 
فريقه  أوجاع 
املواجهة  قبل 
تقبة  ملر ا
للنرياتزوري 
م  ما أ

برشلونة.
جه  ا يو و
خصمه  إنرت، 
اليوم  برشلونة، 
الجولة  إطار  يف  الثالثاء، 
املجموعات  دور  من  الثالثة 

بدوري أبطال أوروبا.
”كوريري  صحيفة  وذكرت 
أثار  الوتارو  أن  سبورت“،  ديللو 
القلق داخل فريقه بعد  حالة من 

تعرضه لإلصابة.
وتعرض الوتارو مارتينيز ملشكلة 
عضلية خالل مشاركته يف مباراة 
بالدوري  وروما،  ميالن  إنرت 
أن  الصحيفة  وأضافت  اإليطايل. 

ملعب  غادر  مارتينيز  الوتارو 
اللقاء وهو يعاني من مشكلة يف 

الفخذ األيرس.
ونوهت إىل أنه سيتم تقييم حالة 
مدى  ملعرفة  مارتينيز  الوتارو 
مباراة  يف  للمشاركة  جاهزيته 
خرس  إنرت  أن  يذكر  برشلونة. 
بنتيجة  أمام روما  املايض  السبت 
له  الرابعة  الهزيمة  ليتلقى   ،1-2
من  املوسم  هذا  اإليطايل  بالدوري 

أصل 8 مباريات خاضها الفريق.
مريكاتو  ”توتو  موقع  وبحسب 

ويب“ اإليطايل، فإن موقع إنزاجي 
كمدرب للنرياتزوري ليس معرضا 
النادي  اإلقالة، يف ظل ثقة  لخطر 

بأنه املدرب املثايل للفريق.
نقله  ترصيح  يف  إنزاجي  وقال 
”أنا  إيطاليا:  فوتبول  موقع 
رؤية  إمكانية  بشأن  متشائم 
يعمل  إنه  ساسولو،  ضد  لوكاكو 
الجديدة  الفحوصات  لكن  بجد 
زال  ما  أنه  أظهرت  أجراها  التي 
بقية  مع  التدرب  عىل  قادر  غري 

املجموعة“.

                         

دوسلدورف / متابعة الزوراء
باير ليفركوزن، إن جرياردو سيواني  قال فرناندو كارو رئيس 
يجب عليه أن يحقق نتائج إيجابية، إذا أراد أن يستمر يف منصبه 
جديد  مدرب  عن  البحث  عملية  إىل  مشريا  للفريق،  فني  كمدير 
أول  املايض،  املوسم  يف  الثالث  املركز  ليفركوزن،  محتمل.واحتل 
موسم يقود فيه سيواني الفريق، لكنه يحتل حاليا املركز الثاني 
 0-4 الخسارة  بعد  الدوري،  من  جوالت   8 مرور  بعد  القاع  من 
:“يؤمن   1 سبورت  لشبكة  كارو  ميونيخ.وأضاف  بايرن  من 
النادي بسيواني ومقتنع بقدراته، لكن الفريق بحاجة لتحقيق 
دوري  يف  الثالثاء  اليوم  مباراة  من  بداية  وتحديدا  جيدة،  نتائج 
الوضع  يستمر  أن  يمكن  ”ال  بورتو“.وأكد:  أمام  أوروبا  أبطال 
كما كان يف لقاء بايرن ميونيخ. هذا غري مقبول“.ونوه: ”نريد 
أن نقلب األمور معه، ولكننا لسنا ساذجني. كما أننا لسنا غري 
مستعدين“.وقال كارو إن بقاء سيواني سيكون دليال عىل عجز 
فيما  غامضا  ظل  لكنه  البديل،  إيجاد  عىل  قدرته  لعدم  النادي، 
تشيليس  عن  رحل  الذي  توخيل،  توماس  تويل  بإمكانية  يتعلق 

مؤخرا، تدريب الفريق.

ميالنو / متابعة الزوراء
خالل  ثالثية  رضبة  مليالن،  الفني  املدير  بيويل  ستيفانو  تلقى 
الثامن  األسبوع  منافسات  ضمن  إمبويل،  أمام  فريقه  مباراة 
من الدوري اإليطايل. واقتنص الروسونريي فوزا قاتال يف الثواني 
التي جمعته بإمبويل، بعدما سجل  الدرامية  املباراة  األخرية من 
األخري هدف التعادل بالدقيقة 2+90، قبل أن يحرز ميالن هدفني 
بالدقيقتني 3+90 و6+90. وشهدت املباراة تعرض 3 العبني من 
ميالن إلصابات مختلفة، أجربتهم عىل الخروج من اللقاء والدفع 
ساليمرييكريس  أليكسيس  سقط   ،33 الدقيقة  ففي  ببدالئهم. 
رادي  محله  ويحل  ليخرج  بركبته  وأمسك  امللعب،  أرض  عىل 
كرونيتش. وبعد 6 دقائق، تعرض دافيد كاالبريا إلصابة يف الفخذ، 
يف  الثالثة  اإلصابة  وجاءت  منه.  بدال  كالولو  ببيري  بيويل  ليدفع 
الخروج من  كاير عىل  املدافع سيمون  أجرب  72، حيث  الدقيقة 

امللعب متأثرا بإصابته، ليحل سريجينو دست محله.

برشلونة/ متابعة الزوراء
يعود دوري األبطال من جديد إىل املشهد 
إذ  الدويل،  التوقف  بسبب  غياب  بعد 
لالقرتاب من حجز  فرق  ثمانية  تستعد 
ثمن  دور  إىل  مبكرا  التأهل  بطاقات 

النهائي.
بروج  وكلوب  نابويل  فرق  وحققت 
لشبونة  وسبورتنغ  ميونيخ  وبايرن 
وريال مدريد ومانشسرت سيتي وباريس 
االنطالقة  وبنفيكا،  جريمان  سان 
الجولة  يف  الفوز  شأن  ومن  املثالية، 
ثالث  قبل  التأهل  يقربها من  أن  املقبلة 

جوالت من انتهاء دور املجموعات.
فرق  لست  بالنسبة  تماما  والعكس 
مجال  وال  نقاط  أي  جمع  يف  فشلت 
الجولة  يف  األخطاء  الرتكاب  أمامها 
الثالثة وهي رينجرز وبورتو وفيكتوريا 
ومكابي  واليبزيج  ومارسيليا  بلزن 

حيفا.
وستتكرر املواجهات بني فرق املعسكرين 
يلتقي  حني  الثالثاء  اليوم  من  اعتبارا 
يف  التشيكي  وبلزن  ميونيخ  بايرن 
املجموعة الثالثة، ومارسيليا وسبورتنغ 

يف املجموعة الرابعة.
الثالث تواليا  أملانيا للفوز  ويتطلع بطل 
بداية  منذ  به  املحيطة  الشكوك  وإزالة 
املوسم، وال سيما يف البوندسليجا حيث 

يعاني خالل الفرتة الحالية.
يف  يخفق  لم  الذي  بايرن  ويستقبل 
يف  مباراة   ٣٨ منذ  بملعبه  التسجيل 

مجموعات دوري األبطال، ممثل التشيك 
الذي يقرتب من حزم حقائبه مبكرا.

ويصطدم إنرت ميالن وبرشلونة يف ملعب 
هوية  ستحدد  قمة  يف  مياتزا  جوسيبي 
املتأهلني. ويتزامن تعثر الفريق اإليطايل 
مع صحوة بلوجرانا رغم تعرض العبيه 

إلصابات عقب التوقف الدويل.
وقد يتغري موقف الفريقني خالل أسبوع 

واحد إذ سيتواجهان يف الجولتني الثالثة 
فقط  وحيدة  مرة  إنرت  وفاز  والرابعة. 

عىل ملعبه أمام برشلونة.
أما ملعب فيلودروم فسيشهد مواجهة 
أول  خرس  الذي  مارسيليا  بني  قوية 
الذي  الربتغايل  وسبورتنج  مباراتني 

حقق فوزين.
وعقدت الخسارة يف فرنسا من آينرتاخت 

األمور عىل مارسيليا الذي يزداد الضغط 
عليه لتحسني وضعه.

عىل  وتوتنهام  آينرتاخت  ويتنافس 
حني  الرابعة  املجموعة  وصافة 
كتيبة  تحقق  ولم  أملانيا.  يف  يتواجهان 
منها  املنتظر  كونتي  أنطونيو  املدرب 
وعانت األمرين يف لشبونة، ولم يعد أمام 
سبريز سوى تحقيق نتيجة جيدة أمام 

بطل الدوري األوروبي.
تصدر  فرصة  مدريد  أتلتيكو  ويمتلك 
صاحب  يزور  حني  الثانية  املجموعة 
مفاجآت  أحد  بروج  كلوب  األول  املركز 
مباراتني.  بأول  فاز  الذي  البطولة، 
من  ورجاله  سيميوني  دييجو  ويعاني 
لكن  ليفركوزن،  أمام  السيئة  النتيجة 
نقاط  ثالث  بروج  وبني  بينهم  الفارق 

فقط.
تحديا  الروخيبالنكوس  أمام  وسيكون 
بشباك  خرج  الذي  بروج  أمام  آخرا 

نظيفة يف املباراتني املاضيتني.
باملثل، يستقبل بورتو الذي لم يحصد أي 
دراجاو.  بملعب  ليفركوزن  باير  نقاط، 
الوحيد  السبيل  هو  الفوز  وسيكون 
الخروج  لتفادي  بورتو،  آمال  إلحياء 
املبكر.وما يزال ليفربول غارقا يف دوامة 
وقد  واألداء،  النتائج  حيث  من  الفشل 
ونجا  نابويل  يف  ثقيلة  لهزيمة  تعرض 

بأعجوبة أمام أياكس.
ويستقبل الريدز بملعبه أنفيلد منافسه 
حتى  هدف  أي  يحرز  لم  الذي  رينجرز 

اآلن، واستقبل سبعة أهداف.
فرصة  املباراة  هذه  ستكون  بالتايل 
وفريقه  كلوب  ليورجن  مواتية 
بلوغ  عىل  واملنافسة  التوازن  الستعادة 
نابويل  يضع  املقابل،  النهائي.يف  ثمن 
نصب عينيه االنتصار الثالث عىل التوايل 
التي  القوية  الوترية  بنفس  واالستمرار 

بدأ بها املوسم محليا وأوروبيا.
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يشعر 

الربتغايل 
نو  يستيا كر

نجم  رونالدو، 
يونايتد،  مانشسرت 
بالقلق من سلوك إدارة الشياطني الحمر يف سوق 

الصيفية.وارتبط  االنتقاالت 
مع  بالتعاقد  يونايتد  مانشسرت 
األخرية،  اآلونة  الالعبني يف  العديد من 
تيمرب،  وجورين  يونج  دي  فرينكي  أمثال 
لكنه لم يتمم أي صفقة بشكل نهائي حتى اآلن.
فإن  الربيطانية،  «إكسربيس»  صحيفة  وبحسب 
عدم  بسبب  ترافورد  أولد  يف  سعيد  غري  رونالدو 

باريس  وفريق  الربازيل  منتخب  نجم  أصيب 
نيمار  القدم  لكرة  الفرنيس  جريمان  سان 
إىل  الخاصة  طائرته  اضطرت  أن  بعد  بالذعر، 
يف  اإلثنني-الثالثاء  ليل  يف  اضطراريا  الهبوط 
بسبب  الربازيل،  شمال  يف  فيستا  بوا  مدينة 
مشكلة يف الزجاج األمامي، بحسب ما ذكرت 

وسائل اإلعالم الربازيلية.
عىل  اليومية  غلوبو»  «أو  صحيفة  وأوضحت 

يف  كانت  التي  الطائرة  أن  اإللكرتوني  موقعها 
(جنوب- باولو  ساو  إىل  ميامي  من  طريقها 
حوايل  بوافيستا  يف  الهبوط  إىل  اضطرت  رشق)، 
غرينتش)  بتوقيت   ٥:٠٠) صباًحا   ٢:٠٠ الساعة 

لتجنب «مشكلة انخفاض يف الضغط».
التواصل  مواقع  عىل  اإلنرتنت  مستخدمو  ونرش 
محاًطا  يبتسم،  وهو  لنيمار  صوراً  االجتماعي 
بمعجبني مبتهجني بالوجود غري املتوقع للنجم يف 
هذه املدينة الواقعة يف قلب األمازون، بالقرب من 

الحدود الفنزويلية.
عىل  فيديو  مقطع  يف  نيمار  قال  جانبه  من 
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جاكارتا / متابعة الزوراء
محمد  األمن  لشؤون  اإلندونييس  الوزير  حث 
إجراءات»  «اتخاذ  عىل  محمودين  محفوظ 
ضد املسؤولني عن تدافع الجماهري الذي أودى 
عىل  ملعب،  يف  األقل  عىل  شخصاً   ١٢٥ بحياة 

هامش مباراة يف الدوري املحيل لكرة القدم.
الرشطة  تلفزيوني  ترصيح  يف  محفوظ  ودعا 
مرتكبي  هوية  «تحديد  إىل  اإلندونيسية 
إجراءات  اتخاذ  «يجب  أنه  معتربا  الجرائم»، 

ضدهم».
الوطنية  الرشطة  «نطلب من  وقال محفوظ: 
العثور عىل مرتكبي الجرائم يف األيام املقبلة».

وتسبب نزول جماهري فريق أريما إف يس إىل 
امللعب عقب الخسارة أمام بريسيبايا سورابايا 
٢-٣ يف الدوري إىل أرضية امللعب، بتدافع أودى 
بحياة ما ال يقل عن ١٢٥ قتيال و٣٢٣ جريحا 
جزيرة  (رشق  ماالنغ  مدينة  يف  السبت  مساء 

يف  من جاوا)،  واحدة 

أسوأ الحوادث يف املالعب عىل اإلطالق.
متفرج  ألف  لـ٤٢  يتسع  الذي  امللعب  وكان 
آالف   ٣ نحو  اقتحم  السلطات،  حسب  ممتلئا 

منهم امللعب بعد املباراة.
الحادث  وصفت  التي  الرشطة  وحاولت 
إىل  بالعودة  الجماهري  إقناع  «الشغب»،  بـ 
املدرجات وأطلقت الغاز املسيل للدموع عليهم 
تدافع  يف  تسبب  مما  ضابطني،  مقتل  بعد 
واصطدامات بني املشجعني ودهس العديد من 

الضحايا.
بني  اندلعت  التي  الذعر  ناجون حالة  ووصف 
عندما  الحشود  حارصتهم  الذين  املتفرجني 

أطلقت الرشطة قنابل الغاز املسيل للدموع.
بالنسبة للكثريين، تمادت الرشطة يف استخدام 
العفو  أن منظمة  للدموع، حتى  املسيل  الغاز 
استخدام  يف  تحقيق  إجراء  إىل  دعت  الدولية 
«ارتكبوا  من  وتقديم  السالح  لهذا  الرشطة 

انتهاكات إىل العدالة».
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قبل أيام من انطـالق احتفالية ٢٠ عاماً 
عـىل تأسـيس منتـدى اإلعـالم العربي، 
املُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشـد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
يومي الرابع والخامس من ترشين األول/ 
أكتوبـر الجـاري  ، كشـف «نـادي دبي 
للصحافة»، الجهة املنظمة للمنتدى، عن 
تفاصيـل أجندة الحـدث األكرب من نوعه 
عىل مسـتوى املنطقة، الذي من املنتظر 
أن يسـتقطب نحو ٣٠٠٠ من الساسـة 
واملسؤولني الحكوميني يف العالم العربي، 
وقيادات املؤسسـات اإلعالميـة العربية 
والعامليـة، وِكَبـار الُكتَّـاب واملفكريـن، 
واملثقفـني واملعنيني بصناعـة اإلعالم يف 
املنطقـة، كما سيشـهد املنتـدى تكريم 
يف  العربـي  اإلعـالم  بجائـزة  الفائزيـن 

دورتها الـ٢١ خالل أول أيام الحدث.
ورّحب الشـيخ أحمد بن محمد بن راشد 
آل مكتـوم، رئيس مجلـس دبي لإلعالم، 
بضيـوف املنتـدى واملشـاركني فيـه من 
العربـي ومـن  العالـم  أنحـاء  مختلـف 
خارجه، مؤكداً حرص دبي وقيادتها عىل 
إنجـاح هذا الحوار املتخصص الشـامل، 
وتمكـني أهدافه االسـرتاتيجية، بما لها 
من مردود إيجابي يطال املنطقة العربية 
بأرسهـا بالنهوض بقدرات إعالمها، من 
خـالل اسـتعراض الـرؤى والتصـورات 
الالزمة لتمكـني قطاعات اإلعالم العربي 
املختلفـة مـن تجـاوز مـا تواجهـه من 
تحديات، واكتشـاف فرص جديدة للنمو 

والتطور.
وأكد آل مكتوم أن منتدى اإلعالم العربي 
يسـري عىل النهـج ذاته، واألهـداف التي 
حددهـا صاحب السـمو الشـيخ محمد 
بن راشـد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئيـس مجلس الوزراء حاكـم دبي، منذ 
االنطالقة األوىل للمنتدى، مع الرتكيز عىل 
تحقيق الصالح العربي من خالل تمكني 
إعالم واٍع ومسـؤول، يكون سنداً لجهود 
التطوير والتنمية يف املنطقة، وبما يعود 

بالنفع والفائدة عىل شعوبها.
وقال سـمو رئيس مجلس دبي لإلعالم: 
«نعمل برؤية وتوجيهات صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشـد آل مكتوم لدعم 
إعـالم قوي قـادر عـىل املنافسـة، يلبي 

ويواكـب  العربيـة،  املنطقـة  تطلعـات 
آالف  واجتمـاع  شـعوبها..  طموحـات 
اإلعالميـني واملتخصصـني تحت سـقف 
واحـد يعد فرصة نموذجيـة لبحث حال 
اإلعالم، واكتشاف مسارات جديدة تؤكد 
قدرته عىل اإلسـهام بفاعليـة يف تمكني 
املجتمع العربي من العبور إىل املسـتقبل 
املنشود عىل أرض صلبة من اإلنجازات يف 

مختلف املجاالت».
وهّنأ سموه القائمني عىل املنتدى وتتويج 
٢٠ عامـاً من النجاح، معرباً عن تقديره 
لفريق العمل وما قدمه من جهود طوال 
تلك الفرتة، كما وّجه سموه الشكر لكل 
من شـارك خالل مسرية املنتدى الحافلة 
بفكرة أو اقرتاح كان له أثر يف دفع عملية 

تطوير اإلعالم العربي قدماً.
وقـال: «احتفاليـة الـ٢٠ تتوج مسـرية 
مهنية شـارك يف إنجاحهـا رموز اإلعالم 
العربـي وُصّناعـه، ونتطلـع ملواصلتهـا 
معهـم بـرؤى وأفكـار تواكـب الحارض 
وتسترشف املسـتقبل.. رشاكاتنا القوية 
مع اإلعالم العربي والعاملي أسـاس قوي 
ينطلق منه حـوار هدفه تحقيق الفائدة 
للمنطقة بإعالم يعينها عىل تجاوز نفق 

التحديات إىل آفاق الفرص».
وتأتي األجندة املكثفة للمنتدى هذا العام، 
والتي سـتعقد تحت شـعار «مسـتقبل 
اإلعالم» ملناقشـة أهـم املوضوعات التي 
تشـغل القائمـني عـىل العمـل اإلعالمي 
يف املنطقـة، وضمن مختلـف قطاعاته، 
سـواء اإلعالم املطبـوع أو املرئي، وكذلك 
املسموع والرقمي، يف إطار شامل، هدفه 
وضع أطر واضحة ملا هو مطلوب لتطوير 
القطـاع، مع األخذ يف االعتبـار املتغريات 
متعـددة األوجـه، وأبعـاد التأثـري التـي 
تحيط باإلعالم عـىل الصعيدين اإلقليمي 
والعاملي، يف حني سـيرتكز الجانب األكرب 
مـن النقـاش عـىل التوجهـات الجديدة 
لإلعالم، وما هو املطلوب من املؤسسات 
خـالل  العـرب  واإلعالميـني  اإلعالميـة 
املرحلـة املقبلـة من خطـوات تطويرية 
ملواكبة تلك التوجهـات وتحقيق الريادة 
فيها، بما يسهم يف النهوض بدور اإلعالم 
وتأثريه اإليجابي يف مجتمعاتنا العربية.

وتضم قائمة املتحدثني الرئيسـني خالل 
املنتدى وزير شـؤون اإلعالم يف البحرين 
الدكتـور رمـزان بـن عبداللـه النعيمي، 

ورئيـس املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم يف 
مرص كرم جابر، واملستشار الدبلومايس 
لصاحب السـمو رئيـس الدولة، الدكتور 

أنور بن محمد قرقاش.
وأكـدت رئيسـة نـادي دبـي للصحافـة 
رئيسـة اللجنة التنظيمية ملنتدى اإلعالم 
العربـي، منـى غانـم املـرّي، أن احتفال 
منتدى اإلعـالم العربي بمـرور ٢٠ عاماً 
عـىل انطالقـه بتوجيهـات مـن صاحب 
آل  راشـد  بـن  الشـيخ محمـد  السـمو 
مكتوم، يأتي تتويجاً ملسـرية طويلة من 
العمل الجاد والنقاش البّناء مع مختلف 
املنطقـة  يف  اإلعـالم  صناعـة  أقطـاب 
والعالـم، والقائمـني عـىل هـذا القطاع 
الحيوي، ضمـن حوار مهني متخصص، 
يف  واإلسـهام  الروابـط  توثيـق  هدفـه 
النهـوض بقـدرات اإلعـالم يف املنطقـة، 
وضمن مختلـف قطاعاته وتخصصاته، 
بمشـاركة مسـؤولني حكوميني ونخب 
الخـرباء ومسـؤويل كـربى املؤسسـات 
اإلعالميـة، حيـث نجـح املنتـدى يف بناء 
جسـور تواصـل فعالـة بـني اإلعالميني 
العـرب لتبـادل الخـربات فيمـا بينهـم، 
والعمـل معـاً للتوصـل إىل أفكـار ورؤى 
جديدة تسهم يف تحقيق التطوير املنشود 
لإلعـالم العربي، وتأكيد دوره الحيوي يف 
املجتمعات العربية، ومشاركته اإليجابية 

يف ُصنع مستقبلها.
العمـل  وقيـادات  «نحتفـل  وقالـت: 
اإلعالمي العربي بـ٢٠ عاماً من النقاش 
املثمر نحو إعالم قوي، يشـارك يف صنع 
مستقبل أفضل للمنطقة.. ونحن نواصل 
العمـل مـع رشكائنا من مختلـف أنحاء 
العالم العربـي لصياغـة خارطة طريق 

للتطوير اإلعالمي بتبادل األفكار والرؤى 
حول كيفيـة النهوض بالقدرات وإطالق 
الطاقـات املبدعـة.. نسـعى مـن خالل 
الحـوار إىل تحديـد أهداف اسـرتاتيجية 
واضحة لتأكيد تنافسية اإلعالم العربي يف 

مستقبل ترسـم التكنولوجيا مالمحه».
ونّوهـت املـرّي بالروابـط القويـة التي 
أسسها املنتدى مع أقطاب صناعة اإلعالم 
يف املنطقـة العربيـة، وحـرص املجتمع 

اإلعالمي العربي عىل أن يكون مشـاركاً 
املتخصـص،  السـنوي  الحـوار  هـذا  يف 
بمـا يتيحـه مـن فرصـة للقـاء وتبادل 
األفكـار والـرؤى، والوقوف عـىل أفضل 
املمارسـات، وأنجح املرشوعات، وأحدث 
األساليب والتقنيات يف هذا املجال، عربياً 
وعاملياً. وقالت: «عىل مدار ٢٠ عاماً أقام 
املنتـدى حـواراً مهنياً عىل درجـة عالية 
مـن التخصص والشـفافية، لتأكيد دور 

اإلعالم كرشيك مؤثـر يف عملية التطوير 
والتنمية يف املنطقة».

وأضافت: «سريكز الحوار عىل متطلبات 
التطوير اإلعالمي يف املنطقة لالسـتعداد 
بصـورة جّيـدة للمسـتقبل، بمـا يف ذلك 
الحاجـة إىل تأهيـل الكـوادر اإلعالميـة 
العربية تأهيالً احرتافياً، يكفل تمكينهم 
من توظيـف معطيات العـرص يف خدمة 
عـىل  والرتكيـز  اإلعالميـة،  رسـالتهم 
النمـاذج املُلهمـة واملبـادرات اإليجابيـة 
التي بمقدورهـا أن تحدث تأثرياً إيجابياً 

يف املجتمع».
مـن جانبهـا، قالـت مديـرة نـادي دبي 
للصحافة الدكتورة، ميثـاء بوحميد، إن 
احتفال منتدى اإلعالم العربي بمرور ٢٠ 
عامـاً عىل انطالقه، يأتي يف وقت تشـهد 
فيـه املنطقـة والعالم متغـريات عديدة، 
حرصت اللجنة التنظيمية عىل مواكبتها 
كعهد هـذا التجمع اإلعالمـي األكرب من 
نوعـه عىل مدار الـ٢٠ عامـاً املاضية، يف 
مواكبة األحـداث والتطورات، وأن يكون 
دائمـاً حـارضاً يف قلـب املشـهد، يرصد 
ويحلـل ويضع توصيفـاً دقيقـاً لعالقة 
اإلعالم بتلك املتغريات وأسلوب معالجتها 

والتفاعل مع تبعاتها.
وأوضحـت قائلـة: «تأتي أجنـدة الدورة 
الحالية من املنتدى مواكبًة للمسؤوليات 
الجديدة التي وضعتها املتغريات اإلقليمية 
والعاملية عىل كاهل هذا القطاع الحيوي، 
وبالتعـاون مع جميع مكونات منظومة 
العمـل اإلعالمـي عـىل امتـداد املنطقـة 
العربيـة، للتوصل إىل تصـورات واضحة 
آلليات وخطط التطويـر املطلوبة خالل 
املرحلة املقبلـة، والتي يمكن من خاللها 

تعزيـز دور اإلعـالم كوسـيلة فّعالـة يف 
تطويـر املجتمعـات، وتحقيـق تقدمها 

وازدهارها».
وأضافت: «سـيطرح املنتـدى العديد من 
املحاور التي تشغل القائمني عىل اإلعالم 
عىل مستوى املنطقة، وسنواصل النقاش 
بحضور نخبة من املتخصصني والخرباء 
حـول هذه القضايـا الجوهرية املتعلقة 
عامـة،  بصـورة  واملجتمـع  بالقطـاع 
للوصول إىل تصورات تسـاعد املؤسسات 
االسـرتاتيجيات  تبنـي  عـىل  اإلعالميـة 
الالزمة ملواكبة التطور العاملي الرسيع». 
وتتضمـن أجندة منتدى اإلعـالم العربي 
الـ٢٠ عدداً من الجلسـات الرئيسة، التي 
سـتناقش مجموعـة مـن املوضوعـات 
املنوعة واملتخصصة، حيث تطرح جلسة 
«اإلعـالم العربـي.. التحـوالت والتأثري» 
مجموعـة مـن التسـاؤالت املهمـة، من 
منظـور قيـادات إعالمية عربيـة رفيعة 
املسـتوى، يف محاولة للوقوف عىل أبعاد 
املشـهد اإلعالمـي العربـي، ومتطلبـات 
تطويـره للقيـام بالـدور املنتظـر منه 
كرشيك له تأثريه يف دفع جهود التطوير، 

والتغلب عىل التحديات الراهنة.
وسيسـتضيف املنتـدى، ضمـن جلسـة 
حواريـة خاصة، املستشـار الدبلومايس 
لصاحب السـمو رئيـس الدولة، الدكتور 
أنور بن محمد قرقاش، ليشارك الحضور 
تصـورات  إيجـاد  رضورة  حـول  رؤاه 
واضحة ملسـتقبل اإلعالم العربي، يف ظل 
ما تموج به املنطقة والعالم من تحوالت 
سياسية واقتصادية وأمنية، وذلك خالل 
جلسة بعنوان «الرشق األوسط.. مرسح 
سيسـتعرض  حيـث  الكبـري»،  التغيـري 
تداعيـات  املحـاور، أهمهـا  عـدداً مـن 
األزمـة األوكرانيـة الروسـية، واملشـهد 
السـيايس واالقتصادي والثقايف واألمني 
لبلـدان منطقة غرب آسـيا، ومسـتقبل 
املنطقـة والعالقات بني بلدانهـا، ويدير 
النقـاش اإلعالمي طاهـر بركة من قناة 
العربية. وتتضمن أجنـدة املنتدى العديد 
من الجلسـات، تحت عناويـن مختلفة، 
أهمها «مستقبل التجارة يف عالم إعالمي 
متغـري»، و«التكنولوجيـا وتعزيز الثقة 
بوسـائل اإلعـالم اإلخباريـة»، وجلسـة 
يف  السـيايس  املشـهد  تشـكيل  «إعـادة 

املنطقة».

الرباط/متابعة الزوراء:
طالبت الجامعة الوطنية للصحافة واإلعالم واالتصال الحكومة بـ“تحمل مسؤوليتها يف 

تنظيم انتخابات تجديد املجلس الوطني للصحافة يف أمد معقول“.
وقالـت الجامعـة الوطنية للصحافـة واإلعالم واالتصـال، املنضوية تحت لـواء االتحاد 
املغربـي للشـغل، يف بيان لها، إنها تابعت تطورات النقـاش الوطني املتعلق بعدم تنظيم 
انتخابـات تجديد أعضاء املجلس الوطني للصحافة كما تنص عىل ذلك املادة 4 واملادة 6 

من القانون املحدث للمجلس، دون أي مربر موضوعي لذلك.
وأشـار البيان إىل أنه ”عىل إثـر القرارات املعلن عنها يف بالغ املجلـس الحكومي ليوم 29 
شتنرب 2022، سجلت الجامعة الوطنية بقلق اضطرار الحكومة إىل إصدار مرسوم يمدد 
فرتة انتداب أعضاء املجلس بسـتة أشـهر مع إحالته عىل غرفتي الربملان إلضفاء صبغة 
قانونية عليه، لتفادي فراغ ال يخدم مصلحة املهنيني وال يطور ممارسة مهنة الصحافة 
التي تواجه تداعيات هشاشة النماذج االقتصادية وضعف الحكامة وتراجع األخالقيات، 

خاصة منذ أزمة كورونا“.
وذكـرت الجامعـة أن ”تشـجيع قيـادة االتحـاد املغربي للشـغل من جهة، ومشـاركة 
مناضالت ومناضيل الجامعة الوطنية للصحافة واإلعالم واالتصال، قد سـاهما بشـكل 
أسـايس يف إخراج املجلـس الوطني للصحافة إىل الوجود، رغم املؤاخـذات القانونية التي 
سـجلناها يف املوضوع، وهو ما يربهن عىل حرص االتحاد املغربي للشـغل عىل النهوض 
باملؤسسات التمثيلية الديمقراطية، مع العمل عىل إصالح ما يمكن إصالحه، وتعديل ما 

يجب تعديله“.
وذّكرت الجامعة بأنها ”كانت سـباقة إىل إثارة انتباه الحكومة إىل انقضاء مدة االنتداب، 
عرب مراسـلة السـلطة الوصية يف شهر يونيو املايض من أجل حثها عىل تنظيم انتخابات 
املجلـس يف أوانهـا، إال أن الوزارة املعنيـة صمت آذانها، ولم تعر املراسـلة االهتمام الذي 
تسـتحقه منظمـة نقابيـة تحظـى بتمثيلية واسـعة، ومعروفـة بتحليها باملسـؤولية 

واالتزان“.
وسـجل التنظيـم النقابي ذاتـه ”ربط بعض الجهات مسـألة التمديـد للمجلس بتعديل 
القوانني، بينما كان موضوع تعديل القانون املحدث للمجلس أحد أهم مواضيع االتفاق 
بيننا وبني الطرف النقابي الثاني املكون لالئحة (حرية، نزاهة ومهنية) التي تم االتفاق 
أن يكـون ممثل االتحاد املغربي للشـغل وكيال لها، إال أن الطـرف اآلخر تنكر لذلك طيلة 

السنوات األربع املاضية“.
وطالبت الجامعة الوزارة الوصية بـ“تحمل مسؤوليتها يف استغالل فرتة التمديد لتنظيم 
انتخابـات املجلـس الوطني للصحافة، بدايـة بإعالن تاريخ االنتخابات، وبمراسـلة كل 
األطراف املعنية من أجل تعيني من يمثلها يف لجنة اإلرشاف عىل االنتخابات، ومن ضمنها 
الجامعـة الوطنية للصحافـة واإلعالم واالتصـال بصفتها النقابة األكثـر تمثيلية وفق 

مدونة الشغل، وتبعا لنتائج االنتخابات املهنية التي نظمها املغرب خالل سنة 2021.
وأهابت الجامعة الوطنية للصحافـة واإلعالم واالتصال بجميع مناضالتها ومناضليها، 
وبكل املنتمني للجسـم اإلعالمي، ”املزيد من النضال للدفاع عىل حقوقهم ومكتسباتهم، 

ولتطوير مكتسب التنظيم الذاتي للمهنة“.

كركوك /نينا:
هنـأ محافظ كركوك راكان الجبوري ،ادارة وكادر 
قنـاة العراقيـة الرتكمانيـة ضمن شـبكة االعالم 
العراقي بمناسـبة الذكرى التاسـعة النطالقها يف 

شبكة االعالم العراقي .
وقـال يف رسـالة وجهها ،يطيب ان اتقدم لشـبكة 
االعالم العراقـي والقناة العراقيـة بجميع اللغات 
التـي تبثهـا وباالخص قنـاة الرتكمانيـة بأطيب 
التهاني وعظيم مشـاعر الفرح الدارتها وكادرها 
لنشاطرهم االحتفاء بالذكرى التاسعة النطالقها 
ضمن فضاء االبداع والحرية التي يشهدها العراق 
وكركوك بشـكل خـاص، ونثمن جهـود العاملني 
التعايـش  اسـس  املسـؤول يف دعـم  وخطابهـم 

والسـالم يف كركوك واسـناد جهود االعمار والبناء 
واالستقرار االمني  يف املحافظة وكل عام والجميع 

بخـري واىل مزيد مـن العطـاء واالبـداع يف عملكم 
الوطني واملهني.

اىل ذلـك زار وفـد مـن فـرع نقابـة الصحفيـني 
العراقيني يف كركوك برئاسة عباس البياتي رئيس 
الفرع قناة الفضائية الرتكمانية العراقية ملناسبة 

الذكرى التاسعة النطالقها.
و اعـرب البياتي باسـم فـرع النقابة عـن تهانيه 
العراقيـة  الرتكمانيـة  قنـاة  يف  للزمـالء  الحـارة 
بمناسبة الذكری التاسعة النطالقها، وهي تستمر 
يف نهجهـا الوطني علـی طريق التعايش والسـلم 
االهيل يف مدينة كركـوك، متمنيا التقدم واالزدهار 
لهذه القناة التي كانـت والتزال تواصل حضورها 

املتميز .

تونس/متابعة الزوراء:
أعادت األزمة التي تعيشـها ”إكسرباس أف 
أم“ ودعـوة النقابـة الوطنيـة للصحفيـني 
التونسيني مالك اإلذاعة إىل اإليفاء بالتزاماته 
املالية تجاه العاملني فيها، األزمة االقتصادية 
التـي يعيشـها هـذا القطـاع إىل الواجهـة، 
خاصة أن هذه الدعوة سـبقها إعالن الهيئة 
العليا املسـتقلة لالتصال السـمعي البرصي 
(الهايكا) عن سـحب ترخيص إذاعة نجمة 
أف أم، بعد توقفها عن البث ملدة ثالثة أشهر 

متتالية، بسبب وضعها املايل الصعب.
لالتصـال  املسـتقلة  العليـا  للهيئـة  وفقـاً 
السـمعي البرصي (الهايكا)، املسـؤولة عن 
منح اإلجازات القانونية لبث وسـائل اإلعالم 
السـمعية البرصيـة، يقـّدر عـدد اإلذاعات 
التونسـية بــ51 إذاعة: 17 إذاعـة خاصة، 
و12 إذاعة رسمية، و22 إذاعة جمعياتية. يف 
حني تقّدر الحقيبة املالية لإلعالنات التجارية 
السـنوية يف تونس، وفقاً للمكاتب املختصة 
يف قياس نسـب االسـتماع واملشاهدة، بنحو 
200 مليـون دينـار (نحو 61 مليـون دوالر 
أمريكـي)، يوّجه الجزء األكرب منها، أي نحو 
140 مليـون دينـار، لإلعالنـات التجارية يف 
القنـوات التلفزيونيـة، والباقـي لإلعالنـات 
التجارية يف بقية وسـائل اإلعالم التونسـية. 
وعىل هذا املنـوال، ال تتجاوز قيمة اإلعالنات 
التجاريـة املوجهـة للمحطـات اإلذاعية 35 

مليون دينار. 
للمحطـات  املوجهـة  التجاريـة  اإلعالنـات 
اإلذاعيـة تحتكر النسـبة األكـرب منها إذاعة 
موزاييـك أف أم وإذاعـة إي أف أم وإذاعـة 
جوهـرة أف أم، وهـي إذاعـات خاصـة. وال 
يبقـى لإلذاعـات األخـرى إال النـزر القليـل 
عملهـا  ممارسـة  مـن  يمّكنهـا  ال  الـذي 
بشـكل طبيعي، ما عدا اإلذاعـات العمومية 

(الرسمية) التي تتمتع بميزانية خاصة من 
الحكومة التونسـية تقّدر بنحـو 50 مليون 

دينار تونيس.
هـذه املسـألة تضـع اإلذاعات وسـط وضع 
مايل صعب، وتزيد صعوبتـه. ووفقاً للخبري 
يف اإلعالنـات التجاريـة نبيل جريـدات، فإّن 
”العمـوالت التـي تحصـل عليهـا الرشكات 
املختصـة يف اإلعالنات التجاريـة التي تقوم 
بـدور الوسـيط بـني املؤسسـات اإلعالمية 
واملؤسسات االقتصادية، قد تصل نسبتها إىل 
ما يعادل خمسـني يف املائة من إجمايل قيمة 
املبالغ التي تخصصها املؤسسات االقتصادية 
لإلعالنـات التجاريـة“. وأضـاف جريـدات، 
أن ”مـا تتحصل عليه املؤسسـات اإلعالمية 
كعائدات مالية صافيـة، من الحقيبة املالية 
املخصصـة لإلعالنات التجاريـة، ال يتجاوز 

يف أحسـن األحوال نصف قيمة هذه الحقيبة 
املالية“.

الحال تزيدها سـوءاً األزمة االقتصادية التي 
تعيشـها تونس منذ سنوات، وعرفت أوجها 
سـنة 2022، وهو ما ستكون له تبعات عىل 
اإلذاعات، وخاصة الجمعياتية التي ال تمتلك 
موارد مالية كافية، ما دفع عضو ”الهايكا“ 
هشام السنويس إىل الدعوة للتفكري يف إيجاد 
حلـول عمليـة إلنقاذ هـذه املنصـات حتى 

تتمكن من القيام بأدوارها بكل أريحية.
هذا، وتتطلـب اإلدارة املاليـة ملحطة إذاعية 
بشـكل ناجـع ما ال يقـل عن مليـون دينار 
تونيس (نحو 330 ألف دوالر أمريكي)، وفقاً 
ملختـص يف اقتصـاد وسـائل اإلعـالم، وهو 
مـا ال يتوفر لجـّل اإلذاعات التونسـية اليوم 
ويجعلهـا يف مهـب ريـح اإلغـالق النهائي، 

وسحب إجازتها القانونية، وإحالة العاملني 
فيها إىل البطالة اإلجبارية.

لذلـك، يـرى نقيـب الصحفيني التونسـيني 
محمد ياسـني الجاليص أن ”عـىل الحكومة 
التونسـية تحمـل مسـؤوليتها، مـن خالل 
نرش االتفاقيـة اإلطارية للعاملني يف القطاع 
اإلعالمي، لضمان حقوق الصحفيني املادية 
واالجتماعيـة، والنـأي بهـم عـن الوضعية 
الصعبة التي يعيشـها الكثري من العاملني يف 
وسائل اإلعالم التونسية“. وكانت النقابة قد 
حّملت الحكومة مسؤولية ”حرمان الزمالء 
يف قطـاع اإلعالم، وخاصة اإلعالم السـمعي 
البرصي، من حقوقهم، لعدم نرش االتفاقية 
اإلطارية يف الرائد الرسـمي، وهو ما تسـبب 
يف تنصـل أغلـب أصحـاب املؤسسـات مـن 

مسؤولياتهم“.
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بـدأ اهتمامـه بالتمثيـل يف مرحلة 
مبكرة من حياتـه، وتحديدا عندما 
كـان طالبـاً يف مدرسـة الجعيفـر 
املتوسـطة يف بغـداد، إذ انه شـارك 
يف األنشـطة الفنية والرياضية التي 
كانت تقيمها مديرية تربية الكرخ، 
الرياضـة  بمجـايل  لشـغفه  وذلـك 
والتمثيل، تم اختيـاره يف مرسحية 
(أبنـي كشـاف) مـن قبـل أسـتاذ 
القيـيس  كامـل  الفنـان  الرياضـة 
مـع مجموعة من الطلبـة، وأدى يف 
املرسحية دور األم إلفتقار السـاحة 
النسـائي  للعنـرص  انـذاك  الفنيـة 
بسـبب التقاليـد االجتماعية. أكمل 
دراسـته يف معهد الفنـون الجميلة 
وكلية الفنـون الجميلة يف بغداد ثم 
حصـل عـىل ماجسـتري يف الفنـون 
املرسحية مـن جامعـة كاليفورنيا 
األمريكيـة الرسـمية عـام ١٩٨١. 
قدم خالل مسريته الفنية عددا من 
األعمـال يف السـينما والتلفزيـون، 
ومـن أعمالـه السـينمائية (قطار 
الساعة ٧، التجربة، النهر، األسوار، 
املسـألة الكـربى)، ويف التلفزيـون 

(سارة خاتون، فوبيا بغداد).
ويعد الراحل كريم عواد من فرسان 
الفن العراقي، سـواء يف املرسح، أو 
التلفزيونيـة،  الدرامـا  أو  السـينما 
حيث لعب أدوار البطولة، أو األدوار 
الرئيسـية يف العديـد مـن األعمـال 

املهمة، وترك بصمة مؤثرة يف ذاكرة 
العراقيني.

وقـد ابتعـد الراحل كريـم عواد عن 
العراق بعد عام ٢٠٠٣، وظل متنقالً 
ما بني دمشـق وعمان حتى استقر 

يف األخرية خالل السـنوات املاضية، 
وقد أسـهم كريم عواد ومكي عواد 
يف جلـب جثمـان صديقهمـا املمثل 
العراقي عبـد الخالـق املختار الذي 
إىل   ٢٠٠٩ عـام  سـوريا  يف  تـويف 

العراق.
سنوات النشـاط من بداية مسريته 

حتى وفاته هو من ١٩٦٥ - ٢٠٢٢
أهم أعماله

البقاء عىل قيد العراق 
٢٠١٢ مسلسل

مسلسل  ٢٠١١ أبو طري 
وهو قصة حقيقية حدثت يف بغداد 
سـنة ١٩٧٣ و١٩٧٤ وتـدور حـول 
رشطي سـابق يقوم بعدة جرائم ال 
انسانية من قتل واغتصاب ورسقة 

ويدخل البيوت ويقتـل الناس وهم 
نيـام وكـان يتلـذذ بالدمـاء وكان 
يشـاركه إخوانـه مـع ابـن اختـه 

وزوجته الحامل.
خرا: سامي جنادي (مخرج)
تأليف: حامد املالكي (مؤلف)

طاقم العمل: كاظم القرييش  حسام 
فريـد  عبـري فريـد  كريم محسـن  

حسن هادي  هند طالب  (املزيد)
٢٠١٠مسلسل هناك حكاية أخرى 

عندما ترسق األحالم ٢٠٠٨ مسلسل 
العراق تم عرضه

تصنيف العمل: اما (املزيد)
خرا: صالح كرم (مخرج)

تأليف: عبدالوهاب الدايني (مؤلف)
طاقـم العمـل: رويـدة كـرم  عـيل 
عبدالحميـد  خليـل فاضـل خليـل  
نزار السـامرائي  سناء عبدالرحمن  

زهور عالء  (املزيد)
أسد الجزيرة    ٢٠٠٦   مسلسل

مناوي باشا ج٢    ٢٠٠٢   مسلسل
٢٠٠١     مسلسـل القلـم  املالذ آمن 

واملحنة   ٢٠٠٠  مسلسل أبو جعفر 
عربـة  مسلسـل   ١٩٩٨ املنصور 
حلبـة  مسلسـل    ١٩٩٨ الخـوف  

القانون  ١٩٩٧  مسلسل بر األمان 
والحب   الربـح  مسلسـل   ١٩٩٥
مرسحيـة بيـت الحبايب    ١٩٨٧

نديمكـم هـذا  مسلسـل   ١٩٨٤
املسـاء ١٩٨٤  مرسحيـة املسـألة 

فيلم األسوار  الكربى  ١٩٨٢ 
فيلم النهر ١٩٧٨   ١٩٧٩

فيلم كان ياما كان  ١٩٧٨ مرسحية 
فيلم الرأس   ١٩٧٧ التجربة 
فيلم الرشيعة ١٩٧١   ١٩٧٦

 ١٩٧٠ مرسحية الخربة 
مرسحيـة النخلة والجـريان ١٩٦٩   
مرسحيـة تمـوز يقـرع الناقـوس 

١٩٦٨ مرسحية الحارس 

فيلم عقدة حمار ١٩٦٧   ١٩٦٧
مرسحية النـرس له رأسـان ١٩٦٦ 
مرسحية قطار السـاعة ٧     ١٩٦٢     
فيلـم تحت مـوس الحـالق  ١٩٦١ 

مسلسل البستوكة   مرسحية.
@ÈmbœÎ@kjé

إنَّ سـبب وفـاة كريم عـواد الفنان 
العراقي املشـهور حسب ما عرفته 
مـن اخيه مكـي عـواد يف اتصال يل 
معه هو رصاعه مـع املرض، حيث 
عانـى عواد منـذ عدة سـنوات من 
مـرض خطري قد ألّم بـه والذي أدى 
مؤخـرًا إىل تفاقـم حالتـه الصحية 
الثالـث  الجمعـة  يـوم  يف  وليتـوىف 
والعرشيـن مـن سـبتمرب ٢٠٢٢ م 
تارًكـا وراءه مسـرية فنيـة حافلة 

باإلنجازات الفنية.
 وقد عرفت األوسـاط الفنية الخرب 
عندمـا اعلـن اخيه املمثـل العراقي 
مكي عـواد، صباح الجمعـة، وفاة 
شـقيقه املمثل كريم عواد عن عمر 
ناهز الـ٧٥ عاماً بعد معاناة طويلة 

مع املرض.
عندمـا قـال مكي عواد يف منشـور 
مقتضـب عىل صفحته الشـخصية 
االجتماعـي  التواصـل  موقـع  يف 

«فيسبوك»: «شقيقي الفنان كريم 
عواد يف ذمة الله».

@ıaäÎç‹€@aÏ€b”@ÊÎãñb»fl
تعودنـا يف ذاكرة كلما اسـتعرضنا 
مسـرية احـد املبدعـني املتوفني ان 
نستقرئ اراء مجموعة من املبدعني 
الذيـن عـارصوه لتكون شـهادات 
يف حقـه ولهذا اسـتقرأنا االسـماء 

اآلتية: 
مكي عواد شقيق الفنان 

اوال شكري لكل املعزين بوفاة اخي 
وثانيا معلوماتي ان كريم عواد دخل 

العمـل الفنـي  منذ العـام ٥٦ اعني 
بدايـة انبثـاق التلفزيـون العراقي 
وصـار رئيـس قسـم التمثيليات يف 
اذاعة بغداد وعمـل يف املرسح ايضا 
وعمـل بعض االفـالم السـينمائية 
وكـان فنانا ملتزمـا التزما اخالقيا 
وسياسـيا واجتماعيا وكان التزامه 
ناتجا عـن مسـتوى النـاس الذين 
تربـى عىل ايديهـم ومنهـم الراحل 
خليل شـوقي وسـامي عبد الحميد 

ويوسـف العاني وجعفر السـعدي 
واخرين .

امـا عـن وضعـه السـيايس فقـد 
خرج من العـراق بعد ٢٠٠٣ نتيجة 
احساسـه بالضيق والحـرج فربما 
يتعـرض اىل ما ال يرغبه .. رحم الله 
روحـك كريـم وجعل الجنـة مثواك 
والشـكر موصـول لجريدتكم التي 

تتذكر املبدعني. 
قحطان جليل رئيس قسم السينما

رحل بصمت دون أن يشـعر به احد 
، ولـوال النعـي الذي كتبه شـقيقه 
الفنـان مكي عواد مـا كان الحد ان 
يعرف عنه شـيئا ، فلـم يكلف احد 

نفسه حتى بالسؤال عنه ..
   ذاب يف صمته حتى النهاية وكأني 
أراه يف صمته وقـد جحظت عيناه 
مني يوم طلبت منـه أن يؤدي دور  

القلـم   » مسلسـل  يف   ( مؤنـس   )
واملحنـة»  الذي كتبه الراحل فاروق 
محمد ولم  أمتلك الشـجاعة لطرح 
فكره التخيل عن ( شاربه ) وعندما 
علـم االمـر  الذ بالصمـت .. صمتا 
رهيبا أحسسـته دهرا ولم ينقذني 
مـن موقفـي هـذا  إال أن اطلب من 
الراحـل فـاروق محمـد أن يقـوم 

باملهمة نيابة عني .. 
  ضحـك اول األمر مـن فاروق وهو 
يقـول (مسـتحيل .. اشـلون اميش 

بالشـارع .. شـتكول الناس عني)  
أن  اال  املسلسـل،  مـن  فانسـحب 
الراحل فاروق محمد بهدوئه املعتاد 
ونـربه صوتـه املؤثـرة  وعقالنيـة 
حديثه توصل معه إىل اتفاق منصف 
؛ حلـق الشـارب ولكـن ليـس كليا 
مقابل ذلك ال لقطات قريبه تكشف 

األمر، فوافق عىل مضض. 
   تذكـرت هذا املوقـف وانا اقرأ خرب 
وفاتـه يف املواقـع اإللكرتونية رغم 
اني افتقدته  منذ فـرتة طويلة وان 
كنـت انـا االخـر ابتعدت اكثـر منه 
.. فالفنـان كريـم عـواد معـروف 
عنـه  طيبـة القلـب ومـا ارسع أن 
تنـزل الدمعة من عينيـه فهو رغم 
انـه انسـان مرهـف  اال  عصبيتـه 
الحـس ، جميل املعـرش وال اغايل أن 

قلـت كأنـك تحادث طفـال  ال رجال 
تجاوز الخمسني يف حينها. 

  رحم الله الفقيد الفنان كريم عواد 
وسـتبقى ذكراه ومواقفـه الطيبة 
مـع الكثري من العاملني يف الوسـط 
الفني شـاخصة ولن تنىس،  انا لله 

وانا اليه لراجعون  ..
فالح زكي مخرج - مشيكان 

عالقتي بالفنـان الراحل كريم عواد 
تمتـد لسـنوات طويلة فهـو ممثل 
ممتاز ينتمي اىل فرقة املرسح الفني 
الحديـث، كـان نقيا مهذبـا وطنيا 
واكاديمي يحمل شـهادة ماجستري 
مـن كالفورنيا ويحب بلـده وكان 
يسـكن الرحمانيـة ولـه كاريزمـا 
بغداديـة  ادواره  وكانـت  خاصـة 
اصيلـة ولـه ادوار يف الجريمـة وانا 

اعّده فريد شوقي عراقي 
رحم الله روحك كريم عواد االنسان 
واملمثـل والعراقـي االصيـل املحب 
لبلده والهله وامحبيه وغفر الله لك 

ولنا كل ذنب خارج ارادة الله .
•وهكـذا نكـون قـد حققنـا جزءا 
مـن الوفـاء لهـذا الفنـان العمالق 
وسـنبقى نتذكر املبدعني العراقيني 

احياء وامواتا .

ودع العراق  واالوساط الفنية قبل ايام الفنان الكبري املخرضم « كريم عواد» الذي تويف عن عمر ناهز ٨٢ عاما، 
بعد رصاع طويل مع املرض... رحل «كريم عواد» بصمت ، ولوال نعي شقيقه الفنان مكي عواد الذي كتبه ما 

كان منا احد ان يعرف .
الله ال بد ان تاخذ منحا خاصا، كريم عواد فنان يستقطب اهتمام  الراحل كريم عواد رحمه  الفنان  والكتابة عن 
املشاهد يف اول وهلة، مسريته بدأت منذ الصغر ، وهو من مواليد ١٩٤٠ اكمل دراسته االبتدائية واملتوسطة ومعهد 
الفنون الجميلة وكلية الفنون الجميلة يف بغداد ثم حصل عىل ماجستري يف الفنون املرسحية من جامعة كاليفورنيا 

األمريكية الرسمية عام ١٩٨١، وهوة شقيق الفنان مكي عواد.
تويف يوم الجمعة  يف ٢٣  من أيلول سبتمرب ٢٠٢٢، عن عمر ناهز ٨٢ عاما بعد رصاع طويل مع املرض.
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كشـف الطبيـب أرتيـوم تولكونـني، 

مدير معهد علم النفس الجسمي، أن 

األحداث الصادمة يف سن مبكرة مثل 

طـالق الوالدين تـرتك بصماتها عىل 

بقيـة حياة الطفل ويمكـن أن تؤدي 

إىل أمراض مختلفة.

و لفت األخصائـي إىل أن الطالق هي 

حالة عاطفية جدا للوالدين واألطفال 

وبما أن الطفل يشعر بالعواطف أكثر 

مـن البالغني، لذلك يعـّد الطالق دليل 

عىل عدم الحاجـة إىل وجوده ويعتقد 

أنه السبب بتفكك العائلة.

ويصاحب الشـعور بالذنـب العميق 

الطفل يف حياته، وقد يعاني عند بلوغه 

من متالزمـة اكتئابيه أو اضطرابات 

عصبيـة أو مـرض نفـيس جسـدي، 

حيث قـال: ”غالبا مـا يعاني الطفل 

بعد طالق والديه من الصدفية والربو 

القصبي وأمراض مزمنة أخرى، التي 

أساسها الرصاع العاطفي ألن البيئة 

التي كان يعيـش فيها الطفل لم تعد 

موجودة“.

و أضاف“ عموما يـرتك الطالق آثارا 

سـلبية يف حيـاة الطفـل حتـى وإن 

حصـل وهـو يف سـن مبكـرة، حيث 

يمكـن لعقلـه الباطـن تخزيـن هذه 

الذكرى“.

و أشـار إىل أن األثـر املدمر لصدمات 

الطفولـة يمكـن أن يؤثـر سـلبا يف 

حياة الشـخص األرسية املستقبلية، 

إذ يمكـن أن يـؤدي إىل الشـك وعـدم 

الثقة برشيـك حياته لذلك ينصح كل 

من عاني من طالق والديه استشارة 

أخصائي ليوضـح له مدى تأثري هذه 

الحادثة يف حالته النفسية.

و تابع“ للعقـاب واإلفراط يف توجيه 

النقـد غري البناء مـن جانب الوالدين 

له نفـس التأثري املدمر عـىل الطفل، 

ووفقـا له هنـاك عقوبات مناسـبة 

كافيـة، تجعـل الطفـل يدرك سـبب 

العقوبـة وهدفهـا تعليمـه، وليـس 

االنتقام منه.

ووفقـا له إذا أديـن الطفل بكل يشء 

دون سـبب ويتعرض للـرضب، فقد 

يـرتك ذلـك جرحـا عميقا يف نفسـه 

يبقـى الطفـل يعيش مع هـذا األلم، 

الذي يتالعـب به، ما يجعله قاسـيا، 

ألنه يحاول تجربة تأثري هذه الصدمة 

من أجل التحرر منها ذاتيا لذلك يجب 

أن نعلـم أن عدوانيـة الطفـل، هـي 

انعكاس لظروف العنف التي عاشها 

يف طفولته.

يعّد اسـتخدام كحل العني أسايس يف 
مكياج أي فتاة، وال يمكن االستغناء 
عنـه مهمـا مـّر الزمن، خاصـة أنه 
يسـاعد عىل توسـيع العينني، عالوة 
عىل الستايالت املختلفة التي ظهرت 
وأصبحت أقالم الكحل سـواء األسود 
أو امللون منها يتم اعتماده للحصول 
عىل أكثر مـن فكرة مختلفة لرسـم 

العينني.
لذلك إليـِك أكثر من طريقة لرسـمة 

كحل تكرب العني:
رسـمة كحـل بسـيطة مع سـحبة 

خفيفة:
الكحـل،  قلـم  اسـتخدام  يمكنـِك   -
وقلـم آخر خفيف للتحكـم يف حركة 

الجفون.
الجفـن  برسـم منتصـف  ابدئـي   -
العلـوي، لتغطيـة طبقـة الرمـوش 
بالكحـل األسـود، مع وضـع طرف 
القلم اآلخـر وراء الرموش كخلفية، 
حتى ال ترتك أثراً غري مرغوب به من 

قلم الكحل.
- أكميل الرسـمة إىل مقدمة الجفن، 
ومن ثم أعيدي رسم الجفن بالكامل، 
مع سـحبة بسـيطة تشـبه رسـمة 

األيالينر.
- ابـدأي يف رسـم الجفـن السـفيل 
ولكن يف املنتصف أيضـًا، مع تغطية 
لتمنحـِك  فـردي  بشـكل  الرمـوش 

مظهراً ثقيالً.

- قومي بدمج الكحل بالفرشاة ذات 
الرأس املائلة، ملظهر أكثر طبيعية.

العلـوي  الخـط  بتغطيـة  قومـي   -
الجانـب األيمـن  بالكونسـيلر عـىل 
مـن الجفن السـفيل، وتغطية الخط 
السفيل من الجانب األيرس من الجفن 
السـفيل، حيث تمنحِك تلـك الخدعة 

مظهر أكثر اتساعاً للعينني.
- ارسـمي الجفـن الداخيل للعني مع 
دمجه بالفرشـاة املائلة، وامسـحي 

الزيادة باألعواد القطنية.
- أعيدي رسم الرموش بقلم الكحل.

رسمة كحل كاملة للعينني:
- اعتمـدي يف هـذا اللـوك عـىل قلـم 
رسـم  وفرشـاة  الخفيـف  الكحـل 

العينني املائلة.
السـفيل  الجفـن  برسـم  ابدئـي   -
بالكامل، مع الحرص عىل رسم خط 

بارز عريض.
- نفـس األمـر سـوف تقومـني بـه 
للجفـن العلـوي، ولكن مع سـحبة 
خفيفة وناعمة ستسحبيها بفرشاة 

الكحل املائلة.
- وبفرشـاة الكحل الصغرية سـوف 
تحدديـن مقدمة الجفـن، مع نقطة 

بارزة للمقدمة ومدببة قليالً.
- اسـتخدمي قلم كونسـيلر أو كحل 
أبيض لتحديد املنطقة حول السحبة 
ونهاية الجفن السـفيل، ملظهر أكثر 

احرتافية.

توصلت دراسـة حديثة أجراها باحثـون يف جامعة 

أيـوا األمريكيـة إىل أن تنـاول األطعمـة املقلية، بما 

يف ذلـك الدجـاج واألسـماك، يزيد من خطـر الوفاة 

املبكرة.

وكشـفت الدراسـة أن تنـاول وجبـة مـن األطعمة 

املقليـة كل يوم يزيد من خطر الوفاة بنسـبة 8 %، 

مقارنة بأنواع الطعام األخرى.

وشارك يف الدراسة واألبحاث أكثر من مئة ألف امرأة 

تراوحت أعمارهن بني 50 و79 عاما.

الدراسـة سـجلت عىل مدى ثمانية عرش عاما وفاة 

31.558 امرأة،

ووجد الباحثـون روابط قوية بني أسـباب الوفيات 

لـدى 9320 مـن مشـاكل يف القلـب، و8358 مـن 

الرسطان، و13.880من أسباب أخرى.

فيما لم يعثر الباحثون عىل صلة محددة بني الوفيات 

الناجمة عن الرسطان وتناول األطعمة املقلية.

وخلص الباحثون إىل أن االستهالك املتكرر لألطعمة 

املقلية، وخاصة الدجاج املقيل والسـمك املقيل، كان 

مرتبطا بأعداد الوفيات املرتبطة بمشـاكل القلب أو 

أية أمراض صحية أخرى.

كشـف الدكتور ميخائيل غينسـبورغ خبري 
التغذيـة الـرويس عـن أننا نعيـش يف ظروف 
تحتـم علينـا االهتمـام بالجهـاز العصبـي 

والتعامل ذاتيا مع التوتر.
و لفت األخصائـي  إىل أنه يجب إضافة مواد 
غذائيـة معينـة إىل النظام الغذائي، تسـاعد 
الشـخص عىل مكافحة االجهاد، وهذه املواد 

هي:
1 - اليقطني

تعود الخصائص املفيدة لليقطني إىل احتوائه 
عـىل كمية كبرية من األليـاف الغذائية، التي 
تبطئ عملية امتصـاص الكربوهيدرات كما 
يحتوي عىل مضادات األكسدة والفيتامينات 
والعنـارص املعدنية والربوتـني والفيتامينات 
املوجـودة يف اليقطني، هي مضادات أكسـدة 
الشـيخوخة  مـن  الجسـم  تحمـي  قويـة، 

املبكرة.
أغابكـني،  الدكتـور  يضيـف  جانبـه  ومـن 

”يويل العلماء يف السـنوات األخـرية اهتماما 
خاصـا بالحالة الصحية لألمعـاء ألن جميع 
املـواد الغذائية التي تحفـز البكترييا املعوية 
الطبيعية هي مواد تؤثر يف الحالة املزاجية“.

2 - بذور اليقطني
كمـا هو معـروف، تحتـوي بـذور اليقطني 
عـىل نسـبة عالية مـن عنارص املغنيسـيوم 
والزنك والسـيلينيوم، حيث قال غينسبورغ: 
”تشـري نتائج دراسـات علمية عديدة، إىل أن 

وجود مسـتوى جيد للمغنيسيوم يف الجسم، 
تصاحبه عادة حالة مزاجية إيجابية“.

3 - الفاصوليا الحمراء
تحتوي الفاصوليا الحمراء عمليا عىل جميع 
В املفيـدة للدمـاغ،  فيتامينـات املجموعـة 
وكذلـك عـىل مـواد معدنيـة عديـدة مفيدة 
للجسـم، حيث قال: ”أظهرت نتائج دراسات 
علمية، أن تناول خمس وجبات من البقول يف 

األسبوع يؤخر الشيخوخة“.
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املقادير:

صغـرية  بطاطـا  حبـات   ٦

الحجـم مغسـولة ومقطعة 

أنصاف

١ ملعقة صغرية ملح

١ ملعقة صغرية فلفل أسود

٢/١ ملعقة صغرية أعشـاب 

إيطاليـة (ممكن اسـتبدالها 

باألوريغانو)

٤ سن ثوم مهروس

٤/١ كوب زيت زيتون

٢ ملعقـة كبـرية بقدونـس 

مفروم

٤/١ كـوب جبنـة بازميزان 

مبشورة

طريقة التحضري:

١.  سـخني الفـرن، وجهزي 

طبـق فرن مبطن بورق زبدة 

واتركيه جانبا

٢.  ضعـي البطاطـس بعـد 

غسلها وتقطيعها يف وعاء به 

ماء مثلج واتركيها ملدة ٢/١ 

ساعة ثم جففيها

والفلفـل  امللـح  انثـري    .٣

املهـروس  والثـوم  األسـود 

الزيتـون حتى تمتزج  وزيت 

املكونات معا

٤.  ضعي البطاطس يف طبق 

الفرن املعد سـابقا وضعيها 

بالفـرن مـع التقليـب بـني 

فـرتة وأخـرى حتـى تتحمر 

وتتقرمش من جميع الجهات 

وتستوي

٥.   انقيل البطاطس إىل طبق 

التقديـم وانثـري البقدونس 

واخلطيه معها

٦.  أضيفي الجبنة البارميزان 

التقديـم  عنـد  الوجـه  عـىل 

وقدميها فورا ساخنة.
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ب البسيط للبنزين،  يظن الكثري من األشـخاص من قائدي السيارات أن الترسُّ
يمكـن أن يـؤدي إىل انفجار هائل للسـيارة عىل الفور، وهذا هو السـبب الذي 
يجعل البعض يشـعرون بالقلق الشديد عند شم رائحة البنزين داخل السيارة، 
لكـن عىل الرغم من أن الرائحـة مزعجة ترض بصحتك، إال أنها ال تسـبب هذا 

االنفجار الهائل.
فقد يصادفك شـم رائحة بنزين داخل سيارتك؛ مما يثري قلقك عىل حياتك أنت 
وأرستـك؛ لذلك من الجيد التعرُّف عىل بعض األسـباب املختلفة التي قد تجعلك 

تشم رائحة البنزين أثناء القيادة.
- التعرُّض ألبخرة البنزين

من أكثر األسباب شيوعاً، والتي قد تؤدي إىل شم رائحة البنزين داخل سيارتك، 
هـو تعرُّض سـيارتك ألبخـرة البنزين فعىل سـبيل املثال، إذا كنـت قد أوقفت 
سـيارتك مؤخراً يف محطة وقود لفرتة ليست قصرية، يمكن ألبخرة البنزين أن 
تشـق طريقها بسهولة إىل سيارتك، وقد تسـتمر لفرتة من الوقت وعىل نفس 
املنوال، إذا انسـكب البنزين مؤخراً بالقرب من سـيارتك أو داخلها؛ فقد تبقى 

الرائحة يف سيارتك لبعض الوقت.
ب يف نظام الوقود - ترسُّ

ب البنزين مشكلة خطرية جداً، ومن املمكن أن تحدث ترسبات البنزين  يَعد ترسُّ
يف أي مكان تقريباً يف نظام الغاز لديك، مما قد يجعل اكتشافها صعباً يف بعض 
األحيان، لكن بشـكل عام؛ فإن أفضل طريقة لتحديـد ما إذا كنت تتعامل مع 

ترسب البنزين، هي التحقق من وجود قطرات منه أسفل سيارتك.
سـيحدد موقع الترسب متى تشـم رائحة البنزين؛ فعىل سـبيل املثال، إذا كان 
الترسب يف خط حقن الوقود؛ فمن املحتمل أن تشم الرائحة أثناء القيادة، وبعد 

توقفك عن القيادة مبارشة.
م ضغط الوقود: - مشاكل مع منظِّ

م ضغط الوقود أيضاً يف شم رائحة بنزين  قد تتسبب املشكالت املتعلقة بمنظِّ
أثناء قيادة سـيارتك، فعندما يصبح منظم ضغط الوقود الخاص بك سـيئاً؛ 
فإنه سـيتداخل مـع خليط الوقود الخـاص بك، وعندما يتم إيقاف تشـغيل 
خليط الوقود؛ فإنه يتسـبب يف حرق املحرك للوقود بشـكل مفرط، و إذا كان 
محرك سـيارتك يحرق كمية كبرية من البنزين؛ فسيؤدي ذلك إىل زيادة كمية 

أبخرة البنزين املنبعثة من عادمك.
وعندما يكون هناك املزيد من أبخرة الوقود املنبعثة من عادمك؛ فمن املحتمل 
أن تشـق هذه األبخرة طريقها إىل نظام التهوية لديك، وهذا هو سـبب شـم 
رائحـة البنزين داخل سـيارتك، باإلضافـة إىل رائحة البنزيـن، يَعد انخفاض 
ـم ضغط وقود  كفـاءة الوقود وقـوة املحرك، أيضاً عالمـات عىل وجود منظِّ

سّيئ.
- الغطاء فضفاض:

السبب األول لرائحة الوقود من سيارتك، هو أن غطاء التنك سائب أو به عيب، 
وملعالجة املشـكلة، ابدأ بالتأكد من أن الغطاء سليم وأُغلق بشكل صحيح، و 
يف حال اسـتمرار انتشـار الرائحة بعد فحص الغطاء، استبدل الغطاء؛ حيث 
يمكـن أن تتحلل أختـام غطاء البنزين بمـرور الوقت؛ مما يسـمح لألبخرة 

بالخروج حتى عندما يكون الغطاء محكماً جيداً.
(EVAP) عيب يف نظام التحكم يف االنبعاثات التبخرية -

يَعـد وجود عيب يف مكان ما يف نظام EVAP، هو سـبب آخـر لرائحة الوقود 
داخل السـيارة؛ حيـث إن نظام EVAP مسـؤول عن حبـس وتطهري أبخرة 
الوقـود؛ ملنعها مـن الترسب، ويف حالة وجـود خلل به، يـؤدي ذلك إىل وجود 

رائحة الوقود داخل سيارتك.
- انبعاثات أنبوب العادم:

عىل الرغم من أنه غري شـائع بشـكل كبري، إال أن أحد األسـباب األخرى وراء 
شـم رائحة البنزين يف سـيارتك، هو دخـول الوقود غري املحـرتق إىل العادم، 
ويمكن أن تكون بعض املشـكالت، مثل: حاقن الوقود العالق، شديدة بدرجة 

كافية بحيث ترى وقوداً خاماً يتساقط من أنبوب العادم.

يف  للعـني  الصحيـة  الحالـة  تعمـل 
اكتشـاف العالمـات املبكـرة للكثـري 
من األمـراض يف الوقت املناسـب، ما 
يسـتوجب عدم إهمـال أي عرض قد 
يظهـر عليها مـن احمـرار وانتفاخ 

وغري ذلك.
إن العيـون الحمـراء غالبا ما تشـري 
إىل إجهاد أو تعـب زائد، ولكن ظهور 
أو  الحرقـان  أو  كالحكـة  أعـراض 
خـروج بعـض اإلفـرازات الصفـراء 
املائيـة قد تشـري إىل أن شـيئا خطريا 

يحدث ويستوجب منك الحذر.
وترشح الدكتورة نيسا أسلم، طبيبة 
عامة ومستشـارة يف رشكة ”جولدن 
آي“، األسـباب املختلفـة التي تؤدي 

الحمرار العني:
األمراض االلتهابية واملعدية:

غالبا ما تسبب االلتهابات واألمراض 
املعدية سـواء كان منشأها جرثومي 
أو فـريويس، احمرار العني، وإفرازات 

مائية قد تميل للصفرة أحيانا.
كوفيد- 19:

من املمكن أن يكـون احمرار العينني 
واحدا من األعراض الجانبية املرافقة 

لإلصابة بفريوس كوفيد- 19.
التهاب الجفن:

التهـاب الجفـن، ينشـأ عـن عدوى 
بكترييـة تـؤدي إىل التهـاب قاعـدة 
الجفـن، وهـو حالة شـائعة تصيب 
العـني وتـؤدي الحمرارهـا وغالبا ما 
تكون هـذه الحالة ناتجة عن اقرتاب 
منتجات التجميل املتسخة أو منتهية 

الصالحية من العني.
الحساسية:

الحساسـية يمكن أن تسبب احمرار 
العني، حيـث أن عث الغبـار وأحياناً 
شـعر الحيوانـات قد يسـببان ردود 
فعل تحسسـية يمكن أن يسبب ذلك 

االحمرار.
العدسات الالصقة:

مضاعفـات العدسـات الالصقة بما 
يف ذلك عـدم تنظيفها قبل وضعها يف 
العني، قد يسبب تآكال يف سطح العني 
ويسـمح بانتقـال العـدوى، ووجـد 
الباحثون مؤخرا أن إعادة اسـتخدام 
العدسـات أو ارتدائها ليال أو يف أثناء 
االسـتحمام يزيـد من خطـر إصابة 

الشخص بالتهاب القرنية الشوكي.

و قالـت الدكتـورة نيسـا أسـلم، إنه 
عندمـا يتعلق األمر بعـالج االحمرار، 
ونظيفـا  رسيعـا  تكـون  أن  يجـب 
للغايـة، واقرتحت اسـتخدام قطرات 
أو مرهـم للعـني يحتوي عـىل ثنائي 
ميثيـل ممـا يقلل مـن خطـر زيادة 

وتكاثر البكترييا.
متى تتصل باإلسعاف؟

وأضافت أن األمر يستحق االتصال يف 
حالة الطوارئ املحلية إذا كنت تعاني 

من أحد األمور اآلتية:
تغريات الرؤية.

صداع حاد.
ألم يف العني.

ُحمى.
حساسية غري عادية للضوء.

تشعر أن لديك شيئا ما يف عينيك.
لديك تورم يف عينيك أو حولها.

ال يمكنك فتـح وإبقاء عني واحدة أو 
كلتا العينني مفتوحتني.

فجـأة بـدأت تشـعر بهـاالت حـول 
األضواء.

كنـت تعانـي أيضا مـن الغثيـان أو 
القيء
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إذا كان أحـد أفـراد أرستك قلقا اليوم بسـبب 
الظروف الصعبة التي تمر بها، حاول أن تطمئنه. 
تحاكي أي شخص اليوم بطريقة تلقائية، وعندما 
تشـاهد أي فيلم حتى وإن كنـت ال تفضله، فربما 

تترصف وتتحدث كما يفعل املمثلون.

مـن املعروف أنك مـن أكثر الشـخصيات املليئة 
بالطاقة والحياة، لذا كثريا ما تصاب بامللل الشديد 
من روتني الحياة الذي ال يساعدك عىل تفريغ طاقته، 
لـذا يمكنك اللجـوء إىل ممارسـة الرياضـة كطريقة 

صحية لتفريغ طاقتك املتقدة.

ال تهتـم بمن يحـاول إبعادك عـن طريقـك وهدفك، فما 
أكثر الحاقدين اليوم! . اليوم ميلء بالسـعادة ففي املسـاء 
سـيكون لديـك طاقة كافيـة لعمـل أي يشء يخطـر ببالك. 
شارك اليوم يف األنشطة الجماعية. مارس الرياضة أو بعض 

هواياتك أو استمع إىل املوسيقى.

انتبه اليوم لكلماتك ومظهرك وترصفاتك فكل األضواء 
مسـلطة عليك. التهـور واالنفعال اللذان يسـيطران عىل 
الحبيب قد يدفعانه إىل اتخاذ قرارات غري مدروسـة، فسارع 
إىل توضيـح األمـور قبل تفاقـم الوضع. عـىل الجانب اآلخر، 
أوضاعك املادية تسـري عىل ما يرام، وربما تحصل عىل أرباح 

مشاريعك التي شاركت فيها العام املايض.

ال تنـس مـن وقـف إىل جانبـك يف أصعب الظـروف، بل 
حـاول أن تكون وفيـا ومخلصا. معاملـة الرشيك بمزيد 
من الليونة والشـفافية تؤسس لعالقة ثابتة وقوية بينكما، 
وتفتح الطريـق أمام النقاش الهادئ والبنـاء. إذا كنت ترغب يف 
بناء يف جسـم سـليم، عليك أن تمارس الرياضة بشـكل مستمر 

ومتواصل.

إذا تحدثـت مع أحد األصدقاء اليوم يف موضوع أو قضية 
ما، ال تكن كثري الكالم بل من األفضل أن تركز عىل النقاط 
األساسـية وتتحدث فيهـا باختصار. ربما يشـعر أصدقاؤك 
بامللل وسيظهر ذلك عىل وجوههم. استغل وقت فراغك يف املساء، 

وقم بزيارة أحد األقارب.

تتلقـى من وقت إىل آخر معلومات إيجابية من 
الذين حولك، وأنت تعرف جيدا كيف تستفيد من 
هـذه املعلومات. كن ممتنا لكل مسـاعدة تتلقاها 
وتأكد مـن رد الجميـل عندما يحتاجـك اآلخرون. 
سـجل املواعيد املهمة يف قائمة أو عىل هاتفك حتى 

ال تنساها غدا، وحتى ال تكرر أخطاء أمس.

عندمـا تتذكر أفكارك التي دونتها خالل الفرتة املاضية، 
ربما ترص اليوم عىل تنفيذ معظمها ألنك تظن أنك تأخرت 
وتكاسـلت عن التفكـري فيها بجديـة. تميل اليـوم للتحدث 
بحـرص حتى مع أقـرب األشـخاص إليك سـواء يف العمل أو يف 

املنزل.

انتهز الفرصة اليوم وأعـد تقييم األمور بموضوعية 
أكثر. يجب أن تهتم أيضا بمشـاكلك وببعض القضايا 
العالقة والعاجلة قبل التفكري يف أي يشء آخر. تشعر يف 
بعض األوقـات اليوم أنك غري محبوب من أفراد أرستك. 

أفكارك قد تكون مجرد أوهام.

إنه يوم مثمر تسـتطيع فيه أن تحقق كل ما تريد 
فقـط إذا اتبعـت الطريـق الصحيح. ستكتشـف أن 
لديـك طاقة غري عادية وحماسـا مختلفا عـن أي يوم 
مىض يسـاعدك عىل االنتصار عـىل أي عدو واجتياز أي 
مصاعب. ربما تشـعر أنك عدواني أكثر من املعتاد فكن 

حذرا!
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إذا كنـت موهوبـا يف مجـال الرسـم أو الكتابـة، 
مـن األفضل أن تنضـم ملجموعة مـن األصدقاء من 
املوهوبـني مثلك. انضم ملجموعة مـن الفنانني أيضا أو 
األدباء لتسـتفيد من خرباتهم. سيسـاعدك كل من حولك 

عىل تنمية مواهبك ومهاراتك، فال تقلق.

1824 – االعالن عن قيام الجمهورية يف املكسيك.
1830 - بلجيكا تعلن استقاللها عن هولندا.

1853 – اندالع حرب القرم بني الدولة العثمانية واالمرباطورية الروسية.
1925 - ثـورة يف حماة ضـد االحتالل الفرنيس بقيادة فـوزي القاوقجي، 
سـيطر الثوار السـوريون عـىل املدينة التي كانـت وقتئذ ثالـث أكرب مدن 

سوريا.
1946 - الرئيس االمريكي هاري ترومان يطلب من اململكة املتحدة السماح 

من جديد بهجرة اليهود إىل فلسطني.
1957 - االتحاد السوفيتي يطلق أول قمر صناعي يف العالم وهو سبوتنك- 

.1
1958 - االعالن عن دسـتور الجمهورية الخامسـة يف فرنسا والذي وافق 

عليه أكثر من 79 %من الفرنسيني يف استفتاء.
1962 - الحسـن بن يحيـى حميد الدين يؤلف حكومـة يف صعدة ملقاومة 

انقالب العقيد عبد الله السالل الذي أطاح باململكة املتوكلية اليمنية.
1963 - العراق يعرتف رسًميا باستقالل الكويت وسيادتها عىل أراضيها.

1990 - الربملان االملاني يعقد اجتماعه االول بعد إعادة توحيد أملانيا.
1993 - الجيـش الرويس يطلق مدافعه عـىل مقر الربملان الرويس ويعتقل 

زعماءه.
2001 - حلف شمال االطليس يمنح الواليات املتحدة حق استخدام املجاالت 
الجوية ومرافئ الدول االعضاء فيه ويوافق عىل نرش سفن االنذار املبكر يف 

إطار الحرب عىل االرهاب.
2012 - عاهـل االردن عبـد اللـه الثاني يصـدر إرادة ملكيـة بحل الربملان 

والدعوة الجراء انتخابات نيابية مبكرة قبل نهاية 2012.
2016 - االعالن عن فوز ديفيد ثاوليس ودنكن هالداين ومايكل كوسرتليتز 
بجائـزة نوبـل يف الفيزياء لعـام 2016 العمالهـم حول التحـول الطوري 

واملراحل الطوبولوجية للمادة.
 2021 - شلل تقني عاملي يف االنرتنت خصوًصا تطبيقات فيسبوك .

حصول العاملـني االمريكيني آرديم باتابوتيان وديفيد جوليوس عىل جائزة 
نوبل يف الطب.

انتخاب فوميو كيشيدا رئًيسا لوزراء اليابان.
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كثـريا ما نسـمع املثـل القائل #حكم_قراقـوش الذي يـرضب للتدليل عىل جور 
الحكـم وجربوت القايض أو الحاكم، ولهذا يحتج الشـخص الذي يحس بأنه قد 

ظلم يف أمر ما، بتشبيه مصريه بـ ”حكم قراقوش“.
كمـا يقـال لكل شـخص صاحب جاه وسـلطة، يمـارس غروره عـىل اآلخرين 

والبغي، عىل أنه شبيه ” #قراقوش ”.
فمن هو قراقوش؟ وهل هو شخصية حقيقية أم مختلقة؟

وهل قصته فعًال مرتبطة بالظلم أم أنها ككثري من القصص، بها بعض التدليس 
والتحويرات التاريخية التي يقوم املجتمع عرب العصور بإنتاجها؟

تشـري املصادر الرتاثية إىل أن قراقوش شـخصية حقيقيـة، وقد كان أحد وزراء 
#صالح_الدين_األيوبي يف #مرص، بل إنه ركن من أركان توطيد حكمه، واسـمه 

بهاء الدين قراقوش.
ويف البدء كان هذا الشخص غالًما مملوكًيا، يقال إنه من أصل تركي دون تحديد 
واضح لهويته، وقد تدرج بجده واجتهاده إىل أن صار قائًدا عسكرًيا يف بالد الشام 

ومن ثم يف مرص التي وصلها مع بزوغ فجر األيوبيني وحكم صالح الدين.
وقـد اعتمد عليـه صالح الدين األيوبـي، باإلضافة إىل اثنني آخريـن هما الفقيه 
عيـىس الهكاري والقـايض الفاضل، وعمـل ثالثتهم عىل تثبيـت دعائم الدولة 
وإنهـاء الفـوىض التـي عّمت مرص بعـد وفاة الخليفـة العاضـد، حيث حاول 
بعـد رجاله الدخول يف صـدام مع صالح الدين بأمـل أن تبقى مرص تحت راية 

الفاطميني.
وينسـب إىل قراقوش أنه قام بدور تاريخي يف إنهاء سطوة أرسة العاضد حيث 
سـجنهم وعزل نسائهم عن رجالهم، وفّرق عنهم مواليهم، وسيطر عىل ثرورة 

القرص الفاطمي التي كانت كبرية جًدا.
تذهـب بعض الروايات إىل أن قراقوش، ومعناها النرس األسـود، بالرتكية، كان 
قـد خـدم صالح الدين يف البدايـة إىل أن وثق فيه الرجل، ومـرات يقال إنه خدم 
عـم صالح الدين، ويف كل األحوال فهو قد اسـتطاع أن يصل إىل مكانة مرموقة 

يف عرصه.
وينسب له أنه بنى السور املحيط بالقاهرة وقلعة الجبل، وقناطر الجيزة، وقد 
كان نائًبـا لصـالح الدين يف شـؤون الحكم بالديار املرصيـة ويف تدبري األحوال، 
ويقال إنه كان حسـن املقاصد إال أنه شـديد الحكم ويأتي حكمه بطريقة غري 

تقليدية.
وقىض قراقوش قرابة ثالثني سـنة يخدم صالح الديـن وابنيه، لرتتبط صورته 
لـدى العامة باألحكام الغريبة واملدهشـة، التي تصوره تـارة ذكًيا ومرة غبًيا، 
وقـد تم تناقـل الكثري من تراثه يف القضـاء والحكم إىل اليوم ملـا فيه من نوادر 

وطرائف.
فهو لحدٍّ ما تم إعادة تصويره وإنتاجه كما حصل مع جحا وأشـعب وغريهما 
من الشـخصيات الرتاثية، التي بدأت بسـيطة ثم تعقدت صورتها، عرب املتناقل 

بواسطة الناس خالل الحقب والعصور.
ولـم يعف من الحكم والدولة إال مع عهد امللك شـقيق صالح الدين، وحيث لزم 

بعدها بيته إىل أن تويف عام 1201م.
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أسـهب الشـعراء يف التغـزل بألـوان 
علمـاء  وحـاول  املختلفـة  العيـون 
الشـخصية  عـىل  التعـرف  النفـس 
مـن خـالل العـني، لكـن أحـد أفرع 
الطـب البديل تعتمد عـىل لون العني 
والوقايـة  األمـراض  لتشـخيص 
منها، فكيف يكشـف لون عينك عن 

مرضك؟
أو  القزحيـة  علـم  يعتمـد 
(اإليريدولوجـي) عـىل لـون العـني 
مـن  العديـد  لتشـخيص  كوسـيلة 
األمراض يف الجسـم ونقصـان مواد 
معينة فيه، بناء عىل دراسـة التطور 
الجينـي الـذي ينتـج ألـوان العيون 
املختلفـة. ويعتمد خرباء هـذا العلم 
وهـو أحد مجاالت الطب البديل، عىل 
الفحص املتأني للعني سواء للقزحية 
(الحدقـة) ولبياض العـني. وتصنف 
ألوان العيون لدى خرباء الطب البديل 

إىل ثالثـة أنـواع، كل نـوع منها أكثر 
عرضـة لإلصابة بأمـراض معينة أو 

بنقص مواد مهمة يف الجسم.
وتضـم الفئة األوىل أصحـاب العيون 
أكثـر  وهـؤالء  والرماديـة  الزرقـاء 
عرضة ملشـكالت السـمع والجيوب 
األنفية وآالم الحلق. وتزيد حساسية 
أصحاب ألوان تلك العيون ملشـكالت 
الجهـاز التنفـيس ومشـكالت الكىل 
واملعدة واملفاصـل، وفقا لخرباء علم 
القزحيـة. ويشـري وجـود خطـوط 
العـني  حدقـة  يف  صغـرية  بيضـاء 
الزرقـاء أو الرمادية، إىل اضطراب يف 
الجهاز العصبـي وهنا ينصح خرباء 
الطب البديل بأعشـاب مهدئة عالوة 
عىل اإلكثـار من الرياضـة والحركة 

بشكل عام.
أصحاب العيون البنية والداكنة

وتضم الفئة الثانية أصحاب العيون 

البنيـة والداكنـة وهـؤالء ينصحهم 
الخـرباء بالفحـص الدائـم لوظائف 
والـدورة  العظـام  وحالـة  الكبـد 
الدموية. وتضم هذه الفئة أصحاب 
العيـون البنيـة الفاتحـة أو الداكنة 
حتى أغمق درجـات العيون القريبة 
مـن األسـود، ويصنف هـؤالء وفقا 
لــ «علـم القزحيـة» بأنهـم أكثـر 
عرضـة لإلصابـة بمشـكالت الـدم 
وامتصاص بعـض املواد مثل الحديد 
واليود والكالسيوم. وغالبا ما يتمتع 
أصحـاب هذه األلـوان مـن العيون 
بصحة جيدة يف فرتات الشباب، لكن 
مشكالت الكوليسرتول وفقر الدم قد 
تظهر لديهم يف الفرتة من ٢٥ وحتى 

٣٠ عاما.
وتكمـن أهميـة فحـص الكبـد هنا 
لتجنـب مشـكالت السـمنة والغـدة 
الدرقيـة واالضطرابـات الهورمونية 

التـي قد تنشـأ مع الوقـت. وينصح 
خـرباء الطـب البديل أصحـاب هذه 
ممارسـة  مـن  باإلكثـار  العيـون، 
الرياضـة لتجنـب مشـكالت الدورة 
الدموية عالوة عىل االستعانة ببعض 

املكمالت الغذائية.
وتأتـي باقـي ألـوان العيـون تحـت 
فئـة «األلوان الخليطـة» وهي تضم 
عـن  مختلفـة  ألـوان  أي  أصحـاب 
املجموعتني السـابقتني مثل العيون 
الخـرضاء أو الخـرضاء التـي تميل 
للبنـي. وينصـح الخـرباء أصحـاب 
باملـرارة  باالهتمـام  العيـون  هـذه 
والكبـد، خاصة مع ظهـور أعراض 
مثل امتـالء البطن الشـديد بعد أقل 
قدر من الطعام أو التجشـؤ املستمر 
عـدم  عـن  ناتجـة  أعـراض  وهـي 
إفـراز إنزيمات هضـم كافية وكذلك 
اإلمساك.أما بالنسبة ألصحاب حدقة 
العـني ذات اللـون األخـرض الفاتـح 
جـدا، فهـم أكثـر عرضـة لإلصابـة 
وفقـا  البـويل،  الجهـاز  بأمـراض 
لتقرير حول نفـس املوضوع نرشه 
تريندس»  «جيزوندهايتـس  موقـع 
األملاني. وينصح خرباء الطب البديل 
هـذه الفئة بتنـاول الطعـام ببطء 
مع الحـرص عىل تخصيـص أوقات 
طويلـة للتنـزه واالسـرتخاء لدعـم 
عملية الهضم مع اإلكثار من النعناع 
والينسـون كمواد محفزة إلنزيمات 
الهضم. ويشدد خرباء هذا املجال عىل 
العوامـل األخرى املسـببة لألمراض 
ومن بينها التغذية وأسـلوب الحياة 

والنظافة الشخصية أيضا. 

يشـري هذا اليوم إىل أفكار مهمة واستثمارات وبداية مميزة 
وفرص مناسـبة وعالقة مع رشيك جديد وتزدهر أعمالك عىل 
نحـو غري متوقـع تماما. تقـوم برحلة عمل أمال يف االسـتفادة 
خاللها من تجديد العهد بينك وبني الرشيك، واالتفاق عىل خطة 

لعالقة أفضل يف املستقبل.
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خايف أوصفك ذهب..  والذهب أنـــــــــواع
كل قطعة منه بسعر..  بس إنت ما تنبــــاع
وخـايـف أوصفـك ورد..  وأدري الـورد خـــداع

نشوفه منظر حلــــو..  بس يذبل بســــــاع
صح إنت عطـرك ورد .. بس نكـهتك نعنـــاع
سبحانه رب الــعرش..  سواك من هالكــــاع



املركز  حسني  بن  روان  الكويتية  الفنانة  احتلت 

الحادي عرش يف قائمة “أجمل ١٤ امرأة مسلمة يف 

 ،FillGap News العالم” التي اختارها املوقع العاملي 

أرتشيل  هاندا  الرتكية  النجمة  االوىل  املرتبة  يف  لتحل 

باملرتبة  أوزريل  ومريم  أفجني،  فهرية  الرتكية  النجمة  الثانية  املرتبة  ويف 

السابعة.

ويتم  القائمة،  يف  مسلمة  امرأة  واصغر  كأجمل  حسني  بن  روان  اختيار  تم  حيث 

اختيار النساء املؤثرات حسب موهبتهن بريقهن وجمالهن وشخصيتهن الجذابة، 

ويختار املوقع فئات عديدة من النساء كاملؤثرات عىل مواقع التواصل األجتماعي 

وعارضات أزياء وممثالت وأمريات أيًضا.
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(واتساب) يقدم ميزة عجيبة بخصوص حذف الرسائل
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iPhone 14 Pro

iPhone 13 Pro Max@Î

@÷á‰œ@fiÎc@’‹�m@ÚÓÿÌãflc@Ú◊ãí
ıbõ–€a@¿

@·‹«@ÊÎÜ@aãé@lfèmaÎ@ò„@cã‘m@—Ó◊
_›éãæa

سلسلة  أخريًا  أبل  أطلقت 
انتظارها  التي طال   ١٤  iPhone
 ،Far Out يف ٧ سبتمرب يف حدث 
 ١٤  iPhone سلسلة  وتتكون 
الجديدة بالكامل من أربعة أجهزة 
 iPhone١٤ و iPhone - iPhone
و  Pro  ١٤  iPhoneو  Plus  ١٤
وفيما   ،Pro Max  ١٤  iPhone
االختالفات  أبرز  نعرض   ييل 
و   Pro  ١٤  iPhone هاتفي  بني 

:Pro Max ١٣ iPhone
Pro ١٤ iPhone

٦٫١-بوصة  بقياس  الشاشة: 
OLED ( ٢٥٥٦  × ١١٧٩)

. Bionic Aاملعالج: ١٦
بمساحات  التخزين:  مساحات 
 ,٢٥٦GB  ,٥١٢GB  ,١٢٨GB

.١TB
نعم.-  الالسلكي:  الشحن  دعم 

دعم الشحن الرسيع: نعم.
ثالثية  الخلفية:  الكامريا   

 ١٢MP  ,٤٨MP main camera
 ١٢MP  ,urtlawide camera

.telephoto camera
 -.١٢MP الكامريا األمامية: بدقة 
نظام التشغيل iOS ١٦. و الوزن: 

٢٠٦ جرامات.
Pro Max ١٣ iPhone هاتف

بوصة.  ٦٫٧ شاشة  الشاشة: 
 ،OLED شاشة  الشاشة:  نوع 

 .١٢٠Hz
 ×  ٢٧٧٨ بدقة  الشاشة:  دقة   
معالج  بيكسل.-املعالج:   ١٢٨٤
Bionic A١٥.  - الذاكرة الداخلية: 
 iOS التشغيل:  نظام   -  .١TB

.(x.١٥)
 .mAh  ٤٣٧٣ بقوة  البطارية:   
 ١٢ ثالثة  الخلفية:  الكامريا   -

ميجابكسل. 
 ١٢ األمامية:  الكامريا   
شاشة  الشاشة:  ميجابكسل.- 

٦٫٥ بوصة.

يف منافسة غنائية قوية، انطلق بعض النجوم 
وآخرون  أنغامي  تطبيق  عرب  األوىل  للمراكز 
اللبناني  الفنان  تصدر  القمة.  عن  تراجعوا 
«وبطري»  بأغنية  االستماع  قوائم  برجي  زياد 
 calm” أغنية  وجاءت  بلبنان،  األول  املركز  يف 
down“ لـRema & Selena Gomez يف املركز 
الثاني، فيما احتلت أغنيه «باألحالم» لناصيف 
زيتون املركز الثالث.إىل العراق، حيث تصدرت 

 Calm  ) بأغنية      Rema&SelenaGomez
فيما  االستماعات،  يف  األول  املركز    (  Down
) لرحمة رياض   للكمر  ( اصعد  أغنية  احتلت 
 (  ٩ ٦لـ  ( من  أغنية  .. وجاءت  الثاني  املركز 

للهضبة عمرو دياب املركز الثالث.
االستماع  قوائم  تصدرت  فقد  املغرب  يف  أما   
األول  املركز  جروحي   MA٣IZ أغنية 
أغنية  الثاني  املركز  يف  وجاءت  لالستماعات، 

تصدرت  تونس،  ويف  (الحلق))  ملجرد  سعد 
ويف   (  Maktoub  ) عالء   أغنية  االستماعات 
  Rema& Selena Gomez أغنية الثاني  املركز 
احتلت  فقد  الجزائر،  يف  Calm Down )).أما 
  African Summer ) Yooh Beatz) أغنية 
املركز األول لالستماعات، وأيضاً جاءت أغنية 
املركز  بالريمو  جليل  للمطرب   (Mazalni)

الثاني.

من املقرر أن تصبح تجربة عطلة خارج هذا العالم متاحة يف وقت مبكر من 
عام ٢٠٢٥، حيث تخطط رشكة «أوربيتال أسيمبيل»، ومقرها الواليات املتحدة 
ستستوعب  التي  بايونري،  محطة  اإلطالق.  عىل  الفضاء  يف  فندق  أول  إلطالق 
بواسطة  املدار  يف  تجميعها  سيتم  قدما،   ٣٩ بعرض  مسافرا،   ٢٠ إىل  يصل  ما 
تحمل  أكرب،  مدارية  منشأة  بناء  إىل  أيضا  الرشكة  تتطلع  كما  روبوتيني.  بناة 
اسم فوييجر، والتي سوف تستوعب ما ال يقل عن ٤٠٠ شخص. وقال رئيس 
«بايونري وفويجري سيكون  إن   ، االتوري  تيم  «أوربيتال أسمبيل»،  العمليات يف 

لديهما الكثري لشغل الجيل األول من املصطافني يف الفضاء».
وأضاف: ستضم أقسام الفندق يف كلتا املحطتني مناطق للنوم وتناول الطعام 
ولألنشطة مثل الرياضة. وأكمل: «ال تزال تفاصيل الربنامج قيد التطوير، لكننا 
نتوقع أن يكون لدى األشخاص الكثري للقيام به بمجرد وصولهم إىل الفضاء».

األشخاص  أن  األرجح  عىل  ستعني  املدار  إىل  البرش  نقل  تكلفة  بأن  تيم  وأكد 
الوحيدين الذين يسجلون الوصول إىل أي من الفندقني الفضائيني سيكونون من 
األثرياء. وقال: «ُتظهر توقعاتنا أنه مع انتقال املزيد من األشخاص إىل الفضاء 
وإتاحة املزيد من اإلمكانات عرب اإلنرتنت، سينخفض سعر نقل األشخاص إىل 
النهاية، «يمكننا جعل تكاليف اإلقامة يف  أنه يف  الفضاء بشكل كبري».وأضاف 

املحطة أقل من ١٠٠٠٠ يورو أو ما يعادل ٨٨٠٠ جنيه إسرتليني».

الفورية عىل واتساب هي  الرسائل  تعّد 
ففي  األحيان،  بعض  يف  ونقمة  نعمة 
الرائع أن تكون قادًرا عىل  أنه من  حني 
رد  عىل  والحصول  األصدقاء  مراسلة 
عىل الفور، فهناك لحظات ال تريد فيها 
ولكن  صن.  ذا  ملوقع  وفقا  الدردشة 
ليقولوه  لديهم يشء مهم  لو كان  ماذا 
التخلص  رد؟يتم  دون  قراءته  وتريدون 
إذا  الزرقاء  املزدوجة  العالمات  من 
عليها،  ترد  ولم  رسالة  قرأت  قد  كنت 
يمكنك  جيًدا.بينما  ذلك  يكون  ال  وقد 
الحيل  بعض  هناك  تشغيلها،  إيقاف 
تنبيه  دون  رساً  الرسائل  لقراءة  الذكية 
جهاز  تستخدم  كنت  سواء  األشخاص. 
فإن   ،Android جهاز  أو   iPhone
معاينات اإلشعارات مفيدة لعدم التخيل 
تتمكن  ال  الرسالة.قد  قرأت  أنك  عن 
بالتأكيد  لكنها  الرسالة،  كل  رؤية  من 
 - عنه  التحدث  تم  عما  ملحة  تمنحك 
واألهم من ذلك ، ما إذا كانت بحاجة إىل 
القادمة  املرة  يف  لذلك  عاجلة.  استجابة 
مرر  واتساب،  رسالة  فيها  تتلقى  التي 
وإلقاء  إشعاراتك  عن  للكشف  ألسفل 
أنه  يعني  هذا  عليها.  خاطفة  نظرة 
بشكل  واتساب  إىل  االنتقال  يمكنك 

رسي، وإلقاء نظرة عىل الرسائل، 
التطبيق كما لو لم  ثم ترك 

تكن موجوًدا من قبل. 
الطريان  وضع 

وضع  يعد 
الطائرة طريقة 
حًقا  ذكية 
ملشاهدة رسائل  

واتساب.
 ، تشغيله  أثناء 

لهاتفك  يمكن  ال 
استقبال  أو  إرسال 

أي بيانات. 
يمكنك  أنه  يعني  هذا 

االنتقال إىل WhatsApp بشكل رسي 
، وإلقاء نظرة عىل الرسائل ، ثم 

تكن  لم  لو  كما  التطبيق  ترك 
موجوًدا من قبل.

وعندما تقوم بإيقاف تشغيل 
بمجرد  الطائرة  وضع 
لدى  يكن  لم  االنتهاء، 
WhatsApp - واألهم من 
ذلك األصدقاء والعائلة - 
رأيت  أنك  أي فكرة عن 

الرسائل.
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بعد  العربية  اإلذاعة  إغالق  BBC» عن   » الربيطانية  اإلذاعة  إعالن هيئة  أثار 
٨٤ عاماً من الخدمة، شجون املاليني من املستمعني يف عاملنا العربي، وكان 
ساعة  دقات  عىل  ساعاتهم  توقيت  زمانهم  يف  يضبطون  السن  كبار  بعض 
«بيغ بن» مع فرق الوقت يف عواصم بلدانهم. كما أعلن العديد من اإلعالميني 
إذاعة  اإلجراء من  لهذا  العرب عن دهشتهم وأسفهم وحزنهم   والصحفيني 
مهمة تمكنت من الدخول إىل كل بيت عربي يف أصعب الحقب التاريخية التي 
شهدت الكثري من الرصاعات والحروب واألحداث واأليام العصيبة منذ العام 
١٩٣٨ حني بدأ القسم العربي يبث نرشته اإلخبارية بعبارة «هنا لندن .. أيها 
السيدات والسادة السالم عليكم ورحمة الله» التي تعقب دقات ساعة «بيغ 
بن» بتوقيت غرينتش، فكان أول قسم أجنبي يف الهيئة. ومنذ تلك الساعة التي 
انطلقت فيها اإلذاعة حظيت باهتمام ومتابعة وثقة املستمع العربي رشقاً 
السياسية  والتقارير  األخبار  يف  به من مهنية ومصداقية  اتسمت  ملا  وغرباً، 
- بغض النظر عن رسالتها وهدفها ورؤيتها التي تمثل توجهات الحكومات 
املتابعات  تقديم  يف  وتنوعاً  الدولية-،  القضايا  مختلف  تجاه  الربيطانية 
عربية  بأصوات  والربامج  األخبار  وتقديم  والثقافية،  السياسية  والربامج 
وعيىس  رسور،  كامل  أحمد  أمثال  عالية،  ومهنية  ونربًة  وأداًء  لغًة  متمكنة 
صباغ، وحسن الكرمي صاحب الربنامج الشهري» قول عىل قول» الذي استمر 
لثالثني عاماً، وسامي حداد، وأحمد فتحي، وجميل عازر، ومديحة املدفعي، 

وسلوى جراح وغريهم من كبار املذيعني ومقدمي الربامج .
غري أن هذا االنفعال العاطفي الذي أعقب ذلك اإلعالن املفاجئ، لم يكن األول 
 ١٩٥٦ العام  يف  أغلقوا  حني  فعلوها  أن  للربيطانيني  سبق  فقد  نوعه،  من 
محطة الرشق األدنى لإلذاعات العربية التي أسسوها يف فلسطني العام ١٩٤٠ 
والتي نقلوها إىل قربص يف العام ١٩٤٨ بعد نهاية االنتداب الربيطاني، وحول 
أن  اإلذاعة   هذه  يف  العرب  العاملني  أقدم  من  وهو  قريطم  أفتيم  يقول  ذلك 
بريطانيا دفنتها مع أنها كانت أشهر إذاعة يف الرشق األوسط. وبعد اغالقها 
يغادرها يف  أن  قبل  «بي بي يس» عىل مدى ٣٧ عاماً  إذاعة   عمل قريطم يف 
اإلنكليزية  باللغة  كتاباً صغرياً  ليصدر  عاماً   ١٦ بعد  عاد  لكنه   ،٢٠٠٠ العام 
ة BBC « عن تجربته الطويلة يف اإلذاعة وخربته وذكرياته  بعنوان « أنا والعمَّ
بعد صدور كتابه  القديم  اإلذاعة مع مذيعها  أجرته  لقاء  وارسار عمله. ويف 
قال أنه اختار هذا العنوان لكونه اسم الدلع لإلذاعة بني املوظفني، وإن اسم 
أيضاً  العراقيني  لإلعالميني  وكان  عليها.  للداللة  بينهم  شائع   «aunt ة  «العمَّ
ة بي بي يس» ومنهم صالح نيازي وعبد الهادي  قصص نجاح مهنية مع «العمَّ
التميمي ونزار املالئكة وسوران معروف، ومن مراسليها صبحي حداد يف بغداد 
املستمعني  وندوة  واملنوعات  األخبار  مذيعي  ومن  نيويورك،  يف  عواد  وصالح 
سامية األطرش وشاكر حامد وحيدر البطاط، ومن العاملني يف مكتبها ببغداد 
رقمية  خدمة  إىل  اإلذاعة  تحول  وعن  صقر.  وأمل  حامد  وأياد  قدوري  حداد 
بدءاً من ٣١ يناير، كانون الثاني ٢٠٢٣  كتب الزميل شاكر حامد: شخصياً 
ارتبطت بها مستمعاً يف ريعان الصبا قبل أن أنضم اليها الحقاً وأميض فيها 
أن لحق  أن تركتها قبل ثالثة أعوام بعد  إىل  العملية  الجزء األكرب من حياتي 
«العالم هذا الصباح» ببقية الربامج اإلخبارية النهارية إىل عمان، بينما صارت 
النرشات اإلخبارية ُتبث من القاهرة لتختفي عبارة «هنا لندن» من أثري بي 
بي يس، وستتضح األمور خالل الفرتة املقبلة وبناًء عليها ستتشكل صورة بي 
بي يس عربي الجديدة. لقد قيل الكثري حول أسباب هذا اإلجراء الذي اتخذته 
األسعار  وارتفاع  التضخم  معدالت  ارتفاع  ومنها  الربيطانية،  اإلذاعة  هيئة 
أخرى غري معلنة  التكاليف والنفقات، غري أن هناك من يرى أسباباً  وزيادة 
يعتقد  الذي  العامري  زهري  املغرتب  العراقي  الصحفي  ومنهم  وراءه،  تقف 
التي من  السياسية  لألهداف  اإلعالمي  للتسويق  الحاجة  بانتفاء  انه مرتبط 
تقدم  عربية  مؤسسات  بوجود  يس  بي  البي  يف  العربي  القسم  انطلق  أجلها 
خدمة بديلة وهي أكثر تأثرياً يف ميدانها وملعبها، بل أن قسم الرشق األوسط 
يقدمها  التي  الخدمات  بفضل  حد  أقىص  إىل  اختزل  الربيطانية  الخارجية  يف 
املسؤولون من حملة الجنسيات املزدوجة يف الكثري من البلدان العربية، وكان 
زيد  املخرضم  للصحفي  تعليق كتبته عىل منشور  بذلك عىل  العامري يعقب 
الحيل قال فيه: أعرق محطة إذاعية تودع ماليني املستمعني، وعندنا تؤسس 
مئات املحطات دون مستمعني !! . رحماك ربي. وأنا الذي كنت أظن يف تعقيبي 
عىل املنشور بأن العالم يتغري، ومعه تتغري الكثري من العادات التي عاشت مع 
الرقمي حطم تلك  العرص  أجيال من املستمعني ألكثر من ثمانني عاماً، وأن 

ِمرة . العادات التي انقرضت إال من بعض ديناصورات ُمعَّ
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العاملية  النجمة  تجاوزت 
عىل  متابع  مليون  الـ٧٦  شاكريا، 
«إنستجرام»، حيث حققت مغنية 
فارقة  عالمة   «Waka Waka»
عىل  قليالً  يزيد  ما  من خالل نرش 
١٩٠٠ مشاركة، وحسب ما نرشه 
 ١٥٢ تتابع  فإنها   geo.tv موقع 
حبيبها  ذلك  يف  بما  فقط  شخًصا 

السابق جريارد بيكيه.
 وتعهدت شاكريا مؤخرًا بمحاربة 
«كاذبة»  اتهامات  أنها  ما زعمت 

اإلسبانية  السلطات  قبل  من 
مليون   ١٤٫٥ من  تهربت  بأنها 
من  دوالر)  مليون   ١٤٫٣١) يورو 
الرضائب ، يف أول تعليق علني لها 
بشأن قضية قد تؤدي إىل سجنها 

ملدة تصل إىل ثماني سنوات.
عاًما،   ٤٥ شاكريا،  وتواجه 
عدم  بتهمة  إسبانيا  يف  املحاكمة 
دفع الرضائب بني عامي ٢٠١٢ و 
٢٠١٤، وهي الفرتة التي قالت إنها 
بدوية»  «حياة  فيها  تعيش  كانت 

مغنية  وقالت  عملها،  بسبب 
ملجلة «إيل» يف مقابلة ُنرشت عىل 
ومن  املتحدة  الواليات  يف  اإلنرتنت 
املقرر إطالقها يف طبعتها املطبوعة 
يف أكتوبر: «يجب أن أقاتل من أجل 
اتهامات  هذه  ألن  به  أؤمن  ما 
كاذبة..أنا ال أدين لهم بأي يشء».

دفعت  أنها  شاكريا  وأضافت   
الرضائب  مكتب  قال  ما  بالفعل 
رفع  قبل  به  إنها مدينة  اإلسباني 
إنها  واشارت  قضائية،  دعوى 

بشكل  ترصفت  أنها  من  واثقة 
البداية،  منذ  وشفاف  صحيح 
مشرية إىل أن السلطات اإلسبانية 
بذيئة»  صحفية  حملة  إىل  «لجأت 

لإلرضار بسمعتها.
انفصالها  إن  املغنية  وقالت   
األخري عن بيكيه ومعركة حضانة 
طفليهما ومرض والدها و «القتال 
أنها  يعني  مختلفة»  جبهات  عىل 
أحلك  األرجح  عىل  تواجه  كانت 

ايام يف حياتي.

«عراق  برنامج  من  األول  املوسم  نجم  يستعد 
أغنيات  ثالث  لطرح  سمري  مصطفى  أيدول» 

غيابه  بعد  وذلك  العراقية،  باللهجة  جديدة 
األخرية،  اآلونة  خالل  الفنية  الساحة  عن 
بعنوان  إحداها  أغنيات،  بثالث  وسيعود 
«يا  والثانية  عشك»،  بالك  يف  «راسمله 
طولت بالفرقة»، والثالثة «راح اروح وانت 

انىس»، كما سيتم طرح فيديو كليب غنائي 
إلحدى أعماله الجديدة.

الجدير ذكره أن مصطفى سمري كان قد شارك يف 

املوسم األول من برنامج اكتشاف املواهب 
«عراق أيدول»، وهو من منطقة كركوك 
الحقيقي  واسمه  العراق»  «شمايل 
خالل  قدم  ييلدز،  بارالغ  مصطفى 
حلقات الربنامج أغنيات بالعراقي 
هو  ومصطفى  والرتكي.  والكردي 
هو  عمه  أّن  حيث  فنية  عائلة  من 
الله  فتح  املعروف  املوسيقي  املوّزع 
الفرقة  سابقاً  قاد  الذي  ألتون،  أحمد 

املوسيقية للقيرص كاظم الساهر.

الفنانة  أن  صحفية  مصادر  أعلنت 
التونسية درة زروق كانت قد قدمت 
للفنان محمد  اعتذار بشكل رسمي 
مشاركتها  عدم  بسبب  رمضان 
مسلسله  يف  رمضان،  محمد  الفنان 
الرمضاني الجديد «جعفر العمدة»، 
أسباب  عن  كشفت  درة  أن  مؤكدة 
االعتذار بأنها أسباب شخصية. ولم 
تمض ساعات عىل اعتذارها عن عدم 
املشاركة يف مسلسل محمد رمضان 
عدم  عن  اعتذارها  قدمت  حتى 

املشاركة أيضاً يف مسلسل «سلطان 
الكبري  املخرج  الذي يعود به  مرص» 
بعد  الفنية  للساحة  يوسف  خالد 
غياب أربعة أعوام. وكشفت املصادر 
يف  للمشاركة  حالياً  تستعد  درة  أن 
تطلع  ولكنها  أخرى،  فنية  أعمال 
التي  الفنية  األعمال  بعض  عىل 
عرضت عليها لتختار األفضل منها، 
الرمضاني.  املوسم  يف  تشارك  حتى 
من  العديد  العمدة  مسلسل  يضم  و 
رمضان،  محمد  أبرزهم،  النجوم 

التعاقد  وجار  كساب،  مي  زينة، 
من  وهو  العمل،  أبطال  باقي  مع 
تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور 
حول  اجتماعي  إطار  يف  أحداثه 
رمضان  محمد  وهو  صعيدي  رجل 
امرأة،  من  أكثر  ويتزوج  العمل  يف 
وتتطور األحداث بعد ذلك. و يشارك 
يف  مرص»  «سلطان  مسلسل  أيًضا 
والعمل   ،٢٠٢٣ الرمضاني  السباق 
أحمد  السعدني،  أحمد  بطولة  من 
فهمي، وجار التعاقد مع باقي أبطال 

العمل، وهو من إخراج خالد يوسف، 
الراحل  الكاتب  قصة  عن  مأخوذ 
الباتع»،  «رسه  إدريس  يوسف 
األيام  يف  تصويره  بدء  املقرر  ومن 
املقبلة.من ناحية أخرى، تنتظر درة 
عرض مسلسل «املتهمة» عىل إحدى 
أيام،  خالل  اإللكرتونية،  املنصات 
والعمل من بطولة دياب، عادل كرم، 
وعدد  عباس،  أسامة  الطيب،  عيل 
وإخراج  تأليف  الفنانني،  من  آخر 

تامر نادي.

ستجمع  القادمة  الفرتة  أن  يبدو 
بالوطن  الغناء  نجوم  من  عدد 
خشبة  عىل  مرة  ألول  العربي 
مرسح واحد يف حدث وطني هام. 
القادمة  األيام  أن  ذكر  حيث 
ضخماً  غنائياً  حدثاً  ستشهد 
إحتفاالت  يف  مرص  أرض  عىل 
بالسادس  أكتوبر  بنرص  خاصة 
أن  يرتدد  حيث  أكتوبر  من 
يتم  ضخم  غنائي  أوبريت  هناك 
هذه  يف  ليقدم  حالياً  له  التحضري 
كبري  عدد  له  ورشح  املناسبة، 
العربي،  بالوطن  الغناء  من نجوم 
عىل أن يجمع كالً من شريين عبد 
محمد  العرب  ومحبوب  الوهاب  
ونداء  فتحي  وبلقيس  عساف  

البداوي  جميلة  واملغربية  رشارة 
التي إحتفلت مؤخراً بزفافها عىل 
عبد الفتاح الجريني. ويتم اإلتفاق 
لبنان  نجمات  إحدى  مع  حالياً 
لتشارك أيضاً بهذا الحدث. وحتى 
تفاصيل  أية  عن  التكتم  يتم  اآلن 
إنتهاء  لحني  الحدث  بهذا  خاصة 
به.  الخاصة  التحضريات  كافة 
بنرش  رشارة  نداء  قامت  ذلك،  إىل 
فيديو خاص يجمعها بشريين عبد 
عن  شريين  فيه  لتتحدث  الوهاب 
حبها لها وتعتربها من إكتشافاتها 
الغنائية؛ خاصة أنها كانت ضمن 
بموسم  الخاصة  التحكيم  لجنة 
نداء  منه  إنطلقت  الذي  فويس  ذا 

رشارة قبل سنوات.
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حفالً  التونسية  لطيفة  الفنانة  أحيت 
شعار  حمل  السعودية  يف  غنائياً 
حفالت  ضمن  العدد  كامل 
الدويل  الرياض  معرض 
املرسح  عىل   ،٢٠٢٢ للكتاب 
األمرية  بجامعة  األحمر 

نورة.
مميزة  باقة  لطيفة  وقدمت 
منها  القديمة  أغنياتها  من 
معها  ايضاً  تفاعل  كما  والجديدة 
الجديد،  البومها  بأغنيات  الجمهور 
ورددوا  أنغامه  عىل  رقصوا  الذين 
وتألقت  قلب.  ظهر  عن  كلماته 
لطيفة بإطاللة انيقة ومذهلة 
طويالً  فستاناً  ارتدت  اذ 
البرتويل  االخرض  باللون 
اعجاب  اطاللتها  ونالت 
الناحية  ومن  الجمهور 
الجمالية طبقت مكياجاً 
ترابياً ناعماً يتناسب مع 
شعرها  وأبقت  اإلطاللة 

منسدالً عىل كتفيها.


